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የኮሮና ቫይረስ ቀውስ

ለሰሊጥ ዘርፍ የተዘጋጀ ማንቂያ

ኢትዮጵያ
ማንቂያ 1
የቀን ሠራተኞች የጤና እና የደህንነት ሁኔታ 

አሳሳቢ ነው 

ማንቂያ 2
ጥቃቅን የንግድ ሥራዎች የመክሰር 

አደጋ ተጋርጦባቸዋል

ማንቂያ 3
          
ወቅቱን የጠበቀ ብድር ለማቅረብ 

የፋይናንስ ዕቅድ ያስፈልጋል 

ማንቂያ 4
  
አነስተኛ አርሶአደሮች 

በተለየ መልኩ ከባድ ፈተና 

እየገጠማቸው ነው

ለሰሊጥ ዘርፍ የተዘጋጁ ማንቂያዎች/ማስጠንቀቂያዎች ከባለድርሻ አካላት 

ጋር በተደረጉ የትኩረት ውይይቶችና በዳሰሳ ቅኝቶች የተሰበሰቡ መረጃዎች 

ላይ በመመርኮዝ በሰሊጥ ዘርፉ ያሉ ዋነኛ ችግሮችን በመለየት ሊወሰዱ 

የሚገባቸውን አፋጣኝ እርምጃዎች ይጠቁማሉ፡፡

ማንቂያ  1  
 

ምን ዓይነት ተጽዕኖዎችን 
ያስከትላል?

 

ምን እርምጃዎች መወሰድ 
አለባቸው?

  
 የቀን ሠራተኞች የጤና እና የደህንነት ሁኔታ አሳሳቢ ነው 

  

•  የቀን ሠራተኞች የጤና እና የደህንነታቸው ሁኔታ አሁንም አሳሳቢ ነው:: የሰሊጥ ዘርፍ ባለድርሻ አካላት 

ከኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ጋር በተያያዘ ለቀን ሠራተኞች ጤናና ደህንነት የሚሰጠው ትኩረት አናሳ መሆንና 

ለትራንስፖርት የሚከፍሉት ዋጋ ከፍተኛ መሆን ዋነኛ ተግዳሮቶች እንደሆኑ አበክረው ይናገራሉ:: 

•  የትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጡ መኪኖች ከመጫን አቅማቸው በግማሽ ያክሉ ብቻ ሰው እንዲይዙ፣ 

ተሳፋሪዎች ደግሞ ከፍተኛ ክፍያ እንዲከፍሉ ሆኗል

•  95% የሚሆኑት የጥናቱ ተሳታፊዎች እንደተናገሩት የትራንስፖርት ዋጋ ጭማሪው በቀን ሠራተኞች ላይ ከፍተኛ 

አሉታዊ ተፅዕኖ እየፈጠረ ሲሆን አንዳንድ ጊዜ የቀን ሠራተኞች ከተወሰነው የትራንስፖርት ዋጋ በላይ ሶስት እና 

አራት እጥፍ እንዲከፍሉ ይገደዳሉ

•  80% የሚሆኑ የጥናቱ ተሳታፊዎች በትራንስፖርት ወቅት እየተወሰዱ ያሉ የጤና ደህንነት ጥንቃቄ እርምጃዎች 

በቂ አይደሉም ሲሉ ገልጸዋል

•  ለቀን ሠራተኞች የፊት መሸፈኛ ጭምብል፣ ሳኒታይዘር እና ሳሙና የመሳሰሉ የንጽህና መጠበቂያ ቁሳቁሶች በበቂ 

መጠን እየቀረበላቸው አይደለም፡፡ በራሳቸው ገዝተው ለመጠቀምም የገቢያቸው መጠን መቀነስ ከወጪያቸው 

መጨመር ጋር ተዳምሮ ውድ ሆኖባቸዋል

•  ባለሃብት አርሶአደሮች የቀን ሠራተኞችን ለማጓጓዝ ትራክተሮችን የሚጠቀሙ ሲሆን በአንድ ትራክተር ከ30 ሰው 

በላይ ይጭናሉ

•  የትራንስፖርት ወጪ ለመቀነስ እና ለደህንነታቸው ሲሉ የቀን ሠራተኞች በቡድን የሚጓዙ ሲሆን ይህም 

ለወረርሽኙ የበለጠ ተጋላጭ ያደርጋቸዋል

•  ለጤናቸው የሚደረገው የጥንቃቄ እርምጃ አሳሳቢ መሆን፣ የትራንስፖርት ዋጋ መጨመር፣ የዝናብ መብዛት እና 

የደህንነት ስጋቶች የቀን ሠራተኞች ወደየመጡበት እንዲመለሱ እያደረጋቸው ሲሆን ይህም ለቀጣይ የግብርና 

ስራዎች የቀን ሠራተኞ እጥረት እንዲኖር ሊያደርግ ይችላል

•  የሰሊጥ ዘርፉ ባለድርሻ አካላት የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን በመከላከል የቀን ሠራተኞች ትንሽም ቢሆን የተጣራ 

ገቢ የሚያገኙበትን ሁኔታ ማመቻቸት አለበት
 

•  የትራንስፖርት አገልግሎት በሚሰጥባቸው መናኸሪያዎች ያሉ የጤና ቅድመ ጥንቃቄ እርምጃዎችን እና የተሳፋሪ 

ቁጥር በመመሪያው መሰረት የአፍ መሸፈኛ ጭምብል እየለበሱ መሆኑን ክትትል እና ቁጥጥር ማድረግ 

ያስፈልጋል

•  ባለሃብቶች በኢንቨስትመንት መመሪያው በገቡት ውል መሰረት አስፈላጊውን አገልግሎት ለቀን ሠራተኞች 

እንዲያቀርቡ ክትትል እና ድጋፍ ማድረግ

•  በመናኸሪያዎች አካባቢ ለቀን ሠራተኞች የአፍ መሸፈኛ ጭንብል፣ ሳኒታይዘር እና የእጅ መታጠቢያ የመሳሰሉ 

የንጽህና መጠበቂያ ቁሳቁሶችን ማዘጋጀት
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•  በተቻለ መጠን የቀን ሠራተኞች አላስፈላጊ ጉዞ እንዲቀንሱ በካንፖች አካባቢ እስከ አጨዳ ድረስ እንዲቆዩ 

ማድረግ

•  የቀን ሠራተኞችን ተደራሽ የሚያደርግ ስለበሽታው የግንዛቤ ማስጨበጫ ፕሮግራሞችን በተለያዩ የብዙኃን 

መገናኛ አማራጮችን (ቴሌቪዥን፣ ሬዲዮ፣ ሜጋፎን፣ በራሪ ወረቀቶችን ወዘተ) በመጠቀም ማሰራጨት 

•  በተለይ በገጠር አካባቢዎች የቀን ሠራተኞች እንደ አተት፣ ወባ እና ለሌሎች ተላላፊ በሽታዎች ተጋላጭ 

እንዳይሆኑ የተጠናከረ አሰሳ ማድረግ 

 

• የባለሃብት አርሶአደሮች ኅብረት ስራ ማህበራት

• የጤና ተቋማት

• የትራንስፖርት አገልግሎት ጽህፈት ቤት

• የንግድ እና ገበያ ልማት ጽህፈት ቤት

• ከክልል እስከ ቀበሌ ድረስ የተቋቋመው ኮማንድ ፖስት

• የኢንድስትሪ እና ኢንቨስትመንት ቢሮ

• የሰራተኛ እና ማህበራዊ ጉዳይ ጽህፈት ቤት

• የብዙኃን መገናኛ ድርጅቶች 
 

•  ጤና፣ ትራንስፖርት እና ሠራተኛ እና ማህበራዊ ጉዳይ ጽህፈት ቤቶች የተነሳሽነቱን ሚና መውሰድ የሚገባቸው 

ሲሆን ሌሎች ተቋማትን በማስተባበር ተፈጻሚነቱን ማረጋገጥ የኮማንድ ፖስቱ ሃላፊነት ይሆናል

 

የትኞቹ ባለድርሻ አካላት 
ይሳተፋሉ?

ተነሳሽነቱን እና 
የመሪነቱን ሚና የትኞቹ 
ተቋማት መውሰድ 
አለባቸው?

የቀን ሠራተኞች በጉዞ ላይ (ፎቶ: ቴድ ስክራደር)

የቀን ሠራተኞች በጉዞ ላይ (ፎቶ: አንተነህ መኩሪያ)



የኮሮና ቫይረስ ቀውስ | ለሰሊጥ ዘርፍ የተዘጋጀ ማንቂያ #02 | ኢትዮጵያ ገጽ 3 | 9

ማንቂያ  2
 

ምን ዓይነት ተጽዕኖዎችን 
ያስከትላል?

 

ምን እርምጃዎች መወሰድ 
አለባቸው? 

 ጥቃቅን የንግድ ሥራዎች የመክሰር አደጋ ተጋርጦባቸዋል

  

•  በሰሜን ምዕራብ ኢትዮጵያ የሚገኙ ሰሊጥ አብቃይ ቆላማ አካባቢዎች በሺዎች ለሚቆጠሩ የቀን ሠራተኞች እና 

በርካታ ጥቃቅንና አነስተኛ የንግድ ሥራዎችን ለሚሰሩ አካላት የሥራ ዕድሎችን ይፈጥራሉ፡፡ 

•  እነዚህ ጥቃቅን የንግድ ሥራዎች በሴቶችና ወጣቶች የሚሠሩ የጎዳና ላይ ንግድ፣ የሆቴል ወይም የካፍቴሪያ 

አስተናጋጅነት፣ የሞተር ሳይክል፣ ባጃጅ እና ሌሎች የትራንስፖርት አገልግሎቶች፣ ሴተኛ አዳሪዎች እና ቤት 

አከራዮችን ያካትታሉ፡፡

•  መጠይቁን ከመለሱት መካከል 92% የሚሆኑት አሁን ላይ ያሉ ወቅታዊ ሁኔታዎች በሰሊጥ ዘርፉ ውስጥ 

የሚገኙና በጥቃቅን ንግዶች የተሰማሩ አካላት ገቢ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ያሳድራሉ ብለው ያምናሉ

•  ከኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ጋር የተያያዙ ፖሊሲዎችና መመሪያዎች እንዲሁም በሃገሪቱ የተለያዩ ክፍሎች የነበሩ 

የፖለቲካ አለመረጋጋቶች ወደ ሰሊጥ አምራች ቆላማ አካባቢዎች የሚመጡ የቀን ሠራተኞችንና ለተለያዩ 

ሥራዎች በጊዜያዊነት ወደአካባቢው የሚመጡ ኗሪዎችን ቁጥር ቀንሷል፡፡ አርሶአደሮች የጥቃቅን ነጋዴዎችን 

ምርት የመግዛት አቅማቸውም በከፍተኛ ሁኔታ ቀንሷል

•  በርካታ በጥቃቅን ንግድ ላይ የተሰማሩ አካላት የብድር አገልግሎት አያገኙም፤ ምክንያቱም ብድር ለማግኘት 

የሚረዳቸው ለዋስትና የሚሆን ንብረት የላቸውም፤ ሥራቸውን ለመስሪያም ሆነ ለንግድ የሚገለገሉበት ቋሚ 

ቦታም የላቸውም

•  ጥቃቅን ንግድ ላይ የተሰማሩ አካላት ለችግር ተጋላጭነታቸው ከፍተኛ ነው፡፡ የተጠቃሚዎች የመግዛት አቅም 

ሲቀንስ በጥቃቅን ንግድ ላይ የተሰማሩ አካላት ገቢም በእጅጉ ይቀንሳል፡፡ በዚህም የምግብ ዋስትናቸው አደጋ 

ላይ ወድቋል

•  የተንዛዙ አሰራሮችና የባለድርሻ አካላት ተቀናጅቶ ያለመስራት ችግር በጥቃቅን ንግድ ላይ ለተሰማሩ አካላት 

ተጨማሪ ችግር እየሆነባቸው ይገኛል (ለምሳሌ በገቢዎችና በንግድ ጽሕፈት ቤቶች መካከል)
 

•  አሁን ባለው ወቅታዊ ሁኔታ ምክንያት በከፍተኛ ሁኔታ የተጎዱትን የጥቃቅን ንግድ አይነቶችና ብዛታቸውን/

ቁጥራቸውን መለየትና ማወቅ

•  በተመሳሳይ የጥቃቅን ንግድ ላይ የተሰማሩ አካላትን በቡድን በማደራጀት ሥራቸውን በአግባቡ መሥራት 

እንዲችሉ ምቹ ሁኔታዎችን መፍጠር፡፡ ለምሳሌ ህጋዊ ሆነው እንዲሠሩ የሥራ ፈቃድ መስጠት እና ቋሚ የሆነ 

የመሥሪያና የንግድ ቦታዎችን ማመቻቸት

•  የገንዘብ አበዳሪ ተቋማት ተደራሽነታቸውን እንዲያሰፉና ለችግር ተጋላጭ ለሆኑ አካላት  ትኩረት ሰጥተው 

መስራት እንዲችሉ መደገፍ፤ በተለይ ለድሃ ሴቶችና ወጣቶች የብድር አገልግሎት እንዲሰጡ ማድረግ

•  የብድር ተጠቃሚ የሆኑትን ብድሩን ላለሙት አላማ መጠቀማቸውን፣ የንግድ ስራቸው አትራፊ መሆኑንና 

የተበደሩትን ገንዘብ በጊዜው መክፈል መቻላቸውን መከታተልና ድጋፍ ማድረግ

• ይህንን ፈታኝ ጊዜ ለማለፍ የብድር ወይም የግብር ክፍያ ጊዜን ማራዘም፤ የግብር የእፎይታ ጊዜ መስጠት

•  የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ከተከሰተ በኋላ ከህብረተሰቡ ገንዘብ በማሰባሰብ ወረርሽኙን ለመከላከል በተወሰዱ 

እርምጃዎች ምክንያት ለችግር ተጋላጭ የሆኑ አካላትን ለመደገፍ የሃብት ወይም የገቢ ማሰባሰብ ሥራ የሚሠሩ 

ኮሚቴዎችን ማጠናከር

•  ለችግር ተጋላጭ የሆኑ አካላት የተሻለ ገቢ ሊያስገኝላቸው የሚችሉ እንደ እሴት መጨመር፣ የጓሮ አትክልት፣ 

አበባና ፍራፍሬ ልማት፣ የመንገድ ግንባታ ላይ መሰማራት እንዲችሉ ስልጠናዎችን መስጠት

 



የኮሮና ቫይረስ ቀውስ | ለሰሊጥ ዘርፍ የተዘጋጀ ማንቂያ #02 | ኢትዮጵያ ገጽ 4 | 9

የትኞቹ ባለድርሻ አካላት 
ይሳተፋሉ?

ተነሳሽነቱን እና 
የመሪነቱን ሚና የትኞቹ 
ተቋማት መውሰድ 
አለባቸው?

 

• በክልል፣ ዞንና ወረዳ ደረጃ የሚገኙ አስተዳደሮች

• የንግድና ገበያ ልማት ቢሮ

• በዞንና በወረዳ ደረጃ የሚገኙ የቴክኒክና ሙያ ኢንተርፕራይዞች

• የገቢዎች ቢሮ፣ ዞንና ወረዳ ላይ የሚገኙ ጽሕፈት ቤቶች

• የአማራ ብድርና ቁጠባ ተቋም 

• የገንዘብ/የሃብት አሰባሳቢ ኮሚቴዎች

• ኮማንድ ፖስት

• ሠራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ

• የወጣቶች ሊግ               

 

• የቴክኒክና ሙያ ኢንተርፕራይዞች

• የንግድና ገበያ ልማት ቢሮ

• ወረዳ አስተዳደር

 

ጭምብል ያደረገ ሽማግሌ የቀን ሠራተኛ በጊዜያዊ መጠለያ (ፎቶ: ሓጎስ ታደሰ)

በጎዳና ላይ ንግድ የተሰማራች ሴት ነጋዴ በቆሎ እየጠበሰች (ፎቶ: ሓጎስ ታደሰ)
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 ማንቂያ 3
 

ምን ዓይነት ተጽዕኖዎችን 
ያስከትላል?

 

ምን እርምጃዎች መወሰድ 
አለባቸው? 

  
 ወቅቱን የጠበቀ ብድር ለማቅረብ የፋይናንስ ዕቅድ ያስፈልጋል 

  

•  በሰሊጥ አብቃይ አካባቢዎች አሁን ያሉ ወቅታዊ ሁኔታዎች ለሰሊጥ ልማት እና ግብይት የሚቀርበው የፋይናንስ 

አገልግሎት ላይ ወሳኝ ለውጥ እንደሚያስፈልግ የሳያሉ፡፡ ለዚህም የአጭር እና መካከለኛ ጊዜ የድርጊት መርሃ 

ግብር ቀርጾ መተግበር ያስፈልጋል::

•  ለሰሊጥ ልማት እና ግብይት እየቀረበ ያለው የብድር መጠን በጣም አነስተኛ መሆን የሰሊጥ አጨዳ እና ቀጣይ 

ተግባራት ከወዲሁ ስጋት ውስጥ እንዲወድቅ አድርጓል::

•  የፋይናንስ ተቋማት አፈጻጸም የሚለካው በዋነኝነት በብድር አመላለስ ጥንካሬያቸው ነው:: ከቀን ሠራተኛ 

አቅርቦት፣ የገበያ ፍላጎት እና ዋጋ ጋር የተያያዙ ስጋቶች በአንዳንድ ቦታዎች ያሉ የፋይናንስ ተቋማት የብድር 

አመላለስ ላይ ችግር ሊፈጥር ይችላል በማለት ብድር ከመስጠት ሲቆጠቡ ታይቷል::

•  አርሶአደሮች ከራሳቸው ቁጠባ፣ ከማህበራት እና ብድርና ቁጠባ ማህበራት የሚያገኙት የገንዘብ መጠን እየጨመረ 

የመጣውን የምርት ወጪ ለመሸፈን አዳጋች ያደረገባቸው ሲሆን ግብዓት በመጠቀም የተሻሻሉ አሰራሮችን 

ለመተግበር የበለጠ አስቸጋሪ ሆኖባቸዋል:: 

•  ምንም እንኳ የወለድ መጠኑ እጅግ ከፍተኛ ቢሆንም አርሶአደሮች በአራጣ አበዳሪዎች ላይ የበለጠ ጥገኛ እየሆኑ 

ሄደዋል::
 

•  የክልሉ መንግስት ሁሉንም የፋይናንስ ተቋማት (ባንኮች እና አነስተኛ የፋይናንስ ተቋማት) የሚያሳትፍ  መድረክ 

በማዘጋጀት የፋይናንስ ችግሩን በአስቸኳይ ለማቃለል የሚያስችል የዕቅድ ሰነድ ማዘጋጀት ያስፈልጋል::

• በጥናቱ ተሳተፊዎች የተሰነዘሩ የዕቅድ ሰነዱ ሊያካትታቸው የሚገቡ ነጥቦች:- 

o ሰብሉ አሁን ያለውን የዝናብ መብዛት መቋቋም እንዲያስችለው አርሶአደሮች ማደባሪያ በአናት እንዲጨምሩ 

ማዳበሪያ በብድር እንዲቀርብ

o ዩኒዪኖች የግብይት ብድር እንዲያገኙ ማመቻቸት:: ይህም ዩኒዪኖቹ ብድሩን ለአባል አርሶአደሮች ለአጫዳ 

ተግባር እንዲጠቀሙበት በማድረግ እና የሰጡትን ብድር የአርሶአደሮችን የሰሊጥ እና ማሽላ ምርት በመግዛት 

መሰብሰብ ያስችላቸዋል

o መንግስት ለባንኮች የብድር ዋስትና ሊሰጣቸው የሚችልበትን መንገድ ማካተት

o መንግስት ለማሽላ ግብይት ድጋፍ ሊያደርግ የሚችልበት መንገድ ማስቀመጥ

o ባለሃብት አርሶአደሮች እጃቸው ላይ በቂ ጥሬ ገንዘብ ባለመኖሩ ለቀን ሰራተኛ ወጪ መክፈል አልቻሉም:: 

በቂ እና ወቅቱን የጠበቀ የብድር አገልግሎት ቢመቻችላቸው እነርሱም በወቅቱ ለቀን ሠራተኞች ክፍያዎችን 

መክፈል ይችላሉ

o የሸማቾች ኅብረት ስራ ማህበራት እና የሁለገብ ኅብረት ስራ ማህበራትን በመደገፍ መደበኛ የምግብ ሸቀጦችን 

(የምግብ ዘይት፣ የተለያዩ የምግብ ሸቀጦችን) በተመጣጣኝ ዋጋ ለቀን ሠራተኞች፣ በአነስተኛ ንግድ ስራ 

የሚተዳደሩ ግለሰቦችን ጨምሮ ለአነስተኛ የህብረተሰብ ክፍሎች መቅርብ የሚችልበትን መንገድ ማካተት

•  ሁሉንም ባለድርሻ አካላት የሚያሳትፍ በግብርና ሚኒስተር የሚመራ የሰሊጥ ዘርፉን የፋይናንስ ችግር የሚፈታ 

የመካከለኛ ጊዜ የፋይናንስ የድርጊት መርሃ ግብር ማዘጋጀት

• መዋቅራዊ በሆነ መልኩ የግብርና ፋይናንስ ተግዳሮቶችን ለመቅረፍ ሊተኮርባቸው የሚገቡ ነጥቦች:- 

o የአርሶአደሮች የግብርና ፋይናንስ እውቀት እና ቁጠባ 

o ህብረት ስራ ማህበራት በውስጥ አቅም ካፒታላቸውን ማሳደግ

o አርሶአደሮች፣ ማህበራት እና ዩኒዪኖች የብድር አገልግሎት ለማግኘት ብቁ መሆናቸውን መፈተሽ እና ደረጃ 

መስጠት

o ለማህበራት እና ዩኒዪኖች የግብይት ብድር ማቅረብ

o የገጠር ብድር እና ቁጠባ ማህበራትን ማስፋፋት

o የፋይናንስ ተቋማትን የብድር ህግ፣ የብድር ዓይነቶች እና የብድር አስተዳደር ስርዓቱን መቀየር 

o መንግስት ወይም ሌሎች አለማቀፍ አጋር ድርጅቶች የብድር ዋስትና በመስጠት የፋይናንስ ተቋሟትን ስጋት 

መካፈል

o የኮንትራት ግብርና አሰራሮችን መዘርጋት
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የትኞቹ ባለድርሻ አካላት 
ይሳተፋሉ?

ተነሳሽነቱን እና 
የመሪነቱን ሚና የትኞቹ 
ተቋማት መውሰድ 
አለባቸው? 

  
 
 

• የፌደራል ባለስልጣን ተቋማት

• የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ

• የክልሉ መንግስት

• የፋይናንስ ተቋማት (ንግድ ባንኮች እና አነስተኛ የፋይናንስ ተቋሟት) 

• መሰረታዊ ኅበረት ስራ ማህበራት እና ዩኒዪኖች   

• ባለሃብት አርሶአደሮች እና የባለሃብት አርሶአደሮች ኅብረት ስራ ማህበራት 

• የግል እና የመንግስት ካምፓኒዎች 

• ማቀነባበሪያ ፋብሪካዎች እና ላኪዎች 

• ከክልል እስከ ወረዳ የግብርና ቢሮዎች

• የኅብረት ስራ ማህበራት ማስፋፊያ ኤጀንሲ 

• ቤኔፊት ኤስ ቢ ኤን፣ ግብርና ትራንስፎርሜሽን ኤጀንሲ እና ሌሎች የልማት አጋር ድርጅቶች 

 

•  የክልሉ መንግስት እና ግብርና ሚኒስቴር የተነሳሽነቱን ሚና መውሰድ የሚገባቸው ሲሆን የፋይናንስ ተቋማት እና 

የአርሶአደሮች ማህበራት ተግባራዊ ያደርጋሉ

 

ከአነስተኛ አርሶአደር ጋር የተደረገ ቃለ ምልልስ (ፎቶ: ሓጎስ ታደሰ)
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ማንቂያ  4
 

ምን ዓይነት ተጽዕኖዎችን 
ያስከትላል?

 

ምን እርምጃዎች መወሰድ 
አለባቸው? 

የትኞቹ ባለድርሻ አካላት 
ይሳተፋሉ?

ተነሳሽነቱን እና 
የመሪነቱን ሚና የትኞቹ 
ተቋማት መውሰድ 
አለባቸው? 

  
 አነስተኛ አርሶአደሮች በተለየ መልኩ ከባድ ፈተና እየገጠማቸው ነው

  

•  በኮሮና ቫይረስ ቀውስ ምክንያት የተወሰኑ አርሶአደሮች ከሌሎቹ በተለየ መልኩ አሉታዊ ተጽዕኖ እየደረሰባቸው 

ነው፡፡ 

•  አነስተኛና ድሃ የሚባሉ አርሶአደሮች በተለይም የራሳቸው መሬት የሌላቸውና ተከራይተው የሚያርሱ፤ በጣም 

ሩቅ እና ተደራሽ ያልሆኑ አካባቢዎች የሚኖሩ፣ በሰፈራ የመጡና ከሁለት ሄክታር ያልበለጠ መሬት ያላቸው፣ 

በእማወራ የሚመሩ ቤተሰቦች በምርት ሂደትና በግብይት ላይ በርካታ ችግሮች እየገጠማቸው ይገኛል፡፡

•  በያዝነው የምርት ወቅት በሰሊጥ አምራች ቆላማ ወረዳዎች ግማሽ የሚሆነው የእርሻ መሬት በማሽላ ነው 

የተሸፈነው፡፡ ከፍተኛ የሆነ የማሽላ ምርት አቅርቦት ይጠበቃል፡፡ይህም የማሽላ ምርት ገበያን እንዲያሽቆለቁልና 

አርሶአደሩ ችግር ላይ እንዲወድቅ ሊያደርግ ይችላልመጠይቁን ከመለሱ መላሾች መካከል 94% የሚሆኑት 

በከባድ ዝናብ በተጎዱ አካባቢዎች የሚኖሩ አነስተኛና ድሃ አርሶአደሮች ከሌሎቹ አርሶአደሮች በተለየ ገቢያቸው 

እንደሚቀንስና እንደሚጎዱ ይገምታሉ

•  ከደጋማ ዞኖች ወደቆላማ ሰሊጥ አምራች አካባበቢዎች በመውረድ መሬት ተከራይተው የሚያርሱ የነበሩ በርካታ 

አርሶአደሮች የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን በመፍራት በዚህ ዓመት ወደ አካባቢው አልመጡም፡፡ በዚህም 

ምክንያት እነዚህ አርሶአደሮች ምርት በማምረት ለምግብ የሚሆናቸውን ገቢ አያገኙም

•  የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን ለመከላከል በተወሰዱ የእንቅስቃሴ ገደቦች ምክንያት ከዋና መንገዶችና ከከተሞች 

ርቀው የሚገኙ አርሶአደሮች የኤክስቴንሽንና ከገንዘብ ተቋማት የብድር አገልግሎት ሊያገኙ አይችሉም

•  አነስተኛና ድሃ የሆኑ አርሶአደሮች ከመደበኛ ተቋማት ብድር ማግኘት ስለማይችሉ በአብዛኛው ከፍተኛ በሆነ 

የወለድ መጠን ብር ለሚያበድሩ አራጣ አበዳሪዎች የተጋለጡ ናቸው

•  የአርሶአደሮች የኅብረት ሥራ ማህበራትና ዮኒዪኖች በሚፈልጉት ወቅት ለግብይት የሚሆን ብድር ማግኘት 

ስለማይችሉ፣ አባል አርሶአደሮቻቸው ምርታቸውን ተመጣጣኝ ባልሆነ ዋጋ ለነጋዴዎች ይሸጣሉ
 

•  አርሶአደሮች ምርታማነትንና የምርት ጥራትን በማሻሻል ሊያጡት የሚችሉትን ገቢ ለማካካስ እንዲችሉ ሁሉንም 

አይነት የመገናኛ ዘዴዎች በመጠቀም፣ በተለይ ሬዲዮ፣ የምርት መመሪያዎችን የያዙ የህትመት ውጤቶችን 

እንዲሁም በአርሶአደሮች የኅብረት ሥራ ማህበራት በኩል ቴክኒካል ምክር መስጠት

•  ከዚህ በኋላ ላሉ የማምረት ተግባራት የጉልበት ወጪዎችን መሸፈን ይችሉ ዘንድ ለአነስተኛና ድሃ አርሶአደሮች 

ከመደበኛ የአበዳሪ ተቋማት የብድር አቅርቦት እንዲያገኙ ማመቻቸት

•  የውሃ አቅርቦት ባለባቸው አካባቢዎች የሚገኙ ሴቶችን እና ወጣቶችን በማደራጀት አትክልቶችን በመስኖ 

ማምረት እንዲችሉ መደገፍ፤ ምርጥ ዘርና የውሃ ፓምፖችን ሊገዙ የሚችሉበትን ገንዘብ በብድር እንዲያገኙ 

ማመቻቸት 

•  ዮኒዪኖችና የኅብረት ሥራ ማህብራት ለሴቶች፣ ወጣቶች፣ አነስተኛና ድሃ አርሶአደሮች ድጋፍ እንዲያደርጉ 

ማበረታታት፤ ጠንካራና ጥሩ እየሰሩ ያሉ ዮኒዪኖች ደከም ያሉትን የሚረዱበትን ሁኔታ ማመቻቸት

•  የገጠር ልማትን በማስፋፋት ድህነትን ለመቀነስ የሚደረገውን ጥረት ለማገዝ የማይክሮ ፋይናንስ ተቋማት 

ለአነስተኛና ድሃ አርሶአደሮች የተለየ ትኩረት እንዲሰጡ ማድረግ

•  በችግር የተጎዱ አካላትን በማደራጀት እንደ ደሮ እርባታ፣ ፍየልና በግ ማራባት፣ የማሽላ ተረፈ-ምርቶችን 

በመሰብሰብ ለእንስሳት መኖ እንዲሆን ማዘጋጀት፣ ማሽላ ላይ እንደ ዳቦ እና ሌሎች የተቀላቀሉ የምግብ 

አይነቶችን በማዘጋጀት እሴት መጨመር የመሳሰሉ የንግድ ሥራ አማራጮች ላይ እንዲሰማሩ ማድረግ
 

• የክልል፣ ዞንና ወረዳ አስተዳደር

• ኮማንድ ፖስት

• የተጎዱ የህብረተሰብ ክፍሎች፡ አነስተኛ አርሶአደሮች፣ ሴቶች፣ ሰፋሪዎች እና ሌሎችም

• መሰረታዊ የኅብረት ሥራ ማህበራትና ዮኒዪኖች

• የግብርና ቢሮ

• የማህበራት ማስፋፊያ ኤጀንሲ

• የገንዘብ ተቋማት

• የግብርና ምርት አቀናባሪዎችና ሥራ ፈጣሪዎች

• የልማት ድርጅቶች

 
• በተለያየ ደረጃ ያሉ የኮማንድ ፖስት እና አስተዳደር አካላት
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በግንቦት ወር የተደረገ ጥናት ውጤት ኢትዮጵያ

ለቡድን ውይይቶች የተለዩ ርዕሰ ጉዳዮች ወይም ማንቂያዎች

 ከፍተኛ የሆነ አሉታዊ ተጽዕኖ

 አሉታዊ ተጽዕኖ

 መጠነኛ የሆነ አሉታዊ ተጽዕኖ 

 ምንም ተጽዕኖ የለውም፤ ከተለመደው የተለየ ነገር የለም

በሰሊጥ ዘርፍ ያሉ ተግባራትና አገልግሎቶች

በመስክ የእርሻ ተግባራት

የአየር ሁኔታን የመቋቋም ችሎታ

የቀን ሠራተኛ ፍላጎት

የኤክስቴንሽን አገልግሎት ተደራሽነት

የፀረ-ተባይና የፀረ-አረም ተደራሽነት

የማምርቻ ወጪና የገንዘብ አቅርቦት

የብድር አቅርቦት በመደበኛ ከሆኑ የፍይናንስ ተቋማት 

የብድር አቅርቦት ኢ-መደበኛ ከሆኑ አካላት (አራጣ አበዳሪዎች) 

የብድሩ ወቅታዊነት 

ኢ-መደበኛ ከሆኑ አካላት ሲበደሩ ያሉ የብድር ወጪዎች

የፋይናነስ ተቋማት የሰሊጥ ዘርፉን ለመደገፍ እንዲችሉ ከመንግስት የሚደረግላቸው የፋይናነስ ድጋፍ

የቀን ሠራተኞች የመጓጓዛ ዎጪዎች

በትራንስፖርት ወቅት የቀን ሠራተኞች የጤና ሁኔታ

ባለሃብት አርሶአደሮች ለቀን ሠራተኞች ጤናና ደህንነት የሚያደርጉት ድጋፍ

የመንግስት አካላት ለቀን ሠራተኞች ጤናና ደህንነት የሚያደርጉት ድጋፍ

የቀን ሠራተኞች ገቢ

የቀን ሠራተኞች ወጪ

የገቢ ማስገኛ ለችግር ተጋላጭ በሆኑ አርሶ አደሮች

የገቢ ማስገኛ ለችግር ተጋላጭ በሆኑ አካላት(ጥቃቅን ነጋዴዎች)

የምግብ ዋጋ

የተወሰደ የምግብ መጠን

የተመጣጠነ ምግብ ተደራሽነት

የጤና አገልግሎት ፋላጎትና አገልግሎቱ በአካባቢው መኖር

ኮሮና ቫይረስን በተመለከተ ያለ ግንዛቤ

የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል እየተወሰዱ ላሉ እርምጃዎች ተገዥ መሆን

ለሰሊጥና ማሽላ ምርት የገበያ ፍላጎት

 

 

 

             ማንቂያ 4

 

              ማንቂያ 3

              ማንቂያ 3

 

              ማንቂያ 3

 

              ማንቂያ 1

                ማንቂያ 1

 

 

              ማንቂያ 1

              ማንቂያ 4

              ማንቂያ 2

 

ዳሽቦርድ

ነሐሴ       ማንቂያ
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የሰሊጥ ማስጠንቀቂያው ሴንተር ፎር ዴቨሎፕመንት ኢኖቬሽን (WCDI)

የሚያሳትማቸው ተከታታይ የሆኑ የፈጣን ዳሰሳ ጥናቶች አካል ነው::

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 በ ገር 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 ለማዘጋ ት በተከናወነው ተግባር ላይ ተጨማሪ ማብራሪ ከፈለጉ ይህንን

ማስፈንጠሪያይጫኑ::

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  ገሮች 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 የምግብ-

ስርዓት ለውጦችን መቋቋም በሚችል መልኩ ለማሳደግ ያግዛል::

ትብብር/ፓርትነርሽፕ

በርካታ የሰሊጥ ዘርፍ ባለድርሻ አካላት የሚሳተፉበትን ፈጣን የዳሰሳ ቅኝት

የሚያስተባብረው የሰሊጥ ምርትና ግብይት መረብ የድጋፍ ፕሮግራም (ቤኔፊት-

ኤስ 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 ኤ ንሲ

• 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 ኤ ንሲ

• 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

• ደደቢት ፍትሓዊ ልቃሕን ዕቆርን 

• ሓረስቶት

• መዓልታዊ ሰራሕተኛታት

• የገንዘብ/የሃብት አሰባሳቢ ኮሚቴዎች

• የገቢዎች ቢሮ

• የወጣቶች ሊግ

• የቴክኒክና ሙያ ኢንተርፕራይዞች ልማት

• የባለሃብት አርሶአደሮች ኅብረት ስራ ማህበራት

• የፌደራል ባለስልጣን ተቋማት

• የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ

• የጤና ተቋማት

• የትራንስፖርት አገልግሎት ጽህፈት ቤት

ለማጣቀሻ የሰሊጥ ዘርፍ ማንቂያ/ማስጠንቀቂያ፡ ኢትዮጵያ፣ ቁጥር 2 ዋገኒንገን 

ሴንተር ፎር ዴቨሎፕመንት ኢኖቬሽን፣ መስከረም 10 ቀን 2012 ዓ.ም ብለው 
ይጥቀሱ

ለበለጠ መረጃ

ሴንተር ፎር ዴቨሎፕመንት ኢኖቬሽን (WCDI)

info.cdi@wur.nl | www.wur.eu/wcdi

የሰሊጥ ምርትና ግብይት መረብ (ቤኔፊት- ኤስ ቢ ኤን)

www.sbnethiopia.org

የፈጣን ዳሰሳ ጥናቱ አስተባባሪ: አንተነህ መኩሪያ

ኢሜይል: anteneh.sbn@gmail.com

የጥናት ቡድኑ አባላት: 

አንተነህ መኩሪያ፣ አንዱዓለም ታደሰ፣ ሓጎስ ታደሰ፣ጁዲት ጃኮብስ፣ 

ፍሎ ዲርክስ እና የኤስ ቢ ኤን ድጋፍ ፕሮግራም ሰረተኞችቡድን ነው::

የፈጣን ዳሰሳ ጥናቱ አስተባባሪ: ፍሎ ዲርክስ 
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