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ጋዜጣዊ መግለጫ
መንግስት በግብርና፣ በኢኮኖሚና ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ ያተኮረ ለማንኛዉም ተጠቃሚ ክፍት የሆነ መርጃ አቀረበ
አዲስ አበባ - መጋቢት 16 ቀን 2007 ዓም: የማዕከላዊ ስታትስቲክስ ኤጀንሲ (ማስኤ) ጥራቱን የጠበቀና ወቅታዊ የሆነ
መረጃን ለተጠቃሚው አመቺ በሆነ መንገድ ለማቅረብ በሚያደርገው ጥረት የኢትዮጵያ ሶሾኢኮኖሚ ጥናት መረጃን ዛሬ
ለመረጃ ተጠቃሚዎች በተዘጋጀ አዉደ ጥናት ላይ አቅርቧል። የኢትዮጵያ ሶሾኢኮኖሚ ጥናት በቤተሰብ ደረጃ የሚሰበሰብ
አገራቀፋዊ ወካይነት ያለው በግብርና፣ በኢኮኖሚና ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ ያተኮረ መረጃን ያቀባል። የዛሬው አዉደ ጥናት
የማዕከላዊ ስታትስቲክስ ኤጀንሲ አና በዓለም ባንክ የኑሮ ደረጃ ምዘና ጥናት - የተቀናጀ የግብርና ዳሰሳ ጥናት ቡድን ባለፉት
አመታት ሲያደርጉት የነበረው የትብብር ዉጤት ሲሆን መረጃን ለማንኛዉም ተጠቃሚ ከፍት ማድረግ ደግሞ በዚህ ጉዳይ
ላይ በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚካሔደው እንቅስቃሴ አካል ነው።
አቶ ቢራቱ ይገዙ የማዕከላዊ ስታትስቲክስ ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር እንዳሉት "መረጃውን መንግስት በቀጥታ የተለያዩ
ፖሊሲዎችን ሲያዎጣ ሊጠቀምበት ይችላል ። እንዲሁም መረጃው በሀገሪቱ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ምርምር ለሚያደርጉ
ግለሰቦች ጠቀሜታ ይኖረዋል። " በተመሳሳይ "መረጃው ለተጠቃሚው ከፍት በሆነ መንገድ መቅረቡ መረጃውን በመጠቀም
የተለያዩ በርካታ ጥናቶችን ለማካሄድ አመቺ ሁኔታን ይፈጥራል ። ስለሆነም በሀገሪቱ በጥናት ላይ የተደገፈ ፖሊሲን
ለመቅረፅ ይህ አሰራር ጥሩ መሰረት የሚጥል ነው። " ሲሉ በዓለም ባንክ የኢትዮጵያ ዳይሬክተር ጉአንግ ዤ ቸን ተናግረዋል።
የኢትዮጵያ ሶሾኢኮኖሚ ጥናት ዝርዝር መረጃ ከሚሰበስብባቸው ዘርፎች መካከል ትምህርት፣ ጤና ፣ የጊዜ አጠቃቀምና የስራ
ሁኔታ ፣ የአመጋገብ ሁኔታ ፣ የምግብ ዋስትና ፣ ግብርና እና የመሳሰሉት ናቸው። ጥናቱ የተጀመረው በ2004 ዓም 4,000
አካባቢ በሚሆኑ በገጠር እና በአነስተኛ ከተሞች በሚገኙ ቤተሰቦች ሲሆን በ2006 ዓም 1,500 የከተማ ቤተሰቦችን
በመጨመር በአጠቃልይ በ5,500 ቤተሰቦች ላይ ጥናቱ በሁሉም የሀገሪቱ ክልሎች በመካሄድ ላይ ነው። ቀጣዩ ጥናት በ2008
ዓም እንደሚካሄድ ተገልፁአል። “ መረጃው በተከታታይ የሚሰበሰበው አንድ ጊዜ በተመረጡ ቤተሰቦች በመሆኑ በነኝህ
ቤተሰቦች ላይ ለሚታየው የኑሮ ሁኔታ ምርታማነትና የመሳሰሉት ለውጦች አስተዋፆ ያደረጉት ምን አይነት ፖሊሲወች እና
ሌሎች ጉዳዮች እንደነበሩ ለማጥናት ያስችላል።” ሲሉ አቶ አማረ ለገሰ የማዕከላዊ ስታትስቲክስ ኤጀንሲ ምክትል ዋና
ዳይሬክተር ተናግረዋል ።
በዓለም ባንክ የኑሮ ደረጃ ምዘና ጥናት - የተቀናጀ የግብርና ዳሰሳ ጥናት ፕሮጀክት በቢል እና መሊንዳ ጌትስ ፋዉንዴሽን
በከፊል የሚደገፍ ሲሆን ዓላማዉም የመረጃ አሰባሰብ ዘዴን በማሻሻል ጥራት ያለው መረጃ ለፖሊሲ አዉጭወች እና
ለተመራማሪዎች ማቅረብ ነው። የዓለም ባንክ የኑሮ ደረጃ ምዘና ጥናት ቡድን ከኢትዮጵያ በተጨማሪ በቡርኪና ፋሶ፣
በማላዊ፣ በማሊ፣ በኒጀር ፣ በናይጄሪያ፣ በታንዛንያና በኡጋንዳ ተመሳሳይ ጥናቶችን ያካሂዳል።

የዛሬውን አዉደ ጥናት በተመለከተ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት የሚከተሉትን አድራሻወች ይጠቀሙ ። ሃበክርስቶስ በየነ - ስልክ + 251-11156-0992 ኢ ሜይል habekiristos@yahoo.com ወይንም ገሊላ ዉድነህ ስልክ + 251-11-517-6010 ኢ ሜይል
gwoodeneh@worldbank.org. እንዲሁም ለተጨማሪ መረጃ ይህን ድረገፅ ይጎብኙ። http://www.worldbank.org/lsms

