የውጭ ሀገር ሥሌጠና ግብረ- መሌስ (ሪፖርት)
መግቢያ
በሀገራችን ባሇፉት ሁሇት አሰርት ዓመታት በተካሄዯው መሰረተ-ሰፊ መዋቅራዊ ሇውጥ
የአገሌግልት አሰጣጡ በመሻሻለ ምክንያት ፈጣን የኢኮኖሚ ዕዴገት በመመዝገብ ሊይ መሆኑ
ይታወቃሌ፡፡ በዚሁ መነሻነት በሁሇተኛው የአምስት ዓመት ዕዴገትና ትራንስፎርሜሽን ዘመን
የተጀመረው ዕዴገት በሁለም ረገዴ ቀጣይነት እንዱኖረው ሇሰው ሀብት ሌማት ከፍተኛ
ትኩረት ተሰጥቶታሌ፡፡
በተሇይም ሲቪሌ ሰርቪሱን ጊዜው ከሚጠይቀው የብቃትና የቅሌጥፍና ዯረጃ ጋር ሇማዘመን
የሰራተኛውን ሁሇንተናዊ አቅም ማጎሌበት ተገቢ መሆኑ ታምኖበት የመንግስት ሰራተኛው
እንዯ ሥራው ባህርይና እንዯሚጠበቅበት ኃሊፊነት እየተመዘነ የአጭርና የረጅም ጊዜ የስራ ሊይ
ስሌጠና እንዱያገኝ የሚያስችሌ መርሀ-ግብር ተነዴፎ በመተግበር ሊይ ይገኛሌ፡፡
በዚሁ መሠረት የኢትዮጵያ የሥጋና ወተት ኢንዱስትሪ ሌማት ኢንስቲትዩት የተጣሇበትን
አገራዊ

ኃሊፊነት

በብቃት

ሇመወጣት

እንዱያስችሇው

እንዯየሥራ

ዘርፎቹ

የስራ

ፀባይና

በያንዲንደ ሠራተኛ የሥራ ኃሊፊነት፣እንዱሁም በኢንስቲትዩቱ የሰው ሀብት የስሌጠና ፍሊጎት
ሊይ በተቃኘ ሁኔታ በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገር ጭምር የአጭርና የረጅም ጊዜ የስሌጠና
ዕዴሌ እየሰጠ ይገኛሌ፡፡
በመሆኑም እኔም የዚሁ መርሀ-ግብር ተጠቃሚ በመሆን ከገበያ ሌማት ዱይሬክቶሬት ከገበያ
ጥናት ሰራተኞች መካከሌ ዕዴለን አግኝቼ ሇሁሇት ሳምንት የአጭር ጊዜ ሥሌጠና በህንዴ ሀገር
ተከታትዬ ተመሌሻሇሁ፡፡
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በዚሁ የስሌጠና ቆይታዬ የቀስምኩትን ዕውቀትና ሌምዴ በአጭሩ በሚከተሇው ሪፖርት
ያቀረብኩ

ሲሆን

ሇስራ

ባሌዯረቦቼም

ሆነ ከገበያ

ጥናት

ጋር

ተዛምድ ሊሊቸው

የኢንስቲትዩቱ የስራ ዘርፎች ሌምዴ ማካፈለ ( Cascading ) ይጠቅማሌ ብዬ

ላልች

አምናሇሁ ፡፡

ስሇሆነም የስሌጠና ሪፖርቴን በሚከተሇው ሁኔታ አዯራጅቼ በቅዯም ተክተሌ አቀርባሇሁ፡፡
ይኽውም
1. የስሌጠናው ዓሊማ ( አስፈሊጊነት )
2. የስሌጠናው ስፍራ
3. የስሌጠናው ርዕስ ( topic)
4. የስሌጠናው ይዘት ( content)
5. የስሌጠናው ሂዯት (Training approach)
6. ከስሌጠናው የሚጠበቅ ውጤት (Result & outcome)
7. የስሌጠናው ወጪ ( sponsors)
8. የታዩ ችግሮች (challenges)
9. ማጠቃሇያ

( conclusion)

10. ምክረ ሃሳብ

(recommendation)
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የስሌጠናው ዓሊማ (አስፈሊጊነት) ኢንስቲትዩቱ ካሇው አጠቃሊይ የስሌጠና መርሀ-ግብር አንፃር
የህንዴ መንግስት በሰጠው አጭር የስሌጠና ዕዴሌ መሰረት እኔም ከገበያ ሌማት ዱይሬክቶሬት
በቅርቡ በተሰጠኝ አዱስ የስራ-መዯብ መሰረት የተመዯብኩበትን የሥራ ኃሊፊነት በብቃት
ሇመወጣት

እንዱረዲኝ

ከስሌጠናው

አዲዱስ

ጠቃሚ

ሀሳቦችን

እንዲገኝና

ያሇኝ

ግንዛቤ

እንዱጨምር የሚረዲ ከመሆኑም በሊይ በህንዴ-አፍሪካ ፎረም ስብሰባ ( India- Africa Forum
Summit plate Form) በኢትዮጵያና በህንዴ መንግስታት መካከሌ ያሇውን የሁሇትዮሽ
ግንኙነት የሚያጠናክር አንደ መገሇጫ ነው፡፡ ስሌጠናው በአትዮጵያና በህንዴ መንግስታት
የትምህርትና ሥሌጠና ማዕቀፍ ስምምነት ውስጥ የሚካተት ሆኖ ( International crops
Research institute for the semi- arid Tropics) ICRISAT ከተባሇ ዴርጅት ጋር
ኢንደስትሪ

ሚኒስቴር

በገባው

የስሌጠና

ስምምነት

ሲሆን

የአፍሪካ

ሀገራት

የግብርና

ምርቶቻቸውን በጥራት ይዚው እንዳት ወዯ ዓሇም ገበያ መግባት እንዲሇባቸው ሇባሇዴርሻ
አካሊት

የአቅም ግንባታ እንዱያገኙ ማዴረግ ነው ፡፡
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ስሌጠናው

የተካሄዯበት

ሥፍራ

በዯቡባዊ ህንዴ ተሊኛና (Telangana)
በሚባሌ

ግዛት

ሀይዴራባዴ(አንዴራፕራዳሽ)
ሲሆን

(International

ከተማ
Crops

research Institute) ውስጥ ነው ፡፡
ስሌጠናው

የተሰጠው

እ.ኤ.አ.

ከኖቨምበር 13-24- ባለት 11 ቀናት
ሲሆን

በአጠቃሊይ

የዯርሶ

መሌስ

ቆይታው 15 ቀናት የፈጀ ነው ፡፡
ስሌጠናው ከኔ የስራ ዴርሻ ( ኃሊፊነት ) ጋር ቀጥታ ተያያዥነት ያሇው ሲሆን ርዕሱም (
Training Program on “Entrepreneurship and Marketing skills Development ” የሚሌ
ሲሆን ዋነኛ የስሌጠናው ትኩረት የአፍሪካ ሀገራት የግብርና ምርቶቻቸውን በተሇይም የእንስሳት
ሀብት (Dairy-farm) አትክሌትና አበባ (Horticulture) የመሳሰለትን በተሻሇ ጥራት አምርተው
በዓሇም ገበያ ውስጥ በመግባት ተወዲዲሪ መሆን ስሇሚችለበት ሁኔታ የሚያሳይ ቴዎሪን
ከተግባር ያቀናጀ ጠቃሚ ስሌጠና ነበር ፡፡
የስሌጠናው ይዘት በዋናነት በአፍሪካ ውስጥ በሚገኙ የምግብ አምራች ኢንደስትሪዎች
አሰራርና የገበያ ትስስር ሊይ ያጠነጠነ ሲሆን ይኽውም፡- Communication as a strategic Marketing
snapshot of global and African scenario,

tool

food

processing

industry

-food product packaging
- Entrepreneurship development
-Value chain analysis and Entrepreneurship Development Plans
- Rural entrepreneurship and Food processing Technologies for Africa
- E-Commerce and Digital Marketing
- Rural Marketing African perspective
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የሚለ ንዑሳን ርዕሶች የተካተቱበት ሲሆን በይዘቱ ሰፊ ዕውቀትና ተሞክሮ የተገኘበት ነው ፡፡
የስሌጠናው አካሄዴ (Training approach) በጣም አሳታፊ ከመሆኑም በሊይ ከፍተኛ ሌምዴና
እውቀት ባሊቸው ምሁራን ተዘጋጅቶ የቀረበ ስሌጠና ነው ፡፡ በየዕሇቱ ከሚሰጠው ስሌጠና
መጨረሻ ሰሌጣኞች የቤት ስራ ሰርተው በቀጣዩ ቀን ትምህርት ከመጀመሩ በፊት ገሇፃ
የሚያዯርጉበት ርዕስ የሚሰጥ ሲሆን

ሇምሳላ ያህሌ
-

What is the big idea or market opportunities that you would want to develop
for the rural communities in your country?

-

What does the training program bring to you to help you implement the big
idea back in your country?

-

What is lacking to develop more business opportunities in the SME sector
especially amongst small holder farmers back in your country? የሚለና
የመሳሰለ

ጥያቄዎችን

በመስጠት

ሠሌጣኞች

እንዯየሀገሮቻቸው

ተጨባጭ

ሁኔታ

ሌምዲቸውን እንዱያካፍለ የተዯረገበት ስሌጠና በመሆኑ በይዘቱ እጅግ ጠቃሚ ሌምዴ
አግኝቼበታሇሁ ፡፡ በዚሁ መሰረት ከዚህ የሁሇት ሳምንት የስሌጠና ቆይታዬ በክፍሌ
ውስጥና ከመስክ ጉብኝት የቀሰምኩት ዕውቀትና ያገኘሁት ሌምዴ ውጤቱ (out came )
በቀጣይ በተመዯብኩበት የስራ ኃሊፊነት በሀገር ውስጥም ሆነ በውጭ ሀገር ገበያን
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በማፈሊሇግ፣ በማጥናትና አምራችና ሸማችን በማገናኘት ሇማዯርገው ጥረት ትሌቅ አተዋፅኦ
ከማዴረጉም በሊይ ያሇኝን የስራ ተነሳሽነት ስሇሚጨምርሌኝ የስሌጠናው ውጤት በስራዬ
ሊይ የሚያሳዴረው በጎ-ተጽእኖ ሇኔም ሆነ ሇኢንስቲትዩቱ ውጤታማነት በረጅም ጊዜ
ጠቃሚነቱ (out came ) የሊቀ አስተዋፅኦ እንዯሚኖረው አያጠራጥርም ፡፡

የስሌጠናው ወጪ በሁሇት የሚከፈሌ ሲሆን ይኽውም ቅዴመ ስሌጠና በሀገር ውስጥ በነበረ
ዝግጅት ማሇትም ፓስፖርት፤ ሜዱካሌ ፤ የሀገር ውስጥ ትራንስፖርትና ፤ የመሳሰለ ጥቃቅን
ወጪዎች የተሸፈኑት በኢንስቲትዩቱ ሲሆን የአየር ቲኬትን

ጨምሮ በስሌጠና ወቅት ሇምግብና

ሇመሳሰለት ወጪዎች የተሸፈነው ዯግሞ በህንዴ መንግስት በተሇይም በውጪ ጉዲይ ሚኒስቴር
( ministry of external Affairs Government of India) ነው፡፡

የታዩ ችግሮች (Challenges)
በዚህ የስሌጠና ጉዞ ከነበሩት ችግሮች መካከሌ አንደ በሀገር ውስጥ የነበረ ቅዴመ ዝግጅት
ሲሆን ይኽውም በኤምባሲው በኩሌ ቀጠሮ በማብዛታቸው በምሌሌስ ጊዜና ወጪ ማብዛት
እንዱሁም ቪዛና የአየር ትኬት በተጣበበ ሰዓት ዘግይቶ በመምጣቱ ሇቅዴመ ዝግጅት ጊዜ
ማጣት ሲሆን ሁሇተኛው ችግር ዯግሞ በህንዴ ሀገር የገጠመ ችግር ነው፡፡
እሱም ከአዱስ አበባ ሙምባይ ዯርሶ መሌስ በኢትዮጵያ አየር መንገዴ የበረርኩ ሲሆን
ከሙሞባይ ሀይዴራባዴ ከተማ ዯግሞ በህንዴ አየር መንገዴ በተከፈሇሌኝ ትኬት መብረር
ሲገባኝ

ሆኖም በምሽት ጊዜ ከመዴረሳችንም በሊይ የነበረው የህዝብ ብዛት ሇፍተሻ ብዙ ጊዜ
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ስሇወሰዯ በላሊ ተርሚሊን ወዯ ሀይዴራባዴ ይወስዯኝ የነበረው አውሮፕሊን ስሊመሇጠኝ 1200 ኪ
ሜትር ሇ14-ሰዓት ያህሌ በአውቶቡስ በራሴ ወጪ ሙለ ላሉት ሇመጓዝ ተገዴጃሇሁ፡፡
ይኽውም ሥሌጠናው እንዲያመሌጠኝ ተሌዕኮዬን ሇማሳካት ስሌ የከፈሌኩት መስዋዕትነት ነው፡፡
እንዱሁም በማሠሌጠኛ ኢንስቲትዩቱ በነበረኝ ቆይታ የተከፈሇኝ

አበሌና ሇምግብ የሚከፈሇው

አሇመመጣጠን ነው፤ በኢንስቲትዩቱ ውስጥ ማንኛውም ነገር በክፍያ ሲሆን ዋጋውም እጅግ
ውዴ በመሆኑ ክፍያው ከምግብ ተርፎ ሇኢንተርኔትም ሆነ ሇንፅህና መጠበቂያ ዕቃ መግዣ
የሚተርፍ አሌነበረም፤ የጎሊ

ባይሆንም ስሌጠናውን የተሳተፉ የአፍሪካ ሀገራት ከሁሇት እስከ

ሰባት ሰሌጣኞች ሲሌኩ ኢትዮጵያን የወከሌኩት እኔ ብቸኛ ሰው በመሆኔ ሇውይይትም ሆነ
ሌምዴ ሇማካፈሌ አንዴ ሇናቱ ነበርኩ ፡፡ እንዯላልች ሀገራት ከኢትዮጵያም ተጨማሪ ሰሌጣኞች
ሄዯው ቢሆን ኖሮ ጠቀሜታው ሇሠሌጣኞቹም ሇሀገርም ስሇሚሆን በስሌጠና ወቅትም

ሆነ

ከተመሇስን በኋሊ በብዙ ሃሳቦች ሊይ መረዲዲት ይኖር እንዯነበር አምናሇሁ ፡፡

ማጠቃሇያ
በዚህ ሪፖርት መግቢያ ሊይ ከፍ ብዬ እንዯጠቀስኩት ስሌጠናው ከኢንስቲትዩቱ የሰው

ሀብት

ሌማትና የስሌጠና መመሪያ ጋር ተገናዝቦ ከህንዴ መንግስት በተሰጠ የስሌጠና ዕዴሌ መሰረት
እንዴካፈሌ ሇተሰጠኝ ዕዴሌ

የሊቀ ምስጋናዬን እያቀረብኩ ከዚህ ስሌጠና ባገኘሁት ዕውቀት ፣

ሌምዴና ተሞክሮ መሰረት ካሇኝ የስራ ሌምዴ ጋር በመቀመር ከሥራ ባሌዯረቦቼ ጋር በመሆን
የገበያ ጥናትና የአምራች- ሸማች ትስስርን ( value chain ) በማጠናከር የሀገራችን የግብርና
ምርት ማሇትም እንስሳትና የእንስሳት ተዋፅኦ፤ እንዱሁም የማር ምርትና ተዋፅኦ በዓሇምዓቀፍ

ገበያ

ኤግዚቢሽኖችን

ተፈሊጊነት

እንዱኖራቸው

በማፈሊሇግ

ባሇዴርሻ

በተሇያዩ
አካሊት

ሀገራት
የምርት

የሚካሄደ

የንግዴ

ናሙናዎችን

ይዘው

ትርኢቶችና
እንዱገኙ

በማስተባበርና በመምራት እንዱሁም የገበያ ትስስር እንዱፈጥሩ ሇመርዲትና አስፈሊጊውን
የቴክኒክ ዴጋፍ ሇማዴረግ ስሌጠናው ይረዲኛሌ የሚሌ ሙለ እምነት አሇኝ፡፡
ስሇሆነም የዚህ ዓይነቱ ስሌጠና በሀገር ውስጥም ሆነ በውጭ በሚገኝ ዕዴሌ ላልች የስራ
ኃሊፊነታቸው የሚመሇከታቸው የኢንስቲትዩቱ ሰራተኞች እንዱሰሇጥኑ ቢዯረግ መሌካም ነው ፡፡
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ምክረ-ሃሳብ (Recommendation)
-

ወዯ ውጭ- ሀገር የሚዯረግ የስሌጠና ጉዞ ሁኔታው በፈቀዯ መጠን ቅዴመ- ዝግጅቱ ቀዯም
ብል እንዱያሌቅ ቢዯረግ

-

ዕዴለ ከተገኘ በሀገር ውስጥም ሆነ በውጭ ሀገር በሚሰጥ ስሌጠና ሊይ ከአንዴ በሊይ
ሠሌጠኞች እንዱሳተፋ ቢዯረግ በብዙ ሁኔታ ሉረዲደ ይችሊለ ፡፡
ሰሌጣኞች ወዯውጭ ሀገር በሚሄደበት ጊዜ የሀገራቸው አምባሳዯሮች ስሇሆኑ ከመሥሪያ
ቤታቸው አሰራር በተጨማሪ የሀገራቸውን አጠቃሊይ ሁኔታ መግሇፅ እንዱችለ ቅዴመ
ዝግጅት እንዱያዯርጉ ቢዯረግ መሌካም ነው ፡፡

ከዚህ ሪፖርት ጋር የስሌጠና ማኑዋለን ሙለውን በሶፍት- ኮፒ አያይዤ (Attached)
ያቀረብኩ ሲሆን ፍሊጎቱ ያሊቸው ሉመሇከቱት ይችሊለ፡፡
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አባይነህ ገ/ማርያም፣
የገቢያ ጥናት ሲኒየር ኤክስፐርት
ህዲር 2010 ዓ.ም
ቢሾፍቱ
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