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(ከአጠቃላይ የአገር ውስጥ ምርት ከሁለት አምስተኛ ጥቂት ዝቅ
የሚል እና ከአጠቃላይ የሥራ ቅጥር ከሦስት አራተኛ በላይ ይሸፍናል)
አገሪቷ በ2017 መካከለኛ ገቢ ካላቸው አገሮች ዝርዝር ውስጥ
ስትገባ፤ አምራች እና ኢንዱስትሪ ተኮር ለመሆን በያዘችው ዓላማ
ውስጥ ግንባር ቀደም ድርሻ ይይዛል።

”

የጠቅላይ ሚኒስትሩ መልዕክት
ግብርና በበርካታ ምክንያቶች ወሳኝ ነው፤ ዘርፉ የሚፈጥራቸው ጠቃሚ ዕድሎች ኢኮኖሚያችንን እና ኢንዱስትሪያችንን
ከማሳደግ በተጨማሪ፤ በማደግ ላይ ላለው የሕዝብ ቁጥር የሥራ ዕድል ለመፍጠር እና በተለዋዋጭ የአየር ሁኔታ ውስጥ
የአገሪቷን የምግብ ዋስትና በተጨባጭ ለማረጋገጥ ይጠቅማል። ግብርና ለኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ከሚያበረክተው አስተዋጽዖ
አንጻር (ከአጠቃላይ የአገር ውስጥ ምርት ከሁለት አምስተኛ ጥቂት ዝቅ የሚል እና ከአጠቃላይ የሥራ ቅጥር ከሦስት አራተኛ
በላይ ይሸፍናል) አገሪቷ በ2017 መካከለኛ ገቢ ካላቸው አገሮች ዝርዝር ውስጥ ስትገባ፤ አምራች እና ኢንዱስትሪ ተኮር
ለመሆን በያዘችው ዓላማ ውስጥ ግንባር ቀደም ድርሻ ይይዛል። ይሄ የሚሆነው የግብርናው ዘርፍ እንዲሁ ከማደግ አልፎ
ትራንስፎርም ሲያደርግ ነው።
የሁለተኛው ዕድገትና ትንራንስፎርሜሽን ዕቅድ (ሁለተኛው ዕ.ት.ዕ.) አጋማሽ ላይ ስንቃረብ፤ ከእነዚህ የትራንስፎርሜሽን
ገጽታዎች የተወሰኑት በግብርና ትራንስፎርሜሽን አጀንዳ ድጋፍ እውን ሲሆኑ ማየት በከፍተኛ ደረጃ አበረታች ነው። እንደዚህ
ዓይነት ሥራዎች ለግብርናው ዘርፍ እንዲስማሙ ሆነው የተዘጋጁ በርካታ አዳዲስና ጠቃሚ ስትራቴጂዎችና ፖሊሲዎችን
የሚያካትቱ ሲሆን፤ ከእነዚህም ውስጥ ገበያ ተኮር ኤክስቴንሽን ስትራቴጂ (አርሶ አደሮች ገበያ ተኮር ለሆነ ምክር እና ድጋፍ
ተደራሽ መሆናቸውን የሚያረጋግጥ) እንዲሁም የእንስሳት ማራባት ስትራቴጂዎች (ትኩረት ለተሰጣቸው ዝርያዎች የዘረ መል
ስብስብ (Genetic Stock) ጠቃሚ እመርታ የሚያመጡ) የሚጠቀሱ ናቸው።
ባለፈው ዓመት የተያዙ ዕቅዶች ዓላማቸው መስኖ፣ ሜካናይዜሽን እና ሆርቲካልቸርን ማስፋፋት ሲሆን በመጪዎቹ ዓመታት
ደግሞ የግሉ ዘርፍ ተሳትፎ መፋጠን ይኖርበታል። ትልቅ ጠቀሜታ ያለውን የእንስሳት ንዑስ-ዘርፍን በሁለተኛው ዕ.ት.ዕ.
በፍጥነት ለማሳደግ የሚያግዙ እመርታዎችም ተካሂደዋል። ከዚህም በተጨማሪ፤ (አገሪቷ ለወጪ ንግድ ከምታቀርባቸው
አምስት ቀዳሚ ምርቶች አራቱን የሚሸፍነው) የግብርና ምርቶች ኤክስፖርት በቀጣዮቹ ዓመታት የምርቶቻችንን ጥራት
ስንጨምር እና የግብርና ምርት ማቀነባበር አቅማችንን ስንገነባ እንደሚያድግ ይጠበቃል።
እስከ አሁን የተገኙ ውጤቶች እንዳሉ ሆነው ለወደ ፊት የሚጠብቀን ብዙ ሥራ አለ። የትራንስፎርሜሽን አጀንዳው ቅድሚያ
የሚሰጣቸውን ሥራዎች እንድንለይ እና ትግበራቸው ላይ ስልታዊ ድጋፍ እንድናድርግ አቅጣጫ ይሰጠናል። በተለይ ደግሞ፤
ሥራዎቹን የሚተገብሩ በርካታ አጋሮቻችን የማስፈጸም ዐቅም መሻሻል ይኖርበታል፤ ሁሉም ተዋናዮች ዘርፉን ትራንስፎርም
ለማድረግ ለገቡት ቁርጠኝነት ተጠያቂ መሆንም ይኖርባቸዋል።
በዘርፉ ያሉት ሁሉም አካላት፤ የመንግሥት፣ የግል፣ የሲቪል ማኅበራት እና ሌሎችም፤ በትራንስፎርሜሽን አጀንዳው ቅድሚያ
ለተሰጣቸው ተግባራት ያሳዩት ቁርጠኝነት የሚያበረታታ ነው። የተነቃቃ፣ ዘመናዊ እና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ያለው የእርሻ
እና የእንስሳት የእሴት ሠንሠለት የመዘርጋት ዓላማችንን ለማሳካት፤ እንደዚህ ዓይነት ቁርጠኝነት ለወደፊትም እየተጠናከረ
መሄድ ይኖርበታል።

ኃይለማሪያም ደሳለኝ
የኢ.ፌ.ዴ.ሪ. ጠቅላይ ሚኒስትር
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“

በአጠቃላይ እስካሁን የተገኘው ዕድገት የሚያበረታታን ሲሆን
የሁለተኛው ዕ.ት.ዕ. ቀሪ ዓመታት ከዚህም የበለጠ ፍሬያማ
ውጤቶች እንደሚያስገኝ ተስፋ እናደርጋለን።

”

መግቢያ

ግብርና፣ እርሻና የእስንስሳት እርባታ፤ ለበርካታ ዐሥርት ዓመታት ኢትዮጵያ ለምታልመው ዕድገት ማዕከል ሆኖ ቆይቷል።
ከ1980ዎቹ ጀምሮ ባሉት ተከታታይ የመንግሥት ዕቅዶች እና ስትራቴጂዎች እንደሚታየው ይህ ዓላማ በተለይም በግብርና
መር ስትራቴጂ (ADLI) በግልፅ ተቀምጧል። በ1987 ይፋ የሆነው ይህ ስትራቴጂ በግብርናው ዘርፍ ለሚወጡ ሌሎች ዕቅዶች
የጀርባ አጥንት ሆኖ ቀጥሏል። በ2002 ሦስት ተከታታይ የአምስት ዓመት የዕድገት እና ትራንስፎርሜሽን ዕቅዶች (ዕ.ት.ዕ.)
ሲወጡ፤ የሰብል እና የእንስሳት ምርትና ምርታማነትን መጨመር እንዲሁም የአገር ውስጥ እና የውጭ ገበያን ዘመናዊ
ማድረግ በእነዚህ ጥረቶች ውስጥ ቅድሚያ የተሰጣቸው ተግባራት ።ናቸው።
አብዛኛው የግብርና ምርት የሚገኘው ኑሯቸው ከእጅ ወደ አፍ ከሆኑ አርሶ አደሮች እና አርብቶ አደሮች ቢሆንም የግብርናው
ዘርፍ ለአገሪቱ የኢኮኖሚ ዕድገት ትልቅ አስተዋጽኦ አበርክቷል። ባለፉት ዐሥር ዓመታት ኢትዮጵያ በአማካይ 14 በመቶ
የሚሆነውን ብሔራዊ በጀቷን ለግብርና የምትመድብ ሲሆን በየዓመቱ በአማካይ ሰባት በመቶ የግብርና ዕድገት አግኝታለች።
እነዚህ ከፍተኛ ቁጥሮች ኢትዮጵያ የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ፤ ድህነትን ለማጥፋት እና ብልጽግናን ለመጨመር
ለምታደርገው ጉዞ መንገድ የሚጠርጉ ቢሆንም ገና ብዙ ሥራ ይቀራል። ኢትዮጵያ የምግብ ዋስትናን የበለጠ እያረጋገጠች
ስትሄድና በአብዛኛው ግብርናን መሠረት ባደረገና እሴት በተጨመረበት የውጭ ንግድ፤ የዓለም ገበያ ላይ አሻራዋን ስታሳርፍ፤
በመጪዎቹ ዓመታት ግብርና ቁልፍ ሚና መጫወቱን ይቀጥላል። ይህ ደግሞ ዘርፉን ከልማዳዊ የእጅ ወደ አፍ አመራረት ወደ
ገበያ ተኮርነት መቀየር እና የበለጠ ኮመርሻላይዝ ማድረግን ይጠይቃል። ይህ በዘርፉ ውስጥ ያሉትን መዋቅራዊ ማነቆዎች
መፍታት እና ለወሳኝ ሥራዎች ቅድሚያ መስጠት አስፈላጊ ከመሆኑ ጋር ተደምሮ፤ የኢትዮጵያን የግብርና ዘርፍ ትራንስፎርም
ለማድረግ አቅጣጫ የሚሰጠው የትራንስፎርሜሽን አጀንዳ እንዲፈጠር ምክንያት ሆኗል።
ባለፈው ዓመት የተገኙት በርካታ ስኬቶች በትራንስፎርሜሽን አጀንዳው ምክንያት ቢሆንም በትግበራ ሂደቱ ውስጥ ለወደፊት
የሚያጋጥሙን ሎሎች ፈተናዎችም አሉብን። ተለዋዋጭ የአየር ሁኔታ፤ የበጀት ውስንነት፤ ለአዳዲስ አሠራሮች ፈጣን አቀባበል
አለመኖሩ እና መንግሥት ለአዲስ ክስተቶች ምላሽ መስጠት መፈለጉ ተደማምረው በዚህ ዓመት በተገኘው ዕድገት ላይ
ተጽዕኖ ነበራቸው። እንደዚያም ሆኖ፤ በሰብል ዘርፍ፤ የአርሶ አደሮች ምርት በገበያ ተፈላጊነት ያላቸውን ሰብሎች እንዲያካትት
ለማድረግ፤ ምርታማነትን የሚጨምሩ ግብዓቶችን ተገቢ አጠቃቀም ለማስፋፋት፤ የገበያ ትሥሥርን ለማጠናከር እና በውጪ
ንግድ የበለጠ ተጠቃሚ ለመሆን ሥራዎች እየተሠሩ ይገኛል። ቁልፍ የእንስሳት ሥራዎች መኖን ማሻሻል፤ የጤና አገልግሎት
እና ወተትና የእንስሳት ተዋጽዖ ማዘጋጀት ላይ እያተኮሩ ይገኛል። በ24 የግብርና ኮሜርሻላይዜሽን ክላስተሮች እየተሠራ
የሚገኘው ሥራም ከወዲሁ አመርቂ ውጤት እያሳየ ነው።
በአጠቃላይ እስካሁን የተገኘው ዕድገት የሚያበረታታን ሲሆን የሁለተኛው ዕ.ት.ዕ. ቀሪ ዓመታት ከዚህም የበለጠ ፍሬያማ
ውጤቶች እንደሚያስገኙ ተስፋ እናደርጋለን። የልማት አጋሮቻችን የሚያደርጉልን የገንዘብ ድጋፍ እና ወሳኝ አማካሪነት እንደ
ሁልጊዜው ሁሉ አሁንም እጅግ ጠቃሚ ነው። በመጨረሻም፤ የኢትዮጵያ የግብርና ሥርዓት ጽኑ መሠረት በሆኑት በሚሊዮን
የሚቆጠሩ አርሶ አደሮች ጽናት እንተማመናለን፤ ዘርፉን ትራንስፎርም ለማድረግ የምናደርገው ጥረት ስኬታማ ውጤት
እንዲኖረው የሚወስኑት እነሱ ናቸውና።

ዶ/ር እያሱ አብርሃ፤
የእርሻና ተፈጥሮ ሀብት ሚኒስትር

ፕ/ር ፈቃዱ በየነ፤
የእንስሳትና ዓሣ ሀብት ሚኒስትር

ካሊድ ቦምባ፤
ዋና ሥራ አስፈጻሚ፤
ግ.ት.ኤ
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የግብርናውን ዘርፍ የተፋጠነና አካታች ዕድገት በማስተባበር፤
ኢትዮጵያ በ2017 መካከለኛ ገቢ ካላቸው አገሮች ጎን
ለመሰለፍ ያስቀመጠችውን ዕቅድ ለማሳካት ዘርፉ ግንባር
ቀደም አስተዋጽዖ ሊያበረክት እንደሚችል ይታመናል።

የግብርና ፋይዳ
72.7 በመቶ የሥራ ቅጥር እና ከጠቅላላው አገራዊ ምርት ውስጥ 36.7 በመቶ የሚሸፍነው
ግብርና አሁንም የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ በበላይነት ይመራል። ኢትዮጵያ ዘመናዊ እና
ብዝሃነት ወዳለው ገበያ እየቀረበች ስትመጣ፤ ግብርና የሥራ ዕድል የመፍጠር ችሎታው
እና ለአጠቃላይ አገራዊ ምርት ያለው ድርሻ ቀስ በቀስ መቀነስ ጀምሯል፤ የአገልግሎት እና
የኢንዱስትሪ ዘርፎች ግን አድገዋል። ሆኖም፤ ባለፉት ዐሥር ዓመታት ውስጥ ኢኮኖሚው
ያለማቋረጥ በሁለት አሃዝ እንዲያድግ ካስቻሉ ዋና ምክንያቶች አንዱ ግብርና ሆኖ
ቀጥሏል። በተጨማሪም፤ በሰብል እና እንስሳት ምርት እና ምርታማነት የተገኘው ቋሚ
ዕድገት የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ እና አገሪቷ ውስጥ የሚገኙትን ወደ 12 ሚሊዮን
የሚጠጉ አርሶ አደሮችን ገቢ ከፍ ለማድረግ ይጠቅማል። በዚህ መሠረት፤ የግብርናው
ዘርፍ ከ1992 እስከ 2007 ዓ.ም. በድህነት ውስጥ የሚኖሩ ዜጎችን ቁጥር ከ44 በመቶ ወደ
23.4 በመቶ በግማሽ በመቀነስ ረገድ ትልቅ ሚና ተጫውቷል።
በኢትዮጵያ የሰብል እና እንስሳት የእሴት ሠንሠለት በሁሉም ደረጃዎች ላይ፤ ከ79
ሚሊዮን በላይ ሰዎች በግብርና ይተዳደራሉ። በቆሎ፣ ስንዴና ጤፍን ጨምሮ ዋና
ዋና የብርዕ እና የአገዳ ሰብሎች በሰፊው ይመረታሉ፣ ለንግድ ይቀርባሉ፣ ይቀነባበራሉ
እንዲሁም ለምግብነት ይውላሉ። ጥራጥሬ፣ የቅባት እህሎች እና የሆርቲካልቸር ሰብል
ዝርያዎች ለኢትዮጵያውያን ምግብ የንጥረ ነገር አቅርቦት እና ስብጥር ይፈጥራሉ።
በአገሪቱ በሁሉም ቦታዎች የሚገኙት በግ፣ ፍየል፣ ዶሮ እና ከብቶች ሥጋ፣ የወተት
ተዋጽዖ እና እንቁላል ለቤት ውስጥ ፍጆታ እና ለገበያ ያቀርባሉ። በሜካናይዜሽን
የመጀመሪያ ደረጃዎች ላይ በምትገኝ አገር ውስጥ፤ በሬ፣ ፈረስ፣ አህያ፣ በቅሎ እና
ግመል እጅግ ጠቃሚ የእርሻ ጉልበት እና የጭንት አገልግሎት ይሰጣሉ። የወጪ ንግድን
በተመለከተ፤ ከወርቅ በስተቀር ኢትዮጵያ ወደ ውጪ የምትልካቸው አምስቱ ቀዳሚ
ምርቶች፤ ማለትም ቡና፣ ሰሊጥ፣ አትክልትና ፍራፍሬ እንዲሁም ሌጦ፤ ሁሉም የግብርና
ውጤቶች ናቸው። ስለዚህም በአገር ውስጥ እና በዓለም አቀፍ ደረጃ ግብርና የኢትዮጵያ
ዕድገት ዐቢይ ምሰሶ ሆኗል።
ባለፉት ዐሥር ዓመታት ውስጥ ከፍተኛ ዕድገት የተመዘገበ ቢሆንም ወደ ፊት ገና ብዙ
ሥራ ይጠበቃል። የእርሻ መሣሪያዎችን እና አሠራሮችን ዘመናዊ በማድረግ፤ አርሶ
አደሮችን ከእጅ ወደ አፍ ከሆነ ምርት ገበያ ተኮር ወደሆነ ምርት ማሸጋገር የዘርፉ ቀዳሚ
ዓላማ ነው። የረጅም ጊዜ ስኬትን ለማረጋገጥ ሲባል፤ ይሄ ሽግግር የአየር ንብረት ለውጥን
መቋቋም እና የአካባቢ ዘላቂነትን ማረጋገጥን ጎን ለጎን ማመቻቸት አለበት። በተጨማሪም
ልማቱ ሰፊ እና አካታች እንዲሆን በእሴት ሠንሠለቱ ውስጥ የሴቶች እና ወጣቶች
መካተት አስፈላጊ ነው። የግብርናውን ዘርፍ የተፋጠነና አካታች ዕድገት በማስተባበር፤
ኢትዮጵያ በ2017 መካከለኛ ገቢ ካላቸው አገሮች ጎን ለመሰለፍ ያስቀመጠችውን ዕቅድ
ለማሳካት ዘርፉ ግንባር ቀደም አስተዋጽዖ ሊያበረክት እንደሚችል ይታመናል።

”

ግብርና በኢትዮጵያ

79
ሚሊዮን ዜጎች በግብርና
ይተዳደራሉ

12
ሚሊዮን አርሶ አደሮች

72.7በመቶ
ግብርና የሚፈጥረው
የሥራ ዕድል

36.7በመቶ
ግብርና የሚሸፍነው
አጠቃላይ የአገር
ውስጥ ምርት

12

የትራንስፎርሜሽን አጀንዳ ቅኝት
የግብርና ትራንስፎርሜሽን አጀንዳ የተጀመረው በ2005 በአንደኛው የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ (ዕ.ት.ዕ.) ሲሆን
ዓላማውም በግብርናው ዘርፍ ወሳኝ የሆኑ መሠረታዊ ማነቆዎችን መፍታት ነው። ዘርፉን ለማሳደግ በርካታ ሥራዎች
መኖራቸው ቢታወቅም፤ እጅግ ወሳኝ ማነቆዎችን ለመፍታት እና የትራንስፎርሜሽን ለውጡን ለማቀጣጠል ለሚረዱ
የተመረጡ ሥራዎች ቅድሚያ ለመስጠት፤ ለመተግበር እና የትግበራ ሂደቱን ለመከታተል የተለየ አሠራር አስፈላጊ መሆኑን
ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማሪያም ዳሳለኝ አምነውበታል።
በአንደኛው ዕ.ት.ዕ. ትራንስፎርሜሽን አጀንዳ ለመጀመሪያ ጊዜ ሲተገበር፤ 84 ቅድሚያ የተሰጣቸው ሥራዎች (ተግባራት)
የነበሩት ሲሆን ለወሳኝ የግብርና ሥርዓቶች (አፈር፣ ዘር፣ ገበያ)፤ የሰብል የእሴት ሠንሠለት (ስንዴ፣ በቆሎ፣ ጤፍ፣ ጥራጥሬና
የቅባት እህሎች) እና ዘርፈ ብዙ ጉዳዮች (ሥርዓተ ጾታ፤ የአየር ንብረት ሁኔታ እንዲሁም ክትትል እና ግምገማ) ልዩ ትኩረት
ይሰጥ ነበር። በሁለተኛው ዕ.ት.ዕ. ለእንስሳት ዘርፍ ከፍ ያለ ድጋፍ ለመስጠትና ገበያ፣ የግብርና ቢዝነስ እና የግሉ ዘርፍ ላይ
የበለጠ ለማተኮር የትራንስፎርሜሽን አጀንዳው ወሰንና ትኩረት ሰፋ ብሏል። በተጨማሪም፤ ተለይተው በተቀመጡ ሥነምኅዳሮች ውስጥ ከፍተኛ እሴት ባላቸው የተወሰኑ ምርቶች ላይ ትኩረት አድርገው የሚሠሩ በትራንስፎርሜሽን አጀንዳው
ቅድሚያ የተሰጣቸውን ሥራዎች ለማጣመር የግብርና ኮመርሻላይዜሽን ክላስተር (ኤ.ሲ.ሲ.) ጽንሰ ሐሳብ ተፈጥሯል።
በጥቅሉ በሁለተኛው ዕ.ት.ዕ. የትራንስፎሜሽን አጀንዳ አራት አምዶችን እና 30 ፕሮግራሞችን፤ እንዲሁም በውስጣቸው
ተለይተው የተቀመጡ 55 ተግባራትን ያካትታል። በእያንዳንዱ ፕሮግራም ውስጥ ቁልፍ የሚባሉ መሠረታዊ ማነቆዎችን
እና እያንዳንዳቸውን ለመፍታት የሚያስችሉ አስፈላጊ ተግባራትን ለይቶ በማውጣት ሂደቱ ሁሉም ባለድርሻ አካላት በዋና
አማካሪነት ተሳትፈዋል። ከ30 ፕሮግራሞች ውስጥ 25 ለሚሆኑት ባለድርሻ አካላት ከሁለት እስከ ሦስት ዐብይ ተግባራት እና
ከሦስት እሰከ አምስት ንዑስ ተግባራት አዘጋጅተዋል። የእያንዳንዱ ተግባር ባለቤት ሚኒስትር ዲኤታ ወይም የኤጄንሲ ኃላፊ
ነው፤ ቁጥራቸው 188 ለሆኑት ንዑስ ተግባራት ደግሞ ባለቤትነታቸው የአፈጻጸም ሥራ አቀናጅ ነው። ከ30 ፕሮግራሞች
ውስጥ (የአየር ንብረት ለውጥን መቀነስና መቋቋም፤ ሥርዓተ ጾታ፤ ሥነ-ምግብ፤ የተለየ የማኅበረሰብ የኑሮ ማሻሻያ ድጋፍ እና
ብዝሃ-ሕይወት) የራሳቸው ተግባራት ወይም ንዑስ ተግባራት ሳይኖራቸው በትራንስፎርሜሽን አጀንዳው ውስጥ ዘርፈ ብዙ
ሆነው ተካተዋል።
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የትራንስፎርሜሽን አጀንዳ በ2009 ዓ.ም.
በ2009 ዓ.ም. በግብርና ትራንስፎርሜሽን አጀንዳ ውስጥ በርካታ ስኬቶች የነበሩ ቢሆንም የንዑስ ተግባራት አፈጻጸም የተለያየ
ነበር። በእርሻና የተፈጥሮ ሃብት ሚኒስቴር እንዲሁም በእንስሳትና ዓሣ ሀብት ሚኒስቴር መሥሪያ ቤቶች ውስጥ በአመራር
ደረጃ የተደረጉ ለውጦች የሁለቱን ሚኒስቴር መ/ቤቶች ሁሉንም እርከኖች በትራንስፎርሜሽን አጀንዳ ጽንሰ ሐሳብ እንዲሁም
በሁለተኛው ዕ.ት.ዕ. ቅድሚያ የተሰጣቸው ተግባራትና ንዑስ ተግባራት ላይ እኩል እንዲራመዱ ለማድረግ ረዘም ያለ ጊዜ
ወስዷል። ከሁለተኛው ዕ.ት.ዕ. አምስት ዓመታት ውስጥ ሁለቱ ማለፋቸውን ከግምት ውስጥ በማስገባት፤ ተግባራቱ እና ንዑስ
ተግባራቱ በዘርፉ ውስጥ እጅግ አሳሳቢ የሆኑትን ማነቆዎች ለመፍታት የሚያስችላቸው የግምገማ እና እንደ አስፈላጊነቱም
የማሻሻያ መልካም አጋጣሚ ሆኖ ይህ ሂደት ጥቅም ላይ ውሏል።
አጠቃላዩን የትራንስፎርሜሽን አጀንዳ ከመገምገም እና ከማሻሻል ሂደት በተጓዳኝ፤ ቅድሚያ የተሰጣቸውን ተግባራት እና
ንዑስ ተግባራት ትክክለኛ ትግበራ ለማፋጠን ተጨባጭ ጥረቶች ተደርገዋል። ይሄ ደግሞ እንደ የኢትዮጵያ አፈር መረጃ መረብ
ፕሮጀክት (EthioSIS) ዲጂታል የአፈር ጥናትና ካርታ ዝግጅት እና የአነስተኛ ጥልቀት የከርሰ ምድር ውሀ ጥናትና ካርታ
ዝግጅት ባሉ ሥራዎች ላይ ትልቅ ዕድገት እንዲመዘገብ አስችሏል። ሁለቱም ሥራዎች የአገሪቱን የተፈጥሮ ሀብቶች በአግባቡ
ለመጠቀም የሚያስችል ወቅታዊ እና ትክክለኛ መረጃ ለአርሶ አደሮች እንዲሁም ለባለሞያዎች ስለሚሰጡ፤ በዘርፉ ውስጥ
የረጅም ጊዜ ተጠቃሚነትን የሚያስገኙ ወሳኝ ድርጊቶች ናቸው። በተጨማሪም ፈጣን ውጤት ያመጣሉ ተብለው የሚጠበቁ፤
የአርሶ አደር ማኅበረሰቦች የራሳቸውን ከፍተኛ ጥራት ያላቸው ዘሮች እንዲያባዙ እንደሚያስችለው እንደ የማኅበረሰብ አቀፍ
የዘር ብዜት እንዲሁም እጅ-ተአፍ በሽታን ለመቆጣጠር ስትራቴጂ እንደ መንደፍ ያሉ ፕሮጀክቶች ደግሞ እንዲፋጠኑ ሆነዋል።
የትራንስፎርሜሽን አጀንዳ ግቦች የሚቀመጡት በኢትዮጵያ የበጀት ዓመት መጀመሪያ ላይ ሲሆን ወደ ግቦቹ የሚደረገው
ጉዞ በቋሚነት ክትትል እየተደረገበት ለትራንስፎርሜሽን አጀንዳ መሪ አካል ማለትም ለትራንስፎርሜሽን ካውንስል ሪፖርት
ይደረጋል። ሁሉም ንዑስ ተግባራት “የተጠናቀቁ”፣ “በዕቅዱ መሠረት የሄዱ”፤ “በጥቂቱ የዘገዩ”፤ “በጣም የዘገዩ” ወይም
“ያልተጀመሩ” በሚል ምድብ ውስጥ ይገባሉ። በጥቅሉ በ2009 ዓ.ም. እንዲሠሩ ከታሰቡት ንዑስ ተግባራት ውስጥ 94 በመቶ
የሚሆኑት ተጀምረዋል። ቢሆንም፤ ከእነዚህ ውስጥ በዕቅዱ መሠረት ሄደዋል ሊባሉ የሚችሉት 29 በመቶው ብቻ ናቸው።
37 በመቶው ደግሞ በጥቂቱ የዘገዩ ሲሆኑ 27 በመቶ የሚሆኑት ደግሞ በጣም የዘገዩ ናቸው። በዐምዶቹ መካከል የሚታየው
የአፈጻጸም ልዩነት የመጣው በአቅም መለያየት እና እያንዳንዱን ንዑስ ተግባር የሚተገብሩ አጋር ድርጅቶች የሚገኙባቸው
ሁኔዎች በመለያየታቸው ምክንያት ነው። ቢሆንም፤ በሁሉም ዐምዶች ውስጥ በሚገኙ አጋሮች መካከል በጋራ የታዩ
ተግዳሮቶች ነበሩ። ከእነዚህም መካከል፦
ቅድሚያ የተሰጣቸው ጉዳዮች ተፎካካሪ መሆን፦ የትግበራ ባለቤቶች የዕለት ተዕለት ኀላፊነቶች እና የሚያጋጥሟቸው
የአስቸኳይ ጊዜ ጉዳዮች፤ ለምሳሌ የአሜሪካ መጤ ተምች ወረራ
•

የበጀት እና የሰው ኃይል ውስንነት፦ ትርጉም ያለው ለውጥ ለማምጣት የሚያስችሉ ድርጊቶችን ከመከወን የሚያግዱ
መሰናክሎች

•

ግልጽ የሆነ ተቋማዊ ባለቤትነት እና ተጠያቂነት በርካታ አጋር ድርጅቶች በትብብር እንዲሠሩ የሚያደርጉ ንዑስ
ተግባራት ላይ አለመኖር

•

በፌዴራል እና ክልል ተቋማት መካከል ያለ ጥምረት፦ የከፍተኛ ደረጃ ትብብር የሚያስፈልጋቸው ሥራዎች ላይ ቢኖርም
መሬት ላይ ያለው ትግበራ ላይ ያለመኖሩ

6%

ስ

ነት

ገበያ
እና

የግብርና ቢዝነ

ምርትና ምርታማ

በአ

ይ
ቃላ

26%
27 %

ዐምዶች

ጸ
የአፈጻ ም አቅም

37%

ን አቀፍ የግብርና
ሁሉ

ገት
ዕድ

ዘላቂ
እና

ጠ

3%

የትራንስፎርሜሽን አጀንዳው ንዑስ ተግባራት አፈጻጸም በአጭሩ

ባታ
ግን
የተጠናቀቁ
በተገቢው የአፈጻጸም ደረጃ ላይ ያሉ
በጥቂቱ የዘገዩ
በጣም የዘገዩ
ያልተጀመሩ
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ምርትና ምርታማነት
የኢትዮጵያን የሰብል እና የእንሰሳት ምርትና ምርታማነት ማሳደግ የአገሪቱ የግብርና ዕድገት ዋነኛ ዓላማ ሆኖ ለረጅም ጊዜ
ቆይቷል። በተከታታይ የልማት ዕቅዶች እና በመጀመሪያው የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ (ዕ.ት.ዕ.) የትራንስፎርሜሽን አጀንዳ
ውስጥ ከነበሩ ኢንቨስትመንቶች አንጻር ከሰብል ዘርፍ ጋር በተያያዘ በምርትና ምርታማነት ዐምድ ውስጥ የተደረጉ እንቅስቃሴዎች
ከፍተኛ መሻሻል ታይቶባቸዋል። የእንሰሳት ዘርፍ የትራንስፎርሜሽን አጀንዳው አዲስ የትኩረት አካባቢ በመሆኑ በዚህ ዓመት
ከተሠራው ሥራ ውስጥ አብዛኛው በመጪዎቹ ዓመታት ውስጥ የሚመጡ ለውጦችን ለማፋጠን ቁልፍ በሆኑ የእንሰሳት ሀብት
አካባቢዎች ውስጥ ጠንካራ መሠረት በመጣል ላይ ያተኮረ ነበር።
በዚህ ዐምድ ውስጥ ቅድሚያ ከተሰጣቸው ተግባራት እና ንዑስ ተግባራት ተጨባጭ አፈጻጸም አንጻር በጥቅሉ በምርትና
ምርታማነት ዐምድ ውስጥ ያሉት ፕሮግራሞች ከአጠቃላይ የትራንስፎርሜሽን አጀንዳው ጋር ተመጣጣኝ የሆነ አፈጻጸም
አሳይተዋል። በአጠቃላይ ባለፈው ዓመት ሊሠሩ ከታቀዱት ንዑስ ተግባራት ውስጥ በአማካይ 29 በመቶ ያህሉ የተጠናቀቁ ወይም
በዕቅዱ መሠረት የተከናወኑ ተብለው የተፈረጁ ሲሆን በምርትና ምርታማነት ዐምድ ውስጥ ካሉት ንዑስ ተግባራት ውስጥ 28
በመቶ የሚሆኑት በእነዚህ ሁለት ምድቦች ውስጥ ገብተው ነበር። በተመሳሳይ መልኩ ከአጠቃላይ ንዑስ ተግባራት ውስጥ 33
በመቶው በጣም የዘገዩ ወይም ያልተጀመሩ የነበሩ ሲሆን ይህ ዐምድ በእነዚህ ሁለት ምድቦች ውስጥ ተመጣጣኝ የሆነ ድርሻ
ነበረው።
ሆኖም ግን በፕሮግራም ደረጃ ሲተነተን ከፍተኛ የአፈጻጸም ልዩነት አለ። እንደ ፍላጎት መር ምርምር (63 በመቶ)፣ የዘር አቅርቦት
እና ስርጭት (44 በመቶ) እና የእንሰሳት ግብይት (43 በመቶ) ያሉ አንዳንድ ፕሮግራሞች በመቶ ሲታይ የነበሯቸው የተጠናቀቁ
ወይም በዕቅዱ መሰረት የሄዱ ንዑስ ተግባራት ብዛት ከአማካዩ ከፍ ያለ ነበር። በሌላ በኩል እንደ የገጠር ፋይናንስ አገልግሎት
(67 በመቶ)፣ የእንሰሳት መኖ እና አመጋገብ (57 በመቶ) እና ገበያ መር ኤክስቴንሽን (56 በመቶ) ያሉ ፕሮግራሞች በመቶ ሲታይ
የነበሯቸው ያልተጀመሩ ወይም በጣም የዘገዩ ንዑስ ተግባራት ከአማካዩ ከፍ ያለ ነበር።
ፕሮግራሞች
1%

3%

17%

50%

33%

የሰብል ጥበቃ እና ጤና

13%

63%

25%

33%

የእንሰሳት መኖ እና አመጋገብ

27%

የተጠናቀቁ

43%

በተገቢው የአፈጻጸም ደረጃ ላይ ያሉ

የንዑስ ተግባራት አፈጻጸም በአጭሩ

40%

17%

በጥቂቱ የዘገዩ

13%

56%
40%

33%

14%
25%

50%

20%

የገጠር ፋይናንስ አገልግሎት

በአጠቃላይ

36%

44%

ገበያ መር ኤክስቴንሽን
የግብርና ሜካናይዜሽን

27%

43%
13%

17%
57%

36%

የእንሰሳት ግብይት
ፍላጎት መር ምርምር

50%

43%

የእንሰሳት ጤና

38%

22%

የማዳበሪያ ምርት እና ስርጭት

የእንስሳት ዝርያ ማሻሻል

30%

33%

44%

የዘር አቅርቦት እና ስርጭት

50%

በጣም የዘገዩ

ያልተጀመሩ
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ሰብሎች
በዚህ ዓመት በምርትና ምርታማነት አምድ ውስጥ የተደረጉት ጎላ ያሉ እንቅሰስቃሴዎች ለአርሶ አደሩ የግብዓት ተደራሽነትን
ለማሻሻል የተደረጉ ጥረቶችን ማስፋት ሲሆን በዚህም ረገድ ዘር እና ማዳበሪያ የትራንስፎርሜሽን አጀንዳው ሁለት ዋነኛ የትኩረት
ጉዳዮች ነበሩ። እነዚህ ሁለት ፕሮግራሞች በጋራ በአጠቃላይ አራት ተግባራትን እና 13 ንዑስ ተግባራትን በውስጣቸው የያዙ
ናቸው። የዕጽዋት ጤና ቀሪው የሰብል-ተኮር ፕሮግራም ትኩረት የሚያደርግበት ጉዳይ ሲሆን በዚህም ውስጥ ሁለት ተግባራት እና
ስምንት ንዑስ ተግባራት አሉ።
እነዚህ ተግባራት ከሌሎች ነገሮች ጎን ለጎን ከፍተኛ ደረጃ ላይ ላሉ የዘር ቁጥጥር ጉዳዮች ቅድሚያ
የሚሰጡ ሲሆን ባለፈው ዓመት ውስጥ የዘር ግብይት እና የዘር አምራቾች ብቃት ማረጋገጫ የምስክር
ወረቀት አሰጣጥ መመሪያዎች እንዲሁም ብሄራዊ የዘር ጉዳዮች አማካሪ ምክር ቤት የሚቋቋምባቸው
ደንቦች የእርሻና ተፈጥሮ ሀብት ሚኒሰቴር እንዲያጸድቃቸው ተዘጋጅተዋል። በተጨማሪም
በፌዴራልና በክልል ደረጃ የዘር ቁጥጥር የሚያደርጉ አካላትን በማሰባሰብ የምርጥ ተሞክሮዎች
ልውውጥ ለማድረግ የሚደረጉ ጥረቶችን ለማጣጣም አምስተኛው የዘር ጥራት ቁጥጥር መድረክ
ተዘጋጅቶ ነበር። አጠቃላይ የዘር ሥርዓቱን ለማጠናከር በትራንስፎርሜሽን አጀንዳው ውስጥ
የተቀመጡ ሌሎች ሥራዎችም እንዲሁ በሂደት ላይ ያሉ እና በዚህም ውስጥ ለመነሻ ዘር አጽዕኖት
የሚሰጡ ንዑስ ተግባራት የሚገኙበት ሲሆን ይህን የዘር ዓይነት የማምረት ሥራ በዚህ ዓመት ወደ
ስድስት የክልል ማዕከላት እንዲወርድ ተደርጓል። እንዲሁም አዲስ የዕጽዋት አዳቃዮች መብት
አዋጅ በሚኒስትሮች ምክር ቤት የጸደቀ ሲሆን ይህም የዘር ምርት እንዲሻሻል ድጋፍ ያደርጋል።

ሰብሎች

6

ሰብል-ተኮር ተግባራት

የዘር ምርትንና ስርጭትን ለማሻሻል በትራንስፎርሜሽን አጀንዳው ስር የሚሠሩ ሥራዎች
መንግሥታዊ ያልሆኑ አካላት የሚጫወቱትን ሚና ለማጠናከር ድጋፍ ማድረግንም እንዲሁ ያካተቱ
ነበሩ። በዚህም ውስጥ በዚህ ዓመት በ135 ወረዳዎች ውስጥ የሚገኙ ወኪሎችን ወደማካተት
ለሰፋዉ የቀጥታ የዘር ግብይት ኢኒሼቲቭ ድጋፍ መስጠት ይገኝበታል። ወደ 800 የሚጠጉ የግብይት
ወኪሎች በ2009 ዓ.ም. በዘር ስርጭት ውስጥ በንቃት ተሳትፈዋል። በተጨማሪም 11 በህብረት
ሥራ ማህበራት የተደራጁ የዘር አባዦች ቁሳዊ የአቅም ግንባታ ድጋፍ እና የዘር ንግድ ሥራ ስልጠና
አግኝተዋል።

ሰብል-ተኮር ንዑስ
ተግባራት

የተሻሻሉ ማዳበሪያዎች ተደራሽነትም በዚህ ዓመት ትኩረት የተደረገበት ሌላኛው ጉዳይ ነበር።
የኢትዮጵያን ማዳበሪያ የመቀየጥ እና የማምረት አቅም ለማሻሻል የተሰሩ ሥራዎች የ3.7 ቢሊዮን
የአሜሪካ ዶላር ኢንቨስትመንት በማድረግ በሚቀጥሉት አምስት ዓመታት ውስጥ በድሬ ዳዋ አካባቢ
የማዳበሪያ ማምረቻ ፋብሪካ ለመገንባት በዓለም ትልቁ የፎስፌት ኤክስፖርት አድራጊ ከሆነው
ከሞሮኮው ኦ.ሲ.ፒ. (Office Cherifien des Phosphates) ጋር የተደረገ ስምምነትን አስገኝቷል።
በዚህ ዓመት ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር የተደረገው ይህ ስምምነት በአፍሪካ ታዳጊ ሀገራት መካከል
ከተመሰረቱ በጣም ትልቅ ሽርክናዎች ውስጥ አንዱ ሲሆን አጠቃላይ ንዑስ ዘርፉ ወሳኝ የሆነ አንድ
እርምጃ ወደፊት እንዲራመድ የሚያደርግ ነው።
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ቢሊዮን የአሜሪካ ዶላር
የሚያወጣ የማዳበሪያ
ማምረቻ ፋብሪካ

ከዚህ ጎን ለጎን ባለፈው ዓመት የተዋወቀ በቀጥታ ከአምራቾች ገዝቶ በበርካታ ዙሮች ወደ ሀገር
ውስጥ ማስገባትን የሚያካትት አዲስ የማዳበሪያ ግዢ አሠራር የማዳበሪያ ወጪ በከፍተኛ ደረጃ
እንዲቀንስ አድርጓል። በዚህ ሥራ በክልል ዋና ከተሞች ውስጥ በአማካይ የዩሪያ ዋጋ በ20 በመቶ
የቀነሰ ሲሆን የኤን.ፒ.ኤስ. (NPS) ዋጋ ደግሞ በ30 በመቶ ቀንሷል። በዚህ መልኩ የተቆጠበው
ገንዘብ ወደ አርሶ አደሮች ኪስ ደርሶ ከቀደመው ዓመት ጋር ሲነጻጸር በ2009 የዘር ወቅት 19 በመቶ
ተጨማሪ ማዳበሪያ የገዙ ሲሆን በዚህም የተነሳ የተመዘገበው ያደረ የማዳበሪያ መጠን እስከ ዛሬ ከተመዘገቡት በጣም ዝቅተኛ
መጠኖች ውስጥ አንዱ ሊሆን ችሏል።

ከዘር እና ከማዳበሪያ ጋር በተያያዘ ከሚሰሩ ሥራዎች ጎን ለጎን በሁለቱ የዕጽዋት ጤና ተግባራት ውስጥ በ2009 ዓ.ም. ወሳኝ የሆኑ
ለውጦች ተመዝግበዋል። ሁለት የመረጃ ሥርዓቶች ተፈትሸው በሙከራ ደረጃ የተተገበሩ ሲሆን አንደኛው የጸረ ተባይ ክምችትን
ለማስተዳደር የሚጠቅም ሲሆን ሌላኛው ደግሞ የተባይ እና የበሽታ መቀስቀስ ቅድመ ማስጠንቀቂያ የሚሰጥ ነው። በዚህ ዓመት
የስንዴ ዋግ በሽታን እንዲሁም የአሜሪካን መጤ ተምች መቆጣጠር ልዩ አጽንኦት የተሰጠው ጉዳይ ነበር። በ50 ወረዳዎች ውስጥ
በሙከራ ደረጃ እየተተገበረ ባለዉ የስንዴ ዋግ በሽታ ቅድመ ማስጠንቀቂያ ሥርዓት ላይ ለ190 ተሳታፊዎች ስልጠና የተሰጠ
ሲሆን በሚያዝያ ወር 2009 ዓ.ም. ወደ ኢትዮጵያ በገባዉ የአሜሪካን መጤ ተምች ላይ ለ300 ተሳታፊዎች የአሰልጣኞች ስልጠና
ተሰጥቷቸዋል። በተጨማሪም በግሉ ዘርፍ የሥርጭት መስመር አማካኝነት ከዘር አንስቶ እስከ ማዳበሪያ እና ጸረ ተባይ ኬሚካል
ድረስ ግብዓቶችን ለአርሶ አደሮች ማቅረብ የትራንስፎርሜሽን አጀንዳው ትኩረት የሚያደርግበት ሌላኛው ጉዳይ ነው። በዚህ
ረገድ ከተጀመሩ ሥራዎች አንዱ የግብርና አገልግሎት መስጫ ማዕከላት ጽንሰ ሀሳብን ማስፋፋት የነበረ ሲሆን ይህም አርሶ አደሮች
ሁሉንም የግብርና ግብዓቶች በአንድ ቦታ እንዲያገኙ ያስችላል። በ2009 ዓ.ም. ከታቀዱት 20 ማዕከላት ውስጥ 11 ተከፍተዋል።
ቀሪዎቹ ዘጠኝ ማዕከላት በ2010 ዓ.ም. አጋማሽ ላይ እንዲከፈቱ ዕቅድ ተይዞላቸዋል። በተጨማሪም በቀጥታ የዘር ግብይት
ወኪሎች እና በግብርና አገልግሎት መስጫ ማዕከላት መካከል የተሻለ ቁርኝት በመፍጠር በሁለተኛው ዕ.ት.ዕ. መጨረሻ ላይ ወደ
ተመሳሳይ የአንድ ማዕከል አገልግሎት መስጫዎች ለመቀየር የሚሠሩ ሥራዎች በሂደት ላይ ናቸው።
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እንሰሳት
የሰብል ሥራ ወደፊት ከመራመዱ ጎን ለጎን ይህ ዓመት በእንሰሳት ዘርፍ ውስጥም ቀጣይነት ያላቸው የምርታማነት ውጤቶችን
የሚያስገኙ ጠንከር ያሉ መሰረቶችን ለመጣልም ወሳኝ ነበር። በትራንስፎርሜሽን አጀንዳው የእንሰሳት ፕሮግራሞች ውስጥ
የተደረጉ ኢንቨስትመንቶች በዝርያ ማሻሻል፣ በመኖ፣ በጤና እና በገበያ ላይ ያተኮሩ ሲሆን በዋነኝነት በእንሰሳት ስትራቴጂዎች፣
በመረጃ ሥርዓቶች እንዲሁም የሰው እና ድርጅታዊ ኃብት ውስጥ በብሔራዊ ደረጃ ባሉ ክፍተቶች ላይ ያነጣጠሩ ነበሩ።
በመሆኑም ንዑስ ዘርፉን ወደፊት ለማራመድ ወሳኝ ለሆኑ አምስት የተለያዩ የእንሰሳት ዝርያዎች ማለትም ለስጋ ከብት፣ ለወተት
ከብት፣ ለበግና ፍየል፣ ለዶሮ እና ለግመል የዘር ማሻሻል ስትራቴጂ ለማርቀቅ ባለሙያዎች በጋራ ስብሰባ አድርገዋል። በአራቱ
የእንሰሳት ፕሮግራሞች እና በስምንት አጋር ተግባራቶቻቸው ውስጥ ላሉት 24 ንዑስ ተግባራት ይህ የመጀመሪያው ነበር። ይህ
በዚህ ዓመት ከወጣው አዲስ የማዳቀል ፖሊሲ ጋር አንድ ላይ በመሆን ብዝሀነት ያለውን የኢትዮጵያን የእንሰሳት ሀብት የዘር
ክምችት ለማሻሻል መድረኩን ፈጥሯል። ሌሎች የስትራቴጂ ሥራዎች በተለይም ደግሞ በእንሰሳት መኖ እና አመጋገብ ዘርፍ በዚህ
ዓመት ከፍተኛ ለውጥ ያላሳዩ ቢሆንም ሁለተኛው ዕ.ት.ዕ. ከማለቁ በፊት ያሳያሉ ተብሎ ይጠበቃል።
ይህ በእንዲህ እንዳለ የእንሰሳትና ዓሣ ሀብት ሚኒስቴር በያዛቸው እና በሚያስፈጽማቸው ብዛት ያላቸው
የእንሰሳት ንዑስ ተግባራት ስር በርካታ ወሳኝ የሆኑ የመረጃ ሥርዓቶች በሥራ ላይ ውለዋል። በዚህ ረገድ የወተት
መንጋ ምርታማነት ምዝገባ ወደ መቀሌ እና ባህር ዳር የወተት ተፋሰሶች የተስፋፋ ሲሆን 3,200 መንጋዎች እና
5,150 እንሰሳት በዚህ ዓመት ተመዝግበዋል። የተሻሻሉዝርያዎች ክምችት መከታተያ ሥርዓት ዳታቤዝ የተዘጋጀ
እና በወረዳ ደረጃ (የFEEDBASE ሶፍትዌርን በመጠቀም) የመኖ ትንተና እና ጥናት ለማድረግ የሚያስችል
ሥርዓት በመነደፍ ላይ ያለ ሲሆን እስከ 2009 ዓ.ም አጋማሽ ድረስ በሙከራ ደረጃ ሊተገበር ታቅዷል። ምንም
እንኳን ሰፋ ያለ የእንሰሳትና የዓሣ ገበያ የመረጃ ሥርዓት ለማዘጋጀት ያሉ ዕቅዶች በበጀት ችግር የተነሳ ቢዘገዩም
የእንሰሳት ገበያ መስፋፋትን ለመደገፍ የእንሰሳት ልየታ፣ ምዝገባና የኋልዮሽ ክትትል ሥርዓት(LITS) የመረጃ
ቋትም እንዲሁ በመዘጋጀት ላይ ነው።

እንሰሳት

8
እንሰሳት-ተኮር ተግባራት
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እንሰሳት-ተኮር ንዑስ
ተግባራት

100

ሚሊዮን የአሜሪካን
ዶላር የሚያወጣ አዲስ
የእንሰሳት ፕሮጀክት

በእንሰሳት ዘርፍ ውስጥ ያሉ ተዋንያን የትራንስፎርሜሽን አጀንዳውን ዓላማዎች ለማስፈጸም ያላቸውን አቅም
ለማጠናከር በመሰራት ላይ ካሉ ሌሎች ሥራዎች ጎን ለጎን ከሞላ ጎደል በሁሉም በእነዚህ ሥርዓቶች ላይ
ስልጠናዎችን መስጠት ተጀምሯል። ለምሰሌ በ2009 ዓ.ም በሁለት ወሳኝ የሆኑ የእንሰሳት መኖ ማሻሻያ ዘዴዎች
ላይ ስልጠናዎች ተቀርጸው በሥራ ላይ የዋሉ ሲሆን እነሱም የሚከተሉት ነበሩ፡- 1) የሰብል ተረፈ ምርትን
ወደ መኖ መቀየር፣ እና 2) የቤተሰብ መሬቶችን በመስኖ በማልማት የበጋ ወቅትን ጨምሮ አመቱን ሙሉ መኖ
ማብቀል። ከ2,900 በላይ አርሶ ደሮች (ከእነሱም ውስጥ 22 በመቶው ሴቶች) የሰብል ተረፈ ምርትን ለመኖ
የማዘጋጀት ስልጠና አግኝተዋል። በተመሳሳይ መልኩ ለ26 የላብራቶሪ ባለሙያዎች በምርመራ አቅም እና በጥራት
አመራር ሥርዓት ላይ ስልጠና መስጠትን ጨምሮ የኢትዮጵያን የእንሰሳት ዘርፍ አቅም በመገንባት የእንሰሳትን
ጤና በማሻሻል ላይ ከፍተኛ ትኩረት ተደርጓል። በኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ የክልል የእንሰሳት ህክምና ላብራቶሪዎች
ውስጥ ሁለቱ አጠቃላይ የጥራት አመራር ሥርዓታቸውን እንዲያሻሽሉ ድጋፍ የተደረገላቸው ሲሆን አራቱ
ደግሞ የተለያዩ ናሙናዎችን መርምረው አንቲጅኖችን እና አንቲቦዲዎችን ለመለየት ያላቸውን አቅም የሚያሻሽል
የላብራቶሪ የምርመራ መሳሪያ ተሰጥቷቸዋል።
ይህ በእንዲህ እንዳለ የስጋ እና የእንሰሳት ኤክስፖርትን እምቅ አቅም የሚገድቡ አንዳንድ የተጋረጡ እንቅፋቶችን
ለመቅረፍ ለተዘጋጁ አቀጣጣይ ስራዎች በቀጥታ ድጋፍ ተደርጓል። ለምሳሌ በዚህ ዓመት በከብቶች ላይ የአፍተእግር በሽታን ክስተት በመቀነስ ላይ ያተኮረ የሙከራ ፕሮጀክት ተቀርጾ የነበረ ሲሆን ለዚህም ምክንያቱ
በሽታው በኢትዮጵያ መንጋዎች ላይ በከፍተኛ ደረጃ በመከሰቱ የተነሳ የኤክስፖርት ገበያዎችን ማግኘትን አዳጋች
ያደረገው መሆኑ ነበር። የበሽታውን ክስተት ለመለየት የሚያስችል ስፋት ያለው የካርታ ስራ መቅረጽ እና በ2010
ዓ.ም. እዲሰራጭ ዝግጁ ማደረግ የፕሮጀክቱ አንድ አካል ነበር። በተጨማሪም ፕሮጀክቱ የአፍ-ተእግር በሽታ
ዓይነቶችን የሚለይ ሲሆን ስትራቴጂክ በሆኑ አካባቢዎች ላይ በማተኮር የበሽታውን ክስተት ለመቀነስ መውሰድ
ስለሚቻሉ የመቆጣጠሪያ እርምጃዎች የውሳኔ አስተያየቶችን ይሰጣል።

እነዚህ እንቅስቃሴዎች የእንሰሳት ግብይት ሚኒስትር ድኤታን በመጨመር የሚኒስትር ድኤታዎችን ቁጥር ከሁለት
ወደ ሦስት ማሳደግን ጨምሮ አዲሱን የእንሰሳትና ዓሣ ሀብት ሚኒስቴር ለማጠናከር ካሉ ቁርጠኝነቶች ጎን ለጎን
የተከናወኑ ናቸው።በመጋቢት ወር 2009 ዓ.ም. የትራንስፎርሜሽን አጀንዳው ተግባራት በድጋሚ በተቃኙበት
ወቅት በተለይ ከእንሰሳት ጋር ግንኙነት ያላቸው ተግባራት በእንሰሳት ልማት መሪ ዕቅዱ ውስጥ በተቀመጠው
መሠረት በወቅቱ ያለውን የኢትዮጵያ መንግስት ስትራቴጂ ይበልጥ በሚያንጸባርቅ መልኩ ተሻሽለዋል። የእንሰሳት
ልማት መሪ ዕቅዱ በዚህ ዓመት የኢትዮጵያን የእንሰሳት ሀብት (በእንሰሳት ብዛት ከአፍሪካ አንደኛ የሆነውን)
እምቅ አቅም ለሀገር ውስጥ ፍጆታ እና ለዉጭ ገበያ ለማልማት ድጋፍ ለማድረግ ለተቀረጸው አዲስ የዓለም ባንክ የገንዘብ ድጋፍ
አሰጣጥ መሠረት በመሆንም አገልግሏል። ይህ ኢንቨስትመንት አንዴ ከተጀመረ በኋላ በዕ.ት.ዕ. ቀሪ ጊዜ ውስጥ የእንሰሳት ዘርፉን
በማሻሻል ላይ ያነጣጠሩ ተጨማሪ ሥራዎች እንዲተገበሩ የሚያስችል መሠረት ሆኖ ያገለግላል።
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ለሰብሎች እና ለእንሰሳት የሚያገለግሉ መረጃዎች፣ አገልግሎቶች እና
መሳሪያዎች
በእርሻም ሆነ በእንሰሳት እርባታ ውስጥ አርሶ አደሮች አዳዲስ ግብዓቶችን እና አሠራሮችን በሥራ ላይ እንዲያውሉ የፋይናንስ
አገልግሎቶች በተለይም ደግሞ የብድር ተደራሽነት ወሳኝ ነው። በ2006 ዓ.ም. የግብዓት ብድር ከማግኘት ጋር በተያያዘ ያሉትን
አንዳንድ ችግሮች ለመፍታት የግብዓት ሽያጭ ኩፖን ሥርዓት ተጀምሮ ነበር። ምንም እንኳን ከጥሬ ገንዘብ ሽያጭ ጋር ሲነጻጸር
በብድር ላይ የተመሠረተ የግብዓት ሽያጭ ያለው ድርሻ አሁንም ዝቅተኛ ቢሆንም ሥርዓቱ የግብዓት አቅርቦት ቅልጥፍናን
በማሻሻል ለውጥ በማምጣት ላይ ነው። የግብዓት ሽያጭ ኩፖን ስርጭት ባለፈው ዓመት በመስፋፋት ሁሉንም የአማራ ክልል
ወረዳዎች፣ ከሞላ ጎደል አጠቃላይ ትግራይን እንዲሁም ብዙ የኦሮሚያ እና ደ/ብ//ብ/ሕ/ ክፍሎችን ሊሸፍን ችሏል። በ2009 ዓ.ም.
የምርት ወቅት ብቻ ሥርዓቱ ከ4.8 ሚሊዮን በላይ አርሶ አደሮች 7.2 ቢሊዮን ብር የሚያወጡ ከስድስት ሚሊዮን ኩንታል በላይ
ግብዓቶችን የገዙበት ደረጃ ላይ ደርሷል። ሥርዓቱን ለማሻሻል ኢ-ኩፖንን ጥቅም ላይ የሚያውል የሙከራ ፕሮጀክትም እስከ አሁን
ድረስ 65,000 ግብይቶችን አስመዝግቧል።
የኤክስቴንሽን አገልግሎቶችን ይበልጥ ገበያ መር እና ለየአካባቢዉ የሚስማሙ አድርጎ ለማዘጋጀት የተቀረጸው ተግባር አንድ
አካል የሆነው አዲስ ገበያ መር የኤክስቴንሽን ስትራቴጂ በዚህ ዓመት የፀደቀ ሲሆን ይህም አርሶ አደሮች ማግኘት እንዲችሏቸው
የሚደረጉትን የመረጃ ዓይነቶች ማሻሻልን ለመቀጠል ዕድሎችን ፈጥሯል። የፊት ለፊት የመረጃ ፍሰቶችን ይበልጥ ለማጠናከር
ሲባል የገበሬዎች ማሰልጠኛ ማዕከላትን ለማላቅ ለሚደረግ ሙከራ ድጋፍ የተሰጠ ሲሆን በዚህ ረገድ ለአየር ንብረት ተስማሚ
ለሆኑ እና ስርዓተ ጾታን ላገናዘቡ ቴክኖሎጂዎች ትኩረት ተሰጥቷል። የልማት ወኪሎችን የሞያ መሰላል እና የማበረታቻ መዋቅሮች
ማሻሻያ መመሪያም እንዲሁ ተቀርጿል።
ለአርሶ አደሮች የሚሰራጩ መረጃዎች በዋነኝነት የሚመነጩት ከኢትዮጵያ የግብርና ምርምር ሥርዓት ሲሆን ይኸውም
የትራንስፎርሜሽን አጀንዳው ትኩረት የሚያደርግበት ሌላ ጉዳይ ነው። ጡረታ የወጡ ተመራማሪዎችን በማምጣት ከ500 በላይ
ተመራማሪዎችን እንዲያሰለጥኑ እና 150 ጀማሪ ተመራማሪዎችን እንዲያለማምዱ ማድረግን ጨምሮ በአጠቃላይ በዓመቱ ውስጥ
ወሳኝ የሆኑ የአቅም ግንባታ ሥራዎች ተከናውነዋል። በተጨማሪም የተለያዩ ሰብሎችን እና የግብርና አሠራሮችን የተመለከቱ 12
አዳዲስ የምርምር ስትራቴጂዎች የታተሙ ሲሆን እነዚህም በአዳዲስ የስልጠና ሞጁሎች፣ የመስክ መመሪያዎች፣ የባዮቴክኖሎጂ
ማዕቀፎች እንዲሁም ሌሎች ደንቦች እና መመሪያዎች የታገዙ ነበሩ። በጤፍ ላይ ተጨማሪ ትኩረት ተደርጎ የነበረ ሲሆን ሦስት
የተሻሻሉ ዝርያዎችን ማዘጋጀት እና ማውጣትን ጨምሮ በዚህ ዋና የምግብ ሰብል ዙሪያ ስፋት ያለው የአቅም ግንባታ ስራ
ተሰርቷል።
እነዚህ የተገኙ ውጤቶች የሚያሳዩት (ከላይ በተጠቀሱት መስኮች ውጤቶችን ማስመዝገብን ከመቀጠል ጎን ለጎን) ምርትና
ምርታማነትን ከማሻሻል ጋር ግንኙነት ወዳላቸው ሌሎች ወሳኝ የትራንስፎርሜሽን አጀንዳው ክፍሎች ከፍተኛ ትኩረትን በይበልጥ
ማዞር እንደሚቻል ነው። በባህላዊ የግብርና አሠራሮች ውስጥ ያሉ ከሰው ኃይል ጋር ግንኙነት ያላቸው እና በዝናብ ላይ የተመሰረቱ
ችግሮችን ለመቅረፍ ሲባል የሜካናይዜሽን ቴክኖሎጂዎችን እና የመስኖ ስራዎችን ተደራሽነት በማሻሻል ላይ ትኩረት ላደረጉ
ተግባራት በከፍተኛ ሁኔታ ቅድሚያ በመስጠት በቁርጠኝነት እንቅስቃሴ ተደርጓል።

አለሚቱ ሆርዶፋ፣ የባኮ የግብርና አገልግሎት መስጫ ማዕከል ባለቤት
የኮሜርሻል ግብርና አገልግሎት ፕሮጀክት በምርትና ምርታማነት ዐምድ ስር ካሉት ሥራዎች ውስጥ አንዱ ሲሆን
ዓላማውም በአንድ ማዕከል የግብርና አገልግሎት መስጫዎች አማካኝነት ከፍተኛ ጥራት ያላቸው ግብዓቶችን
ማግኘት እንዲችሉ በማመቻቸት አርሶ አደሮችን መደገፍ ነው። በዚህ ፕሮጀክት አማካኝነት ከተቋቋሙት 20
የግብርና አገልግሎት መስጫ ማዕከላት ውስጥ የሁለቱ ባለቤቶች ሴቶች ናቸው። ከእነዚህ ሁለት ሴቶች አንዷ
ደግሞ አለሚቱ ሆርዶፋ ናት። በኮሜርሻል ግብርና አገልግሎት ፕሮጀክት አማካኝነት የግብርና አገልግሎት
መስጫ ማዕከል ያቋቋመችው የመጀመሪያዋ ሥራ ፈጣሪ እንደመሆኗ አለሚቱ በሌሎች የግብርና አገልግሎት
መስጫ ማዕከል ባለቤቶች እና አርሶ አደሮች ዘንድ ከፍተኛ ተሰሚነት አላት፣ በተለይም ደግሞ በገጠር
ማህበረሰቦች ውስጥ ያሉ ሴቶች ትክክለኛዎቹ ዕድሎች እና ድጋፍ ከተሰጣቸው የት መድረስ እንደሚችሉ
የምታሳይ አርአያ በመሆኗ ።
አለሚቱ በገጠር ከተማ ውስጥ ማደጓ አርሶ አደሮች ትክክለኛዎቹን ግብዓቶች ከማግኘት ጋር በተያያዘ
የሚያጋጥሟቸውን ተግዳሮቶች አሳይቷታል። ይህን እውቀት በማኔጅመንት ኢንፎርሜሽን ሲስተምስ ካላት
የቢ.ኤስ.ሲ. ዲግሪ ጋር በማጣመር በ2003 ዓ.ም. በኦሮሚያ ውስጥ በኡኬ አነስተኛ የአግሮ-ኬሚካሎች መሸጫ
ሱቅ ከፈተች። የኮሜርሻል ግብርና አገልግሎት ፕሮጀክት በ2007 ዓ.ም. መጀመሩ በጅምር ላይ የነበረውን
የንግድ ሥራዋን በባኮ ኦሮሚያ ውስጥ ወደሚገኝ ዘመናዊ የግብርና አገልግሎት መስጫ ማዕከል ለማስፋት
ያስፈልጋት የነበረውን ዕድል እና ስልጠና እንድታገኝ አስችሏታል። ሥራ በጀመረ በአንድ ወር ውስጥ ማዕከሉ
ለ3,381 ደንበኞች አገልግሎት በመስጠት ከሁለት ሚሊዮን ብር በላይ ሽያጭ ያስመዘገበ ሲሆን አስተማማኝ
የምርጥ ዘር፣ የአግሮ-ኬሚካሎች፣ የእንሰሳት መድሀኒቶች እና የግብርና ምክር አቅራቢ መሆኑን አረጋግጧል።
ማህበረሰቡ (በባኮ ጥቤ እና አጎራባች ወረዳዎች ውስጥ ወደ 40,000 የሚጠጉ አርሶ አደሮች ያሉት ሲሆን)
የግብርና አገልግሎት መስጫ ማዕከሉን የተቀበለው በከፍተኛ አዎንታዊ ስሜት ነበር። እንዲያውም ማዕከሉ
በሰብል አጨዳ ወቅት በጣም ከፍተኛ እንቅስቃሴ ከማስተናገዱ የተነሳ የአለሚቱ ስምንት ሠራተኞች (ሦስቱ
ሴቶች ናቸው) አብዛኛውን ጊዜ በምሳ ሠዓታቸው እና ከሥራ ሠዓት በኋላ ለመስራት ይገደዳሉ። ሁልጊዜም
አርቃ የምታስብ በመሆኗ አለሚቱ የደንበኞቿን ያልተሟሉ ፍላጎቶች (እንደ ቦቲ ጫማ፣ ቱታዎች፣ የመከላከያ ትጥቆች እና የእንሰሳት መኖ ያሉ በአሁኑ ሠዓት በመጋዘኗ ውስጥ የሌሉ ዕቃዎችን ጨምሮ)
በምታይበት ጊዜ የምትሰጣቸውን አገልግሎቶች ይበልጥ ማሻሻሏን መቀጠል እንዳለባት ይታያታል።
አለሚቱ ያለባት ዋነኛው ችግር የገንዘብ ነው። ማዕከላት የሚቋቋሙት ወጪን በመጋራት በመሆኑ ባገኘችው የ1.1 ሚሊዮን ብር ስጦታ ላይ የራሷን ካፒታል መጨመር ይጠበቅባት ነበር። ሆኖም ግን የድሮውን
የግብዓት መሸጫ መደብሯን ወደ ዘመናዊ የግብርና አገልግሎት መስጫ ማዕከል ለመቀየር የሚያስወጣው ወጪ ከጠበቀችው በላይ ሆኖባት ነበር። በስሟ የተመዘገበ ጥሩ የሚንቀሳቀስ ንግድ ያላት ቢሆንም
የግብዓቶችን የጅምላ ግዢ ወጪ መሸፈን አዳጋች በመሆኑ ከግብዓት አቅራቢዎች ጋር ያላትን የረጅም ጊዜ ግንኙነት በመጠቀም አልፎ አልፎ ምርቶችን በብድር እንዲያቀርቡላት ታደርጋለች።
በመጪው ዓመት አለሚቱ በተደጋጋሚ በአርሶ አደሮች የሚጠየቁ ሜካናይዝድ መሳሪያዎችን እሸጣለሁ የሚል ከፍተኛ ተስፋ አላት። ሁልጊዜም ቢሆን ሀሳቧን ከመግለጽ ወደኋላ የማትለው አለሚቱ
ፕሮጀክቱ እውነተኛ እምቅ አቅሙን ሙሉ ለሙሉ ጥቅም ላይ ማዋል የሚችልበት ደረጃ ላይ እንዲደርስ የግብርና አገልግሎት መስጫ ማዕከላት የቅርብ ክትትል እና ድጋፍ ማግኘታቸውን መቀጠል
እንዳለባቸው ጽኑ እምነት አላት። የመጀመሪያዎቹ አራት የሥራ ወራት ሱቋን ልክ ከሰብል አጨዳ ወቅት አስቀድማ ለከፈተችው ለአለሚቱ በማያልቁ እንቅስቃሴዎች የተሞሉ የነበሩ ቢሆንም ከእነዚህ
ተሞክሮዎች ወሳኝ ትምህርቶችን የወሰደች ሲሆን ይህም ለመጪው አመት ይበልጥ ዝግጁ እንድትሆን እንደሚረዳት ምንም ጥርጥር የለውም።
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ዘላቂ እና ሁሉን አቀፍ
የግብርና ዕድገት
በ2009 ዓ.ም. በሁለቱም የዘላቂ እና ሁሉን አቀፍ የግብርና ዕድገት ዐምድ አንኳር ክፍሎች ውስጥ ያሉት ተግባራት እና ንዑስ
ተግባራት ለውጥ አሳይተዋል። ይህም ማለት በአንድ በኩል የግብርና ትራንስፎርሜሽን የአጭር ጊዜ እና የረጅም ጊዜ የአካባቢ
ጥበቃን ከግምት ውስጥ ማስገባቱን ለማረጋገጥ ታስበው የተዘጋጁ ተግባራት እና ንዑስ ተግባራት፤ በሌላ በኩል ደግሞ እንደ ሴቶች
እና ወጣቶች ያሉ በተለምዶው ትኩረት ያልተሰጣቸው የነበሩ የህብረተሰብ ክፍሎችን በይበልጥ ሙሉ ለሙሉ የትራንስፎርሜሽን
ሂደቱ ውስጥ ለማካተት ጥረት የሚያደርጉ እንቅስቃሴዎችን ያካትታል። እንደ የኢትዮጵያ የአፈር መረጃ ሥርዓት ዲጂታል የአፈር
ጥናትና ካርታ ዝግጅት እና የቅርብ ጥልቀት የከርሰ ምድር ውኃ ሀብት ጥናት እና ካርታ ዝግጅት ፕሮጀክት ላሉ የረጅም ጊዜ
ኢንቨስትመንቶች በዚህ ዓመት ቅድሚያ የተሰጠ ሲሆን ከዚህ ጎን ለጎን ሌሎች ስትራቴጂያዊ ተግባራትም ተጀምረዋል። ከእነዚህም
ውስጥ የሚከተሉት ይገኙበታል፡- 1) የግብርና ስጋት አመራር ጉዳዮች፣ 2) አካባቢን ለመጠበቅ በባዮ-ፊዚካል ኢንቨስትመንቶች
መካከል የሚደረጉ ስትራቴጂያዊ ግንኙነቶች እና የገቢ ማመንጫ እንቅስቃሴዎች፣ እና 3) ለዘላቂ የመሬት አጠቃቀም ዕቅድ
አወጣጥ የሚያገለግሉ የሕግ፣ የፖሊሲ እና ተቋማዊ ማዕቀፎች ዝግጅት።
ከአፈጻጸም አንጻር በዚህ ዐምድ ውስጥ ካሉት ዘጠኝ ፕሮግራሞች ውስጥ አምስቱ በሌሎች አጠቃላይ ፕሮግራሞች ውስጥ
የተካተቱ መሆናቸውን እና በዚህም የተነሳ የራሳቸው የሆኑ ተግባራት እና ንዑስ ተግባራት የሌሏቸው መሆኑን ማስተዋል አስፈላጊ
ነው። ቀሪዎቹ አራት ፕሮግራሞች ደግሞ ከአጠቃላይ የትራንስፎርሜሽን አጀንዳው ውጤቶች ጋር ሲነጻጸሩ ከአማካይ የተሻለ
ውጤትን አስመዝግበዋል። በአጠቃላይ የትራንስፎርሜሽን አጀንዳው ውስጥ ከአጠቃላይ ንዑስ ተግባራት ውስጥ 29 በመቶው
ባለፈው ዓመት ውስጥ የተጠናቀቁ ወይም በዕቅዱ መሠረት የሄዱ ሲሆን በእነዚህ አራት ፕሮግራሞች ውስጥ ደግሞ ይህ ቁጥር 30
በመቶ ነበር። በአጠቃላይ የትራንስፎርሜሽን አጀንዳው ውስጥ በጣም የዘገዩ ወይም ያልተጀመሩ ንዑስ ተግባራት ብዛት በአማካይ
33 በመቶ የነበረ ቢሆንም በዚህ ዐምድ ውስጥ ግን 15 በመቶ ነበር።
በፕሮግራም ደረጃ ሲተነተን በአፈጻጸም ረገድ ከፍተኛ ልዩነት አለ። እንደ የአፈር ጤንነት እና ለምነት ያሉ አንዳንድ ፕሮግራሞች
በመቶ ሲታይ ከአማካይ ከፍ ያለ የተጠናቀቁ ወይም በዕቅዱ መሠረት የሄዱ ንዑስ ተግባራት ብዛት (63 በመቶ) እና በጣም የዘገዩ
ወይም ያልተጀመሩ በሚሉት ምድቦች ውሰጥ ደግሞ በጣም ጥቂት ንዑስ ተግባራት (0 በመቶ) አሏቸው። ነገር ግን እንደ
መስኖና ማጠንፈፍ ያሉ ፕሮግራሞች በመቶ ሲታይ የተጠናቀቁ ወይም በዕቅዱ መሠረት የሄዱ በሚሉት ምድቦች
ውሰጥ በሚታይ መልኩ ዝቅተኛ የሆነ የንዑስ ተግባራት ብዛት ያላቸው ቢሆንም (9 በመቶ) ያልተጀመረ
ወይም በጣም የዘገየ በሚሉት ምድቦች ውስጥ ደግሞ በዛ ያሉ ንዑስ ተግባራት አሏቸው (27 በመቶ)።
ፕሮግራሞች
መስኖና ማጠንፈፍ 9%

100%

የተፋሰስ እና ጥምር እርሻ ደን ልማት
የአፈር ጤንነት እና ለምነት
መሬት አጠቃቀም እና አስተዳደር
የተጠናቀቁ

በአጠቃላይ

27%

64%

37%

63%
33%

በተገቢው የአፈጻጸም ደረጃ ላይ ያሉ

የንዑስ ተግባራት አፈጻጸም በአጭሩ

በጥቂቱ የዘገዩ

50%
በጣም የዘገዩ

17%
ያልተጀመሩ
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የአካባቢ ዘላቂነት እና የአየር ንብረት ለውጥን መቋቋምና መቀነስ
በ2009 ዓ.ም. በዚህ ዐምድ ውስጥ የነበረው የትራንስፎርሜሽን አጀንዳው አፈጻጸም በሚከተሉት በተፈጥሮ ሀብት አያያዝ እና የአየር
ንብረት ለውጥን በመቀነስና በመቋቋም ላይ የሚያተኩሩ አምስት ስፋት ያላቸው ተግባራት ተከፋፍሎ የተከናወነ ትልቁ እንቅስቃሴ
ነበር፡1.

ምጥን የማዳበሪያ አጠቃቀምን በማስፋፋት አፈርን ማሻሻልና ከሰብል ምርት የሚወጣውን የበካይ ጋዞችን ልቀት መቀነስ

2.

ዘላቂ መስኖ በማልማት ቀልጣፋ የውሀ አጠቃቀምን ማስፋፋት፣ የውኃ ሀብትን ለመስኖ ማልማት እና የአርሶ አደሮችን የአየር
ንብረት ለውጥን የመቋቋም አቅም ማሳደግ

3.

ምርምርና ኤክስቴንሽንን በማጠናከር የአየር ንብረት መረጃ በምክር አገልግሎቶችና በተፈጥሮ ሀብት አያያዝ ውስጥ እንዲካተት
ድጋፍ ማድረግ

4. ለአየር ንብረት ተስማሚ ግብርናን የማካተት አቅምን እና የዕውቀት መሠረትን ማጎልበት
5.

ስትራቴጂ በመቅረጽ ዘላቂ እርሻን ማስፋፋት

ከእነዚህ አምስት ቅድሚያ የሚሰጣቸው ዘርፎች በተጨማሪ ባለፈው ዓመት ውስጥ በሚከተሉት የትራንስፎርሜሽን አጀንዳው
አላማዎች ላይ ያነጣጠሩ ቀጣይነት ያላቸው ሥራዎችም ተከናውነዋል፡1.

ሜካናይዜሽንን እና ድኅረ ምርትአያያዝን በማሻሻል የእንሰሳት ኃይልን መተካትን በመጠቀም ከግብርና የሚወጣውን የበካይ
ጋዞች ልቀት እና የድህረ-አጨዳ ብክነትን መቀነስ

2.

በሚከተሉት ሁለት አዳዲስ ፕሮግራሞች ውስጥ የትራንስፎርሜሽን አጀንዳውን ዓላማዎች ማብራራት፡- የመሬት አጠቃቀም እና
አስተዳደር እና የተፋሰስ እና ጥምር እርሻ ደን ልማት

የተመጣጠነ የማዳበሪያ አጠቃቀም
የአፈርን ጤንነት እና ለምነት ማሻሻል ሁለት ንዑስ
ተግባራት ትኩረት የሚያደርጉበት ጉዳይ ሲሆን
ከእነዚህ ውስጥ አንደኛው የዕውቀት መሠረትን
በማጠናከር ለአርሶ አደሮች በቦታ የተለየ የማዳበሪያ
አጠቃቀም ምክረ ሀሳብ በማቅረብ ላይ ያነጣጠረ
ነው። ይህንንም ለማሳካት በኢትዮጵያ አፈር መረጃ
መረብ ፕሮጀክት (EthioSIS) ስር የተከናወነ የአፈር
ዳሰሳ ጥናት በዚህ ዓመት የተጠናቀቀ ሲሆን እስከ ሰኔ
ወር 2009 ዓ.ም. ድረስ 748 ወረዳዎች ውስጥ የአፈር
ናሙና ተሰብስቧል። በግኝቶቹ መሠረት የተዘጋጀ
እና በአካባቢው ያለውን የንጥረ ነገር እጥረት እና
የአፈር ጤንነት ያገናዘበ የማዳበሪያ አጠቃቀም ምክረ
ሀሳብ በአሁኑ ወቅት በኤክስቴንሽን ሥርዓቱ ውስጥ
የተካተተ ሲሆን ምርታማነትን ለማሻሻል በማገዝ ላይ
ይገኛል። በመሆኑም ካለፈው የምርት ወቅት በፊት
3.6 ሚሊዮን አርሶ አደሮች 228,000 ኩንታል ቅይጥ
ማዳበሪያ አግኝተዋል።
ከአምስት ዓመታት በፊት የተጀመረው ይህ ፕሮጀክት ለተለያዩ የአፈር ጤንነት እና ለምነት ሁኔታዎች ተመጥኖ የተዘጋጀ የማዳበሪያ
አጠቃቀም ምክረ ሀሳብ ለመቅረጽ የተወሰደው የመጀመሪያው እርምጃ ቢሆንም ቀጣይነት ያለው ቁርጠኝነትን የሚጠይቅ
ሥርዓትን ለመገንባት እንቅስቃሴ ከመጀመር ያለፈ አይደለም። የኢትዮጵያ አፈር መረጃ መረብን ምክረ ሀሳቦች ወደፊት ለማራመድ
በትራንስፎርሜሽን አጀንዳው ስር የተቀረጹ ሁለት ንዑስ ተግባራት ጥሩ ሂደት በማሳየት ላይ ሲሆኑ ወሳኝ ውጤቶችን ያስገኛሉ
ተብሎ ይጠበቃል። በተለይም ደግሞ የምርምር ማዕከላት በተለያዩ የግብርና ሥነ-ምህዳር እና የአፈር ጤንነት ሁኔታዎች ውስጥ
የሰብል ዓይነቶች ለንጥረ ነገር እጥረቶች የሚሰጧቸውን የተለዩ ምላሾች በመተንተን ሰብሎች ለኢትዮጵያ አፈር መረጃ መረብ ምክረ
ሀሳቦች የሚሰጡትን ምላሽ ለመለካት ሰፊ ጥረት ሲያደርጉ ቆይተዋል። ሙከራው ከሚደረግባቸው ቦታዎች ውስጥ 75 በመቶው
ላይ ሙከራውች ተጠናቀዋል። ለወደፊቱ የሚሰሩ ስራዎች የአርሶ አደሩን ፍላጎት የሚያሟሉ የማዳበሪያ ምክረ ሀሳቦችን በቀጣይነት
ይበልጥ ማሻሻል እና የሚመከሩትን የማዳበሪያ ግብዓቶች አርሶ አደሮች ማግኘት የሚችሉ መሆኑን ለማረጋገጥ ከግብርና ግብዓት
አቅርቦት ኢኒሼቲቮች ጋር መስራት ይኖርባቸዋል።
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ዘላቂ መስኖ
በትራንስፎርሜሽን አጀንዳው ስር በመጀመሪያው ዕ.ት.ዕ. ወቅት እና በሁለተኛው ዕ.ት.ዕ. የመጀመሪያዎቹ አመታት ውስጥ
የኢትዮጵያን የቅርብ ጥልቀት የከርሰ ምድር ውሀ እምቅ አቅም ካርታ ለማዘጋጀት የሚያስችል ተመጣጣኝ ዋጋ ያለው፣ ትክክለኛ እና
አስተማማኝ ዘዴ ለመቅረጽ፣ ለመሞከር እና ለማሻሻል ሲባል ከፍተኛ ኃብት ጥቅም ላይ ውሏል። በመጨረሻም ውጤታማ የሆነ
አቀራረብ ከተመረጠ በኋላ የኢትዮጵያን እምቅ የቅርብ ጥልቀት የከርሰ ምድር ውሀ አቅም ካርታ የማዘጋጀቱ ሥራ በዚህ ዓመት
ውስጥ በኦሮሚያና በደቡብ ክልሎች ውስጥ በሚገኙ 136
Shallow Groundwater Mapping: Planned, Ongoing & Completed
ወረዳዎች ውስጥ ከተደረጉ የሙከራ ትግበራዎች ተነስቶ በአማራ፣
በቤኒሻንጉል ጉሙዝ እና በትግራይ ክልሎች ውስጥ የሚገኙ
94 ተጨማሪ ወረዳዎችን በማካተት በአጠቃላይ በጣርማበርማይጨው እና ጣና-በለስ ተፋሰሶች ውስጥ 44,491 ካሬ ኪሎ
ሜትር ስፋት ባለው ቦታ ላይ ተዳርሷል። በሙከራ ትግበራ
ወቅት ተጠንቶ ካርታው ከተዘጋጀው 52,517 ካሬ ኪሎ ሜትር
ቦታ ጋር ተደምሮ እስከ አሁን ድረስ ወደ 100,000 ካሬ ኪሎ
ሜትር ለሚጠጋ ቦታ ካርታ የማዘጋጀት ሥራ የተሰራ ሲሆን ከ3.6
ቢሊዮን ሜትር ኩብ በላይ የሚሆን እምቅ የቅርብ ጥልቀት የከርሰ
ምድር ውሀ ክምችት ተለይቷል። ይህም ከ121,000 ሄክታር በላይ
መሬት በመስኖ በማልማት ከ460,000 በላይ ለሆኑ ቤተሰቦች
አገልግሎት ሊሰጥ ይችላል። በመጪዎቹ ሁለት ዓመታት ውስጥ
በድምሩ አምስት ተፋሰሶች ተጠንተው ካርታ የሚዘጋጅላቸው
ሲሆን ይህም በዚህ ፕሮጀክት የተሸፈነውን መሬት መጠን ወደ
200,000 ካሬ ኪሎ ሜትር ከፍ ያደርገዋል።
ከመስኖና ማጠንፈፍ ጋር ግንኙነት ባላቸው 11 ንዑስ ተግባራት ውስጥ ቅድሚያ የሚሰጣቸው ጉዳዮች የቅርብ ጥልቀት የከርሰ ምድር
ውሀ ኃብቶችን በመለየት ላይ ከማተኮር በተጨማሪ ማህበረሰቦች የውኃ ኃብት ልማትን ለመቆጣጠር እና ዘላቂ በሆነ መልኩ የላቀ
ጥቅም ላይ ለማዋል ያላቸውን አቅም በማጎልበት ላይም ጭምር ያተኮሩ ናቸው። ለዚህም ሲባል 56 ለሚሆኑ በወረዳ፣ በዞን እና
በክልል ደረጃ ያሉ ባለሙያዎች በጂ.አይ.ኤስ. (GIS) የታገዘ የቅርብ ጥልቀት የከርሰ ምድር ውሀ መረጃ ተሰጥቷል እንዲሁም ይህን
መረጃ በመጠቀም የቅርብ ጥልቀት የከርሰ ምድር ውሀል ማትን በመቆጣጠር ዙሪያ ስልጠና አግኝተዋል። ከዚህ ጎን ለጎን 13 አነስተኛ
የውሀ ጉድጓድ ቁፋሮ ቢዝነሶች ተቋቁመው የቅርብ ጥልቀት የከርሰ ምድር ውሀ ኃብቶችን ማውጣት እና ለመስኖ ልማት ማቅረብ
የሚችሉ የውኃ ጉድጓዶችን ዘላቂ በሆነ መልኩ የመቆፈር ስልጠና አግኝተዋል። የቅርብ ጥልቀት የከርሰ ምድር ውሀ ካርታዎች ውስጥ
ያሉ መረጃዎችን በመጠቀም ከተቆፈሩት 313 የውኃ ጉድጓዶች ውስጥ 94 በመቶው ምርታማ ሆነዋል።
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የሜትሮሎጂ ቴክኒሻኖች
በአውቶማቲክ የአየር
ንብረት ሁኔታ መመዝገቢያ
ጣቢያዎች አያያዝ ስልጠና
አግኝተዋል
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የሜትሮሎጂ ባለሞያዎች
በቦታ የተለዩ ትንበያዎችን
እና ጥቆማዎችን የማመንጨት
ስልጠና አግኝተዋል

ከዚህ ጎን ለጎን አግባብ ያላቸው የደረጃ መስፈርቶች መከበራቸውን የሚያረጋግጡ እና የማህበረሰብ እና የአካባቢ ጥበቃን የሚያካትቱ
31 ስፋት ያላቸው የአነስተኛ መስኖ መሰረተ ልማት ንድፍ እና ግንባታ መመሪያዎች ተቀርጸዋል። የቅርብ ጥልቀት የከርሰ ምድር
ውሀ ጥናትና ካርታ ዝግጅት እንቅስቃሴዎችን ቀጣይነት ባለው መልኩ ከማዳረስ እና ግኝቶቹን ዘላቂነት ባለው መልኩ ጥቅም ላይ
ለማዋል ያለውን አቅም ከማሳደግ በተጨማሪ የቅርብ ጥልቀት የከርሰ ምድር ውሀን ጨምሮ የተለያዩ የመስኖ ልማት እንቅስቃሴዎችን
በማካተት ወደ አንድ አጠቃላይ አቀራረብ እና ዕቅድ የሚቀይር ሁሉን አቀፍ የሆነ የመስኖ ልማት ስትራቴጂ
ተቀርጾ በመስኖ ከማምረት ጋር በተያያዘ ለአርሶ አደሮች ድጋፍ ተሰጥቷል።

ኤክስቴንሽንን በማጠናከር የአየር ንብረት መረጃን በምክር አገልግሎቶች
ውስጥ ማካተት

200
የግብርና ኤክስቴንሽን
ባለሞያዎች የመሰረታዊ
ግብርና-ሜትሮሎጂ፣ ትንበያ
እና ጥቆማን የመተንተን
ስለጠና አግኝተዋል

ሁለት የትራንስፎርሜሽን አጀንዳው ንዑስ ተግባራት ከአየር ንብረት ጋር ግንኙነት ያላቸው መረጃዎችን በግብርና
ውሳኔ አሰጣጥ ውስጥ መጠቀም እንዲችሉ ለአርሶ አደሮች ይበልጥ ተደራሽ በማድረግ ላይ ያነጣጠሩ ናቸው።
ከእነዚህ ውስጥ የመጀመሪያው የግብርና መረጃን በማመንጨት ላይ ያተኮረ ነው። ለዚህም ዓላማ ሲባል በሀገሪቱ ዙሪያ
ባሉ የአርሶ አደሮች ማሰልጠኛ ማዕከላት ከፍተኛ ኃይል ያላቸው የሜትሮሎጂ መቃኛ መሳሪያ የተገጠመላቸው 50
አውቶማቲክ የአየር ንብረት ሁኔታ መመዝገቢያ ጣቢያዎች የተተከሉ ሲሆን ይህም የኢትዮጵያን አውቶማቲክ የአየር
ንብረት ሁኔታ መመዝገቢያ ጣቢያ መሳሪያዎች መሰረተ ልማት ለማስፋፋት በመከናወን ላይ ያሉ እንቅስቃሴዎችን
የግብርና ኤክስቴንሽን
የሚያጠናክር ነው። ሁለተኛው ንዑስ ተግባር ደግሞ መረጃውን በግብርና ውሳኔ አሰጣጥ ውስጥ ለመተንተን እና ጥቅም ባለሞያዎች ጥቆማዎችን ወደ
አርሶ አደሮች የማስተላለፍ
ላይ ለማዋል ካለው አቅም ግንባታ ጋር የተያያዘ ነው። ለዚህም ሲባል ጣቢያዎቹን ጠብቆ ከማቆየት፣ የሜትሮሎጂ
ስልጠና አግኝተዋል
መረጃውን ወደ ትንበያዎች እና ምክሮች ከመቀየር፣ ትንበያዎቹን እና ምክሮቹን ከማሰራጨት እንዲሁም በግብርና ውሳኔ
አሰጣጥ ውስጥ ጥቅም ላይ ከማዋል ጋር በተያያዘ ከሚከናወኑ የአቅም ግንባታ ኢኒሼቲቮች ጎን ለጎን የዝርጋታ እና የማመንጨት
ስራዎች ተከናውነዋል። ወርሀዊ እና የአስር ቀን የሜትሮሎጂ ምክር አገልግሎቶች በአሁኑ ወቅት በዞን ደረጃ በሀገሪቱ ዙሪያ ማግኘት
ይቻላል። እነዚህን ጥቆማዎች በእሴት ሰንሰለቱ ላይ ለሚገኙ ተዋንያን (አርሶ አደሮች፣ ነጋዴዎች፣ ሰብሳቢዎች እና ኤክስፖርተሮች)
በማሰራጨት መረጃን መሠረት ያደረጉ ውሳኔዎችን ለማስተላለፍ እንዲያግዟቸው ለማድረግ በርካታ መድረኮችም እንዲሁ

500

21
ተቋቁመዋል። በዚህ ዓመት ውስጥ የአየር ንብረት መረጃ ጥቆማዎችን ለማሻሻል የተሰሩት ስራዎች በአዲስ አበባ ውስጥ በሐምሌ ወር
2009 ዓ.ም. በግብርና ሜትሮሎጂ ላይ በተደረገ ዓለም አቀፍ ኮንፈረንስ ተጠናቀዋል። ስብሰባው ከኢትዮጵያ፣ ከዩናይትድ ስቴትስ
ኦፍ አሜሪካ፣ ከደቡብ አፍሪካ፣ ከኖርዌይ እና ከሩዋንዳ የመጡ ፖሊሲ አውጪዎችን፣ ተመራማሪዎችን፣ ለትርፍ ያልተቋቋሙ
ድርጅቶችን፣ ምሁራንን እና የግል ድርጅቶችን በማሰባሰብ የግብርና ሜትሮሎጂ መረጃን በማዘጋጀት፣ በመተንተን እና በማሰራጨት
ዙሪያ የልምድ ልውውጥ እንዲያደርጉ ዕድሉን ፈጥሯል።

ዘርፈ ብዙ ጉዳዮችን የማካተት አቅምን መንባት
ዘርፈ ብዙ ጉዳዮችን የግብርና ዘርፍ ኢኒሼቲቮች ውስጥ የማካተት አቅምን በማሻሻል ላይ በሚያተኩረው ተግባር ስር ያሉ ሁለት
ንዑስ ተግባራት በሰብል እና በእንሰሳት ዘርፎች ውስጥ ያሉ ተዋንያን ለአየር ንብረት ተስማሚ የሆነ ግብርናን በእንቅስቃሴዎቻቸው
ውስጥ ለማካተት ያላቸውን አቅም በማጎልበት ላይ ያነጣጠሩ ናቸው። ለዚህ አላማ ሲባልም ለአየር ንብረት ተስማሚ የሆነ ግብርና
የቴክኒክ መመሪያ የተነደፈ ሲሆን በወረዳ ደረጃ ላሉ 80 የግብርና ኤክስፐርቶች ለአየር ንብረት ተስማሚ በሆነ ግብርና ዙሪያ
የአሰልጣኝ ስልጠና ተሰጥቷል። ከዚህ ሥራ ጎን ለጎን ለአየር ንብረት ተስማሚ ከሆነ ግብርና ጋር በተያያዘ በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ
አሰራሮች ጥንቅር የተዘጋጀ ሲሆን በኦሮሚያ ውስጥ ከተለያዩ ሚኒስቴር መ/ቤቶች በተወጣጣ የባለሙያዎች ቡድን የበካይ ጋዞች
ልቀት መለኪያ ማዕቀፍ የሙከራ ትግበራ ተከናውኗል።

ዘላቂ እርሻን ማስፋፋት
ኢትዮጵያ የአየር ንብረት ለውጥን በመቀነስና በመቋቋም ኢኒሼቲቮች አማካኝነት የተፈጥሮ ኃብቶቿን መልሶ ለማደስ እና ከአየር
ንብረት ተለዋዋጭነት ጋር የተያያዙ ስጋቶችን ይበልጥ ለመከላከል አስፈላጊ የሆኑ ሥርዓቶችን በመገንባት ረገድ ለውጥ ከማምጣት
ጎን ለጎን የህዝብ ቁጥር መጨመርን እና የአየር ንብረት ለውጥን ጨምሮ በአሁኑ ወቅት በመታየት ላይ ካሉ አዝማሚያዎች አንጻር
ዘላቂነትን የማይደግፉ ለረጅም ጊዜ የቆዩ አሠራሮችን በመቀየር ላይም የግድ መስራት ይኖርባታል። በዚህ ረገድ ዘላቂ የግብርና ምርት
ስትራቴጂ መቅረጽ ይህን ክፍተት ለመሙላት የሚሰሩ ሥራዎች አንድ አካል ነው። በተለያዩ ተግባራት ውስጥ ተካቶ የሚፈፀመው ይህ
ስትራቴጂ ከትራንስፎርሜሽን አጀንዳው ፕሮግራሞች ጋር አብረው የሚሄዱ ስድስት ክፍሎች ያሉት ሲሆን በመጪው ዓመት ውስጥ
የትራንስፎርሜሽን አጀንዳው ትኩረት የሚያደርግበት አንድ ጉዳይ ነው።

-

በዘላቂ የግብርና ስትራቴጂ የተስፋፉ የተሻሻሉ የእርሻ
ሥራዎች

1
2
3
4
5
6

የአፈር ጤንነት እና ለምነት

- የተቀናጀ የአፈር ለምነት አያያዝ
- የዕቀባ ግብርና
- የአሲዳማ እና ኮትቻ አፈር አያያዝ

ዘላቂ የመሬት አያያዝ

- ጥምር እርሻ ደን እና ተዳፋት ለሆኑ መሬቶች ቋሚ ተክሎችን መጠቀም
- አግባብ ያለው የሰብል እና የግጦሽ መሬት አጠቃቀም
- መሬትን በማሳረፍ ማበልጸግ

የተሻሻለ የእንሰሳት አያያዝ

- ልቅ ግጦሽን ማስቀረት እና የእንሰሳት መኖ አያያዝ
- የግጦሽ መሬቶችን አቅም እና ዘላቂነት ማሳደግ
- የግጦሽ መሬት አያያዝ

የተሻሻለ የሰብል አያያዝ

- የመሬትን የሚከላከል ሽፋን በማሳደግ የአፈር መሸርሸርን መቀነስ
- የቅድመ እና የድኅረ ምርት ብክነትን መቀነስ

በእሴት ሰንሰለቶች ላይ ቀልጣፋ የኃይል አጠቃቀም

- ተተኪ የኃይል ምንጮች
- በግብርና፣ የግብርና ምርቶችን በማቀነባበር እና በመስኖ ውስጥ ኃይል
ቆጣቢ ቴክኖሎጂዎችን መጠቀም

በመስኖ ውስጥ ቀልጣፋ የውሀ አጠቃቀም
- ውሀ ቆጣቢ ቴክኖሎጂዎች
- የተሻለ የውሀ አያያዝ ለመስኖ መጠቀም

22

ሁሉን አቀፍ
ማካተትን በተመለከተ ከተፈጥሮ ኃብት አስተዳደር እና ከአየር ንብረት ጋር በተያያዘ ግኝቶች የታዩ ሲሆን የማካተት ጉዳይ
በትራንስፎርሜሽን አጀንዳው ስር በዚህ ዓምድ ውስጥ በተሰሩት ሥራዎችም ውስጥ በግንባር ቀደምነት ትኩረት የተሰጠው ጉዳይ
ነበረ። በዋነኝነትም እነዚህ ሥራዎች በሴቶች እና በወጣቶች ፍላጎቶች እና እነሱን ይበልጥ ተጨባጭ በሆነ መልኩ በትራንስፎርሜሽን
አጀንዳው ውስጥ በማካተት ላይ ያነጣጠሩ ነበሩ። እነዚህ እንቅስቃሴዎች በአጠቃላይ የትራንስፎርሜሽን አጀንዳው ውስጥ የተካተቱ
ሲሆን በዚህም የተነሳ የተለዩ ተግባራት ወይም ንዑስ ተግባራት የሏቸውም።

ሥርዓተ ጾታና ስነ-ምግብ
የሥርዓተ ጾታ ጉዳዮች በአጠቃላይ በዘርፉ ውስጥ በሚከናወኑ የልማት እንቅስቃሴዎች ውስጥ ከግምት ውስጥ መካተታቸውን
ለማረጋገጥ በዚህ ዓመት ውስጥ በትራንስፎርሜሽን አጀንዳው ስር የተከናወኑ እንቅስቃሴዎች ሥርዓተ ጾታን በዕለት ተዕለት ዕቅድ
አወጣጥ እና ክትትል ውስጥ ለማካተት ፖሊሲ በመቅረጽ እና የተለያዩ ተዋንያንን አቅም በመገንባት ላይ ያተኮሩ ነበሩ። የግብርና
ሥርዓተጾታ ስትራቴጂ ረቂቅ የተዘጋጀ ሲሆን በግብርና ውስጥ ያሉ ሴቶች ትስስር የሚፈጥሩበት በግብርናና የተፈጥሮ ሀብት
ሚኒስቴር የተዘጋጀ ቀጣይነት ያለው መድረክ ተዘጋጅቶ አገልግሎት ሲሰጥ ቆይቷል። ትስስሩ በግብርና ውስጥ የሥርዓተ-ጾታ ጉዳዮች
ዕውቀት እና ግንዛቤ የሚጋሩባቸው እና የሚሻሻሉባቸው መድረኮችን በመፍጠር ላይ ያተኮረ ነው። በዚህ ዓመት ውስጥ ሁለት
ብሔራዊ የትስስር ስብሰባዎች ተዘጋጅተው የነበረ ሲሆን ከእነዚህ ውስጥም አንደኛው ለሴቶች ተስማሚ በሆኑ ቴክኖሎጂዎች
ላይ ያተኮረ ነበር። ከዚህ በተጨማሪም አራት ክፍት ፎረሞች ተዘጋጅተው በተለያዩ ሌሎች ጉዳዮች ላይ ውይይቶች ተደርገዋል።
ከኢትዮጵያ መንግስት፣ ከአጋር መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች እና ከምርምር ማዕከላት የመጡ በድምሩ 60 ተሳታፊዎች በእነዚህ
ፎረሞች ውስጥ የተሳተፉ ሲሆን ከእነዚህ ውስጥም ሁለት-ሦስተኛው ሴቶች ነበሩ።
በተመሳሳይ መልኩ ሥርዓተ ጾታን የማካተት መመሪያ ረቂቅ ተዘጋጅቶ ለማጽደቅ ዝግጁ ሆኖ ይገኛል። አብዛኛዎቹ የተለዩ የማካተት
የአቅም የመገንባታ ሥራዎች የተሰሩት በደቡብ ክልል ውስጥ ባሉ ተዋንያን ላይ ሲሆን በድምሩ 45 በሚሆኑ ባለሙያዎች (ከእነዚህም
ውስጥ 25 ሴቶች) ከተከናወነ የልምድ ልውውጥ ጉብኝት ጎን ለጎን ሥርዓተ-ጾታን በመተንተን እና በማካተት ዙሪያ እንዲሁም
በሥርዓተ ጾታ እና በቨርሚ-ኮምፖስት ዙሪያ ስልጠናዎች ተዘጋጅተዋል።
በተጨማሪም ሴቶች በቤት ውስጥ ባሏቸው የስራ ድርሻዎች እና በሥነ-ምግብ መካከል ያለውን ጠንካራ አዎንታዊ ግንኙነት መሠረት
በማድረግ የተሰባጠሩ፣ አስተማማኝ እና ከፍተኛ የንጥረ ነገሮች ይዘት ያላቸውን ምግቦች ተደራሽነት እና አጠቃቀም ከፍ በማድረግ
ረገድ ግብርና ያለውን ሚና ያገናዘበ እና መሠረት ያደረገ ስነ-ምግብ ተኮር የግብርና ስትራቴጂም ተቀርጿል። ከዘርፍ አቀፍ ስትራቴጂ
በተጨማሪ የትራንስፎርሜሽን አጀንዳው ተዋንያን የሥነ-ምግብ ጉዳዮች ከሁሉም ተግባራት ጋር የሚቀናጁበትን ማዕቀፍ የቀረጹ
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ማህቡባ አባቦር፣ በመስኖ የሆርቲካልቸር ሰብሎችን የምታለማ ሴት አርሶ አደር
የመስኖ ልማት የኢትዮጵያ መንግስት በሁለተኛው ዕ.ት.ዕ. ውስጥ ቅድሚያ የሚሰጠው ጉዳይ ቢሆንም ማህቡባ አባቦር በደቡብ ክልል በየም ልዩ ወረዳ ውስጥ ካሉ ሌሎች አርሶ አደሮች ጋር በመሆን
በአቅራቢያቸው የሚገኝ አንድ ወንዝን በመጠቀም ሰብላቸውን ውሀ ማጠጣት በጀመረችበት ወቅት ይህን አታውቅም ነበር። በበጋ ወቅት ሰብሎችን በማብቀል ተጨማሪ ገቢ ልናገኝ እንችላለን በሚል ተስፋ
ያደረጉት ነገር ሲሆን ይህ ወቅት ማህቡባ አብዛኛውን ጊዜ ሥራ የምትፈታበት እና የቤተሰቧ የገንዘብ ኃብትም የሚዳከምበት ወቅት ነበር። ከ11 ዓመታት በፊት መስኖ መጠቀም ስትጀመር ቀይስር፣ ሽንኩርት፣
ጎመን፣ ድንች፣ ካሮት እና ጎደሬ (ከድንች ጋር ተመሳሳይ የሆነ ስራስር) ማብቀል የጀመረች ሲሆን እነዚህ ሁሉ ገበያ ላይ ከአገዳ ሰብሎች የበለጠ ገቢ የሚያስገኙ ናቸው። ከእነዚህ የሆርቲካልቸር ሰብሎች
ሽያጭ በቅርብ ዓመታት ውስጥ ያገኙትን ትርፍ በመቆጠብም ቤተሰቦቿ አዲስ ቤት ገንብተዋል።
እንደዚህ ያሉ እንቅስቃሴዎችን በማከናወን ላይ ያሉ አርሶ አደሮችን ለመደገፍ በ2006 ዓ.ም. ግ.ት.ኤ. ከእርሻና የተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴር ጋር በመሆን በአራቱ የኢትዮጵያ የግብርና ክልሎች ውስጥ በሚገኙ
21 ወረዳዎች ውስጥ የግብዓት አቅርቦትን ለማሻሻል፣ ቴክኖሎጂዎችን መጠቀምን ለማበረታታት፣ ምርትን እና የድህረ-አጨዳ እንቅስቃሴዎችን ለማሻሻል እና የገበያ ትስስሮችን ለማጠናከር የተቀናጀ ቤተሰብ
ተኮር አነስተኛ መስኖ የእሴት ሰንሰለት ኢኒሼቲቭን ጀምሯል። መስኖ አርሶ አደሮች ምርትን የተረጋጋ እንዲያደርጉ፣ በዓመት ብዙ ጊዜ እንዲያመርቱ እና ከፍተኛ እሴት ያላቸው ሰብሎችን አሰባጥረው
እንዲያበቅሉ ያግዛል። በተለይም ደግሞ የተቀናጀ ቤተሰብ ተኮር አነስተኛ መስኖ የእሴት ሰንሰለት ኢኒሼቲቭ አርሶ አደሮች ተመጣጣኝ በሆነ ወጪ የውሀ ሀብቶችን እና የውሀ መሳቢያ ቴክኖሎጂዎችን
እንዲያገኙ ያስችላል። በ2009 ዓ.ም. በደቡብ ክልል ውስጥ ብቻ 99,224 አርሶ አደሮች 11,061 ሄክታር የእርሻ መሬትን በመስኖ ለማልማት የሰለጠኑ ሲሆን አስተማማኝ ከሆኑ የግብዓት አቅራቢዎችና የምርት
ገዢዎች ጋርም ትስስር ተፈጥሮላቸዋል። ስልጠናዎቹ አርሶ አደሮች የመስኖ እምቅ አቅምን የላቀ ደረጃ ላይ ከማድረስ ጎን ለጎን የተፈጥሮ ሀብቶችን መጠበቅ በሚችሉባቸው መንገዶች ላይ ያተኮሩ ነበሩ።
እንደዚህ ያሉ የቴክኒክ ክህሎቶችን ከማግኘት በተጨማሪ ስልጠናዎቹ
ሴቶች ከወንዶች እኩል በግብርና ውስጥ ወሳኝ ሚና እንዳላቸው
ለማህቡባ ያስተማሯት ሲሆን ይህ እርሻቸውን በምታስተዳድርበት
ወቅት እሷም የምትጋራው ሀሳብ ነበር።
አርሶ አደሮች የገጸ ምድር ውሀ በቀላሉ ማግኘት በማይችሉባቸው
አካባቢዎች አማራጭ የመስኖ ዘዴዎችን የማፈላለግ ስራ በመሰራት
ላይ ሲሆን ከዚህ ጋር በተያያዘ ከተቀናጀ ቤተሰብ ተኮር አነስተኛ
መስኖ የእሴት ሰንሰለት ኢኒሼቲቭ ጎን ለጎን በመተግበር ላይ ያለ አንድ
ፕሮጀክት በደቡብ ክልል እና በኦሮሚያ ውስጥ እስከ 30 ሜትር
ጥልቀት ያላቸው በቅርበት የሚገኙ የከርሰ ምድር ውሀ ሀብቶችን
በመለየት ሲያጠናና ካርታ ሲያዘጋጅ ቆይቷል። በ2009 ዓ.ም.
አጋማሽ ላይ እርስ በርስ ተደጋጋፊ የሆኑ እንቅስቃሴዎችን ይበልጥ
በተሳካ መልኩ ለማከናወን ሲባል እነዚህ ሁለት የተለያዩ ነገር ግን
ግንኙነት ያላቸው እንቅስቃሴዎች በመዋሀድ አንድ የትራንስፎርሜሽን
አጀንዳው ተግባር ሆነዋል። ከዚህ በፊት ለእርሻዋ ውሀ ያደርስ
የነበረው ቱቦ በጥርጊያ መንገድ ግንባታ የተነሳ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ
የተቋረጠ በመሆኑ ማህቡባ በመጪው የበጋ ወቅት አማራጭ የመስኖ
ዕድሎችን እንድታገኝ በማገዝ ረገድ ሁለቱም እነዚህ እንቅስቃሴዎች
የየራሳቸውን ሚና ሊጫወቱ ይችላሉ።
ከአራት አመታት በፊት ማህቡባ የቦደሮ የመስኖ ማህበርን በአባልነት
የተቀላቀለች ሲሆን ይህ ማህበር ከሚሰራቸው ሌሎች ሥራዎች
በተጨማሪ እጥረቶች በሚኖሩበት ጊዜ ግብዓቶችን ያቀርባል። ማህበሩ
ማህቡባ አዲስ በሚገነባው የጥርጊያ መንገድ የተነሳ የገጠማትን
የመስኖ ችግር መፍታት እንድትችል ሊያግዛት ቢችልም ማህቡባ
የማህበረሰብ የመስኖ ሥርዓት አባል መሆን የሚያስገኘው ትልቁ
ጥቅም ሴቶች በቤተሰባቸው የኑሮ ሁኔታ ላይ ተጽዕኖ በሚያሳድሩ ውሳኔዎች ውስጥ መሳተፍ አለባቸው የሚለውን ሀሳብ ይበልጥ በተግባር ማሳየቱ ነው ብላ ታስባለች። ከዚህ ቀደም ከእርሻው ጋር ግንኙነት
ያላቸው ጉዳዮችን ይመራ የነበረው ባለቤቷ የነበረ ቢሆንም የመስኖ ልማት ማህቡባ ቤተሰቧን በሚመለከቱ ውሳኔዎች ውስጥ በንቃት ተሳትፎ ማድረግ የምትችልበትን መንገድ ከፍቶላታል።

ሲሆን የሚከተሉት ዓላማዎች ያሉት ባለ አራት ደረጃ አቀራረብ ለይተው አስቀምጠዋል፡- 1) ከፍተኛ የንጥረ ነገር ይዘት ያላቸው
የተለያዩ ምርቶችን መጠን ማሳደግ፤ 2) የጾታ እኩልነትን ይበልጥ በማጎልበት በገጠር ቤተሰቦች ውስጥ የአመጋገብ ስብጥርን ማሳደግ፤
3) ሥነ-ምግብን የሚያካትቱ የግብርና ገበያዎችን መፍጠር፤ እና 4) ስነ-ምግብ ተኮር ግብርናን ለመፍጠር አስቻይ ሁኔታዎችን
ማጠናከር።

በወጣቶች ላይ ያተኮረ የተለየ የኑሮ ማሻሻያ ድጋፍ
ከስነ-ምግብ ጋር በተያያዘ ከተመዘገበው ለውጥ ጋር ተመሳሳይ በሆነ መልኩ በዚህ ዓመት ውስጥ በትራንስፎርሜሽን አጀንዳው ስር
በወጣቶች ላይ የተሰራው ስራ ሀገር አቀፍ የገጠር የሥራ ዕድል ፈጠራ ስትራቴጂ በመቅረጽ እንዲሁም ወጣቶችን ከማሳተፍ ጋር
በተያያዘ የሚያስፈልገውን አቀራረብ እና ትራንስፎርሜሽናል ተግባራት በመለየት ላይ ያተኮረ ነበር። በዚህ ረገድ በዋነኝነት ትኩረት
የተደረገበት ጉዳይ የሥራ ዕድሎችን መፍጠር ነው። የዚህ ሂደት አንድ አካል ተደርጎ የተከናወነ አንድ ጥናት ሆርቲካልቸር፣ መስኖና
የውሀ አቅርቦት፣ የእርሻ ሜካናይዜሽን እና የገጠር የፋይናንስ አገልግሎት ቅድሚያ የሚሰጣቸው ለወጣቶች የሥራ ዕድል የመፍጠር
ከፍተኛ ዕምቅ አቅም ያላቸው አራት ዘርፎች መሆናቸውን የለየ ሲሆን ይበልጥ ሊታሰብባቸው የሚገቡ ስምንት ተጨማሪ ዘርፎችም
ተለይተዋል። ጥናቱ አግባብነት ባላቸው በሁሉም የእሴት ሰንሰለቶች ላይ ያሉ የሥራ ዕድሎችን አጥንቶ የለየ ሲሆን ለአጠቃላይ
የግብርና ዘርፉ በጣም ስትራቴጂክ የሆኑ፣ ከፍተኛ የሥራ ዕድል የመፍጠር እምቅ አቅም ያላቸው እና ይበልጥ ዘላቂ የሆኑ ንዑስ
ዘርፎችን መሠረት በማድረግ የውሳኔ አስተያየቶችን ለመስጠት ሲባልም በሥራዎቹ መካከል ያሉትን ትስስሮች እና ዘላቂነት ከግምት
ውስጥ ያስገባ ነው።
በጥቅሉ ይህ ዐምድ የግብርና ዘርፍ ትራንስፎርሜሽን መጪውን ጊዜ ያማከለ መሆኑን እና የሚገኙት ጥቅሞች ፍትሀዊ በሆነ መልኩ
መዳረሳቸውን፣ የሰው ኃይልን በአግባቡ ጥቅም ላይ ማዋላቸውን እና የተፈጥሮ ኃብትን ቀልጣፋ፣ ስትራቴጂያዊ እና ዘላቂ በሆነ
መልኩ ጥቅም ላይ ማዋላቸውን በሚያረጋግጥ መልኩ መነደፋቸውን የሚያረጋግጥ ነው።
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የግብርና ቢዝነስ እና ገበያ
2009 ዓ.ም. ውስጥ በግብርና ቢዝነስ እና ገበያ ዐምድ ስር ያሉ ተግባራት እና ንዑስ ተግባራት ቀልጣፋና ተፎካካሪ የሆነ የግብርና
ምርት ገበያ እንዲጠነክርና እንዲጎለብት ምቹ የሆነ ሁኔታን በመፍጠር ላይ ያተኮሩ ሲሆን በዚህ ረገድ ሂደት አሳይተዋል። ከዚህ ጋር
በተያያዘ ከፍተኛ ፖሊሲ አውጪዎች የፖሊሲ እና የህግ ማዕቀፎችን በማጠናከር አነስተኛ ይዞታ ያላቸው አርሶ አደሮች ከሀገር ውስጥ
እና ዓለም አቀፍ ገበያዎች ጋር ያላቸውን የውል ትስስር ለማጎልበት ንቁ ተሳትፎ አድርገዋል። በተጨማሪም ከገበያ መረጃ ሥርዓቶች
እና ከምርት አሰባሰብ ዘዴዎች ጋር ግንኙነት ያላቸው ቁሳዊ እና የሰው ኃይል መሠረተ ልማቶችን ለሚያጎለብቱ ተግባራት ቅድሚያ
ተሰጥቷል።
በዚህ ዐምድ ውስጥ ቅድሚያ ከተሰጣቸው ተግባራት እና ንዑስ ተግባራት ተጨባጭ አፈጻጸም ጋር በተያያዘ በዚህ ዐምድ ውስጥ
ካሉት ስድስት ፕሮግራሞች ውስጥ ሁለቱ (የኮሜርሻል እና ኮንትራት ግብርና እና የግብርና ምርቶች ማቀነባበር እና እሴት መጨመር)
ጠንካራ የሥራ ዕቅዶች እና ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽ/ቤት ጋር በቀጥታ ግንኙነት ያላቸው የሪፖርት አቀራረብ መድረኮች ያሏቸው
መሆኑን እና በዚህም የተነሳ በትራንስፎርሜሽን አጀንዳው ስር ክትትል የማይደረግባቸው መሆኑን እዚህ ጋር መገንዘብ ያስፈልጋል።
የቀሪዎቹ አራት ፕሮግራሞች አፈጻጸም ሲታይ በዚህ ዐምድ ውስጥ የተመዘገበው የአፈጻጸም ውጤት ከትራንስፎርሜሽን አጀንዳው
አማካይ የአፈጻጸም ውጤት በመጠኑ ዝቅ ያለ ነው። ባለፈው ዓመት ውስጥ በአጠቃላይ የትራንስፎርሜሽን አጀንዳው ውስጥ ካሉት
ንዑስ ተግባራት ውስጥ 29 በመቶው የተጠናቀቁ ወይም በዕቅዱ መሠረት የሄዱ ሲሆን በግብርና ቢዝነስ እና ገበያ ዐምድ ውስጥ
ካሉት ንዑስ ተግባራት ውስጥ ግን እዚህ ምድብ ውስጥ የገቡት 26 በመቶው ብቻ ነበሩ። በዚህ ዐምድ ውስጥ ካሉት ንዑስ ተግባራት
ውስጥ 46 በመቶው በጣም የዘገየ ወይም ያልተጀመረ የሚሉት ምድቦች ውስጥ የገቡ ሲሆን በአንጻሩ በዚህ ረገድ በአጠቃላይ
የትራንስፎርሜሽን አጀንዳው ውስጥ የተመዘገበው አማካይ ውጤት 33 በመቶ ነው።
በሌሎች ዐምዶች ውስጥ እንደሚታየው ሁሉ በፕሮግራም ደረጃ ሲተነተን በአፈጻጸም ረገድ ከፍተኛ ልዩነት አለ። እንደ የአገር
ውስጥ እና የውጭ ገበያ ያሉ አንዳንድ ፕሮግራሞች በመቶ ሲታይ የተጠናቀቁ ወይም በዕቅዱ መሠረት የሄዱ በሚሉት ምድቦች
ውስጥ ያሏቸው ንዑስ ተግባራት መጠን ከአማካይ ከፍ ያለ (50 በመቶ) ነበር። የአገር ውስጥ እና የውጭ ገበያ
ፕሮግራም በመቶ ሲታይ ያልተጀመሩ ወይም በጣም የዘገዩ በሚሉት ምድቦች ውስጥ ያሏቸው ንዑስ ተግባራት
መጠንም እንዲሁ ከአማካይ ዝቅ ያለ (17 በመቶ) ነበር። በአንጻሩ እንደ የገበያ መሠረተ ልማት (17
በመቶ) እና የገበያ አገልግሎት (13 በመቶ) ያሉ ፕሮግራሞች በመቶ ሲታይ የተጠናቀቁ ወይም በዕቅዱ
መሠረት የሄዱ በሚሉት ምድቦች ውስጥ ያሏቸው ንዑስ ተግባራት መጠን ከአማካይ ዝቅ ያለ የነበረ
ሲሆን ያልተጀመሩ ወይም በጣም የዘገዩ በሚሉት ምድቦች ውስጥ ያሏቸው ንዑስ ተግባራት ደግሞ
ከአማካይ ከፍ ያለ (የመጀመሪያው 58 በመቶ ሁለተኛው ደግሞ 62 በመቶ) ነበር።
ፕሮግራሞች
የገበያ መሠረተ ልማት
የገበያ አገልግሎት

14%

የኅብረት ሥራ ማኀበራት

የተጠናቀቁ

በተገቢው የአፈጻጸም ደረጃ ላይ ያሉ

የንዑስ ተግባራት አፈጻጸም በአጭሩ

29%

25%

13%

የአገር ውስጥ እና የውጭ ገበያ

በአጠቃላይ

29%

33%
29%

በጥቂቱ የዘገዩ

29%

50%
17%

12%

33%

29%

በጣም የዘገዩ

17%
29%

14%

ያልተጀመሩ

25

የንግድ መር ፖሊሲና ስትራቴጂ ቀረጻ
ባለፈው ዓመት ውስጥ አርሶ አደሮችን እንዲሁም ኮሜርሻል ገበሬዎችን አስተማማኝ በሆነ መልኩ በኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ
ኢንቬስተሮች፣ የግብርና ምርት አቀናባሪዎች እና ነጋዴዎች አንዲሁም ሌሎች በእሴት ሰንሰለቱ ላይ ያሉ ተዋንያን ጋር በማገናኘት
ዘርፉን ይበልጥ ገበያ መር ለማድረግ የሚያስፈልገውን የሕግና የመረጃ ምህዳር ለመገንባት ከፍተኛ ሥራዎች ተሰርተዋል። ይህን
ዓላማ ለማሳካት ሲባልም ባለፈው ዓመት ውስጥ በርካታ ስትራቴጂዎች የተቀረጹ ሲሆን ከእነዚህም ውስጥ ምናልባት በጣም ወሳኝ
የነበረው ገበያ ውስጥ ከመግባት እና ከማደግ አንስቶ እስከ ድኅረ-ምርት አሰባሰብ እና ስርጭት፣ የፋይናንስ አቅርቦት፣ ውል አፈጻጸም
እና የመረጃ ፍሰት ድረስ በኢትዮጵያ የምርት ግብይት ሥርዓት ውስጥ ያሉ ድክመቶችን የሚፈታ የምርት ሽያጭ ስትራቴጂ መቀረጹ
ሊሆን ይችላል። ይህ ልዩ የሆነ የትራንስፎርሜሽን አጀንዳው ንዑስ ተግባር ሲሆን በውስጡ ለያዛቸው ጉዳዮች ይበልጥ የተቀናጀ እና
ሰፋ ያለ መፍትሄ የሚያስገኝ ማዕቀፍ ሆኖ ያገለግላል። እስከ አሁን ድረስ በሁለት የክልል ዐውደ ጥናቶች አማካኝነት ስምምነት ላይ
የተደረሰበት ሲሆን የመጨረሻው ረቂቅ በአሁኑ ሠዓት ለመጨረሻ ጊዜ ውይይት እንዲደረግበት እና ጸድቆ በሥራ ላይ እንዲውል
በሂደት ላይ ይገኛል። የምርት ሽያጭ ስትራቴጂውን ለመደገፍ የግብርና ንግድ ረቂቅ ፖሊሲም እንዲሁ በአሁኑ ወቅት በመዘጋጀት
ላይ ያለ ሲሆን በመጪው ዓመት ለግምገማ ይቀርባል ተብሎ ይጠበቃል።
በምርት ሽያጭ ስትራቴጂው ውስጥ በግልጽ ለተቀመጡ ፍላጎቶች እና የትራንስፎርሜሽን አጀንዳው ቅድሚያ ለሚሰጣቸው ጉዳዮች
ምላሽ የሚሰጡ ሁለት ተጨማሪ የፖሊሲ ማዕቀፎች በዚህ ዓመት ውስጥ የወጡ ሲሆን እነሱም አንደኛው የኮሜርሻል ግብርና
ስትራቴጂ እና ሌላኛው ደግሞ ረቂቅ የኮንትራት ግብርና አዋጅ ናቸው። የመጀመሪያው በኢትዮጵያ ውስጥ ካለው ምቹ ሁኔታ አንስቶ
እስከ ኢንተርፕራይዝ ማቋቋም እንዲሁም እስከ የግብርና ምርቶች ማቀነባበር እና መሸጥ ድረስ ያሉ ለኮሜርሻል እርሻ ወሳኝ ከሆኑ
ጉዳዮች ጋር ግንኙነት ያላቸው ማነቆዎችን እና ስትራቴጂክ ተግባሮቻቸውን የሚዘረዝር ነው። አዋጁ አነስተኛ ይዞታ ያላቸው አርሶ
አደሮች ኮንትራትን መሰረት ወዳደረጉ የግብርና አሠራሮች የሚሸጋገሩበት ወሳኝ መንገድ ከሆነው ከኮንትራት ግብርና ጋር የተገናኘ
ሲሆን የግብርና ምርቶች ማቀነባበርን ጨምሮ ከአስተማማኝ ገበያዎች ጋር ትስስሮችን ይፈጥራል። እስከ ዛሬ ድረስ እንዲህ ያሉት

ፋዬ ተሰማ፣ የብቅል ገብስ በኮንትራት የሚያመርት ሞዴል አርሶ አደር
ፈይ ተሰማ ከድህነት ተነስቶ ስኬታማ የብቅል ገብስ አምራችነት ላይ የደረሰ አርሶ አደር ሲሆን ከእርሻና የተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴር ያገኛቸው ሦስት የልህቀት
ሽልማቶችም ለዚህ ማረጋገጫ ናቸው። የሚኖረው ከሀገሪቱ የብቅል ገብስ ምርት ውስጥ 65 በመቶው በሚገኝበት በቆጂ ኦሮሚያ ውስጥ ሲሆን በዚያ ከቢራ ገብስ
በተጨማሪ ባቄላ፣ አተር፣ ድንች፣ ነጭ ሽንኩርት እና ጎመን ዘር ያበቅላል።
ፈይ በ1985 ማረስ ሲጀምር መጀመሪያ ላይ የሰበሰበው የብቅል ገብስ ምርት ዝቅተኛ የነበረ ሲሆን ይህም በአንድ ሄክታር 13 ኩንታል ብቻ ነበር። በአንጻሩ ከአራት
ዓመታት በፊት የሀይኒከንን በውለታ ላይ የተመሰረተ የአምራችነት ዕቅድ ከተቀላቀለ በኋላ አሁን በአንድ ሄክታር ከ60 ኩንታል በላይ ምርት ይሰበስባል። ዕቅዱ
በኦሮሚያ ውስጥ ያሉ 20,000 አርሶ አደሮችን ያሳተፈ ሲሆን በኔዘርላንድ መንግስት እና በሀይኒከን የጋራ የገንዘብ ድጋፍ የሚንቀሳቀሰው የአውሮፓ የገጠር ልማት
ህብረት (EUCORD) አካል ነው። ዓላማው በሀገር ውስጥ ለቢራ ምርት ጥቅም ላይ የሚውለውን ገብስ ብዛት እና ጥራት ከፍ በማደረግ የአርሶ አደሮችን ገቢ ማሳደግ
ነው። ሀይኒከን በዕቅዱ ውስጥ ለሚሳተፉ አርሶ አደሮች ዘር፣ ማዳበሪያ እና የግብርና ኬሚካሎችን ያቀርባል እንዲሁም ምርት ከተሰበሰበ በኋላ የብቅል ገብሱን
ይገዛቸዋል። ስምምነቱ አማራጮችን የሚሰጥ በመሆኑ ለአርሶ አደሮች ከፍተኛ ዋጋ ላቀረበው ተጫራች ሰብላቸውን እንዲሸጡ ነጻነት ይሰጣል።
ለፈጠራ ምቹ የሆነ አስተሳሰቡን እና የመምራት አቅሙን ከግምት ውስጥ በማስገባት ፈይ በቀበሌው ውስጥ በአጠቀላይ በዓመት ከሚመረተው 10,000 ኩንታል
የብቅል ገብስ ውስጥ 2,700 ኩንታሉን የሚያመርቱ 160 በውለታ ላይ የተመሰረቱ አምራቾችን እንቅስቃሴ እንዲያስተባብር ተመርጧል። አርሶ አደሮችን በእሴት
ሰንሰለቱ ላይ ካሉ ሌሎች ተዋንያን ጋር በማገናኘት ይበልጥ ገበያ ተኮር ወደመሆን ለማዞር ሲባል ግ.ት.ኤ.
እና የእርሻና የተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴር ሀይኒከን ለሚያደርጋቸው እንቅስቃሴዎች በጋራ ድጋፍ ያደርጋሉ።
በክላስተሩ ውስጥ ከሚመረተው የብቅል ገብስ ውስጥ አብዛኛው የሚሄደው ከሀገሪቱ ብቅል የማምረት
አቅም ውስጥ 70 በመቶውን ወደሚቆጣጠረው ወደ አሰላ ብቅል ፋብሪካ ነው። የብቅል ገብስ ፍላጎት አሁን
ካለው አቅርቦት ከፍ ያለ ይሆናል ተብሎ የሚጠበቅ በመሆኑ እንደ ፈይ ላሉ አርሶ አደሮች ምቹ ዕድሎችን
የሚፈጥር ይሆናል።
ስትራቴጂያዊ በሆነ መንገድ ኢንቨስት በማድረግ እና ሊከሰቱ የሚችሉ ስጋቶችን በመገመት ፈይ በእጁ ላይ
ያሉ ሀብቶችን እጥፍ ድርብ አድርጎ ያሳደገ ሲሆን ምርቱን የሚያከማችበት መጋዘን እንዲሁም ለባለቤቱ
እና ለአራት ልጆቹ አዲስ ቤት ገንብቷል። በተጨማሪም በአካባቢው ሱቅ የመክፈት ህልም ያለው ቢሆንም
የኤሌክትሪክ እጥረት ተግዳሮት ሆኖበታል። ምናልባትም ከዚህ ይበልጥ ቦታ ሊሰጠው የሚገባው ተግዳሮት
የሜካናይዜሽን አቅርቦት ውስን መሆኑ እና ዋጋውም ውድ መሆኑ ሊሆን ይችላል። ፈይ ከባለቤቱ ጋር
በጋራ ካላቸው 12 ሄክታር መሬት ውስጥ የተወሰነውን ቀንሶ ለእርሻው የሚያስፈልገውን አብዛኛውን ኃይል
ለሚያቀርቡለት 120 እንሰሳቱ የግጦሽ መሬት አድርጎ ለመጠቀም ተገዷል። በተጨማሪም በአሁኑ ወቅት
ያለው የእርሻ አሰራር ከፍተኛ የሰው ኃይል የሚጠይቅ ነው። ፈይ ሜካናይዜሽን ማግኘት እንዲችሉ ለአርሶ
አደሮች ድጋፍ መስጠት (ለምሳሌ ከመንግስት የሚሰጥ በረጅም ጊዜ የሚከፈል ብድር በማመቻቸት) የአርሶ
አደሮችን ጊዜ እና ገንዘብ በመቆጠብ እንዲሁም ከመሬታቸው የሚያገኙትን ጥቅም በማሳደግ ለግብርና
ትራንስፎርሜሽን አስተዋጽኦ ያደርጋል ብሎ ያምናል።
ሌላኛው ተግዳሮት ደግሞ አርሶ አደሮች ከፍ ያለ ዋጋ የሚያስገኝ ሲሆን የሚያመርቱትን የገብስ ምርት
ለምግብነት ይሸጣሉ የሚለው ስጋት ሲሆን ይህም የብቅል ማምረቻ ገብስ እጥረትን ሊያስከትል ይችላል።
እንዲህ ያሉ ተግዳሮቶችን ከግምት ውስጥ በማስገባት ግ.ት.ኤ. የንዑስ ዘርፉን ዕድገት ከማበረታታት ጎን
ለጎን ስምምነቶች አነስተኛ ይዞታ ላላቸው አርሶ አደሮች እንዲሁም ለትላልቅ ሸማቾች በሚጠቅም መልኩ
መፈጸማቸውን በሚያረጋግጡ በግልጽ በተቀመጡ ፖሊሲዎች አማካኝነት የኮንትራት ግብርና ስምምነቶችን
ይደግፋል። በኢትዮጵያ ውስጥ በአሁኑ ወቅት ገኖ በሚገኘው ከእጅ ወደአፍ የሆነ ግብርና እና ለወደፊቱ
የኢትዮጰያን ግብርና በላቀ መልኩ ኮሜርሻላይዝ በማድረግ መካከል ያለውን ክፍተት በማጥበብ ረገድ
የኮንትራት ግብርና ወሳኝ ስትራቴጂ እየሆነ መጥቷል።
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ስምምነቶች የሚተዳደሩት በኢትዮጵያ የውል ህግ የነበረ ሲሆን ይህ ህግም ሁለቱም ተዋዋይ ወገኖች ላላቸው እርስ በርስ የመደራደር
አቅም ከፍተኛ ቦታ የሚሰጥ ነው። ይህ አዲስ አዋጅ ግን በአብዛኛዎቹ የኮንትራት ግብርና ስምምነቶች ውስጥ ያለውን የአቅም
ያለመመጣጠን ከግንዛቤ ውስጥ በማስገባት የገዢዎችንም የሻጮችንም መብት ለማስጠበቅ የሚያስችሉ ዝርዝር የህግ ምክረ ሀሳቦችን
የሚያስቀምጥ ሲሆን ከእነዚህም ውስጥ በማንኛውም የኮንትራት ግብርና ስምምነት ውስጥ የግድ መካተት ያለባቸው መሠረታዊ
ይዘቶችን በግልጽ ማስቀመጥ ይገኝበታል።
ከዚህ ጎን ለጎን መሬትን መሠረት ያደረገ እና በኃላፊነት የሚደረግ የግብርና ኢንቨስትመንትን በተመለከተ ኢትዮጵያ ያላት ማህበራዊ
እና አካባቢያዊ የአሰራር ደንብ በዘርፉ ውስጥ የሚደረጉ ኢንቨስትመንቶች አሳታፊ፣ ዘላቂ፣ ግልጽ እና ኃላፊነትን የሚያንጸባርቁ
መሆናቸውን በሚያረጋግጥ መልኩ ተሻሽሏል።

የአገር ውስጥ ገበያዎችን ዘመናዊ ማድረግ
እነዚህ ማዕቀፎች በሙሉ ዘመናዊ እና የተዋቀሩ የአገር ውስጥ ገበያዎች እንዲፈጠሩ የሚያስፈልጉትን ሥርዓቶች ለመገንባት
በመከናወን ላይ ያሉ ተጨማሪ ሥራዎችን ለማቀናጀት እና ለመምራት የሚያግዙ ናቸው። የተዋቀሩ ገበያዎች በአጠቃላይ ምህዳሩ
ውስጥ ያሉ ተዋንያን ማለትም የግሉ ዘርፍ፣ መንግስት እና የህብረት ሥራ ማህበራት በአገር ውስጥ እና በኤክስፖርት ገበያዎች
ውስጥ የሚያደርጉትን ተሳትፎ ይበልጥ ገበያ መር ወደማድረግ እንዲያዞሩ ያግዛሉ ተብሎ ይጠበቃል። እነዚህን ዘመናዊ የማድረግ
እንቅስቃሴዎች ለመደገፍም አገር አቀፍ የገበያ መረጃ ሥርዓት (NMIS) ተቀርጾ በመጪው ዓመት ተሞክሮ ሥራ ላይ እንዲውል
ዕቅድ የተያዘለት ሲሆን ይህም ለግብርና ምርቶች ዘመናዊ የገበያ መረጃ ሥርዓት በመፍጠር ላይ ከሚያተኩሩ ሦስት ንዑስ ተግባራት
ውስጥ አንዱ ነው። አገር አቀፍ የገበያ መረጃ ሥርዓቱ አርሶ አደሮች፣ ገዢዎች፣ ፖሊሲ አውጪዎች እና ውሳኔ ሰጪ አካላት ከምርት፣
ከሽያጭ እና ከፖሊሲ መቅረጽ ጋር በተያያዙ ጉዳዮች ላይ ከምጣኔ ሀብት አንጻር አስተማማኝ የሆኑ ውሳኔዎችን ማስተላለፍ እንዲችሉ
የቅርብ ጊዜ መረጃ እንዲያገኙ ለማገዝ ታስቦ የተዘጋጀ የኢንፎርሜሽን ኮሚዩኒኬሽን ቴክኖሎጂን መሠረት ያደረገ ሥርዓት ነው።
ከዚህ ጋር በተያያዘ በዚህ ዓመት ውስጥ በገበያ ማዕከላት አመራር፣ አያያዘ እና አገልግሎት አሰጣጥ ላይ የቅድመ ጥንቃቄ ጥናት
የተከናወነ ሲሆን ዓላማውም የግብርና ገበያ ማዕከላትን ዘመናዊ በማድረግ አገር አቀፍ የገበያ መረጃ ሥርዓቱ ውስጥ የሚገባ ዳታ
እና መረጃ የሚገኝባቸው ጥሩ ምንጮች ሆነው እንዲያገለግሉ ማድረግ ነበር። በ2009 ዓ.ም. መጨረሻ ላይ የተከናወነው ይህ
ጥናት በሦስት ክልሎች ውስጥ የተመረጡ የመጀመሪያ ደረጃ፣ ሁለተኛ ደረጃ እና መዳረሻ ገበያዎችን የገመገመ ሲሆን አብዛኛዎቹ
ለገዢዎችም ሆነ ለሻጮች ወሳኝ የሆኑ አገልግሎት መስጫዎች እና አገልግሎቶች እንደሌሏቸው ደርሶበታል። በተጨማሪም
አብዛኛውን ጊዜ የክልል መንግስታት ስር የሚወድቀውን የገበያ ማዕከል አመራርን በተመለከተም የሰው ኃይል እና የግብዓቶች እጥረት
እንዳለበት ጥናቱ አሳይቷል። ጥናቱ በመጀመሪያ አገልግሎት መስጫዎችን እና አገልግሎቶችን በማሻሻል ላይ ከዚያም አመራሮችን እና
አስተዳደርን ይበልጥ የገበያ ተጠቃሚዎችን ያሳተፉ በማድረግ ላይ በማተኮር የሙከራ እንቅስቃሴ እንዲደረግ ምክረ ሀሳብ አቅርቧል።
በዚህ ዓመት ውስጥ የኢትዮጵያ ገበያዎችን የአፈጻጸም ብቃት ለማሻሻል ድጋፍ የሚያደርጉ ተጨማሪ ምዘናዎች እና ስትራቴጂዎችም
ተቀርጸዋል። ከነዚህም ውስጥ የአገር ውስጥ እና ዓለም አቀፍ የገበያ ማበረታቻ ማስፈጸሚያ መሳሪያዎች ምዘና እና የዋጋ መረጋጋት
እና የገበያ ትስስር ሪፖርት እንዲሁም የመንግስት እና የግሉ ዘርፍ ፍላጎት በከፍተኛ ሁኔታ በሚቀንስበት ወቅት ምርትን ከሀገር ውስጥ
አቅራቢዎች የማሰባሰብ ስትራቴጂ ይገኙበታል።
ገበያዎችን ይበልጥ ዘመናዊ ለማድረግ ዕቅዶችን ከመንደፍ ጎን ለጎን ቁልፍ የግብርናው ዘርፎች ያላቸውን አቅም በማሻሻል ለተዋቀሩ
ገበያዎች ምቹ ሁኔታዎችን እና ተሳትፎን በመፍጠር ረገድም እንዲሁ ባለፈው ዓመት ውስጥ የተሰሩ ወሳኝ ስራዎች ነበሩ። ከነዚህም
ውስጥ ለህብረት ሥራ ማህበራት ድጋፍ በማድረግ በግብርና ምርቶች አሰባሰብ፣ ክምችት እና ግብይት ውስጥ ቁልፍ ተጫዋቾች
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ለመሆን ያላቸውን አቅም ማጎልበት ይገኝበታል። በዚህ ረገድ ሁለት ተግባራት በግልጽ የህብረት ሥራ ማህበራትን ፍላጎቶች
በማሟላት ላይ ያተኮሩ ሲሆኑ ዓላማቸውም የህብረት ሥራ ማህበራትን ይበልጥ ተወዳዳሪ እና ቀልጣፋ የንግድ ተቋማት ማድረግ እና
የሠው ኃይል፣ ተቋማዊ እና የመሠረተ ልማት አቅማቸውን መገንባት ነው። በእነዚህ ተግባራት ስር ወደ 2,300 ለሚጠጉ የህብረት
ሥራ ማህበራት አመራሮች እና ሠራተኞች ስልጠና የተሰጠ ሲሆን ተጨማሪ 225 አመራሮች ደግሞ በተጨባጭ የልምድ ማግኛ
ጉብኝቶች ውስጥ በመሳተፍ ስለ ህብረት ሥራ ማህበራት ተሳትፎ ትምህርት ቀስመዋል። ከዚህ ጎን ለጎን የመሠረተ ልማት ፕሮጀክቶች
ስር በተሰራው ሥራ ከ40 በላይ የህብረት ሥራ ማኅበራት መጋዘኖች እና ቢሮዎች ተገንብተዋ።

የኤክስፖርት አቅምን ማሳደግ
የተሻሻለው የጥራት ደረጃ መስፈርት
የአገር ውስጥ ገበያዎችን ለማሻሻል በመሰራት ላይ ካሉ ሥራዎች ጎን ለጎን የኢትዮጵያ ምርቶች በዓለም አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪ
እንዲሆኑ እና አዲስ ገበያ ውስጥ ጥሰው እንዲገቡ ለማገዝ አስፈላጊ የሆኑ የቁጥጥር ዘዴዎችን መቅረጽም በትራንስፎርሜሽን አጀንዳው
ስር ከፍተኛ ትኩረት ተሰጥቶት በቁርጠኝነት ሲሰራበት የቆየ ጉዳይ ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ በመከናወን ላይ ካሉት ሁለት ተግባራት
ውስጥ አንዱ ቅድሚያ በሚሰጣቸው ሰብሎች ላይ ኢትዮጵያ ያላትን የጥራት ደረጃዎች በማሻሻል ላይ የሚያተኩር አንድ ንዑስ
ተግባር በስሩ አለው። በዚህም መሠረት የስምንት ምርቶች የጥራት ደረጃ (ከእነዚህም ውስጥ ሦስቱ አስገዳጅ የሆኑ) ተሻሽለው
በዓለም አቀፍ ደረጃ ከሚጠበቀው ደረጃ ጋር እንዲጣጣሙ ተደርጓል። አስገዳጅ ደረጃዎቹ የተዘጋጁት ለጤፍ፣ ለማሽላ እና
ለአደንጓሬ ሲሆን በሦስቱ የምርት ዓይነቶች ላይ በሀገር ውስጥ ገበያ ለተስተዋሉ የጥራት ችግሮች ምላሽ ለመስጠት የተዘጋጁ ናቸው።
አምስቱ በፍላጎት ላይ የተመሰረቱ ደረጃዎች ደግሞ ለሦስት የቦሎቄ ዓይነቶች፣ ለሽምብራ እና ለአኩሪ አተር የተዘጋጁ ሲሆኑ እነዚህ
ሰብሎች ኤክስፖርት በሚደረጉበት ጊዜ እነዚህን ደረጃዎች ማሟላት ይኖርባቸዋል። በተጨማሪም ለሀገር ውስጥ ጥቃቅን ስንዴ
አምራቾች የደረጃዎች እና መስፈርቶች የምስክር ወረቀት አሰጣጥ ሥርዓት ለመቅረጽ የሙከራ ፕሮግራም በመነደፍ ላይ ሲሆን ይህም
በዚህ የጥራት ደረጃ ስንዴ የሚያመርቱ አርሶ አደሮችን ከአገር ውስጥ ዱቄት አምራቾች ጋር የሚያገናኝ ነው። በመሆኑም የጥራት
ደረጃዎችን ለማሟላት ይበልጥ ጠንካራ የሆነ የማበረታቻ መዋቅር በመፍጠር ለአገር ውስጥ ፍጆታ የሚቀርበውን የስንዴ ጥራት
ያሻሽላል። ምንም እንኳን በአሁኑ ወቅት የዘገየ ቢሆንም ይህንን ሥራ በሚመራው ተግባር ስር በቀጣይነት የሚሰራው ሥራ ቅድሚያ
ለሚሰጣቸው የግብርና ምርቶች የክትትል እና የምስክር ወረቀት አሰጣጥ ሥርዓቶችን ማሻሻል ስለሚኖሩት ጠቀሜታዎች ግንዛቤ
መፍጠር፣ ተቋማዊ ማድረግ እና ማሳደግ ይሆናል።

የኤክስፖርት እገዳዎች ግምገማ
የኢትዮጵያ ምርቶች በዓለም ደረጃ ተወዳዳሪ መሆናቸውን ለማረጋገጥ የሚሰራው ሥራ ውጤት ሊያመጣ የሚችለው ምርቶቹ ግልጽ
እና አግባብነት ባላቸው መንገዶች ወደ ኤክስፖርት ገበያ መድረስ ሲችሉ ብቻ ነው። ባለፉት ዓሥር ዓመታት ውስጥ በኢትዮጵያ
የአገዳ ሰብሎች ላይ በተለያዩ ጊዜያት የተቀመጡ ዕገዳዎች የነበሯቸውን ጥቅሞችና ጉዳቶች ለመገምገም ባለፈው ዓመት ውስጥ
በትራንስፎርሜሽን አጀንዳው ስር የተከናወኑ ጥናቶች ይህንን መርህ መሠረት ያደረጉ ነበሩ። በኢትዮጵያ ምርቶች ኤክስፖርት
ላይ የተቀመጡ እገዳዎች በብዛት ግልጽነት እና ተዐማኒነት የጎደላቸው እንደነበሩ ጥናቱ የደረሰበት ሲሆን ይህም በገበያው ውስጥ
ያሉ ተዋንያን እርምጃ ለመውሰድ እንዲቸገሩ ከማድረጉም በተጨማሪ ለኤክስፖርት የሚሆን በቂ ትርፍ ምርት ለማምረት ያለው
ማበረታቻ ውስን እንዲሆን አድርጎታል። በተጨማሪም ሪፖርቱ እገዳዎቹ ምንም የሚጠቀስ የኢኮኖሚ ጥቅም እንዳላስገኙ ያረጋገጠ
ሲሆን የእገዳዎቹን ግልጽነት እና ተዐማኒነት ለማሻሻል ኢትዮጵያ ሥራ ላይ ልታውላቸው የምትችላቸው ምክረ ሀሳቦችን እንዲሁም
በአገር ውስጥ ገበያ ላይ ያለውን የአገዳ እህሎች አቅርቦት ለመጨመር የኢትዮጵያ መንግስት በሚያደርጋቸው እንቅስቃሴዎች ውስጥ
ከግምት ውስጥ ሊያስገባቸው የሚችሉ አማራጭ እርምጃዎችን አቅርቧል።

የተለየ የምርት ድጋፍ
እነዚህን መሠረታዊ ችግሮች ከመፍታት ጎን ለጎን ለኢትዮጵያ ምርቶች አዳዲስ የኤክስፖርት ዕድሎችን ቀጣይነት ባለው መልኩ
ማጎልበት ተከታታይ እና የተለየ ድጋፍ የተሰጠው ጉዳይ ነው። ለምሳሌ በርካታ የኢትዮጵያ አምራቾችና ማህበራት ዱባይ ውስጥ
በየካቲት ወር 2009 ዓ.ም. በተካሄደው በዚህ ዓመቱ ገልፉድስ የንግድ ትርዒት ላይ እንዲሳተፉ የተለየ ድጋፍ የተደረገላቸው ሲሆን
ይህም የኢትዮጵያን የግብርና ንግድ ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች የማጠናከር እና የማሻሻል ዓላማ ያላቸው ተግባራት አንድ አካል
ነበር። ትርዒቱ በአለም ዙሪያ ያሉ የምግብ ምርት ኤክስፖርት አድራጊዎችን ከገዢዎች ጋር የሚያገናኝ በየዓመቱ የሚካሄድ የንግድና
የግዢ መድረክ ነው። በዚህ ዓመት የተካሄደው ትርዒት ከ120 አገራት የመጡ ከ95,000 በላይ የሚሆኑ የንግድ ጎብኚዎችን ያሳተፈ
ነበር። የኢትዮጵያ ፓቪሊዮን የኢትዮጵያን ስጋ እና እንሰሳት፣ ጥራጥሬዎች፣ የቅባት እህሎች፣ ቅመማ ቅመሞች፣ ጤፍ፣ ማር እና ቡና
የሚያስተዋውቁ ከ100 በላይ ኤክስፖርተሮችን ያሳተፈ ነበር። ወደ 80 ሚሊዮን ዶላር የሚጠጋ ዋጋ ያላቸው የኤክስፖርት ኮንትራቶች
የተፈረሙ ወይም ቃል የተገቡ ሲሆን ይህም የንግድ ሚኒስቴር ካስቀመጠው የ28 ሚለሊዮን የአሜሪካ ዶላር ግብ እጅግ በጣም
የላቀ ነበር። ሁለተኛው ከአገር ውስጥ እና ከኤክስፖርት ገበያ ጋር የተያያዘ ተግባር በገበያው ውስጥ ያሉ ተዋንያን በአገር ውስጥ እና
በኤክስፖርት ገበያዎች ውስጥ የሚሸጡ ምርቶችን መጠን እና ዕሴት ለማሳደግ ያላቸውን አቅም ለማጠናከር ታስቦ የተቀረጸ ነው።
ይህንንም ለመደገፍ ቅድሚያ ለሚሰጣቸው የኢትዮጵያ ምርቶች በማር እና ሰም ኢንዱስትሪ ላይ ያተኮረ የሽያጭና ብራንድ የመገንባት
ስትራቴጂ ለመቅረጽ ዕቅዶች በመነደፍ ላይ ይገኛሉ።
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የአፈጻጸም አቅም ግንባታ
ባለፈው ዓመት በአፈጻጸም አቅም ግንባታ ዐምድ ስር የሚካተቱ የትራንስፎርሜሽን አጀንዳ ስራዎች የዘርፉን ትራንስፎርሜሽን
ለማነቃቃት ከተለመደው አሰራር ውጪ ያሉ ኢትዮጵያ ልትጠቀምባቸው የምትችላቸው አዳዲስ መሳርያዎችንና ዘዴዎችን
ማስተዋወቅና በተግባር መሞከር ላይ ያተኮረ ነበር። ይህም ማለት በዋነኝነት በዘርፉ ውስጥ ያሉ ልዩ ልዩ የልማት ስራዎችን በፍጥነት
ወደፊት ለማራመድና ፈጣንና በእውቀት ላይ የተመሰረቱ ውሳኔዎችን ለማስተላፍ የሚያስችሉ ቴክኖሎጂዎችን በማስተዋወቅ ላይ
ያተኮረ ነበር ማለት ነው። በተጨማሪም የግሉን ዘርፍ የኢኮኖሚው ዕድገት አጋርና ለወደፊት የግብርና ትራንስፎርሜሽን ላይ ዋና
ተዋናይ በሚሆንበት መልኩ ለማሳተፍ እንዲቻል አሰራሩን ቀላልና የበለጠ ግልፅ ለማድረግ የሚከናወኑ ስራዎችን ያካተተ ነው።
በድምሩ ከተግባራትና ንዑስ-ተግባራት አፈጻጸም አንፃር ሲታይ ይህ ዐምድ ከትራንስፎርሜሽን አጀንዳው አጠቃላይ መካከለኛ
የሚባል አፈጻጸም ነበረው። የተጠናቀቁት ወይም በዕቅዱ መሰረት እየሄዱ ካሉ የትራንስፎርሜሽን አጀንዳ ንዑስ-ተግባራት አጠቃላይ
29 በመቶ አፈጻጸም አንፃር ሲታይ በዚህ ዐምድ ስር ያሉት 30 በመቶ የሚሆኑት ንዑስ-ተግባራት የሚወድቁት በእነዚሁ ሁለት
ክፍሎች ውስጥ ነው። በተመሳሳይ ሁኔታ አጠቃላይ የትራንስፎርሜሽን አጀንዳው ላይ በጣም የዘገዩ ወይም ያልተጀመሩ ተብለው
ከተወሰዱ 30 በመቶ የሚሆኑ ንዑስ-ተግባራት ጋር ሲወዳደር በዚህ ዐምድ ስር የሚገኙ 37 በመቶ የሚሆኑ ንዑስ-ተግባራት እንደዚሁ
በጣም የዘገዩ ወይም ያልተጀመሩ ናቸው።
በፕሮግራም ደረጃ ሲታይ አፈጻጸም ላይ ከፍተኛ ልዩነት ይታያል። ለምሳሌ የኢንፎርሜሽንና ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ ለግብርና
አገልግሎትና የግሉ ዘርፍ በግብርና የተጠናቀቁ ወይም በዕቅዱ መሰረት እየሄዱ ያሉ (75 በመቶ እና 62 በመቶ በተከታታይ) ተብለው
የሚታሰቡት ንዑስ-ተግባራት ከአማካዩ ከፍ ያለ የመቶኛ አፈጻጸም ነበራቸው። ይሁን እንጂ በዚህ ዐምድ ስር የሚገኙት ሌሎች ሁለት
ፕሮግራሞች ማለትም ተቋማዊና የሰው ሀብት አቅም እና በመረጃ ላይ የተመሠረተ ዕቅድ፣ ክትትል እና ግምገማ የተጠናቀቁ
ወይም በእቅዱ መሰረት የሄዱ (22 በመቶ እና 23 በመቶ በተከታታይ) የሚባሉ ንዑስ-ተግባራት በጥቂቱ ዝቅ ያለ
የመቶኛ አፈጻጸም ነበራቸው። ከዚህ በተጨማሪ እነዚህ ሁለቱ ፕሮግራሞች ከትራንስፎርሜሽን አጀንዳው
በአጠቃላይ ሲነፃፀሩ በጣም የዘገዩ ወይም ያልተጀመሩ በሚሉት ክፍሎች ውስጥ ያሉ ንዑስ-ተግባራት
የነበራቸው የመቶኛ አፈጻጸም (45 በመቶ እና 44 በመቶ በተከታታይ) ከአማካዩ ከፍ ያለ ነበር።
ፕሮግራሞች
የኢንፎርሜሽንና ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ
ለግብርና አገልግሎት

75%

የግል ዘርፍ ግብርና
ተቋማዊ እና የሰው ሀብት ዐቅም
በመረጃ ላይ የተመሠረተ ዕቅድ፣ ክትትል እና
ግምገማ
የተጠናቀቁ

በአጠቃላይ

25%
38%

62%
22%

33%

23%

በተገቢው የአፈጻጸም ደረጃ ላይ ያሉ

45%

33%
በጥቂቱ የዘገዩ

የንዑስ ተግባራት አፈጻጸም በአጭሩ

33%
በጣም የዘገዩ

11%
ያልተጀመሩ
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የኢንፎርሜሽንና ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂን ጥቅም ላይ ማዋል
ለአገሪቱ የመጀመርያ የሆነው በሐምሌ 2009 ዓ.ም የተዘጋጀው የኢንፎርሜሽንና ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ ኤክስፖ ላይ እንደታየው
የኢንፎርሜሽንና ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ መፍትሔዎች በኢትዮጵያ ልማት ላይ ያላቸው ሚና እውቅና እያገኘ ነው። ዝግጅቱ ልዩ ልዩ
የኢንፎርሜሽንና ኮሙኒኬሽን ዘዴዎች አገሪቱ ያሉባትን አንዳንድ እጅግ አንገብጋቢ ችግሮች ለመፍታት ያላቸውን አቅም አስመልክቶ
ለማወያየት ከሁሉም ቁልፍ የሚባሉ ዘርፎች ልዩ ልዩ ተዋናዮችን ያሰባሰበ ነበር። የግብርናው ዘርፍ ከዚህ የተለየ ባለመሆኑ ባሳለፍነው
ዓመት በሁለተኛው የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ (ዕ.ት.ዕ.) የመጀመርያዎቹ ዓመታት የተዘጋጁ ወይም በፓይለት የተሞከሩ ልዩ
ልዩ ፕላትፎርሞችን ማስፋት ወይም ጥቅም ላይ ማዋል ላይ አተኩሮ ሲሰራ ነበር።

8028 የስልክ መስመር

ቅድሚያ የተሰጠው ትኩረት በግብርና ተዋናዮችና በውሳኔ ሰጪ አካላት መካከል ያለውን የመረጃ
ፍሰት ለማቀላጠፍና ተአማኒነቱን ለማሻሻል ታስበው የተዘጋጁ ሲስተሞችን ተግባር ላይ ማዋል
ነበር። የአግሮኖሚክ ምርጥ ተሞክሮን የተመለከተ መረጃ ለመስጠት ለመጀመርያ ጊዜ በ2006
ዓ.ም ወደ ተግባር የገባው ነፃ የስልክ መስመር 8028 አሁን 20 ሚሊዮን ጥሪዎች የደረሰ ሲሆን
የድጋፍ መስጫ መስመር ከመጀመር ጎን ለጎን ለምሳሌ እንደ የግብርና ሜትሮሎጂ ያሉ ምክሮችን
በማካተት የሚያስተናግዳቸው ርዕሰ ጉዳዮች እንዲሰፉ ተደርጓል። ይህ ኢንተርአክቲቭ የድምፅ
ምላሽ/አጭር የፅሑፍ መልእክት አገልግሎት (IVR/SMS) ስርዓት በሁሉም ዘርፎች ለሚገኙ
ተመሳሳይ ፕሮጀክቶች ላይ እንደ ሞዴል ለመጠቀም እየታሰበበት ይገኛል።
ይህን ኢንተርአክቲቭ የድምፅ ምላሽ/አጭር የፅሑፍ መልእክት አገልግሎት ፕላትፎርም
በመጠቀም በመላ አገሪቱ የግብዓቶች አቀራረብና ስርጭትን አስመልክቶ ትክክለኛ አስተያየት
ለመስጠት በ2009 ዓ.ም የግብዓት መከታተያ ስርዓት በአዲስ መልክ እንዲቀረፅ ተደርጓል።
በፓይለት ጥናቱ ላይ የተሳተፉ 156 መጋዘን ጠባቂዎች የመጋዘን ክምችት መዝገባቸውን
በተመለከተ ዕለታዊ መረጃ ማቅረብ እንዲችሉ ኢንተርአክቲቭ የድምፅ ምላሽ/አጭር የፅሑፍ
መልእክት አገልግሎት ስርዓትን ተጠቅመዋል። ይህንንም ስርዓት በመጠቀም አላስፈላጊ የግብዓት
ክምችት ወይም እጥረት እንዳይፈጠር ወቅታዊ ክትትል በማድረግ የግብዓት ሥርጭቱን
የተቀላጠፈ ለማድረግ ተችሏል። በተጨማሪም ሥርዓቱ አቅርቦትን ከአስተማማኝ የፍላጎት
ግምገማ፣ የብክነት ቅነሳና የርክክብ ወቅታዊነት ማሻሻል ጋር ለማቆራኘት አግዟል።
በዚህ ዓመት አስፈላጊ መረጃ መከታተል ላይ አላማ ያደረጉ ሁለት ተጨማሪ የኢንፎርሜሽንና
ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ መድረኮች በማክሮ-ኢንቨስትመንትና አግሮኖሚክ ደረጃ ተስፋፍተዋል።
የግብርና ኢንቨስትመንት ጥናትና ካርታ ዝግጅት መሳርያ ለመጀመርያ ጊዜ በ2007 ዓ.ም
የተዘጋጀ ሲሆን ከ1996 እስከ 2012 ዓ.ም የግብርናው ዘርፍ ላይ የሚውሉ ግምታቸው ከአራት
ቢልዮን የአሜሪካን ዶላር በላይ የሆኑ 130 ዋና ዋና የለጋሾችና የኢትዮጵያ መንግስት ፕሮጀክቶች
የኢንቨስትመንት ፖርትፎልዮ መረጃ በማዕከል እንዲያዝና በምስል መልክ እንዲቀርብ አስችሏል።
ሥርዓቱ ማን ምን ከማን ጋርና የት እየሰራ ነው የሚለውን አስመልክቶ የተሟላ ምስል የሚሰጥ
ሲሆን ማስተባበርን እና ከሁለተኛው ዕ.ት.ዕ. የትኩረት አቅጣጫዎች ጋር ያለው የመናበብ
ሁኔታ እንዲሻሻል ያግዛል። የግብርና ዕቅድ መሳሪያ እንደዚሁ በተመሳሳይ ግብርናን አስመልክቶ
ውሳኔ ለመወሰን፣ ለፕሮጀክት ቀረፃ፣ ለጥናትና ክትትል ወሳኝ በሆኑ ልዩ ልዩ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ
ከ251 ወረዳዎች የሚገኝ ከ1,000 የሚበልጥ መረጃ ለመሰብሰብና በምስል መልክ ለማቅረብ
ታስቦ የተቀረጸ ነው። እነዚህ ሁሉ በኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ ለግብርና አገልግሎት
ፕሮግራም ጥላ ስር በሚገኙ ሁለት ተግባራት አማካኝነት ተግባራዊ እንዲሆኑ ተደርጓል።
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ሚሊዮን በላይ አጠቃላይ
የስልክ ጥሪዎች

3

ሚሊዮን በላይ የተመዘገቡ
ተጠቃሚዎች

2.1

ሚሊዮን አርሶ አደሮች
ተመዝግበዋል

ይህ በእንዲህ እንዳለ በዚህ ዓመት የትላልቅ ፕሮጀክቶች አካል ሆነው የተቀረጹ የተለያዩ የኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ
መፍትሄዎች እንዲተዋወቁ የተደረጉ ሲሆን ዓላማቸውም ፕሮጀክቶቹ እየገጠሟቸው የበነሩ በርካታ ውስንነቶችን ለመፍታት ነበር።
ለምሳሌ ለግብርና ግብዓቶች የሚሆን ፋይናንስ የማግኘት ዕድልን ለማስፋት እንዲረዳ የኢ-ኩፖን መፍትሄ በግብዓት ኩፖን ሽያጭ
ስርዓት ውስጥ ተካቶ ተግባር ላይ ውሏል። የግብይት ግልጽነትን ለማሻሻልም በማሰብ ብሔራዊ የግብይት መረጃ ስርዓት ተቀርጿል::
እንዲሁም የኮመርሻልና ኮንትራት ግብርና ስምምነቶችን አስመልክቶ ያለው መረጃ የተበታተነ እንዳይሆን፣ የበለጠ ወቅታዊ
እንዲሆንና ለአርሶ አደሮች፣ ንግድ ድርጅቶችና ውሳኔ ሰጪ አካላት የበለጠ አስተማማኝ ለማድረግ የግብርና ኢንቨስትመንት መረጃ
አያያዝ ስርዓት እንዲቀረጽ ተደርጓል።
እነዚህ ሁሉ ጥረቶች የመጨረሻ ዓላማቸው የግብርና ዘርፉ ተዋናዮች የሀብት አመዳደብና የግብይት አሰራሩን አስመልክቶ ስልታዊ
ውሳኔ መወሰን እንዲችሉ በትክክለኛው ሰዓት ትክክለኛ መረጃ እንዲኖራቸው ማድረግ ነው።
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የግሉ ዘርፍ ማሳተፍ
ባሳለፍነው ዓመት ውስጥ ፈጣንና የበለጠ ግልጽነት ያላቸው የመረጃ ስርዓቶች እንዲቀረጹ ቢደረግም የግሉን ዘርፍ የግብርና
ዘርፍ ትራንስፎርም ወደ ማድረግ በተለይም እሴት ወደ ሚጨምሩ ኢንዱስትሪዎች የበለጠ በተጠናከረ ሁኔታ ለማምጣት ያለሙ
በርካታ ጥረቶች ወደ ተግባር ተሸጋግረዋል። የትራንስፎርሜሽን አጀንዳው ላይ እንደተቀመጠው እነዚህ ጥረቶች ሁለት መሰረታዊ
መስመሮችን ተከትለው የሚሄዱ ናቸው፦ እነሱም 1) ኢንቨስትመንትን ማበረታታት እንዲቻል የፖሊሲ ምህዳሩን ማሻሻል፣ እና
2) ኢንቨስተሮች ልዩ ትኩረት በሚሰጣቸው እሴት የሚጨምሩ ኢንዱስትሪዎች ላይ እንዲሰማሩ እነሱ ላይ አነጣጥሮ ለመስራትና
ለማበረታታት የመንግስት ዘርፉን አቅም ማጎልበት።
ከኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ጋር በመተባበር የውጭ ኢንቨስትመንት የአገሪቱ የግብርና ዘርፍ ላይ እንዲሰማራ ለማበረታታት
የሚያስችሉ አራት ወሳኝ ጉዳዮች ላይ ያተኮረ የፖሊሲ ማጠናከር ስራ ተሰርቷል፦
•

የግብርና ምርቶችን ማቀነባበር ወይም እሴት የመጨመር እንቅስቃሴ ላይ የመሰማራት ፍላጎት ላላቸው ኢንቨስተሮች
የኢኮ-ሲስተም ድጋፉን ማሻሻል

•

የመሬት አሰጣጥና አጠቃቀም ሂደት ላይ ያለውን ግልፅነት ማሻሻል

•

የውጭ ምንዛሪ የማግኘት ዕድልን ማሻሻልና ከዛ ጋር ተያይዞ መሟላት ያለባቸውን መስፈርቶች ማብራራት

•

የፋይናንስና የሰው ሀብት ድጋፍን ጨምሮ ኢንቨስትመንት ላይ የሚደረጉ ልዩ ልዩ ማበረታቻዎችን ማሻሻል

ስንታየሁ አንመን፣ በ8028 መረጃ ዴስክ የሰብል ባለሞያ
ስንታየሁ አንመን በጣም አስደናቂ ሰው ነው፦ የግብርና የስልክ መስመር 8028 የመረጃ ዴስክ የሙከራ አገልግሎት መስጠት ከጀመረበት ከ2009 ዓ.ም. ጀምሮ አርሶ አደሮች ከተጠየቁት
415 ጥያቄዎች ውስጥ ለ414 ጥያቄዎች ምላሽ ሰጥቷል። አርሶ አደሮች ከመረጃ ዴስኩ ምክር የሚጠይቁት በስልክ መስመሩ ቅድመ-ተከላ፣ ተከላ፣ መስኖ፣ ድህረ-ምርት እና ለእህል ሰብሎች፣
ለጥራጥሬ፣ ለቅባት እህሎች እና ለሆርቲካልቸር ምርቶች የሚደረግ ጥበቃን በተመለከተ በድምፅ ተቀድተው ከተቀመጡት የተለያዩ መረጃዎች መካከል የሚፈልጉትን መረጃ ካላገኙ ብቻ
ነው።
ለአርሶ አደሮች እንዲሁም ስንታየሁን ለመሳሰሉ የኤክስቴንሽን ሠራተኞች መረጃ ለመስጠት ታስቦ የተጀመረው የስልክ መስመሩ አገልግሎት መስጠት ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ ላለፉት
ሦስት አመታት ከሦስት ሚሊዮን በላይ የተለዩ ደዋዮች (71 በመቶ ገበሬዎች) እና 20 ሚሊዮን ያህል አጠቃላይ ጥሪዎችን አስተናግዷል። በአሁኑ ጊዜ መስመሩ በቀን 18,000 ጥሪዎችን
(3,000 የተለዩ ደዋዮችን) የሚያስተናግድ ሲሆን ከእነዚህም ውስጥ የተወሰኑት ሌላ ቦታ መልስ ሊያገኙላቸው ያልቻሏቸውን ጥያቄዎች ስንታየሁን በመሳሰሉ የኤክስቴንሽን ሠራተኞች
እንዲመለሱላቸው የሚፈልጉ አርሶ አደሮች ናቸው። የስልክ መስመሩ አርሶ አደሮች በመረጃ የተደገፈ የግብርና ውሳኔ እንዲያስተላልፉ፣ የአግሮኖሚክ መረጃ ከግብርና ምርምር ተቋማትና
ከኤክስቴንሽን አገልግሎት ሰጪዎች ወደ አርሶ አደሮች የሚወርዱበትን ፍጥነት በመጨመር እና የልማት ወኪሎችና ባለሞያዎችን እውቀት በማጎልበት ለኢትዮጵያ የግብርና ኤክስቴንሽን
ሥርዓት ድጋፍ ያደርጋል።
ስንታየሁ የሰብል ጥበቃና ምርት ባለሞያ በመሆን ባለፉት ዘጠኝ ዓመታት ባገለገለበት በአማራ ክልል ቡሬ ወረዳ ወደ መረጃ ዴስኩ የሚመጡት ጥያቄዎች የሚያተኩሩት በበርበሬ፣
በቆሎ፣ ጤፍ፣ ስንዴ እና የሆርቲካልቸር ሰብሎች ላይ ነው። ከስንታየሁ ልዩ ሙያ ውጪ የሆኑ ጥያቄዎች (በእንስሳት፣ በተፈጥሮ ሀብት እና ለውበት የሚያገለግሉ ዕፅዋት) የተለያዩ የመረጃ
ምንጮችን በማጣቀስ በይበልጥ እውቀቱን በማስፋትና ሙያዊ ክህሎቱን በማሳደግ የሚሰጠውን አገልግሎት ጠቅለል ያለ እንዲያደርግ አስገድዶታል። ሁሌም ዘዴ የማያጣው ስንታየሁ
ወደ መረጃ ዴስኩ የሚመጡ ጥያቄዎችን የአርሶ አደሮች የማሰልጠኛ ማቴሪያሎች ውስጥ ለማካተት አቅዷል። ከዚህም በተጨማሪ ተንቀሳቃሽ ስልክ ያላቸውን የቡሬ ወረዳ አርሶ አደሮች
በአይ.ቪ.አር/ኤስ.ኤም.ኤስ አሠራር እንዲጠቀሙ ለማበረታታት የመረጃ ቋት ለማዘጋጀት አቅዷል። በወረዳው በሚገኙ 19 ቀበሌዎች ውስጥ 16,000 የሚደርሱ አርሶ አደሮች በመኖራቸው
የስልክ መስመሩ ለብዙ ሰዎች የመድረስ እምቅ
አቅም በጣም ሰፊ ነው።
ይሁን እንጂ አሠራሩ የራሱ የሆኑ ተግዳሮቶች
አሉት። አርሶ አደሮች በተሳሳተ ክልል
ተመዝግበው ከሆነ መረጃው በሰብል፣ ስነምህዳር እና ሥነ ሕዝብ መረጃ ላይ የተመሠረተ
በመሆኑ በአጭር የጽሁፍ መልዕክት የተሳሳተ
መረጃ ሊደርሳቸው ይችላል። ነገር ግን በተሻሻለ
ዘር ዙሪያ ከተላኩት 214,000 መልዕክቶች
በተጨማሪ በስንዴ ዋግ በሽታ፣ በበቆሎ ገዳይ
በሽታ እና ወቅቱን ባልጠበቀ ዝናብ ዙሪያ 2.6
ሚሊዮን አጭር የጽሁፍ መልዕክቶችን በተሳካ
ሁኔታ ለተጠቃሚዎች ማድረስ ተችሏል።
የመረጃ ዴስክ አሠራር ላይ ባለሞያዎች ተጨማሪ
ተግዳሮቶች ያጋጥማቸዋል። ለምሳሌ ስንታየሁ
በአማካይ አስር ጥያቄዎችን በቀን ይቀበላል፣
ነገር ግን ሁልጊዜ የስልክ ጥሪን ለመቀበል
የሚያስችል ቦታ ላይ ላይገኝ ይችላል። ለሥራ
ካለው ተነሳሽነት አንፃር ጥያቄ ለሌላ ባለሞያ
አሳልፎ መስጠት በሚኖርበት ጊዜ አርሶ አደሮችን
የማስተማርና እውቀቱን የማስፋት አጋጣሚውን
በማጣቱ ቅር ይሰኛል። በመጨረሻም በአምቦ
ከሚገኘው የጅማ ዩኒቨርሲቲ በአግሮኖሚ
ያገኘውን የመጀመሪያ ዲግሪ በማሳደግ በዕፅዋት
አናቶሚ እና በፀረ-አረም ላይ ትኩረት በማድረግ
የማስተርስ ዲግሪውን ለመቀጠል ምኞት አለው።
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እነዚህ ዋና ዋና መሰረታዊ ችግሮችን ከመፍታት ጎን ለጎን በሁለተኛው ዕ.ት.ዕ. የትራንስፎርሜሽን አጀንዳ መጀመርያዎቹ ሁለት
ዓመታት ለአስር የተለዩ የኢንቨስትመንት ዕድሎች የተዘጋጁ ፕሮፋይል ሰነዶች አቅም ያላቸው የውጭ ኢንቨስተሮች ጋር በቀጥታ
ለመድረስ አመቺ ሁኔታን ፈጥረዋል። ይህም የሚከተሉትን ጨምሮ በርካታ አዳዲስ የውጭ ኢንቨስትመንቶችን ለማምጣት ችሏል፦
ከ100 ሚልዮን ዩሮ በላይ የሚገመቱና ከአካባቢ አርሶ አደሮች ጋር ገብስ የማምረትና የማቅረብ ውል ስምምነት የሚኖራቸው
አዲስ የብቅል ፋብሪካዎችን ለማቋቋም ሁለቱም የዓለማችን ትላልቅ የብቅል ማቀነባበርያ ለሆኑት ሱፍሌ እና ቡርትማልት የሚባሉ
ኩፓንያዎች የግሪንፊልድ ኢንቨስትመንቶች የቦርድ ፈቃድ ማግኘት ተችሏል። ከ150,000 የአሜሪካ ዶላር በላይ ግምት ያላቸው
ተጨማሪ ኢንቨስትመንቶች ማር ማቀነባበርያ ላይ ለመሰማራት ተዘጋጅተዋል፤ እንዲሁም የዶሮ እርባታና አኩሪ አተር ማቀነባበር
ላይ ለመሰማራት በመምጣት ላይ የሚገኙ ኢንቨስትመንቶች ከፍተኛ ደረጃ ላይ የደረሱ ሲሆን 45 ሚልዮን የአሜሪካ ዶላር የሚገመት
የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት ወደ አገር ውስጥ ሊያመጡ ይችላሉ።
ከውጭ ኢንቨስትመንት ጎን ለጎን በዚህ ዓመት ትኩረቱን የንግድ ድርጅቶች ልማት ላይ ያደረገ የኢትዮጵያ ግብርና ቢዝነስ ማሳለጫ
መድረክ የተጀመረ ሲሆን የሚጀምረው የንብ ማነብ (ማርና ሰም) የግብይት ሰንሰለት ላይ በተሰማሩ ትናንሽና መካከለኛ የንግድ
ድርጅቶች ይሆናል። መድረኩ ከእያንዳንዱ የንግድ ድርጅት ፍላጎቶች ጋር በከፍተኛ ሁኔታ የተጣጣሙ ኢላማ የተደረገባቸው
አገልግሎቶችና ድጋፍ የሚያቀርብ ሲሆን አራት ዋና ዋና አግልገሎቶችን (ፋይናንስ፣ ገበያ፣ የሞያ ድጋፍ እና ክህሎት) የማግኘት
ዕድልን ማመቻቸት ላይ ያተኮሩ የቢዝነስ ድጋፍ ተግባራትን ያከናውናል። የንብ ማነብ ባለው አንፃራዊ ጥቅም፣ በርካታ ኢኮኖሚያዊና
ማሕበራዊ ተፅእኖ ለማምጣት ባለው ጠንካራ አቅም እና ደጋፊ የፖሊሲ ምህዳር ምክንያት ቅድሚያ ተሰጥቶታል።

የመንግስት ዘርፍን ማጠናከር
የኢንፎርሜሽን ስርዓትና የግሉ ዘርፍ የኢትዮጵያ ግብርና ዘርፍ ትራንስፎርሜሽን ላይ ትልቅ ሚና መጫወታቸውን ቢቀጥሉም
የመንግስት ዘርፍ ቁልፍ ተዋናይ ሆኖ የሚቀጥል ይሆናል። የአገሪቱን የግብርና ልማት ወቅታዊ ተግዳሮቶችና የገበያ መታወክ
ያለባቸውን በርካታ ዘርፎች መፍታት ካስፈለገ በግብርና ዘርፋቸው ላይ ፈጣን ትንስፎርሜሽን ያስመዘገቡ አገራት ላይ
እንደተስተዋለው የመንግስት ተቋማት ድጋፍ ያሻቸዋል። ዘመናዊና የተነቃቃ የግብርና ዘርፍ ልማትን እንዲቀጣጠል ለማድረግ የግሉ
ዘርፍ እንዲሳተፍ ለማስቻልና ለሌሎች አጋር አካላት አስፈላጊውን ድጋፍ እንዲያደርግ መንግስት የበለጠ ምቹ የሆነ ሁኔታ መፍጠር
ላይ ማተኮር ይኖርበታል።
በትራንስፎርሜሽን አጀንዳው ስር ያሉ በርካታ ዘርፎች ከዛማጅ የትኩረት አቅጣጫዎች ጎን ለጎን የግሉ ዘርፍ እነዚህን ሚናዎች
እንዲጫወት አቅሙን ማጎልበት ላይ ዒላማ ያደረጉ ናቸው። የመጀመሪያው ማስረጃ ላይ የተመሰረተ ውሳኔ አሰጣጥና ፖሊሲ ቀረፃ
እንዲኖር ጠንካራ የሆኑ መድረኮችን መፍጠር ነው። የዘርፉ የስነ ምህዳር እውነታና የተግባራት ጥልቀትና ብዝሃነት ሲታይ ፖሊሲ
አውጪ አካላት አስተማማኝና ጊዜውን የጠበቀ መረጃ ማግኘት የሚችሉባቸውን መንገዶች ማሳደግ ግድ ይላል። በተጨማሪም
ቁልፍ በሆኑ ተቋማት ውስጥ የሚገኙ ግለሰቦች በፌደራልና ክልል ደረጃ አናሊቲክ የፖሊሲ ምክረ ሐሳብ ማቅረብ እንዲያስችላቸው
የተገኘውን መረጃ በተገቢው መንገድ እንዲጠቀሙበትና መተንተን እንዲችሉ አቅማቸው መዳበር ይኖርበታል።
የኢትዮጵያ መንግስት መዋቅሮችንና የክትትልና ግምገማና መረጃ አያያዝ ሥርዓትን ግንዛቤ ውስጥ ያስገቡ ሦስት የተለያዩ ተግባራት
የመንግስትን ማስረጃ ላይ የተመሰረተ ዕቅድና ክትትል እና ግምገማ የማድረግ አቅም በማጠናከር ላይ ያተኮሩ ናቸው። በየደረጃው
የተገኙ ውጤቶች፣ አስተዋጸኦ ያደረጉ ፕሮግራሞችና ተያያዥ ውጤቶች ሁሉ የደረሱበትን ደረጃ ለመለካት በሚያስችሉ መስፈርቶች
አማካኝነት በአንድ ዓላማ ስር ከማሰባሰብ ጎን ለጎን በዚህ ዓመት በእነዚህ ተግባራት ስር የተሰሩት ስራዎች የዘርፉ ዋና ዋና ስትራቴጂክ
ዓላማዎች በግልጽ ነጥረው እንዲወጡ አድርገዋል። በተመሳሳይ ሁኔታ ለሀብት ምዝገባ እና የውጤት መስፈርቶችን ለመለካት መረጃን
በበርካታ የመረጃ ቋቶች ውስጥ ለማደራጀት የማኔጅመንት ኢንፎርሜሽን ሲስተም ሰነድና መርሀ ግብር ተዘጋጅቶ በግብርና እና
የተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴር መስርያ ቤት ከፍተኛ ኃላፊዎች እንዲጸድቅ ተደርጓል። የሥርዓቱ አካል የሆኑ ተግባራት ላይ የፓይለት
ሙከራ በ74 ወረዳዎች እየተከናወነ ይገኛል።
መንግስት በዘርፉ ያሉ ባለድርሻ አካላትን ውጤታማ በሆነ መልኩ ማሳተፍ እንዲችል ጠንካራ የሆኑ መድረኮችን መቅረፅ ያስፈልጋል።
በዚህ ረገድ ተግባራዊነታቸውን ማጠናከር የሚያስፈልግ ይሁን እንጂ የገጠር ኢኮኖሚ ልማትና የምግብ ደህንነት መድረክ
ማዘጋጀትንና በፌደራልና ክልል ፖሊሲ አውጪ አካላት በየሩብ አመት የሚከናወን የማኔጅመንት ስብሰባ መደበኛ ተግባር እንዲሆን
ማድረግን ጨምሮ አንዳንድ ወሳኝ ስራዎች ተሰርተዋል። ከዚህ በተጨማሪ አርሶ አደሩን ለማሳተፍ ታስበው በባለሞያዎችና አካባቢ
ደረጃዎች የተፈጠሩ መድረኮችን ማጠናከር ተገቢ ነው።
ለመንግስት ዘርፉ መጠንከር ወሳኝ የሆነው የመጨረሻ ዘርፍ ቁልፍ የሚባሉ ተቋማትን መዋቅራዊና የመቆጣጠር አቅም ከማሻሻል
ጋር የተያያዘ ነው። የግሉ ዘርፍ በግብርና ላይ ያለውን ሚና እንዲያሳድግና የበለጠ እንዲያቀላጥፍ ለማበረታታት መንግስት የያዘውን
የትኩረት አቅጣጫ በተወሰነ መልኩ ከአገልግሎት ማቅረብ ወደ መከታተልና መቆጣጠር ማዞር መጀመር ይኖርበታል። በተጨማሪም
በሌላ አካባቢ እንደታየው በየአካባቢው ያሉ አርሶ አደሮች ሊጠቀሙባቸው የሚችሉ አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን መለየትና ማስተዋወቅ
እንዲቻል ኢትዮጵያ የመንግስት ምርምር ተቋማት ከፍተኛ የክህሎት ደረጃ ኖሯቸው እንዲቀጥሉ ማድረግን ይኖርባታል።
የመቆጣጠርና ምርምር አቅምን ማጠናከር የሰው ሀይልና ተቋማት ላይ የላቀ መዋእለ ንዋይ ማፍሰስን ይጠይቃል።
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የግብርና ኮሜርሻላይዜሽን ክላስተር
የግብርና ኮሜርሻላይዜሽን ክላስተር (ኤ.ሲ.ሲ.) ኢኒሼቲቭ የተጀመረው ልዩ ትኩረት የሚሰጣቸው የግብርና ምርት የግብይት
ሰንሰለቶች ፈጣን፣ ዘላቂና አካታች በሆነ መልኩ እንዲፈጠሩ ለማድረግ በተመረጡ አካባቢዎች ላይ በማተኮር የሚከናወኑ
ተግባራት በተቀናጀ ሁኔታ የሚተገበሩበትን መንገድ ለመለየት ታስቦ ታሕሳስ 2006 ዓ.ም ጠቅላይ ሚኒስትር ሀይለማርያም ደሳለኝ
በሰጡት አቅጣጫ መሰረት ነው። የሁለተኛው ዕ.ት.ዕ. የኤ.ሲ.ሲ. ሞዴል የተደረገው የግብርና ዘርፋቸውን ለመለወጥና የገጠር
ኢንዱስትሪያላይዜሽን ለማካሄድ በተመረጡ አካባቢዎች ላይ ያተኮሩ ስትራቴጅዎችን ሥራ ላይ ካዋሉ በዓለም ዙርያ የሚገኙ
አገራትን ስኬቶች ሲሆን ኢትዮጵያ ካካሄደቻቸው ተመሳሳይ ኢኒሸቲቮች የተወሰዱ ተሞክሮዎችን ያካተተ ነው።የኤ.ሲ.ሲ. ኢኒሼቲቭ
በአራቱም ዋና ዋና የአገሪቱ የግብርና ክልሎች የሚገኙ ልዩ ትኩረት የተሰጣቸው 12 ምርቶች ላይ አተኩረው የሚሰሩ በግልፅ የተለዩ
24 የአካባቢ ክላስተሮችን ያቀፈ ነው። አራቱም ክልሎች የግብርና ምርት አምራች አካባቢዎችን የሚሸፍኑ ሰፋ ያሉ ክላስተሮችን
ለመፍጠር እንቅስቃሴዎችን የተጀመሩ ቢሆንም እነዚህ ክላስተሮች ክልሎች የኮሜርሻላይዜሽን ተግባራትን ከማቀናጀት ጎን ለጎን
ምርትና ምርታማነትን ማሳደግ እንዲችሉ ድጋፍ ማግኘት የሚችሉባቸው የልህቀት ማዕከሎች ሆነው እንዲያገለግሉ የታሰቡ ናቸው።
ኢትዮጵያ የኤ.ሲ.ሲ. ዘዴን የበለጠ ባጠናከረችና በመላ አገሪቱ ያሉ ምርጥ ተሞክሮዎችን ባሳደገች ቁጥር ትምህርት የሚገኝባቸው
መሳያዎች ይሆናሉ።

ዕቅድና ክትትል
ለኤ.ሲ.ሲ. ኢኒሼቲቭ የተለዩት 24 ክላስተሮችና 12 ምርቶች የተመረጡት የሚከተለውን ሦስት ደረጃዎች ያለው ሂደትን ተከትሎ
ነው፦ እነሱም ኢትዮጵያ አንፃራዊ ጥቅም ልታገኝባቸው የምትችልባቸውን መሰረታዊና ልዩ ትኩረት የሚሰጣቸው ምርቶችን መለየት፣
እነዚህ ምርቶች ‘ክላስተር’ የሚደረጉባቸው ተገቢ ወረዳዎችን መለየት እና ተጨማሪ የገበያ ሁኔታዎችን በማየት የወረዳ መረጣ
ማካሄድ ናቸው። በዚህ ዓመት ስድስት ምርቶች ወደ ሙሉ ትግበራ ገብተዋል፦ እነሱም ቦሎቄ፣ በቆሎ፣ የብቅል ገብስ፣ ሰሊጥ፣ ጤፍና
ስንዴ ናቸው። ከተቀሩት ስድስት ምርቶች ውስጥ አምስት ተጨማሪ የሆርቲካልቸር ምርቶች (ቀይ ሽንኩርት፣ ቲማቲም፣ አቮካዶ፣
ሙዝና ማንጎ) መሰረታዊ ወይም ልዩ ትኩረት የሚሰጣቸው ሰብሎች ተብለው የተለዩ ሲሆን የንብ ማነብ ተዋፅኦ (ማርና ሰም)
ሌላኛው በኤ.ሲ.ሲ ኢኒሼቲቭ የተካተተ ምርት ነው፡፡
ለዕቅድና ክትትል ሥራዎች መረጃ ለመሰብሰብ የተሟላ መሠረታዊ ጥናት ከዓለም አቀፍ የምግብ ፖሊሲ ተቋም ጋር በመተባበር
ተከናውኗል። ከዚህም በተጨማሪ የኤ.ሲ.ሲ.የመጀመርያ ደረጃ ትግበራ ከተለያዩ አቅጣጫዎች ሲታይ ምን ያህል ጠቃሚ ሆኖ
እንዳገኙት ግንዛቤ ለማግኘት ተሳታፊ ክላስተሮች ላይ የዳሰሳ ጥናት ተደርጎባቸው ነበር። ሁሉም ክልሎች በተመሳሳይ በገለጹት
መሰረት አሰራሩ ከአብዛኞቹ መስፈርቶች አንጻር ሲታይ ጠቃሚ ሆኖ ተገኝቷል። ይሁን እንጂ መላሾቹ ሜካናይዜሽንና የምርት
ግብይት ፋይናንስ አቅርቦት ላይ ያለው እንቅስቃሴ ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት እንዲሁም የአካባቢ እንክብካቤና ወጣቶችና
ሴቶችን ማካተት የበለጠ ተቀናጅቶ ማየት እንደሚፈልጉ የገለፁ ሲሆን እነዚህ ሁሉ በመጪው ዓመት በአዲስ መልኩ ትኩረት
ተሰጥቷቸው የሚሰራባቸው ዘርፎች ይሆናሉ።

አስተዳደርና አመራር
የኤ.ሲ.ሲን አፈጻጸም ለማስተዳደርና በበላይነት ለመምራት በክልል ፕሬዚደንቶች የሚመሩ የክልል ትራንስፎርሜሽን ምክር ቤቶች
በእያንዳንዱ ክልል ተቋቁመው፣ ባለፈው ዓመት መደበኛ የሆነ ስብሰባ እንዲያካሂዱ ድጋፍ ተደርጎላቸዋል። በዚህ ዓመት ከምክር
ቤቶቹ ጎን ለጎን ልዩ ትኩረት የተሰጣቸውን ስራዎች አፈጻጸም በተሳካ ሁኔታ በበላይነት ለመምራት የፕሮጀክት አመራር ቢሮ የተሰኘ
አዲስ መዋቅር ተቋቁሟል። የቢሮው ቁልፍ መርሆዎች ተከታታይ የአፈጻጸም ክትትል ማድረግንና ማነቆ የሚሆኑ ችግሮችን መፍታትን
እንዲሁም ለወደፊት ሊገጥሙ የሚችሉ ችግሮችን ለሚመለከተው አካል በፍጥነት ማሳወቅን ያካትታሉ። ይህ መድረክ ተጠያቂነትን
በማስፈን የመረጃ መጣረስን በእጅጉ ይቀንሳል ተብሎ ይጠበቃል።

ቅድሚያ የተሰጣቸው ተግባራትና የመጀመርያ ደረጃ ስኬቶች
ሃያ አራቱም ክላስተሮች እያንዳንዳቸው በተለያየ አፈጻጸም ደረጃ ላይ የሚገኙ ሲሆን በ2009 ዓ.ም. የሰብል ወቅት በአፈጻጸም ረገድ
ትኩረት ተሰጥቶ የተሰራው በ15 ክላስተሮች ውስጥ በሚገኙት የመጀመርያዎቹ ስድስት መሰረታዊ የሰብል ዓይነቶች ላይ ነበር።
በእነዚህ ክላስተሮች ላይ ከተደረገው ሰፊ እንቅስቃሴ ጎን ለጎን በተቀሩት የንብ እርባታና ሆርቲካልቸር ላይ ያተኮሩ ዘጠኝ ክላስተሮች
ላይ የዕቅድና የዝግጅት ሥራዎች ተጀምረዋል፣ በመጪው ዓመትም ወደ ሙሉ ትግበራ ይሸጋገራሉ።
በዚህ ዓመት የተከናወኑ ሥራዎች የትኩረት አቅጣጫ አርሶ አደሮች የግብርና ስራቸውን ለየክላስተሮቻቸው በተለዩላቸው ከፍተኛ
ዋጋ ያላቸው ምርቶች ላይ አተኩረው ማከናወን እንዲችሉ አቅማቸውን መገንባት ነበር። ይህም የተሻሻሉ ምርጥ ዘሮችንና የኬሚካል
ማዳበሪያዎችን ማሰራጨትንና ሰፋፊ ማሳ ሰርቶ ማሳያዎችን ማኪያሄድን ያካተተ ሲሆን እነዚህ ማሳያዎችም በስፋት እንዲተዋወቁ
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የሚፈለጉ የአዳዲስ አሰራሮችን ጥቅም የሚያሳዩ ናቸው። አርሶ አደሮችም እንዲሁ ምርቶቻቸውን እንዲሸጡና ከሌሎች የግብይት
ሰንሰለቱ ተዋናዮች ጋር የገበያ ትስስር እንዲፈጥሩ ድጋፍ ተደርጎላቸዋል። የዚህ አካል የሆነ የጋራ የሆኑ ችግሮችን መለየትና መፍታት
የሚያስችሉ መድረኮችን በአካባቢ ደረጃ ለመፍጠር 18 የእሴት ሰንሰለት ጥምረቶች በሁሉም ክላስተሮች ተቋቁመዋል። በኮንትራት
ግብርና ስምምነቶች አማካኝነት በበርካታ ሰብሎች ላይ ስምምነት የተፈጸመ ሲሆን ለአገር ውስጥና ለውጭ አገር ገበያ የሚሆን ትርፍ
ምርት ለማቅረብ የሚያስችሉ ሌሎች ድጋፎችም ተግባራዊ ተደርገዋል።
ባለፈው ዓመት በ20 ወረዳዎች ከተደረገው የተቀናጀ የአገልግሎት አሰጣጥ ኢኒሼቲቮች ሙከራ የተገኘ ልምድ ላይ በመንተራስ በዚህ
አመት በ82 የክላስተር ወረዳዎች የሚቀናጁ 10 ሥራዎችን እንዲያካትት ተደርጎ በአዲስ መልክ ኢኒሼቲቩ ተቀርጿል። እነዚህ ሥራዎች
የሚከተሉትን ያካትታሉ፦ ሙሉ ፓኬጅ ማሳያዎችን ማከናወን፣ የኤክስቴንሽን ፓኬጆችን ከአካባቢው ጋር ማስማማትና ለልማት
ሠራተኞች ተጨማሪ ስልጠና መስጠት፣ የአቅርቦት ሰንሰለትን የማስተዳደር ሥራዎችን (ምርጥ ዘር፣ ማዳበሪያና የግብርና ኬሚካሎች)
ማጠናከር፣ ምርጥ ዘር አምራች የኅብረት ሥራ ማኅበራትን አቅም መገንባት፣ የቀጥታ ዘር ግብይት ወኪሎች እንዲቋቋሙ መደገፍ፣
የግብአት ኩፖን ሽያጭ ስርአትን ማስፋፋት፣ ለኅብረት ስራ ማኅበራት መጋዘን መገንባት እና የኮንትራት ግብርና እና የግብይት
ትስስርን በተመለከተ ስልጠና መስጠትና ተግባራዊነቱን ማሳለጥ ናቸው።
በአራቱ ክልሎች ከተተገበረው ኤ.ሲ.ሲ. የተገኙ የመጀመሪያ ውጤቶች ሀሳቡ ስኬታማ መሆኑን ማስረጃ ሲሆኑ መልካም
ተሞክሮዎችን ለማስፋትና ማሻሻያዎችን ለማድረግ እንደ መነሻ ያገለግላሉ። ሁሉም ክላስተሮች በቅርቡ በተደረገው የምርት ማሰባሰብ
የምርትና ምርታማነት መጨመር አስመዝግበዋል፣ እንዲሁም በተመሳሳይ አካባቢ ከሚገኙና በክላስተር ካልታቀፉ ወረዳዎች አንፃር
ሲታይ በምርታማነት የተሻለ ውጤት አግኝተዋል። ሁሉም ሰብሎች በተመሳሳይ ሁኔታ በሁሉም ክልሎች ላይ ከፍተኛ የምርታማነት
እድገት የታየባቸው ሲሆን ይኸውም በ2009 ዓ.ም የምርት ስብሰባ ወቅት ለተገኘው 21.6 ሚሊዮን ኩንታል አጠቃላይ ለገበያ
የሚቀርብ ትርፍ የእህል ምርት አስተዋፅኦ አድርጓል። ከዚህ ትርፍ ምርት ውስጥ 3.5 ሚሊዮን ኩንታል የሚሆነው አምራቾች፣
ሰብሳቢዎችና አቀናባሪዎችን ከ40 በላይ ከሚሆኑ ገዢዎች ጋር ባገናኙ 7.6 ቢሊዮን ብር ዋጋ ያላቸው የግብይት ትስስሮች አማካኝነት
ተሽጧል። በእያንዳንዱ ክልል የታዩት ጥንካሬዎች በየአካባቢው ያሉ አካላት የሚያሳዩት የባለቤትነትና የቁርጠኝነት ስሜት ክላስተሮች
ውጤታማ በሆነ መልኩ እንዲተገበሩ ለማድረግ ወሳኝ እንደሆነ የሚያመለክቱ ናቸው።
በኤ.ሲ.ሲ. የተመዘገቡት የኤ.ሲ.ሲ ውጤቶች እንደተጠበቁ ሆነው በዘርፉ የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች መዋቅራዊ ተግዳሮቶች
መፍታት እንደሚያስፈልግ አጉልተው የሚያሳዩ ሲሆን፣ ይህም የሜካናይዜሽንና የመስኖ መሳሪያዎች አገልግሎት አቅርቦት ማሳደግን
ይጨምራል። ጊዜውን የጠበቀና ጥራት ያለው ግብዓት ተደራሽነትም እንዲሁ ማነቆ መሆኑ የቀጠለ ሲሆን አርሶ አደሮች ለገበያ
የሚቀርቡና ከፍተኛ ዋጋ ያላቸው ምርቶች ላይ ማተኮር ከቀጠሉ ስጋትን ለበርካታ ሰብሎች በማከፋፈል ለመቀነስ ያላቸው ዕድል
ውስን ይሆናል።

ረዳኢ ሀይሉ፣ ሞዴል የስንዴ ክላስተር አርሶ
አደር
ረዳኢ ሀይሉ በትግራይ የዳቦ ስንዴ ክላስተር እምብርት ላይ በምትገኘው በአምባላጌ የሚኖሩ ሞዴል የስንዴ አርሶ
አደር ናቸው። በ2008 ዓ.ም. እርሻቸው የልህቀት ማዕከል በመሆን ተመርጦ የኤ.ሲ.ሲ. ሥራ አካል በሆነውና
አርሶ አደሮች ምርታማነትን ለማሳደግ የተሻሻሉ የግብርና ፓኬጆችን አንዲጠቀሙ ለማገዝ ሰርቶ ማሳያዎች
ተካሂደውበታል። በኤ.ሲ.ሲ.የታቀፉ አርሶ አደሮች የተሻሻሉትን ግብዓቶች ከተለመዱት ጋር በማነፃፀር በተመረጡ
ሞዴል አርሶ አደሮች እርሻ ላይ የሰፋፊ ማሳ ሰርቶ ማሳያዎችን በማካሄድ አዲስ ግብዓቶችን እንዲጠቀሙ
ይበረታታሉ። እንደ ረዳኢ ያሉ ሞዴል አርሶ አደሮች የአዳዲስ ግኝቶችን ጥቅም በተግባር እያሳዩ እንደምሳሌ
በማገልገላቸው አርሶ አደሮቹ ተጨማሪ ወጪ እና አዲስ አሠራርን መቀበል ሊያስከትል የሚችለው ውድቀት ላይ
ያላቸውን ፍርሃት እንዲያስወግዱ ያደርጋሉ።
በ2008 ረዳኢ በክላስተር የሚመከሩ ፓኬጆችን (ባለቤታቸውና ሦስት ልጆቻቸው ቢሰጉም) በድፍረት
በመሞከራቸው አዎንታዊ ውጤት አግኝተዋል። ምርጥ የስንዴ ዘሮችን ዳንፌንና ኪንግበርድን እያንዳንዳቸውን
በግማሽ ሄክታር ላይ በመዝራት ዩሪያ ምጥን ማዳበሪያ፣ ፓላስ ፀረ-አረም እና የስንዴ ዋግ በሽታን ለመከላከል
የሚያስችል ሬክሲዶ ፀረ-ተባይ ኬሚካል ተጠቅመዋል። በመኸር ጊዜ 63 እና 61 ኩንታል ምርት ከዳንፌና
ከኪንግበርድ በቅደም ተከተል ያገኙ ሲሆን ቀድሞ በነበረው የአስተራረስ ዘዴ የሚያገኙት በቅደም ተከተል 40
እና 31 ኩንታል ነበር (የክላስተሩ የስንዴ ምርታማነት በአማካይ 30 ኩንታል ነው)። በረዳኢና በሌሎች የሀገሪቱ
አካባቢዎች በሚገኙ 385 የእርሻ ማሳዎች ላይ ባለፈው ዓመት የተካሄዱት ሠርቶ ማሳያዎች የፀረ-አረምን
ውጤታማነት እና በመሳሰሉት አዳዲስ አሰራሮች ላይ አርሶ አደሮች ያላቸውን ስጋት ለመቀነስ አስችሎአል። ለምሳሌ
በረዳኢ ሦስት ሄክታር መሬት ላይ የሚገኘውን አረም ለማስወገድ የሚበቃው 3,000 ብር የሚያወጣ ፓላስ ፀረአረም አረሙን በሰው ኃይል ለማስወገድ ለ80 የቀን ሠራተኞች በየቀኑ ለእያንዳንዳቸው ከሚከፈለው 60 ብር
በ2,000 ብር ያነሰ ነው።
ረዳኢ ገበያ ላይ ዘጠኝ ብር የሚሸጠውን አንድ ኪሎ ግራም የዳቦ ስንዴን በ13 ብር በመግዛት አርሶ አደሮች ጥራቱን
የጠበቀ ስንዴ እንዲያመርቱ ለማበረታታት ከኤ.ሲ.ሲ. ጋር የሚሠራው የዕምበባ አፅላ ኅብረት ሥራ ማኅበር አባል
ናቸው። በክላስተሮች በሙሉ የእሴት ሰንሰለት ጥምረቶች በመፍጠር በሁሉም ባለድርሻ አካላት መካከል ያለውን
ግንኙነት ለማጠናከር የታለመው ጥረት አንዱ አካል ነው። በ2009 በክላስተሩ ከተመረተው 3.4 ሚሊዮን ኩንታል
የዳቦ ስንዴ ውስጥ ለ1.4 ሚሊዮኑ በዩኒየኖችና በኅብረት ሥራ ማኅበራት በኩል የገበያ ትስስር በመፍጠር ከስንዴ
ውጤቶች የሚገኘውን የሀገር ውስጥ ገቢ ለማሳደግና የአርሶ አደሮችን ገቢም ለማሳደግ ተችሏል።
ረዳኢ በኤ.ሲ.ሲ. ታቅፈው በመስራታቸው የተማሩት ነገር ጥራት ባላቸው ግብዓቶች ላይ ኢንቨስት በማድረግ
የሰብል ምርትን በማሳደግ ረገድ ተጨባጭ ውጤቶችን እንደሚያስገኝ፣ በሽታን እንደሚከላከል እና ከምርት ስብሰባ
በኋላ ያለውን ብክነት ለመቀነስ እንደሚያስችል ያስገኘላቸው እውቀት ነው። የረዳኢ ሁለት ልጆች በዩንቨርሲቲ
የጂኦሎጂ እና የአካውንቲንግ ትምህርታቸውን እየተከታተሉ ሲሆን ሦስተኛውም የእነሱን ፈለግ በመከተል ላይ
መገኘቱ የአርሶ አደሩ በተጨባጭ መረጃ ላይ የተመሠረተ የግብርና ዘዴ እና ለአዳዲስ ፈጠራ ያላቸው ፍላጎት
ለቤተሰቡ እንደተረፈ በግልፅ ያሳያል። ረዳኢ ለአካባቢው ህብረተሰብ ምሳሌ መሆናቸውንና በአካባቢው የሚገኙ
ሌሎች አርሶ አደሮች የልህቀት ማዕከል ለመሆን እየጣሩ መገኘታቸውን በታላቅ ኩራት ተናግረዋል።
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አማራ ክልል
በአማራ ክልል በሚገኙ አምስት ክላስተሮች ዘንድ የተሠራው ሥራ ትኩረት ያደረገው የግብአት አቅርቦትን በማሻሻል ላይ ሲሆን
የግብአት ኩፖን ሽያጭ ስርአትን ከማሳደግ አንስቶ የማዳበርያ ስርጭት መንገዶችን እስከ ማሻሻል የሚደርሱ ስራዎች ተከናውነዋል።
በተለይም በክላስተር ወረዳዎች የበቆሎ ሰብልን ምርታማነት ዕድገት በሄክታር 56.6 ኩንታል ምርት ማድረስ ተችሏል፡፡ ይህም 37.8
በመቶ ከሆነው ከክልሉ አማክይ ምርታማነት ጋር ሲነጻጸርወደ 19 ኩንታል የሚጠጋ ጭማሪ አለው።
ሌላኛው ትኩረት የተሰጠው ጉዳይ የአስፈፃሚ ተዋናዮችን እንቅስቃሴዎች ማስተባበር ሲሆን በዚህምየክልል ትራንስፎርሜሽን
ምክር ቤት አባላት ተናበው እንዲሰሩ ከማድረግ አንስቶ የእሴት ሰንሰለት ጥምረቶችን እስከ መደገፍ ድረስ የሚደርሱ ሥራዎች
ተከናውነዋል። ምክር ቤቱ ለክላስተር ምርቶች የሚሆኑ የአገር ውስጥና አለም አቀፍ ገበያዎችን ለይቷል፡፡ በተጨማሪም የግብይት
አስተባባሪና ቴክኒክ ኮሚቴዎችን አቋቁሟል። ወደ አገር ውስጥ በማስመጣትና በስርጭት መካከል በተፈጠረው ችግር ምክንያት
ያጋጠመው የማዳበሪያ አቅርቦት መዘግየት ለውይይት ቀርቦ ማዳበሪያ ወደ አርሶ አደሩ ለማድረስ የዩኒየኖች መረብን ለመጠቀም
ውሳኔ ላይ ተደርሷል። በግብዓት ኩፖን ሽያጭ ሥርዓት አማካኝነት የተደረገው የግብአት ፋይናንስ አቅርቦት በምዕራብና ምስራቅ
የአማራ ክልል ዞኖች ውጤታማ እንደነበረ በማየት ምክር ቤቱ የግብአት ኩፖን ሽያጭ ስርአት በመላ ክልሉ በሚገኙ አርሶ አደሮች
ዘንድ እንዲተገበር የማድረግ ሥራን ለማጠናከር ውሳኔ አስተላልፏል። የምክር ቤቱ አባላት ባለባቸው ልዩ ልዩ የሥራ ኃላፊነት የተነሳ
በስብሰባው መርሀ ግብር መሰረት ለመሰብሰብ አስቸጋሪ ሁኔታ በመፈጠሩ ሊደረጉ ከታቀዱት አራት የሩብ ዓመት ስብሰባዎች ውስጥ
ማካሄድ የተቻለው ሦስቱን ብቻ ነው።
ለአምስቱ የክላስተር ምርቶች የተቋቋሙት የእሴት ሰንሰለት ጥምረቶች በባለድርሻ አካላት መካከል ያለውን ግንኙነት በማጠናከር
ረገድ ውጤታማ አፈጻጸም አሳይተዋል። 1,331 ባለድርሻ አካላትን ያሳተፉ አውደ ጥናቶች የግብአትና ብድር አቅርቦት፣ የምርትና ገበያ
አፈጻጸም እና ለ2010 ዓ.ም ቅድመ ሁኔታዎችን ማስቀመጥን አስመልክቶ ለመወያየት ተከናውነዋል። ይሁን እንጂ በእያንዳንዱ ምርት
የግብይት ሰንሰለት ላይ በሚሰሩ ተዋናዮች መካከል ያለው የመናበብና ቅንጅት ማነስ ለጥምረቶቹ ተግዳሮት ሆኖባቸው ነበር።
በአማራ ክልል የተከናወኑ የግብዓት አቅርቦት
ሥራዎች ገበያው ላይ የሚፈለጉ የምርጥ ዘር
ከአማራ ክልል ምርጥ ተሞክሮ፦ የግብአት ኩፖን ሽያጭ ሥርዓት
ዓይነቶችን መለየትና ለአካባቢው የሚሆኑ
በአማራ ክልል ሁሉንም ክላስተር ወረዳዎች ጨምሮ በሁሉም የክልሉ አካባቢዎች በአማራ ብድርና ቁጠባ ተቋም
የማዳበሪያ ዓይነቶች መረጣ በተሳካ ሁኔታ
አማካኝነት እየተተገበረ ያለው የግብአት ኩፖን ሽያጭ ሥርዓት በጣም ጥሩ የሆነ ውጤት አስመዝግቧል። ይህ በዋናነት
እንዲከናወን አስችለዋል። የተዳቀለ ምርጥ
የሆነበት ምክንያት የክልሉ ባለስልጣናት ስርአቱን ገና ከመጀመርያው ስላመኑበትና በፍጥነት እንዲስፋፋ እንዲሁም
የመጀመርያው በወረቀት ላይ የተመሰረተ አሰራርን ለማሻሻል አዲስ የሆነው የኢ-ኩፖን ዘዴ ሙከራ ሲደረግ ድጋፋቸውን
ዘር ከሚጠቀሙ ሰብሎች ውጭ የምርጥ
ስለሰጡ ነው። በክልሉ ከተደረጉት የግብአት ኩፖን ሽያጭ ግብይት (በራሱ በመላ አገሪቱ ጥቅም ላይ ከዋለው ስርአት
ዘር አጠቃቀም ከተጠበቀው በታች ነበር።
በአጠቃላይ 50 በመቶ በላይ ድርሻ የያዘ) ውስጥ ሦስት አራተኛውን ድርሻ የወሰዱት የክላስተር ወረዳዎች ናቸው።
በዚህ ዓመት የነበረው የማዳበሪያ አጠቃቀም
በአማራ ክልል 2.6 ሚሊዮን የሚሆኑ አርሶ አደሮች (12 በመቶዎቹ ሴቶች) በ2009 ዓ.ም የሰብል ዘመን 4.6 ቢሊዮን
ብር ግምት ያለው 3.4 ሚሊዮን ኩንታል ግብአት ለመግዛት የግብአት ኩፖን ሽያጭ ሥርዓትን ተጠቅመዋል። ከዚህ
በአጠቃላይ ሲታይ የጨመረ ቢሆንም በአማራ
ሽያጭ ውስጥ 20 በመቶ የሚሆነው የተከናወነው በብድር ሲሆን የብድር አገልግሎቱን ከተጠቀሙት አርሶ አደሮች ውስጥ
ክልል ክላስተሮች የነበረው የማዳበሪያ
ከግማሽ በላይ የሚሆኑት ሴቶች ነበሩ። በክልሉ የብድር መመለስ መጠኑ ወደ 99 በመቶ የተጠጋ የነበረ ሲሆን
የግብአት
አጠቃቀም ከታሰበው ያነሰ ነበር። በዚህ
ይህ ሥርዓቱ በአስተማማኝና በዝቅተኛ የስጋት መጠን ለአርሶ አደሮች የብድር ተደራሽነትን የማሳደግ አቅም
ኩፖን ሽያጭ
ሥርዓት
ረገድ ወደ ወረዳዎች ከተሰራጨው ማዳበሪያ
እንዳለው የሚያሳይ ነው።
ውስጥ ወደ አርሶ አደሮች በጊዜው የደረሰው
48 በመቶው ብቻ ነበር። የግብርና ኬሚካል
አጠቃቀም ደግሞ ከዚህም ያነሰ የነበረ ሲሆን ከታቀደው ጋር ሲነጻጸር 20 በመቶ ብቻ ነበር።
የአሜሪካን መጤ ተምች መከሰት በተለይም ደግሞ በነበረው የግብርና ኬሚካል መዘግየትና እጥረት ምክንያት ለክልሉ ከፍተኛ ችግር
ፈጥሮ ነበር። የሰሊጥ የተሻሻለ ምርጥ ዘር ማነስ፣ የተሻሻሉ ግብአቶችና ተሞክሮዎችን መጠቀም ላይ ደካማ መሆን (በተለይም ሰሊጥ
ላይ)፣ እና የሜካናይዜሽን አለመኖር (በተለይም ጤፍ፣ ስንዴና የብቅል ገብስ ላይ) ካጋጠሙ ሌሎች ችግሮች ውስጥ ይገኙበታል።
በሌላ በኩል 92 በመቶ የሚሆኑ የሰፋፊ ማሳ ሰርቶ ማሳያዎች በተሳካ ሁኔታ የተከናወኑ ሲሆን ከነዚህም ውስጥ አስራ ሁለቱ የአርሶ
አደሮች የልህቀት ማዕከል ማሳያዎች ላይ ሲሆን ሁለቱ ደግሞ ለገበያ የሚሆን ሰሊጥ በሚያመርቱ የአርሶ አደር ማሳዎች ላይ ነበር።
ከዚህ በተጨማሪ የክላስተር አርሶ አደሮች 711 በሚሆኑ የመስክ ቀናት ላይ በመሳተፍ 32,419 ተሳታፊዎችን መድረስ ችለዋል።

የኮንትራት ውሎችና ትስስሮችን ማሳለጥ ላይ ካጋጠሙት ተግዳሮቶች ውጭ የገበያ ትስስር ሥራዎች በተለይም ጥራታቸውን የጠበቁ
ሰብሎች ማምረት፣ ማሰባሰብና ማከማቸት ላይ ጠንካራ ነበሩ። በእነዚህ ውሎች አማካኝነት ዩኒየኖች ከገዟቸው እህሎች ውስጥ
ያንበሳውን ድርሻ የሚወስዱት የአገዳ ሰብሎች (84 በመቶ) ሲሆኑ ጥራጥሬዎችና የቅባት እህሎች ይከተላሉ። ወደ 1,300 የሚጠጉ
የግል ነጋዴዎችና 40 የኅብረት ሥራ ማኅበራት አንድ ላይ ሆነው ለሰሊጥ ማሰባሰብ 63 የገበያ ማዕከላትን ያቋቋሙ ሲሆን ከዚያ
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ቲማቲም
ማር/ሰም

ሰሊጥ
6 ወረዳዎች ተሸፍነዋል
224,861 ሄክታር የታረሰ
መሬት

101,431 ሰብል የሚያለሙ
ቤተሰቦች

237 ሰፋፊ ሠርቶ ማሳያዎች
ተከናውነዋል

1,146,791 ኩንታል
ተመርቷል

5.1

ኩንታል የክላስተሩ አማካይ
ምርታማነት በሄክታር

8.99

ኩንታል የክልልሉ አማካይ
ምርታማነት በሄክታር

1,045,152 ኩንታል ለገበያ
የሚቀርብ ትርፍ ምርት ተመርቷል

1,798,000

ኩንታል ሰብል፣
የገበያ ትስስር የተፈጠረለት

በቆሎ
10 ወረዳዎች ተሸፍነዋል
152,449 ሄክታር የታረሰ

መሬት

258,932 ሰብል የሚያለሙ

ቤተሰቦች

677

የዳቦ ስንዴ

ሰፋፊ ሠርቶ ማሳያዎች
ተከናውነዋል

10 ወረዳዎች ተሸፍነዋል

8,634,989 ኩንታል

153,181

ተመርቷል

56.6 ኩንታል የክላስተሩ አማካይ

ምርታማነት በሄክታር

37.79

ኩንታል የክልልሉ
አማካይ ምርታማነት በሄክታር

map are not authoritative, th

3,108,596 ኩንታል ለገበያ
የሚቀርብ ትርፍ ምርት ተመርቷል

387,500

ኩንታል ሰብል፣
የገበያ ትስስር የተፈጠረለት

ሄክታር የታረሰ

መሬት

179,930 ሰብል የሚያለሙ

ቤተሰቦች

302

ጤፍ
12 ወረዳዎች ተሸፍነዋል
184,648 ሄክታር የታረሰ

መሬት

ሰፋፊ ሠርቶ ማሳያዎች
ተከናውነዋል

228,502ሰብል የሚያለሙ

5,153,197 ኩንታል ተመርቷል
48.4 ኩንታል የክላስተሩ አማካይ

ሰፋፊ ሠርቶ ማሳያዎች
ተከናውነዋል

23.8 ኩንታል የክልልሉ አማካይ

ተመርቷል

re only for ATA Purposes.

ምርታማነት በሄክታር

ምርታማነት በሄክታር

ቤተሰቦች

476

5,199,330 ኩንታል
22.9

ኩንታል የክላስተሩ አማካይ
ምርታማነት በሄክታር

16.99

ኩንታል የክልልሉ
አማካይ ምርታማነት በሄክታር

የብቅል ገብስ
12 ወረዳዎች ተሸፍነዋል
2,013 ሄክታር የታረሰ መሬት
3,753 ሰብል የሚያለሙ ቤተሰቦች
217 ሰፋፊ ሠርቶ ማሳያዎች

ተከናውነዋል

19,567 ኩንታል ተመርቷል
20.8 ኩንታል የክላስተሩ

አማካይ ምርታማነት በሄክታር

ውስጥ አብዛኛው የተሸጠው ለኢትዮጵያ ምርት ገበያ ነው። የኢትዮጵያ የንግድ ሥራዎች ኮርፖሬሽን
የበቆሎና ስንዴ እህል ዋና ገዢ ሲሆን የጤፍ እህል በዋናነት የተሸጠው ለዩኒቨርሲቲዎች እንዲሁም
የብቅል ገብስ ሙሉ ለሙሉ ለማለት በሚቻል ደረጃ የተሸጠው ለጎንደር ብቅል ፋብሪካ ነው።በኮሚሽን
ግብይት አሰራር መሰረት የስንዴ እህል ግብይት ተካሂዷል።

18.79 ኩንታል የክልልሉ አማካይ
ምርታማነት በሄክታር

20,064

ኩንታል ለገበያ
የሚቀርብ ትርፍ ምርት ተመርቷል

81,400 ኩንታል ሰብል፣ የገበያ
ትስስር የተፈጠረለት

የክልሉ የገብስ ብቅል ማቀነባበር አቅም ጥሩ በሚባል ደረጃ ላይ ሲሆን የግብርና ምርት ማቀነባበሪያ
ድርጅቶች አለመኖር በቆሎ፣ ሰሊጥና ጤፍ ላይ ከፍተኛ ችግር ፈጥሯል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የኅብረት
ሥራ ማኅበራት ያላቸው የምርት ግብይት ፋይናንስ አቅርቦትና ማከማቻ አቅም ውስንነት በሁሉም
ክላስተሮች ላይ አስቸጋሪ ሁኔታዎችን ፈጥሯል።

36

ኦሮሚያ ክልል
በአገሪቱ ትልልቅ ከሚባሉ የግብርና ክልሎች አንዱ እንደ መሆኑ መጠን የኦሮሚያ ክልል ከግዙፎቹ በኤ.ሲ.ሲ. ከታቀፉት ክልሎች
ውስጥ (ከአማራ ክልል ጋር የሚነፃፀር) አንዱ ሲሆን ከታቀዱት ስምንት የተለያዩ ክላስተሮች ውስጥ አምስቱ በዚህ ዓመት ወደ ሙሉ
ትግበራ ገብተዋል። ወደ ሥራ የገቡት ሁሉም የሰብል ክላስተሮች ምርታማነት ከክልሎች አማካይ በእጅጉ ከፍ ያለ ነው።
በዚህ ዓመት በኦሮሚያ ክልል የተከናወኑ የክልል ትራንስፎርሜሽን ምክር ቤት ስብሰባዎች ሁሉም ቁልፍ ባለድርሻ አካላት የኤ.ሲ.ሲ.
ኢኒሼቲቭ ጥቅምና ትኩረት በተሰጣቸው ሥራዎች ዙርያ ተናበው እንዲሰሩ ማድረግ ላይ ያተኮሩ ነበሩ። የሚገናኙበት ጊዜ መደበኛ
እንዲሆን ማድረግ ላይ መዘግየት ቢኖርም በልዩ ሁኔታ የክትትል፣ ወቅቱን የጠበቀ ቁጥጥር እና ሪፖርት አቀራረብ ሥራዎችን ማሻሻል
ላይ አተኮሮ ለመሥራት የምክር ቤቱ አመራር በየጊዜው ለመሰብሰብ ቁርጠኝነቱን ገልጿል።
የእሴት ሰንሰለት ጥምረቶች በሁሉም የክልሉ ምርቶች ላይ በከፍተኛ ሁኔታ ውጤታማ የነበሩ ሲሆን ለ2010 ዓ.ም. የእርሻ ዘመን
በእነዚህ የተገኙ ስኬቶች ላይ አጠናክሮ እንደሚሰራባቸው ይጠበቃል። በመጪው ዓመት የእሴት ሰንሰለት ጥምረቶች የኮንትራት
ግብርና ችግሮችን ለመፍታት፤ የባለድርሻ አካላትን ትብብር ለማጠናከር፤ የማይክሮ ፋይናንስ ተቋማት፣ የግብርና ኢንዱስትሪና
የግብአት ኩፖን ሽያጭ ሥርዓትን በመጠቀም የግብአት ፋይናንስ አቅርቦትን ለማመቻቸት፤ የምርት ግብይት ፋይናንስ አቅርቦትን
ለማሳደግ፤ እና የገበያ ትስስር አፈጻጸምን ያለማቋረጥ ለመከታተል ስምምነት ላይ ደርሰዋል። የምርት ግብይት ፋይናንስ አቅርቦት
አሁንም ደካማ ቢሆንም ከበቆሎ ውጭ የምርቶች ገበያ ትስስር ጥሩ አፈጻጸም አስመዝግቧል። ይህንን ለመቅረፍ ለብቅል ገብስ
አምራች አርሶ አደሮች የቅድመ ፋይናንስ ግብዓት ብድር አገልግሎት በግብርና ማቀነባበርያ ድርጅቶች አማካኝነት የተመቻቸ ሲሆን
አራት ኩባንያዎች 36 ሚሊዮን ብር የግብዓት ብድር አገልግሎት አቅርበዋል።
የግብዓት አቅርቦትና ስርጭትን በተመለከተ የክልል የእርሻና ተፈጥሮ ሀብት ቢሮ፣ የክልል ኅብረት ሥራ ማኅበራት ማስፋፍያ
ኤጀንሲና የግ.ት.ኤ. ተወካዮች የምርጥ ዘር ፍላጎት አወሳሰን ላይ በመወያየት የምርጥ ዘር አወሳሰኑ በኤ.ሲ.ሲ.ና የተቀናጀ የአገልግሎት
አሰጣጥ የተሸፈኑ ወረዳዎች ቅድሚያ እንዲሰጣቸው ስምምነት ላይ ደርሰዋል። በመሆኑም የግብዓት ስርጭት መልካም አፈጻጸም
የነበረው ሲሆን የምርጥ ዘር ስርጭቱ የታቀደለት መጠን ደርሷል እንዲሁም የማዳበርያ ስርጭት ከተጠበቀው በትንሹ ከፍ ያለ ነበር።
የበቆሎ ምርጥ ዘር ስርጭት በሚደረግበት የእርሻ ወቅት የቀጥታ ዘር ግብይት አሰራር ተግባር ላይ ውሏል። መሰረታዊ የግብዓት
አቅርቦት ተግዳሮት የመነሻ ዘር እጥረት የነበረ ሲሆን የግብዓት አቅርቦትና ስርጭትን በክልል ደረጃ ማስተባበርና በየጊዜው ክትትል
ማድረግ፣ የክልል ዋነኛ የዘር ስራ ቡድን ማቋቋም እንዲሁም ምርጥ ዘር ከሚያመርቱ የኅብረት ሥራ ማኅበር ዩኒየኖች ጋር በመተባበር
በኮንትራት የምርጥ ዘር ማባዛት ሥራ ማከናወን ይህን ችግር በመፍታት ረገድ ወሳኝ ይሆናሉ።
በምርት ግብይት ፋይናንስ አቅርቦት ረገድ ተግዳሮቶች ቢኖሩም የገበያ ትስስር ሥራዎች አዎንታዊ ውጤት አሳይተዋል። የኮንትራት
ግብርና ስምምነቶች በዘጠኝ የአርሶ አደር ኅብረት ሥራ ማኅበራት ዩኒየኖች፣ 67 መሠረታዊ የኅብረት ሥራ ማኅበራት፣ አምስት
የግብርና ምርት ማቀነባበርያዎች፣ ሁለት ኮሌጆችና ሦስት ኮሜርሻል እርሻዎች መካከል ተፈርመዋል። የብቅል ገብስና የዳቦ ስንዴ
መልካም ውጤት ያስመዘገቡ ሲሆን
ከኦሮሚያ ክልል ምርጥ ተሞክሮ ፦ የገበያ ትስስር
ከታቀደው እህል ውስጥ 91 በመቶና 86
በመቶ የሚሆነው ተሰብስቦ ለገዢዎች
ለአርሶ አደሮች የገበያ ትስስር መፍጠር በሁሉም ክልሎች የኤ.ሲ.ሲ. ኢኒሼቲቭ አንዱ ቁልፍ ዓላማ
ቀርቧል፤ የማካሮኒ ስንዴ 67 በመቶ
ነው። ለገበያ የሚቀርብ ትርፍ ምርት እንዲመረት ማበረታቻ ለመፍጠርና በአቅርቦትና ፍላጎት መካከል
ያለው መጣጣም እንዲሻሻል ለማድረግ ገዢዎችንና ሻጮችን (እነዚህ አብዛኛውን ጊዜ የአርሶ አደር
በማስመዝገብ መካከለኛ ውጤት
ኅብረት ሥራ ማኅበራት ናቸው) የሚያገናኙ መድረኮች በሁሉም ክልሎች ተፈጥረዋል። እነዚህ ጥረቶች
አሳይቷል፤ እንዲሁም የበቆሎ አፈጻጸም
በተለይም ስኬታማ የሆኑት በኦሮሚያ ክልል በሚገኝ የብቅል ገብስ እሴት ሰንሰለት ሲሆን በክልሉ
ዝቅተኛ ሆኖ የተገኘው ከተጠበቀው በ16
የብቅልና ጠመቃ ኢንዱስትሪዎችና የኅብረት ሥራ ማኅበር ዩኒየኖች ትብብር ፈጥረው ወደ ግማሽ
ሚሊዮን ኩንታል የሚጠጋ በአርሶ አደሮች የተመረተ የብቅል ገብስ ለአገር ውስጥ ተዋናዮች እንዲሸጥ
በመቶ ብቻ ነው።
አድርገዋል። ይህም በመላው ሀገሪቱ ውስጥ ከተሸጠው የብቅል ገብስ ውስጥ 84 በመቶውን ይይዛል።
እነዚህ ውጤቶች በዋናነት የተገኙት በክልሉ ምርታማነትና ጥራት እንዲጨምር ለማድረግ የተሻሻሉ
ግብአቶች ተደራሽ እንዲሆኑ፣ ደረጃዎች እንዲጠበቁና አዳዲስ የፈጠራ ተሞክሮዎች እንዲተዋወቁ
ተባብረው በሚሰሩ ገዢዎች፣ ሻጮችና አምራቾች መካከል ባለው ጠንካራ ቅንጅት ምክንያት ነው።

በክልሉ በሚገኙ ክላስተሮች በሙሉ
የገጠመው የመነሻ ዘር እጥረት ጥቅም ላይ
እንዲውሉ የተመከሩ ግብዓቶችን ጥቅም
ላይ በማዋል ረገድ ተጽዕኖ አሳድሯል።
የግብርና ሜካናይዜሽን (የጤፍ፣ ስንዴና ገብስ የመስመር መዝሪያ መሳርያዎች፣ የበቆሎ መፈልፈያና የጤፍ መውቂያ መሳርያዎች)
አለመኖርም እንዲሁ የጎላ ችግር አስከትሏል። ከመዘራቱ በፊት የዋጋ መጠቆሚያ መንገዶች ባለመኖራቸው ምክንያት ከሰብል
መሰብሰብ በኋላ ልፋታቸውና ገንዘባቸው ጥቅም ያስገኝላቸው አያስገኝላቸው ለመወሰን አዳጋች ስለሚያደርገው አርሶ አደሮች ጥቅም
ላይ እንዲያውሉት የተመከሩትን የእርሻ ፓኬጅ ተግባራዊ ለማድረግ ይበልጥ እንዳይበረታቱ አድርጓቸዋል። ለመጪው ዓመት
መሻሻል የሚያስፈልገው የመጨረሻ ጉዳይ ዘዴ ማስፈጸም ላይ ሁሉም ባለድርሻ አካላት የሚያደርጉት ተሳትፎ ማጠናከር ይሆናል።
በዚህ ዓመት የተከናወኑት ስራዎች ያስገኟቸው ውጤቶች የሚያሳዩት የክልል አመራሮች ሰፊ ክትትልና ድጋፍ ይበልጥ አስፈላጊ ሞሁን
እና በቂ የምክርና ቴክኒክ እገዛ ሲደረግ አዎንታዊ ውጤቶች የሚገኙ መሆኑን ነው።

የገበያ ትስስር

37

የብቅል ገብስ
15 ወረዳዎች ተሸፍነዋል

ማር/ሰም

60,520 ሄክታር የታረሰ መሬት
93,932 ሰብል የሚያለሙ

ቤተሰቦች

196

ሰፋፊ ሠርቶ ማሳያዎች
ተከናውነዋል

ቦሎቄ

1,815,600 ኩንታል
ተመርቷል

30

ኩንታል የክላስተሩ አማካይ
ምርታማነት በሄክታር

24.06

ኩንታል የክልልሉ
አማካይ ምርታማነት በሄክታር

1,225,179

ኩንታል ለገበያ
የሚቀርብ ትርፍ ምርት ተመርቷል

419,454 ኩንታል ሰብል፣
የገበያ ትስስር የተፈጠረለት

በቆሎ
11 ወረዳዎች ተሸፍነዋል
103,309 ሄክታር የታረሰ
መሬት

126,086 ሰብል የሚያለሙ

ቤተሰቦች

201 ሰፋፊ ሠርቶ ማሳያዎች

ተከናውነዋል

4,669,567 ኩንታል
ተመርቷል

45.2 ኩንታል የክላስተሩ አማካይ
ምርታማነት በሄክታር

38.18 ኩንታል የክልልሉ አማካይ
ምርታማነት በሄክታር

2,500,000 ኩንታል

ለገበያ የሚቀርብ ትርፍ ምርት
ተመርቷል

የማካሮኒ ስንዴ
ጤፍ

7

15 ወረዳዎች ተሸፍነዋል

የዳቦ ስንዴ

371,931 ሄክታር የታረሰ መሬት
184,923 ሰብል የሚያለሙ

22

324

መሬት

ቤተሰቦች

ሰፋፊ ሠርቶ ማሳያዎች
ተከናውነዋል

336,203 ሄክታር የታረሰ
306,819 ሰብል የሚያለሙ

ቤተሰቦች

20.8 ኩንታል የክላስተሩ አማካይ

ተከናውነዋል

17.17 ኩንታል የክልልሉ አማካይ

ተመርቷል

1,983,991 ኩንታል ለገበያ

ምርታማነት በሄክታር

ምርታማነት በሄክታር

ምርታማነት በሄክታር

የሚቀርብ ትርፍ ምርት ተመርቷል

18,077 ሄክታር የታረሰ መሬት
17,250 ሰብል የሚያለሙ
ቤተሰቦች

ወረዳዎች ተሸፍነዋል

5,656,165 ኩንታል
ተመርቷል

ወረዳዎች ተሸፍነዋል

395 ሰፋፊ ሠርቶ ማሳያዎች
12,422,701 ኩንታል
37 ኩንታል የክላስተሩ አማካይ
29.65

ኩንታል የክልልሉ
አማካይ ምርታማነት በሄክታር

8,439,596 ኩንታል ለገበያ
የሚቀርብ ትርፍ ምርት ተመርቷል

1,057,000

ኩንታል ሰብል፣
የገበያ ትስስር የተፈጠረለት

196

ሰፋፊ ሠርቶ ማሳያዎች
ተከናውነዋል

701,816 ኩንታል ተመርቷል
39 ኩንታል የክላስተሩ አማካይ

ምርታማነት በሄክታር

29.65

ኩንታል የክልልሉ
አማካይ ምርታማነት በሄክታር

300,583

ኩንታል ለገበያ
የሚቀርብ ትርፍ ምርት ተመርቷል

38

ደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች
ክልል
በደ/ብ/ብ/ሕ ክልል የኤ.ሲ.ሲ. ኢኒሼቲቭ የመጀመርያ ዙር በስፋት ያተኮረው ከአራቱ ልዩ ትኩረት የተሰጣቸው ምርቶች ሁለቱን
(ስንዴና ቦሎቄ) በማስፈጸም ላይ ነበር። በእነዚህ ክላስተሮች ላይ ጥራትን በማስጠበቅ ምርትና ምርታማነትን መጨመርንና
ለሚመረተው ምርት የገበያ ትስስር መፍጠርን ግብ ያደረጉ በርካታ ሥራዎች እየተከናወኑ ይገኛሉ። በሄክታር 26 ከሆነው የክልል
አማካይ አንፃር ሲታይ በሄክታር 42 ኩንታል በማግኘት የዳቦ ስንዴ በክላስተር ካልታቀፉት ከሚወጣው ቁጥር በእጅጉ ከፍ ያለ
ቢሆንም በሄክታር ከሚገኘው ምርት አንፃር ሲታይ ሁለቱም ሰብሎች ከክልሉ አማካይ የበለጠ አፈጻጸም አሳይተዋል።
የደ/ብ/ብ/ሕ ክልል የትራንስፎርሜሽን ምክር ቤት ስብሰባ የኤ.ሲ.ሲ. ሂደትን ለመከታታል፣ ችግሮችን ለመቅረፍና አፈጻጸሙን
ለመምራት በዓመት ሁለት ጊዜ ይከናወናል። የዓመቱ አፈጻጸም ግምገማን መሰረት በማድረግ የክልል ትራንስፎርሜሽን ምክር ቤት
በግብዓት አቅርቦት ላይ ያሉትን ችግሮች ለመቀነስ የግብዓት አቅራቢዎችን አቅም ማጎልበትና በየዓመቱ አንድ ማሳ ላይ አንድ ዓይነት
ሰብል የመዝራት ስጋትን ለመቀነስ አርሶ አደሮችን ከሰብል ኢንሹራንስ ጋር ማስተሳሰር የሚሉ ምክረ ሐሳቦችን አስቀምጧል።
ሦስት የእሴት ሰንሰለት ጥምረት ስብሰባዎች ተካሂደዋል፣ አዲስ ባለድርሻ አካላት (የኢትዮጵያ ምርት ገበያ፣ የኢትዮጵያ የግብርና
ምርቶች የመጋዘን አገልግሎት ማለት ነው እና ኬምቴክስ) ተዋውቀዋል እንዲሁም አዲስ የንብ እርባታ የእሴት ሰንሰለት ጥምረት
ተቋቁሟል። ጥምረቶቹ በባለድርሻ አካላት መካከል በተለይ የጋራ መግባባት መፍጠር ላይ ውጤታማ ነበሩ፣ ሆኖም ተጠያቂነት
ማስፈንና ድርሻቸውንና ሐላፊነታቸውን በግልፅ ማሳወቅ ላይ አሁንም መሠራት ያለባቸው ሥራዎች አሉ። ከዚህ በተጨማሪ የሻጮች
ገበያው የሚፈልገውን መስፈርት ማሟላት አለመቻል፣ የገበያ ዋጋ አለመረጋጋት፣ የመጋዝን አያያዝ በቂ አለመሆንና ጥራት ያላቸው
የማከማቻ መጋዘኖች ተደራሽነት ውስን መሆን ተግዳሮት ሆነው እንደቆዩት ሁሉ የምርት ግብይት ፋይናንስ አቅርቦትን ተደራሽነት
ለማሻሻል ማኅበራቱ ጥረት አድርገዋል።
የግብዓት ስርጭት ያሳየው ውጤት የተለያየ ነበር፦ ከታሰበው አንፃር 110 በመቶ የሆነ አጠቃቀም በማሳየት ማዳበሪያ አፈጻጸሙ
በጣም የተሸለ የሚባል የነበረ ሲሆን፣ የስንዴ ምርጥ ዘር አጠቃቀም 60 በመቶ ነበር፣ እንዲሁም የቦሎቄ ምርጥ ዘር አጠቃቀም 14
በመቶ በመሆን በጣም ዝቅተኛ ነበር። ይሁን እንጂ ሦስት ምርጥ ዘር አምራችና የግብይት ዩኒየኖች በመመስረታቸው፣ ለነባር ምርጥ
ዘር አምራች ዩኒየኖች ድጋፍ በመደረጉና የግብዓት ብድር ተደራሽነት በመመቻቸቱ ከባለፈው ዓመት ወዲህ የተሻሻለ ምርጥ ዘር
ፍላጎትና አቅርቦት መጨመር ታይቷል። 30 በመቶ ለሚሆን የታረሰ መሬት የሚበቃ የስንዴ ዋግ በሽታ መከላከያ የግብርና ኬሚካል
ተሰራጭቷል፣ ሆኖም ግን የኬሚካል ከፍተኛ ወጪና ሕገወጥ ንግድ አስቸጋሪ ሁኔታን ፈጥረዋል። ይህንን ለመፍታት የተደረጉ ጥረቶች
አስተማማኝ የግብዓት አቅርቦት እንዲኖር ታስበው በሃላባና ሶዶ በቅርቡ ስራ ከጀመሩ የእርሻ አገልግሎት ማዕከላት ጋር ማስተሳሰርን
ያካተቱ ነበሩ።
አርሶ አደሮች ቀደም ሲል ለአገር በቀል የዘር ዓይነቶች የነበራቸው ምርጫ በዘር አምራቾች ዘንድ ምርጥ ዘሮች ለማባዛት ፍላጎት ወደ
ማጣት ያመራ ሲሆን፣ ይህ በምላሹ የእነዚህ ምርጥ ዘር ዓይነቶች እጥረት እንዲከሰት አድርጓል።ኤ.ሲ.ሲ. አርሶ አደሮች በውጭ አገር
ገበያ ተፈላጊነት ያላቸው የምርጥ ዘር ዓይነቶች ላይ ያላቸውን ግንዛቤ በማሳደግና ከዓለም አቀፍ ገዢዎች ጋር ትስስር በመፍጠር
ክፍተቱን ለማጥበብ በመሥራት ላይ ይገኛል። በተጨማሪም የመኸር ዝናብ ዘግይቶ መጀመር አርሶ አደሮች ከሚዘሩበት ወቅት ቀደም
ብሎ ዘር ለመግዛት እንዳይበረታቱ ያደረጋቸው ሲሆን፣ ይህም መጨረሻ ላይ አርሶ አደሮች ዘር መጠየቅ ሲጀምሩ ማነቆ ፈጥሯል።
የበልግ ዝናብ እንዲሁ ዘግይቶ በመጀመሩና መሬቱ በበልግ ሰብሎች በመያዙ የቦሎቄ መዘራት እንዲዘገይ አድርጓል።
በተቃራኒው የሰፋፊ ማሳ ሰርቶ ማሳያዎች አፈጻጸም በጣም ጥሩ የነበረ ሲሆን ከታለመው ውስጥ 99 በመቶው ተከናውኗል። ይህ
ለ725 የወረዳ ባለሞያዎች፣ 2,755 የልማት ሠራተኞች፣ 602,616 አርሶ አደሮች በአግሮኖሚ፣ የሰብል ጥበቃ፣ የአፈር ለምነትና ጤና፣
ገበያ ተኮር ኤክስቴንሽንና ኮንትራት ግብርና ላይ በተሰጡ ስልጠናዎች እንዲደገፍ ተደርጓል።
በ11 የአርሶ አደሮች የኅብረት ሥራ ማኅበር ዩኒየኖችና ስምንት ገዢዎች (የኢትዮጵያ ግብርና ምርቶች አቅራቢ ድርጅት፣ የደቡብ
ዩኒየኖች ፌደሬሽን፣ ጋትስ ግብርና ኢንዱስትሪ፣ የዱቄት ፋብርካዎች እና የኢትዮጵያ የንግድ ሥራዎች ኮርፖሬሽንን ይጨምራል)

ከደ/ብ/ብ/ሕ ክልል ምርጥ ተሞክሮ፦ የክልል ትራንስፎርሜሽን ምክር ቤት
የክልል
ትራንስፎርሜሽን
ምክር ቤት

በሁሉም ክልሎች የክልል ትራንስፎርሜሽን ምክር ቤቶች የተቋቋሙ ሲሆን ኤ.ሲ.ሲ. ላይ የሚሰራውን ሥራ ከፍተኛ የክልል ባለስልጣናት አቅጣጫ የሚሰጡበትና በበላይነት የሚከታተሉበት
በክልሎች ፕሬዚደንቶች የሚመራ መድረክ ፈጥረዋል። የደ/ብ/ብ/ሕ ክልል የክልል ትራንስፎርሜሽን ምክር ቤት ይህንን መድረክ በባለቤትነት በመውሰድና መድረኩን ኤ.ሲ.ሲ. ወደ ፊት
እንዲሄድ ለማድረግ በመጠቀም ረገድ ውጤታማ ነበር። ስብሰባዎችን ተከትሎ ሁሉም አባላት የሚስማሙባቸው ግልፅ የተግባር ማስፈፀምና የኃላፊነት ክፍፍል ይወስናሉ እንዲሁም
ከተሰጣቸው ኃላፊነት አንፃር የደረሱበትን ደረጃ ለቡድኑ በየጊዜው ሪፖርት ያደርጋሉ። በተጨማሪም ምክር ቤቱ ቶሎ ቶሎ በመገናኘት በዘርፉ ላይ የሚታዩ ለውጦችን አስመልክቶ ፈጣን
ምላሽ ለመስጠት ጥረት ያደርጋል። ለምሳሌ የክልሉ የአፈር ለምነት በይነ ካርታ መውጣትን ተከትሎ በምክር ቤቱ በተሰጠው ምክረ ሐሳብ መሰረት በክልሉ የእርሻና ተፈጥሮ ሀብት ቢሮ ወስጥ
አፈር ላይ ልዩ ትኩረት አድርጎ የሚሠራ ክፍል ተቋቁሟል።
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አቮካዶ

ማር/ሰም

ቦሎቄ
16 ወረዳዎች ተሸፍነዋል

የዳቦ ስንዴ

41,959 ሄክታር የታረሰ መሬት
159,362 ሰብል የሚያለሙ

18

106,760 ሄክታር የታረሰ

ቤተሰቦች

መሬት

240

ሰፋፊ ሠርቶ ማሳያዎች
ተከናውነዋል

726,243ኩንታል ተመርቷል
17 ኩንታል የክላስተሩ አማካይ

ምርታማነት በሄክታር

ወረዳዎች ተሸፍነዋል

489,308 ሰብል የሚያለሙ

ቤተሰቦች

ሙዝ

721

ሰፋፊ ሠርቶ ማሳያዎች
ተከናውነዋል

4,663,499 ኩንታል

16.16 ኩንታል የክልልሉ

ተመርቷል

339,618 ኩንታል ለገበያ

ኩንታል የክላስተሩ አማካይ
ምርታማነት በሄክታር

አማካይ ምርታማነት በሄክታር

የሚቀርብ ትርፍ ምርት ተመርቷል

120,000 ኩንታል ሰብል፣
የገበያ ትስስር የተፈጠረለት

42.0

25.84 ኩንታል የክልልሉ አማካይ
ምርታማነት በሄክታር

2,010,924

ኩንታል ለገበያ
የሚቀርብ ትርፍ ምርት ተመርቷል

263,000 ኩንታል ሰብል፣
የገበያ ትስስር የተፈጠረለት

መካከል በተደረጉ የኮንትራክት ውሎች እስከ አሁን ከታቀዱት ግብይቶች ውስጥ የተሳካው 8 በመቶ ስንዴና 23 በመቶ ቦሎቄ ብቻ
ነው። ይህም በሁለቱም አካላት ዘንድ ስምምነቱን ማክበር አለመቻል፣ የኅብረት ሥራ ማኅበራት ምርት የመሰብሰብ አቅም ውስንነትና
ሰብሎችን ለገበያ ለማዘጋጀት የሚረዱ ቴክኖሎጂዎች አለመኖር ያስከተሉት የጋራ ውጤት ነው። ከእነዚህን ችግሮች አንዳንዶቹን
ለመቅረፍ በማሰብ የተሟላ መሳሪያ ያላቸው የማከማቻ ፋሲሊቲዎች እየተገነቡ ነው እንዲሁም መሠረታዊ የኅብረት ሥራ ማኅበራትና
የዩኒየኖች ሰራተኞች ስልጠና እየተሰጣቸው ይገኛል። የቦሎቄ የውጭ አገር ገበያን ለመቀላቀል ኤ.ሲ.ሲ. ሲዳማ ኤልቶና ዳሞቶ ወላይታ
ለሚባሉ ሁለት የኅብረት ሥራ ማኅበር ዩኒየኖች ድጋፍ እየሰጠ ይገኛል።
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ትግራይ ክልል
ትግራይ ክልል በኤ.ሲ.ሲ. ኢኒሼቲቭ ስር የተካተቱ ሦስት ክላስተሮች ሲኖሩት 27 ወረዳዎችንና ከፍተኛ ዋጋ ያላቸው የዳቦ ስንዴ፣
ሰሊጥና ጤፍ ሰብሎች ላይ አተኩረው የሚሰሩ 416,000 አርሶ አደሮችን ይሸፍናሉ። ጤፍ እና ስንዴ ለአገር ውስጥ ፍጆታ የሚውሉ
ሲሆን አብዛኛው የሰሊጥ ምርት ግን ወደ ውጭ አገር ይላካል። የጤፍና ስንዴ ምርታማነት ከክልል አማካይ የበለጠ ሲሆን ከክልሉ
የሰሊጥ ሰብል ምርት 75 በመቶ የሚሆነው በሚመረትበት የቃፍታ ሑመራ ወረዳ ላይ ዝናብ ዘግይቶ መጀመሩና የማዳበሪያ
አጠቃቀም ውስንነት በጋራ ባሳደሩት ተፅእኖ ምክንያት የሰሊጥ ምርት ከታሰበው ያነሰ ነበር።
በዚህ ዓመት የትግራይ ክልል ትራንስፎርሜሽን ምክር ቤት በክልሉ በሦስቱም በክላስተሩ ልዩ ትኩረት የተሰጣቸው ምርቶች
የግብይት ሰንሰለት ላይ ያሉ ዋና ዋና ተግዳሮቶችን ለመለየት በማሰብ ሦስት የዳሰሳ ጥናቶችንና ግምገማዎችን አከናውኗል። በዚህ
መሰረት የግብርና ቴክኖሎጂ ማላመድ ያለበትን ደረጃ፣ የብድርና ቁጠባ ፍላጎት፣ እና የኮንትራክት እርሻ አፈጻጸም ደረጃና ተግዳሮቶች
ላይ ግምገማዎች ተደርገዋል። ግኝቶቹን በማየት ክልሉ በሜካናይዜሽን አቅራቢዎችና የአርሶ አደር ኅብረት ሥራ ማኅበር ዩኒየኖች
መካከል ትስስር መፍጠርና የግብአት ኩፖን ሽያጭ ስርአት (በፓይለት የተሞከረባቸው ወረዳዎች ላይ ውጤታማ ነበር) በመላ ክልሉ
ማስፋፋት ላይ ከፍተኛ ትኩረት ተሰጥቶ እንዲሰራበት ምክር ቤቱ ውሳኔ አስተላልፏል። የትግራይ ግብርና ግብይት ማስፋፍያ ኤጀንሲ
የተሰጠው ኃላፊነት በግልፅ እንዲለይ ተደርጓል፣ የተቋሙን አቅምየመገንባትን አስፈላጊነት በተመለከተ ስምምነት ላይ ተደርሷል፣
እንዲሁም ኤጀንሲው ለኮንትራት ግብርና አሰራር የሚሆን የገበያ ትስስር ላይ እንዲሰራ ግልፅ የሆነ አቅጣጫ ተሰጥቶታል።
በተጨማሪም በትግራይ ክልል በወረዳና ቀበሌ ደረጃ ዕቅድና ግብ ማስቀመጥ ላይ ድጋፍ ለመስጠት እንዲሁም የልማት ሰራተኞችና
አርሶ አደሮች ስልጠናዎች፣ የውሃ እቀባና የመዝራት ስራዎች ላይ የጋራ ድጋፍ ሰጪ የመስክ ቁጥጥርና የቴክኒክ ድጋፍ ስራዎች
ለማከናወን የክልል ግብረ ሀይል ተቋቁሟል። የተቀናጀ የአገልግሎት አሰጣጥን ለመደገፍ 207 በሚሆኑ ቀበሌዎች የተሰጡት
ስልጠናዎች 99 በመቶ የታለመላቸው የርእሰ ጉዳዩ ባለሞያዎችን፣ 98 በመቶ የልማት ወኪሎችንና 90 በመቶ አርሶ አደሮችን መድረስ
በመቻላቸው ስኬታማ ነበሩ። ለአርሶ አደሮች የተሰጡት ስልጠናዎች በተለይ ሁሉንም የቤተሰብ አባላት ያሳተፉ ስለነበሩ ውጤታማ
እንደሚሆኑ ይጠበቃል። የተቀናጀ የአገልግሎት አሰጣጥ ያጋጠሙት ተግዳሮቶች የሜካናይዜሽን ተደራሽነት ውስንነትና በተለይም
በሰሊጥ ክላስተር ላይ የነበረው የግብዓት አጠቃቀም ዝቅተኛ መሆን ናቸው። ሰሊጥ የተሻሻሉ ግብአቶችን ተጠቅሞም ቢሆን
የሚሰጠው የምርት መጠን በጣም ዝቅተኛ ሲሆን በተመረጡ ግብዓቶች ለመሸፈን ከፍተኛ ወጪ የሚጠይቅ ሰፊ የመሬት ይዞታ
ባላቸው ኮሜርሻል ገበሬዎች የሚመረት ነው።
ምርትና ምርታማነትን በማሳደግ ረገድ የጤፍ፣ ስንዴና ሰሊጥ ክላስተር ወረዳዎች ላይ 208,082 ኩንታል ማዳበርያ፣ 61,024 ኩንታል
ምርጥ ዘርና 28,331 ሊትር የግብርና ኬሚካል ወደ አርሶ አደሮች ማድረስ በመቻሉ የግብዓት ስርጭት ሥራው ስኬታማ ነበር። ይሁን
እንጂ የአርሶ አደሮችን የግብዓት ፍላጎት አስቀድሞ በትክክል በመለየትና አርሶ አደሮች የተሻሻሉ ግብአቶችን እንዲጠቀሙ ማላመድ
ላይ ተግዳሮቶች ነበሩ። ሌላኛው ተግዳሮት ደግሞ የመነሻ ዘር አቅርቦት ውስን መሆን ነው።
የእሴት ሰንሰለት ጥምረቶች ስብሰባዎች ለስንዴ፣ ጤፍና ሰሊጥ የተከናወኑ ሲሆን የኮንትራት ግብርና አሰራሮች የሚገጥሙ ችግሮችን
(አብዛኞቹ ከፍተኛ ትኩረት የሚጠይቁ በመሆናቸው) ለመለየትና ለመቅረፍ ለእያንዳንዱ የእሴት ሰንሰለት ጥምረት ተቋቁሟል።
የምርት አሰባሰቡን ለማሳለጥ ታስቦ 11 ዘመናዊ የኅብረት ሥራ ማኅበራት ማከማቻ መጋዝኖች የተገነቡና 13 የአርሶ አደሮች ኅብረት
ሥራ ማኅበር ዩኒየኖች የስንዴ እህል ለሰባት የዱቄት ፋብሪካዎች ለማቅረብ ውል የገቡ ቢሆንም ከታለመው ውስጥ ለግብይት
የቀረበው ስንዴ 12 በመቶው በመሆኑ ዝቅ ያለ ነበር። በሰሊጥ ላይም ተመሳሳይ ሲሆን የሰሊጥ መፈልፈያና ዲፓሳ ማቀነባበሪያ
ከታቀደው የሰብል መጠን ውስጥ የተረከቡት 30 በመቶ ብቻ ነው።
የሰብል ማሰባሰብና ግብይት ላይ የገጠሙት ችግሮች በዋናነት መዋቅራዊ ነበሩ። የውጭ አገር ስንዴ ላይ የተደረገው ድጎማ ዋጋው
እንዲወርድና አቀነባባሪዎች ከአካባቢ አርሶ አደሮች እንዳይገዙ ያደረገ ሲሆን የውጭ አገር ስንዴ ከፍተኛ ጥራት ያለው መሆኑ በራሱ
ይህን አባብሶታል። በመሆኑም ውል የገቡ አካላት አብዛኛውን ጊዜ ውላቸውን ለማክበር ስለሚቸገሩ ጠንካራ የውል ማስከበር
መንገዶችን ለመንደፍና ሁሉም ወገኖች ስምምነታቸውን እንዲያከብሩ ማበረታቻ ለመስጠት ተጨማሪ ትኩረት ሰጥቶ መስራት
አስፈላጊ ነው።

ከትግራይ ክልል ምርጥ ተሞክሮ፦ የእሴት ሰንሰለት ጥምረቶች
የእሴት ሰንሰለት
ጥምረቶች

በመላ አገሪቱ ላይ ተግባራዊ የተደረጉ ክላስተሮች ላይ ለሚገኙ ልዩ ትኩረት የተሰጣቸው ምርቶች የእሴት ሰንሰለት ጥምረቶች ተቋቁመዋል። ጥምረቶቹ አብሮ ለመስራት፣ ውጤታማነትና
ቅልጥፍናን ለማሻሻል በምርቶቹ የእሴት ሰንሰለቶች ላይ ከሚገኙ ወገኖች የመጡ ተወካዮችን ያገናኛል። በጥምረቶቹ ስብሰባዎች ላይ ተዋናዮች ሰንሰለቱ በአጠቃላይ እየገጠሙት ያሉትን
ማናቸውም ችግሮች ለመለየት፣ አስቀድሞ ለማወቅና ለመፍታት አብረው ይሰራሉ። በትግራይ በጥምረቶቹ የሚደረጉት ውይይቶች በጣም ጠንካራና በንቃት የሚከናወኑ ሲሆኑ የወረዳ፣
ዞንና ክልል አመራሮች ግብረ መልስ የሚለዋወጡባቸውን ወሳኝ መንገዶችን ፈጥረዋል። ለምሳሌ ጥምረቶቹ በትግራይ ክልል ለሚገኙ የስንዴ ክላስተሮች የኮንትራት ግብርና ስምምነቶች
በሰባት የግል ዘርፍ ተዋናዮችና 13 ዩኒየኖች መካከል እንዲፈጸሙ እንደ መድረክ ሆነው አገልግለዋል። በተጨማሪም ጥምረቶቹ በሰሊጥ ክላስተር ውስጥ ለሚገኙ ምርት ሰብሳቢዎች የምርት
ግብይት ፋይናንስ አቅርቦት እንዲመቻች መንገዱን ከፍተዋል። ጥምረቶቹ በሚቋቋሙበት ጊዜ ለእያንዳንዱ ጥምረት ግልፅ የሆኑ አንቀሳቃሾች እንዲኖሩት ስምምነት ላይ የተደርሷል።
በዚህም መሰረት አብዛኛውን ጊዜ ከመንግስትና ከግል ተቋም ከያንዳንዳቸው አንድ አንቀሳቃሽ ተመርጠው የተዋቀሩ ሲሆን የጥምረቱ መድረኮች ፍሬያማና ወደፊት የሚመለከቱ እንዲሆኑ
ለማድረግ ከፍተኛ ጥረት አድርገዋል።
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ሰሊጥ

ጤፍ

የዳቦ ስንዴ

4 ወረዳዎች ተሸፍነዋል

10 ወረዳዎች ተሸፍነዋል

13

285,082 ሄክታር የታረሰ

57,625 ሄክታር የታረሰ መሬት
141,845 ሰብል የሚያለሙ

111,858 ሄክታር የታረሰ መሬት
232,762 ሰብል የሚያለሙ

ቤተሰቦች

268

ሰፋፊ ሠርቶ ማሳያዎች
ተከናውነዋል

መሬት

86,331 ሰብል የሚያለሙ

ቤተሰቦች

126 ሰፋፊ ሠርቶ ማሳያዎች

ሰፋፊ ሠርቶ ማሳያዎች
ተከናውነዋል

ቤተሰቦች

ተከናውነዋል

1,640,639 ኩንታል
ተመርቷል

5.75 ኩንታል የክላስተሩ አማካይ
ምርታማነት በሄክታር

6.47 ኩንታል የክልልሉ አማካይ
ምርታማነት በሄክታር

1,449,465

ኩንታል ለገበያ
የሚቀርብ ትርፍ ምርት ተመርቷል

935,000 ኩንታል ሰብል፣
የገበያ ትስስር የተፈጠረለት

1,166,685 ኩንታል
ተመርቷል

20.1

ኩንታል የክላስተሩ አማካይ
ምርታማነት በሄክታር

14.38 ኩንታል የክልልሉ አማካይ
ምርታማነት በሄክታር

647,387 ኩንታል ለገበያ

የሚቀርብ ትርፍ ምርት ተመርቷል

5,100

ኩንታል ሰብል፣ የገበያ
ትስስር የተፈጠረለት

ወረዳዎች ተሸፍነዋል

358

3,447,503 ኩንታል
ተመርቷል

30.6

ኩንታል የክላስተሩ አማካይ
ምርታማነት በሄክታር

19.76 ኩንታል የክልልሉ አማካይ
ምርታማነት በሄክታር

1,449,465

ኩንታል ለገበያ
የሚቀርብ ትርፍ ምርት ተመርቷል

8,050 ኩንታል ሰብል፣ የገበያ
ትስስር የተፈጠረለት

ቲማቲም
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“

በመጨረሻም በትራንስፎርሜሽን አጀንዳው ስልቶች በመታገዝ
በግብርናው ዘርፍ ያሉትን መሠረታዊ ማነቆዎች ለመፍታት
የብዙ አጋሮችን ትብብር ይጠይቃል።

”

የወደፊት አቅጣጫ
በሁለተኛው ዕ.ት.ዕ. የመጀመሪያዎቹ ሁለት ዓመታት በትራንስፎርሜሽን አጀንዳው ውስጥ ያሉትን ተግባራት እና ንዑስ ተግባራት
የማስፈጸም ሥራ ብዙ እድገት አሳይቷል። ሆኖም በሁሉም ሥራዎች ላይ ተጨባጭና ፈጣን ለውጥ ለማሳየት በግብርናው ዘርፍ
ውስጥ በሚገኙ አጋሮች ላይ ተነሳሽነት ጨምሯል። ይህ ደግሞ ባለፉት ሁለት ዓመታት የተገኙትን ለውጦች አጠናክሮ ለማስቀጠልና
ከፍተኛ ተጽዕኖ ያላቸው ሥራዎችን ትግበራ ለማፋጠን ሁሉም አጋሮች ትራንስፎርሜሽን አጀንዳው ላይ እንዲሠሩ የሚጠይቅ ነው።
በመጪዎቹ ዓመታት ትላልቅ ለውጦች ይገኙባቸዋል ተብለው ከሚጠበቁ መስኮች መካከል አንዱ ከሰብል ምርት፣ ምርታማነት
እና ግብይት ጋር ይገናኛል። ይህ በትራንስፎርሜሽን አጀንዳው ውስጥ እና ውጪ ብዙ መዋዕለ ንዋይ የፈሰሰበት የሥራ ዘርፍ ነው።
ሥራውን ወደፊት ለማስቀጠል ተጨማሪ መዋዕለ ንዋይ በምርት እና የአቅርቦት ሠንሠለት ጉዳዮች ላይ ከምርጥ ዘር እና ለተወሰነ
አካባቢ ከተዘጋጀ ማዳበሪያ ጋር በተገናኘ ተጨማሪ ሥራ መሥራት ያስፈልጋል። በተጨማሪም፤ ለኮንትራት ግብርና፤ ለክምችትና
ከግብርና ምርት አቀነባባሪዎች በተለይም ደግሞ በግንባታ ላይ ካሉት የተቀናጁ አግሮ-አንዱስትሪያል ፓርኮች ጋር የተሻለ ትሥሥር
ለመፍጠር ትኩረት በመስጠት የገበያ ሥርቱን ማጠናከር አስፈላጊ ነው። በተጨማሪም፤ በአሁኑ ወቅት እየተሠሩ ያሉ ወይም
የታቀዱ የመስኖ ሥራዎችን አርሶ አደሮች ምርታቸውን የአገር ውስጥ እና ዓለም አቀፍ ገበያ ወዳላቸውና ከፍተኛ እሴት እንዲያስፋፉ
ወደሚያስችሉ በደንብ የተቀረጹ የሆርቲካልቸር ክላስተሮች አንዲያመሩ ለማድረግ የተለየ ትኩረት ያስፈልጋል።
በሁለተኛው ዕ.ት.ዕ. ቀሪ ሦስት ዓመታት ሊተኮርበት የሚገባው ሌላ ዘርፍ የእንስሳት ዘርፍ ነው። በ2008 ዓ.ም. ራሱን ችሎ የእንስሳት
እና ዓሣ ሀብት ሚኒስቴር የሆነውን የእንስሳት ዳይሬክቶሬት በግብርና እና ተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴር ሥር በ2005 ከመፍጠር ጀምሮ፤
በኢትዮጵያ መንግሥት እና በዚህ ዘርፍ ላይ በሚገኙ የልማት አጋሮቹ ግዙፍ ኢንቨስትመንቶች በመከናወን ላይ ይገኛሉ። በተመሳሳይ
ሁኔታ፤ በአንደኛው ዕ.ት.ዕ. ወቅት የነበረው የትራንስፎርሜሽን አጀንዳ የእንስሳት ዘርፍ ዋና የትኩረት አቅጣጫ የነበረ ባይሆንም፤
የሁለተኛው ዕ.ት.ዕ. የመጀመሪያዎቹ ሁለት ዓመታት በንዑስ ዘርፉ ውስጥ ያሉትን መሠረታዊ ማነቆዎች በመፍታት ረገድ በመጪዎቹ
ዓመታት ተጠናክሮ መቀጠል ያለበትና ትልቅ ግምት የሚሰጠው መሠረት ጥለዋል።
በመጪዎቹ ዓመታት የትራንስፎርሜሽን አጀንዳው የማጠቃለያ የትኩረት አቅጣጫ የሚሆነው በእርሻ እና ተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴር፤
በእንስሳት እና ዓሣ ሀብት ሚኒስቴር እንዲሁም በሌሎች የመንግሥት ድርጅቶች ውስጥ የማስፈጸም አቅም ግንባታን ማጠናከር ነው።
በትራንስፎርሜሽን አጀንዳው እና በሁለተኛው ዕ.ት.ዕ. ውስጥ ያሉት የተለጠጡ ዕቅዶች እንዲሳኩ ከተፈለገ ይህ ጉዳይ ወሳኝ ሚና
ይኖረዋል። በዚህ ረገድ በርካታ የልማት አጋሮች ጠቃሚ ድጋፋቸውን እየቸሩ ሲሆን፤ የኢትዮጵያ መንግሥት የመንግሥት ተቋማት
በትራንስፎርሜሽ አጀንዳ ውስጥ ያላቸውን የማቀድ፣ ችግር የመፍታትና ሪፖርት የማድረግ አቅም ለማሻሻል የዴሊቨሪ ዩኒት ጽንሰ
ሐሳብን ተግባር ላይ እያዋለ ይገኛል።
መረጃ የማሰባሰብና የመተንተን ተጓዳኝ ሥራዎች እንዲሁም የግብርና ምርምርን በመሰሉ ወሳኝ ዘርፎቸ ላይ የመሠረተ ልማት
ሥራዎችን ማከናወንም ከግምት ውስጥ መግባት አለበት። በመጨረሻም በትራንስፎርሜሽን አጀንዳው በመታገዝ በግብርናው ዘርፍ
ያሉትን መሠረታዊ ማነቆዎች ለመፍታት የመንግሥት ተቋማትን፤ የግሉን ዘርፍ እና የልማት አጋሮችን ጨምሮ የብዙ የባለ ድርሻ
አካላትን ትብብር ይጠይቃል። ከፌዴራል ጀምሮ እስከ ቀበሌ ደረጃ ያሉት ሁሉም ባለ ድርሻ አካላት ተቀራርበው በጋራ እንዲሠሩም
ያስፈልጋል። በፌዴራል እና በክልል ከፍተኛ ደረጃ ላይ በሚገኙ የመንግሥት አደረጃጀቶች ለዚህ ሥራ ከተሰጠው ፖለቲካዊ
ቁርጠኝነት እና ድጋፍ በመነሳት፤ በመጪዎቹ ዓመታት የትኩረት አቅጣጫ የሚሆነው ለአገሪቷ አርሶ አደሮች ተጨባጭ ለውጥ
ለማሳየት ሥራዎችን ማከናወንና ማስፈጸም ነው።

ስለ ግ.ት.ኤ.
የኢትዮጵያ ግብርና ትራንስፎርሜሽን ኤጀንሲ (ግ.ት.ኤ.) በግብርናው ዘርፍ አዎንታዊ፣ ትራንስፎርሜሽናል እና ዘላቂ ለውጥን
ለማቀጣጠል በ2006 ዓ.ም. በፌዴራል አዋጅ ተቋቋመ። የትራንስፎሜሽን አጀንዳውን መቅረጽ፣ መደገፍ እና መከታተል ከኃላፊነቶቹ
መካከል የሚገኙበት ሲሆን፤ ይህም የትራንስፎሜሽን አጀንዳውን አፈጻጸም የሚያሳየውን ይህን የሕትመት ውጤት ማዘጋጀትንም
ያካትታል። በተጨማሪም ግ.ት.ኤ. በዘርፉ ላሉ ቁልፍ አጋር አካላት የፖሊሲ እና የስትራቴጂ ምክር የሚሰጥ ሲሆን ከትራንስፎርሜሽን
አጀንዳው 188 ንዑስ ተግባራት መካከል 20 ያህሉን ይተገብራል። እነዚህ ንዑስ ተግባራት ግ.ት.ኤ. በፕሮጀክት መልኩ
የሚያስኬዳቸው ሲሆን ለዚህም ምክንያቱ በዘርፉ ውስጥ ባለቤት የሌላቸው ስለሆኑ፤ አዳዲስ አሠራሮችና ግኝቶችን የሚያስተዋውቁ
የሙከራ ፕሮጀክቶች በመሆናቸው ወይም ሌሎች በዘርፉ ውስጥ ያሉ ተዋናዮች ከሚሠሩበት በላይ በሆነ ፍጥነት በቶሎ እንዲተገበሩ
ስለሚያስፈልግ ነው።
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