
Ethio-SHEP
ኢትዮ-ሸፕ -የአነስተኛ ይዞታ አርሶ አደሮች ገበያ ተኮር

ሆርቲካልቸር ልማት አጋዥ ፕሮጀክት
The Project for Smallholder Horticulture Farmer Empowerment 
Through Promotion of Market-oriented Agriculture in Ethiopia

ግብርናን እንደ ዋና የገቢ ማሰገኛ ተግባር በማድረግ
አምርቶ ከመሸጥ ወደ ለገበያ ማምረት አሰተሳሰብ መቀየር

“. የሼፕ አሰራር

• አነስተኛ አርሶ አደሮች ገበያ ተኮር ግብርናን ለመተግበር የሚያደርጉትን ጥረት ማገዝ እና ማብቃት ነው፡፡

VOICE from a farmer

ከገበያ ጥናት ባገኘነው መረጃ መሰረት አዲሰ ሰብል ለመሞከር ወስነናል፡፡ የባለድርሻ አካላት መድረክ ላይ ካገኘነው ዘርረ አቅራቢ

በመግዛት የማምረቻ ወጪያችንንም ቀንሰናል፡፡ በዚህምመሰረት ገቢያችን በጥሩ ሁኔታ መሳደግ ችለናል፡፡

በማሳችን ላይ በተሰሩ የሰርቶ ማሳያዎች በተመረጡት ሰብሎች ላይ በአካባቢው በሚገኙ ቁሳቁሶች በርካታ መሰረታዊ

የአመራረት ዘዴዎችን ተምረናል አነዚህም፡ የቦካሺ (የተፈጥሮ መዳበሪያ ዝግጅት፣ አፈርን ማከም፣አመድን

መጠቀም፣የተቀናጀ የተባይና በሽታ መከላከል ዘዴዎችን ወዘተ ፡፡ በፊት ከምንጠቀምባቸው ዘዴዎች የተሻላ መሆኑን

በማያታችን በማሳችን ላይ ለመተግበርሙሉ እምነት አለን

የፕሮጀክቱ አድራሻ

• በግብርናና እንስሳት ሀብትሚኒሰቴር በአነስተኛ ሆረቲካልቸር ልማት ዳይሮክቶሬት

• አማራ ክልል ግብና ቢሮ- ባህር ዳር
• ኦሮሚያመስኖ አስተዳደር ባላስልጣን

Facebook
JICA SHEP
https://www.facebook.c
om/jicashep/
አዳዲስመረጃዎችን

ለማግኘትhttps://www.fac
ebook.com/jicashep/
ይጠቀሙ

Check the update 
information on SHEP !
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SHEP Essential Four Steps የሼፕ አራት ዋና ደረጃዎች /ክፍሎች

ኢትዮ -ሼፕ ፐሮጅክት )በጃፓን ዓለም ዓቀፍ የልማት ትብብር (JICA)የሚደገፍ የአምስት ዓመት ፕሮጅክት ሲሆን
ስራውንም በጥር 2009 ዓ.ም ጀምፘዋል፡፡

መግቢያ

ዋና ዋና ክፍሎች/በቅደምተከተል የሚሰሩ ስራዎች

1. ዓላማውን ለአርሶ አደር ማስተዋወቅ የትውውቅ ፕሮግራም

2. አደሩን ግንዛቤ ማሳደግ መሰረታዊመረጃ መሰብሰብ፣ የገበያ ጥናት‹፣ የባለድርሻ አካላት መድረክ
ማዘጋጀትና ከአርሶ አደሮች ጋር ማወያየት ፤

3. የአርሶ አደሩውሳኔ ሰብልመምረጥ፣ የሰብል የጊዜ ሰሌዳ መስራትና ማለማመድ

4. አርሶ አደሩ ክህሎትማግኘት ለአርሶ አደሩ ተከታታይ ሰልጠናዎችን መስጠትና ማብቃት

ክፍል 1

ዓላማ

አርሶ አደሩ ለራሱ ኢኮኖሚ መሻሻል የሚጠቅመውን የግብርና ስራ

የሚሰራው እና ጥረት የሚያደርገው ራሱ በመሆኑ ለራሱ መምረጥ

እንዲችል ማስተዋወቅ አስፈላጊ ነው፡፡

ይህን ዓላማ ለማሳካት የሚሰሩ ዋና ዋና ተግበራት

ከአርሶ አደሩ ጋር የትውውቅ ፕሮግራም ማዘጋጀት

ዓላማውን ለአርሶ አደሮች ማስተዋወቅ ክፍል 2

ዓላማ

• :አርሶ አደሮች በአትክልት ማምረት ዙሪያ ያሉትን እድሎች እና አቅም
እንዲረዱትና ከገበያ ጋር አሰተሳስሮ የማምረት ግንዛቤያቸዉን ማሳደግ፡፡

ይህ በዋናነት አርሶ አደሩ በንግድና ግብይት ላይ ያሉትን እውነታዎች

እንዲያውቅና እንዲረዳ አድል መፍጠርን ያመላክታል፡፡ አርሶ አደሩን

ለማነሳሳትና የሚሰራውን የግብርና ስራውን ወደ ተሻለ አሰራር ለመለወጥ

በትጋት እንዲሰራ ይረዳል፡፡

ይህን ዓላማ ለማሳካት የሚሰሩ ዋና ዋና ተግበራት

• አርሶ አደሮችን አሳታፊ የአደረገ መሰረታዊ መረጃ መሰብሰብ,

• የባለድረሻ አካላት የምክክር መድረክ ማዘጋጀት (አረሶ አደሩን፣

ነጋዴውን፣ ማህበራትን/ዩኒየኖችን፣ ሊገዙ የሚችሉ ተቋማትን ፣

የሚመለከታቸውን የመንግስት ቢሮዎችን ያካተተ) እና የገበያ ጥናት
ማካሄድ፡፡ የገበያ ጥናቱ በዋናነት በተመረጡ ተወካይ እረሶ አደሮች

የሚከናወን እና በባለሙያዎች ደጋፍ የሚታገዝ ይሆናል፡፡

• በሼፕ ፕሮጀክት አሰራር አርሶ አደሩ በራሱ በአካባቢው የሚገኘውን

ገበያ በመጎብኘት በመረጣቸዉ ሰብል ዙሪያ አስፈላጊውን መረጃ

የሰበስባል፡፡

• መረጃውን በራሱ መሰብሰቡ መረጃውን በሁለተኛ ደረጃ ከሌላ አካል

ከሚያገኝ የተሻለ ተነሳሽነታቸውን በከፍተኛ ሁኔታ ይጨምራል ፡፡

የአርሶ አደሩን ግንዛቤማሳደግ ክፍል 3

ዓላማ

አርሶ አደሩ እረሱን ለመለወጥ ውሳኔ እንዲወስን እድል መስጠት

ይህን ዓላማ ለማሳካት የሚሰሩ ስራዎች

በገበያ ጥናቱ ውጤት እና የአካባቢውን ስነምሀዳር መሰረት በማድረግ

አርሶ አደሩ የሚያመርተውን ሰብል እንዲመርጥ ማድረግ እና ምርቱን

በሚፈለገው ጊዜና በመረጠው ገበያ እንዲያቀርብ የሰብል የጊዜ ሰሌዳ

እንዲያዘጋጅ ማድረግ

የአርሶ አደሩን የመወሰን አቅምማሳደግ ክፍል 4

ዓላማ

አርሶ አደሩ የመረጣቸዉን ሰብሎች በተሻለ ሁኔታ እንዲያመርት

በማሳው ላይ ተከታታይ የተግባር ሙያዊ ስልጠና መስጠት

ይህን ዓላማ ለማሳካት የሚሰሩ ስራዎች

ከማሳ መረጣ እስከ ድህረ ምርት ድረስ ተከታታይ ሙያዊ

ስልጠናዎችን በማሳ ላይ ለአርሶ አደሩ መስጠት፡፡ ይህም አርሶ አደሩ

የመረጠውን ሰብል በተሻለ ሁኔታ በእቅዱ መሰረት እንዲያመርት

ያግዛል፡፡

አርሶ አደሩ ክህሎት እንዲያገኝ ማድረግ

ክትትልና ምዘና

– ከላይ የተዘረዘሩትን አራቱን ዋና ክፍሎች በተግባር ከተሰሩ በኋላ አርሶ አደሮቹ በትክክል በራሳቸው መሳ ላይ የተማሩትን እየተገበሩ እንደሆነ ክትትል ማድረግ

አስፈላጊ ነው፡፡ ከዚያ ጎን ለጎን በስርቶ ማሳያ በራሳቸዉ አባላት የተሰሩ ስራዎችን በአርሶ አደር የመስክ ቀን እንዲጎበኙ ማደርግ

.  አሳታፊ የዳሰሳ ጥናት
• ዓላማ፡ ከላይ የተዘረዘሩት ስራዎች በተግባር ከተሰሩ በኋላ በእያንዳንዱ የሰብል ወቅትውጤቱን መገምገም

• ይህን ዓላማ ለማሳካት የሚሰሩ ስራዎች:  አስፈላጊውን መረጃመሰብሰብ እናውጤቱን መገምገም፣ ምርጥ ተሞክሮዎቸንመቀመር

የባለድርሻ አካላት ፎረም (የግብዓት እና የምርት)

በሼፕ፣ የባለድርሻ አካላት መድረክ የሚዘጋጀው በአርሶ አደሩና በእሴት ሰንሰለቱ ላይ ከሚገኙ ባለድርሻ አካላት ( ግብዓት አቅራቢዎች፣

ነጋዴዎች፣ ደላሎች፣ አቀናባባሪዎች፣ማህበራት፣ ብድር አቅራቢ ተቋማት እና የሚመለከታቸው የመንግስት አካላት) ጋር ያለውን ግንኙነት

ለማጠናከር ነው:: ፎረሙ በገበያ ተስስር ዙሪያ በአምራቾችና በተቀባዮች መካከል ቀጥተኛ ውይይት እንዲደረግ እና በሆርቲካልቸር ግብይት

ዙሪያ አሁን ያለውን የግብይት ሂደት ለማሻሻል ሀሳብ ለመለዋወጥ እና አዳዲስ ሀሳበችን ለማመንጨት ይጠቅማል፡፡

አርሶ አደሮች ሰብልሲመርጡ


