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በኮሮና ቫይረስ ምክንያት በሰሊጥ

የቀን ሠራተኛ አቅርቦት እና
የሠራተኞች ደህንነት አሳሳቢ ጉዳይ
ነው

የእንቅስቃሴ ገደቦች የግብዓት
ስርጭት እና የኤክስቴንሽን
አገልግሎት ድጋፍ ላይ ጫና
ያሳድራሉ

እየጨመረ የመጣው የምርት
ወጭ አፋጣኝ የብድር ፍላጎት
እንዲኖር አድርጓል

የሚሸፈነው መሬት መቀነሱ ወደፊት ስብሉን
ወደውጭ በመላክ የሚገኘው ገቢ ላይ
ተፅዕኖ ይኖረዋል፡፡

ማንቂያ 1

 ኮሮና ቫይረስ ምክንያት በሰሊጥ የሚሸፈነው መሬት መቀነሱ ወደፊት ስብሉን ወደውጭ
በ
በመላክ የሚገኘው ገቢ ላይ ተፅዕኖ ይኖረዋል፡፡

ምን ዓይነት ተፅዕኖዎች
ያስከትላል?

•	አነስተኛ ይዞታ ያላቸው እና ባለሃብት አርሶአደሮች በባለፈው አመት የሰሊጥ ግብርናቸው ትርፋማ አልነበሩም፡፡
ምክንያቱም ሰሊጥን ለማምርት ከፍተኛ የማምረቻ ወጪ ያወጡ ሲሆን የሸጡበት የገበያ ዋጋ ግን ዝቅተኛ ነበር
•	የሰሊጥ ባለድርሻ አካላት የኮረና ቫይረስ ወረርሽኝ ይህንን ጉዳይ የበለጠ እንደሚያባብሰው ያስባሉ፡፡ የእንቅስቃሴዎች
መገደብ፣ የትራንስፖርትና የቀን ሰራተኛ የጉልበት ወጪ መጨመር፣ የግብይት መስመሮች ዝግ መሆን፣ የአለምአቀፍ
ገበያ ፍላጎት መቀነስ እና የዋጋ መቀነስ ሀኔታውን ያባብሳሉ
•	በሰሊጥ የሚሸፈነው የማሳ ስፋት በከፍተኛ ሁኔታ እንደሚቀንስ ይጠበቃል፤ ከዚህ ጋር በተያያዘም የዳሰሳ ጥናቱ
እንዳሳየው የምርት መጠንና (96%) ጥራት (95%) /በጎላ መልኩ ይቀንሳል፡፡
•	የዳሰሳ ጥናቱ መላሾች (98%) የቀን ሰራተኛ እጥረት እንደሚኖር ጠቁመዋል፡፡ ባለሃብት አርሶአደሮች በ2011
ዓ.ም ከነበረው ከ30-50% የበለጠ ለቀን ሠራተኛ የጉልበት ወጪ እያወጡ ነው
•	የግብርና ባለሙያዎችና የመንግስት ባለስልጣናት አርሶአደሮች እንደ ማሽላ እና ሌሎች ለምግብነት የሚያገለግሉ
የጥራጥሬ ሰብሎችን እንዲያመርቱ ይመክራሉ
•	በመጀመሪያ ደረጃ የሰሊጥ መገበያያ ማዕከላትና በኢትዮጵያ የምርት ገበያ ድርጅት የሚኖሩ እንቅስቃሴዎች ላይ
ከፍተኛ የሆነ አሉታዊ ተፅዕኖ ይኖራል ተብሎ ይጠበቃል (የዳሰሳ ጥናቱ፡ 90%)
• ሰሊጥን ወደ ውጭ በመላክ የሚገኘው የውጭ ምንዛሬ እንደሚቀንስ ይጠበቃል (የዳሰሳ ጥናቱ፡ 70%)

ምን እርምጃዎች መወሰድ
አለባቸው?

•	የማሳ ዝግጅት ተግባራት በሰሊጥ የሚሸፈነውን የማሳ መጠን ለማወቅ የመጀመሪያ ማሳያ ስለሆኑ እነዚህ ተግባራት
በአግባቡ መካሄዳቸውን መቆጣጠር
•	አነስተኛ ይዞታ ባላቸውና በባለሃብት አርሶአደሮች የሚሸፈኑ ማሳዎችን መጠን እና የሰብል አይነቶችን ለይቶ ማወቅ
•	አነስተኛ ይዞታ ያላቸው አርሶአደሮች የቤተሰባቸውን ጉልበት አሟጠው በመጠቀም ሰሊጥን እንዲያመርቱ የተለየ
ድጋፍ ማድረግ
• የባለሃብት አርሶ አደሮች የሚያስፈልጋቸውን የቀን ሠራተኛ ብዛት መገመት
•	ባለሃብት አርሶአደሮች የኮሮና ቫይረስን ከግምት ውስጥ ያስገባ እና ሊያገኙ የሚችሉትን ማሽነሪ፣ ቋሚ እና ጊዜያዊ/
ወቅታዊ የቀን ሠራተኞች መሰረት ያደረገ የተሻለ የምርት ዕቅድ እንዲያቅዱ ድጋፍ ማድረግ፡፡
•	በሠራተኛ እጥረት ምክንያት ክፍተት እንዳይፈጠር ዘመናዊ የመኮትኮቻና ማጨጃ የመሳሳሉ የእርሻ መሳሪያዎችን
እንዲጠቀሙ ማድረግ
•	የእርሻ ማሽነሪዎች በተሻለ ሁኔታ እንዲኖሩ፣ በክራይ አገልግሎት እንዲሰጡ የማስተዋወቅ ስራ በስፋት መሰራት
አለበት

1]

በዳሰሳ ጥናቱ የተቀመጡ ቀጥሮች የሚያመለክቱት የመላሾቹን ቁጥር በመቶኛ ነው።
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.
ፎቶ፡ አንተነህ መኩሪያ

ለሰሊጥ ዘርፍ የተዘጋጀ ማንቂያ

የትኞቹ ባለድርሻ አካላት
ይሳተፋሉ?

•
•
•
•
•

ተነሳሽነቱን እና
ተፈጻሚነቱን የትኞቹ
ተቋማት መውሰድ
አለባቸው?

• የክልል ግብርና ቢሮዎች በሃላፊነት
• የግብርና ምርምር ተቋም ድጋፍ ማድረግ

የክልል፣ የዞን እና የወረዳ አስተዳደር
የግብርና ሚኒስቴር በተዋረድ ከፌደራል እስከ ወረዳ
የአማራና ግብርና ምርምር ተቋም
ባለሃብት አርሶ አደሮችና ማህበራት
የአርሶ አደር ማህበራትና ዩኒዩኖች

በመስመር መዝራትን በተመለከተ በሁመራ ምርምር ማዕከልና በማማየ ግሩፕ ስልጠና ሲሰጥ (ፎቶ፡ ሀጎስ ታደሰ)

የፀሃይ ዩኒየን የሰሊጥ ማቀነባበሪያ (ፎቶ፡ ፍሎ ድሪክስ)

የሰሊጥ ግብይት በአማራና ትግራይ ክልል የሚገኙ የመጀመሪያ የግብይት ማዕከል፡ ሰሊጥ ሲበጠር (ፎቶ፡ ፍሎ ድሪክስ)

የኮሮና ቫይረስ ቀውስ | ለሰሊጥ ዘርፍ የተዘጋጀ ማንቂያ #01 | ኢትዮጵያ

ገጽ 2 | 8

ማንቂያ 2

	 የቀን ሠራተኛ አቅርቦት እና የሠራተኞች ደህንነት
አሳሳቢ ጉዳይ ነው

ምን ዓይነት ተፅዕኖዎች
ያስከትላል?

•	የእንቅስቃሴዎች መገደብና የትራንስፖርት ወጪዎች መጨመር በሰሊጥ ዘርፉ የቀን ሰራተኞች እጥረት እንዲኖር
አድርጓል
•	ከሱዳን የሚመለሱ የቀን ሠራተኞችና ወደ ትግራይ ሰሊጥ አብቃይ አካባቢዎች የሚጓዙ የቀን ሠራተኞች ቀሳ/ወሸባ
እንዲገቡ መደረጉ የቀን ሠራተኛ አቅርቦት ላይ ተፅዕኖ አሳድሯል
• በኮሮና ቫይረስ የተያዙ ሰዎች በአካባቢው መገኘት ሌሎች የቀን ሠራተኞች ፍርሃት እንዲያድርባቸው አድርጓል
•	በርካታ ወጣቶች በተለይ ተማሪዎችና ሌሎች ከአካባቢው ተፈናቅለው/ተሰደው የነበሩ ሰዎች ወደ ነበሩበት
አካባቢያቸው መመለሳቸው በሰሊጥ ዘርፉ አማራጭ የሠራተኛ ጉልበት እንዲኖር አድርጓል
•	የምግብ እጥረት መኖር ድሃ የቀን ሠራተኞች ወደ ሰሊጥ አብቃይ አካባቢዎች ለሥራ ፍለጋ እንዲሄዱ ያደርጋቸዋል
• የትራንስፖርት ዋጋ መጨመር የቀን ሰራተኞች ወደ ሰሊጥ አብቃይ አካባቢዎች እንዳይሄዱ ያደርጋቸዋል
•	በዚህ ወቅት የቀን ሠራተኞች የኑሮና የሥራ ሁኔታ ጥሩ አይደለም፡፡ አሁን ካሉት የአሰሪና ሠራተኛ ህግና ደንቦች
ጋር አብሮ የሚሄድም አይደለም፡፡ በተለይ የምግብ፣ የንፅህና፣ የመኖሪያ ክፍሎች እና የመጓጓዣ መንገዶች የቀን
ሠራተኞችን ከኮሮና ቫይረስ በሚከላከሉበት መንገድ የተዘጋጁ አይደሉም
•	በቀን ሠራተኛ እጥረት፣ የምግብና የትራንስፖርት ከፍተኛ ወጪዎች መጨመር ምክንያት የቀን ሠራተኛ ክፍያ
እንደሚጨምር ይታወቃል፡፡ ይህ ሁኔታ የአርሶአደሮች የቀን ሠራተኛ የመቅጠር ፍላጎት እንዲቀንስ ያደርጋል
•	የሰሊጥ አርሶ አደሮች የብድር አቅርቦት እጥረት መኖር ከቀን ሠራተኞች ክፍያ ጭማሪ ጋር ተዳምሮ ለቀን ሰራተኛ
የሚከፈል ገንዘብ እጥረት እንዲኖር ያደርጋል
• የኮሮና ቫይረስ ቀውስ የቀን ሠራተኞች ገቢ እና የምግብ ወጪያቸው ላይ ከፍተኛ ተፅዕኖ ያደርሳል

ምን እርምጃዎች መወሰድ
አለባቸው?

•	የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን በተመለከተ የግንዛቤ ደረጃን ማሳደግ፡፡ ወረርሽኙን ለመከላከል በጤና ባለሙያዎች
የሚመከሩትን እንደ አካላዊ ርቀትን/ማህበራዊ ፈቀቅታን እና የእጅ ንጽህናን መጠበቅ የመሳሰሉ መመሪያዎች
ተግባራዊ እንዲደረጉ መስራት፡፡
•	በወቅቱ ያሉ አሰሪና ሠራተኛን የሚመለከቱ ህግና ደንቦች ላይ ያለውን ግንዛቤ ማሳደግ እና ለተፈጻሚነታቸው
መስራት፡፡ ባላሃብት አርሶ አደሮች እንደ መጠለያ፣ ንፁህ ውሃ፣ ምግብ፣ አነስተኛ ክሊኒኮች የመሳሰሉ አቅርቦቶችን
በማሟላት የቀን ሠራተኞችን ጤንነትና ደህንነት እንዲጠብቁ ማበረታታት፡፡ በተለይ የማህበራዊ ፈቀቅታን/የአካል
መራራቅን ሠራተኞች በሚኖሩበት አካባቢና ከቦታ ቦታ በሚጓጓዙበት ወቅት ተግባራዊ አንዲያደርጉ ማድረግ
•	በሰብል የሚሸፈነውን የማሳ ስፋትና የሰብል አይነት ግምት ውስጥ በማስገባት በየወቅቱ ሊኖር የሚችለውን
የአርሶአደሮችን የቀን ሠራተኛ ፍላጎት በተመለከተ የተጠና ግምት መስጠት
•	የቀን ሠራተኞችን በቋሚነት በመቅጠር፤ በአካባቢው የሚገኙትን አማራጭ የሠራተኛ ምንጮችን በመጠቀም
እንዲሁም ወቅታዊ የቀን ሠራተኞች በተወሰነ ማሳ ላይ ብቻ እንዲሰሩ በማድረግ ሠራተኞች ከቦታ ወደ ቦታ
የሚያደርጉትን እንቅስቃሴ መገደብ
• ከሱዳን የሚመለሱ የቀን ሠራተኞችን ለመደገፍ አስፈላጊ እርምጃዎችን መውሰድ
•	ለአረም እና አጨዳ ወቅት የሚሆኑ ሠራተኞችን ለማግኘት ቀድሞ ዘመቻ መጀመር፡፡ ቀድመው የነበሩና የተለመዱ
ዘዴዎችን እንዲሁም ኢመደበኛ ግንኝነቶችን በመጠቀም በሚቻለው መንገድና በሃላፊነት መስራት
•	በተለይ የጉልበት ሥራ የሚጠይቁ ወቅታዊ የእርሻ ተግባራት በቂ የቀን ሠራተኛ ፍሰት እንዲኖር የማስተባበር ሥራ
መስራት፤ የሠራተኞችን ደህንነት በጠበቀና በተመጣጣኝ ዋጋ የማጓጓዣ መንገዶችን ማመቻቸት፤ በአንድ አውቶብስ
የሚጓዙ ተሳፋሪዎችን መጠን መወሰን፤ የቀን ሠራተኞች በጉዞ ወቅት ማስክ/ጭንብል እንዲያደርጉ ማድረግ
•	አርሶ አደሮች ለቀን ሠራተኞች በወቅቱ ክፍያ መፈጸም እንዲችሉ ፍትሃዊ የወለድ መጠን ያለው ብድር ማመቻቸት
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የትኞቹ ባለድርሻ አካላት
ይሳተፋሉ?

•
•
•
•
•
•
•
•

ተነሳሽነቱን እና
ተፈጻሚነቱን የትኞቹ
ተቋማት መውሰድ
አለባቸው?

•	የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን ለመከላከል የተቋቋመው ግብረሃይል እና ሠራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ በጋራ የቀን
ሠራተኞችን የሚያስተባብር ልዩ ሃይል/ኮሚቴ ማቋቋም
• ባለሃብት አርሶአደሮች ተነሳሽነቱን በመውሰድ የራሳቸውን እርምጃዎች መውሰድ አለባቸው

የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን ለመከላከል የተቋቋመው በተለያየ ደረጃ ያለው ኮማንድ ፖስት
የክልሉ ሠራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ እና የመንገዶችና ትራንስፖርት ባለስልጣን
በየደረጃው ያሉ የአስተዳደር አካላትና ህግ አስፈጻሚ ተቋማት
በፌደራልና በክልል ደረጃ ያሉ የጤና ቢሮዎች
ባለሃብት አርሶ አደሮች
የአሰሪና ሠራተኞች ማህበራት
የልማት ድርጅቶች ለምሳሌ የሰሊጥ ምርትና ግብይት መረብ የድጋፍ ፕሮግራም (ቤኔፊት- ኤስ ቢ ኤን)
የግብርና ትራንፎርሜሽን ኤጀንሲ

የቀን ሰራተኞች ወደስራ ለመሰማራት አሰሪዎችን በመጠበቅ ላይ (ፎቶ፡ ቴድ ስክራደር)

በሰሊጥ ዞን የቀን ሠራተኞች በጉዞ ላይ (ፎቶ፡ ቴድ ስክራደር)

የሰሊጥ ግብይት በአማራና ትግራይ ክልል የሚገኙ የመጀመሪያ ግብይት ማዕከላት (ፎቶ፡ ፍሎ ድሪክስ)
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ማንቂያ 3

	 የእንቅስቃሴ ገደቦች የግብዓት ስርጭት እና የኤክስቴንሽን አገልግሎት ድጋፍ
	 ላይ ጫና ያሳድራሉ

ምን ዓይነት ተፅዕኖዎች
ያስከትላል?

•	የእንቅስቃሴ ገደቦች እና የግንኙነት መላላት ለአርሶአደሮች ወቅቱን የጠበቀ የግብዓት አቅርቦት እና ስርጭት
በተቀናጀ መልኩ እንዳይከናወን አሉታዊ ተጽዕኖ ያደርጋል::
•	የሰራተኛ አቅርቦት ችግርን ለመቅረፍ ለማሽላ ሰብል እንደ አማራጭ መፍትሔ የዓረም መቆጣጠሪያ መድሃኒት
ፍላጎት ይጨምራል::
•	የእንቅስቃሴ ገደብ መደበኛ የኤክስቴንሽን አገልግሎቶች፣ ለአዲስ ተቀጣሪ የግብርና ሰራተኞች የሚሰጡ ስልጠናዎች፣
የንቅናቄ መድረኮች፣ የሰርቶ ማሳያዎች፣ ለአርሶአደር የሚሰጡ ስልጠናዎች መከናወን አልቻሉም:: (ከደሰሳ ጥናት
ተሳታፊዎች: 97%)
•	የልማት ጣቢያ ሰራተኞች የቡድን ኤክስቴንሽን ድጋፍ ከማድረግ ይልቅ ቤት ለቤት በመዘዋወር በግል ድጋፍ
ያደርጋሉ ይህም የአገልግሎቱን ተደራሽነት ይቀንሳል::
• የተወሰኑ አርሶአደሮች የኮሮና በሽታ ስርጭትን በመፍራት የልማት ጣቢያ ሠራተኞችን ማግኘት አይፈልጉም::

ምን እርምጃዎች መወሰድ
አለባቸው?

•	በግብዓት ስርጭት እና የኤክስቴንሽን አገልግሎት የሚሳተፉ ባለድርሻ አካላት እና ግለሰቦች ማህበራዊ ፈቀቅታን
እንዲተገብሩ እና ንጽህናቸውን እንዲጠብቁ ክትትል እና ድጋፍ ማድረግ::
• የምርጥ ዘር እና ግብዓት አቅርቦትን መጨመር::
•	ወቅቱን የጠበቀ የአየር ትንበያ መረጃ በተንቀሳቃሽ ስልክ ለተጠቀሚዎች ተደራሽ በማድረግ፤ የግብርና ስራ
እንቅስቃሴ እቅድን በመረጃ መደገፍ እና ሊኖር የሚችል ስጋት እና ተያያዥ ወጪዎችን መቀነስ::
•	አርሶአደሮች በተንቀሰቃሽ ስልካቸው ወደ 8028 ጥሪ በማድረግ ወቅታዊ የግብርና መረጃዎችን እንዲያገኙ
መስራት::
• ሬድዮ እና ቴሌቪዥን በመጠቀም ወቅታዊ መረጃ እና የኤክስቴንሽን አገልግሎት መስጠት::
•	አሁን በእጅ የሚገኙ የተሻሻሉ የግብርና አሰራር መመሪያዎች የተባይ እና በሽታ መከላከያ መንገዶች ኤክስቴንሽን
ማስተማሪያ የህትመት ውጤቶችን ወደ ወረዳ፣ ቀበሌዎች፣ ማህበራት እና ለአርሶአደሮች ማሰራጨት::
•	ከመንግስት የሚሰጡ አቅጣጫዎችን ከግንዛቤ ውስጥ በማስገባት አነስተኛ ቁጥር ያላቸው አርሶአደሮች ብቻ
የሚሳተፉበት ስልጠናና የሰርቶ ማሳያ ስራዎችን መስራት::
•	አርሶአደሮች ከአካባቢያቸው ብዙ ሳይርቁ የልማት ጣቢያ ሰራተኞችም በቅርብ ክትትል እና ድጋፍ ለማድረግ
ውጤታማ ድጋፍ እንዲያደርጉ የኩታ ገጠም አሰራርን መከተል::
•	የዩንቨርሲቲ ተማሪዎች ዘመናዊ የኮሙዩኒኬሽን እና መረጃ ቴክኖሎጂውን በመጠቀም የኤክስቴንሽን ምክር
አገልግሎት አሰጣጡን እንዲደግፉ ማሳተፍ::

የትኞቹ ባለድርሻ አካላት
ይሳተፋሉ?

•
•
•
•

ተነሳሽነቱን እና
ተፈጻሚነቱን የትኞቹ
ተቋማት መውሰድ
አለባቸው?

• ግብርና ቢሮ እና የግብርና ምርምር ተቋም
• የወረዳ አስተዳደር እና ኮሙኒኬሽን ጽህፈት ቤቶች

በተለያየ ደረጃ የሚገኙ የኮሙኒኬሽን አካላት
የአማራ ግብርና ምርምር ተቋም
በተለያየ ደረጃ የሚገኙ የጤና እና ትምህርት ተቋሟት
የሰሊጥ ምርት እና ግብይት መረብ የድጋፍ ፕሮግራም እና ኤቲኤ
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ማንቂያ 4

	 እየጨመረ የመጣው የምርት ወጭ አፋጣኝ የብድር ፍላጎት እንዲኖር
አድርጓል

ምን ዓይነት ተፅዕኖዎች
ያስከትላል?

• በኮቪድ19 ምክንያት የምርት ወጭ በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ ነው:: (ከዳሰሳ ጥናት ተሳታፊዎች: 95%)
•	ለግብርና ምርት የሚቀርበው የብድር መጠን በመጠንም በወጪም በአሉታዊ መልኩ ተጽዕኖ አርፎበታል:: (ከዳሰሳ
ጥናት ተሰታፊዎች: 90%)
• የፋይናንስ ተቋሟት ብዙ አርሶአደሮች ብድር የመመለስ አቅም ላይኖራቸው ይችላል የሚል ግምት አሳድረዋል::
•	ከፍተኛ የብድር ፍላጎት መጨመር እና የብድር አቅርቦት መቀነስ/በተፈለገው መጠን አለመኖር አጠቃላይ የምርት
መጠን እንዲቀንስ ያደርጋል::
• የብድር አቅርቦት እጥረት ለአራጣ አበዳሪዎች መልካም አጋጣሚ ነው::
•	ማህበራት እና ዩንዩኖች የግብይት ብድር አቅርቦት ችግር ይገጥመናል የሚል ስጋት አላቸው:: (ከዳሰሳ ጥናት
ተሳታፊዎች: 64%)
•	ወረርሽኙ ከሚያሳድረው ተጽዕኖ ባሻገር ብሄራዊ ባንክ ያወጣው በቀን አንድ ሰው ከባንክ ማውጣት የሚችለው
የጥሬ ገንዘብ ጣሪያ ባለሃብት አርሶአደሮች ለቀን ሰራተኛ የሚያደርጉት ክፍያ ላይ ችግር ሊፈጥር ይችላል ተብሎ
ይጠበቃል::

ምን እርምጃዎች መወሰድ
አለባቸው?

•	ዘርፉ የውጭ ምንዛሬ በማስገኘት የሚያበረክተው አስተዋጽኦ ከግምት ውስጥ በማስገባት ብሄራዊ ባንክ የገንዘብ
ድጋፍ ማድረግ አለበት::
•	የክልሉ መንግስት በአማራ ብድር እና ቁጠባ ተቋም በኩል ለአነስተኛ አርሶአደሮች የብድር አቅርቦት እንዲያደርግ
ግፊት ማድረግ::
•	ባንኮች በመጋዘን ያለን የምርት ክምችት በመያዣነት በመጠቀም ለማህበራት እና ዩንዩኖች ብድር እንዲያቀርቡ
ማበረታታት::
•	ከብርድ አቅርቦት እና አመላለስ ስጋት ጋር የታያያዙ ልምዶችን፣ ከፊል የብድር ዋስትና እና የብድር መያዣ
አጠቃቀም ልምዶቸን በማጋራት መንግስት እና ሌሎች ዓለም ዓቀፍ ተቋማት ድጋፍ እንዲያደርጉ ማድረግ::
•	ማህበራት ያላቸውን ቋሚ ንበረት እና ተንቀሳቃሽ ጥሬ ገንዘብ በብድር መያዣነት በመጠቀም ብድር እንዲቀርቡ
መስራት::
• የኮንትራት ግብርና እንዲኖር የተቀላጠፈ እና ተጨባጭ እርምጃዎችን መውሰድ::

የትኞቹ ባለድርሻ አካላት
ይሳተፋሉ?

•
•
•
•
•
•

ተነሳሽነቱን እና
ተፈጻሚነቱን የትኞቹ
ተቋማት መውሰድ
አለባቸው?

• የክልሉ መንግስት
• የፋይናንስ ተቋሟት ባለሃብት አርሶአደሮች እና የአርሶአደር ማህበራት

የፌደራል እና የክልል መንግስታት
ብሄራዊ ባንክ እና የገንዘብ ተቋሟት፣ የንግድ ባንኮች እና አነስተኛ የፋይናንስ ተቋማት
የክልል ግብርና ቢሮ እና የማህበራት ማስፋፊያ ኤጀንሲ
መሰረታዊ ማህበራት እና ዩንዩኖች
ባለሀብት አርሶአደሮች እና ትላልቅ የግል እና በከፊል የመንግስት የሆኑ ተቋማት
የሰሊጥ ምርት እና ግብይት መረብ የድጋፍ ፕሮግራም እና ኤቲኤ
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ዳሽቦርድ
በግንቦት ወር የተደረገ ጥናት ውጤት ኢትዮጵያ
ለቡድን ውይይቶች የተለዩ ርዕሰ ጉዳዮች ወይም ማንቂያዎች

በሰሊጥ ዘርፍ ያሉ ተግባራትና አገልግሎቶች

ከፍተኛ የሆነ አሉታዊ ተጽዕኖ
አሉታዊ ተጽዕኖ
መጠነኛ የሆነ አሉታዊ ተጽዕኖ
ምንም ተጽዕኖ የለውም፤ ከተለመደው የተለየ ነገር የለም

የግንቦት ወር ማንቂያ

የሰሊጥ ዘርፉ የስጋት/የተጋላጭነት ደረጃ
በሰሊጥ የተሸፈነ ማሳ

ማንቂያ 1

የዘር አቅርቦት
የዘር ስርጭት

ማንቂያ 3

የአፈር ማዳበሪያ አቅርቦት
የአፈር ማዳበሪያ ስርጭት
ለመጭው የምርት ዘመን የሚደረግ የማሳ ዝግጅት
የማምረቻ ወጪ

ማንቂያ 4

የቀን ሠራተኛ አቅርቦትና ዋጋ

ማንቂያ 2

የቀን ሠራተኞች ገቢ እና የምግብ ወጪ

ማንቂያ 2

የማሽነሪዎች የክራይ አገልግሎት
ለማሽነሪዎች የሚደረግ ኢንቨስትመንት
የኤክስቴንሽን አገልግሎት

ማንቂያ 3

በሰሊጥ ዘርፍ ያለ የመረጃ አቅርቦት
ለግብዓት/ለማምረቻ የሚሆን ገንዘብ

ማንቂያ 4

የምርት መጠንና ጥራት

ማንቂያ 1

የአርሶ አደሮች ገቢ እና የዘርፉ ትርፋማነት
የአቀናባሪ ካምፓኒዎች የጥሬእቃ አቅርቦት
የሃገር ውስጥ የገበያ ሁኔታ

ማንቂያ 1

ወደውጭ መላኪያ የግብይት መስመሮች እና የውጭ ምንዛሬ

ማንቂያ 1

በሰሊጥ ዘርፉ ያለ የባለድርሻ አካላት ትብብር
የምግብ ዋስትና (ምግብና የአመጋገብ ስርዓት)

ማንቂያ 2

የኮሮና ቫይረስን (ኮቪድ-19) ለመከላከል የተወሰዱ የእንቅስቃሴ ገደቦች
መንግስት ለተለያዩ አገልግሎቶች የሚያደርገው የገንዘብ ድጋፍ
የመንግስት ስትራቴጅክ አቅጣጫዎችና የፖሊሲ ምላሾች
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ፈጣን የሰሊጥ ዘርፍ የዳሰሳ ጥናት እና ማስጠንቀቄያ
የኮቪድ19 ወረርሽኝን ተከትሎ ሊመጣ የሚችለውን የምግብ እጥረት ለመቀነስ
በዳሰሳ ጥናቱ የተለዩ አንገብጋቢ የሆኑትን እና ተጨማሪ ችግሮችን በመለየት አፋጣኝ
የቅድመ ጥንቃቄ እርምጃ መወሰድ አለበት:: ይህ የጥናት ውጤት በተለያዩ አካላት
የጋራ ጥረት የተከናወነ ነው:: ጥናቱ በሀገር አቀፍ ደረጃ መጠይቆችን በማዘጋጅት እና
ለጉዳዩ ቅርበት ካላቸው ሰዎች ጋር የቡድን ውይይት በማድረግ የተሰበሰበ መረጃን
በማጠናከር የተከናወነ ነው:: ለጥናቱ መነሻ የሆነው ሃሳብ አንድን ክፍለ ኢኮኖሚ
ለመለወጥ ጥቅም ላይ ይውል ዘንድ በኤይድንቫሮንመንት የቀረበውን ሞዴል እና
በዋግኒንገን ዩንቨርሲቲ ሴንተር ፎር ዴቨሎፕመንት ኢኖቬሽን ተቋም ከዘርፉ ነባራዊ
ሁኔታዎች ጋር በማጣጣም የተሻሻለውን በመጠቀም የተሰራ ነው:: ፈጣን የሰሊጥ
ግብርና ዘርፍ ዳሰሳ ጥናቱን በተከታታይ በማከናወን በዘርፉ ያሉ ተግዳሮቶችን ነቅሶ
በማውጣት እና የችግሮችን ክብደት በመለየት፣ መወሰድ ያለባቸውን የመፍትሔ
አማራጮች ይጠቁማል፡፡ ጥንቃቄ ሊደረግባቸው የሚገቡ ጉዳዮችን ያሳያል::
ጥናቱን ለማከናወን የተከተልነውን የአሰራር መንገድ እና ሂደት እንዲሁም ይህን
ዶክመንት ለማዘጋጀት በተከናወነው ተግባር ላይ ተጨማሪ ማብራሪ ከፈለጉ ይህንን
ማስፈንጠሪያ ይጫኑ::
ዓላማ
ይህ የፈጣን ዳሰሳ ጥናት የኮሮና ቫይረስ (ኮቪድ-19) ወረርሽኝ በኢትዮጵያ የሰሊጥ
ምርትና ግብይት ዘርፍ ምን ዓይነት ተጽዕኖ እንደሚያስከትል ለመረዳት የተከናወነ
ነው፡፡ በፈጣን የዳሰሳ ጥናቱ ዙሪያ ተጨማሪ መረጃ ከፈለጉ ይህንን ማስፈንጠሪያ
በመጫን ተጨማሪ ማብራሪያ ማግኘት ይችላሉ::
ማንቂያ/ማስጠንቀቂያ በሌሎች ዘርፎች
ማስጠንቀቂያው በሌሎች ሀገሮች የኮሮና ቫይረስ (ኮቪድ-19) ወረርሽኝ በምርጥ
ዘር አቅርቦት እና ስርጭት፣ በማዳበሪያ እና የአትክልት እና ፍራፍሬ ዘርፎች ላይ
የሚያሳድረውን ተፅዕኖ ያካትታል:: እንደ ወተት፣ ከብት እርባታ እና የድንች ልማት
ዘርፎች ተመሳሳይ ጥናቶች እየተከናወኑ ይገኛል:: በተመሳሳይ ወቅት ተመሳሳይ
የፈጣን ዳሰሳ ጥናት ሞዴልን በመጠቀም የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ተፅዕኖን ለመቃኘት
የሚደረጉ ጥናቶች ቫይረሱ በሃገር፣ አህጉር እና ዓለም አቀፍ ደረጃ የምግብ-ስርዓት
ላይ እያደረሰ ያለውን ተጽዕኖ ለመረዳት እና ችግሮችን ለመቀነስ መወሰድ ያለባቸውን
ተጨባጭ እርምጃዎች ለመጠቆም ይረዳሉ:: በተጨማሪም ከጥናቱ የሚገኘው መረጃ
ክፍለ ኢኮኖሚዎችን በዘላቂነት ለመለወጥ፣ ስትራቴጂክ የልማት አቅጣጫዎችን
ለመደገፍ፣ ለማቀድ እና የቁጥጥር ስራዎችን በማከናወን የግብርና ዘርፍ እና የምግብስርዓት ለውጦችን መቋቋም በሚችል መልኩ ለማሳደግ ያግዛል::

የሰሊጥ ማስጠንቀቂያው ሴንተር ፎር ዴቨሎፕመንት ኢኖቬሽን (WCDI)
የሚያሳትማቸው ተከታታይ የሆኑ የፈጣን ዳሰሳ ጥናቶች አካል ነው::
የጥናት ቡድኑ አባላት: አንተነህ መኩሪያ፣ አንዱዓለም ታደሰ፣ ሀጎስ ታደሰ፣
ጁዲት ጃኮብስ፣ ፍሎ ዲርክስ እና የኤስ ቢ ኤን ድጋፍ ፕሮግራም ሰረተኞች
ቡድን ነው::
ለማጣቀሻ/ሪፈረንስ፡ የሰሊጥ ዘርፍ ማናቂያ/ማስጠንቀቂያ፡ ኢትዮጵያ፣ ቀጥር 1 ዋገኒንገን
ሴንተር ፎር ዴቨሎፕመንት ኢኖቬሽን፣ ሰኔ 9 ቀን 2012 ዓ.ም ብለው ይጥቀሱ
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ትብብር/ፓርትነርሽፕ
በርካታ የሰሊጥ ዘርፍ ባለድርሻ አካላት የሚሳተፉበትን ፈጣን የዳሰሳ ቅኝት
የሚያስተባብረው የሰሊጥ ምርትና ግብይት መረብ የድጋፍ ፕሮግራም (ቤኔፊትኤስ ቢ ኤን) ከግብርና ሚንስቴር፣ ከአማራና ትግራይ ክልል ግብርና ምርምር
ኢንስቲትዩት ጋር በመተባበር ነው፡፡ ቤኔፊት-ኤስ ቢ ኤን በቤኔፊት ፓርትነርሽፕ
ውስጥ ከሚገኙ ፕሮግራሞች አንዱ ነው፡፡ ለዚህ ፓርትነርሽፕ የፋይናንስ ድጋፍ
የሚያደርገው የደች የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አዲስ አበባ በሚገኘው የኒዘርላንድስ
ኢምባሲ በኩል ነው፡፡ የሰሊጥ ምርትና ግብይት መረብ የድጋፍ ፕሮግራም ዋና
አላማ ተፎካካሪ፣ ቀጣይነት ያለው እና ሁሉንም ባለድርሻ አካላት አሳታፊ የሆነ
የሰሊጥ ልማት በማካሄድ የአርሶአደሮችን ገቢ ማሳደግ ነው፡፡ከሰሊጥ ባሻገር የፈረቃ
ሰብሎችም ላይ ትኩረት ያደርጋል፡፡ የድጋፍ ፕሮግራሙን በዋገኒንገን ዩኒቨርሲቲ
የሴንተር ፎር ዲቨሎፕመንት ኢኖቬሽን ያስተባብረዋል፡፡
በጥናቱ የተሳተፉ ተቋማት
ይህ የሰሊጥ ዘርፍ ማስጠንቀቂያ: ባለሙያዎች ከሚከተሉት ተቋማት መጠይቁን
በመሙላት እና በቡድን ውይይቱ በመሳተፍ የድርሻቸውን አበርክተዋል
• ግብርና ሚንስቴር
• የግብርና ትራንስፎርሜሽን ኤጀንሲ
• የአማራ ክልል ግብርና ቢሮ
• የአማራ ክልል ግብርና ምርምር ተቋም
• ጎንደር ግብርና ምርምር ማዕከል
• ሰራተኛ እና ማህበራዊ ጉዳይ መምሪያ
• የወረዳ አስተዳደር ጽህፈት ቤቶች
• የአማራ ክልል ማህበራት ማስፋፊያ ኤጀንሲ
• መተማ የገበሬዎች ህብረት ስራ ማህበራት ዩኒዩን
• ሰላም የገበሬዎች ህብረት ስራ ማህበራት ዩኒዩን
• ጸሃይ የገበሬዎች ህብረት ስራ ማህበራት ዩኒዩን
• የኢትዮያ ምርት ገበያ ድርጅት
• አባይ ባንክ
• የኢትዮያ ንግድ ባንክ
• የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ
• አርሶአደሮች
• የቀን ሰራተኞች

ለበለጠ መረጃ
ሴንተር ፎር ዴቨሎፕመንት ኢኖቬሽን (WCDI)
info.cdi@wur.nl | www.wur.eu/wcdi
የፕሮጀክቱ አስተባባሪ :ፍሎ ዲርክስ Flo Dirks
ኢሜይል: flo.dirks@wur.nl
የሰሊጥ ምርትና ግብይት መረብ (ቤኔፊት- ኤስ ቢ ኤን)
www.sbnethiopia.org
የፕሮጀክቱ አስተባባሪ: አንተነህ መኩሪያ
ኢሜይል: anteneh.sbn@gmail.com
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