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ግንቦት 2014  

 

Public  

 



 

 

ቀን 1:  ግንቦት 24   
ሰዓት የመድረክ ውይይት የፓናል ውይይት 1 የፓናል ውይይት 2 ምርመራ 

2:00 – 3:00 

ተሳታፊዎች ምዝገባ ያደርጋሉ 

    

03:30 – 04:00 የእንኳን ደህና መጣችሁ መልእክት በቻምበር 
የሚኒስትሮች መልእክት 
የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር 
ከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስቴር 
የስራና ክህሎት ሚኒስቴር 
የክብር እንግዳው መልእክት 

   

04:00 – 04:30 ተግዳሮትን የሚቋቋሙ ከተሞች 
በኢንተርፕረነርሺፕ የተቃኘ ተግባር 
ለከተሞች መነቃቃት እና እድገት እንዲሁም 
የከንቲባዎች ሚና 
 
ዶ/ር በላይ ፊሌ 

   

04-30-05:00 
የጤና እረፍት  

   የሆቴል ሀላፊነት 

05:00 – 06:30  ፓናል ውይይት 
 
ስራ ፈጠራ፡ ስራ ፈጠራ -የስራና 
የሰራተኛው ክህሎት 
አለመጣጣም/ተቀጣሪ የሚደርግ ክህሎት 
አለመዳበር፣ ችግሩን በመቅረፍ  
የከንቲባዎች ሚና  
 
ጽሁፍ አቅራቢ፡  ዶ/ር ቴዎድሮስ መኮንን 
ፓናል መሪ፡ የተከበሩ አቶ ንጉሱ ጥላሁን 
የፓናል ተሳታፊዎች 
1. ዶ/ር አረጋ ይርዳው 
2. ዶ/ር በየነ ታደሰ 
3. ወ/ት ኮከብ አየለ 
4. የተከበሩ አቶ ሀሺ አብዱላሂ 
5. የተከበሩ አቶ ተስፋጽዮን ዳካ 
6. ወ/ሮ ትህትና ሙሉሸዋ 

የክብ ጠረጴዛ ውይይት 
 
ዘላቂ እድገት - ጥመአ ተቋማት 
በፖለቲካና በንግድ አሰራር ጉዳይ 
በተመለከተ ያሉበት መስቀለኛ መንገድ 
ከንቲባዎች ያሉትን እድሎች ለመጠቀም 
ምን ማድርግ ይችላሉ 
 
ጽሁፍ አቅራቢዎች፡   
አቶ ሰለሞን ውሌ 
ዶ/ር ፍስሀ እሸቱ 
ፓናል መሪ፡ የተከበሩ አቶ ብሩ ወልዴ 
1. አቶ አሰፋው አበበ 
2. የተከበሩ አቶ አብዱሰላም ሙሀመድ 
3. የተከበሩ አቶ ማርቆስ ማቴዎስ 
4. አቶ ጌታቸው አስፋው 
5. ወ/ሮ እንግዳዬ እሸቴ 

 



7. አቶ ቤዛወርቅ ከተማ 6. አቶ ድጎል ጎሳዬ 
7. አቶ ጌታቸው ሀይሌ 

የምሳ እረፍት  
06:30 – 08:00 

   የሆቴል ሀላፊነት 

08:00 – 09፡00  የፓናል ውይይት 
 
ከንቲባዎቸና ንግድ አንቀሳቃሾች  የንግድ 
መሰረተ ልማትና የምጣኔ ሀብት መስመሮች 

(የኢትዮ-ጅቡቲ) የበለጠ በመጠቀም  
ለእድገት ሊጫውቱ የሚችሉት ሚና 
 

ጽሁፍ አቅራቢ  ዶ/ር ተሾም ታፈሰ 
ፓናል መሪ፡ አቶ ቴድሮስ አብርሀም 
የፓናል ተሳታፊዎች 
1. የተከበሩ ዶ/ር ተሾመ አዱኛ 
2. ኢ/ር ጸደቀ ይሁኔ 
3. የተከበሩ አቶ ሀይሉ ጀልዴ 
4. የተከበሩ አቶ ሃርቢ ቡህ 
5. ወ/ሮ ጊዜሽወርቅ ተሰማ 
6. አቶ ደረጀ ወርቁ 
7. አቶ እሱባልው ጤናው 

  

የእለቱ ዝግጅት ማገባደጃ   
09፡00 

    

     

ቀን 2:  ግንቦት 25    
ሰዓት የመድረክ ውይይት የፓናል ውይይት 1 የፓናል ውይይት 2 ምርመራ 

08:00 – 09:00 

ተሳታፊዎች ምዝገባ ያደርጋሉ 

የሁለተኛ ቀን የተሳታፊዎች ምዝገባ    

09:00 – 09:30 ከከንቲባዎችና የግሉ ዘርፍ የ 2013 ዓም 
ኮንፈረንስ ከተወሰዱ ትምህርቶች የተገኙ 
ውጤቶችና ለውጦች ግምገማ 
  
አቶ አንዷለም ጤናው፣ ዋና ዳይሬክተር፣ 
የኢትዮጵያ ከተሞች የትብብር መድረክ 

   

09:30 – 10:30 ጠቅላላ መድረክ ሁለት 
የሰብዊ ነክ እንቅስቃሴና ድጋፍ ስራ ለንግድ 
መነቃቃት ያልው ሚና: 
በከተሞች የንግድ ማህበረሰቡን ያሳተፈና 
ተግባራዊ አቅምን መጠቀም የሚያስችል  
የንግድ እንቅስቃሴ ለአካታች ምጣኔ 

   



  

ሀብታዊ እድገት ከንቲባዎች ምን ተግባራዊ 
እርምጃዎችን መውሰድ ይችላሉ 
 
አቶ ክቡር ገና 
 

10:30 – 11:00 
የጤና እረፍት  

   የሆቴል ሀላፊነት 

11:00 – 12:30  የጠረጴዛ ዙሪያ ውይይት 
 
የከተሞች አመራር - የመንግስትና የግሉ 
ዘርፍ አጋርነት ለምጣኔ ሀብት መስመር 
ልማትና ሌሎች መዋዕለ ነዋይ ፍሰቶች 
ከንቲባዎችና የግሉ ዘርፍ አንቀሳቃሽ ምን 
ይጠበቅባቸዋል 
 
ጽሁፍ አቅራቢ፡  አቶ መስፍን ይልማ 
ፓናል መሪ፡ ዶ/ር በላይ ፊሌ 
የፓናል ተሳታፊዎች 

1. ኢ/ር መልአኩ እዘዘው 
2. ወ/ሮ መሰንበት ሸንቁጤ 
3. አቶ ክብረት አበበ 
4. የተከበሩ ዶ/ር ድረስ ሳህሉ 
5. የተከበሩ አቶ ይትባረክ አወቀ 
6. አቶ አምላኩ አዳሙ 
7. አቶ አንዷለም ጤናው 
8. አቶ ሳሙኤል አለነ 

የፓናል ውይይት 

 
አህጉራዊ ነጻ የንግድ ቀጠና - የኢትዮጵያ 
የንግድ እንቅስቃሴ በአህጉራዊ የንግድ 
እድሎችና ውድድሮች ላይ ለመሳተፍ 
ያለበት ደረጃ 
 
 
ጽሁፍ አቅራቢ፡  አቶ ወንድወሰን ሸዋረጋ 
ፓናል መሪ፡ ወ/ሮ ህሊና ለገስ 
የፓናል ተሳታፊዎች 

1. አምባሳደር ተስፋዬ ይልማ 
(አቶ ደረጀ በየነ) 

2. አቶ ሺበሺ ቤተማርያም 
3. አቶ ሙሴ ምንዳዬ 
4. የተከበሩ ፕ/ር ጸጋዬ ቱኬ 
5. የተከበሩ አቶ መሀመድ አሚን 
6. ዶ/ር ዳዊት ታደሰ 
7. አቶ አሚን አብደላ 

 

12:30 – 14:00 
የምሳ እረፍት 

   የሆቴል ሀላፊነት 

14:00 – 15:00  የልምድ ልውውጥ 
1. የቢሾፈቱ ከተማ ልምድ ከንግድ ማህበረሰቡ ጋር 
በመስራት 

2. የእስራኤል ከተማ ልምድ 
3.  የደቡበ አፍሪካ ከተማ ልምድ 

  ኢከትመ፣ ኢንዘማምቤ እና ፓሲ 

15:00 
የዝግጀቱ ፍጻሜ 

በዝግጅቱ ፍጻሜ ላይ ተሳታፊዎች የቡድን ፎቶ 
ይነሳሉ 

   

     

15:00 – 18:00 ተሳታፊዎች የኢትዮጵያን ይግዙ ኤግዚቢሽን 
ይጎበኛሉ 

  ኢንዘማምቤ ያስተባብራል 


