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መጠንቀቅታ/ስግአታት ሰሊጥ

ኢትዮጵያ

መጠንቀቅታ 1  
 

እንታይ ዓይነት ፅልዋታት 
የሕድሩ?

 

እንታይ መፍትሕታት 
ክዉሰዱ ኣለዎም?

  
 ናይ መዓልታዊ ሰራሕተኛታት ኩነታት ጥዕነኦምን ድሕንነቶምን ሃዚ እውን ኣብ  
 ኣስጋኢ እዩ
  

•  ናይ መዓልታዊ ሰራሕተኛታት ኩነታት ጥዕነኦምን ድሕንነቶምን ሃዚ እውን ኣብ ኣስጋኢ እዩ። ናይ ሰሊጥ ክፍሊ 

መዳርግቲ ኣካላት ምስ ኮሮና ቫይረስ ተላባዲ ሕማም ተታሓሒዙ ንማዓልታዊ ሰራሕተኛታት ጥዕናና ድሕንነት 

ዝዋሃብ ትኩረት ብጣዕሚ ትሑት ምኻኑን ንመጓዓዓዚ ዝከፍልዎ ዋጋ ዝላዓለ ምኻኑ ዋና ብድሆታታ ምኻኖም 

ብቀዳምነት ይናገሩ። 

•  ግልጋሎት መጓዓዝያ ዝህባ ተሽከርከርቲ ናይ ምፅዓን ዓቅመን ብፍርቂ ክሕዛ ፤ተጋዓዝቲ ወይ ተሳፈርቲ ድማ ዝለዓለ 

ክፍሊት ክኸፍሉ ተገይሩ ኣሎ።

•  95% ዝኮኑ ናይቲ ዳህሳስ ተሳተፍቲ ሓበሬታ ከም ዝሃብዎ ኣብ ናይ መጋዓዝያ ወስኽ ዋጋ ኣብ ማዓልታዊ 

ሰራሕተኛታት ኣሉታዊ ፅዕንቶ ኣናፈጠረሎም እንትኾን ሓደ ሓደ እዋን ድማ እቶም ማዓልታዊ ሰራሕተኛታት ካብ 

ዝተወሰነ/ዝተፈቐደ ናይ መጋዓዝ ዋጋ(ታሪፍ) ንላዕሊ ሰለስተን ኣርባዕተን ዐፅፊ ንክኸፍሉ ይግደዱ። 

•  80% ዝኾኑ ናይቲ መፅናዕቲ ተሳተፍቲ ኣብ እዋን መጋዓዓዝያ እናተወሰዱ ዘለዉ ናይ ጥዕናን ድሕንነትን 

ስጉምትታት እኹል ኣይኮኑን ክብሉ ገሊፆም።

•  ንማዓልታዊ ሰራሕተኛታት መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ፤ሳኒታይዘርን መሕፀቢ ሳሙናን ዝኣመሰሉ ናይ ፅሬት 

መሓለዊ ኣቑሑ ብእኹል መጠን እናቐረበሎም ሕርሻ።

•  ብናይ ባዕሎም ወፃኢ ገዚኦም ንምጥቓም ናይ ኣታዊኦም መጠን ምቕናስ ናይ ወፃኢኦም ምዉሳኽ ተደሚሩ ዝለዓለ 

ዋጋ ኾይንዎም ኣሎ።

•  ሰብ ሃፍቲ ሕርሻ ንማዓልታዊ ሰራሕተኛታት ንምጉዕዓዝ ትራክተር ዝጥቀሙ እንትኾኑ ሓደ ትራክተር ልዕሊ 30 

ሰብ ይፅዕን።

•  ናይ ትራንስፖርት ወፃእን ንድሕንነቶምን እንትብሉ እቶም ማዓልታዊ ሰራሕተኛታት ብዝተወደበ መልክዕ ወይ 

ብቡድን ዝጋዓዙ እንትኾኑ እዙይ ድማ ንለበዳ ኮረና ቫይረስ ዝበለፀ ተቓላዕቲ ይገብሮም።

•  ንጥዕንኦም ዝግበር ናይ ጥንቃቐ ስጉምትታት መስግኢ ምኻኑ፤ናይ መጋዓዓዝያ ዋጋ ወሰኽ ፤ናይ ዝናብ ምብዛሕን 

ናይ ድሕንነት ስግኣትን ንማዓልታዊ ሰራሕተኛታት ናብ ዝመፅእሉ ከባቢ ንክምለሱ ዝገብሮም እንትኸዉን እዚ ድማ 

ቐፃሊ ዝግበሩ ናይ ሕር ስራሕትነ ንጥፈታትን ሕፅረት ማዓልታዊ ሰራሕተኛታት ንክህሉ ክገብር ይኽእል።
 

•  ኣብ ናይ ግልጋሎት መጋዓዓዝያ ኣብ ዝወሃበሎም መዐረፎ ኣዉተቡስ ወይ መናሃርያታት ዘለዉ ናይ ጥዐና ቅድመ 

ጥንቓቐታትን ሰጉምቲን ናይ ተሳፈርቲ ቁፅሪ በቲ መምርሒ መሰረት መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ዝገብሩ ምኻኖም 

ክትትልን ቁፅፅርን ምግባር የድሊ። 

•  ሰብ ሃፍቲ ሕርሻ በቲ ናይ ኢንቨስትመንት ዉዕሊ መሰረት ኩሉ ዘድሊ ነገር ንማዓልታዊ ስራሕተኛታት ንከቕርቡ 

ክትትልን ደገፍን ምግባር የድሊ።

•  ኣብ ከባቢ መዕረፎ ኣዉቶቡስ ወይ መንሃርያ መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ፤ሳኒታይዘርን መናፀሂ ሳሙናን ዝኣመሰሉ 

መገልገሊታት እኩል ቐረብ ክህሊ ምግባር።

መጠንቀቅታ 1

ናይ መዓልታዊ ሰራሕተኛታት ኩነታት 

ጥዕነኦምን ድሕንነቶምን ሃዚ እውን ኣብ 

ኣስጋኢ እዩ

መጠንቀቅታ 2

መጠንቐቕታ፡2 ኣናእሽተይ ናይ 

ንግዲ ትካላት ናይ ምክሳር ሓደጋ 

ኣጋጢምዎም ኣሎ

 

መጠንቀቅታ 3
          
መጠንቀቅታ 3፡ ወቕቱ ዝሓለወ 

ናይ  ልቓሕ ኣቅርቦት ንምቅራብ 

ናይ ፋይናንስ ትልሚ የድሊ

መጠንቀቅታ 4
  
መጠንቀቅታ 4. ታሕተዎት 

ሓሮስቶት ብዝተፈለየ ምልኽዑ 

ከቢድ ፈተነ እናገጠመም እዩ

እዚ መጠንቀቅታ/ስግአታት አብ ምፍራይ ሰሊጥ ዝተዋፈሩ አካላት 

ዝተሳተፍሉ ዳህሳስን ጉጅለ ምይይጥን ብምድላዉ  ኮቪድ-19 አብ ናይ 

ሰሊጥ ሴክተር ከስዕቦ ዝክእል ተፅዕኖን መፍትሒ ሓሳባትን ብዝርዝር 

አቀሚጡ አሎ፡፡ እዚ መፅናዕቲ ክልል ትግራይን አምሓራን ዝርከብ ናይ 

ሰሊጥ ከባቢታት እዩ ተፀኒዑ፡፡
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•  ብዝተኽኣለ መጠን ኣድለይቲ ዘይኾኑ ምንቅስቃስ ማዓልታዊ ሰራሕተኛታት ንክቕንሱ ኣብ ካምቦታት ክሳብ እዋን 

ዓፂድ ክፀንሑ ምግባር። 

•  ናይ ማዓልታዊ ሰራሕተኛታት ዘብፅሕ ኣካል ብዛዕባ እቲ ሕማም እኹል ዝኾነ ናይ ግንዛበ መጨበጢ ብዝተፈላለዩ 

ናይ መራኸቢ ሓፋሽ (ቴሌቨዥን፤ራድዮ፤ሜጋፎን፤በረርቲ ወረቐትን ወዘተ)ሜላትት ብምጥቓም ምስርጫው 

የድሊ። 

•  ብፍላይ ኣብ ከባቢ ገጠር ማዓልታዊ ሰራሕተኛታት ከም ዉፅአት፤ዓሶን ካልኦት ተመሓላለፍቲ ሕማማት ተቓለዕቲ 

ከይኮኑ ዝተጠናኸረ ዳህሳስ ምግባር የድሊ።
 

• ናይ ሰብ ሃፍቲ ሕርሻ ማሕበራት ሕብረት ስራሕ

• ትካላት ጥዕና

• ቤት ፅሕፈት ግልጋሎት መጋዓዝያ

• ቤት ፅሕፈት ንግድን ኢንዱስትርን

• ካብ ክልል ክሳብ ጣብያ ዝተጣየሸ ኮማንድ ፖድት

• ቢሮ ኢንቨስትመንት

• ቤት ፅሕፈት ሰራሕተኛን ማሕበራዊን ጉዳይ

• ትካላት መራኸቢ ሓፋሽ
 

•  ጥዕና፤ግልጋሎት መጋዓዝያን ፤ቤት ፅሕፈት ሰራሕተኛን ማሕበራዊን ጉዳይ ቐንዲ ናይ መሪሕነት ግደ ክወስዱ 

ዝግብኦም እንትኾኑ ነቶም ካልኦት ትካልት ብምትሕብባር ንተፈፃምነቱ ምርግጋፃ ድማ ብላዕለዋይነት ናይ ኮማንድ 

ፖስት ይኾዉን።

 

መነመን መዳርግቲ 
ኣካላት ተሳተፍቲ ይኾኑ?

መሪሕነት ዝወስድን 
ቀንዲ ተዋሳኢን አካላት 
መነ መን እዮም? 

መዓልታዊ ሰራሕተኛታት አብ ጉዕዞ ፣ ፎቶ ቴድ ስክራዳር
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መጠንቀቅታ 2
 

እንታይ ዓይነት ተፅዕኖታት 
የከትል?

 

እንታይ መፍትሕታት 
ክዉሰዱ ኣለዎም?

 ኣናእሽተይ ናይ ንግዲ ትካላት ናይ ምክሳር ሓደጋ ኣጋጢምዎም ኣሎ

  

•  ብአብ ሰሜን ምዕራብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ናይ ሰሊጥ ኣፍረይቲ ከባቢታት ቆላ ባሻሓት ዝቑፀሩ ማዓልታዊ 

ሰራሕተኛታትን ብርክት ዝበሉ ኣብ ኣናእሽተይ ናይ ንግዲ ትካላት ዝንቀሳቐሱ ኣካላት ዝለዓለ ናይ ሰራሕ ዕድል 

ይፈጥሩ። 

•  እዞም ኣናእሽተይ ናይ ንግዲ ትካላት ንደቂ ኣንስትዮን መናእሰይን ዝሰርሑ፤ ናይ ጎዳና ንግዲ፤ናይ ሆቴል ወይ 

ናይ ካፍተርያ መተኣነግድቲ ፤ናይ ሞተር ሳይክልን ባጃጅን ካልኦት ናይ መጋዓዓዝ ኣገልግሎት፤ነብሰን ሸይጠን 

ዝመሓደራን ገዛ መካረይትን የካትት።

•  ኣቲ መጠየቕ ካብ ዝመለሱ 92% ዝኾኑ ኣብዚ ሐዚ ዘሎ ወቕታዊ ኩነታት ኣብ ዓዉደ ሰሊጥ ዝርከቡን በኣናእሽተይ 

ናይ ንግዲ ትካላት ዝንቀሳቐሱ ኣካላት ኣብ ኣታዊኦም ዝለዓለ ኣሉታዊ ፅዕንቶ እናሕደረሎም ከም ዘሎ ይኣምኑ።

•  ምስ ናይ ለበዳ ኮረና ቫይረስ ዝተታሓሓዙ ፖሊስታትን መምርሕታትን ከምኡ እዉን ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ኣዛ 

ሀገር ዝነበሩ ፖለቲካዊ ቅልውላዋት ናብ ሰሊጥ መፍረይቲ ከባቢታት ቆላ ንዝመፁ ማዓልታዊ ሰራሕተኛታትን 

ብዝተፈላለዩ ግዝያዊ ሰራሕቲ ናብቲ ከባቢ ዝመፁ ነበርቲን ቁፅሪ ቐኒሱ።ሓረስቶት ናይ ኣናእሽተይ ንግዲ ትካላት 

ምህርቲ ናይ ምግዛእ ዓቅሞም ብዝለዓለ ኩነታት ቐኒሱ።

•  ብዙሓት ኣብ ኣናእሽተይ ናይ ንግዲ ትካላት ዝንቀሳቐሱ ኣካላት ግልጋሎት ቐረብ ልቓሕ ኣይረኽቡን፤ ምክንያቱም 

ልቓሕ ንምርካብ ንዋሕስ ዝኾውን ንብረት የብሎምን፤ ስራሕቶም ንምስራሕ ዘገልግሎም ቓዋሚ ዝኮነ ናይ ንግዲ 

ቦታ የብሎምን።

•  ኣብ ኣናእሽተይ ናይ ንግዲ ትካላት ዝንቀሳቐሱ ኣካላት ንፀገም ተቓላዓይነቶም ዝለዓለ እዩ።ናይ ተጠቀምቲ ናይ 

ምግዛእ ዓቕሚ እንትቕንስ ኣብ ኣናእሽተይ ናይ ንግዲ ትካላት ዝንቀሳቐሱ ኣካላት ብዝበለፀ ይጉድኡ በዚ ምክንያት 

ድማ ናይ መግቢ ውሕስናኦም ኣብ ሓደጋ ይወድቕ።

•  ዝተወሳስቡ ኣሰራርሓታትን ናይ መዳርግቲ ኣካላት ምውዳድ ዘይምህላው ኣብ ኣናእሽተይ ናይ ንግዲ ትካላት 

ዝንቀሳቐሱ ኣካላት ተወሳኺ ፀገም እናኾኖም ይርከብ።(ንኣብነት ኣብ ቤት ፅሕፈት እቶትን ንግድን)
 

•  ሐዚ ብዘሎ ወቕታዊ ኩነታት ብዝለዓለ መንገዲ ዝተጎድኡ ኣናእሽተይ ናይ ንግዲ ትካላት ዝንቀሳቐሱ በዝሖም/

ቑፅሮም ፈሊኻ ምፍላጥ፤

•  ብተመሳሳሊ ኣብ ደቀቕትነ ኣናእሽተይን ዝንቀሳቐሱ ትካላት በቢጉጅልኡ ብምዉዳብ ስራሕቶም ብኣግባቡ ምስራሕ 

ንክኽእሉ ጥጡሕ ባይታ ምፍጣር።ንኣብነት ሕጋዉያን ኾይኖም ንክሰርሑ ፈቓድ ምሃብን ቐዋሚ ዝኾና ናይ 

መስርሒ ቦታ ምምችቻዉን።

•  ትካላት ገንዘብ መለቓሕቲ ተበፃሓይነት ክሰፍሕን ነቲ ፀገም ተቓለዕቲ ዝኾኑ ኣካላት ትኹረት ሂቦም ክሰርሑ 

ምድጋፍ።

•  ተጠቀምቲ ልቓሕ ዝኾኑ ኣካላት እቲ ዝወሰድዎ ልቓሕ ወይ ገንዘብ ንዝተለምዎ ክዉዕል ፤መትረፋይ ናይ ንግዲ 

ስራሕቲ ምኻኑን ብልቓሕ ዝወሰድዎ ገንዘብ ብእዋኑ ምኽፋል ምኽኣሎም ድጋፍን ክትትን ምግባርን።

• ኣብዚ ፈታኒ ጊዜ ንምሕላፍ ልቓሕ ወይም ናይ ግብሪ እዋን ምንዋሕ፤እፎይታ ጊዜ ግብሪ ምሃብ።

•  ለበዳ ሕማም ኮረና ቫይረስ ድሕሪ ምምፅኡ ሕብረተሰብ ገንዘብ ብምትእኽኻብ ነቲ ለበዳ ንምክልኻል ኣብ 

ዝተወሰዱ ስጉምትታት ምክንያት ነቲ ፀገም ተቓለዕቲ ዝኾኑ ኣካላት ድጋፍ ንምግባር ሃፍቲ ወይ እቶት ምትእኽኻብ 

ዝሰርሓ ኮሚቴታት ምጥንኻር።  

•  ናይ ንግዲ ስራሕቶም በቲ ዘሎ ወድዓዊ ኩነታት ኣጠዓዒሞም ንምስራሕ ዝገብሩ ዘለዉ ኣናእሸተይ ነጋዶ ኣብ ናይ 

ልዉዉጥ ንግዲ ድጋፍ ምግባር።

•  ንፀገም ተቓላዕቲ ዝኾኑ ኣካላት ዝሓሸ እቶት ክረኽብሉ ዝኽእሉ ከም ኽብሪ ምውሳኽ፤ምልማዕ ኣሕምልቲ 

ገደና፤ምልማዕ ዕምበባን ፍራምረን፤ኣብ ስራሕቲ መንገድን ህንፀትን ምስታፍ ንክኽእሉ ዝተፈላለዩ ናይ ዓቕሚ 

መዕበይ ሰልጠናታት ምሃብ።
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መነመን መዳርግቲ ኣካላት 
ተሳተፍቲ ይኾኑ?

መሪሕነት ዝወስድን 
ቀንዲ ተዋሳኢን አካላት 
መነ መን እዮም? 

 

• ብክልል፤ብዞባን ወረዳን ዝርከቡ ናይ ምምሕዳር ኣካላት

• ቢሮ ንግድን ኢንዱስትሪን 

• ብክልል፤ብዞባን ወረዳን ዝርከቡ ናይ ኣካላት ቴክኒክን ሞያን

• ቤት ፅሕፈት እቶት ፤ብደረጃ ዞባን ወረዳን ዝርከቡ

• ትካል ዕቓርን ልቓሕን ደደቢት

• የገንዘብ/የሃፍትን መተሓባበርቲ ኮሚቴታት

• ኮማንድፖስት

• ቤት ፅሕፈት ሰራሕተኛን ማሕበራዊን ጉዳይ

• ሊግ መናእሰይ

 

• ኣካላት ቴክኒክን ሞያን

• ቢሮ ንግድን ኢንዱስትሪን 

• ወረዳ ኣማሓደርቲ

 

መዓልታዊ ሰራሕተኛታት አብ ግዝያዊ መደቀሲኦም ፣ ፎቶ፣ሓጎስ ታደሰ 

ናይ መንገዲ ሸቃጢት ሑመራ፣ ፎቶ፣ሓጎስ ታደሰ  
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መጠንቀቅታ 3
 

እንታይ ዓይነት ተፅዕኖታት 
የከትል?

 

እንታይ መፍትሕታት  
ክውሰድ ኣለዎም?

  
 ወቕቱ ዝሓለወ ናይ  ልቓሕ ኣቅርቦት ንምቅራብ ናይ ፋይናንስ ትልሚ የድሊ

  

•  ኣብ ሰሊጥ  ዝለምዓሉ ከባቢ ሀዚ ዘሎ ወቅታዊ ኩነታት ንሰሊጥ መፍረያይነትን ዕዳጋን ዝቐርብ ናይ ፋይናንስ 

ኣገልግሎት ወሳኒ ለውጢ ከምዘድሊ የመላክት። እዚ ንምግባር ድማ ናይ ሓፂርን ነዊሕን መተግባሪ ትልሚ ቀሪፅኻ 

ምትግባር የድሊ። 

•  ንሰሊጥ መፍረያይነትን ዕዳጋን ዝቐርብ ዘሎ ናይ ልቓሕ መጠን ብጣዕሚ ውሑድ ብምኻኑ ናይ ሰሊጥ ኣፀዳን ቀፃሊ 

ተግባራትን ካብ ሀዚ ጀሚሩ ኣብ ስግኣት ክወድቅ ገይሩ።

•  ናይ ፋይናንስ ትካላት ኣፈፃፅማ ዝልካዕ  ብዋናነት ልቓሕ ኣመላልሳ ጥንካረ መሰረት ዝገበረ እዩ። ምስ ናይ 

ማዓልታዊ ሰራሕተኛ ኣቅርቦት፣ ናይ ዕዳጋ ድሌትን ዋጋን ተታሓሒዞም ኣብ ሓደ ሓደ ቦታታት ዘለው ናይ 

ፋይናንስ ትካላት ናይ ልቓሕ ኣማላልሳ ሽግር ክፈጥር ይክእል እዩ ብምባል ልቓሕ ካብ ምሃብ ክቅጠቡ ይክእሉ 

እዩም።

•  ሓሮስቶት ካብ ናይ ባዕሎም ቁጠባ፣ ካብ ማሕበራትን ዕቋርን ልቓሕን ዝረክብዎ ናይ ልቓሕ መጠን እናወሰከ 

ዝመፅእ ዘሎ ናይ ምህርቲ መፍረያይነት ወፃኢ ንምሽፋን እናፀገመሎም ብምምፅኡ እታወታት ብምጥቓም 

ዘተማሓየሹ ኣሰራሓታት ንምትግባር ብጣዕሚ ኣሸጋሪ እናኾኖም ይርከብ።

•  ምንምን እካ ናይ ወለድ መጠን ዝላዓለ ይኹን እምበር ሓሮስቶት ኣብ ዘይሕጋዊ መለቓሕቲ ትካላት ምውዳቖም 

ኣይተረፈን። 
 

•  ናይ ክልል መንግስቲ ኩሎም ናይ ፋናንስ ትካላት (ባንክታትን ኣናእሽተይ ናይ ፋይናንስ ትካላትን) ዘሳትፍ መድረክ 

ብምዝግጃው ናይ ፋይናንስ ሽግር ብቅልጡፍ ክፍተሓሉ ዝክእል መተግበሪ ትልሚ ምድላው የድሊ።

• ኣብ ፅንዓት ዝተሳተፍ ዘውስእዎም  ሓሳባት ኣብ ናይ ትልሚ መተግበሪ ሰነድ ክዝርዘሩ ዝግበኦም፦

o  ዝራእቲ ሃዚ ዘሎ ናይ ዝናብ ኩነታት ብምብዛሕ ምፅዋር ንምክኣል ሓሮስቶት ዘመናዊ ድኹዒ ኣብ ላዕሊ 

ንክነስዑ ዘመናዊ ድኩዒ ብልቓሕ ንክቐርብ

o  ዩኔናት ናይ ሕርሻ ፈርያት ዕዳጋ ልቓሕ ንክረክቡ ምምችቻው። ዩኔናት ድማ እቲ ልቓሕ ንኣባላት ሓሮስቶት 

ንዓፀዳ ተግባር ንክጥቀምሉ ብምግባር ዝተዓደለ ልቓሕ ናይ ሓሮስቶት ምህርቲ ሰሊጥን ምሸላን ብምግዛእ 

ምስብሳብ ይክእል

o መንግስቲ ንባንክታት ናይ ልቓሕ ውሕስና  ክበሉ ዘክእል መንገዲ ምምችቻው 

o መንግስቲ ንመሸላ ዕደጋ ድጋፍ ክበሉ ዘክእል መንገዲ ምንፃር 

o  ሰብሃፍቲ ሓሮስቶት ኣብ ኢዶም እኩል ጥረ-ገንዘብ ብዘይምንባሮም ንማዓልታዊ ሰራሕተኛ ወፃኢ መሸፈኒ 

ኣይኻኣሉን። እኩልን እዋኑ ዝሓለወ ናይ ልቓሕ ኣገልግሎት እንተዝማቻቸወሎም ሰብ ሃፍቲ ኣብ እዋኑ 

ንማዓልታዊ ሰራሕተኛታት ምክፋል ይክእሉ እዩም

o  ናይ ሸማቶን ኩለ መዳይን ሕብራት ስራሕ ማሕበራት ብምድጋፍ ቀዋሚ ናይ ምግብን ሸቐጣ ሸቐጥን ( ናይ 

ምግቢ ዘይቲ፣ ዝተፈላለዩ ናይ ምግቢ ሸቐጣትን) ብተመጣጣኒ ዋጋ ንማዓልታዊ ሰራሕተኛታት፣ ብደቐቕትን 

ኣናእሽተይን ዝማሓደሩ ወልቐ ሰባት ወሲኩ ንታሕተዋይ ክፋል ሕብረተሰብ ምቅራብ ዝክእሉሉ መንገዲ 

ምምችቻው

•  ኩሉ ዝግበአኒ እዩ ዝብል ኣካል ዘሳትፍ ብሕርሻ ሚኒስትር ዝምራሕ ናይ ሰሊጥ ክፍሊ ናይ ፋይናንስ ሽግር ዝፈትሕ 

ናይ ማእከላይ ግዜ መተግበሪ ትልሚ ምድላው

• መዋቅራዊ ብዝኮነ ውልክዑ ናይ ሕርሻ ፋይናንስ ብድሆታት ንምቅራፍ ትኩረት  ዝግበሮሎም ነጥብታት፦ 

o ናይ ሓሮስቶት ናይ ሕርሻ ፋይናንስ ፍልጠትን ቁጠባን 

o ብራት ስራሕ ማሕበራት ብናይ ውሽጢ ዓቅሚ ርእሰማሎም ምዕባይ

o   ሓሮስቶት፣ ሕብረት ስራሕ ማሕባርትን ዩኔናትን ናይ ልቓሕ ኣገልግሎት ንምርካብ ብቑዓት ምኻኖም 

ምፍታሽን ሓበሬታ ምሃብን

o ንማሕበራትን ዩኔናትን ናይ ዕዳጋ ልቓሕ ምቅራብ

o ናይ ገጠር ልቓሕን ዕቛርን ሕብራት ስራሕ ማሕበራት ምስፍሕፋሕ

o ናይ ፋይናንስ ትካላት ናይ ልቓሕ ሕጊ፣ ናይ ልቓሕ ዓይነታትና ናይ ልቓሕ ምሕደራ ስርዓት ምቅያር

o  መንግስቲ ወይ ካልኦት ናይ ልምዓት መዳርግቲ ኣካላት ናይ ልቓሕ ውሕስና ብምሃብ ናይ ፋይናንስ ትካላት 

ስግኣት ምቅናስ 

o ናይ ኮንትራት ሕርሻን ኣሰራርሓን ምትእትታው 
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መነመን መዳርግቲ 
ኣካላት ተሳተፍቲ ይኾኑ?

መሪሕነት ዝወስድ ቀንዲ 
ተዋሳኢ አካል መን እዩ? 

  
 
 

• ናይ ፌደራል ባዓል ስልጣን ትካላት

• ናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንክ 

• ናይ ክልል መንግስቲ

• ናይ ፋይናንስ ትካላት (ንግዲ ባንክታትን ታሕቶዎት ናይ ፋይናንስ ትካላትን)

• መሰረታዊ ሕብራት ስራሕ ማሕባራትን ዩኔናትን

• ሰብ ሃፍቲ ሓሮስቶትን ናይ ሰብ ሃፍቲ ሓሮስቶት ሕብረት ስራሕ ማሕባራትን

• ናይ ግልን መንግስታዊን ኩባንያታት

• መቀናባበሪፋብሪካታትን ሰደድ ገበርትን

• ካብ ክልል ክሳብ ወረዳ ናይ ሕርሻ  ቢሮታት

• ናይ ሕብራት ስራሕ ማሕበራት ምስፍሕፋሕ ኤጀንሲ 

• ቤኔፊት ኤስ ቢ ኤን፣ ሕርሻ ትራንስፎርሜሽን ኤጀንሲን ካልኦት ናይ ልምዓት መዳርግቲ ኣካላት

 

•  ናይ ክልል መንግስትን ሕርሻ ሚኒስተርን ናይ ተበግሶ ግደ ክፃወቱ ከለው ናይ ፋይናንስ ትካላትን ናይ ሓሮስቶት 

ሕብረት ስራሕ ማሕበራትን ድማ ተግባራዊ ይገብሩ

 

ምስገባራት ብዛዕባ እዚ መጠንቀቅታ ምይይጥ እናተገበረ፣ፎቶ፣ ሓጎስ ታደሰ 
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መጠንቀቅታ 4
 

እንታይ ዓይነት ተፅዕኖታት 
የከትል? 

 

እንታይ መፍትሕታት  
ክውሰድ ኣለዎም?

መነመን መዳርግቲ 
ኣካላት ተሳተፍቲ ይኾኑ?

መሪሕነት ዝወስድን 
ቀንዲ ተዋሳኢን አካላት 
መነ መን እዮም? 

  
 ታሕተዎት ሓሮስቶት ብዝተፈለየ ምልኽዑ ከቢድ ፈተና እናገጠመም እዩ

  

•  ብኮሮና ቫይረስ ቀውሲ ምክንያት ዝተወሰኑ ሓሮስቶት ካብ ካልኦት ብዝተፈለየ መልክዑ ኣሉታዊ ተፅዕኖ 

ከምዝበፅሖም እዩ።

•  ትሕተዎትን ድካታት ዝባሃሉ ሓሮስቶት በተለይ ናይ ባዕሎም መሬት ዘይብሎም ተካሪዮም ዝሓርሱ፤ ብጣዕሚ 

ርሑቁን ተበፃሕቲ ዘይኮኑ ከባቢ ዝነብሩ፣ ብደቂ ኣንስትዮ ዝምራሕ ስድራ ቤት ኣብ መፍረያይነትን ዕዳጋን ብዙሓት 

ሽግራት ይገጥሞም።

•  ኣብ`ዚ ዝተተለመ ናይ ምህርቲ ወቅቲ ኣብ ሰሊጥ ዝፈርያሉ ቆላ ወረዳታት ፍርቂ ዝኾውን ናይ ሕርሻ መሬት 

ብምሸላ እዩ ተሸፊኑ። ዝላዓል ናይ ምሸላ ምህርቲ ኣቅርቦት ትፅቢት ይግበረሉ። እዚ ናይ ምሸላ ምህርቲ ዕዳጋ 

ክቅንስን ሓሮስቶት ኣብ ሽግር ንክወድቁ ክገብር ይክእል እዩ። መሕተቲ ካብ ዝመልኡ መልስቲ ብማእከላይ 94% 

ዝኾኑ ብከቢድ ዝናብ ዝተጎድኡ ከባቢ ዝነብሩ ታሕተዎት ድካታት ሓሮስቶት ካብ ካልኦት ብዝተፈለየ መልኽዑ 

ኣታዊኦም ከምዝቅንስን ከምዝጉዱኡን ይግመት

•  ካብ ደጉዓ ዞባታት ናብ ቆላታት ሰሊጥ ኣፍራይቲ ኣከባቢታት ብምውራድ መሬት ተካርዮም ዝሓርሱ ዝነብሩ 

ብርክት ዝበሉ ሓሮስቶት ናይ ኮሮና ቫይረስ ተላባዲ ሕማም ብምፍራሕ ኣብ`ዚ ዓመት ናብ እቲ ከባቢ ኣይመፁን። 

በዚ ምክንያት እዞም ሓሮስቶት ምህርቲ ብምፍራይ ንምግቢ ዝኮኖም ኣታዊ ኣይረክቡን።

•  ናይ ኮሮና ቫይረስ ተላባዲ ሕማም ንምክልካል ዝተወሰዱ ናይ ምንቅስቃስ ውስንነት ምክንያት ካብ ዋና መንገድን 

ካብ ከተማታት ሪሒቖም ዝርከቡ ሓሮስቶት ናይ ኤክስቴንሽንን ካብ ገንዘብ ትካላት ናይ ልቓሕ ግልጋሎት ክረክቡ 

ኣይክእሉን

•  ታሕተዎትን ድካ ዝኾኑ ሓሮስቶት ካብ ሰሩዕ  ትኻላት ልቓሕ ምርኻብ ስለ ዘይኽእሉ ኣብዛሓ ግዜ ዝላዓለ ናይ 

ወለድ መጠን ቅርሺ ዘለቑሑ ናይ ሃራፃ መለቓሕቲ ዝተጋለፁ እዩም።

•  ናይ ሓሮስቶት ሕብራት ስራሕ ማሕበራትን ዩኔናትን ኣብ ዝደለይዎ እዋን ንዕዳጋ ዝኸውን ልቓሕ ምርኻብ 

ስለዘይክእሉ፣ ኣባል ሓሮስቶቶም ፍርያቶም ተማጣጣኒ ብዘይኮነ ዋጋ ንነጋዶ ይሸጡ
 

•  ሓሮስቶት መፍረያይነትን ናይ ምህርቲ ፅሬት ብምምሕያሽ ክተርፎም ዝክእል ኣታዊ ንምክሕሓስ ንክክእሉ ኩሉ 

ዓይነት ናይ መራከቢ ሜላታት ብምጥቓም፣ ብፍላይ ሬድዮ፣ ናይ መፍረያይነት መምርሒታት ዝሓዙ ናይ ሕትመት 

ውፅኢታት ምጥቃም ብተወሳክ`ውን ብናይ ሓሮስቶት ልምዓት ስራሕ ማሕበራት ናይ ቴክኒክ ምክሪ ምሃብ

•  ካብ`ዚ ንዳሓር ዘለው ናይ መፍረያይነት ተግባርት ናይ ጉልበት ወፃኢታት ንምሽፋን ንታሕተዎት ሓሮስቶት ካብ 

ስሩዕ ኣለቓሕቲ ትካላት ናይ ልቓሕ ግልጋሎት ንክረክቡ ምምችቻው

•  ናይ ማይ ኣቅርቦት ኣብ ዘለውሉ ከባቢታት ዝርከቡ መናእሰይን ደቂ ኣንስትዮን ብምውድብ ኣትክልቲ ብመስኖ 

ንምልማዕ ድጋፍ፤ ሙሩፅ ዘርእን ናይ ማይ ፓምፕታት ክገዝኡ ዝኽእልሉ ገንዘብ ብልቓሕ ንክረክቡ ምምችቻው 

•  ዩኒኔናትን ሕብረት ስራሕ ማሕበራትን ንደቂ ኣንስትዮ፣ መናእሰይ፣ ታሕተዎት ድካታት ሓሮስቶት ድጋፍ ንክገብሩ 

ምብርትታዕ፤ ጠንካራን ፅቡቅ ዝሰርሑ ዩኔናት ድክም ንዝበሉ ዝድግፍሉ ኩነታት ምምችቻው’

•  ናይ ገጠር ልምዓት ብምስፍሕፋሕ ድክነት ንምቅናስ ዝግበር ፃዕሪ ንምሕጋዝ ናይ ማይክሮ ፋይናንስ ትካላት 

ንታሕተዎት ድካታት ሓሮስቶት ዝተፈለየ ትኩረት ክህቡ ምግባር

•  ብሽግር ምክንያት ዝተጎድኡ ኣካላት ብምውዳብ ከም ደርሆ ምርባሕ፣ ጤለበጊዕ ምርባሕ፣ ናይ ምሸላ ተርፍ-

ምህርቲ ብምእካብ ንእንስሳት ምግቢ ንክኸውን ምድላው፣ ምሸላ ከም ሕምባሻን ካልኦት ዝተሓዋወሱ ናይ ምግቢ 

ዓይነታት ብምዝግጃው ናይ ምህርቲ ክበሪ ብምውሳክ ናይ ንግዲ ስራሕ ኣማራፂ ንክህሉን ንክሳተፉን ምግባር 
 

• ናይ ክልል፣ ዞባን ወረዳን ምምሕዳር

• ኮማንድ ፖስት

• ዝተጎድኡ ናይ ሕብረተሰብ ክፋል፣ ታሕቶዎት ሓሮስቶት፣ ደቂ ኣንስትዮ፣ ሰፈርትን ካልኦትን

• መሰረታዊ ናይ ሕብረት ስራሕ ማሕበራትን ዩኔናትን

• ናይ ሕርሻ ቢሮ

• ኤጀንሲ ምስፍሕፋሕ ሕብረት ስራሕ ማሕበራት

• ናይ ገንዘብ ትካላት

• ናይ ሕርሻ ምህርቲ ኣቃናበርትን ስራሕ ፈጠርትን

• ናይ ልምዓት ትካላት

 
• ኣብ ዝተፋላለዩ ብርኪ ዘለው ናይ ኮማንድ ፖስትን ምምሕዳር ኣካላትን
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አብ ሰሊጥ መፈረይቲ ከባቢታት ሰሜን ምዕራብ ኢትዮጵያ

ካብ ዳህሳስን ናይ ጉጅለ ምይይጥን መዳርግቲ አካለት ዝተረክቡ 

መጠንቀቅታታት ናይ ወርሒ ነሓሰ

 ዝለዓለ አሉታዊ ተፅዕኖ የስዕብ

 አሉታዊ ተፅዕኖ የስዕብ

 ብዉሱን አሉታዊ ተፅዕኖ የስዕብ 

 ምንም ተፅዕኖ አየስዕብን

አብ ሰሊጥ ሴክተር ዝስርሑ ስራሕትን ዝወሃቡ ግልጋሎትን

ናይ ሕርሻ ወፍሪ ተግባራት 

ናይ አየር ኩነታት  ምፅዋር  ክእለት 

ናይ መዓልታዊ ሰራሕተኛታት ድሌት

ናይ አኤክስቴንሽን ግልጋሎት ተበፃሓይነት

ናይ ፀረባልዕን ፀረፃሕያይን ተበፃሓይነት  

ናይ መፋረያያነት ወፃኢን ናይ ጥረ-ገንዘብ አቅርቦትን

ናይ ልቃሕ አቅርቦት ካብ ናይ  ስሩዕ ፋይናንስ ትካላት

ናይ ልቃሕ አቅርቦት ካብ ዘይ-ስሩዕ  መለቃሕቲ

ናይ ልቃሕ እዋናዉነት  

ናይ ዘይ መደበኛ መለቃሕቲ መጠን ወለድ 

ናይ ፋይናንስ ትካላት ንናይ ሰሊጥ ዘርፊ ንምድጋፍ ካብ መንግስቲ ዝግበረሎም ድጋፍ 

ናይ መዓልታዊ ሰራሕተኛታት ናይ መጓዓዓዚ ወፃኢ

ናይ መዓልታዊ ሰራሕተኛታት አብ ግዘ ምጉዕዓዝ ዘሎ ናይ ጥዕና ኩነታት

ሰብ ሃፍቲ ሓሮስቶት  ንመዓልታዊ ሰራሕተኛታት ጥዕና ንምሕላዉ ዝገብርዎ ድጋፍ

ናይ መንግስቲ ትካላት ንመዓልታዊ ሰራሕተኛታት ጥዕና ንምሕላዉ ዝገብርዎ ድጋፍ

ናይ መዓልታዊ ሰራሕተኛታት አታዊ

ናይ መዓልታዊ ሰራሕተኛታት ወፃኢ

ናብ ፀገም ዝቃልዑ ሓረስቶት ናይ አታዊ መርከቢ

ናብ ፀገም ዝቃልዑ አናኡሽተይ ነጋዶ ናይ አታዊ መርከቢ

ዋጋ ምግቢ

መጠን ዝዉሰድ ምግቢ

ተበፃሓይነት ዝተመጣጠነ ምግቢ

ድልየት ናይ ጥዕና ግልጋሎትን ተበፃሓይነትን 

ኮሮና ቫይረስ ዝምልከት ኣፍልጦ

አብ ኮሮና ቫይረስ ዝዉሰዱ ዘለዉ መፍትሕታት ተገዛኢ ምካን 

ናይ ሰሊጥን መሸላን ምህርቲ ናይ ዕዳጋ ድልየት 

ነሓሰ          መጠንቀቅታ 

 

 

 

             መጠንቀቅታ 4

 

              መጠንቀቅታ 3

              መጠንቀቅታ 3

 

              መጠንቀቅታ 3

 

              መጠንቀቅታ 1

                መጠንቀቅታ 1

 

 

              መጠንቀቅታ 1

              መጠንቀቅታ 4

              መጠንቀቅታ 2

 

ሰደቃ
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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፣ ሓጎስታደሰ፣ ገዙ 

ስዩም፣ ጁዲትጃኮብስ፣ ፍሎ ዲርክስ ን ናይ ኤስ ቢ ኤን ድጋፍ ፕሮግራም 

ሰራሕተኛታትን

እዮም::

ንመጣቀሲ/ሪፈራንስ ፡ ናይ መጠንቀቅታ/ ስግአት ሰሊጥ፡ 14 መስከረም ፣ 

ቁፅሪ 02 ዋገኒንገን ሴንተር ፎር ዴቨሎፕመንት ኢኖቬሽን፣ መስከረም 2፣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
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• ሰቲት ዩንየን 

• ነፃነት መሰረታዊ ሕብረት ስራሕ ማሕበር
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• ታሪክ ባህላዊ ዘይቲ መፍረያይ

• ኢሲኤክስ (ECX)

• አባይ ባንኪ

• ንግዲ ባንኪ ኢትዮጵያ

• ባንኪ ሕብረት ስራሕ ማሕበር ኦሮምያ 

• ደደቢት ፍትሓዊ ልቃሕን ዕቆርን 

• ሓረስቶት

• መዓልታዊ ሰራሕተኛታት 

• ሃፍቲ መሰባሰብቲ ኮምቴ

• ቢሮ አታዊ

• ሊግ መናእሰይ 

• ልምዓት ቴክኒክ ሞያን ኢንተርፕራይዝ

• ናይ ሰብ ሃፍትን አናእሽተይ ሓረስቶትን ማሕበራት

• ትካላት በዓል ስልጣን ፌደራል 

• ቤሄራዊ ንግዲ ባንኪ ኢትዮጵያ

• ናይ ጥዕና ትካላት

• ናይ ትንስፖርት ግልጋሎት ፅሕበት ቤት
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