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ታላቁ የህዳሴ ግድባችንን እንዳጋመስነው 

ጨርሰን ሌላ እንጀምራለን!  

ታላቁ የህዳሴ ግድባችን የኢትዮጵያ 

የብርሃን ዘመን መገለጫ ነው! 

ለታላቁ የህዳሴ ግድባችን የተዘረጉ 

እጆቻችን እስከፍጻሜው አይታጠፉም!

በኢትዮጵያ ልማት ባንክ እና 
የታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ሕዝባዊ ተሳትፎ አስተባባሪ  

ብሔራዊ ምክር ቤት ጽ/ቤት በጋራ የተዘጋጀ።
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የኢ.ፌ.ዴ.ሪ .  ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና  
የታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ሕዝባዊ ተሳትፎ 

አስተባባሪ ብሔራዊ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት  

የክቡር አቶ ደመቀ መኮንን መልእክት

ከሁሉ አስቀድሜ መላ ኢትዮጵያውያንን በአንድ የልማት መንፈስ 
ላስተሳሰረው፣ ለሀገራችን ብልጽግናና ህዳሴ መሠረት ለሆነውና 
ገና ከጅምሩ የአዲሲቷ ኢትዮጵያ የብርሃን ዘመን መገለጫ በመሆን 
ላይ ላለው የታላቁ ህዳሴ ግድባችን የመሠረት ድንጋይ የተጣለበት 
አራተኛ ዓመት እንኳን አደረሳችሁ ለማለት እወዳለሁ፡፡

በተፈጥሮ ሃብታችን የበይ ተመልካችነት ማብቃቱ የዛሬ አራት 
ዓመት በታላቁ መሪያችን የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ መለስ 
ዜናዊ መበሰሩን ተከትሎ መላ ኢትዮጵያውያን ልባቸው በሀሴት 
ከመሞላቱም በላይ ታላላቅና ደማቅ ህዝባዊ ሰልፎችን ከገጠር እስከ 

መዲናችን አዲስ አበባ በማድረግ ለግድቡ ዕውን መሆን የሚጠበቅበትን ሁሉ ለመወጣት ቃል ገብቷል፡
፡ ሰላምና ልማት ወዳዶቹ የሀገራችን ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ድጋፋቸውን በሰልፍና በመገናኛ 
ብዙሃን ከመግለጽም አልፈው ሠራተኛው፣ ነጋዴውና ባለሀብቱ፣ ከህፃናት እስከ ከፍተኛ ትምህርት 
ተቋማት ያሉ ተማሪዎች እንዲሁም በተለያዩ የዓለም ክፍሎች የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ 
ኢትዮጵያውያን በቦንድ ግዢ በስፋት በመሣተፍ በአንድ በኩል ለነገ የሚሆናቸውን ጥሪት እያጠራቀሙ 
በሌላ በኩል ደግሞ በሀገራቸው ታላቅ የልማት ክንውን ላይ አሻራቸውን በማሳረፍ ላይ ይገኛሉ፡፡

የንግዱ ማህበረሰብ አባላት እንደሌላው ኢትዮጵያዊ ሁሉ ለዚሁ የሁሉም ህብረተሰብ ድጋፍ ለተቸረው 
የባንዲራ ፕሮጀክታችን የበኩሉን ድጋፍ ለማበርከት ዝግጁ እንደነበረ ያሳየው ከ 2 ነጥብ 8 ቢሊዮን 
ብር በላይ በሆነ ገንዘብ የቦንድ ግዥ ለመፈጸም ቃል ገብቶ ወደ ተጨባጭ ግዥ በመሸጋገር ነው። 
ስለሆነም ቁጥራቸው ቀላል የማይባል የሀገራችን የንግድ ማህበረሰብ አባላት ቃላቸውን አክብረው መቶ 
በመቶ የቦንድ ግዥ የፈፀሙ ሲሆን የተቀሩት ደግሞ በከፊል ቃላቸውን ተግባራዊ ያደረጉበት ሁኔታ 
ላይ እንገኛለን፡፡ በዚህ አጋጣሚም ቃላችሁን ጠብቃችሁና አክብራችሁ የቦንድ ግዥውን ሙሉ በሙሉ 
ለፈፀማችሁ የንግዱ ማኀበረሰብ አባላት በኢፌዴሪ መንግስትና በታላቁ ህዳሴ ግድብ ህዝባዊ ተሣትፎ 
አሰተባባሪ ብሄራዊ ምክርቤት ስም ላቅ ያለ እና የከበረ ምስጋናዬን ላቀርብላችሁ እወዳለሁ፡፡ ከዛሬ ይልቅ 
የነገዋን የበለጸገች ኢትዮጵያ በመሻት  በታሪክ አጋጣሚ አንዴ ብቻ ሊከሰት በሚችለው በእንደዚህ ያለ 
ሀገር የሚለውጥ ታሪካዊ ኘሮጀከት ውስጥ ስማችሁን በወርቅ ቀለም አጽፋችኋልና  ልትኰሩ ይገባል፡፡

የእነዚህን ልማትና ሀገር ወዳድ የንግዱ ማህበረሰብ አባላትን አርአያ በመከተልም የቦንድ ግዥውን ቃል 
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በገባችሁት መሰረት ሙሉ በሙሉ ያላጠናቀቃችሁ የንግዱ ማኀበረሰብ አባላት ታሪክ ቆሞ አይጠብቅምና 
ዛሬ ነገ ሳትሉ አሁኑኑ ለነገ የንግድና የኢንቨስትመንት ሥራችሁ መሠረት በሆነው በታላቁ የህዳሴ ግድብ 
ላይ አሻራችሁን እንድታሳርፉ ጥሪዬን አቀርባለሁ፡፡ ቃልን አክብሮ በመገኘት ሀገርን በሚለውጥ እንደ 
ታላቁ ህዳሴ ግድብ ባለ ኘሮጀክት ላይ አሻራን ማሳረፍ የሚያኮራ ተግባር ነውና ቃላችሁን አክብራችሁ 
ራሳችሁን የዚህ ታሪካዊ ክንውን አካል  እንደምታደርጉት እምነታችን የጸና ነው። 

በመጨረሻም መንግስትና ህዝብ በታላቁ የህዳሴ ግድብ ዙሪያ አንድ ሆነን ግድቡን ወደ ወሳኝ ምዕራፍ 
እንዳሻጋገርነው ሁሉ ፍፃሜውንም አሳምረን ለንግድና ለኢንቨስትመንት ምቹ ሁኔታ እንድናመቻችና 
ሀገራችንን ከብልጽግና ጐራ በመቀላቀል ሁላችንም የምንኮራበት ሀገር እንድንፈጥር በሁሉም መልክ 
ለግድቡ የምታደርጉትን ድጋፍና አስተዋጽኦ አጠናክራችሁ እንድትቀጥሉ ጥሪዬን አስተላልፋለሁ፡፡

	 ታላቁ የህዳሴ ግድባችንን እንዳጋመስነው ጨርሰን ሌላ እንጀምራለን!

አመሰግናለሁ!
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የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ፕሬዝዳንት 
አቶ ኢሳያስ ባህረ መልእክት

አገራችን ኢትዮጵያ ለዘመናት ተጭኗት የኖረውን የድህነትና ኋላ 
ቀርነት ቀንበር ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ወደ ማይመለስበት ጉድጓድ 
አሽቀንጥራ ለመጣል በእልህ አስጨራሽ ልማታዊ ትግል ላይ ትገኛለች፡
፡ በዚህም ያላሳለሰ ትግሏ በአሁኑ ሰዓት እጅግ ፈጣንና ተከታታይ በሆነ 
የኢኮኖሚያዊ እድገት ግስጋሴ ላይ ለመሆኗ ዓለም ሁሉ እየመሰከረውና 
እየተደነቀበት ያለ እውነት ነው፡፡ 

ይህንን የሕዳሴ ጉዞ ግስጋሴ ወደማይቀለበስበት ደረጃ ለማድረስና 
አገራችንን ወደ ቀደመ ገናናነቷ ለመመለስ ደግሞ በግዙፍነቱ ከአፍሪካ 
የአንደኝነት ከዓለም ደግሞ የሰባተኝነት ደረጃን የሚይዘውንና 6000 
ሜጋ ዋት የኤሌክትሪክ ኃይል በማመንጨት የአገራችንን የብርሃን ዘመን 
የሚያበስረውን ታላቁን የኢትዮጵያ ሕዳሴ ግድብ መገንባት አንዱና 
ዋናው የጋራ ተግባራችን ነው፡፡ ይህንን ለማድረግም መላው ልማት 
ወዳድ ሕዝባችን ከልማታዊው መንግሥታችን ጎን በመሰለፉና አቅሙ 

የፈቀደውን ሁሉ ድጋፍ በማድረጉ እነሆ የሕዳሴው ግድብ ግንባታ አጋማሽ ላይ ለመድረስ በቅተናል፡፡ 

የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች በሙሉ ከጥንት አባቶቻቸው የተማሩትን ዘመን የማይሽረው 
ቅርስ የመገንባትና ሀገርን በገናና ታሪክ ላይ የማስቀመጥ ልምድ በመጠቀም አደራ ተረካቢነታቸውን 
ለማስመስከርና አዲስ የገናናነት ምዕራፍ ለመክፈት ከዳር ዳር በመንቀሳቀስ እነሆ የማይደፈር የተባለውን 
ዓባይን በመድፈር ልዩ የሕዳሴ ታሪክና ቅርስ ገንብተው በዓይናቸው ለማየት ሊበቁ በአጋማሹ ላይ 
ይገኛሉ፡፡ 

በዚህ ታሪካዊ ግድብ ላይ ለመሳተፍ የገባችሁትን ቃል የፈጸማችሁና በመፈጸም ላይ ያላችሁ፣ የታላቁን 
የኢትዮጵያ ሕዳሴ ግድብ ቦንድ የገዛችሁና በመግዛት ላይ ያላችሁ በአገር ውስጥም ሆነ በውጭ ሀገራት 
የምትኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በሙሉ የድካማችሁ ውጤት አጋማሽ ላይ 
በመድረሱ እንኳን ደስ ያላችሁ እላለሁ፡፡ እስካሁን ላደረጋችሁትና ለወደፊቱም ለምታደርጉት ሁለንተናዊ 
ድጋፍ ሁሉ ልባዊ ምስጋናዬን በኢትዮጵያ ልማት ባንክና በራሴ ስም ላቀርብላችሁ እወዳለሁ፡፡

በመጨረሻም ሁላችንም የኢትዮጵያ ሕዝቦች በአንድነት ጀምረን ያጋመስነውን ታላቅና ታሪካዊ ግድብ 
ፍጻሜ ላይ ለማድረስ የተለመደ ቃል የመግባት፣ የገባነውን ቃል የመፈጸምና የሕዳሴውን ግድብ ቦንድ 
የመግዛት ተግባራችንን አጠናክረን እንድንቀጥልና የሕዳሴውን ግድብ በማጠናቀቅ አገራችንን ወደ ቀደመ 
የገናናነት ክብሯ እንድትመለስ ለሚደረገው ሁለንተናዊ የልማት ርብርብ የበኩላችንን ድርሻ እንድንወጣ 
በታላቅ አደራ አሳስባለሁ፡፡ 	 	 	 	         እንዳጋመስነው እንጨርሰዋለን!

አመሰግናለሁ!
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ለታላቁ የህዳሴ ግድብ ግንባታ 100 ሺ ብር እና በላይ ቃል በመግባት ቃላቸውን 
የፈጸሙ ባለሀብቶች

ለቦንድ ግዢ ባለሃብቱ የድርጅቱ ባለቤት

የድርጅቱ  ሙሉ ስም
ቃል 

የተገባው
የተገዛው

ጭማሪ / 
ቀሪ

 ስም ስልክ

ግብርና ሚኒስቴር
 በኬሚካል ዘርፍ የተሰማሩ ባለሀብቶች 

ፖዮኒር ሃይብሪድ ዘር  1500000.00  1500000.00  -   አቶ መላኩ አድማሱ 0911-238754

መካምባ ኃ/የተ/የግ/ማ  1200000.00  1200000.00  -   አቶ መስፍን እንደዝናው 0911-233811

ላየንስ ኢንተርናሽናል  1130000.00  1130000.00  -   አቶ ጌታቸው ወርቁ 0911-203605

ኬምቴክስ  ኃ/የተ/የግ/ማ  1000000.00  1000000.00  -   አቶ ይመኑ ጀምበሬ 0911-201600

ትንሳዔ ኢንተርናሽናል  1000000.00  1000000.00  -   አቶ አንተነህ ግርማ 0911-207145

ማርቆስ ኃ/የተ/የግ/ማ  1000000.00  1000000.00  -   አቶ ድረስ ተስፋው 0911-603077

ኤግሪ ሼር ትሬዲንግ  1000000.00  1000000.00  -   ወ/ሮ መዓዛ ገ/መድህን 0911-228517

አልፋራጅ  250000.00  250000.00  -   0 0911-200153

ጋወት ኢንተርናሽናል  200000.00  200000.00  -   ዶ/ር አበበ ወንድሙ 0911-523845

ኤፍ.ኤስ.ኃ.የተ.የግ.ማ  104500.00  104500.00  -   አቶ ፋላሳ ሶሪ ቡታ 0911-222552

ባባ ኢንተርናሽናል  100825.00  101000.00  175.00 ሚ/ር ሱማንታ ኩማር 0911-241923

ኬ.ም ትሬድ  100000.00  100000.00  -   አቶ መንግስቱ ከበደ 0911-243662

ቲ.ኤም.ግሎባል  100000.00  100000.00  -   አቶ ጣሰው መኩሪያ 0911-792551

ግርማ ተፈሪ ጀነራል ትሬዲንግ  100000.00  100000.00  -   አቶ ግርማ ተፈሪ 0911-205067

 በሆርቲካልቸራል ዘርፍ 

ሌንሰን ሮዝ /ፒተር/  6000000.00  6000000.00  -   ሚ/ር ፈራንክ 0911-706234

ማራኒኪው  2000000.00  2600000.00  600000.00 0 0

ደርባ ፍላወር  500000.00  500000.00  -   0 0911-255568

ኢትዮ ፖሽን  400000.00  400000.00  -   0 0911-502153

ጋሊካ ፍላወር  320000.00  340000.00 20000.00 0911-304967

ኸርበርግ ሮስ  100000.00  100000.00  -   0 0916-560178

ሰፋፊ እርሻ ልማት

ቡና ተክል ልማት

አማሮ ጋዮ ኃ/የተ/የግ/ማህበር  1000000.00  1016500.00  16500.00 ወ/ሮ አስናቀች ቶማስ 0911-216323

ንጉሴ ለማ አዴቶ ቡና ተክል  300000.00  300000.00  -   አቶ ወንደሰን ለማ 0911-893260
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መካናይዜሽን፣ ምግብ ሰብሎች፣ ጥራጥሬ፣ ባዩ ፊውል ተክልና እና ቅባት ሰብሎች 

ብሩህወይ አግሮ ኢንዱስትሪ 
ፒኤል ሲ  100000.00  100000.00  -   የሽዋስ ሽባባው 0

የቁም እንስሳት ዘርፍ

የኢትዮጵያ የቁ/እን/ነጋ/ማህበር 100000.00 100000.00

አቶ ሞገስ ሐይሌ 100000.00 100000.00

የሥጋ ዘርፍ ኤክስፖርት

ሞጆ ሞደርን ኤክስፖርት ቄራ 5000000.00 5000000.00 አቶ አየለ ደጀኔ

 በትምህርት ሚኒስቴር  
ቅድስት ማሪያም ዩኒቨርስቲ ኮሌጅ  1000000.00  1000000.00  -    -   0911-215188

አድማስ ዩኒቨርስቲ ኮሌጅ  1000000.00  1000000.00  -    -   0911-214698

ብሉ ናይል ኮሌጅ  510000.00  510000.00  -    -   0911-657848

አምቦ ማይክሮ ቢዝነስ ኮሌጅ  510000.00  510000.00  -    -   0911-226064

ኪያ ሜድ ዩኒቨርስቲ ኮሌጅ  700000.00  700000.00  -    -   0911-510947

ኢንተርናሽናል ሊደርሽፕ 
ኢንስቲትዩት  500000.00  500000.00  -    -   0

አፍሪካ የጤና ኮሌጅ  265065.00  265065.00  -    -   0

አዲስ ኮንቲኔንታል የጤና 
አጠባበቅ ኢኒስቲትዩት  245397.00  250000.00  4603.00  -   0

ትሮፒካል ኮሌጅ ኦፍ ሜዲስን  230000.00  234000.00  4000.00  -   0911-226306

ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ መቀሌ  188018.00  188018.00  -    -   0914-735090

ኦሜጋ የጤና ኮሌጅ  150000.00  150000.00  -    -   0911-472754

ሆፕ  -    142000.00  142000.00  -   0

ቪክትሪ ኮሌጅ  100500.00  100500.00  -    -   0911-895942

ብሉ ማዉንት ኮሌጅ  100000.00  100000.00  -    -   0911-428049

ሲፒዩ የቢዝነስና የኢንፎርሜሽን 
ቴክኖሎጂ ኮሌጅ  100000.00  100000.00  -    -   0911-647376

በዉሃና ኢነርጂ  ሚኒስቴር
የውሃ ሥራዎች ዲዛይንና 
ቁጥጥር  ድርጅት  10000000.00  10000000.00  -   0 0

ቤልት ጀነራል ቢዝነስ ኃ/የተ/የግ/ማ  5000000.00  5000000.00  -   ትኳቦ ወ/ገብርኤል 0911-201339

የውሃ ሥራዎች ኮንስትራክሽን 
ድርጅት  5000000.00  5000000.00  -   0 0

አል ናይል ብዝነስ ግሩፕ  3700000.00  3700000.00  -   መሐመድ ሳብሪል 0911-505556

ጂኦ ሴንተቲክ ኢንደስትሪያል 
ወርክስ ፒ.ኤል.ሲ  1000000.00  1000000.00  -   0 0
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በቆጂ የምንጭ ዉሃ  200000.00  200000.00  -   አደፍርስ ክፍሌ 0911-490459

ፋምኮን ጠቅላላ ስራ ተቋራጭ  100000.00  100000.00  -   መንገሻ ተወልደ ገ/መድህን 0911-233295

አሰር ኮንስትራክሽን ኃ/የተ/
የግል ማህበር  250000.00  250000.00  -   

ም ጆክ ኢንጂነሪንግና ኤጂ 
ኮንሰልት  1000000.00  1000000.00  -   

ጀነሬሽን ኮንሰልታንቶች  400000.00  400000.00  -   

አክሲስ ኢንጂነሪንግ  100000.00  100000.00  -   

ትሮፒክስ ኮንሰልቲንግ  100000.00  100000.00  -   

ኤሌክትሮ ኮሜርሻል  200000.00  200000.00  -   

Rabah and sons plc  125000.00  125000.00  -   

ጂያንግ ኮልፊልድ  150000.00  150000.00  -   

ሸበሌ ኮንሰልት ኃ.የተ.የግል ማህበር  120000.00  120000.00  -   

ባይጌታ ቢዝነስ  100000.00  100000.00  -   

ኤም ኤስ ኮንሰልተንሲ  220000.00  220000.00  -   

ጂቲቢ ኢንጂነሪንግ  500000.00  500000.00  -   

 ጤና ጥበቃ  ሚኒስቴር  
 ሆስፒታል

ካዲስኮ አጠቃላይ ሆስፒታል  5000000.00  5088400.00  88400.00 ዶ/ር ፉአድ ተማም 0

ዮርዳኖስ ሆስፒታል  2000000.00  2000000.00  -   ዶ/ር ወርቁ መኮንን ቦጋለ 0

ቤተዛታ የጤና አገልግሎት  1500000.00  1500000.00  -   ዶ/ር ኤርሚያስ ሙሉጌታ 0

ብራስ ሆስፒታልና እህት ድርጅት  1200000.00  1200000.00  -   ሙሉእመቤት አበበ 0

ኢንተርናሽናል የልብና ልብ ነክ 
ደዌዎች ሆስፒታል  500000.00  560500.00  60500.00 0 0

ሄመን ሆስፒታል  300000.00  300000.00  -   0 0

አዲስ የእናቶችና ህፃናት 
ሆስፒታል  100000.00  100000.00  -   ዶ/ር ከሞንን በቀለ 0

ብርሃን ኢንተርናሽናል ኃ.የተ.
የግ.ማህበር  100000.00  100000.00  -   ዶ/ር ሜድ የዓለም ሎሬት 

ጥበበ 0

መድሀኒት ቤቶች ና ሌሎች

አዲስ የመድኃኒት ፋብሪካ  1000000.00  1000000.00  -   እናመሰግናለን 0911-212308

ባዮቴክ ኃ/የተ/ የግ/ማ  300000.00  300000.00  -   0 0911-223892

አንገረብ ኃ/የ/የግ/ማህበር  150000.00  150000.00  -   እናመሰግናለን 0116-461801

ሜዲካ ፋርማ  500000.00  500000.00  -   
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ደጋ አ መ ጎናፍርና ልጆቹ  500000.00  500000.00  -   

ጆስ ሀንሰን  200000.00  200000.00  -   

OIA Infrastructure PLC 10000000.00 10000000.00

ማዕድን ሚኒስቴር
 የጌጣጌጥ ላኪዎች 

አቶ ኪሮስ ተክሉ አስመጭና ላኪ  100000.00  100000.00  -    -    0911-245479 

አቶ ካሊድ አብደላ ኮንታሮ  100000.00  100000.00  -    -    0911-720065 

ተፈሪ ጎበዜ  100000.00  100000.00  -    -    0911-657962 

አቶ ስንታየሁ በላይ  100000.00  100000.00  -    -    0911-516290 

 ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ወርቅ የሚያቀርቡ 

ጭሚና ወለባ የህ/ሥ/ማህ  300000.00  300000.00  -   አሸናፊ ደሬሣ 0911-144761

አቶ ገ/መድህን አረጋዊ በየነ  300000.00  300000.00  -   0 0911-070307

አቶ መስፍን ተስፋዩ  225000.00  225000.00  -   0 0911-154703

አቶ ገ/ሕይወት በርሄ ደርሶ  200000.00  200000.00  -   0 0911-220441

አቶ ጎደፍ ተ/ሃይማኖት  200000.00  200000.00  -   0 0911-204008

አቶ አብዱራሂም አህመድ  100000.00  100000.00  -   0 0911-201298

አቶ አሸናፊ ደሬሣ  100000.00  100000.00  -   0 0911-144761

የወርቅ እና የብር ጌጣጌጥ ሠሪዎች  

አርሴማ ወርቅ ቤት  508580.00  508580.00 0 የማነ ዘብሎ 0911-218503

አፍሪካ ወርቅ ቤት  500000.00  500000.00 0 መኮንን ገ/መድህን 0911-200344

አቶ ገ/ሕይወት ወ/ማሪያም  200000.00  200000.00 0 0911-204254

ላሊበላ ወርቅ ቤት  200000.00  200000.00 0 ካህሣይ ሃ/ማሪያም 0911-241575

ባዜን ወርቅ ቤት  150000.00  150000.00 0 ጉዑሽ አባይ 0911-204262

አቶ ተስፋዩ አድሀኖም ወ/ማሪያም  140000.00  140000.00 0 0 0911-207805

ጣና ወርቅ ቤት  130000.00  130000.00 0 አዜብ ብርሃኑ 0911-220886

ገ/ስላሴ ተበቃ ማኒ  130000.00  130000.00 0 0 0911-205855

ተክሉ ደስታ የወርቅና የብር ጌጣጌጥ  122000.00  122000.00 0 አቶ ጴጥሮስ ተክሉ 0911-607828

አቢሲንያ ወርቅ ቤት  110000.00  110000.00 0 በሪሁን ለአከ 0911-216759

ዳሽን ወርቅ ቤት  110000.00  110000.00 0 ቢነጋ ተስፋ 011-1576303

ላዮን ወርቅ ቤት  100000.00  100000.00 0 ፍሰሐ አባይ 0911-204273

 በባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር  
የሆቴል ባለሀብቶች 

ግሎባል ሆቴል  1500000.00  1500000.00 0 አቶ ነጋ ቦንገር 0114-664766
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ፓኖራማ ሆቴል  1000000.00  1000000.00 0 አቶ ተክሉ በርሄ 0911-226274

ኤክስትሪም ሆቴል  100000.00  100000.00 0 አቶ ጌታቸው አምባዬ

አቶ ፍፁም ካህሣይ" 0911283304

ዋቢ ሸበሌ ሆቴል  100000.00  100000.00 0 ልዑል በዕደማርያም መኮንን

ራስ አምባ ሆቴል  500000.00  500000.00 0 አቶ መሠት በልሁ 0911-645986

 የአስጎብኝ ድርጅቶች 
ኢትዮጵያን ኳድራንትስ ኃ.የተ.
የግ.ማህበር  1000000.00  1000000.00 0 ቶኒ ሂኪ 0115-544635

ካራቫን ጉዞና አስጎብኚ ወኪል  600000.00  600000.00 0 አቶ ያሲን ኑር 0911-204044

ኤች.ኬ ቢሀይቭ አስጎብኚና 
የጉዞ ወኪል  500000.00  500000.00 0 ወ/ሮ ካሣነሽ አያሌው 0911-228609

ትራቭል ኢትዮጵያ ኃ.የተ.
የግ.ማህበር  500000.00  500000.00 0 ወ/ሮ ሳምራዊት ሞገስ 0911-206976

ግራንት ኤክስፕረስ አስጎብኚና 
የጉዞ ወኪል ኃ.የተ.የግ.ማህበር  300000.00  300000.00 0 አቶ ቴዎድሮስ ሙሉጌታ 0911-233289

ባንኮችና ኢንሹራንሶች

አዋሽ ኢንተርናሽናል ባንክ - 1,507,500.00 1,507,500.00

 ኦሮሚያ ኢንተርናሽናል ባንክ - 10,000,000.00 10,000,000.00

አባይ ባንክ - 426,950.00 426,950.00

ሕብረት ባንክ - 1,000,000.00 1,000,000.00

ወጋገን ባንክ - 6,000,000.00 6,000,000.00

ዳሸን ባንክ - 6,000,000.00 6,000,000.00

አባይ ኢንሹራንስ - 2,575,500.00 2,575,500.00

አፍሪካ ኢንሹራንስ - 22,545,300.00 22,545,300.00

አዋሽ ኢንሹራንስ - 18,542,000.00 18,542,000.00

ኢትዮ ላይፍ ኢንሹራንስ - 710,500.00 710,500.00

የኢትዮጵያ መድን ድርጅት - 150,000,000.00 150,000,000.00

ግሎባል ኢንሹራንስ - 6,683,000.00 6,683,000.00

ሉሲ ኢንሹራንስ - 2,329,350.00 2,329,350.00

ንብ ኢንሹራንስ - 21,887,875.00 21,887,875.00

ናይል ኢንሹራንስ - 19,590,800.00 19,590,800.00

ናሽናል ኢንሹራንስ - 4,809,402.00 4,809,402.00

ኒያላ ኢንሹራንስ - 24,250,000.00 24,250,000.00

ኦሮሚያ ኢንሹራንስ - 11,200,000.00 11,200,000.00
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ጸሐይ ኢንሹራንስ - 12,000,000.00 12,000,000.00

ሕብረት ኢንሹራንስ - 28,875,000.00 28,875,000.00

ቡና ኢንሹራንስ - 3,000,000.00 3,000,000.00

የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ- 10,000,000.00 10,000,000.00

አንበሳ ኢንተርናሽናል ባንክ- 2,500,000.00 2,500,000.00

አንበሳ ኢንሹራንስ 5,318,500.00 5,318,500.00

ንግድ ሚኒስቴር
  ኤክስፖርት ዘርፍ

ኢትዮ አግሪ ሴፍት ኃላ/የተ/
የግ/ማህ  15000000.00  15000000.00 0 0 0

ካቤ ኃላ/የተ/የግ/ማህ  10000000.00  10000000.00 0 0 0

አልፎዝ ኃላ/የተ/የግ/ማህ  10000000.00  10000000.00 0 0 0

ሞካላንድ አስመጪና ላኪ ኃላ/
የተ/የግ/ማህ  1000000.00  1000000.00 0 0 0

ማሞ ካቻ  1060471.20  1060471.20 0 0 911200866

የኢትዮጵያ እህል ንግድ ድርጅት  25000000.00  25000000.00 0 0 0

ሰይድ ያሲን ኃ/የተ/ የግል ማህበር 1,500,000.00 1,500,000.00 0 0 0

የጥራጥሬ፣ የቅባት እህሎች፣ ቅመማ ቅመም እና የተፈጥሮ ሙጫ እጣን 

ዋርካ ትሬዲንግ ሀውስ ኃላ/የተ/
የግ/ማህበር  20000000.00 20000000.00 0 0 0

በላይነህ ክንዴ አስመጪና ላኪ  25,000,000.00 25,000,000.00 0 0 0

ጌላትሊ ሃንኪ 400000 400000 0 0 0

 የሕንፃ መሣሪያዎች ዘርፍ 

Forever PLC  200000.00  200000.00 0 ሳላህዲን አህመድ 0

A.T.A PLC  150000.00  150000.00 0 0 0

ሰኢድ ሸምሱ ሐሰን  100000.00  100000.00 0 0 0

የሸቀጣሸቀጥ አስመጪዎችና የሱፐር ማርኬቶች ዘርፍ 

AHFA  22000000.00 22000000.00 0 0 0

AMDEHUN  5500000.00  5800000.00 300000 0 0

ALFARAJ  2000000.00  2000000.00 0 0 0

SHHEMA  250000.00  250000.00 0 0 0

AKHEZA  200000.00  200000.00 0 0 0

AL-NUR  200000.00  200000.00 0 0 0

ETHIO VISION  200000.00  200000.00 0 0 0
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RADICAL  150000.00  150000.00 0 0 0

MAYUR KOTARI  200000.00  200000.00 0 0 0

ASEFA  600000.00  600000.00 0 0 0

 የነዳጅ ኩባንያዎች፣ ነዳጅ አዳዮችና የመኪና አስመጪዎች ዘርፍ 

ኮቢል ኢትዮጵያ ሊሚትድ አ.ማ  525500.00  602500.00  77000.00 0 0

ናሽናል ኦይል ኢትዮጵያ  15700000.00  16700000.00  1000000.00 0 0

 ሎጅስቲክስ 

አብርሃም ሚካኤል/ትራንስ 
ኢንተርናሽናል ዕቃ አስተላላፊ  100000.00  100000.00 0 0 0

ፍሬተርስ ኢንተርናሽናል  3000000.00  3000000.00 0 0 0

መኪና አስመጪዎች 

ኒያላ ሞተርስ አ.ማ  6100000.00  6100000.00 0 0 0

ኢኳቶሪያል ቢዝነስ ግሩፕ  3900000.00  3900000.00 0 0 0

ናሽናል ሞተርስ  1639250.00  1639250.00 0 0 0

ታከለ ዳኘ መታሰቢያ  80000.00  100000.00 20000 0 0

ባይሴሌክስ ኢትዮጵያ  337500.00  343500.00 6000 0 0

በከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን  ሚኒስቴር  
በኮንስትራክሽን ሥራ ተቋራጮች ማህበር (ዘርፍ)

ተክለብርሃን አምባዬ 
ኮንስትራክሽን  21000000.00  21000000.00 0 አቶ ተክለብርሃን አምባዬ 0

ቫርኔሮ ኮንስትራክሽን  2000000.00  2000000.00 0 አቶ ገ/ሚካኤል ማርቆስ 0

ሆማ ኮንስትራክሽን  1000000.00  1000000.00 0 አቶ አዱኛ እጅጉ 0

የሪል እስቴት  

ሙለር ሪልስቴት  2000000.00  2000000.00 0 አቶ ሙሉጌታ ተስፋኪሮስ 0

አበሻ ኮንስትራክሽን ሪል ስቴት  1000000.00  1000000.00 0 አቶ ብርሃኑ ወ/ጊዮርጊስ 0

ፕሎቶ አጠቃላይ ንግድ 
ኃላ.የተ.የግ.ማሕበር  1000000.00  1000000.00 0 አቶ ጌታቸው ድንቅነህ 0

የኮንስትራክሽን መሣሪያ አከራዮች 

ፍላውር ኮንስትራክሽን  400000.00  400000.00 0 አቶ ሙሴ አላዘር 0

ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር 

 የብረታብረትና ኢንጅነሪንግ ንዑስ ዘርፍ

የሱ  30000000.00 30000000.00 0 አቶ ዮሐንስ ሲሣይ 0911 230668

ሀበሻ ብረታ ብረት  1000000.00  1000000.00 0 ሚስተር ሳቺን ፓተል 0911 255686
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ኤች ኤች ስቲል  1000000.00  1000000.00 0 አቶ ሐሰን 0911 221229

የኘላስቲክ አቃዎች፣ ጎማ፣ ጫማ፣ ሶል፣ ኢንጅነሪንግ ኢንዱስትሪዎች

ፍሌክሲብል ፓኬጂንግ 
ማምረቻ ፋብሪካ  300000.00  300000.00 0 0 0

 በእንጨት መሰንጠቂያ፣ በቤትና ቢሮ ዕቃዎች አምራች ድርጅቶች

ጂ. ኤም ፒኤልሲ  200000.00  200000.00 0 ጌታቸው ደምሴ 0911-20-10-56

 በጨርቃ ጨርቅ ኢንዱስትሪ ዘርፍ

አይካ አዲሰ  ጨርቃ ጨርቅ  -    25100000.00 25100000 0 0

አምባሰደር ልብስ ስፌት/ 
አምባሰደር ሪል እስቴት/  1100000.00  1275000.00 175000 አቶ ሰዒድ መሐመድ 

ብርሃን 0

ብርሃኑ ሳህሌ ጋርመንት  296000.00  300000.00 4000 አቶ ብርሃኑ ሣህሌ 0

 አልሚ ምግብ፣ ዱቄትና የዱቄት ውጤቶች ኢንዱስትሪዎች

ገትስ አግሮ ኢንዱስትሪ  1200000.00  1200000.00 0 0 0

 የምግብ ዘይት አምራች ኢንዱስትሪዎች

ደፓዛ አግሮ ኢንዱስትሪ  250000.00  250000.00 0 0 0

 የመጠጥ ኢንዱስትሪዎች

ዳሸን ቢራ ፋብሪካ  7500000.00  13000000.00 5500000 0 0

ቢ.ጂ. አይ ኢትዮጵያ  -    20000000.00 20000000 0 0

ትራንስፖርት ሚኒስቴር
 የደረቅ ጭነት ትራንስፖርት ማህበራትና ድርጅቶች 

አኪዳ ኃ/የተ/የግ/ማህበር  2277000.00  2277000.00 0 0 0

ካሣ ቤል ኃ/የተ/የግ/ማህበር  63000.00  105250.00 42250 0 0
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የኢ
ትዮጵ ያ  ልማት ባንክ

Development Bank of Ethiop
ia

የኢትዮጵያ ልማት ባንክ
Development Bank of Ethiopia

Yosef Broz Tito Street
P. O. Box: 1900, 

Addis Ababa, Ethiopia
Tel: +251 115 51 11 88/89

Fax: +251 115 51 16 06
Email: dbe@ethionet.et

የታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ሕዝባዊ ተሳትፎ 
አስተባባሪ ብሔራዊ ምክር ቤት ጽ/ቤት

Office of the National Council for the 
Coordination of Public Participation on the 

Construction of the Grand Renaissance Dam

P. O. Box: 1364 , 
Addis Ababa, Ethiopia

Tel: +251 115 57 05 69
Fax: +251 115 57 05 93
Email: GRD@ethionet.et w
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