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የአሜሪካ መንግስት አዱስ የእንስሳት ገበያ ሌማት ፕሮጀክት ጀመረ 

በአራት ክሌልች ያለ አርሶ አዯሮች ተጠቃሚ ይሆናለ 

ኅዲር 8 ቀን 2005 ዓ.ም. አዲማ፣ ኦሮሚያ- የአሜሪካ ዓሇም አቀፍ ሌማት ኤጀንሲ (ዩ ኤስ ኤ አይ 
ዱ) የፕሬዚዯንት ኦባማ ፊዴ ዘ ፊውቸር መርሃ ግብር አካሌ የሆነ እና ሇኢትዮጵያ መንግስት 
የግብርና ዕዴገት ፕሮግራም እገዛ የሚያዯርግ  ‹‹የእንስሳት ገበያ ሌማት” የሚሌ ስያሜ ያሇው 
አዱስ  የአምስት ዓመት ፕሮጀክት በይፋ ጀመረ፡፡ የግብርና ሚኒስትር ዯኤታ አቶ ወንዴይራዴ 
ማንዯፍሮ እና የዩ ኤስ ኤ አይ ዱ  ኢትዮጵያ ዲይሬክተር ዳኒስ ዌሇር በተገኙበት የፕሮጀክት 
መክፈቻ ስነስርዓት ሊይ የፌዳራሌና የክሌሌ መንግስታት ባሇስሌጣናት፣ የእንስሳት ሀብት ሌማት 
ኢንዯስትሪ ተወካዮች እንዱሁም የፕሮጀክት ትግበራ አጋሮች ተሳትፈዋሌ፡፡ 

በግብርና ዕዴገት ፕሮግራም- የእንስሳት ገበያ ሌማት ፕሮጀክት ስጋ፣ ወተት እና ቆዲና ላጦን 
ጨምሮ በእንስሳትና እንስሳት ተዋጽኦ ገበያ የዕሴት ሰንሰሇት ሊይ መዋዕሇ ነዋይ በማፍሰስ 
በዝቅተኛ ዯረጃ የሚገኙ አርሶ አዯሮችን ገቢ እና የአመጋገብ ዯረጃ ያሻሽሊሌ፡፡ ፕሮጀክቱ 2,600 
አዱስ የግብርናና ላልች የስራ ዕዴልችን እንዯሚፈጥር፤ በዚህም የ200,000 ቤተሰቦችን ኑሮ 
እንዯሚያሻሽሌ ይጠበቃሌ፡፡ 

በምርትና ገበያ ሊይ ትኩረት የሚያዯርገው ይህ ፕሮጀክት የእንስሳትን የአመጋገብ ስርዓት 
ከማሻሻሌ፣ የእንስሳት ጤና ክብካቤ አገሌግልቶችን ከማስፋፋት እና የእንስሳት አረባብን ከማሳዯግ 
በተጨማሪ፤ አምራቾችን ከገበያ ያስተሳስራሌ፣ ሇእንስሳትና ሇእንስሳት ተዋጽኦ የሚያገሇግለ 
የጥራትና ንጽሕና አጠባበቅ ዯረጃዎችን ከፍ ያዯርጋሌ ብልም የገበያ ተወዲዲሪነትን ይጨምራሌ፡፡ 

የዩ ኤስ ኤ አይ ዱ ዲይሬክተር ዳኒስ ዌሇር “ በግብርና ዕዴገት ፕሮግራም- የእንስሳት ገበያ ሌማት 
ፕሮጀክት አማካኝነት ዩ ኤስ ኤ አይ ዱ ከኢትዮጵያ መንግስትና ከእንስሳት ሃብት ሌማት ዘርፍ 
ጋር በመተባበር ገቢን በመጨመር፣ ስርዓተ ምግብን በማሻሻሌ፣ ከእንስሳት ሌማት ገበያ ጋር 
የተያያዙ የስራ ዕዴልችን በመፍጠር እንዱሁም የእንስሳት ጤና አገሌግልቶችንና ገበያዎችን 
ተዯራሽነት በማሻሻሌ አነስተኛ አምራቾችን እና የገጠር ማህበረሰቦችን ተጠቃሚ ዯርጋሌ፡፡” 
በማሇት ተናግረዋሌ፡፡  

ይህ የ38 ሚሉዮን ድሊር ፕሮጀክት በኦሮሚያ፣አማራ፣ትግራይ እና ዯቡብ ብሔሮች፣ብሔረሰቦች እና 
ሕዝቦች ክሌልች በተመረጡ ወረዲዎች ተግባራዊ ይዯረጋሌ፡፡በ ዩ ኤስ ኤ አይ ዱ  በኩሌ ሲ ኤን 
ኤፍ ኤ በየክሌለ ከሚገኙ አጋሮች ጋር በመሆን ትግበራውን ይመራሌ፡፡ እነዚህ በየክሌለ የሚገኙ 
አጋሮች የአማራ መሌሶ ማቋቋምና ሌማት ዴርጅት (አመሌዴ)፣ ማህበረ ረዴኤት ትግራይ (ማረት)፣ 
ሁንዳ እና ሴሌፍ ሄሌፕ አፍሪካ-ኢትዮጵያ ናቸው፡፡የአሜሪካው ፕሬዚዯንት አስቸኳይ የኤዴስ 
ዕርዲታ መርሃግብር (ፔፕፋር) ሇፕሮጀክቱ የገንዘብ አስተዋጽኦ ያዯረገ ሲሆን፤ ይህም በኤች አይ 
ቪ/ኤዴስ የተጎደ በእንስሳት ዕርባታ የተሰማሩ ግሇሰቦች ከፕሮጀክቱ ተጠቃሚ እንዱሆኑ 
ያዯርጋሌ፡፡ 
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