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ስራ ድርጅት በበኩሉ ምርጥ ተሞክሮዎችን በማውጣት ያሰራጫል፣ ስልጠናዎችን ያካሂዳል፣ የክትትልና ግምገማ ተግባሮችን
ያከናውናል፣ የፕሮግራሙን ጥራት ይቆጣጠራል እንዲሁም የፕሮግራሙን አተገባበር በተመለከተ የቴክኒክ ምክር ይሰጣል፡፡

ንግድዎን ይጀምሩ የስልጠና ፓኬጅ
ንግድዎን ይጀምሩ ስልጠና ፕሮግራም የተዘጋጀው የራሳቸውን ንግድ ለመጀመር ተጨባጭና ሊተገበር የሚችል የንግድ ህሳቤ
ላላቸው እምቅ ኢንተርፕርነሮች ነው፡፡ በዚህ ስልጠና አማካኝነት የተሟላ ይዘት ያለው የንግድ እቅድ አዘጋጅተው ንግዳቸውንም
እስከመጀመር ይሸጋገራሉ፡፡ ተሳታፊዎች የገሃዱ አለም መሳል በሆነ ስጋት አልባ አካባቢ ኢንተርፕርነራዊ ብቃታቸውንና የንግድ
እቅዳቸው አዋጪነት እንዲገመግሙ ያስችላቸዋል፡፡
ንግድዎን ይጀምሩ ስልጠና ብዙውን ጊዜ የሚሰጠው ለአምስት ቀኖች ሲሆን በንግድዎን ይጀምሩ መማሪያ መፅሃፍና በንግድ እቅድ
ማዘጋጃ ትንሽ መፅሃፍ የሚታገዝ ነው፡፡ የማሰልጠኛና ዘዴዎቹ ደግም አሳታፊና ችግር ፈቺ የመማር ዘዴ ስለሚጠቀም እምቅ
ኢንተርፕረነሮች ያላቸውን ተሞክሮና እውቀት ይበልጥ ያበለፅግላቸዋል፡፡ እምቅ ኢንተርፕርነሮችን በወቅታዊ የገበያ እንቅስቃሴ
ላይ ያሉ ፈታኝ ሁኔታዎችን በልዩ ልዩ የመማር ዘደዎች እንዲረዱ ያደርጋል፤ ለምሳሌ በአጫጭር ምሳሌያዊ ታሪኮች፣ ስእሎችና
የተግባር መለማመጃዎች ይጠቀማል፡፡

ፀሀፊዎችና ምስጋና
ንግድዎን ይጀምሩ የመማሪያ መፅሃፍ የጋራ ጥረት ውጤትና ፕሮገራሙን በመተግበር ወደ ሶስት አስርተ አመታት ለሚጠጋ ጊዜ
በመተግበር የካበተ እውቀትንና ልምድን ያንፀባርቃል፡፡ በተለይ የስልጠና ፕሮግራሙን በተለያዩ ሀገሮች የሞከሩ፣ ዲዛይን ያደረጉና
የተገበሩ የንጀያ ዋና አሰልጣኞችና አሰልጣኞች አስተዋፅኦ በዋጋ የሚተመን አይደለም፡፡ የስራ ልምዳቸውን፣ ድጋፋቸውንና ገንቢ
አስተያቶቻቸውን በመስጠት የመማሪያ መፅሃፉ ታትሞ አንዲወጣ ካስቻሉት መካከል የንጀያ ፕሮግራም ተግባሪዎች አውታር፣ አማካሪ
ድርጅቶችና የአለም ስራ ድርጅት የስራ ባልደረባዎች ይገኙበታል፡፡
የዚህ መማሪያ መፅሃፍ ዝግጅት የተመሰረተው እ.አ.አ በ1996 ተዘጋጅቶ በነበረው የንግድዎን ይጀምሩ መማሪያ መፅሀፍ ነው፡፡
የመጀመሪያውን መማሪያ መፅሀፍ የፃፉት ጂኦፍሬ ሜርዲዝ፣ ዳገላስ ስቴቪነሰንና ሃካን ጃርሶግ ናቸው፡፡ የንግድዎን ይጀምሩ መማሪያ
መፃህፍን ያዘጋጀው ሃራሬ ዝምባብዌ ይገኝ የነበረው የአለም ስራ ድርጅት የንጀያ ክፍለ አህጉራዊ የፕሮጀክት ፅህፈት ቤት ነው፡፡
በመቀጠል የአለም ስራ ደርጅት የወጣት ኢንተርፕርነሮች ድጋፍ ሰጪ ፕሮግራም (ዩዝ ኢንተርፕርነርሺፕ ፋሲሊቲ-ዋይኢኤፍ) የስራ
ባልደረባዎች የነበሩት ሜሊና ሚልማልና ሲቦንጊሌ ሲባንዳ መማሪያ መፅሃፉን በማዳበር አስተዋፅኦ አድርገዋል፡፡ አጫጭር
አስተፅኦዎች፣ ሌሎች ጠቃሚ ፅሁፎችንና ህሳቤዎችን በመስጠት ለዋይኢኤፍ ህትመት አስተዋፅኦ ያደረጉት ጁሊየስ ሙቲዮ፣ ማሪክ
ሃርስኦፍ፣ ሚላን ዲቬቻ፣ ናምሲፉ ኛይቦና፣ ዶርቲ ካታንዚና ስቴፍን ካሊቡላ ይጠቀሳሉ፡፡
ነባሩን ፅሁፍ በማሻሻልና በአነስተኛ ንግድ ልማትና በተያያዥ መስኮች ላይ የቅርብ ጊዜ አስተሳሰቦችን የሚያካትቱ አዳዲስ ምእራፎችን
በመጨመር የአሁኑን ህትመት የፃፉት የእ.አ.አ 2015 ህትመት የፀሀፊዎች ቡድን ዱዎንግ ታይ ኪም ቸንግ አና ፕራናቲ ሜህታን ናቸው፡፡
የአፃፃፍ አቅዱንና የቋንቋ ኤዲተሩ ስቲቭ ሬይሞንድ ነው፡፡
ረቂቅ ፅሁፉን አንብበው ከማሰልጠን ከልምዳቸው በመነሳት አስተተያየት ለሰጡት የንጀያ ዋና አልጣኝ ለሆኑት ለዲሶው
ዞማሆውን፣ጌሙኑ ዊጀሰና፣ ሲቦንጊሌ ሲባንዳና ዋልተር ቬርሆፍ ብዙ ምስጋና ይገባቸዋል፡፡ ከአለም ስራ ድርጅት ባልደረቦች ማሬክ
ሃርግሶግ፤ በኢንተርፕራይዝ መምሪያ ከአረንጓዴ ስራዎች ፕርግራም፣ ጀርገን መንዚ እና ኢስባን ትሮሜል ከስርአተ ፆታና ብዝህነት
ቅርንጫፍ፣ ጁሊያ ፋልዴት ከኤችአይቪ ኤድስና የስራው አለም ቅርንጫፍ እና ፓትሪክ ቤልሰር ከአካታች የስራ ስምሪት፣ የስራ
ግንኙነትና የስራ ሁኔታዎች ቅርንጫፍ ላደረጓቸው የመማሪያ መፅሃፉን ይዘት ለማዳበር ላደረጉት አስተዋፅኦ ተመስጋኝ ናቸው፡፡
ከፋይናንስ አገልግሎቶች ጋር ትስስር ስለማድረግ በመማሪያ መፅሃፉ ወስጥ የቀረበውን ክፍል ለማዳበር አጫጭር አስተዋፅኦዎች፣
ምክሮችና ሌሎች ድጋፎች የተገኘው ከቸሪይል ፍራንኬዊክዝ እና ከሴቬሪይን ዴቦስ፤ በአይኤልኦ ኢንተርፕራይዝስ መምሪያ ከማህበራዊ
ፋይናንስ የቴክኒክ ባለሙያዎች ነው፡፡
የመማሪያ መፅሃፉን የውስጥ ዲዛይንና የግራፊክ ስራዎች የተከናወኑት በታይ ቫን ሉዋን ሲሆን የሽፋን ዲዛይኑ የተዘጋጀው ደግሞ
በማውሪዞ ኮስታንዛ ነው፡፡
በመማሪያ መፅሃፉ የዝግጅት ሂደት ላይ ጠቃሚ ሃሳቦችን በመስጠትና ስራው እንዲጠናቀቅ በዋጋ የማይተመን ድጋፍ ያደረጉት የንጀያ
የአለም አቀፍ ማስባበሪያ ቡድን አባላት፡- የመርተን ሴቨርስ (በእሴት ሰንሰለት ልማትና የንግድ እድገት አገልግሎቶች ስፔሻሊስት)፣
ኢቫ ማጁሪን (የንጀያ አለም አቀፍ አስተባባሪ) እና ቶኮዚል ኒውማን ባደረጉት ማበረታታት ነው፡፡
ወደ አማርኛ ተርጉመው የውስጥ ዲዛይንና ግራፊክ እንዲሁም የሽፋን ዲዛይኑን ከዋናው የእንግሊዝኛው ህትመት ጋር አመሳስለው
የሰሩት በኢትዮጵያ የንጀያ ዋና አሰልጣኝ ታደሰ ገብረስላሴ ናቸው፡፡ የአማርኛ ቋንቋውን ኤዲት ያደረጉት ደ/ር ማሪው አለሙ ናቸው፡፡

መቅድም
ቁጥራቸው ከፍተኛ የሆኑ ኢትዮጵያውያን ከገጠርና ከከተማ የትውልድ አካባቢዎቻቸውን እየለቀቁ የተሻለ የስራና የኑሮ እድል ለማግኘት
ወደ ውጭ አገሮች በመሄድ ላይ ይገኛሉ፡፡ ከፌደራል የውጪ ጉዳይ ሚኒስቴር በተገኘ መረጃ መሰረት በአሁኑ ጊዜ ከ2 ሚሊዮን በላይ የሆኑ
ኢትዮጵያውያን በሰሜን አሜሪካ፣ በመካከለኛው ምስራቅ፣ በአውስትራሊያና በሌሎች የአፍሪካ አገሮች ውስጥ ይኖራሉ፡፡ በርካታ
ኢትዮጵያውያን በመካከለኛው ምስራቅ አገሮች ውስጥ የሚገኙ ሲሆን በተለይም ባለፉት ሶስት አስርተ አመታት ሳውኡዲ አረቢያ ከፍተኛ
ቁጥር ያላቸው ያልሰለጠኑና በከፊል የሰለጠኑ ስራ ፈላጊ ኢትዮጵያውያን መዳረሻ ሆና ቆይታለች፡፡ ሆኖም እ.አ.አ በ2013 የሳኡዲ አረቢያ
መንግስት “የሳኡዲን የስራ ገበያ ለአገሬዎቹ” በሚል መርህ በመንቀሳቀስ በወሰደው እርምጃ በአገሪቱ ውስጥ ካለ ፈቃድ በልዩ ልዩ መስኮች
ተሰማርተው የሚገኙ የሌሎች አገሮች ዜጎችን ከአገሪቱ አስወጥቷል ፡፡ በዚህም ምክንያት እ.አ.አ ከህዳር 2013 እስከ መጋቢት 2014 ብቻ
163,000 ኢትዮጵያውያን ስደተኞች በግዳጅ ወደሃገራቸው እንዲመለሱ አድርጓል፡፡ ይህ በእንዲህ እንዳለ “ከህግ መተላላፎች ነፃ የሆነች
አገር” ተብሎ በሚጠራ ሌላ ዘመቻ እ.አ.አ በመጋቢት 2017 ተጨማሪ 100,000 ኢትዮጵያውያን ስደተኞችን የሳኡዲ መንግስት ወደ አገራቸው
መልሷል፡፡
ተመላሽ ስደተኞች በመቀበል ሂደት የኢትየጵያ መንግስት አጋር ከሆኑ ሰብአዊ እርዳታ ድርጅቶቸ ጋር በመሆን በአግባቡ እንዲከናወን
አድርጓል፡፡ ነገር ግን ተመላሽ ስደተኞችን ለዘለቄታው መልሶ የማቋቋሙ ጉዳይ በአብዛኛው ምላሽ ያላገኘና ገና በጅምር ደረጃ ላይ የሚገኝ
ነው፡፡ በአለም ስራ ድርጅትና በሌሎች ተቋሞች የተደረጉ የተለያዩ ጥናቶች እንደሚያመለክቱት አብዛኞቹ ስደተኞች ሲያገኙ የነበረውን ገቢ
ለፍጆታ የተጠቀሙበትና ለዘመድ ወዳጅ አስቀድመው በመላካቸው ባዶ እጃቸውን የተመለሱ ናቸው፡፡ ከዚህም በላይ አብዛኞቹ ተመላሾች
በውጭ አገሮች በቆዩበትም ጊዜ ሆነ በሚመለሱበት ሂደት በቀላሉ የማይገመት የጤና፣ የስነ ልቦናና ማህበራዊ ጉዳት እንደረሰባቸው ከእነዚህ
ጥናቶች ለመረዳት ይቻላል፡፡
በዚህም መሰረት ተመላሾችን በዘለቄታው ለማቋቋም ለሚደረገው ጥረት አስተዋፅኦ ለማድረግ የአለም ስራ ደርጅት ከአውሮፓ ህብረት በተገኘ
የፋይናንስ ድጋፍ “የኢትዮጵያ ተመላሾች መልሶ ማቋቋሚያ” የተሰኘ ፕሮጀክት በመተግበር ላይ ይገኛል፡፡ ፕሮጀክቱ ግለሰብን ተጠቃሚ
ባደረገ መልኩ ሰብአዊ መብቶችን መሰረት ያደረገ ሲሆን በአማራ፣ ኦሮሚያና ትግራይ ብሄራዊ ክልሎች ወስጥ የሚገኙ ተመላሾችን ተጠቀሚ
ያደርጋል፡፡ በተለይ ልዩ ትኩረት የሚያደርገው ለተለያዩ ማህበራዊና ስነልቦናዊ ጉዳት የተጋለጡ ተመላሽ ሴቶችና ልጃገረዶች ላይ ነው፡፡
በዚህም መሰረት እነዚህ በፕሮጀክቱ የታለሙ ተመላሾች በስራ ፈጠራ፤ በክህሎት ስልጠናና በህይወት ክህሎት አገልግሎቶች ተደራሽ
እንዲሆኑ ይታገዛሉ፡፡ ከዚህ አኳያ ይህንን የተመላሾችን እንደገና በዘላቂነት የማቋቋም አላማዎችን ለማሳካት እንዲያስችለው ፕሮጀክቱ ልዩ
ልዩ ተቋሞች ለተመላሾች የሚሰጧቸውን አገልግሎቶች በጥራትና በቅልጥፍና እንዲያሳድጉ የሚያስችል ስልታዊ አቅም የመገንባት እንዲሁም
የአገሪቱን ተመላሾች በዘለቄታው የመልሶ ማቋቋም ስርአትን የማጠናከር ሚና ይጫወታል፡፡
በዚህ በኩል በፕርጀክቱ ቅድሚያ ከተሰጣቸው የስራ መስኮች መካከል አንዱ ተስማሚ የኢንትርፕርነርሺፕ ማለትም የራሳቸውን ንግድ
ጀምረው የማንቀሳቀስ ስልጠናና የንግድ ልማት አገልግሎቶች ለተመላሾች እንዲያገኙ ድጋፍ መስጠት ነው፡፡ በዚህ ረገድ በአለም ስራ ድርጅት
የተዘጋጀውን የንግድዎን ይጀምሩና የንግድዎን ያሻሽሉ ስልጠና ፓኬጆች በፕሮጀክቱ ውስጥ እንዲካተት ተደርጓል፡፡ ንግድዎን ይጀምሩና
የንግድዎን ያሻሽሉ ስልጠና ከአለም ትልቁ የጥቃቅንና አነስተኛ ንግድ የኢንተርፕርነርሺፕና የንግድ ስራአመራር ስልጠና ፕሮግራም ነው፡፡
በአሁኑ ጊዜ ኢትዮጵያን ጨምሮ በ135 አገሮች ውስጥ በመተግበር ላይ ይገኛል፡፡ የስልጠና ፓኬጁ ዋነኛ ትኩረት ሴቶችና ወንዶች ጥቃቅንና
አነስተኛ ንግዶች ጀምረው እንዲያሳድጉ የሚያግዝ ስትራተጂን በመጠቀም ተጨማሪና የተሻሉ የስራ እድሎችን በመፍጠር ለዘለቄታዊና ሁሉን
አካታች ለሆነ የኢኮኖሚ እድገት አስተዋፅኦ ማድረግ ነው፡፡ የስልጠና ፕሮግራሙ ከማንኛውም ንግድ ተፈጥሯዊ የእድገት ደረጃዎች ጋር
ተስማሚ በሆኑ በአራት ተደጋጋፊ ክፍለ ስልጠናዎች የተዋቀረ ሲሆን እነሱም የንግድ ህሳቤዎን ያመንጩ፣ ንግድዎን ይጀምሩ፣ ንግድዎን
ያሻሽሉና ንግድዎን ያስፋፉ ናቸው፡፡
ነባሮቹን የንግድዎን ይጀምሩና ንግድዎን ያሻሸሽሉ መፅሃፍት ወቅታዊ ችግሮችን ምላሽ የመስጠት አቅም እንዲኖራቸው የአለም ስራ ድርጅት
የማያቋርጥ ማሻሻያዎች አድርጓል፡፡ በተለይም በጥቃቅንና አነስተኛ ንግድ ልማትና በተያያዥ መስኮች ላይ የቅርብ ጊዜ አስተሳሰቦችን
የሚያካትቱ አዳዲስ ጉዳዮችን በማካተት አይነተኛ ለውጦችና ማሻሻያዎች የተደረገባቸው መፃህፍት እ.አ.አ በ2015 አሳትሟል፡፡ የአለም ስራ
ድርጅት አነዚህ አዳዲስ ተሻሽለው የወጡ የስልጠና ፓኬጆች ጥራታቸውን ጠብቀው እንዲተገበሩ ለማድረግ ስምንት የሰልጣኞች መማሪያ
መፅሃፍትን ከአሰጠልጣኝ መመሪያ መፅሃፍ ጋር ወደ አማርኛ ተርጉሞ አሳትሟል፡፡
የንግድዎን ይጀምሩና የንግድዎን ያሻሽሉ ስልጠና ፕሮግራም ተቋሟዊ በሆነ መንገድ አባዝቶ የማዳረስ ስትራቴጂ ስለሚከተል የፕሮጀክቱ
አጋር የሆኑት የቴክኒክና ሙያ ተቋሞችና ኮሌጆች ለተመላሾች ለሚሰጧቸው የልዩ ልዩ ስራ መስኮች ክህሎቶች እንዲሁም የኢንተርፕርነርሺፕ
ስልጠናዎች እንደሚደግፋቸው ፅኑ እምነት አለኝ፡፡ በመጨረሻም ለ“ኢትዮጵያ ተመላሾች መልሶ ማቋቋሚያ ፕሮጀክት፤ እ.አ.አ 2015–2018”
የፋይናንስ ድጋፍ ለሰጠው ለአውሮፓ ህብረት ከፍ ያለ ምስጋና አቀርባለሁ፡፡
ጆርጅ ኦኩቶ
ዳይሬክተር
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ምርት 4

ምርት 3

ምርት 2

ምርት 1

ምርቶች

ደንበኞች

የደንበኞች ፍላጎቶችና ምርጫዎች

2.1-የገበያ ጥናት
ተወዳዳሪዎች

ፍላጎቶች

በተወዳዳሪዎች ያልተሸፈኑ

ጥራት

ቀለም

መጠን

አስተሻሸግ

የጥራት የምስክር
ወረቀት

2.2-የግብይት እቅድ፤ምርት
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በዱቤ የሚሸጥበት ምክንያት
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ዋጋ

የተወዳዳሪዎቸ ዋጋ
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ወጪ
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1.

2.
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3.

4.
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6.1 የምርት ወጪ ስሌት ቅፅ
(ለአምራቾችና ለአገልግሎት ሰጪዎች)

2

4

የግብአት መጠን በአሃድ ምርት በአሃድ ምርት የግዥ ወጪ ግምት

3

ምርት1፤................................................................................................................................................................

1
ጠቅላላ የግዥ ወጪ

1.ተለዋዋጭ ወጪ በአሃድ

ግብአት

ተለዋዋጭ ወጪ በአሃድ ግምት (1) (→ክፍል 6.5)
2. የቋሚ ወጪ በአሃድ
በወር የቋሚ ወጪ ግምት (2) (ክፍል 6.3 ይመልከቱ)
በወር የንግዱ ጠቅላላ ተለዋዋጭ ወጪ ግምት (2) (ክፍል 6.5
ይመልከቱ)
ቋሚ ወጪ በአሃድ (በእያንዳንዱ) ተለዋዋጭ ወጪ (4)= (2)/(3)
ቋሚ ወጪ በአሃድ ግምት (5) = (4) x (1)
3. ጠቅላላ ወጪ በአሃድ (6) = (1) + (5)
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ጠቅላላ የግዥ ወጪ

ግብአት

3. ጠቅላላ ወጪ በአሃድ (6) = (1) + ( 5)

ቋሚ ወጪ በአሃድ ግምት (5) = (4) x (1)

3

4

የግብአት መጠን በአሃድ ምርት በአሃድ ምርት የግዥ ወጪ ግምት

በወር የንግዱ ጠቅላላ ተለዋዋጭ ወጪ ግምት (2) (ክፍል 6.5
ይመልከቱ)
ቋሚ ወጪ በአሃድ (በእያንዳንዱ) ተለዋዋጭ ወጪ (4)= (2)/(3)

በወር የቋሚ ወጪ ግምት (2) (ክፍል 6.3 ይመልከቱ)

2. የቋሚ ወጪ በአሃድ

ተለዋዋጭ ወጪ በአሃድ ግምት (1) (→ክፍል 6.5)

2

1

1.ተለዋዋጭ ወጪ በአሃድ

ምርት2፤................................................................................................................................................................

(ለአምራቾችና ለአገልግሎት ሰጪዎች)

6.1 የምርት ወጪ ስሌት ቅፅ

6.1 የምርት ወጪ ስሌት ቅፅ
(ለአምራቾችና ለአገልግሎት ሰጪዎች)

2

4

የግብአት መጠን በአሃድ ምርት በአሃድ ምርት የግዥ ወጪ ግምት

3

ምርት3፤................................................................................................................................................................

1
ጠቅላላ የግዥ ወጪ

1.ተለዋዋጭ ወጪ በአሃድ

ግብአት

ተለዋዋጭ ወጪ በአሃድ ግምት (1) (→ክፍል 6.5)
2. የቋሚ ወጪ በአሃድ
በወር የቋሚ ወጪ ግምት (2) (ክፍል 6.3 ይመልከቱ)
በወር የንግዱ ጠቅላላ ተለዋዋጭ ወጪ ግምት (2) (ክፍል 6.5
ይመልከቱ)
ቋሚ ወጪ በአሃድ (በእያንዳንዱ) ተለዋዋጭ ወጪ (4)= (2)/(3)
ቋሚ ወጪ በአሃድ ግምት (5) = (4) x (1)
3. ጠቅላላ ወጪ በአሃድ (6) = (1) + (5)
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ጠቅላላ የግዥ ወጪ

ግብአት

3. ጠቅላላ ወጪ በአሃድ (6) = (1) + (5)

ቋሚ ወጪ በአሃድ ግምት (5) = (4) x (1)

3

4

የግብአት መጠን በአሃድ ምርት በአሃድ ምርት የግዥ ወጪ ግምት

በወር የንግዱ ጠቅላላ ተለዋዋጭ ወጪ ግምት (2) (ክፍል 6.5
ይመልከቱ)
ቋሚ ወጪ በአሃድ (በእያንዳንዱ) ተለዋዋጭ ወጪ (4)= (2)/(3)

በወር የቋሚ ወጪ ግምት (2) (ክፍል 6.3 ይመልከቱ)

2. የቋሚ ወጪ በአሃድ

ተለዋዋጭ ወጪ በአሃድ ግምት (1) (→ክፍል 6.5)

2

1

1.ተለዋዋጭ ወጪ በአሃድ

ምርት4፤................................................................................................................................................................

(ለአምራቾችና ለአገልግሎት ሰጪዎች)

6.1 የምርት ወጪ ስሌት ቅፅ
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ምርት

=

ተለዋዋጭ ወጪ በአሃድ (ብር) (1)

1

በወር ጠቅላላ ቋሚ ወጪ(2) (ክፍል 6.3 ይመልከቱ)
በወር ጠቅላላ ተለዋዋጭ ወጪ(3) (ክፍል 6.6 ይመልከቱ)

የቋሚ ወጪዎች ክፍያ (%)

2

X 100

3

%

ጠቅላላ ወጪ በአሃድ (ብር)
(6) = (1) + (5)

የቋሚ ወጪዎች ክፍያ

ቋሚ ወጪ በአሃድ (ብር)
(5) = (1) x (4)

(ለችርቻሮና ለጅምላ ነጋዴዎች)

6.2 የምርት ወጪ ስሌት ቅፅ
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ጠቅላላ ቋሚ ወጪዎች በወር

የግብይት ወጪዎች (የማስፋፊያ ወጪዎች) (ክፍል 2.5 ይመልከቱ)

ጥገና

ትራንስፖርት

የእርጅና ተቀናሽ (ከፍል 4.2 ይመልከቱ)

ልዩ ልዩ ወጪዎች መልሶ ኡደትንና ማስወገድን ጨምሮ

የስራ ወጪ (ከፍል 4.2 ይመልከቱ)

መድን በአመት

ልዩ ልዩ ፈቃዶች

ኤሌትሪክ፣ ውሃ (ቆሻሻ ውሃን ጨምሮ)

ኪራይ (ክፍል 2.4 ይመልከቱ)

ዝርዝር

6.3 የቋሚ ወጪዎች ቅፅ
ወጪ በወር (ብር)

የእቃው/መሳሪያው ስም

ድምር

የእቃው/መሳሪያው የተገመተ
የአገልግሎት ጊዜ

6.4-የእርጅና ተቀናሽ
የግዥ ዋጋ ግምት

የእርጅና ተቀናሽ በወር

የእርጅና ተቀናሽ በአመት
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ምርት 4

ምርት 3

ምርት 2

ምርት 1

ምርቶች

ጠቅላላ ተለዋዋጭ ወጪ በወር

በወር የተመረተ ብዛት
(ክፍል 3 ይመልከቱ)

ተለዋዋጭ ወጪ በአሃድ (ብር)
(ክፍል 6.1 ይመልከቱ)

ጠቅላላ ተለዋዋጭ ወጪ በወር
(ብር)

ምርት 1
ምርት 2
ምርት 3
ምርት 4

ምርቶች

በወር የተሸጠ ምርት ብዛት
(ክፍል 3 ይመልከቱ)

ጠቅላላ ተለዋዋጭ ወጪ በወር

ተለዋዋጭ ወጪ በአሃድ
(የግዥ ዋጋ) (ብር)

ጠቅላላ ተለዋዋጭ ወጪ በወር
(ብር)
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የሽያጭ መጠን
በገንዘብ (ብር) (1)
የሽያጭ ብዛት

መሸጫ ዋጋ (ብር)

የሽያጭ ብዛት

ዝርዝር

የሽያጭ መጠን
በገንዘብ (ብር)
(4)
ጠቅላላ ሽያጭ በገንዘብ
(ብር)
(ብር)=(1)+(2)+(3)+(4)

ምርት 4 መሸጫ ዋጋ (ብር)

የሽያጭ መጠን
በገንዘብ (ብር) (3)
የሽያጭ ብዛት

ምርት 3 መሸጫ ዋጋ (ብር)

የሽያጭ መጠን
በገንዘብ (ብር) (2)
የሽያጭ ብዛት

ምርተ 2 መሸጫ ዋጋ (ብር)

ምርት 1

ምርት

ሃምሌ

ነሃሴ

መስከረም

ጥቅምት

ህዳር

ታህሳስ

7.1 የሽያጭ እቅድ
ጥር

የካቲት

መጋቢት

ሚያዝያ ግንቦት

ሰኔ

ድምር

ምርት
ምርት 1

ምርተ 2

ምርት 3

ምርት 4

የምርት ብዛት

ዝርዝር
ተለዋዋጭ ወጪ በአሃድ (ብር)
ጠቅላላ ተለዋዋጭ ወጪ (ብር)
የምርት ብዛት
ተለዋዋጭ ወጪ በአሃድ (ብር)
ጠቅላላ ተለዋዋጭ ወጪ (ብር) (2)
የምርት ብዛት
ተለዋዋጭ ወጪ በአሃድ (ብር)
ጠቅላላ ተለዋዋጭ ወጪ (ብር) (3)
የምርት ብዛት
ተለዋዋጭ ወጪ በአሃድ (ብር)
ጠቅላላ ተለዋዋጭ ወጪ (ብር)(4)

የንግዱ ጠቅላላ ተለዋዋጭ ወጪዎች ድምር
(5)=(1)+(2)+(3)+(4)
ጠቅላላ ቋሚ ወጪ (ብር) (6)
ጠቅላላ ወጪ (ብር) (7)=(5)+(6)

ሃምሌ

ነሃሴ

ጥቅምት

ህዳር

ታህሳስ

7.1 የሽያጭ እቅድ
መስከረም

ጥር

የካቲት

መጋቢት

ሚያዝያ

ግንቦት

ሰኔ

ድምር

ንግድዎን ይጀምሩ፤የንግድ እቅድ ማዘጋጃ መፅሃፍ | 26
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ጠቅላላ ተለዋዋጭ ወጪ(2) (ከፍል 7.2
ይመልከቱ)

(ከፍል 7.1 ይመልከቱ)

ዝርዝር

ሃምሌ

ነሃሴ

ጥቅምት

ህዳር

ታህሳስ

7.3 የትርፍ እቅድ
ጥር

የካቲት

መጋቢት

ሚያዝያ

ግንቦት

ሰኔ

ድምር

የጥሬ ገንዘብ ገቢ
የጥሬ ገንዘብ ወጪ

ዝርዝር
1.በወሩ መጀመሪያ ላይ በእጅ ያለ ጥሬ ገንዘብ
(1)
2.ከእጅ በእጅ ሽያጭ የሚገባ ጥሬ ገንዘብ
3.ከዱቤ ሽያጭ የሚገባ ጥሬ ገንዘብ
4.ልዩ ልዩ የጥሬ ገንዘብ ገቢዎች
5. የጥሬ ገንዘብ ገቢዎች ድምር (2)
6. የእቃ ግዥ
7.የደመወዝ ክፍያ
8.የመሳሪያ ግዥ
9.የብድር ክፍያ
10.ሌሎች ክፍያዎች
11.የጥሬ ገንዘብ ወጪዎች ድምር (3)
12.በወሩ መጨረሻ ላይ በእጅ ያለ ጥሬ ገንዘብ
(4)=(1)+(2)-(3)

ነሃሴ

መስከረም

ጥቅምት

ህዳር

ታህሳስ

7.3 የጥሬ ገንዘብ ፍሰት እቅድ (በብር)
ሃምሌ

ጥር

የካቲት መጋቢት

ሚያዝያ ግንቦት

ሰኔ
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8.ተፈላጊ መነሻ ካፒታል
የሚሸፍነው ጊዜ፤ ከ------------------ እስከ-----------------

ብር

ኢንቨስትመንቶች
የንግድ ቦታና ቤት
አዲስ ህንፃ መገንባት ወይም መግዛት
ወደንግድቤት መቀየር ወይም መልሶ እንደአዲስ መስራት
መሳሪያዎች
መሳሪያዎች
የቢሮ እቃዎች
የስራ ማስኪሄጃ ካፒታል
የጥሬ እቃዎች ወይም የተጠናቀቁ ምርቶች ክምችት
ልዩ ልዩ ፈቃዶችና ክፍያዎች
የግብይት ወጪ
ደመወዝ
የቤት ኪራይ
ኤሌትሪክና ውሃ
መጠባበቂያ (ለድንገተኛ አጋጣሚዎች)
የመነሻ ካፒታል ድምር
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9.1 የመነሻ ካፒታል ምንጮች
የተፈላጊ ካፒታል ምንጮች

መጠን (ብር)

ተፈላጊ መነሻ ካፒታል
የመነሻ ካፒታል ምንጮቸ
አንጡራ ሃብት
ሌሎች ምንጮች

ድምር (ድምሩ ከተፈላጊ መነሻ ካፒታል ጋር እኩል መሆን አለበት)

የብድር ዋስትና (ብድር የሚጠይቁ ከሆነ)
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1

የክፍያ ጊዜ

አሁን ያለው የንግዱ ካፒታል

የክፍያ ልክ

ካፒታል መልሶ ክፍያ

ወለድ

መድን

ንግድዎን ይጀምሩ
የንግድ እቅድ
በንግድዎን ይጀምሩ መማሪያ መፅሃፍ አማካኝነት የራስዎ የሆነ የንግድ እቅድ አዘጋጅተዋልን?
የንግድ ህሳቤዎን ወደ አትራፊ ንግድ ለማሸጋገር የሚያስችልዎትን የመተግበሪያ መሪ እቅድ በንግድዎን
ይጀምሩ የንግድ እቅድ ማዘጋጃ መፅሃፍ ተጠቅመው ያዘጋጁ ፡፡

ንግድዎን ይጀምሩ ስልጠና ፓኬጅ የንግድዎን ይጀምሩና ንግድዎን ያሻሽሉ (ንጀያ) ስልጠና ፕሮግራም አንዱ
ነው፡፡ የንጀያ ስልጠና ፓኬጆች የተዘጋጁት አዲስ ንግድ መጀመር ለሚፈልጉ፣ ንግዳቸውን ለሚያሻሽሉና
ለሚያስፋፉ ጥቃቅንና አነስኛ ንግዶች ነው፡፡ የስልጠና ፕሮግራሙ ከ25 አመት በላይ በ100 አገሮች ውስጥ
ከ2500 የአካባቢ ተቋሞች ጋር በአጋርነት ይሰራል፣ ከ200 በላይ የአለም ስራ ደርጅት የብቃት ማስረጃ
ያላቸው ዋና አሰልጣኞችና ከ17,000 አሰልጣኞችን ያቀፈ አውታር አለው፡፡ እስከ ቅርብ ጊዜ ድርስ
ቁጥራቸው ከ6 ሚሊዮን በላይ የሆኑ ሴቶችና ወንዶች ንግድ ጀማሪዎችና ንግድ አንቀሳቃሾች በስልጠናዎቹ
የተጠቀሙ ሲሆን ይህ አሃዝ በመጨመር ላይ ይገኛል!

የአውሮፓ ህብረት

በኢትየጵያ ፌደራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር
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