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እንታይ ዓይነት ተፅዕኖታት 
የከትል?

እንታይ መፍትሕታት 
ክዉሰዱ ኣለዎም?

ንዩኔናትን ማሕበራትን ን ዕዳጋ ዝኮን ቀረብ ልቃሕ ዉስንነት አለዎ   

• ኣቲ መጠየቕ ካብ ዝመለሱ 70% ዝኮኑን ዩንየናትን መሰረታዊ ሕብረት ስራሕ ማሕበራትን 
ንዕዳጋ ተባሂሉ ዝቀርብ ልቃሕ ዉስንነት ከም ዘለዎ ገሊፆም 

• አብ ዕዳጋ ዝሳተፋ ዩንየናትን መሰረታዊ ሕብረት ስራሕ ማሕበራትን ብምክንያት ሕፅረት ቀረብ 
ልቃሕ እናቀነሳ ከምዝርከብ ተፈሊጡ አሎ 

• አብ ዕዳጋ ዝሳተፋ ዩንየናትን መሰረታዊ ሕብረት ስራሕ ማሕበራትን ዉሕዳት ስለዝኮና ነጋዳ ናይ 
ዕዳጋ ዋጋ ብምቐናስ ብምትሕብባሮም ገባራት አታዊኦም ይቅንስ አሎ

• አብ ምንጎ ዩንየናትን መሰረታዊ ሕብረት ስራሕ ማሕበራትን ዘሎ ርክብ ጥንኩር አይኮነን ስለዝኮነ 
ድማ ናይ ዕዳጋ ዘሎ ርክቦም ብምምሕዳራዊ ደረጃ ክመሓየሽ አለዎ 

•  ዩንየናትን መሰረታዊ ሕብረት ስራሕ ማሕበራትን ዘለዎን ዕዳ ብግዚኡ አብ ምምላስ ክሰርሓ 
አለዎን ብተወሳኪ ድማ ናይ ፋይናንስ ትካላት አብ ሕርሻ ዘላን ሓፈሻዊ ፍልጠት ከዕብያ ይግባእ 

• ምዳርግቲ አካላት አብ ዝሓለፉ ዓመታት ናይ ዕዳጋ ልቃሕ ዝመሓየሸሉ ኩነታት ብዝርዝር 
እናገምገማ ዋላ እንተከዳ ነዚ ዉሳና መንግስታዊ ትካላት ፖልቲካዉ ዉሳነ ክህባሉ አይከአላን 

• አብቲ ዳሕሳስ ዝተሳተፉ 80% ከም ዝሓበርዎ ን ዩንየናትን መሰረታዊ ሕብረት ስራሕ 
ማሕበራትን ዝወሃብ ልቃሕ ዝተሓተ ምካኑ ሓቢሮም 

• ናይ ክልል መንግስታትን ዩንየናት ንዕዳጋ ተባሂሉ ዝወሃብ ልቃሕ ብእዋኑ አይወሃብን 
• መንግስታዊ ትካላት አብ ዩንየናት ዘሎ ዓቅምን ምምሕዳርን እምነት እናነአሰ ይከይድ አሎ 

ብምክንያት ምምላስ ልቃሕ አብ ዝሓለፉ ዓመታት
• አብ መንጎ መዳርግቲ አካላት ዘሎ ልሕሉሕ ርክብን ዩንየናትን መሰረታዊ ሕብረት ስራሕ 

ማሕበራትን ዝወሃብ ሓበሬታታትን ናይ ፖሊሲይ ለዉጥን ብእዋኑ አይቀርብን 
• ዩንየናትን መሰረታዊ ሕብረት ስራሕ ማሕበራትን ምስ ነጋዶ እንትነፃፀሩ አብ ዕዳጋ ዘሎዎም 

ሓፈሻዊ ፍልጠትን ተዓፃፃፋይነትን ድኩም ብምካኑ ካብ ዕዳጋ ዝረክብዎ ትርፊ ዉሕድ እዩ 
• ዩንየናትን መሰረታዊ ሕብረት ስራሕ ማሕበራትን ሰደድ ብምግባር ክረክብኦ ዝክእላ ትርፊ 

ንምዕባይ ምቹዉ ባይታ አይተፈጠረን 

 
• ንዕዳጋ ዝከዉን ልቃሕ ዩንየናትን መሰረታዊ ሕብረት ስራሕ ማሕበራትን ምቅራብ 
• ምትእትታዉ ሓዱሽ አሰራርሓታት ንናይ ዕዳጋ ልቃህ ቀረብ 
• መንግስቲ አብ መንጎ ናይ ፋይናንንስ ትካላትን፣ ዩንየናትን መሰረታዊ ሕብረት ስራሕ ማሕበራትን 

ዘሎ ርክብ ንክጠናከር ክስርሕ ይግባዕ፡፡ ብተወሳኪ ድማ ናይ ዉሕስና ልቃሕ ምስ ደደቢት 
ማይክሮፋይናስ አብ ምስራሕ ተጠናኪሩ ክቕፅል ይግባእ 

   

ናይ ሰሊጥ መጠንቀቅታ 

እዚ ናይ ሰሊጥ መጠንቀቅታ አብ ሃገርና ኢትዮጵያ አብ ሰሊጥ ሴክተር 
ንዘለዉ ዓበይቲ ፀገማት ቅልጡፍ መፍቲሕኦም ምስ መዳርግቲ አካላት ብምካን 
ብዳሕሳስን ናይ ጉጅለ ምይይጥን አቢሉ አቅሪቡ አሎ፡፡

#03 ጥቅምቲ 2013 ዓ.ም ኢትዮጵያ 

መጠንቀቅታ 1
ንዩኔናትን ማሕበራትን ን ዕዳጋ 
ዝኮን ቀረብ ልቃሕ ዉስንነት  
አለዎ   

መጠንቀቅታ 2
ንዝበፅሕ ብክነት መሸላ 
ንምግታእ ምእካብ ድሕረ 
ምህርቲ፣ ምክዛንን ዕዳጋን 
ህፁፅ አቃልቦ የድልዮ 

መጠንቀቅታ 3
አብ  አወሃህባ ናይ ዕዳጋ 
ዋጋ ሓበሬታ ሕፅረት አሎ፣  
ንብፅርየት ዝቀረበ ሰሊጥ ዝወሃቦ 
ብልጫ እኩል አይኮነን  

መጠንቀቅታ 4
ትሑት አታዊ ዘለዎም ክፋላት 
ማሕበረሰብ ብምክንያት ትሑት 
ቀረብ መሰረተዊ ምግብታትን  
ወሰክን ዋጋ አብ ፀገም ይርከቡ 

ሰሊጥ ንክጉዕዓዝ እንትዳሎ (ፎቶ፡ አንተነህ መኩርያ) 

መጠንቀቅታ 1
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መነመን መዳርግቲ ኣካላት 
ተሳተፍቲ ይኾኑ?

መሪሕነት ዝወስድ ቀንዲ 
ተዋሳኢ አካል መን እዩ?

• ንዩንየናትን መሰረታዊ ሕብረት ስራሕ ማሕበራትን ልቃሕ ንክወስዳ ዘድልየን አሰራርሓ ምስ 
ናይ ፋይናንስ ትካላት ብምትሕብባር ክመሓየሽ መንግስቲ ክሰርሕ ይግባዕ 

• ዩንየናትን መሰረታዊ ሕብረት ስራሕ ማሕበራትን ሰደድ ገይረን ዝሓሸ ትርፊ ንክረክባ ብወገን 
መንግስቲ ክሕገዛ ይግባእ 

• ምትእትታዉ ሓደሽቲ ናይ ፋይናንስ አሰራርሓታት ከም መርቸንዳይዝ ሎን ዝአምሰሉ 
• አብ   ዩንየናትን መሰረታዊ ሕብረት ስራሕ ማሕበራትን ዘሎ ርክብ ንክመሓየሽ ብምግባርን 

ናይ ዓቕሚ ህንፀት ምስራሕን
•  ዩንየናት ካብ ካልኦት ከባቢታት ዝርከባ ዓቅሚ ዘለዎን ዩንየናት ናይ ዕዳጋ ልቃሕ ንክረክባ 

ምስራሕ 
• ዩንየናትን መሰረታዊ ሕብረት ስራሕ ማሕበራትን ናይ ዉሽጢ አቅመን ንክጥቀማሉ ምስራሕ 

• ናይ ክልል መንግስቲ 
• ናይ ክልል ሕብረት ስራሕ ኤጀንሲ 
• ዩንየናትን መሰረታዊ ሕብረት ስራሕ ማሕበራትን ናይ ፋይናንስ ትካላትን 
• ናይ ክልል ሕርሻ ቢሮ 
• ሕርሻ ትራንስፎርመሽን ኤጀንሲ 

• ናይ ክልል ሕብረት ስራሕ ኤጀንሲን  ክልል ሕርሻ ቢሮ ሓላፍነት ወሲዶም ዩንየናትን 
መሰረታዊ ሕብረት ስራሕ ማሕበራትን ናይ ፋይናንስ ትካላት ድማ ተግባራዊ ይገብሩ  

 

የሰሊጥ ነጋዴዎች (ፎቶ፡ ፍሎ ዲርክስ)

ዕዳጋ ማእከል (ፎቶ፡ ፍሎ ድሪክስ) 
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እንታይ ዓይነት ተፅዕኖታት 
የከትል?

እንታይ መፍትሕታት 
ክዉሰዱ ኣለዎም?

• አብ ናይ ሎምዘመን ዓመት ብምክነያት ሓረስቶት ካብ ሰሊጥ ናብ መሸላ ምፋራይ ስለዝአተዉ 
ብርክት ዝበለ ምህርቲ መሸላ ክርከብ ተባሂሉ ይግመት 

• ንናይ መሸላ ምህርቲ ንምእካብ፣ ንምዝባጥ፣ ንመካዚኖን ንዕዳጋ ዝተወሃቦ ምድላዋት ትሑት እዩ
• ዝተመሓየሸ ዘመናዊ መካዚኖታት ብዘይ ምህላዉ አብ መሸላ ብክነት ድሕረ ምህርቲ ከቢድ ፅልዋ 

ከሓድር ይክእል እዩ
• ዋጋ መሸላ ክቅንስ ይክእል እዩ ብበዝሒ ብምፍራዩ ምክንያት 
• ንፀገም ዝተቃልዑ ገባራት ብሕሳር ዋጋ አብ መጀመርታ ዘፍረይዎ መሸላ ክሸጡ ክግደዱ ይክእሉ 

እዩም 
•  ናይ ዕዳጋ ምትእስሳር አብ ዉሽጢ ዓድን አብ ወፃእን ገባራት ንክረክቡ እኩል ዝኮነ ሓበሬታ 

ክረክቡ ክስራሕ ይግባእ 
• ናይ መሸላ ድልየት አብ ዝተፈላላዩ ከባቢታት ክዓቢ ይክእል እዩ እቲምንታይ ናይ ጣፍ ዋጋ 

ብምዉሳኩ፡፡ ብተወሳኪ ድማ መሸላ ምስ ጣፍ ብምሕዋስን በይኑን ዝምገብ ማሕበረሰብ ክፍጠር 
አብ ምግባር ምስራሕ የድሊ

• አብ ሃገርና ልዕሊ 15 ሚልየን ናይ ምግቢ ሓገዝ ዘድልዮ ማህበረሰብ አሎ አብዚ ሒዝናዮ ዘለና 
ዓመት ብምክንያት ወራር አንበጣን ካልኦት ሓደጋታትን እዚ ድማ ናይ መሸላ ዋጋ ሓፍ ከብሎ 
ትፅቢት ይግበረሉ 

• ናይ ዝሓለፈ ዓመት ምህርቲ መሸላ ዳርጋ ሙሉእ ብምሉእ ብምሻጡን ናይ ሎሚ ዘበን ምህርቲ 
መሸላ ድማ ገና ዘይአተወ ብምካኑ ናይ ምግቢ ሕፅረት ከየጋጥም ትኩረት የድልዮ 

 

• አብ መንጎ ዋና ዋና መዳርግቲ አካላት ናይ ሓደጋን ድልዉነት ቢሮን፣ ናይ ክልል ሕብረት 
ስራሕ ኤጀንሲን ናይ ሕርሻ ትራንስፎርመሽን ኤጀንስን አብ ዕዳጋ መሸላን ዝበፅሕ ብክነት 
ዝመክር ሕፁፅ መድረክ ክዳሎ ይግባእ 

• ናይ ዕዳጋ ማእከላት ከምቲ ናይ ሰሊጥ ክዳሎ ይግባእ በዚ አቢልካ ድማ ሓረስቶት ብዝሓሸ ዋጋ 
መሸልኦም ዝሸጥሉ ኩነታት ምፍጣር የድሊ 

• ሕብረት ስራሕ ማሕበራት መዝበጢ ማሽናት ዝረክብሉ ኩነታት ምፋጣር ብኡ አቢሎም ድማ 
ንሓረስቶት ገልጋሎት ምሃብ 

• አብ መንጎ ናይ ልምዓት አካላትን ምነግስታትን ምርርዳእ ተገይሩ ትርፊ ምህርቲ ዘለዎም 
ከባቢታት መሸለኦም ብምግዛእ ናብ ምግቢ ዊሕስና ዘሎዎም ከባቢታት ገዚእካ ምብፃሕ 

• ናይ ዕዳጋ ምትእስሳር አብ መሸላ ዝምረተሉን ዘይምረተሉን ዘለዋ  ዩንየናት ምስ ዩንየናት 
ሕብረትስራሕ ማሕበራት ምስ ሕብረት ስራሕ ማሕበራት 

• ንዩንየናትን ሕብረት ስራሕ ማሕበራትን ናይ ዓቕሚ ምእባይ ስራሕቲ ብፍላይ ብፋይናንስ 
ምስራሕ፡፡ ብኡ አቢለን ድማ ዝሓሸ ምህርቲ ክገዝአን ክክዝናና ብምግባር ሕፅረት ዕዳጋ አብ 
ዘጋጥም ንአባላተን ብዝሓሸ ዋጋ ብምሻጥ ዕዳጋ ከረጋግአ ምግባር 

• አብ ከተማ ምስ ዝርከባ ናይ ማሕበረሰብ ማሕበራት ምስተን ናይ ሓረስታይ ሕብረት ስራሕ 
ማሕበራት ምትእስሳር ምፍጣር 

• ምስ ናይ ምግቢ መቀነባበረትን ቢራ መምረትን ናይ ዕዳጋ ምትእስሳር ምፋጣር 
• ናይ መሸላ ናይ ዕዳጋ ፅንዓት አብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ምክያድ ብኡ አቢልካ ድማ ናይ ዕዳጋ 

ምትእስሳር ምፍጣር 
• ዝተመሓየሸ ናይ መካዚኖታት አሰራርሓ ምፋላጥን ምትእትታዉን ብኡ አቢልካ ብክነት ድሕረ 

ምህርቲ ምቅናስ 
• ንዘመናዉ መካዚኖ ንዝሰርሑ አካላት ናይ ነዊሕ እዋን ልቃሕ ምሃብ ብኡ አቢልካ ድማ ብዘይ 

ምንም ናይ ድሕረ ምህረቲ ብክነት መሸላ ንነዉሕ እዋን ክጠንሕ ምግባር 

 

መጠንቀቅታ 2 ንዝበፅሕ ብክነት መሸላ ንምግታእ ምእካብ ድሕረ ምህርቲ፣ ምክዛንን ዕዳጋን 
ህፁፅ አቃልቦ የድልዮ 
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መነመን መዳርግቲ ኣካላት 
ተሳተፍቲ ይኾኑ?

መሪሕነት ዝወስድ ቀንዲ 
ተዋሳኢ አካል መን እዩ?

 

• ናይ ሓደጋን ቅድመ ድልዉነት ቢሮ 
• ሕብርት ስራሕ ማሕበራትን ዩንየናትን 
• ሕብረት ስራሕ ኤጀንሲ
• ናይ ክልል መንግስቲ 
• ሚንስተሪ ሕርሻን ንግድን 
• ናይ ሕርሻ ትራንስፎርመሽን ኤጀንሲ 
• ናይ ፋይናንስ ትካላት 

 
• ሚንስተሪ ሕርሻን ንግድን 
• ናይ ሕርሻ ትራንስፎርመሽን ኤጀንሲ 
• ናይ ሕርሻ ትራንስፎርመሽን ኤጀንሲ 

    

 

ዝብጣ መሸላ (ፎቶ፡ አንተነህ መኩርያ)

ናይ መሸላ ሕርሻ (ፎቶ፡ አንዱአለም ታደሰ) 
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መጠንቀቅታ 3 አብ  አወሃህባ ናይ ዕዳጋ ዋጋ ሓበሬታ ሕፅረት አሎ፣ ንብፅርየት ዝቀረበ 
ሰሊጥ ዝወሃቦ ብልጫ እኩል አይኮነን  

 

እንታይ ዓይነት ተፅዕኖታት 
የከትል?

 

• ንሓረስቶት ዝቀርብ ናይ ዋጋ ዕዳጋ ሓበሬታ ብትክክልን አብ እዋኑን ናይ ምቅራብ ሽግር 
አለዎ፣ ሓረስቶት መብዛሕትኡ ግዘ ምህርቶም ናብ ዕዳጋ ማእከላት ቅድሚ ምዉሳዶም ሓበሬታ 
እዳጋ አይረክቡን 

• ሓረስቶት ብቴሎፎኖም አቢሎም ካብ 6077 ዝረክብዎ ሓበሬታ ናይ ማእከል ዕዳጋ ዋጋ 
አየጠቃልልን 

• ዝተፈላለዩ መራከቢ ማእከላን ብ ኦንላይን ዝወሃብ ሃበሬታ ዉስንነት አለዎም 
• ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት ናይ ዕዳጋ ሓበሬታ ንምርካብ ዝነጥፍ ትካል ሕፅረት አሎ
• ሓረስቶት ካብ ነጋዶ እንትነፃፀሩ ድኩም ናይ ዕዳጋ ሓበሬታ ይረክቡ በዚ ድማ ብትሑት ዋጋ 

ምህርቶም ይሸጡ 
• ናይ ሰሊጥ ዋጋ ዕዳጋ ካብ ሓደ ማእከል ዕዳጋ ናብ ሓደ ማእከል ዕዳጋ ዝተጋነነ ናይ ዋጋ 

አፈላላይ ይረአ እዩ
• ዝምረት ምህረቲ ብዘሎዎ ናይ ፅርየት ደረጃ ብዘይ ምሻጡ ሓረስቶት ምህርቶም ብፅርየት 

ከፍርዩ አየበረታዕን
• ሕዚ ዘሎ ና ዕዳጋ ኩነታት ሓረስቶት ዝተመሓየሹ ዝራእትን ቴክኖሎጂን ክጥቀሙ 

አየበረታትዕን ምክንያቱ ፅርየት መሰረት ዝገበረ ናይ ዕዳጋ አሰራርሓ ብዘይ ምህላዉ 
• ፅርየት ዘሎዎ ምህርቲ ምፍራይን ንሓረስቶት ብፅርየት ከፍርዩ ምብርትታዕን ሰደድ ተገይሩ 

ዝሓሸ አታዊ ከርክብ ይክእል 

 

ምጉዕዓዝ ምህርቲ ናብ ማእከል ዕዳጋ፡ (ፎቶ፡ ፍሎ ድሪክስ)
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• ፅርየት ማእከል ዝገበረ አሰራርሓ ዕዳጋ ምፍጣርን ክትትል ምግባርን 
• ግልፂ ዝኮኑ ናይ ፅርየት መዓቀንታት ምትእትታዉን ምትግባርን 
• ብቴሎፎን አቢልካ ሓበሬታ ዋጋ ዕዳጋ ምእከላት ንተጠቀምቲ ምቅራብ ተመኩሮ ካብ ኤስፒኤን 

አብዚ ዝሰርሖም ምዉሳድ ይካአል እዩ 
• ምስ ዩንቨርስቲታት አብ ምቅራብ ሓበሬታ ብቴሎፎን ተቀራሪብካ ምስራሕ ምክአል 
• ሓረስቶት ብቴሎፎኖም አቢሎም ካብ 6077 ዝረክብዎ ሓበሬታ ምጥንካርን ብቀሊሉ ክረድኦም 

አብ ምግባር ምስራሕ 
• ናይ ዕዳጋ ሓበሬታ አብ ከተማታት ብ መልክዕ ቢልቦርድ ምድላዉ
• ንሓረስቶት ናይ ዕዳጋ ሓበሬታ ካብ ዝረክብሉ ቴክኖሎጂታት እኩል ዝኮነ ስልጠና ምሃብ 

 

• ናይ ንግዲ ቢሮ
• ኢሲኤክስ 
• ትግራይ ዕዳጋ ፕሮመሽን ኤጀንሲ
• ሕርሻ ትራንስፎርመሽን ኤጀንሲ 
• ዩንቨርስቲ 

 
• ናይ ንግዲ ቢሮ
• ኢሲኤክስ 
• ትግራይ ዕዳጋ ፕሮመሽን ኤጀንሲ

 

 

ምሕላል ሰሊጥ (ፎቶ፡ ሓጎስ ታደሰ) 

እንታይ መፍትሕታት 
ክዉሰዱ ኣለዎም?

መነመን መዳርግቲ ኣካላት 
ተሳተፍቲ ይኾኑ?

መሪሕነት ዝወስድ ቀንዲ 
ተዋሳኢ አካል መን እዩ?
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መጠንቀቅታ 4 ትሑት አታዊ ዘለዎም ክፋላት ማሕበረሰብ ብምክንያት ትሑት ቀረብ 
መሰረተዊ ምግብታትን  ወሰክን ዋጋ አብ ፀገም ይርከቡ 

 

እንታይ ዓይነት ተፅዕኖታት 
የከትል?

እንታይ መፍትሕታት 
ክዉሰዱ ኣለዎም?

መነመን መዳርግቲ ኣካላት 
ተሳተፍቲ ይኾኑ?

መሪሕነት ዝወስድ ቀንዲ 
ተዋሳኢ አካል መን እዩ?

 

• ሓረስቶትን መዓልታዊ ሰራሕተኛታትን ካብ ዝሓለፈ ዓመት ዝረክብዎ አታዊ ትሑት እዩ
• ሓረስቶት ዝረክብዎ ትርፊ ካብ ካልኦት መዳርግቲ አካላት ዝተሓተ እዩ
• ምፍራይ ናይ ሰሊጥ አብዚ ዓመት ትሑት ምካኑ ሓረስቶት ዝረክብዎ አታዊ ትሑት እዩ
• ናይ መሸላ ምህርቲ ብምዉሳኩን ምቅናስ ዋጋ ብምክንያት እቲ ትርፊ ምህርቲ ሓረስቶት 

ዝነአሰ አታዊ ይህልዎም
• ምቅናስ ምህርቲ ብምክንያት ብዚሕ ዝናብን ባልዓትን ፅልዋ አለዎ 
• አብቲ ዳህሳስ ዝተሳተፉ አካላት ከም ዝሓበርዎ ቀረብ ምግቢ አብቲ ከባቢ ዝተሓተ እዩ ይብሉ
• ናይ አንበጣ ስግአት አብ መሸላ ጉድአት ከየብፅሕ ስግአት አሎ
• ናይ ምጋቢ ዋጋ ብምዉሳኩ አብ ትሑት መነባብሮ ዝርከቡ ማሕበረሰብ እቲ ከባቢ ፅልዋ 

አሕዲርሎም ይርከብ 
• ብሓገር ደረጃ ልዕሊ 15 ሚልዮን ሓገዝ ዝደል ወገናት ህፁፅ መፍትሒ የድልዮም 

 
• ዝበፅሓ ምህርቲ ብእዋኑ ንክዕፀድ እኩል ዝኮነ ጎስጋስ ምክያድን ብኡ አቢልካ ካብ ዝበፅሕ 

ብክነት ምህርትን ወራር ዕስለ አንበጣን ምክልካል 
• ትክክለኛ ዝኮነ ሓበሬታ ኩነታት አየር ብእዋኑ ናብ ዝምልከቶ ኩሉ ምብፃሕ
• ንቀለብ እንስሳት ዝኮኑ ድርቆታት ብእዋኑ ምእካብን ምቅማጥን 
• ሕብረት ስራሕ ማሕበራት መሰረታዊ ናይ ምግቢ ሸቀጣት ን ሓረስቶት ከቅርባ ምሕጋዝ 
• መንግስቲ ንሓደጋን ቅድመ ምድላዉ ገይሩ በጀት ከዳሉ ምግባር 
• ናይ ዕዳጋ ልቃሕ ንሕብረት ስራሕ ማሕበራትን ዩንየናትን ምሃብ
• መሸላ ንምግብነት ንክዉዕል ዝተፈላለዩ ናይ ምግቢ አሰራርሓ ምትእትታዉን ምፍላጥን 

 

• ምምሕዳር ትካለት
• ሕርሻ ቢሮ
• ናይ ሓደጋን ቅድመ መጠንቀቅታን ቢሮ
• ሕብረት ስራሕ ማሕበራትን ዩንየናትን 
• ሕብረት ስራሕ ኤጀንሲ
• መስርሕን አስራሕን ቢሮ
• ናይ ፋይናንስ ትካላት 

 

• አብ ምምሕዳር ትካለትን ሕርሻ ቢሮ ዝርከቡ ዝተፈላለዩ ክፋላት 
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ናይ ወርሒ ጥቅምቲ ዳሕሳስ ዉፅኢት ኢትዮጵያ 

 ብጣዕሚ ትሑት
 ትሑት
 ማእከላይ  
 ፅቡቕ 

ናይ ሰሊጥ ዘርፊ ህዚ ዘለዎ ኩነታት በዞም ዝስዕቡ ነጥብታት ከምይ ይግምግምዎ ጥቅምቲ መጠንቀቅታ

ናይ ምፍራይ አሰራርሓ 

የናይ ሰሊጥ መፍረያይነት ምስዝሓለፉ ዓመታት እንትነፃፀር መጠንቀቅታ 4

ናይ መሽላ መፍረያይነት ምስዝሓለፉ ዓመታት እንትነፃፀር 

ቀርብ ሸቃሎ አብ ናይ ሰሊጥ ምዕፃድ

ናይ ሎሚ ዘበን ናይ መሸላ ምህርቲ ናይ መካዚኖ መሰረተ ልምዓት  መጠንቀቅታ 2

ለንመሽላ  ምህርቲ ናይ ድጋጋ አቅርቦት መጠንቀቅታ 2

ስነምሕዳር 

ናይ ዝናብ መጠን አብ ምህርቲ ዘብፀሖ ፅልዋ 

ማሕበረሰብ 

ናይ መዓልታዊ ሰራሕተኛታት ናይ ጥዕና ኩነታት 

ሰሊጥ አብ ዝፈርየሉ ከባቢታት ዘሎ ናይ ድሕንነት ኩነታት 

መምረቲ ማሕበራት

ተበፃሕነት ናይ ማሕበራትን ዩንየናትን አብ ናይ ዕድግት ልቃሕ መጠንቀቅታ 1

መሰረታዊ ሕብረት ስራሕን ማሕበራትን ንዝቅፅል ናይ ዕድጊት ኩነታት ዝግብርዎ ዘለዉ ምድላዉ 

ብሕብረት ስራሕ ማሕበራት ዝግበር ዕድጊት ዝርከብ ናይ ፋይናንስ ጥቅሚ

እሴት ሰንሰለት 

ናይ አኩሪ አተር መምረቲ ምስ መቀነባበሪ ፋብሪካታት ዘለዎም ርክብ 

ግልጋሎት 

ናይ አየር ኩነታት ሓበሬታ  ሓቃዉነት 

ንሓረስቶት ዝቀርብ ናይ ዕዳጋ ሓበሬታ ሓቃዉነት መጠንቀቅታ 3

ዕዳጋ 

ሓረስቶት ምህርቶም አቀዲሚም እንትሸጡ ዝበፅሖም ተፅዕኖ

ብ ዓለም ደረጃ ና ሰሊጥ ድልየት

ናይ መሸላ ናይ ዕዳጋ ድልየት 

ናይ ሰሊጥ ምህርቲ ፅርየት ደረጃ አወሃህባ መጠንቀቅታ 3

ዝሓሸ ፅርየት ንዘለዎ ሰሊጥ ዝክፈል ዋጋ መጠንቀቅታ 3

ናይ ሰሊጥ ናይ ዕዳጋ ዋጋ 

ናይ መሸላ ናይ ዕዳጋ ዋጋ 

ሕግን ቁፅፅርን 

ናይ ኢ ሲ ኤክስ ዕድጊት ሕግን ደንብን አሰራርሓ

ካብ ባንኪ ዝወፅእ ዝክእል መጠን ገንዘብ ዝዉስን ሓዱሽ ሕጊ 

ኢንቨስትመንት 

መንግስቲ ንዩንየናት ዝገብሮ ናይ ፋይናንስ ድጋፍ መጠንቀቅታ 1

መንግስቲ ናብ ሰሊጥ ዘርፊ ንዝአትዉ ሰብ ሃፍቲ ዝህቦም ዘሎ መበረታትዒ 

ካብ ዝሓለፈ ዓመት እንትነፃፀር ናይ ሓረስቶት ናይ አታዊ መጠን መጠንቀቅታ 4

ምስካልኦት መዳርግቲ አካላት እንትነፃፀር ናይ ሓረስቶት ናይ ትርፊ ብፅሒት መጠንቀቅታ 4

ምዝሓለፈ ዓመት እንትነፃፀር ናይ መዓላዊ ሰራሕተኛታት ናይ አታዊ መጠን መጠንቀቅታ 4

ምግቢ 

ናይ ምግቢ ዋጋ ተመጣጣንነት መጠንቀቅታ 4

ትሕብብር 

ናይ መዳርግቲ አካላት ትሕብብር 

ዳሽቦርድ
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ሕፅፅ ዳህሳስን መጠንቀቅታ ሰሊጥ 

እዚ ናይ መጠንቀቅታ ሰሊጥ ብምትሕብባር መዳርግቲ አካላት ዝተሰርሓ 

እዩ፡፡  እዚ ዳህሳስን ምይይጥ ጉጅለን ብምትሕብብር ዝተፈላለዩ መዳርግቲ 

ተዳልዩ ቀሪቡ አሎ፡፡አብ ናይ ሰሊጥ ሴክተር ከስዕቦ ዝክእል ተፅዕኖን 

መፍትሒ ሓሳባት ምቅማጥ አድላይ ኮይኑ ተረኪቡ 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) ብምንካእ ሓበሬታ ክረክቡ 

ይክእሉ እዮም፡፡

ዓላማ

እዚ ናይ ሰሊጥ መጠንቀቅታ አብ ሰሊጥ ሴክተር ከስዕቦ ዝክእል ተፅዕኖን 

መፍትሒ ሓሳባትን ምቕማጥ፡፡ ሰለስተ ዋና ዋና ዕላማታት አለዎዎ 1. 

አብቲ ናይ ሰሊጥ ሴክተር ዘለዎ ዋና ፀገማት ግንዛበ ምፍጣር 2. እቶም 

መጠንቀቅታታት ምንፃርን አብቶም ወሰንቲ ዝኮኑ መጠንቀቅታታት 

መፍትሒኦም  ንምዉሳነ መፍረትሒ ወሃብቲ ንዝኮኑ ናይ መንግስቲ 

ትካላት ምፍላጥ (ኢንዳስትሪ፣ ናይ ምርምር አካላትን ንሓረስቶት 

ማሕበራትን) 3. አብ ፐላንን አተገባብርኡን አስተዋፅኦ ንምግባርን 

ዝርዝር ተወሰክቲ ሓሳባት እቲ  መፅንዓቲ ድማ ነዚ ሊንክ (link) ብምንካእ 

ሓበሬታ ክረክቡ ይክእሉ እዮም፡፡

መጠንቀቅታ አብ ካልኦት ሴክተራት 

እዚ መጠንቀቅታ አብ ዝተፈላለዩ ዓድታት ምስ ዝተስርሑ ሞዴላት 

ብምጥቃምን ብምፍታሽን እዩ ተሰሪሑ፡፡ ካብቶም ዝተፈላለዩ ናይ ዓለም 

ስራሕቲ ብምልዓል እቲ ዳሕሳስ 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፡፡

አስተዋፅኦ ዝነበሮም ትካላት

አብዚ ናይ ሰሊጥ መጠንቀቅታ ተወከልቲ ዝተፈላለዩ ናይ ሃገርና ትካላት 

አብ ዳህሳስን ናይ ጉጅለ ምይይጥን ተሳቲፎም እዩም:

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

ናይ ክልል አምሓራ ንግድን ዕዳጋን ቢሮ

ማሕበራዉን ሰራሕተኛን ቢሮ

ወረዳ ምምሕዳር

ሕብረት ስራሕ ማሕበርን ዩንየን ኤጀንሲ

ሰላም ዩንየን

ሰቲት ዩንየን

ሳንጃ መሰረታዊ ሕብረት ስራሕ ማሕበር

ዳዊት ፍስሃ ዘርኢ መፍረዪ ናይ ዉልቀ ትካል

ኢሲኤክስ (ECX)

ባንኪ አባይ

ባንኪ አንበሳ

ባንኪ ሕብረት ስራሕ ማሕበር ኦሮምያ

ደደቢት ፍትሓዊ ልቃሕን ዕቆርን

አምሓራ ፍትሓዊ ልቃሕን ዕቆርን

ሓረስቶት

መዓልታዊ ሰራሕተኛታት

ኢንቨስተራት፣ 

ጥዕና ቢሮ

ቢሮ መጎዓዓዝያ

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:: 

ንመጣቀሲ/ሪፈራንስ ፡ ናይ መጠንቀቅታ/ ስግአት ሰሊጥ፡ ኢትዮጵያ፣ ቁፅሪ 

01 ዋገኒንገን ሴንተር ፎር ዴቨሎፕመንት ኢኖቬሽን፣ ጥቕምቲ 17፣2013 

ዓ.ም ኢሎም ይጥቀሱ

ንዝበለፀ ሓበሬታ:

ሴንተር ፎር ዴቨሎፕመንት ኢኖቬሽን (WCDI) 

info.cdi@wur.nl 

www.wur.eu/wcdi 

ናይቲ ፕሮ ክት መተሓባበሪት: ፍሎ ዲርክስ

Flo Dirks ኢሜይል: flo.dirks@wur.nl

ናይ ሰሊጥ ቢስነስ መርበብ (ቤኔፊት- ኤስ ቢ ኤን)

www.sbnethiopia.org

ናይቲ ፐሮ ክት መተሓባበሪ፡ አንተነህ መኩሪያ 

ኢሜይል: anteneh.sbn@gmail.com
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