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ተቋም መሆን፡፡ 

እሴቶች፦

• ተዓማኒነት

• ግልጽነት

• ቅንነት

• ቁርጠኝነት

• የጋራ ተጠቃሚነት

• ማህበራዊ ኃላፊነት

የኢትዮጵያ የግብርና ሥራዎች ኮርፖሬሽን ዋና ዋና ዓላማዎች:-

• የግብርና ምርት ማሳደጊያዎችን ከሀገር ውስጥና ከውጨ አገር ገዝቶ ለገበያ ማቅረብ፣ ማዘጋጀት፣ 

የግብርና ምርት ማሳደጊያዎችን የገበያ ዋጋ የማረጋጋት ተግባራትን ማከናወን፣ 

• አጠቃላይ የግብርና ሜካናይዜሽን  አገልግሎት  በመስጠት የግብርናውን ክፍል ኢኮኖሚ መደገፍ፣ 

• ለግብርና አገልግሎት የሚውሉ ዘመናዊ የእርሻ መሣሪያዎችን፣ መለዋወጫዎችን፣ ተሽከርካሪዎችን፣ 

የኮንስትራክሽን መሣሪያዎችን ወዘተ በተመጣጣኝ ዋጋ ለአነስተኛና ሠፋፊ እርሻ ባለሀብቶች 

ማቅረብ፣

• የተፈጥሮ ሙጫ ምርት መሰብሰብ፣ መግዛት፣ እሴት መጨመር፣ ማዘጋጀት፣ ሌሎች ከደን ውጤቶች 

የሚመረቱ ምርቶችን ማምረት፣ ለሀገር ውስጥና ለውጪ ገበያ ማቅረብ፣

• የእርሻ መሬት ልማት ጥናትና ዲዛይን፣ የእርሻ መሬት ቅየሳ፣ ምንጣሮና ማስተካከል፣ የውሃ ተፋሰስ 

የመስኖ ሥራ እንዲሁም ከእርሻ መሬት ልማት ጋር የተዛመዱ ሥራዎችን ማከናወን፣

• የአዳዲስና ማስፋፊያ ፕሮጀክቶችን አዋጪነት ጥትና፣ የዲዛይን ዝግጅት የቴክኖሎጂ መረጣና 

ድርድር፣ የተከላና የኮሚሽኒንግ እንዲሁም የምርምር ሥራዎች እንዲካሄዱ ማድረግ፣

• አቅሙ ካላቸው የአገር ውስጥ እና የውጪ ኩባንያዎች ጋር በመተባበር የግብርና የማምረቻ 

መሣሪያዎችና መለዋወጫዎች ዲዛይንና የማምረት ሥራዎች በአገር ውስጥ እንዲከናወኑ ማድረግ፣

• ለመስኩ የሚፈለገውን የሰለጠነ የሰው ኃይል በሚፈልገው ዓይነት፣ መጠንና ጥራት ለማፍራት 

እንዲቻል ከሚመለከታቸው የትምህርት፣ የምርምርና የሥልጠና ተቋማት ጋር በመተባበር መሥራት፣

• የተለያዩ የአዝዕርት፣ የአትክልት፣ የፍራፍሬና የመሳሰሉት ቅድመ መሥራች፣ መሥራችና 

የተመሰከረለት ዘር ማባዛት፣ ማበጠርና ማዘጋጀት፤ እንደ አስፈላጊነቱም ቅድመ መስራች ዘሮችን 

ከውጭ አገር በማስመጣት ማስመረት ወይም መሸጥ፤ ተረፈ ምርቶችን ለገበያ ማቅረብ፣

• በግብርና ግብዓት አቅርቦት፣ በእርሻ መሳሪያዎች አቅርቦት፣ በእርሻ መሳሪያዎች ጥገና፣ በተፈጥሮ 

ሙጫ ምርትና ገበያ፣ በሜካናይዜሽን አገልግሎትና በተዛማጅ ሥራዎች ዙሪያ ምርምር በማካሄድ 

የተሻሻሉትን ተግባራዊ በማድረግ በውጤቱም ተወዳዳሪነትን ማረጋገጥ።



በኮርፖሬት ኮሙኒኬሽን እና ማህበራዊ ጉዳዮች አገልግሎት የተዘጋጀ 5
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የኮርፖሬሽኑ ሥራ አመራር ቦርድ ሰብሳቢ መልዕክት

ክቡር ዶ/ር ግርማ አመንቴ
የኢትዮጵያ የግብርና ሥራዎች ኮርፖሬሽን ሥራ አመራር ቦርድ ሰብሳቢ

ሀገራችን ኢትዮጵያን ከፍ ወዳአለ የእድገት ማማ ላይ 
ለማስቀመጥና የአፍሪካ ተምሳሌት ለማድረግ መንግሥት 
የብልጽግና ጉዞን አጠናክሮ ቀጥሏል፡፡ ለዚህ ጉዞ ስኬት ዋነኛ 
መሰረቱ ደግሞ ግብርና መሆኑ አያጠያይቅም፡፡

ከዚህ የተነሳ ዘመናዊ የግብርና ግብዓቶች እና የእርሻ ቴክኖሎጂ 
አቅርቦትን በተመጣጣኝ ዋጋ ተደራሽ በማድረግ አርሶ አደሩን 
ውጤታማና የልማቱ ተጠቃሚ እንዲሆን ማስቻል የኢትዮጵያ 
የግብርና ሥራዎች ኮርፖሬሽን ዋንኛ ተልዕኮ ነው፡፡ በዚህ ረገድ 
ኮርፖሬሽኑ የጀመረውን ለውጥ አጠናክሮ ማስቀጠል ከቻለ 
መላው አርሶ አደር ወደ ብልጽግና የሚያስኬደውን ሳይንሳዊ 
መንገድ እንዲከተልና ትርጉም ያለው ለውጥ እንዲያመጣ 
የበኩሉን ድርሻ መወጣት ይችላል፡፡

ይህን ለማሳካት እንደ አፈር ማዳበሪያ፣ ምርጥ ዘርና ኬሚካል 
ያሉ የግብርና ግብአቶች አቅርቦትና የሥርጭት ጊዜ እንዲሁም 
የሜካናይዜሽን አገልግሎት ተደራሽነት ላይ በከፍተኛ ደረጃ 
መስራት ይጠይቃል፡፡

ከዚህ ባሻገር የካፒታል ፕሮጀክቶች ላይ ትኩረት ሰጥቶ መስራት 
ሌላኛው የኮርፖሬሽኑ የትኩረት አቅጣጫ በመሆኑ የፕሮጀክት 
አስተዳደር ስራን በከፍተኛ ደረጃ ውጤታማ በማድረግ 
ፕሮጀክቶችን በጥራትና በተያዘላቸው ጊዜ ገደብ ውስጥ 
አጠናቆ ለአገልግሎት ማብቃት ይገባል፡፡ ይህ ሲሆን ኮርፖሬሽኑ 
ትክክለኛውን የአዋጭነት መንገድ አስጠብቆ በመቀጠል 
በአፍሪካ ደረጃ ተወዳዳሪ ለመሆን የቀረጸውን ራዕይ ማሳከት 
ይችላል፤ ለዚህ ደግሞ አቅሙም ሆነ ዕድሉ በእጁ ነው።

እዚህ ላይ ኮርፖሬሽኑ በ2012 በጀት ዓመት በቁልፍና አበይት 
ተግባራት ያስመዘገበውን አበረታች ውጤት እንደ ማሳያ 
ከወሰድን በቀጣይ የስትራተጂክ እቅድ ዘመን (2013 – 
2017 ዓ.ም) በዘርፉ የታለሙ የልማት ግቦችን ማሳካት 
እንደሚቻል ከወዲሁ አሻግሮ ማየት ይቻላል፡፡ ስለሆነም ይህንን 
ተገንዝቦ ለቀጣይ ስኬት በላቀ ቁርጠኝነትና የኃላፊነት መንፈስ 
መስራት ግድ ይላል፡፡

ማኅበራዊ ኃላፊነትን ከመወጣት አኳያም ኮርፖሬሽኑ ባለፉት 
ዓመታት ውጤታማ ተግባራትን ያከናወነ ሲሆን፣ በቀጣይም 
የህብረተሰቡን ፍላጎት ባማከለ ሁኔታ የማኅበራዊ ልማት 
ሥራዎችን ይበልጥ በመደገፍ ትርጉም ያለው ለውጥ ማምጣት 
ይጠበቅበታል፡፡

በዚህ አጋጣሚ የኮርፖሬሽኑ የሥራ አመራር ቦርድ 
እንደምንጊዜውም ሁሉ የተቋሙ ግቦች እንዲሳኩ ክትትልና 
ድጋፉን አጠናክሮ በመቀጠል ተቋሙ ለሀገራዊ የምጣኔ ሃብት 
እድገት እያበረከተ ያለውን አስተዋጽዖ ከፍ ወዳአለ ደረጃ 
እንደሚያሸጋግረው ለማረጋገጥ እፈልጋለሁ፡፡

በመጨረሻም መላው የኮርፖሬሽኑ አመራርና ሠራተኞች 
በተሰማራችሁበት የሥራ መስኮች ስኬታማ በመሆን ለሀገራችን 
መጻኢ እድገት የበኩላችሁን አሻራ በማሳረፍ ታሪክ እንድትሰሩ 
ጥሪ እያቀረብኩ፣ በሁላችንም ርብርብ የበለጸገች ኢትዮጵያን 
የምናይበት ጊዜ ሩቅ እንደማይሆን ያለኝን ብሩህ ተስፋና እምነት 
እገልጻለሁ፡፡

አመሰግናለሁ! 
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የኮርፖሬሽኑ የሥራ አመራር ቦርድ አባላት

ክብር ዶ/ር ግርማ አመንቴ
የኢትዮጵያ የግብርና ስራዎች ኮርፖሬሽን ስራ አመራር ቦርድ ሰብሳቢ

ክቡር አቶ ዘካሪያስ ኤርኰላ
የቦርድ አባል

ክብርት ወ/ሮ አይናለም ንጉሴ
የቦርድ አባል

አቶ ኃይለየሱስ በቀለ
የቦርድ አባል

አቶ ወልደአብ ደምሴ
የቦርድ አባል

አቶ ሰለሞን ገብሬ
የቦርድ አባል

ወ/ሮ አቶሜ አበበ
የቦርድ አባል

አቶ ተንሳይ ሜጫ
የቦርድ ፀሐፊ
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የኮርፖሬሽኑ ዋና ሥራ አስፈፃሚ መልዕክት

ግብርና ለበርካታ ዘመናት ለኢትዮጵያ ህዝብ የኑሮ መሰረት 
ሆኖ የቀጠለ፤ ለሀገራችንም የፖለቲካና የኢኮኖሚ መስኮች 
ዋልታነቱንና ዋንኛ የገቢ ምንጭነቱን ያረጋገጠ የኢኮኖሚ ዘርፍ 
ነው፡፡ ይሁንና ግብርናችን በአብዛኛው ከኋላ ቀር የአመራረት 
ዘዴና ከዝናብ ጥገኝነት ያልተላቀቀ በመሆኑ ወደ ኢንዱስትሪ 
የሚደረገውን ሽግግር በሚፈለገው ውጤት ማጀብ አልተቻለም። 
ይህ ደግሞ ተፈጥሮ በቸረን ጸጋ ልክ እንዳንለማ ዋንኛ ተግዳሮት 
ሆኖ ቆይቷል፡፡

ከዚህ ችግር ለመውጣት መንግሥት የግብርናውን ዘርፍ 
ለማዘመን እያደረገ ባለው መጠነ ሰፊ የልማት ሥራዎች ውስጥ 
ዋንኛ ተዋናይ የሆነው የኢትዮጵያ የግብርና ሥራዎች ኮርፖሬሽን 
የተሰጠውን ተልዕኮ ከመወጣት አንጻር ግንባር ቀዳሚ ተቋም 
ሆኖ እየሰራ ይገኛል፡፡ በዚህም ተግባር ኮርፖሬሽኑ ለግብርናው 

ዘርፍ መዘመንና ለምርትና ምርታማነነት እድገት አስተዋጽኦ 
የሚያደርጉ የግብርና ግብአቶችን (ምርጥ ዘር፣ ማዳበሪያና 
ኬሚካል) እንዲሁም የተቀናጀ የሜካናይዜሽን አገልግሎትን 
(ከመሬት ዝግጅት እስከ ምርት ማሰባሰብ) ለአርሶ አደሩ 
በተመጣጣኝ ዋጋ ተደራሽ በማድረግ ሀገራዊ ልማትና እድገትን 
ለመደገፍ የጀመረውን የልማት ጉዞ አጠናክሮ ቀጥሏል፡፡

ኮርፖሬሽኑ ሥራ የጀመረው  በ2.44 ቢሊዮን ብር 
የተፈቀደና በ610 ሚሊዮን ብር (25 በመቶ) በገንዘብና 
በአይነት የተከፈለ ካፒታል ነው፡፡ ከተፈቀደው ካፒታል ውስጥ 
ያልተከፈለውን ቀሪውን 1 ቢሊዮን 830 ሚሊዮን ብር (75 
በመቶ) በመንግሥት የልማት ድርጅቶች አስተዳደር አዋጅ 
ቁጥር 25/1984 በተጣለ ግዴታ መሰረት በአምስት አመት 
ጊዜ ውስጥ ማሟላት ይጠበቅበት ነበር። ይህንን መፈፀም 

አቶ ክፍሌ ወ/ማርያም
የኢትዮጵያ የግብርና ሥራዎች ኮርፖሬሽን ዋና ሥራ አስፈፃሚ
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ባይችል ግን የኮርፖሬሽኑ የተፈቀደ ካፒታል የተከፈለው 
ካፒታል መጠን ብቻ ሆኖ እንዲስተካከል ይደረጋል። ይህ 
ደግሞ ከኮርፖሬሽኑ ተልዕኮ ግዝፈትና ከገንዘብ መግዛት አቅም 
አንፃር ምርትና አገልግሎትን ተደራሽ የማድረግ እና በገበያ 
የመወዳደር አቅምን ይፈታተናል።

ከዚህ አኳያ ችግሩ እንዳይከሰት በተደረገ ከፍተኛ ርብርብ 
በልማታዊ ተልዕኮ ምክንያት በተለይም በአፈር ማዳበርያ 
አቅርቦት የሚያጋጥም ኪሳራ (ወጪ) በመሸፈን ከታህሳስ 
2008-ሰኔ 2012 ዓ.ም የተገኘ 756 ሚሊዮን 797 
ሺህ ትርፍ ብር እና የIFRS ትግበራን ሙሉ ለማድረግ 
በተደረገ ዳግም ቋሚ ንብረት ትመና የተገኘ 1 ቢሊዮን 73 
ሚሊዮን 203 ሺህ ብር  በድምሩ 1 ቢሊዮን 830 ሚሊዮን 
ብር (75 በመቶ) ተጨምሮ የአሠራር ሂደትን በጠበቀ 
ሁኔታ የአዋጭነት ጥናት  ተደርጓል። 

በመቀጠልም ጥናቱን በሚመለከታቸው አካላት በማስገምገምና 
ድጋፍ እንዲያገኝ በማድረግ በኢፌዲሪ ገንዘብ ሚኒስቴር 
አማካኝነት 2.44 ቢሊዮን ብር የተከፈለና የተፈቀደ ካፒታል 
ሆኖ እንዲፀድቅ ለማድረግ ተችሏል።

ኮርፖሬሽናችን ከተቋቋመበት ታህሳስ 2008 ዓ.ም ጀምሮ 
ለግብርና ዘርፍ እድገት እያበረከተ ባለው ከፍተኛ አስተዋጽዖ 
አርሶ አደሩ የራሱን ኑሮ ከማሻሻል አልፎ ለገበያ የሚውል 
ትርፍ ምርት የማምረት ደረጃ ላይ እንዲደርስ የበኩሉን 
ድርሻ እየተወጣ ይገኛል፡፡ ተቋሙ የሀገሪቱን ምጣኔ ሃብት 
ከመደገፍ ባሻገር የሚያከናውናቸው የልማት ሥራዎች በርካታ 
የህብረተሰብ ክፍሎችን የሚያሳትፍ በመሆኑ ማኅበራዊ 
ኃላፊነቱን ከመወጣት አኳያም ህብረተሰቡን ማዕከል ያደረጉ 
የተለያዩ ውጤታማ ተግባራትን በማከናወን ላይ ነው፡፡

የኦፕሬሽን ሥራዎች አፈጻጸምን በተመለከተም ኮርፖሬሽኑ 
ባለፉት አምስት ዓመታት በየዓመቱ በአማካይ የ2.2 ቢሊዮን 
ብር ገቢ እና የ128.5 ሚሊዮን ብር ትርፍ በማስመዝገብና 
በዚህም ራሱን በመቻል የሚጠበቅበትን ሀገራዊ ተልዕኮ 
በመወጣት ላይ ይገኛል፡፡ 

በተመሳሳይ ባሳለፍነው የ2012 በጀት ዓመት የኮርፖሬሽኑ 
የሥራ አመራር ቦርድ፣ የማኔጅመንት አባላት፣ የሥራ 
ኃላፊዎችና ሠራተኞች ባደረጉት ከፍተኛ ርብርብ ከተቋሙ 
አጠቃላይ የበጀት ዓመት ዕቅድ ውስጥ ከታክስ በፊት 117 
በመቶውን በመፈጸም ከፍተኛ ውጤት ለማምጣት ተችሏል፡፡

በሀብት አጠባበቅና አስተዳደር ረገድም የIFRS እና ERP 
ፕሮጀክቶችን በሪፎርም አጀንዳነት በመቅረጽ እና ከ2010 
ዓ.ም ጀምሮ የበጀት ዓመቱን ሂሳብ በIFRS የሂሳብ መዝገብ 
አያያዝ ሥርዓት መሠረት በወቅቱ በመዝጋትና በውጭ ኦዲተር 
በማስመርመር የተቋሙ ሀብትና ዕዳ ትክክለኛ የገበያ ዋጋ 
የሚያመላክት ወቅታዊ የሂሳብ መግለጫ ሠነድ እንዲኖረው 
ተደርጓል፡፡

ይህ በመሆኑም የፋይናንስ፣ የንብረትና የሰው ሃብት አስተዳደር 
ሥራን በቴክኖሎጂ በመደገፍ የአሠራር እና የመረጃ ሥርዓትን 
ለማዘመን ተችሏል፡፡ እዚህ ላይ በየዘርፉ ያስመዘገብናቸው 
ውጤቶች ሊሳኩ የቻሉት በዋናነት የውጤት ተኮር የዕቅድ 
አፈፃጸም ምዘና ሥርዓትን የለውጥ መሣሪያ አድርገን 
በመስራታችን መሆኑ ሳይጠቀስ የሚታለፍ አይደለም፡፡

ተቋሙ በዚህ ብቻ ሳይወሰን አሁን የታዩ አበረታች ውጤቶችን 
በማስቀጠል በዘርፉ የበለጠ ለውጥ ለማምጣትና ለሀገራዊ 
ምጣኔ ሃብት እድገት የበኩሉን ድርሻ ለማበርከት የሚያስችል 
ሁለተኛውን የአምስት ዓመት ስትራተጂክ ዕቅድ (2013-
2017 ዓ.ም) አዘጋጅቶ እነሆ ወደ ትግበራ ገብቷል፡፡

በዚህ መሰረት ኮርፖሬሽኑ የመፈጸምና የማስፈጸም አቅምን 
ለመገንባት፣ የለውጥ መሳሪያዎችን ይበልጥ ለመተግበር፣ 
የግብርና ግብዓቶች አቅርቦትን ለማሳደግና ተደራሽ ለማድረግ፣ 
የተቀናጀ የሜካናይዜሽን አገልግሎትን ለማስፋፋት፣ ከክልሎች 
የተገኙ የእርሻ መሬቶችን ለማልማት እንዲሁም የዋና መ/
ቤት ህንጻ ግንባታን ጨምሮ የተጀመሩና የታቀዱ ፕሮጀክቶችን 
(የምርጥ ዘር ማባዣ ማስፋፊያ እርሻ፣ የተጨማሪ መጋዘንና 
ዘር ማበጠሪያ፣ የእርሻ መሳሪያዎች መትከያ፣ የውሃ፣ 
የስፖርት ማዕከል፣ የዶሮ ዘር እርባታ ሙከራ…) አጠናቆ ሥራ 
ለማስጀመር ሁለገብ እንቅስቃሴዎች እያደረገ ይገኛል፡፡

በዚህ አጋጣሚ በ2012 በጀት አመት በተለይም በኮሮና ቫይረስ 
በሽታ ወረርሽኝ፣ በጸጥታ ችግሮችና በውጭ ምንዛሪ እጥረት 
ሳቢያ ባጋጠመን ፈታኝ ሁኔታ ውስጥ ሆነን ላስመዘገብነው 
አበረታች ውጤት የበኩላችሁን ድጋፍ ላደረጋችሁልን 
የመንግሥት የልማት ድርጅቶች ይዞታና አስተዳደር ኤጀንሲ፣ 
የኮርፖሬሽኑ የሥራ አመራር ቦርድ አባላት እና የባለድርሻ 
አካላት ከፍተኛ ምስጋና ለማቅረብ እወዳለሁ፡፡

በተመሳሳይ ባለፈው ዓመት ለመጣው ለውጥ ግንባር ቀደም 
ተጠቃሾች ለሆኑት መላው የኮርፖሬሽኑ አመራሮችና 
ሠራተኞች ልባዊ ምስጋናዬን ሳቀርብ በኩራት ነው፡፡ በቀጣይም 
ኮርፖሬሽናችን ሀገራዊ ልማትና እድገትን በማፋጠን ረገድ 
የተሰጠውን ተልዕኮ ከግብ ለማድረስ እያደረገ ያለውን ሁለገብ 
እንቅስቃሴ በስኬት በማጀብ፣ የሀገራችንን ብልጽግና እውን 
ለማድረግ የላቀ ሚና እንደምትጫወቱ ጽኑ እምነት አለኝ፡፡

አመሰግናለሁ!
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የኮርፖሬሽኑ  የስራ አመራር የመስክ ምልከታ
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የኮርፖሬሽኑ  የስራ አመራር የመስክ ምልከታ
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የኢትዮጵያ የግብርና ሥራዎች ኮርፖሬሽን
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የኮርፖሬሽኑ መሠረታዊ የሠራተኛ ማህበር ሊቀመንበር መልዕክት

  አቶ ብርሃኑ ድሪባ
የመሰረታዊ  ሰራተኛ ማህበር ሊቀመንበር

ኮርፖሬሽናችንም ሆነ መሠረታዊ የሠራተኛ ማህበራችን 
በአዲስ ራዕይ፣ ተልዕኮና አደረጃጀት ከተቋቋሙበት ጊዜ ጀምሮ 
የሚያጋጥሙንን ተግዳሮቶች በፅናት፣ በምክክርና በውይይት 
በመፍታት አጥጋቢ በሚባል ደረጃ የህብረት ስምምነታችንን 
አተገባበር ስንከታተል ቆይተናል፡፡ ለዚህ ስኬት አስተዋጽኦ 
ያደረገው ደግሞ የመሠረታዊ ሰራተኛ ማህበሩና የኮርፖሬሽኑ 
አመራሮች ለውይይት ቅድሚያ ሰጥተው በመንቀሳቀሳቸው 
መሆኑ እሙን ነው፡፡

በተመሳሳይ መላው የኮርፖሬሽኑ ሠራተኞች በተሰማሩበት 
የሥራ መስክ ሁሉ በሚሰጣቸው አመራር መሠረት ለምርትና 
ምርታማነት እድገት ባደረጉት ከፍተኛ አስተዋጽዖና የጋራ 
ርብርብ የኮርፖሬሽኑን ቀጣይ እድገት በማረጋገጥ ተቋሙ 
አሁን ለደረሰበት ለውጥ አብቅተውታል ማለት ይቻላል፡፡

የኮርፖሬሽኑን ቀጣይነት ለማረጋገጥ የሥራ አመራሩ እየሰጠ 
የሚገኘውን ስትራቴጂክ አመራር መሠረታዊ ማህበራችን 
በአንክሮ የሚከታተለው ሲሆን፣ ለመተግበርም ዝግጁ ነው። 
በተለይም የኮርፖሬሽኑን የካፒታል አቅም ለማሳደግ እየተወሰደ 

ያለውን እርምጃና እንዲሁም የማምረቻ ቦታና የመገልገያ 
መሣሪያ እጥረትን ለመቅረፍ እየተደረገ የሚገኘውን 
እንቅስቃሴ ያደንቃል፡፡

በመሆኑም አሁን ያለውን ምቹ አጋጣሚ በመጠቀም ሁሉም 
የኮርፖሬሽኑ ማኅበረሰብ የድርሻውን በማበርከት ለኮርፖሬሽኑ 
ቀጣይ ግቦች ስኬት በይቻላል የሥራ መንፈስና በጋራ መንቀሳቀስ 
ይጠበቅበታል፡፡ በሌላ አገላለጽ የመፈጸም ብቃትን፣ ክህሎትንና 
ምርታማነትን በማሳደግ፤ የቁጠባ ባህላችንን በማጎልበት 
እንዲሁም የሃብት ብክነትን በማስወገድ  የሚጠበቅብንን 
ግዴታና ኃላፊነት በጋራ ካልተወጣን ያለን ካፒታልና ቁሳዊ 
ሃብታችን ብቻውን ያለምነውን ስኬት ሊያመጣልን አይችልም፡፡ 

ስለዚህ ሁላችንም በመተባበርና በመተሳሰብ ለጋራ ግባችን 
መሳካት በቁርጠኝነት መስራት ይጠበቅብናል፤ የተወሰነ ወገን 
ጥረት ብቻ ወደታለመው ግብ አያደርሰንምና፡፡ ከዚህ አንጻር 
በሥራ ቦታዎች አንዳንድ ችግሮች ቢያጋጥሙን እንኳ በበሰለና 
በሰለጠነ አካሄድ በውይይትና በመግባበት እንደ ችግሩ ክብደትና 
ቅለት ጊዜ ሰጥተን እንፈታዋለን የሚል እምነት አለን፡፡
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የሠራተኞችን መብትና ጥቅም በማስከበር ረገድ ኮርፖሬሽኑ 
ከተመሰረተበት ጊዜ ጀምሮ  በህብረት ስምምነታችን መሠረት 
ሳይቋረጥ የሚገባንን ዓመታዊ የደመወዝ ጭማሪና ቦነስ ስናገኝ 
ቆይተናል፡፡ ለዚህም የኮርፖሬሽኑን አመራር በመላው ሠራተኛ 
ስም ከልብ ለማመስገን እወዳለሁ፡፡ 

በእርግጥ በህብረት ስምምነቱ መሠረት የሠራተኛውን መብትና 
ጥቅም ለማስከበር በርካታ ጥረቶች የተደረጉ ቢሆንም፣ 
በአፈፃፀም ረገድ በአንዳንድ የኮርፖሬሽኑ አስፈፃሚ አካላት 
ዘንድ ባለው የግንዛቤ፣ የክትትልና ድጋፍ አሰጣጥ ክፍተት 
ምክንያት የተወሰኑ ቅሬዎች መከሰታቸው አልቀረም። 

ይሁንና አቤቱታዎቹ ተገቢና አዎንታዊ ምላሽ ያገኙ ሲሆን፣ 
እንደ ተቋም ስናይም አብዛኛው በማህበሩ በኩል የቀረቡ 
ሃሳቦችና የተነሱ ጥያቄዎች ባቋቋምነው የሁለትዮሽ መድረክ 
ላይም ሆነ በሌሎች መድረኮች ሁሉ አዎንታዊ ምላሽ እያገኙ 
በመሆኑ ግንኙነታችንም ሆነ ውጤቱን በአዎንታዊ መልኩ 
እንመለከተዋለን፡፡ ወደፊትም ይህንኑ የበለጠ አጠናክረን 
መቀጠል እንዳለብን እናምናለን፡፡

የኢትዮጵያ የግብርና ሥራዎች ኮርፖሬሽን ከቀድሞዎቹ 
ድርጅቶች ውህደት በኋላ አዘጋጅቶት የነበረው መዋቅርና 
የደመወዝ ስኬል የአዲሱን ኮርፖሬሽን የሥራ ባህርይን 
ያላገናዘበና በቂ ተሞክሮም ባልተገኘበት ወቅት የተዘጋጀ 
ስለነበር፤ ኮርፖሬሽኑን በሚፈለገው ልክ በፈጣን የልማትና 
ቀልጣፋ የአገልግሎት ደረጃ ማስቀጠል ሳይቻል ቀርቷል። 

በተለይም በመዋቅሩ የታችኛው የሥራ ደረጃዎች አካባቢ 
የነበረው የደመወዝ ስኬል እጅግ በጣም አነስተኛ በመሆኑ 
ምክንያት ሰራተኛው ሰርቶ ለመኖር የጎላ ችግር ስለነበረበት 
መሠረታዊ ማህበራችንም ሆነ ሠራተኞቹ በተገኙ አጋጣሚዎች 
ሁሉ ለኮርፖሬሽኑ የሥራ አመራር ቦርድ ጭምር የቅሬታ 
ድምፃችንን ስናሰማ መቆታችን ይታወሳል፡፡ 

በሌላ በኩል ወጪን ለመቀነስና ሥራን ለማሳለጥ ታስቦ በሥራ 
አመራሩ በተለይም በላይኛው መዋቅር አካባቢ በተለያዩ ጊዜያት 
የተወሰዱ የማስተካከያ እርምጃዎችን መሠረታዊ ማህበራችን 
የሚያደንቀው ቢሆንም፤ ከደመወዝ ስኬል ጋር ተያይዞ 
የነበረውን መሰረታዊ ችግር በዓመታዊ የደመወዝ ጭማሪ ብቻ 
ለመፍታት የተደረገው ጥረት የሚፈለገውን ውጤት አላስገኘም 
ነበር፡፡

ይህንን ለማስተካከልም ኮርፖሬሽኑ አዲስ መዋቅር እና 
የደመወዝ ስኬል እንደሚያስፈልግ የጋራ ግንዛቤ ወስዶ ጥናቱ 
ተሰርቶ በወቅቱ የተጠናቀቀ ቢሆንም፤ በፍጥነት ወደ ተግባር 
ካለመሸጋገሩ የተነሳ ለችግራችን ፈጣን መፍትሔ ሳይሆን 
ቀርቷል፡፡ ከዚህ ባሻገር የደመወዝ ስኬሉ ተዘጋጅቶ በመቆየቱ 
ምክንያት ካለው የዋጋ ንረት አንፃር ወቅታዊነቱ ጥያቄ ውስጥ 
መግባቱ አልቀረም፡፡

አሁን አዲሱ መዋቅርና የደመወዝ ስኬል ወደ ተግባር 
እየተሸጋገረ ባለበት ወቅት ላይ የምንገኝ ቢሆንም፣ የመዋቅሩ 
ጥናት መርሆዎችና የአካሄድ ስልት አሁን ሥራ ላይ ከሚገኘው 
መዋቅር ጋር ሲነፃፀር መሠረታዊ ልዩነት አለው፡፡ በዚህ 
ምክንያት የተወሰኑ ተግዳሮቶች ሊያጋጥሙን እንደሚችሉ 
ይጠበቃል፡፡ ነገር ግን ችግሩን በትግበራ ወቅት ከሚያጋጥሙን 
የአፈፃፀም ክፍተቶች አንፃር ወስደንና ተገቢ ትኩረት ሰጥተን 
በአስተዳደራዊ አግባብ በመፍታት የቅሬታ ምንጭነቱን 
ማስወገድ እንደሚገባ መሠረታዊ ማህበሩ ያምናል፡፡ ይሁንና 
አዲሱ መዋቅርና የደመወዝ ስኬልን ወደ ተግባር ማሸጋገሩ 
ለበርካታ ችግሮቻችን መፍትሔ ሊሆን እንደሚችል ተስፋ 
እናደርጋለን፡፡

በዚህ አጋጣሚ በአዲሱ የኮርፖሬሽኑ መዋቅር መሰረት 
የተሰራው የሠራተኞች የሥራ ቦታ ምደባ ፍትሃዊነት እና 
ተአማኒነት ባለው መንገድ መሠረታዊ ማህበሩ በተሳተፈበት 
የተካሄደ መሆኑን እያረጋገጥኩኝ፣ ምደባውን መሠረት 
አድርገው የሚነሱ ቅሬታዎች ለዚሁ ተብሎ በተዘረጋው 
የቅሬታ አቀራረብ ሥነ-ስርዓት መሰረት ፍትሃዊ የሆነ ምላሽ 
እንደሚሰጥ ፅኑ እምነት ያለን መሆኑን ለማሳወቅ እንፈልጋለን። 

በመጨረሻም እራሳችንን፣ ቤተሰባችንንና ማህበረሰባችንን 
ከኮሮና ቫይረስ በሽታ ወረርሽኝ በመከላከል እንዲሁም በጋራ 
በመስራትና የተሻለ ውጤት በማስመዝገብ የትሩፋቱ ተቋዳሽ 
ለመሆን እንድንችል ከቀድሞው በበለጠ ብቃትና ትጋት 
እንድንሰራ ከአደራ ጭምር ለማሳሰብ እንወዳለን፡፡

ለምርትና ምርታማነት ማደግ የሠራተኛው አንድነት 
ይጠንክር!
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የኢትዮጵያ የግብርና ሥራዎች ኮርፖሬሽን
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የኢትዮጵያ የግብርና ሥራዎች ኮርፖሬሽን
አጭር ፕሮፋይል

የኢትዮጵያ የግብርና ሥራዎች ኮርፖሬሽን በሚኒስትሮች 
ምክር ቤት ደንብ ቁጥር 368/2008 መሠረት አምስት 
ነባር የልማት ድርጅቶችን በአንድ ላይ በማዋሃድ ታህሳስ 12 
ቀን 2008 ዓ.ም  የተቋቋመ መንግሥታዊ የልማት ድርጅት 
ነው፡፡

ኮርፖሬሽኑ የግብርና ምርት ማሳደጊያዎችን ከሀገር ውስጥና 
ከውጭ ሀገር ገዝቶ ለገበያ ማቅረብ፣ ማዘጋጀት፣ ማሰራጨትና 
የግብርና ምርት ማሳደጊያዎችን የገበያ ዋጋ የማረጋጋት 
ተግባራትን ማከናወን፣ የግብርና ሜካናይዜሽን አገልግሎት፣ 
የእርሻ መሬት ቅየሳ፣ ምንጣሮና ማስተካከል፣ የውሃ ተፋሰስና 
የመስኖ ሥራ እንዲሁም ከእርሻ መሬት ልማት ጋር ተዛማጅ 
የሆኑ ሥራዎችን ማከናወን፣ የእርሻ መሳሪያዎችና የመለዋወጫ 
አቅርቦትን ማሟላት፣ የኢንጂነሪንግ ሥራዎችን ማከናወን፣ 
የእርሻ መሳሪያዎችና የተሽከርካሪ የጥገና አገልግሎት 
መስጠት፣ የእርሻ መሳሪያዎች ኪራይ፣ የትራንስፖርትና የጭነት 
አገልግሎት መስጠት፣ የተፈጥሮ ሙጫ ምርት መሰባሰብ፣ 
መግዛት፣ እሴት ጨምሮ ማዘጋጀት፤ ሌሎች ከደን ውጤቶች 
የሚገኙ ምርቶችን በማምረት ለሀገር ውስጥና ለውጭ ገቢ 
ማቅረብ፤ የተለያዩ የአዝዕርት፣ የአትክልትና ፍራፍሬ ቅድመ 
መስራች፣ መስራችና የተመሰከረለት ዘር ማባዛት፣ ማበጠርና 
ማዘጋጀት እንደ አስፈላጊነቱም ቅድመ መስራች ዘሮችን ከውጭ 
ሀገር በማስመጣት ማስመረት ወይም መሸጥ እንዲሁም ተረፈ 
ምርቶችን ለገበያ የማቅረብ ያከናውናል፡፡

ኮርፖሬሽኑ ሲመሰረት 2.44 ቢሊዮን ብር የተፈቀደና 
610 ሚሊዮን ብር በዓይነትና በገንዘብ የተከፈለ ካፒታል 
ብቻ የተመደበለት በመሆኑ ኮርፖሬሽኑ ያለው ዋና ኃብት  
በስሩ የያዛቸው 2000 የሚያህሉ ሠራተኞች  እውቀት፣ 
ክህሎት፣ ተቆርቋሪነትና የስራ ተነሳሽነት ብቻ ነበር፡፡ በመሆኑም 
ሠራተኛው እውቀቱንና ልምዱን ሥራ ላይ በማዋል በእጁ 
የሚገኙትን ለረዥም ጊዜ ያገለገሉ መሣሪያዎችና ሌሎች 
ሃብቶች በጥንቃቄና በቁጠባ በመጠቀም ሃብት ማፍራትና 
የራሱን እና የተቋሙን ህልውና ማረጋገጥ ያለው ብቸኛ 
አማራጭ መሆኑን በማመን ወደ ሥራ ገብቶ ኮርፖሬሽኑን 
ውጤታማ አድርጎታል፡፡

በዚሁም መሰረት መንግስት ኮርፖሬሽኑ በየዓመቱ 
የሚያተርፈውን ትርፍ የተከፈለ ካፒታሉን እንዲያሳድግበት 
በሰጠው አቅጣጫ መሰረት የኮርፖሬሽኑን የተከፈለ ካፒታል 
ኮርፖሬሽኑ ሲመሰረት ከነበረበት 610 ሚሊዮን ብር ወደ 
2.44 ቢሊዮን ብር ማሳደግ ተችሏል።

የ2012 በጀት ዓመት የኮርፖሬሽኑ ዕቅድ 
አፈጻጸም

የቁልፍ ተግባራት አፈፃጸም
የለውጥ መሣሪያዎችን በተደራጀ መልኩ መተግበር

ውጤት ተኮር የዕቅድ አፈፃጸም ምዘና ስርዓትን፤ የካይዘን 
ፍልስፍናን እና የልማት ቡድን አደረጃጀትን በለውጥ 
መሣሪያነት በመጠቀም የቡድንና የተናጥል የሥራ አፈፃጸም 
ብቃትን ለማሻሻል፤ ምቹ የሆነ የሥራ ቦታን ለመፍጠር፤ 
ብክነትና ወጪን ለመቀነስ፤ እና በርካታ ኃብትን በጥቅም ላይ 
ለማዋል ተችሏል፡፡

የካይዘን ሥራ አመራር

በኮርፖሬሽኑ በተመረጡ የሥራ ቦታዎች የካይዘን አሰራርን 
በመተግበር የካይዘን ልማት ቡድን በተዋቀረው መሠረት 
ለ2012 ዓ.ም. በተመረጡ በተሸከርካሪዎች አስተዳደርና 
ጥገና ዘርፍ እና በእርሻ መሳረያዎችና መለዋወጫዎች 
አቅርቦትና ሽያጭ ዘርፍ በኩል የመጋዘን፣ የወርክሾኘና የቢሮ 
ካይዘን ሥራ ተሰርቷል፡፡

በግዢና ንብረት አስተዳደር አመራር ስር ላሉ ሰራተኞች 
የካይዘን ፍልስፍናን አስመልክቶ በወርክሾኘ፣ በመጋዘንና በቢሮ 
ካይዘን ላይ የአንድ ቀን ስልጠና በአገልግሎቱ በኩል ተሰጥቷል፡፡

የመረጃ ሥራ አመራር ሥርዓት (MIS) መዘርጋት

የንብረትና የሠው ኃብት አስተዳደር ሥራ ተግባርን ሙሉ 
በሙሉ በERP የመረጃ መረብ በማደራጀትና በማከናወን 
የአሠራር ሂደቱን ለማዘመን ያስቻለ ሥራ ተከናውኗል፡፡

የሂሳብ ሥራ በERP የመረጃ መረብ በማደራጀት የ2011 
በጀት ዓመት የሂሳብ ምዝገባ ሥራ በIFRS የሂሳብ መዝገብ 
አያያዝ መሠረት እንዲከናወን የተደረገ ሲሆን በመቀጠልም  
በዘመናዊ የመረጃ አያያዝ ዘዴ(ERP)የአሠራርና የመረጃ 
ስርዓትን ለማዘመን ያስቻለ ሥራ ተከናውኖል፣

የዐበይት ተግባራት አፈፃፀም
የምርጥ ዘርና የደን ውጤቶች አቅርቦት ዘርፍ
 የምርጥ ዘር አቅርቦት
• ዘር ማባዛት 

በ2011/2012 ምርት ዘመን በቅድመ መሥራች፣ 
በመሥራች እና በተመሠከረለት የዘር ደረጃ በኮርፖሬሽኑ 
እርሻዎች፣ በሰፋፊ ኮንትራት አባዢ ማሣዎች እና በአርሶ 
አደር ማሣ በድምሩ 11,845 ሄክታር መሬት ላይ ዘር 
በማባዛት 254,774 ኩንታል የዘር ምርት ለማምረት ታቅዶ 
12,607 ሄክታር መሬት በዘር የተሸፈነ ሲሆን ከዚህም 
255,717 ኩንታል ምርት ተመርቷል፡፡ ይህም በታረሰ 
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መሬት የእቅዱን 106 በመቶ በምርት መጠን ደግሞ የእቅዱን 
100 በመቶ ተከናውኗል፡፡

• ዘር ግዥ  

ኮርፖሬሽኑ ከሰፋፊ የግልና የመንግስት እርሻዎች እና ከአርሶ 
አደሩ ማሳ ላይ በኮንትራት ካባዛው ዘር 94,980 ኩ/ል 
በብር 174,287 ሺህ ግዥ ለመፈፀም ታቅዶ 82,964 
ኩ/ል በብር 169,001 ሺህ ግዥ ተፈፅሟል፡፡ ይህም 
አፈፃፀሙ በመጠን የዕቅዱን 87% ይሆናል፡፡ 

• የዘር ዝግጅት

በበጀት ዓመቱ 208,328 ኩ/ል ጥሬ ዘር በማበጠር 
182,797 ኩ/ል ንፁህ ዘር ለማዘጋጀት ታቅዶ 164,159 
ኩ/ል ዘር በማበጠር 148,161 ኩ/ል ዘር ተዘጋጅቷል፡፡ 
ክንውኑ በተዘጋጀው ዘር የዕቅዱን 81% ነው፡፡

• ጠቅላላ ሽያጭ

በበጀት ዓመቱ 194,195 ኩንታል ምርጥ ዘር፣ የዘር 
ብጣሪ፣ የምግብ እህል እንዲሁም 10,315 ኩንታል 
የተፈጥሮ  ሙጫ ምርቶችንና የደን ውጤቶችን በመሸጥ 
544,813 ሺህ ብር ገቢ ለማግኘት ታቅዶ በቅደም ተከተል 
155,805 ኩ/ል እና 4,457 ኩ/ል በመሸጥ ብር 
435,163 ሺህ ገቢ ሊገኝ ችሏል፡፡ ክንውኑ በተገኘው ገቢ 
የዕቅዱን 80% ነው፡፡ ዝርዝሩ እንደሚከተለው ቀርቧል፡፡ 

• ዘር ሽያጭ

በበጀት ዓመቱ 170,112 ኩንታል ዘር በብር 434,367 
ሺህ ለመሸጥ ታቅዶ 133,846 ኩንታል በመሸጥ ብር 
368,407 ሺህ ገቢ ሊገኝ ችሏል፡፡ ክንውኑ በተገኘው ገቢ 
የዕቅዱን 85% ሲሆን ነው፡፡ 

• ብጣሪ ሽያጭ

በበጀት ዓመቱ 24,083 ኩ/ል ብጣሪ በመሸጥ ብር 
13,910 ሺህ ለማግኘት ታቅዶ 9,180 ኩ/ል ብጣሪ 
በመሸጥ ብር 9,303 ሺህ ገቢ ሊገኝ ችሏል፡፡ ክንውኑ 
በተገኘው ገቢ የዕቅዱን 67% ነው፡፡

• የምግብ እህል ሽያጭ 

በበጀት ዓመቱ ውስጥ የምግብ እህል በመሸጥ ብር 5,738 
ሺህ ገቢ ለማግኘት ታቅዶ ብር 20,421 ሺህ ገቢ ሊገኝ 
ችሏል፡፡ ይህም ክንውን የእቅዱን 356% ነው፡፡

• የተፈጥሮ  ሙጫ ምርቶችና የደን ውጤቶች ሽያጭ

በበጀት ዓመቱ 10,315 ኩንታል የተፈጥሮ ሙጫ ምርቶችና 
የደን ውጤቶችን በመሸጥ ብር 90,798 ሺህ ገቢ ለማግኘት 
ታቅዶ 4,457 ኩንታል በመሸጥ ብር 37,032 ሺህ ገቢ 
ተገኝቷል፡፡ ክንውኑ በተገኘው ገቢ የዕቅዱን 41% ነው፡፡ 
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የኦፕሬሽን ሥራዎች ዕቅድ አፈጸጸም  ማጠቃለያ

ተ.ቁ ዝርዝር ተግባራት መለኪያ
የበጀት ዓመቱ

ዕቅድ ክንውን አፈጸጸም%

1

ዘር ማምረት
ሄክታር 11,845 12,607 106
ኩንታል 254,774 255,717 100

ቅድመ መሥራች ዘር
ሄክታር 110 57 52
ኩንታል 2,672 1,604 60

መሥራች ዘር
ሄክታር 1,116 1,107 99
ኩንታል 31,013 30,717 99

የተመስከረለት ዘር
ሄክታር 10,619 11,443 108
ኩንታል 221,090 223,396 101

1.1

በድርጅቱ እርሻ
ሄክታር 4,402 4,364 99
ኩንታል 114,493 109,319 95

ቅድመ መሥራች ዘር
ሄክታር 102 47 46
ኩንታል 2,536 1,536 61

መሥራች ዘር
ሄክታር 951 905 95
ኩንታል 28,393 28,100 99

የተመስከረለት ዘር
ሄክታር 3,349 3,412 102
ኩንታል 83,565 76,130 91

1.2

በአርሶ አደር ማሣ
ሄክታር 4,420 4,384 99
ኩንታል 80,180 80,730 101

መሥራች ዘር
ሄክታር - - -
ኩንታል - - -

የተመስከረለት ዘር
ሄክታር 4,420 4,384 99
ኩንታል 80,180 80,730 101

1.3

በኮንትራት አባዥዎች ማሣ
ሄክታር 3,023 3,859 128
ኩንታል 60,101 69,221 115

ቅድመ መሥራች ዘር
ሄክታር 8 10 125
ኩንታል 136 69 50

መሥራች ዘር
ሄክታር 165 202 123
ኩንታል 2,620 2,617 100

የተመስከረለት ዘር
ሄክታር 2,850 3,646 128
ኩንታል 57,345 66,536 116

1.4 ዘር ግዥ
ኩንታል 94,980 82,964 87
ሺህ ብር 174,287 169,001 97

1.5
ዘር  ዝግጅት

ያልተዘጋጀ ዘር  (ጥሬ ዘር) ኩንታል 208,328 164,159 79
የተዘጋጀ  ዘር  (ንፁህ ዘር) ኩንታል 182,797 148,161 81

2 የተፈጥሮ ሙጫ ምርትና የደን  ውጤቶች

2.1
በማምረት ማሰባሰብ

የትግራይ ዓይነት ዕጣን
ኩንታል 4,700 3,566 76
ሺህ ብር 15,727 14,763 94



በኮርፖሬት ኮሙኒኬሽን እና ማህበራዊ ጉዳዮች አገልግሎት የተዘጋጀ16

የኢትዮጵያ የግብርና ሥራዎች ኮርፖሬሽን
ETHIOPIAN AGRICULTURAL BUSINESSES CORPORATION

ተ.ቁ ዝርዝር ተግባራት መለኪያ
የበጀት ዓመቱ

ዕቅድ ክንውን አፈጸጸም%

የትግራይ ዓይነት ዕጣን
ኩ/ል 7,750 885 11

ሺህ ብር 41,223 4,840 12

የቦረና ዓይነት ዕጣን
ኩንታል 200 - -
ሺህ ብር 530 - -

ሙጫ
ኩንታል 200 - -
ሺህ ብር 730 - -

ከርቤ
ኩንታል 150 - -
ሺህ ብር 5,855 - -

አበከድ
ኩ/ል 375 - -

ሺህ ብር 5,636 - -

ድምር
ኩንታል 8,675 885 10
ሺህ ብር 53,974 4,840 9

ጠቅላላ የተሰባሰበ ምርት
ኩንታል 13,375 4,451 33
ሺህ ብር 69,701 19,603 28

3 ሽያጭ

3.1

ዘር፣ ብጣሪ እና የምግብ እህል

ዘር ሽያጭ
ኩንታል 170,112 133,846 79
ሺህ ብር 434,367 368,407 85

ብጣሪ ሽያጭ
ኩንታል 24,083 9,180 38
ሺህ ብር 13,910 9,303 67

የምግብ እህል ሽያጭ
ኩንታል 12,779 +
ሺህ ብር 5,738 20,421 +

ድምር
ኩንታል 194,195 155,805 80
ሺህ ብር 454,015 398,131 88

3.2 የተፈጥሮ ሙጫ ምርትና የደን ውጤቶች

3.2.1 የሀገር ውስጥ ሽያጭ
ኩንታል 4,560 2,957 65
ሺህ ብር 15,273 14,095 92

3.2.2 የውጪ ሀገር ሽያጭ ድምር

ኩንታል 5,755 1,499 26
ሺህ ብር 75,525 22,936 30
USD 2,650 747 28

3.2.3

ጠቅላላ የተፈጥሮ ሙጫ ምርትና የደን ውጤቶች 

ሽያጭ

ኩንታል 10,315 4,457 43
ሺህ ብር 90,798 37,032 41
USD 2,650 747 28

ጠቅላላ ሽያጭ

ኩንታል 204,510 160,262 78
ሺህ ብር 544,813 435,163 80
USD 2,650 747 28
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የተፈጥሮ ሙጫ የምርት አቅርቦት /በማምረት፣ በግዥ እና 
በሽያጭ/ ዕቅድ አፈጻጸም

 በማምረትና በግዥ ማሰባሰብ
• በማምረት ማሰባሰብ

በበጀት ዓመቱ 4,700 ኩንታል የተፈጥሮ ሙጫ 
ምርቶችን በማምረት ለማሰባሰብ ታቅዶ 3,566 
ኩንታል ማሰባሰብ ተችሏል፡፡ አፈፃፀሙ በተሰበሰበው 
የምርት መጠን የዕቅዱን 76% ነው፡፡ 

• በግዥ ማሰባሰብ

በበጀት ዓመቱ 8,675 ኩንታል የተፈጥሮ ሙጫ 
ምርቶችን በግዥ ለማሰባሰብ ታቅዶ ማሰባሰብ 
የተቻለው 885 ኩንታል ነው፡፡ አፈጻጸሙ ከበጀት 
ዓመቱ ዕቅድ ጋር ሲነጻጸር የዕቅዱን 10% ነው፡፡ 

የተፈጥሮ ሙጫ የምርት አቅርቦት /በማምረትና  በግዥ ) አፈጻጸም

ተ.ቁ የምርት ዓይነት መለኪያ
የዓመቱ

ዕቅድ ክንውን

1 የትግራይ ዓይነት ዕጣን

1.1 በማምረት ኩ/ል 4,700 3,566
1.2 በግዥ ኩ/ል 7,750 885

ድምር ኩ/ል 12,450 4,451
2 ሌሎች የሙጫ ምርቶችን በግዥ

2.1 የቦረና ዓይነት ዕጣን ኩ/ል 200
2.2 ሙጫ ኩ/ል 200
2.3 ከርቤ ኩ/ል 150
2.4 አበከድ ኩ/ል 375

ድምር ኩ/ል 925
ጠቅላላ የተሰበሰበ ምርት ኩ/ል 13,375 4,451

የተፈጥሮ ሙጫ የሽያጭ ዕቅድ አፈጻጸም /ዋጋ በ 000 ብር/

ተ. ቁ የምርት ዓይነት መለኪያ
የዓመቱ

ዕቅድ ክንውን

1. ዕጣን በሺህ ብር 57,480 19,603

2. ከርቤ በሺህ ብር 5,855

3. ሙጫ በሺህ ብር 730

4. አበከድ በሺህ ብር 5,636

ድምር በሺህ ብር 69,701 19,603
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የግብርና ምርት ማሳደጊያዎች አቅርቦት ዘርፍ 
 የአፈር ማዳበሪያ ግዥ

በበጀት ዓመቱ 1,458,562 ሜትሪክ ቶን 
የአፈር ማዳበሪያ ተገዝቶ ተሰራጭቷል፡፡  

 የአፈር ማዳበሪያ ስርጭት

በጀት ዓመት ለክልሎች የተመደበ የአፈር ማዳበሪያ መጠን (በሜትሪክ)

ክልል

ኤን ፒ ኤስ  ዩሪያ NPSZnB NPSB NPSZn ÉU`

መጠን
'000' 

ብር
መጠን

'000' 
ብር

መጠን
'000' 

ብር
መጠን

'000' 
ብር

መጠን
'000' 

ብር
መጠን  '000' ብር

አማራ 4,880 64,009 276,884 3,662,996 31,331 464,242 297,833 4,002,911 228.5 2,072 611,157 8,196,230

ኦሮሚያ 104,602 1,353,548 178,772 2,355,651 27,600 431,769 232,962 3,060,414 6,802.10 110,752 550,738 7,312,134

ደቡብ 20,000 262,459 30,000 390,431 50,000 658,181 100,000 1,311,071

ትግራይ 10,057 128,711 34,032 432,067 12,918 194,235 6,311 8,120 4,682.40 74,024 68,000 837,157

ቤንሻንጉል 8,700 122,952 8,000 112,273 16,700 235,225

በግምማአ 51,761 671,919 47,312 608,405 12,894 16,706 111,967 1,297,030

ድምር 200,000 2,603,598 575,000 7,561,823 71,849 1,090,246 600,000 7,746,332 11,713 186,848 1,458,562 19,188,847

ለክልሎች የተሰራጨ የአፈር ማዳበሪያ መጠን (በሜትሪክ ቶን)

ክልል

ኤን ፒ ኤስ  ዩሪያ NPSZnB NPSB NPSZn ድምር
የስርጭት 

መጠን በመቶኛ
መጠን '000'ብር መጠን '000'ብር መጠን '000'ብር መጠን 000' ብር መጠን '000'ብር መጠን  '000'ብር

አማራ 5,497.0 72,102.0 279,665.0 3,699,787.0 31,141.0 461,426.7 296,732.0 3,988,113.0 180.0 1,632.2 613,215.0 8,223,060.9 42.3

ኦሮሚያ 103,927.0 1,344,814.0 178,669.0 2,354,299.0 27,476.0 429,829.2 224,658.0 2,951,325.0 6,487.0 105,622.0 541,217.0 7,185,889.2 37.3

ደቡብ 19,735.0 258,981.0 27,361.0 356,086.0        -                  -   47,960.5 631,333.8   95,056.5 1,246,400.8 6.6

ትግራይ 7,099.0 90,854.0 33,862.0 429,902.0 12,906.0 194,054.6 6,356.0 8,177.9 4,476.0 70,761.0 64,699.0 793,749.5 4.5

ቤንሻንጉል 10,098.0 142,709.0 7,846.0 110,112.0                     -     17,944.0 252,821.0 1.2

በግምማአ 51,832.0 672,841.0 47,249.0 607,595.0 250.0 3,777.5 19,421.0 250,743.9   118,752.0 1,534,957.4 8.2

ድምር 198,188.0 2,582,301.0 574,652.0 7,557,781.0 71,773.0 1,089,088.0 595,127.5 7,829,693.6 11,143.0 178,015.2 1,450,883.5 19,236,878.8 100
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 የግብርና ምርት ማሳደጊያዎች የሽያጭ ዕቅድ 
አፈፃፀም

• የአፈር ማዳበሪያ
በበጀት ዓመቱ ውስጥ ብር 1,517 ሚሊዮን 
ዋጋ ያለው የአፈር ማዳበሪያ ለመሸጥ ታቅዶ ብር 
1,845 ሚሊዮን ሽያጭ ተከናውኗል፡፡ አፈጻጸሙ 
ከእቅድ ጋር ሲነጻጸር 122% ነው፡፡ 

• የአበባ ማዳበሪያ
በበጀት ዓመቱ ውስጥ ብር 10,588 ሺህ ዋጋ 
ያለው የአበባ ማዳበሪያ ለመሸጥ ታቅዶ ብር 505 
ሺህ ሽያጭ ተከናውኗል፡፡ አፈጻጸሙ ከእቅዱ ጋር 
ሲነጻጸር 5% ነው፡፡

• ፈሳሽ ማዳበሪያ
በበጀት ዓመቱ ከእቅድ ውጭ የብር 15.1 ሚሊዮን 
ፈሳሽ ማዳበሪያ ሽያጭ ተከናውኗል፡፡ 

• የጓሮ አትክልት ዘር
በዓመቱ ውስጥ ብር 21.1 ሚሊዮን የጓሮ 
አትክልት ዘር ለመሸጥ ታቅዶ 17 ሺህ ዋጋ ያለው 
የጓሮ አትክልት ዘር ሽያጭ ተከናውኗል፡፡ 

• አግሮ ኬሚካሎች
በዓመቱ ውስጥ ብር 147.1 ሚሊዮን ዋጋ ያለው 
አግሮ ኬሚካል ለመሸጥ ታቅዶ ብር 234.7 
ሚሊዮን ሽያጭ ተከኗውኗል፡፡ አፈጻጸሙ ከእቅድ 
ጋር ሲነጻጸር 160% ነው፡፡

• የእንሰሳት መድሐኒት 
በዓመቱ ውስጥ ብር 30 ሚሊዮን ዋጋ ያላቸው 
የእንስሳት መድሃኒቶችን ለመሸጥ ታቅዶ ብር 5.3 
ሚሊዮን ሽያጭ ተከናውኗል፡፡ አፈጻጸሙ ከእቅድ 
ጋር ሲነጻጸር 18% ነው፡፡

• መርጫ መሳሪያ 
በዓመቱ ውስጥ ብር 7.8 ሚሊዮን ዋጋ ያላቸው 
የመርጫ መሳሪያዎች ለመሸጥ ታቅዶ 304 ሺህ 
ዋጋ ያለው መርጫ መሳሪያ ሽያጭ ተከናውኗል፡፡ 
አፈጻጸሙ ከእቅድ ጋር ሲነጻጸር 4% ነው፡፡

የግብርና ምርት ማሳደጊያዎች የሽያጭ ዕቅድ አፈጻጸም

ተ.ቁ. የግብዓት ዓይነት መለኪያ
የ2012 በጀት ዓመት

እቅድ ክንውን ንጽጽር

1 ማዳበሪያ

1.1 የአፈር ማዳበሪያ (ዩሪያ፣ ኔ.ፒ.ኤስ...) በኩንታል 1,017,461 1,266,797 125

በሽህ ብር 1,517,224 1,845,467 122

1.2 የአበባ ማዳበሪያ በኩንታል 5,165 164 3

በሽህ ብር 10,588 505 5

1.3 ፈሳሽ ማዳበሪያ ሊትር - 50,362

በሽህ ብር - 15,108

ድምር በሽህ ብር 1,527,812 1,861,080 122

2 የጓሮ አትክልት በኪ.ግ 16,490 22 0.1

በሽህ ብር 21,175 17 0.1

3 አግሮ ኬሚካል

3.1 ፈሳሽ ሊትር 217,561 377,865 174

በሽህ  ብር 127,015 214,452 169

3.2 ዱቄት በኪ.ግ 61,941 35,318 57

በሽህ ብር 20,166 20,310 101

ድምር በሽህ ብር 147,181 234,762 160

4 መርጫ መሳሪያ በቁጥር 5,420 155 3

በሽህ ብር 7,859 304 4

5 የእንሰሳት መድሐኒት በሽህ ብር 30,000 5,377 18

6 ከአገልግሎት ክፍያ በሽህ ብር 60,000 66,218 110

7 ልዩ ልዩ ቢዎች በሽህ ብር 10,000 6,620 66

ጠቅላላ ድምር በሽህ ብር 1,804,027 2,174,378 121
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የእርሻ መሣሪያዎች እና መለዋወጫዎች አቅርቦትና 
ሽያጭ ዘርፍ፣

 የእርሻ መሣሪያዎችና መለዋወጫዎች ግዢ 
አፈጻጸም

 ግዥ

በበጀት ዓመቱ ውስጥ 110 ሚሊዮን ዋጋ ያላቸው 
የእርሻ መሠሪያዎችና ዕቃዎችን ከውጪ አገር 
በግዥ ለማስገባት ታቅዶ ከዚህ በታች በሠንጠረዥ 
የተዘረዘሩትን ለማከናወን ተችሏል፡፡

ተ.ቁ የክንውን ደረጃ ዝርዝር
መጠን ዋጋ

መለኪያ ብዛት ብር EURO USD

1 ኤልሲ የተከፈተለት ባትሪ ላ/ዓ 8 211,592.00
የመዳብ ሽቦ ላ/ ዓ 20 125,324.53

ንዑስ ድምር 211,592.00 125,324.53

2 የጭነት ሰነድ የሚጠብቅ ሞተራዝድ መርጫ ቁጥር 2 141,976.80

3 በክሊራንስ ሥራ ላይ ያለ ሮሜ ማረሻ ቁጥር 3 183,378.21

4
የእርሻ መሳሪያዎች  
መለዋወጫ አገልግሎት 

ሽያጭ ዘርፍ

ሶጂማ ተቀጥላ ላ/ዓ 3 7,222,653.31
ሞተራዝድ መርጫ ላ/ዓ 2 5,912,551.97
ትራክተር ቁጥር 22 34,748,140.29
ጎማ ላ/ዓ 7 1,834,773.53
መለዋወጫ/ዲ.ኤል.ኤ ቁጥር 29 2,831,227.08
መለዋወጫ/ዲ.ኤል.ኤ ቁጥር 8 3,545,879.04
የእንጨት መሰንጠቂያ መለዋወጫ ላ/ዓ 3 673,001.32
ትራክተር ባለ 140 ቁጥር 4 8,057,111.50
ባትሪ ላ/ዓ 8 10,583,115.32
ጎማ ቁጥር 2 17,246,427.46
ዲኤል.ኤ ተቀጥላ መሳሪያ ቁጥር 8 4,242,685.84
ሶጂማ ተቀጥላ ላ/ዓ 3 9,739,281.83

ንዑስ ድምር 99 106,636,848.49
ጠቅላላ ድምር 106,636,848.49 353,568.80 308,702.74
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 የእርሻ መሳሪያዎችና የመለዋወጫ ሽያጭ 
አፈጻጸም 

በበጀት ዓመቱ ከእርሻ መሣሪያዎችና ዕቃዎች ሽያጭ 
ብር 169,149 ሺህ ገቢ ለማስገባት ታቅዶ ብር 
129,188 ሺህ ማስገባት ተችሏል፡፡

ተ.ቁ ዝርዝር ዕቅድ ክንውን አፈፃፀም %

1 የእርሻ መሣሪያዎች 102,103 97,924 96

2 መለዋወጫ ዕቃዎች 30,922 7,268 24

3 ጎማና የውስጥ ላስቲክ 21,782 12,466 57

4 ሌሎች 11,942 10,160 85

5 ልዩ ልዩ ገቢ 2,400 1,371 57

ድምር 169,149 129,188 76

በ"000“ ብር
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የግብርና ሜካናይዜሽንና ኢንጂነሪንግ አገልግሎትን ዘርፍ

 መሬት ማልማት ሥራዎች

በበጀት ዓመቱ ውስጥ 1,500 ሄ/ር የደን 
ምንጣሮ፣ 1,500 ሄ/ር የግርድፍ ድልዳሎ እና 
500 ሄ/ር የንጥር ድልዳሎ ሥራዎችን በማከናወን 
ብር 33,497 ሺህ ገቢ ለማድረግ ታቅዶ 
1,066 ሄ/ር ምንጣሮ፣ 602 ሄ/ር ግርድፍ 
ድልዳሎ እንዲሁም 157 ሄ/ር የንጥር ድልዳሎ 
ሥራዎችን በማከናወን በድምሩ ብር 16,676 
ሺህ ገቢ የተገኘ ሲሆን ይህም ገቢ የዕቅዱን 50% 
ነው፡፡ 

 የማሣ ዝግጅት ሥራዎች 

በበጀት ዓመቱ ውስጥ በመደበኛ ኦፕሬሽን ለአርሶ 
አደሮችና በግብርና ሥራ ላይ ለተሰማሩ የእርሻ 
ልማቶች እንዲሁም በኦሞ ኩራዝ የስኳር ልማት 
ፕሮጀክት በድምሩ 4,500 ሄ/ር እርሻ፣ 
2,000 ሄ/ር ክስካሶ እንዲሁም 1,000 
ሄ/ር መስመር የማውጣት/ፈሮዊንግ ስራዎችን 
በማከናወን ብር 31,444 ሺህ ገቢ ለማድረግ 
ታቅዶ ማከናወን የተቻለው 1,323 ሄ/ር እርሻ፣ 
1,580 ሄ/ር ክስካሶ/ቾፒንግ፣ 1,222 ሄ/ር 
መስመር ማውጣት/ ፌሮዊንግ/ እና 177 ሄ/ር 
ዘር ማልበስ ሥራዎች ናቸው፡፡ ከተከናወነው የማሣ 
ዝግጅት ስራዎች በጥቅሉ ብር 15,024 ሺህ ገቢ 
የተገኘ ሲሆን ይህም የገቢ አፈፃፀም የዕቅዱን 48% 
ነው፡፡ 

 የምርት ስብሰባና ማጓጓዝ ሥራዎች

በበጀት ዓመቱ ውስጥ 17,452 ኩ/ል አጭዶ 
ውቅያ፣ 7,000 ኩ/ል ቆሞ ውቂያና 8,000 
ኩ/ል  በቆሎ ፍልፋሎ እና 2,200 ኩ/ል የምርት 
ማጓጓዝ አገልግሎት በመስጠት ብር 1,861 ሺህ 
ገቢ ለመሰብሰብ ታቅዶ 21,555 ኩ/ል አጭዶ 
ውቂያ፣ 3,708 ኩ/ል ቆሞ ውቂያ፣ 4,279 
ኩ/ል በቆሎ ፍልፋሎ እና 5,271 ኩ/ል የምርት 
ማጓጓዝ ስራዎችን በማከናወን ብር 3,999 ሺህ 
ገቢ የተገኘ ሲሆን ይህም የገቢ አፈፃፀሙ ከዕቅዱ 
ጋር ሲነፃፀር 215% ነው፡፡ 

 የእርሻና ኮንስትራክሽን መሳሪያዎች ኪራይ 
አገልግሎት

በበጀት ዓመቱ 12,000 ሰዓት የኮንስትራክሽን 
መሳሪያዎችን በማከራየት ብር 15,600 ሺህ ገቢ 
ለማድረግ ታቅዶ 1,310 ሰዓት የኮንስትራክሽን 
እንዲሁም 30 ቀን የእርሻ መሳሪያዎች በማከራየት 
በድምሩ ብር 1,988 ሺህ ገቢ የተገኘ ሲሆን 
ይህም የገቢ አፈፃፀም የዕቅዱን 13% ነው፡፡ 

 የእርሻና የኮንስትራክሽን መሣሪያዎች የጥገና 
ሥራ አፈጻጸም

በበጀት ዓመቱ በውስጥ ለውስጥ አገልግሎት 5,328 
ሰዓት እና ለውጭ ደንበኞች 4,440 ሰዓት የእርሻ 
መሳሪያዎች ጥገና አገልግሎት በመስጠት እንዲሁም 
ለውስጥ ደንበኞች የኮንስትራክሽን መሳሪያዎች 
ጥገና 12,432 ሰዓት አገልግሎት በመስጠት ብር 
1,776 ገቢ ለማግኘት ታቅዶ ለውስጥ አገልግሎት 
7,628 ሰዓት፣ ለውጭ ደንበኞች 401 ሰዓት 
የእርሻ መሳሪያዎች የጥገና አገልግሎት በመስጠት 
እንዲሁም ለውስጥ ደንበኞች የኮንስትራክሽን 
መሳሪያዎች 12,800 ሰዓት የጥገና አገልግሎት 
በመስጠት በጥቅሉ ብር  5,757 ሺህ ገቢ 
ለማግኘት ተችሏል፡፡ ይህም የገቢ አፈፃፀም የዕቅዱን 
324% ነው፡፡ 

 የኢንጅነሪንግ፣ የማምረት እና የሥልጠና ሥራ 
አፈጻጸም

በበጀት ዓመቱ ውስጥ በማሽን ሾፕና በጠቅላላ 
ብረታ ብረት ሥራዎች 9,120 ሰዓት በመስራት፣ 
ለ150 ሰልጣኝ የኮንስትራክሽንና እርሻ ማሽኖች 
ኦፕሬተሮች ስልጠና፤ ለ240 ሰልጣኝ የከባድና 
ቀላል አሽከርካሪዎች የቴክኒክ ስልጠና እንዲሁም 
ከጋራዥ ኪራይ ብር 127 ሺህ በድምሩ ብር 
4,171 ሺህ ገቢ ለማስገባት ታቅዶ የማሽን ሾፕና 
ብረታ ብረት ሥራ 6,915 ሰዓት በማከናወን 
እንዲሁም ለ11 ሰልጣኝ የኮንስትራክሽንና እርሻ 
ማሽኖች ኦፕሬተሮች ስልጠና፤ ለ137 ሰልጣኝ 
የከባድና ቀላል አሽከርካሪዎች የቴክኒክ ስልጠና እና 
ብር 127 ሺህ የጋራዥ ኪራይ ገቢ በድምሩ ብር 
1,997 ሺህ ገቢ ለማግኘት የተቻለ ሲሆን ይህም 
የዕቅዱን 48% ነው፡፡ 

በአጠቃላይ በበጀት ዓመቱ ውስጥ በጥቅሉ ብር 
105,049 ሺህ ገቢ ለማስገባት ታቅዶ ብር 
45,441 ሺህ ገቢ ተገኝቷል፡፡ ይህም የገቢ 
አፈጻጸም ከዕቅዱ ጋር ሲነጻጸር 43% ነው፡፡
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የግብርና ሜካናይዜሽን አገልግሎት አፈጻጸም በ"000" ብር

ተ.ቁ የአገልግሎት አይነት
የበጀት ዓመቱ አፈፃፀም

ዕቅድ ክንዉን %

1 የመሬት ማልማት ሥራዎች

1.1 ምንጣሮና ስብሳቦ 9,747 7,570 78%
1.2 ግ/ድልዳሎ 6,150 2,598 42%
1.3 ንጥር ድልዳሎ 17600 6,508 37%

ንዑስ ድምር 33,497 16,676 50%
2 የማሣ ዝግጅት ሥራዎች

2.1 እርሻ 20,020 5,115 26%
2.2 ክስካሶ 9,011 6,848 76%
2.3 መስመር ማውጣት/ ፈሮዊንግ 2,413 2,946 122%
2.4 ዘር ማልበስ 115

የገቢ ድምር 31,444 15,024 48%
3 የምርት ስብሰባ ሥራዎች

3.1 አጭዶ ውቅያ 1,159 3,172 +
3.2 ቆሞ ውቂያ 565 679 120%
3.3 በቆሎ መፈልፈል 126 93 74%
3.4 ምርት ማጓጓዝ 11 55 +

ንዑስ ድምር 1,861 3,999 +
4 የመሳሪያዎች ኪራይ

4.1 የእርሻ መሳሪያዎች ኪራይ 59.8
4.2 የኮንስትራክሽን  መሳሪያዎች ኪራይ 15,600 1,928 12%

የገቢ ድምር 15,600 1,988 13%
5 የመሳሪያዎች ጥገና

5.1 የእርሻ መሳሪያዎች ጥገና (ለውጭ ደንበኛ) 1,776 160 9%
5.2 የእርሻ መሳሪያዎች ጥገና ለውስጥ አገልግሎት/ 

ደንበኛ
2,097

5.3 የኮንስትራክሽን መሳሪያዎች ጥገና 3,500
ንዑስ ድምር 1,776 5,757 +

6 የኢንጅነሪንግ ምርት እና ቴክኒክ ስልጠና

6.1 የማሽን ሾፕ ፣ የብረታ ብረት ሥራዎች 1,596 1,624 102%
6.2 የኮንስትራክሽንና እርሻ ማሽኖች ኦፕሬተሮች 

ስልጠና
1,878 23 1%

6.3 የከባድና ቀላል አሽከርካሪዎች የቴክኒክ ስልጠና 570 222.8 39%
6.4 የኪራይ አገልግሎት 127 127 100%

ንዑስ ድምር 4,171 1,997 48%
7 ሌሎች ገቢዎች 16,700

ጠቅላላ ገቢ 105,049 45,441 43%
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የተሽከርካሪዎች አስተዳደር እና የጥገና ዘርፍ

በበጀት ዓመቱ ውስጥ 32 ተሽከርካሪዎችን በማሰማራት 
564,078 ኩ.ል በማጓጓዝና 1,200,500 ኪ.ሜ 
እርቀት በመሸፈን ብር 42,870 ሺህ ገቢ ለማስገባት 
ታቅዶ 32 ተሸከርካሪዎችን በማሰማራት 554,756 
ኩ.ል በማጓጓዝና 668,848 ኪ.ሜ እርቀት በመሸፈን 
ብር 35,923 ሺህ ገቢ በማስገባት የዕቅዱን 84 በመቶ 
ተከናውኗል፡፡

በተመሳሳይ በበጀት ዓመቱ 3 የሎቤድ ተሽከርካሪዎችን 
በማሰማራትና 98,000 ኪ.ሜ እርቀት በመሸፈን ብር 
2,432 ሺህ ለማስገባት ታቅዶ 2 ሎቤዶችን በማሰማራትና 
29,537 ኪ.ሜ በመሽፈን ብር 1,432 ሺህ ገቢ 
ማስገባት የዕቅዱን  59 በመቶ ክንውን ማስመዝገብ ተችሏል።

በአጠቃላይ በከባድ ተሽከርካሪዎች አስተዳዳርና ስምሪት 
የትራንስፖርት አገልግሎት በመስጠት ብር 45,302 ሺህ 
ገቢ ለማስገባት ታቅዶ ብር 37,355 ሺህ ገቢ ወይም 
የእቅዱን 82 በመቶ ተከናውኗል፡፡

በበጀት ዓመቱ ውስጥ ከተሸከርካሪዎች አጠቃላይ 
የትራንስፖርት አገልግሎት ከተመዘገበው አጠቃላይ 
37,355 ሺህ ገቢ ውስጥ 18,490 ሺህ ወይም 49 
በመቶ ለውስጥ አገልግሎት የተሰጠ ሲሆን ቀሪው 18,865 
ሺህ ወይም 51 በመቶ ደግሞ ለውጭ ደንበኞች የተሰጠ 
የአገልግሎት ገቢ ነው፡፡

በበጀት ዓመቱ የስራ እንቅስቃሴ 67,932 የጥገና አገልግት 
ሰዓት በመስጠት ብር 14,279 ሺህ ገቢ ለማስገባት ታቅዶ 
የ42,792 የአምራች ባለሙያ ሰዓት አገልግሎት በመስጠት 
በአጠቃላይ ብር 9,425 ወይም የእቅዱን 66 በመቶ ገቢ 
ተከናውኗል፡፡

ከተመዘገበው አጠቃላይ የጥገና አገልግት ሰዓት ውስጥ 
38,121 ወይም 89 በመቶ ለውስጥ አገልግሎት የተመዘገበ 
ሲሆን ቀሪው 4,671 የአምራች ሰራተኛ ሰዓት ወይም 11 
በመቶ ለውጭ ደንበኞች የተሰጠ አገልግሎት ሆኖ ተመዝግቧል።

የዘርፈ ብዙ ተግባራትን ማከናወን፣

ª የኮርፖሬሽኑ ሠራተኞች በዘንድሮ የክረምት ወቅት 
አረንጓዴ አሻራን ማሳረፍ በሚል መሪ ቃል መሰረት 
400 ችግኞች የመትከል ሥራና ቦታውንም 
በኮርፖሬሽኑ የመሰየም ሥራ ተከናውኗል፡፡ በክረምት 
ወቅት ለተተከሉ 400 ችግኞች ውሃ የማጠጣት እና 
የመንከባከብ ሥራ ተሠርቷል፡፡

ª ፍላጎት ያላቸው ሠራተኞች በሳምንት ሦስት ቀን የአካል 
ብቃት እንቅስቃሴ በባለሙያ እንዲሠሩ ተደርጓል፡፡

ª የመረብ ኳስ ቡድን እንዲቋቋም ተደርጓል፤ አስፈላጊ 
የሆኑ ትጥቆችም እንዲሟሉ የማድረግ ሥራ ተሠርቷል።

ª በኢሰማኮ በተዘጋጀ የበጋ የስፖርት ውድድር ላይ ፍላጎት 
ያላቸው ኮርፖሬሽኑ ሰራተኞች እንዲሳተፉ ተደርጓል፡፡

ª የኮርፖሬሽኑን ሠራተኛ በሸማቾች የህብረት ሥራ 
ማኅበር በማደራጀት ተጠቃሚ እንዲሆኑ ለማስቻል 
ከሚመለከታቸው ተቋማት ጋር በጋራ በመሥራት 
የኮርፖሬሽኑ ሠራተኞች የሸማቾች ህብረት ሥራ ማህበር 
ለማደራጀት የተቻለ ሲሆን፤ በአሁኑ ወቅት የተለያዩ 
አቅርቦቶችን ለአባላት ለማድረስ የሚያስፈልግን 
የቅድመ ዝግጅት ሥራዎችና መስፈርቶችን ለማሟላት 
የተቻለበት ደረጃ ላይ ተደርሷል፡፡  

ª በቅጥር፣ በዕድገት፣ በትምህርት እና በስልጠና ወቅት 
ምክንያታዊ በሆነ ደረጃ የሴቶችን ተጠቃሚነት 
ለማረጋገጥ ያስቻለ ሥራ ተሠርቷል፤

ª የኮርፖሬሽኑ የኤች. አይ. ቪ./ኤድስ መከላከያና 
መቆጣጠሪያ ካውንስል በማቋቋምና የአሠራር 
መመሪያ በማዘጋጀት ተግባራዊ ተደርጓል፤

ª ከኮርፖሬሽኑ ብር 250 ሺህ እና ከሠራተኛው ደመወዝ 
በየወሩ 0.05 በመቶ እየተዋጣ በተቋቋመ ፈንድ 
በቫይረሱ ተጠቂ ለሆኑ 29 ሠራተኞች እንክብካቤና 
ድጋፍ እየተደረገ ይገኛል፣

ª የኤች. አይ. ቪ./ኤድስን ለመከላከልና 
ለመቆጣጠር ጥረት ተደርጓል፡፡

ª በመገናኛ ብዙሃን አማካኝነት የገፅታ ግንባታ ሥራዎች 
ተከናውነዋል፡፡ በኮርፖሬሽኑ ኦንላየን ሚዲያ 
አስፈላጊውን መረጃ በማስተላለፍ የድረ ገፅ ደንበኞች 
ቁጥር የማሳደግ ሥራ ተሠርቷል፡፡ ከተጠቃሚውም 
ግብረ መልስ ተገኝቷል፡፡ 
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ª ሠራተኛው እራሱን ከኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ 
ለመከላከል እንዲረዳው አስፈላጊውን የመከላከያ 
ቁሳቁስ እንዲሟሉለት ከማድረግና ከመከታተል ባሻገር 
የቅርብ ክትትል ተድርጎለታል፡፡

ª ማርች 8 አስመልክቶ የኮርፖሬሽኑ 100 ሴት 
ሠራተኞች ታላቁ ሩጫ ባዘጋጀው የ5 ኪሎ ሜትር ሩጫ 
ላይ እንዲሣተፉ ተደርጓል፡፡

ª በራሪ ወረቀቶችን በማዘጋጀትና በማሰራጨት በሥነ ፆታ 
ዙሪያ ግንዛቤ መፍጠር ተችሏል፡፡

የውስጥ ኦዲትና ሥጋት አስተዳደር ሥራዎች

n ፋይናንሽያል ኦዲት

ª በሁሉም ዘርፎች በሚገኙ የገንዘብ ያዥ ቢሮዎች 
ድንገተኛ የገንዘብ ቆጠራና የሰነድ ምርመራ ተደርጓል፡፡ 
እንዲሁም በመጋዘኖች የተከማቸ ንብረት ላይ የናሙና 
ቆጠራ ተከናውኗል፡፡

ª በተሽከርካሪዎች አስተዳደርና ጥገና ዘርፍ የነዳጅ፣ 
ጎማና ዘይት ክምችትና አጠቃቀም ላይ የኦዲት ሥራ 
ተከናውኗል፡፡

ª የምርት ማሣደጊያዎች እና የተፈጥሮ ሙጫ ምርቶች 
ላይ እንዲሁም የሽያጭና የባንክ ሂሳብ ላይ የኦዲት ሥራ  
ተከናወኗል፡፡

ª የሰነዶች ይዘት  (የሽያጭና የሌሎች ገቢዎች፣ ልዩ 
ልዩ ወጪ የተፈፀመባቸው፣ የባንክ ሂሳብና ሌሎች 
የፋይናንስና የንብረት) ትክክለኛነታቸውን ለማረጋገጥ 
ያስቻለ የኦዲት ሥራ  ተከናውኗል፡፡

n ሲስተም ኦዲት

ª የቋሚ ዕቃ ግዥ ምዝገባና አጠቃቀም ላይ የኦዲት ሥራ 
ተከናወኗል፡፡

ª የመሣሪያዎች፣ ተሽከርካሪዎችና ሌሎች ንብረቶች 
አወጋገድ በመመሪያው መሠረት መሆኑንና የአሠራር 
ሥርዓቱንና የቁጥጥር ስልቱን ብቃት  ለመፈተሽ  
የኦዲት ሥራ  ተከናወኗል፡፡

ª የዱቤ ሽያጮችና የተሰብሳቢ ሂሳቦች አፈፃፀም ላይ 
የኦዲት ሥራ  ተከናወኗል፡፡

n ኮምፕሊያንስ ኦዲት

ª የእርስ በእርስ ግብይቶችና ግብይቶቹን ተከትሎ 
በተከናወኑ ምዝገባዎች ላይ ምርመራ በማድረግ 
አፈፃፀሙ በእርስ በርስ ግብይት መመሪያ መሠረት 
ስለመፈፀሙ ፍተሻ ለማድረግ የኦዲት ሥራ  
ተከናወኗል።

n ክዋኔ ኦዲት

• የመለዋወጫዎች አቅርቦትና ሽያጭ እቅድ ክንውን 
አፈጻጸምና የዋጋ አወጣጥ ሥርዓት ለመፈተሽ ኦዲት 
ሥራው እየተከናወነ ይገኛል፣

• የጥገና አገልግሎት፣ የከባድ ተሸከረካሪዎች የጭነት 
ሥምሪት ገቢና ትርፋማነት ለመፈተሽ የኦዲት ሥራው 
እየተከናወነ ይገኛል፣

n ልዩ ኦዲት

• የኮርፖሬሽኑ የኤች. አይ. ቪ. እና የስፖርት ክበብ 
የ2011 በጀት ዓመት የበጀት አጠቃቀም  ላይ የልዩ 
ኦዲት ሥራ ተከናወኗል፡፡
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የኮርፖሬሽኑ የሠው ኃይል

ተ.ቁ. የሥራ ዘርፍ
ቋሚ ኮንትራት ጠቅላላ ድምር

ወንድ ሴት ድምር ወንድ ሴት ድምር ወንድ ሴት ድምር

1 የኮርፖሬሽን ጽ/ቤት 157 51 208 4 2 6 161 53 214
2 የግብርና ምርትና ግብዓት አቅርቦት 

አብይ ዘርፍ

2.1 የግብርና ምርት ማሣደጊያዎች 
አቅርቦት ዘርፍ

143 94 237 32 2 34 175 96 271

2.2 የኢትዮጵያ ምርጥ ዘርና የደን 
ውጤቶች አቅርቦት  ዘርፍ

547 140 687 47 1 48 594 141 735

 ንዑስ ድምር 690 234 924 79 3 82 769 237 1,006
3 የመሣሪያዎች አቅርቦትና 

ኢንጅነሪንግ  አብይ ዘርፍ

3.1 የእርሻ መሣሪያዎች መለዋወጫና 
አቅርቦት ሽያጭ ዘርፍ

20 31 51 20 31 51

3.2 የተሽከርካሪዎች አስተዳደርና 
ጥገና ዘርፍ

123 28 151 2 2 125 28 153

3.3 የግብርና ሜካናይዜሽንና 
ኢንጂነሪንግ ዘርፍ

181 48 229 19 19 200 48 248

 ንዑስ ድምር 324 107 431 21 21 345 107 452
 ድምር 1,171 392 1,563 104 5 109 1,275 397 1,672

ማስታወሻ፡- በበጀት ዓመቱ ውስጥ 1,033 ወንድ 509 ሴት በድምሩ 1,542 የጉልበት ሠራተኛ በጊዜያዊ ቅጥር የስራ እድል 
እንዲያገኙ ተደርጓል፡፡

የሰው ሀብት በትምህርት ዝግጅት

ዝርዝር
የመጀመሪያ ዲግሪና 

ከዚያ በላይ
ቴክኒክና ሙያ ዲፕሎማ ከ9 -12ኛ ክፍል

ከማንበብና መጻፍ - 
8ኛ ክፍል

ድምር

ብዛት 406 371 398 497 1,672
መቶኛ 24 22 24 30 100
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7. በኮርፖሬሽን ደረጃ የተጠቃለለ የገቢ፤ የወጪ እና የትርፍ አፈፃጸም 

7.1	የተጠቃለለ	የገቢ	አፈፃጸም	(በሺህ	ብር)	

ተ.ቁ. ዝርዝር 
የአመቱ 

ዕቅድ ክንውን 
ንጽጽር 
በ% 

1 የግብርና ምርት ማሳደጊያዎች አቅርቦት 1,804,027 2,174,378 121 

2 የኢትዮጵያ ምርጥ ዘርና የደን ውጤቶች አቅርቦት 550,387 443,437 81 

3 
የእርሻ መሳሪያዎችና መለዋወጫዎች አቅርቦትና 
ሽያጭ 

169,150 129,188 76 

4 የተሸከርካሪዎች አስተዳደርና ጥገና 72,581 58,232 80 
5 የግብርና ሜካናይዜሽንና የኢንጅነሪንግ 105,049 45,441 43 
6  ልዩ ልዩ ገቢዎች  		 1,371 		

		  የኮርፖሬሽኑ አጠቃላይ ድምር 2,701,194 2,852,047 106 

 

የመጀመሪያ 
ዲግሪና ከዚያ 

በላይ 
24% 

ቴክኒክና ሙያ 
ዲፕሎማ 

22% ከ9 -12ኛ ክፍል 
24% 

ከማንበብና መጻፍ 
- 8ኛ ክፍል 

30% 

        
የሰው ሀብት በትምህርት ዝግጅት    





በኮርፖሬት ኮሙኒኬሽን እና ማህበራዊ ጉዳዮች አገልግሎት የተዘጋጀ32

የኢትዮጵያ የግብርና ሥራዎች ኮርፖሬሽን
ETHIOPIAN AGRICULTURAL BUSINESSES CORPORATION



በኮርፖሬት ኮሙኒኬሽን እና ማህበራዊ ጉዳዮች አገልግሎት የተዘጋጀ 33

የኢትዮጵያ የግብርና ሥራዎች ኮርፖሬሽን
ETHIOPIAN AGRICULTURAL BUSINESSES CORPORATION

ቆይታ

“በማናቸውም ሁኔታ ውስጥ ቀጣይነት ባለው መልኩ ዕድገትን አስጠብቆ 
መዝለቅ ትልቅ ነገር ነው” 

አቶ ግስላው ቱሉ
የግብርና ምርት ማሳደጊያዎች አቅርቦት ዘርፍ ሥራ አስፈፆሚ

አቶ ግስላው ቱሉ በኢትዮጵያ የግብርና ሥራዎች ኮርፖሬሽን 
በተለያዩ የኃላፊነት ቦታዎች ሲያገለግሉ ቆይተዋል፡፡ በአሁኑ 
ወቅት የግብርና ምርት ማሳደጊያዎች አቅርቦት ዘርፍ ሥራ 
አስፈፃሚ ሆነው በማገልገል ላይ ይገኛሉ፡፡ በዛሬው የቆይታ 
አምዳችን ከእርሳቸው ጋር አጭር ቆይታ እናደርጋለን፡፡

የዝግጀት ክፍሉ፡ ኮርፖሬሽኑ ለ2013/2014 የሰብል 
ዘመን ወደ ሀገር ውስጥ እያስገባ ያለው ማዳበሪያ አይነትና 
መጠን ቢገልፁልን?

አቶ ግስላው ፡ በዚህ ዓመት ወደ ሃገር ውስጥ የሚገባው የአፈር 
የማዳበሪያ ዓይነት ብዛት አራት  ናቸው፡፡ እነርሱም ኤንፒኤስ፣ 
ኤንፒኤስ ቦሮን፣ ኤንፒኤስ ዚንክ ቦሮን እና ዩሪያ ናቸው፡፡ 
አቅርቦቱን በማዳበሪያ ዓይነት በመጠን ለይተን ስንመለከት 
ደግሞ ኤንፒኤስ 294 ሺህ ኩንታል፣ ኤንፒኤስ ቦሮን 721 
ሺህ ኩንታል፣  ኤንፒኤስ ዚንክ ቦሮን 69  ሺህ ኩንታል እና 
ዩሪያ 733 ሺህ  ኩንታል በአጠቃላይ 18,169,210 
ኩንታል ነው፡፡  ይህም ካለፈው ዓመት የሰብል ዘመን የግብዓት 

አቅርቦት ጋር  ሲነፃጸር በመጠን የ3,583,591  ኩንታል 
ወይም የ24.6 በመቶ ብልጫ አለው፡፡ በማናቸውም ሁኔታ 
ውስጥ ቀጣይነት ባለው መልኩ ዕድገትን አስጠብቆ መዝለቅ 
የሚያበረታታ ጉዳይ ነው፡፡ ከዚህ አልፎ ሃገራዊ የአቅርቦት 
መጠንን በአንድ ዓመት ከ24 በመቶ በላይ ማሳደግ መቻል 
ደግሞ ትልቅ ስኬት ነው፡፡ 

የዝግጀት ክፍሉ፡ ከባለፉት አምስትና አስር ዓመታት ከነበረው 
ግዥ ጋር ሲነፃፀር የማዳበሪያ አቅርቦት ምን ይመስላል?

አቶ ግስላው፡ የማዳበሪያ አቅርቦትን ከአስር ዓመት በፊት 
በ2003 የምርት ዘመን ከነበረው 570 ሺህ ኩንታል ጋር 
ሲነፃር ደግሞ የ218 በመቶ  ዕድገት አሳይቷል፡፡ 117 
ሚሊዮን የሃገራችን ህዝብ ዘላቂ የምግብ ዋስትና እንዲረጋገጥ 
እና የግብርና ምርትና ምርታማነት እንዲያድግ ኮርፖሬሽኑ 
ከባለ ድርሻ አካላት ጋር ተባብሮ እየሠራ ይገኛል፡፡ በተለይም 
የግብዓት ዋጋ ተረጋግቶ እንዲቆይ በማድረግ ረገድ ኮርፖሬሽኑ 
የማይተካ ሚና ተጫውቷል፡፡
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"ከውጪ ሀገር 
ተገዝቶ ጥቅም ላይ 
የሚውለውን የአፈር 
ማዳበሪያ ከወደብ 
እስከ ግብዓት 
መዳረሻ ጣቢያ 
ለማጓጓዝ  ከብር 4.5 
ቢሊዮን ብር በላይ 
መንግሥት  ድጎማ 
በማድረግ  ሰፊውን 
አርሶ አደር የዋጋ 
ተጠቃሚ ማድረግ 
መቻሉ ትልቅ እርምጃ 
ነው፡፡ " 

የዝግጀት ክፍሉ፡ ከግብርና ስራዎች ኮርፖሬሽን በተጨማሪ 
ሌሎች ድርጅቶች የአፈር ማዳበሪያ የሚያስመጡ አለ? 

አቶ ግስላው ፡-ቀደም ባሉት ዓመታት የተለያዩ አካላት የአፈር 
ማዳበሪያ አቅርቦት ሥራ ውስጥ ገብተው የነበረ ቢሆንም 
አንዳቸውም በጥንካሬ ሊዘልቁ አልቻሉም፡፡ ኮርፖሬሽኑንም 
በአፈር ማዳበሪያ ሥራ ውስጥ በጥንካሬ መዝለቅ የቻለ ብቸው 
ተቋም መሆኑ ትልቅ ግምት የሚሰጠው ጉዳይ ነው፡፡

የዝግጀት ክፍሉ፡. የአፈር ማዳበሪያዎች ለአርሶ አደሩ እንዴት 
ነው የሚደርሱት?

አቶ ግስላው፡- የአፈር ማዳበሪያ  አቅርቦት  ከመነሻው መሠረት 
የሚያደርገው  በወረዳ  ደረጃ ለመኸር ፣ ለበልግና ለመስኖ 
የሚያስፈልገው መጠን በዝርዝር ከተዘጋጀ በኋላ በዞን እና 
በክልል  እየተገመገመ  ይጠቃለላል ፡፡ ከክልሎች እየተጠቃለለ  
የሚመጣውን መሠረት በማድረግ  በግብርና  ሚኒስቴር  በሃገር 
ደረጃ የሚያስፈልገው መጠን ተገምግሞ ግዥው እንዲፈጸም 
ይደረጋል፡፡ ሥርጭቱም ፍላጎቱ የተመሠረተበትን የእያንዳንዱን 
ዩኒየን ድልድል ታሳቢ ባደረገ መልኩ ቀጥታ ከወደብ ወደ 
ተረካቢው ዩኒየን መጋዘን  እንዲደርስ ይደረጋል፡፡  ለአርሶ 
አደሩም በአካባቢው በሚገኙ  ዩኒየኖች አማካኝነት በቀጥታ 
እንዲደርሰው ይደረጋል፡፡  

የዝግጀት ክፍሉ፡. በአጠቃላይ የዚህ ሰብል ዘመን ማዳበሪያ 
አቅርቦት ያለበት ደረጃና ከማዳበሪያ አቅርቦት ጋር በተያያዘ 
ያሉት ተግዳሮቶችና ችግሮቹን ለመፍታት እየተሄደበት ያለው 
አቅጣጫና  በተለየ ሁኔታ ተጠቃሽ የሆኑ ካሉ ቢገልጹልን? 
ወደዚህ ስራ ከመጡ አጭር ጊዜ ቢሆንዎትም  ከስራው 
ጋር (ከማዳበሪያ ግዥ እስከ አርሶ አደሩ ማዳረስ ጋር) 
ተያይዞ የሚያጋጥሙ ውጣ ውረዶችና አስደሳች ነገሮች ካሉ 
ቢያካፍሉን?

አቶ ግስላው፡-  በአጠቃላይ የ2013/14 ሰብል ዘመን 
የአፈር ማዳበሪያ አቅርቦት ጥሩ በሚባል ደረጃ ይገኛል። 
ወደ ሃገር ውስጥ የማስገባት ሥራው ከግንቦት 30 በፊት 
እንዲጠናቀቅ የግብርና ሚኒስቴር ባስቀመጠው አቅጣጫ 
እየተሠራ ሲሆን ይህንንም ማሳካት በሚያስችል የአፈፃጸም 
ደረጃ ላይ እንገኛለን፡፡ ከማዳበሪያ አቅርቦት ጋር በተያያዘ ካሉት 
ተግዳሮቶች መካከል በመሠረታዊነት ሊፈታ የሚገባው የግብይት 
ሥርዓቱን ቀልጣፋ፣ ወጪ ቆጣቢ እና ኃላፊነት የሚረጋገጥበት 
ለማድረግ  እንዲቻል የግብይት ሥርዓቱን ማሻሻል ያስፈልጋል። 
በአሁኑ ወቅት ኮርፖሬሽኑ ጉዳዩን ለሚመለከታቸው  የበላይ  
አካላት  አቅርቦ  እየታየ ሲሆን፣ በቅርቡ በመንግስት ውሳኔ 
ይሰጥበታል ተብሎ ይጠበቃል፡፡ 

የአፈር ማዳበሪያ ከውጭ የሚገዛ በመሆኑ ከጊዜ ወደ ጊዜ የዋጋ 
ጭማሬ እያስከተለ ይገኛል፡፡ የዋጋ ጭማሪውን ለመቀነስ የግብርና 
ሚኒስቴር አማራጮችን ሁሉ አሟጦ ለመጠቀምና ግብዓቱ 
የአርሶ አደሩን የመግዛት አቅም እንዳይፈታተን ለማድረግ 
የተለያዩ ጥረቶች አድርጓል፡፡ ሌሎች ሁኔታዎች እንደተጠበቁ 
ሆነው የአርሶና  የከፊል አርብቶ አደሩን የመግዛት አቅምና 
በምግብ ዋስትና ራስን የመቻል ግብ ግምት ውስጥ በማስገባት  
ከውጪ ሃገር ተገዝቶ ጥቅም ላይ የሚውለውን የአፈር 
ማዳበሪያ ከወደብ እስከ ግብዓት መዳረሻ ጣቢያ ለማጓጓዝ  
ከብር 4.5 ቢሊዮን ብር በላይ መንግሥት  ድጎማ በማድረግ  
ሰፊውን አርሶ አደር የዋጋ ተጠቃሚ ማድረግ መቻሉ ትልቅ 
እርምጃ ነው፡፡  

በአጠቃላይ  ስትራተጂክ ግብዓት የሆነውን የአፈር ማዳበሪያ 
አቅርቦት አስተማማኝነት ለማረጋገጥ፣ ከግዥ መጠን የዋጋ 
ተጠቃሚ ለመሆን እና በአንፃሩም የተረጋጋ የገበያ ዋጋ 
እንዲኖር ለማስቻል ኮርፖሬሽኑ የድርሻውን እየተወጣ ይገኛል።
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እንግዳችን

ኮርፖሬሽኑ  ከሚያቀርባቸው አገልግሎቶች ጋር ተያይዞ 
ደንበኞቹን በሙሉ በዚህች ትንሽ መዕሔት በማቅረብ 
ሃሳባቸውን መካፈል ባይቻልም እንኳ በዚህ ዓምድ በየጊዜው 
እንግዶችን እየጋበዝን ስናቀርብ ቆይተናል፡፡ በዚህ መሰረት 
ለዛሬ አንድ እንግዳ ይዘን ቀርበናል፡፡

እንግዳችን አቶ ገብሬ ዳዲ ይባላሉ፡፡ በኦሮሚያ ክልል 
ምስራቅ ሸዋ አደአ ኡዴ ቀበሌ ነዋሪ ናቸው፡፡ ኮርፖሬሽኑ 
በሚያቀርባቸው የግብርና ግብአቶች ላይ ተጠቃሚ ናቸው፡፡ 
ኮርፖሬሽኑን እንዴት ይገልፁታል በሚል ጥያቄ ውይይታችንን 
ለመጀመር ወደድን፡፡

አቶ ገብሬ ዳዲ ፡- ኮርፖሬሽኑ በዩኒየን በኩል የአፈር ማዳበሪያ 
፣ ደረጃውንና ጥራቱን የጠበቀ የሰብል ዘር ማለትም የጤፍ፣ 
የሽንብራ እና የምስር በመስራች የዘር ደረጃ ለዘር ብዜት 
ያቀርቡልናል። 

በኮርፖሬሽኑ በኩል የሚቀርበው የሰብል ዘር በመስራች 
ደረጃ ስለሆነ ምርት እና ምርታማነቱ በጣም ከፍተኛ ነው፡፡ 
ዘሩንም ያለምንም ስጋት እንድንጠቀም ያደርገናል፡፡ በገበያ 
ዋጋ ላይ 15% የዘር ዋጋ ጭማሬ በማድረግ ያባዛነውን ዘር 
ይረከበናል፡፡ ይህም ከእንግልት እና ከዋጋ አንጻር በከፍተኛ 
ሁኔታ ተጠቃሚ አድርጎናል። የሰብል ዘር ብቻ ሳይሆን የተለያዩ 
ፀረ አረም፣ ፀረ በሽታና የነፍሳት መቆጣጠሪያ ኬሚካሎችን 
ያለስጋት ከመጠቀም ባለፈ ጥሩ የመቆጣጠር አቅም ያለው 
እና በተሻለ ዋጋ የሚቀርብልን ስለሆነ ከሌሎች አቅራቢዎች 
የተሻለ ነው። ከዚህም በተጨማሪ የሙያ ድጋፍ ያደርግልናል 
(በዘር አመራረት ላይ)፣ ኮርፖሬሽኑ ማለት ለእኛ ሥራ የጀርባ 
አጥንት ብዬ ብገልፀው ይሻላል፡፡

አቶ ገብሬ ዳዲ

የዝግጅት ክፍሉ፡- ከዚህ የተሻለ ምርትና ምርታማነት  ለማግኘት 
ከኮርፖሬሽኑ ምን ይጠብቃሉ?

አቶ ገብሬ ዳዲ፡- ኮርፖሬሽኑ የለአነስተኛና መካከለኛ 
አርሶአደሮች የሚሆኑ የእርሻ ማሽነሪዎች ትራክተር፣ 
የሰብል መሰብሰቢያ (ማጨጃና መውቂያ መሣሪያዎች) 
እና ለትራንስፖርት አገልግሎት የሚውሉ ተሸከርካሪዎችና 
የመሳሰሉትን ቢያቀርብልን ወይም ደግሞ አሁን እያቀረበ 
ያለውን መሣሪያዎች በማህበር ተደራጅተንና ገዝተን መጠቀም 
እንድንችል ቢያመቻችልን፣ የኬሚካል አቅርቦት ላይ እጥረት 
ስላለ ቢሻሻልልን፣ እንዲሁም የማዳበሪያ (የአፈር) አቅርቦቱ 
በመጠን ቢሻሻልልን የበለጠ ተጠቃሚ እንሆናለን የሚል ሃሳብ 
አለኝ፡፡

ዝግጅት ክፍሉ፡- እንግዳችን በመሆንዎ እናመሰግናለን፡፡

አቶ ገብሬ ዳዲ፡- እኔም እንግዳ ስላደረጋችሁኝ አመሰግናለሁ።
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መዝናኛ

እሌኒ በሪ /ካነበብኩት /

የመዝናኛ አምድ /ቁም ነገር፣ የተለያዩ ግጥሞችና መጣጥፎች/   
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የሙዘይን ዕቅድ
ከአስፋው ለገሠ

ፍቅራቸው የሚያስቀና ነው፤ ሙዘይን እና ሀቢባ፡፡ መልኳ 

የሐረር ማሽላ ይመስላል፡፡ የሚያማልል ተክለ ሰውነት አላት፡፡ 

አንድ ቀን ያያት በጭራሽ አይረሳትም፡፡ ሃያ አምስተኛ ዓመቷን 

ይዛለች፡፡ ሙዘይንም ቢሆን የደስ ደስ አለው፡፡ በከባድ አውሎ 

ንፋስ እንደተነሣ የሣር ክዳን የገጠር ጎጆ ቤት፣ ከግንባሩ 

ወደ ኋላ ክፉኛ የተገለበው ጸጉሩ ለሀቢባ አቻዋ እንዳልሆነ 

ያሳጣል፡፡ ይሁን እንጂ የወጣትነቱን የዕድሜ ክልል አገባዶ 

የጉልምስናውን የተቀላቀለው በቅርቡ ነው፡፡  

በባልና ሚስትነት አብረው መኖር ከጀመሩ ሦስት ዓመታት 

አልፈዋል፡፡ ሆኖም በእነዚህ ዓመታት ውስጥ ጋብቻቸውን 

ከቤተ ዘመድ ውጪ ሌሎች ሰዎች አያውቁም፤ ልጅም 

አልወለዱ፡፡ የሚኖሩት አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ሲሆን 

በሚኖሩባቸው አካባቢዎች ታዋቂ አይደሉም፡፡ ስማቸው 

ከማዘጋጃ ቤትም ይሁን ከቀበሌ መዝገብ ላይ አልሰፈረም፡

፡ ዱካው እንዳይታወቅ እንደሚሰጋ የጠላት አገር ሰላይ ነጋ 

ጠባ ሰፈር መቀየር  ነው ሥራቸው፤ በቤት ኪራይ እያሳበቡ፡፡ 

ሀቢባ ልጅ ለመውለድ ትፈልጋለች፡፡ ሙዘይን ግን፣ “ትንሽ 

እንቆይ” እያለ አስቸገራት፡፡

አንቀባሮ ማሳደግ የሚያስችል በቂ ገንዘብ እያለው ለምን 

ለልጅ እንደማይጓጓ ዘወትር ይገርማታል፡፡ ቢቸግራት አንድ 

ቀን፣ “አንተ ሳታምንበት ብዬ ነው እንጂ መውለድ አቅቶኝ 

አይደለም፤  ማሽኑ ያለው እኔ’ጋ ነው” አለችው፡፡ 

 ሙዘይን በጣም ሳቀ፡፡ ዓይኖቹን እያሻሸ ሣቀ፡፡ ይህንን 

የሚጫወቱት አልጋቸው ውስጥ ሆነው ነው፡፡  

እጁን ከሌሊት ልብሷ የተራቆተው ክንዷ ላይ ጣል አድርጎ፣ 

“ አትቸኩዪ ልጅ በልጅ አደርግሻለሁ” አላት፡፡

“መቼ;” አለቺው ጓግታ፡፡

“ከመውለዳችን በፊት ልናስቀድመው የሚገባን አንድ ነገር 

አለ፡፡ እሱን ካሳካን በኋላ ልጅ በልጅ አደርግሻለሁ” አላት 

ዓይን ዓይኗን በስስት እያያት፡፡

“ለምን ሁለቱንም ጎን ለጎን አናስኬደውም;” አለቺው 

ቅሬታዋ በግልጽ ዓይኗ ላይ እየተነበበ፡፡

“እንደሱ አይሆንም፤ ፕሮግራሜ ይበላሽብኛል፡፡”

“ልጅ መውለድ ፕሮግራምህን እንዴት አድርጎ ነው 

የሚያበላሽብህ? የማረግዘው እኔ፣ አምጬ ወልጄ 

የምንከባከበው እኔ፡፡ ሕጻኑ በምንም ዓይነት ሁኔታ የአንተን 

ጊዜ አይሻማም፡፡  ልጅ  ወልዶ ከማሳደግ ጋር ተያይዘው 

የሚመጡትን ጣጣዎች በሙሉ ለእኔ ተዋቸው፡፡” አለቺው 

በመለማመጥ፡፡

“ልነግርሽ ያልፈለኩት አንድ ዕቅድ አለኝ…”

“ምንድነው እሱ;” እንዳይወልዱ እንቅፋት የሆነባቸውን 

ምክንያት ለማወቅ ጓግታ፡፡

ሙዘይን ሊነግራት አቅማማ፡፡

“ሚስትህ አይደለሁም እንዴ; ከእኔ የምትደብቀው ምስጢር 

አለ እንዴ;” በማለት ተጫነችው፡፡

“እሱስ የለም!”

“በላ ንገረኝ!”

“ከመውለድሽ በፊት አረብ አገር ደርሰሽ መምጣት 

እንዳለብሽ አስባለሁ…” ፍርሀትና ሥጋት በተቀላቀለበት 

ሁኔታ፡፡

“ምን?! አረብ አገር?!  ምን ስትል አሰብከው? አረብ 

አገር ድረስ የሚያስኬድ ምን ችግር መጣ?!  መቼውንም 

ቢሆን አልሄድም” በቁጣ ከአልጋው ላይ ተስፈንጥራ ተነስታ 

ቁልቁል አፈጠጠችበት፡፡
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ሙዘይን እንደዚያ ስትሆን ዓይቷት አያውቅም፡፡ ‘አረብ አገር 

ለዘዴው ነው’ አለች፡፡ እሷን ፈንግሎ ሌላ ሚስት ሊያገባ 

ያቀደ ነው የመሰላት፡፡ እሱን አምና፣ ልቧንም ሰጥታው 

የጋብቻ ውል ከመዋዋላቸው በፊት ሰተት ብላ ቤቱ ገብታ 

አብራው መኖሯ፣ በተማረችው ትምህርት እንደምንም ብላ 

የያዘችውን ሥራ፣ “ሱቅ እከፍትልሻለሁ” ስላላት መተዋ… 

ከእሱ ጋር ያጠፋችው ጊዜ አብከነከናት፡፡

“እወድሻለሁ ስትለኝ አምኜህ…” ማልቀስ ጀመረች፣ “እኔ 

ነኝ ክብረቢሷ፣ አንተ ምንም አላጠፋህ፡፡ ለራሴም ይሁን 

ለወላጆቼ ክብር ሳልጠነቀቅ…” በውድቅት ሌሊት መኝታ 

ክፍላቸውን ሠላም ነሳች፡፡ ራስዋን ወቀሰች፡፡ 

ሙዘይን ፈጽሞ ያልጠበቀው ነገር ሆኖበት ደንግጧል፡፡ እንዴት 

ብሎ እንደሚያረጋጋት ጠፋው፡፡ ከዚህ በፊት ተጋጭተው፣ 

እንዲህ ለማልቀስ የሚያበቃ ነገር ገጥሟትና አባብሏት 

አያውቅም፡፡ አሁን መመለሻው ቸገረው፡፡ ሳሎን ሄዳ ከባለ 

አንድ ሰው መቀመጫ ሶፋ ወንበር ወደ ቀኝ ታጥፋ ተቀምጣ፣ 

ያጣመረቻቸውን እጆቿን ከሶፋ ወንበሩ የእጅ መደገፊያ ላይ 

አሳርፋ፣ ከተጣመሩት እጆቿ ላይ ግንባሯን ደፍታ ማልቀስ 

ጀመረች፡፡

“ፍቅሬ፣ በተሳሳተ መንገድ ነው የተረዳሽኝ…” አጠገቧ 

በርከክ ብሎ ቀና ሊያደርጋት እየሞከረ፡፡

“የለም የተሳሳትኩት ዛሬ አይደለም፤ ድሮ ነው፡፡ ያለምንም 

ውል የነገርከኝን አምኜ፣ ራሴን አንተ ላይ ስጥል፣ ወላጆቼን 

ትቼና ሥራዬን ለቅቄ ከአንተ ጋር ስኖር… የዚያን ጊዜ ነው 

የተሳሳትኩት፡፡ ዛሬ በትክክል ተረድቼሃለሁ፡፡ ከእኔ ጋር 

መኖር አትፈልግም፡፡ ለመላቀቂያ እንዲያመችህ አረብ አገር 

ትልከኛለህ፡፡ ከዚያ ታገባለህ…”

እዬዬዋን አስነካችው፡፡ ጥቃቷ፣ መታለሏ አንገበገባት፡

፡ ሙዘይን በፍፁም እንዲህ ትሆናለች ብሎ አልጠበቀም፡፡ 

ሚስጢሩን ከእሷ በመሰውሩ ገና አሁን ተፀፀተ፡፡ አረብ አገር 

ሊልካት ያሰበበትን ምክንያት ጊዜው እስኪደርስ ድረስ ከእሱ 

ውጪ እሷም ብትሆን እንዳታውቅ ይፈልግ ነበር፤ ምስጢር 

ወጥቶ ዕቅዱ እንዳይበላሽበት፡፡

“ፍቅሬ፣ ሁሉንም እነግርሻለሁ፡፡ ለአንቺ እንደመሰለሽ 

አይደለም…” ቀና ሊያደርጋት እየሞከረ፡፡

“ዳግመኛ ልታሞኘኝ አትሞክር፤  ከዚህ በኋላ አንተን 

አላምንህም!”

“አለማመን ትችያለሽ፤  መጀመሪያ ግን አድምጪኝ፡፡”

በመከራ ዝም አሰኝቶ ምስጢሩን ሊነግራት ጀመረ፡፡…

ሙዘይን አዲስ አበባ ከተማ የመሬት ልማት አስተዳደር 

ውስጥ ከፍተኛ ባለስልጣን ነው፡፡ በከተማ ፕላን (urban 

planning) የመጀመሪያ ዲግሪ ያለው ሲሆን አሁን 

እየሠራ ያለው በዚሁ ሙያ ነው፡፡ የያዘው ወንበር የመኖሪያ 

ቤት መሥሪያና ለሌላ ሥራ የከተማ ቦታ ከሚፈልጉ ሰዎች ጋር 

ያገናኘዋል፡፡ በተለይ የያዙት ቦታ ለልማት ተፈልጎ እንዲነሱ 

የተወሰነባቸው ሰዎች ምትክ ቦታና ለፈረሰባቸው ቤት የካሳ 

ክፍያ ሲጠይቁ በቀጥታ የሚገናኙት ከሙዘይን ነው፡፡ 

ሙዘይን አንዱዓለም የሚባል የሥራ ጓደኛ አለው፡፡ በጣም 

ከመግባባታቸው የተነሣ ግንኙነታቸው ወደ ጓደኝነት ደረጃ 

አደገ፡፡ አንዱዓለም ፈጣን ነው፡፡ አያና የሚባለው ሌላው 

የአንዱዓለም ጓደኛም ጭልፊት ነው፡፡ እነዚህ የደንበኞቻቸውን 

ስነልቦና ማንበቡ ላይ ከሙዘይን የተሻሉ ናቸው፡፡ የሕዝቡን 

ስነልቦና ደህና አድርገው በሉት፡፡ ሁሉም እርስ በርስ 

ተዋውቀዋል፡፡ የሚቀራቸው ነገር በግልፅ መነጋገር ብቻ ነው፡፡ 

የመገናኛ ድልድዩን አንዱዓለም ሲገነባ ሙዘይን ደግሞ መርቆ 

ከፈተ፡፡  

አንድ ቀን አንዱዓለምና ሙዘይን አንድ ባርና ሬስቶራንት 

ውስጥ እየተገባበዙ ሳለ አንዱዓለም እንዲህ አለው፣ “… 

ለመስጠት ወስነው ነው የሚመጡት፤ እንቀበላቸው”

 “በምን አወቅክ?”

“ሰዉ ተስፋ ቆርጧል፡፡ ጉቦ ካልሰጠ አገልግሎት የሚያገኝ 

አይመስለውም፡፡ መብቱን ሳይቀር እንድትሸጥለት 

ይጠይቀሃል።”
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ሙዘይን አለቃው ቢሆንም አንዱዓለም እንሞስን ሲለው 

ቅንጣት እንኳ ሳይፈራ ነው፡፡ ምክንያቱም ሙዘይንን ደህና 

አድርጎ ያውቀዋል፡፡ ሁለቱም እንዲሁ ሲልከሰከሱ መስመር 

ላይ ተገናኝተዋል፡፡ አልተነካኩም፤ ተሳስቀው ተላለፉ፡፡ አንዱ 

ለአንዱ ምክር ለግሷል፣ “እየተጠነቀቅክ!”

አንዱዓለም አከለ፣ “ለማጭበርበር ብለው የሚመጡም አሉ፡

፡ እነዚህ ሳይሰጡ ታምር ቢፈጠር የሚፈልጉትን እንደማያገኙ 

ያውቃሉ፡፡ እንድትፈፅምላቸው የሚጠይቁህ መብታቸውን 

ስላልሆነ፡፡” 

“በዚህ ዓይነት ለሙሰኞች ተመችቶናል በለኛ” አለ ሙዘየን 

በመገረም፡፡ 

አንዱዓለምና ሙዘይን ፅዋቸውን አንስተው ለስኬታችን ሲሉ፣ 

“ቺርስ!” ብለው አገጫጩ፡፡ ሙዘይን ደፋር አልነበረም፡

፡ ነገር ግን ከአንዱዓለም ጋር የሕዝቡን ስሜት አስመልክቶ 

በግልፅ ከተወያዩ በኋላ ይደፍር ጀመር፡፡ ገንዘብ ለመጠየቅ 

ብዙም አይቸገርም፡፡ አንዳንዶቹ ራሳቸው በሩን ይከፍቱለታል፡

፡ እሱ ሊጠይቃቸው ዳር ዳር እያለ ሳለ እነሱ ቀድመው፣ 

“እስኪ ይህቺን ያዝ” ይሉታል፡፡ ሙዘይን በጣም ተደሰተ፣ 

“አሁን ባነንኩ፤ ዓይኖቼ ገና አሁን ነው የተከፈቱልኝ” አለ፡

፡ አንዱዓለምና አያና ሁሉንም ነገር ያመቻቹለታል፤ እሱም 

አልሰነፈ፡፡

መንግስት ለልማት እንዲሆኑ ብሎ ያቀዳቸውን ግንባር 

ላይ ያሉ ለትላልቅ ሕንጻዎች (ከ12 እስከ 20 ፎቅ) 

የሚሠራባቸውን ሳይቀር ገንዘብ እየተቀበለ ከቦታው አንጻር 

ሲታይ አነስተኛ ሕንጻ ለሚገነቡ ሰዎች መራ፡፡ 

“ዳግመኛ እንዲህ አታድርግ” አለው አንዱዓለም፣ 

“ያስጠረጥርሃል፤ ምትክ ቦታና ካሳ የሚጠይቁ ሰዎች ብቻ 

ይበቁናል፡፡” 

ሙዘይን የአንዱዓለምን ምክር በአክብሮት ተቀበለ፡፡ ቦታቸው 

ለልማት ተፈልጎ እንዲነሱ የተወሰነባቸው ሰዎች የሙዘይንን 

ቢሮ አንኳኩ፡፡ ፍላጎታቸው ግልፅ ነው፡፡ ምትክ ቦታ ነው 

የሚፈልጉት፣ ለፈረሰባቸው ቤት ካሳ እንዲከፈላቸው ነው 

ጥያቄአቸው፡፡ ሙዘይን አይቻልም ሊላቸው አይችልም። 

ሕጉ ይፈቅድላቸዋል፡፡ ‘…እንዴት ብዬ ነው ከእነዚህ 

የምቦጭቀው?’ አጥብቆ አሰበበት፡፡ ከአንዱዓለምና ከአያና 

ጋር መከሩበት፡፡ በሂደት ሙዘይን ልምድ አካበተ፤ እሱ ራሱ 

አያና ጭልፊቱን ሆኖ አረፈ፡፡

“ቢዝነስ” “ሀ” ብሎ የጀመረው ዕድሜያቸው ከስድሳ 

ዓመት የዘለለ አንዲት ባልቴት ላይ ነው፡፡ ሴትዮዋ ምትክ 

ቦታ እንዲሰጣቸው ቢጠይቁ ከከተማ መውጫ ሩቅ ቦታ ላይ 

ሰጣቸው፡፡ ሴትዮዋ በዚህ አላጉረመረሙም፡፡ መሀሉ ለልማትና 

ለኮንዶሚኒየም ቤት መሥሪያ እንደሚፈለግ ስለሚያውቁ፣ 

“በአገር የመጣ ነው” ብለው ተቀበሉ፡፡ ሙዘይን ቅር አለው፤ 

ምን አለበት ትንሽ ቢለማመጡት? ትንሽ ቦጭቆ የተወሰነ ወደ 

መሀል ቀረብ ያደርጋቸው ነበር፡፡

ለፈረሰባቸው ቤት ካሳ ሲጠይቁ ግን እነአያና ዝቅ አድርገው 

ገመቱላቸው፡፡ ስድስት መቶ ሺህ ብር የሚያወጣውን ቤት 

ሦስት ተኩል፡፡ ሴትዮዋ ራሳቸውን ይዘው ጮኹ፡፡ ቅሬታቸውን 

ለሙዘይን ቢያቀርቡ ቤታቸው ድረስ ሄዶ ካየ በኋላ፣ 

“… ቦታ የመንግሥት መሆኑን የሚያውቁ ይመስለኛል፡፡ ካሳ 

የሚሰጦት ለጣሪያና ግድግዳው ብቻ ነው” አላቸው፡፡ 

ሴትዮዋ መዓት የመጣባቸው መሰላቸው፡፡ አንዱዓለም 

ከእነሱ ጋር ነበር፡፡ በአመልካች ጣቱ ዝም እንዲሉ አፉን 

ትምም አደረገ፡፡ ቀጠለናም በእጅ ምልክት፣ 

“ይረጋጉ” አላቸው፡፡ 

ሙዘይን ወደ ቢሮው ሊመለስ መኪናዋን ወዳቆሙበት ቦታ 

ነጠቅ ነጠቅ እያለ ሲራመድ አንዱዓለም ወደ ኋላ ቀረት ብሎ 

አሮጊቷን፣

“ለእሱ ትንሽ ገንዘብ ከሰጡት አስተያየት ያደርግሎታል” 

አላቸው፡፡

“እኔ ለራሴ ጡረተኛ ነኝ፤ ከየት አምጥቼ ነው ለእሱ 

የምሰጠው?” አሉ ሴትዮዋ በምሬት፡፡

“ከኪሶት አያወጡም፤ ከሚከፈሎት ገንዘብ ላይ ነው ትንሽ 

ቆንጥረው የሚሰጡት፡፡” አላቸው አንዱዓለም ያሮጊቷን 

ሥጋት በማቃለል፡፡

“ስንት ብር?” አሉት አሮጊቷ በጥርጣሬ እያዩት፡፡

“ሀምሳ ሺህ ብር ቢሰጡት ግምቱን አስተካክሎ ሰባት ተኩል 

ያደርግሎታል፡፡”  
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 ሴትዮዋ የተጠየቁትን ከመስጠት በስተቀር ሌላ አማራጭ 

አልታያቸውም፡፡ ሙዘይን በእኚህ ሴትዮ እንደለመደው 

በሌሎችም ካሳ ጠያቂዎች ቀጠለ፡፡ ሌሎች ሰዎች መጡ፡፡ 

ሁሉም የእነሙዘይንን ዜና ከብዙሃን መገናኛ የሰሙ ወይም 

ከኢንተርኔት ያነበቡ ይመስል ለመክፈል ዝግጁ ሆነው ነው 

የሚመጡት፡፡ ከሚፈርሱት ቤቶች ውስጥ ሕጋዊ ያልሆኑም 

ነበሩ፡፡ እነዚህን አንዱዓለምና አያና ጭልፊቱ ህጋዊ የሚመስል 

ሰነድ እያዘጋጁ፣ ሰነዱ መገኝት ካለበት ቦታ ሁሉ እያስገቡ 

አስቀመጡ፡፡ ለዚህ ውለታቸውም ብር ባካፋ ዛቁ፡፡

ዳጎስ ያለ ገንዘብ እየተቀበሉም የካሳ ክፍያውን ከፍ 

እያደረጉ ገመቱ፡፡ የተጠየቀውን ለመክፈል የሚያቅማማ 

ሲያጋጥማቸው፣ “አንተ ከኪስህ አታወጣ፤ ከሚከፈልህ ላይ 

ነው የምትሰጠን” ይሉታል፡፡

“ቤቱ ይህንን ያህል አያወጣም ብሎ አንዱ ቢከሰኝስ?” አለ 

አንደኛው አንድ ቀን ሠግቶ፡፡

“ሰሞኑን ልናፈርሰው አይደል፤ አንድ ሚሊዮን ያውጣ፣ መቶ 

ሺህ በምን አውቆ? በዚህ ላይ አንተ ይኸንን ያህል ተከፈለኝ 

ብለህ አታውጅ፡፡” ብለው አግባቡት፡፡ 

እነሙዘይን መብቴን ለምንድን ነው የምገዛው ማለት 

ከማይችሉ የዋሀንና መንግሥትን መዝረፍ ከሚፈልጉ የእነሱ 

ቢጤ ሌቦች ቦጨቁ፡፡ ሥርቆቱ ሰምሮላቸዋል፡፡ በሚሊዮናት 

የሚቆጠር፣ እስከ ዕለተ ምፅዓት የሚያኖራቸውን ገንዘብ 

ዘረፉ፡፡ 

ቆይቶ ግን ዱብ ዕዳ መጣባቸው፡፡ የመንግሥት ባለስልጣናት፣ 

በተለይም ከመንግሥት ግዥና ሽያጭ እንዲሁም ከከተማ 

ልማትና የመሬት አስተዳደር ጋር ግንኙነት ያላቸው ሠራተኞች 

ሀብታቸውን እንዲያስመዘግቡ የሚያዝ ህግ ሊወጣ መሆኑን 

ሰሙ፡፡ ይህ ብቻ አይደለም፡፡ ከየት እንደመጣ የማይታወቅ 

ሀብት እንደሚወረስ ጭምር ተወራ፡፡ 

እነሙዘይን ተረበሹ፡፡ ጥሬ ገንዘቡን መደበቂያና ቋሚ ንብረቱን 

ደግሞ በህግ አግባብ ሠርተውና በላባቸው ያፈሩት መሆኑን 

ለማሳየት ይጥሩ ጀመር፡፡ “ምን ሠርተህ ነው ያፈራኸው?” 

ብሎ ለሚጠይቅ አካል አሳማኝ መልስ ለመስጠት ዝግጅት 

አደረጉ፡፡ ሙዘይን ሀብቱን፣ “የባለቤቴ ነው” ሊል አሰበ፡፡ 

ለዚሁ እንዲያመቸው ነው ከሀቢባ ጋር የሚፈፅመውን ጋብቻ 

ሕጋዊ መልክ ሳይሰጥ ያዘገየው፡፡ የእሷም ቤተሰቦች እንዲሁ 

የመንግሥት ተቀጣሪ ስለሆኑ እሱ ቢያመልጥ በዚያ በኩል 

ጥያቄ መነሣቱ እንደማይቀር ስላመነ ለዚህም ዘዴ ፈለገለት። 

የብሔራዊ ሎተሪ ድርጅት ውስጥ የሚሠራ ዘመዱን ሎተሪ 

ከወጣለት ሰው ጋር እንዲያገናኘው ጠየቀው፡፡ 

ሎተሪ የወጣለት ሰውዬ፣ “ለምን ከብሔራዊ ሎተሪ ድርጅት 

አልቀበልም? አንተ ምን ታተርፈኛለህ?” አለው ሙዘይንን፡፡ 

ሎተሪ ከወጣለት ሰውዬ ላይ 15% ታክስ የሚቆረጥበት ሲሆን 

ሙዘይን ይህንን ከራሱ እንደሚከፍልለት ነገረው፡፡ ሰውዬው 

ደስ አለው፡፡ ሙሉውን ገንዘብ በማግኘቱ ብቻ ሳይሆን ስምና 

ፎቶው በብሔራዊ ሎተሪ መጣጥፎች ላይ ስለማይወጣ። 

“በሎተሪ አለፈለት” እንዲባልም አይፈልግም፡፡ ድሀ 

ዘመዶቹም፣ “ሎተሪ ወጥቶለት አንድ ነገር ሳያደርግልን 

ብቻውን…” አይሉትም፡፡ ሙዘየን ከጣጣ እንዳወጣው 

አሰበ።  

ሙዘይን ሎተሪውን ሀቢባ እንድትቀበል አደረገ፡፡ ለእሷ 

የእውነት ሎተሪ የወጣላቸው ነው የመሰላት፡፡ ሎተሪ መግዛት 

ብቻ አልበቃውም፡፡ የዘረፈው ብዙ ነዋ፡፡ የዚያን ሁሉ ሀብት 

አመጣጥ አሳማኝ በሆነ መልክ ለሚጠይቀው ማሳየት አለበት። 

ቀጣይ ዕቅዱ ሀቢባ አረብ አገር ደርሳ እንድትመለስ ነው፡፡ 

አረብ አገር ሠርታ ያፈራችው ነው ለማለት እንዲያመቸው። 

ይህን ሁሉ ሲወጥን ምስጢሩን ሸሽጓታል፡፡ “ሴት ምስጢር 

መያዝ አትችልም” የሚል አጉል እምነት ስላለው፡፡ 

ሀቢባ ልጅ እንዲወልድላት ስትጠይቀው፣ “አረብ አገር 

ደርሰሽ ከተመለስሽ በኋላ” ስላላት ሸርተት ሊል የፈለገ 

መስሏት ነፈረቀች፡፡ ፍላጎቱ እስከመጨረሻው ድረስ ይህንን 

ምስጢር ላያካፍላት ነበር፡፡ ሆኖም ግን አሁን ግድ ሆነበት። 

ባላሰበው ሰዓት የቤቱ ሠላም ደፈረሰ፡፡ ሀቢባን ይወዳታል፡፡ 

መቼውንም ሊያጣት አይፈልግም፡፡ በዚህ ምክንያት ሁሉንም 

አጫወታት፡፡ 

“…የሥነ-ምግባርና የፀረ-ሙስና ሰዎች እየተከታተሉኝ 

ነው” አላት፡፡

ሀቢባ ደነገጠች፡፡ ቆይታ አንድ ሐሳብ መጣላት፡፡ 

“አረብ አገር መሄዴ ብዙም ፋይዳ የለውም፡፡ አንደኛ፣ 

የሄድኩበት ጊዜ እና እዚያ የቆየሁበት ይታወቃል፡፡ ሁለተኛ፣ 
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አረብ አገር ሁለት ወይም ሦስት ዓመት ቆይቼ ብመጣ እንኳ 

በወር ምን ያህል እንደሚከፈለኝ ይታወቃል፡፡ አረብ አገር 

ሦስት ዓመት ሠርታ 36 ሚሊየን ብር አፈራች ብትል ማንም 

አያምንህም”

“ምን ተሻለን?” አላት ሙዘይን በታከተ ስሜት፡፡

ሀቢባ መላ ለመፈለግ ብዙ ጊዜ አልወሰደባትም፡፡ የውጪ 

ንግድ ፈቃድ አወጣች፡፡ ከብሄራዊ ሎተሪ ያገኘችው ብር 

የመነሻ ካፒታል ሆኖ ተመዘገበ፡፡ ዱባይ መመላለስ ጀመረች፡

፡ ከዓመት በኋላ ከሙዘይን ጋር ድል ባለ ሠርግ ተጋቡ፡

፡ “ሙዘይን ሀብታም ነጋዴ አገባ” ተባለ፡፡ ከጋብቻቸው 

በፊት ግን የሚንቀሳቀስና የማይንቀሳቀሰውን ሀብት ሁሉ 

ሀቢባ፣ “ከጋብቻ በፊት ያፈራሁት ነው” ብላ ፍርድ ቤት 

አስመዘገበች፡፡ የሚቀጥለው ተግባር ልጅ መውለድ ነበርና 

ሀቢባ አረገዘች፡፡ 

ይኼ ከሆነ ከዓመታት በኋላ፣ አዲስ አበባ ውስጥ ሙስና 

እና ብልሹ አሠራርን ለመከላከል የተቋቋመ አንድ መሥሪያ 

ቤት ሙዘይንና ጓደኞቹ ገንዘብ ካልሰጣችሁን ብለው 

ካንገላቷቸው ሰዎች ጥቆማ ደረሰው፡፡ በዚሁ ምክንያት 

መስሪያ ቤቱ ጥቆማውን ተቀበሎ የማጣራት ሥራ ይሠራ 

ጀመር፡፡ በተደረገው የማጣራት ሥራ ሙዘይን በኃላፊነት 

በሚመራው መስሪያ ቤት ከመሬትና ከካሳ ክፍያ ጋር በተያያዘ 

ብልሹ አሠራር እንዳለ የሚያሳይ ፍንጭ ተገኘ፡፡ በመሆኑም 

ሙዘይንና ከጉዳዩ ጋር ንክኪ እንደሚኖራቸው የተጠረጠሩ 

ሌሎች የሥራ ሂደት ባለቤቶችና ባለሙያዎች በሕግ ጥላ ሥር 

እንዲውሉ ተደርጎ የማጣራት ሥራው ቀጠለ፡፡

እዚያው መስሪያ ቤት የእነ አንዱዓለምን ሚስጢር ያውቁ 

የነበሩ ነገር ግን፣ “ብንቃወም እንጨፈለቃለን፤ ሥራችንን 

እስከማጣት ያደርሰናል” ብለው ፈርተው ዝም ያሉ ሰዎች 

የእነሙዘይንን መታሠር ሲያዩ ደፈሩ፡፡ ሙስና እና ብልሹ 

አሠራር ተከላካዩ መ/ቤትም ተጨማሪ ማስረጃ በመስጠት 

ተባበሩ፡፡ 

ይኸው ሙስና እና ብልሹ አሠራርን እንዲከላከል 

ከመንግሥት ሥልጣን የተሰጠው መሥሪያ ቤት እነሙዘይን 

ይሠሩበት በነበረው መስሪያ ቤት ከ60 ሚሊየን ብር በላይ 

የሚሆን የመንግሥት ገንዘብ በካሳ ክፍያ ስም ወደ ግለሰቦች 

ኪስ መግባቱን የሚያረጋግጥ የሰነድ ማስረጃ አገኘ፡፡ የገንዘቡ 

ክፍ ማለት ብልሹ አሠራር ሊኖር ይችላል የሚለውን ጥርጣሬ 

ከፍ አደረገ፡፡ በዚህ ምክንያት ሙዘይንና ግብረ አበሮቹ ላይ 

የሚደረገው ምርመራ ተጠናክሮ ቀጠለ፡፡ 

የሙዘይን ጓደኞች እጃቸው እንዳለበት በሰነድና በዓይን 

ምስክር ተረጋገጠ፡፡ 

ሙዘይንን፣ “የመንግሥት ሠራተኛ ሆነህ ይኸንን ሁሉ ሀብት 

ከየት አመጣህ?” ቢሉት፣ 

“ከመጋባታችን በፊት ባለቤቴ ያፈራችው ነው” አለ፡፡ 

በወቅቱ የመንግሥት ሠራተኞችና ባለሥልጣናት ሀብታቸውን 

እንዲያስመዘግቡ አለመደረጉን ሙዘይን አስታውሶ፣

“.. በውርስ ያገኘሁትም አለ” አለ፡፡

እሱ በሚመራው መሥሪያ ቤት ውስጥ ሲሠራ የነበረውን 

ብልሹ አሠራር አስመልክቶ ለቀረበለት ጥያቄም፣

“አላውቅም ነበር” ሲል ካደ፡፡ 

ሙዘይን በአብዛኛው ቀጥተኛ ተሣታፊ አልነበረም፡፡ 

በመሆኑም ለዓይን ምስክሮች ብዙ አልተጋለጠም፡፡ የጥቅም 

ተጋሪ ካልሆኑት ሠራተኞች ውስጥ ምስጢሩን የደረሱበት 

ጥቂት ሰዎች ቢኖሩም፣ 

“ፍርድ ቤት አድብስብሶ የተወው እንደሆነ ኋላ አይበጀንም” 

ብለው ፈርተው ዝም አሉ፡፡ 

አንዱዓለምና አያና የሀብታቸውን አመጣጥ ማስረዳት 

አልቻሉም፡፡ በዚህ ላይ ጥፋተኝነታቸው ከሰነድ ማስረጃ 

በተጨማሪ በዓይን ምስክሮች ተረጋገጠባቸው፡፡ ስለሆነም 

ፍርድ ቤቱ እያንዳንዳቸውን ከስምንት ዓመት እስከ አሥራ 

አንድ ዓመት በሚደርስ ጽኑ የእስራትና በ20 ሺህ ብር 

የገንዘብ ቅጣት ቀጣቸው፡፡ በሙስና ያፈሩት ንብረትም 

ተወረሰ፡፡

ሙዘይን ግን በሚመራው መ/ቤት ይኸንን የሚያክል ትልቅ 

ጥፋት ሲደርስ በቸልተኝነት ባለመከላከሉ በሦስት ዓመት 

የእስራት ቅጣት እንዲቀጣ ተወሰነበት፡፡ ሀብቱን በሚመለከት 

ግን ሀቢባ የንግድ ሥራ ፈቃድ አውጥታ መነገድ ከጀመረችበት 

ጊዜ ጀምሮ ልታፈራው ትችላለች ተብሎ ከሚገመተው በላይ 

ቢሆንም ከሙስና የተገኘ ነው ብሎ ለመፈረጅ አስቸጋሪ ሆነ፡፡
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Audit report
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ከፎቶ ማህደር

ሴት አርሶ አደሮች በምርጥ ዘር ብዜት ሲሳተፉ

የዋናው መ/ቤት ሰራተኞች የኮቪድ 19 መከላከያ ክትባት ሲከተቡ
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የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የገቢ፣ የፋይናንስ እና በጀት ቋሚ ኮሚቴ አባላት 
በአዳማ የሚገኙትን የኮርፖሬሽኑን መጋዘኖች ሲጎበኙ

በአርዳይታ እርሻ ልማት የስንዴ ምርት
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የአለም አቀፍ የኤች አይ ቪ ኤድስ ቀን ችግኝ በመንከባከብ ሲከበር

ኮርፖሬሽኑ ከግማሽ ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ ያረገባቸውን የኬሚካል መርጫዎች ለአንበጣ 
መከላከያ አገልግሎት ለግብርና ሚኒስቴር በስጦታ ባስረከበበት ወቅት
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የቦንጋ ቅርንጫፍ ጽ/ቤት አዲስ ግንባታ የመሰረት ድንጋይ ሲቀመጥ



በኮርፖሬት ኮሙኒኬሽን እና ማህበራዊ ጉዳዮች አገልግሎት የተዘጋጀ 49

የኢትዮጵያ የግብርና ሥራዎች ኮርፖሬሽን
ETHIOPIAN AGRICULTURAL BUSINESSES CORPORATION

ኮርፖሬሽኑ ከኢትዮ ሊዝ ኩባንያ በሊዝ የተረከባቸው ኮምባይነሮች

ኮርፖሬሽኑ እያከናወናቸው ያሉ ፕሮጀክቶች በስራ አመራር ቦርድና በተቋሙ ማኔጅመንት ሲጎበኙ
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ዋና ዋና አድራሻዎች

ስልክ ማዞሪያ ፡- 251-114 42 41 77/84

ዋና ሥራ አስፈጻሚ ቢሮ፡- 251-114 42 26 79

ፋክስ፡-251-114 42 13 12  የመ.ሣ.ቁጥር/ P.o.box :- 6898
ኢ-ሜኤል፡- ethagribusco.gov.et or ethioagribusco@gail.com

ዌብ ሳይት ፡- www.ethioagribusco.com  ወይም www.eabc.gov.et

የኮርፖሬት ኦፕሬሽን ዐብይ ዘርፍ
የኮርፖሬት ኦፕሬሽን ዐብይ ዘርፍ ም/ዋ/ሥራ አስፈጻማ 

ስልክ ፡- 251-11-440-3610
ፋክስ ፡- 251-11-442-3613

E-mail ethioagribsco@mail.com 

የኢትዮጵያ ምርጥ ዘርና የደን ውጤቶች አቅርቦት ዘርፍ 

ስልክ ፡- 251-11-661-2266

ፋክስ ፡- 251-11-661-3388
E-mail aiso@ethionet.et

 
የግብርና ምርት ማሳደጊያዎች አቅርቦት ዘርፍ 

ስልክ ፡- 251-11-442-5623/28

ፋክስ ፡- 251-11-442-5622
ኢ-ሜይል aiso@ethionet.et

የእርሻ መሣሪያዎችና ሜካናይዜሽን አገልግሎት ዘርፍ

ስልክ ፡- 251-11-442-3602

ፋክስ ፡- 251-11-442-5483
ኢ-ሜይል agriequip2@ethionet.et 

       ethioagribsco2@gmail.com

የተሽከርካሪዎች አስተዳደርና ጥገና ዘርፍ 

ስልክ ፡- 251-11-442-2355
ፋክስ ፡- 251-11-442-0434

ኢ-ሜይል ethioagribsco2@gmail.com

 
ኮርፖሬት ሀብት አመራር ዘርፍ

ስልክ ፡- 251-11-442-1213

ፋክስ ፡- 251-11-442-2314

ኢ-ሜይል aiso@ethionet.et
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Prepared by Corporate Communication and Social Affairs Service
ስልክ/TELE:+251-114-424125  mobile 0911-91-22-22

ፋክስ 251-114 42 13 12
ማዞሪያ 251-114 42 41 77/84 

የመልዕክት ሣጥን ቁጥር 6898
 Website:-www.ethioagri.com

 Email:-info@ethioagir.com

ኮርፖሬሽኑ እየገነባ ያለው የጤናማ፣ ንቁና አምራች ዜጋ መገንቢያ 
የስፖርት ማዕከል (ጂምናዚየም)


