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 የአሜሪካ መንግስት ፕሮጀክት በተመጣጣኝ ዋጋ የሚቀርቡ አልሚ ምግቦችን አቅርቦት 
ይጨምራል  

ሚያዝያ 10 ቀን 2005 ዓ.ም.፣ አዲስ አበባ፡- የአሜሪካ መንግስት አፍሪካዊ ትብብር ሇተሻሻሇ 
የምግብ ማቀነባበር በኢትዮጵያ የተባሇ ፕሮጀክት መጀመሩን በዛሬው ዕሇት አበሰረ፡፡ አዲሱ 
ፕሮጀክት የኢትዮጵያን የምግብ ማቀነባበር ዘርፍ ጥራት እና ተወዳዳሪነት ሇመጨመር፤ እንዲሁም 
በተመጣጣኝ ዋጋ ሇገበያ የሚውለ አልሚ ምግቦችን አቅርቦት ሇማስፋፋት ታስቦ የተቀረጸ ነው፡፡ 
ይህ ፕሮጀክት በኢትዮጵያ ሇሚገኙ 20 መካከሇኛና ከፍተኛ ወፍጮ ቤቶች እና የስንዴ 
ማቀነባበሪያዎች፤ የጥራት ስራ አመራርን በመተግበር ብሔራዊ ዯረጃዎችንና መስፈርቶችን 
እንዲያሟለ፣ የፋይናንስ አስተዳዯር ስርዓታቸውን እንዲያጠናክሩ እንዲሁም የንግድ ስራዎቻቸውን 
በተሻሇ ቅልጥፍና እንዲያከናውኑ የሚያግዝ ልዩ የቴክኒክ ድጋፍ ያዯርጋል፡፡ ፕሮጀክቱ ፊድ ዘ 
ፊውቸር ሇሚባሇው የፕሬዚዯንቱ መርሃግብር ድጋፍ የሚያዯርግ ሲሆን፤ በአሜሪካ የዓሇም አቀፍ 
ልማት ኤጀንሲ (ዩ ኤስ ኤ አይ ዲ) አስተዳዳሪነት፤ ቴክኖ ሰርቭ እና ፓርትነርስ ኢን ፉድ 
ሶለሽንስ በጋራ ይተገብሩታል፡፡ 

ሇሰራተኞች፣ ሇአመራር አካሊት እና ሇተቆጣጣሪዎች የሚሰጠው ስልጠና የምግብ ይዘትን ማዳበር፣ 
የስንዴ ምርት እና ማቀነባበር፣ የጋገራ ቴክኖሎጂ፣ የእህል መፍጨት ሂዯት፣ የእህል ንግድ፣ 
ማይኮቶክሲን የሚባሇውን በሽታ አምጪ ፈንገስ መከሊከል እንዲሁም የጥራት ስራ አመራር ሊይ 
ያተኩራል፡፡ፕሮጀክቱ በተጨማሪም በምግብ ማቀነባበር ስራ ሇተሰማሩ ባሇሙያዎች እህል 
የተመረተበትን ቦታ ማወቅ፣ የአመራረት ዘዴዎችን፣ ሎጂስቲክስን እና ወሳኝ የንግድ ስራ ልማት 
ክሂሎች ሊይ ያተኮረ ስልጠና ይሰጣል፡፡ 

የዩ ኤስ ኤ አይ ዲ- ኢትዮጵያ ሚሽን ምክትል ዳይሬክተር ጄሰን ፍሬዘር ባዯረጉት ንግግር ‹‹ ፊድ 
ዘ ፊውቸር የሚባሇው የፕሬዚዯንቱ መርሃ ግብር በግብርና ምርታማነት እና በተሻሻሇ  አመጋገብ 
ሊይ ትኩረት ያዯርጋል፡፡ በኢትዮጵያ የሚተገበረው አዲስ የምግብ ማቀነባበሪያ ፕሮጅክት እነዚህን 
ግቦች ሊማሳካት ያግዛል፡፡ ፕሮጀክቱ ከኢትዮጵያ መንግስት ፖሉሲዎች በተሇይም ሇስንዴ የእሴት 
ሰንሰሇት ትኩረት ከሚሰጠው የግብርና ዕድገት መርሃ ግብር እንዲሁም  በብሔራዊ የስነ-ምግብ 
መርሃ ግብር ከሚተገበረው ዯህንነቱ የተጠበቀ እና ይዘቱ የሊቀ ምግብ አቅርቦት ጋር ይጣጣማል፡፡ 
በዚህም የተነሳ  አነስተኛ ይዞታ ያሊቸው ኢትዮጵያውያን አርሶ አዯሮች ከስንዴ ሽያጭ የተሻሇ ገቢ 
እንዲያገኙ እንዲሁም ኢትዮጵያውያን ሕጻናት ጥራት ያሇው አልሚ ምግብ እንዲመገቡ 
ይጠበቃል፡፡›› ብሇዋል፡፡ 

ስልጠናው በስራው የሚሳተፉ ድርጅቶችን ገቢ ከማሳዯግ በተጨማሪ በአገር ውስጥ ገበያ በችርቻሮ 
ንግድም ሆነ በምግብ ዕርዳታ ገበያ የሚቀርበውን የስንዴ ምርት መጠን ይጨምራል፡፡ በስንዴ 
ማቀነባበር ኢንዯስትሪ ያሇው ተወዳዳሪነት ሲጨምር ዯግሞ፤ በገጠር ተጨማሪ የስራ ዕድል 
ይፈጠራል፡፡ 
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ለተጨማሪ መረጃ በ011-130-7033 ይደውሉ 
ድረ-ገጽ - http://ethiopia.usembassy.gov  

http://ethiopia.usembassy.gov/

