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ምስጋና
እዚ መስርሕ ስርዓተ ፆታ ፕዕሕ 2 ብተበግሶ ፈንድ ፕሮጀክት ድጋፍ ወሃቢ
ምዕባይ ዓቕሚን (CDSF) ካብ መንግስቲ ካናዳ ብዓለም ለኸ ጉዳይ ካናዳ ኣቢሉ
ብዝተረኸበ ሓገዝ ገንዘብ ዝተዳለወ እዩ። እዚ መስርሕ ስርዓተ ፆታ (Gender
toolkit) ዝተፈተነን ውፅኢታዊ ምዃኑ ዝተረጋገፀ እንትኾን ፕሮግራም ዕብየት
ሕርሻ ዝሓዞ ናይ ስርዓተ ፆታ መደባት ኣብ ስራሕ ንምውዓልን ንምፍፃምን፣ ኣብ
መራሕቲ ስድራን ሕብረተሰብን ንምትእትታውን ማዕርነት ንምምፃእን ዓሊሙ
ዝተዳለወ እዩ።
እዚ ተዳልዩ ዘሎ መስርሕ ስርዓተ ፆታ ቀዳማይ ክፋል ኮይኑ ዓለም ለኸ
ፕሮግራም ኦክስፋም ኖቪብ ካብ ዝተብሃለ ትካል ኣብ ትሕቲ ፕሮጀክት
ደቂኣንስትዮ ምብቃዕን ምክታትን ከምኡውን ኔትዎርክ ንፍትሒ ስርዓተ ፆታ
ኣብ ኢኮኖሚያዊ ልምዓት ዝተወሰደ ኮይኑ ምስ ናይ ፕሮግራም ዕብየት ሕርሻ
ሓቢሩ ዝኸይድን እዩ።እዚ መምሃሪ ተግባር ስርዓተ ፆታ(GALS) ኣብ መጀመርያ
ካብ ሕብረተሰብ ማእኸል ዝገበረ ሜላ ምድላው ትልሚ (PALS) ዝተወሰደ ኮይኑ
ክልቲኦም ድማ ብሊንዳ ማዮክስ ዝተዳለዉ እዮም። መስርሕ መፍለይ ግደ ኣብ
ውሽጢ 24 ሰዓታት ዝህሊ ናይ ስራሕ ንጥፈት መመዝገቢ ቅጥዒ፤ ምርካብን
ምቁፅፃርን ሃፍቲ ዝምልከቱ መስርሓት ከም ኣካል ናይ ሃርቫርድ ናይ ትንተና
ማዕቐፍ ኮይኖም ተዳልዮም ዝነበሩ እዮም። ናይ መራሕቲ ስድራ መተግበሪ
ትልሚ ቅጥዒ ካብ ሞዴል ስድራ ስርዓተ ፆታ ዝተረኸበ ኮይኑ ብሴንድ ምዕራብ
ኣፍሪካ (SEND- West Africa) ዝተዳለወ እዩ።
ፕሮጀክት ድጋፍ ወሃቢ ምዕባይ ዓቕሚ ንኦክስፋም ኖቪብ ደቂኣንስትዮን ሴንድ
ምዕራብ ኣፍሪካን ንፈላሚ ስረሖም ዓቢይ ምስጋና ኣለዎ።
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መእተዊ
ናይ ኢትዮጵያ ትልሚ ዕብየትን ስግግርን (ትዕስ 2 /2015-2020) ኣብ ዓንዲ
ስትራተጂኡ ክትግበሩ ኣለዎም ኢሉ ካብ ዝጠቐሶም “ብቕዓት ደ/ኣንስትዮን
መናእሰይን ምብርታዕ፣ ኣብ ከይዲ ልምዓትን ዲሞክራሲን ንጡፍ ተሳትፎ
ምግባሮም ምርግጋፅ፣ ካብ ውፅኢት ልምዓት ማዕረ ተጠቀምቲ ንክኾኑ ምኽኣል”
እዮም። ነዚ እናረጋገፅካ እንተዘይከይድካ ናይ ደቂኣንስትዮ ዘለወን ትሑት
ናይ ኣመጋግባ ኩነታት የጋድድ ብተወሳኺ ኣብ ቁጠባዊ ስራሕቲ ዝህልወን
ተሳትፎ ይድርት።ሚኒስቴር ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ኣብ 2009ዓ.ም ዘዳለዎ
ስትራተጂክ ማዕርነት ስርዓተ ፆታ ከምዘመላኽቶ ደቂኣንስትዮ ኢትዮጵያ ፍርቂ
ናይቲ ህዝቢ ከምዝኾናን ኣብ ናይ ምግቢ ምህርቲ ዘለወን ኣበርክቶ 70ሚእታዊ
ከምዝኾነ የመላኽት። እንተኾነ ግና ብሰንኪ ኣብ ውልቀሰባት፣ ማሕበራዊ
ድንጋገታት፣ትካላትን ናይ ዕዳጋ ሓይልታትን ዘይምዕሩይ ኣረኣእያን ባህርን
ስርዓተ ፆታ ማዕረ ተጠቀምቲ ክኾና ኣይከኣላን። ብተወሳኺ ንገዛን ንሕርሻን
ግልጋሎት ዝውዕሉ ጉልበትን ግዘን ቆጠብቲ ቴክኖሎጂታት ስዕነት ደቂኣንስትዮ
ዝሳተፋሎም ስራሕቲ ናይ ግዘ ምስኣንን ክብደት ስራሕን ይውስኹ። እዚ ከምዚ
ኢሉ እንተቐፂሉ ደቂኣንስትዮ ዘለወን ትሑት ናይ ኣመጋግባ ኩነታት የጋድድ
ብተወሳኺ ኣብ ቁጠባዊ ስራሕቲ ዝህልወን ተሳትፎ ይድርት።
መብዛሕቲአን ደቂ ኣንስትዮ መ/ስድራ ብምኽንያት መሬተን ንምጥቃም
ዘኽእል እኹል ጉልበት ዘይምህላወን መሬተን ወይ ንፍርቂ የኦፍርኡ ወይ
ድማ የካርይኡ። ብተወሳኺ እዘን መ/ስድራ መሬተን ንምሕራስን ንምክንኻንን
መዓልታዊ ሰራሕተኛ ቆፂረን ከየስርሓ ኣብዑር ናይምርካብ ዕድለን ትሑት ኣብ
ርእሲ ምኻኑ ሕፅረት ገንዘብውን ኣለወን ። ብካልእ ወገን ደ/ኣንስትዮ መሬተን
ባዕለን ከይሓርሳ ብስንኪ ድሑር ባህሊ ናይ ማሕረስ ስራሕ ናይ ወዲ ተባዕታይ
ገይርካ ስለዝውሰድ ኣይተባብዓን። እቲ ዝኡፈር ይኹን ዝካረ ሰብ ዝጥቀመሉ
እታዎታት(ማዳበርያ ይኹን ዝተመሓየሸ ዘርኢ) ኣዝዩ ውሑድ እዩ። ስዝኾነ
ድማ ዝርከብ ምህርቲ ብኡ መጠን ውሑድ ክኸውንን ናይ ደቂኣንስትዮ ብፅሒት
ዘድልየን ናይ ምግብን ገንዘብን ድሌት ንከየማልኣ ይገብረን።
ኔትዎርክ ምፍጣር ኣገዳሲ ፍልፍል ሓበሬታ እኳ እንተኾነ ደቂ ኣንስትዮ መ/
ስድራ ካብ ደቂ ተባዕትዮ መ/ስድራ ዝወሓደ ኔትዎርክ ኣለወን። እዚ ዘሪእየና
ደቂኣንስትዮ ብሰንኪ ስእነት ግዘ ኣብ ስልጠናን ኣብ ሰሪሕኻ መርኣይ ክሳተፋ
ብዘይምኽኣለን ሓበሬታ ናይ ምርካብ ዕድለን ኣዝዩ ትሑት ከምዝኾነ እዩ። መ/
ስድራ ደቂኣንስትዮ ግልጋሎት ኤክስቴንሽንን ምኽርን ናይ ምርካብ ዕድለን
ኣብተን ኣርባዕተ ዓበይቲ ክልላትን ብሃገር ብርኪ እንትረኣን ካብ 10 ክሳብ 15
ሚእታዊ ከምዝኾነ ፀብፃባት ይሕብሩ።
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ኣብ ፕሮግራም ዕብየት ሕርሻ ካብ ፌዴራል ክሳብ ጣብያ ኣብ ዘሎ መስርሕ
ይኹን ኣብ ኩሎም ናይቲ ፕሮግራም መደባት (AGP components) ደረጅኡ
ዝሓለወ ምትእትታው ስርዓተ ፆታን ምዕባይ ዓቕሚን መጣቐሲ ማተርያል
ዘይምህላው ዓቢይ ክፍተት ናይቲ ፕሮግራም እዩ።ጣቢያ ልምዓት ሰራሕተኛታት
ሕርሻ መሰረታዊ ዝበሃል ብዛዕባ ምትእታው ስርዓተ ፆታ ከምኡውን ሰብሓዳርን
መ/ስድራን ደቂኣንስትዮ ትሑት መነባብሮ ዘለዎም ሰብኡትን ኣብ ዝገብርዎ
ደገፍ ስርዓተ ፆታ ከተኣታትዉ ዘኽእል ዝተውሃቦም ስልጠና የለን።
ብምዃኑ ናይ ፕሮግራም ዕብየት ሕርሻ መዳርግቲ ኣካላት ናይ ስርዓተ ፆታ
ጉዳይ በቲ ዝድለ ስለ ዘየካትትዎ ዘለዉ በቲ ፕሮግራም ዝተትሓዘ 40 ሚእታዊ
ደቂኣንስትዮ ተጠቀምትን ተሳተፍትን ንምግባር ዝተትሓዘ ሽቶ ክዕወት
ኣይከኣለን።
እዚ ተዳልዩ ዘሎ መስርሕ ስርዓተ ፆታ ኣብ ክልልን ወረዳን ዘለዉ ኣብ ናይ
ፕሮግራም ዕብየት ሕርሻ ስራሕቲ ዝሰርሑ ሰብሙያ ዘለዎም ናይ ፍልጠት
ክፍተት ክመልእ ትፅቢት ይግበረሉ።
ኣብ ፕሮግራም ዕብየት ሕርሻ መፈፀሚ ማንዋል ከምዝተቐመጠ ናይ ወረዳን
ጣብያን ሰብሙያ ስርዓተ ፆታ ዝምልከቱ ስራሕቲ ከመይ ከምዝስርሑን
ብፕሮግራም ዕብየት ሕርሻ ክትትልን ገምጋምን ማንዋል ከምዝዕቀኑን ብግልፂ
ተቐሚጦም እዮም። እዚ መስርሕ ካብ ከይዲ ኣወሃህባ ስልጠና (Instructional
design process) ማለት ትንተና፣ዲዛይን፣ምዝግጃው፣ምፍፃምን ምግምጋምን
(ADDIE) ዝተወሰደ እዩ። ብመሰረት ፕሮግራም መፈፀሚ ማንዋል ተዳልዩ ዘሎ
መስርሕ ስርዓተ ፆታ ነቲ ስራሕ ንምስራሕ ተመዲቦም ዘለዉ ናይ ወረዳን ጣብያን
ወሃብቲ ግልጋሎት ኤክስቴንሽን ሕርሻ ጭቡጥ ዝኾነ ቴክኒክን መሳርሕታትን
ብዝምልስ እዩ ተዳልዩ ዘሎ።
ናይ ፕሮግራም ዕብየት ሕርሻ መስርሕ ስርዓተ ፆታ ሓዱሽ መሳርሒ ኮይኑ ምስጊዘ
እናዓበየ ዝኸይድ፣ ኩሉሻዕ ኣብ ተግባር ዝጠመተን ናይ ተግባር መስርሓት
ዝኽተልን ኣብ ወረዳን ጣቢያን ዝርከቡ ልምዓት ሰራሕተኛታትን SMSን
ምስኩነታት ዝኸይድን ኣብ ስራሕ ዝውእልን መሳርሒ ኮይኑ ክጥቀሙሎም
ምግባር እዩ።ኩሎም መሳርሕታት ብመሰረት ዝተፈተነ ሜላ ብሉፅ ስራሕቲ
ንናይ ኢትዮጵያ ሕርሻ ኣድላይ እዩ ተባሂሉ ተኣሚኑሎም ዝተመረፁ እዮም።
እዚ መስርሕ ኣድላይ ኣብዝኾነሉ ፌዴራል ፕሮግራም ዕብየት ሕርሻ ቴክኒካል
ጉጅለ ስርዓተ ፆታ ከመሓይሾ ዝኽእል እዩ።
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ፕዕሕ2- ዕላማ ምክታት ስርዓተ ፆታ
ፕሮግራም መፈፀሚ ሰነድ (ፕመሰ) ፕዕሕ 2 ናይቲ ፕሮጀክት ተጠቀምቲ
40 ሚእታዊ ኣብ ትሑት መነባብሮ ዝርከባ ደቂኣንስትዮ ክኾና ከምዘለወን
ብግልፂ የቕምጥ። ደቂ ኣንስትዮ እንትብል ኩለን ሰብ ሓዳርን መራሕቲ ስድራን
ደ/ኣንስትዮ ዘጠቓለለ እዩ። ስለዝኾነ ዕላማ ፕዕሕ መፍረያይነትን ምህርትን
ምውሳኽን ንግዳዊ ሕርሻ ምስፋሕን እንትኸውን ነዚ ንምዕዋት ኣብ ኩሉ
መደባት/ክፋላት ፕዕሕ ድልየትን ባህግን ሰብ ሓዳርን መ/ስድራ ደ/ኣንስትዮን
ብግልጋሎት ሕርሻ ኤክስቴንሽን ኣቢሉ ብማዕረ ተበፃሓይ ንምግባር ዝዓለመዩ።
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ክፍሊ ሓደ
ፕሮግራም ዕብየት ሕርሻ
ሜላታት መመሃሃሪ
ስርዓተ ፆታ

ሜላታት መመሃሃሪ ስርዓተ ፆታ

ፕዕሕ 2 ተግባር ተኮር ሜላ ትምህርቲ ስርዓተ ፆታንስግግር ስድራ
ፕዕሕ-2 ተግባር ተኮር መምሃሪ ሜላ ትምህርቲ ስርዓተ ፆታ-ንስግግር ስድራ
ዝተዳለወሉ ዋና ምኽንያት ናይ ፕዕሕ ተጠቀምቲ ጣብያታት ብብርኪ ስድራ
ምስ ስርዓተ ፆታ ዝተኣሳሰረ ለውጢ ንምምፃእ ኣብ ሰብ ሓዳርን መ/ስድራ
ደቂኣንስትዮን ትሑት መነባብሮ ዘለዎም ደቂ ተባዕትዮ ሓረስቶትን ንምድጋፍ
ዓሊሙ ዝተዳለወ መሳርሒ እዩ።
ካብ መፈለምትኡ ስርዓት ተግባር ተኮር መምሃሪ ማዕርነት ፆታ ንስግግር ስድራ
ካብ ሜላ ስርዓት ተግባር ተኮር መምሃሪ ማዕርነት ፆታ ዝተረኸበ እንትኸውን
ዝተነደፈሉ/ዝተቐረፀሉ ምኽንያት ድማ ዘላቒ ምንቕናቕ ፆታዊ ማዕርነት
ሕብረተሰብ ተኮር ብምዕባይ ንፆታዊ ማዕርነት ደቂ ኣንስትዮ ከምኡውን ንደቂ
ተባዕትዮ ብዝበለፀ መነባብረኦም ዝመርሕሉን ዝለዓለ ለውጢ ዘምፅእሉን ዘላቒ
ለውጥን ድጋፍን ንምሃብ ዝዓለመ እዩ። ስርዓት ተግባር ተኮር መምሃሪ ማዕርነት
ፆታ ንስግግር ስድራ መሳታፋይ መስርሓት ዘጠቓለሉ ሰደቓታትን ምስልታትን
ዝሓቖፈ ደቂ ኣንስትዮ ከምኡውን ደቂ ተባዕትዮ ከም ውልቀ፣ ስድራ፣ ሕ/
ሰብን ትካላዊ ልምዓት ዘምፅእሉን ብዝበለፀ መነባብረኦም ብማዕረ ዝመርሕሉ/
ዝውስንሉ ስርዓት እዩ።
ስርዓት ተግባር ተኮር መምሃሪ ማዕርነት ፆታ ንስግግር ስድራ ናይ ደቂኣንስትዮ
ስነ-መይላ ጥራሕ እንተይኮነስ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ዘካተተ ስነ-መይላ
ኮይኑ ውፅኢታዊ ፍርያትን መፍረያይነትን ሕርሻ ዘዕቢን ጠቐምቲ ፆታዊ
ዛዕባታት መልእኽቲ ምትሕልላፍን እውን እዩ። ስርዓት ተግባር ተኮር መምሃሪ
ማዕርነት ፆታ ካብ ሜላ ምድላው ትልሚ ስርዓት ኣሳታፋይ መምሃሪ ተግባር
(PALS) ዝተረኸበ እዩ። ኣብ 2001 ንኣናኡሽተን ንግድን ናይ ውዳበ ትልምን
ኣብ ዕቋርን ልቓሕን ጉጅለታትን ኣናኡሽተን ሕብረት ስራሕ ማሕበራትን ፈለማ
ምስ ደቂ ኣንስትዮ ቀፂሉ ምስ ደ/ተባዕትዮ ክዳለ ተገይሩ። ስርዓት ተግባር ተኮር
መምሃሪ ማዕርነት ፆታ ብዝተፈላለየ መንገዲ ምክታት ስርዓተ ፆታን ኣመራርሓ
ንግድን ብምምሕያሽ ኣብ ኣፍሪካ ዓድታት ከም ኢትዮጵያ ፣ ሩዋንዳ፣ ታንዛንያ
፣ ዩጋንዳን ዓለም ለኻዊን ናይ ደቂኣንስትዮን ደቂተባዕትዮን ድሌታት ንክማላእ
ዝዓለመዩ። ኣብ ፕዕሕ-2 ጣቢያታት ምስ ስርዓተ ፆታ ዝተተሓሓዘ ናይ ሰብ
ሓዳርን መ/ስድራ ደ/ኣንስትዮን ማሕንቖታት ንምፍታሕ ኣብ ሕ/ሰብን ብብርኪ
ስድራን ስርዓት ተግባር ተኮር መምሃሪ ማዕርነት ፆታ ንስግግር ስድራ ተግባራዊ
ምግባር ዝበለፀ እዩ።
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ፕሮግራም ዕብየት ሕርሻ

ፕዕሕ-2 ተግባር ተኮር ሜላ ትምህርቲ ስርዓተ ፆታ ንስግግር
ስድራ ከመይ ንጥቀመሉ? (ፕዕሕ2 ተተመስፆ- ስስ)
ኣብ ቅድመ ግንባር ዝርከቡ ሰራሕተኛታት ልምዓት ሕርሻን ገጠርን መስርሕ
ፕዕሕ2 ስተተመማፆ-ስስ ኣብ ሕብረተሰብ ጥሙር መስርሕ ኣብ ምትእትታው
ሓላፍነት ኣለዎም።እዚ መስርሕ ሰብ ሓዳርን መ/ስድራ ደ/ኣንስትዮን ትሑት
መነባብሮ ዘለዎም ሓረስቶትን ኣብ መዓልታዊ ሂወቶም ዘጋጥሞም ዘይምዕሩይ
ስርዓተ ፆታ ኣብ መቖሎ ሓላፍነት ስራሕ ፣ ምውሳን፣ ሃፍተገነትን ረብሓን ስድራ
እንታይ ከምዝመስል ንምግንዛብን ስጉምቲ ንምውሳድን ዝሕግዝ እዩ:; ቅድሚ
ኩሉ ልምዓት ሰራሐተኛታት እቲ መስርሕ ብዝበለፀ ንምትግባር ምችው ኣብ
ዝኾነሎም ከባቢ/ሕ/ብረተሰብ ተዝትግብርዎ ይምከር (ኣብዚ ል/ሰራሐተኛታት
ዝውስንዎ ይኸውን)
ልምዓት ሰራሐተኛታት ስርዓት ተግባር ተኮር መምሃሪ ማዕርነት ፆታ ንስግግር
ስድራ ተግባራዊ ኣብ ዝገብረሉ እዋን ከብርህዎ ዝግባእ ቁልፊ መለለይ ስዒቡ
ዝርከብ እዩ። ኣብዚ ጥምረት መስርሕ ዝጠቓለሉ መስርሓት ምስ መፅናዕታዊ
ትርጉም ስርዓተ ፆታ ዝዛመድ ናይ ሕድ ሕድ ጉጅለ ማሕንቖ ብትኽክል
እንተተነፂሩ ናይ ግድን ምስ ሰብሓዳርን መ/ስድራ ደቂ ኣንስትዮን ክግለፅ
ኣለዎ።
ስተተመማፆ-ስስ መሳለጢ (ል/
ሰራሐተኛታት)
ዝንባለ፣ክብርን ባህርን
ብዓርሶም ሞዴል ክኾኑ ኣለዎም
ስርዓተ ፆታ ዝምልስ (ስርዓተ ፆታ
ዘኳስሕ ቋንቋ ክጥቀም ኣለዎ፣ ሜላ
ሰለጤን)
እቲ ኣበሃህላ ክንሸራሸር ምውፋይ
ንካልኦት ኣኽብሮት ዘርእን ልዑል
ተቐባልነት ዘለዎን
ብልሓተኛን ትዕግስተኛን
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ካብ ስተተመማፆ-ስስ መሳለጢ (ል/
ሰራሐተኛታት) ዝድለ ፍልጠትን ክእለትን
ኣብ ሕ/ሰብ ዘሎ ፅንሰ ሓሳብን
ዛዕባታትን ስርዓተ ፆታ ምርዳእ
ፅቡቕ ርክብን ምድምማፅን
ፅቡቕ ክእለት ምስላጥ
ብቕዓት ምምሕዳርን ምፍታሕ
ጎንፅታትን
ፍልጠት ናይ ማ/ሰብ ብልህነት፣ ባህልን
ናይቲ ከባቢ ቋንቋን

ሜላታት መመሃሃሪ ስርዓተ ፆታ

ምኽርታት ፡- ጥንቃቐ ዝተመልኦ ፆታ ተኮር ናይ ምትሕብባር ሜላን ኣጠቓቕማ
ቋንቋን
ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩነት ኾይንኩም ድጋፍ እንትህቡ ካብዞም ናይ ለውጢ ሃወርያት ሓደን
ንስድራ ደ/ኣንስትዮን ንደ/ተባዕትዮን ንባዕሎምን መፃኢኦም ብሩህ ንክኾን ሙያዊ ግልጋሎት
ንክትህቡ ሓለፍነት ከም ዘለኩም ክተስታውሱ ኣለኩም።
ኣብ ኣእምሮኹም ክትሕዝዎ ዝግበአኩም ደ/ኣንስትዮ ምስ ቆልዑት ዝተተሓሓዘ ሓላፍነት
ኣብ ስልጠና ከይነጥፋ ይድርተን እዩ። ሓረስቶት ደ/ኣንስትዮ ንጥፈት ንክህልወን ናይ ስልጠና
መጀመርን መወድእን ናይ ዕረፍቲ ሰዓታትን ናይ ደቂኣንስትዮ ተሳትፎ ከዕብዩ ብዝኽእሉ
ኣቐዲሞም ናይ ምኽክር ግዘ የዳልዉ። ከቖጥዑ ዝኽእሉ ፆታ ተንከፍ ቋንቋ፣ አበሃህላታት
፣ሓሳባት፣ ኣገላልፃታት፣ ወዘተ የወግዱ።
ተሳትፎ ደቂኣንስትዮ ዝርብሹ ወይ ከዓ ብስድራን በቲ ሕብረተሰብን ዝህልወን ተራ ከነኣእሱ
ዝኽእሉ ቀልድታት ካብ ምጥቃም ይቆጠቡ
ደ/ኣንስትዮ ገፀር ሓዱሽ ነገር ንክፍትና ምናልባ ዓችርሰ እምነት ክሓፅረን ይኽእል ዓቕመን
ንምህናፅ ኩሉ ግዘ ምስ ህሉው ኩነታት ዝዛመድን ዘነቓቕሕን ዝተፈላለዩ መተባብዕን ብተግባር
ዝረአዩ ፍፃመታት ምጥቃም (ኣብነት ኣብ ከባቢአን ብሕርሻ ምንቅሰቃስ ውፅኢታዊ ዝኾና ናይ
ገፀር ደ/ኣንስትዮ ዕውት ዛንታ ምውጋዕ)
ኩለን ደ/ኣንስትዮ (ሰብ ሓዳርን መ/ስድራን ደ/ኣንስትዮን) ብትህብን ናይ ዓቕሚ ምዕባይ ደገፍ
ዝበለፃ ከምዝኾና ኩሉ ግዘ ብውፉይነት ክተረጋግፁለን ኣለኩም። ኣብ ከይዲ ምዕባይ ብቕዓተን
ተፅዕኖ ስለዝህልዎ ዝኾነ ውልቀሰብ ናብ ድሕሪት ክተርፍ የብሉን። እዚ ዕውት ምዃኖም
ክስመዖም ይገብሮም እዩ።
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ደቂኣንስትዮን ደቂተባዕትዮን ኣብ ኢኮኖሚ፤ ማሕበራዊ፤
ፖሎቲካዊን ዘለዎም ሙሉእ ተዋሳእነት ዝተረጋገፀሉ ካብ ኩሉ
ዓይነት ፆታዊ ኣፈላላይ ነፃ ብዝኾነባዕላቶም፣ስድረኦም፤ሕ/ሰቦምን
ከምኡውን ኩሉ ወዲሰብ ዝበቕዓላ ዓለም

12

ሜላታት መመሃሃሪ ስርዓተ ፆታ

ፕዕሕ2 ስተተመማፆ-ስስ ስልቲ 1: ስራሕ ሓላፍነት ናይ ምፍላይ ስልቲ

ግደን ሓላፍነትን

ዝበፀሐት
ጓል
ኣንስተይቲ
(በዓልቲ
ገዛ)

ዝባፀሐ ወ/
ተባዕታይ(በዓል
ገዛ ወይ ኾነ ወ/
ተባዕታይ ኣብቲ
ስድራ

ቆልዓ
ጓል

ቀልዓ
ወዲ

ግደ ምህርቲ /ፍርያት
ሕርሻ (ደርሆ፣ ፍርያት ፀባ፣
ፍርያት ዘራእቲ፣ ኣሕምልቲ፣
ፍራምረን ዓሳን)
ምሕደራ መስኖ
ንግዲ (ኣናኡሽተን ሸቀጣ ሸቀጥ)
ምድላው ሕርሻ መሬት /ምፅራግ/
ማሕረፍስ
ምዝራእ
ምፅሃይ
ምትካል
ካብ ሕርሻ ወፃእ ስራሕ ምቑፃር
ካሊእ
ግደ ወሊድ /ምርባሕ ከይዲ/
ክንክን ህፃናት
ክንክን ሽማግለታት
ንስድራ ንብልዒ ዝኾን ምግቢ
ምግዛእ
ምድላውን ምስራሕን ምግቢ
ገዛ ምሓዝ /ፅሬት ክትትል/
ንስድራ ዝኾን ማይ ምቕራብ
ንነዳዲ ዝኸውን ዕንፀይቲ ምእካብ
ክዳን ሕፅቦ
ንህፃናት ገዛ ዕዮ ምሕጋዝ
ስድራ ጥዕና ምሕላው
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ግደን ሓላፍነትን

ዝበፀሐት
ጓል
ኣንስተይቲ
(በዓልቲ
ገዛ)

ግደ ሓ/ሰብ
ምዝንናይ-ዕረፍቲ ሰዓት
ሕ/ሰብ ተኮር ፓለቲካ ስራሕቲ
ምስታፍ
ኣብ እድር፣ ዕቁብ፣ ወፈራን
ካልኦት ሕ/ሰብ ተኮር ተሳተፎ
ማሕበራዊ ስራሕቲ፣ ምጉብናይ
፣ምስታፍ ወዘተ
ኮሚቴ ቤት ት/ቲ
ማሕበር ማይ ተጠቀምቲ /
WASH ኮሚቴ
ኣብ ናይ ሕ/ሰብ ልምዓት ስራሕቲ
ሕሙማት ወይ ፅጉማት ምሕጋዝ
ካሊእ
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ዝባፀሐ ወ/
ተባዕታይ(በዓል
ገዛ ወይ ኾነ ወ/
ተባዕታይ ኣብቲ
ስድራ

ቆልዓ
ጓል

ቀልዓ
ወዲ
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ፕዕሕ2- ተግባር ተኮር ሜላ መመሃሃሪ
ስርዓተ ፆታ ንስግግር ስድራ ከመይ
ክንጥቀመሉ ንኽእል
(ናይ መተሓባበርቲ ማስታወሻ)
ስርዓተ ፆታ መሰረት ዝገበረ ምፍላይ ሓላፍነት ስራሕ

እዚ መስርሕ ምስ ሓደ ስድራ ወይ ጉጅለታት ስድራ ኣብ ተመሳሳሊ ፆታ ወይ
ምስ ጉጅለታት ዝንቕ ፆታ ዝትግበር እዩ። እንተድኣ እቲ ጉጅለ ኣዝዩ ዓብይ
ወይ ዝተፈለየ ኮይኑ እስካብ ተመሳሳሊ መቐላ ዕዮ ፣ ምስ ተመሳሳሊ ድሕረ
ባይታ ሃልይዎም ናብ ውሑዳት መጠን ሰብ እንተተኸፈለ ዝበለፀ ይኸውን።
ናይቲ ጉጅለ ዝለዓለ መጠን ካብ 10 ሰብ ሓዳር ወይ መ/ስድራ ደቂኣንስትዮ
ክበልፅ የብሉን።
ማርከራትን ዓበይቲ መመዝገቢ ወረቐታትን የድሊ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ሰደቓ ነፍሲ
ወከፍ መስመር ብቃል ወይ ምስሊ ብምውካል ወይ እቲ ምስሊ ብምክፋል
እቲ ምስሊ ተሳተፍቲ ንክሪእዎ ምስኣል ከም ኣማራፂ እቲ ሰደቓ ኣብ ባይታ
ምስኣል ናይቲ ዓውደ አዋርሕ ቅዳሕ ንምስራሕን ማስታወሻ ንዝሕዝ እቲ
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ምይይጥ ንክቐድሕ ማስታወሻ /ወረቐት የድሊ እዩ።
መሳለጢ እቲ መስርሕ ኣብቲ ሕ/ሰብ ወይ ስድራ መብዛሕትኡ መን
ታይ ይሰርሕ ንምንፃር ዝተሓሰበ ምዃኑ ክገልፅ ኣለዎ። ኣብቲ መግለፂ
ነፍሲ ወከፍ መስመር ዝተፈላለዩ ዓይነታት ዕዮ ወይ ስራሕ ዝውክል
እዩ። ነቲ ጉጅለ ኣብ ሕ/ሰብ መብዛሕትኡ እዋን ከምዚ ዓይነት ስራሕ
ከም ዝሰርሖ ከም ዝስዕብ ዓይነት ሕቶ ምቕራብ፤ ዝባፅሓ ደ/ኣንስትዮ፣
ዝባፅሑ ደቂ ተባዕትዮ፣ ተባዕትዮ ቆልዑ፣ ኣንስትዮ ቆልዑ ኣብ ነፍሲ
ወከፍ ትክክለኛ ዝኾነ ዓንዲ ናይ ራይት ምልክት ምግባር የድሊ። እንተደኣ
ካብ ሓደ ንላዕሊ ዓንዲ ምልክት ተገይሩ መሳለጢ እዚ መከታተሊ ሕቶ
ክሓትት ኣለዎ፤ እንተደኣ ኣብዚ ስራሕ ብዙሕ ሰብ ተሳቲፉ ኣብቲ
ስራሕ ወይ ሓላፍነት ዝለዓለ ፅዕንቶ ዘለዎ መን እዩ? ኣብቲ ኣኼባ እቲ
ዓንዲ ናይ ራይት(√) ምልክት ዝተገበረሉ ክቢ ምልክት ምግባር ።

ስራሕቲ ዝውድኦ ሰዓት ምንፃር:
እዚ መስርሕ ዝተፈላለየ ስራሕቲ ክንደይ ዝኣክል ሰዓት ከምዝወስዶ ነቲ ስራሕ
ብማእኸላይ ክንደይ ዝኣክል ሰዓት ከምዝተመደበሉ ንምርዳእ ንምይይጥ ተግባራዊ
ዝኸውን እዩ። ከም መማረፂ ናይ 24 ሰዓት ምንቅስቓስ ስራሕቲ መመዝገቢ
መሳርሒ ወረቐት ምቕያር ።
እዚ መስርሕ ኣብ ተግባር ንምውዓል ዝወስዶ ናይ ሰዓት ፅዕንቶ ንምምይያጥ
ክልተ ዓይነት ዘርኢ ወይ ዝተፈላለዩ ነገራት ከም ዘርእን በትርን ፣ እቲ
ሓደ ዓይነት ብልሙድ ዝኽሰት ስራሕ ዝውክልን እቲ ካሊእ ዓይነት ብሰሙን
ወይ ትሕቲኡ ዝኽሰት ስራሕ ይውክል (ነገር ግን ከምዚ ስራሕ ከጋጥም ግዘ
ይወስድ)። እንተደኣ ነፍሲ ወከፍ ዘርኢ ወይ በትሪ ናይቲ ስራሕ ፍርቂ ሰዓት
(30 ደቒቓ) ወይ ሓደ ሰዓት (60 ደቒቓ) ዝውክል ምዃኑ ጉጅለታት ክውሱኑ
ኣለዎም።
ሰደቓ ዘለዎ ወረቐት ኣብ ባይታ ምቕማጥ እቲ ጉጅለ ብዕድመን ፆታን ፣
ዝባፅሓ ደ/ኣንስትዮን፣ ዝባፅሑ ደ/ተባዕትዮን፣ ቆልዑ ኣወዳትን ቆልዑ ደ/
ኣንስትዮን ንክፈላለዩ ተሳተፍቲ ምሕታት፤
ነፍሲ ወከፍ ዝተኣከቡ ወይ እዞም ክልተ ነገራት (ዘርእን በትርን) ነፍሲ ወከፍ
ጉጅለ ምክፍፋል.
ነፍሲ ወከፍ ጉጅለ ኣብቲ ልሙድ መዓልቲ ነቲ ስራሕ ክንደይ ዝኣክል ሰዓት
ይውድኦ ኢሎም ከምዝሓስቡ ምሕታት መጠን ናይዞም ዘርኢ ኣብ ዝስማመዖ
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ካሬ ዘለዎ ምልክት ክኸፍልዎ ይግበር እንተደኣ መዓልቲ ስራሕ ዘይኮነ (ከም
ኣብ ፅምብል ምስታፍ) መመሊሱ ክስራሕ ዝኽእል ስራሕ ትሑት ዝኾነ ነገር

ዝባፀሐት
ጓል
ኣንስተይቲ

ቆልዓ
ወዲ

ኣባላት ስድራ

ዝበፅሐ
ወዲ
ተባዕታይ

ቆልዓ ጓል

ግን ሐዚውን መጠን ሰዓት ኣብ ግምት ዘእትው ዝውክል ነገር ክጥቀሙ ምግባር
መብዛሕትኦም ነፍሲ ወከፍ ነገራት ብዙሕ ሰዓት ዝወስዱ ስራሕቲ ይውክል።
ነፍሲ ወከፍ ጉጅለ ንመማረፂ ስርሑ ንግብረ መልስን ርኢቶን ንካልኦት ከቕርብ
ምሕታት። ብሓቂ ዘይርድኦም ድዮም? ናብ ስምምዕነት ዝበፅሕ ምኻኑ ምምዝጋብ
ብዛዕባ ክብደት ወይ ምቕላልን፣ ስራሕ ፅዕንቶ ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ጉጅለ
ሕ/ሰብ ዘሎ ናይ ስራሕን ፅዕንቶ ስራሕን ምስ መዓልቲ ምንቅስቓስ ስራሕቲ
ዝተኣሳሰሩ ዛዕባታት ምምይያጥ። ነፍሲ ወከፍ ጉጅለ ማሕበራዊ ሰዓት ምስ
ናይ ስራሕ ሰዓት ብምንፅፃር ነፍሲ ወከፍ ጉጅለ ተመሳሳሊ ወይ ዝተፈላለየ
መጠን ዕረፍቲ ኣለዎዶ? ኣብ መንጎ ደ/ተባዕትዮን ደ/ኣንስትዮን ኣጓላትን
ቆልዑ ኣወዳትን ዘሎ ሓፈሻዊ መቖሎ ሓላፍነትን ስራሕ ሰዓትን ፍትሓዊ ድዩ?
ንምንታይ ኮይኑ? ንምንታይ ዘይኮነ? መዝገብ ዝሕዝ ኣካል መብዛሕትኦም
ምይይጥ ዝተገበረሎም ዛዕባታት ኣብ ስምምዕነት ዝተበፅሐሎም መስመሮም
ሒዞም ክኸዱ ምግባር።

17

ፕሮግራም ዕብየት ሕርሻ

ፕዕሕ- ስተተመማፆ-ስስ ስልቲ 2 - ኣጠቓቕማ - ናይ 24 ሰዓት ናይ ተግባር ወረቐት (ሰብ
ሓዳር)

ሰዓት

4:00 AM
5:00 AM
6:00 AM
7:00 AM
8:00 AM
9:00 AM
10:00 AM
11:00 AM
12:00 PM
1:00 PM
2:00 PM
3:00 PM
4:00 PM
5:00 PM
6:00 PM
7:00 PM
8:00 PM
9:00 PM
10:00 PM
11:00 PM
12:00 AM
1:00 AM
2:00 AM
3:00 AM
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ተባዕታይ

ቆልዓ ጓል

ቆልዓ ወዲ
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ሰደቓ 2: ኣጠቓቕማ - ናይ 24 ሰዓት
ኣጠቓቕማ ግዘ ሰሌዳ (ናይ መተሓባበርቲ
ማስታወሻ)
እዚ መስርሕ ተግባራዊ ዝኸውን ንሓደ ስድራ (ሓደ ፅምዲ ሰብ ሓዳር ወይ ጓል
ተንስተይቲ መ/ስድራ ወይ ምስ ዓብይ ጉጅለ ኮይኑ ኣብ ዝባፅሓ ደ/ኣንስትዮ ፣
ዝባፅሑ ደ/ተባዕትዮ፣ ቆልዑ አወዳት ፣ቆልዑ ኣጓላት (ነፍሲ ወከፍ ኣብ ናይ
ባዕሎም ዓንዲ ከስፍሩ ብምግባር) ክትግበር ይከኣል እዩ። እንድሕር እቲ ጉጅለ
ብጣዕሚ ዓብይ ወይ ዝተፈለየ ኮይኑ ናብ ውሑዳት ሰባት ምስ ተመሳሳሊ ድሕረ
ባይታ ወይ ተመሳሳሊ መቖሎ ዕዮ ናብ ዘለዎም እንተተመቐለ ፅቡቕ ይኸውን።
መሳለጢ ነቲ መስርሕ ንዝተፈላለየ ጉጅለ ሕ/ሰብ እንታይ ዓይነት ኣብነታዊ
መዓልቲ ከምዝመስል ንምንፃር ዝተሓሰበ መስርሕ ምዃኑ ክግለፅ ኣለዎ:; ኣብ
ዓብይ ጉጅለ “ኣብነታዊ መዓልቲ” እንታይ ዓይነት መዓልቲ ከምዝኾነ ኣብ
ግምት ብምእታው ክውስን ኣለዎ። እንድሕር መጠን ሰብ ጉልበት ኣብ መንጎ
ወቕቲ ወይ ኣብ ኣብ መንጎ ናይ ስራሕን ስራሕ ዘይብሉ መዓልትን ብስፍሓት
ዝተፈላለየ እንተኾይኑ ብነፍሲ ወከፍ ጉጅለ ካብ ሓደ ንላዕሊ ንጥፈት መመዝገቢ
ወረቐት ክምላእ ክኽእል ኣለዎ።
ማርከራትን ዓበይቲ መመዝገቢ ወረቐትን የድሊ፣ ኣብ መመዝገቢ ወረቐት ሰደቓ
ምስኣል ከም መማረፂ እቲ ሰደቓ ኣብ ባይታ ምስኣል። ነፍሲ ወከፍ ጉጅለ
ቅዳሕ ናይቲ ሰደቓ ንምስራሕን ነቲ ምይይጥ ንምቕዳሕ ማስታወሻ ንምሓዝ
ማስታወሻ /ወረቐትን እስክርቢቶን የድሊ።
እንድሕር እቲ መስርሕ ኣብ ጉጅለታት ሓደ ስድራ ዝትግበር ኮይኑ እቲ መሳለጢ
ወይ መዝገብ ዝሕዝ ነቲ ስድራ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መስርዕ እቲ ዓንዲ ካብ
ዝባፀሐ ወዲ ተባዕታይ ክምላእ ከምዘለዎ መምርሒ ክወርድ ኣለዎ። ዋላ እኳ
ኣብዚ ዓንዲ ኣብቲ ስድራ ብስሩዕ ይኹን መዓልታዊ ናይ ጉልበት ኣስተዋፅኦ
ዘለዎ ውሉድ ወይ ቀረባ ቤተሰብ ከምኡውን ጓል ኣንስተይቲ መ/ስድራ ጥራሕ
ዝምላእ እንትኾን ብዝባፀሐ ወዲ ተባዕታይ ተዝጅመር ኣዝዩ ዝበለፀ ይኸውን:;
ኣብ ነፍሲ ወከፍ መስመር ኣብዛ መዓልቲ ንሳ ወይ ተመሳሳሊ መዓልቲ ኩሉ
ግዘ እቱ ሰብ እንታይ ከምዝሰርሕ ክውክሎ ብዝኽእል ሓደ ወይ ክልተ ቃላት
ምፅሓፍ ፤ ከም ድቃስ፣ ምብላዕ፣ ምሕራስ፤ ት/ቤት ምክትታል፣ መሓዛኻ
ምጉብናይ ፣ገዛ ምፅራይ ፤ እንድሕር ምንም ስራሕ ዘይተሰርሐ ኣብ ሕድ ሕድ
መዳይ እቱ ሰብ ዕረፍቲ ኢሉ ክመርፆ ኣለዎ። ኣብ ዝባፀሐ ወዲ ተባዕታይ
ዝብል ዓንዲ ቅድሚ ኩሉ ወዲ ተባዕታይ መ/ስድራ ምምላእ:; ካብኡ ቀፂሉ
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ዘሎ ዓንዲ ብበዓልቲ ገዝኡ (ወይ ካብ ሓንቲ ንላዕሊ ኣንሽቲ እንተኣመዝጊቢ
ብዝተመዝገባ ብሓባር) ምምላእ። ንደ/ኣንስትዮ መ/ስድራ ቀደማዋይ ዓንዲ
ክፍት ምግዳፍ እንተዘይኮይኑ ኣብ ስድራ ዝባፀሐ ወዲ ተባዕታይ ዉሉድ ወይ
ኣብቲ ስድራ ብስሩዕ ናይ ጉልበት ኣስተዋፅኦ ዘለዎ ናይ ዝባፀሐ ወዲ ተባዕታይ
ርክብ ዘለዎ ( ኣብ ተመሳሳሊ መዓልቲ ነገር ግን እንድሕር ነይሩ ነይሩ ናይ
ጉልበት ኣስተዋፅኦ ዘይብሉ)፣ ኣብ ናይ ቆልዑ ዓንዲ ቆልዑት እንተዘየለው
ብወለዲ ክምላእ ኣለዎ።
እንድሕር እቲ መስርሕ ኣብ ዓብይ ጉጅለ (በዝሒ ዕያል) ዝትግበር ኮይኑ እቱ
ጉጅለ ኣብ ኣባፅሕ ደ/ተባዕትዮ፣ ኣባፅሕ ደ/ኣንስትዮ ፣ቆልዑ ኣወዳትን ቆልዑ
ኣዋልድን ምምቃል:; ብድሕሪኡ ነፍሲ ወከፍ ጉጅለ ኣብ ናይ ውልቀኦም ዓንዲ
ብሓባር ይመልኡ ኣብ መዓልቲ ንሕድ ሕድ ሰዓት መብዛሕተኦም ዝሳተፍሉ
ስራሕ ከም ጉጅለ ይውስኑ። ከምኡ ድማ ማስታወሻ ዝሕዝ ወይ መሳለጢ
ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዝተፈላለዩ ጉጅለታት ዝተረኸበ ውፅኢት ናብ ምእኹል ወይ
ወካሊ ዝኾነ ማ/ሰብ ንምይይጥ ምቕራብ። ናይ 24 ሰዓት ስራሕ መሊእኻ
ድሕሪ ምጥቕላል ብነፍሲ ወከፍ ስድራ ወይ ነፍሲ ወከፍ ዓብይ ጉጅለ ምይይጥ
ቀዲምካ ብሕቶ፤ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓንዲ እንታይ ርኢኻ? ኣብ ንፍሲ ወከፍ
ስድራ መቖሎ ዕዮ እንታይ እዩ? ብዛዕባ ክብደት ወይ ቅለት ስራሕ ፣ ኣብ መንጎ
ዝተፈላለዩ ጉጅለ ማ/ሰብ ዝተፈላለየ ስራሕን ስራሕ ፅዕንቶን ወይ ዝኾነ ምስ
ምዓልታዊ ስራሕቲ ዝዛመድ ስራሕቲ ምምይያጥ ምክያድ።
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ፕዕሕ-ስተተመማፆ-ስስ ስልቲ 3: ሓፂር መግለፂ ምርካብን ምቁፅፃርን
መን ይበፅሖ/ይረክብ
ሃፍትን ፍልፍል ሃፍትን

መን ይቆፃፀሮ

ጓ/
ወ/
ጓ/
ወ/
ኣንስተይቲ ተባዕታይ ኣንስተይቲ ተባዕታይ

መሬት
ዓበይቲ ናይ ሕርሻ መሳርሕታት
ኣናኡሽተን ናይ ሕርሻ መሳርሒ (ጭኳሮ፣ መጋፍያ)
እታወታት ሕርሻ (ዘርኢ፣ ማዳበርያ)
ዓበይቲ ጥሪት /እንስሳት (ኣላሕም ከፍቲ)
ኣናኡሽተን ጥሪት /እንስሳት (በጊዕ ጤል ሓሰማ)
ጫቃውትን ካልኦት ናይ ስጋን እንቋቆሖን
ካልኦት እንስሳት (ብኑፁር ምግላፅ)
ብስክሌት
ናይ መራኸቢ ኣቁሑት (ራድዮ ፣ሞባይል)
ናይ ስድራ ኣባል ጉልበት
ካብ ስድራ ወፃኢ ጉልበት
ባዕሉ ተቖፂሩ ዝረኽቦ ጥረ ገንዘብ
ካብ ውፅኢት ሕርሻ ሽይጣት ዝረኽቦ ጥረ ገንዘብ
ልቃሕ (ካብ ባንኪ፣ መሀረፂ ወይ መለቅሒ )
ዕቋር
ካልኦት ፍልፍል እቶት (ብኑፁር ምቕማጥ)
ግልጋሎት ኤክስቴንሽን
ካልኦት ሙያዊ ስልጠና (ብኑፁር ምግላፅ)
ውሳነ ምሃብ

መን እዩ ዝሳተፍ

መን ይውስን

ማዳበርያ ዕድጊት
ዕድጊት ዝተመሓየሸ ዘርእን ምስ እታወታት ሕርሻ
ዝተተሓሓዘ
ዕድጊት ናይ ስድራ ኣቑሑት
እንታይ ዓይነት ዘርኢ፣ ተኽሊ፣ ኣሕምልቲ
በብዓመቱ ይፈሪ
ዕድጊት ብዕራይ ወይ ፀባ ላሕሚ
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መን ይበፅሖ/ይረክብ
ሃፍትን ፍልፍል ሃፍትን
ውሳነ ምሃብ
ምሻጥ ፍርያት (ዘርኢ፣ ፍራምረ፣ ኣሕምልቲ)
ምሻጥ ውፅኢት እንስሳት (ፀባ፣ጠስሚ ወዘተ)
ምሻጥ እንስሳት (ባዕራይ ፣ላሕሚ ፣በጊዕ፣ ጤል
ጫቃውቲ ወዘተ)
ሰሙናዊ፣ ወርሓዊ፣ ወይ በብርባዕ ናይ ስድራ
እቶት ምዕቋር)
ኣብ ኣናኡሽተን ገንዘብ ትካላት ልቓሕ /ግልጋሎት
ዕቋር/ ምስታፍ
1ይ ብርኪ ህፃውንቲ ምምሃር
2ይ ብርኪ ህፃውንቲ ምምሃር
ምጣነ ስድራ
ምጉብናይ ጥዕና ማእኸል
ኣብ ሓ/ሰብ ኣኬባ ምስታፍ
ድምፂ ምሃብ /ፖለቲካዊ ተሳትፎ/
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መን ይቆፃፀሮ

ጓ/
ወ/
ጓ/
ወ/
ኣንስተይቲ ተባዕታይ ኣንስተይቲ ተባዕታይ
መን እዩ ዝሳተፍ

መን ይውስን

ሜላታት መመሃሃሪ ስርዓተ ፆታ

ሜላ መምሃሪ 3: ምርካብን ምቁፅፃርን ሃፍቲ መረዳእታ
ከመይ ምጥቃም ይከኣል
ኣብ ሕድ ሕድ መደዳ ነቲ ሰብ ኣብ ስድራ ኣብቲ ሃፍቲ ዘለዎ ብፅሒት ወይ
ውሳነ ኣብ ምሃብ ዘለዎ ተሳትፎ ኣብቲ ዓንዲ መመሳኸሪ ምልክት ምግባር።
ቀፂሉ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ሃፍቲ ዝቆፃፀር ምንፃር ወይ ብልሙድ ናይ መወዳእታ
ውሳነ ወሃቢ ናይ መመሳኸሪ ምልክት ምግባር።
ናይዚ መስርሕ መንቀሊ ሓሳብ ንምንፃር፤
ጓል ኣንስተይቲ ብፅሒትን ትቆፃፀሮ ሃፍትን ወዲ ተባዕታይ ዘይብሉ?
ወዲ ተባዕታይ ብፅሒትን ዝቆፃፀሮ ሃፍትን ጓል ተንስተይቲ ዘይብላ?
ኣብቲ ስድራ ናይ ወድን ጓልን ሃፍቲ ምፅናዕን ምትንታንን፣ መን
ዝበለፀ ተጠቃሚ ከምዝኾነ ምንፃር
ጓል ተንስተይትን ወዲ ተባዕታይን ኣብቲ ሃፍቲ ማዕረ ብፅሒትን
ምቁፅፃርን ኣለዎምዶ? ወይ ሓዲኡ ጉጅለ ኣብ ልዕሊ እቲ ሓደ ዝበለፀ
ተጠቃምነት ኣለዎምዶ? ኣየናይ ጉጅለ? ንምንታይ?
እዚ ህልው ኩነታት ንኩሎም ኣካላት ስድራ ፍትሓዊ ድዩ?
ሓበሬታ ካብዚ መስርሕ እዚ ናብ ተኽሊ ማዕርነት ስርዓተ ፆታ ይሰጋገር ወይ
ስድራ መተግበሪ ትልሚ የውፀአሉ።
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ሜላ መምሃሪ 4. ሚዛናዊ ርክብ ስርዓተ ፆታ
ተኽሊ/ዳዕሮ መግለፂ ተምሳሌት
ኣብ ኢትዮጵያ ተኽሊ ምስ ሕ/ሰብ ማሕበራዊ-ባህላዊ ምትእስሳር ዘለዎ እዩ።
ዝተፈላለዩ ስነ-ስርዓታት ፣ ማሕበራዊን ባህላዊን ተግባራት ንሕ/ሰብ ዝለዓለ
ትርጉም ብዘለዎ ብዙሓት ምኽንያታት ልምምድ ተገይሮም እዮም። ብመሰረት
ናይ ሕ/ሰብ ማሕበራዊ ባህላዊ ረብሓታት ኣብ መብዛሕትኡ ገፀራት ኢትዮጵያ
ተኽሊ ከም ናይ ቆልዑት ዳስ ቤት ትምህርትን ናይ ሕ/ሰብ መአከብን ወዘተ
መስርሕ ምልክት እዮም። በዞም ኩሎም እዚኦም ምኽንያታት ኢትዮጵያ ምስ
ተኽሊ ዝለዓለ ምትእስሳር ኣለዋ።
ኣብ መንጎ ሕ/ሰብን ተኽሊን ዘሎ ብተግባር ናይ ምትእስሳር ኣብ ግምት
ብምእታው ስድራታት ከም ተኽሊ ይመሳሰሉ። እንድሕር ፅቡቕ ፍረ ሒዙ
ብትኽክል ዝተመጣጠነ ክኾን ይድለዩ። እንድሕር ኣስዋር ብማዕረ ሰፊሕ ቦታ
ዘይሸፈኑን ኣብ ኩሉ ጠርዚ ጠንካራ እንተዘይኮይኖም ኣብ ፈለማ እዋን ህቦብላ
ንፋስ ብዝተሓዎሶ ዝናብ ይወድቁ። እንድሕር ፍረታት ኣብቲ ሓደ ጠርዚ ካብቲ
ካሊእ ዝዛየዱ እንተኾይኖም ኣብ ቀፃላይ ዓመት ፍረ እንተይሃቡ ይወድቁ።
ኣድልዎነት ኣብ መንጎ ስድራታት ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ቀንዲ መንቀሊ
ዘይምምጥጣን ዘየዕግብ ውፅኢት ኮይኑ ዓንዲ እቲ ስድራ ክወድቕ ይገብሩ። ኩሉ
ግዜ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ማዕረ ስራሕ ኣይሰርሑን እዚኦም ናብቶም
እታወት ዘዕግብ ውፅኢት ዘይረኸበ መቖሎ ዕዮ ይመርሖ። ደቂ ተባዕትዮን
ደቂ ኣንስትዮን ካብቲ ፍረምረ ማዕረ ተጠቀምቲ ኣይኮኑን ከምኡ ድማ ዘየድሊ
ውፅኢታት መንቀሊ ነቲ ኦም ምውዳቕ ይኸውን ። ብሰንኪ ብማዕረ ዘይምውሳንን
ኣድልዎ ዋንነትን ኩሉ ግዘ ዓንዲ ናይቲ ስድራ በቲ ሓደ ገፅ ኮነ ብኻሊእ ገፅ
ምልዋይ ይጅምር። እዚ ማለት ሕድ ሕድኡ ብዛዕባ ካሊእ እንተይተገደሰ ብናይ
ባዕሉ ወይ ባዕላ መንገዲ እንተኸይዱ ወይ እንተኸይዳ ብሓፈሻ እቲ ኦም ድኹም
ይኸውን።
ኣብ በብሕድሕዱ ገፅ እቲ ኦም ማዕረ ዝዓርፍ ሓይሊ እቲ ኦም ከክንዲ እቲ ኦም
ብዘይተመጣጠነ ሓይሊ ካብቲ ናብቲ ካብዝወዛወዝ ወይ ጠቕሊሉ ካብ ዝንቀል ቀጥ
ኢሉ ንክዓብን ካብ ኣስዋር ናብ ጨናፍር ፅቡቕ ዝኾነ ዋሕዚ ንክህልዎ ዝለዓለ
ረብሓ ኣለዎ። ዕላማ ተኽሊ ማዕርነት ስርዓተ ፆታ እቲ ዝረኣ ዘይሚዛናዊነት
ስለዝገልፅ ነፍሲ ወከፍ ኣባል ስድራ ማዕረ ኣበርክቶን ተጠቃምነትን ክህልዎ
ይግባእ። እዚ እንተረጋጊፅና እቲ ስድራ ተኽሊ ጥንኩርን ቀጥ ዝበለን ድልዱል
ኣስዋርን ዘለዎ ኮይኑ ቀፃልነት ብዘለዎ ዓበይቲ ፍረታት ክህብ ይገብሮ።
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ተኽሊ ማዕርነት ስርዓተ ፆታ ኣብ መብዛሕትኡ ስድራ ብዝለዓለ ተደጋጊሙ
ዝረኣ ዘይምዕሩይ ስርዓተ ፆታ ደቂኣንስትዮ ብዙሕ ስራሕ እንትሰርሓ ደቂ
ተባዕትዮ ግና ኣብምቁፅፃርን ዝበዝሕ ኣታዊ ኣብዝደለይዎ እተውዕልዎ የርእየና።
ደቂ ኣንስትዮ ክፍሊት ንዘይብሉ ናይ ስድራ ስራሕን ፣እቶት ካብ ዘምፅእ ንጥፈት
ዝተረኸበ እቶት ስእነት ምውናን፣ ብኣግባቡ እቶተን ንከየዕብያን መዋእለ ንዋየን
ንከይጥቀማን ናይ ስድረአን ድሕንነት ንከይሕልዋን ገይርወን ፀኒሑ እዩ። ንደቂ
ተባዕትዮ ግጉያት ድንጋገታት ስርዓተ ፆታን ፀቕጢ መሓዛን (ኣብነት ውሑዳት
ኣሰብኡት ይሰትዩ) ብኣጋጣሚ ኩሉ ግዘ ናይ እቶቶም ፍርያት ንከይጥቀሙ
ይኽእሉ እዮም። ደቂ ኣንስትዮን ህፃውንትን ውሑድ እቶት ንክረኽባ ይገብር።
እዚ ኣብ ስድራ ውሽጢ ዘይምስምማዕ ዘይምሕጓስን ኢሉውን ናብ ህውከት
ይመርሕ። መብዛሕትኡ ግዜ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ደቂ ኣንስትዮን ህፃውንትን ገበን
ይፍፅሙ።
ተኽሊ ማዕርነት ስርዓተ ፆታ ሰብ ሓዳርን
ይጥቀመሉ። ንዞም ክልተ ጉጅለ ዝተፈላለየ
ግድን እዞም ጉጅለታት ፈላሊኻ ክተቕርቦም
ፆታ ሓበሬታ ካብ መስርሕ መለለይ ስራሕ
ዋንነትን ይጥቀም።

መ/ስድራ ደ/ኣንስትዮን ፈላልዩ
ኣቀራርባ እስካብ ዝሃለወካ ናይ
ኣለካ። ተኽሊ ማዕርነት ስርዓተ
ሓላፍነትን መስርሕ ተበፃሕነትን

25
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ናይ ደቂ ኣንስትዮ ጥሪትን ዝቆፃፀርኦን
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ናይ ደቂ ተባዕትዮ ጥሪትን ዝቆፃፀርዎን

ሜላታት መመሃሃሪ ስርዓተ ፆታ

ደረጃ 1: ጉንዲ: ኣብ ውሽጢ እቲ ስድራ መን ኣሎ?
ኣብቲ ናይ ተኽሊ ጉንዲ ንነፍሲ ወከፍ ኣባል ስድራ ዝውክል ምልክት ኣብ
ውሽጢ እቲ ጉንዲ ምቕማጥ፣ ሰራሕተኛታት ደ/ኣንስትዮ (ከምመራሒት
ስድራን ከምዝኾነ ኣባል ስድራን ኣብ ተመሳሳሊ ስድራ ውሽጢ ብዙሓት ኣንሽቲ
ሓቢረን ኣብ ዝነብራሉ ሓደ ሕብሪ (ኣብነት ቆፃል)፣ ሰራሕተኛታት ደቂተባዕትዮ
ብኻሊእ ገፅ ካሊእ ሕብሪ (ኣብነት ሰማያዊ)፣ ካልኦት ተጠወርቲ (dependent)
ኣብ ማእኸል በቲ ገፅ ተመሳሳሊ ፆታ ተመሳሳሊ ሕብሪ ከምዚ ኣብ ስእሊ ዝረአ
ዘሎ ይኸውን።

ደረጃ 2: ኣስዋር: መን እንታይ ኣበርክቶ ኣለዎ?
በብሕድ ሕድኡ ገፅ ናይቲ ጉንዲ
ክልተ ኣስዋር ናይ ጓል ተንስተይቲ
ክልተ ኣስዋር ናይ ወዲ ተባዕታይ
ኣለው። እቲ ማእኸላይ ሱር ንሓበራዊ
ስራሕቲ፣ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ደግኡ
ናይቲ ሱር ከም ፆታ ብውልቁ
ዝሰርሖ ስራሕቲ ምቕማጥ። ብዙሕ
ግዜ ክውድእ ዝኸእልን ለውጢ
ክተምፀአሉ ትኽእልን ብፀሊም
ክቢ ምግባር። ብዙሕ እቶት
ትረኽበሉ ብዝተፈላለዩ ቀለማት
ክቢ ምግባር። ብዙሕ ወይ ውሑድ
ሰዓት ዘድልዮ ወይ እቶት ዘርክብ
ንምምልካት ነፍሲ ወከፍ ክቢ
ረጊድ ወይ ቀጢን ምግባር፣። ኣብ ማእኸል ናይቲ ሱር ኩሎም ደ/ተባዕትዮን
ደ/ኣንስትዮን ዝሰርሕዎም ኩሎም ንጥፈታት ምቕማጥ፣ ብዙሕ ስራሕ ዝሰርሕ
በብፆትኡ ምልክትን ቀለምን ምቕማጥ ብምቕፃል ብዙሕ ሰዓት ዝውድእን ብዙሕ
እቶት ዘምፅእን ክቢ ምግባር።
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ደረጃ 3: ጨናፍር: መን እንታይ ዓይነት ፍረምረ ይረክብ?
ኣርባዕተ ጨናፍር ኣለውታ- ክልተ ንደ/
ኣንስትዮን ኣዋልድን ክልተ ደ/ተባዕትዮን
መናእሰይ ተባዕትዮን ናይቲ ስድራ ሓበራዊ
ወፃኢ ኣብ ማእኸል እቲ ጨንፈር፣ ኣብ
ነፍሲ ወከፍ ደጋዊ ገፅ ናይቲ ጨንፈር
ብውልቀ ዝገብሮ ወፃኢ በብሕድ ሕድ
ፆታ ምልክት ምስኣል። ብውልቀ ዝዓበየ
ወፃኢ ንዘለዎ ብፀሊም ቀለበት ብቀጢን
መስመር ንዝዓበየ ዋጋ ንዘለዎ ፣ ዋላ ሓደ
ሰብ ይኽፈሎ ንብዙሓት ሰባት ዝጠቅም
ናይ ስድራ ወፃኢ ናብቲ ጉንዲ ጥቓ ዘሎ
ጨንፈር ክጠብቕ ኣለዎ። ዝለዓለ ወፃኢ
ብፀሊም ቀለበት ምስ ዝለዓለ ዋጋ ዘለዎ
ቀጢን መስመር።
ኣብ ማእኸላይ ጫፍ እቲ ጨንፈር ንሓበራዊ ወፃኢ ተመሳሳሊ ናይ ቀለበት
ምልክት ምቕማጥ። ኣብ ዝለዓለ ኣስተዋፅኦ ዘለዎ ኣብ ጥቓ ፆታ ምልክት
ምቕማጥ። ኣብ ዝለዓለ ወፃእን ምናልባት ክትዕቅቦ ትደሊ ነገር ብሰማያዊ ቀለበት።

ደረጃ 4: እቲ ተኽሊ እንታይ ደፊእዎ?
ኣብ ሕድ ሕዲኦም ጉንዲ ጠርዚ ኣየናይ ንብረት ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትይን
ይውንንዎ ( ኣብነት መሬት መን ይውንኖ፣ እንስሳት መን ይውንኖ) ደቂ ኣንስትዮን
ደቂ ተባዕትዮን ነየናይ ዓይነታት ውሳነ ይህባ (ብደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ ዝወሃብ
ውሳነ ኣየናይ እዩ፣ ብደቂ ተባዕትዮ ጥራሕ ዝውሃብ ውሳነኸ፣ ብክልቲኦም
ዝወሃብ ካብ መስርሕ መግለፂ ምርካብን ምቁፅፃርን ሓበሬታ ምጥቃም።
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ደረጃ 5: ተግባር: እንታይ ክንልውጥ ንደሊ?
ሓደ ግዘ እቲ ኦም መሊኡ ምስተሰአ
ነቲ ስድራ ቀፂሎም ንዘለው ኣብ ግምት
ዘእተወ ሕቶታት ምሕታት:
እቲ ኦም/ተኽሊ ሚዛን ኣለዎዶ?
ዝበዝሕ
ንብረት፣እቶትን
ገንዘብን ዝወነኑ ደቂ ተባዕትዮ
ኮይኖም ዝበዝሕ ስራሕ ደ/
ኣንስትዮ ይሰርሓ ዶ?
ናይቲ ፆታ ሚዛን ኣበይ ብርኪ ከምዘሎ
ዝውክል ምልክት ኣብ ጉንዲ ጫፍ
የቕምጡ።
እቲ ኦም/ተኽሊ ብዝበለፀ ሚዛናዊ
ንክኾን እንታይ ክገብሩ ከምዝኽእሉ ሕተትዎም። ኣየነቶም ስራሕቲ ብሓባር
ይስርሑ ? ኣየኖም ወፃእታት ክቕነሱ ይኽእሉ? ኣየናይ ንብረት ናይ ሓባር
ምግባር ይከኣል? እቶት ካብ ዘርክቡ ንጥፈታት እቶትካ ምዕባይ ወይስ ግዘ
ምቕናስ ትኽእሉ? 5 ተግባራት ፍለዩ- ናይቲ ኦም ሚዛን ንክሕለው ብበዝሒ
ወይ ብውሑድ ብርኪ ትደልይዎም ነገራት- ኣብ ኣስዋሮም ክቢ ፍረታት፣
ኣብ ጨናፍር ፍረ ማንጎ ፣ፍረ ሙዝ ኣብ ብርኪ እቲ ኦም፣ እዚኣቶም ብቖፃል
ወይከኣ ኣብ ዝነበሮ ምልክት ፀሊም መስቀል ክገብሩ ከምዘለዎም ኮይኑ ግቡእ
ኣብ ዝኾነ ቦታ ሓዱሽ ቖፃል ምልክት ይግበሩ- ናብ ቀይሕ ምቕያር ዘድልዮም
ዘይበሰሉ ፍረታት።
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ሰደቓ 5 ፡- ራእይ ብምቕማጥ ዝዳሎ መተግበሪ ትልሚ
ስድራ

ደረጃ

3

ደረጃ

ፀጋታት

1

ራእይ

ደረጃ

4

ዕላማ
ወይ ተግባራት

ደረጃ

2

ህሉው ኩነታት

ደረጃ

3

ብድሆታት

ስእሊ1 ፡- ናይ ውልቀ ራእይ ንምቕማጥ ዝሕግዝ ምስሊ
ኣብ ላዕሊ ዘሎ ምስሊ ኣብዚ ሓዚ ዘለኻዮ ኩነት ኮይንካ ናይ ቀፃሊ ራኢይኻ
ከመይ ክተቕምጥ ከም ትኽእል ብንፁር ዘርኢ እዩ። ራእይኻ ምቕማጥ ኣብ
ሕድሕድ ኣባላት ስድራ ስራሕ ሓላፍነትካ ክተማቕል ዝመርሐካ መተግበሪ
ትልሚ ንክተውፅእ ዝሕግዘካ ከምኡውን ኣብ መንጎ ኣባላት ስድራ ፍትሓውን
ሚዛናውን ዕዮ ክፍፍል ንክህሊ ይሕግዝ።
እዚ ኣብ ሂወትካ ናይ መሰጋገሪ ሜላ ንክትኽተልን ናብ ራእይኻ ዝመርሕ
ቀጥተኛ መንገዲ ንክትኽተል ይሕግዝ።
ናይ ነዊሕ እዋን ራእይኻን ናይ ሓፂር እዋን ዕላማኻን ንምቕማጥ ኣብ ቀፂሉ
ዘሎ ሰደቓ ተጠቐም።
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ናይ ነዊሕ እዋን ራእይ
(5 ዓመት)

ዕላማ ሓፂር እዋን

ብድሆታት

ፀጋታት/ ዕድላት/
ንስርዓተ ፆታ ዝወሃብ
ደገፍን ስልጠናታትን

ሰብ ሓዳርን ደቂ
ኣንስትዮ መራሕቲ
ስድራን ራእይ ንከቐምጣ
ምሕጋዝ

ብመሰረት ናይ 5 ዓመት
ራኢየን በብዓመቱ
እንታይ ዓወት ክረኽባ
ከም ዝደልያ?

መነባብሮ ንምቕያር
ዓርስኻ ምእማንን ኣብ
ናይ ስድራ ንጥፈት
ምስታፍ

ድሕሪ ሓሙሽተ ዓመት
ዓርሰን ከመይ ከም
ዝሪአኦ

ካብ ናይ 5 ዓመት ራኢ
ዕላማ ዓመታዊ ዕብየት
ምውፃእ

ኣብ መወዳእታ 2016
ኣቆፃፅራ ሃገርና /ድሕሪ 5
ዓመት/ ስድረአን ከመይ
ኮይኑ ክሪአኦ ከም
ዝደልያ ?

ናይ 5 ዓመት ራእይ
ጋህዲ ንምግባር ዓመታዊ
ዕላማ ውፅኢት ተኮር
ክኸውን ኣለዎ

ኣብ ናይ ስድራ ንጥፈት
እንትሳተፍ ናይ ማ/ሰብ
ኣሉታዊ ምላሽን ፀቕጥን
ኣንፃር ጠጠው ምባል

ኣብነት ናይ ነዊሕ እዋን
ራእይ
ምስ ኩሎም ኣባላት
ስድራ ብምምይያጥን
ብምርድዳእን እንታይ
ከምተፍሪ ፣ ዓመት
ሙሉእ መፍረያይነት
ምዕባይን ኣብ 2015
ዓ/ም ናይ ቤተሰብ እቶት
ዕፅፊ ንምግባር ምውሳን

ንፅል ንጥፈታት ኣብ
ሕድሕድ ዓመት ናይ 5ተ
ዓመት ራእይ ንምዕዋት
ዝላዓለ ኣስተዋፅኦ
ክህልዎ ይግባእ

ንሓዱሽ ለውጢ
ብድሆታት ባህሊ
ስርዓተ-ፆታ ንካልኦት
ኣባላት ማ/ሰብ ምእማን

ግልጋሎት ሕርሻ ኤ/ሽን
ተሞኩሮ ልውውጥን
ናይ ተግባር ብድሆታትን
ኣብ ስድራ ናይ ቤተሰብ
ስምምዕነት ክውስኽ
ውልቀ መነባብሮ
ንምምራሕ ቤተሰብ
ማእኽል ዝገበረ ክፍፍል
ስራሕ፣ ፕላንን ራእይን

ጓል ኣነስተይቲ ቆልዓ
ንላዕለዋይ ብርኪ ቤት
ትምህርቲ ከምህራ
ዝኽእል ውሱን ገንዘብ
ምዕቓር

ናይ ፀባ ላሕሚ ንምዕዳግ
ዘኽእል ውሱን ገንዘብ
ምዕቛርን ኣዶ ኣብ
ፍርያት ፀባ ንግዲ
ክትጅምር

ድሕሪ ራእይን ናይ ሓፂር እዋን ዕላማ ምቕማጥ ነቲ ጉጅለ ኣብ ቀፂሉ ዘሎ ሰደቓ
ውለቀ መተግበሪ ትልሚ ንክፅሕፍ ምሕጋዝ።ሕድሕድ ሰብ ሓዳርን መራሕቲ
ስድራ ደቂ ኣነስትዮን ኣብ ውሽጢ ስድራአን ይኹን ካብ ስድራአን ወፃኢ
ዝለዓለ እጃመን ንክዋፃኣ ናይ ውለቀ መተግበሪ ትልሚ ክህልወን የድሊ።

31

ፕሮግራም ዕብየት ሕርሻ

ፕዕሕ-ተግባር ተኮር ሜላ መምሃሪ ስርዓተ ፆታ-6 ትልሚ
ስራሕቲ ውሽጢ ገዛ
ትልሚ ስራሕ ክፍፍል

በዓል ገዛ /
ሰብኣይ/

በዓልቲ ገዛ

ቆልዓ ወድ
ተባዕታ

ቆልዓ ጓል
ኣነስተይቲ

ስራሕ ኣባላት ስድራ

መቐሎ ዕዮ ብዝበለፀ ፍትሓዊ
ንክኸውን እንታይ ዓይነት
ውፍይነት ክህሊ ኣለዎ ትብሉ?
ናይ ማ/ሰብ ስራሕ

መቐሎ ዕዮ ብዝበለፀ ፍትሓዊ
ንክኸውን እንታይ ዓይነት
ውፍይነት ክህሊ ኣለዎ ትብሉ?
እዚ መስርሕ ብሓደ ስድራ ዝትግበር እዩ።እዚ ኣብ መስርሕ መፍለይ ስራሕ
ሓላፍነትን ኣብ መስርሕ ንጥፈት 24-ሰዓት መመዝገቢ ወረቐት ጥራሕ ዝጠቅምን
ዝተኣከበ መረዳእታ እንታይ ንምምካር ንምምይያጥ ዝተቐመጠ እዩ።
ናይዚ መስርሕ ዕላማ ኣብ ውሽጢ ስድራ ዘለዉ ዝተፈላለዩ ኣካላት ኣብ ክሊ
ስድራ ዘሎ ውፍይነት ለውጢ ዕዮ መቐሎ ንምፍላይ እዩ።ስለ ዝኾነ ኣብ ክሊ
ስድራ ዘለዉ ኣባላት ፍትሓዊ ስራሕ መቖሎ ንክህልወን ናይ ዕረፍቲ ግዜ እውን
ፍትሓዊ ብዝኾነ መንገዲ ንክማቐሉ ይገብር።
መምርሕታት
1. እዚ ንጉጅለ ዕዮ ዘገልግል ኣይኮነን። ሕድሕድ ስድራ /ሰብኣይን
ሰበይትን/ ናይቲ ስድራ መተግበሪ ትልሚ ቅዳሕ ክሕዙ ኣብ ግምት
ከእትዉ ኣለዎም።
2. ካብ ምፍላይ ስራሕ ሓላፍነትን ፕሮግራም ንጥፈትን /24 ሰዓት ንጥፈት
መመዝገቢ/ ዝትረኸበ ውፅኢት ደጊሞም ንክሪእዎ ንሕድሕድ ስድራ
ምሕታት።
3. ካብ ሐዚ ንደሓር ስራሕ ብፅሒቶም ከመይ ጌሮም ከም ዝማቐልዎ
ንክመያየጥሉ ሕድሕድ ስድራ ምሕታት። ካብ ናይ ስድራ ጉልበት
ብምጅማር ሰብኣይ ንሰበይቱ ክንደይ ክሕግዝ ከም ዝኽእል ክንፅር
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ኣለዎ። ንደቆም ከመይ ከም ዝሕግዝዎም ክውስኑ ኣለዎም።ኣብ ናይ
ሕርሻ ወይ ማሕበረሰባዊ ስራሕቲ ኣብ እዋን ዳግመ ምደባ ስራሕ
ከምኡ እውን ኣብ ውሱን ከባቢ ዝላዓለ ሓላፍነት ግደ ዘለዎ ዝብል
ሕድሕድ ስድራ ምይይጥ እዋን ኣብ ኣእምሮኦም ተሓሳቢ ክገብርዎ
ዝግበኦም ዕዮ መቐሎ /ጉልበት መ/ስድራ ዝሓወሰ/።
4. ሓንሳብ እቲ ስድራ ትልሚ መቖሎ ዕዮ እንትመያየጥ ኣብ ፅሑፍ
ክተሓዝ ኣለዎ።
“ኣባፅሕ”ወድ ተባዕታይ ቤተሰብ
ዝብል ዓምዲ ከጠቓልሎ ዝኽእል እንድሕር ዝባፅሐ ወድ ተባዕታይ ወይ ካሊእ
ዝባፅሐ ወድ ተባዕታይ ቤተሰብ መ/ስድራ ደ/ኣነስትዮ ፍትሓዊ ክፍፍል ዕዮ
ንክህሊ ዝነጥፍ ጥራሕ እዩ።ወጣት ደቂ ተባዕትዮ ቆልዑ ዘለወን ደ/ኣነስትዮ
መ/ስድራ ምስ ካልኦት ኣባላት ስደራ ዳግም ናይ ስራሕ ክፍፍል ዘይክገብራ
ይኽእላ።

ምስ ደ/ኣነስትዮ መ/ስድራ ንምይይጥ መዘኻኸሪ

ንስርዓተ -ፆታ ፅልዋ ዘሕድር ናይ ሕርሻ ቴክኖሎጂ ምስ ትግበራ ትልሚ ስድራ
ምውህሃድ
መስርሕ ስርዓተ-ፆታ ተጠቒምካ ሰብ ሓዳርን መ/ስድራ ደ/ኣንስትዮን ንምድጋፍ
ሓገዝቲ
ዝኾኑ ዓይነታትን ረብሓታትን ስርዓተ-ፆታ ክፀልዉ ዝኽእሉ ናይ ሕርሻ
ቴክኖሎጅታት
ንከታኣታትዉ ል/ሰራሕተኛ ጣብያን ናይ ወረዳ ጉጅለ ክኢላታትን ምትብባዕ።
ብዛዕባ ፍርያት ሕርሻ ምምሕያሽን ከምኡ እውን ሓረስቶት /ደቂ ተባዕትዮን
ደቂ ኣነስትዮን/ ኣብ
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ስርዓተ ፆታ ዝፀልዉ ሕርሻ ቴክኖሎጅታት ኣገዳሲ ሓበሬታ

ስርዓተ ፆታ ዝፀልዉ ሕርሻ ቴክኖሎጅታት ዝበሃሉ ኣብ ምድንፋዕ ምህርቲ
ጉልበት ፣ ግዜን ተወሰኽቲ ስራሕ ሰብ ሓዳርን መራሕቲ ስድራ ደቂ
ኣነስትዮን ሓረስቶት ደቂ ተባዕትዮን ዘቐርቡ ቴክኖሎጅታትን እዮም። እዞም
ቴክኖሎጅታት ኣበ ንእሽቶን መሬት ዝውሰኑ ሓረስቶት ደቂ ኣነስትዮን ደቂ
ተባዕትዮን ፍትሓዊ ተበፃሕነት ንምርግጋፅ ፣ ስርዓተ ፆታ ዝፀልዉ ናይ
ሕርሻ ቴክኖለጅታት ናይ ግድን፡ተጠቀምቲ ብቐሊሉ ዝቆፃፀርዎን ዘላቒ ዘኾነን
ንምዕዳግ ዝከኣልን ዘገልግልን
ኣብ ከባቢ ክርከብ ዝኽእል
ስርዓተ ፆታ ዝፀልዉ ናይ ሕርሻ ቴክኖሎጅታት ዝጠቓለሉ ንኣብነት ሓይሊ
ቆጣቢ ምድጃ ፣ መሕቖኒ ፀባ ፣ መዝበጢ መሽን።

መዝበጢ መሽን

መሕቖኒ መሽን

ውሽጢ ምንቅስቓስ ስድረኦም ግዜን ጉልበትን ንምቁጣብ ዝሕግዙ ንስርዓተ-ፆታ
ፀለውቲ ዝኾኑ ናይ ሕርሻ ቴክኖሎጂ እኹል ሓበሬታ ምሃብ።
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መስርሕ ስርዓተ -ፆታ መፈፀሚ ስትራተጂ
ኣካላት
ፌደራል
ፕዕሕ ጉጅለ
መተሓባበሪ

ሓላፍነት

ኣገባብ ኣፈፃፅማ

ምድጋፍ/ ምፅዳቕ/

ጉጅለ ቴክኒክ ምጥያሽ

ናይ መሰልጠንቲ ስልጠና ንክልል
ፕዕሕ ምትሕብባር ጉጅለ ምሃብ

ምስ ቴክኒካልን ገንዘባዊ ሓገዝን ናይ
CDSF መሰልጠንቲ ስልጠና ምሃብ

መስርሕ ስርዓተ ፆታ ምሕታም

ቸክሊስት ኣዳሊኻ ንዝተኸፋፈለ ኣብ
ተግባር ቁፅፅርን ክትትልን ምግባር

ንኹለን ክልላት ምክፍፋል
ዝተኸፋፈለ ኣቕሑት ኣገባብ
ኣፈፃፅምኡ ምክትታልን ምቁፅፃርን

ምክፍፋልን ትግበራ ተፈፃምነት
ክትትልን ቁፅፅርን መጥለሊ ነጥቢ
ምውፃእ
ግብረ መልሲ ንምእካብ ናይ ግብረ
መልሲ መጥለሊ ነጥቢ ምውፃእ
ግብረ መልስን መመሓየሺ ዛዕባታት
ምእካብ
ብመሰረት ዝተረኸበ ግብረ መልሲ
መስርሕ ስርዓተ ፆታ ደጊምካ
መርኣይን ምምሕያሽን

ክልል ፕዕሕ
ጉጅለ
መተሓባበሪ

ናይ መሰልጠንቲ ስልጠና ምሃብ
ናብ ኩለን ወረዳታት ምክፍፋል
ትግበራ ተፈፃምነት ምክፍፋል
ትግበራ ኣቕሑት ምክትታልን
ምቁፅፃርን
ግብረ መልሲ ንፌፕዕሕ ምፅብፃብ

ካብ ፕሮጀክት ድጋፍ ወሃቢ ምዕባይ
ዓቕሚ (CDSF) ቴክኒካል ደገፍ
ብምርካብ ናይ መሰልጠንቲ ስልጠና
ናብ ወረዳ ክኢላታት ምውራድ
መጥለሊ ነጥቢ(Checklist)
ብምጥቃም ምክፍፋልን ትግበራ /
ተፈፃምነት ምክትታልን ምቁፅፃርን
መጥለሊ ነጥቢ ግብረ መልሲ
ብምጥቃም ግብረመልሲ ምእካብ
ንፌፕዕሕ ግብረ መልሲ ምቕራብ
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ኣካላት

ሓላፍነት

ወረዳ(ወረዳ
ጉጅለ
ቴክኒካል
ጉጅለ ፕዕሕ
ዝጥምት ሰብ

ናይ መሰልጠንቲ ስልጠና ምሃብ
መስርሕ ስርዓተ ፆታ ንኹለን
ወረዳታት /ጣብያታት/ ምክፍፋል
ትግበራ /ተፈፃምነት/ ምክፍፋል
ኣቕሑት ምክትታልን ምቁፅፃርን
ግብረ መልሲ ንፌፕዕሕ ጉም
ምፅብፃብ

ኣገባብ ኣፈፃፅማ
ብሓገዝ ዞባ CDSF ናይ መሰለጠንቲ
ስልጠና ናብ ጣብያ ክኢላታት
ምውራድ
መጥለሊ ነጥቢ ብምጥቃም
ምክፍፋልን ትግበራ /ተፈፃምነት
ምክትታልን ምቁፅፃርን
መጥለሊ ነጥቢ ግብረ መልሲ
ብምጥቃም ግብረመልሲ ምእካብ
ንፌፕዕሕ ግብረ መልሲ ምቕራብ

ጣብያ (ል/
ሰራሕተኛታት)

በዓልቲ ሓዳር ጓል ኣነስተይቲ ፣ መ/
ስድራ ደ/ኣነስትዮን ንእሽቶይ መሬት
ዝወነኑ ደ/ተባዕትዮ ስልጠና ምሃብ
ኣብ ማ/ሰብ ብተግባርን ኣረኣእያን
ለውጢ ውፅኢታዊ ኣጠቓቕማን
ስርዓተ ፆታ ምድጋፍን ምክትታልን
ኣብ ትግበራ መስርሕ ስርዓተ ፆታ
ዝነበሩ ብድሆታትን ዓወታትን
ምፅብፃብ

ከይዲ ትግበራ ምምሃር ስርዓተ
ፆታ ንዕብየት ስድራ ሰብ ሓዳርን
መራሕቲ ስድራ ደቂ ኣነስትዮን ኣብ
ሓደ ንእሽቶን መሬት ዝወነኑ ደቂ
ተባዕትዮን ፕዕሕ2 ብምጥቃም
ምስልጣን
ሰብ ሓዳር ደቂ ኣነስትዮን መራሕቲ
ስድራ ደቂ ኣነስትዮን ከምኡ እውን
ንእሽቶይ መሬት ዝወነኑ ደቂ
ተባዕትዮን ካብ መስርሕ ስርዓተፆታ ዝተምሃርዎ ኣብ መዓልታዊ
ምንቅስቓስ ስድረኦም ከመይ
ጌሮም ብብቕዓት ከም ዘተግብርዎ
ምክትታል።
ናይ ግብረመልሲ መጥለሊ ነጥቢ
ብምጥቃም ብምጥቃም ካብ ሰብ
ሓዳር ደ/ኣነ ፣መራሕቲ ስድራ ደ/
ኣነስትዮን ደቂ ተባዕትዮ ሓረስቶትን
ግብረመልሲ ምእካብ።
ንወረዳ ፕዕሕ ምትሕብባር ዩኒት
ግብረ መልሲ ምቕራብ
ኣብ እዋን ትግበራ ዘጋጠሙ
ብድሆታትን ዓወታትን ብምውፃእ
ንወረዳ ፕዕሕ ብወረዳ ደረጃ ፕዕሕ
ዝጥምት ሰብ ፀብፃበ ምቕራብ
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ሜላታት መመሃሃሪ ስርዓተ ፆታ

ፕዕሕ-2 - ሜላታት መምሃሪ ስርዓተ ፆታ
ክፍሊ ክልተ
ብዘተ ሕ/ሰብ ኣቢልካ ደቂ ኣነስትዮ ገፀር ምብርትታዕ/
ምብቃዕ
ኣብ ገፀር ዘለዋ ደቂ ኣነስትዮ ናይ መሬት, ቴክኖሎጂ, ግልጋሎት ፋይናንስ,
ትምህርትን ካልኦትን ዘሎ ዕድላት ማዕረ ምስ ደቂ ተባዕትዮ እንድሕር
ረኺበን ናይ ሕርሻ ፍርያትን መፍረያይነትን ይውስኽ ከምኡ ድማ ኣብ
ትሕቲ መስመር ድኽነት ዝርከቡ ህዝቢታት ካብ 100 ክሳብ 150 ሚሊዮን
ይቕንስ።
ትካል ምግብን ሕርሻን -FAO (2011) ኣብ ሕርሻ ዘሎ ናይ ፆታ ክፍተት
ነፅብብ

ምስል 2፡ ማህበረሰባዊ ውይይት
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ኣብ ፕዕሕ-2 - ካልኣይ ክፋል መስርሕ ስርዓተ ፆታ ዘካትቶም
ትሕዝቶታት እንታይ እንታይ እዮም?
እዚ መስርሕ ካብ 5 ክሳብ 12 ተሳተፍቲ ኣካቲቱ ኣብ ዙርያ ስርዓተ ፆታ
ብደረጃ ሕብረተሰብ ንዝግበሩ ምይይጣት ደረጃ ብደረጃ መምርሕታት ዝህብ
እዩ። ኣብዚ ምይይጥ ውሽጢ ተሳተፍቲ ዝኾኑ ፡ኣብ ሕርሻን ኣብ ገዛ ውሽጥን ስራሕቲ ንምንታይ ናይ ደቂ ኣነስትዮን
ናይ ደቂ ተባዕትዮን ስራሕ ተባሂሉ ነንበይኑ ክፍፀም ትፅቢት ይግበረሉ?
ኣብ ገዛ ውሽጢ ይኹን ኣብ ደገ ብዝለዓለ ክግምገም ዘለዎ እዩ።
ስለ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣነስትዮን ደቀን ብናይ ባዕለን ዘለወን
ኣመለኻኽታ ሓሳበን ቀንፀባርቓ ይበረታታዓ ዶ ? ንደቀን ከመይ ምስ
ከባቢ የላምደኦም ኣለዋ ?
ናይ ሕ/ሰብ ኣባላት ( ደቂ ኣነስትዮ ፣ደቂ ተባዕትዮ ፣ደቂ ኣነስትዮን
ደቂ ተባዕትዮን ቆልዑት) ንመራሕቲ ስድራን ሰብ ሓዳርን ደቂ ኣነስትዮ
ንምብርትታዕን ኣብ ገዝአንን ደገን ተሳትፎ ንክህልወንን ብኸመይን
እንታይ ዓይነት ኣስተዋፅኦን ክገብሩ ከም ዝኽእሉን ምይይጥ ምግባር
ብኣግባቡ ዝተመርሑ ምይይጣት ምንቅስቓሳት ብምትሕሓዝ ተሳተፍቲ
ንምሕታትን ስለ ሓደሽቲ ሓሳባትን ንምንግጋር ቦታ ይፈጥር

እዚ መስርሕ ንምንታይ ወሳኒ ኮይኑ ?
ብምኽንያት ማሕበራውን ኢኮኖሚያውን ባህላውን ልምድታት ናይ ስርዓተ ፆታ
ማዕርነት ኣብ ሕርሻ ኢትዮጵያ እትገጥመሉ ዘላ ሃገራዊ ፈተና እዩ።
ምስ ሰብ ሓዳርን መራሕቲ ስድራ ደቂ ኣነስትዮን ዝተሓሓዙ ናይ ፆታ ኣፈላላይ
ነናይ ባዕሎም ኣፈላላይ ኣለዎም። ሰብ ሓዳር ደቂ ኣነስትዮ ኣብ ናይ ስድራ
ሃፍቲ ውሽጢ ማዕረ ተበፃሕነትን ቁፅፅርን ከምኡ ድማ ማዕረ ተሳትፎን ኣብ
ናይ ሕርሻ ምፍራይ ስራሕቲ ተጠቀምቲ ክኾና ኣለወን።. መራሕቲ ስድራ ደቂ
ኣነስትዮ ኣብ ሕ/ሰብ ውሽጢ ናይ ተቓላዓይነትን ፀገምን ፅዕንቶ ዝወሰኻ እየን።
እዚ ድማ ብማይ ሃፍቲ ፣ ብሕርሻ እታወታትን ኣብ ካልኦት ማሕበራውን
ባህላውን ዓንድታት ውሱንነትን ቁፅፅር ዘይምግባርን ክኸውን ይኽእል እዩ።
እዞም ተግባራት ንዘይምሕባእ ግልፂ ዝኾኑ ምይይጣት ብምጥቃም ኩሉ ናይ ሕ/
ሰብ ኣባል ተጠቃሚ ዝገብር ናይ ማሕበራዊን ኢኮኖሚያውን ዕቤት ንምስላጥ
ይኽእል።
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ብደረጃ ጣብያ ዘለዉ ልምዓት ሰራሕተኛታት ፣ ጉዳይ ደቂ ኣነስትዮ ናይ ወረዳ
ሰብሞያን ብሕብረተሰብ ደረጃ ዝሰርሑ ናይ ጥዕና ኤክስቴንሽን ሰብ ሞያ ኣብ
ምፍላጥ ማዕርነት ፆታ ንክሰርሑን ማዕረ ተሳትፎ ንከረጋግፁን እዩ። ብወረዳ
ደረጃ ዘለዉ ሰብ ሞያታት ፣ ናይ ጉዳይ ደቂ ኣነስትዮ ሰራሕተኛታትን
ብማሕበረሰብ ደረጃ ዝሰርሑ ናይ ጥዕና ኤክስቴንሽን ሰብ ሞያታት ብስድራ
ደረጃ ተሳትፎ መራሕቲ ስድራ ደቂ ኣነስትዮን ፣ሰብ ሓዳር ደቂ ኣነስትዮን
ከምኡ ድማ ትሑት መነባብሮ ዘለዎም ደቂ ተባዕትዮን ንምፍላጥን ማዕርነት
ስርዓተ ፆታ ንምርግጋፅን እዩ።
ካብ ዘተ ሕብረተሰብ ተሳተፍቲ እንታይ ይጥቀሙ?

ስለ ስርዓተ ፆታ ኣፍልጦ ንምርካብ ፣ ሓሳባት ብምይይጥ ንምልውዋጥን
ኣብ ገዝአንን ኣብ ሕ/ሰብን ዘለወን ተራ ንክፈልጣ ዘኽእሉ ሓሳባት
ንምምይያጥ ባይታ ይፈጥር።
እዚኦም ድማ ፡ንደቂ ኣንስትዮ ይኹን ደቂ ተባዕትዮ ተሳትፎን ናይ ሕርሻ ይኹን
ናይ ገዛ ስራሕ ክፍፍል የፍልጥ
ኣብ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮ ናይ ስድራ ስራሕ ክፍፍል ክህሉ
ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ዘሎ ቀረብን ቁፅፅር
ሃፍትን ከምኡ ድማ ውሳነ ምሃብ ስልጣን ክህልወን ምግባር
ናይ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ተሳትፎ ኣብ ሕብረተሰብ
ዘለወም/ን ተራ ብፍላይ ኣብ ዕቁብ ፣ እድር ፣ ናይ ማይ ኣጠቓቕማ
ኮሚቴ ፣ናይ ዕቋር ማሕበራትን ናይ ሕ/ሰብ ማሕበራዊ መተኣኻኸቢን
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እዚ መስርሕ እንታይ ተሓሳቢ ይገብር?
እዚ መሳርሒ ዝመስል ጣቢያ ል/ሰራሕተኛታት ናይ ጉዳይ ደቂ ኣነስትዮ
ሰራሕተኛታት ወዘተ እዚኦም ናይ ሕ/ሰብ ምይይጥ ዘሳልጡ ዝተረድእዎ ስርዓተ
ፆታ መሰረተ ሓሳብ ብማሕበራዊ ኣተሓሳስባ ብግዜን ቦታን ዝቀያየር (ካብ
ባዮሎጂያዊ ቀዋሚ ባህላዊ ተቐያያሪ) ዘሎ ርክብ ይሃንፅ። ካብ መቀላጠፍቲ
ትፅቢት ዝግበር ናይ ደቂ ተባዕትዮን ኣነስትዮን ቆልዑ ፣ናይ ዓበይቲ ደቂ
ተባዕትዮን ኣነስትዮን ኣነስትዮን ናይ ባህላዊ መሰረተ ሓሳባት መርከቢ ስለ ዝኾኑ
ነዚኦም ማእኸል ዝገበረ ናይ ሕብረተሰብ ምይይጥ ከመይ ምምራሕ ከም ዝከኣል
እዩ።

ዘተ ሕ/ሰብ ከመይ ትመርሕ ?
የሥርዓተ-ጾታ መልዕክት በቀላሉ በቃልና በጽሁፍ የሚተላለፍ አይደለም። ነገር
ንደቂ ኣነስትዮ ተሳትፎን ማዕርነትን መርአያ ኹን
ናይ ስርዓተ ፆታ መልእኽትታት ብቓላትን ብፅሑፍን ዝቐርቡ ርክባት ጥራሕ
ኣይኮኑን። ነገር ግን ካልኦት ናይ ልምዓት ሰራሕተኛታትን ልምዓት ጉጅለታትን
ምስቲ ሕ/ሰብን ካልኦትን ከመይ ከም ዝሳተፉ ዝሓወሰ እዩ። እንድሕር ተኻኢሉ
ሕ/ሰብ ኣብ እነመያይጠሉ ግዜ መሳለጥቲ/ መተሓባበርቲ ክልተ ተዝኾኑ ማለት
ሓደ ካብ ደቂ ተባዕትዮ ሓንቲ ካብ ደቂ ኣነስትዮ ብምትሕብባር እንተዝምራሕ።
እዚ ድማ ኣብ ናይቲ ሕ/ሰብ ውሽጢ ኣብ ዝግበር ምይይጥ ደቂ ኣነስትዮ
መራሕቲ ስድራን ሰብ ሓዳር ደቂ ኣነስትዮን ብንቕሓት ንምስታፍ ምቹው
ኩነታት ይፍጠር
መሳለጥቲ/መተሓባበርቲ ኣብ ምትሕብባር ውሽጢ ኣብ ዝህብዎ ስልጠና ውሽጢ
ሞዴል መርአያ ምኻኖም ከረጋግፁ ኣለዎም። ብኻሊእ ኣገላልፃ ተሳተፍቲ ስልጠና
ንባዕልኻ እተቕርቦም ናይ ስርዓተ ፆታ ምላሽ ዝህቡ ኣብነታት ብምርኣይ ናይ
መሰልጠኒኦም ክኽተሉ ይኽእሉ። ስርዓተ ፆታ ማእኸል ዝገበረ / ንስርዓተ ፆታ
መልሲ ዝህብ ቋንቋ ምጥቃምን ዝተሳኸዐሎም ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣነስትዮን
ኣብነታት ምጉላህ ንኹሎም ተሳተፍቲ ካብቲ ስልጠና ዝበለፀ ተጠቀምቲ ንክኾኑ
ዝኽእልሉ ባይታ ምፍጣር ይኽእል። ኣብ ናይ ስልጠና ምድላው ትልሚ ግዜ
ንስልጠና ዘነቓቕሑ ኣብ እንትልመሉ ግዜ መቀላጠፍቲ ናይ ደቂ ኣነስትዮ
ተሳተፍቲ ከናእሱ ዝኽእሉ ቀልድታትን ቋንቋታትን ንምውጋድ ክሙኮር ኣለዎ።

42

ሜላታት መመሃሃሪ ስርዓተ ፆታ

መተሓባበርቲ ክኾኑ ዝኽእሉ እንመን እዮም ?
ናይዚ ስልጠና መተሓባበርቲ/መሳለጥቲ ክኾኑ ዝኽእሉ ልምዓት ሰራሕተኛታት፣
ናይ ጣብያ ናይ ጉዳይ ደቂ ኣነስትዮ ፣ ወይ ድማ ወረዳ ክኢላታት ክኾኑ
ይኽእሉ። ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣብዚ ዝሳተፍ ናይቲ ከባቢ ቋንቋ ክናገር ኣለዎ።
ብፍላይ ኣብ ጉጅለ ምስ ደቂ ኣነስትዮ ተሳተፍቲ ፣መተሓባበርቲ/መሳለጥቲ
ደቂ ኣነስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ሓረስቶት ብማዕረ ይሳተፉ ምህላዎም ከረጋግፅ
ኣለዎ።

መተሓባበርቲ እንታይ ክሰርሑ ኣለዎም?
መተሓባበርቲ ዝተፈላለዩ ብጣዕሚ ወሰንቲ ስራሕቲ ኣለዉዎም እቲ ስልጠና
ናብቶም ተደለይቲ ሰልጠንቲ ንምብፃሕ፣ እዞም ዝስዕቡ ውፅኢታውን ናይ
ስርዓተ ፆታን መልሲ ክህቡ ዝኽእሉ ናይ ስልጠና ኣሰራረሓታት ኣብ ማ/መ/
ሓረስቶት ወይ ብማሕበረሰበ ደረጃ አብ ዝትግበረሉ ግዜ ኩሉ ከተግብሩ ይምከር፣
1. ተሳትፎታት ምብርትታዕ

እዚ ዝትግበር ጥንቃቐ ኣብ ዝተመለኦ ከባቢ/ኩሉ ሕ/ሰብ ዝሳተፈሉ/ዝመያየጠሉ
ነፃ ዝኾነ ከባቢ ምፍጣር/ስግኣታት ወይ ግልፂ ኣብ ዘይኮኑ ሓሳባት፣ ኣብቲ ገለፃ
ኩሎም ተሳተፈቲ ምክታት፣ ናይቲ ጉዳይ/ዛዕባ ሓበሬታ ክህልዎምን ተሳተፍቲ
ከመይ ምላሽ ክህቡን ይኽእሉ። ደረጃ ርክቦም ንምስፋሕ ፣ እቲ መሰልጠኒ/
መተሓባበሪ ነቶም ተሳተፍቲ ኮፍ ክብሉ ከለዉ ክቢ ቅርፂ ሰሪሖም ንክቅመጡ
ምኽሪ ይህቦም
ደ/ኣነስትዮ ሓረሰቶት ምክታት፣ኩሎም መ/ስድራ ሓረሰቶት ፣ ሰብ ሓዳር ደ/
ኣነስትዮን ኣብ ኩሎም ናይ ስልጠና ፕሮግራማት ፣ ከምኡውን ኣብቲ ውሽጢ
ስድራ ምስ ሰቡእተን/ኣንስቶም ሓሳባትን/ሓላፍነትን ምትሕግጋዝ። ነብሲ
ወከፍ ተሳተፍቲ ካብ ሕድሕድ ክፋል/ጉጅለ/ ኣብቲ ውሽጢ ስድራ ዘለዎም
ሓላፍነት ከመይ ጌሮም ስራሕ መቐሎን ሓላፍነትን ከምዝዋፅኡ ተመኩሮ/
ልምዲ/ ምትሕልላፍ። ሓፈሻዊ ኣብነታት ምትሕብባርን ሰራሕ ምክፍፋልን
ተሳተፍቲ ክመሃሩ ምግባር።
ደ/ኣነስትዮ ተመኩሮታተን ከመሓላለፋን ክበረታትዓን ሞራል ምፍጣር ፣
ሕቶታት ከሓታን ክምልሳን ፣ደ/ኣነስትዮ ኣብ ኣእሙሮአን ዘሎ ተመኩሮ
ተዛሪበን ናብ ካልኦት ንምትሕልላፍ ምሕፋር ስለዘሎ። ንሰብ ሓዳርን መ/
ስድራን ደ/ኣነስትዮን ኣብ ማሕበራዊ ናብራአን ልምደን ብኔትወርክ ክለዋወጣ
ሙችው ኩነታትን ምትእስሳርን ምፍጣር። ደ/ኣነስትዮ ጥራሕ ብንኡሽተይ ጉጅለ
ምውዳብ ድሕሪ ናይ ፈላሚ ስልጠና ናይ ክትትል ዕድል ክረኽባ ይገብር።
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2. ምይይጥ ምምራሕ

ተሳትፎ ንክትመርሕ ዘተባብዕ እንትኾን ሓደ ሓደ ግዜ መተሓባበርቲ ካብ
ኣሉታዊ ጭብጥታት ንምውፃእ ይሕግዝ/ምስ ስርዓተ-ፆታ ኣንፃር ዝድገፍ ወይ
ካልኦት ተሳተፍቲ ምጉርምራም/ን ኣውንታዊ ምይይጣት ናብ ሕ/ሰብ ተሳትፎ
ምብርትታዕ ኣድላይ እዩ፣ እዚ ኣሸጋሪ ጉዳይ ሚዛንን መተሓባበርቱ ብጣዕሚ
ኣድላይ ዝኾነሉ ሓደ ምኽንያት እዩ።
ኣብ ስልጠና ወቅቲ ብደ/ኣነሰትዮ ተሳትፎ ዝተሰርሑ ሪኢቶታት፣ጣልቃ ምእታው
ወይ ካልኦት እታዎታት ብምድጋም ምርግጋፅ ፣ ብተወሰኽቲ እታወት ዝበለፀ
ንምብርትታዕ ደገፍቲ ከባቢታት ንምፍጣር ብደ/ተባዕትዮ ዝተሰርሑ እታወታት
ምጥቃስ የድሊ።
ምይይጥ ብፆታ ገለልተኛታትን ፆታ ተኮር ቋንቋታት ፣ ኣብነታትን ምስልታትን
ዝተዳለዉ ምዃኖም ይረጋገፁ፣ ኣብነት ሓረስታይ ገለልተኛ ቃል ክኾን ይኽእል፣
ማሕበረ-ኢኮኖምያዊን ማሕበረ-ባህላዊ ንደ/ተባዕትዮ እንበር ደ/ኣነሰትዮ ሓረስቶት
ምዘለዋ ዘይምሕሳብ እዮም።ደ/ኣነስትዮን ደ/ተባዕትዮ ሓረስቶት ብመደበኛነት
እናጠቐሱ ደ/ኣነስትዮ ሓረስቶት ኣብ ናይ ደ/ተባዕትዮን ደ/ኣነስትዮን መ/ስድራ
ብምጥቃስ ንኩሎም ተሳተፍቲ ኩሉ መዳይ ዝኾነ ምስሊ ይቐርብ። ብተመሳሳሊ
ናይ ልምዓት ሰራሕተኛ/ኤክስቴንሽን ሰራሕተኛ እንተገሊፅና ናይ ተባዕታይን
ኣነሰታይን ተወሳኺ ስም ወይ ድማ ተባዕትዮን ኣነስትዮን ሓረስቶት ስራሕ ዘርኢ
ኣብነታት ንጠቐም።
3. ምስቲ ኣጀንዳ ምጥዕዓም

መተሓባበርቲ ናይቲ ስልጠና ስዓት ምክትታልን ንቲ ኣጀንዳ ዝተውሃቦ ግዜ
ገደብ ምኽባር ፅቡቕ መንገዲ እዩ ፣ ተሳተፍቲ ናይ ግዜ ገደብ ብኣገባብ
ዝተወሰደ ምዃኑ ተገንዚቦም ኣብ ክትዕ እዋን ዝበለፀ ብትኹረት ክከታተሉ
ይኽእሉ።
4. ብምንቅስቓስን ብምምይያጥን ምስታፍ

እንድሕር ተሳተፍቲ ካብቲ መተሓባበሪ ንላዕሊ ዝዛረቡ ኮይኖም፣ እቲ መተሓባበሪ
ኣብቲ ምይይጥን ምንቅስቓስን ዝተዓዘቦ ከካፍሎም ይሕግዞ።ምንም እኳ እዚ
ተሳትፎ ብዙሕ ዘይተጠቐሞ እንተኾነ መተሓባበሪ ኩሎም መልስታት ከም
ዘይብሎምን ካብቲ ምይይጥ ንምምሃር ኣብቲ ይኹን ኣብቲ ምህላዎም ንምርኣይ
ይሕግዝ።

44

ሜላታት መመሃሃሪ ስርዓተ ፆታ

5. ሓላፍነት ምክፋል

እቶም መተሓባበርቲ ስለ ስርዓተ ፆታ ማዕርነት ክፈልጡ ብዘይምኽኣሎም
ስሕተቶም ብዘይምእራሞም ተሳተፍቲ ዝኾነ ይኹን ነገር ክሰርሑ ኣይደልዩን፣
ምንም ዓይነት መተሓባበርቲ ካብ ካልኦት ተሳተፍቲ ብፍቓዶም ማስታወሻ
ንክሕዙ ወይ ምይይጦም ኣብ ዝቕፅለሉ ግዜ ተሳተፍቲ ይድግፍዎም ወይ
ተሳተፍቲ ኣብቲ ምይይጥ ውሽጢ ክሳተፉ ይግበር፣ እዚ ድማ ሱቕ ንዝብሉ
ተሳተፍቲ ንምርዳእ ይጠቅም ሰለዚ ተሳተፍቲ ብትሕትና ይሰርሑ።
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ቁልፊ ናይ ምትሕብባር ክእለታት
ኣሳታፋይ ሕቶ
ምሕታት

ብዙሓት ሓሳባት ንክመፁ ይሕግዝ

መልሲ ንምርካብ
ምፅባይ

ነቲ ሕቶ ግዜ ሂቦም ሓሲቦም ንምምላስ ፣ ብብዙሓት ሕቶታት ኣይነጨናንቆም

ብዓይኒ ምቕፃዕን
ብስም ምፅዋዕን

ኣተባቢዕኻ ኣስታዋፅአኦም ክዓቢ ምግባር

ኣስተውዒልካ
ምድማፅ

ንምርዳእ ፣መሊስካ ንምግላፅን ምይይጥ ንምምራሕን

ምትብባዕ

ተወሳኺ ሓሳባት ንምርካብ ማለት እታ ዋና ነጥቢ/ሓሳብ ንምርካብ/

ዝተብሃለ ሓሳብ
ደጊምካ ምግላፅ

ሓሳባት ግልፂ ንምግባርን ንመምፅኢ ሓሳብ ንምድናቕን

ኣንፈታት ምቅይያር

ዘይተካተቱ ዝነበሩ ካልኦት ንምክታት

ምርግጋፅ

ብዙሓተ ሓሳባትን ርኢቶታትን ንምርካብ /ንምውፃእ/

ምዕዛብ

ዘይሳተፍ ዘሎ መን ምኻኑ ንምርግጋፅ

ብንቕሓት ምድማፅ

ብዓይንኻን ብእዝንኻን ከምኡ ድማ ብናይ ሰውነት ኣካላት ምልክታት ንምድማፅ

ምጥቕላል

ተሳተፍቲ ንክርደኦምን ኣብ ስምምዕነት ንክበፅሑን
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ሰብ ሓዳርን መራሕቲ ስድራን ደቂ ኣንስትዮ ምብቃዕ/
ምብርትታዕ
ስድራ ማለት እንታይ ማለት እዩ?
ስድራ ከም መሰረታዊ ናይ መመያየጢን መረዳዳእን ከምኡ ድማ ኣብ ሕድሕድ
ስድራ ኣባል ዕለታዊ ምንቅስቓስ ውሽጢ ጉዳይ ስርዓተ ፆታ ከመይ እናፈተሸ
ከም ዝኸይድ ምይይጥ ምግባር
ስድራ ዝብል ቃል ስብስብ/እኩባት ዝኾኑ ሰባት ማለት ድማ ሰብኣይ ፣ሰበይቲ
፣ቆልዑት ፣ሰብኣየን ዝሞተን/ሰበይቶም ዝሞተቶም ፣ዝተፋትሓ/ሑ ፣ ናይ
ሓዳር ዓርኪ ዘለወን/ዎም ፣ ወዘተ ዝኣመሰሉ የጠቓልል - ሕድሕድ ኣብ ሕርሻ
ፍርያት ተራ ዘለዎምን ካልኦት ኣባላት ክገብርዎ ዝኽእሉ ወይ ዘይኽእሉ ተፅዕኖ
ዘሕድሩ እዮም።
ዝስዕቡ ሕቶታት ብምጥቃም ናይ ሕድሕድ ኣባል ስድራ ወይ ድማ ናይ ሰባት
ጥምረት ግልፂ ዝኾነ ተራን ሓላፍነትን ንምውሳን የኽእሎም። ስለዚ ኩሉ ተሳታፊ
ብዛዕባ ሕድሕድ ኣባል ስድራ ተራን ሓላፍነትን ንክርድኡ ዝስዕቡ ሕቶታት
ሓደብሓደ ተመያየጡሎም ፡ብዛዕባ ኣጠቓላሊ ናይ ሕርሻ ምህርቲ ኣመልኪቱ ቀንዲ ወሳኒ መን እዩ?
ውሱን ናይ ዘራእቲ ዓሌት ንምፍራይ ወሳኒ መን እዩ?
እዚ ዘራእቲ ንምልማዕ ዝዓበየ ጉልበትን ፃዕርን ኣስተዋፅኦ ዘለዎ መን
እዩ?
ካብዚ ዘራእቲ ዝርከብ ፍርያት ንምሻጥ ፣ ዝተረኸበ ኣታዊን ዝቆፃፀር
መን እዩ?
ካብቲ ስድራ ውሽጢ ሓበሬታ ንምሃብ ዝበለፀ ሓላፍነት ዘለዎ መን እዩ?
ኣብ ፍርያት ዘራእቲ ዝተፈላለዩ ኣባላት ስድራ ነናይ ባዕሎም ተራ
ክፃወቱ/ዘይክፃወቱ/ ናይ ምግባር ተፅዕኖ ዘለዎ መን እዩ?
ካብቶም ኣባላት ስድራ መብዛዕቲኡ ግዜ ንዕዳጋ ዝኸይድ መን እዩ?
ፍልፍል ምግቢ /ምግቢ ዝእክብ/ መን እዩ?
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ካብ ኣባላተ ስድራ ምግቢ ናይ ምድላውን ምቕራብን ሓላፍነት ዘለዎ
መን እዩ?
ምግቢ ዘሰራጭወልና መን እዩ? ተመራፂ ወይ ዝበለፀ ምግቢ ዘቕርብ
መን እዩ?
እዞም ውሳነታት ናይ ምውሳን ሓላፍነት ዘለዎ መን እዩ? ነንበይኖም
ድዮም ዝውስኑ ወይስ ብሓደ? ብኸመይ?

ምብቃዕ/ምብርትታዕ እንታይ ማለት እዩ?
ናይ ዓለም ባንኪ ጉጅለ (2011) ኣ.ኣ ምብቃዕ/ምብርትታዕ ከም ዝስዕብ
ገሊፆምዎ
ምብቃዕ/ምብርትታዕ ዝብል ቃል ብዝተፈላለዩ ማሕበራውን ፖለቲካውን ኩነታት
ውሽጢ ዝተፈላለዩ ትርጉማት ዘለዉዎ ኮይኑ ብኩሎም ቋንቋታት ብቀሊሉ
ኣይትርጎሙን። ኣብ ዓለም ዙርያ ምስ ዓቕሚ ምዕባይ ዝተተሓሓዙ ናይ ዓዲ
ውሽጢ ቃላት ምድላይ /ምእላሽ/ ኩሉ ግዜ ሂወት ናብ ዘለዎም ምይይጣት
ይመርሑ። እዞም ደንብታት ዓርስኻ ምኽኣል ፣ምቁፅፃር ፣ብባዕልኻ ምትእምማን
፣ዓርሰ እምነት ምሕዳር ፣ ናይ ባዕልኻ ምርጫ ፣ ብናይ ሓደ ሰብ እሴታት
መሰረት ንባዕልኻ መሰል ፣ነፃነት ፣ክእለትን ምንቕቓሕን ዝኣመሰሉ መግለፅታት
ብናይ ከባቢ እሴታትን ብእምነት ስርዓታትን ዝተጠቓለሉ እዮም።

ምብቃዕ/ምብርትታዕ ደ/ኣነስትዮ1
ናይ ደቂ ኣነስትዮ ባዕለን ምጉልባት ብዋናዋና ክፍልታት ተገሊፁ ኣሎ:
1. ደቂ ኣነስትዮ ንባዕለን ዘለወን ግምት
2. ናይ ደቂ ኣነስትዮ መሰል አብ መረፃን ውሳነታትን;
3. ናይ ደቂ ኣነስትዮ ዕድላትን ንብረት ናይ ምጥቃም መሰለን
4. ደ/ኣነስትዮ ኣብ ገዝአን ውሽጥን ኣብ ደገን ዘሎ ናይ ባዕለን ሂወት
ናይ ምምሕዳር መሰልን ; ከምኡ ድማ ብሃገርለኸን ብዓለም ለኸን ደረጃ
ፍትሓዊ ዝኾነ ማሕበረ ኢኮኖሚያዊ ስርዓት ንምፍጣር ኣብ ማሕበራዊ
ለውጢ ኣመራርሓ ፅዕንቶ ናይ ምሕዳር ክእለት ክህልወን
1 United Nations Population Information Network. Guidelines on Women’s Empowerment. See also “Women’s
Empowerment in Agriculture Index” in the FAO Term Portal.
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እዚ ንምጅማር ዝሓሸ ኣቀራርባ እንታይ እዩ

እዞም ዝስዕቡ ናይ ስርዓተ-ፆታ ጉዳያት ኣመልኪቱ ናይቲ ሕብረተሰብ ኣባላት
(ደ/ኣነስትዮ ፣ደ/ተባዕትዮ ፣ኣነስትዮ ቆልዑን ተባዕትዮ ቆልዑን ንምትሕብባር
ብሕ/ሰብ ደረጃ ድጋብ ብዝህቡ ሰብ ሞያታት ንክጥቀሙሉ ይምከር። ኣብ ኩሉ
ናይ ሕ/ሰብ ኣባል ብኩሉ ናይ ፆታ ማዕርነት ምንቅስቓሳት ሙሉእ ተሳትፎ
ምግባር ኣድላይ ምኻኑ ከስተውዕሉ ይግባእ።
1. ናይ ከባቢያዊ ናይ ፆታ ኣመለኻኽታ ምፍላይ: በኣብ ኩሎም ቀበሌታት
ውሽጢ ናይ ስርዓተ ፆታ ማዕርነት ዕላማታት ምስ ናይ ከባቢ ሕ/ሰብ
መራሕትን ኣባላትን ብምትሕብባር ኣብቲ ሕ/ሰብ ውሽጢ ናይ ስርዓተ
ፆታ ማዕርነት ትኹረት ሂቡ ይሰርሕ። እዚ ኩነታት ምስ ስርዓተ ፆታ
ዝተተሓሓዙ ጥራሕ ትፅቢት ዝግበር ዘይኮነስ ናይ ደቂ ኣነስትዮ ተሳትፎ
ንከይጎልህ ወይ ድማ ናይ ፆታ ማዕርነት ዘተባብዑ ጥቕማጥቕምታት
ከይፍጠሩ ዝዓግቱ ናይ ከባቢ ልምድታትን ስሪታትን ፈሊኻ ንምፍላጥ
ይሕግዝ። ሓደ ሓደ ውልቀ ሰባት ፅዕንቶ ፈጠርቲ ወይ ፀለውቲ ስርዓተ
ፆታ ክኾኑ ይኽእሉ። እዚ ምፍላጥ እውን ናይ ስርዓተ ፆታ ሽቶታት
ንከመሓይሹ ፣ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣነስትዮን ንክተሓዋወሱን ብሕ/
ሰብ ደረጃ ናይ ስርዓተ ፆታ ማዕርነት ምንቅስቓሳት ክፈጠሩ ዝኽእሉ
ችግራት ንምፍታሕ ይኽእሉ። ከቢያዊ ናይ ስርዓተ-ፆታ ፀለውቲ
ዝበሃሉ ናይ ሃይማኖት መራሕቲ ፣ ናይ ቀበሌ መማሓደርቲ ፣ ናይ
እድር ኣቦመንበራት ፣ ናይ ኣብያተ ትምህርቲ ዳይሬክተራት ወይ ድማ
ናይቲ ሕ/ስብ ውሽጢ ናይ ሓሳብን ምኽርን መራሕቲ አዮም።
2. ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ መርበብ ሓበሬታን ጉጅለታትን ምጥቃም: ብዝሕ
ዝበለ ሕ/ሰብ ሐዚ ብዘሎ ናይ መረዳእታ ምምሕልላፍ መልእኽቲ
እንተመሓላልፉ ኣድለይቲ ዝበሃሉ ኣብ መልእኽትታት
መንገዲ
ክንጠባጠቡ ወይ ድማ ትርጉሞም ክዛብዑ ይኽእ ሉ እዮም። ስለዚ
ሓደሓደ ሰባት ሐዚ እውን መለእኽቲ ዘይክበፅሖም ይኽእል እዩ። ስለዚ
መልእኽቲ ንምብፃሕ ዕቁብ ፣እድር፣ዴቦ ፣ ናይ ቁጠበ ማሐበራት፣ናይ
ሃይማኖት ትካላትን መራሕትን ፣ኣብያተ ትምህርትታትን ካልኦት
ተመሳሰልቲ ብሕ/ሰብ ደረጃ መልእኽቲ ከመሓላልፉ ዝኽእሉ ምጥቃም።
3. ኣብ ማ/መ/ሓረስቶትን ብስድራ ደረጃ ዑደት ምክያድ: ናይ ጉጅለ
ኣኼባታት መሰረታዊ መልእኽትታት ንምክፋል /ንምምሕልላፍ/
ጠቐምቲ ዋላ እንተኾኑ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣነስትዮን ናይ ፆታ
ሽቶታት ነከሳኽዑ ናይ ደቂ ኣነስትዮ ኣተሓሳስባታት ድጋፍ ንምግባር
ድጋፍ ምሃቦም እምበር ከም ክልስ ሓሳብ ቀሊል ስለ ዘይኮነ ብፍላይ
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ብዛዕባ ደቂ ኣነስትዮ ዝምልከት ኣብ ናይ ባዕለን ገዛን ቤተሰብን እዩ።
ብናይ ጉዳይ ደቂ ኣነስትዮ ሰራሕተሻታትን ልምዓት ሰራሕተኛታትን
ዝግበሩ ናይ ገዛንገዛ ዑደት ምስ ሰብኣይ ፣ምስ ሰበይትን ካልኦት
ናይቲ ቤተሰብ ኣባላትን ሓቢርካ ንምዝርራብ ዕድል ኣለዎ ፣ዝተሳተፉ
ውልቀ ሰባትን ተለዋዋጢ ኩነታት ብዝበለፀ ይርድኡ ፣ንሕቶታትን
ዝንባለታትን መልሲ ይረኽቡ ፣ ከም ኣድላይነቱ ንተሳትፎ የበረታትዕ፣
ካብ ሓደ ንላዕሊ ዑደት ክወስደልካ ይኽእል ብፍላይ ሰብ እንድሕር
ዘይተረኸበ ወይ ድማ ፀገማት እንተጋጢሙ።
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ናይ ሕ/ሰብ ምይይጥ ምክያድ ዝውሰዱ ስጉምትታት 1፡
ዝተሳኸዐሎም ደቂ ኣነስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ሓረስቶት
ምርኣይ (20 ደቒቓ)
እዚ ምይይጥ እንታይ እዩ?
ተፃራሪ ፆታ ካብ ዘለዎም ተሳተፍቲ ዝተሳኸዐሉ ሓረስታይ ንሙኻን ዝህሉ
ዕድላትን ፈታኒ ነገራትን ኣምሲሎም ክእምቱ ዕድል ምሃብ
ተሳተፍቲ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ሕርሻ ስራሕቲ ናይ ፐሮጀክትታት ምእታውን
ዘጋጥሙ ዘለዉ ፀገማትን ዝርከቡ ዘለዉ ኣማራፅታትን ምግላፅ ክኽእሉ እዮም።

ብርክታት
ብርኪ 1፡

ተሳተፍቲ ናይ ፆታ ምትሕውዋስ ዘለዎ ናብ ክልተ ጉጅለ
ምምቃል

ብርኪ 2፡

ሓረስቶት ንባዕሎም ናይ ተፃራሪኦም ፆታ ዘሎ ሓረስታይ
ኮይኖም ክሓስቡ ሕቶ ክቐርበሎም ይገበር ፣ ዝሓዝዎ ሓዱሽ
ማንነትን ሓዱሽ ሂወትን ክግምግምዎ ዕድል ምሃብ።

ብርኪ 3፡

ንሓደ ጉጅለ ከምዚ ዝስዕብ ሕቶ ይቕረበሉ ፡- ዝተሳኸዐለን
ጓል ኣነስተይቲ ሓረስታይ ንሙኻን ዘለዎም ዕድላት እንታይ
እንታይ እዮም ዝተሳኸዐለን ጓል ኣነስተይቲ ሓረስታይ ንሙኻን
ዘለዎም መሓንቖታት ከ እንታይ እንታይ እዮም ? ነቶም
ካልኦት ጉጅለ ድማ ተመሳሳሊ ሕቶ ኮይኑ ግና ናይ ደቂ
ተባዕትዮ ብዝተመልከተ ክቐርበሎም ይገበር።

ብርኪ 4፡

ከም ደቂ ኣነስትዮ ሓረስቶት ኮይኖም
ክሓስቡ ዕድል
ንዝሃብናዮም ደቂ ተባዕትዮ ዝቐርብ ሕቶ ፡- ከም ደቂ ኣነስትዮ
ዝተሳኸዐለን ንምኻን እንታይ ክሕግዘን ይኽእል?

ብርኪ 5፡

ንሓደ/ሓንቲ ኣባል ናይቲ ጉጅለ ኣብ ዝተመያጥሉ ፆታ
እንታይ ዓይነት ኣማራፅታትን መሓንቖታትን ከም ዝተመያየጡ
ከቕርብ/ክተቕርብ ይገበር። ከም ዓብይ ጉጅለ ድማ ኣብ መንጎ
ክልቲኦም ፆታታት ማለት ተባዕታይን ኣነስታይን ዝገለፅዎ
ኣፈላይ ምይይጥ ይገበረሉ።
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ብርኪ 6፡

ንደቂ ተባዕትዮ ዝቐርብ ሕቶ ፡- ደቂ ኣነስትዮ ኣብ ስራሕ
ዝኾነ ዕንቅፋት እንተገጥመን እንታይ ንገብር? ብግልባጡ ድማ
ንደቂ ኣነስትዮ ሕቶ ነቕበለን።

መሓንቖ ንደቂ ኣነስትዮ ሓረስቶት
ኣብዑር ፀሚደን ክሓርሳ ኣይተፈቐደን
ብናይ ገዛ በዝሒ ስራሕ ናብ ኣኼባ ዘንጊዐን
ምምፃእ
ማይ ሞተር ንምጅማር ኣይተፈቐደን
ኣብ ማይ ኮሚቴ ኣይተካተቱን /
ኣበ ናይ ማሕበረሰብ ውሳነታት ብመሪሕነት
ኣይጥርነፉን
ስሩዕ ናይ ሕርሻ ኤክስቴንሽን ግልጋሎት
ኣይረኽባን
መሓንቖ ንደቂ ተባዕትዮ ሓረስቶት
ክባር ዋጋ እታወታትን ፀረ ባልዕን
ንምፍራይ ዝኸውን መሬት ዘይምህላው
ብምክንያት ሞት በዓል ገዝኣ /ሰብኣያ/ ኣብ
ሓደ እዋን ህፃውንቲ ናይ ምሕብሓብ ፣ ናይ
ገዛ ስራሕቲ ምስላጥን ናይ ሕርሻ ስራሕትን
ምድርራብ ፣

ብርኪ 7፡

ዕድላት ንደቂ ኣነስትዮ ሓረስቶት
ካብ ካልኦት ሓረስቶት ናይ ጉልበት ድጋፍ
ምርካብ
ኣብ ጉጅለአን ፣ናይ ከባቢ ሕ/ሰብ ኣኼባታትን
ብዓርሰ እምነት ምንጋር
ናይ ሕርሻ መሬተን የስፍሓ ኣለዋ
ኣብ ናይ ከባቢአን ጉጅለታት መሪሕነት ይምረፃ
ኣለዋ
ኣብ ናይ ማይ ኮሚቴታት ብመሪሕነትን
ኣባልነትን ይሳተፋ ኣለዋ
ዕድላት ንደቂ ተባዕትዮ ሓረስቶት
ናይ ባዕሎም /ቤተሰቦም/ መሬት ምህላው
ኣብ ሕ/ስብ ኣኼባታት ዝለዓለ ተሳትፎ
ምህላው
ናይ ማይ ኣጠቐቕማ ኮሚቴ መራሒ ወይ ድማ
ኣባል ምኻን
መደበኛ ናይ ሕርሻ ኤክስቴንሽን ተጠቃሚ
ምኻን

መጠቓለሊ ናይ ክልቲኦም ጉጅለታት ኣብ ጠቕላላ ጉጅለ
ዘቕረብዎ ሪፖርት ዘለና ኣማራፅታት ንኽልቲኦም ፆታታት
ውፅኢት ኣብ ሶሻል ይኹን ማሕበራዊ ከመይ ምብርትታዕ
ከም ዝከኣል ጥቕልል ኣቢልካ ምቕራብ። ብተወሳኺ ድማ
ምስ ዝተወሰኑ ናይ ፆታ ክፍልታት ቀጥታ ርክብ ዘለዎም
መሓንቖታት ባዕልኻን ከባቢ ሕ/ሰብ ዕድላት ከመይ ከም ዝሽፍኑ
ብምብርህራህ ምጥቕላል።
ናይ ውሱን ፆታ ልዕልነት ኣብ ማሕበረ ቁጠባዊ ዘሕድሮ ፅልዋ
ናይ ጉጅለ ምይይጥ ብምፅሟO ንኩሎም ፆታ ከመይ ፀጋ/
ዕድል ከምዝኸውን መብርሂ ምሃብ።
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ዘተ ማሕበረ ሰብ 2: ኣብ ውሽጢ ስድራን ሕርሻን ዘሎ
ማሕንቆ /ብድሆ ሰብ ሓዳርን መ/ስድር ደ/ኣንስትዮን
ኣፍልጦ ሂብካ ኣብ ማ/ሰብ ብዝለዎም ልዕልና መሰረት ዘተ
ምግባር።
ደ/ኣንስትዮ ኢትዮጵያ ኣብ ንጥፈት ሕርሻ ዝለዓለ ግደ ኣለወን። ኾይኑ ግና
ከም ሓረስቶት ዝወሃበን ኣፍለጦ ዝረኽበኦ ግልጋሎት ሕርሻ ኤ/ሽን ዝተሓተ
እዮ። ግልጋሎት ሕርሻ ኤክስቴንሽንን ድጋፍ ዋላ እንተረኸባ ብዙሕ ተረባሕቲ
ዘይኾናሉ ኹነታት የጋጥም እዩ። ኣብ ሓደ እዋን ብናይ ውሽጢ ገዛን ገዛ ወፃእን
ዘሎ ሕርሻ ይፅመዳ ፣ እታወታትን መሬትን ናይ ምርካብን ምውናንን ዕዱለን
ዝተሓተ እዩ፣ ናይ ዕዳጋ ሓበሬታ ናይ ምርካብ ዕዱለን ዝተሓተ እዩ። እዚ
መፅናዕቲ ውስን ሓባር ብድሆ ስእነት ትሕዝቶ መሬት ዘለወን ሰብ ሓዳር፣መ/
ስድራ ደ/ኣንስትዮን ስድረኦምን ኣብ ተሳትፎ ዘጋጥም ፀገም ካብ ባዕሎምን ካብ
መንደሮምን መፍትሒ ሒዞም ንክመፁ የገብር።
ድሕሪ እቲ ታሪኽ ምንባብ ተሳተፍቲ ንክርድእዎን ክትንትንዎን ምግባር። ናይ
ሓረስቶት ደ/ኣንስትዮ ብድሆ ክፈትሕ ዝክእል ንጡፍ ተሳትፎ ሓረስቶት ደ/
ኣንስትይ ከጠናክር ዘክእል ዘተ ኩሎም ጉጅለ ብምብርትታዕ ኣብ ማ/ሰብ
ዝትግበር መማረፂ መፍትሒ ከቅምጡ ምብርትታዕ።

ሓፂር ዛንታ 1:- ረብሓ መቆሎ ፅዕንቶ ዕዮ
ስስንዱን ማሞን ሰብ ሓዳር ኾይኖም ኣብ ደቡብ ብሄር ብሄረሰብ ህዝብታት
ክልል ዝርከብ ጭሃ ወረዳ ዝነብሩ እዮም። ኣብ ማእኸል መሰልጠኒ ሓረስቶት
በብሰሙን ዝግበር ዘተ ማ/ሰብ ንክሳተፉ ዕድሞት ብዝተገበረሎም መሰረት ዛጊድ
ንሽዱሽተ ሰሙን ክሳተፉ ክኢሎም ኣለው። ቀስ ብቀስ ኩሎም ረብሓ መቆሎ
ስራሕ ሓላፍነት ስድራ ከስተማቅርዎ ከምዝጀመሩ ብፍላይ ማሞ በዓልቲ ገዝኡ
መሰልቸዊ ናይ ገዛ ስራሕ፣ ምሕብሓብ ስድራን ኣብ ኩሎም ናይ ሕርሻ ንጥፈታት
ተሳትፍኣ እናገደሶ ከምዝመፀ፣ ረብሓ መቆሎ ዕዮ ስድራ ከምዝተረደኦ ናይ
በዓልቲ ገዝኡ ተበግሶ ከምዘክብርን ንስንዱ ንክሕግዛ ከምዘደሊ ከምዝወሰነ።
ማሞ ንባዓልቲ ገዝኡ ማይን ዕንፀይትን እንተሸከመ ምቅራብ፣ንደቆ ምሕብሓብን
በዓልቲ ገዝኡ ኣብ ስራሕ ኣብ ትፅመደሉ እዋን ንደቁ ምግቢ ምቅራብ
ከምዝጀመረ። ስንዱ ናይ ስራሕ ሸከም ስለዝተቃለለላ ብጣዕሚ ሕጉስቲ ኾይና።
ይኹን እምበር ጎረባብቲ ስንዱ ንማሞ ኣድጊማትሉ እያ እናበሉ ክሓምይዋ
ጀመሩ። ሰብኣይ ምስ ምሉእ ጥዕንኡ ኣብ ናይ ደ/ኣንስትዮ ስራሕ ፈፂሙ
ኣይሳተፍን ኢሎም። ማሕዝት ማሞ ክስሕቅዎን ኮይንዎ ጓል ተንስተይቲ ኮይኑ
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ኢሎምዎ። ውሱናት ናይ መንደር ዓበይቲ እውን ናይ ጓል ተንስተይቲ ስራሕ
ወዲ ተባዕታይ ምስራሕ ባህልና ኣይኮነን ኢሎም ተዛረቡ። ማሞ እናሓፈረ
እውን ብምንም ተአምር ኣብ ናይ ስድርኡ ስራሕቲን ናይ በዓልቲ ገዝኡ መቆሎ
ዕዮ ምስታፍ ከምዘየቋርፅ ገሊፁ። ቀስ ብቀስ ጎረባብቱን መሓዝቱን ኣብ ገዝኡ
ብዝገብሮ ኣስተዋፅኡ ኣብ ዙርያ መለሽ ስድርኡ ዘምፀኦ ዘሎ ለውጢ ክንእድዎ
ጀመሩ። መርአያ በዓል ገዛ/ሰብአይ እናኮነ መፂኡ። ካልኦት እውን ኣነ እውን
ከምኡ እንተዝኸውን ኢሎም ዝምነይዎ እናኾኑ መፂኡ።ናይ ሃይማኖትን ማ/
ሰብ መራሕትን በዓልቲ ገዝኡን ስድሩኡን ዝፈትው በዓል ገዛ/ሰብኣይ ኢሎም
መርአያ ገይሮምዎ።
ናይ ኩሎም ጉጅለታት ምይይጥ ብዝቕፅል ዛዕባታት ምትብባዕ፡

ተሳተፍቲ ብዛዕባ እቲ ሓፂር ዛንታ ተመስጦኦም ምሕታት፣
ጓል ተንስተይትን ወዲ ተባዕታይን ብሓባር ተቆርቆርትን ፍልፍል
እቶትን ከምዝኮኖ እምነት ከምዘለዎም ምሕታት፤
ናይ ገዛ ሓባራዊ ስራሕ ከመይ አዝዩ ጠቃሚን ረብሓ ከምዘለዎን ኩሉ
ኣባል ስድራ ከመይ ከምዝዕቅቦ፣
ናይ ገዛ ዕዮ ኣብ መንጎ ወዲ ተባዕታይን ጓል ተንስተይትን ማዕረ
ኣብ ዝመቀለሉ እዋን ጓል ተንስተይቲ ኣብ ንጥፈት ሕርሻ ብዝበለፀ
ውፅኢታዊ ትከውን፣ ኣብ ጠቃሚ ዝኮኑ ናይ ጉጅለ ኣኬባ ትሳተፍን
ሙሉእ ጥዕና ከምዝህልያን፣
ወዲ ተባዕታይ /አቦ ኣብ ስራሕ ሓገዝ ኣብዝሳተፈሉ እዋን ምስ ስድርኡ
ፅቡቅ ሰዓት የሕልፍ፣ንደቁ ፅቡቅ መርአያ ይከውን ከምኡ እውን
ንስድርኡን በዓቲ ገዝኡን ምሕጋዙ የኩረኦ።

ሓፂር ዛንታ 2:- ብድሆታት ምፍላይ
ኣየለች ቅድሚ በዓል ገዛአ ካብዚ ዓለም ብሞት ምፍላዩ ብበዓል ገዛአ ዝፍለጥ
ብዙሕ መሬት ነይርዋ ። ምሰ ሓደሽቲ ዝተጣየሻ ል/ጉጅለታት ደ/ኣንስትዮ
ኣብ ማእከል መሰልጠኒ ሓረስቶት ብዝተምሃረቶ ሓደሽቲ ቴክኒክ ብእዋኑ
መሬታ ንክትዘርኦ ጀሚራ። ይኹን ዳኣምበር ብመስመር መዝራእን ምፅሃይን
ካብ ዝነበሮ ልሙድ ኣሰራርሓ ንምውፃእ ነዊሕ እዋን ከምዝወደኣ። ኣብ ሕርሻ
ስራሕቲ ኣብ ዝኮነትሉ እዋን ንቆልዓ ጡብ እናጥበወት ኣብ ገዛ ንዝገደፈቶ ሓደ
ውሉዳ ድማ ትጭነቅ። ስዒባ ድማ ግዘ ዝወስድ ኣብ ሰሙን ሓደ ግዘ ምስ
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ጉጅለኣ ኣኬባ ትገብር። ናብ ገዛ ኣብ ዝተመለሰትሉ እዋን ድማ ናይ ገዛ ዕዮ
ትውድእ። ሓማት ሰበይቲ ወደይ ንደቃ ዘይትድግፍን ዘይትኸውንን ኢለን ፈዛዛ
እናበላ ይቑጣዓ።ኣንጊሃ ስለትትስእን ኣምሽያ ትድOስን ክትደክምን ክትሓምምን
ጀሚራ። ብሰንኪ እዚ ብዙህ ናይ ጉጅለ ኣኬባታት ትተርፍ። ብዛዕባ ቀንዲ
ሓበሬታ መክዝን፣ ዕዳጋን ዋጋ ዘውፅእ ስራሕ ሓበሬታ ይተርፋ። ካብ ኣኬባ ኣብ
ዝተረፈትሉ እዋን ዝተረፋ ሓበሬታ ንል/ግጅለ ደ/ኣንስትዮ ኣባላት ክትሓትት
ኣብ ዝትፍትነሉ እዋን ሓማታን ጎረባብታን ንስድራኣ ክብሪ ኣልቦ ከምዝኾነት
ይሓምይዋ።
ኣየለች ናብ ኣኬባ ምኻድ ቀስ ብቀስ እናነከየድ ኸይዳ። ውሑዳት ኣባላት ጉጅለ
ደ/ኣንስትዮ ሰነፍ ከምዝኾነት፣ ገለ ውሱናት ድማ ሓዱሽ ቴክኖሎጂ ምቅባልን
ምትግባርን ዓቅሚ ዘይብላ ይብላኣ። ብውሽጣዊን ደጋዊን ፀቅጢ ስድራኣ፣
ጎረባብትን ኣባላት ጉጅለኣን ደገፍ ዝተረፈት ሓደሽቲ ቴክኖሎጂታት ተጊብራ
መነባብርኣን ስድራኣን ተመሓይሽን ሕልማ ርኡይ ትገብርን ዘላ እያ።
ስዒቦም ዘለው ሕቶታት ምሕታት

ኣብቲ ሓፂር ዛንታ እንታይ ፀገም ኣሎዎ ?
ኣየለች ዕላማኣ ከይተዐውት እንታይ ኣጊድዋ?
ኣየለች ኣጋጢምዋ ዘሎ ብድሆ ንክትዋፅኦ እንታይ ማዕዳ ትምዕዳ?
ኣብዚ ጉጅለ እዚ ዝኾነ ሰብ ከምዚ ዓይነት ብድሆ ዝቃለስዶ ኣሎ?
ወይ ከምዚ ዓይነት ተሞክሮ ዘለዎ ትፈልጡዶ? ከምዚ ዓይነት ኩነታት
ከመይ ገይርካ ትብድሆ?

ሓፂር ዛንታ 3:- እቶት ኣብ ምቁፅፃርን ምውሳንን
ጫልቱ ድልየት ከማልእ ኣብ ዝክእልን ብቀሊሉ ክተፍርዮን ክተስፍሖን ትክእል
ዓሌት ኦቾሎኒን ኣብ ውሱናት መሳርሕታት መዋእለ ነዋያ ንምፍሳስ ኣብ
ዘክእላ ልቃሕ ጉጅለ ንክትፅምበር ሃንቀውታ ሓዲርዋ። ሰብኣይ ጫልቱ ኣብ
ልቃሕ ጉጅለ ትዓቁሮ ገንዘብ ሂብዋ። ይኹን ዳኣምበር ልቃሕ እንተውፅእ እቲ
ዘውፀአቶ ገንዘብ ባዕሉ ወሲዱ ኣብ ናይ ውልቁ ፍርያት ሃ/እንስሳ ዓውደ ስራሕ
ኣዋፊርዎ። ኩሉ ግዘ ዝወሰደቶ ልቃሕ ንክትምልስ ገንዘብ ንክህባ እንተዘኻክሮ
ካብ መፈለምትኡ እቲ ገንዘብ ናቱ ምኳኑ ብቑጠዐ እናፀረፈ መልሲ ይህባ።
ደጊሙ ድማ እዚ ተዋፊርሉ ዘሎ ዓወደ ስራሕ ብጣዕሚ ጠቃሚ ምኳኑ ናይ
ስድራ እውን መራሒ ምኳኑ ይዛረብ። ጫልቱ ንሰለስተ እዋን ነቲ ጉጅለ ልቃሕ
ዘይመለሰት ትተርፍ ናይ ምሕፋር ስምዒት እውን እናጀመራ መፂኡ።
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ጫልቱ ኣብ ዘራእቲ ጠንኪራ ብምስራሕ ዝለዓለ ፍርያት ሓፊሳ። ኣብ መወዳእታ
ዓውዲ ኣብ ዝሓፈሰትሉ እዋን በዓል ገዛኣ እቲ እክሊ ናብ ዕዳጋ ወሲድዎ። ዝሓዞ
ገንዘብ ብዝመስሎ ኣከፋፊልዎ፣ውሱን ናይ ባዕሉ ልቃሕ መሊስሉ፣ ውሱን ቀለብ
እንስሳት ገዚእሉ ንባዕሉ እውን ተዝናንይሉ። ዝተረፈ ንገዛ ኣቑሑትን ንስድራ
ምግብን ንክተውእሎ ንጫልቱ ሂብዋ። ኣብዚ ሰዓት እዚ እቶት ብምቅናሱ
ጫልቱ ኣብ ናይ ገዛ ጣጣ ንክተውዕሎ እኩል ኣይኮነላን።
ስዒቦም ዘለው ሕቶታት ምሕታት

ኣብቲ ሓፂር ዛንታ እንታይ ፀገም ኣለዎ?
ኣየለች ዕላማኣ ንከይተዐውት እንታይ ኣጊድዋ?
ንጫልቱን ንበዓል ገዛአን እንታይ ምኽሪ ትህቦም?
ኣብዚ ጉጅለ እዚ ዝኾነ ሰብ ከምዚ ዓይነት ብድሆ ዝቃለስዶ
ኣሎ? ወይ ከምዚ ዓይነት ተሞክሮ ዘለዎ ትፈልጡዶ? ከምዚ
ዓይነት ኩነታት ከመይ ገይርካ ትብድሆ?
ከምዚ ዓይነት ኹነታት ከመይ ብዓወት ይዛዘም?
እዚ ኹነታት ንምቅያር እንታይ ክንሰርሕ ኣለና?

ሓፂር ዛንታ 04:- ንማ/ሰብ ደጋፊን ኣብነታዊን ዝኾነ መርአያ ወዲ
ተባዕታይ
ኣውራምባ ማ/ሰብ ብሕርሻ ዝመሓደር ኮይኑ ኩሎም ደ/ተባዕትዮን ደ/ኣንስትዮን
ዘራእቲ ዘምርትሉ ከባቢ እዩ። ኣብ ቀረባ እዋን ደ/ተባዕትዮ ብOርበት ካብ
ከባቢኦም ውፅእ ኢሎም ምስራሕ እንትችምሩ መብዛሕትኡ ንጥፈት ሕርሻ ብደ/
ኣንስትዮ ንክስራሕ ዝተገደፈ እዩ። ደ/ኣንስትዮ ስራሕተን ብኢደን ይሰርሐኦ፣
ፍርያተ እውን ትሑት ይከውን።
ማሕበር ሓረስቶት ኣውራምባ ናይ ደ/ኣንስትዮ ፀገም ብምርኣይ ናይ ቴክኒክ
ስልጠና ዝረክባሉ ማእከል መሰልጠኒ ሓረስቶትን ካልኦት ዝተፈላለዩ ደገፍት
የተሓባብሩ። ጣብያ ቤት ፅሕፈት ሕርሻ ደ/ኣንስትዮ ዝድግፍ ልቃሕ ዝረክባሉ
ልቃሕ ጉጅለ ኣጣይሹ። ደ/ኣንስትዮ ንጡፋት ኣባላት ማሕበር ማይ ኣጠቃቅማ
ከምኡውን መራሕቲ ኣባላት ኣመራርሓ ምኳን ጀሚረን። ስልጠና ብቀረበአን
ኣብ ዝርከብ ማእከል መሰልጠኒ ሓረስቶት ሰ/መርአያ ይረክባ። ከምኡ እውን
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በብሰሙኑ ስልጠና ተሞክሮ ልውውጥ ይረኽባ። ደ/ኣንስትይ ምህርተን ዘማሕይሽ
ዝተመሓየሸ ኣዘራርአ ቴክኒክ ፣ሓዱሽ ዓሌት ዘራእቲ፣ ፃህያይ ዓፂድን ኣብ
መወዳእታ ዝተኣከበ ዘራእቲ ከመይ ገይረን ከምፀርየኦ ከምኡ እውን ድሕረ
ምህርት ዕቀባ ሜላ ተወሳኪ ፍልጠት ክረኽባ ኪኢለን።
ብዞም ንጥፍታት እዚኦም ደ/ኣንስትይ ብዛዕባ ስነ መዓዛ፣ናይ ድሕሪ ገዛ
ልምዓትን ኣሕምልትን ኣዕታርን ከመይ ተሰባጢሮም ከምዝለምዑ ክፈልጣ
ኪኢለን። ኣብ እዋን ምድላው ምግቢ ዝረኸበኦ ፍልጠትን ክእለትን ብምጥቃም
ኣብ ገዛ ንስድር ንምምጋብ ዝተፈላለዩ ፍራምረ፣ኣሕምልትን ልሙዳት ምግቢ
የዳልዋ። ንዘራእቲ፣ ኣሕምልትን ፍራምረን ከመይ ገይረን መዋፀኢ ዋጋን ግምታዊ
ወፃኢን ከምዘቅምጣሉ ከምዝተምሃራ። ናይ መንደር ደ/ኣንስትይ ብዛዕባ እዚ
ተበግሶን እቶት ንምርካብ ዘለው ዕዱላት ህንጥዋት ኮይነን። ናይ ኣውራምባ
ደ/ተባዕትይ ካም ዝወፈርሉ እንትምለሱ ብዛዕባ ሕርሻ ስራሕቲ ኣንስቶም
ዝተለማመዶኦን ዘተግበረኦን ይምሃሩ። ኣንሽቶም ብዝበለፀ ኣብ ሓደሽቲ ዓሌት
ዘራእቲ፣ኣሕምልትን ፍራምረን ብዝለዓለ መፍረይቲ ንክኮና ህንጥዋት ደገፍተን
ይኮኑ። ተሞክሮኦም ኣብ ቀረባ መንደሮም ንዝርከቡ ንከስፍሕዎ ይጅምሩ።
ስዒቦም ዘለው ሕቶታት ምሕታት

ካብ ኣውራምባ ማ/ሰብ እንታይ ተማሂርኻ?
ብሓፈሻ ንልዕልና ደ/ኣንስትዮ ኣብ ንድግፈሉን ኣብ ክብርታት ስድራን
ማ/ሰብን እንታይ ተዓዚብኻ?
ተመሳሳሊ ተሞክሮ ኣብ ከባቢ ማ/ሰብኻ ከመይ ትትግብሮ?
ልዕልና ደ/ኣንስትዮ ኣብ ምርግጋፅ ናይቲ ማ/ሰብ ሓደ መርአያ ክትኾን
ትኽእልዶ? እንድሕር እወ/ኣይፋሉ? ንምንታይ ?
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ማ/ሰብ ከለዓዕልን ከዘራርብን ዝኽእል ተዋስኦ
ኣብ መፃኢ ዝስዕቡ መግለፂ ተዋስኦ ብምጥቃም ተሳተፍቲ እዚ ክለማመድዎን
ኣብ ተግባር ንከውዕልዎን ምግባር። ዝተፈላለዩ መግለፅታት ንተሳተፍቲ ተሞክሮ
ተግባራዊ ንክገብርዎ የጠናክር። ኣብ መወዳእታ ተዋስኦ ጉሎም ጉጅለታት
ንክምያየጥሉ፣ ንከተባብዖምም ትክክለኛ መልእክቲ ንክኮንን ከምኡ እውን
ኩሎም ተሳተፍቲ ንክርድእዎ ሕቶ ምሕታት።
መግለፂ 01: ኣብ ቀረባ እዋን ዝተፋትሑ መ/

መግለፂ 02: ኣብ ስድራ መቆሎ ስራሕ

ስድራ ጓል ተንስተይቲ ናይቲ ስድራ ክንክን ሕርሻ
ሓላፍነት ወሲዳ ኣብ ምንቅስቃስ ትርከብ። ኣብ
ቀረባ ዘሎ መስተ ንፁህ ማይ ቧንቧ ዘይሰርሕ
ዘሎ ከምዝኾነ ብተደጋጋሚ ነቲ መንደር
መራሒ ጥርዓን ኣብ ተቅርበሉ እዋን መፍትሒ
ኣይረከበትን።

ሓላፍነት ምድላው ምግቢ ፣ ንጥፈት ሕርሻ ፣
ኣብ ምሕብሓብ ህፃውንቲ ሰብኣይን ሰበይትን
ኩሎም ቅሱናት እዮም;:ይኩን ዳኣምበር ሰብኣይ
ናይቲ ስድር ስራሕ ሰበይቱ ብምሕጋዙ እቶም
ማ/ሰብ ከባጭይዎ ጀሚሮም።

ንጥፈት: ንዘልዐለቶ ፀገም ካብ ማ/ሰብ ደገፍን

መፍትሒን ከመይ ትረኽበሉ ከምትክእል ካብ
3-4 ደቃይቅ ዝውድእ ተዋስኦ ምድላው።
(ተዋሳእቲ: መ/ስድራ ጓል ተንስተይቲ፣ጣብያ
ኣማሓዳሪ፣ ማሕበር ሓረስቶት ኣቦወንበር፣2
ኣባላት ማ/ሰብ)
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ንጥፈት: ሰብኣይን ሰበይትን ናይቲ ማ/ሰብ

ኣረኣእያ ከቀይር ዘክእል ካብ 2-3 ደቃይቅ
ዝውድእ ተዋስኦ ምድላው።
(ተዋሳእቲ: ሰብ ሓዳር ሰብኣይን ሰበይትን፣3
ኣባላት ማ/ሰብ)
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መግለፂ 03: ሎሚ ዓመት ፍርያትን

መግለፂ 04: ሰብኣይ ካብ ከባቢ ወፃእ

መፍረያይነትን ትሑት ነይሩ። መ/ስድራ
ጓል ተንስተይቲ ንዝትጠቀመትሉ ማዳበርያ
ልቃሕ ንምምላስ ንክሕግዛ መሬታ ምስ
ዝሓረሰላ ሰብኣይ ክትስማማዕ ጀሚራ። ልቃሕ
ክትምልሰሉ ትክእል ምንም ገንዘብ ከምዘይብላ
ክተእምኖ ጀሚራ። ወይድማ ግድኣ ከበፅሓ
ዝክእል መሸላ ክትሸጥን ደቃ ክትቅልበሉ
ትክእልከምዘይህልዋ ትተርፍ።

እንትሰርሕ ከሎ መርዓት ምስ ወለዲ መርዓዊ
ትነብር።መርዓዊት ናይ ውሽጢ ገዛን ሕርሻን
ስራሕ ሓላፍነት ከምዘለዋ ፈሊጣ ንወለዲ
መርዓዊ ትእዘዝ። ኣብ ቀረባ እዋን ምህርቲ
ብምትሓቱ ወለዲ መርዓዊ ንሰበይቲ ወዶም
የፀልምዋ። ኣብ ካልኦት ስራሕቲ አዐርያ ትፅመድ
ግን ድማ ከባቢ ኣየር እውን ዘይስይምችው
ይከውን። በዓል ዋና መሬት ማለት ሰብኣያ
ከብዝሰርሐሉ ከባቢ ንክጉብንያ ይመፅእሞ ዝሐሸ
ንጥፈት: ንዛ ጓል ተንስተይቲ ኣዝማዳ ናይ
ማዳበርይ ልቃሕ ምምላስ ክሕግዝዋ ዘክእል ካብ ምህርቲ ክትረክብ እስካብ ዘይከኣለት መሬቱ
ንካሊእ ሓረስታይ ክተወፍሮ ይደሊ።
2-3 ደቃይቅ ተዋስኦ ምድላው።
(ተዋሳእቲ: ጓል ተንስተይቲ፣ሓረስቶት
ኣዝማዳ፣ጣብያ ኣማሓዳሪ፣ማ/ሓረስቶት
ኣቦወንበር፣ኣባላት ማ/ሰብ)

ንጥፈት: እቲ ስድራ ዘሎ ሸከም ንምቅላልብስ

በዓል መሬት(መስፍን) ንምርድዳእ ከምይ ገይሩ
ብሓባር ከምዝሰርሕ ዘርኢ ካብ 2-3 ደቃይቅ
ተዋስኦ መድላው :;
(ተዋሳእቲ: ወለዲ መርዓዊ፣መርዓት፣ ናየቲ
መስፍን ሰበይቲ፣ኣባል ማ/ሰብ)

መግለፂ 05: ኩሉ ግዘ መስኖ ማይ ኣጠቃቅማ እትፅገም ጓል ተንስተይቲ ፤ ኩለን ጎረባብታ ንሕርሻ

ዝጥቀሞኦ ማይ ጥራሕ ዘይኮነስ ንድሕሪ ገዘአን ዝጥቀማሉ እውን መስኖ ማይ ዘለወን እዩ። ንማይ
ኣጠቃቅማ ኣመራርሓ ኮሚቴ ኣባላት ናይ መስኖ ማይ ተጠቃሚት ንክትኮን ሕቶ ኣቅረበትሎም;:
ከም ካልኦት ሓረስተት እውን ኣብ ዝድለ ብድልየታ ናይ ነፃ ግልጋሎት እውን ክትህብ ደለየት።
ንጥፈት: ከም ካልኦት ደ/ኣንስትዮ ሓረስቶት ዝተውሃባ ስራሕ ከምትዋፃእ ንማይ ኣጠቃቅማ

ማሕበር ኣመራርሓ ኮሚቴ ከመይ ገይራ ከምተአምን ዘርኢ ካብ 2-3 ደቃይቅ ተዋስኦ ምድላው።
(ተዋሳእቲ: መ/ስድራ ጓል ተንስተይቲ፣ 2 ማይ ኣጠቃቅማ ማሕበር ኣመራርሓ ኮሚቴ ኣባላት፣
ጣብያ ኣማሓዳሪ፣ማ/ሰብ መራሒ)
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ፕሮግራም ዕብየት ሕርሻ

ሕዛል 1: መተግበሪ ስትራተጂ መስርሕ ስርዓተ ፆታ
ኣካላት
ፌደራል
ፕዕሕ ጉጅለ
ምትሕብባር

ሓላፍነት

ኣገባብ ኣፈፃፅማ

ምፅዳቕ/ድጋፍ ምሃብ

ጉጅለ ቴክኒክ ምጥያሽ

ንክልል ፕዕሕ ምትሕብባር ጉጅለ
ናይ መሰልጠንቲ ስልጠና ምሃብ
(ብCDSF ብዝትዳለወ መሰልጠኒ
ማተርያል)

ቴክኒካልን ገንዘባዊ ሓገዝን ናይ
CDSF ስልጠና ይህብ

መስርሕ ስርዓተ ፆታ ምብዛሕ
ንኹለን ክልላት ምክፍፋል
ዝተኸፋፈለ ኣቕሑት ኣገባብ
ኣፈፃፅምኡ ምክትታልን ምቁፅፃርን

ዝተከፋፈለ ማተርያልን ኣግባብ
ኣፈፃፅማን ንምክትታልን ምቁፅፃርን
ዝሕግዝ መጥለሊ ነጥቢ ምድላው፣
ምግብረ መልሲ መአከቢ ዝከውን
መጥለሊ ነጥቢ ምድላው፣
ግብረ መልሲ ምእካብን መመሓየሺ
ሓሳብ ምቅራብ፣
ብመሰረት ዝተኣከበ ግብረ መልሲ
መስርሕ ስርዓተ ፆታ ደጊምካ
መርኣይን ምምሕያሽን

ክልል ፕዕሕ
ጉጅለ
ምትሕብብር

ናይ መሰልጠንቲ ስልጠና ምሃብ
ናብ ኩለን ወረዳታት ምክፍፋል
ዝተከፋፈለ ማተርያልን ኣፈፃፅምኡን
ምክትታል ምቁፅፃርን፣
ግብረ መልሲ ንፌዴራል ፕዕሕ
ጉጅለ ምትሕብባር ፀብፃብ ምቅራብ

ብCDSF ቴክኒካል ደገፍ ናይ
መሰልጠንቲ ስልጠና ናብ ወረዳ
ክኢላታት ምውራድ
መጥለሊነጥቢ ብምጥቃም
ዝተከፋፈለን ኣፈፃፅምኡን
ምክትታልን ምቁፅፃርን
ናይ ግብረ መልሲ መጥለሊ ነጥቢ
ብምጥቃም ግብረመልሲ ምእካብ
ንፌፕዕሕ ጉጅለ ምትሕብባር ግብረ
መልሲ ምቕራብ

ወረዳ ( ወረዳ
ኪኢላታት
ቴክኒክ ጉጅለ፣
ፕዕሕ ተወካሊ
ሰብ
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ናይ መሰልጠንቲ ስልጠና ምሃብ
መስርሕ ንኹለን ጣብያታት
ምክፍፋል

ብCDSF ቴክኒካል ሓገዝናይ ናይ
መሰልጠንቲ ስልጠና ንጣብያ
ምውራድ

ዝተከፋፈለ ማተርያልን ኣግባብ
ኣፈፃፅምኡን ምክትታልን ምቁፅፃርን

ናይ ግብረ መልሲ መጥለሊ ነጥቢ
ብምጥቃም ግብረ መልሲ ምእካብ

ግብረ መልሲ ንፌፕዕሕ ጉጅለ
ምትሕብባር ፀብፃብ ምቅራብ

ግብረ መልሲ ንክልል ፕዕሕ ጉጅለ
ምትሕብባር ምቅራብ

ሜላታት መመሃሃሪ ስርዓተ ፆታ

ኣካላት
ጣብያ (ል/
ሰራሕ ተኛታት)

ሓላፍነት
ሰብ ሓዳር ደቂ ኣንስትዮ፣ መ/ስድራ
ደ/ኣንስትዮን ድሩት ትሕዝቶ መሬት
ዝወነኑ ደ/ተባዕትዮ ስልጠና ምሃብ
ኣብ ማ/ሰብ ዘሎ ናይ ተግባርን
ኣተሓሳስባን ለውጢ ውፅኢታዊ
ኣጠቓቕማን ስርዓተ ፆታ ምድጋፍን
ምክትታልን
ኣብ እዋን ኣፈፃፅማ መስርሕ ስርዓተ
ፆታ ዘሎብድሆን ዓወታትን ደሊዓ
ምርካብን ምፅብፃብን

ኣገባብ ኣፈፃፅማ
ፕሮግራም ዕብየት ሕርሻ ፕዕሕ
መስርሕ ምምህሃር ተግባር ተኮር
ስርዓተ ፆታ ንምምሕያሽ ስድራ
ብምጥቃም ንሰብ ሓዳርን መራሕቲ
ስድራ ደቂ ኣነስትዮን ድሩት ትሕዝቶ
መሬት ዝወነኑ ደቂ ተባዕትዮን
ምስልጣን
ሰብ ሓዳርን መራሕቲ ስድራ ደቂ
ኣነስትዮን ከምኡ እውን ድሩት
ትሕዝቶ መሬት ዝወነኑ ደቂ
ተባዕትዮን ካብ መስርሕ ስርዓተፆታ ዝተምሃርዎ ኣብ መዓልታዊ
ምንቅስቓስ ስድረኦም ከመይ
ጌሮም ብብቕዓት ከም ዘተግብርዎ
ምክትታል።
መጥለሊ ነጥቢ ግብረመልሲ
ብምጥቃም ብምጥቃም ካብ
ሰብ ሓዳርን መራሕቲ ስድራ ደ/
ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮ ሓረስቶትን
ግብረመልሲ ምእካብ።
ንወረዳ ፕዕሕ ጉጅለ ምትሕብባር
ግብረ መልሲ ምቕራብ
ኣብ እዋን ኣፈፃፅማ ዘጋጠሙ
ብድሆታትን ዓወታትን ብምድላው
ንወረዳ ፕዕሕ ተወካሊ ፀብፃበ
ምቕራብ
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