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ስሇ ስሌጠናው ...... 

የንግዴ ስራ ስናከናውን በየእሇቱ በሚያጋጥሙን ስራዎች፣ ችግሮችና ጉዲዮች እንጠመዴና ትሌቁንና ዋናውን ስእሌ ማየት 

ይሳነናሌ፡፡ ይህ ሉከሰት የሚችሇው የንግዴ እቅዴ ሳይኖረን ሲቀር ነው። የንግዴ ሥራ ዕቅዴ፤ ስኬታማ ንግዴ ሇመጀመር፣ 

ሇመገንባትና ሇመምራት በጣም አስፇሊጊ ሰነዴ ነው። እንዱሁም አስፇሊጊውን የስራ ማስኬጃ ገንዘብ ሇማሰባሰብ (ሇማሳዯግ) 

እና የንግዴ ሸሪኮችን ሇመሳብ (ሇመያዝ) ውጤታማ መሳሪያ ነው። የንግዴ ሥራ እቅዴ የንግደን ግቦችና ዓሊማዎች በግሌፅና 

በተጨመቀ መሌኩ የሚጎሌፅና ሇእሱም ስኬት የአሰራር ስሌቱን የሚያመሇከት መሣሪያ ነው። እንዱሁም የንግዴ ሥራ እቅዴ 

ሇአምራቾች አገሌግልት ሰጭዎች ፍሊጎት ሊሊቸው የንግዴ ሸሪኮችና አቅራቢዎች ሇንግደ ግቦች የሊቀ የመገናኛ መሣሪያ ነው፡፡ 

በርካታ የንግዴ ሥራዎች በእቅዴ ዝግጅት እጥረት ምክንያት ይወዴቃለ ወይም ሇኪሳራ ይዲረጋለ፡፡ በመሆኑም ይህ ስሌጠና 

ትክክሇኛ እቅዴ እንዳት ማዘጋጀት እንዲሇብዎት በማሳየት ስኬታማ ንግዴ መምራት እንዱችለ ያስችሌዎታሌ።  

የስሌጠናው አሊማ 

ይህንን ስሌጠና ሲያጠናቅቁ የሚከተለትን ማዴረግ ይችሊለ፤ 

 ስሇንግዴ እቅዴ ጠቀሜታ የተሻሇ መረጃ ይኖርዎታሌ፤ 

 የንግዴ እቅዴ ዯረጃዎችን ይዘረዝራለ፤ 

 የንግዴ እቅዴ አስፇሊጊ ክፍልችን ይሇያለ፤ 

 የንግዴ እቅዴ ያዘጋጃለ፤ 

 ንግዴዎን ሇማሻሻሌ እቅዴዎን ይጠቀማለ፤ 

 ውጤታማ የንግዴ ሥራ እቅዴ ሇማውጣት የሚረደዎትን ተጨማሪ ሀብቶች ይሇያለ። 
 

የስሌጠና ርዕሶች 

 የንግዴ ስራ እቅዴ ምንዴን ነው? 

 የንግዴ ስራ እቅዴ ሇምን አስፇሇገ? 

 የንግዴ ስራ እቅዴ የማዘጋጅት ሀሊፉነት የማን ነው? 

 የንግዴ ስራ እቅዴ ሇማን ያስፇሌጋሌ? 

 የንግዴ ስራ እቅዴ መቼ ነው መዘጋጅት ያሇበት? 

 የንግዴ ስራ እቅዴ ምን ምን ያካትታሌ? 
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የንግዴ ሥራ ምንዴን ነው? 

 የንግዴ ሥራ ሰዎች በመሰባሰብ (ዴርጅት በመመስረት) ወይም በተናጠሌ የሚያቋዉሙት ምርቶችን (እቃዎችን 

ወይም አገሌግልቶችን) ሇዯንበኞች በማቅረብ ትርፍ ሇማግኝት የሚከናወን ተግባር ነው።  

 ንግዴ በበሀሪው ያሇመታከት ብዙ መስራትን የሚጠይቅ ተግባር ነው።  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ትርፍ 

የንግድ 
ሀሳብ 

የንግድ 
ስልት 

ደንበኛ 

ማጋራት 

ተነሳሽነት 

መሌካም 
አጋጣሚ 

ገንኙነት

/ትስስር 

ገበያ 

አፇፃፀም 

ፈጠራ 

ግብ 

የንግድ 
ክህሎት 

ተወዳ

ዳሪዎች 

በራስ 
መተማ
መን 
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የንግዴ ስራ እቅዴ ምንዴን ነው? 

 የንግዴ ስራ እቅዴ  

 ንግዴ ስራ ሇመጀመር፣ ሇማሻሻሌ ወይም ሇማስቀጠሌ ወዯፉት ምን መስራት እንዲሇብዎ አስቀዴመው 

ማሰብና ማዘጋጀት ነው፤ 

 ሁለምን ውስጣዊ እና ውጫዊ አካሊትን እና ስትራቴጂዎችን የሚገሌጽ በጽሑፍ የተዘጋጀ ሰነዴ ነው፤ 

 የንግዴ ሥራን እና ተያያዥ የመነሻ ታሳቢዎችን መሠረት ያዯረገ መሠረታዊ ሃሳብን የሚያቀርብ የጽሑፍ 

ሰነዴ ነው  

 የንግዴ ትንታኔ  

 የበፉት የንግዴ አፇፃፀም  

 ሽያጭ ሁኔታ፣ የግብይት ሁኔታ፣ ወጪዎች፣ የንግዴ አቅም እንዱሁም ትርፍ 

 በውጫዊ ሁኔታዎች ሉከሰቱ የሚችለ፤ በንግዴዎ ሊይ ተፅእኖ ሉያሳዴሩ የሚችለ ሇውጦችን መተንበይ  

 ንግዴዎ የተጋሇጠባቸውን ስጋቶች ሇይተው ማወቅ 

 በግሌጽ የቀረበ፣ በቀሊለ ማንም ሉረዲው የሚችሌ፣ መረጃ-ሰጭ  ድሴ ነው 

 ንዴፇ-ሐሳባዊ፣ ረቂቅና የተወሳሰበ ወይም ምስጢራዊ መሆን የሇበተም  

 የንግዴ ስራዎ ትርፊማ፣ ምርትና አገሌግልትዎ ተፇሊጊ መሆኑን ሇማሳየት የሚጠቀሙበት ድሴ ነው 

 ሀሳብ የመሸጫ ሰነዴ ነው 

 ማንኛውም ዴርጅት ሉተገብር ያሰበው የንግዴ ስራ ግብና ዓሊማ ምን እንዯሆነ፣ የስራው ሂዯት ምን 

እንዯሚመስሌና እንዳት እንዯሚሠራ እንዱሁም እያንዲንደ ክንውን መቼ እንዯሚሰራ የሚያስረዲ ሰነዴ 

ነው፡፡ 

 የታሇመውን ግብ ሇመምታት የሚያስችሌ የአሰራር ሂዯት/መመሪያን የያዘ ነው፡፡ 

 የንግዴ ዴርጅቱን የቢዝነስ /የንግዴ ስራ አሰራር ፍኖተ ካርታ ያሳያሌ፡፡ 

 የንግዴ ስራ ዴርጅቱን ስራና ያሇውን እዴሌ ሇገንዘብ ተቋማትና ባሇሀብቶች ሉያስረዲ የሚችሌ ሰነዴ ነው፡፡ 

 የንግዴ ስራ ዴርጅቱን ስራ ሉኖረው የሚችሇውን ማንኛውንም እዴሌ /ሁኔታ በመዘርዝር የሚታቀዴበት 

በቂ ቅዴመ ዝግጅት የሚዯረግበት ሰነዴ ነው፡፡ 

 

የውይይት ጥያቄ 

የንግዴ ስራ እቅዴ አስፇሊጊነት ወይም አስፇሊጊነት ሊይ ተወያዩ፡፡ 
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የንግዴ እቅዴ ማዘጋጀት ሇምን አስፇሇገ? 

 የንግዴ እቅዴ አስፇሊጊ ነውን? 

 አዎ 

 እቅደ ሇዴርጅቱ እና ላልች የዴርጅቱን ዓሊማዎች ሇማወቅ ሇሚሞክሩ ሥራ ፇጣሪዎች፣ ባሇሀብቶች፣ የስራ አጋሮች፣ 

አቅራቢዎች ወይም ሠራተኞች ጠቃሚ መረጃ የሚያቀርብ ሰነዴ ነው፡፡ 

 የንግዴ ዴርጅቱ ተግባሩን በአግባቡ ሇማዯራጀት እንዯመነሻ ያገሇግሊሌ፤ 

 የባንክና ላልች የገንዘብ ተቋማትን ትብብር/ብዴር ሇማግኘት ያስችሊሌ 

 ላልች የንግዴ ሸሪኮችን ሇመሳብ 

 ከላልች ዴርጅቶች ጋር ስሌታዊ ግኑኝነት ሇመመስረት 

 ትሌሌቅ የተዯራጁ ስራዎችን ከላልች ተቋማት ጋር ሇመስራት፣ ትሌሌቅ ውልችን ሇመፇራረም 

 ቁሌፍና ከፍተኛ አቅም ያሊቸውን ሰራተኞች ሇመሳብ 

 ከላልች ዴርጅቶች ጋር ሇመወሀዴ  

 ላልች ዴርጅቶችን ሇመግዛት ወይም ዴርጅቱን ሇመሸጥ 

 የዴርጅቱን የስራ መሪዎች፣ ቡዴን መሪዎችና ሰራተኞች የሰራ ተነሳሽነት ሇመጨመር 

 ብዙ ገንዘብና ጉሌበት ከማውጣት በፉት የንግዴ ሥራውን አዋጭነትና ውጤታማነት ሇመገምገም 

 የዴርጅቱን ርዕይ፣ተሌዕኮ ፣ ዓሊማዎችን እና ስሌቶች ሇማቀናጀት 

 ሇንግዴ ስራው የሚያስፇሌጉትን የሃብቶች መጠን ሇማወቅ 

የንግዴ ስራ እቅዴ ሇምን ይዘጋጃሌ? 

 የንግዴ ስራ እቅዴ በተዘጋጀው ግብና ዓሊማ ሊይ ትኩረት / አጽንኦት በመስጠት ስራን ሇማከናወን ይረዲሌ፡፡ 

 የገንዘብ አቅምን ከተሇያየ ምንጭ ሇማግኘት ይረዲሌ፡፡ 

 የንግዴ ስራው የሚጀመርበትንና ሉመራበት የሚገባውን ስርዓት በማሳየት አቅጣጫ ጠቋሚ ይሆናሌ፡፡ 

 በተነዯፇው የንግዴ ስራ ዘርፍ ሇመሰማራት ፍሊጎት ካሊቸው አጋር ዴርጅቶች ጋር ግንኙነት ሇመፍጠር ይረዲሌ፡፡ 

 የተነዯፇው የንግዴ ስራ የስኬት እዴሌ ያሇው መሆኑን ሇማሳየት ይጠቅማሌ፡፡ 

 የንግዴ ስራውን ሇማስተዲዯር የሚያስፇሌገው በቂ ችልታ እንዲሇ መኖሩንና ሇሚመረተው ምርትና አገሌግልት 

የገበያ እዴሌ መኖሩን ሇማረጋገጥ ይጠቅማሌ፡፡ 

 ስራው ከተጀመረ በኃሊ በጊዜ ሂዯት ውስጥ በእቅዴ ዯረጃ የተቀመጠውን ውጤት በተግባር ከሚሆነው ጋር 

ሇማወዲዯር ይረዲሌ፡፡ 
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የንግዴ እቅዴ ማዘጋጀት ንግዴዎን የሚያሻሽሇው እንዳት ነው? 

 የንግዴ እቅዴ መኖር ንግዴዎ ጥራት ያሇው መረጃ እንዱኖረውና በንግዴዎ ጉዲዮች ሊይ ትክክሇኛ ውሳኔ እንዱወስኑ 

እንዱሁም የንግዴዎን እንቅስቃሴ፣ አፇፃፀም እንዱከታተለ ይረዲዎታሌ፡፡ 

 የንግዴዎ አፇፃፀም ጥሩ ከሆነ የንግዴ እቅዴ በማዘጋጀት የወዯፉት እንቅስቃሴዎን ይበሌጥ የተሻሇ 

እንዱያዯርጉ ይረዲዎታሌ፡፡ 

 የንግዴዎ እንቅስቃሴ በትክክሌ እየተከናወነ ካሌሆነና የተወሰኑ ችግሮች ካለበት የንግዴ እቅዴዎ እንዯችግር 

መፍቻ ሆኖ ሇያገሇግሌዎ ይችሊሌ፡፡  

 የንግዴ እቅዴ ወዯፉት ሉከሰቱ የሚችለ ችግሮች አስቀዴመው በመገመት ከወዱሁ ሇችግሮቹ 

መፍትሄዎች ሇመፇሇግና እንዲይከሰቱ ሇመከሊከሌ ይጠቅማሌ፡፡ 

 በዯንብ የተዘጋጅ የንግዴ እቅዴ ምን ያህሌ ገንዘብ ወዯዴርጅትዎ እንዯሚገባና ምን ያህሌ ገንዘብ 

ከዴርጅትዎ እንዯሚወጣ ያሳያሌ፡: 

የውይይት ጥያቄ 

 የንግዴ ስራዎ ምንዴን ነው? 

 በንግዴ ስራዎ ውስጥ ምን አይነት ችግር አሇ? 

 በንግዴ ስራዎ ሊይ ያሇውን ችግር ሇመቅረፍ የንግዴ እቅዴ እንዳት ሉረዲዎ ይችሊሌ? 

የንግዴ ዕቅዴ ዓይነቶች 

1. የተጠቃሇሇ ወይም አጭር እቅዴ 

2. ሙለ ወይም ረጅም እቅዴ 

3. ተግባር ተኮር የንግዴ ዕቅዴ 

የንግዴ ዕቅዴ ዓይነቶች 

1. የተጠቃሇሇ ወይም አጭር እቅዴ 

 ስሇ ንግዴ ስራው በጣም አስፇሊጊ መረጃን ብቻ የያዘ ሰነዴ ነው 

 ከ10-15 ገጽ የሆነ እጥር ምጥን ያሇ ነው 

 የንግዴ ሥራ ስሌቱ በአንዴ ዓረፍተ ነገር ውስጥ ይገሇጻሌ 

 በዯንብ የታወቁ ዴርጅቶች/ ባሇሀብቶች ሇብዴር በሚያመሇክቱበት ጊዜ ይጠቀሙታሌ። 
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2. ሙለ ወይም ረጅም እቅዴ 

  የእቅደ ዋና ዋና ክፍልች ከ30-50 ገጾች ሉኖሩት ይችሊሌ። 

 ከ10-30 ገጾች የዴጋፍ ሰነዴ 

 የዴጋፍ ዯብዲቤዎች ፣ የባሇሀብቱ የመረጃ፣ የማስተዋወቂያ መረጃዎች ..... 

 የሰነደ መግቢያ ዝርዝር ገሊጭ ነው 

 ቁሌፍ ጉዲዮችን በጥሌቀት ሇማብራራት ካስፇሇገ 

 ብዙ ገንዘብን በመፇሇግ ሇመበዯር ወይም ሇማሰባሰብ 

 ስሌታዊ የንግዴ አጋር ሇመፇሇግ 

3. ተግባር ተኮር የንግዴ ዕቅዴ 

 የዴርጅት የውስጥ አሠራር በጥሌቀት የሚያሳይ እቅዴ ነው 

 ሇማዘጋጀት ብዙ ጊዜ ይወስዲሌ 

 እቅደ ስሇ ምርትና አገሌገልቶች እና ስሇሚሳተፈ ሰዎች ሰፉ ታሪካዊ አመጣጦችን የሚያካትት  ነው 

 ሰፉ ትንተና 

 ሥራ አስኪያጆችንና ሰራተኞችን ሇማነሳሳት  

 ሲባሌ ሇእዴገቱ ትዕዛዝ ይሰጣሌ 

 እንዯ ዓመታዊ ግምገማ አካሌ ሆኖ ያገሇግሊሌ 

የንግዴ ስራ እቅዴ እንዳት ይዘጋጃሌ? 

 በንግዴ ስራ ውስጥ የሚጠየቁ ማንኛውንም ጥያቄዎች በመዘርዘርና ሇጥያቄዎቹ መሌስ በመስጠት 

 ከተጠየቁት / ሉጠየቁ ከሚችለት ጥያቄዎች መካከሌ ምሊሽ ሇመስጠት ተጨማሪ መረጃ በማሰባሰብ 

 አስፇሊጊ የሆኑ መረጃዎችን በሙለ በማሰባሰብ 

 የተሇያዩ አማራጮችን በማወዲዯርና የተሻሇውን አማራጭ ሇመውሰዴ በመወሰን 

በንግዴ ስራ እቅዴ ምን ሉዯረግ ይችሊሌ? 

 የንግዴ ስራ እቅዴ አስቀዴሞ ማዘጋጀት ሇክትትሌ ይረዲሌ፡፡  

       ይህም ማሇት በእቅዴ የተያዘውን ስራ ከተከናወነው ስራ ጋር በማነጻጸር ሇመገምገም 

ይጠቅማሌ፡፡ 

 ከገንዘብ ተቋማት እንዱሁም ፍሊጎት ካሊቸው አጋር ዴርጅቶች ጋር ሇሚዯረግ ውይይት የመነሻ ሃሳብ 

ይሆናሌ፡፡ 

 የንግዴ ስራ እቅዴ ሇጅምሊ ንግዴ፣ ሇችርቻሮ ንግዴ፣ አገሌግልት የሚሰጥ የንግዴ ዴርጀት፣ ምርት 

የሚያመርት (አምራች) ዴርጅት፣ ማንኛውም የንግዴ ዴርጅት፣ ሇገንዘብ ተቋማትና ሇንግዴ ዘርፍ 

ባሇቤቶችና ስራ አስኪያጆች ሉዘጋጅ ይችሊሌ፡፡ 
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የንግዴ ስራ እቅዴ ገጽታ ምን ይመስሊሌ? 

የተተየበና በጥራዝ የተቀመጠ፣ በንጽህና የተጠበቀ/የተያዘ፣ ማጠቃሇያና እዝሌ ያሇው (ዋናውን እቅዴ ሊሇማስረዘም ማሇት 

ነው)፣ እያንዲንደ ገጽ የገጽ ቁጥር የተሰጠው፣ በሚመሇከተው አባሌ የተፇረመ መሆን የተገባው ሲሆን የንግዴ እቅዴ 

መዴብሌ ብዙ ወይም ጥቂት መሆን የሚወሰነው እንዯ ንግደ የዘርፍ ዓይነት ነው፡፡ 

የንግዴ ስራ እቅዴ ምንን ያካትታሌ? 

 የንግዴ ዘርፈ ተጠቃሚ የሆኑ ዯንበኞችን፣  

 በዘርፈ የሚሰሩ ተወዲዲሪ ግሇሰቦችና ዴርጅቶች፣  

 አቅራቢዎች፣  

 ተቀጣሪዎች፣ 

 ሇገበያ የሚቀርቡ ምርቶች፣  

 የንግዴ ስራው የሚካሄዴበት ስፍራ ወይም አዴራሻ፣  

 ሇንግደ ስራ የሚያስፇሌገው ቁሳቁስ. ወዘተ 

የንግዴ ስራ እቅዴ ይዘት 

 ስሇንግዴ ስራው አጭር መግሇጫ 

 የኢንተርፕራይዙ ስም 

 ኢንተርፕራይዙ በሕግ የሚኖረው የሰውነት ዓይነት 

 በአንዴ ሰው ባሇቤትነት 

 በአጋርነት የሚሰራ 

 ኃሊፉነቱ የተወሰነ ማህበር 

 ኮርፖሬሽን 

 ይህ ሕጋዊ ሰውነት የተመረጠበት ምክንያት 

 የተጠሪ አዴራሻ 

 ስሌክ ቁጥር፣ ኢሜይሌ፣ ፊክስ..... 

 የንግዴ ስራ ዓይነት 

 አምራች ፣ አገሌግልት ሰጪ ፣ ጅምሊ ሻጭ፣ ችርቻሮ ንግዴ 

 የንግዴ ዴርጅቱ ስሇሚሰራው ንግዴ ስራ አጭር ዘገባ 

 የሚያመርተው የምርት ዓይነት እና የሚሰጠው አገሌግልት 

 ገበያን በተመሇከተ የዴርጅቱ ትኩረት የሚሰጠው የህብረተሰብ ክፍሌ ወይም ተቋም 

 ንግደ ሇአገሪቱ ምጣኔ ሀብት የሚያበረክተው አስተዋጽኦ 
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የንግዴ ስራ እቅዴ ይዘት 

 የዴርጅቱ መስራቾች / አባሊት ግሇታሪክ መግሇጫ 

 ሙለ ስም ከነአያት፣ አዴራሻ፣ የትምህርት ዯረጃ፣ በዴርጅቱ ውስጥ ያሊቸው የሥራ ኃሊፉነት 

 ገበያ ነክ እቅዴ 

 ዴርጅቱ ምርቱን ስሇሚያቀርብበት / ስሇሚሸጥበት ገበያ ማብራሪያ (ገበያው የሚገኝበት 

አካባቢ፣ ታሳቢ የሚዯረጉት የዯንበኞች ዓይነት፣ ጠቅሊሊ የገበያ ሽፊን፣ ተወዲዲሪ አምራቾች ካለ 

ስሇሚያቀርቡት ምርትና አገሌግልት አጭር ማብራረያ፣ ተመሳሳይ ምርትና አገሌግልት የሚቀርብ ከሆነ 

በገበያው ውስጥ ስሇሚኖረው ዴርሻና የመሳሰለት) 

 ምርቱ /አገሌግልቱ በገበያ ውስጥ የሚኖረው ዴርሻ  

 ምርቱን ሇማምረትም ሆነ ሇመሸጥ የሚያስፇሌጉት ግብዓቶች 

 ዴርጅቱ የሚያቀርበው ምርት በአካባቢው ካለ ላልች ተመሳሳይ አምራቾች የሚሇይበትና 

ገበያውን ወዯራሱ የሚስብበት ገጽታ ምን እንዯሆነ  

 አገሌግልቱን ሇማቅረብ / ምርቱን ሇማምረት የሚያስፇሌገው ግብዓትና የማምረቻ ዋጋ 

 ምርቱንና አገሌግልቱን የመሸጫ ዋጋ 

 የገበያ ዋጋን መተመን 

 ዴርጅቱ የሚያስባቸው ዯንበኞች ሇመክፇሌ የሚኖራቸው የገንዘብ መጠን ፍቃዯኝነት.... 

ከፍተኛው ፣ መካከሇኛ እና ዝቅተኛው የገንዘብ መጠን 

 በአካባቢው የሚገኙ ተወዲዲሪ የሆኑ ኢንተርፕራይዞች ምርታቸውን / አገሌግልታቸውን 

የሚሸጡበት ዋጋ ምን ያህሌ ነው? 

 ዴርጅቱ የሚያመርተውን / ያሇውን ምርት የሚሸጥበት ዋጋስ ምን ያህሌ ነው? 

.......ከፍተኛው፣ መካከሇኛ ዝቅተኛው የገንዘብ መጠን 

 ዴርጅቱ የሽያጩን ዋጋ ሇመወሰን ምክንያት የሆነው ምንዴነው? 

 ዯርጅቱ የሚጠቀምበት ቦታ/ስፍራን ማቀዴ 

 የንግዴ ስራው የሚከናወንበት ስፍራ / ቦታ  

 ቦታው የተመረጠበት ምክንያት 

 የተመረተው ምርት / ሸቀጥ ሇዯንበኞች እንዳት ይከፊፇሊሌ ወይም እንዳት ሉዯርሳቸው 

ይችሊሌ? 

 ዯንበኞች በቀጥታ ማግኘት ይችሊለ 

 በጅምሊ ሻጮችና በችርቻሮ በሚሸጡ ነጋዳዎች በኩሌ 

 ይህንን የመሸጫ / የማከፊፇያ ዘዳ ሇመጠቀም የተፇሇገበት ምክንያት ምንዴነው? 
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 ገበያ ሇመሳብ / ምርቱን ሇማስተዋወቅ ማቀዴ 

 ማስታወቂያ በመስራት 

 ሽያጭ በማከናወን 

 የምርት እቅዴ 

 ምርት የሚመረትበት ሂዯት ዝርዝር (የሚያስፇሌገው ግብዓት፣ የምርት ስራዎቹ ቅዯም ተከተሌ) 

 የሚያስፇሌገውን ቋሚ እቃ ዝርዝር ከነዋጋው ይገሇጽ 

 የእቃው ዓይነት፣ ብዛት፣ ዋጋው 

 በወር ሉመረት የሚችሇው ምርት መጠን ይገሇጽ 

 የማምረቻው ቦታና መሳሪያ ይገሇጽ 

 ሇምርት ተግባር የሚያስፇሌጉ ጥሬ እቃዎች ዝርዝር 

 የሚያስፇሌገው የጥሬ እቃ ዝርዝር፣ መሇያ፣ ብዛት፣ የአንደ ዋጋ እና ጠቅሊሊ ዋጋ 

 የሰራተኞች ክፍያ..... የስራ መዯብ፣ ሙያ፣ ወርሀዊ ዯመወዝ .... 

 የኢንተርፕራይዙ የስራ ማስኬጃ ወጪዎች 

 የስራ ማስኬጃ ወጪዎች ዝርዝርና የገንዘብ መጠን (በወር) 

 የጊዜያዊ ሰራተኛ የጉሌበት ዋጋ ክፍያ 

 የመብራት ክፍያ (እንዱሁም ውሃ፣ ስሌክ እና የመሳሰለት ወጪዎች) 

 የጥገና ወጪ 

 የቋሚ እቃዎች የአገሌግልት ዘመን ዋጋ ቅናሽ 

 የእያንዲንደ ምርት የማምረቻ ዋጋ.... 

 ወርሃዊ የጥሬ እቃዎች ዋጋ፣ የሰራተኞች ዯመወዝ ክፍያ፣ የስራ ማስኬጃ ወጪ 

 የአዯረጃጀትና የአስተዲዯር እቅዴ 

 የንግዴ ስራው ዓይነት 

 የዴርጅቱ አወቃቀር 

 

ዋና ስራ 
አሰኪያጅ 

የፊይናንስ ስራ 
አስኪያጅ 

የምርት ክፍሌ 
የሽያጭና 
ስርጭት 

ግዥና ንብረት የሰው ሀይሌ 
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 የገንዘብ ፍሰት እቅዴ 

 የሚያስፇሌግ የገንዘብ መጠን / የፕሮጀክት ዋጋ የገንዘብ መጠን 

 ቋሚ እቃ /ንብረት 

 መሬት 

 ህንጻ (የማምረቻና የመሸጫ ቦታ) 

 መሳሪያ 

 አጠቃሊይ የቋሚ እቃ /ንብረት ዋጋ 

 ምርት ከማምረት በፉት የሚኖር ወጪ 

 የመስሪያ ወርሀዊ የማምረቻ ወጪዎች 

 የጥሬ እቃዎች ዋጋ 

 የአስተዲዯር ወጪዎች 

 ወርሀዊ የሰራተኛ ክፍያ 

 አጠቃሊይ የማምረቻ ዋጋ 

 አጠቃሊይ የካፒታሌ ዋጋ 
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 የገንዘብ ፍሰት እቅዴ 

 የትርፍና ኪሳራ መግሇጫ ( ሇአምራቾች የንግዴ ዘርፍ) 

 ዓመታዊ የትርፍና ኪሳራ ግምት መግሇጫ 

 ጠቅሊሊ ሽያጭ 

 (የሚቀነስ) ከሽያጭ ሊይ ተመሊሽ የሚሆን (ካሇ) 

 የተጣራ ሽያጭ 

 (የሚቀነስ) የተሸጡ እቃዎች የመጀመሪያ ዋጋ 

 የተጣራ ትርፍ 

 (የሚቀነስ) የኦፕሬሽንና የአስተዲዯር ወጪ 

 የማስፇጸሚያ ትርፍ 

 (የሚቀነስ) የወሇዴ ወጪ (የብዴር ወሇዴ ክፍያ) 

 ከታክስ በፉት ያሇ ትርፍ 

 (የሚቀነስ) የገቢ ታክስ ግምት 

 ከታክስ በኃሊ ያሇ ትርፍ 
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 የገንዘብ ፍሰት እቅዴ 

 የትርፍና ኪሳራ መግሇጫ ( ሇአገሌግልት የቢዝነስ / የንግዴ ዘርፍ) 

 ዓመታዊ የትርፍና ኪሳራ ግምት መግሇጫ 

 የገቢ መጠን 

 ሽያጭ 

 (የሚቀነስ): የኦፕሬሽን ወጪ 

 የዯመወዝ ክፍያ ወጪ 

 የኪራይ ወጪ 

 ከሽያጭ ጋር የተያያዘ ወጪ 

 የወሇዴ ወጪ (የብዴር ወሇዴ ክፍያ) 

 ሌዩ ሌዩ ወጪዎች 

 ከታክስ በፉት ያሇ ትርፍ 

 (የሚቀነስ) የገቢ ግብር ግምት 

 ከታክስ በኃሊ የተገኘ የተጣራ ወሇዴ 

 

የንግዴ ስራ እቅዴ መቼ ይዘጋጃሌ? 

 የንግዴ ስራ ሇመጀመር ሲታሰብ 

 የንግዴ ስራ ከመጀመር አስቀዴሞ 

 የንግዴ ስራውን ሇማሳዯግ ሲታሰብ 

 የንግዴ ስራውን በተመሇከተ አዱስ ሀሳብ ሲገኝ 

 አዱስ ሌምዴ ሲገኝ 
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የንግዴ ስራ እቅዴ ማን ይዘጋጃሌ/ በማን ይዘጋጃሌ? 

 በንግዴ ስራው ስራ አስኪያጅ ሉጀመር የታሰበውን የቢዝነስ / የንግዴ ስራ ታሳቢ ተዯርጎ ይዘጋጃሌ፡፡ 

 በዚህ ረገዴ ዴጋፍ ሰጪ በሆነ አካሌ እንዱሁም አማካሪዎች ዴጋፍ ሉዘጋጅ ይችሊሌ፡፡ 

 የኮምፒውተር ፕሮግራሞችን በመጠቀም እንዯ አስፇሊጊነቱ ሇኢንተርፕራይዙ እንዯሚመች በመቀየር መጠቀም 

ይቻሊሌ፡፡ 

ጠቃሚ የንግዴ እቅድች 

 የሽያጭና የግብይት እቅዴ 

 የምርትና ወጪዎች እቅዴ 

 የትርፍ እቅዴ 

 የጥሬ ገንዘብ ፍሰት እቅዴ 

 የብዴር እቅዴ 

 የሽያጭና የግብይት እቅዴ  

 ሽያጭና ግብይት በጣም ተቀራራቢ ዴርጊቶች ናቸው 

 የግብይት ተግባራት በንግዴዎ ሽያጭ ሊይ የማይቀር ተፅእኖ ይኖራቸዋሌ 

 የሽያጭና የግብይት እቅዴዎን ሲያዘጋጁ ንግዴዎ በሰባቱ የግብይት ቅንብሮች ሊይ ምን እንዯሚሰራ ይተነብያለ 

 ምርት፣ ዋጋ፣ ቦታ፣ ማስፊፉያ፣ ሰዎች፣ ክንዋኔና አካሊዊ ማረጋገጫዎች 

 በእያንዲንደ ወር ምን ያህሌ ሽያጭ ሉኖርዎት እንዯሚችሌ ይተንብዩ፡፡  

 ይህ እቅዴ የዯንበኞችዎን ፍሊጎት ሇማርካት የሚያስችለዎትን ትክክሇኛዎቹን እቃዎች ወይም አገሌግልቶች 

ዯንበኞች ሉከፍለ ፇቃዯኛ በሚሆኑበት ዋጋ እንዱያቀርቡ ይረዲዎታሌ፡፡ 

 የምርትና ወጪዎች እቅዴ 

 የትርፍ እቅዴ 

 የጥሬ ገንዘብ ፍሰት እቅዴ 

 የብዴር እቅዴ 

 የምርትና ወጪዎች እቅዴ 

 የብዙዎቹ ንግድች ከፍተኛ ወጪያቸው የሚሆነው የምርት ሂዯቶች ሊይ ነው 

 ንግደ ምን ያህሌ ብዛት ያሇው ምርት ያመርታሌ? 

 ሇምርቱም ምን አይነት ጥሬ እቃዎች ያስፇሌጋለ? 

 ወጭውስ? 

 የምርት እቅዴና የወጪዎች እቅዴ ሲዘጋጅ ሁሇቱንም አጣምሮ እንዱይዝ ተዯርጎ ነው 

 በምርትና ወጪዎች እቅዴ ሊይ የምርት ማሻሻያዎችን በመተሇም ወጪዎችዎን በየወሩ ተከፊፍሇው 

ይተነብያለ 
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 የትርፍ እቅዴ 

 የጥሬ ገንዘብ ፍሰት እቅዴ 

 የብዴር እቅዴ 

 የሽያጭና የግብይት እቅዴ 

 የምርትና ወጪዎች እቅዴ 

 የትርፍ እቅዴ 

 በትርፍ እቅዴ አማካኝነት በእያንዲንደ ወር ምን ያህሌ ያሌተጣራ ትርፍና የተጣራ ትርፍ እንዯሚያገኙ 

ይተነብያለ፡፡  

 ንግዴዎ ትርፍ የሚያገኘው እንዳት እንዯሆነ እንዱያቅደ ይረዲዎታሌ፡፡ 

 የጥሬ ገንዘብ ፍሰት እቅዴ 

 የብዴር እቅዴ 

 የሽያጭና የግብይት እቅዴ 

 የምርትና ወጪዎች እቅዴ 

 የትርፍ እቅዴ 

 የጥሬ ገንዘብ ፍሰት እቅዴ 

 የጥሬ ገንዘብ ፍሰት እቅዴ ማሇት በየወሩ ምን ያህሌ ገንዘብ ወዯንግዴዎ እንዯሚገባና ምን ያህሌ ገንዘብ 

ከንግዴዎ እንዯሚወጣ ይተነብያለ፡፡  

 የጥሬ ገንዘብ ፍሰት እቅዴ በማንኛውም ጊዜ ንግዴዎ የጥሬ ገንዘብ እጥረት እንዲይገጥመው ሇማዴረግ 

ይረዲሌ፡፡ 

 የብዴር እቅዴ 

 የሽያጭና የግብይት እቅዴ 

 የምርትና ወጪዎች እቅዴ 

 የትርፍ እቅዴ 

 የጥሬ ገንዘብ ፍሰት እቅዴ 

 የብዴር እቅዴ 

 ንግዴዎ ምን ያህሌ ሉበዯር እንዯሚችሌ፣ መቼ ብዴሩ እንዯሚያስፇሌገውና ማንን ብዴር ሉጠይቅ 

እንዲሰበ ያቅደበታሌ፡፡  

 ይህ እቅዴ ንግዴዎ ጥሩ የገንዘብ ምንጮች እንዱያገኝ ያስችሌዎታሌ፡፡ 
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የንግዴ እቅዴ ሇማዘጋጀት የሚረደ ጠቃሚ ምክሮች 

 በተቻሇ መጠን ቀሇሌ ያዴርጉት፤ ሇማዘጋጀትና ሇመጠቀም ቀሊሌ ይሆንሌዎታሌ፡፡ 

 ሇእቅዴዎ ይበሌጥ ተስማሚ የሚሆነውን ክፍሇጊዜ ይምረጡ፡፡  

 ሇሶስት ወር፣ ሇአንዴ አመት ወይም ሇንግዴዎ ተስማሚ በሆነ ሇማንኛውም ክፍሇጊዜ የንግዴ እቅዴ 

ማውጣት ይችሊለ፡፡ 

 እቅዴዎን በየወሩ ይከፊፍለት፡፡  

 ከብዴር እቅዴ በስተቀር ሁለም እቅድች በወር መከፊፇሌ አሇባቸው፡፡  

 በመሰረታዊ የሂሳብ መዝገብዎ ውስጥ የንግዴ ሂሳብዎን በየወሩ ከፊፍሇው ይመዝግቡ፡፡  

 የንግዴ እቅዴዎን በየወሩ ሲከፊፍለ የሂሳብ መዝገብዎን ከእቅዴዎ ጋር በየወሩ ማመሳከር ይችሊለ፡፡  

 ይህ ከሆነ ዯግሞ የንግዴዎን እንቅስቃሴ በእቅዴዎ መሰረት መሆኑን መመሌከት ይችሊለ፡፡ 

 የንግዴ እቅድችዎን የሚያዘጋጁት አስቀዴመው ሉጠቀሙባቸው ከመፇሇግዎ በፉት ነው፡፡  

 የሚቀጥሇውን እቅዴ ሇማዘጋጀት አሁን ያሇው የእቅዴ ወቅት እስከሚያበቃ ዴረስ መጠበቅ የሇብዎትም፡፡ 

 መረጃ በመሰብሰብ እቅዴ ሲያዘጋጁ ይጠቀሙበት፡፡  

 ሇምሳላ፣ የእቃዎችንና ቁሳቁሶችን ወጪዎችን ሲተነብዩ የቀጣዩ አመት ዋጋ ምን ያህሌ ሉሆን እንዯሚችሌ 

አቅራቢዎችዎን ይጠይቁ፡፡  

 በመሊ ምት አይጠቀሙ፡፡ 

 የንግዴ እቅዴዎን ወቅታዊ መረጃ ተጠቅመው ያሻሽለት፤ እርስዎ የሚያዘጋጁት የንግዴ እቅዴ ረጅም ጊዜ 

ሊያገሇግሌዎት ይችሊሌ፡፡  

 ምክኒያቱም ነገሮች በየጊዜው ስሇሚቀያየሩ ነው፡፡  

 ሇምሳላ፣ የጥሬ እቃ ዋጋ በዴንገት ሉጨምር ይችሊሌ፤ የዯንበኞች ፍሊጎት ዯግሞ ሉቀንስ 

ይችሊሌ፡፡ ይህ ዯግሞ የሽያጭ፣ የወጪዎች ና የትርፍ እቅደን ያፊሌሰዋሌ፡፡ ስሇዚህ ሁኔታዎች 

በሚቀየሩበት ጊዜ በየጊዜው የንግዴ እቅደን ማየትና ማስተካከሌ ይኖርብዎታሌ ማሇት ነው፡፡ 

የንግዴ እቅዴ ትንታኔ 

 ሇንግዴዎ የወዯፉት እቅዴ ከማዘጋጀትዎ በፉት ያሇፈትን የንግዴዎን አፇፃፀሞች አስቀዴመው በሚገባ ተንትነው 

ማወቅ ይኖርብዎታሌ፡፡  

 የንግዴ እቅዴ ትንታኔ ሇማዴረግ የመረጃ ምንጭዎ የንግዴ ሂሳብ መዝገብዎ ነው፡፡  

 በንግዴ ሂሳብ መዝገብዎ ተጠቅመው ያሇፉትን ጊዜያት የንግዴዎን አፇፃፀም በዝርዝር መዲሰስ የንግዴ ትንተና 

ይባሊሌ፡፡  

 ያሇፈት ንግዴ እንቅስቃሴዎች መረጃ ከላሇ እቅዲችን የምናዘጋጀው ያሇበቂ መረጃ ወይም በግምት ይሆናሌ፡፡ 

 የንግዴ ትንታኔ ዋነኛ አሊማ ከዚህ በፉት ንግዴዎ ውጤታማ ያሌነበረባቸውን ጉዲዮች/ነገሮች ሇመሇየት፣ ውጤታማ 

የነበረባቸውን መሌሶ ሇማየትና ወዯፉት ምንና እንዳት ይበሌጥ የተሻሇ መስራት እንዯሚችሌ ሇይቶ ሇማወቅ ነው፡፡ 

 መሰረታዊ የሂሳብ መዝገብዎ ንግዴዎን ሇመተንተን እጅግ በጣም ጠቃሚ የመረጃ ምንጭዎ ነው፡፡  
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 ሶስት አይነት አስፇሊጊ ትንተናዎች አለ፤ 

 የሽያጭና የግብይት ትንታኔዎች 

 የምርትና የወጪዎች ትንታኔዎች 

 የትርፍ ትንታኔዎች ናቸው፡፡ 

 ንግዴዎን ሇመተንተን የሚከተለትን ሶስት ሂዯቶች ይከተለ፤ 

 ያሇፈትን አመታተት የንግዴ እንቅስቃሴ መረጃዎችን ያግኙ 

 የንግዴ ውጤቶችዎን ያነፃፅሩ 

 ምክንያቶችን ይወቁ 

1. የሽያጭና የግብይት ትንታኔዎች 

 ሽያጭዎ ምን ያህሌ እንዯጨመረ ወይም እንዯቀነሰ ሇማወቅ እንዱችለ የየወሩንና የየአመቱን ሽያጮች 

ያወዲዴሩ፡፡  

 የግብይት እንቅስቃሴዎን በመተንተን ሽያጭዎ ከፍና ዝቅ የሚሌበት ወይም የሚሇዋወጥበትን ምክንያቶች 

ይወቁ፡፡  

 በዚህም ሂዯት ሽያጭዎን ሇመጨመርና ንግዴዎን ሇማሻሻሌ ማቀዴ ይችሊለ፡፡ 

 የንግዴ ወጤቶቸዎን መጠኖች ከታች ከተዘረዘሩት አንጻር ይተንትኑ 

 ምርት፣ ዋጋ፣ ቦታ፣ ማስፊፉያ፣ ሰዎች፣ ክንዋኔዎች .... 

 በንግዴ ሰራዎ ሊይ ያለ መሰረታዊ ችግሮችን ሇመሇየት በጥንቃቄ መመርምር ያስፇሌጎታሌ፡፡ 

 ይህንን ሂዯት በብቃት ሇመወጣት ከታች የተመሇከቱትን አይነት ጥያቄዎች ይጠይቁ፤ 

 ከዚህ በፉት ንግዳ ምን ያህሌ አምርቷሌ? 

 የንግዳ የማምረት አቅም ተገቢ ነውን? 

 የተከራየሁትን ቦታ በሚገባ ተጠቅሜበታሇሁን? 

 የቁሳቁሶች አጠቃቀሜ በቁጠባ ነበር ወይስ አባክን ነበር? 

 የቁሳቁሶች ዋጋ ጨምሮ ነበር ወይስ ቀንሷሌ?  

 ሰራተኞች ሙለ ሇሙለ ስራቸውን ማከናወን ይችለ ነበረን? 

 ሰራተኞቼ በሙለ ተሟሌተው ነበር? 

 የማምረት ሂዯቴ ውጤታማ ነበርን? 

 ሰራተኞቼ በቂ ክህልት እና ተነሳሽነት ያሊቸው ነበሩ? 

የቡዴን ዉይይት 

የንግዴዎ ሽያጭ እየጨመረ ነው ወይስ እየቀነሰ ነው? ሇምን? 
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የውጫዊ ሁኔታዎች ሇውጦችን ትንበያ 

 የእርስዎ ንግዴ ብቻውን መቆም አይችሌም፤ የሚንቀሳቀሰው በገበያ ውስጥ ነው፡፡  

 ስሇዚህ የእርስዎ የንግዴ እቅዴ አዋጪ መሆኑን እርግጠኛ ሇመሆን ውጫዊ ሁኔታዎችንም ያገናዘበ መሆን 

ይኖርበታሌ፡፡  

 የንግዴ እቅደ መሰረት ማዴረግ ያሇበት በገበያ ምን እንዯተፇጠረ ብቻ የሚሇውን ብቻ ሳይሆን በገበያ ውስጥ 

ወዯፉት ምን ሉፇጠር ይችሊሌ በሚሌ ነው፡፡ 

 ይህ ማሇት በውጫዊ አካባቢ ሁኔታዎች ሉከሰቱ የሚችለ ሇውጦችንና በንግዴዎ ሊይ ተፅእኖ ሉያሳዴሩ 

የሚችለ ነገሮችን መተንበይ ያስፇሌግዎታሌ ማሇት ነው፡፡ 

 ትንበያ ምንዴን ነው? 

 የንግዴ እቅዴዎን ሲያዘጋጁ በውጫዊ ሁኔታዎች ምክንያት ሉከሰቱ የሚችለ ሇውጦችንና እንዳት በንግዴዎ 

ሊይ ተፅእኖ ሉያሳዴሩ እንዯሚችለ ይተነብያለ፡፡  

 ወዯፉት በእርስዎ ግብይት፣ ሽያጭ፣ የምርት ሂዯት፣ ወጪዎች፣ ትርፍና የገንዘብ ፍሰት ሊይ ሇውጦች 

እንዳት ተፅእኖ ሉያሳዴሩ እንዯሚችለ መገመትዎ አይቀርም፡፡ 

 በሽያጭዎና በግብይትዎ ሊይ ተፅእኖ ሉፇጥሩ የሚችለ ውጫዊ አካባቢ ሇውጦች 

 

 

 

ውጫዊ 
አካባቢ  

ህጎችና 
ፖሉሲዎች 

ኢኮኖሚ 

አማራጭ 
ምርቶች 

ተወዲዲሪዎች  
አዲዱስ 

እውቀቶች 

አቅራቢዎች 

ዯንበኞች 
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ጥንካሬ፣ ዴክመት፣መሌካም አጋጣሚና ተግዲሮት ትንተና 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

የውጫዊ ሁኔታዎች ሇውጦችን ትንበያ 

 በንግዴዎ ሽያጭና ግብይት ሊይ ተፅእኖ ሉያመጡ ከሚችለ አካባቢያዊ ሇውጦች መካከሌ ጥቂት ምሳላዎች፤ 

 የዯንበኞች ፍሊጎቶች 

 የተወዲዲሪዎች እንቅስቃሴ 

 አማራጭ ምርቶች 

 የኢኮኖሚ ሇውጥ 

 አዲዱስ ፖሉሲዎች፣ ህጎችና ዯንቦች 

 በንግዴ የማምረት ተግባሮችና የወጪዎች ሊይ ተፅእኖ ሉያመጡ ከሚችለ ሇውጦች ጥቂት ምሳላዎች፤ 

 የጥሬ እቃ አቅርቦትና የተማረ ሰው ኃይሌ 

 አዲዱስ ቴክኖልጂዎች 

 የኢኮኖሚ ሇውጦች 

 አዲዱስ ፖሉሲዎች፣ ህጎችና ዯንቦች 

 

ጥንካሬ 

• .... 
• ... 

ድክመት 

• ... 

መልካም አጋጣሚ 

• ... 
ስጋት/ተግዳሮት 

• .... 

አጋዥ ጎጅ 

ው
ስ
ጣ
ዊ

 
ው
ጫ
ዊ
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ስጋቶችን መሇየት 

 ስጋት ምንዴን ነው? 

 ስጋት ማሇት ባሌተጠበቁ አጋጣሚዎች ምክንያት ንግዴዎ ጉዲት ውስጥ ሉወዴቅ የሚችሌባቸው ሁኔታዎች 

ማሇት ነው፡፡  

 ስጋት በንግደ በውስጥና በውጫዊ አካባቢዎች ሉነሳ ይችሊሌ፡፡ በንግደ ከውስጥ የሚነሱ ውስጣዊ ስጋቶች 

ይባሊለ፡፡  

 ከውስጣዊ ስጋቶች ጥቂት ምሳላዎች ሇመጥቀስ ፤ የንብረት መበሊሸት፣ ማጭበርበር፣ አዯጋና 

የሰራተኞች ከስራ መሌቀቅ የመሳሰለት ይገኙበታሌ፡፡  

 ከውጫዊ አካባቢዎች የሚነሱ ስጋቶች ዯግሞ ውጫዊ ስጋቶች ይባሊለ፡፡  

 ከውጫዊ ስጋቶች ጥቂት ምሳላዎች ሇመጥቀስ፤ የአቅርቦት እጥረት፣ የውጭ ምንዛሪ መዋዠቅ፣ 

የማይሰበሰቡ እዲዎች፣ አዲዱስ ህጎችና የተፇጥሮ አዯጋዎች የመሳሰለት ናቸው፡፡ 

 የስጋት አያያዝ ምንዴን ነው? 

 የስጋት አያያዝ ማሇት ንግዴዎ ሇየትኞቹ ስጋቶች እንዯሚጋሇጥ በመሇየት እነዚህ ስጋቶች በንግደ ሊይ 

የሚያስከትለትን ተፅእኖዎች ሇመቀነስ የሚያስችለ ስትራቴጂዎች መንዯፍ ነው፡፡  

 የስጋት መከሊከሌ ዝግጁነት የንግደ ስትራቴጂያዊ አቅጣጫና አንቀሳቃሽ መሆን የሚኖርበት 

ከመሆኑም በሊይ በንግደ የእሇት ተእሇት ስራአመራር ውስጥ መሰካት ወይም መተከሌ 

ያስፇሌገዋሌ፡፡ 

 የስጋት አያያዝ ዘዳዎች አሊማ ስጋት መውሰዴን ሇመከሊከሌ ወይም ሇመከሌከሌ አይዯሇም፡፡  

 ነገርግን ስሇምንወስዯው ስጋት በሚገባ እውቀቱ ኖሮንና ስጋቱን መቀበሌ የሚያስከትሊቸውን 

ውጤቶች በመረዲት ስሇሚሆን ሇስጋቱ ተገቢውን ምሊሽ ማዘጋጀት ይቻሊሌ፡፡ 

 የስጋት አያያዝ ዯረጃዎች 

 ሇአሁንና ሇወዯፉት ንግዴዎ የተጋሇጠባቸውን ስጋቶች ይሇዩ፤ 

 የስጋቶችን ሁነት (መከሰት) መገምገም 

 የስጋቶችን ቅዯምተከተሌ መወሰን (በዯረጃማስቀመጥ)፡፡ 

 ሇስጋቶች ምሊሽ መስጠት 

 አራት የተሇመደ የስጋቶች ምሊሽ የመስጠት መንገድች አለ 

 መቀበሌ 

 የተወሰኑ ስጋቶች የማይቀሩ ናቸው 

 ማስተሊሇፍ 

 የተወሰኑ ስጋትን ሇመቀነስ ሇንግዴዎ የመዴህን ዋስትና መግባት 

 መቀነስ 

 የስጋት መከሰት እዴለን ወይም የሚያመጣውን ተፅእኖ መቀነስ 
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የቡዴን ውይይት 

1. ንግዴዎ በአሁን ሰአት የተጋሇጠባቸውና ወዯፉት የሚከሰቱትን ስጋቶች ይዘርዝሩ፡፡ 

2. ንግዴዎ ሇየትኞቹ ስጋቶች ቅዴሚያ ይሰጣሌ? 

3. ንግዴዎ ቅዴሚያ የሚሰጣቸውን ስጋቶች እንዳት ይቋቋማሌ? 

4. ከሊይ ያለትን ጥያቄዎች ከመሇሱ በኋሊ የሚቀጥሇውን ቅፅ ይሙለ፡፡ 

ተ.ቁ ስጋት የመከሰት 

እዴሌ 

ዴግግሞሽ ተጽዕኖ ዯረጃ የስጋት ምሊሽ /መፍትሔ 

1       

2       

3       

4       

5       

 

ሇንግዴ እቅዴዎ መረጃ የሚያገኙት ከየት ነው? 

 የንግዴ ሌማት አገሌግልት ሰጪዎች፤  

 እነዚህ ተቋሞች ከሚሰጡት የተሇያዩ የንግዴ አቅም ማሳዯጊያ አገሌግልቶች መካከሌ የተሇመደትን 

ሇመጥቀስ ያህሌ የስራ አመራር ስሌጠና፣ የገበያ ተዯራሽነት መረጃዎች፣ የፊይናንስ ተዯራሽነት መረጃዎችና 

የቴክኒክ ስሌጠናዎች ይገኙበታሌ፡፡ 

  የንግዴ ሌማት አገሌግልቶች በመንግስት ተቋሞች፣ አማካሪዎች፣ ሌዩ ፕሮጀክቶች ወይም መንግስታዊ 

ባሌሆኑ ዴርጅቶች ሉሰጡ ይችሊለ፡፡ 

 የንግዴና ኢንደስትሪ ዘርፍ ማህበሮች፤ 

 ከእነዚህ ማህበሮች ከዘርፈ ጋር ስሇተያያዙ ህጎች፣ ታክስ፣ ዯረጃዎችና ላልች ጉዲዮች በተሇይ በእርስዎ 

ንግዴ ሊይ አንዴምታ ስሇሚኖራቸው አዲዱስ ጉዲዮች መረጃዎች ሉያገኙይችሊለ፡፡ 

 የሂሳብ ባሇሙያዎች፣ጠበቆችና የንግዴ አማካሪዎች፤ 

 ከንግዴ አቅደ አንዲንዴ ክፍልች ጋር በተያያዘ ሉያግዙይችሊለ፡፡ 

 የፊይናንስ ተቋሞች፤ 

 እንዯባንኮች፣ የህብረት ስራ ማህበሮች፣ አነስተኛ ብዴርና ቁጠባ ተቋሞች  
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 አሇም አቀፍ ተቋሞች፤ 

 በተሇይ ኢንተርፕርነሮችን ሇማገዝ የሚያካሂዶቸው ፕሮጀክቶች መረጃ በመስጠት ሉያግዙ ይችሊለ፡፡ 

 የንግዴ ማውጫዎች፤ 

 የተሇያዩ የንግዴ ጉዲይ ፇፃሚ አገሌግልቶች  

 ሇምሳላ፣ ንግዴ ፇቃዴና ምዝገባ፣ ታክስና ሇአነስተኛ ንግዴ ተበዲሪዎች ተፇሊጊ ሁኔታዎችን ሇማሟሊት 

የማመቻቸት አገሌግልቶች፣ 

 ኢንተርኔት፤ 

 የንግዴ እቅዴዎን ሇማጠናቀቅ የሚያግዙ በርካታ መረጃዎችን ከመረጃ መረቦች ማግኘት ይችሊለ፡፡ 

የንግዴ ሥራ ዕቅዴ መቼ ያስፇሌጋሌ? 

 አዱስ የንግዴ ስራ ሲጀምሩ 

 ነባር የንግዴ ስራ ዴርጅት በሚገዛበት ጊዜ 

 ነባር የንግዴ ስራ ዴርጅት ወሳኝ የምርት ሂዯት ሇውጥ ካስፇሇገ 

የንግዴ ሥራ ዕቅዴ ማን ሉመሇከተው ይችሊሌ? 

 ስራ መሪዎች/አስተዲዲሪዎች 

 ባሇቤቶች / የንግዴ አጋሮች (የአሁን ...የወዯፉት) 

 አበዲሪዎች - እንዯ ባንኮች ፣ የማይክሮ ፊይናንስ ተቋማት ወዘተ 

 መንግስት ... 

 ማህበረሰቡ 

የንግዴ ሥራ እቅደን ማን ሉያዘጋጀው ይችሊሌ? 

 ስራ መሪዎች/አስተዲዲሪዎች 

 ባሇቤቶች / የንግዴ አጋሮች  

 አማካሪዎች 

 ስራ ፇጣሪዎች 

የንግዴ እቅዴ የማዘጋጀት ሂዯት 

  የንግዴ ስራ እቅዴ መጻፍ በራሱ ትሌቅ ፕሮጀክት ነው 

 የሚከተለትን ተግባራት ይጠይቃሌ 

 ተሇያዩ መረጃዎችን መሰብሰብ 

 የመረጃ ትንተና ማከናወን 

 የንግዴ እቅደን በተሇያዩ ክፇልች ከፍል መፃፅፍ 

 ሇተሇያዩ አካሇት በቃሌ ማቅረብ 
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 መረጃ መሰብሰብ 

 እቅደን ሇማዘጋጅት የመጀመሪያው ስራ መረጃ መሰብሰብ ነው 

 የመረጃ ምንጮች የሚከተለት ናቸው 

 በይነመረብ 

 የመንግስት ስታትስቲክስ; 

 የገቢያ ምርምር ሪፖርቶች; 

 ዩኒቨርሲቲዎች; 

 የንግዴ ማህበራት; 

 የንግዴ ሥራ ጋዜጦችና መጽሔቶች; 

 የተፎካካሪ ዴርጅቶች ሪፓርት; 

 ከተሇያዩ አካሇት ጋር የሚዯረጉ ቃሇ-መጠይቆች 

 የአቅራቢዎች ፣ የዯንበኞች እና የተፎካካሪዎች አስተያየቶች 

የንግዴ ሥራ ዕቅዴ ሇማዘጋጀት ቁሌፍ መመሪያዎች 

 ዕቅደን በተቻሇ መጠን አጭርና ግሌጽ ያዴርጉት 

 እቅደን በተገቢው ሁኔታ ያዯራጁ፣ ይጠርዙ 

 እቅደ የወዯፉት አቅጣጫን ማሰየት የሚችሌ መሆን አሇበት 

 እቅደ ውስጥ የተጋነኑ ሀሳቦች መኖር የሇባቸውም 

 ወሳኝ ስጋቶችን ሇይተው ያውጡ 

 በጣም የተበታተኑ የንግዴ አይነቶችን በአንዴሊይ አይጨምሩ 

 ትኩረት የሚሻውን ገበያ ይሇዩ 

 የአንባቢውን ፍሊጎት መሰረት በማዴረግ ያዘጋጁ 

የንግዴ ሥራ ዕቅድችን በማዘጋጀት ሂዯት የተሇመደ ስህተቶች 

 ሇእዴገት ግሌጽ የሆነ ዕቅዴ አሇማስቀመጥ 

 እቅደን በቀሊሌ ቋንቋ አሇማዘጋጀት 

 በአግባቡ የገቢያ እና የተፎካካሪ ሁኔታ ትንታኔ አሇማዴረግ 

 ያሌተሟሊ የገንዘብ መረጃ 

 ብዙ ጊጽ ያሊቸው አባሪዎች 

 እቅደ ማከተት ያሇበትን ክፇልች አሇማካተት ወይም በሚፇሇገው ዯረጃ በዝርዝር  ሀሳቦችን አሇማስቀምጥ 

 በጣም የተወሳሰበ፣ እዚህና እዚያ የሚረግት ረጅም ሰንዴ 

 አህጽሮተ ቃሊት ከመጠን በሊይ መጠቀም 

 ዩሳብ ዴግግሞሽ 
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የንግዴ እቅዴ ወሳኝ ክፍልች 

 የንግዴ እቅዴ ቅርጸት / ይዘት 

1 የንግደ እቅዴ ውስጥ ጥሌቀት እና ዝርዝር በሥራ መጠን እና ስፊት ፣ የሚቀርበሇት አካሌ እና በንግደ 

ሁኔታ (አገሌግልት / ማኑፊክቸሪንግ) ሊይ የተመሠረተ ነው ፡ 

2 የገበያው መጠን ፣ የፈክክር እና የንግደ ዕዴገት በንግዴ እቅደ ስፊትና ጥሌቀት ሊይ ተጽዕኖ ሉያሳዴሩ 

ይችሊለ  

 ምንም ይሁን ምን ፣ የንግዴ እቅዴ የሚከተለትን ሶስት ጥያቄዎች መመሇስ አሇበት 

1 አሁን የት ነን?  

 የጥንካሬ፣ ዴክምት፣ መሌካም አጋጣሚና ተግዲሮት ትንተና 

 ስሇ የገበያ ቦታ ወቅታዊ ሁኔታ ፣ ስሇ ውዴዴር ፣ ስሇ ንግዴ ሥራው ፅንሰ-ሀሳብ እና አስፇሊጊ 

በሆኑ የመጀመሪያ እርምጃዎች ውስጥ የተሳተፈ ሰዎችን ትንተና ፡፡ 

2 ወዳት ሇመሄዴ አስበናሌ? 

 ላልች ሇወዯፉቱ ሉያካፍለት ከፇሇጉ ሇንግደ የታቀዯው አቅጣጫ ግሌጽ እና ትክክሇኛ መሆን 

አሇበት፡፡ 

3 እንዳት እንዯርሳሇን? 

የንግዴ እቅዴ ወሳኝ ክፍልች 

1. የመግቢያ ገጽ 

 የንግዴ ሥራ ስም እና አዴራሻ 

 የዋና ዋና ተዋነዮች ስም እና አዴራሻ 

 የንግዴ ሥራ አይነት 

 ማውጫ 

2. ማጠቃሇያ 

o የተሟሊ የንግዴ ሥራ እቅደን በማጠቃሇሌ ከሁሇት እስከ ሶስት ገጾች 

o በጣም አስፇሊጊ የሆነውን የንግዴ እቅደን ክፍሌ ያቀርባሌ፣ ምክንያቱም 

 ወዯ ዋናዎቹ ርዕሰ ጉዲዮች ሊይ መረጃ ይሰጣሌ፣ 

 ስሇዴርጅትዎ አጭር መግሇጫ ይሰጣሌ ፡፡ 

 ዋና ዋና መግሇጫዎች እና መዯምዯሚያዎች እና የስኬት ምክንያቶች ይገሌጻሌ 

o ማጠቃሇያው የሚከተለትን ክፍልች ማካትት አሇበት 

 የንግደ ስትራቴጂ ዝርዝር 

 የአስተዲዯር ቡዴኑ ቁሌፍ ብቃቶች ገሇፃ 

 በገበያው ሊይ አጭር መግሇጫ ፣ የስኬት ቀመር እና ሌዩ የመሸጥ ሀሳቦች 
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 የእርስዎ ተወዲዲሪ ጥቅሞች ጥቅሌ አቀራረብ 

 ስሇ ምርቶች እና አገሌግልቶች አጭር መግሇጫ 

 የገንዘብ ፍሊጎቶችዎ መግሇጫ 

3. የአካባቢ እና ኢንደስትሪ ትንተና 

 የወዯፉቱ አመሇካከት እና አዝማሚያዎች 

 የተፎካካሪዎች ትንተና 

 የገቢያ ክፍፍሌ 

 ኢንደስትሪ እና የገበያ ትንበያዎች 

4. ስሇ ንግዴ ስራው ሰፉ ማብራሪያ 

 የንግደን ምንነት  

 ምንዴነው ፣ ምን ያዯርጋሌ? እንዳት ተመሰረተ? በማን? ሇምን? ስኬት? 

 ርዕይ / ተሌዕኮ / ዓሊማዎች 

 ምርት እና አገሌግልት  

 የንግዴ ሥራ መጠን 

 የሥራ አካባቢ 

 የንግዴ ሥራ ዓይነት 

o የዴርጅቱ ስሌት/ስትራቴጂ  

 መሠረታዊ ፍሌስፍና እና አመክንዮ 

 የውሳኔ አሰጣጥ ...... ያሌተማከሇ 

 ዴርጅቱን ሇማሳዯግ ከውጭ የሚመጣ የንግዴ አጋር የመቀበሌ ፍሊጎት 

o አራት የስትራቴጂ የመርሆች 

 አጠቃሊይ የዴርጅት ስትራቴጂ 

 ምርቶችን እና አገሌግልቶችን ሇማምረት እና ሇመሸጥ፣ 

 ስኬትን ከፍ ሇማዴረግ 

 ተሌዕኮ መግሇጫ ..... ዴርጅቱ ሇምን ተመሰረተ 

 የዴርጅት እሴቶች እና አጠቃሊይ የመመስረት ዓሊማን የሚያጠቃሌሌ መግሇጫ 

 ቴክኖልጂ / መረጃ ግምገማ  

 ቴክኖልጂን የመጠቀም እና መረጃን የማስተዲዯር ችልታ 

 አመራር 

 ስትራቴጂውን የሚወስን እና የሚተገብረው (ተዓማኒነት ሉኖረው ይገባሌ) 

o የተሇያዩ የንግዴ አዯረጃጀት ዓይነቶች አለ (እ.ኤ.አ. የ 1960 ን የኢትዮጵያ የንግዴ ኮዴ ያንብቡ) 

 ብቸኛ ባሇቤትነት ፣ 
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 አጋርነት ፣ 

 ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማኅበር እና 

 ኮርፖሬሽን / አክሲዮን ማኅበራት 

 የህብረት ሥራ ማህበራት 

o ንግደ የት ቦታ ይቋቋም 

 ወጭዎችን ሇመቀነስ ወይም የዯንበኞች ምርቶችዎን ሇመመሌከት ወይም ቢያንስ ጥያቄዎችን 

ሇመጠየቅ የንግዴ ሥራው ቦታ በጣም አስፇሊጊ ነው ፡፡ 

 ንግደ የችርቻሮ ወይም የአገሌግልት ተኮር ከሆነ ከገበያ አቅራቢያ መሆን አሇበት ፡፡ 

 ምርቱን ተኮር ከሆነ ወዯ ጥሬ ዕቃ ምንጮች ወይም ወዯ መሠረተ ሌማት ተቋማት (ሇምሳላ ፣ 

ወዯብ) ፣ የትራንስፖርት እና የፍጆታ አገሌግልቶች (ሇምሳላ ፣ ኃይሌ) ማዕከሊት አጠገብ 

መቅረቡ የተሻሇ ሉሆን ይችሊሌ ፡፡ 

o የንግዴ በቦታውን ሇመወሰን የሚከተለት ጉዲዩች ከግምት ውስጥ መግባት አሇባቸው 

 ሇአስፇሊጊ ጥሬ ዕቃዎች ያሇ ቅርበት 

 ሇገቢያዎች እና ሇማከፊፇሌ ያሇ ቅርበት 

 የትራንስፖርት ተቋማት መኖር 

 ቀሌጣፊ እና ርካሽ የሰሇጠነ የሰው ኃይሌ መኖር 

 ተዛማጅ ኢንደስትሪዎች መኖር (ወዯፉት / ወዯ ኋሊ ትስስር) 

 የመሠረተ ሌማት ተቋማት (ሇምሳላ ፣ መንገዴ ፣ ኃይሌ ፣ ወዯብ ፣ ወዘተ) 

 የግንኙነት ተቋማት (ሇምሳላ ፣ ፖስታ ቤት ፣ ስሌክ ፣ ፊክስ ፣ ቴላክስ ፣ ወዘተ) 

5. የግብይት ዕቅዴ 

o አራት የግብይት ሁነቶች 

 ምርት 

 የዋጋ አሰጣጥ 

 ቦታ (ስርጭት) 

 ማስተዋወቂያ 

o የሽያጭ ትንበያ 

6. የምርት እና የሥራ ዕቅዴ 

o ይህ ክፍሌ የሚከተለትን ያጠቃሌሊሌ 

 የማምረት ሂዯት 

 የማምረቻ ቁሳቁሶች አቀማመጥ 

 ማሽኖች እና መሳሪያዎች 

 የጥሬ ዕቃዎች አቅራቢዎች ስሞች 

 የኩባንያ ሥራዎች መግሇጫ 
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 ሇሸቀጦች እና / ወይም አገሌግልቶች የትእዛዝ ፍሰት 

 የቴክኖልጂ አጠቃቀም (አቅም) 

7. የዴርጅት መዋቅር 

 ዴርጅቱ ምን ያህሌ ሠራተኞች ፣ የሥራ መዯቦች ፣ የሥራ አዯረጃጀት አወቃቀር ፣ የባሇስሌጣኖች 

መስተጋብር መግሇጫ ነው ፤ 

8. የስጋት ትንተና 

 በጣም ጠቃሚ ክፍሌ 

 ስሇወዯፉቱ ንግዴ የፊይናንስ አካሌ ሁለንም መሠረታዊ መረጃዎች ይይዛሌ 

 የሚጠበቁ ገቢዎች እና ወጪዎች ፣ የፕሮጀክት ፊይናንስ መርሃግብር ፣ ፕሮጀክቱ ምን ያህሌ ውጤታማ 

እንዯሚሆን ጠቋሚዎች 

 በመጀመሪያ ብዙ ሰዎች የሚመሇከቱት ይህ ክፍሌ ነው; 

9. የገንዘብ እቅዴ 

 ከተወዲዲሪዎቹ እስከ ህሉና ቢስ አቅራቢዎች የፕሮጀክት አዯጋዎች ሙለ ሇሙለ የተሇያዩ ሉሆኑ ይችሊለ 

 ይህ ክፍሌ ሁለንም ሉሆኑ የሚችለ አዯጋዎችን እና ሇመቀነስ እና ሇመቀነስ መንገድችን ይገሌጻሌ ፡፡ 

የንግዴ እቅዴ ወሳኝ ክፍልች 

የዴርጅት እቅዴ... ስላቱ የተገኘው ዴርጅቱ ምን ያህሌ ሠራተኞች ፣ የሥራ መዯቦች ፣ የሥራ አዯረጃጀት አወቃቀር ፣ 

የባሇስሌጣኖች መስተጋብር መግሇጫ ነው ፤ 

የገንዘብ እቅዴ... በጣም አስዯሳች እና ጠቃሚ ክፍሌ። ስሇዚህ ፣ ስሇወዯፉቱ ንግዴ የፊይናንስ አካሌ ሁለንም መሠረታዊ 

መረጃዎች ይ containsሌ። የሚጠበቁ ገቢዎች እና ወጪዎች ፣ የፕሮጀክት ፊይናንስ መርሃግብር ፣ ፕሮጀክቱ ምን ያህሌ 

ውጤታማ እንዯሚሆን ጠቋሚዎች ፣ የእረፍት-ነጥብ ፡፡ በመጀመሪያ እርስዎ እና ባሇሀብቶች የሚስቡት ይህ ክፍሌ ነው; 

አዯጋዎች... ከተወዲዲሪዎቹ እስከ ህሉና ቢስ አቅራቢዎች የፕሮጀክት አዯጋዎች ሙለ ሇሙለ የተሇያዩ ሉሆኑ ይችሊለ ፡፡ ይህ 

ክፍሌ ሁለንም ሉሆኑ የሚችለ አዯጋዎችን እና ሇመቀነስ እና ሇመቀነስ መንገድችን ይገሌጻሌ ፡፡ 
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II. ራእይ ቅንብሮች 

/Vision Setting/ 
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ሀ) ራእይ (Vision)እና የራእይ መግሇጫ (Vision Statement) ምንዴን ናቸው?  

ራእይ - 

 ራዕይ - ስሇወዯፉቱ በአዕምሮ የማሰብ ወይም የማቀዴ ችልታ። 

 ራዕይ ዕቅድችን ሇማዘጋጀት፣ ግቦችን እና ዓሊማዎችን ሇማውጣት ፣ ውሳኔዎችን ሇማዴረግ እንዱሁም በማንኛውም 

ፕሮጀክት ሊይ ትሌቅም ይሁን ትንሽ ሥራን ሇማስተባበር እና ሇመገምገም የተግባራዊ መመሪያ ነው ፡፡ 

የራእይ መግሇጫ /Vision Statement /ምንዴን ነው?  

 የአንዴ ኩባንያ ወይም ዴርጅት የወዯፉት አቅጣጫውን ሇማቀዴ የሚጠቀምበት የግቦች ስብስብ ወይም የተሌእኮ 

መግሇጫ ነው። 

 የራዕይ መግሇጫ አንዴ ኩባንያ በረጅም ጊዜ ውስጥ በአጠቃሊይ ከአምስት እስከ አስር ዓመት ባሇው ጊዜ ውስጥ 

ወይም አንዲንዳም ረዘም ሊሇ ጊዜ ሇማሳካት ምን እንዯሚፇሌግ ይገሌጻሌ። 

የራእይ መግሇጫ /Vision Statement/ጠቀሜታዎች 

 ባሇዴርሻ አካሊት በተሇይም ሰራተኞች የንግዴዎን ትርጉም እና ዓሊማ እንዱገነዘቡ  ይረዲሌ፡፡ በዚህ ምክንያት 

ሠራተኞች የበሇጠ ውጤታማ እና በሥራቸው ስኬታማ እንዱሆኑ ይረዲሌ፡፡ 

 የዴርጅትዎን ጥረት የተፇሇገውን የረጅም ጊዜ ውጤት ይገሌጻሌ። ሇምሳላ ፣ ቀዯምት የማይክሮሶፍት ራዕይ 

መግሇጫ የነበረው “ኮምፒተር በእያንዲንደ ዳስክ እና በእያንዲንደ ቤት ውስጥ ሲገባ“የሚሇውን ያሳያሌ። 

  በከፍተኛ ዯረጃ አንዴ ዴርጅት በጣም ተስፊ የሚያዯርገው እና በረጅም ግዜ ስኬታማ የሚሆንበትን መንገዴ 

ያሳያሌ። 

ተሌዕኮ መግሇጫ / Mission Statement / 

 ተሌዕኮ መግሇጫዎች - ንግደ ሇምን እንዯተመሰረተ ሇኩባንያው አባሊትም ሆነ ሇውጭው ማህበረሰብ ሇማስተሊሇፍ 

የተቀየሱ ናቸው ፡፡ 

 የሚያሳየው አሁን ስሊሇህበት ሁኔታ እና ሇምን እንዯምትስራ ነው ፡፡ 

ተሌዕኮ እና ራዕይ መግሇጫዎች /Mission and vision statements/ 

ተሌዕኮ እና ራዕይ መግሇጫዎች ሶስት ወሳኝ ሚናዎችን ይጫወታለ- 

(1) የዴርጅቱን ዓሊማ ሇባሇዴርሻ አካሊት ማሳወቅ ፣ 

(2) የስትራቴጂ ዝግጅትን ሁኔታን ማሳወቅ ፣ እና 

(3) የዴርጅቱን ስትራቴጂ ስኬታማነት ሇመሇካት የሚያስችለ ግቦችን  እና ዓሊማዎችን ማዘጋጀት ፡፡ 

 

 

 

 



 

31 
 

 

በራዕይ መግሇጫ እና በተሌዕኮ መግሇጫ መካከሌ ሌዩነት 

ተሌዕኮ መግሇጫ / Mission Statement/: 

 ተሌዕኮ መግሇጫዎች - በአሁን ጊዜ (present based) የሚገሇጽ ሆኖ ንግደ ሇምን እንዯተመሰረተ ሇኩባንያው 

አባሊትም ሆነ ሇውጭው ማህበረሰብ ሇማስተሊሇፍ የተቀየሱ ናቸው ፡፡ 

 የሚያሳየው አሁን ስሊሇህበት ሁኔታ እና ሇምን እንዯምትስራ ነው ፡፡ 

 ተሌዕኮ መግሇጫ በምርት ስሙ (purpose of the brand) ዓሊማ ሊይ ያተኩራሌ ፡፡ 

 ተሌዕኮ ተግባር ተኮር ነው ፡፡ 

ራዕይ መግሇጫ /Vision Statement/ 

 ሇወዯፉቱ የታሰበ (future-based) እና ከዯንበኞች ይሌቅ የኩባንያ ሠራተኞችን ሇማበረታታት እና መመሪያ 

ሇመስጠት የታሰበ ነው ፡፡   

 ራዕይ የወዯፉት ግቦችዎን የሚገሌጽበት እና እንዳትም እንዯሚዯርሱበት ነው 

 ራዕይ ቡዴኑ ሇውጥ እንዱያመጣ እና ከራስ የበሇጠ የትሌቅ ነገር አካሌ እንዱሆኑ ሉያነሳሳ ይገባሌ ፡፡ 

 የራዕይ መግሇጫው የዓሊማ ፍፃሜን ትግበራንይመሇከታሌ። 

 ራዕይ ምኞት ነው  

 የራዕይ መግሇጫ እንዯ ኩባንያዎ መመሪያ ብርሃን ሆኖ ሉያገሇግሌ ይገባሌ።   
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ሇ) የአንዴ ኩባንያ ራዕይ ሇንግዴ ሥራ አስፇሊጊነቱ ምንዴን ነው ? 

 ሇንግደ ዓሊማ እና አቅጣጫን ይሰጣሌ ፡፡ 

 የዴርጅቱን ዓሊማ ፣ ኩባንያው ምን እየጣረ እንዯሆነ እና ምን ማግኘት እንዯሚፇሌግ ይገሌጻሌ ፡፡ 

 ሇውጡን እውን ሇማዴረግ ጉሌበትና ፍሊጎት ይፇጥራሌ። 

 ግሇሰቦችን እና ዴርጅቶችን እንዱፇጽሙ ፣ እንዱፀኑ እና የተቻሊቸውን ሁለ እንዱሰጡ ያነሳሳቸዋሌ ፡፡ 

 ራዕይ ዕቅድችን ሇማዘጋጀት፣ ግቦችን እና ዓሊማዎች ሇማውጣት ፣ ውሳኔዎችን ሇመውሰዴና በማንኛውም ፕሮጀክት 

ሊይ ትሌቅም ይሁን ትንሽ ሥራን ሇማስተባበር እና ሇመገምገም ተግባራዊ መመሪያ ነው ፡፡ 

ሐ) የራዕይ መግሇጫ እንዳት ይጽፊለ  / ያዲብራለ /Write/Develop a Vision 

Statement? 

 ራዕይ መግሇጫ ኩባንያዎን ይገሌጹበታሌ፣ ከሁለም በሊይ ዯግሞ የወዯፉቱን ፣ ያሳዩበታሌ ፡፡  

 በመጀመሪያ ዴርጅቱ ምን መሆን እና ማዴረግ እንዯሚፇሌግ ራዕይን ማዲበር አሇብዎት ፡፡  

 ያንን ራዕይ ካዩ በሁዋሊ ራዕይ እንዳት እንዯሚያሳኩ የሚገሌጽ ስትራቴጂ ወይም ሰፉ እቅዴ ማዘጋጀት ይችሊለ ፡፡ 

ዯንበኞች ራዕይ መግሇጫቸውን ሇመሇየት ይችለ ዘንዴ የሚጠቅሙ ጥያቄዎች፡- 

 የእኔ የምርት ስም በማህበረሰቤ ፣ በኢንደስትሪዎ ወይም በዓሇም ሊይ ምን ዓይነት ተጽዕኖ እንዱኖረው እፇሌጋሇሁ? 

 የእኔ ምርት (brand) በመጨረሻ ከዯንበኞች እና  አጋሮች ር በምን መሌኩ ይሠራሌ?  

 የንግዴ ሥራዬ ባህሌ ምን ይመስሊሌ ፣ በሠራተኞች ሕይወት ውስጥስ እንዳት ተጽዕኖ  ይፇጥራሌ?  

እነዚህን ጥያቄዎች ከመሇሱ በኋሊ በአሁን እና በወዯፉትዎ መካከሌ የመንገዴ ካርታ (roadmap) ፇጥረዋሌ ማሇት ነው… 

የዴርጅትዎን ሌዩነት የሚያንፀባርቅ የራዕይ መግሇጫ ሲቀርፅ ምን መዯረግ አሇበት-

(አጭር መግሇጫ) 

 ሇወዯፉት ከ 5 እስከ 10 ዓመታት ፕሮጀክት ያዴርጉ 

  የአሁኑን ጊዜ (present tense) ይጠቀሙ ፡፡  

 ግሌጽ ፣ እጥር ምጥን ያሇ ፣ ከጃርጎን-ነፃ ቋንቋ ይጠቀሙ።  

 በስሜት የተሞሊ በፍሊጎት የታጀበ እና ቀስቃሽ ያዴርጉት።  

 ከንግዴ እሴቶችዎ እና ግቦችዎ ጋር ያስተካክለ።  

 ተፎካካሪዎትን ዋቢ ያዴርጉ ወይም ተመሳሳይነት ይፍጠሩ።  

 የእርስዎን ራዕይ መግሇጫ ሇሠራተኞችዎ ሇማሳወቅ ዕቅዴ ይፍጠሩ።  

 ሇሚመሠርቱት ራዕይ ጊዜና ሀብትን ሇመስጠት ያዘጋጁ ፡፡   
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ራዕይዎን ማን ይቀርጻሌ? 

ራዕይ መግሇጫ ሇመጻፍ የመጀመሪያው እርምጃ - 

 እሱን በመቅረጽ ሚና የሚጫወተው ማን ነው?  

 በትንሽ ንግዴ ውስጥ የእያንዲንደን የዴርጅት አባሌ ግንዛቤ ሇመሰብሰብ ቀሊሌ ነው ፡ 

 በትሊሌቅ ንግዴ /ክዋኔዎች ውስጥ የሰራተኛ ዴምፆችን መያዙን በሚያረጋግጡበት ጊዜ የበሇጠ ተመራጭ መሆን 

ሉኖርብዎት ይችሊሌ ፡፡ 

ይህንን ሇማሳካት የዴርጅታችሁን ክፍሌ ከሚወክለ ቁሌፍ ባሇዴርሻ አካሊት ጋር ተከታታይ አውዯ ጥናቶችን ማስተናገዴ 

ይመከራሌ ፡፡ 

 ተሇዋጭ የአረፍተ ነገሩን ስሪቶች ሇመፍጠር ቡዴኖችን መሰብሰብ እና ከቀሪው ኩባንያ ግብረመሌስ መቀበሌ 

ይችሊለ ፡፡  

 አንዴ ዴርጅት በሠራተኞች ተሳትፎ አማካይነት ዓሊማውን ፣ ዋና እሴቶቹን እና የወዯፉቱን ራዕይ በመሇየት በጋራ 

ዓሊማዎች እና እሴቶች ሊይ በመመርኮዝ አማራጮቹን እና ዕዴልቹን ይገመግማሌ ፡፡ 

መ) የእርስዎን ራዕይ መግሇጫ እንዳት ይጠቀሙበታሌ? 

ሚከተለትን ይወስኑ! 

 የ ራዕይ መግሇጫዎ የት እንዯሚታይ! 

 በዴርጅትዎ ውስጥ ምን ሚና እንዯሚጫወት! 

(በእውነቱ ከኩባንያው ባህሌ ጋር ካሌተዋሃዯ በአዲራሹ ውስጥ የራዕይ መግሇጫ መስቀለ ወይም በማኅበራዊ አውታረ 

መረቦች ሊይ ማስተዋወቅ ፊይዲ የሇውም)  

ሰራተኞችዎ ራዕዩን የማይገዙ ከሆነ በጭራሽ በሰራ ሊይ ማከናወን አይችለም ፡፡ “የራዕይ መግሇጫው ሰራተኞችዎ 

የሚያምኑበት መሆን አሇበት ፡፡ ከዚያ በኋሊ ብቻ ነው ውሳኔዎችን የሚወስደ እና የንግዴዎን ራዕይ የሚያንፀባርቁ 

እርምጃዎችን የሚወስደት ፡፡ 

 ሰራተኞችን የራዕዩን ባሇቤትነት እንዱወስደ የሚረዲበት አንደ መንገዴ የዴርጅት ወርክሾፖችን እና የአእምሮ 

ማጎሌበት ስብሰባዎችን ማካሄዴ ነው ፡ 

 በእነዚህ ስብሰባዎች ውስጥ ሰራተኞች የራዕዩን መግሇጫ እሴቶችን በዕሇት ተዕሇት ሥራዎቻቸው ውስጥ ማካተት 

የሚችለባቸውን መንገድች እንዱሇዩ ያበረታቱ ፡፡ 

 ከዚያ በኋሊ ሰራተኞችን ራእዩን ሲይዙ እውቅና መስጠት እና ሽሌማት መስጠት ይችሊለ ፡፡ 
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የማነቃቂያ ራዕይ መግሇጫዎች ምሳላዎች 

 አንዲንዴ የማይረሱ እና የተሇዩ የራዕይ መግሇጫዎችን መፇተሽ የራስዎን ሇመጻፍ ሇሚፇሌጉት መነሻዎች ሉሆኑ 

ይችሊለ ፡፡ በጣም ጥቂቶቹ፡- 

 AMAZON - ዯንበኞች በመስመር ሊይ ሇመግዛት የሚፇሌጉትን ማንኛውንም ነገር የሚያገኙበት እና የሚያገኙበት 

የምዴር በጣም ዯንበኛ-ተኮር ኩባንያ ሇመሆን ፡፡ 

 Caterpillar: ራዕያችን እንዯ መጠሇያ ፣ ንፁህ ውሃ ፣ ንፅህና ፣ ምግብ እና አስተማማኝ ኃይሌ ያለ ሁለም ሰዎች 

መሰረታዊ ፍሊጎቶች በአከባቢ ዘሊቂነት የሚከናወኑበት እና እኛ የአከባቢን እና የህብረተሰቡን ጥራት የሚያሻሽሌ 

ኩባንያ ነው ፡፡ ኑርና ሥራ ፡፡ 

 Google: በአንዴ ጠቅታ የዓሇም መረጃን ተዯራሽነት ሇማቅረብ ፡፡ 

 Hilton Hotels & Resorts: ምዴርን በእንግዲ ተቀባይነት እና ሙቀት ሇመሙሊት ፡፡ 

 Oxfam: ዴህነት የላሇበት ዓሇም ፡፡ 

 Samsung: ዓሇምን ያነሳሱ ፣ የወዯፉቱን ይፍጠሩ ፡፡ 

 McDonald's: ምርጥ ፇጣን የምግብ ቤት አገሌግልት ተሞክሮን ማሳየት፡፡ 

  EAL: ዯህንነቱ በተጠበቀ ፣ በገበያ ሊይ የተመሠረተ እና በዯንበኞች ሊይ ያተኮረ ተሳፊሪ እና የጭነት ትራንስፖርት 

በማቅረብ በአፍሪካ ውስጥ በጣም ተወዲዲሪ እና መሪ የአቪዬሽን ቡዴን ሇመሆን ... 

ማጠቃሇያ 

 የይህ ስሌጠና ዴርጅትን ዉጤታማ ሇማዴረግ የሚያስፇሌጉ ዋና ዋና ነጥቦች የተካተቱበት በመሆኑ ተበዲሪዎች 

ብዴር ከማግኘታቸዉ በፉት ስሌጠናዉን መዉሰዴ ይኖርባቸዋሌ፡፡ 

 ስሌጠናዉም ተበዲሪዎች ዉጤታማ ሆነዉ ብዴራቸዉን በተገቢዉ ሁኔታ መክፇሌ እንዱችለ ያግዛቸዋሌ፡፡ 
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የንግዴ/የቢዝነስ አመራር እና 

የሰው ሀይሌ አስተዲዯር 
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የስሌጠናዉ አሊማ እና አስፇሊጊነት 

አዱስ ቢዝነስ ሇመጀመር የሚያስፇሌገን የገንዘብ አቅም 

 የራስን ሀብት በመጠቀም 

 ሼር በመሸጥ 

 ከአጋር ጋር በመጣመር 

 ከባንክ በመበዯር ሌናገኝ እንችሊሇን 

ከባንክ ጋር አብረን ስንሰራ 

 የተበዯርነውን ብዴር  በተቀመጠሌን የጊዜ ገዯብ መክፇሌ ይኖርብናሌ፡፡ ሇዚህ ዯግሞ ዴርጅታችን 

ዉጤታማ መሆን ይኖርበታሌ 

የስሌጠናዉ አሊማ እና አስፇሊጊነት 

               ዴርጅታችን ውጤታማ ሆኖ ብዴራችንን በተገቢው ሁኔታ ሇመክፇሌ 

 ዴርጅታችንን በአግባቡ መምራት ይኖርብናሌ 

 ዯንበኞቻችንን በአግባቡ መያዝ ይኖርብናሌ 

 ጥራት ያሇዉ ምርት ማምረት ይኖርብናሌ 

 ወጪአችንን እና ላልች ግብአቶችንን በአግባቡ መቆጣጠር ይኖርብናሌ 

 ዴርጅታችን በአስፇሊጊው የሰው ሀይሌ ( ሰራተኞችና መሪዎች) ማዯራጀት ይኖርብናሌ 

      የስሌጠናዉ አሊማ እና አስፇሊጊነት 

                             ስሇዚህ የዚህ ስሌጠና ዋና አሊማ ሰሌጣኞችን 

 ስሇ ንግዴ/ቢዝነስ አመራር  

 ስሇ ምርታማነት እና ውጤታማነት 

 ስሇ ምርት ጥራት 

 ስሇ የምርት ግብአት አያያዝ 

 ስሇ ክትትሌ እና ግምገማ 

 ስሇ የዯንበኛ አያያዝ 

 ስሇ የሰው ሀይሌ አስተዲዯር መሰረታዊ የሆነ ግንዛቤ እንዱያገኙ ሇማዴረግ ነው፡፡ 

የንግዴ ሥራ ምንዴን ነው? 

• ሰዎች በመሰባሰብ (ዴርጅት በመመስረት) ወይም በተናጠሌ ፤ ምርቶችን (እቃዎችን ወይም አገሌግልቶችን) 

ሇዯንበኞች በማቅረብ ትርፍ ሇማግኝት የሚከናወን ተግባር ነው።  

የንግዴ ሥራ ዴርጅት ምንዴን ነው? 
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• ሰዎች በመሰባሰብ (ዴርጅት በመመስረት) ወይም በተናጠሌ ፤ ምርቶችን (እቃዎችን ወይም አገሌግልቶችን) 

ሇዯንበኞች በማቅረብ ትርፍ ሇማግኝት የሚከናወን ተግባር ነው።  

የንግዴ/የቢዝነስ አመራር 

የንግዴ/ቢዝነስ አመራር (Business Management) ማሇት፣ የማቀዴን፣ የማዯራጀትን፣ አስፇሊጊውን የሰው ሃይሌ 

ማማሊትን፣ የመምራትን እና የመቆጣጠርን ተግባራት የያዘ ሆኖ የአንዴን የንግዴ/ቢዝነስ አሊማ ከግብ ሇማዴረስ 

የሚያስፇሌጉትን ግብአቶች በማቀናጀት ውጤታማ እንዱሆን የሚያግዝን ሂዯት ነው፡፡ 

 

የቢዝነስ አመራር ዋና ዋና ተግባራት፣                             

 ማቀዴ (Planning) 

 ማዯራጀት (Organizing)  

 የሰው ሀይሌ ማማሊት (Staffing) 

 መምራት (Leadership) 

  መቆጣጠር (Controlling                  የቢዝነስ አመራር አስፇሊጊነት 

 ምርታማነት  

 ውጤታማነት 

 ወጪ ቆጣቢነት 

 

የንግዴ/የቢዝነስ አመራር 

የቢዝነስ ስራ መሪ (Manager) ማሇት፣ የንግዴ/የቢዝነስን አሊማ ከግብ ሇማዴረስ ኃሊፉነትየተጣሇበት ሰዉ ነዉ 

 

የቢዝነስ ስራ መሪ አይነቶች፣ 

 ዝቅተኛ ዯረጃ (Lower level)  -መካከሇኛ ዯረጃ (Middle level) 

  ከፍተኛ ዯረጃ (Top Level) 
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የንግዴ/የቢዝነስ አመራር 

የዝቅተኛ መሪ ዋና ዋና ተግባራት 

  የዴርጅቱን የሇት ተሇት ተግባራትን ያቅዲሌ፣ ይመራሌ፣ ይቆጣጠራሌ 

  የዴርጅቱን ሰራተኞች ያስተባብራሌ 

 የዴርጅቱን የአጭር ጊዜ እቅዴ ያዘጋጃሌ 

የንግዴ/የቢዝነስ አመራር 

የመካከሇኛ ዯረጃ መሪ ዋና ዋና ተግባራት 
 የዴርጅቱን ዋና ዋና ተግባራት ያቅዲሌ፣ ይመራሌ፣ ይቆጣጠራሌ 

 የዴርጅቱን ዝቅተኛ መሪዎች ያስተባብራሌ 

 የዴርጅቱን የመካከሇኛ ግዜ እቅዴ ያዘጋጀሌ 

የንግዴ/የቢዝነስ አመራር 

የከፍተኛ ዯረጃ መሪ ዋና ዋና ተግባራት 

 የዴርጅቱን አጠቃሊይ ተግባራት ያቅዲሌ፣ ይመራሌ፣ ይቆጣጠራሌ 

 የዴርጅቱን መካከሇኛመሪዎች ያስተባብራሌ 

 የዴርጅቱን የረጅም ግዜ እቅዴ ያዘጋጀሌ 

 ከላልች ዴርጅቶች ጋር ግንኙነት እና አጋርነት ይፇጥራሌ 

       

የንግዴ/የቢዝነስ አመራር 

የንግዴ ስራ መሪ ዋና ዋና ሚናዎች 
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  ከላልች ጋር መስራት 

 የወካይነት ሚና 

 የመሪነት ሚና 

 የቃሊቀባይነት ሚና  

 መረጃ ማእከሌ 

 መረጃ የመሰብሰብ ሚና 

 መረጃ የማሰራጨት ሚና 

 መረጃ የማስተሊሇፍ ሚና 

የንግዴ/የቢዝነስ አመራር 

የንግዴ ስራ መሪ ዋና ዋና ሚናዎች 

 ውሳኔ መወሰን 

 የኢንተርፕሬነር ሚና 

 የመዯራዯር ሚና 

 ግብአት የማከፊፇሌ ሚና 

  ግጭትን የመፍታት ሚና 

የንግዴ/የቢዝነስ አመራር 

የንግዴ ስራ መሪ የሚያስፇሌጉት ዋና ዋና ክህልቶች 

 የቴክኒክ (ከስራው ጋር ተዛማጅ የሆነ ክህልት) (Technical skills) 

 ሰውን የመምራት ክህልት (Human skills)     

 ሀሳባዊ (የጠቅሊሊ  አዉቀት) ክህልት (Conceptual skills)  

የንግዴ/የቢዝነስ አመራር 

ዉጤታማ የሆነ የንግዴ ስራ መሪ የሚያሳያቸው ባህሪያት 

 ጠንካራ የመሪነት ክህልት  (Strong leadership skills ) 

  የተግባር  ሰው  መሆን (An action orientation)  

  ርዕይ ያሇው (A vision of where the firm is going) 

 እጅግ በጣም ጥሩ የተግባቦት  ክህልት (Excellent communication skills)  

 በራስ መተማመን (Self- confidence) 

 ሪስክ የሚወስዴ (The ability to take risks) 

 የሚያነቃቃና የሚያበረታታ (The ability to motivate)   

 እምነት የሚጣሌበት (The ability to generate loyalty) 
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 የቡዴን ስሜት የመፍጠር ክህልት (Team building skills)  

 ከስራዉ ጋር አግባብነት  ያሇዉ  ክህልት አና ሌምዴ (Technical  skills & 

experience)   

አሇማቀፊዊ እይታ ሌምዴ (International experience) 

የንግዴ/የቢዝነስ አመራር 

የንግዴ ስራ አመራር መርሆች 

 የስራ ክፍፍሌ (Division of work).  

 ስሌጣንና ሀሊፉነት (Authority & responsibility).   

 ስርአት ማክበር(Discipline).  

 ተጠሪነት (Unity of command).   

 ሇአንዴ አሊማ መቆም (Unity of direction).   

 የሰራተኛ እና የዴርጅት ፍሊጎት ቅዯም ተከተሌ (Subordination of individual interests to the 

general interest).   

የንግዴ/የቢዝነስ አመራር 

የንግዴ ስራ አመራር መርሆች 

 ክፍያ( ዯሞዝ እና ጥቅማጥቅም) (Remuneration).   

 የተማከሇና ያሌተማከሇ ውሳኔ (Centralization and Decentralization).  

 የእዝ ሰንሰሇት (Scalar chain).   

 በትክክሇኛው ቦታ (Order).   

 አሇማዲሊት/ፍትሃዊነት (Equity).   

 የተረጋጋ ሁላታ መፍጠር (Stability and tenure of personnel).   

 አዲዱስ ሃሳብ ማፍሇቅ (Initiative).   

 የቡዴን ስሜት መፍጠር (Esprit de corps).   

      ምርታማነት 

ምርታማነት እና ውጤታማነት ማሇት የዴርጅቱ የምርት ብዛት ከተጠቀምነዉ ግብአት ጋር በማነጻጸር ምን ያህሌ  ዉጤታማ 

መሆናችንን የምናይበት ነዉ  

ምርታማነት እና ውጤታማነት ሇማምጣት:- 

 የምርታማነት እና ውጤታማነት ግብ ማስቀመጥ 

 መከታተሌ እና ግብረመሌስ መስጠት 
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 ችግሮችን መፍታት 

 እቅዴ እና ቁጥጥርን ማመቻቸት 

 ፇጠራን ማገዝ  

ምርት  ጥራት

 የምርት ጥራት የተሇያየ ትርጉም ያሇዉ ሲሆን ዋና ዋናዎቹ 

 ከአሊማ እና ከአገሌግልት ጋር መጣጣም 

 የተሻሇ ስራ በተሻሇ ሰአት መስራት 

 መጀመሪያዉኑ ከስህተት ነጻ ስራ መስራት 

 የዯምበኞችን ፍሊጎት ማወቅና ማማሊት 

 ከስታንዲርዴ ጋር መመሳሰሌ 

የምርት ጥራት 

የምርት ጥራት የዯምበኞችን ፍሊጎት ሲያማሊ 

 የዯምበኞችን  ርካታ ይጨምራሌ 

 የምርቱን የመሸጥ እዴሌ ያሰፊሌ 

 ተወዲዲሪነትን ይጨምራሌ 

 የገበያ ዴርሻን ያሰፊሌ 

 በተሻሇ ዋጋ ይሸጣሌ 

 ገቢን ያሳዴጋሌ 

የምርት ጥራት 

የምርት ጥራት ከስህተት ነጻ የሆነ ምርት ሲመረት  

 ስህተት ይቀንሳሌ 

 ዲግም ስራን ይቀንሳሌ 

 የዯምበኞችን ርካታ እጦት ይቀንሳሌ  

 የጥራት ፍተሻ እና ምርመራ ወጪን ይቀንሳሌ 

 ምርታማነትን ይጨምራሌ 

 ገቢን ያሳዴጋሌ 

 በጊዜ የማቅረብ አቅምን ይጨምራሌ 

የምርት ጥራት 

 የምርት ጥራት ሇማምጣት የሚወስኑ ነገሮች 

 የምርት ጥሬ ግብአት 
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 የአመራረት ሂዯት 

 የሰራተኞች ክህልት እና ሌምዴ  

 ምቹ አጋዝ ተቀማት ( ዉሀ፤ መብራት) 

የምርት ጥራት 

የምርት ጥራት የሚገሇጹበትነገሮች 

 ዱዛይኑ በዯንበኛ ፍሊጎት ሊይ መሰረት ያዯረገ 

 ከዯንበኛ ፍሊጎት ጋር መመሳሰሌ 

 ዯህንነት( በጤንነት ሊይ ጉዲት የማያዯርስ) 

 በአግባቡ የተቀመጠ/ የተከማቸ  

የምርት ግብአትን ማስተዲዯር (አያያዠ) 

የምርት ግብአት ማሇት ዴርጅታችን ምርት ሇማምረት የምንጠቀማቸው ግብአቶች  ይይዛሌ:: 

  ግብአትን ስናስተዲዴር 

 መጀመሪያ ከትክክሇኛ ቦታ ማግኘት፣ በትክክሇኛ ዋጋ መግዛት፣ በትክክሇኛ ግዜ ማቅረብ  

 በትክክሇኛ ቦታ ማከማቸት 

 በቂ ቁጥጥር ማዴረግ 

ክትትሌ፣ ግምገማ እና ሪፖርት 

ክትትሌ ማሇት ዴርጅታችንን የየእሇት ተግባር የምንከታተሌበት ሂዯት ነው  

ክትትለ የሚካሄዯው 

 ስራን ከእቅዴ ጋር በማነጻጸር 

 የገንዘብ ወጪን ገበጀት ጋር በማነጻጸር 

 የስራ ጥራትን ከስታንዲርዴ ጋር በማነጻጸር 

ግምገማ የዴርጅታችንን ስራ ከውጤታማነት አንጸር የምንከታተሌበት ሂዯት ነው 

ግምገማ የሚካሄዯው፡- 

 ከግበአት አንጻር 

 ከአመራረት አንጻር 

 ከምርት አንጻር 

 ከውጤት አስፇሊጊነት አንጻር   

 ከዘሊቂነት አንጻር 
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ክትትሌ፣ ግምገማ እና ሪፖርት 

ሪፖርት ማሇት፣ ዴርጅታችንን የየሇት ተግባር እና የውጤታማነትን ሇሚመሇከተው አካሌ የምናቀርብበት ሂዯት ነው  

ሪፖርት ስናዯርግ 

 ግሌጽ መሆን አሇበት 

 የተማሊ መሆን አሇበት 

 ያሌተንዛዛ መሆን አሇበት 

 እውነተኛ መሆን አሇበት 

የዯምበኛ አያያዝ 

 ዯምበኛ ማሇት የዴርጅታችን ምርት ወይም አገሌግልት የሚጠቀሙ ናቸው  

 ዯምበኛ አያያዝ የረጅም ግዜ እና ትርፊማ ግንኙነት እንዱኖረን ያዯርጋሌ  

 የዯምበኛ አያያዝ ጥቅም 

 ዯምበኛን ሇመያዝ 

 ዯምበኛ ተኮር እንዴንሆን 

 የዯምበኛ አመኔታ ሇማግኘት 

 ዋጋ ሇመዯራዯር 

 የረጅም ግዜ (ተዯጋጋሚ) ግንኙነት ሇማግኘት 

የሰው ሀይሌ አስተዲዯር 

  የሰው ሀይሌ አስተዲዯር  ማሇት የዴርጅታችንን አሊማ ሇማሳካት የሚያስፇሌገንን የሰው ሀይሌ 

በጥራት እና በብዛት የምናማሊበት ሂዯት ነዉ፡፡ 

 የሰው ሀይሌ አስተዲዯዯር ዋና ዋና ተግባራት 

 የሰው ሀይሌ እቅዴ 

 ቅጥር፡ ምሌመሊ እና ምዯባ 

 ሰሌጠና 

 የስራ አፇጻጸም ምዘና 

 ዝዉዉር እና እዴገት 

 የስራ ሊይ ዯህንነት 

 ዯሞዝ እና ጥቅማጥቅም 

 ስንብት 

የሰው ሀይሌ እቅዴ 
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 የሰው ሀይሌ እቅዴ ማሇት ሇዴርጅታችን ወዯፉት የሚያስፇሌጉትን የሰው ሀይሌ በአይነት፣ ጥራት እና 

በብዛት በመገመት አስፇሊጊዉን እስትራቴጂ የምንነዴፍበት ሂዯት ነዉ፡፡ 

 የዚህ ዕቅዴ ዋና ዋና ተግባሮች ዴርጅታችን አሁን ያሇውን የሰው ኃይሌ ዓይነት ሇይቶ በማወቅ 

በዴርጅታችን ዕዴገት ምክንያት ወዯፉት የሚያስፇሌገውን የሰው ሀይሌ ዓይነትና ብዛት መገመት እና 

በመጨረሻም የተዘጋጀውን የሰው ኃይሌ ዕቅዴ ከፊይናንስ ዕቅዴ ጋር ማቀናጀት ናቸው፡፡  

 የሰው ሀይሌ እቅዴ ሂዯት 

 ያሇውን የሰው ኃይሌ ዓይነት፣ ብዛትና ዯረጃ /Manpower Inventory/ ሇይቶ ማወቅ፣ 

 የዴርጅታችንን ስትራቴጂክ ዕቅዴ እና የፊይናንስ አቅም ከግምት በማስገባት ሉኖር የሚገባውን 

የሰው ኃይሌ ብዛት እና ዯረጃ ካሇው የሰው ኃይሌ ዓይነት፣ ብዛት እና ዯረጃ ጋር በማነፃፀር 

ሌዩነቱን ማወቅ፣ 

 ወዯፉት በጡረታ እና በተሇያዩ ምክንያቶች የሚገሇለትን ሠራተኞች ብዛት እና ዯረጃ እንዱሁም 

ጊዜውን በቅዴሚያ መሇየት፣ 

 በዕዴገት፣ በስንብት፣ በዝውውር፣ ወዘተ ምክንያት ክፍት ሉሆኑ የሚችለትን የሥራ መዯቦች 

በመገመት በሰው ኃይሌ አዯረጃጀት ሊይ የሚያመጡትን ሇውጥ ማጤን፣ 

የሰው ሀይሌ እቅዴ 

 የሰው ኃይሌ ዕቅዴ ከዴርጅታችን ስትራቴጂክ ዕቅዴ እንዱሁም ከፊይናንስ አቋም ጋር በማቀናጀት የሰው ኃይሌ ፍሊጎት ማሇት፣  

 ተጨማሪ የሰው ኃይሌ፣ 

 ተተኪ የሰው ኃይሌ፣ 

 ያሇበቂ ሥራ የሚገኝ የሰው ኃይሌ፣ ( redendent) 

 በሥሌጠና አማካይነት ሇተተኪነት ሉዘጋጁ የሚችለ የሠራተኞች ብዛት፣ ዕውቀታቸውን በትምህርት የሚያሻሽለ 

ሠራተኞች ብዛት፣ በዕቅዴ ውስጥ ማጠቃሇሌ፣ 

የሰው ሀይሌ ቅጥር እና ምሌመሊ 

 የሰው ሃይሌ ቅጥር ማሇት ዴርጅታችን ተጨማሪ የሰው ሀይሌ በሚፇሌግበት ወቅት አመሌካቾች እንዱያመሇክቱ 

የምንጋብዝበት ሂዯት ነው 

 የቅጥር  

 የዉስጥ 

  የዉጭ 

 ቅጥር ሇመፇጸም የምንጠቀማቸዉ መንገድች 

 ማስታወቂያ 

 የትምህርት ተቀማት 

 ከስራ ፇሊጊዎች ማመሌከቻ 

 ክፍት የስራ መዯቦች ማስታወቂያ ይዘት 

  ሇክፍት የስራ መዯቦች የሚወጣው ማስታወቂያ ቢያንስ  የሚከተለትን ይይዛሌ:: 
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 የስራ መዯብ መጠሪያ 

 የዯመወዝ ሁኔታ 

 ሇስራ መዯቡ የሚያስፇሌገው የትምህርት አይነት፣ ዯረጃ እና የስራ ሌምዴ 

 የስራ ቦታው 

 ማመሌከቻ ሇማቅረብ የተወሰነው የጊዜ ገዯብ እና የመመዝገቢያ ቦታ 

 ዕጩው ማቅረብ ያሇበት ላልች ማስረጃዎችና ሰነድች 

 ዴርጅቱ ሇስራ መዯቡ ሇመቅጠር ያሰበው የሰራተኞች ብዛት 

 የቅጥሩ ሁኔታ በgሚነት ወይም በኮንትራት ስሇመሆኑ 

 ሇስራ መዯቡ የሚያስፇሌግ ሌዩ ስሌጠና(ካሇ)፡፡ 

      የሰው ሀይሌ ምሌመሊ ማሇት አመሌካቾችን በማወዲዯር ሇዴርጅታችንና ሇስራ መዯቡ ብቁ የሆኑትን የምንመርጥበት ሂዯት ነው 

 የመምረጫ ዘዳዎች  

  ፇተና በመፇተን 

  ቃሇ መጠይቅ በማዴረግ 

 ፇተና ወይም መጠይቅ ስናዘጋጅ 

 ከስራው ጋር ተዛማጅ መሆን አሇበት 

 የማያዲሊ መሆን አሇበት 

 በጥንቃቄ መያዝ አሇበት 

 የሰው ሀይሌ ምዯባ ማሇት አመሌካቾችን በማወዲዯር ሇዴርጅታችንና ሇስራ መዯቡ ብቁ የሆኑትን በመምረጥ 

ከተመረጠዉ/ ከተመረጠችዉ/ ከተመረጡት  

 አመሊካች/አመሌካቾች ጋር ዉሌ በመያዝ፤ የስራ ምዯባ የምናዯርግበት ሂዯት፤ ነዉ 

 ሇምዯባ የሚያስፇሌጉ ቅዴመ ሁቴታዎች 

 ፇተና /ቃሇ መጠይቅ  ማሇፍ 

 የህክና ማስረጃ 

 የፖሉስ ማስረጃ 

 በፉት ከሚሰራበት ማስረጃ 

 ምዯባ እንዯተከናወነ የሚሰሩ ተግባራት 

 የሰራተኛ ፊይሌ ማዘጋጀት 

 የማስተዋወቅ ስራ 

 የማሰሌጠን ስራ 

 መታወቂያ መስጠት 

 የስራ መገሌገያዎችና እቃዎች 

 የስራ ውሌ አመሰራረት 

 ዴርጅታችን ሰራተኛውን በሚቀጥርበት ግዜ የቅጥር ዯብዲቤ ይዯርሰዋሌ::  

 የሚመሇከታቸው ክፍልች በግሌባጭ እንዱያውቁት ይዯረጋሌ::  

 የቅጥር ዯብዲቤው የሚከተለትን ይይዛሌ፣ 
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 የሰራተኛው ስም 

 የሰራተኛው የስራ መዯብ፣ ከስራ ዝርዝር ተግባራት ጋር  

 የቅርብ ተቆጣጣሪ/ተጠሪነት 

 የስራ ቦታ 

 የስራ ክፍሌ 

 የስራ ዯረጃ 

 የስራ ውለ የሚጸናበት ጊዜ 

 የሚከፇሇው ዯመወዝ እና፣ የአከፊፇለ ን ሁላታና ጊዜ 

 አበሌ ካሇ የአበለን መጠን፣ 

 የሙከራ ጊዜ 

 የግሌ ማህዯር 

 ዴርጅታችን ቢያንስ ቀጥሇው የተዘረዘሩትን ማስረጃዎች አጠናቅሮ አዱስ በተቀጠረው ሰራተኛ የግሌ ማህዯር ውስጥ ይይዛሌ:: 

 የቅጥር መጠይቅ፣ 

 ሇክፍት የስራ ቦታው የወጣው ማስታወቂያ፣ 

 የቅጥራ ቃሇ ጉባኤ፣ 

 የትምህርት ዯረጃ ማስረጃና የስራ ሌምዴ፣ የምስክር ወረቀት፣  

 የተቀጣሪው የጤንነት ማረጋገጫ፣ 

 የተቀጣሪው የሙከራ ጊዜ ቅጥር ዯብዲቤ፣ 

 የስራ ዝርዝር ተግባራት፣ 

 ተቀጣሪው በሙከራ ጊዜ ያገኘው የስራ አፇጻጸም ውጤት፣ 

 የተቀጣሪው የህይወት ታሪክ ቅፅና የቅጥር ማመሌከቻ፣ 

 የተቀጣሪው ሶስት ተመሳሳይ ጉርዴ ፎቶግራፎች፣ 

 ሇተወሰነ  ሥራ/ጊዜ  የሚዯረግ  የስራ  ውሌ 

 ሇተወሰነ  ጊዜ ወይመ ሥራ የሚዯረግ  የስራ  ውሌ በሚከተለት ምክንያቶች ይሆናሌ 

 ሰራተኛው የተረቀጠረበት ስራ በተወሰነ ጊዜ የሚያሌቅ ሲሆን፣ 

 በፇቃዴ፣ በህመም ወይም በላሊ ማንኛውም ምክንያት ሇጊዜው ከስራ የተሇየን ሰራተኛ ሇመተካት፣ 

 ስራ መብዛት በሚኖርበት ጊዜ ስራን ሇማቃሇሌ፣ 

 አሌፎ አሌፎ የሚሰሩ ማሇትም ስራው gሚ ሆኖ እየተgረጠ ስራው በሚኖርበት ግዜ ብቻ ስራ ሇመስራት፣ 

 አንዲንዴ ጊዜ የሚሰራ ስራ ማሇትም gሚ ስራ ያሌሆነ በሚያስፇሌግበት ጊዜ ብቻ የሚሰራ ስራ ሇመስራት፣ 

 ሊሌተወሰነ ጊዜ የስራ ውሌ በተዯረገበት የስራ መዯብ ሊይ ሰራተኛ በዴንገት ሇዘሇቄታው  በመሇየቱ ሇግዜው ስራ 

ሇማሰራት፣ 

       ሇተወሰነ   ስራ/ጊዜ የተቀጠረ ሰራተኛን ስሇሚሰናበትበት ሁኔታ 

 የውሌ ማሇቂያ ግዜ ከመዴረሱ  ቢያንስ ከሰባት የስራ ቀናት በፉት ማሳወቅ 

 በቀሪው ግዜ ውስጥ ሰራተኛው ስራውን አጠናቆ ማስረከቡን በማረጋገጥ 

 ሇስራ ወጪ የተዯረጉ ንብረቶችና የስራ መሳሪያዎች እንዱያስረክብ በማዴረግ 
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 ከማናቸውም እዲ ነፃ መሆኑን በማረጋገጥ  

 ሇሰራበት ጊዜ ዯመወዝ እንዱከፇሌ አዴርጎ የስራ ውሌ ማሇቁኝ የሚገሌጽ ዯብዲቤ ሰጥቶ ያሰናብተዋሌ 

      ትውውቅ 

 አዱስ ተቀጣሪ ስራ ከመጀመሩ በፉት 

 ቢሮና ሇስራ የሚያስፇሌጉ መሳሪያዎች ፣ 

 ስሇ ዴርጅቱ አሊማና ተግባራት ፣ 

 ስሇ አስተዲዯራዊ ጉዲዮች ፣ 

 •እንዱሁም ከሚመዯቡበት የስራ ክፍሌ ሰራተኞች ከሚሰራው ስራ እና ላልች ከተቀጠረበት ስራ ጋር 

የሚገኛኑ ጉዲዮችን በተመሇከተ በቅርብ ሀሊፉው አማካኝነት ገሇጻና ትውውቅ ይዯረግሇታሌ:: 

 የመፇጸም አቅም (Performance Management) 

 የመፇጸም አቅም ማሇት ሰራተኞች ዘሊቂነት ያሇው እና በየጊዜው የሚሻሻሌ የመፇጸም አቅም እንዱያዲብሩ 

የሚዯረግበት ሂዯት ነዉ 

 የመፇጸም  አቅም ሇማጎሌበት የምንከተሇው  ሂዯት 

 የመፇጸም አቅም እቅዴ  

 የስራ ዝርዝር 

 የረጅም እና አጭር ጊዜ እቅዴ 

 ቁሌፍ ግቦች 

 ግቦቹ እንዳት እንዯሚሇኩ 

 ግብረመሌስ መሰብሰብ 

 ማጽዯቅ 

 የስራ ምዘና 

 የሥራ አፇጻጸም ምዘና ሠራተኛው ያሇውን የአዕምሮና የአካሌ ችልታዎቹን በመጠቀም ከዴርጅታችን እቅዴ አኳያ በተወሰነ 

የሥሌጣን ኃሊፉነት ክሌሌ ውስጥ የተሰጠውን ተግባራት ውጤታማ በሆነ ሁኔታ ማከናወኑን ሇማወቅ በተወሰነ ወቅት የሚዯረግ 

ሥርዓት ያሇውና ከአዴሌዎ ነፃ የሆነ ግምገማ ነው፡፡ 

 የሥራ አፇጻጸም ምዘና አሊማዎች፤ 

 የሥራ ውጤትን መሠረት በማዴረግ ጠንካራና ውጤታማ ሠራተኞችን ሇይቶ ሇማወቅ እና ሇማበረታታት፣ 

 በእያንዲንደ የሥራ ዘርፎች ዴክመት የሚታይባቸውን ሠራተኞች ሇይቶ በማወቅ ጉዴሇታቸውን እንዱያርሙ 

ተገቢውን ስሌጠና እና ዴጋፍ ሇመስጠት እንዱሁም የማስተካከያ እርምጃ ሇመውሰዴ፣ 

 ሠራተኛው የራሱን የሥራ እንቅስቃሴ ከላልች የሥራ ባሌዯረቦቹ ጋር በማነፃፀር ራሱን ሇማሻሻሌ እንዱችሌ 

ሇማበረታታት፣ 

 የዴርጅቱን የሥሌጠና ፍሊጉት መጠንና ዓይነት በመረዲት የሥሌጠና እቅዴ አዘጋጅቶ ተግባራዊ ሇማዴረግ፣ 

 በሠራተኛ ምሌመሊ፣ ምዯባ፣ እዴገትና ዝውውር ሥርዓት ሊይ ሉዯረጉ የሚገባቸውን ማሻሻያዎች ሇመጠቆም 

እንዱያስችሌ፣ 

 ሠራተኛው በያዘዉ የሥራ መዯብ ሊይ ከፍተኛ ውጤት በማስገኘቱ ሇሚቀጥሇው የሥራ መዯብ ብቁ ሆኖ 

በዕዴገት ተወዲዴሮ እንዱመዯብ አንደ መመዘኛ መስፇርት በመሆኑ፣ 
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 የሥራ አፇጻጸም ምዘና አሞሊሌ፣ 

  የሥራ አፇጻጸም ምዘና ሪፖርት የሚሞሊው ኃሊፉ፣ 

 የሥራ አፇጻጸም ሪፖርት ቅፅን ዓሊማ እና የአሞሊሌ ሥርዓት በትክክሌ በመረዲት በጥንቃቄ እና በሃቀኝነት 

የመሙሊት፣ 

 የሥራ አፇጻጸም ምዘና ሪፖርት ከተሞሊ በኋሊ ሠራተኛው ስሇምዘናው ያሇውን አስተያየት በጽሁፍ እንዱያሰፍርና 

እንዱፇርም የማዴረግ ኃሊፉነት አሇበት፣  

 ሠራተኛው የሥራ አፇፃፀም ቅፅ አሞሊሌ ሊይ ቅሬታ ካሇው  ቅሬታውን ሇሚመሇከተዉ ሀሊፉ በጽሑፍ ማቅረብ 

ይችሊሌ፡፡ ቅሬታውም የመጨረሻ ውሳኔ ይሰጠዋሌ፡፡ሠራተኛው በሥራ አፇፃፀም ምዘና ሊይ ያቀረበው ቅሬታ 

ትክክሇኛ ሆኖ ከተገኘ እንዱስተካከሌ ይዯረጋሌ፡፡ 

  የሠራተኛው የምዘና አማካይ ውጤት እየታየ ዓመታዊ የዯመወዝ ጭማሪ እንዱያገኝ ላልች መስፇርቶች(የስራ 

ሌምዴና ተገቢዉ ሇመዯቡ የተጠየቀ የትምህርት ዝግጅት) መሟሊታቸዉ እንዯተጠበቀ ሆኖ በዯረጃ ዕዴገት 

እንዱወዲዯር ይዯረጋሌ፡፡ 

 የሥራ አፇጻጸም ምዘና አሞሊሌ፣ 

 የሥራ አፇጻጸም ምዘና ሪፖርት የሚሞሊው ኃሊፉ፣ 

 የሠራተኛውን የሥራ ውጤት በአንዲንዴ አጋጣሚዎችና ግሊዊ ግንኙነቶች ሳይመራ በተጨበጭ የዴርጅቱን ዕቅዴ 

ከመተግበር አንፃር ሇመመዘን፣ 

 ጠንካራና ዯካማ ጎኖችን በየጊዜው በማስታወሻ መዝግቦ በመያዝ፣ 

 በሥራ ሂዯት በችልታ ማነስም ሆነ በላሊ ምክንያት የሚያሳያቸውን ዯካማ ጎን እንዱያሻሽሌ በወቅቱ ተገቢ ምክር 

በመስጠትና በማስታወሻ በመያዝ፣ 

 ዯካማ ጎኖችን እንዱያሻሽሌ የተሰጠውን ምክር ተግባራዊ በማዴረግ ሂዯት ያሳየውን ሇውጥ በማጤን፣ 

 ሠራተኛው በሥራ መዯቡ ከተሰጡት ተግባራት በተጨማሪ ሇዴርጅቱ አጠቃሊይ እዴገትና ጤናማ አካሄዴ ያሇውን 

እና የሚያዯርገውን አስተዋጽኦ ግንዛቤ ውስጥ በማስገባት፣ 

 የመፇጸም አቅም ስሌጠና”  

 ስሌጠና 

 ምክክር 

 ስብሰባዎች 

 የመፇጸም አቅም ትግበራ”  

 ማበረታቻ 

 ሇቀጣይ እቅዴ መዘጋጀት 

      ዯሞዝ እና ጥቅማጥቅም(Remuneration) 

 ዯሞዝና ጥቅማ ጥቅም ማሇት፣ ሰራተኞች ሇዴርጅታችን ሊበረከቱት አስተዋጽኦ የሚከፇሊቸው ክፍያ ነው 

 ዯሞዝ 

 በየወሩ የሚከፇሌ 

 ጡረታ የሚቆረጥበት 

 ግብር የሚከፇሌበት 
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 ጥቅማጥቅም  

 የጡረታ 

 የዉል አበሌ 

 የቤት 

 የትራንስፓርት 

 የህክምና 

       ማበረታቻ 

 ከመፇጸም አቅም ጋር የተያያ መሆኑ 

 አሊማዉም የመፇጸም አቅም ቀጣይ እንዱሆን ሇማዴረግ ነዉ 

 ዯሞዝ እና ጥቅማጥቅም በሚዘጋጅበት ወቅት 

 ዉስጣዊ ፍትሀዊነት 

 ዉጫዊ እኩሌነት 

       

የንግዴ ዕዴገት አቅጣጫን ሇማስተካከሌ ጠቃሚ ምክሮች 

 ግሌጽ በሆነ የእዴገት ዓሊማዎች ይጀምሩ 

 የእርስዎን ሃሳቦች እቅድች እና ሂዯቶች ይመዝግቡ 

 ንግዴዎን ከመጀመሪያው ጀምሮ መዯበኛ ያዴርጉት 

 የእውቀት ክፍተቶችን ሇመዝጋት በባሇሙያዎች ይጠቀሙ 

 ንግደን ሙያዊ ያዴርጉት 

 የተተኪ እቅዴ ይኑርዎት 

 በተቻሇ መጠን አውታረ መረብዎን ያጠናክሩ 

 ንግደ እያዯገ ሲሄዴ በአግባቡ ሇመያዝ አሰሌጣኝ እና አማካሪ ይፇሌጉ 

 ፇጠራን ሇንግዴዎ ዋና እሴት አዴርገው ይቀበለ 

 ንግዴዎን በዘሊቂነት ያካሂደ 

 

ማጠቃሇያ 

 ይሄ ስሌጠና ዴርጅትን ዉጤታማ ሇማዴረግ የሚያስፇሌጉ ዋና ዋና ነጥቦች የተካተቱበት በመሆኑ ተበዲሪዎች ብዴር 

ከማግኘታቸዉ በፉት ስሌጠናዉን መዉሰዴ ይኖርባቸዋሌ፡፡ 

 ስሌጠናዉም ተበዲሪዎች ዉጤታማ ሆነዉ ብዴራቸዉን በተገቢዉ ሁኔታ መክፇሌ እንዱችለ ያግዛቸዋሌ፡፡ 
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የግብይት አመራር ስሌጠና 
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መግቢያ 

እያንዲደ ንግዴ ስራ ሶሰት መሰረታዊ ግብአቶች/ክንውኖች  ይፇሌጋሌ፥ 

ገንዘብ/Finance/ 

ምርትና/Production/ 

ገበያ /Market/ 

ገንዘቡን እንዯ ሌማት ባንክ ካለ ተቋማት አግኝንተን ምርቱን ማምረት ብንችሌ ቀጣዩ ወሳኝ ስራ ትክክሇኛ ና በቂ ገበያ 

ማግኝት ይሆናሌ። ይህን ሇማሳካት ሳይንሳዊ መንገድችን ማወቅ አሇበን። 

● በምናካሂዯዉ የንግዴ እንቅስቃሴ ዉስጥ የሚኖረዉ ፈክክር ከፍተኛ ሉሆን ይችሊሌ። 

● ጥቃቅንና አነስተኛ ዴርጅቶችም የሚገጥሟቸዉን ፈክክሮች በመቋቋም  ዘሊቂነታቸዉን ማረጋገጥ ይጠበቅባቸዋሌ። 

● እንዯዴርጅት ባላበትነተዎም በምንአይነት መሌኩ የዴርጅተዎን ዘሊቂነትነትና ትርፊማነት እነዯሚያስቀጥለ 

ቀዴመው ማውቅ ያስፇሌጋሌ። 

● በምናካሂዯዉ የንግዴ እንቅስቃሴ ዉስጥ የሚኖረዉ ፈክክር ከፍተኛ ሉሆን ይችሊሌ። 

● ጥቃቅንና አነስተኛ ዴርጅቶችም የሚገጥሟቸዉን ፈክክሮች በመቋቋም  ዘሊቂነታቸዉን ማረጋገጥ ይጠበቅባቸዋሌ። 

● እንዯዴርጅት ባላበትነተዎም በምንአይነት መሌኩ የዴርጅተዎን ዘሊቂነትነትና ትርፊማነት እነዯሚያስቀጥለ 
ቀዴመው ማውቅ ያስፇሌጋሌ። 

● ስሌጠናው ኢሊማ ያዯረገው ጥቃቅንና አነስተኛ ንግዴ አንቀሳቃሾችየንግዴ ስራ አመራር ክህልቶቻቸውን አሻሽሇው 

በእውቀት ሊይ የተመሰረተ ንግዴ በማንቀሳቀስ፡ 

●  ንግዲቸውን በዘሊቂነት የማስቀጠሌ፣ 

●  ሽያጭያቸውን የመጨመርና ወጪዎቻቸውን መቀነስ ማስቻሌ ሊይ ነዉ፡፡  

● ስሌጠናዉ ጥቃቅንና አነስተኛ ንግዴ አንቀሳቃሾች ዯንበኞቻቸውን፡  

● በመሳብና በታማኝነት ካሇማቋረጥ እንዱገዟቸው በማዴረግ እንዳት ሽያጫቸውን መጨመር እንዯሚችለ  

● በተጨማሪም በረጅም ጊዜ እንዳት ትርፊቸውን የማሳዯግ ውጤት ሊይ መዴረስ እንዯሚያስሊቸው 

ያስተምራሌ፡፡ 

● በአጠቃሊይ በንግዴዎን እንዳት ወጤታማ አዯርጋሇሁ ብሇው ሇሚያስቡባቸው ዋነኛ ጥያቄዎችዎ ምሊሽ ይሰጣሌ፡፡ 

ስሇሆነም የስሌጠናዉ ጠቀሜታ ከፍ ያሇ ስሇሆን ስሌጣኞች በስሌጠናዉ መሳተፍና የሚያስፇሌጋቸዉን 

እዉቀት፥ክህልት እነዴሁም አመሇካከት ከፍ እንዱያዯረጉ። 

 

የስሇጠናዉ ትኩረቶች 

● ክፍሌ አንዴ፡ ስሇግብይት አጠቃሊይ ግንዛቤ 
● ክፍሌ ሁሇት፡ የገብያ ክፍፍሌ፥ ኢሊማና መታወቂያን መወሰን 
● ክፍሌ ሶስት፡ ምርት 
● ክፍሌ አራት፡ ሇምረቱ ዋጋ መተመን 
● ክፍሌ አምስት፡ የምርቱ/አገሌግልት /ተዯራሽነት 
● ክፍሌ ስዴሰት፡ ምርትን ማስተዋወቅ 
● ክፍሌ ሰባት፡ የዯንበኞች አያያዝ  

 

ክፍሌ አንዴ፡ ስሇግብይት አጠቃሊይ ግንዛብ 
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1. ገበያ ማሇት ምን ማሇት ነዉ? 

2. ግብይት ማሇት ምን ማሇት ነዉ?  

3. የግብይት አመራር ምን ማሇት ነዉ? 

4. 5ቱ የግብይት አመራር መርሆዎች 

5. የፍሊጎት ማኔጅምነት  

ውይይት 

ገበያ . . .? 

በ አካባቢያቸን የሚገኝን የተሇየ የግብይት ቦታን መሰረት በማዯርግ  

 

 

 

 
ግብይቱን ሇመከወን የምንጠቀምበተን የቴክኖልጂ ዉጤት መሰረት በማዴረግ 

 

ግብይት ማሇት ሇእርስዎ ምን እንዯሆነ ያስረደ፤ 

......................................................................

......................................................................

......................................................................

...................................................................... 

 

ግብይት የዯንበኞችን ፍሊጎቶች ሇይቶ በማወቅ ከተወዲዲሪዎችዎ በበሇጠ ሁኔታና በአትራፉነት  ማገሌገሌ ነው፡፡ 
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5ቱ የግብይት አመራር መርሆዎች? 

የንግዴ ዴርግቶች የግብይት አመራራቸዉን በሚከተለት መርሆዎች መሰረት ሉመሩ ይችሊለ። 

1. የምረት መጠንን መስረት በማዴረግ  

2. የምረት ጥራተን መሰረት በማዴረግ 

3. የሽያጭ ክህልትን መሰረት በማዴረግ 

4. ግብይትን መሰረት በማዴረግ 

5. የማህበራዊ ግብይትን መሰረት በማዴረግ  

ውይይት! 

ከአምስቱ የግብይት መርሆዎች  የትኛው እርሶ ሇተሰማሩበት የንግዴ መስክ ትክክሇኛ ነው ብሇው ያምናለ? ሇምን? 

.................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

......................................................................................................... 

ክፍሌ ሁሇት፡ የገብያ ክፍሌፍሌ፥ ኢሊማና  የዴርጅት መሇያን መውሰን 

1. ዯንበኛንና ተወዲዲሪን ሇይቶ ማወቅ 

2. ገበያን መከፍፇሌ 

3. ያሇተሟሊ ፍሊጎት ያሇበተን የገብያ ክፊይ መሇየት 

4. ምርትዎ በዯንበኞች ዘንዴ ተመራጭ እነዴሆን ማዴረግ 

ገበያውን መከፍፇሌ 

እነዚህን ሶስት ጥያቄዎች በመመሇስ ገበያዎን በቀሊሌ ዘዳ መከፍፇሌ ይችሊለ፤ 

○ እነሱ እነማን ናቸው? 

○ ከምርቱ የሚጠብቁት ጥቅም ምንዴን ነው? 

○ የእርስዎን ምርት እንዳት ይገዛለ ወይም አጠቃቀሙስ እንዳት ነው? በተቻሇ መጠን 

በተወሰነ ነገር ሊይ ያትኩሩ፡፡ 

ገበያን ሇመከፍፇሌ የሚጠቅሙ መንገድች 

○ ስነ-ሌቦናዊ 

○ ባህሪ 
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○ ጂኦግራፉያዊ 

○ የስነ ሕዝብ አወቃቀር 

 

ስሇ ገበያ ክፊይ ትክክሇኛነት ሲያስቡ የሚከተለትን ይከውኑ 

○ ያሌተሟሊ ፍሊጎት ያሇበትን የገበያ ክፊይ ይሇዩ 

○ የገበያው ክፊይ ሇንግዴዎ የሚበቃ ዯንበኞች ያሇው መሆኑን ይፇትሹ! 

የምርቶውን መሇያ (በዯንበኞች አእምሮ ውስጥ) ይወስኑ! 

ጥሩ ገፅታ የመፍጠር ተግባር ዯንበኞች የእርስዎን ምርት ሇመግዛት አሳማኝ ምክንያት እንዱኖራቸው ማዴረግ ነው፤ ስሇዚህ 

የምርት ገፅታ ሆኖ መገኘት ያሇበት፤ 

○ ዯንበኞች ከፍተኛ እሴት ሇሰጡት ፍሊጎት ምሊሽ መስጠት፣ 

○ ምርትዎ ከተወዲዲሪዎችዎ ሇየት ያሇ እንዱሆን ማዴረግ፣ 

○ ቃሌ የገቡትን የሚፇፅሙ ስሇመሆንዎ እርግጠኛ መሆን 

ሇምርትዎ ገፅታ ሇመፍጠር ሶስት ዯረጃዎችን ይከተለ፤ 

○ ስሇወዯፉት ዯንበኞችዎና ተወዲዲሪዎችዎ የበሇጠ ይወቁ፤ 

○ ገበያውን ከፊፍሇው የእርስዎን ኢሊማ ይምረጡ፤ 

○ ምርትዎ ወይም አገሌግልትዎ ሉኖረው የሚገባውን ገፅታ ይሇዩ፤ 

ዯንበኞችዎንና ተወዲዲሪዎችዎን ማወቅ 

ዯንበኞችን የሚመሇክቱ መረጃዎች፤ 

○ ሇመሸጥ የምሞክረው ሇየትኞቹ የተሇያዩ አይነት ዯንበኞች ነው? 

○ የእኔንስ ምርት የሚገዙ የተሇያዩ ዯንበኞች ምን አይነቶች ናቸው? 

○ የሚፇሌጉት ምን አይነት ምርት ነው? ምርቱንስ የሚፇሌጉት ሇምንዴን ነው? 

○ ሇመክፇሌ ፇቃዯኛ የሚሆኑበት ዋጋ ስንት ነው? 

○ ዯንበኞች ያለት የት ነው? ብዙውን ጊዜ የሚገዙት ከየት ነው? የሚገዙትስ መቼ ነው? 
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○ ከእኔ ምርት ጋር ተመሳሳይ የሆኑ ምርቶችን ዯንበኞች የሚገዙት በየስንት ጊዜ ነው? በምን ያህሌ ብዛት 

ይገዛለ? 

○ በአሁኑ ወቅት እየገዙ ያሇው ምርት ፍሊጎታቸውን እያሟሊ ነውን? በግዥ ሊይ እየተዯረገሊቸው ባሇው 

መስተንግድስ ዯስተኞች ናቸውን? 

○ ዯንበኞች የሚፇሌጉት በተሇይ ሇተወሰነ ተግባር ነው ወይስ ተጨማሪ አገሌግልት ይሻለ? 

ዯንበኞችዎንና . . . ? 

የተወዲዲሪዎች መረጃዎች፤ 

○ ከእኔ ጋር ተመሳሳይ የሆነ ምርት የሚሸጡ ተወዲዲሪዎቼ እነማን ናቸው? ምን ያህሌ ጥሩ ናቸው? 

○ ዯንበኞች በተወዲዲሪዎቼ ምርቶች ሊይ ያሊቸው አረዲዴ ምን የመሰሇ ነው? 

○ ተወዲዲሪዎቼ ሇዯንበኞች ምርቶቻቸውን የሚያዯርሱት እንዳት ነው? 

○ ተወዲዲሪዎቼ ስሇንግድቻቸው ሇዯንበኞች የሚያሳውቁትና እንዱገዙም የሚያግባቡት እንዳት ነው? 

○ አንዴ ተወዲዲሪ ከላልች በሌጦ እንዱገኝ (ጎሌቶ እንዱወጣ) የሚያዯርገው ምንዴን ነው? 

ውይይት! 

አነስተኛ  ና ጥቃቅን ተቛማት በምን መሌኩ/ስሌት ገብያቸውን መክፇሌ ና ትክክሇኛውን መምረጥ አሇባችው ብሇው 

ያምናለ?   

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

................................................................................ 

ክፍሌ ሶስት፡ ምርት 

1. ምርትን በዯንበኖች ፍሊጎት መሰረት ማምረት  

2. ምርቱን ማሻሻሌ 

3. አማራጭ ምርቶቸን ማሰብ 

4. ገሊጭ የሆነ የምርት ስም መሰየም 

5. የምርትን አስተሻሸግ ማሻሻሌ 

6. ተጨማሪ አገሌግልቶችን ማሰብ  

 

 

ምርትን በዯንበኖች ፍሊጎት መሰረት ማምረት 
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● ዯንበኞች ምርቶችንና አገሌግልቶችን የሚገዙት መሰረታዊ ፍሊጎቶቻቸውን ወይም ሌዩ ፍሊጎቶቻቸውን ሇሟሟሊት 

ነው፡፡ መሰረታዊ ፍሊጎቶችን ሟሟሊት የንግዴዎ የመጀመሪያ ዯረጃ እርምጃ ሉሆን ይችሊሌ፡፡ 

● በላልች ሉሟለ ያሌቻለ የዯንበኞችን ሌዩ ፍሊጎቶችን ሇሟሟሊት መቻሌ ዯግሞ ንግዴዎን ይበሌጥ ተወዲዲሪና 

ዘሊቂነት እንዱኖረው ያዯርጋሌ፡፡ ቀጥል ያለትን ምሳላዎች እንመሌከት፤ 

ምርቱን ማሻሻሌ 

● ብዙውን ጊዜ ዯንበኞች ምርጫቸው በአንዴ ምርት ከማረፈ በፉት አስቀዴው ሰፉ የምርት አካታቾችን (አማራጭ 

ምርቶችን) ተዘዋውረው ያያለ፡፡ ዯንበኞች ምን እንዯሚያዩ ሇማወቅ የወንበር ምሳላ እንውሰዴ፤ ቀሇም፣ መጠን፣ 

ዱዛይን፣ ምቾት 

 

አማራጭ ምርቶቸን ማሰብ 

● በገቢያዉስጥ ያሇዉን የፍሊጎት ክፍተት በመሇየት የዴርጅቱን ትርፊማነትና ቀጣይነት የሚያኣረጋግጡ ተጨማሪ 

አማራጭ ምረቶችን በማምረትና በማቅረብ የዯንበኞቸን ፍሊጎት ማረካት. . . 

● በዴርጅቱ ይህንንም አስራር ፤ 

● የሚያመርታቸዉን ምረቶች በአይነት በማበዛት 

● በአንደ የምረት አይነት ስረም የሚኖሩ ተጨማሪ አማራጮች በማካተት ሉተገብር ይችሊሌ። 

ስያሜ ወይም ምሌክት(Branding) 

● ዯንበኛዉ ስሇዴርጅቱና ምርቱ የሚኖረዉ አመሇካከት ጠንካራና አዎንታዊ እንዱሆን ማዴረግ 

● ይህም ዴረጊት ሇምረቱ/ዴርጂቱ ከምንሰጠዉ ስያሜና መሇያ ምሌክተ ይጀምራሌ።  

● የምንሰይመዉ ስያሜ ወይም ምሌክት፤ 

○ ዯንበኛዉ ከሚያያቸዉ ምርቶች ዉስጥ የሚጠቅመዉን ሇመሇየር ይረዲዋሌ፤ 

○ ዯንበኛዉ ስሇምርቱ ጠራትና አስተማማኝነት ግንዛቤ እንዱኖረዉ ያዯርጋሌ፤ 

○ አምራቹ ከላልች ተመሳሳይ ምርቶች የራሱን ምርት እንዱሇይ ይረዲዋሌ፤ 

○ አምራቹ ምረቱ በላልች አካሊት ምረቱ በተመሳሳይነት እንዲይመረት ይከሊከሌሇታሌ፡ 

○ በገቢያዉ ዉስጥ የምረቱን እና የአምራቹን ተአማኒነት ያጠናክራሌ 

የምርት ስያሜ ወይም ምሌክት 
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● ጥሩ የሆነ የምረት እንዴሁም የዴርጅት መሇያና ስያሜ ጠንካራ የዯንበኛ ፍሊጎተን ያጎናጥፊሌ። 

● ጠቀሜታዎቹም፤ 

○ ዯንበኛዉ ከፍተኛ የሆን ግንዛቤ እንዱኖረዉ ያዯርጋሌ 

○ ዯንበኛዉ ሇምርቱ ያሇዉን ተዓማኒነት ያጠናክራሌ 

○ ዴርጅቱ ተጨማሪ የምርት አይነቶችን እንዱያመርት እዴሌ ይፇጥርሇታሌ 

○ በገቢያዉ ዉስጥ ዋጋን መስረት ያዯረገ ዉዴዴርን ቢፇጠር መቋቋም ያስችሇዋሌ 

○ የዴርጅቱ ዘሊቂና ቋሚ ሐብት ሁኖ ይቀጥሊሌ 

● ስሇሆነም አሰያየም ሊይ ሆነ መሇያ አመራረጥ ሊይ ከፍተኛ ጥንቃቄ መዯረግ አሇበት። ምክንያቱም ሇዴርጅቱ 

ዉጤታማነትና ዘሊቂነት በር ከፊች ስሇሆነ። 

● የምርቱ ስያሜም፡ 

○ ስሇምርቱ ጠቀሜታና ጥራት አመሊካች መሆን አሇበት 

○ በቀሊለ ተነባቢ መሆን ይኖርበታሌ 

○ ከተመሳሳይ ስያሜዎች በቀሊለ የሚሇየዕ መሆን ይኖርበታሌ 

○ አግባብነት ባሇዉ ተቆጣጣሪ መስሪያቤት ሉመዘገብና ከሇሊ ሉዴርግሇት የሚችሌ መሆን አሌበት 

የምርት አስተሻሸግ ማሻሻሌ 

● ምርቱ ዯህንነቱ ተጠብቆ ዯንበኛዉ ጋር እስኪዯርስና ጥቅም ሊይ እስኪዉሌ ዴረስ በጥንቃቄና ጥራት ባሇዉ ዯረጃ 

መታሸግ ወይም መጥቅሇሌ ይኖርበታሌ። 

● ምርትን የማሸግ ጠቀሜታዎች፤ 

○ ምርቱን ካሊስፇሊጊ ጉዲቶች ዯህንነቱን ይጥብቃሌ 

○ አምራቹንና ምረቱን ያስተዋዉቃሌ 

● የምረት አስተሻሸግ ዯረጃዎች 

○ የመጀምሪያ ዯረጃ ጥቅሌ 

○ የሑሇተኛ ዯረጃ ጥቅሌ 

○ የማጓጓዥያ ጥቅሌ 

 

ስሇምረቱ ተጨማሪ ማብራሪያ (labeling) 
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● ምረቶቻከችን ታሽገዉ ሇዯንበኛዉ እንዱዯረሱ ስናዯርግ በማሸጊያዉ ሊይ ወይም ከዉስጥ ስሇምረቱ ተጨማሬ 

ማብራሪያ ሇዯነበኛዉ በጥሁፍ እነዱያገኝ ማዴረግ አሇብን። 

● የላብሌ ማዯረግ ጠቀሜታዎች፤ 

○ ምርቱን በቀሊለ እንዱሇይ ያዯርጋሌ 

○ ስሇምረቱ ማብራሪያ ይሰጣሌ 

○ የምርቱን ዯረጃ ይናገራሌ 

○ ምረቱን ያስተዋዉቃሌ።  

 

ውይይት! 

ትክክሇኛውን ምርት ከማምረት ጋር በተያያዘ ምን አይነት በርሶዎ የስራ ዘርፍ ምን አይነት ተግዲረቶች አለ? ምን የመፍትሄ 

ሃሳብ ይጠቁማለ?  

............................................................................................................................. .....................................................................................

............................................................................................................................. .....................................................................................

................................................................................................................................................ ..................................................................

........................ 

ክፍሌ አራት፡ ሇምርቱ ዋጋ መተመን 

በዚህ ክፇሌ፣ የሚከተለት ነጥቦች ይታያለ 

1. ወጪ፣ ዋጋና ትርፍ 
2. የዋጋ አተማመን ዘዳዎች? 

● ወጪ፣ ዋጋና ትርፍ 
ወጪ፣ ዋጋና ትርፍ በጋራ እንዳት እንዯሚሰሩ ማወቅ ሇምርትዎ ዋጋ ሇመተመን መሰረታዊ ነው፡ 

● ከሽያጭ የሚያገኙት ጠቅሊሊ ትርፍ የሚመሰረተው፤ 

○ ከእያንዲንደ ምርትዎ ሊይ ምን ያህሌ ትርፍ እንዲገኙ፣ 

○ በሸጧቸው እቃዎች ብዛት ነው 

 

ዋጋ የሚተምኑት እንዳት ነው? 
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● ዯንበኞችን ምን ያህሌ እንዯሚያስከፍለ ሇመወሰን መረጃ ያሰፇሌግዎታሌ፡፡ ዋጋ ሇመወሰን ማዴረግ ያሇብዎ፤ 

○ ዯንበኞች ሇተመሳሳይ ምርት ምን ያህሌ እንዯሚከፍለ ይወቁ፡፡ በመቀጠሌም የእርስዎ ምርት ኢሊማ 

ባዯረጋቸው ያሌተሟለ ሌዩ የዯንበኞች ፍሊጎቶች ምክንያት ዯንበኞች ምን ያህሌ ተጨማሪ መክፇሌ 

እንዯሚገባቸው ይወስኑ፡፡ 

○ ተወዲዲሪዎችዎ ሇአንዴ አይነት ወይም ሇተመሳሳይ ምርቶች ምን ያህሌ እንዯሚያስከፍለ ይወቁ፡፡ በገበያ 

ውስጥ ያሇውን የምርታማነቱን ከፍተኛና ዝቅተኛ ዋጋዎች ሲያውቁ የሚተምኑት ዋጋ ምን ያህሌ ሉሆን 

እንዯሚችሌ ሃሳብ ይሰጥዎታሌ/የጠቁምዎታሌ፡፡ 

○ የምርቶችዎን ወጮች ይወቁ፡፡ ትርፍ ሇማግኘት ከወጮዎችዎ ሸፊን በሊይ ጨምረው ሇመተመን 

ያስችሌዎታሌ፡፡ በመሸጫ ዋጋ አማካኝነት ዯንበኞችን እንዳት እንዯሚስቡ ይወቁ፤ 

የዋጋ አተማመን ዘዳዎች? 

የዯንበኞችን የመክፇሌ ፍቃዯኛነት መሰረት ያዯረገ 

  

 

 

 

 

ተወዲዲሪዎች የሚያስከፍለተን መስረት ያዯረገ 

● ሇአንዴ አይነት ወይም ተመሳሳይ ምርት ተወዲዲሪዎች ምን ዋጋ እንዯሚያሰከፍለ አስሰው ማግኘት 

ያስፇሌግዎታሌ፡፡  

○ የሚከተለት የተሇመደ አሰራሮችና ውጤቶቻቸው ናቸው፤ 

○ ከተወዲዲሪዎችዎ ያነሰ ዋጋ ከተመኑ ተጨማሪ ዯንበኞች ይስባለ፤ 

○ ከተወዲዲሪዎችዎ የበሇጠ ዋጋ ከተመኑ ዯንበኞችዎ ከእርስዎ ሊይገዙ ይችሊለ፤ 

 

 

 

የምርቱን የማማረቻ ወጪ መጠንን  መሰረት ያዯረገ 

● እያንዲንደን ምርት ሰርቶ ሇመሸጥ የሚፇጀውን ጠቅሊሊ ወጪ ማወቅ ይኖርብዎታሌ፡፡ 
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● ጠቅሊሊ ወጪ የሚያካትተው ቁሳቁሶች፣ ስራ፣ ኪራይ፣ ኤላትሪክ፣ ትራንስፖርትና ላልች ሇንግደ የሚያስፇሌጉ 

ወጮች ናቸው፡፡  

● ትርፍ ሇማግኘት የሚያስከፍለት ዋጋ ምርቱ ከፇጀው ጠቅሊሊ ወጪ በሊይ መሆን አሇበት፡፡ 

ውይይት! 

● ትክክሇኛ ዋጋ ማሇት ምን ማሇት ነው? 

● ከዋጋ ትመና ጋር በተግናኝ በርስዎ የስራ ዘርፍ እያጋጠሙ ያለ ተግዲሮቶች ምዴን ናችው? ምን የመፍትሄ ሃሳብ 

ይጠቁማለ?  

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

................................ 

ክፍሌ አምስት፡ ቦታ 

 በዚህ ክፇሌ፣ የሚከተለት ነጥቦች ይታያለ 

1. ንግዴዎ የሚገኝበት ቦታ 

2. ማከፊፇሌ፤ ምርትዎን ሇዯንበኛዎ ማዴረስ 

ንግዴዎ የሚገኝበት ቦታ 

● ችርቻሮና አገሌግልት ሰጪ ነጋዳዎች ምርቶቻቸውን በከፍተኛ መጠን መሸጥ እንዱችለ በዯንበኞች አቅራቢያ 

መሆን/መገኘት አሇባቸው፡፡ 

● ሇእነዚህ ንግድች የሚሆኑ ጥሩ ቦታዎች የሚባለት ኢሊማ ባዯረጓቸው ዯንበኞች አካባቢዎች ማሇትም መኖሪያዎች፣ 

መስሪያቤቶች፣ ማረፉያዎች ወይም ማዘውተሪያዎች ናቸው፡፡ 

ማከፊፇሌ፤ ምርትዎን ሇዯንበኛዎ ማዴረስ 

● ምርትዎን በተሇያዩ ዘዳዎች ሇዯንበኞችዎ ማከፊፇሌ ይችሊለ፤ 

○ ምርቶችዎን በቀጥታ ሇተጠቃሚዎች መሸጥ ይችሊለ፤ ይህ በቀጥታ ማከፊፇሌ ይባሊሌ፡፡ 

○ ሇላልች ንግድች የእርስዎን ምርቶች እንዱሸጡ ኮንትራት ይሰጣለ፡፡ እነዚህን ኮንትራቶች የሚገቡት 

በአብዛኛው ከችርቻሮና ከጅምሊ ነጋዳዎች ሲሆን በችርቻሮ ማከፊፇሌና በጅምሊ ማከፊፇሌ ይባሊለ፡፡ 

○ በኢንተርኔት ተጠቅመው ምርትዎን መሸጥ ይችሊለ፡፡ ይህ ዯግሞ በብየነመረብ/ኢንተርኔት መስመር ሊይ 

ማከፊፇሌ ይባሊሌ፡፡ 

ቀጥታ ማከፊፇሌ 

● ምርቶችዎን በቀጥታ ሇተጠቃሚዎች መሸጥ በቀጥታ ማከፊፇሌ ይባሊሌ፡፡ 
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● ምርትዎን በቀጥታ ሲሸጡ ዯንበኞችን የማነጋገር እዴሌ ስሇሚኖርዎ ፍሊጎታቸውንና የመግዛት አቅማቸውንም 

ያውቃለ፡፡  

● በመሆኑም ቀጥታ ማከፊፇሌ በዋነኛነት የሚጠቅመው በእያንዲንደ ዯንበኛ ሌዩ ፍሊጎት መሰረት ምርታቸውን 

ዱዛይን አዴርገው ሇሚሰሩ ፇብራኪዎች ነው፡፡ 

ችርቻሮ ማከፊፇሌ 

● ምርቶችዎን ሇችርቻሮ ሱቆችና መዯብሮች ሸጠው እነሱ ዯግሞ በበኩሊቸው ሇተጠቃሚ ዯንበኞች ሲሸጡ በችርቻሮ 

ማከፊፇሌ ይባሊሌ፡፡ 

● ችርቻሮ ማከፊፇሌ የሚጠቅመው በከፍተኛ ብዛት ሇሚያመርቱ ነጋዳዎች ነው፡፡ 

● ንግዴዎ በራሱ ከሚያዯርገው ይሌቅ ችርቻሮ ነጋዳዎች በሰፉ አካባቢ የተሰራጩ ብዙ ዯንበኞች ሊይ መዴረስ 

ይችሊለ፡፡ 

● በመሆኑም ሇቸርቻሪዎች ሲሸጡ ብዙ ዯንበኞች ምርትዎን እንዱያገኙ ያዯርጋለ፤ ይህ ዯግሞ ሽያጭዎን በመጨምር 

ንግዴዎን ያሳዴጋሌ፡፡ 

● ችርቻሪዎች ሇንግዴዎ ከሚያከናውኗቸው ተግባሮች መካከሌ ጥቂት ምሳላዎች ምሳላዎች፤ 

● ሁሌጊዜ ከዯንበኞችዎ ጋር ይገናኛለ፤ ሇማምረትና ሇላልቸ ስራዎችዎ ተጨማሪ ጊዜ ያገኛለ፤ 

● የምርትዎን ክምችት ይይዛለ፤ በክምችት የሚታሰረውን የስራ ማስኪሄጃ ገንዘብ ያሳንስሌዎታሌ፤ 

● ምርትዎን በማስተዋወቅ ያግዛለ፤ 
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ጅምሊ ማከፊፇሌ 

● ምርቶችዎን በከፍተኛ ብዛት ሇጅምሊ ነጋዳዎች ከሸጡ በኋሊ እነሱ ዯግሞ በበኩሊቸው ሇቸርቻሪዎች በአነስተኛ 

መጠን የሚሸጡበት መንገዴ ነው፡፡ 

 

በኢንትርኔት (በበይነመረብ) መስመር-ሊይ (ኦንሊይን) ማከፊፇሌ 

● ሉያስቧቸው የሚችለ በኢንተርኔት መስመር ሊይ  

● ማከፊፇያ አማራጮች፤ 

● በራስዎ ዴረገፅ (ዌብሳይት) ሊይ መሸጥ 

● በማህበራዊ አውታሮች አማካኝነት መሸጥ 

ውይይት! 

አሁን እየተጠቀሙ ያለት የስርጭት ስሌት ምን ይመስሊሌ? ሇመን መረጡት?  ከስርጭት ጋር በተግናኝ በርስዎ 

የስራ ዘርፍ እያጋጠሙ ያለ ተግዲሮቶች ምዴን ናችው? ምን የመፍትሄ ሃሳብ ይጠቁማለ?  

.................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

ክፍሌ ስዴሰት፡ ምርትን ማስተዋወቅ 

በዚህ ክፇሌ፣ የሚከተለት ነጥቦች ይታያለ 

1. የግብይት ፕሮሞሽን ዓሇማዎች 

2. ምርትን የማስተዋወቂያ ዘዳዎች 

የግብይት ፕሮሞሽን ዓሇማዎች 

● ማሳወቅ 

● ማሳመን 

● ማስታወስ 

የግብይት ፕሮሞሽን . . . 

● ሇንግዴዎ የማስተዋወቅ ስራዎች ከመጀመርዎ በፉት እነዚህን ሁሇት ጥያቄዎችን መመሇስ ያስፇሌግዎታሌ፤ 
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● ምርትዎን እንዱገዙ እነማንን መሳብ ይፇሌጋለ? 

● ሇእነርሱስ ስሇምርትዎ መንገር የሚፇሌጉት ምንዴን ነው? 

● ከቁሌፍ መሌእክቱ በተጨማሪ ሇዯንበኞች የሚያስተሊሌፏቸው ላልቸ ጠቃሚ መረጃዎች፤ 

● ምን ምን ምርት(ቶች) እንዯሚሸጡ፣ 

● ስሇዋጋና የአከፊፇሌ ሁኔታዎች፣ 

● ዯንበኞች ምርቶቹን ከየት ቦት መግዛት እንዯሚችለ፣ 

● የንግዴዎን የስራ ሰአቶች፣ 

ምርትን የማስተዋወቂያ ዘዳዎች 

የሚከተለት አማራጮች ምርትዎን እና ዴርጅተዎን ሇማስተዋወቅ ይጠቀሙ፤ 

a. ማስታወቂያ(ቀጥተኛ ክፍያ የሚጠይቅ) 

b. የግሌ ሽያጭ(በሽያጭ ሰራተኛ የሚከወን) 

c. የሕዝብ ግንኙነት(ቀጥተኛ ከፇያ የማይጥይቅ ከፍተኛ ታማኒነት ያሇው) 

d. የሽያጭ ማስታወቂያ(ሽያጭን በሽሌማትና ስጦታ የሚያበረታታ) 

e. ቀጥታ ግብይት(ኢንተርኔትንና ላልች የቀጥታ መገናኛ ስሌቶችን የሚጠቀም) 

ውይይት! 

በማስታወቂያ ጉሌበት ያምናለ? ከዚ ጋር በተገናኘ ያሇውትን እምነትና ሌምዴ ያካፍለ?  

ከማስታወቂያ ጋር በተግናኝ በርስዎ የስራ ዘርፍ እያጋጠሙ ያለ ተግዲሮቶች ምዴን ናችው? ምን የመፍትሄ ሃሳብ 

ይጠቁማለ?  

..................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ..................................................................................... 

ክፍሌ ሰባት፡ የዯንበኞች አያያዝ 

● የዯንበኞችን ቅሬታ ሇመፍታተ 

● ሁሌጊዜም የተረጋጉ ይሁኑ 

● ከመናገርዎ በፉት በአግባቡ ያዴምጡ 

● ሐሊፉነትን ይዉሰደ 

● ሇቀረበዉ ቅሬታ ያሇዎተን አክብሮት ያሳዩ 

● ይቅርታ ይጠይቁ 

● ዴንበኛዎን ያመስግኑ 

● ስሇቅሬታዉ ጥያቄ ይጠይቁ 

● አማራጭ መፍተሔዎችን ያቅርቡ 

● ቅሬታዉን መዝግበዉ ይያዙ 
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● ክትትሌ ያዴረጉ 

● የዯንበኛ አያያዝዎን በየጊዜዉ ያሻሽለ 

የዯንበኞቸን እርካታ መከታተሌ! 

ማጠቃሇያ 

● የንግዴ ዴርጂቶች ትርፊማነታቸዉን ሇማስቀጥሌም ይሁን ሇንግዴ እንቅስቃሴያቸዉ ሚያስፇሌጋቸዉን የገነዘብ 

መጠን ከአበዲሪዎች ሇማግኘት በአግባቡ የተዘጋጅ የግብይት ስተራቴጂ እንዱያአጋጁ ይፇሇጋሌ። 

● የሚዘጋጀዉም የግይት ስትራቴጂ ሉያካትት ከሚችሊቸዉ ጉዲዮች ዉስጥም፤ 

● የዯንበኛ መግሇጫ 

● የምርት መግሇጫ 

● የዎጋ መግሇጫ 

● የቦታ መግሇጫ 

● የምርት ማስተዋወቂ ዘዳዎች 

● የሚያስፇሌገዉ የሰዉ ሀይሌ . . . 

ውይይት! 

● ዯንበኛ ሇርሶ ምንዴን ነው? 

● ከዯንበኞቾ ጋር ያልትን ግንኙነት ዘሊቂ ና ትርፊማ ሇማዴረግ ምን የተሇ ነገር  ያዯርጋለ?  

..................................................................................................................... .............................................................................

............................................................................................................................. ..................................................................... 
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የሂሳብ መግሇጫ አዘገጃጀትና 

እና ትንተና  
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የሥሌጠናው ዋና ኣሊማ  

የሥሌጠናው ዋና ኣሊማ ፡ 

1) የሂሳብ መግሇጫ ኣዘገጃጀት (Financial Statements Preparation ) እና ትንተናን (Financial 

Statements Analysis ) በቂ እውቀት ማስጨበጥ ፤    

2) ጥቃቅንና ኣነስተኛ ኢንተርፕራይዞች (SMEs) በአግባቡ መጠቀም እንዱችለ ፤  እንዱሁም እያንዲንደ ገቢ እና 

ወጪ በሚመሇከት ኣካውንቲንግ ጉሌህ ሚና ይጫወታሌ፤ 

3) ጥቃቅንና ኣነስተኛ ኢንተርፕራይዞች (SMEs) ገበያ ሊይ ተወዲዲሪ ሆነው እንዱዘሌቁ ቁመናቸው በየጊዜው 

መመዘን ኣሇባቸው ፤ ሇዚህም የኣካውንቲንግ ሚና የሚናቅ አይዯሇም፡፡ 

 

የሥሌጠናው ንኡስ ኣሊማዎች 

በሥሌጠናው ሲጠናቀቅ ሠሌጣኙ: 

1) የ አካውንቲንግ  ኡዯት /Accounting Cycle ይገነዘባሌ፤ 

2) የ ሂሳብ መግሇጫ ኣይነቶችን / Types of Financial  Statements ይሇያሌ፤  

3) የ የእያንዲንደ የሂሳብ መግሇጫዎች ኢሇመንት / Financial  Statements  Elements  ይሇያሌ፤ 

4) የተሇያዩ የሂሳብ መግሇጫዎችን / Financial  Statements ማዘጋጀት ይችሊሌ፤ 

5) የሂሳብ መግሇጫ መተንተኛ መንገድችን / Financial  Statements Analysis Techniques  

ይገነዘባሌ፤ 

6) የሂሳብ መግሇጫ መተንተን / Financial  Statements Analysis ይችሊሌ፤ 

 

የሥሌጠናው አካሄዴ 

1) የጊዜ አስተዳዯር  

(የሥልጠናው አስተባባሪ እና ሰዓት ተቆጣጣሪ) 
2) የሥልጠና ዯንቦችን ማውጣት 

3) የአነቃቂ ቡድን  

(Fun Groups & Energizers) 
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የሥሌጠናው ዯንቦች 

1) ሥልጠናውን በንቃት መከታተል 

2) የሰውን ሀሳብ ማክበር 

3) ሰዓት ማክበር 

4) የጎንዮሽ ወሬ አለማውራት 

5) ሌሎች በሚናገሩበት ወቅት አለማዯናቀፍ 

6) ሞባይል አለማስጮህ … 

 What is Finance?

  as a Finance  resource :

 It refers to of financing assets of an entity.  monetary means 

  as a Finance :  discipline

 It is the art and science of managing money. 

 It is concerned with financial institutions, markets, instruments and processes 

involved in the transfer of money among various entities. 

 It can also be classified as and  Personal Finance Business Finance.

What is Accounting? 

  : Accounting

 It is an information system. 

 It is a process/activity; 

 It is a means and not an end; 

 It deals with financial information and transactions. 

 Its outcome are financial/accounting reports; 

 

የሂሳብ መዝገብ አያያዝ ማሇት ምን ማሇት ነው? 

 (What is Accounting?) 
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Accounting consists of three basic activities - it 

 የመሇየት ሂዯት (identifies),  

 የምዝገባ ሂዯት (records), and 

 ሪፖርት የማዘጋጀት ሂዯት (communicates) 

the economic events of an organization to interested users.  

የሂሳብ መዝገብ አያያዝ ማሇት ምን ማሇት ነው? 

 (What is Accounting?) 

Three Activities 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The activities of the 
accounting process 

The accounting process includes  

the bookkeeping function. 
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የኣካውንቲንግ ኡዯት/ Accounting cycle ... 
 Accounting Cycle in Computerized System/  data processing cycle

consists of four steps: 

1. Data input 

2. Data storage 

3. Data processing 

4. Information Output 

የኣካውንቲንግ ኡዯት/ Accounting cycle ... 

1 . Business Transactions ( ግብት) 

 Transactions: Financial transactions ኣካውንቲንግ የሚጀምረው ብር ነክ እንቅስቃሴ ሲኖር ነው። እንዯ 

መግዛት፣ መሸጥ፤ እዲ Sክፇሌ .. 
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የኣካውንቲንግ ኡዯት/ Accounting cycle ... 
 

2 . Journal Entries (መመዝገብ) 

 ምዝገባ: ብር ነክ እንቅስቃሴው በማስረጃ ሲዯገፍ ቀጣይ ስራ ይሚሆነው መመዝገብ ነው። ህም በ ዯቢት እና በ 

ክረዱት መሌክ መመዝገብ ዪኖርበታሌ።  

የኣካውንቲንግ ኡዯት/ Accounting cycle ... 

  Steps of Journalizing

 Step 1: Record the date: Year, month and day. 

 Step 2: Record the Debit: Debit account title and amount. 

 Step3: Record the Credit: Credit account title & amount. 

 Step 4: Write an Explanation. 

Journalizing Transactions 
 

 : Stockholders invested $15,000 cash in the corporation in September 1, 2012 

exchange for shares of stock. 

 : Purchased computer equipment for $7,000 cash.  September 1, 2012
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የኣካውንቲንግ ኡዯት/ Accounting cycle .. 
 

3.  Posting  ( ወዯ ዋና ላጀር ማስተሊሇፍ ) 
  የተመዘገቡት የሂሳብ እንቅስቃሴዎች ወዯ ዋናው ላጀር ማስተሊሌፍ 

 የኣካውንቲንግ ኡዯት/ Accounting cycle .. 

Steps of posting: 

 Step1: Post to debit account: Date, Journal Page number and amount. 

 Step 2: Enter the debit account number in Journal Post reference column. 

 Step 3: Post to credit account: Date, Journal Page number and amount. 

  Step 4: Enter credit account number in Journal Post reference column 

የኣካውንቲንግ ኡዯት/ Accounting cycle .. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

የኣካውንቲንግ ኡዯት/ Accounting cycle .. 
 

4. Trial Balance (  ሚዛን ማዘጋጀት) 

 ከዋናው ላጀር ዴምር ሇያንዲንደ የሂሳብ መዯብ ማዘጋጀት እና ዯቢት ባሊንስ ከ ክረዱት ባሊንስ እኩሌ መሆኑን 

ማረጋገጥ።  

 

 

 

Posting – process of 

transferring amounts 

from the journal to the 

ledger accounts.  
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የኣካውንቲንግ ኡዯት/ Accounting cycle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

የኣካውንቲንግ ኡዯት/ Accounting cycle … 

5.  Worksheet 

 የሚስተካከለ  እንቅስቃሴዎችን በቀሊለ ሇማካተት እና የሂሳብ መግሇጫውን በቀሊለ ሇማዘጋጀት የሚረዲ ባሇ አስር 

ኮሇምን  ሰንጠረዥ ነው።  
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የኣካውንቲንግ ኡዯት/ Accounting cycle ... 

7.  Closing Entries (መዝጋት) 

 ግዝያዊ አካውንቶች እንዯ ገቢ፣ ወጪ በኣመቱ መጨረሻ ይዘጋለ። እነ ሃብት፣ 
እዲ እና የተጣራ ካፒታሌ የመዝጊያ ባሊንሳቸው ዪዘው ወዯ ቀጣይ ኣመት 

ዪዘዋወራለ።   
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የኣካውንቲንግ ኡዯት/ Accounting cycle ... 

8. Financial Statements (የሂሳብ መግሇጫዎች) 

 ማስተካከያው ካስገባን በኋሊ ኣመታዊ የሂሳብ መግሇጫ ዪዘጋጃሌ። ባሊንስ 
ሺት፤ ገቢ ና ወጪ፣ የካሽ ፍልው መግሇጫዎችን ያካትታሌ። 

የሂሳብ መግሇጫ ኣይነቶች/Financial Statements 
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1. Statement of Financial Performance or Income  

Statement (የገቢ ና ወጪ መግሇጫ) 

2. Statement of Owners’ Equity or Capital 

Statement (የካፍታሌ/ የተጣራ ሃብት መግሇጫ ) 

3. Statement of Financial Position or Balance 

Sheet (የሃብትና እዲ መግሇጫ) 

4. Statement of Cash Flow ( የካሽ ፍሰት መግሇጫ) 
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