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ሇእቅደ ስኬት ጋምቤሊና የሰፋፊ እርሻ ሌማት ሥራ 
 

                       ፋኖሴ ከአራት ኪል /ክፍሌ ሁሇት/ 
 
 

ከፍተኛ የካፒታሌ እጥረት ባሇባት አገራችን የውጭ ባሇሃብቱ የተትረፈረፈ የካፒታሌ 

ክምችት እጥረቱን በመቅረፍ የኢንደስትሪ ሌማታችንን ሉያፋጥን እንዯሚችሌ ግሌጽ 

ነው፡፡ የዓሇም ገበያን ሰብሮ የመግባት ሌምዴና ችልታው በላሊት አገራችን የውጭው 

ባሇሃብት ጠንካራ አሊማዊ የገበያ መረብ የውጭ ገበያውን ሠብሮ ሇመግባት የቀሇሇ 

መረማመጃ ሆኖ ሉያገሇግሇን እንዯሚችሌም ግሌጽ ነው፡፡ ከፍተኛ የቴክኖልጂና 

የአመራር ብቃት ጉዴሇት በሚታይባት አገራችን የውጭው ባሇሀብት የዘመናዊ አመራር 

የቴክኖልጂ አጠቃቀም ችልታን እንዯሚያስተሊሌፍሌንም ይታመናሌ፡፡ የውጭ 

ባሇሃብቱ ሉያስገኝሌን የሚችሇውን እነዚህን ጥቅሞች አሟጦ ከመጠቀም ውጪ ፈጣን 

የኢንደስትሪ ሌማት የማረጋገጥ አሊማችን በፍፁም ሉሣካ እንዯማይችሌ አብዛኞቻችን 

ያሰመርንበት እውነታ ነው፡፡  

 

ከውጭ ባሇሀብቱና ኢንቨስትመንቱ ጋር ተያይዞ በተሇይም በሠፋፊ የእርሻ ሌማት ሥራ 

ሊይ የሚሠማሩትን በተመሇከተ በርካታ አስተያየቶች ሲሠጡ መቆየታቸው ይታወሳሌ፡፡ 

አሁንም አስተያየቶቹ እንዯቀጠለ ነው፡፡  የአስተያየቶቹ ዋነኛ ማጠንጠኛ ዯግሞ 

የመሬት ወረራና የዯን ምንጣሮን / የአካባቢ ጥበቃን/ የተመሇከቱ ናቸው፡፡ በዚህ ስር 

በተሇይም አዲጊ በሚባለት ክሌልች ሇውጭ ባሇሃብቱ የሚሠጠው መሬት ባሌተጠና 

መንገዴና አካባቢን የሚያራቁት ነዋሪዎችንም ሇሥዯት የሚዲርግ እንዯሆነና 

የባሇሃብቶቹ ፍሊጐት ኢንቨስትመንት ሳይሆን የመሬት ሽሚያ ነው የሚለት 

አስተያየቶች የሚበዙ ናቸው፡፡ ይህን በተመሇከተ የመንግሥትን ተሣትፎ የሚተቹ 

መንግስት ሇዜጐቹም ሆነ ሇሃገሪቱ ዯንታ ቢስ እንዯሆነ የሚያስቆጥሩ አስተያየቶችና 

ጉዲዩ የበሇጠ ሇዴህነት የሚዲርግ  እንዯሆነ የሚያሳስቡ ሙያዊም ሙያዊ ያሌሆኑም፣ 

ፖሇቲካዊና መሠሌ ተሌእኮዎች ያሊቸው አስተያየቶችን ስናነብና ስናዯምጥ 

ከርመናሌ፡፡ ይህንኑ ጉዲይ መነሻ በማዴረግ ሠፋፊ የእርሻ ሌማት ይከናወንባቸዋሌ 

ከሚባለት ክሌልች አንደ የሆነው የጋምቤሊ ክሌሌ ያዯረኩትን የአጋጣሚ ጉዞ 

በመጠቀም ሙያዊ እይታና መረጃ በመሰብሰብ የክሌለን የኢንቨስትመንት ጉዞና 
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የውጭ ባሇሃብቱን ተሳትፎ በተመሇከተ “ሇእቅደ ስኬት የጋምቤሊ ክሌሌ ሠፋፊ የእርሻ 

ሌማት ሥራዎች” በሚሌ ርእስ አስነብቤያችሁ እንዯነበር እንዯምታስታወሱ 

አገምታሇሁ፡፡ በዚህ ጽሁፌ ማጠቃሇያም ሊይ በተሇይም ስፋት ያሇው አስተያየት 

የሚሰጥበትን የመሬት አያያዝ በተመሇከተ በተጨማሪ ዯግሞ የክሌለን የመንዯር 

ማሰባሰብ ፕሮግራም በተመሇከተ በቀጣይ ክፍሌ ሊስነብባችሁ ቃሌ ገብቼ ነበር፤ እነሆ 

ቃላን ጠብቄ በዛሬው ጽሑፌ እውነት እንዯሚባሇው የጋምቤሊ መሬት የውጭ ባሇሃብቱ 

ሰሇባና ሇዘፈቀዯ ወረራ የተጋሇጠ ነው? ወይስ በመግቢያዬ እንዯጠቀስኩት ሇቀጣዩ 

የኢንደስትሪ ሌማት ጉዞአችን በሚጠቀም መንገዴ መሬቱን እየተጠቀምንበት ነውን? 

የሚለትን ጥያቄዎችና የመንዯር ማሰባሰብ አስፈሊጊነቱንና የሥራ ሂዯቱን በተመሇከተ 

ሇመሊው ህብረተሰብና በቀጣይም በክሌለ ኢንቨስት በማዴረግ የህዲሰው አካሌ ሇመሆን 

ሇሚሻ ባሇሃብት በሚቀጠቅም መሌኩ ተከታዩንና ተጨባጩን መረጃ እነሆ እሊሇሁ፡፡  

 

በእቅዴ የተመራና ፍትሃዊ የሆነ የመሬት አስተዲዯርና አጠቃቀምን ተግባራዊ 

በማዴረግና የአካባቢ ብዝሃ ህይወት ሃብት ጥበቃ ሥርዓትን በመዘርጋት መሬትን 

በአግባቡ በመጠቀም ሇኑሮና ሇሌማት ምቹ የሆነ አካባቢን በመፍጠር ዘሊቂ ሌማትን 

ማረጋገጥ እንዯሚቻሌ ብዙዎቹ የዘርፉ ባሇሙያዎች የሚስማሙበት እውነታ ነው፡፡ 

ሇኢንቨስትመንት በሚሰጥ መሬት፣ በተፋሰስ ሌማት፣ በብዝሃ ህይወት ሃብት ሌማትና 

ጥበቃ፣ በተፈጥሮ ሃብት ሌማትና ጥበቃ እንዱሁም የዯረቅና ፈሣሽ ቆሻሻ አወጋገዴ 

የሥራ ሂዯቶችን ማቀናጀትና በሥርዓት መምራት ሇምናስበው የዘሊቂ ሌማት ሥራ 

የሚኖረው አስተዋጽኦ ከፍተኛ እንዯሆነም እነዚሁ የዘርፉ ባሇሙያዎች የሚስማሙበት 

ሁሇተኛው ሃቅ ነው፡፡  

 

ስሇሆነም በሀገር ዯረጃ የመሬት አስተዲዯር አጠቃቀምና የአካባቢ ጥበቃ መረጃን 

የሚያዘጋጅ የሚያዯራጅና የሚያስተዲዴር አካሌ እና ማንኛውም ሌማት የመሬት 

አጠቃቀም እቅዴና የአካባቢ ጥበቃን ባገናዘበና በተቀናጀ አኳኋን ሇማካሄዴ 

በባሇቤትነት የሚመራ አካሌ ማቋቋም አስፈሊጊ ሆኖ በመገኘቱ በፌዯራሌ የግብርና 

ሚኒስቴር ሥር አንዴ የባሇሥሌጣን ቢሮ ተቋቁሞ ሥራውን ከጀመረ ሰነባብቷሌ፡፡ 

ቢሮው ከክሌልች ጋር በሚኖረው የተቀናጀና በመናበብ ሊይ የተመሠረተ ሥራው 

በርካታ ኪራይ ሰብሳቢዎችን ከሌማታዊ ባሇሀብቱ መነጠሌ ችሎሌ፡፡ ይህንኑ አሠራርና 
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ተሞክሮ በመጠቀም ሠፋፊ የሆኑ የእርሻ መሬቶችን በተገቢው መንገዴ ሇመጠቀምና 

የዕዴገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅደን ሇማሣካት እንዱቻሌ የጋምቤሊ ብሔራዊ ክሌሊዊ 

መንግስት በኢንቨስትመንት ቢሮ ውስጥ ተከማችተው የነበሩትንና ከበርካታ 

የኢንቨስትመንት ዘርፎች ጋር ተዯባሌቆ የነበረውን መሬት በመነጠሌ በተገቢው 

መንገዴ ሥራ ሊይ ሇማዋሌ የሚያስችሇውን አቅጣጫ አስቀምጧሌ፡፡ በዚሁ መሠረት 

በጋምቤሊ ክሌሌ የገጠር መሬትን በተቀናጀ መሌኩ ሇማስተዲዯርና “የመሬት አጠቃቀም 

እቅዴ የማዘጋጀት ሥሌጣን ያሇው አካሌ የመሬት አጠቃቀም አስተዲዯር እና አካባቢ 

ጥበቃ ባሇሥሌጣን በአዋጅ ተቋቁሞ ሥራውን ጀምሯሌ፡፡  

 

የመሬት ይዞታና የመጠቀም መብት ዋስትና የመስጠት በመሬት ዙሪያ ሇሚነሱ 

አቤቱታዎች ተገቢና ቀሌጣፋ መፍትሔ መስጠት፣ ይዞታን በውርስ በስጦታ፣ በኪራይና 

በሌውውጥ ማስተሊሇፍ አዲዱስ የይዞታና የመጠቀም መብትን መሇየትና መስጠት፣ 

የመሬት አስተዲዯርና አጠቃቀም ሥርዓት ግንባታ ሊይ ግንዛቤ መፍጠር፣ የአካባቢ 

ተጽእኖና ስሌታዊ የአካባቢ ግምገማ ማዴረግ፣ የአካባቢ ኦዱትና የብክሇት ምርመራና 

የአካባቢ ትምህርትና ሥሌጠና መስጠት እንዱሁም በብዝሃ ህይወት ሃብት ጥበቃ 

ሌማትና አጠቀቀም ሊይ የህብረተሰቡን ግንዛቤ ማዲበር የፕሮጀክት ዝግጅትና የሙያ 

ዴጋፍ ክትትሌ ግምገማ፣ ቁጥጥርና መሠሌ ጉዲዮች የባሇስሌጣኑ ኃሊፊነትና 

አገሌግልቶች ናቸው፡፡  

 

ካፒታሌንና ተፈሊጊ ቴክኖልጅን እንዱሁም የሃገሪቱን የሌማት እቅዴ ከማሳካት አኳያ 

የውጭ ምንዛሪ በሚያስገኙ የሌማት ዘርፎችና ሇኢንደስትሪው እዴገት አስተዋጽኦ 

ያሊቸውን ሰብልች የሚያመርቱ ባሇሃብቶችን በተመሇከተ ባሇሥሌጣኑ ከግብርና 

ሚኒስቴር የመሬት አስተዲዯር ዲይሬክቶሬት ጋር በጋራና በቅንጅት ይሠራሌ፡፡ በዚህ 

ቅንጅታዊ አሰራርም በክፍሌ አንዴ ያስነበብኳችሁ ውጤቶች ተገኝተዋሌ፡፡ ሇማስታወስ 

ያህሌ 434 በግብርና የተሠማሩ ባሇሃብቶች ሥራ ውስጥ ገብተዋሌ፡፡ 2,446,821,294 

(ሁሇት ቢሉዮን አራት መቶ አርባ ስዴስት ሚሉዮን ስምንት መቶ ሃያ አንዴ ሺህ 

ሁሇት መቶ ዘጠና አራት ብር) ያስመዘገቡት ካፒታሌ ነው፡፡ ፕሮጀክቶቹ ሇ22,428 

ቋሚና ሇ 143,752 ጊዚያዊ ሠራተኞች የሥራ እዴሌ መፍጠራቸው ዯግሞ 

ሇትራንስፎርሜሽን እቅደ ስኬት ያሊቸውን ፋይዲ ያጐሊዋሌ፡፡ በመግቢያዬ ሇመጠቆም 
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እንዯሞከርኩት የውጭ ባሇሃብቶች ካሊቸው ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ አንፃር 162,5ዏዏ 

ሄክታር የገጠር መሬት ሇአምስት የውጭ ባሇሃብቶች ተሊሌፏሌ፡፡  

 

ሇሩዝ፣ ሸንኮራ አገዲና ፐሌም ምርት የሚሆን 1ዏዏ,ዏዏዏ ሄ/ር ካራቱሪ ሇተባሇ ኩባንያ፣ 

ሇፐሌምና የቅባት እህሌ 27,5ዏዏ ሄ/ር ሇቢኤችኦ፣ ሇጥራጥሬና አኩሪ አተር /ገና 

በምንጣሮሊይ ያሇ /25,ዏዏዏ ሄ/ር ሇሩቺ ካምፓኒ፣ 1ዏ,ዏዏዏ ሄ/ር የሩዝ ምርት ተግባር 

ሊይ የዋሇና 35ዏ ሄ/ር ሇዘር የተዘጋጀ መሬት ሇሳውዱ ስታር ኩባንያ ተሊሌፏሌ፡፡ 

እነዚህ የውጭ ባሇሃብቶች ሌክ እንዯተባሇው በመሬት ሽሚያ ሊይ? ወይስ በተግባር 

የሥራ እንቅስቃሴ ውስጥ ናቸው? በአካባቢው ሊይ ያሳዯሩት ተፅዕኖ አለታዊ ወይስ 

አዎንታዊ? ጋምቤሊ ከነዚህ ባሇሃብቶች ምን ተጠቀመ? ስሌ የባሇስሌጣኑን ኃሊፊ አቶ 

ሃይሇማርያም ጠይቄ ተከታዩን ምሊሽ ሰጥተውኛሌ፡፡  

 

በሃገራችን በስፋት ያሌተሇመደ የሰብሌ አይነቶች ዘራቸውንና ቴክኖልጂውን በማስገባት 

የአካባቢው ህብረተሰብ እንዱሇምዯውና ወዯፊትም ማሌማት እንዱቻሇው ሙከራ 

እየተዯረገ ሲሆን ባሇሀብቶቹ የአካባቢውን ማህበረሰብ አዯራጅተው ወዯሌማት 

የማስገባትና ዴጋፍ የማዴረግ ሥራ በመስራት ሊይ ናቸው፡፡ የክሇለ መግንግስት 

እያዯረገ ያሇውን የመንዯር ማሰባሰብ ሥራ በማገዝ በኩሌም ሁሇንተናዊ ዴጋፍ 

አዴርገዋሌ፡፡ አምስት ሚሉዮን ብር በመመዯብ ስታዱየም በመገንባት ሊይ ሲሆኑ 

ሇወጣቱ የተሻሇ የሥራ አዴሌም ፈጥረዋሌ፡፡ የተፈጥሮ ሃብት ሚዛንን ከመጠበቅ አንፃር 

ችግኞችን በመትከሌና የችግኝ ጣቢያ በማቋቋም ቃሊቸውን ጠብቀዋሌ፡፡ 

ሌማታዊነታቸውንም አረጋግጠዋሌ፡፡ ሇዚህ ነው እርስ በርሱ የተያያዘና የተዯጋገፈ 

ሥራ ሇእቅደ ስኬት ያሇው አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነው ስሌ በተዯጋጋሚ ሇመግሇጽ 

የሞከርኩት፡፡ በጋምቤሊ ክሌሌ በሚገኙ ሠፋፊ የእርሻ ሌማት ሥራዎች ሊይ በተሇይም 

ከተማረ የሰው ኃይሌ አንፃር /በተሇይም የተፈጥሮ ሃብት ጥበቃ/ እና በላልችም 

የግብርና ዘርፎች ጥቃቅን ችግሮች ቢኖሩም “የሚያጠግብ እንጀራ ከምጣደ 

ያስታውቃሌ” እንዱለ አያያዙ ትሌቅ ተስፋ እንዴሰንቅ አስችልኛሌ፡፡ በጋምቤሊ 

ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግስት ዴህነትን በመዋጋት ሥትራቴጂ ውስጥ ዋነኛው አጀንዲ 

የመንዯር ማሰባሰብ ሥራ ነው፡፡ ሇመሆኑ ነዋሪውን በመንዯር ማሰባሰብ ያስፈሇገው 
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አንዲንዴ ግሇሰቦች እንዯሚለት ከቄያቸው ሇማፈናቀሌ ነው?  ወይስ ላሊ የማናውቀው 

ምክንያት ይኖር ይሆን? 

 

የመንዯር ማሰባሰቡ ሥራ አስፈሊጊ ሆኖ የተገኘው ህብረተሰቡ በሁለም የሌማት ዘርፎች 

የሚፈሇገውን ግሌጋልትና ጠቀሜታ ማግኘት ባሇመቻለና ማህበረሰቡ በተንጣሇሇ ሃብት 

ሊይ ተቀምጦ የምግብ ዋስትናውን ባሇማረጋገጡ ምክንያት ሲሆን ሇዚህም አስተዋጽኦ 

ያዯረገው በአንዴ አካባቢ በሚኖረው እርሻና እርባታ ሊይ የተመሠረተ የአሠራር ዘይቤ፣ 

የተፈጥሮ ዯንን እየመነጠሩ ሇተዘዋዋሪ እርሻ መጠቀም ፣ የወንዝ እርሻ ዲርን በመከተሌ 

እርሻ ማካሄዴ፣ አሣ በማስገር ሊይ ብቻ ኑሮን መመስረት፣ በማር ማነብ ተግባር ሊይ 

ብቻ ማትኮር፣ እና የመሳሰለት ምክንያቶች ህዝቡን ሇከፋ ዴህነት እና ጉስቁሌና 

ዲርገውታሌ፡፡ የወንዝ ዲርቻ እርሻ ኑሮአቸውን ወራጅ ወንዝ ተከትል እንዱመሠረት 

ያዯረገ በመሆኑ በየጊዜው ህብረተሰቡም ሆነ የሚያረቡት እንስሳትና የሚዘሩት ሰብሌ 

ሇአዯጋ ተጋሌጠው ቆይተዋሌ፡፡  ሇተዘዋዋሪ እርሻ ጥቅም ሲባሌ የተፈጥሮ ዯንን 

መመንጠር አካባቢውን ሇአፈር ብክሇትና የአየር መዛባት የዲረገ በመሆኑ በምርትና 

ምርታማነት ሊይ የበኩለን ተጽእኖ አሣዴሯሌ፡፡ በተጨማሪም ማህበረሰቡ ተበታትኖ 

በመኖር ዘይቤው ሇሰው ሰራሽ አዯጋ እንዱጋሇጥ ሆኗሌ፡፡  

 

መንግስት መንግስታዊ ያሇሆኑና ዓሇም አቀፍ ዴርጅቶች እንዱሁም ሌማታዊ 

ባሇሃብቶች ከሚዘረጓቸው የመሠረተ ሌማት ውጤቶች / መስኖ፣ መንገዴ፣ መብራት፣ 

ፖስታ፣ ቴላና ገበያ/ እና ማህበራዊ አገሌግግልት መስጫ ተቋማት /ትምህርት 

የእንስሳትና የሰው ጤና ኬሊዎች፣ የገንዘብ ተቋማት፣ ወፍጮና መጋዘን፣ የመጠጥ ውሃ 

አገሌግልት ወዘተ../ ነዋሪው ተጠቃሚ መሆን ያሇመቻለና መንግስታዊ አዯረጃጀቶችን 

በመዘርጋት ተገቢውን ዴጋፍና ክትትሌ ሇማዴረግ እንዯዚህም መሌካም አስተዲዯርን 

ሇማስፈን ተዯራሽ ሆኖ ያሇመገኘቱ በላልችም ተያያዥ ምክንያቶች የክሌለ ነዋሪዎችን 

በመንዯር የማሰባሰቡ ስራ ተግባራዊ ሆኗሌ፡፡ የክሌለ መንግሥት የመንዯር ማሰባሰብ 

ሥራውን የጀመረው ዝም ብልና በዘፈቀዯ ሳይሆን ሇተግባራዊነቱ አስተማማኝ የሆኑ 

መረጋገጥ መነሻዎችን ይዞ ነው፡፡   
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የመንዯር ማሰባሰብ ፕሮግራም ከመጀመሩ በፊት በመንዯር መሰብሰብ ሉያስገኝ 

በሚችሇው ኢኮኖሚያዊ ፖሇቲካዊ ማህበራዊና አካባቢያዊ እንዯዚሁም በዘሊቂ ሌማትና 

ምግብ ዋስትና መረጋገጥ ስሊሇው ፋይዲና  ጠቀሜታ በየዯረጃው ያለ የአመራር አካሊት 

ግንዛቤ እንዱያገኙ በመዯረጉ ፕሮግራሙን በቁርጠኝነት ሇማስፈጸም ተነሣሽነት 

ያሊቸው መሆኑ የመጀመሪያው ሲሆን፤ በመንዯር ከሚሰበሰቡት የማህበረሰብ አካሊትና 

የአካባቢ ሽማግላዎች እንዯዚሁም ጐሳ መሪዎች ጋር ፕሮግራሙን በጋራ ሇመፈፀም 

የሚያስችሌ የምክክር መዴረክ በመፍጠር ስምምነት ሊይ የተዯረሰ መሆኑና በመንዯር 

ሇመሰባሰብ ከማህበረሰቡ ጥያቄዎች መቅረባቸው ዯግሞ ላልች መነሻዎች ናቸው፡፡  

 

በዚሁ መሠረት በአመራሩ ቁርጠኝነትና በህዝቡ ጥያቄ መነሻ በጋራ መግባባት ሊይ 

የተዯረሰበት የመንዯር ማሰባሰብ ወይም በአንዴ አመት 15ሺህ ነዋሪዎችን በመንዯር 

ሇማሰባሰብ በክሌለ መንግስት በእቅዴ ቢያዝም በተየዘው አመት አጋማሽ ሊይ ብቻ 

በፈቃዯኝነት የተመዘገበው ህዝብ 26,662 ዯርሷሌ፡፡ ሇነዚሁ ሰፋሪዎች 15,4ዏዏ ቤት 

ተገንብቶ ሇነዋሪዎቹ ተሊሊፏሌ፡፡  

 

የክሌለ ርዕሰ መስተዲዴር አቶ ዐመዴ ኡባንግ ሇጋዜጠኞች እንዯተናገሩት የመንዯር 

ማሰባሰብ ፕሮግራም ሲታቀዴ ህዝቡን የመሠረተ ሌማት ተጠቃሚ፣ የዘመናዊ እርሻ 

ተጠቃሚ ሇማዴረግና በየጊዜው የሚገጥሙን የጐርፍ ችግር ሇማስወገዴ ነው፡፡ 

በተቃራኒው የሌማት ትግለን ሇማዯናቀፍ የሚጥሩ ፀረ ሌማት አጀንዲ የሚያራምደ 

ሃይልች መሬቱን ሇግሌ ኢንቨስተር ሇመስጠት ነው እያለ የሚያናፍሱት ወሬ ከወሬነት 

እንዲያሌፍ አዴርገናሌ፡፡ ስሇሆነም ይህ የመንዯር ማሰባሰብ ፕሮግራም አሁን 

በተጀመረው መንገዴ ከተጠናቀቀ የምግብ ዋስትናው በክሌለ በአካባቢና በቤተሰብ 

ዯረጃ ይረጋገጣሌ የሚሌ እምነት አሇኝ ብሇዋሌ፡፡  

 

በ5ዏ የመንዯር ማእከሊት የማሰባሰቡ ሥራ እየተከናወነ ሲሆን ከአኮቦ ወረዲ በስተቀር 

የሁለም ወረዲ ነዋሪዎች በመንዯር የሚሰባሰቡ ናቸው፡፡ ሂዯቱን በተመሇከተ ሥራው 

በአግባቡ እየተከናወነ መሆኑን ሇመሇየትና ሇሚገጥሙ ችግሮች ዴጋፍ ሇማዴረስ 

በክሌለና በፌዳራሌ ከፍተኛ የሥራ ኃሊፊዎች ማእከሊቱ በተከታታይ ይጐበኛለ፡፡  
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ሇነዚሁ በመንዯር ሇሚሰባሰቡ ነዋሪዎች በምግብ እራሳቸውን እስኪችለ ዴረስ ሇስምንት 

ወር የምግብ አቅርቦት የሚዯረግ ሲሆን ከሶስት እስከ አራት ሄ/ር መሬት በቤተሰብ 

ዯረጃ ሇአርሶ አዯሩ ይሰጣሌ፡፡ በባሇሙያ የታገዘ የቴክኖልጂ ግብአትና የወፍጮ ቤት 

አገሌግልት በመንግስት ወጪ ይሸፈናሌ፡፡  

 

ሇፕሮግራሙ 59 ሚሉዮን ብር በጀት የተያዘ ሲሆን ወጪው በዋናነት የሚውሇው 

ሇሌማት ተቋማት ግንባታ ሇወፍጮና የእርሻ መሳሪያ ግብአት ነው፡፡  

 

የጋምቤሊ ክሌሌ ቁሌፍ ችግር ዴህነት ነው ያለኝ ርዕሰ መስተዲዯሩ ከክሌሌ እስከ 

ወረዲና ቀበላ ያለት አመራር አካሊትና ህዝቦች ሇክሌሊችን የእዴገትና 

ትራንስፎርሜሽን ዕቅዴን ሇማሳካት ተቀናጅተን በመስራት የክሌሊችንንና የሃገራችንን 

ህዲሴ ወዯማይቀሇበስበት ዯረጃ ሊይ ሇማዴረስ መረባረብ እንዯሚኖርብን አቋም 

ይዘናሌ፤ ቃሊችንንም ወዯተግባር እየመነዘርን ነው ብሇውኛሌ፡፡                                      


