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የኢትዮጵያ ልማት ባንክ የፖሊሲ ባንክ ሆኖ የተቋቋመበትን ሀገራዊ ተልእኮ በብቃት 

ለመወጣት የሚያስችል ሪፎርም ተግባራዊ አድርጓል፡፡ አሠራሩን ለማዘመን፣ 
ተዳራሽነቱን ለማሳደግ፣ አገልግሎቶቹን ለማስፋፋት፣ብልሹ አሠራርን ለማጥፋት 
የሚያስችል ርምጃዎችን ባለፉት ሁለት ዓመታት ወስዷል፡፡ 

ከባንኩ የሪፎርም ትግበራዎች አንዱ አሁን ባለው የፋይናንስ ገበያ ውስጥ በበቂ 

ተደራሽ ያልሆነውን (The missing middle) የአነስተኛና መካከለኛ 
ኢንተርፕራይዝ ከፍተኛ ትኩረት መስጠቱ ነው፡፡ ለዚህም ሀገር በቀል አነስተኛና 
መካከለኛ ኢንተርፕራይዝ በሊዝ ፋይናንሲንግ ሞዳሊቲ መደገፍን እንደ አንድ 

አማራጭ ይዟል፡፡

ይህንን ወሳኝ ሀገራዊ ኢኮኖሚ አጀንዳ እውን ለማድረግ፣ የተሰጠውን ተልእኮ 
በብቃት ለመወጣት ለአነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዞች የማበደርና የካፒታል 
እቃ ኪራይ (ሊዝ ፋይናንሲንግ) አገልግሎት የሚሰጥበትን ፖሊሲ እና የአሠራር 

ማንዋል አውጥቶ በዲስትሪክቶቹና ቅርንጫፎቹ በኩል በትጋት እየሠራ ነው፡፡ 

ባንኩ ይህንን ወሳኝ አገልግሎቱን የበለጠ ውጤታማ ለማድረግ በዚህ ደረጃ ላሉ 
የኢንተርፕራይዝ አንቀሳቃሶች በስፋት ሥልጠና በመስጠት እያደረገ ያለው 
እንቅስቃሴ ትኩረት የመስጠቱ አንድ ማሳያ ነው፡፡ በሥልጠናው ቢዝነስን በዕውቀት 
የመምራትና የማሳደግ እሳቤን ፈጥሯል፤ በዚህ ደረጃ ያሉ ኢንተርፕራይዞችን ቁልፍ 
ሚና መንግሥትና ማህበረሰቡ የበለጠ እንዲረዳ አድርጓል፤ የባንኩም አሠራር 
በዕውቀት ላይ የተመሠረት ሆኖ እንዲጓዝ አቅም የፈጠረ ሆኗል፡፡ ለኢንተርፕራይዞቹ 
የተሰጠው ትኩረት የመንግሥትና፣ የማኅበረሰቡን ትኩረት ከመሳቡ በተጨማሪ 
በዓለም አቀፍ ደረጃ የኢኮኖሚ ልማትን በማቀላጠፍ ረገድ ቁልፍ ሚና ያላቸው 
World Bank, EIB, IFC, kfw የመሳሰሉ የፋይናንስ ተቋማት ዕውቅና 
ሰጥተው ተባብረው የሚሠሩበት ዘርፍ እንዲሆን አስችሏል፡፡ ይህንንም ከግምት 
በማስገባትና ለኢንተርፕራይዞቹ ምቹና ቀልጣፋ አገልግሎት ለመስጠት 
የዲስትሪክቶቹን ቁጥር ከ12 ወደ 24 የቅንጫፎቹን ቁጥር  ከ78 ወደ 108 
አሳድጓል፡፡     

የሥልጠናው ዓላማዎች

• በሊዝ ፋይናንሲንግ አገልግሎት የሚካተቱ ሠልጣኞች በተለያዩ ሞጁሎች 

በሚቀርቡ የሥልጠና ይዘቶች አቅም የሚሰንቁበትንና በአነቃቂ ንግግሮችም 
የሚበረታቱበትን ሁኔታ መፍጠር ነው፤

• ሥራዎቻቸው ለሥራ ዕድል ፈጠራ አስተዋጽኦ በሚያደርግበት አካሄድ ጽኑ፣ 
አዳጊና ዘመን ተሻጋሪ ኢንዱስትሪዎችን እውን የማድረግ ራዕይ የሚይዙበት ግንዛቤን 
ማካፈል፤ 

• ገቢን ከማሳደግ፣ ብድር የመመለስ አፍጻጸምን ከመጨመር፣ ከውጪ የሚገቡ 
ምርቶችን ከመተካት፣ የውጪ ምንዛሪን ከማስገኘት፣ ገበያን ከማረጋጋት አንጻር 

ሚና ያላቸው እንዲሆኑ በሚያነሣሣ ደረጃ ማንቃት፣ 

• በባንኩን ሥራና አሠራር ላይ ግንዛቤን ማስፋት፣

• በሁሉም አካባቢዎች የአነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራዞች እንቅስቃሴን 
ለማስፋፋት የሚያስችሉ ሥራ ፈጣሪዎችን ማበራከት፤

የሥልጠናው ዒላማ ቡድኖች (በሥልጠናው የሚሳተፉ ሥራ ፈጣሪዎች)

• ከባንኩ የፕሮጀክትና የሊዝ ፋይናንሲንግ አገልግሎት እያገኙ ያሉና በሥራ ላይ 

የሚገኙ ኢንተርፕራይዝ አንቀሳቃሾች፣ 

• አገልግሎት ለማግኘት ቢዝነስ ፕላን ለባንኩ ያቀረቡ፣

• ቢዝነስ ፕላን ለባንኩ ለማቅረብ የተዘጋጁ፣

• እውቀቱ፣ ሙያው እና አቅሙ ያላቸው ቢዝነስ ፕላን ለማዘጋጀት የሚፈልጉ እና 
ዝቅተኛውን መስፈርት አሟልተው የባንኩን ድጋፍ የሚፈልጉ አዲስ 
ኢንተርፕራይዞችንም ጭምር ያካትታል፡፡

የሥልጠናው ይዘት

ለአምስት ተከታታይ ቀናት የተሰጠው እና በቀጣይም የሚሰጠው ሥልጠና በዘርፉ 
የተሰማሩ አንቀሳቃሾችን ውጤታማ በሆነ መንገድ ለመምራት በሚያስችሉና በባንኩ 

በተመረጡ ወሳኝ ርዕሶች ላይ ያተኮረ ነው፡፡ 

• የንግድ ሥራ ዕቅድ አዘገጃጀትና ርዕይ ቀረጻ፣

• የቢዝነስ ሥራ አመራርና የሰው ሀብት አስተዳደር፣ 

• የገበያ ፍለጋና አስተዳደር፣

• የሂሳብ መግለጫ አዘገጃጀትና ትንተና፣

• የንግድ ሥራ የፖሊሲ ከባቢያዊ ሁኔታ እና ማበረታቻዎች ናቸው፡፡

ሥልጠናው የሚመራበት አደረጃጀት

የአነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዞች ሥልጠና የባንኩ ስትራቴጂክ ሥራዎች 

አንድ አካል በመሆኑ የባንኩ ፕሬዝዳንት በሚመሩት ዐቢይ ሰትሪንግ ኮሚቴ 
አስተባባሪነት የሚካሄድና በከፍተኛ ሥነ-ሥርዓት (ዲሲፕሊን) ለማስኬድ 

የሚያስችሉ ንዑሳን ኮሚቴዎች የተቋቋሙለት ነው፡፡ በተጨማሪም የኢንፎርሜሽን 
ቴክኖሎጂን በብቃት ለመጠቀም፣ የሚዲያና ኮምዩኒኬሽንስ ሥራዎች ለማቀላጠፍ 

የሚያስችል አደረጃጃት አለው፡፡ 

ሁሉም የባንኩ ዲስትሪክቶችና ቅርንጫፎች ከዋና መሥሪያ ቤት ከሚላኩ 
አስተባባሪዎች ጋር በመቀናጀት ለሠልጣኞች ጥሪ የማቅረብ፣ የመመዝገብ፣ 
የሥልጠና ግብዓቶችንና አጠቃላይ  ሎጂስቲክስ  የማሟላት፣ ሥልጠናውን በቅርበት 
የመከታታል፣ የሥልጠናውን ሂደት በየዕለቱ ለማዕከል ሪፖርት የማቅረብ ሥራዎችን 
ሁሉ በንቃት ሠርተዋል፡፡ 

የመጀመሪያ ዙር ሥልጠና

ሥልጠናው የተሰጠባቸው ማዕከላት 8 ናቸው፡፡ ከመጋቢት 13-17 ቀን 2013 

ዓ.ም በአዲስ አበባ፣ ደሴ፣ ባህር ዳር፣ ጂማ፣ ጂግጂጋ ተካሂዷል፡፡ በአዳማ፣ ወላይታ 
ሶዶና ቡታጂራ ከሚያዝያ 4 - 8 ቀን 2013 ዓ.ም ተካሂዷል፡፡

ሥልጠናው ለባንኩ በዓይነቱ ልዩና ከደንበኞች ጋር የሚኖረው ግንኙነት በእውቀት ላይ 
የተመሠረት እንዲሆን፣ ቢዝነስንም በእውቀት የመምራት እሳቤን ማስረጽ 
የጀመረበት ነበር፡፡ ባንኩ አገልግሎቱን ለማኅብረሰቡ ለማስተዋወቅ እንደ አንድ 

መድረክ ሆኖ አገልግሏል፡፡ 

የመጀመርያ ዙር ሥልጠና ተከታትለው ያጠናቀቁ ሠልጣኞች ብዛት፦

ተ.ቁ የሥልጠና ማዕከላት ሥልጠናውን በአግባቡ ያጠናቀቁ

1 አዲስ አበባ  324
2 ባህር ዳር   340
3 ደሴ   256
4 ጅማ   297
5 ጅግጂጋ   219
6 አዳማ   277
7 ወላይታ ሶዶ   197
8 ቡታጂራ  194
 ድምር   2104

በመጀመሪያ ዙር ሥልጠና ወስደው የቢዝነስ ሐሳቦቻቸውን ለባንኩ አቅርበው 

አዋጪነታቸው ተግምግሞ የባንኩ የካፒታል ዕቃ ኪራይ አገልግሎት ተጠቃሚ የሆኑት 
(በሂደት ላይ ያሉትን ሳይጨምር) 632 ሠልጣኞች ናቸው፡፡ ተጠቃሚ እንዲሆኑም 
የወጣው የገንዘብ መጠን (lease amount) 

7,362,285,859.00 (ሰባት ቢሊዮን ሦስት መቶ ስድሳ ሁለት ሚሊዮን 
ሁለት መቶ ሰማንያ አምስት ሺሕ ስምንት መቶ ሃምሳ ዘጠኝ) ብር ነው፡፡ 

ሁለተኛ ዙር ሥልጠና

ሥልጠናው በሀገር አቀፍ ደረጃ በዓሥራ ሁለት ማዕከላት ተካሂዷል፡፡ ሥልጠናው 

ከሰኔ 02 እስከ 06 ቀን 2013 ዓ.ም የተደረገ ሲሆን፤ በ2013 ከተካሄደው 1
ኛ ዙር ሥልጠና በሠልጣኞች ቁጥርና፣ በሥልጠና ማዕከላት ስፋት ዕድገት 
አሳይቷል፡፡     

የ2ኛ ዙር ሥልጠና ተከታትለው ያጠናቀቁ ሠልጣኞች ብዛት፦

ተቁ  የሥልጠና ማዕከላት ሥልጠናውን በአግባቡ  ያጠናቀቁ

1  አዲስ አበባ  430
2  ባህር ዳር  405
3  ጅማ  51
4  ጅግጅጋ  258
5  አዳማ  352
6  ወላይታ  163
7  ሰመራ  103
8  ጋምቤላ  115
9  ጎንደር  175
10  መቀሌ   271
11  ሐዋሳ  504
12  አሶሳ  125
      ድምር  2,952
በሁለተኛው ዙር ሥልጠና ወስደው የቢዝነስ ሐሳቦቻቸውን ለባንኩ አቅርበው 

አዋጪነታቸው ተግምግሞ ከባንኩ ጋር መሥራት የጀመሩ (በሂደት ላይ ያሉትን 
ሳይጨምር) 749 ሠልጣኞች ናቸው፡፡ ሠልጣኞቹ ተጠቃሚ እንዲሆኑም ባንኩ 

ወጪ ያደረገው የገንዘብ መጠን   8,975,537,943.00(ስምንት 
ቢሊዮን ዘጠኝ መቶ ሰባ አምስት ሚሊዮን አምስት መቶ ሠላሳ ሰባት ሺሕ ዘጠኝ 

መቶ አርባ ሦስት) ብር ነው፡፡ 

ሦስተኛ ዙር ሥልጠና

ሥልጠናው በሀገር አቀፍ ደረጃ በ20 ከተሞች በ43 ማዕከላት ተካሂዷል፡፡ 
ሥልጠናው ከግንቦት 1-5 ቀን 2014 ዓ.ም የተካሄደ ሲሆን፤ በተለያዩ 

ምክንያቶች ሥልጠና ተቋርጦባቸው የነበሩና ማራዘም አስፈላጊ በሆነባቸው 

አንዳንድ ከተሞችና ማዕከላት ከግንቦት 8-12 ቀን 2014 ዓ.ም ተካሂዷል፡፡ 
ለሥልጠናው እስከ 50 ሺሕ የሚደርሱ ተመዝጋቢዎች የነበሩ ቢሆንም 
ሥልጠናውን ተከታትለው የጨረሱት 28,024 ነበሩ፡፡  

ሦስተኛው ዙር ሥልጠና ባለፉት ሁለት የሥልጠና ዙሮች ከሠለጠኑት በድምሩ 
5,056 ሠልጣኞች አንጻር ሲታይ በሠልጣኞች ቁጥር በአምስት እጥፍ ዕድገት 
አሳይቷል፡፡ የሥልጠና ማእከላቱም ሦስት እጥፍ ያህል አድገዋል፡፡ ይህም ማኅበረሰቡ 

በሥልጠናው አስፈላጊነት፣ በባንኩ አሠራር ላይ ካለው መተማማን ባሻገር ሠርቶ 

ለመለወጥ ያለውን ፍላጎት አሳይቷል፡፡ 

ሥልጠናውን በትክክል ያጠናቀቁት ሠልጣኞች ቁጥር

 

1. አዲስ አበባ   6,868 10 ማዕከላት ነበሩት

2. ባህር ዳር  6,532 ደብረ ማርቆስን ጨምሮ 10 ማዕከላት

3. ደሴ  1,131 ደሴና ሰመራ ማዕከላት

4. ጅማ  718 

5. ድሬዳዋ  1,063 ድሬዳዋና ጂግጂጋ ማዕከላት

6. ነቀምቴ  2,083 አሶሳን ጨምሮ 3 ማዕከላት

7. አዳማ  2,752 ቢሾፍቱና አሰላን ጨምሮ 4 ማዕከላት

8. ወላይታ  2,836 አርባ ምንጭን ጨምሮ 4 ማዕከላት

9. ጋምቤላ  329 

10. ጎንደር   1,413 ደብረ ታቦርን ጨምሮ 3 ማዕከላት

11. ሐዋሳ  2,299 ሐዋሳና ሻሸመኔ ማዕከላት

ድምር  28,024 

በሦስተኛው ዙር ሥልጠና ወስደው፣ የቢዝነስ ሐሳቦቻቸውን ለባንኩ አቅርበው፣ 
አዋጪነታቸው ተግምግሞ ከባንኩ ጋር መሥራት የጀመሩ (በሂደት ላይ ያሉትን 
ሳይጨምር) 332 ሠልጣኞች ናቸው፡፡ ሠልጣኞቹ ተጠቃሚ እንዲሆኑም እስከ 
አሁን ብቻ ባንኩ ያወጣው የገንዘብ መጠን 4,012,579,856.00 
(አራት ቢሊዮን ዐሥራ ሁለት ሚሊዮን አምስት መቶ ሰባ ዘጠኝ ሺሕ ስምንት መቶ 
ሃምሳ ስድስት) ብር ነው፡፡

በአክሲዮን ማኅበር የመሥራት ምቹ ሁኔታ

የኢትዮጵያ ልማት ባንክ እያንዳንዱ ሠልጣኝ በሥልጠናው ከሚያገኘው የቢዝነሥ 
ሥራውን ለመሥራት ክህሎት ከማግኘት በተጨማሪ ለሥራ ማስኬጃ (መዋጮ) 

የሚጠየቁትን 20 በመቶ ካፒታል  ለሌላቸውና ወደ ቢዝነስ መግባት ለሚፈልጉ 

አዲስ አማራጭ አዘጋጅቷል፡፡ በመሆኑም ባለፉት ሦስት ዙሮች ሥልጠና ወስደው 
ብቁ ሆነው የምስክር ወረቀት የተቀበሉ በአክሲዮን ማኅበር ወደ ቢዝነስ እንዲገቡ 
ባንካችን ተፈቅዷል፡፡ ባንኩ በአክሲዮን አደራጅቶ ፋይናንስ በማድረግ ለበርካቶች 

የሥራ ዕድል በመፍጠር ልማትን ለማፋጠን እንቅስቃሴ ጀምሯል፡፡  ለዚህም 

እያንዳንዱ ሼር 1000 ብር ዋጋ ያለው ሆኖ ዝቅተኛው የሚሸጥ የሼር መጠን 
አምስት ወይም 5000 ብር ይሆናል፡፡ በአክሲዮን ለመሥራት ሠልጣኞች 
ራሳቸውንና ሌሎች አብረዋቸው ሊሠሩ የተዘጋጁ የአክሲዮን አባላቶቻቸውን 

በማስመዝገብ የዚህ ዕድል ተጠቃሚ እንዲሆኑ ምቹ ሁኔታ ተዘርግቷል፡፡   

በሚፈጠረው የአክሲዮን ማኅበር ውስጥ ዋነኛ (አስተባባሪ) የሚሆኑት ሥልጠና 
ወስደው ምስክር ወረቀት ያገኙ አባላቱ ቁጥር አንድ ወይም ከዚያ በላይ መሆን 

የሚገባቸው ሲሆን፣ የሚያስመዘግቧቸው ሌሎች አባላት ግን ሥልጠናውን ያልወሰዱ 

ከሆነ በቀጣይ በሚኖሩ የሥልጠና ዙሮች መሠልጠን ይገባቸዋል፡፡ በአክሲዮን 
ማኅበር ለመሥራት የሚመዘገቡ የአክሲዮን ባለቤቶች አብረው ለመሥራት 
ተስማምተው የቆዩ፣ ሕጋዊ ለመሆን በሂደት ላይ ያሉና በጋራ የሚጠሩበት ስም 
ካላቸው ማስመዝገብ ይችላሉ፡፡ በአዲስ መልክ የሚቋቋም ከሆነ ግን በሚመዘገቡበት 

ቀን የባንኩ ቅርንጫፍ ለጊዜው በሚሰጣቸው መለያ ስም ወይም ቁጥር ይመዘገባሉ፡፡ 

ተ.ቁ ማስታወሻ
ሥልጠናውን 
በአግባቡ 
ያጠናቀቁ

የሥልጠናው 
ማዕከላት

ተመዝጋቢዎች ኢንቨስት ማድረግ የሚፈልጉበትን ቦታና የኢኮኖሚ ዘርፍ እንዲሁም 
ንዑስ ዘርፍ መምረጥ ይጠበቅባቸዋል፡፡ በግላቸው ለመሥራት አቅሙ ያላቸውና 
የተዘጋጁ ሠልጣኞች በግላቸውም ሆነ በሽርክና (Partenership) መንገድ 
ለመሥራት መዘጋጀታቸውን ማስመዝገብ ይኖርባቸዋል፡፡

ከወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎት ደንበኞች  የተዘጋጀ ምቹ ሁኔታ

አነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዞች በመደበኛው ባንክ  የሊዝ ፋይናንሲንግ( 
የካፒታል ዕቃዎች ኪራይ ) አገልግሎት እንዲሰጥ ከመንግሥት የተሰጠውን ኃላፊነት 
ወደ ላቀ ደረጃ ለማድረስ ባንኩ ከጀመራቸው የሪፎርም ሥራዎች አንዱ የሆነውን  
ከወለድ ነፃ የሊዝ ፋይናንሲንግ( ኢጃራ) አገልግሎት ለመስጠት ዝግጅቱን 
አጠናቋል� በመሆኑም የዚህ አገልግሎት ደንበኞች በሥልጠናው የተካተቱና 
የሚካተቱ ይሆናል፡፡

አራተኛ ዙር ሥልጠና

የኢትዮጵያ ልማት ባንክ አራተኛውን ዙር ሥልጠና  ከየካቲት 14-18 ቀን 
2015 ዓ.ም ለማካሄድ ያቀደ ሲሆን፣ የኢትዮጵያ ልማት ባንክ በከፈታቸው 
ሁሉም ዲስትሪክቶች ሥር በሚገኙ 108 ቅርንጫፎች ምዝገባ ተደርጓል፡፡ 
ለሥልጠናው ከ400 ሺሕ በላይ  በአነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዝ 
የሚያንቀሳቀሱና ለማንቀሳቀስ የተዘጋጁ እጩዎች ተመዝግበዋል፡፡ ባንኩ እነዚህን 
ሠልጣኞች በተለያዩ ሦስት ዙሮች ለማስልጠን የወሰነ ሲሆን በመጀመርያው ዙር 
114 ሺሕ ሠልጣኞች ይሳተፋሉ።

አጠቃላይ ግምገማ

ባንኩ ባለፉት ጊዜያት በሦስት ዙሮች በሰጣቸው ሥልጠናዎች 33,080 
ኢንተርፕራይዝ አንቀሳቃሾች ሠልጥነዋል፡፡ በተለያየ የኢኮኖሚና የትምህርት ደረጃ 
ያሉትን ለማሳተፍ ጥረት አድርጓል፡፡ የወጣቶች ከፍተኛ ተሳትፎ ያለበት፣ ሴቶችም 
በትኩረት እንዲሳተፉ የተደረገበት ነበር፡፡ ሥልጠናው በተቻለ መጠን በሁሉም 
የሀገሪቱ ክፍሎች ልዩ ልዩ ማኅበረሰቦችን ለማዳረስ አስችሏል፡፡ ባንኩ የመላው 
ኢትዮጵያውያ ባንክ መሆኑን አስመስከሯል፡፡

ባንኩም ከማኅበረሰቡ ጋር መተማመን የሚፈጠርበት፣ ስለአገልግሎቱ በቂ ግንዛቤ 
የሚሰጥበት፣ ወጣት ሥራ ፈጣሪዎችን የሚያበረታታበት፣ አዳዲስ አሠራሮችና 

አገልግሎቶቹን የሚያስተዋውቅበት መድረክ ሆኗል፡፡ የሥልጠና ይዘቶችንም  

በስፔሻላይዜሽን በማስፋት የኢንተርፕራይዝ አንቀሳቃሾችን በቅርበት የመደገፍ 
እቅድ አለው፡፡



መግቢያ
የኢትዮጵያ ልማት ባንክ የፖሊሲ ባንክ ሆኖ የተቋቋመበትን ሀገራዊ ተልእኮ በብቃት 
ለመወጣት የሚያስችል ሪፎርም ተግባራዊ አድርጓል፡፡ አሠራሩን ለማዘመን፣ 
ተዳራሽነቱን ለማሳደግ፣ አገልግሎቶቹን ለማስፋፋት፣ብልሹ አሠራርን ለማጥፋት 
የሚያስችል ርምጃዎችን ባለፉት ሁለት ዓመታት ወስዷል፡፡ 

ከባንኩ የሪፎርም ትግበራዎች አንዱ አሁን ባለው የፋይናንስ ገበያ ውስጥ በበቂ 
ተደራሽ ያልሆነውን (The missing middle) የአነስተኛና መካከለኛ 
ኢንተርፕራይዝ ከፍተኛ ትኩረት መስጠቱ ነው፡፡ ለዚህም ሀገር በቀል አነስተኛና 
መካከለኛ ኢንተርፕራይዝ በሊዝ ፋይናንሲንግ ሞዳሊቲ መደገፍን እንደ አንድ 
አማራጭ ይዟል፡፡

ይህንን ወሳኝ ሀገራዊ ኢኮኖሚ አጀንዳ እውን ለማድረግ፣ የተሰጠውን ተልእኮ 
በብቃት ለመወጣት ለአነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዞች የማበደርና የካፒታል 
እቃ ኪራይ (ሊዝ ፋይናንሲንግ) አገልግሎት የሚሰጥበትን ፖሊሲ እና የአሠራር 
ማንዋል አውጥቶ በዲስትሪክቶቹና ቅርንጫፎቹ በኩል በትጋት እየሠራ ነው፡፡ 

ባንኩ ይህንን ወሳኝ አገልግሎቱን የበለጠ ውጤታማ ለማድረግ በዚህ ደረጃ ላሉ 
የኢንተርፕራይዝ አንቀሳቃሶች በስፋት ሥልጠና በመስጠት እያደረገ ያለው 
እንቅስቃሴ ትኩረት የመስጠቱ አንድ ማሳያ ነው፡፡ በሥልጠናው ቢዝነስን በዕውቀት 
የመምራትና የማሳደግ እሳቤን ፈጥሯል፤ በዚህ ደረጃ ያሉ ኢንተርፕራይዞችን ቁልፍ 
ሚና መንግሥትና ማህበረሰቡ የበለጠ እንዲረዳ አድርጓል፤ የባንኩም አሠራር 
በዕውቀት ላይ የተመሠረት ሆኖ እንዲጓዝ አቅም የፈጠረ ሆኗል፡፡ ለኢንተርፕራይዞቹ 
የተሰጠው ትኩረት የመንግሥትና፣ የማኅበረሰቡን ትኩረት ከመሳቡ በተጨማሪ 
በዓለም አቀፍ ደረጃ የኢኮኖሚ ልማትን በማቀላጠፍ ረገድ ቁልፍ ሚና ያላቸው 
World Bank, EIB, IFC, kfw የመሳሰሉ የፋይናንስ ተቋማት ዕውቅና 
ሰጥተው ተባብረው የሚሠሩበት ዘርፍ እንዲሆን አስችሏል፡፡ ይህንንም ከግምት 
በማስገባትና ለኢንተርፕራይዞቹ ምቹና ቀልጣፋ አገልግሎት ለመስጠት 

የዲስትሪክቶቹን ቁጥር ከ12 ወደ 24 የቅንጫፎቹን ቁጥር  ከ78 ወደ 108 
አሳድጓል፡፡     

የሥልጠናው ዓላማዎች

• በሊዝ ፋይናንሲንግ አገልግሎት የሚካተቱ ሠልጣኞች በተለያዩ ሞጁሎች 

በሚቀርቡ የሥልጠና ይዘቶች አቅም የሚሰንቁበትንና በአነቃቂ ንግግሮችም 
የሚበረታቱበትን ሁኔታ መፍጠር ነው፤

• ሥራዎቻቸው ለሥራ ዕድል ፈጠራ አስተዋጽኦ በሚያደርግበት አካሄድ ጽኑ፣ 

አዳጊና ዘመን ተሻጋሪ ኢንዱስትሪዎችን እውን የማድረግ ራዕይ የሚይዙበት ግንዛቤን 
ማካፈል፤ 

• ገቢን ከማሳደግ፣ ብድር የመመለስ አፍጻጸምን ከመጨመር፣ ከውጪ የሚገቡ 

ምርቶችን ከመተካት፣ የውጪ ምንዛሪን ከማስገኘት፣ ገበያን ከማረጋጋት አንጻር 
ሚና ያላቸው እንዲሆኑ በሚያነሣሣ ደረጃ ማንቃት፣ 

• በባንኩን ሥራና አሠራር ላይ ግንዛቤን ማስፋት፣

• በሁሉም አካባቢዎች የአነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራዞች እንቅስቃሴን 
ለማስፋፋት የሚያስችሉ ሥራ ፈጣሪዎችን ማበራከት፤

የሥልጠናው ዒላማ ቡድኖች (በሥልጠናው የሚሳተፉ ሥራ ፈጣሪዎች)

• ከባንኩ የፕሮጀክትና የሊዝ ፋይናንሲንግ አገልግሎት እያገኙ ያሉና በሥራ ላይ 
የሚገኙ ኢንተርፕራይዝ አንቀሳቃሾች፣ 

• አገልግሎት ለማግኘት ቢዝነስ ፕላን ለባንኩ ያቀረቡ፣

• ቢዝነስ ፕላን ለባንኩ ለማቅረብ የተዘጋጁ፣

• እውቀቱ፣ ሙያው እና አቅሙ ያላቸው ቢዝነስ ፕላን ለማዘጋጀት የሚፈልጉ እና 
ዝቅተኛውን መስፈርት አሟልተው የባንኩን ድጋፍ የሚፈልጉ አዲስ 
ኢንተርፕራይዞችንም ጭምር ያካትታል፡፡

የሥልጠናው ይዘት

ለአምስት ተከታታይ ቀናት የተሰጠው እና በቀጣይም የሚሰጠው ሥልጠና በዘርፉ 
የተሰማሩ አንቀሳቃሾችን ውጤታማ በሆነ መንገድ ለመምራት በሚያስችሉና በባንኩ 
በተመረጡ ወሳኝ ርዕሶች ላይ ያተኮረ ነው፡፡ 

• የንግድ ሥራ ዕቅድ አዘገጃጀትና ርዕይ ቀረጻ፣

• የቢዝነስ ሥራ አመራርና የሰው ሀብት አስተዳደር፣ 

• የገበያ ፍለጋና አስተዳደር፣

• የሂሳብ መግለጫ አዘገጃጀትና ትንተና፣

• የንግድ ሥራ የፖሊሲ ከባቢያዊ ሁኔታ እና ማበረታቻዎች ናቸው፡፡

ሥልጠናው የሚመራበት አደረጃጀት

የአነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዞች ሥልጠና የባንኩ ስትራቴጂክ ሥራዎች 
አንድ አካል በመሆኑ የባንኩ ፕሬዝዳንት በሚመሩት ዐቢይ ሰትሪንግ ኮሚቴ 
አስተባባሪነት የሚካሄድና በከፍተኛ ሥነ-ሥርዓት (ዲሲፕሊን) ለማስኬድ 
የሚያስችሉ ንዑሳን ኮሚቴዎች የተቋቋሙለት ነው፡፡ በተጨማሪም የኢንፎርሜሽን 
ቴክኖሎጂን በብቃት ለመጠቀም፣ የሚዲያና ኮምዩኒኬሽንስ ሥራዎች ለማቀላጠፍ 
የሚያስችል አደረጃጃት አለው፡፡ 

ሁሉም የባንኩ ዲስትሪክቶችና ቅርንጫፎች ከዋና መሥሪያ ቤት ከሚላኩ 
አስተባባሪዎች ጋር በመቀናጀት ለሠልጣኞች ጥሪ የማቅረብ፣ የመመዝገብ፣ 
የሥልጠና ግብዓቶችንና አጠቃላይ  ሎጂስቲክስ  የማሟላት፣ ሥልጠናውን በቅርበት 
የመከታታል፣ የሥልጠናውን ሂደት በየዕለቱ ለማዕከል ሪፖርት የማቅረብ ሥራዎችን 
ሁሉ በንቃት ሠርተዋል፡፡ 

የመጀመሪያ ዙር ሥልጠና

ሥልጠናው የተሰጠባቸው ማዕከላት 8 ናቸው፡፡ ከመጋቢት 13-17 ቀን 2013 

ዓ.ም በአዲስ አበባ፣ ደሴ፣ ባህር ዳር፣ ጂማ፣ ጂግጂጋ ተካሂዷል፡፡ በአዳማ፣ ወላይታ 

ሶዶና ቡታጂራ ከሚያዝያ 4 - 8 ቀን 2013 ዓ.ም ተካሂዷል፡፡

ሥልጠናው ለባንኩ በዓይነቱ ልዩና ከደንበኞች ጋር የሚኖረው ግንኙነት በእውቀት ላይ 

የተመሠረት እንዲሆን፣ ቢዝነስንም በእውቀት የመምራት እሳቤን ማስረጽ 

የጀመረበት ነበር፡፡ ባንኩ አገልግሎቱን ለማኅብረሰቡ ለማስተዋወቅ እንደ አንድ 
መድረክ ሆኖ አገልግሏል፡፡ 

የመጀመርያ ዙር ሥልጠና ተከታትለው ያጠናቀቁ ሠልጣኞች ብዛት፦

ተ.ቁ የሥልጠና ማዕከላት ሥልጠናውን በአግባቡ ያጠናቀቁ

1 አዲስ አበባ  324
2 ባህር ዳር   340
3 ደሴ   256
4 ጅማ   297
5 ጅግጂጋ   219
6 አዳማ   277
7 ወላይታ ሶዶ   197
8 ቡታጂራ  194
 ድምር   2104

በመጀመሪያ ዙር ሥልጠና ወስደው የቢዝነስ ሐሳቦቻቸውን ለባንኩ አቅርበው 
አዋጪነታቸው ተግምግሞ የባንኩ የካፒታል ዕቃ ኪራይ አገልግሎት ተጠቃሚ የሆኑት 
(በሂደት ላይ ያሉትን ሳይጨምር) 632 ሠልጣኞች ናቸው፡፡ ተጠቃሚ እንዲሆኑም 
የወጣው የገንዘብ መጠን (lease amount) 
7,362,285,859.00 (ሰባት ቢሊዮን ሦስት መቶ ስድሳ ሁለት ሚሊዮን 
ሁለት መቶ ሰማንያ አምስት ሺሕ ስምንት መቶ ሃምሳ ዘጠኝ) ብር ነው፡፡ 

ሁለተኛ ዙር ሥልጠና

ሥልጠናው በሀገር አቀፍ ደረጃ በዓሥራ ሁለት ማዕከላት ተካሂዷል፡፡ ሥልጠናው 
ከሰኔ 02 እስከ 06 ቀን 2013 ዓ.ም የተደረገ ሲሆን፤ በ2013 ከተካሄደው 1
ኛ ዙር ሥልጠና በሠልጣኞች ቁጥርና፣ በሥልጠና ማዕከላት ስፋት ዕድገት 
አሳይቷል፡፡     

የ2ኛ ዙር ሥልጠና ተከታትለው ያጠናቀቁ ሠልጣኞች ብዛት፦

ተቁ  የሥልጠና ማዕከላት ሥልጠናውን በአግባቡ  ያጠናቀቁ

1  አዲስ አበባ  430
2  ባህር ዳር  405
3  ጅማ  51
4  ጅግጅጋ  258
5  አዳማ  352
6  ወላይታ  163
7  ሰመራ  103
8  ጋምቤላ  115
9  ጎንደር  175
10  መቀሌ   271
11  ሐዋሳ  504
12  አሶሳ  125
      ድምር  2,952
በሁለተኛው ዙር ሥልጠና ወስደው የቢዝነስ ሐሳቦቻቸውን ለባንኩ አቅርበው 

አዋጪነታቸው ተግምግሞ ከባንኩ ጋር መሥራት የጀመሩ (በሂደት ላይ ያሉትን 

ሳይጨምር) 749 ሠልጣኞች ናቸው፡፡ ሠልጣኞቹ ተጠቃሚ እንዲሆኑም ባንኩ 
ወጪ ያደረገው የገንዘብ መጠን   8,975,537,943.00(ስምንት 
ቢሊዮን ዘጠኝ መቶ ሰባ አምስት ሚሊዮን አምስት መቶ ሠላሳ ሰባት ሺሕ ዘጠኝ 

መቶ አርባ ሦስት) ብር ነው፡፡ 

ሦስተኛ ዙር ሥልጠና

ሥልጠናው በሀገር አቀፍ ደረጃ በ20 ከተሞች በ43 ማዕከላት ተካሂዷል፡፡ 

ሥልጠናው ከግንቦት 1-5 ቀን 2014 ዓ.ም የተካሄደ ሲሆን፤ በተለያዩ 

ምክንያቶች ሥልጠና ተቋርጦባቸው የነበሩና ማራዘም አስፈላጊ በሆነባቸው 
አንዳንድ ከተሞችና ማዕከላት ከግንቦት 8-12 ቀን 2014 ዓ.ም ተካሂዷል፡፡ 
ለሥልጠናው እስከ 50 ሺሕ የሚደርሱ ተመዝጋቢዎች የነበሩ ቢሆንም 

ሥልጠናውን ተከታትለው የጨረሱት 28,024 ነበሩ፡፡  

ሦስተኛው ዙር ሥልጠና ባለፉት ሁለት የሥልጠና ዙሮች ከሠለጠኑት በድምሩ 
5,056 ሠልጣኞች አንጻር ሲታይ በሠልጣኞች ቁጥር በአምስት እጥፍ ዕድገት 
አሳይቷል፡፡ የሥልጠና ማእከላቱም ሦስት እጥፍ ያህል አድገዋል፡፡ ይህም ማኅበረሰቡ 

በሥልጠናው አስፈላጊነት፣ በባንኩ አሠራር ላይ ካለው መተማማን ባሻገር ሠርቶ 
ለመለወጥ ያለውን ፍላጎት አሳይቷል፡፡ 

ሥልጠናውን በትክክል ያጠናቀቁት ሠልጣኞች ቁጥር

 

1. አዲስ አበባ   6,868 10 ማዕከላት ነበሩት

2. ባህር ዳር  6,532 ደብረ ማርቆስን ጨምሮ 10 ማዕከላት

3. ደሴ  1,131 ደሴና ሰመራ ማዕከላት

4. ጅማ  718 

5. ድሬዳዋ  1,063 ድሬዳዋና ጂግጂጋ ማዕከላት

6. ነቀምቴ  2,083 አሶሳን ጨምሮ 3 ማዕከላት

7. አዳማ  2,752 ቢሾፍቱና አሰላን ጨምሮ 4 ማዕከላት

8. ወላይታ  2,836 አርባ ምንጭን ጨምሮ 4 ማዕከላት

9. ጋምቤላ  329 

10. ጎንደር   1,413 ደብረ ታቦርን ጨምሮ 3 ማዕከላት

11. ሐዋሳ  2,299 ሐዋሳና ሻሸመኔ ማዕከላት

ድምር  28,024 

በሦስተኛው ዙር ሥልጠና ወስደው፣ የቢዝነስ ሐሳቦቻቸውን ለባንኩ አቅርበው፣ 
አዋጪነታቸው ተግምግሞ ከባንኩ ጋር መሥራት የጀመሩ (በሂደት ላይ ያሉትን 
ሳይጨምር) 332 ሠልጣኞች ናቸው፡፡ ሠልጣኞቹ ተጠቃሚ እንዲሆኑም እስከ 
አሁን ብቻ ባንኩ ያወጣው የገንዘብ መጠን 4,012,579,856.00 
(አራት ቢሊዮን ዐሥራ ሁለት ሚሊዮን አምስት መቶ ሰባ ዘጠኝ ሺሕ ስምንት መቶ 
ሃምሳ ስድስት) ብር ነው፡፡

በአክሲዮን ማኅበር የመሥራት ምቹ ሁኔታ

የኢትዮጵያ ልማት ባንክ እያንዳንዱ ሠልጣኝ በሥልጠናው ከሚያገኘው የቢዝነሥ 
ሥራውን ለመሥራት ክህሎት ከማግኘት በተጨማሪ ለሥራ ማስኬጃ (መዋጮ) 
የሚጠየቁትን 20 በመቶ ካፒታል  ለሌላቸውና ወደ ቢዝነስ መግባት ለሚፈልጉ 
አዲስ አማራጭ አዘጋጅቷል፡፡ በመሆኑም ባለፉት ሦስት ዙሮች ሥልጠና ወስደው 
ብቁ ሆነው የምስክር ወረቀት የተቀበሉ በአክሲዮን ማኅበር ወደ ቢዝነስ እንዲገቡ 
ባንካችን ተፈቅዷል፡፡ ባንኩ በአክሲዮን አደራጅቶ ፋይናንስ በማድረግ ለበርካቶች 
የሥራ ዕድል በመፍጠር ልማትን ለማፋጠን እንቅስቃሴ ጀምሯል፡፡  ለዚህም 
እያንዳንዱ ሼር 1000 ብር ዋጋ ያለው ሆኖ ዝቅተኛው የሚሸጥ የሼር መጠን 
አምስት ወይም 5000 ብር ይሆናል፡፡ በአክሲዮን ለመሥራት ሠልጣኞች 
ራሳቸውንና ሌሎች አብረዋቸው ሊሠሩ የተዘጋጁ የአክሲዮን አባላቶቻቸውን 
በማስመዝገብ የዚህ ዕድል ተጠቃሚ እንዲሆኑ ምቹ ሁኔታ ተዘርግቷል፡፡   

በሚፈጠረው የአክሲዮን ማኅበር ውስጥ ዋነኛ (አስተባባሪ) የሚሆኑት ሥልጠና 
ወስደው ምስክር ወረቀት ያገኙ አባላቱ ቁጥር አንድ ወይም ከዚያ በላይ መሆን 
የሚገባቸው ሲሆን፣ የሚያስመዘግቧቸው ሌሎች አባላት ግን ሥልጠናውን ያልወሰዱ 
ከሆነ በቀጣይ በሚኖሩ የሥልጠና ዙሮች መሠልጠን ይገባቸዋል፡፡ በአክሲዮን 
ማኅበር ለመሥራት የሚመዘገቡ የአክሲዮን ባለቤቶች አብረው ለመሥራት 
ተስማምተው የቆዩ፣ ሕጋዊ ለመሆን በሂደት ላይ ያሉና በጋራ የሚጠሩበት ስም 
ካላቸው ማስመዝገብ ይችላሉ፡፡ በአዲስ መልክ የሚቋቋም ከሆነ ግን በሚመዘገቡበት 
ቀን የባንኩ ቅርንጫፍ ለጊዜው በሚሰጣቸው መለያ ስም ወይም ቁጥር ይመዘገባሉ፡፡ 

ተመዝጋቢዎች ኢንቨስት ማድረግ የሚፈልጉበትን ቦታና የኢኮኖሚ ዘርፍ እንዲሁም 

ንዑስ ዘርፍ መምረጥ ይጠበቅባቸዋል፡፡ በግላቸው ለመሥራት አቅሙ ያላቸውና 

የተዘጋጁ ሠልጣኞች በግላቸውም ሆነ በሽርክና (Partenership) መንገድ 

ለመሥራት መዘጋጀታቸውን ማስመዝገብ ይኖርባቸዋል፡፡

ከወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎት ደንበኞች  የተዘጋጀ ምቹ ሁኔታ

አነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዞች በመደበኛው ባንክ  የሊዝ ፋይናንሲንግ( 

የካፒታል ዕቃዎች ኪራይ ) አገልግሎት እንዲሰጥ ከመንግሥት የተሰጠውን ኃላፊነት 

ወደ ላቀ ደረጃ ለማድረስ ባንኩ ከጀመራቸው የሪፎርም ሥራዎች አንዱ የሆነውን  

ከወለድ ነፃ የሊዝ ፋይናንሲንግ( ኢጃራ) አገልግሎት ለመስጠት ዝግጅቱን 

አጠናቋል� በመሆኑም የዚህ አገልግሎት ደንበኞች በሥልጠናው የተካተቱና 

የሚካተቱ ይሆናል፡፡

አራተኛ ዙር ሥልጠና

የኢትዮጵያ ልማት ባንክ አራተኛውን ዙር ሥልጠና  ከየካቲት 14-18 ቀን 
2015 ዓ.ም ለማካሄድ ያቀደ ሲሆን፣ የኢትዮጵያ ልማት ባንክ በከፈታቸው 
ሁሉም ዲስትሪክቶች ሥር በሚገኙ 108 ቅርንጫፎች ምዝገባ ተደርጓል፡፡ 
ለሥልጠናው ከ400 ሺሕ በላይ  በአነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዝ 
የሚያንቀሳቀሱና ለማንቀሳቀስ የተዘጋጁ እጩዎች ተመዝግበዋል፡፡ ባንኩ እነዚህን 
ሠልጣኞች በተለያዩ ሦስት ዙሮች ለማስልጠን የወሰነ ሲሆን በመጀመርያው ዙር 
114 ሺሕ ሠልጣኞች ይሳተፋሉ።

አጠቃላይ ግምገማ

ባንኩ ባለፉት ጊዜያት በሦስት ዙሮች በሰጣቸው ሥልጠናዎች 33,080 
ኢንተርፕራይዝ አንቀሳቃሾች ሠልጥነዋል፡፡ በተለያየ የኢኮኖሚና የትምህርት ደረጃ 
ያሉትን ለማሳተፍ ጥረት አድርጓል፡፡ የወጣቶች ከፍተኛ ተሳትፎ ያለበት፣ ሴቶችም 
በትኩረት እንዲሳተፉ የተደረገበት ነበር፡፡ ሥልጠናው በተቻለ መጠን በሁሉም 
የሀገሪቱ ክፍሎች ልዩ ልዩ ማኅበረሰቦችን ለማዳረስ አስችሏል፡፡ ባንኩ የመላው 
ኢትዮጵያውያ ባንክ መሆኑን አስመስከሯል፡፡

ባንኩም ከማኅበረሰቡ ጋር መተማመን የሚፈጠርበት፣ ስለአገልግሎቱ በቂ ግንዛቤ 
የሚሰጥበት፣ ወጣት ሥራ ፈጣሪዎችን የሚያበረታታበት፣ አዳዲስ አሠራሮችና 
አገልግሎቶቹን የሚያስተዋውቅበት መድረክ ሆኗል፡፡ የሥልጠና ይዘቶችንም  
በስፔሻላይዜሽን በማስፋት የኢንተርፕራይዝ አንቀሳቃሾችን በቅርበት የመደገፍ 
እቅድ አለው፡፡


