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1. መግቢያ
1.1.

የሴቶች ሚና በኢትዮጵያ ግብርና

መንግስት የግብርናውን ክፍል እንደ አገሪቱ ዕድገት አንቀሳቃሽ ሞተር በመውሰድ ለገበያ ትውውቁ
ከፍተኛ ትኩረት በሰጠበት ወቅት የፆታ እኩልነትን መደገፍ የሚረዱ ዕድሎችን ለይቶ ማወቅና
መጠቀም ለውጤቱ ፍሬያማነት አስተዋፃኦ ከፍተኛ ነው። የፆታ ግንኙነትን ሚና በሥራ ድርሻ፣
በንብረትና በምርት ውጤት አጠቃቀም ላይ ከፍተኛ ድርሻ አለው። /ሳጥን 1/ በተለይ ደግሞ የተሻሻሉ
አገልግሎቶችን በሚያስተዋውቁና አዳዲስና ዘመናዊ አሰራሮችና ገበያ መር እድገት ለማምጣት
በሚደረገው ሂደት ውስጥ የፆታ ጥያቄን ወደጐን ያለ በመሆኑ ሴቶች ብዙ ጥቅሞችን እንዳያገኙ
ሆነዋል። ይህ በራሱ የፆታ እኩልነትን ለማምጣት በሚደረገው ትግል ላይ ጥላ ከማጥላቱም በላይ
የተረጋጋ አሰራር ለማስፈንም አፍራሽ ጐን እንዳለው እሙን ነው።

ሳጥን 1 .

የፆታ ልዩነት በገጠሩ ሕብረተሰብ ውስጥ ፦

የፆታ ልዩነት በኢትዮጵያ ገጠር አካባቢ በስፋት የሚስተዋል ክስተት ነው። የሴቶች የመሬት ይዞታ
ባለቤትነት ወይም የመጠቀም መብታቸው አናሳ ነው።በምርቱ የመጠቀም መብታቸውም ከወንዶች ጋር
በሚያደርጉት ስምምነት ላይ የተመረኮዘ ከመሆኑም ባሻገር በማህበራዊ ጉዳዮችም ሆነ በሚመረተው
ምርት አይነትና ሀብት ላይ ውሳኔ የመስጠት መብታቸው በእጅጉ የተገደበ ነው። የዚህ ውጤት በቀጥታ
በማህበረሰቡ የሴቶችና የወንዶች የሥራ ድርሻ ላይ ይስተዋላል። ስለዚህም በአማካይ ሴቶች ከወንዶች
ይልቅ ድሆች፣ አነስተኛ የትምሕርት ደረጃ ያላቸው፣ ጤናቸው የታወከ ነገር ግን ከፍተኛ የስራ ጫና
ያለባቸው ሆነዋል። ሴቶች ከንብረት ቁጥጥርና ውርስ የተገለሉ፣ ለስድብና ለተለያዩ አካባቢያዊ
ጥቃቶች የተጋለጡ ናቸው። ከስራቸው ጠባይ የተነሳ የተፈጥሮ አየር ንብረት በሚያደርሰው ጉዳት
የተጐዱ ናቸው። ውሃና የማገዶ አንጨት ለማምጣት ረጅም መንገድ መሄድ አለባቸው። ይሕ ደግሞ
በጤናቸው ላይ ጫና ሊያደርስ ይችላል። እንዲሁም ደግሞ በሌላ የምርት ስራ ላይ ማሳለፍ የሚገባቸው
ጊዜ ይሻማል። በኢትዮጵያ ሴቶች 70% የሚሆነውን የቤተሰብ ምግብ የምታሟላው የእርሻ መሬት
የመጠቀም ግብአትና መረጃ የማግኘት ልዩነት እያለበት ነው።
ምንጭ፤MoARD /2006/ Draft guidelines for gender mainstreaming in agricultural & rural sector.

የፆታ ልዩነቶች በግብርናው ዘርፍ አሳሳቢ እየሆነ መጥቷል ። በእርግጥም መንግስት ድህነትን
ለመዋጋት የተፋጠነና የተረጋጋ ዕድገት ማምጣት በሚለው እ.ኤ.አ. የ2005-2010 መርሀ ግብር
በወንድ አባወራ ቤተሰብ ውስጥ 30% ሴት አራሾችን እና 100 % እማወራዎችን ለማሳተፍ መንግስት
ተነሳሽነቱን ያሳያል ።

1.2.

የመርጃ ሰነዱ መነሻ ሀሳብ ፦

ይህ የመርጃ ሰነድ የተለያዩ ጠቃሚ የሆኑና ለገበያ የሚሆኑ የእርሻ ምርቶች፣ ቴክኖሎጂዎችና
አገልግሎቶችን ከሥርዐተ-ፆታ አንፃር ትንታኔ ማቅረብ ያስፈለገበት ምክንያት ዕጥፍ ድርብ ነው ።
•
በግብርና ሥራ ላይ የወንዶችንና የሴቶችን ሚና ወይም የሥራ ድርሻ፣ የውሳኔ አሰጣጥ፣
የገበያ ሁኔታና የጥቅም ተከፋይነት መጠን በበለጠ ለመረዳት፣
•
በገበያ መር ዕድገት ተነሳሽነትና በተሻሻሉ ዘመናዊ አሰራሮችን ተቀብሎ መተግበር ላይ
እንቅፋቶችን ለይቶ ለማወቅ፣
•
መረጃ በማግኘትና በመጠቀም ላይ፣ በማህበራዊ እንቅስቃሴ ውስጥ፣ በቡድን አባልነትና
አመራር ላይ ያለውን የፆታ ልዩነት ለማወቅ፣
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•

ወንዶችና ሴቶች በገበያ መር የዕድገት እንቅስቃሴ ውስጥ እኩል እንቅስቃሴ እንዲያደርጉ

•

የሚያስችሉ ዕድሎችንና መንገዶችን ለይቶ ለማወቅ፣
በእያንዳዱ በተመረጡ የግብርና ሸቀጦች በግብርና ልማት እንቅስቃሴ ሂደት ውስጥ
መሰረታዊ የሆኑ መረጃዎች እና ለክትትል መለኪያ የሚሆኑ አመለካቾችን በፆታ ስብጥር
መረጃዎችን ማፍለቅ፣

•

1.3.

በግብርናው ዘርፍ የሥርዐተ ፆታ ሀሳብን ለማስፋፋትና ለመረዳት ።

ተጠቃሚዎች ፦

ይህን መርጃ ሰነድ በገጠር ልማት ተግባር ላይ የተሰማሩ ድርጅቶችና አነስተኛ ገበሬዎችም
ሊጠቀሙበት ይችላሉ። ታሳቢ የሆኑት ግን የግብርናና ገጠር ልማት የመስክ ሰራተኞች የፌደራሉና
የክልሎች የግብርና ምርምር ኢንስቲቲዩቶች፣ የግብር ሙያ ኮሌጆች ናቸው። መርጃ ሰነዱ መንግስታዊ
ላልሆኑ የግብዓቶችና አገልግሎት ሰጪ ድርጅቶች ሊውል ይችላል።

1.4.

የመርጃ ሰነዱ ይዘት ፦

ከሥርዐተ-ፆታ ጋር ተያያነት ያላቸው መሰረተ ሀሶቦችና የሥርዐተ-ፆታ ትንታኔ በክፍል 2 ውስጥ
ቀርበዋል። እንዲሁም በክፍል 3 ደግሞ የመስክ መረጃ መሰብሰቢያ ከነአጠቃቀሙ ማብራሪያው
ቀርቧል። በመጨረሻም የተሰበሰበው መረጃና ማስታወሻ ሥርዐተ-ፆታን በገበያ መር እድገት ውስጥ
እንዴት ልናጐለብተው እንደምንችል የሚተነተንበትን መንገድ ያሳያል።
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2. የሥርዐተ-ፆታ መሰረተ ሀሳብ
በዚህ ክፍል ውስጥ በሰፊው የሥርዐተ-ፆታ መሰረተ ሀሳብ ማዕቀፍ ውስጥ የሚደረጉ የሥራ ፆታ
ትንታኔዎች ይብራራሉ። የኢኮኖሚ ማህበረሰብና የሥርዐተ-ፆታ ምርምሮች የዕድገትና የለውጥ
ተፅዕኖ መጠንን ለማወቅ የተለያዩ መግለጫ ዘዴዎችን ይጠቀማሉ። ዋና ዋናዎች የሚከተሉትን
ያካትታሉ ።
•
ማን ምን ዓይነት ሥራ ይሰራል?
•
የሀብት ምንጮች በማን እጅ ይገኛሉ ? ማንስ ይቆጣጠራቸዋል/ያዝባቸዋል?
•
ምርቱስ በማን እጅ ይገኛል? ማንስ ያዝበታል?
•
ውሳኔ በመስጠት እነማን ይካፈላሉ?
•
የማን ፍላጐት እየተሟላ ነው?

2.1.

ፆታዊ የሥራ ክፍፍልና የድርጊቶች ትንታኔ

፦

ፆታዊ የሥራ ክፍፍልና ማህበራዊ ግንኙነቶች በማህበረሰቡ የተገነቡ በወግና በልማድ፣ በእምነት፣
በጐሳ፣ በእድሜና በመደብ የሚለያዩ ናቸው። ከባህል ባሕል የሚለያዩና ከጊዜ ጋር የሚለወጡም
ናቸው። የድርጊቶች ትንታኔ የምንለው ምን ምን እንደሚሰራና በምርትና በቤት ውስጥ ሥራ
በማህበራዊ አገልግሎቶች ያለውን ሚና በመለያየት የሚገልፅ ነው።
•

•

•

2.2.

የምርት ሥራ ለቤት ውስጥ ወይም ለገበያ የሚሆን ዕቃ ወይም አገልግሎት ያስገኛል።
ይህ ደግሞ መደበኛ በሆኑና ባልሆኑትም ዘርፎች ውስጥ ተቀጥሮ ወይም ለግሉ መስራትን
ያካትታል ሴትም ሆነ ወንድ ሁለቱም በምርት ሥራ ላይ ሊሰማሩ ይችላሉ። ነገር ግን
ሙያቸው፣ የሥራ ድርሻውና ኃላፊነት በፆታዊ የሥራ ክፍፍል መሠረት የተለያየ ነው።
የቤት ውስጥ /የባልትና/ ሥራ የቤትና የቤተሰብ አባላት ጥበቃና እንክብካቤን ያካትታል።
ሴቶች በባልትና ሥራ፣ ምግብ በማብሰል፣ ውሃ በማምጣትና እንጨት በመልቀም፣ ልጆች
ወልዶ በማሳደግ፣ የቤተሰብ አባላትን በመንከባከብ ቤትን በአግባቡ በመያዝ ሥራ እጅግ
ብርቱ ናቸው። ወንዶች ምናልባት ቤቱን መስራትና ደህንነቱን የመጠበቅ እንዲሁም
የማዘዝና ውሳኔ የመስጠት ኃላፊነት ብቻ አላቸው ሊባል ይቻላል።
ማህበራዊ ሥራ የምንለው ወንዶችና ሴቶች ለማህበራዊ ጉዳዮች የሚያውሉትን ጊዜ ነው
አብዛኛውን ጊዜ የወንዱና የሴቱ የሥራ ድርሻ የቤተሰብ የሥራ ክፍፍል ነፀብራቅ ነው።
በማህበረሰቡ ስብሰባ ላይ በአብላጫው በፈቃደኝነት በጤና እንክብካቤ፣ በውሃ አቅርቦትና
በምግብ ማብሰል ሥራ ላይ ይሰማራሉ። በተፃራሪው ወንዶች ደግሞ በስብሰባ፣በውይይትና
በፖለቲካ ጉዳዮች ላይ እንደየተደማጭነቱ ተሳታፊ ይሆናል።

በንብረትና ጥቅማጥቅም የመገልገልና የማዘዝ ፆታዊ ድርሻ ፦

በንብረት የመገልገልና በማዘዣ መሃከል ትልቅ ልዩነት አለ። መገልገል የሚያመለክተው በንብረቱ
መጠቀምን ብቻ ነው። ማዘዝ ደግሞ ንብረቱን እንዴትና መቼ ማን ሊጠቀምበት እንደሚገባ
መወሰን መቻል ማለት ነው። ስለዚህም ሴት የቤተሰብ አባልን ጉልበት ለአረም ሥራ እንዲያግዙት
ልትገለገልበት ትችላለች። ነገር ግን ትርፍ ሰው ከተገኘ ማን ሊያግዙት እንደሚገባና መቼ ሊያግዙት
እንደሚችል ባልየው ይወስናል።
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2.3.

ፆታዊ ድርሻ በውሳኔ አሰጣጥ ፦

በቤተሰብ በማህበረሰብና በተቋማት ደረጃ ውሳኔዎች ይወስናሉ። የሴቶች በነዚህ ውሳኔዎች
የመካፈል አቅም፣ ውጤቱ ላይ ለውጥ የመምጣት ብቃት እንዲኖራቸው ከተደረገ ድምፃቸውን ከፍ
እንዲያደርጉና አመለካከታቸው ተቀባይነት እንዲያገኝ ይረዳል። በተገቢውና በቂ በሆነ መንገድ
እንዲሳተፍ ካልተደረገ ፍላጎታቸውና ምኞታቸው ሳይታዩ ሊታለፍ ይችላሉ።

2.4.

ፆታዊ ፍላጐቶች ፦

የልማት መርሃ ግብሮች የየትኛው ፆታ ፍላጐቶችን እያሟሉ እንደሆነ ቀድሞ መገንዘብ አስፈላጊ
ነው።
•

ተግባራዊ/ተጨባጭ ፆታዊ ፍላጐቶች፣ ከሰዎች የዕለት ተዕለት ኑሮአቸውን ለመግፋት
ካላቸው መሰረታዊና ቁሳዊ ፍላጐቶች ጋር ይዛመዳል። እነዚህን ፍላጐቶች ለማርካት
በማህበረሰቡ ውስጥ ያለው ፃታዊ የሥራ ክፍፍል ተቀባይነት ያገኘ ስለሆነ ጥያቄ
አያስነሳም። የዚህን ዓይነት ተግባር የሚያራምዱ መርሃ ግብሮች ያለውን ሀብትና ጉልበት
በአግባቡ በተሻለ ዘዴ እንዴት መጠቀም እንሚቻል ብቻ ላይ ያተኮሩ በመሆናቸው ስለ
ፆታ እኩልነት ወይም ስልጣን አያነሱም።

•

ስልታዊ ፆታዊ ፍላጐቶች ፦ በወንዶችና በሴቶች መሃል ያለውን ፆታዊ አመለካከትና
ግንኙነት የሚቃወም ዕኩልነትን የሚደግፍ ነው። ስለዚህ የሥራ ክፍፍል በፆታ መሆኑ
ይቀራል። በሀብትና በጥቅማጥቅም ክፍፍል ላይ ይደረግ የነበረው ማዕቀብ ተነስቶ ይህ
ጉዳይ ከፆታ ጥያቄ ነፃ ይሆናል። ስልታዊ ፆታዊ ፍላጐቶችን ለማሟላት የአሁኑን
የሴቶች ደረጃ መለወጥና ለተሻለ ስልጣንና የዕኩልነት ደረጃ መቆም ወይም መስራት
ያስፈልጋል።

እዚህ ላይ ተጨባጭና ስልታዊ ፍላጐቶች መሃል ያለው ልዩነት ፍፁም አይደለም። በአንድ
ሁኔታዎች አንዳንድ መርሃ ግብሮች ተጨባጭ ፍላጐቶችን ለማሟላት እየሰሩ እግረመንገዳቸውን
ስልታዊ ፍላጎቶችንም ያሟላሉ።
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3. የፆታ ትንታኔ ሰነዶች
ይህ ክፍል የሴቶችና የወንዶችን የግብርና ሥራ ተሳትፎ፣ ግብይት የአገልግሎቶች አጠቃቀም የአዳዲስ
አሰራሮችን የመቀበል ደረጃና በውሳኔ አሰጣጥ የተሳትፎ ሁኔታ የሚጠቁሙ ፆታን ባማከለ መልኩ
መረጃዎችን ለመሰብሰብና ለመተንተን የሚያገለግሉ ዘጠኝ ሰነዶች ይዟል።

3.1.

የመረጃ አሰባሰብ ዘዴ

በሁለት ደረጃ የምንጠቀምባቸው 9 ሰነዶች ከታች ተዘርዝረዋል።
ሀ/ መረጃ መሰብሰብና
ለ/ ሥርዐተ-ፆታንና ኢካኖሚያዊ ማህበራዊ መረጃዎችን ከሰብልና እንስሳት
ሀብት እርባታ አኳያ የሚተነተንበት ይሆናል። ሰነድ 1. እና ሰነድ 2. ማህበረሰቡን ጥሩ አርገው በሚያውቁ
አነስተኛ ቁጥር ባላቸው ቁልፍ አስረጂዎች አማካይነት የሰብሉንና የእንስሳት እርባታውን የአሰራር ዘዴና
የቴክኖሎጂ ዕድገት ደረጃ መረጃ ለማግኘት የምንጠቀምበት ነው። ሰነድ 3. 4. እና 5. የተወሰነ አይነት
ሰብል የሚያለሙና በተወሰነ ዓይነት በእንስሳት እርባታ በሚሰሩ የተለያዩ የሴቶችና የወንዶች ቡድኖች
ውስጥ የምንጠቀምበት ነው። ከሰነድ 6. እስከ 9. ያለው ከመስክ የተሰበሰበውን መረጃ ገበያ ተኮር አሰራሮችን
ለመዘርጋት በሚያመች መንገድ እንዲጠቀም የምናዛምድበት ይሆናል። የሰነዶቹ ተያያዠነት በስዕል 1.
ላይ ተመልክቷል።
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3.2.

የመስክ ሥራን ማከናወን

የመስክ ሥራው አሳታፊ በሆነ ዘዴ መካሄድ ይኖርበታል። ክፍት ጥያቄዎችን ገላጭ መልስ
በሚያስፈልጋቸው አይነት መጠየቅና መልሳቸውንም በተቻለ መጠን ሙሉ በሙሉ መመዝገብ
ያስፈልጋል። ሰነዶቹ እንደማመሳከሪያ የሚያገለግሉ ናቸው። የሚፈለጉትን ነጥቦች ያካተቱና
እንደሚፈለጉበት አካባቢ ተስማሚነታቸው የተጠበቀ አዘጋጁን ክፍል ፍላጎትና ግብ የሚያንፀባርቁ
መሆን አለባቸው። ሴቶችን፣ ወንዶችንና ወጣቶችን በተናጠል ቡድኖች መቦደን የተለያዩ
አመለካከቶችን ማግኘት ያስችላል። ቢቻል ቢቻል ከገጠር ልማት፣ ከቤት እመቤቶች፣ ከገጠር
ልማት የሴቶች ጉዳይ ቢሮና ድርጅቶች ከመሳሰሉት አንድ ወይም ሁለት ሴቶችን በአጥኚ ቡድኑ
ውስጥ ማካተት የገጠር ሴቶችን በነፃነት ሳይፈሩ ሀሳባቸውን እንዲገልፁ ያደርጋል።
ሁሉን አቀፍ ወይም ከተወሰነ ቦታ የተሰበሰበ ግኝት መሆኑን ለመለየት እንዲቻል መረጃዎች ከተለያየ
የግብርናው ክፍል ሕብረተሰብ መሰብሰብ ይኖርባቸዋል።

3.3.

ሰነዶችና ቅጾች

ዘጠኙ ሰነዶች በሚቀጥሉት ገጾች ውስጥ የሰነዱ ጠቀሜታ፣ የቃለመጠይቁ ቡድን ስብጥርና
እንደሁኔታውና እንደተፈለገው ሊስተካከሉ የሚችሉ ቁልፍ ቁልፍ ጥያቄዎችን በማካተት በተገቢው
መንገድ ተብራርቷል። ለእያንዳንዱ ሰነድ ለተሰበሰቡ መረጃዎች መመሪያነት የሚያገለግሉ ቅጾች
አብረው ቀርበዋል በዚህ ደረጃ የተገኘ መረጃ ሁሉ በዝርዝር መሞላት ይኖርበታል። መረጃው በችኮላ
ምክንያት ጠቅለል ከተዳረጉ ተገቢውን የመስክ ግንዞቤ ማስጨበጫ መረጃዎች ማስጨበጫዎች
ሊቀሩ ይችላሉ።
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ሰነድ 1. የቤተሰብ የሀብት ደረጃ መጠቆሚያ
የሰነዱ ጠቀሜታ፦ የተለያየ የሀብት መጠን ያላቸውን ቤተሰቦች ዋና ዋና ጠባይ ለይቶ ለማወቅ

የቃለ መጠይቅ ቡድን፦ ቁልፍ አስረጂዎች ሊሆኑ የሚችሉ፣ የሃይማኖት መሪዎች፣የማህበረሰቡ
መሪዎች፣ የተለያዩ ድርጅቶች ተወካዮች መሆን አለባቸው። የሴቶችንና የወንዶችን ቁጥር
መመጣጠኑን ማረጋገጥ ይጠቅማል።
ጥያቄዎች ፦
በማህበረሰቡ ውስጥ የሚገኙ የተለያየ የሀብት ደረጃ ያላቸውን አባላት የሚከተሉትን ጥያቄዎች
ጠይቅ።
1. በማህበረሰቡ ውስጥ የሚታወቁ ዋና ዋና የሀብት ደረጃዎች ምን ምን ናቸው? /ለምሳሌ፦
ሀብታም፣ መሃከለኛ፦ ደሀ ቤተሰብ/ ቤተሰብን በጋብቻ ሁኔታ ከፋፍሎ መጠቀምም አንዱ
አማራጭ ሊሆን ይችላል። በወንድ የሚመራ ባለአንድ ሚስት ቤተሰብ፣ በወንድ የሚመራ
ከአንድ በላይ ሚስት ያለው ቤተሰብ፣ በወንደላጤ የሚመራ ቤተሰብ፣ በሴት የሚተዳደር
ቤተሰብ፣ በልጆች የሚተዳደር ቤተሰብ፣
2. ምን ያህል መሬት ነው በአንድ ጥሩ ቤተሰብ ሊለማ የሚችለው
3. የቤተሰቡ ዓይነት ምን አይነት ሰብል ወይም ከብት ያረባል?
4. የማህበረሰቡን ጥንቅር አስመልክቶ ውሳኔዎች እንዴት ይተላለፋሉ? /ወንዶች፣ ሴቾች፣
ሌሎች ሰዎች፣ የጋራ ውሳኔ /
5. ወንዶችና ሴቶች የቤተሰብ አባላት የየትኛው ቡድን ወይም ድርጅት አባል ናቸው።
6. ሴቶችና ወንዶች ምን ዓይነት ሌሎች ተግባራትን ይፈጽማሉ ?
7. ከግብርና ነክና ግብርና ነክ ካልሆኑ ሥራዎች አንድ ቤተሰብ የሚያገኘውን የመቶኛ መጠን
ግምት። የግብርና ተቋሞች የሚያደርጉትን አስተዋፃኦ ለብቻው መዝግብ።
8. አንዳንድ ቤተሰቦችን ገበያ ተኮር ሰብሎችን ከማልማት ወይም እንስሳትን ከማርባት
የሚያግዳቸው ምንድነው?
9. በቀበሌው ወይም በጣቢያው የየቤተሰቡ አይነት ስንት ስንት አባላት እንዳሉት መዝግብ።
ማሳሰቢያ፦ ከላይ የተገለፁት ሶስት የቤተሰብ አይነቶች ለምሳሌነት ነው። በቁልፍ አስረጂዎች ቃለ
መጠይቅ ወቅት ሌሎች የቤተሰብ አይነቶች ሊገለፁ ይችላሉ።
ማሳሰቢያ ፦ ይህ መረጃ ሲሰበሰብ ቡድኑ ጥያቄ በሚመልስበት ወቅት በቅድሚያ መሃከለኛ ገቢ
ባላቸው ቤተሰብ ደረጃ እንዲመልስ ቢደረግና ቀጥሎ የሀብታምና የደሃውን ቤተሰብ
ልዩነት እንዲያስረዳ ቢደረግ ጥሩ ይሆናል።
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ቅጽ 1. ስለ ቤተሰብ የሀብት ደረጃ
ቀበሌ/ጣቢያ		

ቀን			

ሴቶች		

ሀብታም ቤተሰብ

በአማካኝ የለማ መሬት
መጠን በሄክታር በቤተሰብ
ደረጃ።

ወንዶች

የቤተሰብ ዓይነት በሀብት መጠን
መሐከለኛ ገቢ ያለው
ቤተሰብ

ደሀ ቤተሰብ

በአማካኝ የለማ የሰብል
አይነት መጠን በቤተሰብ
ደረጃ።
በአማካኝ የእንስሳት ሀብት
መጠን በአይነት በቤተሰብ
ደረጃ።
የጥምር ግብርናን ስብጥር
ሁኔታ ውሳኔ መስጠት /
ወንድ፣ ሴት፣ ሌሎች የጋራ
ውሳኔ/።
የቡድንና የድርጅት
አባልነት በፆታ።
ሌሎች የኑሮ መተዳደሪያ
ተግባራት በፆታ።

ሴት

ሴት

ሴት

ወንድ

ወንድ

ወንድ

ሴት

ሴት

ሴት

ወንድ

ወንድ

ወንድ

ዋና የቤተሰቡ የገቢ ምንጭ
/ግብርና ነክና ግብርና ነክ
ካልሆነ ምንጮች የሚገኘው
ገቢ በመቶኛ/።
ሰብላቸውን ወይም
የእንስሳት እርባታውን
ገበያ ተኮር እንዳይሆኑ ያሉ
እንቅፋቶች።
በእያንዳንዱ ቡድን የሚገኙ
ቤተሰቦች በየአይነታቸው።

በወንድ የሚመሩ
ቤተሰብ
- ያላገባ
- ያገባ
- ከአንድ በላይ ሚስት
ያለው
በሴት የሚመራ ቤተሰብ
በልጅ የሚመራ ቤተሰብ
ሌሎች
ድምር
በሰብልና እንስሳት ሀብት ልማት፤ ቴክኖሎጂና አገልግሎት የሥርዐተ-ፆታ ትንተና መረጃ መሰብሰቢያ ሰነድ
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ሰነድ 2.

ስለዘመናዊ ቴክኖሎጂና ኣዳዲስ አሰራርና ተግበራት

የሰነዱ ጠቀሜታ፦ አዳዲስ የአሰራር ዘዴዎች በምን አይነት መንገድ ለማህበረሰቡ እንደሚመጡ
ለማወቅና ምን ያህል ህብረተሰቡ እንደተቀበለው ለማወቅ።

የቃለ መጠይቅ ቡድን፦ ቁልፍ መረጃ ሰጪዎች እንደየማህበረሰቡ መሪዎች፣ የሃይማኖት
አባቶችና የተለያዩ ድርጅቶች ተወካዮች ሲሆኑ የወንድና የሴት ቁጥር የተመጣጠነ መሆኑን ማረጋገጥ
ይጠቅማል።

ጥያቄዎች ፦
1. ባለፋት 10 ወይም 15 ዓመታት የእርሻ ሥራውን ወይም የቤተሰብ ሙያን ለማሻሻል
ምን አይነት አዳዲስና ዘመናዊ አሰራሮች (ቴክኖሉጂዎች) ወደ ማህበረሰቡ ገብተዋል?
(መልሶቹን በቅጹ አናት ላይ ይመዝግባሉ) ለእያንዳንዱ አሰራር ወይም አዲስ የቴክኖሎጂ
ዓይነት የሚከተሉትን ጥያቄዎች አቅርብ፣
2. መቼ ነው ወደማህበረሰቡ የገባው?
3. በማንና ለምን ?
4. እንዴት ነው ማህበረሰቡ እንዲያውቀው የተደረገው?
5. አዲሱን ቴክኖሎጂና አሰራር ለመቀበል የወሰነው ማነው?
6. አዲሱን አሰራር ማን ይጠቀምበታል? ማንስ ይቆጣጠራል?
(ሴቶች፣ ወንዶች፣ ጐልማሶች፣ ወጣቶች)
7. ከአዲሱ አሰራር ማነው ጥቅም የሚያገኘው?
/ወንዶች፣ ሴቶች፣ ጐልማሶች፣ ወጣቶች/ የተጐዳ ሰው ይኖራል?
8. እነዚህ ለውጦች በግብርና ሥራው ላይ ምን አይነት ለውጥ አስከትለዋል /ለምሳሌ፣
የለማው እርሻ ጠቅላላ ስፋት በዝናብ፣ በመስኖ የለማ/፣ ወቅቱን ጠብቆ መዝራት፣ ሰብልን
በሚለወጥ፣ የግብርና ግብዓቶችን በመለወጥ፣ ገበያን በማሻሻል?
9. የአዲስ ቴክኖሎጂና አሰራር መምጣት በቤተሰብ የሥራ ድርሻ ላይ ያመጣው ለውጥ
ምንድነው?
10. ለውጡ በቤተሰብ አኗኗር፣ ምግብ ዋስትናና ደህንነት ላይ ያስከተለው መሻሻል ወይም
ያስደረው ተፅዕኖ ምንድነው?
11. ምን ያህል ቤተሰብ አሁን አዲሱን የአሰራር ዘዴ እየተጠቀመ እንደሆነ ግምት።
12. ሌሎች ቤተሰቦች ለምን መጠቀም እንዳልፈለጉ ውይይት አድርጉ።
13. ለማህበረሰቡ ለማስተዋወቅ ተሞክሮ ግን ያልተሳካ የአሰራር ዘዴ አለ?
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በሰብልና እንስሳት ሀብት ልማት፤ ቴክኖሎጂና አገልግሎት የሥርዐተ-ፆታ ትንተና መረጃ መሰብሰቢያ ሰነድ

ቅጽ 2. ስለ ዘመናዊ አሰራር ትግበራ
ቀበሌ/ጣቢያ		

ቀን		

ሴቶች		
ዘመናዊ

ወንዶች
ቴክኖሎጂ/ኣዳዲሰ አሰራር

መግለጫ
መቼ መጣ? መቼ ሥራ
ላይ ዋለ/ ሰረፀ?
በማን ?
ማነው እንዲገባ
የወሰነው?
እንዴት ገባ ሥራ ላይ
ዋለ/ ሰረፀ?
ማነው የሚጠቀምበት?
/ሴቶች፣ ወንዶች፣
ሀብታም፣ ደሀ/
ማነው አጠቃቀሙን
የሚቆጣጠረው? /
ሴቶች፣ ወንዶች፣
ሀብታም፣ ደሀ/
ዋነኛ ተጠቃሚው
ማነው? /ሴቶች ወንዶች
ሀብታም፣ ደሀ
በግብርናው ምርት ላይ
ምን ዓይነት ለውጥ
አመጣ?
በኑሮ ላይ ምን አይነት
ለውጥ አመጣ?
የተጠቃሚው ቤተሰብ
ብዛት በመቶኛ
ያልሰረፀበት ወይም
ያልተቀበሉበት
ምክንያት?

በሰብልና እንስሳት ሀብት ልማት፤ ቴክኖሎጂና አገልግሎት የሥርዐተ-ፆታ ትንተና መረጃ መሰብሰቢያ ሰነድ
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ሰነድ 3.

የሥርዐተ-ፆታ ትንተና በየሰብሉ ዓይነት

የሰነዱ ጠቀሜታ፦ በያንዳንዱ በምናለማው የሰብል አይነት ፆታዊ የሥራ ድርሻ ምን እንደሆነ፣
የሀብቱ፤ የጥቅሙ ክፍፍልና ቁጥጥር ለመተንተን እና ያለውን የውሳኔ ሰጪነትና የተሳትፎ ልዩነት
ደረጃ ለመገንዘብ ይጠቅማል፡፡
ይህ ሰነድ ሦስት ክፍሎች አሉት።

ሀ/ የምርት ትንተና

ለ/ የግብዓት አቅርቦት 		

ሐ/ ግብይት

የቃለመጠይቅ ቡድን፣ የተለያዩ ሰብሎችን የሚያለሙ ወንድና ሴቶችን ለየብቻ፣ መጠየቅ
ጥያቄዎች ፦
የሚከተሉትን ጥያቄዎች እያንዳንዱን የቤተሰብ አይነት ጠይቅ /ለያንዳንዱ የሰብል ዓይነት
አንዳንድ ቅፅ ተጠቀም/

3.ሀ. የምርት ትንታኔና
1.

ከሰብል ምርት ጋር በተያያዙ ሥራዎች ውስጥ የወንዶችና የሴቶች ወይም የሌሎች ድርሻ
ምን ያህል እንደሚሳተ መመዝገብ ያስፈልጋል፣ /ልጆች፣ ቅጥር ሰራተኛ፣ ወንፈል፣
ጅጊ/ደቦ/ ፣ ለምሳሌ አስር ጠጠሮችን ቁጠሩና ያዙ። ፈቃደኛ የሆነው ሰው በየቡድኑ
እንዲመድብ አዱርጉት፣ ሁሉም እስኪስማማ ለሌሎችም ዕድል መስጠት ያስፈልጋል።
አሥሩንም ድንጋይ ለወንዶች ቡድን ብቻ ከመደቡና ከሴቶች ምንም ካልመደቡ ሥራው
ሙሉ በሙሉ በወንዶች ይሰራል ማለት ነው። አምስት ድንጋይ ለወንዶች አምስቱን ደግሞ
ለሴቶች ከመደቡ ሥራው በሴትና በወንዱ እኩል ይሰራል ማለት ነው። ስምንቱን ድንጋይ
ለሴት ሁለቱን ለወንድ ካደረጉ ደግሞ ሴቶችን ይበልጡን ሥራ ይሰራሉ ማለት ነው።

2.

ለያንዳንዱ ሥራ ምን ዓይነት ግብዓት ይጠቅማሉ?

3.

የየዕለት ተዕለት ሥራውን በኃላፊነት የሚሰራው ማነው?

4.

የትኛው የእርሻ ሥራ ነው ከፍተኛ የሰው ኃይል የሚያስፈልገው በዚህ ጊዜ የሰው ኃይል
እጥረት ቢፈጠር ቤተሰቡ ምን ዓይነት አማራጭ ይጠቅማል?

5.

እነዚህ ከላይ የተጠየቁት ጥያቄዎች መሃከለኛ ገቢ ባላቸውና ሀብታምና ድሀ በሆኑ ቤተሰቦች
መሃከል እንዴት ይለያያል?

6.

የቤተሰቡ አባወራ/እማወራ በረም ጊዜ ህመም ቢያዙ ወይም ቢሞቱ ይህ ስብል ምርቱ
ምን ይሆናል? የትኛው የእርሻ ሥራ ዓይነት ለቤተሰቡ በጣም ይከብዳል? ቤተሰቡስ
እንዴት ይቋቋመዋል?

*
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የቤተሰብ የአይነት አከፋፈል በጋብቻ ይሁን በሀብት በሰነድ 1. ላይ በተመለከተው መሰረት
ይኖርበታል።

በሰብልና እንስሳት ሀብት ልማት፤ ቴክኖሎጂና አገልግሎት የሥርዐተ-ፆታ ትንተና መረጃ መሰብሰቢያ ሰነድ

መሆን

ቅጽ 3. የፆታ ትንተና በየሰብሉ አይነት
ቀበሌ/ጣቢያ		

ቀን		

ሰብል		

ሴት		

ወንድ

ቅጽ 3ሀ. የምርት ትንተና
የመካከለኛ ገቢ ቤተሰብ
የሥራው ዓይነት

ሴቶች

ወንዶች

ሌሎች

የተጠቀሙት
ግብዓት

በ መ ካ ከ ለ ኛ
ቤሰተብና በሀብታም
ቤተሰብ
መሃከል
ያለ ልዩነት

በመሃከለኛና
በደሀ ቤተሰብ
መሃከል
ያለ
ልዩነት

ሰብል
መሬት ማዘጋጀት ምንጣሮ
ችግኝ ማፍላት
መቆፈር በእጅ
ማረስ በበW
ዘር መምረጥ
መዝራት/ችግኝ ማዛዋር
ማዳበሪያ መጠቀም
ጸረ ተባይ ጸረ አረም
መርጨት
ማረም
የውሀ ጉድጋድ መቆፈር/
በእጅ
ውሀ ማቆር ወይም
ማጠራቀም
ውሀ ማውጣት /መቅዳት
ውሀ ማጠጣት
ማጨድ
መከመር
መውቃት
ምርቱን ከገለባ መለየት
እና ጥራቱን የሚያጎለብቱ
ስራዎችን መስራት
ጎተራ ማስገባት
የእለት ቁጥጥርና ክትትል
ማድረግ
ሌሎች
ከፍተኛ የሰው ኃይል
የሚያስፈልገው ግባትና
ዕጥረቱን እንዴት መቋቋም
እንደሚቻል
ባል/
ሚስት
ቢታመሙ
ወይም ቢሞቱ ምርት ላይ
ያለው ተዕእኖ

ሚስት - መታመም/መሞትባል

- መታመም/መሞት-

መሚያ መንገድሌሎች - ልጆች፣ ቅጥር ሰራተኛ፣ ወንፈል፣ ደቦ/ጅጊ
ወል - ወንዶች ልጆች
ሴል - ሴት ልጃገረድ - ቅ - ቅጥር ሰራተኛ
በሰብልና እንስሳት ሀብት ልማት፤ ቴክኖሎጂና አገልግሎት የሥርዐተ-ፆታ ትንተና መረጃ መሰብሰቢያ ሰነድ
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3ለ.

የግብዓት ትንተና፣

1.
2.
3.

ወንዶችና ሴቶች ምን ዓይነት ዝርያ ይመርጣሉ? ለምን?
ዋናው የርሃብ መቋቋም አቅም ምንጭ ምንድነው?
ገበሬዎች የሚከተሉትን ከየት ያገኛሉ፣ /ዘር፣ ከገበያ የሚገዙ ግብዓቶችና የዱቤ 		
አገልግሎት? /የያንዳንዱ የመቶኛ ድርሻ ምን ያህል ነው?
ወንዶችም ሆኑ ሴቶች ሙያቸውንና ዕውቀታቸውን ከየት ነው የሚያገኙት?
ምን አይነት ሥልጠና ለወንዶችና ለሴቶች ተሰጥቶ ያውቃል?
የመረጃ መሰብሰቢያ ገፅ ከዚህ ቀጥሎ ይገኛሉ ።

4.
5.

3ሐ.

የገበያ ትንተና ፣

1.

በቤተሰቡ ገቢ ውስጥ የያንዳንዱ የሥራ ዘርፍ ድርሻ ምንድነው ? /ለቤት ውስጥ ፍጆታ
የዋለውንና ለገበያ የተሸጠውን በመቶኛ ገምት/?
ወንዱም ሆነ ሴቱ ሰብላቸውን ለመሸጥ ምን ዓይነት ገበያ ይጠቀማሉ?
ወደ ተለያዩ ገበያዎች ምን ያህል ጊዜ ይመላለሳሉ?
በአማካይ በያንዳንዱ ምልልስ ምን ያህል ለመሸጥ ይወስዳሉ?
በዓመት በአማካይ ስንት ይሸጣሉ?
ምርቱን ወደ ገበያ እንዴት ያደርሳሉ ?
ለማነው የሚሸጡት? /ለግል ነጋዴ/ገ፣ ለህብረት ሥራ ማህበር፣ ቀጥታ ለሸማቾች፣
ለሌሎች /
የሚሸጡትን የእህል መጠን ወይም የገበያ ምልልሳቸውን የሚወስነው ምንድነው?
ከገበያ የተገኘውን ገቢ የሚቆጣጠረው ማነው?
ከገበያ የተገኘውን ገቢ እንዴት ይጠቀሙበታል?

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

የመረጃ መሰብሰቢያ ቅጽ ጠቅሎ ተያይዟል፣
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በሰብልና እንስሳት ሀብት ልማት፤ ቴክኖሎጂና አገልግሎት የሥርዐተ-ፆታ ትንተና መረጃ መሰብሰቢያ ሰነድ

ቅጽ 3ለ የግብዓት አቅርቦት ትንተና
ሀብታም ቤተሰብ
ተመራጭ ዝርያ ከእነምክንያት

ሲቶች፣

የቤተሰብ ዓይነት
መካከለኛ ገቢ ያለው
ቤተሰብ
ሴቶች፣

ደሀ ቤተሰብ
ሴቶች፣

ወንዶች፣

ወንዶች፣

ወንዶች፣

ሴቶች፣

ሴቶች፣

ሴቶች፣

ወንዶች፣

ወንዶች፣

ወንዶች፣

ሴቶች ፣

ሴቶች፣

ሴቶች ፣

ወንዶች፣

ወንዶች፣

ወንዶች፣

ድርቅን የመከላከል
አቅም
ለእረሻ የስበት ኃይል ምንጭ
/የተለያየ ከሆነ በመቶኛ/
ማዳበሪያ የሚያገኙበት ቦታ /
የተለያየ ከሆነ በመቶኛ/
ሌሎች ግብዓቶችን የሚገኙበት
ቦታ /የተለያየ ከሆነ በመቶኛ/
የዱቤ አገልግሎት የሚያገኙበት
ቦታ /የተለያየ ከሆነ በፐርሰንት/
ሙያና ዕውቀት ማግኛ ቦታ

ስልጠና በፆታ

ቅጽ 3ሐ- የግብይት ትንተና

በቤተሰቡ ውስጥ ያለው ድርሻ

ሀብታም ቤተሰብ
ሴቶች
ወንዶች
%ለቤት ፍጆታ

የቤተሰብ አይነት
መሃከለኛ ቤተሰብ
ሴቶች
ወንዶች
%ለቤት ፍጆታ

ደሀ ቤተሰብ
ሴቶች
ወንዶች
%ለቤት ፍጆታ

%የተሸጠ

%የተሸጠ

%የተሸጠ

የትኛውን ገበያ ይጠቀማሉ?
ምን ያህል ጊዜ ይመላለሳሉ?
በያንዳንዱ ጉዞ ምን ያህል
ይሸጣሉ?
በግምት በአመት ምን ያህል
ይሸጣሉ ?
እንዴት የጓጉዛሉ ?
ለማነው የሚሸጡት /ለነጋዴ/ገዢ
ለህብረት ሥራ /በቀጥታ ለሸማች
የገበያ ምልልሱን ወይም የሽያጭ
መጠኑን የሚወስነው ምንድነው?
ከገበያ የተገኘውን ገቢ
የሚቆጣጠረው ማነው ?
የተገኘውን የገበያ ገቢ እንዴት
ይጠቀሙበታል ?
በሰብልና እንስሳት ሀብት ልማት፤ ቴክኖሎጂና አገልግሎት የሥርዐተ-ፆታ ትንተና መረጃ መሰብሰቢያ ሰነድ
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ሰነድ 4. የፆታ ትንተና ለያንዳዱ የዛፍ ተክል
የሰነዱ ጤቀሜታ ፦ ለያንዳንዱ የዛፍ ተክል ልማት ፆታዊ የሥራ ክፍፍል ትንተና ለማድረግ፣
የንብረት ተጠቃሚና ተቆጣጣሪ ለማወቅና በውሳኔ አሰጣጥ ላይ የተካፋይነት መጠን ለማወቅ
ይረዳል፣

የቃለ መጠይቅ ፦ የዛን ተክል የሚያለሙ ወንዶችና ሴቶች ለየብቻ
ጥያቄዎች ፦
የሚከተሉትን ጥያቄዎች ለየቤተሰቡ ዓይነት አቅርብ /ለያንዳንዱ የተክል ዓይነት የተለያየ ቅጽ
መጠቀም ይገባል /

4ሀ. የምርት ትንተና ፦
1.

2.
3.
4.
5.
6.
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ከዛፍ ተክል ልማት ጋር በተያያዘ ለያንዳንዱ የሥራ አይነት ወንዶችና ሴቶች በምን ያህል
ድርሻ እንደተሳተ መመዝገብ ያስፈልጋል፣ /ልጆች፣ ቅጥር ሰራተኛ፣ ወንፈል፣ ጅጊ/ደቦ/
፣ ለምሳሌ አስር ጠጠሮችን ቁጠሩና ያዙ። ፈቃደኛ የሆነው ሰው በየቡድኑ እንዲመድብ
አዱርጉት፣ ሁሉም እስኪስማማ ለሌሎችም ዕድል መስጠት ያስፈለጋል። አሥሩንም ጠጠር
ለወንዶች ቡድን ብቻ ከመደቡና ከሴቶች ምንም ካልመደቡ ሥራው ሙሉበሙሉ በወንዶች
ይሰራል ማለት ነው። አምስት ጠጠር ለወንዶች አምስቱን ደግማ ለሴቶች ከመደቡ ሥራው
በሴትና በወንዱ እኩል ይሰራል ማለት ነው። ስምንቱን ጠጠር ለሴት ሁለቱን ለወንድ ካደረጉ
ደግሞ ሴቶችን ይበልጡን ሥራ ይሰራሉ ማለት ነው።
ለያንዳንዱ ሥራ ምን ዓይነት ግብዓት ይጠቀማሉ ?
የየዕለት ተዕለት ሥራውን በኃላፊነት የሚሰራው ማነው?
የትኛው የእርሻ ሥራ ነው ከፍተኛ የሰው ኃይል የሚያስፈልገው በዚህ ጊዜ የሰው ኃይል
እጥረት ቢፈጠር ቤተሰቡ ምን ዓይነት አማራጭ ይጠቀማል ?
እነዚህ ከላይ የተጠየቁት ጥያቄዎች መሃከለኛ ገቢ ባላቸውና ሀብታምና ድሀ በሆኑ ቤተሰቦች
መሃከል እንዴት ይለያያል?
የቤተሰቡ አባወራ/እማወራ በረም ጊዜ ህመም ቢያዙ ወይም ቢሞቱ የዛፍ ምርቱ ምን
ይሆናል? የትኛው የእርሻ ሥራ አይነት ለቤተሰቡ በጣም ይከብዳል? ቤተሰቡስ እንዴት
ይቋቋመዋል?

በሰብልና እንስሳት ሀብት ልማት፤ ቴክኖሎጂና አገልግሎት የሥርዐተ-ፆታ ትንተና መረጃ መሰብሰቢያ ሰነድ

ቅፅ 4. የፆታ ትንተና የዛፍ ተክል ዝርያ
ቀበሌ/ጣቢያ		

ቀን		

ሰብል		

አስረጅዎች ሴት		

ወንድ

ቅጽ 4ሀ. የምርት ትንተና
የመካከለኛ ገቢ ቤተሰብ
የሥራው ዓይነት
ሴቶች

ወንዶች

ሌሎች

የተጠቀሙት
ግብዓት

በመካከለኛ
ቤሰተብና
በሀብታም ቤተሰብ
መሃከል ያለ
ልዩነት

በመሃከለኛና
በደሀ ቤተሰብ
መሃከል ያለ
ልዩነት

ሰብል
መሬት ማዘጋጀት/
ምንጣሮ
መደብ ማዘጋጀት
ቆርጦ ማዳቀል/
መከተብ
መንከባከብ
መትከል/ማዛወር
ማዳበሪያ መጠቀም
ማረም
መጐንደል
መድሀኒት መርጨት
አፈር ጥበቃ
ውሃ ማቆር
ውሃ ማውጣት/
መቅዳት
ውሃ ማጠጣት
መቁረጥ ምርት
መሰብሰብ
ጥቅም ላይ በሚውል
መልኩ ማዘጋጀት
መጋዘን ማገባት
የዕለት ተዕለት
ክትትል ሥራ
ሌሎች
ከፍተኛ የሥራ ጊዜና
የጉልበት ዕጥረት
መቋቋሚያ ዘዴ
ባል /ሚስት
ሲታመም ወይም
ሲሞት ምርት ላይ
ያለው ተፅዕኖ
ሌሎች - ልጆች፣ ቅጥር

ሚስት - መታመም/መሞት
ባል
- መታመም/መሞት
የመቋቋሚያ ዘዴ
ሰራተኛ፣ ወንፈል፣ ደቦ/ጅጊ

ወል - ወንዶች ልጆች ሲል - ሴት ልጃገረድ - ቅ - ቅጥር ሰራተኛ
በሰብልና እንስሳት ሀብት ልማት፤ ቴክኖሎጂና አገልግሎት የሥርዐተ-ፆታ ትንተና መረጃ መሰብሰቢያ ሰነድ
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4ለ.

የግብዓት አቅርቦት ትንተና፣

1.
2.

ወንዶችና ሴቶች የየትኛውን የዛፍ ተክል ዓይነት ይመርጣሉ? ለምን?
ገበሬዎች የሚከተሉትን ከየት ያገኛሉ፣ /ዘር፣ ማዳበሪያ፣ ከገበያ የሚገዙ ግብዓቶችና
የዱቤ አገልግሉት?/ የያንዳንዱ የመቶኛ ድርሻ ምን ያህል ነው?
ወንዶችም ሆኑ ሴቶች ሙያቸውንና ዕውቀታቸውን ከየት ነው የሚያገኙት?
ምን አይነት ሥልጠና ለወንዶችና ለሴቶች ተሰጥቶ ያውቃል?

3.
4.

4ሐ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

የገበያ ትንተና ፣
በቤተሰቡ ገቢ ውስጥ የያንዳንዱ የሥራ ድርሻ ምንድነው ? /ለቤት ውስጥ ፍጆታ 		
የዋለውንና ለገበያ የተሸጠውን በመቶኛ ገምት/?
ወንዱም ሆነ ሴቱ ሰብላቸውን ለመሸጥ ምን ዓይነት ገበያ ይጠቀማሉ?
ወደ ተለያዩ ገበያዎች ምን ያህል ጊዜ ይመላለሳሉ?
በአማካይ በያንዳንዱ ምልልስ ምን ያሕል ለመሸጥ ይወስዳሉ?
በዓመት በአማካይ ስንት ይሸጣሉ?
ምርቱን ወደ ገበያ እንዴት ያደርሳሉ?
ለማነው የሚሸጡት? /ለግል ነጋዴ/ገ፣ ለህብረት ሥራ ማህበር፣ ቀጥታ ለሸማች፣ 		
ሌሎች /
የሚሸጡትን የእህል መጠን ወይም የገበያ ምልልሳቸውን የሚወስነው ምንድነው?
ከገበያ የተገኘውን ገቢ የሚቆጣጠረው ማነው?
ከገበያ የተገኘውን ገቢ እንዴት ይጠቀሙበታል?

የመረጃ መሰብሰቢያ ቅጽ ቀጥሎ ተያይዟል ፣
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በሰብልና እንስሳት ሀብት ልማት፤ ቴክኖሎጂና አገልግሎት የሥርዐተ-ፆታ ትንተና መረጃ መሰብሰቢያ ሰነድ

ቅጽ 4ለ.

የግብዓት አቅርቦት ትንተና

ሴቶች

የቤተሰብ ዓይነት
መካከለኛ ገቢ ያለው
ቤተሰብ
ሴቶች

ደሀ ቤተሰብ
ሴቶች

ወንዶች

ወንዶች

ወንዶች

ሴቶች
ወንዶች

ሴቶች
ወንዶች

ሴቶች
ወንዶች

ሴቶች
ወንዶች

ሴቶች
ወንዶች

ሴቶች
ወንዶች

ሀብታም ቤተሰብ
ተመራጭ የዛፍ ዝርያ
ከእነምክንያቱ ?
ችግኞች ከየት ይገኛሉ
ከተለያየ ቦታ ከሆነ %
ማዳበሪያ የሚያገኙበት ቦታ /
የተለያየ ከሆነ በመቶኛ/
ሌሎች ግብዓቶችን
የሚገኙበት ቦታ /የተለያየ
ከሆነ በመቶኛ/
የዱቤ አገልግሎት
የሚያገኙበት ቦታ /የተለያየ
ከሆነ በፐርሰንት/
ሙያና ዕውቀት ማግኛ ቦታ
ስልጠና በፆታ

ቅጽ 4ሐ- የግብይት ትንተና

በቤተሰቡ ኢኮኖሚ ውስጥ
ያለው ድርሻ

ሀብታም ቤተሰብ
ሴቶች
ወንዶች
% ለቤት ፍጆታ
% የተሸጠ

የቤተሰብ አይነት
መሃከለኛ ቤተሰብ
ሴቶች
ወንዶች
% ለቤት ፍጆታ
% የተሸጠ

ደሀ ቤተሰብ
ሴቶች
ወንዶች
% ለቤት ፍጆታ
%የተሸጠ

የትኛውን ገበያ ይጠቀማሉ?
ምን ያህል ጊዜ ይመላለሳሉ?
በያንዳንዱ ጉዞ ምን ያህል
ይሸጣሉ?
በግምት በአመት ምን ያህል
ይሸጣሉ ?
የማጓጓዣ ዘዴ
ለማነው የሚሸጡት ለነጋዴ፣
ለገዢ፣ ለህብረት ሥራ፣ በቀጥታ
ለሸማች
የገበያ ምልልሱን ወይም
የሽያጭ
መጠኑን የሚወስነው ምንድነው?
ከገበያ የተገኘውን ገቢ
የሚቆጣጠረው ማነው ?
የተገኘውን የገበያ ገቢ እንዴት
ይጠቀሙበታል ?
በሰብልና እንስሳት ሀብት ልማት፤ ቴክኖሎጂና አገልግሎት የሥርዐተ-ፆታ ትንተና መረጃ መሰብሰቢያ ሰነድ
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ሰነድ 5. የፆታ ትንተና ለያንዳዱ የእንስሳት እርባታ አይነት
የሰነዱ ጤቀሜታ ፦ ለያንዳንዱ የእንስሳት እርባታ አይነት ወንዶችና ሴቶች
የቃለ መጠይቅ ቡድን እንስሳቱን የሚያረቡ፦ ለእያንዳንዱ የእንስሳት እርባታ ወንዶችና
ሴቶችን ለየብቻ የሥራ ክፍፍል ትንተና ለማድረግ፣ የንብረት ተጠቃሚና ተቆጣጣሪ ለማወቅና
በውሳኔ አሰጣጥ ላይ የተካፋይነት መጠን ለማወቅ ይረዳል፣

ጥያቄዎች ፦
የሚከተሉትን ጥያቄዎች ለየቤተሰቡ ዓይነት አቅርብ /ለያንዳንዱ የእንስሳ ዓይነት የተለያየ
ቅጽ መጠቀም ይገባል /

5ሀ. የምርት ትንተና ፦
1. ከእንስሳት እርባታ ጋር ለተዛመደ ለያንዳንዱ የሥራ አይነት ወንዶችና ሴቶች በምን ያህል
ድርሻ እንደተሳተ መመዝገብ ያስፈልጋል፣ /ልጆች፣ ቅጥር ሰራተኛ፣ ወንፈል፣ ጅጊ/ደቦ/
፣ ለምሳሌ አስር ጠጠሮችን ቁጠሩና ያዙ። ፈቃደኛ የሆነው ሰው በየቡድኑ እንዲመድብ
አዱርጉት፣ ሁሉም አባል እስኪስማማ ለሌሎችም ዕድል መስጠት ያስፈልጋል። አሥሩንም
ድንጋይ ለወንዶች ቡድን ብቻ ከመደቡና ለሴቶች ምንም ካልመደቡ ሥራው ሙሉ በሙሉ
በወንዶች ይሰራል ማለት ነው። አምስት ድንጋይ ለወንዶች አምስቱን ደግሞ ለሴቶች
ከመደቡ ሥራው በሴትና በወንዱ እኩል ይሰራል ማለት ነው። ስምንቱን ድንጋይ ለሴት
ሁለቱን ለወንድ ካደረጉ ደግሞ ሴቶችን ይበልጡ ሥራ ይሰራሉ ማለት ነው።
2. ለያንዳንዱ ሥራ ምን ዓይነት ግብዓት ይጠቀማሉ ?
3. የየዕለት ተዕለት ሥራውን በኃላፊነት የሚመራው ማነው?
4. የትኛው የእርሻ ጊዜነው ከፍተኛ የሰው ኃይል የሚያስፈልገው በዚህ ጊዜ የሰው ኃይል
እጥረት ቢፈጠር ቤተሰቡ ምን ዓይነት አማራጭ ይጠቀማል ?
5. እነዚህ ከላይ የተጠየቁት ጥያቄዎች መሃከለኛ ገቢ ባላቸውና ሀብታምና ድሀ በሆኑ ቤተሰቦች
መሃከል እንዴት ይለያያሉ?
6. የቤተሰቡ አባወራ/እማወራ በረም ጊዜ ህመም ቢያዙ ወይም ቢሞቱ የእንስሳት
እርባታው ምን ይሆናል? የትኛው የእርባታ ሥራ አይነት ለቤተሰቡ በጣም ይከብዳል?
ቤተሰቡስ እንዴት ይቋቋመዋል?
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ቅፅ 5. የፆታ ትንተና በየሰብሉ አይነት
ቀበሌ/ጣቢያ

ቀን

እንስሳት እርባታ

ሴት

ወንድ

ቅጽ 5ሀ. የምርት ትንተና
የመካከለኛ ገቢ ቤተሰብ
የሥራው ዓይነት
ሴቶች
የእንስሳት እርባታ
ማዳቀል
ማራባት
በረት መስራት
ማፅዳት
ግጦሽ ማዘጋጀት
መኖ ማልማት
መኖ መሰብሰብ
አዛባ መዛቅ
ማብላት
ማጠጣት
መድሐኒት
መስጠት
ማለብ
ቅቤ መናጥ
እንቁላል መሰብሰብ
ማረዱ
የየዕለት ቁጥጥርና
ክትትል ማድረግ
ሌሎች
ከፍተኛ
የሰው ኃይል
የሚያስፈልገው
የሥራ ዓይነት፤
ዕጥረቱን
እንዴት መቋቋም
እንደሚቻል
ባል/ ሚስት
ሲሞቱ/ሲታመሙ
ያለው ተፅዕኖ

ወንዶች

ሌሎች

የተጠቀሙት
ግብዓት

በመካከለኛ
ቤሰተብና
በሀብታም ቤተሰብ
መሃከል ያለ
ልዩነት

በመሃከለኛና
በደሀ ቤተሰብ
መሃከል ያለ
ልዩነት

የሚስት - መታመም/መሞት
የባል
- መታመም/መሞት
የመቋቋሚያ ዘዴ

ሌሎች - ልጆች፣ ቅጥር ሰራተኛ፣ ወንፈል፣ ደቦ/ጅጊ
ወል - ወንዶች ልጆች ሴል - ሴት ልጃገረድ - ቅ - ቅጥር ሰራተኛ
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5ለ . የግብዓት አቅርቦት ትንተና
1. የትኛውን የእንስሳት ዝርያ ነው ወንድና ሴት የሚመርጡት ?
2. ገበሬዎች የሚከተሉትን ከየት ያገኛሉ? ጥጆችን፣ የእንስሳት መኖ፣ የእንስሳት
መድሃኒት፣ ሌሎች ከገበያ የሚገዙ ግብዓቶችንና የዱቤ አገልግሎት? የእያንዳንዱ
ክንዋኔ አስተዋጽኦ ምን ያህል መቶኛ ነው?
3. ወንዶችና ሴቶች ምን ዓይነት ሰው ሰራሽ የማዳቀል ዘዴና የእንስሳት ሕክምና
አገልግሎት ይጠቀማሉ?
4. ወንዶችም ሆኑ ሴቶች ሙያቸውንና ዕውቀታቸውን ከየት ነው የሚያገኙት?
5. ምን አይነት ሥልጠና ለወንዶችና ለሴቶች ተሰጥቶ ያውቃል?

5ሐ .

የገበያ ትንተና

1. በቤተሰቡ ገቢ ውስጥ የእያንዳንዱ የሥራ ዘርፍ ድርሻ ምንድነው ? /ለቤት ውስጥ
ፍጆታ የዋለውንና ለገበያ የተሸጠውን በመቶኛ ገምት/?
2. ወንዱም ሆነ ሴቱ እንስሳቱን የእንስሳት ተዋፅኦውን ወደ የት ገበያ ነው ወስዶ
የሚሸጠው?
3. ወደ ተለያዩ ገበያዎች ምን ያህል ጊዜ ይመላለሳሉ?
4. በአማካይ በእያንዳንዱ ምልልስ ምን ያሕል ለመሸጥ ይወስዳሉ?
5. በዓመት በአማካይ ስንት ይሸጣሉ?
6. ምርቱን ወደ ገበያ እንዴት ያደርሳሉ?
7. ለማነው የሚሸጡት? /ለግል ነጋዴ/ገ፣ ለህብረት ሥራ ማህበር፣ ቀጥታ ለሸማች፣
ሌሎች/
8. የሚሸጡትን የእህል መጠን ወይም የገበያ ምልልሳቸውን የሚወስነው ምንድነው?
9. ከገበያ የተገኘውን ገቢ የሚቆጣጠረው ማነው?
10. ከገበያ የተገኘውን ገቢ እንዴት ይጠቀሙበታል?

የመረጃ መሰብሰቢያ ቅጽ ቀጥሎ ተያይዟል ፣
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ቅጽ 5ለ.

የግብዓት አቅርቦት ትንተና

ሴቶች

የቤተሰብ ዓይነት
መካከለኛ ገቢ ያለው
ቤተሰብ
ሴቶች

ሴቶች

ወንዶች

ወንዶች

ወንዶች

የሙያና ዕውቀት መበልፀጊያ
ምንጭ?

ሴቶች

ሴቶች

ሴቶች

ወንዶች

ወንዶች

ወንዶች

ስልጠና በፆታ

ሴቶች

ሴቶች

ሴቶች

ወንዶች

ወንዶች

ወንዶች

ሀብታም ቤተሰብ
ተመራጭ ዝርያ ከእነምክንያቱ

ደሀ ቤተሰብ

የጥጆች ማግኛ ምንጭ /ከተለያየ
ቦታ በ %/
የእንስሳት መኖ ማግኛ ምንጭ /
ከተለያየ ቦታ በ %/
የሰው ሰራሽ ማዳቀል ዘዴ ማግኛ
ቦታ?
የእንስሳት ጤና እንክብካቤ ማግኛ
ቦታ
የዱቤ አገልግሎት ምንጭ /
ከተለያየ ቦታ ከሆነ በመቶኛ/

ቅጽ 5ሐ- የግብይት ትንተና
የቤተሰብ አይነት
ሀብታም ቤተሰብ
ሴቶች
በቤተሰቡ ኢኮኖሚ ውስጥ ያለው
ድርሻ

ወንዶች

% ለቤት ፍጆታ
% የተሸጠ

መሃከለኛ ቤተሰብ
ሴቶች
% ለቤት ፍጆታ
% የተሸጠ

ወንዶች

ደሀ ቤተሰብ
ሴቶች

ወንዶች

% ለቤት ፍጆታ
%የተሸጠ

የእያንዳንዱ ተግባር ድርሻ
በቤተሰቡ ገቢ ውስጥ
በያንዳንዱ ጉዞ ምን ያህል
ይሸጣሉ?
በግምት በአመት ምን ያህል
ይሸጣሉ ?
የማጓጓዣ ዘዴ
ለማነው የሚሸጡት ለነጋዴ፣
ለገዢ፣ ለህብረት ሥራ፣ በቀጥታ
ለሸማች
የገበያ ምልልሱን ወይም የሽያጭ
መጠኑን የሚወስነው ምንድነው?
ከገበያ የተገኘውን ገቢ
የሚቆጣጠረው ማነው ?
የተገኘውን የገበያ ገቢ እንዴት
ይጠቀሙበታል ?
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ሰነድ 6. የፆታ ትንተና በውሳኔ አሰጣጥ፣ በማህበረሰቡ ገቢና አኗኗር ፣

የሰነዱ ጠቀሜታ ፦ በፆታና በድህነት መሰረት የተነሳ በማህበረሰቡ ውስጥ ያለውን ልዩነት
ከሰነድ1. እስከ 5 ባለው ውስጥ በተሰበሰበው የተለያየ መረጃ ተንተርሶ ለመተንተን ይጠቅማል።

ቡድን፦ አጥኚ ቡድን
1. ከእያንዳንዱ ውሳኔ ለሚያስፈልጋቸው ጉዳዮች በዋናነት ውሳኔ ሰጪው በፆታና በሀብት
ልዩነት መሰረት ማን እንደሆነ መመዝገብ /ሰነድ1፣ 2፣ 3ሐ፣ 4ሐ እና 5ሐ/
2. የተለያዩ ማህበራዊ ድርጅቶች አባልነትን በፆታና በሀብት መጠን ለይተህ መዝግብ /ሰነድ
1/
3. የሴቶችንና የወንዶችን የአኗኗር እንቅስቃሴ በሀብት መጠን መዝገብ /ሰነድ 1./
4. ወንዶችና ሴቶች ለእውቀት ለሙያ ወይም ለስልጠና ቀረቤታቸው ምንያህል እንደሆነና
በሀብት መጠን ይለያይ እንደሆነ እያስተዋልክ መዝግብ ። /ሰነድ 3ለ፣ 4ለ፣ 5ለ/
5. የተለያየ የሀብት መጠን ባላቸው የቤተሰብ ዓይነቶች ውስጥ ስንት ስንት ቤተሰቦችና ስንት
በሴት ወይም እማወራ የሚመራ ቤተሰብ እንዳለ በመቶኛ አስቀምጥ። /ሰነድ 1/
6. በሴቶች ወይም በእማወራ በሚመራ ቤተሰብን የሚያጋጥም ልዩ ሁኔታ ካለ መመዝገብ /
ሰነድ 1-5/
7. ፕሮጀክት ወይም መርሃ ግብር ለመንደፍ የሚረዱ ጠቋሚዎችን ለይተህ አውጣ፣
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ሰነድ 6. የፆታ ትንተና በውሳኔ አሰጣጥ በማህበራዊ የሀብት መጠንና፣ አኗኗር
ቀበሌ/ጣቢያ

		

ትንተና
ዋና ውሳኔ ሰጪ

ቀን		

ሴት			

መረጃ

ወንድ

አመለካከቶች

በየ ሥራ ዘር ፦
አዳዲስ የግብርና አሰራሮችን መቀበል
ከልማት ደረጃ አኳያ
ሴቶች /ሀብታም/
ሴቶች /መካከለኛ ገቢ/

አባልነት

የአኗኗር ሁኔታ/እንቅስቃሴዋች

የእውቀት፤የክህሎቶች፤ የሙያና
የሥልጠና ምንጮች

የማህበረሰቡ የሀብት ዝርዝር

ሴቶች /ድሆች/
ወንዶች /ሀብታም/
ወንዶች /መሀከለኛ ገቢ/
ወንዶች /ድሆች/
ሴቶች /ሀብታም/
ሴቶች /መሀከለኛ ገቢ/
ሴቶች /ድሆች/
ወንዶች /ሀብታም/
ወንዶች /መሀከለኛ ገቢ/
ወንዶች /ድሆች/
ሴቶች
ወንዶች
ከሀብት ደረጃ አኳያ
ጠቅላላ ቤተሰብ
በሴቶች/እማወራ የሚመራ ቤተሰብ/

በእማወራ የሚመራ ቤተሰብ
የሚያጋጥማቸው ልዩ ሁኔታዎች

በሰብልና እንስሳት ሀብት ልማት፤ ቴክኖሎጂና አገልግሎት የሥርዐተ-ፆታ ትንተና መረጃ መሰብሰቢያ ሰነድ
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ሰነድ 7.

የፆታ ትንተና ዘመናዊ አሰራርን ፈጥኖ በመቀበልና በማስተላለፍ

የሰነዱ ጠቀሜታ ፦ ከሰነድ 1 እስክ 5 ውስጥ ከተሰበሰቡበት መረጃዎች በመነሳት ዘመናዊ
አመራረትን /ቴክኖሎጂ ፈጥሮ መስራትንና በሌሎች ማሳተፍ ላይ በፆታዊ ልዩነትን ለመተንተን፣

ቡድን፣ የአጥኚው ቡድን፦
1. በማህበረሰቡ ውስጥ ሙሉ በመሉ ተቀባይነት ያገኘውን ዘመናዊ አሰራር
መመዝገብ።ምክንያቱስ ምንድነው፣
2. በማህበረሰቡ ውስጥ በመጠኑ ተቀባይነት ያገኘውን ዘመናዊ አሰራር መመዝገብ፣
ተቀባይነት ያጣበት ምክንያት ፣
3. በተለይ ተቀባይነት ያገኘው ዘመናዊ አሰራር በእነማንና /ድርጅቶች የመረጃ
አገልግሎቶች፣ ስልጠና፣ የገንዘብ ድጋፍ/ እንዴት ለገበሬዎች እንደተሰጡ መመዝገብ /
ሰነድ 2/
4. ዘመናዊ አሰራርን ለመቀበል ላለመቀበል ውሳኔ የሚሰጠው ማነው? በፆታ ወይም በሀብት
ላይ የተመሰረተ ልዩነት ካለ ማስተዋል ያስፈልጋል ። /ሰነድ2፣ 3ለ፣ 4ለ፣ እና 5ለ/
5. ተቀባይነት ካገኘው ዘመናዊ አሰራር ዋና ተጠቃሚዎቹ እነማን ናቸው? በፆታ ወይም
በሀብት ላይ የተመሰረተ ልዩነት ካለ ማስተዋል ይገባል። /ሰነድ 2፣ 2ለ፣ 4ለ፣ 5ሀ፣ እና
5ለ/
6. ዘመናዊ አሰራሮቹ ያሳደሩት ዋና ዋና ተጽእኖዎች ምንድን ናቸው? /ሰነድ 2 /
7. አንዳንድ የሰብል ዘሮችን ማልማት ወይም እንስሳት ዘሮችን ማርባት የሚያግድ በተለይ
ሀብትን መሰረት ያደረገ ካለ መለየትና መመዝገብ ። /ሰነድ 1/
8. ዘመናዊ አሰራርን ለመቀበል የሚያግድ በተለይ ሀብትን መሰረት ያደረገ ካለ መለየትና
መመዝገብ። /ሰነድ 2/
9. ፕሮጀክት ወይም መርሃ ግብር ለመንደፍ የሚያገለግሉ ቁልፍ ጠቋሚዎችን ለይቶ ማወቅ?
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ቅጽ 7.

የፆታ ትንተና ዘመናዊ አሰራርን

ፈጥኖ በመቀበልና በማስተላለፍ

መረጃ

ጠቋሚዎች

ቦታ

ትንተና
ከፍተኛ ተቀባይነት ያገኙ
ዘመናዊ አሰራሮችና በምን
ምክንያት?
በጥቂቱ ተቀባይነት ያገኙ
ዘመናዊ አሰራሮች/ ለምን ?
የዘመናዊ ቴከኖሎጂ
ማስተላለፊ መንገዶች
ዘመናዊ አሰራርን ለመቀበል
ውሳኒ ሰጪ /ሰነድ 6 ጋር
ማመሳከር/
ዋና ተገልጋዮችና
ተጠቃሚዎች

የዘመናዊ አሰራሩ ተፅዕኖ

አንዳንድ ሰብሎችን ማልማት
ወይም እንስሳን ማርባት
ሊከለክሉ የሚችሉ ነገሮች

ሴቶች
ወንዶች
ከሀብት መጠን አያ
በሴቶች ላይ
በወንዶች ላይ
በተለያዩ የሀብት መጠን ያላቸው ቡድኖች
ላይ
ሀብታም ቤተሰብ ውስጥ
መሃከለኛ ገቢ ባላቸው ቤተሰብ ውስጥ
ደሀ ቤተሰብ በሆኑ ውስጥ
በእማወራ የሚመራ ቤተሰብ ውስጥ
በአባወራ የሚማመራ ቤተሰብ ውስጥ
በልጆች በሚመራ ቤተሰብ ውስጥ

ዘመናዊ አሰራሮችን መቀበል
የሚከለከሉ ሌሎች እንቅፋቶች

በሰብልና እንስሳት ሀብት ልማት፤ ቴክኖሎጂና አገልግሎት የሥርዐተ-ፆታ ትንተና መረጃ መሰብሰቢያ ሰነድ
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ሰነድ 8. የፆታ ትንተና በየሥራ ዘር

የሰነዱ ጠቀሜታ፦ ከሰነድ1 እስከ 5 ያለውን መረጃ ተንተርሶ የየሰብሉና የእርባታው ሥራ
ዓይነት

ከፆታ አኳያ ምን እንደሚመስል ለመተንተን ያገለግላል።

ቡድን፦ የአጥኚ ቡድን፣
1. በእያንዳንዱ የሀብት ቡድን የለማውን ሰብል መዝግቦ በጠቅላላ ከለማው መሬት በ%
ምን ያህል እንደሆነ መግለፅ፦ /ሰነድ1/
2. የእያንዳንዱን የሀብት ቡድን የእንስሳት እርባታ ቁጥር መመዝገብ ፣ /ሰነድ 1/
3. የቤተሰቡ የግብዓት አጠቃቀም ለራስ ፍጆታ የዋለውንና የሸጠውን ምርት በ% አስልቶ
መመዝገብ ፣ /ሰነድ/
4. ከሥራ ዘር ጋር የተያያዙ ዋና ዋና የአሰራር ዘዴዎችን መሻሻሎችን መመዝገብ /
ሰነድ2፣ 3ሀ፣ 3ለ፣ 4ሀ፣ 4ለ፣ 5ሀ፣ 5ለ/
5. በሥራ ዘር ዋናውን ተግባር የሚያከናውነው ማነው፣ በሀብት መጠንና ደረጃ ልዩነት
ይኑረው አይኑረው ማስተዋል ያስፈልጋል። /ሰነድ 3ሀ፣ 4ሀ እና 5ሀ/
6. ዋና የሥራ ጊዜዎችን መመዝገብና የሰው ኃይል እጥረት ሲያጋጥም እንዴት
እንደሚወጡት ዘዴዎችን መመዝገብ፣ /ሰነድ 3ሀ፣ 4ሀ እና 5ሀ/
7. የተለያዩ አይነት ዝርያዎች ምርጫ መኖሩንና በፆታዊ ወይም በሀብት መጠን ልዩነት
መኖር አለመኖሩን መመዝገብ፣
8. የተለያዩ የሀብት መጠን ያላቸው የቤተሰብ ቡድኖች ዘር ከየት እንደሚያገኙ መዝግብ፣
/ሰነድ 3ለ፣ 4ለ እና 5ለ/
9. የተለያየ የሀብት መጠን ያላቸው የቤተሰብ ቡድኖች ማዳበሪያ ከየት እንደሚያገኙ
መዝግብ፣ ሰነድ 3ለ፣ 4ለ እና 5ለ/
10. የተለያዩ የሀብት መጠን ያላቸው የቤተሰብ ቡድኖች፣ የዱቤ አገልግሎት ከየት ያገኛሉ?
/ሰነድ 3ለ፣ 4ለ እና 5ለ/
11. የዕውቀትና የሙያ ማሻሻያዎችን የስልጠና ማግኛ ምንጮችን በፆታና በሀብት መጠን
ልዩነት ይኖራቸው እንደሆነ ለይቶ መመዝገብ፣ /ሰነድ 3ለ፣ 4ለ እና 5ለ/
12. በተለያዩ የሥራ ዘር ግብዓቶች ውስጥ የፆታ ልዩነት ካለ በየቤተሰቡ ሀብትን መጠን
ይለያይ እንደሆነ ከግምት በማስገባት መዝግብ፣
13. ለፕሮጀክቶች ወይም መርሃ ግብር መንደፊያ የሚያገለግሉ ቁልፍ ጠሚዎችን ለይቶ
ማወቅ፣
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ሰነድ 8. የፆታ ትንተና በየሥራ ዘርፍ
የሥራ ዘርፍ				

ቦታ					

ትንተና

መረጃ

የሰብል ልማት
በአጠቃላይ ከለማው
መሬት ስፋት በመቶኛ
የሚያረቧቸው
እንስሳት ብዛት

ሀብታም ቤተሰብ ____ሄክ.ከ____ ሄክ.የለማ መሬት%
መሃከለኛ ቤተሰብ ____ሄክ.ከ____ሄክ. የለማ መሬት %
ደሀ ቤተሰብ ____ ሄክ. ከ ____ ሄክ. የለማ መሬት %
ሀብታም ቤተሰብ
መሃከለኛ ቤተሰብ
ደሀ ቤተሰብ
ሀብታም ቤተሰብ ____%ለቤት ፍጆታ____% ለሽያጭ
መሃከለኛ ቤተሰብ ____%ለቤት ፍጆታ____%ለሽያጭ
ደሀ ቤተሰብ ____% ለቤት ፍጆታ ____% ለሽያጭ

በቤተሰቡ ውስጥ
የንብረት አጠቃቀም
ደረጃን ማወቅ
የአሰራር ማሻሻያዎችን
ከየ ሥራ ዘር ጋር
በተዛመደ
ፆታዊ የሥራ ክፍፍል
እንደየቅደም ተከተሉ

ከፍተኛ የሥራ ጫና
ወቅትና መቋቋሚያ
ዘዴው
የሰብል ዘር ወይም
የእንስሳት ዝርያ
ምርጫ
የዘር ማግኛ ምንጮች
/የተለያዩ ከሆነ በ%/
ማዳበሪያ ማግኛ
ምንጮች /የተለያዩ
ከሆነ በ%/
የዱቤ አገልግሉት
ከተለያየ ቦታ ከሆነ
በ%
የዕውቀት፣ የክህሎትና
የስልጠና ማግኛ
ምንጮች
የፆታ ትንተና
በግብይት ውስጥ

ጠቋሚዎች

ሴቶች
ወንዶች
ሁለቱም
በሀብት መጠን ላይ ያተኮረ

ሴቶች፣ ወንዶች
በሀብት መጠን
ሀብታም ቤተሰብ
መሃከለኛ ቤተሰብ
ደሀ ቤተሰብ
ሀብታም ቤተሰብ
መሃከለኛ ቤተሰብ
ደሀ ቤተሰብ
ሀብታም ቤተሰብ
መሃከለኛ ቤተሰብ
ደሀ ቤተሰብ
ሴቶች
ወንዶች
ሁለቱም
በሀብት ላይ የተመረካዘ
በያንዳንዱ ገበያ የተሸጠው መጠን
የገበያ ምልልስ
በዓመት የሚሸጠው መጠን በግምት
የሽያጭ መጠኑን የሚወስኑ ሁኔታዎች
የገቢ ቁጥጥር
የመጓጓዣ ዘዴ
የገበያ ቦታ
ከንብረት እይታ አኳያ
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መርጃ 9.

የድርጊት አቀራረብ

የመርጃው አለማ ፦ ፆታዊ አቅምን ገበያ መር በሆነ የሥራ ዘርፍ አሰራርና በአዳዲስ ቴክኖሎጂ
ውጤቶች፣ ወይም ከፆታዊ እይታ አንፃር ለማዳበር እና ወንዶችንም ሆነ ሴቶችን ተጠቃሚ
ለማድረግ፣

ቡድን ፦ አጥኚ ቡድን
ጥያቄዎች ፦
ቀጥሎ ለእያንዳንዱ የስራ ዘርፍ አይነት ፣ ቴክኖሎጂ ወይም የታሰበ ልምምድ የቀረቡትን ጥያቄዎች
ተመልከቱ /እያንዳንዱ ተግባር በተለያዩ ፎርሞች ይሞላ/
1. የቴክኖሎጂ ውጤት ወይም አገልግሎት ፦ አንድ የቴክኖሎጂ ውጤት ወይም አገልግሎት ከተቻለ
ሴቶችም ወንዶችም የውጤቱ ተጠቃሚዎች ይሆናሉ ? ለመገልገል ውሳኔውን የሚሰጠው ማነው?
አስፈላጊ የሆኑ ክህሎቶችን የሚያዳብረውስ ማን ነው?
2. የሥራ ጫና ፦ የሥራ ዘር፣ አዲስ ቴክኖሎጂ ወይም ልምምዱ በአንድ የቤተሰብ አባላት
የሥራ ድርሻ የሚያሳድረው ተፅዕኖ ምንድነው? ተጨማሪ የሰው ሀይል/ጉልበት ቢያሥፈልግ
የሥራ ጫናው እኩል ለወንዶችና ሴቶች ይከፋፈላል? በቂ ጉልበትስ ይኖራል?
3. ሰብሎችና ከብቶች ፦ በተወሰኑ ሰብሎች ገበያ መር ልማትን በማትሰዋወቅ ምክንያት የሰብሎችና
የከብቶች ሚና በቤተሰቡ ገቢ ላይ ለውጥ ያስከትላሉ? ተቋሞች ለገበያ ትኩረት በሰጡ ቁጥር
ከምርቱ የሚገኘው ገቢን ለመቆጣጠር በቤተሰብ አባላት /ሴትና ወንድ / መካከል ተጽእኖ
ይኖረዋልን?
4. ፕሮጀክቱ የሚያዳርሰው ተፅዕኖ፦ ከታቀዱት ተግባራት ዋና ተጠቃሚ የሚሆነው ማነው?
በፕሮጀክት ተግባራት ምክንያት ተጠቃሚ የማይሆን ይኖራልን? በማ/ሰቡ ውስጥ የተወሰኑ
ቡድኖች ተሳታፊ እንዳይሆኑ የሚያግድ ነገር ካለ ምንድን ነው ? አስፈላጊ ከሆነ፣ ከተዘጋጀው
የፕሮጀክት ንድፍ ውስጥ የፕሮጀክቱ ለድሀ ሴቶችና ወንዶች እንዲደርስ ምን አዲስ ተግባራት
ይካተቱ? ምን ይደረግ? በማህበረሰቡ ውስጥ የፆታ አለመመጣጠን /እኩል ያለመሆን/ ሁኔታን
ለማስተካከል ምን ሌሎች ሥራዎች ይሰሩ?
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ቅፅ 9.

የድርጊት አቀራረብ

/ እዳንዳንዱ ተግባር በተለያዩ ፎርሞች ይሞላ/
የሥራ ዘርፍ፣ቲክኖሎጂ፣ልምምድ፦ 				

ቦታ፦

ተጠቃሚዎች
ቴክኖሎጂ እና
አገልግሎቶች

ውሳኔ ሰጪ
ክህሎትን ማሳደግ
/ሴት፣ ወንድ ልጅ/ አባላት ላይ ያለ
የሥራ ጫና ተጽእኖ እና ሌሎች

የሥራ ጫና በቤተሰቡ

በወንድና በሴት መካከል ያለ የጫና
መጋራት ሁኔታ
የሰው ሀይል አቅርቦትሁኔታ
በቤተሰቡ ኢኮኖሚ ላይ የሰብልና
የእንሰሳት ለውጥ ሚና

ሰብል እና ከብቶች

በቤተሰብ አባላት መካከል ከምርት
የሚገኝ ትርፍን የመቆጣጠር ለውጥ ካለ
ዋና ተጠቃሚዎች
ያጡ/ተጠቃሚ ያልሆኑ

ፕሮጀክቱ የሚደርሰው

ለተሳትፎ እክል የሆነ
ድሀ ወንዶችና ሴቶች የፐሮጀክቱ
ተጠቃሚ እንዲሆኑ ለማድረግ የወሰዳቸው
የማሻሻያ ተግባር
የፆታ አለመመጣጠን ለማየት የተደረጉ
ሌሎች ተግባራት
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4. ሥርዐተ-ፆታን ከገበያ መር የግብርና ልማት ጋር አቀናጅቶ
ለመጠቀም ጥሩ አጋጣሚዎች ፦
በዚህ ክፍል ሥር ስለሥርዐተ-ፆታ ግንዛቤን ለማስረፅ ጠቃሚ የሆኑ እንዲሁም የመስክ ሥራዎችን
ስለመንደፍ ለምሳሌ ስልጠና፣ የመስክ ጉብኝት ወይም የቴክኖሎጂ ማስፋፋት እና የድርጊት
መርሃግብር ቅፅ ማገናዘቢያን አካቶ ያቀርባል፣

4.1.

በገበያ መር ልማት ሁሉንም ፆታ ብቁ ለማድረግ አጋጣሚዎችን መፍጠር ፣

ቀጥለው የቀረቡት ተግባራት ገበያ መር ልማት ከሥርዐተ-ፆታ አኳያ ያሉትን ጥሩ አጋጣሚዎች
ላይ ትኩረት ያደርጋሉ፡፡
ሴቶች ንብረት እንዲኖራቸው እና እንዲቆጣጠሩ የሚያስችሉ ሁኔታዎችን ከፍ ማድረግ
•
ከተለያዩ አጋሮች ጋር በመሆን ሴቶች የኤክስቴንሽን ምክር ፣ ብድር እና ግብዓት
ያገኙ ዘንድ ሁኔታዎችን ማመቻቸት በተለይ /ለሰብል እና እንስሳት /የሴቶች ሀላፊነት
ለሆኑት/
•
ቴክኖሎጂን በማሳደግ በመለዋወጥ እና በመጠቀም ረገድ በሴቶች ሃላፊነት የሚተዳደሩ
ቤተሰቦችን በቀጥታ ማሳተፍ፣
•
በጋራ ከአጋሮች ጋር በመሆን ገንዘብን በጥንቃቄ ቤተሰቦች መጠቀም እንዲችሉ የባህርይ
ለውጥ እና ግንዞቤን መጨመሪያ ስራዎችን መስራት ፣
•
የሴቶች ራስ አገዝ ቡድኖችን በብድርና ቁጠባ ዙሪያ ማዋቀር

ሴቶች እወቀትና ክህሎት የሚገኙበትን መንገድ ማጠናከር
•
ሴቶች በተለያየ ሥልጠናዎች ላይ በንቃት እንዲሳተፉ ማድረግ የሴቶችን ተሳትፎ
ለመጨመር የተለያዩ የሥልጠና መንገዶችን እየቀያየሩ መሞከር /ለምሳሌ፦ ለጥንዶች
የሚሰጥ ስልጠና፣ ሴቶችን ለብቻ ማሰልጠን፣ ጊዜያዊ ወይም ለሴቶች አመቺ የሆነ
ሥልጠና ማቅረብ/፣
•
ለጎልማሶች ከመሀይምነት ማላቀቂያ ትምህርት ለሴቶችም ለወንዶችም ማዘጋጀት፣
•
ገንዘብን በመቆጠብ እና በስርዓት በመጠቀም ዙሪያ የወንዶች እና የሴቶችን ግንዛቤ ከፍ
ማድረግ ፣
•
የሴቶች ራስ አገዝ ቡድኖችን በብድርና ቁጠባ ዙሪያ ማዋቀር፣
በገበያ መር የእርሻ ምርት የሴቶችን ተሳትፎ ማሳደግ
•
በቡድን ለተደራጁ ሴቶች ተፈላጊ ሰብሎችን የማምረት፣ ከፍተኛ ገቢ ያለው ምርት
የማምረት እና ጠንካራ የመሸጥ አቅምን ማጎልበት ፣
•
ራስ አገዝ የሴቶች ቡድኖች የግብይት፣ የዝግጅት እና የግብይት መረጃ ይለዋወጡ ዘንድ
ሁኔታዎችን ማመቻቸት ፣
ሴቶች በቤተሰብ ውስጥ በአምራች ቡድኖች እና በአካባቢያዊ ማህበራት ያላቸውን የውሳኔ
ሰጭነት ሚናቸውን ማጎልበት፣
•
ሴቶችን በማደራጀት፣ በአመራር ሰጪነት፣ በራስ መተማመን እና ስምምነት መፍጠር
ዙሪያ ማሰልጠን
•
ሴቶች በእውቀትና መረጃ በልፅገው በመረጃ የተመረኮዘ ውሳኔ ይሰጡ ዘንድ ማቀድ፣
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•

በገጠር ልማት መስክ የሴቶችን አስፈላጊነት ለመጨመር ለማህበረሰቡ ስለ ፆታ ግንዛቤ
የሚሰጥ ስልጠና ማቅረብ ።

ጉልበትን የሚቆጥቡ የቴክኖሎጂ ውጤቶችን በመጠቀም ደህንነትን ማሻሻልና የሥራ ጫናን
መቀነስ ፣
•
ሴቶች ተፈላጊ ሰብሎችን፣ እና ሌሎች የቤት ሥራዎችን የሚከናውኑባቸው ጉልበት ቆጣቢ
የሆኑ የቴክኖሎጂ ውጤቶችን መለየትና እንዲጠቀሙበት ማስቻል ፣
•
ቴክኖሎጂ የስራ ጫና በመቀነስ ዙሪያ ያለውን ጥቅም ይገነዘቡ ዘንድ ሴቶችን
በቴክኖሎጂ
አጠቃቀም እና ተግባራት ላይ ማሳተፍ
•
በገጠር ማህበረሰብ ውስጥ አለመለካከትን በመቀየር የስራ ጫና በእኩል ለሴትና ወንድ
እንዲዳረስ ማድረግ ፣
•
በግለሰብ ደረጃ ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ ለግብርና ሒደት የሚያስፈልገውን የሰው ሀይል
ማጤን እና የስራ ድርርቦሽ ሲኖር ተጨማሪ የሚያስፈልገውንና ያለውን አቅም /ጉልበት
ማጤን ወይም ሌሎች አማራጮችን መመልከት።

4.2.

የሥርዐተ-ፆታ ግንዛቤን ለማስረፅ የተግባር መለኪያዎች

ቀጥለው የቀረቡት ነጥቦች ሥርዐተ-ፆታ ግንዛቤን በተግበራ ሒደት ለማስገንዘብ የሚረዱ ጥሩ
አጋጣሚዎች ናቸው።
የተወሰኑ ታላሚዎችን በተለያዩ ጠቃሚ የውሳኔ ሰጪነት እና በተለያዩ ተግባራት የሴቶችን
የመሳተፍ ድር ማዘጋጅት
•
ለሴቶች ተሳትፎ ምሳሌ የሚሆኑ ፦ በእህል ግብይት 50% የሚሆኑት ሰልጣኞች ሴቶችና
ናቸው፣ 30% የሚሆኑት የመስክ ጉብኝት የሚገኙትም ሴቶች ይሆናሉ።
•
በግብይት ቡድኖች ውስጥ የሚወከሉ ሴቶች በዋና ምሳሌነት የሚሆኑ፦ ሴቶች በትንሹ
40% አባላትን ሲይዙ፣ 30% የሚሆኑት በመሪነት እና በትንሹ 1 የቢሮ ሀላፊነት ቦታ
ይይዛሉ።
ሴቶችን ማካተት ይቻል ዘንድ የመስክ ባለሙያዎችን ችሎታ ማሳደግ
•
የኤክስቴንሽን አገልግሎት /የልማት ሰራተኞች ሥርዐተ-ፆታን ከሥራቸው ጋር ያካተቱ
ዘንድ አቅምን ማሳደግ /ለምሳሌ ስብሰባ መጥራት፣ FTC ስልጠና፣ የመስክ ጉብኝት
ቀናት/
•
የሴት ኤክስቴንሽን ባለሙያዎችን በስልጠና እና የመስክ ጉብኝት ማበረታታት ይህም
ሴት ገበሬዎችን ጭምር አቅማቸውን ለማዳበበር እና ተሳታፊ ለማድረግ ያሥችላል ።

መንግሥታዊ ያልሆኑ የልማት ድርጅቶች /NGOች/ ልምዱ ያላቸው አጋሮችን/ ከሴቶች ጋር
ሆነው ለመስራት ፍላጐት ያላቸውን መምረጥ ፣
•
አቅም ያላቸው አጋሮችን ተግባራት እና ልምዶች መከለስ ይህም ለፆታ እኩልነት ያላቸውን
ቃለግቡነት ለማረጋገጥ ይረዳል።
•
አጋሮች የሥርዐተ-ፆታ ጉዳይን በስራቸው ውስጥ እንዲያካትቱ ማበረታታት ፣
ያልተቀናጀ በሥርዐተ-ፆታ ተግባራት እና ተፅዕኖ ማሣሪያዎችን መለየት
•
ያልተቀናጀ የሥነፆታ ሁኔታ መረጃን መሰብሰብ፣ መተንተንና ሪፖርት

ማድረግ
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4.3.

የሥርዐተ-ፆታ የድርጊት መርሃ ግብር ቅፅ

የድርጊት መርሃግብር ቅፅ ወቅታዋ ሥለሆነው የሥነ ፆታ ሁኔታ መጠነኛ እይታን ያቀርባል ።
/ ከሀብት፣ ክህሎትና እውቀት ገበያተኮር የእርሻ ምርት፣ ውሳኔ ሰጭነት እና የኑሮ ሁኔታ ጋር
በተያያዘ/ በተጨማሪም መደረስ ያለበት ግብንም ይገልፃል። ተግባራቱ የቀረቡት ከታላሚ ቡድኖች
አንፃርና አቅም ካላቸው የሥራ አጋሮች ጋር በማያያዝ ቀርቧል።
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የፆታ ድርጊት መርሃ ግብር
ቦታ
ወቅታዊ ሁኔታ

ታላሚ

ታላሚ ቡድን

ተግባሮች

ዋና አጋሮች

የሴቶች ሐብትን
በተለይም ግብዓትን፣
ብድርና ቴክኖሎጂን
ለመያዝና ለመቆጣጠር
ያላቸው ቅርበት
ሴቶች ለእውቀትና
ክሕሎት ያላቸው
ቅርበት
በግብርና መር የግብርና
ምርቶች ላይ ሴቶች
ያላቸው ተሳትፎ
የሴቶች የውሳኔ ሰጭነት
ሚና በቤተሰብ ውስጥ፣
በአካባቢያዊ ጉዳዮች እና
በአካባቢያዊ ድርጅቶችና
ማህበራት መወከል
የኑሮ ሁኔታ ደረጃ እና
የሥራ ጫና እና ጉልበት
ቆጣቢ ለሆኑ የቴክኖሎጂ
ውጤቶች ያላቸው
ቀረቤታ፣

በሰብልና እንስሳት ሀብት ልማት፤ ቴክኖሎጂና አገልግሎት የሥርዐተ-ፆታ ትንተና መረጃ መሰብሰቢያ ሰነድ
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አባሪ 1 ለአብነት የፆታዊ የስራ ዘርፍ እውነታን የያዘ ወረቀት

የሥርዐተ ፆታ የስራ ዘርፍ
ስንዴ

እውነታን የያዘ ወረቀት

አድኣ፣ ኦሮምያ

የተመረተበት ቦታ

ለገበያ ያላቸው
ቅርበት

የቴክኖሎጂ
እድገት

የሥራ ክፍፍል
ከፆታ አንፃር

የጉልበት
ሰራተኛ እጥረት
እና ችግሩን
መቆቆሚያ
ዘዴዎች
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ሀብታም

የታረሰ ቦታ በአማካይ /
ሎክተር/

ስንዴ የተዘራበት ቦታ
በ /%/

2

25-50

1

25

የቤተሰብ ዓይነት

ከተመረተው ምርት የተሸጠ /%/

ሀብታም

70-90

መካከለኛ

80-95

ድሀ

80-98

የተሻሻሉ ዘሮችን በእርሻ እና ገጠር ልማት ሚኒስቴር በቅርቡ በድሬ አረርቲ
የተሞከሩ እና በሁሉም ገበሬዎች ጥቅም ላይ የዋለ። ለመጠቀም የነበረው ውሳኔ
በጋራ የተደረገ ነበር።
ወንዶች ፦ እርሻ፣ ዘር መዘራት፣
ፀረ ተባይ መድሐኔት መርጨት ማዳበሪያ
መዝራት፣ እና ማከማቸት ፣
ሴቶች ፦ ለብቻቸው የሚሰሩት ምንም ሥራ የለም ።
ሁለቱም ፆታ፦ ምንጣሮ፣ ምርት ሥብሰባ፣ በውቂያ፣ የምግብ ዝግጅት እና ዕለታዊ
ሥራን ማከናወን፣
በዘር እና በምርት ሥብሰባ ወቅት ሁሉም ቤተሰቦች የጉልበት ሰራተኛ ይቀጥራሉ፣
ነገር ግን ድሀ ቤተሰቦች በአይነት ካመረቱት በማካፈል ይከፍላሉ፣ በተጨማሪም
የደቦ ስራ ፣ በየተራ የመስራት እና በቤተሰቦች መታገዝ ይገኙበታል።

በሰብልና እንስሳት ሀብት ልማት፤ ቴክኖሎጂና አገልግሎት የሥርዐተ-ፆታ ትንተና መረጃ መሰብሰቢያ ሰነድ

የዘር ምርጫ

ወንዶች ዘር የመምረጥ ሀላፊነት አለባቸው በድሬ አረርቲ ሴቶች የተሻሻሉ ዘሮችን
ካላቸው ከፍተኛ የምርት መጠን እና ምርጥ ዘርነት ይመርጣሉ፣ የኩብሳ ዝርያ
ስንዴን በጎበሳዬ ለእንጀራነት ሊመርጡ ዱረም ስንዴ ለከፍተኛ ምርትና ገበያ
በጐሎ እርቱ ተመራጭ ነው።

ወንዶች፦ ዱረም ስንዴን ላለው ከፍተኛ ምርት እና ከገበያ ከሚያስገኘው ገቢ
አንፃር ይመርጡታል ፣

ለዘር የሚሆን
እህል
የሚገኝባቸው

ማዳበርያ
የሚገኝባቸው
ምንጮች

ሀብታም

መሐከለኛ
ገቢ

ደሀ

የእርሻ እና ገጠር ልማት
ሚኒስቴር

25 %

50%

100%

ከገበያ / የአካባቢው
ገበሬዎች ምርት የሆነ ዘር/

75 %

50 %

ምንጭ

ምንጭ

ሀብታም

መሀከለኛ ገቢ

ደሀ

የእርሻ ሚኒስቴር

10

85

95

ከገበያ

90

15

5

ምንጭ

ብድር

የአውቀት፣
ክህሎት እና
ሥልጠና
ማግኛዎች

ሁሉም

የእርሻና ገጠር ልማት ድርጅት

75 %

የሮሚያ ብድርና ቁጠባ ማህበር

25 %

ወንዶች እና ሴቶች፦ የተፈጥሮ እውቀት፣ ከጎረቤቶች እና በልማት ሰራተኞች
ከግብርና ሚኒስቴር።
ለሴቶችም ሆነ ወንዶች የሚሰጥ ምንም ሥልጠና የለም
ሴቶች

የፆታ ትንታኔ
በግብይት ዙሪያ

የሽያጭ ብዛት /በኪ.ግ/

1 – 3 ኪ.ግ.

የሽያጭ ድግግሞሽ

ብድርን ለመክፈል
ሲፈለግ እና ገንዘብ
በሚያሥፈልግበት ወቅት

የትራንስፖርት ማጓጓዣ
ሁኔታ

በእግር

የሽያጭ መንገድ

ማህበራት፣ ነጋዴዎች እና
ተጠቃሚዎች

ወንዶች
 ሀብታምና መካከለኛ ገቢ
ከ50 – 100 ኪ.ግ.
 ድሆች ከ25 – 50 ኪ.ግ.



በአሕያ

በሰብልና እንስሳት ሀብት ልማት፤ ቴክኖሎጂና አገልግሎት የሥርዐተ-ፆታ ትንተና መረጃ መሰብሰቢያ ሰነድ
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አጠቃላይ ትርጓሜ

የፆታ እኩልነትን
ከገበያ ተኮር
የስንዴ ምርት
ማምረት ጋር
በተያያዘ ማሻሻያ
መንገዶች
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ገበሬዎች ከ25-50 % የሚሆነውን መሬታቸውን ለስንዴ ምርት ያውሉታል።
 አብዛኛዎቹ ገበሬዎች አዳዲስ ዝርያ ይጠቀማሉ፣ እንዲሁም አዳዲስ ዝርያ
የመጠቀም ፍላጎት ያሳያሉ፣ በዋናነት የሚያመርቱትም ለገቢ ምንጭነቱ ሲሉ ነው።
 ሴቶችና ወንዶች በስንዴ ምርት ማምረት ሥራ ጋር በተያያዘ በእኩል ይሳተፋሉ።
 ደሀ ቤተሰብ ቀደም ሲል ጀምሮም ለዘር እና ማዳበርያ ምንጭነት የእርሻ ሚ/ርን
ሲጠቅሙ፣ ሀብታም ቤተሰቦች ደግሞ ከገበያ ዘርና ማዳበሪያ በመግዛት ይጠቀማሉ።
 ድሀ ቤተሰቦች ከግል አበዳሪዎች ብድር የማግኘት እድላቸው የጠበበ ነው።

 ትኩረት ለተሻሻለ የገበያ ምርት የሚያመርቱ ወንዶችና ሴቶችን የመሸመት
አቅማቸውን ከፍ ለማድረግ በግብይት ቡድኖች ማዋቀር
 ትንሽ መጠን ያለው ምርት የሚያመርቱ ወንዶችና ሴቶችን የመሸመት አቅማቸውን
ከፍ ለማድረግ በግብይት ቡድኖች ማዋቀር
 ሴቶችና ድሀ ቤተሰቦች፣ በግብዓት፣ በዘር እና ከብድር ተቆማት አቅርቦት
በአማራጭና የተጠናከረ የልማት አገልግሎት ስርዓት ተጠቃሚ እንዲሆኑ ማድረግ፣
 የተሻሻለ የአረም መከላከያ ዘዴ፣ የምርት አሰባሰብ እና ከምርት ሥብሰባ በላ
ጎተራ እስኪከተት ባለው ሂደት የተለያዩ ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም የሴቶችን
የሥራ ጫና መቀነስ፣
 በስንዴ ማምረት እና ግብይት ውስጥ በሴቶች የሚተዳደሩ ቤተሰቦችን በመለየት
በዋናነት ክህሎትን ማሳደግና ሥልጠና መስጠት፣

በሰብልና እንስሳት ሀብት ልማት፤ ቴክኖሎጂና አገልግሎት የሥርዐተ-ፆታ ትንተና መረጃ መሰብሰቢያ ሰነድ

የፆታ የስራ ዘርፍ እውነታን የያዘ ወረቀት

										

ወተትና የወተት ተዋፅኦ
አላባ፣ የደቡብ ብሔር ብሄረሰቦች እና ህዝቦች ክልል

የከብት ባለቤትነት

ለገበያ ያላቸው ቅርበት

የቴክኖሎጂ እድገት

የሥራ ክፍፍል ከፆታ
አንፃር

የሰው ሀይል እጥረትን
መቋቋሚያ መንገዶች
የዝርያ ምርጫ

ሀብታሞች መካከለኛ ገቢ ያላቸው፣2 ላሞች ሲኖራቸው ድሆች፣ ምንም
የላቸውም፣
የቤተሰብ አይነት

የወተት ምርት የሽያጭ ድርሻ በ /%/

ሀብታም

20

መካከለኛ ገቢ

10

ድሀ

0

ምንም መረጃ የለም
ሴቶች፦ ወተት ማለብ፣ የቅቤ ማውጣትና ሌሎችን መፈፀምና ማከማቸት
ወንዶች ፦ ማዳቀል፣ ምግብ ማዘጋጀት፣ መመገብ እና የእርድ ተግባር
መፈፀም
ሁለቱም፦ በረት ማዘጋጀት፣ ምግብ ማዘጋጀት፣ ህክምና፣ እና የእለት ዕለት
ማስተዳደር ስራ ይሰራሉ ፣
ወንዶች እና ልጆች፦ ጥጆችን መንከባከብ፣ ግጦሽ ማሰማራት እና ከብቶችን
በመጠበቅ፣
ሴቶችና ልጆች፦ የመኖሪያ አካባቢያቸውን /በረት/ ማፅዳትና፣ እበት
የመሰብሰብ ሥራ ያከናወናሉ፣
የጋራ የሆነ የጥበቃ ሥራ
ሴቶች የተሻሻለ ምርት የሚሰጡ ዝርያ ያላቸውን ይመርጣሉ፣
ወንዶች የአካባቢው ላሞችንና የተዳቀሉ ዝርያ ያላቸውን ይመርጣሉ፣
በድሀ ቤተሰብ፦ ወንዶችም ሴቶችም የተሻሻለ ዝርያ ያላቸው ከብቶችን
ለመግዛት አቅም ከሌላቸው የአካባቢው ላሞችን የመርጣሉ፣
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ምንጭ
የከብቶች መገኛ ምንጭ

ሐብታምና መካከለኛ
ገበያ ያላቸው በ%

ከግብርና ገጠር ልማት
ድርጅት

ድሀ ቤተሰብ በ /%/

100

ከአካባቢ ገበያ

ለከብቶች መኖ
ማግኛዎች

ለከብቶች የሚሆን
መድሐኒት

የ AI ምንጭ

ለከብቶች የሐኪሞች
አቅርቦት

ምንጭ

100

ሀብታም %

መካከለኛ ገቢ
/%/

የዛፍ ቅጠል

10

10

ሳር

85

90

ሌሎች
ምንጮች

5

የእውቀት፣ ክህሎት እና
ሥልጠና ማግኛዎች
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100

ምንጭ

ሀብታም %

መካከለኛ ገቢ
/%/

ድሀ /%/

ከግብርናና ገጠር
ልማት ድርጅት

90

95

100

የግል ምንጮች

10

5

የግብርናና ገጠር ልማት ድርጅት
ምንጭ

ሐብታም%

መካከለኛ ገቢ%

ድሀ%

የግብርናና ገጠር
ልማት ድርጅት

100

95

90

5

10

የባህል አዋቂዎች

የብድር አቅርቦት

ድሀ /%/

አይታወቅም፡
ለድሆች ግን -እንደኢመደበኛ ምንጮች ያገለግላሉ
ሴቶች፦ ትምሕርት ቤቶች፣ ኢ-መደበኛ ምንጫች፣ ስልጠና አይሰጣቸውም
ወንዶች፦ ት/ቤቶች፣ ኢ-መደበኛ ምንጮች ፣ ወርክሾፖች እና ሥልጠናዎች
የድሀ ቤተሰቦች ወንዶች ስልጠና ከሀብታም እና መካከለኛ ገቢ ካላቸው
ቤተሰቦች ያነሰ ሥልጠና ያገኛሉ
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ሴቶች
የፆታ ትንታኔ በግብይት
ዙሪያ

የፆታ እኩልነት ከገበያ
ተኮር የወተትእናየወተት
ተዋኦ ማምረት ጋር
በተያያዘ ማሻሻያ
መንገዶች

በሳምንት ውስጥ በኪ.ግራም የተሸጠ/ ሀብታም ቤተሰብ፡ 2.5 ኪ.ግ
ቅቤ/
መካከለኛና ገቢ ያለው ቤተሰብ 1.5
ኪ.ግ.
የሽያጭ ድግግሞሽ

ሀብታም፡ በ2 ሳምንት አንድ ጊዜ
ይሸጣል፣
መካከለኛ ገቢ፡ በ3 ሳምንት አንድ
ጊዜ የሸጣል፣

ገቢን መቆጣጠር

በአብዛኛውን በሴቶች ቁጥጥር
ይደረግበታል፣

የትራንስፖርት ማጓጓዣ ሁኔታ

አይታወቅም

የሽያጭ መንገድ

ለነጋዴዎች እና ለተጠቃሚዎች
በቀጥታ ይቀርባል፣

 በሽታ የሚቋቋሙ የሚችሉ ከፍተኛ ምርት ሰጭ ዝርያን የመጠቀም
ፍላጎት
 የተሻሻሉ ቴክኖሎጅዎች ለማቀነባበሪያ እና ለክምችት አስፈላጊ መሆን
 የምግብ አቅርቦት እና ጥሩ የሆነ የተፈጥሮ የግጦሽ ሳር መኖር ለገበያ
የሚቀርብ ጥሩ የሆነ ምርት ለማምረት ያስችላል።
 የብድር መገኛዎች አቅርቦትን መጨመር ያስፈልጋል፣
 ለግብይት እና ዝግጅት የሴቶች ቡድንን ማቋቋም የመግዛት አቅምን ከፍ
ለማድረግ ሌላው አማራጭ ነው፣
 ሴቶችን በዋናነት ትኩረት ሰጥቶ በክምችት፣ ቀለብ ዝግጅት እና ግ /
ግብይት/ዙሪያ ማሰልጠን።
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ዋቢ መፅሐፍት
FAO Socio-economic and gender analysis (SEAGA) series
Field level handbook
http://www.fao.org/sd/seaga/downloads/En/FieldEn.pdf
Intermediate level handbook
http://www.fao.org/sd/seaga/downloads/En/Intermediateen.pdf
Macro level handbook
http://www.fao.org/sd/seaga/downloads/En/Macroen.pdf
Livestock: Planning with a Gender and HIV/AIDS Lens
http://www.fao.org/sd/seaga/downloads/En/livestocken.pdf
Project cycle
http://www.fao.org/sd/seaga/downloads/En/projecten.pdf
Rural households and resources: A guide for extension workers
http://www.fao.org/sd/seaga/downloads/En/RHREn.pdf
Micro-finance
http://www.fao.org/sd/seaga/downloads/En/Microfinanceen.pdf
Gender disaggregated data for agriculture and rural development
http://www.fao.org/sd/seaga/downloads/En/GDDEn.pdf
Asian Development Bank
Gender Checklist Agriculture
http://www.adb.org/Documents/Manuals/Gender_Checklists/Agriculture/agri2.pdf
MoARD (2006) Draft Guidelines for Gender Mainstreaming in Agriculture and Rural
Development Sector
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ዓለም አቀፍ የእንስሳት ምርምር ኢንስትቲዩት /ILRI/
ፖስታ ሣጥን ቁጥር 5689
አዲስ አበባ ፣ ኢትዮጵያ
: 251 11 6 17 20 00
ፋክስ - 251 11 6 17 20 01

www.ipms-ethiopia.org; www.ilri.org

