
                                                                                                

 

የቆጋ አትክሌትና ፍራፍሬ ማዯራጃ ቀዝቃዛ መጋዝን ግንባታን ወዯ ሥራ 
ሇማስገባት የተዘጋጀ የአራት ዓመት ቢዝነስ ፕሊንና የሠው ሀይሌ አዯረጃጀት 

 

 

 

በግብርና ቢሮ 

እና 

በግብርና ተኮር የንግዴ ሌማት ፕሮግራም ዴጋፍ ሰጭ ዩኒት (AGRO-BIG) 
ትብብር የተዘጋጀ 

 

ባ/ዲር



                                                                                               
  

ii 
 

 

2008 ዓ.ም 

 

ማውጫ 

1. ማጠቃሇያ ........................................................................................................................................ 1 

1. መግቢያ ............................................................................................................................................. 6 

3 ዓሊማ .............................................................................................................................................. 7 

4 ጥናቱ የተከተሇው ስሌት ........................................................................................................................ 7 

5 ከተሇያዩ አካባቢዎች የተገኙ ሌምድችና የአሰራር ተሞክሮዎች ........................................................ 8 

6. የሁኔታዎች ትንተና ...................................................................................................................... 10 

6.1. የማዯራጃ ቀዝቃዛ መጋዝኑ አሁን ያሇበት ሁኔታና ጠቀሜታው ............................................................... 10 

6.1.1 የማዯራጃ ቀዝቃዛ መጋዝኑ ግንባታ አሁን ያሇበት ሁኔታ ................................................................... 10 

6.2 የግዴቡ እና የህብረት ሥራ ማህበራቱ አጠቃሊይ ገጽታ .................................................................................. 12 

6.2.1 የግዴቡ አጠቃሊይ መረጃ ........................................................................................................................... 12 

6.2.2 ሇ3 ተከታታይ አመታት በመስኖ ግዴቡ የተመረተ ምርት አይነትና የመሬት ሽፋን ..................... 12 

6.2.3 የቆጋ መስኖ ግብይት ዩኒዬኑና የመሠረታዊ መስኖ ህብረት ሥራ ማህበራቱ ገጽታ ....................... 13 

6.3 መሌካም አጋጣሚዎች እና ስጋቶች ............................................................................................................. 15 

ሰንጠረዥ 3 መሌካም አጋጣሚዎች እና ስጋቶች..................................................................................................... 15 

7. የገበያ መዲረሻ ቦታዎችና የሚፈሇጉ ምርቶች ሌየታ ................................................................................ 18 

7.1 የገበያ መዲረሻ ቦታዎች ሌየታ ........................................................................................................................... 18 

7.1.1 በአገር ውስጥ ............................................................................................................................................. 18 

7.1.2 በውጭ ሀገር .............................................................................................................................................. 19 

7.2 የሚፈሇጉ የአትክሌትና ፍራፍሬ ምርቶች አይነትና መጠን ............................................................................. 19 

7.2.1 ሇሀገር ውስጥ ገበያ .................................................................................................................................... 19 

7.2.2 ሇውጭ ሀገር ገበያ ..................................................................................................................................... 20 

8 የምርት አመራረት፣ አቅርቦትና ስርጭት ................................................................................................ 20 

8.1. የምርት አመራረትን በተመሇከተ ...................................................................................................................... 20 

8.2. የተመረቱ ምርቶች አቅርቦትና ስርጭትን በተመሇከተ ..................................................................................... 22 

9. ከ2008-2012 ዓ.ም የአምስት ዓመት አመሊካች ቢዝነስ ፕሊን ............................................................ 24 



                                                                                               
  

iii 
 

9.1 የአት/ፍራፍሬ ምርት ፍሊጎት መረጃ ታሳቢዎች ................................................................................................. 24 

9.2 በየአመቱ የሚሇማ መሬትና የሚጠበቅ ምርት መጠን መሇየት ....................................................................... 27 

9.3 በማዯራጃና ቀዝቃዛ መጋዝኑ በኩሌ አሌፎ ወዯ ገበያ የሚቀርበው የምርት መጠን ታሳቢዎች ..................... 27 

9.4 የአትክሌትና ፍራፍሬ ምርቶችን የመግዣና መሸጫ ዋጋ ታሳቢዎች .............................................................. 28 

10 የሚያስፈሌግ የሰው ሃይሌ ብዛት፣መዋቅራዊ አዯረጃጀትና አሰራር ........................................................... 33 

10.1 ተቋማዊ የሠው ሀይሌ አዯረጃጀት .................................................................................................................. 34 

10.2 የተቀጣሪው የት/ርት ዝግጀት፣የስራ ሌምዴና የሚያከናውናቸው ተግባራት .......................................... 35 

11 ሇቀጣይ ትኩረት የሚሹ ዋና ዋና ተግባራት ....................................................................................... 35 

11.1 ዋና ዋና ተግባራት ......................................................................................................................................... 35 

11.2. የዋና ዋና ተግባራት ትንታኔ .......................................................................................................................... 36 

12. ባሇ ዴርሻ አካሊት የሚጠበቁ ተግባራት ......................................................................................... 43 

13. የሚከናወኑ ተግባራት የድርጊት መርሃ-ግብር ................................................................................................... 45 

14. አባሪዎች ........................................................................................................................................ - 47 - 

ሠንጠረዥ 1፡ተቀጣሪሠራተኞችማሟሊትየአሇባቸውየትምህርትዝግጅትናየሥራሌምድ .......................................................... - 47 - 

ሠንጠረዥ 2፡ የአባሌ መሠረታዊ ኀብረት ሥራ ማህበራቱ አጠቃሊይ መረጃ ............................................ - 51 - 

ሠንጠረዥ 3፡ ቀዝቃዛ መጋዝን አገሌግልት የሚያስፈሌጉ የመስሪያ ቁሳቁሶችና መሳሪያዎች ..................... - 52 - 

ሠንጠረዥ 5 የአቅም ግንባታ ስራ- ስሌጠናና ሌምዴ ሌውውጥ ማካሂዴ ................................................. - 55 - 

ፎቶ ግራፍ መረጃ 1፡ ሇሥራው አስፈሊጊ የሆኑ ቁሳቁሶች ናሙና በፎቶግራፍ .......................................... - 56 - 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               
  

1 
 

1. ማጠቃሇያ 
 

የቆጋ መስኖ ተጠቃሚዎች ግብይት ኀብረት ሥራ ማህበራት ዩኒዬን አትክሌትና ፍራፍሬ ማዯራጃና 

ቀዝቃዛ መጋዝን በአማራ ክሌሌ፣ በምዕ/ጎጃም ዞን፣ በሜጫ ወረዲ ሌዩ ስሙ እንጉቲ ቀበላ ሊይ የተገነባ 

ሲሆን የግንባታ ሥራው በ 2005ዓ.ም ተጀምሮ በአሁኑ ሰዓት 90% ግንባታው የተጠናቀቀ ሲሆን በ 

2009 ዓ.ም ወዯ ሥራ ይገባሌ ተብል ይጠበቃሌ፡፡ የግንባታ ወጭው ሙለ በሙለ ከመንግስት 

የተመዯበና በክሌለ ግብርና ቢሮ አማካኝነት እየተገነባ ያሇ ሲሆን ሇግንባታ ሥራው እስከ 30 ሚሉዮን 

ብር እንዯወጣበት ማረጋገጥ ተችሎሌ፡፡ ይህ የአትክሌትና ፍራፍሬ ምርቶች ማዯራጃና ማቀዝቀዣ 

መጋዝን ግንባታው አሌቆ ወዯ ሥራ ሲገባ አሁን ያሇውን የአምራች አርሶ አዯሮችን የአትክሌትና 

ፍራፍሬ የገበያ ችግር የሚያቃሌሌና ዘረፈ ብዙ ጠቀሜታዎችን በመስጠት ችግሮችን ይፈታሌ ተብል 

ይታሰባሌ፡፡ መጋዝኑ ከሚሠጣቸው ጠቀሜታዎች ውስጥ ጥቂቶቹ፡- 

 የአካባቢው አምራች አርሶ አዯሮች  በዩኒዬኑ አማካኝነት መጋዝኑን በመጠቀም የአመረቷቸውን 

የተሇያዩ የአትክሌትና ፍራፍሬ ምርቶችን እሴት በመጨመር ዯረጃ በማውጣት፣ በማጠብ እና 

በማሸግ በተሻሇ ዋጋ እንዱሽጥ ስሇሚረዲው ዓመታዊ ገቢው እንዱጨምርና የምግብ ዋስትናውን 

እንዱያረጋግጥ ያስችሇዋሌ፣ 

 የአካባቢው ህብረተሰብ፤ትሊሌቅ ተቋማት እና ሆቴልች ጥራቱን የጠበቀ ንጹህ ምርት በቀሊለ 

እንዱያገኙ ያስችሊቸዋሌ፣ 

 የአካባቢው አርሶ አዯሮች ከአዝርዕት ሰብልች ሌማት ተሊቀው በሙለ አቅማቸው ወዯ 

አትክሌትና ፍራፍሬ ሌማት እንዱገቡ ያዯርጋቸዋሌ፣   

 በአትክሌና ፍራፍሬ የተመጣጠነ ምግብ /Balanced diet/ የተገነባ አምራች ዜጋ እንዱኖር 

ይረዲሌ፤  

 የዩኒዬኑንና የአባሌ መሠ/ህ/ሥ/ማህበራትን በቅንጅትና በጋራ የመስራት ባህሌን ያዲብራሌ፣ 

 ገበያ ተኮር ምርቶችን በማምረት፣ እሴት በመጨመርና ጥራቱን የጠበቀ ምርት ወዯ ውጭ ሀገር 

በመሊክ የውጭ ምንዛሬ ማምጫ ምንጭ ሆኖ ያገሇግሊሌ፣ 

 ሇሥራ አጡ ዜጋ የስራ እዴሌም ይፈጥራሌ፣ 

 ሇአምራቹ አርሶ አዯር በቡዴንና በፈረቃ /በክሊስተር ተዯራጅቶ/ የማምረት ባህለን ከማዲበሩ ባሻገር 

ገቢያቸውን ስሇሚያሳዴግሊቸው የግዴቡንና ካናልችን ጥበቃና እንክብካቤ ያዲብራሌ፡፡ 
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 በተጨማሪም ከላልች አጎራባች ክሌልችና ወረዲዎች የሚመረቱ ከፍተኛ ጠቀሚታ ያሊቸውን 

የአት/ፍራፍሬ ምርቶችን እንዯ አስፈሊጊነቱ የቀዝቃዛ መጋዝን ኪራይ አገሌግልት በመስጠት 

መጠቀምና ገቢን የሚጨምርበት እዴሌ እንዲሇ ታሳቢ ሉዯረግ ይችሊሌ፡፡ 

ይህንን የትክሌትና ፍራፍሬ ምርቶች ማዯራጃና ማቀዝቀዣ መጋዝን ወዯ ስራ ሇማስገባትና ውጤታማ 

ሇማዴረግ ከተፈሇገ የመጀመሪያው የትኩረት አቅጣጫ ሉሆን የሚገባው በአገራችን ብልም በክሌሊችን 

በአመራረትም ሆነ በአመጋገብ የተሇመደ የአትክሌትና ፍራፍሬ ምርቶችን በመሇየት፣ ዯረጃ 

በማውጣትና ጥራታቸውን በመጠበቅ ምርቶች በሚፈሇጉበት ትክክሇኛ ቦታና ጊዜ በተመጣጣኝ ዋጋ 

ዓመቱን ሙለ በማቅረብ ነው፡፡  ከዘህ አንጻር በአጭር ጊዜ ውስጥ ወዯ ተግባር ሇመግባት በባህር ዲርና 

በጎንዯር ከተሞች አካባቢ የሚገኙ ዩኒቨርስቲዎች፣ የአገር መከሊከያ ካምፖች፣ ሆስፒታልች፣ ማረሚያ 

ቤቶች፣ ትሊሌቅ ሆቴልች፣ ጅምሊ አከፋፋይ ነጋዳዎች፣ የሸማቾች ህብረት ስራ ማህበራት ዩኔኖችና 

ላልች ተጠቃሚ አካሊት ቀዲሚ የሀገር ውስጥ የገበያ መዲረሻ ቦታዎች እንዯሚሆኑ በቡዴኑ የተመረጡ 

ቢሆንም በቀጣይ ግን አዱስ አበባን ጨምሮ ላልች የክሌለ አጎራባች የክሌሌና የዞን ትሊሌቅ ከተሞችና 

ተቋማትም የሀገር ውስጥ ዋና የገበያ መዲረሻ አካባቢዎች ይሆናለ ተብል ይታመናሌ፡፡ በዚህ መሠረት 

ቡዴኑ በባህር ዲርና በጎንዯር ከተሞች በመዘዋወርና ተጠቃሚ አካሊትን በማነጋገር በተዯረገው የዲሰሳ 

ጥናት በ2008 ዓ.ም የሚፈሇጉ የአትክሌትና ፍራፍሬ ምርቶችን በአይነትና በመጠን በመሇየት 

መረጃዎችን ሇመሰብሰብ ጥረት አዴርጓሌ፡፡ በዚህ መሰረት በሁሇቱ ከተሞች ብቻ ቢያንስ እስከ 248,184 

ኩሌ የተሇያዩ የአትክሌት ምርቶች በአመት እንዯሚፈሇጉ ሇመገመት ተችሎሌ፡፡  

 

ሆኖም ግን ይህ የአንዴ ዓመት የምርት ፍሊጎት በ 2007 ዓም በመጀመሪያው ዙር መስኖ ሌማት 

በእነዚህ ሁሇት ከተሞች አካባቢ ባለ ዞኖችና ወረዲዎች ከተመረተው 43,251,636 ኩሌ የአትክሌት 

ምርትና አቅርቦት ጋር ሲነጻጸር ከዚህ ግባ የሚባሌ አይዯሇም፡፡ በመሆኑም ምንም እንኳን ይህ ምርት 

ከእነዚህ ሁሇት ከተሞች በተጨማሪ ወዯላልች የሀገሪቱ ከተሞችም በጅምሊ ነጋዳዎች አማካኝነት 

የሚሠራጭ ቢሆንም በተሇይ ከጥር እስከ ሚያዚያ ባለ ወራቶች በአብዛኛው በመስኖ የተመረቱ ምርቶች 

ወዯ ገበያ የሚቀርቡበት ወቅት ከመሆኑ ጋር ተያይዞ የገበያ ችግር ሉገጥም እንዯሚችሌ ይገመታሌ፡፡ 

ስሇዚህ የቆጋ መስኖ ግብይት ዩኒዬን ወዯ ፊት ሀገሪቱ በምትከተሇው የነጻ ገበያ ውዴዴር መርህ 

መሰረት ተወዲዲሪ መሆን ይችሌ ዘንዴ የሚመረተውን የምርት አይነት፣ መጠንና የቆይታ ጊዜ ከግምት 

ውስጥ በማስገባት ቀዝቃዛ መጋዝኑን በመጠቀም ወይም ባሇመጠቀም ከዚህ መሰለ የገበያ ችግር 

ሇመሊቀቅ ከሚያስፈሌጉ ዋና ዋና ነጥቦች መካከሌ፡- 
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 በየዓመቱ ወዯ ማምረት ተግባር ከመገባቱ በፊት በጥናቱ ሊይ ከተቀመጡት ትሊሌቅ ተቋማትና 

ወዯፊት በሂዯት ከሚፈጠሩ ላልች ተቋማት ጋር በመነጋገር በዓመት የሚፈሌጉትን የምርት 

አይነት፣ መጠንና የሚፈሇግበትን ጊዜ እንዱሁም የመሸጫ ዋጋ ከግምት ውስጥ በማስገባት 

መጋዝኑን ተጠቅሞ ዯረጃ በማውጣት፣ በማጠብ እና እንዯ ቀይ ሽንኩርት ያለ ምርቶችን ዯግሞ 

እንዯ ተጠቃሚው ፍሊጎት ሌጦና አጥቦ በማሸግ እሴት ጨምሮበት ማቅረብ የሚችሌበትን ውሌ 

ሉይዝ ይገባሌ፣ 

 በተመሳሳይ ውሌ የተያዘበትን የምርት አይነትና መጠን በመሇየት ከሚፈሇግበት ጊዜ ጋር 

በተጣጣመ ሁኔታ አምራች አርሶ አዯሩን በክሊስተር በማዯራጀት የሚፈሇገውን ምርት ዓመቱን 

ሙለ ሳይቆራረጥ በወቅቱ ማቅረብ የሚያስችሇውን ውሌ በመሰረታዊ ህ/ሥ/ማህበራት በኩሌ 

መያዝ የሚጠበቅበት ይሆናሌ፣ 

 በሸማቾች ህ/ሥ/ማህበራት ሊሌተዯራጁና ቀዴመው ውሌ መያዝ ሇማይችለ ተጠቃሚዎች ዯግሞ 

ከከተማ አስተዲዯሮች ጋር በመነጋገርና የአትክሌትና ፍራፍሬ ምርቶች ማስተዋወቂያና መሸጫ 

ቦታዎችን በማስፈቀዴ በሚገነቡ ጊዜያዊ ኮንቴነሮች ሊይ አመቱን ሙለ ጥራት ያሇውን ምርት 

በተመጣጣኝ ዋጋ ማቅረብ የሚችለበትን ሁኔታ ማመቻቸትና 

 ላሊው ጅምሊና ቸርቻሪ ነጋዳዎች በቀጥታ መጥተው ከመስክ ወይም ከመጋዝን ሊይ ጥራት 

ያሇውን ምርት ገዝተው የሚሄደበት ምቹ ሁኔታዎችን መፍጠር የሚለ ናቸው፡፡ 

 

ይህ መረጃ ከተሇያዩ ተቋማት በተሰበሰበበት ወቅት ሁለም ማሇት ይቻሊሌ ከዩኒዬኑ ጋር የገበያ ሰንሰሇት 

ሇመፍጠር ከፍተኛ የሆነ ፍሊጎት እንዲሊቸው የገሇጹሌን ሲሆን አቅርቦቱ ግን አመቱን ሙለ 

ያሇመቆራረጥ እንዯ ወቅቱ ሁኔታ የሚፈሇገው የአትክሌት አይነትና መጠን ጥራቱን ጠብቆ በወቅቱ 

ሉቀርብሊቸው የሚገባ መሆኑን አስቀዴመው ውሌ መያዝ ያሇባቸው መሆኑን አጽዕኖት ሰጥተው 

ገሌጸዋሌ፡፡   

 

የውጭ ሀገር የገበያ መዲረሻ ቦታዎችን ከመሇየት አኳያ ያሇው ሁኔታ ምንም እንኳን አሁን ባሇው 

ተጨባጭ ሁኔታ የቆጋ መስኖ ግብይት ዩኒዬን በአጭር ጊዜ ውስጥ የአውሮፓ ግልባሌ ጋፕ 

ስታንዲርዴን አሟሌቶ ወዯ አውሮፓ የገበያ መዲረሻ ቦታዎች ይገባሌ ተብል ባይጠበቅም በሚቀጥለት 

ሁሇትና ሦስት ዓመታት ግን ከቆጋ ቬጅ ሃሊፊነቱ የተወሰነ የግሌ ዴርጅት ጋር በሁሇትዮሽ የጋራ 

ስምምነት መሰረት የሚፈሇጉ የምርት አይነቶችን በመሇየት ወዯ አውሮፓ ገበያ መሊክ የሚቻሌበት 

ሁኔታ እንዲሇ መገንዘብ የተቻሇ ቢሆንም በአሁኑ ሰዓት የቆጋ ቬጅ ባሇቤት የሆኑት ሰው በህመም 
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ምክንያት ሇህክምና ወዯ ውጭ ሀገር በመሄዲቸው በቂ መረጃ የሚሰጠን አካሌ ማግኘት ባሇመቻሊችን 

ምክንያት ወዯ ፊት ወዯ ውጭ ሀገር ሉሊክ የሚችሇውን የምርት አይነት በመሇየት በዚህ ቢዝነስ ፕሊን 

ሊይ ማካተት ባይቻሌም ቀዯም ሲሌ ዴርጅቱ ከዩኔኑ ጋር በጋራ ሇመስራት ፍሊጎት ያሇው መሆኑን 

ያረጋገጥን ስሇሆነ በቀጣይ ከሀገር ውስጥ ገበያ ትግበራ ጎን ሇጎን ከዴርጅቱ ጋር በመነጋገር ራሱን የቻሇ 

ቢዝነስ ፕሊን በማጋጀት ወዯ ተግባር መግባት ይቻሊሌ የሚሌ እምነት አሇን፡፡ ከዚህ ውጭ በቀጣይ 

ከሀገር ውስጥ የገበያ መዲረሻ ቦታዎች በተጨማሪ የአውሮፓን ግልባሌ ጋፕ ስታንዲርዴ ማሟሊት 

ሳይጠበቅ መሊክ በሚቻሌባቸው የኢትዮፕያ አጎራባች ሃገሮች ማሇትም ሱዲን፣ ሶማሉያ፣ ጅቡቲና 

ምስራቅና መካከሇኛው አረብ ሀገራት ቀዯም ሲሌ መሊክ ከጀመሩ አቻ ዩኒዬኖች ሌምዴ በመቅሰምና 

ከተሇያዩ ዌብ ሳይቶች ሊይ መረጃዎችን በማሰባሰብና ግንኙነት በመፍጠር እንዯ ሀገራቱ የምርት አይነት 

ፍሊጎትና መጠን እየታየ የተሇያዩ ምርቶችን ማምረትና መሊክ የሚቻሌበትን ምቹ ሁኔታ መፍጠር 

የሚያስፈሌግ ይሆናሌ፡፡ 

 

ከሊይ ከተገሇጸው ነባራዊ ሁኔታ በመነሳት ሇአጭርና ሇመካከሇኛ ጊዚያት የሀገር ውስጥ የገበያ መዲረሻ 

ቦታዎችን ብቻ ታሳቢ በማዴረግ የቆጋ ማዯራጃና ቀዝቃዛ መጋዝን የማኔጅመንትና ቢዝነስ ፕሊን የ 

2008 ዓምን የመዘጋጃ ጊዜ ሳይጨምር ከሀገሪቱ የሁሇተኛውን የእዴገትና ትራንስፎርሜሽን እቅዴ 

ታሳቢ በማዴረግ ከ 2009 እስከ 2012 ዓም ያሇው የአራት ዓመት ዕቅዴ ተዘጋጅቶ ቀርቧሌ፡፡ በዚህ 

የማኔጅመንትና ቢዝነስ ፕሊን ዕቅዴ ውስጥ 2008 ዓም ካሌተካተተባቸው ዋና ዋና ምክንያቶች መካከሌ 

የመካዝኑ ግንባታ አሁን ዴረስ ሙለ በሙለ አሇመጠናቃቁ፣ የሚያስፈሌጉ ቁሳቁሶችን ሇመግዛት 

የሚያስፈሌገውን ገንዘብ አግኝቶ ቁሳቁሶችን ገዝቶ በማሟሊትና ስራ ሇማስጀመር በቂ ጊዜ የሚያስፈሌግ 

በመሆኑና በተከሰተው የዝናብ እጥረት የተነሳ በቆጋ ግዴብ ውስጥ ያሇው ውሃ በግማሽ የቀነሰ በመሆኑ 

ምክንያት መሌማት ይችሌ የነበረው የመሬትና የምርት መጠን በግማሽ እንዱቀንስ መዯረጉ የሚለት 

በዋናነት ተጠቃሾች ናቸው፡፡  

 

ይሁን እንጅ 2008 ዓ.ምን የመዘጋጃ ዓመት ተዯርጎ በመውሰዴ ሇሰው ሃይሌ ቅጥርና ሇቁሳቁስ መግዣ 

የሚያስፈሌገውን በጀት በማፈሊሇግ በዋናነት አስፈሊጊ ቁሳቁሶች የሚሟለበት ዓመት ይሆናሌ ተብል 

ተይዟሌ፡፡ በመሆኑም ከ 2009 ዓ.ም ጀምሮ ግን ሁለም ነገር ቀዴሞ ወዯ ነበረበት ሁኔታ ሉመሇስ 

ይችሊሌ በሚሌ ታሳቢ ተዯርጓሌ፡፡ የጥናት ቡዴኑ ተዘዋውሮ ሌምዴ የወሰዯባቸውን ተቋማት መነሻ 

በማዴረግም አስፈሊጊ ይሆናለ ያሊቸውን የመጋዝኑን ሥራ ሇማስጀመር የሚችለ የውስጥ ቁሳቁሶችንና 

የሰው ሀይሌ አዯረጃጀት መዋቅሩን በመሇየት አቅርቧሌ፡፡ በዚህ መሰረት ሇመጋዝኑ የሚያስፈሌገውን 
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የሰው ሃይሌ ዯመወዝና ላልች ወጭዎችና ገቢዎችን በማካተት የተሰራው የተከታታይ 4 ዓመታት 

ቢዝነስ ፕሊን በ 2009 ዓ.ም ብር 13,348,444.00 በ 2010 ዓ.ም ብር 35,160,265.00 በ2011 ዓ.ም 

ብር 49,317,132 እና በ 2012 ዓ.ም ብር 65,038,490.00  በማስገኘት አዋጭና አትራፊ እንዯሆነ 

ሇማወቅ ተችሎሌ፡፡       

  

በመጨረሻም አሁን ባሇው ተጨባጭ ሁኔታ የቆጋ መስኖ ግብይት ዩኒዬን ያሇው የበጀት አቅም አነስተኛ 

ስሇሆነ በቀጣይ ይህንን የተገነባ መጋዝን ተረክቦ ሥራውን ማስጀመር ይችሌ ዘንዴ ሇሰው ሀይሌ 

ቅጥርና አቅም ግንባታ ሥራ፣ ሇቁሳቁስ ማሟያና ሇሥራ ማስኬጂያ የገንዘብ ዴጋፍና ብዴር 

ከየሚመሇከታቸው ከመንግስት እና መንግስታዊ ካሌሆኑ ተቋማት በእርዲታ ወይም በብዴር ሉያገኝ 

ይገባሌ፡፡ በመሆኑም መካዝኑን በተሟሊ ሁኔታ ስራ ሇማስጀመር ሇሌዩ ሌዩ ቁሳቁሶች ማሟያ ብር 

7,054,860.00 /ሠባት ሚሉዮን ሃምሳ አራት ሺ ስምንት መቶ ስሌሳ/፣ ሇቋሚና ጊዚያዊ የቀን/ጉሌበት 

ሠራተኞች የዓመት ዯሞዝና ክፍያ ብር 868,800.00 /ስምንት መቶ ስሌሳ ስምንት ሽ ስምንት መቶ/ 

እንዱሁም ሇሥራው ማንቀሳቀሻ ተዘዋዋሪ ብዴር ብር 10,000,000.00 /አስር ሚሉዮን/ እና ሇአቅም 

ግንባታ ስራ 2,061,000.00 /ሁሇት ሚሉየን ስሌሳ አንዴ ሽ ብር/ በዴምሩ ሇአራት ዓመት እስከ ብር 

20,111,535.00 /ሃያ  ሚሉዬን አንዴ መቶ አስራ አንዴ ሺ አምስት መቶ ሰሌሳ አምስት/ ያስፈሌጋሌ 

ተብል ይገመታሌ፡፡ በመሆኑም ዩኒየኑ አሁን ባሇው ተጨባጭ ሁኔታ ያሇው የበጀት መጠን ብር 

2,159,454.59 /ሁሇት ሚሉዬን አንዴ መቶ ሀምሳ ዘጠኝ ሺ አራት መቶ ሀምሳ አራት 59/100/ 

ብቻ ስሇሆነ በመጀመሪያው ዓመት ብቻ ማዯራጃና ቀዝቃዛ መጋዝኑን ስራ ሇማስጀመር እስከ 

5 000 000.00 /አምስት ሚሉዮን/ ተጨማሪ ብር ያስፈሌገዋሌ፡፡  
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1. መግቢያ 
 

በአሁኑ ወቅት በክሌሊችንም ሆነ በሀገራችን ሇአርሶአዯሩ የአትክሌትና ፍራፍሬ ምርቶችን ከማምረት 

ይሌቅ የተመረተውን ምርት ገበያ አፈሊሇጎ ሇመሸጥ የሚያስከፍሇው ዋጋና ውጣ ውረዴ እየከበዯ 

መጧሌ፡፡ በመሆኑም በቆጋ መስኖ ግዴብ የሚጠቀሙ ከአስር ሺ በሊይ የሚሆኑ አርሶ አዯሮችም በአንዴ 

ጊዜ ያሇፈረቃ በመዝራት ምርቱ በአንዴ ወቅት በመዴረሱና ከምርቱ ባህሪ አንጻር ዯግሞ ብዛት ያሇውና 

ቶል የሚበሊሽ በመሆኑ በ 2006 ዓ.ም የዚሁ ችግር ሰሇባ በመሆናቸው አትክሌት ከማምረት ተቆጥበው 

ወዯ ስንዳ ማምረት እንዯገቡ የሚታወቅ ነው፡፡ ከዚህ በመነሳት ችግሩን በዘሊቂነት ሇመፍታት መንግስት 

እስከ ሠሊሳ ሚሉዮን ብር በሚጠጋ ወጭ በማዴረግ አንዴ የማዯራጃና ቀዝቃዛ መጋዝን በቆጋ መስኖ 

ግብይት ዩኒዬን የስራ ክሌሌ ውስጥ ተገንብቶ በመጠናቀቅ ሊይ መሆኑ ይታወቃሌ፡፡  

 

ይህ የአትክሌትና ፍራፍሬ ምርቶች ማዯራጃና ቀዝቃዛ መጋዝን ግንባታ ከክሌለ ዋና ከተማ ከባህር ዲር 

በ38 ኪልሜትር ርቀት እና ከአዱስ አበባ ዋነው መንገዴ ዲር ሊይ የተገነባ ሲሆን ግንባታው በ 2005 

ዓ.ም ተጀምሮ በአሁኑ ሰዓት ፍሪጆችን ከመትከሌና ከጥቃቅን ሥራዎች ውጭ 90 ፐርሰንት ስራው 

ተጠናቆ በ 2009 ዓ.ም ሥራ ይጀምራሌ ተብል ይገመታሌ፡፡  

 

ዯረጃውን ጠብቆ የተገነባውና ጊዚያዊ ርክክብ የተፈጸመሇት ይህ የቆጋ መስኖ ግብይት ኀብረት ሥራ 

ማህበራት ዩኒዬን ቀዝቃዛ መጋዝን ወዯ ሥራ ሲገባ የምርቶቹን ዯረጃ በመሇየትና በማሸግ በአንዴ ጊዜ 

እስከ 170 ኩንታሌ በመያዝ አቅማቸው በተሰሩት ማቀዝቀዣ ፍሪጆች አማካኝነት ከአርሶ አዯሩ 

የሚሰበሰቡ የአትክሌትና ፍራፍሬ ምርቶችን በሚፈሌጉት ዝቅተኛ የቅዝቃዜ መጠን መሰረት ከሁሇት 

እስከ አምስት ቀን በማስገባት ሇሀገር ውስጥ ሇትሊሌቅ ተቋማት እና ሆቴልች እንዱሁም ሇውጭ ሀገር 

ገበያ ምንም አይነት ብሌሽት ሳይዯርስባቸው ምርቶችን ሇማሰራጨት ያስችሊሌ፡፡  

 

ይሁን እንጅ አሁን ባሇው ተጨባጭ ሁኔታ ሁለንም የምርት ፈሊጊ ተቋማት ስናነጋግራቸው በአሁኑ 

ሰዓት ምንም አይነት የምርት ማቆያ ቀዝቃዛ ፍሪጅም ሆነ መጋዝን የላሊቸው መሆኑንና የሚፈሌጉት 

የምርት መጠን በየሁሇትና ሶስት ቀኑ እንዱዯርሳቸው የሚፈሌጉ መሆኑን ያረጋገጥን በመሆኑና ከመቂ 

ባቱ የአትክሌትና ፍራፍሬ ዩኒዬን ባገኘነው ሌምዴ መሰረት ቀዝቃዛ መካዝኑን በመጠቀም የቅዝቃዜ 

ሰንሰሇቱን በመጠበቅ በሀገር ውስጥ ሇሚገኙ ተጠቃሚዎች ከማሰራጨት ይሌቅ ፍሊጎቱ እስኪፈጠር 

ዴረስ እንዯ ምርቱ ብዛትና የመቆየት ችልታ እየታየ ቀዝቃዛ መካዝኑን መጠቀም እንዯ ግዳታ 

ሳይወሰዴ በተጠቃሚው ምርጫ መሰረት በሳምንት አንዳ ወይም ሁሇት ጊዜ እንዱሰራጭ በማዴረግ 
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ሇማቀዝቀዣ መካዝኑ የሚውሇውን የኤላክትሪክ ሃይሌ ፍጆታ በመቀነስ መካዝኑን የበሇጠ አትራፊ 

እንዯሚያዯርገው በቡዴኑ ታምኖበታሌ፡፡ 

 

በአጠቃሊይ የቀዝቃዛ መጋዝኑ ግንባታው ተጠናቆ ወዯ ሥራ ከመግባቱ በፊት ሇሥራው አስፈሊጊ የሆነ 

የሰው ሀይሌ፣የቁሳቁስና የመንቀሳቀሻ በጀት ሇመመዯብ እንዱያስችሌ ተሞክሮ የተወሰዯበትን የመቂባቱ 

አትክሌትና ፍራፍሬ ዩኒዬንና የሀገር ውስጥ የገበያ መዲረሻ ተብሇው የተጠኑ የባህርዲርና ጎንዯር 

ከተሞችን የአትክሌትና ፍራፍሬ ፍጆታዎችን መነሻ በማዴረግ የአራት ዓመት ቢዝነስ ፕሊንና የሰው 

ሃይሌ አዯረጃጀት መዋቅር ሰርቶ ማቅረብ በማስፈሇጉ ይህንን ማኑዋሌ ሇማዘጋጀት ተችሎሌ፡፡  

3 ዓሊማ 
 

ሇቆጋ መስኖ ግብይት ህብረት ሥራ ዩኒዬን የተገነባውን የማዯራጃ ቀዝቃዛ መጋዝን የግንባታ ሥራው 

ሙለ በሙለ ከመጠናቀቁ በፊት የግብይት ሥራውን ሇማስጀመር እንዱያስችሌ አስቀዴሞ ሇሥራው 

አስፈሊጊ የሚሆኑ ማቴሪያልችንና የሰው ሀይሌ በመሇየት የአራት ዓመት አመሊካች የማኔጅመንትና 

ቢዝነስ ፕሊን ሰነዴ አዘጋጅቶ ሇማቅረብ ነው፡፡ 

4 ጥናቱ የተከተሇው ስሌት 
 

የአብክመ ግብርና ቢሮ የተገነባውን የማዯራጃ ቀዝቃዛ መጋዝን ስራ ሇማስጀመር በመጀመሪያ ዯረጃ 

የተጠቀመው ስሌት ከተሇያዩ መስሪያ ቤቶች ማሇትም ከግብርና ቢሮ፣ ከንግዴ ቢሮ፣ ከህብረት ስራ 

ማስፋፊያ ኤጀንሲ እና ከቆጋ ዩኒዬን የተወጣጣ አንዴ የባሇሙያዎች አጥኝ ቡዴን ማቋቋም ሲሆን 

ቡዴኑም ሇጥናቱ የሚያስፈሌገውን TOR በማዘጋጀት ወዯ ኦሮሚያ ክሌሌ በመሄዴ በዋናነት መቂባቱ 

አትክሌትና ፍራፍሬ አምራቾች ህብረት ሥራ ዩኒዬን ኃሊ.የተ ቀዯም ሲሌ ማዯራጃ ቀዝቃዛ መጋዝን 

ገንብቶ የተሇያዩ የአትክሌትና ፍራፍሬ ምርቶችን ከአባሌ ማህበራት አ/አዯሮች በመግዛት ሇሀገር 

ውስጥና ሇውጭ ሀገር ተጠቃሚዎች እያቀረበ ያሇበትን አጠቃሊይ የአሰራር ሂዯት በአካሌ በመገኘት በቂ 

ሌምዴ ሇመቅሰም ተችሎሌ፡፡ በተመሳሳይ ቡዴኑ በኢትዮ ቬጅ የአትክሌትና ፍራፍሬ አምራችና ሊኪ 

የግሌ ዴርጅት በመገኘት በቀዝቃዛ መጋዝኑ ውስጥ የሚከናወኑ የተሇያዩ ተግባራትንና 

እየተጠቀሙባቸው ያለ ቁሳቁሶችን ሇመመሌከት ሌምዴ ሇመቅሰም ተችሎሌ፡፡  
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ግብርና ሚኒስቴርን ጨምሮ በማዯራጃ ቀዝቃዛ መጋዝን አያያዝና አጠቃቀም ዙሪያ በቂ ሌምዴና 

እውቀት ካሊቸው ግሇሰቦች ጋር ሰፊ ውይይት ተዯርጓሌ፡፡ በመቀጠሌም በክሌሊችን የቆጋ ቀዝቃዛ 

መጋዝን በተገነባበት አካባቢ የተሇያዩ የአትክሌት አይነቶችን እያመረተና አነስተኛ የማቀዝቀዣ 

ኮንቴነሮችን በመጠቀም ወዯ አውሮፓ በመሊክ ሊይ የሚገኘውን የቆጋ ቬጅ የግሌ ዴርጅትን በመጎብኘት 

ጠቃሚ ሌምዴ ማግኘት ተችሎሌ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ ከቆጋ ዩኒየን አመራሮችና ባሇሙያዎች ጋር 

በመሆን የተገነባውን የማዯራጃ ቀዝቃዛ መጋዝን ከጎበኘን በኋሊ ወዯፊት በገበያ ሊይ ተፈሊጊ በሆኑ 

የአትክሌትና ፍራፍሬ ምርቶች አመራረትና በመጋዝኑ የወዯፊት አጠቃቀምና አያያዝ ዙሪያ ሰፊ 

ውይይት ተዯርጓሌ አስፈሊጊ መሰረታዊ መረጃዎችም ተሰብስበዋሌ፡፡  

 

በመጨረሻም የገበያ መዲረሻ ቦታዎችንና የሚፈሇጉ ምርቶችን በትክክሌ ሇመወሰን ይቻሌ ዘንዴ ሇሀገር 

ውስጥ ገበያ በባህር ዲርና በጎንዯር ከተሞች በመዘዋወርና የተሇያዩ ተጠቃሚዎችን በማነጋገር የፍሊጎት 

ዲሰሳ ጥናት ተዯርጓሌ፡፡ በዚህ የፍሊጎት ዲሰሳ ጥናት የመንግስት ሆስፒታልች፣ ዩኒቨርስቲዎች፣ 

ማረሚያ ቤቶች፣ የሀገር መከሊከያ 24ኛ ክ/ጦር/ መኮዴ፣ የሸማቾች ህብረት ስራ ዩኒየኖች፣ ሆቴልችና 

ሬስቶራንቶች የተካተቱ ነበሩ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ የቀይ ሽንከርትና የዴንች ምርቶችን የገበያ ሰንሰሇት 

ሇመፍጠር በማሰብ በ 2008ዓም ንግዴ ቢሮ ከአግሮ ቢግ ጋር በመተባበር በአዱስ አበባ ከተማ 

አስተዲዯር ከ አስር የሸማቾች ህ/ስ/ማ/ዮኒየን እና ከሰባት አት/ፍራፍሬ አክሲዮን ማህበራት እንዱሁም 

በመቀላ ከአንዴ መቶ ሰሊሳ ስምንት አት/ፍራፍሬ ጅምሊ ነጋዱዎች እና በሽሬ ከተማ ከአርባ 

የአት/ፍራፍሬ ነጋዳዎች የተሰበሰቡ መረጃዎች እንዯተጨማሪ ግብዓት ተወስዯዋሌ፡፡ ዝርዝር መረጃው 

ሠንጠረዥ  ሊይ አባሪ ተዯርጎ ተያይዟሌ፡፡ 

5 ከተሇያዩ አካባቢዎች የተገኙ ሌምድችና የአሰራር ተሞክሮዎች 
 

የጥናት ቡዴኑ በዋናነት መቂባቱ አትክሌትና ፍራፍሬ አምራቾች ህብረት ሥራ ዩኒዬን ኃሊ.የተ የሌምዴ 

ሌውውጥ ሇማዴረግ በተሇያዩ አካባቢዎች ተንቀሳቅሶ ያገኛቸው ሌምድች፣ ተሞክሮዎችና መረጀዎች 

ሇዚህ ማንዋሌ ዝግጅት እንዯ ዋና ግብዓት በመሆን አገሌግሇዋሌ፡፡ በየተቋማቱ የተገኙ ሌምድችና 

የአሰራር ተሞክሮዎች እንዯሚከተሇው አጠር ባሇ አገሊሇጽ ተጠቃሇው ቀርበዋሌ፡፡ 

 

 መቂባቱ አትክሌትና ፍራፍሬ አምራቾች ህብረት ሥራ ዩኔን ኃሊ.የተ፡ ይህ ዩኔኑ በኦሮሚያ ክሌሌ 

ከአዱስ አበባ ዝዋይ አዋሳ በሚወስዯው የአስፋሌት መንገዴ በ 130 ኪ.ሜ እርቀት ሊይ የሚገኝ ሲሆን 
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አካባቢው የተሇያዩ የአትክሌትና ፍራፍሬ ምርቶችን ሇማምረት ምቹ ነው፡፡ ዩኔኑ በሁሇት አጎራባች 

ወረዲዎች ውስጥ የሚገኙ 12 መሰረታዊ ህብረት ስራ ማህበራትን በመያዝ የተቋቋመው በ2002 ዓ/ም 

ነው፡፡ ዩኔኑ ሲመሰረት 527 (461 ወንዴና 66 ሴት) አባሊት የነበሩት ሲሆን በአሁኑ ወቅት 

የመሰረታዊ ህብረት ስራ ማህበራት ቁጥር ወዯ 150 እና የአባሊቱ ቁጥር ዯግሞ ወዯ 7994 (6580 

ወንዴና 1414 ሴት) ማዯግ ችሎሌ፡፡ ዩኔኑ የተቋቋመበት ዋና አሊማ አንዯኛው ሇመሰረታዊ ህብረት 

ስራ ማህበር አባሊት የውሃ መሳቢያ ሞተር አቅርቦትንና የጥገና አገሌግልት መስጠትን ጨምሮ 

የተሇያዩ የአትክሌትና ፍራፍሬ የምርት ግብዓቶችን (ማዲበሪያ፣ ምርጥ ዘርና ኬሚካሌ) ማቅረብና 

የብዴር አገሌግልት መስጠት ሲሆን ሁሇተኛው አሊማው ዯግሞ በአባሊቱ የተመረቱ የተሇያዩ 

ምርቶችን በመግዛትና ገበያ አፈሊሌጎ በመሸጥ አምራች አ/አዯሮችን ተጠቃሚ ሇማዴረግ ነው፡፡ በዩኔኑ 

መሰረታዊ ህብረት ስራ ማህበር አባሊት ከሚመረቱ የአትክሌትና ፍራፍሬ ምርቶች መካከሌ ዋናዎቹ 

ቀይ ሽንኩርት፣ ቲማቲም፣ ቃሪያ፣ ጥቅሌ ጎመን፣ ፈሶሉያ፣ ዴንችና ፓፓያ ሲሆኑ ከዚህ በተጨማሪ 

በዩኔኑና በመሰረታዊ ህብረት ስራ ማህበር አባሊት የኮንትራት ውሌ መሰረት የበቆልና የቀይ ሽንኩርት 

ዘር ብዜትም ይከናወናሌ፡፡ ዩኔኑ ያሇውን የገበያ ችግር ሇመቅረፍ የአትክሌትና ፍራፍሬ ምርቶችን 

በመሰረታዊ ህ/ስ/ማህበራት አማካኝነት ከአባሊት በራሱ ትራንስፖርት በመሰብሰብ ከመረጠና ዯረጃ 

ከአወጣ በኋሊ በተፈሇገው መጠን በማሸግ በአገር ውስጥ በሶስት ከተሞች ማሇትም በአዱስ አበባ 5 

በዴሬዲዋ 2 እና በአዲማ 2 የመቸርቸሪያ ሱቆች ያለት ሲሆን ሇሏሮማያ እና ሇወሊይታ ሶድ 

ዩኒቭረሲቲዎች፣ አ/አበባ ውስጥ ሇሚገኙ 10 የሸማቾች ሕ/ስ/ማህበራት እና ሇጅጅጋ ጅምሊ አከፋፋዮች 

ምርቶችን ያቀርባሌ፡፡ በዚህ መሰረት ዩኔኑ በ 2006/07 የምርት ዘመን ብቻ ሇአገር ውስጥ ገበያ 

ሽንኩርት 150‚000 ኩ/ሌ፣ ቲማቲም 89‚000 ኩ/ሌ ቃሪያ 2000 ኩ/ሌ አና ፓፓያ 2000 ኩ/ሌ 

ማቅረብ ችሎሌ፡፡ በተመሳሳይ ዩኔኑ እንዯ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ 2013/14 እና በ 2014/15 

1794 ኩ/ሌ እና 235 ኩ/ሌ የፈሶሉያ ምርት በቅዯም ተከትሌ ሇአውሮፓ ገበያ (ኒዘርሊንዴ) ማቅረብ 

ችሎሌ፡፡ዩኔኑ ወዯ አውሮፓ ገበያ ሉያስገባው የሚችሌ ሰርቲፊኬት እና ሁሇት የማዯራጃ ቀዝቃዛ 

መጋዝኖች አለት፡፡ ዩኔኑ ማቀዝቀዣ መጋዝኖችን የሚጠቀምባቸው ወዯ አውሮፓ ሇሚሌከው ፈሶሉያ 

ምርት እና ሇኢትዮጵያ አየር መንገዴ ሇሚያቀርበው የቀይ ሽንኩርት ምርት ብቻ ሲሆንሇአገር ውስጥ 

ገበያ ፍጆታ ሇሚውለ ሇላልች ምርቶች ቀዝቃዛ መጋዝኑ አይጠቀምም፡፡ ይሁን እንጅ ከቀዝቃዛ 

መጋዝኑ ውጭ ያሇው ላሊው የመጋዝኑ ክፍልች ሇእነዚህ ምርቶች እንዯ ማዯራጃና ማከማቻ በመሆን 

እያገሇገለ ይገኛለ፡፡ በመሆኑም ወዯ አውሮፓ ከሚሊከው የፈሶሉያ ምርት እና ሇኢትዮጵያ አየር 

መንገዴ ተሌጦና ታጥቦ ከሚሊከው የቀይ ሽንኩርት ምርት ውጭ ያለት ላልች ምርቶች ተሇይተውና 
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ታሽገው ወዯ ማቀዝቀዣ መጋዝኑ መግባት ሳያስፈሌጋቸው ወዯ ተሇያዩ የአገሪቱ ክፍልች 

የሚሰራጩት በዚሁ የመጋዝኑ ክፍሌ ነው፡፡  

 

 ኢትዮ ቬጅ ኃሊ.የተ፡ በዚህ የአትክሌትና ፍራፍሬ አምራችና ሊኪ ዴርጅት እንዯ መቂ ባቱ 

አትክሌትና ፍራፍሬ አምራቾች ህብረት ሥራ ዩኔን ኃሊ.የተ ሁለ የፈሶሉያ ምርትን ወዯ አውሮፓ 

የሚሌክ ሲሆን ላልች ምርቶችን ዯግሞ ሇአገር ውስጥ ገበያ በማቅረብ ይታወቃሌ፡፡ 

 

 ቆጋ ቬጅ ኃሊ.የተ የግሌ ዴርጅት፡  በአማራ ክሌሌ በሜጫ ወረዲ በቆጋ መስኖ ሌማት ውስጥ 

በአትክሌትና ፍራፍሬ ሌማት ሊይ ተሰማርቶ ምርቱን ሇአገር ውስጥና ሇውጭ አገር (አውሮፓ) ገበያ 

በማቅረብ ሊይ ያሇ የግሌ ዴርጅት ሲሆን ሇውጭ ሀገርገበያ የሚያመርታቸውን የተሇያዩ ምርቶች 

(የአተር ፖዴና ፈሶሉያ) አነስተኛ የማቀዝቀዣ ኮንቴነሮች አለት፡፡ ዴርጅቱ ወዯ አውሮፓ ገበያ 

ሇመግባት የሚያስችሇው ስርትፊኬት ያሇው ሲሆን ወዯ ፊት ከመንግስት ተቀብል እያመረተ ካሇው 

ምርት በተጨማሪ ከአምራች አ/አዯሮች ጋርም የኮንትራት ውሌ በመውሰዴና የአውሮፓን ገበያ 

ስታንዲርዴ የጠበቀ ምርት በማስመረት ሇመሊክ ዕቅዴ ያሇው መሆኑን ሇማወቅ ችሇናሌ፡፡ 

6. የሁኔታዎች ትንተና 
  

6.1. የማዯራጃ ቀዝቃዛ መጋዝኑ አሁን ያሇበት ሁኔታና ጠቀሜታው 
 

6.1.1 የማዯራጃ ቀዝቃዛ መጋዝኑ ግንባታ አሁን ያሇበት ሁኔታ 
 

በሜጫ ወረዲ በቆጋ መስኖ ሌማት ውስጥ የሚገኘው የአትክሌትና ፍራፍሬ ማዯራጃ ቀዝቃዛ መጋዝን 

በአማራ ክሌሌ ግብርና ቢሮ ወጪ፣ በክሌለ ዱዛይንና ቁጥጥር አማካሪነት እንዱሁም በአማራ ገጠር 

መንገዴ ኮንስትራክሽን ዴርጅት ተቋራጭነት እየተገነባ ያሇ ሲሆን ከሁሇቱ ቀዝቃዛ ፍሪጆች 

አሇመተከሌና ከጥቃቅን ማስተካከያዎች በስተቀር ግንባታው 90% ተጠናቋሌ፡፡ በመሆኑም በ 2008ዓ.ም 

የግንባታ ሥራው ሙለ በሙለ ተጠናቆ በ2009ዓ.ም ሥራ ይጀምራሌ ተብል ይገመታሌ፡፡ 
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6.1.2 የአት/ፍራፍሬ ማዯራጃ ቀዝቃዛ መጋዝኑ የሚኖረው ጠቀሜታ 

 

ይህ የአት/ፍራፍሬ ማዯራጃ ቀዝቃዛ መጋዝን ግንባታው ሲጠናቀቅ የቆጋ መስኖ ግብይት ዩኒየን 

ተረክቦ ሉያስተዲዴረው የሚገባ መሆኑን በቡዴኑ የታመነበት ሲሆነ ወዯ ስራ በሚገባበት ወቅት ቀዯም 

ሲሌ በአትክሌትና ፍራፍሬ ምርቶች ሊይ ከማምረት ጀምሮ እስከ ተጠቃሚው ህብረተሰብ እስከሚዯርስ 

ዴረስ ይዯርስ የነበረውን የምርት ብክነት ከመቀነሱ ባሻገር በአትክሌትና ፍራፍሬ ሌማት ዘርፍ ሊይ 

ሇተሰማሩ አምራች አርሶ አዯሮች፤ ሇአገር ውስጥ ነጋዳዎች፤ ሇኤክስፖርተሮች፤ ሇሆቴልች፤ 

ሇትሊሌቅ ተቋማት፤ ባሇሃብቶች፣ ሇዩኒየኑና ሇክሌለ ብልም ሇአገራችን እዴገት የሚያበረክተው 

አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነው፡፡ በመሆኑም   

 የአካባቢው አምራች አርሶአዯር የአመረተውን የአትክሌትና ፍራፍሬ ምርት በአካባቢው በተቋቋሙ 

መሠ/ኀ/ሥ/ማህበራት በተሠሩ የምርት ማሰባሰቢያ መጋዝኖች በዩኒዬኑ በኩሌ ምርቱን በማሰባሰብ  

አሳጥቦ፣ ዯረጃ አሶጥቶ እና አሳሽጎ እንዱሽጥ ስሇሚረዲው የተሻሇ ገቢ እንዱያገኝ እና ዓመታዊ 

ገቢው እንዱጨምርና የምግብ ዋስትናውን እንዱያረጋግጥ ያስችሇዋሌ፣ 

 ምርቱ የተሻሇ ዋጋ ስሇሚያገኝ አዲዱስ ቴክኖልጅዎችን ተጠቅሞ አመቱን ሙለ በፈረቃ ገበያ ተኮር 

ምርቶችንእንዱያመርቱ ይገፋፋሌ፤ እንዱሁም የቴክኖልጂ ሽግግርን በቀሊለ ማስረጽ ያስችሊሌ፣  

 የአካባቢው ህብረተሰብ፤ትሊሌቅ ተቋማት እና ሆቴልች በቀሊለ ንጹህና ጥራቱን የጠበቀ ምርት   

ሇማግኘት ያስችሊቸዋሌ፣  

 ዩኒዬኑና አባሌ መሠ/ማህበራቱ በሙለ አቅማቸው እንዱሠሩ እና አመታዊ ገቢያቸው እንዱጨምር 

ይረዲሌ፣ 

 የግብርና ምርት ግብይትን ሇማዘመንና ጥራቱን የጠበቀ ምርት ሇተጠቃሚው ሇማዴረስ ያስችሊሌ፣ 

 ጥራቱንና ዯረጃውን የጠበቀ አት/ፍራፍሬ ምርት ሇማግኘት ስሇሚያስችሌ እሴት በመጨመር 

ምርቱን ወዯ ውጭ ሃገር በመሊክ የውጭ ምንዛሪ ሇማግኘት ያስችሊሌ፣ 

 ሇአካባቢው አምራቾችና ሇንግደ ህብረተሰብ የመጋዝን አገሌግልት ይሰጣሌ፣ 

 ሇሥራ አጡ ዜጋ የስራ እዴሌ ይፈጥራሌ፣ 

 ሇአምራቹ አርሶ አዯር በቡዴንና በፈረቃ /በክሊስተር/ ተዯራጅተው የማምረት ባህለን ከማዲበሩ 

ባሻገር የግዴቡንና ካናልችን ጥበቃና እንክብካቤ ያዲብራሌ፡፡ 
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6.2 የግዴቡ እና የህብረት ሥራ ማህበራቱ አጠቃሊይ ገጽታ 
 

6.2.1 የግዴቡ አጠቃሊይ መረጃ 
 

የቆጋ መስኖ ግዴብ ፕሮጅክት ከአፍሪካ ሌማት ባንክ በተገኘ ብዴር በ 1995 ዓ.ም ግንባታው ተጀምሮ 

በ 2003 ዓ.ም ተጠናቆ አርሶ አዯሮች ከ 2004 ዓ.ም ጀምሮ ወዯ ማምረት ገብተዋሌ፡፡ ግዴቡ እስካሁን 

ከ 700 ሚሉዮን ብር በሊይ ሇግንባታው እንዯወጣበት የታወቀ ሲሆን በ 1‚750 ሄክታር መሬት ሊይ 

ያረፈ እና ጥሌቀቱም እስከ 21 ሜትር እንዯሚዯርስ፣ እንዱሁም ግዴቡ ውሃ የመያዝ አቅሙ 

81.1ሚሉዮን ሜትር ኩብና 11የውሃ ማጠራቀሚያና ማዯሪያ ኩሬዎች እንዲለትና ግዴቡ በጠቅሊሊው 

7004 ሄ/ር የማሌማት አቅም እንዲሇው ይታወቃሌ፡፡ 

 6.2.2 ሇ3 ተከታታይ አመታት በመስኖ ግዴቡ የተመረተ ምርት አይነትና የመሬት ሽፋን 
 

በቆጋ መስኖ ግዴብ ፕሮጀክት በመስኖ የሚሇማው የእርሻ መሬት ስፋት ከሊይ እንዯተጠቀሰው 7‚004 

ሄክታር ሲሆን አንዴ አባወራ/እማወራ በትንሹ ከ0.125ሄ/ር እስከ 4ሄ/ር ዴረስ እንዯሚያሇሙየተያዙ 

መረጃዎች ያስረዲለ፡፡ አርሶአዯሩ እንዱያመርት በቂ የሙያ ዴጋፍ ከመንግስት በተመዯቡ የቆጋ መስኖ 

ሌማት ፕሮጀክት ባሇሙያዎች አማካኝነት የሚያገኙ ቢሆንም በየወቅቱ በሚከሠተው የገበያ መዋዠቅ 

ምክንያት አ/አዯሩ ሇአመረተው የአትክሌትና ፍራፍሬ ምርት ተገቢውን ዋጋ ባሇማግኘቱ መሬቱን 

ከአትክሌትና ፍራፍሬ ይሌቅ በአመታዊ የአዝዕርት ሰብልች በተሇይም በስንዳ ሲሸፍነው ይሰተዋሊሌ፡፡ 

ዋና ምክንያቱም ስንዳው አስቀዴሞ ከተሇያዩ ተቋማት ጋር ውሌ ተያይዞ ስሇሚመረት በቀጥታ 

ተዋዋይ ወገኖች ምርቱን በወቅቱ የገበያ ዋጋ ርክክብ ስሇሚያዯረጉ መሆኑን ሇመረዲት ችሇናሌ፡፡  

በቀጣይ ግን አሁን እየተገነባ ያሇው የቀዝቃዛ መጋዝን ወዯሥራ ሲገባ በአትክሌትና ፍራፍሬ ምርቶች 

ሊይ ያሇው የገበያ ችግር ሲፈታ አ/አዯሩ ወዯሚፈሇገው ምርት የማምረት ተግባር ይገባሌ ተብል 

ይገመታሌ፡፡ ሇግንዛቤ ይረዲ ዘንዴ ከ 2005 ዓ/ም ጀምሮ ሇተከታታይ 3 ዓመታት የሇማው መሬት 

በሄ/ር እና የተገኘው ምርት በኩ/ሌ በሰንጠረዥ 1 ሊይ ተያይዞ ከዚህ በታች ቀርቧሌ፡፡ 
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ምንጭ፡ የቆጋ መስኖ ሌማት ፕሮጀክት ጽ/ቤት የ 2007 ዓ/ም ሪፖርት 

 

6.2.3 የቆጋ መስኖ ግብይት ዩኒዬኑና የመሠረታዊ መስኖ ህብረት ሥራ ማህበራቱ ገጽታ 

 

የቆጋ መስኖ ግብይት ዩኒዬን በአማራ ክሌሌ፣ በምዕራብ ጎጃም ዞን፣ በሜጫ ወረዲ፣ እንጉቲ ቀበላ ሌዩ 

ስሙ ቻይና ካምፕ በሚባሌ ቦታ ከባህር ዲር በ 38 ኪ/ሜትር እንዱሁም ከአዱስ አበባው ዋና መንገዴ 

አስፓሌት ዲር የሚገኝ ሲሆን በ12ቱ አባሌ መሠረታዊ የመስኖ ህብረት ሥራ ማህበራትን በመያዝ በ 

2004 ዓ.ም ሰኔ መጨረሻ ሊይ ተቋቋመ፡፡ ጠቅሊሊ የመስኖ ውሃው ተጠቃሚ አባወራ እና እማወራ 

ቁጥር ወንዴ 6‚610 ሴት 1‚600 ዴምር 8‚210 ሲሆኑ ከዚህ ውስጥ እስካሁን ወንዴ 5‚239 ሴት 894 

ዴምር 6‚233 በ12ቱ መሠረታዊ የመስኖ ማህበራቱ አባሌ ሆነዋሌ፡፡  

ዩኒዬኑ ከተቋቋመ ሶስት ዓመት ዕዴሜ ብቻ ያሇው ቢሆንም በእነዚህ ጥቂት አመታት ውስጥ ሇአባሊቱ 

የግብርና ግብዓቶችን ያቀርባሌ፣ምርቶቹን ገዝቶ ይሸጣሌ፣ ስሌጠና፣ የሙያ ዴጋፍና የምክር አገሌግልት 

ሇአባሊት ይሰጣሌ፡፡ ነገር ግን የዩኒዬኑም ሆነ መሠረታዊ ማህበራቱ ሲቋቋሙ በቂ ካፒታሌ ይዘው 

ባሇመቋቋማቸው በአሁኑ ስዓት 12ቱ አባሌ ማህበራት የገዙትን ዕጣ ጨምሮ የዩኒየኑ ጠቅሊሊ ካፒታሌ 

ብር 2,159,454.59/ሁሇት ሚሉዬን አንዴ መቶ ሀምሳ ዘጠኝ ሺ አራት መቶ ሀምሳ አራት 59/100 

ተ.ቁ የሰብሌ 
አይነት 

በ 2005 ዓ/ም የሇማ በ 2006 ዓ/ም የሇማ በ 2007 ዓ/ም የሇማ 

መሬት 
በሄ/ር 

ምርት 
በኩ/ሌ 

መሬት 
በሄ/ር 

ምርት 
በኩ/ሌ 

መሬት በሄ/ር ምርት 
በኩ/ሌ 

1 ስንዴ 1‚967 45‚241 4‚199 125‚980 5‚032.40 150‚972 

2 ገብስ 1‚126 14‚638 598 7‚773 130.375 1‚825 

3 በቆል 511 28‚105 315.1 17‚331 347.5375 19‚115 

4 ባቄሊ 6 72 3.56 43 17.5625 211 

5 ቦሇቄ 0.30 4 0.13 2 — — 

6 ድንች 1318 263‚600 483.48 96‚696 453.32 90‚664 

7 ጥ/ ጎመን 34 5‚984 63.56 11‚441 69.605 13‚921 

8 ቲማቲም 21 4‚620 27.31 6‚009 67.3125 14‚809 

9 ቀይ ስር 0.06 5 — — — — 

10 ነ/ሽንኩርት 35 2‚450 1.13 96 1.5 128 

11 ቀ/ሽንኩርት 83 13‚695 92.94 15‚336 172.625 29‚346 

12 ቃሪያ 32 704 41.5 913 26.063 573 

13 ቀ/ሽ/ዘር ብዜት 11 88 2.25 18 9 75 

14 ካሮት — — 0.25 20 — — 

 ድምር 5‚144 379‚205 5‚828.47 281‚666 6‚327.675 321‚638 

ሠንጠረዥ 1፡ የሶስት ተከታታይ ዓመታት በመስኖው የተሸፈነ መሬት ሽፋን 
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ብቻ እንዲሇው ከዚህ ዓመቱ የኦዱት ሪፖርት ሇማወቅ ተችሎሌ፡፡ በመሆኑምዩኒዬኑና ህብረት ሥራ 

ማህበራቱ በገጠማቸው የገንዘብ እጥረት ምክንያት እስካሁን የአባሊቱን ፍሊጎትና ሌዩ ሌዩ ጥያቄዎችን 

የሚመሌስና የሚያረካ አገሌግልት እንዲሌሠጡ ታውቋሌ፡፡ አጠቃሊይ መረጃቸውን እና እያንዲንደ 

ማህበር ያሇውን የካፒታሌ አቅም የሚሳይ ሰንጠረዥ በመጨረሻቹ ገጾች አባሪ ስሇተዯረገ መመሌከት 

ይቻሊሌ፡፡
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6.3 መሌካም አጋጣሚዎች እና ስጋቶች 
 

የማዯራጃ ቀዝቃዛ መጋዝኑ በአሁኑ ሰዓትሥራ ያሌጀመረ በመሆኑ ጥንካሬ እና ዴክመቱን ተንትኖ ማስቀመጥ ባይቻሌም ያለ 

መሌካም አጋጣሚዎችና ስጋቶች በሰንጠረዥ 2 እንዯሚከተሇው ተቀምጠዋሌ፡፡ 

ሰንጠረዥ 3 መሌካም አጋጣሚዎች እና ስጋቶች 

ተ.ቁ ሁኔታዎች መሌካም አጋጣሚዎች  ስጋቶች  

ሀ ኢኮኖሚያዊ 
ሁኔታዎች  

 
• የምግብ ዋስትናን ሇማረጋገጥ የመስኖ ሥራ የወቅቱ 

የመንግስት የትኩረት አቅጣጫ መሆኑና አ/አዯሩ 
አትክሌትና ፍራፍሬ ሇማምረት መገፋፋቱ፣ 

 የቆጋ መስኖ ሌማት ፕሮጀክቱ አስተማማኝነቱና 
በሙያቸው በተሻለ የአግሮሚስት ባሇሙያዎች እገዛ 
እየተሰጠ መሆኑ፤  

• የዩኒዬኑና መሠ/ማህበራቱ ሇአካባቢው ሕብረተሰብ 
ኢኮኖሚያዊ ዕዴገት የማይተካ ሚናቸው መኖሩ፤  

• ዩኒዬኑና መሠ/ማህበራቱ ሇባህር ዲር፣ ሇላልች ከተሞችና 
ሇአጎራባች አገሮች በቅርብ ርቀት መኖራቸውና ከሌዩ 
ሌዩ ትሊሌቅ የመንግስት ተቋማት፣ ከሆቴልች፤ጅምሊ 
የአትክሇትና ፍራፍሬ ነጋዳዎችና ቸርቻሪዎች ጋር 
የተጠናከረ የገበያ ትስስር በመፍጠር ችግሩን በቀሊለ 
ሇመፍታት አመች መሆኑ፣ 

• ዩኒዬኑ ከካፒታሌና የመንቀሳቀሻ ገንዘብ ማጣት 
በስተቀር የተሠራውን ቀዝቃዛ መጋዝን የመምራት እና 
የማስተዲዯር አቅም ያሇው መሆኑ፣ 

• ቆጋ ቬጅ (koga-veg)የግሇሰቦች ቀዝቃዛ መጋዝን 
ወዯሥራ በመግባቱ ዯረጃ ሇማውጣት፣ ሇማሸግና ሌምዴ 

• የመስኖ ምርት በተፈጥሮው በቀሊለ የሚበሊሽ፣ብዛት 
ያሇውና ወቅታዊ በመሆኑ የገበያው ችግር ካሌተፈታ 
አምራቹ በርካሽ የሚሸጥ ከሆነ የሌፋቱን ዋጋ 
ስሇማያገኝ  ዴጋሚ ሇማምረት አሇመበረታታት፣ 

• ሇማምረት ተፈሊጊ የሆኑ የግብርና ግብዓቶች 
በወቅቱ፣በጥራትና በተፈሇገው ቦታ ማቅረብ 
አሇመቻሌ፣ 

• ዯካማ የኤክስቴንሽን ስርጸት በመኖሩ አ/አዯሩ 
ያሇፈረቃ የአመራት ዘይቤ በአንዴ ጊዜ ተመሳሳይ 
ምርት ሇገበያ ማቅረቡ፣ 

• የሚመረተውን ምርት ገበያ አፈሊሌጎ ሇመሸጥና 
የገበያ ትስስር ሇመፍጠር የማህበራቱ አቅም አናሳ 
መሆንና የአጋር አካሊት ቅንጅታዊ አሠራርም 
ውስንነት ያሇበት መሆን፣    

• የመስኖ ተጠቃሚ አባሊቱና ዩኒዬኑ ሉያሰራቸው 
የሚችሌ መንቀሳቀሻ ካፒታሌ/በጀት በወቅቱ 
አሇማግኘት፣ 

• የአትክሌትና ፍራፍሬ ተባዮችና በሽታዎች 
መስፋፋት፣ 

• የአርሶአዯሩ የውሃ፣ የዘር፣ የማዲበሪያ፣ የኬሚካሌ 
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ሇመቅሰም በቅርበት መኖሩ፤  
• የተገነባው የአትክሌት ማቀዝቀዣ እና ማሸጊያ መጋዝኑ 

በአንዴ ጊዜ እስከ 170 ኩ/ሌ ስሇሚያወጣ የነበረውን 
የምርት ብሌሽት በዘሊቂነት ሇመፍታት የሚያስችሌ 
መሆኑ፣ 

• የአትክሌትና ፍራፍሬ ምርቶችን በቀሊለ ማምረት 
የሚያስችለ ዘር አቅራቢ ማህበራት እና ግሇሰብ 
አምራቾች መኖራቸው፣ 

• የከርሰምዴር ውሃን ሇመጠቀም የተቆፈረ ጥሌቅ ጉዴጓዴ 
ውሃ መኖሩ የውሃ ፍጆታን ወጪ የሚያቃሌሌ መሆኑ 

• ዋናው የኤላክትሪክ ሀይሌ ቢቆራረጥ ተብል በታሳቢ 
ትሌቅ ጀነሬተር መኖሩ 

• የተመረቱ ምርቶችን ወዯ ተፈሇገው የገበያ ቦታ 
ሇማዴረስ የሚያስችሌ ምቹ የአስፋሌት መንገዴ መኖሩ 

• የባ/ዲር አየር መንገዴ የአበባ አትክሌትና ፍራፍሬ 
ምርቶች ማቆያና መጫኛ ካርጎ ግንባታ መጠናቀቁና 
ስራ መጀሩ 

• ክሌለ ከአጎራባች አገሮች ጋር ያሇው ቅርበትና ምቹነት 
(ሱዲንና ጅቡቲ) 

አጠቃቀሙ ሳይንሳዊ አሇመሆንና ጥራት የላሇውና 
ዯረጃውን የጠበቀ ምርት ሇሚፈሇገው ገበያ 
አሇማቅረብ፣ 

• ገበያ ተኮር ምርት አምርቶ ወዯ ውጭ ገበያ 
ሇመግባትና የውጭ ምንዛሪ ሇማምጣት የግልባሌ 
ጋፕ ሰርቲፊኬት በቀሊለ አሇማግኘት፣ 

• የተመረቱ ምርቶቸን ሇተጠቃሚው ህብረተሰብ 
በቀሊለ ሇማዴረስ እንዱቻሌ የመሸጫ እና 
ማስተዋወቂያ ቦታዎችን ከከተማ አገሌግልቶች 
ማግኘት አሇመቻሌ፣ 

ሇ ማህበራዊ 
ሁኔታዎች  

• ህብረተሰቡ ኑሮውን ሇማሻሻሌና ሇማበሌጸግ ያሇው ፍሊጎት 
ከጊዜ ወዯ ጊዜ እየጨመረ መምጣቱ፣ 

• ህብረተሰቡ ከሥጋ ይሌቅ የአትክሌት አመጋገብ ሌምደ 
እየዲበረ መምጣቱ፣ 

• ያሇውን የገበያ ችግር ሇመፈታት የመስኖ ማሕበራቱ 
መቋቋማቸው፣   

• የሴቶች ሁሇንተናዊ ተሳትፎ እየጎሇበተ መምጣቱና በአትክሌት 
ምግብ ዝግጅት ሊይ ሇሥራው ፍሊጎታቸው እየጨመረ 
መምጣቱ፤  

• ህብረተሰቡ ራሱን ሇኋሊ ቀርነት ከሚዲርጉ ጏጂ 
ዴርጊቶችና ማህበራዊ ጠንቆችን በመተው ወዯ ዘመናዊ 
አስተሳሰብ የመሸጋገር ዯረጃው ውስን መሆን፤  

• የህብረተሰቡና የመሰረታዊ መስኖ ህብረት ሥራ ማህበራቱ 
የጥገኝነትና የጠባቂነት አመሇካከቶች ያሌተቀረፉ መሆን፤ 

• አርሶ አዯሩ በቡዴንና በክሊስተር ተዯራጅቶ በፈረቃ 
በማምረት አመቱን ሙለ ሇቀዝቃዛ መጋዝኑ ምርት 
አሇማቅረብ፣ 

• በጥናቱ መሠረት የተፈሇገውን የሰው ሀይሌና አመታዊ 
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• የህብረተሰቡ መረጃ የማግኘት ፍሊጎትና ንቃተ- ህሉናው 
እያዯገ መምጣቱ፤ 

• የአጋር አካሊት መንግስታዊ ያሌሆኑ ተቋማትን ጨምሮ 
የመስኖ ማህበራቱን ሇማገዝ የተወሰነ ፍሊጎት ያሊቸው መሆኑና 
እያገዙ ያለ መኖራቸው(አግሮ ቢግ፣አግሪኮርዴ/FFD)፣ 

• የቀዝቃዛ መጋዝኑ መገንባት ሇማህበራቱ እና ሇአካባቢው 
ጅምሊ የአትክሌትና ፍራፍሬ ነጋዳዎች አንዱጠቀሙበት 
ማስቻለ፣ 

• ሥራ ሇላሊቸው ሥራ አጥ ወጣቶችና ሴቶች የሥራ እዴሌ 
መፍጠሩ 
 

ክፍያቸውን መዴቦ ሇማሰራት ተግባራዊ ያሇማዴረግ 
ስጋት፣ 

• የስሌጠናና ሌምዴ ሌውውጥ ሇማዴረግ የሚያስችሌ በጀት 
መንግስታዊ ካሌሆኑ አካሊት በቀሊለ አሇማግኘት፣ 

• የክሌለ መንግስት የቆጋ መስኖ ሌማቱና የቀዝቃዛ 
መጋዝኑን የትኩረት ቦታው አዴርጎ አሇመያዝና ሥራውን 
ሉያግዙ የሚችለ መንግስታዊ ያሌሆኑ ተቋማትን 
አሇመመዯብ፣  

• በውሌና በኩንትራት ምርቱን ሇትሊሌቅ ተቋማት ሇማቅረብ 
የሌምዴ እጥረት መኖር፣ 

• ህጋዊ ያሌሆኑ ዯሊልች ምርቱን ከማሳ ሊይ ተገቢ ባሌሆነ 
ዋጋ በመጫረት መጋዝኑ ወቅታዊ ሥራውን እንዲይሠራ 
የምርት እጥረት ተጽዕኖ ማሳዯር፤ 

ሐ ቴክኖልጂያዊ 
ሁኔታዎች  

• አዲዱስ የግብርና ቴክኖልጅዎች በህብረተሰቡ ዘንዴ በስፋት 
እየተሇመደ መምጣታቸው፣  

• ዘመናዊ የኢንፎርሜሽን ቴክኖልጂ ውጤቶች 
መስፋፋትናየፈጠራ ውጤቶች መበራከት፤ 

• ወቅታዊ የገበያ መረጃ ሇአባሊት ሇመስጠት እና ከሌዩ ሌዩ 
ተቋማት ጋር ኢንፎርሜሽን ሇመሇዋወጥ ዩኒዬኑ አመች 
መሆኑ፣ 

• የቀዝቃዛ መጋዝኑን ቴክኖልጂ አጠቃቀም በቀሊለ ሉቀበለ 
የሚችለ የሰው ሀይሌ ማግኘት መቻለ፣  

• በበቂ ሁኔታ፣በወቅቱና በተፈሇገው ጥራት የግብርና ምርት 
ማምረቻ ቴክኖልጅዎችና ሇቀዝቃዛ መጋዝኑ አስፈሊጊ 
የሆኑ የመስሪያ ቁሳቁሶችን ትኩረት ሰጦ አሇማሟሊት፣  

• በመሠረታዊ ማኀበራቱና በዩኒዬኑ የመዯበኛ ስሌክ፣ 
መንገዴና የመብራት መስመሮች አሇመዘርጋትና በቀሊለ 
የገበያ መረጃ ማግኘት አሇመቻሌ፣ 

 ምርቱን በቀሊለ ሇማጓጓዝና ወዯ ተፈሇገበት ቦታ 
ሇማዴረስ ፍሪጅ የተገጠመሊቸው ተሸከርካሪዎች በወቅቱ 
አሇመቅረብ፣ 

 ምርቱን የሚረከቡ የመንግስት ትሊሌቅ ተቋማት እና 
ጅምሊ ነጋዳዎች ሇምርቱ ማቆያ ቀዝቃዛ መጋዝን 
ብዙዎቹ የላሊቸው መሆን፣ 

• የኢንተርኔት አክሰስ አሇመኖር፣ 

 

 
 



 
 

   18 
 

7. የገበያ መዲረሻ ቦታዎችና የሚፈሇጉ ምርቶች ሌየታ 
 

የቆጋ አትክሌትና ፍራፍሬ ምርቶች ማዯራጃና ማቀዝቀዣ መጋዝን የታሇመሇትን ዓሊማና ግብ በትክክሌ 

ማሳካት ይችሌ ዘንዴ በአገር ውስጥና በውጭ አገር ያለ የገበያ መዲረሻ ቦታዎችን በሚገባ ከወዱሁ አውቆና 

ሇይቶ መንቀሳቀስ ያስፈሌጋሌ፡፡ በመሆኑም በአጭርና በመካከሇኛ ጊዜ  የሚፈሇጉ ምርቶችን ሇመሇየትና 

ወዳት መቅረብ እንዲሇባቸው ሇመወሰን ቡዴኑ በዋናነት በባህርዲርና በጎንዯር ከተሞች ውስጥ የሚገኙ 

የተሇያዩ ተቋማትን በመዘዋወርና በማነጋገር የሇያቸውን የገበያ መዲረሻ ቦታዎችና የሚፈሇጉ ምርቶችን 

አይነትና መጠን ከዚህ በታች እንዯሚከተሇው በዝርዝር አቅርቧሌ፡፡  

7.1 የገበያ መዲረሻ ቦታዎች ሌየታ 

7.1.1 በአገር ውስጥ 
 

አሁን በተጨባጭ ከሚታየው የአመራረት ችግር፣ ምርቶች ሳይበሊሹ ሇረጅም ጊዜ የማቆያ ቴክኖልጅዎች 

አሇመኖር፣ ጠቀሜታቸውን ጠንቅቆ ካሇመረዲትና  በገበያ ችግር ምክንያት በአብዛኛው አርሶ አዯሮች 

በተሇይም የአትክሌት ሰብልችን በስፋት ሇማምረት የሚያሳዩት ፍሊጎትና ተነሳሽነት አነስተኛ ነው፡፡ 

በመሆኑም በዋናነት አሁን የሚታየውን የአትክሌትና ፍራፍሬ ምርቶችን ብክነትና የገበያ ችግር ይቀርፋሌ 

በሚሌ እምነት የተገነባውን ይሀን መጋዝን ወዯ ስራ ሇማስገባት የመጀመሪያውና የአጭርና የመካከሇኛ ጊዜ 

የትኩረት አቅጣጫ ሉሆን የሚገባው በአገራችን ብልም በክሌሊችን በአመራረትም ሆነ በአመጋገብ የተሇመደ 

የአትክሌትና ፍራፍሬ ምርቶችን በመሇየትና ጥራታቸውን በመጠበቅ በተመጣጣኝ ዋጋ በቀጥታ 

ሇተጠቃሚው ህብረተሰብ በማቅረብ በአገር ውስጥ ያለ የገበያ አማራጮችን አሟጦ የመጠቀም ስሌት ሉሆን 

ይገባሌ፡፡ በዚህም መሰረት በአገር ውስጥ በዋናነት የተመረጡ የገበያ መዲረሻ ቦታዎች መጋዝኑ በተገነባበት 

አካባቢ የሚገኙ የወረዲ ከተሞችን ጨምሮ በባህር ዲርና በጎንዯር ከተሞች አካባቢ የሚገኙ ዩኒቨርስቲዎች፣ 

የአገር መከሊከያ ካምፖች፣ ሆስፒታልች፣ ማረሚያ ቤቶች፣ ትሊሌቅ ሆቴልች፣ ጅምሊ አከፋፋይ 

ነጋዳዎች፣ የሸማቾች ህብረት ስራ ማህበራት ዩኔኖችና ላልች የከተማ ኗሪዎች ሇአጭር ጊዜ የገበያ 

መዲረሻ ቦታዎች ይሆናለ ተብሇው የተመረጡ ሲሆን አዱስ አበባን ጨምሮ የትግራይ ክሌሌ ርዕሰ ከተማ 

መቀላ እና የአጎራባች ዞን ከተሞች ዯግሞ በቀጣይ የመካከሇኛ ጊዜ የገበያ መዲረሻ ቦታዎች ይሆናለ 

ተብሇው በቡዴኑ ተሇይተዋሌ፡፡      
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7.1.2 በውጭ ሀገር  
 

የውጭ ሀገር የገበያ መዲረሻ ቦታዎችን መሇየትን በተመሇከተ ምንም እንኳን ዩኔኑ በአጭርና በመካከሇኛ 

ጊዜ ውስጥ የሚፈሇጉ የምርት አይነቶችን በጥራት አምርቶና አሽጎ ወዯ አውሮፓ ገበያ ማስገባት 

የሚያስችሇውን ግልባሌ ሰርቲፍኬት አግንኝቶ በቀጥታ በዩኔኑ ስም የአትክሌትና ፍራፍሬ ምርቶችን ወዯ 

አውሮፓ መሊክ ይጀምራሌ ተብል አይታሰብም፡፡ ይሁን እንጅ  በአሁኑ ጊዜ ግልባሌ ሰርትፊኬት አግኝቶ 

የተሇያዩ የአትክሌት ምርቶችን ወዯ አውሮፓ በመሊክ ሊይ ከሚገኘው የቆጋ ቬጅ የግሌ ዴርጅት ጋር 

በመስማማትና ውሌ በመያዝ የተወሰኑ የአትክሌት ምርቶችን መሊክ እንዯሚቻሌ ከሁሇቱም ተቋማት 

ስምምነታቸውን ሇማረጋገጥ የቻሌን ሲሆን በላሊ በኩሌ ዯግሞ ምንም አይነት የግልባሌ ሰርትፊኬት 

ማረጋገጫ ሳያስፈሌግ በቀጥታ ወዯ ጎረቤት ሀገሮች ማሇትም ሱዲን፣ ጅቡቲና ሶማሉያ እንዱሁም 

የመካከሇኛው ምስራቅ አረብ ሀገሮች በመካከሇኛና በረጅም ጊዜ ውስጥ ላልች የውጭ ሀገር የገበያ መዲረሻ 

ቦታዎች ይሆናለ ተብል ይታመናሌ፡፡ ከዚህ ጎን ሇጎን ዩኒየኑ በአጭርና በመካከሇኛ ጊዜ ውስጥ ያገኘውን 

ሌምዴና ክህልት በመጠቀም የመፈጸም አቅሙን በማጠናከር በዘሊቂነት ግልባሌ ሰርትፊኬት አግኝቶ ወዯ 

አውሮፓ ገበያ መግባት የሚችሌበትን ሁኔታ ያመቻቻሌ ተብል ይገመታሌ፡፡     

 

7.2 የሚፈሇጉ የአትክሌትና ፍራፍሬ ምርቶች አይነትና መጠን 

7.2.1 ሇሀገር ውስጥ ገበያ 
 

እንዯሚታወቀው ሁለ በአሇፉት ሶስት ዓመታት  የቆጋ መስኖ ግዴብ የእርሻ መሬት ይሸፈን የነበረው 

በአብዛኛው በብእር ሰብልች እንዯነበረ የሚታወቅ ሲሆን አርሶ አዯሩን ወዯ ብዕር ሰብልች ፊቱን እንዱያዞር 

ካዯረጉት ምክንያቶች መካከሌ አንደና ዋነኛው አርሶ አዯሮች የአትክሌት ሰብልችን የሚያመርቱት 

የተጠቃሚውን ፍሊጎት መሠረት ባዯረገ መቸና የት የሚሇውን ባሊገናዘበ ሁኔታ ሁለም በተመሳሳይ ጊዜ 

በአንዴ ወቅት ያመርቱና ከምርቱ ብዛትና ቶል የመበሊሸት ባህሪው አንጻር የገበያ ችግር ስሇሚገጥማቸው 

መሆኑ ሇማንም ግሌጽ ነው፡፡ በመሆኑም በቀጣይ አርሶ አዯሩም ሆነ ዩኒየኑ ከእንዯዚህ አይነቱ ኋሊቀር 

የአመራረት ዘዳ ተሊቀው የተጠቃሚውን ፍሊጎት መሰረት ባዯረገ ሁኔታ የትና መቸ የሚሇውን ቀዴሞ 

በማወቅ በክሊስተር ተዯራጅተው በፈረቃ ማምረት የግዴ ይሊሌ፡፡ ከዚህ መሰረታዊ ሃሳብ በመነሳት ቡዴኑ 

በባህር ዲርና ጎንዯር ከተሞች በመንቀሳቀስና የተሇያዩ የአትክሌትና ፍራፍሬ ምርቶችን ተጠቃሚ የሆኑ 

ኗሪዎችንና ተቋማትን በማነጋገር የፍሊጎት ዲሰሳ ጥናት አዴርጓሌ፡፡ በዚህ መሠረት ቡዴኑ የ2008 ዓ.ምን 

የተጠቃሚ አካሊት የአትክሌት ፍሊጎት በአይነትና በመጠን ተሇይቶ በሰንጠረዥ ሊይ ያቀረበ ሲሆን ቡዴኑ 

የተጠቃሚዎችን ፍሊጎት መነሻ በማዴረግ በሀገር ውስጥ በአጭርና በመካከሇኛ ጊዜ መመረት ይገባቸዋሌ 
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ያሊቸውን የአትክሌት አይነቶች ማሇትም ቀይ ሽንኩርት፣ ዴንች፣ ቲማቲም፣ ጥቅሌ ጎመን፣ ቃሪያ፣ 

ካሮትና ቀይ ስር ሇይቶ አቅርቧሌ፡፡ በተጨማሪም እንዯ ፎሶሉያና ላልች በክሌለ ብዙም ተመርተው 

የማይታወቁ የአትክሌትና ፍራፍሬ ምርቶችንም በቀጣይ እንዱሁ በየጊዜው የሚፈጠረውን የገበያ ፍሊጎት 

የዲሰሳ ጥናት በማዴረግ በአካባቢው የመሌማት አቅማቸውና ተስማሚነታቸው በምርምር እየተዯገፈ 

በስፋት ወዯ ማምረት ተግባር ይገባለ ተብል ይገመታሌ፡፡     

  

7.2.2 ሇውጭ ሀገር ገበያ 
 

ቡዴኑ በተመሳሳይ በአጭርና በመካከሇኛ ጊዜ ውስጥ ከቆጋ ቬጅ ሃሊፊነቱ የተወሰነ የግሌ ዴርጅት ጋር 

በሁሇትዮሽ የጋራ ስምምነት መሰረት እንዯ ፎሶሉያ፣ የአተር ፖዴና የበቆል እሸት የመሳሰለ የአትክሌት 

አይነቶችን ወዯ አውሮፓ ገበያ መሊክ የሚቻሌበት ሁኔታ እንዲሇ መገንዘብ የተቻሇ ቢሆንም የቆጋ ቬጅ 

ባሇቤት የሆኑት በወቅቱ በህመም ምክንያት ሇህክምና ወዯ ውጭ ሀገር በመሄዲቸው በቂ መረጃ የሚሰጠን 

አካሌ ማግኘት ባሇመቻሊችን ሇውጭ ሀገር ሉሊክ የሚችሇውን ምርት ቢዝነስ ፕሊን ማዘጋጀት 

አሌቻሌንም፡፡ ሆኖም ግን ቀዯም ሲሌ ዴርጅቱ ከዩኔኑ ጋር በጋራ ሇመስራት ፍሊጎት ያሇው መሆኑን 

ያረጋገጥን ስሇሆነ በቀጣይ ከሀገር ውስጥ ገበያ ትግበራ ጎን ሇጎን ከዴርጅቱ ጋር በመነጋገር ራሱን የቻሇ 

ቢዝነስ ፕሊን በማዘጋጀት ወዯ ተግባር መግባት የሚቻሌ ይሆናሌ፡፡  

8 የምርት አመራረት፣ አቅርቦትና ስርጭት 
  

8.1. የምርት አመራረትን በተመሇከተ 
  

አ/አዯሩ አሁን ከሚገኝበት የአመራረት ባህሌና ሌምዴ መውጣት እስካሌቻሇ ዴረስ በመስኖ ግዴቡ በገበያ 

ሊይ ተፈሊጊ የሆኑ የተሇያዩ የአትክሌትና ፍራፍሬ ምርቶችን በሚፈሇገው አይነትና መጠን በማምረትና 

የተገነባውን መጋዝን በሚገባ ሁኔታ ተጠቅሞ ምርቱን በጥራት ሇይቶና አዯራጅቶ ሇተጠቀሚው በወቅቱ 

በማዴረስ ጤናማ የሆነ የገበያ ትስስር መፍጠር ይቻሊሌ ብል ማሰብ አዲጋች ነው፡፡ በመጀመሪያ ዯረጃ 

የአ/አዯሩ የአመራረት ባህሌ ከአዝርዕት ሌማት ወዯ አትክሌትና ፍራፍሬ ሌማት ከባህሊዊ ወዯ ዘመናዊና 

በዕቅዴ ሊይ የተመሰረተ የአመራረት ዘዳ ሇመቀየር የአመነና የተዘጋጀ ሉሆን ይገባሌ፡፡ በመቀጠሌም 

ምርቱ ከመመረቱ በፊት አስቀዴሞ ዩኒየኑ የምርቱ ተጠቃሚ ከሆኑ ትሊሌቅ ተቋማት፣ ከሆቴልችና 

ህብረተሰቡ በራሱ ፍሊጎት ከፈጠራቸው የአገሌግልት መስጫ ተቋማት/ሸማ/ኀ/ሥ/ማ ጋር አመቱን ሙለ 

ምርቱን እንዱያገኙ በሚያስችሌ ሁኔታ የእያንዲንደን የምርት መሸጫ ዋጋ በመወሰን የሁሇትዮሽ የጋራ 
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ውሌ መያዝና መፈራረም የሚያስፈሌግ ሲሆን በተመሳሳይ ምርቱን ከሚያመርቱ መሰረታዊ የህብረት ስራ 

ማህበራትና አርሶ አዯሮች ጋር የሚቀርበውን የምርት አይነት፣ መጠንና የመሸጫ ዋጋ በትክክሌ 

በመወሰን ህጋዊ ውሌ መያዝ የሚጠበቅበት ይሆናሌ፡፡ ይህ አይነቱ ቀዴሞ ውሌ በመያዝ የሚዯረግ 

አመራረት አንደ የዘመናዊ አመራረት ዘዳ መገሇጫ ከመሆኑ ባሻገር በምርት አቅራቢውና በምርት 

ተረካቢው መካከሌ ሉኖር የሚችሇውን ያሇመተማመን ስጋት በማስወገዴ፣ በገበያ ፍሇጋ ምክያት 

የሚጠፋውን ጊዜ ጉሌበትና ሃብት በመቀነስ፣ የገበያ መረጋጋትን በመፍጠር፣ የሁሇትዮሽ ዯንበኝነትን 

በማጎሌበትና አምራቹን በሙለ እምነት ያሇስጋት እንዱያመርት በማዴረግ ረገዴ የሚኖረው ጠቀሜታዊ 

ፋይዲ ከፍተኛ ነው፡፡  በዚህ መሠረት በአ/አዯሩ፣ በመሠረታዊ ህ/ሥ/ማህበራቱና በዩኔኑ መካከሌ የጋራ 

መግባባትና መተማመን ከተዯረሰ ዩኒየኑ ቅዴሚያ በሚወስዯው የሁሇትዮሽ የጋራ ውሌ መሰረት 

የሚፈሇገውን የምርት አይነትና መጠን በእርግጠኝነት ውሌ ሇገባው አካሌ በወቅቱ ሇማቅረብ ያስችሇዋሌ፡፡ 

በመሆኑም አ/አዯሩን በሚያመርተው የምርት አይነትና በሚያቀርበው ጊዜ በማዯራጀት በክሊስተር 

የማምረቱን ሂዯት በቀሊለ ተግባራዊ ማዴረግ የሚቻሌ ሲሆን የማዯራጀት ተግባር በዋናነት የቆጋ መስኖ 

ሌማት ፕሮጀክት ጽ/ቤት፣መሰረታዊ ህ/ሥ/ማህበራት፣ ዩኔኑና የወረዲው ግብርና ሌማት ጽ/ቤት 

ሉያስተባብሩትና ሉመሩት የሚገባ ይሆናሌ፡፡  

 

ከዚህ በተጨማሪ ላሊውና ትኩረት ሉሰጠው የሚገባው ጉዲይ የአርሶ አዯሩን የ ሊ ቀር የአመራረት ዘዳ 

የመቀየሩ ጉዲይ ነው፡፡ አርሶ አዯሩ በተሇይም የአትክሌትና ፍራፍሬ ሰብልችን በሚፈሇገው ጥራትና 

መጠን ሇማምረት ከፍተኛ የሆነ የእውቀትና የሌምዴ ማነስ ችግር ያሇበት በመሆኑ የተመጋቢውን ፍሊጎት 

መሰረት ባዯረገ ሁኔታ ከማሳና ችግኝ ዝግጅት አንስቶ እስከ ምርት አሰባሰብ ባለ ዘመናዊ አሰራሮች ዙሪያ 

ሰፊ የሆነ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስሌጠናዎችና የሌምዴ ሌውውጥ መዴረኮች ጉዲዩ በቀጥታ 

በሚመሇከታቸው አካሊት በኩሌ ሉፈጥርሊቸው ይገባሌ፡፡  

ላሊው ከፍራፍሬ ሌማት አንጻር ምንም እንኳን ከምርቱ አነስተኛነት ጋር ተያይዞ በዚህ ሰነዴ ሊይ 

በመጭዎቹ አምስት ዓመታት በስፋት አመቱን ሙለ ሇገበያ ማቅረብ የሚያስችሌ ምርት ሉኖር 

አይችሌም በሚሌ እሳቤ የፍራፍሬ ምርት ቢዝነስ ፕሊን ያሌተዘጋጀ ቢሆንም ከቅርብ ጊዜ ወዱህ 

የፍራፍሬ ምርቶች በህብረተሰቡ ዘንዴ ያሊቸው ተፈሊጊነት እየጨመረ የመጣበት መሌካም አጋጣሚ 

የተፈጠረ በመሆኑ ከአዱስ አበባና ከላልቹ አጎራባች ክሌልች በጅምሊ አቅራቢዎች እየተሸፈነ ያሇ 

ቢሆንም አቅርቦቱ ከሩቅ በመምጣቱ በተጠቃሚው ሊይ አለታዊ የዋጋ ንረት እያስከተሇ በመሆኑ 

ከአትክሌት ሌማቱ ጎን ሇጎን በረጅም ጊዜ በዘሊቂነት ሉፈጠር የሚችሇውን የገበያ ሁኔታ ከወዱሁ ታሳቢ 
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በማዴረግ ሁለም አርሶ አዯር በባሇሙያ እየታገዘ በማሳው ዙሪያና በመንገዴ ዲር የሚገኙ ቦታዎችን 

በክሊስተር የማሌማቱ ተግባር ከወዱሁ ተጠናክሮ ሉከናወን ይገባሌ፡፡  

8.2. የተመረቱ ምርቶች አቅርቦትና ስርጭትን በተመሇከተ   
  

የአትክሌት ምርት በሄክታር ብዙ የሚያስገኝ፣ በተፈጥሮው ቶል የሚበሊሽና ጥንቃቄ የሚያስፈሌግው 

በመሆኑ ከማሳ ሊይ ጀምሮ ከፍተኛ ጥንቃቄ ሉዯረግሇት የሚገባ ነው፡፡ በመሆኑም አምራች አርሶ አዯሮች 

ዯረጃውን የጠበቀና ጥራት ያሇውን ምርት በሚገባ በመሰብሰብና የተሻሻለ የምርት ማጓጓዣ ቁሳቁሶችን 

በመጠቀም በህብረት ሥራ ማህበራቸው አካባቢ በቅርብ በተገነቡ የምርት ማሰባሰቢያ መጋዝኖች በማሰባሰብ 

በቀጥታ ሇዩኒዬኑ ወዯተሠራው የማዯራጃና ቀዝቃዛ መጋዝን በመሠረታዊ ህብረት ስራ ማህበራቸው 

አማካኝነት በዩኒየኑ ተሽከርካሪ መኪኖችና የእንስሳት ጋሪዎች አማካኝነት ቀዯም ሲሌ በተያዘው ውሌ 

መሠረት የሚፈሇጉ ጥራት ያሊቸውን ምርቶች በአይነትና በመጠን በመሇየት በተቀመጠው የማስረከቢያ 

የጊዜ ሰላዲ መሰረት የሚያስረክቡ ይሆናሌ፡፡ 

 
ከዚያም ወዯ ማዯራጃና ቀዝቃዛ መጋዝኑ ሇገባው ምርት በህጋዊ የመረከቢያ ሰነዴ ርክክብ ከተዯረገ በ ሊ 

የሚፈሇገው ምርት የጥራት ዯረጃ ወጥቶሇት በተገባው ውሌ መሰረት ታጥቦና ታሽጎ የምርቱን የመቆያ 

ጊዜና ባህሪ ከግምት ውስጥ በማስገባት ምርቱ የሚፈሌገውን አነስተኛ የቅዝቃዜ መጠን መሰረት በማዴረግ 

ቀዝቃዛ መካዝኑን በመጠቀም ወይም ባሇመጠቀም በሁሇትና ሶስት ቀናት ጊዜ ውስጥ ሇተጠቃሚው 

ማዴረስ በአማራጭነት ተይዟሌ፡፡ የተወሰኑ የአትክሌትና ፍራፍሬ አይነቶች የሚያስፈሌጋቸው አነስተኛ 

የቅዝቃዜ መጠን በሰንጠረዥ 2 ሊይ መመሌከት ይቻሊሌ፡፡ ላሊው ግን ሇአጭር ጊዜ እስከ 7 ቀን ዴረስ 

የተሇያዩ የአትክሌት ምርቶችን ከ 85  95 %  በሆነ እርጥበት አዘሌ አየር (Relative humidity) ባሇ  ከ 0 2 
0
c በሆነ የሙቀት መጠን ጥቅሌ ጎመን፣ ካሮት፣ የአበባ ጎመና ቀይ ስር፣ ከ7 10 0

c በሆነ የሙቀት መጠን 

ፈሶሉያንና ቃሪያ እንዱሁም ከ 13 18 0
c ባሇ የሙቀት መጠን ዯግሞ ቀ ሽንኩርት፣ ዴንች፣ የስኳር 

ዴንችና ቲማቲም በጋራ በአንዴ ጊዜ መጠቀም የሚቻሌ ሲሆን የፍራፍሬ ምርቶችን በተመሇከተ ዯግሞ ከ 

85 95 % በሆነ እርጥበት አዘሌ አየር (Relative humidity) ከ 0 2 0
c በሆነ የሙቀት መጠን አቮካድ የበሰሇ 

እና የዯጋ ፍራፍሬዎችን፣ ከ7 10 0
c በሆነ የሙቀት መጠን አቮካድ ያሌበሰሇ፣ ዘይቱና፣ ብርቱካን፣ 

አናናስና መንዯሪን እንዱሁም ከ 13 18 0
c ባሇ የሙቀት መጠን ዯግሞ ሙዝ ያሌበሰሇ፣ ልሚ፣ ማንጎና 

ፓፓያን በአንዴ ጊዜ መጠቀም ይቻሊሌ፡፡  
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ይሁን እንጅ አሁን ባሇው ተጨባጭ ሁኔታ ሁለንም የምርት ፈሊጊ ተቋማት ስናነጋግራቸው በአሁኑ 

ሰዓት ከእሇታዊ መጠቀሚያ ትናንሽ ፍሪጎች በስተቀር ምንም አይነት ሇአትክሌት ምርቶች ማቆያ 

አገሌግልት የሚውለ ትሊሌቅ ቀዝቃዛ ፍሪጆችም ሆኑ ፍሪጅ የተገጠመሊቸው መጋዝኞች የላሎቸው 

መሆኑንና የሚፈሌጉት የምርት መጠን በየሁሇትና ሶስት ቀኑ እንዱዯርሳቸው የሚፈሌጉ መሆኑን 

ያረጋገጥን በመሆኑ ቀዝቃዛ መካዝኑን በመጠቀም የቅዝቃዜ ሰንሰሇቱን በመጠበቅ ሇረጅም ጊዜ በማቆየት 

ሇተጠቃሚው ከማሰራጨት ይሌቅ ፍሊጎቱ እስኪፈጠር ዴረስ እንዯ ምርቱ ብዛትና የመቆየት ችልታ 

እየታየ ቀዝቃዛ መካዝኑን መጠቀም እንዯ ግዳታ ሳይወሰዴ በተጠቃሚው ምርጫ መሰረት በሳምንት አንዳ 

ወይም ሁሇት ጊዜ እንዱሰራጭ በማዴረግ ሇማቀዝቀዣ መካዝኑ የሚውሇውን የኤላክትሪክ ሃይሌ ፍጆታ 

በመቀነስ መካዝኑን የበሇጠ አትራፊ እንዯሚያዯርገው በቡዴኑ ታምኖበታሌ፡፡     

 
የምርት ስርጭቱን በተመሇከተ ትክክሇኛው የማሰራጫ ጊዜና ወቅት እንዱሁም የምርት መጠን በዋናነት 

የሚወሰነው ቀዯም ሲሌ ከዯንበኞች ጋር በተገባው ውሌ መሰረት ቢሆንም እንዯ ምርቱ ብዛት እየታየ ውሌ 

ሳይዙ ምርቱን ሇመግዛት ሇሚመጡ ተጠቀሚዎችም በወቅቱ ባሇው የመሸጫ ዋጋ መሰረት በዩኒየኑ በኩሌ 

የሚስተናገደ ይሆናሌ፡፡ ስርጭቱ ወዯ ፊት ዩኒየኑ በሚገዛው በራሱ አይ ሱ ዙ የጭነት ተሽከርካሪ መኪና 

ወይም በኪራይ መኪና ቀዯም ሲሌ ምርቱን በቀጥታ ሇዯምበኞቹ ሇማቅረብ በገባው ውሌ መሰረት 

የሚያቀርብ ሲሆን ላልች በቀጥታ መጋዝኑ ዴረስ በመምጣት የሚገዙ ተጠቃሚዎች ግን በራሳቸው 

ተሽከርካሪ ወይም ከዩኒዬኑ ጋር የተሸከርካሪ ኪራይ ውሌ በመያዝ መጠቀም የሚችለ ይሆናሌ፡፡ 

ሰንጠረዥ 4 ፡ ሇአትክዕትና ፍራፍሬ ምርቶች የሚያስፈሌግ አነስተኛ የቅዝቃዜ መጠንና የቆይታ ጊዜ 

ተቁ የአትክሌት አይነት የሙቀት መጠን 
Temperature  0c 

እርጥበት አዘሌ አየር  
(Relative humidity) % 

የቆይታ ጊዜ 

1 ድንች 10-16 90-95 10-14 ቀን 

2 ቀ ሽንኩርት 0 65-70 1-8 ወር 

3 ቲማቲም 13-15 90-95 4-7 ቀን 

4 ጥቅሌ ጎመን 0 98-100 3-6 ሳምንት 

5 ካሮት 0 95-100 7 ሳምንት 

6 ቀይ ስር 0 98-100 10-14 ቀን 

7 ነጭ ሽንኩርት 0 65-70 6-7 ወር 

8 ቃሪያ 7-13 90-95 2-3 ሳምንት 

9 ፈሶሉያ 4-7 95 7-10 ቀን 

10 ሙዝ ያሌበሰሇ 13-14 90-95 14 ሳምንት 

11 ፓፓያ 7-13 85-90 8-12 ሳምንት 

12 አቮካዶ 7 85-90 2 ሳምንት 

13 ማንጎ 13 85-90 2-3 ሳምንት 
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9. ከ2009-2012 ዓ.ም የአራት ዓመት አመሊካች ቢዝነስ ፕሊን 
 

 9.1 የአት/ፍራፍሬ ምርት ፍሊጎት መረጃ ታሳቢዎች 
  

የምርት ፍሊጎቱ የተጠናው በባህርዲርና በጎንዯር ከተሞች በመንቀሳቀስ ትሊሌቅ ተቋማትን፣ሆቴልችንና 

የሽማቾች ህብረት ሥራ ማህበራት ዩኒዬኖችን የ2008ዓ.ም የፍጆታ ዕቅዲቸውን መነሻ በማዴረግ ከ2009-

2012ዓ.ም ዴረስ የሚያስፈሌገውን በመተንበይ ነው፡፡ ቡዴኑ ተንቀሳቅሶ በሁሇቱ ከተሞች የምርት ፍሊጎት 

መረጃ የሰበሰበባቸው ተቋማትና ዴርጅቶችም ከዚህ በታች በዝርዝር እንዯሚከተሇው ቀርበዋሌ፡፡ 

 ፈሇገህይወት ሪፈራሌ ሆስፒታሌ/ሇህሙማን፤  

 ፈሇገህይወት ሪፈራሌ ሆስፒታሌ/ሇተማሪወች፤ 

 ባ/ዲር ዩኒበርስቲ፤ 

 ባ/ዲር ስራ አመራር ኢንስቲትውት፤ 

 ባ/ዲር ማረሚያ ቤት  

 ባ/ዲር ፈ/አባይ ሸማቾች ህብ/ስራ ማህበራት ዩኒየን፣ 

 ባ/ዲርና ጎንዯር ከተማ ሆቴልችና ሬስቶራንቶችን፣ 

 ጎንዯር ሪፈራሌ ሆስፒታሌ/ሇህሙማን፣ 

 ጎንዯር ዩኒበርስቲ፣ 

 ጎንዯር መከሊከያ/ 24ኛ ክፍሇ ጦር፣ 

 ጎንዯር ራስዲሽን የሸ/ህ/ስራ ማህ/ዩኒየን ናቸው፣ 

ከነዚህ ናሙና ከተወሰዯሊቸው ተቋማት፣ሆቴልችና ዩኒዬኖች የ 2008 ዓ.ም የአትክሌትና ፍራፍሬ ምርት 

ፍጆታቸውን መነሻ በማዴረግና ከ 2010 ዓ.ም ጀምሮ ዯግሞ ተጨማሪ መዲረሻ ቦታወችን አዱስ አበባ 

ከተማ አስተዲዯር የ10 የሸማቾች ህ/ስ/ማ/ዮኒዬን እና የ 7 አት/ፍራፍሬ አክሲወን ማህበራት፣ ትግራይ 

ክሌሌ ሽሬን ከተማ 40 የአት/ፍራፍሬ ነጋዳዎችንና መቀላ ከተማ 138  አት/ፍራፍሬ ጅምሊ 

ነጋዱወችን፤ባ/ዲር ከተማ በሸማቾች ያሌተዯራጁ የህ/ሰብ ክፍልችን ብዛት 61,956 አባወራና እማወራ 

እንዱሁም በጎንዯር ከተማ በሸማቾች ያሌተዯራጁ የህ/ሰብ ክፍልችን ብዛት 47151 አባወራና እማወራ 

ምርት ፍሊጎት ሊይ በመነሳት የተወሰደ የምርት ፍሊጎት ማሳያ ቀመር በየምርት አይነቱ ሉኖር 

የሚችሇውን አማካኝ የቤተሰብ ፍጆታ  ከዚህ በታች በአትክሌት ዓይነትና መጠን ተሇይቶ ቀርቧሌ፡፡ 
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ሰንጠረዥ 5 በየምርት አይነቱ ሉኖር የሚችሇውን አማካኝ የቤተሰብ ፍጆታ 

ተ.ቁ የአትክሌቱ 
ዓይነት 

የአንዴ 
አባወራ የወር 
ፍጆታ በኪ/ግ 

በዩኒዬኑ 
አቅርቦት 
የሚሸፈን 
በኪ/ግ 

በአካባቢው አምራችና  
ጅምሊ ነጋዳዎች 
የሚሸፈን በኪ/ግ 

 
ምርመራ 

1 ቀ/ሽንኩርት 5-7 4 3 ዩኒዬኑ ሇሚያቀርበው ምርት 
የገበያ ውዴዴር ከገጠመው 
ከሁሇቱ ከተሞች ውጭ በዞኖችና 
በወረዲዎች የገበያ መዲረሻን 
በማስፋት መስራት እንዯሚችሌ 
ከወዱሁ ታሳቢ ተዯርጓሌ  

2 ዴንች 3-4 2 2 
3 ጥ/ጎመን 2-3 1 2 
4 ቃሪያ 2 1 1 
5 ካሮት 1 0.5 0.5 
6 ቀ/ስር 1.5 1 0.5 
7 ቲማቲም 2-3 1 2 
 ዴምር    

 

ከሊይ ከተዘረዘረው መረጃ በተጨማሪ ከዚህ በታች ከተራ ቁጥር 1-11 የተዘረዘሩት ተቋማትና ዴርጅቶች 

የምርት ፍሊጎት የ 2009 ዓ.ም መጠን ተብል የተወሰዯው በዲሰሳ ጥናታችን ወቅት በ 2008 ዓ.ም 

ሇፍጆታ እናውሇዋሇን ብሇው በዓመቱ ከያዙት ዕቅዴ በመነሳት ወይም የተገኘውን ናሙና መረጃ መሰረት 

ተዯርጎ የተዘጋጀ ሲሆን ሇግንዛቤ ይረዲ ዘንዴ ናሙና የተወሰዯባቸው ዴርጅቶችና ተቃማት 

እንዯሚከተሇው ቀርበዋሌ፤ 
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         ሰንጠረዥ 6 ናሙና የተወሰዯባቸው ዴርጅቶችና ተቃማት 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ተ/ቁ የተቃሙ /ዴርጅት /ከተማስም 

ሇ2009 ዓ/ም የሚፈሇጉ የአት/ፍራፍሬ ምርቶች አይነት በኩ/ሌ 

ቀ/ሽንኩርት ነ/ሽንኩርት ዴንች ቃሪያ ቲማቲም ጥ/ጎመን ካሮት ቀ/ስር ፎሶሉያ 

1 
ፈሇገህይወት ሪፈራሌ ሆስፒታሌ 
/ሇህሙማን 43 6 16 6 -- 34 5 

  
2 

ፈሇገህይወት ሪፈራሌ 
ሆስፒታሌ/ሇተማሪዎች 50 

        3 ባ/ዲር ዩኒበርስቲ 1476 
        5 ባ/ዲር ስራ አመራር ኢንስቲትውት 12 1 6 

  
4 3 

  6 ባ/ዲር ማረሚያ ቤት 75 
 

100 3 
 

100 30 
  

7 
ባ/ዲርፈሇገ-አባይ  ሸ ህብ/ስራ ዩኒየን 
/11 መ/ህ/ሥ/ማ/ት/ 388 

 
244 196 144 168 132 60 

 
8 

ባ/ዲር ከተማ በሸማቾች ያሌተዯራጁ 
ህ/ሰብ  61956 አባ/እማወራ 28589 3500 14294 3574 5360 3574 1787 1700 

 
9 

ባ/ዲር 136 ና ጎንዯር ከተማ  260 
ሆቴልችና ሬስቶራንቶች 26668 3168 26272 8416 20420 22004 7252 2636 792 

10 ጎንዯር ሪፈራሌ ሆስፒታሌ/ሇህሙማን 132 22 58 8 
 

96 24 20 
 11 ጎንዯር ዩኒበርስቲ 1404 

 
1522 48 575 2178 250 

  12 ጎንዯር መከሊከያ/መኮዴ 32 2 17 2 5 16 
   13 ጎንዯር ራስ ዲሽን የሸ/ህ/ስራ/ማ/ት/ዩኒየን 9000 

        
14 

ጎንዯር ከተማ በሸማቾች ያሌተዯራጁ 
ህ/ሰብ/ 47,151 አባወራ 22632 2800 11316 2829 4244 2829 1415 1400 

 
 

ጠቅሊሊዴምር 9,0501 9,499 53,845 15,082 30,748 31,003 10,898 5,816 792 
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   9.2 በየአመቱ የሚሇማ መሬትና የሚጠበቅ ምርት መጠን መሇየት 
 

ከሁሇቱ ከተሞች የተሰበሰበውን የምርት ፍሊጎት ናሙና መነሻ በማዴረግ ከ 2009-2012 ዓ.ም ዴረስ 

በተጠቃሚዎች ፍሊጎትና የአቅርቦት መጠን ግምት ተዯርጎና ከ 2ኛው የእዴገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅዴ 

ማብቂያ ጋር ተጣጥሞ የተዘጋጀ ሲሆን የ 2008 ዓ.ም ዯግሞ የማዯራጃና ቀዝቃዛ መጋዝኑ የቁሳቁስና 

የሰው ሀይሌ የሚሟሊበት ዓመት አዴርጎ ተወስዶሌ፡፡ ከ 2009-2012 ዓ.ም ዴረስ ይሇማሌ ተብል 

የተመተው መሬትና የሚጠበቅ ምርት መጠን መረጃ ከዚህ በታች በተቀመጠው ሰንጠረዥ 7 ቀርቧሌ፡፡ 

 

ሰንጠረዥ 7 ይሇማሌ ተብል የተያዘው መሬትና የሚጠበቅ ምርት መጠን 

ተ/ቁ የምርት ዓይነት 2009 2010 2011 2012 
የሚሇማ 
መሬት 
ስፋት ሄ/ር 

የሚጠበቅ 
ምርት 
በኩ/ሌ 

የሚሇማ 
መሬት 
ስፋት ሄ/ር 

የሚጠበቅ 
ምርት 
በኩ/ሌ 

የሚሇማ 
መሬት 
ስፋት ሄ/ር 

የሚጠበቅ 
ምርት 
በኩ/ሌ 

የሚሇማ 
መሬት 
ስፋት ሄ/ር 

የሚጠበቅ 
ምርት በኩ/ሌ 

1 ቀ/ሽንኩርት 603 90501 1291 194021 1381 207602 1491 224210 

2 ድንች 359 53845 1047 156105 1120 167032 1210 180395 

3 ቃሪያ 150 15082 150 15082 161 16137 174 17428 

4 ቲማቲም 154 30748 154 30748 165 32900 178 35532 

5 ጥ/ጎመን 258 31003 258 31003 276 33173 198 35826 

6 ካሮት 91 10898 91 10898 97 11661 105 12594 

7 ቀ/ስር 39 5816 39 5816 42 6223 45 6721 

8 ነ/ሽንኩርት 0 0 0 0 126 10164 136 10977 

9 ፎሶሉያ 0 0 0 0 11 847 12 915 

 ድምር 1654 237893 3030 443673 3379 485739 3549 524598 

 መሬት ሽፋን 24%  43%  48%  51%  

 

ማሳሰቢያ፡- ምርታማነት በሄ/ር በአማካኝ የታሰበው ቀ/ሽንኩርት 150 ኩሌ፣ ዴንች 150 ኩሌ፣ ቃሪያ 100 

ኩሌ፤ ቲማቲም 200 ኩሌ፤ ጥ/ጎመን 120 ኩሌ፤ ካሮት-120፤ ቀ/ስር 150 ኩሌ፤ ነ/ሽንኩር 80 ኩሌ፤ ፎሶሉያ 

80 ኩሌ በማዴረግ የተዘጋጀ ስላት ነው፡፡ 

9.3 በማዯራጃና ቀዝቃዛ መጋዝኑ በኩሌ አሌፎ ወዯ ገበያ የሚቀርበው የምርት መጠን ታሳቢዎች 
 

ምንም እንኳን አርሶ አዯሩ የሚፈሇገውን ምርት በመጠንና በጥራት ወዯ ገበያ ሉያቀርብ ይችሊሌ ተብል 

ቢገመትም ቀዯም ሲሌ ሇአትክሌትና ፍራፍሬ ምርቶች ጥራት መጓዯሌ እንዯምክንያት ይቆጠሩ የነበሩት 

ከአመራረት ጀምሮ እስከ ምርት አሰባሰብ፣ አያያዝና ክምችት የመሳሰለ ችግሮች በአጭር ጊዜ ውስጥ 

ይቀረፋለ ብል ማሰብ ይከብዲሌ፡፡ በመሆኑም ሇወዯፊት በአርሶ አዯሩና በባለሙያው የጋራ ጥረት ዯረጃ 

በዯረጃ አሁን ያለ ችግሮችን ሙለ በሙለ መቅረፍ እስኪቻሌ ዴረስ በየዓመቱ ይመረታሌ ተብል 
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ከተያዘው ጠቅሊሊ ምርት ውስጥ በየዓመቱ ሉገኝ የሚችሇውን ጥራቱን የጠበቀ ምርት መጠን ከወዱሁ 

ታሳቢ አዴረጎ መያዙ አስፈሊጊ ይሆናሌ፡፡  

በዚህ መሰረት ይመረታሌ ተብል ከሚጠበቀው ጠቅሊሊ ምርት ውስጥ በ2009 ዓ.ም፣ በ2010 ዓ.ም፣ 

በ2011 ዓ.ም እና በ2012 ዓ.ም 40፣ 50፣ 60 እና 75 የሚሆነው ምርት በቆጋ መስኖ ግብይት ዩኒዬን 

በኩሌ ግዢው ተፈጽሞ በማዯራጃና ማቀዝቀዣ መጋዝኑ አማካኝነት ታጥቦና ዯረጃ ወጥቶሇት ጥራቱን 

የጠበቀ ምርት ወዯ ተጠቃሚው ማዴረስ ይቻሊሌ በሚሌ ታሳቢ ተወስዯሌ፡፡ 

 

9.4 የአትክሌትና ፍራፍሬ ምርቶችን የመግዣና መሸጫ ዋጋ ታሳቢዎች 
 

የዋጋ መጠኑ የተሰሊው በአሁኑ ሰዓት በአካባቢው ገበያ ሊይ ያሇውን የአትክሌትና ፍራፍሬ ምርቶችንና 

የ2008 ዓ.ም አማካኝ ዋጋን መሰረት ተዯርጎ የተወሰዯ ነው ፡፡ ይሁን እንጂ በየዓመተምህረቱ የዋጋ 

ግሽበት ያጋጥማሌ በሚሌ እሳቢ የተወሰኑ የዋጋ ማስተካከያዎች በየዓመቱ ተዯርጎ ተሠርቷሌ፡፡ በዚህም 

መሠረት በእያንዲንደ ምርት ሊይ ሇአንዴ ኪልግራም በየዓመቱ የአንዴ ብር ጭማሪ በማዴረግ ታሳቢ 

የተዯረገ ሲሆን ላልች በየዓመቱ የተወሰደ ተጨማሪ የግዥና ሽያጭ ታሳቢዎችም እንዯሚተሇው 

ተካተው ቀርበዋሌ፡፡ 

 በ 2009 ዓ.ም በባህርዲርና ጎንዯር ከተሞች አካባቢ በተሇያዩ ተቋማት፤ ዴርጅቶችና ህብረተሰብ ክፍልች 

የምርት ፍሊጎትና የማምረት አቅም መሰረት ከተገኘ የምርት ግዥና ሽያጭ፤ 

 በ 2010 ዓ.ም ከ 2009 ዓ.ም የምርት ፍሊጎት፣ ግዥና ሽያጭ በተጨማሪ በአ/አበባ፤መቀላ እና ሽሬ አካባቢ 

ከሚገኙ ጅምሊ ነጋዱወች፣ አክሲወንና ማህበራት ፍሊጎት መሰረት ከተገኘ የምርት ግዥና ሽያጭ፤ 

 በ 2011 ዓ.ም 2010 ዓ.ም የምርት ግዝና ሽያጭ በመነሳት የማምረት አቅምንና የፍሊጎት መጠንን በ 7 

ፐርሰንት በማሳዯግ የተገኘ የምርት ግዥና ሽያጭ፤ 

 በ 2012 ዓ.ም 2011 ዓ.ም የምርት ግዥና ሽያጭ በመነሳት የማምረት አቅምንና የፍሊጎት መጠንን በ 8 

ፐርሰንት በማሳዯግ የሚገኝ የምርት ግዥና ሽያጭ ታሳቢ ተዯርጎ ተይዟሌ፡፡ 

በመሆኑም ከ 2009 እስከ 2012 ዓ.ም ዴረስ ያሇውን የምርት ግዥ፤ ሽያጪ ዋጋ እና ያሌተጣራ ትርፍ ትንተና 

የተገሇጸበት መረጃ ከዚህ በታች በሠንጠረዥ  8 ቀርቧሌ፡፡ 
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           በሠንጠረዥ 8 ግዥ፤ ሽያጪ ዋጋ እና ያሌተጣራ ትርፍ ትንተና 
ተ/
ቁ 

የምርት 
ዓይነቶች 

የ2009 ዓ.ም የምርት የግዥ ፤ ሽያጪዋጋ እና ያሌተጣራ ትርፍ ትንተና  
ወዯ መጋዝን የሚገባ 
ምርት መጠን በኩ/ሌ 

የግዥዋጋ የሽያጪዋጋ ያሌተጣራ ትርፍ 
ያንደ ጠቅሊሊ ያንደ ጠቅሊሊ 

1 ቀ/ሽንኩርት 36,200.4 600 21720240 800 28960320 7240080 
2 ዴንች 21538 500 10769000 700 15076600 4307600 
3 ቲማቲም 12299 500 6149600 700 8609440 2459840 
4 ጥቅሌጎመን 12401.2 300 3720360 500 6200600 2480240 
5 ቃሪያ 6032.8 1200 7239360 1500 9049200 1809840 
6 ካሮት 4359.2 800 3487360 1000 4359200 871840 
7 ቀ/ስር 2326.4 600 1395840 800 1861120 465280 
 ጠ/ዴምር 95157.2 

 
54481760 

 
74116480 19634720 

  

 
ተ/
ቁ 

 
 
የምርት 
ዓይነቶች 

የ2011 ዓ.ም የምርት የግዥ ፤ ሽያጪ ዋጋ እና ያሌተጣራ ትርፍ ትንተና 

ወዯ መጋዝን የሚገባ 
ምርት መጠን በኩ/ሌ  

የግዥዋጋ የሽያጪዋጋ ያሌተጣራ 
ትርፍ የአንደ ጠቅሊሊ የአንደ ጠቅሊሊ 

1 ቀ/ሽንኩርት 124561.2 800 99648960 1000 124561200 24912240 
2 ዴንች 100219.2 700 70153440 900 90197280 20043840 
3 ቲማቲም 19740 700 13818000 900 17766000 3948000 
4 ጥቅሌጎመን 19903.8 500 9951900 700 13932660 3980760 
5 ቃሪያ 9682.2 1400 13555080 1700 16459740 2904660 
6 ካሮት 6996.6 1000 6996600 1200 8395920 1399320 
7 ነ/ሽንኩርት 6098.4 2700 16465680 3200 19514880 3049200 
8 ቀ/ስር 3733.8 800 2987040 1000 3733800 746760 
9 ፎሶሉያ 508.2 1700 863940 2200 1118040 254100 
 ጠ/ዴምር 291443.4  234440640  295679520 61238880 

  

 

 

 

ተ/
ቁ 

 
የምርት 
ዓይነቶች 

የ2010 ዓ.ም የምርት የግዥ ፤ ሽያጪ ዋጋ እና ያሌተጣራ ትርፍ ትንተና 
ወዯ መጋዝን 
የሚገባ ምርት 
መጠን በኩ/ሌ  

የግዥዋጋ የሽያጪዋጋ ያሌተጣራ ትርፍ 
የአንደ ጠቅሊሊ የአንደ ጠቅሊሊ 

1 ቀ/ሽንኩርት 97010.5 700 67907350 900 87309450 19402100 
2 ዴንች 78052.5 600 46831500 800 62442000 15610500 
3 ቲማቲም 15374 600 9224400 800 12299200 3074800 
4 ጥቅሌጎመን 15501.5 400 6200600 600 9300900 3100300 
5 ቃሪያ 7541 1300 9803300 1600 12065600 2262300 
6 ካሮት 5449 900 4904100 1100 5993900 1089800 
7 ቀ/ስር 2908 700 2035600 900 2617200 581600 
 ጠ/ዴምር 221836.5 

 
146906850 

 
192028250 45121400 
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ተ/
ቁ 

 
 
የምርት 
ዓይነቶች 

የ2012 ዓ.ም የምርት የግዥ ፤ ሽያጪ ዋጋ እና ያሌተጣራ ትርፍ ትንተና 

ወዯ መጋዝን 
የሚገባ ምርት 
መጠን በ    
ኩ/ሌ ግምት 

የግዥዋጋ የሽያጪዋጋ ያሌተጣራ ትርፍ 
የአንደ ጠቅሊሊ የአንደ ጠቅሊሊ 

1 ቀ/ሽንኩርት 168157.5 900 151341750 1100 184973250 33631500 
2 ዴንች 135296.3 800 108237000 1000 135296250 27059250 
3 ቲማቲም 26649 800 21319200 1000 26649000 5329800 
4 ጥቅሌጎመን 26869.5 600 16121700 800 21495600 5373900 
5 ቃሪያ 13071 1500 19606500 1800 23527800 3921300 
6 ካሮት 9445.5 1100 10390050 1300 12279150 1889100 
7 ነ/ሽንኩርት 8232.75 2800 23051700 3300 27168075 4116375 
8 ቀ/ስር 5040.75 900 4536675 1100 5544825 1008150 
9 ፎሶሉያ 686.25 1800 1235250 2300 1578375 343125 
 ጠ/ዴምር 393448.5  355839825  438512325 82672500 

. 
9.5 የሠራተኞችን የወር ዯመወዝና የቀን የጉሌበት ዋጋና ላልች የወጪ ታሳቢዎች 

የቋሚና የቀን ሰራተኞች የወርና የቀን ክፍያንና ላልች ወጭዎችን በተመሇከተ የዩኒየኑን አቅም እና 

የወቅቱን የአካባቢውን ክፍያ ዋጋና የሥራ ዘርፉ የሚጠይቀውን የሙያ ክፍያ መሰረት ተዯርጎ የተሰሊ 

ሲሆን የወጪ ትንታኔው የተወሰዯው የማዯራጃና ማቀዝቀዣ መጋዝኑ በሚሰጣቸው የአገሌግልት 

አይነቶች መሰረት ተዯርጎ ሇ 4 ዓመት እንዱያገሇግሌ ተዯርጎ የተዘጋጀ ሰነዴ ነው፡፡  

የአትክሌትና ፍራፍሬ ማዯራጃና ማቀዝቀዣ መጋዝኑ መጀመሪያ ከተቋቋመበት አሊማ አንጻር ከላልች 

ተመሳሳይ ተቋማት ከተወሰደ ሌምድች በመነሳት በዋናነት የሚያከናውናቸው ዋና ዋና ተግባራት 

የተመረቱ ምርቶችን ከአ/አዯሩ በአይነት መዝኖ መረከብና ወዯ ጊዜያዊ ማቆያ ቦታ መውሰዴ፣ 

መቀንጠብ፤ ማጽዲትና ዯረጃ ማውጣት፣ እንዲስፈሊጊነቱ መታጠብ የሚገባቸውን ምርቶች ማጠብና 

ማዴረቅ፣ ማሸግ፣ ስሇታሸገው ምርት ምንነት የሚገሌጽ መረጃ በማዘጋጀትና በመሇጠፍ ሇተጠቃሚው 

ማዴረስ ሲሆን እንዯ አስፈሊጊነቱ ወዯ ውጭ ሀገርና ሇሀገር ውስጥ ታሽገው የተዘጋጁ ምርቶችን ወዯ 

ቀዝቃዛ መጋዝኑ በማስገባት እንዯ ምርቶቹ የቅዝቃዜና የቆይታ ጊዜ መሰረት በማቆየት ቀዝቃዛ ፍሪጅ 

በተገጠመ መኪና በመጫን ወዯ ሚፈሇጉ ቦታዎች መሊክ የሚለ የስራ አይነቶች ታሳቢ ተዯርጓሌ፡፡ 

 

ላሊው የአትክሌትና ፍራፍሬ ማዯራጃና ማቀዝቀዣ መጋዝኑ የወጪ አይነቶች ተብል የታሰበው ሇቋሚና 

የቀን ሰራተኞች ክፍያን፣ ሇአሰተዲዯራዊና ሇምርት መግዣ የሚውሇውን በጀት ታሳቢ ያዯረገ ሲሆን 

አስፈሊጊ ሇሆኑ ሇላልች ቋሚ ንብረቶች የአገሌግልት ተቀናሽና የአሊቂ ቁሳቁሶች ወጭ የሚያስፈሌገው 

የካፒታሌ በጀት ከወጪና ገቢ ትርፍ ስላት ማሳያ ሊይ ታሳቢ ተዯርገዋሌ፡፡ የስራ ማስኬጃያ/ 
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ሇአስተዲዯራዊ ወጪዎች ተብሇው ከተካተቱት መካከሌ የሰራተኛ ክፍያ፣ የኤላክትሪክ ሃይሌ ፍጆታ፣ 

የውሃፍጆታ፣ የምርት ማጓጓዣና ላልች አስተዲዯራዊ ወጪዎች ሰንጠረዥ  ሊይ በዋናነት ተካተዋሌ፡፡ 

 
   ሠንጠረዥ 9፡ መጋዝኑን ወዯ ስራ ሇማስገባት ሇሰራተኛ ክፍያ ፤አስተዲዯራዊ እና ሇስራ ማስኬጃ የሚያስፈሌጉ ወጪዎች 

ተ/
ቁ 

የወጪ አይነቶች መሇኪያ ብዛት ቆይታ 
በወራ
ት 

ያንደዋጋ 
በወር 
ወጭ ብር 

የ1 አመት 
ጠቅሊሊ ወጭ 

ምር
መራ 

ሀ የሰራተኞች ዯመወዝ       
1 የማዯራጃናማቀዝቀዣ መጋዝንስራአስኪያጅ ቁጥር 1 12 3‚500 42‚000  
2 የምርትጥራትናዯረጃተቆጣጣሪሃሊፊ ቁጥር 1 12 3‚000 36‚000  
3 ማዯራጃና ማቀዝቀዣ መጋዝንሂሳብሰራተኛ ቁጥር 1 12 2‚000 24‚000  
4 ማዯራጃና ማቀዝቀዣ መጋዝን ንብረት ክፍሌ 

ሰራተኛ 
ቁጥር 1 12 1‚500 18‚000  

5 የምርት ጥራት ተቆጣጣሪ ሰራተኞች 
ሱፐርቫይዘር 

ቁጥር 3 9 1‚500 40‚500  

6 የፍሪጅ ቤት የቴክኒክ ባሇሙያ ቁጥር 1 9 1‚500 13‚500  
7 የጥበቃና አትክሌተኛሰራተኞች ቁጥር 3 12 600 21‚600  
8 የጽዲትና ተሊሊኪሰራተኞች ቁጥር 3 12 600 21‚600  
 ን/ዴምር ቁጥር 14  14‚200 217‚200  
ሇ የስራ ማስኬጃ  ወጪዎች       
1 ሇጥገና   2 ጊዜ 15‚000 30‚000 ‚ 
2 ሇጽህፈት መሳሪያ ቁሳቁስ   2 ጊዜ 3‚000 6‚000  
3 ሇጽዲት አገሌግልት ቁሳቁስ   2 ጊዜ 1‚500 3‚000  
4 ሇኤላክትሪክ ሃይሌ ፍጆታ   12 2‚000 24‚000  
5 ሇውሃ ፍጆታ ክፍያ   12 900 10‚800  
6 የሰራተኞች ስራ /ዯንብ/ ሌብስ ቁጥር 77 2ጊዜ 600 92‚400  
 ን/ዴምር    23‚000 166‚200  

 
ተ/
ቁ 

የወጪ አይነቶች መሇኪያ ብዛት ቆይታ 
በወራ
ት 

ያንደ ዋጋ 
በወር 

ወጭ ብር 

የ1 አመት 
ጠቅሊሊ ወጭ/ 

ክፍያ 

ምር
መራ 

ሏ ቀጥተኛ ወጭዎች       
1 የምርት ጥራትና ዯረጃ ሇሚሇዩ ሰራተኞች ቁጥር 60 

ሰው 
9 ወር 90‚000 810‚000  

2 የመጋዝን የውስጥ ሇውስጥ ጫኝና አጓጓዥ 
ሰራተኛ 

ቁጥር 3ሰው 9 ወር 4‚500 40‚500  

 ን/ዴምር  63  94‚500 850‚500  

 ጠቅሊሊ ወጭ ዴምር    131‚700 1‚233‚900  

 

 

 

 

 



 
 

   32 
 

 9.6 የትርፍና ኪሳራ ሂሳብ መግሇጫ  

የአትክሌትና ፍራፍሬ ማዯራጃና ማቀዝቀዣ መጋዝኑ ወዯ ስራ ከመግባቱና ከገባ በኃሊ በሚከናወኑ ተግባራት የገቢ፣ 
የወጪና የተጣራ ትርፍና ኪሳራ የሂሳብ ትንተና እንዯሚከተሇው ሰንጠረዥ  ሊይ ቀርቧሌ፡- 

 
   ሠንጠረዥ ፡ 10 የትርፍና ኪሳራ ሂሳብ መግሇጫ 

ከሊይ በሰንጠረዡ ከተገሇጸው የአት/ፍራፍሬ ማዯራጃና ማቀዝቀዣ መጋዝን የወጪና ገቢ ግምት፤  

ትርፍና ኪሳራ የአዋጭነት ስላት ሌዩነት የሚያመሊክተው በትርፍ ሲሆን ይህም፡- 

 በ2009 ዓ.ም ብር 13,348,444 /አስራ ሶስት ሚሉዮን ሶስት መቶ አርባ ስምንት ሺ አራት መቶ አርባ አራት//  

 በ2010 ዓ.ም ብር 35,160,265 /ሰሊሳ አምስት ሚሉየን አንዴ መቶ ስሌሳ ሺ ሁሇት መቶ ሰሊሳ አምስት/ 

 በ2011 ዓ.ም ብር 49,317,132 /አርባ ዘጠኝ ሚሉየን ሶስት መቶ አስራ ሰባት ሽ አንዴ መቶ ሰሊሳ ሁሇት/   

 በ2012 ዓ.ም ዯግሞ ብር 65,038,490 /ስሌሳ አምስት ሚሉየን ሰሊሳ ስምንት ሽ አራት መቶ ዘጠና/   

መሆኑን ያሳያሌ፡፡ 

ተ
ቁ 
 
 

 
የተሰራ ትንተና 

2ኛ ዓመት 
2009 ዓ.ም 

3ኛ ዓመት 
2010 ዓ.ም 

4ኛ ዓመት 
2011 ዓ.ም 

5ኛ ዓመት 
2012 ዓ.ም 

ገቢ     

1 ከአትክሌትና ፍራፍሬ ሽያጭ ገቢብር 74,116,480 192,028,250 295,679,520 438,512,325 

2 ላልች ገቢወች ብር     
 ጠቅሊሊ ገቢ 74,116,480 192,028,250 295,679,520 438,512,325 
3 ሇአትክሌትና ፍራፍሬ ግዥ ወጪ 54,481,760 146,906,850 234,440,640 355,839,825 
4 ያሌተጣራ ትርፍ /ገቢ/ ብር 19,634,720 45,121,400 61,238,880 82,672,500 
ሀ ቀጥተኛ ወጪዎች     
1 ሇጥገና 22500 30000 36000 40000 
2 ሇጽህፈት መሳሪያ  6000 6000 6000 6000 
3 ሇጽዲት አገሌግልት ቁሳቁስ 3000 3000 3500 4000 
4 ሇኤላክትሪክ ሃይሌ ፍጆታ 18000 24000 28000 32000 
5 የውሃ ፍጆታ ክፍያ 8100 10800 12000 15000 
6 የሰራተኞች ዯንብ ሌብስ 92400 92400 92400 92400 
7 የምርት ጥራትና ዯረጃ ሇሚሇዩ የጉሌበት /ቀን/ ሰራተኞች 810000 810000 810000 810000 
 የመጋዝን የውስጥ ሇውስጥ ጫኝና አጓጓዥ ሰራተኞች 30375 40500 40500 40500 
9 የማጓጓዣ ወጪ /ከመሰረታዊ ህ/ስራ ማህበራት ወዯ ማዯራጃ 

ቀዝቃዛ መጋዝን እና ወዯ መሸጫ ቦታ/ 2 854 716 
 

6 655 093 8 743 302 
 

14 572 170 
10 የአገሌግልት ተቀናሽ /depresation cost/ 2 223 985 2 072 142 1 932 846 1 804 749 
 የቀጥታ ወጪዎች ዴምር 6069076 9743935 11704548 17416819 
ሇ ቀጥተኛ ያሌሆኑ ወጪወች     
1 የሰራተኞች ዯመወዝ 217200 217200 217200 217200 
 ቀጥተኛ ያሌሆኑ ወጪወች ዴምር 217200 217200 217200 217200 
 ጠቅሊሊ የወጪ ዴምር 6 286 276 9 961 135 11 921 748 17 634 010 
 የተጣራ ትርፍ  13 348 444 35 160 265 49 317 132 65 038 490 



 
 

   33 
 

10 የሚያስፈሌግ የሰው ሃይሌ ብዛት፣መዋቅራዊ አዯረጃጀትና አሰራር 
 

የቆጋ መስኖ ግብይት ዩኒዬን የአት/ፍራፍሬ የማዯራጃና ማቀዝቀዣ መጋዝን ስራ ሇማስጀመርና 

ቀሌጣፋና ውጤታማ አገሌግልት ሇመስጠት የሚያስፈሌግ ሰው ሃይሌ ብዛት፤አሰራርና አዯረጃጀት 

መዋቅር እንዯሚከተሇው ተቀምጧሌ፡፡ 

 የማዯራጃና ማቀዝቀዣ መጋዝን ስራ አስኪያጅ ብዛት 1 /አንዴ/ 

 የምርት ጥራትና ዯረጃ ተቆጣጣሪ ሃሊፊ ብዛት 1 /አንዴ/ 

 የማዯራጃ ቀዝቃዛ መጋዝን ሂሳብ ሰራተኛ ብዛት 1 /አንዴ/ 

 የማዯራጃ ቀዝቃዛ መጋዝን ምርት ምዝገባና ንብረት ክፍሌ ሰራተኛ ብዛት 1 /አንዴ/ 

 የምርት ጥራት ተቆጣጣሪ  ሱፐርቫይዘር ሰራተኞች ብዛት 3 /ሶስት/ 

 የፍሪጅ ቤት የቴክኒክ ባሇሙያ ብዛት 1 /አንዴ/ 

 የጥበቃ አትክሌተኛ ሰራተኞች ብዛት 3 /ሶስት/ 

 የጽዲትና ተሊሊኪ ሰራተኞች ብዛት 3 /ሶስት/ 

 የምርት ጥራትና ዯረጃ የሚሇዩና የሚያሽጉ የጉሌበት /የቀን ሰራተኞች ብዛት በአማካኝ 60 /ስሌሳ/ 

ሆኖ ይህ የሰው  ብዛት በሚመረተው የምርት መጠን መሰረት ሉጨምርና ሉቀንስ ይችሊሌ፡፡ 

 የመጋዝን ውስጥ ሇውስጥ ጫኝና አጓጓዥ ሰራተኛ በአማካኝ 3 /ሶስት/ ሆኖ የሰው ብዛት ወዯ 

መጋዝን በቀረበው የምርት መጠን መሰረት ሉጨምርና ሉቀንስ ይችሊሌ፡፡ 
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10.1 ተቋማዊ የሠው ሀይሌ አዯረጃጀት 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

የማዯራጃና 
ማቀዝቀዣ 
መጋዝን ስራ 
አስኪያጅ /1/ 

የቆጋ መስኖ ግብይት ዩኒዬን 
የቦርዴአመራሮች 

የዩኒዬኑዋናስራአስኪያጅ 

የፍሪጅቤትየ
ቴክኒክባሇ
ሙያ 

የምርት 
ምዝገባናንብ
ረትክፍሌ 
ሠራተኛ 

ሂሳብክፍ
ሌ 

/ሠራተኛ 

 

የምርትጥራትና
ዯረጃተቆጣጣሪሃ
ሊፊ 

ጽዲትና 
ተሊሊኪ 
ሠራተኞች 

ጥበቃና 
አትክሌተኛ 
ሠራተኞች 

የመጋዝን የውስጥ 
ሇውስጥ ጫኝና አጓጓዥ 

ሠራተኞች 

የምርት ጥራትና ዯረጃ 
የሚሇዩ ሠራተኞችን 
ተቆጣጣሪ ሱፐርቫይዘር  

የምርት ጥራትና ዯረጃ 
የሚሇዩ የጉሌበት /ቀን/ 

ስራተኞች 
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10.2 የተቀጣሪው የት/ርት ዝግጀት፣የስራ ሌምዴና የሚያከናውናቸው ተግባራት 
 

የተዘጋጀው የሰው ሃይሌ አዯረጃጀትና አሰራር ጥቅሌ ኃሊፊነት በዩኒየኑ የአት/ፍራፍሬ ምርት ማዯራጃ 

ማቀዝቀዣ መጋዝኑና በንግዴ ሥራና አገሌግልት በመስጠት የተሰማሩትን እና አምራቹን የህብረተሰብ 

ክፍሌ ፍሊጎቱን መሰረት ያዯረገና በየዯረጃው የፈፃሚ አካሊትና የግብይት ተዋንያንን የመፈጸም አቅም 

በማጎሌበት እና በቅንጅት ችግሮችን ሇመቅረፍና ዉጤታማ አገሌግልት ሇመስጠት የሚያስችለ ተግባራት 

ማከናወን ሆኖ ዝርዝር ተግባራቱም በመጨረሻ ገጾች በአባሪነት ተቀምጧሌ፡፡ 

11 ሇቀጣይ ትኩረት የሚሹ ዋና ዋና ተግባራት 
 

ከስጋቶች እና ዝርዝር ተግባራት እንዱሁም ከአመሊካች ቢዝነስ ፕሊኑ በመነሳት የማዯራጃ ቀዝቃዛ 

መጋዝኑን በአግባቡ አመቱን ሙለ ሇማሰራት እና ትርፋማ ሇማዴረግ ከዚህ በታች የተዘረዘሩት ቁሌፍ 

ጉዲዮችና ዝርዝር ተግባራት በአግባቡ መተግበር ይኖርባቸዋሌ፡፡ 

 

11.1  ዋና ዋና ተግባራት 
 

 የአት/ፍራፍሬ ማዯራጃ ቀዝቃዛ መጋዘኑን ስራ ሇማስጀመር በቡዴኑ የተዘጋጀውን ሰነዴ 

በየዯረጃው ሇሚገኙ አጋር አካሊት ማስተዋወቅ  

 በተዘጋጀው አመሊካች ቢዝነስ ፕሊን መሰረት የሚያስፈሌገውን  በጀት በበቂ ሁኔታ መመዯብ 

 ሇስራው የሚያስፈሌጉ ቁሳቁሶችን በበቂ ሁኔታ ማቅረብ 

 ሉያሠራ የሚችሌ የሰው ሀይሌ መመዯብ 

 የተጠናከረ የአገር ውስጥና የውጭ አገር የገበያ ማፈሊሇግ ስራ መስራትና የገበያ ትስስር መፍጠር 

 የአ/አዯሩን የአመራረት ባህሌ መቀየር የሚያስችሌ የተጠናከረ የምርት አመራረትና አሰባሰብ 

ስርዓት መዘርጋት 

 በየዯረጃው ሇሚገኙ ፈጻሚ አካሊት የተሇያዩ የሌምዴ ሌውውጦችንና ስሌጠናዎችን እንዱያገኙ ማዴረግ  

 የምርት ማስተዋወቂያ እና በቀጥታ ሇተጠቃሚው ማዴረስ የሚያስችሌ የማከፋፈያ ቦታ ማግኘት 

 በአካባቢው እየተንቀሳቀሱ ያለ መንግስታዊ ያሌሆኑ ፕሮግራሞችና ፕሮጅክቶች ዴጋፍ ማሳዯግ 

 የተጠናከረ የባሇዴርሻ አካሊት ፎረም መመስረትና ቅንጂታዊ አሰራር መፍጠር 

 የዩኔኑን የበጀት አቅም ሉያሳዴጉ የሚችለ ስሌቶችን መንዯፍና ተግባራዊ ማዴረግ 

 የተጠናከረ የፕሮሞሽን ስራ መስራት 
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 የተሇያዩ የገንዘብ እና ንብረት ገቢና ወጭ እነዱሁም ላልች አስፈሊጊ ሰነድችን ማሳተም 

11.2. የዋና ዋና ተግባራት ትንታኔ 
 

 ሇአጋር አካሇት የተዘጋጀውን ሰነዴ የማስተዋወቂያ መዴረኮችን መፍጠር  

የአትክሌትና ፍራፍሬ ምርቶች ማዯራጃ ቀዝቃዛ መጋዝኑ ስራ ከመጀመሩ በፊት በመጋዝኑ ምን ምን 

ተግባራት እንዯሚከናወኑ፣ ስሇሚያስፈሌጉ ቁሳቁሶች፣ ስሇሚያስፈሌግ የበጀት መጠንና ምንጭ፣ የአጋር 

አካሊት ዴጋፍና ተሳትፎ እንዱሁም በላልች መሰሌ ጉዲዮች ሊይ ግሌጽነትን ሇመፍጠር በቡዴኑ 

ተዘጋጅቶ የፀዯቀውን ማኑዋሌ ከአ/አዯሩ ጀምሮ በየዯረጃው ሇሚገኙ አካሊት የትውውቅ መዴረኮች 

ሉዘጋጁ ይገባሌ፡፡ 

 

 በተዘጋጀው ቢዝነስ ፕሊን መሠረት የሚያስፈሌገውን  በጀት በበቂ ሁኔታ መመዯብ  

የአትክሌትና ፍራፍሬ ምርቶች ማዯራጃ ቀዝቃዛ መጋዝኑን ስራ ሇማስጀመር በተሇይም በመጀመሪያው 

ዓመት ሇቅጥር ሰራተኞች ዯመወዝ፣ ሇተሇያዩ ግብዓቶች፣ ቁሳቁስ እና ምርት መግዣአገሌግልት 

ሉውሌ የሚችሌና ወዯፊት ተቋሙ ትርፋማ ሆኖ በዘሊቂነት የሚፈሇገውን አገሌግልት መስጠት ይችሌ 

ዘንዴ የቆጋ መስኖ ተጠቃሚዎች ግብይት ኀብረት ሥራ ማህበራት ዩኒዬን በቂ የፋይናንስ በጀት 

እንዯሚያስፈሌገው ይታመናሌ፡፡ በዚህ መሰረት ከሊይ በሰው ሃይሌ መዋቅሩ ሊይ ሇተቀመጡ ቋሚ 

ባሇሙያዎችና ጊዚያዊ ሠራተኞች የአራት ዓመት ዯመወዝ ብር 868,800.00 /ስምንት መቶ ስሌሳ 

ስምንት ሽ ስምንት መቶ/፣ ሇሥራው አስፈሊጊ ሇሆኑ ቁሳቁሶች መግዣ ብር 7,181,735.00 /ሰባት 

ሚሉዬን አንዴ መቶ ሰማኒያ አንዴ ሺ ሰባት መቶ ሠሊሳ አምስት/ ሇሥራ ማንቀሳቀሻ ተዘወዋሪ 

ብዴር ብር 10,000,000 /አስር ሚሉዮን/ እና ሇአቅም ግንባታ ስራ ብር 2,061,000.00 /ሁሇት 

ሚሉየን ስሌሳ አንዴ ሽ ብር/ በዴምሩ ሇአራት ዓመት እስከ ብር 20,111,535.00 /ሃያ  ሚሉዬን 

አንዴ መቶ አስራ አንዴ ሺ አምስት መቶ ሠሊሳ አምስት/ ያስፈሌጋሌ ተብል ይገመታሌ፡፡ 

በመሆኑም ዩኒየኑ አሁን ባሇው ተጨባጭ ሁኔታ ያሇው የበጀት መጠን ብር 2,159,454.59 /ሁሇት 

ሚሉዬን አንዴ መቶ ሀምሳ ዘጠኝ ሺ አራት መቶ ሀምሳ አራት 59/100/ ብቻ ስሇሆነ 

በመጀመሪያው ዓመት ብቻ ማዯራጃና ቀዝቃዛ መጋዝኑን ስራ ሇማስጀመር እስከ 5 000 000.00 

/አምስት ሚሉዮን/ ተጨማሪ ብር ያስፈሌገዋሌ፡፡ ስሇዚህ መንግስትና መንግስታዊ ያሌሆኑ ዴርጅቶች፣ 

ፕሮግራሞችና ፕሮጀክቶች ሇዩኔኑ በእርዲታም ይሁን በብዴር የበጀት ዴጋፍ ሉያዯርጉሇት ይገባሌ፡፡ 

ሇቁሳቁስ መግዣ የሚያስፈሌገው በጀት ዝርዝር መግሇጫ በመጨረሻዎቹ ገጾች ሊይ አባሪ ተዯርገዋሌ፡፡  
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 ሇስራው የሚያስፈሌጉ ቁሳቁሶችን በበቂ ሁኔታ ማቅረብ 

የተሇያዩ የአትክሌትና ፍራፍሬ ምርቶችን ከአ/አዯሩ ሇመሰብሰብ፣ ሇማጓጓዝ፣ ዯረጃ ሇመስጠት፣ 

ሇማጽዲት፣ ሇመሇካት፣ ሇማሸግና ሇመጫን የሚያስፈሌጉ ቁሳቁሶች በአይነትና በመጠን ተገዝተው 

ሉቀርቡ ይገባሌ፡፡ማዯራጃ ቀዝቃዛ መጋዝኑ ካሇ እነዚህ ቁሳቁሶች ብቻውን ምንም አይነት አገሌግልት 

ሉሰጥ አይችሌም፡፡ የሚያስፈሌጉ ቁሳቁሶች አይነትና ብዛት በአኔክስ * ተያይዞ ቀርቧሌ፡፡ 

 

 ሉያሠራ የሚችሌ የሰው ሀይሌ መመዯብ 

የአትክሌትና ፍራፍሬ ምርቶች ማዯራጃና ማቀዝቃዛ መጋዝኑን ወዯ ስራ ሇማስገባትና ውጤታማ 

ሇማዴረግ ከሊይ በተቀመጠው የሰው ሃይሌ አዯረጃጀት መሰረት ብቃትና የተሻሇ የትምህርት ዝግጅት 

ያሊቸው ባሇሙያዎች በቋሚነት ሉመዯቡ ይገባሌ፡፡ በተመሳሳይ የጥበቃና የጽዲት ሰራተኞችም 

በቋሚነት የሚመዯቡ ሲሆን ላልች የሚያስፈሌጉ የቀን ጉሌበት ሰራተኞችግን በየጊዜው እንዯ ሰራው 

ክብዯትና ቅሇት እየታየ የሚፈጸም ይሆናሌ፡፡ 

 

 የተጠናከረ የአገር ውስጥና የውጭ አገር የገበያ ማፈሊሇግ ስራ መስራትና የገበያ ትስስር መፍጠር 

 

ይህ የአትክሌትና ፍራፍሬ ምርቶች ማዯራጃና ማቀዝቃዣ መጋዝን የታሇመሇትን ዓሊማና ግብ 

በትክክሌ ማሳካት ይችሌ ዘንዴ በዋናነት የቆጋ መስኖ ተጠቃሚዎች ግብይት ኀብረት ሥራ ማህበራት 

ዩኒዬን እና ንግዴ ቢሮና አካሊቱ በተቀናጀ ሁኔታ የአገር ውስጥም ይሁን የውጭ አገር ገበያ መዲረሻ 

ቦታዎችንና አካሊትን የመሇየትና የቅዴመ ምርት ውሌ የመያዝ ስራ ሉሰሩ ይገባሌ፡፡ ይሁን እንጅ 

ዩኒዬኑም ሆነ ላልች አጋር አካሊት ይንን መጋዝን ወዯ ስራ ሇማስገባት የመጀመሪያውና የአጭር ጊዜ 

እስትራቴጅክ ዕቅዴ አቅጣጫ ሉሆን የሚገባው የአገር ውስጥ ገበያን አሟጦ የመጠቀም ስሌትና 

እስትራቴጂ ሉሆን ይገባሌ፡፡ በዚህም መሰረት ዩኒየኑ በክሌለና ከክሌለ ውጭ ከሚገኙ ትሊሌቅ 

ተቋማት እና ሆቴልች ጋር ከፍተኛ የሆነ የገበያ ትስስር በመፍጠር ምርቱን በተወሰነ ዯረጃም ቢሆን 

እሴት ተጨምሮበት፣ ዯረጃቸው ተሇይቶና ታሽጎ የሚረከቡበትን ምቹ ሁኔታ ሇመፍጠር 

የሚያስችሌሌዩ ሌዩ የአጋር አካሊት የውይይት መዴረኮችን በማዘጋጀት የተጠናከረ የገበያ ትስስር 

መፍጠር ያስፈሌጋሌ፡፡ 

 

በዕቅዲችን ሊይ እንዯተመሇከተው በተሇይም ከ2009 ዓ/ም ጀምሮ ማዯራጃ ቀዝቃዛ መጋዝኑንና ቀዝቃዛ 

የማጓጓዣ መኪና በመጠቀም ተፈሊጊ ምርቶችን ወዯ አገር ውጭ መሊክ ይቻሌ ዘንዴ የዩኔኑ አቅም 
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ጎሌብቶ ወዯ አውሮፓ ገበያ መግባት የሚያስችሇውን ህጋዊ ሰርትፊኬት እስኪያገኝ ዴረስ በአሁኑ 

ወቅት ህጋዊ ሰርተፍኬት አግኝቶ ወዯ አውሮፓ ገበያ መሊክ ከጀመረው ቆጋ ቬጅ ኃሊ.የተ ዴርጅት ጋር 

በመነጋገርና አስቀዴሞ የሚፈሇገውን ውሌ በመያዝ ተፈሊጊ ምርቶችን ወዯ ውጭ አገር የመሊኩን ስራ 

በአጭር ጊዜ ውስጥ ማስጀመር ይቻሊሌ፡፡ በመሆኑም የገበያ ቦታ መዲረሻ ቦታዎችን በመሇየት የገበያ 

ትስስር የመፍጠሩ ስራ ሌዩ ትኩረት ሉሰጠው የሚገባ ዋና ተግባር መሆኑ ሉሰመርበት ይገባሌ፡፡ ከዚህ 

በተጨማሪ ከሚመረተው የመስኖ አትክሌት ምርት ባህሪ አንጻር ሲታይ አርሶ አዯሮች በአንዴ ወቅት 

ስሇሚዘሩት ሇምግብነት የሚዯርሰውም በአንዴ ወቅት በመሆኑ የተጠናከረ የገበያ ትስስር ባሇመፈጠሩ 

ምክንያት በ2005/2006 ምርት ዘመን በብዛት በማምረታቸው ገበያና የመሸጫ ቦታ በመጥፋቱ ምርቱ 

የተበሊሸ እና የዯሊሊ መጠቀሚያ ሆኖ በመቅረቱ አርሶ አዯሮች የሌፋታቸውን ዋጋ ሳያገኙ 

በመቅረታቸው ከማምረት የተቆጠቡ እና አሁንም የሚያመርቱ ቢኖሩም በገበያ ዋጋ ስጋት ሊይ 

ይገኛለ፡፡ ይህንንም ስጋት ሇመቅረፍ ምርቱን ከማዯራጃ ቀዝቃዛ መጋዝኑ በቀጥታ በመጫን ሇትሊሌቅ 

ተቋማት/ሇሆሰፒታልች፣ ማረሚያ ቤቶች፣ ዩኒቨርሲቲዎች፣ መኮዴ እና ትሊሌቅ ሆቴልችና 

ሪስቶራነቶች ዯረጃውን ጠብቆ እሴት ተጨምሮበት ታሽጎና ቀዝቅዞ እስከ አዱስ አበባ ዴረስ ሇማቅረብ 

አንደ አማራጭ ዯግሞ ፍሪጅ የተገጠመሇት ተሸከርካሪ ማጓጓዣ መኪና መኖር የግዴ ይሊሌ፡፡ 

 

 የአ/አዯሩን የአመራረት ባህሌ መቀየር የሚያስችሌ የተጠናከረ የምርት አመራረትና አሰባሰብ ስርዓት 

መዘርጋት 

አ/አዯሩ አሁን ከሚገኝበት የአመራረት ባህሌና ሌምዴ መውጣት እስካሌቻሇ ዴረስ በመስኖ ግዴቡ 

በገበያ ሊይ ተፈሊጊ የሆኑ የተሇያዩ የአትክሌትና ፍራፍሬ ምርቶችን በሚፈሇገው አይነትና መጠን 

በማምረትአዯራጅቶና አቀነባበሮ ቀዝቃዛ መጋዝኑን ተጠቅሞ ጤናማ የሆነ የገበያ ትስስር መፍጠር 

ይቻሊሌ ብል ማሰብ አዲጋች ነው፡፡ በመጀመሪያ ዯረጃ የአ/አዯሩ የአመራረት ባህሌ ከአዝርዕት ሌማት 

ወዯ አትክሌትና ፍራፍሬ ሌማት ከባህሊዊ ወዯ ዘመናዊና በዕቅዴ ሊይ የተመሰረተ የአመራረት ዘዳ 

ሇመቀየር የአመነና የተዘጋጀ ሉሆን ይገባሌ፡፡ በዚህ መሰረታዊ ሃሳብ ሊይ በአ/አዯሩና በመሰረታዊ 

ህ/ሥ/ማህበራቱ አንዱሁም በዩኔኑ መካከሌ የጋራ መግባባትና መተማመን ከተዯረሰ ዩኒየኑ ቅዴሚያ 

በሚወስዯው ውሌ መሰረት የሚፈሇገውን የምርት አይነትና መጠን  በእርግጠኝነት ውሌ ሇገባው አካሌ 

በወቅቱ ሇማቅረብ ያስችሇዋሌ፡፡ በተጨማሪ አ/አዯሩን በሚያመርተው የምርት አይነትና በሚያቀርበው 

ጊዜ በማዯራጀት በክሊስተር የማምረቱን ሂዯት በቀሊለ ተግባራዊ ማዴረግ ይቻሊሌ፡፡ በመሆኑም ይህንን 
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ተግባር በዋናነት የቆጋ መስኖ ሌማት ፕሮጀክት ጽ/ቤት፣መሰረታዊ ህ/ሥ/ማህበራት፣ ዩኔኑና የወረዲው 

ግብርና ሌማት ጽ/ቤት ሉያስተባብሩትና ሉመሩት ይገባሌ፡፡  

 

 ሇሚመሇከታቸው ፈጻሚ አካሊት የተሇያዩ የሌምዴ ሌውውጦችንና ስሌጠናዎችን እንዱያገኙ ማዴረግ  

የማዯራጃ ቀዝቃዛ መጋዝኑ በአካባቢው ሇብዙው ህዝብ አዱስና ያሌተሇመዯ በመሆኑ ቴክኖልጅውን 

በቀሊለ ሇመሌመዴ እንዱያስችሌ ሙያው ሇሚመሇከተው የግብርና ባሇሙያዎች፣ ሇአምራቹ 

የህብረተሰብ ክፍሌና ሇተጠቃሚዎች ሥራው ከመጀመሩ በፊትና አስፈሊጊ በሆነበት ወቅት ሁለ ሌዩ 

ሌዩ የሙያ እና የተግባር ስሌጠናዎችን እና የተሞክሮ ሌውውጦችን በየወቅቱ ማዴረግ ተገቢ 

ይሆናሌ፡፡ በተሇይም በአትክሌትና ፍራፍሬ ምርቶች ማዯራጃና ማቀዝቀዣ መጋዝኑ ውስጥ በቋሚነት 

ሇሚቀጠሩ ባሇሙያዎች ወዯ መዯበኛ ስራቸው ከመሰማራታቸው በፊት ቢያንስ ሇ15 ቀናት በመቂ ባቱ 

የአትክሌትና ፍራፍሬ ማዯራጃና ማቀዝቀዣ መጋዝን ውስጥ እየሰሩ በሚገኙና ከፍተኛ ሌምዴ ባሊቸው 

ባሇሙያዎች በተግባር ሊይ ያተኮረ ስሌጠና ሉሰጣቸው ይገባሌ፡፡ 

 

በተመሳሳይሇመስኖ መሰረታዊ ህብረት ሥራ ማህበራቱና ሇዩኒዬኑ አመራር አካሊትስሇ ዕቅዴ ዝግጅት፣ 

ግብዓት አቅርቦት፣የገበያ ትስስር መፍጠር፣ ምርት አሰባሰብ፣ መረጃ አያያዝ፣ ሪፖርት አዯራረግና 

በመሳሰለት ዙሪያ ጉዲዩ በሚመሇከታቸው ከፍተኛ ባሇሙያዎች በቂ ስሌጠናና የሌምዴ ሌውውጦችን 

ማግኘት ይኖርባቸዋሌ፡፡ የሰሌጠኝ ብዛት በመጨረሻ ገጽ ሊይ አባሪ ተዯርጎ ተያይዛሌ፤ 

 

 የምርት ማስተዋወቂያ፣ መሸጫና ማከፋፈያ ቦታ ከከተማ አስተዲዯሮች ጋር በመነጋገር ማግኘት 

እስካሁን ያሇውን እና ወዯፊትም የሚከሰተውን የዩኒዬኑን እና የአባሌ መሠረታዊ ህብረት ሥራ 

ማኅበራቱን የግብይት ስጋቶች ሇመፍታት መቂባቱ አትክሌትና ፍራፍሬ አምራቾች ህብረት ሥራ ዩኔን 

ኃሊ.የተ አዱስ አበባን ጨምሮ በአዲማና በዴሬዲዋ ከተሞች የምርት ማስተዋወቂያና መሸጫ ሱቆችን 

ከፍቶ እየሸጠ መሆኑን ባገኘነው ተሞክሮ መሰረት የቆጋ መስኖ ሌማትና ግብይት ህ/ሥ/ማ/ት ዩኒየንም  

በተመሳሳይ ሁኔታ በባህር ዲርና በጎንዯር ትሊሌቅ ከተሞች የአትክሌትና ፍራፍሬ ምርቶች 

ማስተዋወቂያና መሸጫ ቦታዎችን ከከተማ አስተዲዯሮች ማግኘት የሚችሌበት ምቹ ሁኔታ በመንግስት 

በኩሌ ሉመቻችሇት ይገባሌ እያሌን ቀዯም ሲሌ ዩኔኑ ይህንን ጥያቄ ሇባ/ዲር ከተማ አስተዲዯር ያቀረበ 

ሲሆን እስከ አሁን ዴረስ ግን ምንም አይነት ምሊሽ እንዲሊገኘ ሇመረዲት የቻሌን ስሇሆነ 

የሚመሇከታቸው የመንግስት አካሊት ሌዩ ትኩረት ሉያዯርጉበት ይገባሌ በማሇት ቡዴኑ ተጨማሪ 

አስተያየቱን መስጠት ይፈሌጋሌ፡፡ ይህ የቡዴኑ ሙያዊ አስተያየት እውን ከሆነ የቆጋ መስኖ ግብይት 
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ዩኒዬን በባህር ዲር እና በጎንዯር ከተሞች በእያንዲንዲቸው ቢያንስ ሁሇትና ከዚያ በሊይ የአትክሌትና 

ፍራፍሬ ምርቶች ማስተዋወቂያና መሸጫ ቦታዎችን መረከብ ከቻሇ በእየሇቱ ፍሬሽ የአትክሌትና 

ፍራፍሬ ምርቶችን በቀጥታ ሇተጠቃሚው ህብረተሰብ በማቅረብ የአ/አዯሩን የምርት ገበያ ሁኔታ 

አስተማማኝ ከማዴረጉ አሌፎ ተርፎ ተጠቃሚውን ህብረተሰብ ከስግብግብ ነጋዳዎች መዲፍ በማውጣት 

የተረጋጋ የገበያ ውዴዴርን በመፍጠር ረገዴ የሚኖረው ዴርሻ የጎሊ ነው፡፡  

 

 በአካባቢው እየተንቀሳቀሱ ያለ መንግስታዊ ያሌሆኑ ፕሮግራሞችና ፕሮጅክቶች ዴጋፍ ማሳዯግ 

በአሁኑ ወቅት በአካባቢው አግሮ ቢግን ጨምሮ ላልች ፕሮጀክቶች ዩኔኑንና አጠቃሊይ ሌማቱን 

በበጀትና በሙያ ዴጋፍ እያዯረጉ መሆኑ ይታወቃሌ፡፡ በመሆኑም በቀጣይ እነዚህ አካሊት 

ትኩረታቸውን በገበያ ትስስር መፍጠር ዙሪያ አዴርገው ከመሰረታዊ ህ/ስራ ማህበራት፣ ከዩኔኑና 

ከላልች አጋር አካሊት ጋር በጋራ ሆነው ሉሰሩ ይገባሌ፡፡ በክሌለ ወዯፊት የአትክሌትና ፍራፍሬ 

ሌማትን ሇመዯገፍ ፕሮጀክት ቀርጸው የሚገቡ አካሊት ከተገኙ ይህንን ተግባር የሚዯግፉበት ምቹ 

ሁኔታ በክሌለ ግብርና ቢሮና ላልች አጋር አካሊት በኩሌ ሌዩ ትኩረት ሉሰጠው ይገባሌ እንሊሇን፡፡ 

 

 የተጠናከረ የባሇዴርሻ አካሊት ፎረም መመስረትና ቅንጂታዊ አሰራር መፍጠር 

የአትክሌትና ፍራፍሬ ማዯራጃና ቀዝቃዛ መጋዝኑ በክሌለ ግብርና ቢሮ በኩሌበጀት ተመዴቦ የተሠራ 

ቢሆንም  በአሁኑ ሰዓት አርሶ አዯሩ የአትክሌት ምርቶችቶል የሚበሊሹ በመሆናቸው ምክንያት 

ከእነዚህ ምርቶች ይሌቅ ማሳውን በአዝርዕት ሰብልች በተሇይም በስንዳና በበቆል 

ሲሸፍነውይስተዋሊሌ፡፡ ይሁን እንጂ እነዚህ የአዝርዕት ሰብልች ተዘርተውበሚገኝምርት አርሶአዯሩ 

ገቢውንአሳዴጎ የግዴቡን ብዴር ይከፍሊሌና የምግብ ዋስትናውን ያረጋግጣሌ ተብል አይገመትም፡፡ 

 

በመሆኑም ሥራው የአንዴ ወገን ብቻ ሳይሆን የሁለም የመንግስትና መንግስታዊ ያሌሆኑትን 

ተቋማት ርብርብ ይፈሌጋሌ፡፡ በተሇይም ማዯራጃ ቀዝቃዛ መጋዝኑ ሇክሌሊችን አዱስ ቴክኖልጂ 

በመሆኑ ቴክኖልጂው እስኪሇመዴ ዴረስ የአጋር አካሊት ተሳትፎ በጀት መዴቦ ስሌጠና በመስጠትና 

ተግባራዊ ሥራዎችን እስከመስራት ዴረስ የተጠናከረና ዘሊቂ የሆነ እገዛና የአሰራር ስርዓት ሉኖር 

ይገባዋሌ፡፡ ባሇዴርሻ አካሊት የማዯራጃ ቀዝቃዛ መጋዝኑ አመቱን ሙለ ሉሠራ እንዱችሌ በማሰብ 

ችግርን መፍታት የሚያስችለ ሥራዎችን አካተው እንዱያቅደና በጋራ እየገመገሙ እንዱተገብሩ 

ሇማዴረግ ተከታታይና ዘሊቂነት ያሇው የተጠናከረ የክትትሌና ግምገማ ሥርዓት መዘርጋት 

ይኖርባቸዋሌ፤ በየዯረጃው በሚገኙ የአስተዲዯር ኃሊፊዎች የሚመራ የሚመሇከታቸውን የሴክተር 
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መስሪያ ቤት ኃሊፊዎችን አቀናጅቶ የያዘ ፎረምበማቋቋምና ሥራውን በበሊይነት በመምራት አፈጻጸሙን 

የሚገመግምና በሚያጋጥሙ ችግሮች ዙሪያም አፋጣኝ ምሊሽ የሚሰጥ ሆኖ ሉዯራጅ ይገባሌ። የእቅደ 

አፈጻጸም ዯረጃውን ሇመሇካት እንዱቻሌ መነሻ መረጃ  /Baseline data/ በመያዝ በየጊዜው በማዯራጃ 

ቀዝቃዛ መጋዝኑ ሊይ እየተሰሩ ያለ ስራዎች መረጃ በአግባቡ የመያዝና ወቅታዊ የማዴርግ ስራ 

መስራትና ሇዩኒዬኑአት/ፍራፍሬ ማዯራጃ ቀዝቃዛ መጋዝን እና ሇመሰረታዊ ህብረት ሥራ ማህበራቱ 

የሥራ ስምሪት መስጠት ጠቃሚ ይሆናሌ፡፡  

 

 የዩኒየኑን የበጀት አቅም ሉያሳዴጉ የሚችለ ስሌቶችን መንዯፍና ተግባራዊ ማዴረግ 

የቆጋ መስኖ ተጠቃሚዎች ግብይት ኀብረት ሥራ ማህበራት ዩኒዬን ከመጀመሪያው ዓመት የበጀት 

ዴጋፍ በኋሊ የአትክሌትና ፍራፍሬ ማዯራጃ ቀዝቃዛ መጋዝኑን በቀጣይ በዘሊቂነት በራሱ በጀት 

ሉመራውና ሉያስተዲዴረው ይገባሌ፡፡ በመሆኑም ዩኒየኑ ወዯፊት አሁን ያሇበትን የበጀት እጥረት 

ሇመቅረፍ የሚያስችለ የተሇያዩ የበጀት ማፈሊሇጊያ ስሌቶችን በመንዯፍ በተጠናከረ ሁኔታ ሉሰራ 

ይገባሌ፡፡ ከእነዚህም መካከሌ ከመሰረታዊ ህ/ሥ/ማህበራትና ከአባሊት ጋር በመወያየት የእጣ ክፍያን 

ማሳዯግና አባሌ ያሌሆኑ ተጠቃሚ አ/አዯሮችን አባሌ እንዱሆኑ ማዴረግ በተወሰነ ዯረጃ የገቢ አቅምን 

ሉያሳዴግ ይችሊሌ የሚሌ እምነት አሇን፡፡  በላሊ በኩሌ ዩኔኑ ከሚመሇከታቸው አካሊት ጋር 

በመነጋገርየአትክሌትና ፍራፍሬ ምርቶች ማዯራጃና ቀዝቃዛ መጋዝኑን ዋስትና በማዴረግ ወይም 

ከመንግስት የሚገኝ ተዘዋዋሪ ብዴር እና ላልች የብዴር አማራጮችን በመጠቀም በረጅም ጊዜ ክፍያ 

ብዴርየሚያገኝበትን ምቹ ሁኔታ ሉያመቻች ይገባሌ፡፡ 

 

 የተጠናከረ የፕሮሞሽን ስራ መስራት 

ዘመኑ የኢንፎርሜሽን ዘመን እንዯመሆኑ መጠን ዩኒየኑ ከላልች አጋር አካሊት ጋር በጋራ በመሆን 

በአካባቢው እየተመረቱ ሇሚገኙ የተሇያዩ የአትክሌትና ፍራፍሬ ምርቶች የተሇያዩ የመሌዕክት 

ማስተሊሇፊያ ዘዳዎችን በመጠቀም ምቹየገበያ ሰንሰሇት ሇመፍጠር የተጠናከረ የፕሮሞሽን ስራ 

መስራት አስፈሊጊ ነው፡፡ዩኒየኑ በአካባቢው እየተመረቱ ሇሚገኙ የተሇያዩ ምርቶች በዩኒየኑ ዌብ 

ሳይት፤በሌምዴ ሌውውጥ፤በሬዱዮ፣ በቴላቪዥን፣ በብሮሸር፣ በማስታወቂያ ቦርድች፣ በባዛሮችና 

በላልች የመሌዕክት ማስተሊሇፊያ ዘዳዎች በየጊዜው ወቅታዊ የሆኑ መረጃዎችን ሇተጠቃሚው 

ማዴረስ ይገባሌ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ የአትክሌትና ፍራፍሬ ምርቶችን በከፍተኛ ዯረጃ የሚጠቀሙ 

መንግስታዊ ተቋማትና ሆቴልችን ቦታው ዴረስ በመጋበዝ የምርት አመራረቱን፣ አሰባሰቡን፣ ዯረጃ 

አወጣጡን፣ አስተሻሸጉንና አሊሊኩን በአካሌ ተገኝተው እንዱመሇከቱ እና አስተያየታቸውን እንዱሰጡ 
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ማዴረግ ያስፈሌጋሌ፡፡ በተመሳሳይ የውጭ አገር የገበያ ሰንሰሇት ሇመፍጠርና በአገር ውስጥ ከሚገኙ 

ከላልች አቻ ተቋማት ጋር ቅንጅታዊ አሰራርን ሇመፍጠር የሚያስችሌ የኢንተርኔት ዌብ ሳይት 

መክፈት የግዴ ይሊሌ፡፡ 

 

 የተሇያዩ የምርት እና ንብረት ገቢና ወጪ እንዱሁም ላልች አስፈሊጊ ሰነድችን ማሳተም  

ዩኒየኑ እንዯ አጠቃሊይ እስከ አሁን እየተጠቀመባቸው ያለ የተሇያዩ የገንዘብ እና ንብረት ገቢና ወጭ 

ማዴረጊያ ሰነድች እንዲለት የሚታወቅ ቢሆንም የአትክሌትና ፍራፍሬ ምርቶች ማዯራጃና ማቀዝቀዣ 

መጋዝኑ ከሚሰጠው ሇየት ያሇ አገሌግልት አኳያ ወዯ መጋዝኑ ሇሚገቡና ሇሚወጡ ምርቶች እና 

ንብረቶች ገቢና ወጭ ማዴረጊያ ሰነድች ራሱን አስችል ማዘጋጀት አስፈሊጊ ነው፡፡ 
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12.  ባሇ ዴርሻ አካሊት የሚጠበቁ ተግባራት 
 

ተ.ቁ ባሇዴርሻ  አካሊት ከባሇዴርሻ አካሊት የሚጠበቅ 
 
1 

 
በቆጋ መስኖ ግዴብ ውሃው 
የሚጠቀሙ አርሶአዯሮች 

የመስኖ ግዴቡንና የውሃ ካናልችን የመጠበቅና የመንከባከብ፣ 
በቡዴን፣በቀጠናና በማህበር በመዯራጀት ውሃውን በተራ/በፈረቃ በአግባቡ መጠቀም፣ 
ገበያ ተኮር የሆኑ የአትክሌትና ፍራፍሬ ሰብልችን የክሊስተር አዯረጃጀት በመፍጠር፣የተሻሻለ የግብርና ግብዓቶችን በመጠቀምና ጥራት 
ያሇው ምርት በማምረት ሇማህበራቸው ማቅረብ፣ 
የውሃ ክፍያና የካናልችን ዯህንነት መጠበቂያ/ማስጠገኛ ክፍያ መፈጸምና ከላልቹ አጋር አካሊት ጋር በቅንጂት መስራት፣ 

 
 
2 

 
 
ቆጋ መስኖ ግብይት ዩኒዬኑና 
መሠረታዊ የመስኖ ህብረት ሥራ 
ማህበራቱ  

የቀዝቃዛ መጋዝኑንና የራሳቸውን የውስጥ አሰራር ማጠናከር ፣ 
በቀዝቃዛ መጋዝኑና በማህበራቸው ሊይ የባሇቤትነት ስሜት መፍጠር 
ሇቀዝቃዛ መጋዝኑና ሇማህበራቱ የሚሰጠውን ብዴር በአግበቡ ተጠቅሞ ውጤታማ ሆኖ ሇአበዲሪው አካሌ በወቅቱ መመሇስ፣ 
ከመንግስት የሚሰጠውን የመስሪያና መሸጫ ቦታን በአግባቡ መጠቀም 
የጠባቂነትና የተረጅነት  መንፈስን ማስወገዴ፣ 
የቁጠባ ባህሌን ማዲበር፣ 
በጋራ የመሥራት ባህሌን ማዲበር፣ 
ቀዝቃዛ መጋዝኑ አመቱን ሙለ ሠርቶ ትርፋማ እንዱሆን ማዴረግ፣ 
አርሶ አዯሩ በክሊስትር ተዯራጅቶ እንዱሠራ ግፊት ማዴረግ፣ 
የግብርና ግብዓቶችን በወቅቱ ማቅረብና ሇአባሊት ማከፋፈሌ፤ 
የተቋማቸውን ንብረት በአግባቡ መያዝና መጠቀም፤ 
የተጠናከረ የገበያ ትስስር በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገር በመፍጠር የአርሶአዯሩ ምርት ተገቢውን ዋጋ እንዱያገኝ ማዴረግ፤ 
በምርቱ ሊይ ተጨማሪ እሴት በመፍጠር ጥራቱን የጠበቀ የአትክሌትና ፍራፍሬ ምርት ሇተመጋቢው ህብረተሰብና ሇጅምሊ ነጋዳው 
ማቅረብና ከላልቹ አጋር አካሊት ጋር በቅንጂት መስራት፣ 

 
4 

 
የክሌለ ኀ/ሥ/ማ/ማስ/ ኤጀንሲ እና 
አካሊቱ 
 
 
 
 
 
 

የህብረት ሥራ ማህበራቱን የውስጥ አሰራር ማጠናከር፣ 
የህብረት ሥራ ማህበራቱ ቅጥር ሠራተኛ እንዱቀጥሩ ማዴረግና የሂሳብ ሠነድችን ማሳተም፣ 
የግብይት ትስስሮችን ከትሊሌቅ ተቋማት ጋር እንዱፈጽሙ መርዲት፣ 
አመታዊ ሒሳባቸው በወቅቱ እንዱመረመር ማዴረግ ፣ 
የህግ አገሌግልት መስጠት፣ የአሰራር ማንዋልችን አዘጋጅቶ መስጠት፣ 
ወቅታዊና ተግባር ተኮር የሆኑ ሥሌጠናዎችን መስጠት፣ 
ብዴርና የመስሪያ ካፒታሌ እንዱያገኙ ከፋይናንስ ተቋማት ጋር ማስተሳሰር፣ 
በአጠቃሊይ የህብረት ሥራ ማበራቱን ማጠናከርና የሙያ እገዛ መስጠት፣ 

4 የክሌሌ ንግዴ ቢሮና አካሊቱ 
 

የተጠናከረ ወቅታዊ የገበያ መረጃ መስጠት፤ 
የግብይት ቦታዎችን ማመቻቸት፣ 
የገበያ ትስስር መፍጠር፤  

5 የክሌሌ ግብርና ቢሮና አካሊቱ አ/አዯሩ በክሊስተር ተዯራጅቶ የሚያመርትበትን ዕቅዴ ማዘጋጀት 
የተጠናከረ የኤክስቴንሽን አገሌግልት ሇአ/አዯሩ መስጠት 
በገበያ ሊይ ተፈሊጊ የሆኑ የአትክሌትና ፍራፍሬ ዝርያዎችን ከምርምር ጋር በመሆን የሚገቡበትን ሁኔታ ማመቻቸት 
በየጊዜው ማዯራጃና ቀዝቃዛ መጋዝኑ ያሇበትን ሁኔታ መከታተሌና መገምገም 

6 ግብርና ምርምር በገበያ ሊይ ተፈሊጊ የሆኑ የአትክሌትና ፍራፍሬ ዝርያዎችን በመሞከርና በማሊመዴ ሇአ/አዯሩ ማስተዋወቅ 



 
 

   44 
 

ተ.ቁ ባሇዴርሻ  አካሊት ከባሇዴርሻ አካሊት የሚጠበቅ 
በማዯራጃና ቀዝቃዛ መጋዝን ውስጥ የሚከናወኑ ተግባራትን መከታተሌና ሙያዊ ዴጋፍ መስጠት 
በማዯራጃና ቀዝቃዛ መጋዝኑ ውስጥ ቀጣይ ሇሚኖሩ የማሻሻያ ሀሳቦች ግብዓት ሉሆን የሚችለ የምርምር ስራዎችን መስራት   

7 በባ/ዲር ዩኒቨርስቲ የግብርናና 
አካባቢ ሳይንስ 

በማዯራጃና ቀዝቃዛ መጋዝኑ ውስጥ በሚሰሩ ስራዎች ሊይ አጋዥ ሙያዊ ጥናቶችን ማዴረግና የማሻሻያ ሃሳቦችን ማቅረብ 
ማዯራጃና ቀዝቃዛ መጋዝኑን እንዯ አንዴ የተግባር ትምህርት መስጫ ማዕከሌ በመቁተር ተማሪዎች ሌምዴ የቀስሙበትን ምቹ ሁኔታ 
መፍጠር  

 
8 

 
የፋይናንስ ተቋማት 

የስራ መንቀሳቀሻ ካፒታሌ ብዴር እንዱያኙ ማዴረግ፣ 
ተዘዋዋሪ ብዴር መስጠት፣ 
የተሠጠው ብዴር ሇታሇመሇት አገሌግልት መዋለን መከታተሌ፣ 
አቅም ሲፈጠር ብዴሩን ማስመሇስ፣ 

 
9 
 

 
መንግስታዊ ያሌሆኑ ተቋማት 

የስሌጠና በጀት መመዯብ፣ 
የገበያ ትስሰር መፍጠር፣ 
የቀዝቃዛ መጋዝኑንና የማህበራቱን አስፈሊጊ ቁሳቁሶችን ማሟሊት፣ 
የግብዓት አቅርቦት እንዱኖር ማመቻቸት፣ 
ሇሌምዴ ሌውውጥ የሚሆን በጀት ሇማህበራቱ መመዯብ፣ 
ወዯ አግሮ ፕሮሲሲንግ እንዱገቡ ማገዝ፣ 
ተዘዋዋሪ ብዴር መስጠት፣ 

10 ሸማቹ ህብረተሰብ፣አቻ ማህበራት፣ 
ጅምሊ ነጋዳዎች/የግሌ 
ባሇሀብቶችና ትሊሌቅ የመንግስት 
ተቋማት   

የተጠናከረ የግብይት ትስስር ከዩኒዬኑና ከመስኖ መሠረታዊ ማህበራቱ ጋር በቀጥታ ከቦታው ዴረስ በመሔዴና ከከተማ አገሌግልቶች 
ሇመሸጫ ቦታ ዩኒዬኑ ከተረከበበት መጋዝን በመሄዴ ግብይት መፈጸም፣ 
ሇሚያገሇግለት ተቋማትና ሇህብረተሰብ ትኩስ የአትክሌትና ፍራፍሬ ምርት በወቅቱና በተመጣጣኝ ዋጋ እንዱያገኝ ማዴረግ፣ 
ሌምድችን ማካፈሌ፣ 
ዩኒዬኑ የግልባሌ ጋፕ ሰርቲፊኬት እስከሚያገኝ ወዯ ውጭ የሚሊኩ ምርቶችን መረከብና መሊክ፣   

11 ብዙሃን መገናኛ በመስኖ የተመረተውን የአትክሌትና ፍራፍሬ ምርት ሇተጠቃመው በወቅቱ እንዱዯርስ የገበያ መረጃ ትውውቅ በማስ ሚዱያ 
መፍጠር፣ 
ምርቱን ሇማስተዋወቅ እንዱረዲ ነጻ የአየር ጊዜ ስርጭት ሇተወሰነ ጊዜ መፈቀዴ፣  

 
12 

 
የክሌሌ፣የዞንና ወረዲ አስተዲዯር 

ሁለንም የአጋር አካሊት ትስስር እንዱፈጥሩ በማዴረግ/ቅንጅታዊ ሥራን በማጠናከር ቀዝቃዛ መጋዝኑን ሥራ በማሰጀመር ሁለም 
የበኩለን ዴርሻ እንዱወጣ በበሊይነት አስተባብሮ መምራት፣ 
የቀዝቃዛ መጋዝኑ የውስጥ ቁሳቁስ እና ሉያሰራ የሚችሇውን የሰው ሀይሌ መዴቦ የስሌጠናና የስራ ማንቀሳቀሻ ካፒታሌ በማሟሊት 
የስራውን ውጤት  በትኩርት መከታተሌ፣ 
እንዯላልቹ ሴክተር መ/ቤቶች ሥራው በየወቅቱ እየተገመገመ እንዱመራ የሚያስችሌ የጋራ ኮሚቴ ማዋቀር፣ 

13 ከተማ አገሌግልቶች የምርቱ ማስተዋወቂያና ማከፋፈያ ሇህብረተሰቡ በቀሊለ ተዯራሽ የሆኑ ተገቢ ቦታዎችን/መጋዝኖችን መስጠት፣ 
አገሌግልት የሚሠጡት የከተማው ህዝብ ጤናማና አምራች ዜጋ እንዱሆን የአትክሌትና ፍራፍሬ ምርት ተጠቃሚ እንዱሆን 
በየቀበላው ተምህርት በመስጠት ከነዚሁ የማከፋፈያ ቦታዎች በተመጣጣኝ ዋጋ እንዱገዛ ማዴረግ፣    
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13. የሚከናወኑ ተግባራት የዴርጊት መርሃ-ግብር 

ተ.ቁ ዝርዝር ተግባራት በየዓመቱ የሚከናወኑ ተግባራት የዴርጊት መርሃ ግብር በሩብ ዓመት 
2008 ዓ.ም 2009 ዓ.ም 2010 ዓ.ም 2011 ዓ.ም 2012 ዓ.ም 

1  2 3 4 1  2 3 4 1  2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 ሇአጋር አካሊት የተዘጋጀውን ሰነዴ ማስተዋወቂያ መዴረክ መፍጠር    xx                 

2 በቢዝነስ ፕሊኑ መሰረት የሚያስፈሌገውን  በጀት መመዯብ    xx                 

3 የማዯራጃና ቀዝቃዛ መጋዝን ቋሚ ሰራተኞችን ቅጥር ማካሄዴ    xx xx                

4  የቁሳቁስ ግዥ ማካሄዴ                     

4.1 ፍሪጅ የተገጠመሇት ኤፍ ኤስ አር የጭነት መኪና      xx xx  xx xx           

4.2 አይሲዙ የጭነት መኪና    xx xx                

4.3 ሞተር ሳይክሌ    xx xx                

4.4 ትራክተር ከነመጫኛው    xx xx                

4.5 የመጋዝን ውሥጥ ማጓጓዣ /ኬሬል/ forklifተ    xx xx                

4.6 የጉሌበት ሰራተኛ ወንበር እግሩ ብረት የሆነ    xx xx                

4.7 ከሊሜራ የተሰራ የምርት ማዯራጃ ጠረንጴዛ/1*2 ሜትር ስፋት/    xx xx                

4.8 ከብረት የተሰራ ሳፋ /ሇማጠቢያ/     xx xx                

4.9 ቢሊዋ በየአይነቱ    xx xx                

4.10 የተሇያ መጠን ያሊቸው መቀሶች    xx xx                

4.11 የውሃ ማቅረቢያ ባሌዱ ከነ ጆጉ    xx xx                

4.12 የጠረንጴዛ ሚዛን     xx xx                

4.13 ኢታሉ ስሪት የምዴር ሚዛን  ከነ ሙለ ግራሞች    xx xx                

4.14 ዱጅታሌ ሚዛን  ከነ ሙለ ግራሞች(የሰዓቱ ያሌሆነ)    xx xx                

4.15 የማሸጊያ ፕሊስቲክ ነጩ አንደ ጥቅሌ 4ኪ.ግ የሆነ    xx xx                

4.16 የማሸጊያ ማሽን/manual punnet wrapper)    xx xx                

4.17 ፓላት / መዯርዯሪያ ጣውሊ    xx xx                

4.18 የጎማ/ ፕሊስቲክ ትሪ    xx xx                

4.19 ማሸጊያ ካርቶን /Water proof carton box)  390*290*135mm    xx xx                

4.20 ማሸጊያ ካርቶን /Water proof carton box) 290*190*105mm    xx xx                

4.21 ማሸጊያ ካርቶን /Water proof carton box)  395*295*120mm    xx xx                

4.22 ማሸጊያ ካርቶን /Water proof carton box)  590*390*165mm    xx xx                

4.23 የፕሊስቲክ ማሰሪያ ፕሊስቲክ ገመዴ    xx xx                

4.24 ሌዩ ሌዩ የምርት መግሇጫ ቁሳቁሶች/ የታሸገው ካርቶን ሊይ 
የሚሇጠፉ ገሊጭ ማስረጃዎች 

   xx xx                

4.26 የቢሮ ጠረንጴዛ    xx xx                

4.27 የቢሮ  ወንበር     xx xx                

4.28 የእንግድች መቀበያ አግዲሚ ወንበር    xx xx                

4.29 የመሰብሰቢያ አዲራሽ ወንበሮች ከነ መዯገፊያው        xx xx            
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ተ.ቁ ዝርዝር ተግባራት በየዓመቱ የሚከናወኑ ተግባራት የዴርጊት መርሃ ግብር በሩብ ዓመት 
2008 ዓ.ም 2009 ዓ.ም 2010 ዓ.ም 2011 ዓ.ም 2012 ዓ.ም 

1  2 3 4 1  2 3 4 1  2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
4.30 ኮምፒውተር ከነ ፕሪነተሮቹ    xx xx                

4.31 ዳስክ ቶፐ ያሇ ፕሪነተሩ    xx xx                

4.32 የቢሮ ስሌክ ከነመስመሩ    xx xx                

4.33 ብሮድ ባነድ ኢንተርኔት አገሌግልት    xx xx                

4.34 ፓንቸር    xx xx                

4.35 ስቴፕሇር መምቻ    xx xx                

4.36 ፎቶ ኮፒ ማሽን    xx xx                

4.37 ካሲዮ ካሌኩላተር ትሌቁ    xx xx                

4.38 ፋይሌ ካቢኔት     xx xx                

4.39 የካርቶን ማሰሪያ ፒንሳ    xx xx                

5 የአቅም ግንባታ ሥራ መስራት    xx                 

5,1 የዩኒየን የቦርዴ አመራሮችና የቁጥጥር ኮሚቴወች    xx                 

5.2 የማዯራጃ ቀዝቃዛ መጋዝኑ ቅጥር ሰራተኞች     xx                

5.3 የመስኖ ሕ/ስ/ማህበራት አመራሮች    xx                 

5.4 የዩኒየኑ ጠቅሊሊ ጉባዔ አባሊት/ አርሶ አዯሮች/    xx                 

6 የገበያ ማፈሊሇግ ስራ መስራትና የገበያ ትስስር መፍጠር                     

6.1 ምርት ተረካቢ አካሊትን መሇየትና ውሌ መያዝ    xx                 

6.2 ውሌ የተገባባቸውን ሰብልች ምርት ዕቅዴ ማዘጋጅት    xx                 

7 የምርት አመራረትና አሰባሰብ ስርዓት መዘርጋት    xx                 

8 የምርት ማስተዋወቂያ ማከፋፈያ ቦታ ማግኘት    xx xx                

9 መንግስታዊ ያሌሆኑ ፕሮግራሞችና ፕሮጅክቶችን ዴጋፍ ማሳዯግ    xx xx xx xx xx xx xx xx xx x x x x x x x x 

10 የባሇዴርሻ አካሊት ፎረም መመስረትና ቅንጂታዊ አሰራር መፍጠር    x x x x x x x x x x x x x x x x x 

11 የበጀት አቅምን ሉያሳዴጉ የሚችለ ስሌቶችን መንዯፍና ተግባራዊ 
ማዴረግ 

   x x x x x x x x x x x x x x x x x 

12 የፕሮሞሽን ስራ መስራት    x x x x x x x x x x x x x x x x x 

13 የተሇያዩ የገንዘብ እና ንብረት ገቢና ወጭ እነዱሁም ላልች አስፈሊጊ 
ሰነድችን ማሟሊት 
 

   xx xx                
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14. አባሪዎች 

ሠንጠረዥ 1፡ ተቀጣሪ ሠራተኞች ማሟሊት የአሇባቸው የትምህርት ዝግጅትና የሥራ ሌምዴ 
ተቁ የስራ መዯብ የትምህርት ዝግጅት የስራ ሌምዴ ተጠሪነቱና  የሚያከናውናቸው ተግባራት 

1 የማዯራጃና 
ማቀዝቀዣመጋዝ
ንስራ አስኪያጅ 

እፅዋትሳይንስ ፤አግሮኖሚ 
፣ሆርቲካሌቸር፣እርሻ 
ኤክስቴንሽን፣ገጠርሌማት፣ኢኮ
ኖሚክስ 
፣አግሮኢኮኖሚከስ፣ዯቨልፕመ
ንትኢኮኖሚክስ፣ቢዝነስ 
ማኔጅመንት፣ማኔጅመንት፣ 
ማርኪቲንግ፣ኮፕሪቲቭ 
ማኔጅመንት ፣አገሪ ቢዝነሰ 
ማኔጅመንት፣ሰፕሊይና ሴሌስ 
ማኔጅመንት ፤የገጠር 
ምጣኔሃበትና ህብረተሰብ 
እዴገት  ፣ ስታትስቲክስ 

የመጀመሪያ ዱግሪ ሊሊቸዉ 
2 ዓመትና በሊይ አግባብ 
ያሇዉ የሥራ ሌምዴ 
-በ2 ዓመት የተገኘ የኮላጅ 
ዱፕልማ ወይም ከቴ/ሙያ 
ላብሌ 2 ወይም 3 
ሊሊቸዉ 4 ዓመትና በሊይ 
አግባብ ያሇዉ የሥራ 
ሌምዴ 
 

አትክሌትና ፍራፍሬ ምርት ማዯራጃ ቀዝቃዛ መጋዝንY^ ›eŸ=ÁÏ }Ö]’~ 

K¿’>¾’< e^ ›eŸ=ÁÏ J„ ¾T>Ÿ}K<ƒ YM×”“ }Óv` Ã„\}M:: 

 

¾}cÖ¨”<HLò’ƒ“ }Óv` SW[ƒ uTÉ[Ó Y^¨<” uwnƒ uSU^ƒ 

¾}kÅ¨<” Ów }Óv^©•°Ç=J” ÁÅ`ÒM:: 

u›vL~ ²”É eKU`ƒ ›S^[ƒ ²Ãu?' Ø^ƒ ›Övup uÑuÁ 

LÃ}ðLÑ>’ƒ eLL†¨< U`„‹' Ó”³u? •°”Ç=ÚuØ ÁÅ`ÒM' YMÖ““ 

ƒUI`ƒ Ãc×M' 

የአትክሌትና ፍራፍሬ ምርት ማዯራጃ ቀዝቃዛ መጋዝንY^ Áe}vw^M' 

Ák“ÍM' Ãq×Ö^M' ¾}Ÿc~ eI}„‹ u¨p~ •°”Ç=[S<ÁÅ`ÒM:: 

 ¾}cÖ¨<” Y^ u¿’>¾’< QÑA‹' Å”x‹“ SS]Á‹ SW[ƒ }Óv^© 

ÁÅ`ÒM:: 

u%w[ƒ Y^ ¾W^}™‹ ›Å[ÍËƒ“ ›e}ÇÅ` SS]Á SW[ƒ 

Áe}ÇÉ^M' ¾Y^ ›ðíìT†¨<”ÃÑSÓTM&ግብረመሌስ ይሰጣሌ፡ 

የአትክሌትና ፍራፍሬ ምርት ማዯራጃ ቀዝቃዛ መጋዝን u}Ö“Ÿ[“ u}e}"ŸK 

G<’@} Y^¨<” °”Ç=ÁŸ“¨<” ¾¿’@’<” c^ ›eÍ=ÁÏ ÁT¡^M 

¾}hhK<¾›W^` eM„‹” Ák`vM c=¨c”U Ã}Ñw^M:: 

የአትክሌትና ፍራፍሬ ምርት ማዯራጃ ቀዝቃዛ መጋዝን Ñ”²w& Gwƒ“ ”w[ƒ 

u›Óvu<“ u}Ñu=¨< S”ÑÉ uY^ LÃ SªL†¨<” Ãq×Ö^M:: 

መ¨p}© ¾Y^ ]þ`ƒ&አመታዊ ና ወርሃዊ ዕቅድ ያዘጋጃሌ የተዘጋጀውን እቅድ  ሇሰራተኞች 
በመክፋፈሌ ተንትኖ ይሰጣሌ፡፡ ቆጥሮ ይረከባሌ፡፡ 
}}ÚT] ŸY^ ›eŸ=ÁÌ ¾T>cÖ< }Óv^ƒ” ÁŸ“¨<“M:: 

2 የአት/ፍራፍሬ 
ምርት ጥራትና 
ዯረጃ ተቆጣጣሪ  
ሃሊፊ 

እፅዋትሳይንስ  ፤አግሮኖሚ 
፣ሆርቲካሌቸር፣እርሻ 
ኤክስቴንሽን፣ አግሮ 
ኢኮኖሚከስ 

የመጀመሪያ ዱግሪ ሊሊቸዉ 
0 ዓመትና በሊይ አግባብ 
ያሇዉ የሥራ ሌምዴ 
-በ2 ዓመት የተገኘ የኮላጅ 
ዱፕልማ ወይም ከቴ/ሙያ 
ላብሌ 2 ወይም 3 
ሇተመረቁ  2 ዓመት ና 
በሊይ አግባብ ያሇዉ የሥራ 
ሌምዴ 
 

የአትክሌትና ፍራፍሬ ምርት ማዯራጃ ቀዝቃዛ መጋዝን የምርት ጥራትና ደረጃ 
ተቆጣጣሪ ሃሊፊ }Ö]’~ K›ƒ/õ^õ_ TÅ^Í k´n³ የማዯራጃና 
ማቀዝቀዣመጋዝንስራ አስኪያጅ J„ ¾T>Ÿ}K<ƒ YM×”“ }Óv` 

Ã„\}M:: 

የአትክሌትና ፍራፍሬ ምርት ማዯራጃ ቀዝቃዛ መጋዝን የጥራትና ዯረጃ ቁጥጥር 
Y^ Áe}vw^M' Ák“ÍM' Ãq×Ö^M' ¾}Ÿc~ eI}„‹ u¨p~ 

°”Ç=}[S <ÁÅ`ÒM:: 

 ¾}cÖ¨<” Y^ በ¿’>¾’< QÑA‹' Å”x‹“ SS]Á‹ SW[ƒ }Óv^© 

ÁÅ`ÒM:: 

የአትክሌትና ፍራፍሬ ምርት ማዯራጃ ቀዝቃዛ መጋዝን                    
Y^¨<” °”Ç=ÁŸ“¨<” ¾e^ ›eŸ=ÁÌ” ÁT¡^M ¾}hhK <¾›W^` eM„‹ 
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ተቁ የስራ መዯብ የትምህርት ዝግጅት የስራ ሌምዴ ተጠሪነቱና  የሚያከናውናቸው ተግባራት 
°”Ç=k¾c<ÁÅ`ÒM c=¨c”U Ã}Ñw^M:: 

የአትክሌትና ፍራፍሬ ምርት ማዯራጃ ቀዝቃዛ መጋዝን Gwƒ“ ”w[ƒ 

u›Óvu<“ u}Ñu=¨< S”ÑÉ uY^ LÃ SªL†¨<” Ãq×Ö^M:: 

¾›ት/ፍራፍሬ ምርት ማዯራጃ ቀዝቃዛ መጋዝን የጥራትና ዯረጃ ተቆጣጣሪ 
ሰራተኞችን የመጋዝን የውስጥ ሇውስጥ አጓጓዥ ሰራተኞችን  የስራ እንቅስቃሴ 
ይከታተሊሌ፤ይደግፋሌ፣ይመራሌ፣ ይቆጣጠራሌ ፡፡ 
አመታዊ ና ወርሃዊ ዕቅዶችን ከስራ አስጂጅ ጋር በመሆን ያዘጋጃሌ የተዘጋጀው እቅድ  ሲጸድቅ ሇሰራተኞች 
በመክፋፈሌ ተንትኖ ይሰጣሌ፡፡ ቆጥሮ ይረከባሌ ግብረመሌስ ይሰጣሌ፡፡ 
u}ÚT] ŸY^ ›eŸ=ÁÌ ¾T>cÖ< }Óv^ƒ” ÁŸ“¨<“M:: 
 

3 የአት/ፍራፍሬ 
ምርትማዯራጃ 
ቀዝቃዛ መጋዝን 
ሂሳብ ሰራተኛ 

አካውንቲንግ፤ ኢኮኖሚክስ፣ 
ቢዝነስ ማኔጅመንት፣ 
ማኔጅመንት፤ ኮፕሪቲቭ 
አካውንቲግ፣ ኮፕሪቲቭ 
ማኔጅመንት   
 

የመጀመሪያ ዱግሪ ሊሊቸዉ 
0 ዓመትና በሊይ አግባብ 
ያሇዉ የሥራ ሌምዴ 
 -በ2 ዓመት የተገኘ 
የኮላጅ ዱፕልማ ወይም 
ከቴ/ሙያ ላብሌ 2 ወይም 
3 ሊሊቸዉ 0 ዓመት ና 
በሊይ አግባብ ያሇዉ የሥራ 
ሌምዴ ሆኖ ቢያንስ የዯረጃ 
1 የብቃት ማረጋገጫ 
ሰርተፍኬት ያሇው/ያሊት 
 

የማደራጃ ቀዝቃዛ መጋዝን ሂሳብ ሰራተኛ }Ö]’~ ማዯራጃና ማቀዝቀዣመጋዝንስራ 
አስኪያጅ J„ ¾T>Ÿ}Kƒ }Óv` Ã„\ታM::< 

ወደ ማደራጃ ቀዝቃዛ መጋዝን የሚገቡ ምርቶችን የÑu=“ ¨Ü H>Xx‹” Á²ÒÍM' K¡õÁ 

S´Óx K¡õK< e^ ›eŸÁÏ Ák`vM u¨\ SÚ[hU H>du<” Ã²ÒM:: 

T“†¨<U ¾H>Xw ’¡ c’Ê‹ uØ”no ÃÃ³M:: 

K}k×]/¾k” W^}™‹ ¾Ñ”²w S¡ðÁ c’É /üÃaM/ Á²ÒÍM' 

Kƒ¡¡K†’~ uò`T¨< Á[ÒÓ×M:: 

u¾¨\ የማደራጃ ቀዝቃዛ መጋዝን ƒ^ÃM vL”e Ãc^M:: 

u¯Sƒ ›”É Ñ>²? የማደራጃ ቀዝቃዛ መጋዝን ¾ƒ`õ“ Ÿ=X^ (profit and loss) •“ 
¾Gwƒ“ °Ç (balance sheet) SÓKÝ Á²ÒÍM:: 

በማዯራጃ ቀዝቃዛ መጋዝን uT>k`u< H>Xw ’¡ Ñ<ÇÄ‹“ ØÁo‹ LÃ 

›e}Á¾ƒ ›eðLÑ> SMf‹” Ãc×M:: 

u}ÚT] ማዯራጃ ቀዝቃዛ መጋዝን Y^ ›eŸ=ÁÏ ¾T>cÖ<ƒ” }SddÃ 

}Óv^ƒ ÁŸ“¨<“M:: 

 

4 የአት/ፍራፍሬ 
ምርት ማዯራጃ 
ቀዝቃዛ መጋዝን 
ምርት ምዝገባና 
ንብረት ክፍሌ 
ሰራተኛ 

አካውንቲንግ፤ ኢኮኖሚክስ 
፣አግሮኢኮኖሚከስ፣ 
ዯቨልፕመንት ኢኮኖሚክስ፣ 
ቢዝነስ ማኔጅመንት፣ 
ማኔጅመንት፤ ማርኪቲንግ፣ 
ኮፕሪቲቭ አካውንቲግ ፣ 
ኮፕሪቲቭ ማኔጅመንት፣አግሪ 
ቢዝነሰ ማኒጅመንት፣ሰፕሊይና 
ሴሌስ ማኔጅመንት ፣ 
ስታትስቲክስ ፣በሲክሬታሪና 
ቢሮ አስተዲዯር ና ተመሳሳይ 
የትምህርት መስክ 

የመጀመሪያ ዱግሪ ሊሊቸዉ 
0 ዓመትና በሊይ አግባብ 
ያሇዉ የሥራ ሌምዴ 
-በ2 ዓመት የተገኘ የኮላጅ 
ዱፕልማ ወይም 
በቴክ/ሙያ ዯረጃ 2 ወይም 
3 ሊሊቸዉ 0 ዓመት ና 
በሊይ አግባብ ያሇዉ የሥራ 
ሌምዴ 
 

 የአት/ፍራፍሬ ምርት ማዯራጃ ቀዝቃዛ መጋዝን ምርት ምዝገባና ንብረት ክፍሌ 
ሰራተኛ }Ö]’~ የዩማዯራጃና ማቀዝቀዣመጋዝንስራ አስኪያጅ  J„ 

¾T>Ÿ}K<ƒ }Óv` „\}M:: 

¨Å TÅ^Ë k²?n³ SÒ´’< ¾T>Ñu< ¾›ƒ/õ^õ_ U`ƒ“ ”w[ƒ u›Óvu< 

S´Óx ÃÃ³M' 

U`ƒ“ ”w[ƒ Ñu= ¨ÃU ¨Ü c=Å[Ó uQÒ© c’Ê‹ ¾}ÅÑñ 

SJ“†¨<” Á[ÒÓ×M' uu=” "`Ê‹“ e„¡ `É Á¨^`dM' 

KÑuÁ ¾T>k`u< U`„‹ ”Å ›Ñvv†¨<“ ›¨××†¨< pÅU }Ÿ}M 

SW[ƒ ¨Ü “ Ñu= ÁÅ`ÒM' 

uØ^ƒ }q××]¨< uŸ<M ¾}[ÒÑÖ<ƒ” ¨Å ›ƒ/õ^õ_ TÅ^Í k´n³ 

SÒ²” ¾T>Ñu< U`„‹” u›Óvu< }[¡x ÁekU×M c=}²´U ¨ß 

ÁÅ`ÒM' 

u}ÚT] ¾T>cÖ<ƒ” K?KA‹ }SddÃ }Óv^ƒ ÁŸ“¨<“M' 
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ተቁ የስራ መዯብ የትምህርት ዝግጅት የስራ ሌምዴ ተጠሪነቱና  የሚያከናውናቸው ተግባራት 
በቴክ/ሙያና ኮላጅ ተመርቆ/ቃ 
በዯረጃ 2 ወይም 3 ወይም  
የኮላጅ ዱፕልማና በሊይ 
የሆነ/ች 
 

5 የአት/ፍራፍሬ 
ምርት ጥራት 
ተቆጣጣሪ 
ሱፐርቫይዘር 

እፅዋትሳይንስ፤ አግሮኖሚ፣ 
ሆርቲካሌቸር፣ እርሻ 
ኤክስቴንሽን፣ አግሮ 
ኢኮኖሚከስ እና ተመሳሳይ 
የትምህርት ዝግጅት ያሊቸው 

የመጀመሪያ ዱግሪ ሊሊቸዉ 
0 ዓመትና በሊይ አግባብ 
ያሇዉ የሥራ ሌምዴ 
-በ2 ዓመት የተገኘ የኮላጅ 
ዱፕልማ ወይም በላብሌ 
2 ወይም 3 ሊሊቸዉ 0 
ዓመት ና በሊይ አግባብ 
ያሇዉ የሥራ ሌምዴ ሆኖ 
ቢያንስ የዯረጃ 1 የብቃት 
ማረጋገጫ ሰርተፍኬት 
ያሇው/ያሊት 
 

የአት/ፍራፍሬ ምርት ማዯራጃ ቀዝቃዛ መጋዝን የምርት ጥራትና ደረጃ ተቆጣጣሪ 
ሱፐርባይዘር }Ö]’~ K›ƒ/õ^õ_ U[ƒ TÅ^Í k´n³ SÒ´’ <የምርት 
ጥራትና ደረጃ ተቆጣጣሪ ሃሊፊ J„ ¾T>Ÿ}K<ƒ }Óv` Ã„\}M:: 

¾}cÖ¨<” }Óv` SW[ƒ uTÉ[Ó Y^¨<” uwnƒ uSU^ƒ 

¾ታkÅ¨<Ów }Óv^©•ዕ”Ç=J” ÁÅ`ÒM:: 

የአትክሌትና ፍራፍሬ ምርት ማዯራጃ ቀዝቃዛ መጋዝን የጥራትና ዯረጃ ቁጥጥር 
Y^ Áe}vw^M' Ák“ÍM' Ãq×Ö^M' ¾}Ÿc~ eI}„‹ u¨p~ 

•ዕ”Ç=ታ[S<ÁÅ`ÒM:: 

 ¾}cÖ¨<” Y^ u¿’>¾’< QÑA‹' Å”x‹“ SS]Á‹ SW[ƒ }Óv^© 

ÁÅ`ÒM:: 

KKc^}™‹ eKU`ƒ Ø^ƒ“ Å[Í M¾}& ›e}ggÓ“ ›ÁÁ´ ²<]Á Ó”³u? 

°”Ç=ÚuØ ÁÅ`ÒM'ክትትሌ፣ ድጋፍ ፣ ግምገማ ያካሂዳሌ እና ግብረመሌስ ይሰጣሌ፡፡ 

የአትክሌትና ፍራፍሬ ምርት ማዯራጃ ቀዝቃዛ መጋዝን Gwƒ“ ”w[ƒ uY^ 

LÃ SªL†¨<” Ãq×Ö^M:: 

ራu}ÚT] Ÿp`w HLò¨< ¾T>cÖ< }Óv^ƒ” ÁŸ“¨<“M:: 
 

6 የአት/ፍራፍሬ 
ምርት መጋዝን 
የፍሪጅ ቤት 
የቴክኒክ ባሇሙያ 

አጠቃሊይ በኤላክትሪሲቲ 
ትምህርት መስክ ወይም 
አጠቃሊይ በብረታብረት ስራ 
መስክ ወይም በአግሮመካኒክ 
ሙያ  ና ተመሳሳይ 
የት/ዝግጅት የሰሇጠነ/ች ሆኖ 
በቴክ/ሙያ ኮላጅ ተመርቆ/ቃ 
በላብሌ 2 ወይም 3 ወይም 
ዱፕልማና ከዚያ በሊይ 
የሆነ/ች 
 

የመጀመሪያ ዱግሪ ሊሊቸዉ 
0 ዓመትና በሊይ አግባብ 
ያሇዉ የሥራ ሌምዴ 
--በ2 ዓመት የተገኘ 
የኮላጅ ዱፕልማ ወይም 
በቴክ/ሙያ ላብሌ 2 
ወይም 3 ሊሊቸዉ 0 
ዓመት ና በሊይ አግባብ 
ያሇዉ የሥራ ሌምዴሆኖ 
ቢያንስ የዯረጃ 1 የብቃት 
ማረጋገጫ ሰርተፍኬት 
ያሇው/ያሊት 
 

የአት/ፍራፍሬ ምርት ማዯራጃ ቀዝቃዛ መጋዝን የፍሪጅ ቤት የቴክኒክ ባሇሙያ }Ö]’~ 

የማዯራጃና ማቀዝቀዣመጋዝንስራ አስኪያጅ  J„ ¾T>Ÿ}K<ƒ }Óv` 

Ã„\}M:: 

¾ØÑ“ Y^‹ v¨×†¨< °pÉ SW[ƒ SŸ“¨“†¨<” ÃŸ}}LM' 

ቀቀዝቃዛ መጋዝኑን የቅዝቃዜ መጠን በመጋዝኑ ውስጥ ባሇው የምርት አይነት ፍሊጎት መሰረት 
ይቆጣጠራሌ፤ ይከታተሊሌ፤ 
የየፍሪጁን ደህንነት ይከታተሊሌ፤ ችግር ካሇ ወዲያውኑ እንዲስተካከሌ ያደርጋሌ ከአቅም በሊይ ከሆነ 
ሇቅርብ ሃሊፊው ሪፖርት ያደርጋሌ 
u}ÚT] Ÿk´n³ SÒ´’<Y^ ›eŸ=ÁÌ ¾T>cÖ<}SddÃ }Óv^ƒ” 

ÁŸ“¨<“M:: 
 

7 የጥበቃና 
አትክሌተኛ 
ሰራተኞች 

ከ4 ኛ ክፍሌና በሊይ የሆነ/ች -ከ4 ኛ ክፍሌ2 ዓመት ና በሊይ 
አግባብ ያሇዉ የሥራ ሌምድ   

-ከ8 ኛ ክፍሌና በሊይ 

የጥበቃ ሰራተኛ }Ö]’~ የማዯራጃና ማቀዝቀዣመጋዝንስራ አስኪያጅ  J„ 

¾T>Ÿ}K<ƒ }Óv`“ HLò’ƒÃ„\}M:: 

K›ƒ/õ^õ_ U`ƒ ማዯራጃ ቀዝቃዛ መጋዝን ና በዩኒየኑ ê/u?ƒ Ñu= ¨<eØ 
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ተቁ የስራ መዯብ የትምህርት ዝግጅት የስራ ሌምዴ ተጠሪነቱና  የሚያከናውናቸው ተግባራት 
የሆነ/ች 0 ዓመት አግባብ 
ያሇዉ የሥራ ሌምዴ   
 

uS²ª¨` Hwƒ“ ”w[„‹” uSK<ÃŸ}}LM' uØ”no ÃÖwnM' 

U`ƒ ማዯራጃ ቀዝቃዛ መጋዝንና ¾T%u\ ê/u?ƒ“ K?KA‹ u`“ Se¢„‹ 

uƒ¡¡M S²Ò}†¨<” Á[ÒÓ×M' 

É”Ñ}† G<’@}‹ c=ðÖ\ ¨Ç=Á¨<’< KT>SKŸ}¨<›"M Ád¨<nM' 

አትክሌቶችን ይንከባከባሌ፤ 
KY^ ¾}cÖ<ƒ” ”w[„‹ u›Óvu<“ uØ”no ÃÖkTM' 

¾T›ÅÒ“ Å%”’ƒ SS]Á‹” u›Óvu< Y^ LÃ Á¨<LM' 

u}ÚT] Ÿp`w HLò¨ <¾T>cÖ< }Óv^ƒ”ÁŸ“¨<“M' 

 

8 የጽዲትናተሊሊኪ 
ሰራተኞች 

ከ4 ኛ ክፍሌና በሊይ የሆነ/ች ከ4 ኛ ክፍሌ የሆነ/ች 2 
ዓመት ና በሊይ አግባብ ያሇዉ 
የሥራ ሌምድ   
 

  -ከ8 ኛ ክፍሌና በሊይ 
የሆነ/ች 0 ዓመት አግባብ ያሇዉ 
የሥራ ሌምድ 

 

የጽዳት ሰራተኛች }Ö]’ታቸው የማዯራጃና ማቀዝቀዣመጋዝንስራ አስኪያጅ  J„ 

¾T>Ÿ}K<ƒ }Óv` Ã„\}M:: 

በ›ƒ/õ^õ_ U`ƒ ማዯራጃ ቀዝቃዛ መጋዝን ና በዩኒየኑ ê/u?ƒ Ñu= ¨<eØ 

uS²ª¨` የጽዳት ስራወችን uሙለ ይሰራለ  
KY^ ¾}cÖ<ƒ” ”w[„‹ u›Óvu<“ uØ”no ÃÖkTM' 

¾TÅ^Í k´n³ SÒ´” ¨<eØ ¾T>Ñ‟< ¾Se]Á ldlf‹” uS<K< ”êI“ 

›ÓMÓKAƒ Ãc×K< 

የመሊሊክ ስራ ይሰራለ፤ 
u}ÚT] Ÿp`w HLò¨<¾T>cÖ< }Óv^ƒ”ÁŸ“¨<“M' 
 

9 የምርት ጥራትና 
ዯረጃ የሚሇዩ 
የጉሌበት /የቀን 
ሰራተኞች- 

ማንበብና መጻፍ የሚችሌና 
የሚሰጠውን ስራ መስራት የሚችሌ 
ማንኛውም ሰው ሆኖ ሇሴቶች ቅድሚያ 
ይሰጣሌ 

 የአት/ፍራፍሬ ምርት ማዯራጃ ቀዝቃዛ መጋዝን ጥራትና ዯረጃ የሚሇዩ የጉሌበት 
/የቀን ሰራተኞች }Ö]’~ K›ƒ/õ^õ_ Uርƒ TÅ^Í k´n³ SÒ´’ <ምርት 
ጥራትና ደረጃ ተቆጣጣሪ ሱፐርባይዘር  J„ ¾T>Ÿ}K<ƒ   }Óv` Ã„\}M::  
በTደራጃ ቀዝቃዛ መጋዝን የሚከናወኑ ማንኛውንም አይነት ስራወች ማሇትም  ምርት የመረከብ፤ 
ጥራትና ደረጃ የመሇየት፤ ደረጃ መስጠት፤ ማደራጀትና ማሸግ ዕንዲሁም የማውረድና የመጫን ስራን 
ይሰራለ፡፡ 
በየቀኑ የተሰሩ ስራወችን በመመዝገብ ሇምርት ጥራት ተቆጣጣሪው የማሳውቅ ግዴታ አሇባቸው፡፡ 
የመጋዝኑን ሃብትና ንብረቶችን በጥንቃቄ ይዞ የመጠቀምና የመመሇስ ግዴታ አሇባቸው 

በያዙት የክፍያ ውሌ መሰረት በየሁሇት ሳምነቱ ሇሰሩበት ስራ ክፍያ የማግኘት መብት አሊቸው 

u}ÚT] Ÿp`w HLò¨<¾T>cÖ< }Óv^ƒ”ÁŸ“¨<“M' 

 
10 የመጋዝን ውስጥ 

ሇውስጥ ጫኝና 
አጓጓዥ ሰራተኛ 

ማንበብና መጻፍ  የሚችሌና 
የሚሰጠውን ስራ መስራት የሚችሌ  
ማንኛውም ሰው 

 የአት/ፍራፍሬ ምርት ማዯራጃ ቀዝቃዛ መጋዝን የውስጥ ሇውስጥ ጫኝና አጓጓዥ 
ሰራተኛ }Ö]’~ K›ƒ/õ^õ_ Uርƒ TÅ^Í k´n³ SÒ´’<ምርት ጥራትና 
ደረጃ ተቆጣጣሪ ሱፐርባይዘር  J„ ¾T>Ÿ}K<ƒ }Óv` Ã„\}M 
ማንኛውንም በመጋዝኑ ውስጥ የሚከናወኑ የምርትና የመስሪያ ቁሳቁሶችን የማጓጓዝ ስራ ይሰራለ፡፤ 
በየቀኑ የተሰሩ ስራወችን በመመዝገብ ሇምርት ጥራት ተቆጣጣሪው የማሳውቅ ግዴታ አሇባቸው፡፡ 
የመጋዝኑን ሃብትና ንብረቶችን በጥንቃቄ ይዞ የመጠቀም ና የመመሇስ ግዴታ አሇባቸው 

በያዙት የክፍያ ውሌ መሰረት በየሁሇት ሳምነቱ ሇሰሩበት ስራ ክፍያ የማግኘት መብት አሊቸው 

u}ÚT] Ÿp`w HLò¨<¾T>cÖ< }Óv^ƒ”ÁŸ“¨<“M' 
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ሠንጠረዥ 2፡ የአባሌ መሠረታዊ ኀብረት ሥራ ማህበራቱ አጠቃሊይ መረጃ 
ተ.ቁ የዩኒዬኑ አባሌ  

መሰረታዊ ማኀበራት 
ስም 

የመስኖ ውሃ ተጠቃሚ 
አባውራና እማዎራ ቁጥር 

የዩኒዬኑአባሌ ማኀበራት 
አባሊት ብዛት 

በመሠ/ማቱ 
ውስጥ ያሇ 
የመስኖ መሬት 
ስፋት በሄክታር 

መሠ/ 
ማኀበራ
ቱ 
የገዙት 
ዕጣ 
ብዛት 

የአንድ 
ዕጣ ዋጋ 

 
 
 

ከዕጣ ሽያጭ 
የተሰበሰበ 
ብር 

 
 

ከመመዝገቢያ 
የተሰበሰበ ብር 

 

ጠቅሊሊ 
የተሰበሰበ 
ብር መጠን ወንድ ሴት ድምር ወንድ ሴት ድምር 

1 ኩድሚ 381 120 501 448 51 499 373 133 300 39900 1500 41400 

2 አድበራ 762 175 937 556 87 643 803 142 ‘’ 42600 ‘’ 44100 

3 ታገሌ 604 128 732 425 95 520 616 105 ‘’ 31500 ‘’ 33000 

4 ሊሲ 329 106 435 307 45 352 484 60 ‘’ 18000 ‘’ 19500 

5 ተክሇድብ 826 166 992 635 85 720 864 140 ‘’ 42000 ‘’ 43500 

6 ጠሇታ 897 225 1122 735 102 847 787 160 ‘’ 48000 ‘’ 49500 

7 ቸሆና 727 132 859 369 49 418 617 140 ‘’ 42000 ‘’ 43500 

8 አምቦ መሰክ 944 242 1186 630 218 748 812 210 ‘’ 63000 ‘’ 64500 

9 አማሪት 254 64 318 240 78 318 290 45 ‘’ 13500 ‘’ 15000 

10 እንጉቲ 339 75 414 293 69 362 393 80 ‘’ 24000 ‘’ 25500 

11 በረድ 403 98 501 362 58 400 468 100 ‘’ 30000 ‘’ 31500 

12 አንድነት 398 87 485 259 57 316 497 70 ‘’ 21000 ‘’ 22500 

 ድምር  6610 1600 8210 5239 994 6233 7004 1385 ‘’ 415500 18000 433500 
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ሠንጠረዥ 3፡ ሇቀዝቃዛ መጋዝኑ አገሌግልት የሚያስፈሌጉ የመስሪያ ቁሳቁሶችና መሳሪያዎች 
 

ተ/ቁ የእቃ ዝርዝር መሇኪያ ብዘት ያንደ ዋጋ ጠቅሊሊ ዋጋ 
1 ፍሪጅ የተገጠመሇት ኤፍ ኤስ አር የጭነት መኪና ቁጥር 1 2700000 2700000 

2 አይሲዙ የጭነት መኪና በቁ/ር 1 2400000 2400000 

3 ሞተር ሳይክሌ በቁ/ር 2 125000 250000 

4 ትራክተር ከነመጫኛው በቁ/ር 1 1000000 1000000 

5 የመጋዝን ውሥጥ ማጓጓዣ /ኬሬል/ forklifተ በቁ/ር 4 15000 60000 

6 የጉሌበት ሰራተኛ ወንበር እግሩ ብረት የሆነ በቁ/ር 100 275 27500 

7 ከሊሜራ የተሰራ የምርት ማደራጃ ጠረንጴዛ/1*2 ሜትር ስፋት/ በቁ/ር 40 1000 40000 

8 ከብረት የተሰራ ሳፋ /ሇማጠቢያ/  በቁ/ር 10 350 3500 

9 ቢሊዋ በየአይነቱ በቁ/ር 100 15 1500 

10 የተሇያ መጠን ያሊቸውመቀሶች በቁጥር 10 20 200 

11 የውሃ ማቅረቢያ ባሌዲ ከነ ጆጉ በቁ/ር 30 150 4500 

12 የጠረንጴዛ ሚዛን  በቁ/ር 5 1500 7500 

13 ኢታሉ ስሪት የምድር ሚዛን  ከነ ሙለ ግራሞች በቁ/ር 5 25000 125000 

14 ዲጅታሌ ሚዛን  ከነ ሙለ ግራሞች(የሰዓቱ ያሌሆነ) በቁ/ር 2 1500 3000 

15 የማሸጊያ ፕሊስቲክ ነጩ አንዱ ጥቅሌ 4ኪ.ግ የሆነ በጥቅሌ 15 12 180 

16 የማሸጊያ ማሽን/manual punnet wrapper) ቁጥር 3 11136 33408 

17 ፓላት / መደርደሪያ ጣውሊ በቁጥር 30 200 6000 

18 የጎማ/ ፕሊስቲክ ትሪ በቁጥር 500 250 125000 

19 ማሸጊያ ካርቶን /Water proof carton box) 390*290*135mm እሽግ 30 46 1380 

 ማሸጊያ ካርቶን /Water proof carton box) 290*190*105mm እሽግ 20 210 4200 

 ማሸጊያ ካርቶን /Water proof carton box) 395*295*120mm እሽግ 15 127 1905 

 ማሸጊያ ካርቶን /Water proof carton box) 590*390*165mm እሽግ 8 439 3512 

20 የፕሊስቲክ ማሰሪያ ፕሊስቲክ ገመድ ጥቅሌ 15 1000 1500 

21 ሌዩ ሌዩ የምርት መግሇጫ ቁሳቁሶች/ የታሸገው ካርቶን ሊይ የሚሇጠፉ ገሊጭ ማስረጃዎች - - - - 

23 የቢሮ ጠረንጴዛ በቁ/ር 10 2000 20000 

24 የቢሮ  ወንበር በቁ/ር 10 700 7000 

25 የእንግዶች መቀበያ አግዳሚ ወንበር በቁ/ር 5 800 4000 
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ተ/ቁ የእቃ ዝርዝር መሇኪያ ብዘት ያንደ ዋጋ ጠቅሊሊ ዋጋ 
26 የመሰብሰቢያ አዳራሽ ወንበሮች ከነ መደገፊያው በቁ/ር 150 800 120000 

27 ኮምፒውተር ከነ ፕሪነተሮቹ በቁ/ር 3 22000 66000 

28 ዴስክ ቶፐ ያሇ ፕሪነተሩ በቁ/ር 2 12000  

29 የቢሮ ስሌክ ከነመስመሩ በቁ/ር 2 600 1200 

30 ፓንቸር በቁ/ር 3 50 150 

31 ስቴፕሇር መምቻ በቁ/ር 6 100 600 

32 ፎቶ ኮፒ ማሽን በቁ/ር 1 27000 27000 

33 ካሲወ ካሌኩላተር ትሌቁ በቁ/ር 5 300 1500 

34 ፋይሌ ካቢኔት  በቁ/ር 3 2000 6000 

35 የካርቶን ማሰሪያ ፒንሳ በቁ/ር 3 500 1500 

36 ሇምርቱ መሸጫና ማስተዋወቂያ ግንባታ ወጪ በቁ/ር 5 25000 125.000 

37 የማደራጃ ቀዝቃዛ መጋዝን ግንባታ ወጪ በቁ/ር 1 30000000 30,000,000 

 ጠቅሊሊ ድምር     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   - 54 - 
 

 
ሰንጠዥ 4 የቋሚ እቃዎች ዓመታዊ የአገሌግልት ተቀናሽ ስላት ቀመር 

 የእቃ ዝርዝር  
መሇኪ
ያ 

 
ብዘት 

 
የአንደ 
ዋጋ 

 
ጠቅሊሊ 
ዋጋ 

የአገሌግልት 
ዘመን 

 
አመታዊ  የአገሌግልት ተቀናሽ 

       2009 2010 2011 2012 

 ፍሪጅ የተገጠመሇት ኤፍ ኤስ አር የጭነት መኪና ቁጥር 1 2700000 2700000 10 270000 243000 218700 196830 

 አይሲዙ የጭነት መኪና በቁ/ር 1 2400000 2400000 10 240000 216000 194400 174960 

 ሞተር ሳይክሌ በቁ/ር 2 125000 250000 10 25000 22500 20250 18225 

 ትራክተር ከነመጫኛው በቁ/ር 1 1000000 1000000 10 100000 90000 81000 72900 

 የመጋዝን ውሥጥ ማጓጓዣ /ኬሬል/ forklifተ በቁ/ር 4 15000 60000 10 6000 5400 4860 4374 

 የጉሌበት ሰራተኛ ወንበር እግሩ ብረት የሆነ በቁ/ር 100 275 27500 10 2750 2475 2227.5 2004.75 

 ከሊሜራ የተሰራ የምርት ማደራጃ ጠረንጴዛ/1*2 ሜትር ስፋት በቁ/ር 40 1000 40000 10 4000 3600 3240 2916 

 ከብረት የተሰራ ሳፋ /ሇማጠቢያ/  በቁ/ር 10 350 3500 10 350 315 283.5 255.15 

 ቢሊዋ በየአይነቱ በቁ/ር 100 15 1500 0     

 የተሇያ መጠን ያሊቸውመቀሶች በቁጥር 10 20 200 0     

 የውሃ ማቅረቢያ ባሌዲ ከነ ጆጉ በቁ/ር 30 150 4500 10 450 405 364.5 328.05 

 የጠረንጴዛ ሚዛን  በቁ/ር 5 1500 7500 10 750 675 607.5 546.75 

 ኢታሉ ስሪት የምድር ሚዛን  ከነ ሙለ ግራሞች በቁ/ር 5 25000 125000 10 12500 11250 10125 9112.5 

 ዲጅታሌ ሚዛን  ከነ ሙለ ግራሞች(የሰዓቱ ያሌሆነ) በቁ/ር 2 1500 3000 10 300 270 243 218.7 

 የማሸጊያ ፕሊስቲክ ነጩ አንዱ ጥቅሌ 4ኪ.ግ የሆነ በጥቅሌ 15 12 180 0     

 የማሸጊያ ማሽን/manual punnet wrapper) ቁጥር 3 11136 33408 10 3340.8 3006.72 2706.048 2435.443 

 ፓላት / መደርደሪያ ጣውሊ በቁጥር 30 200 6000 10 600 540 486 437.4 

 የጎማ/ ፕሊስቲክ ትሪ በቁጥር 500 250 125000 0     
 ማሸጊያ ካርቶን /Water proof carton box) 390*290*135mm እሽግ 30 46 1380 0     

 ማሸጊያ ካርቶን /Water proof carton box) 290*190*105mm እሽግ 20 210 4200 0     

 ማሸጊያ ካርቶን /Water proof carton box) 395*295*120mm እሽግ 15 127 1905 0     

 ማሸጊያ ካርቶን /Water proof carton box) 590*390*165mm እሽግ 8 439 3512 0     
 የፕሊስቲክ ማሰሪያ ፕሊስቲክ ገመድ ጥቅሌ 15 1000 1500 0     
 ሌዩ ሌዩ የምርት መግሇጫ ቁሳቁሶች/ የታሸገው ካርቶን ሊይ የሚሇጠፉ ገሊጭ ማስረጃዎች     0     
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 የእቃ ዝርዝር  
መሇኪ
ያ 

 
ብዘት 

 
የአንደ 
ዋጋ 

 
ጠቅሊሊ 
ዋጋ 

የአገሌግልት 
ዘመን 

 
አመታዊ  የአገሌግልት ተቀናሽ 

 የቢሮ ጠረንጴዛ በቁ/ር 10 2000 20000 10 2000 1800 1620 1458 

 የቢሮ  ወንበር በቁ/ር 10 700 7000 10 700 630 567 510.3 

 የእንግዶች መቀበያ አግዳሚ ወንበር በቁ/ር 5 800 4000 10 400 360 324 291.6 

 የመሰብሰቢያ አዳራሽ ወንበሮች ከነ መደገፊያው በቁ/ር 150 800 120000 10 12000 10800 9720 8748 

 ኮምፒውተር ከነ ፕሪነተሮቹ በቁ/ር 3 22000 66000 4 16500 12375 9281.25 6960.938 

 ዴስክ ቶፐ ከነ ፕሪነተሩ በቁ/ር 2 12000 24000 4 6000 4500 3375 2531.25 

 የቢሮ ስሌክ ከነመስመሩ በቁ/ር 2 600 1200 10 120 108 97.2 87.48 

 ፓንቸር በቁ/ር 3 50 150 0     

 ስቴፕሇር መምቻ በቁ/ር 6 100 600 0     

 ፎቶ ኮፒ ማሽን በቁ/ር 1 27000 27000 4 6750 5062.5 3796.875 2847.656 

 ካሲወ ካሌኩላተር ትሌቁ በቁ/ር 5 300 1500 4 375 281.25 210.9375 158.2031 

 ፋይሌ ካቢኔት  በቁ/ር 3 2000 6000 10 600 540 486 437.4 

 የካርቶን ማሰሪያ ፒንሳ በቁ/ር 3 500 1500      

 ሇምርቱ መሸጫና ማስተዋወቂያ ግንባታ ወጪ በቁ/ር 5 25000 125000 10 12500 11250 10125 9112.5 

 ን/ድምር      723985.8 647143.5 579096.3 518687.1 

 ማደራጃና ማቀዝቀዣ መጋዝን  1 30000000 30000000 20 1500000 1425000 1353750 1286063 

 ጠቅሊሊ ድምር      2223986 2072143 1932846 1804750 

 

         ሠንጠረዥ 5 የአቅም ግንባታ ስራ- ስሌጠናና ሌምዴ ሌውውጥ ማካሂዴ 
 
 

 
 
 

 

ተ/ቁ ሰሌጣኞች አካሊት  መሇኪያ 2008/2009 ዓ.ም 2009/2010 ዓ.ም 2010/2011 ዓ.ም 

1 የዩኒየን የቦርድ አመራሮችና የቁጥጥር ኮሚቴወች ቁጥር 10 10 10 

2 የማደራጃ ቀዝቃዛ መጋዝኑ ቅጥር ሰራተኞች “ 14 14 14 

3 የመስኖ ሕ/ስ/ማህበራት አመራሮች “ 120 130 140 

4 የዩኒየኑ ጠቅሊሊ ጉባዔ አባሊት/ አርሶ አደሮች/ “ 60 65 70 

5 አሰሌጣኞች ና አስተባባሪወች “ 10 10 10 

ድምር “ 214 229 244 
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         ፎቶ ግራፍ መረጃ 1፡ ሇሥራው አስፈሊጊ የሆኑ ቁሳቁሶች ናሙና በፎቶግራፍ 
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ቢሊዋ ፐሊስቲክ ሳጥን የቀን ሰራተኞች ምርት ማደራጃ ወንበርና ጠረጴዛ 

የምድር ሚዛን 
ኬሬል/ፎረክ ሉፍት የጠረጴዛ ሚዛን 
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ሠራተኞች በሥራ ሊይ 
የምርት ማሸጊያ ካርቶን ዲጂታሌ ሚዛን 

የማሸጊያ ገመድ መወጠሪያ ፒንሳ 
የካርቶን መብሻ የምርቱ ማሸጊያ ፕሊስቲክ ገመድ 
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ሇምርቱ ማሸጊያ የተዘጋጀ ካርቶን ሇምርቱ ማሸጊያ የተበሳ ካርቶን ምርቱ ታሽጎ የሚሊክበት ሳህን 

ፕሊስቲክ ማሸጊያዎችና መቁረጫዎች 
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የማሸጊያ ፕሊስቲኩ ማሞቂያ 
ዲጂታሌ ሚዛን የሽንኩርት ምረት በመጋዝን ውስጥ 

ፍሪጅ የተገጠመሇት ምርት ማጓጓዣ መኪና በሥራ መጋዝኑ ውስጥ የሚከሇከለ  


