የቆዲ ኢንደስትሪ ሌማት ኢንስቲትዩት
መጋቢት 2009
በቆዲ ኢንደስትሪ ሌማት ኢንስቲትዩት በኮርፖሬት ኮሙኒዩኬሽን ዲይሬክቶሬት የሚዘጋጅ ወራዊ ዜና መጽሄት

የመሊው አፍሪካ ቆዲ ንግዴ ትርዑት ሇ9ኛ ጊዜ ተካሄዯ
ዋና አዘጋጅ
አቶ ብርሀኑ ሰርጄቦ
አዘጋጆች
ብሩክ ጥሊሁን
ታዴል ንጋት
ዒሇምነህ ቸርነት
የመሊው አፍሪካ የቆዲ ንግዴ ትርዑት በኢትዮጵያ ቆዲ ኢንደስትሪዎች ማህበር አዘጋጅነት ሇ9ኛ ጊዜ በአዱስ አበባ
ሚሉኒያም አዲራሽ ከመጋቢት 8 እስከ 10 2009 ዒ.ም ተካሄዯ፡፡ የንግዴ ትርዑቱ ዒሊማም ሀገሪቱ ከቆዲው
ኢንደስትሪ የሚገባትን ጥቅም ማግኘት እንዴትችሌ የሚረዲ የንግዴ ትስስር መዴረክ ሇመፍጠር ሲሆን በንግዴ
ትርዑቱም ሊይ ከአውሮፓ፣ ከአሜሪካ ከኤስያ እና ከአፍሪካ ሀገራት የተውጣጡ 150 ሏገራት ተሳትፈዋሌ፡፡
የቆዲ ንግዴ ትርዑቱን በይፋ የከፈቱት የኢንደስትሪ ሚኒስቴር ዳኤታ ክቡር አቶ ቦጋሇ ፈሇቀ እንዯገሇፁት እሴት
የተጨመረባቸው የቆዲ ውጤቶችን ብቻ ኤክስፖርት እንዱዯረግ ያዯረግነው ዴጋፍ ዛሬ የቆዲው ዘርፍ ሇዯረሰበት
ዕዴገት ትሌቅ አስተዋፅዎ ማዴረጉን ገሌፀዋሌ፡፡ በመቀጠሌም በኤሉኮ ዱዛይን የተዯረጉ የሴት እና የወንዴ የቆዲ
አሌባሳቶች በኤም ቲ ኤቨንት ፕሮቫይዯር አማካኝነት በፋሽን ሾው መሌክ ሇታዲሚዎች እይታ ብቅተዋሌ፡፡

ዱዛይን
ዒሇምነህ ቸርነት
ፎቶግራፍ
ሙሊቱ ዘነበ

የቆዲ ኢንደስትሪ ሌማት ኢንስቲትዩት ትርኢቱን ስፖንሰር ከማዴረግ ባሻገር እንዯ ተሳታፊ ተቋም የኢጣሉያን ሞዳሌ
ያሇቀሇት ጫማን፣ ቆዲ ያሌሆኑ ምርቶችን
(ጫማ እና ቦርሳ)፣ ላዘር ቦርዴ፣ፋት
ሉኩዌር፣የሚታጠብ ቆዲ፣ የአዞ ቆዲ፣በክሮም
አዴራሻ
ታንኒንግ ቴክኖልጂ ከውሀአሌባ ዌትብለ
የቆዲ ኢንደስትሪ ሌማት
የተሰሩ የተሇያዩ ቆዲዎች፣ በከፍተኛ
ኢንስቲትዩት
ቴክኖልጂ የተዘጋጁ የተሇያዩ ቆዲዎች
እንዱሁም ከተሇያዩ አይነት የህትመት
ውጤቶች ጋር በማቀናጀት ሇእይታ
Tel: +251-11-4-39 17 00
አቅርቧሌ፡፡
+251-11-4-39 16 82
በኢንስቲትዩቱ በኩሌ ሇዕይታ ቀርበው
+ 251-11-4-39 66 4
በንግዴ ትርዑቱ ታዲሚዎች ዘንዴ ትኩረት
Fax: +251-11-4- 39 22 59
ከሳቡት የምርምር እና ምርት ማሌማት
P. O. Box: 24692 code
ስራዎች መካከሌ በአዞ እና በዒሳ ቆዲ
1000 A/A
ተሰርተው የቀረቡ ቆዲ እና የቆዲ ውጤቶች ይገኙበታሌ፡፡
E-mail: contact@elidi.org

በላሊ በኩሌ በንግዴ ትርዑቱ ሁሇተኛ ቀን በጫማ እና የቆዲ ምርቶች ምክትሌ ዋና ዲይሬክተር አቶ ሀይሇኪሮስ
ዯበሳይ አማካኝነት የኢንቨስትመንት ፎረም የተካሄዯ ሲሆን በፎረሙ ሊይም አቶ ሀይሇኪሮስ በኢትዮጲ የቆዲ ዘርፍ Web: www.elidi.org
ኢንቨስት የማዴረግ አስፈሊጊነት( why to invest in ETHIOPIAN Leather sector) በሚሌ ርዕስ
ገሇፃ ካዯረጉ በኋሊ በዴረ-ገፅ አማካኝነት ስሇሚዯረግ ግብይት እና በትምህርት እና ስሌጠና አሰጣጥ እንዱሁም
በላልች መሰሌ ኢንስቲትዩቱ በሚሰጣቸው አገሌግልቶች ዙሪያ ሀሳቦች ተነስተው ምሊሽ ተሰቶባቸዋሌ፡፡ የንግዴ
ትርዑቱም ዕሁዴ መጋቢት 10 ቀን 2009 ዒ.ም ተጠናቋሌ፡፡
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መጋቢት 2009

የቆዲ ኢንደስትሪ ንዐስ ዘርፍ ሁሇተኛው የህዝብ ክንፍ የምክክር መዴረክ
የተገኘው ገቢ ካሇፈው በጀት ዒመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር በአሇቀሇቀት
ቆዲ ኤክስፖርት የ5.85 እና በቆዲ ጓንት፣ አሌባሳትና እቃዎች ዯግሞ የ0.65
ሚሉዮን ድሊር ቅናሽ አሳይቷሌ፡፡ ከዚህም በተጨማሪ 17 ያህሌ ያሇቀሇት ቆዲ
አምራች ዴርጅቶች ከባሇፈው በጀት ዒመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር
በዚህኛው ሩብ ዒመት የ9.48 ሚሉዮን ድሊር ያህሌ ቅናሽ ሲያሳዩ በአንጻሩ
ሦስት
የጫማ አምራችና ሊኪ ፋብሪካዎች የ2.37 ሚሉዮን ጭማሪ
አስመዝግበዋሌ፡፡
ከዚህም በተጨማሪ ንዐስ ዘርፉን ሇማዘመንና ከዘርፉ የሚጠበቀውን
ተጠቃሚነት ሇማሳዯግ ከሚረባረቡ አካሊት መካከሌ የሚጠቀሱት የኢትዮጵያ ቆዲ
ኢንደስትሪዎች ማህበርና የጥሬ ቆዲና ላጦ አቅራቢዎች ማህበር የግማሽ ዒመት
አፈጻጸም ሪፖርቶቻቸውን አቅርበዋሌ፡፡ የኢትዮጵያ ቆዲ ኢንደስትሪዎች ማህበር
በኤክስፖርት ፕሮሞሸንና በግብዒት አቅርቦት ረገዴ በርካታ ስራዎች ማከናወኑን
በሪፖርቱ ገሌጿሌ፡፡

የካቲት 25/2009 አዱስ አበባ፡- የ2009 በጀት ዒመት የሁሇተኛው ሩብ ዒመት
የቆዲ እና ቆዲ ዉጤቶች ኢንደስትሪ ንዐስ ዘርፍ የህዝብ ክንፍ የምክክር መዴረክ
የካቲት 25/2009 ዒ.ም በኔክሰስ ሆቴሌ አዲራሽ ተካሄዯ፡፡

የውይይቱ ተሳታፊ የነበሩ ባሇሀብቶች በበኩሊቸው አሁን እየታየ ሊሇው
የኤክስፖርት መሽቆሌቆሌ የገበያ መዲረሻ፣ የምርት ጥራት፣ የፋይናንስ፣ የመመረቻ
ቦታ እጥረት እንዱሁም የጉሙሩክ የባውቸር አሰራር ስርዒትና ላልች የተንዛዙ
ሂዯቶች ሇኤክስፖርት ስራቸው ማነቆ እንዯሆኑባቸው ጠቅሰው ዘርፉ በተፈሇገው
መሌኩ እንዱያዴግ ሇማዴረግ መንግስት ከሊይ የተጠቀሱትን ጨምሮ ያለበትን
ችግሮች በአፋጣኝ እንዱፈታ አሳስበዋሌ፡፡

በምክክር መዴረኩ ሊይ የኢፌዱሪ ኢንደስትሪ ሚኒስትር ክቡር አቶ አህመዴ
አብተው፣ በኢንደስትሪ ሚኒስቴር የጨርቃጨርቅና ቆዲ ዘርፍ ሚኒስትር ዳኤታ
ክቡር አቶ ቦጋሇ ፈሇቀ፣ የቆዲ ኢንደስትሪ ሌማት ኢንስቲትዩት ዋና ዲይሬክተር
አቶ ወንደ ሇገሠ፣ የኢንስቲትዩቱ የሥራ ኃሊፊዎችና ባሇሙያዎች፣ የንዐስ ዘርፉ
ማኀበራት ፕሬዚዲንቶች፣ የፋብሪካ ባሇቤቶችና የሥራ መሪዎች፣ አገሌግልት
ሰጭ የመንግስት ተቋማት፣ የዩኒቨርሲቲ፣ የክሌሌ ቴክኒክና ሙያ ኤጀንሲ
ተወካዮች፣ ሚዱያዎችና ጥሪ የተዯረገሊቸው እንግድች የተገኙ ሲሆን የቆዲ
ኢንደስትሪ ሌማት ኢነሰቲትዩት እቅዴና መረጃ ዲይሬክቶሬት ዲይሬክተር አቶ
ተስፋዬ ብርሃኑ በመጀመሪያው የህዝብ ክንፍ የመዴረክ ውይይት ወቅት ሇዘርፉ
እዴገት እንቅፋት ናቸው ተብሇው የነበሩ ዋናዋና ነጥቦች በአብዛኛው
የማሰተካከያ እርምጃ እየተወሰዯባቸው መሆኑን ተናግረዋሌ፡፡
በዚህም መሰረት በመጀመሪያው የህዝብ ክንፍ መዴረክ ሇዘርፉ እዴገት
እንዯመሰናክሌ ከተነሱት ነጥቦች መካከሌ የአገር ውስጥ ቆዲ አምራችና ሊኪ
ኩባንያዎች የስራ ሁኔታ ከጊዜ ወዯጊዜ እየተዲከመ መምጣት፣ የጥሬ ቆዲና ላጦ
ጥራትና ብክነት ጉዲይ እንዱሁም ከገበያ ጋር የተያያዙ ችግሮች እንዯሚገኙበት
አስታውሰው ከአገር ውስጥ ቆዲ አምራችና ሊኪ ኩባንያዎች አቅም እየተዲከመ
መምጣት ጋር በተያያዘ ዋና ዋና ችግሮችን፣ የችግሮችን መንስኤዎችና ዯረጃዎች
በማጤንና በመመርመር መፍትሄ የማስቀመጥ ስራ ሇመስራት ሁለንም ባሇዴርሻ
አካሊት ያካተተ ኮሚቴ ተቋቁሞ እንዱሰራ ተዯርጓሌ ብሇዋሌ፡፡ከጥሬ ቆዲ
ብክነትና ጥራት ችግር ጋር በተያያዘም ችግሮችን ሇመፍታት በተከናወነ ስራ ከዚህ
በፊት የነበረው የጥሬ ቆዲ አዋጅ እንዯአንዴ መሰረታዊ የችግር መንስኤ ሆኖ
በመገኘቱ አዋጁ ተስተካክል ሇአስተያየት ወዯሚመሇከተው አካሌ እንዯተሊከም
አቶ ተስፋየ ገሌጸዋሌ፡፡
ይህ በእንዱህ እንዲሇ አቶ ተስፋየ ብርሀኑ የ2009 የስዴት ወር የኤክስፖርት
አፈጻጸም ሇተሳታፊዎች በዝርዝር ገሇጻ ያዯረጉ ሲሆን ካቀረቡት ገሇጻ መረዲት
እንዯተቻሇው በበጀት አመቱ ሁሇተኛ ሩብ ዒመት 55.5 ሚሉዮን የአሜሪካን
ድሊር ሇማግኘት ታቅድ ከእቅደ የ42.9 በመቶ ቅናሽ በማሳየት 31.7 ሚሉዮን
ድሊር ብቻ መገኘቱ ተመሊክቷሌ፡፡

በምክክር መዴረኩ ሊይ የተገኙት የኢንስቲትዩቱ ዋና ዲይሬክተር አቶ ወንደ ሇገሰ
አገራችን ወዯ ኢንደስትሪ መር ኢኮኖሚ ሇምታዯርገው የኢኮኖሚ መዋቅራዊ
ሽግግር ሂዯት ከፍተኛ ሚና ካሊቸውና ግንባር ቀዯም ትኩረት ከተሰጣቸው
መስኮች መካከሌ የቆዲና ቆዲ ውጤቶች ኢንደስትሪ ንዐስ ዘርፍ አንደ መሆኑን
አስታውሰው በ1ኛው ዕትዕ እቅዴ ዘመን ዘርፉ በፍጥነት እንዱያዴግና በዒሇም
ዙሪያ ተወዲዲሪ እንዱሆን የሚያስችለ በርካታ ስራዎች መከናወናቸውን
አስረዴተዋሌ፡፡
ከተከናወኑ አበይት ተግባራት መካከሌም የአቅም ግንባታ፤ የቴክኖልጅ ሽግግር፤
በምርቶች ሊይ እሴት በመጨመር ወዯዒሇም አቀፍ ገበያ ማቅረብና ላልች ንዐስ
ዘርፉን ትራንስፎርም ሇማዴረግ የሚያስችለ ተግባራት እንዯተከወኑ ተናግረዋሌ፡፡
የኢንስቲትዩቱ ዋና ዲይሬክተር አቶ ወንደ ሇገሰ በገሇጻቸው ወቅት እንዲብራሩት
እንዯአገር ወዯዕሴት ጭማሪ በመሸጋገር ትሌሌቅ ፋብሪካዎች መከፈት
መጀመራቸው የኢትዮጵያ ቆዲ ቴክኖልጂንና አቅምን አሟጦ በመጠቀም
ከተሰራበት የተሻሇ ዋጋ እንዯሚያወጣ ማሳያ መሆናቸውን ጠቁመው የዒሇም
ገበያን ሰብሮ ሇመግባት ተቋማዊ አቅምን መገንባት፣ የቴክኖልጂ ዯረጃን ማሻሻሌ
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እና የሰው ሀይሌ ማዯራጀት አስፈሊጊ መስፈርቶቸ በመሆናቸው እነዚህን ማሟሊት
ከአብዛኛዎቹ ፋብሪካዎች እንዯሚጠበቅ አሳስበዋሌ፡፡የኢንስቲትዩቱ ዋና ዲይሬክተር አቶ
ወንደ ሇገሰ በገሇጻቸው ማጠቃሇያ ተጨማሪ እሴት ያሊቸውን ምርቶች የማስቀጠሌና
የመዯገፍ ሂዯት በኢንስቲትዩቱ በኩሌ ቀጣይነት እንዯሚኖረው ሇባሇሀብቶችና ባሇዴርሻ
አካሊት ተናግረዋሌ፡፡
በውይይቱ ሊይ የተገኙት የኢንደስትሪ ሚኒስቴር ሚኒስትር ክቡር አቶ አህመዴ
አብተው ሇተነሱ ጥያቄዎች ምሊሽ የሰጡ ሲሆን ሇኤክስፖርት መቀነስ ምክንያት ናቸው
ተብሇው በተሳታፊዎች በኩሌ የተነሱት ችግሮች ሙለ በሙለ የለም ባይባሌም አለ
የተባለ ውስብስብ የአሰራር ሥርዒቶችን ማስተካከሌ ከመንግሥት የሚጠበቅ መሆኑን
አመሊክተው በዘርፉ የተሰማሩ በርካታ አገርበቀሌ ፋብሪካዎች ተወዲዲሪ ሆነው
ሇመቀጠሌ ግን ያሊቸውን ቴክኖልጂ የማስፈጸም ዒቅምና የክህልት ክፍተት ማሳዯግ
እንዯሚጠበቅባቸው አሳስበዋሌ፡፡
እንዱሁም ሚኒስትሩ ንዐስ ዘርፉ አገሪቱ ሊቀዯችው ዕትዕ ከፍተኛ ሚና የሚጫወት
በመሆኑና መንግስት ተጨማሪ ዕሴት ምርቶችን ሇማሳዯግ ባሇው ፍሊጎት ሇንዐስ ዘርፉ
የሚዯረገው ዴጋፍ ተጠናክሮ እንዯሚቀጥሌና መንግሥት ባሇው ቁርጠኝነት በቀጣዩ
የቴክኖልጂ ሽግግር ዘመቻ እንዯሚያዯርግ አስገንዝበዋሌ፡፡

የቆዲ ኢንደስትሪ ሌማት ኢንስቲትዩት ከህንዴ በመጣ ከፍተኛ
ኤክስፐርት ሇኤክስፖርት ተኮር ፋብረካ ባሇቤቶችና ከፍተኛ ባሇሙያዎች
በቆዲ አሌባሳትና ዕቃዎች መሰረታዊ የቅርጽና ዱዛይን አሰራር ሊይ
ሥሌጠና ሰጠ
በቆዲ ኢንደስትሪ ሌማት ኢንስቲትዩት የቆዲ አሌባሳትና እቃዎች ማኑፋክቸሪንግ
ቴክኖልጂ ዲይሬክቶሬት በቆዲ አሌባሳትና ዕቃዎች መሰረታዊ ቅርጽና ዱዛይን(basic
pattern and design) ኤክስፖርት ተኮር ሇሆኑ 17 ፋብሪካዎች ባሇቤቶችና
ከፍተኛ ባሇሙያዎች ከህንዴ በመጣ አንዴ ከፍተኛ ኤክስፐርት የ10 ቀን ሥሌጠና
ከየካቲት 13 እስከ 24 2009 ሠጠ፡፡ የሥሌጠናው ዒሊማ የቆዲ አሌባሳት አምራች
ኩባንያዎች
ዒሇምአቀፍ የሆኑ የኤክስፖርት ማሟያዎችን በሚገባ እንዱረደና
የምርታቸውን ብቃት በዛ ዯረጃ እንዱያሳዴጉ ሇማስቻሌ መሆኑን በቆዲ አሊባሳትና
እቃዎች ማኑፋክቸሪንግ ቴክኖልጂ ዲይሬክቶሬት የሥሌጠናው አስተባበሪና
የኢንስቲትዩቱ አሰሌጠኝ የሆኑት አቶ ግርማ ዯንጎራው ገሌጸዋሌ፡፡

የተናገሩ ሲሆን በዚህ ስሌጠና ተሳታፊ ከሆኑት ፋብሪካዎች መካከሌ በቆዲው
ዘርፍ አንጋፋ እዴሜ ያስቆጠረው ኤሉኮ ዩኒቨርሳሌ የቆዲ ዕቃዎች ፋብሪካ
አንደ ተጠቃሽ ነው፡፡ የካምፓኒው የዱዛይንና ምርት አገሌግልት ክፍሌ ሀሊፊ
የሆኑት አቶ ብስራት አስፋው ኤሉኮ ቀዯም ሲሌ ጀምሮ የቆዲ አሌባሳትና
ዕቃዎችን ሇኮሪያ፣ጀርመን፣ አሜሪካ፣ ሲዊዱን ሊለት አገራት እየሊከ የሚገኝ
ቀዯምት ፋብሪካ መሆኑን አመሌክተው ከኢንስቲትዩቱ
በሥሌጠና፣
በማማከር አገሌግልትና በማሽነሪ ጥገና ትሌቅ የሚባሌ ዴጋፍ እያገኙ
መሆኑን አስረዴተዋሌ፡፡ አቶ ብስራት ከሥሌጠናው ጋር አያየዘው
እንዯተናገሩት ሥሌጠናው ከዚህ በፊት ከተሰጡት በዒይነቱ ሌዩ መሆኑን
ጠቁመው በተሇይም አሰሌጣኙ በዘርፉ ከፍተኛ ዕውቀትና ሌምዴ ያካበቱ
በመሆናቸው ዒሇምአቀፍ የቴክኒካዊ ስታንዲርዴ አሰራርን እንዴንጨብጥ
አስችልናሌ ብሇዋሌ፡፡ አቶ ብሥራት ከዚህ ቀዯም በኢኒስቲትዩቱ በቆዲ
አሊባሳትና ዕቃዎች ቴክኖልጂ ዲይሬክቶሬት የሶስት ወር ሥሌጠና
በኢንስቲትዩቱ ባሇሙያዎች ማግኘታቸውን አስታውሰው ይኼም
ሰራተኞቻቸው
በንዐስ ዘርፉ ቴክኖልጂ እራሳቸውን እንዱሇወጡ
እንዯረዲቸውና በፋብሪካቸው
አሰራር ተጨባጭ የሚባሌ ሇውጥ
እንዲስገኘሊቸው አመሊክተው አሁን ያገኙት ሥሌጠና ዯግሞ የበሇጠ
እንዱሻሻለ እንዯሚያግዛቸውና ሇዚህም ያገኙትን ዕውቀትና ክህልት
ሇፋብሪካቸው መካከሇኛ ዯረጃ ባሇሙያዎች ሇማከፈሌ ዝግጅት እንዲሊቸው
አስረዴተዋሌ፡፡
ከህንዴ ኮሌካታ የፉትዊር ኢንደስትሪ ሌማት ኢንስቲትዩት የመጡት፣
በዘርፉ ሇ26 ዒመት የካበተ ሌምዴ ያሊቸውና በመሊው ዒሇም በመንቀሳቀስ
በቆዲው ዘርፍ የዱዛይንና ቅርጽ አሰራር ሥሌጠና በመስጠት ሊይ የሚገኙት
ሚስተር አብጂት ሬይ እንዯሚለት በበርካታ የዒሇማችን ክፍሌ ኢትዮጲያን
ጨምሮ በቆዲ አሌባሳት ዘርፍ በቅርጽና ዱዛይን አሰራር እንዱሁም
በማቴሪያሌ መረጣ ገበያው የሚፈሌገውን ሇመስራት ትሌቅ ክፍተት መኖሩን
አመሊክተው ይህ ሥሌጠና ይኼንን ክፍተት ሇመሙሊት እንዱያስችሌ ታስቦ
የፋብሪካዎች ከፍተኛ ባሇሙያዎች ብቃትን ሇማሻሻሌ መሰጠቱንና
ሥሌጠናውም የተሸሇ ክህልት እንዱቀስሙ ያስቻሇና ሇካምፓኒያቸው ምርት
መሻሻሌ የበኩለን አስተዋጽኦ የሚያበረክት በመሆኑ በሥሌጠናው አቀባበሌ
ዯስታ እንዯተሰማቸው ገሌጸዋሌ፡፡
ሚስተር አብጂት የቆዲው ዘርፍ በአገራችን ያሇበትን ሁኔታ ሲያብራሩ
"በኢትዮጲያ የጥሬ ቆዲ ግብዒት በበቂ ሁኔታ በመኖሩና የቆዲ
ኢንደስትሪዎች በብዛት እያቆጠቆጡ የመጡበት ሁኔታ ስሊሇ በዱዛይንና
ፕሮዲክሽን ሥራ የተሻሇ ሇመስራት መሌካም አጋጣሚ እንዯሚፈጥር
ተናግረዋሇ፡፡

ሥሌጠናው በንዴፈ ሀሳብ፤ በተግባራዊ ሌምምዴና ሰርቶ ማሳያ ሊይ መሰረት አዴርጎ
የተሰጠ ሲሆን በዚህም መሰረት ሰሌጠኞች በሥሌጠናው ያገኙትን ዕውቀት
መቅሰማቸውን ሇመሇካት ናሙና ቅርጽና ዱዛይን ሰርተው እንዱያሳዩ በማዴረግ
ውጤታቸው ተገምግሞ በቂ ክህልት እንዲገኙና የተሻሇ አቅም እንዯገነቡ የሥሌጠናው
አስተባበሪና የኢንስቲትዩቱ አሰሌጠኝ አስተያየታቸውን ሰጥተዋሌ፡፡ ሠሌጠኞች
በበኩሊቸው በቂ ዕውቀትና ክህልት ከሥሌጠናው እንዯጨብጡ

ሥሌጠናውን ያገኙት የኤክስፖርት ተኮር ፋብሪካዎች
ባሇቤቶችና
ባሇሙያዎች በሥሌጠናው ሂዯት ከቆዲ ኢንዯስትሪ ሌማት ኢንስቲትዩት
የተሟሊ የሥሌጠና ማቴሪያልችና ፋሲሉቲዎች
የቀረበሊቸው ሲሆን
በቀጣይም ግንኙነታቸውን ከኢንስቲትዩቱ ጋር በማጠናከር የተሻሇ
ኤክስፖርት አፈጻጸም እንዱኖራቸው የክህልት ዒቅማቸውን ከማሳዯግ
አንጻር በኢኒስቲትዩቱ በቂ እገዛ እንዯሚዯረግሊቸው የኢንስቲትዩቱ የቆዲ
አሌባሳትና ዕቃዎች አሠሌጠኝ አቶ ግርማÀ ዯንጎራው ገሌጸዋሌ፡፡
በሥሌጠናው መጨረሻ
በኢኒስቲትዩቱ የቆዲ አሊባሳትና እቃዎች
ማኑፋክቸሪንግ ቴክኖልጂ ዲይሬክቶሬት አማካኝነት ሇሰሌጣኞች የምስክር
ወረቀት ተሰጥቷሌ፡፡
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የቆዲ ኢንደስትሪ ሌማት ኢንስቲትዩት
ከቆዲው ዘርፍ ሇተወጣጡ ባሇሙያዎች በሊብራቶሪ
አገሌግልት አሰጣጥ ዙሪያ የሚያተኩር ስሌጠና ሰጠ

መጋቢት 2009

ከዚህም በተጨማሪ ሠሌጣኞች በየፋብሪካዎቻቸው ሊብራቶሪ
እንዱያቋቁሙ እንዯሚያግዛቸውና የሚያቋቁሙት ሊብራቶሪ እንዳት
እውቅና ማግኘት እንዲሇበትና የመሳሰሇለትን ስራዎች ሇማከናወን
ሥሌጠናው የሚኖረው ፋይዲ ከፍተኛ እንዯሆነ ከአዱስ አበባ የቆዲ
ፋብሪካ የመጡት አቶ ተስፋየ አያላው ተናግረዋሌ፡፡
በመጨረሻም ጥራት የአንዴ ጊዜ ስራ ብቻ ሳይሆን ቀጣይነት ያሇው
መሆኑን ያስገነዘቡት አቶ ፀጋአብ ፋብሪካዎች ይህንን በመገንዘብ
በየጊዜው የሚያዯርጉትን የጥራት ቁጥጥር በአግባቡ እንዱይዙ፣
እንዱገመግሙና ግምገማውን መሠረት ያዯረገ የማስተካከያ እርምጃ
በመውሰዴ ምርቶቻቸውን ቀጣይነት ባሇው መሌኩ በማሻሻሌ ሇዒሇም
ገበያ ማቅረብ አሇባቸው ሲለ አሳስበዋሌ፡፡

አዱስ አበባ፡-የቆዲ ኢንደስትሪ ሌማት ኢንስቲትዩት ከተሇያዩ የቆዲ
ፋብሪካዎች ሇተወጣጡ ባሇሙያዎች በሊብራቶሪ አሌግልት አሰጣጥ
ዙሪያ ያተኮረ የ 4 ቀን ስሌጠና ከመጋቢት 4 እስከ 7 2ዏዏ9 ዒ.ም ሰጠ፡፡
ስሌጠናው የትምርትና የቴክኖልጂ ሽግግር ዲይሬክቶሬት በተሇያዩ
የጫማና የቆዲ ፋብሪካዎች የሚመረቱ ምርቶች የጥራት ሁኔታ ጋር
በተያያዘ ባዯረገው ጥናት የታዩ ክፍተቶችን ሇመሙሊት ታስቦ
እንዯተዘጋጀ ስሌጠናውን ከሰጡት መካከሌ በፍተሻና ምርምር ሇብራቶሪ
ሲኒየር የፊዚካሌና መካኒካሌ ፍተሻ ተመራማሪ አቶ ፀጋአብ በቀሇ
ተናግረዋሌ፡፡
ስሌጠናው ዘርፉን አስመሌክቶ በዒሇም ዙሪያ ያሇውን ነባራዊ ሁኔታ
ከማስገንዘቡም ባሻገር የሚያምርቷቸውን ምርቶች ጥራት በማስፈተሽና
ጥራታቸውን በማረጋገጥ በዒሇም የዘርፉ ገበያ ሊይ ተወዲዲሪ እንዱሆኑ
እንዯሚያስችሌም አቶ ፀጋአብ ገሌጸዋሌ፡፡
ስሌጠናው ባሇሙያዎች የምርት ጥራት ምንነትን በበቂ ሁኔታ
እንዱገነዘቡ፣ምርቶቻቸውን
በጥራት
በማምረት፣በማስፈተሽና
ጥራታቸውን በማረጋገጥ በዒሇም ገበያ ተወዲዲሪ የሆኑ ምርቶችን ይዘው
እንዱቀርቡና ከፍተኛ የሆነ የውጭ ምንዛሬ እንዱያገኙ ያስችሊሌ ተብል
እንዯሚጠበቅ የተናገሩት አቶ ፀጋአብ በገዥዎች በኩሌም ሇሚከፍለት
ክፍያ ተገቢነት የሚያረጋግጥና
በአምራቾች ዘንዴ ተአማኒነትን
እንዯሚያስገኝ ጨምረው ተናግረዋሌ፡፡
ሰሌጣኞች በበኩሊቸው ከዚህ በፊት የፍሳሽ ቆሻሻ አወጋገዴ ስርዒትን
ጨምሮ በላልች ርዕሰ ጉዲዮች ዙሪያ ስሌጠና የወሰደ መሆናቸውን
አስታውሰው ይሄኛው ስሌጠና ከዚህ በፊት ከወሰደት ስሌጠና አንዴ
ዯረጃ ከፍ በማዴረግ የሚያመርቷቸውን ምርቶች የጥራት ምንነት በፍተሻ
በማረጋገጥ በዒሇም ገበያ ተወዲዲሪ የሆነ ምርት ይዘው ሇመቅረብ
እንዯሚያግዛቸው ተናግረዋሌ፡፡
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የአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ
ተማሪዎች በቆዲ ኢንደስትሪ ሌማት
ኢንስቲትዩት ትምህርታዊ ጉብኝት አካሄደ

ጥር 29/2008 ዒ.ም አዱስ አበባ ፡- የአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ 3ኛ ዒመት
የኢንደስትሪያሌ የኬሚስትሪ ተማሪዎች በቆዲ ኢንደስትሪ ሌማት
ኢንስቲትዩት ትምህርታዊ ጉብኝት አካሄደ፡፡
ተማሪዎች በጉብኝታቸው ወቅት የኢንስቲትዩቱን የምርምርና የፍተሻ
ክፍልች፡የሞዳሌ ታነሪና የምርት ሂዯት፡እንዱሁም የፍሳሽ ቆሻሻ ማስወገጃ
ትሪትመንት ፕሊንትን ተመሌክተዋሌ፡፡
ተማሪዎቹ በጉብኝቱ ወቅት የተመሇከቱት የሞዳሌ ፋብሪካ እንቅስቃሴ
በንዴፈ ሃሳብ ዯረጃ የተማሩትን ጽንሰ ሃሳብ ከተግባር ጋር ሇማስተሳሰር
የሚያስችሌ ከፍተኛ ግንዛቤ እንዯፈጠረሊቸውም ተናግረዋሌ፡፡

ተማሪዎች በጉብኝት ወቅት

በጉብኝቱ የተገኙት የዩኒቨርስቲው ኢንስትራክተር ከተማው ሳሇሌኝ
በበኩሊቸው የተዯረገሊቸው አቀባበሌ እንዲሰዯሳታቸው ገሌጸው የጉብኝት
ሂዯቱ የተማሪዎችን ቁጥር ያገናዘበ በመሆኑ ተማሪዎቹ በንዴፈ ሀሳብ ዯረጃ
የተማሩትን ጽንሰ ሃሳብ ወዯተግባር ሇመተርጎም የሚያስችሌ በቂ ግንዛቤ
እንዯሚፈጥርሊቸው ተናግረዋሌ፡፡
የጉብኝቱ ዒሊማ ጽንሰ ሀሳብን ከተግባራዊ እንቅስቃሴ ጋር ማስተሳሰር
መሆኑን ያስታወሱት ኢንስትራክተሩ ከዒሊማ አንጻር ሲታይ የተከናወነው
ትምህርታዊ ጉብኝት ውጤታማ እንዯነበር ገሌጸዋሌ፡፡በዘርፉ በኩሌ እየታየ
ያሇውን ብቁና ጥራት ያሇው የሰው ኃይሌ እጥረት ሇመቅረፍ አገሪቱ
በተሇያዩ ተቋማት በኩሌ እያዯረገች ያሇውን ጥረት በማገዙ ረገዴ
ኢንስቲትዩቱ እያበረከተ ያሇው አስተዋጽኦ ከፍተኛ በመሆኑ ሇወዯፊቱም
መሰሌ ዴጋፉን አጠናክሮ እንዱቀጥሌ ሲለ ኢንስትራክተሩ አሳስበዋሌ፡፡
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የቆዲ ኢንደስትሪ ሌማት ኢንስቲትዩት
የቆዲ ኢንደስትሪ ሌማት
ኢንስቲትዩት በISO 2ዏዏ9፡2008 የጥራት ስራ
አመራር ሥርዒት ዙሪያ ሇሰራተኞቹ የግንዛቤ
ማስጨበጫ ስሌጠና ሰጠ

መጋቢት 2009

የጥራት አስተዲዯር ሰርዒት መስፈርቶችን እንዯየዴርጅቱ ዒይነትና
ተጨባጭ

ሁኔታ

በአግባቡ

መተግበር

አስፈሊጊውን

ውጤት

ሇማስመዝገብ ያስችሊሌ ያለት አቶ ፀጋአብ የሚዘረጋው የጥራት
አሰተዲዯር ስርዒት የዴርጅቱን ዯንበኞች ማዕከሌ ያዯረገና ፍሊጏታቸውን
በተሟሊ መሌኩ የሚያረጋግጥ ሉሆን እንዯሚገባም ሇሰሌጣኞች
አስረዴተዋሌ፡፡
አንዴ ዴርጅት የዯንበኞችን እርካታ በሚፈሌገው መሌኩ ሇማረጋገጥ
በጥራት ስራ አመራር መሳፍርቶች መሠረት የቁጥጥር ስርዒት አጣምሮ
ሉዘረጋ ይችሊሌ ያለት አሰሌጣኙ ይሁን እንጂ የተዘረጋው ስርዒት
ውጤታማ መሆንና አሇመሆኑን የውስጥ ኦዱት በማዴረግ በመቆጣጠርና
በመሇካት ማረጋገጥ ይገባሌ ብሇዋሌ፡፡

መጋቢት 12/2ዏዏ9 ዒ.ም አዱስ አበባ: የቆዲ ኢንደስትሪ ሌማት
ኢንስቲትዮት በISO 2009፡2008 የጥራት ሰራ አመራር ሰርዒት ዙሪያ
ሇሰራተኞቹ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስሌጠና ሰጠ፡፡ ስሌጠናው በሁሇት ዙር
ሇአንዴ ቀን የተሰጠ ሲሆን በጥራት ስራ አመራር ስርዒት ጽንሰሀሳብ፣በመርሆዎችና ጠቀሜታዎች ፣በመስፈርቶችና አፈጻጸማቸው፣በሀብት
አስተዲዯር፣ በጥራት ምዘና አፈጻጸም ክትትሌና ማሻሻያ እንዱሁም በላልች

ስሌጠኞች በበኩሊቸው የጥራት ሰራ አመራር ስርዒት ዴርጅቶችን

ርዕስ ጉዲዮች ዙሪያ ያተኮረ እንዯነበር ከተገኘወ መረጃ ማወቅ ተችሎሌ፡፡

ያሇምንም እንከን ሇመምረጥ፣ የሰው ኃይሌን፣የማምረቻና አገሌግልት

የISO 2009-2008 የጥራት ስራ አመራር ሰርዒትን በአንዴ ተቋም

መስጫ መሳሪያዎችን፣ማንኛውንም ስራ ሇማከናወን የሚያሰችለ ዝርዝር
መመሪያወችንና የመሳሰለትን ያካተተ በመሆኑ ዴርጅቶች ተጠቃሚን

ውስጥ መተግበር ውስጣዊና ውጫዊ የሆኑ ጠቀሜታዎች እንዲለት

ሉያረካ የሚችሌ ምርትና አገሌግልት እንዱሰጡ የሚያስችሌ መሆኑን

የተናገሩት በፍተሻና ምርምር ሊብራቶሪ ሲኒየር የፊዚካሌና መካኒካሌ ፍተሻ

ተገንዝበናሌ ሲለ አስተያየታቸውን ሰጥተዋሌ፡፡

ተመራማሪ አቶ ፀጋ አብ በቀሇ የዴርጅቱን ዒሊማ በግሌጽ ሇማሳወቅ፣ ብቁ
ማኔጅመንት ሇመፍጠር፣የጥራት ችግር መንስኤዎችን ሇመሇየት፣ሀብትን
በአግባቡ ሇመጠቀም፣የስራ ግንኙነትን ሇማሻሻሌ ከውስጣዊ እንዱሁም

በመጨረሻም ከተሳታፊዎች የተሇያዩ ጥያቄዎች ተነስተው በአስሌጣኙ
በኩሌ ምሊሽ ተሰጥቶባቸዋሌ፡፡

በገበያ ብቁ ተወዲዲሪ ሇመሆን፣የዯንበኞችን ፍሊጏት ሇማርካት፣ዯንበኛ
በሚያገኘው አገሌግልት እምነት እንዯኖረው ሇማዴረግና የመሳሰለት ዯግሞ
ከውጫዊ

ጠቀሜታዎች

አብራርተዋሌ፡፡

ሇዒብነት

እንዯሚጠቀሱ

ሇሰሌጣኞች

አስተያየታችሁን በኢሜሌ አዴራሻችን
contact@elidi.org ብሊችሁ
ብትሌኩሌን በዯስታ እንቀበሊሇን
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