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ምምዲሕርን  ገፀር መሬት ክልል ትግራይ 

ተመሓይሹ ዜወፀ ምሕዯራን ኣጠቕቕማን ሕርሻ 
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መምርሒ ቁፅሪ  1/2003 ዒ.ም 

 
ኤጀንሲ ሓለዋ ስነ-ከባቢ ኣጠቓቕማን ምምዲሕርን  ገፀር መሬት ክልል ትግራይ ተመሓይሹ 

ዜወፀ ምሕዯራን ኣጠቕቕማን ሕርሻ ኢንቨስትመንት ገፀር መሬት ንምፍፃም ዜወፀ መምርሒ። 
         
ልምዒት ገጠር መሰረት ዜገበረ ብብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዜወፀ ዜተመሓየሸ 

ምምሕዲርን ኣጠቓቕማን መሬት ገጠር ዲግም ንምውሳን ዜወፀ ኣዋጅ ቁፅሪ 136/2000 ዒ/ም 

መሰረት ብምግባር ብዘሓት ሰብ ሃፍቲ መሬት ተዒዱሎም ኣብ ዜተፇላለዩ ናይ ሕርሻ 

ኢንቨስትመንት ተዋፉሮም ይርከቡ። ይኹን እምበር ኣብ ዝባ ምዕራብ፣ ዝባ ዯቡብን ኣብ 

ዜተፇላለዩ ወረዲታት ትግራይ ሰፉሕ ናይ ሕርሻ ኢንቨስትመንት መሬት ስለ ሎ ኣብ  ልምዒት 

ሕርሻ፣ልምዒት መስኖ፣ ልምዒት ሃፍቲ እንስሳን ልምዒት ሃፍቲ ተፇጥሮ ዜተዋፇሩ ሰብ ሃፍቲ 

ብይ ሕጋዊ መንገዱ መሬት እናስፊሕፊካ ምሓዜን ሃፍቲ ተፇጥሮ ብኣግባቡ እናተኸናኸንካ 

ተጠቃማይ ይምዃን ከምኡ’ውን ብዘሕ ገንብ ፇሲስዎ ዜተሓንፀፀ ብሎክን ኮንክሪት ፖስትን 

ብምፍራስን ብምንቃልን ብሕጊ ወይ ብውዕሊ ካብ ዜፍለጥ ትሕዜቶ መሬቶም ወፃኢ መሬት 

ወሪሮም ብምሓዜ ይፍትሓዊ ትሕዜቶ መሬትን ይስሩዕ ኣጠቓቕማ መሬትን ክህልው ስለዜገበሮ 

እዝም ፀገማት ብላቕነት መፍትሒ ንመሃብ ኣገዲሲ  ኮይኑ ተረኺቡ ኣሎ። ስለዜኾነ’ውን፦ 

 ቅልጡፍን ግልፅን ፍትሓውን ዜኾነ ምሕዯራ ሕርሻ ኢንቨስትመንት መሬት ብምክያዴ 

ናይዙ መዴረኽ ቀንዱ ፀላኢ ዜኾነ ክራይ ኣካብነት (Rent seakers)  ኣተሓሳስባን 

ተግባርን ብምቅላስ ልምዒታዊ በዒል ሃፍቲ ክፍጠር ኣዴላይ ስለ ዜኾነ፣ 

  ሕጋውን ፍትሓውን ዜኾነ ትሕዜቶ መሬት ሕርሻ ኢንቨስትመንት ብምርግጋፅ 

ይሕጋዊ ትሕዜቶ መሬት ብምእላይ ሰብ ሃፍቲ ዜተረከብዎ መሬት ብዜሓሸን 

ብላቕነትን ኣልሚዕካ ምጥቃም ኣገዲሲ ስላዜኾነ፣ 
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 ኣብ ሕርሻ ኢንቨስትመንተ ቁጠባዊ ረብሓ ለዎ  ናይ ሕርሻን ሃፍቲ ተፇጥሮን ዒውዴ 

ስራሕቲ ዜተዋፇሩ ሰብ ሃፍቲ በብዯረጅኡ ብሎ ቤት ዕዮ ምምሕዲራዊ፣ሞያውን 

ቴክኒካውን ዯገፊት ኣጠናኺርካ ምሃብ ኣገዲሲ ኮይኑ ተረኺቡ ኣሎ። 

                ስለዙ ኣብ ሕርሻ ኢንቨስትመንት ገፀር መሬት ዜተዋፇሩን ክዋፇሩ ዜዯልዩ 

ሰብ ሃፍቲ (ኢንቨስተራት) ፣ የእትወና በሃልቲ፣ መዲርግቲ ኣካላትን ናይቲ ኤጀንሲ 

ሰራሕተኛታትን ክፇልጥዎን ኣብ ተግባር ከውዕልዎን ስለዜግባእ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ 

ትግራይ ብውፀኦ ዜተመሓየሸ ምምሕዲርን ኣጠቓቕማ መሬት ገጠር ዲግም ንምውሳን ዜወፀ 

ኣዋጅ ቁፅሪ 136/2000 ዒ/ም ዒንቀፅ 31 (2)፣ ተማሓይሹ ዜወፀ ምምሕዲርን ኣጠቓቕማን መሬት 

ገጠር ዯንቢ ቁፅሪ 48/2000 ዒ/ም ዒንቀፅ 56 መሰረት ኤጀንሲ ሓለዋ ከባቢ ምምሕዲርን 

ኣጠቓቕማን ገጠር መሬት ክልል ትግራይ ብዜተውሃቦ ስልጣን  ዜስዕብ መምርሒ ኣውፂኡ 

ኣሎ፡፡   

 

 

ክፍሊ ሓዯ 

መምርሒ 
 

ዒንቀፅ 1 

ሓፂር ርእስ 

 

እዙ መምርሒ “ተመሓይሹ ዜወፀ ምሕዯራን ኣጠቓቕማን ሕርሻ ኢንቨስትመንት ገፀር መሬት 

መምርሒ ቁፅሪ 1/2003 ዒ.ም” ተባሂሉ ክጥቀስ ይኽእል እዩ፡፡  

ዒንቀፅ 2 

ትርጉም 

ኣብዙ መምርሒ  ውሽጢ   

1. "ሕርሻ  ኢንቨስትመንት” ማለት  ብዜናብ ለምዕ ዜራእቲ  ፣ መስኖ ልምዒት  ፣ ልምዒት 

ሃፍቲ እንስሳ ፣ ልምዒት ሃፍቲ ተፇጥሮን ኣግሮ ኢንዲስትሪን  ልምዒት  ዒይነት 

ኢንቨስትመንት  ጠቓለለ እዩ፡፡   
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2. “ውልቀ ሰብ ሃፍቲ”  ፣ ማለት  ኣብ ምልማዕ  ሕርሻን ሃፍቲ ተፇጥሮን ኢንቨስትመንት 

ተዋፉሩ ንምስራሕ  ሕጋዊ ውዕሊ  ኣሲሩ  ኣብ ምስራሕ ዜርከብ  በዒል  ሃፍቲ እዩ፡፡   

3. "ቴክኒካዊ ብቅዒት” ማለት ንሕርሻ  ኢንቨስትመንት ብቴክኒካዊ  ፍልጠት ዴሊ  መናዊ 

ቴክኖሎጂታትን እታወታትን ተጠቒምካ ብላቕነት ናይ ምልማዕን  ምስራሕን ብቅዒት 

ምርግጋፅ ኾይኑ፦ 

 መናዊ ጠሊ መዏቀቢ ናይ መስኖ ቴክኖሎጂ ከም መናዊ መንጠብጠብን መርጨውን፣  

 ዜተፇላለዩ  ናይ ሕርሻ መሳርሒታት ትራክተር ፣ መናዊ ማሕረሻ ፣ ኮምባይነር ፣ 

ኮምባይን ሃርቨስተርን ፣ ናይ ፀረ-ባልዕ መንፀጊ መዴሓኒትን መዜርእን 

 ዜተፇላለዩ እታዎታት  ማዲበርያ፣ ምሩፅ ርኢ፣ ፀረ ባልዕ፣ ፀረ-ፃህያይ ሕማማትን 

ዜተመሓየሸ ቀለብ እንስሳን ካተተ እዩ፡፡  

 

4. “ካፒታል ብቅዒት”  ማለት ንሕርሻ ኢንቨስትመንት ዜተመዯበ ስራሕ  መካየዱ  ዜኸውን  

ተንቀሳቓሲ ካብ ባንክን  ካልኦት ብሕጋዊ  ዜተተመነን  ዜተረጋገፀን  ቐዋሚ  ንብረትን 

ገንብን ማለት እዩ፡፡   

 
5.  “ኪራይ መሬት”  ማለት  ኣብ መንጎ  ኤጀንሲን  በዒል  ሃፍትን ብዒይነት ኢንቨስትመንትን 

ስፍሓት መሬትን ንዜተወሰነ እዋን ንሕዴሕዴ ሄክታር  ኣብ ዒመት ዜኽፇል ገንብ ተነፂሩ 

ዜግበር  ናይ ሓባር ስምምዕነት እዩ፡፡  

6. “ውዕሊ ምእሳር”  ማለት ናይ ሕርሻ ኢንቨስትመንት ስራሕ  ንምፍፃም ኣብ መንጎ  ኤጀንሲን 

በዒል ሃፍትን  ዜግበር  ውዕሊ ኾይኑ ናይ  ተወዒዒልቲ ወገናት ፉርማን ማህተምን  ምስ 

ዒረፎ ኣብ ውዕሊን መርትዖን ዜፀዴቕ ሓባራዊ  ውዕሊ ሰነዴ እዩ፡፡  

7. “ብዜናብ ዜለምዕ ሕርሻ ኢንቨስትመንት“ ማለት ብናይ ተፇጥሮ ዜናብ ብምጥቃም 

ዜተፇላለዩ ራእቲ ንምልማዕ ዜውዕል ናይ ሕርሻ ኢንቨስትመንት ማለት እዩ። 

8.  “መናዊ  መስኖ” ማለት  ካብ ከርሰ ምዴሪ  ፣ ሓፅቢ ፣ ሩባ ፣ ብዜርከብ ማይ  ተጠቒምካ 

ማይ ቆጠብቲ ዜኾኑ ቴክኖሎጂታት መስኖ ከም  መንጠብጠብ ፣ መርጨውን   ዜኣመሳሰሉ 

ብምጥቃም ዜካየዴ  ናይ መስኖ ልምዒት እዩ፡፡   

9. “ልምዒት ሃፍቲ እንስሳ“ ማለት ዜተፇላለዩ እንስሳታት ንምርባሕ፣ ንምህጣር፣  ውፅኢት ሃፍቲ 

እንስሳ  ንምርካብ ዜውዕል ናይ ሕርሻ ኢንቨስትመንት ማለት እዩ። 

10. “ልምዒት ሃፍቲ ተፇጥሮ“ ማለት ዜተፇላለዩ ኢኮኖሚያዊ ረብሓ ለዎም ከም ጃትሮፊ፣ 

ባህርዚፍ፣ዕጣን ወተ ዜመሳሰሉ ኣግራብ ንምልማዕ ዜውዕል ናይ ሕርሻ ኢንቨስትመንት 

ማለት እዩ። 
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11.  “ጉዴጓዴ” ማለት ናይ ከርሰ  ምዴሪ ማይ ተጠቒምካ ንዜካየዴ  መናዊ መስኖ ተባሂሉ  

ዜተኹዒተን  ናብ ልምዒት ዜኣተወን  ከከም ከባቢኡ  ዕምቆቱ ዜፇላለ  ማይ  ጉዴጓዴ  

ማለት እዩ፡፡  

12. “ትሕዜቶ መሬት”  ማለት ብሕጊ ወይ በውዕሊ ዜተረጋገፀ  ኣብ ናይ ኢንቨስተር ትሕዜቶ  

መሬት  ዜሰፇረ  መጠን መሬት ማለት እዩ፡፡   

13. “ብሎክ” ማለት  ብመናዊ ናይ ቅየሳ መሳርሒ  ተዒቒኑ  ስፍሓቱ ዜተወሰነ ብመፍለይ  

ምልክትን  (post)  ብመንገዱን  ዜተፇለየ  ክፊል  መሬት እዩ፡፡  

14. “ኮንክሪት ፖስት” ማለት ካብ  ኮንክሪት ዜተሰርሐን ቁፅሪ ዜተፀሓፇሉ ንመፍለይ ብሎክ  

ተባሂሉ  ዜትከል ምልክት እዩ፡፡  

15. “ዴሕረ ምህርቲ ቴክኖሎጂ” ማለት ንዜተፇላለየ  ፍርያት  ሕርሻ ንምፅናሕን  ንምጉዕዒዜን  

ገልግሉ  ፍሪጅ ለዋ መኪና ፣ መኻዙኖ ፣ትራክተር ዜኣመሰሉ ማለት እዩ፡፡  

16.  “ሓፂር ውዕሊ“ ማለት  ሓዯ ዒመት ዜፀንሕ ናይ መሬት   ክራይ ውዕሊ ማለት እዩ። 

17. “ነዊሕ ውዕሊ“ ማለት ብመሰረት ኣዋጅ ቁፅሪ 136/2000 ዒ/ም ዒንቀፅ 7፣ ዯንቢ ቁፅሪ 

48/2000 ዒ/ም ዒንቀፅ 33 ዜተገበረ ናይ መሬት ክራይ ውዕሊ ማለት እዩ። 

 
18. “ኣዋጅ” ማለት ዜተመሓየሸ ምምሕዲርን ኣጠቓቕማን መሬት ገጠር ዲግም ንምውሳን ዜወፀ 

ኣዋጅ ቑፅሪ 136/2000 ዒ.ም ማለት እዩ፡፡  

19. “ዯንቢ” ማለት ተመሓይሹ ዜወፀ   ምምሕዲርን ኣጠቓቕማን መሬት ገፀር ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስቲ ትግራይ ዯንቢ ቑፅሪ 48/2000 ዒ.ም ማለት እዩ፡፡ 

20. “ኤጀንሲ” ማለት ብመሰረት ኣዋጅ ቑፅሪ 77/1996 ዒ.ም ዜተጣየሸን  መሬት ገፀር 

ንኸማሓዴር  ስልጣን ዜተውሃቦ ኤጀንሲ  ሓለዋ ስነ-ኸባቢ  ኣጠቓቕማን ምምሕዲርን ገፀር 

መሬት  ማለት እዩ፡፡  

21. “ካርታ”  ማለት መዋሰኒኡን ስፍሓቱን  ዜርከበሉ ቦታ “XY”  ኮኦርዱኔት  ዜተመዜገበ ወይ 

ብሎክ ዜተፇለየ ናይ ትሕዜቶ መሬት ምስሊ መረዲእታ እዩ፡፡  

22. “ሰርቲፉኬት” ማለት  ናይ በዒል ሃፍቲ ትሕዜቶ መሬት መረዲእታ፣ መሰልን ግቡእን 

ዜተፀሓፇሉ ብዜምልከቶ ኣካል ተፇሪሙ  ማህተም  ዜተገበረሉን ንበዒል ሃፍቲ ትሕዜቶ  

መሬት ዜወሃብ መረዲእታ እዩ፡፡  

23. “ማናጅመንት ኮሚቴ”  ማለት  ብክልል  ኤጀንሲ  ስራሕ መካየዱ ዜምራሕ  ላዕለዋይ 

ኣመራርሓ ኣካል ማለት እዩ፡፡   

 
ዒንቀፅ 3 
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ኣገላልፃ ፆታ 

 ኣብዙ መምርሒ  ብተባዕታይ ፆታ ዜተገለፀ ኩሉ ንኣነስታይ ፆታ ‘ውን ካተተ እዩ፡፡  

                                     
ዒንቀፅ  4 

ወሰን ተፇፃምነት 

1) እዙ መምርሒ  ኣብ ውሽጢ  ክልል ትግራይ  ኣብ ዜርከብ ዜኾነ   መሬት  ገፀር  ጥራሕ  

ተፇፃምነት  ይህልዎ፡፡  

2) ብመሰረት እቲ   ኣዋጅ ቁፅሪ 136/2000 ዒንቀፅ  12  ንኡስ ዒንቀፅ 4 ፣ ዯንቢ ቁፅሪ 

48/2000 ዒንቐፅ 22 ንኡስ ዒንቀፅ 1 ብምስፊሕ  ከተማታት ትሕዜቶ  መሬቶም ናብ 

ክልል ከተማ  ዜኣተወ ሰብ ሃፍቲ( ኢንቨስተራት)   ክሳብ ካሕሳ ዜኽፇሎም  ኣብ ዜህሉ 

እዋን ዴንጋገታት እዙ መምርሒ  ተፇፃምነት ይህልዎም፡፡   

 

 

ክፍሊ ክልተ 

ዕላማን ብርክታትን ሕርሻ ኢንቨስትመንት  ገፀር መሬት 

ዒንቀፅ 5 

ዕላማታት ሕርሻ ኢንቨስትመንት ገፀር መሬት  

1) ቅልጡፍ ግልፅን ፍትሓውን ዜኾነ ምሕዯራ ኢንቨስትመንት ገፀር መሬት ክህሉ ብምግባር ካብ 

ክራይ ኣካቢ ኣተሓሳስባን ተግባርን ነፃ ዜኾነ ልምዒታዊ በዒል ሃፍቲ  ምፍጣርን፣ 

2) ናይ ወፃኢ ዕዲጋ ዜመርሖ ፍርያት ሕርሻ ብመጠን፣ ብፅርየትን ብዒይነትን ብምፍራይ ናይ 

ወፃኢ ሸርፉ ምዕባይን ካብ ወፃኢ ዜመፅእ ፍርያት ሕርሻ ምትካእ፣ 

3) ሰብ  ሃፍቲ ናይ ክልልና ሰፉሕ ተፇጥሮ ሃፍቲ ኣግባብ ብለዎ ኣብ ጥቕሚ ብምውዒል 

ፍርያትን መፍረያይነትን ብምዕባይ ኢኮኖሚያዊ ልምዒት ምምሕያሽን ምጥንኻርን ናይ  

ባዕልቶም ተራ ክፃወቱ ምግባር፣  

4) ሓዯሽቲ ናይ ሕርሻ ቴክኖሎጂ ብምትእትታው ናይ ቴክኖሎጂ ስግግር ምግባርን ኣግሮ 

ኢንደስትሪ ምስፍሕፊሕ፣ 
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5) ሰፉሕ ናይ ስራሕ ዕዴል  ብምፍጣር  ስእነት ስራሕ ኣብ ምቕራፍ  ተርኡ ዜፃወት ልምዒታዊ 

በዒል ሃፍቲ ምፍጣር እዩ፡፡  

ዒንቀፅ 6 
 

ላዕለዎት ሕርሻ ኢንቨስተራት 

1. ብዜናብ ንዜለምዕ ራእቲ  

ሀ)  ብዒይነት ኢንቨስትመንት ስፍሓት መሬት ካብ 151-600 ሄ/ር ከልምዐ  ዜኽእሉ፣  

ለ)   በዜሒ ትራክተር ሰለስተን ካብኡ ንላዕልን ምስ ማሕረሽኡ ለዎ፣ 

ሐ)  ሓዯሽቲ ቴክኖሎጂታት ተኣታቱን ዜቕበልን፣ 

መ)  ማይ መጓዒዒዙ ቦቴን ቀዋሚ ናይ ማይ መዋህለሊ ከማልእ ዜኽእል፣ 

ሰ)  ንመዒልታውን ቐወምትን  ሰራሕተኛታት እኹል ቀዯማይ ረዴኤት ሕክምና ከማልእ 

ዜኽእል፣ 

ረ)   ጠቕላላ መልዒሊ ካፒታል ካብ 3,020,000-12,000,000(ሰለስተ ሚልዮንን ዑስራ ሽሕ 

ክሳብ ዒሰርተ ክልተ ሚልዮን) ካብዙ እንተነኣሰ ካብ 1,510,000-6,000,000 (ሓዯ 

ሚልዮንን ሓሙሽተ ሚኢቲን ዒሰርተ ሽሕ ክሳብ ሽደሽተ ሚልዮን) ብሽሙ ዜፍለጥ 

እንተወሓዯ ናይ 6 ወርሒ ምንቕስቓስ ዜገልፅ ባንኪ ሒሳብ (Bank Statement) 

መረዲእታ ከቕርብ ዜኽእል፣  

ሸ)  እቲ ስራሕ ዜጠልቦ ብዱግሪ ዜተመረቑ ሰብ ሞያታት ስራሕ መካየዱ፣ ናይ ሕርሻ 

ኪኢላ ክቖፅር ዜኽእልን ቐወምቲ ሰራሕተኛታት በዜሒ 25ን ልዕሊኡን ግዙያዊ 

ሰራሕተኛታት በዜሒ    ዜቆፅርን  

ቀ) ፕሮጀክት ፕሮፖዚሉ ብዜምልከቶ ኪኢላ ብመፅናዕቲ ዜተዯገፇ ፣ በብዒመቱ ዜሰርሖም 

ስራሕትን ወሰኽ መፍረያይነትን ተኣታትዎም ቴክኖሎጂታትን እታዎታትን 

ብዜገልፅ መልክዐ ቕርብ፣ 

በ) ገምጋም ስነ-ከባቢያዊ ፅዕንቶ (EIA) መፅናዕቲ ቕርብን ከተግብር ዜኽእልን 

ተ)   መባእታዊ ናይ ሕርሻ ምርምር ስራሕቲ ካይዴ፣ 

ቸ)  ዜለዒለ ዒቕምን ፍሉይ ቴክኖሎጂን ኣግሮ ኢንደስትሪ ተኣታትው ሰብ ሃፍቲ              

( ኢንቨስተራት) ካብ ዜተጠቐሰ ዒቐን ስፍሓት መሬት ንላዕሊ ክዋሃቦም ይኽእል 

እዩ። 

ነ)  ነቲ ከባቢ ሕብረተሰብ ዜተመሓየሸ ኣሰራርሓ ብምጥቃም ብሉፃት ተሞክሮታት ብምሃብ 

ናይ ገባራት ምህርቲ (Out growers) ዜሓቁፍን ዜጥቀምን፣ 
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ኘ)  ሙሩፅ ርኢ ብምርባሕ ንከባቢኡ ለው ሓረስቶት ዴጋፍ ዜህብን ንባዕሉ ዜጥቀምን 

 

2. ብመስኖ ዜለምዕ  

ሀ)   ብዒይነት ኢንቨስትመንት ስፍሓት መሬት ካብ 21-100 ሄክታር ከልምዕ ዜኽእል፣  

ለ)   በዜሒ ትራክተር ሓንትን ካብኡ ንላዕልን ምስ ማሕረሽኡ ለዎ፣ 

ሐ) ሩባታት ብምጥላፍ( ዲይቨርሽን) ካብ ከርሰ ምዴሪ ማይ ብምውፃእ ከም መንጠብጠብ 

(ዴሪፕል)፣ መርጨውን( ስፕሪን ከለርን) ካልኦት መናዊ ቴክኖሎጂታት ዜጥቀም፣ 

መ) ብመስኖ ኣብ ዜለምዕ ኣብ ዒመት ካብ 2ተ ግዛ  ክሳብ 3ተ  ግዛ  ከልምዕ (ከምርት) 

ዜኽእል፣   

ሰ)  ምሩፃት ዒይነት ራእቲ፣ ኣሕምልቲ፣ ቅመማ ቅመም፣ ፍረምረን ተኣታቱን 

ዜጥቀምን፣ 

ረ)  ነቲ ከባቢ ሕብረተሰብ ዜተመሓየሸ ኣሰራርሓ ብምጥቃም ብሉፃት ተመኩሮታት 

ብምሃብ ናይ ገባራት ምህርቲ (out growers) ዜሓቁፍን ዜጥቀምን፣ 

ሸ)   መባእታዊ ናይ ሕርሻ ምርመር ስራሕቲ ካይዴ፣ 

ቀ)  ቀዲማይ ረዴኤት ሕክምና  (First Aid)  ንግዜያውን ቀወምትን  ሰራሕተኛታት 

ማልእ፣  

  በ)  ጠቕላላ መልዒሊ ካፒታል ካብ 4,200,000-20,000,000( ኣርባዕ ሚልዮንን ክልተ 

ሚኢቲ ሽሕን ክሳብ ዕስራ ሚልዮን) ካብዙ እንተነኣሰ ካብ 2,100,000-10,000,000 

(ክልተ ሚልዮንን ሓዯ ሚኢቲሽሕን  ክሳብ ዒሰርተ ሚልዮን) ብሽሙ ዜፍለጥ 

እንተወሓዯ ናይ 6 ወርሒ ምንቕስቓስ ዜገልፅ ባንኪ ሒሳብ (Bank Statement) 

መረዲእታ  ከቕርብ ዜኽእል፣  

ተ)  እቲ ስራሕ ዜጠልቦ ብዱግሪ ዜተመረቑ ሰብ ሞያታት ስራሕ መካየዱ፣ ሕርሻ ኪኢላ 

ክቖፅር ዜኽእልን ቐወምቲ ሰራሕተኛታት በዜሒ 25ን ልዕሊኡን ግዙያዊ 

ሰራሕተኛታት በዜሒ     ዜቆፅርን፣ 

ቸ) ቕርቦ ፕሮጀክት ፕሮፖዚል ብዜምልከቶ ኪኢላ ብመፅናዕቲ ዜተዯገፇ ፣ በብዒመቱ 

ዜሰርሖም ስራሕትን ወሰኽ መፍረያይነትን ተኣታትዎም ቴክኖሎጂታትን 

እታዎታትን ብዜገልፅ መልክዐ ቕርብ፣ 

ነ)  ዜለዒለ ዒቕምን ፍሉይ ቴክኖሎጂን ኣግሮ ኢንደስትሪ ተኣታትው ሰብ ሃፍቲ 

(ኢንቨስተራት) ካብ ዜተጠቐሰ ዒቐን  ስፍሓት መሬት ንላዕሊ ክወሃቦም ይኽእል 

እዮ። 
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ኘ)  ገምጋም ስነ-ከባቢያዊ ፅዕንቶ (EIA) መፅናዕቲ ቕርብን ከተግብር ዜኽእልን ። 

  ፐ)  ሙሩፅ ርኢ ብምርባሕ ንከባቢኡ ለው ሓረስቶት ዴጋፍ ዜህብን ንባዕሉ 

ዜጥቀምን፣  

 
 

3.  ልምዒት ሃፍቲ እንስሳ   

ሀ)  ብዒይነት ኢንቨስትመንት ስፍሓት መሬት ካብ 0.96_5 ሄ/ር ከልምዐ ዜኽእሉ 

ዜርዜር ስፍሓት መሬቱ ኣብ ገፅ 39 ሰዯቓ 02 ተገሊፁ ኣሎ። 

    ለ)  ጠቕላላ መልዒሊ ካፒታል ካብ 600,000-6,000,000 (ሽደሽተ ሚኢቲ ሽሕ ክሳብ 

ሽደሽተ ሚልዮን) ካብዙ እንተነኣሰ ካብ 300,000-3,000,000 (ሰለስተ ሚኢቲ ሽሕ 

ክሳብ ሰለስተ ሚልዮን) ብሽሙ ዜፍለጥ እንተወሓዯ ናይ 6 ወርሒ ምንቕስቓስ 

ዜገልፅ ባንኪ ሒሳብ (Bank Statement) መረዲእታ ከቕርብ ዜኽእል፣  

ሐ)  ዴሕረ ምህርቲ ቴክኖሎጂታት ተኣታትዉ፣ 

መ) ውፅኢት ሃፍቲ እንስሳ ብኣግሮ ፕሮሰሲንግ ምህርቱ ብዜሓሸ ዋጋ ናብ ዕዲጋ 

ቕርብን ተወዲዲራይ ኮይኑ ኤክስፖርት ዜገብርን፣ 

ሰ)  መናዊ ቴክኖሎጂን ዜተመሓየሹ ዒሌት እንስሳ ተኣታቱ  

ረ)  እቲ ስራሕ ዜጠልቦ ብሃፍቲ እንስሳ ብዱግሪ ዜተመረቑ ሰብ ሞያታት  ስራሕ 

መካየዱ፣  ሕርሻ ኪኢላ ክቖፅር ዜኽእልን ቐወምቲ ሰራሕተኛታት በዜሒ 25ን 

ልዕሊኡን ግዙያዊ ሰራሕተኛታት በዜሒ    ዜቆፅር፣     

ሸ) ቀዲማይ ረዴኤት ሕክምና (First aid) ንግዜያውን ቐወምትን ሰራሕተኛታት ማልእ፣   

  ቀ)  ገምጋም ስነ-ከባቢያዊ ፅዕንቶ (EIA) መፅናዕቲ ቕርብን ከተግብር ዜኽእልን ። 

  በ)  ቕርቦ ፕሮጀክት ፕሮፖዚል ብዜምልከቶ ኪኢላ ብመፅናዕቲ ዜተዯገፇ ፣ በብዒመቱ 

ዜሰርሖም ስራሕትን ወሰኽ መፍረያይነትን ተኣታትዎም ቴክኖሎጂታትን 

እታዎታትን ብዜገልፅ መልክዐ ቕርብ፣ 

 
እቲ ስራሕ ዜጠልቦ ብሃፍቲ እንስሳ ብዱግሪ ዜተመረቑ ሰብ ሞያታት  ስራሕ መካየዱ፣  

ሕርሻ ኪኢላ ክቖፅር ዜኽእልን ቐወምቲ ሰራሕተኛታት በዜሒ 25ን ልዕሊኡን 

ግዙያዊ ሰራሕተኛታት በዜሒ    ዜቆፅር፣     
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መ)  እቲ ስራሕ ዜጠልቦ ብሃፍቲ ተፇጥሮ ብዱግሪ ዜተመረቐ በዒል ሞያ ማለት 

ስራሕ መካየዱ፣ ናይ ሕርሻ ኪኢላ ክቖፅር ዜኽእልን ቐወምቲ ሰራሕተኛታት 

በዜሒ 25 ልዕሊኡን ግዙያዊ ሰራሕተኛታት በዜሒ    ዜቆፅር፣ 

ሰ) ቀዲማይ ረዴኤት ሕክምና (First aid) ንግዜያውን ቐወምትን ሰራሕተኛታት  

ማልእ፣   

ረ) ናይ ውልቀ ፇልሲ ጣቢያ ብምጥያሽ ንከባቢኡ ለው ሓረስቶት ዴጋፍ ዜህብን 

ንባዕሉ ዜጥቀምን፣ 

ሸ)  ገምጋም ስነ-ከባቢያዊ ፅዕንቶ (EIA) መፅናዕቲ ቕርብን ከተግብር ዜኽእልን፣ 

ቀ) ቕርቦ ፕሮጀክት ፕሮፖዚል ብዜምልከቶ ኪኢላ ብመፅናዕቲ ዜተዯገፇ ፣ በብዒመቱ 

ዜሰርሖም ስራሕትን ወሰኽ መፍረያይነትን ተኣታትዎም ቴክኖሎጂታትን 

እታዎታትን ብዜገልፅ መልክዐ ቕርብ 

 
 

 

 

 

 

ዒንቀፅ 7 

ማእኸለዎት ሕርሻ ኢንቨስተራት 

1) ብዜናብ ዜለምዕ ራእቲ 

ሀ)  ብዒይነት ኢንቨስትመንት ስፍሓት መሬት ካብ 51-150 ሄ/ር ከልምዕ ዜኽእል፣ 

ለ)  በዜሒ ትራክተር ሓንትን ካብኡ ንላዕልን ምስ ማሕረሽኡ ለዎ፣ 

ሐ)  ሓዯሽቲ ቴክኖሎጂታት ተኣታቱን ዜቕበልን፣ 

መ)  ማይ መጓዒዙ ቦቴን ቀዋሚ ናይ ማይ መዋህለሊ ከማልእ ዜኽእል፣ 

ሰ)  ጠቕላላ መልዒሊ ካፒታል ካብ 1,020,000 -3,000,000(ሓዯ ሚልየንን ዑስራ ሽሕን 

ክሳብ ሰለስተ ሚልዮን) ካብዙ እንተነኣሰ ካብ 510,000 – 1,500,000          

(ሓሙሽተ ሚኢትን ዒሰርተን ሽሕን ክሳብ ሓዯ ሚልዮንን ሓሙሽተ ሚኢቲ ሽሕን) 

ብሽሙ ዜፍለጥ እንተወሓዯ ናይ 6 ወርሒ ምንቕስቓስ ዜገልፅ ባንኪ ሒሳብ (Bank 

Statement) መረዲእታ ከቕርብ ዜኽእል፣ 
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ረ) እቲ ስራሕ ዜጠልቦ ብዱግሪ ዜተመረቑ በዒል ሞያ  ስራሕ መካየዱ፣  ሕርሻ ኪኢላ 

ክቖፅር ዜኽእልን ቐወምቲ ሰራሕተኛታት በዜሒ ካብ 5-10 ግዙያዊ ሰራሕተኛታት 

በዜሒ    ዜቆፅር፣   

ሸ) ቕርቦ ፕሮጀክት ፕሮፖዚል ፣ በብዒመቱ ዜሰርሖም ስራሕትን ወሰኽ መፍረያይነትን 

ተኣታትዎም ቴክኖሎጂታትን እታዎታትን ብዜገልፅ መልክዐ ቕርብ፣  

ቀ) ቀዲማይ ረዴኤት ሕክምና (First aid) ንግዜያውን ቐወምትን ሰራሕተኛታት   

ማልእ፣ 

በ) ገምጋም ስነ-ከባቢያዊ ፅዕንቶ (EIA) መፅናዕቲ ቕርብን ከተግብር ዜኽእልን፣ 

ተ)  መባእታዊ ናይ ሕርሻ ምርምር ስራሕቲ ካይዴ፣ 

ቸ)  ነቲ ከባቢ ሕብረተሰብ ዜተመሓየሸ ኣሰራርሓ ብምጥቃም ብሉፃት ተመኩሮታት 

       ብምሃብ ናይ ገባራት ምህርቲ (out growers) ዜሓቁፍን ዜጥቀምን፣ 

2) ብመስኖ ዜለምዕ 

 

ሀ)  ብዒይነት ኢንቨስትመንት ስፍሓት መሬት ካብ 6-20 ሄ/ር ከልምዕ ዜኽእል፣ 

ለ)  በዜሒ ትራክተር ሓንትን ካብኡ ንላዕልን ምስ ማሕረሽኡ ለዎ፣ 

ሐ)  ሩባታት ብምጥላፍ( ዲይቨርሽን) ካብ ከርሰ ምዴሪ ማይ ብምውፃእ ከም መንጠብጠብ 

(ዴሪፕል)፣ መርጨውን( ስፕሪን ከለርን) ካልኦት መናዊ ቴክኖሎጂታት ዜጥቀምኘ 

መ)  ብመስኖ ኣብ ዜለምዕ ኣብ ዒመት ካብ  2ተ ግዛ  ክሳብ 3ተ  ግዛ  ከልምዕ ከምርት 

ዜኽእል፣  

ሰ)  ምሩፃት ዒይነት ራእቲ፣ ኣሕምልቲ፣ ቅመማ ቅመም፣ ፍረምረን ተኣታቱን 

ዜጥቀምን፣ 

ረ)  ነቲ ከባቢ ሕብረተሰብ ዜተመሓየሸ ኣሰራርሓ ብምጥቃም ፅቡቕ ተመኩሮታት ብምሃብ 

ናይ ገባራት ምህርቲ (out growers) ዜሓቁፍን ዜጥቀምን፣ 

ሸ)  ጠቕላላ መልዒሊ ካፒታል ካብ 1,200,000-4,000,000(ሓዯ ሚልዮንን ክልተ ሚኢቲ 

ሽሕንን ክሳብ ኣርባዕተ ሚልዮን) ካብዙ እንተነኣሰ ካብ 600,000-2,000,000 (ሽደሽተ 

ሚኢቲ ሽሕ ክሳብ ክልተ ሚልዮን) ብሽሙ ዜፍለጥ እንተወሓዯ ናይ 6 ወርሒ 

ምንቕስቓስ ዜገልፅ ባንኪ ሒሳብ (Bank Statement) መረዲእታ ከቕርብ ዜኽእል፣ 

ቀ)  እቲ ስራሕ ዜጠልቦ ብዱግሪ ዜተመረቑ ሰብ ሞያታት  ስራሕ መካየዱ፣  ሕርሻ ኪኢላ 

ክቖፅር ዜኽእልን ቐወምቲ ሰራሕተኛታት በዜሒ 10-15 ግዙያዊ ሰራሕተኛታት 

በዜሒ    ዜቆፅር፣    
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በ) ቕርቦ ፕሮጀክት ፕሮፖዚሉ በብዒመቱ ዜሰርሖም ስራሕትን ወሰኽ መፍረያይነትን 

ተኣታትዎም ቴክኖሎጂታትን እታዎታትን ብዜገልፅ መልክዐ ቕርብ፣ 

ተ)  ገምጋም ስነ-ከባቢያዊ ፅዕንቶ (EIA) መፅናዕቲ ቕርብን ከተግብር ዜኽእልን፣ 

ቸ) ቀዲማይ ረዴኤት ሕክምና (First aid) ንግዜያውን ቐወምትን ሰራሕተኛታት   

ማልእ፣ 

 
3)  ልምዒት ሃፍቲ እንስሳ 

    ሀ)  ብዒይነት ኢንቨስትመንት ስፍሓት መሬት ካብ 0.432_3.8 ሄክታር ከልምዕ 

          ዜኽእል ዜርዜር ስፍሓት መሬቱ ኣብ ገፅ 39 ሰዯቓ 02 ተገሊፁ ኣሎ። 

ለ)  ዴህረ ምህርቲ ቴክኖሎጂ ዜጥቀም 

ሐ) ጠቕላላ መልዒሊ ካፒታል ካብ 200,000 - 6,000,000 (ክልተ ሚኢቲ ሽሕ ክሳብ 

ሽደሽተ ሚልዮን) ካብዙ እንተነኣሰ ካብ 100,000-3,000,000 (ሓዯ ሚኢቲ ሽሕ 

ክሳብ ሰለስተ ሚልዮን) ብሽሙ ዜፍለጥ እንተወሓዯ ናይ 6 ወርሒ ምንቕስቓስ 

ዜገልፅ ባንኪ ሒሳብ (Bank Statement) መረዲእታ ከቕርብ ዜኽእል 

መ)   ዴሕረ ምህርቲ ቴክኖሎጂታት ተኣታትዉ  

ሰ)   እቲ ስራሕ ዜጠልቦ ብዱግሪ ዜተመረቐ ሰብ ሞያታት ማለት ስራሕ መካየዱ፣ ናይ  

ሕርሻ ኪኢላ ክቖፅር ዜኽእልን ቐወምቲ ሰራሕተኛታት በዜሒ 5-10 ግዙያዊ  

ሰራሕተኛታት በዜሒ    ዜቆፅር  

ረ) ቀዲማይ ረዴኤት ሕክምና (First  aid ) ንግዜያውን ቐወምትን  ሰራሕተኛታት 

ማልእ፣   

ሸ) ቕርቦ ፕሮጀክት ፕሮፖዚል ብዜምልከቶ ኪኢላ ብመፅናዕቲ ዜተዯገፇ ፣ በብዒመቱ 

ዜሰርሖም ስራሕትን ወሰኽ መፍረያይነትን ተኣታትዎም ቴክኖሎጂታት 

እታዎታትን ብዜገልፅ መልክዐ ቕርብ  

ቀ)  ገምጋም ስነ-ከባቢያዊ ፅዕንቶ (EIA ) መፅናዕቲ ቕርብን  ከተግብር ዜኽእልን 

 

4) ልምዒት ሃፍቲ ተፇጥሮ  

ሀ)  ብዒይነት ኢንቨስትመንት ስፍሓት መሬት ካብ 4-3000 ሄ/ር ከልምዕ ዜኽእል፣ ዜርዜር 

ስፍሓት መሬቱ ኣብ ገፅ 40 ሰዯቓ 03 ተገሊፁ ኣሎ። 

ለ)    እኹል መጓዒዜያ ዜጥቀም ፣ 
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ሐ)  ጠቕላላ መልዒሊ ካፒታል ካብ 400,000-6,000,000 (ኣርባዕተ ሚኢቲ ሽሕ      

ክሳብ ሽደሽተ ሚልዮን) ካብዙ እንተነኣሰ ካብ 200,000-3,000,000 (ክልተ ሚኢቲ 

ሽሕ ክሳብ ሰለስተ ሚልዮን) ብሽሙ ዜፍለጥ እንተወሓዯ ናይ 6 ወርሒ ምንቕስቓስ 

ዜገልፅ ባንኪ ሒሳብ (Bank Statement) መረዲእታ ከቕርብ ዜኽእል፣ 

መ)  እቲ ስራሕ ዜጠልቦ ብዱግሪ ዜተመረቑ ሰብ ሞያታት ስራሕ መካየዱ፣ ሕርሻ ኪኢላ 

ክቖፅር ዜኽእልን ቐወምቲ ሰራሕተኛታት በዜሒ ካብ 10-15 ግዙያዊ ሰራሕተኛታት 

በዜሒ    ዜቆፅር ፣   

ሰ)  ቀዲማይ ረዴኤት ሕክምና (First aid) ንግዜያውን ቐወምትን ሰራሕተኛታት  ማልእ 

፣  

ረ)   ናይ ውልቀ ፇልሲ ጣቢያ ብምጥያሽ ንከባቢ ሓረስቶት ዴጋፍ ዜህብን ንባዕሉ 

ዜጥቀምን፣ 

ሸ)     ገምጋም ስነ-ከባቢያዊ ፅዕንቶ (EIA) መፅናዕቲ ቕርብን ከተግብር ዜኽእልን፣ 

ቀ)  ቕርቦ ፕሮጀክት ፕሮፖዚል ብዜምልከቶ ኪኢላ ብመፅናዕቲ ዜተዯገፇ ፣ በብዒመቱ 

ዜሰርሖም ስራሕትን ወሰኽ መፍረያይነትን ተኣታትዎም ቴክኖሎጂታትን 

እታዎታትን ብዜገልፅ መልክዐ ቕርብ፣ 

 

 

 

ዒንቀፅ 8 

ታሕተዎት ሕርሻ ኢንቨስተራት 

1) ብዜናብ ዜለምዕ ራእቲ 

ሀ)        ብዒይነት ኢንቨስትመንት ስፍሓት መሬት ካብ 50 ሄክታር ከልምዕ ዜኽእል፣ 

ለ)  በዜሒ ትራክተር ሓንትን ካብኡ ንላዕልን ምስ ማሕረሽኡ ለዎ፣ 

ሐ) ሓዯሽቲ ቴክኖሎጂታት ተኣታቱን ዜቕበልን፣ 

መ)  ቀዋሚ ማይ መአከቢ ከቕርብ ዜኽእል( ኣብነት ሮቶ ፒኤልሲ)፣ 

ሰ)  ጠቕላላ መልዒሊ ካፒታል 1,000,000 (ሓዯ ሚልዮን) ካብዙ እንተነኣሰ  

500,000 (ሓሙሽተ ሚእቲን ሽሕ) ብሽሙ ዜፍለጥ እንተወሓዯ ናይ 6 ወርሒ 

ምንቕስቓስ ዜገልፅ ባንኪ ሒሳብ (Bank Statement) መረዲእታ ከቕርብ 

ዜኽእል፣ 
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ረ) ቀዲማይ ረዴኤት ሕክምና (First aid) ንግዜያውን ቐወምትን ሰራሕተኛታት  

ማልእ፣   

ሸ) እቲ ስራሕ ዜጠልቦ ልምዱ ለዎ በዒል ሞያ ክቖፅር ዜኽእልን ቐወምቲ 

ሰራሕተኛታት በዜሒ 3 ግዙያዊ ሰራሕተኛታት በዜሒ……………….ዜቆፅር፣     

        ቀ)    ቕርቦ ፕሮጀክት ፕሮፖዚል ብዜምልከቶ ኪኢላ ብመፅናዕቲ ዜተዯገፇ ፣    

በብዒመቱ ዜሰርሖም ስራሕትን ወሰኽ መፍረያይነትን ተኣታትዎም 

ቴክኖሎጂታትን እታዎታትን ብዜገልፅ መልክዐ ቕርብ፣ 

       በ)         ገምጋም ስነ-ከባቢያዊ ፅዕንቶ (EIA) መፅናዕቲ ቕርብን ከተግብር ዜኽእልን፣ 

 

2) ብመስኖ ዜለምዕ 

ሀ) ብዒይነት ኢንቨስትመንት ስፍሓት መሬት ካብ 0.25-5 ሄክታር ከልምዕ ዜኽእል፣ 

ለ) ዴህረ ምህርቲ ቴክኖሎጂ ተኣታትው 

ሐ) ሓዯሽቲ ቴክኖሎጂታት ተኣታቱን ዜቕበልን፣ 

መ) ብመስኖ ኣብ ዜለምዕ ኣብ ዒመት ካብ 2ተ ግዛ ክሳብ 3ተ  ግዛ  ከልምዕ ከምርት 

ዜኽእል፣  

ሰ) ምሩፃን ዒይነት ራእቲ፣ ኣሕምልቲ፣ ቅመማ ቅመም፣ ፍረምረን ተኣታቱን 

ዜጥቀምን፣ 

ረ) ነቲ ከባቢ ሕብረተሰብ ዜተመሓየሸ ኣሰራርሓ ብምጥቃም ብሉፃት ተሞክሮታት 

ብምሃብ ናይ ገባራት ምህርቲ (out growers) ዜሓቁፍን ዜጥቀምን፣ 

ሸ) ጠቕላላ መልዒሊ ካፒታል ካብ 50,000-1,000,000 (ሓምሳ ሽሕ ክሳብ ሓዯ 

ሚልዮን) ካብዙ እንተነኣሰ ካብ 25,000-500,000 (ዑስራን ሓምሽተ ሽሕ ክሳብ 

ሓሙሽተ ሚኢቲ ሽሕ) ብሽሙ ዜፍለጥ እንተወሓዯ ናይ 6 ወርሒ ምንቕስቓስ 

ዜገልፅ ባንኪ ሒሳብ (Bank Statement) መረዲእታ ከቕርብ ዜኽእል፣ 

ቀ) እቲ ስራሕ ዜጠልቦ ልምዱ ለዎ (ብመስኖ ልምዒት) በዒል ሞያ ክቖፅር ዜኽእልን 

ቐወምቲ ሰራሕተኛታት በዜሒ 5 ግዙያዊ ሰራሕተኛታት በዜሒ   ዜቖፅር፣    

በ) ቕርቦ ፕሮጀክት ፕሮፖዚል ብዜምልከቶ ኪኢላ ብመፅናዕቲ ዜተዯገፇ ፣    

        በብዒመቱ ዜሰርሖም ስራሕትን ወሰኽ መፍረያይነትን ተኣታትዎ 

ቴክኖሎጂታትን እታዎታትን ብዜገልፅ መልክዐ ቕርብ፣ 

ተ) ቀዲማይ ረዴኤት ሕክምና (First aid) ንግዜያውን ቐወምትን ሰራሕተኛታት  

ማልእ፣  
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 ቸ)   ገምጋም ስነ-ከባቢያዊ ፅዕንቶ (EIA) መፅናዕቲ ቕርብን ከተግብር ዜኽእልን 

 

3) ልምዒት ሃፍቲ እንስሳ 

   ሀ)  ብዒይነት ኢንቨስትመንት ስፍሓት መሬት ካብ 0.0720 – 1.0285 ሄ/ር ከልምዕ 

ዜኽእ ዜርዜር ስፍሓት መሬቱ ኣብ ገፅ 39 ሰዯቓ 02 ተገሊፁ ኣሎ፡፡ 

ለ) ዴሕረ ምህርቲ ቴክኖሎጂታት ተኣታትዉ፣ 

ሐ) ጠቕላላ መልዒሊ ካፒታል ካብ 100,000-200,000 (ሓዯ ሚእቲን ሽሕ ክሳብ ክልተ 

ሚእቲ ሽሕ) ካብዙ እንተነኣሰ ካብ 50,000-100,000 (ሓምሳ ሽሕ ክሳብ ሓዯ ሚእት 

ሽሕ) ብሽሙ ዜፍለጥ እንተወሓዯ ናይ 6 ወርሒ ምንቕስቓስ ዜገልፅ ባንኪ ሒሳብ 

(Bank Statement) መረዲእታ ከቕርብ ዜኽእል፣ 

መ)  ዜተመሓየሹ ዒሌት እንስሳ ታኣታቱ፣ 

ሰ)   እቲ ስራሕ ዜጠልቦ ልምዱ ለዎ( ብሃፍቲ እንስሳ) በዒል ሞያ ክቖፅር ዜኽእልን 

ቐወምቲ ሰራሕተኛታት በዜሒ 1 ግዙያዊ ሰራሕተኛታት በዜሒ  ዜቆፅር፣    

ረ) ቕርቦ ፕሮጀክት ፕሮፖዚል ብዜምልከቶ ኪኢላ ብመፅናዕቲ ዜተዯገፇ    

                 በብዒመቱ ዜሰርሖም ስራሕትን ወሰኽ መፍረያይነትን ተኣታትዎ 

ቴክኖሎጂታትን እታዎታትን ብዜገልፅ መልክዐ ቕርብ፣ 

ሸ)  ቀዲማይ ረዴኤት ሕክምና (First aid) ንግዜያውን ቐወምትን ሰራሕተኛታት  

ማልእ፣  

 ቀ)   ገምጋም ስነ-ከባቢያዊ ፅዕንቶ (EIA) መፅናዕቲ ቕርብን ከተግብር ዜኽእልን 

 

4)  ልምዒት ሃፍቲ ተፇጥሮ 

ሀ)   ብዒይነት ኢንቨስትመንት ስፍሓት መሬት ካብ 2-500 ሄ/ር ከልምዕ ዜኽእል    

ዜርዜር ስፍሓት መሬቱ ኣብ ገፅ 40 ሰዯቓ 03 ተገሊፁ ኣሎ፣ 

ለ)   ዴሕረ ምህርቲ ቴክኖሎጂታት ተኣታትዉ፣ 

ሐ)   ጠቕላላ መልዒሊ ካፒታል ካብ 200,000-1,000,000 (ክልተ ሚእቲ ሽሕ ክሳብ ሓዯ 

ሚልዮን) ካብዙ እንተነኣሰ ካብ 100,000-500,000 (ሓዯ ሚእቲ ሽሕ ክሳብ  

ሓሙሽተ ሚእቲ ሽሕ ) ብሽሙ ዜፍለጥ እንተወሓዯ ናይ 6 ወርሒ ምንቕስቓስ 

ዜገልፅ ባንኪ ሒሳብ (Bank Statement) መረዲእታ ከቕርብ ዜኽእል፣ 
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መ)   እቲ ስራሕ ዜጠልቦ ( ብሃብቲ ተፇጥሮ) ልምዱ ለዎ በዒል ሞያ ክቖፅር ዜኽእልን 

ቐወምቲ ሰራሕተኛታት በዜሒ 5 ግዙያዊ ሰራሕተኛታት በዜሒ    

ዜቆፅር፣    

         ሰ)   ቕርቦ ፕሮጀክት ፕሮፖዚል ብዜምልከቶ ኪኢላ ብመፅናዕቲ ዜተዯገፇ ፣   

                 በብዒመቱ ዜሰርሖም ስራሕትን ወሰኽ መፍረያይነትን ተኣታትዎ 

ቴክኖሎጂታትን እታዎታትን ብዜገልፅ መልክዐ ቕርብ፣ 

ረ)   ቀዲማይ ረዴኤት ሕክምና (First aid) ንግዜያውን ቐወምትን ሰራሕተኛታት  

ማልእ፣  

ሸ)    ገምጋም ስነ-ከባቢያዊ ፅዕንቶ (EIA) መፅናዕቲ ቕርብን ከተግብር ዜኽእልን፣ 

 

ክፍሊ ሰለስተ 

ብዜናብን መስኖን፣ልዕሊ ላዕለዎት ሕርሻ ኢንቨስተራት መሬት 

ተዋሂብዎም ከልምዐ ውዕሊ ኣሲሮም ዜፀንሑ ሰብ ሃፍቲ 

 
ዒንቀፅ 9 

 
ብዜናብን መስኖን ከልምዐ  ውዕሊ ኣሲሮም ዜፀንሑ  ሰብ ሃፍቲ   

1) ቅዴም  ክብል  ብዜናብን  ብመሰኖን  ከልምዐ  ውዕሊ ኣሲሮም  ናይ ሕርሻ  

ኢንቨስትመንት  እናሰርሑ ዜፀንሑ  ሰብ ሃፍቲ   (ኢንቨስተራት)  ብዜኣተውዎ  ውዕሊ  

መሰረት  ይሰርሑ (ይቅፅሉ)   

2) ኣብዙ ዒንቀፅ  ኣብ  ተራ ቁፅሪ  1 ዜተገለፀ  ከምሎ ኮይኑ  ውዕሎም  ከመሓይሹ  

ዜዯልዩ  ሰብ ሃፍቲ   (ኢንቨስተራት)  እዙ  ተመሓይሹ ዜወፀ  መምርሒ  ተፇፃምነት  

ይህልዎ፡፡   

3) ኣብዙ ዒንቀፅ  ኣብ ተራ ቁፅሪ 2  ዜተገለፀ  ከምሎ  ኾይኑ ውዕሊ  ክመሓየሽ  

እንተኾይኑ  ብውዕሊ ወሃቢ  ተቐባልነት እንትረክብ  ጥራሕ ይኸውን፡፡  

4) ኣብዙ ዒንቀፅ  ኣብ ተራ ቁፅሪ 3 ዜተገለፀ ከም ሎ ኾይኑ  ብውዏሊ ወሃቢ  ተቐባልነት 

ረኺቡ ዜመሓየሽ ውዕሊ ኣብ ውዕሊን መረዲእታን ክፀዴቕን  ክምዜገብን ኣለዎ፡፡   

 

ዒንቀፅ 10 
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ልዕሊ ላዕለዎት ሕርሻ ኢንቨስተራት መሬት ተዋሂብዎም ከልምዐ ውዕሊ ኣሲሮም 

ዜፀንሑ ሰብ ሃፍቲ   

ኣብዙ መምርሒ ዒንቀፅ 6 ዜተዯንገገ ንላዕለዎት ሕርሻ ኢንቨስተራት ካብ ዜተፇቐዯ ስፍሓት 

መሬት ንላዕሊ ብመሰረት መምርሒ ቁፅሪ 001/2000ዒ/ም፣መምርሒ ቁፅሪ 002/2000 ዒ/ም 

ተዋሂብዎም እናልምዐ ዜፀንሑ ሰብሃፍቲ ንዜለዒለ ፍሉይ ኢንቨስትመንት ዜተቐመጠ ሮቛሓ 

ማልኡ ምዃኖም ክትትልን ቁፅፅርን ብምግባር ይማልኡ እንተኾይኖም ናይ ሓዯ ዒመት ዕዴል 

ይወሃቦም። ካብ ዜተውሃቦም ናይ ሓዯ ዒመት ዕዴል ዴሊ ሮቛሓ ተይኣማሊኦም ስፍሓት 

ትሕዜቶ መሬቶም ተቐኒሱ ናብ ዜምጥኖም ብርኪ ኢንቨስትመንት ክኣትው ይግበር።  

 

ክፍሊ  ኣርባዕተ 

ኣግባብ ኣፀናንዒ፣ ሕቶ ፣ ቴክኒካዊ  ብቕዒት ፣ ምእሳር ውዕሊን  

ኣተዒዲዴላን ሕርሻ  ኢንቨስትመንት  ገፀር  መሬት 

 
ዒንቀፅ 11 

ንሕርሻ ኢንቨስትመንት ገፀር  መሬት ዜውዕል መፅናዕቲ ምክያዴ 

1) ካብ ትሕዜቶ ነፃ ዜኾነ መሬት መፅናዕቲ ዜካየዴ ብወረዲ ዳስክ፣ጣቢያ መሬት ምምሕዲር 

ኮሚቴን ጣቢያ ምምሕዲርን  ኮይኑ ኣዴላይ ኣብ ዜኾነሉ እዋን ኪኢላታት ሕርሻን ሃፍቲ 

ተፇጥሮን  ከም መማኸርቲ ክጥቀም ይኽእል እዩ፣ 

2) ዜተፀንዏ መሬት በዜሒ፣ ስፍሓት፣ ብዒይነት ኢንቨስትመንት ተፀኒዐ ይታሓዜ። በብሰለስተ 

ወርሑ ንክልል ሪፖርት ይግበር፣ 

3) እቲ ተፀኒዐ ንክልል ኤጀንሲ ሪፖርት ዜተገበረ መሬት ኣረጋጊፁ መረዲእታ ምስ ሓ ናይ 

ሕርሻ ኢንቨስትመንት ዜውዕል መሬት ናይ ምፍላጥ ስራሕቲ ይሰርሕ፣ 

4) ንሕርሻ  ኢንቨስትመንት  ክኸውን ዜኽእል ናይ ሓባር መሬት  ምስተፀንዏን ምስተነፀረን 

ምስቲ ከባቢ  ሕ/ሰብን  በብ ዯረጃኡን ለው መሬት ምምሕዲር ኮሚቴን ምምሕዲር 

ኣካላትን እኹል ምርዴዲእ ዜተገበረሉን ኣብቲ  መሬት ምንም  ዒይነት  ጎንፅን ፀገምን  

ይፇጥር  ክኸውን  ይግባእ፣   
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ኣቀራርባ ሕቶ ሕርሻ ኢንቨስትመንት መሬት 

1) ኣብ ሕርሻ ኢንቨስትመንት ክዋፇሩ ዜዯልዩ ሰብ ሃፍቲ እቲ ክሰርሕዎ ዜሓሰቡ  ዒይነት 

ኢንቨስትመንት፣ ዜሓትዎ ስፍሓት መሬት፣ ለዎም ካፒታልን ዜዯልይዎ ከባቢን ነፂሮም 

ማመልከቸኦም ምስ ፕሮጀክት ፕሮፖዚሎም ኣተሓሒዝም ናብ  ኤጀንሲ /ዳስክ/  

የቕርቡ፡፡  

2) ዜሓትዎ ስፍሓት መሬት 2 ሄክታርን ልዕሊኡን ወይ ካፒታሎም 400,000 (ኣርባዕተ 

ሚእቲ ሽሕ) ልዕሊኡን እንተኾይኑ ናይ ጣብያ መሬት  ምምሕዲር  ኮሚቴ ፣ወረዲ ዳስክን 

ወረዲ ምምሕዲርን ናይ ዴጋፍ ዯብዲቤታት ብምሓዜ ንክልል ኤጀንሲ የቕርቡ፡፡ 

3) ንስራሕ ኢንቨስትመንት ዜኸውን መሬት ገፀር ንምክራይ  ብመሰረት ዯንቢ ቁፅሪ 48/2000 

ዒ/ም ዒንቀፅ 33 ንኡስ ዒንቀፅ 4 ኣብ ውሽጢ 30 መዒልቲ መልሲ ይህብ፡፡ ተቐባልነት 

ይብሉ እንተኾይኑ ምኽንያቱ ብምግላፅ ኣብ 15 መዒልቲ መልሲ ይህብ፡፡ 

4) ዜሓቶ ዜፍሓት መሬት ትሕቲ 2 ሄ/ር ወይ ለዎ ካፒታል ትሕቲ 400,000 (ኣርባዕተ 

ሚእቲ ሽሕ ብር) እንተኾይኑ ንወረዲ ዳስክ የቕርብ ።  

5) ወረዲ ዳስክ ዴማ  ንዜቐረበሉ ሕቶ ሕርሻ ኢንቨስትመንት  ኣብዙ ዒንቀፅ  ንኡስ  ዒንቀፅ  

3 ብዜተፃሓፇ ግዛ  መልሲ ይህብ፡፡  
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ቴክኒካዊ ብቕዒትን ኣግባብ ምርግጋፅ  ሕርሻ ኢንቨስትመንት ገፀር መሬት 

1) ዜኾነ  በዒል ሃፍቲ  (ኢንቨስተር) ንሕርሻ ኢንቨስትመንት  ብቴክኒካዊ ፍልጠት  ዴሊ 

መናዊ  ቴክኒሎጂታትን እታወታትን  ተጠቒሙ  ብላቒነት  ከልምዕን  ክሰርሕን  

ብቕዒቱ ዜረጋገፅ ኾይኑ፦  

ሀ)   መናዊ  ጠሊ መዏቐቢ  ናይ  መስኖ  ቴክኖሎጂታትን መናዊ 

መንጠብጠቢን  መርጨውን። 

ለ) ዜተፇላለዩ ናይ ሕርሻ መሳርሕታት ትራክተር፣መናዊ ማሕረሻ፣ ኮምባይነር 

፣ ከምባይንሃርቨስተር ናይ ፀረ-ባልዕን መንፀጊ  መዴሓኒትን መዜርእን። 

ሐ) ዜተፇላለዩ እታወታት  ማዲበረያ ፣  ምሩፅ ርኢ፣  ፀረ-ባልዕን  ፀረ-ፃህያይ 

መዴሓኒታት ዜተመሓየሸ  ቀለበ እንስሳን  ማለት እዩ፡፡  

2) ዜኾነ በዒል ሃፍቲ (ኢንቨስተር) ንሕርሻ ኢንቨስትመንት ክሰርሕ ዜሓሰቦ ዒይነት 

ኢንቨስትመንት  ሰሪሑ ቕርቦ  ፕሮጀክት ፕሮፖዚል፦ 
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ሀ) እቲ ፕሮጀክት ፕሮፖዚል ዜፀሓፇሉ ቋንቋ ብትግርኛ፣ብኣምሓርኛ ወይ 

ብእንግሊዜኛ ክኸውን ይኽእል፣ 

ለ) ኣብ ቕርቦ ፕሮጀክት ፕሮፖዚል ታኣታትዎ ቴክኖሎጂታት፣ ዜጥቀሞ 

እታወታት፣ ፍርዮ ፍርያት፣ በብዒመቱ ዜውስኽ መፍረያይነት፣ ናይ ዕዲጋ 

ኹነታትን መዋፃኣይነተን ብዜርዜር ካተተ ክኸውን ኣለዎ፣ 

ሐ) እቲ ፕሮጀክት ፕሮፖዚል ናይ ገምጋም ስነ-ከባቢያዊ ፅዕንቶ (EIA) ሰነዴ  

ካተተ ክኸውን ኣለዎ፣ 

መ) ኣብ ቕርቦ ፕሮጀክት ፕሮፖዚል ዜቖፅሮም ግዜያውን ቀወምትን  

ሰራሕተኛታት በዜሖም ብንፁር ይገልፅ፣ 

ሰ) እቲ በዒል ሃፍቲ ኣብቲ ዜቕረቦ ፕሮጀክት ፕሮፖዚል ዜተቐመጡ ሓሳባት ናይ 

ባዕሉ   ምዃኑን ብዜርዜር መብርሂ  ብምሃብ  ቐሪቡ  የረዴእ፡፡ 
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ምእሳር  ውዕሊ ሕርሻ ኢንቨስትመንት  ገፀር  መሬት 

1) ውዕሊ  ንምእሳር ክማልኡ ዜግበኦም  ቅዴመ  ኩነት፦   

ሀ)  ኣብዙ መምርሒ ኣብ ዒንቀፅ  12 ን 13 ዜተገለፀ  ዜተማልኡ ምዃኖም  

ምስተረጋገፁ፣   

ለ) ኣብዙ  ዒንቀፅ  እዙ ኣበ ፉዯል “ሀ”  ዜተገለፀ  ሕሉው  ኾይኑ  ውዕሊ  ተቐባሊ  

ኣብዙ  መምርሒ  ዜተቐመጡ  ዴንጋገታት ኣማሊኦም እንትርከቡ ፣  

ሐ) ኩሎም  ኣዴለይቲ  ሰነዲትን  መረዲእታታትን  ሕጋውነቶም ተረጋጊፁ  ናይ  

ውዕሊ  ተቐባሊ ፉርማን ማህተምን  እንትዒርፎ ፣  

2)  በቢብርኩ  እናተርኣየ ተቀባልነት ዜረኸበ  ሕቶ  ሕርሻ  ኢንቨስትመንት ገፀር መሬት 

እቲ በዒል ሃፍቲ ምስ ክልል ኤጀንሲ ናይ ሓዯ ዒመት ውዕሊ ይኣስር፡፡   

3) ክልል ኤጀንሲ  ምስ በዒል ሃፍቲ ዜኣስሮ ናይ  ሓዯ ዒመት ውዕሊ  በብዒመቱ  ክልተ  

ግ  ምስተሓዯሰ ናይ ነዊሕ እዋን ውዕሊ ይኣስር።  

 

4) ኣብዙ  መምርሒ  እዙ ኣብ ዒንቀፅ  14 ንኡስ  ዒንቀፅ  1 - 3  ዜተዯንገገ  ከምሎ  

ኮይኑ በዒል ሃፍቲ ናይ ነዊሕ  እዋን  ውዕሊ ክእሰር  ዜኽእል፦   

ሀ)  ኣብ ፕሮጀክት ፕሮፖዚሉ ካብ ዜተገለፀ 60% ልዕሊኡን  እንተተግቢሩ   
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ለ) ኣብ ውሽጢ 3ተ ዒመት ናይ ቃል ይኹን ናይ ፅሑፍ መጠንቀቅታ  ይተውሃበን  

ዜተውሃቦ  እንተኾይኑ  ‘ውን  ዜተመሓየሸ  ምዃኑ  ክረጋገፅ  ኣለዎ፡፡  

ሐ) ብዜኣተዎ ውዕሊ መሰረት ናይ 3ተ ዒመት  ለዎ ማእኸላይ ኣፇፃፅማ  85%  

ልዕሊኡን እንተኾይኑ   

5) ኣብዙ  ዒንቀፅ ንኡስ ዒንቀፅ 4  ፉዯል  “ሀ” “ለ” “ሐ”  ዜተዯንገጉ  ኣማሊኡ  ኣብ  

ይተረኸበሉን ናይ መወዲእታ ፅሑፍ  መጠንቀቕታ  ተዋሂብዎ  ከመሓይሽ ይኽእል  

እዩ ተባሂሉ  ዜተኣመነሉ ናይ ሓዯ ዒመት ውዕሊ ክናወሐሉ  ይኽእል እዩ፡፡   

6) ኣብዙ መምርሒ ዒንቀፅ  14 ንኡስ ኣንቀፅ  4 ን 5ን  ዜተዯንገጉ  ፇፂሙ  ይተረኸበ  

በዒል ሃፍቲ  ውዕሉ  ዜተሰረ  ምዃኑ  ብዯብዲቤ  ምስተገለፀሉ  እቲ ዜሓዝ  መሬት  

ናይ መንግስቲ  ኣታዊ  ተገይሩ ይመሓዯር፡፡   

7) ኣብዙ  መምርሒ  ዒንቀፅ  13  ንኡስ  ዒንቀፅ  “4”  ዜተዯንገገ ከምሎ ኾይኑ   ናይ 

ነዊሕ እዋን ውዕሊ  ንምእሳር  ከማልእዎ  ዜግቡኡ  ረቋሓታት   

ሀ) ንግዱ ፍቓዴን ቫትን ተመዜገቢ  ምዃኑ መረዲእታ   

ለ)  ኢንቨስትመንት ፍቓዴ  መረዲእታ 

ሐ) ብሽሙ ዜፍለጥ ናይ  6ተ  ወርሒ  ተንቀሳቃሲ ሒሳብ  (Bank Statement)  

መረዲእታ 

መ) ተቐባልነት ዜረኸበ  ፕሮጀክት ፕሮፖዚል  

ሰ) ገምጋም ስነ-ከባቢያዊ ፅዕንቶ (EIA) መፅናዕቲ ዜተገበሩ  መረዲእታ   

ረ) ነቲ ስራሕ  ዜጠልቦ  ሰብ ሞያታት ብመሰረት  መስርሕን  ሰራሕተኛን ኣዋጅ  

ቁፅሪ  377/96  ቀዋምን ግዜያውን  ሰራሕተኛታት ብንፁር ብምቕማጥ  ዜቆፀ ረ 

ምዃኑ  መረዲእታ  የቕርብ፡፡ 

ሸ) ነቲ ናይ ሕርሻ ኢንቨስትመንት ዴልዩ ናይ ሕርሻ ናውቲ ማለት ትራክተር ፣ ማይ 

መጓዒዒዙ ቦቴ መኪና፣ ዜተፇላለዩ ማሽነሪታትን ካልኦትን ማለአ  ምዃኑን ናይ 

ባዕሉ ምዃኑን ሕጋዊ መረዲእታ ቕርብ። 

ቀ) ነቲ ስራሕ  ዴልዩ  መሰረት  ልምዒት  ናይ ሰራሕተኛ  መንበሪ  (ካምፕ)፣  ቤት 

ፅሕፇት ፣  መኻዙኖ ፣  ውሸጣ ውሽጢ መንገዱ ፣ቀዋሚ  ናይ ማይ መዋህለሊ  ፣ 

ናይ ሕክምና ግልጋሎት መውሃቢ ዜኣመሳሰሉን ከማልእ  ኣለዎ ፡፡ 
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ስርዒት ኣፀዲዴቓ ውዕሊን  ግዛ  ገዯብን 

1) ኪኢላ ኢንቨስትመንት ኩሎም  ሰነዲት  ኣብ  ኢደ ምስሓ  ብናይ ክራይ መሬት 

ውዕሊ  ፎርሚ  መሰረት ኣዲልዩ  ኣብ ውሽጢ  3 መዒልቲ  ናብ  ኬዙትም የቕርቦ፡፡   

2) ልዕል ኢሉ  ኣብዙ  ዒንቀፅ ኣብ ተራ ቁፅሪ 1 ዜተቐመጠ ከምሎ ኾይኑ  እቶም 

ኣዴለይቲ ሰነዲትን  ናይ ውዕሊ ፎርምን  ወናኒ ከይዱ ስራሕ ሓላፉ ፣ ኬዜቲም፣ 

ኪኢላታት ኢንቨስትመንትን  ብዜርዜር  ምስረኣይዎ እቲ ሰነዴ ዜተማልአ ምዃኑ  

ኣረጋጊፆምን ፇሪሞምን ኣብ ውሽጢ 2  መዒልቲ ናብ ውዕሊ  ፅዴቕ ኣካል የቕርቡ፡፡  

3)  ናይቲ  ኤጀንሲ  ስራሕ መካየዱ  (Manager) ውዕሊ ክራይ ሕርሻ ኢንቨስትመንት  

ፉርማን ማህተምን ብምግባር የፅዴቖ፡፡  

4) እቲ ብኤጀንስን ብበዒል ሃፍትን ዜተገበረ ውዕሊ ሕርሻ ኢንቨስትመንት ገፀር መሬት 

ሕጋዊ ተቐባልነት ዜህልዎ ኣብ ውዕልን መረዲእታን እንትፀዴቕን እንትምዜገብን እዩ።  

ዒንቀፅ  16 

ትሕዜቶ ውዕሊ ክራይ ሕርሻ ኢንቨስትመንት  መሬት  ገፀር   

1) ዜኾነ  በዒል ሃፍቲ  ምስ  ኤጀንሲ  ዜገበሮ  ክራይ  ውዕሊ  መሬት  ትሕዜቶ  እዝም 

ዜስዕቡ  ማልአ  ክኸውን ኣለዎ፡፡   

ሀ) ሽምን  ኣዴራሻን ተወዒዒልቲ  ወገናት  

ለ) ስፍሓት  መዋሰኒን እቲ መሬት  ዜርከበሉ  ቦታን   

ሐ) ውዕሊ  ፀኒዐ  ዜፀንሐሉ ግ   

መ) በብዒመቱ  ዜኽፇል መጠን ክራይ   

ረ) መሰልን  ግቡእን  ተወዒዒልቲ  ወገናት   

ሰ) ዒይነት  ኢንቨስትመንት 

ሸ) ካልኦት ኣዴለይቲ ሰነዲት  ማለአ  ክኸውን  ኣለዎ፡፡  

2) ኣብ ዯንቢ ቁፅሪ  48/2000 ዒ.ም ዒንቀፅ  34 ንኡስ  ዒንቀፅ 3 ዜተዯንገገ  ከምሎ  

ኮይኑ  ኣብ መንጎ  መካረይን (መንግስቲ)  በዒል ሃፍትን ዜግበር  ውዕሊ  ክራይ  መሬት  

ገጠር  ፍትሃብሄር ሕጊ  ቁፅሪ  ዒንቀፅ  1675ን ቀፂሎም  ዜተዯንገጉ  ዒንቀፃት  ውዕሊ  

ተፇፃምነት  ይህልዎም፡፡   
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ኣግባብ  ኣተዒዲዴላ  ሕርሻ  ኢንቨስትመንት  ገፀር መሬት   

1) ምስ  ኤጀንሲ   ናይ ሓዯ ዒመት ውዕሊ ክራይ  መሬት  ዜኣሰረ  በዒል ሃፍቲ ሽዐ 

ንሽዐ መሬት ንክወሃቦ ናብ  ወረዲ ዳስክ  ዯብዲቤ  ይፀሓፇሉ፣   

2) ወረዲ  ዳስክ ዯብዲቤ  ካብ ዜተፀሓፇሉ ዕለት  ጀሚሩ  ኣብ ውሽጢ 15 መዒልቲ  

መዋሰኒኡ  ነፂሩ ፣  ብGPS ዒቒኑ  ፣ ብሎክ  ቁፅሪ  ፇልዩ  ወይ  ካርታ  ኣዲልዩ  

መሬት  የረክብ፣ 

3) ኣብዙ ዒንቀፅ ንኡስ ዒንቀፅ 2 ዜተዯንገገ ከምሎ ኾይኑ ብወረዲ ዳስክ ዜወሃብ መሬት 

እቶም ሰብ ሃፍትን ዜወሃብ መሬትን በዜሖም ካብ ሓዯ ንላዕሊ እንተኾይኑ መሬት 

ዜወሃብ ብቕዯም ሰዒብ ወይ ዕፃ ብምውዲቕ ይኸውን፣ 

4) መሬት ዜተረከበ በዒል  ሃፍቲ መሬት ካብ ዜተረከበሉ ኣብ ውሽጢ  6ተ  ወርሒ  ናይ  

ሕርሻ  ኢንቨስትመንት  ስራሕ  ክጅምር ኣለዎ፣   

5) ልዕል ኢሉ ኣብዙ ዒንቀፅ ንኡስ ዒንቀፅ 1-3 ካብ ዜተዯንገጉ ወፃኢ ንሰብ ሃፍቲ መሬት 

ምሃብ ፍፁም ዜተኸልከለን ሕጋዊ ተቐባልነት ይብሉን እዩ።  

 

ዒንቀፅ 18 

ትሕዜቶ ክራይ መሬት መረጋገፂ ሰርትፉኬትን ካርታን ምሃብ 

1.   ሰርትፍኬትን ካርታን ዜወሃቦም ኢንቨስተራት ከማልእዎ ዜግበኦም ሮቛሓታት፦ 

ሀ)  ንነዊሕ እዋን( ዒመት) ውዕሊ ክራይ መሬት ዜኣሰሩ፣ 

ለ) ብመሰረት ውዕሎምን ቕረብዎ ፕሮጀክት ፕሮፖዚልን እናልምዐ ዜርከቡ፣ 

ሐ) ኣብዙ መምርሒ እዙ ዒንቀፅ 20 ንኡስ ዒንቀፅ 2 ብዜተርሩ ግቡኣት ብኣግባቡ 

ዜትግብር፣ 

መ) ንኣዋጅን ቁፅሪ136/2000 ዒ/ም ዯንቢ ቑፅሪ  48/2000 ዒ.ም  ብዜፃባእ መልክዐ ትሕዜቶ 

መሬቱ ን3ይ ወገን የመሓላለፇ፣ 

ሰ) ኣብዙ ዒንቀፅ ንኡስ ዒንቀፅ 1-4 ዜተርሩ ሮቛታት ማልእ ምዃኑ ካብ ወረዲ ዳስክን 

መረጋገፂ ዴጋፍ ዯብዲቤ ከምፅእ ኣለዎ፣ 

2.   ኣግባብ ኣዯላልዋ ትሕዜቶ መሬት ሰረትፉኬትን ካርታን 

ሀ) ትሕዜቶ መሬት ዜገልፅ ሰርትፉኬትን ካርታን ብክልል ኤጀንሲ ይዲሎ፣ 

ለ) ኣብ ብሎክ መሬት ዜተረከቡ ኢንቨስተራት ካርታ ብክልል ኤጀንሲ ይዲለዎሎም፣ 
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ሐ) ካብ ብሎክ ወፃኢ መሬት ዜተረከቡ ኢንቨስተራት ብወረዲ ዳስክ ካርታ ተዲልዩ ናብ ክልል 

ኤጀንሲ ይለኣኽ፣ 

መ) ዜኾነ ኢንቨስተር ናይ ትሕዜቶ መረጋገፂ ሰርትፉኬትን ካርታን ብዜተኣመነሉ ተመን 

መሰረት ከፉሉ ይወስዴ፣ 

ሰ) ትሕዜቶ  መሬት  መረጋገፂ  ሰርቲፉኬት   ሕጋዊ  ዜኸውን  ብኤጀንሲ   ተፇሪሙ  ምስ  

ፀዯቐን  ማህተም ምስተገበሮን ይኸውን፡፡  

 

ክፍሊ ሓሙሽተ  

መሰልን ግቡእን መካረዩን ተኻራይን  

ዒንቀፅ 19 

መሰል  መካረዩ 

መሰልን ግቡእን መካረዩ ኣብ ዯንቢ ቁፅሪ 48/2000 ዒ/ም ዒንቀፅ 35 ዜተዯንገገ ከምሎ 

ኮይኑ፦ 

1) ኣብ ሕርሻ  ኢንቨስትመንት  ዜሰርሑ  ሰብ ሃፍቲ በቲ  ዜኣተውዎ  ውዕልን ዲለውዎ 

ፕሮጀክት ፕሮፖዚል ሰነዴ መሰረት ይሰርሑ  ምህላዎም  ኣዴላይ  ክትትልን  ቁፅፅርን  

ይገብር፣   

2) ብኤጀንሲ  ይኹን  ብወረዲ  ዳስክ  ውዕሊ  ዜኣሰሩ  ኢንቨስተራት  ግቦኦም  በብዒመቱ  

ምፍፃሞም  ይቆፃፀር፣  

3) መካረይ ንተካራያይ  በቲ  ዜኣተዎ ግቡእ  ዲለዎ ፕሮጀክት ፕሮፖዚል ሰነዴ  መሰረት  

እንተይፇፂሙን መሬት ካብ ሕጊ ወፃኢ ን3ይ ወገን እንተመሓላሊፈ ውዕሊ  ናይ ምስራዜ 

(ምቁራፅ)፣ 

4) ኣዋጅ ቁፅሪ 136/2000ዒ.ም ፣ ዯንቢ ቁፅሪ 48/2000 ዒ.ም ነዙ መምርሒ ዜጠሓሰ  በዒል 

ሃፍቲ  ኣዴላይ ስጉምቲ  ይወስዴ፡፡ 
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ግቡእ መካረዩ 

1) ብዜተገበረ  ውዕሊ መሰረት  መካረይ  ናይ ሕርሻ  ኢንቨስትመንት መሬት መዋሰኒኡ 

(መዲውብቲ) ነፂሩ  ንተኻራያይ  መሬት የረክብ፣ 

2) መካረይ  ሕርሻ  ኢንቨስትመንት  ናይ ምትብባዕን ንጋጥም  ፀገማት ብምፍታሕ 

ኣዴላይ ዜበሃል  ሓገዜን  ዯገፍን  ምሃብ፣ 

3) ኣብ  መንጎ  ኢንቨስተራትን ከባቢ  ሕ/ሰብን  ሰናይ  ምትሕብባርን ምትሕግጋዜን  ክህሉ  

ፃዕሪ  ይገብር፣  

4) ዜተፇላለዩ  መፅናዕትታት  ብምክያዴ  ሕርሻ ኢንቨስትመንት ዜለምዒሉን ዜጋፇሐሉን  

ኩነታት ይፇጥር፣  

5) ኣብ ተኻራይ ኣለው ዜብሃሉ ጎድሎታት ብእዋኑ ናይ ምሕባር፣ 

6) ሰብ ሃፍቲ ጎዯሎኦም ኣብ የማሕይሽሉ እዋን ኣዴላይ ስጕምቲ ምውሳዴ፣ 

 

ዒንቀፅ 21 

መሰል  ተኻራያይ 

መሰልን ግቡእን መካረዩ ኣብ ዯንቢ ቁፅሪ 48/2000 ዒ/ም ዒንቀፅ 36 ዜተዯንገገ ከምሎ ኮይኑ፦ 

1) ዜኾነ ዒይነት ኢንቨስተር  ብውዕሊ  ክራይ  መሬት  መሰረት ዜተካረዮ   መሬት  ነቲ  

ዜተፇቐዯሉ  ዒይነት ስራሕ ናይ  ምጥቃም፣  

2) ተኻራያይ ካብቲ መሬት  ዜርከብ ፍርያት  ሙሉእ  ብሙሉእ  ብይኢዴ ኣእታውነት  

ናይ ምጥቃም፣  

3) ተኻራያይ ናይ ክራይ ውዕሊ  ንምስራዜ እንተዯሊዩ ኣቐዱሙ  ቅዴሚ  6ተ  ወርሒ  ሕቶ 

ምቕራብ  መሰል፣   

4) ንኣዋጅ ቁፅሪ 136/2000 ዒ/ም ፣ ዯንብ ቁፅሪ 48/2000 ዒ/ም ነዙ መምርሒ እዙ ብይፃባእ 

መንገዱ ውዕሊ ናይ ምምሕያሽ መሰል፣ 
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ዒንቀፅ 22 

ግቡእ ተኻራያይ  

1) ተኻራያይ  ዜተካረዮ  መሬት ብዜኾነ  ይኹን መልክዐ  ንኻሊእ ሰብ  ምክራይ 

ፍፁም ዜተኸልኸለ እዩ።  

2) ንልምዒት ሕርሻ  ኢንቨስትመንት ዜተውሃበ  መሬት ይኹን  ኣብቲ ከባቢ  ዜርከብ  

ሃፍቲ ተፇጥሮ  ክንክንን ሓለዋን ብምግባር ኣብ ሕዴሕዴ  ሄ/ር 40 ኣግራባት ክህልው 

ኣለዎ፡፡ ተይሃልዮም  ክተክል  ግቡእ ኣለዎ፣  

3) ካብ ኤጀንሲ  ወይ ወረዲ  ዳስክ ናይ ስራሕ  ምንቕስቓስ  ንምርኣይን  ንምግምጋምን 

ዜመፁ ኪኢላታት ሕቶ እንተቕርቡ ዜኾነ  ኢንቨስተር  ናይ ምትሕብባር ግቡእ፣ 

4) ንዋፇሮም  ቀወምትን  ጊዜያውን ሰራሕተኛታት ምችው  ናይ  ስራሕ  ባይታ  

ከመቻችው ይግባእ፤  ኣብነት፦ ቀዲማይ  ረዴኤት ሕክምና  (First aid)  መፅለሊ  

ቦታ(ካምፕ)  ፣  ፅሩይ ማይ፣ ግልጋሎት ሕክምና ወተ…  

5) ኣብቲ ሕርሻ ኢንቨስትመንት ልምዒት ዜካየዯሉ ከባቢ ንዜርከቡ ገባራት  (ሕ/ሰብ)  

ተሞክሮ ስራሕ ምርኣይ ጠቃሚ  ዜኾነ  ሓበራዊ ግልጋሎት ዜውዕል ናይ ልምዒት 

ስራሕቲ ሓዯሽቲ  ቴክኖሎጂታትን እታወታትን  ዒቕሙ  ብዜፇቐዯ  መጠን ዴጋፍ 

ናይ ምሃብ፣  

6) ኣብ መዋሰኒኡን ኣብ ውሽጢ ትሕዜቶ መሬቱን ዜርከብ መንገዱ፣ ብሎክ መፍለይ 

ኮንክሪት ፖስትን ካልኦት ምልክታትን ናይ ምንክብኻብ፣ምሕላው እንትጠፍኡ  

ምትካእን ምስትኽኻልን፣ 

7) ኣብ ዜተረከቦ መሬትን ከባቢኡን ዜርከቡ ሕብረተሰብ፣ እንስሳ፣ ሃፍቲ ተፇጥሮ ጉዴኣት 

ይምብፃሕን፤ጉዴኣት እንተብፂሑ ናይ ምትካእን ካሕሳ ናይ ምኽፊልን ግቡእ ኣለዎ፣ 

8) ሕጊ ዜፇቕድ ናይ ሰራሕተኛታት ስራሕ ግብርን ካልኦት ትርፊ ትርፉን ናብ መንግስቲ 

ኣታዊ ምግባር፣  

9) ናይ ሒሳብ መዜገብን ናይ ፍርያት መረዲእታ ምሓዜን  እንትሕተት ምቕራብን ግቡእ 

ኣለዎ። 
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ክፍሊ ሽደሽተ   

ምምሕያሽ ፣ ምቁራፅ ውዕሊን መሰል ምትሕልላፍ  ክራይ ሕርሻ 

ኢንቨስትመንት ገፀር መሬት  

ዒንቀፅ 23 

ምምሕያሽ ውዕሊ ክራይ  ኢንቨስትመንት  ገፀር መሬት  

1) ብሕጋዊ መንገዱ ናይ ነዊሕ እዋን ውዕሊ  ኣሲሮም ክሰርሑ ዜፀንሑ  ሰብ  ሃፍቲ  

ውዕሎም ክመሓየሽ  ክሓቱ ይኽእሉ እዮም፡፡ 

2) ኣብ ዒንቀፅ  22 ንኡስ ዒንቀፅ  1 ዜተዯንገገ ከም ሎ ኮይኑ ውዕሊ ክመሓየሽ ዜኽእል 

ብውዕሊ ወሃቢ ተቐባልነት እንትረክብ ጥራሕ እዩ። 

3) ውዕሊ  ሕርሻ ኢንቨስትመንት ገፀር መሬት ክመሓየሽ ዜኽእል ፦  

ሀ)   ናይቲ መሬት ኣጠቓቕማ ናብ ዜለዒለ ብርኪ  ካብ ብዜናብ ዜለምዕ ናብ መናዊ 

መስኖ ንምልማዕ ሕቶ ቀሪቡ በቲ ውዕሊ ወሃቢ ተቐባልነት ተረኺቡ፣ 

ለ) እቲ በዒል ሃፍቲ ፍርዮ ፍርያት ንምምሕያሽ ዜሕግዜ ተወሳኺ ኢንቨስትመንት፣ 

ቴክኖሎጂ፣ ካፒታልን ናይ ምሕዯራ ዒቕሙን ተኣታቱ ምዃኑ ብኪኢላታት 

ተረጋጊፁ በቲ ውዕሊ ወሃቢ ተቐባልነት ተረኺቡ፣ 

ሐ) ክልተ ሰብ ሃፍቲ በብውልቆም ምስ ክልል ኤጀንሲ ወይ ወረዲ ዳስክ ውዕሊ 

ኣሲሮም ናይ ሕርሻ ኢንቨስትመንት እናሰርሑ ፀኒሖም ትሕዜቶ መሬቶምን 

ካፒታሎምን ኣዋዱድም ብሽርክና ክሰርሑ እንተሓቲቶምን ብውዕሊ ወሃቢ 

ተቐባልነት ተረኺቡን፣ 
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መ) ናይ ሕርሻ ኢንቨስትመንት መሬት ተኻርዩ ክሰርሕ ዜፀንሐ በዒል ሃፍቲ 

(ኢንቨስተር) ብዜተፇላለየ ምኽንያት ዯረጃ ኢንቨስትመንቱ ወይ ትሕዜቶ መሬቱ 

ቀኒሱ ውዕሉ ከመሓይሽ እንተሓቲቱን ቕረቦ ምኽንያት ብውዕሊ ወሃቢ ተቐባልነት 

እንተረኺቡን ስፍሓት ትሕዜቶ መሬቱ ተቐኒሱ ውዕሉ ክመሓየሸሉ ይኽእል እዩ፣ 

ሰ) ውዕሊ ኣሲሮም ኢንቨስትመንቶም ከመሓይሹ ወይ ከጋፍሑ ዜዯልዩ ሰብ ሃፍቲ 

ዜተኻረይዎ መሬት ብኣግባቡ ልምዐ ምዃኖም ብኪኢላ እንትረጋገፅ፤እቲ በዒል 

ሃፍቲ ሓደሽ ቴክኖሎጂ ዜለዒለ ካፒታል ተጠቒሙ ብዕዲጋ ተጠላብን ዜለዒለ ሸርፉ 

ወፃኢ ርክቡ ራእትን ፍርያታትን ተኣታትውን ስእነት ስራሕ ንምቕራፍ 

ዜሕግዜ ፕሮጀክት ፕሮፖዚል እንተቕርብን በብዯረጅኡ ሎ በዒል ሞያ ተገምጊሙ 

ምስተረጋገፀ ኣብቲ ከባቢ ነፃ መሬት እንተሃልዩን ብውዕሊ ወሃቢ ተቐባልነት 

ተረኺቡ፣ 

ረ) ሓዯ በዒል ሃፍቲ ብሕጋዊ መንገዱ ውዕሊ  ኣሰሩ እናሰርሐ ዴሕሪ ምፅናሕ ኻሊእ 

ሰብ ብሽርክና ኣእትዩ ውዕል ክኣስር ዜኽእል ካብቲ  ዜነበረ  ካፒታል እንተነኣሰ 

ብ50% ዜውስኽ እንተኾይኑ  ጥራሕ እዩ፡፡  

4) ሓዯ  በዒል  ሃፍቲ  ውዕሊ ኣሲሩ ክሰርሕ  ዴሕሪ ምፅናሕ ዒይነት ኢንቨስትመንት  

ክቕይር እንተዯልዩ  ውዕሉ ከመሓይሽ ዜኽእል ፦ 

ሀ) ቐዋሚ ውዕሊ ካብ ዜኣሰረሉ  ሓሙሽተ  ዒመት  ዜሓለፎ እንተኾይኑ  

ለ) ውዕሊ  ዜኣሰረሉ ኢንቨስትመንት  ብኣግባብ ተግበረ  እንትኸውን   

ሐ) ናይ መሬት ኣጠቓቕምኡ ዜፇቅዴ እንትኸውንን ብኤጀንሲ  ተቐባልነት  

ተረኺቡ ጥራሕ ይኸውን፡፡  

5) ውዕሊ ንምምሕያሽ ተቐባልነት ስእኑ ተግባራት ፦ 

ሀ) ሕጊ ይተኸተለን ዜተጭበርበረ መረዲእታ ብምቕራብ ዜግበር  ፇተነ  

ምዃኑ  እንትረጋገፅ፣  
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ለ) እኹል  ዒቕምን  ካፒታልን ይብሉ ኾይኑ እንትርከብ ፣ 

ሐ) ካብ ዜምልከቶ ኣካል  ወፃኢ ሕጊ  ተመሓላሊፈ ዜተፇፀመ እንተኾይኑ፣ 
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ምቁራፅ ውዕሊ ክራይ ሕርሻ ኢንቨስትመንት ገፀርመሬት  

ተመሓይሹ ዜወፀ ምምሕዲርን ኣጠቓቕማን መሬት ገጠር ብሄራዊ  ክልላዊ  መንግስቲ  ትግራይ 

ዯንቢ ቁፅሪ  48/2000 ዒ.ም ዒንቀፅ 37 ዜተዯንገገ ከምሎ  ኮይኑ  ውዕሊ  ዜቋረፀሉ  

ምክንያት፦    

1)  ዜተፇቐዯሉ ክራይ መሬት ውዕሊ እዋን (ግ) እንትውዲእ፣   

2)  ኣግባብ ለዎ ኤጀንሲ ይኹን ወረዲ ዳስክ ብዜሓቶም ኣግባብ መሰረት ክራይ መሬት 

ንክኽፇል ዯብዲቤ ካብ ዜተፀሓፇሉ እዋን ጀሚሩ ኣብ 6ተ ወርሒ ውሽጢ እንተይከፉሉ፣   

3) ተኻራያይ ኣብ ዜተካረዮ  መሬት  በቲ  ዲለዎ  ፕሮጀክት ፕሮፖዚል  ሰነዴ  መሰረት 

ኣብ ውሽጢ  ሓዯ  ዒመት  ስራሕ  እንተይጀሚሩ፣   

4) ብውዕሊ  መሰረት መካረያይ  ንተኻራያይ  መሬቱ  እንተየረከበ  እንትተርፍ፣   

5) ብዯንቢ ቁፅሪ  48/2000 ዒ.ም  ዒንቀፅ  36 ንኡስ  ቁፀሪ  3 ዜተጠቀሰ  ጥፍኣት  

ብተዯጋጋሚ  እንትፍፀም  ወይ ዴማ  እቲ  ኢንቨስተር ስራሕ  ሕርሻ  ኢንቨስትመንት 

ሃፍቲ  ተፇጥሮን  ባዕሉ  ብዴልየት  እንትገዴፎ፣    

6)  ተኻራያይ ካብ ዜኣተዎ  ውዕሊ  ወፃኢ  እቲ መሬት ኣብ  ካሊእ ጥቅሚ  እንተዊዑሉ፣   

7)  ዜኾነ  ዒይነት ኢንቨስተር  ኣብ ዜተዋፇረሉ  ስራሕ ዒይነት ሓሰተኛ  መረዲእታ 

ቕርብ ምዃኑ እንትረጋገፅ፣  

8) ዜኾነ ዒይነት ኢንቨስተር ዜተካረየ መሬት ብይ ኣግባብ ን3ይ ወገን እንተመሓላሊፈ፣  

9)  ውዕሊ ንምቁራፅ ብናይ ክልቲኦም ተወዒዒልቲ ወገናት ስምምዕነት  ወይ ዴማ   

ብሓዱኦም ሕቶ  እንትቐርብ  

10) ናይ 6ተ  ወርሒ  መጠንቀቕታ  እንትወሃብ፣ 
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11) እቲ  ኢንቨስተር  ዜህቦ መጠንቀቕታ  መሬት  ንምሕዲግ  ተኾይኑ ካብ ወርሒ ጥሪ-

ለካቲት ናይ ምህርቲ  በን  ከይተጠቓለለ  ንካሊእ  ኢንቨስተር  ብምሃብ  ልምዒት  

ክቕፅል  ዜኽእለሉ  እዋን (ግ)  ኣብ ግምት እተወ  ይኸውን፣   

12) ዜምልከቶ ኣካል ዜህቦ  መጠንቀቅታ  እቲ ኢንቨስተር  ኣብቲ መሬት  ሎ   ፍርያት  

ኣብ ውሽጢ 6ተ ወርሒ ከልዕል ኣለዎ፡፡ 

13)    ምስ ሕርሻ  ኢንቨስትመንት ዜተታሓሓዘ  ስራሕቲ  ቅዴሚ  ምቁራፁ ይኹን ዴሕሪ  

ምቁራፁ  ዜተገበረ  ወፃኢታት  ናይ ካሕሳ  ሕቶ  ኣይቀርበሉን፡፡  ብመካረያይ  ዜተለዒለ 

እንተኾይኑ  ካሕሳ  ናይ ምርካብ  መሰል ኣለዎ፣ 

14) ብማሕበር ወይ ብሽርክና መሬት ወሲድም ውዕሊ ዜኣሰሩ ማሕበሮም ወይ ሽርክንኦም 

እንትፇርስ ውዕሊ ይቋረፅ።  
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መሰል ምትሕልላፍ ሕርሻ ኢንቨስትመንት ገፀር መሬት  

ዜተመሓየሸ  ምምሕዲርን ኣጠቓቕማን ገጠር መሬት ብሄራዊ  ክልላዊ  መንግስቲ  ትግራይ  

ዲግም  ንምውሳን  ዜወፀ  ኣዋጅ  ቁፅሪ  136/2000 ዒ.ም  ዒንቐፅ  15፣ ዯንቢ  ቁፅሪ  48/2000 

ዒ.ም  ዒንቐፅ  39 ዜተዯንገገ  ከምሎ  ኮይኑ፦   

1. ብመሰረት ዯንቢ ቁፅሪ 48/2000 ዒ.ም  ዒንቐፅ  39 ቁፅሪ  3  መሬት ዜተመሓላለፇሉ  

ውልቀ ሰብ  በቲ  መሬት  መተሓላለፊይ በዒል ሃፍቲ ዜተኣሰረ ናይ መሬት ውዕሊ ግ  

ገዯብ ጥራይ ናይ ምጥቃም  መሰል ኣለዎ፣  

2.  መሬት ዜተመሓላለፇሉ በዒል ሃፍቲ  በቲ ውዕሉ  ዜተአሰረሉ  ዒይነት ኢንቨስትመንት  

ናይ ምጥቃም  መሰል  አለዎ።  ኮይኑ ግን ውዕሊ  ዜተኣሰረሉ  ዒይነት ስራሕ 

ንምምሕያሽ ወይ ንምቕያር  እንትዯሊ ነቲ  ክሰርሕ  ዜሓሰቦ  ዒይነት ኢንቨስትመንት  

ዜገልፅ  ፕሮጀክት ፕሮፖዚል ሰነዴ ብምቕራብ  ካብ  ዜምልከቶ ኣካል ፍቓዴ  ክረክብ 

ይግባእ፣   

3. መሬት ዜተመሓላለፍሉ  በዒል ሃፍቲ  ነቲ  ስራሕ  /ኢንቨስትመንት/ ከንቀሳቕስ ዜኽእል 

እኹል ካፒታል ምህላው ምርግጋፅ የዴሊ፡፡ 
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መሰል ውርሲ ሕርሻ ኢንቨስትመንት ገፀር መሬት  
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ተመሓይሹ ዜወፀ ምምሕዲርን ኣጠቓቕማን ገጠር መሬት ብሄራዊ ክልላዊ  መንግስቲ  ትግራይ   

ዯንቢ ቁፅሪ  48/2000 ዒ.ም  ዒንቐፅ  40 ከምሎ  ኮይኑ፦  

1) ሕርሻ ኢንቨስትመንት ገፀር መሬት ካብ በዒል ሃፍቲ ብውርሲ ዜተቐበሉ (ዜተቐበለ) 

ውልቀሰባት (ውልቀሰብ) በቲ ዜተረፇ በን ውዕልን ብዒይነት ኢንቨስትመንትን ናይ 

ምቕፃል መሰል ኣለዎ፣  

2) ናብ  ካልእ ዒይነት ኢንቨስትመንት  ንምቕያር  እንተዯሊዮም  ናይ  ዜምልከቶ  ኣካል  

ፍቓዴን  ፕሮጀክት ፕሮፖዚል ሰነዴ ብምቕራብ  ነቲ  ዜተረፎም  ግ ገዯብ ሓደሽ  

ውዕሊ  ክኣስሩ ይግበር፣   

3)  እቲ ወራሲ  ወይ ዴማ  ወረስቲ  ነቲ ስራሕ  ከንቀሳቕስ  ዜኽእል ካፒታላዊ  ዒቕሚ 

ለዎ (ለዎም)  ምዃኑ  ዜገልፅ ባንኪ ሒሳብ (Bank Statement) መረዲእታ ከቕርቡ 

ይግባእ፣  

4)  ካብ ባንኪ  ዜተለቐሐ  ኢንቨስተር  ልቕሑ  ከይመለሰ  ግቡኡ  ብይምፍፃሙ  

ምክንያት  መሬት ዜሕዯግ እንተኾይኑ  25% ካፒታል  ፍሰሶ  ሃፍቲ  ተፀብፂቡ  

ተይኣኺሉ  እቲ  መሬት  ነቲ  መለቓሓይ  ትካል ክወሃብ ይግባር፡፡   
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መሰል ውህብቶ ሕርሻ ኢንቨስትመንት ገፀር መሬት  

ተመሓይሹ ዜወፀ ምምሕዲርን ኣጠቓቕማን ገጠር መሬት ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ    

ዯንቢ ቑፅሪ 48/2000 ዒ.ም ዒንቐፅ 41 ከምሎ ኮይኑ ፦ 

1) ካብ በዒል ሃፍቲ ብውህብቶ መሬት ዜተቐበለ ውልቀ ሰብ በቲ ውዕልን ዒይነት  

ኢንቨስትመንት  ናይ ምቕፃል መሰል አለዎ፣   

2)  ካብ በዒል ሃፍቲ ብውህብቶ መሬት ዜተቐበለ ውልቀ ሰብ ነቲ ኢንቨስትመንት 

መንቀሳቐሲ ካፒታል ለዎ ምዃኑ ዜገልፅ ባንኪ ሒሳብ (Bank Statement ) መረዲእታ 

ከቕርብ ኣለዎ፣   

3) ብማሕበር ወይ ብሽርክና ብምውዲብ ውዕሊ ኣሲሮም ናይ ገፀር ሕርሻ ኢንቨስትመንት 

ስራሕ እናሰርሑ ዜፀንሑ ማሕበራት ውህብቶ መሬት ክህቡ ዜኽእሉ ብመሰረት መጣየሺ፣ 

መተሓዲዯሪ ዯንቦምን ዴንጋገታት ንግዱ ሕጊ ኢትዮጵያን ይፍፀም፣ 

4) ሕርሻ ኢንቨስትመንት ገፀር መሬት ውህብቶ ዜህቡ ሰብኣይን ሰበይትን እንተኾይኖም 

ብናይ ክልቲኦም ስምምዕነት ክረጋገፅ ይግባእ፣ 
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5) ውህብቶ ሕርሻ ኢንቨስትመንት ገፀር መሬት ተቐባልነት ዜህልዎ ብመሰረት ዯንቢ ቁፅሪ 

48/2000 ዒ/ም ዒንቀፅ 41ን በዙ መምርሒ ዒንቀፅ 26 ዜተዯንገጉ ዜተፇፀመ እንትኸውን 

እዩ፣ 

6) ብመሰረት እዙ ዒንቀፅ ካብ ንኡስ ዒንቀፅ 1-5 ብዜተዯንገጉ ዜተፇፀመ ውህብቶ ሕርሻ  

ኢንቨስትመንት ገፀር መሬት ኣብ ውዕልን መረዲእታን ክፀዴቕን ክምዜገብን ኣለዎ። 

 

 

 

 

 

 

 

 

ክፍሊ  ሸውዒተ 

ተቐባልነት ይብሎም ሰነዲት ፣ ስርዒት ኣወሳስዲ ስጉምትን ኣቀራርባ  

ቅሬታ ሕርሻ ኢንቨስትመንት  ገፀር መሬት 

ዒንቀፅ 28 

ተቐባልነት ይብሎም ሰነዲት   

1) ካብ ክልል ኤጀንሲ ኣፍልጦ ወፃኢ  ውዕሊ ኣሲረ ብምባል መረዲእታ ቕርብ  በዒል 

ሃፍቲ   (ኢንቨስተር) ፣ 

2)  ምስ ዜምልከቶ አካል ውዕሊ ከይኣሰረ ትሕዜቶ መሬተይ ዜብል በዒል ሃፍቲ (ኢንቨስተር) 

፣ 

3)  ውዕል ከወዒዕል መዜነት ይብሉን ይተፇቐዯሉን ኣካል ዜተፇፀመ ውዕሊ፣ 

4)  ውዕሊ ኣሲሩ ብይ ብቑዕ ምኽንያት ከይሐዯሰ ዜፀንሐ በዒል ሃፍቲ(ኢንቨስተር)፣  

 
ዒንቀፅ 29 

ስርዒት ኣወሳስዲ ስጉምቲ 

1) ዜኾነ ይኹን በዒል ሃፍቲ (ኢንቨስተር) ኣዋጅ ቁፅሪ 136/2000 ዒ.ም ፣ ዯንቢ ቑፅሪ 

48/2000 ዒ.ም ን መምርሒ ቁፅሪ 1/2003 ዒ.ም  ጢሒሱ እንትርከብ፣ 
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2) ኣብዙ  ዒንቀፅ ንኡስ  ዒንቀፅ  1 ዜተዯንገገ ከምሎ ኾይኑ  ነዙ መሰረት ዜገበረ 

ዜተኣተወ ውዕሊ ብሙሉእ ይኹን ብኽፊል ከይተፇፀመ ወይ ከይተተግበረ እንትርከብ፣   

3) ኣብዙ ዒንቀፅ  ንኡስ  ዒንቀፅ  2 ዜተዯንገገ ቅቡል  ብምግባር ፕሮጀክት ፕሮፖዚል 

ይኹን  ውዕሊ ዜኣተወ ካብ  ኣፍልጦ እቲ ውዕሊ ወሃቢ ወፃኢ ተቐይሮም ወይ  

ተመሓይሾም ወይ ን3ይ ወገን ተመሓላሊፎም ዜተረኸቡ ምዃኖም እንትረጋገፅ፣  

4)  ብዜተጭበርበረን  ሓሶት  መረዲእታታትን ፕሮጀክት ፕሮፖዚል  ዜቐረበ   ውዕሊ 

ዜኣሰረን ወይ  ካልኦት ሰነዲት ቕረበ  ምዃኑ እንትረጋገፅን  ልዕል ኢሎም ኣብዙ 

ዒንቀፅ ካብ ንኡስ  ዒንቀፅ 1-3 ዜተርሩ ጥፍኣታት  ፇፂሙ   ዜተረኸበ በዒል ሃፍቲ  

(ኢንቨስተር)፦  

ሀ)  መጀመርያ  ኣብ ውሽጢ  ሽደሽተ  ወርሒ  ለውጢ  ከምፅእ ናይ ፅሑፍ  

መጠንቐቕታ  ይወሃቦ፣   

ለ)  ናይ ፅሑፍ መጠንቀቕታ ተዋሂብዎ ለውጢ ከምፅእ ይከኣለ  ናይ 

መወዲእታ መጠንቀቕታ  ይወሃቦ ፣  

ሐ) ዴሕሪ ናይ መወዲእታ መጠንቀቕታ  ፇፂሙ  ለውጢ የርአየ መሬቱ ናይ 

ምሕዲግ (ምምንጣል)  ስጉምቲ ይውሰድ። 

ዒንቀፅ 30 

ኣቀራርባ  ቅሬታ  ሕርሻ  ኢንቨስትመንት  ገፀር መሬት  

(1) ወረዲ ዳስክ ዜሃቦ ውሳነ ቅሬታ ለዎ በዒል ሃፍቲ (ኢንቨስተር) እቲ ውሳኔ ኣብ ኢደ 

ካብ ዜበፅሐሉ ዕለት ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ 15 መዒልቲ ናብ ክልል ኤጀንሲ ቅሬትኡ 

የቕርብ፣ 

(2) ክልል ኤጀንሲ ናይቲ በዒል ሃፍቲ ቅሬትኡ ብምርኣይ መርሚሩ ኣብ ውሽጢ 15 

መዒልቲ ናይ መወዲእታ ውሳነ ይህብ፣ 

(3) ክልል ኤጀንሲ ዜሃቦ ውሳነ ናይ መወዲእታ ይኸውን። 

 

ክፍሊ ሸሞንተ 

ክትትልን ቁፅፅርን፣ተሓታትነትን ዜተኸልከሉ ተግባራትን 

ዒንቀፅ 31 

ክትትልን ቁፅፅርን 
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1)  ሓዯሽቲ ኣብ ሕርሻ ኢንቨስትመንት ገፀር መሬት ዜተዋፇሩ ሰብ ሃፍቲ(ኢንቨስተራት) 

ኣብዙ መምርሒ በቢብርኩ ተቐሚጡ ሎ ሮቋሓን ኣገዯስቲ  ቴክኖሎጂታትን 

ተይተኣታትዮም  ውዕሎም  ተሰሪዘ  መሬት ናብ መንግስቲ  ኣታዊ  ይግበር፣  

2) ኣብ ሕርሻ ኢንቨስትመንት ገፀር መሬት ዜተዋፇረ በዒል ሃፍቲ( ኢንቨስተር) በብዒመቱ 

ካብ ወርሒ ጥሪ ክሳብ ለካቲት ኣብ ሎ ግ ኣፇፃፅማ ስርሑ ምስ ኣብ ፕሮጀክተ 

ፕሮፓዚሉ ዜተቐመጠ እናገናበ ናብ ወረዲ ዳስክ ፀብፃብ የቕርብ፣ 

3) ትሕዜቶ ቕርቦ ፀብፃብ ፍሰሶ መጠን ካፒታል፣ ተኣታተዎ ዒይነት ቴክኖሎጂ፣ 

ዜተጠቀሞ እታወታት፣ ዜቖፀሮ ሓይሊ ሰብ፣ ዜረኸቦ እቶትን መፍረያይነትን ከምኡ’ውን 

ጠቕላላ ኣታውን ወፃእን ጠቓለለ ይኸውን፣ 

4) ወረዲ ዳስክ ግ ሰለዲ እንዲውፀአ በዒል ሃፍቲ ብመሰረት ዜቐረበ ፕሮጀክት ፕሮፖዚልን 

ዜኣተዎም ግቡኣትን ይትግብር ምህላው ይከታተል፣ 

5) በብሽደሽተ (6) ወርሑ ኩሎም ኣብቲ ወረዲ ዜርከቡ ናይ ሕርሻ ኢንቨስተራት ኣብ ወረዲ 

እንዲተኣከቡ ገምጋም የካይደ፤ ኣዴላይ ናይ ግንዚበ መዕበይ ኣስተምህሮ ይወሃቦም፣ 

6)  ኣብቲ ዜተገበረ ክትትል ገምጋምን ብመሰረት ውዕሎምን ቕረብዎ ፕሮጀክት 

ፕሮፖዚልን ተግባራዊ ይገበሩ ሰብ ሃፍትን ዜርዜር ይተግበርዎ ተግባራትን ናብ ክልል 

ኤጀንሲ የፍልጥ፤ ኣዴላይ ኣብ ዜኾነሉ መጠንቀቕታ ይፅሕፍ፣ 

7) ክልል ኤጀንሲ ግ ሰለዲ እንዲውፀአ ኣብ ላዕለዎት፣ ማእኸለዎትን ታሕተዎትን 

ኢንቨስተራት ትኹረት ብምግባር ይቆፃፀር፤ ኣዴላይ ኣብ ዜኾነሉ መጠንቀቕታ ይህብ 

ስጉምቲ ይወስዴ። 

 

ዒንቀፅ 32 

ተሓታትነት  

1) ዜኾነ  ኣብ ኤጀንሲ  መዜነት ዜተውሃቦ ሰብ ኣብዙ መምርሒ ዜተቀመጡ  ዴንጋገታት  

ብምጥሓስ ወይ ብምትሕልላፍ  ውህብቶ ፣  ክራይ መሬት ፣  ውርሲ  ዜፇቐዯ እንተኾይኑ  

ኣብ  ኣዋጅ ቁፅሪ  136/2000 ዒ.ም ዒንቀፅ 29(3) ዜተቐመጠ ቅፅዒት  ተፇፃምነት 

ይህልዎም፡፡  

2) ኣብዙ ዒንቀፅ ንኡስ ዒንቀፅ 1 ዜተገለፀ ከምሎ ኾይኑ፦   

ሀ) ይሕጋዊ  ወይ ብዜተጭበርበረ መረዲእታ ዜሃበ ፣ ናይ  ሓዯ ወገን  ሰሚዐ 

ከየፃረየ ውሳነ ዜሃበ ፣  መነኡ ዜወሰኖ ውሳነ ዜሳዒረ  ወይ ዚበዏ ፣ 
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ለ) ሕጊ መሰረት ብምግባር  በቢ ዯረጃኡ ዜተወሰኑ  ውሳነታት ጓተተ  /ይተግበረ/፣ 

ሐ) ኣብዙ መምርሒ ዜተቐመጡ  ዴንጋገታት  ዜጠሓሰ ወይ  ዜተሓላለፇ  ብሕጊ 

ተሓታቲ  ይኸውን፣   

መ)   ኣብዙ መምርሒ ኣብ ዒንቀፅ 17 ንኡስ ዒንቀፅ 5 ዜተዯንገገ ጥሒሱ ዜተረኸበ 

መዜነት ዜተውሃቦ ሰብ ብሕጊ ተሓታቲ ይኸውን፣  

3) ኣብዙ ዒንቀፅ ካብ ንኡስ ዒንቀፅ  1-2  ዜተርሩ  ጎዯሎታት እቲ  ጉዴለት ካብ 

ተፇለጠሉ  ዕለት ጀሚሩ  ይስተኻኸል ፣ ናብ ንቡር ይምለስ፤ ጥፍኣት ዜፇፀመ ኣካል 

ዴማ ብሕጊ ተሓታቲ ይኸውን፡፡   

ዒንቀፅ  33 

ዜተኸልከሉ  ተግባራት  

1) ዜኾነ ይኹን መዜነት ዜተውሃቦ ሰብ ብሓላፍነት  ኣብ ዜቐርብሉ ጥርዒናት ወይ ክትዒት 

ናይ ስጋ መደ፣ በዒል ሓዲሩ፣ ናይ ሓዲር መደ ወይ ፅልእ ምስ ለዎ ሰብ ነቲ ጉዲይ 

ክርእዮ የብሉን፣  

2) ተመሳሳሊ መዜነት ለዎ ኣካል ዜሃቦ ውሳነ  ምግልባጥን  ምዜባዕን  ዜተኸልከለ ተግባር 

እዩ፣   

3) ውሳነ ክሳዒር  ወይ ክልወጥ እንተኾይኑ  ብዯረጃ ማናጅመንት ኮሚቴ  ተራአዩ  ጌጋ 

ምንባሩ  ብቃለ ጉባኤ  እንትውሰን ጥራሕ እዩ፡፡   

 

ክፍሊ ትሽዒተ 

ብማሕበር ተወዱቦም መሬት ዜካረዩ ሰብ ሃፍቲ፣ ክንክንን ምጥቃምን 

ውፅኢት ዯን ሕርሻ ኢንቨስትመንት ገፀር መሬት 

ዒንቀፅ 34 

ብማሕበር  ተወዱቦም  ሕርሻ  ኢንቨስትመንት ዜካረዩ  ሰብ  ሃፍቲ 

 

1) ብማሕበር (ብሽርክና) ተወዱቦም ሕርሻ ኢንቨስትመንት  መሬት ዜዋፇሩ    

ኢንቨስተራት ዯረጀኦም ብየገዴስ ብሕጊ  ተቐባልነት  ዜርኸቡ  ብውዕልን መርትዖን  

ዜፀዯቐ  ናይ ሓባር ስምምዕነት  ረጋግፅ  ሕገ-ዯንቢ ፣  መጣየሺ  ውሽጠ ዯንቢ ናይቲ 

ማሕበር (ሽርክና)  ኣመራርሓ ካተተ   ከቕርቡ አለዎም፡፡ 
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2) ኣብ  ማሕበር  (ሽርክና)  ዜውዯቡ  ኢንቨስተራት  ንሕርሻ  ኢንቨስትመንት  መሬት  

ንምክራይ ብማሕበር  ሽም  ዜውከል  ናይ ውክልና  ስልጣን  ኣማሊኡ  ከቕርብ  

አለዎ፡፡   

3)  ብውልቀ  ይኹን  ብማሕበር መሬት  ዜተኻረየ  ሰብ ሃፍቲ  ን3ይ ወገን  ምክራይ  

ኣይከኣልን፡፡  ብማሕበር ዜተወዯቡ  ሰብ ሃፍቲ ማሕበሮም  ፀኒዐ  ክሳብ  ዜሓለወ   

ማሕበሮም  ብዜተፇላለየ ምክንያት ሕጋዊ ሰውነቱ  እንተቋርፅ ብማሕበር (ሽርክና)   

ሽም ዜተገበረ  ክራይ  መሬት  ውዕሉ የቋርፅ፡፡ 

4) ብመሰረት  ዯንቢ ቁፅሪ  48/2000 ዒ.ም ካብ መንግስቲ መሬት ዜተኻረየ  ውልቀ ሰብ  

ኢንቨስተር  ይኹን ብማሕበራት ዜተወዯቡ  ሰብ ውልቀ  ሃፍቲ  ውዕሊ  ክራይ መሬት 

ኣመልኪቱ  ዜተርሩ  መሰላትን  ግቡኣትን  በዙ መምርሒ  እዙ ተፇፃምነት ለዎም  

እዩ፡፡  

5) ብማሕበር (ሽርክና) ዜተወዯቡ  ሰብ ሃፍቲ  ስታንዲርዴ ዜሓለወ  ፕሮጀክት  ሰነዴ  

ብሽም  ማሕበሮም  ዜተዲለወ  ከቕርቡ አለዎም፡፡  

 

 

 

 

 

ዒንቀፅ 35 

ክንክን  ትሕዜቶ  መሬት ሕርሻ  ኢንቨስትመንትን  ናይ ዯን  ውፅኢትን 

ምጥቓም 

1) በዒል ሃፍቲ  ንዜተኻረዮ መሬት ልሙዕነት  ሓመዴ  ኣብ  ምክንኻን  ኣብ ልዕሊ  

መሬቱን ከባቢኡን ለው  ሃፍቲ  ተፇጥሮ  ጉዴኣት  ንከየብፅሐሎም ፣  ከልምዖም  

ክንከባኸቦም ላቒ  ዜኾነ  ከንክን  ክግበረሎም  ኣለዎ፣ 

2) ኣብ ውሽጢ  ትሕዜቶ መሬቱን ከባቢኡን  ዜርከቡ  ዒይነት ሃፍቲ ተፇጥሮ  ንምሕላውን   

ንዜበለሠፀ  መፍረያይነት  ብዜምልከቶ  ኣካል ይኹን  ብፇር  ሕርሻ  ሃፍቲ ተፇጥሮን 

ዜወሃብ ሓበሬታን ምክርን ኣብ ተግባር  ምውዒል፣ 
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3) ካብ  ኣፍሩባን  ጉህሚን ብውሕዴ  3ተ ሜትሮ  ርሒቑ  ክሓርስ  አለዎ፡፡  ብተወሳኺ    

ኣብ ሩባታትን  ጉህምታትን  ብተኽልታት ክሽፇን ክግበር አለዎ፡፡  ይኹን  እምበር  

ብምኽንያት  ናይቲ  ከባቢ  ፍሉይ ኩነታት  ኣጠቃቅማ  መሬት  ብወረዲ  ዳስክን  

ፇር ሕርሻን  ሃፍቲ  ተፇጥሮን ኪኢላታት  ክውሰን  ይኽእል እዩ፣   

4) ዜኾነ  ኢንቨስተር  መሬት ተቐቢሉ  ምስትኽኻል ምስ ጀመረ ተተኺሎም ካብ ዜፀንሑ 

ኣብ ሕዴሕዴ ሄክታር 40 ኣግራባት እናገዯፇ ክኸዴን በቲ ወረዲ  ዳስክን  ፇር ሕርሻን  

ሃፍቲ ተፇጥሮን  ኪአላታት ዜወሃብ  ሓበሬታ  መሰረት ከይቑረፁ ዜተኸልኸሉ ኣግራባት 

ከይቆርፅን ኣግራብ ኣብ ይብሉ ሕዴሕዴ  ሄክታር 40  ኣግራባት ክተክል አለዎ፣ . 

5) ዜኾነ ዒይነት ኢንቨስተር ኣብቲ  ዜተረኸበ  መሬት ዜርከብ ናይ ዯን ውፅኢት ቅዴሚ  

ምጉዒዘ  ሮያሊቲ  ክፍሊት ይፍፅም፣  

6) ካብ ተፇጥሮ ዯን  ዜተረኸበ  ውፅኢት ካብ ሕዴሕዴ  ኩንታል  ኣብቲ ከባቢ  ብዜህሉ  

እዋናዊ  ናይ መሸጢ ዋጋ  20%  ሮያሊቲ  ክፍሊት ይፍፀም፣  

7)  ሮያሊቲ ክፍሊት ኣብ ሕዴሕዴ ዜፇረየሉ ወረዲ፣ ንኡስ ወረዲ ጣብያ  ይኽፇል፣   

8)  ኣብ ዜተኻረዮ መሬት ዜርከብ ውፅኢት ዯን ምፍሓም ኣይፍቀዴን፡፡  

 

 

 

 

 

 

ክፍሊ  ዒሰርተ 

ስራሕን ሓላፍነትን  

ዒንቀፅ 36 

ክልል  ኤጀንሲ 

1) ኣዴላይ ዜኾነ ዜርዜር  መምርሒን  ኣፇፃፅማን  የዲልው፣ 

2) ብዚዕባ ሕርሻ ኢንቨስትመንት መሬት ንሰብ ሃፍትን ዜምልከቶም አካላትን ናይ ግንዚበ 

ምዕባይ ስራሕቲ ይሰርሕ፣ 
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3) ንሕርሻ ኢንቨስትመንት ተባሂሉ ዜተፀንዏ መሬት መዜጊቡ ይሕዜ፣ 

4) ናይ ሕርሻ ኢንቨስተራት መረዲእታን ፊይላትን ብዜግባእን ብጥንቃቐን ይሕዜ፣ 

5) ናይ ኢንቨስትመንት ውዕሊ ብሕጋዊ መንገዱ ይኣስር፣ 

6) ናይ ሕርሻ ኢንቨስተራት ብዜኣተውዎ ውዕልን ፕሮጀክት ፕሮፖዚልን መሰረት ይትግብሩ 

ምህላዎም ይዴግፍ፣ ይከታተል፣ ይቆፃፀር፣ 

7) ናይ ሕርሻ ኢንቨስተራት ሓደሽ ውዕሊ ይኣስር፣ የመሓይሽ፣የቋርፅ፣ 

8) ብክልል ኤጀንሲ ውዕሊ ኣሲሮም ግብኦም ይፇፀሙ ናይ ሕርሻ ኢንቨስተራት 

መጠንቀቕታ ኣብ ዜተውሃቦም ግ ገዯብ ተይኣማሓይሾም ሕጋውን ምምሕዲራውን 

ስጉምቲ ይወስዴ፡፡ 

 

ዒንቀፅ  37 

ዝባ መምርሒ  ሓ/ከ/ምም/ርን ኣጠቓቕማ ገፀር መሬት (ልምዒት ኮሪዯር) 

1) ብሕርሻ ኢንቨስትመንት መሬት ንሰብ ሃፍቲን ዜምልከቶም ኣካላትን ናይ ግንዚበ 

ምዕባይ ስራሕቲ ይሰርሕ፣ 

2) ንሕርሻ ኢንቨስትመንት ዜኸውን መሬት ምስ ወረዲ ዳስክን ዜምልከቶም  ኣካላትን 

ኮይኑ መፅናዕቲ የካይዴ፣ 

3) ብክልል ኤጀንሲ ዜተውሃቦ ስራሕቲ ተቐቢሉ የተግብር፣ 

4) ንወረዲ ዳስክ ኣዴላይ በለ ዯገፍን ክትትልን ቁፅፅርን ይገብር፣ 

 

 

 

 

ዒንቀፅ  38 

ወረዲ ዳስክ ሓ/ከ/ምም/ርን ኣጠቓቕማ ገፀር መሬት 

1) ንሕርሻ ኢንቨስትመንት ዜኸውን መሬት ብመፅናዕቲ ብምፍላይ መመረዲእታ ይሕዜ 

ናብ ክልል ኤጀንሲ ሪፖርት ይገብር፣ 
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2) ኣብ ወረዴኡ ንዜቐርብ ሕቶ ሕርሻ ኢንቨስትመንት መረዲእታ የፅፍፍ  ዜተሓተተ 

መሬት ምስ ወረዲ ምምሕዲር፣ ጣቢያ ምምሕዲርን ጣቢያ መሬት ምምሕዲር  ኮሚቴ 

ነፃ ምዃኑ የፃሪ ኣዴላይ ዜበሃሉ መረዲእታን ዴጋፍን ናብ ክልል ኤጀንሲ ይልእኽ፣ 

3) ንዜተፇቐዯሎም ሰብ ሃፍቲ ናይ ሕርሻ ኢንቨስትመንት መሬት ከሊሉ የረክብ፣ናይቲ 

መሬት መዋሰኒኡ፣ ናይቲ ቦታ ካርታ ምስ ስፍሓት መሬቱ ናብ ክልል ይልእኽ፣ 

4) ብወረዲ ዯረጃ ናይ ሕርሻ ኢንቨስትመንት ኣብ ክሊ ስልጣኑ ኮይኑ ውዕሊ ይኣስር፣ 

5) ብወረዲ ዳስክ ይኹን ብክልል ኤጀንሲ ውዕሊ ዜኣሰሩ ሕርሻ ኢንቨስተራት ብውዕሎምን 

ብፕሮጀክት ፕሮፖሎምን መሰረት ይሰርሑ ምህላዎም ይከታተል፣ ይቆፃፀር፣ ኣዴላይ 

ምስ ዜኸውን መጠንቀቕታ ይህብ፣ 

6) ብክልል ኤጀንሲ ውዕሎም ተሰሪዘ (ተቛሪፁ) መሬት ከረክቡ ካብ   ዜተወሰነሎም ሰብ 

ሃፍቲ መሬትን ናይ መሬት ትሕዜቶ መረጋገፂ ሰርትፉኬትን ካርታን የረክብ፣ ምስ 

ተረከበ መረዲእታ ምስ ፀብፃቡ ንክልል ኤጀንሲ ይልእ፣ 

7) ኣብ ወረዴኡ ምስ ኢንቨስትመንት ሕርሻ ገጠር ዜተተሓሓዘ ስራሕቲ ፀብፃብ 

ብዜምልከት በብርብዑ ዒመቱ ናብ ክልል ኤጀንሲ ይልእኽ።  
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ጣብያ መሬት ምምሕዲር ኮሚቴ 

1) ንሕርሻ ኢንቨስትመንት ክውዕል ዜኽእል መሬት ምስ ወረዲ ዳስክ ኮይኑ የፅንዕ። 

2) ንሕርሻ ኢንቨስትመንት ክውዕል ዜተሓረየ መሬት ንሕብረተሰብ ይፃባእን ነፃ መሬት 

ምዃኑ ምስ ጣቢያ ምምሕዲር ኮይኑ የፅንዕን መረጋገፂ ይፅሕፍ። 

 

 

 

 

 

ክፍሊ  ዒሰርተ ሓዯ 

ዜተፇላለዩ ዴንጋገታት   
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መምርሒ ቁፅሪ  1/2003 ዓ/ም 22 ሓምለ 2003 ዓ/ም 
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ናይ  ኢንቨስትመንት  መመልመሊ ሮቖሓ  

ንመስኖ ኢንቨስትመንት መመኒ ሮቖሓ  ንወረዲታት ራያ ዒቦን  ራያ ኣላማጣን ዜኸውን 

ብዯብዲቤ  ተፃሒፈ  ተላኢኹ ዜነበረ  በዙ መምርሒ እዙ  ተቐባልነት ለዎ እዩ፡፡  
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ንኣፇፃፅማ እዙ መምርሒ  ዜኾነ ይኹን ቤት ዕዮ ፣ ውልቀ ሰባትን ናይ  ምትሕብባር  ግቡእ 

ኣለዎም፡፡  
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ተፇፃምነት ይብሎም  መምርሒታት 

1) 001/2000 ናይ ዝባ  ምዕራብ ኣፇፃፀማ  መምርሒ  ሕርሻ መሬት ኢንቨስትመንት  

ምትዕርራይን  ሽግሽግን ትሕዜቶ  ሓረስቶት   

2) 002/20000 ዝባ  ቃፍታ ሑመራ  ወፃኢ ሎ መምርሒ ሕርሻ  መሬት ኢንቨስትመንት   

3) ምስ እዙ መምርሒ  እዙ  ዜጓነፅ  ፣ ዯብዲቤታት ፣  ሰርኩላራት  ፣መምርሒታት፣  ናይ 

ልምዱ  ኣሰራርሓ  ኣብዙ መምርሒ  እዙ  ንዜተሸፇኑ  ጉዲያት  ተፇፃምነት  

ኣይህልዎን፡፡ 

 

ዒንቐፅ  43 

እዙ  መምርሒ  ዜፀንዏሉ ግዛ 

እዙ መምርሒ  ካብ 22 ሓምለ 2003 ዒ.ም ዜፀንዏ ይኸውን፡፡ 

 
 

 


