


የኢትዮጵያ የግብርና ሥራዎች ኮርፖሬሽን (ኢግሥኮ) አመሠራረት
የኢትዮጵያ የግብርና ሥራዎች ኮርፖሬሽን (ኢግሥኮ) በግብርናው ዘርፍ ከ30 አስከ 40 ዓመት ልምድ ያካበቱ አምስት ነባር 
ድርጅቶችን ማለትም የኢትዮጵያ ምርጥ ዘር ድርጅት፣ የግብርና ምርት ማሳደጊያዎች አቅራቢ ድርጅት፣ የእርሻ መሳሪያዎችና 
የቴክኒክ አገልግሎት አክሲዮን 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፡፡

ተልዕኮ

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

ራዕይ

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

እሴቶች

• ተዓማኒነት
• ግልጽነት
• ቅንነት
• ቁርጠኝነት
• የጋራ ተጠቃሚነት
• ማህበራዊ ኃላፊነት
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አግሪ ቢዝነስ
የመጽሔት ዝግጅት ክፍል

“አግሪ ቢዝነስ” በኢትዮጵያ የግብርና ሥራዎች 
ኮርፖሬሽን (ኢግሥኮ) በዓመት አንድ ጊዜ 
እየታተመ የሚሰራጭ መጽሔት ነው፡፡ 

ኮርፖሬሽኑ ከግብርና ንግድ ጋር የተያያዙ 
ሥራዎችን ስለሚያከናውን የመጽሔታችን  
ስያሜ “አግሪ ቢዝነስ” ተብሏል፡፡

በኮርፖሬት ኮሚዩኒኬሽን እና ማኅበራዊ 
ጉዳዮች አገልግሎት የተዘጋጀ

ዋና አዘጋጅ
ጋሻው አይችሉህም

አዘጋጆች 
አደራጀው ቢወጣ

ከበቡሽ ከበደ

ፎቶ ግራፍ 
ወንድይራድ መኮንን
አደራጀው ቢወጣ

ሌይአውት እና ዲዛይን
አደራጀው ቢወጣ

ወንድይራድ መኮንን

የኮምፒዩተር ጽሁፍ
ባይለየኝ አስራት



ግብርናን ማዘመን ግባችን ነው!
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የሥራ አመራር ቦርድ ሰብሳቢ መልዕክት

ግ
ብርና የሀገራችን የምጣኔ ሀብት መሰረት ሆኖ 
ቆይቷል፡፡ ዛሬም መንግሥት አጠናክሮ በቀጠለው 
የብልጽግና ጉዞ የሀገሪቷን ምጣኔ ሀብት ቀጣይነት 
ባለው ሁኔታ ለማሳደግ የ10 ዓመት የግብርና ዘርፍ 
መሪ ዕቅድ አዘጋጅቶ ለተግባራዊነቱ በቁርጠኝነት 

እየሰራ ይገኛል፡፡ ይህ በመሆኑም በአሁኑ ወቅት በምግብ እህል 
እራሳችንን ለመቻል እየተደረገ ባለው መጠነ ሰፊ እንቅስቃሴ ተስፋ 
ሰጪ ውጤቶች መታየት ጀምረዋል፡፡

በቀጣይም በመንግሥት በኩል ግብርናን በማዘመን ምርትና 
ምርታማነትን ለማሳደግ ያለው የፖለቲካ ቁርጠኝነት እንደተጠበቀ 
ሆኖ፤ ሀገራችን ኢትዮጵያ ምርትና ምርታማነትን ሊያሳድጉ የሚችሉ 
እምቅ የተፈጥሮ ሀብት፣ ተስማሚ አየር ንብረት፣ ለም መሬት፣ 
ለመስኖ ልማት የሚውል ሰፊ የውሃ ሀብትና ለሥራ ዝግጁ የሆነ 
የሰው ኃይል ያላት በመሆኑ እነዚህን እድሎች በመጠቀም በዘርፉ 
የታለመውን ግብ ማሳካት እንደሚቻል ይታመናል፡፡ ለዚህ ደግሞ 
ኩታ ገጠም ግብርናን በማጠናከር በመስኖ የበጋ ስንዴን ለማምረት 
የተጀመረው የተቀናጀ ልማት አንዱ ማሳያ ነው፡፡

የዘርፉን እድገት በማስቀጠል ረገድም ዘመናዊ የግብርና ግብዓቶችን፣ 
የእርሻ ቴክኖሎጂ አቅርቦትን እንዲሁም የተቀናጀ የግብርና 
ሜካናይዜሽን አገልግሎትን ለአርሶና አርብቶ አደሩ እንዲሁም በዘርፉ 
ለተሰማሩ ባለሃብቶችና የልማት ድርጅቶች በስፋትና በተመጣጣኝ 
ዋጋ ተደራሽ ማድረግ ይጠበቃል፡፡ ይህን ተልዕኮ እንዲያስፈጽሙ 
ኃላፊነት 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 ሲሆን፣ እስካሁን ካስመዘገበው አበረታች 
ውጤት አንጻር ራዕዩን ለማሳካት አቅሙም ሆነ ዕድሉ በእጁ ነው፡
፡ ለዚህም ስኬት ምርጥ ዘር፣ የአፈር ማዳበሪያ፣ አግሮኬሚካሎችና 
የእርሻ መሣሪያዎችን ከነመለዋወጫቸው ለተጠቃሚዎች በስፋት 
በማቅረብ እና የተቀናጀ የግብርና ሜካናይዜሽን አገልግሎትን ተደራሽ 
በማድረግ ላይ ይገኛል፡፡

በተመሳሳይ ኮርፖሬሽኑ በነባር እርሻ መሬቶች በአመት ከአንድ ጊዜ 
በላይ በማምረት ምርትና ምርታማነት ለማሳደግ ከሚያደርገው ጥረት 

ባሻገር ምርጥ ዘር በስፋት፣ በጥራትና በዓይነት ከማቅረብ 
አንጻር የዘር ማባዣ እርሻ ልማት በማይካሄድባቸው 
ክልሎች ተጨማሪ አዳዲስ የእርሻ መሬቶችን በማፈላለግ 
የልማት ተደራሽነቱን እያሰፋ ነው፡፡ 

በሌላ በኩል ተቋሙ ለካፒታል ፕሮጀክቶች በሰጠው 
ከፍተኛ ትኩረት ከእርሻ ልማቱ ጎን ለጎን የዘር ማበጠሪያና 
የሜካናይዜሽን አገልግሎት ተደራሽ ባልሆነባቸው ክልሎች 
የተቀናጀ የግብርና ግብዓት እና የሜካናይዜሽን ማዕከል 
ለማቋቋም በመንቀሳቀስ ላይ ነው፡፡ በአሁኑ ወቅትም 
በደቡብ ምእራብ ኢትዮጵያ ሕዝቦች ክልል የግብርና 
ግብዓት እና የሜካናይዜሽን ማዕከል እየገነባ ይገኛል፡፡

በቀጣይ ውጤታማነትን አስጠብቆ ለመዝለቅ እና 
የፕሮጀክት ሥራዎችን በጥራትና በጊዜ ለማጠናቀቅ 
የኮርፖሬሽኑ አመራር እንደከዚህ ቀደም ጊዜያት ሁሉ 
መላውን የተቋሙን ሠራተኞች ማስተባበር እና ከባለድርሻ 
አካላት ጋር በቅንጅት መስራት ይጠበቅበታል፡፡ ይህ ሲሆን 
መልካም አፈጻጸምን በማስቀጠል እንዲሁም ክፍተት 
የታየባቸው ሥራዎችን ወይም አገልግሎቶችን ደግሞ 
የበለጠ ትኩረት ሰጥቶ በማሻሻል ግብርናን የማዘመን 
ግብን ማሳካት ይቻላል፡፡

በአጠቃላይ የኢትዮጵያ የግብርና ሥራዎች ኮርፖሬሽን 
ከተቋቋመበት ከ2008 ዓ.ም. ጀምሮ አቅሙን እያሳደገ 
በመምጣት በቁልፍና ዐበይት ተግባራት ያስመዘገባቸው 
ተከታታይ ውጤቶች በቀጣይ የግብርናውን ዘርፍ 
ለማዘመን የወጠናቸውን የልማት ሥራዎች ማሳካት 
እንደሚችል ማሳያዎች ናቸው፡፡ 

በዚህ አጋጣሚ ለኮርፖሬሽኑ ቀጣይ ስኬት የሥራ አመራር 
ቦርድ ድጋፍና ክትትል ተጠናክሮ እንደሚቀጥል በራሴና 
በቦርዱ ስም አስታውቃለሁ፡፡ 

አመሰግናለሁ!



ግብርናን ማዘመን ግባችን ነው!

የኢትዮጵያ የግብርና ሥራዎች ኮርፖሬሽን (ኢግሥኮ)

3

ክቡር ግርማ አመንቴ (ዶ/ር) 
የኢትዮጵያ የግብርና ሥራዎች ኮርፖሬሽን የሥራ አመራር ቦርድ ሰብሳቢየኢትዮጵያ የግብርና ሥራዎች ኮርፖሬሽን የሥራ አመራር ቦርድ ሰብሳቢ



ግብርናን ማዘመን ግባችን ነው!

የኢትዮጵያ የግብርና ሥራዎች ኮርፖሬሽን (ኢግሥኮ)

4

መ
ንግሥት የሀገራችንን ኢኮኖሚ ትርጉም 
ባለው ደረጃ ለማሳደግና ሕዝባችንን 
ከድህነት ለማውጣት የኢኮኖሚያችን 
ምሶሶ ለሆነው የግብርና ልማት ከፍተኛ 
ትኩረት ሰጥቶ ርብርብ እያደረገ ይገኛል። 

በዚህ ረገድ ከለውጡ ማግሥት ጀምሮ ግብርናን ወደ ላቀ ደረጃ 
ለማሸጋገር የሚያስችሉ በርካታ ሥራዎች ተከናውነው እነሆ ተጨባጭ 
ለውጥ ማየት ተጀምሯል። ለአብነትም የግብርና ሜካናይዜሽንን 
ለማስፋፋት እየተወሰደ ያለ የፖሊሲ ድጋፍ፣ የመስኖ የበጋ የስንዴ 
ምርት ልማት እና የኩታ ገጠም እርሻን መጥቀስ ይቻላል፡፡

ለዚህ ውጤት መገኘት አንዱ ምክንያት ደግሞ የሀገሪቱ አርሶ 
አደር ከኋላ ቀር የአመራረት ዘዴ ተላቆ ወደ ዘመናዊ የአስተራረስ 
ዘዴ እንዲሸጋገር በዘርፉ እየተደረገ ያለው ሁለገብ ጥረት ነው፡፡ 
በቀጣይም መንግሥት ግብርናን በማዘመን አርሶ አደሩ ከራሱ ተርፎ 
ለገበያ በማምረት ተጠቃሚ የሚሆንበት ደረጃ ላይ እንዲደርስ እና 
ሀገሪቱም ከዘርፉ ማግኘት የሚገባትን ጥቅም እንድታገኝ ለማስቻል 
የ10 ዓመት የግብርና ዘርፍ መሪ ዕቅድ (ከ2013 – 2022 ዓ.ም.) 
ነድፎ ወደ ሥራ ገብቷል፡፡
 
ይህንን እቅድ እንዲያሳኩ ከሚጠበቁ መንግሥታዊ የልማት ድርጅቶች 
ውስጥ የግብርና ምርትና ምርታማነትን የሚያሳድጉ ቴክኖሎጂዎችን 
ለተጠቃሚዎች ተደራሽ በማድረግ በሀገር ደረጃ የምግብ ዋስትናን 
ለማረጋገጥ እየተደረገ ያለውን ርብርብ የማገዝ ዓላማ አንግቦ እየሰራ 
የሚገኘው የኢትዮጵያ የግብርና ሥራዎች ኮርፖሬሽን (ኢግሥኮ) 
ግንባር ቀደም ተጠቃሽ ነው፡፡ 

የአርሶ አደሩ አለኝታ የሆነው ኢግሥኮ በዋናነት የግብርና ምርትና 
ምርታማነትን የሚያሳድጉ ግብዓቶችን በተመጣጣኝ ዋጋ እንዲያቀርብ 
እና ዘመናዊ የአመራረት ዘዴን እንዲያስፋፋ የተቋቋመ ድርጅት 
ሲሆን፣ ይህንን ተልዕኮ ለመወጣት በመላ ሀገሪቱ 25 ቅርንጫፍ ጽ/
ቤቶች እና አምስት የምርጥ ዘር ማባዣ እርሻ ልማት ጣቢያዎችን 
አቋቁሞ እየሰራ ይገኛል፡፡

ከሚያከናውናቸው በርካታ የግብርና ሥራዎች ውስጥ አንደኛው እና 
ዋናው የተለያዩ የአዝርዕት፣ አትክልት እና ፍራፍሬ ዘር ማባዛት፣ 
ማዘጋጀት እና ማሰራጨት ሲሆን፣ ከዘር አቅርቦት አንጻርም የ26 
ሰብሎችን ከ75 በላይ ዝርያዎች ዘር በራሱ እርሻዎች፣ በኮንትራት 
የባለሃብት ሰፋፊ እርሻዎች እና በአርሶ አደር ማሳ በስፋት በማባዛት 
ለተጠቃሚዎች በማቅረብ ላይ ይገኛል፡፡ ይህም በሀገር ደረጃ 
ካለው የምርጥ ዘር ፍላጎት ውስጥ ከ30 በመቶ በላይ የሚሆነውን 
እንዲያሟላ አስችሎታል፡፡

በአንድ መስኮት የተቀናጀ አገልግሎት በመስጠት ላይ የሚገኘው 
ኮርፖሬሽኑ፣ በተቀናጀ የግብርና ግብዓትና ሜካናይዜሽን አገልግሎት 
ከመሬት ዝግጅት እስከ ጎተራ የሚዘልቁ የግብርና ሥራዎችን 
ከማከናወኑ ባሻገር ለዘርፉ መዘመንና ለምርትና ምርታማነት እድገት 
የላቀ አስተዋጽዖ ያላቸውን የግብርና ግብዓቶችን (ምርጥ ዘር፣ 
ጠጣርና ፈሳሽ ማዳበሪያና አግሮኬሚካሎች) እንዲሁም የኬሚካል 
መርጫ መሣሪያዎችን ለአርሶና አርብቶ አደሩ፣ በግብርና ዘርፍ 
ለተሰማሩ ባለሃብቶች፣ ለልማት ድርጅቶች፣ ለማኅበራት፣ ለክልሎች፣ 
ለከፍተኛ የትምህርት ተቋማትና ሌሎች ተጠቃሚዎች በተመጣጣኝ 
ዋጋ በማቅረብ ላይ ነው። 

በሌላ በኩል የእርሻና የኮንስትራክሽን መሣሪያዎችን 
ከነመለዋወጫቸው በማቅረብ፣ የደረቅ ጭነት ትራንስፖርት እና የዘር 
ብጠራ አገልግሎት በመስጠት እንዲሁም ከሽያጭ በኋላ የጥገና፣ 
የምክር፣ የቴክኒክና ሞያ ሥልጠና አገልግሎቶችን በዋና መ/ቤትና 
በ25 ቅርንጫፎች ለተጠቃሚዎች ተደራሽ በማድረግ በመንግሥት 
የተሰጠውን ተልእኮ እየተወጣ የሚገኝ የልማት ደርጅት ነው። ከዚህ 
ባሻገር የደን ውጤቶች የሆኑትን ሙጫ፣ እጣን፣ ከርቤና አበክድ 
በማምረት እና በማሰባሰብ አበጥሮ ለሀገር ውስጥ እና ለውጭ ገበያ 
ጭምር በማቅረብ በዓመት በሚሊዮን የሚቆጠር የውጭ ምንዛሪ 
ያስገኛል፡፡

የምርጥ ዘር ማባዣ እርሻ ልማት ተደራሽነትን በማስፋፋት ረገድም 
ኮርፖሬሽኑ ከቅርብ ዓመት ወዲህ አዳዲስ የእርሻ መሬት ለማግኘት 
ለክልሎች ጥያቄ በማቅረብ ላይ ሲሆን፣ እስካሁን በተደረጉ ጥረቶች 
ከደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ሕዝቦች ክልል ለምርጥ ዘር ማባዣ 
እርሻ ልማት እና ለተቀናጀ የግብርና ግብዓትና ሜካናይዜሽን ማዕከል 
ግንባታ መሬት በማግኘት ወደ ሥራ ተገብቷል፡፡

በቅርቡም ለምርጥ ዘር ማባዣ እና ወደ ውጭ ለሚላኩ ሰብሎች 
የሚውል 10 ሺህ ሄክታር ተጨማሪ የእርሻ መሬት ክልሉ እንዲሰጠው 
ጥያቄ አቅርቧል፡፡ በተመሳሳይ ኮርፖሬሽኑ በቤኒሻንጉል ጉሙዝና 
በጋምቤላ ክልሎች ያቀረበው የምርጥ ዘር ማባዣ የእርሻ ልማት 
መሬት ጥያቄም ይሁንታ አግኝቶ በአፈጻጸም ደረጃ ላይ ይገኛል፡፡

የኮርፖሬሽኑን የ2014 በጀት ዓመት የኦፕሬሽን አፈጻጸም 
በተመለከተ፣ በ2013/14 የምርት ዘመን በቅድመ መስራች፣ 
በመስራችና በተመሰከረለት የዘር ደረጃ በኮርፖሬሽኑ፣ በኮንትራት 
የባለሃብት ሰፋፊ እርሻዎች እና በአርሶ አደር ማሳዎች በድምሩ 
14,608 ሄክታር መሬት በዘር በመሸፈን 281,852 ኩንታል ምርት 
ተገኝቷል፡፡

የዋና ሥራ አስፈጻሚ መልዕክት



ግብርናን ማዘመን ግባችን ነው!
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አቶ ክፍሌ ወልደማርያም 
የኢትዮጵያ የግብርና ሥራዎች ኮርፖሬሽን ዋና ሥራ አስፈጻሚ 



ግብርናን ማዘመን ግባችን ነው!
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ከተፈጥሮ ሙጫና የደን ውጤቶች ምርት አቅርቦት አኳያም በበጀት 
ዓመቱ 4,649 ኩንታል ምርት በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገር ገበያ 
ቀርቦ 62,456,000 ብር ተገኝቷል፡፡ 

በግብርና ግብዓት አቅርቦት ረገድም ምርትና ምርታማነትን የሚያሳድጉ 
ከ62 ቢሊዮን ብር በላይ ዋጋ ያላቸውን የአፈር ማዳበሪያ፣ የሰብል 
አረምና ተባይ ማጥፊያ አግሮኬሚካሎች እና የኬሚካል መርጫ 
መሣሪያዎችን በግልጽ ጨረታ ከዓለም አቀፍ አቅራቢዎች በመግዛት 
ለተጠቃሚዎች ማቅረብ ተችሏል፡፡

በእርሻ መሣሪያዎች አቅርቦት እና በግብርና ሜካናይዜሽን አገልግሎት 
ደግሞ ከ221 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ ከ110 እስከ 180 
የፈረስ ጉልበት ያላቸው 46 ትራክተሮችን ከነተቀጽላቸው (ማረሻ፣ 
መከስከሻ፣ መስመር ማውጫ፣ ዘር መዝሪያ) እንዲሁም የትራክተር 
ጋሪዎችን ከውጭ ሀገር በማስመጣት ለተጠቃሚዎች በተመጣጣኝ 
ዋጋ ቀርቧል፡፡

ከዚህ ባሻገር 108 ሚሊዮን ብር የሚጠጋ ዋጋ ያላቸው የእርሻ 
መሣሪያዎች፣ የኮንስትራክሽን ማሽነሪዎች እና የከባድ ተሽከርካሪዎች 
ጎማ፣ ባትሪ፣ ፊልተር እና ሌሎች መለዋወጫዎች ቀርበዋል፡፡

የግብርና ሜካናይዜሽን አገልግሎትን በተመለከተም ከመሬት እና 
ማሳ ዝግጅት በተጨማሪ የምርት መሰብሰብ አገልግሎቶች በተለያዩ 
ክልሎች ለሚገኙ ማኅበራት፣ ባለሃብቶች እና የልማት ድርጅቶች 
ተደራሽ ተደርገዋል፡፡

በሌላ በኩል ኮርፖሬሽኑ በበጀት ዓመቱ ከደረቅ ጭነት አገልግሎት፣ 
ከተሽከርካሪዎች ጥገና እና ከንብረት ማስወገድ 90 ሚሊዮን ብር 
የሚጠጋ ገቢ አግኝቷል፡፡ ይህ ገቢ የተገኘው በ37 የደረቅ ጭነት 
ተሽከርካሪዎች 780 ሺህ 68 ኪ.ሜ የሚሸፍን የደረቅ ጭነት 
ትራንስፖርት አገልግሎት በመስጠት፣ የደንበኞች ተሽከርካሪዎችን 
በመጠገን እና የማያገለግሉ ንብረቶችን በማስወገድ ነው፡፡ 

ማኅበራዊ ኃላፊነትን ከመወጣት አንጻርም በ2014 በጀት ዓመት 
ኮርፖሬሽኑ ከመንግሥት ለቀረቡለት ሀገራዊ ጥሪዎች እንዲሁም 
በስሩ ያሉ የምርጥ ዘር ማባዣ እርሻ ልማት ጣቢያዎች ከሚገኙባቸው 
አካባቢዎች ለቀረቡ የድጋፍ ጥያቄዎች የ20 ሚሊዮን ብር ድጋፍ 
ያደረገ ሲሆን፣ የሥራ እድል ከማመቻቸት አኳያም ለ1,412 ዜጎች 
የሥራ ዕድል ፈጥሯል፡፡ 

ኮርፖሬሽኑ ባለፉት አመታት በስትራተጂክ ዕቅድ እየተመራ ውጤትን 
መሠረት ያደረገ የዕቅድ አፈጻጸም ምዘና ሥርዓትን የለውጥ መሣሪያ 

አድርጎ ወደ ሥራ በመግባቱ እንዲሁም በየዓመቱ የሂሳብ መግለጫ 
በIFRS ደረጃዎች መሠረት በወቅቱ በመዝጋቱና በውጭ ኦዲተር 
እንዲረጋገጥ እያደረገ በማስቀጠሉ በተሰማራበት መስክ አበረታች 
ውጤት አስመዝግቧል፡፡ ይህ በመሆኑም 2.44 ቢሊዮን ብር 
የማቋቋሚያ ካፒታሉን ማሟላት ችሏል፡፡

በቀጣይ አሁን ካለው የውጭ ምንዛሪ ተመን እንዲሁም ከጊዜ ወደ 
ጊዜ እያደገ የመጣውን የተለያዩ የምርት ማሳደጊያ ግብዓቶችና 
የእርሻ መሣሪያዎችን ፍላጎት እንዲሁም የተቀናጀ የሜካናይዜሽን 
አገልግሎት ተደራሽነትን ለማስፋት የካፒታል አቅሙን ወደ 9.76 
ቢሊዮን ብር ማሳደግ አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ የማቋቋሚያ ካፒታል 
ማሳደጊያ ፕሮጀክት ፕሮፖዛል ተዘጋጅቶ በተቋሙ የሥራ አመራር 
ቦርድ ይሁንታ ካገኘ በኋላ በመጀመሪያ ለመንግሥት የልማት 
ድርጅቶች ይዞታና አስተዳደር፤ ኋላም ለኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት 
ሆልዲንግስ ቀርቦ ምላሽ እየተጠበቀ ነው፡፡ 

በአጠቃላይ ባለፈው በጀት ዓመት የኮርፖሬሽኑ የሥራ አመራር 
ቦርድ፣ ማኔጅመንትና ሠራተኞች ተቀናጅተው በመስራታቸው የበጀት 
ዓመቱ አፈጻጸም በውጤት ተኮር አራቱ እይታዎች ሲመዘን 92.2 
በመቶኛ በመሆኑ ከፍተኛ (በጣም ጥሩ) ውጤት ማስመዝገብ 
ተችሏል፡፡ 

ይህ ውጤት ደግሞ ከታክስ በፊት ይገኛል ተብሎ የታቀደውን 
206.4 ሚሊዮን ብር ትርፍ ወደ 546.8 ሚሊዮን ብር (264.9 
በመቶ) ከፍ አድርጎታል፡፡ የተገኘው ትርፍም ከ2013 በጀት ዓመት 
ጋር ሲነጻጸር የ204 በመቶ እድገት አሳይቷል፡፡ 

በዚህ አጋጣሚ በ2014 በጀት ዓመት ኮርፖሬሽኑ ላስመዘገበው 
አበረታች ውጤት የተቋሙ የሥራ አመራር ቦርድ እና የመንግሥት 
የልማት ድርጅቶች ይዞታና አስተዳደር የቅርብ ክትትልና ድጋፍ 
ተጠቃሽ መሆኑን እየገለጽኩ፣ የላቀ ምስጋና ለማቅረብ እወዳለሁ፡፡

በተመሳሳይ የኮርፖሬሽኑ የመሰረታዊ የሠራተኛ ማኅበር፣ መላው 
የሥራ ሓላፊዎችና ሠራተኞች ለበጀት ዓመቱ ዕቅድ ስኬት 
ለተጫወታችሁት ከፍተኛ ሚና ምስጋና ሳቀርብላችሁ በቀጣይም 
የኮርፖሬሽኑን ተልእኮና ራዕይ ከግብ ለማድረስ ካለፉት ዓመታት 
በላቀ ደረጃ እንደምትሰሩ ያለኝን ተስፋ በመግለጽ ነው፡፡

ግብርናን ማዘመን ግባችን ነው! 
አመሰግናለሁ!



ግብርናን ማዘመን ግባችን ነው!

የኢትዮጵያ የግብርና ሥራዎች ኮርፖሬሽን (ኢግሥኮ)
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 የመሰረታዊ ሠራተኛ ማኅበር ሊቀመንበር መልዕክት

አቶ ብርሃኑ ደበሌ 
የኢትዮጵያ የግብርና ሥራዎች ኮርፖሬሽን  የመሰረታዊ ሠራተኛ ማኅበር ሊቀመንበር 

የ
ኢትዮጵያ የግብርና ሥራዎች ኮርፖሬሽን መሠረታዊ 
የሠራተኛ ማኅበር የኮርፖሬሽኑን ተልዕኮ እና ራዕይ 
ለማሳካት እንዲሁም የሠራተኛውን መብትና ጥቅም 
ለማስከበርና ለማስጠበቅ ከኮርፖሬሽኑ ማኔጅመንት ጋር 
በመቀናጀት የበኩሉን ድርሻ በመወጣት ላይ ይገኛል፡፡

መላው የኮርፖሬሽኑ ሠራተኞች በተሰማራችሁበት የሥራ መስክ ሁሉ 
የሚጠበቅባችሁን የሥራ ድርሻ በአግባቡ በመወጣት እና ምርትና 
ምርታማነትን በማሳደግ ባበረከታችሁት የላቀ አስተዋፅኦ እና 
ባደረጋችሁት የጋራ ርብርብ ኮርፖሬሽናችን ዛሬ የደረሰበት የተሻለ 
የዕድገት ደረጃ ላይ እንዲገኝ ምክንያት ስለሆናችሁ ልትኮሩ ይገባል፡፡ 



ግብርናን ማዘመን ግባችን ነው!

የኢትዮጵያ የግብርና ሥራዎች ኮርፖሬሽን (ኢግሥኮ)
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የኮርፖሬሽኑ የሥራ አመራር ቦርድና ማኔጅመንት የሠራተኛውን 
አንድነትና ስሜት በመጠበቅ ሁሉም ሠራተኛ በሥራው ላይ ትኩረት 
እንዲያደርግ የሰጡት ስልታዊ አመራር ለውጤቱ ማማር ያበረከተው 
አስተዋፅኦ ትልቅ ድርሻ እንዳለው ሊዘነጋ አይገባም፡፡ 

ስለሆነም አመራር ለሰጡን አካላት በማኅበሩና በመላው ሠራተኛ ስም 
ከፍ ያለ ምስጋና አቀርባለሁ፡፡ ለወደፊቱም የኮርፖሬሽኑን ቀጣይነትና 
ተወዳደሪነት በበለጠ ለማጠናከርና ለማረጋገጥ በኮርፖሬሽናችን ሥራ 
አመራር ቦርድና በማኔጅመንቱ የሚሰጥ ስትራቴጂያዊ አመራር ማኅበሩ 
በትኩረት እንደሚከታተለውና ለተግባራዊነቱም የሚጠበቅብንን 
ትብብርና ድጋፍ ለማድረግ ምንጊዜም ዝግጁ መሆናችንን ለማረጋገጥ 
እወዳለሁ፡፡

ኮርፖሬሽናችን በስትራቴጂክ እቅዱ ያስቀመጣቸውን ግብርናን የማዘመን 
ግብ ለማሳካት ሁላችንም በአዲስ የሥራ መንፈስ በመነቃቃት የተሳለጠ 
አገልግሎት መስጠትና ተግተን መስራት ይገባናል፡፡ ይህን ስናደርግ 
የበለጠ ውጤት አስመዝግበን የተሻለ ተጠቃሚ እንደምንሆን እሙን 
ነው፡፡ ለዚህ ደግሞ በዋናነት ከሠራተኛው የሚጠበቀው ዐቢይ ተግባር 
ሁሉም በተሰማራበት የሥራ መስክ እውቀቱንና ጉልበቱን ማበርከት ብቻ 
ነው፡፡

የሠራተኛውን መብትና ጥቅም ከማስከበር አንፃር ኮርፖሬሽኑና 
መሠረታዊ የሠራተኛ ማኅበራችን ከተቋቋሙበት ጊዜ ጀምሮ በኅብረት 
ስምምነቱ መሠረት ለተከታታይ አመታት ያለማቋረጥ የደመወዝ 
ጭማሪ እና ቦነስ እያገኘን የቆየን ሲሆን፣ በተለይም በአዲሱ ሶስተኛው 
የኅብረት ስምምነት ከማኔጅመንቱ ጋር በቅን ልቡና ባደረግነው ድርድር 
ስምምነቱ የተሻለ ጥቅም ለሠራተኞች ማስገኘት ችሏል፡፡ 

ሥራ አመራሩ ለአመታዊ የደመወዝ ጭማሪና ለቦነስ ክፍያ ልዩ 
ትኩረት በመስጠቱ ሠራተኛው በኅብረት ስምምነቱ መሠረት ወቅቱን 

ጠብቆ ተጠቃሚ መሆን ችሏል፡፡ ለዚህም የሥራ አመራር ቦርድ 
እና የኮርፖሬሽኑን አመራር በማኅበሩ እና በመላው የኮርፖሬሽኑ 
ሠራተኞች ስም በድጋሚ ማመስገን እፈልጋለሁ፡፡ 

መሠረታዊ ማኅበራችን በአዋጁና በኅብረት ስምምነቱ መሠረት 
የሠራተኛውን መብትና ጥቅም ለማስከበር እንዲሁም በሂደት 
የሚፈጠሩ ችግሮች ሲያጋጥሙ ከማኔጅመንቱ ጋር በሁለትዮሽ 
የጋራ ምክክርና በተናጠልም በሚደረጉ ውይይቶች ችግሮችን 
በመፍታት፤ በኮርፖሬሽኑ ውስጥ የኢንዱስትሪ ሠላም ተጠብቆ 
ለኮርፖሬሽኑ ምርትና ምርታማነት ማደግ ከፍተኛ አስተዋፅኦ 
በማድረግ ለሠራተኛው የተሻለ ጥቅም እንዲፈጠር ጉልህ ጥረት 
ሲያደርግ ቆይቷል፡፡

በቀጣይም ዘላቂነት ባለው መልኩ የሠራተኛው መብትና ጥቅማ 
ጥቅሞችን በተፈለገው መጠንና ዓይነት ለማሳደግ የምንችለው 
ሁላችንም በተመደብንበት የሥራ ቦታ ባለን ሞያና በመልካም ሥነ 
ምግባር ደንበኞቻችንን አክብረን የተቀላጠፈ አገልግሎት ስንሰጥና 
ብክነትን በማስወገድ ምርትና ምርታማነትን አሳድገን አመርቂ 
ውጤት ስናስመዘግብ ብቻ መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል፡፡

በመጨረሻም እንደከዚህ ቀደም ጊዜያት ሁሉ ከሥራ አመራር 
ቦርድና ከማኔጅመንት ጋር በጋራ በመስራት ኮርፖሬሽኑ በ2015 
በጀት ዓመት ለመፈጸም ያቀዳቸውን ሥራዎች በማሳካት እና 
የኢንዱስትሪውን ሰላም በመጠበቅ መብትና ጥቅማ ጥቅማችንን 
በማያጠራጥር መልኩ ለማረጋገጥ ተግተን እንድንሰራ በዚህ 
አጋጣሚ ጥሪዬን አቀርባለሁ፡፡

ግብርናን ማዘመን ግባችን ነው!
አመሰግናለሁ!



ግብርናን ማዘመን ግባችን ነው!

የኢትዮጵያ የግብርና ሥራዎች ኮርፖሬሽን (ኢግሥኮ)
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የኮርፖሬሽኑ የሥራ አመራር ቦርድ አባላት

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

ከብርት ወ/ሮ አቶሜ አበበ
የስትራቴጂ እና ቢዝነስ 
ዴቨሎፕመንት ንዑስ ኮሚቴ 
ሰብሳቢ እና የቦርድ አባል

ወ/ሮ ቤቴልሄም ማርቆስ
በሠራተኛ የተመረጡ የቦርድ አባል

አቶ ዳንኤል ስለሺ 
በሠራተኛ የተመረጡ የቦርድ አባል

አቶ ተንሳይ ሜጫ
የቦርድ ጸሀፊ

አቶ ኃይለእየሱስ በቀለ
የኦዲት እና ስጋት አስተዳደር ንዑስ 
ኮሚቴ ሰብሳቢ እና የቦርድ አባል

አቶ ወልደአብ ደምሴ
የቦርድ አባል

ክብርት ወ/ሮ አይናለም ንጉሴ
ምክትል የቦርድ ሰብሳቢ



ግብርናን ማዘመን ግባችን ነው!

የኢትዮጵያ የግብርና ሥራዎች ኮርፖሬሽን (ኢግሥኮ)
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የኮርፖሬሽኑ የሥራ አመራር አባላት

አቶ መንግስቱ ክፍሌ
የእርሻ መሳሪያዎችና ሜካናይዜሽን 
አገልግሎት ዘርፍ ሥራ አስፈፃሚ

አቶ ኑራሚን ሰይድ
የዋና ሥራ አስፈጻሚ ጽ/ቤት እና ሥነ 
ምግባር አገልግሎት ኃላፊ

ወ/ሮ መንበረ ኃ/ማርያም
የኮርፖሬት ፋይናንስ ሥራ አመራር ሥራ 
አስኪያጅ

አቶ ተስፋዬ አክሊሉ
የኮርፖሬት ግዥና ንብረት አስተዳደር ሥራ 
አመራር ሥራ አስኪያጅ

አቶ አሳዬ አዲሴ
የኮርፖሬት ኢንፎርሜሽንና ኮሙኒኬሽን 
ቴክኖሎጂ ሥራ አመራር ሥራ አስኪያጅ

አቶ ግስላው ቱሉ
የኮርፖሬት የጥናትና ምርምር ሥራ አመራር 
ኃላፊ

ወ/ሮ ሥነ ሕይወት ጌትነት 
የኮርፖሬት ዕቅድና የአሠራር ሥርዓት ማሻሻያ 
አገልግሎት ኃላፊ

አቶ ፈለቀ እንግዳእሸት
የኮርፖሬት ሕግ ጉዳዮች አገልግሎት ኃላፊ

አቶ አስማማው መንገሻ
የተሸከርካሪዎች አስተዳደርና ጥገና ዘርፍ ሥራ 
አስፈፃሚ

አቶ ጋሻው አይችሉህም
የኮርፖሬት ኮሚዩኒኬሽንና ማኅበራዊ ጉዳዮች 
አገልግሎት ኃላፊ

አቶ አለማየሁ ስዩም
የኮርፖሬት ኦዲትና ስጋት ሥራ አመራር 
አገልግሎት ኃላፊ

አቶ ፈለቀ ገዛኸኝ 
የኮርፖሬት ኦፕሬሽን ዐቢይ ዘርፍ ምክትል ዋና 
ሥራ አስፈፃሚ

አቶ ክፍሌ ወልደማርያም
ዋና ሥራ አስፈጻሚ

አቶ ተንሳይ ሜጫ
የኮርፖሬት የሰው ሃብት ሥራ አመራር ሥራ 
አስኪያጅ

አቶ ዘነበ ወልደሥላሴ
የኢትዮጵያ ምርጥ ዘር እና ደን ውጤቶች 
አቅርቦት ዘርፍ ሥራ አስፈጻሚ 

አቶ ሰለሞን ገብሬ
የግብርና ምርት ማሳደጊያዎች አቅርቦት ዘርፍ 
ሥራ አስፈፃሚ
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“ኮርፖሬሽኑ የበለጠ ውጤታማ እና ትርፋማ 
እንዲሆን በልዩ ሁኔታ ድጋፍ እናደርጋለን” 
የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ሆልዲንግስ ዋና ሥራ አስፈጻሚ

የኢትዮጵያ የግብርና ሥራዎች ኮርፖሬሽን የበለጠ 
ውጤታማ እና ትርፋማ እንዲሆን በልዩ ሁኔታ ድጋፍ 
እንደሚደረግለት የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት 
ሆልዲንግስ ዋና ሥራ አስፈጻሚ አስታወቁ፡፡ 

ዋና ሥራ አስፈጻሚው አቶ ማሞ እስመለዓለም ምሕረቱ 
ይህን ያስታወቁት፣ የኮርፖሬሽኑን የጎንዴ ኢተያ እና 
የአርዳይታ ምርጥ ዘር ማባዣ እርሻ ልማት ጣቢያዎች 
እንዲሁም የአሰላ እና ኮፈሌ የዘር ማዘጋጃ ማዕከሎችን 
ሐምሌ 10 ቀን 2014 ዓ.ም. በጎበኙበት ወቅት ነው፡፡ 

የሀገራችን የኢኮኖሚ መሰረት ግብርና በመሆኑ 
የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ሆልዲንግስ ዋነኛ ትኩረትም 
የግብርና ልማት ነው ያሉት አቶ ማሞ፣ ከዚህ አኳያ 
የኢትዮጵያ የግብርና ሥራዎች ኮርፖሬሽንን በልዩ ትኩረት 
የምናየው ስትራቴጂክ ተቋማችን እና መሣሪያችን ነው 
ብለዋል፡፡ 

አክለውም ኮርፖሬሽኑ ይበልጥ ውጤታማ እንዲሆን እንፈልጋለን ያሉት አቶ 
ማሞ፣ ተቋሙ ምርትና አገልግሎቱን ማስፋፋት እንዲችል ሲቋቋም የተፈቀደለት 
ካፒታል እንዲያድግና ብድር እንዲያገኝ ድጋፍ እንደሚያደርጉ ተናግረዋል። 

በኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ሆልዲንግስ ከሚተዳደሩ ኩባንያዎች መካከል 
በተለየ ሁኔታ ቅድሚያ ከሚሰጣቸው አንዱ የኢትዮጵያ የግብርና ሥራዎች 
ኮርፖሬሽን ነው ያሉት አቶ ማሞ፣ ኮርፖሬሽኑ ያቀረበው የካፒታል ማሻሻያ 
ፕሮፖዛል እየታየ መሆኑንም ተናግረዋል፡፡

በጉብኝታቸው ወቅት አቶ ማሞ በሰጡት የሥራ አቅጣጫ ኮርፖሬሽኑ ምርጥ 
ዘር ከማባዛት በተጨማሪ የምግብ እህል ማምረት ላይም ትኩረት መስጠት 
እንዳለበት አስታውቀዋል። 

ኮርፖሬሽኑ በፋይናንሻል ሪፖርት ምሳሌ የሆነ ተቋም መሆኑን የገለጹት ዋና ሥራ 
አስፈጻሚው፣ ፋይናንሻል ሪፖርት ከኢንቨስተሮች ጋር ለመስራት እና ብድር 
ለማግኘት መሰረት በመሆኑ ኮርፖሬሽኑ በዚህ ረገድ በቀጣይም ከፍተኛ ትኩረት 
ሰጥቶ እንዲሰራ አሳስበዋል።

በኮርፖሬሽኑ የአሰላ ቅርንጫፍ ጽ/ቤት ዘር ማዘጋጃ
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የኢትዮጵያ የግብርና ሥራዎች 
ኮርፖሬሽን (ኢግሥኮ) ዋና ሥራ 
አስፈጻሚ አቶ ክፍሌ ወልደማርያም 
በበኩላቸው ኮርፖሬሽኑ ሀገሪቷ 
በምግብ እህል እራሷን እንድትችል 
ለማድረግ ምርጥ ዘር በስፋት 
ለማምረት አዳዲስ ኢንቨስትመንት 
ይዞ ወደ ሥራ መግባቱን ተናግረዋል፡፡ 

በጉብኝቱ ወቅት የኢትዮጵያ 
ኢንቨስትመንት ሆልዲንግስ  እና 
የኮርፖሬሽኑ አመራሮች በአርዳይታ 
የግብርና ኮሌጅ የችግኝ ተከላ 
አከናውነዋል፡፡

የኢትዮጵያ የግብርና ሥራዎች 
ኮርፖሬሽን (ኢግሥኮ) ቀደም ብሎ 
ተጠሪነቱ ለመንግሥት የልማት 
ደርጅቶች ይዞታና አስተዳደር የነበረ 
ሲሆን፣ ከግንቦት 5/2014 ዓ.ም. 
ጀምሮ ደግሞ አዲስ በተቋቋመው 
የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት 
ሆልዲንግስ ስር እንዲተዳደር 
በመንግሥት ተወስኗል።
 

ዘር ሲመለከቱ

አቶ ማሞ እስመለዓለም ምሕረቱ 



ግብርናን ማዘመን ግባችን ነው!

የኢትዮጵያ የግብርና ሥራዎች ኮርፖሬሽን (ኢግሥኮ)

13

እንግዳችን
የመጽሔት ዝግጅት ክፍላችን ከኮርፖሬሽኑ የኦፕሬሽን ዐቢይ ዘርፍ ምክትል ዋና ሥራ አስፈጻሚ አቶ ፈለቀ ገዛኸኝ ጋር በኮርፖሬሽኑ የሥራ 
እንቅስቃሴ እና በወደፊት እቅዶች ዙሪያ ያደረገው ቆይታ እንደሚከተለው ቀርቧል፡፡

አግሪ ቢዝነስ፡-ለመግቢያ ያህል የትምህርት ዝግጅትዎንና 
የሥራ ልምድዎን ቢገልጹልን ?  

አቶ ፈለቀ፡- የትምህርት ዝግጅቴን በተመለከተ ከቀድሞው 
አለማያ የግብርና ዩኒቨርሲቲ በሰብል ልማትና ጥበቃ ቴክኖሎጂ 
በ1977 ዓ.ም. ዲፕሎማ፣ ከዩክሬን ግብርና ዩኒቨርሲቲ በ1987 
ዓ.ም. በሰብል ጥበቃና አግሮኖሚ ሳይንስ የማስተርስ ዲግሪ ያለኝ 
ሲሆን፣ በተጨማሪም ለሥራዎቼ አጋዥ የሆኑ የተለያዩ አጫጭር 
ሥልጠናዎችንም ወስጃለሁ። የስራ ልምዴን በተመለከተ በአጠቃላይ 
ከ31 ዓመት በላይ በተለያዩ መስሪያ ቤቶች ያገለገልኩ ሲሆን፣ 
የመጀመሪያ የሥራ ቦታዬ በሆነው በግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት 
ወረር ግብርና ምርምር ማዕከል በአረም ሳይንስ ዲፓርትመንት 
በቴክኒክ ረዳትነት ለአራት ዓመታት ያህል ሠርቻለሁ፡፡

የማስተርስ ዲግሪዬን ካገኘሁ በኋላ በባሌ እርሻ ልማት ድርጅት 
በሰብል ጥበቃ ኃላፊነትና በከፍተኛ የሰብል ጥበቃ ኤክስፐርትነት፤  
በአርሲ እርሻ ልማት ድርጅት በሰብል ጥበቃ ክፍል ኃላፊነት፤ በቀድሞ 
የኢትዮጵያ ምርጥ ዘር ድርጅት ከ1995 ዓ.ም ጀምሮ በዘር 
ምርት፣ ዝግጅትና ስርጭት ቡድን መሪነት፣ በከፍተኛ የሰብል ጥበቃ 
ኤክስፐርትነት፣ በዘር ምርት፣ ዝግጅትና ሥርጭት መምሪያ ኃላፊነት 
አገልግያለሁ፡፡ 

ድርጅቱ ወደ የኢትዮጵያ የግብርና ሥራዎች ኮርፖሬሽን ከተቀላቀለ 
በኋላ ደግሞ በኢትዮጵያ ምርጥ ዘር አቅርቦት ዘርፍ ሥራ አስፈጻሚነት፣ 
በኢትዮጵያ ምርጥ ዘርና የደን ውጤቶች አቅርቦት ዘርፍ ሥራ 
አስፈጻሚነት እንዲሁም በአሁኑ ወቅት የኮርፖሬት ኦፕሬሽን ዐቢይ 
ዘርፍ ምክትል ዋና ሥራ አስፈጻሚነት እያገለገልኩ እገኛለሁ፡፡  

አግሪ ቢዝነስ፡- ኮርፖሬሽኑ የግብርና ምርት ማሳደጊያ 
ግብዓቶችን እና የእርሻ መሣሪያዎችን ለተጠቃሚዎች 
ከማቅረብ እንዲሁም የሜካናይዜሽን አገልግሎትን ለአርሶ 
አደሩና ለሌሎች ተጠቃሚዎች ተደራሽ ከማድረግ አኳያ 
እያከናወነ ያለውን ሥራ ቢያብራሩልን ?
አቶ ፈለቀ፡- እንደሚታወቀው ኮርፖሬሽናችን የግብርና ምርት 
ማሳደጊያዎችን ማለትም ዘር፣ ማዳበሪያ፣  አግሮ ኬሚካሎችን 
እንዲሁም የተለያዩ የእርሻ መሣሪያዎችንና ተቀጽላዎችን 
ለተጠቃሚዎች በማቅረብና የሜካናይዜሽን አገልግሎት በመስጠት 
ከመሬት ዝግጅት ጀምሮ ምርት ተመርቶ ጎተራ እሰኪገባ ድረስ ያለውን 
ሥራ ያከናውናል፡፡ 

ከዘር አቅርቦት አንጻር የ26 ሰብሎችን ከ75 በላይ ዝርያዎችን ዘር 
የሚያቀርብ ሲሆን፣ በዚህም በሀገር ደረጃ ከሚቀርበው ከ30 በመቶ 
በላይ የሚሆነውን የምርጥ ዘር  መጠን ይሸፍናል፡፡ አዳዲስ በምርምር 
የሚለቀቁ ዝርያዎችን ፈጥኖ በመረከብም የቅድመ መስራች፣ 
መስራችና የተመሰከረለት ዘሮችን ያቀርባል፡፡ አዳዲስ ዝርያዎችንም 

የማስተዋወቅ ሥራ በመስራት ግንዛቤ ይፈጥራል፡፡ በቅርቡም 
በመንግሥት በልዩ ትኩረት እየተሰራ ያለውን የበጋ መስኖ ስንዴ ልማት 
ለመደገፍ ተስማሚ ዝርያዎችን በማባዛት ላይ ይገኛል፡፡

የጠጣር ኬሚካል አፈር ማዳበሪያን በተመለከተም ኮርፖሬሽኑ ከግብርና 
ሚኒስቴርና ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር በቅንጅት በመስራት 
የማዳበሪያ ብቸኛ አስመጪ ሆኖ እያገለገለ ይገኛል። በተጨማሪም 
ሌሎች እንደ ፈሳሽ ማዳበሪያና ባዮፈርቲላይዘር የማስገባት ሥራም 
ያከናውናል፡፡ በጸረ ተባይ ኬሚካል፣ በእንስሳት መድሃኒትና በኬሚካል 
መርጫ መሣሪያዎች አቅርቦት ላይም በሰፊው እየተንቀሳቀሰ ሲሆን፣ 
ግብዓቶቹንም በተመጣጣኝ ዋጋና በጥራት ያቀርባል፡፡ 

ግብርናውን ለማዘመን መንግሥት ካስቀመጠው የግብርና ሜካናይዜሽን 
አገልግሎትን ማስፋፋት አንጻር በሊዝ 10 ኮምባይነሮችን ባለው 
የእርሻ መሣሪያዎች ላይ በመጨመር ከ18,200 ኩንታል 
በላይ ምርት ለአርሶ አደሩ መሰብሰብ የተቻለ ሲሆን፣ ከ46 በላይ 
ትራክተሮችን ከነተቀጽላቸው በማስገባትም ለተለያዩ ክልሎች በተለይ 
ለአማራ ክልል በሽያጭ በማቅረብ አዎንታዊ አስተዋጽኦ አበርክቷል፡፡

አግሪ ቢዝነስ፡- ኮርፖሬሽኑ በሀገር ደረጃ የግብርናን ዘርፍ 
በማሳደግ ረገድ እየተጫወተ ያለውን ሚና ቢገልጹልን ?
አቶ ፈለቀ፡- ኮርፖሬሽኑ ለምርትና ምርታማነት ዕድገት ከፍተኛ 
ሚና ያላቸውን የግብርና ግብዓቶችን በማቅረብ እና ዘመናዊ የግብርና 
ሜካናይዜሽን አገልግሎት ለተጠቃሚዎች በመስጠት ዘርፉን ለማዘመን 
እየሰራ ነው፡፡ በዚህም በሀገር ደረጃ ጥራት ያለው ዘር፣ ማዳበሪያና 
ፀረ-ተባይ ኬሚካሎችን በማቅረብ ምርትና ምርታማነት እንዲያድግ 
ሰፊ አስተዋጽኦ ከማድረጉም ባሻገር  ግብዓቶቹን በተመጣጣኝ ዋጋ 
በማቅረብ የዋጋ ማረጋጋት ሥራን እየሰራ አርሶ አደሮች የተሻሻሉ 
የግብርና ግብዓቶችን እንዲጠቀሙ በማስቻሉ ምርትና ምርታማነት 
እየጨመረ እንዲመጣ ከፍተኛ ድጋፍ አድርጓል፡፡ 

በተመሳሳይ ኮርፖሬሽኑ ክፍተት ባለባቸው ቦታዎች የክልሎችን ፍላጎት 
መሠረት ያደረገ የግብዓት አቅርቦት ተደራሽ በማድረጉ፣ በዘር ብዜት 
ሥራ ከአርሶ አደሮች ጋር በቅርበት በመስራት የቴክኖሎጂ ሽግግር 
እንዲኖር በማስቻሉ፣ ለኢንዱስትሪ ግብዓትና  ለኤክስፖርት ሰብሎች 
የሚሆኑ የተለያዩ ዘሮችን (እንደ ቢራ ገብስ፣ ስንዴ፣ ሰሊጥ ወዘተ) 
ማቅረብ በመቻሉ እና የመነሻ ዘር (መስራች ዘሮችን) በስፋት 
አባዝቶ ለሌሎች ዘር አባዥ ድርጅቶች በማቅረቡ በዘር ሥርጭት 
ውስጥ የራሱን ድርሻ በመወጣት ላይ ነው፡፡ 

ከዚህ በተጨማሪ የሜካናይዜሽን አገልግሎት በመስጠትና የተለያዩ 
የእርሻ መሣሪያዎችን በማቅረብ ግብርናውን የማዘመን ሥራ በመስራቱ 
የአርሶ አደር ልጆች በትምህርትና በቢሮ ሥራ ላይ እንዲሰማሩ 
በማስቻል እና የድህረ ምርት ብክነት እንዲቀንስ በማድረግ በሀገራችን 
ግብርናን በማዘመን ረገድ ከፍተኛ ሚና እየተጫወተ ይገኛል፡፡  



ግብርናን ማዘመን ግባችን ነው!

የኢትዮጵያ የግብርና ሥራዎች ኮርፖሬሽን (ኢግሥኮ)

14

አቶ ፈለቀ ገዛኸኝ
የኮርፖሬት ኦፕሬሽን ዐቢይ ዘርፍ ምክትል ዋና ሥራ አስፈጻሚ



ግብርናን ማዘመን ግባችን ነው!

የኢትዮጵያ የግብርና ሥራዎች ኮርፖሬሽን (ኢግሥኮ)

15

አግሪ ቢዝነስ፡- ኮርፖሬሽኑ ሲቋቋም የተፈቀደለትን 
ካፒታል በማሟላቱ እንዲሁም በአሁኑ ወቅት ወደ በርካታ 
የኢንቨስትመንት ሥራዎች ለመግባትና የሜካናይዜሽን 
አገልግሎት ለማስፋፋት በማቀዱ ካፒታሉ እንዲያድግ ጥያቄ 
አቅርቧል፡፡ ካፒታሉን ማሳደጉ የሚኖረውን ፋይዳና ካፒታሉን 
የማሳደግ እንቅስቃሴው ምን ደረጃ ላይ እንደሚገኝ 
ቢገልጹልን ?
አቶ ፈለቀ፡- ኮርፖሬሽኑ ከተቋቋመበት ከ2008 ዓ.ም. ጀምሮ 
ባለፉት አምስት ዓመታት ውስጥ የተፈቀደ ካፒታሉን ወደ ተከፈለ 
ካፒታል ማለትም ወደ 2.44 ቢሊየን ብር ያሳደገ ሲሆን፣ 
ከኮርፖሬሽኑ ከሚጠበቀው ምርትና አገልግሎት አቅርቦት አንጻር 
ካፒታሉን በተከታታይ ጊዜ ማሳደጉ ተገቢነት ታምኖበት የማሻሻያ 
ጥናት ተደርጓል፡፡ የኮርፖሬሽኑን ካፒታል ማሳደግ ኮርፖሬሽኑ 
የተቋቋመበትንና የተጣለበትን ሀገራዊ ኃላፊነትን በሚገባ እንዲወጣ 
በማስቻል የግብርና ግብዓቶችንና የሜካናይዜሽን አገልግሎትን 
በማስፋፋትና በተገቢው ጥራትና በተመጣጣኝ ዋጋ በማቅረብ 
የገበያውን ክፍተት ለማሟላት ይረዳል፡፡ ይህም ለተጠቃሚዎች 
ኢኮኖሚያዊና የተለያዩ ማኅበራዊ ጠቀሜታዎችን ያስገኛል፡፡
 
ኮርፖሬሽኑ አሁን ላይ ካፒታሉን ለማሳደግ የ9.76 ቢሊየን ብር 
የካፒታል ማሳደጊያ ዝርዝር ጥናት አድርጎ ጥናቱ በየደረጃው 
በማኔጅመንት፣ በሥራ አመራር ቦርድና በመንግሥት ልማት ድርጅቶች 
ይዞታና አስተዳደር በሚገባ ከተገመገመ በኋላ ግብረ መልሶች 
ተካተውበት ለኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ሆልዲንግስ ቀርቦ እየታየ 
ይገኛል፡፡     
አግሪ ቢዝነስ፡- በ2014/15 ምርት ዘመን ማዳበሪያ 
ለማቅረብ ከፍተኛ የሆነ የዋጋ መናር ማጋጠሙ ይታወቃል፡፡ 
ከዚህ አኳያ ችግሩ እንዴት ተፈታ ?

አቶ ፈለቀ፡- በ2014/15 ምርት ዘመን በዓለም አቀፍ ደረጃ 
በነበረው የማዳበሪያ ማምረቻ ግብዓቶች መወደድና በሌሎች 
ምክንያቶች በ2013/14 ምርት ዘመን ከቀረበው የማዳበሪያ 
መግዣ ዋጋ ጋር ሲነጻጸር ከ2 እና 3 እጥፍ በላይ የጨመረበት ሁኔታ 
ተከስቷል፡፡ 

በወቅቱ ከግብርና ሚኒስቴር እና ጉዳዩ ከሚመለከታቸው አካላት 
ጋር በመወያየት የዋጋ አማራጭ ለማግኘት ጨረታዎችን በተደጋጋሚ 
በማውጣት አቅራቢዎችን ለማግኘት እና የዋጋ ድርድር ለማድረግ 
ከፍተኛ ጥረት ተደርጓል፡፡ በመጨረሻም የዋጋ ንረቱ ከፍተኛ በመሆኑ 
መንግሥት እስከ 15 ቢሊየን ብር የሚደርስ ድጎማ በማድረግ 
ማዳበሪያው ለተጠቃሚዎች እንዲቀርብ ተደርጓል፡፡ 

በተጨማሪም የተገዛው ማዳበሪያ በተቻለ መጠን በወቅቱ 
ለተጠቃሚዎች እንዲደርስ በግብርና ሚኒስቴር አስተባባሪነት 
የሚመለከታቸው አካላት በሳምንት ሶስት ቀናት የዙም ስብሰባ 
በማድረግ ግብአቱ በተሳካ ሁኔታ ወደ ሀገር ውስጥ እንዲገባና ለአርሶ 
አደሩ እንዲሰራጭ ተደርጓል፡፡ 

አግሪ ቢዝነስ፡- ኮርፖሬሽኑ ሁለተኛውን የስትራቴጂክ ዕቅድ 
ዘመን በ2017 ዓ.ም. ሲያጠናቅቅ ምን ደረጃ ላይ ይደርሳል 
ተብሎ ይጠበቃል?  ለዕቅዱ ስኬት ከወዲሁ ምን እየተሰራ 
ነው ?

አቶ ፈለቀ፡- የኮርፖሬሽኑ ሁለተኛው ስትራቴጅክ እቅድ (ከ2013-
-2017) ማጠናቀቂያ ላይ በዋና ዋና ተግባራት አንጻር ይደረስበታል 
ተብሎ የሚጠበቅን ውጤት በተመለከተ በዘር አቅርቦት 1.2 
ሚሊየን ኩንታል፣ በአፈር ማዳበሪያ አቅርቦት 95 ሚሊየን 800 ሺህ 
ኩንታል፣ በአግሮ ኬሚካል አቅርቦት 2.6 ቢሊየን ብር የሚያወጡ 
የሰብል አረምና ተባይ ማጥፊያ ኬሚካሎች አቅርቦት፣ 2.4 ቢሊየን 
ብር የሚገመቱ የእርሻ መሣሪያዎች አቅርቦት፣ 162 ሺህ ሄክታር 
የማሳ ዝግጅት ሥራ፣ 544 ሺህ ኩንታል የምርት ስብሳቦ እና 4.75 
ሚሊየን ኩንታል የማጓጓዝ አገልግሎት በመስጠት በስትራቴጂክ እቅዱ 
መጨረሻ 1.5 ቢሊየን ብር ትርፍ የማግኘት ደረጃ ላይ ይደርሳል 
ተብሎ ይጠበቃል፡፡
 
በእስከአሁኑ ሂደት በአብዛኛው የልማት ሥራዎች በእቅድና 
መጠን ከእቅድ በላይ ውጤት እየተመዘገበ ሲሆን፣ በሜካናይዜሽን 
አገልግሎትና በተፈጥሮ ሙጫ ምርት ግዥ ላይ ግን ከዕቅድ በታች 
የተመዘገበ በመሆኑ በቀጣይ ወደ ስትራቴጂክ እቅዱ ለመድረስ 
ከፍተኛ ጥረት ይደረጋል፡፡ 

አሁን ላይ ለስትራቴጂክ እቅዱ ስኬት አስፈላጊ የሆኑ የሥራ ግብዓቶችን 
በተቻለ አቅም የማሟላት፣ ተጨማሪ ቅርንጫፍ ጽ/ቤቶችን 
የማቋቋም (ለምሳሌ ታማሻሎና ቦንጋ)፣ ድርጅቱን የማስተዋወቅ፣ 
የተለያዩ የቢዝነስ ማስፋፊያ ጥናቶችን የማስጠናትና ፖርትፎሊዮን 
የማስፋት (ለምሳሌ የእንስሳት፣ የኤክስፖርት ሰብል)፣ የካፒታል 
ማሻሻያ ጥያቄን የማቅረብና የማስፈቀድ፣  የሰው ሃብት ልማት ላይ 
ትኩረት የማድረግ፣ የአሠራር ሥርዓትን የማዘመን እና የውጭ ምንዛሪ 
ግኝቶች ላይ የተለያዩ ሥራዎችን  የማከናወን ተግባራት በመፈጸም 
ላይ ናቸው፡፡ 

አግሪ ቢዝነስ፡- በሥራዎ ያጋጠመዎት አስተማሪ ወይም 
አስደሳች ነገር ካለ ቢያካፍሉን ?
አቶ ፈለቀ፡- በኮርፖሬሽኑ የሀዋሳ ቅርንጫፍ ጽ/ቤት ሥር የሚገኘው 
ሻሎ የሚባል እርሻ ለሌላ ልማት ሥራ ተፈልጎ በተወሰደብን ወቅት 
በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ሕዝቦች ክልል የታማሻሎ የምርጥ ዘር 
ማባዣ እርሻ ልማትን በምትክነት ማቋቋም መቻላችን በሥራ ዓለም 
በጣም ከተደሰትኩባቸው አጋጣሚዎች አንዱና ዋነኛው ነው፡፡  

አግሪ ቢዝነስ፡- በመጨረሻ የሚያስተላልፉት መልዕክት ካለ?
አቶ ፈለቀ፡- መላው የኮርፖሬሽናችን ሠራተኞችና የማኔጅመንት 
አባላት በጋራ በመቀናጀትና ከሌሎች የባለድርሻ አካላት ጋር በመናበብ 
ኮርፖሬሽናችን የተጣለበትን ሀገራዊ ተልዕኮ እና መንግሥታችን 
ያቀደውን ግብርና ተኮር ሥራዎችን ለማሳካት እንዲሁም ግብርናችንን 
ለማዘመን የበኩላችንን ከፍተኛ ጥረትና ርብርብ እንድናደርግና 
የኢትዮጵያን ትንሳኤ እንድናበስር የሚል መልእክቴን በዚህ አጋጣሚ 
ለማስተላለፍ እወዳለሁ፡፡



ግብርናን ማዘመን ግባችን ነው!

የኢትዮጵያ የግብርና ሥራዎች ኮርፖሬሽን (ኢግሥኮ)
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በግሉ ዘርፍና በተደራጁ ማኅበራት የማይሸፈኑ የገበያ ክፍተቶች 
ውስጥ የድርሻውን በመውሰድ ዘርፈ ብዙ ተግባራትን በማከናወን ላይ 
የሚገኘው የኢትዮጵያ የግብርና ሥራዎች ኮርፖሬሽን (ኢግሥኮ)፣ 
በግብርናው ዘርፍ ከ30 እስከ 40 ዓመት ድረስ አገልግሎት ሲሰጡ የቆዩ 
አምስት ነባር ድርጅቶችን (የኢትዮጵያ ምርጥ ዘር ድርጅት፣ የግብርና 
ምርት ማሳደጊያዎች አቅራቢ ድርጅት፣ የእርሻ መሳሪያዎችና የቴክኒክ 
አገልግሎት አክሲዮን ማኅበር፣ የግብርና ሜካናይዜሽን አገልግሎት 
ድርጅት እና የተፈጥሮ ሙጫ ምርትና ገበያ ልማት ድርጅት) በማዋሃድ 
በሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር 368/2008 መሠረት ታህሳስ 
2008 ዓ.ም የተቋቋመ መንግሥታዊ የልማት ድርጅት ነው፡፡

ኮርፖሬሽኑ ላለፉት ዓመታት በመንግሥት የልማት ድርጅቶች ይዞታና 
አስተዳደር ስር ሲተዳደር ቆይቶ፣ ከግንቦት 2014 ዓ.ም. ጀምሮ 
ተጠሪነቱ ለኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ሆልዲንግስ እንዲሆን ተደርጓል፡፡

የተቋቋመበት ዓላማም ለግብርና ምርትና ምርታማነት ዕድገት አስተዋጽዖ 
የሚያደርጉ እና ለዘመናዊ እርሻና ለአግሮ ኢንዱስትሪ መስፋፋት 
መሠረት የሚሆኑ ቴክኖሎጂዎችን እና ግብዓቶችን በተመጣጣኝ ዋጋ 
ተደራሽ በማድረግ ሀገራዊ ልማትና ዕድገትን ለማፋጠን ነው፡፡

ይህንን ተልዕኮ ከመወጣት አኳያም ዓላማ አስፈፃሚ በሆኑ አራት 
የኦፕሬሽን ዘርፎች፣ በ25 ቅርንጫፍ ጽ/ቤቶች እና በ10 ኮርፖሬት ድጋፍ 
ሰጪ የሥራ ሂደቶች በተደራጀ መዋቅር በ1,460 ቋሚና በ177 ኮንትራት 
በድምሩ በ1,637 ሠራተኞች ግብርናን ለማዘመን እየሰራ ይገኛል፡፡

ኮርፖሬሽኑ በተለያዩ ክልሎች አምስት የምርጥ ዘር ማባዣ እርሻ ልማት 
ጣቢያዎችን በማቋቋም እንዲሁም የባለሃብት ሰፋፊ እርሻዎችን እና 
የአርሶ አደር ማሳዎችን በኮንትራት በመጠቀም በቅድመ መስራች፣ 
መስራች እና የተመሰከረለት የዘር ደረጃ የ26 ሰብሎችን ከ75 በላይ 
ዝርያዎች ዘር በማባዛት ለተጠቃሚዎች እያቀረበ ነው፡፡ ይህም በሀገር 
ደረጃ ካለው የምርጥ ዘር ፍላጎት ውስጥ ከ30 በመቶ በላይ የሚሆነውን 
እንዲያሟላ አስችሎታል፡፡

በአንድ መስኮት የተቀናጀ አገልግሎት በመስጠት ላይ የሚገኘው 
ኮርፖሬሽኑ፣ በተቀናጀ የሜካናይዜሽን አገልግሎት ከመሬት ዝግጅት እስከ 
ጎተራ የሚዘልቁ የግብርና ሥራዎችን ከማከናወኑ በተጨማሪ ለዘርፉ 
መዘመንና ለምርትና ምርታማነት እድገት የላቀ አስተዋጽዖ ያላቸውን 
ምርጥ ዘር፣ የአፈር ማዳበሪያ እና አግሮኬሚካሎችን በተመጣጣኝ ዋጋ 
ለተጠቃሚዎች ያቀርባል።

በተመሳሳይ የእርሻ፣ የኮንስትራክሽንና የኬሚካል መርጫ 
መሣሪያዎችና መለዋወጫዎች አቅርቦት፣ የደረቅ ጭነት 
ትራንስፖርት እንዲሁም ከሽያጭ በኋላ የጥገና፣ የምክር፣ 
የቴክኒክና ሞያ ሥልጠና አገልግሎቶችን በዋና መ/ቤትና 
በቅርንጫፍ ጽ/ቤቶች ተደራሽ በማድረግም የተቋቋመበትን ዓላማ 
በማሳካት ላይ ይገኛል።

በሌላ በኩል የተፈጥሮ ደን ውጤቶችን (እጣን፣ ሙጫ፣ ከርቤና 
አበክድ) በመሰብሰብና በማዘጋጀት ለውጭ ገበያ በመላክ ለሀገሪቱ 
የውጪ ምንዛሪ እያስገኘ ያለ ተቋም ነው፡፡

ኮርፖሬሽኑ ባለፉት ዓመታት በመንግሥት የግብርና ዘርፍ የ10 
ዓመት መሪ ዕቅድ እና ለሁለተኛ ጊዜ ባዘጋጀው ስትራተጂክ ዕቅድ 
እየተመራ ውጤትን መሠረት ያደረገ የዕቅድ አፈጻጸም ምዘና 
ሥርዓትን የለውጥ መሣሪያ አድርጎ ወደ ሥራ በመግባቱ እንዲሁም 
በየዓመቱ የሂሳብ መግለጫ በIFRS ደረጃዎች መሠረት በወቅቱ 
በመዝጋቱና በማስቀጠሉ አበረታች ውጤት ማስመዝገብ ችሏል፡፡

ይህ በመሆኑም በመንግሥት የልማት ድርጅቶች አዋጅ ቁጥር 
25/1984 በተጣለ ግዴታ መሰረት ሲቋቋም የተፈቀደለትን 2.44 
ቢሊዮን ብር ካፒታል በአምስት ዓመት ጊዜ ውስጥ አሟልቷል፡፡

በቀጣይም አሁን ካለው የውጭ ምንዛሪ ለውጥ አንጻር፣ ከጊዜ ወደ 
ጊዜ በአቅርቦት ዋጋና በፍላጎት መጠን እያደጉ የመጡትን የተለያዩ 
የምርት ማሳደጊያ ግብዓቶችና የእርሻ መሣሪያዎችን በተሟላ 
ሁኔታ ለማቅረብ እንዲሁም የተቀናጀ የሜካናይዜሽን አገልግሎት 
ተደራሽነትን ለማስፋት የኮርፖሬሽኑን የካፒታል አቅም ማሳደግ 
አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ የማቋቋሚያ ካፒታል ማሳደጊያ ፕሮጀክት 
ፕሮፖዛል ተዘጋጅቶ በተቋሙ የሥራ አመራር ቦርድ ይሁንታ ካገኘ 
በኋላ ለኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ሆልዲንግስ ቀርቧል፡፡

በአጠቃላይ ኮርፖሬሽኑ ሥራ ላይ በቆየባቸው ስድስት ያህል 
ዓመታት የሀገሪቱን ልማት በመደገፍና ማኅበራዊ ኃላፊነትን 
በመወጣት ረገድ በርካታ ሥራዎችን ከማከናወኑም በላይ 
በኦፕሬሽን ሥራ እንቅስቃሴው በየዓመቱ ከታክስ በፊት በአማካይ 
እስከ 149 ሚሊዮን የሚደርስ ትርፍ በማስመዝገብና ራሱን 
በመቻል የሚጠበቅበትን ሀገራዊ ተልዕኮ በመወጣት ላይ ይገኛል፡፡

የኢትዮጵያ የግብርና ሥራዎች ኮርፖሬሽን 
(ኢግሥኮ) አጭር መግለጫ (ፕሮፋይል)



ግብርናን ማዘመን ግባችን ነው!

የኢትዮጵያ የግብርና ሥራዎች ኮርፖሬሽን (ኢግሥኮ)
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የአፈጻጸም ሪፖርት
በዚህ አምድ የኮርፖሬሽኑ የ2014 በጀት ዓመት የሥራ አፈጻጸም ይቀርባል፡፡

የ2014 በጀት ዓመት እቅድ አፈጻጸም
የቁልፍና እና የማሻሻያ ሥራ ተግባራት 
አፈጻጸም
የውጤት ተኮር የምዘና ሥርዓት /BSC

ለሁሉም ቡድን መሪዎች የሁለት ቀናት የዉጤት ተኮር የምዘና 
ስርዓት/BSC  ሥልጠና  የተሰጠ ሲሆን፣  በተሰጠው ሥልጠና መሰረት 
የውጤት ተኮር ዕቅድን ወደ ፈጻሚ የማውረድ ሥራ (Cascading) 
ተከናውኗል፡፡

የካይዘን ሥራ አመራር

ካይዘን በተተገበረባቸው የሥራ ቦታዎች ላይ ከሥራው ጋር ግንኙነት 
ያላቸውን ኮሚቴዎች በማቋቋም ትግበራው ቀጥሏል፡፡ ካይዘን 
በመተግበሩም  የሥራ  ጊዜን  ቆጣቢ፣ የሥራ  ቦታን  ፅዱ፣  ለአይን  ሳቢና 
ማራኪ እንዲሁም ሠራተኛው ለሥራ ተነሳሽ እንዲሆን አድርጓል፡፡ ከዚህ 
በፊት ካይዘን ባልተጀመረባቸው መጋዘኖች ላይ የምልከታ ሥራ የተሰራ 
ሲሆን፣ ከዕቃዎች ብዛትና አይነት ጋር ተያይዞ ባለሞያ የሚያስፈልገው 
በመሆኑ ዕቃዎቹን የሚያውቁ ባለሞያዎች በኮሚቴው እንዲካተቱ 
በማድረግ ኮሚቴ የማቋቋምና የድርጊት መርሃ ግብር የመቅረጽ ሥራ 
ተሰርቶ ወጪን በሚቀንስ መልኩ ከቆጠራ ጋር ለማከናወን በሂደት ላይ 
ነው፡፡

ዘመናዊ ቴክኖሎጂና የአሠራር ሥርዓት ማሻሻል

የፋይናንስ፣ የንብረትና የሰው ሃብት አስተዳደር ሥራን 
በERP የመረጃ መረብ በማደራጀትና በማከናወን እንዲሁም 
የመገልገያ መሣሪያዎችን ደረጃ  በደረጃ  በማሟላት  እና  የሰው  
ኃይልን  በሥልጠና  በማብቃት የአሠራር ሂደትን ለማዘመን 
የሚያስችል ሥራ ቀጣይነት ባለው መልኩ እየተከናወነ ሲሆን፣ 
በአብዛኛው ሥራዎች በERP እየታገዙ በመሰራት ላይ ናቸው፡፡

የአመራር አቅም ማሳደግ

ወቅታዊና ተለዋዋጭ ሁኔታዎችን በማገናዘብ ክፍተትን ለመሙላት 
እና ሥራን በእውቀትና ውጤታማነት ለመፈጸምና ለማስፈጸም አጋዥ 
የሆኑ ሥልጠናዎች Emotional Intelligence, Criti-
cal Thinking and Decision Making, Total Qual-
ity Management እና Formulating Strategy Us-
ing BSC as a Tool በሚሉ ርዕሶች ላይ ሥልጠና ተሠጥቷል፡፡

በተጨማሪም ኮርፖሬሽኑ በዕቅድ የያዛቸውን የኦፕሬሽን 
ሥራዎች በውጤታማነት መምራትና መፈጸም እንዲቻል 
የስድስት ቀናት የክዋኔ ኦዲት ሥልጠና ተሰጥቷል። ተኪ የሰው 
ኃይል ለማዘጋጀት ኮሚቴ በማቋቋም ረቂቅ መመሪያ ተዘጋጅቶ 
የቀረበ ሲሆን፣ በመቀጠል መመሪያውን በማጽደቅ ወደ ትግበራ 
የሚገባ ይሆናል፡፡

የሀብት ተመላሽና ኢንቨስትመንትን ማጠናከር

እንዲወገዱ የተወሰኑ ንብረቶችን በመለየት እና በጨረታ 
በመሸጥ 13 ሚሊዮን 138 ሺህ ብር ገቢ ማግኘት ተችሏል። 
በበጀት ዓመቱ 838 ሺህ የአሜሪካን ዶላር ከተፈጥሮ 
ሙጫ ኤክስፖርት የተገኘ ሲሆን፣ ገቢውም ብሔራዊ ባንክ 
ባስቀመጠው የአጠቃቀም ሕግ መሰረት የእርሻ መሣሪያዎችን 
ከውጭ ሀገር ለማስገባት እንዲውል ተደርጓል፡፡

የጥናትና ምርምር ሥራዎች  

የኮርፖሬሽኑን ካፒታል ለማሳደግ የተጀመረው ጥናት 
በየደረጃው ተገምግሞ በተሰጠው ግብዓት መሠረት ጥናቱ 
ዳብሮ ለመንግሥት የልማት ድርጅቶች ይዞታና አስተዳደር 
ቀርቧል። በተሰጠው ግብረ መልስ መሰረትም አስፈላጊው 
ማሻሻያ ተደርጎ ለገንዘብ ሚኒስቴር የቀረበ ሲሆን፣ 
በመቀጠልም የሚኒስቴር መ/ቤቱ የሰጠውን አስተያየት 
መሰረት በማድረግ ማስተካከያ ተደርጎ እንደገና ለሚኒስቴር 
መ/ቤቱ ተልኳል፡፡ በመጨረሻም የኮርፖሬሽኑ ተጠሪነት ወደ 
ኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ሆልዲንግስ መለወጥን ተከትሎ 
የጥናት ሰነዱ ለአዲሱ ተቋም እንዲቀርብ ተደርጓል።

የኤክስፖርት ምርቶችን አምርቶ ለውጭ ገበያ ማቅረብ 
እንዲቻል በዓለም አቀፍ ደረጃ ከፍተኛ ተፈላጊነት ያላቸውን 
የሰብል አይነቶችንና በአገር ውስጥ የአቅርቦት ክፍተት 
የሚታይባቸውን ዝርያዎች የመለየት ሥራ ተከናውኗል፡፡

የአፈር ማዳበሪያን ከአምራች ውክልና በመውሰድ በቀጥታ 
ግዥ ማስገባት የግዥ ወጭን በከፍተኛ ደረጃ እንደሚቀንስ፣ 
አርሶና አርብቶ አደሩን በዋጋ ተጠቃሚ እንደሚያደርግ እና 
የውጭ ምንዛሪ ወጭን እንደሚያድን የሚገልጽ ምክረ ሃሳብ 
ቀርቧል፡፡
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የኦፕሬሽን እቅድ አፈጻጸም
የኢትዮጵያ ምርጥ ዘር እና የደን ውጤቶች 
አቅርቦት ዘርፍ ሥራ አፈፃፀም

የኢትዮጵያ ምርጥ ዘር አቅርቦት ሥራ አፈፃፀም
ዘር ማምረት

• በቅድመ መስራች፣ በመስራችና በተመሰከረለት የዘር ደረጃ 
በኮርፖሬሽኑ እርሻዎች፣ በሰፋፊ ኮንትራት አባዥ እና በአርሶ አደር 
ማሳዎች በድምሩ 14 ሺህ 608 ሄክታር መሬት በዘር በመሸፈን 
281 ሺህ 852 ኩ/ል ምርት ተገኝቷል፡፡

• አፈጻጸሙ ከእቅዱ ጋር ሲነጻጸር በመሬት 104%፣ በምርት ደግሞ 
84% ነው፡፡

• የበጀት ዓመቱ የምርት መጠን አፈጻጸም ካለፉት ሦስት ዓመታት 
ተመሳሳይ ወቅት አማካይ ጋር ሲነጻጸር 12% እድገት ያሳየ ሲሆን፣ 
ካለፈው ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር ደግሞ የ1% ቅናሽ 
ነበረው፡፡

• አፈጻጸሙ ያነሰበት ዋና ዋና ምክንያቶች በአርዳይታ በስንዴ 
ሰብል ላይ በሽታ መከሰቱ፣ በነቀምት ቅርንጫፍ ጽ/ቤት የተዘራው 
የዘር ምርት በአካባቢው በተፈጠረው የፀጥታ ችግር ምክንያት 
አለመሰብሰቡ፣ በመቀሌ ቅርንጫፍ ጽ/ቤት ይዘራል ተብሎ በእቅድ 
የተያዘውን ዘር በፀጥታ ችግር ምክንያት መዝራት ባለመቻሉ 
እንዲሁም የተዛባ የአየር ንብረት መከሰቱ ናቸው፡፡

ዘር ግዥ

• 177 ሺህ 477 ኩ/ል ዘር በብር 496 ሚሊዮን 742 
ሺህ ግዥ ለመፈፀም ታቅዶ 111 ሺህ 621 ኩ/ል 
ዘር በብር 433 ሚሊዮን 443 ሺህ ተፈፅሟል፡፡

• ይህም አፈፃፀም የዕቅዱን በመጠን 63%፣ በዋጋ 
ደግሞ 87% ነው፡፡

• አፈጻጸሙ ካነሰበት ዋና ዋና ምክንያቶች ውስጥ 
በነቀምት እና መቀሌ ቅርንጫፍ ጽ/ቤቶች ባለው 
የጸጥታ ችግር ምክንያት ምርት መዝራት እና 
መሰብሰብ አለመቻል እንዲሁም በኮፈሌ ቅርንጫፍ 
ጽ/ቤት በኮንትራት ከተባዛው የስንዴ ምርት 50 ሺህ 
ኩንታል የሚጠጋው በውርጭ፣ በበሽታ፣ በአደገኛ 
አረምና በአውድማ ብክለት ጥራቱን ባለማሟላቱ 
ምክንያት መሰብሰብ አለመቻሉ ይጠቀሳሉ፡፡

የዘር ብቅለት 
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የኢትዮጵያ ምርጥ ዘር እና የደን ውጤቶች 
አቅርቦት ዘርፍ ሥራ አፈፃፀም

ዘር ዝግጅት

• 226 ሺህ 184 ኩ/ል ጥሬ 
ዘር በማስገባት 200 ሺህ 74 
ኩ/ል ንፁህ ዘር ለማዘጋጀት 
ታቅዶ 183 ሺህ 304 ኩ/ል 
ጥሬ ዘር በማስገባት 165 
ሺህ 287 ኩ/ል ንፁህ ዘር 
ተዘጋጅቷል፡፡

• ከላይ በተጠቀሱት በዘር 
ማምረትና በግዥ ያጋጠሙ 
ችግሮች የዘር ዝግጅት 
ከተያዘው እቅድ እንዲያንስ 
አድርጓል፡፡

ዘር ሽያጭ

• 197 ሺህ 733 ኩ/ል ዘር በብር 875 ሚሊዮን 
465 ሺህ ለመሸጥ ታቅዶ 138 ሺህ 119 ኩ/ል 
በብር 710 ሚሊዮን 266 ሺህ ተሸጧል፡፡

• ይህም አፈጻጸም በመጠን 70%፣ በዋጋ ደግሞ 
81% ነው::

• የበጀት ዓመቱ የገቢ አፈፃጸም ካለፉት ሦስት 
ዓመታት ተመሳሳይ ወቅት አማካይ እና ካለፈው 
ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር በቅደም 
ተከተል 60% እና 12% እድገት አለው፡፡

• ከላይ በተጠቀሱት በዘር ማምረትና በግዥ 
ያጋጠሙ ችግሮች የዘር ሽያጭ ከተያዘው 
እቅድ በታች እንዲሆን አድርጓል፡፡

በኮርፖሬሽኑ የአሰላ ቅርንጫፍ ጽ/ቤት ዘር ማበጠሪያ 
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የተፈጥሮ ሙጫና የደን ውጤቶችን በማምረትና በግዥ ማሰባሰብ
• 5 ሺህ 150 ኩ/ል በብር 58 ሚሊዮን 745 ሺህ በማምረትና በግዥ 

ለማሰባሰብ ታቅዶ 506 ኩ/ል በብር 15 ሚሊዮን 485 ሺህ ተከናውኗል።
• ክንውኑ ከዕቅዱ ጋር ሲነጻጸር በመጠን 10%፣ በዋጋ ደግሞ 26% ነው፡፡
• የበጀት ዓመቱ የምርት መጠን አፈጻጸም ካለፉት ሦስት ዓመታት አማካይ 

እና ከ2013 በጀት ዓመት ክንውን ጋር ሲነጻጸር እንደየቅደም ተከተላቸው 
90% እና 75% ቀንሷል፡፡

• አፈጻጸሙ ያነሰበት ዋና ዋና ምክንያቶች ውስጥ የተፈጥሮ ሙጫ ምርቶች 
የሚመረቱበትና በግዥ በሚሰባሰቡበት አካባቢዎች ያለው የፀጥታ ችግር፣ 
ድርቅ እንዲሁም ሕገ ወጥ ንግድ ይገኙበታል፡፡

የደን ውጤቶች ሽያጭ
• በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገር ገበያ በድምሩ 

6 ሺህ 180 ኩ/ል የተፈጥሮ ሙጫና የደን 
ውጤቶች ምርት በብር 67 ሚሊዮን 471 ሺህ 
ለመሸጥ ታቅዶ 4 ሺህ 649 ኩ/ል ምርት በብር 
61 ሚሊዮን 807 ሺህ ተከናውኗል፡፡

• ይህም በመጠን 75%፣ በዋጋ ደግሞ 92% ነው፡፡
• የበጀት ዓመቱ የገቢ አፈፃጸም ካለፉት 

ሶስት ዓመታት አማካይ እና ካለፈው ዓመት 
ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነፃጸር በቅደም ተከተል 
61% እና 58% እድገት አሳይቷል፡፡

የደን ውጤቶች አቅርቦት ሥራ አፈጻጸም

እጣን
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አጠቃላይ የምርጥ ዘር እና የደን ውጤቶች ሽያጭ አፈጻጸም

• በአጠቃላይ የምርጥ ዘር እና የተፈጥሮ ሙጫና የደን ውጤት ምርቶች ሽያጭ በማከናወን ብር 982 ሚሊዮን 931 ሺህ ገቢ ለማግኘት 
ታቅዶ፣ ብር 868 ሚሊዮን 221 ሺህ ተገኝቷል፡፡

• ይህም የእቅዱን 88 በመቶ ነው፡፡
• የበጀት ዓመቱ አፈፃጸም ካለፉት ሶስት ዓመታት አማካይ እና ካለፈው ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነፃጸር በቅደም ተከተል 58% እና 

14% እድገት አሳይቷል፡፡

ሙጫ
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የግብርና ምርት ማሳደጊያዎች አቅርቦት ዘርፍ ሥራ አፈፃፀም

የአፈር ማዳበሪያ ግዥ

ለ2014/15 ሰብል ዘመን 12 ሚሊዮን 876 ሺህ 62 
ኩንታል የአፈር ማዳበሪያ ግዥ ከተከናወነ በኋላ ወደ 
ሀገር ውስጥ ተጓጉዞ ተሰራጭቷል፡፡

በኮርፖሬሽኑ የአሰላ ቅርንጫፍ ጽ/ቤት አሰላ መጋዘን 
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የአግሮኬሚካሎች እና ሌሎች 
ግብዓቶች ግዥ

በበጀት ዓመቱ ከአንድ ቢሊዮን ብር 
በላይ ዋጋ ያላቸው አግሮኬሚካሎች፣ 
የኬሚካል መርጫ መሣሪያዎች እና 
የእንስሳት መድሃኒት ግዥ ተፈጽሟል፡፡

አግሮኬሚካል

የኬሚካል መርጫ መሣሪያ 
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የግብርና ምርት 
ማሳደጊያዎች ሽያጭ
የአፈር ማዳበሪያ

• በኮርፖሬሽኑ የግብአት መሸጫ ማዕከላት 941 ሺህ 
266 ኩንታል የአፈር ማዳበሪያ በብር 1 ቢሊዮን 
611 ሚሊዮን 930 ሺህ ለመሸጥ ታቅዶ፣ 671 ሺህ 
119 ኩንታል በብር 2 ቢሊዮን 321 ሚሊዮን 90 ሺህ 
ተሸጧል፡፡

• አፈጻጸሙ ከዕቅዱ ጋር ሲነጻጸር በመጠን 71%፣ 
በዋጋ ደግሞ 144% ነው፡፡

• የበጀት ዓመቱ ገቢ ካለፉት ሶስት ዓመታት አማካይ 
ጋር ሲነጻጸር 16% እድገት ያሳየ ሲሆን፣ ከ2013 
በጀት ዓመት ጋር ሲነፃጸር ደግሞ 11% ቅናሽ 
ታይቷል፡፡ የበጀት ዓመቱ በመጠን ክንውን ካለፉት 
ሦስት ዓመታት አማካይ እና ከ2013 በጀት ዓመት 
ጋር ሲነጻጸር በቅደም ተከተል 51% እና 60% ቅናሽ 
አሳይቷል፡፡

ፈሳሽ ማዳበሪያ
• 147 ሺህ 513 ሊትር ፈሳሽ ማዳበሪያ በብር 55 

ሚሊዮን 318 ሺህ ለመሸጥ ታቅዶ፣ 145 ሺህ 751 
ሊትር በብር 59 ሚሊዮን 788 ሺህ ተሸጧል፡፡

• አፈጻጸሙ ከዕቅድ ጋር ሲነጻጸር በመጠን 99%፣ 
በዋጋ ደግሞ 108% ነው፡፡

• የበጀት ዓመቱ ክንውን ካለፉት ሶስት ዓመታት 
አማካይ እና ካለፈው ዓመት ጋር ሲነፃጸር ከፍተኛ 
እድገት ያሳየ ሲሆን፣ ምክንያቱ ደግሞ አትክልት 
በስፋት በሚመረትባቸው አካባቢዎች እንዲሸጥ 
በመደረጉ ነው፡፡

አግሮኬሚካሎች

• 768 ሺህ 36 ሊትር ፈሳሽ እና 103 ሺህ 964 ኪሎ 
ግራም ዱቄት አግሮኬሚካል በብር 764 ሚሊዮን 
952 ሺህ ለመሸጥ ታቅዶ፣ 1 ሚሊዮን 59 ሺህ 821 
ሊትር ፈሳሽ እና 68 ሺህ 170 ኪሎ ግራም ዱቄት 
ኬሚካል በብር 1 ቢሊዮን 76 ሚሊዮን 764 ሺህ 
ተሸጧል።

• የተገኘው ገቢ ከዓመቱ ዕቅድ ጋር ሲነፃፀር 141% 
ነው፡፡

የእንስሳት መድሃኒት

በበጀት ዓመቱ ብር 15 ሚሊዮን 55 ሺህ ዋጋ ያለው የእንስሳት 
መድሃኒት ለመሸጥ ታቅዶ፣ የብር 59 ሚሊዮን 32 ሺህ ሽያጭ 
ተከናውኗል፡፡ 

የኬሚካል መርጫ መሣሪያ

• 6 ሺህ 610 የኬሚካል መርጫ መሣሪያዎችን በብር 13 
ሚሊዮን 74 ሺህ ለመሸጥ ታቅዶ፣ 3 ሺህ 870 የመርጫ 
መሣሪያዎች በብር 7 ሚሊዮን 688 ሺህ ተሸጠዋል፡፡

• አፈጻጸሙ ከዕቅድ ጋር ሲነጻጸር በመጠንም፣ በዋጋም 59% 
ነው፡፡

• የበጀት ዓመቱ ገቢ ካለፉት ሦስት ዓመታት አማካይ እና 
ካለፈው ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነፃጸር በቅደም 
ተከተል 23% እና 66% ቅናሽ አሳይቷል፡፡

አጠቃላይ የግብዓት ማሳደጊያዎች ሽያጭ አፈጻጸም

• በአጠቃላይ በበጀት ዓመቱ ከግብዓት ሽያጭ፣ ከአገልግሎት 
ክፍያ እና ከልዩ ልዩ ገቢዎች በድምሩ ብር 2 ቢሊዮን 563 
ሚሊዮን 451 ሺህ ገቢ ለማግኘት ታቅዶ፣ ብር 3 ቢሊዮን 
600 ሚሊዮን 75 ሺህ ገቢ ተገኝቷል፡፡

• አፈጻጸሙ ከበጀት ዓመቱ ዕቅድ ጋር ሲነፃፀር 140% ነው፡፡
• የበጀት ዓመቱ ክንውን ካለፉት ሦስት ዓመታት አማካይ እና 

ከ2013 በጀት ዓመት ጋር ሲነጻጸር በቅደም ተከተል 51% 
እና 15% እድገት አለው፡፡
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የእርሻ መሣሪያዎች እና የሜካናይዜሽን 
አገልግሎት ዘርፍ የሥራ አፈጻጸም

የእርሻ መሣሪያዎች አቅርቦት

• ትራክተሮች፣ ተቀጥላ መሣሪያዎች፣ መለዋወጫዎች፣ 
ጎማዎች፣ የውስጥ ላስቲኮች፣ መዳብ፣ ፊልተር፣ ባትሪ 
እና የተለያዩ ሽያጮችን ጨምሮ ብር 257 ሚሊዮን 
788 ሺህ ገቢ ለማስገባት ታቅዶ ብር 338 ሚሊዮን 
341 ሺህ ገቢ ተገኝቷል፡፡

• አፈጻጸሙ ከዓመቱ ዕቅድ ጋር ሲነፃጸር 131% ነው፡፡
• የበጀት ዓመቱ ክንውን ካለፉት ሦስት ዓመታት 

አማካይ እና ካለፈው ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር 
ሲነፃጸር ከፍተኛ እድገት አሳይቷል፡፡

ማረሻ
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ኮርፖሬሽኑ ከአውሮፓ የሚያስመጣው 

ዜቶር ትራክተር
(ከ96-135 የፈረስ ጉልበት ያለው)
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የግብርና ሜካናይዜሽን አገልግሎት
የመሬት ማልማት ሥራዎች

• 1 ሺህ 500 ሄ/ር ምንጣሮና ስብሳቦ፣ 1 ሺህ 500 ሄ/ር የግርድፍ ድልዳሎ እና 300 ሄ/ር ንጥር ድልዳሎ ሥራዎችን በማከናወን ብር 39 
ሚሊዮን 265 ሺህ ገቢ ለማግኘት ታቅዶ፣ 485 ሄ/ር ምንጣሮና ስብሳቦ፣ 338 ሄ/ር የግርድፍ ድልዳሎ እና ሌሎች ተጨማሪ ሥራዎች 
በመስራት ብር 21 ሚሊዮን 313 ሺህ ገቢ ተገኝቷል፡፡

• ይህም የገቢ አፈጻጸም ከዕቅዱ ጋር ሲነጻጸር 54% ነው፡፡

የመሬት ዝግጅት በአርዳይታ ምርጥ ዘር ማባዣ እርሻ ልማት 
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የማሣ ዝግጅት ሥራዎች

በኦሞ ኩራዝ የስኳር ልማት ፕሮጀክት፣ በአርሶ አደሮችና ሰፋፊ እርሻ ባላቸው 
አልሚዎች ማሳ 12 ሺህ ሄ/ር እርሻ፣ 8 ሺህ 800 ሄ/ር ክስካሶ፣ 2 ሺህ ሄ/ር 
ዘር/ማዳበሪያ መበተን፣ 2 ሺህ  ሄ/ር ዘር ማልበስ እና 300 ሄ/ር መስመር 
ማውጣት ሥራዎችን በማከናወን ብር 42 ሚሊዮን 405 ሺህ ገቢ ለማግኘት ታቅዶ 
2 ሺህ 285 ሄ/ር እርሻ፣ 1 ሺህ 516 ሄ/ር ክስካሶ፣ 203 ሄ/ር ዘር/ማዳበሪያ 
መበተን፣ 198 ሄ/ር ዘር ማልበስ፣ 1 ሺህ 660 ሄ/ር መስመር ማውጣት፣ አሮጌ 
የሸንኮራ አገዳ ስር የመንቀል እና በእርሻ ውስጥ 2 ሺህ 771 ኪ/ሜ የመንገድ 
ሥራና ጠረጋ በመስራት ብር 21 ሚሊዮን 545 ሺህ ገቢ ለማግኘት ተችሏል፡፡ 
የገቢ አፈጻጸሙም ከዕቅዱ ጋር ሲነጻጸር 51% ነው፡፡

ምርት የመሰብሰብ ሥራዎች
 
219 ሺህ 440 ኩ/ል አጭዶ ውቂያ፣ 1 ሺህ ኩ/ል 
የቆሞ ውቂያ እንዲሁም 20 ሺህ ኩ/ል የበቆሎ 
ፍልፋሎ ሥራዎችን በማከናወን ብር 16 ሚሊዮን 
109 ሺህ ገቢ ለማግኘት ታቅዶ 178 ሺህ 505 ኩ/ል 
አጭዶ ውቂያ፣ 3 ሺህ 654 ኩ/ል ቆሞ ውቂያ፣ 10 
ሺህ 40 ኩ/ል የበቆሎ ፍልፋሎ እና የምርት ማጓጓዝ 
ሥራዎችን በማከናወን ብር 18 ሚሊዮን 779 ሺህ 
ወይም የዕቅዱን 117% ገቢ ሊገኝ ችሏል፡፡

በቻግኒ ምርጥ ዘር ማባዣ እርሻ ልማት የደረሰ በቆሎ ሲሰበሰብ 
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የመሣሪያዎች ኪራይ 
አገልግሎት

ከኮንስትራክሽን መሣሪያዎች እና 
ከሎቤድ ኪራይ ብር 6 ሚሊዮን 644 
ሺህ ገቢ ለማግኘት ታቅዶ፣ ብር 4 
ሚሊዮን 586 ሺህ ገቢ የተገኘ ሲሆን፣ 
ይህም የዕቅዱን 69% ነው፡፡

የኢንጂነሪንግ ምርት

የማሽን ሾፕና ብረታ ብረት ሥራዎች 
በመስራት ብር 1 ሚሊዮን 162 
ሺህ ገቢ ለማግኘት ታቅዶ፣ ብር 
811 ሺህ ገቢ የተገኘ ሲሆን፣ ይህም 
አፈጻጸሙን 70% ያደርገዋል፡፡

የእርሻና ኮንስትራክሽን መሣሪያዎች ጥገና

የእርሻ እና የኮንስትራክሽን መሣሪያዎች በውስጥ 
ለውስጥ ግብይት እና ለውጭ ደንበኞች የጥገና 
አገልግሎት በመስጠት ብር 1 ሚሊዮን 782 ሺህ ገቢ 
ለማግኘት ታቅዶ፣ ብር 441 ሺህ የተገኘ ሲሆን፣ ይህም 
የዕቅዱን 25% ነው፡፡

አፈጻጸሙ ያነሰበት ምክንያት ለጥገና አገልግሎት 
የሚያስፈልጉ የመለዋወጫ ዕቃዎችን በገበያ ላይ 
በቀላሉ ለማግኘት ባለመቻሉ የጥገና ሥራዎችን በዕቅድ 
መሠረት መፈጸም አልተቻለም፡፡

ኮርፖሬሽኑ ከአውሮፓ ያስመጣቸውን ትራክተሮች ለተጠቃሚዎች ለማስረከብ ሲያጓጉዝ
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ሥልጠና

የኮንስትራክሽንና እርሻ ማሽኖች ኦፕሬተሮች እና የከባድና 
ቀላል አሽከርካሪዎች የቴክኒክ ሥልጠና/ፈተና በመስጠት 
ብር 1 ሚሊዮን 116 ሺህ ገቢ ለማግኘት ታቅዶ፣ ብር 216 
ሺህ  ገቢ ማግኘት ተችሏል፡፡ የተገኘው የገቢ አፈጻጸም 
ከዓመቱ ዕቅድ ጋር ሲነጻጸር 19% ሲሆን፣ አፈጻጸሙ 
ያነሰበት ምክንያት የተጠቃሚዎች ፍላጎት አነስተኛ 
በመሆኑ ነው፡፡ 

አጠቃላይ የእርሻ መሣሪያዎች እና ሜካናይዜሽን 
አገልግሎት ሽያጭ አፈጻጸም

• በአጠቃላይ በበጀት ዓመቱ በእርሻ መሣሪያዎች ሽያጭ እና 
በግብርና ሜካናይዜሽን አገልግሎት ብር 369 ሚሊዮን 301 
ሺህ ገቢ ለማግኘት ታቅዶ፣ ብር 406 ሚሊዮን 727 ሺህ ገቢ 
ተገኝቷል፡፡ 

• የተገኘው የገቢ አፈጻጸም ከዓመቱ ዕቅድ ጋር ሲነጻጸር 110% 
ነው፡፡

• የበጀት ዓመቱ ክንውን ካለፉት ሦስት ዓመታት አማካይ እና 
ካለፈው ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነፃጸር እንደ የቅደም 
ተከተሉ 176% እና 210% እድገት አሳይቷል፡፡

የጥገና ማዕከል 
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የተሽከርካሪ አስተዳደር እና ጥገና ዘርፍ ሥራ 
አፈጻጸም
የተሽከርካሪዎች አስተዳደርና ሥምሪት
 
በበጀት ዓመቱ ለውስጥና ለውጭ የጭነት አገልግሎት 37 የደረቅ 
ጭነት ተሽከርካሪዎችን በማሰማራት 482 ሺህ 302 ኩ/ል (ወይም 
በአንድ ተሽከርካሪ በአማካይ 13 ሺህ 35 ኩንታል) በማጓጓዝና 
780 ሺህ 68 ኪ.ሜ (ወይም በአንድ ተሽከርካሪ በአማካይ 21 
ሺህ 83 ኪ.ሜ) ርቀት በመሸፈን ብር 86 ሚሊዮን 519 ሺህ ገቢ 
በማግኘት የዕቅዱን 166 በመቶ ማከናወን ተችሏል፡፡

የበጀት ዓመቱ የገቢ ክንውን ካለፉት ሦስት ዓመታት አማካይ እና 
ካለፈው ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነፃጸር በቅደም ተከተል 95% 
እና 81% እድገት አሳይቷል፡፡ 

የጥገና አገልግሎት

47 ሺህ 290 የአምራች ባለሞያ ሰዓት ወይም የእቅዱን 81% 
አገልግሎት በመስጠት ብር 11 ሚሊዮን 925 ሺህ ወይም የእቅዱ 
76% ገቢ ተገኝቷል፡፡

የበጀት ዓመቱ ክንውን ካለፉት ሦስት ዓመታት አማካይ ሲነጻጸር 9%  
እድገት ሲኖረው፣ ከ2013 በጀት ዓመት ጋር ሲነጻጸር 18% የዕድገት 
ቅናሽ አለው፡፡

የአገልግሎት ዘመናቸው ያበቃ ተሽከርካሪዎችንና ልዩ ልዩ 
ንብረቶችን በሽያጭ ማስወገድ

በበጀት ዓመቱ ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ የሌላቸውን ንብረቶች 
በሽያጭ በማስወገድ ብር 8 ሚሊዮን 575 ሺህ ለማግኘት 
ታቅዶ፣ ብር 13 ሚሊዮን 138 ሺህ ገቢ ተገኝቷል፡፡ 

በሽያጭ የተወገዱ ንብረቶችም አነስተኛ ተሽከርካሪና ሞተር 
ሳይክል፣ ከባድ ተሽከርካሪዎች፣ የእርሻ መሣሪያዎች፣ 
ተቀፅላዎች፣ የተለያዩ ኮምፖነንቶች፣ ፍሬሞች፣ የውሃ ፓምፕ፣ 
ኢንጅን፣ ጀነሬተር፣ የተለያዩ ቁርጥራጭ ብረታ ብረት እና ሰነድ 
ናቸው፡፡አጠቃላይ የተሽከርካሪዎች አስተዳደር እና ጥገና 
ገቢ አፈጻጸም

በበጀት ዓመቱ ውስጥ አጠቃላይ ከደረቅ ጭነት ትራንስፖርት 
አገልግሎት፣ ከመሣሪያዎችና ተሽከርካሪዎች ጥገና አገልግሎት 
እና ካገለገሉ ንብረቶች ሽያጭ በድምሩ ብር 111 ሚሊዮን 582 
ሺህ ገቢ በማግኘት የዕቅዱን 117% ማከናወን ተችሏል፡፡

የበጀት ዓመቱ ክንውን ካለፉት ሦስት ዓመታት አማካይ እና 
ካለፈው ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነፃጸር በቅደም ተከተል 
64% እና 48% እድገት አሳይቷል፡፡ 
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“ኮርፖሬሽኑ ከጨለማ እንድንላቀቅ ድጋፍ 
ስላደረገልን ከልብ እናመሰግናለን” 
የወልተኢ ከተማ ነዋሪዎች

የማኅበራዊ ኃላፊነት ተሳትፎን በማሳደግ 
በኩል የተከናወኑ ሥራዎች
ማኅበራዊ ኅላፊነትን ከመወጣት አኳያ በ2014 በጀት ዓመት ኮርፖሬሽኑ ከመግሥት ለቀረቡለት ሀገራዊ ጥሪዎች እንዲሁም በስሩ ያሉ የምርጥ 
ዘር ማባዣ እርሻ ልማት ጣቢያዎች ከሚገኙባቸው አካባቢዎች ለቀረቡ የድጋፍ ጥያቄዎች የ20 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ያደረገ ሲሆን፣ የሥራ ዕድል 
በማመቻቸት ረገድም ለ1,412 ዜጎች ጊዜያዊ፣ ኮንትራትና ቋሚ የሥራ ዕድል ፈጥሯል፡፡ 

በ2000 ዓ.ም ነበር የአርዳይታ ምርጥ ዘር ማባዣ እርሻ ልማት 
እና አርዳይታ ግብርና ኮሌጅን ተንተርሳ የተቆረቆረችው፡፡ 
አጎራባች ቀበሌዎችን ጨምሮ ከ25 ሺህ ሕዝብ በላይ መኖሪያ 
ናት፡፡ መገኛዋም በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ አርሲ ዞን ገደብ 
አሳሳ ወረዳ ነው - የወልተኢ ከተማ፡፡

ታዲያ ይህች ከተማ ከተቆረቆረች ጀምሮ የኤሌክትሪክ ኃይል  
አግኝታ አታውቅም፡፡ ማታ ማታ ጨለማ ነው የሚነግስባት፡፡ 
ይህንን የተገነዘበው የኢትዮጵያ የግብርና ሥራዎች ኮርፖሬሽን 
ለዚህች ከተማ አንድ ነገር ማድረግ አለብኝ ብሎ ተነሳ፡፡ 
መጀመሪያ በከተማዋ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ስላልነበር 
የአካባቢው ልጆች ከቤተሰቦቻችው ጋር ሆነው እንዲማሩ 
ለማድረግ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት መገንባት እንዳለበት 
ተረዳ፡፡

ይሁንና ኮርፖሬሽኑ ትምህርት ቤት ለመገንባት እንቅስቃሴ 
በጀመረበት ሰዓት የኦሮሚያ ክልል ትምህርት ቢሮ 30 ሚሊዮን 
ብር ወጭ በማድረግ የታሰበውን ት/ቤት ገነባ፡፡ በዚህም 
የከተማዋ ነዋሪዎች የትምህርት ቤት ችግር ተፈታ፡፡ ነገር ግን 
አንድ መሰረታዊ ችግር ሳይፈታ ቀጠለ የመብራት ችግር፡፡

በዚህ ጊዜ ነበር ኮርፖሬሽኑ መብራት ለማኅበራዊ እና 
ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴዎች እጅግ አስፈላጊ በመሆኑ ከተማዋን 
የመብራት ተጠቃሚ ማድረግ «ማኅበራዊ ኃላፊነቴ ነው» በሚል 
ሃሳብ የመብራት ማስገቢያ ወጪን ለመሸፈን የወሰነው፡፡ በዚህ 
መሰረት ለወልተኢ ከተማ መብራት ማስገቢያ 5 ሚሊዮን ብር 
በመለገስ የሕዝብ አጋርነቱን አረጋግጧል፡፡ ይህንን በተመለከተ 
የዝግጅት ክፍላችን በቦታው ተገኝቶ የከተማዋን ነዋሪዎች 
በማነጋገር የሚከተሉትን አስተያየቶች ተቀብሏል፡፡

«ኮርፖሬሽኑ ያደረገልንን ውለታ መቼም 
አንረሳውም» 
አቶ አደም ኢባ የወልተኢ ከተማ የሀገር ሽማግሌ
መብራት እንዲገባልን ለበርካታ ዓመታት ስንጠይቅ ኖረናል፡፡ ነገር ግን 
ማንም ጥያቄያችንን አልመለሰም፡፡ ሐምሌ 30 ቀን 2014 ዓ.ም ግን 
ታሪክ ተቀየረ፡፡ 

ታሪኩ እንዲህ ነው፤ የኢትዮጵያ የግብርና ሥራዎች ኮርፖሬሽን ከፍተኛ 
አመራሮች ለከተማዋ መብራት ማስገቢያ 5 ሚሊዮን ብር ድጋፍ 
ለማድረግ ከአዲስ አበባ ወደ አለንበት ቦታ መጡ፡፡ በዚህም ለዓመታት 
በተደጋጋሚ ስናነሳ የነበረው የመብራት ጥያቄያችን በኮርፖሬሽኑ 
አመራሮች ምላሽ ማግኘት ቻለ፡፡ ኮርፖሬሽኑ ከጨለማ ተላቀን ብርሃን 
እንድናገኝ ያደረገልንን ውለታ መቼም አንረሳውም፡፡
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«ኮርፖሬሽኑ ባደረገልን ድጋፍ ብርሃን ለማየት 
ተቃርበናል»
 ወ/ሮ ራዲያ ሀጂ የወልተኢ ከተማ ነዋሪ
መብራት የሌለው ከተማ፣ ከተማ አይባልም፡፡ መብራት ባለመኖሩ ወደ 
ኋላ ቀርታ የነበረችው ከተማችን ኮርፖሬሽኑ ባደረገልን ድጋፍ መብራት 
ለማግኘት ተቃርባለች፡፡ 

የመብራት ተጠቃሚ ስንሆን የተሻለ ከተማ  ለመፍጠር፣ ሰርቶ 
ለመለወጥና በሴቶች ላይ የሚደርሰውን የሥራ ጫና ለመቀነስ 
ያስችለናል፡፡

ኮርፖሬሽኑ ሕዝባዊ ድርጅት በመሆኑ ባደረገልን ድጋፍ የወልተኢ 
ከተማን የመብራት አገልግሎት ተጠቃሚ ለማድረግ ከፍተኛ እንቅስቃሴ 
እየተደረገ ነው፡፡ የመብራት አገልግሎት ተጠቃሚ ስንሆን ለከተማዋ 
ማኅበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ እድገት ከፍተኛ ፋይዳ ይኖረዋል፡፡ በዚህ 
አጋጣሚ ኮርፖሬሽኑ ከተማዋ መብራት እንድታገኝ ላደረገው ድጋፍ 
በከተማዋ ነዋሪዎች ስም ምስጋናዬን አቀርባለሁ፡፡

«ኮርፖሬሽኑ ከኩራዝ እንድንገላገል ላደረገልን 
ከፍተኛ ድጋፍ እናመሰግናለን»
ተማሪ ዱረቲ ሀሰን እና ተሚማ ሀቢብ
የ9ነኛ እና 10ኛ ክፍል ተማሪዎች ነን፡፡ በከተማችን መብራት ባለመኖሩ 
በኩራዝ እና ሶላር ነው የምናጠናው፡፡ በአሁኑ ወቅት ግን በኮርፖሬሽኑ 
እገዛ መብራት ለማግኘት በመቃረባችን በተለይ ከኩራዝ ጭስ 
ቶሎ ለመላቀቅ በጣም ጓጉተናል፡፡ በአጠቃላይ የተደረገልን ድጋፍ 
ትምህርታችንን በጥሩ ሁኔታ በመከታተል የተሻለ ቦታ እንድንደርስ 
ያግዘናል፡፡

«መብራት መኖሩ ለከተማዋ ማኅበራዊ 
እና ኢኮኖሚያዊ እድገት ከፍተኛ ፋይዳ 
ይኖረዋል» 
አቶ ገረሱ ጂባ የወልተኢ ከተማ 01 ቀበሌ ሊቀመንበር

ኮርፖሬሽኑ ለወልተኢ ከተማ መብራት ማስገቢያ ቃል የገባውን ገንዘብ ሲያስረከብ
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በበጀት ዓመቱ የተገኙ መልካም ተሞክሮዎች፣ 
ስኬቶች እና ያጋጠሙ ችግሮች
መልካም ተሞክሮዎች እና ስኬቶች

የኮርፖሬሽኑን ውጤታማነትና ቀጣይነት ለማስጠበቅ 
ከአደረጃጀት፣ ከአሠራር ሥርዓት፣ ከሰው ሀብት ልማት እና 
ከሀብት አስተዳደር አንፃር በበጀት ዓመቱ የተገኙ መልካም 
ተሞክሮዎች እና  ዋነኛ ስኬቶች የሚከተሉት ናቸው፡፡ 

ሀ. ድርጅቱን በማስተዋወቅ ገጽታን መገንባት እና 
አዳዲስ ደንበኞችን ማፍራትና ሽያጭን ማሳደግ 
መቻሉ

ኮርፖሬሽኑ የተለያዩ የተሻሻሉ የግብርና ምርት ማሳደጊያ 
ግብዓቶችን እንዲሁም ቴክኖሎጂዎችን በዘርፉ ለተሰማሩ 
አርሶ/አርብቶ አደሮች እና ባለሃብቶች በማቅረብ ዘርፉን 
በማዘመን ሀገሪቱ ለነደፈችው የግብርና ዘርፍ የልማት 
ዕቅድ ተፈጻሚነት የድርሻውን ለመወጣት ያስቀመጠውን 
ግብርናን የማዘመን ግብ ለማሳካት ሚዲያን እና የተለያዩ 
የፕሮሞሽን ስልቶችን በመጠቀም ምርትና አገልግሎቶቹን 
የማስተዋወቅ ሥራ በማከናወን የተቋሙን ገጽታ ከመገንባቱ 
ባሻገር አዳዲስ ደንበኞችን ማፍራትና የሽያጭ መጠኑን 
ማሳደግ ችሏል፡፡

ለ. ተጨማሪ ቅርንጫፍ እና እርሻ ጣቢያ ማቋቋም 
መቻል

በኮርፖሬሽኑ ይዞታ ስር የነበሩ የምርጥ ዘር ማምረቻ 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 በተደረገው 
ጥረት በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ሕዝቦች ክልል በካፋ 
ዞን ልዩ ስሙ “ታማሻሎ” በሚባል ቦታ ከተገኘው 1 ሺህ 
70 ሄ/ር የእርሻ ቦታ ውስጥ 667 ሄ/ር ያህሉን ማልማትና 
በዘር መሸፈን ተችሏል፡፡

በተጨማሪ በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ሕዝቦች ክልል 
ዋና ከተማ ቦንጋ ቅርንጫፍ ጽ/ቤት መከፈቱ እና የተቀናጀ 
የግብርና ግብዓትና የሜካናይዜሽን አገልግሎት መስጫ 

ማዕከል ግንባታ እየተካሄደ መሆኑ የኮርፖሬሽኑን የተደራሽነት ወይም 
የአገልግሎት አድማስ ለማስፋት የተቻለበት እንዲሁም የማምረቻ ቦታ 
ማነቆዎችን ለመፍታት በር የከፈተ ነው፡፡

ሐ. የሥራ ማስኬጃ ጥሬ ገንዘብን በብቃት ማስተዳደር መቻል 

ኮርፖሬሽኑ ከሚያካሂደው ሰፊ የልማት እንቅስቃሴ አኳያ የሚያስፈልገውን 
ከፍተኛ የጥሬ ገንዘብ የሥራ ማስኬጃ ፍላጎት ለማሟላት አማራጭ ብድር 
ማግኘት ባይቻልም እንኳ በውስን የባንክ ኦቨር ድራፍት በመጠቀም እና 
የሥራ ማስኬጃ አስተዳደር መርሆዎችን (Working Capital Man-
agement Principles) በመከተል ማለትም በጥሬ ገንዘብ የሽያጭ 
መጠንን በከፍተኛ ሁኔታ በማሳደግ፣ ተሰብሳቢ ሂሳብን በማሰባሰብ ሥራ ላይ 
በማተኮር፣ የማምረቻ ወይም መሽጫ ዕቃና አገልግሎት ላይ ከዚህ ቀደም 
የነበሩ ጠንካራ ደንበኝነቶችን በማጠናከር፣ በዱቤ በመቀበል ወዲያወኑ 
ሽጦ በመክፈል፣ የተገኘን ጥሬ ገንዘብ ከአስተዳደራዊ ይልቅ ለኦፕሬሽንና 
ከፍተኛ የስጋት አካባቢዎች ቅድሚያ በመስጠት እንዲሁም የጥሬ ገንዘብ 
ፍሰትና የኦፕሬሽን ሥራዎችን ቀጣይነት ባለው መልክ እየገመገሙ 
ተገቢውን የማስተካከያ እርምጃ በመውሰድ የኦፕሬሽኑ ሥራ ሳይደናቀፍ 
ዓመቱን ለማጠቃለል ተችሏል፡፡

መ. የውጭ ምንዛሪ ግኝትን ከማስፋት አኳያ 

ከተፈጥሮ ሙጫ ሽያጭ የተገኘን ተሞክሮ በማስፋት የውጭ ምንዛሪ 
ግኝትን ለማሳደግ ለውጭ ገበያ ሊቀርቡ የሚችሉ ሰብሎችን በማምረት 
ወደ ውጭ ለመላክ የምርት ዓይነት ልየታና አዋጭነት ጥናት ተካሂዶ 
በተመረጡ እርሻዎች ለማምረት የሚያስፈልጉ የቅድመ ዝግጅት ሥራዎች 
መሰራታቸው ሌላው ከበጀት ዓመቱ ስኬቶች አንዱ ነው፡፡

ሠ. በአፈር ማዳበሪያ አቅርቦት ዙሪያ የተገኙ ስኬቶች

ለ2014/15 ሰብል ዘመን የሚውል በጠቅላላው 12 ሚሊዮን 876 ሺህ 62 
ኩንታል የአፈር ማዳበሪያ ግዥ እንዲከናወን ከግብርና ሚኒስቴር የተሰጠ 
አቅጣጫን ተከትሎ በወጣው ዓለም አቀፍ ጨረታ ላይ ባልተገመተ ሁኔታ 
በማዳበሪያ ዋጋ ላይ የተከሰተውን ከፍተኛ ጭማሪ፣ የአቅራቢ አለመገኘት 
እንዲሁም በሂደቱ የነበረውን ከፍተኛ ጫና ተቋቁሞ የሚፈለገውን 
ማዳበሪያ ማቅረብ መቻሉ በስኬት የሚነሳ ነው፡፡
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የ2014 በጀት ዓመት  ትርፍ

የኢትዮጵያ የግብርና ሥራዎች ኮርፖሬሽን በ2014 በጀት ዓመት 
ከታክስ በፊት 206 ሚሊዮን 407 ሺህ ትርፍ ለማግኘት አቅዶ፣ 
546.8 ሚሊዮን ብር (የዕቅዱን 264.9 በመቶ) አትርፏል፡፡

በበጀት ዓመቱ የተለያዩ የግብርና ምርት ማሳደጊያዎችን፣ 
የግብርና ማዘመኛ ቴክኖሎጂዎችን እና የተለያዩ የግብርናውን 
ክፍለ ኢኮኖሚ ሊደግፉ የሚያስችሉ አገልግሎቶችን በመስጠት 
በተገኘው ገቢ ከታክስ በፊት 546.8 ሚሊዮን ብር ትርፍ 
ተገኝቷል፡፡

ኮርፖሬሽኑ በበጀት ዓመቱ ከታክስ በፊት 546.8 ሚሊዮን ብር 
(የዕቅዱን 264.9 በመቶ)  አትርፏል 

ከታክስ በፊት የተገኘው ትርፍ ከ2013 በጀት ዓመት ጋር ሲነጻጸር 
የ204 በመቶ እድገት አሳይቷል፡፡ 

በሌላ በኩል ከBSC የዕቅድ አፈጻጸም የምዘና ሥርዓት አንጻር 
የ2014 በጀት ዓመት ዕቅድ አፈጻጸም 92.2 በመቶ ነው፡፡  
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ደንበኞቻችን
በዚህ አምድ የኮርፖሬሽኑን ምርትና አገልግሎቶች ተጠቃሚዎች እና ከኮርፖሬሽኑ ጋር በትብብር እየሰሩ የሚገኙ 
የባለድርሻ አካላትን ሃሳብና አስተያየት እናቀርባለን፡፡

አርሶ አደሮች ስለ ኮርፖሬሽኑ ምን ይላሉ?

«በኮርፖሬሽኑ የምርጥ ዘር ማባዣ አቅራቢያ መኖራችን 
ተጠቃሚ አድርጎናል»
 አቶ ንጉሴ ገመቹ የጎንዴ ፈንጩማ ቀበሌ አስተዳዳሪ

የኮርፖሬሽኑ አንዱ ምርጥ ዘር ማባዣ እርሻ ልማት በሆነው 
ጎንዴ ኢተያ አካባቢ መኖራችን ተጠቃሚ አድርጎናል። 
የምንፈልገውን ዘር ለአሰላ ቅርንጫፍ ጽ/ቤት በደብዳቤ 
ስንጠይቅ ቅርንጫፍ ጽ/ቤቱም የምንፈልገውን ምርጥ ዘር 
ከመሸጫ ዋጋው 5 በመቶ ቅናሽ በማድረግ እስከ ቀበሌያችን 
ጽ/ቤት ድረስ በራሱ ትራንስፖርት አጓጉዞ ያደርስልናል፡፡ 

በሌላ በኩል ቅ/ጽ/ቤቱ የቀበሌያችን ወጣቶች ተደራጅተው ገለባና ሌሎች 
ተረፈ ምርቶችን በመሰብሰብ እንዲጠቀሙ እያደረገ ይገኛል፡፡ በተጨማሪም 
በጎንዴ ምርጥ ዘር ማባዣ ግቢ ሰርቶ ማሳያ በመስራት የአካባቢውን አርሶ 
አደሮች ከማስጎብኘቱ ባሻገር፤ የሞያ ድጋፍ እና ሥልጠናም ይሰጣል። 
«በአጠቃላይ በምርጥ ዘር ማባዣው አቅራቢያ በመሆናችን ልዩ ድጋፍ 
እንድናገኝ አስችሎናል፡፡ በቀጣይም ኮርፖሬሽኑ በቅርንጫፍ ጽ/ቤቱ በኩል 
የሚያደርግልንን ድጋፍ አጠናክሮ እንዲቀጥል እንፈልጋለን፡፡»
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«ኮርፖሬሽኑ የተሻለ ምርት የሚሰጡ 
ዘሮችን በቅናሽ ዋጋ እያቀረበልን ነው» 
አርሶ አደር ታደሰ ኦብሴ የጎንዴ ፈንጩማ ቀበሌ ነዋሪ
የኮርፖሬሽኑ የአሰላ ቅርንጫፍ ጽ/ቤት ያባዛውንና የተሻለ ምርት 
የሚወጣቸውን የተለያዩ ዘሮች በቅናሽ ዋጋ እያቀረበልን ነው፡፡ ለሌላው 
4 ሺህ 600 የሚሸጠውን ዘር ለእኛ 4 ሺህ 200 ብር ይሸጥልናል፡፡ 
በዚህም ጥሩ ምርት እያገኘን ነው፡፡

«ኮርፖሬሽኑ የሚያቀርበውን ምርጥ ዘር 
በመጠቀሜ ስንዴ በሄክታር ከ50 እስከ 
60 ኩንታል እያገኘሁ ነው» 
አርሶ አደር ሳኒ ሀጂ ኡስማን የጎንዴ ፈንጩማ ቀበሌ 
ነዋሪ
ቀድሞ ምርጥ ዘር ባልተጠቀምኩበት ወቅት ስንዴ በሄክታር ከ20 እስከ 
30 ኩንታል ብቻ ነበር የማገኘው፡፡ ይሁንና የአሰላ ቅርንጫፍ ጽ/ቤት 
ያቀረበልኝ ምርጥ ዘር መጠቀም ከጀመርኩ ወዲህ ግን ስንዴ በሄክታር 
ከ50 እስከ 60 ኩንታል እያገኘሁ ነው፡፡ ምርጥ ዘር በመጠቀማችን 
ምርታማነታችን አድጓል፡፡ የአሰላ ቅርንጫፍ ጽ/ቤት የሕዝብ ድርጅት 
በመሆኑ የተለያዩ ድጋፎችን እያደረገልን ይገኛል፡፡

«ከኮርፖሬሽኑ ጋር በመስራታችን  የማኅበሩ አባላት 
ሕይወት ሊቀየር ችሏል፡፡» 
አርሶ አደር አለሙ ተሰማ የመገርቱ ዘር አባዥ ማኅበር ሰብሳቢ
በምስራቅ ሸዋ ዞን አደአ ወረዳ 52 አርሶ አደሮች መገርቱ ዘር አባዥ የሚባል ማኅበር 
አቋቁመን ለኮርፖሬሽኑ ዘር እያባዛን እንገኛለን፡፡ ከኮርፖሬሽኑ ጋር ላለፉት 16 
ዓመታት ምርጥ ዘር አባዝቻለሁ፡፡ በዚህ ዓመትም ማኅበራችን ከአሰላ ቅርንጫፍ ጽ/
ቤት ጋር ውል በመግባት 100 ሄክታር መሬት ላይ ጤፍ እና ሽንብራ እያባዛ ነው፡፡

ኮርፖሬሽኑ የተለያዩ ድጋፎችን ያደርግልናል፡፡ ያመረትነውን ምርት ከወቅቱ የገበያ 
ዋጋ ላይ 15 በመቶ በመጨመር ይረከበናል፡፡ ክፍያ የሚፈጸምልን በባንክ በመሆኑ 
የባንክ ልምድ እንዲኖረን አድርጓል፡፡ ይህ በመሆኑም በኑሮአችን ላይ ከፍተኛ ለውጥ 
እንድናመጣ አስችሎናል፡፡

ይህም ብቻ አይደለም፤ ከኮርፖሬሽኑ ጋር በመስራታችን የማኅበሩ አባላት ሕይወት 
እንዲቀየር፣ ከተማ ውስጥ ቤት እና መኪና እንድንገዛ እንዲሁም ልጆቻችንን 
አስተምረን ለቁም ነገር እንድናበቃ መልካም ዕድሎች ተፈጥረውልናል፡፡ 

በሌላ በኩል ምርጥ ዘር ማባዛት እና ማቅረብ ለሀገር ከፍተኛ አስተዋጽዖ ያለው 
በመሆኑ ከኮርፖሬሽኑ ጋር ዘር በማባዛታችን ከፍተኛ ኩራት ይሰማናል፡፡
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«ኮርፖሬሽኑ የመንግሥት ብቻ ሳይሆን የአርሶ አደሩም ድርጅት 
ነው» 
አርሶ አደር አደም ኢባ በምዕራብ አርሲ ገደብ አሳሳ ወረዳ የወልተኢ ከተማ ነዋሪ

ኮርፖሬሽኑ የመንግሥት ድርጅት ብቻ ሳይሆን የአርሶ 
አደሩ እና የእኛም የነዋሪዎቹ ድርጅት ነው፡፡ የአርዳይታ 
ቅርንጫፍ ጽ/ቤት ያባዛውን ዘር በቅናሽ ይሸጥልናል፡፡ 
በተጨማሪም የአካባቢያችን ወጣቶችን አስተምሮልናል፡ 
የሥራ ዕድልም ፈጥሮልናል፡፡ 

በጤና ረገድም የአንቡላንስ አገልግሎት ይሰጠናል፤ በክሊኒካቸው 
ገብተንም እንታከማለን፡፡ በተጨማሪም ለወልተኢ ከተማ መብራት 
ማስገቢያ 5 ሚሊዮን ብር በመለገስ ከፍተኛ ድጋፍ አድርጎልናል፡፡ 
በአጠቃላይ ኮርፖሬሽኑ ባለውለታችን ነው፡፡ 
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«እንደኔ ውጤታማ መሆን ከፈለጉ የአንጋፋውን ኮርፖሬሽን ምርጥ 
ዘር ተጠቀሙ» ሞዴል አርሶ አደር ዋሲሁን ጌትነት

ሞዴል አርሶ አደር ዋሲሁን ጌትነት ይባላሉ፡፡ ነዋሪነታቸው 
በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ሸዋ ዞን ቦራ ወረዳ ነው፡፡ የኢፌዴሪ 
ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ (ዶ/ር) በቅርቡ በጎበኙላቸው 
እና ለኢትዮጵያ የግብርና ሥራዎች ኮርፖሬሽን (ኢግሥኮ) 
በኮንትራት እያባዙ ባለው የስንዴ ክላስተር ማሳቸው ውስጥ 
ነው ያገኘናቸው፡፡ አርሶ አደር ዋሲሁን የምርጥ ዘር ተጠቃሚ 
የሆኑበትን አጋጣሚ፣ ምርጥ ዘር መጠቀም ስላለው ፋይዳ እና 
ከኢትዮጵያ የግብርና ሥራዎች ኮርፖሬሽን ጋር በመስራታቸው 
ያገኙትን ጥቅም አጫውተውናል፡፡

ጊዜው ከ17 ዓመታት በፊት ነው፤ ግንቦት 1998 ዓ.ም፡፡ አርሶ 
አደር ዋሲሁን ከምርጥ ዘር ጋር የተዋወቁበትን አጋጣሚ በጊዜ 
መቁጠሪያ ወደ ኋላ ተጉዘው ሲያስታውሱ እንዲህ ነበር ያሉን፡፡ 

“በወቅቱ እርሻ ላይ ነበርኩ፤ ሙሉ ትኩረቴም እርሻዬ ላይ 
ነበር። ከዚያም ሰዎች ወደ እኔ ሲመጡ ከእርቀት ተመለከትኩ። 
ወደ እኔ እየተጠጉ መጡ፡፡ በሃሳቤ እነማን ናቸው፤ ምንስ 
ፈልገው ነው እያልኩ አሰላስል ነበር፡፡ ወደ እኔ ደረሱ፤ 
ሰላምታም አቀረቡልኝ፤ እራሳቸውንም አስተዋወቁኝ፡፡ ወ/ሮ 
አበዜ ደርቤ እባላለሁ፤ ከኢትዮጵያ የምርጥ ዘር ድርጅት 
(የአሁኑ የኢትዮጵያ የግብርና ሥራዎች ኮርፖሬሽን) ነው 
የመጣሁት አለችኝ፡፡ አብሯት ያለው ከቦራ ወረዳ ግብርና ጽ/
ቤት እንደመጣም አስተዋወቀችኝ፡፡ ከዚያም ስለ እርሻ ሥራው፣ 
ስለ ምርታማነት ወዘተ አወጉኝ፡፡”

ቀጥለውም ምርጥ ዘር ተጠቃሚ እንደሆንኩ ጠየቁኝ፡፡ እኔም  
በወቅቱ የምርጥ ዘር ተጠቃሚ ስላልነበርኩ ምርጥ ዘር ተጠቃሚ 
እንዳልሆንኩ መለስኩላቸው፡፡ እነሱም ስለ ምርጥ ዘር ጥቅም 
አስረዱኝ፡፡ ከዚያም ወ/ሮ አበዜ ከምርምር የወጣ ምርታማ 
የሆነ አዲስ የጤፍ ዝርያ ስላለን ብንሰጥህ ትጠቀማለህ ወይ 
ብላ ጠየቀችኝ፡፡ «እኔም በደስታ ተስማማሁ» ይላሉ አርሶ አደር 
ዋሲሁን እንዴት ምርጥ ዘር ተጠቃሚ እንደሆኑ ሁኔታውን 
ሲያስረዱ፡፡ 

ከዚያም 19 ኪሎ ግራም «ክሮስ 37» የሚባል የጤፍ ዝርያ 
አምጥተው ሰጡኝ፡፡ የተሰጠኝንም ዘር በግማሽ ሄክታር መሬት 
ላይ ዘራሁት፡፡ ሰብሉም በጣም ጥሩ ሆነ፡፡ ይህንን ተከትሎም 
ማሳዬ መነጋገሪያ ሆነ፡፡ የአካባቢው አርሶ አደሮችም የጤፍ 
ማሳዬን እየመጡ መጎብኘት ያዙ፡፡ «የአንተ ከሌላው ተለይቶ 
እንዴት ጥሩ ሊሆን ቻለ» ብለው በተደጋጋሚ መጠየቅም 
ጀመሩ፡፡ እኔም የዘራሁት ዘር ኮፈሌ ቅርንጫፍ ጽ/ቤት የሰጠኝ 
የተለየ ምርጥ ዘር እንደሆነ አስረዳኋቸው፡፡
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ከ19 ኪሎ ግራም ጤፍም ሰባት ኩንታል ምርት ማግኘት ቻሉ፡፡ ይህን 
ያህል ምርት በማግኘታቸውም በአካባቢው ባህል መሰረት ወላጅ 
አባታቸው አውድማውን እንደሳሙ ያስታውሳሉ፡፡ የአካባቢው አርሶ 
አደርም አርሶ አደር ዋሲሁን ባገኙት ምርት ይበልጥ ተገረመ፡፡ ከዚህ 
የተነሳም “ከዚህ በኋላ አንተ የዘራኸውን ጤፍ ዘር ነው መዝራት 
የምንፈልገው ለእኛም ይምጣልን” አሏቸው፡፡ በጥያቄያቸው 
መሰረትም የኮፈሌ ቅርንጫፍ ጽ/ቤት ለሁሉም አርሶ አደሮች 
በቀጣዩ ዓመት ምርጥ ዘር ሰጣቸው፤ «እነሱም እንደ እኔ ምርታማ 
ሆኑ» በማለት አርሶ አደር ዋሲሁን ምርጥ ዘር ከእሳቸው ማሳ ተነስቶ 
በወረዳው የተስፋፋበትን ሁኔታ አጫውተውናል፡፡

ያመረቱትን ጤፍም የኮፈሌ ቅርንጫፍ ጽ/ቤት ከወቅቱ የጤፍ ዋጋ 
15 በመቶ ጨምሮ እንደገዛቸው ያስታውሳሉ፡፡ ከዚያን ጊዜ ጀምሮም 
ለኮርፖሬሽኑ ዘር እያባዙ እንደሚገኙ ነግረውናል፡፡

ይህ በመሆኑ በክላስተር በመደራጀትና ከኮርፖሬሽኑ ሀዋሳ ቅርንጫፍ 
ጽ/ቤት ጋር ውል በመግባት እርሻቸውን ማስፋፋታቸውን፣ ከተማ 
ቤት መስራታቸውን እና ልጆቻቸውን አስተምረው ለቁም ነገር 
ማብቃታቸውን ደጋግመው ይናገራሉ፡፡ በአሁኑ ወቅትም በቦራ ወረዳ 
ዓለም ጤና አካባቢ የ100 አርሶ አደሮች መሪ በመሆን 403 ሄክታር 
ስንዴ እና 200 ሄክታር ጤፍ  ዘር እያባዙ መሆኑን አስታውቀዋል፡፡

በቅርቡ ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድን (ዶ/ር) ጨምሮ 
የኦሮሚያ ክልል ፕሬዚዳንት፣ የክልሉ የዞን እና የወረዳ የከፍተኛ 

ትምህርት ተቋም አመራሮች እንዲሁም የኢትዮጵያ የግብርና 
ሥራዎች ኮርፖሬሽን የሥራ ኃላፊዎች እርሻቸውን በመጎብኘት 
እንዳበረታቷቸው ይናገራሉ፡፡

አርሶ አደር ዋሲሁን እዚህ ደረጃ እንዲደርሱ መነሻ የሆናቸው 
የቀድሞው የኢትዮጵያ ምርጥ ዘር ድርጅት የአሁኑ የኢትዮጵያ 
የግብርና ሥራዎች ኮርፖሬሽን መሆኑን ይናገራሉ፡፡ ኮርፖሬሽኑ 
ባደረጋላቸው ድጋፍም ለውጤት በመብቃታቸው ተቋሙን 
አመስግነዋል፡፡

በመጨረሻም ሁሉም አርሶ አደር የምርጥ ዘር ተጠቃሚ 
እንዲሆን እንዲህ በማለት መልዕክት አስተላልፈዋል። 
“በራሳችን የምንዘራው ዘር ንጹህ ስላልሆነ የማይበቅለው 
ከሚበቅለው የማይተናነስ ነው፡፡ አንድ ኩንታል ጤፍ ብንዘራ 
ግማሹ የማይበቅል ይሆናል፡፡ ምርታማነቱም ከፍተኛ አይደለም፡፡ 
የኢትዮጵያ የግብርና ሥራዎች ኮርፖሬሽን አባዝቶ የሚያቀርበው 
ዘር ግን ጥራቱን የጠበቀ፣ ምርታማ፣ ቶሎ የሚደርስ፣ ከፍተኛ 
ምርት የሚሰጥ፣ ድርቅን የሚቋቋም፣ በሽታን የሚከላከል እና 
ንጹህ በመሆኑ ሙሉ በሙሉ ይበቅላል፤ ጥሩ ምርትም ይሰጣል፡፡ 

ስለዚህ እንደ እኔ ውጤታማ መሆን ከፈለጋችሁ አንጋፋው እና 
ከፍተኛ ልምድ ያለው የኢትዮጵያ የግብርና ሥራዎች ኮርፖሬሽን 
የሚያባዛውን ምርጥ ዘር ተጠቀሙ፡፡» 



ግብርናን ማዘመን ግባችን ነው!
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«ኮርፖሬሽኑ ምርታማነታችንን ያሳደጉ ድጋፎችን ስላደረገልን 
ከተቋሙ ጋር መስራትን መርጠናል» 
አቶ ይስሃቅ ሳምሶን በየነ የይስሃቅ ሳምሶን እርሻ ልማት እና የዱቄት ፋብሪካ ባለቤት

ከኮርፖሬሽኑ ጋር ምርጥ ዘር ማባዛት ከጀመርን ሶስት ዓመት ሆኖናል፡፡ 
በዚህ ዓመት በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ባሌ ዞን ጊኒር እና ጃራ ወረዳዎች 
210 ሄክታር መሬትን በዘር በመሸፈን እያባዛን እንገኛለን፡፡ 

ከእኛ ባለሞያዎች በተጨማሪ ኮርፖሬሽኑ ባለሞያዎችን እየላከ ድጋፍና 
ክትትል ስለሚደርግልን ምርታማነታችን ጨምሯል፡፡ 

ተባብረን መስራታችን ምርታማነት እንዲጨምር ስላደረገ 
ከኮርፖሬሽኑ ጋር መስራትን ምርጫችን አድርገናል፡፡

ዘር ከማባዛት ሥራ በተጨማሪ ዱቄት ፋብሪካ ስላለን ምርጥ 
ዘር ለአርሶ አደሩ አቅርበን በምላሹ ከአርሶ አደሩ ለፋብሪካችን 
ግብዓት የሚሆን ምርት እናሰባስባለን፡፡

ከኮርፖሬሽኑ ጋር በኮንትራት እርሻ ዘር እያባዙ 
ያሉ ባለሃብቶች አስተያየት



ግብርናን ማዘመን ግባችን ነው!
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«የኮርፖሬሽኑ ባለሞያዎች ከእርሻ 
ጀምሮ ምርት እስኪሰበሰብ ድረስ 
ከእኛ ጋር ናቸው» 
አቶ መኮንን ጸጋዬ የቡላላ ዲኒቂቲ እርሻ ዋና ሥራ አስፈጻሚ

ከኮርፖሬሽኑ ጋር ውል በመግባት በኮንትራት ምርጥ ዘር ማባዛት የጀመርነው 1995 
ዓ.ም ነው፡፡ በወቅቱ የተሻለ ዘር በማምረት መንግሥትንና ሕዝብን መደገፍ አለብን 
በሚል ሃሳብ ነው ወደ ምርጥ ዘር ማምረት የገባነው፡፡

በ2014/15 የመኸር ወቅት ከኮርፖሬሽኑ የኮፈሌ ቅርንጫፍ ጽ/ቤት ጋር ውል 
በመዋዋል በምስራቅ ባሌ ዞን ጊኒር እና ጎሎልቻ ወረዳዎች ከ1 ሺህ 200 ሄክታር 
በላይ መሬት ላይ የተለያዩ የሰብል ዝርያዎችን እያባዛን እንገኛለን፡፡

ከኮርፖሬሽኑ ጋር በመስራታችን ትርፋማ ነን፡፡ ዘር በብድር በወቅቱ ያቀርብልናል። 
የኮርፖሬሽኑ ባለሞያዎች ከእርሻ ጀምሮ ምርት እስኪሰበሰብ ድረስ ከእኛ ጋር 
ናቸው፡፡ እንዲሁም ኮርፖሬሽኑ ያባዛነውን ምርት እርሻችን ድረስ በመምጣት በራሱ 
ትራንስፖርት እና ከረጢት ይረከበናል፡፡ 

በዚህ ዓመት ከሌላው ጊዜ የተሻለ የዝናብ ሥርጭት ስላለ ሰብሉ በጥሩ ደረጃ ላይ 
ይገኛል፡፡ ስለሆነም ጥራት ያለው ዘር አባዛተን ለኮርፖሬሽኑ ለማስረከብ እየሰራን 
እንገኛለን፡፡

በባሌ ዞን ጊኒር ወረዳ በቡላላ ዲኒቂቲ እርሻ ልማት በኮንትራት የተባዛ ስንዴ



ግብርናን ማዘመን ግባችን ነው!
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«ከኮርፖሬሽኑ ጋር የቆየ ግንኙነት ስላለን እንደ ራሳችን ድርጅት ነው 
የምንቆጥረው»
 አቶ በኃይሉ ምትኩ በሜድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ ኤልፎራ አግሮ ኢንዱስትሪ የኤልፎራ ነትሌ እርሻ ሥራ አስኪያጅ

እንደ ሀገር ያለውን የበቆሎ ዘር እጥረት ለመቅረፍ እና በግብርናው ዘርፍ 
የራሳችንን አስተዋጽዖ በማበርከት ማኅበራዊ ግዴታችንን ለመወጣት ከኮርፖሬሽኑ 
የሀዋሳ ቅርንጫፍ ጽ/ቤት ጋር በመተባበር 120 ሄክታር መሬት ላይ በመስኖ በቆሎ 
እያለማን ነው፡፡ 

ከኮርፖሬሽኑ ጋር የቆየ ግንኙኘት ስላለን እንደራሳችን ድርጅት ነው የምንቆጥረው። 
ከ2002 ዓ.ም ጀምሮ በጋራ የተለያዩ ሰብሎችን የዘር ብዜት እየሰራን እንገኛለን። 
የአፈር ማዳበሪያ እና አግሮኬሚካሎችን ከማቅረብ በተጨማሪ የኤልፎራ ነትሌ 
እርሻን መንጥሮ፣ ደልድሎ እና አዘጋጅቶ ለእርሻ ሥራ እንደሚመች አድርጎ 
የመሬት ዝግጅት ሥራውን ያከናወነልን ኮርፖሬሽኑ ነው፡፡

ኮርፖሬሽኑ እየሰራ ያለው ሥራ ለወገንም፣ ለሀገርም ጠቃሚ ስለሆነ ለወደፊትም 
አብረን መስራታችንን አጠናክረን እንቀጥላለን፡፡
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«ከኮርፖሬሽኑ ጋር 
እንደ ቤተሰብ ነው 
ተባብረን እየሰራን 
ያለነው»
አቶ መስፍን ነጋሽ የኢቲኤም 
ጠቅላላ የግብርና ሥራ ባለቤት 

ከዚህ ቀደም ዘር የምንጠይቀው ከመንግሥት 
ነበር፡፡ ነገር ግን መሬት ካለ እና መነሻ ዘር ካገኘሁ 
ለምን ዘር አላባዛም ብዬ አሰብኩ፡፡

የምርጥ ዘር እጥረትን ለመቅረፍ እና ዘር 
ለአካባቢው አርሶ አደሮች ለማቅረብ በማሰብ 
1994 ዓ.ም ወደ ዘር ብዜት ሥራ ገባሁ፡፡ 
በአሁኑ ወቅት ከኮርፖሬሽኑ የአሰላ ቅርንጫፍ 
ጽ/ቤት ጋር በመተባበር በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ 
ሸዋ ዞን አድአ ወረዳ በ76 ሄክታር መሬት ላይ 
ጤፍ እና ሽንብራ እያባዛሁ እገኛለሁ፡፡ ከዚህ 
በተጨማሪም ዘር በማምረት ለአካባቢው አርሶ 
አደሮች አቀርባለሁ፡፡ 

ከኮርፖሬሽኑ ጋር እንደ ቤተሰብ ነው ተባብረን 
እየሰራን ያለነው፡፡ የአሰላ ቅርንጫፍ ጽ/
ቤት ከእርሻ ጀምሮ ምርት እስኪሰበሰብ ድረስ 
ይከታተለናል፡፡ ለሚያጋጥመን ችግርም መፍትሔ 
ይሰጠናል፡፡ በዚህም በኑሮዬ ጭምር ውጤታማ 
ሆኛለሁ፡፡ 

በ2007 ዓ.ም የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር 
ከነበሩት ከአቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ በምርጥ 
ዘር ብዜት ሥራ የመንግሥት አጋዥ ተብዬ 
ተሸልሜያለሁ፡፡ ከኑሮ አኳያም ኑሮዬ በመሻሻሉ 
ከገጠር ወደ ከተማ መግባት ችያለሁ፡፡ ከተማ 
ውስጥ ሁለት መኖሪያ ቤቶች ገንብቻለሁ። 
የእርሻ ሥራዬን ለማስፋፋትም በዚህ ዓመት 
ትራክተር ለመግዛት አዝዣለሁ፡፡ 
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«ከኮርፖሬሽኑ ጋር የረጅም ጊዜ የሁለትዮሽ ግንኙነት ስላለን እንደ 
ቤታችን ነው የምንቆጥረው» 
አቶ ፍራኦል ኤደኦ የአጋርፋ ግብርና ኮሌጅ ምክትል ዲን

የአጋርፋ የግብርና ኮሌጅ ከኢትዮጵያ የግብርና ሥራዎች ኮርፖሬሽን ጋር 
ለረጅም ጊዜ የቆየ ግንኙነት አለው፡፡ ከዚህ የተነሳም ኮርፖሬሽኑ ቤታችን 
ነው፡፡ የኮሌጃችን እና የኮርፖሬሽኑ ዓላማዎች አንድ በመሆናቸው አብረን 
እንድንሰራ አድርጎናል፡፡

በዚህ መሰረት  ከኮርፖሬሽኑ ጋር በመተባበር ለአርሶና አርብቶ 
አደሩ ምርጥ ዘር ለማቅረብ በኮሌጃችን ባለን እርሻ በምርምር 
ውጤታማነታቸው የተረጋገጡ እና ከአካባቢው ሥነ ምህዳር 
ጋር ተስማሚ የሆኑ የተሻሻሉ ዘሮችን እያባዛን ነው፡፡ 

የግብርና ኮሌጅ እና የወረዳ መስተዳድር የሥራ 
ኃላፊዎች ከኮርፖሬሽኑ ጋር ስላላቸው የሥራ 
ግንኙነት የሰጡት አስተያየት
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በ2014/15 የመኸር ወቅት ከኮርፖሬሽኑ ኮፈሌ ቅርንጫፍ ጽ/
ቤት ጋር ውል በመግባት 347 ሄክታር መሬት ላይ የተለያዩ የገብስ 
ዝርያዎችን እያባዛን እንገኛለን፡፡

ኮርፖሬሽኑ ለኮሌጁ ዘር በዱቤ ከማቅረቡም ባሻገር የተለያዩ 
ግብዓቶችን እና የእርሻ መሣሪያዎችን  ተደራሽ አድርጎልናል። 

ይህ በእንዲህ እንዳለ ባለፈው ዓመት ከኮርፖሬሽኑ ትራክተር 
ገዝተናል። ስለሆነም በዚህ መልክ የጋራ እድገት እንድናመጣ እና 
ሀገራችንን ወደተሻለ የእድገት ምዕራፍ እንድናሻግር ትብብራችን 
ተጠናክሮ ይቀጥላል፡፡

በአጋርፋ ግብርና ኮሌጅ በኮንትራት እርሻ በተባዛ ገብስ ላይ የጥራት ቁጥጥር ሲደረግ 

በአጋርፋ ግብርና ኮሌጅ የጸረ አረም ኬሚካል ርጭት
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«ወረዳችን ከኮርፖሬሽኑ ጋር ጥብቅ የሆነ የሥራ ግንኙኘት አለው» 
አቶ ግርማ ረጋሳ በምስራቅ ሸዋ ዞን ቦራ ወረዳ የግብርና ግብዓትና ሜካናይዜሽን ቡድን መሪ

ወረዳችን ከኮርፖሬሽኑ ጋር ጥብቅ የሆነ የሥራ ግንኙኘት አለው፡፡ ይህ 
በመሆኑም  ከኮርፖሬሽኑ የሀዋሳ ቅርንጫፍ ጽ/ቤት ጋር በመተባበር 
ከፍተኛ የዘር ብዜት ሥራ እየተከናወነ ይገኛል፡፡ የ2014/15 
የመኸር ወቅትን ብንወስድ እንኳን በወረዳችን በክላስተር የተደራጁ 
ሞዴል አርሶ አደሮች ከ600 ሄክታር በላይ መሬት ላይ ስንዴ እና 
ገብስ እያባዙ ናቸው፡፡ 

ወረዳችን ከኮርፖሬሽኑ ጋር ተቀራርቦ መስራቱ ውጤታማ እንዲሆን 
አድርጎታል፡፡ በቅርቡ የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ 
(ዶ/ር) በወረዳችን የስንዴ ማሳዎችን መጎብኘታቸው ከኮርፖሬሽኑ 
ጋር በትብብር እያከናወን ያለውን ሥራ ውጤታማነት አመላካች 
ነው፡፡ በቀጣይም ከኮርፖሬሽኑ ጋር በይበልጥ ተቀራርበን በመስራት 
ሀገራችን በምግብ እህል እራሷን እንድትችል እየተደረገ ያለውን 
ጥረት የምንደግፍ ይሆናል፡፡ 
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የኩላሊት  ጤንነትን   ለመጠበቅ  ማድረግ  የሚገባን ጥንቃቄ
ለዛሬ በዚህ አምድ የኩላሊትን  ጤንነት ለመጠበቅ የሚደረጉ 
ጥንቃቄዎችን እንመለከታለን፡፡ 

ኩላሊት በጣም ትንሽ  ባቄላ መሰል  ቅርፅ ያለው ሆኖ  ለሰውነታችን 
እጅግ  ጠቃሚ ብዙ ሥራዎችን  የሚተገብር  በጀርባ  አካላችን በሁለቱም  
የጎን  አከርካሪ አጥንት ዙሪያና  የወገብ ክፍል  የሚገኝ ነው፡፡

ከኩላሊት ሥራዎች (function) መካከል  ደምን  እያጣራ ከደም 
የሚገኘውን ቆሻሻና መርዝ  በሽንት መልክ  የሚያስወግድ፣ የሰውነትን  
PH (Pulmonary hypertension) መጠን  በመጠበቅ የደም 
ቅንብር  በትክክል  እንዲሰራ  የሚያደርግ፣ በሰውነት  ውስጥ ያለውን  
የውሀ  መጠንና  ማዕድን የሚያመጣጥን፣ የደም ግፊትን የሚቆጣጠር  
እና ኤሪትሮፓኢትን (Erythropoietin) የሚባል ሆርሞን 
በማምረት የደም ማነስ እንዳይኖር እና ኦክስጅን እንደልቡ እንዲጓጓዝ  
ቫይታሚን ዲ የተባለው ሆርሞን በትክክል እንዲሰራ  የሚያደርግ ነው፡፡ 

ኩላሊት  በተለያዩ  ምክንያቶች  ስለሚጎዳ  እነዚህን  ለሰውነት ጠቃሚ  
ተግባራትን  መፈጸም  ሲያቅተው  ለከባድ ህመም ይዳረጋል፡፡ የኩላሊት 
በሽታ ከመከሰቱ በፊት የተለያዩ  ምልክቶችን  በማሳየት ማስጠንቀቂያ 
ይሰጣል፡፡ እነዚህም ምልክቶች ኃይለኛ የሆነ የድካም ስሜት መሰማት፣ 
አቅም ማጣትና ለነገሮች ትኩረት አለመስጠት፣ እንቅልፍ  ማጣት፣ የቆዳ  
ድርቀትና  ማሳከክ፣ የመሽናት ፍላጎት  መቀነስ፣ ደም  በሽንት  ውስጥ 
መኖር፣ ሽንት በሚሸናበት ጊዜ አረፋ መኖር፣ ፊትና ዓይን ዙሪያ እብጠት 
መኖር፣ የእግርና የቁርጭምጭሚት እብጠት መከሰት፣ የምግብ  ፍላጎት  

መቀነስ እና የጡንቻ  ህመም ናቸው፡፡   
ከኩላሊት በሽታ ጋር በተያያዘ  የምንመገባቸውና የማንመገባቸው 
ምግቦች አሉ፡፡ እነዚህ የምግብ  አይነቶች  ከኩላሊት  በሽታ  
ደረጃዎች ጋር  የተያያዙ ናቸው፡፡ ምንም  እንኳን  ምግብ  አመጋገብ  
ላይ እንደ  ኩላሊት  የበሽታው  ደረጃ  ቢለያይም  ለሁሉም 
ዓይነት ኩላሊት  በሽታ  መቀነስ  ያለባቸው  የምግብ ንጥረ ነገሮች 
(minerals) ሶድየም፣ ፖታሽየምና ፎስፈረስ ሲሆኑ፣ ከጤንነት 
አንፃር የእነዚህን ንጥረ ነገሮች መጠን በአነስተኛ  መልክ  የያዙ  
ምግቦችን  መመገብ  የኩላሊትን ሥራ ከማገዙ በተጨማሪ ኩላሊት   
ተጨማሪ ጉዳት  እንዳይደርስበት ያደርገዋል፡፡ 

ለኩላሊት በሽታ ተስማሚ የሆኑ የምግብ ዓይነቶች፡- የአበባ 
ጎመን፣ ሰማያዊ እንጆሪ፣ ቀይ ወይን፣ የእንቁላል ነጩ ክፍል፣ ነጭ 
ሽንኩርት፣ አጃ፣ የወይራ ዘይት፣ ጥቅል ጎመን፣ ቆዳው የተላጠ  ዶሮ፣ 
ቃሪያ፣ ቀይ ሽንኩርት፣  አሪጉራ፣ ማካደሚያነት (የአውስትራሊያ 
ለውዝ)፣ ራዲሽ፣ አናናስ፣ ክራንቤሪስ፣ እንጉዳይ፣ አፕል ሲሆኑ፤ 
ውሀ በብዛት  መጠጣትም ለኩላሊት  ጤንነት ይመከራል፡፡
 
በሌላ በኩል የኩላሊት ህመም ያለባቸው ሰዎች ባይወስዷቸው 
የሚመረጡ የምግብና መጠጥ ዓይነቶች  ደግሞ ጥቁር ለስላሳ  
መጠጦች (ኮካ ኮላና ፔፕሲ ኮላ)፣ አቮካዶ፣ የታሽጉ ምግቦች፣ 
ያልተፈተገ ስንዴ ለዳቦ መጠቀም፣ ቡኒ ሩዝ፣ ሙዝ፣ ወተትና 
የወተት ተዋጽኦ፣ ብርቱኳንና የብርቱኳን ጭማቂ፣ በፋብሪካ 
የተቀነባበረ ሥጋ፣ አፕሪኮት፣ ድንችና ስኳር  ድንች፣ ቲማቲም፣ 
ስፒናች፣  የቀይ  ስር  ቅጠል እና ቴምር  ናቸው ፡፡

ካነበብነው                        
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ቅርንጫፎቻችን
በዚህ አምድ የኮርፖሬሽኑ ቅርንጫፍ ጽ/ቤቶች የሥራ እንቅስቃሴ በአጭሩ ይዳሰሳል፡፡ 
የኢትዮጵያ የግብርና ሥራዎች ኮርፖሬሽን (ኢግሥኮ) ለመላው የሀገራችን አርሶና አርብቶ አደር የሚሰራ ድርጅት በመሆኑ በተለያዩ አካባቢዎች 
25 ቅርንጫፎችን በመክፈት እና አምስት የዘር ማባዣ እርሻ ልማት ጣቢያዎችን በማቋቋም የልማት አጋርነቱን እያረጋገጠ ይገኛል፡፡
ለዛሬ ከኮርፖሬሽኑ ቅርንጫፍ ጽ/ቤቶች መካከል የአራቱን ጽ/ቤቶች የሥራ እንቅስቃሴ ልናስቃኛችሁ ወደድን፡፡ 

የሀዋሳ ቅርንጫፍ ጽ/ቤት ሥራ አስኪያጅ አቶ አድማሱ አናጋው 
የጽ/ቤቱን ወቅታዊ የሥራ እንቅስቃሴ አስመልክተው የሚከተለውን 
ማብራሪያ ሰጥተውናል፡፡

• በሦስት ክልሎች በኮንትራት እርሻ የተለያዩ ሰብሎች ዘር ብዜት 
እያከናወንን እንገኛለን፡፡

• በ2014/15 የመኸር ወቅት በኮንትራት አባዥ ሰፋፊ የኢንቨስተር 
እርሻዎች፣ በመንግሥት የግብርና ተቋማት እና በአርሶ አደር 
ማሳዎች ላይ በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ አርሲ እና ምስራቅ ሸዋ 
ዞኖች፤ በደቡብ ብሔር፣ ብሔረሰቦች እና ሕዝቦች ክልል በጉራጌ፣ 
ስልጤ፣ ወላይታ፣ ሀድያ እና ሃላባ ዞኖች እንዲሁም በሲዳሞ ክልል 
በድምሩ በ8 ዞኖች በ2 ሺህ 34 ሄክታር መሬት ላይ የተለያዩ 
የሰብል ዝርያዎችን በማምረት ላይ እንገኛለን፡፡

አቶ አድማሱ አናጋው 
የሀዋሳ ቅርንጫፍ ጽ/ቤት ሥራ አስኪያጅ
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• በዋናነት የስንዴ፣ ጤፍ፣ በቆሎ እና ቦለቄ ሰብሎችን እያባዛን ነው፡፡
• ዘንድሮ ሰብሉ በቂ ዝናብ በማግኘቱ በጥሩ ሁኔታ ላይ የሚገኝ ሲሆን፣ አሁን 

ባለው የምርት ግምት በጥቅሉ 45 ሺህ 752 ኩንታል ዘር እናገኛለን ብለን 
እንጠብቃለን፡፡

• ዘር በከፍተኛ ጥንቃቄ እና ኃላፊነት ተመርቶ ለተጠቃሚ የሚቀርብ 
በመሆኑ ከማሳ መረጣ ጀምሮ ምርት ተሰብስቦ መጋዘን እስኪገባ ድረስ 
የክትትልና የጥራት ቁጥጥር ሥራዎችን በመስክ በመገኘት እያከናወንን 
ነው፡፡

• የተለያዩ የሰብል ዘሮችን በማባዛት በመላ ሀገሪቱ የማሰራጨት ሥራ 
እያከናወንን ሲሆን፣ በዚህ ዓመት አሁን ላይ እያባዛነው የሚገኘውን ዘር 
በሀዋሳ ከተማ ባሉን ሁለት የዘር ማዘጋጃ ማሽኖች በማበጠርና በማዘጋጀት 
ለተጠቃሚው ለማድረስ ከወዲሁ ቅድመ ዝግጅቶች እያደረግን ነው፡፡

• በሻሸመኔ ከተማ ባለን የሽያጭ ማዕከልም የአፈር 
ማዳበሪያ፣ አግሮኬሚካሎችን እና የእንስሳት 
መድሃኒቶችን ለአርሶ አደሩ በቅርበት እያደረስን 
እንገኛለን፡፡

• በሌላ በኩል አርሶ አደሩ ከግብርና ምርምር የወጡ 
አዳዲስ የሰብል ዝርያዎችን አውቆ እንዲጠቀም 
ለማስቻል በተለያዩ አካባቢዎች የሰርቶ ማሳያ እና 
የአርሶ አደሮች በዓል በማዘጋጀት አዳዲስ ዝርያዎችን 
የማስተዋወቅ ሥራዎች በትኩረት እያከናወንን ነው፡፡  

በኤልፎራ አግሮ ኢንዱስትሪ ኤልፎራ ነትሌ እርሻ በኮንትራት የተባዛ በቆሎ

ሃዋሳ አካባቢ በኮንትራት እርሻ የተባዛ ቦሎቄ
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የኮፈሌ ቅርንጫፍ ጽ/ቤት ሥራ አስኪያጅ አቶ ቡሹራ መሐመድ የጽ/ቤቱን 
ወቅታዊ የሥራ እንቅስቃሴ አስመልክተው የሚከተለውን ገልፀውልናል፡፡  
• በሰፋፊ ኮንትራት እርሻዎች ከ5 ሺህ 427 ሄክታር በላይ መሬት ላይ 

የዘር ብዜት እያከናወንን ነው፡፡
• በእነዚህ ሰፋፊ እርሻዎች 10 የስንዴ እና ሶስት የገብስ ዝርያዎችን 

እያባዛን እንገኛለን፡፡
• በዋናነት በባሌ በግል ባለሃብት ሰፋፊ እርሻዎች፣ በአጋርፋ እና አርዳይታ 

የግብርና ኮሌጆች የስንዴ እና ገብስ ዘር በስፋት እያባዛን ነው፡፡
• በአጠቃላይ ከ19 የግል ባለሃብቶችና የግብርና ኮሌጆች ጋር ውል 

በመግባት ዘር እያባዛን ነው፡፡

• በባሌ አካባቢዎች የምናባዛው ዘር በየዓመቱ እየጨመረ 
መጥቷል፡፡ የዘር ፍላጎት እያደገ በመምጣቱና በአንዳንድ 
አካባቢዎች በጸጥታ ችግር ምክንያት የተቋረጠውን የዘር 
ብዜት ለማካካስ በባሌ የዘር ብዜት እንዲስፋፋ ሆኗል። 
ለማሳያም ቅርንጫፍ ጽ/ቤቱ ከሦስት ዓመታት በፊት 
በአካባቢው ከ2 ሺህ ሄክታር ያልዘለለ መሬት ላይ ምርጥ 
ዘር ያባዛ ነበር፤ አሁን ግን በሦስት እጥፍ አድጓል፡፡

• ቅርንጫፍ ጽ/ቤቱ ኮርፖሬሽኑ በሰፋፊ ኮንትራት 
እርሻዎች ከሚያባዛው ምርጥ ዘር ውስጥ ከፍተኛውን 
ድርሻ ይይዛል፡፡
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• በምዕራብ አርሲ ዞን ኮፈሌ ከተማ ባለው የዘር ማዘጋጃ ማዕከል 
ያመረትነውን ዘር በማበጠር፣ በማዘጋጀትና በማሸግ በመላ ሀገሪቱ 
ለሚገኙ ተጠቃሚዎች በተለይም ለአርሲ እና ባሌ አርሶ አደሮች 
እያቀረብን እንገኛለን፡፡ 

• የዘር ማበጠሪያ ማሽናችን በዓመት ከ60 ሺህ እስከ 70 ሺህ 
ኩንታል ዘር ነው የሚያበጥረው፡፡ በአሁኑ ወቅት ቅርንጫፍ ጽ/
ቤቱ እያመረተ ያለው ዘር ከ100 ሺህ ኩንታል በላይ በመሆኑ 
የተመረተውን ምርት በሙሉ አዘጋጅቶ ለአርሶ አደሩ ለማቅረብ 
ተጨማሪ የዘር ማበጠሪያ ማሽን ያስፈልጋል፡፡

• የሰብል እንክብካቤና የዘር ቁጥጥር ሥራዎች በትኩረት 
እየተከናወኑ ናቸው፡፡ ሰብሉ ካለፉት ዓመታት በተሻለ ጥሩ 
ሁኔታ ላይ እንደሚገኝ ገምግመናል፡፡ በቀጣይ ጊዜያትም 
የዝናቡ ሁኔታ የተስተካከለ ሆኖ ከቀጠለ የታቀደው ምርት 
ሊገኝ ይችላል፡፡

• በአጠቃላይ ከኮርፖሬሽኑ ቅርንጫፍ ጽ/ቤቶች መካከል 
የኮፈሌ ቅርንጫፍ ጽ/ቤት በ2014/15 የመኸር ወቅት 
ከ5 ሺህ 427 ሄክታር በላይ መሬት በዘር በመሸፈን ቀዳሚ 
ነው፡፡

በአጋርፋ ግብርና ኮሌጅ በኮንትራት የተባዛ ገብስ

በባሌ ዞን ጊኒር ወረዳ በቡላላ ዲኒቂቲ እርሻ ልማት በኮንትራት የተባዛ ስንዴ
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የአሰላ ቅርንጫፍ ጽ/ቤት ሥራ አስኪያጅ አቶ ብርሃኑ የሺጥላ የጽ/
ቤታቸውን ወቅታዊ የሥራ እንቅስቃሴ አስመልክተው ከሰጡን መግለጫ 
ውስጥ የተወሰዱ ዐበይት ነጥቦች የሚከተሉት ናቸው፡፡

• ቅርንጫፍ ጽ/ቤቱ 3 ሺህ 15 ሄክታር መሬትን በዘር የሸፈነ ሲሆን፣ 
ከ111 ሺህ ኩንታል በላይ ምርት ይጠበቃል፡፡

• የቅርንጫፉ መስራች ዘር ማባዣ እርሻ ልማት በሆነው የጎንዴ 
ኢተያ እንዲሁም በኮንትራት ማዕቀፍ በሰፋፊ የባለሃብት 
እርሻዎች እና በአርሶ አደር ማሳ የ11 ሰብል ዓይነቶች 38 
ዝርያዎች እየተባዙ ነው፡፡

• የበርካታ የሰብል ዝርያዎችን እያባዛን ቢሆንም በዋናነት ግን 
ጤፍ አባዝተን እያቀረብን ነው፡፡

• በጎንዴ ኢተያ መስራች እርሻ ከግብርና ምርምር የወጡ መነሻ 
ዘሮችን ቀድመን ወስደን በማባዛት ለኮርፖሬሽኑ እርሻዎች እና 
ለሌሎች ዘር አባዥዎች በማቅረብ ረገድ ከፍተኛ ድርሻ አለን፡፡

• የዘር ብዜት ሥራውን በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ሸዋ እና አርሲ 
ዞኖች ነው እያባዛን ያለነው፡፡ በዋናነት በቢሾፍቱ፣ ወንጂ፣ ባቱ፣ 
በቆጂ እና ዴራ አካባቢዎች ባሉ ሰፋፊ እርሻዎችና ማሳዎች 
የዘር ብዜት ሥራው እየተከናወነ ይገኛል፡፡

አቶ ብርሃኑ የሺጥላ
የአሰላ ቅርንጫፍ ጽ/ቤት ሥራ አስኪያጅ
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• በአሰላ ከተማ ባለን የዘር ማዘጋጃ ማሽን ከራሳችን አልፎ የዘር ብጠራ 
አገልግሎት ለግብርና ምርምር ተቋማት፣ ለዘር አባዥዎች እና ለሌሎች 
ተቋማት እየሰጠን እንገኛለን፡፡ 

• በራሳችን የመስራች ዘር እርሻ ጣቢያ እና በኮንትራት እርሻ እያባዛን 
ለተጠቃሚዎች ከምናቀርበው ምርጥ ዘር በተጨማሪ ሌሎች የግብርና 
ማሳደጊያ ግብዓቶችን (የአፈር ማዳበሪያና አግሮኬሚካሎችን) ለአርሶ 
አደሩ፣ ለባለሃብቶች እና ለልማት ድርጅቶች እያቀረብን ነው፡፡

• በኢትዮጵያ የግብርና ሥራዎች ኮርፖሬሽን (ኢግሥኮ) የአሰላ ቅርንጫፍ 
ጽ/ቤት የተቋቋመው በ1973 ዓ.ም ነው፡፡

በጎንዴ ኢተያ ምርጥ ዘር ማባዣ የተባዛ ምስር

አተር

ጤፍ

ባቄላ

ስንዴ
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የአርዳይታ ቅርጫፍ ጽ/ቤት ሥራ አስኪያጅ አቶ ፍቃዱ ከበደ የጽ/
ቤታቸውን ወቅታዊ የሥራ እንቅስቃሴ አስመልክተው የሰጡንን መረጃ 
እንደሚከተለው አቅርበናል፡፡

• በ2014/15 የመኸር ወቅት 3 ሺህ 70 ሄክታር መሬት በቅድመ 
መስራች፣ መስራች እና የተመሰከረለት ዘር ደረጃዎች መሸፈን 
ተችሏል፡፡ ከዚህ ውስጥ 2 ሺህ 360 ሄክታር መሬት በተለያዩ 
የስንዴ ዝርያዎች፣ 612 ሄክታር በጎመን ዘር፣ 67 ሄክታር በገብስ 
እና 31 ሄክታር በተለያዩ የባቄላ ዝርያዎች ተሸፍኗል፡፡

• አሁን ባለው የምርት ግምት ከ85 ሺህ ኩንታል በላይ ምርት 
ይገኛል ተብሎ ይጠበቃል፡፡ 

• በቅድመ መስራች፣ መስራች እና የተመሰከረለት የዘር ደረጃዎች 
33 የስንዴ ዝርያዎች፣ ዘጠኝ የገብስ ዝርያዎች፣ አንድ የባቄላ 
እና አንድ የጎመን ዘር ዝርያዎች እየተባዙ ይገኛሉ፡፡ 

• በሌላ በኩል ቅርንጫፍ ጽ/ቤቱ ማኅበራዊ ኃላፊነትን ከመወጣት 
አንጻር ለአካባቢው ነዋሪዎች የተለያዩ ድጋፎችን እና 
ትብብሮችን እያደረገ ይገኛል፡፡ በዚህ መሰረት ለአካባቢው አርሶ 
አደሮች ዘር ከመሸጫ ዋጋ 5 በመቶ ቅናሽ ተደርጓል፡፡

አቶ ፍቃዱ ከበደ
የአርዳይታ ቅርጫፍ ጽ/ቤት ሥራ አስኪያጅ
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• ቅርንጫፍ ጽ/ቤቱ በየዓመቱ በአረም እና ምርት መሰብሰቢያ ወቅት ከ800 
እስከ 1000 ለሚሆኑ የአካባቢው ነዋሪዎች የሥራ እድል እየፈጠረ ይገኛል። 
እንዲሁም ተረፈ ምርትን ወይም ገለባውን በማኅበር ለተደራጁ የአጎራባች 
ቀበሌ ሥራ አጥ ወጣቶች በመስጠት ተጠቃሚ እንዲሆኑም አድርጓል፡፡ 

• በተጨማሪም ባለው ክሊኒክ ለአካባቢው ነዋሪዎች በቅናሽ የመጀመሪያ 
ደረጃ ህክምና እርዳታ፣ ነጻ የማዋለድ እና አምቡላንስ አገልግሎት እየሰጠ 
ይገኛል፡፡ 

• የአርዳይታ ምርጥ ዘር ማባዣ ኮርፖሬሽኑ ካሉት 
እርሻዎች መካከል በስፋት ትልቁ ሲሆን፣ መገኛውም 
በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ አርሲ ዞን ገደብ አሳሳ 
ወረዳ ነው፡፡

በአርዳይታ ምርጥ ዘር ማባዣ የተባዛ ጎመን ዘር

ስንዴ
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Ethiopian Agricultural Businesses 
Corporation (EABC) 
Mission 
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. 

Vision 
By rendering integrated agricultural inputs 
and mechanization service, to be a strong 
competitor in Africa by 2030.
 
Values 
 
• Loyalty 
• Transparency 
• Sincerity 
• Commitment 
• Mutual benefit 
• Social responsibility 

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. 

Currently the corporation which has 25 
branch offices as well as five improved seeds 
of various crops multiplication farms in 
different regions, is accountable to Ethiopian 
Investment Holdings since May 2022 and 
managed by board of directors. 

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

Besides, importing and assembling agricultural 
equipment, rendering integrated agricultural 
mechanization and maintenance service as well 
as providing rental services of agricultural 
machineries and inputs transportation (heavy 
goods transportation), 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. 
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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. 

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

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; 

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 Ethiopian Investment 
Holdings, 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 related matters and thereby 
ensure its competitiveness; 
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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 Ethiopian Investment 
Holdings; 

14. to engage in other related activities for the 
attainment of its purposes. 

EABC product and services 

Product 

Improved seeds: The corporation 
produces and supplies 26 crop species and 75 
varieties to farmers, pastoralists, investors 
and institutions. 

Forest products: The corporation offers 
forest products like natural gum, incense, myrrh 
and other for both local and foreign markets. 

Fertilizers: The corporation imports and 
distributes solid and foliar 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, combine harvester, furrower 
and disc plows, tyre, inner tubes, batteries, 
filters etc. It also makes available construction 
machineries. 

Services 

• Integrated agricultural mechanization 
service 

• Seed cleaning service 
• Maintenance service for farm 

equipment, trucks, vehicles etc. 
• Farm equipment and construction 

machineries sales and rental service
• Technical training service 
• Rental service of inputs transport 

(heavy goods transport)

Human resource 

Currently the corporation has a total 
of 1,637 employees of which 1,460 are 
permanent and 177 are contract employees. 

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 branch offices 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. 
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ከፎቶ ማህደር
የኮርፖሬሽኑ የሥራ አመራር ቦርድ በዋናው መስሪያ ቤት እየተገነቡ ያሉ ፕሮጀክቶችን ሲጎበኝ
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የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ሆልዲንግስ እና የመንግሥት የልማት ድርጅቶች ይዞታና አስተዳደር አመራሮች
 በኮርፖሬሽኑ ዋና መስሪያ ቤት ያደረጉት ጉብኝት 
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የኮርፖሬሽኑ አመራሮች በጊቤ ምርጥ ዘር ማባዣ እርሻ ልማት ያካሄዱት የመስክ ጉብኝት

የመስክ ጉብኝት በቦንጋ የተቀናጀ የግብርና ግብዓትና ሜካናይዜሽን ማዕከል ፕሮጀክት 
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ሠራተኞች በጎንዴ ኢተያ እና አርዳይታ ምርጥ ዘር ማባዣዎች ያደረጉት ጉብኝት

ጎንዴ ኢተያ

ጎንዴ ኢተያ

አርዳይታ
አርዳይታ

አርዳይታ
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አመታዊ የሠራተኞች የማጠቃለያ ስብሰባ እና የመዝናኛ መርሃ ግብር 



የኢትዮጵያ የግብርና ሥራዎች ኮርፖሬሽን (ኢግሥኮ)
********
የአርሶ አደሩ የምንጊዜም አለኝታ የሆነው የኢትዮጵያ 
የግብርና ሥራዎች ኮርፖሬሽን (ኢግሥኮ) ታህሳስ 2008 
ዓ.ም የተቋቋመ የመንግሥት የልማት ድርጅት ሲሆን፣ 
በአሁኑ ወቅት የ10 ዓመት የግብርና ዘርፍ መሪ ዕቅድን 
ለመተግበር በሚደረገው እንቅስቃሴ ውስጥ የድርሻውን 
እየተወጣ ይገኛል። 

በአንድ መስኮት የተቀናጀ አገልግሎት በመስጠት ላይ 
የሚገኘው ኮርፖሬሽኑ፣ ከመሬት ዝግጅት እስከ ጎተራ 
የሚዘልቁ የግብርና ሥራዎችን በማከናወን ለዘርፉ 
መዘመንና ለምርትና ምርታማነት እድገት የላቀ አስተዋጽዖ 
ያላቸውን ምርጥ ዘር፣ ማዳበሪያና አግሮኬሚካሎችን 
ለተጠቃሚዎች በተመጣጣኝ ዋጋ በማቅረብ ላይ ነው። 

ከዚህ ባሻገር የተቀናጀ የግብርና ሜካናይዜሽን አገልግሎት 
እንዲሁም የእርሻና የኮንስትራክሽን መሣሪያዎች፣ 
የኬሚካል መርጫ መሣሪያዎችና መለዋወጫዎች 

አቅርቦት፤ የደረቅ ጭነት ትራንስፖርት እና ከሽያጭ በኋላ 
የጥገና፣ የምክር፣ የቴክኒክና ሞያ ሥልጠና አገልግሎቶችን 
በዋና መ/ቤትና በ25 ቅርንጫፎች ተደራሽ በማድረግም 
ተልእኮውን እየተወጣ ይገኛል።       

ከእኛ ዘንድ ጎራ ሲሉ ከአውሮፓ በማስመጣት እና 
በመገጣጠም ያቀረብንልዎ አስተማማኝና ጥራት 
ያላቸው የእርሻ መሣሪያዎችና መለዋወጫዎች 
የእርሶም ምርጫ እንደሚሆኑ ስንገልጽልዎ በደስታ 
ነው። 

ይምጡ! በአገልግሎታችን ይረካሉ፤ ይደሰታሉ። 

ለበለጠ መረጃ 0114 - 42 34 38 ወይም 
0911-22 36 75 ላይ ይደውሉ። 

ግብርናን ማዘመን ግባችን ነው! 

የኢትዮጵያ የግብርና ሥራዎች ኮርፖሬሽን - ኢግሥኮ

ማስታወቂያ



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