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መጠንቀቅታ 1

 ቅናስ ብሰሊጥ ክሽፈን ዝተሓሰበ ስፍሓት መሬት አብ ምቅናስ ወፃኢ ሸርፊ ዓብይ
ም
ፅልዋ አለዎ

ዘስዕቦ ተፅዕኖ እንታይ
ይመስል?

•	ኢንቨስተራትን አናኡሹተይ ሓረስቶትን ብምክንያት
ወሰክ ወፃኢ ናይ መፍረያይነትን ምቅናስ ዋጋን ሰሊጥ
ምፍራይ አዋፃኢ አይኮነን ይሎም ይሓስቡ
•	መዳርግቲ አካላት ብምክንያት ስግኣት እቲ ሕማም ኮሮና እዞም ዝስዕቡ ተፅዕኖታት ከጋጥሙ ከምዝክእሉ
አቀሚጦም አለዉ፤ ናይ መፍረያይነት ዋጋ ምዉሳክ፣ሕፅረት ሰራሕተኛታት፣ምቅናስ መለቃሕቲ፣ ገደብ ናይ ደቂ
ሰባት ምንቅስቃስን ናይ ስግአት ናይ ዓለም መስመራት ምዕፃዉን
•	ብሰሊጥ ክሽፈን ዝተሓሰበ ስፍሓት መሬት ካብቶም አበቲ ዳህሳስ ዝተሳተፉ 96% ቶም ከምዝቅንስ ፣እቶትን ፅርየት
እቲ ምህርትን ከምዝቅንስ ኮላይ ካበቶም ተሳተፍቲ እቲ ዳህሳስ 95% ሓቢሮም አለዉ
• ሕፅረት መዓልታዊ ሰራሕተኛታት ከምዘጋጥም ካበቶም ተሳተፍቲ እቲ ዳህሳስ 98% ቶም ሓቢሮም አለዉ
•	ኢንቨስተራት አብ ዝሓለፈ ምህርቲ ዘመን 2011/12 ካብ 30%-50% ወሰክ ወፃኢ ካብቲ ሕሉፍ ዓመት
ንሰራሕተኛታት ከምዘጋጠሞም ይፍለጥ
• ሰብ ሞያ ሕርሻ ንሓረስቶት ከም መሸላ፣ማሾን ጥጥን ከፍርዩ ሓሳባት ምሃብ
•	ናይ ሰሊጥ ዋጋ አብ ማእከል ዕዳጋን ECXን አሊታዊ ተፅዕኖ ከምዝህልዎ ካበቶም ተሳተፍቲ እቲ ዳህሳስ
90%ሓቢሮም ገሊፆም አለዉ
• እታ ሃገር ካብ ሸርፊ ወፃኢ እትረክቦ አታዊ ከምዝቅንስ ካበቶም ተሳተፍቲ እቲ ዳህሳስ 70% ሓቢሮም አለዉ

መፍትሕታት?

•	የማሳ ዝግጅት ተግባራት በሰሊጥ የሚሸፈነውን የማሳ መጠን ለማወቅ የመጀመሪያ ማሳያ ስለሆኑ እነዚህ •
ነቲ ምድላዉ ሕርሻ ትኩረት ሂብካ ዘድሊ ክትትልን ደገፍን ምግባር
•	አብ አናእሽተይን ኢንቨስተራትን ክዝራእ ዝተሓሰበ ዝራእቲን ስፍሓት መሬትን መረዳእታ ሒዝካ ድጋፍ ምግባር
•	አናእሽተይን ሓረስቶት ካብ መሸላ ብተወሳኪ ሰሊጥ ከፍርዩ ትኩረት ገይርካ ምስራሕ ምክንያቱ ድማ ሕፅረት
ሰራሕተኛ ብቤተሰብ ገልበት ክሽፍንዎ ስለዝክእሉ
• ጠለብ መዓልታዊ ሰራሕተኛታት አብ ኢንቨስተራት ክንደይ ምካኑ ምፍላጥ
•	ምስ ኢንቨስተራት ዝርርብ ምግባር፡ ፀጥታ፤ሕርሻ መካናይዘሽን፤ቀወምትን ግዝያዊ ሰራሕተኛታትን፤ድሕንነት
ሰራሕተኛታትን ብዝምልከት
• ምትእትታዉን ምጥቃምን መኮስኮሲን መዕፀድን
• ናይ ሕርሻ ማሽነሪ ክራይ ግልጋሎት ዝህቡ ምድጋፍን ናብቲ ከባቢ ምትእትታዉን

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

ገጽ 1 | 8

መዳርግቲ አካላት?

•
•
•
•
•

መሪሕነት ዝወስድ ቀንዲ
ተዋሳኢ አካል መን እዩ?

• ክልል፤ዞባን ወረዳን ቢሮ ሕርሻ ሓላፍነት ወሲዱ ኮማናድ ፖስትን ምምሕዳርን ናይ ምትሕብባር ስራሕ ይወስዱ
• ካብ ማንም ግዘ ንላዕሊ መዳርግቲ አካላት ብሕብረት ምስራሕ የድሊ

ናይ ክልል፤ዞባን ወረዳን ምምሕዳርን ኮማንድ ፖስትን ናይ ምትሕብባር ስራሕቲ ይሰርሑ
ቢሮ ሕርሻን ምርምርን ቀረብ ሙሩፅ ዘርእን ካልኦት እታወታትን አብ ምቅራብን ምንፃርን
ኢንቨስተራት፤መሰረታዊ ሕብረት ስራሕ ማሕበራት፤ዩንየናት
አብ ጣብያ ዘለዉ ናይ ጥዕና ሰራሕተኛታትን፤ልምዓት ሰራሕተኛታትን ትምህርቲ ቢሮን ተዋዲዶም ምስራሕ
ኤቲኤን ኤሴቢኤን መዳርግቲ አካላት አብ ምርካብን ምድጋፍን

ብማማይ ግሩፕ ናይ ሕርሻ ማሽነሪ አቅራብን ግልጋሎት ወሃብን ምስ ማ/ም/ሕ/ ሑመራ ንትራክተር

ኦርጋኒክ ሰሊጥ ፀሃይ ዩንየን (ፎቶ ብ ፍሎ ድሪክስ)

ኦፕሬተራት ስልጠና እናተወሃበ (ፎቶ ብ ሓጎስ ታደሰ)

ሰሊጥ አብ ማእከል ዕዳጋ እንትፃረ (ፎቶ ብ ፍሎ ድሪክስ)
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መጠንቀቅታ 2

	

ምምፃእ መዓታዊ ሰራሕተኛታትን ድሕንነቶምን ትኩረት የድልዪ

ዘስዕቦ ተፅዕኖ እንታይ
ይመስል?

•	98% ከም ዝሓበርዎ አብቲ ዳህሳስ ዝተሳተፉ ብምክንያት ገደብ ምንቅቃስ ደቂ ሰባት ካብ ዞባ ናብ ዞባን ወሰክ
ታሪፍ መጎዓዓዝን ሕፅረት መዓልታዊ ሰራሕተኛታት አብ ሰሊጥ መፍረይቲ ከባቢታት አጋጢሙ ይርከብ
•	አብ ክልልና ብምክንያት ሕጊ ምዉሻብ ን 14 መዓልቲ ካብ ካልኦት ክልላትን ጎረቤት ሃገር ሱዳንን ቁፅሪ ናብ
ሰሊጥ መፍረይቲ ከባቢታት ዝመፁ ሰራሕተኛታት ቀኒሱ አሎ
•	አብ ሰሊጥ መፍረይቲ ከባቢታት ብኮሮና ዝተለከፉ ሰባት ምህላዎም ንሰራሕተኛታት ንከይመፁ ስግአት ፈጢሩሎም
አሎ
• አብቲ ከባቢ ንዘለዉ ንተመሃሮ ናይ ስራሕ ዕድል ተፈጢሩሎም አሎ
•	ወሰክ ዋጋ ምግብን ንምግቢ ምስራሕ ዘገልግሉ ናዉቲ (ዘይቲ ብልዒ) ከም ምክንያት ምቅናስ ምምፃእ ሰራሕተኛታት
90% እቶም አብቲ ፅንዓት ዝተሳተፉ ገሊፆም አለዉ
• ዘይምትግባር ናይ ሰራሕተኛን መስርሒ ሕግታት ምስ ኮቪድ 19 ተወሲኩ ከም ፀገም ተራእዩ አሎ
•	ዋጋ መዓልታዊ ሰራሕተኛታት ከምዝዉስክ ይግመት እዚ ድማ ሓረስቶት ድልየት ምቁፃር ሰራሕተኛታት ከምዝቅንስ
የርኢ
•	ምቅናስ ምሃብ ልቃሕ ናይ ፋይናንስን ምዉሳክ ዋጋ ሰራሕተኛታትን ንሰራሕተኛታት ምፍፃም ክፍሊት መምረቲ
ከፅግመሎም እዩ

መፍትሕታት?

•	ንመዓልታዊ ሰራሕተኛታት ብዛዕባ ኮቪድ 19 ፅርየቶም ክሕልዉን ርሕቀም ሓሊዮም ስርሖም ክሰርሑን ቶሙሉእ
ግንዛበ ምፍጣር
•	ኢንቨስተራት ንሰራሕተኛታቶም ፅሩይ ማይ፣ እኩልን ዝተመጣጠነ ምግብን፣ እኩል መፅለልን ጥዕንኦም ዝሕልዉሉ
አናኡሽተይ ክሊኒካትን ብሓላፍነት ምስ ዝምልቶ አካል ብምርድዳእ ከዳልዉ ምግባር
• ጠለብ መዓልታዊ ሰራሕተኛታት አብ ኢንቨስተራት ክንደይ ምካኑ ምፍላጥ
• ናይ ከባቢ ሰራሕተኛታት ምጥቃን ብኡ አቢልካ ፍሰት ሰራሕተኛታት እቲ ከባቢ ምቅናስ
• ካብ ሱዳን ዝምለሱ ሰራሕተኛታት እኩል ደገፍን ክትትል ጥዕነኦምን ምግባር
• ቅድሚ እቲ ዋና ዝበዝሓ ሰራሕተኛ ዝጠልበሉ ግዘ ጎስጋስ ሰራሕተኛ ብእዋኑ ምጥቃም
• ምድላዉን ምትሕብባርን ቀረብ መጎዓዓዚ ንሰራሕተኛ
• ንመፍረይቲ እኩል ልቃሕ ምሃብ በዚ አቢልካ ድማ ሰራሕተኛታት ብእዋኑ ምካፋል

መዳርግቲ አካላት?

•
•
•
•
•
•
•

መሪሕነት ዝወስድ ቀንዲ
ተዋሳኢ አካል መን እዩ?

•	ኮማንድ ፖስት ነቶም አብ ላዕሊ ዝተጠቀሱ መዳርግቲ አካላት ብምትሕብባር ንሰራሕተኛታት ምንቅስቃስን
ምክትታልን ምድጋፍን
• ኢንቨስተራት ንሰራሕተኛታቶም ክትትልን ደገፍን ክገብሩ

በቢ ከባቢኡ ዝርከቡ ኮማነድ ፖሰት
ናይ ሰራሕኛን መስርሕን ተራንስፖርት ቢሮን አብ ምድላዉ ትራንስፖርት
ምምሕዳር አካላት
ጥዕና ትካላት
ኢንቨስተራት
ናይ ልምዓት ፐሮገራማት ግንዛበ አብ ምፍጣር
ኤጀንሲ ስግግር ሕርሻ (ATA)
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	 ብምክንያት ገደብ ምንቅስቃስ ደቂ ሰባት ምብፃሕ እታወታትን ግልጋሎት
ኤክስቴንሽን አሉታዊ ተፅዕኖ አሕዲሩ ይርከብ

ዘስዕቦ ተፅዕኖ እንታይ
ይመስል?

•	ናይ ምንቅስቓስ ውሱንነትን ምቕናስ ምልውዋጥ ሓበሬታን ምስ ዝህሉ ዝተዋደደን ግዚኡ ዝሓለወን ናይ ዘርኢ
ምብፃሕን ካልኦት እታወታት ሕርሻን ናብ ሓረስቶት ኣብ ምብፃሕ ኣሉታዊ ተፅዕኖ የሕድር
• ከም መማረፂ መዓልታዊ ሰራሕተኛታት ድሌት ፀረ-ፃህያይ ኬሚካል ኣብ ምሸላ ይውስኽ
•	ምንቅስቓስ ካብ ቦታ ናብ ቦታ እሳክብ 97% ተገዲቡእዩ፡፡ ስለዚ መደበኛ ስራሕቲ ከምኒ ስልጠናታት ንሓደሽቲ
ሰራሕተኛታት ልምዓት ሕርሻ፣ ኣኼባታት፣ ስልጠናታትን ሰሪሕኻምርኣይን ንሓረስቶት ፈፂሙ ዘይከኣል እዩ
•	ኣብ ክንዲ ሐረስቶት ምእካብ ሰራሕተኛታት ልምዓት ሕርሻ ካብ ሓደ ናይ ሕርሻ ቦታ ናብ ካሊዕእ እናተንቀሳቐሱ
ናይ ማዕዳን ምኽርን ግልጋሎት እንትህቡ ናይ ኤክስቴንሽን ግልጋሎት ተበፃሕነት ኣዝዩይቕንስ
•	ናይ ቫይረስ ኮሮና-19 ስግኣት ስለዘለዎም ሓደሓደ ሐረስቶት ምስ ሰራሕተኛታት ልምዓት ሕርሻን ምርኻብ ንባዕሉ
ፍቓደኛታት ኣይኾኑን

መፍትሕታት?

•	ናይ ኤክስቴንሽን ግልጋሎት ንዝህቡን ኣብ ምስርጫው ምሩፅ ዘርኢን ዝዋፈሩን ኣካላዊ ርሕቐቶም ንኽሕልዉን
ፅሬቶም ንኽሕልዉን ምግባርን ምክትታልን
• ቀረብ ምሩፅ ዘርኢን ካለኦት እታወታትን ምውሳኽ
•	ሐረስቶት ግቡእ ሕርሻዊ ንጥፈታቶም ንኸካይዱ ንሐደጋታት ወፃኢታቶም ንምቕናስን ስለ ትንበያ ኩነታት ኣየር
ብናይ ሞባይል መልእኽቲ ኣቢሉ ንብርክት ዝበሉ ሓረስቶት ክባፃሕ ምግባር
• ብነፃ ስልኪ ቁፅሪ 8028 ኣቢልካ ምኽሪ ግልጋሎት ሕርሻ ናብ ሓረስቶት ምትሕልላፍ
• ብሬድዮን ናይ ቴሌቪዥን መደባት ብምጥቃም ኣገደስቲ ሓበሬታታት ንግልጋሎት ኤክስቴንሽን ምትሕልላፍ
•	ኣብ ዝተመሓየሹ ኣሰራርሓታት ከምኡ እውን ኣብ ባልዓትን ሕማማትን ኣድሂበም ዝተዳለዉ ኣድለይቲ ዘበሉ
ፅሑፋትን ፖስተራትን ናብ ጣብያታትን ሕ/ስ/ማሕበራትን ምስርጫው
•	ኩነታት እንድርደኣ ዝፈቅድ ኮይኑ ዝወፅኡ መምርሒታት ብምኽታል ስልጠናታትን ሰሪሕኻ ናይ ምርኣይ ስራሕቲን
ክም እንደገና ምክያድ
• ምንቅስቓሳት ንምቕስን ናይ ልምዓት ሕርሻ ውፅኢታውነት ንምውሳኽን ሓረስቶት ብኩታገጠም ደረጃ ምውዳብ
•	ናይ ዩኒቨርሲታት ተምሀሮ ብምጥቃም ናይ መረዳእታ ልውውጥ ሓበሬታን ቴክኖሎጂታት ብምትእትታው
ንግልጋሎት ኤክስቴንሽንን ናይ ምኽርን ማዕዳን ግልጋሎትን ኽህቡ ምግባር

መዳርግቲ አካላት?

•
•
•
•
•
•
•

መሪሕነት ዝወስድ ቀንዲ
ተዋሳኢ አካል መን እዩ?

• ቢሮ ሕ/ገ/ልምዓትን ክልል ትግራይ፣ ኢ/ም/ሕርሻ ትግራይ፤ ኢ/ም/ሕርሻ ኣምሓራ
• ኣማሓደርቲ ወረዳን ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን

ቢሮ ሕ/ገ/ልምዓትን ክልልትግራይ፣ ኣብ ዞባን ወረዳን ዝርከቡ ቢሮ ሕርሻን
ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን (ኣብ ዝተፈላለዩ ደረጃታት ዘለዉ)
ኢ/ም/ሕርሻ ትግራይ፣ ኢ/ም/ሕርሻ ኣምሓራን
ቢሮ ጥዕና (ኣብ ዝተፈላለዩ ደረጃታት ዘለዉ)
ቢሮ ትምህርቲ (ኣብ ዝተፈላለዩ ደረጃታት ዘለዉ)
ኤጀንሲ ስግግር ሕርሻ (ATA)
ሰራሕተኛታት በንፊተ-ኤስ-ቢ-ኤን

ዕድጊት ሰሊጥ አብ ማእከል ዕዳጋ (ፎቶ ብ ፍሎ ድሪክስ)
የኮሮና ቫይረስ ቀውስ | ለሰሊጥ ዘርፍ የተዘጋ ማንቂያ #01 | ኢትዮጵያ
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ናይ ምህርቲ መፍረያይነት ወፃኢ ወሰክ ናይ ልቃሕ ቀረብ ምላሽ የድሊ

ዘስዕቦ ተፅዕኖ እንታይ
ይመስል?

•	95% ካብቶም አብቲ ዳህሳስ ዝተሳተፉ ዋጋ መዓልታዊ ሰራሕተኛታት ምዉሳኩ ዋላእካ ዓሚ እንተጀመረ ሎሚዘመን
ኮላይ ካብቲ ናይ ዓሚ ብዝለዓለ ከምዝዉስክ
• ናይ ልቓሕ ኣቅርቦት ዘይምህላው ኣብ ምህርቲ ፅሬትን ወፃእን ኣሉታዊ ተፅዕኖ ኣለዎ (ሰርቨይ፡ 90%)
• ናይ ፋይናንስ ትካላት ተለቓሕቲ ሓሮስቶት ልቓሕ ኣብ እዋኑ ዘምምላስ ሓደጋ ከምዘጋጥም
• ናይ ፋይናንስ ቀረብ ውስንነት ንዝተናውሓ ናይ ልቃሕ ኣወሃህባ ኣሰራርሓ ምህርቲ ንምቅናስ ምክናታት ይኾኑ
• ናይ ጥረ ገንዘብ ሕፅረት ምህላው ንዘይሕጋዊ ገንዘብ ኣለቓሕቲ ጥጡሕ ባይታ ይፈጥር
•	ዩኔናትን መሰረታዊ ሕብረት ስራሕ ማሕበራትን ናይ ሕርሻ ፍርያት ልቓሕ ቀረብ ንምርካብ ብጣዕሚ ኣፀጋሚ
ከምዝከውን( ሰርቨይ፡ 64%)
•	ኣብ ልዕሊ ናይ ኮቪድ 19 ተላባዲ ሕማም ፅልዋ ተደራቢ ሓድሽ ሕጊ ኣጠቓቅማ ገንዘብብ ፋይናንስ ሚኒስትር
ዝወፀ ኣብ ክፍሊት ወፃኢ ናይ ሸቓሎ ናይ ኢንቭስተራት ኣብዩ ፅልዋ ከሕድር እዩ

መፍትሕታት?

•	ዘርፉ የውጭ ምንዛሬ በማስገኘት የሚያበረክተው አስተዋጽኦ ከግምት ውስጥ በማስገባት ብሄራዊ ባንክ የገንዘብ •
ናይ ሰሊጥ ክፍሊ ኢኮኖሚ ኣብ ሸርፊ ወፃኢ ኣታዊን ሃገራዊ ረብሓ ዘለዎ ኣብ ግምት ብምእታው ብሄራዊ ባንክ
ኢትዮጵያ ናይ ልቓሕ ቐረብ ከማቻቹ ምሕታት
•	ክልላዊ መንግስቲ ናይ ደደቢት ልቓሕን ዕቋርን ማይክሮፋይናንስ ንታሕቶዎት ሓሮስቶት ቀረብ ልቓሕን ከማቻችቱ
ምትብባዕ
•	ናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንክ ናይ መካናዘሽን/ ማሽነሪ ልቓሕ ቀረብ ንዩኔናትን መሰረታዊ ማሕበራትን ከማቻችው
ምትብባዕ
•	ናይ ውሕስና ልቓሕ፤ ትሕጃ ንካልኦት ኣሰራርሕ እንሓደጋ ንምቅናስ ዝተገበረ ልምዲ ምስ ማሕበራትን ናይ ግሊ
ባንክታትን ዝተገብረ ተመክሮ ንመንግስቲን ካልኦት መዳርግቲ ኣካላትን ብምትሕልላፍ ማሕባራትን ናይ ማሕበራት
ሓሮስቶት ኣባላትን ናይ ልቓሕ ሓገዝ ክግበሮሎም ድጋፍ ምግባር
•	ናይ ቆዋሚ ንብረት ትሕጃን ጥረ-ገንዘብ ቁጠባን ውሕስና መሰርት ብምግባር ልቓሕ ንምጥቃም ናይ ሓሮስቶት
ሕብረት ስራሕ ማሕበራት ምትብባዕ
• ናይ ኮንትራት ሕርሻ መስርሕ/ሞዳላት ንምትእትታው ብዕቱብ ምስራሕ

መዳርግቲ አካላት?

•
•
•
•
•
•

መሪሕነት ዝወስድ ቀንዲ
ተዋሳኢ አካል መን እዩ?

• ናይ ክልል መንግስቲ
• ናይ ፋይናንስ ትካላት፣ ኢንቨስተራትን ናይ ሓሮስቶት ሕብረት ስራሕ ማሕበራትን

ሃገራው ንክልላዊ መንግስትታትን
ብሄራዊ ባንክን ካልኦት ናይ ፋይናንስ ትካላትን፣ ንግዲ ባንክን ማይክሮፋይናንስ ትካላት ወዘተ
ክልል ቢሮ ሕርሻን ኤጀንሲ ምስፍሕፋሕ ሕብረት ስራሕ ማሕበራትን ዕዳጋ ልምዓትን
መሰረታዊ ሕብረት ስራሕ ማሕበራትን ዩኔናትን
ኢንቨስተራት፣ ናይ ውልቐን ህዝባዊ ካምፓንታትን
ቤኔፊት-ኤስ ቢ ኤን ድጋፍ ፕሮግራምን ናይ ሕርሻ ስግግር ኣጀንሲ

መዓልታዊ ሰራሕተኛታት ስራሕ ንምካድ አብ ምድላዉ (ፎቶ ብ ቴድ ሽራደር)
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ሰደቃ
አብ ሰሊጥ መፈረይቲ ከባቢታት ሰሜን ምዕራብ ኢትዮጵያ
ካብ ዳህሳስን ናይ ጉጅለ ምይይጥን መዳርግቲ አካለት ዝተረክቡ መጠንቀቅታታት ናይ ወርሒ ግንቦት

አብ ሰሊጥ ሴክተር ዝስርሑ ስራሕትን ዝወሃቡ ግልጋሎትን

ዝለዓለ አሉታዊ ተፅዕኖ የስዕብ
አሉታዊ ተፅዕኖ የስዕብ
ብዉሱን አሉታዊ ተፅዕኖ የስዕብ
ምንም ተፅዕኖ አየስዕብን

መፀንቀቅታ/ጉንቦት

አብ ሰሊጥ ሴክተር ክበፅሕ ዝክእል ሓደጋ ዘሎ ግንዛበ
ብሰሊጥ ክሽፈን ዝተሓሰበ ስፍሓት መሬት

መጠንቀቅታ 1

ቀረብ ዘርኢ
ምክፍፋል ዘርኢ

መጠንቀቅታ 3

ቀረብ መዳበርያ
ምክፍፋል መዳበርያ
ምድላዉ መሬት
ናይ መፍረያይነት ወፃኢ

መጠንቀቅታ 4

ቀረብ ሰራሕተኛታትን ዋጋን

መጠንቀቅታ 2

አታዊ መዓልታዊ ሰራሕተኛታትን ናይ ምግቢ ወፃኢኦምን

መጠንቀቅታ 2

ናይ ሕርሻ መካናይዘሽን ግልጋሎት ክራይ
ኢንቨስትመንት አብ መካናይዘሽን
ግልጋሎት ኤክስቴንሽን

መጠንቀቅታ 3

ምልዉዋጥ ሓበሬታ አብ ሰሊጥ ሴክተር
ቀረብ ልቃሕ ንመፍረያይነት

መጠንቀቅታ 4

መጠንን ፅርየትን ዝፈሪ ሰሊጥ

መጠንቀቅታ 1

አታዊ ሓረስቶትን ከስቢ ናይ ሰሊጥ ሴክተርን
መምትእትታዉ አብ ፐሮስስ ዝዋስኡ ካንፓንታት
ናይ ዉሽጢ ዓዲ ዕዳጋ ከም መማረፂ

መጠንቀቅታ 1

ናይ ወፃኢ ኤክስፖርት መስመራትን ናይ ወፃኢ ሸርፊ አታዉን

መጠንቀቅታ 1

ምትሕብባር መዳርግቲ አካላት አብ ሰሊጥ ሴክተር
ዉሕስና ምግብን ስነ መአዛን

መጠንቀቅታ 2

እገዳ ምንቅስቃስ ብምክንያት ኮቪድ-19
ናይ መንግስቲ ናይ ፋይናንስ ደገፍ
ግብረ መልሲ መንግስቲ አብ ሰትራተጅን ፖሊሲን ብምክንያት ኮቪድ-19
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ህፁፅ ዳህሳስ ሰሊጥ
አብ ክልልና ብሰንኪ ለበዳ ኮቪድ-19 ናይ ምግቢ ሕፅረት ከየጋጥም አብ ናይ ሰሊጥ
ሴክተር ከስዕቦ ዝክእል ተፅዕኖን መፍትሒ ሓሳባት ምቅማጥ አድላይ ኮይኑ ተረኪቡ
አሎ፡፡ እዚ ዳህሳስን ምይይጥ ጉጅለን ብምትሕብብር ዝተፈላለዩ መዳርግቲ ተዳልዩ
ቀሪቡ አሎ፡፡ ዋጊንገን ዩኒቨርስቲ (Wageningen Centre for Development
Innovation) ድማ አብ ምድላዉ እቲ ዳህሳስን ጉጅለ ምይይጥን ዕዙዝ ተራ
ነይርዎ፡፡ ዝርዝር አሰራርሓ እቲ መፅንዓቲ ድማ ነዚ ሊንክ (link) ብንካእ ሓበሬታ
ክረክቡ ይክእሉ እዮም፡፡
ዓላማ
ኮቪድ-19 አብ ናይ ሰሊጥ ሴክተር ከስዕቦ ዝክእል ተፅዕኖን መፍትሒ ሓሳባትን
ምቕማጥ፡፡ ዝርዝር ተወሰክቲ ሓሳባት እቲ መፅንዓቲ ድማ ነዚ ሊንክ (link)
ብንካእ ሓበሬታ ክረክቡ ይክእሉ እዮም፡፡
መጠንቀቅታ እቲ ሴክተር
ማስጠንቀቂያው በሌሎች ሀገሮች የኮሮና ቫይረስ (ኮቪድ-19) ወረርሽኝ በምርጥ
እዚ መጠንቀቅታ ለበዳ ኮቪድ-19 አብ ዘርኢ፣ መዳበርያ ን ዝራእቲ አሕምልትን
ፍራምረን አብ ካልኦት ሃገራት ዘብተሖ ጉድአት መበገሲ ተገይሩ እዩ ተሰሪሑ፡፡
ብተወሳኪ ድማ አብ መፍረይቲ ድንሽን ፃባን ናይ ፃባ ዉፅኢትን ለበዳ ኮቪድ-19
ዘስዓቦ ተፅእኖ ዝተሰርሑ ስራሕቲ ፈቲሹን ነዚ መፅንዕቲ ከም ደጋፊ ተጠቂሙሉ
አሎ፡፡ ምክያድ እዚ ዳህሳስ ዝህልዎ ረብሓ እቲ ለበዳ ብ ብወረዳ፣ብዞባ፣ብክልልን
ዓለም ለከን ከስዕቦ ዝክእል ተፅዕኖ ንክትፍትሽን ቅልጡፍ መፍትሒ ንክዉሰድን
ዓብይ ረብሓ አለዎ፡፡ እዚ መፅናዕቲ ብተወሳኪ ትልሚ መዳርግቲ አካለት
ክትፍትሽን አብቶም ካብቲ ፅንዓት ዝተረከቡ መጠንቀቅታታት ትኩረት ተገይሩ
ክስራሕን ዝህልዎ ረብሓ ዓብይ እዩ፡፡
መዳርግቲ አካላት
እዚ ህፁፅ ዳህሳስ ሰሊጥ ብመሪሕነት ሰሊጥ ቢዜነስ መርበብ (SBN) ዝተፈላለዩ
መዳርግቲ አካለት ብምትሕብባር ቢሮ ሕርሻ ክልል ትግራይ፣ ፈዴራል ሚኒስትሪ
ሕርሻ፣ ኢንስቲቱይት ምርምር ሕርሻ ትግራይ፣ ኢንስቲቱይት ምርምር ሕርሻ
አምሓራ ዝተዳለወ እዩ፡፡ በነፊት ኤስቢኤን (ሰሊጥ ቢዜነስ መርበብ) ብኒዘርላንድ
ኢንባሲ አዲስ አበባ ዝምወል ኮይኑ አብ ምግቢ፣አታዊን ንግድን ዝሰርሕ ፕሮጀክት
እዩ፡፡ ሰሊጥ ቢዜነስ መርበብ ድማ አብ ምምሕያሽ ሰሊጥ፣ መቀያርቲ ዝራእቲ፣
ምቅናስ መፍረያይነት ወፃኢ፣ምስፍሕፋሕ ልምዓት ዕዳጋ፣ምጥንካር መዳርግቲ
አካላት፣ምቅናስ ብክነት ምህርትን ካላኦትን አብ ትሕቲ በነፊት ፕሮጀክት ዝነጥፍ
ፐሮገራም እዩ፡፡ እዚ ፕሮግራም ድማ ብ ዋጊንገን ዩኒቨርስቲ (Wageningen
Centre for Development Innovation) መተሓባራይነት አብ ስራሕ ይርከብ፡፡

እዚ ናይ ሰሊጥ መጠንቀቅታ/ስግአት ሴንተር ፎር ዴቨሎፕመንት ኢኖቬሽን
(WCDI) አብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ካብ ዝሃትሞም ተከታተልቲ ፈንጣን ዳህሳሳት
ሓደ አካል እዩ፡፡
አባላት እቲ ፅንዓት፡ አንተነህ መኩሪያ፣ አንዱዓለም ታደሰ፣ ሓጎስ ታደሰ፣ ጁዲት
ጃኮብስ፣ ፍሎ ዲርክስ ን ናይ ኤስ ቢ ኤን ድጋፍ ፕሮግራም ሰራሕተኛታትን
እዮም::

አብዚ ዳህሳስን ናይ ጉጅለ ምይይጥን ዝተሳተፉ
• ፈዴራል ሚኒስትሪ ሕርሻ
• ኤጀንሲ ስግግር ሕርሻ
• ኢ/ም/ሕርሻ ትግራይ
• ኢ/ም/ሕርሻ ኣምሓራ
• ቢሮ ሕ/ገ/ልምዓትን ክልል ትግራይ
• ቢሮ ሕ/ገ/ልምዓትን አማሓራ
• ማእከል ምርምር ሕርሻ ሑመራ
• ማእከል ምርምር ሕርሻ ጎንደር
• ማሕበራዉን ሰራሕተኛን ቢሮ
• ወረዳ ምምሕዳር
• ሕብረት ስራሕ ማሕበርን ዩንየን ኤጀንሲ
• መተማ ዩንየን
• ሰላም ዩንየን
• ፀሃይ ዩንየን
• ሰቲት ዩንየን
• ነፃነት መሰረታዊ ሕብረት ስራሕ ማሕበር
• ሰሊጥ ሃሊንግ
• አያና ናይ ዉልቀ ማሕበር
• ዳዊት ፍስሃ ዘርኢ መፍረዪ ናይ ዉልቀ ትካል
• ድንግል ዘይቲ ሑመራ ናይ ዉልቀ ትካል
• ታሪክ ባህላዊ ዘይቲ መፍረያይ
• ኢሲኤክስ (ECX)
• አባይ ባንኪ
• ንግዲ ባንኪ ኢትዮጵያ
• ባንኪ ሕብረት ስራሕ ማሕበር ኦሮምያ
• ደደቢት ፍትሓዊ ልቃሕን ዕቆርን
• ሓረስቶት
• መዓልታዊ ሰራሕተኛታት

ንዝበለፀ ሓበሬታ:
ሴንተር ፎር ዴቨሎፕመንት ኢኖቬሽን (WCDI) info.cdi@wur.nl |
www.wur.eu/wcdi ናይቲ ፕሮጀክት መተሓባበሪት :ፍሎ ዲርክስ
Flo Dirks ኢሜይል: flo.dirks@wur.nl
ናይ ሰሊጥ ቢስነስ መርበብ (ቤኔፊት- ኤስ ቢ ኤን) www.sbnethiopia.org
ናይቲ ፐሮጀክት መተሓባበሪ፡ አንተነህ መኩሪያ ኢሜይል:
anteneh.sbn@gmail.com

ንመጣቀሲ/ሪፈራንስ ፡ ናይ መጠንቀቅታ/ ስግአት ሰሊጥ፡ ኢትዮጵያ፣ ቁፅሪ 01
ዋገኒንገን ሴንተር ፎር ዴቨሎፕመንት ኢኖቬሽን፣ ሰነ 9፣2012 ዓ.ም ኢሎም
ይጥቀሱ
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