
 
 

በአማራ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት   
ንግድ፣ኢንደስትሪና  ገበያ ልማት ቢሮ  

 
 

የገበያ ትስስር ሇባሇሙያዎች እና ሇአርሶ አደሮች 
የቀረበ የግንዛቤ ማስጨበጫ ፅሁፍ   

 
 
                                              

ህዳር 21 /2008 
ደብረታቦር 



         

 

  

 

 

 

 

 

 

 የገበያ  ትስስር   የቀረቡ   አርዕስቶች   

1. የገበያ ትስስር  ማሇት ምን  ማሇት  ነዉ?  

2.  የገበያ  ትስስር አስፈሊጊነት 

3.  የገበያ  ትስስር  የሚፈጽሙ   ተዋንያን 

4.  ትስስርን ዉጤታማነት የሚወስኑ ጉዳዮች 

5.  ትስስር ሇመፈጸም የሚያጋጥሙ ችግሮች  

6.  የገበያትስስር  ከተፈጸመ  በ ሊ  የሚያጋጥሙ ችግሮች 

7.  ትስስር  ዉጤታማ  ነዉ  የሚባሇዉ  ምን  ምን  ነገሮችን  ሲያማሊ ነዉ ? 

8.  ትስስር ሇማድረግ የሚያስተሳስሩ አካሊት ሚና 

9.   የትስስር  ዉሌ 

 

 



                   የስሌጠናዉ   አሊማ 

    የግብርና ምረት የገበያ ትስስር  ጽንሰ-ሀሳብ መረዳት፣  

ተግዳሮቶችን  መሇየት፣ የተሻሇ  የገበያ ትስስር  ሁለንም  

የገበያ  ተዋናይ  ተጠቃሚ የሚያዯርግ  አሰራር  ሇመረዳት  

ነዉ፡፡ 



 

    1.  የገበያ ትስስር   ትርጉም 

    የገበያ ትስስር   አንድ አምራች  ያመረተውን  ምርት  ገዥ  

እንዲያገኝ   ተጠቃሚው   ዯግሞ   ምርቱን   በወቅቱና 

በተፈሇገው   ጥራት   ማግኘት   እነንዲችሌ    አቅርቦትና 

ፍሊጎት  እንዲጣጣም  የሚሰራ   ተግባር  ነው፣ 

    //ምሳላ ሽንኩርትና ድንች  አምራች  ከሆኑ  አካባቢዎች   

የምረት ፍሊጎቱ  ወዳሇበት አካባቢ  የሚዯረግ  ቀሌጣፋ 

ቀጣይነት  እና   ሻጭና ገዥን  ተጠቃሚ የሚያዯርግ  

የምርት  ስርጭት / ቁርኝት  ነው፣// 



2. የገበያ  ትስስር አስፈሊጊነት 

 ገዥ  ጥራቱን  የጠበቀ በቂና 

ቀጣይነት ያሇው  ምርት 

ሇማግኘት እንዲችሌ   እድሌ 

ይፈጥርሇታሌ፣ 

 አምራቹ  ሇሚያመርተው  

ምርት  አስተማማኝ  (በጊዜ ፣  

በዋጋ  እና  በመጠን 

የሚተመን)  ገበያ  እንዲያገኝ፣ 

 ገዥዎች ምርቱ ካሇበት 

አካባቢ ሩቅ በመሆን፤በመረጃ 

እጥረት የግንኙነት ችግርና 

እና  የግንዛቤ አሇመኖር 

ከሻጮች ወይም አምራቾች 

ጋር ተቀራርበዉ ሇመገበያየት 

ያለባቸዉን ችግር ሇመቅረፍ 

ነዉ። 



       ግብይት ትስስር ተግባር ... 

 ትስስርን  ሇመጀመርና  ሇማጠናከር   

የመጀመሪያው  እርምጃ  የትስስሩን  ዓይነትና    

የሚያስፈሌገውን  ድጋፍ    መሇየት  ነው፣  

 ትስስር   በድጋፍ  ማነስ  ወይም  መብዛት  ችግር  

ውስጥ ሉወድቅ ይችሊሌ፣  

 



                           የቀጠሇ... 

   ትስስር  የሚፈጠርበት   ምርት    በገበያ   ፍሊጏት  

ይወሰናሌ፣  ziep  file\agro big\agro big 

final report\final  agro big report 

2.docx 

   የምርት ትስስር ዓይነቱን  ሇመወሰን መታየት 

ያሇባቸው /በተሇይ  ሇቅድመምርት ትስስረ /:-   

      ቦታና   ጊዜ 

     የትምህርት ዯረጃ ፣  
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                      የቀጠሇ... 

  ማህበራዊ  መዋቅር፣  

  አሁን ያሇ መሠረተ ሌማት፣  

 የማሣ ስፋት፣  

  የመሬቱ ሇእርሻ ዘዴ ያሇው አመችነት፣ 

  የተባይና በሽታ ክስተት፣ 

 

 



       የቀጠሇ... 

   የመሬት ይዞታ ሁኔታ ፣   

  የገንዘብ አመችነትና ያንን ገንዘብ ሇመጠቀም ያሇ 

አቅም፣  

  ሇኤክስቴንሽን አገሌግልት ያሇ ቅርበት የመሳሰለት 

ናቸው፡፡ 



የቀጠሇ... 

  ከአርሶ አዯሩ አንጻር የተሻሇ  ገበያ ሇማግኘት በዋናነት  

የሚታዮ ተግዳሮቶች፡-  

   የምርትና የድህረ ምርት ቴክኖልጂ እጥረት  ፣ 

   ስሇ ገበያ  ያሇ አነስተኛ መረጃ፣  

   የመዯራዯር  አቅም ማነስ፣  

 



         የቀጠሇ... 

   ሇገበያ  ማምረት  ማሇት   በተሇምዶ ትርፍ ምርት  አምርቶ 

ገበያ ከመሸጥ በጣም ይሇያሌ፣ 

   ምክንያቱም   የሚመረተዉ ምርት   የሸማቾችን  ፍሊጏት  

ሇማርካት   መሆን  አሇበት፣      ጥራትን  መሠረት አድርጏ  

የሚፈርስ  የዯበኝነት ውሌ በስፋት ይታያሌ፡፡  



የቀጠሇ... 

    አምራቾች  ባሌተቋረጠና  ተከታታይነት  ባሇው    መሌኩ 

ገበያው  የሚፈሌገውን  ምርት   ማቅረብ    ሇገበያ ትስስር 

መጠናከር   ወሳኝ   ነዉ፣  

   ምክንያቱም  በመሀከሌ ያለ  የግብት  ተዋንያን  

ሇዯንበኞቻቸው  ምርቱ  ሳይቋረጥ  ማቅረብ  ይፈሌጋለ           

/ገበያዉ  ሁሌ ጊዜ  ፍሊጎትን  መሰረት ያዯረገ ምርት 

ይፈሌጋሌ/፣ 

  

 



                                  ሇገበያ ትስስር    ከአምራቹ  የሚጠበቅ  

አዳዲስ 

ዝርያን 

በመቀበሌ  

ጥራት ያሇዉ 

ምረት 

ማምረት 

የድህረ 

ምርት 

ቴክኖልጂን 

በመቀበሌ 

ምርት 

አያያዝን 

ማሻሻሌ 

የሸማቹን  

እርካታ 

ዯህንነት 

የሚጠብቅ  

ምርት 

ማምረት  

አስፈሊጊ ነዉ  

የማምረቻ    

ዋጋ   

አሇማናር 

ከዯበኛ  

ጋር ሇዘሊቂ 

ትስስር  

እምነት  

መገንባት 



አምራቹ ከማምረት  ባሇፈ   ምርቱን  

• ምርቱን  ወዯ አንድ  አካባቢ በማሰባሰብ  ጥራት ያሇዉን  
ትራት  ከላሇዉ  መሇየት፣ በዯረጃ  መሇየት 

• ዯረጃዉን የጠበቀ ኬሻ  ማዘጋጀት 

• የምርቱን  ስም ፣የተመረተበትን አካባቢ፣የታሸገዉን  ምርት  
መጠን.... ጥራቱን /ዯረጃዉን   ምሌክት ማስቀመጥ 

ማሸግና   የመርት 
መሇያ  ምሌክት 
ማድረግ 

• ምርተን  ባህርዳር ፣ጎንዯር ፣ አ/አ  መዳረሻ  ገበያ  ወስዶ 
ማስረከብ 

ማጓጓዝና  ሰፊ 
ገበያ ወዳሇበት 
ወስዶ ማስረከብ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. የገበያ  ትስስር  የሚፈጽሙ   ተዋንያን /market  actors 

አምራች  

 

 ከቸርቻሪ ነጋዴ   

ሊኪዎች 

 

 

አቀነባባሪዎች 



አምራች 

ዯሊሊ 
ጅምሊ ቸርቻሬ ተጠቃሚ 

ቸርቻሪ 

ተጠቃሚ 

ጅምሊ ጅምሊ 
ቸርቻሪ ተጠቃሚ 

ቸርቻሪ 

ተጠቃሚ 

ቸርቻሪ 

ተጠቃሚ 

ተጠቃሚ 

                                    

  አሁን   እየሆነ  ያሇዉ   ሽንኩርት  ግብይት  ሰንሰሇት 

ቸርቻሪ 

ጅምሊ 

ጅምሊ 
ኤክስፖርት    



አምራች 

ህ/ስ/ማ  

ዮኒየን/ 

ሸማቾች ተጠቃሚ 

ኢትፍሩት ተጠቃሚ 

ጅምሊ 
ቸርቻሪ ተጠቃሚ 

ቸርቻሪ ተጠቃሚ 

ተጠቃሚ/ዩኒቨር

ስቲ፣ማረሚያቤት 

መከሊከያ/ 

 

አዋጭ  የሆነ   የሽንኩርት ግብይት ሰንሰሇት 

ቸርቻሪ ተጠቃሚ 



 

 ይህ የትስስር ሂደት አምራቾች ከግብይት 

ህብረት ስራ ማህበራት ጋር የሚያደርጉት 

ትስስር ነው::  

 በህግና ደንብ የሚመራ የግብይት ስርአት ያሇዉ 

ነዉ፡፡ /መዝገብና ደረሰኝ የሚዘጋጅበት  ሂሳብ 

ምርመራ የሚደረግበት ስረአት ያሇዉ ነዉ፡፡/ 
 



የቀጠሇ... 

 ህብረት ስራ ማህበራት በአትክሌት ምርት 

ግብይት ትስስር ጠንካራ አይደለም 

/ተወዳዳሪ አይደለም/  

 የዚህም ዋነኛው ምክንያት ደግሞ 
  የአመራር ክህልት ማነስ፣   

 ከጀርባ በቀንደኛ ሰዎች መያዝ፣  

 የስራ ጥራት ተሞክሮን ሇመድገም አሇመቻሌ፣ 

 እንደግሌ ነጋዴዎች ተወዳዳሪ ሆኖ አሇመገኘት፣ 
የመሳሰለት  

 



             የቀጠሇ... 

 የመስኖ መህበራት ምርት ገዥዎችን በሚመች መሌኩ 

አሇማሰባሰብ (collection center) አሇማደራጀት፤ ገዥዎች 

በየማሰዉ እየዞሩ እንዲገዙ መገደድ፣ 

 የማህበራት አመራሮች ቸሌተኛነት ፣የማህበሩ አመራር 

አባሊት የእየራሳቸዉን የስራ ሀሊፊነት አሇመወጣት 

ሇተወሰኑ የአመራር አካሌ ስራዉን መተዉ፣ 

 ማህበራት እሴት ጨምረዉ ግብይቱ እንዲካሄድ 

አሇማድረግ ችግር ያታያሌ፡፡ 
 



                          የቀጠሇ... 

 የገበያ ወጋ በየቀኑ ሲቀያየር ዯበኛን ይዞ አሇመዝሇቅ 

ሻጭ ሊይ የሚታይ ችግር፣ 

መሰረታዊ ህ/ማህበራት ከአባሌ አርሶ አዯሮች ጋር  

የግብይት  ዉሌ አሇመያዝ፣ 

 ህገወጥ ዯሊሊዉን ከገበያ ሇማስወጣጥ ማህበራት  

ጠንካራ  አሇመሆን  ዋና ዋናዎቹ  ናቸዉ፤ 

 



 
ከማህበራት ጋር የሚፈጠር ትስስር ያሇዉ 
ጠቀሜታ 

   ግብዓት እና የብድር አገሌግሇት ይሰጣለ፣ 

  በሰብሌ ግብይት ምርቱን የማበጠር፤በደረጃ 

መሇየት የማከማቸት ስራ ይሰራለ፣ 

  ማህበራቱም ሆነ አርሶአደሩ ጥራት ያሇዉ ምርት 

ማቅረብ ከቻለ ከፍተኛ ትርፍ ተጠቃሚ ይሆናለ . 

  ማህበራቱ የትራንስፖርትና የማሸግ አገሌግልት 

ሇአርሶአደሩ ይሰጣለ። 

 



 አምራቾች  የመስኖ  ህ/ስ/  ማህበራትና  አባልቻቸዉ   

የገበያ ትስስሩን  ሇማጠናከር    መስራት  ያሇባቸዉ: 

1. የምርት ጥራት፡ አብዛኛዉ ሽንኩርት ጥራትና ዯረጃዉን ያሌጠበቀና 

ያሇወቅቱ የሚሰበሰብ  ምርት  ሇገበያ የሚቀርብ  በመሆን  /ከአገር 

አቀፉ ዯረጃ  በታች    እንዳይሆን   መስራት/ 

2. የምርት ዋጋ፡- በተመሳሳይ ቦታና ዕሇት ተመሳሳይ ምርት  ዋጋዉ 

ተሇዋዋጭ  እንዳይሆን፣ ዋጋዉ በጥራት ሊይ የተመሰረተ እንዲሆን፣  

ገበየዉ ዉድድር የሰፈነበት እንዲሆን ማድረግ እና በዯሊሊ የሚወሰን 

ዋጋን  ማስቆም፣ 

 



የቀጠሇ.. 

  የገበያ ቦታና ቀን መወሰን  /በሁለም ቦታ 

መገበያየት ሇገዥና ሇሻጭ እኩል የገበያ 

ዋጋ መረጃ  ሇማሰራጨት ያስቸግራል፡፡ 

  በአብዛኛዉን የእጅ በእጅ ሽያጭ   ህጋዊ 

ሰነድና ማስረጃ እንዲኖረዉ ማድረግ፣ 
 



የቀጠሇ... 

3. አቅርቦት፡-  

 በአማካኝ ሇ3 ወር  የሚመረትና ሇገበያ 

የሚቀርብ ሽንኩርት ወደ 8 እና 9 ወራት 

ሳይቆራረጥ እንዲቀርብ ማድረግ (በክላሰተር 

ሇማስመረት የታቀደውን ተግባር በአግባቡ 

መፈጸም) 

   አቅርቦቱን ገዥን  በሚመች መልኩ ወደ 

አንድ ማሰባሰቢያ  ቦታ  ማከማጨት፣  

 



የቀጠሇ... 

 የተፈተሸ ሚዛን እንዲኖር ማድረግና  

በሚዛን መሸጥ ፣ 

 ገዥዎች በዉድድር እንዲገዙ ምቹ 

ሁኔታ መፍጠር ያስፈልጋል፣    

 ሇገዥዎች መኪና መንገድ 

ማመቻቸት፣ 
 



    4.  ፕሮሞሽን / ምርት ማስተዋወቅ/ 

     በፎገራ ሽንኩርት   ጅምር የፕሮሞሽን ስራዎች 

እየተሰሩ ቢሆንም ፤  አሁንም ስሙ  የጎደፈበት 

ደረጃ  ላይ  በመሆኑ (ይቦሸርቃል /ቶሎ 

ይበላሻል/፤ ወጥ አያጣፍጥም) የሚሇዉን  

የተበላሸ  ገጽታ ሇማስመሇስ  ጥራት ያሇዉን 

ምርት  ሇይቶ   በተሇያየ  ከተማ  በሚካሄድ  

የን/ኢ/ባዛር  ላይ ትላሇቅ ገዥዎች ባለበት 

ምርቱን ማስተዋወቅ  ያስፈልጋል ፣ 
 
 

   

 

 



አምራች ከጅምሊ ነጋዴ ጋር  

 አምራቹ በቂ አቅርቦት ካሇና የትራንስፖርት ችግር 

ከላሇ ነጋዴዎች ምርቱ በሚመረትበት ቦታ  

መግዛታቸው ሇሁሇቱም ጠቀሜታ አሇው::  

 ነጋዴው ምርቱ ከሚመረትበት ቦታ ሄዶ መግዛቱ  

ጥራቱን የጠበቀ ምርት እንዲያገኝ ያስችሇዋሌ ::  

 አንዳንድ ጊዜ ነጋዴዉ የትራንስፖርት ወጭን 

እንደምክንያት በመውሰድ አምራቹ ሊመረተው ምርት 

ትክክሇኛውን  ዋጋ  እንዳያገኝ  ሉያደርግ ስሇሚችሌ 

ጥንቃቄ ሉደረግ ይገባሌ :: 

 
 



 

                   ጥቅም                       ጉዳት 

1. የረጅም ጊዜ መተማመን 

ይፈጥራሌ  

  1. ከፍተኛ ጠቀሜታ ያሊቸውን 

ገበያዎችን    ያሇማግኘት  

2. የአርሶ አዯር ድርጅቶች 

(ማህበራትና የአርሶአድር ቡድን) 

አስፈሊጊ አይሆኑም  

 2. ክፍያቸውን  ቶል  ያሇማግኘት  

 

3. ነጋዴዎች አንዳንዴ 

በአመራረትና  አያያዝ  ሊይ  

ስሌጠና  ሉሰጡ  ይቸሊለ   



 

 ቸርቻሪ ነጋዴዎች ምርቱን ሇመግዛት የሚያወጡት 

የግብይት ወጭ ከጅምሊ ነጋዴዎች ሲረከቡ ካሇው 

አንጻር ሲወዳደር ዝቅተኛ ስሇሚሆን ባሊቸው 

ካፒታሌ ብዙ ምርት ገዝተው ወደገበያ ማቅረብ 

ያስችሊቸዋሌ:: ይህም አምራቹን ብዙ እንዲያመርት 

ያበረታታዋሌ:: የገበያ እጦት ስጋት ይቀንሳሌ:: 

  በላሊ በኩሌ  ጀምሊ ነጋዴው በምርቱ ሊይ 

የሚጨምሯቸው የተሇያዩ የግብይት ወጭዎች 

ስሇሚያስወገዱ የመጨረሻ ተጠቃሚዎች ምርቱን 

በተመጣጣኝ ዋጋ እንዲያገኙ ያስችሊቸዋሌ::  
 



 
                         

              ጥቅም 

                                               

ጉዳት 

    በተስማሙበት  ዋጋ    

አስተማማኝ   ገበያ   ማግኘት  

 

 የተስማሙትን  መጠን  ሁሌጊዜ  

የማቅረብ  ግዴታ   

   የተጠየቁትን ጥራት፣ ዯህንነት፣ 

ዝርያ፣ የማሟሊት ግዴታ  

 



 

 ከትስስር እይታ የምርት ተጠቃሚዎች 

የምንሊቸው የሸማቾች ህብረት ስራ ማህበራት 

ሆስፒታልች ወታደራዊ ተቋማት 

ዩኒቨርስቲዎች ወዘተ ሲሆኑ አምራቹን 

ከተዘረዘሩት ተጠቃሚዎች ጋር   በቀጥታ 

በማገናኘት የገበያ እድሌ መክፈት ይቻሊሌ፡፡ 



                            የቀጠሇ... 

 ግሇሰብ ተጠቃሚዎችን /end users/ 

ከአምራቾች ጋር ማስተሳሰር ከጊዜ 

ወጭና መጠን አንጻር አዋጭ ስሊሌሆነ 

እነዚህን አካሊት ማስተሳሰር የሚቻሇው 

በተደራጀ ሁኔታ በሸማቾች ህብረት 

ስራ ማህበራት አማካኝነት ቢሆን 

ይመረጣሌ፡፡ 
 



 

              ጥቅም           ጉዳት 

ቀጥተኛ ግንኙነት ስሇሆን 
የዋጋ ተጠቃሚ ይሆናሌ 
 

በተከታታይ ምርቱን 
የማምረት ፈተና 
ይገጥመዋሌ 
 



 

 ይህ አይነት የትስስር ሂደት አምራቾች ምርቱን 

ከሚያቀነባብሩ አግሮፕሮሰሰሮቸ ጋር የሚፈጥሩት ግንኙነት 

ነው::  

 አምራቹ ከአግሮፕሮሰሰሩ ጋር ማስተሳሰር ያስፈሇገበት 

ዋናው ምክንያት  ተመርተው ሇገበያ እስኪቀርቡ ድረስ 

በመጋዘን ሇረጅም ጊዜ  ማከማቸት ሇማይችለ የምርት 

አይነቶች /በቀሊለ ሇሚበሊሹ ሰብልች/ በፋብሪካዎች 

ተቀነባብረው ሇረጅም ጊዜ መቆየት እንዲችለ ማድረግና 

እሴት በመጨመር የተሻሇ ዋጋ እንዲያወጡ ማስቻሌ ነው፡፡ 



 
                       ጠቀሜታ                          ጉዳት 

 አርሶአደሮች ምርታቸዉን 
የሚሸጡበትን ዋጋ  ከማምረታቸዉ 
በፊት ቀድመዉ ስሇሚያዉቁ የገበያ 
ማጣት ስጋት አይኖርባቸዉም፤ 
 

አርሶአደሮች ፋብሪካዉ የሚፈሌገዉን 
ዝርያና ጥራት መስፈርት መሰረት 
ሇማቅረብ አቅም ሉያንሳቸዉ ይችሊሌ። 
 

ማቀነባበሪያዎች አንዳንድ ጊዜ 
የሚፈሌጉት የጥራት አይነትና መጠን 
አርሶአደሮች እንዲያመርቱሊቸዉ 
የግብዓት ፤ ብድር፤ የሙያ ድጋፍ 
ሉያደርጉሊቸዉ ይችሊለ፤ 
 

አንዳንድ ጊዜ ቀድመዉ  ከፋብሪካዉ 
ጋር የተስማሙበት ዋጋ በወቅቱ ካሇዉ 
ጋር ሲነፃፀር ዝቅተኛ የሚሆንበት 
አጋጣሚ ስሇሚኖር አሇመስማማት 
ይፈጠራሌ። 

 አርሶአደሮች ምርቱን ወደ ገበያ 
ሇማጓጓዝ ካሌቻለ ድጋፍ 
ያደርጋለ፤ 

 

ብዙ የማምረት አቅም ያሊቸዉ 
አርሶአደሮች የፈሇጉትን ያህሌ በአንዴ 
የመሸጥ እድሌ ያገኛለ። 
 



        3.6. አምራች  ከሊኪዎች /Exporter/ 

 እዚህ ሊይ የሚታየው ደግሞ አርሶ አደሮች ከሃገር 

አሌፈው ወደላሊ ሃገር ምርትን ከሚያሻግሩ 

ድርጅቶች ጋር ያሇውን ግንኙነት ነው፡፡ 

 ይህ አይነት ትስስር ሇገበሬዎች ቀሊሌ አይሆንም፡፡ 

ምክንያቱም በተቀባይ ሃገሮች የሚጠየቀው 

የጥራት፣የደህንነት፣ የአቀራረብ ዓይነት ቀሊሌ 

ስሇማይሆን ነው፡፡  አሇምአቀፍ ዉድድር ከባድ 

ነዉ፡፡  
 



       አምራች  ከሊኪዎች  ጋር የሚዯረግ  ትስስር 

                                                                               

ጥቅም 

                            

                                      

            ጉዳት 
 

ጥራት ያሇው ከሆነ  ከፍተኛ 

ገቢ ያስገኛሌ፣ 

 

ውጭ  የመሊኩ ገበያ በተሇምዶ አዯጋ 

አሇው  ክፍያ ማዘግኘት  ጭራሹን  

አሇመክፈሌ 

 

የግብይት  በብድር  ሉገኝ 

ይችሊሌ  

 

የተጠየቀውን  ዯረጃ  አሇመሟሊት  

 

ሊኪዎች  ብዙ  ጊዜ  

ትራንስፖርትና ማሸግን  ያግዛለ  

 



 

1. አምራቾች ከገዥዎቻቸው ጋር ትስስር ሇመፍጠር  

መተማመን እንደ አንድ መሰረታዊ ጉዳይ 

መታየት አሇበት።  

2. ትስስር በሚፈጥሩ አካሊት መካከሌ መተማመኑ 

እንዳሇ ሆኖ በአምራቹና በገዥው መካከሌ  

የትስስር ውሌ በጽሁፍ  እንዲኖር  መደረግ 

ይኖርበታሌ ።  
 



                       የቀጠሇ... 

3. ትስስር የፈጸሙ አካሊት በትስስር ውሊቸው ሊይ 

የሰፈሩትን ግዴታዎች ሁሇቱም ወገኖች ማክበር 

አሇባቸው ።  

 ትስስር የሚፈጽሙ አካሊት የፋይናንስ ችግር 

ካሇባቸው ይህንን የሚደግፍ የፋይናንስ ተቋም 

ማመቻቸት ሇትስስር ውጤታማነት ወሳኝ ነው ።  

 ትስስር የፈጸሙ አካሊት በየጊዜው 

የሚያጋጥሟቸውን ችግሮች ሇመፍታት የባሇሙያ 

የቅርብ ክትትሌና ድጋፍ መኖር አሇበት ። 



 

 ምርቱን  በዘሊቂነት ሇማቅረብ የአቅም ችግር 

መኖር:- 

 ቋሚ የምርት ገዥ በብዛት አሇመኖር  
 



 

 ትስስር  ከተፈጸመ   በኋሊ   በአነስተኛ   የዋጋ   

ሌዩነት ትስስሩን  ሇማፍረስ  መፈሇግ  

 የምርት  መጠንና  ጥራትን  ጠብቆ  ማቅረብ 

አሇመቻሌ   

 በገዥው ወገን ምርቱን ሇመቀበሌ  አሇመፈሇግ  

 በወቅቱ ክፍያ  መፈጸም  አሇመቻሌ ወይም ማዘግየት  

 ከፍተኛ የደሊሊ ጫና መኖር  

 



 

ትስስር ከተፈጸመ በኋሊ ያሇ በቂ ምክንያት ሳይቋረጥ የሁሇቱን 

ትስስር የፈጸሙ አካሊት ፍሊጎት ባረካ ሁኔታ ሲቀጥሌ፣

 ፡-ትስስሩ የሁሇቱን ትስስር የፈጠሩ አካሊት ፍሊጎት 

ያሟሊና ተጠቃሚ ያዯረገ ሲሆን፣

 ፡-ትስስር የተፈጠረበት ምርት የገዥንም ሆነ 

የሻጭን ኢኮኖሚ ዯረጃ በማሻሻሌ ያመጣው ሇውጥ የጎሊ ሲሆን፣

 ፡-ትስስር የሚፈጸምበት የምርት 

መጠን ኢኮኖሚያዊ ፋይዳ ሉያመጣ በሚችሌ መሌክ ከፍተኛ መሆን፣ 

 



 

 ትስስሩን ሇመስራት በክሌሌ ዞንና ወረዳ የገበያ 

ትስስር ባሇሙያዎች የተመደቡ ሲሆን ይህንን 

ስራ ትኩረት ሰጥተው ይሰራለ 

 ደሊሊ ሲፈጽመው የነበረውን የተዛባ መረጃ 

መስጠት እና አሊስፈሊጊ ገንዘብ መቀበሌ 

በማስቀረት ትስስሩን ያስፈጽማለ 

 



        የሚከናዉናቸዉ ተግባራት... 

 ስሌጠና መስጠት  

 ወቅታዊ የገበያ መረጃ መሰብሰብ እና የገበያ መረጃ 

ማሰራጨት  

 አምራቾች ተጠቃሚ እንዲሆኑ በጋራ  እንዲደራጁ 

ድጋፍ ማድረግ 

 ሉተሳሰር የሚችሌ  ምርትንና ወገኖችን  መሇየት  

 በገዢዎችና በአምራቾች መካከሌ የውሌ ስምምነት 

እንዲደርሱ ሁኔታዎችን ማመቻቸት  

 ሁሇቱን  አካሊት  ማግባባት  ማደራደር መድረክ  

ፈጥሮ  ማወያየት የምክር  አገሌግልት  መስጠት 
 



                         የቀጠሇ... 

 የትስስር አዋጭነቱን ማረጋገጥ 

 አምራቾች ምርቶቻቸውን እንዲሸጡ ከላልች ገዢዎች ጋር 

የማስተሳሰር ሥራ መስራት 

 አምራቾች ወይም ገዢዎች የገንዘብ ችግር ቢያጋጥማቸው  

ከገንዘብ አበዳሪዎች ጋር ማገናኘት /ማስተሳሰር 

 ከመንግስት አመራር አካሊት  እና ከግሌ ሴክተሩ ጋር በጋራ 

አብሮ መስራት  

 አፈጻጸሙን  መከታተሌ 

 



       ህጋዊ  ዯሊሊ  /ወኬሌ  ሚና 

 ህጋዊ  ፍቃድ  ኖሮት  ገዠዎችንና  ሻጮችን  በማገናኘት  በዋጋ  ተዯራድረውና  

ተስማምተው ግብይቱን  እንዲፈጽሙ   ማድረግ 

 የተወሰነ  ክፍያ  በኮሚሽን  የሚከፈሊቸው /ተገቢውን  የአገሌግልት  ክፍያ  

መጠየቅ/ 

 በሚሸጡት  ምርቶች  ሊይ  ግን  የባሇቤትነት  መብት  የላሊቸው  ናቸው፣ 

 በተቻሇ  መጠን  ያሇውን   የገበያ   ዋጋ  መረጃ  ሇሁለም  ማቅረብ 

 ሇሁሇቱም  ሻጭና  ግዠ  ተዋናዮች  ታማኝ  መሆን     ወዘተ… ይጠበቅ  

ባቸዋሌ ፡ ፡ ይህን  ከሰሩ   የምረት  ስርጭቱ   ወዯሚፈሇገዉ   ገበያ   እንዲገባ 

ቀሌጣፋ  ያዯርጋለ፡፡ 

 



 

 የትስስር  ውሌ  ማሇት  በግብይት  ሰንሰሇት  

ውስጥ  ሁሇትና  ከዚያ  በሊይ  የሆኑ ተዋዋይ  

ወገኖች  ስምምነት  ሊይ  የደረሱባቸውና  

የሚገዙባቸው  የሁሇቱንም  ወገን የጋራ  

ሀሊፊነትና  ግዴታዎች በዝርዝር  የሰፈረበት   

ሰነድ ነው፡፡  

 አንድ  የውሌ  ሰነድ  እንደገበያው  ተጨባጭ  

ሁኔታ  የሚሻሻሌ  ቢሆንም በመሰረታዊነት   

የሚከተለትን  ዋና ዋና  የውሌ  አንቀጾችን  

ማካትት  ይገባዋሌ  
 

 



             ዋና ዋና አንቀጾች 

 ተዋዋይ ወገኖች  

 የተዋዋይ ወገኖች አድራሻ  

 የውለ አሊማ  

 ግዴታዎች፣ 

 የሚቀርበው ምርት ጥራት፣ 

 



                       የቀጠሇ... 

 የአቅርቦትና ርክክብ ስርዓት  

 የምርቱ የመሸጫ ዋጋ አወሳሰን፣ 

 የምርት መጠንና ክፍያ አፈጻጸም፣ 

 ውሌ ስሇማቀረጥ 

 ከአቅም በሊይ ስሇሆኑ ሁኔታዎች 

 ሌዩ ሌዩ ሁኔታዎች 

 የውሌ ማሻሻያ ወይም ሇውጥ 

 ውለ ፀንቶ የሚቆይበት ጊዜ በአንቀጹ ዉስጥ  

መካት  አሇባቸዉ፡፡ 



            

 

 

 

 

      ሇዕሴት ሰንሰሇት ሌማት የገበያ ትስሰርን  

እናጠናክር! 

 


