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ዓመታዊ
ሪፖርት
ANNUAL
REPORT

የጠቅላይ ሚኒስትሩ መልዕክት
ኢትዮጵያ በ2017 ዓ.ም. መካከለኛ ገቢ ካላቸው አገራት ለመሰለፍ በምታደርገው ጥረት የኢኮኖሚ ዕድገት ከፍተኛውን ቅድሚያ ከያዙት ጉዳዮች መካከል
ይገኛል። የኤል ኒኖ (El Nino) የአየር ንብረት ለውጥ ተጽእኖን ጨምሮ በርካታ ተግዳሮቶች ቢኖሩም ከ2003 ዓ.ም. እስከ 2007 ዓ.ም. በነበረው
በመጀመሪያው የዕድገትና የትራንስፎርሜሽን ዕቅድ (የዕ.ት.ዕ.) ወቅት በዚህ ረገድ ከፍተኛ ዕድገት ተመዝግቧል። ባለፉት 18 ወራት ከ2008 ዓ.ም. እስከ
2012 ዓ.ም. ያለውን ወቅት የሚሸፍነውን የሁለተኛውን የዕ.ት.ዕ. ለመቅረጽ እና ትግበራ ለመጀመር እንዲሁም የተገኘውን ውጤት ለማስቀጠል በኢኮኖሚው
ከሚገኙ ሁሉም ዘርፎች የተቀናጀ ጥረት ተደርጓል። የግብርናው ዘርፍ ከአገሪቱ የአገር ውስጥ ምርት (GDP) በግምት 40 በመቶውን እና ከአገሪቱ የሥራ
እድል ውስጥ ወደ 70 በመቶ የሚሆነውን የሚይዝ እንደመሆኑ እንደ ሁልጊዜው በመንግስት የኢኮኖሚ ልማት ስልት ውስጥ ወሳኝ ክፍል እንደሆነ ይገኛል።
ምንም እንኳን ካለፉት ዓሥርተ ዓመታት በላይ የግብርናው ዘርፍ ቋሚ ዓመታዊ ዕድገት ቢያሳይም ከእጅ ወደ አፍ በሆነ ግብርና እና የአርብቶ አደር ልምዶች
እንደተዋጠ ይገኛል። በኢትዮጵያ ግብርና ትራንስፎርሜሽን ሂደት ውስጥ የሚታየው አነስተኛ ይዞታ ያላቸው አርሶ አደሮቻችን ከዚህ ከእጅ ወደ አፍ ግብርና
ወደ ገበያ ተኮር እና ሰፋ ወዳለ የግብርና ኮሜርሻላይዜሽን የሚያደርጉት ሽግግር ነው።
የግብርናው ዘርፍ ይህንን ሽግግር እንዲያካሂድ ለፈጣን መፍትሔዎች እጅ የማይሰጡ ስር የሰደዱ የአወቃቀር ተግዳሮቶችን መዳሰስ አለበት። በዚህም
ምክንያት የኢትዮጵያ መንግስት መሰል ማነቆዎችን ለሚፈቱ ወሳኝ ሥራዎች ቅድሚያ ለመስጠት የግብርና ትራንስፎርሜሽን አጀንዳን ይፋ አድርጓል። እነዚህ
ሥራዎች በግብርናው ዘርፍ በሚገኙ ተዋናዮች ብቻ የተወሰኑ ሳይሆኑ ተዛማጅ የሆኑ እንደ ንግድ፣ ኢንዱስትሪ እና ውኃ ያሉ ዘርፎችን እንዲሁም ሌሎችንም
ይነካሉ። የትራንስፎርሜሽን አጀንዳው ዋና ትኩረት አነስተኛ ይዞታ ያላቸውን አርሶ አደሮች ምርት እና ምርታማነታቸውን በመጨመር ላይ ቢሆንም ገበያ
ተኮር፣ የግል ዘርፍ ልማት እና ዕድገት ሁሉን አቀፍ እንዲሁም ዘላቂ እንዲሆን በማድረግ ላይ ከበፊቱ የበለጠ ትኩረት ተደርጓል።
የትራንስፎርሜሽን አጀንዳው እያደገ በሄደ ቁጥር የኢትዮጵያ ግብርና ትራንስፎርሜሽን ኤጀንሲ (ግ.ት.ኤ.) ሚናም እያደገ ሄዷል። ግ.ት.ኤ ለትራንስፎርሜሽን
አጀንዳ ተግባራት ቀረጻ፣ ግምገማ እና ክትትል ስልታዊ ግብዓት መስጠት ላይ በማተኮር በሁለተኛው የዕ.ት.ዕ. በተወሰኑ ስልታዊ ሥራዎች አፈጻጸም ውስጥ
መሪነትን እንደሚወስድ፣ እንዲሁም ጎን ለጎን የመንግስት ዘርፍ ተዋናዮች ይህንን እንቅስቃሴ በዘላቂነት እንዲመሩ ብቃታቸውን እንደሚያሳድግ ይጠበቃል።
በተለይም ግ.ት.ኤ. በአዲሱ የግብርና ኮሜርሻላይዜሽን ክላስተር (ኤ.ሲ.ሲ.) ኢኒሼቲቭ ቀረጻ እና አፈጻጸም ውሕድ አካል እንደሚሆን ይጠበቃል። ይህም
በትራንስፎርሜሽን አጀንዳው ውስጥ የሚገኙ በርካታ ሥራዎችን በአገሪቱ የተለያዩ ክፍሎች ከሚገኙ ለየት ያሉና ከፍተኛ ዐቅም ካላቸው ስፍራዎች ጋር
ለማስተሳሰር ይጠቅማል።
ሁለተኛው የዕ.ት.ዕ. ኢትዮጵያ ካለፉት አምስት ዓመታት የተወሰዱ ዕድገቶችን ማጠናከር የምትችልበትን እና በአገሪቱ በአጠቃላይ የኑሮ ደረጃን እና
ብልጽግናን ከፍ ለማድረግ የሚቻልበትን መሠረት ይጥላል። ግ.ት.ኤ. እና የትራንስፎርሜሽን አጀንዳው ኢትዮጵያ የሁለተኛው የዕ.ት.ዕ. በርካታ ዓላማዎችን
እንድታሳካ ተጽእኖ እንደሚያሳድሩ ይጠበቃል። ይህ ሪፓርት እንደሚያሳየው በመጀመሪያው የዕ.ት.ዕ. የነበረው የሥራ ግስጋሴ ቀጥሎ በሁለተኛው የዕ.ት.ዕ.
የትራንስፎርሜሽን አጀንዳው ትግበራ ከፍተኛ ዕድገት አሳይቷል። ነገር ግን የግብርና ትራንስፎርሜሽን ሂደቱ በአገሪቱ የሚገኙትን ሁሉንም አነስተኛ ይዞታ
ያላቸውን አርሶ አደሮች መደገፍ እንዲያስችል ይሄንን ዕድገት ማፋጠን እና ማሳደግ የበለጠ ሥራን ይጠይቃል።
ኃይለማርያም ደሳለኝ
ጠቅላይ ሚኒስትር
ኢፌድሪ
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የግብርና እና የተፈጥሮ ሀብት
ሚኒስትር መልዕክት
ላለፉት 25 ዓመታት በኢትዮጵያ ግብርና ዘርፍ ላይ ስር ነቀል ለውጥ ማምጣት ተከታታይ አገራዊ እና በየዘርፉ ላሉ የመንግስት ስልቶች ቀዳሚ ጉዳይ
ሆኖ ቆይቷል። ይህ የኢትዮጵያ መንግስት የአገሪቱን ዕድገት በአገሪቱ ከሚገኙ ዘርፎች ሁሉ እጅግ ጠቃሚ እንደሆነ ቀድሞ በታወቀው የግብርናው ዘርፍ
ልማት ላይ ለማድረግ ያለውን ቁርጠኝነት ያንፀባረቀ ነው። ግብርና ለአብላጫው ሕዝብ የገቢ ምንጭ ከመሆኑም በላይ ኢትዮጵያ የአጭር እና የረዥም ጊዜ
የኢንዱስትሪ እና ምርት ፍላጎቶችን እና የምግብ ደኅንነት ዓላማዎችን የምታሳካበት መሠረት ነው። በእነዚህም ምክንያቶች የኢትዮጵያ መንግስት ቢያንስ 10
በመቶ የሚሆን በጀቱን ከ1995 ዓ.ም. ጀምሮ ለግብርና መድቧል።
ይህ ቁርጠኝነት በሁለተኛው የየዕ.ት.ዕ. የግብርና ዓላማዎችን ለመደገፍ የታለመ ሲሆን የግብርና ዓላማዎቹም ትኩረት የሚያደርጉት ከፍተኛ ዕሴት ያላቸው
ምርቶችን ማምረት፣ የምግብ ክፍተትን የሚሞላ እና ዘላቂ እና ሁሉን አካታች የሆነ ሰፊ ዕድገት፣ የበለጠ ምላሽ የሚሰጡ የገበያ ሥርዓቶች ልማት እና የተሻሻለ
የአፈጻጸም ብቃት ላይ ነው። ኢትዮጵያ ያልተነካ እና በዝቅተኛ ሁኔታ ጥቅም ላይ የዋለ ሰፊ እና የተለያየ የእርሻ መሬት ያላት በመሆኑ በዘርፉ ለዕድገት እምቅ
ዐቅም አለ። በኢትዮጵያ መሬት በአጠቃላይ ያለው ከፍተኛ የአየር ፀባይ ብዝኃነትም የተለያዩ የግብርና እድሎችን ይፈጥራል፤ የሁለተኛው የዕ.ት.ዕ. አነዚህን
ለመጠቀም ያስባል።
ባለፉት ዓሥርተ ዓመታት የልማት ጥረቶች የተካሄዱ እንደመሆናቸው የግብርናው ዘርፍ በየአመቱ በ 7 በመቶ በማደግ ገና ከአሁኑ አስደናቂ ዕድገት እያሳየ
ነው። በ2006 ዓ.ም. ግብርና ከኢትዮጵያ አጠቃላይ የአገር ውስጥ ምርት 40 በመቶውን የያዘ ሲሆን ይህም ለአገር ውስጥ ምርት ከፍተኛ አስተዋፅኦ
የሚያበረክት ብቸኛ ዘርፍ ያደርገዋል። ኢትዮጵያ ከ2000 ዓ.ም. እስከ 2007 ዓ.ም. በአጠቃላይ የብዕርና አገዳ ሰብሎች (ጤፍ፣ ስንዴ፣ በቆሎ፣ ገብስ እና
ማሽላ) ምርት እና ምርታማነት ጥሩ የሆነ ማለትም በቅደም ተከተል 63 በመቶ እና 41 በመቶ አማካይ ዕድገት አግኝታለች።
እነዚህን ስኬቶች ለማስቀጠል፣ የግብርናው ዘርፍ የሚያብብበትን ስፍራ ለመፍጠር እና ዕድገትን የገደቡ በርካታ መሠረታዊ ማነቆዎችን ለመፍታት የግብርና
ትራንስፎርሜሽን አጀንዳው ስልታዊ፣ በርካታ ባለድርሻ አካላትን የያዘ አካሄድ በማቅረብ በኢትዮጵያ የግብርና ለውጥን ወደ ፊት የሚያራምዱ አካላትን
ይለያል፣ እንዲሁም ቅድሚያ ይሰጣል። ባለቤትነቱን በይበልጥ የፌደራል የግብርና እና የተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴር እና የእንስሳት እና የዓሳ ሀብት ሚኒስቴር
እንዲሁም የክልል ቢሮዎች የሚይዙት የትራንስፎርሜሽን አጀንዳው ባለፉት ዓሥርተ ዓመታት በግብርናው ዘርፍ የታዩ የዕድገት መጠኖችን ጠብቆ ለማቆየት
ብቻ ሳይሆን በመጪዎቹ ዓመታት ለማፋጠን እና ለማስፋፋትም ጭምር የታለመ ነው። ለቁልፍ ሥራዎች ቅድሚያ በመስጠት የትራንስፎርሜሽን አጀንዳው
ወሳኝ ባለድርሻ አካላትን ስምምነት ላይ በተደረሰባቸው የተሻለ ቅንጅት፣ የሀብት አመዳደብ እና ቁጥጥር እና ክትትል እንዲኖር የሚያደርጉ ግቦች እና
ዓላማዎች ዙርያ የሚያስተባብር መድረክ ይፈጥራል።
የግብርና እና የተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴር በፌደራል እና በክልል ደረጃ በሚገኙ የመንግስት ባለስልጣናት ቁርጠኝነት፣ በሌሎች የሚኒስቴር መሥሪያ ቤቶች
እና የመንግስት ኤጀንሲዎች ውስጥ በሚገኙ አቻዎቻችን ትብብር፣ የግሉ ዘርፍ የላቀ ተሳትፎ እና በግ.ት.ኤ. ስልታዊ ድጋፍ የትራንስፎርሜሽን አጀንዳው
ተግባራት የግብርና ዕድገትን ወደ ፊት እንዲሚያራምዱት እና የዘርፉን ትራንስፎርሜሽን እንደሚያፋጥኑት ተስፋ አለው። በዚህ በኩል ግብርና በመጪዎቹ
ዓመታት የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ ወደ ፊት ለማራመድ የሚያስችል ዋነኛ አጋዥ እንደሆነ ይቆያል።

ተፈራ ደርበው
የግብርና እና የተፈጥሮ ሀብት ሚኒስትር
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ዓመታዊ ሪፖርት

የእንስሳት እና የዓሳ ሀብት
ሚኒስትር መልዕክት
የተለያዩ የእንስሳት ቁጥርን ግምት መሠረት በማድረግ በ56 ሚሊዮን የቀንድ ከብቶች፣ በ57 ሚሊዮን ዶሮዎች፣ በ29 ሚሊዮን በጎች እና በ29 ሚሊዮን
ፍየሎች ኢትዮጵያ በእንስሳት ሀብት ከአፍሪካ አንደኛ፣ ከአለም ደግሞ ዐሥረኛ ደረጃን ትይዛለች። ይህ የእንስሳት ንዑስ ዘርፍ ለኢትዮጵያ አጠቃላይ
የኢኮኖሚ ዕድገት እና እምቅ ዐቅም ጠቃሚ አስተዋፅኦ የሚያበረክት ዘርፍ ያደርገዋል። ይህ አስፈላጊ ዘርፍ የሚጠይቀውን ከፍተኛ ትኩረት፣ ባለሞያ እና
የሀብት መጠን እንደሚያገኝ ለማረጋገጥ የኢትዮጵያ መንግስት በመጀመሪያ በ2006 ዓ.ም. በግብርና ሚኒስቴር ስር የእንስሳት ሀብት ጉዳይ በሚኒስቴር ዴኤታ
ሲመራ የነበረ ሲሆን ባለፈው አመት ራሱን የቻለ የፌደራል የእንስሳት እና የዓሳ ሀብት ሚኒስቴር ሆኖ ተዋቅሯል። ከሚኒስቴሩ ኃላፊነቶች መካከል ዋናው
በእንስሳት ዘርፍ ከ2008 ዓ.ም. እስከ 2012 ዓ.ም. ዕድገትን እና ትራንስፎርሜሽንን ለመምራት እና በሁለተኛው የዕ.ት.ዕ. ለመደገፍ የተቀረፀውን የእንስሳት
ሀብት ልማት ፍኖተ ካርታ ወደ ፊት ማራመድ ነው።
እንስሳት የተለያዩ ከግብርና ጋር የተያያዙ ሥራዎችን ለመደገፍ እና ለመሥራት በባህላዊ መንገድ ጥቅም ላይ የሚውሉ እንደመሆናቸው መጠን የእንስሳት
ሀብት ከሌሎች ጋርም ሆነ ለብቻው የገቢ ምንጭ ብቻ ሳይሆን በግብርናው ዘርፍ ለሚገኙ ለሌሎች ክፍሎችም ወሳኝ ነው። በመደበኛው ዘርፍ ብቻ
የእንስሳት ምርት ከግብርና ከሚገኘው የአገር ውስጥ ምርት ወደ ግማሽ ያህሉን ይይዛል፣ ወይም ከአገሪቱ አጠቃላይ የአገር ውስጥ ምርት ወደ አንድ
አምስተኛውን ይሸፍናል። የእንስሳት ዘርፍን ለማሳደግ በአሁኑ ጊዜ ያሉት ጥረቶች የተሻሻሉ ምርት እና ምርታማነትን ቁልፍ በሆኑት የዶሮ እርባታ፣ ስጋ፣
የተዳቀሉ የወተት ላሞች እና የወተት ተዋጽኦዎች ዕሴት ሰንሰለቶች ላይ ያተኩራሉ። በኢትዮጵያ ረዥም ዕድሜ ያስቆጠረ የንብ እርባታ እንደመኖሩ የማር
ምርትም እውቅናው እየጨመረ ነው። በተጨማሪም የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ እያደገ እና እየሰፋ በሄደ ቁጥር ለእንስሳት ምርቶች ያለው ፍላጎት በፍጥነት
ይጨምራል። የሁለተኛው የዕ.ት.ዕ. የእንስሳት ዘርፍ ዕቅድ ዘርፉ ስር ነቀል ለውጥ እንዲያመጣ ለሚያስፈልጉ ሌሎች ቁልፍ ሥራዎችም በርካታ ዓላማዎችን
አስቀምጧል። እነዚህም፦ የተሻሻሉ ዝርያዎችን፣ የእንሰሳት መኖ እና የእንስሳት ህክምና አገልግሎቶችን ጎን ለጎንም የተሻሻለ የምርት ማቀነባበር፣ የምርት
ክምችት እና የአገር ውስጥ እና የውጭ የገበያ ልማትን ይጨምራሉ።
እንስሳት ለአርብቶ አደሮች፣ ለከፊል አርብቶ አደሮች እና በግብርና ላይ ለተመረኮዙ በመላው አገሪቱ ለሚገኙ የተለያዩ ማኅበረሰቦች ጠቃሚ ሲሆኑ
የእነዚህም ማኅበረሰቦች ብዝኃነት በኢትዮጵያ የሚገኘው የእንስሳት ዘርፍ ውስብስብ ለመሆን ምክኒያት ነው፡፡ የእንስሳት የግጦሽ መሬት የአገሪቱን ሁለት
ሶስተኛ የሚሸፍን ሲሆን አብዛኛውም ለድርቅ ለተጋለጡት እና በከፍተኛ ሁኔታ የምግብ እጥረት ባለባቸው በኢትዮጵያ በደቡብ እና በምሥራቅ ደረቅ እና
ከፊል ደረቃማ አካባቢዎች ይገኛል፡፡
ከሰፊው የግብርናው ዘርፍ በተቃራኒ የእንስሳት ንዑስ ዘርፍ የተወሰነ ገበያ ተኮር በመሆኑ የነዚህ ገጽታዎች መሻሻል እና የምርት እና ምርታማነት ሥራዎች
መፋጠን ለዘርፉ ይጠቅመዋል። ለበርካታ አርብቶ አደሮች እና ከፊል አርብቶ አደሮች ምግብ፣ የገቢ ምንጭ እና የመጓጓዣ መንገድ እንዲሁም የማረስ ኃይል
ከማቅረብ በተጨማሪ እንስሳት ሀብትን የማከማቻ ምንጮች ሲሆኑ ከኢኮኖሚ ዐቅም ያለፈ ባህላዊ ጠቀሜታም አላቸው። በእንስሳት ንዑስ ዘርፍ ውስጥ
ያለው ዕድገት እና ትራንስፎርሜሽን እነዚህን ከላይ የተገለፁትን በርካታ ምክንያቶች ለይቶ እና ግምት ውስጥ አስገብቶ ለተለያዩ ተሳታፊ ማኅበረሰቦች
በሚሆን መልኩ ሥራዎችን መቅረጽ አለበት።
በሁለተኛው የዕ.ት.ዕ. ትራንስፎሜሽን አጀንዳው ለእንስሳት ንዑስ ዘርፉ ጠቃሚነት እና ብዝኃነት እውቅና ይሰጣል። በመሆኑም እንስሳት ተኮር ተግባራት
በአራት የተለያዩ ፕሮግራሞች ውስጥ ተቀርጸዋል። ይህም የተደረገው እንስሳትን የሚመለከቱ ሥራዎች ከተለመደው ሰብል ተኮር እንቅስቃሴዎች የተለየ በቂ
እና ልዩ ትኩረት እንዲያገኙ ለማድረግ ነው። የእንስሳት ሥራዎች ላይ በማተኮር በዘርፉ መሠረታዊ ማነቆዎችን በመፍታት እና የኢኮኖሚ ዕድገትን በማፋጠን
የተለወጠች እና የበለጸገች፣ ከድኅነት እና በምግብ እርዳታ ላይ ከመመርኮዝ ነፃ የሆነች ኢትዮጵያን የመፍጠር ራዕያችንን ለማሳካት የትራንስፎርሜሽን
አጀንዳው ግልፅ ዓላማዎችን፣ ውጤቶችን እና ግቦችን ያስቀምጣል።
ስለሺ ጌታሁን
የእንስሳት እና የዓሳ ሀብት ሚኒስትር
ኢፌድሪ
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የግ.ት.ኤ. ዋና ሥራ አስፈጻሚ
መልዕክት
ግብርና በኢትዮጵያ ፈጣን የኢኮኖሚ ዕድገት ውስጥ ግንባር ቀደም ስፍራን የያዘ ሲሆን ለዚህም ምክንያት ዋነኛው በመጀመሪያው የዕ.ት.ዕ. ወቅት (ከ2003
ዓ.ም. እስከ 2007 ዓ.ም) የተገኙት ውጤቶች ናቸው። እያደገ ያለውን የሕዝብ መጠን ለመመገብ የሚያስችል ምርት በማቅረብ ግብርና በኢትዮጵያ ዕድገት
ወሳኝ ሚና መጫወቱን የሚቀጥል ሲሆን ሰፊውን ኢኮኖሚ በአጠቃላይ ትራንስፎርም በማድረግ እና ኢንዱስትሪ መር በማድረግ ውጥን ውስጥም ጠቃሚ
ሚና ይጫወታል። የኢትዮጵያን ግብርና ትራንስፎርሜሽን በማሳደግ ውስጥ ዋናው ነገር አነስተኛ ይዞታ ያላቸው አርሶ አደሮች እና አርብቶ አደሮች ከእጅ
ወደ አፍ ከሆነው ባህላዊ የአመራረት ዘይቤ ወደ ገበያ ተኮር እና የበለጠ ኮመርሻላይዝድ የግብርና ዘዴ እንዲሸጋገሩ የሚያስችላቸውን መሣሪያዎች፣ እውቀት
እና ድጋፍ እንዲያገኙ ማስቻል ነው።
ይህንን ሽግግር መደገፍ እና በግብርናው ዘርፍ ለውጥን የሚገድቡ ስልታዊ ማነቆዎችን መለየት እና መፍታት በ2003 ዓ.ም. ከተቋቋመ ጀምሮ የግ.ት.ኤ.
ተልዕኮ ሆኖ ቆይቷል። ግ.ት.ኤ. በግብርናው ዘርፍ ከሚገኙ ከሁሉም ቁልፍ ባለድርሻ አካላት ጋር በመሆን የኢትዮጵያ መንግስትን የግብርና ትራንስፎርሜሽን
አጀንዳ በሚመሠርቱ ትኩረት በተሰጣቸው ወሳኝ ተግባራት ላይ በማተኮር ትራንስፎርሜሽንን ለማፋጠን ይሠራል።
ከሁለተኛው ዕ.ት.ዕ ዓላማዎች ጋር በመጣመር ከ2008 ዓ.ም. እስከ 2012 ዓ.ም. ያለው የትራንስፎርሜሽን አጀንዳ በትኩረቱ የበለጠ ዘርፈ ብዙ ሆኖ ሰፋ
ያሉ ተዋናዮችን እና አጋሮችን ያካትታል። የሰብል እና የእንስሳት ምርቶችን ምርት እና ምርታማነትን ለመጨመር ከተለመደው ትኩረት በተጨማሪ በገበያ
ትስስር እና የአገር ውስጥ እና የውጭ ገበያዎችን በማልማት ላይ አሁን የበለጠ ትኩረት አለ። ከሥራው ዋናው ጉዳይ በዘርፉ ያለው ዕድገት ሰፊ እንዲሆን እና
ማኅበራዊ እና አካባቢያዊ ጥቅሞችን በማምጣት ትራንስፎርሜሽን አካታች፣ ፍትሐዊ እና ዘላቂ እንደሆነ ለማረጋገጥ የታደሰ ቁርጠኝነት መኖሩ ነው።
በሁለተኛው የዕ.ት.ዕ. ትራንስፎርሜሽን አጀንዳ የመጀመሪያው ዓመት በተቀረፁት 50 ተግባራት እና 190 ንዑስ ተግባራት ባጠቃላይ የተለያዩ የዕድገት
ደረጃዎችን አሳይቷል። ከመጀመሪያው የዕ.ት.ዕ. የተሸጋገሩ ተግባራት እንቅስቃሴዎች በፍጥነት ቀጥለዋል። አዳዲስ ተግባራት እና ንዑስ ተግባራት
የሁለተኛው የዕ.ት.ዕ. የመጀመሪያውን አመት እቅዶች በማጠናከር እና እያንዳንዶቹን ሥራዎች ወደ ፊት በሚያራምዱ ሚናዎች እና ኃላፊነቶች ላይ በሚሳተፉ
በሁሉም ባለድርሻ አካላት መካከል የጋራ መግባባትን በመፍጠር ላይ አተኩረዋል። ምናልባትም ከሁሉም በከፍተኛ ሁኔታ ጎልቶ የወጣው ባለፈው ዓመት
የተካሄደው የግብርና ኮሜርሻላይዜሽን ክላስተር ኢኒሼቲቭ ትውውቅ እና ምሥረታ ሲሆን ይህም በትራንስፎርሜሽን አጀንዳው ውስጥ የሚገኙ ቁልፍ
ተግባራትን እና ንዑስ ተግባራትን በአገሪቱ ከፍተኛ ዐቅም ካላቸው አካባቢዎች ጋር ያቀናጃል።
በትራንስፎርሜሽን አጀንዳው ላይ ያሉ ማናቸውም ስኬቶች በዘርፉ ከተሰማሩ ባለድርሻ አካላት የተባበሩ ጥረቶችን ይጠይቃሉ። ይህም የሕዝብ፣ የግል እና
የሲቭል ማኅበረሰብ ድርጅቶችን ትብብር ያካትታል። የልማት አጋሮቻችን ለበርካታ ተግባራቶች ወሳኝ የሆነ የሐሳብ እና የገንዘብ ድጋፍ በማቅረብ በኩል
ለሂደቱ ጠቃሚ ሆነው ቆይተዋል። የልማት ሠራተኞች እና በክልል፣ ወረዳ እና ቀበሌ ደረጃ የሚገኙ ባለሥልጣናት ሚናም እውቅና ሊሰጠው ይገባል። ዞሮ
ዞሮ ግን የኢትዮጵያን የግብርና ዘርፍ ትራንስፎርም የማድረግ ዋናው ጥረት አነስተኛ ይዞታ ባላቸው አርሶ አደሮቻችን ብልህነት እና ልፋት ላይ የተመረኮዘ
ነበር፣ ወደ ፊትም ይሆናል። አነስተኛ ይዞታ ያላቸው አርሶ አደሮች የአገሪቱ የግብርና ሥርዓት የጀርባ አጥንቶች በመሆናቸው የትራንስፎርሜሽን ሂደቱ ዋና
ተዋናዮች ይሆናሉ።
ካሊድ ቦምባ
የኢትዮጵያ የግብርና ትራንስፎርሜሽን ኤጀንሲ
ዋና ሥራ አስፈጻሚ

ዓመታዊ ሪፖርት
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መግቢያ
ባለፉት 10 ዓመታት ኢትዮጵያ በዓለም ላይ ፈጣን የኢኮኖሚ ዕድገት ካሳዩ
አገራት ተርታ የሚያስቀምጣትን ዕድገት አስመዝግባለች። ከ1997 ዓ.ም.
እስከ 2007 ዓ.ም. የአገሪቱ ጠቅላላ አገር ውስጥ ምርት ከአራት ዕጥፍ በላይ
ጨምሮ ከ12.4 ወደ 55.6 ቢሊዮን ዶላር አድጓል። ከ1987 – 1997 ዓ.ም.
የነበረው ዕድገት ግን 63 በመቶ ሆኖ ከ7.6 ቢሊዮን ወደ 12.4 ቢሊዮን
ዶላር ነበር።1 ለዚህ ዕድገት መገኘት ዋና ዋና ምክንያቶች በትምህርት፣
በጤና፣ በውሃ፣ በመንገድ ትራንስፖርት እና መገናኛ ዘርፎች የተደረጉ
መዋቅራዊ እና የፖሊሲ ለውጦች ሥር ነቀል ቢሆኑም በዋናነት ግን የአገሪቱ
ኢኮኖሚ የጀርባ አጥንት የሆነው የግብርናው ዘርፍ ዙሪያ የተካሄዱት
ለውጦች ናቸው። እነዚህ ለውጦች በድኽነት አረንቋ ውስጥ ተዘፍቀው
የነበሩትን የኢትዮያውያንን ኑሮ ከማሻሻል አኳያ ረጅም ሂደትን አልፈዋል።
በ1987 ዓ.ም. 79 በመቶ የሚሆነው የአገሪቱ ሕዝብ ከድኽነት ወለል በታች
የነበረ ቢሆንም ይህ አሃዝ ከ20 ዓመታት በኋላ በግማሽ ቀንሶ 34 በመቶ
ላይ ደርሷል።2
ይህን የመሰለ ዕድገት ቢመዘገብም የግብርናው ዘርፍ አሁንም በሚጠበቀው
የዕድገት ደረጃ ላይ አለመገኘቱ እንቆቅልሽ ነው። የአገሪቱ አጠቃላይ
ኢኮኖሚ በግብርናው ላይ የተመረኮዘ እንደመሆኑ መጠን አብዛኛው
የአገሪቱ ሕዝብ ኑሮ በግብርና ላይ የተመሠረተ ነው። ከዚህም ውስጥ
አብዛኞቹ ከእጅ ወደ አፍ የሆነ ምርት የሚያመርቱ አነስተኛ ይዞታ
ያላቸው አርሶ አደሮች ናቸው። ከዚህም በተጨማሪ አገሪቱ ያላትን መጠነ
ሰፊ የተፈጥሮ ሀብት በሚገባ ሁኔታ እየተጠቀመች አይደለም። መልማት
ከሚችለው 36 በመቶ ከሆነው የአገሪቱ መሬት ውስጥ እስካሁን የታረሰው
ከግማሽ በታች (15 በመቶ) ያህሉ ብቻ ነው።3 ከዚህም በላይ፣ የግብርና
አሠራሮች አካባቢያዊ ዘለቄታነትን ያልተከተሉና በቂ የውሃ ሀብት ቢኖርም
ዓመታዊ የዝናብ ወቅትን ተከትለው የሚተገበሩ ናቸው።
ይህም እንዳለ ሆኖ በመንግስት በኩል ለአርሶ አደሮች እየተደረገ ያለው
ተከታታይ ድጋፍ የሰብል ምርት እንዲጨምር ምርትን የሚያሻሽሉ
አሠራሮችን በመጠቀም፣ እንደ የኅብረት ሥራ ማኅበራት ያሉ ማኅበረሰብ
አቀፍ ተቋማትን ምርትን በማሰባሰብ እና ተደራጅቶ በመገበያየት አርሶ
አደሩ ተጠቃሚ እንዲሆን አስችሎታል። በአሁኑ ወቅት እየተመዘገበ ያለው
የኢኮኖሚ ዕድገት አገሪቱን ለውጪ ኢንቨስትመንት ተመራጭ አድርጓታል።
መጪውን የግብርና ዕድገት ብሩህ የሚያደርጉ ከመቶ በላይ የሰብል
ዓይነቶች መኖራቸው እና በአገሪቱ ያለው አመቺ የግብርና ሥነ-ምህዳራዊ
መልክአ-ምድር ለግብርና ዕድገት ተስፋ ሰጪዎች ናቸው።
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ዋና ሰብሎች በግብርና ምርት ያላቸው ድርሻ
2% 1%
5%
6%
7%
የብርዕና አገዳ ሰብሎች
12%

54%

የሥር ሰብሎች
እንሰት
የፍሬ ሰብሎች
ጥራጥሬ

13%

ለሽያጭ የሚውሉ ሰብሎች
የቅባት ሰብሎች
አታክልቶች

Source: Agricultural Sample Survey: Report on Area and Production of Major Crops 2014-15. Vol. I. Pp. 18.
(2015, May) Central Statistical Agency, Addis Ababa, Ethiopia.

መንግስት በ2017 ዓ.ም. ኢትዮጵያን መካከለኛ ገቢ ካላቸው አገራት ተርታ
ለማሰለፍ ያለው ግብ ለማሳካት የግብርናውን ዕድገት ለሚያጨናግፉ
መሠረታዊ ማነቆዎች ትኩረት መስጠት ያሻዋል። አገሪቱ ያላትን ጥሬ እቃ
የማምረት ዐቅምን ከመጠቀም አኳያ ግብርናው ለኢንዱስትሪው መሠረት
መሆን አለበት። ለውጪ ንግድ ከሚቀርቡት የግብርና ምርቶች መካከል ዋና
ዋናዎቹ ቡና፣ ሰሊጥ እና አትክልቶች በድምሩ 1.4 ቢሊዮን ዶላር ቢያስገኙም
ከጥሬ እቃነት በተጨማሪ ዕሴት ተጨምሮባቸው ቢቀነባበሩ የበለጠ
ገቢ ሊያስገኙ ይችላሉ።4 ከግብርና ምርት ማቀነባበር ጋር የተያያዙትን
አማራጮች ለመጠቀም በዕሴት ሰንሰለቱ ላይ ያሉትን እንደ ትራንስፖርት
ችግር፣ በግብርና ምርት ማቀነባበርያ መሠረተ ልማት እጥረት፣ ብቁ
ካልሆነ የምርት አሰባሰብ እና የመጋዘን ሁኔታ፣ ጊዜ ካለፈባቸውና አነስተኛ
ጥራት ያለው ምርት ከሚያመርቱ የግብርና አሠራር ዘዴዎች፣ ዝቅተኛ
ከሆነ የግብዓት አጠቃቀም፣ ለአየር ንብረት መለዋወጥ እና በ2007 ዓ.ም.
እንዳጋጠመው ኤል ኒኖ (El Nino) ዓይነት የከፋ የአየር ሁኔታ ከተጋለጡ
አሠራሮች ጋር ለተያያዙ ተግዳሮቶች መፍትሔ መስጠት አስፈላጊ ነው።
መንግስት ለነዚህ ጉዳዮች ትኩረት በመስጠት የግብርናው ዘርፍ ብሎም
ባጠቃላይ በኢኮኖሚው ላይ ሥር ነቀል ለውጥ ያመጣ ዘንድ ግልጽ የሆኑ
ግቦችን ተከታታይ በሆኑ የዕድገት እና ትራንስፎርሜሽን ዕቅዶች (የዕ.ት.ዕ.)
ላይ አስቀምጧል።

የኢትዮጵያ ግብርና ያለበት ደረጃ
የአየር ንብረት እና የግብርና ሥነ-ምህዳር
ስብጥር
ከ4,620 ሜትር የራስ ዳሸን ከፍታ እስከ ከባህር ጠለል በታች 126 ሜትር
የደናክል ዝቅታ የሚያካትተው የኢትዮጵያ መልክአ-ምድር የመስፋቱን
ያህል ይለያያል።5 የዚህ ተፅዕኖ የተለያየ የአየር ንብረት እና ለምድር ወገብ
አገሪቱ ካላት ቀረቤታ ጋር ተዳምሮ የተለያዩ የአስተራረስ እና ከብት እርባታ
አሠራሮችን መርጦ በተለያዩ የአገሪቱ ክፍሎች ለመተግበር ያስችላል።
በኢትዮጵያ ውስጥ የመሬት ከፍታ እና የዝናብ መጠን ቀጥተኛ ግንኙነት
አላቸው። ዝቅተኛ እና እርጥብ ከሆነው ከምዕራቡ የአገሪቱ ክፍል በስተቀር
ከፍተኛ ቦታዎች ከዝቅተኛ ቦታዎች የበለጠ ዝናብ ያገኛሉ። እነዚህ ቦታዎች
ከግማሽ በላይ የሚሆነውን የአገሪቱን ክፍል የሚሸፍኑ ሲሆን ከሰብል
ምርት ይልቅ ለግጦሽ የሚመቹ ናቸው። የመሬት ከፍታ በመሬት እና አፈር
ምቹነት፤ በተፈጥሮ ዕፅዋት አበቃቀል እና በሚበቅሉት ሰብሎች አይነት ላይ
ተፅዕኖ ያሳድራል።
በተለምዶ በመቶዎች ለሚቆጠሩ ዓመታት እንደምንጠቀመው የኢትዮጵያ
የግብርና ሥነ-ምህዳር በአምስት ዘርፎች ይከፈላል። እነሱም ሞቃታማና
ደረቃማ፣ ሞቃታማና እርጥበታማ፣ መካከለኛ ሞቃታማ፣ ቀዝቃዛ እና
እርጥበታማ፣ እንዲሁም ቀዝቃዛማና ደረቃማ ናቸው። አብዛኛው
የኢትዮጵያ ክፍል በዓመት ሁለት ጊዜ (ማለትም በመጋቢት እና ሚያዝያ
አጠር ያለ፣ ከሰኔ እስከ መስከረም ደግሞ ረዘም ባሉ ወቅቶቹ) ዝናብ
ያገኛል። ይህ ሁኔታ በብዙ ቦታዎች በዓመት ሁለት ጊዜ ምርት ለማምረት
ዕድል ይሰጣል።
ገበሬዎች የዚህ የአየር ንብረት ሁኔታ በግብርና ምርት ላይ ያለውን
ተፅዕኖ ለዘመናት ሲረዱ ቆይተዋል። የስምጥ ሸለቆን ተከትሎ ያለውና
የደቡቡን የአገሪቱ ክፍል የሚከፍለው ተጎራባች መሬት በአካባቢው ባለው
የተመጣጠነ የአየር ንብረት፣ ወጥ የሆነ የዝናብ መጠን እና ለም አፈር
ምክንያት ከፍተኛ የሆነ የግብርና እንቅስቃሴ ይካሄድበታል። ከፍተኛ
የሆነ የዝናብ መጠን በሚያገኙት የመካከለኛው እና የሰሜኑ ከፍተኛ
ቦታዎች እንዲሁም በምዕራቡ የአገሪቱ ክፍል የተለያዩ የሰብል ዓይነቶች
እና እንስሳትን ማግኘት ይቻላል። ደረቅ በሆነው የምሥራቁ የአገሪቱ ክፍል
የሚገኘው ማኅበረሰብ ግን ኑሮውን የመሠረተው በዋናነት በከብት እርባታ
ላይ ነው።

ዋና ዋና ሰብሎች እና እንስሳት
ዋና ምርታቸው የብዕርና የአገዳ ሰብል የሆኑ ባለ አነስተኛ ይዞታ አምራቾች
በአገሪቱ ውስጥ ካለው የግብርና ምርት 95 በመቶውን ድርሻ ይወስዳሉ።6

በቆሎ፣ ስንዴ፣ እና ጤፍ ከአጠቃለይ የብዕርና አገዳ ሰብል ምርት 77
በመቶ የሚሆነውን ቢይዙም ገብስ፣ ማሽላ እና ዳጉሣ በስፋት ይመረታሉ።7
የጥራጥሬና የቅባት ሰብሎች እንዲሁም ሽንብራ፣ ሰሊጥ፣ ሱፍ፣ እና ሌሎች
ለአገር ውስጥ ፍጆታ እና ለውጭ ንግድ ከሚውሉት ሰብሎች መካከል ዋና
ዋናዎቹ ናቸው። የሥራ ሥር አትክልቶች የሆኑት ካሮት፣ ድንች፣ ካሳቫ፣
ለውዝ እና እንሰት (በኢትዮጵያ በስፋት ለምግብነት የሚውል) እንዲሁም
የጓሮ አትክልቶችም ይመረታሉ።
ቡና በሚያስገኘው ገቢ መሠረት የኢትዮጵያ ዋናው ለውጭ ንግድ የሚውል
ሰብል ሲሆን በዓመት 844 ሚሊዮን ዶላር ገቢ ያስገኛል። እሱን በመከተል
ሰሊጥ 349 ሚሊዮን ዶላር እንዲሁም ፍራፍሬ እና አትክልት ደግሞ
237 ሚሊዮን ዶላር ገቢ ያስገኛሉ።8 በአብዛኛው የአገሪቱ ክፍል ያለው
ሞቃታማ የአየር ንብረት በመሆኑ እንደ ሙዝ፣ ማንጎ፣ ፓፓያ፣ ዘይቱን፣
እና አናናስ ያሉ ፍራፍሬዎችን ለማብቀል ያስችላል። ቆዳና የቆዳ ውጤቶች
ሌሎቹ ዋና ለውጭ ንግድ የሚውሉ ሲሆኑ በ2007 ዓ.ም. በዓለም አቀፍ
ገበያ ላይ 1.47 ቢሊዮን ዶላር አስገኝተዋል።9 የኢትዮጵያ የእንሰሳት
ሀብት በአፍሪካ ቀዳሚው ቢሆንም የቆዳው ኢንዱስትሪ የሚቀርብለት
የቆዳና ሌጦ አቅርቦት በጣም ዝቅተኛ ነው። በአገሪቱ ውስጥ 56 ሚሊዮን
የቀንድ ከብቶች፣ 29 ሚሊዮን በጎች፣ 29 ሚሊዮን ፍየሎች እና 57
ሚሊዮን ዶሮዎች እንደሚገኙ ይገመታል። ለጭነት የሚያገለግሉ ዘጠኝ
ሚሊዮን አካባቢ የሚሆኑ የጋማ ከብቶች የሚገኙ ሲሆን በሰሜናዊው እና
ምሥራቃዊው የአገሪቱ ዝቅተኛ ቦታዎች አካባቢ ደግሞ አንድ ሚሊዮን
የሚሆኑ ግመሎች ይገኛሉ።10 የቀንድ ከብቶች፣ በጎች እና ግመሎች ቆዳቸው
ጥቅም ላይ ከመዋሉም በተጨማሪ በቁማቸው ለውጭ ንግድ በመዋላቸው
ወደ መካከለኛ ምሥራቅ ይላካሉ።
አብዛኛዎቹ አርብቶ አደሮች የሚያመርቱት የወተት፣ እንቁላል፣ ቅቤ እና
አይብ ምርት ራሳቸው ለቤት ውስጥ ፍጆታ ስለሚጠቀሙት የወተት ምርት
ኢንዱስትሪው ሳያድግ ቀርቷል። በዋና ዋና ከተማዎች ውስጥ የሚገኙ
በመካከለኛ ደረጃ ያሉ የወተት ተዋፅኦ ምርት ዕድገት እያሳየ ቢሆንም የነፍስ
ወከፍ የወተት አጠቃቀም ግን ከጎረቤት አገራት አንፃር አነስተኛ ነው።

የግብርና ዕድገት ተግዳሮቶች
የኢትዮጵያ መልክአ-ምድር፣ የአየር ንብረት እና የግብርና ሥርዓቶች
የብዝሃነታቸውን ያህል የሚያመጧቸውን ተግዳሮቶችን ለመፍታት ብሎም
የኑሮ መሠረታቸው የተፈጥሮ ሀብት ላይ የሆኑ የኅብረተሰብ አካላትን
ፍላጎት ለማሟላት የታለሙና ለነሱ የሚመቹ መፍትሔዎች መሆናቸው
አስፈላጊ ነው።

በ2007/08 የብርዕና አገዳ ሰብሎች ምርት

በ2007/08 ዋና የእንስሳት ምርት
200

250

20

150

ሚሊየን

48
100

72

29

10

181

160
29

140

ሁሉም የብዕርና
የአገዳ ሰብሎች
በቆሎ
ስንዴ
ማሽላ

120

56

100
ሚሊየኖች

43

0

180

236

42

200

50

11

ሁሉም እንስሳቶች

80
60

57

ዶሮ
ከብት

ጤፍ

40

በግ

ገብስ
ሌሎች

20

ፍየል

0

Source: Agricultural Sample Survey Time Series Data for National & Regional Level from 1995/96 to 2014/15: Report on Area and Production of Crops. Pp. 29. (2015, March) Central Statistical Agency of Ethiopia

ሌሎች

ዓመታዊ ሪፖርት

15

ወደ 19 የሚጠጉ የተለያየ የለምንት ባህሪ ያላቸው የአፈር ዓይነቶች
በመላው ኢትዮጵያ ይገኛሉ። በግ.ት.ኤ. እና በሌሎች አጋሮች በተደረጉ
ጥልቅ ጥናቶች መሠረት አብዛኞቹ የአፈር ዓይነቶች ቢያንስ አንድ
ንጥረ ነገር (እንደ ፎስፈረስ እና ናይትሮጂን ዓይነት) ስለሚጎድላቸው
የማገገሚያ ሥራ ያስፈልጋቸዋል። ትክክለኛው የማዳበሪያ ዓይነት ጥቅም
ላይ እስካልዋለ ድረስ እነዚህ የአፈር ዓይነቶች ከፍ ያለ የሰብል ምርት
በመስጠት መዝለቅ አይችሉም። ችግሩን የከፋ የሚያደርገው ደግሞ ወደ
1.5 ቢሊዮን ሜትሪክ ቶን የሚገመተው በያመቱ የሚሸረሸረው የአፈር
መጠን ነው።11

የልማት ዕቅዶች
ባለፉት ዓመታት የኢትዮጵያ መንግስት ግብርና መር የሆነ የኢኮኖሚ
ዕድገት ለማምጣት የተለያዩ ፖሊሲዎችን በማርቀቅ ተግባራዊ አድርጓል።
በ1985 ዓ.ም. ከተተገበረው የግብርና መር የኢንዱስትሪ ልማት ስትራቴጂ
(ADLI) ጀምሮ መንግስት የግብርና ምርቶችን ለውጭ ንግድ፣ ለአገር
ውስጥ ፍጆታ፣ ለኢንዱስትሪ እንዲሁም የአገር ውስጥ ገበያን ከማስፋፋት
አኳያ ጠቀሜታ ነበረው። በ1985 ዓ.ም. የወጣው የአምስት ዓመት
የዘላቂ ልማትና ድህነት ቅነሳ ፕሮግራም (SDPRP) ግብርና መር በሆነ
ኢኮኖሚ ድህነትን ለማስወገድ አቅዶ የተነሳ ነበር። ከ2001 ዓ.ም. ጀምሮ
የአጠቃላይ የአፍሪካ የግብርና ልማት ፕሮግራም (CAADP) አንዷ
ፈራሚ እንደመሆንዋ ኢትዮጰያ 14 በመቶ የሚሆነውን በጀቷን በየዓመቱ
ለግብርና ታውላለች።13 በውጤቱም ከስድስት በመቶ በላይ ዓመታዊ
ዕድገት በግብርናው ዘርፍ በተከታታይ ካስመዘገቡ ጥቂት የአፍሪካ አገራት
መካከል አንዷ ሆናለች።14

የአፈር መሸርሸር ከሚያባብሱት ነገሮች ውስጥ ዋናው የደን መጨፍጨፍ
ነው። ከ1987-2002 ዓ.ም. በደን ተሸፍኖ የነበረው መሬት በ14.6 በመቶ
(ከ144,000 ወደ 123,000 ካሬ ኪሎሜትር) ቀንሷል። በቀጣዮቹ አምስት
ዓመታት ይህ መጠን በ1.6በመቶ ጨምሯል።12 ሥር በሰደደው የደን
መጨፍጨፍ ችግር በጣም እየጨመረ ያለው የኢትዮጵያ የሕዝብ እና
እንሰሳት ቁጥር መጨመር ሲሆን ይህም ደግሞ አርሶ አደሮች ለእርሻና
ለግጦሽ መሬት ሲሉ ደንን እንዲጨፈጭፉ አድርጓቸዋል።

የአርሶ አደሮችን ከእጅ ወደ አፍ የሆነ ኑሮ ወደ ገበያ ተኮር ግብርና መቀየር
ዓላማው አድርጎ የተነሳው ሁለተኛው የአምስት ዓመት ዕቅድ (1998 –
2003) በብሔራዊ የምግብ ዋስትና ውስጥ የታቀፈ ሲሆን ይህ የተፋጠነና
ዘላቂ የልማት ዕቅድ (PASDEP) የኢትዮጵያን የግብርና ሥነ-ምህዳር
በሦስት በመክፈል ለያንዳንዱ የሚሆን የግብርና አሠራሮች እንዲተገበሩ
አመቻችቷል። በዕቅዱ መሠረት በቂ ዝናብ በሚያገኙ የአገሪቱ ክፍሎች
የምግብ ዋስትናን በዘላቂነት ለማቆየት የሰብል ምርትና ምርታማነትን
በማሳደግ ዙሪያ ትኩረት ሰጥቶ ሠርቷል። በርጥበት አጠር አካባቢዎች
ደግሞ የምርት መዋዠቅን በመቀነስ ከግብርና ውጪ ያሉ የገቢ ምንጮችን
ማስፋት እንዲሁም በአርብቶ አደር ማኅበረሰብ ውስጥ የእንሰሳት ሀብት
ምርትና ግብይትን አበረታቷል።

ከዚህም በተጨማሪ የኢትዮጵያ ግብርና በአነስተኛ መጠን በመስኖ
እየለማ ቢሆንም በአብዛኛው በዝናብ ላይ የተመሠረተ ነው። የመስኖ
ልማት በአብዛኛው የምንጮችን እና ወንዞችን አቅጣጫ በማስቀየር
የሚካሄድ ሲሆን ኢትዮጵያ በብዛት አላት የሚባለውን የከርሰ ምድር
ውሃ መጠቀም አልተቻለም። እየተሠራበት ያለው የመስኖ ልማት አካሄድ
ጉልበት አባካኝ ከመሆኑም በላይ በአገሪቱ የሚመረተውን በቀላሉ ጥቅም
ላይ መዋል የሚችለውን የመስኖ ቴክኖሎጂ መጠቀም አልተቻለም።
ከዚህም በበለጠ ከመጠን በላይ የሆነ በዝናብ መመርኮዝ ግብርናውን
ለአየር ንብረት መለዋወጥ እና ለከፋ የአየር ንብረት ሁኔታ በማጋለጡ
አገሪቱ ለዐሥርተ አመታት በድርቅ እንድትጠቃ አድርጓታል።

ግብርና በጠቅላላ የአገር ውስጥ ምርት (GDP) ያለው ድርሻ 1988 - 2008
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በ2003 በታወጁት ሦስት ተከታታይ የዕድገት እና ትራንስፎርሜሽን
ዕቅዶች (የዕ.ት.ዕ.) የኢትዮጵያ መንግስት አሁንም ግብርናን ባማከለ
መልኩ የኢኮኖሚ ዕድገት ዕቅዶች እና ዓላማዎችን በዝርዝር
አስቀምጧል። ከነዚህ ዕቅዶች መካከል ከ2003 – 07 ዓ.ም. የሚዘልቀው
የመጀመሪያው የዕ.ት.ዕ. የግብርና ዕድገትን፣ ምርምርን እና ጠንካራ
የገበያ ትስስርን መሠረት ያደረጉ የልማት ግቦችን በዝርዝር አስቀምጧል።
በግብርናው ዘርፍ የተቀመጡት 14 ዝርዝር ግቦች የሰብል ምርትን እና
የእንሰሳት ሀብትን ከማሳደግ፣ የምግብ ዋስትናን ከማረጋገጥ፣ ገበያን
ከማጠናከር፣ የግብርና አገልግሎትን ከማሻሻል እንዲሁም በዘርፉ ያሉ
ኢንቨስትመንቶችን ከማበረታታ አኳያ መሠራት ያለባቸው ቅድሚያ
የሚሰጣቸው ተግባራትን ለመወሰን አስችለዋል።

በመጀመሪያው የየዕ.ት.ዕ. ላይ የተመረኮዘው ሁለተኛው የየዕ.ት.ዕ.
ከፍተኛ ዕሴት ላላቸው ሰብሎችና እንሰሳት እንዲሁም ለገበያ ማስፋፋት
የበለጠ ትኩረት በመስጠት እስከ 2012 ዓ.ም. የሚዘልቅ የልማት
ግቦችን አስቀምጧል። ሥር ነቀል የሆነ ዘላቂ እና ሁሉን የሚያካትት
ትራንስፎርሜሽን በግብርናው ዘርፍ ለማምጣት ከፍ ያለ ቁርጠኝነትን
ይጠይቃል። በተለይ ደግሞ የተፈጥሮ ሀብትን ማስተዳደር፣ የአየር ንብረት
ለውጥን መቋቋም እና መቀነስ ብሎም ሴቶችን፣ ወጣቶችን እና በቂ
ትኩረት ያላገኙ የማኅበረሰብ አካላትን ማካተት ይጠይቃል።
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በመጀመሪያው የዕ.ት.ዕ የትራንስፎርሜሽን አጀንዳ እና በሁለተኛው የየዕ.ት.ዕ.
የታቀዱ ጉዳዮች
የመጀመሪያው የዕ.ት.ዕ. ግቦች በጣም የተለጠጡ ነበሩ። ትክክለኛ
ትራንስፎርሜሽን ለማምጣት ስልታዊ በሆነ መንገድ የተመረጡ እና
የተሳለጡ ተግባራት በአንድ ላይ መከናወን እንደሚኖርባቸው በሁሉም
ባለ ድርሻ አካላት ታምኖበት ነበር። እነዚህ ተግባራት የግብርና
ትራንስፎርሜሽን አጀንዳ በመባል ይታወቃሉ። እንደ ችግር ፈቺ ሆነው
የተቀመጡት ተግባራት ከፍተኛ የሆነ ጠቀሜታ ያላቸው እና መሠረታዊ
ማነቆዎችን በመፍታት አኳያ ትኩረት ሰጥተው የሚሠሩ ናቸው።
የትራንስፎርሜሽን አጀንዳው በኢትዮጵያ ግብርና ላይ ያሉትን ችግሮች
ሙሉ በሙሉ ይፈታል ተብሎ ባይጠበቅም የሚከተሉትን ተግባራት
በማሳደግ ዙሪያ ላይ ያነጣጥራል።

በመጀመሪያው የዕ.ት.ዕ. የተለያዩ
የሙከራ ኢኒሼቲቮች አነስተኛ ይዞታ
ላላቸው አርሶ አደሮች እውነትኛ ውጤት
በማምጣት በበቂ ሁኔታ ውጤታማ
በመሆናቸው በአገሪቱ ለመስፋፋት
እንደሚችሉ አስመስክረዋል
የጤፍ ምርጥ ዘርንና አነስተኛ የዘር መጠንን በመጠቀም
በመስመር የመዝራት ዘዴ ላይ የተመሠረተ የተሻሻለ የጤፍ
አመራረት (TIRR) ፓኬጅ የጤፍ ምርትን ለማሳደግ እየረዳ
ነው።

የኢትዮሲስ (EthioSIS) ዲጅታል ሶይል ማፒንግ
ኢኒሼቲቭ በአገሪቱ በአጠቃላይ ያለውን የአፈር ንጥረ
ነገር በማጤን ለተሻለ የአፈር ጤንነት እና የሰብል ምርት
ለየወረዳው የሚሆን የማዳበሪያ አጠቃቀም ምክረ ኃሳብ
ያቀርባል።

ቀጥተኛ የዘር ግብይት ኢኒሼቲቭ ለአርሶ አደሮች ዘር
ለማሰራጨት የበለጠ ውጤታማ አካሄድ ያቀርባል፣
ይሀም የግል ዘርፉን በማሳተፍ እና የገበያ መመሪያዎችን
ሙሉ በሙሉ (በአግባቡ) በመጠቀም የአቅርቦት ሰንሰለት
አስተዳዳደርን በማሻሻል ይካሄዳል።

አሳታፊ የድምፅ ምልልስ እና አጭር የስልክ መልዕክት
(IVR/SMS) ፕሮጀክት በ8028 ነፃ የስልክ መስመር
አነስተኛ ይዞታ ያላቸው አርሶ አደሮች የግብርና
ልምዳቸውን እንዲያሻሽሉ ለመርዳት የግብርና መረጃ
ያቀርባል።

20

የትራንስፎርሜሽን አጀንዳው

•

•

•
•

በግብርናው ዘርፍ የሚከሰቱትን መሠረታዊ ማነቆዎች በመፍታት
አኳያ ስልታዊ ተግባራትን ይለያል እንዲሁም አፈጻጸማቸውን
ይከታተላል።
በተለምዶ ከሚከናወኑ ልማዳዊ አሠራሮች ይልቅ ዘወትር አዳዲስ
ተሞክሮዎችን በማቅረብ፣ በመቆጣጠር እና ለተለዋዋጭ ሁኔታዎች
እንዲውሉ በማድረግ ለአሠራሮቹ ዕሴት እና ቅድሚያ ይሰጣል።
ለግብርና አሠራሮች አካባቢያዊ ዘላቂነትን እና ለአየር ንብረት
ተለዋዋጭነት ትኩረት ይሰጣል።
በቂ ትኩረት ለሚሹ፣ ለግብርና ምቹ ባልሆኑ እና ዝናብ አጠር
ቦታዎች ላይ ያሉ የማኅበረሰብ አካላትን ማለትም ሴቶችን፣ አርብቶ
አደሮችን እና አርሶ አደሮችን ያካትታል።

ከ2003-07 ዓ.ም. የትራንስፎርሜሽን አጀንዳው ከመጀመሪያው ዕ.ት.ዕ
ጋር ተዛምዶ በመሄድ በግብርናው ዘርፍ አራት ዋና ዋና የትኩረት
አቅጣጫዎች ላይ አተኩሮ ነበር። እነሱም፡- 1) የግብርና ሥርዓቶች 2)
የተመረጡ ምርቶች የዕሴት ሰንሰለቶች 3) ዘርፈ ብዙ ጉዳዮች 4) ልዩ
ፕሮጀክቶች ናቸው።
እነዚህ ዐምዶች እያንዳንዳቸው ለትራንስፎሜሽኑ ባላቸው ጠቀሜታ
መሠረት በቅደም ተከተል የተቀመጡ የፕሮግራም ሥራዎች አላቸው።
በያንዳንዱ ፕሮግራም ሥር በሚደረጉ ፍተሻዎች መሠረት ሥር የሰደዱትን
ማነቆዎች በመለየት አስፈላጊ መፍትሔዎች ቀርበዋል። በአጠቃላይ
በመጀመሪያው የትራንስፎርሜሽን አጀንዳ 16 ፕሮግራሞች እና 84
ተግባራት ተካተው ነበር።
በመጀመሪያው ዕ.ት.ዕ ሥር ያለው የትራንስፎርሜሽን አጀንዳ ባለ ድርሻ
አካላትን በወሳኝ ትግበራዎች ዙሪያ በማሳተፍ ብሎም በዘርፉ ያሉ
የትግበራ መዋቅሮችን በማጠናከር በኩል ስኬታማ ነበር። ውጤታማና
የማይዋዥቅ የሪፖርት ፎርማቶችን በመጠቀም ቀጣይነት ያለው
የመማማር ሂደት በትግበራዎች አፈጻጸም ውስጥ ማካተት ተችሏል።

በመጀመሪያው የዕ.ት.ዕ. ዘመን ያጋጠሙ
ተግዳሮቶች እና ተሞክሮዎች
የትራንስፎርሜሽን አጀንዳውን ተግባራዊ ለማድረግ በተለያዩ
አውድማዎች ላይ ውስብስብ ሥራዎችን ማከናወን ይጠይቃል።
ባለፉት አምስት ዓመታት ለመተግበር ያስቸገሩ እና በዕቅድ መሠረት
መከናወን ያልቻሉ ተግባራት ነበሩ። ተግዳሮት የገጠማቸው ተግባራት፡
- መንግስታዊ እና የግል ዘር አምራቾችን ዐቅም ማጠናከር፣ አሲዳማ
አፈርን በኖራ ለማከም የቢዝነስ ሞዴል ማዘጋጀት፣ ስልታዊ ምርቶች
ላይ ጠንካራ የገበያ መረጃ ሥርዓት መፍጠር እና የኢንፎርሜሽን እና
የመገናኛ ቴክኖሎጂ (አይ.ሲ.ቲ) በግብርና ዘርፍ ስትራቴጂ ማዘጋጀት
ናቸው። ከእነዚህ ተግዳሮቶች የተገኙትን ብዙ ተሞክሮዎች ግ.ት.ኤ. ብቁ
በሆነ ክትትል እና ሪፖርት መዝግቦ ይዟቸዋል። በተጨማሪም አስፈጻሚ
አካላትን በተመለከተ በመጀመሪያው የዕ.ት.ዕ. መገባደጃ ላይ የዳሰሰ ጥናት
ተካሂዷል።
የመጀመሪያው የዕ.ት.ዕ. የዳሰሰ ጥናት ውጤቶች ለሁለተኛው የዕ.ት.ዕ.
ቀረጻ ብሎም ትግበራ ግብዓት የሆኑ ተሞክሮዎች ነበሩት። ይህንንም
መሠረት አድርጎ የትራንስፎርሜሽን አጀንዳው ማካተት የሚገባው 1)
ለዘርፉ ዕድገት እንቅፋት የሚሆኑ መሠረታዊ ችግሮችን የሚፈቱ ቀልጣፋ
አሠራሮችን በግልፅ ማስቀመጥ 2) የሁሉም ባለድርሻ አካላት ጠንካራ
አመራር እና ተሳትፎ መኖር 3) አዳዲስ፣ በዝርዝር የተቀመጡ ችግር ፈቺ

ከመጀመሪያው የየዕ.ት.ዕ. ተወስደው በሁለተኛው የየዕ.ት.ዕ. የትራንስፎርሜሽን አጀንዳ ውስጥ የተካተቱ መመሪያዎች

የግብርናው ዘርፍ
እንዳያድግ ማነቆ የሆኑ
ችግሮችን የሚዳስሱ አቀላጣፊ
ሥራዎች የበለጠ ማብራሪያ

የሁሉም ባለድርሻ አካላት
ጠንካራ አመራር እና
ቁርጠኝነት

ሀሳቦችን መሞከርና ጠንካራ የአፈጻጸም ድጋፍ መስጠት እና 4) በግልጽ
የተቀመጠ የክትትልና ሪፖርት ሥርዓት መፍጠር ናቸው።
ከሁሉም በላይ ግን የትራንስፎርሜሽን አጀንዳው ትግበራ የሁሉንም
አካላት ጥምር ጥረት የሚጠይቅ ሲሆን ይህም የፌዴራል ሚኒስቴር
መሥሪያ ቤቶች እና በስሮቻቸው የሚገኙትን ተቋማት አፈጻጸም
በመቆጣጠር አኳያ፣ የክልል ቢሮዎች እና ንዑስ አጋሮቻቸው ዋናውን
የመተግበር ኃላፊነት በመውሰድ እንዲሁም በግ.ት.ኤ. በኩል የተለያዩ
ፕሮጀክቶችን እና የአተገባበር ድጋፍ በማቅረብ እውን ይሆናል።
ከዚህም በተጨማሪ የግብርና ትራንስፎርሜሽን ስኬታማ እንዲሆን
ዘርፎች እና የዕሴት ሰንሰለቶች ባንድነት የመፍትሄ እርምጃዎች ላይ
መሳተፍ አለባቸው። አዳዲስ ቴክኖሎጂዎች ትርጉም የሚሰጡ እንዲሆኑ
አካባቢያዊ ዘላቄታነትን እና የሁሉንም የኅብረተሰብ አካላት (ሴቶችን
እና ወጣቶችንም ጭምር) ተጠቃሚነት የሚያበረታታ መሆን አለበት።
ከፍተኛ ምርትን የማግኘት አሠራርን ለማበረታታት እና ሰፋ ላለ
ኢንቨስትመንት እና ኮሜርሻያላይዜሽን ማበረታቻ ለመስጠት ገበያን
መሠረት ያደረጉ ሥራዎች ትኩረት ሊሰጣቸው ይገባል።
ኃላፊነትን በግልፅ የሚያስቀምጡ፣ ለሥራዎች ኃላፊነት የሚወስዱ እና
ክትትልና ሪፖርት በወቅቱ የሚፈጽሙ የዘርፉ ተዋንያንን ለማሳተፍ
በሁሉም የዕሴት ሰንሰለቶች እና ዘርፎች የሚተገብሩ ሥራዎች ጥምረት
ያስፈልጋል።
እነዚህን ቁልፍ ባለድርሻ አካላት ማቀናጀት በመጀመሪያው የየዕ.ት.ዕ.
ዘመን የትራንስፎርሜሽን አጀንዳው በትክክል ለመተገበር ፈተና ሆኖ
ቆይቷል። በተለይ ባለድርሻ አካላትን ከግብርና ውጪ ባሉ እንደ ንግድ፣
ፋይናንስ፣ ውሀ ልማት፣ እና ኢንዱስትሪ የመሳሰሉ ሌሎች ዘርፎች ውስጥ
ማሳተፍ ትልቁ ተግዳሮት ነበር።
ሌላኛው ፈተና በመንግስት በኩል የተለጠጠውን የግብርና
ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ለማሳካት በቂ የሆነ ዐቅም አለመኖሩ ነው።
በመጀመሪያው የዕ.ት.ዕ. የነበሩት የትራንስፎርሜሽን አጀንዳ 84 ተግባራት
በዋናነት ያተኮሩት ስልቶችን በመቀየስ፣ ተቋማዊ ለውጦችን በመተግበር፣
የመሠረተ ልማት እና የቁጥጥር ሥርዓቶችን በማሳደግ፣ የግብርና
አገልግሎት እና የመረጃ ሥርዓት ደረጃን ከፍ በማድረግ፣ እንዲሁም
የዕሴት ሰንሰለት ላይ ያሉ ተዋንያንን በመደገፍ ላይ ነው። ስለዚህ
የትራንስፎርሜሽን አጀንዳው ሥራዎች ጠንካራ በሆነ የዐቅም ግንባታ እና
ተቋማዊ ዕድገት መደገፍ አለባቸው።

አዳዲስ ኃሳቦችን
መሞከር፣ ዝርዝር እና
ወቅታዊ የችግር ማቃለል፣ እና
አዲስ ኢኒሼቲቮችን ተቋማዊ
ተገቢ ቁጥጥር
ለማድረግ እና ለማስፋፋት
እና ስለለውጣቸው
የዐቅም ግንባታን የሚያካትት
ጠንካራ የትግበራ ድጋፍ
ሪፓርቲንግ የሚደረግባቸው

በሚገባ የተገለጹ
አላማዎች

የትራንስፎርሜሽን አጀንዳው ከአቀራረፁ ለለውጥ የቆመ ነው።
አስፈጻሚ አካላት ደግሞ የዕለት ተለት ኃላፊነታቸውን ጎን ለጎን መወጣት
እና በትራንስፎርሜሽን አጀንዳ ውስጥ ያሉት ተግባራት መተግባር
አለባቸው። እነዚህ አካላት የትራንስፎርሜሽኑን አስፈላጊነት ቢረዱም
በሌሎች ከአገልግሎት አሰጣጥ እና ፕሮግራም ትግበራ ጋር በተያያዙ
አጣዳፊ ተግባራት ምክንያት ከትራንስፎርሜሽን አጀንዳው ተግባራት
ጋር የግብዓት እና ትኩረት የማግኘት ፉክክር ይፈጠራል። በዚህም
የተነሳ የትራንስፎርሜሽን አጀንዳው አተገባበር ላይ መጓተትን ፈጥሯል።
በመንግስት እና በትራንስፎርሜሽን አጀንዳው አጋር አካላት በኩል
ከለጋሾች የፋይናንስ ድጋፍ ለማግኘት የተቀናጀ አሠራር ከመጠቀም ይልቅ
ግ.ት.ኤ. እያንዳንዱን ለጋሽ ለእያንዳንዱ ጉዳይ ማነጋገሩ ሌላው ችግሩን
ያባባሰው ጉዳይ ነው።
በአንዳንድ አጋሮች በኩል እንደ አየር ንብረት መላመድና ስጋት ቅነሳ
እርምጃዎች፣ ለአካባቢያዊ ዘላቂነት የሚሰጥ ትኩረት እና የፆታ እኩልነት
ያሉ ጉዳዩችን ያማከሉ ዘርፈ ብዙ አሠራሮች ተግዳሮት የገጠማቸው
ጉዳዮች ነበሩ።
እነዚህ ተግዳሮቶች ለሁለተኛው ዕ.ት.ዕ ዝግጅት ግብዓት የሚሆን
መረጃ ሰጥተዋል። በተጨማሪም የእያንዳንዱ ትግባር እና ንዑስ ትግባር
በኃላፊነት የሚያቀናጁ ባለቤቶችን ለመለየት ተችሏል። የትራንስፎርሜሽን
አጀንዳው በተግባሪ የመንግስት መሥሪያ ቤቱን ባላንስ ስኮር ካርድ
(Balanced Score Card) ውስጥ እንዲካተቱ ተደርጓል። በተጨማሪም
የትራንስፎርሜሽን አጀንዳውን ተግባራት ለማከናወንና ሪፖርት ለማድረግ
ብሎም ዐቅምን አሰባስቦ ለአጀንዳው ተግባራዊነት ለመሥራት በከፍተኛ
ባለስልጣናት በኩል ስምምነት ላይ ተደርሷል። ከዚህም በተጨማሪ
ተግባራት ሲታቀዱ ትግበራው ከግምት ይልቅ ከተጨባጭ ነባራዊ ሁኔታ
ጋር እንዲሄድ ጥረት ተደርጓል። በተመረጡ አካባቢያዊ እና የምርት
ክላስተሮች ላይ የተለያዩ ሥራዎችን ለማስተባበር የሚያግዝ ቁልፍ ሥራ
(Anchor Initiative) ተቋቁሟል።
ለዕቅድ አፈጻጸም ማጠቃለያ የሁለተኛው የዕ.ት.ዕ. የትራንስፎርሜሽን
አጀንዳው ተግባራት በተቀመጠላቸው ግቦች ቅደም ተከተል መሠረት
ቀርበዋል። በተጨማሪም የውጤት ማዕቀፎች ከግቦች እና የስኬት
መለኪያዎች አኳያ ተቀረጸዋል። በተመሳሳይ ሁኔታም እንደ ሥርዓተ
ፆታ፣ ሥነ-ምግብ፣ እና የአየር ንብረት ሁኔታ ያሉ ዘርፈ ብዙ ጉዳዮች እና
የዐቅም ግንባታ ሥራዎች የትራንስፎርሜሽን አጀንዳው ተግባራት ውስጥ
ተካተዋል።
ዓመታዊ ሪፖርት
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የትራንስፎርሜሽን አጀንዳው በሁለተኛው
የዕ.ት.ዕ. ውስጥ
የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ አሁንም በግብርና ላይ የተመረኮዘ እንደመሆኑ
መጠን የኢትዮጵያ መንግስት በኢንዱስትሪ እና በማምረት ዘርፍ
እንዲሁም በአጠቃላይ በአገሪቱ ላይ ዕድገት ለማምጣት የግብርናው
ዘርፍ ዕድገት ወሳኝ መሠረት እንደሆነ ቀደም ብሎ ለይቷል። ኢትዮጵያ
አሁን የምትገኝበት የዕድገት ደረጃ በበርካታ መልኩ የተወሰኑ የእስያ
አገራት ፈጣን ዕድገታቸውን በሃያኛው ክፍለ ዘመን አጋማሽ ሲጀምሩ
ካጋጠማቸው ደረጃ ጋር ይመሳሰላል።
እንደ ታይዋን እና ደቡብ ኮሪያ ያሉ አገራት የግብርና ዘርፋቸውን በሚገባ
በመጠቀም ሰፊ የኢኮኖሚ ዕድገትን ለማፋጠን የቻሉ ሲሆን ይህንንም
ያደረጉት ቀዳሚ ሥራዎችን በሦስት ቁልፍ ክፍሎች በመመደብ ሲሆን
እነሱም 1) የውጭ ምንዛሪ ለማምጣት አነስተኛ ይዞታ ላላቸው አርሶ
አደሮች ትርፍ የግብርና ምርቶች ላይ ያተኮረ የምርት እና የምርታማነት
ጭማሪ 2) የዕሴት ጭማሪ ባላቸው የውጭ ገበያዎች ላይ ትኩረት
የሚያደርጉ የአገር ውስጥ ምርት ማቀነባበር፣ ማምረት እና ኢንዱስትሪ እና
3) ለነዚህ የግብርና እና የኢንዱስትሪ ፍላጎቶች የሚሆን የገንዘብ ሥርዓት
ናቸው።15
ከ2008-2012 ዓ.ም. ያለው የኢትዮጵያ የዕ.ት.ዕ. ከእስያ አካሄድ ብዙ
ነገሮችን በመውሰድ የግብርና ዕድገት በ2017 ዓ.ም. ከመካከለኛ ገቢ
አገራት ተርታ ለመሰለፍ የኢትዮጵያ መንግስት ያለውን መሠረታዊ ዓላማ

በሁለተኛው የዕ.ት.ዕ. ያለው የትራንስፎርሜሽን
አጀንዳ ዓላማዎች
በግብርና ምርት የተፋጠነ ዕድገት በስተመጨረሻም
ከፍተኛ ዕሴት ወዳላቸው ሸቀጦች አቅጣጫን መቀየር

ብሔራዊ የምግብ ክፍተትን የሚሞሉ ዘላቂ፣ ሰፊ እና
ሁሉን አቀፍ የግብርና ልማት

አርሶ አደሮችን እና ከግብርናው ዘርፍ ውጭ ያሉ
ተዋናዮችን የሚጠቅም የገበያ ሥርዓት መገንባት

የላቀ የትግበራ ዐቅም፡ ተቋማዊ እና የሰው ሀብት
(አመለካከት፣ ክህሎት፣ ብቃት)

22

የትራንስፎርሜሽን አጀንዳው

ይመሠርታል። በሁለተኛው የዕ.ት.ዕ. የትራንስፎርሜሽን አጀንዳውም
ከነዚህ የእስያ ምሳሌዎች ተሞክሮዎችን ይወስዳል። በተጨማሪም የዘመኑ
ዓለማቀፋዊ የምግብ ዘርፍ ፍላጎቶችን እና በኢትዮጵያ ግብርና ዘርፍ
ውስጥ ያሉ ልዩ ተግዳሮቶችን ይለያል፣ እንዲሁም ስልታዊ ጉዳዮችን
ይመለከታል። በዋናነት የትራንስፎርሜሽን አጀንዳው በአሁኑ ወቅት
ከእጅ ወደ አፍ ግብርና ላይ ያለውን ትኩረት ወደ በለጠ ምርታማ፣ ሁሉን
አቀፍ፣ አካባቢያዊ ዘላቂነት ወዳለው እና የአነስተኛ ይዞታ ግብርናን ወደ
ገበያ ተኮር ቅርጽ ለመለወጥ ይፈልጋል።
የመጀመሪያው የዕ.ት.ዕ. እንደ በርካታ የቀድሞ የኢትዮጵያ የዕድገት
ዕቅዶች የግብርና ዓላማውን ባህላዊ የእህል ዓይነቶችን ምርት እና
ምርታማነት በመጨመር የአገሪቱን የምግብ ዋስትና ማረጋገጥ ላይ ያተኮረ
ነበር። የተከተሉት የዕድገት ዕቅዶች ስኬቶች የፖሊሲ አውጭዎችን
የጥረት አድማስ በማስፋት የግብርናው ዘርፍ የበለጠ ውስብስብ
ክፍሎችን እንዲይዝ አስችሏል እንዲሁም አስገድዷል። በሁለተኛው
የዕ.ት.ዕ. ውስጥ የትራንስፎርሜሽን አጀንዳው ትኩረቱን በማስፋት
በመጀመሪያው የዕ.ት.ዕ. ከነበሩት የፕሮግራም ክፍሎች የሰፉ የፕሮግራም
ክፍሎችን ለማካተት ያልማል። በንግድ፣ ኢንዱስትሪ እና የውሃ ሀብት
ዘርፎች ተለምዷዊ ክፍፍሎች ሥር የሚገኙ ጉዳዮች በሁለተኛው
የዕ.ት.ዕ. ከፍተኛ ትኩረት የሚሰጣቸው ናቸው። በዘርፈ ብዙ ጉዳዮች
እና በአፈጻጸም ብቃት ተግዳሮቶች ላይም ከበፊቱ የበለጠ ትኩረት
ተሰጥቷቸዋል።
በሁለተኛው የዕ.ት.ዕ. ወቅት የትራንስፎርሜሽን አጀንዳው ምርትና
ምርታማነትን ለመጨመር ሥራዎችን ከመቀጠል በተጨማሪ የእንስሳት
ምርት እና ምርታማነትን ለማሻሻል (ይህ በመጀመሪያው የዕ.ት.ዕ.
ወቅት ዋነኛ የትኩረት አቅጣጫ አልነበረም) ከፍተኛ ዕሴት ወዳላቸው
ሰብሎች አቅጣጫን ማዞር፣ የገበያ ዘዴን ማጠናከር እና የተፈጥሮ ሀብትን
በተሻለ ሁኔታ መጠቀምን ያልማል። በተጨማሪም በመጀመሪያው
የዕ.ት.ዕ. በትራንስፎርሜሽን አጀንዳው የሚገኙ አራት ዐምዶች፣ 16
ፕሮግራሞች እና 84 ተግባራት በዋናው የግብርና ዘርፍ በሚገኙ ጉዳዮች
ላይ የሚያተኩሩ ሲሆኑ የሁለተኛው የዕ.ት.ዕ. ትራንስፎርሜሽን አጀንዳ
የተለያዩ ዘርፎችን ያሳትፋል እና አራት ዐምዶችን፣ 30 ፕሮግራሞችን፣
50 ተግባራትን እና 190 ንዑስ ተግባራትን ያካትታል። በስተመጨረሻም
አዲስ ቁልፍ ሥራ የሆነው የግብርና ኮሜርሻላይዜሽን ክላስተር (ኤ.ሲ.ሲ.)
በተለዩ ከፍተኛ ቅድሚያ በሚሰጣቸው የመሬት አቀማመጦች እና ምርቶች
ሁሉንም ተገቢዎቹን ሥራዎች ለማካተት ያልማል።
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በሁለተኛው የዕ.ት.ዕ. ውስጥ የትራንስፎርሜሽን አጀንዳው የሰብል እና
የእንስሳት ምርትና ምርታማነትን በሚገድቡ መሠረታዊ ማነቆዎች ላይ
ያተኩራል። ምንም እንኳን ባለፉት ዓመታት የአርሶ አደሮች ምርት እና
ምርታማነት የጨመረ ቢሆንም ትርፍ ሆኖ ለገበያ የቀርበው የምርት
ዕድገት ግን አዝጋሚ ነበረ። ምክረ ሃሳብ የቀረበባቸውን ግብዓቶች
(የተሻሻለ ዘር እና የእንስሳት ዝርያ፣ ማዳበሪያ፣ ዘመናዊ ክትባቶች እና
የእርሻ ዘዴዎች ወ.ዘ.ተ) እንዲጨምሩ ለአርሶ አደሮች ያልተቋረጠ
ትኩረት መስጠት፣ ከእህል መሰብሰብ በኋላ የሚፈጠር ብክነትን ለመቀነስ
ቴክኖሎጂዎችን ማላመድ እና ከፍተኛ የገበያ ዋጋ ለማግኘት የምርት
ጥራትን ጠብቀው የሚያቆዩ ቴክኖሎጂ የሚጠቀም የግብርና አፈጻጸሞችን
እና አካሄዶችን በሚገባ መንገድ መጠቀም የዚህ ዐምድ ዋና የትኩረት
አቅጣጫዎች ናቸው። በተጨማሪም ይህ ዐምድ አርሶ አደሮች ለተለያዩ
የገንዘብ አገልግሎቶች፣ የገበያ ዘዴዎች እና የኤክስቴንሽን አገልግሎቶች
ያላቸውን ተደራሽነት በመጨመር የበለጠ ውጤታማ በሆነ መልኩ
የጨመሩ ምርቶችን ከገበያ ፍላጎቶች ጋር ለማገናኘት ያልማል።
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ሁለተኛው ዐምድ ሁሉም የምርት እና ምርታማነት ዕድገት አካባቢያዊ
ዘላቂነት እና ማኅበራዊ አካታችነት ያለው እንደሆነ በሚያረጋግጡ ጉዳዮች
ላይ ያተኩራል። የሁለተኛው የዕ.ት.ዕ. ዓላማዎች ለአካባቢ ተስማሚ
እና የአየር ንብረት ለውጥ ተጽእኖን ማለዘብ እና መቋቋም የሚችሉ
ዘላቂነት ያላቸው የእርሻ ዘዴዎች ላይ ከፍተኛ ትኩረት ያደርጋሉ።
በትራንስፎርሜሽን አጀንዳው ጠቃሚ የሆኑ ዘላቂነትን የሚያረጋግጡ
ክፍሎች የሚከተሉትን ያካትታሉ፤ የሚታረስ መሬት የሚያስፈልጉት
ንጥረ ነገሮችን መረዳት እና እንደ አስፈላጊነቱም ማሟላት፣ የሰብል
ተረፈ ምርቶችን በድጋሚ ጥቅም ላይ በማዋል ለእንስሳት መኖ እና ፍግ
ማድረግ፣ ተገቢ የመሬት አስተዳደር ዘዴዎችን መጠቀም እና በአንድ
የእህል መዝሪያ ወቅት የተለያዩ ሁለት እህሎችን እንደ መዝራት ያሉ
የአፈር ንጥረ ነገርን የሚመልሱ እንዲሁም አርሶ አደሮች ዓመቱን ሙሉ
ሰብል እንዲያበቅሉ የሚረዱ መንታ አገልግሎት ያላቸውን ልምዶች
መተግበር።

በሁለተኛው የዕ.ት.ዕ. ውስጥ የትራንስፎርሜሽን አጀንዳው አራተኛው
ዐምድ በግብርናው ሥርዓት ያለ ተቋማዊ እና የሰው ብቃትን በማጠናከር
የሚገኙትን ማናቸውም ስኬቶች ስልታዊ እና ዘላቂ እንዲሆኑ ያደርጋል።
የመንግስት ተቋማትን ብቃት መገንባት የትራንስፎርሜሽን ፖሊሲዎች
እና ደንቦችን ወደ ፊት ለማስኬድ ወሳኝ ሲሆን እንዲሁም ለረዥም ጊዜ
የገንዘብ ብቃትን ና የሥራዎችን ዘላቂነት ለመገንባት የግል ተቋማት ሙሉ
በሙሉ መሳተፍ አለባቸው። ጠንካራ የዕቅድ፣ ክትትል እና ግምገማ
ብቃትን ማሳደግ በተጨማሪ ሥራዎች በደንብ እንዲታቀዱ፣ ተጽኗቸውም
በትክክለኛ ሁኔታ እንዲለካ እና ሁሉም ልምዶች በውጤታማ መንገድ
እንዲመዘገቡ ያደርጋል። በስተመጨረሻም የኢንፎርሜሽን እና
የኮምዩኒኬሽን አገልግሎቶችን ማካተት በግብርናው ዘርፍ ለሚገኙ
ማነቆዎች ሰፋ ያሉ አዳዲስ መፍትሔዎችን ለመቅረጽ ይረዳል።
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ከነዚህ አራት ዐምዶች በተጨማሪ በሁለተኛው የዕ.ት.ዕ. ውስጥ
የትራንስፎርሜሽን አጀንዳው “ቁልፍ ሥራ፤ የግብርና ኮሜርሻላይዜሽን
ክላስተር” (ኤ.ሲ.ሲ.) አለው። ይህም በልዩ የመሬት ክፍል እና
የምርት ዕሴት ሰንሰለት ውስጥ ከሚገኙ ከሌሎቹ አራት ዐምዶች
ሁሉንም ተግባራት ለማካተት የሚያልም ነው። የአሠራር ሁኔታው
በትራንስፎርሜሽን አጀንዳ ውስጥ ያሉ የተለያዩ አስፈጻሚዎችንና
በግብርናው ዕሴት ሰንሰለት የሚገኙ ሌሎች ተዋናዮችን ሥራዎች
ጥምረት በማሳደግ ተጨባጭ ለውጥ ማምጣትን ያካትታል። እንደዚህ
በመሬት አቀማመጥ ላይ ያተኮረ አሠራር የግብርና ትራንስፎርሜሽንን
እና የገጠር ኢንዱስትሪያላይዜሽንን ወደፊት ለማስኬድ በተለያዩ አገራት
በስኬታማነት ጥቅም ላይ ውሏል። ኢትዮጵያ ራሷም ባለፉት ጊዜያት
ተመሳሳይ ፕሮግራሞችን ሞክራ በመጠኑ ተሳክቶላታል። የኤ.ሲ.ሲ.
እንቅስቃሴ በዚህ ክፍል ቀደም ሲል ከነበሩ እንቅስቃሴዎች በመማር
በአገሪቱ በተለያዩ ክፍሎች በሚገኙ በግልጽ በተቀመጡ ስፍራዎች
የሚለካ እና ዘላቂ ለውጥ ለማምጣት ዓለም አቀፍ ምርጥ ተሞክሮዎችን
ያካትታል።

ሶስተኛው ዐምድ የግብርናውን ዘርፍ ትራንስፎርም ለማድረግ በምርትና
እና ምርታማነት የሚገኝ ማንኛውም ዘላቂ ዕድገት አስተማማኝ የገበያ እና
የምርት ማቀነባበር ብቃት እንደሚጠይቅ ያስቀምጣል። በዚህ ክፍል ያሉ
ተግባሮች የገበያ ማዕከላትን በማካተት አርሶ አደሮች ምርታቸውን በወቅቱ
እንዲሸጡ እና በዝቅተኛ የመገበያያ ወጪ የበለጠ ትርፍ እንዲያገኙ
ማድረግ ላይ ያተኩራል። ይህ አርሶ አደሮች በመረጃ ላይ የተመረኮዘ
ውሳኔ እንዲያሳልፉ እና የመደራደር ዐቅማቸውን እንዲያጠናክሩ ለገበያ
ፍላጎቶች እና ዋጋ የበለጠ እውቀት እንዲኖራቸው የሚያደርጉ ሥራዎችን
ይጠይቃል። ለምርቶች የጥራት ደረጃ ከማውጣት ጎን ለጎንም ለገበሬዎች
የገበያ ድጎማ ማድረግ በገበያ ዋጋን ለማረጋጋት አስፈላጊ ነው። በመካከለኛ
እና በከፍተኛ ደረጃ ግብርና ላይ ኢንቨስትመንት ሊደረግ ይገባል። ይህም
ሲደረግ በኮንትራት ግብርና እና ተመሳሳይ ስምምነቶች (out-grower
schemes) አማካኝነት አነስተኛ ይዞታ ካላቸው አርሶ አደሮች ጋር
ኮሜርሻል ገበሬዎች እንዴት በተሳካ ሁኔታ ሊገናኙ እንደሚችሉ ግምት
ውስጥ በማስገባት መሆን አለበት።

ቁልፍ ሥራ (Anchor Initiative)
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የትራንስፎርሜሽን አጀንዳ ተግባራትን መቅረጽ
ለሁለተኛው የዕ.ት.ዕ. ፕሮግራሞችን እና የትራንስፈርሜሽን አጀንዳ
ተግባራትን እና ንዑስ ተግባራትን መለየት በመጀመሪያው የዕ.ት.ዕ.
የመጨረሻ ዓመት ላይ የተጀመረ ሲሆን ይህም በጠቅላይ ሚኒስትሩ
የተመደበ በሚኒስትር ደረጃ የሚገኝ ግብረ ኃይል በተመሠረተ ጊዜ ነበረ።
ግብረ ኃይሉ በሁለተኛው የዕ.ት.ዕ. ውስጥ ለግብርና እና ለገጠር ልማት
ትራንስፎርሜሽን የላቀ ደረጃ ራእይ ለመቅረጽ ኃላፊነት የተሰጠው ነበር።
በሁለተኛው የዕ.ት.ዕ. በዚህ ግብር ኃይል የተቀረጹ የግብርናው ዘርፍ
አምስት ስልታዊ ዓላማዎቸን እንደመነሻ በመጠቀም ለሚቀጥሉት አምስት
ዓመታት ለግብርና ትራንስፎርሜሽን ቅድሚያ የሚሰጣቸው የትኩረት
ክፍሎችን ለመለየት ግ.ት.ኤ. እና የግብርና እና የተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴር
ከፌደራል እና ከክልል ባለድርሻ አካላት ጋር ሰርቷል።
በሁለተኛው የዕ.ት.ዕ. ሥር ለሚገኘው የትራንስፎርሜሽን አጀንዳ
የተቀረጹት አራቱ ዐምዶች፦
• የሰብል እና የእንስሳት ምርት እና ምርታማነትን መጨመር
• የአካባቢያዊ ዘላቂነት ያለው እና ሁሉን አቀፍ ዕድገት
• የአነስተኛ ይዞታ ግብርናን ወደ ንግድ አቅጣጫውን ማዞር እና ገበያን
ማሳደግ
• የአፈጻጸም ብቃትን ማሳደግ
ለያንዳንዱ ዐምድ በሰፊ ሁኔታ አማካሪ የሆነ ሂደት በማካሄድ
ትራንስፎርሜሽን የሚያስፈልጋቸው 30 የፕሮግራም ክፍሎች ቅድሚያ
ተሰጥቷቸዋል። በሁለተኛው የዕ.ት.ዕ. የትራንስፎርሜሽን አጀንዳ
በያንዳንዱ ፕሮግራም የሚገኙ ተግባራት እና ንዑስ ተግባራት ዝርዝሮች
በሁለት ዋና ደረጃዎች የተቀረጹ ናቸው። የመጀመሪያው ደረጃ
በመጀመሪያው የዕ.ት.ዕ. ውስጥ የትራንስፎርሜሽን አጀንዳው አካል በሆኑ
የፕሮግራም ክፍሎች ላይ ያተኩራል። ሁለተኛው ደግሞ አዲስ የሆኑ
የፕሮግራም ክፍሎችን ትራንስፎርም ለማድረግ ወሳኝ ለሆኑ ተግባራት
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እና ንዑስ ተግባራት ቅድሚያ ለመስጠት ጥናታዊ ሙከራዎች የሚጠይቁ
አዲስ ፕሮግራሞችን ይመለከታል።
ሁሉም ተግባራት እንዴት እንደሄዱ የሚያሳዩ የዕድገት ምልከታ በዚህ
ሪፓርት በሚቀጥለው ክፍል ቀርቧል። በርካታ የተሰመረባቸው ተግባራት
ዝርዝር እይታ እንዲሁም በያንዳንዱ ዐምድ የሚገኙት ዓላማዎች
ማጠቃለያ እና ዕድገት፣ ተከታይ የፕሮግራም ክፍሎች እና አዲሱ ቁልፍ
ሥራ በተከታዮቹ ክፍሎች ተዘርዝሯል።

የትራንስፎርሜሽን አጀንዳውን መተግበር፡
ቁልፍ አጋሮች
በሁለተኛው የዕ.ት.ዕ. የተካተተውን የትራንስፎርሜሽን አጀንዳ ስፋት እና
ጥልቀት ከግምት ውስጥ በማስገባት በ30 ፕሮግራሞቹ ውስጥ የሚገኙትን
እንቅስቃሴዎች፣ 50 ተግባራቱን እና 190 ንዑስ ተግባራቱን አንድ ድርጅት
ወይም ዘርፍ ባለው ዐቅም እና ስልጣን ሊፈጽማቸው ከሚችለው በላይ
ናቸው። አፈጻጸሙ በአጠቃላይ ኢኮኖሚው የሚገኙ የተለያዩ ተዋናዮች
የተቀናጀ ሥራን ይጠይቃል።
የትራንስፎርሜሽን አጀንዳው አቀራረጽ የመንግስት ዘርፍ በመሪነት ድርሻ
ቀዳሚ ተዋናይ እንዲሆን የኢትዮጵያ የዕድገት ደረጃ ሞዴልን በሚገባ
ይጠቀማል። የተለያዩ ባለድርሻ አካላት በትራንስፎርሜሽን አጀንዳው
ውስጥ የሚገኙ ሥራዎችን በማርቀቅ፣ በመሞከር እና ሥራ በማስፈጸም
ጠቃሚ ሚና እንደሚጫወቱ የሚጠበቁ ሲሆን የመንግስት ዘርፉ ሂደቱን
ወደፊት የማስኬድ ኃላፊነት አለበት። በዚህ ይዘት በሕዝብ ዘርፍ የሚገኙ
የተለያዩ አጋሮች ልዩ ሚናዎች እና ኃላፊነቶች አሏቸው።
የትራንስፎርሜሽን ካውንስል
በከፍተኛ ደረጃ የትራንስፎርሜሽን አጀንዳው አጠቃላይ ባለቤትነት
ጽንሰ ሐሳብ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሊቀመንበርነት የሚያስተዳድሩትና
በርካታ ሚኒስቴትችን እና ሌሎች የኢትዮጵያ መንግስት ከፍተኛ ፖሊሲ

አውጪዎችን የሚያካትተው የግብርና ትራንስፎርሜሽን ካውንስል
የትኩረት አድማስ ነው። ይህ ካውንስል በሁለተኛው የዕ.ት.ዕ. ውስጥ
የትራንስፎርሜሽን አጀንዳ ፕሮግራሞችን፣ ተግባራትን እና የሚጠበቁ
ውጤቶችን የማጽደቅ ኃላፊነት አለበት። የአፈጻጸም ዕድገትን
ለመገምገምም ካውንስሉ በየሁለት ወሩ ይሰበሰባል። በነዚህ የካውንስል
ስብሰባዎች ከፖሊሲ ጋር የተዛመዱ ጉዳዮች ላይ ግልጽ መመሪያ ይሰጣል
እና ተጠያቂነትም ይረጋገጣል።

ነው። ሁለቱም መንግስታዊ ያልሆኑ አካላት እና የግሉ ዘርፍ በኢትዮጵያ
የግብርና ዘርፍ ለዐሥርተ ዓመታት ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ቢሆንም
በሁለተኛው የዕ.ት.ዕ. ውስጥ በትራንስፎርሜሽን አጀንዳው አፈጻጸም
ወቅት እውቀታቸውን እና ብቃታቸውን የበለጠ እንዴት መጠቀም
እንደሚችሉ አዲስ ትኩረት መሰጠት አለበት።

በፌደራል ሚኒስቴር መሥሪያ ቤቶች እና የክልል ቢሮዎች

በአሁኑ ጊዜ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች የተፋጠነ የግብርና ዕድገት
እንዲመጣ የኢትዮጵያን መንግስት ለመርዳት በጥሩ ሁኔታ ላይ ይገኛሉ።
መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ከዓለም አቀፍ ምርጥ ተሞክሮዎችን
የሚቀስሙ አዳዲስ ሐሳቦችን በመጀመር እና በመሞከር በኩል ጠቃሚ
ሚና መጫወት እንዲሁም ሥራዎችን በማሳደግ በኩል ሊረዱ ይችላሉ።
በአጭር ጊዜ ሲታሰብ ለሕዝብ እና ለግሉ ዘርፍ ተዋናዮች የቴክኒክ ድጋፍ
ማድረግ ይችላሉ፣ በረዥም ጊዜም የአፈጻጸም ብቃትን ማሳደግ ይችላሉ።
መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች በዚህ ደረጃ ባለው የኢትዮጵያ ልማት
አስፈላጊ የሚሆኑበት ምክንያት ተስፋ የሚጣልበትን የግሉን ዘርፍ እና
ሰፊውን የመንግስት ዘርፍ ጥረቶች በማጠናከር ሁለቱም በበለጠ ብቃት
እንዲተባበበሩ ስለሚያደርጉ ነው።

በያንዳንዱ ፕሮግራም ክፍል የባለቤትነት ዕድገት የተለያዩ ሚኒስቴር
ዲኤታ እና ዳይሬክተር ጄነራሎች ጋር ያለ ሲሆን በበላይነትም
በሚኒስቴሮች እና በፌደራል እና ክልል ደረጃ የሚገኙ ሚኒስቴሮችና የቢሮ
ኃላፈዎች ጋር ይገኛል። በትራንስፎርሜሽን አጀንዳው ያለው እያንዳንዱ
ፕሮግራም በመንግስት ዘርፍ በሚገኙ የተወሰኑ ግለሰቦች ባለቤትነት
ሥር የሚገኝ ሲሆን እነሱም ለፕሮግራሙ መሳካት ኃላፊነት አለባቸው።
በትራንስፎርሜሽን ካውንስሉ በሚጠበቀው ከፍተኛ ደረጃ ውጤት እነዚህ
ግለሰቦች ውጤቶችን ለማምጣት አስፈላጊ የሆኑ የተወሰኑ ተግባራትን እና
ንዑስ ተግባራትን የመወሰን እና የሁለተኛው የዕ.ት.ዕ. ለማሳካት ዓመታዊ
እና የሩብ ዓመት መለኪያዎችን የማውጣት ኃላፊነት አለባቸው። ከዛም
ባለፈ እነዚህ ግለሰቦች በያንዳንዱ ፕሮግራም ክፍል የሚገኙ ዋና ዋና
ንዑስ ተግባራትን የማስፈጸም ኃላፊነት ያለባቸውን የአፈጻጸም ሥራ
አቀናጆችን ይመድባሉ እና ይቆጣጠራሉ ።
ነገር ግን የማስፈጸም የበላይ ኃላፊነት በክልል፣ በዞን፣ በወረዳ እና በቀበሌ
ደረጃ ይገኛል። እንዲህም በመሆኑ የማስፈጸም ሥራን የሚያቀናጁ
አካላት በሁሉም ደረጃ እና በተለያዩ ዘርፎች ከሚገኙ የመንግስት አካላት
ጋር በቅርበት በመሥራት ውስን የሆኑት የሰው እና የገንዘብ ምንጮች
በውጤታማ ሁኔታ ጥቅም ላይ መዋላቸውን ማረጋገጥ አለባቸው።
በንዑስ ተግባራቸው ውስጥ ቅድሚያ የተሰጣቸው ጭብጥ ሐሳቦች እና
ሥራዎች በአገሪቱ በተለያዩ ክፍሎች በሚገኙ አነስተኛ ይዞታ ካላቸው
አርሶ አደሮች ጋር በሚሠሩ የልማት ወኪሎች (ኤክስቴንሽን ሠራተኞች)
አማካኝነት አነስተኛ ይዞታ ያላቸውን አርሶ አደሮች በውጤታማ
መንገድ መድረሳቸውን ማረጋገጥ አለባቸው። በስተመጨረሻ የአፈጻጸም
አስተባባሪዎች ሁሉንም ቁልፍ ተዋናዮች ለለውጥ እና ለልማት ለማሳተፍ
ከመንግስት ዘርፍ ውጭ (ለምሳሌ፡- መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት እና
የግሉ ዘርፍ) የሚገኙ አማራጭ የአፈጻጸም ብቃት ምንጮችን በመለየት
እና በሚገባ በመጠቀም የአስፈጻሚ አጋሮችን አድማስ የማስፋት ኃላፊነት
አለባቸው።
የመንግስት ዘርፉ በትራንስፎርሜሽን አጀንዳው በመሪነት እና በአፈጻጸም
ዋና ሚና እንደሚጫወት ቢጠበቅም የተፋጠነ እና ሰፊ ተጽዕኖ የሚኖረው
ለውጥ ያለሌሎች አጋሮች በተለይም ከሁሉም በላቀ ሁኔታ ጠቃሚ
ከሆኑት የልማት አጋሮች ተሳትፎ ውጭ አይመጣም። በኢትዮጵያ የቅርብ
ጊዜ የትራንስፎርሜሽን ጉዞ ወቅት በርካታ ጠቃሚ አስተዋጽኦዎች
ከልማት አጋሮች መጥተዋል። አብዛኛውን ጊዜ እነዚህ አጋሮች ከፍተኛ
እንቅስቃሴዎችን ለማስፈጸም የሚያስፈልጉ የገንዘብ ምንጮችን
ያቀርባሉ። እንዲሁም ጠቃሚ አጋር ይሆናሉ ተብለው ለሚታሰቡ
እና ለዓለም አቀፍ ተሞክሮዎች ተደራሽነት ይፈጥራሉ። የኢትዮጵያ
የግብርናውን ዘርፍ በተፋጠነ መንገድ ትራንስፎርም የማድረግ ፍላጎትን
ለማሳካት በሌሎች አገራት ተተግብረው የተረጋገጡ ጭብጥ ሐሳቦችን
መውሰድ ያስፈልጋል። በዚህ መንገድ ኢትዮጵያ እንደ አዲስ መሥራት
አያስፈልጋትም።
ምንም እንኳን ለመንግስት ዘርፉ አካሄዱ አዲስ ቢሆንም፤ መንግስታዊ
ካልሆኑ አካላትና ከግሉ ዘርፍ ጋር የጠበቀ ትስስር ማድረግ ጠቃሚ

መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች

የግሉ ዘርፍ
ግብርና ራስን ከመመገብ የበለጠ ወደ ኮሜርሻላይዜሽን በሚሻገርበት
ብሎም በኢትዮጵያ በሚቀጥለው የዕድገት ደረጃም የግሉ ዘርፍ ዕድገትን
ወደ ፊት የሚያራምድ እንደሚሆን ይጠበቃል። በአሁኑ ወቅት ለዓለም
አቀፍ እና ለብዝሃ አገራዊ ድርጅቶች ከፍተኛ ትኩረት በተገቢው መንገድ
እየተሰጠ ነው። በተለይም ከፍተኛ ትኩረት እየተሰጣቸው ያሉት የምርት
ማቀነባበር እንቅስቃሴዎችን በማስተዋወቅ እና በማሳየት በኩል ሲሆን
እነሱም በግብርና እና በኢንዱስትሪ መካከል እንደ መገናኛ ያገለግላሉ።
ነገር ግን የአገር ውስጥ የግሉ ዘርፍን ተሳትፎ በገጠር እስከሚገኙ አነስተኛ
እና መካከለኛ መጠን ያላቸው ኢንተርፕራይዞች ድረስ ማበረታታት ላይ
በደንብ ማተኮር ለኢትዮጵያ ጠቀሚ ነው። የግብርና ምርት ከግብርና
ወደ ገበያ ከዚያም ወደ ማዕድ በሚቀርብበት የተለያየዩ ደረጃዎች እነዚህ
ተቋማት ይሳተፋሉ።
ባለአነስተኛ ይዞታ አርሶ አደሮች
በስተመጨረሻ በኢትዮጵያ የግብርና ዘርፍ እጅግ ወሳኞቹ አጋሮች
ከአገሪቱ የግብርና ምርት ከፍተኛውን ድርሻ የሚይዙት አነስተኛ ይዞታ
ያላቸው አርሶ አደሮች ናቸው። የትራንስፎርሜሽን አጀንዳውን የመቅረጽ
እና የማስፈጸም ሂደት ከነዚህ ማኅበረሰቦች ጋር የቅርብ ምክክር
ይፈልጋል። ይህም የሥራዎቹ የትኩረት ስፍራ የነዚህን ማኅበረሰቦች
በከፍተኛ ሁኔታ አስፈላጊ የሆኑትን ፍላጎቶች እና ተግዳሮቶች
እንደሚመለከቱ ለማረጋገጥ ይረዳል። የሥራዎች አቀራረጽ አገር በቀል
ዕውቀትን እና ልምዶችን በሚገባ በመጠቀም መፍትሔዎች በቶሎ
ተቀባይነት እንዲያገኙ እና በቀላሉ እንዲያድጉ ማድረግ አለባቸው።
በርካታ ጊዜያት ፈጠራዎች የሚመጡት ወይም የሚያድጉት አዳዲስ
ሐሳቦችን ያለማቋረጥ በሚሞክሩ እና በሚያሻሽሉ አነስተኛ ይዞታ ባላቸው
አርሶ አደሮች አገር በቀል እውቀት ነው። ይህም በመሆኑ ለለውጥ
እና ትራንስፎርሜሽን መሪ ከሆኑት በአገሪቱ ከሚገኙት 15 ሚሊዮን
አነስተኛ ይዞታ ካላቸው አርሶ አደሮች ጋር ጥልቅ እና ቅርብ አጋርነት
ለትራንስፎርሜሽን አጀንዳው መሠረታዊ ይሆናል።
የትራንስፎርሜሽን አጀንዳውን በማስፈጸም ውስጥ የሚሳተፉ በርካታ
አጋሮችን ሙሉ ዝርዝር ለማየት እባክዎ የዚህን ሪፓርት የመጨረሻ ገጾች
ይመልከቱ።
ዓመታዊ ሪፖርት
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የግ.ት.ኤ. ስልጣንና የትራንስፎርሜሽን አጀንዳው
ግ.ት.ኤ. ምንድን ነው?
ግ.ት.ኤ. የጊዜ ገደብ ያለው መንግስታዊ ድርጅት ሲሆን በኢትዮጵያ
የግብርና ትራንስፎርሜሽንን ለማፋጠን እና ለመደገፍ ልዩ ነገር ግን
ወሳኝ ሚና ይጫወታል። ግ.ት.ኤ. ኃላፊነቱን በ15-20 ዓመት ውስጥ
ለመወጣት ያልማል። በዚህ ጊዜ ውስጥ ድርጅቱ ትራንስፎርሜሽንን በበቂ
መንገድ እንደሚያፋጥን እና በአንገብጋቢ የግብርናው ዘርፍ ክፍሎች
ዐቅምን እንደሚገነባ እና ለሌሎች አጋሮች ዘላቂ ለውጥ የሚያመጡ
እንቅስቃሴዎቹን ባለቤትነት እንደሚያስረክብ ይጠበቃል።
ግ.ት.ኤ. በግብርና ትራንስፎርሜሽን አጀንዳው ያለው ሚና አንዳንድ
ጊዜ ግራ የሚያጋባ ሆኖ ይገኛል። በመሠረቱ ግ.ት.ኤ. ለከፍተኛ የፖሊሲ
አውጪዎች እና ቁልፍ ተቋማት ስልታዊ ግብዓትን በመስጠት ለመደገፍ
ነው የተቋቋመው። ይህንን የሚያደርገው የኢትዮጵያን ግብርና ዘርፍ
ትራንስፎርም ለማድረግ ለሚያልሙ ሥራዎች ዕቅድ፣ ማስተባበር፣
የማስፈጸም፣ የመከታተል፣ የመገምገማ እና የማጣራት ስልታዊ
ግብዓቶችን በመስጠት ነው።

በትራንስፎርሜሽን አጀንዳው የግ.ት.ኤ. ሚና
ግ.ት.ኤ. በትራንስፎርሜሽን አጀንዳው አፈጻጸም ሦስት ዋና ዋና ሚናዎችን
ይጫወታል።
የትራንስፎርሜሽን አጀንዳውን የማቀድ ሂደት መደገፍ
ግ.ት.ኤ. ከተለያዩ አጋሮች እንዲሁም ከፍተኛ የፖሊሲ አውጪዎች፣
ሥራ አስኪያጆች እና ባለሙያዎች ጋር በሰፊ ሁኔታ በመማከር የግብርና
ትራንስፎርሜሽን አጀንዳውን የማቀድ ሂደት ያግዛል። የአገር ውስጥ እና
ዓለም አቀፍ ምርጥ ተሞክሮዎችን እንዲሁም አዳዲስ አካሄዶችን በሚገባ
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የትራንስፎርሜሽን አጀንዳው

በመጠቀም ዘርፉ ትራንስፎርም እንዳያደረግ የሚያግዱ ስልታዊ ጉዳዮችን
የሚያቃልሉ ሥራዎችን ግ.ት.ኤ. ያቀናጃል።
የዕቅድ ሂደቱ ዋና ገጽታዎች የሚከተሉት ናቸው።
• ዘርፉን የሚገድቡ ስልታዊ ማነቆዎችን ዝርዝር መለይት፤
• ስልታዊ ማነቆዎችን የሚፈቱ ቅድሚያ የሚሰጣቸው
ትራንስፎርሜሽናል ሥራዎችን መለየት፤ እና
• የተግባራት፣ ንዑስ ተግባራት፣ ዝርዝር ሥራዎች፣ መለኪያዎች እና
ዓላማዎች ዕቅድ እንዲሁም ለማስፈጸም እና ዕድገትን ሪፓርት
ለማድረግ ኃላፊነት ያለባቸውን የተግባራት ባለቤቶች መለየት።
በትራንስፎርሜሽን አጀንዳው የተግባራት እና ንዑስ ተግባራት
አፈጻጸምን ማገዝ
የተግባራት ባለቤቶች እና ግ.ት.ኤ. በትራንስፎርሜሽን አጀንዳው ተግባራት
አፈጻጸም ላይ የተለያዩ ሚናዎች አሏቸው። የተግባራት ባለቤቶች ለተወሰኑ
ተግባራት እና ንዑስ ተግባራት በወቅቱ መተግበር ቀዳሚ ኃላፊነት
እና ተጠያቂነት ሲወስዱ ግ.ት.ኤ. የተለየ ትኩረት ያደረገ በፍላጎት ላይ
የተመሠረተ “የአፈጻጸም ድጋፍ” በአምስት ቀድመው በተለዩ ክፍሎች ላይ
ይሰጣል 1) የቴክኒክ ድጋፍ 2) የትንተና ድጋፍ 3) የሥራ አፈጻጸም ድጋፍ
4) የሀብት ማሰባሰብ/ማስተዳደር ድጋፍ እና 5) የልዩ ሥራ ድጋፍ ናቸው።
የጊዜ አስቸኳይነት እና በግብርናው ዘርፍ የማስፈጸም ብቃት እጥረት
ባለባቸው የተወሰኑ ሁኔታዎች ግ.ት.ኤ. እንደ ፕሮጀክት የተወሰኑ
ተግባራትን ወይም ንዑስ ተግባራትን ለማስፈጸም ግንባር ቀደምነቱን
(በዘርፉ ከሚገኝ አጋር ጋር በጋራ በመሥራት) እንዲወስድ ይጠየቃል::
በነዚህ ልዩ ጉዳዮች ላይ ግ.ት.ኤ. ፕሮጀክቱን በማስፈጸም ግንባር

ቀደምነቱን ይወስዳል:: በተጨማሪም ፕሮጀክቱን በስተመጨረሻ ላይ
ለማስረከብ ግልጽ እና ዝርዝር ሂደት በማካሄድ በሥርዓቱ ውስጥ ያለውን
የጭብጥ ሐሳቡን የረዥም ጊዜ ባለቤትን ዐቅም ይገነባል ። .
የትራንስፎርሜሽን አጀንዳው ዕድገት ክትትል እና ሪፓርቲንግ
የግብርና ትራንስፎርሜሽን አጀንዳው በትራንስፎርሜሽን ካውንስሉ
ባለቤትነት ሥር ያለ ሲሆን የግብርና እና የተፈጥሮ ሀብት፣ የእንስሳት
እና የዓሳ ሀብት ሚኒስቴሮች እና የክልል መንግስቶች በበላይነት
ይቆጣጠሩታል። በግብርናው ዘርፍ የሚገኙ በርካታ ባለድርሻ አካላት
ደግሞ ይተገብሩታል። የዚህ በርካታ ባለቤቶችን የያዘ አወቃቀር
ውስብስብነት የአፈጻጸም ችግሮችን በሁሉም ደረጃ በጊዜው ለማሳወቅ
እና ለማቃለል የተቀናጀ እና ጠንካራ የክትትል እና ሪፓርቲንግ ዘዴ
ይፈልጋል።
በተመሳሳይ ሁኔታም ቀደም ሲል ባለው ክፍል ከተገለጸው የአፈጻጸም
ድጋፍ በተጨማሪ ግ.ት.ኤ. በትራንስፎርሜሽን አጀንዳው ውስጥ ለሚገኙ
ለሁሉም ተግባራት እና ንዑስ ተግባራት ክትትል እና ሪፓርቲንግ
ሥራ ይሠራል። ለያንዳንዱ ተግባር ዓመታዊ ዓላማ እና የሩብ ዓመት
መለኪያዎች ተቋቁመዋል። ይህም የክትትል መሠረትን የሚጥል ነው።
ግ.ት.ኤ. ስምምነት ላይ በተደረሰባቸው መለኪያዎች ላይ ተመስርቶ
ዕድገትን ለመከታተል እና ተግዳሮቶችን ለማሳወቅ ኢንተርኔት የሚጠቀም
ሥርዓት (online system) ቀርጿል፣ ይህም የዕድገት ለውጦችን እና
ተግዳሮቶችን ለተገቢዎቹ ሚኒስትሮች፣ ሚኒስትር ዲኤታዎች እና
የኤጀንሲ ኃላፊዎች በየሳምንቱ በአውቶማቲክ መንገድ ያቀርባል። ከዚህ
በተጨማሪ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ እና ለትራንስፎርሜሽን ካውንስሉ
በየስድስት ወሩ በያንዳንዱ ተግባር ላይ ሪፓርት ሲቀርብ ለፓርላማው
ዐምድ የግብርና ኮሚቴ ደግሞ በየሩብ ዓመቱ በግ.ት.ኤ. የመከታተያ እና
ሪፓርት ድጋፍ በኩል ይቀርባል።

ግ.ት.ኤ. እንዴት እንደሚሠራ
የግ.ት.ኤ. ሥራዎች በአሁኑ ወቅት በዋና፣ በፕሮጀክት እና በክልል ቢሮ
የሥራ መደቦች በቀጠራቸው ሠራተኞች እየተካሄደ ነው። በርካታዎቹ
ሠራተኞች አዲስ አበባ በሚገኘው የግ.ት.ኤ. ዋና ቢሮ የሚገኙ ሲሆን ነገር
ግን የኤ.ሲ.ሲ. እንቅስቃሴ ከተቋቋመ በኋላ በባህርዳር (አማራ ክልል)፣
መቀሌ (ትግራይ)፣ አዲስ አበባ (ኦሮሚያ) እና ሀዋሳ (ደ/ብ/ብ/ሕ)
የሚገኙ የግ.ት.ኤ. ክልላዊ ቢሮዎች ባለፈው ዓመት በከፍተኛ ደረጃ
አድገዋል።

በአዲስ አበባ አራት የፕሮግራም ቡድኖች ወይም “ዐምዶች” ከሁለተኛው
የዕ.ት.ዕ. ትራንስፎርሜሽን አጀንዳ አራት ዐምድ ክፍሎች ጋር እንዲሄዱ
ተደርገው የተዋቀሩ ናቸው። በነዚህ ዐምዶች ቡድኖች የሚገኙ ዋናዎቹ
ሠራተኞች ከውጭ አጋሮች ጋር በመሆን የትራንስፎርሜሽን አጀንዳ
ተግባራቶችን አፈጻጸም ይደግፋሉ እንዲሁም ይከታተላሉ። በያንዳንዱ
ዐምድ የፕሮጀክት ሠራተኞች ግ.ት.ኤ. ባለቤት እንዲሆን እንዲሁም
እንዲያስፈጽም የተጠየቀባቸው ልዩ ተግባራት ላይ ይሠራሉ። በክልል
ቢሮዎች ሠራተኞች በኤ.ሲ.ሲ. ክላስተር ውስጥ በሚገኙ ቁልፍ ምርቶች
እና ሥራዎች ላይ አተኩረው ለየስፍራው በሚሆነው መልኩ የተቀረጹ
ፕሮግራሞችን ለማስፈጸም በፕሮግራም ቡድኑ እና በትራንስፎርሜሽን
አጀንዳው ተግባራት ባለቤቶች ከሚገኙ ተገቢ አካላት ጋር ይሠራሉ።
በፕሮግራም ዐምዶች የሚገኙ ሠራተኞች እና ኤ.ሲ.ሲ. ቡድኖች
በርካታ ጊዜ ከአናሊቲክስ (ትንተና ቡድን) ዐምድ ጋር በጋራ ይሰራሉ።
የአናሊቲክስ ዐምድ በድርጅቱ ውስጥ የሚገኝ የስልታዊ አማካሪ ነው።
የተቀረጸውም ዓለም አቀፍ ስልታዊ አማካሪ ድርጅቶችን በመከተል
ሲሆን በደንበኛ አገልግሎት ሞዴል ከግ.ት.ኤ. ይሆን እና ከውጭ አጋሮች
ጋር ከፍተኛ ቅድሚያ በሚሰጣቸው ፈታኝ የሆኑ የትንተና ጉዳዮች ላይ
ይሠራል። በአናሊቲክስ ዐምድ ቅድሚያ የሚሰጣቸው ጉዳዮች አምስት
ወቅታዊ ክፍሎችን ይነካሉ፤ እነሱም የስልት ቀረጻ እና ስልታዊ ዕቅድ፣
ፖሊሲ እና መደበኛ ትንተንና፣ ተቋማዊ እና ድርጅታዊ ዕድገት፤ የቢዝነሰ
ሞዴል እና የቢዝነስ ጉዳይ ልማት፣ እና ሥራዎች ዲዛይን እና ዕድገትን
የሚያፋጥኑ ሥራዎች ቀረጻ እና ማሳደግ ናቸው።
በግ.ት.ኤ. የሚገኙ የአፈጻጸም ቁጥጥር (Perfromance Monitoring
Unit)፣ አጋሮች (Partnerships) እና የተግባቦት (Communications)
ቡድኖች የፕሮግራም ክፍሎችን ተሞክሮዎች ለመያዝ እና ለሌሎችም
ለማድረስ ፕሮግራም ክፍሎችን ይደግፋሉ፣ እንዲሁም በዋና ሥራ
አስፈጻሚ ቢሮ የሚገኙ ተጨማሪ ሠራተኞች ግ.ት.ኤ. የራሱን እና
የመንግስትን ደረጃዎች እንዲያሟላ ያደርጋሉ። እነዚህ በሙሉ
ፕሮግራሞች በተቀረው የድርጅቱ ክፍል የሚካሄደው ሥራ እንዲካሄድ
መሠረት በሚጥለው ኦፕሬሽንስ (Operations) ቡድን ይታገዛሉ።
ይህም ትክክለኛውን ሠራተኛ በመለየት እና በመቅጠር፣ የድርጅቱን
የገንዘብ ምንጮች በውጤታማ መንገድ በማስተዳደር፣ በአገሪቱ
ውስጥ ሠራተኞች በደኅና ሁኔታ እና በስኬታማ መንገድ እንዲንቀሳቀሱ
በማድረግ፣ የግ.ት.ኤ.ን ኃላፊነቶች ለመወጣት አስፈላጊ የሆኑ ሀብቶችን
እና አገልግሎቶችን በመግዛት እና ጠብቆ በማቆየት ይካሄዳል።
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የሁለተኛው የዕ.ት.ዕ.
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የሁለተኛው የዕ.ት.ዕ. የግብርና ትራንስፎርሜሽን አጀንዳ ተግባራትን ማቀድ
የግብርና ትራንስፎርሜሽንን ለማሳካት መሠረታዊ ማነቆዎችን በጥንቃቄ
በተቀረጹ ሥራዎች መፍታት ያስፈልጋል። በመጀመሪያው የዕ.ት.ዕ. ወቅት
ከግብርና ትራንስፎርሜሽን አጀንዳው በተወሰዱ የዕቅድ እና የትግበራ
ልምዶች ላይ በመመሥረት በሁለተኛው የዕ.ት.ዕ. ትራንስፎርሜሽን
አጀንዳን የመቅረጽ ሂደት በሰፊ ሁኔታ አሳታፊ የሆነ እና ከባለድርሻ
አካላት ጋር ምክክሮችን በማካሄድ የተፈጸመ ነበር። ትራንስፎርሜሽን
አጀንዳውን የመቅረጽ ሂደቱ በመጀመሪያው የዕ.ት.ዕ. የመጨረሻ
ዓመት ላይ ተጀምሮ የሁለተኛው የዕ.ት.ዕ. ግብረ ኃይልን በተሳካ
ሁኔታ አሳትፏል። ይህ ግብረ ኃይል በሁለተኛው የዕ.ት.ዕ. ለግብርና
እና ለገጠር ልማት ትራንስፎርሜሽን ከፍተኛ ደረጃ ራእይ እንዲቀርጽ
በጠቅላይ ሚኒስትሩ የተመደበ በሚኒስቴር ደረጃ ያለ ግብረ ኃይል
ነው። በሚቀጥሉት አምስት ዓመታት የግብርና ትራንስፎርሜሽን ሰፊ
ዐምዶችን ለመለየት፣ እነዚህንም ከሁለተኛው የዕ.ት.ዕ. የግብርና ዘርፍ
ግቦች እና ዓላማዎች ጋር አብሮ ለማስኬድ፣ እና ዐምዶቹ ወደ ሥራ
እንዲገቡ ቁልፍ የፕሮግራም ዘርፎችን ለመግለጽ ግ.ት.ኤ. እና የግብርና እና
የተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴር ከፌደራል እና ከየክልሉ ባለድርሻ አካላት ጋር
ሠርተዋል።

ወቅት ትግበራን በዕቅድ መሠረት ጠብቆ ለማቆየት እና ከመጀመሪያው
የዕ.ት.ዕ. ወደ ሁለተኛው የዕ.ት.ዕ. ስለሚሸጋገሩ 16ቱ ውስጥ 12ቱ
ፕሮግራሞች ላይ ለመስማማት ተከታታይ የበርካታ ባለድርሻ (multistakeholder) አካላት ወርክሾፓች ከመጀመሪያው የዕ.ት.ዕ. ማለቂያ
በፊት ተዘጋጅተው ነበር። ቀሪዎቹ ከዕሴት ሰንሰለት ጋር የሚያያዙት
አራት ፕሮግራሞች የግብርና ኮሜርሻላይዜሽን ክላስተር አካል በመሆን
ተካተው እንዲቀጥሉ ተደርጓል። በተጨማሪም ባለድርሻ አካላት እነዚህ
12 ፕሮግራሞች በ2008 ዓ.ም. ትግበራ እንዲጀምሩ ለሚቀጥሉት
አምስት ዓመታት የሚሆኑ ቅድሚያ የሚሰጣቸው ተግባራት፣ ንዑስ
ተግባራት እና እንቅስቃሴዎችን ቀርጸዋል፤ እንዲሁም ባለቤትነታቸውን፣
ሚናቸውን እና ኃላፊነታቸውን በግልጽ ለይተዋል። ሂደቱ በዓላማዎች፣
በግቦች፣ በእንቅስቃሴዎችና በተመረጡት ፕሮግራሞች መለኪያዎች
(milestones)፣ በባለድርሻ አካላት ግልጽ ባለቤትነትና ተጠያቂነት
መካከል ጠንካራ ትብብር እንዲኖር አድርጓል፤ እንዲሁም ዘርፈ ብዙ
ጉዳዮችን (crosscutting issues) በተለይም ከሥርዓተ ጾታ እኩልነትና
ከአካባቢ እና የአየር ንብረት ለውጥ ተጽእኖን ከመቋቋም ጋር የሚዛመዱ
ጉዳዮችን በተገቢው መንገድ ግምት ውስጥ እንዲገቡ አድርጓል።

በሚከተሉት ነጥቦች ላይ የተመረኮዙ አራት ስልታዊ ዐምዶች በሂደቱ
ተለይተዋል (1) የግብርና ምርት እና ምርታማነትን ማሳደግ (2)
የአካባቢያዊ ዘላቂነት እና ዘርፈ ብዙ ዕድገት (3) የግብርና ቢዝነስ እና
የገበያ ልማት እና (4) የአፈጻጸም ብቃትን ማሳደግ። በተጨማሪም
ከአራቱ ስልታዊ ዐምዶች ጋር አብረው የሚሄዱ 30 ፕሮግራሞች
ተለይተዋል። በነዚህ 30 ፕሮግራሞች ውስጥ ያሉ ማነቆዎችም
ተጢነው ቅድሚያ ሊፈቱ የሚገቡ ማነቆዎች ተለይተዋል። ከዚህ በኋላ
በፌደራል እና በክልል ደረጃ ከሚገኙ ከፍተኛ የፖሊሲ አውጪዎች
ጋር በተደረገ ምክክር እና በ30ዎቹ ፕሮግራሞች የሚገኙ ችግሮችን
ለማቃለል ትራንስፎርሜሽናል የሆኑ ሥራዎችን በመቅረጽ ሂደት
50 የትራንስፎርሜሽን አጀንዳ ተግባራት እና 190 ንዑስ ተግባራት
ተለይተዋል።

12ቱን ፕሮግራሞች ከመተግበር ጎን ለጎን ግ.ት.ኤ. 18ቱን ቀሪ የፕሮግራም
ክፍሎች ዝርዝር የማቀድ ሂደትን ደግፏል። በአዲሱ የፕሮግራም ክፍል
ስልታዊ ጉዳዮችን በግልጽ ለመለየት እና ተገቢ ሥራዎችን ለመቅረጽ
ጠቋሚ ጥናቶች ተካሂደዋል። ጠቋሚ ጥናቶቹ ባቀረቡት ምክር
ላይ ተመርኩዞ እና ከተገቢ ባለድርሻ አካላት ጋር በተካሄደ ምክክር
ለሁለተኛው የዕ.ት.ዕ. ወቅት የሚሆኑ ቅድሚያ የሚሰጣቸው ተግባራት፣
ንዑስ ተግባራትና ሥራዎች በትራንስፎርሜሽን አጀንዳው ተግባራት
ባለቤቶች ተገልጸው ጸድቀዋል። በተጨማሪም ለአዲሶቹ 18 የፕሮግራም
ክፍሎች የ2009 ዓ.ም. ዓመታዊ ዕቅዶች እና በጀቶች ተቀርጸዋል።
በአሁኑ ወቅት በሁለተኛው የዕ.ት.ዕ. ትራንስፎርሜሽን አጀንዳ የተካተቱ
ሁሉም የፕሮግራም ክፍሎች በግብርናው ዘርፍ እንዲሁም ከዛም ባሻገር
በሚገኙ ዘርፎች ውስጥ ከሚገኙ ከፍተኛ የፖሊሲ አውጪዎች፣ ኃላፊዎች
እና ባለሞያዎች ጋር በቅርበት በመሥራት ዝርዝር የዕቅድ ሂደታቸው
ተጠናቋል። በሁለተኛው የዕ.ት.ዕ. ወቅት 50 ተግባራት እና 190 ንዑስ
ተግባራት እንዲተገበሩ ተመርጠዋል። አምስት ዘርፈ ብዙ ፕሮግራሞች
የራሳቸው ተግባራት ሳይኖራቸው በምትኩ በመላው የትራንስፎርሜሽን
አጀንዳ ውስጥ ተካተዋል።

የሁለተኛው የዕ.ት.ዕ. የትራንስፎርሜሽን አጀንዳ ከመጀመሪያው
የዕ.ት.ዕ. ልምዶችን በመውሰድ ከመጀመሪያው የዕ.ት.ዕ. መቀጠል
የሚገባቸውን ሥራዎች እንዲሁም በሁለተኛው የዕ.ት.ዕ. በግብርናው
ዘርፍ የበለጠ ትራንስፎርሜሽን ለማምጣት መካተት የሚያስፈልጋቸውን
አዲስ የሥራ ዘርፎች አካቷል። ወደ ሁለተኛው የዕ.ት.ዕ. ሽግግር
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አጠቃላይ የአፈጻጸም ሂደት
ከመጀመሪያው የዕ.ት.ዕ. የቀጠለው የሁለተኛው የዕ.ት.ዕ.
የትራንስፎርሜሽን አጀንዳ ተግባራት አፈጻጸም በጥሩ ሁኔታ እየሄደ
ነው። ከመጀመሪያው የዕ.ት.ዕ. ወቅት የቀጠሉት 12 የፕሮግራም ክፍሎች
በ2008 ዓ.ም. ሥራ ላይ ውለዋል። በነዚህ ፕሮግራሞች 20 ተግባራት
እና 55 ንዑስ ተግባራት በዚህ ዓመት ሥራቸው ተጀምሯል። ከዚህም
በተጨማሪ ለሁለተኛው የዕ.ት.ዕ. አዲስ የሆኑ 6 ተግባራት እና 19 ንዑስ
ተግባራት ሥራቸው ተጀምሯል። ይህ ማለት በአጠቃላይ በ2008 ዓ.ም.
26 ተግባራት እና 74 ንዑስ ተግባራት ተጀምረዋል። ከዚህ በተጨማሪ
የአየር ንብረት ለውጥን መቋቋም፤ መላመድና መቀነስ እና የሥርዓተ
ጾታ ፕሮግራሞች በሁሉም የፕሮግራም ክፍሎች ተካተዋል። የነዚህ
ተግባራት እና ንዑስ ተግባራት የትግበራ ሂደት እንደ የገንዘብ ዐቅም
መኖር፣ የአፈጻጸም ብቃት እና የሚመለከታቸው አጋሮች ሙሉ ለሙሉ
ባለቤትነትን መውሰድ ላይ ተመርኩዞ በተለያየ ደረጃ ላይ ይገኛል።
ተግባራቱ፣ ንዑስ ተግባራቱ፣ ዝርዝር ሥራዎች እና መለኪያዎች ለዚህ

ተብሎ በተዘጋጀ የኦንላይን መከታተያ ሥርዓት በመጠቀም በመደበኛ
ሁኔታ ይገመገማሉ። ከኦንላየን ሥርዓቱ ስለ ለውጥ እና ተግዳሮቶች
የሚገኙ መረጃዎች በየጊዜው የእያንዳንዱን ተግባር እና ንዑስ ተግባር
ሁኔታ በመገምገም ለጠቅላይ ሚኒስትሩ እና ለትራንስፎርሜሽን ካውንስሉ
ሪፓርት ለማድረግ ጥቅም ላይ ይውላሉ።
በሁለተኛው የዕ.ት.ዕ. በመጀመሪያው ዓመት የትራንስፎርሜሽን አጀንዳ
ተግባራት አፈጻጸም አጠቃላይ ሂደት ማሳያ ትግበራ የጀመሩ 43 በመቶ
ንዑስ ተግባራት በተገቢው አፈጻጸም ደረጃ ላይ እንዳሉ፣ 41 በመቶዎቹ
በጥቂቱ እንደዘገዩ እና 16 በመቶዎቹ ከራሳቸው ዓመታዊ ግብ አንጻር
በጣም እንደዘገዩ ያሳያል።
በሰብል ጥበቃ እና ጤና፣ በማዳበሪያ ምርት እና ስርጭት እና በመረጃ
ላይ የተደገፈ ዕቅድ፣ ክትትልና ግምገማ ፕሮግራሞች ላይ በአፈጻጸም ላይ
ከፍተኛ መዘግየት ተስተውሏል።

ንዑስ ተግባራት

ምርት እና ምርታማነት

ተግባር ላይ የዋሉ ፕሮግራሞች

የተግባራት ቁጥር

የንዑስ ተግባራት ቁጥር

በ2008
የተጀመሩ

በተገቢው
የአፈጻጸም ደረጃ
ላይ ያሉ

በጥቂቱ የዘገዩ

በጣም የዘገዩ

13

51

34

9

17

8

67%

26%

50%

24%

ከአጠቃላዩ በመቶኛ
አዲስ ፕሮግራሞች

8

32

----

----

----

----

የዐምዱ ድምር

21

83

34

9

17

8

4

20

15

10

5

0

75%

67%

33%

0%

ዘላቂ እና ሁሉን አቀፍ የግብርና ዕድገት

ተግባር ላይ የዋሉ ፕሮግራሞች
ከአጠቃላዩ በመቶኛ
አዲስ ፕሮግራሞች

4

15

----

----

----

----

የዐምዱ ድምር

8

35

15

10

5

0

4

15

14

9

5

0

93%

64%

36%

0%

የግብርና ቢዝነስ እና ገበያ

ተግባር ላይ የዋሉ ፕሮግራሞች
ከአጠቃላዩ በመቶኛ
አዲስ ፕሮግራሞች

8

29

----

----

----

----

የዐምዱ ድምር

12

44

14

9

5

0

7

23

11

4

3

4

48%

36%

27%

36%

የአፈጻጸም ዐቅም ግንባታ

ተግባር ላይ የዋሉ ፕሮግራሞች
ከአጠቃላዩ በመቶኛ
አዲስ ፕሮግራሞች

2

5

----

----

----

----

የዐምዱ ድምር

9

28

11

4

3

4

28

109

74

32

30

12

68%

43%

41%

16%

ሁሎም አምዶች

ተግባር ላይ የዋሉ ፕሮግራሞች
ከአጠቃላዩ በመቶኛ
አዲስ ፕሮግራሞች

22

81

----

----

----

----

አጠቃላይ ድምር

50

190

74

32

30

12
ዓመታዊ ሪፖርት

31

የምርት እና ምርታማነት ዐምድ የትግበራ
ሂደት ማጠቃለያ

የዘላቂ እና ሁሉን አቀፍ የግብርና ዕድገት
ዐምድ የትግበራ ሂደት ማጠቃለያ

የምርት እና ምርታማነት ዐምድ በሰብል እና በእንስሳት ንዑስ ዘርፎች
የሚገኙ ስልታዊ ማነቆዎች ላይ የሚያተኩሩ 11 የፕሮግራም ክፍሎችን
ይይዛል። በሁለተኛው የዕ.ት.ዕ. ወቅት ለሚተገበሩ 11 ፕሮግራሞች ከ21
ተግባራት እና 83 ንዑስ ተግባራት ጋር የትራንስፎርሜሽን አጀንዳው
ዝርዝር ዕቅድ ተጠናቋል። ከመጀመሪያው የዕ.ት.ዕ. የቀጠሉት ስድስቱን
ፕሮግራሞች የማቀድ ሂደትን በንጽጽር በፍጥነት በመጨረስ በዚህ
ዓመት ትግበራ ጀምረዋል። እነዚህም (1) የዘር አቅርቦት እና ስርጭት (2)
የማዳበሪያ ምርት እና ስርጭት (3) የሰብል ጥበቃ እና ጤና (4) በፍላጎት
ላይ የተመሠረተ ምርምር (5) ገበያ መር ኤክስቴንሽን እና (6) የግብርና
ሜካናይዜሽን ናቸው። አራት የፕሮግራም ዘርፎች አዲስ ከተቋቋመው
የእንስሳት እና የዓሳ ሀብት ሚኒስቴር ጋር በመሆን ዝርዝር የዕቅድ ሂደቱን
እያጠቃለሉ ነው። እነዚህ ፕሮግራሞች (7) የእንስሳት ዝርያ ማሻሻል (8)
የእንስሳት መኖ እና አመጋገብ (9) የእንስሳት ጤና እና (10) የእንስሳት
ግብይት ናቸው። በተጨማሪም (11) የገጠር ፋይናንስ አገልግሎት በዓመቱ
ውስጥ ዝርዝር የዕቅድ ሂደቱን አጠናቆ በ2008 ዓ.ም. የመጀመሪያ ሩብ
ዓመት ትግበራ ጀምሯል።

ዘላቂ እና ሁሉን አቀፍ የግብርና ዕድገት ዐምድ የትራንስፎርሜሽን
አጀንዳው ዘጠኝ የፕሮግራም ክፍሎችን ያጠቃልላል:: ከነዚህም አምስቱ
ዝርዝር ዕቅድን አጠቃለዋል።

በዚህ ዐምድ ውስጥ በ2008 ዓ.ም. የንዑስ ተግባራት አፈጻጸም የተለያዩ
የሂደት ደረጃዎችን አልፏል። የእንስሳት ሀብት ለትራንስፎርሜሽን
አጀንዳው አዲስ እንደመሆኑ 2008 ዓ.ም. የዕቅድ እና የማስተካከል ዓመት
ነበር፤ በዚህም የተነሳ በእንስሳት ሀብት ዘርፍ ያሉት አራት ፕሮግራሞች
እንዲሁም በሥራቸው ያሉ ስምንት ተግባራት እና 32 ንዑስ ተግባራት
ሥራ አልጀመሩም። በ2009 ዓ.ም. የእንስሳት ሀብት ዘርፍ አፈጻጸምን
በከፍተኛ ሁኔታ ለማነሳሳት ጥሩ እንቅስቃሴዎች እየታዩ ነው።
በባዮ ቴክኖሎጂ ዘርፍ የባለሞያ እጥረት በፍላጎት ላይ በተመሠረተ
ምርምር ውስጥ የሚገኙ አስፈላጊ ንዑስ ተግባራት በሥራ ላይ እንዳይውሉ
እክል የፈጠረ ሲሆን የተወሰኑ ንዑስ ተግባራትን ለመተግበር በቂ በጀት
ያለመኖሩ ጉዳይ የተወሰኑ ተግባራት ሙሉ በሙሉ የመተግበር ሁኔታቸው
ላይ ተጽእኖ አሳርፏል። በሰብል ጥበቃና ጤና ፕሮግራም ውስጥ
የሚገኘውን የስንዴ ዋግ (Wheat Rust) ቅድመ-ማስጠንቀቂያ ሥርዓትን
ማጠናከር በምሳሌነት ማንሳት ይቻላል።

26%

በተገቢው የአፈጻጸም ደረጃ ላይ ያሉ
በጥቂቱ የዘገዩ
በጣም የዘገዩ

እነዚህን የበጀት እጥረቶች ለማቃለል የግብርና እና የተፈጥሮ ሀብት
ሚኒስቴር እና ሌሎች አጋሮች እንደ ሁለተኛው የግብርና ዕድገት
ፕሮግራም (AGP II) ካሉ የተለያዩ ምንጮች በጀት መለየት ላይ
አተኩረዋል። በቀሪዎቹ ሰባት ፕሮግራሞች በ2008 ዓ.ም. 35 ንዑስ
ተግባራት ሲተገበሩ ቀሪዎቹ ንዑስ ተግባራት ደግሞ በ2009 ዓ.ም.
ይተገበራሉ። በአሁኑ ዓመት ትግበራ የጀመሩት ንዑስ ተግባራት
የአፈጻጸም መረጃ 26 በመቶዎቹ በተገቢው አፈጻጸም ደረጃ ላይ እንዳሉ
50 በመቶዎቹ በጥቂቱ እንደዘገዩ 24 በመቶዎቹ ደግሞ በጣም እንደዘገዩ
ያሳያል።

32

ከፍተኛ ደረጃ የሂደት ምልከታ

ከዘጠኙ የፕሮግራም ክፍሎች አራቱ በ2008 ዓ.ም. ሥራ ላይ ውለዋል።
መስኖ እና ማጠንፈፍ እና የአፈር ጤንነት እና ለምነት በአጠቃላይ
አራት ተግባራት እና 15 ንዑስ ተግባራት አሏቸው። የሥርዓተ ጾታ እና
የአየር ንብረት ለውጥን መቋቋም፣ መላመድ እና መቀነስ ፕሮግራም
ክፍሎች በአሁኑ ዓመት በትራንስፎርሜሽን አጀንዳው ተግባራት ውስጥ
በአጠቃላይ እንዲገቡ ተደርገዋል። በ2008 ዓ.ም. ተግባር ላይ የዋሉት
በዚህ ዐምድ ስር የሚገኙት የትራንስፎርሜሽን አጀንዳ ተግባራት የሥራ
አፈጻጸም 67 በመቶ ንዑስ ተግባራት በተገቢው አፈጻጸም ደረጃ ላይ
እንዳሉና 33 በመቶዎቹ በጥቂቱ እንደዘገዩ ይጠቁማል።

33%

67%
በተገቢው የአፈጻጸም ደረጃ ላይ ያሉ
በጥቂቱ የዘገዩ
በጣም የዘገዩ

ቀሪዎቹ ፕሮግራሞች ለትራንስፎርሜሽን አጀንዳው አዲስ ሲሆኑ
የትራንስፎርሜሽን ተግባራትን ለመለየት የሚያስፈልጉ ጥናቶችን ማድረግ
የዓመቱን አብዛኛውን ጊዜ ወስዷል። በአሁኑ ወቅት በቁልፍ ጉዳዮች ላይ
ከባለድርሻ አካላት ጋር የበለጠ ለመተባበር ምክክሮች አየተካሄዱ ሲሆን
ለትግበራም ዝግጅት እየተካሄደ ነው።

24%

50%

ዘርፈ ብዙ ባህሪያቸውን ግምት ውስጥ በማስገባት በዚህ ዐምድ የሚገኙ
የአምስቱ ፕሮግራሞች ዝርዝር ሥራዎች በሌሎች ፕሮግራሞች ተካተዋል።
ቀሪዎቹ አራቱ፡- መስኖ እና ማጠንፈፍ፣ የተፋሰስ እና ጥምር ደን ልማት፣
የመሬት አጠቃቀም ዕቅድና አስተዳደር እና የአፈር ጤንነት እና ልማት
በትራንስፎርሜሽን አጀንዳው ውስጥ ካሉ ሌሎች ፕሮግራሞች ጋር
በተመሳሳይ መንገድ የሚፈጸሙ ሲሆን በአጠቃላይም 8 ተግባራት እና
32 ንዑስ ተግባራት አሏቸው።

የግብርና ቢዝነስ እና ገበያ ዐምድ የትግበራ
ሂደት ማጠቃለያ
የግብርና ቢዝነስ እና ገበያ ዐምድ ስድስት የፕሮግራም ክፍሎችን
ያካትታል። ለነዚህም በ2008 ዓ.ም. ሁለተኛው የዕ.ት.ዕ. የዕቅድ ሂደት
12 ተግባራት እና 44 ንዑስ ተግባራት ተለይተዋል። በ2008 ዓ.ም. ሁለት
የፕሮግራም ክፍሎች (1) የኅብረት ሥራ ማኅበራት እና (2) የኮሜርሻል
እና ኮንትራት ግብርና ትግበራ ጀምረዋል። ይህም ግ.ት.ኤ. እንዲመራቸው
የተጠየቁ ፕሮጀክቶችን ያካትታል። በዚህ ፕሮግራም ስር የሚገኙት 14
ንዑስ ተግባራት አፈጻጸም 64 በመቶ በተገቢው አፈጻጸም ደረጃ ላይ
እንዳሉና 36 በመቶ ደግሞ በጥቂቱ እንደዘገዩ ይጠቁማል። ከነዚህ ውስጥ
የትኛዎቹም ንዑስ ተግባራት በጣም አልዘገዩም።

ገበያ እና የገበያ ትስስር በሁለተኛው የዕ.ት.ዕ. ውስጥ ከፍተኛ ትኩረት
ያገኘ አዲስ አቅጣጫ ነው። ይህ ዓመት አብዛኛው ጊዜ ያለፈው
የትራንስፎርሜሽን አጀንዳውን ትኩረት ወደ ገበያ ተኮር ለማዞር
ፍላጎቶችን፣ ተግዳሮቶችን እና ዕድሎችን በመረዳት ነበር። ይህም በዚህ
ዐምድ የሚገኙ አዲስ የፕሮግራም ክፍሎችን መቅረጽ እንዲሁም በሌሎች
ዐምዶች በሚገኙ የፕሮግራም ክፍሎች ገበያ ተኮርነትን ማስረጽን ያካተተ
ነበር።
እነዚህን የፕሮግራም ክፍሎች እንዲሁም ተጓዳኝ ተግባሮቻቸውን እና
ንዑስ ተግባሮቻቸውን የመቅረጹ ዓላማ የግብርና ገበያዎችን ብቃት
ለማሻሻል፣ የግብይት ወጪን ለመቀነስ እና የገበያ መረጃ ግልጽነትን
ለማሻሻል ነው። ንዑስ ተግባራት የተቀረጹት በኮሜርሻል ግብርና
ላይ ኢንቨስትመንት ለመጨመር ሲሆን ጭማሪውም አነስተኛ ይዞታ
ያላቸው አርሶ አደሮችን በሚያሳትፍ እና በሚጠቅም እንዲሁም ወደ
ውጭ የሚላኩ ጥሬ እና የተቀነባበሩ ምርቶችን ማሳደግ ላይ አስተዋጽኦ
በሚያደርግ መልኩ ነው።

36%

64%

በተገቢው የአፈጻጸም ደረጃ ላይ ያሉ
በጥቂቱ የዘገዩ

ፌደራል እና ክልላዊ ድርጅቶች መካከል ተቋማዊ ትስስሮችን ማጠናከር
እንዲሁም ውሳኔ ለማሳለፍ ተገቢዎቹ መሳሪያዎቹ እና መረጃዎቹ እንዳሉ
ማረጋገጥን ያካትታል።
ይህ ዐምድ በሁለተኛው የዕ.ት.ዕ. ውስጥ አዲስ የትኩረት አቅጣጫ
እንደመሆኑ በአብዛኛው የ2008 ዓ.ም. ተግባራቸው እና ንዑስ
ተግባራቸው በቀረጻ ላይ የነበሩ ፕሮግራሞችን ይይዛል። በመረጃ ላይ
የተመረኮዘ ዕቅድ፣ ክትትል እና ግምገማ ከ10 ንዑስ ተግባራት ለሁለት
ተግባራት ተጓዳኝ የሆኑ ስድስት ንዑስ ተግባራትን የሚይዝ ሲሆን
በርካቶቹም በትግበራ ላይ ናቸው። ከዚህ ውጭ ያሉት በዐምዱ የሚገኙት
ፕሮግራሞች ትግበራ የጀመሩት ገና አሁን ወይም ደግሞ በ2009 ዓ.ም.
እንደሚጀምሩ የሚጠበቁ ናቸው። ሁለት ተግባራት እና ዘጠኝ ንዑስ
ተግባራት ያለው ተቋማዊ እና የሰው ሀብት ዐቅም ፕሮግራም የአራት
ንዑስ ተግባራትን ትግበራ የጀመረ ሲሆን አንደኛው በተገቢው አፈጻጸም
ደረጃ ላይ ያለ ሲሆን ሌላኛው በጥቂቱ ዘግይቷል። ቀሪዎቹ ሁለቱ ደግሞ
በጣም ዘግይተዋል።
የኢንፎርሜሽንና ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ ለግብርና አገልግሎቶች
ፕሮግራም ሁለት ተግባራት እና አራት ንዑስ ተግባራት ያሉት ቢሆንም
በአሁኑ ዓመት ወደ ሥራ የገባው አንዱ ብቻ ነው። ይህ ንዑስ ተግባር
ማለትም አነስተኛ ይዞታ ላላቸው አርሶ አደሮች እና የኤክስቴንሽን
ሠራተኞች የድምፅ ቅብብሎሽ፣ ምላሽ እና አጭር የፅሁፍ መልዕክት
መስመር (IVR/SMS hotline) ጅማሬ በመጀመሪያው የዕ.ት.ዕ. የነበረ
ፕሮጀክት ሲሆን ባሁኑ ዓመት ትግበራው ቀጥሏል።

በጣም የዘገዩ

ለትራንስፎርሜሽን አጀንዳው አዲስ እንደመሆናቸው የተቀሩት አራት
ፕሮግራም ክፍሎች ዝርዝር ዕቅድ በ2008 ዓ.ም. ተካሂዷል። እነዚህም
ፕሮግራሞች (1)የገበያ መሠረተ ልማት (2) የገበያ አገልግሎቶች (3) የአገር
ውስጥ እና የውጭ ገበያ እና (4) የግብርና ምርቶች ማቀነባበር እና ዕሴት
ጭመራ ናቸው። በርካቶቹ እነዚህ የፕሮግራም ክፍሎች በ2009 ዓ.ም.
ሥራ ላይ ከመዋላቸው በፊት ከፖሊሲ አውጪዎች የመጨረሻ ውሳኔ
እየጠበቁ ነው።

36%

36%
በተገቢው የአፈጻጸም ደረጃ ላይ ያሉ

27%

በጥቂቱ የዘገዩ
በጣም የዘገዩ

የአፈጻጸም ዐቅም ግንባታ ዐምድ የትግበራ
ሂደት ማጠቃለያ

በአጠቃላይ ተግባራዊ ከሆኑት ንዑስ ተግባራት 36 በመቶዎቹ በተገቢው
የአፈጻጸም ደረጃ ላይ ያሉ፣ 27 በመቶዎቹ በጥቂቱ የዘገዩ እና 36
በመቶዎቹ በጣም የዘገዩ ናቸው።

የአፈጻጸም ዐቅም ግንባታ ዐምድ በአብዛኛው የተቀረጸው ከአንደኛው
የዕ.ት.ዕ. ወቅት ከተወሰዱ ልምዶች ነው። ልምዶቹም በዕሴት
ሰንሰለት በሁሉም ደረጃ የሚገኙ ቁልፍ ተቋማትን ብቃት መገንባት
የትራንስፎርሜሽን አጀንዳውን በተሳካ ሁኔታ ለማቀድ፣ ለመከታተል እና
ለማስፈጸም ወሳኝ እንደሆኑ አጉልተው የሚያሳዩ ናቸው። ይህም በቁልፍ

በትግበራ ላይ ለሚገኙ ፕሮግራሞች ቀሪ ንዑስ ተግባራት በሚቀጥለው
ዓመት ትግበራ ይጀምራሉ። በከፍተኛ ፖሊሲ አውጪዎች ውሳኔን
እየጠበቁ ያሉ የግሉ ዘርፍ የግብርናው ዕቅዶችም እንዲሁ በሚቀጥለው
ዓመት ትግበራ ይጀምራሉ።

ዓመታዊ ሪፖርት

33

34

ዓመታዊ ሪፖርት

ትኩረት የተሰጣቸው ተግባራት
ዓመታዊ ሪፖርት

35

ማኅበራት አቀፍ የዘር ብዜት ፕሮጀክት
ጥራቱ የተረጋገጠ ምርጥ ዘር መጠቀም የበሽታና ተባይ ጥቃትን
በመቋቋም የበለጠ ለማምረትና አጠቃላይ የምርት ዕድገት ለማስመዝገብ
ያስችላል። የተሻሻለ ዘር በበቂ ሁኔታ፣ በሚፈለገው የጥራት ደረጃና
ጊዜ አለመቅረቡ፣ ባብዛኛው የኢትዮጵያ ክፍል የሚገኙ አነስተኛ
ይዞታ ያላቸው አርሶ አደሮች የሚገጥማቸው ተግዳሮቶት ነው።
ይህም ተግዳሮቶት ለመቅረፍ ግ.ት.ኤ. ከአጋር አካላት ጋር በመተባበር
የማኅበራት አቀፍ የዘር ብዜት ፕሮጀክት መተግበር ጀምሯል። የፕሮጀክቱ
ዓላማ ሌሎች በመደበኛው የዘር ሥርዓት ውስጥ ያሉ የመንግስትና የግል
ዘር አምራቾች በማይሸፍኗቸው አካባቢዎችና ሰብሎች ላይ ትኩረት
በማድረግ አካባቢ ተኮር የዘር ብዜትና ግብይት ሥርዓት በማስፋፋት
የሚታየውን የተሻሻለ ዘር አቅርቦት ችግር ማቃለል ነው።
የማኅበራት አቀፍ የዘር ብዜት ፕሮጀክት የመጨረሻው ግብ፥
በተሸጋጋሪው የዘር ሥርዓት ውስጥ ያሉትን የዘር ማኅበራት ወደ
መደበኛው የዘር ሥርዓት እንዲያድጉ በመደገፍ፣ በዘር አባዥ ማኅበራት
የሚቀርበውን የተሻሻለ ዘር መጠንና ጥራት ትርጉም ባለው ደረጃ
እንዲጨምር ብሎም የአርሶ አደሩ ገቢ እንዲያድግ ማገዝ ነው። ለዚህም
በወቅቱ በዘር ማምረት ሥራ የተደራጁ ማኅበራትንና የአርሶ አደሩን ዐቅም
መገንባት ትኩረት የሚሻ ተግባር ነው።
በአራት ክልሎች ከ285 የሚበልጡ በተለያየ ዐቅምና ደረጃ የሚገኙ
የዘር ብዜትና ግብይት ውስጥ የሚሳተፉ ማኅበራት ቢኖሩም ከ95
በመቶ በላይ የሚሆኑት የዘር ብዜትና ግብይት ውስጥ ለመሳተፍ
መስፈርቶች የማያሟሉ በመሆናቸው በዘር ጥራት ተቆጣጣሪው አካል
እውቅና አላገኙም። የማኅበራት አቀፍ የዘር ብዜት ፕሮጀክት፥ ዘር
አባዥ ማኅበራት ያለባቸውን ደካማ ተቋማዊ አደረጃጀትና ዘመናዊ
የዘር ንግድ የማስተዳደርና የመምራት ተግዳሮቶቻቸውን በመፍታት
ላይ ተሰማርቷል። እንዲሁም የውስጥ የዘር ጥራት ቁጥጥር ዐቅማቸውን
በማጎልበት፣ በፋይናንስና በተቋማዊ ዐቅማቸው የበቁ የአየር ለውጥን
የሚቋቋም፣ ሴቶችን የሚያሳትፉ የዘር ብዜት ሥርዓት የሚመሩና፣ በዘር
ኢንዱስትሪው ጉልህ ድርሻ ያላቸው ዩኒየኖችን ለመፍጠር አስተዋጽዖ
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ያደርጋል። በዚህ ፕሮጀክት በቅድሚያ ከተሠሩ ሥራዎች መካከል የዘር
አመራረትና ድኅረ ምርት አያያዝ ላይ የሚታዩ የዕውቀትና ክህሎት
ክፍተቶችን ለመሙላት አርሶ አደሮችና ባለሙያዎችን ማሰልጠን፣
እንዲሁም ማኅበራቱ በቀጥታ የዘር ስርጭት (DSM) ሥርዓት ውስጥ
እንዲሳተፉ ማበረታታት ተጠቃሽ ናቸው።
መሠረታዊ የዘር ብዜት ኅብረት ሥራ ማኅበራትን ወደ የዘር ብዜትና
ግብይት ዩኒየን በማሳደግ የተሳካ የዘር ብዜትና ግብይት ዩኒየን
የመመሥረት ተሞክሮ የተወሰደው በወቅቱ በአገራችን ብቸኛ እና ስኬታማ
ከሆነው ከዕድገት የዘር ብዜትና ግብይት ዩኒየን ነው። ዕድገት ዩኒየን
መሠረታዊ ማኅበራት ያለባቸውን ዘመናዊ የዘር ንግድ የማስተዳደርና
የመምራት ተግዳሮቶችን በመፍታት በዘር ንግድ ውጤታማ የሆነ
ዩኒየን ነው። ይህ ዩኒየን የነበረበትን የቁሳቁስ፣ የውስጥ ጥራት ቁጥጥር፤
አመራርና አስተዳደራዊ ችግሮችን በመፍታት በአሁኑ ወቅት በደ/ብ/ብ/ሕ
ክልል አንድ አራተኛ የስንዴ ምርጥ ዘር በማቅረብ በክልሉ የዘር ሥርዓት
ውስጥ ከፍተኛ ሚና እየተጫወተ ይገኛል።
የማኅበራት አቀፍ የዘር ብዜት ፕሮጀክት በሁለተኛው የዕ.ት.ዕ. ትግበራ
በመጀመሪያ ዓመት 7 አዳዲስ (3 በደ/ብ/ብ/ሕ፣ 3 በአማራና 2 በትግራይ
ክልሎች) የዘር ብዜትና ግብይት ዩኒየኖች ተቋቁመዋል። እንዲሁም
በአማራ ክልል በ2007 ዓ.ም. የተመሠረተው ዩኒየን የሁለተኛው
የዕ.ት.ዕ. ትግበራ አካል እንዲሆን ተደርጓል። በተጨማሪም፣ በኦሮሚያ
ውስጥ የሚገኙ 3 ሁለገብ ዩኒየኖች የዘር ብዜትና ግብይት ውስጥ
ለመሳተፍ የሚያስችላቸውን መዋቅራዊ ለውጥ እንዲያደርጉ ተደርጓል።
በመጨረሻም እነዚህ 11 ዩኒየኖች ከፈጻሚ አካላት ጋር የመጋዘንና የቢሮ
ግንባታ፣ እንዲሁም ለመጓጓዣና ለዘመናዊ እርሻ የሚሆኑ ማሽኖችን ግዥ
ለመፈጸም የሚያስችል የንዑስ ፕሮጀክት ትግበራ ስምምነት ተደርጓል።
የማኅበራት አቀፍ ዘር አባዦችን የመጋዘን የቢሮ እንዲሁም የመጓጓዣና
የእርሻ ሜካናይዜሽን ዐቅማቸውን ለማጎልበት የተደረገው ጥረት
ማኅበራት ሁሉንም የዘር ዕሴት የሰንሰለት አካሎችን (ማምረት፣
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ማዘጋጀት፣ ማከማቸትና ማሰራጨት) በራሳቸው ዐቅም እንዲያከናውኑ
የሚረዳቸው በመሆኑ ከፕሮጀክቱ ጠንካራ ጎኖች ዋነኛው ነው። በ2008
ዓ.ም. ብቻ 15 የዘር መጋዘኖች፣ 6 የዘር ማበጠሪያ መሣሪያ መጠለያዎችና 1
ቢሮ ግንባታ ተከናውኗል። አንዲሁም የ7 ትራክተሮች፣ 14 ዘር ማበጠሪያ
መሣሪያዎች፣ 14 የዘር መያዣ ማሸጊያ ማሽኖች፣ 12 ሚዛኖችና 6 የውሃ
መሳቢያ ፓምፖች ግዥ ተከናውኗል።
የ32 መሠረታዊ የዘር ብዜት ማኅበራትና አንድ የዘር ብዜት ዩኒየን
የመጋዘን፣ የቢሮና የእርሻ ሜካናይዜሽን ዐቅም ግንባታ ሥራ ተከናውኗል።
በተጨማሪም 147 መሠረታዊ የዘር ብዜት ማኅበራት 11 የዘር ብዜትና
ግብይት ዩኒየኖችን መስርተዋል። መሠረታዊ ማኅበራት ወደ ዩኒየን
ማደጋቸው የማኅበራት አቀፍ የዘር ብዜት ሥርዓት በሁለተኛው የየዕ.ት.ዕ.
ዘመን መዋቅራዊ ለውጥ ያመጣል ተብሎ ታምኖበታል።
የዘር አባዥ አርሶ አደሮች፣ የኅብረት ሥራ አመራሮችና የዘር ብዜት
ባለሙያዎችን የክህሎት ዐቅም መገንባት ሌላው የፕሮጀክቱ ትኩረት
ነበር። በመሆኑም በደ/ብ/ብ/ሕ ክልል ለ9 ባለሙያዎች የአሰልጣኞች
ስልጠና ተሰጥቷል። በመቀጠል፥ በዚሁ ክልል ለ1,799 (252 ሴቶች) የዘር
አባዥ አርሶ አደሮች በዘር አመራረትና ድኅረ ምርት አያያዝ ላይ ስልጠና
ተሠጥቷል። እንዲሁም በትግራይ ክልል 250 አርሶ አደሮች በተመሳሳይ
ርዕስ ሰልጥነዋል። ተመሳሳይ ስልጠናዎች በአማራና በኦሮሚያ ክልሎች
በሚቀጥለው የምርት ዘመን ለማዘጋጀት ታቅዷል።
አዲስ የተቋቋሙትን የዘር አባዥ ዩኒየኖች የአስተዳደርና የዘር ንግድ
አመራር ብቃት ለማሻሻል ለ35 ዩኒየን አመራሮች ከነባሩ ዕድገት ዩኒየን
ልምድ እንዲቀስሙ ተደርጓል። እንዲሁም 150 የኦሮሚያና 34 የትግራይ
ዩኒየን አመራሮች የአስተዳደርና የንግድ አመራር ብቃታቸውን ለማሳደግ
ስልጠና ተሰጥቷል።

32 15%

የኅብረት ሥራ ማኅበራት
ዐቅማቸው ተገንብቷል

የዩኒየን አባላት ሴቶች ናቸው

በተወሰኑ ዝርያዎች ላይ የተንጠለጠለው የዘር ብዜት ሥርዓት አንዱ
የማኅበራት አቀፍ ዘር አባዦች ተግዳሮት ነው። ዘር አባዥ ማኅበራት
ያላቸውን የዝርያ አማራጭ ለማስፋት በማሰብ 14 የስንዴና የጤፍ
ዝርያዎችን ለማስተዋወቅ በአራቱ ክልሎች 12 የአርሶ አደሮች ቀን
እንዲዘጋጅ ተደርጓል። ማኅበራቱ 70 በመቶ የሚሆነውን የዋና ዋና
ሰብሎች የመነሻ ዘር ፍላጎታቸውን በምደባ ማሟላታቸው ሌላው ትልቁ
ውጤት ነው። በተጨማሪም፥ በአማራና በትግራይ ክልሎች 7 መሠረታዊ
የዘር ብዜት ማኅበራት ለመጀመሪያ ጊዜ የመነሻ ዘር ብዜት ሙከራ
በማድረግ የ2009 ዓ.ምን ምርት ወቅት የስንዴና የጤፍ የመነሻ ዘር
ፍላጎታቸው ውስጥ 10 በመቶ መሸፈን ችለዋል።
ከፕሮጀክቱ የሙከራ ሥራዎች ልምድ በመውሰድ በሚቀጥሉት ዓመታት
መሠረታዊ ማነቆዎች፣ ከፖሊሲ ጋር የሚያያዙ ችግሮች፣ አንዲሁም
የማኅበራቱ የውስጥ ዐቅም ችግሮችን ከመፍታት አኳያ በስፋት ለመሥራት
ታቅዷል።
የሁለተኛው የዕ.ት.ዕ. የግብርናውን ክፍለ ኢኮኖሚ ለማሳደግ በዘር
አቅርቦት ማኅበራት ቁልፍ ሚና እንደሚጫወቱ እና የተሻሻለ ዘር
አቅርቦትም ዋና ግብዓት እንደሚሆን ታሳቢ አድርጓል። ይህን ለማሳካት፣
የሁለተኛው የዕ.ት.ዕ. ብቁና ተወዳዳሪ የማኅበራት ዘር አባዥ ተቋማትን
ለማፍራትና በመንግስት ተቋማት የተያዙትን የዘር ዕሴት ሰንሰለቶች
በከፊል ወደ ማኅበራት አቀፍ ዘር አባዦች ለማውረድ ዝርዝር ዓላማዎችን
አስቀምጧል። ይህ ዕቅድ፣ በሚቀጥሉት ዓመታት ለመንግስት የዘር
አባዥና ለማኅበራት ተቋማት መንግስት የተመጣጠነ ድጋፍ እንዲያደርግ
ያግዛል ተብሎ ይታሰባል።
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የግብርና ግብዓት የኩፖን
ሽያጭ ሥርዓት
የአርሶ አደሩን ምርታማነት የሚያሳድጉ፥ እንደ ምርጥ ዘር፣ ማዳበሪያና
ሰብል መጠበቂያ ኬሚካሎች ለመሣሠሉ ግብዓቶች የመግዣ ብድር
ማግኘት ስለሚቸገር፤ የብድር አቅርቦትን ለማሻሻል የግብርና ግብዓት
የኩፖን ሽያጭ ሥርዓት (IVS) ተቀርጾ ተግባራዊ እየተደረገ ነው። ይህ
ሥርዓት በገጠሩ አካባቢ የሚገኙ የማይክሮ ፋይናንስ ተቋማትና የገጠር
የገንዘብ ቁጠባና ብድር ኅብረት ሥራ ማኅበራትን በመጠቀም አርሶ
አደሮችን ለብድር የማብቃት፣ የጥሬ ገንዘብ እና የብድር ኩፖኖችን
በመሸጥ አርሶ አደሩ ግብዓትን ከሁለገብ ኅብረት ሥራ ማኅበራት
እንዲወስድ ያደርጋል። ይህም የገንዘብ አሰባሰብን ስለሚያሻሽል አርሶ
አደሩ በዋጋ ውድነት ምክንያት የግብርና ግብዓቶችን የማይጠቀምበትን
አጋጣሚ ይቀንሳል። አዳዲስ የግብዓት ዓይነቶችን ለመጠቀም የሚወስኑ
ብዙ ነገሮች ቢኖሩም የብድር አቅርቦት መመቻቸት አርሶ አደሮች
የተሻሻሉ የግብርና ግብዓት ቴክኖሎጂዎችን እንዲሞክሩና እንዲጠቀሙ
ያበረታታል።
የክልል መንግስታት የቀድሞውን የግብርና ግብዓት ብድር ሥርዓት
ሲያስቀሩ አርሶ አደሩ የግብዓት ብድር የሚያገኝበት አዲስ ሥርዓት
አልተቀረጸም ነበር። የቀድሞ የግብዓት ሥርጭት ሥርዓት ከኢትዮጵያ
ንግድ ባንክ በሚገኝ ብድር ከውጭ አገር የሚገዛውን ግብዓት የክልል
መንግስታት በሚሰጡት ዋስትና በሁለገብ ኅብረት ሥራ ማኅበራት
በኩል እጅ በእጅ ወይም በብድር ለአርሶ አደሩ እንዲሰራጭ ይደረግ
ነበር። በስርጭት ሥርዓቱ ላይ ብዛት ያላቸው ባላድርሻ አካላት
ይሳተፉ ስለነበርና የሁለገብ ኅብረት ሥራ ማኅበራት የገንዘብ አያያዝ
ሥርዓት የዐቅም ውስንነት ስለነበረው ብድር አሰባሰብ ላይ አሉታዊ
ተጽዕኖ ሲያሳድር ቆይቷል። በየዓመቱ ያልተሰበሰበው የብድር መጠን
ተጠራቅሞ ከፍተኛ እየሆነ በመምጣቱና የክልል መንግስታት እንዲከፍሉ
በመጠየቃቸው የግብዓት ብድር እንዲቀርና እጅ በእጅ በጥሬ ገንዘብ ብቻ
እንዲሰራጭ አድርገዋል።
የግብርና ግብዓት የኩፖን ሽያጭ ሥርዓት የአጠቃላይ የገጠር ፋይናንስ
አገልግሎት ፕሮግራም አካል ሲሆን የዚህ ፕሮግራም ዓላማ የገንዘብ
ተቋማት የገጠሩን ኅብረተሰብ የፋይናንስ አገልግሎት እንዲያሟሉ
አስፈላጊውን እገዛ ማድረግ ነው። በ2006 ዓ.ም. የተመሠረተው ይህ
ፕሮጀክት በፍላጎት ላይ የተመሠረተ የገጠር ብድር አቅርቦትን ማሳደግ፣
የግብርና ስጋትን ለመቀነስ የሚያስችሉ ዘዴዎችን ማስተዋወቅና፣
ጠንካራና ደንበኛ ተኮር የሆነ የገጠር የፋይናንስ ተቋማትን የመገንባት
ዓላማዎችን ሰንቆ የተነሳ ነው። የግብርና ግብዓት የኩፖን ሽያጭ
ሥርዓት የማይክሮ ፋይናንስ ተቋማትንና የገጠር የገንዘብ ቁጠባና ብድር
ኅብረት ሥራ ማኅበራትን እንደወኪል በመጠቀም የእጅ በእጅ ወይም
የብድር ኩፖኖችን ይሸጣል። ይህም በመተግበሩ አርሶ አደሮች፤ ኅብረት
ሥራ ማኅበራት እና የክልል መንግስታት ከብክነት ስጋት ወጥተዋል።
በተጨማሪም የገንዘብ ተቋሞቹ ከአርሶ አደሮች ብድር ያስመልሳሉ፤
የኦዲትና ቁጥጥር ሥራ እንዲካሄድና የተሳካ የገንዘብ ፍሰት እንዲኖር ባለ
ድርሻ አካላትን ያግዛሉ።
ግ.ት.ኤ. የግብርና ግብዓት የኩፖን ሽያጭ ሥርዓት በ2006 ዓ.ም. ከአማራ
ብድርና ቁጠባ ተቋም ጋር በመተባበር በአማራ ክልል አምስት ወረዳዎች
ውስጥ 55 ሳተላይት ቅርንጫፎችን በማቋቋም የሙከራ ትግበራ
አካሂዷል። በዚህም ሙከራ የ243 ሚሊዮን ብር ኩፖን ለ168,000 አርሶ
አደሮች እጅ በእጅ ወይም በብድር ተሽጧል። በብድር ግብዓት የገዙት
35,000 አርሶ አደሮች የ12 ወር የብድር ጊዜ ከመጠናቀቁ በፊት ሙሉ
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በሙሉ ብድራቸውን ከፍለዋል። እንዲሁም በአዲስ መልክ የተቋቋሙት
የአማራ ብድርና ቁጠባ ተቋም ሳተላይት ቅርንጫፎችም ከ35 ሚሊዮን
ብር በላይ ቁጠባ ከ24,000 አርሶ አደሮች አሰባስበዋል። ይህንን ለማሳካት
ለ219 የአማራ ብድርና ቁጠባ ተቋም እና ኅብረት ሥራ ማኅበራት
ሠራተኞች በግብርና ግብዓት የኩፖን ሽያጭ ሥርዓት ላይ ስልጠና
ተሰጥቷል:: የተገኘውን አበረታች ውጤት መሠረት በማድረግ የግብርና
ግብዓት የኩፖን ሽያጭ ሥርዓት በአማራ፣ በደ/ብ/ብ/ሕ እና በትግራይ
ክልሎች ተስፋፍቷል።
ከመነሻው ጀምሮ የኩፖን ሥርዓቱ ትግበራ የፋይናንስ ዕውቀት
በማስጨበጥ ዘመቻ የታገዘ ስለሆነ በአራቱ ክልሎች በሬዲዮ ስርጭት
ትምህርት እየተሰጠ ነው። በተጨማሪም በአማራ ለ4,200፣ በትግራይ
ለ645 እና በደ/ብ/ብ/ሕ ክልሎች ለ1,000 ባለሙያዎች የፋይናንስ ስልጠና
ተሰጥቷል። በ2008/09 ዓ.ም. ምርት ዘመን የግብርና ግብዓት የኩፖን
ሽያጭ ሥርዓት ሙከራ በኦሮሚያ ክልል በስድስት ወረዳዎች ተካሂዷል።
የሥርዓቱን ትግበራ ለመደገፍ የአሰልጣኞች ስልጠና ለዞንና ለወረዳ
ባለሙያዎች ተሰጥቷል። በዚሁ መሠረት በአማራ ለ350 ባለሞያዎች፣
በደ/ብ/ብ/ሕ ክልል ለ194 ባለሞያዎች፣ በትግራይ ለ290 ባለሞያዎች እና
በኦሮሚያ ለ105 ባለሞያዎች ሥልጠና ተስጥቷል። እንዲሁም በአራቱ
ክልሎች ከ10,000 በላይ ሠራተኞች የግብርና ግብዓት የኩፖን ሽያጭ
ሥርዓት የሥራ ሂደት ላይ ስልጠና ተሰጥቷል። በ2008 ዓ.ም. የግብርና
ግብዓት የኩፖን ሽያጭ ሥርዓትን ወጪ ለመቆጠብ፣ ስህተት ለመቀነስ
እና ወቅታዊ መረጃ ለማግኘት ከወረቀት ወደ ኤሌክትሮኒክ ሥርዓት
የመቀየር ሥራ ተከናውኗል:: የሙከራ ትግበራውም በአማራ ሁለት እና
በትግራይ ሦስት ወረዳዎች ላይ ተካሂዷል።
በቅርቡም በደ/ብ/ብ/ሕ ክልል ሁለት ወረዳዎች ላይ ሙከራው
ይጀመራል። በአጠቃላይ 150 ኃላፊዎች እና 450 የማይክሮ ፋይናንስ
ተቋማትና የኅብረት ሥራ ማኅበራት ሠራተኞች በሦስቱ ክልሎች
ሰልጥነዋል። 170 የሞባይል ቀፎዎች እና 85,000 የቅርብ መገናኛ ታጎችም
(NFC tags) ተሰጥተዋል።
የግብርና ግብዓት የኩፖን ሽያጭ ሥርዓት በሁለት ዓመት ትግበራው
የግብዓት ስርጭት ሂደትን በማሻሻል፣ የግብዓት ብድር አቅርቦትን
በመጨመር እና የገጠሩን ኅብረተሰብ ቁጠባ በማበረታታት ጥሩ ውጤት
አስመዝግቧል። አርሶ አደሮች የግብዓት ግዢዎቻቸውን እና የተያያዙ
ወጪዎቻቸውን ማቀድ ጀምረዋል። በኩፖን ሽያጭ ሥርዓት ምክንያት
አርሶ አደሮች ብድራቸውን በ12 ወር ጊዜ ውስጥ እንዲመልሱ ስለተደረገ
በአጨዳ ጊዜ ምርታችውን ተገደው እንዳይሸጡና ጥሩ ዋጋ ሲያገኙ ወደ
ገበያ እንዲያወጡ አስችሏቸዋል።
የግብርና ግብዓት የኩፖን ሽያጭ ስርዓት መስፋፋት
መረጃ በ2008/09 የምርት ዘመን
ክልል
አጠቃላይ የግብዓት
አርሶ አደሮች ሴት አርሶ
አደሮች
ዋጋ (ብር)
ቁጥር
አማራ
2.1 ሚሊዮን
ደ/ብ/ብ/ሕ 283,000

12%
18%

4.08 ቢሊዮን
344 ሚሊዮን

ትግራይ
ኦሮሚያ

25%
25%

343 ሚሊዮን
172 ሚሊዮን

336,000
56,000

2.8 ሚሊየን

አርሶ አደሮች የግብዓት ኩፓን ሽያጭ ስርዓትን በ008
እየተጠቀሙ ነው

4.9 ቢሊየን

ብር የሚያወጡ ግብዓቶች በ2016 የግብዓት ኩፖን ሽያጭ
ሥርዓትን በመጠቀም ተሸጠዋል

በሌላ በኩል ደግሞ የኩፖን ሽያጭ ሥርዓት የገንዘብ ተቋማት እጅ በእጅ
እና በብድር የተሸጠውን የግብዓት ገንዘብ እንዲሰበስቡ በማስቻሉ የክልል
መንግስታት በጀት ላይ የሚፈጠረውን ጫና ቀንሷል። በአማራ ክልል ብቻ
የኩፖን ሽያጭ ሥርዓት በሁሉም ወረዳዎች ከመተግበር ጋር በተያያዘ
1,200 የአማራ ብድርና ቁጠባ ተቋም ሳተላይት ቅርንጫፎች ከ800

99.8%

በ2015 በግብዓት ኩፓን ሽያጭ ስርዓት
ከተሰጠ ብድር 99.8% ተከፍሏል

ሚሊዮን ብር በላይ ቁጠባ ከአርሶ አደሮች አሰባስበዋል። በተጨማሪም
የኩፖን ሽያጭ ሥርዓት በየወረዳው አስተማማኝ የሆነ የአርሶ አደሮች
የግብዓት አጠቃቀም ሪፖርት እንዲኖር በማድረጉ በሁሉም ደረጃ ላይ ያሉ
ሃላፊዎች በመረጃ ላይ የተመሠረተ ውሳኔ እንዲያስተላልፉ አግዟል።

ዓመታዊ ሪፖርት

39

የግብርና ሚቲዎሮሎጂ ፕሮጀክት
በኢትዮጵያ የአነስተኛ ይዞታ ያላቸው አርሶ አደሮች የግብርና ልማት
በአብዛኛው በዝናብ ላይ የተመሠረተ በመሆኑ በግብርናው ዘርፍ ውስጥ የአየር
ጠባይ ሁኔታ መረጃዎችን አጠቃቀም ማሳደግ ለአየር ጠባይ ለውጥ የማይበገር
የአረንጓዴ ልማት ስትራቴጂ (CRGE) ከፍተኛ ትኩረት ከሰጣቸው የድርጊቶች
ውስጥ አንዱ ነው። በዚህ ስትራቴጂ የተቀመጡ ግቦችን መሠረት በማድረግ
ግ.ት.ኤ. የምክር አገልግሎቶችን አነስተኛ ይዞታ ላላቸው አርሶ አደሮች
ለማድረስ ያለውን ክፍተት ለመሙላት እንዲያስችል የግብርና ሚቲዎሮሎጂ
ፕሮጀክትን ቀርጿል። በኢትዮጵያ ውስጥ ለአየር ጠባይ ለውጥ የማይበገር
የግብርና ልማትን ዕውን ማድረግ የምግብ ዋስትናን ለማጠናከርና ዘላቂ
ልማትን ለማረጋገጥ ወሳኝ ነው።
የግብርና ሚቲዎሮሎጂ ፕሮጀክት በብሔራዊ የሚቲዎሮሎጂ ኤጀንሲ
የሚሰጡትን የአጭር እና የረዥም ጊዜ ወቅታዊ የአየር ጠባይ ትንበያዎችን
ከአርሶ አደሮች ፍላጎት አንጻር በመተርጎምና በመተንተን ለግብርና ተግባራት
ውሳኔዎችን ሊያግዝ በሚያስችል መልኩ የምክር አገልግሎት የሚቀርብበትን
ሥርዓት በማስረጽ ላይ ይገኛል። በዚህ ፕሮጀክት ሥር ተግባራዊ እየሆኑ
ካሉት ሥራዎች ውስጥ የአየር ሁኔታ መረጃዎችን በማመንጨት፤ የግብርና
ሚቲዎሮሎጂ ምክረ ሐሳቦችን በማዘጋጀትና ለተጠቃሚዎች በማሰራጨት ላይ
የተሰማሩ ባለድርሻ አካላትን ዐቅም ግንባታ ማካሄድ እና የ50 አውቶማቲክ
የአየር ንብረት ሁኔታ መመዝገቢያ ጣቢያ መሣሪያዎች ግዥና ተከላን
ያካትታሉ። የነዚህ አውቶማቲክ የአየር ንብረት ሁኔታ መመዝገቢያ ጣቢያዎች
(AWS) ተከላ የሰው ኃይል ግብዓትን ሳይፈልጉ አነስተኛ ተደራሽነት ካላቸው
ቦታዎች ጭምር የአየር ንብረት መረጃዎችን ለማሰባሰብ እና የመረጃ መቀባበል
ሥርዓቱን በማሳለጥ አካባቢ ተኮር የሆኑ የአየር ንብረት ሁኔታ ቅድመ
ትንበያና ቅድመ ማስጠንቀቂያዎች በወቅቱ እንዲደርሱ ያግዛሉ። በተጨማሪም
የዐቅም ግንባታ ክንውኖቹ የግብርና ኤክስቴንሽን ዘርፍ ለአነስተኛ ባለይዞታ
አርሶ አደሮች በሚያደርሰው የምክር አገልግሎት ውስጥ የአየር ጠባይ የምክር
አገልግሎትን በማካተት ጥራቱ የተሻሻለ እንዲሆን አስተዋጽኦ ይኖረዋል።
የ50 አውቶማቲክ የአየር ንብረት ሁኔታ መመዝገቢያ መሣሪያዎችን ለመትከል
የሚያስፈልጉ ዝግጅቶች ማለትም የመትከያ ወረዳዎችንና ገበሬ ማሰልጠኛ
ማእከላት መረጣ እና የብሔራዊ የሚቲዎሮሎጂ ኤጀንሲ የዋናው መሥሪያ
ቤትና የክልል ቅርንጫፎች 6 የቴክኒክ ባለሞያዎች የፋብሪካ ደረጃ ስልጠናና
የሁሉንም ቅርንጫፎች ባለሞያዎች የመስክ ተግባር ስልጠናዎች የመስጠት
ሥራዎች ተጠናቀዋል። የ50ዎቹም አውቶማቲክ የአየር ንብረት ሁኔታ
መመዝገቢያ መሣሪያዎች ግዥ ተጠናቆ ተከላውን እንዲያካሄድ ለብሔራዊ
የሚቲዎሮሎጂ ኤጀንሲ ርክክቡ ተከናውኗል። የመጀመሪያው አውቶማቲክ
የሚቲዎሮሎጂ መረጃ መመዝገቢያ ጣቢያ በኦሮሚያ ክልል በደቡብ ምእራብ
ሸዋ ዞን በቶሌ ወረዳ በሚገኘው የቱሉ ቴጄ የገበሬ ማሰልጠኛ ማእከል
ተቋቁሟል።
በተያያዥም በአየር ሁኔታና ጠባይ ትንበያዎችና የግብርና ሚቲዎሮሎጂ
መረጃዎች አጠቃቀም እና ጠቀሜታ ላይ ልዩ ልዩ የሥልጠናና የግንዛቤ
ማስጨበጫ ፕሮግራሞች ለክልል፤ ለዞንና ለወረዳ የግብርና ኤክስቴንሽን
ባለሞያዎች ተካሂደዋል። በተጨማሪም በሰው ኃይል ዐቅም ግንባታና ስልጠና
አንጻር በዋና ዋና ባለድርሻ ተቋማት በአየር ንብረት መረጃ ማመንጨትና
አጠቃቀም ዙሪያ ያሉ የሰው ኃይል ዐቅም ግንባታ ፍላጎቶች ዳሰሳ ጥናት
ተካሂዶ ግኝቶቹም ተቀባይነትን አግኝተው ጸድቀዋል። በዳሰሳ ጥናቱ
ተለይተው በታወቁ ፍላጎቶችም መሠረት በቀጣዩ የ2009 ዓ.ም. የበጀት ዓመት
ተግባራዊ የሚሆን የስልጠናና የዐቅም ግንባታ ሥራዎችን ለመሥራት ዕቅድ
እየተዘጋጀ ይገኛል።
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ትኩረት የተሰጣቸው ተግባራት

1 AWS

49 AWS

በነሐሴ 2008 በቱሉ ተጄ የአርሶ አደሮች ማልጠኛ ማዕከል ተተክሏል

በኢትዮጵያ በአጠቃላይ 49 AWS መተከል ይቀራቸዋል

የአየር ሁኔታና ጠባይ ትንበያዎች እና የግብርና ሚቲዎሮሎጂ ምክሮችን
በቀጥታ ለአርሶ አደሩ ማድረስና ከገበሬውም ግብረ መልስ ለመቀበል
የሚያስችል በቴክኖሎጂ የታገዘ የመረጃ አቅርቦት ሥርዓት በመቅረጽና
በመሞከር ተግባራዊ ለማድረግ ብሎም አቅራቢዎችን ለመጋበዝ
የሰነድ ዝግጅት ተጠናቆአል። በተጨማሪም በፌዴራል ደረጃ የግብርና
እና ተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴርን፣ የብሔራዊ ሚቲዎሮሎጂ ኤጀንሲን፣
የኢትዮጵያ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩትን እና ግ.ት.ኤ.ን በአባልነት
ያካተተ የግብርና ሚቲዎሮሎጂ ቴክኒካል ግብረ ኃይል ተቋቁሟል።
ከተቋቋመበትም ጊዜ ጀምሮ በብሔራዊ ሚቲዎሮሎጂ ኤጀንሲ በሚሰጡ
ትንበያዎች በመተንተን ለክልል ግብርና እና ተፈጥሮ ሀብት ቢሮዎች
እና ለግብርና ምርምር ተቋማት ወቅታዊ የግብርና ሚቲዎሮሎጂ የምክር
አገልግሎት ድጋፎችን ሲሰጥ ቆይቶአል።

በመጪው ዓመት የግብርና ሚቲዎሮሎጂ ፕሮጀክት ቀደም ብለው
የተጀመሩ ሥራዎችን በማጠናቀቅና በተለያየ መንገድ በተገኙ ውጤቶች
ላይ መገንባት የሚያተኩር ይሆናል። ይህም ማለት፥

ፕሮጀክቱ በዚህ ዓመት በተፈጠረው የኤል ኒኖ ክስተት ወቅት
የግብርናውን ዘርፍ የግብርና ሚቲዎሮሎጂ የምክር አገልግሎት በመስጠት
እያገዘ ያደረገው አስተዋጽኦ ስኬታማ ነበር። የተሠሩት ሥራዎች በግብርና
ሚቲዎሮሎጂ ምክር አገልግሎት ጠቃሚነት ዙሪያ ግንዛቤን ያስጨበጡ
ከመሆናቸውም ባሻገር በብሔራዊ ሜትሪዮሎጂ ኤጀንሲና በግብርናው
ዘርፍ ካሉ ተቋማት መካከል ያለውን ግንኙነት ለማጠናከር አስተዋጽኦ
አድርጓል። ይህ የተፈጠረ ግንዛቤም በክልል የባለድርሻ አካላት ዘንድ
የባለቤትነት ስሜት መፍጠሩ ክልላዊ የግብርና ሚቲዎሮሎጂ ቴክኒካል
ግብረ ኃይል ለማቋቋም ባደረጉት እንቅስቃሴ እና አውቶማቲክ የአየር
ንብረት ሁኔታ መመዝገቢያ መሣሪያዎችን መትከያ የገበሬ ማሰልጠኛ
ማእከላት መረጣ ላይ ባደረጉት ተሳትፎ ተንጸባርቋል።

•

•

•

•

በተቋቋሙት አውቶማቲክ የአየር ንብረት ሁኔታ መመዝገቢያ
መሣሪያዎች ከሚገኙ መረጃዎችና የአየር ሁኔታና ጠባይ ትንበያዎች
መነሻነት ተጠቃሚና አካባቢ ተኮር ግብርና ሚቲዎሮሎጂ የምክር
አገልግሎትን በ50 ትኩረት የተደረገባቸው ወረዳዎች ተግባራዊ
ማድረግ፤
የግብርና ሚቲዎሮሎጂ የምክር አገልግሎት የማመንጨት፣
የማሰራጨትና የመጠቀም ሥራን ለማጎልበት የሚያስፈልገውን
የባለድርሻ ተቋማት የሰው ኃይል ዐቅም ግንባታ በመሥራት
የአነስተኛ ይዞታ አርሶ አደሮችን ተጠቃሚነት ማረጋገጥ፤
የሚሰናዱ የግብርና ሚቲዎሮሎጂ ምክረ ሐሳቦችን ይዘት ሰብል
ተኮርና ሥነ ምህዳር ተኮር ለማድረግ የሚያስችሉ ተግባራትን
ማከናወን እና
ውጤታማ የግብርና ሚቲዎሮሎጂ ምክሮችን በቀጥታ ለአርሶ አደሩ
ማድረስና ከአርሶ አደሩም ግብረ መልስ ለመቀበል የሚያስችል
በቴክኖሎጂ የታገዘ አውቶማቲክ የመረጃ ሥርዓት መቅረጽ።

በተጨማሪም ግ.ት.ኤ. የዚህን ፕሮጀክት ልምድ መሠረት በማድረግ
ከፍተኛ የአየር ጠባይ መዋዠቅ በሚስተዋልባቸው ርጥበት አጠር አርብቶ
አደር አካባቢዎች ላይ ለመተግበር የሚያስችሉ ጥናቶችን ያከናውናል።

ዓመታዊ ሪፖርት
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የቅርብ ጥልቀት የከርሰ ምድር ውኃ
ሀብት ጥናት እና ካርታ ዝግጅት
በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የዝናብ ሁኔታ ተለዋዋጭነት እና በዝናብ
ላይ የተመሠረተ ግብርና መኖሩ የአብዛኛውን አርሶ አደር ምርት እና
ምርታማነት የተገደበ ከማድረጉም በላይ የአገሪቱን በግብርና ላይ
የተመሠረተ ዕድገት አቀጭጮታል። መስኖ የዝናብን ተለዋዋጭነት
በመቋቋም ምርትን ጥራት ባለው መልኩ ለማሳደግ እና አርሶ አደሩ
በዓመት ውስጥ በተደጋጋሚ እና ከፍተኛ ዋጋ ሊሰጡ የሚችሉ አዝርዕትን
ማምረት እንዲችሉ ዋነኛ አማራጭ ነው። በዚህም መሠረት ግ.ት.ኤ.
ከራዳር ቴክኖሎጂ ኢንተርናሽናል (RTI International) እና ከአዲስ
አበባ ዩኒቨርስቲ ጋር በመሆን ከግብርና ልማት ፕሮግራም በተገኘ የገንዘብ
ድጋፍ አገር አቀፍ የሆነ ለመስኖ የሚሆን በቅርብ ጥልቀት ላይ ያለ የከርሰ
ምድር ውኃ መለየት እና ማጎልበት ጥናት ከ2006 ዓ.ም. ጀምሮ ተግባራዊ
ተደርጎ ይገኛል።

ከፍተኛ የሆነ በቅርብ ጥልቀት የሚገኝ የከርሰ ምድር ውኃ ሀብት የት
እና ምን ያህል ይገኛል የሚል ጥልቅ መረጃ ባለመኖሩ አገሪቷ የከርሰ
ምድር ውኃን ለመስኖ የውኃ አማራጭ አድርጋ ለመጠቀም አልቻለችም።
ስለዚህም ግ.ት.ኤ. እና የግብርና እና ተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴር በመተባበር
32,400 ካሬ ኪሎሜትር በኦሮሚያ እና በደ/ብ/ብ/ሕ በሚገኙ 89
ወረዳዎች ላይ ዋቴክስ (WATEX) የራዳር ቴክኖሎጂ በመጠቀም የቅርብ
ጥልቀት የከርሰ ምድር ውኃ ጥናት እና ካርታ ዝግጅት ተካሂዷል። የጥናቱ
ትክክለኛነት 53 በመቶ መሆኑ እና ቴክኖሎጂው እርጥበት አዘል አፈር
ላይ ያለው ውጤታማነት አነስተኛ ቢሆንም የቴክኖሎጂው ውጤቶች
ቀጣይ ለተደረገው ጥልቅ ጥናት የነበረው ግብዓትነት ቀላል አልነበረም።
የዋቴክስ ራዳር ቴክኖሎጂ ከመሬት ገጽታ በላይ እና በታች ያለን እርጥበት
ለመለየት ከማስቻሉም በላይ ከ4 በመቶ በታች ዳገትነት ያለውን ለመስኖ
የሚሆን መሬት መለየት አስችሏል፤ ምክኒያቱም ከዛ በላይ የሆነ ዳገትነት
ለመስኖ ተጨማሪ ኃይል ስለሚፈልግ። በተጨማሪ የእርጥበት እና
የመልከአ ምድር ጥናት ቀጣይ ለተደረገው የካርታ ዝግጅት መነሻ ግብዓት
በመሆን በቅርብ ርቀት ላይ ለተገኘው የከርሰ ምድር ውኃ ሀብት ጥናት
ካርታ ዝግጅት እና የቤተሰብ መስኖ ማጎልበት ከፍተኛ ውጤት እንዲገኝ
ረድቷል።

በቅርበት የሚገኝ ከርሰ ምድር ውኃ በተለየ መልኩ መስኖን ለማጎልበት
ዋነኛ አማራጭ ነው፤ ይኸውም በቅርብ ጥልቀት እስከ 30 ሜትር ላይ
የሚገኝ የከርሰ ምድር ውኃ በመሆኑ በቀላሉ ለመቆፈር እንዲሁም ቀላል
የሆነ በእጅ ወይም በሞተር የሚሠራ የውኃ መሳቢያ በመጠቀም ውኃውን
ማውጣት ይቻላል። ጥናቶች እንደሚያሳዩት በኢትዮጵያ 1.16 ሚሊዮን
ሄክታር እርሻ በቅርብ በሚገኝ ከርሰ ምድር ውኃ መስኖ መልማት
ይችላል።16
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Legend
Very Shallow and Shallow Groundwater
Aquifer 1 Extensive and highly productive [Yield = (0.75 – 1) lit/sec]
aquifers: Intergranular aquifer with average water level fluctuation
(2-4 m). Shallow groundwater level at a depth of less than 30 m.
Thickness of superficial sediments varies from 20 to 73m. Excellent
water quality for irrigation except locally high TDS may be encountered.
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ትኩረት የተሰጣቸው ተግባራት

Rural Towns

@

Aquifer 3 & 33 Local and moderately productive [Yield = (0.5 – 0.1)
lit/sec] minor aquifers: Aquifers developed mainly in basement
tectonic zones. Shallow groundwater table depth is less than 30m.
The shallow regolith aquifer has minor local importance, however
locally good aquifer with moderate productivity (Q> 1 l/s) may be
encountered in depressions filled by transported sediments or in
cases where regolith thickness exceeds 10 meters. These aquifers
show mainly excellent groundwater quality for irrigation.
No shallow aquifer zone:
Extensive formations consisting of volcanic and basement rocks
with minor and limited shallow groundwater resources where
groundwater is at different depths and can be developed by deep
drilling and spring development.

Access Technology and Diggability
Large diameter hand dug wells with lining of the top 3m, manually
drilled tube wells; lining may not be required below 4m; protection
against flood required around the well head; periodic dredging is
required; easily diggable. Open hand dug wells with concrete or
masonry lining of top 3m; no lining required below 3-4m; easily
diggable but may require chiseling in places.
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Aquifer 4 & 5 Extensive or locally developed and low to very low
productive [Yield = (0.75 – 0.25) lit/sec] aquifers: Aquifers
developed in the regolith covering volcanic rocks. The shallow
groundwater level varies from 10 to 30 m. These aquifers show
mainly excellent groundwater quality for irrigation.

Abulo Udotu

Meleka

Small Rural Towns

Open hand dug wells with full concrete or masonry lining; Manual
drilling and casing/lining is recommended because of potential local
artesian conditions; top part is easily diggable but may change to
hard bedrock after about 10m.
Groundwater can be developed by hand digging (common practice)
and manual drilling. Open hand dug wells with concrete or masonry
lining of top 3m; no lining required below 3-4m; generally diggable
but some chiseling may be required towards the bottom.
Groundwater can be developed by hand digging and manual
drilling. Low diggability with exceptions in places where weathered
mantle in local depressions is sufficiently thick.
Access only through drilling except locally by hand dug wells.

CHAPTER 2 : GUJI ZONE

Aquifer 2 & 22 Locally developed and moderately to low productive
[Yield = (0.75 – 0.25) lit/sec] aquifers: Intermountainous deposits
crossed mostly by perennial rivers with groundwater level fluctuate
in the order of 5 to 10 m. Groundwater occur at fissured and/or
weathered bedrock and the overlying sediments. At depressions
forming plains without perennial rivers, groundwater level has a
rapid tendency to decrease because the regional groundwater
level is at a greater depth. These aquifers show excellent
groundwater quality for irrigation.
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Bed rock Geology

Superficial Deposit

Geological units

Pbmg

Qs

Alluvium, Elluvium
and Illuvium

Tv1

Basalts and Rhyolites

In the rift: Alluvio-lacustrine silt,
clay,sand and diatomites;
In the highlands-vertisol
covered,silt, sand and gravels;
In the metamorphic belts:
metasandstones and
metaconglomerates

Ppss Adola group:Phylite,
Metasiltstone and
Metasandstone

Pumf
Pgt
Pbmg

Pgt

Pgt
Tv1 Pgt Pbmg
Ppss
Tv1
Pfqg

Qs Pumf

Amphibolite, Schist, Chlorite,
Hornblendite, Metagabbro
and Serpentinite

Pfbg

Basalt regolith and weathered
granites in the metamorphic belts

Pbmg Gneiss, Schist and Marble
Pfbg

Pfqg

Gneiss and Amphibolite

Pfbg

Schist and Gneiss and Granite

Thin soil covered gneissose
bedrocks
Bedrocks

Structures

Pgt
Ppss
Pbmg

In the rift: vertisol covered
planosols, ashes, buffy
bedrock and weathered
ignimbrite; in the metamorphic
belts: friable schists and
metasandstones

Post-tectonic granite

Pumf Mafic-Ultramafic rocks:

Qs

Formations

Structures

Pfbg

Rainfall Distribution Pattern

Amount
Character በ2006 ዓ.ም.
ከነዚህ የዋቴክስ ራዳር ቴክኖሎጂ ውጤቶች በመነሳት
Surface Woreda Full
1,262 km
በፕሮጀክቱ የተገኙትን የመጀመሪያ ውጤቶች ማሻሻል እና አማራጭ
Surface Woreda ATA
km
963
study zone
ቴክኖሎጂዎችን መሞከር ላይ ትኩረት አድርጓል።
ከአዲስ አበባ
Annual Renewable
20.88 Mm
ዩኒቨርሲቲ ጋር በመሆን የዋቴክስ ራዳር ቴክኖሎጂ
ውጤቶችን
Groundwater
Recharge የመስክ
ha
Irrigation Capacity
662
ጥናት በማድረግ የቅርብ የከርሰ ምድር ውኃ ጥናት
ካርታ ዝግጅት
Potential household
2,648
numbers to
be served
ትክክለኛነት 85 በመቶ ለማድረስ ተችሏል። በነዚህ
በተስተካከሉ
Potential persons
13,242
ውጤቶች ላይ በመመርኮዝ ለ40 ሙሉ ለሙሉ
to beካርታ
served ለተዘጋጀላቸው
ወረዳዎች አትላስ ተዘጋጅቷል። አትላሶቹም ታትመው ለክልሎች እና
ለፌደራል አጋር ድርጅቶች ለማስረከብ ተችሏል። የመጨረሻው የቅርብ
ርቀት የከርሰ ምድር ውኃ ጥናት እና ካርታ
ዝግጅት
Rainfall
(mm/yr) እንደሚያሳየው
High ኪዩብ
: 1191
በ89 የጥናት ወረዳዎች ውስጥ 3 ቢሊዮን ሜትር
ከርሰ ምድር
0 ሄክታር
5 10
ውኃ ሀብት በ30 ሜትር ጥልቀት ይገኛል፤ እንዲሁም 100,000
Low : 950
የእርሻ መሬት በመስኖ ማልማት እና 376,000 ቤተሰብ ተጠቃሚ መሆን
ይቻላል። 90 በመቶ የሙከራ ጥናት የተደረገበት የፕሮጀክት ክልል
የሚገኘው የከረሰ ምድር ውኃ ለመስኖ ተስማሚ የሆነ ነው።
2

2

3

³

ለቅርብ ከርሰ ምድር ውኃ ጥናት እና ካርታ ዝግጅት የሚደረገው
ተዓማኝና በዋጋ ተመጣጣኝ የሆነ የጥናት ሂደት እና ቴክኖሎጂ የአኳቴስት
(AQUATEST) ቴክኖሎጂ 80.6 በመቶ ትክክለኛነት በመያዙ በቂ ምላሽ
የሚሰጥ ነው። ይህ ቴክኖሎጂ በቼክ ዴቨሎፕመንት ኤጀንሲ (Czech
Development Agency) የገንዘብ ድጋፍ ያገኘ ሲሆን ቴክኖሎጂው
በኦሮሚያ እና የደ/ብ/ብ/ሕ በሚገኙ 47 ወረዳዎች በ20,117 ካሬ
ኪሎሜትር ላይ ጥናቱ ተካሂዷል። በጥናቱ የመጨረሻ ግኝት መሠረት
676 ሚሊዮን ሜትር ኪዩብ የከርሰ ምድር ውኃ በ30 ሜትር ጥልቀት
ውስጥ የሚገኝ ሲሆን ይህም 21,422 ሄክታር በመስኖ ማልማት
የሚያስችል ሲሆን 85,689 ቤተሰብ ተጠቃሚ ያደርጋል።
ሁለት በዓይነታቸው አዲስ የሆኑ ለከርሰ ምድር ውኃ ቁጥጥር እና ውሳኔ
ለመስጠት የሚረዱ ማመልከቻዎች ጎልብተው ለካርታው ዝግጅት
እና ለአጋር ድርጅቶች ለሚደረገው ዐቅም ግንባታ ከፍተኛ አገልግሎት
ሰጥተዋል። የመጀመሪያው ማመልከቻ በተቆፈረው ጉድጓድ ውስጥ
በተወሰነ ጊዜ ውስጥ በተጠራቀመው ከርሰ ምድር ውኃ በመነሳት ምን
ያህል የእርሻ መሬት በመስኖ ሊለማ እንደሚችል እና የውኃው መሳቢያ
ዓይነት እንዲሁም የሚጎለብተው ጉድጓድ መስፈርት ምን መሆን
እንዳለበት የሚለይበት ሲሆን፤ ሁለተኛው ማመልከቻ ደግሞ ከርሰ
ምድር ውኃን በዘላቂነት ለመጠቀም እንዲያስችል በተቀራራቢ ጉድጓዶች
መሀል ሊኖር የሚገባውን ርቀት የሚለይበት ነው። እንዲሁም ለከርሰ
ምድር ውኃ ፍለጋ እና መጠቆሚያ የሚያገለግል መሣሪያ ለኦሮሚያ
መስኖ ልማት ድርጅት እና ለደ/ብ/ብ/ሕ መስኖ ግንባታ እና ቁጥጥር

Electrical Conductivity

ኤጀንሲ የከርሰ ምድር ውኃ መጠቆም እና ለአርሶ አደሩ መረጃ መስጠት
አገልግሎት እንዲቀጥል መሣሪያዎቹ ተሰጥተዋል። ሊኖቫ ዮጋ ታብሌት
(Lenovo Yoga Tablet) የተባለ መሳሪያ የውጪ ጂ.ፒ.ኤስ. ያለው
ሲሆን በተመሳሳይ ሁኔታ አገልግሎት እንዲሰጥ በማሰብ የመጨረሻው
የአኳቴስት ውጤቶች እንደደረሱ እና ካርታዎች ከተጫኑ በኋላ ለክልሎች
የሚሰጥ ይሆናል።
በቅርብ ጥልቀት ላይ የሚገኝ የከርሰ ምድር ውኃ ጥናት እና ካርታ ዝግጅት
ውጤቶች መረጃ መሠረት በማድረግ በ70 ወረዳዎች ውስጥ ለሚገኙ
የመስኖ ባለሙያዎች የቤተሰብ መስኖ ማጎልበት EC
እናRange
ቁጥጥር
በተመለከተ
( µS/cm )
ስልጠና ተሰጥቷል። ከኢንተርናሽናል ዴቨሎፕመንት ኢንተርፕራይዝ
High : 866
(iDE) ጋር በተደረገ ስምምነት መሠረት በ13 ወረዳዎች ላይ ጥናቱ
20 Kilometers
: 474
ባስቀመጠው የከርሰ ምድር ውኃ ሀብት እና በሚጎለብቱLow
ጉድጓዶች
መካከል መኖር በሚገባው ርቀት መሠረት ጉድጓዶች ሊጎለብቱ ችለዋል።
Map
for very
shallow
and shallow
groundwater
resource
28
ጉድጓድ
ቆፍረው
ማጎልበት
የሚችሉ
ፈቃድ ያላቸው
አርሶ አደሮች
በነዚህ ወረዳዎች ላይ ተደራጅተው እና ሰልጥነው አገልግሎት በመስጠት
ላይ ይገኛሉ። እነዚህ የተደራጁ አርሶ አደር በስልጠና ጊዜ እና ከዛ በኋላ
በነበረ የጉድጓድ ቁፋሮ የማስተዋወቅ እና የማስፋፋት ሥራ 91 ጥልቅ
ያልሆኑ የእጅ ጉድጓዶች ከአትላስ በመነሳት ቆፍረዋል። ከተቆፈሩት
ጉድጓዶች መሀል 79 ውጤታማ እና አገልግሎት የሚሰጡ ሲሆኑ በዚህም
መሠረት የቅርብ ጥልቀት የከርሰ ምድር ጥናቱ ካርታ እና አትላስ ያለው
ውጤታማነት 87 በመቶ ያህል እንደሆነ ለመረዳት ተችሏል።
የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከአኳቴስት የተገኘውን በደቡብ ኢትዮጵያ ላይ
ለተደረገው የቅርብ ጥልቀት የከርሰ ምድር ውኃ ሀብት ጥናት ሪፖርት
መነሻ በማድረግ ተለይቶ የታወቀውን የከርሰ ምድር ውኃ ማጎልበት እና
መቆጣጠርን መሠረት በማድረግ የማስተካከል ሥራ ሠርቷል፤ ይህም
ማስተካከል የጉድጓድ አቆፋፈር ስልቶችን እና በቋሚነት የከርሰ ምድር
ውኃን መጠቀም የሚያስችል መስፈርቶችን የተመለከተ ነው። በመቀጠል
በተገኙት የመጨረሻ የጥናት እና ካርታ ውጤቶች መሠረት ሙሉ
ለሙሉ ጥናቱ ውስጥ ለሚገኙ ወረዳዎች የአትላስ ዝግጅት ይካሄዳል፤
በተጨማሪም ሊኖቮ ዮጋ ታብሌት ለተባለው የከርሰ ምድር ውኃ ማሰሻ
መሣሪያ ለክልል፣ ለዞን እና ለወረዳ የመስኖ ባለሙያዎች ስልጠና
ይሰጣል። ከአኳቴስት ቴክኖሎጂ በተገኘው አመርቂ ውጤት መሠረት
አገር አቀፍ የሆነ የቅርብ ጥልቀት የከርሰ ምድር ውኃ ጥናት እና ካርታ
ዝግጅት የማስፋፊያ ረቂቅ ይዘጋጃል፤ ረቂቁም በተጨማሪነት የጉድጓድ
ቁፋሮ ስልቶችን፣ ኃይል ቆጣቢ እና የተሻሻለ የውኃ መሳቢያ እና ማሰራጫ
ቴክኖሎጂ እንዲያቅፍ ተደርጎ ይዘጋጃል።
ዓመታዊ ሪፖርት
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የኅብረት ሥራ ማኅበራት
የመጋዘን ግንባታ
የኅብረት ሥራ ማኅበራት መጋዘን ግንባታ ፕሮጀክት ግብ አድርጎ የተነሳው
ደረጃቸውን የጠበቀ የእህል ማከማቻ መጋዘኖችን በዋና ዋና አዝርዕት
(በቆሎ፣ ስንዴና ጤፍ) አብቃይ አካባቢዎች ለሚኖሩ አርሶ አደሮች ነው።
ደረጃቸውን የጠበቁ የእህል ማከማቻ መጋዘኖችን ተደራሽነት ማስፋፋት
ገበያን መሠረት ያደረገ የግብርና ሥርዓትን ለማሳካት፣ በምግብ ራስን
ለመቻልና የምግብ ዋጋን በማረጋጋት ትራንስፎርሜሽኑን እውን ለማድረግ
ይጠቅማል። የእህል ማከማቻ መጋዘኖችንና የእህል አሰባሰብ ሥራን
ከኅብረት ሥራ ማኅበራት ጋር መሥራት በኢትዮጵያ ያለውን ጠንካራ
የኅብረት ሥራ ማኅበራት ሥርዓትን መሠረት በያዘ መልኩ ማኅበራቱን
ወደ ውጤታማ የአርሶ አደር ገበያ ትሥሥር መድረክ ማምጣት ነው።
ፕሮጀክቱ በሁለተኛው የዕ.ት.ዕ. የአዝርዕት ምርትን የሚያሳድጉ
እንቅስቃሴዎችን ግብ የገበያ ትሥሥሩን በማጎልበት ስኬታማ
የሚሆኑበትን መንገድ በማመቻቸት ለዕቅዱ መሳካት የራሱን አስተዋጾኦ
ያበረክታል። ለምሳሌ፥ በአሁኑ ወቅት 12.7 በመቶ የሚሆነው የአርሶ
አደር የበቆሎ ምርት ለገበያ ይቀርባል። ከዚህም ውስጥ 10 በመቶ
ብቻ የሚሆነው የሚቀርበው በአርሶ አደር ኅብረት ሥራ ማኅበራት
በኩል ነው። ስለሆነም በእህል ማከማቻ መጋዘኖች ዙሪያ ያሉትን
ችግሮች መፍታት በአርሶ አደር ኅብረት ሥራ ማኅበራት በኩል ለገበያ
የሚቀርበውን ምርት በማሳደግ የአርሶ አደሮችን ቀጥተኛ ተጠቃሚነት
ማረጋገጥ ይቻላል።
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ዓመታዊ ሪፖርት

ይህንንም ለማሳካት በግብርና ልማት ፕሮግራም የብር ድጋፍ ግ.ት.ኤ.
ከግብርና እና ተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴርና ከፌደራል ኅብረት ሥራ ኤጀንሲ
ጋር በመሆን አገር አቀፍ የኅብረት ሥራ ማኅበራት የእህል ማከማቻ
መጋዘኖችን ማስፋፊያ ፕሮጀክት ቀረጿል። የነዚህ መሠረተ ልማቶች በበቂ
ደራጃና መጠን አለመኖር የኅብረት ሥራ ማኅበራቱ ውጤታማ የምርት
ግብይት እንዳያከናውኑ አድርጓቸዋል። ምንም እንኳን ሁለተኛው የዕ.ት.ዕ.
የኅብረት ሥራ ማኅበራት ለአርሶ አደር ኮሜርሻላይዜሽን ተመራጭ
መንገድ መሆናቸውን በግልጽ ቢያስቅምጥም ማኅበራቱ በምርት ግብይት
ላይ ውስን የሆነ ተሳትፎ ነው ያላቸው።
የሚፈለገውን ተሳትፎ ለማምጣት የመሠረተ ልማቱንና አስፈላጊውን
የብቃት ክህሎት ባንድነት የማጎልበት ሥራዎችን ጎን ለጎን ማሰብ ተገቢ
ነው። ይህም ማለት ደረጃቸውን የጠበቁ የመሠረታዊ ኅብረት ሥራ
ማኅበራትና ዩንየኖች የመጋዘን ግንባታና በክምችት መጋዘን አስተዳደር
ብሎም አያያዝ ዙሪያ የዐቅም ግንባታ ስልጠና መስጠት በምርት ግብይት
ላይ ውስን የሆነውን ተሳትፎ ማሻሻል ይቻላል ማለት ነው። ይህ ሥራ
ከሌሎች የመጋዘን ሥራ ጋር የተቆራኙ ለምሳሌ ከስትራቴጂክ ምግብ
ክምችቶችና በግሉ ዘርፍ ካሉ ተመሳሳይ እንቅስቃሴዎች ጋር መወራረስ
የሚችል ነው ይህንንም ከግብ ለማድረስ የሙከራ ሥራ ተጀምሯል።

4

40

የዩኒየን መጋዘኖች

መሠረታዊ የኅብረት ሥራ
ማኅበራት መጋዘኖች

3,000
ሜትሪክ ቶን የእያንዳንዱ ዩኒየን መጋዘን
የማከማቸት ብቃት

የሙከራ ፕሮጀክቱ ደረጃቸውን የጠበቁ 500 ሜትሪክ ቶን የመያዝ ዐቅም
ያላቸው 40 የመሠረታዊ ኅብረት ሥራ ማኅበራትንና 3,000 ሜትሪክ
ቶን የመያዝ ዐቅም ያላቸው 4 ዩንየኖች ተገጣጣሚ መጋዘን መገንባትና
በክምችት መጋዘን አስተዳደር እና አያያዝ ዙሪያ የዐቅም ግንባታ ስልጠና
ለነዚሁ ማኅበራት ለማቅረብ ታስቦ ተቀርጿል። እነዚህን ማኅበራት
ለመምረጥ የሚከተሉት መስፈርቶች ተቀምጠዋል።
•
•

•
•
•

ማኅበራቱ የሚገኙበት ወረዳ በግብርና ልማት ፕሮግራም ወይም
በግብርና ኮሜርሻላይዜሽን ክላስተር ውስጥ የሚገኝ መሆኑ፤
መሠረታዊ ማኅበራቱ ለግንባታ ከሚውለው ወጪ 10 በመቶ
የሚሆነውን እንዲሁም ዩንየኖች 30 በመቶ የሚሆነውን ወጪ
መሸፈን መቻላቸው፤
በዋና ዋና አዝርዕት (በቆሎ፣ ስንዴና ጤፍ) አብቃይ አካባቢዎች
መገኘታቸው፤
በአካባቢው የተሻለ የሚባል የገበያ ፍላጎትና ትሥሥር መኖር እና
ማኅበራቱ ያላቸው የማስተዳደር ዐቅምን የማሳደግ ብቃት ናቸው።
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ሜትሪክ ቶን የእያንዳንዱ መሠረታዊ የኅብረት ሥራ
ማኅበር መጋዘን የማከማቸት ብቃት

በዚህም መሠረት ለመጋዘን ግንባታው ከወለል በታች የኮንክሪት አርማታና
የጠጠር ሙሌት ሥራ ለ37 ሳይቶች ተሰርቶ ተጠናቋል። የተቀሩት
ሦስት ሳይቶች በ2009 ዓ.ም. አጋማሽ ይጠናቀቃሉ ተብሎ ይጠበቃል።
ለተገጣጣሚ ሥራው የሚውለው ጥሬ ዕቃ ከቻይና ገብቶ ለ30 ሳይቶች
ተከፋፍሏል። ከነዚህም ውስጥ የ28 የመገጣጠም ሥራ ተጠናቋል።
ከዩንየኖችና ከመሠረታዊ ኅብረት ሥራ ማኅበራት ለመጡ አባላት እና
ከወረዳ፣ ከዞን፣ ከክልልና ከፌደራል ለመጡ ባለሙያዎች የሥራ አመራር
ስልጠና ተሰጥቷል።
ባለው ሂደት መሠረት የግንባታውን ሥራ ሙሉ በሙሉ በማጠናቀቅ እስከ
2009 ዓ.ም. አጋማሽ ድረስ ለማኅበራቱ ለማስረከብ ዕቅድ ተይዟል።
የፕሮጀክቱ የመጨረሻ ግብ ማኅበራት የገነቧቸው መጋዘኖች ራሳቸውን
ችለው ትርፍ ማስገኘት እንዲችሉ ማገዝ ነው።
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ዐምድ I: ምርት እና
ምርታማነት
ባለፉት ዐሥር ዓመታት በግብርናው ዘርፍ የታየው የምርታማነት መጨመር በአገሪቱ ለታየው ከፍተኛ የኢኮኖሚ ዕድገት ጉልህ አስተዋጽዖ አበርክቷል።
በአጠቃላይ የብዕርና አገዳ ሰብሎች ምርት (ጤፍ፣ ስንዴ፣ በቆሎ፣ ገብስ እና ማሽላ) ባለፉት ስድስት ዓመታት በምርት (63 በመቶ) እና በምርታማነት
(41 በመቶ) ከፍተኛ ጭማሪ አሳይቷል።17 ይሁን እንጂ ከእጅ ወደ አፍ በሆነው አመራረት ምክንያት በግብርናው ዘርፍ የተገኙት በርካታ ዕድገቶች የተሟላ
የግብይት ልማት እና አጠቃላይ ትራንስፎርሜሽንን አምጥተዋል ለማለት አይቻልም። በአጠቃላይ ካለፉት ዓመታት እንደታየው የእህል እና የእንስሳት ምርት
መጨመር ወደ ገበያ የሚወጣውን የምርት መጠን የግድ አብሮ እንዲጨምር ያደርገዋል ማለት አይደለም። ምክንያቱም በርካታ አርሶ አደሮች እና አርብቶ
አደሮች የሚያመርቷቸውን ምርቶች ወደ ገበያ ከማውጣት ይልቅ ለራሳቸው ፍጆታ ስለሚጠቀሟቸው ነው። በተመሳሳይ ሁኔታም የድኅረ ምርት ብክነት እና
ከፍተኛ የእንስሳት የሞት መጠን አጠቃላይ ምርታማነትን በመቀነስ ረገድ ላይ ጉልህ ድርሻ አላቸው።
በትራንስፎርሜሽን አጀንዳው ውስጥ ምርት እና ምርታማነትን በመጨመር ላይ የሚያተኩሩ የተለያዩ ፕሮግራሞች የሚገኙ ሲሆን ፕሮግራሞቹ በአጠቃላይ
አነስተኛ ይዞታ ያላቸውን የአርሶ አደሮች እና አርብቶ አደሮች ፍላጎት ለማሟላት ሰፊ አድማስ ያለውን አቅጣጫ ይከተላሉ። ለዚህም፥ ፕሮግራሞቹ ምርትን
ለማሳደግ የሚያስችሉ የተሻሻሉ ግብዓቶችና አሠራሮችን ተደራሽነት ያጠናክራሉ። ከዚያም በተጨማሪ የድኅረ ምርት ብክነትን በመቀነስና ለሚመረተው
ተረፈ ምርትም ጠንካራ የገበያ ትስስርን በመገንባት ላይ ያተኩራሉ። በዚህ ዐምድ ስር የሚገኙት ፕሮግራሞች አጠቃላይ ዓላማም ለተለጠጡት ነገር
ግን መሳካት ለሚችሉት የሁለተኛው የዕ.ት.ዕ. ዓላማዎች ስኬት ድጋፍ መስጠት ነው። የሁለተኛው የዕ.ት.ዕ. ጠቅላላ ምርትን እና ምርታማነትን በቅደም
ተከተል በ47 በመቶ እና በ51 በመቶ፤ የጥራጥሬ እህሎችን በ34 በመቶ እና በ47 በመቶ እና የቅባት እህሎችን በ41 በመቶ እና በ53 በመቶ ለመጨመር ግብ
አስቀምጧል። በእንስሳት ሀብት ልማት በኩልም በዕቅድ ዘመኑ አገር አቀፍ የላም ወተት ምርት በከፍተኛ ሁኔታ በ93 በመቶ እንደሚጨምር ሲገመት የቀይ
ስጋ ምርት ደግሞ በ52 በመቶ እንደሚጨምር ይገመታል።
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እነዚህን ዓላማዎች ለማሳካት የተለያዩ መሠረታዊ ማነቆዎች መፈታት አለባቸው። ከነዚህም ውስጥ አነስተኛ ይዞታ ያላቸው አርሶ አደሮች የሰብል
ምርታማነትን የሚጨምሩ ግብዓቶችን በዝቅተኛ ሁኔታ መጠቀም፣ ኋላ ቀር የግብርና ሜካናይዜሽን፤ በሰብልና በእንስሳት ምርት ላይ የሚደርስ የድኅረ
ምርት ብክነት፣ በሚሊዮኖች ለሚቆጠረው ለገጠሩ ኅብረተሰብ የፋይናንስ አገልግሎት ተደራሽነት ውስንነት፣ ገበያ መር ያልሆነ አመራረት፣ እንዲሁም
በምርምርና እና በኤክስቴንሽን አገልግሎቶች ላይ የሚታየው አጠቃላይ የዐቅም ውስንነት ተጠቃሽ ናቸው።
እነዚህን ማነቆዎች በተሳካ ሁኔታ ለማስወገድ ተከታታይነት ያላቸውና የተሳሰሩ ተግባራት እንዲከናወኑ ግድ ይላል። ከነዚህም ተግባራት መካከል ለአርሶ
አደሮች የተሻሻሉ ዘሮችን እና ማዳበሪያዎችን አቅርቦት መጨመር እና ጥቅማቸውንም በስፋት ማስተዋወቅ፣ የሜካናይዜሽን ቴክኖሎጂዎችን ከአርሶ
አደሮች የመግዛት ዐቅም ጋር ባገናዘበ መልኩ ማስፋፋት፣ ለእንስሳት አልሚ መኖ በበቂ ሁኔታ እንዲቀርብ ማድረግ፣ ጥራቱን የጠበቀ የእንስሳት ህክምና
አገልግሎት በሁሉም ስፍራዎች ማስፋፋት፤ የምርምርና እና የኤክስቴንሽን አገልግሎቶች እያደገ ያለውን የግብርናውን ዘርፍ ፍላጎቶች እንዲያሟሉ ለማስቻል
ዐቅማቸውን መገንባት እንዲሁም ለገጠሩ ኅብረተሰብ የፋይናንስ አገልግሎት ተደራሽነትን ማሻሻል በዋናነት ይጠቀሳሉ።
በሁለተኛው የዕ.ት.ዕ. በዚህ ዐምድ ውስጥ የሚካተቱ ዐሥራ አንድ የተሳሰሩ ፕሮግራሞች ይገኛሉ።
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

የዘር አቅርቦት እና ስርጭት
የማዳበሪያ ምርት እና ስርጭት
የሰብል ጥበቃና ጤና
የእንስሳት ዝርያ ማሻሻል
የእንስሳት መኖ እና አመጋገብ
የእንስሳት ጤና
የእንስሳት ግብይት
በፍላጎት ላይ የተመሠረተ ምርምር
ገበያ መር ኤክስቴንሽን
የግብርና ሜካናይዜሽን
የገጠር ፋይናንስ አገልግሎት

ከነዚህ ፕሮግራሞች ውስጥ ከገጠር ፋይናንስ አገልግሎት ፕሮግራም እና ከእንሰሳት ሀብት ልማት ጋር ከተያያዙት አራት ፕሮግራሞች ውጪ ሌሎቹ
ከመጀመሪያው የዕ.ት.ዕ. ዘመን የቀጠሉ ናቸው። የገጠር የፋይናንስ አገልግሎቶች ፕሮግራም በመጀመሪያው ዕ.ት.ዕ ዘመን በሙከራ ደረጃ የተተገበረ ሲሆን
በሁለተኛው ዕ.ት.ዕ. ወደ ፕሮግራም ደረጃ እንዲያድግ ተደርጓል። በተጨማሪም አራቱ የእንስሳት ዘርፍ ፕሮግራሞችን በሚመለከትም ዋና ዋና ተግባራትን
በጋራ በመቅረጽ አዲስ በተመሠረተው የእንስሳት እና የዓሳ ሀብት ሚኒስቴር በኩል እንዲጸድቁ ክትትል በመደረግ ላይ ነው። በዚህ አምድ ሥር በ2008 ዓ.ም.
የነበረው የሥራ አፈጻጸም ወደ ሥራ የገቡ 35 ንዑስ ተግባራት ውስጥ 26 በመቶዎቹ በተገቢው የአፈጻጸም ደረጃ ላይ የነበሩ ሲሆን፣ 50 በመቶዎቹ በጥቂቱ
የዘገዩ 24 በመቶዎቹ ደግሞ በጣም የዘገዩ ነበሩ።
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ዓመታዊ ሪፖርት
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የዘር አቅርቦት እና ስርጭት
በዚህ ዘርፍ ለውጥ ማምጣት ለምን አስፈለገ?
የሰብል ምርት አስተዳደግ ፍጥነት የሚወሰነው ምርጥ ዘርና የሚተከሉ የዘር ግንዶች በጥራት በሚባዙበትና ለአርሶ አደሮች በሚደርሱበት ፍጥነት ላይ
ነው። ስለዚህ አዳዲስ ዝርያዎች የሚገኙበትና ባህሪያቸውን እንዳይለቁ የሚጠበቁበት መንገድ፣ የተሻሻለ ወይም ጥራቱ የተረጋገጠ ዘር የሚባዛበት
አግባብ እንዲሁም ተፎካካሪና የገበያ መር አመራረትና ውጤታማ የሆነ የዘር ስርጭት መረብ መኖር ጤናማ የሆነና በአግባቡ የሚሰራ የዘር ሥርዓት
መገለጫዎች ናቸው። የዚህ ፕሮግራም ትኩረት የተጠቃሚውን ፍላጎት መሠረት እና ትኩረት ያደረገ ዘር በበቂ መጠን እንዲመረት ማበረታታት
እንዲሁም ተጠቃሚው በአማራጭ የዘር ስርጭት ማዕከላት በማገልገል ቀልጣፋና ተፎካካሪ የግብይት ስርዓት እንዲፈጠር ማድረግ ነው። በተጨማሪም
የዘር ጥራት ተቆጣጣሪ አካላት የተቀላጠፈ አገልግሎት እንዲሰጡ የሚያስችል ተቋማዊ አደረጃጀት እንዲኖር ማስቻልም የፕሮግራሙ ዓላማ ነው።
በአገራችን የምርጥ ዘር አቅርቦት ሽፋን በሰብል ከሚለማው መሬት ውስጥ ከ10 በመቶ ያልበለጠ ሲሆን በአንፃሩ በብዙ የአፍሪካ አገራት እስከ 25 በመቶ
ይደርሳል። ዐሥር በመቶ መሬት ለመሸፈን ጥቅም ላይ ከሚውለው ዘር ውስጥ 87 በመቶ የሚሆነው የሚቀርበው በመንግስታዊ ዘር አምራቾች ሲሆን 8
በመቶ ከውጭ እና 5 በመቶ ደግሞ በአገር በቀል የግል ዘር አምራቾች የሚቀርብ ነው። ከመንግስት የዘር ፍላጎት አንፃር የመንግስት ዘር አምራቾች በወቅቱ
ማቅረብ የሚችሉት እስከ 60 በመቶ ብቻ ሲሆን ይህም በወቅቱ ካለው የዘር ፍላጎት ከ15 በመቶ በታች የሚሆን ነው። በአንፃሩ የግል ዘር አምራቾች
አስተዋፅዖ በህንድ 40 በመቶ በታንዛኒያ ደግሞ እስከ 20 በመቶ ይደርሳል።18
የጠንካራ የዘር ጥራት ቁጥጥርና አፅዳቂ ተቋማት መለያዎች ውስጥ ነፃ የውሳኔ አሰጣጥ ብቃት፣ ራስን በራስ የመምራትና የማስተዳዳር ዐቅም፣
ለተጠቃሚው ጥራት ያለው ዘር መድረሱን የማረጋገጥ እና ከዓለም አቀፍ ተቋማት ጋር የተጣጣመ አሠራር መከተል በቀደምትነት የሚጠቀሱ ናቸው።
የአገራችን የዘር ቁጥጥር ሥርዓት ገና ጨቅላና መጠነ ሰፊ ማነቆዎች የሚታዩበት ነው። ከማነቆዎችም መካካል የሎጂስቲክ እጥረት፣ የመሥሪያ ቁሳቁስ
ጥራትና ውስንነትና በቁጥርና በዐቅም ውስን የሆነ የሰው ኃይል ተጠቃሽ ናቸው። እነዚህን ማነቆዎች በመቅረፍ ሚዛናዊ የዝርያ ለቀቃና ጥበቃ
አገልግሎትን ለሁሉም የመንግስት እና የግል ተቋማት በፍትሀዊነት ለመስጠት የሚያስችል አሠራር መገንባት የለውጥ የትኩረት አቅጣጫዎች ናቸው።

የፕሮግራሙ ዓላማዎች
በሁለተኛ የዕ.ት.ዕ. ዘመን በቀደምትነት የዘር ሥርዓቱ ዕድገት ላይ ማነቆ የሆኑ ጉዳዮችን በመፍታት በዘር ሥርዓት ላይ ኢንቨስትመንትን መሳብ፣
ተፎካካሪነትን መሠረት ያደረገ የዘር ሥርዓት መፍጠር በተጨማሪም ከዓለም አቀፍ ተቋማት ጋር የተጣጣመ አሠራር የሚከተል የዘር ጥራት ቁጥጥርና
አፅዳቂ አካልን እንዲፈጠር ማድረግ ነው።
ይህንን ችግር ከመቅረፍ አኳያ በሁለተኛው የዕ.ት.ዕ. ዘመን በቀዳሚነት ተፎካካሪነትን መሠረት ያደረገ የዘር ሥርዓት ከመፍጠር ባሻገር ጥራቱ የተጠበቀና
የተሻሻለ 3.5 ሚሊዮን ኩንታል ዘር ማምረትና ማሰራጨት አንዱ ግብ ነው። ይህም በአንደኛው የየዕ.ት.ዕ. የተደረሰበትን 1.2 ሚሊዮን ኩንታል በ300
በመቶ ማሳደግ ይሆናል።
ይህንን ዓላማ ለማሳካት ሁለት ትኩረት የሚሰጣቸው የትራንስፎርሜሽን አጀንዳ ተግባራት ተቀርፀዋል። የመጀመሪያው ተግባር የሚያተኩረው በዘር
አቅርቦት ሰንሰለቱ ተዋናይ ለሆኑ የኢንቨስትመንት ምቹ ሁኔታዎችን በመፍጠር ለተፈጥሮ መዛባት የማይበገር፣ ጠንካራና ተፎካካሪ የዘር ሥርዓትን
መፍጠር ሲሆን ይህም በፖሊሲና በተቋማት አደረጃጀት ዙሪያ የሚያጠነጥን ነው። ይህ ተግባር በውስጡ አምስት ንዑስ ተግባራትን የያዘ ነው።
ሁለተኛው የትራንስፎርሜሽን አጀንዳ ተግባር ደግሞ ዓለም አቀፍ ደረጃቸውን የጠበቁ የፌደራልና የክልል የዘር ተቆጣጣሪ አካላትን ለመፍጠር
ሁለንተናዊ ዐቅማቸውን ማጠናከር፣ የህግ ማዕቀፎች ዝግጅትና መዋቅራዊ አደረጃጀቶችን ማጠናቀቅ ሲሆን በጥቅሉ የጥራት ቁጥጥሩን ዐቅም ግንባታ ላይ
ያተኮረ ነው። ይህ ተግባር በውስጡ አራት ንዑስ ተግባራትን የያዘ ነው።
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በፕሮግራም ደረጃ ያለ ሂደት

የዕቅድ አፈጻጸም ማጠቃለያ
በአጠቃላይ በፕሮግራሙ ስር ባሉት ሁለት ተግባራት ውስጥ ከታቀፉት ዘጠኝ
ንዑስ ተግባራት ሰባቱ በሁለተኛው የየዕ.ት.ዕ. በመጀመሪያ ዓመት ቢጀመሩም
አራቱ በተገቢው የአፈጻጸም ደረጃ ላይ ሲገኙ ቀሪዎቹ ሦስቱ ደግሞ የዘገየ አፈጻጸም
ነበራቸው።

43%
57%

በተገቢው የአፈጻጸም ደረጃ ላይ ያሉ
በጥቂቱ የዘገዩ
በጣም የዘገዩ

የትራንስፎርሜሽን አጀንዳ ተግባር 1.1 በዘር አቅርቦት ሰንነሰለቱ ተዋናይ ለሆኑ የኢንቨስትመንት ምቹ ሁኔታዎችን በመፍጠር ለተፈትሮ መዛባት የማበገር፤
ጠንካራና ተፎካካሪ የዘር ስርዓትን መፍጠር
ንዑስ ተግባራት 1.1.1 የሰብል ዝሪያ አዳቃዮች አዳቃዮችን መብት /Plant ‘Breeder Right/ ለማስጠበቅና የዝርያ ባለቤትንት ጥቅም (royalty fee)
ለማስተግበር አስቻይ ሁኔታዎችን መፍጠር
ንዑስ ተግባራት 1.1.3 የሰብል ዝሪያ አዳቃዮች አዳቃዮችን መብት /Plant ‘Breeder Right/ ለማስጠበቅና የዝርያ ባለቤትንት ጥቅም (royalty fee)
ለማስተግበር አስቻይ ሁኔታዎችን መፍጠር
ንዑስ ተግባራት 1.1.4 የዘር ስርጭት ስርአት ውስጥ ኢንቨስትመንትን በማበረታታትና ምቹ ሁኔታ በመፍጠር ውድድር የሰፈነበትና የተነቃቃ የዘር ግብይት
ስርዓት መፍጠር
የትራንስፎርሜሽን አጀንዳ ተግባር 1.2 ዓለምአቀፍ ደረጃቸውን የጠበቁ የፌደራልና የክልል የዘር ተቆጣጣሪ አካላትን ለመፍጠር ሁለንተናዊ ዐቅማቸውን
ማጠናከር፣ የህግ ማዕቀፎች ዝግጅትና መዋቅራዊ አደረጃጀቶችን ማጠናቀቅ
ንዑስ ተግባራት 1.2.1 ወጥነት ያለው የዘር ጥራት ቁጥጥር አተገባበርን ሥርዓት በክልሎች መካከል እውን ለማድረግ ደንብ፣ ዝርዝር ማስፈጸሚያ
መመሪያዎች እና የዘር ጥራት ቁጥጥር መስፈርቶችን ማዘጋጅት
ንዑስ ተግባራት 1.2.2 የዘር ሰርቲፊኬሽን ኤጀንሲዎችን የአገልግሎት ሽፋንና የዘር ህግ ማስተግበር ዐቅም በሁሉም የዘር አባዦች፣ አሰራጮች፣ አመቻቾች
ዘንድ ማጎልበት፤
ንዑስ ተግባራት 1.2.3 የፌደራል የዝርያ ለቀቃ፣ ጥበቃና የዘር ጥራት ቁጥጥር ዐቅምን ማጎልበት
ንዑስ ተግባራት 1.2.4 የመዋቅራዊ አደረጃጀትን በማጠናቀቅ የክልሎችን የዘር ሰርቲፊኬሽን ዐቅም ማጠናከር

ቁልፍ የስኬት ዘርፎች
•
•
•
•

የቀጥታ ዘር ግብይት ፕሮጀክት ትግበራ ከ83 ወረዳዎች ወደ 100 ወረዳዎች አድጓል። የስድስት ሰብሎች የተሻሻለ ምርጥ ዘር ግብይት ተከናውኗል።
11 የዘር ብዜትና ግብይት ዩኒየኖች ተመሥርተዋል። የ32 መሠረታዊ ማኅበራት ዐቅም ጎልብቷል።
የዓለም አቀፍ የዘር ጥራት ፍተሻ ድርጅት የዘር ጥራት መስፈርቶችን መሠረት በማድረግ ለተለያዩ ሰብሎች 52 የዘር ጥራት ደረጃዎች ተዘጋጅቷል።
የዘር ደንብ ቁጥር 375/2008 እና የዕፅዋት ዘር የብቃት ማረጋገጫና የተያያዠ አገልግሎቶች የክፍያ ተመን ለመወሰን የወጣ የሚኒስትሮች ም/ቤት
ደንብ ቁጥር 361/2008 በሚኒስትሮች ም/ቤት የጸደቁት በዚህ የበጀት ዓመት ነበር።
• የአገሪቱ የዘር ጥራት ቁጥጥር ከጥር 2008 ዓ.ም. ጀምሮ የዓለም አቀፉ የዘር ጥራት ፍተሻ ማኅበር (ISTA) አባል በመሆኑ በዓለም አቀፉ የዘር ጥራት
ፍተሻ ማኅበር እና ሌሎች አለም አቀፍ ተመሳሳይ ተቋማት ጋር አሰራሩን ማጣጣም እንዲያስችል አድርጎታል።
• ጥራቱ የተገለጸ ዘር ሥርዓት በ28 የአማራ እና በ20 የደ/ብ/ብ/ሕ/ ክልል በሥርዓቱ መሠረት በተመዘገቡ የዘር ማኅበራት ተግባራዊ ሆኖአል።
• በርጥበት እጥረት ምክንያት ለተጎዱ ብዙ የአገሪቱ ክፍሎች መልሰው እንዲያገግሙ ለማድረግ የአስቸኳይ ምርጥ ዘር አቅርቦት ፕሮጀክት ተቀርፆ ወደ
ሥራ ተገብቷል። ፕሮጀክቱ ውጤታማና አስተማሪ በሆነ መልክ የተከናወነ ሲሆን በዚህም አማካይነት 25,728 ኩንታል ምርጥ የበቆሎ፣ የስንዴ እና
የማሽላ ዝርያዎች በአማራ፤ በኦሮሚያ፤ በደ/ብ/ብ/ሕ/ እና በትግራይ ክልሎች ውስጥ ለሚገኙ 74 ወረዳዎች ተሰራጭቷል። በዚህ ፕሮጀክት 206‚168
የሚሆኑ የችግሩ ተጠቂ የሆኑ አባወራ/እማወራ አርሶ አደሮች ተጠቃሚ ሆነዋል።

ተግዳሮት ያጋጠማቸው ዘርፎች
• በማዳበሪያና በሌሎች ሸቀጦች ክምችት ምክንያት በኅብረት ሥራ ማኅበራት ሽያጭ ማዕከላት ደረጃውን የጠበቀ የዘር መጋዘን እጥረት፤ የቦታ ጥበት
እና ብቃት ያለው ሠራተኛ እጥረት ጥራቱ የተጠበቀ ዘር ሽያጭን ለአርሶ አደሮች መስጠት ያለመቻል ካጋጠሙ ችግሮች መካከል የሚጠቀስ ነው።
• የዘር ሽያጭ ወኪሎች በተወሰነ አካባቢ መሰባሰብ እና የዘር አምራቾችና ወኪሎች ደካማ ትስስር በቀጥታ ዘር ግብይት አፈጻጸም ላይ አሉታዊ ተፅዕኖ
አሳድሯል።
• የቀጥታ ዘር ግብይት በ2003 ዓ.ም. በጥቂት ወረዳዎች ተጀምሮ በ2006 ዓ.ም. በአገር አቀፍ ደረጃ ትግበራው ያደገ ቢሆንም ይህን ሥራ ለመምራት
የሚያስችል የጸደቀ መመሪያ የለም። ስለዚህም ይህ ረቂቅ መመሪያ ለእርሻና ተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴር የቀረበ ቢሆንም አስከ አሁን አልጸደቀም። ይህ
መመሪያ ቢጸድቅ የቀጥታ ዘር ግብይት ሂደትና መርህ ለማስፈጸም የላቀ ሚና ይኖረዋል።
• በ2007 ዓ.ም. የነበረው የኤል ኒኖ ክስተት፣ የዘር አምራች ኅብረት ሥራ ማኅበራት የዘር ብዜትና ግብይት ሂደት በታቀደው ልክ እንዳይሳካ ተጽዕኖ
አሳድሯል።
• የዘር ማበጠሪያ፣ ማሸጊያና ሌሎች ማሽኖች ባገር ውስጥ ገበያ በቀላሉ ካለመገኘታቸው ጋር ተያይዞ፣ የግዥ ሂደቱ ከታቀደው ጊዜ በላይ ወስዷል።
• በርጥበት እጥረት ምክንያት ለተጎዱና በፕሮጀክቱ ተጠቃሚ የነበሩት አንዳንድ የኦሮሚያና የደ/ብ/ብ/ሕ/ ክልሎች ወረዳዎች በጎርፍ መጥለቅለቅ
እንደገና ክፉኛ መጠቃታቸው የተደራረበ ጫና ፈጥሮ ነበር።
• በበጀት ዓመቱ ከታዪ ሌሎች ችግሮች መካከል የኦሮሚያ ተቆጣጣሪ አካል ሪፎርም መዘግየት፣ የባለሙያዎች የሙያ ዐቅም ማነስ፣ የጥራት ፍተሻ
ለማካሄድ የሚረዱ የላቦራቶሪ ቁሳቁስ በበቂ መጠን ያለመኖርና ተቆጣጣሪ አካላት በህግ በተሰጣቸው ሥልጣን ልክ ሊሠሩ ያለመቻል የሚጠቀሱ
ናቸው።
ዓመታዊ ሪፖርት
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የማዳበሪያ ምርት እና ስርጭት
በዚህ ዘርፍ ለውጥ ማምጣት ለምን አስፈለገ?
የግብርና ትራንስፎርሜሽን ከግብርና ግብዓት አጠቃቀም መጨመር በተለይም ከምርጥ ዘር እና ከማዳበሪያ አጠቃቀም ጋር በከፍተኛ ሁኔታ የተሳሰረ
ነው። በተጨማሪም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በመተዋወቅ ላይ ያሉት አዳዲስ የማዳበሪያ ዓይነቶች ለምሳሌ ኤን.ፒ.ኤስ.ን (NPS) መሠረት ያደረጉ
ውህዶች፣ ቅይጥ ማዳበሪያ እና ፖታሽ የአፈርን ለምነት በማሻሻል ከፍተኛ እመርታን እያሳዩ ሲሆን በብዙ የአገሪቱ ክፍሎችም ምርታማነትን በከፍተኛ
ደረጃ እንዲሻሻል አድርገዋል።
የኢትዮጵያ የማዳበሪያ ግብይት ሰንሰለት የተወሳሰበ ችግር ያለበት ሲሆን ከነዚህም መካከል የተሟላ የፍላጎት ትንበያ አለመኖር፣ ረዥም እና
ውስብስብ የሆነ የአቅርቦትና የስርጭት ሂደት፣ የመጋዘን እጥረት፣ በተለይ በወረዳና በቀበሌ ደረጃ የመሠረተ ልማት ችግር፣ በአርሶ አደሩ ዘንድ
የማዳበሪያ ጥቅም በአግባቡ ያለመስረፅ እና የቅይጥ ማዳበርያ በበቂ ሁኔታ ተመርቶ አለመመረት ይጠቀሳሉ። የሁለተኛው የየዕ.ት.ዕ. ዘመን ትኩረት
የተዘረዘሩትን ማነቆዎች በመፍታት የሰብል ምርትን በጥራት ማሳደግ ነው።

የፕሮግራሙ ዓላማዎች
ለትራንስፎርሜሽን አጀንዳው አዲስ የሆነው የማዳበሪያ ምርት እና ስርጭት ፕሮግራም ዓላማ የአፈርን ለምነት ለማሻሻል የሚችሉ የእርሻ
ቴክኖሎጂዎችን ለአርሶ አደሩ ማስተዋወቅ ሲሆን የበለጠ ትኩረት የሚያደርገው የቅይጥ ማዳበሪያን የማምረት አገራዊ ዐቅምን ማጎልበት፣ አማራጭ
የማዳበሪያ ግብይት ሰንሰለት መፍጠር፣ የተቋማትን የጥራት ማረጋገጥና አመዘጋገብ ዐቅምን ማጎልበት፣ በተጨማሪም አዋጭ የሆኑ የግብይት
ዘዴዎችን ማስተዋወቅ ላይ ነው። የፕሮግራሙን ቁልፍ ዓላማዎች ከግብ ለማድረስ በሁለት ተግባራት ላይ ማለትም በአገር ውስጥ የሚመረተውን
ቅይጥ ማዳበሪያ ምርት መጨመርና የአካባቢ የአፈር ባህሪ ላይ ተመሥርቶ አቅርቦትን ማሳደግ ላይ ትኩረት አድርጎ ይሠራል። የመጀመሪያው
ተግባር አራት ንዑስ ተግባራት ያለው ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ሁለት ንዑስ ተግባራት አሉት።
በኢንዱስትሪ ሚኒስቴር በተመሠረተው የማዳበርያ ምርት አበረታች ኮሚቴ ውስጥ ከሌሎች ዘርፎች እንደተወከሉት አካላት ሁሉ ግ.ት.ኤም ተሳትፎ
ያደርጋል። እስከ አሁን ድረስ ኦ.ሲ.ፒ ለተባለ የማዳበሪያ አምራች ኩባንያ በአገሪቱ ውስጥ ምን ዓይነት ማዳበሪያ በምን ያህል መጠን እንደሚያስፈልግ
መረጃ በመስጠት ድጋፍ ያደርጋል:: ኩባንያውም ድሬዳዋ አካባቢ ለሚገነባው የማዳበሪያ ማምረቻ የአዋጭነት ጥናት ረቂቅ አቅርቦ በውይይት ላይ
ይገኛል።

የዕቅድ አፈጻጸም ማጠቃለያ
ምንም እንኳን ፕሮግራሙ አዲስና በመጀመሪያው የየዕ.ት.ዕ. ውስጥ ያልተካተተ ቢሆንም በ2008 ዓ.ም. ሦስተኛውና አራተኛው የሩብ ዓመት ላይ
የተጀመረ ነው። የማዳበሪያ ግብይት በአራቱም ክልሎች ማለትም በአማራ፣ በኦሮሚያ፣ በደ/ብ/ብ/ሕ/ እና በትግራይ በግብዓት ኩፖን ሽያጭ ሥርዓት
አማካኝነት ግብይቱ ከገንዘብ ተቋማት ጋር በሚገባ ተሳስሯል። በሌላ በኩል ከ12 በላይ ብቁ የሆኑ አዳዲስ የቅይጥ ማዳበሪያ አምራችና ግብይት
አካባቢዎች በጥናት ተለይተው የቀረቡ ሲሆን ወደ ሥራ ለማስገባት የውሳኔ ሰጭ ባለድርሻ አካላትን አዎንታዊ መልስ በመጠባበቅ ላይ ይገኛል።
በዚህም መሠረት ከሦስቱ ንዑስ ተግባራት ሁለቱ በሦስተኛው ሩብ ዓመት የተጀመሩ ሲሆን ሦስተኛው ግን በ2009 ዓ.ም. የሥራ ዘመን የሚጀመር
ይሆናል። በአጠቃላይ የፕሮግራሙ የሥራ አፈፃጸም ሲገመገም በጥሩ ሁኔታ ላይ ይገኛል።
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በፕሮግራም ደረጃ ያለ ሂደት

የሰብል ጥበቃ እና ጤና
በዚህ ዘርፍ ለውጥ ማምጣት ለምን አስፈለገ?
የኢትዮጵያ አርሶ አደሮች በያመቱ በተለያዩ የሰብል ተባዮች ጥቃት ምክንያት ቀላል የማይባል ምርት ያጣሉ። ይህ ክስረት በየዘመኑ የምርት ዑደት
በሁሉም የሰብል ዕድገት ደረጃ ከመስክ ጀምሮ እስከ ጎተራ ድረስ በመጠንና በጥራት ላይ የሚደርስ ክስተት ነው። ለዚህ ደግሞ ዋና ዋና ምክንያቶች
የአርሶ አደሩ የተባይ ቁጥጥር ዕውቀት ማነስ፣ በቂ የእርሻ አያያዝ ዕውቀት ማጣትና ተገቢ ያልሆነ የቅድመና የድኅረ-ምርት አያያዝ ናቸው።
በብዙ የአገሪቱ ክፍሎች ለጤናማ ሰብል ምርት ተግዳሮቶች መካከል አንዱ በደካማ ተቋማዊ አደረጃጀት ምክንያት በቂ የሆነ የሰብል ጥበቃ
አገልግሎት አለመኖር ነው። የዚህ ዘርፍ ስልታዊ ማነቆዎች በጸረ-ተባይ መድኃኒቶች ተገቢ ባልሆነ አያያዝና አጠቃቀም ምክንያት ሊመጣ ለሚችለው
አደጋ የማኅበረሰቡ አጠቃላይ ግንዛቤ አናሳ መሆን፣ አሁን ያለው ደካማ የኳራንቲን የሕግ ማዕቀፍ፣ ለዋና ዋና ጸረ-ሰብል ተባዮች የቅድመማስጠንቀቂያ ሥርዓት ደካማነት፣ የብሔራዊ ጸረ-ተባይ ኬሚካሎች መፈተሻ አለመኖርና ለጸረ-ተባይ ምዝገባና ቁጥጥር ያለው የሕግ ማዕቀፍ ደካማ
መሆን ናቸው።

የፕሮግራሙ ዓላማዎች
የፕሮግራሙ ዓላማ የአካባቢ ጥበቃን ባረጋገጠ መልኩ የአርሶ አደሩን ሰብል ምርትና ምርታማነት ለመጨመር ይቻል ዘንድ ጥራትና ቀጣይነት
ያላቸውን ጸረ-ተባይ መድኃኒቶችና (አግሮ ኬሚካሎች) ሌሎች የተቀናጁ የጸረ-ተባይ ማኔጅመንት ገቢራዊ ሥልቶች ለአነስተኛ አርሶ አደሮች በጊዜ
መቅረባቸውንና በቀጣይነት መላመዳቸውን ማረጋገጥ ነው።
የፕሮግራሙ ቁልፍ ዓላማዎች ሁለት የትራንስፎርሜሽን አጀንዳ ተግባራት ላይ በማተኮር እንዲከናወኑ ሲሆን የመጀመሪያው አጀንዳ ተግባር
ተባዮችንና በሽታን የመለየት ዐቅምን በተደራጀ መንገድ የመገንባት፤ ቅድመ-ማስጠንቀቂያን መሠረት ያደረገና ስነ-ህይወታዊ የሆነና ያልሆነን መንገድ
በመከተል የሰብል ጥቃትን መከላከል የሚለውን ዓላማ ያደረገው ውጤታማ የሆነ የጸረ-ሰብል ተባይ ቁጥጥርና አመራር ሥልት መቀየስ ሲሆን
አምስት ንዑስ ተግባራትና 18 ዝርዝር ተግባራት አሉት።
ሁለተኛው ተግባር የፌዴራልና የክልል የጸረ ተባይ መድኃኒት መቆጣጠሪያ ደንብንና አስተዳደርን ማጠናከርና ውጤታማ ማድረግ የሚለው ዓላማ
ያደረገው በሁሉም ደረጃ ደኅንነትን ያረጋገጠ የጸረ-ተባይ መድኃኒቶች ማኔጅሜንት እንዲኖር የተቆጣጣሪ አካላትን ዐቅም ማጠናከር ሲሆን ሦስት
ንዑስ ተግባራትና 10 ዝርዝር ተግባራት አሉት።

የዕቅድ አፈጻጸም ማጠቃለያ
ምንም እንኳን ፕሮግራሙ አዲስና በመጀመሪያው የዕ.ት.ዕ. ውስጥ ያልተካተተ ቢሆንም አምሰት ንዑስ ተግባራት በ2008 ዓ.ም. ሦስተኛና አራተኛ
ሩብ ዓመት በሂደት ላይ ናቸው። የበቆሎ ገዳይ ቫይረስ በሽታን ለመቆጣጠር የሚያስችል የተቀናጀ የተባይ ማኔጅመንት ፕሮግራም በሙከራ ደረጃ
ተጀምሯል፤ ከዚህ የሚገኘው መልካም ተሞክሮ በሽታው ወደ ተከሰተባቸው ዋና ዋና የበቆሎ አብቃይ አካባቢዎች ይስፋፋል። ስኬታማ የነበረውን
የሙከራ ፕሮግራም ተከትሎ የስንዴ ዋግ በሽታ ቅድመ ማስጠንቀቂያ ሥርዓት ዝርጋታ ፕሮግራም በሰኔ 2008 ዓ.ም. ለመጀመር ቢታቀድም
በታቀደለት የጊዜ ሰሌዳ ውስጥ ሊከናወን አልቻለም። ሆኖም ወቅቱ ከማለፉ በፊት መጀመር እንዲቻልና ለ2009 ዓ.ም. ተግባራዊ እንዲሆን ጥረት
እየተደረገ ይገኛል።

ዓመታዊ ሪፖርት
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የእንስሳት ዝርያ ማሻሻል
በዚህ ዘርፍ ለውጥ ማምጣት ለምን አስፈለገ?
በኢትዮጵያ የእንስሳት ዝርያ ምርታማነት አናሳ መሆን ለአገሪቱ የእንስሳት ዘርፍ ከፍተኛ ችግር ሆኖ ይገኛል። ለምሳሌ፥ የአገር በቀል ላሞች ወቅታዊ
የወተት ምርታማነት መጠን በቀን 1.5 ሊትር ሲሆን የተዳቀሉ ላሞች ግን በቀን ስምንት ሊትር ይሰጣሉ።19 የእንስሳት ዝርያ መረጣና አቅርቦት ሥርዓትን
በሚሠራና ዘላቂነት ባለው መልኩ በማሳደግ የእንስሳት ምርታማነትን ማሻሻል ይቻላል። በተጨማሪም የእንስሳት ምርታማነትን ለማሳደግ የአገር በቀልና
ከውጭ የሚመጡ ዝርያዎችን ሙሉ የማምረት ዐቅምን መጠቀም የሚያስችሉ ውጤታማና ተስማሚ የሆኑ የባዮቴክኖሎጂ ዘዴዎችን እና ተቋማዊ
መዋቅሮችን መመሥረት ያስፈልጋል። በአብዛኛው በአነስተኛ አርሶ አደሮችና አርብቶ አደሮች የተያዘውን የእንስሳት ንዑስ ዘርፍ የመዋቅራዊና የቴክኖሎጂ
ትራንስፎርሜሽን ለማሳለጥ ይረዳ ዘንድ ይህ ፕሮግራም ለመካከለኛ እና ከፍተኛ የኮሜርሻል የእንስሳት ዕርባታዎች ድጋፍ ያደርጋል።
ተስማሚ የሆኑ ቴክኖሎጂዎች ተደራሽነታቸው ማነስ፣ የተቋማዊ መዋቅሮች ደካማነት፣ ውጤታማ የሆነ የስልጠና እና የኤክስቴንሽን ድጋፍ አለመኖር
እና የፖሊሲ ክፍተቶች በእንስሳት ዝርያ ማሻሻል ዙሪያ ያሉ መሠረታዊ ችግሮች ናቸው። ነገር ግን ኢትዮጵያ እነዚህን ችግሮች ለመፍታት ምቹ ሁኔታዎች
ያሏት አገር ናት። ከነዚህም መካከል የተለያየ የእንስሳት የዝርያ ሀብት መኖር ለእንስሳት ዕርባታ ምቹ የሆኑ የተለያዩ ሥነ-ምኅዳራት መኖር፣ ጥራት ያለው
የእንስሳት ተዋፅዖ ፍላጎት በፍጥነት ማደግ እና ለዋና ዋና የዓለም እንስሳት ገበያ አገሪቷ ያላት ቅርበትና ስልታዊ አቀማማጥ የተወሰኑት ናቸው።

የፕሮግራሙ ዓላማዎች
የዚህ ፕሮግራም ዓላማ የእንስሳትን ምርትና ምርታማነት በማሳደግ ዘርፉ በምግብ ራስን ለመቻልና በአገር ኢኮኖሚ ዕድገት ላይ ሚና እንዲጫወት
ለማድረግ የተሻሻለ የእንስሳት ዝርያን በዘለቄታዊ መልኩ እንዲኖር ማስቻል ነው። ይህም የሚሳካው የዝርያ ማሻሻል ሥራዎችን ፣ የተሻሻሉ የእንስሳት
እና ዓሳ ሀብቶችን በማልማት እንዲሁም የአገር በቀል እና የውጭ እንስሳት ዝርያዎችን ገበያ ተኮር በሆነ መልኩ የመጠቀም ዐቅምን በመገንባት ነው።
በተጨማሪም ይህ ፕሮግራም እንስሳትና ዓሳ አርቢዎች እንዲሁም የግል ዘርፉ ተዋናዮች በዝርያ ማሻሻል ዙሪያ ሰፊ ተሳትፎ እንዲኖራቸው ለማስቻል
ያለመ ነው።
የፕሮግራሙን ዓላማዎች ለማሳካት ሁለት ዋና ዋና ተግባራት ላይ ያተኮረ ሥራ ይሠራል። የመጀመሪያው ዋና ተግባር የእንስሳትና ዓሳ ሀብት ዝርያ
መረጣና ማሻሻል ሥራዎችን ሊመራና ሊያስተባብር የሚችል መዋቅራዊ አደረጃጀትና ሥርዓት በብሔራዊ ደረጃ ማዋቀር ነው። ይህ ዋና ተግባር የዝርያ
ማሻሻያ ስትራቴጂና መመሪያዎችን ማዘጋጀት፣ ተሞክረው ስኬታማ የሆኑ ተግባራትን ለማስፋፋት የሚያስፈልጉ ግብዓቶችን ማሰባሰብ፣ ገበያ ተኮር የሆነ
የእንስሳትን አመራረት ሊያግዙ የሚችሉ የኤክስቴንሽን መመሪያዎች ማዘጋጀት፣ እና የዝርያ ማሻሻልን ዘላቂ ለማድረግ አስፈላጊ የሆኑ ምቹ ሁኔታዎች
እንዲፈጠሩ በማመቻቸት ዙሪያ ላይ ለመሥራት ያለመ ነው። ይህ ዋና ተግባር አራት ንዑስ ተግባራትን እና 26 ዝርዝር ሥራዎችን ያቀፈ ነው።
ሁለተኛው ዋና ተግባር፥ የግሉ ዘርፍ በእንስሳት ሀብት የዝርያ ማሻሻልና ግብዓት አቅርቦት ረገድ የጎላ ተሳትፎ እንዲያደርግ ማስቻል የሚል ሲሆን
ዓላማውም ኢንቨስትመንትን፣ ሥራ ፈጣሪነትንና የግል ኢንተርፕራይዞችን በእንስሳት ዝርያ ማሻሻል እና ግብዓት አቅርቦት ዙሪያ ዘላቂ የሆነ ፈጠራ
እንዲኖራቸው ለማድረግ ከማበረታታት አንፃር ብቁና ተወዳዳሪ የሆነና ማኅበራዊ ኃላፊነት የሚሰማው የግል ዘርፍ እንዲፈጠር የማጠናከር ሥራ
መሥራት ነው። ይህ ዋና ተግባር ሦስት ንዑስ ተግባራትን እና 15 ዝርዝር ሥራዎችን ያካትታል።

የዕቅድ አፈጻጸም ማጠቃለያ
የእንስሳት ዝርያ ማሻሻል ፕሮግራም ባጠቃላይ ሁለት ዋና ዋና ተግባራትና ሰባት ንዑስ ተግባራትን የያዘ ነው። የፕሮግራሙ የትራንስፎርሜሽን አጀንዳ
ተግባራትእስከ አሁን ያልፀደቀ ቢሆንም በ2009 ዓ.ም. የመጀመሪያው ሩብ ዓመት ላይ ፀድቆ ወደ ሥራ ይገባል ተብሎ ይጠበቃል።
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በፕሮግራም ደረጃ ያለ ሂደት

የእንስሳት መኖ እና አመጋገብ
በዚህ ዘርፍ ለውጥ ማምጣት ለምን አስፈለገ?
የእንስሳት መኖ እና አመጋገብ ፕሮግራም የእንስሳት ዘርፉ እንዳያድግ ማነቆ ሆኖ ያለበትን ቀዳሚ ችግር፣ ማለትም የእንስሳት መኖ አቅርቦት በበቂ
መጠን፣ በጥራትና፣ በተመጣጣኝ ዋጋ አለመገኘትን ለመፍታት ያለመ ነው።
በሁለተኛው የየዕ.ት.ዕ. ዘመን የአገራዊ መኖ ምርት በሦስት ዕጥፍ ማለትም ከ73.3 ሚሊዮን ቶን ወደ 223.69 ሚሊዮን ቶን ለማሳደግ ዕቅድ የተያዘ
ሲሆን፣ ይህም በተለያዩ የመኖ አመራረት፣ አያያዝና አጠቃቀም ዙሪያ ሰፊና የተቀናጁ ሥራዎችን ማከናወን የሚጠይቅ ነው።20 የግጦሽ መሬት
ምርታማነት ማነስና ኋላቀር የሆነ አጠቃቀም እንዲሁም የተሻሻለ ወይም በመስኖ የሚለማ መኖ መጠን አናሳነት ጥራት ያለው መኖ አቅርቦት ላይ የሚታዩ
መሠረታዊ ችግሮች ናቸው። ከዚህም ጋር ተያይዞ በቂና ጥራት ያለው የመኖ ዘር እጥረት እንዲሁም የተለያዩ የመኖ ዓይነቶችን (የሰብል ተረፈ ምርቶች፣
በተፋሰስ የሚለሙ መኖዎች፣ ከአግሮ-ኢንዱስትሪ የሚገኙ ተረፈ ምርቶች) በአግባቡ አለመያዝና አለመጠቀም የዘርፉን ዕድገት እየጎተተው ይገኛል።
በቂና ጥራት ያለው የእንስሳት የመጠጥ ውኃ አቅርቦት ደካማነት ሌላው ትኩረት የሚሻ ችግር ነው። የገበያ ትስስር አለማድረግ እና የአነስተኛ አርሶ
አደሮች፣ አርብቶ አደሮች እና የኤክስቴንሽን ባለሙያዎች በመኖ አመራረት ዙሪያ ያላቸው የዐቅም ውስንነት ሌሎች ተያያዥ ችግሮች ናቸው። የእንስሳት
መኖ እና አመጋገብ ፕሮግራም ከላይ የተጠቀሱት ማነቆዎች ላይ ትኩረት በማድረግ በመኖ እና በእንስሳት ዘርፉ መሠረታዊ የትራንስፎርሜሽን ለውጥ
ለማምጣት ይሠራል።

የፕሮግራሙ ዓላማዎች
ይህ ፕሮግራም የኮሜርሻል እና አነስተኛ የእንስሳት አርቢዎችን ትርፋማነት የሚያረጋግጥ ዘላቂና ቀልጣፋ በሆነ መልኩ መኖን በበቂ፣ በጥራትና
በተመጣጣኝ ዋጋ ማምረትና ማቅረብ ላይ ድጋፍ ማድረግን ያለመ ነው።
ይህን ለማሳካት ፕሮግራሙ በሁለት ዋና ዋና ተግባራት ያተኮረ ሲሆን፣ የመጀመሪያው ዋና ተግባር ጥራት ያለው የእንስሳት መኖ በዘላቂነት ማምረትና
የመኖ አቅርቦት በበቂ መጠን፣ በጥራትና በተመጣጣኝ ዋጋ እንዲቀርብ የሚያስችሉ ሁኔታዎችን መፍጠር ነው። በዚህ ዋና ተግባር ውስጥም መኖን ገበያ
ተኮር ለማድረግ የማጠናከሪያ ሥራ ይሠራል። ይህ ዋና ተግባር ሦስት ንዑስ ተግባራትን እና 13 ዝርዝር ሥራዎችን ያቀፈ ነው።
ሁለተኛው ዋና ተግባር፥ በአርብቶ አደሩና በከፊል አርብቶ አደሩ አካባቢ የመኖና የእንስሳት መጠጥ ውኃ አቅርቦትን ማሻሻል የሚል ሲሆን ዓላማውም
በአርብቶ አደሩና በከፊል አርብቶ አደሩ አካባቢ የግጦሽ መሬቶችን መልሶ ማልማትና በዘላቂነት ለመጠቀም ዐቅምን ማጠናከር፣ የተሻሻሉ መኖ
ሰብሎችን በመስኖ ማልማትና የመኖ ባንኮችን መመሥረት፤ በስፋት ለማልማት የሚመቹ ዋና ዋና የመኖ ምንጮችን በዕሴት ጭመራ ገበያ ተኮር ዕድገት
ማመቻቸትና ለእንስሰሳት እርባታ በቂ የመጠጥ ውኃ ማቅረብ ነው። ይህ ዋና ተግባር አራት ንዑስ ተግባራትን እና 12 ዝርዝር ሥራዎችን ያካትታል።

የዕቅድ አፈጻጸም ማጠቃለያ
የእንስሳት መኖ እና አመጋገብ ፕሮግራም ሁለት ዋና ዋና ተግባራትና ሰባት ንዑስ ተግባራትን የያዘ ነው። የእንስሳት እና ዓሳ ሀብት ሚኒስቴር በአዲስ
አደረጃጀት ወደ ሥራ ለመግባት ጊዜ በመጠየቁና ፕሮግራሙን ከሚኒስቴሩ የሁለተኛ የዕ.ት.ዕ. ጋር ማስተሳሰር የግድ በመሆኑ ይህ ፕሮግራም ሳይፀድቅ
የቆየ ቢሆንም፣ በ2008 ዓ.ም. በመጀመሪያው አጋማሽ ላይ በሁለት ንዑስ ተግባራት ውስጥ የተወሰኑ ሥራዎች ተሠርተዋል። በዚህም ጊዜ በወረዳ ደረጃ
ያለውን የእንስሳት መኖ ሀብት መጠንና ፍላጎት ቀመር ለማውጣት የሚያስችል በአራቱ ክልሎች በሁለት የሙከራ ወረዳዎች ላይ መረጃ ተሰብስቧል፤
የመኖ ዘር ሰርቲፊኬሽን ሥርዓት ለመዘርጋት የሚያስችል የምክክር ሥራ ተከናውኗል፤ በተመረጡ ስምንት የመኖ ልማት ዘርፎች ሞዴል የኤክስቴንሽን
መመሪያዎች ተዘጋጅተውና ተገምግመው ለህትመት በቅተዋል።
ዓመታዊ ሪፖርት
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የእንስሳት ጤና
በዚህ ዘርፍ ለውጥ ማምጣት ለምን አስፈለገ?
የእንስሳት በሽታ ስርጭት በሰፊው መኖር በኢትዮጵያ ለእንስሳት እርባታ አንዱ ማነቆ ሆኖ ይገኛል። የእንስሳት እርባታ እና ንግድ ሥራ ለተለያዩ
በሸታዎች ተጋላጭ መሆን በእንስሳት ዙርያ የሚከናወኑትን ከፍተኛ የኢኮኖሚ አስተዋፅኦ ሊኖራቸው የሚችሉ የኢንቨስትመንት ሥራዎችን እንዲሁም
የገጠር ሥራ ዕድል ፈጠራን፣ የገጠሩን ኅብረተሰብ ገቢ መጨመር እና የድኽነት ቅነሳ ላይ ያለው አስተዋፅኦ ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ አሳድሮ ይገኛል።
በ2006 ዓ.ም. ኢትዮጵያ ውስጥ በተጠናው የግብርና ጥናት መሠረት ከየክልሉ በበሽታ ምክንያት የሚሞቱት እንስሳት መጠን በአማካይ ከብት 13 በመቶ፣
በግ 24 በመቶ፣ ፍየል 27 በመቶ፣ እና የዶሮ ጫጩት ሞት እስከ 98 በመቶ ሲሆን፣ ጥናቱም ከፍተኛ መጠን ያለው አነስተኛ ዕድሜ ያላቸው የእንስሳት
ሞት ትልቅ ተግዳሮት እንደሆነ ያሳያል።21 የተቀናጀና ውጤታማ የእንስሳት ጤና አገልግሎት መስፋፋት የምርትና ምርታማነት ብክነትን ለመቀነስ ብቻ
ሳይሆን፣ ሰውን እና እንስሳትን ሊያጠቁ የሚችሉ በሽታዎችን ለመቆጣጠር እንዲሁም የአገር ውስጥና የውጪ አገር የእንስሳት እና እንስሳት ተዋፅኦ
ንግድን ለማጠናከር ወሳኝ አስተዋጽኦ አለው። ከፍተኛ ድንበር ዘለል የእንስሳት በሽታዎችና ጥገኞች ሥርጭት መኖሩ፣ አዳዲስና ከዚህ በፊት የጠፉ
ከእንስሳት ወደ ሰው የሚተላለፉ በሽታዎች በድንገተኛ መልክ መታየት መጀመር እና የምግብ ዋስትና ሁኔታዎች በአሁን ጊዜ ከሚስተዋሉት የእንስሳት
ጤና ፕሮግራም ማነቆዎች ውስጥ በዋናነት ይገኙበታል። በተጨማሪም ውስን የእንስሳት ጤና ኤክስቴንሽንና ኮሚኒኬሽን ሥርዓት መኖሩ፣ የግሉና
የመንግሥት ዘርፎች ዐቅም ክፍተት እና የግል ዘርፉ በእንስሳት ጤና አገልግሎት አሰጣጥ ውስጥ ያለው ውስን ተሳትፎ በዘርፉ የተገኘውን ለውጥ ውስን
አድርጎታል። በቂና ጥራት ያለው የእንስሳት ጤና ግብዓት እና በእንስሳት ጤና ዙሪያ ያለው የሕግ ማዕቀፍ ውስንነት እንዲሁም ግልፅ የሆነ የእንስሳት ጤና
አሠራር ሥርዓት ያለመኖር ሌሎች ዘርፉ እንዳያድግ እያደረጉ ያሉ ችግሮች ናቸው።

የፕሮግራሙ ዓላማዎች
የዚህ አዲስ ፕሮግራም ዓላማ ዓለም አቀፍ ደረጃውን የሚያሟላ ዘመናዊና ጠንካራ የእንስሳት ጤና አገልግሎት እንዲኖር በማስቻል ከእንስሳት ሀብታችን
ተጠቃሚነታችን ጎልብቶ ማየት ነው። የፕሮግራሙን ዓላማ ለማሳካት ሁለት የተመረጡ ዋና ተግባራት በትኩረት ይከናወናሉ። የመጀመሪያው በተለያዩ
ሥነ-ምህዳሮች ውስጥ አነስተኛ ዕድሜ ያላቸውን እንስሳት ሞት መጠን መቀነስ ነው። ይህ ዋና ተግባር አምስት ንዑስ ተግባራትንና 20 ዝርዝር ሥራዎችን
ያካተተ ነው። ሁለተኛው ዋና ተግባር በሽታን መከላከልና መቆጣጠር የሚያስችል ዐቅም ለማጎልበት ዘመናዊና ጠንካራ የሆነ የመስክ እንስሳት ጤና
አገልግሎት እንዲመሠረት መደገፍና የፈዴራልና የክልል ላቦራቶሪዎች የምርመራ ዐቅምና ጥራት ያለው የላቦራቶሪ አያያዝ ሥርዓት እንዲኖር ማስቻል
ሲሆን፣ ዓላማውም የመስክ እንስሳት ጤና አገልግሎት አሰጣጥን፣ የእንስሳት ጤና ምርመራና ዳሰሳ ዐቅምን ማጠናከርና እንዲሁም የላቦራቶሪ አያያዝ
ሥርዓትን ተግባራዊ ማድረግ ነው። ሁለተኛው ዋና ተግባር ስድስት ንዑስ ተግባራትና 25 ዝርዝር ሥራዎችን ያቀፈ ነው።

የዕቅድ አፈጻጸም ማጠቃለያ
የእንስሳት ጤና ፕሮግራም ሁለት ዋና ዋና ተግባራትንና 11 ንዑስ ተግባራትን የያዘ ነው። ምንም እንኳን በእንስሳት እና ዓሣ ሀብት ሚኒስቴር በኩል
እየተጠበቀ ያለው አጀንዳውን የማፀደቁ ጉዳይ ቢዘገይም በአራቱ ዋና ክልሎች ውስጥ የሚገኙ ሁለት ሁለት ወረዳዎችን በመውሰድ የተሻሻለ የቤተሰብ
ስጋና የእንቁላል ዶሮ ልማት ዕሴት ሰንሰለት በሚል ርዕስ አንድ ጥናት ተጠንቶ የተጠናቀቀ ሲሆን ጥናቱም ባለድርሻ አካላት በተገኙበት ቀርቦ ለመጽደቅ
በቅቷል። ውጤቱም የተሻሻለ የቤተሰብ ዶሮ እርባታ ላይ አንድ የሙከራ ፕሮጀክት ተቀርጾ በተመረጡና ቅድሚያ በሚሰጣቸው በየክልሉ ወረዳዎች
ውስጥ እንዲሠራ ምክረ ሐሳብ አቅርቧል። በጥናቱ ምክረ ሐሳብ መሠረትም የተሻሻለ የቤተሰብ ዶሮ ልማት ኤክስቴንሽን መመሪያ ተዘጋጅቷል።
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በፕሮግራም ደረጃ ያለ ሂደት

የእንስሳት ግብይት
በዚህ ዘርፍ ለውጥ ማምጣት ለምን አስፈለገ?
የእንስሳት ዘርፉን ወደ ገበያ ተኮር ወይም ኮሜርሻል ሥርዓት መለወጥ፣ የእንስሳት ምርትና ግብዓትን ያማከለ የተደራጀና የተቀናጀ የግብይት ሥርዓት
ይፈልጋል። የእንስሳት እርባታ ጊዜ የማይጠብቅ፣ ከእንስሳት የሚገኙ ምርቶችም በቀላሉ ለብልሽት ሊዳረጉ የሚችሉ ከመሆናቸው አንፃር፣ ጥራት ያላቸው
ግብዓቶችን በወቅቱ ማቅረብ የሚያስችል እና ቀልጣፋ፣ በሚፈለግበት ጊዜ የሚያቀርብ እና ግልፅነት የተሞላበት የእንስሳት ምርት ግብይት ሥርዓት
አስፈላጊ ነው። ይህም ለእንስሳት አርቢው መረጃ ለመስጠት የሚረዳ ሲሆን ምን ዓይነት ምርት በምን ዓይነት ጥራት ማምረት እንዳለበት እና ምርቱንም
የት እና መቼ መሸጥ እንዳለበት መረጃን መሠረት ያደረገ ውሳኔ እንዲደረግ ያስችላል።
በአግባቡ የሚሠራ የእንስሳት ግብይት ሥርዓት መኖር አርሶ አደሮችና አርብቶ አደሮች ገበያ ተኮር አመራረት እንዲከተሉ የሚያበረታታ ሲሆን
ምርታማነታቸውን እና ገቢያቸውንም ያሳድጋል። ውጤታማ የሆነ የእንስሳት ግብይት ሥርዓት በሕገ ወጥ መንገድ ወደ ጎረቤት አገሮች የሚፈልሰውን
የእንስሳት ሀብት በመቀነስ አገሪቱ ከዘርፉ የምታገኘውን ገቢ ያሳድጋል።
ቀልጣፋ የሆነ የእንስሳት ግብይት መኖር አሁን ያለውን ረዥም የግብይት ሰንሰለት በመቁረጥ የግብይት ወጪን የሚቀንስ ሲሆን ይህም አምራቹን ከምርቱ
የበለጠ ተጠቃሚ እንዲሆን ያደርገዋል። እያደገ የመጣው የአገር ውስጥና የውጭ አገር የእንስሳት ምርት ገበያ ጥብቅ የጥራት መስፈርቶችንና ዘላቂ የሆነ
አቅርቦትን የሚፈልግ ሲሆን እነዚህም የግብይት አገልግሎቶች ልማትን የሚሹ ጉዳዮች ናቸው። የግብይት አገልግሎቶች ልማት ጥራትን መሠረት ያደረገ
የክፍያ ሥርዓት እንዲያድግ ከማድረጉም በተጨማሪ በእንስሳት ምርት የዕሴት ሰንሰለት ውስጥ ለሚሰማሩ አዳዲስ የንግድ ሥራዎች የኢንቨስትመንት
ዕድልን ይከፍታል።
ከገበያ ፍላጎት ጋር ተያይዞ የሚፈጠሩ የዕሴት ጭመራ ሥራዎች የእንስሳት ምርት ብልሽትን የሚቀንሱ ሲሆን በዕሴት ሰንሰለቱ ውስጥ የሚኖረውን ትስስር
እና ቅንጅት ያሳድጋሉ። በእንስሳት ምርት ዕሴት ሰንሰለት ላይ የሚሰማሩ የንግድ ሥራዎች ማደግ የዕሴት ሰንሰለቶቹ በክልላዊና አህጉራዊ ገበያዎች ላይ
ያላቸውን ተወዳዳሪነት ያሳድጋል።

የፕሮግራሙ ዓላማዎች
የዚህ ፕሮግራም ዓላማ የእንስሳት አርቢውን ገቢ የሚጨምር፣ ለአገር ውስጥ ገበያ የሚሆንና ወደ አገር ውስጥ የሚገባውን የእንስሳት ምርት የሚተካ
እንዲሁም ለውጭ ንግድ የሚሆኑ የተለያዩና ጥራት ያላቸው የእንስሳት ምርቶችን የሚያሳድግ ገበያ ተኮር የሆነ የእንስሳት እርባታን ማሳለጥ ነው።

የዕቅድ አፈጻጸም ማጠቃለያ
ይህ አዲስ ፕሮግራም ሲሆን የፕሮግራሙ ዋና ተግባራት፣ ንዑስ ተግባራት እና ዝርዝር ሥራዎች በ2009 ዓ.ም. የአንደኛው ሩብ ዓመት መጀመሪያ ላይ
የሚሠሩ ይሆናል፡፡

ዓመታዊ ሪፖርት
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በፍላጎት ላይ የተመሠረተ
ምርምር
በዚህ ዘርፍ ለውጥ ማምጣት ለምን አስፈለገ?
ባለፉት ዓመታት በአገራችን ለተመዘገበው የግብርና ምርትና ምርታማነት ዕድገት የግብርና ምርምር ከፍተኛ አስተዋጽዖ እንደነበረው ግልጽ
ነው። የምርታማነት ዕድገት ማነቆ የሆኑ ችግሮችን ለመፍታትና የአየር ንብረት ለውጥን ለመቋቋም የሚረዱ የተሻሻሉ የግብርና ቴከኖሎጂዎች
በቀጣይነት ሊመነጩ የሚችሉት ጠንካራና ውጤታማ በሆነ የግብርና ምርምር ሥርዓት አማካይነት ነው። የተሻሻሉ ቴክኖሎጂዎችና መረጃዎች
መኖር የግብርናው ዘርፍ ተወዳዳሪ፣ በገበያ የሚመራ እና የገበያና የአየር ንብረት መዋዠቅን የሚቋቋም እንዲሆን ለማድረግ ይረዳል። በተጨማሪም
የግብርና ምርምር በዘርፉ ፈጣንና ስር ነቀል ለውጥ ለማምጣት የሚያስችሉ የፖሊሲ ምክረ ሐሳቦችን በማቅረብ ረገድም ከፍተኛ አስተዋጽኦ እያደረገ
ይገኛል። የኢትዮጵያ ግብርና ምርምር ተቋማት ለግብርና ዕድገት የላቀ አስተዋጽኦ እያበረከቱ ቢሆንም እያቀረቧቸው ያሉ ቴክኖሎጂዎች መጠንና
ጥራት በፍጥነት እያደገ ካለው ሕዝብ የምግብ ፍላጎት ጋር ተመጣጣኝ አይደለም። በመሆኑም እነዚህ ተቋማት ተፈላጊውን ቴክኖሎጂ በላቀ ደረጃ
ለማቅረብና የልማት ችግሮችን በፍጥነት ለመፍታት እንዲችሉ ውጤታማና ዘመናዊ የምርምር ዘዴዎችና መሣሪያዎችን በመጠቀም በተቀናጀና
በተቀላጠፈ መልኩ መሥራት ይጠበቅባቸዋል። በተጨማሪም በሰው ኃይል መጠናከር ይኖርባቸዋል። የግብርና ተመራማሪዎች ሁኔታ ሲታይ
ኢትዮጵያ በዓለም ላይ ከሚገኙ ከፍተኛ ቁጥር ያለው በዕድሜ ወጣትና ዝቅተኛ የምርምር ተሞክሮ ካሏቸው አገሮች መካከል አንዷ ናት። የዓለም
የምግብ ፖሊሲ ምርምር ተቋም ጥናት ሪፖርት እንደሚያመለከተው በኢትዮጵያ ውስጥ ካሉት የግብርና ተመራማሪዎች 51 በመቶ ያህሉ የመጀመሪያ
ዲግሪ ብቻ ያላቸው ሲሆን 48 በመቶ ያህሉ ደግሞ ዕድሜያቸው ከ31 ዓመት በታች ነው። በአንጻሩ በደቡብ አፍሪካና በብራዚል የመጀመሪያ ዲግሪ
ያላቸው ተመራማሪዎች ብዛት በቅደም ተከተል 15 እና 1 በመቶ ነው።22
እንዲሁም በአሁኑ ጊዜ ኢትዮጵያ ለግብርና ምርምር የምትመድበው አጠቃላይ በጀት መሆን ከሚገባው ከአገራዊ የግብርና ምርት 1 በመቶ ደረጃና
ከአብዛኛዎቹ የአፍሪካ አገሮች በጀት አመዳደብ በጣም ያነሰ ነው። በ2006 ዓ.ም. የግብርና ምርምርና ልማት በጀት ድርሻ ከአገሪቱ አጠቃላይ
የግብርና ምርት 0.19 በመቶ ነበር። ይህም ኢትዮጵያን ከአፍሪካ አገሮች በ41ኛ ደረጃ የሚያስቀምጣት ሲሆን 2.4 በመቶ ከሆነው ከዓለም አማካይ
በጀት አመዳደብ በጣም ያነሰ ነው። በዓለም የምግብ ፖሊሲ ምርምር ተቋም መረጃ መሠረት በዓለም በጠንካራ የግብርና ምርምር ሥርዓት
ከሚታወቁ አገሮች አንዷ በሆነችው በብራዚል በ2003 ዓ.ም. ለግብርና ምርምር የተፈቀደው በጀት ከአገሪቱ አጠቃላይ የግብርና ምርት 1.91 በመቶ
ያህል ነበር።22 ከበጀት ማነስ በተጨማሪ የኢትዮጵያን ግብርና ምርምር ውጤት በሚፈለገው ደረጃ እንዳይደርስ ከሚፈታተኑ ማነቆዎች መካከል
ምርምሩን በማቀናጀትና በብቃት የማስተዳደር ችግር፣ ተቋማዊ ዐቅም ማነስና የተሻሻሉ ቴክኖሎጂዎችን ለማመንጨትና ጥቅም ላይ ለማዋል
የሚያስፈልግ ሀብት ውስንነት የሚሉት ይገኙባቸዋል።

የፕሮግራሙ ዓላማዎች
የፕሮግራሙ ዓላማዎች ገበያ ተኮርና በፍላጎት ላይ የተመሠረተ የምርምር ሥርዓት መገንባት፣ ለቴክኖሎጂ አቅርቦትና ጥበቃ፣ እንዲሁም መነሻ
ቴክኖሎጂዎች ለማባዛትና ለማስተዋወቅ የባለድርሻ አካላቶችን ተሳትፎ እንዲጎለብት ማድረግ፣ የምርምር ዐቅምን መገንባት ብሎም በአገር ውስጥና
በዓለም አቀፍ ደረጃ የምርምር ተቋማት መካከል ያለውን የሥራ ግንኙነት ማጠናከር፣ እና ከአየር ንብረት ለውጥና ከሥርዓተ ጾታ ጋር ተያያዥነት
ያላቸውን ምርምሮች ለመሥራት የሚያስችል ዐቅም መገንባት ናቸው። የፕሮግራሙን ዓላማዎች እንደሚያሳኩ የታመነባቸው ተግባራት ሁለት ሲሆኑ
የመጀመሪያው ተግባር የግብርና ምርትና ምርታማነት ለማሳደግ የባዮቴክኖሎጂን አጠቃቀም ማስፋፋት የተሰኘው አገር አቀፍ የግብርና ምርምር
የባዮቴክኖሎጂ ምርምር ለማካሄድ የሚያስችል ዐቅም እንዲኖረው የሰው ኃይሉንና አስቻይ ሁኔታዎችን ማጠናከርን ያለመ ነው። በዚህ ተግባር
ስር ሦስት ንዑስ ተግባራትና 19 ዝርዝር ሥራዎች ይገኛሉ። ሁለተኛው ተግባር ምርምር ደንበኛ ተኮር የምርምር ውጤቶችን የሚያመነጭበትንና
የሚያላምድበትን አሠራር ማጠናከር የሚሰኝ ሲሆን ዓላማውም የምርምር ሥርዓቱ ችግር ፈቺ ቴክኖሎጂዎችን ለማመንጨት፣ ለማባዛትና
ለማሰራጨት የሚያስፈልገውን የሰው ኃይልና የመሠረተ ልማት ዐቅም ማሳደግ ሲሆን በስሩ 5 ንዑስ ተግባራትና 20 ዝርዝር ሥራዎች ይገኛሉ።
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በፕሮግራም ደረጃ ያለ ሂደት

የዕቅድ አፈጻጸም ማጠቃለያ
በሁለቱም ዋና ተግባራት ስር ያሉ ስምንቱም ንዑስ ተግባራት ሁሉም በሁለተኛው
የዕ.ት.ዕ. የትራንስፎርሜሽን አጀንዳ በመጀመሪያው ዓመት የተጀመሩ ቢሆንም
አብዛኛዎቹ መጠነኛ መዘግየት የታየባቸው ሲሆን ጥቂቶቹ ከፍተኛ መዘግየት
ታይቶባቸዋል።

11%
44%
45%

በተገቢው የአፈጻጸም ደረጃ ላይ ያሉ
በጥቂቱ የዘገዩ
በጣም የዘገዩ

የትራንስፎርሜሽን አጀንዳ ተግባር 8.1 የግብርና ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ የባዮቴክኖሎጂ አጠቃቀምን ማስፋፋት
ንዑስ ተግባራት 8.1.1 ለባዮቴክኖሎጂ ምርምርና ለደህንነተ ሕይወት የሚያስፈልግ አስቻይ ፖሊሲና የቁጥጥር ሁኔታዎችን መፍጠር (አገራዊ ፖሊሲ፣
ስትራቴጂ፣ ደንብ፣ መመሪያዎች•፣ የቁጥጥር ስርዓትና የአእምሮአዊ ንብረት ባለቤትነት ሕጎች)
ንዑስ ተግባራት 8.1.2 የዕፅዋትና የእንስሳትን ምርትና ምርታማነትላማሳደግ፣ የአየር ንብረት ለዉጥን ለመቋቋምና የበካይ ገዞችን ልቀት ለመቀነስ የባዮቴክኖሎጂን ምርምር ጥቅም ላይ ማዋል
ንዑስ ተግባራት 8.1.3 በዘረመል ምህንድስና (GMO) እና ከዘርመል ምህንድስና ውጭ (Non-GMO) ዝርያዎችን ለማፍለቅ የሚያስችል የሰው ሃይልና
ተቋማዊ ዐቅምን ማጠናከር፤
የትራንስፎርሜሽን አጀንዳ ተግባር 8.2 ምርምሩ ተገልጋይ ተኮር ቴክኖሎጂዎችን እንዲያመነጭና እንዲያላምድ አሠራሩን ማጠናከር
ንዑስ ተግባራት 8.2.1ቴክሎጂዎችን ከውጭ አገር ለማስገባት፣ ከአገር ለማዉጣት፣ ለመፈተሽ፣ ለመጠቀምና አዕምሯዊ ንብረት ባለቤትነት መብት ፖሊሲ፣
ስትራቴጂና መመሪያዎችን ማውጣትና መተግበር
ንዑስ ተግባራት 8.2.2የምርምር መረጃዎች ለተመራማሪዎችና ለሌሎች ተጠቃሚዎች ተደራሽ እንዲሆኑ ለማድረግ የግብርና መረጃና እዉቀት አያያዝ
ሥርዓት መዘርጋት፤
ንዑስ ተግባራት 8.2.3 አገራዊ የምርምር ሥርዓቱ ለአየር ንብረት ለዉጥ የማይበገር ግብርናና ለሴት አርሶ አደሮች የሚሆኑ ችግር ፈቺ ቴክኖሎጂዎችን
ማፍለቅ እንዲችል ማጠናከር
ንዑስ ተግባራት 8.2.4 የግብርና ምርምር ውጤቶችን ለማጎልበት የመንግስትና የግሉ ዘርፍ አጋርነትን ማጠናከር (በአገር ዉስጥና በአለም አቀፍ ድርጅቶች
መካከል)
ንዑስ ተግባራት 8.2.5 የምርምር ስርዓቱ የእናት ዘር /የሚተከሉ ዘሮች/ ፣ የእንስሳት ዝርያዎች፣ የሜካናይዜሽን ቴክኖሎጂዎች ናሙና ወይም ማሽነሪዎችን
በስፋት እንዲያቀርብና እንዲያስተዋዉቅ የዐቅም ግንባታ ሥራዎችን ማከናወን፤

ቁልፍ የስኬት ዘርፎች
• በምርምር ሥርዓቱ አባላት መካከል ያለውን የግንኙነትና የአጋርነት መላላትን ያስከተለውን የማስተባበር ችግር እንደሚፈታ የሚጠበቀው የኢትዮጵያ
ግብርና ምርምር ካውንስል ማቋቋሚያ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር 8943 በመጋቢት ወር 2008 ዓ.ም. ጸድቋል።
• የባዮቴክኖሎጂ ምርምር መሠረት ከፍተኛ መሻሻል አሳይቷል። ከተመዘገቡት ቁልፍ ስኬቶች መካከል ስድስት የባዮቴክኖሎጂ ፍኖተ ካርታዎች
በመንግሥት መጽደቃቸውና ብሔራዊ የባዮቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት መቋቋሙ ተጠቃሾች ናቸው። በተጨማሪም የደኅንነተ ሕይወት አዋጅ
ማስፈጸሚያ ደንብና አራት መመሪያዎች ተዘጋጅተው ለሚመለከተው አጽዳቂ አካል መቅረባቸው ሌላው ተጠቃሽ ስኬት ነው። ከዚህ ሌላ
የኢ.ፌ.ዴ.ሪ. የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ከአራት ቋሚ ኮሚቴዎች የተውጣጡ ከ70 በላይ የምክር ቤቱ አባላት በባዮቴክኖሎጂ አስፈላጊነትና
በደኅንነተ ሕይወት ድንጋጌዎች ላይ ሥልጠና ተሰጥቷቸዋል።
• ከምርምር ሥራ በጡረታ ተገልለው የነበሩ ሰባት አንጋፋ ተመራማሪዎችን ወደ ሥራ በመመለስ ቅድሚያ ለተሰጣቸው ለአምስት የሰብል ዓይነቶች
የምርምር ስትራቴጂና በፌዴራልና በክልል የምርምር ተቋማት ውስጥ የሚገኙ ጀማሪ ተመራማሪዎችን ለማስልጠን የሚረዱ የሥልጠና ሞጁሎችን
እንዲያዘጋጁ ተደርጓል።
• በአገራችን ከግብርናው ዘርፍ የሚለቀቁ በካይ ጋዞችን የልቀት መጠን ለመለካት የሚረዳ ማዕቀፍ ተዘጋጅቶ ለትግበራ ዝግጁ ሆኗል።
• በቂና ከበቂ በላይ ርጥበት ላላቸው የጤፍ አብቃይ አካባቢዎች የሚሆን አንድ የጤፍ ዝርያ በደብረ ዘይት ምርምር ማዕከል ተለቋል።

ተግዳሮት ያጋጠማቸው ዘርፎች
• በአካባቢ፣ ደንና የአየር ንብረት ለውጥ ሚኒስቴር ውስጥ የባዮቴከኖሎጂ ውጤቶችን ከውጭ ለማስገባት የሚቀርቡ ማመልከቻዎችን የሚያይና ፈቃድ
የሚሰጥ የሥራ ክፍል አለመኖሩ በባዮቴክኖሎጂ ሊሠሩ የታቀዱትን የምርምር ሥራዎች እያስተጓጎለ ይገኛል።
• የደኅንነተ ሕይወት ደንብና መመሪያዎች አለመጽደቅ የባዮቴክኖሎጂ ምርቶችን ከውጭ የማስገባት ሂደትን ከማዘግየቱ ባሻገር ብሔራዊና ተቋማዊ
የደኅንነተ ሕይወት አማካሪ ኮሚቴዎች መቋቋምንም እያዘገየ ይገኛል።
• የባዮቴክኖሎጂ ውጤቶች አዕምሯዊ ሀብት ባለቤትነት መብት መመሪያ አለመኖር ከውጭ የባዮቴክኖሎጂ ምርቶችን አስገብቶ ለመጠቀም እንቅፋት
ሆኗል።
• የሆለታ ባዮቴክኖሎጂ ምርምር ማዕከል በተደጋጋሚ በሚከሰተው የኤሌክትሪክ ኃይል መቆራረጥ ምክንያት ሥራውን በአግባቡ እንዳያከናውን
እንቅፋት ሆኗል፤
• በግብርና ሳይንስ የሚመረቁ ሴት ተማሪዎች ቁጥር አናሳ መሆኑ የምርምር ሥርዓቱን የሰው ኃይል ዐቅም ለማሳደግ በተለይ የሴት ተመራማሪዎችን
ተሳትፎ ለማሳደግ የሚደረገው ጥረት ውጤታማ እንዳይሆን እንቅፋት እየሆነ ይገኛል።
• በከተሞች መስፋፋት ምክንያት የምርምር ማዕከላት የምርምር ማሳዎች ምትክ መሬት ሳይሰጣቸው እየተወሰዱ ነው፡፡

ዓመታዊ ሪፖርት
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ገበያ መር ኤክስቴንሽን
በዚህ ዘርፍ ለውጥ ማምጣት ለምን አስፈለገ?
በኢትዮጵያ አነስተኛ አርሶ አደሮች ከጠቅላላው የአገሪቱ የእርሻ መሬት አብዛኛውን እንደሚይዙ እና ከጠቅላላው አገራዊ የግብርና ምርትም ትልቅ
አስተዋፅኦ እንደሚኖራቸው ይታወቃል። ሕይወታቸውም ከእጅ ወደ አፍ በሆነ እና ገበያን ባላማከለ የግብርና አመራረት ሥርዓት ላይ የተመሠረተ
ከመሆኑም በላይ ዋነኛ የመገለጫ ባሕርያቸውም የተበጣጠሰ የመሬት ይዞታ፣ በዝናብ ላይ የተመረኮዘ ጣምራ እርሻ፣ ኋላ ቀር የአመራረት ዘይቤን
እና ዝቀተኛ የሆነ የቴክኖሎጂ አጠቃቀምን የሚከተሉ በመሆናቸው ምርትና ምርታማነታቸው አነስተኛ መሆን ነው። አርሶ አደሩን ወደ ገበያ ተኮር
የአመራረት ዘይቤ እንዳይሸጋገር እንቅፋት የሆኑ በርካታ ችግሮች ያሉ ሲሆን ከነዚህም ውስጥ ስለገበያ መር ኤክስቴንሽን አገልገሎት በቂ ግንዛቤ
ያለመኖር፣ በየደረጃው የሚገኙ ባለሙያዎች በቂ ዕውቀትና ክህሎት የሌላቸው በመሆኑና አካባቢ ተኮር ቴክኖሎጂና የገበያ መረጃ ውስንነት በዋናነት
የሚጠቀሱ ናቸው።
የገበያ መር ኤክስቴንሽን ፕሮግራም ዋነኛ የትኩረት ዓላማ ለአነስተኛ አርሶ አደሮች ገበያ መር የአመራረት ዘይቤን በማስተዋወቅ ተጠቃሚ እንዲሆኑ
ማድረግ ሲሆን የግብርና ቴክኖሎጂ ሥርጭትና ትውውቅን እውን በማድረጉ ረገድ ሊገጥሙ የሚችሉትን ችግሮች በመለየት፣ አማራጭ መፍትሔ
ሐሳቦችን በማቅረብና በመተግበር ለግብርና ቴክኖሎጂ ግኝት መሻሻልም ጉልህ ሚና ይጫወታል። ለአነስተኛ አርሶ አደሮች እና አርብቶ አደሮች
ወቅታዊ የገበያ መረጃ አገልግሎትን በመስጠት ከምርት ሽያጭ ተገቢውን ገቢ አግኝተው የበለጠ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ከፍተኛ ዕገዛ ያደርጋል። የግብርና
ኤክስቴንሽን አግልግሎት ለአርሶ አደሩ ሕይወት መሻሻል በርካታ ጠቃሜታ ቢኖረውም በብዙ የአፍሪካ አገሮች ለጉዳዩ ትኩረት በመስጠት አርሶ
አደሮቻቸውን ተጠቃሚ ለማድረግ በጎላ መልኩ ጥረት እየተደረገ አይደለም። ከዚህ አኳያ በርካታ የአፍሪካ አገሮች ለአርሶ አደሮቻቸው አስፈላጊውን
የሥልጠናና የምክር አገልግሎት አሟልተው ማቅረብ ባለመቻላቸው የኤክስቴንሽን ተጠቃሚ አርሶ አደሮች ብዛት ከ10 በመቶ የማይበልጥ እንደሆነ
አንዳንድ ዋቢ መጽሐፍት ይጠቅሳሉ። በተቃራኒው ኢትዮጵያ ለ500 አርሶ አደሮች አንድ የኤክስቴንሽን ሠራተኛ ሲኖራት በአለማችን ካሉ አገሮች ትልቁ
የኤክስቴንሽን ሥርዓት እንዳላት ይታመናል።23
በመሆኑም ጠንካራ ገበያ መር የኤክስቴንሽን አገልግሎት መዘርጋት የተለያዩ የሕብረተሰብ ክፍሎችን የልማት ፍላጎት ለማሟላት፣ ዘላቂነት ያለው የግብርና
ዕድገት ለማምጣትና ገበያ መር የአመራረት ዘይቤን እውን ለማድረግ ወሳኝ ሚና ይጫወታል።

የፕሮግራሙ ዓላማዎች
የፕሮግራሙ ዋነኛ ዓላማ ውጤታማ የሆነ የኤክስቴንሽን አገልግሎት አሰጣጥን በማሳለጥ በአርሶ አደሩ እና በሌሎች ባለድርሻ አካላት መካከል ጠንካራ
የግንኙነት ሥርዓት በመመሥረት ወደ ገበያ መር የሚደረገውን ሽግግር በማፋጠን አርሶ አደሩ በገበያ ላይ የተመሠረተ የግብርና አመራረት ዘይቤን
በመልመድ ተጠቃሚ እንዲሆን ማስቻል ነው።
የፕሮግራሙን ቁልፍ ዓላማዎች እንደሚያሳኩ የታመነባቸው ዋና ተግባራት ሁለት ሲሆኑ የመጀመሪያው ዋና ተግባር የኤክስቴንሽን አገልግሎቱን ገበያ
መር፣ በአካባቢ ተጨባጭ ሁኔታ ላይ የተመሠረተና ለተለያዩ ማኅበረሰቦች ተስማሚ እንዲሆን ማድረግ ሲሆን ትኩረቱም በየሥነ-ምህዳር ቀጠናው
ውስጥ ለሚገኙ የተለያዩ የኅብረተሰብ ክፍሎች በገበያ መር የግብርና ኤክስቴንሽን አግልግሎት አሰጣጥ ዙሪያ ያለውን የዐቅም ክፍተት ለመቅረፍ
እንዲቻል የባለሙያዎችን ዕውቀትና ክህሎት ማሻሻል ነው። በሥሩም 5 ንዑስ ተግባራትና 15 የተለያዩ ዝርዝር ሥራዎች ይገኛሉ። ሁለተኛው ዋና ተግባር
የኤክስቴንሽን አገልግሎቱ የበለጠ የተቀናጀ፣ ኃላፊነት የተሞላበትና ዘላቂነት ያለው የገንዘብ ምንጭ እንዲኖረው ማድረግ ሲሆን ትኩረቱም በተለያዩ
ባለድርሻ አካላት መካከል ጠንካራ ግንኙነት በመፍጠር የተቀናጀ፣ ተጠያቂነት ያለውና ከፋይናንስ አንፃር ዘላቂ የሆነ ገበያ መር የኤክስቴንሽን አገልግሎት
ለመስጠት ሁኔታዎችን የማመቻቸት ሥልት በመቀየስ መተግበር ነው። ይህም 4 ንዑስ ተግባራትና 16 ዝርዝር ሥራዎች አሉት።

60

በፕሮግራም ደረጃ ያለ ሂደት

የዕቅድ አፈጻጸም ማጠቃለያ
ቀደም ሲል በጥቅሉ ፕሮግራሙ ሁለት ዋና ተግባራትና ዘጠኝ ንዑስ ተግባራት
እንዳለው ተገልጿል። የመጀመሪያው ዋና ተግባር 5 ንዑስ ተግባራት ሲኖሩት
ከነዚህም ውስጥ ሁለቱ ንዑስ ተግባራት በጥቂቱ የዘገዩ፣ አንዱ በጣም የዘገየ እና
ሁለቱ ደግሞ ገና ያልተጀመሩ ናቸው። በተመሳሳይ መልኩ ሁለተኛው ዋና ተግባር
4 ንዑስ ተግባራት ሲኖሩት የአንዱ ትግበራ ተጀምሮ በመካሄድ ላይ ሲገኝ፣ የቀሪዎቹ
3 ንዑስ ተግባራት ትግበራ ገና አልተጀመረም። በመጪው የምርት ዘመን የቀሪዎቹ
ትግበራ ይጀመራል ተብሎ ይጠበቃል።

25%

75%

በተገቢው የአፈጻጸም ደረጃ ላይ ያሉ
በጥቂቱ የዘገዩ
በጣም የዘገዩ

የትራንስፎርሜሽን አጀንዳ ተግባር 9.1 የኤክስቴንሽን አገልግሎቱ ገበያ መር በኣካባቢ ተጨባጭ ሁኔታ ላይ የተመሰረተና ለተለያዩ ማህበረሰቦች ተስማሚ
አንዲሆን ማድረግ.
ንዑስ ተግባራት 9.1.1 የአየር ጠባይና የአየር ሁኔታ መረጃዎችን በተቀናጀ መልኩ ለግብርና ግብዓት (የግብርና ሚቲዎሮሎጂ) እንዲሆኑ ገበያ መርና
አካባቢተኮር ግብርናን ለማስረፅ የሚያስችሉ የተሻሻሉ ቴክኖሎጂዎችን ማስተዋወቅና ተግባራዊ ማድረግ
ንዑስ ተግባራት 9.1.2 በከተማና በገጠር ለሚኖሩ የተለያዩ የማኅበረሰብ አካላት(የአርሶ አደሩን፣ አርብቶና ከፊል አርብቶ አደሩን አንዲሁም በከተማ
በግብርና ለተሰማራውን ማኅበረሰብ) በአግሮ ኢኮሎጂ ላይ ተመስርቶ ለየአየር ንብረት ለውጥ መልስ ሊሰጥ በሚችልና ገበያ ተኮር በሆነ መልኩ የኤክስቴንሽን
ስርዓቱን ማጠናር፡
ንዑስ ተግባራት 9.1.3 በየደረጃዉ ለሚገኙ የግብርና ኤክስቴንሽን አገልግሎቱን ለማሻሻል የሰው ሃይል፣ የቁሳቁስና የተቋም ዐቅም ግንባታ ሥራን ማጠናከር።
የትራንስፎርሜሽን አጀንዳ ተግባር 9.2: የትራንስፎሜሽን አጀንዳ ተግባር 9.2፡ የኤክስቴንሽን አገልግሎቱ የበለጠ የተቀናጀ፣ ሃላፊነት የተሞላበትና ወጪ ቆጣቢ
ሊሆን የሚችልበትን መንገድ ማጠናከር
ንዑስ ተግባራት 9.2.1 በእርሻና ተፈጥሮ ሃብት ሚኒስቴርና የተለያዩ ዳይሬክቶቶችና በሌሎች የልማት አጋሮች መካከል ጠንካራ ግንኙነት መፍጠር

ቁልፍ የስኬት ዘርፎች
• ከምክክር መድረክ የተገኙት ግብዓቶችና አስተያየቶችን በማካተት ለሁለተኛው የዕ.ት.ዕ. እና ክላስተርን መሠረት በማድረግ የግብርና ኤክስቴንሽን
ስትራቴጂ ዶክመንትን በመከለስ እንዲሻሻል ተደርጓል።
• በየደረጃው የሚገኙና ጉዳዩ የሚመለከታቸው መሥሪያ ቤቶችንና ከሦስት የተለያዩ የግል ተቋማት የተውጣጡትን ባለሙያዎች በማሳተፍ በተለያየ ደረጃ
ላይ የሚገኙትን የ50 የአርሶ አደር ማሠልጠኛ ማዕከላት ዐቅም በመገንባት ወደ ሞዴልነት የማሻሻል ሥራ ተጀምሮ በመካሄድ ላይ ይገኛል።
• የልማት አካላት አማካሪ ካውንስል የአተገባበር መመሪያን የመከለስ ሥራ የተከናወነ ሲሆን፤ ዐሥረኛው የፌደራል ደረጃ አማካሪ ካውንስል ጠቅላላ
ጉባኤም በመጋቢት 2008 ለሦስት ቀናት በመቀሌ እንዲካሄድ ተደርጓል። በዚህ ጉባዔም 15 የተለያዩ ግብርና ነክ ችግሮች ተለይተው ለመጪው የምርት
ዘመን መፍትሔ እንዲፈለግላቸው ለየባለድርሻ አካላት ተላልፈዋል። ከዚህም በተጨማሪ በመንግሥትና መንግሥታዊ ባልሆኑ ድርጅቶች መካከል
የሚኖረውን የሥራ ግንኙነት ለማሳለጥ ረቂቅ የአሠራር መመሪያ ተዘጋጅቶ ለውይይት ቀርቧል።
• በተዘጋጀው የልማት አካላት አማካሪ ካውንስል የአተገባበር መመሪያ፣ በተግባቦት፣ ማመቻቸት እና ሌሎች ርዕሶች በክልል ደረጃ ለሚገኙ 29 (24 ወንድና
5 ሴት) ባለሙያዎቸ የ7 ቀን የአሰልጣኞች ሥልጠና እንዲሰጥ ተደርጓል።

ተግዳሮት ያጋጠማቸው ዘርፎች
• ለታቀዱት ዋና ተግባራትና ንዑስ ተግባራት ትግበራ የሚውል በጀት ከግብርና ዕድገት ፕሮግራም እስከ 2008 ዓ.ም. መጨረሻ ድረስ ባለመለቀቁ
የፕሮግራሙን ትግበራ አዘግይቶታል።
• የልማት ሠራተኞች የደመወዝ መሰላል የአፈጻጸም መመሪያ ለሚኒስቴር መስርያ ቤቱ ቢቀርብም ታይቶና አስፈላጊ ውሳኔ ተሰጥቶበት ሥራ ላይ ሊውል
ባለመቻሉ በፕሮግራሙ አፈጻጸም ላይ የራሱ የሆነ አሉታዊ ተፅእኖ አሳድሯል።

ዓመታዊ ሪፖርት
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የግብርና ሜካናይዜሽን
በዚህ ዘርፍ ለውጥ ማምጣት ለምን አስፈለገ?
ለአገራችን አርሶ አደሮች ዝቅተኛ የሆነ ምርትና ምርታማነት አንዱና ዋናው ምክንያት ለእርሻ ሥራ የሚያስፈልገው የኃይል ምንጭ እጥረት፣ ወይም
ይህንን ችግር ለመቅረፍ የሚያስችሉ መልካም አጋጣሚዎችን መጠቀም አለመቻል ነው። ይህም ጉልበት ቆጣቢ የሆኑ የተሻሻሉ መሣሪያዎችን መጠቀምን
እንዲሁም በእንስሳትና በሜካኒካል የስበት ኃይል የሚንቀሳቀሱ ቴክኖሎጂዎችን መጠቀምን ያካትታል። የኢትዮጵያ ግብርና በአነስተኛ አርሶ አደሮች
የሚካሄድ ከመሆኑ አንፃር በጥቅም ላይ የሚገኘው የእርሻ ትራክተሮች ብዛት በሄክታር ከሌሎች አጎራባች የምሥራቅ አፍሪካ አገራት አንፃር ሲታይ በጣም
ዝቅተኛ ደረጃ ላይ ይገኛል። የትራክተር ብዛት በ100 ካሬ ኪሎሜትር (10,000 ሄክታር) በኢትዮጵያ 2.24 ሲሆን የአጎራባች አገራት ማለትም የሱዳን፣
ኤርትራ፣ ሶማሊያ እና ኬንያ በቅደም ተከተል 9.61፤ 7.12፤ 12.06 እና 26.28 ነው።24
በሁለተኛው የዕ.ት.ዕ. ዘመን ከ80 በመቶ በላይ የምርት ማደግ አነስተኛ አርሶ አደሮች በሚያስመዘግቡት የምርት መጨመር የሚመጣ ዕድገት ይሆናል
ተብሎ ይጠበቃል። ይህንም ለማሳካት አሁን ያለው ዝቅተኛ ደረጃ የእርሻ ስበት ኃይል አጠቃቀም በተሻሻሉና አዳዲስ ጊዜንና ጉልበትን በሚቀንሱ
ተስማሚ የግብርና ሜካናይዜሽን ቴክኖሎጂዎች በስፋት በማላመድና በመተካት ተደራሽነታቸውን የማስፋት አስፈላጊነትን አጉልቶ ያሳያል።25
በተጨማሪም የተሻሻሉ እና አዳዲስ የድኅረ ምርት ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም በከፍተኛ ደረጃ እየባክነ ያለውን የግብርና ምርት በመቀነስ ተጨማሪ
ለፍጆታና ለገበያ የሚውል ተረፈ ምርት ማግኘት ያስችላል። አገራችን የግብርና ሜካናይዜሽንን በስፋት መጠቀም ካልቻለች ለውጭ ገበያ የምታቀርበውን
የግብርና ምርት በከፍተኛ ደረጃ ለመጨመር የምታደርገውን ጥረት ስኬታማ ለማድረግ ያዳግታታል።
ምንም እንኳ ሜካናይዜሽን የግብርና ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ የሚያበረክተው አስተዋፅኦ በግልፅ የታወቀ ቢሆንም በዘርፉ ያለውን
የሜካናይዜሽን አጠቃቀም ከማስፋትና ሥራ ላይ ከማዋል አንፃር ዘርፉ በበርካታ መሠረታዊ ተግዳሮች የተተበተበ ነው። ይህም በዘርፉ ባለው የምርት
ሰንሰለት ውስጥ በጣም ዝቅተኛ ደረጃ ላይ ከሚገኘውና አነስተኛ መሣሪያዎችን ለመፍጠር ከሚፍጨረጨረው የምርምርና ሥርፀት ከፍተኛ እጥረት
እስከሚታይበት የድኅረ-ሽያጭ አገልግሎት የሚዘልቅ ነው። በተጨማሪም በሁሉም የአስተዳደር እርከን የግብርና ሜካናይዜሽንን የሚቆጣጠርና የሚመራ
ተቋም አለመኖር፣ የግብርና ቴክኖሎጂዎች ጥራትና ደረጃ ሥርዓት አለመኖር፣ ደካማ የሆነ የግብርና ሜካናይዜሽን ምርምርና ልማት፣ የግል ባለሃብቶችን
ተሳትፎ ለማበረታታት የሚያስችል የማበረታቻ ማዕቀፍ አለመኖር፣ የፋይናንስ አገልግሎትና ብድር ካለመኖሩ ጋር ተዳምሮ በዘርፉ ያለው የግል
ባለሃብቶች ተሳትፎ ደካማ መሆንና በቴክኖሎጂዎች ዙሪያ ያለው የተጠቃሚዎች ግንዛቤ ዝቅተኛ ደረጃ ላይ መገኘት ተጠቃሽ ተግዳሮቶች ናቸው።
የትራንስፎርሜሽን አጀንዳው የአነስተኛ አርሶ አደሮችን ቴክኖሎጂ ተጠቃሚ ቁጥር አሁን ካለበት 3 በመቶ በሁለተኛው የዕ.ት.ዕ. መጨረሻ ወደ 54
በመቶ ለማሳደግ አቅዷል።

የፕሮግራሙ ዓላማዎች
በሁለተኛው የየዕ.ት.ዕ. ዘመን የዚህ ፕሮግራም ዋና ዓላማዎች በሁሉም ደረጃና አካባቢ ያሉ አርሶና አርብቶ አደሮችን የቴክኖሎጂ አጠቃቀም የግብርና
ሜካናይዜሽን አገልግሎት ሰጪዎችን በማስፋፋት ማሻሻልና የዋና ዋና ሰብሎችን የድኅረ-ምርት ብክነት አሁን ካለበት ከ15-25 በመቶ ወደ 5 በመቶ ዝቅ
ማድረግ ናቸው።.
ዘላቂና ለሁሉም አርሶና አርብቶ አደሮች ተደራሽ የሆነ የግብርና ሜካናይዜሽን አቅርቦትና አገልግሎት መስጫ ሞዴል መቅረፅ በሚያስችል አንድ
የትንሰፎርሜሽን አጀንዳ ተግባር ላይ በማተኮር የፕሮግራሙን ቁልፍ ዓላማዎች ማሳካት ያስችላል ተብሎ ይጠበቃል። ይህ የትራንስፎርሜሽን አጀንዳ
ተግባር ለባለአነስተኛ ይዞታ አርሶ አደሮች የግብርና ቴክኖሎጂዎችን አቅርቦት ለማሳደግ አልሞ በመሥራት ላይ የሚገኝ ተግባር ነው። ይህ ዋና ተግባር
በስሩ 5 ንዑስ ተግባራት ተለይተዋል።
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በፕሮግራም ደረጃ ያለ ሂደት

የዕቅድ አፈጻጸም ማጠቃለያ
ከላይ እንደተገለፀው በፕሮግራሙ ውስጥ ቅድሚያ የተሰጠው ተግባር
ስር የሚገኙ አምስቱም ንዑስ ተግባራት በዚህ ዓመት ትግበራቸው
ተጀምሯል። ከታቀዱት ንዑስ ተግባራት ውስጥ ሁለቱ (የግብርና
ቴክሎጂዎች ደረጃ ዝግጅት እና አዳዲስ የሜካናይዜሽን ቴክኖሎጂዎች
ሙከራ ፕሮጀክት) በጥሩ አፈጻጸም ሂደት ላይ የሚገኙ ሲሆን፣ ሁለት
ንዑስ ተግባራት ደግሞ በጥቂቱ መዘግየት ሲታይባቸው፣ አንዱ በጣም
ዘግይቷል።

20%
40%
40%

በተገቢው የአፈጻጸም ደረጃ ላይ ያሉ
በጥቂቱ የዘገዩ
በጣም የዘገዩ

የትራንስፎርሜሽን አጀንዳ ተግባር 10.1 የትንሰፎርሜሽን አጀንዳ ተግባር 10.1 ፡ ዘላቂና ለሁሉም አርሶ/አርብቶ አደሮች ተደራሽ የሆነ የግብርና ሜካናይዜሽን
አቅርቦትና አገልግሎት መስጫ ሞዴል መቅረፅ
ንዑስ ተግባራት 10.1.1 ከአካባቢ ጋር ተስማሚ የሆነ ብሔራዊ የግብርና ሜካናይዜሽን ደረጃ ማውጣት፣ ከአካባቢ ደህንነት ጋር አብሮ የሚሄድ ብሔራዊ
የቴክሎጂዎች መፈተሽና የጥራት ማረጋገጫ ማዕከል ማቋቋም፣ ከተፈጥሮ ሃብትና ከሀይል ቁጠባ ጋር በተያያዘ ማህበረሰቡን ደህንነት ማስጠበቅ
ንዑስ ተግባራት 10.1.2 ከአካባቢ ጋር ተስማሚ የሆነ እና የሴቶችን ፍላጎት የሚያሟሉ የግብርና ሜካናይዜሽን ቴክኖሎጂዎችን በተፈለገው አይነትና ጥራት
በምርመር ለማፍለቅና ለማቅረብ የተመራማሪዎችን ዐቅምና የቁሳቁስ/ መሰረተ ልማቶች አቅሞችን ማጎልበት
ንዑስ ተግባራት 10.1.3 የግብርና ሜካናይዜሽን ቴክኖሎጂዎችን ለማምረት፣ ከውጭ አገር ለማስገባት፣ ለማከፋፈልና አገልግሎት ለመስጠት የሚያስችሉ
ማበረታቻዎችና መደላድሎችን መፍጠር፤ በተለየም ከአካባቢ ጋር ተስማሚ የሆኑ ቴክሎጂዎችን ለሚያስተዋቅቁ ልዩ ድጋፍ ማድረግ
ንዑስ ተግባራት 10.1.4 በተመረጡ ጂኦግራፊያዊ ክላስተሮች ለተለያዩ ሰብሎች፣ የአርሶ አደሮች ሁኔታ፣ እንዲሁም ጠቀሜታ (የሴቶችን ጉልበት ቆጣቢ፣
ለቅድመና ድህረ ምርት አያያዝ የተመቹ ወዘተ) የሚሰጡ የተሻሻሉ የግብርና ሜካናይዜሽን ቴክሎጂዎችና የቢዝነስ ሞዴሎችን በማዘጋጀት መፈተሸና ማስተዋወቅ፤
ንዑስ ተግባራት 10.1.5 የግብርና ሜካናይዜሽን አገልግሎትንን ለማጠናከርና የቁጥጥር ማዕቀፎችን በማውጣት የግብርና ሜካናይዜሽንን በሁሉም ደረጃ
በአስተማማኝ ሁኔታ ለማስተዋወቅ፣ የሚያስችል በቂ ዐቅም ያለው የግብርና ሜካናይዜሽን ማስፋፊያኛ ተቆጣጣሪ ተቋም ማቋቋም፤

ቁልፍ የስኬት ዘርፎች
• በፕሮግራሙ በበጀት ዓመቱ በጥሩ አፈጻጸም ከተከናወኑ ዋና ዋና ተግባራት አንዱ ብሔራዊ የግብርና ሜካናይዜሽን ቴክኖሎጂዎች ደረጃ ሰነድ
ማዘጋጀት አንዱ ነበር። በዘርፉ ውስጥ ካሉት ቴክኖሎጂዎች ብዛት አንፃር በዚህ ዓመት ደረጃ የሚወጣላቸውን በመለየት በመጀመሪያው ምዕራፍ
6 ዋና ዋና የግብርና እንቅስቃሴዎች (የመሬት ዝግጅት፣ የዘር መዝሪያ፣ ሰብል ጥበቃ፣ ማጨድ፣ መውቃት እና የእንሰሳት መኖ ማዘጋጃ) ለማከናወን
በስፋት የሚያስፈልጉ 27 ዋና ዋና ቴክኖሎጂዎች ተለይተዋል። እነዚህም በግብርና ቴክኖሎጂ ደረጃ አጽዳቂ ብሔራዊ ምክር ቤት ይጸድቃሉ ተብሎ
ይጠበቃል።
• ሌላው በዓመቱ በስኬት የተከናወነው ዝርዝር ተግባር የድኅረ ምርት ቴክኖሎጂዎችንና የንግድ ሥራ ሞዴሎችን በተለይም አጨዳና ውቂያ ላይ
በማተኮር መሞከር ሲሆን ይህም በስንዴ፣ በሰሊጥና በጤፍ ሰብሎች በ6 የተለያዩ ወረዳዎች የተካሄደ ነው። ይህንን በተመለከተ ዋናው ሥራ
የቴክኖሎጂዎችን አሠራር ለአርሶ አደሮችና ለአገልግሎት ሰጪዎች ማሳየትና አቅራቢዎችንና አገልግሎት ሰጪዎችን ማገናኘት ነው። ለዚህም ሥራ
በተከናወኑ ውይይቶች 623 አርሶ አደሮች፣ 6 ቴክኖሎጂ አቅራቢዎችና 2 የምርምር ማእከላት (መልካሳና አሰላ)፣ እንዲሁም 332 የመንግስትና
መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅት ተወካዮች ከፌዴራል እስከ ወረዳ ተገኝተዋል።

ተግዳሮት ያጋጠማቸው ዘርፎች
የግብርና ሜካናይዜሽንን ተቋማዊ አደረጃጀትና የሚያስፈልገውን የሰውና ቁሳዊ ሃብት ለማጥናት ታስቦ የተጀመረው ሥራ በበጀት እጥረት ምክንያት
ተግዳሮት አጋጥሞታል።

ዓመታዊ ሪፖርት
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የገጠር ፋይናንስ አገልግሎት
በዚህ ዘርፍ ለውጥ ማምጣት ለምን አስፈለገ?
የገጠር ፋይናንስ አገልግሎት ፕሮግራም የኢትዮጵያን የግብርና ዘርፍ ገበያ ተኮር ለማድረግ ወሳኝ ሚና የሚጫወተውን የፋይናንስ አገልግሎት
ተደራሽነትን ለማሳደግ የተቀረጸ ነው። ምርታማነትን የሚያሳድጉ ግብዓቶች ለምሳሌ፥ እንደ ምርጥ ዘር፣ ማዳበሪያና ሰብል መጠበቂያ ኬሚካሎች
አጠቃቀምን ዘለቄታዊነት ከሚያረጋግጡት ግብዓቶች ዋነኛው የብድር ተደራሽነት ነው። የብድር አገልግሎት መኖሩ አርሶ አደሩ ተረፈ ምርት
አምርቶ እያደገ ላለው ለኢትዮጵያ የግብርና ኢንዱስትሪ ጥሬ እቃ እንዲያቀርብ ያስችለዋል። የፋይናንስ አገልግሎት ለኅብረት ሥራ ማኅበራትና
ለግል ባለሀብቶች ተደራሽ ሲሆን የምርት አሰባሰብንና ዕሴት የሚጨመርበትን ሂደት ያመቻቻል፤ እንዲሁም አርሶ አደሩ ከገበያ ጋር ያለውን ትስስር
ያጠነክራል።
በገጠር ፋይናንስ አገልግሎት ፕሮግራም በተደረገ ጥናት መሠረት አጠቃላይ የፋይናንስ አገልግሎት ተደራሽነት በ2006 ዓ.ም. 27 በመቶ ሲሆን ይህም
40 በመቶ ከደረሰው ከዚምባብዌ እና 42 በመቶ ከነበረው ከኬንያ እጅግ ያነሰ ነው። ይህ የፋይናንስ አገልግሎት ተደራሽነት በገጠር አካባቢዎች
ሲታይ ከ6 በመቶ እንደማይበልጥ ይገመታል። የግብዓት ብድር ውስን መሆን፣ በመደበኛ ፋይናንስ ተቋም ለመቆጠብ በቂ ማበረታቻ አለመኖር እና
ስጋት መቀነሻ መንገድ አለመመቻቸት ለዚህ ዝቅተኛ ሽፋን በምክንያትነት ይጠቀሳሉ። የገጠር ፋይናንስ አገልግሎት ፕሮግራም የብድር አገልግሎትን
ለማሳደግ የግብርና ግብዓት ኩፖን ሽያጭ ሥርዓትን በአራት ክልሎች በመተግበር የገጠር የገንዘብ ቁጠባና ብድር ኅብረት ሥራ ማኅበራትን
በማጠናከርና የጠቋሚ መድህን ዋስትና አገልግሎት በማቅረብ በሁለተኛው የዕ.ት.ዕ. ዘመን መጨረሻ ላይ የገጠር የፋይናንስ አገልግሎትን ተደራሽነት
ወደ 30 በመቶ ለማሳደግ አቅዷል።

የፕሮግራሙ ዓላማዎች
የገጠር ፋይናንስ አገልግሎት ፕሮግራም በፍላጎት ላይ የተመሠረተ የገጠር ብድር አቅርቦትን ማሳደግ፣ የግብርና ስጋትን ለመቀነስ የሚያስችሉ
ዘዴዎችን ማስተዋወቅና፣ ጠንካራና ደንበኛ ተኮር የሆኑ የገጠር የፋይናንስ ተቋማትን የመገንባት ዓላማዎችን ሰንቆ ተነስቷል። ቁልፍ የገጠር ፋይናንስ
አገልግሎት ፕሮግራም ዓላማዎች በሁለት ተግባራት ይሳካሉ። የመጀመሪያው ተግባር የአነስተኛ አርሶ አደሮችን የግብዓት ብድር ተደራሽነትን
ለማሻሻል የግብርና ግብዓት የኩፖን ሽያጭ ሥርዓትን መተግበርና ማስፋፋት ነው። ይህ ተግባር በስሩ ሦስት ንዑስ ተግባራትንና 12 ዝርዝር
ሥራዎችን ያካትታል።
ሁለተኛው ተግባር የገጠር የገንዘብ ቁጠባና ብድር የኅብረት ሥራ ማኅበራትን በማጠናከር አነስተኛ አርሶ አደሮች ለገጠር ገንዘብ ተቋሟት ያላቸውን
ቅርበት ማሻሻል ሲሆን ቁጠባን ለማሰባሰብና በቂ የብድር አቅርቦት ለገጠሩ ማኅበረሰብ እንዲኖር ለማድረግ ያለመ ነው። በስሩ አራት ንዑስ
ተግባራትን እና 17 ዝርዝር ሥራዎችን ያካትታል።

የዕቅድ አፈጻጸም ማጠቃለያ
የገጠር ፋይናንስ አገልግሎት በመጀመሪያው የዕ.ት.ዕ. ዘመን ከግ.ት.ኤ. ፕሮጀክቶች
አንዱ የነበረ ሲሆን ፕሮጀክቱ ባስመዘገበው ውጤትና ጠቀሜታው የጎላ ሆኖ
በመገኘቱ በሁለተኛው የዕ.ት.ዕ. ዘመን ወደ ፕሮግራምነት ተሸጋግሯል። ከገጠር
ፋይናንስ አገልግሎት ፕሮግራም ተግባራት ውስጥ የመጀመሪያ የሆነው የግብርና
ግብዓት ኩፖን ሽያጭ ሥርዓት መተግበርና ማስፋፋት በ2008 ዓ.ም. እየተተገበረ
የነበረ ሲሆን፣ ለሁለተኛው ተግባር ደግሞ የቅድመ ዝግጅት ሥራ እየተካሄደ ይገኛል።
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በፕሮግራም ደረጃ ያለ ሂደት

33%
67%

በተገቢው የአፈጻጸም ደረጃ ላይ ያሉ
በጥቂቱ የዘገዩ
በጣም የዘገዩ

የትራንስፎርሜሽን አጀንዳ ተግባር 11.2 በገጠር ፋይናንስ ዘርፍ ውስጠጥ ያሉ አንገብጋቢ ማነቆዎችን ለመፍታት ኢኖቬቲቭ የሙከራ ትግበራ ዎችን መቅረጽ
ና መተግበር
ንዑስ ተግባራት 11.1.1 የአነስተኛ አእሶአደሮችን የግብዓት ብድር ተደራሽነት በግብርና ግብዓት የኩፖን ሽያጭ ሥርዓትን በመተግበር እና በማስፋፋት
ማሳደግ
ንዑስ ተግባራት 11.1.2 የአርሶ አደሩን የፋይናንስ ተደራሽነት ለማሻሻል የገጠር የገንዘብ ቁጠባና ብድር የኅብረትሥራ ማኅበራትን ዐቅም ማጠናከር
ንዑስ ተግባራት 11.1.3 የግብርና ትራንስፎርሜሽንን ለማቀጣጠል ኢኖቬቲቭ የሆነ የማይክሮ ኢንሹራንስ አገልግሎት መቅረጽና መተግበር

ቁልፍ የስኬት ዘርፎች
• የግብርና ግብዓት የኩፖን ሽያጭ ሥርዓትን ለመተግበርና ለማስፋፋት፣ የአሰልጣኞች ስልጠና በአማራ ክልል ለ350 የዞንና ወረዳ ባለሙያዎች፣
በደ/ብ/ብ/ሕ/ ክልል ለ194 የዞንና ወረዳ ባለሙያዎች፣ በትግራይ ክልል ለ290 የዞንና ወረዳ ባለሙያዎች፣ በኦሮምያ ክልል ለ105 የዞንና የወረዳ
ባለሙያዎች ተሰጥቷል። በተጨማሪም የአተገባበር ስልጠና በቀበሌ ደረጃ ለ3,000 ባለሙያዎችም በአማራ፣ ለ4,340 በደ/ብ/ብ/ሕ/፣ ለ2,600
በትግራይና ለ655 በኦሮሚያ ክልሎች ተሰጥቷል።
• በአራቱ ክልሎች የግብርና ግብዓት ኩፖን ሽያጭ ሥርዓትን የተጠቀሙ አርሶ አደሮች ቁጥር እንደሚከተለው ቀርቧል።
o በአማራ ክልል 2 ሚሊዮን አርሶ አደሮች 2.6 ሚሊዮን ኩንታል ግብዓት እጅ በእጅ ሽያጭ የገዙ ሲሆን የገንዘብ መጠኑም 3.5 ቢሊዮን ብር ነው።
325,000 አርሶ አደሮች (58 በመቶ ሴቶች) 654,000 ኩንታል ግብዓት በብድር የገዙ ሲሆን የተሰጠውም የብድር መጠን 556 ሚሊዮን ብር
ነው።
o በደ/ብ/ብ/ሕ/ ክልል 87,000 አርሶ አደሮች 99,000 ኩንታል ግብዓት በእጅ በእጅ ሽያጭ የገዙ ሲሆን የገዘብ መጠኑም 129 ሚሊዮን ብር ነው።
319,000 አርሶ አደሮች 350,000 ኩንታል ግብዓት በብድር የገዙ ሲሆን የተሰጠውም ብድር 204 ሚሊዮን ብር ነው።
o በትግራይ ክልል 351,000 አርሶ አደሮች (27 በመቶ ሴቶች) 306,000 ኩንታል ግብዓት እጅ በእጅ ሽያጭ የገዙ ሲሆን የገንዘብ መጠኑም 306
ሚሊዮን ብር ነው።
o በኦሮሚያ ክልል 61,000 አርሶ አደሮች (8.5 በመቶ ሴቶች) 158,000 ኩንታል ግብዓት በእጅ በእጅ ሽያጭ የገዙ ሲሆን የገንዘብ መጠኑም 201
ሚሊዮን ብር ነው።
• 1,200 የአማራ ብድር እና ቁጠባ ተቋም ሳተላይት ጽህፈት ቤቶች በቁጠባ 948 ሚሊዮን ብር ከአርሶ አደሮች ላይ ሰብስበዋል።
• እየተተገበረ ያለው የግብርና ግብዓት የኩፖን ሽያጭ ሥርዓት ማንዋል ወጪው ከፍተኛ በመሆኑና ቀልጣፋ ያልሆነና፣ የመረጃ ጥራቱ አስተማማኝ
ባለመሆኑ ሥርዓቱ ወደ ኤሌክትሮኒክ የመረጃ ሥርዓት (ኢ-ኩፖን) እየተቀየረ ነው። የኢ-ኩፖን የሙከራ ትግበራ በአማራ፣ በትግራይና በደ/ብ/ብ/ሕ/
ክልሎች በመካሄድ ላይ ይገኛል። በዚህም፤
o በአማራ፣ ትግራይና ደ/ብ/ብ/ሕ/ ክልሎች 150 ኃላፊዎች፣ 450 የማይክሮፋይናንስ ተቋም፣ የቁጠባና ብድር ማኅበራት እና የኅብረት ሥራ
ማኅበራት የሰለጠኑ ሲሆን 170 የተንቀሳቃሽ ስልኮችና 110,000 ኤን.ኤፍ.ሲ. (Near Field Communication) መለያዎች ተሰራጭተዋል።
o በአማራ ክልል በኢ-ኩፖን የሙከራ ትግበራ 150 ሚሊዮን ብር ዋጋ ያላቸው ብዛታቸው 35,000 የሆነ የግብዓት ሽያጭ ክንውኖች ተፈጽመዋል።
o በትግራይ ክልል የኢ-ኩፖን የሙከራ ትግበራ 25 ሚሊዮን ብር ዋጋ ያላቸው ብዛታቸው 17,000 የሆነ የግብዓት ሽያጭ ክንውኖች ተፈጽመዋል።
o በደ/ብ/ብ/ሕ/ ክልል የኢ-ኩፖን የሙከራ ትግበራ በሁለት ወረዳዎች በቅርብ ይጀመራል።

ተግዳሮት ያጋጠማቸው ዘርፎች
• የፋይናንስ ተቋማት የግብዓት ብድር አመላለስ ከፍተኛ ደረጃ የደረሰ ቢሆንም የክልል መንግስታት የግብዓት ብድር ለአርሶ አደሩ እንዲሰጥ
ማበረታታት ገና አልጀመሩም።
• የክልል ቴክኒካል ኮሚቴ አባላት መደበኛ የሥራ ኃላፊነት ስላለባቸው በግብዓት ኩፖን ሽያጭ ሥርዓት ትግበራው ላይ በታቀደው መጠን የቅርብ
ክትትል ማድረግ አልተቻለም።
• የኢ-ኩፖን ትግበራን ለማስፋት ከፍተኛ የሆነ መዋዕለ ንዋይ የሚጠይቅ በመሆኑ ከልማት አጋሮችም ሆነ ከክልል መንግስታት ፋይናንስ ማግኘት
አልተቻለም።

ዓመታዊ ሪፖርት
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ዐምድ II፡ ዘላቂ እና ሁሉን
አቀፍ የግብርና ዕድገት
በመጀመሪያው የዕ.ት.ዕ. የግብርና ትራንስፎርሜሽን አጀንዳው ለተመረጡ የግብርና ውጤቶች የተፋጠነ የምርት እና የምርታማነት ዕድገት እና የገበያ ትስስር
ልማት ላይ ትኩረት በማድረግ ከፍተኛ ውጤት አስገኝቷል። ነገር ግን እነዚህን ስኬቶች ማስቀጠል እና በዘርፉ የበለጠ መሠረታዊ ወደ ሆነ ለውጥ መምራት
ለአሳታፊነት እና ለአካባቢ ዘላቂነት ጉዳዮች ትኩረት መስጠት ይጠይቃል።
ኢትዮጵያ ምርት እና ምርታማነትን መጨመር እንድትቀጥል እና አነስተኛ ይዞታ ያላቸውን አርሶ አደሮች አቅጣጫ ወደ ኮሜርሻል ግብርና እንድታዞር
የተፈጥሮ ሀብት መሠረቱ የግብርና እንቅስቃሴን ዘላቂ ማድረግና ዕድገትን መደገፍ መቻል ይኖርበታል። ስለዚህ አርሶ አደሮች አሁን የሚጠቀሙትን
የተፈጥሮ ሀብትን የሚያሟጥጥ የግብርና ዘዴ ወደ ጎን አድርገው የተፈጥሮ ሀብቶችን በሚጠብቁ እና የአየር ንብረት ለውጥን በሚቋቋሙ ወይም
በሚያለዝቡ የግብርና ዘዴዎች መተካት አለባቸው። በቂ ትኩረት ላላገኙ የማኅበረሰብ ክፍሎች፤ ማለትም ለሴቶች፣ ለወጣቶች፣ ለአርብቶ አደሮች እና
አነስተኛ ገቢ ላላቸው ወይም የምግብ ዋስትናቸው ላልተረጋገጠ የማኅበረሰብ ክፍሎች ልዩ ትኩረት መስጠትም ግድ ይላል።
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በፕሮግራም ደረጃ ያለ ሂደት

በግብርና የገበያ ትስስር ውስጥ የሚገኙ ሁሉም ተዋናዮች የአየር ንብረት ለውጥን እንዲቋቋሙ እና እንዲያለዝቡ ለመርዳት ምርትን የማሳደግ እና
የግብርና ኮሜርሻላይዜሽንን የማስፋፋት ሥራዎች የተፈጥሮ ሀብቶችን ከሚጠብቁ እና ከሚያሳድጉ ዘዴዎች ጋር አብረው መካሄድ አለባቸው። ይህንን
ዓላማ ለማሳካት በዚህ ዐምድ ውስጥ የሚገኙት ፕሮግራሞች፡ የሚያተኩሩት አነስተኛ ይዞታ ያላቸው አርሶ አደሮች መሬት፣ ውኃ፣ ዕጽዋት እና የእንስሳት
ሀብቶችን ወደሚንከባከቡ ዘዴዎች ፊታቸውን እንዲያዞሩ ማድረግ ላይ ነው። በተጨማሪም ቁጥራቸው ከፍ በሚል የሕዝብ እና እንደ ተገቢነቱም የግል
ኢንቬስትመንት በሆኑ የውኃ ምንጭ ልማቶች ላይ ተመርኩዞ በዝናብ ከሚለማ የግብርና ዘዴ ወደ በመስኖ የሚለማ የግብርና ዘዴ መቀየር እና የአየር
ንብረት ለውጥን የሚቋቋሙ እና የሚያለዝቡ የግብርና ዘዴዎችን ማስፋፋት ናቸው። ጎን ለጎን የሚሄዱ ፕሮግራሞች በቂ ትኩረት ያላገኙ የማኅበረሰብ
ክፍሎችን በግብርና አገልግሎቶች ለመድረስ ለነሱ ታልመው የተዘጋጁ መፍትሔዎችን ማጎልበት ላይ ያተኩራሉ። የግብርና አገልግሎቶቹ የነዚህን
ማኅበረሰቦች የመወሰን ዓቅማቸውን ለማጎልበት የሚያልሙ፣ የምግብ ዋስትናቸውን ለማረጋገጥ የሚረዱ እና ገቢ የማግኘት ዓቅማቸውን የሚያሳድጉ
ናቸው።
በሁለተኛው የዕ.ት.ዕ. ትራንስፎርሜሽን አጀንዳ ውስጥ የሚገኘው ይህ ዐምድ ዘጠኝ የፕሮግራም ክፍሎች አሉት።
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

መስኖ እና ማጠንፈፍ
የተፋሰስ እና ጥምር ደን ልማት
የገጠር መሬት አጠቃቀም እና አስተዳደር
የአፈር ጤንነት እና ለምነት
የአየር ንብረት ለውጥን መቋቋም፣ መላመድ እና መቀነስ
ሥርዓተ ጾታ
ሥነ-ምግብ
ብዝሃ ሕይወት
የተለየ ትኩረት ለሚሹ የማኅበረሰብ ክፍሎች የኑሮ ማሻሻያ ድጋፍ

የመስኖ እና ማጠንፈፍ እና የአፈር ጤና እና ለምነት ፕሮግራም ክፍሎች ለሁለተኛው የዕ.ት.ዕ. ተግባራት እና ንዑስ ተግባራት ጉልህ መዳረሻዎች ቀርፀው
ባለፈው አመት ትግበራ ጀምረዋል። እንደ የተፋሰስ እና ጥምር ደን ልማት እና የመሬት አጠቃቀም፣ ዕቅድ እና አስተዳደር ያሉ ለሁለተኛው የዕ.ት.ዕ.
አዲስ የሆኑት ፕሮግራሞች የትኩረት ክፍሎችን የለዩ ሲሆን በ2009 ዓ.ም. ትግበራ እንደሚጀምሩ ይጠበቃል። የብዝሃ ሕይወት ፕሮግራም በአሁኑ
ወቅት ማነቆዎችን እና ሊሠራባቸው የሚገቡ ክፍሎችን ለመለየት ጥናት እያካሄደ ነው። በስተመጨረሻ ይህ ዐምድ ሥራቸው በሁሉም ፕሮግራሞች
እንዲተገበሩ የተካተቱ ልዩ የፕሮግራም ክፍሎችን ይዟል። እነዚህም የአየር ንብረት ለውጥን መቋቋምና ማለዘብ እና ሥርዓተ ጾታ (ለነዚህ ዝርዝር ሥራዎች
የተቀረጹላቸው ሲሆን ትግበራም በመካሄድ ላይ ነው) እና ሥነ-ምግብ እና የታለመ የገቢ ምንጭ ድጋፍ (የሥራ ክፍሉ በመቀረፅ ላይ ያለ ነው) ናቸው።
በዚህ ዐምድ ስር በ2008 ዓ.ም. የነበረው የሥራ አፈጻጸም እንደሚያሳየው ወደ ሥራ ከገቡ 15 ንዑስ ተግባራት ውስጥ 66.7 በመቶዎቹ በተገቢው የአፈጻጸም
ደረጃ ላይ የነበሩ ሲሆን፣ 33.3 በመቶዎቹ በጥቂቱ የዘገዩ ነበሩ።

ንዑስ ተግባራት

የተግባራት ቁጥር

የንዑስ ተግባራት
ቁጥር

በ2008
የተጀመሩ

በተገቢው
የአፈጻጸም ደረጃ
ላይ ያሉ

በጥቂቱ የዘገዩ

በጣም የዘገዩ

መስኖና ማጠንፈፍ

2

11

7

2

5

0

የአፈር ጤንነት እና ለምነት

2

9

8

8

0

0

ድምር

4

20

15

10

5

0

75%

67%

33%

0%

ፕሮግራም

ከድምሩ መቶኛ
የተፋሰስ እና ጥምር ደን ልማት

2

8

0

አዳዲስ ፕሮግራሞች

የገጠር መሬት አጠቃቀም እና አስተዳደር

2

7

0

አዳዲስ ፕሮግራሞች

የአየር ንብረት ለውጥን መቋቋም፤ መላመድና መቀነስ

ሌላ ፕሮግራም ውስጥ የተካተቱ ተግባራት

ሥርዓተ ዖታ

ሌላ ፕሮግራም ውስጥ የተካተቱ ተግባራት

ሥነ-ምግብ

ሌላ ፕሮግራም ውስጥ የተካተቱ ተግባራት

ብዝሃ ሕይወት

ሌላ ፕሮግራም ውስጥ የተካተቱ ተግባራት

የተለየ ትኩረት ለሚሹ የማኅበረሰብ ክፍሎች የኑሮ
ማሻሻያ ድጋፍ

ሌላ ፕሮግራም ውስጥ የተካተቱ ተግባራት

ዓመታዊ ሪፖርት
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መስኖ እና ማጠንፈፍ
በዚህ ዘርፍ ለውጥ ማምጣት ለምን አስፈለገ?
በግብርናው ዘርፍ ለሰብል ሆነ ለእንስሳት ልማት ውኃ ወሳኝ ግብዓት መሆኑ ይታወቃል። የመስኖ ልማትም በየጊዜው ተለዋዋጭ በሆነው የአየር
ሁኔታ አማካኝነት እየተከሰተ ያለውን የዝናብ ሥርጭት መዛባትና አርሶ አደሩን ከዝናብ ውኃ ጥገኝነት በማላቀቅ አስተማማኝ ምርት እንዲያመርት
ይረዳል። ኢትዮጵያ ከፍተኛ የውኃ ሀብት ያላት አገር ስትሆን ዓመቱን ሙሉ የሚፈሱ 12 ዋና ዋና ተፋሰሶች፣ 122 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር የገጸምድር የጎርፍ ውኃ፣ 750,000 ሄክታር ስፋት የሚሸፍኑ 11 ሐይቆች ቢኖሯትም ከነዚህ ውስጥ ለመስኖ እርሻ ልማት የዋለው እጅግ በጣም ጥቂቱ ብቻ
ነው።26 ለምርትና ምርታማነት ማደግ የመስኖ እርሻ መስፋፋት አስፈላጊነት በኢትዮጵያ መንግሥት የልማት ስትራቴጂ ሰነዶች ላይ ትኩረት ሲሰጠው
ቆይቷል። በተጨማሪም የመስኖ ልማት በአነስተኛ ይዞታ ላይ የተመሠረተውን እርሻ ወደ ገበያ ተኮር ግብርና ለማሳደግ ለግብርና መር ኢንዱስትሪ
መስፋፋት ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው።
ሆኖም የመስኖ ልማት በተፈጥሮ ሀብት ምንጭ ላይ ከፍተኛ አሉታዊ ተጽዕኖ ስለሚኖረው በጥንቃቄና ዘለቄታ ያለውን ስልት ማለትም ለመስኖ
የሚወሰደውን የውኃ መጠን ሊተካ የሚችል ሥርዓት መዘርጋትን፣ የመስኖ ውኃ አሰጣጥ በተክሎች (አዝርዕት፣ የመኖ ዕጽዋት፣ ቋሚ ተክሎች) የውኃ
ፍላጎት ላይ የተመሠረተ መሆኑን ማረጋገጥና ትርፍ ውኃንም በአግባቡ ማጠንፈፍ አስፈላጊ ይሆናል።
የመጀመሪያው የዕ.ት.ዕ. ሪፖርት እንደሚያሳየው በጠቅላላው በመታረስ ላይ ከሚገኘው 15 ሚሊዮን ሄክታር ውስጥ በመስኖ በመልማት ላይ
የሚገኘው 2.4 ሚሊዮን ሄክታር ብቻ ሲሆን ይህም ከመጀመሪያው የዕ.ት.ዕ. በፊት ሲለማ ከነበረው 885,000 ሄክታር መሬት ተነስቶ እያደገ የመጣ
ነው።27 በሁለተኛው የዕ.ት.ዕ. ዘመን መጨረሻ ይህን ቁጥር ወደ 4 ሚሊዮን ሄክታር ለማሳደግ ታቅዷል። ግብርናን ከዝናብ ጥገኝነት በማላቀቅ አገሪቱ
ያላትን የመስኖ ልማት ዐቅም በመጠቀም የግብርናውን ሴክተር ለማዘመንና ከእያንዳንዷ ጠብታ ውኃና ከእያንዳንዷ ስንዝር መሬት የሚገኘውን
የምርትና ምርታማነት መጠን ለማሳደግ መንግሥት ለመስኖና ትርፍ ውኃ ማጠንፈፍ ተግባራት ግምቱ ቀላል የማይባል በጀት መድቧል።
ንዑስ ዘርፉን ለማሳደግ የታለመውን የተለጠጠ ግብ ለማሳካት በሚደረገው ትንቅንቅ ከሚታዩ ጉልህ ሥርዓት ነክ ችግሮች ውስጥ የመስኖ ልማትን
በዘላቂነት ለማካሄድ የሀብት ሥርጭትን ከፍላጎት ጋር አጣጥሞ የማዳረስ ዐቅም ማነስ አንደኛው ነው። በተጨማሪም በንዑስ ዘርፉ ለውሳኔ የሚረዳ
ሰፊ መሠረት ያለው የመስኖና የትርፍ ውኃ ማጠንፈፍ መረጃ አስተዳደር ሥርዓት ያለመኖር እና ለሥራው ጥናት፣ ዲዛይን፣ ግንባታ፣ ቁጥጥርና
ኮንትራት አስተዳደር የወጡ አገር አቀፍ ደረጃዎችና ድንጋጌዎች ተሟልተው ያለመቀረጽ ሌሎች ተግዳሮቶች ናቸው። እነዚህንም ለማስፈጸም
የተቀመጡት አካላት በውኃ የመጠቀም መብትን ለማስከበርና ለማስተዳደር ጥንካሬ የሚጎድላቸው መሆኑ ዋነኛው ምክንያት ሲሆን፣ ለመስኖና
ትርፍ ውኃ ማጠንፈፍ ልማት ጠንካራ የአቅርቦት ሰንሰለትና ደጋፊ አገልግሎት ያለመኖር፣ በተለይም በአግባቡ የተለዩ፣ በአገር ውስጥ ተፈትሸው
ውጤታማነታቸው የተረጋገጠ፣ የአካባቢን ደኅንነትና የሴቶችን ተጠቃሚነት ያረጋገጡ ቴክኖሎጂዎች በብዛት ያለመኖር ናቸው። እነዚህን ችግሮች
ለመፍታት የተለየ ትኩረት መስጠትን፣ ውጤት አምጪ ክንውኖችን የተሳኩ ለማድረግ በንዑስ ሴክተሩ ውስጥም ሆነ ከንዑስ ሴክተሩ ውጪ
ማስተባበር፣ በአፈጻጸም ወቅት ለሚያጋጥሙ ችግሮች ወቅታዊና ቅጽበታዊ መፍትሔዎችን ማቅረብና የመረጃ ልውውጥና የአፈጻጸም ክትትል
ማድረግ አስፈላጊ ናቸው።

የፕሮግራሙ ዓላማዎች
የፕሮግራሙ ዓላማ ለመስኖ የሚሆን ውኃ ተደራሽነትን ማረጋገጥ፣ ዘላቂና የጾታ እኩልነትን ያረጋገጠ የመስኖ ልማት እንዲስፋፋ ማስተዋወቅ፣ የውኃ
አጠቃቀም ስልትን በከፍተኛ ደረጃ በማሳደግ በሁለተኛው የየዕ.ት.ዕ. ዘመን በመስኖ የሚለማውን የአገሪቱን መሬት ማሳደግ ነው። በዚህ ፕሮግራም
ውስጥ የተነደፉ ቁልፍ ዓላማዎች በሁለት የተለዩ ተግባራት ላይ በማጠንጠን ተግባራዊ ይሆናሉ ተብሎ ይታሰባል። የመጀመሪያው ተግባር የመስኖ
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ውኃን ዕምቅ ሀብት መለየትና ዘላቂ የሆነ የመስኖ ልማትን ለማስፋፋት ቀዳሚ አጀንዳ ማድረግ’ ሲሆን ይህ ተግባር የአገራችንን የመስኖ ውኃ ዕምቅ
ሀብት መለየትና ዘላቂና ፍትሀዊ የሆነ የመስኖ ልማትና ጥንፋፊ ውኃ ማስወገድን ቀዳሚ አጀንዳ በማድረግ ማስተዋወቅን ያለመ ነው። ይህ ተግባር
5 ንዑስ ተግባራትና 22 ዝርዝር ተግባራት አሉት። ሁለተኛው ተግባር ደግሞ የአርሶ አደሮችን የመስኖ ልማት የማሳደግ ዐቅም ለማጠናከር የመስኖና
ጥንፋፊ ውኃ ማስወገጃ አገልግሎቶችን ማጠናከርና ለተያያዥ ቴክኖሎጂዎችም የተጠናከረ የአቅርቦት ሰንሰለት መዘርጋት፣ ለመስኖ ልማትና ጥንፋፊ
ውኃ ማስወገጃ የሚረዱ ቴክኖሎጂዎችና ሌሎች ግብዓቶች የተጠናከረ የአቅርቦት ሰንሰለት መዘርጋት፣ አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን የማላመድ ችሎታን
ማዳበርና በመጨረሻም ዘላቂ የሆነ ምርትና ምርታማነትን ማስገኘት የሚያስችል ሥርዓት እንዲኖር ያለመ ነው። ይህም 6 ንዑስ ተግባራትና 28
ዝርዝር ተግባራትን ያቀፈ ነው።

የዕቅድ አፈጻጸም ማጠቃለያ
የመስኖና ጥንፋፊ ውኃ ማስወገጃ ፕሮግራም ሁለት ተግባራትና
አሥራ አንድ ንዑስ ተግባራት ያሉት ሲሆን ከነዚህ ውስጥ በ2008
ዓ.ም. በስድስቱ ወደ ሥራ ተገብቷል። ከስድስቱ ውስጥም ሁለቱ ወደ
መስመር ውስጥ የገቡ ሲሆን የአራቱ ግን ተጓትቷል።

29%
በተገቢው የአፈጻጸም ደረጃ ላይ ያሉ
71%

በጥቂቱ የዘገዩ
በጣም የዘገዩ

የትራንስፎርሜሽን አጀንዳ ተግባር 12.1 የውሃ ሀብት ዐቅምን መለየትና ዘላቂ የመስኖ ልማትን ማስፋፋት
ንዑስ ተግባራት 12.1.1 የውሃ አመራጮችንና ለመስኖ ያላቸውን ዐቅም መለየት
ንዑስ ተግባራት 12.1.2 ብሔራዊ የመስኖና ተፋሰስ መረጃ አስተዳደር ሥርዓትን ከአጠቃላይ የመረጃ ሥርዓት አስተዳዳር ጋር በማስተሳሰር ማዘጋጀት
ንዑስ ተግባራት 12.1.4 አዲስ አጠቃላይ የመስኖና ተፋሰስ አውታሮችን ጥናት፣ ቀረፃና ግንባታዎችን የአሠራር መመሪያን ተፈፃሚነት፣ደረጃ የማውጣት፣
ተገቢ የሆነ የማኅበረሰብና የአከባቢ አጠባበቅ፣ የጥራት ቁጥጥር ስልትና የሥራ ኮንትራት አስተዳደርን ባካተቱ መልኩ ማዘጋጀት
ንዑስ ተግባራት 12.1.5 ለዘላቂ የመስኖ፣ አውታሮች ጥገና፣ ለፍትሃዊ ተጠቃሚነትና የሴቶች የላቀ ተሳትፎ የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበራትን
ማቋቋም/ ማጠናከር
የትራንስፎርሜሽን አጀንዳ ተግባር 12.2 የአ/አደሩን የመስኖ እርሻን የማስፋት ዐቅምን ለማሳደግ የመስኖና ውሃ ማጠንፈፍ ልማት አገልግሎቶችንና ተያያዥነት
ያላቸውን ቴክኖሎጂዎች የአቅርቦት መስመሮችን ማጠናከር
ንዑስ ተግባራት 12.2.3 የመስኖ አቅርቦት ሰንሰለት አገልግሎቶችን ነባሮቹን ማጠናከርና አዳዲስ ማስፋፋት
ንዑስ ተግባራት 12.2.5 ለመስኖ ውሃ አስተደዳር ለአከባቢና ለሴቶች ተስማሚ የሆኑ ቴክኖሎጂዎችን ግኝቶችን ማስፋፋት
ንዑስ ተግባራት 12.2.6 ዘላቂ የቤተሰብ አቀፍ መስኖ የዕሴት ሰንሰለት ሥራዎችን መተግበር

ቁልፍ የስኬት ዘርፎች
• ባሳለፍነው ዓመት በ136 የደ/ብ/ብ/ሕ ክልል እና የኦሮሚያ ወረዳዎች ውስጥ የቅርብ ጥልቀት የውኃ ሀብትን በመለየት ካርታ ላይ ለማመልከት
የሚረዱ ዘዴዎች በአጥጋቢ ሁኔታ ተፈትሸው ውጤታቸውም ታውቋል። በራዳር ላይ የተመሠረተውና ዋቴክስ የሚባለው ቴክኖሎጂ (በመጀመሪያው
ዓመት ውስን የውጤታማነት ደረጃ ቢያሳይም) በቀጣይ ግን ተጨማሪ መረጃ በማካተትና የትንተና ደረጃውን በማሳደግ ውጤቱን ከፍ
ለማድረግ ተችሏል። በሌላ በኩል አኳቴስት በተባለ የቼክ ሪፐብሊክ ኩባንያ አማካይነት በተደረገ ጥናት ከ80 በመቶ በላይ የውጤታማነት ደረጃ
ማግኘት ተችሏል። በዚህ ውጤት ላይም ተመሥርቶ የቅርብ ጥልቀት የውኃ ጉድጓድ ሀብትን በአገር አቀፍ ደረጃ በሪሞት ሴንሲንግ ቴክኖሎጂና
በሃይድሮጂኦሎጂ ዘዴዎች በመጠቀም ካርታ ላይ ለማመልከት የማስፋት ስትራቴጂው በመዘጋጀት ላይ ነው።
• የቅርብ ጥልቀት ጉድጓድ ውኃን ለይቶ ካርታ ላይ የማመልከትን ጥረት ለማጠናከር የተለያዩ የጉድጓድ ውኃ አስተዳደርና ውሳኔ ደጋፊ መሣሪያዎች
ተለይተዋል፤ የጉድጉድ ውኃን አመላካች ቴክኖሎጂና ተያያዥ ቁሳቁሶችም ወደ አገር ውስጥ ገብተው በነዚህም ላይ ለወረዳ የመስኖ ልማት
ባለሙያዎች በቤተሰብ መስኖና የመስኖ ውኃ አጠቃቀም ሥልጠና ተሰጥቶ በሚቆፈሩ ጉድጓዶች መካከል ሊኖር ስለሚገባው ርቀት ግልጽ አቋም
በመያዝ የጉድጓድ ቁፋሮ ሥራ ተጀምሯል። ከዚህ ጋር በተያያዘም በተመረጡ ወረዳዎች የውኃ ጉድጓድ ቆፋሪ ቡድኖችን በማደራጀት ለሁለት ወራት
ያህል በተሻሻለ አቆፋፈር ሥልጠና ከተሰጣቸው በኋላ የምስክር ወረቀት የተሰጣቸው ሲሆን በተሰጣቸው የቢዝነስ ሥልጠና አማካይነትም የሥራ
ፈቃድ አውጥተው ሥራውን ወደ ሌሎች ቀበሌዎች እንዲያስፋፉ ድጋፍ ተደርጎላቸዋል።
• ከዚህ በተጨማሪ ከአማራ፣ ከደ/ብ/ብ/ሕ ፣ ከኦሮሚያና ከትግራይ ክልሎች በተመረጡ 21 ወረዳዎች ውስጥ ዘላቂነት ያለው የቤተሰብ መስኖ የዕሴት
ሰንሰለትን የሚያረጋግጡ ተግባራት ተከናውነዋል። ከዚህ አኳያ ባለፈው ዓመት 90,517 አነስተኛ ይዞታ ያላቸው አርሶ አደሮች 70,414 ሄክታር
መሬት ላይ በመስኖ በማልማት 1,012,329.2 ሜትሪክ ቶን ከፍተኛ ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ያላቸውን ሰብሎች ማምረት ችለዋል። ከዚህ በተጨማሪም
ከ900 በላይ የሚሆኑ በሰው ኃይል የሚሠሩ የውኃ መሳቢያ ፓምፖች ተሠርተው ለአርሶ አደሮች የተሠራጩ ሲሆን 554 በሞተር ኃይል የሚሠሩ
ፓምፖች ስልጠና በተሰጣቸው ቴክኒሽያኖች ጥገና ተደርጎላቸዋል።

ተግዳሮት ያጋጠማቸው ዘርፎች
የትራንስፎርሜሽን አጀንዳ ተግባራትን ለማስተባበር የአስፈጻሚ አካላት የዐቅም ውስንነት መኖር፣ የመፈጸም ዐቅም ማነስ፣ ቅድሚያ የሚሰጣቸውን
ተግባራት መለየት ያለመቻል፣ የትኩረት ማነስና የሀብት አመዳደብ ችግር ዋና ዋናዎቹ ናቸው።

ዓመታዊ ሪፖርት
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የተፋሰስ እና ጥምር ደን ልማት
በዚህ ዘርፍ ለውጥ ማምጣት ለምን አስፈለገ?
የተፈጥሮ ሀብት መሠረት መሸርሸር ለአገራችን የግብርና ልማት ዋነኛ ስጋት ነው። የአካባቢ አያያዝና ጥበቃ ደግሞ በአንፃሩ ለሁሉም የግብርና ልማት
ጥረቶችና ሥር ነቀል ለውጦች ማጎልበቻ ነው። ከነዚህ ጥረቶች ውስጥም አንደኛው የተፋሰስ ልማት ሲሆን ዋና ትኩረቱም በአፈር፣ በውኃና በብዝሃ
ሕይወት ጥበቃ ላይ ሲሆን ከዚህ በተጨማሪም አካባቢ መልሶ ማገገም እንዲችል ከሰውና እንስሳት ንክኪ የተከለለ እንዲሆን ማድረግን ያካትታል።
ይህ ስልት ዘለቄታ ያላቸውን ለአካባቢ ተስማሚ የሆኑ የግብርና አመራረት ዘይቤን በማስፋፋት እና ኅብረተሰቡን ካገገመው መሬት ተጠቃሚ
በማድረግ፣ የጥምር ደን ልማትን በመጠቀም የአፈር ለምነትን ማሻሻል እና በኮረብታማና ገደላማ ቦታዎች ሰብል ማምረት ለማስቀረት ያልማል።
በኢትዮጵያ ውስጥ የተፋሰስ ልማት ሥራ በግብርና ኤክስቴንሽን ባለሙያዎች አማካኝነት በሚሰጥ ድጋፍ ሲሆን የገጠሩን ኅብረተሰብ በማነቃቃትና
በማሳተፍ የሚከናወን ተግባር ነው። ይህም ጥረት አጥጋቢ ፍሬ አፍርቶ በአብዛኛው የአገሪቱ ክፍል የተፈጥሮ ሀብት ምንጩ ላቅ ያለ የግብርና
ልማት እንቅስቃሴን ሊደግፍ ችሏል። በዚህም ምክንያት ባለፉት ዓመታት 20 ሚሊዮን ሄክታር የሚደርስ መሬት በፊዚካላዊና ሥነ-ሕይወታዊ ጥበቃ
የተደረገለት ሲሆን 11.7 ሚሊዮን ሄክታር መሬት ደግሞ እንዲያገግም ለማድረግ ከሰውና ከእንስሳት ንክኪ የመከለል ሥራ ተሠርቷል።28
ይሁን እንጂ የተፋሰስ ልማት ሲወጠን አማራጭ የገቢ ምንጭን ከመፍጠርም ሆነ የአካባቢው የኢኮኖሚ ማጎልበቻ አካል እንዲሆን ታስቦ የታቀደ
አይደለም። ከተፈጥሮ ሀብት ማገገሚያ ጥረቶችም የሚገኝ ገቢ ጎልቶ የሚታወቅበት ሁኔታ የለም። በመሆኑም የአካባቢውን አራሽ ማኅበረሰብም ሆነ
የግሉን ዘርፍ ወደ ተፋሰስ ልማት ለመሳብ የሚያበቃ አትጊ የሆነ ሥርዓት ባለመኖሩ ከኢንቨስትመንት የሚገኘው ገቢ ሊያስገኝ ከሚችለው ትርፍ
እጅግ በጣም ያነሰ ነው። የተፋሰስ ልማትና የጥምር ደን ልማት የትኩረት አቅጣጫ ፍትሃዊ የሆነ ተጠቃሚነትን ማረጋገጥ የሚችል የገቢ ማስገኛ
ዕድሎችን መፍጠር የሚችል የተቀናጀ ሥርዓት ማራመድ ነው።

የፕሮግራሙ ዓላማዎች
የፕሮግራሙ ዓላማዎች ተፋሰስ ማገገም እንዲችል ወደ ዘርፉ ኢንቨስትመንትን በመሳብና ጥምር ደንና ግብርና ልማትን በማቀናጀት ዘለቄታ ያለው
የተፋሰስ ልማትን በማምጣትና የገቢ ምንጮችን በማስፋት፤ ከዚህም የሚገኘውን ጥቅም ፍትሃዊና አሳማኝ የሆነ የድርሻ ክፍፍል መደረጉን ማረጋገጥ
የሚያስችል እንዲሆን ማድረግ ነው። በዚህ ንዑስ ዘርፍ ሁለት ተግባራት ተለይተዋል፡- በተፋሰስ ልማትና በጥምር ደን ልማት ዘርፎች የሚውለው
ኢንቨስትመንት ከተጠናከረ ግብርና ልማትና የገቢ ማስገኛ ዕድሎች ጋር በመናበብ ለአካባቢያዊ የኢኮኖሚ ዕድገትና ለቤተሰብ ገቢ ማደግ አስተዋጽኦ
ከማድረግ አልፎ ለተፈጥሮ ሀብት ጥበቃና ዕድሳት ዋስትና መሆኑን ማረጋገጥ ነው። ሁለተኛው ተግባር ደግሞ ለተፋሰስና ለጥምር ደን ልማት
የተጠናከረ ማዕቀፍ ማዘጋጀት ሲሆን፣ እነዚህ ሁለት ተግባራት በሥራቸው ስምንት ንዑስ ተግባራትን በማቀፍ ተደራጅተዋል።

የዕቅድ አፈጻጸም ማጠቃለያ
እነዚህ ተግባራትና ንዑስ ተግባራት በሁለተኛው የዕ.ት.ዕ. ለሥር ነቀል ለውጡ አዲስ እንደመሆናቸው ለፖሊሲ አውጪዎች ከመቅረባቸውና
ከመጽደቃቸው በፊት የተጠናከረ ውይይትና ምክክር ማድረግ ይጠይቃል። ተግባራቱን ለማሳካትም አስፈላጊ ክንውኖችን የመለየቱ ሥራ ወደ 2009
ዓ.ም. ሁለተኛ ሩብ ዓመት እንዲዛወር ተደርጓል። ይህም በቂ የምክክር ጊዜን ለማግኘት፣ የሰው ሀይልና አስፈላጊ የፋይናነስ ምንጭ ለማፈላለግና
ሌሎች የዝግጅት ምዕራፍ ሥራዎችን ለማጠናቀቅ በማሰብ ነው።
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በፕሮግራም ደረጃ ያለ ሂደት

የገጠር መሬት አጠቃቀም
እና አስተዳደር
በዚህ ዘርፍ ለውጥ ማምጣት ለምን አስፈለገ?
ዘላቂ የሆነና አካባቢን ማዕከል ያደረገ ግብርናን ለማስፋፋት መሬትን በአግባቡ በመያዝ ላይ ትኩረት ሰጥቶ መሥራት ያስፈልጋል። ምንም እንኳን
መሬት ውስን ሀብት ቢሆንም የተለያዩ ዘዴዎችን በመጠቀም ዘርፈ ብዙ የሆኑ ጥቅሞችን እንዲያስገኝ ማድረግ ይቻላል። ይሁን እንጂ መሬትን
አላግባብ ከተጠቀምንበት የመሬት ውስጣዊ፣ ውጫዊ እና ተፈጥራዊ ይዘቱን ከማጣቱ የተነሳ የተራቆተና ምርት ሊሰጥ ወደማይችልበት ደረጃ
ይደርሳል። ስለዚህ ከመሬት የሚገኘውን ጥቅም በሙሉ ዐቅም ለመጠቀም የመሬት ጥበቃን እና የማኅበረሰብ ጥቅምን የሚያረጋግጡ ዓላማዎችን
የያዘ የመሬት አጠቃቀም ሥርዓትን በመተግበር የግብርና ምርትና ምረታማነትን ለመጨመር ያስችላል። ይህ ደግሞ መሬት ተገቢውን ጥቅም
ሊያስገኝ የሚያስችል አካላዊና ሥነ-ምህዳራዊ ሁኔታዎችን በማጣጣም፣ መሬትን የመጠቀም መብት ግልጽና ፍታሓዊ በሆነ መንገድ በማረጋጥ እና
ኢንቨስትመንትን በማበረታት ወደ ላቀ ጠቀሜታ የሚያሸጋግር ዕቅድ ማቀድን ይጠይቃል።
በመጀመሪያው የዕ.ት.ዕ. ወቅት የአርሶ አደሩን መሬትን የመጠቀም መብት ዕውቅና በመስጠት፣ የገጠር የመሬት ይዞታ ዋስትናን በማጠናከር እንዲሁም
አነስተኛ የመሬት ይዞታ ላላቸው አርሶ አደሮች የመሬት ይዞታ መብቶችን በማሻሻል ዙሪያ ጉልህ ስኬቶች ተረጋግጠዋል። በዚህም መሠረት ከስምንት
ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ ማሳዎች በ770,309 አባወራና እማወራ ባለይዞታዎች (20 በመቶ የእማወራዎች ይዞታ) የተመዘገቡና የተለኩ ሲሆን ከነዚህ
መካከል 2.1 ሚሊዮን ማሳዎች የሁለተኛ ደረጃ መሬትን የመጠቀም መብት ማረጋገጫ ተሠርቶላቸዋል።29 ይሁን እንጂ መሬትን በአግባቡ ለመጠቀም
ሁሉን አቀፍ እና የተቀናጀ ስልቶችን ለማውጣት የሚያስችል የመሬት አጠቃቀም ፖሊሲ የለም። ከዚህ ይልቅ የተለያዩ ዘርፎች የራሳቸውን ዓላማ
ለመደገፍ አንዳንዴም እርስ በራሳቸው የሚጣረሱ የመሬት ፖሊሲዎች አዘጋጅቷል። ይህም ሆኖ ፖሊሲዎችን ወደ ተግባር ለመቀየር በአብዛኛው ጊዜ
ስኬታማ መሆን አልተቻለም። ከዚህም በላይ የመሬት ሀብትን የሚመለከቱ ጉዳዩችን ለማቀናጀት እና መመሪያ፣ ደንቦችንና ድንጋጌዎችን በማስፈጸም
ረገድ ኃላፊነት የሚወሰድ እና በአገር አቀፍ ደረጃ ራሱን ችሎ በበላይነት መሬትን የሚያስተዳድር አካል የለም። የተሻሻለ የመሬት አጠቃቀም ዕቅድ
እና አስተዳደር ሥርዓት ዘላቂ፣ ሚዛናዊ እና ውጤታማ የመሬት አጠቃቀም እንዲሰፍን በማድረግ ማኅበራዊ፣ ሥነ ምህዳራዊ እና ኢኮኖሚያዊ
መስፈርቶችን ስለሚያሟላ ለኢትዮጵያ የግብርና ትራንስፎርሜሽን ወሳኝ ነው።

የፕሮግራሙ ዓላማዎች
የፕሮግራሙ ዓላማዎች በአገር አቀፍ ደረጃ የመሬት አጠቃቀም ፖሊሲ ማዕቀፍ ለመቅረጽ፣ የመሬት አጠቃቀም ፖሊሲ ጽንሰ-ሐሳብ ግንዛቤ
ለመገንባት እና የፖሊሲ የማስፈጸሚያ መሣሪያዎችን ለመፍጠር ናቸው። ከዚህም በተጨማሪ ፕሮግራሙ የመሬት አስተዳደር አካሄዶችን እና
የተጣጣመ የመሬት አጠቃቀም ዕቅዶችን ለመሥራት የሚያስችሉ ተቋማዊ፣ አፈጻጸምና የቴክኖሎጂ ፍላጎቶችን በመንደፍ ላይ ያለመ ነው። እነዚህ
ዓላማዎች ሁለት ተግባራት ላይ በማተኮር እንደሚሳኩ ይታመናል። የመጀመሪያው ዓብይ ተግባር ዘላቂነት እና ከፍተኛ ጥቅም ሊያስገኝ የሚያስችል
የመሬት ሀብት አጠቃቀም እንዲሰፍን ምቹ ሁኔታዎችን መገንባት እና ማበረታታት ሲሆን፣ ሁለተኛው ዓብይ ተግባር ደግሞ አገራዊ ሥርዓትና
ተቋማዊ ዐቅምን በመፍጠርና በማጠንከር ውጤታማ የመሬት አጠቃቀም፣ ፖሊሲ እና የመሬት አሰተዳደር ሕግ ማዕቀፎች ተግባራዊ ማድረግ ነው።
እነዚህ ዓብይ ተግባራት ሰባት ንዑስ ተግባራትን ያካትታሉ።

የዕቅድ አፈጻጸም ማጠቃለያ
ይህ ፕሮግራም አዲስ በመሆኑ ንዑስ ተግባራቱ ሙሉ በሙሉ ትግበራ አልጀመሩም። በነዚህ ንዑስ ተግባራት ሥር ያሉ ዝርዝር ሥራዎች ትግበራ
በ2009 ዓ.ም. በመጀመሪያው እና በሁለተኛው ሩብ ዓመት የሚጀመር ይሆናል።

ዓመታዊ ሪፖርት
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የአፈር ጤንነት እና ለምነት
በዚህ ዘርፍ ለውጥ ማምጣት ለምን አስፈለገ?
ጤነኛ አፈር የግብርናን ምርትና ምርታማነት ትርጉም ባለው መልኩ በዘላቂነት ለማሳደግ ወሳኙ አካል ነው። የአፈር ለምነት አንዱ የአፈር ጤንነት
መግለጫ ሲሆን ዕፅዋት የሚያስፈልጓቸውን ንጥረ ነገሮች የመያዝና ለተክሎች የመለገስ ዐቅም በመሆኑ የአፈር ጤናን እና ለምነትን መንከባከብና
መጠበቅ የግብርናን ምርትና ምርታማነት ዕድገት በዘላቂነት ለማፋጠን የሚደረጉ ጥረቶችን ያጠናክራል።
በመጀመሪያው የዕ.ት.ዕ. ለአፈር ዘርፍ ትኩረት በመስጠት ስትራቴጂ እንዲዘጋጅ በማድረግ ወደ ሥራ ተገብቷል። በዚህ መሠረትም የእርሻና ተፈጥሮ
ሀብት ሚኒስቴር የአፈር ለምነት አያያዝ እና የአፈር ሀብት መረጃ ትግበራን ለመምራትና ለመከታተል ሁለት አዳዲስ ዳይሬክቶሬቶችን አቋቁሟል።
የማዳበሪያ አጠቃቀም ምክረ-ሐሳብን ለመከለስ እና በተጨማሪም በአፈር ዓይነትና ሥነ-ምህዳር የተለያዩ የአፈር አያያዝ ሥራዎችን ለመቅረጽ
የሚያስችሉ ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን የአፈር ለምነት ካርታዎችን ለማዘጋጀት የኢትዮጵያ አፈር መረጃ መረብ ፕሮጀክት (EthioSIS) ትግበራ በ2004
ዓ.ም. ተጀምሯል። ሆኖም ግን የኢትዮጵያ አፈር ሁኔታ እስከ አሁን ድረስ ወደ ሙሉ ጤንነትና ለምነት ዐቅሙ ላይ አልደረሰም። ይህም የሆነበት
ዋነኛ ምክንያት የአፈር ንጥረ-ነገርን አሟጥቶ በመጠቀም፣ ከእጅ ወደ አፍ የሆነ ዝቅተኛ የግብዓት አጠቃቀምን እና ልማዳዊ የግብርና አሠራርን
በመከተል ለዝቅተኛ የአፈር ለምነት በመዳረጉ ነው። ከዚህ በተጨማሪ ኢትዮጵያ ከአፈር መሸርሸር የተነሳ የሚከሰተው የአፈር ብክነት በዓለም አቀፍ
ደረጃ ከፍተኛ ከሚባሉት አገራት መካከል ስትሆን ከእርሻ ማሳ ላይ ከአንድ ሄክታር በአማካይ ከ30 እስከ 42 ቶን ለም አፈር በዓመት በውሀ ታጥቦ
ይወሰዳል።30 የአፈር አሲዳማነት ችግር በአንዳንድ አካባቢዎች በአነስተኛ የመሬት ይዞታዎች ላይ ምርትና ምርታማነትን ለመጨመር በሚደረገው
ጥረት ከባድ ስጋት እየሆነ ይገኛል።31
ምንም አንኳን በብዙ አገሮች የማደበሪያ አጠቃቀም ማሳደግ ምርትን ለማሳደግ እንደ መሠረታዊ ቅድመ ሁኔታ ሆኖ ቢታይም የአገራችን የማደበሪያ
አጠቃቀም እጅግ አነሰተኛ እና በአማካኝ በሄክታር ከ25 ኪሎ ግራም ያነሰ ነው።32 ይህም ሆኖ ግን የሰው ሠራሽ ማዳበሪያዎች ተጨማሪ የአፈር
ማሻሻያዎችን (ameliorants) እና የተፈጥሮ ማዳበሪያ ግባዓት አጠቃቀምን በአግባቡ ያካተተ የተቀናጀ የአፈር ለምነት አያያዝ ዕቅድ አካል ሊሆኑ
ይገባል።

የፕሮግራሙ ዓላማዎች
የፕሮግራሙ አጠቃላይ ዓላማዎች፡- 1. የአፈር ጤና ቁልፍ ችግሮችን ለመቅረፍና ለግብርና አገልግሎት የሚውሉ አፈሮችን የለምነት ደረጃ ወደ
ነበረበት ለመመለስ፤ 2. በአገር ደረጃ ሁሉን ዐቀፍ የአፈር ሀብት መረጃ ሥርዓት ለማቋቋም እና የአፈር፣ የማዳበሪያ፣ የተክሎችና የውኃ ትንተና
እና መረጃ ትርጓሜ ዐቅምን ለመገንባት እና 3. በአፈር ጤና እና ለምነት ዙሪያ በሚሠሩ ቁልፍ አጋር አካላቶች መካከል የተሻለ ትብብር እንዲኖር
ለማድረግ ነው። እነዚህ ዓላማዎች ሁለት ዓብይ ተግባራት ላይ በማተኮር እንደሚሳኩ ይታመናል።
የመጀመሪያው ዓብይ ተግባር የሰብል ምርታማነትን ለማሻሻል ሌሎች የሰብል ምርታማነት ከሚጨምሩ ዘዴዎች ጋር አጣምሮ የካርቦን ልቀትን
መቀነስ እና የአፈር ንጥረ-ነገር ጥቅምን በማሳደግ የማዳበሪያ አጠቃቀም ውጤታማነት ማሻሻል ሲሆን የአገር አቀፍ የአፈር ምርመራ ውጤት ትርጓሜ
ዐቅምን መፍጠር እና በኤክስቴንሽን አገልግሎቱ ወደ አርሶ አደሮች ደርሰው የአፈር ንጥረ-ነገር አያያዝን ለማሻሻል የሚያግዙ አካባቢውን መሠረት
ያደረጉ ለውሳኔ የሚረዱ ደጋፊ ስልቶችን ለመቅረጽና ለማጠናከር ነው። ይህ ዓብይ ተግባር አምስት ንዑስ ተግባራት እና ዐሥር ዝርዝር ተግባራትን
ይዟል። ሁለተኛው ዓብይ ተግባር የተቀናጀ የአፈር ለምነት ማሻሻያ ዘዴዎች እና ቴክኖሎጂ ፓኬጆችን ለዋና ዋና የሰብል አመራረት ሥርዓቶችና ሥነ-

72

በፕሮግራም ደረጃ ያለ ሂደት

ምህዳሮች ማዘጋጀት፣ ማረጋገጥ እና ማስፋፋት ነው። ይህም የተቀናጀ የአፈር ለምነት አያያዝ ቴክኖሎጂ ፓኬጅ ቀረፃና ስርጭት ሂደቶችን በማጠናከር
ሲሆን ለአርሶ አደሩ አዋጪና ከፍተኛ ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ሊያስገኝ የሚያስችል፣ ማለትም በአካባቢው የሚገኙ የአፈር ንጥረ-ነገር ምንጮችን
እና ሰው ሠራሽ ማዳበሪያን በማቀናጀት ለተስማሚና በጥናት ለተለዩ ቦታዎች እንዲጠቀም በማድረግ ምርትን መጨመርና ገቢ ማሳደግን ትኩረት
ተሰጥቶት የሚሠራ ይሆናል። ይህ ዓብይ ተግባር አራት ንዑስ ተግባራት እና ስምንት ዝርዝር ተግባራትን ይዟል።

የዕቅድ አፈጻጸም ማጠቃለያ
ይህ ፕሮግራም ሁለት ዓብይ ተግባራት እና ዘጠኝ ንዑስ-ተግባራት
አሉት። ሪፖርት ሲደረግ በነበረበት ወቅት ስምንት ንዑስ ተግባራት
ትግበራ ላይ ስለነበሩ ሁሉም በተገቢው የአፈጻጸም ደረጃ ላይ
ናቸው።

100%

በተገቢው የአፈጻጸም ደረጃ ላይ ያሉ
በጥቂቱ የዘገዩ
በጣም የዘገዩ

የትራንስፎርሜሽን አጀንዳ ተግባር 15.1 የሰብል ምርታማነት ለማሻሻል፣ የከርቦን ልቀትን ለመቀነስ እና የአፈር ንጥረ ነገር የአፈር ንጥረ-ነገር ጥቅምን ማሳደግ
የማዳበሪያ አጠቃቀም ውጤታማነት ማሻሻል
ንዑስ ተግባራት 15.1.1 የአፈር ምርምራ-የሰብል ውጤታማነት መለኪያን (soil test -crop response index) መሠረት ያደረገ የማዳበሪያ ምክረ-ሀሳብ
ማዘጋጀትና በግብርና ኤክስቴንሽን ስርዓት ውስጥ ማካተት
ንዑስ ተግባራት 15.1.2 የአፈር ምርመራ ላቦራቶሪዎችን ዐቅም ማጠናከር እና የውጤት ጥራት ማረጋገጫ ሥርዓት መዘርጋት
ንዑስ ተግባራት 15.1.3 የማዳበሪያ አጠቃቀም ውጤታማነት ለማሳደግ የአሲዳማ፣ ጨዋማና ውሃ የማቆር ችግሮች መፍትሆዎችን ማጥናት፣ ማዘጋጀትና
መተግበር 1
ንዑስ ተግባራት 15.1.4 የአፈር ንጥረ ነገር አጠቃቀም ዐቅምን ለማሳደግ ለውሳኔ የሚረዱ ስልቶችን (decision support tools) መለየትና ተግባራዊ
ማድረግ
ንዑስ ተግባራት 15.1.5 አገር አቀፍ የአፈር ለምነት እና አጠቃላይ የገጸ ምድር መጽሀፈ ካርታ ማጠናቀቅና በአፈር ናሙና ትንተና ላይ መሠረት ያደረገ ሃገር
አቀፍ የማዳበሪያ አጠቃቀም ምክረ ሀሳብ መጽሀፈ ካርታ በወረዳና በቀበሌ ደረጃ ማዘጋጀት
የትራንስፎርሜሽን አጀንዳ ተግባር 15.2 የተቀናጀ የአፈር ለምነት ማሻሻያ ዘዴዎች ቴክኖሎጂ ፓኬጆችንለዋና ዋና የሰብል አመራረት ስርዓቶችና ስነ-ምህዳሮች
ማዘጋጀት፣ ማረጋገጥ ማስፋፋት
ንዑስ ተግባራት 15.2.1. የአፈር ንጥረ ነገር አጨማመር፣ ክምችትና አቅርቦት በማሳደግ የምርት ስርዓቱን ምርታማነት ለመሻሻል የተፈጥሮ፣ሰው ሰራሽና
ህያወ ማዳበሪዎች እና የሰብል አመራረት ሥርዓት የተሻለ ጥምርታን በጥናት መለየት
ንዑስ ተግባራት 15.2.2. ለዋና ዋና የሰብል አመራረት ስርዓቶችና ስነ-ምህዳሮች ተስማሚ ሆኑ የጥብቅ እርሻ ዘዴዎችን በጥናት መለየትና ማረጋገጥ
ንዑስ ተግባራት 15.2.3. የተቀናጀ የአፈር ለምነት አጠበባቅ ዘዴዎች ምክረ-ሀሳብ እና የጥብቅ እርሻ መልካም ተሞክሮዎችን ለሴቶች ልዩ ትኩረተ በሰጠ
መልኩ በኤክስቴንሽን ምክረ-ሀሳብ ማካተት

ቁልፍ የስኬት ዘርፎች
• የኢትዮጵያ አፈር መረጃ መረብ ፕሮጀክት ለትግራይ፤ ደ/ብ/ብ/ሕ፤ አማራ እና ሐረሪ ክልሎች እና ድሬድዋ ከተማ አስተዳደር በወረዳ ደረጃ የአፈር
ለምነት ካርታ አዘጋጅቷል።
• የአገሪቱን የባዮፊዚካል ሀብቶችን በካርታ ለማዘጋጀት ከፍተኛ የማወቂያ ገደብ ባላቸው መሣሪያዎች፣ እንደ ኤም.ፒ.-ኤ.ኢ.ኤስ. (MP-AES)፣
አይ.ሲ.ፒ. (ICP) እና ሲ.ኤን. (CN) ተንታኝ መሣሪያዎች፣ በመታገዝ እና በተጨማሪ በርጥብ ኬሚስትሪ (wet chemistry) እና የኢንፍራ-ሬድ
ስፔክትሮስኮፒ (infrared spectroscopy) ትንተና በመጠቀም ግሪድ ላይ መሠረት ያደረጉ ጥናቶች በ596 ወረዳዎች ተካሄደዋል።
• ስድስት የአፈር ምርመራ ላቦራቶሪዎች በነዚህ መሣሪያዎች ተሟልተዋል።
• የ56 ወረዳዎች የአፈር ለምነት ካርታዎች ትክክለኛነት ፍተሻ ጥናት ተጠናቋል። ስለሆነም ለነዚህ የካርታ ክፍሎች ጊዜያዊ የማዳበሪያ ምክረ-ሐሳቦች
በስንዴ፣ ጤፍ፣ በቆሎ እና ገብስ አምራች አካባቢዎች ማዘጋጀት ተችሏል።
• የአፈር ፎስፈረስ እና ፖታሲዬም የፍላጎት መጠን ደረጃን (critical levels) ለስንዴ፣ ለጤፍ፣ ለበቆሎ እና ለገብስ ለማጥናት 20 የንጥረ ነገር
ግራዲየንት ፕሎቶች (gradient plots) በተመረጡ ወካይ ቦታዎች ተቋቁመዋል።
• በመስክ ምርመራ እና ሰፊ ሠርቶ ማሳያ አማካኝነት ፕሮግራሙ በአማካይ 350-600 በመቶ የአርሶ አደሩን ምርት መጨመር የሚያስችል ኖራን
በአነስተኛና መጠንና በተመጣጣኝ ዋጋ በዘር ወቅት ከማዳበሪያ ጋር በመጨመር ተግባራዊ እንዲሆን የሚያስችል አንድ ስልት አስተዋውቋል።

ተግዳሮት ያጋጠማቸው ዘርፎች
• በአፈር ሀብት የተሻለ ግንዛቤ ላይ የተመሠረተ ተገቢውን ምክር እና ግብዓቶችን ለአርሶ አደሮች ለማድረስ በጣም ውስብስብ እና አስቸጋሪ
ነው። አዳዲስ እና ከፍተኛ የሆኑ አካባቢ የመለየት አና ውሳኔ የማሳለፍ ሥርዓትን እንደ ጂ.አይ.ኤስ (GIS)፣ የርቀት ዳሰሳ እና የምርመራ ክትትል
አቀራረቦችን ጨምሮ ወደ ተግባር አምጥቶ የመጠቀም ልምድ በጣም ውስን ነው። በመሆኑም ፕሮግራሙ በአፈር ሀብት ጥናት ሂደት፣ ካርታ ሥራ
እና በአፈር ምርመራ ትርጓሜ ውስጥ የብሔራዊ ዐቅም ግንባታን በመደገፍ ላይ ይገኛል።

ዓመታዊ ሪፖርት
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የአየር ንብረት ለውጥን
መቋቋም፣ መላመድ እና መቀነስ
በዚህ ዘርፍ ለውጥ ማምጣት ለምን አስፈለገ?
በኢትዮጵያ ውስጥ በአየር ንብረት ለውጥና ዘላቂ ባልሆነ የተፈጥሮ ሀብት አጠቃቀም ምክንያት የሚመጡ አሉታዊ ተጽዕኖዎች በግልፅ የሚታዩ
ናቸው። በአፀፋውም የኢትዮጵያ ለአየር ንብረት ለውጥ የማይበገር አረንጓዴ ኢኮኖሚ ስትራቴጂ ከአየር ንብረት ለውጥ ጋር ተያያዥነት ያላቸውን
ሥራዎች በሁሉም የመንግስት ሥራ ዘርፎች ውስጥ ለማካተት እና ከካርቦን ልቀት ነጻ የሆነ ዕድገትን ለማሳካት የላቁ ግቦችን አስቀምጧል። የአየር
ንብረት ለውጥን መቋቋምና ማለዘብ ፕሮግራም ሁሉንም የግብርና ትራንስፎርሜሽን አምጪ ተግባራትን ማለትም እየተለወጠ ያለውን የአየር ንብረት
የመቋቋምና የማለዘብ ዐቅም መገንባት፣ የበካይ ጋዞችን ልቀት የመቀነስና ማስረግ፣ እንዲሁም የተፈጥሮ ሀብትን መጠበቅና ማበልጸግን በመደገፍ
በተለያዩ ዘርፎች ያለውን ዕድገት የሚያረጋግጥ ነው።
የግብርናው ዘርፍ አስከ 80 በመቶ ለሚደርስ የበካይ ጋዞች ልቀት መንስዔም በመሆን በኢትዮጵያ ውስጥ ለአየር ንብረት ለውጥ ከፍተኛውን
አስተዋፅኦ ያደርጋል።33 የግብርና ሥራዎች፣ ግብአቶች፣ ቴክኖሎጂዎች እና ድኅረ-ምርት እንክብካቤዎች በሙሉ ከካርቦን ልቀት የፀዱ እና የተፈጥሮ
ሀብትን የሚንከባከቡ እንዲሆኑ የተቀናጀ ጥረት ካልተደረገ በስተቀር ፈጣን፣ ዘላቂና፣ ከበካይ ጋዞች የፀዳ የዕድገት ራዕይ ለማሳካት አይቻልም።
በኢትዮጵያ ውስጥ አነስተኛ ይዞታ ያላቸው አርሶ አደሮች በአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት በእጅጉ ተጽዕኖ እየደረሰባቸው ስለሆነ እየተለወጠ ያለውን
የአየር ሁኔታ ለመቋቋም የሚያስችል ዐቅምን ለመገንባት ፈጣን የሆኑ እርምጃዎችን ማስቀመጥና መተግበር ጊዜ የሚሰጠው ጉዳይ አይደለም።
ይህ ፕሮግራም ሊፈታው ያሰበው ዋናው ማነቆ በግብርናው አገልግሎትና የሥራ ሂደት ውስጥ የአየር ንብረት ለውጥን ለሚቋቋሙና ለሚቀንሱ
ቴክኖሎጂዎችና አሠራሮችን የተቸረውን አነስተኛ ትኩረት ነው። ለምሳሌ የግብርናው ኤክስቴንሽን የአየር ንብረት ለውጥን የሚያለዝቡና የሚቋቋሙ
የግብርና ዘዴዎች (Climate Smart Agriculture (ሲ.ኤስ.ኤ.)) በሠርቶ ማሳያና አርሶ አደሮች ስልጠና ባካተተ መልኩ አልተደራጀም፣ የኤክስቴንሽን
የምክር አገልግሎቶች የአየር ሁኔታ መረጃን አያካትቱም፣ የሲ.ኤስ.ኤ. ቴክኖሎጂ ፓኬጆችም የሉም፣ የግብርናው የግብዓት አቅርቦት ዘርፍ ለሲ.ኤስ.ኤ.
ግብዓት ፍላጎቶችን አያስተናግድም፣ በግብርና ምርምሩም ዘርፍ ሲ.ኤስ.ኤ. ዘዴዎችንና ቴክኖሎጂዎችን ማመንጨት በጣም አነስተኛ ትኩረት
የተቸረው ነው። በተመሳሳይ መልኩ ሲ.ኤስ.ኤ. ዘዴዎች በግብርናው ዘርፍ ከተለመዱ ምርቶች ወጣ ያሉ ምርቶች ማምረትን የሚያስችሉ ሲሆን
ለምርቶቹ አስፈላጊ የሆነ የገበያ አገልግሎት ማመቻቸት ሥራ ግን አናሳ ነው።

የፕሮግራሙ ዓላማዎች
የፕሮግራሙ ዋና ዓላማ የአየር ንብረት ለውጥን የሚቋቋሙና የሚያለዝቡ የግብርና ዘዴዎችን በኢትዮጵያ ግብርና ትራንስፎርሜሽን ውስጥ ማካተት
ነው። ይህ ቁልፍ ዓላማ ሊሳካ የሚችለው የግብርናው ዘርፍ አገልግሎት አሰጣጦች ሲ.ኤስ.ኤ.ን እንዲያራመዱ በማሰቻል፣ ከሲ.ኤስ.ኤ. ጋር ግንኙነት
ያላቸውን ግብዓቶች፣ የምርት ውጤቶችና፣ የፋይናንስ ገበያ ሥርዓቶችን በማጠናከር፣ እንዲሁም ሲ.ኤስ.ኤ.ን ለማስፋፋት የሚያስፈልገውን የሰው
ኃይልና የተቋማት ዐቅም በማጠናከር ነው።
የአየር ንብረት ለውጥን መቋቋም፣ መላመድና መቀነስ ፕሮግራም ዓላማ በኢትዮጵያ ለአየር ንብረት ለውጥ የማይበገር አረንጓዴ ኢኮኖሚ ስትራቴጂ
ውስጥ በቀደምትነት የተመረጡትን ተግባራት በግብርናው ትራንስፎርሜሽን አጀንዳ ውስጥ ማስረፅ ነው። ፕሮግራሙ የራሱ የሆነ ቁልፍ ተግባር
ባይኖረውም የአየር ንብረት ለውጥን የሚያለዝቡና የሚቋቋሙ ዘዴዎችና ቴክኖሎጂዎችን በተለያዩ ፕሮግራሞች የትራንስፎርሜሽን አጀንዳ ተግባራት
ውስጥ ለማካተት ድጋፎችን ሲያደርግ ቆይቷል።
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በፕሮግራም ደረጃ ያለ ሂደት

የዕቅድ አፈጻጸም ማጠቃለያ
የትራንስፎርሜሽን አጀንዳ ትግበራን “አረንጓዴ” የማድረግ ዕቅድ በታቀደው መሠረት እየሄደ ይገኛል። የተገኙ ውጤቶችም እንደሚከተሉት ይሆናሉ፡
- 1. ከጅምላ የዩሪያና ዳፕ ማዳበሪያ አጠቃቀም ወደ ተቀናጀ የአፈር ለምነት አጠባበቅ ሽግግር (የኬሚካል ማዳበሪያዎችን ከተፈጥሯዊ አማራጮች
ጋር በማቀናበር የአፈር ጤንነትን ለምሳሌ አሲዳማነትን ማስተካከል) እና ማዳበሪያን አፈሩ በሚጎለው ንጥረ ነገር መሠረት ብቻ መጨመር፣ 2.
የቤተሰብ መስኖን ዘላቂነት ባለው ሁኔታ እንዲጎለብት በመደገፍ አርሶ አደሮች ምርትና ምርታማነታቸውን እንዲጨምሩና የዝናብ ላይ ጥገኝነታቸውን
መቀነስ እና፣ 3. አነስተኛ ይዞታ ላላቸው አርሶ አደሮች የአየር ንብረት መረጃዎችን እንዲያካትቱና የሲ.ኤስ.ኤ. ቴክኖሎጂዎችን እንዲያስፋፉ የግብርና
ኤክስቴንሽንና ምርምር ሥርዓቶችን ማጠናከር።

ቁልፍ የስኬት ዘርፎች
የአረንጓዴ ትራንስፎርሜሽን አጀንዳን ከመተግበር አንጻር የተመዘገቡ ቁልፍ ስኬቶች፡
• በጥቅሉ ሲታይ፡ ከአየር ንብረት ጋር ተያያዥነት ያላቸው ንዑስ ተግባራትና ሥራዎች ግልፅ በሆኑ የስኬት መለኪያዎችና ግቦች ተዘጋጅተው
በትራንስፎርሜሽን አጀንዳ ውስጥ ተካተዋል። ሁለት ጥናቶች (የወተት ምርት የዕሴት ሰንሰለትን አረንጓዴ ማድረግ እና የበካይ ጋዞች ልቀትን መለካት
የሚያስችል ማዕቀፍ) የተጠናቀቁ ሲሆን የእንስሳት መኖ ማሻሻያ ቀጣይ አቅጣጫ አመላካች ሰነድም ተዘጋጅቷል። የበቆሎን የዕሴት ሰንሰለትን
አረንጓዴ የማድረግ ጥናት እና ዘላቂ መስኖን ለማጎልበት የሚያስችል ስትራቴጂ እየተሠሩ ይገኛል። በተጨማሪም የገጠር ፋይናንስን ሥራዎችንም
አረንጓዴ ለማድረግ በሚቻልበት መንገድ ላይ ጥናት ለማካሄድ ታቅዷል።
• ገበያ መር ኤክስቴንሽን፡ የገበሬዎች ማሰልጠኛ ማዕከላት የሲ.ኤስ.ኤ. ሠርቶ ማሳያዎችና ስልጠናዎችን እንዲያካሂዱ በሙከራ ደረጃ የዐቅም
ማጎልበቻ ሥራዎች ተጀምረዋል። በአሁኑ ጊዜ በሚገኙ የአየር ሁኔታ መረጃዎች መሠረት (በተጓዳኝም የአየር ንብረት መረጃዎችን የማመንጨት
ዐቅም በማጎልበት ላይ በመደገፍ) የአየር ንብረት የምክር አገልግሎት በሞባይል በተደገፈ ድምፅ ምልልስና በአጭር የፅሁፍ መልዕክት በመደበኛው
የኤክስቴንሽን አገልግሎት ተሰራጭቷል።
• የዘር አቅርቦት እና ስርጭት፡ የዘር አቅርቦትን አድማስ ለሲ.ኤስ.ኤ. ግብዓትነት ወደሚያገለግሉ ሰብሎች ለማስፋፋት ድጋፍ ተደርጎአል። ለምሳሌ
የመኖ ዘር (ልቅ ግጦሽን ለማስቀረት)፤ የዛፍ ችግኞች (ጥምር እርሻን ለማስፋፋት) እና ጥራጥሬ ሰብል ዘሮችን (መሬትን ለማልማት በመደባለቅና
በማፈራረቅ ለመዝራት የሚሆኑ)።
• የማዳበሪያ ምርት እና ስርጭት፡ የአፈር ለምነት ካርታ መሠረት የአፈር ንጥረ ነገር ጉድለት ላይ የተመሠረተ ማዳበሪያ መጠቀም እና ቅይጥ የተመጣጠነ
ማዳበሪያ ማምረትና ማስተዋወቅ ተጀምሯል። ይህም ምጥን የማዳበሪያ አጠቃቀም የበካይ ጋዞችን ልቀት ይቀንሳል።
• በፍላጎት ላይ የተመሠረተ ምርምር፡ የብሔራዊ ግብርና ምርምር ሥርዓትን (ከጤፍ ምርምር ሥራ በመጀመር) ከሲ.ኤስ.ኤ. ጋር ተዛማጅነት ያላቸው
ችግር ፈቺ ቴክኖሎጂዎችን እንዲያጎለብቱ የማጠናከር ሥራ ተሠርቷል።
• ኮሜርሻል እና ኮንትራት ግብርና፡ በግብርናው ዘርፍ የተሰማሩ የግል ባለሀብቶች ሊከተሏቸው የሚገቡ የአካባቢን ዘላቂ ደኅንነት የሚያረጋግጡ የሥነ
ምግባር መመሪያዎች ተዘጋጅተዋል።
• መስኖ እና ማጠንፈፍ፡ ለዘላቂ የቤተሰብ መስኖ አጠቃቀም አገልግሎት የሚውል የአነስተኛ ጥልቀት የከርሰ ምድር ውኃ መገኛዎችን የሚያመላክት
ካርታ ሥራ በሙከራ ደረጃ ተተግብሯል።
• በመረጃ ላይ የተመረኮዘ ዕቅድ፣ ክትትል እና ግምገማ፡ ከአየር ንብረት ጋር ተያያዥነት ያላቸውን ሥራዎችና የስኬት መለኪያዎች በሁለተኛው የዕ.ት.ዕ.
ውስጥ ተካተዋል።

ተግዳሮት ያጋጠማቸው ዘርፎች
• ውጤታማ ሲ.ኤስ.ኤ.ን የማስረፅ ሥራ በግብርናው ምርምር፣ ኤክስቴንሽን እና በአጠቃላይ በግብርና ዘዴ ዑደት ውስጥ ቅንጅት ይፈልጋል። ምንም
እንኳን ብዙዎቹ የሲ.ኤስ.ኤ. ተግባራት ትኩረት እያገኙ የመጡ ቢሆንም አነስተኛ ይዞታ ባላቸው አርሶ አደሮች ዘንድ ዘላቂነት ያለው የግብርና
አሠራር ዘዴ የማስተዋወቅ ሥራ ግን ተገቢውን ትኩረት አላገኘም። ይሄ ዘላቂ ግብርና አሠራር ዘዴ በተለያዩ የሥራ ባለቤቶች ለምሳሌ በምርምርኤክስቴንሽን-አስተራረስ ዘይቤ፤ ፋይናንስ ሥርዓት፣ የግብርና ግብዓት አቅርቦት እና የምርት ግብይት ማጎልበት ሥርዓት ውስጥ ሁሉ መሠራት ያለበት
ነው። በተለይም የዘላቂ ግብርና ዘዴ ከተለመደው ሰብል የማምረት ሂደት (ለምሳሌ በጣም ተዳፋት በሆኑ ቦታዎች ላይ ከአዝርዕት ወደ ቋሚ ተክል)
መዘዋወርን ይጠይቃል። ስለዚህ ሲ.ኤስ.ኤ.ን ለማጎልበት የሚረዳ ሁሉን አቀፍ ስልት መተግበር ቀላል አይደለም። ምክንያቱም ከተለያዩ የሥራ
ባለቤቶች ጋር መተባበርን፣ አስፈላጊ የሆኑ ስልቶችና እና አሠራሮችን መፍጠር፣ እና የተለያዩ ሥራዎችን መጣጣምና ድግግፍን መረዳት እንዲሁም
አጋዥ የሆኑ ተቋማትን ዐቅም መፍጠር ስለሚያስፈልግ ነው።

ዓመታዊ ሪፖርት
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ሥርዓተ ጾታ
በዚህ ዘርፍ ለውጥ ማምጣት ለምን አስፈለገ?
በኢትዮጵያ የግብርና ትራንስፎርሜሽን ለማምጣት የሥርዓተ ጾታ እኩልነት ወሳኝ ነው። የሥርዓተ ጾታ እኩልነት አለመኖር የግብርና ትራንስፎርሜሽን
መሠረት የሆነውን የአርሶ አደር ምርትና ምርታማነትን የማሳደግ እና ገበያ ተኮር የማድረግ ሂደት ላይ እንከን ፈጥሯል። አርሶ አደሩ የእርሻ ሂደቱን
የሚያከናውነው በዋናነት በቤተሰብ አባላት ጉልበት ሲሆን ለተጨማሪ የጉልበት ፍላጎቱን በተወሰነ ክፍያ ሊያገኝ ይችላል። የሴቶች ሚና በዚህ ሂደት
ውስጥ ወሳኝ ነው። ሆኖም የሥርዓተ ጾታ እኩልነት አለመኖር የግብርናው ሂደት የሴቶችን ሚና በሚገባ እንዳይጠቀም እንቅፋት በመሆኑ ምርትን
ወደኋላ ይጎትተዋል። በተጨማሪም በኢትዮጵያ እማወራ ቤተሰቦች ከአባወራ ቤተሰቦች 23በመቶ ያነሰ ሲያመርቱ ለዚህም ምክንያቶቹ በአንጻራዊ
እማወራ ቤተሰቦች ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው መሆኑና አነስተኛ የምክር አገልግሎች ስለሚያገኙ እንዲሁም አነስተኛ የምርት ግባዓቶችን ስለሚጠቀሙ
ነው።34 ከአገሪቱ ከግማሽ በላይ የሆኑት ሴቶች በግብርና ዕድገት ሂደት ውስጥ በሚገባ መሳተፍ እና ተጠቃሚ ማድረግ አስፈላጊ ነው።
የግብርና ትራንፎርሜሽን የገጠሩን ኑሮ በተለይም የሴቶችን ሁኔታ ለማሻሻል በዋናነት የሚከተሉትን ሊያደርግ ይገባል። በቤት ውስጥ በግብርና ገቢ
አስተዳደር ዙሪያ ሴቶች ያላቸውን የውሳኔ ሰጭነትን ደረጃ ማሳደግ፣ በእርሻ ቦታና በቤት ውስጥ ያለውን የተዛባ የሥራ ክፍፍል ማመጣጠን ሲሆኑ
እነዚህ እርምጃዎች የቤተሰብ የሥነ ምግብ ዋስትናን፣ ከትምህርት እና እንክብካቤ አሰጣጥ አኳያ ያሉትን ችግሮችን ለመቅረፍ ያስችላል።

የፕሮግራሙ ዓላማዎች
የፕሮግራሙ ዓላማ የሥርዓተ ጾታ እኩልነትን በኢትዮጵያ ግብርና ትራንፎርሜሽን ውስጥ ማሳደግ ነው። ይህ እንዲሆን የተለያዩ ዘርፎች የሥርዓተ
ጾታ እኩልነት እይታን በሁሉም ሥራዎች በግምት ውስጥ እንዲያስገቡ ዐቅማቸውን ማጎልበትና ለአርሶ አደሩ የሚሰጡ የግብርና ሥርዓቶችና
አገልግሎቶች የሴቶችን መሠረታዊ ፍላጎት የሚደርስና የሚያሟሉ እንዲሆን በማረጋገጥ ነው።
ፕሮግራሙ የራሱ የሆነ ልዩ ተግባር ባይኖረውም የሥርዓተ ጾታ እኩልነት በትራንፎርሜሽን አጀንዳ ውስጥ በተለይም በተቋማዊ ዐቅም፣
በኤክስቴንሽን፣ በምርምር፣ በቤተሰብ መስኖ፣ በአፈር ለምነት፣ በሜካናይዜሽን፣ በገጠር ፋይናንስ እና በኅብረት ሥራ ማኅበራት በማካተት ይሠራል።

የዕቅድ አፈጻጸም ማጠቃለያ
በትራንፎርሜሽን አጀንዳ ውስጥ ከሥርዓተ ጾታ ጋር የተገናኙ ተግባሮች አፈጻጸም ጥሩ ቢሆንም መጠነኛ ችግሮችም ነበሩበት። በዓመቱ ትኩረት
ከተሰጠባቸው ሥራዎች በአንድ በኩል ሥርዓተ ጾታን በትራንፎርሜሽን አጀንዳ ውስጥ ማካተትና ግንዛቤን የማስጨበጥ ሥራ ሲሆን በሌላ በኩል
ደግሞ በተናጠል የሥርዓተ ጾታ ሥራዎችን ወደ ፊት ማስኬድ ላይ ነበር። ይሁን እንጂ ፕሮግራሙ እነዚህን ሥራዎችን ለመሥራት የሚረዳ ጥራት
ያለውን የጥናት ውጤት ከማቅረብ አኳያ ችግሮች ገጥመውታል።

ቁልፍ የስኬት ዘርፎች
• በጥቅሉ ሲታይ፡ የግብርና ዘርፍ የሥርዓተ ጾታ ስትራቴጂ ረቂቅ ተዘጋጅቶ ወደ ማጠናቀቅ እየተቃረበ ነው። በተጨማሪም የሥርዓተ ጾታ ማካተቻ
መመሪያን መከለስ፣ በግብርና ዘርፍ ያሉት ተቋማት ሥርዓተ ጾታን የማካተት ዐቅምን የማጥናት እና የሥርዓተ ጾታ ተኮር ቴክኖሎጂዎችን መለየት
ሥራዎች እየተከናወኑ ናቸው።
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• በጥቅሉ ሲታይ፡ በግብርና እና በሥርዓተ ጾታ የሚሠሩ የተለያዩ ባለድርሻ አካላትን ወደ አንድነት የሚያመጣ የብሔራዊ ጥምረት የተቋቋመ ሲሆን
ዓላማውም በዘርፉ የልምድ ልውውጥና አዳዲስ ፈጠራዎችን ለማበረታታትና ለማመቻቸት፣ መተባበርን ማሻሻል እና ዐቅምንና አብሮ መሥራትን
ለማጎልበት ነው።
• በጥቅሉ ሲታይ፡ ሥርዓተ ጾታ ላይ ያተኮሩ ተግባሮችና አመልካቾች የዕ.ት.ዕ. እንዲካተቱ ተደርጓል።
• በጥቅሉ ሲታይ፡ በግብርና ምርት ላይ የተሰማሩ የግል ኢንቬስተሮች በማኅበረሰቡ ተቀባይነት ያላቸው ልምዶችን በተለይም ከሥርዓተ ጾታ እኩልነት
አኳያ በትክክል መከተላቸውን ለማረጋገጥ የሚረዳ የሥነ ምግባር መመሪያ ተዘጋጅቷል።
• ገበያ መር ኤክስቴንሽን፡ የኤክስቴንሽን ሥርዓት ለተለያዩ የገጠር የኅብረተሰብ ክፍል ሥርዓተ ጾታን ባገናዘበ መልክ አገልግሎትን የሚሰጥበት ሁኔታ
ተጠናክሯል። ይህንንም ለማድረግ የሥርዓተ ጾታ ባለሙያዎች በተለያዩ የምክክር መድረኮች በመሳተፍና በአዳዲስ ሥራዎች ለምሳሌ የአርሶ አደር
ማሰልጠኛ ማእከል ዐቅም ማጎልበት፣ ከሥርዓተ ጾታ አኳያ በመፈተሸ ሙያዊ ድጋፍ ማድረግ ነው። ለምሳሌ፡- የተቀናጀ የአፈር ለምነት አያያዝ
ፕሮጀክት ዙሪያ አጠር ያለ የሥርዓተ ጾታ ጥናት በማካሄድ የቨርሚኮምፖስት (vermicomposting) ቴክኖሎጂ ፓኬጅ ትግበራና አጠቃቀም
መመሪያ ሥርዓተ ጾታን ያገናዘበ እንዲሆን ተደርጓል።
• በፍላጎት ላይ የተመሠረተ ምርምር፡ ብሔራዊ የእርሻ ምርምር ሥርዓት ችግር ፈቺ የሆኑ ቴክኖሎጂዎችን በተለይም የሴት አርሶ አደሮችን ፍላጎት
ከማሟላት (ለምሳሌ ለሴቶች ዘመናዊ የመስመር አረም ማረምያ መሣሪያ ሙከራ መጀመሩ) እና ለሴቶች ምቹ የሆኑ ቴክኖሎጂዎችን ከመለየት አኳያ
ለተመራማሪዎች ግብዓትና ድጋፍ መስጠቱ።
• መስኖ እና ማጠንፈፍ፡ በኦሮሚያና በደ/ብ/ብ/ሕ ለወረዳ የሥርዓተ ጾታ እና የመስኖ ባለሙያዎች ስልጠና በመስጠት በመስኖ ዘርፍ ያሉትን ክፍተቶች
የሥርዓተ ጾታ ትንተና በመጠቀም እንዲለዩትና አስፈላጊ ሥራዎችን ዐቅደው እንዲሠሩ መደረጉ።
• የግብርና ሜካናይዜሽን፡ በሥርዓተ ጾታና በኅብረት ሥራ ማኅበራት ፕሮግራሞች መካከል ያለው ግንኙነት የኅብረት ሥራ ማኅበራት ፕሮግራም
ለስርዓተ ጾታ ጉዳዮች ምላሽ ሰጪና የሴት አባላትን ፍላጎት ሊያሟላ በሚችል አካሄድ መካተት እንዳለበት ስምምነት ተደርሶ ፕሮግራሙ ተከልሷል።
• የኅብረት ሥራ ማኅበራት፡ የተመረጡ የሜናይዜሽን ቴክኖሎጂዎችን ደረጃ የማውጣት ሥራ ላይ የሥርዓተ ጾታ ግምት ውስጥ ቢገባም የሴቶችን ጥያቄ
የሚያሟሉ ቴክኖሎጂዎችን ከመለየት አኳያ ተጨማሪ ሥራ ይቀራል።
• የገጠር ፋይናንስ አገልግሎት፡ በኩፖን ሥርዓት በኩል የብድር አገልግሎት ካገኙት ተበዳሪዎች መካከል 58በመቶ የሚሆኑት ሴቶች ናቸው።

ተግዳሮት ያጋጠማቸው ዘርፎች
በግብርና ትራንስፎርሜሽን የሥርዓተ ጾታ እኩልነትን ለማሳደግ ዋናው ችግር የሆነው በግብርና ባለድርሻ አካላት ውስጥ ሥርዓተ ጾታን እንዴት ማካተት
እንደሚገባ ያለው ግንዛቤ አነስተኛ መሆን ነው። በተጨማሪም የፕሮግራሞችና የፕሮጀክቶች ዕቅድና ክትትል በሚካሄድበት ጊዜ የሥርዓተ ጾታ ትንተና
በሚገባ ሠርቶ መረጃን አለመጠቀም ሌላው ችግር ነው። የሥርዓተ ጾታ ችግሮችን በጥልቀት የማጥናትና የመለየት ሥራ እና በፌደራልና በክልል ግብርና
በተደረገው የሥርዓተ ጾታ ኦዲት ግኝቶችን ወደ ተግባር የመለወጥ ጥረት ተጠናክሮ መቀጠል አለበት።

ዓመታዊ ሪፖርት
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ሥነ ምግብ
በዚህ ዘርፍ ለውጥ ማምጣት ለምን አስፈለገ?
በኢትዮጵያ ዘላቂ ልማት ለማምጣት መንግስት የተመጣጠነ ምግብ እጥረት ችግርን መቅረፍ አስፈላጊ እንደሆነ ያምናል። ምንም እንኳን
በመጀመሪያው የዕ.ት.ዕ. ወቅት ከነበረው ቁጥሩ ቢቀንስም ከተመጣጠነ ምግብ እጦት የተነሳ የቀጨጩ፤ የቀነጨሩና ከሚፈለገው ክብደት በታች የሆኑ
ልጆች ቁጥር በኢትዮጵያ ውስጥ አሁንም ከፍ ያለ ነው። በኅብረተሰቡ መካከል የአመጋገብ ሥርዓት በከፍተኛ ሁኔታ ለውጥ ቢያሣይም የተመጣጠነ
የምግብ እጦት ችግር ግን በቀጣይነት ትኩረት የሚሻ ጉዳይ ነው። የተመጣጠነ የምግብ እጥረት ችግርን ለመቅረፍ የተለያዩ የትኩረት አቅጣጫዎችን
ይፈልጋል። እነዚህም፥ ግብርና ምግብ የሚመረትበት ዘርፍ በመሆኑ ቀጥተኛ ግንኙነት ያለው ስለሆነ ለተለያዩና ጠቃሚ ንጥረ ነገር አዘል ምግቦች
ምርቶች እንዲመረቱ ማድረግ፣ የምግብ ይዘትን ማሻሻል፣ የምግብ ፍጆታ ልምድን መለወጥና የሰብል ዓይነቶችን ማሳደግን ያካትታል።
በኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ያለው የግብርና ዕሴት ሰንሰለት ልምድ የተሻሻለ የአመጋገብ ውጤትን የሚያበረታታ አይደለም። የተሻሻለው የሰብል ዓይነት
ለአርሶ አደር ሲተዋወቅ ትኩረት የሚሰጠው የምርት መጠንን እንዴት ማሳደግ እንደሚያስፈልግ እንጂ የሰብል ጥራት ላለው አመጋገብ የሚሰጠውን
ሚና ከግምት ውስጥ ያስገባ አይደለም። በተጨማሪም የጓሮ አትክልት ምርት የአርሶ አደር የምግብ ፍጆታን ለማመጣጠን ትልቅ ሚና ቢኖረውም
የሚሰጠው ትኩረት ግን አነስተኛ ነው። በግብርና ዕሴት ሰንሰለት ልማት ውስጥ የሥነ ምግብ ጉዳይ በቂ ቦታ ስለማይሰጠው ብዙውን ጊዜ ንጥረ
ምግብ በድኅረ ምርት ስብሰባና በማቀነባበሪያ ወቅት ተጨማሪ ብክነት ይታይበታል። ለዚህ ሁሉ አስተዋጽኦ የሚያደርገው በሥነ ምግብ ላይ ያለው
ዝቅተኛ ግንዛቤ እና ከግብርና ዘርፍ ውጭ ያሉት ባለድርሻ አካላት፣ በተለይም በትምህርትና ጤና መካከል ያለው ደካማ የሆነ የመተባበር ሁኔታ
ነው። ሌላው ምክንያት ደግሞ በቤተሰብ ውስጥ የሚገኘው የተዛባ የሥርአተ ጾታ ግንኙነት ነው። አብዛኛውን ጊዜ ሴቶች የቤተሰብ የምግብ ፍጆታ፣
ልጆችንና የታመሙትን የቤተሰብ አባላትን የመንከባከብ ኃላፊነት አለባቸው። በዚህ ሂደት ውስጥ ሴቶች በቤት ውስጥ ያላቸው ዝቅተኛ ደረጃና በገቢ
አጠቃቀም ላይ ያላቸው ውስን ዐቅም በቀጥታ በሥነ-ምግብ ውጤት ላይ ተጽዕኖ ያደርጋል።

የፕሮግራሙ ዓላማዎች
በዚህ ዙርያ የትራንስፎርሜሽን አጀንዳ ዓላማ ሥነ ምግብን ያገናዘበ ግብርናን ማሳደግ ነው። በአንድ ሰብል በተለይም በእህል ምርትና ከብት እርባታ
ላይ ያተኮረው የማምረት ሥርዓትን በፕሮቲን፣ በቫይታሚንና በማዕድናት የበለጸጉ በጥራትም ሆነ በስብጥራቸው የተለያየ ዓይነት እና የተሟላ ሆኖ
ለቤተሰብ ፍጆታ የሚመረቱበትን ሥርዓት መዘርጋትና ማረጋገጥ ነው።
የሥነ ምግብ ጉዳዮች በተለያዩ የትራንስፎርሜሽን አጀንዳ ፕሮግራሞች በተለይም በምርምር፣ በኤክስቴንሽን፣ በግብዓት አቅርቦትና በሥርዓተ ጾታ
ፕሮግራሞች ውስጥ እንዲካተቱ ማድረግ ነው። ስለዚህ ይህ ፕሮግራም የራሱ የሆነው የተለየ ተግባር ባይኖረውም ከሥነ ምግብ ጋር የተያያዙ
ሥራዎች በሌሎች የትራንስፎርሜሽን አጀንዳ ተግባራት ውስጥ ይካተታሉ።

የዕቅድ አፈጻጸም ማጠቃለያ
የሥነ ምግብ ፕሮግራም በሁለተኛው የዕ.ት.ዕ. ውስጥ አዲስ እየተቀረጸ ያለ ፕሮግራም ስለሆነ ተግባራቱ እና ንዑስ ተግባራቱ ገና አልተለዩለትም።
ዝርዝር ሥራዎች የዘገየ ስለሆነ በ2009 ዓ.ም. በአንደኛና በሁለተኛ ሩብ ዓመት የዝግጅት ሥራዎች ይጠናቀቃሉ።
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በፕሮግራም ደረጃ ያለ ሂደት

የተለየ ትኩረት ለሚሹ የማኅበረሰብ
ክፍሎች የኑሮ ማሻሻያ ድጋፍ
በዚህ ዘርፍ ለውጥ ማምጣት ለምን አስፈለገ?
የግብርና ዕድገት በኢትዮጵያ እውነትም ሥር ነቀል እንዲሆን ሁሉንም የኅብረተሰብ ክፍሎች ማካተት እና ከግብርና ዕድገት ሂደት ተጠቃሚ ማድረግ
ያስፈልጋል። ትኩረት ያልተሰጣቸውና ገቢያቸው ዝቅተኛ የሆኑ ማኅበረሰቦች፣ ለነሱ ተብለው በሚዘጋጁ የታለሙ ሥራዎች የማይታገዙ ከሆነ
ወደ ኋላ መቅረታቸው ግልፅ ነው። የትራንስፎርሜሽን አጀንዳው በሰፊ መሠረት ላይ የተመረኮዘ የግብርና ለውጥን ለማሳካት ሦስት ልዩ ትኩረት
የሚያስፈልጋቸውን የኅብረተሰብ ክፍሎች ለይቶ አስቀምጧል። እነዚህም የኅብረተሰብ ክፍሎች የምግብ ፍላጎታቸው ያልተሟላ፣ አርብቶ አደሮች፣
ከፊል አርብቶ አደሮች እና ወጣቶች ናቸው።
በኢትዮጵያ ከሚገኙት የገጠር ነዋሪዎች 10 በመቶ ያህል የሚሆኑት የምግብ ፍላጎታቸው የተሟላ አይደለም።35 እነዚህን መሰል ቤተሰቦች ምርታማ
በሆነ የሴፍቲኔት (saftey net) ፕሮግራም ተደግፈዋል። የሴፍቲኔት ፕሮግራም የነዚህን ቤተሰቦች የምግብ ክፍተት ለመሙላት የምግብ አቅርቦት
የሚሰጥ ሲሆን በተመሳሳይ ጊዜም ጉልበት በሚጠይቁ የገጠር መሠረታዊ ልማቶች በተለይም ከተፋሰስ ቁጥጥር ጋር የተያያዙ የማኅበረሰብ ሥራዎች
ላይ ያሳትፋቸዋል። እነዚህን ድጋፎች ገቢ ወደሚያሳድጉ ሥራዎች በመቀየር መሰል ቤተሰቦች በግብርና ዕድገት ሂደት እንዲሳተፉ ለማድረግ
አስፈላጊ ነው። በኢትዮጵያ አርብቶ አደሮችና ከፊል አርብቶ አደሮች ቀደም ሲል በነበሩት መንግስታት ቸል ተብለው ጉልህ የዕድገት ችግሮች
ተጋርጠውባቸዋል። እነዚህም ደረቅ አካባቢ በዝቅተኛ ሁኔታ ካደገ መሠረታዊ ልማት ጋር ተዳምሮ፣ የገቢ ምንጫቸው ለተመሠረተበት የከብቶች
ምርት አነሰተኛ ድጋፍ፣ ገበያ ለማግኘት እኩል ያልሆነ ዕድል፣ የረዥም ጊዜ የአካባቢ ውድመት፣ ተደጋግሞ ለሚፈጠር ድርቅ ተጋላጭነት፣ የተፈጥሮ
ሀብትን ለመጠቀም እየጨመረ ያለ ፉክክር እና የተገደበ እንቅስቃሴ ናቸው። ለአርብቶ አደሮች ያሉ ዕድሎችን ለመጨመር በማለም በመጀመሪያው
የዕ.ት.ዕ. ወቅት በመሠረታዊ ልማቶች በተለይም የውኃ ሀብትን ማሳደግ ላይ ጉልህ የመዋዕለ ነዋይ ፍሰት ተካሂዷል። ነገር ግን እነዚህን ልማቶች
ማኅበረሰቦች እንዲገለገሉባቸው ቀጣይነት ያለው ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል።
በኢትዮጵያ የወጣቶች በሥራ ላይ መሰማራት ዋና የኢኮኖሚ እና ማኅበራዊ ጉዳይ ነው። ከ15-29 ዕድሜ ተብለው የሚገለጹ ወጣቶች የኅብረተሰቡን
27 በመቶ ይይዛሉ።36 ለግብርና የሚሆን መሬት የማግኘት ዕድላቸው ውስን ሲሆን በዕድሜ ከገፉት የኅብረተሰቡ ክፍሎች የተማሩ የመሆን ዕድላቸው
ደግሞ የሰፋ ነው። በውስን ግብዓትም የተነሳ ወደ ሌሎች አካባቢዎች ካልተሰደዱ በቤተሰቦቻቸው እርሻ ላይ መሥራት ወይም የክፍያ ቅጥርን መፈለግ
አለባቸው። የኢትዮጵያ መንግስት የወጣቶች ሥራ አጥነት እና ከሚፈለገው ሰዓት በታች ወይም ከተማሩት ሞያ ዝቅ ብሎ የመሥራት ሁኔታ ከ40
በመቶ በላይ እንደሆነ ይገመታል።37 ለወጣቶች የቅጥር ዕድሎች ማደግ አለባቸው። እነዚህ የኅብረተሰብ ክፍሎች ላይ ያተኮረ ድጋፍ አስፈላጊነቱ
ግልጽ ቢሆንም በኢትዮጵያ የሚገኙ አገልግሎቶችና ሥርዓቶች የየትኛውንም ልዩ ቡድን ፍላጎት በተገቢው ሁኔታ ለመመልከት የተቀረጹ አይደሉም።
አገልግሎቶችና ሥርዓቶች በተለይም ተጠቃሚ ያልሆኑ የኅብረተሰብ ክፍሎች ፍላጎቶችን ለመመልከት የተቃኙ አይደሉም።

የፕሮግራሙ ዓላማዎች
ትራንስፎርሜሽን አጀንዳው ቸል ለተባሉና ተጠቃሚ ላልሆኑ ማኅበረሰቦች ወይም የኅብረተሰብ ክፍሎች ዕድሎችን ለመለየትና በቁልፍ ዕቅዶች
ውስጥ ለነዚህ የኅብረተሰብ ክፍሎች የተዘጋጁ ሥራዎችን ማስፋፋት ያቀደ ነው። የዕቅዶቹ ዓላማ መሰል ኅብረተሰቦችን ወደ ግብርና ዕድገት ሂደቱ
መቀላቀል ነው። ፕሮግራሙ ዝርዝር ተግባራት ባይኖሩትም ሥራዎቹ በትራንስፎርሜሽን አጀንዳው ውስጥ የተካተቱ ናቸው።

የዕቅድ አፈጻጸም ማጠቃለያ
ይህ ሪፓርት በወጣበት ወቅት የፕሮግራሙ ዝርዝር ሥራዎች በዕቅድ ደረጃ ላይ ነበሩ። የነዚህ ሥራዎች ትግበራ ለ2009 ዓ.ም. አንደኛ እና ሁለተኛ
ሩብ ዓመት እንዲዘገይ የተደረገው ዕቅዱን ለመጨረስ፣ ፋይናንስን ለማሰባሰብና የባለድርሻ አካላትን አሳትፎ ዲዛይኑን እንዲያጸድቁ ለማድረግ ነው።
ዓመታዊ ሪፖርት
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ብዝሃ ሕይወት
በዚህ ዘርፍ ለውጥ ማምጣት ለምን አስፈለገ?
ብዝሃ ሕይወት በአንድ የተወሰነ አካባቢ ውስጥ የሚገኙ በዕፀዋት፣ እንሰሳት፣ እና ሌሎች ሕይወት ያላቸው ኣካላት ላይ ያለን የዘር ልዩነትን ይወክላል።
ኢትዮጵያ በጣም የተለያዩ የመልከአ ምድር ገጽታዎች እና የአየር ንብረት ያላት አገር እንደመሆኗ መጠን በዛ ላሉ ዕፀዋት እና እንሰሳት መገኛ ምክንያት
የሆኑ ምህዳሮች ባለቤት ናት። ኢትዮጵያ የብዝሃ ሕይወት መናኸሪያ በመሆንም ትታወቃለች። በዓለም ላይ በዘር ከታደሉ የሀብት ማዕከላትም አንዷ
ናት። እነዚህ የተፈጥሮ ሀብቶች ለአገሪቱ የግብርና ዘርፍ ልማት እና ሌሎች ዘርፎች አስተዋጽኦ የሚያደርግ እምቅ ኃይል ቢኖራቸውም እየተተገበረ
ባለው የግብርና አሠራር ሂደት ምክንያት እነዚሁ ዘርፎች አደጋ ላይ ሲጥሉ ተስተውሏል።
ኢትዮጵያ የብዙ ሰብል ምርቶች እና ወፍ ዘራሽ አምሳያዎቻቸው በተለይ ደግሞ እንደ ስንዴ፣ ገብስ፣ ማሽላ እና ሽምብራ ያሉ በአለም ዙርያ በከፍተኛ
ደረጃ የሚበቅሉ የምግብ ሰብሎች በያይነቱ የሚገኙባት አገር ናት። ብዙ የቤት እንሰሳት ዘረመል ምንጭ ማእከል እንደሆነችም ይታወቃል። ነገር ግን
ብዝሃነት ያለው የዘር ሀብት ለግብርና ዕድገት በተጨማሪም ለበሽታ ወረርሽኝ እና ለአየር ንብረት ለውጥ የተሻሉ ዕድሎችን ይፈጥራል፤ እንዲሁም
ከሁኔታው ጋር ለሚሄድ የችግር ምላሽ በመስጠት ሥነ ምህዳሩ እነዚህን ጥቃቶች እንዲቋቋም እና ከጥቃቶቹም እንዲያገግም ያደርጋል። የግብርና
ለውጥ ዘላቂ እንዲሆን ምርታማነትን የማሳደግ ጥረቶች ለአገሪቱ የተለያዩ የዘር ሀብቶች ጥበቃ ከፍተኛ ትኩረት በመስጠት መታገዝ አለባቸው።
ነገር ግን የግብርና ልማት ለዚህ ሀብት አደጋ ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም ዓይነታቸው ውስን የመሆን ዝንባሌ ያላቸውን ያልተለመዱ የሰብል
ዓይነቶችን ብቻ ወደ ማብቀል አቅጣጫን በማዞር፣ መሬትን ለግብርና በማዘጋጀት ሊጠገኑ የማይችሉ የመሬት ጉዳቶችን ማድረስ (ለምሳሌ፥ ርጥብ
መሬቶችን በማድረቅ)፣ ጫካዎችን በመመንጠር እና በብክለት (በተለይም በኬሚካል) እና ጎጂ በሆኑ ዕፀዋት መዛመት የተነሳ ነው።

የፕሮግራሙ ዓላማዎች
የፕሮግራሙ አጠቃላይ ዓላማዎች ከብዝሃ ሕይወት የሚመጣውን አደጋ መቀነስ እና አገር አቀፍ የብዝሀ ሕይወት አጠቃቀምን ማሳደግ ናቸው። ይህን
ፕሮግራም ብቻ የሚመለከቱ ተግባራት ባይኖሩም አካሄዱ የግብርና አገልግሎቶችንና ዘዴዎችን አቅጣጫ በድጋሚ በመቅረጽ (ለምሳሌ ኤክስቴንሽን፣
ምርምር፣ ዘር፣ የመሬት አጠቃቀም፣ መስኖ ወ.ዘ.ተ.) የተሻሻሉ ዝርያዎችን መጠቀምን ማስተዋወቅ፣ የብዝሃ ሕይወት ሀብቶችን መጠበቅና ጎጂ የሆኑ
ዝርያዎችን መቆጣጠር ነው። በ2009 ዓ.ም. የሚተገበሩ ሦስት ቁልፍ ተግባራት በየክልሉ የተለዩ ሲሆን እነሱም አገር በቀል ዝርያዎችን ማስፋፋት፣
የጎጂ ዕፀዋትን ርቢ መቀነስ እና መቆጣጠር እንዲሁም አገር በቀል ዝርያዎች ዓይነታቸውን ለይቶ እና ጠብቆ ማቆየት ናቸው።

የዕቅድ አፈጻጸም ማጠቃለያ
ፕሮግራሙ የራሱ የሆነ ውጤት የለውም። በመጀመሪያው የዕ.ት.ዕ. ውስጥ ያልተካተተ አዲስ ዘርፍ ሲሆን አሁንም ዕቅድ ላይ ይገኛል። ዝርዝር
ሥራዎች በ2009 ዓ.ም. የመጀመሪያ አጋማሽ የሚቀረጹ ሲሆን በዓመቱ ሁለተኛ አጋማሽ ላይ ትግበራ እንደሚጀመር ይጠበቃል።
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ዐምድ III: የግብርና ቢዝነስ
እና ገበያ
ዓመታዊ ሪፖርት

የኢትዮጵያ የግብርና ገበያ ለአርሶ አደሮች ካላቸው አነስተኛ የገበያ መሠረተ ልማት እና አገልግሎት ጋር ተዳምሮ በአምራቾች እና ተጠቃሚዎች መካከል ባለ
የተራዘመ የገበያ ሰንሰለት ይታወቃል። የግብርና ምርት ከራስ አልፎ ወደ ኮሜርሻል አቅጣጫ እንዲዞር ጥራት ያላቸው ግብዓቶች በበቂ ሁኔታ እና በጊዜ
እንዲሁም በተመጣጣኝ ዋጋ ለአርሶ አደሮች መድረስ አለባቸው። ከዚህም በተጨማሪ ለአርሶ አደሮች ምልክት የሚሰጡ ምን ዓይነት ሰብሎችን በምን ያህል
የጥራት ደረጃ ማምረት እንዳለባቸው እንዲሁም የት እና መቼ ምርታቸውን መሸጥ እንዳለባቸው በመረጃ ላይ ተመርኩዘው እንዲወስኑ የሚያስችሉ ግልፅ
የገበያ ስፍራዎች እንዲኖሩ ያስፈልጋል።
እንደ ፍራፍሬ እና አትክልቶች ባሉ የተወሰኑ ምርቶች የገበያ አወቃቀሩ በመሀል የሚገኙ ጥቂት ገዢዎችን የሚያሳትፍ ሲሆን እነሱም የአቅርቦት ሰንሰለቱን
ጉልህ ስፍራ በመቆጣጠር የላቀውን የጥቅም ድርሻ ያገኛሉ። በተጨማሪም ስፋት ያለው የምርት ምደባ እና ደረጃ አሰጣጥ አለመኖር ማለት አርሶ አደሮች
በአገር ውስጥ ገበያ ቀዳሚ ዋጋን የሚስቡ እና የውጭ ገበያን ለመድረስ የሚያስችሉ ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን ምርቶችን ለማምረት የዋጋ ድጎማ የላቸውም
ማለት ነው። በተጨማሪም ይህ ከፍተኛ ወጪ እንዲወጣ እና ዝቅተኛ ግልፅነት እንዲኖር ያደርጋል፤ ይህም አርሶ አደሮች ገበያ ላይ ባልተሟላ መረጃ
እንዲደራደሩ በማስገደድ አርሶ አደሮች እንዲጎዱ ያደርጋል።
ምርቶች ተገቢውን ዋጋ የሚያስገኙባቸው እና ተፎካካሪ ገበያዎች በሌሉበት ሁኔታ የግብርና ዕሴት ሰንሰለት የምርት ዘርፍ ላይ ብቻ ማተኮር በተወሰኑ
አጋጣሚዎች ለገበያ ውድቀት ዳርጓል። እንዲሁም አርሶ አደሮች ምርት የሚያሳድጉ ግብዓቶችን ከመግዛት አዳክሟቸዋል። ስለዚህ የግብርና ገበያዎችን ብቃት
ማሳደግ፣ ከገንዘብ ልውውጥ ጋር የተያያዙ ወጪዎችን መቀነስ፣ እና የገበያ መረጃ ግልፅነትን ማሻሻል ሰፋ ላለ የግብርና ትራንስፎርሜሽን ቅድመ ሁኔታዎች
ናቸው። በተመሳሳይም የኮንትራት ግብርናን ከሚጠቀሙ አነስተኛ ይዞታ ካላቸው አርሶ አደሮች ጋር ከሚፈጠር የበለጠ ትስስር ጋር ተዳምሮ የመካከለኛ እና
ትልቅ ደረጃ ኮሜርሻል ግብርና ላይ የሚካሄድ ተጨማሪ ኢንቨስትመንት ለውጭ አቅርቦት በጉልህ ሁኔታ አስተዋጽኦ እንደሚያደርግ ይታሰባል። እንዲሁም
ከፍተኛ ጥራት እና ብዛት ያላቸው ከአገር ውጪ የሚገቡ ምርቶችን የሚቀንሱ እና ውድ የሆነውን የውጭ ምንዛሪ መጠባበቅያን የሚያድኑ ጥሬ ዕቃዎችን
ማምረት ይጠበቅበታል።
በሁለተኛው የዕ.ት.ዕ. በዚህ ዐምድ ስድስት ፕሮግራሞች ተካተዋል።
1.
2.
3.
4.
5.
6.

የገበያ መሠረተ ልማት
የገበያ አገልግሎቶች
የአገር ውስጥ እና የውጭ ገበያ
የኅብረት ሥራ ማኅበራት
የኮሜርሻል እና ኮንትራት ግብርና
የግብርና ምርቶች ማቀነባበርና እና ዕሴት ጭመራ

በዚህ ዐምድ ያሉ ተግባራት እና ንዑስ ተግባራት የቀረጹ እና ትግበራ የጀመሩ ፕሮግራሞች የኅብረት ሥራ ማኅበራት እና የኮሜርሻል እና ኮንትራክት ግብርና
ናቸው። ሦስቱ ከገበያ ጋር የተዛመዱ ፕሮግራሞች እንዲሁም የግብርና ምርቶች ማቀነባበር እና ዕሴት ጭመራ አሁን ዋና ዋና ሥራዎችን እየቀረጹ የሚገኙ
ሲሆን በ2009 ዓ.ም. ትግበራ ለመጀመርም ታቅዷል። ቁልፍ ባለ ድርሻ አካላት የግብርና ምርቶች ማቀነባበርና እና ዕሴት ጭመራ ፕሮግራምን ከኤ.ሲ.ሲ.
ኢኒሼቲቭ ጋር በማጣመር የሁለተኛውን የዕ.ት.ዕ. ሥራዎች ለመተግበር ተጠቅመውበታል።

ንዑስ ተግባራት
የተግባራት ቁጥር

የንዑስ ተግባራት
ቁጥር

በ2008
የተጀመሩ

በተገቢው
የአፈጻጸም ደረጃ
ላይ ያሉ

በጥቂቱ የዘገዩ

በጣም የዘገዩ

የኅብረት ሥራ ማኅበራት

2

7

6

3

3

0

የኮሜርሻል እና ኮንትራት ግብርና

2

8

8

6

2

0

ድምር

4

15

14

9

5

0

93%

64%

36%

0%

ፕሮግራም

ከድምሩ መቶኛ
የገበያ መሠረተ ልማት

3

11

0

አዳዲስ ፕሮግራሞች

የገበያ አገልግሎቶች

2

8

0

አዳዲስ ፕሮግራሞች

የአገር ውስጥ እና የውጭ ገበያ

2

6

0

አዳዲስ ፕሮግራሞች

የግብራና ምርቶች ማቀነባበር እና ዕሴት
ጭመራ

1

4

0

አዳዲስ ፕሮግራሞች

ዓመታዊ ሪፖርት
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የገበያ መሠረተ ልማት
በዚህ ዘርፍ ለውጥ ማምጣት ለምን አስፈለገ?
በኢትዮጵያ ውስጥ ከመጀመሪያ ደረጃ ገበያ ማዕከላት ጀምሮ የገበያ መሠረተ ልማት ግንባታ እየተከናወነና እንደ ምርት ገበያ የመሰለ ዘመናዊ
የመገበያያ መድረክ የተፈጠረ ቢሆንም አሁንም የገበያ መሠረተ ልማቱ በበቂ ሁኔታ ያልተገነባ በመሆኑ የግብርና ግብይቱን ለማሳለጥ በከፍተኛ
ደረጃ ቅልጥፍና የጎደለው አድርጎታል። ከገጠር ገበያ እስከ ትላልቅ ከተሞች ባሉት የጅምላና ችርቻሮ ንግድ ሂደት የግብይት ቅብብሎሹ በበቂና
ቅልጥፍና ባለው የገበያ መሠረተ ልማት የተደገፈ አይደለም። ይህም ሁኔታ የግብርና ዘርፉን ሙሉ ለሙሉ ለማዘመንና ሥር ነቀል ለውጥ ለማምጣት
አላስቻለም።
የገበያ ማዕከላትን የሥራ አመራር ሥርዓት ማዘመን፤ ግብይት የማስተናገድ ብቃታቸውን ውጤታማ ማድረግ፤ ግብይቱን የሚያግዝ የሕግ ማእቀፍ
ከአመቺ የንግድ ከባቢ ሁኔታ ጋር ተግባራዊ ማድረግ ቁልፍ ሥራዎች ናቸው። የመንግስትና የግሉ ዘርፍ በተቀናጀ መልኩ የመጋዘን አገልግሎት
እንዲሰጡ በማድረግ አሁን እየታየ ያለውን የድኅረ ምርት ብክነት ይቀንሳል። ጥብቅ የክትትልና ቁጥጥር ሥርዓት መዘርጋት በየደረጃው ያለውን
የግብርና ምርቶችን ግብይት የተሻለ አፈጻጸም እንዲኖረውና ዘመናዊ የግብይት ቴክኖሎጂዎችን መጠቀም፤ የምርት ጥራት ቁጥጥርን በአግባቡ
ማከናወን ያስችላል። ይህም ሲሆን ገበያው የሚፈልገውን የግብርና ምርት በዓይነትና በመጠን ጥራቱን ጠብቆ ምርት አቀናባሪዎች እና ለሌሎች
ገዢዎች ለማቅረብ ያስችላል።

የፕሮግራሙ ዓላማዎች
የዚህ ፕሮግራም ዓላማዎች አሁን ያለውን የግብርና ምርቶች የገበያ መረጃ ሥርዓት ዘመናዊ ማድረግ፣ የገበያ ማዕከላትን አደረጃጀት፤ የሥራ አመራር
ሥርዓትና የአገልግሎት አሰጣጥን በማሻሻል ዘመናዊ ማድረግ እና የመንግስት ዘርፍና የግሉ ባለሀብት በመጋዘን ግንባታና አገልግሎት አሰጣጥ ረገድ
ኢንቨሰት እንዲያደርጉ አመቺ ሁኔታ መፍጠር ናቸው።
ከላይ የተጠቀሱት ዓላማዎች እውን የሚሆኑት በተመረጡ ሦሰት ተግባራት ላይ በማተኮር ነው። የመጀመሪያው ተግባር ዘመናዊ የግብርና ምርቶች
ግብይት የገበያ መረጃ ሥርዓትን መዘርጋትና መተግበር ሲሆን ግቡም በዘመናዊ ኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬሽን ቴክኖሎጂ የታገዘ፣ የተሟላ፣ ወቅታዊ፣
የመረጃ ፍሰቱ አሰተማማኝና ተአማኒ የሆነ የገበያ መረጃ ሥርዓት መዘርጋት ነው። የመረጃ ሥርዓቱ ለአርሶ አደሩ፣ ለአርሶ አደር ማኅበራት፣
ለነጋዴዎች፣ ለፖሊሲ አውጪዎችና ለተመራማሪዎች ጭምር በቀላሉ ተደራሽ የሚሆን ነው። ይህ ተግባር ሦስት ንዑስ ተግባራት አሉት። ሁለተኛው
ተግባር ከመጀመሪያ ደረጃ እስከ ተመረጡ መዳረሻ ገበያዎች ያለውን የገበያ ማእከላት ሥራ አመራር ለማስፋትና ለማዘመን የገበያ ማእከላቱን
ባለቤትነት፣ አስተዳደር እና አደረጃጀት ማጠናከር ነው። ይህ ተግባር የተቀረጸው የገበያ ማእከላቱን በማጠናከርና በማዘመን የገበያዎቹን አስተዳዳርና
ሥራ አመራር ወደ ዓለም አቀፍ ምርጥ ተሞክሮ ደረጃ ለማምጣት ነው። ይህ ተግባር በስሩ ሦስት ንዑስ ተግባራት አሉት። ሦስተኛው ዓላማ
ማስፈጸሚያ ተግባር አራት ንዑስ ተግባራት ሲኖሩት እርሱም የመንግስትና የግሉ ዘርፍ በመጋዘን ግንባታና አገልግሎት አሰጣጥ ረገድ ስልታዊ በሆነ
መልኩ እንዲሳተፉ አመቺ ሁኔታዎችን መፍጠር ነው።

የዕቅድ አፈጻጸም ማጠቃለያ
በአጠቃላይ የገበያ መሠረተ ልማት ፕሮግራም ሦስት ተግባራትና ዐሥር ንዑስ ተግባራት አሉት። ፕሮግራሙ አዲስ እንደመሆኑ በመጀመሪያው
የዕ,ት.ዕ. ትራንስፎርሜሽን አጀንዳ ውስጥ አልተካተተም ነበር። ምንም እንኳን ፕሮግራሙ በኤጄንሲው ከፍተኛ አመራር ይሁንታ ቢያገኝም ሙሉ
ለሙሉ ወደ ተግባር ለማስገባት የባለድርሻ አካላትን በማሳተፍ የንዑስ ተግባራት ዝርዝር ሥራዎችና ማስፈጸሚያ በጀት በመዘጋጀት ላይ ነው። ይህ
ሥራ በ2009 ዓ.ም. በጀት ዓመት የመጀመሪያው ሩብ ዓመት ተጠናቆ በቀጣዮቹ ወራት ሙሉ ለሙሉ ወደ ሥራ ይገባል።
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የገበያ አገልግሎቶች
በዚህ ዘርፍ ለውጥ ማምጣት ለምን አስፈለገ?
የተራዘመ የግብይት ሰንሰለትና ደካማ የግብዓት አገልግሎት አሰጣጥ የኢትዮጵያ ግብርና ዘርፍ ግብይት መገለጫዎች ናቸው። የአገር ውስጥ የግብይት
ሥርዓቱን ማዘመን እንዲሁም የውጭ ገበያ ዕድሎችን ማሳደግ ከተፈለገ፤ የገበያ አገልግሎቶችን ማለትም ደረጃ የማዘጋጀትና ምዘና፣ የምርት
ማቀናበሪያና ማሸጊያ፣ የፋይናንስ አቅርቦት፣ ገበያን የማስፋፋት፣ ወቅታዊ መረጃ የማደራጀትና ተደራሽ የማድረግ ዐቅምን ማጎልበት አስፈላጊነት
ግልጽ ነው። የግብይት አገልግሎቶችን በማጠናከር በጥራት የተመረተ ምርት ዘላቂነትና ተከታታይነት ባለው መልኩ ለገበያ ለማቅረብ ያስችላል።
በማደግ ላይ ያሉ አገራት በተለያዩ ወቅቶች በሚያወጧቸው ደንቦችና ሕጎች አማካኝነት የምግብ ዋስትናን፣ የምርት ጥራትን እንዲሁም የምርት ዱካን
የመከተል ሥርዓትን በመተግበር በዓለም አቀፍ ገበያ ውስጥ ግንባር ቀደም ተወዳዳሪ እንዲሆኑ አስችሏቸዋል።
የነዚህ ደንቦችና ሕጎች በከፊል ወይንም ሙሉ በሙሉ ለመተግበር አለመቻል የኢትዮጵያን የግብርና ምርቶች ከመጉዳቱም ባሻገር በዓለም አቀፍ ደረጃ
ተወዳዳሪ እንዳይሆኑ ማነቆ ሆኖ ቆይቷል። የግብይት አገልግሎቶችን በማዘመን በአለም አቀፍ ደረጃ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ የመጣውን የምግብ
ዋስትና፣ የምርት ዱካን የማወቅና የመለየት ሥርዓትን በመዘርጋት የአገሪቱ የግብርና ምርቶች በዓለም አቀፍ ደረጃ ተቀባይነታቸው እንዲጨምር
ብሎም ተፎካካሪ እንዲሆኑ ከማስቻሉም ባሻገር ምርቶቹ በጥራትና በተሻለ ዋጋ ለገበያ እንዲቀርቡ ዕድል ይፈጥራል።

የፕሮግራሙ ዓላማዎች
የገበያ አገልግሎቶች ፕሮግራም ዋና ዓላማ ዘመናዊና ተደራሽነት ያላቸው አገልግሎቶች የሚስፋፉበትን አግባብ በማደራጀት አነስተኛ ይዞታ ያላቸው
አርሶ አደሮች በገበያ ፍላጎት ላይ፤ ማለትም በምርት ዓይነት፣ በጥራት ደረጃ፣ በመሸጫ ጊዜና ቦታ እውቀት ላይ የተመሠረተ የግብርና ምርቶችን ለገበያ
የሚያቀርብበትን አሠራር ማስፈን ነው።
የፕሮግራሙን ዓላማ ለማሳካት ሁለት ዐበይት ቁልፍ ተግባራት ተለይተዋል። በመጀመሪያው ቁልፍ ተግባር ውስጥ አራት ንዑስ ተግባራት የተለዩ
ሲሆን የትኩረት አቅጣጫውም አለም አቀፍ ተቀባይነትን ያገኘ የምግብ ዋስትና ሥርዓትንና ደረጃዎችን ማዘጋጀትና የቁጥጥር ሥርዓቱን ማጠናከር
ላይ ያተኩራል። በሁለተኛው ቁልፍ ተግባር ውስጥ አራት ንዑስ ተግባራት የተካተቱ ሲሆን ዋና የትኩረት አቅጣጫውም የሰነድ ብድር ሥርዓትን
በማጠናከር ተግባራዊ እንዲሆን ማገዝ እንዲሁም ሌሎች አዳዲስ የግብርና ግብይት የፋይናንስ ምንጮችን በመለየት ማስተዋወቅና ማስፋፋትን
ያካትታል።

የዕቅድ አፈጻጸም ማጠቃለያ
ይህ ፕሮግራም በሁለተኛው የዕ.ት.ዕ. የተለየ በመሆኑ በዝግጅት ምዕራፍ ላይ የሚገኝ ነው። በዝግጅት ምዕራፉ የተለዩት ሁለት ዐበይት ቁልፍ
ተግባራትና ስምንት ንዑስ ተግባራት የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ተወያይተውባቸው በአስፈላጊነታቸው ላይ መግባባት ላይ የተደረሰ ሲሆን
የዝግጅት ምዕራፉ በ2009 ዓ.ም. የመጀመሪያ ሩብ ዓመት ይጠናቀቃል።

ዓመታዊ ሪፖርት
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የአገር ውስጥ እና የውጭ ገበያ
በዚህ ዘርፍ ለውጥ ማምጣት ለምን አስፈለገ?
በግብይት መሠረተ ልማት እና በገበያ አገልግሎቶች ፕሮግራሞች ተለይተው የተቀመጡ የትራንስፎርሜሽን አጀንዳ ተግባራት ለግብይቱ ሥርዓት
መሻሻል አስተዋጽኦ ያላቸው ሲሆን የአገር ውስጥና የውጭ የገበያ አድማስ የሚያሰፉ፤ ምርትና ዕሴት የሚጨምሩ የግብይት ተዋናዮችን ለማፍራት
ተጨማሪ እገዛን ይጠይቃል። እገዛዎቹም የምርት እና የግሉን ዘርፍ ተወዳዳሪነት የሚያሻሽሉ፤ የሰብሳቢዎችን አቅርቦት ሰንሰለት ማመቻቸት
የሚችሉበትን ዐቅም ማጠናከር፤ በአገር ውስጥ እና በዓለም አቀፍ የጅምላ ንግድ እንዲሁም በችርቻሮ ገበያዎች መካከል ውጤታማ ትስሰር ለማፍራት
እንዲሁም የንግድ ምልክት እና ማስታወቂያ ስልቶችን መንደፍ ማስቻልን ያካትታል።
በዘርፉ እያደገ ያለውን መጠነ ሰፊ የሆነ የዕሴት ጭማሪ፣ በአገራችን እየተጠናከረ ያለውን የምርት ማቀነባበር ዘርፍ፣ በዓለም አቀፍ ገበያ ተቀባይነትን
ያገኙ እንደማርና ጤፍ የመሳሰሉ ምርቶች ላይ ያለውን አንጻራዊ ጠቀሜታ እንደ መልካም አጋጣሚ በመውሰድ እና አሟጦ ለመጠቀም በዘርፉ
ተዋናይ የሆኑ አካላት ማለትም ኅብረት ሥራ ማኅበራት፣ ላኪ ድርጅቶች ምርትን ከአምራቾች የማሰባሰብ ዐቅምን ማጠናከር፤ የምርት ጥራት እና
ደረጃን የማስጠበቅ፤ የአቅርቦት ሰንሰለትን የማስተዳደር እንዲሁም የጅምላ እና ችርቻሮ ንግድ እንቅስቃሴን ማሳደግ የሚችሉበትን ዐቅም ለመገንባት
ተገቢ ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል። ይህ ደግሞ የአገር ውስጥ ንግድ አቅርቦትን፣ የገበያ መረጋጋትን ብሎም የውጭ ንግድ ምርት ጥራት እና መጠንን
ያሻሽላል ተብሎ ይገመታል።

የፕሮግራሙ ዓላማዎች
የአገር ውስጥናየ ውጭ ንግድ ፕሮግራም ዋና ዓላማ አርሶ አደሮች ምርቶቻቸውን በተለያዩ ገየበያ አማራጮች በመጠቀም ማውጣት የሚችሉበትን
ዕድል በመፍጠር ሰብሳቢዎች ውጤታማ ትስስር እና የተሻለ የአቅርቦት ሰንሰለት ለመፍጠር የሚያስችል ምቹ ሁኔታን መፍጠር ነው። በተጨማሪም
ፕሮግራሙ በዕሴት ሰንሰለቱ ላይ የሚገኙ በተለይ በግሉ ዘርፍ የሚገኙትን ሌሎች ተዋንያንን በመደገፍ የአርሶ አደሩን ምርት ለአገር ውስጥና ለውጭ
እንዲያቀርቡ ያግዛል።
የፕሮግራሙን ዋና ዓላማ በሁለት ውስን ተግባራት ላይ በማተኮር ለማሳካት ይሞክራል። የመጀመሪያው የኢትዮጵያን የግብርና ንግድ ፖሊሲዎችንና
ስትራቴጂዎች ማጠናከር እና ዘመናዊ ማድረግ ሲሆን ዓላማውም የአገሪቱን የንግድ ሥርዓት የሚያሻሽሉ የምርት ገበያዎች እና ዓለም አቀፍ ንግድን
የሚያሻሽሉ ግልጽ ሕጎች እና ደንቦች ያሉት ሁሉን አቀፍ ብሔራዊ የግብርና ንግድ ፖሊሲ ማውጣት ነው። ይህም ተግባር በስሩ ሁለት ንዑስ
ተግባራት አሉት። ሁለተኛው ተግባር የግብይት ተዋናዮች ለገበያ የሚያውሉትን ምርቶች ዕሴት እና የገበያ ስፋት መጨመር የሚችሉበትን ዐቅም
ማጠናከር ሲሆን ዓላማውም የአርሶ አደሩ ምርት አቅርቦትን ለማሻሻል የሚያስችሉ ከግብይት የሚገኙ ጥቅሞች እንዲሁም የተዋቀረ ምርት ፍላጎትን
ማጠናከር ነው፡፡ ይህ ተግባር በስሩ አራት ንዑስ ተግባራት አሉት።

የዕቅድ አፈጻጸም ማጠቃለያ
የአገር ውስጥና ውጭ ገበያ ፕሮግራም በመጀመሪያው የዕ.ት.ዕ. ቅድሚያ የተሰጠው የሥራ ዘርፍ አልነበረም። ፕሮግራሙ ሁለት ተግባራት እና
ስድስት ንዑስ ተግባራት ያሉት ሲሆን የፖሊሲ አውጭዎችን ይሁንታ አግኝተዋል። ከባለድርሻ አካላት ጋር በመተባበር የሚከናወኑ የሥራ ዝርዝሮች
የተነደፉ ሲሆን የክወና ዕቅዱም በ2009 ዓ.ም. የመጀመሪያ ሩብ ዓመት ይጠናቀቃል ተብሎ ይጠበቃል።
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በፕሮግራም ደረጃ ያለ ሂደት

የግብርና ምርቶች ማቀነባበር
እና ዕሴት ጭመራ
በዚህ ዘርፍ ለውጥ ማምጣት ለምን አስፈለገ?
በተባበሩት መንግስታት የኢንዱስትሪ ልማት ድርጅት ጥናት መሠረት ምንም እንኳን ግብርና በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ውስጥ መሠረታዊ ሚና
የሚጫወት ቢሆንም በ2004 ዓ.ም. የግብርና-ኢንዱስትሪዎች ከአጠቃለይ አገራዊ ምርት ውስጥ የነበራቸው ድርሻ 5 በመቶ ብቻ ነበር። ከዚህም
ውስጥ የምግብና መጠጥ ዘርፍ ብቻውን የ50 በመቶ ድርሻ ይዟል። የአገሪቱ የግብርና ምርቶች የውጭ ንግድ ከሞላ ጎደል በጥሬ እና ባልተቀነባበሩ
ምርቶች ላይ የተመሠረተ ሲሆን የተቀነባበሩ ምርቶች ከአጠቃላይ የግብርና-ኢንዱስትሪ ምርቶች የውጪ ንግድ ውስጥ ያላቸው ድርሻ 1.3 በመቶ ብቻ
ነው (2005 ዓ.ም)።38
የኢትዮጵያ የግብርና ትራንስፎርሜሽን ስኬት በግብርና ምርቶች የማቀነባበር ዘርፍ ውስጥ በሚመጣ የትራንስፎርሜሽን ሂደት ፍጥነት ላይ በእጅጉ
የተመሠረተ ነው። ከዚህም በመነሳት የኢትዮጵያ መንግስት የግብርና ኮሜርሻላይዜሽን ክላስተር መርሓ ግብርና የተቀናጀ የግብርና ኢንዱስትሪ
ፓርኮች ልማት ፕሮግራምን የመሳሰሉ የልማት ፕሮግራሞች አንዲተገበሩ አድርጓል። እነዚህ ሁለት ፕሮግራሞች ከሌሎች ተመሳሳይ የልማት
ፕሮግራሞች ጋር በመጣመር ለግብርናው ዘርፍ ብሎም ለአጠቃላይ የኢኮኖሚው ትራንስፎርሜሽን የላቀ አስተዋጽኦ እንደሚያደርጉ ይጠበቃል።

የፕሮግራሙ ዓላማዎች
የግብርና ምርቶች ማቀነባበርና ዕሴት ጭመራ ፕሮግራም ዋና ዓላማ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የግብርና ምርቶች ማቀነባበር በማሳደግ በአገር
ውስጥና ውጪ ንግድ ላይ ያለውን ተሳትፎ ማሳደግ ነው። ሁለተኛው የዕ.ት.ዕ. ዘመን በግብርና ምርቶች ማቀነባበርና ዕሴት ጭመራ ዘርፍ
የትራንስፎርሜሽን አጀንዳ ዕቅድ ለማዘጋጀት ግ.ት.ኤ. እና የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ሌሎች ባለድርሻ አካላትንም በማሳተፍ ባደረጉት የጋራ ጥረት በስሩ
አራት ንዑስ ተግባራትን የያዘ አንድ ቅድሚያ የተሰጠው ተግባር በረቂቅ ደረጃ ተዘጋጅቷል።

የዕቅድ አፈጻጸም ማጠቃለያ
የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር እና በግ.ት.ኤ. ሌሎች ባለድርሻ አካላትን በማሳተፍ ብቸኛው ቅድሚያ የተሰጠውን ተግባር አርቅቀዋል። የተቀናጁ የግብርና
ኢንዱስትሪ ፓርኮችን ወደ ሥራ እንዲገቡ ለማስቻል ተገቢነት ያላቸውን ስትራቴጂዎችና ተያያዥ ዕቅዶችን ማስተሳሰር እንዲሁም የፓርኮቹና ተያያዥ
የገጠር ትራንስፎርሜሽን ማእከላት ባለቤትነት የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ነው።
የተቀናጁ የግብርና ኢንዱስትሪ ፓርኮችን ወደ ሥራ እንዲገቡ ለማስቻል ተገቢነት ያላቸውን ስትራቴጂዎችና ተያያዥ ዕቅዶችን ማስተሳሰር እንዲሁም
የፓርኮቹን የግብዓት አቅርቦት ፍላጎት በዘላቂነት ማረጋገጥ በሚል የተለያዩት አራት ንዑስ ተግባራት የግብርና እና ተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴር እና
የግ.ት.ኤ ኃላፊነቶች ናቸው። በዚህ ቅድሚያ የተሰጠው ተግባር ውስጥ የሚካተቱ ዝርዝር ተግባራት፣ የሩብ ዓመት ዕቅድ አፈጻጸም መለኪያዎች እና
በጀት በ2009 ዓ.ም. የመጀመሪያ ሩብ ዓመት ይዘጋጃሉ።

ዓመታዊ ሪፖርት
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የኅብረት ሥራ ማኅበራት
በዚህ ዘርፍ ለውጥ ማምጣት ለምን አስፈለገ?
የኅብረት ሥራ ማኅበራት ለአነስተኛ ይዞታ ላላቸው አርሶ አደሮች ግብርና ትራንስፎርሜሽን የማዕዘን ድንጋይ ሲሆኑ ይህም የሚሆነው ገበያ ተኮር
በመሆንና የአርሶ አደሮችን የግብርና ምርት ለአገር ውስጥና ለውጭ ገበያ በማቅረብ ነው። ነገር ግን በአሁኑ ጊዜ የኅብረት ሥራ ማኅበራት በዋናነት
በግብርና ግብዓት ስርጭት እና አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ናቸው በሚል ግንዛቤ ምክንያት አባል በሆኑና ባልሆኑት መካከል ምንም ዓይነት ልዩነት
ሳይፈጠር አገልግሎት በመስጠት ወደ ተሻለ የግብርና ምርት ግብይት እና ገበያ ተኮር ተቋምነት ሽግግር ለማድረግ ምንም ዓይነት የተለየ የማትጊያ
ሁኔታ ሳይኖር በመሥራት ላይ ይገኛሉ። በሁለተኛው የዕ.ት.ዕ. ዘመን የኅብረት ሥራ ማኅበራትን የግብርና ምርት ግብይት ድርሻ አሁን ካለበት 18
በመቶ ወደ 50 በመቶ ለማድረስ ታቅዷል። ይህን ግብ ለመምታት የኅብረት ሥራ ማኅበራትን ወደ ተወዳዳሪና ብቃት ያላቸው የቢዝነስ ተቋምነት
ማሸጋገር ያስፈልጋል። የኅብረት ሥራ ማኅበራት ፕሮግራም እንደ ፌዴራል ኅብረት ሥራ ኤጀንሲ ዓይነት ካሉ ቁልፍ አጋር አካላት ጋር በመተባበርና
በመቀናጀት መሠረታዊና ስልታዊ የሆኑ ዋና ማነቆዎችን በመለየት ይህን የኅብረት ሥራ ማኅበራትን ሽግግር መደገፍ ይኖርበታል።
የኅብረት ሥራ ማኅበራትን እምቅ ዐቅም እውን ለማድረግ ወደ ገበያ ተኮር ምርት ለማሸጋገር አነስተኛ ይዞታ ባላቸው አርሶ አደሮች አካባቢ
ያሉ የግብርና ምርት ግብይት፣ የፋይናንስ ተደራሽነትና ትስስር ጋር ያሉ ወሳኝ ማነቆዎች መፈታት ይኖርባቸዋል። ከዚህም በተጨማሪ አነስተኛ
ይዞታ ያላቸው አርሶ አደሮች በጋራ የገበያ መደራደር ዐቅማቸውን ለማሳደግና በተቃራኒው የመረጃና የግብይት ወጪን ለመቀነስ በተለይም በልዩ
የኤክስቴንሽን አገልግሎት፣ በጥራት ደረጃ፣ በማከማቻ፣ በትራንስፖርትና በዕሴት ጭመራ ብቃት ያለው የአገልግሎት ተደራሽነት እንዲኖር ምቹ የሆነ
የሥራ አካባቢ ለመፍጠር መጠናከር ይኖርባቸዋል።
በታይላንድ፣ ህንድ፣ ኬንያና ደቡብ ኮሪያ የግብርናውን ዘርፍ ትራንስፎርሜሽን ለማቀጣጠል የኅብረት ሥራ ማኅበራት እንደ ዋና መሣሪያነት እያገለገሉ
ይገኛሉ። በተመሳሳይ ሁኔታም በኢትዮጵያ ውስጥ የኅብረት ሥራ ማኅበራት ከፍጆታ ለተረፈ የግብርና ምርት እንደ ማሰራጫና ውሑድ ወኪል፣
ገበያ ተኮር የንግድ ማእከል ሆነው ሊያገለግሉ ይችላሉ። እንደ አባላት ተቋምነትና በአባላት እንደሚመራ ድርጅት የኅብረት ሥራ ማኅበራት የገበያ
ተደራሽነትንና ትስስርን ለማስፋት እና እንዲሁም ምልዑ የሆነ የድጋፍ አገልግሎት እንዲሰጡ ለማስቻል በልዩ ሁኔታ የተዋቀሩ ናቸው።
አባልነት ግንዛቤ ውስጥ ሳይገባ የኅብረት ሥራ ማኅበራት ለአነስተኛ ይዞታ ላለው አርሶ አደር የግብርና ግብዓት በማቅረብ በኩል ተተኪ የሌለው
ሚና የተጫወቱ ቢሆንም በግብርና ግብዓት ላይ ብቻ ልዩ ትኩረት በመደረጉ የአባልነትን ስሜት ከመጉዳቱም በላይ በኅብረት ሥራ ማኅበራቱ የሥራ
አመራር ውጤታማነት፣ በአተገባበር ብቃታቸውና በግብይት አዋጭነታቸው ላይ ተጽእኖ አሳድሯል። ከዚህም በተጨማሪ የኅብረት ሥራ ማኅበራቱ
የሰው ኃይል፣ ተቋማዊና የመሠረተ ልማት ዐቅም ውስንነት መኖር አነሰተኛ ይዞታ ያላቸው አርሶ አደሮች የሚመጥናቸውንና የሚፈልጉትን ዓይነት
አገልግሎት በብቃትና በጥራት እንዳያገኙ በተለይም የግብርና ምርታቸውን ከገበያ ጋር እንዳይተሳሰር አደርጓቸዋል።

የፕሮግራሙ ዓላማዎች
የዚህ ፕሮግራም ቁልፍ ዓላማዎች በሙሉ በሁለት የትራንስፎርሜሽን አጀንዳ ዋና ተግባራት ላይ ትኩረት አድርጎ በመሥራት ይሳካሉ ተብሎ
ይታመናል። የመጀመሪያው የትራንስፎርሜሽን አጀንዳ ዋና ተግባር የኅብረት ሥራ ማኅበራትን ወደ ተወዳዳሪና ውጤታማ ቢዝነስ ተኮር ተቋምነት
ማሸጋገር ግብ ያደረገው የኅብረት ሥራ ማኅበራትን የግብርና ምርት የገበያ ድርሻ ከፍ ለማድረግና አዳዲስ የአሠራር ፈጠራዎችን በመጠቀም ማለትም
የኮሚሽን ግብይት ሥርዓትን በመዘርጋት፣ የግብይት ትስስሮችን በማጠናከር፣ ለግብርና ምርት ግብይት የፋይናንስ ምንጭ እንዲገኙ ሁኔታዎችን
በማመቻቸት እና በዕሴት ጭመራ ተግባራት ላይ እንዲሳተፉ በማድረግ የቢዝነስ አመለካከታቸውን ማሻሻል ነው። የመጀመሪያው የትራንስፎርሜሽን
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አጀንዳ ዋና ተግባር አራት ንዑስ ተግባራትንና ስምነት ዝርዝር ሥራዎችን አካቶ ይዟል። ሁለተኛው ተግባር የኅብረት ሥራ ዘርፉን የሰው ኃይል፣
ድርጅታዊና የመሠረተ ልማት ዐቅምን ማጎልበት የሚለው ዋና ግቡ፤ የታለሙ የዐቅም ግንባታ ሥራዎችን በውጤታማና በተሞከረ መንገድ መተግበር፣
የኅብረት ሥራ ማኅበራትን ደጋፊ እና ተቆጣጣሪ አካላትን ዐቅም ማጎልበት እና የኅብረት ሥራ ማኅበራትን የመሠረተ ልማት ዐቅምን ማስፋፋት ነው።
ይህ የትራንስፎርሜሽን አጀንዳ ዋና ተግባር ሦስት ንዑስ ተግባራትንና ስድስት ዝርዝር ሥራዎችን አካቷል።

የዕቅድ አፈጻጸም ማጠቃለያ
የኅብረት ሥራ ማኅበራት ፕሮግራም ሁለት የትራንስፎርሜሽን አጀንዳ ዋና
ተግባራትና ሰባት ንዑስ ተግባራትን የያዘ ሲሆን ከሰባቱ ንዑስ ተግባራት
መካከል ከሶስቱ በስተቀር ሁሉም ተግባራዊ ሆነዋል። ተግባራዊ ከሆኑት
ንዑስ ተግባራት መካከል የሁለቱ አፈጻጸም በተገቢው ደረጃ ላይ የሚገኝ
ሲሆን የቀሩት የሁለቱ ንዑስ ተግባራት አፈጻጸም በጥቂቱ መዘግየት
ይታይባቸዋል።

50%

50%

በተገቢው የአፈጻጸም ደረጃ ላይ ያሉ
በጥቂቱ የዘገዩ
በጣም የዘገዩ

የትራንስፎርሜሽን አጀንዳ ተግባር 24.1 የኅብረት ሥራ ማኅበራትን ወደ ተወዳዳሪና ውጤታማ ቢዝነስ ተኮር ተቋምነት ማሸጋገር
ንዑስ ተግባራት 24.1.1 የኅብረት ሥራ ማህራት ለአባላቶቻቸው በተለይ ለሴት አባላት ፍላጎት ፈጣን ምላሽ እንዲሰጡ ማስቻል
ንዑስ ተግባራት 24.1.2 የኅብረት ሥራ ማኅበራትን የምርት ግብይት ቢዝነስ ተኮር እንዲሆን ማሻሻል
ንዑስ ተግባራት 24.1.3 የኅብረት ሥራ ማኅበራት በተሰማሩባቸው መስኮች በዕሴት ጭመራ ረገድ ያሉባቸውን ማነቆዎችና መፍትሄዎች መለየት
፣የአተገባበር ድጋፍ መስጠት
ንዑስ ተግባራት 24.1.4 የኅብረት ሥራ ማኅበራትን የምርት ግብይት የፋይናንስ ተደራሽነትን ማጠናከር
የትራንስፎርሜሽን አጀንዳ ተግባር 24.2 የትራንስፎርሜሽን አጀንዳ ተግባር 24.2: የኅብረት ሥራ ሴከተሩን የሰዉ ሀይል ፣ ድርጅተዊና የመሰረተ ልማት
ዐቅምን ማጎልበት
ንዑስ ተግባራት 24.2.1 የታለሙ የዐቅም ግንበታ ሥራዎችን በዉጤታማና በተሞከረ መንገድ መተግበር
ንዑስ ተግባራት 24.2.2 የኅብረት ሥራ ማኅበራትን ዐቅም ገንቢ እና ተቆጣጣሪ አካለትን ዐቅም ማጎልበት

ቁልፍ የስኬት ዘርፎች
• ለአርሶ አደሮች የግብርና ምርት የተረጋገጠና ዘላቂነት ያለው የገበያ መዳረሻ እንዲኖር ለማስቻል በዓለም የምግብ ድርጅት የግዥ ለልማት(Purchase
for Progress) ፐሮግራም ጋር 32 የኅብረት ሥራ ማኅበራት ዩኒየኖችን በግብይት ለማስተሳሰር ተችሏል። እነዚህ የግዥ ለልማት ፐሮገራም ተሳታፊ
ዩኒየኖች 40,000 ሜትሪክ ቶን በቆሎ በዚህ የበጀት ዓመት እንደሚያቀርቡ የሚጠበቅ ሲሆን እስከ አሁን ድረስ 32,260.4 ሜትሪክ ቶን በቆሎ ወይም
ለማቅረብ ከተዋዋሉት 80.65 በመቶ የሚሆነውን አቅርበዋል።
• ከዚህም በተዛመደ ሁኔታ የኅብረት ሥራ ማኅበራትን የኮሚሽን ግብይት አፈጻጸም ሁኔታ የተገመገመ ሲሆን ባስገኘው ጠቀሜታ በሁለተኛው የዕ.ት.ዕ.
ዘመን በስፋት እንዲኬድበት ከሁሉም አጋር አካላት ጋር ስምምነት ላይ ተደርሷል። በመሆኑም ለ23 የኅብረት ሥራ ማኅበራት ዩኒኖችና ለ302
መሠረታዊ የኅብረት ሥራ ማኅበራት ስለ ኮሚሽን ግብይት ስልጠና ተሰጥቷል።
• በኅብረት ሥራ ማኅበራት ዐቅም ግንባታ ፕሮጀክት በኩል ሦስት አገር በቀል መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች በአራቱ የአገሪቱ ታላላቅ ክልሎች
ማለትም፤ በአማራ፣ በትግራይ፣ በኦሮሚያና በደ/ብ/ብ/ሕ የሚገኙ የ34 የኅብረት ሥራ መማኅበራት ዩኒየኖችንና የ170 መሠረታዊ የኅብረት ሥራ
ማኅበራትን እና አራት ሴት ተኮር መሠረታዊ ኅብረት ሥራ ማኅበራትን ዐቅም ኢንዲያጎለብቱ ኮንትራት ተሰጥቷቸል። እሰከ አሁን ባለው ሂደት
የሙከራ ፕሮጀክቱ የሚሰራባቸው የኅብረት ሥራ ማኅበራት ዩኒየኖችና መሠረታዊ የኅብረት ሥራ ማኅበራት የተለዩ ሲሆን በየዩኒየኖቹ በመመደብ
የኅብረት ሥራ ማኅበራቱን ሁለንተናዊ ዐቅም የሚያጎለብቱ የቢዝነስ አማካሪዎች ተቀጥረዋል፣ ያሉባቸው የዐቅም ክፍተቶች ተለይተዋል፣ የተመረጡ
ዩኒየኖችንና መሠረታዊ ማኅበራትን የዐቅም ክፍተት ከኅብረት ሥራ ማኅበራት ሰርትፊኬሽን ጋር አስተሳስሮ በዘላቂነት ለመሙላት የሚያስችል
የስልጠና ማንዋል ተዘጋጅቷል።

ተግዳሮት ያጋጠማቸው ዘርፎች
የኅብረት ሥራ ማኅበራትን ደጋፊ እና ተቆጣጣሪ አካላትን ዐቅም ማጎልበት ቁልፍ የትኩረት ዘርፍ ነው። ይሁን እንጂ በዚህ ንዑስ ተግባር ሥር ያሉ ዝርዝር
ተግባራት መጠነኛ መዘግየት ይስተዋልባቸዋል። የተሻሻለው የኅብረት ሥራ ማኅበራት አዋጅ ቢጠናቀቅም በሚመለከተው አካል የማጽደቁ ሥራ ይቀረዋል።
በተጨማሪም ከአዋጁ የተቀዱ የደንቦችና መመሪዎች ረቂቅ ዝግጅት የመጨረሻው ይሁንታ እየተጠበቀ ነው።

ዓመታዊ ሪፖርት
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የኮሜርሻል እና ኮንትራት
ግብርና
በዚህ ዘርፍ ለውጥ ማምጣት ለምን አስፈለገ?
በኢትዮጵያ የአነስተኛ አርሶ አደሮች የግብርና ምርት ድርሻ 90 በመቶ ሲሆን በሁለተኛው የዕ.ት.ዕ. ዘመን የኮሜርሻል ግብርና ምርት ድርሻ አሁን
ካለበት የበለጠ እንዲያድግ ይጠበቃል። የኮሜርሻል እና ኮንትራት ግብርና ፕሮግራም ዋና ዓላማ ኃላፊነት የሚሰማው የኮሜርሻል እና ኮንትራት
ግብርና ማስፋፋት የሚያስችሉ ምቹ ሁኔታዎችን መፍጠርና የግብርና ባለሀብቶችን የሚደግፉ የፌደራልና የክልል ተቋማትን ዐቅም ማጎልበት ነው።
በኢትዮጵያ ሜካናይዝድ የኮሜርሻል ግብርና የተጀመረው በ1960ዎች ቢሆንም ባለፉት 50 ዓመታት ውስጥ ለግብርና ዕድገት፤ ለምግብ ዋስትና
መረጋገጥ እና የአነስተኛ አርሶ አደሮችን ኑሮ በማሻሻል ረገድ ያበረከተው አስተጽኦ ከግምት ውስጥ የሚገባ አይደለም። ለዚህም ከሚጠቅሱት
ቁልፍ ችግሮች መካከል የአስፈላጊ አገልግሎቶች አቅርቦት ውስን መሆን፣ የመሠረተ ልማት አውታሮች በበቂ አለመዳረስ፣ በኢንቨስትመንት መሬት
ድልድልና አስተዳደር የፌደራልና የክልል ተቋማት ዐቅም ውስንነት እና ኮሜርሻል ባለሀብቶችን የሚደግፉ የፊዴራልና የክልል አካላት ዐቅም ውስንነት
ይጠቀሳሉ። በተጨማሪም በዓለም አቀፍ ደረጃ ተቀባይነት ያለውን የአካባቢና ማኅበራዊ የሥነ ምግባር ኮድ በሚገባ በሥራ ላይ አለመዋል እና
የኮሜርሻል ባለሀብቶች የዐቅም ውስንነት በማነቆነት የሚጠቀሱ ናቸው።
በመሆኑም በኢትዮጵያ የኮሜርሻል ግብርና ዘርፍ ሽግግርን ለማምጣት እነዚህን ማነቆዎች በመፍታት ዘርፉን ለምግብ ዋስትና፣ የግብርና ኢንዱስትሪ
ጥሬ ዕቃ አቅርቦትን በማሳደግ፤ የሥራ ዕድል መፍጠርና የውጪ ምንዛሪ ግኝትን ማሳደግ ይቻላል።

የፕሮግራሙ ዓላማዎች
በሁለተኛው የዕ.ት.ዕ. ዘመን የኮሜርሻል እና ኮንትራት ግብርና ፕሮግራም ዋና ዓላማዎች ለኮሜርሻል ባለሀብቶች የተመቻቹ ሁኔታዎችን መዘርጋት፣
ለባለሀብቶች ድጋፍ ሰጪ ተቋማትን ዐቅም ማሳደግና የኮሜርሻል ግብርና ዘርፍን ከአነስተኛ አርሶ አደሮች ጋር በኮንትራት ግብርና ሥርዓት
ማስተሳሰር ነው። የተጠቀሱትን ዓላማዎች ለማሳካት ሁለት ዋና ተግባራት ላይ ትኩረት ይደረጋል።
የመጀመሪያው ዋና ተግባር ለኮሜርሻል የግብርና ልማት መጎልበት ምቹ ሁኔታዎች እንዲፈጠሩ በመደገፍ ለአነስተኛ አርሶ አደሮችም የአመራረት
ሥርዓት አስተዋጽኦ እንዲያበረክት ማድረግ ሲሆን በስሩም አምስት ንዑስ ተግባራት ለመፈፀም ታቅዷል። እነርሱም የፌደራልና የክልል የኮሜርሻል
ግብርናን በአስፈላጊ አገልግሎቶችና ወሳኝ የመሠረተ ልማት ጥያቄዎች የሚደግፉ ተቋማት ዐቅምን ማሳደግ፣ የሕጋዊ መመሪያዎችና አዋጆች
ተፈፃሚነትና ተጠያቂነትን በባላድርሻ አካላት አማካይነት ማጠናከር፣ የአካባቢና የማኅበረሰብ የሥራ መመሪያዎችን ተግባራዊ ማድረግ፣ የሠራተኞች
ዝውውርና የማበረታቻ ሥርዓት መዘርጋት እና የኮሜርሻልና ኮንትራት ግብርና ልማት ያሉበትን ደረጃ ለመከታተል የሚያስችል የመረጃ አያያዝ
ሥርዓት (MIS) እንዲፈጠር መደገፍ ናችው።
ሁለተኛው ተግባር አነስተኛ አርሶ አደሮችን በኮንትራት አመራረትና ግብይት ሥርዓት ውስጥ በማስገባት የግብርና አመራረት ሥርዓቱን ገበያ ተኮር
እንዲሆን ማድረግ ነው። በዚህ ተግባር ሥር የሚከናወኑት ሦስት ንዑስ ተግባራት፤ በውል ላይ የተመሠረተ የማምረትና ግብይት ሥርዓት ለመዘርጋት
የሚያስችሉ የፖሊሲ ማዕቀፎችንና ተቋማዊ አደረጃጀቶችን መፍጠር፣ የአስኳል ግብርና (nucleus-based farming) ኮንትራት መሠረት አድርጎ
የሚከናወን የማምረትና የመገበያየት ሥርዓትን መተግበር እና የኮንትራት ግብርናን የሚተገብሩ ተቋማትን፣ የአነስተኛ አርሶ አደርች እና ማኅበራትን
ዐቅም መገንባት ናቸው።
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በፕሮግራም ደረጃ ያለ ሂደት

የዕቅድ አፈጻጸም ማጠቃለያ
በኮሜርሻልና ኮንትራት ግብርና ፕሮግራም በሁለተኛው
የትራንስፎርሜሽን አጀንዳ ዘመን ለመጀመሪያ ጊዜ የተቀረጸ ቢሆንም
በስሩ ያሉት የሁለቱም ዋና ተግባራት አፈጻጸም በጥሩ ሂደት ላይ ይገኛል።
በፕሮግራሙ ሁለት ዋና ተግባራትና ስምንት ንዑስ ተግባራት የታቀዱ
ሲሆን ሁሉም ንዑስ ተግባራት ተጀምረዋል። ከነዚህ ውስጥ የስድስቱ
ንዑስ ተግባራት በተገቢው የአፈጻጸም ደረጃ ላይ ሲሆን በሁለቱ ንዑስ
ተግባራት ግን በጥቂቱ መዘግየት ይታያል።

25%

75%

በተገቢው የአፈጻጸም ደረጃ ላይ ያሉ
በጥቂቱ የዘገዩ
በጣም የዘገዩ

የትራንስፎርሜሽን አጀንዳ ተግባር 25.1 ለኮሜርሻል የግብርና ልማት መጎልበት ምቹ ሁኔታዎች እንዲፈጠሩ በመደገፍ ለአነስተኛ አ/አደሮችም የአመራረት
ስርዓት አስተዋፅኦ እንዲያበረክት ማድረግ
ንዑስ ተግባራት 25.1.1 በፌደራልና በክልል የኮሜርሻል ግብርናን በአስፈላጊ አገልግሎቶችና ወሳኝ የመሠረተ ልማት ጥያቄዎች የሚደግፉ ተቋማት ዐቅምን
ማሳደግ
ንዑስ ተግባራት 25.1.2 የሕጋዊ መመሪያዎችና አዋጆች ተፈፃሚነትና ተጠያቂነትን በባላድርሻ አካላት አማካይነት ማጠናከር
ንዑስ ተግባራት 25.1.3 የአካባቢና የማኅበረሰብ የሥራ መመሪያዎችን (Enviromental and Social codes of practices) ተግባራዊ ማድረግ
ንዑስ ተግባራት 25.1.4 ለስትራቴጂክ ሰብሎች/ምርቶች የሠራተኞች ጉልበት ዝውውር ስርዓት መዘርጋት
ንዑስ ተግባራት 25.1.5 የኮሜርሻል የኮንትራት ግብርና ልማቶች ያሉበትን ደረጃ ለመከታተል የሚያስችል የመረጃ አያያዝ ስርዓት (MIS) እንዲፈጠር
መደገፍ
የትራንስፎርሜሽን አጀንዳ ተግባር 25.2 የአነስተኛ አርሶ አደሮችን በኮንትራት አመራረትና ግብይት ስርዓት ውስጥ በማስገባት የግብርና አመራረት ስርዓቱ ን
ገበያ ተኮር እንዲሆን ማድረግ
ንዑስ ተግባራት 25.2.1 በውል ላይ የተመሰረተ የማምረትና ግብይት ስርዓት ለመዘርጋት የሚያስችሉ የፖሊሲ ማዕቀፎችንና ተቋማዊ አደረጃጀቶችን
መፍጠር
ንዑስ ተግባራት 25.2.2 የአስኳል ግብርና ኮንትራት (Nucleus Based Contract Farms) መሠረት አድርጎ የሚከናወን የማምረትና የመገበያየት ስርዓትን
መተግበር
ንዑስ ተግባራት 25.2.3 የኮንትራት ግብርናን የሚተገብሩ ተቋማትን፤የአነስተኛ አርሶአደርች እና ማኅበራትን ዐቅም መገባት

ቁልፍ የስኬት ዘርፎች
• ለኮሜርሻል ባለ ሀብቶችና እነርሱን ለሚደግፉ ተቋማት የስልጠና ዐቅም ግንባታ የተከናወነ ሲሆን ፖሊሲና ድርጅታዊ መዋቅርን በመፍጠር ኮንትራት
ግብርናን ማሳደግ ተችሏል።
• የቢዝነስ-ለቢዝነስ መድረክ በማዘጋጀት የኮሜርሻል ባለሀብቶችንና የሜካናይዜሽን አገልግሎት አቅራቢዎችን የሚያወያይ መድረክ በማዘጋጀት
ባለሀብቶች የሚያስፈልጋቸውን አገልግሎቶች እንዲያገኙ የሚያስችል ምቹ ሁኔታ ተፈጥሯል።
• ብሔራዊ የኮንትራት ግብርና ረቂቅ አዋጅና በማእከል ደረጃ የኮንትራት ግብርናን የሚያስፈፅም ተቋም መመሪያ ተዘጋጅቷል። የኮንትራት ግብርናን
በባለቤትነት የሚመራ ማእከላዊ ተቋም የመለየት እንቅስቃሴም እየተደረገ ነው።
• በፈዴራል ደረጃ ሁለት በክልል ደረጃ አራት መመሪያዎች ተዘጋጅተው በአማራ፤ ትግራይ፤ ኦሮሚያና ደ/ብ/ብ/ሕ ክልሎች በተዘጋጁ ዐውደ ጥናቶች
ለ150 ቁልፍ የመንግስት አካላትና የግል ባለሀብቶች እንዲያውቁት ተደርጓል። የክልሎቹ ንግድና ኢንዱስትሪ ቢሮዎችም በክልል ደረጃ የኮንትራት
ግብርናን እንዲያስተባብሩ ተለይተዋል።
• የኢትዮጵያ ግብርና ኢንቨስትመንትና መሬት አስተዳደር ኤጀንሲ ከግ.ት.ኤ. ባገኘው እገዛ የገጠር መሬት ለማስተላለፍና ለማስተዳደር የሚያስችል
ረቂቅ መመሪያ አዘጋጅቷል፤ የኮሜርሻል ግብርና ኤክስቴንሽን አገልግሎት ረቂቅ መመሪያ ተዘጋጅቷል።
• ለክልሎች ስለኮንትራት ግብርና ጽንሰ-ሃሳብ ስልጠና ተሰጥቶ ተጨባጭ ውጤት በመመዝገብ ላይ ይገኛል። ኮንትራት ግብርናን በተመለከተ በትግራይ
ክልል የእንስሳት ማደለብ ውል ስምምነት የ13‚000 በጎችና 2‚120 ከብቶች ውል ስምምነት የኅብረት ሥራ ማኅበራት ዩኒየኖችና የቁም እንስሳት
ላኪዎች መካከል ተፈርሟል። እስከ አሁን 5.5 ሚሊዮን ብር ግብይት ተከናውኗል። በተመሳሳይ በ2008 ዓ.ም. 1.3 ሚሊዮን ኩንታል ስንዴ፣ ሰሊጥ፣
የቢራ ገብስ እና ቦሎቄ ሰብሎች የኮንትራት ስምምነቶች የተፈረሙ ሲሆን ከዚህ ውስጥ ሪፖርቱ እስከተጠናቀረበት ድረስ 386,000 ኩንታል (29
በመቶ) በገንዘብ ሲተመን 416 ሚሊዮን ብር ግብይት ተፈጽሟል።

ተግዳሮት ያጋጠማቸው ዘርፎች
የኮሜርሻል እና ኮንትራት ግብርና ፕሮግራም የትራንስፎርሜሽን አጀንዳ ተግባራት አፈጻጸም በፌዴራልና በክልል ተቋማት መካከል ተናባቢነት አለመኖርና
የቅንጅት እጥረት ተግባራቱን በተፈለገው መጠን ለመተግበር ተጽእኖ አሳድሯል። ችግሩንም ለመቅረፍ በክልል ደረጃ አግባብ ያላቸው ተግባራቱን በኃላፊነት
የሚወስዱ ተቋማት ለመለየት ተሞክሯል።

ዓመታዊ ሪፖርት
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ዓመታዊ ሪፖርት

የግብርና ትራንስፎርሜሽን የባለድርሻ አካላትን ዐቅም በማሳደግ በመረጃ ላይ የተደገፈ ውሳኔ እንዲወስኑ እና የትራንስፎርሜሽን አጀንዳ እንቅስቃሴዎችን እና
ዓላማዎችን እንዲያስፈጽሙ እና እንዲከታተሉ በቂ እና ብቃት ያላቸውን የተቋማት እንቅስቃሴ የሚያሳትፍ ውስብስብ ሂደት ነው። በዚህም ረገድ የቁልፍ
ተቋማትን ዐቅም በእያንዳንዱ የዕሴት ሰንሰለት አካል ላይ መገንባት እና በፌዴራል እና በክልል በሚገኙ ድርጅቶች ተቋማዊ ትስስርን ማጠናከር የግብርና
ትራንስፎርሜሽን ዓላማዎችን ወደ ዝርዝር የድርጊት ዕቅዶች ለመቀየር እና በስኬታማ ሁኔታ መተግበራቸውንም ለማረጋገጥ እጅግ ወሳኝ ነው።
ዐቅምን በመገንባት ወቅት የሚያጋጥሙ ተደጋጋሚ ተግዳሮቶችን ለማሸነፍ ከተለመደው የስልጠና እና የጉብኝት አካሄዶች የዘለሉ መፍትሔዎች መኖር
አለባቸው፤ ማለትም ተቋማዊ እና የሰው ኃይል ብቃትን ለማሳድግ አስተዋፅኦ የሚያደርጉ አጋሮችን እና ዘዴዎችን መጠቀም ያስፈልጋል። ለምሳሌ፦ የቢዝነስ
የፈጠራ ሥራን በማሳደግ፣ የቴክኖሎጂ ዕውቀትን በማስተላለፍ፣ አዳዲስ ዘዴዎችን በማስተዋወቅ እና እርሻ ላይና በእርሻ አካባቢ ለተሰማሩ ሠራተኞች
ክሂሎቶች በመገንባት የግብርና ኢንተርፕራይዞች የሚጫወቱት ሚና የግብርና ዘርፉን በአጠቃላይ ለማጠናከር እንደሚረዳ ዕውቅና ተሰጥቶት ጥቅም
ላይ ሊውል ይገባል። በተመሳሳይ ሁኔታም የቴክኖሎጂ ፈጠራ ዘመንን በመጠቀም ለግብርና ዕድገት የሚሆኑ ኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂዎችን
በመገልገል የተወሰኑ ብቃቶችን በፍጥነት ማጎልበት ትራንስፎርሜሽንን ለማፋጠን አስፈላጊ ነው። ኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ የበለጠ ተደራሽ እና
ርካሽ (በተለይ ደግሞ አነስተኛ ይዞታ ላላቸው አርሶ አደሮች) እየሆነ በመምጣቱ በግብርና ዕሴት ሰንሰለት የብቃት እጥረቶችን ለመቀነስ እና በጠቅላላ ዘርፉን
ለማጠንከር ሰፋፊ ዕድሎችን ይሰጣል።
በትራንስፎርሜሽን አጀንዳው እየተተገበሩ ያሉ ሥራዎችን ተጽዕኖ ለመለካት እነዚህ ጥረቶች በሙሉ መታየት እና መገምገም አለባቸው። ስለዚህ የሁሉንም
ስኬታማ ውጤቶች ዘላቂነት ለማረጋገጥ በግብርናው ዘርፍ በወቅቱ እና በትክክለኛ መረጃ ላይ የሚመረኮዝ እና በማስረጃ የተደገፈ ሰፊ የቁጥጥር እና ግምገማ
ሥርዓት ያስፈልጋል።
በሁለተኛው የዕ.ት.ዕ. የትራንስፎርሜሽን አጀንዳ በሚገኘው በዚህ ዐምድ ውስጥ አራት ፕሮግራሞች አሉ።
1.
2.
3.
4.

የኢንፎርሜሽን እና ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ ለግብርና አገልግሎቶች
የግሉ ዘርፍ በግብርና
ተቋማዊ እና የሰው ሀብት ዐቅም
በመረጃ ላይ የተደገፈ ዕቅድ፣ ክትትል እና ግምገማ

ይህ ዐምድ በሁለተኛው የዕ.ት.ዕ. አዲስ የትኩረት አቅጣጫ እንደመሆኑ ተግባራቱና ንዑስ ተግባራቱ ገና በመቀረጽ ላይ ያሉ ፕሮግራሞችን ይይዛል። በመረጃ
ከተደገፈ ዕቅድ፣ ክትትል እና ግምገማ በስተቀር (በትግበራ ላይ ያሉ በርካታ ሥራዎች አሉት) በዚህ ዐምድ ያሉ ፕሮግራሞች በ2009 ዓ.ም. ትግበራቸው
እንደሚጀመር ይጠበቃል።

ንዑስ ተግባራት

የተግባራት ቁጥር

የንዑስ ተግባራት
ቁጥር

በ2008
የተጀመሩ

በተገቢው
የአፈጻጸም ደረጃ
ላይ ያሉ

በጥቂቱ የዘገዩ

በጣም የዘገዩ

በመረጃ ላይ የተደገፈ ዕቅድ፣ ክትትል እና
ግምገማ

3

10

6

2

2

2

ተቋማዊ እና የሰው ሀብት ዐቅም

2

9

4

1

1

2

የኢንፎርሜሽንና ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ ለግብር
እና አገልግሎቶች

2

4

1

1

0

0

ድምር

7

23

11

4

3

4

48%

36%

27%

36%

ፕሮግራም

ከድምሩ መቶኛ
የግሉ ዘርፍ በግብርና

2

5

0

አዳዲስ ፕሮግራሞች

ዓመታዊ ሪፖርት
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የኢንፎርሜሽን እና ኮሙኒኬሽን
ቴክኖሎጂ ለግብርና አገልግሎቶች
በዚህ ዘርፍ ለውጥ ማምጣት ለምን አስፈለገ?
በግብርና ዘርፍ ተዓማኒነት ያላቸው ጠቋሚ መረጃዎችን እንዲሁም ማስረጃዎችን ማመንጨት በዘርፉ ቅድሚያ የሚሰጣቸውን የትኩረት
አቅጣጫዎች ለመለየት እና አስፈላጊውን ድጋፍ ለማድረግ እንዲሁም ፖሊሲ አውጭዎች መረጃ ላይ በመመሥረት በዘርፉ ለውጥ ለማስመዝገብ
የሚያስችሉ የመፍትሔ ሐሳቦች እንዲተላለፉ መሠረቶች ናቸው። በተጨማሪም ወቅትንና አካባቢን ያማከለ መረጃን ለአርሶ አደሩ ተደራሽ ማድረግ
ምርትን በተሻለ ለማሳደግ ያስችላል።
ሆኖም በዘርፉ በየደረጃው ያሉ የሚመለከታቸው አካላት ውሳኔን ለማሳለፍ የሚያስችሉ መረጃዎችን በወቅቱ አያገኙ አይደሉም። ማዕከላዊ የሆነ
የግብዓት መረጃዎች ልውውጥ ማለትም የዘርና የማዳበሪያ ስርጭት እና ፍጆታ በዋናነት ወረቀት ላይ መሠረት ያደረገ በመሆኑ ወቅታዊነት እና
ተዓማኒነት ላይ ጥያቄ ፈጥሯል። የመረጃ አሰባሰብ አውቶማቲክ ባለመሆኑ መረጃዎች ከሚገመተው በታች ወይም በላይ የመሆን አጋጣሚ ያላቸው
ሲሆን ተጠቃሚዎቹን በሚደርሱበት ወቅትም ጊዜያቸው ሊያልፍ ይችላል። በግብርና ኤክስቴንሽኑም ቢሆን በዋናነት በግብርና የልማት ወኪሎች
አማካኝነት የሚካሄድ በመሆኑ ተጨማሪ አርሶ አደሩን የማስተባበር እና የመቀስቀስ ዐቅምን ስለሚጠይቅ አርሶ አደሩን በበቂ ሁኔታ እና በተፈለገው
ጊዜ ማዳረስ ላይቻል ይችላል።
በአገሪቱ እያደገ ካለው የተንቀሳቃሽ ስልኮች ሽፋን ጋር ተያይዞ የአይ.ሲ.ቲ. ቴክኖሎጂ ውጤቶች ጥቅም ላይ መዋል እየታየ ያለውን ችግር መፍትሔ
ለመስጠት ያስችላሉ ተብሎ ይገመታል። በኢትዮጵያ የተንቀሳቃሽ ስልኮች ሽፋን 47 በመቶ ሲሆን የኢንተርኔት ሽፋን ገና 13 በመቶ ላይ ይገኛል።
ከ2003 ዓ.ም. ወዲህ የተንቀሳቃሽ ስልኮች ሽፋን በ16 በመቶ እንዲሁም የኢንተርኔት ሽፋን ሁለት በመቶ ጨምሯል።39 አንዳንድ የሚመለከታቸው
አካላት ተግባራቸውን በአይ.ሲ.ቲ. ውጤቶች ማቀናጀት በመጀመራቸው ይህንን ተግባር ማጠናከር የአርሶ አደሮችን የመረጃ ፍላጎት ተደራሽ የማድረግ
ክፍተት ለማጥበብ አሰተዋፅኦ ያደርጋል።

የፕሮግራሙ ዓላማዎች
ይህ ፕሮግራም ዓላማውን ለማሳካት በሁለት ተግባራት ላይ ያተኩራል። የመጀመሪያው ተግባር መመሪያና ውሳኔ ሰጪዎች ሊጠቀሙበት የሚችሉትን
መረጃ መሰብሰብና ማዕከላዊ ማድረግ የሚያስችል የአይ.ሲ.ቲ ሥርዓት ማዘጋጀትና መተግበር ሲሆን ዓላማውም ዋና ዋና ውሳኔ ሰጪ አካላት በቂና
ወጥ የሆነ መረጃ በቀላሉ በማግኘት የተሻለ ውሳኔ ማስተላለፍ እንዲያስችላቸው ማገዝ ነው። ባሁን ጊዜ የኢትዮጵያን የምርጥ ዘር ስርጭትንና
የግብዓት ፍላጎት መገምገሚያ ሥርዓት በሙከራ ደረጃ የተተገበረ ሲሆን መሰል መረጃዎች በመላው ኢትዮጵያ ላሉት አርሶ አደሮች የግብዓት
ፍላጎታቸውን በትክክል ለመገምገም ያስችላሉ።
ሁለተኛው ተግባር የግብርና ኤክስቴንሽን ፓኬጅና ሌሎች ጠቃሚ መረጃዎችን ለአርሶ አደሮች በቀላሉ ማድረስ የሚያስችል የአይ.ሲ.ቲ ሥርዓት
መዘርጋት እና መተግበር ሲሆን ዓላማውም በቅርቡ ተግባራዊ የሆነውን የድምፅ ቅብብሎሽ፣ ምላሽ እና አጭር የፅሁፍ መልዕክት (IVR/SMS)
ሥርዓት በማስፋት አርሶ አደሮች ወደዚሁ የግብርና መረጃ ማዕከል በመደወል ምርትና ምርታማነትን ማሳደግ የሚያስችላቸውን በድምፅ የተቀረጹ
መረጃዎችን እንዲሁም መልካም ተሞክሮዎችን በቀላሉ ለማግኘት ያስችላቸዋል። በተጨማሪም ወደዚህ የግብርና ማዕከል አርሶ አደሮች በመደወል
ጠቃሚ የኤክስቴንሽን መረጃዎች እና የቅድመ ጥንቃቄ መረጃዎች እንዲደርሳቸው እና ተግባራዊ እንዲያደርጉ ያስችላል።
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በፕሮግራም ደረጃ ያለ ሂደት

የዕቅድ አፈጻጸም ማጠቃለያ
ምንም እንኳን የአይ.ሲ.ቲ ቴክኖሎጂ ለግብርና አገልግሎቶች ፕሮግራም ለትራንስፎርሜሽን አጀንዳ አዲስ ቢሆንም በመጀመሪያው የዕ.ት.ዕ. ውስጥ
እንደ ፕሮጀክት ሲተገበር ቆይቷል።
ይህ ፕሮግራም ሁለት ተግባራት እንዲሁም አራት ንዑስ ተግባራትን ያካትታል። ሁለቱ ንዑስ ተግባራት ተጀምረው በአሁን ጊዜ እየተተገበሩ ያሉ
ሲሆን የተቀሩት ሁለቱ ግን ተጨማሪ ጥናት የሚፈልጉ እና በሚቀጥለው ዓመት ተግባራዊ ይሆናሉ ተብለው የሚጠበቁ ናቸው። የመጀመሪያው
የተተገበረው ንዑስ ተግባር የሚያተኩረው ከዚህ በፊት በወረቀት ላይ በመመሥረት ይካሄድ እና ጊዜ በመውስድ ለፖሊሲ አውጭዎች ይቀርብ
የነበረው የግብዓት ስርጭት፣ ክትትል እና ቁጥጥር ሥርዓት መረጃ በአይ.ሲ.ቲ ውጤቶች የተደገፈ አሠራር መንደፍ እና መተግበር ነው።
በመጀመሪያው የዕ.ት.ዕ. የአይ.ሲ.ቲ ፕሮግራም ቡድን ይህንን የግብርና ግብዓት መከታታያ ሥርዓት በሙከራ ደረጃ የተገበረ ሲሆን ይህም የተለያዩ
ውጤቶችን አስገኝቷል። በዚም ውጤት ላይ በመመርኮዝና የሌሎች አገራትንም ልምድ በመቀመር ይህንን የአይ.ሲ.ቲ ሥርዓት እንደገና እየተነደፈ
ይገኛል። ሁለተኛው የተተገበረው ክንውን የድምፅ ቅብብሎሽ ምላሽ ሥርዓት ሲሆን ይህም የግብርና መረጃን ለልማት ወኪሎች ለአርሶ አደሮች
በቀላሉ ለማድረስ ይረዳል።

ቁልፍ የስኬት ዘርፎች
• ባለፈው ዓመት ውስጥ ከ1.5 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ ደዋዮች ወደ የግብርና መረጃ መስጫ የድምፅ ቅብብሎሽ ምላሽ እና ሥርዓት ደውለው
የተመዘገቡ ሲሆን ከአነዚህ ውስጥ 73 በመቶ የሚሆኑት አርሶ አደሮች ነን ብለዋል።
• በ2008 ዓ.ም. መጨረሻ ማለትም አገልግሎቱ ከተጀመረ ከሁለት ዓመት በኋላ 12 ሚሊዮን ጥሪዎች ተስተናግደዋል።
• በዚህ የግብርና መረጃ መስጫ በአይ.ሲ.ቲ ሥርዓት አማካኝነት ለአርሶ አደሮች እንዴት የሰብል በሽታን መለየትና መከላከል እንደሚችሉ ወደ
100,000 የሚደርሱ አጭር የፅሁፍ መልዕክቶችና 650,000 የሚደርሱ የድምፅ መልዕክቶች ተልከውላቸዋል።
• በድምፅ ቅብብሎሽ ምላሽ ሥርዓት አርሶ አደሮች ማንኛውም የገጠማቸውን ጥያቄዎች መጠየቅ የሚችሉበትና ከሚመለከታቸው የግብርና
ባለሙያዎች ምላሽ የሚያገኙበት ሥርዓት በሙከራ ደረጃ የተተገበረ ሲሆን በሦስት ወራት ውስጥ እስከ 500 ጥያቄዎች ወደ ሥርዓቱ መጥተው
አስፈላጊው የባለሙያ ምላሽ እንዲሰጥ ተደርጓል።

ተግዳሮት ያጋጠማቸው ዘርፎች
ብሔራዊ የአይ.ሲ.ቲ በግብርና ዘርፍ ስትራቴጂ ዝግጅት መመሪያ ወይም ውሳኔ ሰጪ አካላት በኩል አስፈላጊውን ትኩረት ሊሰጡት ይገባል። ባሁኑ
ጊዜ በግብርና ዘርፍ ውስጥ የሚገኙ የተለያዩ ተቋማት የየራሳቸውን የአይ.ሲ.ቲ መሠረት ያደረገ የግብርና መረጃ መስጫ እንዲሁም ለውሳኔ ሰጪዎች
የሚረዳ መረጃ ከታች መሰብሰብ የሚያስችል የአይ.ሲ.ቲ. ሥርዓት እየተገበሩ ሲሆን ይህም ድግግሞሽን ይፈጥራል። የተቀናጀ አይ.ሲ.ቲ በግብርና
ዘርፍ ብሔራዊ ስትራቴጂ እነዚህን ግብርና ላይ የሚሠሩ የተለያዩ ባለድርሻ አካላትን ወደ አንድ የጋራ አጀንዳ ከማምጣቱም በላይ ድግግሞሽን
በማስቀረት አዲስ የጋራ የአይ.ሰ.ቲ. ሥርዓት እንዲያገኙና እንዲሠሩ ይረዳቸዋል።

ዓመታዊ ሪፖርት
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የግሉ ዘርፍ በግብርና
በዚህ ዘርፍ ለውጥ ማምጣት ለምን አስፈለገ?
የግሉ ዘርፍ በግብርና ፕሮግራም የትራንስፎርሜሽን አጀንዳው አንድ አካል በመሆን በኢትዮጵያ ግብርና ላይ ትርጉም ያለው ተሳትፎ በማድረግ
በዘርፉ ለውጥ ለማስመዝገብ የሚያደርገው ጥረት አካል ነው። የዚህ ፕሮግራም አላማ በኢትዮጵያ ግብርና ዘርፍ ውስጥ የተሰማሩ የግል
ባለሀብቶችን፣ ተቋማትን፣ ኮሜርሻል እና ውጤት ተኮር መዋዕለ ንዋይ ስኬታማ በሆነ መልኩ በማቀናጀት ብሎም የአነስተኛ ይዞታ ያላቸው አርሶ
አደሮችን ገበያ ተኮር ከሆነ የአቅርቦት ሰንሰለት ጋር በማገናኘት ገቢን ማሳደግ እና ኑሮን ማሻሻል ናቸው።
በግብርና ግብይት ውጤታማ የሆነ የግሉ ዘርፍ ተሳትፎ ዘርፉ የሚፈልገውን የካፒታል ፍላጎት ለማርካት እንዲሁም ፈጠራዎችን እና ልምዶችን
ለመቅሰም አስፈላጊ ቢሆንም በአገራችን የግሉ ዘርፍ ተሳትፎ እምብዛም ሆኖ ቆይቷል። እንደ የግብርና ቢዝነስ ማበረታቻና መፈልፈያ (accelerator and incubator) ባሉ ፕሮጀክቶች አማካኝነት በሚቀርቡ የምክር አገልግሎቶች፣ ፍቱን የሆኑ አሠራሮች እና መነሻ ካፒታል አማካኝነት
ውጤታማ የሆነ የግሉ ዘርፍ የግብርና ቢዝነስ ተሳትፎ ለፈጠራዎች፣ ልምዶች እና ካፒታል ዕድገት አስተዋፅኦ ያበረክታል። ይህ ደግሞ አርሶ አደሩ
ለሚያመርተው ምርት አስተማማኝ የሆነ የገበያ ትስስር ይፈጥርለታል።
ኢትዮጵያ ከዓለም አቀፍ የምግብ ሥርዓት ጋር ለመቀናጀት ከምታደርገው ጥረት ጋር ተያይዞ ዘርፉ በሁለተኛው የዕ.ት.ዕ. ወሳኝ ሚና ይጫወታል
ተብሎ ይጠበቃል። ስለሆነም የግሉን ዘርፍ እና የሕዝብ ተቋማትን ዐቅም መገንባት የዘርፉን ለውጥ ቀጣይነት ባለው ሀኔታ ለማስኬድ ወሳኝ ሚና
ይኖረዋል። የግሉን ዘርፍ ተሳትፎ የሚጎትቱ ሁለት ሰፋፊ ማነቆዎች ተብለው ተቀምጠዋል። የመጀመሪያው ማነቆ የፖሊሲና የቁጥጥር ችግሮች ሲሆን
ሁለተኛው ደግሞ የተቋማት ኢንቨስትመንትን ተግባራዊ ያለማደረግ ችግር እንደማነቆ ይጠቀሳል።

የፕሮግራሙ ዓላማዎች
የፕሮግራሙ ዓላማ የግሉን ዘርፍ ውጤታማ በሆነ መንግድ በማሳተፍ አርሶ አደሩን በንግድ እንዲሁም ገበያ ተኮር አቅርቦት እና የግብይት ሰንሰለት
እንዲሳተፍ ማድረግ ነው። ከዚህም በተጨማሪ ፕሮግራሙ ከባለድርሻ አካለት ጋር በመሆን በግብርናው ዘርፍ የግሉን ተሳትፎ የሚገድቡ ችግሮችንና
ተስፋ ሰጪ የኢንቨስትመንት ሥራዎችን በመለየት የሚያጋጥማቸውን ማነቆዎች መለየት እና መፍታት ላይ ያተኩራል። ፕሮግራሙ ሁለት ተግባራት
አሉት፡- የመጀመሪያው ተግባር በግብርናው የኢንቨስትመንት ፍሰትን ለማሻሻል አስቻይ ሁኔታዎችን የሚፈጥሩ ፖሊሲዎች እንዲሁም የቁጥጥር
ሥርዓትን መዘርጋት ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ብዛት እና ጥራት ያላቸውን የግብርና ኢንቨሰትመንት ሥራዎችን ተግባራዊ ለማድረግ የሚያስችል
ተቋማዊ ዐቅምን መፍጠር ነው። የመጀመሪያው ተግባር በሥሩ ሁለት ንዑስ ተግባራት ሲኖሩት ሁለተኛው ተግባር ደግሞ በሥሩ ሦስት ንዑስ
ተግባራት አሉት።

የዕቅድ አፈጻጸም ማጠቃለያ
ይህ ፕሮግራም በዓይነቱ አዲስ እና በመጀመሪያው የዕ.ት.ዕ. ትኩረት በተሰጣቸው የትራንስፎርሜሽን አጀንዳ ዘርፎች ሳይካተት የቆየ በመሆኑ
የፕሮግራሙ ንዑስ ተግባራት ሙሉ በሙሉ ሥራ ላይ ለማዋል በከፍተኛ ፖሊሲ አውጭዎች ለመጽደቅ እየተጠበቀ ይገኛል። የውሳኔ ሂደቱን
ለማፍጠን ውይይቶች በመካሄድ ላይ ናቸው።
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በፕሮግራም ደረጃ ያለ ሂደት

ተቋማዊ እና የሰው ሀብት ዐቅም
በዚህ ዘርፍ ለውጥ ማምጣት ለምን አስፈለገ?
ለሁለተኛው የዕ.ት.ዕ. መሳካት ቀጣይነት እና ሁሉን አቀፍ የሆነ የገብርና ምርትና ምርታማነት እንዲሁም ግብይት ለማሳደግ ከፌደራል እስከ ወረዳ
ባሉት መዋቅሮች ጠንካራ ድርጅታዊ አሠራር፣ ተፈላጊ የግለሰቦች ሙያዊ ብቃት እና ውጤታማ አመራር እንዲሁም ትብብር አስፈላጊ ናቸው።
በተጨማሪም ቁልፍ የግብርና ዘርፍ ተቋማት እያደገ ያለውን የዘርፉን ፍላጎት ለማርካት አስፈላጊ የሆኑ የፕሮጀክት ቀረጻ እና ማስተዳደር ችሎታን
እንዲሁም የመተንተን እና ችግር የመፍታት ዐቅምን ማሳደግ ተገቢ ነው። ስለሆነም የድርጅቶች እና የሰው ኃይል ዐቅምን መገንባት ለታቀዱት
የየዕ.ት.ዕ. ግቦች መሳካት ጉልህ ሚና ይጫወታል።
የመነሻ ዐቅም አነስተኛ በሚሆንባቸው አጋጣሚዎች ዐቅም ግንባታ ረዥም ጊዜ የሚፈጅ ሂደት ይሆናል። ቅድሚያ የሚሰጣቸው ተግባራት
በሚለዋወጡበት ጊዜ በቅድሚያ የተመዘገቡ ግኝቶች እንዳይጠፉ የዐቅም ግንባታ ከተለመደው የሥልጠና ፕሮግራሞች ጊዜ በላይ እና ልዩ ቁርተኝነት
ይፈልጋል። ተቋማዊ እና የሰው ሀብት ዐቅም እንደ የግብርና እና የተፈጥሮ ሀብት ልማት ሚኒስቴር እና የእንሰሳት እና የዓሳ ሀብት ሚኒሰቴር ያሉ
የመንግስት ተቋማትን የፖሊሲ ማርቀቅ እና የመተንተን በማሳደግ፤ ተቋማቱ ግብርና ነክ ፖሊሲዎችን እንዲያዘጋጁ ያግዛቸዋል። በመጀመሪያው
ዕ.ት.ዕ የትራንስፎርሜሽን አጀንዳ የመጀመሪያ ዙር የዐቅም ግንባታ ድጋፍ የግብርና ኤክስቴንሽን አገልግሎትን እና የአፈጻጸም መለኪያ ግንባታን
ማጠናከር ላይ ትኩረት አድርጎ ነበረ። የትራንስፎርሜሽን አጀንዳው ሁለተኛ ዙር ላይ ደግሞ ትኩረት አድርጎ የሚሠራው አነስተኛ ይዞታ ካላቸው
አርሶ አደሮች ጋር የሚሠሩ ተቋማትን ዐቅም በማጎልበት ዙርያ ነው።

የፕሮግራሙ ዓላማዎች
በሁለተኛው የዕ.ት.ዕ. ይህ ፕሮግራም ሁለት ተግባራት ላይ በማተኮር ለማሳካት ይሞክራል፡- በፌዴራል እና ወረዳ ተቋማት እንዲሁም ቁልፍ የልማት
አጋራት መካከል ያለውን መዋቅራዊ የሥራ ግንኙነት ማጠናከር እና የሥርዓተ-ጾታና የአየር ንብረት ለውጥ መግታትንና መላመድን በየዘርፉ አሠራር
የማካተት ዐቅምን ማጠናከር ናቸው።
የፕሮግራሙ የመጀመሪያ ተግባር አምስት ንዑስ ተግባራት ሲኖሩት ከፌዴራል እስከ ወረዳ ባሉ የግብርና ትራንስፎርሜሽንን የሚያግዙ ተቋማት
መካከል ተቋማዊ ግንኙነት እንዲሁም አመለካከትን የሚያሻሽሉ የአሠራርና አደረጃጀትን ማጠናከር ነው። ሁለተኛው ተግባር ደግሞ አራት ዐበይት
ንዑስ ተግባራት ያሉት ሲሆን ዘርፈ ብዙ ጉዳዮችን በግብርና ዘርፍ ተቋማት አሠራር ውሰጥ የማካተት ዐቅምን መገንባት ላይ ያተኩራሉ።

የዕቅድ አፈጻጸም ማጠቃለያ
የድርጅትና የሰው ሀብት ዐቅም ፕሮግራም በዓይነቱ አዲስ ፕሮግራም ሲሆን በአንደኛው የዕ.ት.ዕ. ትኩረት ከተሰጣቸው የትራንሰፎርሜሸን አጀንዳ
ውስጥ ሳይካተት ቆይቷል። በሁለተኛው የዕ.ት.ዕ. የፕሮግራሙ ዋና ዋና ተግባራት እና ንዑስ ተግባራት የተዘጋጁ ሲሆን በፖሊሲ አውጪዎች
ለመጽደቅ እየተጠበቀ ይገኛል። ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመመካከር በተግባራቱ ሥር ያሉ ዝርዝር ተግባራትን ማዘጋጀት የፕሮግራሙ
ተግባራት መጽደቅ ተከትሎ የሚከናወን ይሆናል።

ዓመታዊ ሪፖርት
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በመረጃ ላይ የተደገፈ ዕቅድ፣
ክትትል እና ግምገማ
በዚህ ዘርፍ ለውጥ ማምጣት ለምን አስፈለገ?
ዕቅድ፣ ክትትልና ግምገማ የዘርፉን የልማት ፍላጎት በአግባቡ መታቀዱንና በዕቅዱም መሠረት እየተከናወነ መሆኑን የሚለካበትና ለውጥ እየመጣ
መሆኑ የሚረጋገጥበት የሕዝብ አስተዳደር መሣሪያ ነው። ዕቅድ ክትትልና ግምገማ ፈጻሚ አካላት የተገኙ ውጤቶችን ለመለካትና የዘርፉን ልማት
በመገምገም ምን፣ እንዴትና ለምን እየተፈፀመ ወይም እንዳልተፈፀመ ለማወቅ የሚረዳ መንገድ ነው። ውጤታማ የዕቅድ፣ ክትትልና ግምገማ ሥርዓት
መኖር እና በዘላቂነት መጠቀም የልማት ተዋናዮች ወይም ፈጻሚ አካላት ተቋማዊ መማማር እንዲኖራቸውና ለፓርላማና ለአገልግሎት ተጠቃሚዎች
ተጠያቂ የሚሆኑበት ሁኔታ እንዲኖር ምቹ ሁኔታ ይፈጥራል። ከሁሉም በላይ ከክትትልና ግምገማ ሥርዓቱ የሚገኙ መረጃዎች መንግስት መረጃን
መሠረት ያደረገና ጥራት ያለው ውሳኔ በተለይም ዕቅድ ለማዘጋጀትና የበጀትና የፖሊሲ ውሳኔዎችን ለማስተላፍ የሚያግዝ ሲሆን ይህ ደግሞ
የመንግስት ውጤታማነትን በማሻሻል ፈጣን፣ ዘላቂና ሁሉን አቀፍ የግብርና ልማት ለማምጣትና ውጤታማ የሀብት አጠቃቀምን ለማረጋገጥ የሚረዳ
ይሆናል። የግብርና ትራንስፎሜሽን ሂደት በውጤታማ የዘርፍ ዕቅድ ዝግጅትና በቀልጣፋ ውጤት ተኮር ክትትልና ግምገማ ሥርዓት ሊደገፍ ይገባል።
ይህ ደግሞ የግብርና ልማትን ስልታዊ በሆነ መንገድ ለመምራትና ቀልጣፋና ውጤታማ የሀብት አጠቃቀም እንዲኖር ያስችላል።
አሁን ባለበት ደረጃ፥ የረዥም ጊዜ ዕቅድና ዓመታዊ ዕቅድ እንዲሁም የበጀት ዝግጅትን ማስተባበርና የግብርና ልማት አፈጻጸምን የሚያሳዩ ከፍተኛ
ደረጃ ሪፖርቶችን ማዘጋጀት በተሻለ ሁኔታ እየተከናወኑ የሚገኙ ተግባራት ናቸው። ይሁን እንጂ ዘርፍ-አቀፍ የክትትልና ግምገማ ተግባራት ተገቢው
ትኩረት ያለተሰጠውና ማሻሻያ ሊደረግበት የሚገባው ነው። ከዚህ በታች የተዘረዘሩት በመረጃ ላይ የተደገፈ ዕቅድ፣ ክትትልና ግምገማ ፕሮግራም
ሊፈታቸው የሚገባቸው ወሳኝ መሠረታዊ ማነቆዎች ናቸው።
• የዕቅድ፣ ክትትልና ግምገማ ተግባራትን ለማከናወን የሚያስችል ጠንካራ መዋቅራዊ ማእቀፍ አለመኖሩና በተለያየ የመንግስት አደረጃጀትና
ተቋማት ግልፅ የሆነ ሚናና ኃላፊነት አለመኖሩ፤
• ባልተማከለ አስተዳደር ሥርዓት ውስጥ በየደረጃው በሚገኙ የተለያዩ ባለድርሻ አካላት የዕቅድ ክትትል፣ ግምገማ እና ሪፖርትን ለማስተባበር፣
ለማስተሳሰርና ለማቀናጀት የሚያስችል ግልፅና ውጤታማ የሆነ አሠራር አለመኖሩ። በተጨማሪም በክልሎችና በፌደራል ባለድርሻ አካላት
መካከል መደበኛ የትብብርና ልምድ ልውውጥ ለማድረግ የሚያስችል የተጠናከረ የጋራ የምክክር መድረክ አለመኖሩ፤
• የክትትልና ግምገማ አሠራሩ ስልታዊ በሆነ መንገድ አፈጻጸምን በመለካት የሴክተሩን የልማት ደረጃ ትንታኔ ከመስጠት ይልቅ ወቅታዊ የሪፖርት
ጥያቄዎችን የሚመልስ ለውጤት ተኮር ክትትልና ግምገማ በቂ ትኩረት ያልሰጠ መሆኑ እና
• ከውሳኔ ሰጭ አካላት ፍላጎት ጋር የተሳሰረ ወቅታዊ ትንተና በማካሄድ ሪፖርት ለማዘጋጀት የሚያስችል የመረጃ አሰባሰብ ሥርዓት አለመኖሩ።

የፕሮግራሙ ዓላማዎች
የዚህ ፕሮግራም ዋና ዓላማ ከፍተኛ ጥራት ባለው ዕቅድና ጠንካራ በሆነ ክትትልና ግምገማ ላይ የተመሠረተ የውሳኔ ሰጪነትን ማጎልበት ነው። ይህን
ዓላማ ለማሳካት በሦስት የትራንስፎርሜሽን አጀንዳ ተግባራት ላይ ትኩረት ይደረጋል።
የመጀመሪያው የትራንስፎርሜሽን አጀንዳ ተግባር የተቋማዊ መዋቅርን በማጠናከር ሁሉንም ዘርፎች ያቀፈ በውጤት ላይ የተመሠረተ የዕቅድ፣
ክትትልና ግምገማ ሥርዓትን (በተለይም በፌደራልና በክልል ባለድርሻዎች መካከል ያለውን) ማጠናከር ነው። ይህ ተግባር የሚከተሉትን ሁለት
ከፍተኛ ትኩረት የተሰጣቸው ንዑስ ተግባራት ይዟል። የዚህ ተግባር ትኩረት የዕቅድ፣ ክትትልና ግምገማ መዋቅራዊ አደረጃጃትን ማሻሻል፣ ተቋማዊ
ትስስር ማጠናከር፣ በፌደራልና ክልል ደረጃ የሚገኙ ባለሙያዎች የዕቅድ፣ ክትትልና ግምገማ እንዲሁም የትንተና ክህሎታቸው በማሳደግ ላይ ነው።
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ሁለተኛው የትራንስፎርሜሽን አጀንዳ ተግባር አዳዲስ የውጤት ተኮር ክትትልና ግምገማ ሥርዓቶች በማዘጋጀት መተግበር ነው። በዚህ ተግባር ሥር
የሚገኙ አምስት ከፍተኛ ትኩረት የተሰጣቸው ንዑስ ተግባራት በማከናወን ዕቅድን ከክትትልና ግምገማ ሂደቶች ጋር በማስተሳሰር የተናበበና ወጥነት
ያለው አመልካቾችን የሚጠቀም ጠንካራ የክትትልና ግምገማ ሥርዓት እንዲፈጠር ማድረግ ነው። የሴክተሩን የልማት አቅጣጫ ትንተና እና ስልታዊ
ግምገማ ማካሄድ፣ የመማማር ባህል እንዲጎለብት ማድረግም ትኩረት የተሰጣቸው መስኮች ናቸው።
ሦስተኛው የትራንስፎርሜሽን አጀንዳ ተግባር የዕውቀት አያያዝ ሥርዓትን ማጠናከርና ማቅለል (የመረጃ አስተዳደር ሥርዓትን ጭምር) ላይ
ይሠራል። ዋናው ትኩረት መረጃ ለማስገባት፣ ለትንተናና ለሪፖርት ዝግጅት የሚረዳ ጥራት ያለው መረጃ ማመንጨት የሚያስችል የተሟላ፣
ለአጠቃቀም ቀላል የሆነ የመረጃ አስተዳደር ሥርዓትን መገንባት ይሆናል።

የዕቅድ አፈጻጸም ማጠቃለያ
በፕሮግራሙ ውስጥ ሦስት የትራንስፎርሜሽን አጀንዳ ተግባራት እና ዐሥር
ከፍተኛ ትኩረት የተሰጣቸው ንዑስ ተግባራት ይገኛሉ። ፕሮግራሙ በ2008
ዓ.ም. የበጀት ዓመት በስድስት ከፍተኛ ትኩረት የተሰጣቸው ንዑስ ተግባራት
ሥራ ጀምሯል። አንዱ ንዑስ ተግባር በተገቢው የአፈጻጸም ደረጃ ላይ ሲገኝ
አምስቱ በጥቂቱ መዘግየት ታይቶባቸዋል።

17%
33%
50%

በተገቢው የአፈጻጸም ደረጃ ላይ ያሉ
በጥቂቱ የዘገዩ
በጣም የዘገዩ

የትራንስፎርሜሽን አጀንዳ ተግባር 30.1 የተቋማዊ መዋቅርን በማጠናከር ሁሉንም ሴክተሮች ያቀፈ በውጤት ላይ የተመሰረተ የዕቅድ፣ ክትትልና ግምገማ
ስርዓትን ማጠናከር(በተለይም በፌደራልና በክልል ባለድርሻዎች መካከል ያለውን፤)
ንዑስ ተግባራት 30.1.1 በቂ ክህሎትና ዐቅም ባላቸው ባለሙያዎች የተጠናከረና ተገቢ መዋቅራዊ አደረጃጀት በመፍጠር የፕላን፣ ክትትልና ግምገማ
ስርዓቱን ማጠናከር
ንዑስ ተግባራት 30.1.2. ክትትልና ግምገማ ሥራን ለማቅለልና ወጥ ለማድረግ በሁሉም ባለድርሻ አካላት ዘንድ ስምምነት የተደረሰበትና ገዥ የሆነ መመሪያ
በማዘጋጀት ወደ ትግበራ መግባት
የትራንስፎርሜሽን አጀንዳ ተግባር 30.2: አዳዲስ የውጤት ተኮር ክትትልና ግምገማ ስርዓቶች በመዘጋጀት መተግበር
ንዑስ ተግባራት 30.2.1 ክትትልን ከዕትዕ 2ን ውጤቶች ጋር ማዛመድ፡ ክትትልን ከዕትዕ 2 ውጤቶች ጋር ማዛመድ: የዕትዕ 2ትን ኢላማዎች፣ የአጭር ጊዜና
የመካከለኛ ጊዜ ውጤቶች ለመለካት የሚያስችሉ(ፆታንና የአየር ንብረት ለውጥን ከግንዛቤ በማስገባት) 2)ቅድሚያ ትኩረት የሚሰጣቸው መለኪያዎችን በቅደም
ተከተል የተቀመጡ 3) በየደረጃው ወጥነት ያላቸውና ተመሳሳይ የሆኑ 4)ዘርፈ ብዙ የሆኑ ተግባራትን ለማካተት የሚረዱ አመልካቾችን ማዘጋጀት፤
ንዑስ ተግባራት 30.2.3 ግብ ተኮር የሆነ የሴክተር ዳሰሳን መደገፍ፡ 1) ለዕትዕ 2 የተሟላ መነሻ/ baseline ማዘጋጀትና በየወቅቱ በመከታተል ወይም
በመገምገም መከለስ 2) በዕትዕ 21 ለሚተገበሩ ቁልፍ ማስፈፀሚያዎች መግለጫ ማዘጋጀት፤ 3) በየደረጃው የሚገኙ ውሳኔ ሰጪዎች ለውሳኔ በሚፈልጉት መልኩ
ማስተሳሰር
የትራንስፎርሜሽን አጀንዳ ተግባር 30.3 የትንሰፎርሜሽን አጀንዳ ተግባር 3፡ የዕውቀትና መረጃ አያያዝ ስርዓትን ማጠናከርና ማጣጣም 1( የመረጃ አስተዳደር
ስርዓት፣ የመረጃ አያያዝን፣ ከሌሎች የመረጃ ምንጮች ጋር ማቀናጀት፣ ለተጠቃሚዎች ማቅረብን)
ንዑስ ተግባራት 30.3.1 የአስተዳደራዊ መረጃዎችን አያያዝ ለማሻሻል ወቅታዊ ፣ የተሟላና በኢኮቴ ላይ የተመሰረተ የመረጃ አስተዳደር ስርዓትን ደረጃ
በደርጃ ማጎልበትና መፍጠር፤
ንዑስ ተግባራት 30.3.2 ከመረጃ አስተዳደር ስርዓት ውጭ ያሉ ጠቃሚ መረጃዎች በተሟላ መልኩ እንዲገኙ ማድረግ፤

ቁልፍ የስኬት ዘርፎች
የፌደራልና የክልሎችን የግብርና ዘርፍ የሁለተኛው የዕ.ት.ዕ. ያካተተ የተጠቃለለ ስልታዊ የዘርፉ ውጤት ማእቀፍ ተዘጋጅቷል። በውጤት ማእቀፉ
ውስጥ በተለያዩ ደረጃ የተቀመጡ ውጤቶችን ለመለካት የሚያስችሉ አመላካቾች ተለይተዋል። ዘርፈ ብዙ ጉዳችዮችም (የሥርዓተ ጾታ እኩልነት፣
የአየር ንብረት ለውጥ፣ መቋቋምና መቀነስ) የሚመለከቱ ጉዳዮች አስፈላጊ ሆኖ በተገኘባቸው ስልታዊ የዘርፉ ውጤት ማእቀፍ እና በዝርዝር
አመላካቾች ውስጥ እንዲካተቱ ተደርጓል።
የመረጃ አስተዳደር ሥርዓትን ለመገንባት ወሳኝ የሚባል እርምጃ እየተወሰደ ሲሆን ነባሩ የሥርዓት አወቃቀርን በመገምገም ወደፊት እንዲኖር
ከሚታሰበው የክትትልና ግምገማ ሥርዓት እና ለዘርፉ የመረጃ ፍላጎት ምላሽ መስጠት የሚያስችል የአወቃቀር ማሻሻያ በመሠራት ላይ ይገኛል።
በሁለት የመረጃ ቋቶች ሙከራ ተካሂዷል። አንደኛው አስተዳደራዊ መረጃዎችን ለመሰብሰብ በ12 ወረዳዎች ተሞክሮ ውጤታማ በመሆኑ ወደ
75 ወረዳዎች ለማስፋፋት እየተሠራ ነው። ሁለተኛው ከግብርና ሴክተር ጋር ግንኙነት ያላቸውን ተቋማትን በመለየት በ200 ወረዳዎች መረጃ
እንዲሰበሰብ የተደረገበት ነው።

ተግዳሮት ያጋጠማቸው ዘርፎች
በትራንስፎርሜሽን አጀንዳ ተግባራት ውስጥ ተግባራዊ የሚደረጉት ንዑስ ተግባራት ውስብስብ መሆናቸውና ከተለያዩ የሥራ ዘርፎችና ባለድርሻ
አካላት በጋራ የሚፈጸሙ መሆኑ አንደኛው ተግዳሮት ነው። በመሆኑም ተግባራትን ለመፈጸም ተከታታይ ምክክር የሚጠይቅና በቂ ጊዜ የሚፈልግ
ቢሆንም በተፈለገው መጠንና ጊዜ የሚመለከታቸውን ባለድርሻ አካላት ማግኘት አለመቻሉ እና ለአንዳንድ የሥራ ዘርፎች በቂ በጀት አለመኖሩ
ሌላኛው ተግዳሮት ነው። በፕሮግራሙ የተለያዩ የትራንስፎርሜሽን አጀንዳ ተግባራት ደረጃ በደረጃ ለመፈጸም የታቀደ ቢሆንም ከአማካሪ አገልግሎት
ግዥ ጋር በተያያዘ በተፈጠረ ችግር በመጀመሪያ ደረጃ ሊከናወኑ በታቀዱ እና ለቀሪዎቹ የትራንስፎርሜሽን አጀንዳ ተግባራት መሠረት ሊጥሉ የሚችሉ
ከፍተኛ ትኩረት የተሰጣቸው ንዑስ ተግባራት ላይ ከፍተኛ መጓተት አስከትሏል።
ዓመታዊ ሪፖርት
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100 ዓመታዊ ሪፖርት

የግብርና
ኮሜርሻላይዜሽን
ክላስተርስ
ዓመታዊ ሪፖርት
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በትራንስፎርሜሽን አጀንዳው አራት ዋና ዐምዶች የተካተቱት ተግባራት
እና ንዑስ ተግባራት ከአቀራረጻቸው በአገሪቱ በአጠቃላይ አነስተኛ
ይዞታ ያላቸው አርሶ አደሮች እና የግብርናው ዘርፍ ላይ ተጽእኖ
የሚያደርጉ ቅድሚያ የተሰጣቸው ጉዳዮችን ለመፍታት ያለሙ ናቸው።
በሁለተኛው የየዕ.ት.ዕ. በተወሰኑ ከፍተኛ ዐቅም ባላቸው አካባቢዎች እና
ስልታዊ ምርቶች ውስጥ በሚገኙ በዋናዎቹ አራቱ የትራንስፎርሜሽን
አጀንዳው ዐምዶች ውስጥ ወሳኝ መፍትሔዎችን ለማዋሀድ የግብርና
ኮሜርሻላይዜሽን ክላስተርስ (ኤ.ሲ.ሲ.) የተሰኘ አዲስ ቁልፍ ሥራ
(Anchor Initiative) ተጀምሯል።
ይህ ሥራ ኢትዮጵያ በተመረጡ አካባቢዎች ላይ በማተኮር በግብርናው
ዘርፍ የሚገኙትን ሥራዎች ከሰፊ የኢኮኖሚ ዕቅዶች ጋር ለማገናኘት
አልማ ያደረገችው የመጀመሪያ ሙከራ አይደለም። ቀደም ሲል የነበሩ
እንደ የኢኮኖሚ ዕድገት ኮሪደር ያሉ ጥረቶች ጠንካራ መሠረት የነበራቸው
ሲሆን በትግበራ ወቅት ግን ተግዳሮቶች አጋጥሟቸዋል። ነገር ግን አካባቢ
ተኮር አካሄዶች (ኢኮኖሚክ ዞኖች፣ የነፃ ገበያ ዞኖች ወይም የግብርና
ዕድገት ኮሪደሮች በመባልም ይታወቃሉ) በላቲን አሜሪካ፣ በእስያ
እና በሌሎች የአፍሪካ አገራት የግብርና ትራንስፎርሜሽንን እና የገጠር
ኢንዱስትራላይዜሽንንና የኢኮኖሚ ዕድገትን ወደ ፊት ለማራመድ በተሳካ
ሁኔታ ጥቅም ላይ ውለዋል።
ለምሳሌ ብራዚል፣ ቺሊ እና ሜክሲኮ እያንዳንዳቸው ለፍራፍሬ ምርት
ክላስተር ቀርጸዋል፣ ይህም አሁን በእያንዳንዱ አገር ከብሔራዊ ፍራፍሬ
ምርት ግማሹን ይይዛል። ህንድም በግብርና ክላስተር ስኬት አግኝታ
አግሮ-ፉድ ፓርኮችን አቀናጅታለች። ከሰሃራ በታች በሚገኙ የአፍሪካ
አገራት ውስጥ፤ ኬንያ እና ናይጄሪያ በምርት ማቀነባበር እንቅስቃሴዎች
ላይ ያተኮሩ የኢኮኖሚ ዞኖችን በመተግበር ውጤቶች አይተዋል። የኬንያ

102 የግብርና ኮሜርሻላይዜሽን ክላስተርስ

ክላስተሮች የአረንጓዴ ጥራጥሬዎችን እና የአቮካዶ ምርት እንዲሁም የገበያ
ዋጋን ሲጨምሩ በናይጄሪያ ደግሞ የምርት ማቀነባበር ዞኖች በብሔራዊ
ደረጃ ቅድሚያ በሚሰጣቸው በተደጋጋሚ ለምግብነት በሚውሉ ሰብሎች
ላይ ትኩረት አድርገዋል።
የሚመረጡት ምርቶች እና ዝርዝር የሥራ አፈጻጸሞቹ ከአገር አገር
ሊለያዩ ይችላሉ፤ ነገር ግን በሁሉም ሁኔታዎች ክላስተርን የማቋቋም
ዋና ዓላማዎች ግን አነስተኛ ይዞታ ያላቸው አርሶ አደሮችን በገበያ ላይ
ከተመረኮዙ ከአገር በቀል እና ዓለም አቀፍ የአቅርቦት ሰንሰለት ጋር
በንግድ ማስተሳሰር፣ የቀጥታ የውጭ ኢንቨስትመንትን መጨመር፣
ወደ ውጭ የሚላኩ ምርቶችን መጨመር እና የአገር አቀፍ የግብርና
ዘርፉን ከዓለም አቀፍ የምግብ ሥርዓት ጋር በማገናኛት የገንዘብ ፍሰትን
መጨመር ናቸው።
በተመሳሳይም ኢትዮጵያ ለግብርና ኮሜርሻላይዜሽን ክላስተር ያላት
ራእይ ቅድሚያ በሚሰጣቸው የግብርና ምርቶች የዕሴት ሰንሰለት
ዕድገትን ፈጣን፣ ዘላቂ እና አካታች ማድረግ ሲሆን ይህንንም ማድረግ
የሚቻለው በአካባቢ ተኮር ሂደት ነው። ይህም ለግብርና መር ዕድገት እና
የገጠር ትራንስፎርሜሽን ስልታዊ እና አዋጭ የሆነ በርካታ እና ቅድሚያ
የሚሰጣቸው ተመጋጋቢ ሥራዎችን ለመተግበር መድረክ የሚፈጥር ነው።
ዓለም አቀፋዊ ምርጥ ተሞክሮዎችን እንዲሁም ከራሷ ያለፉ ተሞክሮዎችን
በመቅሰም ኢትዮጵያ አነስተኛ ይዞታ ያላቸውን የግብርና ሥራዎች
ኮሜርሻላይዝ ለማድረግ የግብርና ኮሜርሻላይዜሽን ክላስተር ቁልፍ ሥራ
ቀርጻለች። ኮሜርሻላይዝ የማድረግ ሂደቱም አሳታፊ እና የአካባቢያዊ
ዘላቂነት ባለው መንገድ የሚካሄድ ሲሆን አነስተኛ ይዞታ ያላቸው አርሶ
አደሮች ገቢያቸው እንዲጨምር፣ የተሻለ የአገር ውስጥ እና አለም አቀፍ

የግብርና ኮሜርሻላይዜሽን ክላስተር ሥራ የተገነባው
ከአራት ዋና ዋና ዓላማዎች ነው
በምርቶች ዕሴት ሰንሰለት ውስጥ አነስተኛ ይዞታ
ያለውን የግብርና ስፔሻላይዜሽን፣ ብዝሃነት፣ የምርት
ጥራት፣ እና ኮሜርሻላይዜሽንን ወደ ፊት ማራመድ

ምርት እና ምርታማነትን፣ የምርቶች ጥራትን፣ ምርት
አሰባሰብን የዕሴት ጭማሪ እና የገበያ ትስስሮችን
መጨመር

በዕሴት ሰንሰለቱ በአጠቃላይ እና በዘርፉ በሙሉ
በርካታ ቅድሚያ የሚሰጣቸው ሥራዎችን ለመፈጸም
የተቀናጀ መድረክ ማስተዋወቅ

በመንግስትና ፣ በግሉ ዘርፍ፣ በለጋሾች እና መንግስታዊ
ባልሆኑ ድርጅቶች መካከል ያለውን ትኩረት እና
ቅንጅት ማሻሻል

ገበያ ተደራሽነት እንዲኖር፤ የጨመረ የግብርና ምርቶችን የማቀነባበር
ኢንዱስትሪው እና የዕሴት ጭማሪ እና ከእርሻ ውጭ የሥራ ዕድል
እንዲኖር ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርጋል።
የግብርና ኮሜርሻላይዜሽን ክላስተር አካባቢያዊ ተኮር በሆነ መልኩ
ግብርናን፣ ምርት ማቀነባበርን እና ኢንዱስትሪን የሚያቀናጅ አገር አቀፍ
አካሄድ ነው። ነገር ግን የጽንሰ ሐሳቡ ይፋ መሆን አካሄዱን ከማሳደግ
በፊት ለመፈተሽ እና ለማጣራት ሲባል በቅደም ተከተል የሚተገበር
ይሆናል። ይህ በመሆኑም የግብርና ኮሜርሻላይዜሽን ክላስተር ትግበራ
ጅማሬ ከፍተኛ የግብርና ምርት በሚገኝባቸው አራት የአገሪቱ ክልሎች
ውስጥ በሚገኙ 26 ክላስተሮች ላይ ያተኮረ ነው። እነዚህ የመጀመሪያዎቹ
የክላስተር ስብስቦች (አንዱ ክላስተር ከ5-15 የሚሆኑ ወረዳዎችን
ያካተተ እና በአጠቃላይ 3.5 ሚሊዮን ገበሬዎችን የሚያዳርሱ ናቸው)
የተመረጡት በምርት እና በተፈጥሮ ሀብት እምቅ ዐቅማቸው፣ በገበያ
ተደራሽነታቸው እና ቅድሚያ በሚሰጣቸው ምርቶች ዙሪያ የግሉ ዘርፍ
ያለው ተሳትፎ ላይ በመመርኮዝ ነው።
በሁለተኛው የየዕ.ት.ዕ. የመጀመሪያ ደረጃ በእነዚህ 26 ክላስተሮች ውስጥ
ዐሥር ዋና ምርቶች ቅድሚያ ተሰጥቷቸዋል። ምንም እንኳን እያንዳንዱ

ክላስተር ከሁለት እስከ ሦስት ላሉ ምርቶች ቅድሚያ የሚሰጥ ቢሆንም
ጎን ለጎንም ለአፈር ጤንነትና ለሰው ምግብነት ጠቃሚ የሆኑ የተለያዩ
ሰብሎችን (አተር፣ ባቄላ፣ ምስር የመሳሰሉትን) መትከል እንዲሁም
በኢትዮጵያ ደጋማ ስፍራዎች በብዛት የሚገኘውን ሰብል እና እንስሳትን
ያቀፈ የእርሻ ዘዴ ለማካተት ሌሎች የእንስሳት ምርቶችንም መጨመር
ትኩረት ይደረግበታል። ለሰባት ምርቶች ማለትም ለስንዴ፣ በቆሎ፣
ጤፍ፣ የቢራ ገብስ፣ ሰሊጥ እና ቦሎቄ የሚሆኑ ስትራቴጂዎች ተቀርጸዋል፤
በተጨማሪም ለስጋ፣ ወተት እና የአበባ እርሻ የሚሆኑ ስትራቴጂዎች
በ2009 ዓ.ም. ለመቅረጽ ታቅዷል።
ከ26ቱ ክላስተሮች የመጀመሪያ እንቅስቃሴ ባለፈ የግብርና እና የተፈጥሮ
ሀብት ሚኒስቴር የክላስተር ጽንሰ ሐሳቡን በብሔራዊ ደረጃ ለመተግበር
ከሚመለከታቸው የክልል አጋሮቻቸው ጋር በጋራ እየሠራ ነው።
እንደሌላው በትራንስፎርሜሽን አጀንዳው ተግባራት እንዳለው አካሄድ
ግ.ት.ኤ. ይህንን ጽንሰ ሐሳብ በመጀመሪያዎቹ ዐሥር ምርቶች እና 26
ክላስተሮች መምራት ይጠበቅበታል። ጽንሰ ሐሳቡን በአገሪቱ በአጠቃላይ
የማሳደግ ኃላፊነት ደግሞ የግብርና እና የተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴር እና
የእንስሳት እና የዓሳ ሀብት ሚኒስቴር ይሆናል። ለ2008-2009 ዓ.ም.
ግ.ት.ኤ. በመጀመሪያዎቹ 14 ክላስተሮች ላይ ትኩረት በማድረግ ስትራቴጂ
በተቀረጸላቸው ስድስት ምርቶች ላይ ከፍተኛ ሥራ ጀምሯል።
በሁለተኛው የየዕ.ት.ዕ. በጅማሮ ደረጃ ሳለ ግ.ት.ኤ. ለነዚህ ክላስተሮች
እና ምርቶች የሚያደርገው ድጋፍ ሁለት ዋና ዋና ክፍሎችን ያካትታል።
እነዚህም የሰብል ምርትና ምርታማነትን እና የገበያ ትስስሮችን መጨመር
ሲሆኑ ይህም የቴክኖሎጂ ፈጠራ፣ ፍተሻ እና ማረጋገጥ፣ የሙሉ ፓኬጅ
ሙከራ እና አነስተኛ ይዞታ ላላቸው አርሶ አደሮች ሙሉ ፓኬጅ የማዳረስ
ድጋፍን በያዘ ሦስት ጥምር አካሄድ የሚካሄድ ነው። ሙሉውን ፓኬጅ
የማዳረስ ሁኔታ አርሶ አደሮች እንዲጠቀሙበት የሚመከሩ የተሟሉ
ግብዓቶችን እና የእርሻ ልምዶችን (የተሻሻለ ዘር፣ ተገቢ ማዳበሪያ፣ አግሮ
ኬሚካልስ እና ሌሎች ምርጥ ተሞክሮዎችን) እንዲጠቀሙ ማበረታታትን
የሚያካትት ሲሆን ጎን ለጎን የቴክኖሎጂ ፈጠራ ፍተሻ እና ማረጋገጫ
በጥናት እና በኤክስቴንሽን ሥርዓት አማካኝነት አዳዲስ ቴክኖሎጂዎች
ለበቂ እና ውጤታማ እርሻ እንደሚሆኑ ለማረጋገጥ ያልማል።
የግብርና ኮሜርሻላይዜሽን ክላስተር እንቅስቃሴ በሁለተኛው የየዕ.ት.ዕ.
የተካተተ ጽንሰ ሐሳብ እንደመሆኑ በሁለተኛው የግብርና ዕድገት
ፕሮግራም (AGP II) እንዲሁም በተቀናጀ አግሮ ኢንዱስትሪያል ፓርኮች
(Integrated Agro-Industrial Parks) እና በእንስሳት ማስተር ፕላን
(Livestock Master Plan) ተካቷል። ይህም በርካታ የለጋሾች እና
የመንግስት ሥራዎችን አጣምሮ አነስተኛ ይዞታ ያላቸውን አርሶ አደሮች
በተቀናጀ መልኩ ለማሳተፍ ሁነኛ ዘዴ ይፈጥራል። በተጨማሪም
አነስተኛ ይዞታ ያላቸው አርሶ አደሮች ግብዓታቸውን፣ ፍላጎታቸውን እና
ምኞታቸውን በዕቅድ ሂደቱ ውስጥ እንዲያካትቱ የተስተካከለ ሥርዓት
ይፈጥርላቸዋል።
የሚከተሉት ገፆች በመጀመሪያው የክላስተሮች እንቅስቃሴ ወቅት
በግብርና ኮሜርሻላይዜሽን ክላስተር ቁልፍ ሥራ ትውውቅ የተገኙትን
ውጤቶች ይዘረዝራሉ። እነዚህም የመጀመሪያዎቹ የክላስተር
እንቅስቃሴዎች በሁለተኛው የየዕ.ት.ዕ. በመጀመሪያው ዓመት በግ.ት.ኤ.
ይደገፉ ከነበሩ ሙከራዎቸ መካከል የሚጠቀሱ ናቸው።
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አማራ ክልል
ክልላዊ ምልከታ
የአማራ ክልል በ128 ወረዳዎች እና በ16 ክላስተሮች የተዋቀረ ሲሆን፣
ከነዚህ ውስጥ 6ቱ ክላስተሮች በመጀመሪያው ዙር የሙከራ ትግበራ
በግ.ት.ኤ. ድጋፍ የሚደረግላቸው ተብለው ተለይተዋል። እነዚህ ስድስት
ክላስተሮች ሰባት ዋነኛ ምርቶችን (ሰሊጥ፣ የዳቦ ስንዴ፣ የቢራ ገብስ፣
ጤፍ፣ ሆርቲካልቸር፣ ንብ ማነብ እና የወተት ተዋጽኦ) ያጠቃልላል።
በክላስተሮቹ በሚገኙ አራት የምርት ክላስተሮች (ሰሊጥ፣ የዳቦ ስንዴ፣
የቢራ ገብስ፣ እና ጤፍ) ወሳኝ ሥራዎች የተጀመሩ ሲሆን፣ ለቀሪዎቹ
ምርቶች ደግሞ ስትራቴጂዎችና ቁልፍ ሥራዎች በ2009 ዓ.ም.
የመጀመሪያዎቹ ወራት ይጀመራል ተብሎ ይጠበቃል። ግ.ት.ኤ. በመሪነት
ከሚሠራባቸው ከተጠቀሱት ክላስተሮች በተጨማሪ የክልሉ መንግስት
በአጠቃላይ በክልሉ የክላስተር ስልትን እየተገበረ ይገኛል።
የሙሉ ፓኬጅ ማስፋፋትን እንዲሁም የቴክኖሎጂ ፈጠራ፣ ሙከራ
እና መረጋገጥን በመጠቀም ምርት እና ምርታማነትን ከመጨመር
ዋና አካሄዶች በተጨማሪ፤ የአማራ ክልል ክላስተሮች ሥራዎቻቸውን
ከትራንስፎርሜሽን አጀንዳው ተግባራት ጋር በማቀናጀት ውጤታቸውን
ለማሳደግ እየሠሩ ነው። በአማራ ክልል ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር
በጥምረት ከሚሠሩ ሥራዎች መካከል የተሻለ የግብዓት ብድር ተደራሽነት
የሚያስገኝ የግብዓት ኩፖን ሽያጭ ደረሰኝ ሥርዓት (IVS)፣ የቀጥታ ዘር
ግብይት ሥርዓት (DSM)፣ አሳታፊ የድምፅ ምልልስ እና አጭር የስልክ
መልዕክት (IVR/SMS) መስመር፣ እና የጤፍ ዓለም ዓቀፍ ገበያ ተደራሽነት
ተግባራት (TIMA) ጋር ያሉት ትስስሮች ይጠቀሳሉ። ይህንን ሥራ በቅርብ
ለመምራትና ለመገምገም እንዲቻል በክልሉ ፕሬዝዳንት የሚመራ የክልል
ትራንስፎርሜሽን ካውንስል ተቋቁሟል። በተጨማሪም የዕሴት ስንሰለት
ጥምረቶች በክላስተር ደረጃ ተቋቁመው ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር
ለመገናኘት እና የተቀናጀ የችግር መፍታት ሥርዓት እንዲኖር ጠቃሚ
መድረኮች በመሆን እያገለገሉ ይገኛሉ። ትኩረት ለተሰጣቸው ምርቶች
ስኬታማ እና ዘላቂ የገበያ ትሰስሮች እየመጡ ነው፣ ከነዚህም ውስጥ ዓለም

104 የግብርና ኮሜርሻላይዜሽን ክላስተርስ

አቀፍ የምግብ ፕሮግራም (WFP) የሚገዛው በቆሎ እና ለጎንደር ብቅል
ፋብሪካ የሚቀርበው የቢራ ገብስ ተጠቃሽ ናቸው።

ክላስተሮች
ሰሊጥ

ይህ ክላስተር ሰሜን ጎንደር እና አዊ ዞኖችን የሚያካትት ሲሆን በስድስት
ወረዳዎቸ የሚገኝ 1.7 ሚሊዮን ሄክታርን ይሸፍናል። እንዲሁም 134
ቀበሌዎችን እና 93,080 አርሶ አደሮች ያቅፋል። ሰሊጥ የአካባቢው
ከፍተኛ ትኩረት የሚሰጠው ሰብል ሲሆን በ175,770 ሄክታር መሬት ላይ
የሚለማ እና በብሔራዊ ደረጃ ከሚመረተው የሰሊጥ ምርት 40 በመቶ
የሚይዝ ነው። ሰሊጥ በአብዛኛው የሚመረተው ለውጭ ገበያ ነው፤ 98
በመቶ የሚሆነው ሰሊጥ በኢትዮጵያ ምርት ገበያ በኩል ለሽያጭ ሲቀርብ፣
2 በመቶ ብቻ በአገር ውስጥ ገበያ በቀጥታ ለተጠቃሚዎች ይሸጣል።
ክላስተሩ በ2012 ዓ.ም. 361 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር ዓመታዊ ገቢ
ለማስገኘት የሚያልም ሲሆን የሰሊጥ እህል፣ የተላጨ ሰሊጥ፣ እንዲሁም
ታሂኒ (ሁሉም በክላስተሩ የተቀነባበሩ) ለመካከለኛው ምሥራቅ፣ ሰሜን
አፍሪካ፣ እና ሩቅ ምሥራቅ ገበያዎች በመሸጥ 352 ሚሊዮን የአሜሪካ
ዶላር፤ ቅባቱ ያልወጣ ሰሊጥ፣ የሰሊጥ እህል፣ ታሂኒ፣ እና የመኖ ምርቶችን
በአገር ውስጥ በመሸጥ ደግሞ ስድስት ሚሊዮን ዶላር ለማግኘት አስቧል።
የዚህ ክላስተር ዓመታዊ ግቦች ከሆኑት መካከል የተሻሻሉ ግብዓቶች
አጠቃቀምን በ750 በመቶ፣ ለገበያ የሚቀርብ ተረፈ ምርትን በ80 በመቶ
መጨመር፣ እንዲሁም የድኅረ-ምርት ብክነትን በ50 በመቶ ለመቀነስ
የሚሉት ይገኙበታል።

በአሁኑ ጊዜ፥ ከዚህ አካባቢ የሚሸጠው ሰሊጥ ለውጭ ገበያ የሚቀርበው
በጥሬ መልክ ሲሆን፣ ዓላማው ግን የማቀነባበር ኢንዱስትሪውን
ዐቅም በተመሳሳይ ዓመት በ115 በመቶ ማሳደግ ነው። በኤክስንቴንሽን
አገልግሎቶች ተደራሽነት ውስንነት ምክንያት የአርሶ አደሮች ያልተሻሻለ
የግብርና አሠራር፣ የግብዓት አቅርቦትን ቅድመ-ፋይናንስ ለማድረግ
የካፒታል መጠን አነስተኛ መሆን፣ የምርት ስብሰባ፤ መጓጓዣ፣ እና
በኅብረት ሥራ ማኅበራት አማካኝነት ግብይት መፈጸም፣ ሰብል ለማምረት
ከፍተኛ የሰው ኃይል ወጪ መኖር፣ አንዲሁም ለሥራ ማስኬጃ የሚሆን
የፋይናንስ ተደራሽነት ውስንነቶች ሌሎች መፈታት ያለባቸው ችግሮች
ናቸው።
ከላይ የተጠቀሱትን ተግዳሮቶች ለመቅረፍ የተለያዩ ተግባራት
ተነድፈዋል፣ ከነዚህም መካከል የአነስተኛ የፋይናንስ ተቋማትን እና
የገጠር ብድርና ቁጠባ ማኅበራትን ዐቅም እና ተደራሽነት ማሳደግ፣
የኤክስንቴንሽን ፓኬጁን ማጎልበት እና በክላስተሩ በሙሉ ማዳረስ፣
የማኅበራት የዕሴት ጭማሪ ተግባራትን ማስፋፋት እና የግብይት
ዐቅማቸውን ማጎልበት፣ እንዲሁም ማበረታቻ በማድረግ ለአርሶ አደሮች
የሚቀርቡ የሜካናይዜሸን አገልግሎቶችን ማሻሻል ይገኛሉ።
በቆሎ

የበቆሎ ክላስተር በአማራ ክልል ውስጥ በሚገኙ በምዕራብ ጎጃም፤ ደቡብ
ጎንደርና አዊ ዞኖች የሚገኙ ዐሥር ወረዳዎችን 240 ቀበሌዎችን እና
286,728 አርሶ አደሮችን የሚያዳርስ ክላስተር ነው። በቆሎ በክላስተሩ
ውስጥ ከሚገኙ ሰብሎች ወሳኙ ሲሆን ይህ ክላስተር ከብሔራዊ የበቆሎ
ምርት ውስጥ 17 በመቶ ያህሉን የሚያመርት ነው። የበቆሎ ምርት እና
ገቢ በሁለተኛ ደረጃ ትኩረት ከተሰጠው ከጤፍ ሰብል ምርት በዕጥፍ
ይበልጣል።
ይህ ክላስተር የበቆሎ እህልን፣ ዱቄትን፣ መኖን እና የተቀነባበሩ የመክሰስ
ምግቦች በአገር ውስጥ በመሸጥ እንዲሁም ዘጠኝ ሚሊዮን የሚያወጡ
የበቆሎ ምርት ምትኮችን ወደ አገር ውስጥ በማስገባት በ2012 ዓ.ም. 81
ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር ዓመታዊ ገቢ ለማስገኘት ያልማል። በክላስተሩ
ከሚመረተው በቆሎ ውስጥ 90 በመቶ በክላስተሩ የሚቀነባበር ሲሆን 10
በመቶ የሚሆነው ደግሞ በባህር ዳር ከሚገኙ የምግብ ማቀነባበሪያዎች
ጋር በውል ስምምነት ይቀነባበራል።
ለዚህ ክላስተር ከታቀዱት ዓላማዎች ውስጥ የአርሶ አደሮችን
የተሻሻለ ግብዓት አጠቃቀም በ60 በመቶ መጨመር፣ የማቀነባበሪያ
ኢንዱስትሪውን ብቃት በ67 በመቶ ማስፋፋት እና ለሽያጭ የሚቀርበውን
በቆሎ በ91 በመቶ መጨመር ይገኙበታል። ይህን ለማድረግ ክላስተሩ
የተጋረጡበትን ስልታዊ ማነቆዎችን መፍታት ያስፈልጋል። በዚህ ረገድ
ከታቀዱት ሥራዎች መካከል በዘር ጥራት ቁጥጥርና ዕውቅና መስጠት ላይ
የመንግስት ዘርፍን ማጠናከር፣ የልማት ሠራተኞችን እና ባለሙያዎችን
በማሰልጠን እና ሙከራዎችን በማካሄድ በምርምር ምክረ-ሐሳብ የተገኙ

የግብርና ፓኬጆችን ተቀባይነት ማሻሻል እና እንደ ስትራቴጂክ ምግብ
ሪዘርቭ አሶሲዬሽን (SFRA) እና የኢትዮጵያ የእህል ንግድ ደርጅት
(EGTE) ካሉ ትልልቅ የበቆሎ ሸማቾች ጋር ትስስርን ማጠናከር የሚሉት
ይገኙበታል።
የዳቦ ስንዴ

የዳቦ ስንዴ ክላስተር በምዕራብ ጎጃምና በምሥራቅ ጎጃም ዞኖች በሚገኙ
ዘጠኝ ወረዳዎች ያለ 862,889 ሄክታር የሚሸፍን ሲሆን 286,728 አርሶ
አደሮችን ያዳርሳል። በክላስተሩ ካሉት አርሶ አደሮች 37 በመቶ የሚሆኑት
ከአገሩቷ አጠቃላይ የዳቦ ስንዴ ምርት 3 በመቶ የሚሆነውን (ወይም 1.2
ሚሊዮን ኩንታል) ያመርታሉ። በክላስተሩ ከሚመረተው የዳቦ ስንዴ
ምርት ውስጥ 20 በመቶ የሚሆነው ምርት ብቻ ለሽያጭ የሚውል ሲሆን
መሠረታዊ የኅብረት ሥራ ማኅበራትና ዩኒየኖች በግብይቱ ውስጥ ያላቸው
ሚናም 12 በመቶ በመሆን በአነስተኛ ደረጃ ላይ ይገኛል። ክላስተሩ 24
የማቀነባበሪያ ፋብሪካዎች የሚገኙበት እንደመሆኑ ዕሴት የመጨመር
ብቃት አለው። በቡሬ ወረዳም አግሮ-ኢንዱስትሪያል ፓርክ ለማቋቋም
ዕቅድ አለ።
ክላስተሩ በ2012 ዓ.ም. የዳቦ ስንዴ እህል፣ ዱቄትና ዳቦ በአገር ውስጥ
ገበያ በመሸጥ 19 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር ገቢ ለማግኘት ራእይ
ያስቀመጠ ሲሆን ይህም 4 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር የሚሆኑ ከውጭ ወደ
አገር ውስጥ የሚገቡ የዳቦ ስንዴ ምርቶችን መተካትን ያካትታል። ሁሉም
የምርት ማቀነባበር ሥራ በክላስተሩ ውስጥ የሚካሄድ ይሆናል። ወደ ፊት
የሚካሄዱ ጥረቶች የኮንትራት ግብርናን እና በኅብረት ሥራ ማኅበራት ላይ
የተመረኮዘ የዘር ምርትን ያስተዋውቃሉ። በተመረጡ ስፍራዎች በአገር
ውስጥ ብቻ የሚገኙ የዘር ዓይነቶችም ይተዋወቃሉ። ክላስተሩ ከያዛቸው
ዓላማዎች ውስጥ በተመሳሳይ ጊዜ የተሻሻሉ ግብዓቶችን አጠቃቀም በ60
በመቶ፣ ለሽያጭ የሚቀርበውን ስንዴ በ74 በመቶ እና ከግብርና ውጭ
የሆኑ ሥራዎችን በ96 በመቶ ማሳደግ የሚሉት ይገኙበታል።
በአሁኑ ጊዜ ክላስተሩን እየተፈታተኑት ያሉት ዋና ዋና ማነቆዎች የስንዴ
ዋግ በሽታን ሊቋቋሙ የሚችሉ የዳቦ ስንዴ ምርጥ ዝርያዎች ዘር አቅርቦት
በቂ አለመሆን፣ እንዲሁም በተያያዥነት የቅድመ-ማስጠንቀቂያ ሥርዓት
ባለመኖሩ ምክንያት የስንዴ ዋግ በሽታ መስፋፋት እንዲሁም በቂ የሆነ
የምርጥ ዘርና ማዳበሪያ ፍላጎት ዳሰሳ ዘዴው ውጤታማ ባለመሆኑ
ፍላጎትና አቅርቦት አለመጣጣም ናቸው።
እነዚህን ተግዳሮቶች ለመፍታት የተለያዩ ሥራዎች እየተካሄዱ ሲሆን፣
እነሱም የምርምር ተቋማትን ብቃት በመገንባት የማራቢያ ዘር አቅርቦትን
መጨመር እና በኅብረት ሥራ ማኅበራት የሚገኙ አምራቾች ጥራቱ
የተረጋገጠ ዘር እንዲያቀርቡ ብቃታቸውን መገንባት ነው። ለየአካባቢው
የሚሆኑ የማዳበሪያ ምክረ ሐሳቦች የአርሶ አደሮችን ፍላጎት እንዲያሟሉ
እየተደረገ ሲሆን፣ የግብዓት አቅርቦትን ለመከታተል እና ለስንዴ ዋግ
በሽታ የቅድመ ማስጠንቀቂያ ሥርዓት ለመፍጠር የኢንፎርሜሽን
ኮሚዩኒኬሽን ቴክኖሎጂዎች እየተቀረጹ ነው።

ዓመታዊ ሪፖርት
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የጤፍ ክላስተር በምሥራቅ እና በምዕራብ ጎጃም ዞኖች ያሉ 12
ወረዳዎችንና 331 ቀበሌዎችን የሚያካትት ሲሆን 100,278 ሄክታር
መሬትን ይሸፍናል። እንዲሁም 212,461 አርሶ አደሮችን ያዳርሳል።
በአሁኑ ወቅት 4.2 ሚሊዮን ኩንታል ጤፍ ወይም ከብሔራዊ ምርት 9
በመቶ በዚህ ክላስተር የሚመረተ ሲሆን፣ ከዚህ ውስጥ 56 በመቶ አርሶ
አደሮች ለቤት ጥቅም የሚያውሉት ሲሆን 44 በመቶ ለሽያጭ የሚቀርብ
ነው። ከዚህ ስፍራ ጤፍን ለግብይት በማቅረብ ነጋዴዎች ከፍተኛውን
ሚና የሚጫወቱ ሲሆን ሦስት የአርሶ አደር ዩኒየኖች (መርከብ፣ ሞጣ እና
ግዮን) ሁለተኛውን ሚና ይጫወታሉ።
ክላስተሩ በ2012 ዓ.ም. 99 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር ገቢ ለማግኘት
ራእይ ያስቀመጠ ሲሆን ከዚህ ውስጥ 677,000 የአሜሪካ ዶላር እንዲገኝ
የታሰበው ወደ አሜሪካና ወደ ምዕራብ አውሮፓ አገሮች ጤፍ በመላክ
ነው። 90 በመቶ የሚሆነው ምርት በክላስተሩ ውስጥ የሚቀነባበር ሲሆን
ቀሪው 10 በመቶ ደግሞ በአዲስ አበባ ከሚገኙ አቀነባባሪዎች ጋር በውል
ስምምነት የሚቀነባበር ይሆናል። ተጨማሪ 59 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር
ለአገር ውስጥ ገበያ የጤፍ እህል፣ የጤፍ ዱቄት እና እንጀራ በመሸጥ
የሚገኝ ይሆናል። እነዚህ ተጨማሪ የገቢ ምንጮች አጠቃላይ ገቢውን
በ61 በመቶ እንደሚያሳድጉ ይገመታል። ለሽያጭ የሚቀርበው የጤፍ
መጠን በ83 በመቶ ለሽያጭ የሚቀርበው የተቀነባበረ ጤፍ መጠን ደግሞ
በ148 በመቶ ለማሳደግ ታቅዷል።
ከዚህ በላይ የተዘረዘሩትን ውጤቶች ለማምጣት በአሁኑ ወቅት ክላስተሩን
እየተፈታተኑ ያሉ ተግዳሮቶችን ማቃለል ያስፈልጋል። ከነዚህም ውስጥ
ለጤፍ ምርት ተገቢ የሆኑ የእርሻ መሣሪያዎች እጥረት፣ የአርሶ አደሮች
ደካማ የግብርና አሠራር ልምዶች (ከፍተኛ የዘር መጠን፣ የመዝራት
ዘዴ፣ የሰብል ጥበቃ ቴክኖሎጂዎች ወ.ዘ.ተ) እና የማስፈጸሚያ ስልቶች
ባለመኖራቸው በኮንትራት ግብርና ላይ ከፍተኛ የአሠራር ግድፈት አለ።
የቢራ ገብስ

በበጀት ዓመቱ የቢራ ገብስ ክላስተር በሰሜን ሸዋ ዞን ውስጥ የሚገኙ
6 ወረዳዎችን እና 32 ቀበሌዎችን ያካትታል። 42,220 አርሶ አደሮች
የቢራ ገብስ በማምረት ላይ ያሉ ሲሆን በክላስተሩ ዞን ውስጥ ባሉ
ወረዳዎች ከቢራ ገብስ በተጨማሪ የዳቦ ስንዴ፣ ማሽላና ጤፍም በብዛት
ይመረታሉ።
የጎንደር ብቅል ፋብሪካ በአገር አቀፍ ደረጃ ካሉት ሁለት የብቅል
ፋብሪካዎች ውስጥ አንዱ ነው። ይህ ፋብሪካ የቢራ ገብስ ፍላጎቱን
ለማሟላት ክላስተር ወረዳዎቹ ያመረቱትን ምርት የሚጠቀም ሲሆን
በክላስተር ወረዳዎቹ እየተመረተ ያለው የቢራ ገብስ ምርት ግን ለብቅል
ፋብሪካዎቹ በቂ አይደለም።

106 የግብርና ኮሜርሻላይዜሽን ክላስተርስ

ክላስተሩ በ2012 ዓ.ም. የቢራ ገብስ ምርት አምርቶ ለአገር ውስጥ ገበያ
የቢራ ገብስ፣ ብቅልና ቢራ በማቅረብ 16 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር ገቢ
ለማግኘት አልሟል። ከዚህ ውስጥ 2 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላሩ ከውጭ
የሚመጣውን የቢራ ገብስ በአገር ውስጥ አምርቶ በመተካት የሚገኝ ነው።
50 በመቶ የሚሆነው ምርት በክላስተሩ ውስጥ የሚቀነባበር ሲሆን ቀሪው
50 በመቶ ደግሞ ጎንደር ከሚገኙ አቀነባባሪዎች ጋር ውል በመውሰድ
የሚቀነባበር ይሆናል።
ክለስተሩ ያለመውን ግብ ማሳካት እንዲችል ለአምስት ዓመታት በርካታ
ዓላማዎች የታቀዱ ሲሆን ለግብይት የሚውለውን የቢራ ገብስ ምርት
በ164 በመቶ መጨመር፣ የማቀነባበር ዐቅምን 140 በመቶ መጨመር፣
አጠቃላይ ገቢን በ84 በመቶ ማሳደግ እና የእያንዳንዱን አምራች አርሶ
አደር ገቢን በ138 በመቶ ማሳደግ የሚሉት ዋና ዋናዎቹ ናቸው።
በአሁኑ ወቅት ክላስተሩን እየተፈታተኑት ካሉ ተግዳሮቶች ጥቂቶቹ
በክላስተሩ የሚመረተው የቢራ ገብስ ወደ ብቅል የመቀየር ዐቅሙ ዝቅተኛ
መሆን፣ የኤክስቴንሽን አገልግሎቱ ተደራሽነት ውስንነት ያለበት መሆኑ፣
የአግሮ ኬሚካል ስርጭቱ እጥረት ያለበት መሆን ናቸው። እነዚህን
ተግዳሮቶች ለመፍታት እየተሠሩ ያሉ ሥራዎች የቢራ ገብሱን የብቅለት
ችግር በግሪን ፊልድ ኢንቨስትመንት ማሻሻል፣ ሰፊ የኤክስቴንሽን
አገልግሎት በመስጠት የአርሶ አደሩን የአመራረት ዘዴ ክፍተት መሙላት
እና በተጨማሪም የተመጣጠነ ማዳበሪያ በክላስተሩ ውስጥ ላሉ አርሶ
አደሮች በሚፈለገው መጠን ማድረስን ያካትታሉ።

ቁልፍ ስኬቶች
በሁሉም የሙከራ ክላስተሮች ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ እንዲቻል
አርሶ አደሮችን በግብዓት አቅርቦትና በዐቅም ግንባታ ስልጠና ለመድረስ
የተሰራው ሥራ ተጨባጭ መሻሻሎችን አምጥቷል። ይህንንም ሥራ
ከሌሎች የትራንስፎሜሸን አጀንዳ ተግባራት እና ንዑስ ተግባራት ጋር
እንዲቀናጁ ማድረጉ በርካታ ውጤቶችን አስገኝቷል።
በሰሊጥ፣ በበቆሎ፣ በዳቦ ስንዴና በጤፍ ክላስተሮች ውስጥ የተተገበረው
የግብዓት ኩፖን ሽያጭ ሥርዓት ከ4.5 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር
በላይ የሚሆን የግብዓት ብድር አነስተኛ ይዞታ ላላቸው አርሶ አደሮች
በመስጠት ጥረቱን ደግፏል።
በበቆሎ ክላስተር በክልሉ መንግስት የተመራ 217 ባለሙያዎች የቀጥታ ዘር
ግብይት ሥርዓት መሠረታዊ መርሆዎች ላይ ያተኮረ ስልጠና ወስደዋል፤
234 ለሚሆኑ የግብይት ባለሙያዎች ደግሞ የንግድ ሥራ ጥራት እና ዘርን
በመለየት ላይ ያተኮረ ስልጠና ተሰጥቷል። በክልሉ ውስጥ የቀጥታ ዘር
ግብይት ሥርዓት በ27 ወረዳዎች እንዲተገበር ታቅዷል፡
በደብረ ማርቆስ ከተማ የጤፍ ዓለም አቀፍ ግብይት ተደራሽነት
ፕሮጀክት አፈጻጸም ዙሪያ ለባለድርሻ አካላት በጤፍ ልማት የተሻሻሉ
አሠራሮች ላይ ያተኮረ ስልጠና ተሰጥቷል። በሦስት የዳቦ ስንዴ አምራች
ወረዳዎች በተሻሻሉ የሰብል ልማት አሠራሮች ላይ ዕውቀት እንዲኖራቸው
የሚያስችል አሳታፊ የድምፅ ምልልስ እና አጭር የስልክ መልዕክት (IVR/
SMS) በሞባይሎች አማካኝነት እንዲተገበር ተደርጓል።
ኮሚሽንን መሠረት ያደረገ የገበያ ትስስር (CBM) በተለያዩ ተቋማት
መካከል እንዲፈጠር በመደረጉ ለአምስት የአርሶ አደር የኅብረት ሥራ
ማኅበራት ዩኒየኖች የዐቅም ግንባታና ቴክኒካዊ ድጋፍ በማድረግ ዩኒየኖች

በድምሩ 40,672 ኩንታል ምርት እንዲሸጡ አስችሏቸዋል። በተጨማሪም
5 ዩኒየኖች በኮንትራት ስምምነት 47,700 ኩንታል ቦቆሎ ለአለም ምግብ
ፕሮግራም በውል ስምምነት ያቀረቡ ሲሆን ግዮን ዩኒየንም 8,524
ኩንታል ጤፍ ለዩኒቨርስቲዎች ማቅረብ ችሏል።
ተጨማሪ 5 ዩኒየኖችና 25 መሠረታዊ ማኅበራት 47,973 ኩንታል የቢራ
ገብስ ለጎንደር ብቅል ፋብሪካ ማቅረብ ችለዋል። የፌደራልና የክልል
ምግብ ዋስትና ጽ/ቤቶችም 7,941 ኩንታል በቆሎና 71,606 ኩንታል የዳቦ
ስንዴ ከዩኒየኖች መግዛት ችለዋል።

ተግዳሮቶች
በመጀመርያው ዓመት የግብርና ኮሜርሻላይዜሽን ክላስተር አፈጽጸም
ሰሊጥ ከሌሎች ምርቶች ጋር በተነፃፃሪነት ሲወዳደር በጣም ፈታኝ ነበር።
ለዚህም የዓለም አቀፍ የሰሊጥ ዋጋ ማሽቆልቆል (በተመሳሳይም በዳቦ
ስንዴ ላይም ተጽዕኖ አሳድሯል)፤ የማቀነባበርያ ተቋማት አለመኖር፣
ለግብዓት የብድር አገልግሎት፣ ሥራ ማስኬጃ እና ምርት ግብይት

~1.2 ሚሊየን

አርሶ አደሮች በክላስተር ውስጥ ተካተዋል

አለመኖር እንዲሁም የሜካናይዜሽን አገልግሎት አለመኖር እንደ ዋና
ችግሮች የሚጠቀሱ ናቸው።
የዩሪያ ማዳበሪያ በጊዜው አለመዳረስ እና ሌሎች ከማዳበሪያ አቅርቦት ጋር
የተያያዙ ችግሮች የበቆሎ ፓኬጅ ማስፋፋትን እና የቴክኖሎጂ ፈጠራ፣
ፍተሻ እና ማረጋገጥ ሥራ ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ፈጥሯል። በተሻሻለ የዳቦ
ስንዴ ዘር አቅርቦት እጥረት ምክንያት አርሶ አደሮች እውቅና ያልተሰጠው
ዘር ለመጠቀም ተገደዋል። ከዚህ በተጨማሪም የቢራ ገብስ ዘር በጊዜው
አለመቅረብ ክላስተሩን እንዲሁም አጠቃላይ የቴክኖሎጂ ፈጠራ፣ ፍተሻ
እና ማረጋገጥ ሥራን ማስፋፋት ላይ ተጽዕኖ አድርጓል ።
በአጠቃላይ በሁሉም የግብርና ምርቶች ያጋጠመው ትልቁ ተግዳሮት
ምርት እና ምርታማነትን ከማሻሻል በተጨማሪም የድኅረ-ምርት ብክነት
ለመቀነስ የሚረዳው የሜካናይዜሽን አገልግሎት አለመኖር ነው። ይሄም
በዕሴት ሰንሰለቱ የአስተራረስ ሥርዓት ለማዘመን ለሚደረገው ጥረት
ትልቅ መሰናክል ሆኗል።

~5.3 ሚሊየን

ሄክታር በክላስተር ተሸፍኗል

ሰሊጥ

የወተት ምርት

ማር / ሰም

ሆርቲካልቸር

በቆሎ/ጤፍ
የዳቦ ስንዴ / የቢራ ገብስ
በቆሎ / የዳቦ ስንዴ

ጤፍ / የዳቦ ስንዴ

ዓመታዊ ሪፖርት
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ኦሮሚያ ክልል
ክልላዊ ምልከታ
በኦሮሚያ ክልል ያለው የግብርና ኮሜርሻላይዜሽን ክላስተር ኢኒሼቲቭ
የመጀመሪያ ትኩረት በ114 ወረዳዎች ውስጥ ያሉ ዘጠኝ ክላስተሮችን እና
ዐሥር ምርቶችን ይጨምራል፤ እነዚህም፥ በቆሎ፣ ጤፍ፣ የዳቦ ስንዴ፣
የማካሮኒ ስንዴ (Durum Wheat)፣ የቢራ ገብስ፣ ሆርቲካልቸር፣
ቦሎቄ፣ የበሬ ስጋ፣ ወተት እና ንብ ማነብ ናቸው። በ2008 ዓ.ም. ውስጥ
ለአምስት ክላስተሮች እና ምርቶች የላቀ ትኩረት ተሰጥቶ ነበር (ለበቆሎ፣
ጤፍ፣ የማካሮኒ ስንዴ፣ የዳቦ ስንዴ እና የቢራ ገብስ)። በተለይም የቢራ
ገብስ ክላስተር በዕሴት ሰንሰለቱ በርካታ ክፍሎች ውስጥ ከፍተኛ ድጋፍ
የተሰጠው ሲሆን ሌሎቹ ክላስተሮች ደግሞ በተመረጡ የሥራ ክፍሎች
ላይ ብቻ ድጋፍ አግኝተዋል።
በክልሉ ፕሬዚዳንት የሚመራው ክልላዊ ትራንስፎርሜሽን ካውንስል
ለሚቀነባበሩ እና አሰባጥሮ ወይም አፈራርቆ ለሚተከሉ ምርቶች የሚሆን
የዕሴት ሰንሰለት ዕድገት በቂ ትኩረት እንዲሰጥ አመላክቷል። ለመቀነባበር
ብቃት ያላቸው ምርቶች ሆነው እንዲያገለግሉ ለበቆሎ፣ ለሆርቲካልቸር
እና ስጋ በአሁኑ ወቅት የትንትና ሥራ እየተካሄደ ነው።
በመጪው ዓመት ካውንስሉ ሌሎች ዘርፎች ውስጥ ያሉ (እንደ ንግድ፣
ኢንዱስትሪ፣ መንገድ፣ ወ.ዘ.ተ) ተወካዮችን እንዲያካትት በማሰብ
የአባልነት ሁኔታውን ለመከለስ ያስባል፤ ለኢንተግሬትድ አግሮኢንዱስትሪያል ፓርኮች ጥሬ ዕቃ በመሆን የሚያገለግሉ ክላስተሮችን
ይለያል፣ የምርቶችን የዕሴት ጭማሪ ለማስፋፋት የግል ዘርፉን እና
ወጣቶችን ያሳትፋል። በተጨማሪም ኮሜርሻል ግብርናን የሚደግፉ
ባለድርሻ አካላትን ሚና እና ኃላፊነት ይከልሳል። የንብ ማነብ እና የበሬ
ስጋ ክላስተሮች ለመጪው ዓመት ቅድሚያ እንዲሰጣቸው እየታሰበ
ነው። በተጨማሪም የግብርና ኮሜርሻላይዜሽን ክላስተርን በማሳደግ

108 የግብርና ኮሜርሻላይዜሽን ክላስተርስ

ሂደት የእርሻና የተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴር እና የእንስሳት እና የዓሳ ሀብት
ሚኒስቴር ከክልሉ ጋር ሊሠሩባቸው የሚችሉ በክልሉ የሚገኙ ሌሎች
ክላስተሮችን የመለየት ሥራ ይሠራል።

ክላስተሮች
በቆሎ

በኦሮሚያ የሚገኘው የበቆሎ ክላስተር 103,350 ሄክታር የሚሸፍኑ 11
ወረዳዎችን እና 401 ቀበሌዎችን ይይዛል፤ ይህም በሆሮ ጉዱሩ ወለጋ፣
ምሥራቅ ወለጋ እና ምዕራብ ሸዋ ዞኖች ይገኛል። በአጠቃላይ 111,666
አርሶ አደሮችን በዚህ ኢኒሼቲቭ መድረስ ተችሏል። በክላስተሩ ውስጥ
ካሉ ሰብሎች በቆሎ እጅግ ጠቃሚው ሲሆን 22 በመቶ ከብሔራዊ የእህል
ምርት 15 በመቶውን ለሚይዝ እህል እና ምርት የተመደበ ነው።
የክላስተሩ ራእይ በአገር ውስጥ የበቆሎ እህል፣ ዱቄት፣ መኖ፣ የተቀነባበሩ
ምግቦችን እና ብስኩቶችን በመሸጥ በ2012 ዓ.ም. 59 ሚሊዮን የአሜሪካ
ዶላር ዓመታዊ ገቢ ማግኘት ነው። ይህ ወደ አገር ውስጥ የሚገቡ ዘጠኝ
ሚሊዮን የሚያወጡ የበቆሎ ምርቶችን መቶ በመቶ በክላስተር ውስጥ
በሚገኝ የምርት ማቀነባበር መተካትን ያካትታል። ሌሎች የታለሙ
ዓላማዎች ለገበያ የሚቀርበውን በቆሎ መጠን በ129 በመቶ መጨመር፣
የምርት ማቀነባበር ብቃትን በ50 በመቶ መጨመር እና ምክረ ሐሳብ
የቀረበባቸውን የአርሶ አደሮች ግብዓት አጠቃቀም በ125 በመቶ ማሻሻል
ናቸው።

እነዚህን ዓላማዎች ለማሳካት በግ.ት.ኤ. እና በአጋር ድርጅቶች በርካታ
ሥራዎች ተጀምረዋል። የኮንትራት ግብርና ሥራዎችን ማጠናከር ከነዚህ
ሥራዎች መካከል አንዱ ሲሆን፣ የኅብረት ሥራ ማኅበራት መጋዘን
ሠራተኞችን የክምችት እና የስብስብ ቴክኒኮችን ዐቅም መገንባትም
ከነዚህ ሥራዎች መካከል ይገኛሉ። በስተመጨረሻ እንደ ኮሜርሻል
ግብርና አገልግሎት ፕሮጀክት እና ቀጥተኛ የዘር ግብይት ያሉ ሌሎች
የትራንስፎርሜሽን አጀንዳ ተግባራት አርሶ አደሮች ወሳኝ ግብዓቶችን
በተሻለ ሁኔታ እንዲያገኙ ለማድግ በሚገባ ጥቅም ላይ ይውላሉ።
የቢራ ገብስ

ዓመት ውስጥ 400 በመቶ ያህል እንዲጨምር ታቅዷል። ይህ በአንድ
ሄክታር በአማካይ የ24 በመቶ የምርት ጭማሪ ወደ ገበያ በሚቀርበው
የገብስ መጠን ደግሞ 165 በመቶ ጭማሪ እንደሚያበረክት ይጠበቃል።
በስተመጨረሻ ይህ አጠቃላይ ገቢን ከ450 በመቶ በላይ እንዲያድግ
ያደርጋል። የክላስተሩን ሙሉ ዐቅም ለመጠቀም ቅድሚያ የሚሰጣቸው
ሥራዎች በትግበራ ላይ ናቸው። እነዚህም የምርት ማቀነባበር ዐቅምን
መገንባት፣ የእርሻ ግብዓቶች የማይዋዥቅ አቅርቦት እንዲኖራቸው
ማድረግ እና በአርሶ አደሮች እና በብቅል ፋብሪካዎች መካከል ለሚደረግ
ውል የኮንትራት ግብርና ማዕቀፍ እና የማስፈጸሚያ መንገዶችን ማጠናከር
ይጨምራሉ።
የዳቦ ስንዴ

በኦሮሚያ ያለው የቢራ ገብስ ክላስተር አርሲ እና ምዕራብ አርሲ ዞኖችን
የሚሸፍን ሲሆን፣ 15 ወረዳዎችን 79,273 አርሶ አደሮችን እና 30,347
ሄክታርን ይሸፍናል። የቢራ ገብስ በክላስተሩ ካሉ ሰብሎች ከስንዴ ቀጥሎ
ሁለተኛው ትልቁ ሲሆን ከብሔራዊ ምርትም 65 በመቶውን በመሸፈን
ከፍተኛውን ድርሻ ይይዛል። በአካባቢው የሚመረተው በርካታው የቢራ
ገብስ ግንባር ቀደም የብቅል ፋብሪካ ለሆነው የአሰላ ብቅል ፋብሪካ
ይቀርባል። ምንም እንኳን የአሰላ ብቅል ፋብሪካ በአገር ውስጥ ከሚገኘው
የብቅል ገበያ 70 በመቶ የሚይዝ ቢሆንም በቅርብ ዓመታት ሥራዎቹ
በሦስት ዕጥፍ አድገዋል። ነገር ግን አሁንም የቢራ ጠማቂ ፋብሪካዎችን
ፍላጎት ማሟላት አልቻለም።
ለዚህ ክላስተር ስልታዊ አንቀሳቃሹ በቢራ ገብስ ምትክ ወደ አገር ውስጥ
ለማስገባት የሚችሉ ምርቶች አማራጭን መፈለግ ነው። ይህም እየጨመረ
ያለውን የቢራ ኢንዱስትሪ ፍላጎት ለማርካት ያገለግላል (በአሁኑ ወቅት
ለአግሮ ኢንዱስትሪዎች ያለው የቢራ ገብስ ተረፈ ምርት አነስተኛ ነው)።
ከአሰላ የብቅል ፋብሪካ ፍላጎቶች በተጨማሪ ከፍተኛ ጠማቂዎች የሆኑት
ዲያጆ (Diageo) እና ሃይኒከን (Heineken) የአገር ውስጥ የገብስ ምርትን
ለማሳደግ ይፈልጋሉ። በስተመጨረሻም በሁለት ዓመታት ውስጥ ዲያጆ
መቶ በመቶ ሃይኒከን ደግሞ 60 በመቶ ጥሬ ዕቃዎቹን ከአገር ውስጥ
ለመጠቀም ያልማሉ።
ይህ በመሆኑም ክላስተሩ በአገር ውስጥ የቢራ ገብስ እህል፣ ብቅል እና
ቢራ ሽያጭ በ2012 81 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር ዓመታዊ ገቢ ለማስገኘት
ያልማል። ወደ አገር ውስጥ የሚገቡ የቢራ ገብስ ምርቶች ምትኮች 43
ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር ሲገመቱ 50 በመቶው የመቀነባበር ሂደት
በክላስተሩ ውስጥ 50 በመቶው ደግሞ በአዲስ አበባ እና በአካባቢዋ
ካሉ አቀነባባሪዎች ጋር በሚደረግ የኮንትራክት ስምምነት አማካኝነት
ይካሄዳል።
አርሶ አደሮች የተሻሻለ ግብዓት የሚጠቀሙበት ሁኔታ መጨመር ለዚህ
ሥራ ወሳኝ ሲሆን፣ የአርሶ አደሮች የተሻሻለ ግብዓት አጠቃቀም በአምስት

የአርሲ እና የምዕራብ አርሲ ዞኖች የዳቦ ስንዴ ክላስተር የሚገኝባቸው
ሲሆኑ የባሌ ዞንም እንዲሁ የክላስተሩ መገኛ ነው። በአጠቃላይ 22
ወረዳዎች፣ 520,777 አርሶ አደሮች እና 308,846 ሄክታር መሬት ይህን
ክላስተር ይገነባሉ። የእነዚህ ሦስት ዞኖች የተቀናጀ ምርት በኢትዮጵያ
ከሚበቅለው የስንዴ ምርት 32 በመቶ ይይዛል፣ ከዚህ ውስጥ ለገበያ
የሚቀርበው ግን 20 በመቶ ብቻ ነው። ይህንን መጠን በ150 በመቶ
ለመጨመር ዕቅዶች ያሉ ሲሆን፣ ጎን ለጎንም የድኅረ ምርት ብክነትን በ43
በመቶ በመቀነስ የአርሶ አደሮች ገቢ ቢያንስ በ200 በመቶ እንዲጨምር
ለማገዝም ታቅዷል።
ወደ አገር ውስጥ ለሚገባው የዳቦ ስንዴ ምትክ በመሆን ወሳኝ ሚና
ከመጫወት በተጨማሪ የክላስተሩ ዓላማ የአገር ውስጥ ምርት እና
ምርታማነትን በመጨመር ለአግሮ-ኢንዱስትሪዎች የዳቦ ስንዴ ምንጭ
መሆን ነው። በዚህ ክላስተር በአገር ውስጥ የዳቦ ስንዴ፣ ብስኩት፣ ዱቄት
እና ዳቦ ሽያጭ በ2012 ዓ.ም. 221 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር እንደሚገኝ
ይጠበቃል። ክላስተሮችም የምርት ማቀነባበርን ከ20 በመቶ እስከ 100
በመቶ የሚወስዱ ሲሆን ወደ አገር ውስጥ የሚገቡ ምርቶች ምትክ በሌላ
በኩል 18 ሚሊዮን አሜሪካን ዶላር እንደሚያስገኝ ይጠበቃል ።
ለዚህ ክላስተር የታለሙትን ግቦች ለማሳካት በአሁኑ ወቅት የሚገኙትን
ማነቆዎች ለማስወገድ በርካታ ሥራዎች ተቀርጸዋል። ሴቶች በተለምዶ
እጅግ የተወሰነ የግብዓት ፋይናንሲንግ ያላቸው ሲሆን በተለይ ለነሱ የላቀ
የግብዓት ፋይናንሲንግ ተደራሽ እንዲሆንላቸው ይደረጋል። በሌላ መልኩ
የኅብረት ሥራ ማኅበራት የሰብል መሰብሰብ እና የመሸጥ ዐቅማቸውን
ለማሳደግ በምርት ፋይናንሲንግ ይደገፋሉ። የስንዴ አቅርቦትን
የማይዋዥቅ ለማድረግ በአቅራቢዎች እና በዱቄት ፋብሪካዎች መካከል
ጠንካራ ትስስር እየተገነባ ሲሆን የኅብረት ሥራ ማኅበራት ድርጅታዊ፣
የገንዘብ እና የአቅርቦት ሰንሰለት አስተዳደራቸውን እንዲያሻሽሉ ስልጠና
እየተሰጣቸው ነው።

ዓመታዊ ሪፖርት
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በባሌ ዞን የሚገኙ ሰባት ወረዳዎች የማካሮኒ ስንዴ ክላስተርን
ይመሠርታሉ። ይህም 17,500 ሄክታርን ይሸፍናል እና 79,273 አርሶ
አደሮችንም ያዳርሳል። አርሶ አደሮች ከእጅ ወደ አፍ ከሚያመርቱባቸው
ሌሎች በርካታ የኢትዮጵያ ስፍራዎች በተቃራኒው በዚህ የሚበቅለው 96
በመቶ ስንዴ ለገበያ የሚቀርብ ነው። ነገር ግን የኅብረት ሥራ ማኅበራት
እና ዩኒየኖች በሽያጭ ውስጥ ያላቸው ሚና 12 በመቶ ብቻ ሲሆን
ክላስተሩም ስንዴ የማቀነባበር ብቃት ውስንነት አለበት።
የማካሮኒ ስንዴን ለአግሮ-ኢንዱስትሪዎች ማቅረብ እንዲሁም ወደ አገር
ውስጥ የሚገባ የማካሮኒ ስንዴ ምትክ ለክላስተሩ አንቀሳቃሽ ኃይል ነው።
በአምስት ዓመታት ውስጥ ይህ ክላስተር በአገር ውስጥ የማካሮኒ ስንዴ
እህልን እና ፓስታን በመሸጥ 16 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር ለማግኘት
እንዲሁም ሰባት ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር ዋጋ ያላቸው ወደ አገር ውስጥ
የሚገቡ የማካሮኒ ስንዴ ምርቶችን ለመተካት ያልማል። በክላስተሩ
ውስጥ 20 በመቶ የምርት ማቀነባበር ሲካሄድ በአዲስ አበባ ከሚገኙ
አቀነባባሪዎች ጋር በውል ስምምነት ደግሞ 80 በመቶ ይካሄዳል።

ከላይ የተጠቀሱትን ራእዮች ለማሳካት ከታለሙ ዓላማዎች መካከል
በአንድ ሄክታር አማካይ ምርት 45 በመቶ ዕድገትን የሚያመጡ የተሻሻሉ
ግብዓቶችን አጠቃቀም መጨመር ይገኝበታል። አርሶ አደሮች የተሻሻለ
ግብዓትን እንዲጠቀሙ ማበረታታት ወሳኝ እንደሆነ ሁሉ የብድር
አገልግሎትን ተደራሽ ማድረግም ሌላው ወሳኝ ጉዳይ ነው። ይህም
በአሁኑ ወቅት በግብዓት ኩፓን ሥርዓት እየተካሄደ ነው። በአገር ውስጥ
የሚመረተውን ስንዴ የበለጠ ለመሸጥም በኅብረት ሥራ ማኅበራት
ዩኒየኖች እና በጅምላ ገዢዎች መካከል ያለው ትስስር ከፍ እንዲል
እየተደረገ ነው።
ጤፍ

በኦሮሚያ የሚገኘው የጤፍ ክላስተር ምዕራብ ሸዋን፣ ምሥራቅ ሸዋን፣
ደቡብ ምዕራብ ሸዋን እና ልዩ ዞኖችን የሚያካትት ሲሆን ይህም በ15
ወረዳዎች የሚገኝ 200,192 ሄክታር መሬትን ይሸፍናል። በዚህ ስፍራ
ከሚገኙ አርሶ አደሮች በግምት 72 በመቶ በጤፍ ምርት ላይ የተሰማሩ
ናቸው። ከግማሽ በጥቂቱ የሚበልጠው (52 በመቶ) ጤፍ በዋነኝነት
በነጋዴዎች የሚሸጥ ሲሆን በስድስት ዋና ዩኒየኖች አማካኝነትም በተወሰነ
መጠን ይሸጣል። የጤፍ ክላስተር ዕድሉን በመጠቀም ዕሴቱ የጨመረ

በቆሎ

የወተት ምርት
ጤፍ

ማር / ሰም
ቦሎቄ / ሆርቲካልቸር

ማር / ሰም
የዳቦ ስንዴ /
የቢራ ገብስ

የዳቦ ስንዴ /
የማኮሮኒ ስንዴ

የበሬ ስጋ

110 የግብርና ኮሜርሻላይዜሽን ክላስተርስ

የጤፍ ተረፈ ምርትን ለአገር ውስጥ እና ለውጭ ገበያ መሸጥ ይፈልጋል።
የጤፍ እህልን፣ የጤፍ ዱቄትን እና እንጀራን በአገር ውስጥ በመሸጥ
በ2012 ዓ.ም. 127 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር ገቢ እንደሚገኝ ይጠበቃል።
ተጨማሪም 2.5 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር ለአሜሪካ እና ለምዕራብ
አውሮፓ ጤፍ በመላክ ይገኛል፤ ይህም 90 በመቶው የምርት ማቀነባበሩ
በክላስተሩ ውስጥ የሚገኝ ሲሆን 10 በመቶ ደግሞ በአዲስ አባባ ከሚገኙ
አቀናባባሪዎች ጋር በውል ስምምነት የሚካሄድ ነው።
በሚተገበሩት ሥራዎች አማካኝነት ክላስተሩ በተቀነባበሩ የጤፍ ምርቶች
የአገር ውስጥ ገቢን በ168 በመቶ ለመጨመር፣ ከድኅረ ምርት በኋላ
ያለን ብክነት በ42 በመቶ ለመቀነስ እና የአርሶ አደሮችን ገቢ በ82 በመቶ
ለማሳደግ ያልማል። የእነዚህ ግቦች መሳካት ክላስተሩ የሚያጋጥሙትን
የተወሰኑ እንቅፋቶችን በስኬታማ ሁኔታ መፍታት ላይ ይመረኮዛል።
በዚህ ረገድ ያሉ ጥረቶች የምርምር ተቋማት በአሁኑ ወቅት ያላቸውን
የአራቢ ዘር አነስተኛ አቅርቦት እንዲያሰፉ ዐቅማቸውን መገንባትን፣
የወረዳ ባለሞያዎችን እና የልማት ሠራተኞችን በማሰልጠን የአርሶ
አደሮች የግብርና ልምዶችን ማሻሻል እና ስኬታማ ሥራዎችን መሞከር
እና በማቀነባበር እና በዕሴት ጭመራ ረገድ ለግብርና-ቢዝነስ ድጎማ እና
የቴክኒክ ድጋፍ ማድረግን ያካትታል።

ቁልፍ ስኬቶች
በጤፍ፣ በቢራ ገብስ እና በዳቦ ስንዴ ላይ የሙሉ ፓኬጅ ማስፋፋት
እየተካሄደ ነው። እነዚህ ጥረቶች በክልል እና የዞን ባለሞያዎች እና አርሶ
አደሮች የዐቅም ግንባታ ታግዘዋል።
የተለያዩ ሥራዎችን ከሌሎች የትራንስፎርሜሽን አጀንዳ ተግባራት ጋር
ለማያያዝ ተሠርቷል። በጤፍ ተከላ ክላስተሮች በመስመር የመዝራት
ሙሉ ፓኬጅ እየተዋወቀ ሲሆን በዓመት ሁለት ጊዜ ለመዝራት እንዲሁም
ተፈራርቆ የሚዘራ ጥራጥሬ ተደርጎ ሽምብራ እየተዋወቀ ነው። መደበኛው
የዘር አቅርቦት ሥርዓትም በሁሉም የማስፋፊያ ወረዳዎች በቀጥተኛ የዘር
ግብይት)
እየታገዘ ነው። ለተገቢዎቹ ድርጅቶች፤ የዞን እና የወረዳ የግብርና እና
የተፈጥሮ ሀብት ቢሮዎች እና የኦሮሚያ ብድር እና ቁጠባ የአክስዮን
ኩባንያን ጨምሮ በግብዓት ብድር ሥርዓቶች ላይ የግንዛቤ ማሳደጊያ
ወርክ ሾፓች ተዘጋጅተዋል። በክላስተሩ በግብዓት ኩፓን ሥርዓት
አማካኝነት የግብዓት ብድር በሦስት ሚሊዮን ዶላር መጠን እንዲኖር
ተደርጓል።
የገበያ ትስስር መፍጠርን በተመለከተ በክላስተሩ የሚገኙ ዩኒየኖች
813,773 ኩንታል የዳቦ ስንዴ ለኢትዮጵያ የእህል ንግድ ድርጅት
71,000 ኩንታል ደግሞ የምርት ማቀነባበር እንቀስቃሴ ላላቸው ዩኒየኖች
አቅርበዋል። በተጨማሪም ክላስተሮች ለግብርና-ኢንዱትሪዎቹ 262,000
ኩንታል የማካሮኒ ስንዴ እና 442,725 ኩንታል የቢራ ገብስ አቅርበዋል፣
ይህም አሰላ የብቅል ፋብሪካ ፍላጎቶቹን በሙሉ በአገር ውስጥ ምርት
እንዲያሟላ እና በዚህ ዓመት ከውጭ የሚመጣ ምርት ማስገባትን
እንዲያስወግድ ያደርገዋል።

~1.3 ሚሊየን
አርሶ አደሮች በክላስተር ውስጥ ተካተዋል

በተጨማሪም አምስት ዩኒየኖች ለዓለም የምግብ ድርጅት (WFP) እና
ለሌሎች ገዢዎች በውል ስምምነት 86,483 ኩንታል የበቆሎ እህል
ያስረከቡ ሲሆን ሌሎች አምስት ዩኒየኖች ደግሞ 42,679 ኩንታል የጤፍ
እህል በአዲስ አበባ ለሚገኘው የማማ እንጀራ እና ተጠቃሚዎች ማኅበር
አስረክበዋል። በኮሚሽን ላይ በተመረኮዘ ሽያጭ (CBM) አማካኝነት
አራት ዩኒየኖች ከ72 ቀዳሚ የኅብረት ሥራ ማኅበራት ጋር በመሥራት
290,000 ሜትሪክ ቶን ቡና፣ 1.16 ሚሊዮን ሊትር ወተት እና ሁለት
ሚሊዮን የኢትዮጵያ ብር የሚያወጡ 168,347 ኩንታል ስንዴ እና ገብስ
አስገኝተዋል።

ተግዳሮቶች
በ2008 ዓ.ም. የቢራ ገብስ እና የዳቦ ስንዴ ክላስተሮች በርካታ እንቅፋቶች
ተጋርጦባቸው ነበር። እነዚህም ውስን የግብዓት ብድር ተደራሽነት፣
ለአርሶ አደሮች ተስማሚ እና ዋጋቸው ተመጣጣኝ በመስመር የሚዘሩ
መሣሪያዎች እጥረት እና በምርት ሽያጭ ላይ የኅብረት ሥራ ማኅበራት
ብቃት ማነስ ናቸው።
በተጨማሪም በከፍተኛ ሁኔታ የሚፈለጉ የቢራ ገብስ ዓይነቶች አነስተኛ
አቅርቦት የነበራቸው ሲሆን በአሰላ ብቅል ፋብሪካ እና የብቅል ገብስ
ጠማቂዎች መካከል የውል ስምምነት ላይ ለመድረስ ችግሮች ነበሩ። በሌላ
መልኩ በዳቦ ስንዴ ክላስተር አርሶ አደሮች ለበሽታ ተጋላጭ የሆኑ የዘር
ዓይነቶችን ሲጠቀሙ ቆይተዋል። ይህንንም ያደርጉ የነበረው በአብዛኛው
በተሻሻለ ዘር እና ለሽያጭ በሚቀርብ ተረፈ ምርት መካከል ባለው ከፍተኛ
ልዩነት ነው። የማከማቻ ስፍራዎች እጥረት እና ሌሎች የሎጅስቲክስ
ጉዳዮች የኢትዮጵያ የእህል ንግድ ድርጅት የሰበሰበውን ጤፍ መጠን
ገድቦታል። በአጠቃላይ የስንዴ ዋጋ መቀነስ እና ግብርና-ኢንዱስትሪዎች
ከዩኒየኖቹ ጋር በውል ላይ በተመረኮዙ ስምምነቶች ለመሥራት ያሳዩት
ውስን ፍላጎት በዚህ ክላስተር ያጋጠሙ ሌሎች ተግዳሮቶች ናቸው።
የብድር ተደራሽነት እና በመስመር የሚዘሩ መሣሪያዎች አስፈላጊነት
ለማካሮኒ ስንዴ እና ለጤፍ ክላስተሮችም ተግዳሮቶች ሆነዋል።
በተጨማሪም የጤፍ እና የበቆሎ ክላስተሮችም የኅብረት ሥራ ማኅበራት
ምርት ሽያጭ ውስን መሆን ችግር ፈጥሮባቸው ነበር። እንዲሁም ዩኒየኖች
ንግድን በዘላቂ መንገድ ከማካሄድ ይልቅ አንድ በአንድ በማካሄዳቸውም
በቆሎ በተጨማሪ ተግዳሮት አጋጥሞት ነበር። በተለይም የማካሮኒ ስንዴ
ከፍተኛ ምርት የሚያስገኙ የዘር ዓይነቶች በአርሶ አደሮች ዘንድ በበቂ
ሁኔታ አለማስተዋወቅ ምክንያት ተገድቧል።
ሙሉ ፓኬጅ ማስፋፋትን በተመለከተ ጊዜውን ያልጠበቀ የማዳበሪያ
አቅርቦት፣ ትራክተር የተገጠመላቸው በመስመር የሚዘሩ መሣሪያዎች
እጥረት እና በዘር መዝሪያ ወቅት ከባድ ዝናብ መዝነብ ዋናዎቹ
ተግዳሮቶች ነበሩ። በተጨማሪም በሂደቱ ውስብስብነት የተነሳ አርሶ
አደሮች ገቢ የተደረጉ ብድሮችን ከኦሮሚያ ብድር እና ቁጠባ አክስዮን
ኩባንያ ለማውጣት የነበራቸው ማመንታትም በዋናዎቹ ተግዳሮቶች
ውስጥ ይካተታል።

~4.6 ሚሊየን

ሄክታር በክላስተር ተሸፍኗል
ዓመታዊ ሪፖርት
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ደ/ብ/ብ/ሕ ክልል
ክልላዊ ምልከታ

ክላስተሮች

በደ/ብ/ብ/ሕ ክልል ያለው የግብርና ኮሜርሻላይዜሽን ክላስተር
ኢኒሼቲቭ የመጀመሪያው ደረጃ ስድስት ክላስተሮችን የሚያካትት ሲሆን
በሁለተኛው የየዕ.ት.ዕ. ቅድሚያ የተሰጣቸው አምስት ቀዳሚ እና አራት
ሁለተኛ ደረጃ ምርቶችን ይይዛል። ነገር ግን በ2008 ዓ.ም. ሥራ የጀመሩት
አራት ምርቶች ብቻ፥ ማለትም የዳቦ ስንዴ፣ ጤፍ፣ ንብ ማነብ እና ቦሎቄ
ናቸው። ምርት እና ምርታማነትን ለመጨመር እንዲሁም ለምርቶች
የገበያ ትስስር ለመፍጠር በማሰብ በነዚህ ክላስተሮች በርካታ ሥራዎች
እየተካሄዱ ነው። በክላስተሮች የሚተገበሩ ዋና ሥራዎች ግብዓቶች
በተቻለ መጠን ጥራቱን በጠበቀ ሁኔታ እና በወቅቱ እንዲቀርቡ ማድረግ፣
ሙሉ ፓኬጅ በማስፋፋት ግንዛቤ ማስጨበጥ እንዲሁም የዕሴት ሰንሰለት
ጥምረት፣ የገበያ ትስስር እና የኮንትራት ግብርናን መመሥረት ያካትታሉ።

የዳቦ ስንዴ

በክልሉ ፕሬዚደንት የሚመራ የደ/ብ/ብ/ሕ ክልላዊ ትራንስፎርሜሽን
ካውንስል ተቋቁሟል። ይህም የሆነው አባላት በግብርና ኮሜርሻላይዜሽን
ክላስተር ጥረቶቻቸው ግምገማ በተለያዩ ባለድርሻ አካላት መካከል፤
ማለትም በክልላዊ የግብርና እና የተፈጥሮ ሀብት ቢሮዎች፣ በግ.ት.ኤ.
እና በክልል ተዋናዮች መካከል ትብብር እና ውሕደት መጠናከር
እንዳለበት በመግለጻቸው ነው። ይህም የዐቅም ግንባታ እና ክላስተር
ላይ ስለተመረኮዙ ሥራዎች ግንዛቤን መጨመር እና ከሌሎች
የትራንስፎርሜሽን አጀንዳው ተግባራት ጋር ያላቸውን ውሕደት ማጉላትን
ያካትታል። እነዚህም የትራንስፎርሜሽን አጀንዳው ተግባራት እንደቅርብ
ጥልቀት የከርሰ ምድር ውኃን በካርታ ላይ ማስቀመጥ ፕሮጀክት እና
የክልሉን የአፈር ጤንነት እና ለምነት ለማሻሻል የተሠሩ ሥራዎች ናቸው።
የስንዴ እና የቦሎቄ የዕሴት ሰንሰለት ጥምረት መድረኮች የያንዳንዱን
ተሳታፊ ተዋናይ ሚናዎች እና ኃላፊነቶች ግልጽ አድርገዋል። የዕሴት
ሰንሰለት ጥምረት በጋራ ሊተገበር የሚችል የኮንትራት ግብርና ሥርዓት
በመቅረጽ በገዢዎች እና በአቀናባሪዎች የሚፈለገውን የጥራት ደረጃ
ለአርሶ አደሮች አሳውቀዋል። ጥምረቶቹ በአሁኑ ወቅት ያሉ ችግሮችን
በመፍታት ላይ የበለጠ ጠንክረው እየሠሩ ሲሆን እንደአስፈላጊነታቸውም
ጉዳዮችን ለክልል እና ለፌደራል እያስተላለፉ ነው።

112 የግብርና ኮሜርሻላይዜሽን ክላስተርስ

በክልሉ በስንዴ ክላስተር የታቀፉ ወረዳዎች በአጠቃላይ 18 ሲሆኑ
እነሱም ከሀዲያ፣ ከስልጤ፣ ከከምባታ ጠምባሮ እና ከጉራጌ ዞኖች ስንዴን
በብዛት በማምረታቸው የተመረጡ ወረዳዎች ናቸው። በ18 ወረዳዎች
በስንዴ ሰብል የተሸፈነ መሬት 110,332 ሄክታር ሲሆን 249,559 አርሶ
አደሮች ተሳታፊ ናቸው። በዚህ ክላስተር ከሚገኘው 16 በመቶ መሬት
በስንዴ ሰብል የተሸፈነ ሲሆን ከነዚሁ ወረዳዎች የሚመረተው የስንዴ
ምርት የአገሪቱን 8 በመቶ ድርሻ ይይዛል። ለሽያጭ የሚቀርብ ተረፈ አህል
አነስተኛ ከሆነበት ከሌሎች የአገሪቱ ክፍሎች በተለየ መልኩ 54 በመቶ
በዚህ ክላስተር የሚመረተው የስንዴ ምርት ለሽያጭ የሚቀርብ ሲሆን 46
በመቶ ለቤት ፍጆታ የሚውል ነው።
ይህ ክላስተር በ2012 ዓ.ም. የዳቦ ስንዴ እህል፣ ብስኩቶች፣ ዱቄት፣ ዳቦ
እና መኖ በአገር ውስጥ በመሸጥ 108 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር ለማግኘት
የሚያልም ሲሆን ከውጭ ተገዝቶ የሚቀርበውን የስንዴ ምርት በአገር
ውስጥ ምርት በመተካት 23 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር ለማዳን ታሳቢ
ተደርጓል። 90 በመቶ የምርት ቅንብር የሚካሄደው በክላስተሩ ውስጥ
ሲሆን ቀሪው 10 በመቶ በሀዋሳ ከሚገኙ አቀናባሪዎች ጋር በሚደረግ
የውል ስምምነት ይካሄዳል።
ይህን ራእይ ለማሳካት በእኩል ደረጃ አይበገሬ የሆኑ ዓላማዎች
ያስፈልጋሉ። እነዚህም የተሻሻሉ የግብርና ግብዓቶችን አጠቃቀም በ138
በመቶ ማሳደግ፣ በድኅረ ምርት አያያዝ ላይ የሚታየውን የምርት ብክነት
በ47 በመቶ መቀነስና ለገበያ የሚቀርበውን ምርት መጠን በ57 በመቶ
ማሳደግ ናቸው።

ውጤታማ ያልሆነ የብድር ሥርዓቶች ለአነስተኛ አምራች አርሶ አደሮች
(በተለይም ለሴቶች) ለግብዓት መግዣ የሚሆን የፋይናንስ ተደራሽነትን
ይገድባሉ። በሜካናይዜሽን ውስጥ የግል ዘርፍ ተሳትፎ ማነስ ለስንዴ
ምርት እና ለድኅረ ምርት ቅንብር ችግር ይፈጥራሉ። በተጨማሪም
በኅብረት ሥራ ማኅበራት አካባቢ በቂ የሰው ኃይል እጥረት እና የእህል
መሰብሰቢያና ማከማቻ መጋዘኖች በቂ ያለመሆን የኅብረት ሥራ
ማኅበራቱን የገበያ ብቃት ይገድባሉ። በዚህ ስፍራ ከሚሸጠው 80 በመቶ
ስንዴ በነጋዴዎች አማካኝነት የሚሸጥ ነው።
ሆኖም እነዚህን ማነቆዎችን ለመፍታት የኅብረት ሥራ ማኅበራትን የሰው
ኃይል ማሰልጠን፣ የመጋዘን ችግሮችን ለመፍታት የክምችት ዐቅማቸውን
ማሻሻል፣ አነስተኛ ይዞታ ያላቸው አርሶ አደሮች የግብዓት ኩፖን ሽያጭ
ሥርዓት የመጠቀም ልምዳቸውን ማስፋፋት እና የእርሻ ሜካናይዜሽን
አገልግሎት ለሚያቀርቡ ድርጅቶች (የኅብረት ሥራ ማኅበራት እና የግል
ድርጅቶችን ጨምሮ) ብድር እንዲኖር የማድረግ ሥራዎች እየተሠሩ ነው።

ስለሆነም ጠንካራ የሆነ የቁጥጥርና የክትትል ሥርዓት በማበጀት ሕገወጥ ንግዱን መቀነስ የክላስተሩ ቀዳሚ ተግባር ሲሆን፣ በተመሳሳይ
መልኩ አጠቃላይ የሆነ የገበያ መረጃ ሥርዓት በመመሥረት በሕገ-ወጥ
መልክ ከአገር የሚወጣውን የቦሎቄ ምርት መቀነስና የገበያ ሰንሰለቱን
ቀልጣፋ በማድረግ በየጊዜው የሚታየውን የዋጋ መዋዠቅ ማስተካከል
ያስፈልጋል።
የኮሜርሻል ግብርና አገልግሎት (Commercial Farm Services)
ፕሮጀክት እና የቀጥታ የዘር ግብይት ሥርዓት ለአርሶ አደሩ ጥራት
ያላቸው ግብዓቶችን ተደራሽ ለማድረግ በሚገባ ጥቅም ላይ እየዋሉ
ነው። ከዚህ ጎን ለጎንም ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ የአርሶ አደሮች
የግብርና አሠራሮችን ለማሻሻል ሌሎች ሥራዎች ተሠርተዋል።
ጤፍ

ቦሎቄ

ለቦሎቄ ክላስተር የተመረጡ ዞኖች ወላይታ፣ ሲዳማ፣ ጋሞ ጎፋ፣ ሀዲያ
ዞኖችና እና ሀላባ ልዩ ወረዳዎችን ጨምሮ በአጠቃላይ 16 ወረዳዎች
ናቸው። በ16ቱም ዞኖች 99,991 ሄክታር መሬት ላይ ቦሎቄ ለማምረት
የታቀደ ሲሆን የሚሳተፉ አርሶ አደሮች ደግሞ 292,467 ናቸው። ከአገሪቱ
የቀይ ቦሎቄ ምርት 23 በመቶ የሚገኘው ከዚህ ክላስተር ሲሆን ለዚህ
ጥራጥሬ እጅግ ጠቃሚ ከሆኑ ስፍራዎች አንዱ ነው። ቦሎቄ በክላስተሩ
ከስንዴ እና በቆሎ ቀጥሎ ሶስተኛ ከፍተኛ ገንዘብ የሚያስገኝ ነው።
የክላስተሩ ዓላማ ምርትና ምርታማነትን በማሳደግ የገቢ መጠንን ማሳደግ
በመሆኑ በ2012 ዓ.ም. በአገር ውስጥ ገበያ ጥሬ እና የታጠበ ቦሎቄ
በማቅረብ 22 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር እና ወደ መካከለኛው ምሥራቅ፣
ወደ ሰሜን አፍሪካ እና ወደ ደቡባዊ አውሮፓ ጥሬ እና የታጠበ የቦሎቄ
ምርትን በመላክ ተጨማሪ 11 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር በአጠቃላይ
ከአገር ውስጥና ወደ ውጭ ከሚላከው የቦሎቄ ምርት ሽያጭ 33 ሚሊዮን
የአሜሪካ ዶላር ገቢ ይገኛል ተብሎ ይጠበቃል። የምርት ቅንብሩ
በአጠቃላይ በክላስተሩ ውስጥ የሚከናወን ይሆናል።
ይህን ራእይ ለማሳካት የታለሙ ዓመታዊ ዓላማዎች የአርሶ አደሩን
የተሻሻሉ የግብርና ምርት ማሳደጊያ ግብዓቶችን አጠቃቀም በ150 በመቶ
እና ገቢውን በ93 በመቶ ማሳደግን፣ በተጨማሪም የግብርና ምርቶችን
ተቀብለው ዕሴት የሚጨምሩ ተቋማት ቁጥር በመጨመር ግብርና ነክ
ያልሆኑ የሥራ ዕድሎችን በ2,000 በመቶ ማሳደግን የሚጨምሩ ሲሆን
በነዚህ ብቻ ግን የተወሰኑ አይደሉም።
ጥራቱ የተጠበቀ የቦሎቄ ምርትን በብዛት በማምረት ወደ ውጭ በመላክ
ለኢትዮጵያ ከፍተኛ የውጭ ምንዛሪ በማስገኘት የአገሪቷ የውጭ
ምንዛሪ መጠንን ከፍ በማድረጉ ረገድ ቦሎቄ የላቀ ሚና ቢኖረውም
70 በመቶ የቦለቄ ግብይት የሚፈፀመው በሕገ-ወጥ መንገድ በመሆኑ
ከምርቱ የሚጠበቀውን ያህል አገሪቷ ተጠቃሚ መሆን አልቻለችም።

በደ/ብ/ብ/ህ ያሉት የጤፍ ክላስተር ሥራዎች ገና አልተጀመሩም፣ ነገር
ግን በሀድያ፣ ስልጤ፣ ጉራጌ እና ከምባታ ጠምባሮ ዞኖች እንዲተገበሩ
ታቅዷል። በዚህ ክላስተር በሰብል ከተሸፈነው መሬት ውስጥ ጤፍ
8 በመቶ እንደሚሸፍንና ይህም በሄክታር ሲታሰብ 629,870 ሲሆን
307,586 ወይም 72 በመቶ የአካባቢው አርሶ አደሮች ጤፍ በማምረት
ይሳተፋሉ ተብሎ ይታሰባል። በአጠቃላይ ከሚመረተው የጤፍ
ምርት ውስጥ 60 በመቶ ለቤት ውስጥ ፍጆታ እና 40 በመቶ ለገበያ
እንደሚውልና ግብይቱም አብዛኛውን የሚፈፀመው በነጋዴዎች ሆኖ
በተወሰነ ደረጃ የኅብረት ሥራ ማኅበራት ተሳትፎ ያደርጋሉ። ይህ
ክላስተር ከጤፍ በተጨማሪ ስንዴ፣ ድንች እና የእንስሳት ምርቶችን
ያመርታል።
በዚህ ክላስተር የተያዘው ራእይ በ2012 ዓ.ም. ዓመታዊ ገቢን 18 ሚሊዮን
የአሜሪካ ዶላር ማድረስ ሲሆን ከዚህ ውስጥ 17 ሚሊዮን የአሜሪካ
ዶላር በአገር ውስጥ የጤፍ እህልን፣ በዱቄትና በእንጀራ መልክ በመሸጥ
ለማግኘት የታቀደ ሲሆን 812,000 የአሜሪካ ዶላር ደግሞ የጤፍ
እህልን ወደ አሜሪካና ምዕራብ አውሮፓ አገራት በመላክ ይገኛል ተብሎ
ታሳቢ ያደረገ ነው። መቶ በመቶ የምርት ቅንብርም በክላስተሩ ውስጥ
ይካሄዳል። ይህንንም ራእይ ለማሳካት እንዲያስችል የተሻሻለ የግብዓት
አጠቃቀምን በ321 በመቶ፣ የገበያ አቅርቦትን በ70 በመቶ ማሳደግ
እንደሚያስፈልግና በሥራው ባጠቃላይ ያለው ዕድገት በአካባቢው የሥራ
ዕድልን በ316 በመቶ እንደሚያሳድግ ይጠበቃል።
እስከ አሁን ድረስ የታቀዱ ስልታዊ ሥራዎች ለግብርና ቢዝነስ ማበረታቻ
(agri-business accelerator) እና ድጋፍ በማድረግ የጤፍ ማቀነባበርን
እና የዕሴት ጭመራን ማስፋፋት፣ የኤክስቴንሽን ፓኬጁን በመከለስ
የልማት ሠራተኞች በቂ እውቀት ኖሯዋቸው ለአርሶ አደሩ የተሟላ
ክህሎት እንዲያስጨብጡ ማድረግ እና ለግብዓት መግዣ የብድር
አገልግሎት መጠቀም ላይ የአርሶ አደሮችን ግንዛቤ መጨመር እንዲሁም
ብድር እንዲኖር ማድረግ ናቸው።

ዓመታዊ ሪፖርት
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የሚያመለክት ሲሆን በተጨማሪም ለቀፎዎች (93 በመቶ በአሁኑ ወቅት
ባህላዊ ናቸው) የተሻሻለ አጠቃቀም የ305 በመቶ ዕድገት የታለመ ሲሆን
በአንድ ቀፎ አማካይ ምርትን በ40 በመቶ ለመጨመርም ታልሟል።

ንብ ማነብ

የንብ ማነብ ክላስተር በ2008 ዓ.ም. ሥራ አልጀመረም። ሥራው ሲጀመር
በከፋ፣ ሸካ እና ቤንች ማጂ ዞኖች የሚገኝ ሁለት ሚሊዮን ሄክታር መሬት
ይሸፍናል። ክላስተሩ በተፈጥሮ ደን የለማ በመሆኑ በስፍራው የጫካ ንብ
እርባታ በሰፊው ይካሄዳል። 148,000 አናቢዎች የማርና የሰም ምርትን
በዋናነት እያመረቱ ይገኛሉ። በክላስተሩ ከማር ምርት በተጨማሪ ቡና፣
ሻይ እና ቅመማ ቅመም በስፋት የሚመረቱ ምርቶች ናቸው።
ስለሆነም ክላስተሩ ጥራት ያለው ማርን በብዛት አምርቶ በአገር ውስጥ
በመሸጥ በውጭ አገር ደግሞ በብዛት የታሸገ አንደኛ ደረጃ የገበታ ማር
ሽያጭ በ2012 ዓ.ም. 26 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር ገቢ ይገኛል ተብሎ
ይጠበቃል። ይህ ቁጥር በአሁኑ የገቢ ምንጭ 109 በመቶ ጭማሪን

ይህን ራእይ እውን ለማድረግ በስትራቴጂው የተቀመጡ ተግባራት
በተቀናጀ ሁኔታ ተፈጻሚ እንዲሆኑ በተለይም በአካባቢው ማር
ለሚያመርቱ አናቢዎች ዘመናዊ ቀፎ ማቅረብ፣ የንብ ኮሎኒና የማር
ማጣሪያ መሣሪያ እንዲያገኙ ማድረግ፣ የማር ምርት የጥራት ደረጃ
እንዲጠብቅ ማድረግ፣ ለማር ምርት መሰብሰቢያና ማከማቻ መጋዘኖችን
ለመገንባት በዩኒየኖች፣ በኅብረት ሥራ ማኅበራት እና በአጋር አካላት
መካከል ወጪ በመጋራት መጋዘኖች እንዲገነቡ ማድረግ ያስፈልጋል።

ቁልፍ ስኬቶች
በአራት ወረዳዎች የሙሉ ፓኬጅ ማስፋፋት የተካሄደ ሲሆን አርሶ
አደሮችና ባለሙያዎች በተገቢ የግብርና ልምዶች ላይ የዐቅም ግንባታ
ተሰጥቷቸዋል። የክልሉ የንግድ ቢሮ ለዳቦ ስንዴ ክላስተር ቀዳሚ
የገበያ ትስስሮችን እና የኮንትራት ግብርና ሥራዎችን ሙሉ ባለቤትነት

ማር / ሰም
የዳቦ ስንዴ / ጤፍ

ቦሎቄ/በቆሎ

ሙዝ / ማንጎ

የበሬ ስጋ

114 የግብርና ኮሜርሻላይዜሽን ክላስተርስ

ወስዷል። በዚህም ክላስተር አምራቾች ለገበያው 300,000 ኩንታል
ስንዴ በ2008 ዓ.ም. የመዝሪያ ወቅት ማብቂያ ላይ ለማቅረብ አቅደዋል።
ቦሎቄን በተመለከተ አምራች ዩኒየኖቸ እና የገንዘብ ተቋማት የምርት
ፋይናንስን እንዲያሳልጡ እርስ በርስ እንዲተሳሰሩ ተደርጓል። በዚህ
ሥርዓት ለምሳሌ፥ አዲስ ኢንተርናሽናል ባንክ ለዳሞታ ወላይታ የኅብረት
ሥራ ማኅበር ዩኒየን 636,986 የአሜሪካ ዶላር ያቀርባል። ለሁለቱም
ክላስተሮች የዕሴት ሰንሰለት ጥምረቶች የተካሄዱ ሲሆን መመሪያዎች
ተዘጋጅተው ለተሳታፊዎች ተሰራጭተዋል። እነዚህ ስብሰባዎች የባለድርሻ
አካላት ሚናዎችን እና ኃላፊነቶችን ግልጽ ለማድረግ፣ አዋጭ የኮንትራት
ግብርና ስምምነቶችን ለመቅረጽ እና በባለሞያዎች እና በአርሶ አደሮች
ዘንድ በምርት ጥራት እና በገበያ ተፈላጊ የሆኑ የምርት ዓይነቶች ላይ
ለባለሞያዎች እና ለአርሶ አደሮች ዘንድ የግንዛቤ ማስጨበጫ ለመስጠት
ረድተዋል።

ተግዳሮቶች

ሥራ ማኅበራት እና ዩኒየኖች አነስተኛ የክምችት ዐቅም በሙሉ ለቦሎቄ
ክላስተር ተግዳሮቶች ነበሩ። የአነስተኛ ግብዓት መኖር አርሶ አደሮች
ምክረ ሐሳብ የቀረበባቸውን ግብዓቶች ለመጠቀም ከነበራቸው
ማመንታት ጋር ተዳምሮ የስንዴ ክላስተር ላይ ተጽእኖ አሳርፏል።
ምክረ ሐሳብ በቀረበባቸው የዳቦ ስንዴ የግብዓት ፓኬጆች ላይ የጋራ
መግባባት አለመኖር በተወሰኑ ስፍራዎች በቂ ያልሆነ ቁርጠኝነት እንዲኖር
አድርጓል።
የሙሉ ፓኬጅ ማስፋፋትን በተመለከተ የግብዓቶች (ዘር፣ ማዳበሪያ
እና አግሮ-ኬሚካሎች) ስርጭት እና አቅርቦት መዘግየት በጉራጌ ዞን
የሚገኙ የሚመለከታቸው አካላት ስለሥራዎች ዘግይተው እንዲያውቁ
አስገድዷል። በቂ ያልሆነ የመስክ ክትትል እና በተወሰኑ ሙከራዎች
የበሽታ መቆጣጠር ማነስ፣ ቁርጠኝነት እና የልማት ሠራተኞች ክትትል
የተወሰነ መሆን እና በተወሰኑ የሙከራ ስፍራዎች ጎርፍ ያስከተለ የበልግ
ወቅት ከባድ ዝናብ ተጨማሪ እንቅፋቶች ነበሩ።

የምርጥ ዘር በበቂ ሁኔታ አለመቅረብ፣ ለምርት ሽያጭ የገንዘብ ማነስ፣
በኮንትራት ግብርና ላይ የግንዛቤ እጥረት እና የመሠረታዊ የኅብረት

~1.3 ሚሊየን

አርሶ አደሮች በክላስተር ውስጥ ተካተዋል

~3 ሚሊየን

ሄክታር በክላስተር ተሸፍኗል

ዓመታዊ ሪፖርት
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ትግራይ ክልል
ክልላዊ ምልከታ

ክላስተሮች

በትግራይ ክልል ያለው ኤ.ሲ.ሲ. በሁለተኛው የየዕ.ት.ዕ. የሚፈጸሙ
አራት ዋና የምርት ክላስተሮችን (ስንዴ፣ ጤፍ፣ ሰሊጥ እና ሆርቲካልቸር)
እና ሦስት የእንስሳት ንዑስ ክላስተሮችን (የበሬ ስጋ፣ ማር እና ወተት
እና የወተት ተዋጽኦን) ያካትታል። በ2008 ዓ.ም. የክልሉ የግብርና እና
የተፈጥሮ ሀብት ቢሮ እና ግ.ት.ኤ. ምርት እና ምርታማነትን ለማሻሻል
እና ዘላቂ የገበያ ትስስር ለመፍጠር በሰብል ምርቶች ላይ በተለይም
በስንዴ፣ በሰሊጥ፣ እና በጤፍ ላይ አተኩረዋል። በተጨማሪም ክልሉ
በ27 ወረዳዎች እና 108 ቀበሌዎች ውስጥ እንዲጠቀሙት የሚመከረው
ሙሉ የምርምር ፓኬጅ አጠቃቀም ላይ በከፍተኛ ሁኔታ ሠርቷል።
ይህም የምርምር ፓኬጅ በመጪዎቹ ጥቂት ዓመታት ውስጥ በኤ.ሲ.ሲ.
ወረዳዎች የሚስፋፋ ነው።

የዳቦ ስንዴ

በክልሉ ፕሬዚዳንት የሚመራው ክልላዊ ትራንስፎርሜሽን ካውንስሉ
ወደ ፊት የሚካሄዱ በርካታ ሥራዎች ላይ ለማተኮር ተስማምቷል። ይህ
የተሻሻለ ዘር ፈጠራ፣ ማባዛት እና ስርጭት ሥርዓት መፍጠር (በተለይም
ለትግራይ ክልላዊ የግብርና ምርምር ኢንስቲቲዩት እና ለክልሉ የግብርና
እና የተፈጥሮ ሀብት ቢሮ የግብዓት ክፍል)፤ ለስንዴ ምርት በርካታ
የኮንትራት ግብርና ውሎች እንዲኖሩ ማበረታታት፤ እና የገበያ መሠረተ
ልማትን ማሳደግ በተለይም በመቀሌ እሁድ ዕለት የሚውል የአትክልት
ገበያ መፍጠርን ያካትታል። በተጨማሪም ምርት ላይ የሚያተኩሩ የዕሴት
ሰንሰለት ትብብሮች ለስንዴ፣ ጤፍ እና ሰሊጥ ክላስተሮች ተቋቁመዋል።
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ይህ ክላስተር በምሥራቅ፣ በደቡብ እና በደቡብ ምሥራቅ የትግራይ ዞኖች
በሚገኙ 13 ወረዳዎች ይገኛል። 101,630 ሄክታር መሬት ይሸፍናል፤
210,322 ቤተሰቦችንም ያቅፋል። በዚህ ክላስተር የለማ 92,923 ሄክታር
መሬት ከአጠቃላይ የአገሪቱ ስንዴ ምርት 13 በመቶ የሚመረትበት ነው።
እዚህ ከሚበቅለው የዳቦ ስንዴ 47 በመቶ ብቻ ለሽያጭ የሚቀርብ
ሲሆን፣ ሽያጩም የሚካሄደው በዋናነት በግል ተረካቢዎች እና
አቅራቢዎች ነው። መሠረታዊ የኅብረት ሥራ ማኅበራት በሽያጭ አነስተኛ
(12 በመቶ) ሚና ይጫወታሉ።
በአንድ ሄክታር 30 ኩንታል እንደሚደርስ በሚጠበቅ የስንዴ ምርት
በያንዳንዱ የሰብል አጨዳ ወቅት በግምት 3.1 ሚሊዮን ኩንታል ምርት
ማግኘት ይቻላል። ይህ በአንድ ሄክታር የሚገኝ አማካይ ምርት የ25
በመቶ ጭማሪን ያሳያል፤ ይህም ለሁለተኛው የየዕ.ት.ዕ. በዚህ ክላስተር
የታቀደው ዓላማ ነው።

ሌሎች ዓላማዎች ከተቀነባበረ የስንዴ ምርት የሚገኝ የአገር ውስጥ ገቢን
በ119 በመቶ መጨመር፣ የአርሶ አደሮች ዓመታዊ ገቢን በ60 በመቶ
መጨመር እና ድኅረ ምርት ብክነትን በ36 በመቶ መቀነስን ያካትታሉ።

ክላስተሩ 85 በመቶ ምርቶቹን ያቀነባብራል፣ ቀሪው 15 በመቶ ደግሞ
በአዲስ አባባ ከሚገኙ አቀነባባሪዎች ጋር በውል ስምምነት የሚቀነባበር
ይሆናል።

የዚህ ክላስተር ራእይ የዳቦ ስንዴ ምርትንን፣ ብስኩቶችን፣ ዱቄት፣ መኖ
እና ዳቦን በአገር ውስጥ በመሸጥ በ2012 ዓ.ም. 63 ሚሊዮን የአሜሪካ
ዶላር የአገር ውስጥ ገቢ ማስገኘት ነው። ወደ አገር ውስጥ የሚገቡ የዳቦ
ስንዴ ምርቶችን መተካት ብቻ 13 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር ያስገኛል።
ሁሉም የምርት ማቀነባበር በክላስተሩ ውስጥ ይካሄዳል።

ክላስተሩን ወደ የሰሊጥ ምርቶች የግብርና ምርት ማቀነባበሪያ መናኸሪያ
ለመቀየር የተለያዩ አይበገሬ ዓላማዎች ተቀርጸዋል። ከነዚህ ዓላማዎች
ውስጥ በቃፍታ ሁመራ ወረዳ የአግሮ-ኢንዱስትሪያል ፓርክ በማቋቋም
የግብርና ምርት የማቀነባበር ዐቅምን በአራት ዕጥፍ መጨመር የሚለው
ይገኛል። በአሁኑ ወቅት በርካታ ሰሊጥ በጥሬው፣ በታጠበ መልኩ ወደ
ውጭ የሚላክ ነው። ነገር ግን የአግሮ-ኢንዱስትሪያል ፓርክ መቋቋም ወደ
ውጭ የሚላኩ የሰሊጥ ምርቶችን መጠን እንዲሁም ከተቀነባበሩ ምርቶች
የሚገኝ የአገር ውስጥ ገቢን በ239 በመቶ ይጨምራል። እንደዚሁም
ከግብርና ውጭ የሆኑ ሥራዎችን በ705 በመቶ ለመጨመር አስተዋጽኦ
ያደርጋል።

በክልሉ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው የስንዴ ማቀነባበሪያዎች ቢኖሩም
(በመቀሌ ብቻ 54 አሉ) በመሠረታዊ የኅብረት ሥራ ማኅበራት፣ ዩኒየኖች
እና ማቀነባበሪያዎች መካከል ደካማ ትስስር ነው ያለው። ገበያ በመፍጠር
እና በዕሴት ሰንሰለት ትብብሮች መካከል ያሉ እንቅስቃሴዎች ይህንን
ጉዳይ ለመዳሰስ እየሞከሩ ነው። በተጨማሪም ውጤታማ ያልሆነ የዘር
እና የማዳበሪያ ፍላጎት ጥናት፣ የስንዴ ዋግ በሽታን የመቆጣጠር እጥረት፣
የኅብረት ሥራ ማኅበራት በሰብል ስብሰባ፣ በመጓጓዣ እና በሽያጭ
ያላቸው ውስን ዐቅም በሙሉ ለዚህ ክላስተር ተግዳሮቶች ናቸው።
ለገንዘብ የተሻለ ተደራሽነት እንዲኖር በማድረግ የኅብረት ሥራ ማኅበራት
በምርት ሽያጭ ላይ ያላቸውን ሚና ለማስፋት፣ እንዲሁም በኢንፎርሜሽን
ኮሚዩኒኬሽን ቴክኖሎጂ ላይ የተመረኮዘ (ለምሳሌ፡- የስንዴ ዋግ በሽታ
የቅድሚያ ማስጠንቀቂያና ቁጥጥር ሥርዓት) እና ለግብርና ግብዓት
የፍላጎት ማጥኛ ዘዴ ለመፍጠር ሙከራዎች እየተካሄዱ ነው።

ከውስን የግብርና ምርት ማቀነባበር ዐቅም በተጨማሪ ከላስተሩ በአርሶ
አደሩ ደካማ የግብርና፣ የምርት ስብሰባ እና ድኅረ ምርት ልምዶች እና
ሰሊጥን ለማምረት በሚያስፈልገው ከፍተኛ የጉልበት ወጪ ሌሎች
ተግዳሮቶች ተጋርጠውበታል። ለሜካናይዝድ አገልግሎት አቅራቢዎች
ማበረታቻ ማድረግ አርሶ አደሮች ለምርት የሚያወጡትን የጉልበት ወጪ
እንደሚቀንስ እንዲሁም ምርታማነታቸውን እንደሚጨምር በተመሳሳይ
ጊዜም የኤክስቴንሽን አገልግሎት ፓኬጅን ማስፋፋት የግብርና
አሠራራቸውን እንደሚያሻሽል ይጠበቃል።

ሰሊጥ

ጤፍ

የሰሊጥ ክላስተር በምዕራብ እና በሰሜን ምዕራብ የትግራይ ዞኖች በአራት
ወረዳዎች የሚገኝ 323,430 ሄክታርን ያቅፋል። በግምት 88 በመቶ
አርሶ አደሮች በዚህ ክላስተር ውስጥ በሰሊጥ ግብርና ላይ ተሰማርተዋል።
ይህም ከብሔራዊ ምርት 41 በመቶ በመያዝ ከአገሪቱ ትልቁ የሰሊጥ
አምራች ክፍል ያደርገዋል። እዚህ የሚበቅል ሰሊጥ በዋናነት ለውጭ ገበያ
የሚቀርብ ሲሆን የኢትዮጵያ ምርት ገበያ (ECX) 98 በመቶውን የሰሊጥ
ምርት ይሸጣል።

የትግራይ መካከለኛ እና ሰሜን ምዕራብ ዞኖች ለጤፍ ምርት የተመደቡ
ናቸው። በዐሥር ወረዳዎች እና በ114,159 ቤተሰቦች የለማ 55,921
ሄክታር መሬት ይህን ክላስተር ይመሠርታሉ። ጤፍ በክላስተሩ ከሚገኙ
ሰብሎች እጅግ አስፈላጊው ነው። ጤፍ ሁለተኛ ደረጃ ከሚመረተው
እህል ማለትም ከማሽላ በ10 በመቶ ከፍ ያለ ምርት አለው።

ለዚህ ክላስተር የአምስት ዓመቱ ራእይ በ2012 ዓ.ም. የሰሊጥ እህልን፣
ዘይትን፣ ታሂኒ (tahini) እና መኖን በአገር ውስጥ በመሸጥ 41 ሚሊዮን
የአሜሪካ ዶላር እህልን ወደ ውጭ በመላክ እና የተላጨ ሰሊጥ (hulled
seasame) በመካከለኛው ምሥራቅ፣ በሰሜን አፍሪካ በቱርክ እና በቻይና
በመሸጥ 496 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር፣ በአጠቃላይ 555 ሚሊዮን
የአሜሪካ ዶላር ዓመታዊ ገቢ ማስገኘት ነው።

በአምስት ዓመታት ውስጥ ይህ ክላስተር የጤፍ እህል፣ ዱቄት እና
እንጀራን በአገር ውስጥ በመሸጥ 17 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር፣ ወደ
አሜሪካን እና ወደ ምዕራብ አውሮፓ የጤፍ እህልን በመላክ ደግሞ 1.7
ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር፣ በአጠቃላይ 19 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር
ዓመታዊ ገቢ እንዲያስገኝ ይታለማል።

ዓመታዊ ሪፖርት
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እንደ ሰሊጥ ክላስተር በቃፍታ ሁመራ ወረዳ እንዲሠራ የታሰበው
የአግሮ-ኢንዱስትሪያል ፓርክ በአሁኑ ወቅት በዚህ ስፍራ የሚገኙትን
አብዛኛዎቹ አነስተኛ ወፍጮዎች የሆኑ 30 የግብርና ምርት ማቀነባበሪያ
ፋብሪካዎች የማቀነባበር ዐቅም ሊጨምር ይችላል። በተሻሻለ ዝርያ፣
የዘር መጠኑን በመቀነስና በመስመር በመዝራት የጤፍ ምርታማነትን
የማሳደግ ቴክኖሎጂ (TIRR) ፓኬጅ በዚህ ስፍራ ከ2005 ዓ.ም. ጀምሮ
በከፍተኛ ሁኔታ አየተተገበረ ሲሆን ለታቀደው በአንድ ሄክታር በአማካይ

የ23 በመቶ ጭማሪ አስተዋጽኦ ያበረክታል። እንዲሁም በአምስት
ዓመታት ውስጥ መቶ በመቶ እንዲጨምሩ የታቀዱ የተሻሻሉ ግብዓቶችን
መጠቀምን ያበረታታል።
ነገር ግን ክላስተሩ ሙሉ ዐቅሙን እና ራእዩን እንዲያሳካ ለማድረግ
የተወሰኑ ማነቆዎች መፈታት አለባቸው። መሰል ማነቆዎችን ለመፍታት
እየተካሄዱ ያሉ ሥራዎች የሚከተሉትን ያካትታሉ፤ አስተማማኝ

የዳቦ ስንዴ / ማር / ሰም
ሰሊጥ

ጤፍ / ማር / ሰም

ሆርቲካልቸር
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ገበያዎችን የሚለይ የጤፍ ስትራቴጂ መተግበር፤ በማቀነባበር እና በዕሴት
ጭመራ ላይ ለግብርና ቢዝነስ ድጎማ ማድረግ፤ አርሶ አደሮች በግብዓት
ኩፓን አማካይነት ብድር ማግኘት እንደሚችሉ እንዲያውቁ ማረጋገጥ እና
አርሶ አደሮችን፣ የወረዳ ባለሞያዎችን እና የልማት ሠራተኞችን በግብርና፣
በምርት ስብሰባ እና በድኅረ ምርት ልምዶች ላይ ማሰልጠን።

ቁልፍ ስኬቶች
ሙሉ ፓኬጅን በማስፋፋት እንዲሁም የግብርና ባለሞያዎችን እና የልማት
ሠራተኞችን ዐቅም በማሳደግ በኩል ከፍተኛ ሥራ ተሠርቷል። ስልጠናዎች
ለ27 ወረዳዎች የተካሔዱ ሲሆን፣ ስልጠናዎቹም መመሪያዎችን በያዙ
ቪዲዮዎች የታገዙ ነበሩ። በዚህ ረገድ እንቅፋቶች ቢኖሩም በተወሰኑ
ስፍራዎች የሰብል አጨዳ ሥራዎች በሜካናይዜሽን አማካይነት እየተሠሩ
ነው። በስንዴ ክላስተር የሚገኙ አምስት ወረዳዎች እና በጤፍ ክላስተር
የሚገኙ ሁለት ወረዳዎች የእርሻ ትራክተሮችን መጠቀም ጀምረዋል።
ከዚህ በተጨማሪ አነስተኛ ይዞታ ያላቸው አርሶ አደሮች በአሳታፊ
የድምጽ ምልልስ እና አጭር የስልክ መልዕክት መስመር (IVR/SMS)
አማካይነት ተጨማሪ የግብርና መረጃዎች እንዲያገኙ ተበረታተዋል።
በዓመቱ ከሁሉም ክላስተሮች 38,241 አርሶ አደሮች ዘዴውን ለመጠቀም
ተመዝግበዋል። አርሶ አደሮች ገንዘብ ወይም ብድር ለማግኘት
የግብዓት ኩፓን ሽያጭ ሥርዓትን በከፍተኛ ሁኔታ እየተጠቀሙ ነው።
በሶስቱም ክላስተሮች የገበያ ትስስሮች እና የዕሴት ሰንሰለት ትብብሮች
ተጠናክረዋል። አራት መሠረታዊ የኅብረት ሥራ ማኅበራት ከሰሊት እና
ዲፓሳ የሰሊጥ መላጨት (sesame hulling) ክላስተሮች ጋር 24,000
ኩንታል እህል ለመግዛት የውል ስምምነት ገብተዋል። በመጪው ዓመት
ሁለቱ ድርጅቶች ከስድስት የኅብረት ሥራ ማኅበራት 70,000 ኩንታል
ሰሊጥ ለመግዛት ተስማምተዋል። በተመሳሳይ ሁኔታም በስንዴ ክላስተር
የሚገኙ የኅብረት ሥራ ማኅበራት ለዱቄት ፋብሪካዎች እኩል የእህል
መጠን ለማቅረብ ቃል ገብተዋል።

~712,000

አርሶ አደሮች በክላስተር ውስጥ ተካተዋል

የስንዴ የዕሴት ሰንሰለት ጥምረቶች የዚህ ውል አፈጻጸምን እየተከታተሉ
እና በሂደቱም የሚመጡ ማናቸውንም ዓይነት እንቅፋቶች እያቃለሉ
ነው። በተጨማሪም የጤፍ አቅራቢዎችን እና ገዢዎችን እስከ 60,000
ኩንታል በሚደርስ የኮንትራት እርሻ አማካይነት ለማገናኘት ጥረቶች
ተጀምረዋል። ሂደቱን ለመከታተል እና ክላስተሩም ገና በእንጭጭ ደረጃ
ላይ የሚገኝ በመሆኑ ምክር ለመስጠት የጤፍ የዕሴት ሰንሰለት ትብብር
ተቋቁሟል።

ተግዳሮቶቸ
የሰሊጥ ክላስተሩ እስከአሁን ድረስ ከባለፈው ዓመት ድርቅ ከተረፈ
ተጽዕኖ አልተላቀቀም። ይህም አርሶ አደሮች ሙሉ ፓኬጁን ለመጠቀም
ፍላጎት እንዳይኖራቸው አደርጓል፤ ምክንያቱም ይህን ተከትሎ
የሚመጣው በቂ ያልሆነ የአፈር እርጥበት በሰብላቸው ላይ ትርጉም ያለው
ውጤት እንዳያዩ ስላደረጋቸው ነው። በዚህ ክላስተር ያሉ አርሶ አደሮች
ለግብዓት ብድር የበለጠ ተደራሽነት እንዲኖራቸው ጠይቀዋል፤ ይህም
የሆነው የግብዓት ኩፖን ሽያጭ ሥርዓት እስከ አሁን ድረስ ባስገኘው
መልካም ውጤት ምክንያት ነው።
በጤፍ ክላስተር ያሉ ስልጠናዎች በሌሎች ክላስተሮች እንዳሉ
ስልጠናዎች በስፋት አልተደረጉም፤ ይህም አርሶ አደሮች እንዲጠቀሟቸው
የሚመከሩ ሁሉንም ግብዓቶች አይጠቀሙ ይሆናል የሚል ግምት
ያስነሳል። በስንዴ ክላስተርም በተለይም በምዕራብ ዞን የግብዓት
አጠቃቀም ከሚመከረው መጠን በታች ነበር።
የሙሉ ፓኬጅ ትግበራን በማስፋፋት ውስጥ የመጀመሪያዎቹ ተግዳሮቶች
በቂ ያልሆኑ የዘር ዓይነቶች፣ በመስመር ለመዝራት የሚያስችሉ
መሣሪያዎች ውስንነት እና አርሶ አደሮች ስለአግሮ-ኬሚካል ያላቸው
አነስተኛ እውቀት ነበሩ። ለግብዓት ብድር በቂ ያልሆነ ተደራሽነትም
በተወሰኑ ስፍራዎች አርሶ አደሮች ሙሉ ፓኬጅን እንዳይተገብሩ ወደ ኋላ
ጎትቷቸዋል።

~4.5 ሚሊየን

ሄክታር በክላስተር ተሸፍኗል
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ግ.ት.ኤ እና አጋሮቹ የተለጠጠ ግብ ያለውን የትራንስፎርሜሽን አጀንዳ
ከማሳካት አኳያ ተደራራቢ ተግዳሮቶች ይጋረጡባቸዋል። ተግዳሮቶቹ
ካልተቃለሉ ለኢትዮጵያ የግብርና ትራንስፎርሜሽን በእርግጥም አደጋ
ይፈጥራሉ። በአጠቃላይ አምስት ችግሮች አንገብጋቢ ሆነው ተገኝተዋል።

ደረጃ ያሉ የተለያዩ የሚኒስቴር መሥሪያ ቤቶች እና ኤጀንሲዎች የበላይ
ባለስልጣናት ሰራተኞቻቸው ከሌሎች ዕለት ተለት እንቅስቃሴዎች
ጎን ለጎን ለትራንስፎርሜሽን አጀንዳው ተግባራት እና ንዑስ ተግባራት
ቅድሚያ እንዲሰጡ የማድረግ ኃላፊነት አለባቸው።

ትክክለኛ የሥራ ስብስቦችን መለየት እና
ለነሱም ትኩረት መስጠት

እንደ አለመታደል ሆኖ የኢትዮጵያ የግብርና ዘርፍ አሁን ያለበት ሁኔታ
በርካታ የዕለት ተለት እና በጊዜ መሳካት ያለባቸው እንዲሁም በዘርፉ
የሚገኙ የሁሉንም አጋሮች ጊዜና ጉልበት የሚጠይቁ እንቅስቃሴዎችን
ያካትታል። በርካታ ጊዜዎች እነዚህ አጋሮች በሌሎችም ብዙ ሁኔታዎች
የተያዙ ስለሆኑ ለአዳዲስ ሥራዎች የሚያውሉት የተወሰነ የሥራ
አድማስ ብቻ ነው ያላቸው። ነገር ግን በዘርፉ የሚገኙ ቁልፍ አጋሮች
ለትራንስፎርሜሽን አጀንዳው ተግባራት ጊዜና ጉልበት መስጠት
አለባቸው።

በቅድሚያ የትራንስፎርሜሽን አጀንዳው ተግባራትና ንዑስ ተግባራት
በመደበኛነት ስልታዊ መሆንና የግብርናውን ዘርፍ በሚገድቡ እጅግ
አንገብጋቢ ጉዳዮች ላይ ማተኮር አለባቸው። በኢትዮጵያ ያለው
የግብርና ዘርፍ ባሉት ጉዳዮች መጠን እና ስፋት የተነሳ የግብርናው ዘርፍ
ተሳታፊዎች ትኩረት ሊደረጉባቸው በሚገቡ ስፍር ቁጥር በሌላቸው
የቀን ተቀን ተግዳሮቶች በቀላሉ ይጠመዳሉ። ይህ ዘርፉን በእርግጥ
ለመለወጥ የሚያስፈልገውን ትኩረት ከዘርፉ መስረቅ ብቻ ሳይሆን
የትራንስፎርሜሽን አጀንዳውን ባልተፈለገ አቅጣጫም እንዲሄድ ሊያደርግ
ይችላል። ይህም መቃለል የሚችለው የተለዩት ሥራዎች በስልታዊ
ጉዳዮች ላይ ያተኮሩ እንደሆኑ የግብርናው ዘርፍ ተሳታፊዎች ሲያረጋግጡ
ነው።
የትራንስፎርሜሽናል ሥራዎች ከተለዩ በኋላ እንኳን ተጨባጭ ለውጥን
ለማረጋገጥ የሥራዎቹ አድማስ ተጨባጭ እና ጠበብ ያለ መሆን አለበት።
በዚህም ግ.ት.ኤ እና የትራንስፎርሜሽን አጀንዳ አጋሮች መሳካት የሚችሉ
እና ስር ነቀል ለውጥ ሊያመጡ የሚችሉ ተግባራት እና ንዑስ ተግባራትን
በመለየት በኩል ሚዛን ለመጠበቅ በተደጋጋሚ ይፈተናሉ። ዋነኛው ዓላማ
በዘርፉ የረዥም ጊዜ ለውጥ ማምጣት ቢሆንም፣ ፈጣን እና ተጨባጭ
ውጤቶችን ማስገኘት ለዚህ ግብ የሚያስፈልገውን እንድርድረት እና
ቁርጠኝነት ለማረጋገጥ ጠቃሚ እንደሆኑ የባለድርሻ አካላት ማወቅም
አለባቸው። በተጨማሪም በተመረጡ ሥራዎች ላይ በማተኮር (እና
ከመጠን በላይ ብዙ ነገሮችን የማድረግ ወጥመድን በማስወገድ) እና
ዘርፉን በእርግጥም ትራንስፎርም ለማድረግ በቂ በማድረግ በኩል
ሚዛናዊነት መኖር አለበት።

በትራንፎርሜሽን አጀንዳ እንቅስቃሴዎች ላይ
በቂ ትኩረት መስጠት
የትራንስፎርሜሽን አጀንዳው ስምምነት ላይ ተደርሶበት እንኳን
የግብርናው ዘርፍ ከበላይ የፖሊሲ አርቃቂዎች እና ከሌሎች አጋሮች
በሚያገኘው ትኩረት ላይ በጣም ይመረኮዛል። በፌደራል እና ክልል
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ባለፉት አምስት ዓመታት የትራንስፎሜሽን አጀንዳውን በማስፈጸም
ወቅት ከተገኘው ልምድ እንደታየው አጋሮች ለትራንስፎርሜሽን አጀንዳው
ቁርጠኝነት ሲያሳዩ እና መዋዕለ ነዋይ ሲያፈሱ የትራንስፎርሜሽን
አጀንዳው ወደፊት መንቀሳቀስ ይችላል። ይህን ቁርጠኝነት እና መዋዕለ
ነዋይ መስጠት ሲያቅታቸው ደግሞ ይንገዳገዳል።

በቂ ሀብት ማግኘት
በዘርፉ ያሉ ተሳታፊዎች ቅድሚያ የሚሰጣቸውን ተግባራት እና ንዑስ
ተግባራትን ለማሳካት የሚያስፈልጉትን ሀብቶች ካልለዩ እና ካላስተባበሩ
የባለድርሻ አካላት ቁርጠኝነት ውጤታማ አይሆንም። ይህም ለኢትዮጵያ
ለማግኘት አስቸጋሪ የሆኑ አስፈላጊ የሰው ሀብት፤ ሙያ አና ክህሎት
መለየትን ያካትታል። በተጨማሪም ባለድርሻ አካላት ለትራንስፎርሜሽን
አጀንዳ የገቡትን ቃል እንዲፈጽሙ በቂ የገንዘብ ምንጮችን መለየትንም
ይጨምራል።
ከኢትዮጵያ መንግስት የበጀት ድጋፍ እስከ ሁለትዮሽ እና ከበርካታ
የልማት አጋሮች ከሚገኝ ከፍተኛ መዋዕለ ነዋይ ድረስ የትራንስፎርሜሽን
አጀንዳውን በርካታ ክፍሎች ለመደገፍ የተለያየ የገንዘብ ድጋፍ መንገዶች
ቢኖሩም እነዚህ የገንዘብ ምንጮች ከትራንስፎርሜሽን አጀንዳው
ተግባራት ጋር ያላቸው ቅንጅት ሁልጊዜ ግልጽ አይደለም። ከዚህ
በተጨማሪም ለትራንስፎርሜሽን አጀንዳው የሚያስፈልጉ ሀብቶች
በኢትዮጵያ ካሉ ሌሎች የግብርና ሥራዎች ጋር ከሚገኝ ሀብት ጋር
ብቻ ሳይሆን በአገሪቱ ከሚገኙ ሌሎች ዘርፎች ውስጥ በሂደት ላይ ካሉ
ፕሮጀክቶችም ጭምር ለሀብት ይወዳደራሉ። እንዲሁም በሌሎች አገራት
በድጋፍ ቅድሚያ ለማግኘት ይወዳደራሉ።

የትራንስፎርሜሽን አጀንዳው በኢትዮጵያ የግብርና ዘርፍ የሚገኘውን
ዕድል ከሌሎች አገራት ጋር ከሚያወዳድሩ የግሉ ዘርፍ አጋሮች መዋዕለ
ነዋይ ይፈልጋል። ከግሉ ዘርፍ መዋዕለ ነዋይን መሳብ እንዲሁም
ከመንግስት እና ለጋሾች የሚገኘውን ገንዘብ እንዴት መመደብ
እንደሚቻል መስማማት ተሳታፊዎች ሥራዎችን እንደ ዕቅዱ እና እንደ
አስፈላጊነቱ እንዲያከናውኑ የሚያስችል ወሳኝ ስምምነት ነው።

በግብርና ዘርፍ እና በሌሎችም የሚገኙ
አጋሮችን ማስተባባር
በሌላ ስፍራ እንደ ተጠቀሰው ከመጀመሪያው የትራንስፎርሜሽን አጀንዳ
የተወሰዱት ልምዶች እንደሚጠቁሙት ለትራንስፎርሜሽን አጀንዳው
መሳካት ሁሉም ተሳታፊ ባለድርሻ አካላት ምን እንደሚጠበቅባቸውና
የተለያዩ ሥራዎቻቸውንም እንዴት ከትራንስፎርሜሽን አጀንዳው ጋር
አንድ እንደሚያደርጉ ግልጽ መሆን አለበት። የመሪነት ሚና ባልተገለጸበት
እና መረዳት በሌለበት ሁኔታ ተግባራቱን ማሳካት ጥያቄ ውስጥ ይገባል።
የትራንስፎርሜሽን አጀንዳው ወደፊት እንዲራመድ ሙሉ የፕሮጀክቱ
ሂደት ከዕቅድ እስከ ማስፈጸም ድረስ በአግባቡ መቀናጀት አለበት።
በተለይም ተገቢ የሆኑ ትስስሮች በግብይቱ ሰንሰለት በሙሉ መኖራቸውን
ማረጋገጥ ላይ ቅንጅቱ ማተኮር አለበት። የግብርና ልማት በግብይት
ሰንሰለት ውስጥ ሚዛናዊ ያልሆነ ወይም ትስስር የሌለው ከሆነ ከባድ
ችግር ሊያስከትል ይችላል። ኢትዮጵያ በምዕተ ዓመቱ መቀየሪያ ላይ ያለ
ገበያ ትስስር የበቆሎ ምርትን ለመጨመር በሞከረች ጊዜ የዚህን ተጽዕኖ
በመጀመሪያ ደረጃ ቀምሳለች። ይህ ተጨማሪ ምርት እንዲኖር ያደረገ
ቢሆንም የወደቀ ዋጋ በማስከተል የተሻለ ግብዓት ለመግዛት ገንዘብ
የተበደሩ አርሶ አደሮች ብድራቸውን እንዳይከፍሉ አድርጓል። ከግብርና
ዘርፍ ውጪ የሚገኙ ጉዳዮች እና ለቁጥጥር እና ግምገማ ፍላጎቶች
ትኩረት ተሰጥቶ ቅንብር ውስጥ መግባት አለባቸው። ጥረቶች የረዥም
ጊዜ ማኅበራዊ እና አካባቢያዊ ዘለቄታ እንዲኖራቸው ቅላፄ ሊኖራቸው
ይገባል። ግልጽ መለኪያዎች እና የመጠየቂያ መንገዶች ላይ ስምምነት
መኖር አለበት። ይህም ሁሉም ተሳታፊዎች ለውጥን እንዲረዱ እና በሂደት
ላይ ባሉ ጉዳዮች ወይም በሚቀጥለው እርምጃ ላይ ውሳኔ አንዲወስኑ
ያስችላቸዋል።

የማስፈጸም ዐቅምን ማጎልበት
ስኬታማ የሆነ መሠረታዊ ለውጥ በኢትዮጵያ የግብርና ዘርፍ ላይ
ለማምጣት ሁሉም አጋር አካላት በተስማሙባቸው ስብስብ ተግባራት
ላይ ቁርጠኝነት ማሳየት አለባቸው። በብዙ በማደግ ላይ ባሉ አገራት
እንደሚያጋጥመው ሁሉ ኢትዮጵያም ግብርና በዘርፉ ለውጥ ለማምጣት
የሚያስችል በቂ የሆነ የትግበራ ዐቅም እጥረት አለበት። ከፌደራል እስከ
ክልል ድረስ ያሉ የሕዝብ ተቋማት ስር ነቀል የሆነ ለውጥ ለማምጣት
የሚያስችላቸው በዛ ያሉና እርስ በርስ ተያያዥ ሥራዎችን እውን
ለማድረግ ጠንከር ያለ ድጋፍ እና የዐቅም ግንባታ ያስፈልጋቸዋል።
ይህንንም አስመልክቶ በመንግስት እና በልማት አጋሮች በኩል የገንዘብ
ድጋፍ ቢደረግም በቂ ሆኖ አልተገኘም።
ከግ.ት.ኤ ኃላፊነቶች እና ዓላማዎች መካከል አንዱ የሆነው (በእርግጠኝነት
ብቸኛው ያልሆነው) ይህንን የዐቅም ግንባታ ጥረት መደገፍ ነው። ነገር
ግን ከሥራው ክብደት የተነሳ ግ.ት.ኤ ብቻውን የዐቅም ግንባታ ላይ
ያለውን ክፍተት መሙላት አይችልም። በዚህም ምክንያት ግ.ት.ኤ ዐቅም
ግንባታን አስመልክቶ አተኩሮ የሚሰራባቸው ሦስት ሁኔታዎች አሉ። 1)
ግ.ት.ኤ ተሳትፎ እንዲያደርግ በተጠየቀባቸው ንዑስ ተግባራት ላይ የአጋር
አካላትን ዐቅም በከፍተኛ ሁኔታ መገንባት። 2) ጥያቄዎች በሚቀርቡበት
ጊዜ በአጋር አካላት ለሚተገበሩ ንዑስ ተግባራት የሚሆኑ በግልጽ
የተብራሩ የዐቅም ግንባታ ጥረቶችን ማድረግ እና 3) በተቋማዊ እና የሰው
ሀብት ዐቅም ፕሮግራም በኩል መሠረታዊ የዐቅም ግንባታ ተግባራትን እና
ንዑስ ተግባራትን መደገፍ ናቸው።
ከሁሉም በላይ ግን የመንግስታዊ ተቋማት የማስፈጸም ዐቅምን ማጠናከር
ከግ.ት.ኤ በላይ መዋዕለ ንዋይ በሚያፈሱ እና የተሻለ ማስፈጸም ዐቅም
ባላቸው ሁሉም አጋር አካላት ጎን ለጎን መተግበር አለበት። ግ.ት.ኤ
የተወሰነ አካባቢ ላይ ትኩረት አድርጎ መሥራት ቢችልም አሁን ያሉትን
ተግዳሮቶችን ለማንኛውም ተቋም ለብቻው መቅረፍ ከባድ ነው
የሚሆነው። ስለዚህ የሁሉም አጋር አካላት የተጠናከረ ጥረት የማስፈጸም
ዐቅምን ከማጎልበት አኳያ ያለው ፋይዳ የላቅ ነው።

ዓመታዊ ሪፖርት
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አጋሮች
የግብርና ትራንስፎሜሽን አጀንዳው አይበገሬ አላማዎቹን ለማሳካት ከተለያዩ ድርጅቶች ጋር በአጋርነት ይሠራል።
ከእነዚህ አጋር ድርጅቶች ቀዳሚዎቹ የመንግስት ዘርፉ ድርጅቶች ሲሆኑ እነሱም በዘርፉ ለሚገኙ አጋሮች በሙሉ የትግበራ ብቃት እንዲሁም የቁጥጥር
እና የፓሊሲ ማውጣት አቅጣጫ በማቅረብ የመሪነቱን ድርሻ ይወስዳሉ። የመንግስት ዘርፉ አጋሮች በፌደራል እና በክልል ደረጃ ከሚገኙ ከፍተኛ የፓሊሲ
አውጪዎች ጀምሮ እስከ ወረዳ እና ቀበሌ ያሉ ባለስልጣናት ድረስ ይደርሳሉ። በአድማስ ረገድም ሰፊ የመንግስት ዘርፉ ድርጅቶች አሉ፣ እነዚህም
ከሚኒስቴሮች እና ከኤጀንሲዎች እስከ የግብርና የቴክኒክ እና የሞያ ስልጠና ትምህርት ቤቶች እና የአርሶ አደሮች የስልጠና ማዕከላት ድረስ ይደርሳሉ።
በመንግስት ዘርፍ በጣም ወሳኝ አጋሮች የሆኑት በቀጥታ አነስተኛ ይዞታ ካላቸው አርሶ አደሮች ጋር የሚሠሩ የልማት ወኪሎች (ኤክስቴንሽን ሠራተኞች)
ሲሆኑ አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን በማስተዋወቅ እና አርሶ አደሮች ለወቅታዊ ሁኔታቸው የሚስማማቸውን ቴክኖሎጂ እንዲመርጡ ድጋፍ ይሰጣሉ።
የልማት አጋሮች እና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች / የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች በትራንስፎሜሽን አጀንዳው ውስጥ ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ። ሐሳብ
ከማመንጨት በተጨማሪ እነዚህ ተቋማት ዓለም አቀፍ ምርጥ ተሞክሮዎችን ለመለየት ይረዳሉ እንዲሁም እነዚህን ተሞክሮዎች ለኢትዮጵያ ሁኔታ በሚሆን
መልኩ ለማዘጋጀት ከመንግስት ዘርፍ አባላት ጋር ይሰራሉ። ተቋማቱ ለተለያዩ አገራት ልምዶች ያላቸው ተደራሽነት ኢትዮጵያ ከሌሎች አገሮች እንድትማር
በማድረግ ሥራዎችን በድጋሚ ከስር መሠረት ከመተግበር እንድትቆጠብ ያደርጋል። በተጨማሪ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች / የሲቪል ማኅበረሰብ
ድርጅቶች በቁልፍ የግብርና ዘርፍ ክፍሎች ውስጥ የመንግስት ዘርፍ ድርጅቶችን የትግበራ ብቃት በማገዝ ጠቃሚ ሚና ይጫወታሉ።
ባለፉት አምስት አመታት የግል ዘርፉ አጋሮች በትራንስፎርሜሽን አጀንዳው ውስጥ የጎላ ሚና እንደሚጫወቱ ተጠብቆ ነበር። ይህ የኢትዮጵያ ግብርና ከእጅ
ወደ አፍ ከሆነ፣ አነስተኛ ግብዓት እና ዝቅተኛ ምርት ካለው የግብርና ስርዓት ተላቆ ወደ ገበያ ተኮር እና በዓለም የምግብ ስርዓት ውስጥ የተዋሀደ ለመሆን
በሚጥርበት በመጪዎቹ አመታት የግሉ ዘርፍ ተሳትፎ እጅግ ወሳኝ ይሆናል። ይህም ሥራዎች በበለጠ ብቃት እንዲፈጸሙ እና በገንዘብም ረገድ የበለጠ
ዘላቂ እንዲሆኑ ያደርጋል።
ከሁሉም በላይ የኢትዮጵያ ግብርና ትራንስፎርሜሽን አንቀሳቃሾች የአገሪቱ አነስተኛ ይዞታ ያላቸው አርሶ አደሮች ናቸው። እነዚህ አርሶ አደሮች
ያላቸው እውቀት ዕውቅና ሊሰጠው እና በሚገባ ጥቅም ላይ ሊውል ይገባል። በተመሳሳይ ጊዜም አርሶ አደሮች አዲስ ቴክኖሎጂዎችን በመገምገም እና
ከሁኔታዎች ጋር እንዲሄድ በማድረግ ላይ እንደ ትክክለኛ አጋሮች መሳተፍ አለባቸው። ይህ በመሆኑም የአርሶ አደሮችን ፍላጎቶች እና ምኞቶች ለማገልገል
የትራንስፎርሜሽን አጀንዳው አጠቃላይ ሂደት ከአርሶ አደሮች ጋር ላለው ቅርበት ቅድሚያ ይሰጣል።
251 Communications
Abay Bank PLC
ACOS Ethiopia
Adama Agricultural Machinery Industry
ADC Research and Development
Addis Ababa Chamber of Commerce and Sectorial
Associations/Agro Business Support Facility
Addis Ababa University
Africa Partners GmbH
Information Service
African Development Bank (AfDB)
African Union & New Partnership for Africa’s Development
Agri Service Ethiopia
Agricultural Cooperative Development Internationa and
Volunteers in Overseas Cooperative Assistance(ACDI/
VOCA)
Agricultural Growth Program (AGP)
Agricultural Input Supply Enterprise
Agricultural Mechanization Research Centers
Agricultural Technical and Vocational Education and Training
(ATVET)
Agriterra
Allana Potash
Alema Koudijs Feed PLC
Alliance for Green Revolution in Africa (AGRA)
Altic Laboratory
Amhara Credit & Savings Institution (ACSI)
Amhara Seed Enterprise
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Ammio Engineering
Anno Agro industry
Apposit LLC
AQUATEST
Assela Malt Factory
Association of Ethiopian Microfinance Institutions
Avallo Agro industry
Axum University
BahirDar University
Bavaria
Becho Wolliso FCU
BGI Ethiopia
Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF)
Bio-economy Africa
Boortmalt
Canadian Coop Association
CARE
Central Statistical Agency (CSA)
Centre for Development Initiative
Chinese Academy of Agricultural Mechanization Sciences
Commercial Bank of Ethiopia (CBE)
Cooperative Bank of Oromia (CBO)
Crop Nutrition Services
Crossroads Africa
Cultivating New Frontiers in Agriculture (CNFA)
Consortium of Christian Relief and Development Associations
(CCRDA)
Czech Development Agency

DAL Group
Danish International Development Agency (DANIDA)
Dashen Brewery
Dedebit Credit & Savings Institution
Debre Zeit Agricultural Research Center
Deloitte
Department of Foreign Affairs, Trade and Development Canada (DFATD)
DGRV (German Coop Federation)
Diageo
Digital Green
DuPont Pioneer
Eastern Africa Agricultural Productivity Project
eCom Technologies
Embassy of Italy
EGGA – Agricultural Input Suppliers PLC
Enclude
Enderta Farmers Cooperation Union
Enjera Exporters
Environmental and Coffee Forest Forum (ECFF)
Ernest and Young
Errer FCU
Ethio Telecom
Ethio-Italy Durum Wheat Project
Ethiopia’s Agricultural Development Agents
Ethiopia’s Smallholder Farmers
Ethiopian Animal Feed Industry Association
Ethiopian Chamber of Commerce & Trade Associations
Ethiopian Commodity Exchange (ECX)
Ethiopian Conformity Assessment Enterprise
Ethiopian Fruit and Vegetable Marketing SC (ETFRUIT)
Ethiopian Geological Survey (EGS)
Ethiopian Grain Trade Enterprise (EGTE)
Ethiopian Institute of Agricultural Research (EIAR)
Ethiopian Investment Commission (EIC)
Ethiopian Miller Associations
Ethiopian Nutrition Institute
Ethiopian Pulses, Oilseeds and Spices Processors and
Exporters Association
Ethiopian Seed Enterprise (ESE)
Ethiopian Seed Growers and Producers Association
Ethiopian Shipping and Logistics Service Enterprise
Ethiopian Soil Health Consortium Project
Ethiopian Standards Agency
EU-Cord / European Cooperative for Rural Development
Eurogerm - Ingredients & Solutions
European Union (EU)
Export Trading Group
Fana Broadcasting Corporate
Farm Radio
Farmer Cooperative Unions (FCU)
Federal Cooperative Agency (FCA)

Food and Agriculture Organization (FAO)
Gadissa Gobena Commercial Farm Products PLC
Gedeb Engineering
German Development Cooperation (GIZ)
Ghion FCU
Gibe Dedessa FCU
Global Agriculture and Food Security Programme
Global Water Initiative
Gonder Malt Factory
Guts Agro
Habesha Brewery
Haromaya University
Hawassa University
Healthcare Quality International
Heineken
Hi-Tech Trading House
Hilina Food Processing
Information Network Security Agency (INSA)
Institute for Sustainable Development (IDS)
Integrated Seed Sector Development Programme
International Center for Agricultural Research in Dry Areas
International Center for Insect Physiology and Ecology
International Crops Research Institute for the Semi-Arid
Tropics
International Development Enterprise (iDE)
International Finance Corporation
International Food Policy Research Institute (IFPRI)
International Fund for Agricultural Development (IFAD)
International Growth Center
International Institute of Tropical Agriculture
International Livestock Research Institute (ILRI)
International በቆሎ & Wheat Improvement Center (CMMIYT)
International Potato Center
International Water Management Institute
Irish Aid
Israel Agency for International Development
Israel Chemicals Investor
Italian Development Cooperation
Kaleb Engineering
Kaleb Services Farmers’ House
Kaliti Food & Dire Dawa Food Complex
Kifiya
Korean Rural Community Corporation
Kotabe Metal Works
Lome Adama FCU
በቆሎ Agro-Processors
Makobu Enterprises
Malteurop
Mama Fresh Injera Processing Company
Maskal ጤፍf
Mawel International FZCO
MBI PLC, Rhizobium Production Company
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Mekelle University
Melike Silte FCU
Menagesha Biotech PLC
Merkeb FCU
Metals & Engineering Corporation
Metl Group
Ministry of Agriculture and Natural Resources (MoANR)
Animal Resources Development Sector
Disaster Risk Management & Food Security
Extension Directorate
Input Marketing Directorate
Natural Resource Management Directorate
PH Regulatory Directorate
Planning and Programming Directorate
Small Scale Irrigation Directorate
Ministry of Finance and Economic Development
Ministry of Foreign Affairs
Ministry of Industry
Ministry of Trade
Ministry of Water Irrigation and Energy
Mofer PLC
MyMedia Engineering
N2 Africa (ILRI)
National Artificial Insemination Centre
National Bank of Ethiopia
National Meteorology Agency (NMA)
National Soil Testing Center
Nyala Insurance
OCP Foundation
Olam
Omo Microfinance Institution
One Acre Fund
Open Forum on Agricultural Biotechnology in Africa
Organization for Rehabilitation and Development in Amhara
(ORDA)
Oromia Credit & Saving Share Company (OCSSC)
Oromia Seed Enterprise
Oxfam America
Pioneer Hi-bred Seed PLC
Radar Technologies International (RTI)
RED&FS Secretariat
Regional Agricultural Research Institutes
Regional Bureaus of Agriculture
Regional Bureaus of Finance and Economic Development
Regional Bureaus of Trade
Regional Cooperative Promotion Agencies
Regional Irrigation Development Authority/Irrigation Process
Regional Seed Enterprises
Relief Society of Tigray
Ries Engineering
Rochdale
Royal Netherland Embassy (RNE)
RuSACCO Union
Sasakawa Global 2000
SCOPE Insight
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Self-Help Africa
Business Networks
Sintec Engineering
SNV (Netherlands Development Organization)
SpatialDev
Synergos Institute
Techno Mobile
TechnoServe
Techtra Engineering
Tsehay FCU
Tiger Brands
Tony Blair Foundation (AGI)
Toward Sustainable Clusters in Agribusiness through Learning
in Entrepreneurship (2Scale)
Tufts University
U.S. Agency for International Development – Capacity to
Improve Agriculture & Food Security (USAIDCIAFS)
U.S. Agency for International Development (USAID)
UK Cooperative College
United Nations Development Programme (UNDP)
UN Women
Veterinary Drugs and Feed Administration and Control
Authority
Vision Microfinance
Wageningen University
Wolliso TVET
Wonta Rural Development Association (WORDA)
World Bank
World Food Programme (WFP)
World Vision
WU-Cascape
Yara

ማጣቀሻ
1. “GDP in Current USD 1995-2015”. (2016) World Bank Country Data Ethiopia. Retrieved from http://data.worldbank.org/
indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=ET
2. “Percentage of Population Living in Poverty 1995-2015”. (2016) World Bank Country Data. http://data.worldbank.org/indicator/
SI.POV.NAHC?locations=ET
3. Calculation based on “Arable Land as Percentage of Land Area 2013” and “Agricultural Land as Percentage of Land Area 2013”.
(2016) World Bank Country Data. Retrieved from http://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.ARBL.ZS?locations=ET and
http://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.AGRI.ZS?locations=ET
4. Calculation based on “Export Commodities by Country - Ethiopia” (2011) Food and Agriculture Organization. Retrieved from
http://faostat.fao.org/desktopdefault.aspx?pageid=342&lang=en&country=238
5. Mengistu, A. 2003. “Ethiopia Country Profile” Food and Agriculture Organization (FAO) Retrieved from http://www.fao.org/ag/
agp/agpc/doc/counprof/ethiopia/ethiopia.htm
6. “Policies and Strategies”. (2016) Ministry of Agriculture and Natural Resources (MoANR) Website. Retrieved from http://www.
moa.gov.et/policies-and-strategies
7. Agricultural Sample Survey Time Series Data for National & Regional Level from 1995/96 to 2014/15: Report on Area and
Production of Crops. Pp. 29. (2015, March) Central Statistical Agency of Ethiopia
8. “Export Commodities by Country - Ethiopia” (2011) Food and Agriculture Organization (FAO). Retrieved from http://faostat.fao.
org/desktopdefault.aspx?pageid=342&lang=en&country=238
9. “Export Information” (2015). Ethiopian Revenue and Customs Authority (ERCA) Retrieved from http://www.erca.gov.et/index.
php/import-export-information?view=importexport
10. Agricultural Sample Survey: Report on Livestock and Livestock Characteristics 2014-15. (2015) Central Statistical Agency of
Ethiopia
11. “Sustainable Land Management Project Analysis”. (2013) Report. World Bank.
12. “Forest Area in Square Kilometers 1995-2015”. (2016) World Bank Country Data. Retrieved from http://data.worldbank.org/
indicator/AG.LND.FRST.K2?locations=ET
13. “Ethiopian National Budget”. (2009) Ministry of Finance and Economic Development, Addis Ababa, Ethiopia.
14. Calculation based on “Crop Production Index 2004-2014” and “Cereal Yield in Kilograms per Hectare 20042014”. (2016) World Bank Country Data. Retrieved from http://data.worldbank.org/indicator/AG.PRD.CROP.
XD?end=2013&locations=ET&start=2004 and http://data.worldbank.org/indicator/AG.YLD.CREL.KG?locations=ET
15. Studwell, J. (2013). How Asia works: Success and Failure in the World’s Most Dynamic Region. Grove Press.
16. “Development of Household Irrigation in Ethiopia”. (2011) Study conducted by McKinsey and commissioned by the Bill & Melinda Gates Foundation. Addis Ababa, Ethiopia.

17. Agricultural Sample Survey: Report on Area and Production of Major Crops 2014-15. Vol. I. Pp. 18. (2015) Central Statistical
Agency, Ababa, Ethiopia.
18. “Early Generation Seed” Study Final Report. (2016) Ethiopian Agricultural Transformation Agency, Addis Ababa, Ethiopia
19. Growth and Transformation Plan II 2015-16 – 2019/20. (2016) National Planning Commission, Addis Ababa, Ethiopia.
20. Growth and Transformation Plan II 2015-16 – 2019/20. (2016) National Planning Commission, Addis Ababa, Ethiopia.
21. Agricultural Sample Survey: Report on Livestock and Livestock Characteristics 2013-14. (2014) Central Statistical Agency, Addis
Ababa, Ethiopia.
22. Agricultural Science and Technology Indicators Database. (2014) International Food Policy Research Institute. Washington D.C.,
USA Retrieved from http://www.asti.cgiar.org/data
ዓመታዊ ሪፖርት

127

23. 2011-2015 Strategic Plan. (2011) African Forum for Agricultural Services.
24. Houmy, K. et al. (2008). Agricultural Mechanization in Sub-Saharan Africa: Guidelines for Preparing a Strategy
Food and Agriculture Organization, Rome, Italy.
25. Alexandratos, N. and J. Bruinsma. (2012) World Agriculture towards 2030/2050: The 2012 Revision. ESA Working paper No. 1203. Food and Agriculture Organization, Rome, Italy.
26. Main Report: Water Sector Development Program. (2002) Vol. II Ministry of Water Resources. Addis Ababa, Ethiopia.
27. Growth and Transformation Plan Annual Report for F.Y. 2014-15. (2015) Ministry of Finance and Economic Development, Addis
Ababa, Ethiopia.
28. Calculated from Growth and Transformation Plan II 2015-16 – 2019/20. (2015) National Planning Commission, Addis Ababa,
Ethiopia.
29. Rural Land Administration and Use Directorate Annual Report. (2015) Pp. 31. Ministry of Agriculture and Natural Resources,
Addis Ababa, Ethiopia.
30. Shiferaw B.., Okello J., & Reddy, R. V. (2009). Environment, Development and Sustainability Adoption and Adaptation of Natural
Resource Management Innovations in Smallholder Agriculture: Reﬂections on Key Lessons and Best Practices. Vol.11 Iss. 3 Pp.
601-619. Addis Ababa, Ethiopia.
31. Sumner, M.E. & A.D. Noble. (2003). Soil Acidification: the World Story. Zdenko Rengel (ed.), Handbook of Soil Acidity. (Pp. 1-28)
Marcel Dekker, Inc. New York, NY., USA.
32. Taffesse, A.S. et al. (2011). Crop Production in Ethiopia: Regional Patterns and Trends. Working Paper No. 016. Ethiopia Strategy
Support Program II. Addis Ababa, Ethiopia.
33. “Ethiopia GHG Profile: Emissions Summary”. (1995) United Nations Climate Change Secretariat. Addis Ababa, Ethiopia.
34. O’Sullivan, M. et al. (2014) Levelling the Field: Improving Opportunities for Women Farmers in Africa. Working Paper. Vol. I.
World Bank
35. Calculated from Growth and Transformation Plan II 2015-16 – 2019/20. (2015) National Planning Commission, Addis Ababa,
Ethiopia.
36. Summary and Statistical Report of the 2007: Population and Housing Census Results. (2008) Population Census Commission.
United Nations Population Fund. Addis Ababa, Ethiopia
37.

Statistical Report on the 2016 Urban Employment and Unemployment Survey. (2016) Statistical Bulletin 581. Central
Statistical Agency of Ethiopia. Addis Ababa, Ethiopia

38. Integrated Agro-Industrial Parks Overview. (2013) “Agribusiness Sector Context”. Pp. 4. United Nations Industrial
Development Organization (UNIDO). Retrieved from https://isid.unido.org/files/Ethiopia/Integrated-Agro-Industrial-ParksOverview.pdf
39. “Mobile-Cellular Telephone Subscriptions” and “Percentage of Individuals Using the Internet”. (2000-2015) World
Telecommunication/ICT Indicators Database. International Telecommunication Union. Retrieved from http://www.itu.int/en/
ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx

128 ማጣቀሻ

ምህፃረ ቃላት
AAU
Addis Ababa University
ACDI-VOCA Agricultural Cooperative Development
International and Volunteers in Overseas
Cooperative Assistance
ACC
Agricultural Commercialization Cluster
ACSI
Amhara Credit & Savings Institution
ADLI
Agricultural Development-Led Industrialization
ADPLAC
Agricultural Development Partners Linkage
Advisory Council
AGP
Agriculture Growth Program
AMF
Asela Malt Factory
ATA
Agricultural Transformation Agency
ATVET
Agricultural Technical & Vocational Education &
Training
AU
African Union
AWS
Automatic Weather Stations
BoANR
Bureau of Agriculture and Natural Resources
BMGF
Bill & Melinda Gates Foundation
CAADP
Comprehensive Africa Agriculture Development
Program
CBE
Commercial Bank of Ethiopia
CBM
Commission Based Marketing
CBSP
Cooperative-Based Seed Production
CCB
Cooperative Capacity Building
CNFA
Cultivating New Frontiers in Agriculture
CRGE
Climate-Resilient Green Economy
CSA
Climate Smart Agriculture
DA
Development Agents
DANIDA
Danish International Development Agency
DSM
Direct Seed Marketing
ECX
Ethiopian Commodity Exchange
EIAR
Ethiopian Institute of Agricultural Research
EIC
Ethiopian Investment Commission
EGTE
Ethiopian Grain Trade Enterprise
ESE
Ethiopian Seed Enterprise
ETFRUIT
Ethiopian Fruit & Vegetable Marketing SC
EthioSIS
Ethiopian Soil Information Systems
EU
European Union
FAO
Food & Agriculture Organization
FCA
Federal Cooperative Agency
FCU
Farmers’ Cooperative Union
FTC
Farmers Training Center
GDP
Gross Domestic Product
GENS
Groundwater Exploration and Navigation System
GHG
Greenhouse Gases
GoE
Government of Ethiopia
GPS
Global Positioning System
GTP
Growth and Transformation Plan
GIZ
German Development Cooperation
Ha
Hectares
HHI
Household Irrigation
IAIP
Integrated Agro-Industrial Parks
ICT
Information and Communication Technology
iDE
International Development Enterprises
IFPRI
International Food Policy Research Institute
ILRI
International Livestock Research Institute
ISFM
Integrated Soil Fertility Management
IVR / SMS Interactive Voice Response / Short Message
System
IVS
Input Voucher System
ITV
Innovation, Tesing and Validation
M&E
Monitoring and Evaluation
MFI
Microfinance Institution
MIS
Management Information System
MLE
Monitoring, Learning and Evaluation
MoANR
Ministry of Agriculture and Natural Resources
MoFED
Ministry of Finance and Economic Development
MoI
Ministry of Industry
MoLF
Ministry of Livestock and Fisheries

MoT
NMA
NGO
OCSSCO
PASDEP
P4P
PC
PME
Qtls
RARI
RCPA
RFS
RTI
RuSACCO
TIRR
ToT
TIMA
SDPRP
SGW
SNNP
UNDP
USAID
USD
VCA
WFP

Ministry of Trade
National Meteorology Agency
Non-Governmental Organization
Oromia Credit and Savings Share Company
Plan for Accelerated and Sustained Development
to End Poverty
Purchase for Progress
Primary Cooperative
Planning, Monitoring & Evaluation
Quintals
Regional Agricultural Research Institute
Regional Cooperative Promotion Agency
Rural Financial Services
Radar Technologies International
Rural Savings & Credit Cooperatives
Tef, Improved seed, Reduced rate, Row planting
Training of Trainers
Tef International Market Access
Sustainable Development and Poverty Reduction
Program
Shallow Ground Water
Southern Nations, Nationalities and Peoples
United Nations Development Program
United States Agency for International
Development
United States Dollar
Value Chain Alliances
World Food Program
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t: +251 115 570 678/79
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