ኢሳፕ2 – በግብርና ዘርፍ የተገኙ ውጤቶች፤ ግኝቶችና የተወሰዱ የጋራ እርምጃዎች
የኢትዮጵያ ማሕበራዊ ተጠያቂነት ፕሮግራም2 በግብርናው ዘርፍ በኢትዮጵያ ሁሉም ክልሎች በሚገኙ 45 ወረዳዎች ውስጥ
ከተሰማሩ 27 የማሕበራዊ ተጠያቂነት ፈጻሚ አጋር ተቋማት ጋር ሰርቷል፡፡ ይህ ጠቅለል ያለ ማብራሪያ በዚህ ዘርፍ የተገኙ አበይት
ውጤቶችንና ሥራ ላይ የዋለውን አቅም፤ የዘርፉ አፈጻጸም ላይ የተስተዋሉ ግኝቶች፤ እንዲሁም በማሕበረሰቡ፣ በአገልግሎት
ሰጪዎችና በየአካባቢው ባሉ የመንግስት አካላት የተደረጉ ጥረቶችን ያሳያል፡፡
በአገልግሎት አሰጣጡ ላይ የታዩ መሻሻሎችና ሥራ ላይ የዋለው ኃብት
የማሕበራዊ ተጠያቂነት ፕሮጀክቶች ማሕበረሰቡ፣ መንግስት፣ እንዲሁም የግሉን ዘርፍና መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማትን ጨምሮ
ሌሎች አካላት በጋራ እንዲንቀሳቀሱ ምቹ ሁኔታን ፈጥረዋል፡፡ ይህም እስከ ታሕሳስ 2007 ዓ.ም ድረስ የሚከተሉት የአገልግሎት
መሻሻሎች እውን እንዲሆኑ ምክንያት የሆነን ኃብት ማስተባበር አስችሏል፡፡
በማሕበረሰብ

የአርሶ አደሮች ማሰልጠኛ ማዕከልና የልማት ሰራተኞች
መኖሪያ ግንባታ (49)

በመንግስት

በሌሎች

310,219

ተጨማሪ የእንስሳት ቴክኒሺያኖች/ሀኪሞች ቅጥር (24)

197,955

258,835

267,328

394,111

ፍላጎትን ያማከለ የእንስሳት መድኃኒቶች ስርጭት
ፍላጎትን ያማከለ የግብአትና ቁሳቁሶች ስርጭት (27,538
ኩንታል)

1,175,700
28,287,741

ተጨማሪ የግብርና ልማት ሰራተኞች ቅጥር (63) 0

0
0

65,000
10,786,7290

3,928,194

0

የገንዘቡ ልክ በብር

በዘርፉ አፋጻጸም ላይ የታዩ ቁልፍ ግኝቶች
እንዲገኙ የተፈለጉት የመፍትሄ ዓይነቶች ምንም ይሁኑ ምን በሰብል ምርት፣ በጓሮ አትክልትና በእንስሳት እርባታ በብዙ አካባቢዎች
የሚከተሉት መሻሻሎች ተስተውለዋል፡፡






የግብርናው አገልግሎት አሰጣጥ ደረጃው ከአርሶ አደሮች ጋር የተሻለ
መግባባት ላይ ተደርሶበታል፡፡ የግብርና ኤክስቴንሽንና ሌሎች
አገልግሎቶች በየአካባቢው ነባራዊ ሁኔታ ላይ የተመሰረተ መሆኑ
እሙን ነው፡፡ ማሕበራዊ ተጠያቂነት ሁሉም አገልግሎቶች በአርሶ
አደሮች ፍላጎት መሰረት በአግባቡ የተቃኙ እንዳልነበሩ ከማሳየቱም
በላይ ይኸው ችግር አርሶ አደሮች አንዳንድ አሰራሮችን እንዳይቀበሉ
እንዳደረጋቸው ይታሰባል፡፡
በአንድ ጊዜ የተለያዩ አገልግሎቶች ሊሻሻሉ ይችላሉ፡፡ ከአስር አባ
ወራዎች ሰባቱ እርሻን ከእንስሳት እርባታ ጋር በጥምረት ያካሂዳሉ፤
ከዚህም የተነሳ የሚፈልጓቸው አገልግሎቶች የተለያዩ ናቸው፡፡
ማሕበራዊ ተጠያቂነት
የሰብል ምርት ግብዐትና ኤክስቴንሽን፤
የእንስሳት እርባታና ህክምናንና አካባቢ ጥበቃን ጨምሮ የተለያዩ
አገልግሎቶች በስፋት እንዲሻሻሉ አስተዋጽኦ አድርጓል፡፡
ምቹ ሁኔታዎችን መፍጠር – የሕብረትሥራ ማሕበራት፤ የብድር
አቅርቦቶች፤ የገጠር መንገዶች መሰራትና የገበያ ተደራሽነት የተሻሻሉ
የሰብልና የእንስሳ ዝርያዎችን ለመገበያየት ወሳኝ ሁኔታዎች ናቸው፡፡
ከማሕበራዊ ተጠያቂነት የተነሳ አርሶ አደሮች የሚያገኙትን ጥቅም
ግንዛቤ ውስጥ በማስገባት የሕብረት ሥራ ማሕበራት የአገልግሎት
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“አርብቶ አደሮች ሊያገኙ የሚገባቸውን
አገልግሎቶች አስመልክቶ የምንወያይባቸው
ሌሎች ብዙ መድረኮች አሉ፡፡ እነዚህ
መድረኮች አገልግሎት አሰጣጡ ላይ የተሻሉ
ውጤቶች እንዲገኙ አስተዋጽኦ አድርገዋል፡፡
ይሁን እንጂ የማሕበራዊ ተጠያቂነት ሂደት
ከሌሎቹ የተሻለ ነው፡፡ ምክንያቱም
ለእያንዳንዱ አፈጻጸም ነጥብ ይሰጣል፤ የቡድን
ውይይቶች ይደረጋሉ፤ ችግሮች ተለይተው
ከነምክንያታቸው ይቀመጣሉ፡፡ የማሕበራዊ
ተጠያቂነት ሂደት የተለየና ጥልቀት ያለው
ነው፡፡ ”
ኢብራሂም ሀጂ፤ የተንታ ወረዳ ግብርና
ጽ/ቤት ኃላፊ
መስጫ ቦታቸውን እንዲቀይሩ፤ ለግብርና ብድር

የሚጠየቁት መስፈርቶች እንዲሻሻሉና በማሳ አካባቢ የሚያልፉ መንገዶች እንዲከለሱ ተደርጓል፡፡ ይህም በምርትና በብድር
አመላለስ ላይ መሻሻል እንዲታይ አድርጓል፡፡ ከገበያ ተደራሽነት ጋር ተያይዞ ተፈላጊው አገልግሎት እየቀረበ አይደለም፡፡


በግብርና ልማት ሰራተኞችና በአርሶ አደሮች መካከል የታዩ ጠቃሚ ግንኙነቶች፡፡ ልማት ሰራተኞች የአርሶ አደሮችን ኃሳብ፣
ፍላጎቶቻቸውንና ስጋቶቻቸውን የማድመጥ እድል በማግኘታቸው ድጋፋቸውን በተሻለ ዕቅድ ማከናወን ችለዋል፡፡ ከዚህ
የተነሳ አርሶ አደሮች አዳዲስ አሰራሮችን ቢተገብሩ ሊያጋጥማቸው የሚችለውን ኪሳራ ማስላት የሚያስችላቸውን ተጨማሪ
መረጃና አማራጮችን እያገኙ ነው፡፡ አሁን አርሶ አደሮች የተሻለ አገልግሎት እያገኙ ሲሆን የልማት ሰራተኞቹ ደግሞ አርሶ
አደሮች በፈለጓቸው ጊዜ የሚያገኙአቸው በተሻለ መሰጠት ሥራቸውን የሚያከናውኑ ሰራተኞች ሆነዋል፡፡

የግብርናውን ችግር ለመፍታት የተወሰዱ የጋራ እርምጃዎች
ኢሳፕ2 በተተገበረባቸው ቀበሌዎች የማሕበረሰብ አባላት፣ አገልግሎት ሰጪዎችና በየአካባቢው ያሉ የመንግስት አካላት፤
በግብርናው ዘርፍ ላጋጠሟቸው ችግሮች መፍትሄ ለመስጠትና ምርትና ምርታማነትን ለማሻሻል በሚከተሉትን የጋራ የድርጊት
ተግባራት ላይ ተስማምተው፤ በጋራ ተግብረዋቸዋል፡፡
ግብአቶችን በወቅቱ ማቅረብ
የእንስሳት መድሐኒቶችና ክትባቶች
የእንስሳት ጤና ኬላዎች ግንባታ፣ ጥገና
የግብርና ማሰልጠኛ ማዕከላት እንቅስቃሴ መሻሻል
በግብርና ልማት ሰራተኞች ተግባራዊ ክትትል ማድረግ
የገበያ ችግሮች (ያልተፈቱ!)
የንብ እርባት ማስፋፋት፤ የንብ መንጋ እንዲኖር ማድረግ
አዳዲስና የተስፋፉ መስኖዎች
ለውሀ ከለላና ጥበቃ ማድረግ
የሕብረት ሥራ ማሕበራት አገልግሎቶች መሻሻል
ለእንስሳት ኩሬ ማዘጋጀት
ከብት ማድለብ
በእንስሳትና በዶሮ ዝርያዎችን ዙሪያ ላለው ፍላጎት ምላሽ…
የእንስሳት ክሊኒኮችን በአጥር መከለል
ለችግር ተጋላጭ ወገኖች የቀረበ ብድር
ለግብር ልማት ሰራተኞች መኖሪያ ግንባታ
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የማ/ተ ፈጻሚ አጋሮች ቁጥር
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