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የአሜሪካ መንግሥት የግብርና ምርታማነትን ሇማሻሻሌ የሚያስችሌ አዲስ የመሬት አስተዳዯር 

ፕሮግራም ይፋ አዯረገ 

ሰኔ 20 ቀን 2005 ዓ.ም. አዲስ አበባ ፡-  ክቡር አቶ ስሇሺ ጌታሁን የግብርና ሚንስትር ዴኤታ እና ዴኒስ 
ዌሇር የዩ ኤስ ኤ አይ ዲ ኢትዮጵያ ዳይሬክተር “የመሬት አስተዳዯር ሇሌማት ” የተሰኘ አዲስ ፕሮግራም 
በዛሬው ዕሇት በአዲስ አበባ ይፋ አዯረጉ፡፡ ይህ ፕሮግራም  ዩ ኤስ ኤ አይ ዲ ከዚህ ቀዯም የጀመራቸውን 
ፕሮጀክቶች የሚያጠናክር ሲሆን " ተጨማሪ ክሌልችንም ያካትታሌ፡፡ 

የግብርና ሚኒስቴር እና ዩ ኤስ ኤ አይ ዲ እ.ኤ.አ ከ2005-2013 በጋራ ተግባራዊ ያዯረ¹ቸው ፕሮጀክቶች" 
በጂ አይ ኤስ ቴክኖልጂ የተዯገፈ የመሬት አጠቃቀም " የመሬት ባሇቤትነት ማስረጃ አሰጣጥና የመሬት ህግ 
አወጣጥ እንዲሁም በመሬት ሳቢያ የሚነሱ ውዝግቦችን  በአካባቢያዊ ሥርዓት ዕሌባት የሚያገኙበትን 
አሰራር አስመሌክቶ የተሻሇ ግሌጽነትን በማስፈን ረገድ በተመረጡ የሙከራ ክሌልች የሚገኙ ገበሬዎችን 
ተጠቃሚ አድር ሌ፡፡ በውጤቱም ገበሬዎች ሴቶችንና አምራቾችን ጨምሮ በይዞታቸው ሥር ባሇ መሬት 
ሊይ ይበሌጥ ኢንቨስት አድርገዋሌ" ምርታማነትም ጨም ሌ፡፡ አዲሱ “የመሬት አስተዳዯር ሇሌማት 
መጎሌበት” ውጥን ከዚህ ቀዯም ተግባራዊ ከተዯረጉ  ሁሇት ፕሮጀክቶች የተገኙ ተመክሮዎችንና ስኬቶችን 
መሰረት ያዯረገ ሲሆን " በአማራ " አፋር " ኦሮሚያ" ትግራይ "ሶማላ እንዲሁም በዯቡብ ብ/ብ/ሕ ከሌልች 
ሊይ ትኩረት ያድርጋሌ፡፡ 

በተጠቀሱት ስድስት ክሌልች ያሇውን የመሬት አስተዳዯር " አሰራርና ፖሉሲዎች ሇማጠናከር" የግብርና 
ሚኒስቴርና የመሬት አስተዳዯር ሇሌማት ፕሮጀክት ባሇሙያዎች ከኢትዮጵያ ካርታ ሥራ ድርጀት ከክሌልቹ 
የገጠር መሬት አስተዳዯር ኤጀንሲዎች ጋር በቅንጅት ይሰራለ፡፡ ሦስቱ የተኩረት አቅጣጫዎችም (1) 
የመሬት ይዞታና የንብረት ባሇቤትነትን የሚመሇከቱ የህግና የቁጥጥር ማዕቀፎችን  ማሻሻሌ" የዳኞችን 
ክህልት ማሳዯግ እንዲሁም የመሬት አስተዳዯርን የተመሇከት የትምህርት ፕሮግራም ማስፋፋት (2) የመሬት 
አጠቃቀም " የሉዝ ሥርዓት " የውዝግብ አፈታትና የክሌሌ የቅየሳ ባሇሙያዎች ስሌጠናን ጨምሮ አጠቃሊይ 
የመሬት አስተዳዯርን ማጠናከር (3) እንዲሁም የገበያ ትስስርን ሇማሳዯግ ፣ ንብረት ሇማፍራትና የቤተሰብን 
ኑሮ ሇማሻሻሌ" የአርብቶ አዯርና የከፊሌ አርብቶ አዯር ማኅበረሰቦችን ውኃ አጠቃቀም ጨምሮ የወሌ 
የመሬት አስተዳዯርንና የመጠቀም መብትን ማጠናከር፡፡  

ፕሮጀክቱ የተፈጥሮ ሀብት አጠባበቅና የገጠር ወጣቶችና ሴቶችን ፍትሃዊ የመሬት ተጠቃሚ ሇማድረግ 
የወጡ ፖሉሲዎችንና አሰራሮችን ያሻሸሊሌ፡፡ የዚህ ግብ መሳካት ኢትዮጵያ የተባበሩት መንግሥታት ኮሚቴ 
ሇዓሇም የምግብ ዋስትና ያወጣውን “በፈቃዯኝነት ሊይ የተመሰረተ የመሬት " የአሣ ሐብትና የዯን ይዞታ 
አጠባበቅ መመሪያ” ተግባራዊ እንድታዯርግ እገዛ ያዯርጋሌ፡፡  

የዩ ኤስ ኤ አይ ዲ ኢትዮጵያ ዳይሬክትር ዴኒስ ዌሇር የመሬት አጠቃቀም ያሇውን ስትራቴጂያዊ ጠቀሜታ 
በተመሇከተ ሲያብራሩ “ ግሌጽና  በዯንብ የታቀዯ የመሬት አስተዳዯር በምግብ ምርት መዋዕሇ ንዋይ 
ሇማፍሰስ" በግብርናው ዘርፍ የተመጣጠነ ዕድገት እንዲኖር " ሇተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ እንዲሁም በስፋት 
በገጠር ሇሚኖሩና ሇሚሰሩ ሴቶችና ወንዶች ሠሊምና ዕድገት ወሳኝ ነው” በማሇት ተናግረዋሌ፡፡ 

http://ethiopia.usembassy.gov/


የመሬት አስተዳዯር ሇሌማት መጎሌበት ፕሮጀክት በአሜሪካው ፕሬዚዳንት መጨውን ትውሌድ መመገብ 
አማካኝነት በቴትራ-ቴክ አሶሽየትስ ኢን ሩራሌ ዲቨልፕመንት ከአገር ውስጥ አጋሮች ጋር በመተባበር 
የሚተገበር ነው፡፡ ሀሮማያና ባህር ዳር የኒቨርስቲዎች በጥምረቱ የሚካተቱ ናቸው፡፡ ፕሮጅክቱ 11 ሚሉዮን 
የአሜሪካ ዶሊር እንዯሚጠይቅ ይገመታሌ፡፡ 
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