ግብርናን ማዘመን ግባችን ነው!

የኢትዮጵያ የግብርና ሥራዎች ኮርፖሬሽን
( ኢግሥኮ )

የኢግሥኮ አመሠራረት
የኢትዮጵያ የግብርና ሥራዎች ኮርፖሬሽን (ኢግሥኮ
ኢግሥኮ)) በግብርናው ዘርፍ ከ30 እስከ 38 ዓመት
ልምድ ያካበቱ አምስት ነባር ድርጅቶችን ማለትም የኢትዮጵያ ምርጥ ዘር ድርጅት፣
ድርጅት፣ የግብርና ምርት
ማሳደጊያዎች አቅራቢ ድርጅት፣
ድርጅት፣ የእርሻ መሳሪያዎችና የቴክኒክ አገልግሎት አክሲዮን ማህበር፣
ማህበር፣
የግብርና ሜካናይዜሽን አገልግሎት ድርጅት እና የተፈጥሮ ሙጫ ምርትና ገበያ ልማት ድርጅቶችን
በማዋሃድ በሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር 368/2008 መሠረት ታህሳስ 2008 ዓ.ም የተቋቋመ
መንግሥታዊ የልማት ድርጅት ነው፡፡
ነው፡፡

ተልዕኮ
ለግብርና ምርትና ምርታማነት ዕድገት አስተዋፅኦ የሚያደርጉ፣
የሚያደርጉ፣ ለዘመናዊ እርሻና ለአግሮ ኢንዱስትሪ
መስፋፋት መሠረት የሚሆኑ ቴክኖሎጂዎችን እና ግብዓቶችን ተደራሽ በማድረግና በተመጣጣኝ ዋጋ
በማቅረብ ሀገራዊ ልማትና ዕድገትን ማፋጠን፡፡
ማፋጠን፡፡

ራዕይ
በግብርና ግብዓት አቅርቦት እና በሜካናይዜሽን አገልግሎት በ2022
በ2022 ዓ.ም በአፍሪካ ተወዳዳሪ
ተቋም መሆን፡፡
መሆን፡፡

እሴቶች
∙ተዓማኒነት
∙ግልጽነት
∙ቅንነት
∙ቁርጠኝነት
∙የጋራ ተጠቃሚነት
∙ማህበራዊ ኃላፊነት

አግሪ ቢዝነስ
የመጽሔት ዝግጅት ክፍል
‘ አግሪ ቢዝነስ ’ በኢትዮጵያ የግብርና ሥራዎች
ኮርፖሬሽን (ኢ
(ኢግሥኮ) በዓመት አንድ ጊዜ እየታተመ
የሚሰራጭ መጽሔት ነው፡፡ ኮርፖሬሽኑ ከግብርና
ንግድ ጋር የተያያዙ ሥራዎችን ስለሚያከናውን
የመጽሔታችን ስያሜ ‘ አግሪ ቢዝነስ ’ ተብሏል፡፡

በኮርፖሬት ኮሚዩኒኬሽን እና ማህበራዊ ጉዳዮች
አገልግሎት የተዘጋጀ
ዋና አዘጋጅ
ጋሻው አይችሉህም

አዘጋጆች
አደራጀው ቢወጣ
ከበቡሽ ከበደ

ፎቶግራፍ
ወንድይራድ መኮንን

ሌይአውት እና ዲዛይን
አደራጀው ቢወጣ

የኢትዮጵያ የግብርና ሥራዎች ኮርፖሬሽን (ኢግሥኮ)

የሥራ አመራር ቦርድ ሰብሳቢ መልዕክት

ክቡር ግርማ አመንቴ ( ዶ/ር )

የኢግሥኮ ሥራ አመራር ቦርድ ሰባሳቢ
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ኢትዮጵያ ለግብርናው ዘርፍ ተስማሚ አየር ንብረት፣ ለም መሬት፣ ለመስኖ ልማት የሚውሉ ክረምት ከበጋ የሚፈሱ
የበርካታ ወንዞችና ለሥራ ዝግጁ የሆነ አምራች የሰው ኃይል ባለቤት ናት፡፡ ከዚህ አኳያ ግብርና ለሀገራችን የኢኮኖሚ
ዕድገት ባለው አስተዋጽዖ የአንበሳውን ድርሻ የያዘ ሲሆን፣ በገጠር ለሚኖረውና በግብርና ለሚተዳደረው ከ80 በመቶ
በላይ ሕዝብ ደግሞ ዋነኛ የገቢ ምንጭ ሆኖ ዘልቋል፡፡
ይህንን ታሳቢ በማድረግ መንግሥት ግብርናን በማዘመን ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ የሚያስችል የ10 ዓመት
የግብርና ዘርፍ መሪ ዕቅድ አውጥቶ ከመቼውም ጊዜ በላቀ ሁኔታ በቁርጠኝነት እየሰራ ይገኛል፡፡ መሪ ዕቅዱን እንዲያሳኩ
ተልዕኮ ከተሰጣቸው የዘርፉ የልማት ተዋንያን አንዱ የኢትዮጵያ የግብርና ሥራዎች ኮርፖሬሽን ነው፡፡
ኮርፖሬሽኑ በግብርና ግብዓትና በተቀናጀ የሜካናይዜሽን አገልግሎት በ2022 በአፍሪካ ተወዳዳሪ ተቋም የመሆን ራዕይን
አንግቦ እየሰራ የሚገኝ የልማት ድርጅት ነው፡፡ ራዕዩን ከማሳካት አኳያም በነባር እርሻ መሬቶች በአመት ከአንድ
ጊዜ በላይ በማምረት ምርትና ምርታማነት ለማሳደግ ጥረት እያደረገ ይገኛል፡፡ እንዲሁም የዘር ማባዣ እርሻ ልማት
በማይካሄድባቸው ክልሎች ተጨማሪ አዳዲስ የምርጥ ዘር ማባዣ የእርሻ መሬቶችን በማፈላለግ ባገኘው መሬት ላይ
ልማት ጀምሯል፡፡
በተመሳሳይ ከእርሻ ልማቱ ጎን ለጎን የዘር ማበጠሪያና የሜካናይዜሽን አገልግሎት ተደራሽ ባልሆነባቸው ክልሎች
የተቀናጀ የግብርና ግብዓት እና የሜካናይዜሽን ማዕከል ለማቋቋም አቅዶ ወደ ሥራ ገብቷል፡፡ ለአብነትም የቦንጋ የግብርና
ግብዓት እና የሜካናይዜሽን ማዕከል የፕሮጀክት ግንባታ እንቅስቃሴን መጥቀስ ይቻላል፡፡ ይህ ፕሮጀክት የግብርና ግብዓት
አቅርቦት እና የተቀናጀ የግብርና ሜካናይዜሽን አገልግሎት ተደራሽነት ችግርን ከመቅረፍ ባሻገር ለበርካታ ሥራ አጥ
ዜጎች በተለያዩ መስኮች የሥራ ዕድል እንደሚፈጥር ይጠበቃል፡፡
በዚህ አጋጣሚ ኮርፖሬሽኑ በ2013 በጀት ዓመት በተለያዩ ተግዳሮቶች ውስጥ ሆኖ በተለይም በምርጥ ዘር፣ በአፈር
ማዳበሪያና በአግሮኬሚካል አቅርቦት የነበረውን መልካም አፈጻጸም ሳላደንቅ አላልፍም፡፡ ለስኬቱ ግንባር ቀደም
የሆነው ሠራተኛም “እኔ ሰርቼ ያመጣሁት ውጤት ነው” የሚል አስተሳሰብ ማዳበር ይኖርበታል፡፡
ይህ እንደተጠበቀ ሆኖ ለኮርፖሬሽኑ የስኬት ጉዞ አዳዲስ ፕሮጀክቶች በተያዘላቸው ጊዜና ጥራት እንዲጠናቀቁ
አፈጻጸማቸውን በየወቅቱ መከታተልና መገምገም፣ የተጀመሩ የለውጥ ሥራዎችን አጠናክሮ ማስቀጠል እንዲሁም
ባለፉት ስድስት ዓመታት የተመዘገቡ አበረታች ውጤቶችን ወደ ተሻለ የእድገት ምዕራፍ የሚያሸጋግሩ አዳዲስ ሃሳቦችን
ማፍለቅ ይገባል፡፡
በመጨረሻም ለኮርፖሬሽኑ ቀጣይ የለውጥ ምዕራፍ እንደምንግዜውም ሁሉ የሥራ አመራር ቦርድ ድጋፍና ክትትል
እንደማይለይ በራሴና በቦርዱ ስም ማረጋገጥ እወዳለሁ፡፡
አመሰግናለሁ!

ግብርናን ማዘመን ግባችን ነው!
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የዋና ሥራ አስፈጻሚ መልዕክት

አቶ ክፍሌ ወልደማርያም

የኢትዮጵያ የግብርና ሥራዎች ኮርፖሬሽን ዋና ሥራ አስፈጻሚ
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ለ

ሀገራችን ምጣኔ ሃብት ዕድገት የግብርናው ዘርፍ
እያበረከተ ያለው አስተዋጽዖ ከሌሎች የኢኮኖሚ
መስኮች አንጻር ሲታይ የላቀ ቢሆንም፣ በሚፈለገው
መጠንና ጥራት ግን አላደገም። ለዚህ ዋነኛ ምክንያት
የግብርና ልማታችን በአብዛኛው ከኋላ ቀር የአመራረት ዘዴና
ከዝናብ ጥገኝነት ያልተላቀቀ ከመሆኑ ጋር የተያያዘ ሲሆን፣ ይህ
ደግሞ በምግብ ሰብል ራስን ለመቻል በሚደረገው ጥረት ላይ
ከፍተኛ ተጽዕኖ ያሳድራል።
ይህንን ሁኔታ በዘላቂነት ከመለወጥ አኳያ መንግሥት
በግብርናው ዘርፍ ሀገራችንን ወደ ብልጽግና የሚያሸጋግር የ10
አመት መሪ የልማት ዕቅድ (ከ2013 – 2022 ዓ.ም.) ነድፎ
በመተግበር ላይ ይገኛል፡፡
በዚህ ረገድ የግብርና ምርትና ምርታማነትን የሚያሳድጉ
ቴክኖሎጂዎችን ለአርሶና አርብቶ አደሩ ተደራሽ በማድረግ
የሀገሪቷን የምጣኔ ሃብት እድገት የማገዝ ዓላማ አንግቦ
እየሰራ የሚገኘው የኢትዮጵያ የግብርና ሥራዎች ኮርፖሬሽን
(ኢግሥኮ) ከሀገራዊ ዕቅዱ የሚቆረስና በግሉ ዘርፍና በተደራጁ
ማህበራት የማይሽፈኑ የገበያ ክፍተቶች ውስጥ የድርሻውን
በመውሰድ ዘርፈ ብዙ ተግባራትን በማከናወን ላይ ነው፡፡
ይህ በመሆኑም ኮርፖሬሽኑ ግብርናን በማዘመን ምርትና
ምርታማነትን ለማሳደግ ከፍተኛ ትኩረት በመስጠት ከጅምሩ
አበረታች ውጤት የተመዘገበባቸውን በርካታ ሥራዎች
እየፈጸመ ይገኛል፡፡ ለዚህ ውጤትም በኮርፖሬሽን ደረጃ
ተልዕኮና ዓላማን በዕቅድና በውጤት በመምራት ዘርፉን
ወደተሻለ ደረጃ ከፍ ለማድረግ የሚያስችል ሁለተኛው
የአምስት ዓመት ስትራቴጂክ ዕቅድ (ከ2013 – 2017
ዓ.ም.) ዝግጅትና ትግበራን በዋናነት መጥቀስ ይቻላል፡፡
የስትራተጂክ ዕቅዱ በጀመረበት የ2013 በጀት ዓመት የለውጥ
ሥራዎችን በተሻለ ሁኔታ ማስቀጠል በመቻላችን በሀገሪቷ
ሁሉም አካባቢዎች የሚገኝ የኮርፖሬሽኑ የእርሻ መሬት ጾም
እንዳያድር በመሰራቱ በ2012/2013 የሰብል ዘመን ከ13 ሺህ
ሄክታር በሚልቅ መሬት ከ284 ሺህ ኩንታል በላይ ምርጥ ዘር
ማምረት ተችሏል፡፡ የምርቱ መጠን አፈጻጸም ካለፉት አራት
ዓመታት አማካይ እና ከ2012 በጀት አመት አፈጻጸም ጋር
ሲነፃጸር በቅደም ተከተል 9% እና 11% እድገት አሳይቷል፡፡
የአፈር ማዳበሪያ አቅርቦትን በተመለከተም በ2013/14
የሰብል ዘመን ከ17 ሚለዮን ኩንታል በላይ የአፈር ማዳበሪያ
የተሰራጨ ሲሆን፣ ይህ አሃዝ በ2012 ዓ.ም. ከነበረው
የማዳበሪያ ሥርጭት ጋር ሲነጻጸር የ27.8 በመቶ እንዲሁም
ከቀዳሚዎቹ አራት ዓመታት ጋር ሲታይ የ39.7 በመቶ ዕድገት
አለው፡፡

የዓለም ገበያ የማዳበሪያ ዋጋ ጭማሪ አርሶ አደሩን እንዳይጫን
በማሳብም ኮርፖሬሽኑ በበጀት ዓመቱ የሚያጋጥመውን ኪሳራ በኩንታል
ብር 3.25 በጠቅላላ 60 ሚሊዮን ብር በላይ በመውሰድ እንዲሁም
በመንግሥት በኩል ማዳበሪያው ከወደብ ወደ ክልል ህብረት ሥራ
ማህበራት የሚጓጓዝበትን የሀገር ውስጥ ትራንስፖርት ከ4.3 ቢሊዮን
ብር በላይ በመሸፈን ለማሰራጨት ጥረት ተደርጓል፡፡ በአጠቃላይ በ2013
በጀት ዓመት ከ600 ሚሊዮን ዶላር በላይ ወጪ የተደረገባቸው የአፈር
ማዳበሪያና አግሮኬሚካሎች ከውጭ ሀገር ተገዝተው ለተጠቃሚዎች
ተሰራጭተዋል፡፡
በተመሳሳይ በእርሻ መሣሪያዎችና መለዋወጫዎች አቅርቦትም በበጀት
ዓመቱ 73.93 ሚሊዮን ብር ወጪ የተደረገባቸው የእርሻ መሣሪያዎችና
መለዋወጫዎችን ለተጠቃሚዎች ማቅረብ ተችሏል፡፡
በሜካናይዜሽን አገልግሎትም 2 ሺህ 931 ሄክታር የመሬት ልማት
(ምንጣሮ፣ ግርድፍ ድልዳሎ፣ ስብሳቦ እና ንጥር ድልዳሎ)፣ 10 ሺህ 839
ሄክታር የማሣ ዝግጅት፣ የምርት ማሰባሰብ ሥራ፣ የእርሻና ኮንስትራክሽን
መሣሪያዎች ጥገና አገልግሎት እንዲሁም የእርሻና ኮንስትራክሽን
መሣሪያዎች መካኒክ ኦፕሬተሮች ሥልጠና ተከናውነዋል፡፡
የጭነትና የተሽከርካሪዎች ጥገና አገልግሎትን በተመለከተም ኮርፖሬሽኑ
ባሉት ከባድ የደረቅ ጭነት ተሽከርካሪዎች የጭነት አገልግሎት እንዲሁም
ለደንበኞች የተሽከርካሪዎች ጥገና አገልግሎት ሰጥቷል፡፡
በሌላ በኩል 2 ሺህ 60 ኩንታል የደን ምርቶችን (ሙጫ፣ ዕጣን፣ ከርቤና
አበክድ) በማሰባሰብና በማዘጋጀት ወደ ውጭ ተልኮ 900 ሺህ የአሜሪካን
ዶላር የሚጠጋ ገቢም የተገኘው በዚህ በጀት ዓመት ነው፡፡
የበጀት ዓመቱ ሥራዎች ሊሳኩ የቻሉት ኮርፖሬሽኑ በዋናነት የውጤት
ተኮር የዕቅድ አፈፃጸም ምዘና ሥርዓትን የለውጥ መሣሪያ አድርጎ ወደ
ሥራ በመግባቱ፣ ሂሳብን በየዓመቱ በIFRS ደረጃዎች መሠረት በወቅቱ
በመዝጋቱና ማስቀጠል በመቻሉ ነው፡፡
በአጠቃላይ በኮሮና ቫይረስ በሽታ ወረርሽኝ፣ በጸጥታ ችግሮችና በውጭ
ምንዛሪ እጥረት ሳቢያ ባጋጠመን ፈታኝ ሁኔታ ውስጥ ሆነን ባለፉት
አመታት ያሳካነውን ትርፍ ማስቀጠል ችለናል፡፡ ከዚህ አንጻር በውጤት
ተኮር አራቱ እይታዎች ስር በተቀመጡ የኮርፖሬሽኑ 12 ስትራቴጂክ
ግቦች ወይም በቁልፍ አፈጻጸም መለኪያዎች (KPI) መሰረት የተቋሙ
2013 በጀት ዓመት ዕቅድ አፈጻጸም 89 በመቶ በመሆኑ ከፍተኛ (በጣም
ጥሩ) ከቀለም አንፃር ፈዛዛ አረንጓዴ ውጤት ለማስመዝገብ ተችሏል፡፡
ከዚህ ባሻገር ኮርፖሬሽኑ ከታክስ በፊት በተገኘ የትርፍ ዕቅድ አፈጻጸም
113 በመቶ አስመዝግቧል። የተገኘ ትርፍ ( ብር 179 ሚሊዮን 795 ሺ
456.00) አፈጻጸም ካለፉት አራት ዓመታት አማካይ እና ከ2012 በጀት
አመት አፈጻጸም ጋር ሲነፃጸርም በቅደም ተከተል 42% እና 8% እድገት
አሳይቷል፡፡
ከመደበኛ ሥራችን በተጨማሪም በ2013 በጀት ዓመት ኮርፖሬሽኑ
ሲቋቋም የተፈቀደለትን 2.44 ቢሊዮን ብር ካፒታል ያሟላንበት፣ አዳዲስ
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የኢትዮጵያ የግብርና ሥራዎች ኮርፖሬሽን (ኢግሥኮ)

የምርጥ ዘር ማባዣ የእርሻ ልማት መሬት ከክልሎች ለማግኘት
ያጋጠመ ውጣ ውረድ እና ሌሎች ተግዳሮቶች ውስጥ ሆነን ባለፉት
አመታት ያሳካነውን ትርፍ በተሻለ ሁኔታ ማስቀጠል የቻልንበት፣
ከክልሎች ለጠየቅነው የእርሻ መሬት ይሁንታ ያገኘንበትና በደቡብ
ምዕራብ ኢትዮጵያ ሕዝቦች ክልል የምርጥ ዘር ማባዣ እርሻ
ልማት (ታማሻሎ) ተደራሽነትን ማስፋት የቻልንበት፣ የኮርፖሬሽኑ
የሥራ ሓላፊዎችና ሠራተኞች ለታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ
2ኛ ዙር የውሃ ሙሌት የ7 ሚሊዮን ብር ቦንድ በመግዛት ታሪካዊ
አሻራቸውን ያሳረፉበት እንዲሁም የተቋማችንን ምርታማነት
የሚያሳድግና የሠራተኛውን ተጠቃሚነት የሚያረጋግጥ 3ኛ ዙር
የኅብረት ስምምነት የፈፀምንበት አመት በመሆኑ ከሌሎች ጊዜያት
ለየት ያደርገዋል፡፡
ማህበራዊ ሓላፊነትን ከመወጣት አንጻርም በበጀት ዓመቱ
ለኮርፖሬሽኑ ለቀረቡ ሀገራዊ ጥሪዎች (የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን
ለመከላከል፣ ለገበታ ለሀገር ሶስት ፕሮጀክቶች፣ የአንበጣ መንጋ
ለመከላከል ወዘተ) እንዲሁም የኮርፖሬሽኑ የምርጥ ዘር ማባዣ
እርሻዎች ካሉባቸው አካባቢዎች ለቀረቡ የድጋፍ ጥያቄዎች ምላሽ
ለመስጠት በተደረገ ጥረት ከ8.5 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ
ተደርጓል፡፡

በዚህ አጋጣሚ ላስመዘገብነው አበረታች ውጤት ድጋፋቸው ላልተለየን
የኮርፖሬሽኑ የሥራ አመራር ቦርድ አባላት፣ የመንግሥት የልማት
ድርጅቶች ይዞታ እና አስተዳደር የበላይ አመራሮች እንዲሁም በገንዘብ
ሚኒስቴር የመንግሥት ልማት ድርጅቶች ክትትልና ድጋፍ ዳይሬክቶሬት
ምስጋና ለማቅረብ እወዳለሁ፡፡
በተመሳሳይ የኮርፖሬሽናችን የመሰረታዊ የሠራተኛ ማኅበር፣ መላው
የኮርፖሬሽኑ የሥራ ሓላፊዎችና ሠራተኞች ለኮርፖሬሽኑ የ2013 በጀት
ዓመት ዕቅድ መሳካት ላበረከታችሁት ከፍተኛ አስተዋጽዖ በኮርፖሬሽኑ
እና በራሴ ስም ሳመሰግናችሁ ነገ የተሻለ ውጤት እንደምታመጡ
በመተማመን ነው፡፡
ግብርናን ማዘመን ግባችን ነው!
አመሰግናለሁ!

የሦስተኛ ዙር የኅብረት ሰምምነት ድርድር ሠነድ ርክክብ
6

ግብርናን ማዘመን ግባችን ነው!

የኢትዮጵያ የግብርና ሥራዎች ኮርፖሬሽን (ኢግሥኮ)

የኮርፖሬሽኑ የሥራ አመራር ቦርድ አባላት

ክቡር ግርማ አመንቴ ( ዶ/ር )
የሥራ አመራር ቦርድ ሰብሳቢ

አቶ ወልደአብ ደምሴ
የቦርድ አባል

ክብርት ወ/ሮ አይናለም ንጉሴ
ምክትል የቦርድ ሰብሳቢ

ክብርት ወ/ሮ አቶሜ አበበ
የስትራቴጂ እና ቢዝነስ
ዴቨሎፕመንት ንዑስ ኮሚቴ
ሰብሳቢ

ወ/ሮ ቤቴልሄም ማርቆስ
አቶ ዳንኤል ስለሺ
በሠራተኛ የተመረጡ የቦርድ አባል በሠራተኛ የተመረጡ የቦርድ አባል

አቶ ኃይለእየሱስ በቀለ
የኦዲት እና ስጋት አስተዳደር
ንዑስ ኮሚቴ ሰብሳቢ

አቶ ተንሳይ ሜጫ
የቦርድ ጸሀፊ

የኮርፖሬሽኑ ሥራ አመራር አባላት

አቶ ክፍሌ ወልደማርያም
ዋና ሥራ አስፈጻሚ

ግብርናን ማዘመን ግባችን ነው!

አቶ ፈለቀ ገዛኸኝ

የኮርፖሬት ኦፕሬሽን ዐቢይ ዘርፍ ምክትል
ዋና ሥራ አስፈፃሚ

አቶ ዘነበ ወ/ሥላሴ

የኢትዮጵያ ምርጥ ዘር እና ደን ውጤቶች
አቅርቦት ዘርፍ ሥራ አስፈጻሚ
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የኢትዮጵያ የግብርና ሥራዎች ኮርፖሬሽን (ኢግሥኮ)

አቶ ሰለሞን ገብሬ

የግብርና ምርት ማሳደጊያዎች አቅርቦት
ዘርፍ ተጠባባ
ተጠባባቂ ሥራ አስፈፃሚ

አቶ ጋሻው አይችሉህም

የኮርፖሬት ኮሚዩኒኬሽንና ማህበራዊ
ጉዳዮች አገልግሎት ኃላፊ

አቶ ግስላው ቱሉ

የኮርፖሬት የጥናትና ምርምር
አገልግሎት ኃላፊ

አቶ ትኩ ብሩ

የኮርፖሬት የሰው ሃብት ሥራ አመራር
ሥራ አስኪያጅ
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አቶ መንግስቱ ክፍሌ

የእርሻ መሣሪያዎችና ሜካናይዜሽን
አገልግሎት ዘርፍ ሥራ አስፈፃሚ

አቶ አለማየሁ ስዩም

የኮርፖሬት ኦዲትና ስጋት ሥራ አመራር
አገልግሎት ኃላፊ

ወ/ሮ ሥነ ሕይወት ጌትነት

የኮርፖሬት ዕቅድና የአሰራር ሥርዓት
ማሻሻያ አገልግሎት ኃላፊ

ወ/ሮ መንበረ ኃ/ማርያም

የኮርፖሬት ፋይናንስ ሥራ አመራር
ሥራ አስኪያጅ

አቶ ባህሪው ሰመረ

የተሽከርካሪዎች አስተዳደርና ጥገና ዘርፍ
ሥራ አስፈፃሚ

አቶ ተስፋዬ ፈይሳ

አቶ ተንሳይ ሜጫ

የዋና ስራ አስፈጻሚ ጽ/ቤት እና ስነ
ምግባር አገልግሎት ኃላፊ

አቶ ፈለቀ እንግዳሸት

የኮርፖሬት ህግ ጉዳዮች አገልግሎት
ኃላፊ

የኮርፖሬት የግዥና ንብረት አስተዳደር
ሥራ አመራር ሥራ አስኪያጅ

አቶ አሳየ አዲሴ

የኮርፖሬት ኢንፎርሜሽንና ኮሙኒኬሽን
ቴክኖሎጂ ሥራ አመራር ሥራ
አስኪያጅ

ግብርናን ማዘመን ግባችን ነው!

የኢትዮጵያ የግብርና ሥራዎች ኮርፖሬሽን (ኢግሥኮ)

የ2013 በጀት ዓመት
እቅድ አፈጻጸም
የቁልፍ ተግባራት አፈጻጸም
የውጤት ተኮር የምዘና ሥርዓት
/BSC/
የ2013 በጀት ዓመት አፈፃጸም በቢ ኤስ ሲ የዕቅድ
አፈጻጸም የምዘና ስርዓት መሠረት በመመዘን
ለማስፈጸም እንዲቻል ለዕቅድ ዝግጅትና ክትትል
ቡድን መሪዎች፣ ለቅርንጫፍ ስራ አስኪያጆችና ቡድን
መሪዎች እና መምሪያ ኃላፊዎች በቢ ኤስ ሲ የዕቅድ
አፈጻጸም የምዘና ስርዓት ዙሪያ በተግባር የተደገፈ
ስልጠና በመስጠት የ2013 በጀት ዓመት ዕቅድ በቢ
ኤስ ሲ እንዲዘጋጅ ተደርጓል፡፡
የተዘጋጀውን የቢ ኤስ ሲ ዕቅድ ለሀብት አመራርና
ለኦፕሬሽን አብይ ዘርፎች በማውረድ፣ ኦፕሬሽኑ
ለዘርፎች እንዲሁም የሀብት አመራሩ ለመምሪያዎችና
ለአገልግሎቶች እንዲወርድ በማድረግ እስከ ግለሰብ
ለማውረድ ተችሏል፡፡

ዘመናዊ የአመራር የመረጃ ሥርዓት መዘርጋት
የፋይናንስ፣ የንብረትና የሠው ሃብት አስተዳደር ሥራን ሙሉ በሙሉ
በERP የመረጃ መረብ በማደራጀትና በማከናወን እንዲሁም የመገልገያ
መሣሪያዎችን ደረጃ በደረጃ በማሟላት እና የሠው ኃይልን በስልጠና
በማብቃት የአሠራር ሂደትን ለማዘመን የሚያስችል ሥራ ቀጣይነት ባለው
መልኩ እየተከናወነ የሚገኝ ሲሆን በአብዛኛው ሥራዎች በERP እየታገዙ
በመሰራት ላይ ይገኛል፡፡

የአደረጃጀት ማስተካከያ
በአማካሪ ድርጅት የተዘጋጀውን አዲሱን የኮርፖሬሽኑን አደረጃጀት
በማጽደቅ በሥራ ላይ ማዋል የተቻለ ሲሆን በመዋቅሩ መሰረትም የሥራ
መሪዎች እና የሰራተኞች ምደባ ተካሂዷል፡፡

የካይዘን ሥራ አመራር
በኮርፖሬሽኑ በተመረጡ የሥራ ክፍሎች የካይዘን
አሰራር ቀደም ብሎ ተግባራዊ የተደረገ ሲሆን በ2013
በጀት ዓመትም ይህንኑ ስራ በመጋዘን፣ በጋራዥ እና
ቢሮዎች ተጠናክሮ እንዲቀጥል ተደርጓል፡፡
ይህም ምቹ የሆነ የሥራ አካባቢ ለመፍጠር፣ ብክነትን
እና ወጪ ለመቀነስ እንዲሁም ሀብትን በአግባቡ ሥራ
ላይ ለማዋል አስችሏል፡፡

ግብርናን ማዘመን ግባችን ነው!
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የኢትዮጵያ የግብርና ሥራዎች ኮርፖሬሽን (ኢግሥኮ)

የኦፕሬሽን እቅድ አፈጻጸም

የኢትዮጵያ ምርጥ ዘር እና የደን ውጤቶች አቅርቦት
ዘርፍ ሥራ አፈፃፀም
ዘር ማምረት
•
•
•
•
•
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13 ሺ 742 ሄክታር መሬት በዘር ለመሸፈን ታቅዶ 13 ሺ 239 ሄክታር ተከናውኗል፡፡
በዘር ከተሸፈነው ውስጥ 310 ሺ 892 ኩ/ል ምርት ለማምረት ታቅዶ 284 ሺ 437 ኩ/ል ምርት ተገኝቷል፡፡
አፈጻጸሙ ከዕቅዱ ጋር ሲነጻጸር በመሬት 96%፣ በምርት ደግሞ 91% ነው፡፡
ምርት በመጠን አፈፃጸሙ ካለፉት አራት ዓመት አማካይ እና ከ2012 በጀት ዓመት አፈጻጸም ጋር ሲነፃጸር በቅደም ተከተል 9% እና
11% እድገት አለው፡፡
አፈጻጸሙ ያነሰበት ምክንያት በመቀሌ ቅ/ጽ/ቤት ከተሸፈነው 855 ሄ/ር ላይ 12 ሺ 252 ኩንታል ምርት እንደሚገኝ የተገመተ
ቢሆንም በትግራይ ክልል በተፈጠረው የፀጥታ ችግር ምክንያት ቅርንጫፍ ጽ/ቤቱ ዘር ካባዛባቸው ወረዳዎች ማሰባሰብ ባለመቻሉ
ነው፡፡
ግብርናን ማዘመን ግባችን ነው!

የኢትዮጵያ የግብርና ሥራዎች ኮርፖሬሽን (ኢግሥኮ)

ዘር ግዥ
•
•
•

160 ሺ 493 ኩ/ል ዘር ለመግዛት ታቅዶ 107 ሺ 961
ኩንታል ዘር ግዥ ተፈፅሟል፡፡
የዓመቱ አፈፃፀም የዕቅዱን 67% ነው፡፡
የግዥ አፈፃጸሙ ካለፉት አራት ዓመት አማካይ እና
ከ2012 በጀት ዓመት አፈጻጸም ጋር ሲነፃጸር በቅደም
ተከተል 44% እና 30% እድገት አለው፡፡

ግብርናን ማዘመን ግባችን ነው!

ዘር ዝግጅት
245 ሺህ 228 ኩ/ል ጥሬ ዘር በማስገባት 217 ሺ 539 ኩ/ል
ንፁህ ዘር ለማዘጋጀት ታቅዶ 198 ሺ 507 ኩ/ል ጥሬ ዘር
በማስገባት 176 ሺ 269 ኩ/ል ንፁህ ዘር ተዘጋጅቷል፡፡

11

የኢትዮጵያ የግብርና ሥራዎች ኮርፖሬሽን (ኢግሥኮ)

ምርጥ

ዘር ሽያጭ
•
•
•

12

204 ሺ 660 ኩ/ል ዘር በብር 625 ሚሊዮን 704 ሺ ብር ለመሸጥ ታቅዶ 172 ሺ 395 ኩ/ል በብር 617 ሚሊዮን 741 ሺ ብር
ተሽጧል፡፡
ይህም አፈጻጸም በመጠን 84%፣ በዋጋ 99% ነው::
የገቢ አፈፃፀሙ ካለፉት አራት ዓመታት አማካይ እና ከ2012 በጀት ዓመት አፈጻጸም ጋር ሲነፃጸር በቅደም ተከተል 101% እና
68% እድገት አለው፡፡
ግብርናን ማዘመን ግባችን ነው!

የኢትዮጵያ የግብርና ሥራዎች ኮርፖሬሽን (ኢግሥኮ)

ዘር

የምግብ እህል እና ብጣሪ ሽያጭ
•
•

27 ሺ 362 ኩ/ል የምግብ እህልና ብጣሪ በብር 25 ሚሊዮን 76 ሺህ ለመሸጥ ታቅዶ 41 ሺ 607 ኩ/ል በብር 70 ሚሊዮን 68
ሺ ተሽጧል፡፡
አፈጻጸም በመጠን 155 % ሲሆን በዋጋ ደግሞ በጣም ከፍተኛ ነው፡፡

ግብርናን ማዘመን ግባችን ነው!

13

የኢትዮጵያ የግብርና ሥራዎች ኮርፖሬሽን (ኢግሥኮ)

የደን ውጤቶች አቅርቦት
ሥራ አፈጻጸም

ዕጣን

የደን ውጤቶችን በማምረትና በግዥ ማሰባሰብ
•
•
•
•
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9 ሺ 206 ኩ/ል በማምረትና በግዢ ለማሰባሰብ ታቅዶ 2 ሺ 60 ኩ/ል ግዢ ተከናውኗል፡፡
ክንውኑ ከዕቅዱ ጋር ሲነጻጸር በመጠን 22% ነው፡፡
ካለፉት አራት ዓመት አማካይ እና 2012 በጀት ዓመት አፈጻጸም ጋር ሲነፃጸር በቅደም ተከተል 70% እና 54% የእድገት ማነስ
አለው፡፡
ክንውኑ ያነሰበት ምክንያቶች በኮቪድ 19 ወረርሽኝ እና በፀጥታ ችግር የተፈጥሮ ሙጫ ምርት በሚፈለገው መጠን ማስመረት
አለመቻሉ፣ ህገ ወጥ ንግድ መስፋፋቱ እና የተፈጥሮ ሙጫ ምርት በቀላሉ በድንበር አካባቢ መውጣቱ ናቸው፡፡

ግብርናን ማዘመን ግባችን ነው!

የኢትዮጵያ የግብርና ሥራዎች ኮርፖሬሽን (ኢግሥኮ)

ሙጫ

የደን ውጤቶች ሽያጭ
•

•
•

8 ሺ 755 ኩንታል የተፈጥሮ ሙጫና የደን ውጤቶች
በብር 70 ሚሊዮን 870 ሺ ለመሸጥ ታቅዶ 2 ሺ 873
ኩንታል ምርት በብር 37 ሚሊዮን 790 ሺ ሽያጭ
ተከናውኗል፡፡
የበጀት ዓመቱ አፈጻጸም በመጠን 33%፣ በገቢ ደግሞ
53% ነው፡፡
ካለፉት አራት ዓመት አማካይ ጋር ሲነጻጸር በ33%
ዕድገት የቀነሰ ሲሆን፣ ከ2012 በጀት ዓመት አፈጻጸም
ጋር ሲነፃጸር ደግሞ የ2% እድገት አሳይቷል፡፡

ግብርናን ማዘመን ግባችን ነው!

አጠቃላይ የምርጥ ዘር እና የተፈጥሮ
ውጤቶች ሽያጭ አፈጻጸም
•

•
•

በበጀት ዓመቱ በጠቅላላው የምርጥ ዘር እና የተፈጥሮ ሙጫና
የደን ውጤት ምርቶች ሽያጭ በማከናወን 725 ሚሊዮን 75 ሺ
ብር ገቢ ለማግኘት ታቅዶ 739 ሚሊዮን 349 ሺ ገቢ ተገኝቷል።
ይህም የዕቅዱን 102 በመቶ ነው፡፡
ካለፉት አራት ዓመት አማካይ እና ከ2012 በጀት ዓመት
አፈጻጸም ጋር ሲነፃጸር በቅደም ተከተል 69% እና 61% እድገት
አለው፡፡

15

16

የምግብ እህል
ሽያጭ

3

ድምር

ብጣሪ ሽያጭ

2

ዘር ሽያጭ

1

ዘር ዝግጅት

3

232,022
650,780

ሺህ ብር

1,651

ሺህ ብር

ኩንታል

1,069

23,425

ሺህ ብር

ኩንታል

26,293

625,704

ሺህ ብር

ኩንታል

204,660

ኩንታል

ዕቅድ

176,269

281,969

107,961

284,437

13,239

ክንውን

687,809

214,002

47,255

21,922

22,813

19,685

617,741

172,395

ክንውን

የበጀት ዓመቱ

217,539

373,690

ሺህ ብር

ኩንታል

160,493

310,892

ኩንታል

ኩንታል

13,742

ዕቅድ

ሄክታር

መለኪያ

መለኪያ

ዘር ምርት ግዥ

2

ዝርዝር
ተግባራት

ዘር ማምረት

1

ተ.ቁ

ዝርዝር ተግባራት

ተ.ቁ

የበጀት ዓመቱ

106

92

+

+

97

75

99

84

%

158,732

133,063

117,002

331,987

16,216

2009

140,912

70,574

40,668

244,155

11,345

2010

249,676

173,440

31,979

35,791

3,499

13,653

214,198

123,996

2009

429,957

241,021

89,354

81,494

21,164

28,379

319,439

131,148

2010

152,463

110,948

59,146

213,521

11,353

2011

388,828

198,204

46,521

43,505

13,760

17,061

328,547

137,638

2011

393,824

155,805

16,114

12,779

9,303

9,180

368,407

133,846

2012

150,067

120,897

74,945

261,345

12,880

365,571

192,118

45,992

43,392

11,932

17,068

307,648

131,657

17

133

44

9

3

ካለፉት
4
አመታት
አማካይ

19

67

30

11

5

ከ2012
በጀት
ዓመት

የ2013 በጀት
ዓመት ክንውን
ዕድገት በመቶኛ

88

11

3

(49)

91

15

101

31

ካለፉት 4
አመታት
አማካይ

75

37

193

72

145

114

68

29

ከ2012
በጀት
ዓመት

የ2013 በጀት ዓመት
ክንውን ዕድገት በመቶኛ

የ4 ዓመት አማካይ

የ4 ዓመት አማካይ

148,161

169,001

82,964

255,717

12,607

2012

ያለፉት 4 ዓመታት ክንውን

የምርጥ ዘር ሽያጭ

81

75

67

91

96

%

ያለፉት 4 ዓመታት ክንውን

የምርጥ ዘር ምርት

የኢትዮጵያ የግብርና ሥራዎች ኮርፖሬሽን (ኢግሥኮ)

ግብርናን ማዘመን ግባችን ነው!

ግብርናን ማዘመን ግባችን ነው!

ድምር

የውጪ ሀገር ሽያጭ

2

ድምር

የሀገር ውስጥ ሽያጭ

አበከድ

5

1

ከርቤ

4

ዝርዝር ተግባራት

ኩንታል

ሙጫ

3

ተ.ቁ

ኩንታል

ዕጣን በግዥ ማሰባሰብ

2

2,060

-

-

-

2,060

-

ክንውን

22

-

-

-

42

-

%

7,885

327

229

629

4,200

2,500

2009

7,104

4

-

152

1,665

5,283

2010

8,446

-

-

139

1,472

6,835

2011

4,451

-

-

-

885

3,566

2012

ያለፉት 4 ዓመታት ክንውን

58,133
1,909

ሺህ ብር
USD

1,909

USD
4,195

58,133

ሺህ ብር

ኩ/ል

4,195

12,449

ሺህ ብር
ኩንታል

4,450

ዕቅድ

853

33,281

1,770

853

33,281

1,770

4,122

1,039

ክንውን

የበጀት ዓመቱ

45

57

42

45

57

42

33

23

%

2,417

54,431

7,199

2,417

54,431

7,199

9,348

4,570

2009

2,802

69,910

8,199

2,802

69,910

8,199

15,472

4,876

2010

1,150

32,345

2,539

1,150

32,345

2,539

6,019

1,251

2011

2012

747

22,936

1,499

747

22,936

1,499

13,733

1,779

44,906

4,859

1,779

44,906

4,859

11,143

3,390

የ4 ዓመት
አማካይ

6,972

166

229

307

2,058

4,546

የ4 ዓመት አማካይ

2,862

ያለፉት 4 ዓመታት ክንውን

የዕጣን፣
የዕጣን
፣ ከርቤ
ከርቤ፣
፣ አበክድ እና ሙጫ ሽያጭ

9,206

350

150

200

4,900

3,606

ዕቅድ

ኩ/ል

መለኪያ

ኩንታል

ኩንታል

ኩንታል

ኩንታል

የተፈጥሮ ሙጫ
በማምረት ማሰባሰብ

1

መለኪያ

ዝርዝር ተግባራት

ተ.ቁ

የበጀት ዓመቱ

የዕጣን፣
የዕጣን
፣ ከርቤ
ከርቤ፣
፣ አበክድ እና ሙጫ ግዥ

(54)

-

-

-

133

-

ከ2012
በጀት
ዓመት

(52)

(26)

(64)

(52)

(26)

(64)

(63)

(69)

ካለፉት 4
አመታት
አማካይ

14

45

18

14

45

18

(70)

(64)

ከ2012
በጀት
ዓመት

የ2013 በጀት ዓመት
ክንውን ዕድገት በመቶኛ

(70)

-

-

-

0.1

-

ካለፉት 4
አመታት
አማካይ

የ2013 በጀት ዓመት
ክንውን ዕድገት በመቶኛ

የኢትዮጵያ የግብርና ሥራዎች ኮርፖሬሽን (ኢግሥኮ)
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አዲሱ የኮርፖሬሽኑ ምርጥ ዘር ማባዣ
እርሻ ልማት - ታማሻሎ

የግብርናው ዘርፍ በምግብ እህል እራሰን ከመቻል ጀምሮ ትርፍ
ምርት በማምረት ኢንዱስትሪው የሚጠይቀውን ግብዓት ማቅረብ
እና ወደ ውጪ በመላክ የውጪ ምንዛሬ ማስገኘት ይጠበቅበታል፡፡
ይህ የሚሳካውም የግብርና ምርትና ምርታማነትን ማሳደግ ሲቻል
ብቻ ነው፡፡
የግብርና ምርት እና ምርታማነትን ከሚያሳድጉ ግብዓቶች
መካከል ምርጥ ዘር ዋነኛው ነው፡፡ አንዳንድ ጥናቶች ምርጥ ዘር
የግብርና ምርትን እስከ 50 በመቶ ድረስ ሊጨምር እንደሚችል
ያመለክታሉ፡፡
በዚህም የተነሳ ምርጥ ዘር በከፍተኛ ደረጃ የሚፈለግ በመሆኑ
ከፍላጎቱ ጋር የሚመጣጠን አቅርቦት ሊኖር ይገባል፡፡ ምርጥ ዘር
አምርተውና አዘጋጅተው ከሚያቀርቡ አካላት መካከል ደግሞ
የኢትዮጵያ የግብርና ሥራዎች ኮርፖሬሽን (ኢግሥኮ) አንዱ
ነው፡፡
ኮርፖሬሽኑን በውህደት ካቋቋሙት የመንግስት ድርጅቶች
መካከል አንዱ የሆነው የኢትዮጵያ ምርጥ ዘር ድርጅት ከ1972
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ዓ.ም ጀምሮ ምርጥ ዘርን በማምረት፣ በማበጠር እና በማዘጋጀት
ለተጠቃሚዎች ሲያደርስ ቆይቷል፡፡ በዚህም ድርጅቱ በምርጥ ዘር
አቅርቦት ከፍተኛ ልምድን አካብቷል፡፡
ምርጥ ዘርን በብዛት እና ጥራት አምርቶ ተደራሽ ለማድረግ እና
ተወዳዳሪ ለመሆን የእርሻ መሬት ዋነኛው ነው፡፡ ኮርፖሬሽኑ ምርጥ
ዘርን በራሱ እርሻዎች፣ በኮንትራት በሰፋፊ እርሻዎች እና በአርሶ አደር
ማሳ በማባዛት ነው የሚያቀርበው፡፡
ስለሆነም ምርጥ ዘርን በሁሉም አካባቢዎች በማምረት በቅርበት
ለተጠቃሚዎች ለማድረስ በርካታ የምርጥ ዘር ማባዣ ማሳዎች
በየአካባቢው ሊኖሩ ይገባል፡፡ ይሁንና ኮርፖሬሽኑ ያሉት የምርጥ ዘር
እርሻ ልማቶች ውስን ከመሆናቸው ባሻገር አንዳንዶቹን ነባር እርሻዎች
ደግሞ በተለያዩ ምክንያቶች አጥቶአል፡፡

ከዚህ ጋር በተያያዘ የምርጥ ዘር ፍላጎት በየጊዜው እየጨመረ
በመምጣቱ ኮርፖሬሽኑ አዳዲስ የምርጥ ዘር ማባዣ እርሻ ልማት መሬት
በየክልሉ በማፈላለግ አዳዲስ እርሻዎችን ለማቋቋም እየሰራ ነው፡፡

ግብርናን ማዘመን ግባችን ነው!

የኢትዮጵያ የግብርና ሥራዎች ኮርፖሬሽን (ኢግሥኮ)

ማሽላ - ታማሻሎ ምርጥ ዘር ማባዣ እርሻ ልማት

በዚህም መሰረት በ2013 ዓ.ም በደቡብ ምዕራብ
ኢትዮጵያ ሕዝቦች ክልል ካፋ ዞን ዴቻ ወረዳ ታማሻሎ
በሚባል ቦታ 1 ሺ 70 ሄክታር መሬት ተረክቦ አዲስ
የምርጥ ዘር ማባዣ እርሻ ልማት ማቋቋም ችሏል፡፡

በአጠቃላይ ኮርፖሬሽኑ መሬቱን እንዳገኘ ወዲውኑ በማልማት አንድ ዓመት
ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ምርጥ ዘር እንዲመረትበት ማድረግ ችሏል፡፡ ይህም
ኮርፖሬሽኑ በክልሎች ያለውን የተደራሽነት አድማስ ለማስፋት የቻለበት
እንዲሁም የማምረቻ ቦታ ማነቆዎችን ለመፍታት በር የከፈተ ሆኗል፡፡

በአንድ ወቅት አካባቢው የአራዊት መፈንጫ ጥቅጥቅ
ቁጥቋጦ ነበር፡፡ የቡና መገኛ ምድር በሆነው ካፋ ዞን
አስተዳደር - ከቦንጋ ከተማ 65 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ
የሚገኘው ዴቻ ወረዳ ሻሎ ቀበሌ፡፡

የታማሻሎ የምርጥ ዘር ማባዣ መቋቋሙ በአካባቢው ምርጥ ዘርን ተደራሽ
ከማድረግ አልፎ በአገር አቀፍ ደረጃ የምርጥ ዘር አቅርቦትን በመጨመር
የግብርና ምርትን ለማሳደግ ያስችላል፡፡ በተጨማሪም የአካባቢው ነዋሪዎች የስራ
እድል ተጠቃሚ እንዲሆኑ እና ከዘመናዊ የእርሻ ቴክኖሎጂ ጋር እንዲተዋወቁ
አድርጓል፡፡

ከቀበሌው መጠሪያ በመነሳት የአካባቢው ስያሜ
'ታማሻሎ' እንደተባለ ይነገራል፡፡ 'የሻሎ ቆላማ አካባቢ'
እንደማለት ነው - የዛሬው የምርጥ ዘር ማባዣ እርሻ
ልማት - “ታማሻሎ”
ኮርፖሬሽኑ መሬቱን እንደተረከበ ሳይውል ሳያድር
በመመንጠር፣ በመደልደል፣ በማስተካከል እና በማዘጋጀት
በሩዝ፣ ማሽላ፣ ቦለቄ እና አኩሪ አተር በመሸፈን
ለመጀመሪያ ጊዜ በ2013/14 የሰብል ዘመን የሙከራ
ምርት መሰብሰብ ችሏል፡፡
ግብርናን ማዘመን ግባችን ነው!

ከዚህ ባሻገር በክልሉ ዋና ከተማ ቦንጋ 2.1 ሄክታር መሬት በመረከብ ከ400
ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ የኢንቨስትመንት ካፒታል የተቀናጀ የግብርና ግብዓትና
የሜካናይዜሽን ማዕከል ለማቋቋም የግንባታ እንቅስቃሴ ተጀምሯል፡፡
በአጠቃላይ ኮርፖሬሽኑ በ2013 በጀት ዓመት ካሳካቸው አበይት ሥራዎች
መካከል የታማሻሎ ምርጥ ዘር ማባዣ እርሻ ልማት መቋቋም አንዱ ነው፡፡
በቀጣይም ኮርፖሬሽኑ ሌሎች መሰል እርሻዎችን በቤኒሻንጉል ጉሙዝ፣ በጋምቤላ
እና በሌሎች ክልሎች ለማስፋፋት ጥረት እያደረገ ይገኛል፡፡
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የግብርና ምርት ማሳደጊያዎች
አቅርቦት ዘርፍ ሥራ አፈፃፀም

20

ግብርናን ማዘመን ግባችን ነው!

የኢትዮጵያ የግብርና ሥራዎች ኮርፖሬሽን (ኢግሥኮ)

የአፈር ማዳበሪያ

17 ሚሊዮን 274 ሺ 940 ኩንታል
ለ2013/14 ሰብል ዘመን መቅረብ ከነበረበት 18 ሚሊዮን 169 ሺ 216 ኩንታል የአፈር ማዳበሪያ ውስጥ
17 ሚሊዮን 274 ሺ 940 ኩንታል ወደ ሀገር ውስጥ ገብቶ ለተጠቃሚዎች ተሰራጭቷል፡፡
ተሰራጭቷል፡፡
ግብርናን ማዘመን ግባችን ነው!
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የኢትዮጵያ የግብርና ሥራዎች ኮርፖሬሽን (ኢግሥኮ)

የግብርና ምርት ማሳደጊያዎች ሽያጭ
የአበባ ማዳበሪያ ሽያጭ

የአፈር ማዳበሪያ ሽያጭ
•

•

በኮርፖሬሽኑ መጋዘን ውስጥ የተከማቹ 1 ሚሊዮን 689 ሺ 911
ኩንታል የአፈር ማዳበሪያ በብር 2 ቢሊዮን 704 ሚሊዮን 661
ሺ ሽያጭ ተከናውኗል፡፡
የቀረበው የማዳበሪያ መጠንና ዋጋው ካለፉት አራት ዓመት
አማካይ እና ከ2012 በጀት ዓመት አፈጻጸም ጋር ሲነፃጸር
በቅደም ተከተል 99% እና 45% እድገት አለው፡፡

•
•
•

5 ሺ 165 ኩንታል የአበባ ማዳበሪያ በብር 12 ሚሊዮን 79 ሺ
ለመሸጥ ታቅዶ 900 ኩንታል በብር 2 ሚሊዮን 265 ሺ ተሽጧል።
አፈጻጸሙ ከእቅድ ጋር ሲነጻጸር በመጠን 17% ሲሆን፣ በዋጋ
19% ነው፡፡
ገቢው ካለፉት አራት ዓመት አማካይ ጋር ሲነጻጸር በ54%
እድገት የቀነሰ ሲሆን፣ ከ2012 በጀት ዓመት አፈጻጸም ጋር
ሲነፃጸር ደግሞ ከፍተኛ እድገት አለው፡፡

የፈሳሽ ማዳበሪያ ሽያጭ
•

•

22

84 ሺ 100 ሊትር የፈሳሽ ማዳበሪያ በብር 32 ሚሊዮን 631
ሺ ለመሸጥ ታቅዶ 52 ሺ 444 ሊትር በብር 21 ሚሊዮን 502
ሺ ተሽጧል፡፡
አፈጻጸሙ ከእቅድ ጋር ሲነጻጸር በመጠን 62% ሲሆን፣ በዋጋ
66% ነው፡፡

ግብርናን ማዘመን ግባችን ነው!

የኢትዮጵያ የግብርና ሥራዎች ኮርፖሬሽን (ኢግሥኮ)

የአግሮኬሚካሎች ሽያጭ
•

•
•

415 ሺ 644 ሊትር ፈሳሽ እና 131 ሺ 518 ኪሎ ግራም ዱቄት
አግሮ ኬሚካል በብር 429 ሚሊዮን 37 ሺ ለመሸጥ ታቅዶ
285 ሺ 118 ሊትር ፈሳሽ እና 85 ሺ 842 ኪሎ ግራም ዱቄት
ኬሚካል በብር 443 ሚሊዮን 244 ሺ ሽያጭ ተከናውኗል፡፡
አፈጻጸሙ ከገቢ ዕቅድ ጋር ሲነጻጸር 103% ነው፡፡
የገቢ አፈፃፀሙ ካለፉት አራት ዓመት አማካይ ሲነጻጸር
ከፍተኛ እድገት ያሳየ ሲሆን፣ ከ2012 በጀት ዓመት አፈጻጸም
ጋር ሲነፃጸር ደግሞ 89% እድገት አስመዝግቧል፡፡

አጠቃላይ የግብዓት ማሳደጊያዎች ሽያጭ
አፈጻጸም
•

•

በአጠቃላይ በበጀት ዓመቱ ከግብዓት ሽያጭ፣ ከአገልግሎት ክፍያ
እና ከልዩ ልዩ ገቢዎች በድምሩ ብር 1 ቢሊዮን 906 ሚሊዮን
425 ሺ ገቢ ለማግኘት ታቅዶ፣ ብር 3 ቢሊዮን 264 ሚሊዮን
543 ሺ ገቢ ተገኝቷል፡፡
የበጀት ዓመቱ የገቢ አፈፃፀም ካለፉት አራት ዓመት አማካይ እና
ከ2012 በጀት ዓመት አፈጻጸም ጋር ሲነፃጸር በቅደም ተከተል
96% እና 39% እድገት አስመዝግቧል፡፡

የኬሚካል መርጫ መሣሪያ
•

•

9 ሺ 847 የመርጫ መሣሪያዎችን በብር 14 ሚሊዮን 938
ሺ ለመሸጥ ታቅዶ የ11 ሺህ 856 የመርጫ መሣሪያዎች
በብር 23 ሚሊዮን 451 ሺ ሽያጭ ተከናውኗል፡፡
አፈጻጸሙ ከእቅድ ጋር ሲነጻጸር በመጠን 120% እና በዋጋ
157% ነው፡፡

ግብርናን ማዘመን ግባችን ነው!
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24

ሜትሪክ ቶን

ሜትሪክ ቶን

ሜትሪክ ቶን

ሜትሪክ ቶን

1

2

3

4
ድምር

UREA

NPSZNB

NPSB

NPS

የማዳበሪያ ዓይነት

1,816,921..65
1,816,921

733,150..40
733,150

68,958..50
68,958

720,988..30
720,988

293,824..45
293,824

ዕቅድ

1,776,231..65
1,776,231

692,460..40
692,460

68,958..50
68,958

720,988..30
720,988

293,824..45
293,824

ክንውን

በኮርፖሬሽኑ የሽያጭ
ሱቆች የተሰራጨ

7

w

ሲዳማ

6

ድምር

ቤኒሻንጉል ጉሙዝ

ደቡብ

3

5

ኦሮሚያ

2

ትግራይ

አማራ

1

4

ክልል

ተ.ቁ

291,352

75,720

10,664

10,091

31,201

34,197

123,455

6,025

ሜ.ቶን

4,433,068

1,152,110

162,258

153,532

474,731

520,331

1,878,433

91,673

ሺህ ብር

NPS

650,165

38,382

10,139

2,605

4,092

46,552

256,488

291,908

ሜ.ቶን

9,283,709

548,057

144,768

37,190

58,423

664,716

3,662,398

4,168,159

ሺህ ብር

UREA

68,773

-

-

-

-

1,010

39,075

28,688

ሜ.ቶን

1,248,905

-

-

-

-

18,341

709,602

520,962

ሺህ ብር

NPSZNB
ሜ.ቶን

717,204

-

2,452

-

-

68,748

310,397

10,986,914

-

37,562

-

-

1,053,157

4,755,004

5,141,190

ሺህ ብር

NPSB

335,607

የተሰራጨ የአፈር ማዳበሪያ

1,727,494

114,102

23,255

12,695

35,292

150,507

729,416

662,227

ሜ.ቶን

በ2013/14 ሰብል ዘመን ለክልሎች የተሰራጨ የአፈር ማዳበሪያ

መለኪያ

ተ.ቁ

የአፈር ማዳበሪያ ግዥ

ሺህ ብር

25,952,596

1,700,167

344,588

190,722

533,154

2,256,546

11,005,436

9,921,984

ድምር

97..8%
97

94..4%
94

100%

100%

100%

%

የኢትዮጵያ የግብርና ሥራዎች ኮርፖሬሽን (ኢግሥኮ)

ግብርናን ማዘመን ግባችን ነው!

ግብርናን ማዘመን ግባችን ነው!

ሺህ ብር

የአበባ ማዳበሪያ

ንኡስ ድምር

3

ሺህ ብር

የአገልግሎት ገቢ

ልዩ ልዩ ገቢ

8

9

ድምር

ሺህ ብር

7 የእንስሳት መድሃኒት

ሺህ ብር

ሺህ ብር

ቁጥር

መርጫ መሣሪያ

6

ቁጥር/
ኪ.ግ

ሺህ ብር

ንኡስ ድምር

የጓሮ አትክልት ዘር

ኪ.ግ

ዱቄት

5

ሊትር

ሊትር

ፈሳሽ

4 አግሮ ኬሚካሎች

ኩ/ል

ፈሳሽ ማዳበሪያ

2

ኩ/ል

የአፈር ማዳበሪያ

1

መለኪያ

የግብዓት ዓይነት

ተ.ቁ

1,906,425

5,000

30,000

30,000

9,847

33,065

429,037

131,518

415,644

1,351,986

5,165

84,100

857,536

ዕቅድ

17

62

197

%

3,264,543

4,260

65,160

11,856

443,244

85,842

285,118

+

85

+

120

103

65

69

2,728,428 202

900

52,444

1,689,911

ክንውን

የበጀት ዓመቱ

1,070,806

5,854

14,636

11,399

34

39,116

41,784

112,307

999,768

3,098

1,085,719

2009

1,153,843

9,425

41,195

7

82,568

9,190

152,780

1,020,649

5,564

1,150,378

2010

6,294

66,218

5,377

155

22

234,762

35,318

377,865

1,886,620

164

50,362

1,266,797

2012

1,791,884 2,199,592

7,542

56,441

23,518

5,034

133,953

1,328

112,222

1,563,090

717

33,600

1,133,596

2011

ያለፉት 4 ዓመት አፈጻጸም

1,554,031

7,279

44,623

10,074

2,595

21

122,600

21,905

188,793

1,367,532

2,386

27,987

1,159,123

አማካኝ

የግብርና ማሳደጊያዎች አቅርቦት ሽያጭ አፈፃፀም

110

(41)

46

+

+

+

(51)

100

(62)

87

46

ካለፉት 4
አመታት
አማካይ

48

(32)

(2)

+

89

143

(25)

45

+

4

33

ከ2012
በጀት
አመት

የ2013 በጀት
ዓመት ክንውን
ዕድገት በመቶኛ

የኢትዮጵያ የግብርና ሥራዎች ኮርፖሬሽን (ኢግሥኮ)
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የኢትዮጵያ የግብርና ሥራዎች ኮርፖሬሽን (ኢግሥኮ)

የእርሻ መሣሪያዎች እና የሜካናይዜሽን
አገልግሎት ዘርፍ የሥራ አፈጻጸም
የእርሻ መሣሪያዎች አቅርቦት
•
•
•

26

ትራክተሮች፣ ተቀጥላ መሣሪያዎች፣ መለዋወጫዎች፣ ጎማዎች፣ የውስጥ ላስቲኮች፣ መዳብ፣ ፊልተር እና ባትሪ በመሸጥ እንዲሁም
የተለያዩ ሽያጮችን ጨምሮ ብር 205 ሚሊዮን 939 ሺ ገቢ ለማስገባት ታቅዶ፣ ብር 74 ሚሊዮን 908 ሺ ገቢ ተገኝቷል፡፡
አፈጻጸሙ ከእቅዱ ጋር ሲነጻጸር 36% ነው፡፡
የገቢ አፈፃፀሙ ካለፉት አራት ዓመት አማካይ እና ከ2012 በጀት ዓመት አፈጻጸም ጋር ሲነፃጸር በቅደም ተከተል በ 37% እና
በ42% እድገት ቀንሷል፡፡

ግብርናን ማዘመን ግባችን ነው!

የኢትዮጵያ የግብርና ሥራዎች ኮርፖሬሽን (ኢግሥኮ)

ግብርናን ማዘመን ግባችን ነው!

27

የኢትዮጵያ የግብርና ሥራዎች ኮርፖሬሽን (ኢግሥኮ)

በታማሻሎ ምርጥ ዘር ማባዣ እርሻ ልማት የመሬት ዝግጅት

የግብርና ሜካናይዜሽን አገልግሎት
የመሬት ማልማት ሥራዎች
•
•
•
•

28

በኦሞ ኩራዝ እና በጉራፈርዳ ለሚገኙ ባለሃብቶች ለእርሻ ሥራ የሚውል 2 ሺ 437 ሄክታር መሬት ለማልማት ታቅዶ 2 ሺ 931 ሄክታር
መሬት ማዘጋጀት ተችሏል፡፡
በዚህ ስራም ብር 31 ሚለዮን 194 ሺህ ገቢ ለማድረግ ታቅዶ፣ ብር 19 ሚሊዮን 632 ሺህ ገቢ ሊገኝ ችሏል፡፡
የገቢ አፈፃፀም የዕቅዱን 63% ነው፡፡
የገቢ አፈጻጸሙ ካለፉት አራት ዓመት አማካይ ጋር ሲነጻጸር በ በ69% እድገት የቀነሰ ሲሆን፣ ከ2012 በጀት ዓመት አፈጻጸም ጋር ሲነፃጸር
ደግሞ በ18% እድገት አሳይቷል፡፡

ግብርናን ማዘመን ግባችን ነው!

የኢትዮጵያ የግብርና ሥራዎች ኮርፖሬሽን (ኢግሥኮ)

በአርዳይታ ምርጥ ዘር ማባዣ እርሻ ልማት የማሣ ዝግጅት

የማሣ ዝግጅት ሥራዎች
•
•
•
•
•
•
•
•

በኦሞ ኩራዝ የስኳር ልማት ፕሮጀክት፣ በአርሶ አደሮች ማሣና ሰፋፊ እርሻ ባላቸው አልሚዎች ማሣ 17 ሺ 300 ሄ/ር እርሻ ለማከናወን
ታቅዶ 2 ሺ 821 ሄ/ር ተከናውኗል፡፡
13 ሺ 475 ሄ/ር ክስካሶ ለማከናወን እቅድ ተይዞ 2 ሺ 935 ሄ/ር ተከናውኗል፡፡
1 ሺ ሄ/ር የመስመር ማውጣት ለማከናወን ታቅዶ 882 ሄ/ር ተከናውኗል፡፡
1 ሺ 200 ሄ/ር የዘር ማልበስ ለማከናወን ታቅዶ 4 ሺ 201 ሄ/ር ተከናውኗል፡፡
በአጠቃላይ በማሳ ማልማት ስራ ብር 69 ሚሊዮን 735 ሺ ገቢ ለማግኘት ታቅዶ ብር 22 ሚሊዮን 118 ሺ ገቢ ለማግኘት ተችሏል፡፡
የተገኘው ገቢ ከዕቅዱ ጋር ሲነፃፀር 32% ነው፡፡
የገቢ አፈፃፀሙ ካለፉት አራት ዓመት አማካይ ጋር ሲነጻጸር በ7% እድገት የቀነሰ ሲሆን፣ ከ2012 በጀት ዓመት አፈጻጸም ጋር ሲነፃጸር ደግሞ
በ47% እድገት አሳይቷል፡፡
ለአፈፃፀሙ ማነስ በኦሞ ኩራዝ የስኳር ልማት ፕሮጀክት ለእርሻ፣ ለክስካሶ እና ለመስመር ማውጣት ስራ የመሬት አቅርቦት ችግር መኖሩ፣
የትራክተሮች ግዥ በወቅቱ አለመፈፀም፣ ከፍተኛ የገበያ ውድድር መኖሩና የመሣሪያዎች ብልሽት የሚጠቀሱ ምክንያቶች ናቸው፡፡

ግብርናን ማዘመን ግባችን ነው!
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የምርት መሰብሰብ ሥራዎች
•
•
•
•
•
•
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360 ሺ ኩ/ል የአጭዶ ውቂያ ለማከናወን ታቅዶ 111 ሺ 485 ኩንታል ተከናውኗል፡፡
10 ሺ 250 ኩንታል የቆሞ ውቂያ ለማከናወን ታቅዶ 1 ሺ 442 ኩ/ል ተከናውኗል፡፡
8 ሺ 250 ኩንታል የበቆሎ ፍልፋሎ ሥራዎችን ለማከናወን ታቅዶ 7 ሺ 113 ኩ/ል ተሰርቷል፡፡
35 ሺ 240 ኩ/ል ምርት የማጓጓዝ ሥራዎችን ማከናወን ተችሏል፡፡
በዚህ ስራም ብር 37 ሚሊዮን 703 ሺ ገቢ ለማድረግ ታቅዶ 9 ሚሊዮን 314 ሺ ገቢ ሊገኝ ችሏል፡፡
የበጀት ዓመቱ የገቢ አፈፃፀም ካለፉት አራት ዓመት አማካይ እና ከ2012 በጀት ዓመት አፈጻጸም ጋር ሲነፃጸር በቅደም ተከተል
195% እና 133% እድገት አሳይቷል፡፡

ግብርናን ማዘመን ግባችን ነው!

የኢትዮጵያ የግብርና ሥራዎች ኮርፖሬሽን (ኢግሥኮ)

በቻግኒ ምርጥ ዘር ማባዣ እርሻ ልማት የደረሰ በቆሎ ሲሰበሰብ
ግብርናን ማዘመን ግባችን ነው!
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የመሣሪያዎች ኪራይ አገልግሎት
•

•

በበጀት ዓመቱ የተለያዩ መሣሪያዎችን በማከራየት ብር 4
ሚሊዮን 552 ሺ ገቢ ለማግኘት ታቅዶ ብር 6 ሚሊዮን 89
ሺ ማግኘት ተችሏል፡፡
በዚህም የዕቅዱ 134% ገቢ ሊገኝ ችሏል፡፡

የእርሻና ኮንስትራክሽን መሣሪያዎች
ጥገና
የእርሻ መሣሪያዎች ጥገና በውስጥ ለውስጥ ግብይት እና ለውጭ
አገልግሎት በመስጠት ብር 7 ሚሊዮን 291 ሺ ገቢ ለማግኘት
ታቅዶ፣ ብር 1 ሚሊዮን 922 ወይም የዕቅዱ 26% ገቢ ተገኝቷል፡፡

የኢንጂነሪንግ ምርት እና ሥልጠና
ተግባራት
የማሽን ሾፕና ብረታ ብረት ሥራዎች፣ የኦፕሬተርና የቴክኒክ
ሥልጠና በመስጠት ብር 6 ሚሊዮን 162 ሺ ገቢ ለማግኘት
ታቅዶ፣ ብር 1 ሚሊዮን 437 ሺ ወይም የዕቅዱን 23% ገቢ ማግኘት
ተችሏል፡፡

አጠቃላይ የእርሻ መሣሪያዎች እና
ሜካናይዜሽን አገልግሎት ሽያጭ
አፈጻጸም
•

•
•
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በአጠቃላይ በበጀት ዓመቱ በእርሻ መሣሪያዎች ሽያጭ እና
በሜካናይዜሽን አገልግሎት ብር 362 ሚሊዮን 576 ሺ ገቢ
ለማስገባት ታቅዶ ብር 135 ሚሊዮን 420 ሺ ገቢ ተገኝቷል፡፡
ከዕቅዱ ጋር ሲነጻጸር 37% ነው፡፡
የበጀት ዓመቱ የገቢ አፈፃፀሙ ካለፉት አራት ዓመት
አማካይ እና ከ2012 በጀት ዓመት አፈጻጸም ጋር ሲነፃጸር
በቅደም ተከተል በ134% እና በ90% እድገት ቀንሷል፡፡

ግብርናን ማዘመን ግባችን ነው!

ግብርናን ማዘመን ግባችን ነው!

የመለዋወጫ ዕቃ

ጎማና የውስጥ ላስቲክ

መዳብ ሽቦ

ፊልተር

ባትሪ

ልዩ ልዩ ገቢዎች

2

3

4

5

6

7

ሺህ ብር

ሺህ ብር

ሺህ ብር

የማሣ ዝግጅት

ምርት መሰብሰብ

የመሣሪያዎች ኪራይ

የመሳሪያዎች የጥገና
አገልግሎት

የኢንጅነሪንግና የቴክኒክ
ሥልጠና አገልግሎት

2

3

4

5

6

ሺህ ብር

ሺህ ብር

ሺህ ብር

የመሬት ልማት

1

መለኪያ

የአገልግሎት አይነት

ጠቅላላ ገቢ

በሺህ ብር

በሺህ ብር

በሺህ ብር

በሺህ ብር

በሺህ ብር

በሺህ ብር

ሺህ ብር

መለኪያ

205,939

2,425

7,109

571

1,276

39,773

9,008

145,777

ዕቅድ

74,908

1,000

9,431

859

1,145

31,435

5,562

25,476

ክንውን

36

41

133

150

90

79

62

17

%

150,454

-

-

9,312

86

100,552

6,057

34,447

2009

153,985

1,706

-

5,661

1276

87,501

9,767

48,074

2010

43,960

3,064

481

2,468

17

10,000

6,268

21,662

2011

129,695

1,876

9,647

513

-

12,466

7,268

97,925

2012

ያለፉት 4 ዓመታት አፈጻጸም

119,523

2,215

5,064

4,489

460

52,630

7,340

50,527

አማካኝ

156,637

6,162

7,291

4,552

37,703

69,735

31,194

ዕቅድ

60,512

1,437

1,922

6,089

9,314

22,118

19,632

ክንውን

የበጀት ዓመቱ

39

23

26

134

25

32

63

%

157,673

3,508

5,230

39

2,476

12,946

133,474

2009

115,355

4,580

2,339

969

2,336

26,556

78,575

2010

98,599

8,905

4,427

12,660

3,807

41,031

27,769

2011

2012

38,526

873

1,224

730

3,999

15,024

16,676

ያለፉት 4 ዓመታት አፈጻጸም

102,538

4,466

3,305

3,599

3,155

23,889

64,124

አማካኝ

(37)

(42)

(47)

(2)

67

-

152

(23)

(74)

(41)

(68)

(42)

69

195

(7)

69

57

65

57

+

133

47

18

ከ2012
በጀት አመት

የ2013 በጀት ዓመት
ክንውን ዕድገት በመቶኛ

ካለፉት
አመታት
አማካይ

(55)

86

(81)

149

(40)

(24)

(50)

ከ2012
በጀት አመት

የ2013 በጀት ዓመት
ክንውን ዕድገት በመቶኛ

ካለፉት አመታት
አማካይ

የግብርና ሜካናይዜሽንና ኢንጂነሪንግ ተግባራት ዕቅድ አፈፃጸም

ተ.ቁ

ድምር

የእርሻ መሣሪያዎች

መሣሪያዎች እና መለዋወጫዎች

1

ተ.ቁ

የበጀት ዓመቱ

የእርሻ መሣሪያዎች እና መለዋወጫዎች አቅርቦትና ሽያጭ አፈጻጸም

የኢትዮጵያ የግብርና ሥራዎች ኮርፖሬሽን (ኢግሥኮ)
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የተሽከርካሪ አስተዳደር እና ጥገና
ዘርፍ ሥራ አፈጻጸም
የተሽከርካሪዎች አስተዳደርና ሥምሪት
ለውስጥና ለውጭ የጭነት አገልግሎት 37 የደረቅ ጭነት ተሽከርካሪዎችን በማሰማራት 667 ሺ 158 ኩንታል በማጓጓዝና 1 ሚሊዮን
390 ሺ 625 ኪ.ሜ ርቀት በመሸፈን ብር 48 ሚሊዮን 924 ሺ ገቢ ለማስገባት ታቅዶ 37 ተሽከርካሪዎችን በማሰማራት 658 ሺ 844
ኩንታል በማጓጓዝና 854 ሺ 248 ኪ.ሜ ርቀት በመሸፈን ብር 52 ሚሊዮን 470 ሺ ገቢ በማግኘት የዕቅዱን 107 በመቶ ማከናወን
ተችሏል፡፡ የገቢ አፈፃጸም ካለፉት አራት አመታት አማካኝ እና ከ2012 በጀት ዓመት አፈጻጸም ጋር ሲነጻጸር በቅደም ተከተል 14% እና
44% እድገት አለው፡፡
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የጥገና አገልግሎት
•

•
•

•
55 ሺ 97 የጥገና አገልግሎት ሰዓት በመስጠት ብር 12
ሚሊዮን 399 ሺ ገቢ ለማስገባት ታቅዶ 53 ሺ 978 የአምራች
ባለሙያ ሰዓት ወይም የእቅዱን 98 በመቶ አገልግሎት
በመስጠት ብር 14 ሚሊዮን 486 ሺ ገቢ ተገኝቷል፡፡
ይህም የዕቅዱን 117 በመቶ ነው፡፡
የገቢ አፈፃጸም ካለፉት አራት አመታት አማካኝ እና ከ2012
በጀት ዓመት አፈጻጸም ጋር ሲነጻጸር በቅደም ተከተል 97%
እና 54% እድገት አለው፡፡

እና ጥገና ገቢ አፈጻጸም
•

•
•

በአጠቃላይ በበጀት ዓመቱ ውስጥ ከትራንስፖርት አገልግሎት፣
ከጥገና አገልግሎት እንዲሁም ከመሣሪያዎችና ተሽከርካሪዎች
ማስወገድ በድምሩ ብር 69 ሚሊዮን 568 ሺ ገቢ ለማስገባት ታቅዶ
ብር 82 ሚሊዮን 145 ሺ ገቢ ማግኘት ተችሏል፡፡
ይህም የዕቅዱን 118% ነው፡፡
የገቢ አፈፃጸም ካለፉት አራት አመታት አማካኝ እና ከ2012 በጀት
ዓመት አፈጻጸም ጋር ሲነጻጸር በቅደም ተከተል 27% እና 46%
እድገት አለው፡፡

የአገልግሎት ዘመናቸው ያበቃ
ተሽከርካሪዎችና ልዩ ልዩ ንብረቶች
በሽያጭ ማስወገድ
የአገልግሎት ዘመናቸው ያበቃ ተሽከርካሪዎችና ልዩ ልዩ ንብረቶችን
በማስወገድ ብር 8 ሚሊዮን 245 ሺ ገቢ ለማግኘት ታቅዶ፣ ልዩ ልዩ
ንብረቶችን በማስወግድ ብር 15 ሚሊዮን 189 ሺ ወይም የዕቅዱን
184% ገቢ ለማግኘት ተችሏል፡፡

አጠቃላይ የተሽከርካሪዎች አስተዳደር
ግብርናን ማዘመን ግባችን ነው!
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የ2013
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ሰዓት

ንብረት ማስወገድ
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መለኪያ

የመሣሪያዎች እና ተሽከርካሪች ጥገና

አገልግሎት

1.1

1

ተ.ቁ

49,133

-

45,069

773,145

436,407

26

468

5,671

881

10,614

1,652

12,077

1,063

8,438
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798,293
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6,919

2,413
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1,509
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2011
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7,944
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3,442
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46,224

840,490

633,821
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8
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ከ2012
በጀት
ዓመት

የ2013 በጀት ዓመት
ክንውን ዕድገት
በመቶኛ

የ2013 በጀት ዓመት አፈጻጸም ካለፉት አራት ዓመታት አፈጻጸም ጋር ያለው ንጽጽር
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የበጀት ዓመቱ የኮርፖሬሽኑ ትርፍ

ኮርፖሬሽኑ በበጀት ዓመቱ ከታክስ በፊት 179 ሚሊዮን 795 ሺ 456
ብር አትርፏል
የኢትዮጵያ የግርና ሥራዎች ኮርፖሬሽን በ2013 በጀት ዓመት
ከታክስ በፊት 159 ሚሊዮን 39 ሺ ትርፍ ለማግኘት አቅዶ፣ 179
ሚሊዮን 795 ሺ 456 ብር ያተረፈ ሲሆን፣ ይህም የእቅዱን 113
በመቶ ነው፡፡ ትርፉ ካለፉት 4 ዓመታት አማካይ እና ከ2012
በጀት ዓመት አፈጻጸም ጋር ሲነጻጸር በቅደም ተከተል የ42% እና
የ6% እድገት አለው፡፡

759 ሚሊዮን 715 ሺ 213 ብር፣ ከእርሻ መሣሪያዎች እና ሜካናይዜሽን
አገልግሎት ዘርፍ 131 ሚሊዮን 549 ሺ ብር እና ከተሽከርካሪ አስተዳደርና
ጥገና ዘርፍ 75 ሚሊዮን 276 ሺ 563 ገቢ ማግኘት ተችሏል፡፡

ኮርፖሬሽኑ በአጠቃላይ በበጀት ዓመቱ ብር 3 ቢሊዮን 63
ሚሊዮን 647 ሺህ ገቢ ለማግኘት አቅዶ ብር 4 ቢሊዮን 106
ሚሊዮን 283 ሺህ 690 የተገኘ ሲሆን፣ ይህም አፈጻጸም ካለፉት
አራት ዓመታት አማካይ እና ከ2012 በጀት ዓመት አፈጻጸም
ጋር ሲነጻጸር በቅደም ተከተል የ86% እና የ47% እድገት
ተመዝግቧል፡፡

ከBSC የዕቅድ አፈጻጸም የምዘና ስርዓት አንጻር የ2013 በጀት ዓመት
ዕቅድ አፈጻጸም 89% ከመቶ ሆኗል፡፡

በሌላ በኩል በበጀት ዓመቱ 2 ቢሊዮን 904 ሚሊዮን 608 ሺ ብር ወጪ
ለማድረግ ታቅዶ፣ 3 ቢሊዮን 926 ሚሊዮን 488 ሺ 233 ብር ወጪ ሆኗል።

አፈጻጸሙ ከ90 በታች የሆነበት ምክንያት አዳዲስ ኮምባይነሮች በወቅቱ
ሥራ ላይ ባለመግባታቸው፣ መለዋወጫዎች በገበያ ላይ ባለመገኘታቸው፣
ምርታማነት አነስተኛ በመሆኑ እና የደን ውጤቶች ምርት የማሰባሰብ ስራ
በፀጥታ ችግር ሳቢያ በሚፈለገው መልኩ ባለመፈፀሙ ናቸው፡፡

የተገኘው ገቢ ከዘርፍ አኳያ ሲታይ፣ ከግብርና ምርት ማሳደጊዎች
አቅርቦት ዘርፍ 3 ቢሊዮን 140 ሚሊዮን 291 ሺ 365 ብር፣
ከኢትዮጵያ የምርጥ ዘር እና የደን ውጤቶች ምርቶች ዘርፍ

ግብርናን ማዘመን ግባችን ነው!
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የማህበራዊ ኃላፊነት ተሣትፎን በማሳደግ በኩል የተከናወኑ
ሥራዎች

ኮርፖሬሽኑ የአንበጣ ኬሚካል መርጫ መሣሪያዎችን ለግብርና ሚኒስቴር ሲያስረክብ
ኮርፖሬሽኑ ከመደበኛ ስራው ጎን ለጎን ሀገራዊ ለሆኑ ልማቶች እንዲሁም የኦፕሬሽን ሥራዎች በሚሰራባቸው አካባቢዎች ለሚገኙ ማህበረሰቦች
የተለያዩ የልማት ሥራዎችን በማከናወን ድጋፍ እያደረገ ይገኛል፡፡
በዚህ መሰረት፡• የኮርፖሬሽኑ ሠራተኞች ለታላቁ የህዳሴ ግድብ ግንባታ የአንድ ወር ደመወዛቸውን በአንድ ዓመት ከፍለው ቦንድ ለመግዛት ቃል በገቡት
መሰረት የብር 6 ሚሊዮን 927 ሺ 200 ቦንድ ግዥ ተፈጽሟል፡፡
• ለገበታ ለሀገር ፕሮጀክቶች ለቀረበ የድጋፍ ጥያቄ ብር 7.5 ሚሊዮን ድጋፍ ተደርጓል፡፡
• በሀገራችን ተከስቶ ለነበረው አንበጣ ለመከላከል 600 ሺ ብር የሚያወጡ ኬሚካል መርጫ መሣሪያዎችን በኮርፖሬሽኑ ትራንስፖርት አጓጉዞ
ለክልሎች አስረክቧል፡፡
• የሞጆ ከተማ አስተዳደር የከንቲባ ጽ/ቤት የከተማውን ሠላም እንዲጠብቁ ላሰለጠናቸው 88 የጸጥታ ኃይል አባላት ጫማና አልባሳት መግዣ
የሚውል ብር 75 ሺ ድጋፍ ተደርጓል፡፡
• ለአርዳይታ ቅርንጫፍ ጽ/ቤት 50 የጥበቃ ሠራተኞች ለሁለት ዙሮች ሥልጠና ማስፈጸሚያ የሚውል ብር 125 ሺህ ለገደብ አሳሳ ወረዳ
አስተዳደር ጽ/ቤት ድጋፍ ተደርጓል፡፡
• በአርዳይታ ቅ/ጽ/ቤት አካባቢ ለሚገኙ ማህበረሰብ የውሃ ቦቴ በትራክተር በማጓጓዝ ውሃ የማቅረብ አገልግሎት ተሠጥቷል፡፡ አገልግሎቱ
በገንዘብ ሲሰላ ብር 46 ሺ 982 ይሆናል፡፡
• በጎንዴ ኢተያ ቅርንጫፍ ጽ/ቤት አካባቢ ለሚኖሩ 25 ሥራ አጥ ወጣቶች በትራክተር ኦፕሬተርነት በአንድ ሰው ብር 20 ሺ በአጠቃላይ
500 ሺ ብር ወጪ ሆኖ ሥልጠና እንዲያገኙ ተደርጓል፡፡ እንዲሁም በአካባቢው ለሚገኙ አጎራባች አርሶ አደሮች 5% የዋጋ ቅናሽ በማድረግ
757.5 ኩንታል ዘር ቀርቧል፡፡ የተሰጠውም የዋጋ ቅናሽ በገንዘብ ሲሰላ ብር 106 ሺ 596 ይሆናል፡፡
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በበጀት ዓመቱ የተገኙ
መልካም ተሞክሮዎች፣
ስኬቶች እና ያጋጠሙ
ችግሮች
የኮርፖሬሽኑን ውጤታማነት ለማስቀጠል ከአደረጃጀት፣ ከአሠራር
ሥርዓት፣ ከሰው ሀብት ልማት እና ከሀብት አስተዳደር አንፃር
በበጀት ዓመቱ የተገኙ መልካም ተሞክሮዎች፣ ዋና ዋና ስኬቶች
እንዲሁም በአፈጻጸም ሂደት የታዩ ተግዳሮቶች እና በጉድለት
የተለዩ የአፈጻጸም ክፍተቶች እንደሚከተለው ቀርበዋል፡፡

መልካም ተሞክሮዎች እና
ስኬቶች
ሀ. የኮርፖሬሽኑን የተፈቀደ ካፒታል
ማሟላት መቻል
ኮርፖሬሽኑ ባለፉት አምስት ዓመታት ባከናወናቸው
ዘርፈ ብዙ ውጤታማ ሥራዎች ሲቋቋም የተፈቀደለትን
2.44 ቢሊዮን ብር ካፒታል ማሟላት ችሏል
ኮርፖሬሽኑ በ2008 ዓ.ም ሲቋቋም ከተፈቀደለት የብር 2.44
ቢሊዮን ካፒታል ውስጥ ብር 610 ሚሊዮን (25%) የተከፈለ
ካፒታል ብቻ በመያዝ ነበር ወደ ሥራ የገባው፡፡ ይሁንና
ከመንግስት የትርፍ ድርሻ ክፍያ ነፃ በመሆን በልዩነት የሚፈለግን
የብር 1.83 ቢሊዮን ካፒታል በራሱ ለማሟላት በቀረበው ጥያቄ
መነሻነት በተሠጠው ውሳኔ መሠረት በአምስት ዓመት የጊዜ
ገደብ ውስጥ የብር 756.7 ሚሊዮን ተጨማሪ የትርፍ ሀብት
በማስገኘት እንዲሁም በ IFRS የሂሳብ አሠራር ሥርዓት መሠረት
በተሰራ ዳግም የሀብት ትመና የብር 1.83 ቢሊዮን ተጨማሪ
ዕሴት በመፍጠር የተፈቀደን የብር 2.44 ቢሊዮን ካፒታል ሙሉ
በሙሉ ማሟላት ተችሏል፡፡
ኮርፖሬሽኑ የግብርናውን ዘርፍ በማዘመን ምርትና ምርታማነትን
ለማሳደግ የሚጠበቅበትን ሚና ለመጫወት ይችል ዘንድ
ከሚያስፈልጉ ድጋፎች አንዱ የኮርፖሬሽኑን የማቋቋሚያ ካፒታል
ማሳደግ በመሆኑ ዝርዝር ጥናት በማካሄድ ጥናቱ ለመንግሥት
የልማት ድርጅቶች ይዞታ እና አስተዳደር ቀርቧል፡፡
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ለ. ተጨማሪ ቅርንጫፍ እና የእርሻ
ጣቢያ መቋቋም
በኮርፖሽኑ ይዞታ ሥር የነበሩ የተወሰኑ የምርጥ ዘር ማባዣ
የእርሻ ቦታዎች መወሰዳቸውን ተከትሎ ባለፉት ዓመታት በምርት
ሂደት እና በአቅም አጠቃቀም ላይ ያጋጠመን መሠረታዊ ችግር
ለመፍታት በተቀመጠ አቅጣጫ መሠረት በተለያዩ ክልሎች የእርሻ
መሬት በማፈላለግ ለማልማት ጥረት ተደርጓል፡፡
በዚህም መሠረት በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ሕዝቦች ክልል
በካፋ ዞን ልዩ ስሙ ታማ-ሻሎ በሚባል ቦታ 1 ሺ 70 ሄ/ር የእርሻ
ቦታ በማስፈቀድ 500 ሄ/ር መሬት ወደ ልማት ማስገባት የተቻለ
ሲሆን፣ በቦንጋ ከተማ የግብርና ግብዓት ማከማቻ፣ የዘር ማዘጋጃና
የሜካናይዜሽን አገልግሎት መስጫ ማዕከል ለመገንባት እንቅስቃሴ
እየተደረገ ነው፡፡

ሐ. የሥራ ማስኬጃ ጥሬ ገንዘብ በብቃት
ማስተዳደር መቻል
በበጀት ዓመቱ ከ6 ቢሊዮን ብር በላይ የጥሬ ገንዘብ ፍላጎት የነበረ
ሲሆን፣ ይህንን የጥሬ ገንዘብ ፍላጎት ማሟያ አማራጭ ብድር
ቢሆንም ማግኘት የተቻለው የንግድ ብድር ብር 600 ሚሊዮን እና
የባንክ ኦቨር ድራፍት ብር 100 ሚሊዮን በድምሩ 700 ሚሊዮን
ብቻ በመሆኑ በልዩነት የሚታይ ከብር 5.3 እስከ 5.7 ቢሊዮን
ነበረ፡፡
ይሁንና ይህንን በልዩነት የሚታይን ገንዘብ ለማሟላት በጥሬ ገንዘብ
የሽያጭ መጠንን በከፍተኛ ሁኔታ በማሳደግ፣ የተሰብሳቢ ሂሳብን
በማሰባሰብ ላይ በማተኮር፣ የማምረቻ ወይም መሽጫ ዕቃና
አገልግሎት በዱቤ በመቀበልና ወዲያወኑ ሽጦ በመክፈል እንዲሁም
የተገኘን ጥሬ ገንዘብ ከአስተዳደራዊ ይልቅ ለኦፕሬሽንና ከፍተኛ
የሥጋት አካባቢዎች ላይ ቅድሚያ በመስጠት የጥሬ ገንዘብ ፍሰትና
ኦፕሬሽን ሥራዎች በየሳምንቱ በበላይ አመራር እየተገመገመ
በመመራቱ ሙሉ በመሉ ሊባል በሚችል ሁኔታ የኦፕሬሽኑ ሥራ
ሳይደናቀፍ ዓመቱን ለማጠቃለል ተችሏል፡፡

መ. የውጭ ምንዛሪ ግኝትን ከማስፋት አኳያ
ከኮርፖሬሽኑ የንግድ ሥራ መስክ ጋር በተያያዘ ተቋሙ ከውጭ
ለሚያስመጣቸው የተለያዩ የእርሻ መሣሪያዎች አቅርቦት
በሚፈለገው መጠን የውጭ ምንዛሪ ለማግኘት ባለመቻሉ በኦፕሬሽን
ሥራ ያጋጠመን ችግር ለመፍታት ከተለያዩ የንግድ ባንኮች ጋር
የደንበኝነት ግንኙነት በመፍጠር ከንግድ ባንክ በተጨማሪ የውጭ
ምንዛሪ የአቅርቦት ምንጭን ለማስፋት በተሠራ ሥራ አስተማማኝ
የእርሻ መሣሪያዎችን አቅርቦት ለማግኘት ተችሏል፡፡
39

የኢትዮጵያ የግብርና ሥራዎች ኮርፖሬሽን (ኢግሥኮ)

በተጨማሪም ከተፈጥሮ ሙጫ የተገኘን ተሞክሮ በማስፋት
በራስ አቅም የሚፈለግን የውጭ ምንዛሪ ለማስገኘት
የቅባት እህልን የመሳሰሉ ሰብሎችን በማምረት ለውጭ
ገበያ ለማቅረብ የሚያስችል የንግድ ፈቃድ በማውጣት እና
ገበያና ፍላጎትን መነሻ ያደረገ ከገዥ ጋር መግባቢያ ሠነድ
በመፈራረም ዝርዝር የምርት ዓይነት ልየታና አዋጭነት ጥናት
መጀመር ተችሏል፡፡

ሠ. የአደረጃጀት ሥራዎች
የአንድን ተቋም ቀጣይነት ከሚያረጋግጡ ሦስት መሠረታዊ
ጉዳዮች ማለትም ከወቅታዊ አደረጃጀት፣
ከአሠራር
ሥርዓትና ከሰው ሀብት ልማት አንጻር ከተለዋዋጭ
ሁኔታዎች ጋር መራመድ የሚችል አደረጃጀት መኖር አንዱ
መስፈርት ነው፡፡
የኮርፖሬሽኑን የሥራ መስክ ቀጣይነት በማስጠበቅ
የተቋቋመበትን ተልዕኮና ዓላማ በብቃት ለማስፈጸም ይቻል
ዘንድ እየተለወጡ ካሉ ውጫዊና ውስጣዊ ሁኔታዎች ጋር
በተገናዘበ መልኩ ተልዕኮና ዓላማውን ማዕከል ያደረገ ጥናት
በማከናወን ወደፊት የሚመራበትን ወጥ የስትራቴጂ ሠነድ
ለማዘጋጀት እና ለቀጣዩ የስትራቴጂክ ዕቅድ ዘመን መነሻ
መሠረት ለመጣል ያስቻለ ስኬታማ ተግባር ተከናውኗል፡፡
ለተግባራዊነቱም የአደረጃጀት ማሻሻያ ሥራ ተከናውኖ የሥራ
መሪዎች እና የሠራተኞች ምደባ ተደርጐ ወደ ሥራ መገባቱ
በ2013 በጀት ዓመት ከተመዘገቡ ስኬቶች መካከል አንዱ
ነው፡፡

ለ. ፕሮጀክቶችን ከማስፈጸም አኳያ የታዩ
ውስንነቶች
የተፈቀደን የመመስረቻ ካፒታል ለመጠቀም እንዲቻል በተዘጋጀው
የአዋጭነት ጥናት መሠረት የተቀረጹ ፕሮጀክቶችን በዕቅድና በውጤት
ከመምራትና ከማስተዳደር እንዲሁም ከግዥና አቅርቦት አንፃር የታዩ
ጉድለቶችና የክህሎት ማነስ በቀጣይ ትኩረት የሚሹና በክፍተት የተለዩ
ጉዳዮች ናቸው፡፡

ሐ. የውጭ ምንዛሬ እጥረት
በሀገር ደረጃ ያጋጠመው የውጭ ምንዛሬ እጥረት በኮርፖሬሽኑ የሥራ
እንቅስቃሴ ላይ አሉታዊ ተፅዕኖ አሳድሯል፡፡ በተለይ ተቋሙ የግብርና
ግብዓቶችንና የእርሻ መሣሪያዎችን ከውጭ ስለሚያስገባ የውጭ ምንዛሬ
እጥረቱ በታሰበው ልክ ውጤት እንዳይመጣ ዋነኛው ተግዳሮት ነበር፡፡

በተግዳሮትና በጉድለት የተለዩ
የአፈፃፀም ክፍተቶች
ሀ. የጸጥታ ችግሮች እና የኮሮና ቫይረስ
ተጽዕኖ
በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች ባጋጠሙ የጸጥታ ችግሮች
በዋነኛነት የተፈጥሮ ሙጫ ምርትን ለማሰባሰብ አለመቻል፤
በሌላ በኩል በዓለም አቀፍ ደረጃ በተከሰተው የኮሮና ቫይረስ
ወረርሽኝ ምክንያት በውጭ ሽያጭና የምንዛሪ ግኝት አፈፃጸም
ላይ ያስከተለው አሉታዊ ተጽኖ በተግዳሮትነት የሚጠቀሱ
ናቸው፡፡
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ግብርናን ማዘመን ግባችን ነው!

የኢትዮጵያ የግብርና ሥራዎች ኮርፖሬሽን (ኢግሥኮ)

ቁም ነገር
ደስተኛ ለመሆን እነዚህን ነገሮች ያስወግዱ!
ሁላችንም ደስተኛ መሆንን አንጠላም፡፡ ነገር ግን ደስተኛ መሆን ብንፈልግም ጥናቶች
እንደሚያመለክቱት በህይወታችን ደስተኛ ሆነን የምናሳልፈው 30 በመቶ ሲሆን፣ 40
በመቶ ደስተኛ ሳንሆን እና ቀሪውን 30 በመቶ ደግሞ ደስተኛም ሀዘንተኛም በማይባል
ስሜት ውስጥ ሆነን ነው የምናሳልፈው፡፡ ይህም ደስተኞች እንዳልሆንን አመላካች
ነው፡፡ ስለሆነም ምንጊዜም ደስተኛ እንዲሆኑ ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን ነገሮች
ያስወግዱ፡፡
1.ራስን አለመቀበል:- አንተ በቃ አንተ ነህ፡፡ በዚህ ምድር ላይ አምሳያ የለህም።
አንተን የሚመስል ሰው የለም፡ አንተም ማንንም አትመስልም፡፡ በዚህም ልዩ ነህ።
ይሁንና ምናልባት ከአንተ የማትወደው ነገር ሊኖር ይችላል፡፡ ይህም ደስተኛ እንዳትሆን
አድርጎህ ሊሆን ይችላል፡፡ ለምሳሌ አካላዊ ሁኔታህን ላትወደው ትችል ይሆናል፡፡ ነገር
ግን አካላዊ ሁኔታህን መለወጥ አትችልም፡፡ የሆነውን ሆነን እንድንፈጠርም ምንም
ድርሻ አልነበረንም፡፡ ስለዚህ ምንም ይሁኑ ምን የሆነውን በበጎ ወስደው እራስዎን
ይቀበሉ፡፡ ራስዎን ይውደዱ፡፡ አይጨነቁ፡፡ ለራስዎ ጥሩ ስሜት እና አመለካከት
ሲኖርዎ ደስተኛ ይሆናሉ፡፡
2.ራስዎን ከሌሎች ጋር ማወዳደር:- ራስዎን ከሌሎች ሰዎች ጋር ማወዳደሩ ምንም
አይጠቅምም ጭንቀት ከማምጣት ውጪ፡፡ ሰዎች በበርካታ ነገሮች አንድ ዓይነት
አለመሆናችንን መገንዘብ ይገባል፡፡ ራሳችንን ከሌሎች ሰዎች ጋር የምናወዳድር ከሆነ
ሀሳባችን ሌሎች ሰዎች ጋር ይሆናል፡፡ ይህም ለራሳችን ትኩረት እንዳናደርግ እና
ደስተኛ እንዳንሆን ያደርጋል፡፡
አንተ ሌላ መሆን ስለማትችል ራስህን ከሌላ ጋር አታወዳደር፡፡ ውድድራችን ከራሳችን
ጋር ይሁን፡፡ ውድድራችን ትናንት ከነበርንበት እድገት እና መሻሻል ጋር ይሁን እንጂ
ከሌሎች ሰዎች ጋር አይሁን፡፡
3.ስለ ወደፊት አብዝቶ መጨነቅ:- ነገ ከኛ ቁጥጥር ውጪ ነው፡፡ ነገ በእኛ እጅ
አይደለም፡፡ ለነገ ዛሬ መስራት እና ማቀድ ይቻላል፡፡ ነገር ግን ስለ ነገ አብዝቶ
መጨነቅ እና ሙሉ ትኩረትን ነገ ላይ ማድረግ ዛሬን እንዳንኖር እና ደስተኞች
እንዳንሆን ስለሚያደርግ ስለ ነገ ከልክ በላይ መጨነቅ አስፈላጊ አይደለም፡፡
4.ባለፈ ነገር መኖር:- ትናንት አልፏል፡፡ ትናንት ከእጃችን ወጥቷል፡፡ ትናንት
የሆነውን ነገር ተቀብሎ፣ ከትናንት ትምህርት ወስዶ ወደ ፊት መራመድ እንጂ በትናንት
መኖር አያስፈልግም፡፡ የምንኖረው ህይወት አንድ ጊዜ ብቻ በመሆኑ ዛሬን መኖር
ያስፈልጋል፡፡ ትናንት በሰራነው ስህተት ስንጸጸት የምንኖር ከሆነ የዛሬ ደስታችንን
ይነጥቀናል፡፡
5.በሌለን ነገር ላይ ከፍተኛ ትኩረት ማድረግ:- በዚህ ምድር ላይ ባለጠጎችም
እንኳን የሚፈልጉት ሁሉም ነገር የላቸውም፡፡ ገንዘብ ቢኖራቸው ጤና ሊጎድላቸው
ይችላል፡፡
ደስተኛ ለመሆን የፈለግነው ሁሉም ነገር ሊኖረን አይገባም፡፡ ስለዚህ መጀመሪያ ባለን
ነገር ደስተኛ እንሁን፡፡ በሌለን ነገር ላይ ትኩረት የምናደርግ ከሆነ ያለንን እንዘነጋለን፤
ምንም የሌለን እንዲመስለንም ያደርጋል፡፡ የፈለግነው ነገርም ላይኖረን ይችላል፡፡
ስለዚህ ባለን ነገር ላይ ደስተኛ እንሁን፡፡
ምንጭ፡- ከድረገጽ
ግብርናን ማዘመን ግባችን ነው!

የጨጓራ በሽታ አለብዎ? እንግዲያውስ
መፍትሔዎቹን እነሆ
የጨጓራ በሽታ መፍትሔ ወይም ህክምና የሚሆነው በመጀመሪያ
የጨጓራ ህመማችን ምን ዓይነት ምግቦች ስንመገብ ወይም ምን
ዓይነት ተግባሮች ስናደርግ ሊነሳብን እንደሚችል ለይ ቶ ማወቅ
ተገቢ ነው፡፡
የጨጓራ ግድግዳ መሳሳት በቀላሉ ግድግዳው ለምግብ መፍጫ
አሲዶች እንዲጋለጥ ስለሚያደርገው ለቁስለት የሚዳርግ ሲሆን
በዚህ አማካይነት የጨጓራ በሽታ ይከሰታል፡፡
የተጐዳና ስስ የጨጓራ ግድግዳ ካለዎት በጨጓራ በሽታ
የመያዝ ዕድልዎ ይጨምራል፡፡ በተጨማሪም ሌሎች የጨጓራ
በሽታ መነሻ ምክንያቶች አሉ፡፡ የጨጓራ ባክቴሪያ በመባል
የሚጠራው ኤች ፓይሎሪ አንዱ የጨጓራ በሽታ መነሻ ነው። ይህ
ባክቴሪያ የጨጓራ ግድግዳን የሚያጠቃ ሲሆን በቀላሉ ከሰው
ወደ ሰው ይተላለፋል፡፡ በተጨማሪም በተበከለ ውሃ እና ምግብ
ይተላለፋል፡፡
ሌሎች ለጨጓራ ሊያጋልጡ ከሚችሉ ምክንያቶች መካከል፦
• ከመጠን ያለፈ አልኮል መጠጣት፣
• በመደበኛ ሁኔታ የህመም ማስታገሻ መድሃኒቶች
መጠቀም፣
• ዕድሜ (የጨጓራ ግድግዳ ዕድሜ በጨመረ ቁጥር እየሳሳ
ይመጣል) ፡፡
ሌሎች ዝቅተኛ አስተዋጽኦ ያላቸው የጨጓራ ህመም መነሻ
ምክንያቶች መካከል በህመም፣ በአደጋ ወይም በቀዶ ጥገና ጊዜ
በሚፈጠር ጭንቀት፣ በቫይረስ ኢንፌክሽን እና በምግብ ስልቀጣ
ችግር ሊከሰት ይችላል፡፡
ጨጓራን በቤት ውስጥ እንዴት ልንከላከለው ወይም ልናክመው
እንችላለን?
• ሲጋራ ማጨስዎን ያቁሙ።
• ከመጠን ያለፈ አልኮል አይጠጡ።
• ካፌይን ያላቸው መጠጦችን አይጠጡ (ለምሳሌ ቡና፣
ሻይ)።
• ሲትሪክ አሲድ ያላቸውን የፍራፍሬ ጭማቂዎችን አይጠጡ
ለምሳሌ ብርቱካን፣ ሎሚ፣ ወይን ወዘተ፡፡
• ከፍተኛ የቅባት ይዘት ያላቸውን ምግቦች አይመገቡ፡፡
• በፋይበር የበለፀጉ ምግቦች ኤች ፓይሎሪ የተባለውን
የጨጓራ ባክቴሪያ ዕድገት ስለሚገቱ በጣም ጠቃሚ
ናቸው፡፡ ከነዚህ ምግቦች መካከል ቀይ ሽንኩርት፣ ነጭ
ሽንኩርት፣ አበባ ጐመን፣ የምግብ ማጣፈጫ ተክል፣
ጦስኝ፣ ሽምብራ እና አንዳንድ የሻይ ዓይነቶች ይጠቀሳሉ፡፡
መልካም ጤንነት!
ምንጭ፡- ኢትዮ ጤና የፌስቡክ ገጽ
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እንግዳ
ጥናቶች እንደሚጠቁሙት ምርጥ ዘር ምርትን ከ50
በመቶ በላይ ሊያሳድግ የሚችል ወሳኝ ግብዓት በመሆኑ
የግብርና ምርትና ምርታማነትን ከፍ ከሚያደርጉ
ግብዓቶች መካከል በዋነኛነት ይጠቀሳል። ከዚህ
አኳያ የምርጥ ዘር ብዜት፣ ዝግጅት እና ሥርጭት
ትልቅ ትኩረት የሚሰጠው ሥራ ተደርጎ ይወሰዳል፡፡

ኮርፖሬሽኑ ምርጥ ዘር የሚያባዛባቸው አምስት እርሻዎች ያሉት
ሲሆን፣ እነርሱም ቻግኒ፣ ጎንዴ ኢተያ፣ አርዳይታ፣ ጊቤ እና ታማሻሎ
ይባላሉ፡፡ መገኛቸውም ቻግኒ በአማራ ክልል አዊ ዞን፣ ጎንዴ ኢተያ
በኦሮሚያ አርሲ አሰላ አካባቢ፣ አርዳይታ በኦሮሚያ ምዕራብ አርሲ
ገደብ አሳሳ ወረዳ፣ ጊቤ ከወልቂጤ ከተማ በ35 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ
ታማሻሎ በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ሕዝቦች ክልል ካፋ ዞን ነው፡፡

ምርጥ ዘር በማቅረብ ረገድ የአሁኑ የኢትዮጵያ
የምርጥ ዘርና የደን ውጤቶች አቅርቦት ዘርፍ
የቀድሞው አንጋፋው የኢትዮጵያ ምርጥ ዘር ድርጅት
ድርሻ ከፍተኛ ነው፡፡

ኮርፖሬሽኑ ምርጥ ዘርን ከራሱ እርሻዎች በተጨማሪ በኮንትራት
በሰፋፊ እርሻዎች እና በአርሶ አደር ማሳ በስፋት ስለሚያባዛ በበርካታ
አካባቢዎች ምርጥ ዘር ማባዣዎች አሉት፡፡ በዋናነትም በመቀሌ፣ ሽሬ፣
አክሱም፣ ወለጋ፣ ባሌ፣ ባህርዳር እና ሌሎችም አካባቢዎች ምርጥ ዘር
በኮንትራት ያባዛል፡፡

ይህንን ግምት ውስጥ በማስገባት የዝግጅት ክፍላችን
በኢትዮጵያ የግብርና ሥራዎች ኮርፖሬሽን ስር
የሚገኘውን የዚህን ዘርፍ የ2013 በጀት ዓመት
አጠቃላይ እንቅስቃሴ እና በቀጣይ ምን ለመስራት
እንደታቀደ ከዘርፉ ሥራ አስፈጻሚ አቶ ዘነበ ወ/
ሥላሴ ጋር አጭር ቆይታ አድርጓል፡፡

የደን ውጤቶች ማምረቻ እና መሰብሰቢያ ማዕከላትም በአብዛኛው
በትግራይ፣ አማራ፣ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ፣ ኦሮሚያ እና ሶማሊያ ክልሎች
ይገኛሉ፡፡ በአዳማ ከተማም ረጅም እድሜን ያስቆጠረው የዕጣን እና
ሙጫ ማዘጋጃ ማዕከል አገልግሎት በመስጠት ላይ ነው፡፡

አግሪ ቢዝነስ፡ቢዝነስ፡- የኢትዮጵያ የምርጥ ዘርና የደን
ውጤቶች አቅርቦት ዘርፍ ተግባራትን ቢገልጹልን?
አቶ ዘነበ፡ዘነበ፡- የኢትዮጵያ የግብርና ሥራዎች ኮርፖሬሽን የተቋቋመበትን
ዓላማዎች ለማሳካት የተለያዩ ተግባራትን ያከናውናል፡፡ በዚህ
መሰረት የኢትዮጵያ የምርጥ ዘርና የደን ውጤቶች አቅርቦት ዘርፍ
ከኮርፖሬሽኑ ተግባራት ተቆርሰው የተሰጡትን ሁለት ዋና ዋና ሥራዎች
ይፈጽማል፡፡
አንደኛው እና ዋናው የተለያዩ የአዝርዕት፣ አትክልት እና ፍራፍሬ ዘር
ማባዛት፣ ማዘጋጀት እና ማሰራጨት ሲሆን እንደአስፈላነቱ የቅድመ
መስራች ዝርያዎችን ከውጭ ሀገር ጭምር በማምጣት ያባዛል፤
ያዘጋጃል፤ ያሠራጫል፡፡
እንደ ሙጫ፣ ዕጣን፣ አበክድ እና ከርቤ የመሳሳሉትን የደን ውጤቶች
በግዥ መሰብሰብ፣ ማስመረት እና እሴት ጨምሮ ለሀገር ውስጥና
ለውጭ ገበያ ማቅረብም ሌላኛው ዘርፉ የሚያከናውነው ተግባር ነው፡፡
አግሪ ቢዝነስ፡ቢዝነስ፡- የኮርፖሬሽኑ የምርጥ ዘርና የደን
ውጤቶች እርሻዎች ወይም ማምረቻዎች የት የት
ይገኛሉ?
አቶ ዘነበ፡ዘነበ፡- የኮርፖሬሽኑ የምርጥ ዘር ማምረቻ እርሻዎች እና የደን
ውጤቶች መሰብሰቢያዎች ከሰሜን እስከ ደቡብ እንዲሁም ከምስራቅ
እስከ ምዕራብ የሀገሪቱ ክፍል ይገኛሉ፡፡
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፡- የኢትዮጵያ የምርጥ ዘር እና ደን
ውጤቶች አቅርቦት ዘርፍ ምርጥ ዘር በማምረት እና
በማዘጋጀት ረገድ ያለው ተሞክሮ ምን እንደሚመስል
ቢያብራሩልን?
አቶ ዘነበ፡ዘነበ፡- የኢትዮጵያ የምርጥ ዘር አቅርቦት እና የደን ውጤቶች
አቅርቦት ዘርፍ ከ40 ዓመታት በላይ ምርጥ ዘር በማምረት፣ በማዘጋጀት
እና በማሰራጨት እንዲሁም የዘር ጥራትን በማረጋገጥ ልምድ አለው፡፡
በምርጥ ዘር አቅርቦት ረገድም ከፍተኛ ልምድ ያለው በመሆኑ
ለግብርና ልማት ያለው በጎ ተጽዕኖ ተጠቃሽ ነው፡፡
በአሁኑ ወቅት ዘርፉ ልምዱን ለግል እና ለመንግሥት ምርጥ ዘር
አባዥዎች በማካፈል ላይ ይገኛል፡፡
አግሪ ቢዝነስ፡ቢዝነስ፡- ኮርፖሬሽኑ የሚያባዛቸው ሰብሎች
ብዛት እና ዓይነት ምን ይመስላል? ምን ያህሉስ
በኮርፖሬሽኑ እና በኮንትራት፣ በአርሶ አደርና
በባለሃብት እርሻ መሬት ይመረታሉ?
አቶ ዘነበ፡ዘነበ፡- ኮርፖሬሽኑ 22 የሰብል ዓይነቶችንና 69 ዝርያዎችን
በማባዛት እና በማዘጋጀት እያሰራጨ ይገኛል፡፡ በዋናነትም ቅድመ
መስራች፣ መስራች እና የተመሰከረለት የዘር ደረጃዎችን ነው እያባዛ
ያለው፡፡ ከዚህ ውስጥም አብዛኛው ወይም 68 በመቶ የሚሆነው
በሰፋፊ የመንግሥት እና ባለሀብት እርሻዎች እና በአርሶ አደር ማሳ
ላይ በኮንትራት የሚባዛ ሲሆን፣ ቀሪው 32 በመቶ ደግሞ በኮርፖሬሽኑ
የምርጥ ዘር ማባዣ እርሻ ልማቶች ይባዛል፡፡
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አግሪ
ቢዝነስ፡የጥራት ቁጥጥር
ቢያብራሩልን?

የምርጥ
ዘር
እንደሚመስል

አቶ ዘነበ፡ዘነበ፡- ምርጥ ዘር የማምረት እና የማዘጋጀት ስራ
በከፍተኛ ጥንቃቄ ነው የሚሰራው፡፡ ኮርፖሬሽኑም ለጥራት
ከፍተኛ ዋጋ ነው የሚሰጠው፡፡ በዚህም የጥራት ስራን
ለማረጋገጥ በመስክ እና በላብራቶሪ ፍተሻ ያደርጋል፡፡

“ኮርፖሬሽኑ ሌሎች

ዘር አባዥዎች
የማያባዟቸውን የሰብል
ዓይነቶች እየከሰረም
ቢሆን በማባዛት እያቀረበ
ይገኛል፡፡ ተቋሙ የልማት
ክፍተቶችን ለመሙላት
በሚል እየከሰረ አዋጭ
ያልሆኑትን ሰብሎች
እያባዛ ማቅረቡም
በምርጥ ዘር አቅርቦት
ላይ የተለየ ድርሻ
እንዲኖረው አድርጓል፡፡

"

ግብርናን ማዘመን ግባችን ነው!

ምን

ኮርፖሬሽኑ በራሱ ከሚያደርገው የጥራት ቁጥጥር
በተጨማሪ የውጪ ጥራት ተቆጣጣሪዎች ጥራቱን
ይገመግማሉ፡፡ በአጠቃላይ ዘር ተጠቃሚዎች ጋር
የሚደርሰው በውስጥና በውጭ ተቆጣጣሪዎች ጥራቱ
ተረጋግጦ ሲያልፍ ብቻ ይሆናል፡፡

አግሪ ቢዝነስ፡- ምርጥ ዘር ለተጠቃሚዎች
የሚያደርስበትን መንገድ ቢገልጹልን?
አቶ ዘነበ፡ዘነበ፡- ምርጥ ዘርን በቀጥታ አና በተዘዋዋሪ
መንገዶች ለተጠቃሚዎች እናደርሳለን፡፡ ኮርፖሬሽኑ
ካሉት 25 ቅርንጫፎች መካከል በ20ዎቹ ምርጥ ዘር
በቀጥታ እናደርሳለን፡፡
በተጨማሪም በየወረዳው ወኪሎች ያሉን በመሆኑ
በእነዚህ ወኪሎች አማካኝነት ምርጥ ዘር እናቀርባለን።
በአርሶ አደሮች የህብረት ስራ ማህበራት በኩልም
አገልግሎታችንን ተደራሽ እናደርጋለን፡፡
በግብርና ላይ የሚሰሩ ግብረ ሰናይ ድርጅቶችም ምርጥ
ዘርን ከኮርፖሬሽኑ በመግዛት ለተጠቃሚዎች ያሰራጫሉ፡፡

አግሪ ቢዝነስ፡- ኢግሥኮ በምርጥ ዘር
አቅርቦት ረገድ በሀገር አቀፍ ደረጃ ያለው
ድርሻ ምን ያህል እንደሆነ ቢገልጹልን?
አቶ ዘነበ፡ዘነበ፡- ኮርፖሬሽናችን በሀገር ደረጃ በምርጥ ዘር
አቅርቦት ከፍተኛ ድርሻ ነው ያለው፡፡ ለማሳያም በየዓመቱ
ከሚያስፈልገው የምርጥ ዘር ፍላጎት ውስጥ እስከ 30
ከመቶ የሚሆነውን ኮርፖሬሽኑ ነው እያቀረበ ያለው፡፡
በተጨማሪም ኮርፖሬሽኑ ሌሎች ዘር አባዥዎች
የማያባዟቸውን የሰብል ዓይነቶች እየከሰረም ቢሆን
በማባዛት እያቀረበ ይገኛል፡፡ ተቋሙ የልማት ክፍተቶችን
ለመሙላት በሚል እየከሰረ አዋጭ ያልሆኑትን ሰብሎች
እያባዛ ማቅረቡም በምርጥ ዘር አቅርቦት ላይ የተለየ
ድርሻ እንዲኖረው አድርጓል፡፡
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አቶ ዘነበ ወ/ሥላሴ

የኢትዮጵያ ምርጥ ዘር እና ደን ውጤቶች አቅርቦት ዘርፍ ሥራ አስፈጻሚ
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አግሪ ቢዝነስ
ቢዝነስ፡፡- የዘርፉ የ2013 በጀት ዓመት
ዕቅድ አፈጻጸም ምን ይመስላል?
አቶ ዘነበ፡ዘነበ፡- በበጀት ዓመቱ 13 ሺ 239 ሄክታር በዘር
በመሸፈን 284 ሺ 437 ኩ/ል ምርት ተገኝቷል፡፡ በደን
ውጤቶች በኩልም 2 ሺ 60 ኩ/ል በግዥ መሰብሰብ ተችሏል፡፡
በበጀት ዓመቱ በጠቅላላው የምርጥ ዘር እና የደን ውጤቶችን
በመሸጥ 725 ሚሊዮን 75 ሺ ብር ገቢ ለማግኘት ታቅዶ 739
ሚሊዮን 349 ሺ ተገኝቷል፡፡ ይህም የዕቅዱን 102 በመቶ
ነው፡፡ ካለፉት አራት ዓመት አማካይ እና ከ2012 በጀት
ዓመት አፈጻጸም ጋር ሲነፃጸር በቅደም ተከተል 69% እና 61%
እድገት አለው፡፡
የኮሮና ቫይረስ እና የጸጥታ ችግሮች በአንዳንድ አካባቢዎች
ምርት ላይ ተጽዕኖ ቢያሳድሩም የተገኘው ውጤት ግን
አበረታች ነበር፡፡
አግሪ ቢዝነስ፡ቢዝነስ፡- በቀጣይ የምርጥ ዘርና የደን
ውጤቶችን አቅርቦት ለማሳደግ ምን ታስቧል?
አቶ ዘነበ፡ዘነበ፡- በቀጣይ የምርጥ ዘር ጥራትና አቅርቦትን የበለጠ
በማሳደግ ከምርጥ ዘር አቅራቢዎች መካከል ተመራጭ እና
ቁጥር አንድ አቅራቢ መሆን እንፈልጋልን፡፡ የተሻለ ምርጥ ዘር
አቅራቢ መሆን አለብን ብለን ነው እየሠራን ያለነው፡፡
ለዚህም የራስ እርሻ ልማት ወሳኝነት ስላለው መሬቶችን
በማፈላለግ አዳዲስ የምርጥ ዘር ማባዣ እርሻ ልማቶችን
ማቋቋም በቀጣይ በትኩረት የምንሰራው ይሆናል፡፡ ከዚህ ጎን
ለጎን የነባር እርሻ መሬቶችን ምርታማነት የማሳደግ ሥራዎችን
በትኩረት እየፈጸምን በኮንትራት የምንሰራውን የዘር ብዜት
ስራ አጠናክረን እንቀጥላለን፡፡

አግሪ ቢዘነስ፡- በኮርፖሬሽኑ የምርጥ ዘር እርሻ
ልማት ጣቢያዎች የመስኖ ልማትን ለማስፋፋት
ምን እየተሰራ ነው? በዚህ ረገድ አሁን ያለውን
እንቅስቃሴ ቢያሳውቁን?
አቶ ዘነበ፡- እንደ ሀገር በዓመት ከአንድ ጊዜ በላይ ማምረት
ካልተቻለ የምግብ ፍጆታን ለማሟላትም ሆነ የግብርና ምርቶችን ወደ
ውጭ ለመላክ አዳጋች ነው፡፡ ለዚህም በመስኖ ልማት ከአንድ ጊዜ
በላይ ለማምረት እንቅስቃሴ እያደረግን እንገኛለን፡፡ በዚህ ዓመት 140
ሄክታር መሬት በመስኖ ተሸፍኗል፡፡
በአሁኑ ወቅት የመስኖ መሰረተ ልማት ባለባቸው ሰፋፊ የግለሰብ እና
መንግሥት እርሻዎች በመስኖ ለማምረት ውለታ እየተፈራረምን ሲሆን፣
በተጨማሪም የመስኖ ልማት የበለጠ ምርታማ እና አዋጭ እንዲሆን
ለማድረግ ጥናት እያካሄድን ነው፡፡

አግሪ ቢዝነስ፡መልእክት ካለ?

በመጨረሻ

የሚያስተላልፉት

አቶ ዘነበ፡ዘነበ፡- ኮርፖሬሽኑ ግዙፍ ሀብት እና በግብርናው ዘርፍ ከፍተኛ
ልምድ ያካበቱ አመራሮች እና ባለሞያዎች ያሉት ተቋም ነው፡፡
የበርካታ የእርሻ መሣሪያዎች፣ የኮንስትራክሽን ማሽነሪዎች፣ የከባድ
ተሽከርካሪዎች፣ የምርጥ ዘር ማባዣ እርሻ መሬቶች እና የሌሎችም
በርካታ ሀብት ባለቤት በመሆኑ ያለውን እሴት በአንድ አስተሳሰብ
አቀናጅተን ከሰራን እንደ ኮርፖሬሽንም እንደ ሀገርም ትልቅ አዎንታዊ
ተፅዕኖ መፍጠር እንችላለን፡፡

አግሪቢዝነስ፡- ለጥያቄዎቻችን
እናመሰግናለን፡፡
እናመሰግናለን
፡፡

ምላሽ

ስለሰጡን

አቶ ዘነበ፡ዘነበ፡- እኔም እንግዳችሁ ስላደረጋችሁኝ አመሰግናለሁ፡፡

በደን ውጤቶች በኩልም ምርቱን ከሚሰበስቡ ማህበራት
እና ከክልሎች ጋር መልካም ግንኙነት በመፍጠር ምርቱን
የምናገኝበትንና የጋራ ተጠቃሚ የምንሆንበትን አሰራር
አጠናክረን የምንቀጥል ይሆናል፡፡

ግብርናን ማዘመን ግባችን ነው!

45

የኢትዮጵያ የግብርና ሥራዎች ኮርፖሬሽን (ኢግሥኮ)

Ethiopian Agricultural Businesses Corporation
(EABC) Company Profile
Establishment of EABC
The Ethiopian Agricultural Businesses
Corporation (EABC) is established as a
federal government public enterprise
by Council of Ministers Regulation
Number 368/2015 with the authorized
capital of birr 2 billion 440 million of
which birr 610 million is paid up in cash
and in kind.
The corporation was formed by
merging five state owned Enterprises;
namely Ethiopian Seed Enterprise,
Agricultural Inputs Supply Enterprise,
Agricultural Equipment and Technical
Services Share Company, Agricultural
Mechanization Service Enterprise, and
Natural Gum Processing and Marketing
Enterprises.

providing rental services of agricultural
machineries and transport vehicles (heavy
goods vehicles), consultancy and technical
training services are among the duties and
responsibilities of the corporation.
Since its establishment in December
2015 EABC has registered a remarkable
achievement in the sector. In line with this
promising result, the corporation has also
endeavored to continue to play an important
role in modernizing agriculture, boosting
production and productivity at the national
level.
As a result, the corporation has been able
to meet its authorized capital in five years
period and this can be taken as one of an
indication of its success over the previous
years.

Currently the corporation which has
25 branches and stations in different
regions, is accountable to Public
Enterprises Holding and Administration
and managed by board of directors.

Overall, the corporation is contributing to
modernize agricultural practice and the
growth of productivity through integrated
agricultural development activities from
land preparation to warehouse.

For achieving the mission, the
corporation is supplying agricultural
inputs (improved seeds, fertilizers &
agrochemicals), reliable, modern and
high quality agricultural machineries
and
spare
parts,
construction
equipment and chemical spraying
equipment at affordable price.

Mission

Besides, importing and assembling
agricultural
equipment,
rendering
integrated agricultural mechanization
and maintenance service as well as

Vision
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Provide Agricultural inputs and technologies
that should considerably improve production
and productivity, boost modern farms and
Agro-Industries at very competitive price
to make the economic development of the
nation grow fast.

By rendering integrated agricultural inputs
and mechanization service, to be a strong
competitor in Africa by 2030.
Our Goal is to Modernize Agricultural Practice!

የኢትዮጵያ የግብርና ሥራዎች ኮርፖሬሽን (ኢግሥኮ)

Values
•
•
•
•
•
•

Loyalty
Transparency
Sincerity
Commitment
Mutual benefit
Social responsibility

Purposes of establishment
The purpose for which the Corporation
is established are:
1/ to buy from domestic and
international markets and supply
agricultural
inputs;
undertake
agricultural inputs market price
stabilization activities;
2/
to
render
agricultural
mechanization services, agricultural
and construction equipment repair
services and provide rental services
of agricultural machineries and
transport vehicles;
3/ to buy from domestic and
international markets and supply
agricultural machineries and spare
parts, construction equipment and
agro-chemicals;
4/ to provide necessary education for
the promotion of the use of modern
agricultural machineries; provide
consultancy service in handling and
use of agricultural machineries and
provide on the job technical trainings;
5/ to harvest, buy, value add to
and process natural gum, produce
other forest products, and supply to
domestic and international markets;
Our Goal is to Modernize Agricultural Practice!

6/ to undertake agricultural land development
studies and preparation of designs, agricultural
land surveying, clearing, leveling, drainage and
irrigation activities as well as other activities
related to agricultural land development;
7/ to cause undertaking of feasibility studies,
design preparation, technology selection and
negotiation, erection and commissioning of new
and expansion projects as well as for research
activities;
8/ to cause the local designing and manufacturing
of agricultural machineries and spare parts
in partnership with capable local and foreign
companies;
9/ to work in cooperation with the concerned
educational research and training institutions
in producing trained manpower in such fields,
numbers and quality as required by the sector;
10/ to undertake studies, based on direction
given to it by the Public Enterprises Holding
Administration, for the acquisition of
financial, technological and modern governance
inputs (including attracting investments or
participating in investments) that can help it to
become competitive, both locally and globally,
and profitable and implement same upon
approval;
11/ to multiply, clean and process pre-basic,
basic and certified seeds of various crops,
vegetables and fruits; where necessary import
pre-basic seeds and cause their production or
sale them; to sell byproducts;
12/ to undertake research and implement
improvements with respect to the supply of
agricultural inputs, agricultural machineries
repair, the production and marketing of
natural gum, mechanization services and
47
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related matters and thereby ensure its
competitiveness;
13/ to sell bonds, collateralize, negotiate
and sign loan agreements with local
and foreign sources in accordance with
directives issued by the Ministry of
Finance and on the basis of the guidance
of Public Enterprises Holding and
Administration;
14/ to engage in other related activities
for the attainment of its purposes.

•
•
•
•
•
•

Integrated agricultural mechanization
service
Seed cleaning service
maintenance
service
for
farm
equipment, trucks, vehicles and etc.
farm equipment and construction
machineries sales and rental service
technical training service
rental service of transport vehicles
(heavy good trucks).

EABC product and services

Human resource

Product

Currently the corporation has a total of
1,584 employees of which 1,199 are males
and 385 are females.

Improved
seeds:
The
corporation
produces and supplies 22 crop species and
69 varieties to farmers, pastoralists and
investors.
Forest products: The corporation offers
forest products like natural gum, incense,
myrrh and other for both local and foreign
markets.
Soil Fertilizer: The corporation imports
and distributes solid and liquid soil
fertilizers to customers.
Agrochemicals and chemical spraying
equipment: The corporation renders
herbicide, pesticide, and disinfectant
chemicals
with
chemical
spraying
equipment.
Agricultural equipment and spare parts:
The company provides reliable, modern
and quality agricultural machineries
and spare parts like tractor, combiner,
furrower and disc plows, tyre, inner
tubes, batteries, filters etc. It also makes
available construction machineries.
48

Services

Organizational Structure
Currently, EABC is organized into two
sectors namely Corporate Operation
Main Sector and Corporate Resource
Management Sector accountable to
the Chief Executive Officer of the
Corporation.
According to the structure of the
Corporation four sectors in head office as
well as 25 branches and stations located
in different regions of the country are
organized under Corporate Operation
Main Sector.
On the other hand there are four support
units which are led by Corporate Resource
Management Sector and the remaining
six corporate service giving units are
accountable to the CEO.

Our Goal is to Modernize Agricultural Practice!
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Our Goal is to Modernize Agricultural Practice!
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Our Goal is to Modernize Agricultural Practice!
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Our Goal is to Modernize Agricultural Practice!
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ልዩ ልዩ ስብሰባዎች እና ሥልጠናዎች
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ግብርናን ማዘመን ግባችን ነው!
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የመስክ ጉብኘት

የግብርና ሚኒስቴር ሚኒስትር አቶ ዑመር ሁሴን እና የኢግሥኮ ሥራ አመራር ቦርድ በጎንዴ ኢተያ ምርጥ ዘር ማባዣ
እርሻ ልማት ያደረጉት የመስክ ጉብኝት

የግብርና ሚኒስቴር ሚኒስትር ዴኤታ ሶፊያ ካሣ (ዶ/ር
ዶ/ር)
) በአርዳይታ ምርጥ ዘር ማባዣ እርሻ ልማት ያካሄዱት የመስክ ጉብኝት

የመንግሥት የልማት ድርጅቶች ይዞታና አስተዳደር ዋና ዳይሬክተር አቶ ሃብታሙ ኃይለሚካኤልና ከፍተኛ አመራሮች
የኮርፖሬሽኑን ዋና መስሪያ ቤት የሥራ እንቅስቃሴ ሲጎበኙ
ግብርናን ማዘመን ግባችን ነው!
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ማህበራዊ ኃላፊነት

የኢግሥኮ አመራሮችና የሠራተኛ ማህበር ተወካዮች ከቀያቸው ለተፈናቀሉ ወገኖች የምግብ እህል እርዳታ ባደረጉበት ወቅት

ደም ልገሳ

አረንጓዴ አሻራ
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ግብርናን ማዘመን ግባችን ነው!

የኢትዮጵያ የግብርና ሥራዎች ኮርፖሬሽን (ኢግሥኮ)

ልዩ የዘመን መለወጫ ፕሮግራም

ኢግሥኮ ከኢቢሲ ጋር በመተባበር በ2014 ዓ.ም ያዘጋጀው የአደስ ዓመት ልዩ ፕሮግራም
ግብርናን ማዘመን ግባችን ነው!
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ኮርፖሬሽኑ ባመቻቸው የትምህርት ዕድል በመጠቀም በ2013 ዓ.ም በአፍሪካ ቤዛ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ በአካውንቲንግ
ትምህርት በዲግሪ መርሃ ግብር እጅግ በከፍተኛ ማዕረግ (Very Great Distinction)
Distinction) ተመራቂ እና
የሜዳሊያ ተሸላሚ ወ/ሮ ውቢት ቢራ

በ2013 እና 2014 ዓ.ም የዓለም የሴቶች ቀንን (March 8
8)) ምክንያት በማድረግ በአዲስ አበባ
በተዘጋጀ የ5 ኪ.ሜ የጎዳና ላይ ሩጫ የኮርፖሬሽኑ ሴቶች ተሳትፎ
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ግብርናን ማዘመን ግባችን ነው!

ማስታወቂያ

የምስራች ለአርሶ አደሩና አርብቶ አደሩ

የኢትዮጵያ የግብርና ሥራዎች ኮርፖሬሽን (ኢግሥኮ)
በአምስት ትላልቅ ድርጅቶች ውህደት ታህሳስ 2008 ዓ.ም
የተቋቋመ የመንግሥት የልማት ድርጅት ነው።
ተቋሙ ከመሬት ዝግጅት እስከ ጎተራ የሚዘልቁ የግብርና
ሥራዎችን በማከናወን ለዘርፉ መዘመንና ለምርትና
ምርታማነት እድገት የላቀ አስተዋጽዖ ያላቸውን ምርጥ ዘር፣
ማዳበሪያ፣ አግሮኬሚካልና የኬሚካል መርጫ መሣሪያዎችን
ለተጠቃሚዎች በተመጣጣኝ ዋጋ በማቅረብ ላይ ይገኛል።
የተቀናጀ የሜካናይዜሽን አገልግሎት፣ የእርሻና የኮንስትራክሽን
መሣሪያዎችና መለዋወጫዎች ሽያጭና ኪራይ፣ የቴክኒክና
ሞያ ሥልጠና፣ የደረቅ ጭነት ትራንስፖርት፣ የተሽከርካሪዎች
ጥገና እና የዘር ብጠራ አገልግሎቶችን ለተጠቃሚዎች ተደራሽ
በማድረግም ውጤታማ መሆን ችሏል።
ወደ ተቋማችን ጎራ ሲሉ ለኢትዮጵያ የአየር ንብረትና
የመሬት አቀማመጥ ተስማሚ የሆነና ከ110 እስከ 180
የፈረስ ጉልበት ያለው ጣልያን ሰራሹን ዱዝ-ፋር (DEUTZFAHR) ትራክተር በተመጣጣኝ ዋጋ ያገኛሉ።
ሺህ አመት በበሬ፣ ሺህ አመት በጉልበት፣
አረሰ ደከመ፣ የሀገሬ ገበሬ ወዙ ፈሰሰበት፣
እስኪ በዘንድሮ በአዲሱ አመት፣
በሬውም ይታገዝ፣ ትራክተሩ መጣ እንረስበት።

ምን ይህ ብቻ! የኬሚካል ቡፌም በአይነት በአይነቱ አቅርበንልዎታል።
አረም፣ ተባይ፣ የሰብል በሽታና የመጋዘን ነፍሳትን ጥርግርግ አድርገው
የሚያጠፉ አንጀት አርስ አግሮኬሚካሎችን ኪስዎን በማይጎዳ ዋጋ
ገዝተው ውጤታማ ይሆናሉ።
ይምጡ! በአገልግሎታችን ይረካሉ፤ ይደሰታሉ።
ለበለጠ መረጃ:- ለትራክተርና ለእርሻ መሣሪያዎች መለዋወጫ
0114 - 42 34 38
እንዲሁም ለአግሮኬሚካሎች 0911- 22 36 75 ላይ ይደውሉ።
ግብርናን ማዘመን ግባችን ነው!
የኢትዮጵያ የግብርና ሥራዎች ኮርፖሬሽን (ኢግሥኮ)

የኢትዮጵያ የግብርና ሥራዎች ኮርፖሬሽን (ኢግሥኮ)
አድራሻ፡- ወደ ቃሊቲ በሚወስደው መንገድ ከሆራይዘን አዲስ ጎማ ዝቅ ብሎ አልያም ከፋፋ ምግብ አ/ማ 200
ሜትር ወደ ውስጥ ገባ ብሎ
ስልክ፡- +251-114 42 41 77/84 (ማዞሪያ)
ዋና ሥራ አስፈጻሚ ቢሮ፡- +251-114 42 26 79
ኮርፖሬት ኮሚዩኒኬሽን እና ማህበራዊ ጉዳዮች አገልግሎት፡- +251-114 42 41 25
ፋክስ፡--+251-114 42 13 12
ፋክስ፡
የመ.ሣ.ቁጥር፡- 6898
ኢ-ሜይል፡- info@ethioagri.com or ethioagribusco@gmail.com
ዌብ ሳይት፡- www.ethioagri.com
ፌስቡክ፡- Ethiopian Agricultural Businesses Corporation

