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በበቆል ምርት ጥራትና ዯረጃ ሊይ  ሇሚሰጥ  ስሌጠና  

የተዘጋጀ  ጽሁፍ 

መስከረም 2008 ዓ/ም 

 
 

ንግዴ ኢንደስትሪና ገበያ ሌማት ቢሮ 



መግቢያ 
 የአማራ ብሄራዊ ክሌሌ 17 ሚሉዮን ሄ/ር ያህሌ የቆዲ ስፋት 
ከ16 ሚሉዮን በሊይ ህዝብና ሇተሇያዩ ሰብልች ሌማት 
ተስማሚ የሆነ የአየር ንብረት አሇዉ፡፡ 

ከዚህ ዉስጥሇእርሻ  አገሌግልት ከሚዉሇዉ 4.6 ሚሉዮን 
ሄ/ር /27%/ ዉስጥ ሇመኸር  

 /91%/በመስኖ 5% 

   በበሌግ /4%/ እንዯሚሇማ ይገመታሌ፡፡ 

 



የቀጠሇ…. 
 በነዚህ የተሇያዩ ወቅቶች ከሚመረተዉ የሰብሌ ዓይነት ከፍተኛዉን 
ዴርሻ የያዘዉ የብዕር ሰብሌ ሲሆን በሁሇተኛ ዯረጃ የሚገኘዉ የአገዲ 
ሰብሌ /22%/ ዴርሻን ይዟሌ፡፡ 

 የበቆልን ምርት ሇማሳዯግ  ምርታማ የሆኑ ወረዲዎችን በክሊስትር 
በማዯራጀት 

 የበቆልን ሰብሌ ከገሮ ወዯመስክ በማዉጣት 

 ተስማሚ ቴክኒዎልጅዎችን በማቅረብ /ም/ዘር፤መፈሌፈያ ፤የተሻሻለ 
ጎተራ አሰራሮች/…ወዘተ 

      



 
 
 
 

እስካሁን በተዯረገዉ ጥረት 
 ምርትና ምርታማነት በማሳዯግና 

  የምግብ ዋትናን በማረጋገጥ ሊይ ብቻ ትኩረት ይዯረግ  ነበር 

  በገበያ ተፈሊጊ የሆኑ ሰብልችን በጥራት በማምረት ሊይ ያተኮረ 
ባሇመሆኑ የአርሶ አዯሩ በበቆል ምርት ያገኘዉን ያህሌ የምርት እዴገት 
ያህሌ ገቢ አሊገኘም 



 በነዚህ ሂዯቶች  ሇግብይቱ ትኩረት ባይሰጥም  ምርትን በጥራት ጠብቆ  
ማቆየት እንዯሚቻሌ ግንዛቤ ባሇመፈጠሩ  የበቆል ምርት  ግብይት 
ሉሻሻሌ  አሌቻሇም  

 

 በመሆኑም በበቆል ምርት ግብይትና ጥራት እንዯዚሁም  በምርት 
አያያዝ ሊይ ያለ ችግሮችን በመሇየት ወዯ ፊት ጥራቱን የጠበቀ ምርት 
በማምረትና በገበያ ሊይ ተወዲዲሪ መሆኑ እንዱቻሌ ይህ ሥሌጠና  
ተዘጋጅቷሌ፡፡ 

 



  ዓሊማ፡- 

 የተሻሻለ ቴክኒዎልጅዎችንና አሰራሮችን በመጠቀም የበቆል ምርትን 
በተመረጡ አካባቢዎች በጥራት በማምረት ሇአገር ዉስጥና ሇዉጭ ገበያ 
ማቅረብ፣ 

 የግብይት ቴክኒክና የሙያ እገዛ በማዴረግ የምርት ጥራትን በማስጠበቅ 
አምራቹ ሇምርቱ ተመጣጣኝ የሆነ ዋጋ እንዱያገኝ በማዴረግ ተጠቃሚ 
ማዴረግ፣ 

 



 እሴት ሉጨምር የሚችለ የምርት አያያዝ ስርዓትን በመዘርጋት 
ጥራቱን የጠበቀ ምርት ሇገበያ ማቅረብ፣ 

 



   በበቆል ምርት ግብይት ያለ ዋና ዋና ተዋንያን 

 

ግብዓት አቅራቢ                  አምራች                               አቀነባባሪ 

 

                  ጅምሊ ነጋዳ                          ቸርቻሪ                 

        

 

                       ተጠቃሚዉ  ናቸዉ 

 

   

፡፡ 



የቀጠሇ… 
 በቆል ምርት እሴት ሰንሰሇት ያለ ዋና ዋና ችግሮች 

 ግብዓት አቅራቢ፡-  

 ግብዓት በወቅቱ አሇማቅረብ 

 ጥራቱን የጠበቀ ዘር አሇማቅረብ 

 አምራች፡-  

 ተገቢዉን የቅዴመና ዴህረ አዝመራ ተግባራት በጥራት አሇመተግበር 

 ሇገበያ በሚቀርበዉ ምርት ሊይ ሇጥራት ትኩረት አሇመስጠት 

 



 በገበያ ተፈሊጊ የሆኑ የበቆል ዝርያዎችን አሇመጠቀም 

 ኃሊቀር አሰራሮች 
መከተሌ/በመሰብሰብ፣በማጓጓዝ፣በመዉቃት፣በማከማቸት 

 በምርት ጥራት ሊይ ጉዲት በሚያዯርሱ ሇበሽታ፣ሇተባይ፣ትኩረት 
አሇመስጠት 

 



የቀጠሇ… 
    ጅምሊ ነጋዳዎች፡- 

 ሇጥራት ትኩረት አሇመስጠት/ሁለን ምርት በተመሳሳይ ዋጋ መግዛት 

 ግብይቱን በባህሊዊ መንገዴ መምራት 

 የግንዛቤ ችግር 

 የመጋዘን አያያዝ ችግር 

 የካፒታሌ እጥረት 

 

 



የቀጠሇ… 
 ከአምራቹ ጋር ያሇዉ የገበያ ትስስር የሊሊ መሆን 
 የበቆልን ምርት ሇአካባቢ ፍጆታ ባቻ ማዋሌ በስፋት ወዯ ላሊ አካባቢ 
አሇማቅረብ 

     ተገቢዉን  የዋጋ መረጃ አሇመስተት 
 

   ቸርቻሪ፡- 
 ሇተጠቃሚዎች የሚያቀርቡት ምርት  ጥራት የጎዯሇዉ መሆን 
 የበቆል ምርት ከባህሊዊ ምግብ ዉጭ በላሊ ምግብ ያዉሊሌ ብል 
አሇማሰብ/ጠሊና አረቂ/ 

 ባሌታወቀ ኬሚካሌ የታሸገ ምርት ሇገበያ ማቅረብ 
 
 
 

 



የቀጠሇ… 
  ተጠቃሚ፡- 

 የበቆልን ምርት በሚፈሇገዉ ጥራት አሇማግኘት 

 የምርት አጠቃቀም ግንዛቤ ማነስ/ሇጠሊ ብቻ ማዋሌ/ 

 በምርቱ ሊይ የሚታዩ የጥራት ችግሮችን  በጋራ ሇመፍታት ዴጋፉ አናሳ 
መሆን  

 

 



 
 
 
 

በበቆለ ምርት ግብይትና ምርት አያያዝ ትኩረት የሚሹ 
ነጥቦች 

 

  ሇገበያ የሚቀርቡ የበቆለ ምርቶች  

የተሇያዩ የባዕዴ ሥሪት ቅሬቶች ከሚፈሇገዉ ፍሬ ዉጭ 
የሆነ/አፈር፤ዴነጋይ፤ገሇባ፤የአረምፍሬ፤የነፍሳት ቅሪት የተቀሊቀሇበት 
መሆን 

   የዝርያ መቀሊቀሌ የሚስተዋሌባቸው 

    በተከሇከሇ ፀረ-ተባይ ኬሚካሌ ታሽተው የሚቀርቡ   

        መሆን 

 



የቀጠሇ… 
 በመሆናቸው በገበያ ሊይ ያሊቸው ተፈሊጊነት ከሊይ በተጠቀሱት 
የአያያዝና የጥራት ጉዴሇት ተፈሊኒነታቸው አናሳ በመሆኑ ተገቢውን 
ዋጋ እያገኙ አይዯሇም ፣ 

 



የቀጠሇ… 
  የጥራትና የአያያዥ ችግሮች ሇመፍታት 

  አምራቹ ጥራቱንና ዯረጃውን የጠበቀ ምርት ሇገበያ ማቅረብ ይኖርበታሌ፡፡ 

    አቅራቢ ነጋዳዎች ሆኑ የሕ/ሥ/ማህበራት እና በግብይት ሰንሰሇቱ ያለ 
ተዋንያን የበቆልን ምርት በሚገዙበት ወቅት የተጠቃሚውን ፍሊጏት 
ያሟለና ጥራታቸውን በተገቢው መንገዴ የጠበቁ መሆናቸውን በማረጋገጥ 
ግብይቱን ሉያካሂደ ያገባሌ፣ 

 



የቀጠሇ… 
 የእህሌ አቅራቢ /ነጋዳዎችም/ ከአርሶ አዯሩ የሚገዙትን ምርት እስከ 
ሚሽጡት ዴረስ ፡- 

 ዯረጃውን በጠበቀ መጋዘን ማከማቸት ፣ 

ምርቱን በጥራትና በዯረጃ በመሇየት ተጠቃሚው ( ሸማቹ) 
በሚፈሇገው መጠንና ዓይነት ሇሽያጭ  ማዘጋጀት ይጠበቅባቸዋሌ 

 



የቀጠሇ… 
  የምርት አዘጋጃጀቱም ፤ 

 ምርቱን ከባዕዴ ነገር   በመሇየት  

 የዝርያ መቀሊቀሌ እንዲይኖር መጠንቀቅ  

 የሚፈሇጉ የቀሇም ዓይነት የጣዕም  ያማለ ..ወዘተ 

 ተጠቃሚው ሕ/ሰብ የሚፈሌጋቸውን እሴቶች በሚገባ 
ማሟሊታቸውን ማረጋገጥ ይገባሌ፡፡  

 



የቀጠሇ… 
 ሸማቹ ሕ/ሰብም  የሚገዛውን ምርት የሚፈሇገውን አገሌግልት 
በሚገባ ሉያሟሊ የሚችሌ መሆኑን በማረጋገጥ ሉገበያይ ይገባሌ፣ 

 ይህ በመሆኑ አምራቹና በሰብሌ ግብይት የተሰማሩ አባሊት ወዯ ገበያ 
የሚያቀርቡት ምርት ጥራቱንና ዯረጃውን የጠበቀ እንዱሆን 
ያስችሇዋሌ፡፡ 

 



የምርት ጥራትና ብክነት ሇመቀነስ መከናወን ያሇባቸዉ ተግባራት 

 
 ባሇፉት ዓመታት ምርትና ምርታማነት በማሳዯግና የምግብ ዋስትናን 
በማስጠበቅ ሰፊ ስራዎች ተከናወነዋሌ 

   በላሊ በኩሌ ዯግሞ በገበያ ተፈሊጊ ሇሆኑ ሰብልች ትኩረት ሰጥቶ 
በጥራት በማምረት በኩሌ የተዯረገዉ ጥረት አናሳ መሆን 

  የ በቆልን  ሰብሌ  ጥራት በማስጠበቅና ብክነትን ሇመቀነስየተዯረጉት 
እንቅስቃሴዎች አናሳ በመሆናቸዉ አ/አዯሩ ምርቱን በተመጣኝ ዋጋ 
ሽጦ ተገቢዉን  ጥቅም  ማግኘት አሌተቻሇም፡፡ 

 



የቀጠሇ… 
 ሇገበያ የሚቀርብ ምርትን ጥራት ሇመጠበቅ  በሚከተለት  

ተግባራት ሊይ ሰፊ ትኩረት ሉሰጥ ይገባሌ፡፡ 

 ማሳን በጥራትና በወቅቱ ማዘጋጀት 

 በገበያ ተፈሊጊ የሆነዉን የሰብሌ ዝርያዎች በጥራት ማዘጋጀት 

 የምርት ጥራትን በሚቀንሱ/አረምን፣ባዕዴ ዝርያዎችን በማሳሊይ  ነቅሶ 
ማስወገዴ/ 

 



የቀጠሇ… 
 ተባይና በሽታን በወቅቱ ማስወገዴ 

 ሇገበያ የሚቀርቡ የበቆል ምርቶችን ተባይ ሇመከሊከሌ የተከሇከሇ 
ኬሚካሌ አሇመጠቀም 

 ቅዴሚያ የተቀናጀ የተባይ መከሊከሌ ስራ ማካሄዴ ናቸዉ፡፡ 

 



      በምርት አሰባሰብ መከናወን ያሇባቸዉ 

 ተገቢዉ የእርጥበት መጠን ጠብቆ መሰብሰብ 

 የምርት ጥራቱን የሚያጓዴለ ላልች ዝርያዎችን ማስወገዴ 

 ሰብለ በትክክሌ መዴረቁን አረጋግጦ መሰብሰብ 

 ከተሰበሰበ በኋሊ እርጥበት እንዲያገኝ ጥንቃቄ ማዴረግ 

 



የቀጠሇ… 
 ምርቱ ከታጨዯ በኋሊ ሇረዥም ጊዜ ማሳ ሊይ አሇማቆየት 

 እንዯ ምርቱ መጠን ጥራቱንና ስፋቱን የጠበቀ አዉዴማ ማዘጋጀት 

 ምርቱ ከገሇባዉ በሚሇይበት ጊዜ የሰብለ ፍሬ ጥራት እንዲይጓዯሌ 
/እንዲይሰባበር/ጥንቃቄ ማዴረግ 

 



የቀጠሇ 
 የምርት ጥራቱ እንዱጠበቅ ከገሇባ/ግርዴና ከላልች ባዕዴ ነገሮች በአግባቡ 
መሇየት 

 ሇገበያ የሚቀርበዉን ምርት ንጹህ በሆነ ጆንያ መቋጠር/አቅማዲ/. . . 
ወ.ዘ.ተ 

 ምርቱ ወዯ ጎተራ ከመግባቱ በፊት የማበጠር ስራ መሰራት ይህ ምርቱበገበያ 
ተፈሊጊ እንዱሆን ያስችሊሌ፤የምርት ጥራትንም ሇመጠበቅ ያሻሽሊሌ፡፡ 

 



ሇገበያ በሚቅረብ የበቆል ምርት ክምችት ሊይ ትኩረት የሚሹ 

 
 የምርት ጥራቱን ሉጠብቅ የሚችሌ ንጹህና የተሻሻሇ ጎተራ ሉዘጋጅ 
ይገባሌ 

 የተሇያየ ዝርያ እንዲይቀሊቀሌ ማዴረግ፣ 

 የፀረ-ተባይ ኬሚካሌ /ማሊታይን/ እንዲይረጭ ማዴረግ 

 የተባይ/ነፍሳት/ችግር ካሇ ቅዴሚያ ባህሊዊ መከሊከያ ዘዳ መከሊከሌ 

 ሻጋታ ያዯገባቸዉ ፍሬዎች በነቀዝ ፣በነፍሳትና ተባዮች የተጎደ ፍሬዎች 
ከክምችት በፊት ማስወገዴ 

 



በእህሌ ክምችት ጥራትና ክብዯት ሊይ ጉዲት የሚያዯርሱ 

 
 እርጥበት 

ሙቀት 

 የክምችት ተባዮች 

 አይጦች 

 ወፎች 

 ቅንቅንና ሻጋታና እርጥበት ናቸዉ፡፡ 

 



የቀጠሇ 

እርጥበት፡-  

 እህሌ በመጋዘን በሚገባበት ጊዜ ከሚኖረዉ የእርጥበት ይዘት በመጋዘን 
ዉስጥ የሚገኘዉ የእርጥበት ተያያዥነት ይኖረዋሌ 

 ምርት በዯህና ሁኔታ አከማችቶ ሇማቆየት የተወሰነ የርጥበት መጠን 
የሚያስፈሌግ ሲሆን ከመጠን በሊይ ከሆነ ሇብሌሽት እና ሇጥራት 
ጉዴሇት ያጋሌጣሌ 

 የበቆል ምርት በመጋዘን ያሇ ብሌሽት ሇረዥም ጊዜ ሇማቆየት የርጥበት 
ይዘቱ 13% መብሇጥ የሇበትም  

 



የቀጠሇ 
ሙቀት፡- 

 የምርትን የአየር አወሳሰዴ የሚያፋጥንና የምርት ብሌሽት እና ሇተባይ 
መራባት ምቹ ሁኔታ የሚፈጥር በመሆኑ የመጋዘንን ሙቀት በየጊዜዉ 
መከታተሌና መቆጣጠር ያስፈሌጋሌ፡፡  

 



የቀጠሇ 
     የሙቀት መንስኤዎች፡- 

 ሞቃታማ አካባቢ መሆን 

 የመጋዝኑ ዱዛይን/አሰራር/ 

 የተሰራበት ማቴሪያሌ 

 የመጋዝኑ አቀማመጥ ናቸዉ፡፡ 

 



የቀጠሇ 
 የጥራት እና የክብዯት ጉዴሇት ችግሮች ከተከሊከሌን ምርቱን በጥራት 
ጠብቆ በሚፈሇግበት ጊዜ ሇገበያ መቅረብ ያስችሊሌ፡፡ 

 ማንኛዉም ሰብሌ በተፈጥሮዉ ህይወት ያሇዉ ነገር በመሆኑ 
ይተነፍሳሌ/ዉሃ፣አየር.በዯረቅ ጊዜ ዯግሞ ዉሃ ወዯ ዉጭ ይሇቃሌ  

  በዉስጥ የተሇያዩ የኬሚካሌ ሇዉጦች ይካሄዲለ፡፡  

 ስሇሆነም የማንኛዉም ምርት ክምችት አወጣጥ/ስርጭት/በመጀመሪያ 
የገባዉ በመጀመሪያ በማስወጣት ቅዯም ተከተለን ጠብቆ መሆን 
ይገባዋሌ፡፡ 

 



በበቆል ምርት አያያዝ፤ ግብይት፤ክምች፤ የሚታዩ ዋና ዋና 
ችግሮች 



በነቀዝ የተበሊና የተሰባበረ 





የተቀሊቀሇ ዝርያ 



የጥራት ጉዴሇትን በወንፊት የመሇየት ስራ 

















 





ሇገበያ የሚቀርብ የበቆል ምርት ማሟሊት 
ያሇበት / Sorting/ 
 ሇበቆለ የተቀመጠውን የእርጥበት መጠን  ( 13%) ያሌበሇጠ  

 የምርቱ የቀሇም ዓይነት ( ነጭ ፣ ቢጫ)  

 የፍሬዉ ቅርፅ ይዘቱን ያሟሊ 

 ፍሬው በቁመት ፣ በስፋት ያሇውን መስፈርት ካሟሊ  

 የፍሬው በመጠን እኩሌ የሆነ 

 ሰብለ በመስክ ሊይ እንዲሇ ሇመታጨዴ የዯረሰ መሆኑን የርጥበት 
መስፈርቱን ያሟሊ ከሆነ  

 



የቀጠሇ 
 ሰብለ በመስክ ሊይ የምርት ጥራቱን ሉቀንሱ የሚችለ የባዕዴ ዝርያዎች 
ከመታጨደ በፊት የነቀሳ ሥራ ተሰርቶ የፀዲ ከሆነ  

 ከተባይ ፣ከበሽታ ከሸጋታ የነፃ መሆኑን በማረጋገጥ  

 በመጨረሻ ናሙና በመውሰዴ ዯረጃ ማውጣት 

 



ትኩረት የሚሹ ሌዩ ሌዩ ዴጋፎች 
 የገበያ መረጃ  

 አምራቹና በሰብሌ ግብይት የተሰማሩ ዴርጅቶች ( አባሊት) እንዯዚሁም 
ሸማቹ በሚፈሌገው ዋጋ ምርቱን እንዱሸጥና እንዱገዛ ተከታታይነት ያሇውና 
ወቅታዊ የዕሇት ተዕሇት የገበያ ዋጋ መረጃዎችን አገሌግልት በተዯራጀ 
መሌኩ ሉቀርብሇት ይገባሌ፣ 

 



 አሁን በመሰጠት ሊይ ያሇው የዋጋ መረጃ በተመራጭ መሌኩ ተዯራጅቶ 
አምራቹ ተዯራሽ ሉሆን በሚችሌ መሌኩ በመዘጋጀት ሊይ ነው፡፡ 

 

   



የመሠረት ሌማቶችና ላልች አገሌግልቶችን ማስፋፋት 
   አምራቹ ሕብረተሰብ  - 

 በተሇያዩ ቦታዎች ያሇውን የገበያ ዋጋ መረጃ የሚያውቅበት 

  ምርቱን ወዯ ተሻሇ የገበያ ዋጋ ወዯ አሇበት አካባቢ አጓጉዞ የሚሸጠበት  

   የሕብረት ሥራ ማሕበራት የአካባቢው ምርት በመረከብ ገበያ 
እስከሚያገኙ ዴረስ የሚያከማቹባቸው የተሇያዩ የመንገዴ ፣ የመገናኛ ፣ 
የትራንስፖርት ፣ የመጋዘን ወዘተ መሠረተ ሌማት እንዱማለ ማዴረግ 

 

 



 የግብዓትና የብዴር አቅርቦት 

 በምርት ግብይት ሇሚሰማሩ አካሊት በተሇይም የግብይት ኀብረት ሥራ 
ማሕበራት የካፒታሌ አቅም ማጠናከሪያ የሚውሌ በቂ የብዴር አቅርቦት 
ሉመቻች ይገባሌ፡፡  

 



 የስሌጠና ዴጋፍ  
 
 በምርት ጥራት አጠባበቅና ዯረጃ አሰጣጥ ፣ እነዯዚሁም በዴህረ ምርት 
አያያዝ 

 ሇአምራች አ/አዯሮች፣  

 በሰብሌ ግብይት ሇተሰማሩ ዴርጅቶች፣ ማኀበራት ወዘተ፣ 

 ሇተጠቃሚው ኀብረተሰብ፣ሥሌጠና በየጊዜዉ ሉሰጥ ይገባሌ 

 



የቀጠሇ 

   በግብይት አመራርና በገበያ መረጃ ሌውውጥ  

 በሰብሌ ግብይት ሇተሰማሩ  

 የኀብረት ሥራ ማኀበራት፣ 

 በጅምሊና ችርቻሮ ንግዴ ሇተሰማሩ ነጋዳዎች፣ 



    የቁሣቁስ አቅርቦት ዴጋፍ  

 የመጋዘን ግንባታ፣ 

 የመገናኛ መሣሪያዎች ግዥና አቅርቦት ፣  

 ሬዱዩ፣ ፋክስ፣ስሌክ 

 መጓጓዣዎች፣ 

 ተሽከርካሪዎች ሇምርት ማጓጓዣ 

 በእንስሳት የሚጏተቱ ጋሪዎች፣ 

 



   የቅዴመ እና የዴህረ ምርት መሣሪያዎች አገሌግልት  

 የሰብሌ ምርትና ምርታማነትን ሇማሣዯግና ጥራታቸውን ሇመጠበቅ 
የሚያስችለ የተሇያዩ የቅዴመ እና የዴህረ-ምርት መሣሪዎች  



የቀጠሇ 

 ሉያጋጥሙ የሚችለ ችግሮችና መፍትሄዎቻቸው  

      ችግሮች ፡- 

 ሇአገር ዉስጥና ሇውጭ በገበያ ተመራጭነት አሊቸው ተብሇው የሚመረጡ 
የሰብሌ ዝርያዎች የዘር አቅርቦት በተሟሊ መሌኩ ሊይቀርቡ ይችሊሌ፣ 

   በገበያ ተፈሊጊ የሆኑ ምርቶች በሚፈሇገው ጥራትና ዯረጃ ሊይመረቱና 
ሇገበያ ሊይቀርቡ ይችሊለ፣ 

 

 



የቀጠሇ 

 ከአቅም  ማነስ የተነሣ የግብይቱን ሥራ ሉያግዙ የሚችለ ሌዩ ሌዩ 
ዴጋፎች በተገቢው መሌኩ ሊይቀርቡ ይችሊለ፣ 

  በቅዴመ እና ዴህረ-ምርት መሣሪያዎች አገሇግልት አሰጣጥ ሥራዎች 
የተሇያዩ አካሊትን ቅንጅት የሚጠይቅ በመሆኑ  



የቀጠሇ 

ሥራውን በሚፈሇገው መሌኩ ሇመፈፀም የሚያስችሌ ጠንካራ 
ቅንጅት በተሇያዩ አካሊት መካከሌ ሊይኖር ይችሊሌ፡፡  

 የእያንዲንደን ምርት ተፈሊጊ የጥራት ዯረጃ መጠን ማወቅ 
አሇመቻሌ፣ናቸዉ 
 



የቀጠሇ 
   መፍትሄዎች 

   ሊገር ዉስጥና ሇዉጭ ገበያ ተፈሊጊነት ያሊቸዉን  ዝርያዎች ጥራታቸዉን 
ጠብቀዉ  እንዱመረቱ ማስዯረግ 

   የተሇያዩ አካሊት  ከአርሶ አዯሩ ጋር  የኮንትራት ግብይት ሥርዓት ቢዘረጉ 
/የደቄት ፋብሪካዎች፤ማቀነባበሪያዎች…ወዘተ 

 


