የግብርና እሴት
ሰንሰለት ልማት
እምቅ አቅምን
መጠቀም

አግሮቢግ በግብርና የእሴት ሰንሰለቶች ላይ እሴት ለመጨመር
የሚከናወኑ የልማት ተግባራትን የመደገፍ ተልዕኮ ያለው
ፕሮግራም ነው፡፡ ዋነኛ አላማውም በተመረጡ የእሴት
ሰንሰለቶች ውስጥ ለሚሳተፉ አርሶአደሮች፡ አቀነባባሪዎች እና
ሌሎች እሴት ሰንሰለት ተዋናዮች የሥራ ዕድል መፍጠርና
ተጨማሪ ገቢ ማስገኘት ነው፡፡
ከ2010-2014 ዓ.ም የሚከናወነው ሁለተኛው ምዕራፍ
የአግሮቢግ ፕሮግራም በመጀመርያው ምዕራፍ ማለትም
ከ2006-2010 ዓ.ም ከተከናወነው ፕሮግራም የተገኙ
ስኬቶችን የምናሰፋበትና አሠራሮችን የምናጎለብትበት ነው፡፡
አግሮቢግ ከሌሎች ተመሳሳይ አላማ ካላቸው የልማት አጋሮች
ጋር በትብብር ይሰራል፡፡ ለምሳሌ በፊንላንድ መንግስት
ከሚደገፈውና ከመሬት አስተዳደር ጋር በተያያዘ ከሚሰራው
ከራይላ ፕሮጀክት (Responsible and Innovative
Land Administration Project) ጋር አርሶአደሮች የ2ኛ
ደረጃ የመሬት ባለቤትነት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀታቸውን
በማስያዝ የብድር አገልግሎት ተጠቃሚ መሆን እንዲችሉ
ለማበረታታት በጋራ ተነሳሽነት ይሰራል፡፡

የአግሮቢግ ፕሮግራም በአማራ ብሄራዊ
ክልላዊ መንግስት ከአጋር የወረዳ እና የክልል
ቢሮዎች ጋር በመቀናጀት በአርሶ አደሮች፡
ህብረት ስራ ማህበራት፡ አቀነባባሪዎችና
ነጋዴዎች እየተተገበረ ይገኛል፡፡
አግሮቢግ በኢትዮጵያ እና በፊንላንድ
መንግስታት የረጅም ጊዜ የሁለትዮሽ ትብብር
ማዕቀፍ አንዱ አካል ነው፡፡

አግሮቢግ
2ኛው
ምዕራፍ፡

www.agrobig.org
www.facebook.com/AgroBIG2

2010-2014 ዓ.ም
(እ.ኤ.አ 2017-2021)
Amhara
Regional State
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ለፕሮግራሙ የቴክኒክ ድጋፍ
የሚያደርገው ኒራስ (NIRAS)
የተባለ አለም አቀፍ አማካሪ
ድርጅት ነው፡፡

ግብርና ተኮር ንግድ ልማትን መሰረት ያደረገ የኢኮኖሚ ዕድገት ፕሮግራም
በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት

በገበያ ተኮር ግብርና እና የግብርና
ምርት ማቀነባበር ላይ ያተኮረ ገቢ
ማመንጨት

አግሮቢግ የአነስተኛ ይዞታ ያላቸው አርሶአደሮችን፣
አቀነባባሪዎችንና ነጋዴዎችን ተወዳዳሪነት የሚያሳድጉ
ተግባራትን ይደግፋል፡፡ ለዚህም የቅድመ ምርት ኮንትራትን
መሰረት ያደረገ የግብርና ምርቶች አቅርቦትና በአካባቢው
የሚገኙ የግብርና ምርት ማቀነባበር ትኩረት ይደረግባቸዋል፡፡
የፕሮግራሙ ግብ የግብርናው ዘርፍ ለአማራ ክልል ነዋሪዎች
በቂ መተዳደሪያ እንዲሆናቸው የሚደረገው ጥረት እንዲሻሻል
የበኩሉን ድርሻ መወጣት ነው፡፡

አግሮቢግ የፋይናንስ እና የፋይናንስ ነክ አገልግሎቶችን ተደራሽነት እንዲሁም በእሴት ሰንሰለቱ
ተሳታፊ የሆኑ አካላትን በተለይም የሴቶችና ወጣቶችን አቅም የማሳደግ ሥራ ይሠራል፡፡
አግሮቢግ አምራቾች፣ ገዢዎችና አቀነባባሪዎች
የግብርና ተኮር ቢዝነሶቻቸውን ማሳደግ እንዲችሉ
የፋይናንስ አቅርቦት አገልግሎቶችን እንዲያገኙ
ያግዛል፡•

ለሴቶችና ለወጣቶች የሥራ ፈጠራና ገቢ
ማመንጨት የሚውል ተዘዋዋሪ ብድር አቅርቦት
ያመቻቻል፡፡

•

የሕብረት ሥራ ማህበራት የሚነግዱትን
የምርት መጠን እንዲጨርምና
ለአባላቶቻቸው የሚሰጡትን
አግልግሎት ለማጠናከርና
እንዲችሉ የተዘዋዋሪ ብድር
አቅርቦት ያመቻቻል፡፡

•

የሥራ ፈጣሪዎች፣ የህብረት ሥራ ማህበራት እና
የአርሶአደሮችን አቅም በተለያዩ መንገዶች ይገነባል፡-

•

በአርሶ አደሮች፡ ህብረት ስራ ማህበራት፡
አቀነባባሪዎችና ሌሎች ገዥዎች መካከል የገበያ
ትስስር እንዲኖር ያመቻቻል፡፡

የፋይናንስ
ተደራሽነትና
አቅም
ግንባታ

የመቀናጆ /ግራንት ፈንድ
በማመቻቸት አዳዲስ ወይም የተሻሻሉ
የአግሪ ቢዝነስ ሃሳቦችና ቴክኖሎጂዎች/
አሰራሮች እንዲጎለብቱ በማድረግ የግብርና ምርትና
ምርታማትን፡ የድህረ ምርት አያያዝ፡ እሴት
መጨመር እና ግብይትን ለማሻሻል ያግዛል፡፡

•

•

የሕብረት ሥራ ማህበራት
ለአባላቶቻቸው የሚሰጡትን
አገልግሎት እና የስራ አመራር
ክህሎት አቅማቸውን እንዲያጎለብቱ
ያግዛል፡፡

•

የግብርና ኤክስቴንሽን አገልግሎትና
ሌሎች መንግስታዊ አገልግሎቶችን
ጥራት ያሳድጋል፡፡

የገበያ መረጃ እና የግብርና ነክ ንግድ (ቢዝነስ)
ልማት አገልግሎቶች ተደራሽነትን ያጠናክራል፡፡

ግብርና ተኮር ንግድ ልማትን መሰረት ያደረገ የኢኮኖሚ ዕድገት
ፕሮግራም በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት

የአግሮቢግ ፕሮግራም ፈጻሚዎች
የህብረት ሥራ ማህበራትና
ዩኒየኖች፣ የግብዓት አቅራቢዎች፣
ነጋዴዎች እና ሌሎች ድርጅቶች፣
አርሶአደሮች፣ ሴቶችና ወጣቶችን
ያቀፉ ቡድኖች እንዲሁም
በአማራ ክልል፣ በጣና ሃይቅ
ዙሪያ የሚገኙ ስምንት ወረዳዎች
ውስጥ የሚንቀሳቀሱ መንግስታዊ
ተÌማትን ያካትታል፡፡

Libo
kemkem
Lake Tana
Fogera
N. Achefer
S. Achefer

Bahir Dar

N. Mecha

S. Mecha

Dera

Bahir Dar
Zuria

ፕሮግራሙ የሚተገብርባቸው፡
በ8 ወረዳዎች
በ89 ቀበሌዎች ውስጥ
የሚገኙ 300,000
ተጠቃሚዎች ናቸው፡፡

አግሮቢግ የእሴት ሰንሰለት እና የግብርና
ቢዝነስ ልማትን ይደግፋል

የሕብረት ሥራ ማህበራት ለአባላት
የሚሰጡትን አገልግሎቶች ማሻሻል

በሴቶችና ወጣቶች ላይ ያነጣጠረ ድጋፍ
አምራቾችን ከገበያ ጋር ማስተሳሰር
አግሮቢግ አርሶአደሮችና የህብረት
ሥራ ማህበራት ከምርት
ገዥዎቻቸውና አቅራቢዎቻቸው ጋር
ጠንካራ የገበያ ትስስር እንዲፈጥሩ
ድጋፍ ያደርጋል፡፡
ፕሮግራሙ የገበያ ትስስር
መድረኮችን፣ የጉድኝት (ክላስተር)
አደረጃጀቶችን እና በእሴት ሰንሰለቱ
ተሳታፊ የሆኑ አካላት አዳዲስ
እድሎችን በማግኘት የአቅርቦት
ሰንሰለት ማነቆዎችን ለመፍታት
የሚያስችሏቸውን ኩነቶች
ይደግፋል፡፡

የግብርና መልካም ተሞክሮዎችን ማስፋት
አግሮቢግ የተመረጡ አርሶአደሮች የተሸሻሉ
የአስተራረስና የሰብል አመራረት፣ ድህረምርት አያያዝ ተግባራትንና እንደ የአፈር
ለምነት ጥበቃ፣ ምርጥ ዘር አጠቃቀም እና
ምርቶችን በደረጃ መለየትና ማደራጀት ወዘተ
ረገድ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ድጋፍ ያደርጋል፡፡
የግብርና መልካም ተሞክሮዎችን በማስፋት
ምርታማትን ይጨምራል ተወዳዳሪነትንም
ያሻሽላል፡፡

የሴቶችና ወጣቶች ተዘዋዋሪ ብድር ፈንድ
ሴቶችና ሴቶችን ያቀፉ ማህበራትና
ቡድኖች ተጠቃሚ የሚሆኑበት የግብርና፣
የማቀነባበር፣ የእሸጋ/ፓኬጂንግ/፣ የምርት
ክምችት እና ስርጭት አሠራሮቻቸው
እንዲሻሻሉ የሚያደርግ ነው፡፡ እንዲሁም
ለአርሶአደሮች አገልግሎት የሚሰጡ
የተደራጁ ቡድኖችን ይደግፋል፡፡
በየአካባቢው የሚገኙ የገንዘብ ቁጠባና
ብድር ህብረት ስራ ማህበራት ደግሞ
ለሴቶችና ወጣቶች የተመደበውን
ተዘዋዋሪ የብድር ገንዘብ ያስተዳድራሉ፡፡

አግሮቢግ የህብረት ሥራ ማህበራትን
አቅም በማሻሻል እና አባላቶቻቸውን
በመደገፍ የብድር ፍላጎታቸው
እንዲያድግ፤ የንግድ ትሥሥራቸው
እንዲጎለብትና ለአባላቶቻቸው የሚሰጡት
አገልግሎት እንዲሻሻል ያግዛል፡፡፣
ኢንቨስትመንት እንዲስፋፋና በግሉ
ዘርፍና በአስፈፃሚ አካላት መካከል
ውይይት እንዲኖር ያደርጋል፡፡
ለአምራች ህብረት ስራ ማህበራት
ለግብይት የሚውል የመስሪያ ካፒታል
ተዘዋዋሪ ብድር ያቀርባል፡፡ ይህንን ብድር
የገንዘብ ቁጠባና ብድር ማህበራት
ዪኒየኖች ያስተዳድራሉ፡፡

ፈጠራን ለማበረታታት የሚያስችሉ
አሰራሮች
አግሮ ቢግ የመቀናጆ/ግራንት ፈንድ
በማቅረብ ፈጠራ ተኮር የሆኑ ስልቶችና
አሰራሮች እንዲበለፅጉ/እንዲለሙና የእሴት
ሰንሰለት ልማት ዉጤቶች የገበያ
ተደራሽነታቸው እንዲጎላ የሚሠሩ
ተግባራትን ይደግፋል፡፡
በመቀናጆ/ግራንት ፈንድ የሚታገዙ ዘርፎች
በአግሮቢግ በተመረጡ ምርታማትንና የድህረ
ምርት አያያዝን ለማሻሻል፡ እንዲሁም እሴት
መጨመር እና ግብይት ናቸው፡፡

