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Update on the machines
የተገዛውን ማሽን በተመሇከተ
ከዚህ በፊት በአትሊንታና በእስራኤሌ በተዯረጉ የገንዘብ ማሰባሰቢያ ዴጋፎች ተገዝቶ ሃገር ውስጥ የገባውን የእንቦጭ ማጨጃ
ማሽንን በተመሇከተ ያለ ብዥታዎችን ማጥራት ተገቢ ነው። በመጀመሪያ ማሽኑን ከመግዛታችን በፊት በቂ ጥናት ተዯርጎ ነው
ወዯ ስራ የተገባው። ጥናቱም በጣና ሊይ ያሇውን የእንቦጭ ስርጭት፤ አካባቢያዊ ባህርይ፤ የውሃ ጥሌቀትና ባዮፊዚካሊዊ
ባህርይን የዲሰሰና እነዚህን ባህርዮች በመጠቀም የሚያስፈሌጉ የማሽንና ላልች እንቦጭን የመከሊከሌ ዘዳዎች የሇየ ነው። ጥናቱ
እንዯሚያመሇክተው በመስከረም 2017 እ.ኤ.አ 5,349 ሄክታር የእንቦጭ ሽፋን በ18 ቀበላዎች እንዯሚገኝ ያመሇከተ
ሲሆን፤ የእንቦጩ ስርጭትም ሶስት አይነት ነው - 6 ቀበላዎች አነስተኛ የእንቦጭ ስርጭት ያሊቸው (ከ100 ሄክታር በታች
የአረም ሽፋን ያሊቸው)፤ 5 ቀበላዎች መካከሇኛ የእንቦጭ ስርጭት ያሊቸው (ከ100-200 ሄክታር የአረም ሽፋን ያሊቸው)፤
እንዱሁም 7 ቀበላዎች ከፍተኛ የእንቦጭ ሽፋን ያሊቸው (ከ200 ሄክታር በሊይ) ነበር። የውሃ ጥሌቀቱም፤ አነስተኛና መካከሇኛ
የእንቦጭ ስርጭት ያሊቸው ቦታዎች 0.3-0.8ሜ ሲሆን፤ ከፍተኛ የእንቦጭ ስርጭት ያሊቸው ቦታዎች ዯግሞ ከ0.8ሜ በሊይ
ነበር። አረሙ በየቀኑ ተሇዋዋጭ ባህሪ (temporal variation) ስሊሇው ከመስክ ጥናቱ በተጨማሪ የእያንዲንደን ወር
የእንቦጭ ስርጭት ከሳተሊይት ምስሌ በመውሰዴ፤ በተሇያዩ ወቅቶች (seasonally) ያሇውን ተቀያያሪ ባዮፊዚካሌ
መረጃዎችና የአረሙን ስርጭትን በሚገባ ዲሷሌ። ይህም የእንቦጭን ስርጭት ዲይሬክሽንና የሃይቁን ተሇዋዋጭ የውሃ ጥሌቀትን
እንዴናውቅ ረዴቶናሌ። ይህ ሳይንሳዊ ስራ ሃይቁ ሊይ የሚካሄዯውን የእንቦጭ እንቅስቃሴ ከመረዲትም ባሻገር በክረምትና በበጋ
አረሙን ሇማስወገዴ መሰራት ያሇባቸውን ስራዎችና ቦታዎችን ሇመሇየት እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው። ጥናቱ ሇእንቦጭ
መስፋፋት ተጋሊጭ የሆኑ ሁኔታዎች (environmental factors) (የውሃ ሞገዴና ላልች አካባቢያዊ ባህርያት)
በአነስተኛና መካከሇኛ የእንቦጭ ሽፋን ባሊቸው ቦታዎች ሊይ እንዯሚበረታ አመሊክቷሌ። (በነዚህ ቦታዎች በመስከረም ወር
አረሙ በቀን በአማካኝ 6-8 ሄክታር ዴረስ ጭማሪ ሲያሳይ፤ በተቃራኒው ከፍተኛ የእንቦጭ ሽፋን ባሇባቸው ቦታዎች ግን በቀን
ከ1-2 ሄክታር በሊይ ጭማሪ አሊሳየም [ይህም saturation stage ሊይ መዴረሱን ያሳያሌ]) - በዚህ መረጃ መሰረት እንቦጩ
በከፍተኛ ሁኔት እየተሰራጨ ያሇው አነስተኛና መካከሇኛ የአረም ሽፈን ባሇባቸው አካባቢዎች (የሃይቁ ምስራቃዊ ዲርቻዎች)
መሆኑን ያመሊክታሌ። በማንኛውም አረም ቁጥጥር ስራ የመጀመሪያው ቀዲሚው ተግባር የአረሙን ስርጭት መግታት ነው።
በዚህም መሰረት የእንቦጩን ስርጭት ሇመግታት ቅዴሚያ ሰጥቶ መሰራት ያሇበት ቦታ አነስተኛና መካከሇኛ የእንቦጭ ሽፋን
ያሊቸው ቦታዎች መሆን እንዲሇበት አሳይቷሌ። ሇምሳላ፤ በእነዚህ በአነስተኛና መካከሇኛ የእንቦጭ ሽፋን ያሊቸው ቦታዎች
አጎራባች የሆኑ ሁሇት ቀበላዎችን በአንዴ ወር ውስጥ እንቦጩ አዲርሷቸው ነበር። ስሇዚህ የመጀመሪያው ማሽንን ስንገዛ
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አሊማው አነስተኛና መካከሇኛ የእንቦጭ ሽፋን ያሇባቸውን 11 ቀበላዎች ሊይ ውጤት ማምጣት የሚችሌ መሆን አሇበት የሚሌ
ነበር። እነዚህ ቀበላዎች የውሃ ጥሌቀታቸው አነስተኛ (በአማካይ 0.4ሜ) በመሆኑ የሚገዛው ማሽን መካከሇኛ ክብዯት
ያሇውና አነስተኛ ጥሌቀት ሊይ መስራት የሚችሌ መሆን ነበረበት ማሇት ነው። ይህም ማሇት ከፍተኛ ክብዯትና ጉሌበት ያሊቸው
ማሽኖች ሇመንቀሳቀስ ከ0.8ሜ ጥሌቀት በሊይ ስሇሚፈሌጉ በነዚህ 11 ቀበላዎች ሊይ ምናሌባት በክረምት ወቅት ካሌሆነ በቀር
ዓመቱን ሙለ ሇመስራት ይቸገራለ። ይህንንም ከግምት ውስጥ በማስገባት የገዛነው ማሽን ይህንን የሚያሟሊ ነው- በአነስተኛና
መካከሇኛ የእንቦጭ ሽፋን ባሇበት ቦታ መስራት የሚችሌና ሇመስራት የሚፈሌገው አማካይ የውሃ ጥሌቀትም 0.4ሜ በመሆኑ።
ይህም በ11ደ መካከሇኛና አነስተኛ የእንቦጭ ሽፈን ባሊቸው አካባቢዎች ያሇውን የእንቦጭ መጠንና ስርጭት በመቀነስ አረሙ
ወዯ ላልች አካባቢዎች እንዲይዛመትና ኮንቴይን ሇማዴረግ ያግዛሌ ማሇት ነው። አንዲንድቹ እነዚህ አካባቢዎች ከማሽን
በተጨማሪም የሰው ሃይሌ በማስገባት ከፍተኛ ስራ የሚሰራባቸው ናቸው - በዚህም አበረታች ሇውጥ ታይቷሌ (ከታች
የተያያዘውን ምስሌ ተመሌከቱ)::
የመስክና የሳተሊይት መረጃዎችን በማጠናከር ከተዯረገው ጥናት በተጨማሪ ቀዯም ብል የገባ የአማጋ ማሽን (በግሌ ባሇሃብት
ከቻይና ተገዝቶ የመጣ) የመስክ ግምገማ (evaluation) ተዯርጎ ነበር። የባህርዲር ዩኒቨርሲቲ መምህራን ያቋቋሙት ሃገር
በቀሌ ማህበር (የጣና ተፋሰስ የተቀናጀ በጎ አዴራጎት ማህበር) ጋር በመተባበር የማሽኑን የመስክ ስራ ኢቫለየት በማዴረግ የታዩ
ክፍተቶችን በቀጣይ የማሽን ግዥ ሊይ እንዲይከሰቱ ትምህርት ተወስዶሌ። ጥናቱ የማሽኑን አረም የማጨዴ ካፓሲቲ፤
ኦፐሬሽን፤ የአረም አወጋገዴ (post-harvest)ና የጥገና አሰራር (maintenance) በሚገባ ዲሷሌ። የጥናቱ ሪፖርት ከዚህ
ኢሜሌ ጋር ተያይዟሌ።
በአጠቃሊይ በነዚህ የጥናት ውጤቶች ሊይ በመንተራስ የማህበራችን የሳይንቲፊክ ቡዴን ከሃይቁ ባህርያት ጋር የተጣጣመ
የማሽን ስፔስፊኬሽን በማውጣት በዓሇም ዙርያ ካለ የማሽን አምራቾች የምንፈሌገውን የማሽን አይነት በማስረዲት
የሚያመርቷቸውን የአረም ማጨጃ ማሽኖች ስፔስፊኬሽኖችና ዋጋ በመሰብሰብ ኢቫለየት ተዯርጓሌ። እዚህ ሊይ የተጠቀምንበት
የመመዘኛ criteria የሚከተለት ነበሩ፤ 1) ከዚህ በፊት በተሇያዩ ሃገሮች (በተሇይ በአፍሪካ መሌከአምዴር) ተሞክሮ ጥሩ
ውጤት ያመጣ፤ 2) በቂ መሇዋዋጫ ዕቃዎች በተመጣጣኝ ዋጋ ማቅረብ የሚችሌ (ከአማጋው ማሽን የተማርነው አንደ
ተግዲሮት በቂ መሇዋወጫ ባሇመቅረቡ የማሽኑ ጥገና ብዙ ጊዜ ይወስዴ ነበር)፤ 3) ማሽኑን ኦፐሬት ሇማዴረግ ከፍተኛ ባሇሙያ
የማይጠይቅ (User friendly የሆነ)፤ 4) የጥገና ዋጋው ተመጣጣኝ የሆነና በሃገር ውስጥ ባሇሙያ ሉሰራ የሚችሌ፤ 5)
ኦፐሬሽናሌ ኮስቱ አነስተኛ የሆነ (cost-effective)፤ 6) ቢያንስ የ2 ዓመት ዋራንቲ (warranty) ያሇው፤ 7) የማሽኑን
አጠቃቀም ስሌጠና መስጠት የሚችሌ፤ 8) ሇማጓጓዝ አመቺ የሆነ (ቢቻሌ አሴምብሌዴ የሆነ)ና፤ 9) የማሽኑ ዋጋ በእጃችን
ከነበረው ፈንዴ ($62,500) ጋር ተመጣጣኝ የሆነ። በዚህ መሰረት በቻይና፤ ታይሊንዴ፤ አውስትራሉያ፤ ጀርመንና ካናዲ
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የሚገኙ የአረም ማጨጃ ማሽን አምራቾችን አወዲዴረናሌ። በመጨረሻም ያስቀመጥናቸውን ቅዴመ ሁኔታዎችን በአብዛኛው
በሟሟሊት የካናዲውን H5-200 የእንቦጭ ማጨጃ ማሽን ገዝተናሌ።
ማሽኑ ተሌኮ ኢትዮጵያ ሲዯርስ ሁሇት የማህበራችን ከፍተኛ ባሇሙያዎች በራሳቸው ወጭ ኢትዮጵያ በመሄዴ የማሽኑን
አጠቃቀምና ጥገና ሇባሇሙያዎች ስሌጠና ሰጥተዋሌ። ጣና ሊይ የሙከራ ስራ ተሰርቶ ሙለ ሇሙለ በጥሩ አቋም ሊይ መሆኑ
ከተረጋገጠ በኋሊ ሇክሌለ አካባቢ ጥበቃ ባሇስሌጣን አስረክበናሌ። በሰኔ ወር ዯግሞ እኔ ኢትዮጵያ የመሄዴ እዴለ ስሇነበረኝ
የባሇሙያዎች ቡዴን (ከክሌለ አካባቢ ጥበቃ ቢሮ; ከባህርዲር ዩኒቨርሲቲና ኢንጂነር ሙሊት ባሳዝነው ጋር በመሆን) የመስክ
evaluation ሰርተናሌ። ማሽኑ ምንም ችግር እንዯላሇበትና እንዱሰራ በተወሰነሇት ቦታ ሊይ ብቻ ማሰራት እንዯሚገባ ግብረመሌስ (feedback) ተሰጥቷሌ። የኛ ማህበር ማሽኑን ሇቢሮው አስረክቧሌ፤ ስሇዚህ ማሽኑን ተቆጣጥሮ ማሰራት ያሇበት
የክሌለ አካባቢ ጥበቃ ቢሮ ነው። የማሽኑ ባሇቤት የክሌለ አካባቢ ጥበቃ ቢሮ እንዯመሆኑ አስፈሊጊውን ልጂስቲክስ በመመዯብ
የቀንከቀን ስራዎችን በማቀዴና በመከታተሌ፤ ማስፈጸም ይጠበቅበታሌ።
በቀጣይ የሚገዙ ማሽኖች
አሁን ሇመግዛት እንቅስቃሴ እያዯረግን ያሇነው ማሽን ዯግሞ ከፍተኛ የአረም ሽፋን ያሇባቸውን አካባቢዎችን ስነምህዲራዊ ባህሪ
ያገናዘበ ከፍተኛ የፈረስ ጉሌበት ያሇውና ጥሌቀት ባሇው ውሃ ሊይ (>0.8ሜ) የሚሰራ ነው። እስካሁን ካወዲዯርናቸው ውስጥ
ዓሇም አቀፍ ስታንዲርዲቸውን ያሟለ እጅግ ጠንካራ (ረጅም እዴሜ መቆየት የሚችለ)ና ግዙፍ ማሽኖች ዋጋቸው ውዴ
በመሆናቸው በላልች ቦታዎች ገንዘብ ከሰበሰቡ አካሊት ጋር በመቀናጀት ትሌቅ comprehensive ማሽን (ሶስት
ኮምፖነንቶች ያለት - መሰብሰብ፤ መጭመቅና መፍጨት የሚችሌ መሌቲ-ታስክ ማሽን) አስበን ነበር። ነገር ግን ላልች ቡዴኖች
ተባባሪ ባሇመሆናቸው ሳይሳካ ቀርቷሌ። ስሇዚህ ያሇን አማራጭ ባሇን ገንዘብ (ዱሲናቺካጎ የተሰበሰበውን፤ እንዱሁም በሇንዯንና
ኔዘርሊንዴ የተሰበሰበውን [ገና ያሌተረከብነው ነው] ጨምሮ) አንዴ ትሌቅ ማሽን ሇመግዛት በሂዯት ሊይ ነን። ሇአፍሪካ
ትሌሌቅና አስተማማኝ ማሽኖችን በማቅረብ የሚታወቀው Aquarius Systems ኢትዮጵያ ዴረስ በመሄዴ የጣናን ወቅታዊ
ሁኔታ ተመሌክቷሌ። ከክሌለ አካባቢ ባሇስሌጣንና ከእኛም ጋር በስፋት ስሇጣና ecosystem ተወያይቷሌ። የክሌለ አካባቢ
ጥበቃ ቢሮ ባሇሙያዎች ማሊዊ ዴረስ ሄዯው 13 ዓመት ሙለ እየሰራ ያሇ ማሽን አይተዋሌ (የባሇሙያዎቹ የመስክ ሪፖርት
ከታች ተያይዟሌ)። የማሽኑን አጠቃቀምና የአረሙን አወጋገዴ በተመሇከተ ከማሊዊ ባሊሙያዎች ጋር በስፋት ተወያይተዋሌ።
ይህ ማሽን በኬንያ፤ ዩጋንዲ (የቪክቶርያ ሃይቅ)፤ በካሜሩን፤ ዯቡብ አፍሪካና ላልች አፍሪካ ሃገራት በስፋት ተጠቅመውበታሌ።
የማሽኑ ሞዳሌ 820 Series የሚባሌ ሲሆን (ከታች ፎቶው ተያይዟሌ)፤ 75 የፈረስ ጉሌበት ያሇውና በአንዳ 23.2 ሜትር
ኪውብ (7,076 ኪልግራም) እንቦጭ መሸከም ይችሊሌ። ሁሇት መካከሇኛ ማሽን ከመግዛት አንዴ ትሌቅ አቅም ያሇው ማሽን
በመግዛት ከፍተኛ የእንቦጭ ሽፋን ባሇው ቦታ የምንፈሌገውን ውጤት በአጭር ጊዜ ሇማየት ያስችሊሌ ብል የማህበራችን
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የሳይንቲፊክ ቲም ወስኗሌ። አምራቹም ከ50 ዓመት በሊይ የእንቦጭ ማሽን በማምረት በዓሇም ዙርያ አቅራቢ የሆነው አኳሪየስ
ሶለሽንስ (Aquarius Solutions) ነው - ፋብሪካው የሚገኘው በዊስኮንሰን ግዛት ነው። ዋጋውም $222,170 ድሊር
ነው። የማሽኑ አምራች ማሽኑን አምርቶ ሇማስረከብ አራት ወራት እንዯሚፈጅ ገሌጾሌናሌ። ጣና ዴረስ በመሄዴ ማሽኑን ቴስት
አዴርጎ፤ ባሇሙያዎችን አሰሌጥኖ ነው የሚያስረክበን። በቂ መሇዋወጫም ያቀርባሌ። የጣናን ባህርይ ቦታው ዴረስ ሄዯው ስሊዩ
የማሽኑ ስፔስፊኬሽንን ሇጣና ተስማሚ ሇማዴረግ ረዴቷሌ። ከዚህ ቀዯም እንዲዯረግነው የኢትዮጵያ መርከቦች ዴርጅት ማሽኑን
በነጻ እስከ ጅቡቲ ወዯብ ያዯርስሌናሌ ብሇን እንተማመናሇን። በቀጣይም የስራውን እንቅስቃሴ ሇህዝብ እናሳውቃሇን።
በአጠቃሊይ የተከተሌነው የአረም አወጋገዴ አሰራር መጀመሪያ የእንቦጩ ሽፋን አነስተኛና መካከሇኛ የሆኑ ቦታዎችን ሙለ
ሇሙለ በመቆጣጠር እንቦጩ ወዯላልች ቀበላዎች የመዛመት ስርጭት መቀነስና መቆጣጠር ነው። ቀጥል አረሙ ሳቹሬት
ባዯረገበት ቦታዎች ሊይ የተቀናጀ የአረም አወጋገዴ በመከተሌ intensively መስራት ይሆናሌ። ባንዳ ሁለንም አይነት
ማሽኖች ሇማቅረብ አቅም የሇንም። የማሽኑ አይነት ሉሰራ እንዯታሰበው ስራ፤ እንዯ አካባቢው ባህሪ፤ እንዯ ውሃው ጥሌቀትና
እንዯ አዋጭነቱ ይወሰናሌ። One-fits-all አይነት ማሽን የሇም። ዋናው ሉሰመርበት የሚገባው ጉዲይ ዯግሞ እኛ ብቻ
የምናዯርገው ዴጋፍ ሇጣና በቂ ነው የሚሌ እምነት የሇንም። በዋናነት ሃሊፊነቱን መወጣት ያሇበት መንግስት ነው፤ እኛ
ከህብረተሰቡ በምንሰበስበው ውስን ፈንዴ ክፍተት ያሇባቸው ስራዎችን ብቻ ነው ማገዝ የምንችሇው።
ማጠቃሇያ
ዓሇማቀፉ ጣናን መሌሶ ማቋቋም ማህበር ወዯ ስራ ከገባበት በአንዴ ዓመት ጊዜ ውስጥ በአጭር ጊዜ ብዙ ስራዎችን ከውኗሌ።
1) የተሇያዩ ጥናቶች አካሂዯናሌ፤ ይህም የእንቦጩን ባህሪ፤ ቁጥጥርና አወጋገዴ ሊይ ግንዛቤ ፈጥሯሌ። 2) ባሇሙያዎች
የራሳቸውን ወጭ በመሸፈን በተሇያየ ጊዜ ወዯ አካባቢው በመጓዝ የክሌለ አካባቢ ጥበቃ ቢሮ ባሇሙያዎችንን አሰሌጠነዋሌ።
3) የመስክና የሳተሊይት መረጃዎችን በማጠናከር የእንቦጭ ስርጭት ዱጂታሌ ካርታ ሇመጀመሪያ ጊዜ ተዘጋጅቶ፤ በመረጃ
የተዯገፈ ስራ እንዱካሄዴ አስተዋጾ አዴርገናሌ። 4) እንቦጭን በተመሇከተ ሃገር-አቀፍና ዓሇም አቀፍ ገንዛቤ የማስጨበጥ
የኮሚኒኬችንና የመረጃ (awareness creation and information dissemination) ስራዎች ሰርተናሌ። 5)
ከፌዯራሌ አካባቢ ጥበቃ ሚኒስቴር መስሪያቤት ጋር በመተባበር ስራው በዕውቀት ሊይ የተመሰረተ እንዱሆን የክሌለ የአካባቢ
ጥበቃ ቢሮ ሃሊፊ ፍልሪዲ (በዓሇም ሊይ effective water hyacinth control system አሊቸው ከሚባለት ቦታዎች
ቀዲሚ ነው) ሊይ የሚሰራውን የእንቦጭ አወጋገዴ ስራ እንዱያዩ፤ ከዘርፉ ባሇሙያዎች ጋር እንዱመካከሩና ትምህርት
እንዱወስደ ተዯርጓሌ። 6) የባህርዲር ዩኒቨርሲቲ እያካሄዯ ያሇውን የባዮኮንትሮሌ ሙከራ፤ ከሙከራ ወዯተግባር እንዱገባ
ዴጋፍ እያዯረግን ነው (በቅርቡም የባህርዲር ዩኒቨርሲቲ፤ የግብርና ምርምር ኢንስቲቲዩትና የክሌለ አካባቢ ጥበቃ ባሇሙያዎች
የሚስተፉበት የባዮኮንትሮሌ ስሌጠና በዩጋንዲ ይካሄዲሌ - ይህም ስራውን ከሙከራ ወዯ ተግባር የሚያሸጋግር የትግበራ
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ማንዋሌ (implementation manual) ሇማዘጋጀት ይረዲሌ)፤ 7) የአምስት አመት ጣናን ከእንቦጭ የመቆጣጠርና
ተፋሰሱን መሌሶ የማቋቋም ስትራቴጂክ ድክመንት ዝግጅት ሊይ በመሳተፍ ቴክኒካሌ አስተዋጾ አዴርገናሌ፤ 8) በግንቦት ወር
አንዴ ማሽን በማስገባት በማሽን የታገዘ ስራ እንዱሰራ የዴርሻችንን አበርክተናሌ; 8) የተባበሩት መንግስታት የአካባቢ
ፕሮግራም (UNEP) በቅርብ ባከሄዯው ጣናን ከእንቦጭ ሇመታዯግ የሚመክር ስብሰባ ሊይ በመገኘት የጥናት ውጤቶቻችንን
በማቅረብና ምን ምን ሉሰራ እንዯሚገባ በዝርዝር በማስረዲት UNEP ሉያዘጋጀው ባሰበው ፕሮፖዛሌ የሚጽፍ ኮሚቴ ውስጥ
የዴርሻችንን ሇማገዝ ጥረት እያዯረግን ነው። [የማህበሩ የአንዴ ዓመት የፋይናንስ ሪፖርት በታች በሰንጠረዥ ተቀምጧሌ]
በመጨረሻም ዓሇማቀፉ ጣናን መሌሶ ማቋቋም ማህበር እንዯ አንዴ ባሇዴርሻ ማህበር የራሱን ዴርሻ እየተወጣ ቢሆንም ጣናን
የማዲን ተግባር ግን በመንግስት ወጥ የሆነ ከፍተኛ ትኩረት ይሻሌ። በተሇይ ጣናን የሚያስተዲዴር ራሱን የቻሇ ተቋም ሉቋቋም
ይገባሌ። ይህ ሲሆን ነው ጣና ሊይ በዘሊቂነት የሚሰሩ ስራዎች ባሇቤት ኖሯቸው ዘሊቂ ሇውጥ የሚመጣው ብሇን እናምናሇን።
Annual financial report – [Sept 2017-Sept 2018] Global Coalition for Lake Tana Restoration
Items
Description
USD
Atlanta, Israel, DC, Chicago, New Zealand and Online
277,995
Funds raised
fundrasings
Harvesting Machines
-67,290
One machine purchased and delivered
Purchased
Harvesting machine
-37,000
One machine with conveyer ordered (down payment paid)
ordered
International and local trainings for Regional Env. Authority
-2,250
Trainings
experts
Assessment,
Field assessments and M&E surveys conducted around Lake
-2,500
Monitoring and
Tana in collaboration with Charitable Organization for
Evaluation
Integrated Lake Tana Basin Development (COILTBD)
Expenses to conduct
-14,910
Printings, entertainment, hall rentals etc
fundraisings
Current balance as of
154,045.00
21 Sept 2018

For timely updates please follow our website: www.tanacoalition.org
Facebook page: https://www.facebook.com/groups/837333129767209/
ዓሇማቀፉ የጣና መሌሶ ማቋቋም ማህበር
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