በቆዳ ኢንደስትሪ ልማት ኢንስቲትዩት የ2010 ዓ.ም የግማሽ አመት
አፈጻጸም ግምገማ ተካሄደ
በኢንስቲትዩቱ ጥር 9/2010 ዓ.ም አመራሮችና ሰራተኞች
አበይት ተግባራት አፈጻጸም ሊይ ግምገማ አካሄደ፡፡

በግማሽ አመቱ ቁልፍ እና

በእሇቱም በአቶ እንዲሇ ዘሇቀ የሇውጥና መልካም አስተዲዯር ዲይሬክቶሬት ዲይሬክተር
እና በአቶ አስጠራው ዯባልቀው የእቅድ ክትትልና ግምገማ ቡድን መሪ አጠቃሊይ የግማሽ
አመቱ ሪፖርቶች ቀርበዋል፡፡ግምገማ ከተካሄዯባቸው ጉዲዮች ውስጥ የሇውጥና አቅም
ግንባታ ስራዎች፣ የካይዘን ትግበራ፣ የውስጥ መልካም አስተዲዯር ችግሮች፣ የውጭ
መልካም አስተዲዯር ችግሮች፣ የኤከስፖርት ሁኔታዎች፣ የክትትልና ድጋፍ ስርአት
ከማጠናከር አንጻር፣ የረጅምና የአጭር ጊዜ ስልጠናዎችን በተመሇከተ ዋና ዋናዎቹ
ናቸው፡፡ ከዚሁ ጋር ተያይዞ የኤክስፖርት ምርት መጠን አፈጻጸም ከባሇፈው አመት ጋር
ሲነጻጸር የተሻሇ መሆኑ ተገልጾአል፡፡

የሇውጥና መልከም አስተዲዯር እንዱሁም የአበይት ተግባራት የ2010 በጀት ዓመት
የስድስት ወር አፈጻጸም ሪፖርት ከቀረበ በኋሊ አጠቃሊይ ውይይት የተዯረገ ሲሆን
በውይይቱም የተሇያዩ አስተያየቶችና ጥያቄዎች ተነስተዋል፡፡ በዚህም መሰረት አቶ ወንደ
ሇገሰ የኢንስቲትዩቱ ዋና ዲይሬክተር እንዯጥንካሬ አጠቃሊይ የኤክስፖርት አፈጻጸም
የተሻሇ አፈጻጸም
መታየቱን አመሊክተው ኢንስቲትዩቱ ባለት ባሇሙያዎች
ወዯፋብሪካዎች በመውረድ ድጋፍ መስጠት መቻለና የገበያ ድጋፍ መሰጠቱ ሇውጤቱ
መሻሻል አስተዋጽኦ እንዲበረከተ ተናግረዋል፡፡ የአካባቢ ጥበቃን በማስመልከት አቶ ወንደ
በጣም ትልቅ ትኩረት የተሰጠው ጉዲይ በመሆኑ ማስጠንቀቂያ የተሰጣቸው ብዙዎቹ የቆዲ
ፋብሪካዎች ሇማጣሪያ ግንባታ መሳሪያዎች በመግዛት ወዯተግባር መግባት መጀመራቸው
በመልካምነት የሚጠቀስ መሆኑን ጠቁመዋል፡፡

በውይይት ጊዜም የኢንስቲትዩቱ ሰራተኞች በዋነኛነት በሪፖርቱ ሊይ ያልታዩ የድጋፍ
ስራዎች መካተት እንዯሚገባቸው፣ በኢንስቲትዩቱ ተቀርጸው የተቀመጡ የተሇያዩ
ፕሮጀክቶች ድጋፍ በሚሰጡ የልማት አጋሮች ወዯተግባር እንዱውለ መዯረግ
እንዯሚገባቸው፣ ከሳይንስና ቴክኖሎጂ ጋር በጋራ የሚሰሩ የምርምር ሥራዎች ምን ዯረጃ
እንዯዯረሱ፣ በየዘርፉ በተዯረጉት ጥናቶች የታዩት ተግዲሮቶችና ክፍተቶችን ሇመሙሊት
በካይዘን ብቻ ሉፈቱ የማይችለ በመሆናቸው በፕሮጀክት ዯረጃ መፈታት የሚጠይቁትን
ፕሮጀክት ቀርጾ መፍታት እንዯሚገባ፣ ጥሬ ቆዲ ተረካቢ በማጣቱ ሇከፍተኛ ክምችት እና
ኪሳራ ተዲርገን የሚል ተዯጋጋሚ ችግር መነሳቱን በተመሇከተ፣ በህዝብ ክንፍ ስብሰባ
የነበረው አነስተኛ ተሳትፎ መታየት እንዲሇበት እና የተሻሇ ውጤት ሇማምጣት የተቀናጀ
ድጋፍና ክትትል ማድረግ አስፈሊጊ ስሇመሆኑ ተነስተዋል፡፡
የኢንስቲትዩቱ ዋና ዲይሬክተር አቶ ወንደ ሇገሰ እና ምክትል ዋና ዲይሬክተር አቶ
መሀመድ ሁሴን በተነሱት አስተያየቶችና ጥያቄዎች ሊይ ማብራሪያ ሰጥተዋል፡፡ በዚህም
መሰረት ከሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ጋር በመተባበር ሶስት የምርምር ስራዎች በሂዯት
ሊይ እንዯሚገኙና ከነዚህ ውስጥ አንደ 80% ያህለ መጠናቀቁና በሊቦራቶሪ ስኬል
የሚሰራው ምርምር የመሳሪያ ግብዓት ስሇሚያስፈልገውና ምርቱን አምርቶ በናሙና ዯረጃ
ሇፋብሪካዎች ሰርቶ ማሳየት ስሇሚጠይቅ ጊዜ እንዯሚያስፈልገው ተገልጻል፡፡

አቶ ወንደ ገሇጻቸውን በመቀጠል በቆዲ ውጤቶች ብዙ የተሻሇ ውጤት ቢኖርም በቆዲ
ፋብሪካዎች ገና መሰራት ያሇባቸው ስራዎች ስሇመኖራቸው ጠቁመው በጥናት ወቅት
የተሇዩ ተግዲሮቶች ሇመሙሊት የፕሮጀክት ስራዎች አስፈሊጊ ቢሆኑም ነገር ግን የገንዘብና
ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር ስምምነት እንዯሚያስፈልግ ተናግረዋል፡፡

የጥሬ ቆዲ ተረካቢ አጥቶ ይጣሊል የሚባሇውን በማስመልከት ፋብሪካዎች በስድስት ወር
የገዙት 12 ሚሉዮን ጥሬ ቆዲ ሇፋብሪካዎች መቅረቡን ይህም ከዚህ በፊት በዓመት
ሲቀርብ ከነበረው ጋር የተቀራረበ ትልቅ ሪከርድ መሆኑን አመልከተው ይህ ዯግሞ ቆዲ
በሚፈሇገው መጠን እየገባ መሆኑን
እንዯሚያሳይ አቶ ወንደ አስረድተዋል፡፡
በመጨረሻም በኢንስቲትዩቱ በተሰሩ በርካታ የአቅም ግንባታ ሥራዎች የተገኙ ዕውቀትና
ልምድ ሇዘርፉ ምን አስተዋጽኦ እንዲመጡ በቀጣዩ እንዯሚገመገም ዋና ዲይሬክተሩ
አክሇው አስረድተዋል፡፡

