ተራ ኣብ ወጻኢ ዝነብሩ ኤርትራውያን ኣብ ምዕባለ ቁጠባ ኤርትራ
1.

ወፍሪ
1.1- ዕላማታትን ናይ መመመዪ ረቛሒታት ወፍርን
 ዘተኣማምንን፥ ንረብሓ ህዝብን ሃገርን ዘገልግልን፡ ቁጠባዊ ምዕባለ ንምምጻእ፡ ኣብ
መጀመርታ ዝስራዕ ምጉስጓስን ምውዳብን ሃገራዊ ዓቕሚ’ዩ። ናይ ሰብን ትሕዝቶን፡ ኣብ
ውሽጥን ወጻእን፡
 ጸጋታት ሕብረተስብ ብኣድማዕነት ከምዝዋፈር ንምግባር ዘሎ ዓቕሚ/ትሕዝቶ ምግምጋም፡
 ወፍሪ ብፖለቲካዊን ቁጠባዊን ማሕበራዊን ረቛሒታትን ግዜን ኩነታትን ዝጽሎ’ዩ።
 ናይ ወፍሪ መማዪ ረቛሒታት ብዙሓትኳ እንተኾኑ፡ ገለ ካብቶም ቀንዲ፥o ርእስኻ ንምኽኣል፡ ጽግዕተኛነት ንምውጋድ፡ ማሕበራዊ ፍትሒ ንምንጋስ ዝሕግዝ፡
o ምዕሩይ፡ ርትዓዊ ዝርጋሐ ሃብቲ(Wealth) ግቡእ ምቕርሐ ጸጋታት ንምግባር
ዝሕግዝ፡
o ኣሳታፊ (Inclusive)
o ምዙንን (Balanced) ቅልጡፍን ቁጠባዊ ምዕባለ ንምርግጋጽ፡
o ኩሉ ጎድናዊ ምዕባለ ቁጠባ (All round development) ንምምጻእ፡
o ማሕበራውን ቁጠባውን ረብሓታት
o ንረብሓ ሃገርን ኣውፋሪን ዘገልግል
o ንረብሓ ዝበዝሐ ህዝብን፡ ምምሕያሽ መነባብርኡን ዘበርክት፡
o ረብሓ መጻኢ ወለዶ ኣብ ግምት ዘእቱ፡
o ንህዝቢ ዘድሊ ቀንዲ ጠለባት ኣብ ምምላእ ዝሕግዝ፡
o ስራሕ ዝፈጥር፡
o ናይ ወጻኢ ሸርፊ ዘኻዕብት’ምበር ዘባኽን ከምዘይከውን፡
o ሚዛን ሰደድን እታውን ንምሕላው ዝሕግዝ ( Balance of payment)
o ንውሽጢ ይኹን ንሰደድ ዝፈሪ ብሉጽን ብተዛማዲ ሕሱርን ክኸውን የድሊ፡
o ኣብቲ ዝለዓለ ፍርያትን ረብሓን ክህብ ዝኽእል ዓውዲታት ከምዝዋፈር ምግባር፡
o ዝለዓለ ውጽኢት ብውሑድ ጸጋታት/ ብውሑድ ወጻኢታት
o ዝለዓለ ተጠቃምነት ኣብ ሃገር ዝርከብ ጥረ ነገራት፡
o ዕዳጋ ዘለዎን ኣኽሳብን ክኸውን ኣለዎ፡
o ኣብ መጽናዕቲ ዝተመርኮሰ ክኸውን ኣለዎ፡
o ማል ጥራይ ዘይኮነ ኪኢላዊ ዓቕሚ፡ ምምሕዳራውን ተክኒካዊን ዓቕምታት፡ የድሊ፡
o ህዝባዊን ብሕታዊን ውሁድ ከምዝኸውን ምግባር፡
o ነዚ ኩሉ ዝተጠቕሰ ንምትግባር፥ መንግስቲ ናይ ምምእዛን ብቕጥታ ምውሳእን
ሓላፍነት ኣለዎ።
1.2- ኣብ’ዚ እዋን’ዚ ኣብ መስርሕ ዝኣቱ ናይ ወፍሪ ዓውድታት፥- ንውሽጥን ንሰደድን
 ወፍሪ ኣብ ኣፍራይ ጽላታት ክደሃብ ኣለዎ፡

 ሕርሻ - ኣሕምልትን ፍረታትን፡ ኣእካል፡ ምርባሕ እንስሳ፡ ስጋ፡ ጸባን ውጽኢት
ጸባን፡
 ቆርበትን ውጽኢት ቆርበትን፡
 ጡጥ፡ ቅጥኒ፡ ዓለባ፡ ክዳን፡
 ዓሳን ሃብቲ ባሕሪ - ካብ ምግፋፍ ክሳብ ምምስራሕ፡
 ማርሞን ዓረን (Marble and Granite)

1.3- ናይ ወፍሪ ኣገባባት
 ብሽርክነት - ውሑዳት ወይ ብዙሓት ተጠርኒፎም ዝትግብርዎ፡
 ብርክታት ብምዕዳግ - ኣብ ትካላት መንግስትን ግንባርን ሕጂን ንመጻኢን፡
 ብውልቂ፡

2.

ሓዋላ - ከምዝዓቢን ስሉጥ ኣገልግሎት ምርግጋጽን፡

3.

ባንካዊን ፊናንስያውን ኣገልግሎታት - ኣብ ባንክታት ኤርትራ ምቕማጥን ናይ ውህለላ መደባት ምትብባዕን

ዓወት ንሓፋሽ !

