
የኢትዮጵያ ልማት ባንክ  

 

 

የኢትዮጵያ ልማት ባንክ 
በጋምቤላ ክልል በሚገኙ የእርሻ 
ፕሮጀክቶች ዙሪያ የተደረገ ጥናት 

ሪፖርት 
አዘጋጆች፡ … 
          
 

ሕዳር, 2010 
 
 
 
 



የኢትዮጵያ ልማት ባንክ 

 | በጋምቤላ ክልል በዝናብ የሚለሙ የእርሻ ፕሮጀክቶች ዙሪያ የተደረገ ጥናት ሪፖርት 
 

2 

 
ማዉጫ 

1. መግቢያ ............................................................................................................................................... 4 
2. የጥናቱ ዓላማ ....................................................................................................................................... 5 
3. ከጥናቱ የሚጠበቅ ውጤት...................................................................................................................... 5 
4. የአሰራር ስልት (Methodology) ..................................................................................................... 5 
5. የጥናቱ ወሰን ........................................................................................................................................ 5 
6. የጥናቱ ውስንነት ................................................................................................................................... 6 
7. ያጋጠሙ  ተግዳሮቶች ........................................................................................................................... 6 
8. የተከናወኑ ዋና ዋና ተግባራት (የጥናቱ  ውጤት) ................................................................................... 7 
8.1 የመሬት ልማት ክንዉን .......................................................................................................................... 7 
8.2 የካምፕና መጋዘን ግንባታ ..................................................................................................................... 15 
8.3 የእርሻ መሣሪያዎችና ተከታዮቻቸው ........................................................................................................ 25 
8.4 መኪናዎችና  ሌሎች ተንቀሳቃሽ ንብረቶች .............................................................................................. 31 
8.5 የሰለጠነ የሰው  ኃይልና መረጃ አያያዝ.................................................................................................. 33 
8.6 የግብአቶች አጠቃቀም ........................................................................................................................... 37 
8.7 ምርትና ምርታማነት ............................................................................................................................. 37 
8.8 የብድር አከፋፈል ................................................................................................................................. 40 
9. ፕሮጀክቶቹን ያጋጠሙ ችግሮች .............................................................................................................. 41 
9.1 የፕሮጀክት ክትትል ማነስ ..................................................................................................................... 41 
9.2 የፕሮጀክት አመራርና የሰው ኃይል ችግር ................................................................................................ 41 
9.3 የፕሮጀክቶች ጥናት ችግር ..................................................................................................................... 41 
9.4 የገቢያ ትስስርና የአቅርቦት ችግር ........................................................................................................... 42 



የኢትዮጵያ ልማት ባንክ 

 | በጋምቤላ ክልል በዝናብ የሚለሙ የእርሻ ፕሮጀክቶች ዙሪያ የተደረገ ጥናት ሪፖርት 
 

3 

9.5 የአመለካከት ችግር ............................................................................................................................... 42 
9.6 የቤተሰብ ፕሮጀክቶች  ችግር ................................................................................................................ 42 
9.7 የብድር መያዣ ደካማ መሆን ................................................................................................................ 43 
9.8 የደንበኛህን ዕወቅ ጥናት ችግር (KYC-know your customer) .................................................. 43 
9.9 ፕሮጀክቶችን ጥሎ መጥፋት .................................................................................................................. 43 
9.10 የብድር አጠቃቀም ችግር (ብድሩን  ለተባለለት አላማ አለማዋል).................................................... 44 
9.11 የፖሊሲ ጥሰት ............................................................................................................................ 45 
9.12 የሠራተኞች ችግር ........................................................................................................................ 45 
10. የመፍትሄ አቅጣጫ (ምክረ ሃሳብ) ....................................................................................................... 45 
11. አባሪ ................................................................................................................................................. 49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



የኢትዮጵያ ልማት ባንክ 

 | በጋምቤላ ክልል በዝናብ የሚለሙ የእርሻ ፕሮጀክቶች ዙሪያ የተደረገ ጥናት ሪፖርት 
 

4 

1. መግቢያ 
የኢትዮዽያ ልማት ባንክ የመንግስት የልማት አቅጣጫን በመከተል ለሰፋፊ እርሻዎች (Commercial 
Farms) ከፍተኛ የፋይናንስና የቴክኒክ ድጋፎች ሲያደርግ ቆይቷል፡፡ አብዛኛዎቹ የእርሻ ፕሮጀክቶች በዝናብ 
ሰሊጥና ጥጥ የሚያለሙ ሲሆኑ፣ ከነዚህ ውስጥ በጋምቤላ ክልል ውስጥ የሚገኙ ፕሮጅክቶች ከፍተኛውን ድርሻ 
ይይዛሉ፡፡ ባንኩም መንግሥት በሚሰጠዉ አቅጣጫ መሠረት ለፕሮጀክቶች መቋቋሚያ የሚሆን ብድር ይሰጣል፡፡ 
ብድሩም ለመሬት ልማት፣ ለህንፃና ካምፕ ግንባታ፣ ለእርሻ መሳሪያዎችና ተሽከርካሪዎች መግዣና ለሥራ ማስኬጃ 
ወጪዎች መሸፈኛ ታቅዶ የተሰጠ ሲሆን፣ ለብድሩ በመያዣነት የተያዙት መሬቱን ጨምሮ የፕሮጀክቶቹ ቋሚ 
ንብረቶች ናቸው፡፡  
በዝናብ የሚለሙ የእርሻ ፕሮጀክቶች በተፈጥሯቸው ለተለያዩ ውስጣዊና ውጫዊ ችግሮች የተጋለጡ ናቸው፡፡ 
ውስጣዊ ችግሮች መሬቱን በአጥጋቢ ሁኔታ አለማልማትና ሳይዘሩ መቅረት፤ ደረጃቸውን ያልጠበቁ ግንባታዎች፣ 
ከህጋዊ ይዞታ ውጭ ማረስ፣ በጥናቱ ከተካተቱት የሰብል ዓይነት ውጭ ማምረት፣ የብድር ገንዘብን ለታለመለት 
ዓላማ አለማዋል፣ በቴክኖልጂና በዘርፉ በሰለጠነ ባለሙያ አለመታገዝ፣ የፕሮጀክቶች የአፈጻጸምና የሂሳብ 
መረጃዎችን በአግባቡ አለመያዝ፣ እና ዝቅተኛ ምርታማነትና የጥራት ጉድለት፣ ሲሆኑ ውጫዊ ችግች ደግሞ 
የሰብል ዋጋ መውረድ፣ የባለድርሻ አካላት ክትትልና ድጋፍ ማነስ፣ የዝናብ እጥረት ወይም መብዛት፣ ከፍተኛ 
ንፋስ፣ ውርጭና ለመሳሰሉት አደጋዎች መጋለጥ ዋና ዋና ችግሮች ናቸው፡፡  
የእርሻ ፕሮጀክቶችና ንብረቶች በባህሪያቸው የተለያዩ ውስንነቶች ያለባቸው ናቸው፡፡ የእርሻ ማሳው በየጊዜው 
ካልታረሰ በፍጥነት በዳዋ የሚሸፈን ሲሆን፣ በተመሳሳይ ካምፖችና ሌሎች ግንባታዎች እንዲሁም የእርሻ 
መሳሪያዎችና ተሽከርካሪዎች በቀላሉ ለብልሽትና ለእርጅና የሚዳረጉ በመሆናቸው ፕሮጀክቶቹ ላይ የቅርብ ክትትል 
በማድረግ የሚያጋጠሙ ችግሮችን በየወቅቱ እየፈቱ ብድሮቹን ተመላሽ ለማድረግ ከፍተኛ ጥረት ማድረግ 
ይጠይቃሉ፡፡  
በመሆኑም በክልሉ በባንኩ ፋይናንስ የተደረጉ የእርሻ ፕሮጀክቶች በተሟላ መረጃ ላይ ተደግፎ ከገቡበት ችግሮች 
ለማውጣትና የተቋቋሙበትን ዓላማ ለማሳካት የመሬት ልማት፣ የህንፃና የካምፕ ግንባታ አፈጻጸማቸውን፣ የእርሻ 
መሳሪያዎችና ተሽከርካሪዎች አያያዛቸውን፣ ስለቴክኖሎጂና ባለሙያ አጠቃቀማቸው፣ ስለምርትና ምርታማነታቸው፣ 
ስለብድር ክፍያቸው፣ ስለጋጠሟቸው ችግሮች በእያንዳንዱ ፕሮጀክት ደረጃ ጥልቅ ጥናት በማካሄድ በጥናት 
ግኝቶቹ ላይ ተመስርቶ አስፈላጊውን እርምጃ መዉሰድ አስፈላጊ ነዉ፡፡ 
ይህን ታሳቢ በማድረግ በፕሮጀክቶች ችግር ዙሪያ ጥናት ለማድረግ የድርጊት መርሃ-ግብር (TOR) ተዘጋጅቶ 
ጥናት የሚያደርግ ቡድን ተቋቁሟል፡፡ በዚሁ መሠረት ቡድኑ የመሬትና የህንፃ ልኬት ሥራዎችን በመሥራት፣ 
በእያንዳንዱ ፕሮጀክት ቦታ በመገኘት ፕሮጀክቶቹ ያሉበትን ሁኔታ በማየት፣ተበዳሪዎችንና በቦታ የተገኙትን ሰዎች 
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በመጠየቅ የመስክ መረጃዎችን የመሰብሰብ ሥራ በመሥራትና የእርሻ ፕሮጀክቶች ዝርዝር አፈፃፀም ከዕቅዱ ጋር 
በማነፃጸር ገምግሟል፡፡  
የባንኩን የብድር ሥጋት ለመቀነስና የታዩ ክፍተቶችን ለመቅረፍ እንዲቻል ፕሮጀክቶቹን ያጋጠሟቸው ችግሮች 
በዝርዝር ተለይቶ ለእያንዳንዱ ችግር የመፍትሄ አቅጣጫ በማስቀመጥ ችግሮቻቸዉን መፍታት ያስፈልጋል፡፡ ይህን 
ዓላማ ታሳቢ በማድረግ ፕሮጀክቶች ያጋጠሟቸዉን ፈርጀ ብዙ ችግሮችና ሊወሰዱ  የሚገቡ የመፍትሄ 
እርምጃዎችን በዝርዝር በመለየት  በጋምቤላ ክልል በሚገኙ በዝናብ የሚለሙ  የእርሻ ፕሮጀክቶች ዙሪያ 
የተደረገ ጥናት  በሚል ረዕስ ይህ ሪፖርት  ተዘጋጅቷል፡፡ 

2. የጥናቱ ዓላማ 
የጥናቱ ዓላማ በጋምቤላ ክልል በባንኩ ብድር የተቋቋሙ የእርሻ ፕሮጀክቶች የመሬት ልማት፣ የካምፕና ሌሎች 
ግንባታዎች፣ የእርሻ መሣሪያዎችና ተሽከርካሪዎች፣ የቴክኖልጂና የባለሙያ አጠቃቀም፣ የምርትና ምርታማነት፣ 
የብድር አጠቃቀምና የብድር ክፍያ አፈፃፀም በመገምገም ለባንኩ ውሳኔ አሰጣጥ የሚያግዝ ዝርዝር መረጃና 
ሪፖርት ማቅረብ ነው፡፡  

3. ከጥናቱ የሚጠበቅ ውጤት 
ከጥናቱ የሚጠበቀው ውጤት በጋምቤላ ክልል  በባንኩ የብድር ድጋፍ ተደርጎላቸዉ የተበላሸ ብድር ደረጃ 
ውስጥ የገቡ በዝናብ የሚለሙ የእርሻ ፕሮጀክቶች ዝርዝር አፈፃፀምና የብድር አጠቃቀም ክንውን ከዕቅዱ ጋር 
እየተነፃጸረ ዝርዝር ሪፖርት በጽሁፍ፣ በምስልና በቪዲዮ በማስደገፍ ማቅረብ ነው፡፡ የጥናቱ ውጤት መሠረታዊ 
የመረጃ ምንጭ በመሆን ለባንኩ ውሳኔ አሰጣጥ የሚያገለግል ይሆናል፡፡ 
 

4. የአሰራር ስልት (Methodology) 
እያንዳንዱ የእርሻ ፕሮጀክት ሲቋቋም ታሳቢ የተደረጉና የታቀዱ ሥራዎችን ዝርዝር ከብድር ውሉና ከብድር 
ጥናት የተሞላውን ቅጽ ማየት፤ታሳቢዎችና እቅዶችን ይዞ ፕሮጀክቱ የሚገኝበት ቦታ ድረስ በመሄድ አፈፃፀሙን 
በመገምገም፣ ተበዳሪውንና ሌሎችን በመጠየቅ የመስክ መረጃዎችን መሰብሰብ፤ የተሰበሰቡትን መረጃዎች መሠረት 
በማድረግ ክንውኑን ከዕቅዱ ጋር በማመሳከርና በመገምገም፤ ሪፖርቱ በጽሁፍ፣ በምስልና በቪዲዮ ተደግፎ 
ቀርቧል፡፡ 

5. የጥናቱ ወሰን 



የኢትዮጵያ ልማት ባንክ 
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በድርጊት መረሃ ግብሩ እንደተገለጸው ቡድኑ እንዲያጠና የታሰበው የፕሮጀክት ብዛት በጋምቤላ ክልል የሚገኙ 
በጅማና በጋምቤላ ዲስትሪክቶች የሚተዳደሩ 188 ፕሮጀክቶችን የሚያጠቃልል ሲሆን ከም/ፕሬዝዳንት  
አነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዝ ፋይናንስንግ በተሰጠን ኦሬንትዬሽን መሠረት የቡድኑ ትኩረትና ወሰን 
የተበላሸ ብድር ደረጃ ውስጥ የገቡትን ፕሮጀክቶች ብቻ መሆን እንዳለበት አቅጣጫ ተሰቷል፡፡ 
በዚህ መሰረት የጥናቱ ወሰን በጋምቤላ ክልል የሚገኙ በዝናብ የሚለሙ 113 የተበላሸ ብድር ደረጃ ውስጥ 
የገቡትን ፕሮጀክችን ያጠቃልላል፡፡ የመስክ መልከታ እና የልኬት ሥራ ከግንቦት 21/2009 እስከ ሐምሌ 
15/2009 ባለዉ ጊዜ ወስጥ ተከናዉኗል፡፡   

6. የጥናቱ ውስንነት 
በዚህ ጥናት በጋምቤላ ዲስትሪክትም ሆነ ከባለሃብቶች የተሟላ መረጃ የማግኘት ውስንነት ያጋጠመን  ሲሆን 
፤ከጊዜ እጥረት የተነሳ የፕሮጀክቶቹን ፋይል ለማየት አልተቻለም፡፡ 
 
 

7. ያጋጠሙ  ተግዳሮቶች 
 ወቅቱ ክረምት ከመሆኑ ባሻገር የአብዛኛዎቹ ፕሮጀክቶች የውሰጥ ለውስጥ መንገድ በትራክተርም ሆነ 

በእግር ለመግባት አመቺ አለመሆኑ፤ እንዲሁም የባለሃብቱ በፕሮጀክቱ ቦታ ላይ አለመገኘትና ያሉትም 
ቢሆን የተሟላ መረጃ ለመስጠት ፊቃደኛ አለመሆናቸው ዋንኛው የጥናቱ ተግዳሮት ነው፤ 

 በባንኩ በኩል በድርጊት መርሃ-ግብር (TOR) ላይ የተቀመጡትን የቡድኑን ሥራ የሚያግዙ 
መሳሪያዎችን (Computer) አለሟሟላት፤ ቡድኑን የሚመራ የቡድን መሪ አለመመደብና ለቡድኑ 
አባላት የሥራ ድርሻ አለማከፋፈል፤ የካሜራ ባለሙያዎች ከቡድኑ ጋር ተቀናጅቶ እንዲሰሩ አለማድረግ፤ 
እንዲሁም መካኒካል መሐንዲስ አለመመደብ፤ ባለሙያዎችን ከዋና መ/ቤት ወይም ከሌላ ዲስትሪክት 
አለመመደብ፤ 

 አንዳንድ ፕሮጀክቶች ከጋምቤላ ከተማ ረዥም ርቀት ላይ በመገኘታቸው ቡድኑ ካምፕ ጭምር ለማደር 
መገደድ፤   

 ደንበኞች ወይም በፕሮጀክቱ ቦታ ያሉ ሰዎች ድንበራቸውን በትክክል ከለማወቅ የተነሳ የመሬትን 
ልኬት ለማከናወን  አስቸጋሪ አድረጓል፤ 

 የመሬት ልኬት በተመለከተ የሁለቱ  የባለሙያዎቸ ሪፖርት አለመጣጣም ፤ 



የኢትዮጵያ ልማት ባንክ 
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 የጋምቤላ ዲስትሪክት የተሳሳተ ሪፖርት እንዲወጣ መፈለጉ (ለዚህ ጉዳይ ባለሙያዎችን የማግባባት 
ሥራ ለመስራት መሞከር ተገቢውን መረጃ ለመስጠት ፍቃደኛ አለመሆኑና ኮንታክት ኦፊሰሮችን ለዚህ 
ሥራ አለመመደብ እና ኮንታክት ኦፊሰሮች ፕሮጀክቶች ያሉበትን ቦታ አለማወቅ፤ 

 አንድ ከጅማ እና ሁለት ከጋምቤላ ዲስትሪክቶች የተመደቡ ባለሙያዎች ከጋምቤላ ዲስትሪክት ሥራ 
አስኪያጅ ጋር በመደራጀት ለሥራ የተመደበውን ቡድን ለመበተን (ሥራውን ለማስተጓጎል መሞከር 
እንዲሁም ቡድኑ የሚፈልገውን ሪፖርት ፈርሞ ለመላክ ፍቃደኛ አለመሆናቸው እንደተግዳሮት ሊወሰዱ 
የሚችሉ ናቸው፡፡ 

ከላይ የተዘረዘሩት ተግዳሮቶች ቢኖሩም ብድኑ በባንኩ የተጣለበትን ትልቅ ኃላፊነት በመወጣት፤ የፕሮጀክቶችን 
ትክክለኛ ገጽታ ለማሳየትና ለባንኩ የበላይ አመራር ለውሳኔ የሚጠቅም ሪፖርት  ከምንም ነገር ገለልተኛ 
በመሆን ጥንቃቄ በተሞላበት አካሄድ  ለማዘጋጅት ተችሏል፡፡ 
 
 
 
8. የተከናወኑ ዋና ዋና ተግባራት (የጥናቱ  ውጤት) 

 
8.1 የመሬት ልማት ክንዉን 

በእርሻ ሥራ ዉስጥ የመሬት ልማት ዋናውን ሥፍራ የሚይዝ ሲሆን ይህ ሥራ ባንኩ  በሚከተለዉ አሰራር 
መሠረት አራት ዋና ዋና ሥራዎችን ያካትታል፡፡ እነዚህም ምንጣሮ  (tree failing)፣ ቆሻሻ ማንሳት 
(Bush Clearing)፣ የውስጥ ለውስጥ መንገድ መስራት (Infarm Road)፣ እና መሬቱን 
ማከፋፈልና ማስተካከል (Parcelling & Leveling) ሲሆን፣ ባንኩ የመሬት ልማት በጀት 
የሚመድበዉ እነዚህን  ተግባራት ታሳቢ በማድረግ ነው፡: ይህን መነሻ በማድረግ የተቋቋመዉ ቡድን  
ፕሮጀክቶቹ ወዳሉበት ሥፍራ ድረስ በመሄድ የመሬት ልኬትን ሥራ አከናዉኗል፡፡ በጥናቱ የተካተቱት የፕሮጀክት 
ብዛት አንድ መቶ አስራ ሶስት (113) ሲሆኑ ከዚህ ውስጥ የአንድ መቶ (100) ፕሮጀክቶች የመሬት 
ልኬት ሥራ ተሰርቶላቸዋል፡፡ ቀሪዎቹ የ13  ፕሮጀክቶች በእርሻው ቦታ ሰው ባለመኖሩ፤ እርሻው በጭቃ 
ምክንያት በትራክተርም ሆነ በእግር ባለማስገባቱ፤ ባለሃብቶች ፍቃደኛ ባለመሆናቸው እንዲሁም በመሬቱ ላይ 
ውሃ የተኛበት ፕሮጀክት በመኖሩ የመሬት ልኬት ሥራ አልተሰራላቸውም (አባሪ 1)፡፡  
የመሬት ልኬት ሥራ ከተሰራላቸው 100 ፕሮጀክቶች መካከል የ87 ፕሮጀክቶች ብቻ የመሬት ልኬት ሪፖርት 
በባለሙያ ተሰርቶላቸዋል፡፡ ቀሪዎቹ 13 ፕሮጀክቶች በተለያዩ ምንክንያት የባለሙያ ሪፖርት ሳይሰራላቸው 
ቀርቷል (አባሪ 2)፡፡ ከምክንያቶቹ መካከል ፡- 
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 በ2008 ዓ.ም መንግስት ባከሄደዉ ጥናት መሠረት የካርታ መደራረብ ችግር ስላለባቸው የታገዱ 
በመሆኑ፤ 

 በ2009 ዓ.ም መንግስት ባደረገዉ የካርታ መስተካከል ሥራ ዉሰኔ ያለገኙ በመሆናቸዉ፤ 
 የካርታዉና የመሬቱ ኮርድኔት ያልተጣጣመ በመሆኑ ፤ 
 አዲሱ ካርታ ተሰርቶ በባንኩ እጅ ባለመድረሱ ፤ 
 የይዞታ ማረጋገጫ በባንኩ ፋይል ውስጥ ባለመገኘቱ ሪፖርት ያልወጣላቸዉ ናቸው፡፡  

በሌላ በኩል የመሬት ልኬት ሥራ በሁለት ባለሙያዎች እንደመሰራቱ መጠን አንደኛው ባለሙያ አዲሱ ካርታ 
ያልተሰራላቸውንም ፕሮጀክቶች በሪፖርቱ አካቷል፡፡ ስለዚህ ይህ የመሬት ልኬት ሪፖርት በባለሙያ ተሰርቶ 
የቀረበ 87 ፕሮጀክቶች የሚያካትት ነው፡፡  
 
8.1.1 የመሬት ልማት ክንዉን /ከመንግሥት የተሰጠ የመሬት ስፋት አንጻር/ 
ከዲስትሪክቶች የተገኘዉ መረጃ እንደሚያመለክተዉ 87 ልኬት ከተሰራላቸው ፕሮጀክቶች መንግሥት  ለልማት 
የሚዉል መሬት ጠቅላላ ስፋቱ 63,673 ሄክታር የፈቀደ ሲሆን ከዚህ መካከል ከባንኩ የብድር ድጋፍ 
ለማግኘት ውል የተገባው የመሬት ስፋት 26,178 ሄክታር ነው፡፡ ከባለሙያ ሪፖረት የተገኘዉን መረጃ ዋቢ 
በማድረግ አጠቃላይ የመሬት ልማት ክንዉን በዉሉ ከተገለጸዉ በላይ የለማዉ መሬት ጭምር ተካቶ 
በሚከተለዉ ሠንጠረዝና ቻርት ዉስጥ ቀርቧል፡፡ 
ሠንጠረዝ 1፡- የመሬት ልማት ክንዉን /ከመንግሥት የተሰጠ የመሬት ስፋት አንጻር/ 
ተ.ቁ ስለ መሬት ልማት ክንውን  የመሬት ስፋት በሄክታር  

1.ጠቅላላ የመሬት ስፋት (ከመንግሥት የተሰጠ) 63,673 
2.ብድር የተወሰደበት መሬት ስፋት 26,178 
3.ሙሉ በሙሉ የለማ መሬት 23,512 
4.በከፊል የለማ መሬት 4,374 
5.በሰብል የተሸፈነ መሬት 16,223 
6.ጦም  ያደረ መሬት 5,1941 
7.ለእርሻ ምቹ ያልሆነ መሬት 1,068 
8.የይዞታ መደራረብ  968.002 

                                                             
1  ጦም ያደረ መሬት በተመለከተ አንድ ባለሙያ በሪፖርቱ  ምንም ያለስቀመጠ ሲሆን  ሌላኛው ባለሙያ በሪፖርቱ አካቷል  
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                                                                                                                                                                                                    2ዘጠኝ ፕሮጀክቶች አዲሱ ካርታ ባይሰራላቸውም የባለሙያ ሪፖርት በመሰራቱ በሪፖርቱ የተካተቱ ሲሆን ልቀነስ 
ወይም ልጨመር የሚችል 968 ሄክታር መሬት ነው፡፡ 



የኢትዮጵያ ልማት ባንክ  

 

ቻርት 1፡- የመሬት ልማት ክንዉን /ከመንግሥት የተሰጠ የመሬት ስፋት አንጻር/ 
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ጠቅላላ የመሬት ስፋት (ከመንግሥት የተሰጠ)

ብድር የተወሰደበት መሬት ስፋት
ሙሉ በሙሉ የለማ መሬት በከፊል የለማ መሬት በሰብል የተሸፈነ መሬት ጦም  ያደረ መሬት ለእርሻ ምቹ ያልሆነ መሬት የይዞታ መደራረብ 

የመሬት ልማት ክንዉን

የመሬት ስፋት በሄክታር 



የኢትዮጵያ ልማት ባንክ  

 

ከላይ በሠንጠረዡና በቻርቱ ውስጥ እንደተቀመጠው አጠቃላይ ከመንግስት ለ87 ባለሃብቶች የተሰጠ የመሬት 
ስፋት በሄክታር 63,673 ሲሆን ከዚህ ውስት ከባንኩ ጋር ውል በመዋዋል ብድር የተወሰደበት የመሬት 
ስፋት በሄክታር 26,178 ነው፡፡ ሙሉ የለማ 23,512 ሄክታር3 ፤ በሰብል የተሸፈነ 16,223 ሄክታር ፤ 
ጦም ያደረ 5,194 ሄክታር፤ ለእርሻ ምቹ ያልሆነ 1,068 ሄክታር መሆኑን የባለሙያ ሪፖርት ያመለክታል፡፡ 
ሙሉ በሙሉ ከለማው በተጨማሪ 4,374 ሄክታር በከፊል ለምቷል፡፡ ይህ አጠቃላይ ዉጤት ጥሩ 
ቢመስልም ጥቅት ፕሮጀክቶች ከሚጠበቅባቸዉ በላይ በማልማታቸዉ አጠቃላይ ድምር ውጤት በጥሩ ሁኔታ 
ላይ እንዲገኝ እንዳደረገው የባለሙያዎች ሪፖርት ያስረዳል፡፡ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.1.2 የመሬት ልማት ክንዉን (ብድር የተወሰደበት መሬት ብቻ) 
ሠንጠረዝ 2፡- የመሬት ልማት ክንዉን (ብድር የተወሰደበት መሬት ብቻ ሲተነተን) 

ብድር 2009 /10 የሰብል ዘመን የለማ መሬት ስፋት(በሄክተር) ለእርሻ ምቹ ምንም ያልለማ 
                                                             

3 በብድር ዉሉ እንዲለማ ከታቀደው በላይ ያለሙ ባለሃብቶች በመኖራቸው የለማው መሬት በሙሉ 
በሪፖርቱ ተካቷል 
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የተወሰደበት መሬት ስፋት  (A) 
ሙሉ የለማ መሬት(B) በከፊል የለማ መሬት (C) በሰብል የተሸፈነ መሬት(D) ያልሆነ መሬት (E)  (F) 

26,178 20,112  3,375 14,241 275 2416 
  %  B/A*100=77%  C/A*100=13%   D/B*100=71%  E /A*100=1%  F/A*100=9%  

 
ቻርት 2፡- የመሬት ልማት ክንዉን (ብድር የተወሰደበት መሬት ብቻ ሲተነተን) 

 
ከላይ በሠንጠረዡና በቻርቱ  እንደተገለጸው  ጠቅላላ ብድር ከተወሰደበት 26,178 ሄክታር መሬት  ዉስጥ 
ሙሉ የለማ 20,112 ሄክታር(77%)  ፤በከፊል የለማ 3,375 ሄክታር (13%) ፤ለእርሻ ምቹ ያልሆነ  
275 ሄክታር(1%)፤ምንም ያልለማ 2,416(9%) ሄክታር ሲሆን ሙሉ በሙሉ ከለማ 20,274 ሄክታር 
መሬት ዉስጥ   በሰብል የተሸፈነዉ 14,241 (71%) መሆኑ ከባለሙያ ሪፖርት ለመረዳት ተችሏል፡፡ ጦም 
ያደረ መሬት በተመለከተ አንድ ባለሙያ በሪፖርቱ  ምንም ያለስቀመጠ በመሆኑ  በሠንጠረዡና በቻርቱ 
አልተካተተም፡፡ 

ሠንጠረዥ 3 የመሬት ልማት አፈጻጸምና የፕሮጀክቶች ዝርዝር 
ተ.ቁ ዝርዝር አፈጻጸም  የፕሮጀክት ብዛት  የፕሮጀክቶቹ ዝርዝር  1. የሚጠበቅባቸውን ሙሉ በሙሉ ያለሙ  42 አባሪ 3  2. በውሉ መሠረት የመሬት ልማት ያላጠናቀቁ   ከ50% -99%  29 
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ለእርሻ ምቹ ያልሆነ መሬት ምንም ያልለማ

የመሬት ልማት ክንውን

የመሬት ስፋት  በሄክታር 
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 ከ50% ባታች ያለሙ 16 
    ቻርት 3 የመሬት ልማት አፈጻጸምና የፕሮጀክቶች ዝርዝር 

 
ከ87 ፕሮጀክቶች ዉስጥ በውሉ መሠረት የመሬት ልማታቸውን የተጠናቀቁት 42 ብቻ ናቸው 
(አባሪ 3) ፡፡ የመሬት ልማት ሙሉ ለሙሉ ካጠናቀቁ 42 ፕሮጀክቶች ውስጥ 34 ፕሮጀክቶች 
ከባንኩ ጋር ዉል ከገቡት በላይ አልምቷል፡፡ እነዚህ ፐሮጀክቶች በዉሉ መሠረት ማልማት 
የሚጠበቅባቸዉ 10,350 ሄክታር ሲሆን የባለሙያ ሪፖርት  እንደሚያሳየዉ 13,749 ሄክታር 
አልምቷል፡፡ በድምሩ 3,400 ሄክታር ከሚጠበቅባቸው በላይ ማልማታቸውን ለማወቅ ተችሏል ፡፡ 
በሌላ በኩል ከ87 ፕሮጀክቶች የመሬት ልማት ሥራ በዉሉ መሠረት ያላጠናቀቁ 45 ፕሮጀክቶች 
መሆናቸው ከባለሙያ ሪፖርት ለመረዳት ተችሏል (አባሪ 3) ፤ከእነዚህም ዉስጥ ከ50% በታች 
ያለሙ ፕሮጀክቶች ብዛት 16 መሆናቸዉ የባለሙያ ሪፖርት ያሳያል (አባሪ 4) ፡፡በተጨማሪ 
በመስክ ምልከታ ከታዩ ፕሮጀክቶች መካከል በ2009/10 ምርት ዘመን ካላቸዉ አጠቃላይ የመሬት 
ስፋት 50 ሄክታር በታች በሰብል የሸፈኑ ፕሮጀክቶች ብዛት 17 (አባሪ 5) ናቸዉ፡፡ 
ፕሮጀክቶቹን ጥሎ ከጠፉት 16 ባለሃብቶች ዉጭ 2009/10 ምርት ዘመን ምንም አይነት መሬት 
ያላረሱ ፕሮጀቶች 6 ናቸው፡፡ እነሱም ስዕሉ ግደይ ፤በሪሁን ካሳሁን፤ ዳዊት ተስፋዬ፤አወቄ 
ማሞ፤ወርቅነህ ግርማይ እና ኒከው አግሮ ኢንዱስትሪ ናቸዉ፡፡ 

 
የእርሻ ሥራ ጥሎ የጠፉ ባለሃብቶች አስራ ስድስት (16) ሲሆኑ ፤ከነዚህ መካከል ሃሸንጌ አግሮ ቢዝነስ እና 
ሑሪያ ይኩኖ አሰፋ በፎቶ በማስደገፍ እንደሚከተለው ቀርቧል ፤የቀሪዎቹን 14 ፕሮጀክቶች ከአባሪ (አባሪ ፎቶ 
1) መመልከት ይቻላል፡፡  

  ፎቶ፡1 ሃሸንጌ አግሮ ቢዝነስ (ካምፕ የለውም) 
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የመሬት ልኬት ሥራ የተሰራላቸው የሚጠበቅባቸውን ሙሉ በሙሉ ያለሙ በውሉ መሠረት የመሬት ልማት ያላጠናቀቁ 

የመሬት ልማት ክንውን

የፕሮጀክት ብዛት 
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ፎቶ፡2 ሑሪያ ይኩኖ አሰፋ (ካምፑ ይህን ይመስላል) 

 
በአጠቃላይ  የመሬት ልማትን በተመለከተ የሚከተሉት ችግሮች ተሰተዉሏል፡- 

 የመሬት ልማት ስራ  ምንጣሮ  (tree failing)፣ ቆሻሻ ማንሳት (Bush 
Clearing)፣ የውስጥ ለውስጥ መንገድ መስራት (Infarm Road)፣ እና መሬቱን 
ማከፋፈልና ማስተካከል (Parcelling&Leveling) የሚያካትትና ባንኩ ለዚሁ ዓለማ  



የኢትዮጵያ ልማት ባንክ 
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ብድር የሰጠ ቢሆንም አብዛኛዎቹ ፕሮጀክቶች የውስጥ ለውስጥ መንገድ የሌላቸዉና እና መሬቱ 
ለሥራ ምቹ በሆነ መልኩ ያልተከፋፈለ መሆኑ ቡድኑ ከመስክ ምልከታ ለመረዳት ችሏል፡፡ 
በተጨማሪም እስከ አሁን ባለው ጊዜ ዉስጥ ሁሉም ፕሮጀክቶች የመሬት ልማት ሥራ ሙሉ በሙሉ 
ማጠናቀቅ ሲገባቸው ከዚህ በተቃራኒ ብዙ ፕሮጀክቶች አሁንም ድረስ የመሬት ልማት ያላጠናቀቁና 
ለመሬት ልማት የተመደበው የባንኩ ብድር መለቀቁ  ብድሩ ለሌላ አላማ መዋሉን ያመላክታል፡፡ 

 የብዙ ፕሮጀክቶች የእርሻ ሥራ በአጥጋቢ ሁኔታ እየተከናወነ አለመሆኑ፤ ከምንጣሮ ሥራ ዉጭ  
መሬት የማረስና ሰብል የመዝራት ሥራ በአጥጋቢ ሁኔታ እየተከናወነ አለመሆኑ፤ የታረሰና በሰብል  
የተሸፈነ መሬት በካምፕ ዙሪያ ብቻ መሆኑ ከግምት ውስጥ ሲገባ የእርሻ እንቅስቃሴ አለ ለማለት 
አያስደፍርም ፡፡ 

 አስራ ስድስት (16) የፕሮጀክቶች ከባንኩ ጋር ዉል ከገቡት የመሬት ስፋት ውስጥ ከ50% በታች 
ያለሙ መሆናቸዉ፤በተጨማሪም በ 2009/10 ምርት ዘመን ምንም አይነት መሬት ያላረሱ 
ፕሮጀቶች ከ6  በላይ መሆናቸዉ፤ 

 የባንኩን ፖሊሲ በመጣስ ዉሃ የሚተኛበትን ፕሮጀክቶች በባንኩ የብድር ድጋፍ የተደረገላቸዉ መሆኑ፤    
 ለመሬት ልማት የተመደበውን ብድር ለሌላ  አላማ መዋሉን የሚያሳዩ አመላካች ሁኔታዎች 

መኖራቸውና የእርሻ ሥራ  የባለሃብቱን ትኩረት አለማግኘቱ  የእርሻ ፕሮጀክቶች በሚፈለገው መጠን 
ዉጤታማ ናቸዉ ለማለት አይቻልም ፡፡ 

 
 
 
 
 
 

8.2 የካምፕና መጋዘን ግንባታ 
አንድ ዘመናዊ የእርሻ ፕሮጀክት  ሊኖረዉ ከሚገባዉ መሠረታዊ  የህንጻ ግንባታዎች ዉስጥ መጋዘን፤የሠራተኛ 
መኖሪያ፤ የቢሮ ህንጻ ፤እና ጋራዥ ዋና ዋናዎቹ ናቸዉ፡፡ ይህን ታሳቢ በማድረግ  የካምፕ ህንጻ ግንባታዎች 
በታቀደዉ መሠረት ለታቀደለት ዓላማ ስለመገንባታቸዉ ለማረጋገጥና ስላሉበት ሁኔታ ለማወቅ ለእያንዳንዱ 
ፕሮጀክት የታቀደዉን  ግንባታ  በተመለከተ ዝርዝር መረጃ ከብድር ፋይሉ ከተወሰደ በኃላ 
ግንባታዎቹ/ህንጻዎቹ በፕሮጀክቱ ይዞታ ላይ ስለመገንባታቸዉ ፤የተሰሩበትን ማቴሪያል፤ የእያንዳንዱ ስፋት 
፤የሚገኙበት ሁኔታ (የተጠናቀቀ፤ያልተጠናቀቀ፤የፈረሰ፤ የተጎዳ፤ ያልተጀመረ) በመለካትና በማየት አስፈላጊ መረጃ 
መሰብሰብ ተችሏል፡፡ ሁለት ፕሮጀክቶች  የካምፕና ህንጻ ግንባታ ያልተለካ በመሆኑ በሪፖርቱ 



የኢትዮጵያ ልማት ባንክ 
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አልተካተቱም፡፡የተሰበሰበውን መረጃ መሠረት በማድረግ  አፈጻጸማቸዉን በመገምገም የጥናቱ ዉጤት 
እንደሚከተለዉ ቀርቧል፡፡ 

ሠንጠረዥ 4 የካምፕና ህንጻ ግንባታ አፈጻጸም  
ተ.
ቁ የግንባታዉ ዓይነት  ዕቅድ የተጠናቀቀ ያልተጠናቀቀ ያልተጀመረ የፈረሰ የተጎዱ የተጠናቀቀ በፐርሰንት  
1.  መጋዘን 111 79 14 5 8 5 71% 
2.  መኖሪያ  111 88 14 5 2 2 79% 
3.  ቢሮ  111 89 13 7  2 80% 
4.  ጋራዥ  91 45 9 37 0 0 49% 
ድምር        

ቻርት 4 የካምፕና ህንጻ ግንባታ አፈጻጸም

  
ከሠንጠረዡና ከቻርቱ ለመረዳት እንደሚቻለዉ ከ111 ፕሮጀክቶች 79 (71%) የመጋዘን ግንባታ፤ 
88(79%) የሠራተኞች  መኖሪያ ግንባታ፤ 89(80%) የቢሮ ግንባታ ያጠናቀቁ ሲሆን ከ91 ፕሮጀክቶች 
ዉስጥ 45(49%) የጋራዥ ግንባታ ማጠናቀቃቸዉን ከባለሙያ ሪፖርት ለመረዳት ተችሏል፡፡ 
በሌላ በኩል 14 ፕሮጀክቶች የመጋዘንና የሠራተኞች መኖሪያ ግንባታ ፤ 13 ፕሮጀክቶች የቢሮ ግንባታ 
እንዲሁም 9 ፕሮጀክቶች የጋራዥ ግንባታ ያለጠናቀቁ መሆኑ ከሰንጠረዡና ከቻርቱ መረዳት ይቻላል፡፡ የፈረሱ 
ግንበታዎችን በተመለከተ 8 መጋዘን እና 2 የሠራተኞች መኖሪያ በተለያየ ምክንያት መፍረሳቸዉ 
ታዉቋል፡፡በተጨማሪም 5 መጋዘን ፤ 2 የሠራተኞች መኖሪያና 2 የቢሮ ህንጻ የተጎዱ ሲሆን፤ 5 መጋዘንና  
የሠራተኞች  መኖሪያ፤ 7 የቢሮ ህንጻ አንዲሁም 37 ጋራዥ  ግንባታቸዉ ያልተጀመረ መሆኑን ከባለሙያ 
ሪፖርትና ከመስክ ምልከታ ለማወቅ ተችሏል፡፡የካሬ ስፋትን በተመለከተ  ከእቅዳቸዉ በታች  የተገነቡ 42 
የሰራተኛ መኖሪያ ፤ 40 የቢሮ ህንጻዎች እና 32 መጋዘኖች መኖረቸዉን ከባለሙያ ሪፖርት ለመረዳት 
ይቻላል( አባሪ 6)፡፡ 
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የ5 ፕሮጀክቶች መጋዘንና የሠራተኞች መኖሪያ ግድግዳ በብሎኬት እንዲገነባ የታቀደ ቢሆንም በቆርቆሮ 
የተገነባ መሆኑን ከመስክ ምልከታዉ ለማወቅ ተችሏል ፡፡አራት ፕሮጀክቶች ግንባታቸዉ ሙሉ በሙሉ 
ያልተጀመረ እንዲሁም አራት ፕሮጀክቶች ግንባታቸዉ በጅምር ያለ መሆኑ ተገንዝበናል ፡፡ የመጋዘንና 
የሠራተኞች መኖሪያ በብሎኬት ታቅዶ በቆርቆሮ የተገነቡ ፕሮጀክቶች ንጉስ ጉልቴ ፤ራሳቸው 
ሰገድ፤ዲማ ሮዝ ፤ደመርከስ አግሮ እንዱስትሪ እና አልዌሮ አግሮ ኢንዳስትሪ ናቸው፡፡ግንባታቸዉ 
በጅምር ያለ ፕሮጀክቶች እንከዋይኒ ጨዴ ብተዉልኝ ፤ደመርከስ አግሮ እንዱስትሪ ፤ግንበ ወርቅ እና 
አወቀ ማሞ ናቸዉ ፡፡እንዲሁም ግንባታቸዉ ሙሉ በሙሉ ያልተጀመረ ፕሮጀክቶች ዳዊት አበበ፤ 
አሳምነዉ ማማዬ ፤ፍቃዱ ልዑል እና ሃሸንጌ አግሮ ቢዝነስ ናቸው ፡፡ 
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ዳዊት አበበ ጉአይ                               ፍቃዱ ልዑል 

  
አሳመነዉ ማማይ                                 ሀሸንጌ  አግሮ ቢዝነስ 



የኢትዮጵያ ልማት ባንክ 

 | በጋምቤላ ክልል በዝናብ የሚለሙ የእርሻ ፕሮጀክቶች ዙሪያ የተደረገ ጥናት ሪፖርት 
 

18 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ሀ.የመጋዘን ህንጻ ግንባታ 

ሠንጠረዥ 5 የመጋዘን ህንጻ አፈጻጸም   
የግንባታዉ ዓይነት  ዕቅድ የተጠናቀቀ ያልተጠናቀቀ ያልተጀመረ የፈረሰ የተጎዱ 

መጋዘን 111 79 14 4 9 5 
%  71% 12.6% 4.5% 7.2% 4.5% 

ቻርት 5 የመጋዘን ህንጻ አፈጻጸም   
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ከታቀዱት 111 የመጋዘን ግንባታዎች  ውስጥ 79(71%) ሙሉ በሙሉ የተጠናቀቁ፣ 14(13%) 
ያልተጠናቀቁ፤ 5(5%) ያልተጀመሩ፤ 8(7%) የፈረሱ ፤ እንድሁም 5(5%) የተጎዱ  ናቸዉ (አባሪ 
7)፡፡በተጨማሪም በእቅዳቸዉ መሠረት ያልተገነቡ የመጋዘን ግንባታዎችን በተመለከተ ከታቀደዉ የካሬ 
ስፋት በታች የገነቡ 32 ፕሮጀክቶች ሲሆኑ ፤ የ5 ፕሮጀክት የመጋዘን ግንባታ በብሎኬት ታቅዶ በቆርቆሮ 
መገንባታቸዉ ለማወቅ ተችሏል ፡፡ 
                  የመጋዘን ግንባታቸዉ ከፈረሱ ፕሮጀክት መካከል 

አክሱማዊት                              አደገ ንጉሴ 
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          ራሳቸው ሰገድ                                ቲጂ እርሻ ልማት                

   
 
ለ.የሠራተኞች  መኖሪያ  

ሠንጠረዥ 6 የሠራተኞች መኖሪያ ህንጻ   አፈጻጸም 
የግንባታዉ ዓይነት  ዕቅድ የተጠናቀቀ ያልተጠናቀቀ ያልተጀመረ የፈረሰ የተጎዱ 

የሠራተኞች  መኖሪያ  111 88 14 5 2 2 
%  79% 13% 5% 2% 2% 
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ቻርት 6 የሠራተኞች መኖሪያ ህንጻ   አፈጻጸም 

  
ከባለሙያ ሪፖርትና ከመስክ ምልከታዉ  ለመረዳት እንደተቻለዉ ከታቀዱት ከ 111 የሠራተኞች  
መኖሪያ ውስጥ 88(79%) ሙሉ በሙሉ የተተናቀቁ፣ 14(13%) ያልተጠናቀቁ፤ 5(5%) 
ያልተጀመሩ፤ 2(2%) የፈረሱ ፤ እንድሁም 2(2%) የተጎዱ  ናቸዉ (አባሪ 8)፡፡በእቅዳቸዉ መሠረት 
ያልተገነቡ የሠራተኞች መኖሪያ ( የካሬ ስፋትን በተመለከተ ) 42 ሲሆኑ የአንድ ፕሮጀክት (ራሳቸው 
ሰገድ) የሠራተኞች መኖሪያ  ግንባታ በብሎከት ታቅዶ ከዕቅድ በታች በቆርቆሮ መገንባቱን ከመስክ 
ምልከታዉ ለማወቅ ተችሏል ፡፡ 
 
 

ቲጂ የእርሻ ልማት የሠራተኞች መኖሪያ (የፈረሰ) 
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ሁሪያ ይኩኖ የሠራተኞች መኖሪያ (የፈረሰ) 

 
                        ሐ. የቢሮ ህንጻ ግንባታ  

ሠንጠረዥ 7 የቢሮ ህንጻ   ሁኔታ 
የግንባታዉ ዓይነት  ዕቅድ የተጠናቀቀ ያልተጠናቀቀ ያልተጀመረ የፈረሰ የተጎዱ 

የቢሮ ህንጻ ግንባታ 111 89 13 7  2 
%  80% 12% 6%  2% 
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ቻርት 7 የቢሮ ግንባታ አፈጻጸም 

 
 
በተመሳሳይ መልኩ የቢሮ ግንባታን በተመለከተ በጥናቱ ተካተዉ የልኬት ሥራ የተሠራላቸዉ የፕሮጀክት 
ብዛት 111 ሲሆኑ ለእያንዳንደቸዉ ፕሮጀክቶች አንድ አንድ የቢሮ ህንጻ ታቅዷል፡፡ ከባለሙያ ሪፖርትና 
ከመስክ ምልከታ  ለመረዳት እንደተቻለዉ ከታቀዱት ከ 111 የቢሮ ህንጻ ውስጥ 89(80%) ሙሉ 
በሙሉ የተጠናቀቁ፣ 13(12%) ያልተጠናቀቁ፤ 7(6%) ያልተጀመሩ፤ እንድሁም 2(2%) የተጎዱ  
ናቸዉ (አባሪ 9)፡፡ በተጨማሪም ከእቅዳቸዉ በታች የተገነቡ የቢሮ ህንጻዎች (የካሬ ስፋትን 
በተመለከተ) 40 ናቸዉ ፡፡ 
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መ. ጋራዥ 

ሠንጠረዥ 8 የጋራዥ ግንባታ አፈጻጸም 
የግንባታዉ ዓይነት  ዕቅድ የተጠናቀቀ ያልተጠናቀቀ ያልተጀመረ 
ጋራዥ 91 45 9 37 
%  50% 10% 41% 

ሠንጠረዥ 8 የጋራዥ ግንባታ አፈጻጸም 

 
ከመስክ ምልከታና ከባለሙያ ሪፖርት ለመረዳት እንደተቻለዉ ከታቀዱት ከ 91 ጋራዥ ውስጥ 45(50%) 
ሙሉ በሙሉ የተተናቀቁ፣9 (10%) ያልተጠናቀቁ፤ እንድሁም 37(41%) ያልተጀመሩ ናቸዉ፡፡  
በአጠቃላይ  የካምፕና ህንጻ ግንባታ በተመለከተ የሚከተሉት ክፍተቶች ተስተዉሏል፡- 
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 ከ 111 ፕሮጀክቶች ዉስጥ 79 (71%) የመጋዘን ግንባታ ፤ 88(79%) የሠራተኞች  መኖሪያ 
ግንባታ  ፤89 (80%) የቢሮ ግንባታ ያጠናቀቁ ሲሆን ፤ ከ 91 ፕሮጀክቶች 45(50%) የጋራዥ 
ግንባታን አጠናቋል፡፡ 

 14 ፕሮጀክቶች የመጋዘንና የሠራተኞች መኖሪያ ግንባታ፤ 13 ፕሮጀክቶች የቢሮ ግንባታ፤ 9 
ፕሮጀክቶች የጋራዥ ግንባታ ያለጠናቀቁ ናቸዉ፡፡ 

 የፈረሱ ግንበታዎችን በተመለከተ 8 መጋዘን እና 2 የሠራተኞች መኖሪያ በተለያየ ምክንያት 
መፍረሳቸዉ ታዉቋል፡፡ በተጨማሪ 5 መጋዘን ፤ 2 የሠራተኞች መኖሪያ እና  2 የቢሮ ህንጻ 
የተጎዱ መሆናቸው ተመልክተናል፡፡   

 ሙሉበሙሉ ያልተጀመሩ ግንባታዎችን በተመለከተ 5 መጋዘንና የሠራተኞች መኖሪያ፤ 7 የቢሮ ህንጻ 
አንዲሁም 37 የጋራዥ ግንባታዎች መሆናቸውን ከባለሙያ ሪፖርትና ከመስክ ምልከታዉ ተገንዝበናል፡፡ 

 የ5 ፕሮጀክቶች መጋዘን በብሎኬት እንዲገነባ ታቅዶ በቆርቆሮ የተገነባ መሆኑ እንዲሁም አራት 
ፕሮጀክቶች ግንባታቸዉ ሙሉ በሙሉ ያልተጀመረ እንዲሁም አራት ፕሮጀክቶች ግንባታቸዉ በጅምር 
ያለ መሆኑን አረጋግጠናል፡፡ 

 በመጨረሻም የካሬ ስፋትን በተመለከተ ከእቅዳቸዉ በታች የተገነቡ   42 የሰራተኛ መኖሪያ ፤ 40 
የቢሮ ህንጻዎች እና 32 መጋዘኖች መኖረቸዉን ከባለሙያ ሪፖርት ለመረዳት ይቻላል፡፡ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.3 የእርሻ መሣሪያዎችና ተከታዮቻቸው 
የእርሻን ሥራ ዘመናዊ ለማድረግ   ዘመናዊ የእርሻ መሳሪያ  መጠቀም  ዋንኛ  ተግባር ነዉ፡፡  ይህም 
የእርሻን ምርታማነት ለማሻሻል እና ምርትን በበህላዊ መንገድ ከሚገኘዉ በበዙ እጥፍ ለመጨመር 
ይረዳል፡፡ዘርፉን ለማዘመን የኢትዮጵያ ልማት ባንክ በግብርና ሥራ ለተሰማሩ ባለሀብቶች የእርሻ መሳሪያ መግዣ 
ብድር ይሰጣል፡፡ቡድኑ በባንኩ ብድርና በባለሀብቱ መዋጮ የተገዙ የእርሻ መሳሪያዎች አያያዝ ፤ያሉበት ሁኔታ 
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(ስለመስራታቸዉ) ፤በፕሮጀክቱ ቦታ ስለመኖራቸዉ፤ ፍቃድ በለዉ ባለሙያ ስለ መንቀሳቀሳቸዉ፤ ሊብሬያቸዉ 
በባንኩ እጅ ስለ መኖሩና  መመዝገቡ ፤እንዲሁም የመድን ዋስትና ሽፋን ስለመገባቱ አጠርቷል፡፡ ከመስክ 
ምልከታና ከብድሩ ፋይል በተገኘዉ መረጃ መሠረት የታዩትን ክፍተቶች እንደሚከተለው ቀርቧል፡፡ 
                   ሀ. የእርሻ መሣሪያዎች 

ሠንጠረዥ 9 የእርሻ መሣሪያዎች አጠቃላይ ሁኔታ 
ተ.ቁ ትረክተሮቸ (የእርሻ መሣሪያዎች) ብዛት  ምርመራ 
1.  በፕሮጀክቱ ቦታ  የማይገኙ 28 አባሪ 10 
2.  የማይሰሩ 10  
3.  ሊብሬያቸው በባንኩ ያልተያዙና ያልተመዘገቡ 40 በላይ አባሪ 11 
4.  የመድን ዋስትና ሽፋን ያልተገባላቸው 50 አባሪ 12 
5.  የመድን ዋስትና ሽፋን ያልታደሰ 16  

 
 
 
 
 
 
 
 



የኢትዮጵያ ልማት ባንክ  

 

ቻርት 9 የእርሻ መሣሪያዎች አጠቃላይ ሁኔታ 
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ትረክተሮቸ (የእርሻ መሣሪያዎች)
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ከላይ በሰንጠረዡና በቻርቱ እንደተገለጸው 28 የእርሻ ትራክተሮች በፕሮጀክቱ ቦታ የማይገኙ ሲሆን ፤ 
10 የእርሻ ትራክተሮች በፕሮጀክቱ ቦታ ቢገኙም በተለያዩ ምክንያቶች የማይሰሩ ናቸዉ፡፡ ከጅማና ጋምቤላ 
ቅርንጫፎች እንዲሁም ከሁለቱ ዲስትሪክቶች ባገኘነው መረጃ መሠረት ከ40 የሚበልጡ  የእርሻ 
ትራክተሮች ሊብሬ በባንኩ ያልተያዙና ያልተመዘገቡ ናቸው፡፡ በሌላ በኩል 57 የእርሻ ትራክተሮች  
የመድን ዋስትና ሽፋን ያልተገባላቸው ሲሆን፤ 16 ለሚሆኑ የመድን ዋስትና ሽፋን ያልታደሰ መሆኑ 
ታዉቋል፡፡  በተጨማሪ ትራክተሮቹ በባንኩ ብድር የተገዙ እንደመሆናቸው ባለሃብቶች እንደራሳቸው አድርጎ 
ያለመያዝ ችግር መኖሩን አረጋግጠናል፡፡ የአንዳንድ ፕሮጀክቶች ትራክተሮች ተበላሽቶ ለብዙ ግዜ 
መቆማቸው  ለዚህ እንደ ማሳያ ሊወሰድ ይችላል ፡፡ በሌላ በኩል አብዛኞቹ የእርሻ ትራክተሮች 
የሚሽከረከሩት ፊቃድ በሌላቸው ሰዎች እንደሆነ ተገንዝበናል፡፡ በአጠቃላይ አብዛኞቹ  ትራክተሮች ምንም 
ዓይነት መጠለያ የሌላቸው በመሆኑ ለፀሐይና ለዝናብ እየተጋለጡ መሆናቸውን ተገንዝበናል፡፡ 
የማይሰሩ የእርሻ መሳሪያዎች 

ትራክተሮቻቸው የማይሰሩ ፕሮጀክተች አልዌሮ አግሮ ኢንዱስትሪ፤ኒኮዎ አግሮ ኢንዱስትሪ ፤ኦፓኛ ባ-ኣቦድ 
ኣግሮ ኢንዳስትሪ ፤ዲማጌድ የተቀናጀ የእርሻ ልማት ፤አሉዎሮ በየር እርሻ ልማት ፤አጸደ ወ/ጊዎርጊስ እርሻ 
፤ሙሉነህ አላዩ እርሻ ፤በሪሁን ካሳሁን ፤አደገ ንጉሴ ፤ ባሮ ሰባት እና ሰለሞን በየነ  ናቸዉ፡፡ 

የማይሰሩ የእርሻ መሳሪያዎች 
ኒኮዎ አግሮ ኢንዱስትሪ                       አሉዎሮ በየር እርሻ ልማት 

  
 
ለ.የእርሻ መሳሪያ ተከታይ 
ከዲስትሪክቶችና ከቅርንጫፎች የተገኘውን  መረጃ  በመያዝ ወደ መስክ በመሄድ  የእርሻ መሳሪያ 
ተከታይዎቻቸዉ በቦታ ስለመኖራቸዉና ያሉበትን ሁኔታ ማረጋገጥ ተችሏል፡፡በዚሁ መሠረት በቦታ የማይገኙትንና 
የማይሰሩትን የእርሻ መሳሪያ ተከታዎቻቸዉ በሚከተለው ሠንጠረዥ ለማቅረብ ተሞክሯል፡፡ 
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ሠንጠረዥ 10 የእርሻ መሳሪያ ተከታይዎቻቸዉ (Accessories) አጠቃላይ ሁኔታ  
ተ.ቁ የእርሻ መሳሪያ  ተከታዎቻቸዉ  በእርሻ ቦታ የማይገኙ  የማይሰሩ  ያልተገዙ  
1.  ማረሻ 21 4  
2.  መከስከሻ 20   
3.  ጋሪ/የትራክተር ተጎታች  34 2 2 
4.  መዝሪያ   19 1 1 
5.  መርጫ 16   
6.  መስመር ማዉጫ 4   
7.  ጀኔሬተር /Generator 6 5  
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ቻርት 10 የእርሻ መሳሪያ ተከታዎቻቸዉ (Accessories)  አጠቃላይ ሁኔታ  
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ከላይ በሰንጠረዡና በቻርቱ ለማስቀመጥ እንደተሞከረው 21 ማረሻ ፤ 20 መከስከሻ ፤34 ጋሪ ወይም 
የትራክተር ተጎታች ፤19 መዝሪያ ፤ 16 መርጫ ፤6 ጀኔሬተርና 4 የመስመር ማዉጫ  በፕሮጀክቱ ቦታ 
አለመኖራቸውን አረጋግጠናል፡፡ በተጨማሪም 4 የማይሰሩ (የተነቃቀሉ) ማረሻዎች ፤ 2 የማይሰሩ  ጋሪዎች 
ወይም የትራክተር ተጎታች ፤ 5 የማይሰሩ ጀኔሬተሮች መኖራቸውን ተገንዝበናል፡፡ 
ባንኩ ከትራከተር በተጓዳኝ ማረሻና  መከስከሻ የሚገዛ ቢሆንም አብዛኛዎቹ ፕሮጀክቶች  ማረሻ የማይጠቀሙ 
መሆናቸዉ ወይም አያስፈልግም ማለታቸዉ በመስክ ምልከታ ወቅት ከደንበኞች ጋር በተደረገዉ ቃለ መጠይቅ 
ለመረዳት ተችሏል፡፡  
 
በአጠቃላይ  የእርሻ መሣሪያዎችና ተቀጽላዎቻቸው በተመለከተ የሚከተሉት ክፍተቶች ተስተዉሏል፡- 

 28 የእርሻ መሳሪያዎች (ትራክተሮች) በፕሮጀክቱ ቦታ አለመገኘታቸው፣ ያሉትም ቢሆን በአግባቡ 
አለመያዛቸው፣  

 40 በላይ የሚሆኑ  የእርሻ ትራክተሮች ሊብሬ በባንኩ ያልተያዙና ያልተመዘገቡ መሆናቸው፤  
 50 የእርሻ ትራክተሮች  የመድን ዋስትና ሽፋን ያልተገባላቸው  መሆኑ ፤  
  16 ለሚሆኑ የእርሻ ትራክተሮች የመድን ዋስትና ሽፋን ያልታደሰ መሆኑ፤ 
 10 የእርሻ ትራክተሮች  የማይሰሩ መሆናቸው፤ እና  
 አብዛኛዎቹ የእርሻ መሣሪያዎች የሚሽከረከሩት  ፍቃድ በሌላቸው ባለሙያዎች መሆኑን ተገንዝበናል፡፡ 

 
 
 
 
 
 
 

8.4 መኪናዎችና  ሌሎች ተንቀሳቃሽ ንብረቶች 
ባንኩ ከእርሻ ትራክተሮቸ ባሻገር ለመስክና ለጭነት አገልግሎት የሚዉሉ መኪናዎቸን ለደንበኞች ይገዛል፡፡ 
በባንኩ ብድርም ሆነ በደንበኛ መዋጮ የተገዙት መኪናዎች በቦታ ስለመኖራቸዉና  በምን አይነት ሁኔታ 
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እንደሚገኙ ቡድኑ በመስክ ምልከታ ወቅት የማጣራት ሥራ ሰርቷል፡፡የመኪናዎች  አጠቃላይ ሁኔታ 
እንደሚከተለዉ ቀርቧል፡፡ 

ሠንጠረዥ 11 የመስክ /የጭነት መኪና አጠቃላይ ሁኔታ 
ተ.ቁ የመስክ /የጭነት መኪና ብዛት  ምርመራ  

1 በፕሮጀክቱ ቦታ  የሚገኙ 30 አባሪ  18 
2 ሊብሬያቸው በባንኩ ያልተያዙና ያልተመዘገቡ 32 አባሪ  19 
3 የመድን ዋስትና ሽፋን ያልተገባላቸው 45 አባሪ  20 

 
ቻርት 11 የመስክ /የጭነት መኪና አጠቃላይ ሁኔታ 

 
ከላይ በሠንጠረዡና በቻርቱ እንደተገለጸው በባንኩ ብድርና በደንበኛ መዋጮ ከተገዙት መኪናዎች ዉስጥ 30 
ብቻ በፕሮጀክቱ ቦታ ይገኛሉ፡፡ ከጅማና ጋምቤላ ቅርንጫፎች እንዲሁም ከሁለቱ ዲስትሪክቶች ባገኘነው መረጃ 
መሠረት የ32 መኪናዎች ሊብሬ በባንኩ ያልተያዙና ያልተመዘገቡ ሲሆን ፤45 መኪናዎች የመድን ዋስትና 
ሽፋን አልተገባላቸዉም ፡፡ በተጨማሪ መኪናዎቹ በባንኩ ብድር የተገዙ እንደመሆናቸው ባለሃብቶች እንደራሳቸው 
አድርጎ ያለመያዝ አዝማሚያ ይታይባቸዋል፡፡ 
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8.5 የሰለጠነ የሰው  ኃይልና መረጃ አያያዝ 
8.5.1 የሰለጠነ የሰው ኃይል 
ዘመናዊ የእርሻ ሥራ ከበህላዊ የሚለይበት እርሻዉን በዘመናዊ መልክ ሊመራ የሚችል የሰለጠነ የሰዉ ሃይል 
ማስፈለጉ ነዉ፡፡ ይህን ታሳቢ በማድረግ  በፕሮጀክት ጥናት መሠረት ፕሮጀክቱ ምርት ሲጀምሩ መቀጠር 
ያለበት የሰለጠነ የሰው ኃይል ብዛትና ዝርዝር ተቀምጧል፡፡በዚሁ መሠረት ቡድኑ የመስክ ምልከታ በማድረግ 
በፕሮጀክቱ ቦታ ያሉትን የሰዉ ሃይል ከዕቅዳቸዉ ጋር በማነጻጸር እንደሚከተለዉ አቅርቧል፡፡ በድርጊት መርሃ-
ግብር (TOR)  ላይ በግልጽ እንደተቀመጠዉ  የሰለጠነ የሰው  ኃይል መረጃ  ከፔይሮል የሚወሰድ ቢሆንም 
የፔሮል መረጃ ማግኘት  ስላልተቻለ  ቡድኑ ከፋይል ያገኘውን መረጃ (ዕቅድ) በመያዝ ወደ መስክ ሄዶ 
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ያለዉን የሰለጠነ የሰዉ ሃይል  በማየትና ከቃለመጠይቅ ካገኘው መረጃ ጋራ በማነጻፀር እንደሚከተለው 
አቅርቧል፡፡ 

ሠንጠረዥ 12 የሰዉ ሃይል አጠቃላይ ሁኔታ 
ተ.ቁ የሙያ ዓይነት ለመቅጠር የታቀደ ባለሙያ  ብዛት የተቀጠረ ባለሙያ ልዩነት 
1.  እርሻ ባለሙያ/አግሮኖሚስት 221 4 (217) 
2.  ሰብል ባለሙያ 14 1 (13) 
3.  የእርሻ ስራ አስኪያጅ/ፋርም ማናጀር 45 1 (44) 
4.  አሽከርካሪ/ትራክተር ኦፐሬተርስ 117 168 51 
5.  ረ/ትራክተር ኦፕሬተር 21 104 83 
6.  ተባይ አሳሽ 15 3 (12) 
7.  ሂሳብ ህሳብ ባለሙያ 127 1 (126) 
8.  መካንክ/ቴክኒክ ባለሙያ 78 1 (77) 
9.  አስተደደር ባለሙያ 52 1 (51) 
10. ገንዘብ ያዥ 34 0 (34) 
11. ፀሃፊ 55 0 (55) 
12. እቅድና ፐሮገራም ፈፃሚ 5 0 (5) 
13. ፋይናንስና ገብያ ጥናት ባለሙያ 6 0 (6) 
ድምር 790 322 (468) 
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ከላይ በሠንጠረዡና በቻርቱ እንደተገለጸው በጥናቱ ከተካተቱት ፕሮጀክቶች መካከል ከአራት ፕሮጅክቶች 
በስተቀር በጥናቱ መሠረት የግብርና ባለሙያ(አግሮኖሚስት) የቀጠሩ ፕሮጀክቶች አለመኖራቸዉን ከመስክ 
ምልከታዉ ለመረዳት ተችሏል፡፡ በአራቱ ፐሮጀክቶች ላይ ተቀጥሯል የተበሉት የእርሻ ባለሙያዎች መረጃ 
ከቃለመጠይቅ የተገኘ ሲሆን ከፔሮል ማረጋገጥ አልተቻለም፡፡ በሁሉም ፕሮጀክቶች  ታሳቢ የተደረገዉ የእርሻ 
ባለሙያ  ብዛት 221 ሲሆን አሁን ባለበት ሁኔታ 4 (2%) የማይበልጡ  ናቸው፡፡በተመሳሳይ መልኩ 45 
የእርሻ ሥራ አስኪያጆችን /ፋርም  ማናጀሮችን ለመቅጠር ታቅዶ የተቀጠረው አንድ(2%) ብቻ መሆኑ 
ተረጋግጧል፡፡  በጥናቱ ይቀጠራሉ ተብሎ የታቀዱት የተለያየ ሙያ ያላቸው (የእርሻ 
ባለሙያ/አግሮኖሚስት፤የእርሻ ስራ አስኪያጅ/ፋርም ማናጀር፤ሰብል ባለሙያ ፤ የሂሳብ ባለሙያ፤ገንዘብ ያዥ፤ፀሃፊ፤ 
መካንክ/ቴክኒክ) የሰው  ኃይል በጥናቱ መሠረት ያልተቀጠሩ መሆናቸውና በዚህ ረገድ ትልቅ ክፍተት መኖሩን  
ከፋይልና ከመስክ ምልከታ ያገኘነው  መረጃ  ያመለክታል፡፡  

በአጠቃላይ የሰለጠነ የሰው  ኃይልን በተመለከተ የታዩ ክፍተቶች፡- 

 በፕሮጀክት  ቦታ የሚገኙ  ሰዎች ስለ ፕሮጀከት እውቀት የሌላቸው  መሆናቸዉና በዚህ 
ሪፖርት የተካተቱትን  ፕሮጀክቶች የሚያስተዳድሩ (ፋርም ማናጀርስ)  ግለሰቦች  በትምህርት 
ያልታገዙ መሆናቸውን ፤ 

 አንድም ፕሮጀክት በጥናቱ የታቀደውን የሰዉ ሃይል አሟልቶ የሚገኝ  አለመሆኑ፤ 
 አብዛኞቹ ተበዳሪዎች  ለሰዉ ሃይል ባላቸዉ የተዛባ አመለካከት ምክንያት ባለሙያ ለመቅጠር 

ፍቃደኛ ስላልሆኑ የእርሻ ፕሮጀክቶቹ በባህላዊ አካሄድ እየተመሩ መገኘታቸዉ፤ 
 ፕሮጀክቶቹ ለአዳዲስ ተመራቂዎችም ሆነ ለሌላ የማህበረሰብ ክፍል የሥራ ዕድል መፍጠር 

የሚጠበቅባቸዉ ቢሆንም አሁን ባለበት ሁኔታ በስፋት ይህን  ያላደረጉ በመሆናቸዉ ከዘርፉ 
የሚጠበቀዉ ያህል ከፕሮጀክቶቹ አለመገኘቱ፤ 

 በፕሮጀክቱ ቦታ ያሉት  የትራክተር ኦፕሬተሮች  ያለ ብቃት ማረጋገጫ መንጃ ፊቃድ 
የሚያሽከረክሩ መሆናቸው፤ ይህም የባንኩን ንብረት ለዓደጋ የሚያጋልጥ መሆኑ፤ 

 የሠራተኞች (በተለይም ግዛዊ ሠራተኞች)  አያያዝን በተመለከተ ንጹህ የመጠጥ ውሃ አቅርቦት 
ያለመኖሩን እንዲሁም የህክምና  አገልግሎት የማይደረግላቸው መሆኑን የመስክ ምልከታ 
ባደረግንበት ወቅት ለመገንዘብ ችለናል፡፡በመስክ ምልከታ ወቅት  እንደተመለከትነው በሁለት 
ፕሮጀክቶች ካምፕ ዉስጥ ታመዉ የተኙት ሠራተኞች ወደ ህክምና አገልግሎት ያልተወሰዱ 
መሆኑን ተገንዝበናል፡፡ 

8.5.2 የመረጃ አያያዝ 
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የመረጃ ዉሳኔዎችን ለመወሰን፤ እቅዶችን ለማዘጋጀት እና የሥራ እንቅስቃሴዎችን ለመቆጣጠር በጣም አስፈላጊና 
ቁልፍ መሣሪያ መሆኑ ይታወቃል፡፡ በባንኩ የብድር ፖሊሲ ባለሀብቶች መረጃን በአግባቡ መያዝ እንዳለባቸዉ 
ተጠቅሷል፡፡ ይሁን እንጂ ከመስክ ምልከታ ባገኘነው መረጃ መሠረት ሁሉም ፕሮጀክቶች የመረጃ አያያዝ 
ሥርዓትም ሆነ የያዙት መረጃ አለመኖሩን ተገንዝበናል፡፡ 

8.6 የግብአቶች አጠቃቀም 
የእርሻ ፕሮጀክቶችን ምርትና ምርታማነትን ለማሻሻል የዘመናዊ የቴክኖልጂ ውጤቶችን (ምርጥ ዘር፣ ማደበሪያ፣ 
የአረምና የበሽታ የመከሊከያ መድሃኒቶች) መጠቀም አስፈሊጊ ነዉ፡፡ ቡድኑ በመስክ በመገኘትና ለደንበኞችን 
ቃለመጠይቅ በማድረግ የግብአቶች አጠቃቀም በተመለከተ ያገኘውን መረጃ እንደሚከተለው አቅርቧል፡፡ ከመስክ 
በተገኘው መረጃ መሠረት 50 የሚሆኑ ፕሮጀክቶች  የእርሻ የግብአቶችን  እንደሚጠቀሙ የገለጹ  ሲሆን ወደ 
60 የሚሆኑ ፕሮጀክቶች  የእርሻ የግብአቶችን ስለ መጠቀማቸው መረጃ አልተገኘም፡፡  
የግብአቶች  አጠቃቀምን በተመለከተ  የአቅም ውስንነትና የአቅርቦት እጥረት  እንደ ዋና  ችግር 
ተገልጸዋል፡፡ምርጥ/የተሸለ ዘርን በአግባቡ አለመጠቀም በሰሊጥ እና ጥጥ ምርትና ምርታማነት እንዲሁም  ጥራት 
ላይ ከፍተኛ አለታዊ ተፅዕኖ ያስከትላል፡፡ ከዚህም የተነሳ አብዛኛዎቹ የእርሻ ፕሮጀክቶች የታቀደዉን ያህል  
ምርት የማያገኙ ከመሆናቸዉ በላይ  ገበያው የሚፈልገዉን የጥራት ደረጃ የማያሟሉ በመሆናቸው ለገቢያ 
ችግርም እንዲጋለጡ አድርጓል፡፡ 

8.7 ምርትና ምርታማነት 
ዘመናዊ የእርሻ ሥራ ከባህላዊ ከሚለይባቸዉ ምክንቶች መካከል በትንሽ መሬት ላይ ብዙ ምርት ማምረት 
ነዉ፡፡ በእርሻ ፕሮጀክቶች ጥናት ታሳቢ የተደረገዉ የሰብል ዓይነት ሰሊጥና ጥጥ ሲሆን በዕቅድ የተያዘዉ ምርት 
ሰሊጥ 7 ኩንታል እና ጥጥ 22 ኩንታል በሄክታር መሆኑ ከዲስትሪክቶች ያገኘነዉ መረጃ ያሳያል፡፡ ቡድኑ 
ይህን መረጃ ይዞ ወደ መስከ በመሄድ ከደንበኞችና በቦታዉ ከተገኙት ሰዎች ስለ ፕሮጀክቶቹ ምርትና 
ምርታማነት መረጃ ሰብስቧል፡፡ ከመስክ የ37 ፕሮጀክቶች የጥጥ ምርትና የ26 ፕሮጀክቶች የሰሊጥ ምርት 
መረጃ የተገኘ ሲሆን ለሌሎች ፕሮጀክቶችን በተመለከተ መረጃ አልተገኘም፡፡ የተገኘውን መረጃ በመነሻነት 
በመውሰድ ምርትና ምርታማነት በተመለከተ የፕሮጀክቶች አፈጻጸም  ከዕቅዳቸው ጋር በማነጻጻር በሚከተለው 
ሠንጠረዥና ቻርት ውስጥ ቀርቧል፡፡ 

ሠንጠረዥ 13 አጠቃላይ ምርትና ምርታማነት (ኩንታል/ሄክታር) 
ተ.ቁ የሰብል 

ዓይነት  
ዕቅድ  እየተገኘ ያለዉ ምርት  

ከፍተኛ  
እየተገኘ ያለዉ ምርት  
ዝቅተኛ  

አማካይ ዉጤት  
 

1. ጥጥ  22 15 0.7 4.8 
2. ሰሊጥ  7 8 0.03 1.5 
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ቻርት 13 አጠቃላይ ምርትና ምርታማነት (ኩንታል/ሄክታር) 

 

ከሠንጠረዡና ከቻርቱ ለመረዳት እንደሚቻለዉ የጥጥ ምርት በዕቅድ (ጥናት) የተያዘዉ በሄክታር 22 
ኩንታል ለማምረት ሲሆን ፤አሁን የተገኘዉ  አማካይ ዉጤት   በሄክታር 4.8 ኩንታል የማይበልጥ 
መሆኑ ታዉቋል፡፡ በተመሳሳይ መልኩ የሰሊጥ ምርት በዕቅድ (ጥናት) የተያዘዉ በሄክታር 7 ኩንታል 
ለማምረት ሲሆን ፤አሁን የተገኘዉ አማካይ ዉጤት በሄክታር 1.5 ኩንታል የማይበልጥ መሆኑ 
ታዉቋል፡፡ ይህ ዉጤት በፕሮጀክቶች ጥናት ወቅት ታሳቢ ከተደረገዉ  አንጻር  በጣም ዝቅተኛ ሲሆን 
እርሻዉም ዘመናዊ ነዉ ለማለት ያስቸግራል፡፡ በኋላቀር የእርሻ አተራረስ ከሚያርሱ ገበሬዎች ጋር ስነጻጸር 
የፕሮጀክቶቹ ምርታማነት ዝቅተኛ ነዉ፡፡ 

 
ሠንጠረዥ 14 ምርትና ምርታማነት በፕሮጀክት ብዛት 

ተ.ቁ የሰብል ዐይነት 
ጥጥ 
(ኩንታል/ሄክታር) 

የፕሮጀክት 
ብዛት  

ሰሊጥ 
(ኩንታል/ሄክታር) 

የፕሮጀክት ብዛት 

1. 6 በታች  24 6 በታች  25 
2. 6- 11 12 6- 7 0 
3. 12-16 1 7-10 1 
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ዕቅድ እየተገኘ ያለዉ ምርት  ከፍተኛ እየተገኘ ያለዉ ምርት  ዝቅተኛ አማካይ ዉጤት 

ጥጥ 
ሰሊጥ 
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4. 17-22 0   
ድምር 37  26 

 
ከላይ በሠንጠረዡ እንደተገጸው 24 ፕሮጀክቶች  ከ6 ኩንታል በታች ፤12 ፕሮጀክቶች  ከ6- 11 ኩንታል  
በሄክታር ጥጥ ያመረቱ ሲሆን አንድ ፕሮጀክት ብቻ በሄክታር 15 ኩንታል እያመረተ መሆኑ ከመስክ ያገኘነው 
መረጃ ያሳያል፡፡  
በተመሳሳይ መልክ የሰሊጥ ምርትን በተመለከተ 26 ፕሮጀክቶች በሄክታር ከ6 ኩንታል በታች እያገኙ መሆኑና 
አንድ ፕሮጀክት ብቻ በሄክታር 8 ኩንታል እያገኘ መሆኑ ተገንዝበናል፡፡ ይህ የምርታማነት መጠን በጥናቱ 
ከተያዘው ዕቅድ ጋር ሲነጻጻር እዚህ ግባ የሚባል ውጤት አይደለም ፡፡ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ለምርት ማነስ የሚጠቀሱ  ችግሮች   

 አብዛኛዎቹ ፕሮጀክቶች አሁን ባለበት ሁኔታ በጥናቱ የተጠቀሰውን የሰብል ዓይነት  እያመረቱ 
አለመሆናቸዉ፣ ጥቂቶቹ በከፊል (በትንሽ ሄክታር ) ብቻ በጥናቱ የተጠቀሰውን ሰብል እየዘሩ መሆኑና  
በምርት ደረጃ በጥናቱ ከተጠቀሰው ጋር የማይነፃፀር ውጤት እየተገኝ እንደሆነና ምርቱም በጣም 
ዝቅተኛ ነው፡፡ከዚህም የተነሳ አብዛኛዎቹ የእርሻ ፕሮጀክቶች የታቀደዉን ያህል  ምርት የማያገኙ 
ከመሆናቸዉ በላይ  ገበያው የሚፈልገዉን የጥራት ደረጃ የማያሟሉ በመሆናቸው ለገቢያ ችግር 
ተጋልጧል፡፡ 

 የፕሮጀክት ጥናት ችግር፤ እርሻው እየተሠራ ያለው በሙከራ (trial and error) መሆኑን 
እና   አፈሩ ለምን ዓይነት ሰብል እንደሚመች በአግባቡ ባለመጠናቱ  ባለሃብቱ  ሰብል  በመቀያየር  
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እየሞከሩ መሆኑን  አንዳንድ ባለሃብቶች ተናግረዋል፡፡ በተጨማሪም የዝናብ ስርጭት ሁኔታ በትክክል 
የማይታወቅ መሆኑ፣ የትኛውን ሰብል በየትኛው ጊዜ መዘራት እንዳለበት አለመታወቁ፣ 

 በአጠቃላይ የፕሮጀክት ጥናት ችግር ፤ግብአቶችን በአግባቡ አለመጠቀም፤ የግብርና በለሙያ አለመኖር 
፤የባለሀብቱ ትኩረት ማነስ፤ የባንኩ ክትትል አነስተኛ መሆን፤ ለዝቅተኛ ምርት እንደ ምክንያት ሊጠቀስ 
ይችላል፡፡ 
8.8 የብድር አከፋፈል 

ሠንጠረዥ 15 የብድር አሰባሰብ ሁኔታ  
ተ.ቁ  ጠቅላላ ብድር ዉዝፍ የተሰበሰበ ብድር 

1.  ዋና    1,417,905,004.89  244,532,394.41 79,743,176 
2.  ወለድ       263,076,854.52  274,332,266.97 
3.  የቅጣት ወለድ  1,434,789.75 

ድምር     1,680,981,859.41  520,299,451.13 
              

ቻርት 15 የብድር አሰባሰብ ሂደት 

 

ከላይ በሠንጠረዡና ቻርቱ እንደተቀመጠው ጥናቱ እስከተደረገበት ጊዜ ድረስ በጥናቱ የተካተቱ ፕሮጀክቶች 
ጠቅላላ የብድር መጠን (ወለዱን ጨምሮ) 1,680,981,859 ብር ሲሆን  ከዚህ ዉስጥ መሰብሰብ 
የነበረበት የብድር መጠን 520,299,451 (ውዝፍ) ብር ቢሆንም  የተሰበሰበዉ የብድር መጠን ግን 
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79,743,176 ብር (15%)  ቢቻ መሆኑ  ታዉቋል:: ይህ አሃዝ የሚያሳየዉ ብድሩ ግዜውን ጠብቆ 
በአግባቡ እየተሰበሰበ አለመሆኑና አጠቃላይ የብድር አስተዳደሩ (Loan Admnistration)  ደካማ 
ሲሆን፤ ለዚህ እንደ ችግር ሊነሳ የሚችለዉ ብድሩ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ለሌላ ዓለማ መዋሉ፤ የክትትል 
ማነስ፤ የበለሃብቱ ትኩረት ማነስና የመሳሰሉት ይጠቀሳሉ፡፡ ይህ ችግር  ለባንኩም ህልውና አሳሳቢ በመሆኑ 
ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ ጉዳይ ነው፡፡ 
9. ፕሮጀክቶቹን ያጋጠሙ ችግሮች 

9.1 የፕሮጀክት ክትትል ማነስ 
በጋምቤላ ዲስትሪክት ያሉ ሠራተኞች በእነሱ ሥር የሚተዳደሩትን ፕሮጀክቶች በወረቀት ላይ ብቻ  የሚያዉቁ 
መሆናቸዉና ፕሮጀክቶቹ ያሉበትን ቦታ በትክክል አለማወቃቸዉን ተገንዝበናል፡፡ በተለይ ክትትልን በተመለከተ 
ፕሮጀክቶቹ የሚገኙት በጋምቤላ ክልል ሲሆን በሌላ በኩል ብድሩ በጂማ ዲስትሪክት ተፈቅዶ በመለቀቁ  
ለፕሮጀክት ክትትል  አስቸጋሪ አድርጓል፡፡ ይሁን እንጂ ፕሮጀክቶቹ ወደ ጋመቤላ ዲስትሪክት ከተላለፉ በኋላ 
በዲሰትሪክቱ በኩል አስፈላጊዉ ክትትል አለመደረጉን ተገንዝበናል፡፡ ከደንበኞች ያገኘነዉ መረጃ 
እንደሚያመለክተዉ ዲስትሪክቱ ፕሮጀክቶችን የማይከታተልና የት እንዳሉም የማያዉቅ መሆኑንና አብዛኛዎቹ 
ፕሮጀክቶች  የመስክ ምልከታ ከተደረገላቸዉ ከአንድ ዓመት በላይ ሆኗቸዋል፡፡ በተጨማሪም አንዳንድ 
ባለሃብቶች የእርሻ ሥራ ትቶ በመሄዳቸዉ የፕሮጀክቶቹ  ሀብት(የእርሻ መሳሪያና ተከታዎቻቸዉ እንዲሁም 
የህንጻ ግንባታ) በክትትልማነስ ምክንያት ለብልሽት እየተዳረጉ መሆኑ ከመስክ ምልከታ ለመረዳት ተችሏል፡፡ 
ስለዚህ የክትትል ማነስ ለፕሮጀክቶቹ ውድቀት  የአንበሳዉን ድርሻ ይይዛል፡፡  

9.2 የፕሮጀክት አመራርና የሰው ኃይል ችግር  
በቂ የሆነ የሰው ኃይል አለመመደብና ከቅርብ ሆኖ ፕሮጀክቶችን አለመከታተል፤ የእርሻ ሥራ በአግባቡ 
አለመምራት ለፕሮጀክቶቹ ውድቀት ወይም ውጤታማ አለመሆን እንደ ምክንያት ልወሰድ ይችላል፡፡ ከመስክ 
ምልከታ ለመገንዘብ እንደ ተቻለው ፕሮጀክቶቹ የባለሃብቱን ትኩረት ያላገኙ መሆናቸዉ፤ ብዙ ብር ፈሶባቸዉ 
የተገነቡት ህንጻዎች በጊዜ ባለመጠናቀቃቸዉ የተነሳ ለብልሽት አየተዳረጉ መሆኑ፤ በየቦታዉ የተጣለዉን 
የፕሮጀክቱን (የባንኩን) ንብረት አለመሰብሰብና በቂ ክትትል አለማድረግ የሚጠቀሱ የፕሮጀክት አመራር 
ችግሮች ናቸዉ፡፡ 

9.3 የፕሮጀክቶች ጥናት ችግር 
በጋምቤላ ክልል በዝናብ የሚለሙ የእርሻ ፕሮጀክቶች እንዲያመርቱ ታሳቢ የተደረገዉ የሰብል ዓይነት ጥጥና 
ሰሊጥ መሆኑ ይታወቃል፡፡ ሆኖም ግን ፕሮጀክቶቹ ያሉበት ድረስ በመሄድ ከመስክ ምልከታና ከቃለ መጠይቅ 
ያገኘነው መረጃ እንደሚያመለከተው ሁሉም ፕሮጀክቶች  በጥናቱ የተጠቀሰውን  የሰብል ዓይነት እያመረቱ 
አለመሆናቸዉ፣ ጥቂቶቹ በከፊል (በትንሽ  ሄክታር ላይ) ብቻ በጥናቱ የተጠቀሰውን ሰብል እየዘሩመሆናቸው 
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ለመረዳት ተችሏል፡፡ ከባለሃብቶቹ እንደ ችግር የሚነሱ ምክንያቶች እርሻ  እየተሠራ ያለው በሙከራ (trial 
and error) እንደደሆነና አፈሩ ለምን ዓይነት ሰብል እንደሚመች በአግባቡ ባለመጠናቱ ነዉ፡፡ 
በተጨማሪም የዝናብ ስርጭት ሁኔታም በትክክል የማይታወቅ መሆኑ፣ የትኛውን ሰብል በየትኛው ጊዜ መዘራት 
እንዳለበት አለማታወቁ  የፕሮጀክት ጥናት ላይ  ጥያቄ የሚፈጥር ነው፡፡ 
 

9.4 የገቢያ ትስስርና የአቅርቦት ችግር   
አንዳንድ ባለሃብቶች እንደገለጹት ምርታቸው ትንሽ ቢሆነም ገበያ ባለመኖሩ የተመረተውን ምርት መሸጥ 
አለመቻላቸውን  እንደ ችግር አንስተዋል፡፡ ለዚህ እንደ ችግር የሚጠቀሰው የምርት የጥራት ጉድለት፤ እየተመረተ 
ያለው ምርት ጥራቱ በጣም ዝቅተኛ ከመሆኑ የተነሳ በገበያ ተቀባይነት ማጣቱን  በተለይም  የጥጥ ማዳመጫ 
በክልሉ ባለ መኖሩ   ለብዙ አለ አስፈላጊ ወጪ  እየተዳረጉ መሆናቸውን ጨምሮ ገልጸዋል፡፡ በተመሳሳይ  
መልኩ  በአከባቢው የምርጥ ዘር አቅርቦት ችግር መኖሩና እየቀረበላቸው ያለውም ዘር ቢሆን በጣም ረጅም 
አመት ያስቆጠረ መሆኑን ተገልጸዋል፡፡ 
 

9.5 የአመለካከት ችግር 

አብዛኛዉ የፕሮጀክት ወጪ የሚሸፈነዉ በባንኩ ብድር በመሆኑ በባንኩ ብር የተገዙትን የእርሻ ትራክተሮችንና 
መኪናዎች፤ የተገነቡትን ግንባታዎች እንደራሳቸዉ ንብረት አድረጎ መያዝና ከብልሽት መጠበቅ ላይ ትልቅ 
ክፍተት መኖሩና ይህም ከአመለካከት ችግር የመነጨ መሆኑን ተገንዝበናል፡፡ በተጨማሪም የተሰጠዉን ብድር 
በአግባቡ ሳይጠቀሙ አሁንም ከባንኩ ተጨማሪ ብድር የመፈለግ አዝማሚያ ማሳየትና ይህ ካልሆነ ብድሩን 
ለመክፈል ፍቃደኛ አለመሆን ከባለሀብቱ የሚንጸባረቁ የአመለካከት ችግሮች ናቸዉ፡፡ በተመሳሳይ መልኩ 
በባንኩ ሠራተኞችም በኩል የሚንጸባረቀዉ አመለካከት ባንኩን ከመወገን ይልቅ የደንበኞችን ድክመት በመሸፈን 
የተሳሳተ ሪፖርት የማቅረብ አዝማሚያ ማሳየት፡ 

9.6 የቤተሰብ ፕሮጀክቶች  ችግር 

ቡድኑ ከመስክ ምልከታ ያገኘው መረጃ እንደሚያመለክተው ችግር ከታየባቸው ፕሮጀክቶች መካከል የቤተሰብ 
ፕሮጀክቶች የሚጠቀሱ ናቸው፡፡ እንደ ምሳሌ ገ/ሂወት ተስፋዬ ፤ሑሪያ ይክኖ ፤ ሊዲያ ገ/ሂወት (ባል 
፤ሚስት እና ልጅ)፤ አክሱማዊት ይክኖ(የሚስት እህት)፤ ዮሐንስ መረሳ (የአክሱማዊት ይክኖ ባል) አንድ 
ቤተሰብ ሲሆኑ አምስቱም ፕሮጀክቶች በባንኩ ፋይናነስ የተደረጉ ሆኖ አራቱ (ገ/ሂወት ተስፋዬ፤ ሑሪያ 
ይክኖ፤አክሱማዊት ይክኖ እና ዮሐንስ መረሳ) አፈጻጸማቸው በጣም ዝቅተኛ መሆናቸውን ከባለሙያ ሪፖርትና 
ከመስክ ምልከታ ለመረዳት ችለናል፡፡  
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በተመሳሳይ መልኩ ሌላ የቤተሰብ ፕሮጀክት (ፋንታሁን ቢያድግልኝ፤ ነጋ ቢያድግልኝ፤ ዕርጥቤ ቢያድግልኝ) 
የአንድ ቤተሰብ ናቸው፡፡ የነዚህ ባለሃብቶች የእርሻ እንቅስቃሴ ጥሩ ቢሆንም ሁሉም የባንኩን ብድር እየከፈሉ 
አይደለም፡፡ እንዲሁም ሙሉብርሃን ደሳለኝ እና ሙሉ ብርሃን አግሮ ቢዝነስ ሁለቱም የአንድ ቤተስብ 
ፕሮጀክት ሲሆኑ በፕሮጀክቱ ላይ ያለው እንቅስቃሴ በጣም ደካማ መሆኑ ከመስክ ምልከታ ለመረዳት 
ተችሏል፡፡ በተጨማሪም ንጉስ ሲሳይ እና ዩብሮ ኢንጂነሪንግ ሁለቱም ፕሮጀክቶች የአንድ ባለሃብት ሲሆኑ 
እንቅስቃሴያቸውን በተመለከተ በተለይ ዩብሮ ኢንጂነሪንግ  በፕሮጀክቱ ቦታ ምንም ዓይነት የሰው ኃይልም 
ሆነ የእርሻ ማሽነሪዎች አለመኖራቸው ከመስክ ምልከታ ለመረዳት ትችሏል፡፡ ከላይ የተዘረዘሩት  እንደ ምሳሌ 
የሚነሱ ሲሆን የዘመድ (የቤተሰብ)ፕሮጀክቶች ከዚህ በላይ ሊሆኑ ይችላሉ፡፡  

9.7 የብድር መያዣ ደካማ መሆን   
በባንኩ ፖሊሲ በግልጽ እንደተቀመጠው ፕሮጀክቱን ጨምሮ የፕሮጀክቱ ማንኛውም ቋሚ ንብረት ለብድሩ እንደ 
መያዣ የሚቆጠር መሆኑ ይታወቃል፡፡ ይሁን እንጂ በጋምቤላ ክልል ያሉ በባንኩ ፋይናንስ የተደረጉ ፕሮጀክቶች 
የብዙ መኪናና የእርሻ ትራክተር ሊብሬ በባንኩ ሥም ባለመመዝገቡ፤ እንዲሁም የመድን ዋስትና ሽፋን 
ያልተገባለቸዉ ባርካታ ፕሮጀክቶች መኖራቸዉ፤ በተጨማሪም ብዙ መኪናና የእርሻ ትራክተሮች በቦታ 
ባለመገኘታቸዉና የይዞታ ማረጋገጫ በፋይል ውስጥ ባለመገኘቱ ምክንያት መገዛታቸዉም የማይታወቅ በመሆኑና፤ 
በቦታ ያሉትም በጥንቃቄ ባለመያዛቸዉ ፤ግንባታዎች ባለመጠናቀቃቸዉና በመፍረሳቸዉ ፤የመሬት ልማቱ ከወጣዉ 
ወጪ ጋር የማይመጣጠን በመሆኑ የብድር መያዣቸው ደካማ ነው ማለት ይቻላል፡፡ በተለይ የዲማ ሮዝ 
የተቀናጀ እርሻ ልማት የይዞታ ማረጋገጫ በፋይል ውስጥ አለመገኘቱ እንደ ትልቅ ክፍተት ተለይቷል፡፡  

9.8 የደንበኛህን ዕወቅ ጥናት ችግር (KYC-know your customer) 
በጋምቤላ ክልል ያሉ በባንኩ የብድር ድጋፍ የተደረገላቸዉ ፕሮጀክቶች ከመጀመሪያ የደንበኛህን ዕወቅ ጥናት 
ችግር እንዳለባቸዉ በዲስትሪክቱ ያሉ የተበላሸ ብድር ደረጃ ዉስጥ የገቡ ከ100 በላይ የሚሆኑ ፕሮጀክቶች 
ምስክሮቸ ናቸዉ፡፡ የደንበኞች ባህሪይና ሌሎች ተዛማች ጉዳዮች በጥንቃቄ ባለመጠናቱ ምክንያት ባለሃብቱ 
ከልማቱ ሳይሆን ከብድሩ ሂደት (የባንኩን ክፍተት) የመጠቀም አዝማሚያ አሳይቷል፡፡ ባንኩ የደንበኛህን ዕወቅ 
ጥናት ተጠቅሞ እንደዚህ ዓይነቶቹን ደንበኞች መለየትና አስፈላጊዉን እርምጃ መዉሰድ ሲችል ይህን በለማድረጉ 
አሁን የሚታየዉ ችግር ሊከሰት ችሏል፡፡ ቡድኑ የብድር ፋይሉን ለማየት በቂ ጊዜ ባይኖረዉም የደንበኞች 
መዋጮ በትክክል ተዋጥቶ በሥራ ላይ ዉሏል የሚል ግምት የለዉም፡፡    

9.9  ፕሮጀክቶችን ጥሎ መጥፋት   

በመስክ ምልከታ ወቅት እንደተመለከትነዉ 16 ባለሀብቶቸ ፕሮጀክቶችን ጥሎ የጠፉ ሲሆን ፤ 
እነዚህም ሑሪያ ይኩኖ አሰፋ፤ ሜሪ አግሮ ቢዝነስ፤ ኬቲ መካናይዝድ  እርሻ ኃ/የተ/የግ/ማ፤ ለገሰ 
አግሮ ኢንዱስትሪ፤ ሚካኤል ሲሳይ፤ ተሻለ ኮለሌ፤ ሃሸንጌ አግሮ ቢዝነስ፤ ተክሉ ማሞ፤ ኦፓኛ ባ-
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ኣቦድ ኣግሮ ኢንዳስትሪ፤ ደመርከስ አግሮ እንዱስትሪ፤ ሚሊዮን ካሳሁን፤ አልዌሮ አግሮ ቢዝነስ፤ 
ገ/ሂወት ተስፋዬ፤ ሙሉብርሃን ደሳለኝ፤ ንጉስ ሲሳይ እና ሙሉብርሃን አግሮ ቢዝነስ ናቸዉ፡፡ የእነዚህ 
ፐሮጀክቶች የእርሻ ትራክተሮችና ተከታዎቻቸዉ ባለቤት እንዳሌላቸዉ በየቦታዉ የተጣሉ በመሆናቸዉ 
የጂማና የጋምቤላ ዲስትሪክቶች ተጠያቂዎች ናቸዉ፡፡ 

 
 
 
 
 
    
 

9.10 የብድር አጠቃቀም ችግር (ብድሩን  ለተባለለት አላማ አለማዋል) 

የብድር አጠቃቀም በተመለከተ የሚከተሉት ብድሩ ለተባለለት አላማ አለመዋሉን አመልካች ሁኔታዎች 
ናቸዉ፡- 

 ሁሉም ፕሮጀክቶች በጥናቱ የተቀመጠዉን የሰብል ዓይነት አለማምረታቸዉ፤  
 በደንበኛው መዋጮም ይሁን በባንኩ ብድር የተገዙት መኪናዎችና ትራክተሮች ለፕሮጀክቱ አገልግሎት 

ብቻ አለመዋላቸውና በቦታዉ አለመገኘታቸዉ ፤ 
 ጥቅት ፕሮጀክቶች 50%  የግንባታ ብር የተለቀቀላቸው ቢሆንም አስከ አሁን ያልጀመሩ መሆናቸዉ፤  
 በጥናቱ ታሳቢ የተደረገዉ የሰዉ ኃይል አለመቀጠሩ፤ እና  
 አስከ አሁን ባለ ጊዜ ውስጥ የመሬት ልማት ሙሉ በሙሉ መጠናቀቅ ሲገባው ያልተጠናቀቀ 

በመሆኑ፡፡  
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9.11 የፖሊሲ ጥሰት 
 ከሰተ ባህታ የሚባል ባለሃብት (በላሬ ወረዳ የሚገኝ) ከግማሽ በላይ የሚሆነዉ መሬቱ ውሃ የሚተኛበት 

ሆኖ በባንኩ የብድር ድጋፍ የተደረገለት በመሆኑ የብድር አሰጣጡ ላይ ችግር መኖሩንና ውሃ የሚተኛበትን 
መሬት በዝናብ እንዲለማ ብድሩን ያቀረበ፤ ያጠና፤ እንዲሁም ያጸደቀዉ አካል ተጠያቂ መሆን አለበት፡፡ 
ከላይ የተገለጸዉ እንደ ምሳሌ የሚነሳ ሲሆን ዉሃ የሚተኛባቸዉ ፕሮጀክቶች ከዚህ በላይ ናቸዉ፡፡ 

  
9.12 የሠራተኞች ችግር  

በዲስትሪክቱ (ጋምቤላ) ዙሪያ የታዩ ችግሮች 
ከደንበኞች ጋር ተስማምቶ የመስራት ብቃት ማነስ፤ በደንበኞች መካከል አድሎ ማድረግ፤ 
የተበላሹ እና ፕሮጀክቱን ጥሎ በጠፉት ላይ እርምጃ ያለመውሰድ፤ በዲስትሪክቱ ሥር ያሉትን 
ሠራተኞችን የማስፈራራት፤ በስሩ ላሉት የቅርንጫፍና የቡድን ሥራ አስከያጆች የተቋቋመው 
ቡድን ወደ ሥፍራው ከሄደ በኋላ ከዲስትሪክቱ ሥራ አስከያጅ እውቅና ውጪ ምንም 
ዓይነት እንቅስቃሴ እንዳያደርጉ የማስፈራሪያ ድብዳቤ መጻፉን ተገንዝበናል፡፡ 

በሠራተኞች (ጋምቤላ) ዙሪያ የታዩ ችግሮች 
ኮንታክት ኦፊሰሮች ፕሮጀክቶች ያሉበትን ቦታ አለማወቅ እና ፕሮጀክቶቹ ወዳሉበት ሥፍራ 
በመሄድ ያሉበትን ደረጃ በማወቅ ትክክለኛዉን መረጃ በማቅረብ የተሰጣቸዉን ኃላፊነት  
በብቃት እየተወጡ አይደለም፡፡ 
ከፋይል ያገኘነው የእርሻ ማሽነሪ ግምት መረጃ(ሑሪያ ይኩኖ አሰፋ)እንደሚያሳየው ትራክተሩ 
እና ተከታዮቻቸው በቦታ እንደሚገኙና የግምታቸውን ውጤት ብር 1.7 ሚሊየን የተገመተ 
መሆኑን የተገነዘብን ቢሆንም ወደ መስክ በሄድንበት ወቅት የተመለከትነው በቦታ ምንም 
ዓይነት ትራክር አለመኖሩን አረጋግጠናል፡፡ ይህን የግምት ሥራ የሠራው መሃንድስ በቡድኑ 
ተከቷል፡፡ 

10. የመፍትሄ አቅጣጫ (ምክረ ሃሳብ) 
ፕሮጀክቶቹ ከተቋቋሙበት ዓላማ ዉስጥ የሥራ ዕድል መፍጠር፤ የዉጭ ምንዛሪ ማሰገኘት/ማስቀረት እና 
የመንግሥትን ገቢ ማሳደግ (በግብር መልክ) በዋናነት የሚጠቀስ ሲሆን ፕሮጀክቶቹ ይህን ዓላማ እንዳያሳኩ 
ብዙ ችግሮችና ተግዳሮቶች መኖራቸዉ የማይካድ ሃቅ ነዉ፡፡ የፕሮጀክቶች  ዉድቀት  የብዙ ነገር ድምር 
ዉጤት በመሆኑ  እያንዳንዱን ፕሮጀክት  በተናጥል በማየትና  ትክክለኛዉን  ችግሮቻቸዉን በመለየት  
እንዲሁም  ለችግሮቹም ትክክለኛ መፍትሄ  በመስጠት ፕሮጀክቶችን ወደ ታለመላቸዉ  ግብ ማምጣት 
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አስፈላጊ ነዉ፡፡ ስለዝህ ቡድኑ ከባለሙያ ሪፖርትና ከመስክ ያገኘዉን መረጃ ተንተርሶ የታዩትን ክፍተቶች 
ለማስተካከል ይረዳ ዘንድ የሚከተሉትን የመፍትሄ አቅጣጫ አስቀምጧል፡- 

 ፕሮጀክቶቹ ለገቢያ በቂ ምርት ማቅረብ ፤ለተመራቂዎችም የሥራ ዕድል መፍጠር ለማህበረሰቡ ዘመናዊ 
የእርሻ አመራር ሽግግር ማድረግ የሚጠበቅባቸዉ ቢሆንም አሁን ባለበት ሁኔታ በስፋት ይህን 
ያላደረጉ በመሆናቸዉ ከፕሮጀክቶቹ የሚጠበቀዉ ያህል ተገኝቷል ለማለት አይቻልም፡፡ ይህን ችግር 
ለመፍታት ለፕሮጀክቶቹ ትኩረት ሰጥቶ በቅርብ ርቀት መከታተል፤አስፈላጊዉን የእርሻ ባለሙያ 
ሟሟላት ፤የእርሻ መሳሪያ አያያዝን ማስተካከል፤ ብቁ የእርሻ ሥራ አስኪያጅ መቅጠር፤ ያልተጠናቀቁ 
ግንባታዎችን ማጠናቀቅ፤ በባንኩ ብድር ወይንም በደንበኞች መዋጮ የተገዙትን ተሸከርካሪዎችን  
ለፕሮጀክቱ ዓላማ ብቻ ማዋል ከባለሀብቱ የሚጠበቅ ተግባር ነዉ፤ 

 በዘመናዊ የእርሻ ሥራ  ውስጥ የሰው ኃይል በተለይ የሰለጠነ የሰው ኃይል  የሚጫወተው ሚና 
ከፍተኛ በመሆኑና የሰለጠነ የሰው ኃይል  ሳይኖር የግብርናን ሥራ ማዘመንና  ወደ ውጤት 
ማምጣት  ስለማይቻል ባለሃብቱ ይህን ተገንዝቦ በፕሮጀክቱ ጥናት መሠረት አስፈላጊውን የሰው 
ኃይል ማሟላት እንዳለበት የዝህ ጥናት ዉጤት ያመለክታል፡፡ በሌላ በኩል ባንኩና ባለድርሻ አካላት 
ይህን ችግር ለመቅረፍ ከፍተኛ ክትትል ማድረግ ይጠበቅባቸዋል፤ 

 ፕሮጀክቱና የፕሮጀክቱ ማንኛውም ንብረቶች  እንደ ብድር መያዣ ስለሚቆጠሩ በቦታ ያሌሉትን 
የእርሻ መሣሪያዎችና መኪናወች እንዲሰበሰቡና   በቦታ ያሉትም  በአግባብ እንዲያዙ  ባንኩ ከፍተኛ 
ክትትል ማድረግ አለበት፡፡ በተጨማሪም ባንኩና ባላድርሻ አካለት በመቀናጀት እርሻ ጥሎ በሄዱት 
ባለሀብቶች ላይ አስተማሪ እርምጃ  በመዉሰድ፤  የሕዝብ ሀብት የሚመለስበት መንገድ ቢፈለግ፤ 

 ዲስትሪክቱ ወይም ኮንታክት ኦፊሰሮች  ፕሮጀክቶችን በወረቀት ላይ ብቻ  ከማወቅ   ፕሮጀክቶቹ  
ወዳሉበት ሥፍራ በመሄድ  ያሉበትን ደረጃ በማወቅ  ትክክለኛዉን  መረጃ  በማሰባሰብና የእርምት 
እርምጃ  በመዉሰድ   የተሰጣቸዉን  ኃላፊነት  በብቃት እንዲወጡ በትኩረት መስራት 
ያስፈልጋል፡፡ በተለይ ኮንታክት ኦፊሰሮች የተሰጣቸዉን ፕሮጀክቶች ከማንም በላይ በተገቢዉ ሁኔታ 
መከታተልና የፕሮጀክቶችን ትክክልኛ ገጽታ የሚያሳይ ሪፖርት ማቅረብ አለባቸዉ፡፡  ስለዚህ  
በቅርንጫፉና በዲሰትሪክቱ ላሉት ኮንታክት ኦፊሰሮች ስለ ፕሮጀክት ክትተል በቂ ግንዛቤ መስጠት፤ 
የሥራ መደባቸዉን ግልጽ ማድረግ ፤ወደ መስክ ሄዶ ፕሮጀክቶቹ ያሉበትን ተጨባጭ ሁኔታ ዝርዝር 
መረጃ  ማቅረብ እንዲችሉ ማሳሰብ አስፈላጊ ነው፡፡ ባንኩ በዲሰተሪክቱ የሚተዳደሩትን የፕሮጀክቶች 
ብዛት ከግምት ዉስጥ በማስገባት  አስፈላጊ ከሆነ የሰዉ  ኃይል መጨመር፤ ለባንኩ ማኔጅመንት 
የተሳሰተ ሪፖረት በሚያቀርብ ማንኛዉም ሠረተኛ ላይ ተገቢዉን እርምጃ መዉሰድ፤  

 ሁሉም ፕሮጀክቶች አሁን ባለበት ሁኔታ በፕሮጀክት ጥናት ያልተካተተዉን የሰብል ዓይነት እያመረቱ 
ስለሚገኙ የእነዚህን ሰብሎች አዋጭነት በጥናት ማረጋገጥ አለበት፡፡ የፕሮጀክቶች አዋጭነት ጥናት 
ሲጠና ታሳቢ የተደረገዉ የምርታማነት መጠን ትልቅ  ቢሆንም (ጥጥ 22 ኩንታል በሄክታር እና 
ሰሊጥ 7 ኩንታል በሄክታር)፤ አሁን ባለዉ ተጨባጭ ሁኔታ ከዚህ በጣም የራቀ ስለሆነ ባንኩ 



የኢትዮጵያ ልማት ባንክ 
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ከዚህ በኋላ የብድር ድጋፍ ለሚሰጣቸዉ በዝናብ የሚለሙ የእርሻ ፕሮጀክቶች የአዋጭነታቸዉ ጥናት 
ስጠና ይህን ተጨባጭ ሁኔታ  ከግንዛቤ ዉስጥ ማስገባት አለበት፤ 

 ለፕሮጀክቶች የተለያዩ አገልግሎት እንዲውሉ በባንኩ የፋይናንስ ድጋፍ የሚገነቡ ግንባታዎች 
ባለመጠናቀቃቸዉና ለአገልግሎት ባለመዋላቸዉ ምክንያት ለብልሽት/መፍረስ  እተጋለጡ  ሲለሚገኙ 
ባለሀብቱና ባንኩ ያልተጠናቀቁትን እንዲጠናቀቁ እንዲሁም ለአገልግሎት ያልዋሉ /ያልጀመሩ 
እንድጀምሩ ማድረግ፤ 

 ያልተመዘገቡና በባንኩ ያልተያዙ የእርሻ መሳሪያዎችና የመኪናዎች የዋስትና ማረጋገጫ ደብተር /ሊብሬ 
በአፋጣኝ  እንዲመዘገቡና በባንኩ እንዲያዙ፤ የመድን ዋስትና ሽፋን የሌላቸው ፕሮጀክቶች ባንኩን 
የጋራ ተጠቃሚ (co-beneficiery) የሚያደርግ የመድህን ዋስትና ሽፋን እንድገቡ ማድረግ፤ 

 የጥናቱ ውጤት እንደሚያመለክተው ፕሮጀክቶቹ ለአዲስ ተመራቂ የሰዉ ሀይል የስራ ዕድል  እየፈጠሩ 
አይደለም፡፡ በሌላ በኩል የተለመደ የባንኩ አሰራር ቢሆንም ሌሎች ሊሰሩት የሚችሉትን ሥራ 
ባለሃብቶቹ እየሰሩ ይገኛሉ፡፡የጫካ ምንጣሮና የግንባታ ሥራ ለሌሎች (ወጣቶች) የስራ መፍጠሪያ 
መንገድ ቢሆንም አሁን ባለበት ሁኔታ በባለሃብቶቹ ተይዞ ይገኛል፡፡በአንድ በኩል ምንጣሮና የግንባታ 
ሥራ ትልቅ የክራይ ሰብሳቢነት ምንጭ መሆናቸው፤ በሌላ በኩል ለሌሎች (ለተደራጁ ወጣቶች ) 
ቢሰጡ የአገሪቱን ልማት ከማፋጠን አኳያ ትልቅ ሚና ስላላቸውና አሁን ባለበት ሁኔታ አብዛኛው 
ባለሃብቶች ከግብርና ዘርፍ (ከልማቱ) ለመጠቀም ሳይሆን ከላይ ከተጠቀሱት ክራይ ሰብሳቢነት 
ምንጮች ለመጠቀም ስለሚፈልጉ ባንኩና መንግስት ለዚህ ወሳኝና አንገብጋቢ ጉዳይ አፋጣኝ መፍቴ 
እንዲሰጡ የብድኑ ምክረ ሀሳብ ነው፡፡ መንግስት ለወጣቶች በሰጠው ትኩረት መሠረት ባንኩ 
ለወጣቶች የስራ ዕድል ለመፍጠር በሊዝ ፋይናንስንግ ዘርፍ ማሽነሪዎችን ገዝቶ እየሰጠ ይገኛል፡፡ 
በብድኑ እይታ የመሬት ምንጣሮና የካምፕ ግንባታ ሥራ የተደራጁ ወጣቶች መስራት የሚችሉበት 
ሁኔታ ቢፈጠር (ባንኩ ፋይናንስ ቢያደርግ) የክራይ ሰብሳቢነትን ምንጭ ለማድረቅና ለአገር ልማት 
ጠቀሜታው የላቀ ነው ፡፡  

 የባንኩ ባለሙያዎች ብድር መስጠትን ብቻ ሳይሆን የተሰጠውን ብድር መሰብሰብ ላይ ከፍተኛ 
ትኩረት መስጠት እንዲችሉ ለዚሁ ዓላማ የሚሆን የፖሊሲ ማዕቀፍ  ቢዘረጋ ፤ ደንበኛዉ በዉሉ 
መሠረት እንዲሄድ የሚያስችል አሰራር መዘርጋት አለበት፡፡ በፕሮጀክት ዉል መሠረት በማይሄዱ 
ባለሃብቶች ላይ ሌሎችን ሊያስተምር የሚችል እርምጃ መዉሰድ ፤ 

 በጋምቤላ ክልል ያሉ  በጂማ ዲስትሪክት ሥር የሚተዳደሩ  ፕሮጀክቶች  በተቻለ መጠን በፍጥነት 
ወደ ጋምቤለ ዲስትሪከት የሚተላለፉበት ሆኔታ ቢፈጠር፤ በዲማ አከባቢ ያሉትን ፕሮጀክቶቸ  ከጂማ 
ሆኖ ለመከታተል  ስለሚከብድ  ሚዛን ያለዉን የባንኩን ቅርንጫፍ ደረጃዉን በማሳደግ  
ፕሮጀክቶቹን ማስተላለፍ ቢቻል፤ 

 የደንበኞች መዋጮ በትክክል መዋጣቱንና በዲስትሪክቶና በቅርንጫፎች የሚሰሩ ሪፖርቶች ትክክለኛነት 
ማረጋገጥ ከሱፐርቪዥን ሥራዎች የሚጠቀሱ ናቸዉ፡፡ ስለዚህ ባንኩ በዋና መ/ቤት ደረጃ  



የኢትዮጵያ ልማት ባንክ 
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የደንበኞች መዋጮ በትክክል ስለ መዋጣቱንና በዲስትሪክቶና በቅርንጫፎች የሚሰሩ ሪፖርቶች 
ትክክለኛነት ማረጋገጥና በክፍተቶች ላይ ተገቢዉን የእርምት እረምጃ መዉሰድ፤ 

 በመጨረሻም ደንበኛህን ዕወቅ ጥናት መጠናከር አሁን የሚታዩትን ችግሮች ከስር ለመንቀል ስለሚረዳ 
ባንኩ በዚህ ዙሪያ ቅድመ ጥንቃቄ በማድረግ ልከሰት  የሚችለዉን ሥጋት መቀነስ አለበት፡፡ 
የሚሠሩት የKYC ጥናቶች የተቀመጠውን ፎርም ከመሙላት በዘለለ የእያንዳንዱን ተበዳሪ ማንነት 
በትክክል መመዘን እንዲቻል  መመዘኛዎቹ ተሻሽለው ብቀርቡና በዚህ ረገድ የሠራተኞችን አቅም 
ማሳደግ አስፈላጊ ነው፡፡  
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11. አባሪ 
አባሪ1 በተለያዩ ምክንያት የመሬት ልኬት ያልተሰራላቸው 

ተ.ቁ የመሬት ልኬት ያልተሰራላቸው 
ፕሮጀክቶችዝርዝር 

ምርመራ 

1.  ተዎድሮስ  ወ/ገብረእል ፍቃደኛ ያልሆነ  
2.  ታደሰ ብርሃኑ ፍቃደኛ ያልሆነ 
3.  ከሰተ ባህታ  አብዛኛውን  መሬት ውሃ የተኛበት  
4.  ሑሪያ ይኩኖ አሰፋ በሣር ምክንያት በትራክተርም ሆነ በእግር መለካት አልተቻለም 
5.  ሜሪ አግሮ ቢዝነስ  በፕሮጀክቱ ቦታ ሰው የለም 
6.  ኬቲ መካናይዝድ  እርሻ ኃ/የተ/የግ/ማ በፕሮጀክቱ ቦታ ሰው የለም 
7.  ለገሰ አግሮ ኢንዱስትሪ ኃ/የተ/የግ/ማ በፕሮጀክቱ ቦታ ሰው የለም 
8.  ሚካኤል ሲሳይ  በፕሮጀክቱ ቦታ ሰው የለም 
9.  ተሻለ ኮለሌ በፕሮጀክቱ ቦታ ሰው የለም 
10.  ሃሸንጌ አግሮ ቢዝነስ በፕሮጀክቱ ቦታ ሰው የለም 
11.  ተክሉ ማሞ በፕሮጀክቱ ቦታ ሰው የለም 
12.  ኦፓኛ ባ-ኣቦድ ኣግሮ ኢንዳስትሪ  በፕሮጀክቱ ቦታ ሰው የለም 
13.  ገበየሁ የሻነው ጥጥ እርሻ ልማት  በጭቃ ምክንያት የማያስገባ 
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አባሪ 2 መሬታቸው ተለክተው በተለያዩ ምክንያት የመሬት ልኬት ሪፖርት ያልተሰራላቸው ፕሮጀክቶች 
ተ.ቁ የፕሮጀክት ስም ምርመራ 
1.  ዲማርከስ   በ2008 በተደረገዉ ጥናት መሠረት ምክንያት የተባረረ 
2.  ዲማ ሮዝ የተቀናጀ እርሻ ልማት የይዞታ ማረጋገጫ በፋይል ውስጥ ያልተገኘ 
3.  ፍቃዱ ልኡል በ2008 በተካሄደዉ ግምገማ የታገደ 
4.  እንቁ አይኔ ጭዴ ቢተዉልኝ  በ2008 በተካሄደዉ ግምገማ የታገደ 
5.  አሳምነዉ ማማዬ ገ/መድህን በ2008 በተካሄደዉ ግምገማ የታገደ 
6.  ኢኬይ እርሻ ልማት የካርታ መደራረብ ችግር ያለበትና ከአቦቦ ወረዳ  ዉሰኔ የሚፈልግ 
7.  ተመስገን በየነ እርሻ ልማት 73 ሄክታር በቀድሞ ተክሉ ማሞ ይዞታና መሀመድ 

አብዱ 5 ሄክታር ይዞታ ዉስጥ የለማ 
8.  ወርቅነህ ግርማዬ እርሻ ልማት 119 ሄ/ር በቀድሞዉ የሰሎሞን ገ/እግዘኃበርና አጸደ 

ወ/ጊዎርጊስ  ይዞታ ዉስጥ የለማ 
9.  ኒኮዎ አግሮ ኢንዱስትሪ 

ኃ/የተ/የግ/ማህበር በ2008 በተካሄደዉ ግምገማ የታገደ 
10. ሲሳይ ታደሰ እርሻ ልማት  አዲሱ ካርታ ተሰርቶ በባንኩ እጅ ባለመድረሱ 
11. አሉዎሮ በየር እርሻ ልማት ኃ/የተ/የግ/ማህበር አዲሱ ካርታ ተሰርቶ በባንኩ እጅ ባለመድረሱ 
12. ቴዎድሮስ ጸጋ መሰለ እርሻ ልማት ካርታዉና ኮርድነቱ አለመገናኘት 
13. ሰመረ አረጋዊ እርሻ ልማት ካርታዉና ኮርድነቱ አለመገናኘት 

 
 
 



የኢትዮጵያ ልማት ባንክ  

 

አባሪ 3 የመሬት ልማት አፈጻጸም 

ተ.ቁ. የፕሮጀክቶች ዝርዝር ጠቅላላ የመሬት ስፋት 

ብድር የተወሰደበት መሬት ስፋት 

2009 /10 ዓ.ም ምርት ዘመን የለማ መሬት ስፋት (ሄክታር) ለእርሻ ምቹ ያልሆነ መሬት  

ብድር  ከተወሰደበት መሬት  በላይ ያለሙ በሄክታር 

አስተያየት  

ሙሉ የለማ መሬት 
በከፊል የለማ መሬት  

በሰብል የተሸፈነ መሬት 
ጦም የደረ መሬት  

1  ዲማጌድ የተቀናጀ 500 200 101 76 100     
2  ገ/ማርያም አብርሃ 500 200 113 13 106  48   
3  ቲጂ እርሻ ልማት 500 300 198 25 162  40   
4  ተክለብርሃን ታደሰ 1,000 400 335 31 283  83   
5  እሲጢፋኖስ ተክሌ 209 200 106 44 94  15   
6  አርአያ ኪዳኑ እርሻ 402 400 219 82 170     
7  የማነ እና በላይ አግሮ ኢንዱስትሪ 400 200 38 11 5     
8  አልዌሮ አግሮ ኢንዱስትሪ 409 200 - 143 -     
9  ተመስገን ባህሩ ትሬዲንግ 307 300 135 62 49     
10  ገብረህወት ተስፋይ 300 200 - 130 -     
11  አዛናዉ ጫቅሉ 504 200 160 44 89  28   
12  ኪሮስ ገብረሚካኤል 308 200 297  198   97  
13  ዳዊት መላኩ 1,005 200 162 119 63     
14  አብረሀለይ ይደግ እርሻ 1,513 600 970 29 693  14 370  

15  እርጥበይ ቢያድግልኝ 1,003 400 386 6 283     
16  ይግዛቸዉ ይልማ 801 300 356 - 356   56  
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ተ.ቁ. የፕሮጀክቶች ዝርዝር ጠቅላላ የመሬት ስፋት 

ብድር የተወሰደበት መሬት ስፋት 

2009 /10 ዓ.ም ምርት ዘመን የለማ መሬት ስፋት (ሄክታር) ለእርሻ ምቹ ያልሆነ መሬት  

ብድር  ከተወሰደበት መሬት  በላይ ያለሙ በሄክታር 

አስተያየት  

ሙሉ የለማ መሬት 
በከፊል የለማ መሬት  

በሰብል የተሸፈነ መሬት 
ጦም የደረ መሬት  

17  ኃይለሥላሴ ንጉሴ 1,002 200 134 54 124     
18  ንጉስ ጉልቴ እርሻ 1,057 400 510 38 309   110  
19  ፋንታሁን ቢያድግልኝ 1,010 400 650 5 429   250  
20  ሙሐመድ አብዱ 310 200 102 51 91     
21  ሲሳይ ታደሰ እርሻ 551 300 91 - 91     
22  ይርጋ ንጉሴ እርሻ 1,026 400 310 25 301  92   
23  ራሳቸዉ ሰገድ 904 400 272 44 247     
24  ስማቸዉ ካሳ 805 400 442 18 395  7 42  
25  ደምለዉ ታሌ 1,003 200 326 31 326  4 126  
26  ተስፋዬ አሻግሬ እ 475 300 374 - 346   74  
27  ወንድም ትከእ እርሻ 2,816 550 366 221 144     
28  ፍቅረይ ገብረመድህን 1,001 639 490 45 468     
29  ታደለ ከበደ  እርሻ 1,097 200 290 178 241   90  
30  ዲ.ቢ.አር.ኤ ጄነራል 

ትሬዲንግ 602 200 197 6 191     
31  ብርሀነ መድሀንዬ 1,087 400 174 139 74     
32  ደስታ በርሄ እርሻ 525 200 153 8 153     
33  እዬሩስ ዓለሙ 505 300 353 17 344  9 53  
34  አጸደ ወ/ጊዎርጊስ 240 460 83 21 -     
35  ፑኬዲ አግሮ 308 300 71 166 37     
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ተ.ቁ. የፕሮጀክቶች ዝርዝር ጠቅላላ የመሬት ስፋት 

ብድር የተወሰደበት መሬት ስፋት 

2009 /10 ዓ.ም ምርት ዘመን የለማ መሬት ስፋት (ሄክታር) ለእርሻ ምቹ ያልሆነ መሬት  

ብድር  ከተወሰደበት መሬት  በላይ ያለሙ በሄክታር 

አስተያየት  

ሙሉ የለማ መሬት 
በከፊል የለማ መሬት  

በሰብል የተሸፈነ መሬት 
ጦም የደረ መሬት  

36  ሚሊዎን  ካሳሁን 501 200 2 168 2     
37  ኢሊያ አግሮ ቢዝነስ 502 200 74 123 64     
38  ዲ.ኤም ፋርም 1,156 300 114 192 44  31   
39  ኪደኑ አጽብሃ እርሻ 703 300 155 115 138     
40  ኮሎኔል ደስታ 501 200 81 159 78     
41  ዮሐንስ መረሳ እርሻ 409 400 36 267 36  3   
42  ብርሃን አቦሃይ 696 340 170 163 146     
43  ኣመርከዝ ኣግሮ 500 180 159 - 50 109 -  65 ሄ/ር ከይዞታ ውጭ የለማ / አዲሱ 

ካርታ አልተሰራለትም 
44  በሪሁን ካሳሁን 800 150 149 11 - 149 2  አዲሱ ካርታ አልተሰራለትም 
45  ዳዊት ተስፋየ 1,000 600 602 - - 602 8 2 290 ሄ/ር ከይዞታ ውጭ የለማ / አዲሱ 

ካርታ አልተሰራለትም 
46  ኤፍሬም ኣታክልቲ 1,000 400 427 - - 427 65 27 59 ሄ/ር ከይዞታ ውጭ የለማ / አዲሱ 

ካርታ አልተሰራለትም 
47  ግንበወርቅ ገ/ማርያም 1,000 400 245 161 145 100 18  37 ሄ/ር ከይዞታ ውጭ የለማ / አዲሱ 

ካርታ አልተሰራለትም 
48  ሁንዴ ላሊሳ 1,500 250 227 0 227 - -  አዲሱ ካርታ አልተሰራለትም 
49  ኣዳነ ዘነበ ሓጎስ 505 200 232 - 65 167 11 32  
50  ገብረሊባኖስ ወልደገብሪኤል 150 150 182 - 150 33 36 32 98 ሄ/ር ከይዞታ ውጭ የለማ / አዲሱ 

ካርታ አልተሰራለትም 
51  ንጉስ ሲሳይ 500 200 209 - - 209 5 9 18 ሄ/ር ከይዞታ ውጭ የለማ / አዲሱ 

ካርታ አልተሰራለትም 
52  ዩብሮኢንጅነሪንግ 400 300 215 58 45 170 59  አዲሱ ካርታ አልተሰራለትም 
53  ሀይሌ አዲሱ 1,521 400 664 - 664 -  264  
54  አቬራ ግብርና 303 200 207 3 207 - 24 7  
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ተ.ቁ. የፕሮጀክቶች ዝርዝር ጠቅላላ የመሬት ስፋት 

ብድር የተወሰደበት መሬት ስፋት 

2009 /10 ዓ.ም ምርት ዘመን የለማ መሬት ስፋት (ሄክታር) ለእርሻ ምቹ ያልሆነ መሬት  

ብድር  ከተወሰደበት መሬት  በላይ ያለሙ በሄክታር 

አስተያየት  

ሙሉ የለማ መሬት 
በከፊል የለማ መሬት  

በሰብል የተሸፈነ መሬት 
ጦም የደረ መሬት  

55  ሃብቱ ዳኘው 1,074 200 213 14 182 31 135 13  
56  ኃጎስ ገ/ሰላሴ 331 200 238 53 211 28 118 38 110 ሄ/ር ከይዞታ ውጭ የለማ / አዲሱ 

ካርታ አልተሰራለትም 
57  ሁኩሙ እርሻ 804 400 490 - 490 - 11 90  
58  መኳንንት አይቷል 505 200 256 - 256 -  56  
59  ሙሉብርሃን ደሳለኝ 1,003 400 433 - - 433  33  
60  ሙሉብርሃን አግሮቢዝነስ 231 200 197 - - 197    
61  ሙሉነህ አላዩ 999 200 196 - 196 -   29 ሄ/ር ከይዞታ ውጭ የለማ 
62  ሞሞና እርሻ 631 200 129 77 129 -   28 ሄ/ር ከይዞታ ውጭ የለማ  
63  ሰለሞን በየነ  1,000 400 399 89 360 39 127   
64  ሸምበር ትሬዲንግ 1,043 400 555 12 84 470  155  
65  ባህታ ልጃለም 511 200 381 - 381 - - 181  
66  ባሮ ሰባት እርሻ 616 200 203 - 62 141 - 3 አዲሱ ካርታ አልተሰራለትም 
67  ተሀቢ አግሪካልቸር 214 200 77 - 47 31 -   
68  ተስፋየ እብዛ እርሻ 630 300 377 71 281 96 - 77 18 ሄ/ር ከይዞታ ውጭ የለማ / አዲሱ 

ካርታ አልተሰራለትም 
69  ነጋ ቢያድግልኝ 1,019 200 539 - 539 - 11 339  
70  አልማዝ ከበደ 710 400 381 171 174 207 -  273 ሄ/ር ከይዞታ ውጭ የለማ / አዲሱ 

ካርታ አልተሰራለትም 
71  አማኑኤል ፍስሃ 1,007 300 342 90 127 215 - 42 አዲሱ ካርታ አልተሰራለትም 
72  አስረሳ ጥሩነህ እርሻ 855 200 400 - 400 - - 200  
73  አብረታንትአግሮ 400 200 173 25 85 88 -   
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ተ.ቁ. የፕሮጀክቶች ዝርዝር ጠቅላላ የመሬት ስፋት 

ብድር የተወሰደበት መሬት ስፋት 

2009 /10 ዓ.ም ምርት ዘመን የለማ መሬት ስፋት (ሄክታር) ለእርሻ ምቹ ያልሆነ መሬት  

ብድር  ከተወሰደበት መሬት  በላይ ያለሙ በሄክታር 

አስተያየት  

ሙሉ የለማ መሬት 
በከፊል የለማ መሬት  

በሰብል የተሸፈነ መሬት 
ጦም የደረ መሬት  

74  አብርሃለይእናወንድሞቹ 1,003 700 830 - 606 224 15 130  
75  አክሱማዊት ይኩኖ 504 200 112 75 90 22 -   
76  አደግንጉሴ 2,001 700 327 307 255 73    
77  አፈራ ምሩጽ ተስፋይ 410 200 202 - 80 123 - 2 አዲሱ ካርታ አልተሰራለትም 
78  ኤም ቲ አግሮ ቢዝነስ 830 340 287 13 87 200 -   
79  ኩባ እርሻ  ልማት 502 400 285 - 119 165 -  አዲሱ ካርታ አልተሰራለትም 
80  ዘዉዱ በራ ባህታ 281 269 216 12 216 30 36  33 ሄ/ር ከይዞታ ውጭ የለማ 
81  ዳዊትአለነ እርሻ 507 400 500 - 500 - - 100 28 ሄ/ር ከይዞታ ውጭ የለማ  
82  ዳዊት አበበ እርሻ 800 400 171 34 58 114 -  አዲሱ ካርታ አልተሰራለትም 
83  ጎይቶም ነጋ እርሻ 539 450 430 12 426 4 -  60 ሄ/ር ከይዞታ ውጭ የለማ 
84  ጎይቶም ግደይ 641 200 271 - 271 - - 71  
85  ፍሰሐ ትኩበት 449 200 169 - 60 109 -   
86  አወቀ ማሞ እርሻ 991 200 190 17 - 190 -  አዲሱ ካርታ አልተሰራለትም 
87  ተሬ ረታ ተኮላ 1,000 200 429 - 429 - - 229 82 ሄ/ር ከይዞታ ውጭ የለማ 

 ድምር 63,673 26,178 23,512 4,374 16,223 5,194 1,068 3400   
 
 



የኢትዮጵያ ልማት ባንክ 

 | በጋምቤላ ክልል በዝናብ የሚለሙ የእርሻ ፕሮጀክቶች ዙሪያ የተደረገ ጥናት ሪፖርት 
 

56 

አባሪ 4 ከ50% በታች ያለሙ ፕሮጀክቶች ዝርዝር 
ተ.ቁ የተበዳሪዉ ስም ብድር የተወሰደበት 

መሬት ስፋት(A) 
ሙሉ የለማ 
መሬት(B) 

በከፊል የለማ 
መሬት(C) 

በሰብል የተሸፈነ 
መሬት(D) 

%(B/A*100) 

1.  የማነ እና በላይ አግሮ ኢንዱስትሪ  200 38.084 10.5 4.6 19 
2.  አልዌሮ አግሮ ኢንዱስትሪ  200 0 143.2 0 0 
3.  ተመስገን ባህሩ ትሬዲንግ  300 134.67 61.7 49.1 45 
4.  ገብረህወት ተስፋይ እርሻ ልማት 200 0 129.9 0 0 
5.  ሲሳይ ታደሰ እርሻ ልማት 300 90.545  90.5 30 
6.  ብርሀነ መድሀንዬ እርሻ ልማት 400 173.65 138.8 74.3 43 
7.  ፑኬዲ አግሮ ኢንዱስትሪ  300 71.4 166.2 36.9 24 
8.  ኢሊያ አግሮ ቢዝነስ  200 74.193 122.5 64.2 37 
9.  ዲ.ኤም ፋርም  300 114.34 191.6 43.5 38 
10. ሌተናንት ኮሎኔል ደስታ ተስፋይ   200 81.223 158.8 78.3 41 
11. ዮሐንስ መረሳ እርሻ ልማት 400 35.548 267.3 35.5 9 
12. ዳዊት አበበ እርሻ ልማት 4000 171.15 34 57.6 43 
13. አደግንጉሴ 700 326.9 306.9 254.5 47 
14. ተሀቢአግሪካልቸር 200 77.34 0 46.6 39 
15. አጸደ ወ/ጊዎርጊስ እርሻ ልማት 460 83.31 20.8  18 
16. ሚሊዎን  ካሳሁን እርሻ ልማት 200 2.081 167.8 2.081 1 

አባሪ 5 ከ50 ሄክታር መሬት በታች በሰብል የሸፈኑ ፕሮጀቶች ዝርዝር 
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ተ.ቁ የፕሮጀቶች ዝርዝር 2009/10 በሰብል የተሸፈነ በሄክታር  ከባንኩ ጋር ዉል የተገባ  በሄክታር   
1.  ዮሐንስ    መረሳ       35.5  200   
2.  ፑኬዲ  አግሮ እንዱስትሪ       36.9  300   
3.  ዲ.ኤም ፋርም           43.6 300  4.  ተመስገን ባህሩ ትሬድንግ    49  300   
5.  አመርከዝ አግሮ        50  180   
6.  የማነ እና በላይ አግሮ ኢንዱስትሪ  38.084 200  
7.  ገብረህወት ተስፋይ  0 200  
8.  በሪሁን ካሳሁን ደመላሽ 0 150  
9.  ዳዊትተስፋየ 0 600  
10. ኤፍሬምኣታክልቲ 0 400  
11. ንጉስ ሲሳይ አግሮኢንዳስትሪ 0 200  
12. ዩብሮኢንጅነሪንግ 45 300  
13. ሙሉብርሃን ደሳለኝ  0 400  
14. ሙሉብርሃን አግሮቢዝነስ 0 200  
15. ተሀቢ አግሪካልቸር 46.58 200  
16. አወቀ ማሞ እርሻ  0 200  
17. አልዌሮ አግሮ ኢንዱስትሪ  0 200  



የኢትዮጵያ ልማት ባንክ  

 

አባሪ 6 ከዕቅዳቸው በታች የሰሩ (በስፋት/በካሬ መትር) ፕሮጀክቶች ዝርዝር 
ተ.ቁ. 

የፕሮጀክቶች ዝርዝር መጋዘን ቢሮ  
የሠራተኛ መኖሪያ  

1.  ባህታ ልጃለም  -14.78 -30.08 
2.  ጎይተም ግደይ -4.5  -5.58 
3.  ከሰተ ባህታ -39.86  -29.58 
4.  አልማዝ ከበደ  -13.16 -144.33 
5.  አፈራ ምሩጽ   -16.93 
6.  ታደሰ ብርሃኑ  -2.16 00 
7.  ሀይሌ አዲሱ   -30.38 
8.  አስረሳ ጥሩነህ   -28.53 
9.  ሙሉነህ አላዩ  -9.58 -29.6 
10.  አቬራ የግብርና ሥራዎቸ  -3.00  -1.00 
11.  ገበየሁ የሻነው   -26.36 
12.  ሰለሞን በየነ  -58.2  0 
13.  አደገ ንጉሴ  -9.58 -49.94 
14.  አብረንታንት አግሮ  -14.17 -16.4 
15.  ፍሳሓ ትኩበት -138.6 -39.7  
16.  ኬቲ ሜካናይዝድ -36 -0.8  
17.  ሙሉብርሃን ደሳለኝ -6.44 -368.8  
18.  ዳዊት አለነ  -1.04 -29.58 
19.  ጎይተም ነጋ  -33.6 0 
20.  ባሮ ሰባት  -0.67 -105.04 
21.  መኳንንት አይቷል  -29.58  
22.  ሚካኤል ሲሳይ  -16.78 -2.08 



የኢትዮጵያ ልማት ባንክ 
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59 

ተ.ቁ. 
የፕሮጀክቶች ዝርዝር መጋዘን ቢሮ  

የሠራተኛ መኖሪያ  
23.  ሞሞና እርሻ ልማት  -15.1 -37.2 
24.  ቴዎደረስ ወ/ገብርኤል  -39.7 -6 
25.  ነጋ ብያድግልኝ   -5.58 
26.  ለገሰ አግሮ   -8 
27.  አወቀ ማሞ -10.1   
28.  ዳዊት ተስፋዬ -5.3   
29.  አመርከዝ አግሮ  -10.15   
30.  ገብረሊባኖስ ወ/ገብርኤል  -48  
31.  ዩብሮ እንጂነሪነንግ  -1.6   
32.  ንጉስ ሲሳይ -115.7 -31.8  
33.  ዲማጌድ የተቀናጀ እርሻ   -32  
34.  ገ/ማርያም አብርሃ የእርሻ   -0.676  
35.  እሲጢፋኖስ ተክሌ እርሻ  -99 -24.6   
36.  አርአያ ኪዳኑ እርሻ  -15.84 -366  
37.  የማነ እና በላይ አግሮ ኢንዱስትሪ -52.94 -25.48  
38.  አልዌሮ አግሮ ኢንዱስትሪ  -94.76 -25.86  
39.  ዲማርከስ   -7.4 -77.78  
40.  ተመስገን ባህሩ ትሬዲንግ    -28.36 
41.  ገብረህወት ተስፋይ እርሻ    -0.9 
42.  አዛናዉ ጫቅሉ እርሻ  -43.2  -145.1 
43.  ኪሮስ ገብረሚካኤል ኢንቨስትመንት  -7.4 -9.6 

44.  ዳዊት መላኩ እርሻ    -26.64 



የኢትዮጵያ ልማት ባንክ 
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ተ.ቁ. 
የፕሮጀክቶች ዝርዝር መጋዘን ቢሮ  

የሠራተኛ መኖሪያ  
45.  አብረሀለይ ይደግ እርሻ    -35.06 
46.  እርጥበይ ቢያድግልኝ እርሻ     
47.  ይግዛቸዉ ይልማ እርሻ   -13.98 -93.52 
48.  ኃይለሥላሴ ንጉሴ እርሻ  -6.6 -1.43 -48.75 
49.  ንጉስ ጉልቴ እርሻ  -0.22   
50.  ፋንታሁን ቢያድግልኝ እርሻ    -0.78 
51.  ሲሳይ ታደሰ እርሻ  -20   
52.  ራሳቸዉ ሰገድ እርሻ   -0.52  
53.  ደምለዉ ታሌ ተሰማ እርሻ   -11.94 -59.94 
54.  ተስፋዬ አሻግሬ እርሻ    -16.8 
55.  ወንድም ትከእ እርሻ  -5.6   
56.  ፍቅረይ ገብረመድህን እርሻ   -0.156  
57.  ታደለ ከበደ ደስታ እርሻ    -4.103 
58.  ዲ.ቢ.አር.ኤ ጄነራል ትሬዲንግ  -13.05 -3.38 -6.96 
59.  ብርሀነ መድሀንዬ እርሻ   -0.26  
60.  ደስታ በርሄ እርሻ  -64.8 -34.06 -31.17 
61.  እዬሩስ ዓለሙ እርሻ   -0.52 -3.18 
62.  አጸደ ወ/ጊዎርጊስ እርሻ  -148.8   
63.  ፑኬዲ አግሮ ኢንዱስትሪ  -36.39   
64.  ሚሊዎን  ካሳሁን እርሻ  -37.14   
65.  ዲ.ኤም ፋርም  -67.78  -6.248 
66.  ኪደኑ አጽብሃ እርሻ   -0.676  
67.  ተክሉ ማሞ ኃይሌ -99   



የኢትዮጵያ ልማት ባንክ 

 | በጋምቤላ ክልል በዝናብ የሚለሙ የእርሻ ፕሮጀክቶች ዙሪያ የተደረገ ጥናት ሪፖርት 
 

61 

ተ.ቁ. 
የፕሮጀክቶች ዝርዝር መጋዘን ቢሮ  

የሠራተኛ መኖሪያ  
68.  ብርሃን አቦሃይ እርሻ  -9  -22.73 
69.  እንቁ አይኔ ጭዴ ቢተዉልኝ  -0.1 -0.8 -54 
70.  ኢኬይ እርሻ   -10.38 -18.21 
71.  ወርቅነህ ግርማዬ እርሻ    -57.2 
72.  ኒኮዎ አግሮ ኢንዱስትሪ   -21 -6.4 
73.  አሉዎሮ በየር እርሻ  -16   
74.  ቴዎድሮስ ጸጋ መሰለ እርሻ   -1.56 -64.48 
75.  ሰመረ አረጋዊ እርሻ    -21.48 

ድምር  32 40 42 
 



የኢትዮጵያ ልማት ባንክ  

 

አባሪ 7 የመጋዘን ግንባታቸዉ ያልተጠናቀቁ፤ ያልተጀመረ፤ የፈረሱና የተጎዳ ፕሮጀክት ዝርዝር 
ተ.ቁ መጋዘናቸዉ ያልተጠናቀቁ  ፕሮጀክቶች መጋዘናቸዉ ያልጀመሩ   ፕሮጀክቶች  መጋዘናቸዉ  የፈረሱ ፕሮጀክቶች መጋዘናቸዉ    የተጎዱ ፕሮጀክቶች  
1.  ሀይሌ አዲሱ ዳዊት አበበ ሞሞና ኪደኑ አጽብሃ እርሻ ልማት 
2.  ባሮ ሰባት አሳምነዉ ማማዬ  ገ/መድህን   አደገ ንጉሴ ፑኬዲ አግሮ ኢንዱስትሪ   
3.  ኬቲ ሜካናይዝድ ፍቃዱ  ልዑል  ሐጎስ. አክሱማዊት ዲማርከስ   
4.  አብረንታንት አግሮ ሃሸንጌ አግሮ ቢዝነስ ገ/ህይወት ተስፋይ             አልዌሮ አግሮ ኢንዱስትሪ  
5.  አወቀ ማሞ  ተክሉ ማሞ ኃይሌ             
6.  ሚካኤል ሲሳይ  ሚሊዮን ካሳሁን              
7.  ተሬ ረታ  ራሳቸው ሰገድ  
8.  ኤም ቲ  እስጢፋኖስ ተክሌ ኪዳነማርያም  
9.  ግንበወርቅ  ቲጂ እርሻ ልማት  
10. ኦፓኛ ባ-ኣቦድ ኣግሮ ኢንዳስትሪ    ሁሪያ  
11. ኪሮስ ገብረሚካኤል ኢንቨስትመንት                                      
12. ዳዊት መላኩ እርሻ ልማት             
13. እንቁ አይኔ ጭዴ ቢተዉልኝ                                            
14. ቴዎድሮስ ጸጋ መሰለ እርሻ ልማት                                        
 
 
 
 
 
  



የኢትዮጵያ ልማት ባንክ 
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አባሪ 8 የሠራተኞች መኖሪያ   ያልተጠናቀቀ ፤ ያልተጀመረ ፤የፈረሱና የተጎዳ ፕሮጀክት ዝርዝር 
ተ.ቁ የሠራተኛ  መኖሪያ   ያልተጠናቀቁ  ፕሮጀክቶች የሠራተኛ  መኖሪያ   ያልጀመሩ   ፕሮጀክቶች የሠራተኛ  መኖሪያ   የፈረሱ የሠራተኛ  መኖሪያ   የተጎዱ ፕሮጀክቶች  
1.  አወቀ ማሞ ዳዊት አበበ ቲጂ የእርሻ ልማት የግል ማህበር           የማነ እና በላይ አግሮ ኢንዱስትሪ ኃ/የተ/የግ/ማህበር 
2.   ግንበወርቅ በሪሁን ሁሪያ ዲማርከስ 
3.  ኬቲ ሜካናይዝድ አሳምነዉ ማማዬ  ገ/መድህን      
4.  ተሬ ረታ ፍቃዱ  ልዑል  ሐጎስ.   
5.  ሙሉ ብርሃን ደሳለኝ ሃሸንጌ አግሮ ቢዝነስ                     
6.  ባሮ ሰባት    
7.  ሐጎስ ገ/ስላሴ    
8.  ሚካኤል ሲሳይ    
9.  ተክሉ ማሞ ኃይሌ                
10.  እንቁ አይኔ ጭዴ ቢተዉልኝ      
11.  ቴዎድሮስ ጸጋ መሰለ                                                             
12.  ኦፓኛ ባ-ኣቦድ ኣግሮ ኢንዳስትሪ     
13.  ዳዊት መላኩ እርሻ ልማት    
14.  እሲጢፋኖስ ተክሌ እርሻ ልማት                      

 
 
 
 
  



የኢትዮጵያ ልማት ባንክ 
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አባሪ 9 የቢሮ ህንጻቸዉ ያልተጠናቀቁ፤ ያልተጀመረ፤ የፈረሱና የተጎዳ ፕሮጀክት ዝርዝር 
ተ.ቁ የቢሮ ህንጻቸዉ     ያልተጠናቀቁ  ፕሮጀክቶች የቢሮ ህንጻቸዉ      ያልጀመሩ   ፕሮጀክቶች የቢሮ ህንጻቸዉ     የፈረሱ  የቢሮ ህንጻቸዉ     የተጎዱ ፕሮጀክቶች  
1. አወቀ ማሞ ዳዊት አበበ ሁሪያ አደገ ንጉሴ 
2. ግንበወርቅ አሳምነዉ ማማዬ  ገ/መድህን     ሚሊዮን ካሳሁን            
3. ኬቲ ሜካናይዝድ ፍቃዱ  ልዑል  ሐጎስ.   
4. ተሬ ረታ ሃሸንጌ አግሮ ቢዝነስ                     
5. ሚካኤል ሲሳይ ዲማጌድ የተቀናጀ እርሻ ልማት                    
6. እሲጢፋኖስ ተክሌ እርሻ ልማት             ዲማርከስ   
7. ኦፓኛ ባ-ኣቦድ ኣግሮ ኢንዳስትሪ                                                                         
8. ዳዊት መላኩ እርሻ ልማት                           
9. ተክሉ ማሞ ኃይሌ                    
10.እንቁ አይኔ ጭዴ ቢተዉልኝ                                                                      
11.ወርቅነህ ግርማዬ እርሻ ልማት    
12.አርአያ ኪዳኑ እርሻ ልማት    
13.ቴዎድሮስ ጸጋ መሰለ እርሻ ልማት    
 



የኢትዮጵያ ልማት ባንክ  

 

      አባሪ 10 ትራክተሮቻቸው በቦታ   ያሌሉ ፕሮጀክቶች ዝርዝር 
ተ.
ቁ 

ፕሮጀክቶች ዝርዝር ምርመራ 
1.  ዮሃንስ መረሳ                                      
2.  ራሳቸው ሰገድ  
3.  ገ/ህይወት ተስፋይ  
4.  ዲማ ሮዝ ኣግሪካልቸራል ልማት ኃላ/የተ/የግ/ማህ                                    
5.  ተመስገን በየነ                                      
6.  የማነ እና በላይ  ኣግሪካልቸራል ልማት   
7.  ተስፋዬ አሻግሬ                                    
8.  ይግዛቸዉ ይልማ ፈረደ                                                                
9.  ደመርከስ ኣግሮ ኢንዳስትሪ ኃላ/የተ/የግ/ማህ                         
10. አልማዝ ከበደ (2 ትራክተር)  
11. አወቀ ማሞ ተክሌ  (አልተረጋገጠም)  
12. ሙሉብርሃን አግሮ ቢዝነስ ኃ/የተ/የግ/ማ  
13. ሚኪኤሌ ሲሳይ ገዛኻኝ  
14. ሞሞና እርሻ ልማት ኃ/የተ/የግ/ማህበር  
15. ሁኩሙ እርሻ ልማት ኃ/የተ/የግ/ማህበር(1 ትራክተር)  
16. ሑሪያ ይኩኖ አሰፋ  
17. አማኑኤል ፍሰሃ ወ/አረጋዊ  (1 ትራክተር)  
18. ሜሪ አግሮ ቢዝነስ (2 ትራክተር)  
19. MT አግሮ ቢዝነስ(1 ትራክተር)  
20. ተሬ ረታ (2 ትራክተር አይታወቅም)  
21. ኬቲ መካናይዝድ  እርሻ (የቆመ )  
22. ዘዉዱ በራ ባህታ  
23. ለገሰ አግሮ ኢንዱስትሪ ኃ/የተ/የግ/ማ  
24. ዩብሮ ኢንጅነሪንግ ኃላ/የተ/የግ/ማህ  
25. ንጉስ ሲሳይ ኣግሮ ኢንዳስትሪ    
 
 
 
 
 
 
            



የኢትዮጵያ ልማት ባንክ 
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አባሪ 11 ሊብሬያቸው በባንኩ ያልተያዙ (ትራክተር) ፕሮጀክቶች ዝርዝር 
 
ተ.ቁ. የፕሮጀክቶች ዝርዝር ምርመራ 

1.  አሳምነዉ    ማማይ                                                      
2.  ኪሮስ ገ/ሚካኤል በርሄ  
3.  ወርቅነህ ግርማይ                                                      
4.  እንከዋየነ ችዴ ቢተዉልኝ  
5.  ዮሃንስ መረሳ                                                       
6.  ይግዛቸዉ ይልማ ፈረደ አንድ ትራክተር ያልተገዛ 
7.  አልዌሮ በኅር                                                      
8.  እርጥበይ ቢያድግልኝ  
9.  ኃ/ስላሴ ንጉሴ በርሔ                                             
10.  ቴድሮስ ፀጋ  
11.  ዲ.ቢ.አር. ጄኔራል ትሬዲንግ ኃ/የተ.   
12.  ዳዊት መላኩ  
13.  ሃሸንጌ አግሮ ቢዝነስ                         
14.  እስጢፋኖስ ተክሌ ኪዳነማርያም  
15.  ፑኬዲ አግሮ ኢንደስትሪ                                           
16.  ደመርከስ ኣግሮ ኢንዳስትሪ   
17.  አወቀ ማሞ ተክሌ  
18.  ሚኪኤሌ ሲሳይ ገዛኻኝ  
19.  ዳዊት አበበ ጉአይ( የ2 ትራክተሮች)  
20.  ሁኩሙ እርሻ ልማት ኃ/የተ/የግ/ማህበር(2)  
21.  አማኑኤል ፍሰሃ ወ/አረጋዊ  
22.  ዳዊት አለነ  (የ1 ትራክተር)  
23.  ጎይቶም ነጋ  
24.  ሜሪ አግሮ ቢዝነስ   
25.  MT አግሮ ቢዝነስ  
26.  ገበየሁ የሻነዉ መንግስቱ  
27.  አፈራ ምሩጽ  
28.  ተሬ ረታ(የ2 ትራክተሮች)  
29.  ሃብቱ ዳኘው  
30.  ተስፋየ እብዛ እርሻልማት  
31.  ግንበወርቅ አብረሃ ((የ2 ትራክተር)  



የኢትዮጵያ ልማት ባንክ 
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ተ.ቁ. የፕሮጀክቶች ዝርዝር ምርመራ 

32.  ኤፍሬም አታክልቲ (የ1 ትራክተር)  
33.  ሀይሌ አዲሱ(2 )  
34.  ሐጎስ ገ/ስላሴ  ( ሊብሬው በነጭ ወረቀት ላይ የተሰራ) 
35.  ኬቲ ማካናይዝድ  
36.  ሙሉብርሃን ደሳለኝ  
37.  ለገሰ አግሮ   
38.  ከሰተ ባህታ  
39.  ባህታ ልጃለም  
40.  ዘውዱ በራ  
41.  ሙሉነህ አላዩ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



የኢትዮጵያ ልማት ባንክ 

 | በጋምቤላ ክልል በዝናብ የሚለሙ የእርሻ ፕሮጀክቶች ዙሪያ የተደረገ ጥናት ሪፖርት 
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አባሪ 12 የመድን ዋስትና ያልተገባላቸው (ትራክተር) ፕሮጀክቶች ዝርዝር 
ተ.ቁ. 

የፕሮጀክቶች ዝርዝር ምርመራ 
1.  ፍቅሬ ገ/መድህን                                                       
2.  ዮሃንስ መረሳ                                                           
3.  ስማቸዉ ካሳ  
4.  ሃሸንጌ አግሮ ቢዝነስ                                                    
5.  ፍቃዱ ልዑል ሐጎስ  
6.  ገ/ህይወት ተስፋይ                                                     
7.  ቴድሮስ ፀጋ  
8.  ወንድሙ ትኩ                                          
9.  ኢኬይ  
10.  ኪሮስ ገ/ሚካኤል በርሄ                                               
11.  እንከዋየነ ጨዴ ብተዉልኝ                                            
12.  እስጢፋኖስ ተክሌ ኪዳነማርያም  
13.  ይግዛቸዉ ይልማ ፈረደ                                               
14.  ደምለዉ ታሌ ተሰማ  
15.  ኃ/ስላሴ ንጉሴ በርሔ                                               
16.  አሳመነዉ    ማማይ  
17.  እየሩስ አለሙ                                                        
18.  ወርቅነህ ግርማይ  
19.  ሚሊዮን ካሳሁን                                                       
20.  ብርሃነ መድሃኔ  
21.  ዳዊት መላኩ                                                          
22.  ተክሉ ማሞ ኃይሌ                                                   
23.  የማነ እና በላይ  ኣግሪካልቸራል ልማት            
24.  ዲኤም እርሻልማትኃ/የተ/የግ/ማህበር                               
25.  አልማዝ ከበደ  
26.  ሙሉብርሃን አግሮ ቢዝነስ ኃ/የተ/የግ/ማ  
27.  አወቀ ማሞ ተክሌ  
28.  አቬራ የግብርና ሥራዎች ኃ/የተ/የግ/ማህበር  
29.  ባሮ ሰባት እርሻ ልማት ኃ/የተ/የግ/ማህበር  
30.  ሚኪኤሌ ሲሳይ ገዛኻኝ  
31.  ዳዊት አበበ ጉአይ (የ 2 ትራክተር )  



የኢትዮጵያ ልማት ባንክ 
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ተ.ቁ. 
የፕሮጀክቶች ዝርዝር ምርመራ 

32.  መኳንንት አይቷል ግዛቸዉ  
33.  ሑርያ ይኩኖ አሰፋ  
34.  አማኑኤል ፍሰሃ ወ/አረጋዊ  
35.  MT አግሮ ቢዝነስ    (የ2ትራክተር)  
36.  ኩባ   
37.  ኃጎስ ገ/ስላሴ ንጉሰ  (የ2ትራክተር)   
38.  አክሱማይት ይኩኖ  
39.  አፈራ ምሩጽ  
40.   ሙሉ ብርሃን ደሳለኝ እርሻልማት   
41.  ተስፋየ እብዛ እርሻልማት    (የ2 ትራክተር)  
42.  ለገሰአግሮ ኢንዱስትሪ  
43.  ግንበወርቅ አብረ( የ1 ትራክተር ያልተረጋገጠ)  
44.  ተሻለ ኮለለ ኣስረስ (አይታወቅም)  
45.  ተሬ ረታ  (የ2ትራክተር)  
46.  ሃብቱ ዳኘው  
47.  አብረታንት አግሮ ኢንዱስትሪ ኃ/የተ/የግ/ማ  
48.  አደገ  ንጉሴ                 
49.  ፍሰሐ ትኩበት                
50.  ኬቲ መካናይዝድ  እርሻ           

 
 
 
 
 
 
 
 
  



የኢትዮጵያ ልማት ባንክ 
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አባሪ 13 መኪናቸዉ በቦታ ያሉ ፕሮጀክቶች ዝርዝር 
ተ.ቁ  ምርመራ  
1.  ፍቅሬ ገ/መድህን                                                    
2.  እርጥበይ ቢያድግልኝ  
3.  ዮሃንስ መረሳ                                                      
4.  ኤሊያ አግሮ ቢዝነስ  
5.  አልዌሮ በኅር                                                       
6.  ቴድሮስ ፀጋ  
7.  ተመስገን ባህሩ                                                     
8.  ዲኤም እርሻልማትኃ/የተ/የግ/ማህበር  
9.  ፑኬዲ                                                              
10. ተክለብርሃን ታደሰ  
11. ኣዛነዉ ጨቅሉ መኮንን                                             
12. ቲጂ የእርሻ ልማት የግል ማህበር  
13. ኪሮስ ገ/ሚካኤል በርሄ                                             
14. ዲማጌድ የተቀናጀ የእርሻ   
15. እንከዋየነ ጨዴ ብተዉልኝ                                           
16. ኪዳኑ አፅበሃ  
17. ይግዛቸዉ ይልማ ፈረደ                              
18. ደምለዉ ታሌ ተሰማ  
19. አፀደ ወ/ጊዮርጊስ                                                      
20. ሙሉነህ  አላዩ  
21. ስዕሉ  ግደይ  
22. ከሰተ ባህታ ሀጎስ  
23. ነጋ ቢያድግልኝ መስፍን  
24. ሁኩሙ እርሻ ልማት ኃ/የተ/የግ/ማህበር  
25. ጎይቶም ነጋ  
26. አክሱማይት ይኩኖ  
27. ሙሉ ብርሃን ደሳለኝ እርሻ ልማት  
28. ተስፋየ እብዛ እርሻልማት  
29. ዳዊት ተስፋየ(1 መኪና)  
30. አመርከዝ አግሮ ኢንዱስትሪ  
 
 
 
 
 
  



የኢትዮጵያ ልማት ባንክ 

 | በጋምቤላ ክልል በዝናብ የሚለሙ የእርሻ ፕሮጀክቶች ዙሪያ የተደረገ ጥናት ሪፖርት 
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አባሪ 14 የመኪና ሊብሬ በባንኩ ያልተያዘ ፕሮጀክቶች ዝርዝር 
ተ.
ቁ ፕሮጀክቶች ምርመራ  
1.  አሳመነዉ    ማማይ                                              
2.  ወርቅነህ ግርማይ                                                
3.  ኃ/ስላሴ ንጉሴ በርሔ                                            
4.  እየሩስ አለሙ                                                    
5.  ሃሸንጌ አግሮ ቢዝነስ                                          
6.  ተክሉ ማሞ ኃይሌ                                             
7.  ኪሮስ ገ/ሚካኤል በርሄ                                 
8.  እንከዋየነ ጨዴ ብተዉልኝ                                      
9.  ታደለ ከበደ                                                      
10. ብርሃን አቡሃይ       
11. እርጥበይ ቢያድግልኝ  
12. ሰመረ አረጋዊ  
13. ቴድሮስ ፀጋ  
14. ዳዊት መላኩ  
15. የማነ እና በላይ  ኣግሪካልቸራል ልማት ኃላ/የተ/የግ/ማህ  
16. ገ/ህይወት ተስፋይ  
17. ኦፓኛ ባ-ኣቦድ ኣግሮ ኢንዳስትሪ ኃላ/የተ/የግ/ማህ  
18. አቬራ የግብርና ሥራዎች ኃ/የተ/የግ/ማህበር  
19. አወቀ ማሞ ተክሌ                             
20. ባህታ ልጃለም                                 
21. አማኑኤል ፍሰሃ ወ/አረጋዊ                     
22. ሽምበር ተሬዲንግ                                      
23. አፈራ ምሩጽ  
24. ግንበወርቅ አብረሃ  
25. ተሬ ረታ  
26. ሃብቱ ዳኘው  
27. አብረታንት አግሮ ኢንዱስትሪ  
28. ኬቲ መካናይዝድ  እርሻ ኃ/የተ/የግ/ማ  
29. ተስፋየ እብዛ እርሻልማት(የ 1 መኪና)  
30. ሚኪኤሌ ሲሳይ ገዛኻኝ  
31. አደገ ንጉሴ    
32. ዘዉዱ በራ   
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 | በጋምቤላ ክልል በዝናብ የሚለሙ የእርሻ ፕሮጀክቶች ዙሪያ የተደረገ ጥናት ሪፖርት 
 

72 

አባሪ 15 የመድን ዋስትና ያልተገባላቸው (የመኪና) ፕሮጀክቶች ዝርዝር 
ተ.ቁ. የፕሮጀክቶች ዝርዝር ምርመራ 
1.  ፍቅሬ ገ/መድህን                                                       
2.  ዳዊት መላኩ  
3.  ዮሃንስ መረሳ                                                         
4.  ተክሉ ማሞ ኃይሌ  
5.  አልዌሮ በኅር                                                         
6.  ታደለ ከበደ  
7.  ገ/ህይወት ተስፋይ                                      
8.  ዲኤም እርሻልማትኃ/የተ/የግ/ማህበር  
9.  ፑኬዲ                                                                
10.  ሲሳይ ታደሰ  
11.  ወንድም  ትኩ                                                        
12.  ኢኬይ  
13.  ኪሮስ ገ/ሚካኤል በርሄ                                              
14.  ኣልዌሮ ኣግሮ ኢንዳስትሪ ኃላ/የተ/የግ/ማህ  
15.  እንከዋየነ ጨዴ ብተዉልኝ                                           
16.  ኪዳኑ አፅበሃ ኪዳኑ  
17.  ይግዛቸዉ ይልማ ፈረደ                                               
18.  ደምለዉ ታሌ ተሰማ  
19.  ኃ/ስላሴ ንጉሴ በርሔ                                               
20.   አሳመነዉ    ማማይ  
21.  እየሩስ አለሙ                                                        
22.  ወርቅነህ ግርማይ  
23.  ብርሃን አቡሃይ                                                       
24.  ብርሃነ መድሃኔ  
25.  ዲ.ቢ.አር. ጄኔራል ትሬዲንግ ኃ/የተ. የግል ማህበር  
26.  ተመስገን በየነ  
27.  ደመርከስ ኣግሮ ኢንዳስትሪ ኃላ/የተ/የግ/ማህ  
28.  ሃሸንጌ አግሮ ቢዝነስ  
29.  አቬራ የግብርና ሥራዎች ኃ                                                                
30.  ስዕሉ ግደይ                                             
31.  አወቀ ማሞ ተክሌ                                      
32.  ሙሉብርሃን አግሮ ቢዝነስ                                   
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ተ.ቁ. የፕሮጀክቶች ዝርዝር ምርመራ 
33.  ቴድሮስ ወለደገብርኤል ሃደራ                           
34.  ሚካኤሌ ሲሳይ ገዛኻኝ                                
35.  ነጋ ቢያድግልኝ መስፍን                                
36.  መኳንንት አይቷል ግዛቸዉ                             
37.  ዳዊት አለነ                                              
38.  ተስፋየ እምብዛ እርሻልማት  
39.  ፍሰሐ ትኩበት  
40.  አደገ  ንጉሴ  
41.  አብረታንት አግሮ ኢንዱስትሪ  
42.  ተሬ ረታ  
43.  ኬቲ መካናይዝድ   
44.  ለገሰ አግሮ   
45.  ሙሉብርሃን ደሳለኝ                                      
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አባሪ ፎቶ 
1. ፕሮጀክቱን ጥሎ የጠፉ         ሃሸንጌ አግሮ ቢዝነስ                         ሑሪያ ይኩኖ አሰፋ 

        
 ሜሪ አግሮ ቢዝነስ                         ኬቲ  መካናይዝድ   

  
ለገሰ አግሮ ኢንዱስትሪ                                   ሚካኤል ሲሳይ 

  
 
 
ተሻለ ኮለሌ                          ተክሉ ማሞ 



የኢትዮጵያ ልማት ባንክ 
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 ኦፓኛ ባ-ኣቦድ ኣግሮ ኢንዳስትሪ                    ደመርከስ አግሮ እንዱስትሪ 

       ሚሊዮን ካሳሁን                            አልዌሮ አግሮ ቢዝነስ 

 ገ/ሂወት ተስፋዬ                               ንጉስ ሲሳይ  
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      ሙሉብርሃን ደሳለኝ                          ሙሉብርሃን  አግሮ ቢዝነስ 
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2. ግንባታቸዉ በጅምር ያለ ፕሮጀክቶች ዝርዝር 

 እንከዋይኒ ጨዴ ብተዉልኝ                  ደመርከስ አግሮ እንዱስትሪ    

 
              ግንበ ወርቅ                        አወቀ ማሞ ተክሌ  
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3. የመጋዘን ግንባታቸዉ ፤የፈረሱ ፕሮጀክት ዝርዝር 
    ገ/ህይወት ተስፋይ                                    ቲጂ እርሻ ልማት  

 
ተክሉ ማሞ ኃይሌ                       ሚሊዮን ካሳሁን 

      
ራሳቸው ሰገድ        እስጢፋኖስ ተክሌ ኪዳነማርያም 

              
አክሱማዊት                                     አደገ ንጉሴ 
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ሁሪያ ይኩኖ 
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4. የማይሰሩ የእርሻ መሳሪያዎች 
  ኒኮዎ አግሮ ኢንዱስትሪ                             አልዌሮ አግሮ ኢንዱስትሪ      

                          
  ኦፓኛ ባ-ኣቦድ ኣግሮ ኢንዳስትሪ                   ዲማጌድ የተቀናጀ የእርሻ ልማት   

         
            አሉዎሮ በየር እርሻ ልማት                                                አጸደ ወ/ጊዎርጊስ እርሻ 

          
        ሙሉነህ አላዩ እርሻ                                                                         በሪሁን ካሳሁን ደመላሽ 
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አደገ ንጉሴ                        ባሮ ሰባት 

   
ሰለሞን በየነ እርሻ 
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5. በሣር የተሸፈኑ የእርሻ መሳሪያ ተከታይ( Accessories) 
  ኦፓኛ ባ-ኣቦድ ኣግሮ ኢንዳስትሪ                   ተክሉ ማሞ  

            
 
ወርቅነህ ግርማዬ እርሻ ልማት                 የማነ እና በላይ አግሮ ኢንዱስትሪ    

                 
ፑኬዲ አግሮ ኢንዱስትሪ                                           ዲ.ኤም ፋርም  
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ኪደኑ አጽብሃ እርሻ                           አማኑኤል ፍሰሃ 

     
                   ዘዉዱ በራ                                         አደገ ንጉሴ  

    
        ሀብቱ ዳኘዉ                                                                       ተሻለ ኮሌለ 

    
 
 


