
የዚህ ጹሑፍ አላማ በሰሜን ምዕራብ ኢትዮጵያ የሰሊጥ ምርትና ግብይት መረብ 
የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን ግምት ውስጥ በማስገባት እየተከናወኑ ያሉ ተግባራትን 
በተመለከተ ለባለድርሻና አጋር አካላት አጫጭር ወቅታዊ መረጃዎችን ማድረስ ነው፡፡

እጅዎን በንጽህ ውሃና በሳሙና 
ይታጠቡ ወይም አልኮል ባለው  

የጀርም ማጽጃ ያጽዱ

እጅዎን ሳይታጠቡ አፍዎን፣ 
አፋንጫዎንና አይንዎን 

አይንኩ

በእጅ 
መጨባበጥን ያቁሙ

ከሰዎች ጋር የሚኖርዎትን  
አካላዊ ርቀት ይጠብቁ

ከኮኖና ቫይረስ ወረርሽኝ እራስዎን ይከላከሉ!

ከነዚህ በተጨማሪም መንግስትና የጤና ባለሙዎች የሚሰጧቸውን ሌሎች መመሪያዎች ይከተሉ!

የሰሊጥ      ምርትና ግብይት መረብ

የአኩሪአተር አምራቾችና ሪችላንድ ባዮኬሚካል ኃ.የተ. የግል ማህበር 
የግብይት ስምምነት ፈጸሙ

መስከረም 22 ቀን

በምዕራብ አርማጭሆ፤ ጠገዴና ቋራ ወረዳ የሚገኙ ሃያ አንድ 
አኩሪ አተር አምራች የሆኑ አነስተኛ አርሶ አደሮችና ባለሀብቶች 
ማቀነባበሪያ ፋብሪካውን በቡሬ ከተማ ከፍቶ በቅርቡ ወደ ሥራ 
ከገባዉ ሪችላንድ ባዮኬሚካል ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር 
ጋር የዳሸን ባንክ ተወካዮችና ቤኔፊት ኤስ ቢ ኤን በተገኙበት 
የግብይት ትሥሥር ተፈራረሙ፡፡ 

የግብይት ትሥሥሩ ፋይዳ አምራቾች በተደጋጋሚ የሚያነሱት 
የገበያ ችግር እንዲቀረፍ የሚረዳ ሲሆን ከዚህም በተጨማሪ 
በአማራ ክልል ብቻ ሳይሆን በሀገሪቱም ከፍተኛ የአኩሪ አተር 
ፍላጎት ያለዉ ማቀነባበሪያ ፋብሪካዉ አስተማማኝ የጥሬ ዕቃ 
አቅርቦት እንዲኖረዉ ታስቦ ነዉ፡፡

የገበያ ትስስሩ ወደፊት እየተጠናከረ ሲሄድ ለአርሶ አደሮች ሌሎች 
ተያያዥ ጥቅሞችንም ያስገኛል ተብሎ ይጠበቃል፡፡ ለምሳሌ ያህል 
በእሴት ሰንሰለቱ በኩል የሚደረግ የገንዘብ ድጋፍ እና የባንክ 
ዋስትና እንዲሁም የቴክኖሎጅ ሽግግር የመሳሰሉ ጥቅሞች 
ይኖሩታል፡፡

በስምምነቱ መሰረት የአኩሪ አተር ምርቱ ሲደርስ በየወረዳዉ 
በተመረጡ የመሰብሰቢያ ቦታዎች ድርጅቱ የሚረከብ ሲሆን፤ 
በወቅቱ በሦስት ወር ውስጥ በሚኖረው ከፍተኛ የመግዣ ዋጋ 
ማቀነባበሪያ ፋብሪካዉ ከአምራቹ አካባቢ እንደሚገዛ፤ የጥራቱ 
ሁኔታም መነሻዉ 95% ሆኖ ከዚያ በላይ የሚያመጣ በጥራቱ 
የኪሎ መጠን እንደሚጨምርለት ተስማምተው ተፈራርመዋል፡፡ 
በዚህ መሰረት በፊርማ ስነ-ስርዓቱ የተገኙት ሃያ አንዱም የአኩሪ 
አተር አምራቾች በ853 ሄክታር ማሳ ላይ እየተመረተ ያለዉን 
እና ባለፈው አመት የግብርና ምርት ግምገማ መረጃ መሰረት ወደ 
17፣060 ኩንታል የሚገመተዉን የአኩሪ አተር ምርት ለድርጅቱ 
ለማስረከብ ተስማምተዋል፡፡

በስምምነቱ ሁለቱም ወገኖች በጣም ደስተኛ እና ግንኙነታቸዉ 
ለአጭር ጊዜ የሚደረግ ሳይሆን የጋራ ተጠቃሚነትን መሰረት 
በማድረግ ዘላቂ እንደሚያደርጉ ለማወቅ ተችሏል፡፡ ሌሎች 
በፊርማ ስነ-ስርዓቱ ያልተገኙ አምራቾችም ወደ ግብይት 
ትስስሩ እንደሚገቡ ይጠበቃል፡፡

ከግብይት ትስስሩ ባሻገር በማቀነባበሪያ ፋብሪካዉ በኩል 
በቀጣይ በስፋት ብዛት ካላቸዉ እና በኩታ ገጠም ሊያመርቱ 
ከሚችሉ አርሶ አደሮች ጋር በመስኖ ሊሰራ እንደሚችል 
ከፋብሪካዉ ባለቤት ተገልጿል፡፡ በዚህም አርሶ አደሩን በተለያዩ 
ቴክኖሎጅዎች ተጠቃሚ ሊያደርግ እንደሚችል አክለዉ 
ገልጸዋል፤ ለአብነትም በመስኖ ዝርጋታ፤ማጨጃና መውቂያ 
በቀጣይ ሊያቀርብ እንደሚችል ጠቁመዋል፡፡
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በመተማ ወረዳ የሰሊጥ ቴክኖሎጂ ማስፋፋት ስራ የመስክ ጉብኝት ተካሄደ

የምዕራብ ጎንደር ዞን ግብርና መምሪያ ከግብርና ትራንስፎርሜሽን 
ኤጀንሲ ጋር በመተባበር መስከረም 15 ቀን 2013 ዓ.ም በመተማ 
ወረዳ ለምለም ተራራ ቀበሌ የመስክ ጉብኝት አዘጋጅተዋል:: 
የምዕራብ ጎንደር ዞን ግብርና መምሪያ ኃላፊ የሆኑት አቶ 
ጌትነት በሊሁን የእለቱን ፕሮግራም ሲያስጀመሩ የመስክ ጉብኝቱ 
ዓላማ የሰሊጥ ቴክኖሎጂ ማስፋፋት ስራዎችን ለመከታተል 
እና ከተለያዩ ወረዳዎች የተውጣጡ የግብርና ባለሙያዎች፣ 
በተለያዩ ደረጃዎች ያሉ የስራ ሃላፊዎች እና ሌሎች ባለድርሻ 
አካላት እርስ በእርስ የልምድ ልውውጥ የሚያደርጉበትን እና 
የሚማማሩበትን መድረክ ለማመቻቸት ያለመ ነው ብለዋል፡፡ 

የምዕራብ ጎንደር ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ አደባባይ ሙሉጌታ 
በመክፈቻ ንግግራቸው እንደገለጹት በዞኑ በያዝነው የምርት 
ዘመን ወደ 402,000 ሄክታር መሬት በተለያዩ የሰብል ዓይነቶች 
የለማ ሲሆን ከዚህ ውስጥ 165,173 ሄክታር በሰሊጥ ሰብል 
የተሸፈነ እንደሆነ ጠቁመዋል፡፡ “በኮሮና ወረርሽኝ ምክንያት 
ሊኖር የሚችለውን ችግር ታሳቢ በማድረግ አርሶ አደሮች 
በምግብ ሰብሎች ላይ እንዲያተኩሩ ጥረት አድርገናል፣ በዚህም 
ምክንያት ከባለፈው ዓመት በሰሊጥ ተሸፍኖ ከነበረው (205,000 
ሄክታር) የሄክታር መጠን ቀንሷል:: አክለውም “ ዞኑ እጅግ ብዙ 
የተፈጥሮ እምቅ ሃብት አለው፣ ዘጠኝ ዓመቱን ሙሉ የሚፈሱ 
ከ265 ሺህ ሄክታር በላይ በመስኖ ማልማት የሚያስችሉ 
ወንዞች አሉት:: መተባበር እና አብረን መሥራት ከቻልን የዞኑ 
የመልማት አቅም ለዞኑ ብቻ ሳይሆን ለሀገር ምጣኔሃብታዊ 
እድገት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርጋል” ብለዋል፡፡

በመቀጠልም የጉብኝቱ ተሳታፊዎች በቀበሌው ውስጥ የሚገኙ 
ሁለት የሰሊጥ ክላስተር ማሳዎችን ጎብኝተዋል:: የለምለም 
ተራራ ቀበሌ የልማት ጣቢያ ሰራተኛች አርሶ አደሮችን እንዴት 
ማደራጀት እንደቻሉ እና በማስፋፋት ስራው ያደረጉትን ድጋፍ 
ለተሳታፊዎች ገልፀዋል፡፡ ጉብኝቱን ተከትሎም በመተማ ወረዳ 
አስተዳደር መሰብሰቢያ አዳራሽ አጠቃላይ ውይይት ተካሂዷል:: 

በዞኑ በተያዘው የምርት ዘመን የሰብል ልማት ሁኔታን አስመልክቶ 
በአቶ ጌትነት በሊሁን አጭር ገለፃ ተደረጓል:: በሪፖርቱ ሙሉ 
ቴክኖሎጂ ፓኬጆችን በመተግበር 8,049 ወንድ እና 877 ሴት 
አርሶ አደሮች በማሳተፍ 43,311 ሄክታር መሬት ለምቷል፡፡ 
ከዚህ ውስጥ ወደ 3,300 ሄክታር የሚሆነው የኩታ-ገጠም ማሳ 
ልማት ዘዴን በመከተል የለማ ነው፡፡

የመስክ ምልከታቸውን እና በጽሁፉ የቀረቡ ሃሳቦችን መነሻ 
በማድረግ ተሳታፊዎች ውይይት አድርገዋል፡፡ በውይይቱ ወቅት 
ከተነሱ አንኳር ነጥቦች መካከል ከተያዘው የምርት ዘመን በድምሩ 
6.2 ሚሊዮን ኩንታል ምርት ይሰበሰባል ተብሎ እነደሚጠበቅ እና 
በማሽላ የተሸፈነው የማሳ ስፋት ከአምናው ተመሳሳይ ወቅት ጋር 
ሲነጻጸር (139,543 ሄክታር) በከፍተኛ ሁኔታ ጭማሪ እንዳለው 
ተገልጿል:: ከምጥ ዘር አቅርቦት ጋር ተያይዞ ለተነሱ ጥያቄዎች 
በተሰጠ ምላሽ ችግሩን በዘላቂነት ለመፍታት በዞኑ የምርጥ ዘር 
ማባዣ ማዕከል ለመክፈት እንቅስቃሴ እንደተጀመረ እና የመሬት 
ርክክብ ሂደት ብቻ እንደሚቀር ተገልጿል፡፡

በመጨረሻም የምዕራብ ጎንደር ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ አደባባይ 
ሙሉጌታ በስራው ላይ የተሳተፉ ግላሰቦችንን እና አስተዋጽኦ 
ያደረጉ አካላትን አመስግነዋል:: “ዛሬ ያየነውን መልካም ስራ 
በቀጣይ ምርት ዘመን ቢያንስ ቢያንስ ተመሳሳይ ማህበረሰብ 
ባለባቸው እና ጎረቤት በሆኑት ሶስቱ ቀበሌዎች ማለትም፤ ዳስ 
ጉንዞ፣ አጋም ውሃ እና ለምለም ተራራ ቀበሌዎችን ሙሉ 
ለሙሉ ማዳረስ መቻል አለብን::” ብለዋል:: 

በጉብኝቱ ከክልል እስከ ወረዳ ያሉ የመንግስት ባለስልጣናት፣ 
የግብርና ባለሙያዎች፣ የግብርና ተመራማሪዎች፣ የማህበራት 
ማስፋፊያ ባለሙያዎች፣ የህብረትስራ ማህበራት ዩንየን 
ተወካዮች፣ የዘር አባዠ ድርጅት ሰራተኞች እና በዘርፉ የተሰማሩ 
የልማት አጋር አካላት የተውጣጡ ባለሙያዎች በጥቅሉ ከ100 
በላይ ግለሰቦች ተሳትፈዋል:: 



በምዕራብ አማራ ለሰሊጥ ዘርፍ የብደር አቅርቦት በጥሬ ገንዘብ ዋስትና

በሰሊጥ ዘርፉ ነሐሴ መጨረሻ ላይ በተደረገ 
ፈጣን የዳሰሳ ጥናት አራት ዋነኛ ስጋቶች 
ተለይተዋል፡፡ እነርሱም፡-
• የቀን ሠራተኞች የጤና እና የደህንነት 

ሁኔታ አሳሳቢ መሆን
• ጥቃቅን የንግድ ሥራዎች የመክሰር 

አደጋ እንደተጋረጠባቸው
• ወቅቱን የጠበቀ ብድር ለማቅረብ 

የፋይናንስ ዕቅድ አስፈላጊ መሆኑን
• አነስተኛ አርሶአደሮች በተለየ መልኩ 

ከባድ ፈተና እየገጠማቸው መሆኑን 
አሳይቷል፡፡ 

የፈጣን ዳሰሳ ውጤቱን ሙሉ ጹሑፍ በ 
ኤስ ቢ ኤን ድረ-ገጽ www.sbnethiopia.org 
ያገኙታል፡፡

በኢትዮጵያ የፋይናንስ ተቋማት በከፍተኛ ሁኔታ በቁጥርም ይሁን 
በተደራሽነታቸው እየጨመሩ ቢሆንም የሀገሪቱ ኢኮኖሚ የጀርባ 
አጥንት ለሆነው ለሰሊጥ ዘርፍ እየሰጡ ያለው ትኩረት ዘርፉ 
ካለው ሀገራዊ ጥቅም አንጻር ሲታይ በጣም አነስተኛ ነው፡፡ 

ሰሊጥ ከፍተኛ የውጪ ምንዛሬ በማስገባት እና ለበርካታ ዜጎች 
የስራ እድል በመፍጠር አብይ/ማክሮ ኢኮኖሚውን ከሚደግፉት 
የግብርና ንዑስ ዘርፎች ዋነኛ መሆኑ ይታወቃል፡፡ ነገር ግን ሰሊጥ 
እንደሌሎች ለሀገር ውስጥ ፍጆታ እንደሚውሉ ሰብሎች በኋላ ቀር 
በሆነ የአመራረት ዘዴ ነው የሚመረተው:: አርሶ አደሮችም ሆኑ 
የኅብረት ስራ ማህበራት ሰሊጥን ለማምረት፣ በገበያው ተፎካካሪ 
ሁነው ለመሳተፍና እሴት ለመጨመር ከፍተኛ የገንዘብ እጥረት 
ሲያጋጥማቸው ይታያሉ፡፡ 

ከግብርና ጽህፈት ቤቶች የሚገኙ ዓመታዊ ሪፖርቶችና የተካሄዱ 
የዳሰሳ ጥናት ውጤቶች እንደሚያመለክቱት በአጠቃላይ ዘርፉን 
ለማዘመንና በኢኮኖሚው የሚኖረውን አስተዋጾ የላቀ ለማድረግ 
የብደር አገልግሎት በበቂ እና በወቅቱ እየቀረበ እንዳልሆነ ነው፡፡ 

የገንዘብ ተቋማት ለገጠሩ ክፍለ-ኢኮኖሚ በተለይም ለአነስተኛ 
አምራች አርሶ አደሮች ተደራሽ ከማይሆኑባቸው ምክንያቶች ውስጥ 
አንዱ ለዋስትና የሚሆን ንብረት ጥያቄ ነው፡፡ ለዚህም በመንግስት 
ፖሊሲ አውጭዎች መፍትሔ ሳይሰጠው ቆይቷል:: ከዚህ ችግር 
በመነሳት ቤኔፊት ኤስ ቢ ኤን ከባንኮች ጋር በፈጠረው መግባባት 
አዲስ የሆነ የዋስትና አማራጭ በማቅረብ ሰሊጥ አምራች አርሶ 
አደሮችንና የኅብረት ስራ ማህበራትን ከ2008 ዓ.ም ጀምሮ የብድር 
አገልግሎት እንዲያገኙ ማድረግ ችሏል:: ይህም የገንዘብ/የፈንድ 
ዋስትና የሚባል ሲሆን ተበዳሪዎቹ መመለስ ባይችሉ ፕሮጀክቱ 
እና አበዳሪው ባንክ ኪሳራውን ሊጋሩ የሚችሉበት ስልት ነው፡፡ 
ይህ ዘዴ 50 በ 50 በመቶ ኪሳራውን ለመጋራት ስምምነት ላይ 
በመድረስ ነበር የተጀመረው፡፡ 

የንብረት ዋስትና ጥያቄ በአበዳሪ ተቋማቶች የሚጠየቅበት 
ምክንያት የተሰጠው ብድር መመለስ ባይችል ሊደርስባቸው 
የሚችለውን ኪሳራ ለመታደግ ሲሆን እነዚህ ተበዳሪ 
የኅብረት ስራ ማህበራትን ግን የተሰጣቸውን ብድር ሙሉ 
በሙሉ በወቅቱ በመመለሳቸው ከጊዜ ወደ ጊዜ ከፕሮጀክቱ 
ለዋስትና የሚጠየቀው የገንዘብ መጠን ድርሻ እየቀነሰ እና 
የሚቀርብላቸው የብድር መጠን እየጨመረ ላለፉት አራት 
አመታት አገልግሎቱን ሲያገኙ ቆይተዋል፡፡ የተጠቃሚ 
የኅብረት ስራ ማህበራትን አምራች አርሶ አደሮች ቁጥርም 
ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ በአሁኑ ሰአት 11 የኅብረት ስራ 
ማህበራት ተጠቃሚ እየሆኑ ይገኛሉ፡፡ ከፕሮጀክቱ ለዋስትና 
የሚያዘው የገንዘብ መጠን ወደ 20 በመቶ፤ 80 በመቶ የኪሳራ 
ድርሻ ደግሞ በባንኩ መሸፈን በሚያስችል ስምምነት ላይ 
ደርሶ በ2011 ዓ.ም የብድር መጠኑ ወደ 15.5 ሚሊዮን ብር 
ማደግ የቻለ ሲሆን በአጠቃላይ በአራት የሙከራ አመታት 
የሰሊጡን ዘርፍ ለመደገፍ 34.33 ሚሊዮን ብር ብደር ማቅረብ 
ተችሏል፡፡ 

ለዘርፉ በቂ የሚሆን ብድር በወቅቱ በማቅረብ የዘርፉን 
ፋይዳ በጉልህ ማሳደግ እንደሚቻል ከዚህ የአራት አመት 
ሙከራ በመረዳት ቀጣይነት ያለው አገልግሎት ማድረግ 
ከሚመለከታቸው የመንግስት ተቋማት እና የሌሎቹ የገንዘብ 
ተቋማትን ትኩረት ይሻል፡፡ ይህን እውን ለማድረግም አጋር 
የሆነው የልማት ፕሮግራም ከአካባቢው እየወጣ ባለበት 
በአሁኑ አመት ላለፉት ሁለት አመታት ብድሩን ሲያቀርብ 
የነበረው አባይ ባንክ የኅብረት ስራ ማህበራትና ዩኒዮኑ 
ያሳዩትን ታማኝነት መሰረት በማድረግ አገልግሎቱን ካለፈው 
አመት በተመሳሳይ የኪሳራ መጋራቱን እንዲወስዱ 20 በመቶ 
ዋስትና እንዲያስይዙ በማድረግ ለአንድ አመት የሚቆይ 18.3 
ሚሊዮን ብር ብድር በ12 በመቶ ወለድ በመስጠት አገልግሎቱ 
እንዲቀጥል አድርጓል፡፡

ነሐሴ ላይ በተደረገ ፈጣን የዳሰሳ ጥናት በሰሊጥ ዘርፉ አራት ዋነኛ ስጋቶች ተለይተዋል


