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እንዲተገበሩ የማድረግ ሚና አላቸው፡፡ አሰልጣኞች ደግሞ በፓኬጆቹ ተጠቅመው ፕሮግራሙ ኢላማ ያደረጋቸውን ሰዎች ማለትም  
የራሳቸውን ንግድ የመጀመር ፍላጎት  ያላቸውንና አነስተኛና ጥቃቅን ንግዶች ያሰለጥናሉ፡፡ የአለም ስራ ድርጅት በበኩሉ ምርጥ ተሞክሮዎችን 
በማውጣት ያሰራጫል፣ ስልጠናዎችን ያካሂዳል፣ የክትትልና ግምገማ ተግባሮችን ያከናውናል፣ የፕሮግራሙን ጥራት ይቆጣጠራል እንዲሁም  
የፕሮግራሙን አተገባበር በተመለከተ የቴክኒክ ምክር ይሰጣል፡፡ 

 

ስለ ንግድዎን ያሻሽሉ ስልጠና ፕሮግራም 
ንግድዎን ያሻሽሉ ለጥቃቅንና አነስተኛ ንግድ ባለቤቶችና ስራአስኪያጆች የተዘጋጀ የስራአመራር ስልጠና ፕሮግራም ነው፡፡ ስልጠናው ኢላማ 
ያደረገው የንግድ ስራ አመራር ክህሎቶቻቸውን አሻሽለው በእውቀት ላይ የተመሰረተ ንግድ በማንቀሳቀስ ንግዳቸውን በዘላቂነት የማስቀጠል፣ 
ሽያጭያቸውን የመጨመርና ወጪዎቻቸውን መቀነስ ለሚሹ ጥቃቅንና አነስተኛ ንግድ አንቀሳቃሾች ነው፡፡ በአጠቃላይ በንግድዎን እንዴት 
ወጤታማ አደርጋለሁ ብለው ለሚያስቡባቸው ዋነኛ ጥያቄዎችዎ ምላሽ ይሰጣል፡፡  

 
የስልጠና ፕሮግራሙ ታሪካዊ አመጣጥ የስዊድን አሰሪዎች ኮንፈዴሬሽን ለስዊድን ኢንተርፕርነሮች ካዘጋጀው የስራ አመራር ስልጠና ፕሮግራም 
ነው፡፡ ቀጥሎም የስልጠና ዘዴውንና የመማሪያ መፃህፍቱን የአለም ስራ ደርጅት በታዳጊ አገሮች የሚገኙ የአነስተኛ ንግድ አንቀሳቃሾችን የንግድ 
ስራአመራር ፍላጎቶች ለማሟላት በሚያስችል መንገድ አዘጋጅቶታል፡፡  

 
ንግድዎን ያሻሽሉ በስድስት ክፍለ ስልጠናዎች (ሞጂዩሎች) የተከፋፈለ ሲሆን እነሱም ግዥና የእቃ ክምችት ቁጥጥር፣ ግብይት፣ የወጪዎች 
ስሌት፣ የሂሳብ መዝገብ አያያዝ፣ የንግድ እቅድ አዘገጃጀት እና ሰዎችና ምርታማነት ናቸው፡፡ እነዚህን ክፍለ ስልጠናዎች በተናጥልም ሆነ በአንድ 
ላይ መስጠት ይቻላል፡፡ ሞጂዩሎቹ በአንድ ላይ የሚሰጡ ከሆነ እስከ ሰባት ቀናት ይወስዳል፡፡ የንግድዎን ያሻሽሉ ስልጠናዎች መስተጋብራዊና 
ችግር ፈቺ የመማር ዘዴዎችን ይጠቀማሉ፡፡ የመማሪያ መፃህፍቱ በቀላሉ ለመረዳት በሚያስችል መንገድ የተፃፉ፣ በምስሎች የታጀቡ፣ ምሳሌያዊ 
ታሪኮችን የሚጠቀሙ እንዲሁም በንግድ ላይ መተግበር በሚያስችሉ የተግባር መልመጃዎችን የያዙ ናቸው፡፡  

 
ንግድዎን ያሻሽሉ፤ ሰዎችና ምርታማነት መማሪያ መፅሃፍ ጥቃቅንና አነስተኛ ነጋዴዎች በተሻለ የሰራተኛ ቅጥር ሂደት፣ በቂ የስራ 

ማትጊያዎች/ማበረታቻዎች በማድረግ፣ ተቀጣሪዎችን በመሸለምና ከአቅራቢዎችና ንግዳቸውን በሚያንቀሳቅሱበት አካባቢ ከሚገኝ ማህበረሰብ 

ጋር መልካም ግንኙነት በመገንባት እንዴት የንግዳቸውን ምርታማነት ለማሳደግ እንደሚችሉ ያስተምራል፡፡  



ፀሀፊዎች እና ምስጋና 

ግዥና የክምችት ቁጥጥር፤ ንግድዎን ያሻሽሉ መማሪያ መፅሃፍ የጋራ ጥረት ውጤትና ፕሮግራሙን 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 በ2003 ተዘጋጅተው በነበሩት የንግድዎን ያሻሽሉ መሰረታዊ መማሪያ ማፅሃፍት ሲሆን 
ፀሃፊዎቹም ማተስ ቦርግንቫል፣ ሲሲሊያ ፓልመርና በርበራ ሙሪ ነበሩ፡፡ ፡፡ የንግድዎን ያሻሽሉ መሰረታዊ መማሪያ መፃህፍትን ያዘጋጀው 
ሃራሬ ዝምባብዌ ይገኝ የነበረው የአለም ስራ ድርጅት የንጀያ ክፍለ አህጉራዊ የፕሮጀክት ፅህፈት ቤት ነው፡፡  

ነባሩን ፅሁፍ በማሻሻልና በአነስተኛ ንግድ ልማትና በተያያዥ መስኮች ላይ የቅርብ ጊዜ አስተሳሰቦችን የሚያካትቱ አዳዲስ ምእራፎችን 
በመጨመር የአሁኑን ህትመት የፃፉት የእ.አ.አ የ2015 ህትመት የፀሀፊዎች ቡድን ማይ ቲ ላንና ፕራናቲ ሜህታን ናቸው፡፡ የአፃፃፍ አቅድና 
የቋንቋ ኤዲት ስራዎች የተከናወኑት በስቲቭ 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፣ የመማሪያ መፅሃፉን ይዘት ለማዳበር ላደረጉት አስተዋፅኦ ተመስጋኝ ናቸው፡፡ ከፋይናንስ 
አገልግሎቶች ጋር ትስስር ስለማድረግ በመማሪያ መፅሃፉ ወስጥ የቀረበውን ፅሁፍ ለማዳበር፣ አጫጭር አስተዋፅኦዎች፣ ምክሮችና ሌሎች 
ድጋፎች የተገኘው ከቸሪይል ፍራንኬዊክዝ እና ከሴቬሪይን ዴቦስ፤ በአይኤልኦ ኢንተርፕራይዝስ መምሪያ ከማህበራዊ ፋይናንስ የቴክኒክ 
ባለሙያዎች ነው፡፡  

የመማሪያ መፅሃፉን የውስጥ ዲዛይንና የምስል-ግራፊክ ስራዎች የተከናወኑት በታይ ቫን ሉዋን ሲሆን የሽፋን ዲዛይኑ የተዘጋጀው ደግሞ 
በማውሪዞ ኮስታንዛ ነው፡፡ 

በመማሪያ መፅሃፉ የዝግጅት ሂደት ላይ ጠቃሚ ሃሳቦችን በመስጠትና ስራው እንዲጠናቀቅ በማበረታታት በዋጋ የማይተመን ድጋፍ ያደረጉት 
የንጀያ የአለም አቀፍ ማስባበሪያ ቡድን አባላት፤ ማርቲን ሴቨርስ (በእሴት ሰንሰለት ልማትና የንግድ እድገት አገልግሎቶች ስፔሻሊስት)፣ ኢቫ 
ማጁሪን (የንጀያ አለም አቀፍ አስተባባሪ) እና ቶኮዚል ኒውማን  ናቸው፡፡ 

ወደ አማርኛ የተረጎሙት በኢትዮጵያ የንጀያ ዋና አሰልጣኝ ስንዱ አበበ ናቸው፣ የውስጥ ዲዛይንና ግራፊክ እንዲሁም የሽፋን ዲዛይኑን 
ከዋናው የእንግሊዝኛው ህትመት ጋር ያመሳሰሉት ታደሰ ገብረስላሴ ሲሆኑ የአማርኛ ቋንቋውን ኤዲት ያደረጉት ደግሞ ዶ/ር ማሬው አለሙ 
ናቸው፡፡ 

 

  



መ ቅ ድ ም  

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 
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ይፈጥራል፡፡ እንደንግድ ባለቤትነትዎ ለተቀጣሪዎችዎ ክብር ከሰጧቸውና በተገቢ ሁኔታ ከያዧቸው የንግድዎን አፈፃፀም ያሻሽላሉ፤ 

በመጨረሻም የትርፍዎ መጠን ይጨምራል፡፡ ይህ የመማሪያ መፅሃፍ በተገቢው ሁኔታ በማቀድ፣ ሰራተኛ በመመልመል፣ 

በማነቃቃት፣ በመሸለምና መከታ በመሆን እንዴት የትርፍ መጠንዎን ማተለቅ እንደሚችሉ ይገልፃል፡፡  

 

 
 

ሰዎችና ምርታማነት ከንግድዎን ይጀምሩ ያሻሽሉ ተከታታይ የመማሪያ መፅሀፎች አንዱ ነው፡፡ ንግዳቸውን ለማሻሻልና ለማሳደግ፣ 

የሽያጫቸውን መጠን ለመጨመርና ወጪን ለመቀነስ ለሚሹ/ለሚመኙ ኢንትረፕረነሮች ጠቃሚ ነው፡፡  

 

 
 

ይህን መማሪያ መፅሀፍ ተምረው ሲያጠናቅቁ የሚከሉትን ማድረግ ይችላሉ፤  

• በሰዎችና በምርታማነት መካከልና በሰዎችና በተወዳዳሪነት መካከል ያለውን ትስስር ይግለፃሉ፣ 

• ቁልፍ የንግድዎ ምርታማነት ጠቋሚዎችንና እነሱን የማነሳሻ/ተፀእኖ መፍጠሪያ ምክንያቶችን ይለያሉ፣ 

• ለንግድዎ ትክክለኛ ሰዎች ይመርጣሉ፣ 

• ሰዎች የበለጠ ምርታማ እንዲሆኑ ያነቃቃሉ፣ 

• ደህንነቱ የተጠበቀና ጤናማ የስራ ቦታ ይገነባሉ፣ 

• ምርታማ የስራ ቦታ ባህል ምንነትን ይገልፃሉ፣ 

• የተረበሹ ሰራተኞችን ችግር ለይተው መፍትሄ ይፈልጋሉ፣ 

• ንግድዎን ለመደገፍ ውጫዊ ግንኙነተዎን ያሻሽላሉ፣ 

 
 

 

በዚህ መማሪያ መፅሃፍ ውስጥ የሚያገኙት፤ 

• የንግድ ተሞክሮዎች፡ እነዚህን የንግድ ምሳሌያዊ ታሪኮች የራስዎ ንግድ ከሚገኝበት ሁኔታ ጋር አነፃፅረው 

የንግድዎን ውጤታማነትና ትርፋማነት ለማሻሻል ይጠቀሙባቸው፡፡ 

 

• ተግባር፤ በእያንዳንዱ ርእስ ከመሃል ላይ የሚገኝ የመተግበሪያ ልምምድ ሲሆን ያገኙትን ሃሳብ በንግድዎ 

እንዴት እንዲሚተገብሩት በንቃ እንዲያስቡበት ያግዝዎታል፡፡ 

 

• ማጠቃለያ፤ ቁልፍ ሃሳቦችን በቀላሉ ለማስታወስ እንዲያግዝዎ በእያንዳንዱ ክፍል መጨረሻ ላይ የሚገኝ 

ፍሬሃሳብ ነው፡፡ 

 

1 የዚህ መማሪያ መፅሀፍ ዋና ጉዳይ ስለምንድን ነው? 

2 ይህ መማሪያ መፅሀፍ የተዘጋጀው ለማን ነው? 

3 የመማሪያ መፅሀፉ አላማዎች ምንድን ናቸው? 

4 በዚህ መፅሀፍ የሚጠቀሙት እንዴት ነው? 



 

ii | ሰ ዎ ች ና  ም ር ታ ማ ነ ት  
 

• ግምገማ፤ በእያንዳንዱ የመማሪያ መፅሃፉ ክፍል ማብቂያ ላይ ይገኛል፡፡ ጥያቄዎቹን ሲመልሱ በዚያ ክፍል 

የቀረበውን ትምህርት ምን ያህል እንደተረዱት ራስዎን ይገመግማሉ፡፡   

 

• “መርዳት ይችላሉን?”፤ እነዚህ ወደተግባር ማሻጋገሪያ መልመጃዎች የሚገኙት በመማሪያ መፅሃፉ መጨረሻ 

ላይ ነው፡፡ መልመጃዎቹ አዲስ ያገኙትን እውቀትና ከህሎት በንግድዎ የተለያዩ ሁኔታዎች የመተግበር 

ሙከራዎን እንዲጀምሩ የሚረዱዎ ናቸው፡፡ መልመጃዎቹን በመስራት ከሙሉ መማሪያ መፅሃፉ ባጠቃላይ 

ምን ያህል መማር እንደቻሉ ያውቃሉ፡፡ 

 

• የድርጊት እቅድ፤ የመማሪያ መፅሃፉ ማብቂያ ላይ የሚገኝ ነው፡፡ ይህንን ቅፅ ይሙሉት፤ አዲስ ያገኙትን 

እውቀት ወደተግባር እንዲያሸጋግሩ ያግዝዎታል፡፡ 

 

• መልሶች፤ የግምገማዎችና “የመርዳት ይችላሉን?” መልመጃዎች መልሶች በመማሪያ መፅሃፉ መጨረሻ ላይ 

ይገኛሉ፡፡ ታዲያ መልሱን ከማንበብዎ በፊት እያንዳንዱን መልመጃ ሰርተው ይጨርሱ፡፡ 

 

• ጠቃሚ የንገድ ቃላት፤ ያልተረዱትን የንግድ ቃል ትርጉም ማየት ይችላሉ፡፡ ይህ ክፍል በመማሪያ መፅሃፉ 

መጨረሻ ላይ ይገኛል፡፡ 

 

• ጠቃሚ ማስታወሻ፤ በእያንዳንዱ ማስታወሻ ላይ ጠቃሚ መረጃ ይገኛል፡፡ የተቻልዎትን ያህል በእነዚህ 

መረጃዎች ይጠቀሙባቸው፡፡ ማስታወሻዎቹ በመማሪያ መፅሃፉ የተለያዩ ክፍሎች ውስጥ በየመሃሉ 

ይገኛሉ፡፡ 

 

በቀላሉ ለመረዳት የሚያግዙ በርካታ ምልክቶች በመማሪያ መፅሃፉ ውስጥ ይገኛሉ፡፡ ምልክቶቹና ትርጉማቸው 

እንደሚከተለው ነው፤ 

 

 

ይህ ምልክት የሚያከናውኑት ተግባር ወይም መልስ የሚሰጡባቸው ጥያቄዎች 

መኖራቸውን ያመለክታል፡፡. 

  
 ይህ ምልክት ሲያጋጥምዎ ለተግባር መለማመጃዎችዎና ለግምገማዎችዎ መልሶች እዚህ 

ቦታ ላይ እንደሚያገኙ ያመለክታል፡፡ 

  
 ይህ ምልክት በርእሱ ውስጥ የሚገኘው መረጃ እጅግ በጣም ጠቃሚ እንደሆነ 

ይጠቁማል፡፡ 

  
 ይህ ምልክት ግምገማዎች ማጠናቀቅ እንዳለብዎ የሚያመለክት ሲሆን ግምገማዎቹ 

ደግሞ ከመማሪያ መፅሃፉ የተማሩትን ለመለካት ይረዱዎታል፡፡ 

  
 ይህ ምልክት የሚያመለክተው ከመማሪያ መፅሃፉ አንዱን ከፍል ማጠናቀቅዎንና በዚህ 

የመፅሃፉ ክፍል ለተነሱ ጉዳዮች ጠቃሚ ማጠቃለያ መኖሩን ነው፡፡ 

  
 ይህ ምልክት ሲያጋጥምዎ ተጨማሪ መረጃ ከየት ማግኘት እንደሚችሉ ወይም ምን 

ማድረግ እንዳለብዎ ይጠቁምዎታል፡፡ 

 



 

ክፍል አንድߊ ሰዎችንና ምርታማነትን ማገናኘት | 1  
 

ክፍል አንድ፤ሰዎችንና ምርታማነትን ማገናኘት  
 

 

የንግድዎ ስኬት ሙሉ በሙሉ በእርስዎና ከእርስዎ ጋር በሚሰሩ ሰዎች ላይ የተመሰረተ ነው፡፡ ተቀጣሪ ሰራተኞችዎ 

ለንግድዎ ምርታማነት አስተዋፅኦ ያደርጋሉ፤ ስለዚህም ስለምርታማነት ግንዛቤ ሊኖርዎ ይገባል፡፡  

 

  
 

ምርታማነት ማለት ፈጠራንና ሀብትን በብቃት በመጠቀም የሸቀጦችንና የአገልግሎቶችን የእሴት ይዘት መጨመር ነው፡   

ምርታማነትን ለማሻሻል እንደ ንግዱ ባለቤትነት የሚከተሉትን ሁለት ነገሮች ሊያደርጉ ይችላሉ፡፡ 

• የግብአት ለውጥ ሳያደርጉ ውጤትን መጨመር (ብዙ መስራት ወይም ብዙ መሸጥ ወይም የመሸጫ ዋጋን 

መጨመር)፣  

• የውጤቱ መጠን ሳይለወጥ ግብአቱን መቀነስ (ለንግዱ ገዳይ የሚውሉ የጥሪቶችን መጠን እና/ወይም ወጪን 

መቀነስ)፣  

 

ስለምርታማነት፤  

የማንኛውም ንግድ ተግባር ግብአትን ወደሚሸጥ ምርት ወይም አገልግሎት የመለወጥ ሂደት ነው፡፡ ምርታማነትን 

ለማሻሻል የንግድ ባለቤቶች ሁለት ነገሮችን ማድረግ ይጠበቅባቸዋል፡፡ ይኸውም፤የግብአት ለውጥ ሳያደርጉ ውጤትን 

መጨመር (ብዙ መስራት ወይም መሸጥ) ወይም፣ የውጤቱ መጠን ሳይለወጥ ግብአቱን መቀነስ (ለንግድ ጉዳይ የሚውሉ 

ጥሪቶችን መጠንና /ወይም ወጪ መቀነስ)፣ 
 

 

 

 

 

 
  

 

ከአንድ የተወሰነ ግብአት የሚገኝ ውጤት የዚያ ግብአት ምርታማነት ነው፡፡ የንግድዎ ምርታማነት የሚያመለክተው 

ጥሪትዎን ምን ያህል በጥሩ ሁኔታ መጠቀም መቻልዎን ነው፡፡ ምርታማነትዎን በማሳደግ የንግድዎን ውጤታማነትና 

ትርፋማነት ማሳደግ ይችላሉ፡፡  

 

 

1. ምርታማነት ምንድን ነው? 

ንግድ 

ውጤት 
ለደንበኞች የሚሸጡ 
ሸቀጦችና አገልግሎቶች 
 

ግብአት 
 

ሰዎች 
መሬት 
ቁሳቁሶች 
ሃይል 

 



 

2 | ሰ ዎ ች ና  ም ር ታ ማ ነ ት  
 

ምርታማነት ንግድዎን ከግብአትና ከንግዱ ውጤት ጋር እንዴት እንደሚያገናኝ ተረድተዋል፡፡ ምርታማነትን እንዴት 

ይመዝኑታል? ከዚህ ቀጥሎ የንግድዎን ምርታማነት ገላጮች የሚቻለውን ያህል ዘርዝሩ፤ 

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

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

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

 

ጥቂት የምርታማነት ገላጭ ምሳሌዎችን ከታች ይመልከቱ፤  

• አንድ ሰራተኛ ደመወዝ ለሚያገኝበት በእያንዳንዱ ሰአት የሚያመርታቸው የጨርቃጨርቅ ብዛት፣ 

• ከሱቁ ስፋት አንፃር አንድ በአንድ (በአንድ እስኩዌር) ቦታ ላይ ሳምንታዊ የሽያጭ መጠን፣ 

• አንድ ማሺን ያለእረፍት ከሰራ በቀን የሚፈበርካቸው የወንበር እግሮች ብዛት (የምርቱ መጠን የሚወሰነው 

በማሽኑና በማሽኑ ላይ በሚሰማራው ሰራተኛ ነው)፣ 

• አንድ ሰራተኛ በቀን ውስጥ ባለው/ባላት ስምንት የስራ ሰአት የሚሰፋው/የምትሰፋው የሸሚዝ ብዛት፣ 

• ከንግዱ አጠቃላይ ሽያጭ አንፃር የሚከፈለው አጠቃለይ ደመወዝ፣ 

ምርታማነት አንዳንድ ጊዜ በቁጥር ይገለፃል፤ ይኸውም፤ የምርቱን እሴት መጠን በግብአቱ እሴት መጠን በማካፈል ነው፤ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.የትኛው ንግድ የበለጠ ትርፍ አለው? 

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

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

  

ንግድ ሀ ለ 

ውጤት ሽያጭ ብር 150,000 ብር 300,000 

ግብአት 

የተሸጠው እቃ ዋጋ ብር 100,000 ብር 210,000 

ወርሀዊ ክፍያ ብር 15,000 ብር 35,000 

ሌሎች ወጪዎች ብር 10,000       ብር 2,0000 

ትርፍ  ብር 25,000 ብር 35,000 
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2. የሰራተኛ ምርታማነት የበለጠ የታየው በየትኛው ንግድ ነው? 

   

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

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

 

3. ችግሮቹስ ምን ላይ ናቸው? ምን አይነት የማሻሻያ ሀሳብስ ሊሰጥ ይችላል? 

 

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

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

መልሱን በዚህ ክፍል መጨረሻ በገፅ 8 ላይ ይመልከቱ፡፡ 

 
 

2፦ ሰዎች ለምርታማነት አስፈላጊ ናቸውን? 

 
   

የሚከተሉት ምሳሌዎች የሰዎችንና የምርታማነትን ቁርኝት በስእላዊ መግለጫዎች ያሳያሉ፡፡ ለሰዎች ሚና አነስተኛ 

ትኩረት ሲሰጥ በንግዱ ላይ ምን ሊደርስ እንደሚችልም ያመለክታሉ፡፡ 

  

   

ሃሰን ጠቅላላ መደብር በቂ ጊዜ ወስዶ ሰራተኞችን አይቀጥርም፡፡እሱ የሚፈልገው በአነስተኛ ወጪ መቅጠር ነው፡፡ 
 

 

 

  

የተወሰነ ስራ መሰራት ነበረብኝ 
ልበል! ባልሰራም ግን ጉዳዬ 

አይደለም፤ 

 

ክፍያዬ የማይረባ ነው፡፡ ደግሞም 
ምን እንደምሰራ እንኳን 
አልተነገረኝም፡፡ ታዲያ እኔ ለምን 
ታታሪ ሰራተኛ እሆናለሁ! 
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ፀሀይ ጮራ ምግብቤት፤ የፀሀይ ጮራ ምግብቤት ባለቤት ብዙ 

ትእዛዝ ትሰጣለች፡፡ ከሰራተኞቹም ከፍተኛ ትጋትና ቅልጥፍና 

ትጠብቃለች፡፡ ደመወዛቸውንም ትከፍላለች፡፡ ከእሷ 

የሚጠበቀውም ይህን ማድረግ ብቻ ነው ብላ ታምናለች፡፡  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

የቁንጅና ሳሎኑ ባለቤት ከሰራተኞቿ ጋር ለመነጋገር ወይም 

የሚነግሯትን ለማዳመጥ ምንም ጊዜ አትሰጥም፤ የነሱን ችግር 

ለመስማት ፍላጎትም የላትም፡፡ 

ሲበላ ብረታ ብረት ባለቤቱ ስለሰራተኞቹ ጤናና ስለስራው ቦታ 

ደህንነት ግድ የለውም፤ ይህን ማድረግ በጣም ብዙ ወጪ 

እንደሚያስወጣ (በጣም ውድ መሆኑን ያስባል፡፡) 

 

 

 

በሻፊ የብስኪሌት መደብር፤ አቶ ሻፊ የብስኪሌት መገጣጠሚያ 

ቦታ ይፈልጋል፡፡ የተወሰኑ ስራዎቹን በእግረኛ መተላለፊያ ላይ 

ስለሚሰራ መንገዱን አበላሽቶታል፡፡ እሱ ስለሰዎች መቸገር 

ጉዳዩ አይደለም፡፡  

 

 
 

 

 

በየቀኑ እያመሸሁ መስራት አልችልም፤ 
ልጄን ለመንከባከብ እፈልጋለሁ፤ የንግዱ 
ባለቤት ግን በየምሽቱ ብዙ ደንበኞችን 
ትቀበላለች፡፡ የአሷ ፍላጎት ገንዘብ 
መሰብሰብ ብቻ ነው፡፡   

ይገርማል! አገልግሎት 
የሚሰጥ ሰው መቼ ይመጣ 
ይሆን? 

ትክክል ነሽ! ተጨማሪ ስራ 
ብንሰራም ማንም አያመሰግነንም፤ 
ተያቸው! 

በማፅዳቴ ምንም 
አልተመሰገንኩም፤ 
ታዲያ እኔ ምን 
ያስጨንቀኛል? 

ጥራት ያለው ስራ መስራት በጣም 
አስቸጋሪ ነው፤ ምክንያቱም በትክክል 
ማየት አልቻልኩም፡፡ ብርሀኑ በጣም 
ደካማ ነው፡፡ ባለቤቱ የሚያስበው 
የመብራት ወጪ ስለመቆጠቡ ብቻ ነው፡
፡ 
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ባለፈው ገፅ ላይ ካያችኋቸው መግለጫዎች ተነስታችሁ እነዚህ የንግድ ስራዎች ለምን ምርታማ እንዳልሆኑ ይይግለፁ፡፡  

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

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

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

 
መልሱን በዚህ ክፍል መጨረሻ በገፅ 8 ላይ ይመልከቱ፤ 

 
 

   
 

 

 

 

 

 

−ያስታውሱ፤ ከምርታማነት ጋር ግንኙነት ያላቸው ማንኛቸውም ነገሮች በንግዱ 

ውስጥ የሚሰሩ ሰዎችን ይመለከታሉ፡፡ ስራዎችም በተለያዩ መንገዶች ሊከናወኑ 

ይችላሉ፤ አንዳንድ ሰራተኞችም ከሌሎቹ የበለጠ ምርታማ ሊሆኑ ይችላሉ፡፡  

−ሰራተኞችዎ ቀልጣፋ ካልሆኑ ንግድዎ ችግር ይገጥመዋል፤ ስራቸውን በአግባቡ 

ካከናወኑ ምርታማነትዎ ያድጋል፤ እናም ንግድዎም ጥሩ ይሆናል፡፡ የተሻለ ስራ 

እንዲሰሩ ማን ይረዳቸዋል? እርስዎ!    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ሰዎችና ተወዳዳሪነት      
 

 

ንግድዎ ብዙ ሸቀጦችንና አገልግሎቶችን ለመሸጥ ከተፎካካሪዎቹ የበለጠ ተወዳዳሪ ሆኖ መገኘት አለበት፡፡ አንድን ንግድ 

ተወዳዳሪ የሚያደርገው ምንድን ነው? ለተወዳዳሪነት አስተዋፀኦ የሚያደርጉ ብዙ ወሳኝ ነገሮች አሉ፡፡ እነሱም፤ የንግድ 

ቦታ፣ የመስሪያ እቃዎች፣ ቁሳቁሶች፣ የማከፋፈያ መንገዶች ወዘተ.፡፡ ነገርግን ንግዱ ለረጅም ጊዜ በተወዳዳሪነት 

እንዲዘልቅ ለማድረግ ዋንኛዎቹ ወሳኞች ለእርስዎ የሚሰሩ ሰዎች ናቸው፡፡ ምክንያቱም ተወዳዳሪዎችዎ ሌሎቹን ወሳኝ 

ምክንያቶች በቀላሉ ከእርስዎ የሚኮርጁ/የሚገለብጡ ስለሆነ ነው፡፡     

ለምሳሌ፣ ተፎካካሪዎ ከእርስዎ የተሻለ የንግድ ቦታ ካገኙ የንግድ ቦታቸው አመቺነት ያስገኘላችሁ፤ የተወዳዳሪነት ብልጫ 

ጥቅም ያጣል ማለት ነው፡፡  

በሚቀጥለው ገፅ ከቀረበው ስእላዊ መግለጫ ሰዎች ለንግድ ተወዳዳሪነት እንዴት አስተዋፅኦ እንደሚያደርጉ ያያሉ፡፡ በቂ 

ክሀሎት ያላቸውና ለደንበኞች ያላቸው አቀራረብ መልካም የሆነ የሰራተኞች ስብስብ የእርስዎን ንግድ ከሌሎች የተለየ 

ያደርገዋል፡፡  

 

 

 

ተግባር 3 

“  



 

6 | ሰ ዎ ች ና  ም ር ታ ማ ነ ት  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

በዚህ ክፍል ትስስሩ ያለው በሰዎችና በምርታማነት መካከል ብቻ ሳሆን በሰዎችና በተወዳዳሪነት መካከልም ትስስሩ 

እንደሚኖር ተነጋግረናል፡፡ ሰዎች እንዴት ምርታማነት ላይ ተፅእኖ እንደሚፈጥሩና ንግድዎን የበለጠ ተወዳዳሪ 

እንደሚያደርጉም ተመልክተናል፡፡ ስለሆነም የምርታማነት ማደግ የንግዱን ውጤታማነት መሻሻልና ብሎም ከፍተኛ 

ትርፍ ማምጣት መሆኑንም ተገንዝበዋል፡፡  

 

በሚቀጥለው ክፍል ደግሞ ሰዎች እንዴት ምርታማነታቸውን ማሻሻል እንደሚችሉና የምርታማነት ማሻሻያ ጉዞን ስርአት 

ባለው መንገድ ጀምረን እንዴት መከታተል እንደሚችሉ ይማራሉ፡፡  

 

 

 

 
 

• በስራቸው የተነቃቁ ሰዎች ከሌሉ የትኛውም ንግድ ስኬታማ ሊሆን አይችልም፡፡ 

• ምርታማነት ጥሪትዎን (ከእርስዎ ጋር የሚሰሩ ሰዎችንም ይጨምራል) ምን ያህል በጥሩ ሁኔታ መጠቀም 

መቻልዎን መለኪያ ነው፡፡ 

• ለምርታማነትዎና ለንግድዎ ትርፋማነት ሰዎች በጣም አስፈላጊ ናቸው፡፡ እንዲሁም ለንግድዎ ውጤታማነት 

የስራ ባልደረባዎችዎን በተገቢ ሁኔታ በመያዝዎ በቅድሚያ ተጠቃሚ የሚሆኑት እርስዎ ነዎት፡፡  

• ተፈላጊው ክህሎትና አዎንታዊ አመለካከት ያላቸው ተቀጣሪዎች ለንግደዎ ተወዳዳሪነት ወሳኝ ናቸው፡፡  

 
 
 

የኔ ሰራተኞች በቂ ክህሎት ያላቸውና 
ደንበኞቻችንንም በጥሩ ሁኔታ 
ስለሚያስተናግዱ፣ አብዛኛዎቹ 
ደንበኞቼም በአገልግሎታችን በጣም 
የረኩ በመሆኑ ምንም አልጨነቅም፡፡ 

 

ተፎካካሪዎ የእርስዎ 
የውበት ሳሎን አቅራቢያ 
ሳሎን በመክፈታቸው 
ምንም አልተጨነቁም? 

 

ማጠቃለያ 
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የዚህ መማሪያ መፅሀፍ የመጀመሪያ ክፍል እዚህ ላይ አበቃ፡፡ ትምህርቱን መረዳትዎን ለመፈተሸ ከታች የሰፈሩትን 

መልመጃዎች ይስሯቸው፡፡ በገፅ 103 ላይ ያሉትን መልሶች ለማነፃፀሪያ ከመመልከትዎ በፊት መልመጃዎቹን ሰርተው 

ያጠናቁ፡፡  

 

ትክክለኛው መልስ የቱ ነው? 

ትክከለኛውን መልስ ይክበቡ፤  

1.  የንግድ ምርታማነት የሚገኘው… 

ሀ. ውጤት በግብአት ሲካፈል 

ለ. አጠቃላዩ የውጤት እሴት በአጠቃላዩ የግብአት እሴት ሲካፈል 

ሀ. አጠቃላይ የግብአት እሴት በአጠቃላይ የውጤት እሴት ሲካፈል 

2.  ምርታማነት ሊጨምር የሚችለው.. 

ሀ. ውጤትና ግብአት በመጨመር 

ለ. ውጤትን በመቀነስና ግብአትን በመጨመር 

ሀ. ውጤትን በመጨመር ቅብአትን በመቀነስ 

3. ሰዎች ምርታማነት ላይ አሉታዊ ተፅእኖ ሊያደርጉ ይችላሉን? 

ሀ. ትንሽ ስራ ከተሰጣቸው   

ለ.  በቂ የበኣላት እረፍት ካላገኙ   

ሀ. በጥሩ ሁኔታ እንዲሰሩ ካልተበረታቱ  
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ተግባር 2.  

1. ንግድ ለ የበለጠ ትርፋማ ነው፤(ሽያጭ ብር 300,000 ‐ 265,000 = ትርፍ ብር 35,000) 

2. የተቀጣሪዎች ምርታማነት  

የንግድ ሀ ሰራተኞች ምርታማነት ከፍተኛ ነው፡፡ 

ብር 150,000 / ብር 15,000 = 10 ከንግድ ለ ጋር ሲነፃፀር ብር 300,000 / ብር35,000 = 8.5 

አጠቃላይ ምርታማነት = ሽያጭ / የግብአት ወጪዎች 

ንግድ ሀ በአጠቃላይ ከፍተኛ ምርታማነትን አስመዝግቧል፡፡ 

ብር 150,000/ብር 125,000= 1.2 ይህ ከንግድ ለ ጋር ሲነፃፀር  

ብር 300,000/ብር265,000= 1.13 

3. ንግድ ለ ችግር አለበት፤ ከፍተኛ ሽያጭ ያከናወነው ከፍተኛ ወጪ በማውጣት ነው፡፡ 

አስተያየት፤ ለቀልጣፋ ሰራተኞች የተሻለ ስልጠና መስጠት ውጤቱ ሽያጭን ከፍተኛ ማድረግ ነው፡፡   
 

ንግድ ለ ችግር አለበት፤ ከፍተኛ ሽያጭ ያከናወነው ከፍተኛ ተጨማሪ ወጪ በማውጣት ነው፡፡ 

አስተያየት፤ ለቀልጣፋ ሰራተኞች የተሻለ ስልጠና መስጠት ውጤቱ ሽያጭን ከፍ ያደርጋል፡፡ ለሰራተኞች ምልመላ 

ሂደት ከፍተኛ ትኩረት መስጠት ከሚፈለገው በላይ የሰዎች ክምችት እንዳይኖርና ቀልጣፋ ሰራተኞችን ለመቅጠርም 

ያስችላል፡፡ በተጨማሪም ደህንነቱ የተጠበቀ ጤናማ የስራ ቦታ መኖር የሰራተኞች ከስራ መልቀቅንና ምርታማነት 

ማጣትን ይቀንሳል፡፡ 

ተግባር 3 

አምስቱ የንግድ ባለቤቶች ንግዳቸው ስኬታማ እንዲሆን ሚና ለሚጫወቱት ሰዎች በቂ ትኩረት አልሰጡም፡፡ 

ሰራተኞቻቸው ምርታማነትን በማሻሻል ትርፍን በማሳደግ ረገድ እንዴት ሊረዷቸው እንደሚችሉም አልተረዱም፤  

ሞላ ሸቀጣሸቀጥ መደብር ለስራው የሚጠቅሙ ትክክለኛ ሰዎችን አልቀጠረም፡፡ 

የፀሀይ ጮራ ምግብቤት ባለቤት ለሰራተኞቿ ምንም ማበረታቻ አትሰጥም፡፡ 

በቃሉ ብረታብረት በማምረቻ ክፍሉ ውስጥ የሰራተኛውን ደህንነት ለመጠበቅ የሚያገለግሉ ቁሳቁሶች 

ካለመኖራቸውም ሌላ የስራ ቦታውም ለስራ አመቺ አይደለም፡፡ 

ቁንጅና ሳሎኑ ባለቤት የተጨነቁ/የተረበሹ ሰራተኞቿን ለማዳመጥ ጊዜ የላትም፡፡ 

የሻፊ የብስኪሌት መገጣጠሚያ ጎረቤቶቹና የአካባቢው ማህበረሰብ ስለእሱና ድርጅቱ ስለሚያስቡት ነገር ደንታ 

የለውም፡፡
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ክፍል ሁለት፤ምርታማነት ላይ ተፅእኖ ስለማድረግ  

 
 

ምርታማነት ሊሻሻል የሚችለው ብዙ በማምረት ወይም በመሸጥ (የምርት ውጤትን በመጨመር) እና/ ወይም በንግድ 

ላይ የሚውለውን ጥሪት ወጪ በመቀነስ (ግብአትን በመቀነስ) መሆኑን ተምረናል፡፡  

ስእሎቹ እንደሚያሳዩት ምርታማነትን ማሻሻል ቀላል ነገር አይደለም፤ ሁኔታው ምን ሊሆን እንደሚችል ያስቡ፡፡ 

ያለምንም አሉታዊ ውጤት እንዴት ግብአት ሊቀነስ ይችላል? እና/ወይም የስራ ፍሬ እንዴት ሊጨምር ይችላል? ብለው 

የስቡ፤ ከፍተኛ ውጤት ሊገኝ የሚችለው ግብአትና የስራ ውጤት/ፍሬ(ሁለቱም) ከግምት ውስጥ ሲገቡ ነው፡፡ 

ትክክለኛው እርምጃ ምን መሆን እንዳለበት መምረጥ ይኖርብዎታል፡፡   

 

1. በመጀመሪያ ምርታማነት ላይ ተፅእኖ የሚያደርጉ 

ወሳኝ ነገሮችን ለይተው ያውጡ፡፡ ለምርታማነት 

ወሳኝ ነገሮች፤ የሚለውን ርእስ ቁጥር 1 

ይመልከቱ፡፡  

2. ለምርታማነት ወሳኝ ሁኔታዎች፤ የሚለውን ርእስ 

ይመልከቱ፡፡ በመቀጠልም ማሻሻያ ሊደረግባቸው 

የሚያስችሉ የተወሰኑ ጉዳዮችን ይምረጡ፤ 

የምርታማነት ጠቋሚዎች፤ የሚለውን ርእስ 

ቁጥር 2 ይመልከቱ፡፡  

3. በመጨረሻም እነዚህን ጠቋሚዎች ተጠቅመው 

ምርታማነት እስከምን ድረስ እንደተሻሻለ፤ 

ይመዝኑ/ይለኩ፤ ምርታማነትን መከታተል፤ 

የሚለውን ርእስ ቁጥር 3 መልከቱ፡፡  

 
 

 

ከዚህ ቀጥሎ ሶስቱ እርከኖች በተናጥል የምንመለከት ሲሆን በዚህ ሂደት ሰዎች የምርታማነት ምንነትን ሊረዱ 

ስለሚችሉበት ሁኔታ ልዩ ትኩረት እንሰጣለን፡፡  

 

1 ለምርታማነት ወሳኝ ሁኔታዎች   
 

 

ለምርታማነት ወሳኝ ሁኔታዎች በአዎንታዊነትና በአሉታዊነት ተፅእኖ ሊያሳድሩ የሚችሉ ሁኔታዎች፤ 

• ግብአት (ጥሬ እቃ፣ ደመወዝ፣ ኤሌክትሪክ፣ ወዘተ.) የተወሰኑ ምርቶችን ለማምረት (የተወሰነ መጠን ያላቸው 

እቃዎች፣ አገልግሎቶች ለማምረትና ለመሸጥ) የሚስፈልጉ ወሳኝ ነገሮች ናቸው፡፡ 

• የምርቱ ብዛት (በተወሰነ ማምረቻ ዋጋ ለማምረትና ለመሸጥና የሽያጭ ኢላማውን ለማሳካት የታቀደውን እቃ 

ብዛት) ይመለከታል፡፡ 

  

 

  

የኤሌትሪክ ፍጆታዬን 

ቆጥቤአለሁ ስለዚህ 

ምርታማነቴ ከፍ ይላል፡

፡ 

የምሰራውን ነገር 

ለማየት አልቻልኩም፤ 

ይህ አደገኛ ነገር ነው፡፡ 

   ምርታማነት ተሻሽሏልን? 
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ለምርታማነት ወሳኝ ሁኔታዎች ውስጣዊና ውጫዊ ተብለው በሁለት ይከፈላሉ፤ 

 

• ለምርታማነት ወሳኝ የሆኑ ውስጣዊ ሁኔታዎች የሚባሉት በንግዱ ባለቤት ቁጥጥር ስር የሆኑ ችግሮችና ጉዳዮች 

ናቸው፡፡ እነዚህም ምርት፡ የምርት ጥራት፣ ዋጋ፣ የመገልገያ ዕቃዎች (ጥሬ ዕቃንም ይጨምራል) የኃይል 

አጠቃቀም፣ የሰራተኛ ክህሎትና ተነሳሽነት፣ የምርት ማከማቻ፣ ስራ አደረጃጀትና ሌሎችንም ያካትታል፡፡  

 

• ለምርታማነት ወሳኝ የሆኑ ውጫዊ ሁኔታዎች የሚባሉት ከንግዱ ባለቤት ቁጥጥር ውጭ የሆኑ ችግሮችና ጉዳዮች 

ናቸው፡፡ የአለም ገበያ፣ ግብር፣ የዋጋ ንረት፣ እንዲሁም ሌሎች በርካታ ሁኔታዎች ናቸው፡፡ ንግዱ አሁን ባለው 

ውጫዊ ሁኔታ የሚንቀሳቀስ እስከሆነ ድረስ እነዚህን ወሳኝ ሁኔታዎች ለመለወጥ ምንም ማድረግ አይችልም፡፡ 

ከፍተኛ አሉታዊ ተፅዕኖ የሚያስከትል ከሆነ የንግዱ ባለቤት ጉዳዩን ከግምት ውስጥ በማስገባት ቦታ መቀየር 

ወይም ንግዱን ለመለወጥ ይገደዳል፡፡   

 

 

 
በአነስተኛ የንግድ ስራዎች፣ ሰራተኛ በምርታማነት ላይ ተፅእኖ ፈጣሪ እጅግ 

በጣም ወሳኝ አካል ነው፡፡ ምርታማነት የሚያድገው ሰራተኛው የተሟላ ክህሎት 

ያለው ጠንካራ ሰራተኛ ከሆነና፣ ስራውን በቅልጥፍና ማከናወን ሲችል ነው፡፡  

 
ለምርታማነት ወሳኝ የሆኑ ውሰጣዊ ሁኔታዎችን የመለየት ተግባር መጀመር የሚገባው የንግዱ ባለቤትና ሰራተኞች 

ለምርታማነት እንቅፋት ወይም ማነቆ የሆኑ ነገሮችን በአእምሮ ማነቃቂያ/አውጫጭኝ/ቁስቆሳ (ብሬን ስቶርሚንግ) 

ተጠቅመው ሀሳቦችን በማፍለቅ በዋነኝነት ምርታማነትን የሚገድቡና መሰናክል የሆኑ ዝርዝሮችን በማውጣት ነው፡፡ 

የሚከተለውን ምሳሌ ይመልከቱ፤   

 

የፀሀይ ጮራ ምግብቤት ባለቤት ንግዷ የምርታማነት ችግር እንዳለበት ታውቃለች፡፡ ስለዚህ ጉዳይ ከስራ ባልደረባዎቿ 

ጋር ተወያይታለች፤ በስራ ባልደረባዎቿ አስተዋፅኦና በእሷም ህሳቤ መሰረት ችግሮቹን በቅደምተከተል በሚከተለው 

ሁኔታ አስቀምጣቸዋለች፤ 

1. ብዙ ትዕዛዞችን ለመቀበል በቂ ሰራተኞች ያለመኖራቸው፣ 

2. አዳዲሶቹ ሰራተኞች መቀላቀያ ማሽኑን እንዴት መጠቀም 

እንዳለባቸው አለማወቃቸው፣ 

3. የዱቄት ዋጋ በጣም ውድ መሆኑ፣ ሰራተኞቹ ሌሎች 

ምግብቤቶች ተመሳሳይ ዱቄት ባነሰ ዋጋ እንደሚያገኙ 

የሚያውቁ መሆኑ፣ 

4. የእህል ማከማቻው ጥራት የጎደለው በመሆኑ አንዳንድ ጊዜ 

እርጥበት እንዲገባና እህሉ እንዲበሰብስ ብሎም እንዲጣል 

ያደርገዋል፡፡ 

5. መጋገሪያው ያረጀ በመሆኑ በቂ ዳቦ መጋገር አለመቻሉ፣ 

 

 

“ 
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በእርስዎ ንግድ ውስጥ እጅግ በጣም አስፈላጊ የሆኑት ለምርታማነት ወሳኝ ሁኔታዎች የትኞቹ ናቸው? ለምርታማነትዎ 

መሰናክሎቹስ እነማን ናቸው? 

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

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

............................................................................................................................. .......................................... ..... 
 
2 የምርታማነት ጠቋሚዎች 

 
ከዚህ በላይ ያለውን መልመጃ ካጠናቀቁ በንግድዎ ውስጥ ምርታማነትን ስለሚወስኑ ሁኔታዎች ጥሩ ግንዛቤ አግኝተዋል፡

፡ በተጨማሪም ይህን ሁኔታ ለማሻሻል ምን ማድረግ እንደሚኖርብዎ ሀሳብም ሊኖርዎ ይችላል፡፡ ነገርግን ምርታማነትን 

የሚለኩበት ዘዴ ከሌለዎ ንግድዎን የሚያሻሽሉ መሆንዎን እንዴት ያውቃሉ? ምርታማነትን የሚለኩበት መንገድ 

ከሌለዎት መላ ምት ወይም ግምት ብቻ ነው፡፡ 

ምርታማነትን የሚለኩበት አንዱ መንገድ ገንዘብነክ ውጤቶችን በመመልከት ነው፡፡ ነገርግን የፋይናንስ ሪፖረቶች በጣም 

ዘግይተው ይደርሳሉ፡፡ ስለዚህም በጣም ስኬታማ የንግድ ባለቤቶች የንግዳቸውን ምርነታማነት ሊጎዱ የሚችሉ 

ጠቋሚዎችን ያለማቋረጥና በቀጣይነት በመለየት ምርታማነትን ይለካሉ፡፡ የምርታማነት ጠቋሚዎች ከንግዱ ውጤቶች 

ወይም ግብአቶች ጋር ተዛምዶ ይኖራቸዋል፡፡ የሚከተሉት ምሳሌዎች የተለመዱ የንግድ አይነቶችና የእነሱ ሊሆኑ የሚችሉ 

የምርታማነት ጠቋሚዎች ናቸው፡፡ 

 

 

የሚጨምሩ ወይም የሚሻሻሉ፤ 

• ወርሀዊ የሽያጭ ዋጋ፣ 

• በአማካኝ ለአንድ ደንበኛ የሚሸጥ ዕቃ ብዛት፣ 

• የአዳዲስ ደንበኞች ቁጥር፣ 

• ለአንድ ሰራተኛ የሚደርሰው የደንበኞች ቁጥር፣  

• በተፈለገ ጊዜ የገባ ዕቃ ክምችት፣ 

 

የሚቀንሱ ወይም የሚፈተሹ፤ 

• የዕቃ ክምችት ዋጋ፣ 

• የተበላሸ ክምችት በመቶኛ፣ 

• ከስራ የሚቀሩ ሰራተኞች ብዛት፣ 

• በስርቆት ከሱቅ የሚሰወሩ ዕቃዎች፣ 

 

 

 

  

 

ሃሰን ጠቅላላ መደብር 
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የሚጨምሩ፤  

• በቀን የሚቀርብ የምግብ ብዛት፣        

• የአዳዲስ ደንበኞች ቁጥር፣ 

 

የሚቀንሱ፤  

• እያንዳንዱን ምግብ ለማዘጋጀትና ለማቅረብ የሚወስደው ጊዜ፣ 

• የተበላሸ ምግብ ብዛት፣ 

• ከስራ የሚቀሩ ሰራተኞች ብዛት፣ 

• የምግብ ማዘጋጃ ወጪ በአሀድ፣ 

 

 
 

 

የሚጨምሩ፤ 

በወር የሚሰሩ ምርቶች ብዛት፣ 

በአንድ ሰራተኛ የሚሰሩ ምርቶች ብዛት፣ 

ድጋሚ ስራ ሳያሻቸው የሚጠናቀቁ ምርቶች ብዛት፣ 

 

የሚቀንሱ፤ 

የማምረቻ ወጪ በአሃድ፣ 

የማምረቻ መሳሪያ ያለስራ የሚቆምበት ጊዜ በአሃድ፣  

በወር ከስራ የሚቀሩ ሰራተኞች ቁጠር፣ 

የሚጣሉ (ከጥቅም ውጪ የሚሆኑ) ጥሬ እቃዎች፣ 

 

የምርታማነት ጠቋሚዎችን ለመምረጥ ትኩረት የሚሹ ጉዳዮች፤ 

• እርስዎ ከሚያካሂዱት ንግድ አይነትና ንግድዎን ከሚመሩበት መንገድ ጋር የተዛመደ መሆን ይኖርበታል (ከላይ 

እንደተሰጠው ምሳሌ)፤    

• ከንግዱ የግብአትና የምርት ለውጥ አፀፋዊ ምላሽ የሚሰጥ ሊሆን ይገባል 

• በእጅ የሚገኝንና በቀላሉ የሚሰበሰብን መረጃ የሚጠቀምና በዚያም ላይ የተሚመሰረት ሊሆን ይገባል፡፡ ይህ 

መሆኑ ምርታማነትን መለካት ቀላል ሊያደርገው ይችላል፡፡ 

 

ለንግድዎ ተስማሚ የምርታማነት ጠቋሚዎችን ለመምረጥ ከዚህ በታች በቅደምተከተል የተገለፁትን ደረጃዎች ይከተሉ፤ 

• ደረጃ 1፤ በንግድዎ ውስጥ ምን እየተከናወነ እንዳለ በደንብ ይመልከቱ፤ ለእርስዎ ምርታማነት ወሳኝ የሆኑ 

ሁኔታዎችን ከግምት ውስጥ ያስገቡ፤(ያለፈው ርዕስ)፤ የንግዱን የሂሳብ መዝገብ ይመርምሩ፤ ከሰራተኞችዎ ጋር 

ይነጋገሩ፤ ከዚያ በኋላ ምርታማነትዎን ሊያሻሽሉ የሚችሉበትን ሁኔታ ይምረጡ፤ የሚመርጧቸው ነገሮች ለውጥ 

ሲተገበር ልዩነት ለማምጣት የሚያስችሉ መሆን ይኖርባቸዋል፡፡ 

ቃሉ ብረታ ብረት 

ፀሐይ ጮራ ምግብቤት 
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• ደረጃ 2፤ ለምርታማነት ከተተለመው ግብ ለመድረስ የታየውን መሻሻል ለመለካት የሚያስፈልጉ መረጃዎችን 

መለየት፤ ያስታውሱ መረጃዎቹ በእጅዎ ላይ ባለው የሂሳብ መዝገብ ላይ ተመዝግበው ሊገኙ ይችላሉ፤ ወይም 

በቀላሉ የሚገኙ ይሆናሉ፡፡ (ምናልባት ከሂሳብ መዝገብ ሊሆን ይችላል)፤ ያለፈውን የአሁኑንና የወደፊቱን 

መረጃዎችን ተጠቅመው በተለያየ ጊዜ የምርታማነት ክንውንን ማነፃፀር ይችላሉ፡፡  

• ደረጃ 3፤ ግልፅ የሆኑ የምርታማነት ጠቋሚዎችን ይምረጡ፤ ማስታወሻ ጠቋሚዎቹ እርስዎ ልያመጡ እየሞከሩ 

ካለው ለውጥ ጋር ሊዛመዱ ይገባል፡፤  

 

 

 

 

ከዚህ በታች በአነስተኛ ንግድ ስራዎች ውስጥ የተለመዱ ጥቂት የምርታማነት ችግሮች (ወሳኝ ሁኔታዎች) ተዘርዝረዋል፡

፡ እነዚህን ችግሮች ለመቋቋም ሊከተሉ የሚገባዎትን መንገድና የምርታማነት መሻሻልን ለመለካት ምን አይነት 

ጠቋሚዎችን መጠቀም እንደሚገባዎ ሀሳብ ይስጡ፡፡ 

ችግር እንዴት ማሻሻል ይቻላል? የምርታማነት ጠቋሚዎች 
አንድ ምርት ለማምረት የሚወስደው ጊዜ 
በጣም መርዘም፣ 

  

ደንበኞች ስለምርቱ ጥራትና ማስረከቢያ ቅሬታ 
ሲያቀርቡ፣  

  

የመስሪያው ቦታ በመመረት ላይ ባሉና 
በተመረቱ ምርቶች ሲጨናነቅ፣  

  

በምርቱ ጥራት ጉድለት ሳቢያ ምርቶቹ 
ለደንበኞች ከመተላለፋ መልሰው መሰራት 
ያለባቸው መሆኑ፣ 

  
 
 
 
 

በጥሬ ዕቃ እጥረትና በስራ ላይ በሚፈጠሩ 
አደጋዎች ምክንያት የስራ መቋረጥ በተደጋጋሚ 
ሲደርስ፣ 

  

ሰራተኞች ስራ ፈትተው ተጨማሪ ስራ 
እንዲሰጣቸው ይፈልጋሉ፤ 

  

ሰራተኞች ብዙ ጊዜ ከስራ ይቀራሉ፤ ወይም ሌላ 
መስሪያቤት ይቀጠራሉ፤ 

  

አቅራቢዎች ምርቱን ወይም ዕቃውን ዘግይተው 
ወይም የተሳሳተ መጠን ማቅረባቸው፣  

  

መልሶቹን በገፅ 16 ላይ ይመልከቱ፤፤ 

 

 

 
የምርታማነት ጠቋሚዎችን ያለማቋረጥ በመለካት ለንግድዎ ስኬታማነት እንዲሁም ስለሚያገኙት ትርፍ ጭምር ጠቃሚ 

ምልክቶችን ሊያገኙ ይችላሉ፡፡ 

  

3 ምርታማነትን ስለመከታተል 
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የጣፋጭ ኬክቤት ባለቤት ንግዱን ለማሻሻል የሚረዳ የድርጊት ዕቅድ አዘጋጅቷል፡፡ የሚከተሉትን የምርታማነት 

ጠቋሚዎች በመምረጥ የኬክ ቤቱን እንቅስቃሴ መከታተል አስቧል፡፡ 

• ከአንድ ከረጢት ዱቄት የሚመረቱ ዳቦዎች ብዛት፣ 

• ዳቦ መጋገሪያው ያለስራ የሚቆምበት ጊዜ፣ 

 

ከላይ የተጠቀሱትን የምርታማነት ጠቋሚዎች በየሳምንቱ ይከታተላል፡፡ በአስር ሳምንት ውስጥ የሚከተሉትን ውጤቶች 

አገኘ፡፡ 

 

ሳምንት 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

ከአንድ ከረጢት ዱቄት የሚመረት 

የሙልሙል ዳቦ ብዛት 

 

48 
 
 

 

52 
 

60 
 

58 
 

60 
 

62 
 

62 
 

62 
 
 

64 
 

62 
 

መጋገሪያው ያለስራ የሚቆምበት ጊዜ 

(በሰአት) 

 

10 
 

 

 

7 

 

5 
 

4 

 

6 
 

3 
 

2 
 

3 
 

1 
 

2 
 

 
1.  በምርታማነት ላይ የታየውን ለውጥ የሚያመለክት ግራፍ ይስሩ፤ 
 

2.  ይህ መሻሻል እንዴትና ለምን እንደተገኘ ሀሳብ ይስጡ፤ 
 

3.  መጋገሪያ መሳሪያው ያለስራ የሚቆምበት ጊዜ ቀንሷል? ይህ ምን ማለት ይሆን? 
 

 

   መልሱን በዚህ ክፍል መጨረሻ በገፅ 17 ላይ ይመልከቱ፤ 

  
 

 
 

 

 

 

 

የንግድዎን ምርታማነት ያለማቋረጥ ይከታተላሉን? የምርታማነት ጠቋሚዎችን ይምረጡና ቤየጊዜው የመጡ ለውጦችን 

ይመዝገቡ፤ 

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

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

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

 
ለምርታማነት ወሳኝ ስለሆኑ ሁኔታዎችና ጠቋሚዎች ተማርን፡፡ በሚቀጥሉት ክፍለ-ትምህረቶች ደግሞ ሰራተኞችን 

ማክበርና መንከባከብ የንግድዎን ምርታማነት፣ የስራ አፈፃፀምና ትርፋማነት ለማሻሻል እንዴት አስተዋፅኦ እንደሚያደርግ 

በመማማሩ ላይ የበለጠ እናተኩራለን፡፡ 
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• ምርታማነት፤ የስራ ውጤትን በማሳደግና ወይም ግብአትን በመቀነስ ሊሻሻል ይችላል፡፡ ምርታማነትን 

ለማምጣት ትክክለኛውን መንገድ መምረጥ አለብን፡፡ ለዚህም መጀመሪያ በምርታማነት ላይ ተፅእኖ የሚያደርጉ 

ወሳኝ ነገሮችን መለየት፣ ከዚያም መሻሻልን የሚያመጡ የተለዩ ሁኔታዎችን መምረጥና ድርጊቱንም ለመፈፀም 

ማቀድ አለብን፡፡ በመጨረሻም የምርታማነት ጠቋሚዎችን ተጠቅመው ምን ያህል መሻሻል የተደረገ መሆኑን 

መለካት ይችላሉ፡ 
 

• ሁለቱም ማለትም ውስጣዊና ውጫዊ ሁኔታዎች ምርታማነት ላይ ተፅእኖ ሊያደርጉ ቢችሉም ትኩረት ሊሰጠው 

የሚገባው ግን ውስጣዊ ሁኔታ ነው፡፡ ምክንያቱም ፈጣን መሻሻል ሊያመጣ የሚችል ነውና፡፡  
 

• የምርታማነት ጠቋሚዎች ተመርጠው መሻሻሎች ስለመኖራቸው ይለካሉ፡፡ ለንግዱ ተገቢ የሆኑ በችግሩ ላይ 

ያተኮሩ ወይም ወደፊት ሊያሰሩ የሚችሉ በግባአትም ሆነ በውጤት ረገድ ከሚከሰቱ ተለዋዋጭ ሁኔታዎች ጋር 

ሊጣጣሙ የሚችሉና መረጃም በቀላሉ ሊገኝላቸው የሚችል መሆን አለበት፡፡ 
 

• የምርታማነት ጠቋሚዎችን ያለማቋረጥ መከታተል መቻል፤ መሻሻል በመደበኛነት የሚለካበትን ሁኔታ 

ያመቻቻል፡፡ ከጊዜ ወደጊዜም የንግዱን ሌሎች ገፅታዎች ለመመልከት የሚረዱ አዳዲስና የተለዩ ጠቋሚዎች 

እያወቁ ሊመጡ ይችላሉ፡፡ 
 

 

 

 

   
 

 

የመማሪያ መፅሃፉን ክፍል ሁለት አሁን አጠናቀቁ፡፡ መረዳትዎን ለማረጋገጥ የሚከተለውን መልመጃ ይስሩ፡፡ የእርስዎን 

መልሶች በገፅ 104 ላይ ካሉት መልሶች ጋር ከማነፃፀርዎ በፊት መልመጃውን ያጠናቁ፡፡ 
 

የትኛው ትክከል ነው? 

ትክክለኛውን መልስ ክበቡት፤ 

1. ውስጣዊ የምርታማነት ወሳኝ ሁኔታዎች ችግሮች ወይም ጉዳዮችን ያካትታሉ በሚከተሉት ተፅእኖ ሊደረግባቸው 

ይችላል… 
 

ሀ. በብሀራዊ ኢኮኖሚ 

ለ. ውድድር 

ሐ. የንግዱ ባለቤት 
 

2. የምርታማነት ጠቋሚዎች የሚከተለው ጠቀሜታ አላቸው… 

ሀ. የምርታማነት ለውጥን ለመለካት 

ለ. የንግዱን እድገት ይጠቁማል 

ሐ. የሰራተኞችን የስራ ውጤት ለመቆጣጠር 
 

3. የምርታማነት ጠቋሚዎችን መከታተል ማለት››› 
 

ሀ. የምርታማነት ጠቋሚዎችን መለካትና ምርታማነት የሚጨምረው ወይም የሚቀንሰው የት እንደሆነ ለመፈተሸ 

ለ. ምርታማነትን ለመጨመር መወሰድ የሚኖርበትን ሁሉንም አማራጮች ለመረዳት 

ሐ. ምርታማነትን የሚቀንሱ ችግሮችን ወይም ሁኔታዎችን ለማግኘት  
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ችግሮች እንዴት ማሻሻል ይቻላል? የምርታማነት ጠቋሚዎች 

አንድ ምርት ለማምረት የሚወስደው 

ጊዜ በጣም መርዘም፣ 

ዕቃውን ለማምረት የሚወስደውን ጊዜ መቀነስ፣ ትእዛዝ ከመቀበል እስከማስረከብ ያለው 

ጊዜ፣ 

ደንበኞች ስለምርቱ ጥራትና 

ማስረከቢያ ቅሬታ ያቀርባሉ፤ 

 

ዕቃውን ለማምረት የሚወስደውን ጊዜ መቀነስና 

ጥራትን መጨመር፣ 

ትእዛዝ ከመቀበል እስከማስረከብ ያለው 

ጊዜ፣ 

የዕቃው ጥራት፣ 

የመስሪያው ቦታ በመመረት ላይ 

ባሉና በተመረቱ ምርቶች ሲጨናነቅ፣  

  

በመመረት ላይ ያሉ ምርቶችን መቀነስና 

ክምችቱን በተሻለ ሁኔታ መምራት 

ስራ የሚቆምበት/የሚቋረጥበት ጊዜ ብዛት 

ከአንድ ሰአት ሲበልጥ፣ 

የክምችት ብዛት፣ 

በምርቱ ጥራት ጉድለት ሳቢያ 

ምርቶቹ ለደንበኞች ሳይተላለፉ 

በፊት በድጋሚ ይሰራሉ፣  

ምርቱ በመመረት ላይ እንዳለ ጥራቱን 

መቆጣጠር፣ 

ምርቱን ከማስረከብ በፊት ጥራቱን መቆጣጠር፣ 

ከማስረከብ በፊት ድጋሚ ስራ የጠየቁ 

ምርቶች ብዛት፣ 

 

ጥራት በጎደላቸው ጥሬ እቃዎችና 

በስራ ሂደት በሚከሰቱ ስህተቶች 

ሳቢያ ብዙ ብክነት ይፈጠራል፤ 

በግዥ ወቅት ጥሬ እቃው ጥራት ያለው መሆኑን 

መፈተሽ፣ 

የስራ ሂደቱን ቀጥተኛ ማድረግ፣ 

የውድቅዳቂ ብዛት ከሽያጭ በመቶኛ ሲሰላ፣ 

በጥሬ ዕቃ እጥረትና በስራ ላይ 

በሚፈጠሩ አደጋዎች ምክንያት የስራ 

መቋረጥ በተደጋጋሚ ሲደርስ 

የስራ ደህንነትና ጤና ከፍተኛ ደረጃ ላይ 

ስለመገኘቱ ዋስትና መስጠት፣ 

ተፈላጊ እቃዎች መኖራቸውን እርግጠኛ መሆን፣ 

 

በህመም ወይም በጉዳት ምክንያት በቀን 

አንድ ሰራተኛ ከስራ ውጭ የሆንበት ጊዜ፣ 

ጥሬ እቃ ለመኖሩ ምክንያት በቀን አንድ 

ሰራተኛ ሳያመርት የሚቆየበት ጊዜ፣  

ሰራተኞች ተጨማሪ ስራ 

እስኪሰጣቸው ድረስ ምንም ሳይሰሩ 

ይቆያሉ፡፡ 

ድርጅቱን የበለጠ ቀልጣፋ ማድረግ 

 

አንድ ሰራተኛ በቀን ያለስራ የመቆያ ጊዜ  

ሰራተኞች ብዙ ጊዜ ከስራ ይቀራሉ፤ 

ወይም ሌላ መስሪያቤት ይቀጠራሉ፡  

 

ግልፅ የሆነ ሰራተኞች መመሪያ ማውጣትና 

ደመወዝና ጥቅማጥቅሞችን መገምገም 

አንድ ሰራተኛ በወር ከሰራ የሚቀርበት 

ጊዜ፣  

አቅራቢዎች ምርቱን ወይም ዕቃውን 

ዘግይተው ወይም የተሳሳተ መጠን 

ማቅረባቸው፡፡  

አቅራቢዎች በሰአቱ ማስረከባቸውንና ጥራቱም 

ትክከል መሆኑን ለማረጋገጥ ትክከለኛ አመራር 

መስጠት፣  

የማስረከቢያ ጊዜ መዘግየት፣ 

በተሳሳተ የምርት ትእዛዝ ምክንያት ወደሌላ 

ጊዜ የተላለፉ ትዕዛዞች ብዛት  
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2. ከአንድ ከረጢት ዱቄት የሚወጡት የዳቦ ክፍልፋዮች ብዛት ጨምሯል፤ ምናልባትም በብልሽት፣ ከአንድ 

ከረጢት ዱቄት የሚወጡት የዳቦ ክፍልፋዮች ብዛት ጨምሯል፤ ምናልባትም በብልሽት፣ በስርቆት በመጥፋት 

ምክንያቶች የሚባክነው የዱቄት መጠን በመቀነሱ ይሆናል፡፡ ወይም በመጠን ያነሱ ብዙ ዳቦዎች ተጋግረው 

ይሆናል፡፡ የጣፋጭ ኬክ ተጠቃሚዎች/ደንበኞች ቁጥር መጨመሩ በአንድ ከረጢት ብዙ ዳቦዎች 

ለመመረታቸው ወይም የዳቦ መጋገሪያው ያለስራ የመቆሚያ ጊዜው እንዲቀንስ አስተዋፅኦ አድርጎ ይሆናል፡፡   

 

3. የዳቦ መጋገሪያው ያለስራ የሚቆምበት ጊዜ መቀነስ የሚያመለክተው የምርት መጠን ከፍተኛ መሆኑንና ብዙ 

ሽያጭ መኖሩን ነው፡፡  
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1. 1-ግራፍ ይስሩ 
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ክፍል ሶስት፤ሰዎች፣ምርታማነትና ማቀድ 
 

 

ንግድዎ ምርታማ እንዲሆን መደራጀትና ሰዎችን በትክክል መምራት አለብዎ፡፡ 

 
 

 

ንግድዎ እርስዎና ሰራተኞችዎ በጋራ ንግዱ የቆመለትን አላማ ስኬታማ ለማድረግ የምትሰሩበት ድርጅት ነው፡፡ ንግድዎ 

በተገቢ ሁኔታ ከተደራጀና ሰራተኞቹም የስራ ምድባቸውን፤ ኃላፊነታቸውን፡ የስራ መዘርዝራቸውንና የስራ መሪያቸውን 

ማንነት ካወቁ፤ ድርጅቱ በተገቢ ሁኔታ ተዋቅሯል ማለት ነው፡፡ የአንድ ድርጅት መዋቅር የሚገለፀው ድርጅቱ ሰዎችንና 

ስራን በሚያቀናጅበት መንገድ ነው፤ ይህ ከሆነም ስራው በተገቢ ሁኔታ ይከናወናል፤ ድርጅቱ ያለመውን ግብም ይመታል፡    

   

 

በንግድዎ ውስጥ ስንት ሰዎች ይሰራሉ? የስራ መደባቸው ምንድን ነው? በግልፅ የተቀመጠ የኃላፊነት መዋቅር፤ የስልጣን 

ተዋረድ (የተጠሪነት ቅደምተከተል) እና የስራ መዘርዝር አልዎት? 

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

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

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

 

ንግድዎ በጣም አነስተኛ ከሆነና ከሰራተኞች ጋር የሚደረግ ተግባቦት ድግግሞሽም ከበዛ መደበኛ የአሰራር መዋቅር 

ማዘጋጀት አላስፈላጊ ነው፡፤ ነገርግን ንግዱ እያደገ ከሄደ የተለያዩ ስራዎች በሌሎች እንዲከናወኑ ኃላፊነት መስጠት 

ይገባል፡፡ ለትናንሽ ንግዶች በጣም ተስማሚ የሆነ የአደረጃጀትና የአሰራር መዋቅር የሚከተሉትን የሚያንፀባርቅ ነው፤ 

     

• በስራ ክፍፍል መካከል ያሉ ልዩነቶች፤ ማን ምን ይሰራል? 

• በድርጅቱ ውስጥ ያለ የስልጣን ተዋረድ/ደረጃና ስልጣን፤ በድርጅቱ ውስጥ ያለ እያንዳንዱ የስራ መደብ የስራ 

ውጤት ለማስገኘት ወይም ምክንያት ለመሆን በግልፅ የተቀመጠ ኃላፊነት ሊኖረው ይገባል፣ የኃላፊነቱ ደረጃ 

ግቡን ለመምታት በስልጣኑ ከሚቆጣጠረው ሀብት (ገንዘብ፤ የተፈጥሮ፤ ክህሎቶች. ወዘተ) ጋር ተመጣጣኝ 

መሆን ይኖርበታል፡፡  

• በተቀጣሪዎች መካከል የእዝ ተዋረድ (የስራ ዘገባ ግንኙነት)፤ እያንዳንዱ ተቀጣሪ የስራ ዘገባ የሚያቀርበው 

ለአንድ ተቆጣጣሪ ነው፡፡ በትክክል ባልተገለፀ የስራ ተዋረድ ሰራተኞቹን ግራ አለማጋባት፡፡ 

• ዝርዝር ተግባሮችን ወደስራዎች ወይም በስራ ደረጃዎች መቦደን፤  

 

 

 

 

 

1 የድርጅቱን መዋቅር ማዘጋጀት 
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የድርጅታዊ መዋቅር ሲዘጋጅ የሚከተሉት ከግምት ውስጥ መግባት አለባቸው፤ 

• መዋቅሩ ቀለል ያለ መሆን አለበት፤ ተለማጭ፣ የቢሮክራሲ ቀይ ቴፕን ያስወገደ፤  

• የስራ መዘርዝሩን መሰረት አድርጎ መገንባት/መሰራት አለበት፤ 

• ተቀጣሪ ሰራተኞች መዋቅሩን በመፍጠርና የስራ እቅዱን በመተግበር መሳተፍ አለባቸው 

• መዋቅሩ በአካባቢው የሚደረጉ ለውጦችን መሰረት አድርጎ በየጊዜው የሚከለስ መሆን አለበት፤ 

  

 

 

ድርጅታዊ መዋቅር ያዘጋጁ፤  

 

ሀሰን ጠቅላላ የንግድ ድርጅት የችርቻሮና የጅምላ ንግድ ካምፓኒ ባለቤት ንግዱን የማስፋፋት ስራ ጀምሯል፡፡ በድርጅቱ 

ውስጥ ዲሬክተር (የንግዱ ባለቤት)፣ የግዥና የክምችት ስራ መሪ፣ የሂሳብ ሰራተኛና የሂሳብ ክፍል ስራ መሪ/ኃላፊ፣ 

የችርቻሮና የጅምላ ሽያጭ/ንግድ ኃላፊና ሁለት የችርቻሮ መደብሮች ሲኖሩ፤ እያንዳንዱ መደብር የሚመራው 

በተቆጣጣሪ ነው፡፡ የችርቻሮና የጅምላ መደብሮች ሁለቱም የራሳቸው ሰራተኞች አሏቸው፡፡   

 

መልሱን በገፅ 23 ላይ ይመልከቱ፡፡         

       

አሻም 
ባለቤት 

 
 

ባለቤት ሽያጭ ማሸግና ማስረከብ ማምረት 

መሬም ሙሴ 

ሰርኬ ቢራቱ 

አደም 

ሰይድ አዳነች 
ኑራን ረጋሳ 

ሚልዮን 

አሻም የሲሚንቶና የግንባታ ድርጅት የአሰራር መዋቅር 
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የራስዎን ድርጅታዊ መዋቅር በንግድዎ ውስጥ የተቀጠሩ ሰዎችንና ዛሬ ያሉበትን የስራድርሻ መሰረት በማድረግ ይስሩ፤ 

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

....................................................................................................................................................................... ............................................. 
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በትናንሽ ንግዶች የሰው ሀብትን መምራት ሀላፊነት የሚወስደው ባለቤቱ ነው፡፡ የሰው ሀብት መምራት ሰራተኛን 

ከማስተዳደር ጋር ልዩነት አለው፡፡ የሰራተኛ አስተዳደር ስራው ሰው መቅጠር፣ የሰራተኛውን የህይወት ታሪክ መዝግቦ 

መያዝ፣ ሰራተኛው የሰራበትን ሰአት መመዝገብ፣ ደመወዝ መክፈያ ሰነድን መመልከት/መቆጣጠር፣ ተመላሽ ክፍያዎችን 

ማዘጋጀት/ማስፈፀምና የስራ ውልን ማቋረጥና በመሳሰሉት የወረቀት ስራዎች ላይ ብዙ ጊዜ የሚያተኩር ነው፡፡ የሰው 

ሀብት አመራር ግን ከሰራተኛ አስተዳደር ክፍል ስራው ከፍ ያለ በመሆኑ ብዙ ጊዜ የሚያተኩረው ለንግዱ ቁርጠኛና 

ከፍተኛ አምራች የስራ ሀይል በመገንባት ላይ ነው፡፡        

 

የሰው ሀብት ማስተዳደር፤ ሰራተኛ መመልመል፡፣ ማሰልጠን፣ በስራ ላይ ማስተማርን ማነቃቃትና መሸለም/ተገቢ ዋጋ 

መስጠት፤ የሚያካትት ስልታዊ ሂደት ነው፡፡ይህ ተግባር ከንግድዎ አላማ ጋር ጎን ለጎን መሄድ ይኖርበታል፡፡   

 

 

 
 

 
 

 

  

ሰዎች ጠቃሚ የንግድ ሀብት ናቸው፤” የሚለው መፈክር የሰው ሀይል 

የማስተዳደር መርህ ነው፡፡ የንግድዎ እድገት በመጀመሪያ ደረጃ የተመሰረተው 

አብረዎት በሚሰሩ ሰዎች ላይ ነው፤ እነሱን ደስተኛ ካደረጓቸው በጣም 

ምርታማ ይሆናሉ፤ንግድዎም ማደጉን ይቀጥላል፡፡ 

                                                                                               
 

ስኬታማ የሰው ሀብት የመምራት ተግባር የሚከተሉትን ማረጋገጥ አለበት፤ 

• ንግዱ ለትክክለኛ ስራ ትክክለኛ ሰዎችን መቅጠሩን፤ የዚህ መማሪያ መፅሀፍ ክፍል አራት ትክክለኛ ሰዎች 

እንዴት እንደሚመለመሉ ይገልፃል፡፡ 

• ሰዎች በከፍተኛ ደረጃ ምርታማ እንዲሆኑ ማነቃቃት፤ የዚህ የመማሪያ መፅሀፍ ክፍል አምስት ሰዎችን 

የማነቃቂያ ዘዴዎችን አቅርቧል፡፡ 

 

 

2 የሰው ሃብት መምራት 

 

“ 
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• የስራ ቦታ ጤናማና ደህንነቱ የተጠበቀ አካባቢ ምርታማነትን ከፍተኛ አድርጎ መቆየት፤ የስራ ቦታ 

ጤናማነትንና ደህንነትን በሚመለከት በመማሪያ መፅሀፉ ክፍል ስድስት ላይ ሰፍሮ ይገኛል፡፡ 

• ለስራ ቦታ ተስማሚ ባህል መፍጠር፤ እነዚህ ሁሉ ኩነቶች በክፍል ሰባት ላይ ተብራርተዋል፡፡ 

• ከተቀጣሪዎች ጋር ተዛማጅነት ያላቸው ጥያቄዎች በፍጥነትና በተሳካ ሁኔታ መልስ የሚሰጥ፤ ክፍል ስምንት 

የተቀጣሪዎችን ችግር እንዴት በፍጥነት መለየትና በትክክል መፍተሄ እንደሚሰጠው ይገልፃል፡፡   

 

 

 

 

በዚህ ክፍል የሚከተሉትን ተምርዋል፤ 

• ድርጅታዊ መዋቅር፤ ድርጅቱ ሰዎችንና ስራን ያቀናጀበትን መንገድ ተመልከቱ፤ ይህም በመሆኑ ስራው ይከናወናል፤ 

ድረጅቱም ግቡን ሊመታ ይችላል፡፡ ንግድዎ በጣም አነስተኛ ከሆነ በሁሉም ሰራተኞች መካከል የሚደረግ ተግባቦት 

ድግግሞሽ ስለሚበዛበት መደበኛ የሆነ መዋቅር አያስፈልግም፡፡ ሆኖም ንግዱ እያደገ ሲሄድ ለተለያዩ ስራዎች ውክልና 

ስለመስጠትና ተቀጣሪዎቻችሁ ስለስራዎቻቸው ምንነት፣ ሀላፊነታቸውና ተጠሪነታቸው ለማን እንደሆነ በግልፅ 

መረዳታቸውን ማረጋገጥ አለብዎ፡፡ 

• የሰው ሀብት መምራት፤ ከሰራተኛ አስተዳደር የተለየ ነው፡፡ የሰው ሀብት መምራት ሰራተኛ መመልመል፡ ማሰልጠን፣ 

ኮች ማድረግ፣ ማነቃቃትና መሸለም/ተገቢ ዋጋ መስጠት፤ የሚያካትት ስልታዊ ሂደት ነው 

 

 
 

 

 

 

 

አሁን የዚህን መማሪያ መፅሀፍ ክፍል ሶስትን አጠናቀቁ፡፡ ትምህርቱን መረዳትዎን ለማረጋገጥ ከዚህ በታች ያለውን 

መልመጃ ይስሩ፡፡ መልስዎን በገፅ 104 ከተሰጡት መልሶች ጋር ከማስተያየትዎ በፊት መልመጃውን ሰርተው ይጨርሱ፡

፡ 

 

ትክክለኛው መልስ የቱ ነው? 
 

ትክክለኛውን ወይም አጨራረሱ እጅግ በጣም ጥሩ የሆነውን መልስ ክበቡት፤ 

1. ጥሩ ድርጅታዊ መዋቅር በጣም……. ይገልፃል፡፡ 

ሀ. የንግዱ ባለቤት ማን ……. ነው 

ለ. ሰዎችና ስራዎቻቸው በንግድ እንዴት እንደሚቀናጁ 

ሐ. ለእያንዳንዱ የስራ መደብ የሚያስፈልጉ ክህሎቶች 

 

2. የሰው ሀብት ስራ አመራር ኣላማው……. 

ሀ. ለንግድዎ ቁርጠኛና በክፍተኛ ደረጃ ምርታማ የስራ ሀይል መገንባት 

ለ. የስራ ሰአትን በትክክል ይመዘግባል 

ሐ. ሰዎች ስኬታማ በሆነ ሁኔታ እየሰሩ መሆኑን ለማረጋገጥ መቆጣጠር 

 

 



 

ክፍል ሶስትߊ ሰዎች፣ ምርታማነትና ማቀድ | 23  
 

 
ተግባር 9 

የሀሰን ጠቅላላ መደብር ድርጅታዊ መዋቅር 

 
 

 





 

ክፍል አራትߊ አምራች ሰዎችን መመልመል | 25  
 

ክፍል አራት፤ አምራች ሰዎችን መመልመል 
 

በሰዎች አማካኝነት የሚመጣ ምርታማነትን የመምራት የመጀመሪያው ተግባር ምልመላ ነው፡፡ ምልመላ ለንግድዎ በጣም 

ተስማሚ ሰራተኞችን የመምረጥ ሂደት ነው፡፡  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ንግድዎ ግልፅ የሆነ የምልመላ መመሪያ ሊኖረው ይገባል፡፡ መመሪያው በንግዱ ፍላጎት ላይ መመስረት አለበት፤ 

የምልመላ መመሪያው ለንግድዎ ምን አይነት ክህሎት እንደሚያስፈልገው፣ ሊመለምሏቸው የሚፈልጉት ሰዎች ምን 

አይነት መሆን እንዳለባቸው፣ የሚመለምሉት የሰው ቁጥርና እንዴት እንደሚያገኟቸውና እንደሚቀጥሯቸው በግልፅ 

መቀመጥ አለበት፡፡ ሁሉም በንግድዎ የምልመላ ሂደት የሚሳተፉ ሰዎች ይህንን መመሪያ ተከትለው መሆን አለበት፡ 

ይህም በሁሉም ተሳታፊዎች ላይ የቤተሰብ አባሎችዎና ዘመዶችዎ ላይ ጭምር ሊፈፀም ይገባል፡፡   

 

ሰዎችን ሲመለምሉ የሚከተሉትን ማድረግ ይኖርቦታል፤ 

• በንግድዎ ሊሰሩ የሚያስፈልጉ ስራዎችን መወሰን፣ 

• ማን ምን መስራት እንዳለበት የሚያሳዩ የስራ መዘርዝሮችን ማዘጋጀት፣ 

• ተገቢ/ተስማሚ አመልካቾችን መሳብና ቀጥሎ ቃለመጠይቅ ማድረግና ትክክለኛ ሰራተኞችን መምረጥ፣ 

• በመጨረሻም አዲሶቹን ሰራተኞች እንዲረጋጉና የንግድዎን ሁኔታ እንዲረዱ ማድረግ (ማስተዋወቅ) 

 

1 ትክክለኛ ሰዎችን እንዴት ይመለምላሉ? 

ይህን ሁሉ ቆሻሻ በመከራ 

አልፌ ነው ከመሸጫ 

ጠረጴዛው የደረስኩት፤ 

ይህ ቦታ ፈጽሞ ተጸድቶ 

አያውቅም አይደል? 

ና አቶ ሞገስ 

አስተናግደው፡፡ እኔ 

አሁን ጊዜ የለኝም፡፡ 

ልታስተናግዱኝ ፈቃደኛ 

ናችሁ?  ካልሆነ ከእናንተ 

ፊት ለፊት ወዳለው ሱቅ 

መሄዴ ነው፡፡ 

እኔ እረፍት ላይ ነኝ 

አንተ አድርገው፡፡ 
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1.1 የሚሰራውን ስራ መወሰን፤   
ስለሆነም የስራ ሀይላችሁ ትልቁ ግብአታችሁ ብቻ ሳይሆን ትልቅ ወጫችሁም መሆኑን በማወቅ ምን አይነት ስራ መሰራት 

እንዳለበትና ከዚያም የሚቻለውን ያህል በጣም ጥሩ ስራ ሊሰሩ የሚችሉ ሰራተኞችን መምረጥና መምራት በጣም 

አስፈለጊ ነው፡፡ 

 

ሊከናወን የተፈለገውን ስራ ለመወሰን ቀጥሎ ያሉትን ደረጃዎች ይከተሉ፤ 

ደረጃ 1፤ መከናወን ያለባቸውን የስራ አይነቶች ለስራው ተፈላጊ ክህሎቶችና አመለካከቶችን መዘርዘር፤ የስራ መደቡን 

ሊገልፅ የሚችል አጭር የስራ መዘርዝር፤ ይህም አጠቃላይ የስራ መደቡን አላማ፣ የስራ ተጠሪነት፡ የተዋረድ ግንኙነቶችና 

ሌሎች ስራው የሚፈልጋቸው ነገሮች ይገኙበታል፡፡ ስራው የሚፈልጋቸው ሁኔታዎች ማለትም ለስራ መደቡ የሚፈለጉ 

የሙያ ብቃቶች፣ ባህርይና አመለካከት ተኮር ሁኔታዎች፣ ተፈላጊ የትምህርት ደረጃዎች፣ የሚጠበቁ የስራ ልምዶች፣  

በትክክል ከእጩው የሚፈለጉ ሌሎች ሁኔታዎች (ለምሳሌ ሽያጭን ለማስፋፋት መፈለግ) እና ስራውን የተሟላ ለማድረግ 

የሚጠበቅ ልዩ ሁኔታ (ለምሳሌ፣ የስራ ጉዞ ለማድረግ ዝግጁ መሆን)፣  

 

ለስራ መደቡ የተዘጋጁትን የስራ መዘርዝሮችን/መስፈርቶችን በማሟላት የሚመረጡ እጩዎች ቀጥሎ በቃለመጠይቅም 

ይፈተሻሉ፡፡ ቀደምሲል የተቀጠሩ ሰራተኞች ካሏችሁም የስራ አፈፃፀማቸውን ለቦታው ተዘጋጅቶ በነበረው የስራ 

መዘርዝር መሰረት ገምግሟቸው፡፤ 

 

አስታውሱ፤ ስራው የሚፈልገውን ሚናና አጭር የህይወት ታሪክ ሲዘጋጅ እኩል የሆነ ምቹ አጋጣሚ እንደሚፈጥር ቀጣሪ 

መሆን ይገባል እንጂ በአካል ጉዳተኝነት ምክንያት፤ እውነተኛ ወይም በመሰለኝ የኤችአይ ቪ ተጠቂነት ወይም በፆታ 

ማግለል አይገባም፡፡እንደሌሎቹ እጩዎች ማተኮር ያለብዎ በአመልካቾቹ ክህሎትና በችሎታቸው መሆን አለበት፡፡  

ደረጃ 2፤ የተካተተውን የስራ መጠን ይገምቱ፤ እያንዳንዱ ተግባር ምን ያህል ጊዜ እንደሚወስድ ይመልከቱ፤ እረፍት 

እንደሚያስፈልግ በአእምሮዎ ያዙ፤ ለምሳሌ፣ ተገቢ የሆነ አገልግሎት ለመስጠት ምን ያስፈልጋል? ስራ የሚቀዘቅዝበት 

ወይም የስራው ጫና ከፍ የሚልበት ወቅት አለን? ይኸ የሚያስፈልግዎ የሰራተኛ ቁጥርና እነሱ ስራውን ለማከናወን 

የሚስፈልጋቸውን የስራ ሰአት ለማወቅ ነው፡፡  

ደረጃ 3፤ ማን ምን እንደሚሰራ መወሰን፤ የሚሰራውን ስራ መጠን በሚለዩበት ጊዜ ስራው ስለሚከናወንባቸው የተለያዩ 

መንገዶች ያስቡ፡፡ የተወሰኑት አማራጮች የሚከተሉትን አካትተዋል፤  

• የራስዎን ክህሎት በማስፋት የተወሰኑትን ስራዎች እራስዎ ይስሩ፤ ይህ ገንዘብ ይቆጥብልዎታል፡፡ ነገርግን ብዙ 

ስልጠናና ልምድ ማግኘትን ይጠይቅዎ ይሆናል፡፡ ለትላልቅ ንግዶች ባለቤቱ ወይም ስራ አስፈፃሚውን ብዙውን 

ጊዜውን የስራ ሂደቱን በመቆጣጠር እንዲያውል ይፈልጋሉ፤ ይህ ግን በጣም ጥሩ አማራጭ አይደለም፡፡ ለሌሎች 

ስራና ኃላፊነትን መወከል እንደሚኖርባቸው ማሰብ ይጠበቅባቸዋል፡፡ 

• አንዳንድ ስራዎችን ለሌሎች ንግዶች ወይም ልምድ ላላቸውና በትርፍ ጊዜያቸው ለሚሰሩ ሰራተኞች 

በኮንትራት/በአጭር ጊዜ የስራ ውል መስጠት ይቻላል፡፡ ይህን ማድረግ ብቃት ያላቸውን ሰራተኞች በቅናሽ ወጪ 

እንዲያገኙ ከመርዳቱም በላይ ለእርስዎም የስራ ሂደቱን ለመቆጣጠር በቂ ጊዜ ያስገኝልዎታል፡፡  

• ያሉዎትን የስራ ባልደረባዎች ማሰልጠን፤ 

    

የስራ ባልደረባዎችን መቅጠር ትኩረት የሚሻ ነገር ነው፤በዚህ ስራ ላይ ብቁ ሆኖ 

መገኘት ጥሩ ስራ አስፈፃሚ ሆኖ መገኘት ነው፡፡ የስራ ድጋፍ ማግኘት ትችላላችሁ፤ 

ኃላፊነቱ የእርስዎው ነው፡፡ 

 

“ 



 

ክፍል አራትߊ አምራች ሰዎችን መመልመል | 27  
 

   
የሀሰን ጠቅላላ የሸቀጣ ሸቀጥ መደብር በሳምንት ለ40 ሰኣት ክፍት ነው፡፡ የመደብሩ ባለቤት ልክ እንደተቆጣጣሪ 

ይሰራል፤ የንግድ ስራውን የሚያካሂዱ ሁለት ረዳቶችም አሉት፤ በመጨረሻም እሱ የተረዳው ነገር ተገቢ ክህሎትና ከእሱ 

ጋር ለመስራት አዎንታዊ አመለካከት ያላቸው ሰራተኞች ሊኖሩት እንደሚገባ ነው፡፡ ስለዚህም፡ ለመደብሩ በጣም 

አስፈላጊ ናቸው ያላቸውን ስራዎች በሙሉ ዝርዝር አዘጋጀ፡፡ ማን የትኛውን ስራ እንደሚሰራ ለየ፤ አሁን ተጨማሪ የስራ 

ባልደረባ መቅጠር እንደሚያስፈልገው ጥርጣሬ ገባው፡፡  

 

 

1. ስንት ሰራተኞች ያስፈልጋሉ? 

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

 

2. ማን የትኛውን ስራ ይሰራል? 

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

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

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

 

3. ሀሰን ሰራተኛ ከመቅጠር ይልቅ ስራውን ለሌላ ተዋዋይ በቁርጥ ውል ሊሰጠው ይችላልን? ለምን?   

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

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

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

 

መልስዎን ለማረጋገጥ በገፅ 36 ላይ ይመልከቱ፤ 

  

ተግባር የስራ ጊዜ በሳምንት 

ለሽያጭ የሚቀርቡ እቃዎች ግዥ፣  20 

በመደብሩ ውስጥ ደንበኞችን ማስተናገድ፣ 70 

ሂሳብ መመዝገብና ክፍያ መፈፀም፣  10 

እቃ መደርደሪያ ላይ መደርደር፣  10 

ማፅዳት፣ 20 

እቃ ማስረከብ፣   20 

በሳምንት አጠቃላይ የስራ ጊዜ    150 
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• በንግድዎ ውስጥ የሚከናወኑ ተግባሮች ምንድን ናቸው? ስራው ለመጠናቀቅ በቀን ወይም በሳምንት ምን ያህል ሰአት 

ይፈልጋል?  

• ከሰራተኞቹ ምን አይነት ክህሎትና አመለካከት ይፈለጋል? 

• ለስራው የሚያስፈልገውን የሰራተኛ ቁጥር/ብዛት ቀጥረዋልን? 

• ስራው እንዲሰራ የሚያደርጉበት ሌላ መንገድ አለን? 

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

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

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

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

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

 

1.2 የስራ መዘርዝሮች ማዘጋጀት  
የስራ መዘርዝር ለአንድ ሰው የስራ መርሀግብር/ፕሮግራም እንደማለት ነው ፡፡ የስራ መዘርዝር ማን ምን ስራ ላይ 

መመደብ እንዳለበትና ስራውን ለመስራት ምን አይነት ክህሎቶችና ችሎታዎች እንደሚያስፈልገው ለመወሰን የሚረዳዎ 

ነው፡፡ በተጨማሪም የስራ መዘርዝር ሰራተኞች ከእነሱ ምን እንደሚጠበቅ እንዲያውቁ የሚረዳ ነው፡፡ በአጠቃላይ የስራ 

መዘርዝር የሚከተሉትን ይዟል፤ 

 

የስራ መዘርዝር 

የንግዱ ስም፤   አመልካቹ ለየትኛው ካምፓኒ እሱ/ሷ ያመለከቱ መሆኑን ለማወቅ ያስችላል፡፡ የድርጅቱን 

ያለፈ ታሪክ፣ የሚገኝበትን ቦታና ዝና መረጃ ሊያገኝ/ልታገኝ ይችላል/ትችላለች፤ 

የስራ መደብ፤ በንግድ ስራው ላይ ስለሚኖረው ሰው የስራ መደብና የስራው ዋና ተግባራትን በተመለከተ 

ግልፅ ማመላከቻ ይሰጠዋል፡፡  

- ለምሳሌ፣ የግብይት ስራ አስኪያጅ 

ተጠሪነት፤ በስራ ተቀባዩና በስራ አስፈፃሚው ወይም በተቆጣጣሪው መካከል ያለውን የአለቃና 

ምንዝር ግንኙነትና ስራ ተቀባዩ/ምንዝሩ ለማን ተጠሪ እንደሆነ ለመለየት ይረዳል፤ 

የሚከተሉትን ይቆጣጠራል፤ የትኛው የበታች ሰራተኛ ለቋሚ ሰራተኛው ተጠሪ/ ሪፖረት አቅራቢ እንደሆነ ለመለየት፣  

ስራ መደቡ ዋና ዋና አላማዎች፣  የሚተገበረው ስራ አጠር ያለ ማጠቃለያና ከሌሎች ስራዎች ጋር ያለው ትስስርና ለንግዱ 

አላማ ያለውን አጠቃላይ አስተዋፅኦ ይገልፃል፡፡  

ዋንኛ ኃላፊነቶችና መሰረታዊ 

ተግባሮች  

የስራውን ዋና ዋና ተግባሮችና ኃላፊነቶች ከጠቀሜታቸውና ፣ ስራ ቀጣሪው ከሚጠብቀው 

የአፈፃፀም ደረጃ አንፃር ይዘረዝራል/ይገልፃል፤  

ለስራው ብቁ የሚያደርገው፣  ለስራ መደቡ ያመለከተው ለስራው ብቁ የሚያደርገው የሚከተለውን ይጨምራል፤ 

ያለፈው ልምድ፣ የትምህርት ዝግጅት፣ ስልጠናዎችና ሌሎች ለስራው የሚያስፈልጉ 

የብቃት ማረጋገጫዎች ተጠቃልለው መቅረብ፡፡  

ስራ ይጀምራል ተብሎ 

የሚጠበቅበት ቀን፣ ሊሰራ ከቻለ 

የማጠናቀቂያ ቀንና ስራ ሰአቶች፣ 

ስራውን መቼ መጀመር እንደሚጠበቅበት/ባት ማመላከት፣ የክፍት ቦታው ኮንትራት 

የቆይታ ጊዜና ስራ መደቡ የሙሉ ጊዜ ወይም የትርፍ ጊዜ ስራ መሆኑ መገለፅ ይኖርበታል፡

፡ 

ደመወዝ በግልፅ ለተቀመጠው ስራ ለአመልካቹ የሚከፈለውን የደመወዝ መጠንና ጥቅማጥቅሞችን 

በማካተት ማመላከት ይገባል፡፡፡ 

እንዴት ማመልከት እንደሚቻል፤  አመልካቾች ማንን ማግኘት እንደሚኖርባቸውና ለማመልከት ምን ዝርዝር ነገሮች መቅረብ 

እንዳለባቸው፣  
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በጠቅላላ ሸቀጣ ሸቀጥ መደብር ውስጥ የሱቅ ተቆጣጣሪ የስራ መዘርዝር ምሳሌ ከዚህ በታች ቀርቧል፡፡  

 

 

 

 

 

ሀሰን ሁሉም ነገር በትክክልና ጊዜውን ጠበቆ ለማከናወን ተጨማሪ የስራ ባልደረባ ያስፈልገኛል የሚል  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ሀሰን ሁሉም ነገር በትክክልና ጊዜውን ጠበቆ ለማከናወን ተጨማሪ የስራ ባልደረባ ያስፈልገኛል የሚል ማጠቃለያ ላይ 

ደርሷል፡፡ የታሰበው ተቀጣሪ ሀላፊነትም የመደብሩን ንፅህና መጠበቅና ስርአት ማሲያዝ፤ የመደሩ ምክትል ሃላፊ አርዳታ 

በፈለገ ጊዜ ሁሉ እቃ በማስረከብና ደንበኞችን በማስተናገድ ማገዝ ነው፡፡  

ሀሰን ስራውን ለሌሎች በንዑስ የስራ ውል አሳልፎ አይሰጥም ይሆናል፡፡  

ለዚህ የስራ መደብ የስራ መዘርዝር ያዘጋጁ፡  

መልሱን በገፅ 36 ይመልከቱ፤  

 

ለንግድዎ የስራ መዘርዝር አዘጋጅተው ያውቃሉን? ያዘጋጁ ከሆነ፣ የስራ መዘርዝሩ ምን ምን አካትቷል? ሰራተኞቹ 

የራሳቸውን የስራ መዘርዝር ተረድተውታል? 

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

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

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

  

የንግዱ ስያሜ፤ ጠቅላላ ፈጣን መደብር 

የስራው መደብ፤ የሱቅ ተቆጣጣሪ 

ተጠሪነቱ፤ ለሱቁ ባለቤት 

የሚከተሉትን 

ይቆጣጠራል፤ 

የሱቅ ረዳቶችን 

የስራ መደቡ ዋና 
አላማዎች፤ 

የሱቅ ተቆጣጣሪው እቃዎችን ለማዘዝ፣ ማከማቸትና ክምችቶችን መቆጣጠር፣ለደንበኞች እይታ 
የተደረደሩትን እቃዎችና አገልግሎቶች መምራት፡፡  

ዋንኛዎቹ  

ኃላፊነቶችና ዋና  

ዋና ተግባሮች፤ 

1. በየሳምንቱ፡ ለዋናው ዕቃ አቅራቢ የሚተላለፉ የትእዛዝ  
  ዝርዝሮችን ማዘጋጀት፣ ከባለቤቱን ይሁንታ ለማግኘት በዝርዝሮቹ ላይ መወያየት፣ 
2. እንደእቃው አይነት በየቀኑ ወይም በሳምንት ትእዛዙን ማቅረብ፣ 
3. ገቢ የሚሆኑ እቃዎችን ከትእዛዙ ጋር ማነጸጸርና መፈተሸ፡፡ ለዩነት ካለው ለባለቤቱ ማሳወቅ፣  
4. ሁሉም ክምችቶች ደንበኞች እንዲያዩአቸው በመደርደሪያዎች ላይ በተገቢ ሁኔታ 

መደርደራቸውን ማረጋገጥ፣ 
5. መጠባበቂያ የክምችት እቃዎች በተገቢ ሁኔታ መኖራቸውን በመጋዘን ውስጥም 

መከማቸታቸውንና በቀላሉ መገኘት 
6.  መቻላቸውን ማረጋገጥ፣ 
7. ደንበኞች በአክብሮት የሚስተኛገዱ መሆኑንና ምንም አይነት ብሶት በፍጥነት ምላሽ ማግኘት 

እንዳለበት 
8. በስልክ ከደንበኞች የሚሰጡ ትእዛዞች በተገቢ ሁኔታ ተዘጋጅተው በሰዓቱ/ በጊዜው 

መድረሳቸው፡፡  
9. ሌሎች የስራ ባልደረቦች ተግባራቸውን ሲያከናውኑ አቅጣጫ ማሳየትና ማገዝ፡፡ 
10. በሱቁ ባለቤት የሚሰጡትን አስፈላጊ የሆኑ ሌሎች ስራዎችን ያከናውናል፡፡   
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1.3 ትክክለኛ ሰራተኞችን መምረጥ 
የሚሰራው ምን አይነት ስራ እንደሆነ አንድ ጊዜ ከወሰኑና የስራ መዘርዘር ካዘጋጁ በኋላ ሰራተኞን መቅጠር ይችላሉ፤

ቀጣዩን የአሰራር ደረጃ መከተል ትክክለኛውን ሰው ለትክክለኛ ስራ መምረጥ ያስችሎታል፡፡ ዘመድዎን ለንግድዎ 

ለመቅጠር ቢፈልጉም እንኳን በትክክለኛው መንገድ ትክክለኛውን ሰው መምረጥዎን ለማረጋገጥ እነዚህን ደረጃዎች 

መከተል የግድ ነው፡፡   

ደረጃ 1፤ ለስራው ማስታወቂያ ማውጣትና እጩ ሊሆኑ የሚችሉትን መለየት፤ ተስማሚ እጩዎችን ሊያገኙ የሚችሉት 

ክፍት የስራ ቦታውን በጋዜጣ፣ ከሀገር ውስጥ የስራና ሰራተኛ የማገናኘት አገልግሎት በሚሰጡ ድርጅቶች እና/ወይም 

የቴክኒክና ሙያ ማሰልጠኛ ማእከላት አማራቾች ለጠቀሙ ይችላሉ፡፡ በኢንዱስትሪው ውስጥ ያሉትን እድሜ አቻዎችዎን፣ 

ጓደኞችዎንና የቤተሰብ አባሎችዎን ተስማሚ እጩ በማምጣት እንዲረዶዎ መጠየቅ ይችላሉ፡፡ ማስታወቂያ የሚያወጡ 

ከሆነ፣ የስራ መዘርዝሩ በአጭሩ/ማጠቃለያ መልክ፣ ከታሰበው የደመወዝ መጠን፣ ስራው የሚጀመርበት ቀን፣ የስራ ሰአት 

በሳምንት፣ ለስራው ለማመልከት ከተቻለ የስራ ውሉ ዝርዝር፣ ለማመልከት ይዘው መቅረብ ያለባቸው ሰነዶች፣ በዝርዝር 

መገለፅ አለባቸው፡፡ ለቃለመጠይቅ ቀንና ሰአት ከእጩ አመልካቾቹ ጋር ከመወሰንዎ በፊት የእጩዎቹ ምስክርና ያለፈ 

ስራ ልምድን ማረጋገጥ ይገባል፡፡   

ደረጃ 2፤ ለተወዳዳሪው/ዋ ቃለመጠይቅ ማድረግና የፅሁፍ ፈተና መስጠት፤ ለመጨረሻ ውድድር የተመረጡ 

ተወዳዳሪዎች ቀጥሎ ለቃለመጠይቅ ወይም ካስፈለገ ለፈተና ይጠራሉ፤ ጥቂት በእጩነት የቀረቡ የቃለመጠይቁን 

ስርአት/አካሄድ አታካች ነው ይላሉ፣ ስለዚህም እርስዎ ለእጩ ተወዳዳሪዎች ሂደቱን አዝናኝ ማድረግ ይጠበቅባችኋል፡፡ 

ቃለመጠይቅ ማድረግ የሚከተሉትን ጥቅሞች ማስገኘት አለበት፤ 

• ስለንግድዎ ለአመልካቾቹ ለመንገርና ስለሚከናወነው ስራና የሚጠበቀው የስራ አፈፃፀም ደረጃ በጥልቀት ለመግለፅ፣ 

በትምህርትና ስራ መረጃው ላይ ስለአመልካቹ የቀረበው የትምህርት ደረጃ፣ እውቀት፣  ክህሎትና ልምድ ትክክል መሆኑን 

ማረጋገጥ፣ 

• በተጨማሪም አመልካቹ/ቿ ሌላ ጠቃሚ ተሰጥኦ ካለው/ላት ለመፈተሽ፣ 

• ለአመልካቾቹ/ቿ ለችግር መፍትሄ እንዴት እንደሚፈልግ/ምትፈልግ ወይም የተወሰነ ስራ እንዴት እንደሚፈፅም/ምትፈፅም 

በመጠየቅ ክህሎቶቻቸውንና እውቀታቸውን መፈተሽ፣  

• ለአመልካቾች ለንግዱ ጠቃሚነው ብለው ያመኑበትን ጥያቄ እንዲጠይቁ ወይም ሀሳብ እንዲያቀርቡ አጋጣሚ ማመቻቸት  

• ስለአመልካቹ/ቿ ግላዊ ሁኔታ (ማንነት፣ ጠባይ…) እርስዎ ካለዎ አጠቃላይ ስሜት እርስዎና አመልካቹ/ቿ አንድ ላይ መስራት 

እንደምትችሉ ወስኑ፣ 

ደረጃ 3፤ ትክክለኛውን ሰው ይምረጡ፤ ከስራው ጋር ተያያዥነት የሌለውን አንድ ሰው በአንድ ወይም በሌላ ምክንያት 

አይምረጡ፡፡ ለምሳሌ፣ የቤተሰብ አባላትን ወይም ጓደኞችዎን መቅጠር ጥሩ ሀሳብ ነውን? ጥሩ ሀሳብ ሊሆን ይችላል፤ 

ነገርግን ልዩ የሆነ ችግርም ሊፈጥር ይችላል፡፡ የቤተሰብ አባላትና ጓደኞች አንዳንድ ጊዜ የተለየ እንክብካቤ ሊፈልጉ 

ይችላሉ፤ ይህ ደግሞ ከሌሎች ሰራተኞች ጋር ችግር ውስጥ ሊያስገባዎ ይችላል፡፡ ስለዚህም በግልፅ ያሰቡበት፤ ሰዎች 

ጓደኞችዎ ወይም የቤተሰብ አባላት ስለሆኑ ብቻ መቅጠር የለብዎትም፡፡ በተጨማሪም ሰዎች ሲቀጥሩ ለምሳሌ፣ ሴቶች፣ 

አካል ጉዳተኞች ወይም ከኤች.አይ.ቪ ጋር የሚኖሩ ሰዎች ስራ መቀጠር አይኖርባቸውም ብላችሁ አይገምቱ፡፡ 

ማንኛውንም አመልካች በሚያስተናግዱበት ሁኔታ ያስተናግዷቸው፡፡ ማተኮር ያለብዎ አመልካቾቹ ለስራው ትክክለኛ 

ክህሎትና አመለካከት ያላቸው በመሆኑ ላይ ነው፡፡ የንግዱ የወደፊት ሁኔታ የሚመሰረተው ትክክለኛ ሰዎች በትክክለኛ 

ስራ ላይ በማሰማራት ነው፡፡  

ደረጃ 4፤ ስምምነት ላይ መድረስ፤ የስራ መዘርዝሩንና ከስራ ጋር ተያያዥ ሁኔታዎችን ለምሳሌ፣ ምንዳ፣ የስራ ሰአቶች፣ 

የውሉ ቆይታ ጊዜ፣ የህመምና የበአላት ፈቃድ፣ ማህበራዊ ደህንነትና ጤና፣ ጥቅማጥቅሞች፣ ጠቃሚ የድርጅት ደንቦች፣ 

የስራ አፈፃፀም ግምገማና ሌሎች ማበረታቻዎች ካሉ በስራ ውል ስምምነቱ ውስጥ በግልፅ መቀመጥ ይኖርባቸዋል፡፡ 

አዲሱ/ሷ ሰራተኛና የንግዱ ባለቤት በስምምነቱ ላይ መፈረም አለባቸው፡፡ ንግድዎ ብዙ ሰራተኞችን የሚቀጥር ከሆነ 
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አብዛኛው የስራ ሁኔታ ለእያንዳንዱ ተመሳሳይ ሊሆን ስለሚችል ደረጃውን የጠበቀና ታትሞ የተዘጋጀ የስምምነት ውል 

ይኖር ይሆናል፡፡ 

 

የጠቅላላ የሸቀጣ ሸቀጥ መደብር ባለቤት የሆነው ሀሰን መደብሩን ለማፅዳትና ለማደራጀት አዲስ ሰራተኛ ሊቀጥር ነው፡

፡ የሱቁ እረዳቶች ድጋፍ ሲጠይቁ እቃዎችን ማስረከብና ደንበኞችን በማስተናገድ ያግዛል/ታግዛለች፡፡ ቀደም ባለው 

ተግባር ላይ ለዚህ ስራ የስራ መዘርዝር አዘጋጅተው ነበር፡፡ ሀሰን አሁን ለአመልካቹ/ቿ ቃለመጠይቅ ለማድረግ ዝግጁ 

ነው፡፡    

1. ምን ኣይነት ጥያቄዎችን ሊጠይቅ የገባዋል?  

2. አመልካቹን/ቿን ሊፈትነው/ልትፈትነው የሚችለው እንዴት ነው? 

3. ከላይ የተጠቀሱትን ሁኔታዎች በግልፅ ያስቀመጠ የስራ ስምምነት ውል ረቂቅ አዘጋጁ፤ 

 

መልሶችዎን ለማረጋገጥ በገፅ 36 ላይ ይመልከቱ፤ 

 

 

 ሰዎችን ከመቅጠርዎ በፊት በሀገሪቱ ውስጥ ሰራተኛ ስለመቀጠር ያለውን 

ህግና ደንብ መረዳት ይኖርቦታል፡፡ 

 

1.4 አዲሱን/ሷን ሰራተኛ ከአካባቢው ጋር እንዲዋሀድ/ድትዋሀድ መርዳት (ማስተዋወቅ)  
 

በመጀመሪያው የስራ ቀን አዲሱን/ሷን ሰራተኛ ከስራው ሁኔታጋር እንዲተዋወቅ/ድትዋወቅ መርዳት ይኖርባችኋል፡፡ ይህ 

ሂደት አዲስ የስራ ባልደረባን ማስተዋወቅ ይባላል፡፡ 

 

 

 

 

 

አዲስ የስራ ባልደረባን የማስተዋወቅ መርሀግብር ምን ምን ያካትታል? 

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

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

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

አዲስ የስራ ባልደረባን የማስተዋወቅ አንድ ጥሩ መርሀግብር የሚከተሉትን መሸፈን አለበት፤ 

 

• የንግዱን ርዕይና የድርጅቱን እሴቶች  

• የድርጅቱን መዋቅር መግለጫ የያዘ የድርጅቱ ሰንጠረዥና መመሪያዎች፣ 

• ደንቦችና የአሰራር ሂደቶች  

• ደመወዝ መጠን/ የደመወዝ መመዝገቢያና የአስተዳደር መዋቅራዊ ተዋረድ   

• የስራ ጊዜ፣ የትርፍ ሰኣት መመሪያና የስራ እረፍት 

• የአመት እረፍት፣ ህጋዊ በአላት፣ የተለዩ በአላት፣የህመም ፈቃድ፣ ወዘተ… 

• የስራ አፈፃፀም ግምገማን የተመለከቱ መረጃዎችና የግምገማ ጊዜዎ 

• የቁልፍ ሰዎች አድራሻና የሰልክ ቁጥሮች፣ 

• የቅሬታ አቀራረብ ሂደት 

• የስነስርአት ርምጃ ሂደት 

• የእድገት መመሪያ 

• ስልጠናና የሰራተኛ ልማት ሁኔታ 

• ሚስጥር ጠባቂነትና የፍላጎት ግጭት 

• የስራ ቦታ ድህንነተና የጤና መመሪያ 

• መድሎና ትንኮሳ መመሪያ 

• እንዲወራረድ የሚጠየቁ ወጪዎች፡፡ 

 

 

“ 
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በድርጅትዎ ውስጥ ትክክለኛ ሰዎች እንዳሉ እንዴት ያውቃሉ? ትክክለኛውን ሰው የመረጡት በትክክለኛ ምክንያት ነው? 

ውል ተፈራርመዋል? ሰራተኞቹ ህጎቹና ደንቦቹ ቅጥራቸውን እንደሚነኩ ምን ያህል በደንብ ተገንዝበዋል? አዲሶቹ 

ሰራተኞች የስራ አካባቢውን በቅጡ እንዲያውቁ ረድተዋቸዋልን? 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

አድሎ/ልዩነት መፍጠር፤ በሰራተኛ ምልመላ ወቅት አድሎ ሊፈፀም የሚችለው አመልካቾች ስራው ስለሚጠይቀው ብቃት 

ማነስ ሳይኖራቸው ቀርቶ ሳይሆን ሙሉ በሙሉ ከስራው ጋር ግንኙነት በሌላቸው ሌሎች ሁኔታዎች ነው፡፡ ሌላውን 

አመልካች ለመጥቀም በሚደረግ በማግለል ወይም አድሎ በማድረግ ነው፡፡   

 

በዘር፣ በቀለም፣ በፆታ፣ በሀይማኖት፣ በፖለቲካ አስተሳሰብ፣ በዜግነት፣ በኤችአይቪ ኤድስ ተጠቂነት፣ በአካል 

ጉዳተኝነት፣ የቤተሰብ ኃላፊነት ያለባቸው ሰራተኞች በመሆናቸው ምክንያት፣ ወዘተ በቅጥር ጊዜ አድሎ ማድረግ ስራ 

የማግኘት እኩል እድል የሚለው መርህ ይጥሳል፡፡  

 

የሚከተሉት በሰራተኛ ምልመላ ወቅት የሚታዩና በጣም የታወቁ የመድሎ አይነቶች ናቸው፡፡ 

 

በስነፆታ የሚታይ ልዩነቶች/መድሎዎች፤ ይህ የሚንፀባረቀው አንድ አመልካች ችሎታንና ስራው የሚጠይቀውን ሳይሆን 

ሴትና ወንድን በሚለየው ስነህይወታዊ ባህሪውና ተግባሩና የወንዶችንና የሴቶችን ማህበራዊ ልዩነቶች መሰረት በማድረግ 

ብቻ ከሌላው በተለየ ሁኔታ ይስተናገዳሉ፡፡ ፆታ መሰረት ያደረጉ ልዩነቶች በተጨማሪም ቀጥሎ ያሉትን ያካትታሉ፤ 

ፆታዊ ትንኮሳ፣ ስድብ፣ አላስፈላጊ ትችቶች/ዘለፋዎች፣ አባታዊ አመለካከት፣ ተቀባይነት የሌላቸው ግብዣዎች ወይም 

ጥያቄዎችና በቃለመጠይቅ ጊዜ የሚደረግ የትኛውም አላስፈላጊ አካላዊ ንክኪ፡፡  

 

ንግድዎ ከሁለቱም ፆታዎች ለሚመጡ አመልካቾች ክፍት መሆን ይኖርበታል፡፡ በእያንዳንድ ስራዎች ላይ ለወንዶች 

የተሻለ የሚስማሙ ሌሎቹ ደግሞ ለሴቶች ብላችሁ ማሰብ አይኖርብዎትም፡፡ ውጤቱ ለስራው በጣም ጥሩ ግለሰቦችን 

ማጣት ይሆናል፡፡       

 

ከኤች አይ ቪ ኤድስ ጋር አብረው የሚኖሩ ሰዎችን ማግለል፤ የሰራተኞች የመመልመል ውሳኔ በሚሰጥበት ጊዜ ከኤች 

አይ ቪ/ኤድስ ጋር አብረው የሚኖሩ ሰዎችን ማግለል የተለመደ ተግባር ነው፡፡ ሰራተኞች የኤች አይ ቪ/ኤድስ ተጠቂ 

ናቸው፤ ብሎ በማሰብም ሆነ ከኤች አይ ቪ ኤድስ ጋር አብረው በመኖራቸው ምንም አይነት ልዩነት ሊደረግባቸው 

ወይም መጥፎ ስያሜ ሊሰጣቸው አይገባም፡፡   

 

ለስራ ፈላጊዎችም ሆነ የኤች አይቪ /ኤድስ ተጠቂ ሰራተኞች ኤች አይ ቪ ኤድስ በማጣሪያነት ሊያገለግል አይችልም፡፡    

2 ምርጥ ሰራተኞች እንዲኖርዎ አድሎን ያስወግዱ 
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የአካል ጉዳት ያለባቸውን ሰዎች ማግለል፤ ይህ የተለመደ ችግር ነው፡፡ በዚህም ምክንያት አካል ጉዳተኞች ባልተመጣጠነ 

ሁኔታ ድሀና ስራአጥ ናቸው፡፡ የንግድ ድርጅቶች የሰራተኛ ምልመላ በሚያደርጉበት ጊዜ አካል ጉዳት ያለባቸውን ሰዎች 

ማግለል/ ልዩነት መፍጠር የለባቸውም፤ ይልቁንም ለአካል ጉዳተኞች ከጉዳታቸው አንፃር የተለየ የስራ ቦታ የማዘጋጀት 

አዎንታዊ ርምጃ መውሰድ ይኖርባቸዋል፡፡  

 

ሁለት የማግለያ/ልዩነት መፍጠሪያ መንገዶች አሉ፤ ቀጥተኛና ቀጥተኛ ያልሆኑ የማግለያ መንገዶች ናቸው፡፡ ቀጥተኛ 

የሆነ መድሎ ማድረግ/ልዩነት መፍጠር፤ ቀጣሪው ለስራው ብቁ የሆነውን አመልካች በመተው እሱ/እሷ 

የሚመርጠውን/የምትመርጠውን ፆታ ወይም የዘር ግንድ ወይም ሀይማኖት ወይም ሌላ ተመሳሳይ ነገርን መሰረት አድርጎ 

ሌላ አመልካችን መምረጥ፤ ይህ የሚከናወነው የምልመላው ትግበራ ለማንም የማይወግን ሲመስል ነው፤  

 

ቀጥተኛ ያልሆነ ልዩነት የመፍጠሪያ/መድሎ የመፈፀሚያ መንገድ፤ ይህ ብዙ ጊዜ የተለመደ ልዩነት የመፍጠሪያ መንገድ 

ነው፡፡ ይህን አይነት ድርጊት የሚፈፀመው የምልመላ ተግባር ከአድሎ ነፃ በሚመስልበት ሁኔታ ሲሆን ነገርግን ቀደምሲል 

በአንድ ፆታ፣ በዘር፣ በጤና ሁኔታ ወይም ተመሳሳይ የሆኑ ሌሎች ባህሪያት ሲጎዱ የነበሩ ሰዎችን የበለጠ ወደመጉዳት 

ይመራል፡፡ ለምሳሌ፣ ቀጣሪው ከስራ አፈፃፀም ጋር ግንኙነት ለሌላቸው መመዘኛዎች ዝቅተኛ ነጥብ ወይም ሚዛን 

ሊያስቀምጥ ይችላል፡፡ ለሴት አመልካቾች ግን እጅግ ከፍ ያለ የሚገድብ አጥር ያስቀምጣል፡፡     

            

  

 

ልዩነት መፍጠር/አድሎ መፈፀም የሚጎዳው ግለሰቦችን ወይም ህብረተሰቡን 

ብቻ ሳይሆን የእርስዎንም ንግድ ጭምር ነው፤ ጎበዝ ተሰጥኦ ያለውና በሙያው የተካነ 

የስራ ሀይል እንዲኖረን እኩል እድል ለሁሉም መስጠት ይገባል፡፡ 

            

ሚዛናዊ ለመሆንና ጥሩ ተሰጥኦ ያለውን/ያላትን ሰራተኛ ከገበያ ላይ ለማግኘት ለሁሉም አመልካቾች የፆታ፣ የዘር፣ የአካል 

ጉዳት፣ የመጡበት ማህበረሰብ፤ ወዘተ ልዩነት ሳይደረግ ክፍት የሆነውን የስራ ቦታ ለመሙላት እኩል እድል መስጠት 

ይገባል፡፡ የስራ መመሪያዎ አመልካቾች ሁሉ ለስራው እንዲያመለክቱ የሚፈቅድና የሚያበረታታ መሆን አለበት፤ 

ለምሳሌ፣ ሴት ተቀጣሪዎችን ደመወዝ የሚከፈልበት የወሊድ ፈቃድ የሚሰጥ፣ ከልጆቻቸው ጋር አብረው መጓዝን 

የሚፈቅድ፣ ከፆታ ትንኮሳ ነፃ የሆኑ ከባቢያዊ ሁኔታ የሚፈጥር፣ ለሴቶችና ለወንዶች እኩል የስልጠናና የስራ ህይወትን 

የማጎልበት እድል የሚሰጥና ለተመሳሳይ ስራ እኩል ክፍያን የሚሰጥ መሆኑ ተሰጥኦና አስተዋፅኦ ያላቸውን ብቃት 

ያላቸውን ሴቶች በመሳብ ንግድዎን ተጠቃሚ ያደርጋል፡፡  

  

 

 

 

የህፃናት ጉልበት ማለት ልጆችን የልጅነት ጊዜያቸውን፣ ክብራቸውንና እምቅ ሀይላቸውን የሚነጥቅ ስራ ማለት ነው፡፡ 

ለአካላዊና ለአእምሯዊ እድገታቸው አደገኛ የሆነም ነው፡፡ ይህም የሚጠቁመው፤ 

• ለልጆች አእምሯዊ፣ አካላዊ፣ ማህበራዊ ወይም ስነምግባራዊ ሁኔታዎች አደገኛና ጎጂ በመሆናቸው፣ 

• ወደትምህርትቤት የመሄድ እድላቸውን በማሰናከል በትምህርታቸው ላይ ጣልቃ በመግባት በቋሚነት 

ትምህርታቸውን እንዲያቋርጡ ያደርጋቸዋል፤ ወይም ትምህርት መከታተልንና ረጅም ሰአት መስራትን 

አጣምረው ማስኬድን ይጠይቃቸዋል፡፡ 

 

ማስታወሻ፤ ከ18 አመት በታች በሆኑ ሰዎች የሚሰሩ ስራዎች ሁሉ የህፃናት ጉልበት ብዝበዛ፤ በሚል የተመደቡ አለመሆኑን 

ማስታወስ ይገባል፡፡ የቤተሰባቸው ንግድ ላይ በረዳትነት የሚሰሩ ህፃናት ወይም ከትምህርት ሰአት በኋላና በበአላት 

ቀናት የኪስ ገንዘብ እየተሰጣቸው የብሄራዊው ህግ ለተለያዩ የእድሜ ደረጃዎች ከሚፈቅዳቸው የስራ አይነቶች ጋር 

3 የጉልበት ብዝበዛ ሁኔታዎች ላይ ጥንቃቄ ማድረግ 

“ 
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የሚስማሙ ከሆኑ እንደአዎንታዊ ልምዶች ይቆጠራሉ፡፡ እንደነዚህ አይነት ስራዎች ለግለሰቡ/ቧ እድገት፣ ክህሎትንና 

ልምድን ለማዳበር ለማህበረሰቡም ምርታማ ሃይል ለማዘጋጀት አዎንታዊነት አስተዋፅኦ የሚያደርግ ሲሆን በእግረ 

መንገድም ጠቃሚ ለሆነ ተሰጥኦም የንግድ እድል ያመቻቻል፡፡ 

 

ከ18 አመት በታች ያሉ ሰዎችን ሲመለምሉ የሚከተሉትን ያረጋግጡ፤  

• በህግ ለስራው አይነት የተቀመጠውን አነስተኛው እድሜ ላይ መድረሳቸውን፣  

• ስራው አስጊ፣ ለአደጋ የማያጋልጥ ወይም አስቸጋሪ አለመሆኑን፣  

• ስራው ትምህርት ከመከታተል የማያግድ መሆኑን፣ 

• የስራው ሁኔታ አካላቸውን ወይም አእምሯቸውን የሚጎዳ አለመሆኑን፣ 

• የሚያገኙት ምንዳ ሌሎች ተመሳሳይ ስራ ከሚሰሩ ያነሰ አለመሆኑን፣ 

 

የግዳጅ ስራ፤ ሰዎች ተገደው ከፍላጎታቸው ውጪ የሆነ አይነት ቅጣት ይጣልብኛል ብሎ በመስጋት ስራ ሰሪዎቹ ሳይፈልጉ 

የሚሰሩ ስራዎች ሁሉ የግዳጅ ስራዎች ይባላሉ፡፡ ከግዳጅ ስራ ነፃ መሆን በሰውልጅ ብሎም በአሰሪዎች መከበር ያለበት 

መሰረታዊ መብት ነው፡፡ 

 

መታወቅ ያለበት ምርታማ ተቀጣሪዎች በፈቃደኝነት ወደስራ ገበታቸው በመምጣት ምንም አይነት የመስራት ግዴታ 

ሳይጣልባቸው የሚሰሩ ሰዎች ናቸው፡፡ በተጨማሪም አንድን ሰው አስገድዶ ከማሰራት መቆጠብ ይገባል፡፡ በፍላጎት 

ለመስራት ያልተነሳሳን አመልካች ከእዳ ጫና ጋር በተያያዘ፣ በህገወጥ የስራ ዝውውር ወይም ተመሳሳይ የጥቃት ተግባር 

ላይ መሰማራት ለግዴታ ስራ በተዘዋዋሪ አስተዋፅኦ እንደማድረግ ይቆጠራልና ከዚህ መቆጠብ ይገባል፡፡   

 

  

 

 

 

የንግድዎ ስኬትና የተገኘው የትርፍ መጠን የሚመሰረተው በሰራተኞችዎ ምርታማነት ላይ ነው፡፡ 

• ምንዳ የንግድዎ በጣም ትልቁ ወጪ ነው፡፡ ምን እንዲሰራልዎ እንደሚፈልጉ፣ ስራው ምን አይነት ክህሎት 

እንደሚያስፈልገው፣ ስራውን ለማከናወን ምን ያህል ጊዜ እንደሚፈልግና ማን እንደሚሰራው ጠንቅቀው 

ማወቅዎትን እርግጠኛ ይሁኑ፡፡ 

•  ለእያንዳንዱ ሰራተኛ የስራ መዘርዝር ያዘጋጁ፤ የስራ መዘርዝሩ የንግዱን ስም፣ የስራ መደቡን፣ ሰራተኛው 

ተጠሪቱ ለማን መሆኑን፣ተቀጣሪው የሚቆጣጠራቸው እነማንን እንደሆነ፣ የአዲሱ ተቀጣሪ ስራውን የሚገልፁ 

ዋና ዋና ሀሳቦችና የተለዩ ተግባሮች፣ ተፈላጊ የትምህርት ደረጃና የስራ ልምድ፣ ለመጀመር ተጠባቂ የሆነ ቀን፣ 

ካስፈለገ ማጠናቀቂያ ቀን፣ የስራ ሰአት፣ ደመወዝና ጥቅማጥቅሞችና ለስራው እንዴት ማመልከት እንደሚቻል 

የሚገልፁ መረጃዎችን መያዝ ይገባዋል፡፡ 

• ትክክለኛ ሰዎችን መምረጥ፤ ይህንን ለማድረግ የሚከተሉትን ደረጃዎች ይከተሉ፤ 

o የስራ ማስታወቂያ ማውጣት፣ 

o ብቁ ለሆኑ አመልካቾች ቃለመጠይቅ ማድረግ፣ 

o ትክክለኛ ሰው መምረጥና ስምምነት ላይ መድረስ፣ 

•  የትውውቅ ፕሮገራሙን ማካሄድ፤ አዲሱ ሰራተኛ በፍጥነት ሁኔታውን እንዲለማመድና የንግድዎን ሁኔታ 

መረዳት እንዲችል የትውውቅ ፕሮግራም ሊኖር ይገባል፡፡ 

• አድሎ/ልዩነት መፍጠር፤ ህገወጥነት ብቻ ሳይሆን የግለሰቦችን ሰብአዊ መብት መጣስና የማህበረሰቡንም ወጪ 

ከፍተኛ የሚያደረግ ሲሆን ንግዱ የተሻለ ተሰጥኦ ያለውን ሰው ከገበያ ላይ ባለማግኘቱ በንግዱ የስራ አፈፃፀምም 

ላይ አሉታዊ ተፅእኖ ይኖረዋል፡፡ 
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• የህፃናት ጉልበት፤ የልጅነት ጊዜያቸውን፣ እምቅ ሃይላቸውንና ክብራቸውን የሚያሳጣ ነው/ የሚነፍግ ነው፡፡ 

እድሜያቸው ከ18 አመት በታች የሆኑ ስትመለምሉ ከብሄራዊው ህግ ጋር ተስማሚና ተገቢ ስራ 

ያቀረባችሁላቸው መሆኑን አረጋግጡ፡፡ ይህም ማለት እነዚህ ወጣቶች ደህንነቱ ከተጠበቀ የስራ ሁኔታ 

ከሚገበዩት በጣም ጠቃሚ የስራ ልምድና አስተዋፅኦ ተጠቃሚ ይሆናሉ፡፡  

• የግዳጅ ስራ፤ ነፃ በሆነ ሙሉ ፈቃደኝነት ለስራው ያላመለከተን ሰው በህገወጥ የሰው ዝውውር ወይም በሌላ 

ጎጂ ጥቃቶች ሰለባ በመሆኑ ምክንያት በምንም አይነት የግዳጅ ስራ በማሰራት ወይም ጉልበት በመበዝበዝና 

አስገዳጅ ለሆኑ ተግባራት አስተዋፅኦ ማድረግ የለበትም  

 

 

 

 

 

 

አሁን የዚህን መማሪያ መፅሀፍ ክፍል አራት አጠናቀዋል፡፡ ቀጥሎ ከታች የቀረቡትን መልመጃዎች በመስራት ትምህርቱን 

የተረዱ መሆኑን ያረጋግጡ፡፡ በዚህ ክፍል መጨረሻ ላይ ያለውን የመልመጃውን መልስ ከመመልከትዎ በፊት 

መልመጃውን ሰርው በመጨረስ መረዳትዎ ይፈትሹ፡፡  

 

የትኛው ነው ትክክል? 

ትክክለኛውን ወይም በጣም ጥሩ መደምደሚያ ያለውን መልስ ይክበቡ፤  

 

1. የስራ መዘርዝር መያዝ ያለበት … 

ሀ. የተቀጣሪው ስም፣ አድራሻና የስልክ ቁጥር  

ለ. የስራው ድርሻውና ሌሎች ዝርዝሮች 

ሐ. የስራ ድርሻውና የተቀጣሪው ስም 

 

2. ትክክለኛ ሰው ለመምረጥ እርግጠኛ መሆን ያለባችሁ… 

 ሀ. ግለሰቡ ስራውን ለመስራት ብቁ መሀኑን ነው፡፡. 

 ለ. ግለሰቡ ከእርስዎ ጋር ጥሩ ግንኙነት ሊኖረው ይገባል፡፡ 

 ሐ. ግለሰቡ በጣም ብዙ የስራ ልምድ ሊኖረው ይገባል፡፡  

 

3. አዲሱን ሰራተኛ ለመርዳት የትውውቅ ፕሮግራም ማዘጋጀት ያለባችሁ….. 

 ሀ. የእርስዎን ማንነት እንዲያውቅ 

 ለ. ሌሎች ሰራተኞችን እንዴት እንደምትይዙ እንዲመለከት 

 ሐ. የስራችሁን/ንግድዎን ምንነት እንዲረዳና በፍጥነት ስራ ለመጀመር እንዲችል 

 

4. እንደአንዱ አይነት ልዩነት የመፍጠሪያ መንገድ፤ በፆታ ልዩነት የሚደረግ አድሎ…  

ሀ. ሴትና ወንድ እጩዎችን በተለያየ ሁኔታይመለከታል  

ለ. ለሴት እጩዎች ድጋፍ አይሰጥም  

ሐ. ወንድና ሴት ተቀጣሪዎች ተመሳሳይ ስራ እንዲሰሩ ይጠይቃል፡፡  

 

5. ከ18 አመት በታች የሆኑ ሰዎችን ስትቀጥሩ፣ የምትሰጧቸው ስራ መሆን ያለበት… 

ሀ.  በትምህርታቸው ላይ ጣልቃ የሚገባ 

ለ.  ከዝቅተኛው የእድሜ ገደብ በታች የሆኑ ሊሰሯቸው የሚችሉ  

ሐ.  ለአካላዊና አእምሯዊ ጤናቸውን የማይጎዳ  
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ተግባር 11 

1.  በመሸጫ መደብሩ ውስጥ ለመስራት የሚያስፈልገው አጠቃላይ የስራ ሰአት 150 ሰአት በሳምነት    ሲሆን እያንዳንዱ 

ሰራተኛ በሳምንት 40 ሰአት ይሰራል፡፡ ስለዚህም ስራውን በቅልጥፍና ለማከናወን አራት ሰዎች ያስፈልጋሉ፡፡  

2. ተቆጣጣሪ/ባለቤት፤ እቃግዥ፣ ሂሳብን መመመዝገብና ክፍያዎችን መፈፀም፤ የመጀመሪያውና ሁለተኛው ረዳት፤ በሱቁ 

ውስጥ ደንበኞችን ያስተናግዳሉ በተጨማሪም መደርደሪያውን ይሞላሉ፤ 

   ተላላኪ፤ አራተኛው የስራ ባልደረባ የተቀጠረው ለፅዳትና እቃዎችን ለማድረስ ነው፡፡  

3. ሀሰን ሱቁን የማፅዳትና እቃ የማድረሱን ስራ አጠቃላይ እውቀት ብቻ የሚያስፈልጋቸው በመሆኑ ስራውን በቁርጥ 

የኮንትራት ማሰራት ይችላል፡፡ ስለዚህም ከሱቁ ስራ ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት የሌለው አንድ ሰው ስራውን ሊሰራው 

ይችላል፡፡ ሰው ከመቅጠር ይልቅ ወጩ ቀለል የሚለውና በፍጥነት የሚሰራውም እንዲህ ሲሆን ነው፡፡  

 

ተግባር 12 

የተላላኪ የስራ መዘርዝር፤  
 
 

 
ተግባር 13  

 

1. ለፅዳት ምን አይነት ስርአት መከተል ይገባል? እቃ ሲያስረከቡ/ሲረከቡ እቃዎቹ ትክክለኛ ስለመሆናቸው እንዴት 

ያረጋግጣሉ?  

የንግዱ ስያሜ፤ ሀሰን አጠቃላይ መደብር 

የስራ ድርሻ፤ ተላላኪ 

ተጠሪነቱ፤  ለሱቁ ተቆጣጣሪ 

የሚከተሉትን ይቆጣጠራል፤ የለም 

የስራ ሀላፊነቱ ዋና አላማ፤ ተላላኪው መደብሩ በንፅህናና በደንብ ተደረድሮ እንዲገኝ፣ እቃዎችን ማስረከብና 

የሱቅ ረዳቶች ድጋፍ ባስፈለጋቸው ጊዜ ሁሉና ተላላኪው እቃዎችን የማስረከብ ስራ 

በማይኖርበት ጊዜ ደንበኞችን ማገልገል፤  

ዋንኛ ሀላፊነቶችና 

ዋና ዋና ተግባሮች፣ 

 

1. በየእለቱ ጧት የመደብሩን ወለልና መደርደሪያ ማፅዳት፣ 

2. እቃ መረከብ ለሚገባቸው ደንበኞች እቃዎችን ማስረከብ፣ 

3. የመደብሩ ረዳቶች ድጋፍ በሚሹ ጊዜ ደንበኞችን ማስተናገድ፣  

4. ሌሎች አስፈላጊ ስራዎችን ማከናወን ወይም በመደብሩ ተቆጣጣሪ ወይም 

ባለቤት የሚሰጡ ሌሎች ትእዛዞችን መፈፀም፣ 

ለስራው ተፈላጊ የሆኑ ነገሮች፤ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ማጠናቀቅና በችርቻሮ ንግድ በተለይም በክምችት 

መደብሮች ወይም ሱፕርማርኬቶች ቢያንስ የአንድ አመት የስራ ልምድ ያለው፡፡  

ስኬታማ አመልካች ጓዳዊና ሌሎችን ለመርዳት ዝግጁ የመሆን አመለካከት ያላቸውና 

ሰራተኞች እርዳታ በፈለጉ ጊዜ ለመርዳት ፈቃደኛ የሆኑ፤  

ስራው ይጀመራል ተብሎ 

የሚታሰብበት ጊዜ፣ ስራውን 

የማጠናቀቂያ ጊዜ /አስፈላጊ 

ከሆነ የስራ ሰአት፣  

ይህ ስራ የሙሉ ሰአት ስራ ነው፤ ስራ ውሉ የአንድ አመት ሲሆን ስራ አፈፃፀመ 

እየተታየ የሚታደስ ይሆናል፤ የተመረጠው እጩ ስራውን መስከረም ሁለት ቀን 

ይጀምራል፤ የስራ ሰአት በሳምንት 40 ሰአት ሲሆን ከጧቱ 2፡30-11፡00 (ይህ የምሳ 

አንድ ሰአትን ያካትታል) ከሰኞ እስከአርብ ስራው የሚቀጥል ይሆናል፡  

ደመወዝና ጥቅማጥቅሞች ተወዳዳሪ የሆነ ደመወዝና ጥቅማጥቅሞች አቅርቧል፤ 

እንዴት ያመለክታሉ? ቀጠሮ ለማስያዝ ለአቶ ሀሰን በስልክ ቁጥር 095662388 ይደውሉላቸው፡፡ 
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2. በአመልካቹ መደብሩ ሲፀዳና በከተማው ውስጥ ያሉትን መንገዶች ወዘተ. ምን ያህል እንደሚያውቃቸው ለማየት 

አንድ የሙከራ ቀን መስጠት፤  

3. የቅጥር ስምምነት   

የሰራተኛ ቅጥር ስምምነት 

የቀጣሪው ስም፤   

የስራ ድርሻ፤  

የቅጥር ሁኔታ፤  

ምንዳ፤ 

የስራ ሰአት፤ 

 

የህመም ፈቃድና የበአላት ቀናት፡ 

ጥቅማጥቅሞች፤ 

 

 

የስራአፈፃፀም ግምገማ፤ 

 

ሀሰን አጠቃላይ የሸቀጣሸቀጥ መደብር 

ተላላኪ 

አንድ አመት (የስራ አፈፃፀሙ እየታየ የሚታደስ) 

2000/በወር በወሩ መጨረሻ በጥሬ ገንዘብ የሚከፈል፡ 

40 ሰአት በሳምንት ከጠዋቱ 2፡00 -11፡00 (ይህ ለምሳ የሚውለውን 

አንድ ሰአት ያካትታል)፣ የስራ ቀናት ከሰኞ እሰከአርብ ናቸው፡፡ 

ስድስት ክፍያ የሚፈፀምባቸው የህመም ፈቃድ ቀናትና /አስር የአመት 

ረፍት ቀናት ይኖራሉ፡፡  

የደመወዝ 7 በመቶ ለብሄራዊ ደህንነትና ለጤና አገልግሎት ፕሮገራም 

ይከፈላል፡፡   

በየስድስት ወሩ የስራ አፈፃፀም ግምገማ በፅሁፍይደረጋል፡፡ ጥሩ የስ 

አፈፃፀም ላላቸው የገንዘብ ጉርሻ ይሰጣል፡፡ 
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ክፍል አምስት፤የስራ ባልደረባዎች ምርታማነት 
እንዴት ይበረታታል?  
 

ስራን ለመስራት የሚያስችል በቂ እውቀት ይዞ ከመገኘት በተጨማሪ ሰራተኞች ስራውን እንዲሰሩ መነቃቃት 

ይኖርባቸዋል፡፡ ይህም የስራ ባልደረባዎችን ምርታማነት ሊያበረታታ ይችላል፡፡ ሰዎችን የማነቃቃት ብዙ መንገዶች አሉ፤ 

ስራዬን አጣለሁ ብሎ መፍራትን ወይም ከአለቃ የመሚመጣ ትችትን ስራ የማጣት መጥፎ እድል አድርጎ መቁጠር 

አሉታዊ የሆኑ ማነቃቂያዎች ሲሆኑ፣ በሌላ በኩል ደግሞ ማመስገን፣ ገንዘብነክ ማበረታቻዎች፣ ተጨማሪ ስልጠናና 

ሙያዊ ብቃትን ማጎልበት አዎንታዊ ማነቃቂያዎች ይባላሉ፡፡ አዎንታዊ ማነቃቂያዎች የስራ አፈፃፀምን በማሻሻልና 

ምርታማነትን በመጨመር እረገድ ስኬታማ ናቸው፡፡     

 

የስራ ባልደረባዎችዎ የተነቃቁ ሆነው እንዲዘልቁ የሚያደረጉባቸው መንገዶች ምንድን ናቸው? 

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

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

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

 

ሰዎችን ምን እንደሚያነቃቃቸው የሚያሳዩ ብዙ መላምቶች አሉ፤ በስፋት ጥቅም ላይ የዋለው አንዱ የማነቃቂያ መንገድ 

ግን የፍላጎት ደረጃዎችን የሚያሳየው የማስሎው ተዋረዳዊ የፍላጎቶች ህግ (Maslow’s Hierarchy of Needs) ነው፡፡  

 

የፍላጎት ደረጃ 5፤ 

ሰዎች ራሳቸውን ማሳደግ/ማበልፀግ ይፈልጋሉ፤ ችሎታቸውን 

ማሻሻል፣ አዲስ ክህሎት መማርና ስራቸውን ማሳደግ ይፈልጋሉ፡፡ 

በገፅ 45 በቁጥር 5 ላይ ስልጠናና ልማት የሚለውን ይመልከቱ፡፡ 

 

ደረጃ 4፤ 

ሰዎች በሰሩት ስራ እንዲመሰገኑ/ክብር እንዲሰጣቸው ይፈልጋሉ፤ 

በስራቸው ኃላፊነት እንዲጣልባቸውና መልካም ሲሰሩ ወሮታው 

እንዲከፈላቸው ይሻሉ፡፡ በገፅ 43 በቁጥር 4 የስራ አፈፃፀምን 

መገምገምና መሸለም/ወሮታ መክፈል፤ የሚለውን ተመልከቱ፡  

 

ፍላጎት ደረጃ 3፤  

ሰዎች የአንድ ቡድን አካል የመሆን ስሜት አንዲኖራቸውና አባል 

በመሆንም ለስራ አካባቢው አዎንታዊ አስተዋፅኦ ማድረግን ይሻሉ፡

፡ ቡድንና የቡድን ስራ የሚለውን በቁጥር 3 በገፅ 42 ላይ 

ይመልከቱ፡፡ 
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የፍላጎት ደረጃ 2፤ 

ሰዎች ደህንነታቸው የተጠበቀና ከስጋት ነፃ የስራ ሁኔታ ይፈልጋሉ፡፡ በቁጥር 2 የስራ ዋስትና ደህንነቱ የተጠበቀ የስራ 

ቦታ፤ የሚለውን በገፅ 41 ይመልከቱ፡፡ 

 

የፍላጎት ደረጃ 1፤ 

ሰዎች ለምግብ፣ለአልባሳት፣ ለመጠለያ፣ ለቤተሰቦቻቸውና ለልጆቻቸው ትምህርት በቂ ገንዘብ ይፈልጋሉ፡፡ ቁጥር 1. 

ምንዳና ገንዘብነክ ማበረታቻዎች፤ የሚለውን በዚህ ገፅ ላይ ይመልከቱ፡፡  

 

ከላይ የተመለከቱት የተለያዩ የፍላጎት ደረጃዎች መኖራቸውን ነው፡፡ መላምቱ እንደሚለው በመጀመሪያ ደረጃ ላይ ያሉት 

ፍላጎቶች በቅድሚያ በሙሉ ወይም በከፊል መርካት ይኖርባቸዋል፤ ከዚያ በኋላ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ያሉት ፍላጎቶች 

ይሟላሉ፡፡ ይህም ማለት ሰዎች ደመወዛቸውና የስራ ሁኔታዎች አርኪ ናቸው? የሚል ስሜት ካልኖራቸውና የተወሰነ 

የስራ ዋስትና መኖሩ እስከሚሰማቸው ድረስ ለንግድ ስራዎ ጥቅም የስራ አፈፃፀማቸውን ለማሻሻል አይነሳሱም፡፡  

   

 

 

 

 

ተቀጣሪዎችዎን ለማነቃቃት የመጀመሪያው ደረጃ መደበኛና ተመጣጣኝ ምንዳ እንደሚያገኙ ማረጋገጥ ነው፡፡ ምንዳው 

የተቀጣሪዋን/ውንና የቤተሰቡን ፍላጎት ለማሟላት የሚያስችልና በሀገሪቱ የስራ ህግ ስለዝቅተኛ የምንዳ መጠን ከሰፈረው 

ጋር የሚስማማ መሆን ይኖርበታል፡፡ የወሊድ ፈቃድ ከክፍያ ጋር ህጉ በሚፈቅደው መሰረት የህመም ፈቃድ ከክፍያ 

ጋርና የአመት እረፍት ከክፍያ ጋር ሊሰጥ ይገባል፡፡ በተጨማሪም ለሰራተኞች ሌሎች ገንዘብነክ ማበረታቻዎች መሰጠት 

ይኖርበታል፡፡ ይኸውም ጉርሻ (በግልና/ ወይም በቡድን የስራ አፈፃፀም)፣ የህይወት ዋስትና፣ ለልጆች ትምህርት የጋራ 

ቁጠባ አስተዋፅኦ ማድረግ ይገባል፡፡ 

 

ጉርሻ/ማበረታቻ ለመስጠት ከመወሰኑ በፊት እያንዳንዱ ስራ በተጨባጭ ተመዝኖ ለእኩል የስራ መጠን እኩል ክፍያ 

ሊሰጥ ይገባል፡፡ ይህም ማለት እኩል የስራ አፈፃፀም ላላቸው የስራ ባልደረባዎች ተመሳሳይ ክፍያ ይደረጋል ማለት ነው፡

፡ በተጨማሪም ስራው የተለያየ ቢሆንም የስራው ዋጋ/ጥቅም እኩል ከሆነ ክፍያው ተመሳሳይ ይሆናል፤ ለምሳሌ፣ የሂሳብ 

ክፍል ኃላፊ ስራ ከግብይት ክፍል ኃላፊ ስራ ጋር ምናልባት ሊለያይ ይችል ይሆናል፡፡ ነገርግን በሙያ ብቃት ደረጃቸው፣ 

በጥረታቸው፣ በኃላፊነታቸው/በተጠያቂነታቸውና በስራ ሁኔታቸው ተመሳሳይ ከሆኑ ስለአንድ የስራ አይነትና የስራው 

ባለቤት በተለምዶ ከሚኖር ግምት ወጣ ብሎ ከላይ የተጠቀሱትን ግንዘቤ መውሰድና በመወሰን አዎንታዊ ማድረግ 

ይገባል፡፡ 

1. 

 

 

ለተቀጣሪዎችዎ ፍላጎታቸውን የሚያሟላ ምንዳ መክፈልዎን ማረጋገጥ 

ይኖርቦታል፤ ይኸውም በምንም ሁኔታ በመንግስት ከተደነገገው ዝቅተኛ 

ምንዳ መጠን ማነስ አይኖርበትም፡፡ በተጨማሪም ሰራተኞች የወሊድ እረፍት 

ሲወስዱ ክፍያ ሊደረግላቸው ይገባል፡፡ ሌላው ለተመሳሳይ የስራ መጠን እኩል 

ክፍያ ማድረግዎን ማረጋገጥ ይኖርቦታል፡፡ 

  
 

1 ምንዳና ገንዘብነክ ማበረታቻዎች 

“ 



 

ክፍል አምስትߊ የስራ ባልደረባዎች ምርታማነት እንዴት ይበረታታል? | 41  
 

 
 

ለሱቅ ረዳት፣ ለፀጉር ሰሪ/ ፀጉር አስተካካይ፣ ለማሽን አንቀሳቃሽ ተገቢ ነው የሚሉትን እንደ ደመወዝ ያሉ ገንዘብ ነክ 

ማበረታቻዎችን ይጠቁሙ/ሀሳብ ያቅርቡ፡፡ 

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

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

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

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

መልስዎን ለማረጋገጥ በገፅ 50 ላይ ይመልከቱ፡፡ 

 

 

 

• የስራ ዋስትና፤ ሰራተኞች ጥሩ የሚከፈልበት ስራና አመቺ የስራ ሁኔታ ያለበት ስራ ካገኙ ባሉበት ሁኔታ 

መቀጠልና ስራውንም ይዘው መቆየት ይመርጣሉ፡፡ የንግዱ ባለቤትም ለረጅም ጊዜ አብረውት የሚቆዩ 

ሰራተኞች በማግኘቱ ይጠቀማል፡፡ ስለዚህም በየጊዜው ሰራተኞች በመመልመልና በማሰልጠን ጊዜ አያጠፋም፡

፡  

 

• ጤናና ደህንነት፤ በስራ ላይ ጉዳት ይገጥመኛል ብሎ የሚፈራ ሰራተኛ ሀሳቡ ስለሚበታተን ስራውን በጥሩ ሁኔታ 

ይሰራል ተብሎ አይጠበቅም፡፡ በተመሳሳይ ሁኔታ ሰራተኛው/ዋ ለጤናው/ዋ አሉታዊ ተፅእኖ ላላቸው አደገኛ 

ቁሳቁሶች ተጋላጭ ከሆነ/ች የሰራተኛው ምርታማነት በጣም ይቀንሳል፡፡ የንግዱ ባለቤት የስራው ቦታ የጤናና 

የደህንነት መጠበቂያ ያለው መሆኑን ሊያረጋግጥላቸውና እንዴት እንደሚጠቀሙበትም ትምህርት ሊሰጣቸው 

ይገባል፡፡ ይህም በምርታማነት ላይ አዎንታዊ ተፅእኖ አለው፡፡  

 

 

በንግድዎ ውስጥ የስራ ዋስትናንና የስራ ቦታ ደህንነትን እንዴት ማሻሻል ይችላሉ? 

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

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

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

ክፍል አራት ደህንነቱ በተጠበቀ የስራ ቦታና በምርታማነት መካከል ያለውን 
ግንኙነት በዝርዝር የሚያሳይ ሲሆን፡ በተጨማሪም ደህንነቱ የተጠበቀ የስራ 
ቦታ እንዴት መፍጠር እንደሚቻልም ይገልፃል፡፡   

2 የስራ ዋስትናና የስራ ቦታ ደህንነት 

 

 



 

42 | ሰ ዎ ች ና  ም ር ታ ማ ነ ት  
 

 

 

 

 

የቡድን ስራ ሰራተኞች የርስበርስ ትብብርንና በመካከላቸውም የውድድር ስሜትን ስለሚፈጥር ምርታማነትን 

ይጨምራል፤ የተሻለ ህሳቤዎች ይመነጩበታል ብሎም በሁሉም የስራ ሂደት ስኬት ውስጥ የግለሰቦችን ተሳትፎ ያሻሽላል፡

፡ የሚከተለውን ምሳሌ ይመልከቱ፤ 

 

    

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
ሁሉም የቡድኑ አባላት በፆታቸው፣ በአካል ጉዳተኛነታቸውና በዘራቸው ልዩነት 

ሳይደረግባቸው በእኩልነትና ተገቢ በሆነ አኳኋን መስተናገድ አለባቸው፡፡ 
በእኩልነት የመታየት መሰረታዊያን እኩል ዋጋ ላላቸው ስራዎች እኩል ክፍያና፣ 

እኩል እድል መስጠትና እኩል የሆኑ አካሄዶች መከተልን ይመለከታል፡፡ 

          

                                  

             
  

3 ቡድና የቡድን ስራ 

ሁሉም 
የሚችለውን 
ያህል የሚሰራ 
በመሆኑ የዚህ 
ቡድን ተጠሪ 
መሆኔ 
ያስደስተኛል፡፡ 

ከባልደረረበቼ ጋር 
አብሮ መስራት 
በጣም እወዳለሁ፡፡ 

  

በጊዜ ምርቱን ለደንበኞች 
ካላቀረብኩ ሁሉም ነገር 
እንደሚበላሽ ባለቤቱ 
ነግሮኛል፤ እኔ በጣም 
አስፈላጊ ነኝ ማለት ነው፡፤   

ከስራ በኋላ 
የጋራ ስብሰባ 
ይኖረናል ብዬ 
አስባለሁ  

ምስጋና! ጥሩ 
ነው፤ ለዚህም 
ነው የስራ 
ባልደረቦቼን 
መርዳት 
የምወደው፡፡ 

ድርጅቱ 
እሁድ 
ሽርሽር 
ይወስደናል 
ብዬ በጉጉት 
እየጠበቅሁ 
ነው፡፡ 

“ 
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የንግድዎን ምርታማነት ለማሻሻል እንዲረዳዎት የቡድኖችንና የቡድን ስራዎችን ጥቅም እንዴት ያመቻቻሉ? 

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

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

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

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

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

 

 

 

በማበረታቻ ፍላጎቶች ደረጃ 4 ሰዎች ስራቸው ዋጋ ያለው መሆኑ እንዲታወቅላቸው ይፈልጋሉ፤ በስራቸው ላይ ኃላፊነት 

እንዲሰጣቸው ለሰሩት ጥሩ ስራም መሸለም/ማበረታቻ ማግኘት ይፈልጋሉ፡፡ ጥሩ ክፍያ የሚያስገኝ፣ አስተማማኝ ስራ 

ያለው፣ አንድ ሰው በቡድን የመካተት ስሜት ካለው/ካላት ይህን ኣይነቱ ሰራተኛ ቀደም ብሎ የተነቃቁ ሰራተኛ ነው፡፡ 

ተቀጣሪዎችን አድናቆት ከተቸራቸውና ለሰሩት ስራ ማበረታቻም ካገኙ የበለጠ ይነቃቃሉ/ለስራም ይነሳሳሉ፡፡  
 

 

 
ሰራተኞችዎ የስራ አፈፃፀማቸውን እንዲያሻሽሉ አድናቆትዎን እንዴት ይገልፁላቸዋል? እንዴትስ ነው የሚያበረታቷቸው? 

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

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

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

 
ሰራተኞች የስራ አፈፃፀማቸውን እንዲያሻሽሉ ለማበረታታት የሚከተለውን ማድረግ ይኖርብዎታል፤ 

• ከእያንዳንዱ ሰራተኛ የሚጠበቀውን የአፈፃፀም መለኪያ ማዘጋጀት፤ 

• የሰራተኞችን የስራ አፈፃፀም ሁልጊዜ መገምገም፣ 

• ለስራ አፈፃፀማቸው አዎንታዊና አሉታዊ ሁኔታዎች ምላሽ መስጠት፣ 

• ለጥሩ የስራ አፈፃፀማቸው ሰራተኞችን መሸለም፣ 

• ሰራተኞች ርስበርሳቸው እንዲሞጋገሱ/አድናቆት እንዲሰጣጡ መፍቀድ፣  

 

 

 

 

4 የስራ አፈፃፀም ግምገማና ሽልማቶች 
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ሰራተኞች የተወሰኑ ነገሮች በተለየና ጥሩ ሁኔታ ከሰሩ በተቻለ ፍጥነት 

አድናቆትዎን ሊያሳዩቸው ይገባል፡፡ ይህን ማድረግዎ እሱን ወይም እሷን በዚሁ 

መንገድ እንዲቀጥል/ድትቀጥል ያበረታታል፡፡ 

     

ሰራተኞችን ለማዳመጥና ምላሽ ለመስጠት ጊዜ መሰጠት ይኖርብዎታል፡፡ ስራ ከበዛብዎ እንኳን ሌላ ጊዜ እነሱን 

ለማነጋገር ፈቃደኛ መሆንዎን ገልፀው በፍጥነት ለውይይት ቀጠሮ ሊይዙ ይገባል፡፡ መፍትሄ ያላገኙ የስራ ሁኔታዎች 

ወይም ግላዊ ችግሮች ሰዎች ስራቸውን በትክክል እንዳያከናውኑ ተፅእኖ ያደርጉባቸዋል፤ ይህ ደግሞ ምርታማነትን 

ይቀንሳል፡፡  

   
ለዝቅተኛ የስራ አፈፃፀም የሚሰጥ ምላሽ ገምቢ በሆነ መንገድ መከናወን ይኖርበታል፤ ማተኮርም ያለበት በባህሪው ላይ 

እንጂ በሰውዬው ላይ አይደለም፡፡ ውይይቱ ዝቅተኛ የስራ አፈፃፀም የመጣበትን ምክንያት በማወቅ የማሻሻያ መንገዶችን 

በመፈለጉ ላይ ማተኮር ይኖርበታል፡፡ ይህ ስልጠናን፣ የተለያዩ ተግባራቶችን፣ አዳዲስ መገልገያዎችንና መሳሪያዎችን 

ወይም ከህመም ለማገገም የሚረዳ አጭር እረፍት መስጠትን ያካትታል፡፡ የተለያዩ መፍትሄዎች ከተሰጡ በኋላም ዝቅተኛ 

የስራ አፈፃፀም ከቀጠለ የሰራተኛውን የስራ ውል ለማቋረጥ መሰረት ይሆናል፡፡ ከእለታዊ የስራ አፈፃፀም ግምገማ 

በተጨማሪ በአመት አንዴ ወይም ሁለት ጊዜ የስራ አፈፃፀም መገመገሚያ ስብሰባ መካሄድ ይኖርበታል፡፡ በዚህ ስብሰባ 

ላይ የእያንዳንዱን ሰራተኛ የስራ አፈፃፀም ይገመገማል፡፡ ባለፈው ስብሰባ የተተለሙትን ግቦች አስመልክቶ ሰራተኞች 

የሚመልሱት ጥያቄ ይቀርበል፤ ለምሳሌ፣ 

 

• ግቡ ታማኒነት ነበረውን? ካልነበረው ኢላማው ምን ቢሆን ነበረ የተሻለ የሚሆነው? 

• ከአንድ እስከአስር ባለ መመዘኛ እራስዎን አስቀምጡ፤ ቢባል ግብ በመምታት ረገድ ውጤታችሁ ምን ደረጃ 

ላይ ይወድቃል ብላችሁ ታምናላችሁ? 

• ከዚህ የአፈፃፀም ደረጃ ላይ እንደደረሳችሁ እንዴት አወቃችሁ? 

• እዚህ ግብ ላይ ለመድረስ ምን አደረጋችሁ? 

 

ቀጥሎም የወደፊቱ ግብ ላይ ውይይት ይደረግና ስምምነት ላይ መደረስ አለበት፡፡ እንደንግድ ድርጅቱ ስራ አስኪሄያጅ 

የእርስዎን የስራ አፈፃፀም በሚመለከት ምላሽ እንዲሰጡዎት ይጠይቁ፡፡ የወሰዷቸውን እርምጃዎች የተላለፉ ውሳኔዎችን 

አዎንታዊና አሉታዊ ገፅታ በሚመለከት ሰራተኞቹ የሚሰጡት ምላሽ ምርታማነትን ለማሻሻል ይረዳዎታል፤ ሰራተኞች 

ስለመቀጣት ምንም ፍራቻ ሳያድርባቸው ለባለቤቱ ወይም ለስራ አስኪያጁ እውነተኛ ምላሽ መስጠት መቻል አለባቸው፡

እለታዊ ምላሽ እንዴት ይሰጣል? 

• ከተቻለ ድርጊቱ እንደተፈፀመ ቢሰጥ፣ ምላሹ ማመስገን ወይም መኮነን ቢሆንም እንኳን ከመናገርዎ በፊት ያስቡ፣  

• ግልፅ ይሁኑ፤ ለምሳሌ እንደሚከተለው ይናገሩ፤ “ሰው እየተናገረ ማቋረጥ ትክክል አይመስለኝም”  

• የሚቻለውን ያህል ለመርዳት ዝግጁ በመሆን፣  

• በሽሙጥ/ በአሉታዊነት ሳይሆን ሀሳብዎን በቀጥታ ይይግለፁ፣  

• አስፈላጊ በሆኑ ኩነቶች ላይ ብቻ አተኩሩ፣ 

• ትክክለኛ ጊዜ፣ ትክከለኛ ቦታና ትክክለኛ ቃላት ይምረጡ፣  

• ሀሳብዎን ተረጋግተው ይይግለፁ፣   

“ 



 

ክፍል አምስትߊ የስራ ባልደረባዎች ምርታማነት እንዴት ይበረታታል? | 45  
 

፡ በስራ አፈፃፀም ግምገማ ስብሰባውን ላይ ስለጉርሻና/ወይም በጣም ጥሩ የሆኑ ሰራተኞችን እድገት በተመለከተም 

መወያየት አስፈላጊ ነው፡፡  

 

 

 

 

 

በፀሀይ ጮራ ምግብቤት ያለው የስራ ሀይል የስራ መደቡ የሚከተለውን ይመስላል፤ ምግብ አብሳዮች፣ አስተናጋጆችና 

የፅዳት ሰራተኞች ናቸው፡፤ የስራ መዘርዝራቸው ግዥ ማካሄድና እቃዎችን መደርደር፣ ማብሰል፣ ማስተናገድና ማፅዳት 

ነው፡፡   

 

የምግብ አብሳይ፣ የአስተናጋጅና የፅዳት ሰራተኛን የስራ አፈፃፀም እንዴት ይገመግማሉ? አርአያ ለሆነ የስራ አፈፃፀም 

ምን አይነት ሽልማት/ ማበረታቻ ይሰጣሉ?  

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

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

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

መልሶችዎን ለማመሳከር መልሱን በገፅ 50 ላይ ይመልከቱ፡፡ 

 

የራስዎን ንግድ የስራ አፈፃፀም እንዴት ይገመግማሉ? እንዴትስ ይቆጣጠራሉ? ለጥሩ የስራ አፈፃፀምስ ምን አይነት 

ማበረታቻ/ሽልማት ይሰጣሉ? 

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

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

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

 

 

 

 

ስልጠና 

ሰራተኞችዎን በጥንቃቄ መርጠዋል፤ ስለዚህም ስራቸውን ለመስራት የሚያስፈልጋቸው ክህሎት ሊኖራቸው ይገባል፡፡ 

ሆኖም የእርስዎ ንግድ በትንሹም ቢሆን እነሱ ቀደምሲል ከሰሩባቸው ድርጅቶች ሊለይ ይችላል፡፡ ስለዚህም የሰራተኞቹን 

የስራ አፈፃፀም አሁን ካላቸው ችሎታ የተሻለ ለማድረግ የስራ ላይ ስልጠና ያስፈልጋቸዋል፡፡ ንግድዎ ባደገ ቁጥር ወይም 

በገበያ ላይ አዲስ አካሄድና አሰራር ከታየ ተጨማሪ ስልጠና ሊያስፈልግ ይችላል፡፡ 

 

5 ስልጠናና ልማት 
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የጣፋጭ ኬክቤት ባለቤት እሱ ያስቀመጠውን የጥራት ደረጃ እንዲጠበቅ አዲሱ ሰራተኛ ስራው ምን እንደሆነ እንዲያውቅም 

መማር ያለበት መሆኑን ተገንዝቧል፡፡ 

 
በትናንሽ ንግድ ስራዎች ተቀጣሪዎች የሚማሩት ልምድ ካላቸው የስራ ባልደረባዎቻቸው ወይም ተቀጣሪዎች በስራ ላይ 

እንዳሉ ነው፡፡ ስለዚህም አብዛኛዎቹ ስልጠናዎች የሚከናወኑት በስራ ላይ እንዳሉ በተግባር የተደገፈ ስልጠና በመስጠት 

ነው፡፡  

 

ኮቺንግ ሰራተኞች ስራቸውን የተሻለ ለመፈፀም የሚስፈልጋቸውን ክህሎት የሚያገኙበት መንገድ ነው፡፡ የንግዱ ባለቤት 

እንደአሰልጣኝ ማገልገሉ የተለመደ ቢሆንም ልምድ ያላቸው ሰራተኞች አዳዲስ ተቀጣሪዎችን ኮች እንዲያደርጉ ሊመድቡ 

ይችላሉ፡፡  

 

ስኬታማ ክዋኔ ስልጠና ለመስጠት እርስዎ፤  

• ሰራተኞቹ የሚያስፈልጋቸውን ክህሎት፣ ዛሬ ያላቸውን የስራ አፈፃፀምና ስራው ከሚፈልገው ጋር ማወዳደር   

• ክዋኔ ስልጠና ሲታቀድ ሰራተኞቹን ማሳተፍ፤ ይህን ማድረግ ሰራተኞቹ ምን አይነት ስልጠና ፍላጎት እንዳላቸው 

ለማወቅና ምን አይነት ስልጠና መከታተል እንዳለባቸው፣ መቼ፣ የት ቦታ ስልጠናው እንደሚሰጥ ለመወሰን 

ይረዳቸዋል፤ 

• ስራው ምን አይነት ክህሎት እንደሚፈልግና ከስልጠና በኋላ ምን ላይ መድረስ እንደሚችሉ በግልፅ ማስረዳት፣ 

• ክህሎቶቹን ሰርቶ በማሳየት ሰራተኞቹ በቀላሉ ምልከታ እንዲኖራቸው ማድረግ፣ 

• አዲሱን ክህሎት መተግበር መለማመድ አንዱ መስፈርት መሆኑን ለሰራተኞቹ መንገር፣ 

• የስራ አፈፃፀማቸውን መመልከትና ምላሽ መስጠት፣ በዚህም ክህሎታቸውን ማሻሻል ይችላሉ፡፡  

  

በኬኮቹ የላይኛው ክፍል 
ላይ በጣም ብዙ 
ማርማራትና ክሬም 
መጨመር የለባችሁም፡፡ 

ጣፋጭ ኬክ 
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በዳቦ ቤት ንግድ የፍራፍሬ በረዶ መስራት አዲስ ነገር ሆኗል፤ ነገርግን በጣፋጭ ኬክቤት ማንም ሰራተኛ እንዴት 

የፍራፍሬ በረዶ እንደሚሰራ አያውቅም፤ የጣፋጭ ኬክቤት ባለቤት ይህን ክህሎት ተቀጣሪዎቹ እንዲያገኙ ምን ማድረግ 

ይችላል? 

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

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

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

መልስዎን ለማረጋገጥ በገፅ 50 ላይ ይመልከቱ፡፡ 

 

 

 

 

 

 

 

ስልጠና የሚያስፈልጋቸውን ሰራተኞች መለየት ይችላሉን? ለእነሱ የስራ ላይ ስልጠና እንዴት ይሰጣሉ? 

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

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

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

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

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

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

 

የሰራተኛ ልማት/እድገት  

በማነቃቂያ መሰላል ከፍተኛው ደረጃ ሰዎች ራሳቸውን ማሳደግ፣ ችሎታቸውን ማሻሻል፣ አዳዲስ ክህሎቶች በመማር 

በስራቸው እድገት ያገኛሉ፤ ይህ ፍላጎታቸው ከተሟላ ሰራተኞችዎ ደስተኞችና ለንግዱ ምርታማነት የተሻለ አስተዋፅኦ 

ለማድረግ የተነቃቁ ይሆናሉ፡፡ 

 

ለዚህ ጥያቄ በተክክለኛው መንገድ እንዴት ምላሽ ይሰጣሉ? የተወሰኑ ምሳሌዎች፣ 

 

• ሰራተኞች የተለያየ ስራ እንዲሰሩ ማድረግ፤ በነበራቸው ክህሎት ብቃታቸውን ለማሳደግ በሚያስፈልጉበት ጊዜ 

የትኛውም ቦታ ላይ ተገቢ አገልግሎት ሊሰጡ የሚችሉ የተለያዩ ክህሎቶች ያሏቸው የሰራተኞች ስብስብ እንዲኖር 

ለአጭር ጊዜ ማሰልጠን ያስፈልጋል፡፡  

• ከውጭ አዳዲስ ሰዎችን ከማምጣት ይልቅ የውስጥ ሰራተኞችን ማሳደግ፤ ይህ በድርጅቱ መመሪያ ላይ በደንብ 

የተቀመጠ ሊሆን ይገባል፡፡ ተቀጣሪዎች ጥሩ የስራ አፈፃፀም ለእድገት እንደሚጠቅም ካወቁ የስራ አፈፃፀማቸውን 

የሚቻለውን ያህል በጣም ጥሩ ለማድረግ ይነቃቃሉ፡፡ በስራ አፈፃፀም ግምገማ ወቅት ከእነሱ ጋር ሰለእድገትና 

ሰለወደፊት የኑሮ ለውጥ መነጋገር ተገቢ ነው፡፡ 
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ንግድዎ ለተቀጣሪዎቹ ምን አይነት ስልጠናዎችንና ሌሎች የልማት/የእድገት ማበረታቻዎችን ይሰጣል? 
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በዚህ ክፍል ተቀጣሪዎችዎ ምርታማነታቸው የበለጠ እንዲያድግ ብሎም በስራቸው ደስተኛ እንዲሆኑ 

ስለሚያበረታቱባቸው የተለያዩ መንገዶች ተምረዋል፡፡ መረሳት የሌለበት ግን ይህ ሁሉ መደረጉ ምርታማነትን ለማሻሻልና 

ከፍተኛ ትርፍ ለማግኘት የሚረዳዎ መሆኑን ነው፡፡   

 

• የስራ ባልደረባዎች ምርታማነት የሚጎለብተው፣ ሰዎች ፍላጎታቸው በመሟላቱ ምክንያት በመነቃቃታቸው ነው፡፡ 

የመጀመሪያው ፍላጎት የራሳቸውንና የቤተሰባቸውን መሰረታዊ ፍላጎት ለማሟላት በቂ ገንዘብ ማግኘት ነው፡፡ 

ሁለተኛው የስራ ዋስትናና ደህንነቱ የተጠበቀ ስራ ሲኖራቸው ነው፡፡ ሶስተኛው በቡድን መታቀፍ የመቻል ስሜት 

ሲያድርባቸውና በጋራ መስራት ሲችሉ ነው፡፡ አራተኛው ኃላፊነት ሲሰጣቸውና ለጥሩ ስራቸው ሲሸለሙ ሲሆን 

አምስተኛው ራሳቸውን ማልማት/ማሳደግና በስራው ማደግ ሲችሉ ነው፡፡ እነዚህን ፍላጎቶች ከግምት ውስጥ 

በመክተት ሰራተኞችዎን ማነቃቃት/መበረታታትና የበለጠ ምርታማ እንዲሆኑ ማድረግ ትችላላችሁ፤  

• ተገቢ ደመወዝ/ምንዳ መክፈል፤ የሰራተኞችን መሰረታዊ ፍላጎቶች ሊያሟላ የሚችል፣ እነዚህ ክፍያዎች መንግስት 

የሰራተኛን ቅጥር አስመልክቶ ካወጣው ብሄራዊ ህግ፣ የወሊድ እንክብካቤና ከሌሎች ጠቃሚ ህጋዊ ድንጋጌዎች ጋር 

አብሮ የሚሄድ ስለመሆኑ መረጋገጡ፣ የስራ ባልደረባዎችን ለማነቃቃት ሌሎች ገንዘብነክ ማበረታቸዎችም ግምት 

ውስጥ ሊገቡ ይገባል፤ 

• ሰራተኞችዎ ደህንነቱ የተጠበቀ የስራ አካባቢ እንደሆነ እንዲሰማቸው ያድርጉ፡፡ ደህንነቱ የተጠበቀና አካባቢ ሰዎች 

የበለጠ እንዲነቃቁና የተሻለ ምርታማ እንዲሆኑ ያደርጋል፤ 

• የቡድን ስራን ማበረታታትና ለሰራተኞችዎ የቡድኑ አካል እንዲሆኑ እድል መስጠት፣ ይህም ንግድዎ በተገቢ ሁኔታ 

እንዲሰራ ያግዘዋል፤ 

• እለታዊ ምላሽ መስጠትና በተወሰኑ ወራቶች የሰራተኞችን የስራ አፈፃፀም ለዚህ በሚዘጋጁ ስብሰባዎች ላይ በስራ 

አፈፃፀምና በሽልማት/ማበረታቻ መካከል ያሉትን ግንኙነቶች በተግባር ማሳየት፤  

• በስራ ላይ የሚሰጥ ስልጠና፤ ይህ የሚፈለገው ሰራተኞችዎ ችሎታቸውን ጥግ ድረስ በመጠቀም የስራ አፈፃፀም 

በጣም ጥሩ መሆኑን ለማረጋገጥ ነው፡፡ በተጨማሪም ስልጠና ንግዱ ሲያደግና አዳዲስ ክህሎቶች ሲያስፈልጉ ነው  

• ተቀጣሪዎቻችሁ ስራቸውን እንዴት እንደሚሰሩ ሳያውቁ ሲቀሩ ኮቺንግ ያስፈልጋቸዋል፡፡ የተግባር ስልጠናው አላማ 

ሰራተኞች የተሻለ ስራ ለመስራት የሚያስፈልጋቸውን ክህሎት መስጠት ነው፡፡  

• የሰራተኛ ልማት ምርታማነትን ለማግኘትና በጣም ጠቃሚ ከመሆኑም ሌላ የሚከተሉትን ያካትታል፤ 
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o ሰራተኞች ለአጭር ጊዜ ካከናወኑት የተለያዩ ስራዎች ባላቸው ክህሎት ላይ ተጨማሪ ክህሎቶችንና ብቃቶችን 

ለማከል፤ 

o  ሰራተኞችን ከውጭ ከማምጣት ይልቅ በራስዎ ንግድ ውስጥ ሰራተኛ ከሆኑት ውስጥ ለማሳደግ፣ 

 

 

                                                     

 

 

 

አሁን የመማሪያ መፅሀፉን ክፍል አምስት አሁን ጨረሱ፡፡ በትክክል መማርዎን ለማረጋገጥ ከታች የቀረቡትን ጥያቄዎች 

ይመልሱ፡፡ በገፅ 104 ከተሰጠው መልስ ጋር ከማስተያየትዎ በፊት መልመጃውን ማጠናቀቅ ይጠበቅብዎታል፡፡  

 

ትክክለኛው የቱ ነው? 

ትክክለኛውን መልስና ወይም አጨራረሱ በጣም ጥሩ የሆነውን አረፍተነገር ይክበቡ፡፡  

1. በግለሰቦች ፍላጎት በተመሳሰለ ቁጥር አንድ ላይ የሚገኘው አነቃቂ ፍላጎት የሚከተለው ነው፤ 

ሀ. የቡድን አካል የመሆን ስሜት  

ለ. የቡድን አካል የመሆንና ለንግዱ አስተዋፅኦ የማድረግ ፍላጎት  

ሐ. በእርግጥኝነት ተገቢ የሆነ የኑሮ ደረጃ ለመምራት የሚያስችል ደመወዝ ፍላጎት    

2. የስራ ዋስትና ማለት    

ሀ. ተቀጣሪው ለረጅም ጊዜ የቆየበት ስራ  

ለ. የሙሉ ጊዜ ስራ  

ሐ. ጥሩ የሚከፈልበትና ዘና ብሎ የሚሰራ. 

3. ሰዎች በቡድን መስራት ይፈልጋሉ፤ ምክንያቱም  

ሀ. የስራ ሀላፊነትን ስለሚካፈሉ 

ለ. የበለጠ ምርታማ ለመሆን መቻል  

ሐ. የቡድን አካል የመሆን ስሜት ስለሚያድርባቸው 

4. ለሰዎች ስለዝቅተኛ የስራ አፈፃፀማቸው ምላሽ በሚሰጡበት ጊዜ ማሳየት የሚኖርብዎ…  

ሀ. ምን ያህል መጥፎ መሆናቸውን. 

ለ. የትኛው ባህሪያቸው ተገቢ መሆኑን. 

ሐ. ሌሎች ምን ያህል ከእነሱ እንደሚሻሉ  

5. ስልጠናና ልማት ለሰዎች የሚረዱት… 

ሀ. ብቃትን ለማሳደግና የስራ አፈፃፀምን ለማሻሻል  

ለ. በስራቸው ላይ ብቁ ባለሙያ እንዲሆኑ  

ሐ. አዲስ እውቀትና ክህሎት ለመማር ብቻ  
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የሱቅ ረዳት፤ 

• ሳምንታዊ፣ ወርሀዊ ወይም አመታዊ አጠቃላይ ሽያጮችን መሰረት በማድረግ ለሱቅ ጉርሻ መስጠት፣ 

ለፀጉር ሰሪ፤ 

• በሳምንት፣ በወር ወይም በአመት የተስተናገዱትን ደንበኞች ቁጥር መሰረት በማድረግ ጉርሻ መስጠት፣  

• ደንበኞች በተለየ ሁኔታ በእሱ ወይም በእሷ ብቻ ለመስተናገድ ሲመረጡ በእነዚህ ደንበኞች አስተያየት ላይ 

ተመስርቶ ተጨማሪ ማበረታቻ ለእነዚህ ሰራተኞች መስጠት 

 

የማሽን አንቀሳቃሽ ፤ 

• በተመረቱት ክፍሎች/አካለት መሰረት በማድረግ ጉርሻ መስጠት  

 

ተግባር 23 

ምግብ አብሳይ፤ 

–– የምግብ ጥራት  

–– የምግብ አቀራረብ  

–– የቀረቡ ቅሬታዎች ብዛት  

–– የምግቡ ጤና አጠባበቅ  

 

አስተናጋጅ፤  

–– ለደንበኞችና ለስራ ባልደረባዎች ያላቸው አመለካከት 

–– የአገልግሎት ፍጥነት/ቅልጥፍና  

–– ትእዛዞችን የማስታወስ ብቃት 

–– ንፁህና የተስተካከለ ገፅታ 

 

ፅዳት ሰራተኛ፤ 

–– የምግብቤቱ ንፅህና  

–– የመስሪያ ቁሳቁሶችና የመጠቀሚያ እቃዎች ንፅህና  

–– የማፅዳት ፍጥነት  

 

ሽልማት ምስጋናና ጉርሻ መስጠትን ያካትታል፡፡ ጉርሻው የሚመሰረተው አጠቃላይ የሽያጭ መጠን ወይም የተስተናገዱ 

ደንበኞች ብዛት በሳምንት፣ በወርና በአመት ላይ ነው፡፡  
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የጣፋጭ ኬክ ባለቤት ክህሎቶች ሊሰጥ የሚችልባቸው መንገዶች፤ 

• ሰራተኞችን ማሰልጠን /የማብቃት ልምድ ያለውን ሰው በመጋበዝ  

• ሰራተኞች ስልጠና እንዲከታተሉ በመላክ 
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ክፍል ስድስት፤የስራ ቦታና ምርታማነት  
 

 
የስራ ቦታዎ አደረጃጀት የሰራተኞችዎን የስራ አፈፃፀም፣ የንግድዎን ምርታማነትና በመጨረሻም የሚያገኙትን ትርፍ 

ሊጎዳ ይችላል፡፡   

  

 

 
ምርታማነት በስራ ቦታ የንግድ ስራውን ሁሉንም ሂደቶችና ተግባሮች ያካትታል፡፡ ጠቃሚ ያልሆኑ ቀሳቁሶችና መሳሪያዎች 

መኖርም ሆነ አለመኖር የስራ ቦታን ያመሰቃቅላል/ቅጥ ያሳጣል፤ የቁሳቁሶችና የመሳሪያዎች አቀማመጥ፣ ንፅህናና 

አደራደር፣ ጤናና የስራ ሁኔታ፣ የደህንነት ደረጃዎችና የአሰራር ሂደትን ተከታታይና ተመሳሳይ የማድረግ ስርአት በስራ 

ቦታ ላይ ምርታማነትን የሚጎዱ የተለመዱ አሰራሮች ናቸው፡፡ 
            

 

 

 

 
ደህንነቱ የተጠበቀና ጤናማ የስራ ቦታ መኖር ለንግድዎ ምን አይነት ጥቅሞችን ይሰጣል? 
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በማስሎው የፍላጎት ተዋረድ ህጎች (Maslow’s Hierarchy) “በስራቸው ደህንነታቸው የመጠበቅና ዋስትና የመኖር 

ስሜት” የሚለውን አስታውሱ ፡፡  

 

ደህንነቱ የተጠበቀና ጤናማ የስራ ቦታ የሚከተሉትን ያካትታል፤ የስራ ላይ ደህንነትን ከሚያፋልሱና የጤና ጉዳቶችን 

ከሚያስከትሉ አደጋዎች ከስራ ቦታ የማስወገጃ ዘዴዎችን ማኖር ነው፡፡ የደህንነት አደጋዎች የተበላሹ የኤሌክትሪክ 

ገመዶች፣ የአደጋ/እሳት ጊዜ መውጫ ያለመኖር የሆነ፣ ጠርዞቻቸው የተሳሉ/ሹል የሆኑ በግዴለሽነት የተቀመጡ፣ ተገቢ 

ባልሆነ ሁኔታ የተቀመጡ ተቀጣጣይ ነገሮች፣ ወዘተ. ማሽኖች ወይም መሳሪያዎች ወዘተ.  

 

በጤና ላይ አደጋ የሚያስከትሉ አደጋዎች ለምሳሌ፣ ለጤና አደገኛ ከሆኑ ነገሮች ሰራተኞችን ለመከላከል የሚዘጋጁ 

የመከላከያ መሳሪያዎች፣ እነዚህም ከአቧራ፣ ከከፍተኛ ድምፅ፣ ከጭስ፣ ከጨረር፣ ከእንፋሎት ወዘተ. መከላከያዎች፣ 

ተገቢ የሆነ የቆሻሻ አያያዝ ስርአት ማበጀትም የንግዱ ሃላፊነት ነው፡፡ ይህም የሚከተሉትን ያካትታል፤ የማምረቻ 

እቃዎችን (ጥሬ እቃዎች፣ ውሀ፣ ኃይል) በከፍተኛ ደረጃ ጥቅም ላይ ማዋል፤ በተጨማሪም ትክክለኛ የቆሻሻ 

ማስወገጃዎችን ማዘጋጀት፣ ጊዜና ሁኔታ ሲፈቅድ ቆሻሻዎቹን መልሶ ኡደት ማድረግ፤ እነዚህ እርምጃዎች የተቀጣሪዎቹን 

ጤና ከሚጎዱ ከቆሻሻ ጋር ከተያያዙ መርዛማ ነገሮች ተጠበቁ ማለት ሲሆን አካባቢውንም የዚሁ ተጠቃሚ ያደርጋል፡፡   

 

ደህንነቱ የተጠበቀና አስደሳች የስራ ቦታ ለንግድዎ የሚከተሉትን ጥቅሞች ያስገኛል፤  

• በስራ ቦታ የመጎዳት መጠንንና የህመም ድግግሞሽን ይቀንሳል፤የሰራተኞች በስራ ቦታ ያለመገኘትን/መቅረትን 

ይቀንሳል፤ ከስራ የሚለቅቁ ሰራተኞች ብዛትም በእጅጉ ይቀንሳል፤ እናም ውጤቱም የተሻለ የአገልግሎት 

ጥራትንና የደንበኞች እርካታን በመጨመር ወደፊት ንግዱ ኪሳራ እንዳይገጥመው ያደርጋል፡፡   

1 በምርታማነትና በስራ ቦታ መካከል ያለ ትስስር 
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• መሳሪያዎችን፣ ቁሳቁሶችን ወይም የንግድ ድርጅቱን መገልገያዎች ከመጎዳት ወይም ከመጥፋት ይከላከላል፤ 

• የድርጅቱ ዝና/ስም የተሻለ እንዲሆን ያደርጋል፤  

• አካል ጉዳተኛ ሰራተኞችም ሆኑ ደንበኞች በስራ ቦታ እንደልብ የሚንቀሳቀሱበት ሁኔታ ከማዘጋጀት ባሻገር 

የተሻለ የስራ ሁኔታ መኖሩንም ያረጋግጣል፡፡  

• ንግዱ ስለሰራተኞች ደህንነት ህጉ የሚጠይቃቸውን ከማሟላት በተጨማሪ ህጋዊ ቁጥጥር በሚደረግበት ወቅት 

ሁኔታዎቹን አስመልክተው ሊነሱ የሚችሉ ችግሮችን ለመለየትና ለማስተካከል ይረዳል፡፡   

 
 

 

 

 

ለስራ ቦታ ሁኔታዎች ደህንነት ከፍተኛ ትኩረት የሚሰጥ የንግድ ባለቤት የበለጠ 

ምርታማ ንግድ ይኖረዋል፡፡ 

 

 

 

 

 

ውጤታማነት (Effectiveness) ወይም ተቀባነት ያለው ያለው ማለት ትክክለኛ ስራ መስራትን ይገልፃል፡ 

ቅልጥፍና(Efficiency) ስራን በትክክል መስራትን ያመለክታል፡፡ ምርታማነት ማለት ግን ትክክለኛ ስራ በትክክል 

መስራት ነው የሚያመለክተው፡፡ ይህ ማለት በጣም መልፋት/ብዙ መስራት ማለት ሳይሆን በብልጠትና በቅልጥፍና 

መስራት ነው፡፡ ይህ ማለት ደግሞ በጥንቃቄ መስራት ነው፡፡ ቀጣዩ ክፍል ምርታማነትን በዘላቂነት ለማሻሻል መወሰድ 

ስላለባቸው አርምጃዎች ይገልፃል፡፡ 

 

2.1 የአሁኑን የስራ ፍሰትዎን ይግለፁ 

የስራ ፍሰቱን ለመተንተን ዛሬ ምን እያደረጉና ምን እየሰሩ እንደሆነ በመመልከት ይጀምሩ፤ የስራ ፍሰቱን የተመለከተ 

ስዕል ይስሩ፤ ወይም አሰራሮቹን በአፈፃፀም ቅደምተከተላቸው መሰረት ይዘርዝሩ፤   

 

ቃሉ ከቃሉ ብረታ ብረት ስራዎች የእሱን ንግድ አሰራር በሚከተለው ሁኔታ በስዕል አስቀምጦታል፤ ስእሉን በሚቀጥለው 

ገፅ ይመልከቱ፤  

 

  

2 የስራ ቦታን በማሻሻል ከፍተኛ ምርታማነትን በከፍተኛ ሁኔታ ማሳደግ   

“ 
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በእያንዳንዱ ስድስት አሰራሮች ምርታማነት እንዴት  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-የተለያዩ አይነት ብረቶችን ከጅምላ ሻጮች መግዛት 

 

 

 

 

2-እቃዎቹን ወደስራ ቦታ ማጓጓዝ 

 

3-ቁሳቁሶች ለስራ እስከሚፈለጉ ድረስ መጋዘን ውስጥ 
ይከማቻሉ፡፡ 

 

4-የተለያዩ ጋሪዎችንና የእጅ መሳሪያዎችን መስራት 
(እያንዳንዱ እቃ የተለያዩ የስራ ፍሰቶች አሉት) 

 

5-የተዘጋጁ እቃዎችን በሱቁ ውስጥና በውጭ መደርደር 
 

1-የተዘጋጁ እቃዎችን መሸጥ፣ ለአዳዲስ እቃዎች ትእዛዞችን 
መውሰድና ክፍያ መቀበል፤ 
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ሊሻሻል ይችላል? ቃሉ ይህንን ከሰራተኞቹ ጋር በሚያደርገው ስብሰባ ላይ ለውይይት ሊያቀርበው ወስኗል፡፡ እናም 

ለእያንዳንዱ የስራ ፍሰት የሚከተሉትን ጥያቄዎች ለማቅረብ አዘጋጅቷል፤  

• የስራ ፍሰት ተራ ቁትር 1፤ የአሁኑ የእኛ ጅምላ ሻጭ መደብር በአካባቢው ካሉት ምርጡ ነውን?  የብረት 

አቅራቢያችንን መለወጥ ይኖርብናልን? ተፎካካሪዎቻችን የትኛውን አቅራቢ ይጠቀማሉ? 

• የስራ ፍሰት ተራ ቁጥር 2፤ ቃሉ አሁን አንድ የጭነት መኪና ባለቤት ነው፡፡ መኪናውን እቃዎችን ለማሰባሰቢያነት 

ይጠቀምበታል፡፡ የእሱ ጥያቄ ንግዱ የጭነት መኪናውን ሸጦ አቅራቢዎች እቃዎቹን  ቢያቀርቡ ይሻላል ወይስ 

አይሻልም የሚል ነው? 

• የስራ ፍሰት ተራቁጥር 3፤ ንግዳችን የሚገዛው በጣም ትንሽ ወይም በጣም ብዙ ጥሬ እቃዎችን ነው? የንግዱ ገንዘብ 

እንዳይታሰር ክምችቱን በተሻለ ሁኔታ እንዴት እንቆጣጠረዋለን? እቃዎች ደህንነታቸው በተጠበቀና በቀላሉ ሊገኙ 

በሚችሉባቸው ሁኔታ እንዴት ይቀመጡ? 

• የስራ ፍሰት ተራቁጥር 4፤ የስራ ቦታው አቀማመጥ ለሰራተኞች አመቺ ነውን? አዲስ የመስሪያ መሳሪያ ያስፈልጋልን? 

በእያንዳንዱ የማምረት ሂደት የስራ ላይ ደህንነትና የጤና ደረጃዎች የተጠበቁ ናቸውን? 

ንግዱ በማምረት ሂደት ውስጥ የሚፈጠሩ ቆሻሻዎችን እንዴት ይቀንሳል?  

• የስራ ፍሰት ተራ ቁጥር 5፤ የአለቀላቸው ምርቶች በተገቢ ሁኔታ ይቀመጣሉን? እናም አደራደራቸው እንዴት ነው? 

• የስራ ፍሰት ተራቁጥር 6፤ የሽያጭ መጠን ለውጥ ይኖራልን? ወይም በመሸጫ ዋጋ? ለውጡ ትርፋችንን ይነካልን? 

ወጮችን፣ የዱቤ ሽያጮችን፣ የጥሬ ገንዘብ ሽያጮችንና ትርፋችንን በተገቢ ሁኔታ መዝግበን ይዘናልን?  

• ቃሉና ሰራተኞቹ የስራ ፍሰት ለማሻሻል ምን ይወስናሉ ብለው ያስባሉ? 

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

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

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

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

መልሱን በገፅ 63 ላይ ላይ ይመልከቱ፡፡ 

 

2.2 በስራ ቦታ የቆሻሻ ብዛት መቀነስ፤ የተሻለ ቅልጥፍና በስራ ቦታ  
 

ቅልጥፍና በትክክል በተመረተው ወይም በተከናወነው ስራና ተመሳሳይ መጠን ያለውን ሀብት (ገንዘብ፣ ጊዜ፣ ጉልበት፣ 

ወዘተ፣) በመጠቀም ምን ሊፈፀም እንደሚችል ማነፃፀር ነው፡፡ የበለጠ ቀልጣፋ ለመሆን፣ በንግድዎ ውስጥ የሚፈጠሩትን 

ውድቅዳቂዎችን ለመቀነስ የሚያስችሉ መሻሻሎችን መተግበር አለብዎ፡፡ ይህም ምርታማነታችሁን ይጨምርላችኋል፡፡     

 

 

 

 

 

ቅልጥፍና መጨመሩን የመለኪያ አንዱ መንገድ ቆሻሻን/ውድቅዳቂን መቀነስ ነው፡፡ በድርጅታችሁ ውስጥ ያሉትን 

ቆሻሻዎች ሁሉ ዘርዝሯቸው፡፡ 

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

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

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

 

ሰባት የተለመዱ የብክነት አይነቶች አሉ፤  

 

1. ከፍላጎት በላይ በማምረት ምክንያት የሚፈጠር ቆሻሻ፤ ከሚፈለገው በላይ በሚመረትበት ጊዜ የሚፈጠር፣  

2. የሰራተኛና የድጋፍ ሰጪዎች የስራ ጊዜ ብክነት፤ በጣም ብዙ ሰራተኞች መኖርና የማሽን ያለስራ መቆም፣  

3. የስራ ሂደት ብክነት፤ ለእቃው ወይም ለአገልግሎቱ ዋጋ/ጥቅም የማይጨምር የትኛውም አሰራር ብክነት፣  

4. የክምችት ብክነት፤ የትኛውም ክምችት እቃ ለማምረት ወይም አገልግሎት ለመስጠት ከሚፈለገው በላይ ከሆነ ብክነት 

ነው፡  

5. በብልሽት ምክንያት የሚመጣ ብክነት፤ በደንበኛ ቅሬታ ምክንያት የሚጠገን ወይም ተመላሽ የሚደረግ ምርት ብክነት 

ነው፡፡  

6. የሰራተኛ ጉልበትና ጊዜ፤ ይህ የሚፈጠረው ወይ በክህሎት ማጣት ወይም የሰራተኛው መነቃቃት አለመኖር ወይም 

ሰራተኛው የግል ችግር ሲኖርበት ሊሆን ይችላል፡፡ 

 

2.3 እቃ ማከማቸትና የእቃ አያያዝ  
 

ቀልጣፋ የመጋዘን አያያዝና የመለዋወጫ እቃዎችና የምርቶች አያያዝ የስራ ፍሰቱ ያለምንም ችግር እንደሚሄድ 

ያረጋግጣል፡፡ በተጨማሪም ብዙ መዘግየትና ማነቆን ለማስቀረት ይረዳል፡፡ በሌላ በኩል ደካማ የመጋዘን አያያዝና 

ቅልጥፍና የጎደለው የመጓጓዣ አገልግሎት እቃዎች እንዲጎዱ ወይም ጥቅም ላይ ከመዋላቸው በፊት እንዲያረጁና ጊዜ 

እንዲያልፍባቸው ያደርጋል፡፡ የተሻሻሉ የእቃ መጋዘኖችና አያያዛቸው የተወሰነ ቦታ ነፃ ያደርጋሉ፤ መገልገያዎችንና 

እቃዎችን ለመፈለግ የሚጠፋውን ጊዜ ይቀንሳሉ፣ የካፒታል ወጪዎችን አነስተኛ ከማድረጋቸውም ሌላ እቃዎች በስራ 

ቦታው ውስጥ ያለምንም ችግር እንዲንቀሳቀሱ ይረዳሉ፡፡   

 

 2.4 የመሳሪያዎች ምርጫ 
 

ለተወሰኑ የስራ አይነቶች የእጅ ስራ አስቸጋሪና አድካሚ ነው፡፡ 

በዚህ ሁኔታ መሳሪያዎችን ወይም ማሽን መጠቀም የሚቀንሰው 

ሸቀጦችን ወይም አገልግሎቶችን ለማቅረብ የሚወስደውን ጊዜ ብቻ 

ሳይሆን የሚፈጠረውንም ብክነት ነው፤ የሸቀጦቹን ጥራት 

ያሻሽላል፤ እናም ውጤቱም የተሻለ የስራ ሁኔታዎችን መፍጠር 

ይሆናል፡፡ መሳሪያዎችን መግዛት ስራውን በእጅ የሚሰራ የጉልበት 

ሰራተኛ ከመቅጠር ሊወደድ ይችላል፤ ሆኖም መሳሪያ መጠቀም 

የሰራተኞችን ደህንነት የሚጠብቅ ከሆነ ለጉልበት ሰራተኛ 

ከሚወጣው ወጪ ይበልጥ የመሳሪያው መኖር ጥቅም አለው ማለት 

ነው፡፡  

 

 

 

 

 

መሰርሰሪያውን በመጠቀም ስራውን 
በፍጥነትና በቀላሉ መሰራት ይችላል፤ 
ለደህንነትም የተሻለ ነው፡፡ 
የወጣበትንም ገንዘብ በረጅም ጊዜ 
ይከፍላል፡፡  
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2.5. የመስሪያ ቦታ አሰራር/ንድፍ 
 

በአንድ የስራ ቦታ ላይ ሰራተኞች በየቀኑ ተመሳሳይ ስራ 

ይሰራሉ፤ በስራ ቦታው ላይ የሰራተኛው አቀማመጥና የስራውን 

ፍሰት ስንተነትን የማይመች አላስፈላጊ እንቅስቃሴ የበዛበት 

ስራ ውጤቱ ምርታማነትና ጥራት ዝቅተኛ መሆን፣ በከፍተኛ 

ስራ ምክንያት መድከምና የረጅም ጊዜ የጤና ችግሮች መከሰት 

ይሆናል፡    

 

ቀላል ማሻሻያዎችን ያስቡ፤ ለምሳሌ፣ ቋሚ/ የማይነቃነቅ 

የመስሪያ ቦታ ወይም ጥሩ ወንበሮችን፣ መገልገያዎችንና 

እቃዎችን በቀላሉ ሊደረስባቸው ከሚችሉ ቦታዎች ላይ 

ማስቀመጥ፤ አካል ጉዳተኛ ሰራተኞች ካሉ ለስራቸው አስፈላጊ 

የሆኑና ትክክለኛ መሳሪያዎች ያሉ መሆኑን ያረጋግጡ፡፡ 

 

 

 

 

 

 

 

የስራ ቦታን በጥሩ ሁኔታ የመያዝ ልምድ በተለምዶ አምስቱ ኤሶች (‘5’s) በሚል ይጠቀሳል፤  

• መለየት፤ ልዩ የሆኑ ነገሮችን ለያቶ ማስቀመጥና የማያስፈልጉትን ማስወገድ፤  

• ስርአት ማስያዝ፤ በቀላሉ ለማስቀመጥና መልሶ ለማግኘት ማስቀመጫውን በስርኣት ማደራጀት፤ ለሁሉም 

እቃዎች ቦታ ማግኘትና ሁሉንም እቃ በቦታው ላይ ማስቀመጥ፤  

• መጥረግ፤ የስራ ቦታን ዘወትር ማፅዳትና አላስፈላጊ እቃዎችን ማስወገድ፤  

• አንድ አይነት መልክ /ደረጃ መስጠት፤ ለተለያዩ የስራ ሂደቶች የስራ ቅደምተከተል መወሰን፤ ስለዚህም 

ሰራተኞች ሀላፊነታቸውን በትክክል ይረዳሉ፡፡  

• የግል ስነስርአት፤ እያንዳንዱ ሰው በግብተኝነት ወይም በዘላቂነት አምስቱ "ኤስ"ን የህይወት መንገድ 

ለማድረግ የሚያስችለው የአመለካከት ለውጥ ለማምጣት እርግጠኛ መሆን፤  

 

 

 

 

 

አምስቱን "ኤሶች" በመጠቀም በቹቹ ብስክሌት ሱቅ ላይ ትንተና ይስጡ፤ 

1. ሱቁ ቀልጣፋ የስራ ቦታ ነውን? አስተያየትዎ ምንድን ነው? 

2. ወደቀጣልፋ የስራ ቦታነት ሊለወጥ ይችላልን? ከሆነ እንዴት? 

 

3 የስራ ቦታን በጥሩ ሁኔታ መያዝ 

 

ጀርባዬን እያመመኝ ነው፤ የጠረጴዛው 
ቁመት ከተሸከርካሪ ወንበሬ ቁመት ጋር 
የሚመጣጠን ስላልሆነ ትንሽ መቀነስ 
ይፈልጋል፡፡ 
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መልሱን በገፅ 63 ላይ ነው፡፡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ምርታማ የስራ ቦታ ማስተዳደር ዘላቂነት ያለው ቁጥጥርንና ማሻሻልን 

ይፈልጋል፡፡ 

 

 

 

 

 

ደህንነቱ የተጠበቀ አካባቢ አደጋዎችንና ህመምን ለመከላከል ይረዳል፡፡ አደጋና ህመም በስራ አፈፃፀም ላይ አሉታዊ 

ውጤት ያላቸው ሲሆን የስራ መነቃቃትንም ስለሚጎዱ ምርታማነትን የበለጠ ይቀንሳሉ፡፡ እንደቀጣሪነትዎ ሁልጊዜም 

የአደጋ ምክንያት ሊሆኑ የሚችሉ እንደአደገኛ አካላዊ ሁኔታዎች ወይም መጥፎ የስራ ቦታ የስራ ልምዶችና ለየትኛዎቹም 

ነገሮች ጠንቃቃ ሊሆኑ ይገባል፡፡ የአደጋና የህመም ምክንያቶች ምናልባትም እንደሚከተለው በሁለት ምድብ ሊከፋፈሉ 

ይችላሉ፤   

• አደገኛ የሆኑ ሁኔታዎች (ለአደጋ የሚያጋልጡ) ፣ 

• አደገኛ ድርጊቶች (የስራምግባር)፣ 

የመስሪያ ቦታው ለተወሰነ ጊዜ አደገኛ ሁኔታዎችና አደገኛ ድርጊቶች እያሉበት ችግሩ ሳይፈጠር ወይም በግልፅ የታየ 

የጤና ችግር ሳይስተዋልበት እየተሰራ ሊቆይ ይችላል፡፡ ይህ ሁኔታ ባለቤቱ የተሳሳተ የደህንነት ስሜት እንዲኖረው 

ያደርጋል፡፡ ነገርግን ይህ ጊዜ ጠብቆ እንደሚፈነዳ ቦምብ ነው፤ በስራ ቦታው አደጋ ከመፈጠሩና የሰራተኞች ጤንነት 

ከመታወኩ በፊት አስቀድሞ መጠንቀቁ መሰረታዊ ነገር ነው፡፡ 

4 ከስራ ቦታ ጋር የተያያዙ አደጋዎችና ህመሞችን መከላከል 

“ 

ሻፊ የብስክሌት ጥገና ሰፈራችንን 

አቆሽሿል፤ የእሱን አገልግሎት 

አንጠቀምም፡፡  
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የሚከተለው ስእል የሚያሳየን ሰራተኞችን ለአደጋ የሚያጋልጡ የተለመዱትን የአደጋና የረጅም ጊዜ የጤና ጉዳት 

ምክንያቶችን ነው፡፡ 

  

  

 

 

1. በመሬት ላይ ያልተሸፈኑ የኤሌክትሪክ ገመዶች 

መቀመጣቸው ሰራተኞች በኤሌክትሪክ አደጋ 

ህይወታቸውን በሙሉ ሽባ እንዲሆኑና ብሎም 

መንቀሳቀስ እንዳይችሉ ሊያደርጋቸው ይችላል፡፡ 

 

 

 

 

2. በግዴለሽነት መሬት ይዞ ያልታሰረ ማሽን 

የሚንቀሳቀሱት ክፍሎቹ የበለጠ እንዲንቀሳቀሱና አደጋ 

የመፍጠር እድሉም እንዲጨምርይሆናል፡፡ 

 

 

 

3. የብየዳ ቆብ ያለማቅረብ የሰራተኞችን አይን፣ ፊት፣ 

አንገት ለእሳት ፍንጣቂዎች፤ ለቃጠሎ፣ ልእለሀምራዊና 

ለኢንፍራሬድ ብርሀን ያጋልጣቸዋል፡፡ የእጅ ጉዳቶች 

የተለመዱ እንደመሆናቸው በቂ የሆነ የእጅ መጠበቂያ 

ለምሳሌ፣ ጓንት ሁልጊዜም መቅረብ ይኖርበታል፡፡ 

 

 

 

4. በረጠበ መሬት ላይ የኤሌክትሪክ ሽቦ ማስቀመጥ 

የሃይል ዑደቱ እንዲቋረጥና በስራው ቦታ እሳት 

በመፍጠር የሞት አደጋ ሊያስከትል ይችላል፡፡ 
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በንግድዎ ሊፈጠሩ የሚፈችሉ አደጋዎችንና ህመምን ለመቀነስ የሚከተለትን ደረጃዎች ያለማቋረጥ ይከተሉ፤ ደረጃ 1፤ 

አደጋዎችንና ህመምን ከስራ ቦታ ለመከላከል ማቀድ የበለጠውና ፍቱኑ መንገድ ነው፡፡ ይህን ማድረግ የሚከተሉትን 

ያካትታል፤  

 

በቋሚነት የመሳሪያ ጥገና ያድርጉ፤  

እንደነገሩ የተጠገነ ማሽን አደገኛ ነው፡፡ 

በተገቢ ሁኔታ ካልተጠገነ ክፍሎቹ ይላላሉ፤ 

መከላከያዎች መስራት ሊያቆሙ ይችላሉ፤ 

ማሽኑ ብዙ ጭስ ሊያወጣ ይችላል፤ ከዚያም 

ማሽኑ እየሰራ አደጋ ሊፈጥር ወይም ለረጅም 

ጊዜ የሚቆይ የጤና ጉዳት በሰራተኞች ላይ 

ሊያመጣ ይችላል፡፡    

 

የስራውን ቦታ ቅርፅ/አቀማመጥ ማሻሻልና 

ለአደገኛ እቃዎች መጋለጥን ውስን ማድረግ   

ይህ ሊደረግ የሚችለው የስራ ቦታውን 

አቀማመጥ/ቅርፅ፣ግንባታና አቀያየሱን 

በተመለከተ ገዥ የሆነ ቅድመሁኔታ 

በማስቀመጥ ነው፡፡ የአሰራሩ ቅደምተከተል 

ብቃት ባለው ባለስልጣን የወጣውን ህግ 

ያከበረ መሆን አለበት፡፡ የንግዱ ባለቤት 

የስራውን ሂደት በመለየት ወደስራው ቦታ 

መግባት የሌለባቸውን ንጥረነገሮችና 

ወኪሎች መከልከል  

 

 

 

 

5. ክብደትን የሚያቀል ትክክለኛ የማንሻ መሳሪያ 

ከማቅረብ ይልቅ ከባድ ነገሮች በእጅ እንዲነሱ 

ማድረግ ሰራተኞች በረጅም ጊዜ ለመገጣጠሚያና 

ለጡንቻ ችግሮች እንዲጋለጡ ያደርጋል፡፡ 

 

 

6. ለኬሚካሎች ማስቀመጫ ተገቢ ቦታ ያለመዘጋጀቱ 

ሳይታወቅ በትነትና በመንጠባጠብ ስለሚወጣ 

ሰራተኞች ላይ እንደጨረር፣ የሳምባና የቆዳ ጉዳት 

ያስከትላል፡፡ ለጤና ጉዳት ያጋልጣል፡፡ 

ይህ በጣም አደገኛ ነው 
ምንአልባት ሸቦው ከለቀቀ 
በኮረንቲ ሊያዝና የከፋ 
አደጋ ሊከሰት ይችላል፤
ማሺኑን ማቆምና አሁኑኑ 
ማስተካከል ይኖርብናል 
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ሰራተኞቹ ምንም ወጪ ሳያወጡ መከላከያ መሳሪያዎች ሊቀርቡላቸው ይገባል፡፡ ሰራተኞቹ በትክክል እየተጠቀሙበት 

መሆኑንም ማረጋገጥ አለብዎ፡፡ ይህም ልዩ የሆነ ልብስ፣ 

ሰራተኞቹን ከአደጋ የሚከላከሉ መሳሪያዎች፣ እነሱም 

አቧራ፣ ጭስ፣ እንፋሎት፣ ኬሚካሎች ወይም ሀይለኛ ድምፅ 

በቅርቡ ወይም ቆይተው የጤና ችግር ሊፈጥሩ ይችላሉ፡፡  

 

በተጨማሪም እነዚህ የደህንነት መጠበቂያዎች ሰራተኞችን 

ከአካል ጉዳት ይጠብቃሉ፤  

 

• ሰራተኞች ደህንነታቸውን በጠበቀ ሁኔታ እንዲሰሩ 

ያሰልጥኗቸው፤ ሁሉም ሰራተኛ ከአደጋ የማምለጫ 

ዘዴዎችን እንዴት ማስታወስ እንዳለባቸውና 

ስለአደጋው ለስራ አጋሮች እንዴት ዘገባውን 

እንደሚያቀርቡና በድንገተኛ አደጋ ወቅት ምን ማድረግ 

እንዳለባቸው ሊያውቁ ይገባል፤ ይህ ለእንዳንዱ ሰራተኛ 

መሰጠት ያለበት በጣም አስፈላጊው ስልጠና ነው፡፡ 

    

• ሰራተኞችዎ ስራቸውን በጥንቃቄ እንዲያከናውኑ 

ማዘጋጀት፤ስራን ማደራጀት ማለት ሰራተኞች በተለይም 

በስራና በእረፍት ሰአታቸው ጤናቸውና ደህንነታቸው 

ለአደጋ ያልተጋለጠ መሆኑን ማረጋገጥ ነው፡፡ ረጅም 

ሰአት በስራ ማሳለፍ አድካሚና ሰራተኞችን በቀላሉ ለስህተት የሚዳርግ ከመሆኑም ሌላ የሰራተኞችን ጤና ችግር 

ላይ ለሚጥል አካላዊና አእምሯዊ ድካምን ያስከትላል፡፡ በብድኑ ውስጥ ስራ እየተዘዋወሩ መስራት ጭንቀት 

ያለባቸውንና በድካም የተጎዱ ሰራተኞችን የሚረዳ አደጋንና ህመምን ለመከላከል የሚዘጋጅ መድሀኒት ነው፡፡  

 

ደረጃ 2፤ መደበኛ የደህንነት ፍተሻ ማድረግ፤ የደህንነት ፍተሻ ማለት የስራ ቦታው ላይ ለአደጋ የሚያጋልጡ ወይም 

ምንም አይነት ጥንቃቄ የጎደላቸው አሰራሮችና ሁኔታዎች መኖራቸውን ለመለየት የሚደረግ ቅኘት ነው፡፡ 

በትናንሽ ንግዶች በባለቤቱ ይህ በመደበኛነት በየቀኑ መከናወን ይኖርበታል፡፡ ባለቤቱ ይህን በተመለከተ 

የሚያነሷቸው ጥያቄዎች ወይም ስለስራቦታው ደህንነት የሚያቀርቧቸው አስተያየቶች ካላቸው መጠየቅ 

ይኖርበታል፡፡  

  

ደረጃ 3፤ ችግሮችን በፍጥነት ማረም፤ ለአደጋ የሚያጋልጡ ሁኔታዎች ወይም ጥንቃቄ የጎደላቸው አሰራሮች ሲታዩ 

በፍጥነት ሊታረሙ ይገባል፡፡ ይህ መደረጉ የአደጋ ወይም የጤና ችግር መከሰትን ይቀንሳል፤ ብሎም የሰራተኛ 

መነቃቃትን ይጨምራል፡፡    

 

ደረጃ 4፤ አደጋዎች ወይም ህመም የተከሰቱባቸውን ሰዎች የማስተናገጃ እቅድ ማዘጋጀት፤ ይሄ ሁሉ ጥንቃቄ ከተደረገም 

በኋላ በሚያሳዝን ሁኔታ አደጋዎች ወይም ህመሞች ሊከሰቱ ይችላሉ፡፡ የመጀመሪያ አርዳታ ማድረጊያ ቁሶችን 

ማዘጋጀትና ሰራተኛው ድንገተኛ አደጋ ሲከሰትበት ምን ማድረግ እንደሚገባውም ማስተማርም የንግዱ 

ባለቤት ሃላፊነት ነው፡፡  

 

ከታች የተዘረዘሩት ለራስዎ የሚያቀርቡት ጥቂት ጥያቄዎች ናቸው፤ 

• በስራ ቦታው የእሳት አደጋ ቢነሳ ሰራተኞችዎ ምን እንደሚያደርጉ ያውቃሉን?  

• አነስተኛ ጉዳቶችን ማከሚያና ህመሞችን ማስታገሻ የመጀመሪያ እርዳታ መስጪያ እቃዎች አለዎትን?  

• ለስራ ቦታው ቅርብ የሆነው ሀኪም ወይም ሀኪምቤት ርቀቱ ምን ያህል ነው? አድራሻው የት ነው? የስልክ 

ቁጥሩስ የት አለ?  

የጆሮ መከላከያ 
የአይን መከላከያ  

የአፍንጫና 
የአፍ 

መከላከያ 

ጫፉ ከብረት 
የተሰራ ጫማ 

የእጅ 
መከላከያ 
ጓንት 
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• ንግድዎ የጉዳት ዋስትና አለው? 

• ሰራተኞችዎ ለግላዊ ጉዳቶችና ወይም ህመሞች ዋስትና አላቸው? 

 

 

አምስት ሰራተኞች ላሉት፣ የእጅ መሳሪያዎችንና የኤሌክትሪክ ማሽኖችን ተጠቅሞ ከእንጨት የቤትና የቢሮ እቃዎች 

ለሚያመርት ድርጅት፤ በጣም አስፈላጊ ናቸው የሚሉትን አምስት የደህንነት እርምጃዎች ይዘርዝሩ፤  

1.............................................................................................................................. ...................................................................................... 

2........................................................................................................................................................................ ............................................. 

3................................................................................................................................................................................................................. .. 

4.............................................................................................................................. ...................................................................................... 

5............................................................................................................................. ........................................................................................ 

 

መልሱን በገፅ 63 ላይ ይመልከቱ፤ 

 

ደህንነቱ የተጠበቀ መስሪያ ቦታ ለመፍጠር አስፈላጊ የሆኑ አራት ደረጃዎችን ያስቀምጡ፡፡ የስራ ሁኔታዎ ደህንነቱ 

የተጠበቀ እንዲሆን የሚወስዷቸውን እርምጃዎች በዝርዝር ያዘጋጁ፤ በጣም አስፈላጊዎቹ የደህንነት እርምጃዎች ምንድን 

ናቸው? እነዚህን እርምጃዎች ወስደው ያውቃሉን? 

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

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

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

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

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

 

 

ይኸኛው ክፍል የሚያስረዳው የተሻለ የስራ ሁኔታ በመፍጠርና አደጋንና ህመምን ለመከላከል የሚረዱ መፍትሄዎችን 

በማቅረብ በስራ ቦታ ምርታማነትን ስለማሻሻል ነው፡፡ ሆኖም ደህንነቱ የተጠበቀ የስራ ቦታ ለሰራተኛው ሊፈጥር 

የሚችለው ጥሩ ቁሳዊ አካባቢዎችን ብቻ ነው፡፡ በሚቀጥለው ክፍል የስራ ቦታ ባህል እንዴት ጥሩ የስራ አካባቢን 

እንደሚፈጥር፣ የስራ ስነምግባርንና ምርታማነትን እንዴት አንደሚያሳድግ እንወያያለን፡፡   

• ደህንነቱ የተጠበቀና ለቅልጥፍና አመቺ የስራ ቦታ ውጤቱ የተሻለ ስራ የሚሰሩና ከፍታኛ ምርታማነትን 

የሚያስመዘግቡ ደስተኛ ሰራተኞች ናቸው፡፡ 
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• ምርታማነት ማለት ትክክለኛ ስራዎችን በትክክል መስራት ነው፡፡ በጥንካሬ ስለመስራት ብቻ አይደለም፤ ነገርግን 

በብልሀት መስራትም ነው፡፡ ይህንን በንግድዎ ላይ ለመተግበር የስራ ፍሰትዎን በፅሁፍ ወይም በስእል ይይግለፁት፤ 

እያንዳንዱን አሰራር በደንብ ይተንትኑት፤ ችግሮችን ይለዩአቸው፤ እናም የማሻሻያ መንገዶችን ይመልከቱ፡፡ 

• ጥሩ የማደረጀት ልምድ በተለምዶ የሚታወቁትን አምስቱን ኤሶች ያካትታል፤ እነሱም መለየት፣ ሰርአት ማስያዝ፤ 

አላስፈላጊ ነገሮችን ማስወገድ፣ መልክ መስጠትና የግል ስነምግባርን ይመለከታሉ፡፡  

• ደህንነቱ የተጠበቀ የስራ አካባቢ የስራ አፈፃፀምን የሚገቱና የሰራተኞችን መነቃቃት በአሉታዊነት የሚጎዱ 

አደጋዎችን ለመከላከል ይረዳል፡፡ 

• በንግድዎ ላይ ሊከሰቱ የሚችሉ አደጋዎችንና ህመሞችን ለመቀነስ የሚከተሉትን እርምጃዎች ውሰዱ፤ 

-- ደረጃ 1፤ አደጋዎችንና ህመሞችን ከስራ ቦታ ለመከላከል ማቀድ፣ 

-- ደረጃ 2፤ መደበኛ የደህንነት ፍተሻ ማድረግ፣ 

-- ደረጃ 3፤ ችግሮችን በፍጥነት ማረም፣ 

-- ደረጃ 4፤ አደጋ ወይም ህመም ያጋጠማቸውን ሰዎች የማስተናገጃ እቅድ ማዘጋጀት፤ 

 

           

የዚህን መማሪያ መፅሀፍ ክፍል ስድስት አሁን ጨረሱ፤ ቀጥሎ ያሉትን መልመጃዎች በመስራት መረዳትዎን ያረጋግጡ፡

፡ በገፅ 104 ላይ ያሉትን መልሶች ከማየትዎ በፊት መልመጃዎቹን ሰርተው ይጨርሱ፡፡  

የትኛው ነው ትክክል? 

ትክክለኛውን መልስ ወይም አረፍተነገሩን የሚጨረሰውን መልስ ይክበቡ፡ 

1. ደህንነቱ የተጠበቀና ጤናማ የስራ ቦታ ማለት … 

ሀ. በሚገባ የተጊያጌያጠ ቦታ ነው 

ለ. ሰራተኞች ምርታማ እንዲሆኑ የሚያደርጉ የስራና የጤንነት አደጋዎች በእጅጉ የቀነሱበት የስራ ቦታ ነው  

ሐ. ሰዎች የፈለጉትን የሚሰሩበት ቦታ ነው 

2. ጥሩ የስራ አደረጃጀት/ንፅህና የሚመለክተው ነው 

ሀ. የመስሪያ ቦታው በጥረ ሁኔታ መያዙንና ሁሉም እቃዎች በንፅህናና በተስተካከለ ሁኔታ መያዛቸውን ማረጋገጥ 

ነው 

ለ. መለየትና አላስፈላጊ የሆኑ ሁሉንም እቃዎች ማስወገድ፤  

ሐ. ለቅልጥፍና አመቺና ምርታማ የሆነ የስራ ቦታን ማስተዳደር 

3. ምናልባትም ለድንገተኛ አደጋዎች መፈጠር ምክንያት ሊሆኑ የሚችሉት… 

ሀ. አደጋዎች ብቻ 

ለ. የተለምዶ አሰራሮች ብቻ. 

ሐ. አደጋና በተለምዶ አሰራሮች  
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ተግባር 29፤ 

1. ቹቹ የገበያ ጥናት ለማካሄድና ለጅምላ አቅራቢዎች ጥያቄ ለማቅረብ ወስኗል፡፡  

2. ቹቹ በራሱ የጭነት መኪና እቃ የማምጣት ወጪንና የዛሬውን የአቅራቢዎች የማድረሻ ዋጋ በማወዳደር መመዘን 

ይፈልጋል፤ በተጨማሪም የራሱን የጭነት መኪና ሌላ ስራዎች ላይ የሚያሰማራበትንም አማራጭም 

እየተመለከተነው፤   

3. ቹቹ ንግዱ ምን ያህል ጥሬ እቃ በሳምንትና በወር እንደሚጠቀም ሊያጠና አስቧል፤ ከዚያ በኋላ አነስተኛ ወይም 

ከፍተኛ ግዥዎችን ሰለማድረግ ያስባል፤ በተጨማሪም የግዥ መጠኑ አነስተኛ ቢሆን የማጓጓዣ ወጪ ምን ያህል 

እንደሆነ ማወቅም ይፈልጋል፡፡  

4. ለእቃ ማስቀመጫም አዲስ የእቃ ማስቀመጫ ክፍሎች ከመገንባት ይልቅ አሁን ያለውን መጋዘን ማደስና መጠለያ 

በመስራት እቃዎቹን ከዝናብና ከሙቀት ለመከላከል አስቧል፡፡ የማደሱ ወጪ ከፍተኛ ከሆነ አዲስ የእቃ 

ማስቀመጫ ክፍሎች መስራት የግድ እንደሚሆንም አውቋል፤   

5. ቹቹ የስራ ቦታውን በተመለከተ ከሰራተኞቹ ምላሽ አግኝቷል፤ እናም ቦታውን ማስፋት አስፈላጊ መሆኑን 

በመገንዘቡ አላስፈላጊ እቃዎችን በማስወገድ ቦታውን ማፅዳት ይችላል፡፡ በጣም አስፈላጊ ከሆኑት ድህንነት 

መጠበቂያዎች አንዱ የሆነው የአይን መከላከያ የመሳሪያና አረንጓዋዴ ቴክኖሎጂዎች ብክነትን ለመቀነስ የሚረዱ   

6. ቹቹ በምርቶቹ ላይ የምርቶቹ መግለጫዎችና ዋጋቸው ለጥፏል፡፡ ሆኖም እቃዎቹን በቀላሉ ለማግኘት እንዲቻል  

ተመሳሳይ የሆኑ ምርቶችን መለየትና አንድ ላይ መደርደር ይኖርበታል፡፡   

7. ቹቹ እጥር ምጥን ያለና የተሻሻለ የወጮች፣ የሽያጭና የትርፍ መዝገብ ስላለው የሂሳብ መዝገብ አያያዙ ላይ 

ለውጥ ማድረግ አላስፈለገውም፡፡ 

 

ተግባር 31  

1. ቦታው ንፁህ ስላልሆነ ለቅልጥፍና አይመችም፤ ጠቃሚ ለሆኑ እቃዎች ከተጠቃሚዎቹ ጋር መቀመጥ 

አልነበረባቸውም፤ ደግሞም እቃዎቹ መሬት ላይ ተቀምጠው ነበር፤ ምርቶቹም በተገቢ ሆኔታ መቀመጥ 

አለባቸው፤ ቦታ ላይ አልተቀመጡም፤ ስለዚህም ጥገናዎቹን ለማድረግ በቂ ቦታ የለም፡፡   

2. ቦታውን በማፅዳት፣ የመስሪያ ቦታውን በማፅዳት ለስራ ብቁ ማድረግ፣ አላስፈላጊ የሆኑ ማናቸውንም ነገርች 

ማስወገድ፣ የስራ ወንበሮችን፣ የእጅ መሳሪያዎችን በተገቢሁኔታ በቅደምተከተል ማስቀመጥ፣ 

 

ተግባር 32  

1. ማሽኖችና የእጅ መሳሪያዎች ትክክለኛ መከላከያ መሳሪያ ሊኖራቸው ይገባል፡፡ 

2. የኤሌክትሪክ ሽቦዎች መጋለጥ የለባቸውም፡፡ 

3. ሰራተኞች ተገቢ የደህንነት መሳሪያዎች ሊኖራቸው ይገባል፡፡  

4. የእሳት ማጥፊያና የመጀመሪያ እርዳታ ማድረጊያ መሳሪያዎች ዝግጁ ሆነው መገኘት አለባቸው፡፡  

5. ሁሉም ሰራተኞች ስለደህንነት አጠባበቅ ቅደምተከተሎች መማር አለባቸው፡፤  
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ክፍል ሰባት፤የስራ ቦታ ባህልና ምርታማነት 
 

 

ሰራተኞችዎ በየእለቱ ብዙውን ጊዜያቸውን የሚያጠፉት በስራ ቦታ ላይ ነው፡፡ የሚመች የስራ ቦታ ባህል ሰራተኞችዎን 

የበለጠ ቀልጣፋና ምርታማ ያደርጋቸዋል፡፡. 

 

የስራ ቦታ ባህል ማለት የሚታዩና የማይታዩ አካላት ህብር ነው፡፡ የሚታዩ አካላት የንግድዎ ቁስአካላዊ አደረጃጀትና 

የሰራተኞችን የአለባበስ መመሪያ ያካትታሉ፡፡ የማይታዩ አካላት ደግሞ እሴት፣ ስነምግባርን፣ የንግዱን መመሪያና 

የሰራተኞችንና የተቆጣጣሪዎችን ግንኙነት ይመለከታሉ፡፡ ብዙውን ጊዜ የስራ ቦታ ባህልን የሚፈጥረው፣ የሚደነግገውና 

የሚያሻሽለው የንግዱ ባለቤት ነው፤ ስለሆነም የስራ ቦታ ባህል ብዙ ጊዜ የሚያንፀባርቀው የባለቤቱን ሰብእናና የአመራር 

ዘይቤ ነው፡፡  

 

የንግድዎ የስራ ቦታ ባህል የሚከተሉትን ማካተቱን ማረጋገጥ አለብዎት፤ 

• የንግድዎን እድገት የሚያበረታታ መሆኑን፣ 

• በደንበኞች እርካታ ላይ ማተኮሩን፣ 

• ሰዎች ስራቸውን ሲሰሩ ምቾት የሚሰማቸው መሆኑን፣ 

• ምርታማነት መስፋፋቱን ናቸው፤ 

 

 

 

 

የንግዱ እሴቶች በንግዱ ውስጥ ያሉ ሁሉም ሰዎች የሚጋሯቸውና በቁርጠኝነት ሊፈፅሟቸው ቃል የተገባላቸው በጣም 

አስፈላጊ እምነቶችና ህሳቤዎች ናቸው፡፡ እነዚህ እሴቶች በተቀጣሪዎች ባህሪ ላይ ተፅእኖ ያላቸው ሲሆን በስራ ቦታ 

ሁኔታዎች ሁሉ ላይ እንደመመሪያም ያገለግላሉ፡፡  

 

የተለያዩ ንግዶች የንግዶቹን አላማ መሰረት ባደረገ 

ሁኔታ የተለያዩ እሴቶች አሏቸው፡፡ ለሁሉም ንግዶች 

የሚያገለግሉት የንግድ እሴቶች፤ ታማኝነት፣ 

ቁርጠኝነት/ዝግጁነት፣ ሀቀኝነት፣ ተጠያቂነትና 

ለግለሰቦች አክብሮት መስጠት ሲሆኑ በተለያዩ የንግድ 

አይነቶች ላይ ያተኮሩ የተለዩ እሴቶች ሊኖሯቸውም 

ይችላል፤ ለምሳሌ፣ ለአምራች ድርጅት ኣዳዲስ 

ግኝቶችና ቀጣይነት ያላቸው ማሻሻሎች፣ ለአገልግሎት 

ሰጪዎች የላቀ የደንበኞች አገልግሎት ለጌጣጌጥ፣ 

ቅርፃቅርፅ፣ ለንድፍ፣ ለጥበብ ባለሙያዎች ፈጠራ፣ 

የማህበረሰብ አገልግሎት ለበጎ አድራጎት ድርጅትች፣ 

ወዘተ…  

 

 

 

1 የንግዱ እሴቶች 
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የትኛው እሴት ለንግድዎ በጣም አስፈላጊ እንደሆነ መለየት ያስፈልጎታል፤ እነዚህን እሴቶችም ሰራተኞች እንዲያውቋቸው 

ማድረግም ይኖርቦታል፡፡ ለእነሱ ምሳሌ በመሆን መምራት ይኖርቦታል፡፡ አነዚህን እሴቶች በእለት ተእለት የድርጅቱ 

ስራ ላይ መተግበር አለባቸው፤ ለምሳሌ፣ ለደንበኞች የላቀ አገልግሎት መስጠት የድርጅትዎ ዋና/ቁልፍ እሴት ከሆነ 

ሰራተኞችዎም ለደንበኞች ዘወትር በጣም ጥሩ አገልግሎት መስጠት እንዳለባቸው ማስገንዘብ የሚኖርብዎ ሲሆን በስራ 

አፈፃፀም ግምገማ የደንበኞች እርካታን አስፈላጊ መስፈርት መጠቀም ይኖርቦታል፡፡   

 

 

 

 

 

 

የንግድዎ እሴቶች ምንድን ናቸው? ሰራተኞችዎ እነሱን እንዲያውቁ ምን ያደርጋሉ? 

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

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

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

 

 

 

 

የንግድ እሴቶች መግለጫዎች አብዛኛውን ጊዜ በጣም 

አጭርና ጠቅለል ያሉ ናቸው፡፡  

 

የስነምግባር መመሪያዎች ማለት በስራ ቦታ በማንኛውም 

እንቅስቃሴ የንግዱ እሴቶች መንፀባረቃቸው የሚረጋገጥበት 

ሰራተኞች መከተል ያለባቸው የስነምግባራዊ ደንቦች 

ስብስቦች ናቸው፡፡ በሌላ አነጋገር የስነምግባር መመሪያዎች 

የንግዱ እሴቶች ዝርዝር መግለጫዎች ናቸው፡፡ ለምሳሌ፣ 

ከንግድዎ እሴቶች መከካል አንዱ ለደንበኞች እጅግ በጣም 

ጥሩ አገልግሎት መስጠት ቢሆን ይህንን እሴት በስነምግባር 

መመሪያ ውስጥ በማስገባትና የስራ ባልደረባዎችዎ 

ደንበኞችን እንዲያከብሩና ምላሻቸውንም እንዲያዳምጡ 

ማድረግ ይገባል፡፡    
፣  

 

 

 

 

  

በግልፅ የተቀመጠና በቅርበት ክትትል የሚደረግበት የስነ ምግባር መመሪያ ንግድዎ 

ህግን እንዳይጥስ የመከላከልና ሰራተኞችም በስራ ቦታቸው ስነ ምግባራዊ የመሆን 

ምቾት እንዲሰማቸው ያደርጋል፡፡ 

 

2 የስነምግባር መመሪያ 

 

“ 
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ቀደም ባለው ተግባር ላይ የንግድ እሴቶችዎን ነቅሰው አውጥተዋል፡፡ አሁን ከንግድ እሴቶችዎ ተነስተው የስነምግባር 

መመሪያ ያውጡ፡፡ 

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

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

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

 

ጥቂቶቹ የስነምግባር መመሪያዎች ከዚህ በታች ተዘርዝረዋል፤ 

 

• ሁሉም ሰዎች የቀለም፣ የባህልና የሀይማኖት ልዩነት ሳይደረግባቸው በተመሳሳይ ሁኔታ በአክብሮት ይስተናገዳሉ፤ 

በየትኛውም መንገድ የሚፈፀም ልዩነትና ጥቃት ተቀባይነት የለውም፡፡   

• አዳዲስ ግኝቶችና ፈጠራዎች ይበረታታሉ፤ የማንንም ሀሳብ መቃወም አይቻልም፤ 

• ደንብ ቁጥር አንድ፤ ደንበኞች ሁሌም ትክክል ናቸው፤ 

• የምናከናውነው ማንኛውም ስራ ምርታማነትን ለመጨመርና ወደተለምነው ግብ የሚያመራን መሆን አለበት፤ 

• ብክነት ጠላታችን ነው፡፡ መጠበቅ/መንከባከብ ደግሞ ወዳጃችን ነው፡፡  

 

አብዛኛውን ጊዜ የስነምግባር መመሪያ የማዘጋጀት ኃላፊነት ያለበት የንግዱ ባለቤት ነው፡፡ ነገርግን የስነምግባር 

መመሪያው ሲዘጋጅ ሰራተኞችን ማሳተፍ የበለጠ ተቀባይነት እንዲኖረው ያደርጋል፡፡ እንዲህ በማድረግዎ ሰራተኞችዎ 

መመሪያውን ብቻ መረዳት ሳይሆን በትግበራውም ላይም በበለጠ የኃላፊነት ስሜት ይሳተፋሉ፡፡ የስነምግባር 

መመሪያውን ብቻዎትን ካዘጋጁ ሁሉም ሰራተኞች መርሁን በትክክል መረዳታቸውን ማረጋገጥ ይኖርብዎታል፡፡  

 

የስነምግባር መመሪያውን ለሰራተኞች ለማስረዳት በጣም ጥሩው መንገድ ስልጠና መስጠት ነው፡፡ ጥሩ የስራ ቦታ ባህል 

ምንም አይነት ልዩነት የማይደረግበት/መገለል የሌለበት ባህል ነው፡፡  

 

 

 

 

ልዩነት የሚፈጠረው አንድ ሰው ወይም አንድ የሰዎች ስብስብ/ቡድን በቆዳው ቀለም፣ በፆታው፣ በሀይማኖቱ፣ 

በእድሜው፣ በአካል ጉዳተኝነቱ ወይም በዘሩ፣ ተገቢ ያልሆነ ልዩነት /መድሎ ሲደረግበት ነው፡፡ ይህን አይነቱ ተገቢ 

ያልሆን አያያዝ/አቀባበል በስራ ባልደረባዎች መካከል ደስተኛ ያለመሆን ስሜትን ይፈጥራል፡፡ ይህም ለስራ አለመነቃቃት 

ወይም ያለመነሳሳትን ብሎም ጥሩ ስራ የመስራት ፍላጎት ወደመቀነስም ያመራል፤ ወይም ስራውን ለቅቆ የተሻለ አያያዝ 

ወዳለበት ቦታ እስከመሄድ ያደርሳል፡፡ ሰራተኞችዎን ካለው የስራ ሀይል ጋር ለማቆየትና በሎም የተነቃቁ ሆነው 

እንዲዘልቁ ለማድረግ ሁሉንም ሰራተኞች በእኩልነትና በተገቢ ሁኔታ መያዝዎን ያረጋግጡ፡፡     

 

ልዩነት በሰራተኛ ምልመላ፤ በስራ ምደባ፣ በስራ መርሀግብር ተሳትፎ፣ በስራ ዋጋ፣ በጥቅማጥቅምና በእድገት አጋጠሚዎች 

ሁሉ ሊፈፀም ይችላል፡፡ ልዩነት ስለመፍጠር የቀረቡ ጥቂት ምሳሌዎችን ከዚህ በታች ይመልከቱ፤ 

    

• ወንዶችን ብቻ መቅጠርና ማሳደግ መፈለግ፤ ለሴቶች እኩል የስራ፣ የስልጠናና ሌሎች የሙያ ብቃት ማጎልበቻ 

እድሎችን መንፈግ፣  

3 ልዩነት አለመፍጠር 
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• ነፍሰጡር በመሆኗ የሴት ሰራተኛን የስራ ውል ማቋረጥ፣  

• ሰራተኛ በኤች ኤ ቪ ኤድስ በመጠቃቱ ምክንያት የስራ ውሉን ማቋረጥ  

• ከሌሎች ሰራተኞች ተመሳሳይነት ያለው ስራ ላይ ለተሰማራ አካል ጉዳተኛ ከሌሎቹ ያነሰ ደመወዝ መክፈል፣  

• በንግድ ስራችሁ ውስጥ ለተሰማሩ የቤተሰበ አባላት የተሻለ ጥቅማጥቅሞችን መስጠት፣ 

• ከእርስዎ ጋር በዘር ተመሳሳይ ለሆኑ ሰዎች አድሎ ማድረግ፣   

 

በንግድ ስራዎ ላይ እኩል አያያዝ/አቀባበል እውነታ እንደሚሆንና ወደፊትም በዚሁ መልክ እንደሚቀጥል እርግጠኛ ሁኑ፤ 

ይህንኑ በፀሁፍ ማስፈርም በጣም ጠቃሚ ሲሆን ለእኩልነት ቁርጠኝነት፤ የሚለው ሀረግ በፅሁፍ መስፈሩንም ማረጋገጥ፡

፡ ንግዱ ስለእኩልነት ያለውን ቁርጠኝነት ቀደምሲል በፅሁፍ በተዘጋጁ (የአቋም መግለገጫና የስነምግባር መመሪያዎች) 

ሰነዶች ውስጥ ማስገባትና ሰራተኞችንም በትግበራው ቁጥጥሩ ውስጥ ማሳተፍ ጠቃሚ ነው፡፡      

 

ያስታውሱ አዎንታዊ እርምጃ፤ ሁኔታው ቀደምሲል የተፈፀመ ቢሆንም እኩልነት ለጎደለው አሰራር መፍትሄ ለመስጠት 

የሚወሰድ እርምጃ ልዩነት እንደመፍጠር መወሰድ የለበትም፡፡ ለምሳሌ፣ ሴቶች ለስራ ወይም በድርጅት ለተሻለ ደረጃ 

እንዲያመለክቱ ማበረታታት በወንዶች ላይ አድሎ እንደመፈፀም መቆጠር የለበትም፡፡    

 

, 

 

 

 

ልዩነት መፍጠር/አድሎ በሰራተኞች ላይ አሉታዊ ተፅእኖ አለው፤ ከስራ የመልቀቅ 

ቁጥርን ይጨምራል፤ ምርታማነትን ይቀንሳል፡፡ ከሁሉም በላይ አድሎ ህገወጥ 

በመሆኑ የተከሰተን የአድሎ ሙግት ለመርታትም ሆነ መፍትሄ ለመስጠት ብዙ 

ጊዜዎንና ገንዘብዎንም ያስከፍልዎታል፡፡    

 

 

3. Non 

 

 

 

 

በንግድዎ ውስጥ ያሉትን ሁሉንም ስራዎች ይገምግሟቸው፡፡ ልዩነት/አድሎ አለን? ካለ እንዴት መፍትሄ ሊያገኙለት 

ይችላሉ?  

............................................................................................................................. ......................................................................................... 
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ህጋዊ ሆነው የተመዘገቡ የሰራተኛ ማህበሮች ወይም በህግ ያልተመዘገቡ ቡድኖች በባለቤቱና በሰራተኞች መካከል 

እንደአስታራቂ ወይም አደራዳሪ ሆነው ሊቀርቡ ይችላሉ፡፡ ማህበሩ ወይም ቡድኑ በሰራተኞችና በስራ አስፈፃሚዎች 

መካከል ግንኙነት ለመፍጠር ስለመመሪዎች ሀሳብ፣ መረጃ ለመስጠት ወይም የስራ ቦታ አያያዝን በተመለከተ ሀሳብ 

ለማቅረብ ሰላማዊ የስራ ቦታ እንዲፈጠር አስተዋፅኦ ለማድረግ የሚፈልጉ አካላት ወይም ስብስቦች ሊሆኑ ይችላሉ፡፡  

 

የተቀጣሪዎች በሰራተኛ ማህበር አባል መሆን በየትኛውም መንገድ ሊከበር የሚገባው መሰረታዊ የሰው ልጅ መብት 

ነው፡፡ የማህበር አባል መሆናቸው ወይም እንደአባልነታቸው በማህበሩ ውስጥ በሚሰጡት አገልግሎት ምክንያት ምንም 

አይነት ልዩነት ወይም አድሎ ሊደረግባቸው አይገባም፡፡  

 

ምናልባት ሰራተኛውን የሚወክሉ ማህበሮች ወይም ህጋዊ አካላት ባይኖሩ እንኳን የንግድ ባለቤቶችና ስራ አስፈፃሚዎች 

ከሰራተኞች ጋር የመወያየትን ጥቅምን በእምሯቸው ይዘው ሰራተኞች ፍላጎታቸውን፣ ሀሳባቸውን ወይም ግላዊ 

አስተያየታቸውን ለስራ አመራሮቹ የሚገልፁባቸው ሌሎች መንገዶች መኖራቸውን ማረጋገጥ ይኖርባቸዋል፡፡ ለምሳሌ፣ 

የስራ አስፈፃሚዎችና የሰራተኞች የጋራ መደበኛ የስብሰባ ጊዜ መወሰን፣ ሰራተኞች ልምዶቻቸውንና አመለካከታቸውን 

ተሰባስበው እንዲወያዩና አንድ ቃል አቀባይ በመምረጥ እነዚህ ህሳቤዎች ወደስራ አስፈፃሚዎች እንዲደርሱ ማድረግ 

ወይም የተዘጋጀ የግብረመልስ መሙያ ቅፅ በመስጠት ስማቸውን ሳይፅፉ አስተያየታቸውን/ግብረመልሳቸውን 

በአስተያየት መስጫ ሳጥን ውስጥ እንዲከቱ መጠየቅ፡፡ ግብረመልስና ሀሳብ በሚቀርብበት ጊዜ በእውነተኛ ስሜት እነዚህ 

የቀረቡ አስተያየቶች በትኩረት እንደሚታዩ ማረጋገጥና ነገሩ እውነት ከሆነ እርምጃውን በግልፅ መንገር ወይም የቀረበው 

ሀሳብ የመረጃ መሰረትን በእርግጠኝነት መቀበል፡፡   

 

ከ 

ግጭት ሲፈጠር፣ ሰዎች ሲረበሹ ጊዜ ይባክናል፤ 

ምርታማነት ይቀንሳል፡፡ ግጭትን አይቶ እንዳላየ 

ማለፍ በሰራተኞች መካከል ያለውን ግንኙነት 

ውጥረት ውስጥ ያስገባል፤ ንግዱንም ችግር 

ውስጥ ይከታል፡፡ ሰለሆነም የግጭትን ስርአት 

መኖር ወይም በተገበው መንገድ መምራት 

ስነምግባርንና ምርታማነትን ያሻሽላል፡፡  

   

በስራ ቦታ ግጭት እንዲፈጠር የሚያደርጉ 

ምክንያቶች ብዙ ናቸው፤ 

 

• ያለመግባባት ለግጭት መነሻ መሆኑ 

በተደጋጋሚ ይጠቀሳል፡፡ ግጭት 

ከሚከሰትባቸው ምክንያቶች ጥቂቶቹ በቂ 

ያልሆነ ወይም የተሳሳተ መረጃ ወይም አሉባልታ፣ ወይም ከእውነታው የራቀ/የተዛባ ወሬ ሊሆኑ ይችላሉ፡፡  ይህንን 

ለማስወገድ ከስራ ባልደረቦችዎ ጋር ስለንግዱ አቋምና ስለአንድ ጉዳይ ውሳኔውን የሰጡበትን ምክንያት መነጋገር 

ያስፈልጋል፤ በተጨማሪም የሰራተኞችን የስራ ችግር ለመፍታት ሁሌም በቀላሉ ሊያገኟችሁና ከጎናቸውም ሊሆኑ 

ይገባል፡፡  

4 ከተቀጣሪዎችዎ ጋር ስለስራ መወያየት 

5 የግጭት አመራር 
ቀደም ሲል እዚህ ቦታ ላይ 
ተመድቦ የነበረው ሰራተኛ 
ይህን ስራ ይሰራ ነበር፤ 
አንተ እሱን ተክተህ 
እስከመጣህ ድረስ እሱ 
የጀመረውን ስራ 
ማጠናቀቅ ይኖርብሀል፡፡ 
 

ስቀጠር ይህንን ስራ 

ማጠናቀቅ እንዳለብኝ 

ማንም አልነገረኝም፡፡ 
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• ግልፅ ያልሆነ ሚናና ኃላፊነት፤ የሰራተኞች፣ የተቆጣጣሪዎችና የስራ አስፈፃሚዎች ሚናና ሃላፊነት አጠራጣሪ ከሆነ 

ወይም በቅጡ ካላወቁት ግጭት ይፈጥራል፡፡ ምክንያቱም በትክክል ያልተገለፀ ሚናና የስራ ኃላፊነት ያላቸው ሰዎች 

የስራ ባልደረቦቻቸው ሃላፊነታቸውን ወይም ስልጣናቸውን የመጋፋት ስሜት ያድርባቸዋል፡፡ በትክክል የተገለፀ ሚናና 

ሃላፊነት ቢኖር ኖሮ ይህን አይነት ቅናትና ቅሬታና በንግድ ስራዎ ላይ አይፈጠርም ነበር፡፡  

• የስብእና ልዩነቶች፤ ሰዎች የተለያዩ ሰብእናዎች አሏቸው፤ አንዳንድ ሰዎች ግልፅና ሰው ወዳዶች ሲሆኑ ሌሎች 

አንዳንዶች ደግሞ ሁሉን ነገር በውስጣቸው የሚይዙና ገለልተኛ የሚመስሉ ናቸው፡፡ ሰዎች የስራ ባልደረባዎቻቸውን 

የተለያዩ ሰብእናዎች የማይቀበሉ ከሆኑ ግጭት ይፈጠራል፡፡ ይህን አይነቱን ግጭት ለመከላከል ሰራተኞችዎ ታጋሽና 

ተባብረው የሚሰሩ እንዲሆኑ ማሰልጠን አለብዎ፡፡  

 

 

 

 

 

 

በንግድዎ ውስጥ ልምድ ባለው ነገርግን ቀርፋፋ በሆነና አዲስ ነገርግን በጣም ንቁ በሆነ ሰራተኞች መካከል ግጭት አለ፤ 

ይህንን ግጭት እንዴት ይይዙታል/ይመሩታል? 
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መልሱን በገፅ 72 ላይ ይመልከቱ፤ 

 

በሰራተኞችዎ መካከል ግጭት ሲከሰት በሚከተለው ቅደምተከተል መሰረት አመራር ይስጡ፤ 

 

1. ግጭት የፈጠሩትን ቡድኖች ወደጎን ማድረግና እያንዳንዱን በተናጥል ማነጋገር፣ 

2. ስለሁኔታው እያንዳንዳቸው እንዲያስረዱ እድል መስጠት፡፡ ማብራሪያቸውን ለየብቻ ማዳመጥ፣ 

3. የነበሩበትን ሁኔታ በደንብ ማጥናትና በግጭቱ ስረመሰረት ላይ መድረስ፣  

4. በግጭቱ የተሳተፉ ሁሉንም አካላት ለማስደሰት ችግሩን ለመፍታት በጣም ጥሩውን መንገድ መከተል፣ ለምሳሌ፣ 

ሁለቱ ሰራተኞች አብረው መስራት የማይመቻቸው ከሆነ አንዳቸውን ከሌላ ቡድን ጋር እንዲሰሩ በሌላ ፈረቃ 

ልትመድቡ ትችላላችሁ፤  

5. የግጭቱ ስረመሰረት መወገዱንና ግጭቱ በድጋሚ አለመከሰቱን መከታተል፤  

 

 

 

 

 

 

በስራ ቦታዎ ግጭት ተከስቶ ያውቃልን? እንዴት ፈቱት? ሰራተኞቹ በተሰጠው መፍትሄ ደስተኞች ነበሩን? 
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እስካሁን ምርታማ ለመሆን የሚያስችል የስራ አካባቢና የስራ ባህል ስለመፍጠር ተማማርን፤ በሚቀጥለው 

ክፍለትምህርት ደግሞ በችግር ላይ የሚገኙ ተቀጣሪዎችን መንከባከብ ምን እንደሚያስገኝልዎ ይማራሉ፡፡  

 

• ሰዎች ስራ የሚሰሩበትና ደንበኞችን የሚያስተናግዱበት መንገድ፣ ሀሳብ ለመለዋወጥ ርስበርስ የሚያደርጉት 

ግንኙነት የስራ ቦታ ባህል ይባላል፡፡ ምቹ የስራ ቦታ ባህል ሰራተኖችዎን የበለጠ ቀልጣፋና ምርታማ ሊያደርግ 

ይችላል፡፡   

• የንግድ ስራ እሴቶች፤ ጠቃሚ እሴቶች፣ እሳቤዎች፣ አመለካከቶች፣ በንግድ ስራዎ ውስጥ ያሉ ሁሉም ሰዎች 

የሚጋሩትና የሚፈፅሙት በጣም ጠቃሚ መመሪያ ነው፡፡  

• የስነምግባር መመሪያ፤ የንግድ እሴቶች ተጨባጭ መግለጫ ነው፡፡ የንግዱ እሴቶች በስራ ቦታ፣ በሁሉም የስራ 

እንቅስቃሴዎች መንፀባረቃቸውን ለማረጋገጥ እንዲችሉ ሰራተኞች ሊከተሏቸው የሚገቡ የባህሪያዊ ህግጋት 

ስብስቦች ናቸው፡፡  

• ጥሩ የስራ ቦታ ባህል ማለት ምንም አይነት ልዩነት የማይደረግበት ባህል ነው፡፡ ይህም ማለት እያንዳንዱን ሰው 

እኩል ማስተናገድ/መንከባከብ ማለት ነው፡፡ እኩል ከማስተናገድ በተጨማሪ በስራ ቦታ ላይ ሚዛናዊ አያያዝ 

መለመድ መቻል ይኖርበታል፡፡ ይህም ማለት ተጨማሪ ማበረታቻ ሲሰጥ፣ ቀደምሲል በአድሎ ምክንያት ለተጎዱ 

ሰዎች ድጋፍ ሲሰጥ፣ አግባብ ያለው መሆን አለበት ማለት ነው፡፡  

• ከሰራተኞዎችዎ ጋር መወያየትና ማህበር የማቋቋም ነፃነትና የመደራጀት መብታቸውንም ማክበር፤ ይህ በመሆኑ 

ሰራተኞችዎ መደሰታቸው ብቻ ሳይሆን ከእነሱ ጋር የተሻለ የሀሳብ ልውውጥ ለማድረግና መልካም ግንኙነት 

ለመፍጠርም ይረዳል፡፡፡     

• ግጭት የሚፈጠረው ሰዎች አብረው ሲሰሩ ነው፡፡ ግጭት ሲፈጠር ሰዎች ምቾት ያጣሉ፤ ጊዜ ይባክናል፤ እናም 

ምርታማነት ይቀንሳል፡፡ ስለሆንም የግጭት አያያዝ/አመራር የስራ ቦታ ስነምግባርንና ምርታማነትን ያሻሽላል፡   

 

  

የዚህን መማሪያ መፅሀፍ ክፍል ሰባት አሁን አጠናቀቁ፡፡ከታች ያሉትን መልመጃዎች በመስራት መረዳትዎን ያረጋግጡ፡

፡ገፅ 104 ላይ ያሉትን መልሶች ከእርስዎ መልሶች ጋር ከማስተያየትዎ በፊት ሁሉንም መልመጃዎች ሰርተው ይጨርሱ፡፡  

 

ትክክል የሆነው መልስ የቱ ነው? 

 

ትክክለኛውን ወይም ለአረፍተነገሩ አጨራረስ በጣም ጥሩ የሆነውን ምረጡ፤ 

1. የስራ ቦታ ባህል …... መንገድ ያሳያል   

ሀ. የሰዎች አብሮ መስራትን  

ለ. ሰዎች ከደንበኞች ጋር የሚኖራቸውን የግንኙነት 

ሐ. ሰዎች ስራ መስራትን፣ ደንበኞችን ማገልገልንናተግባቦት መፈፀምንና እርስበርስ የመተባበርን   
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2. የንግድ እሴቶች … መሆን ያለባቸው አስፈላጊ የመኖር መንገዶች (beliefs) እና ህሳቤዎች ናቸው፡፡  

ሀ. በንግዱ ውስጥ የሚሰሩ ሰዎች ሁሉ የሚጋሩትና የሚፈፅሙት ነው፡፡  

ለ. በንግዱ ባለቤት የሚፈጠርና የሚያዝ ነው  

ሐ. በደንበኞች የሚፈጠር ነው 

3. የስነምግባር መመሪያ በንግድዎ ውስጥ ላሉ ሰዎች የሚያስገነዝበው…. 

ሀ. ደንበኞችን እንዴት እንደሚይዙ  

ለ. ምን ማድረግ እንዳለባቸውና እንደሌለባቸው  

ሐ. እርስበርሳቸው እንዴት ተግባቦት እንደሚፈፅሙ  

4. አድሎ/ልዩነት የሚከሰተው …  

ሀ. እሱ/እሷ የተሻለ አፈፃፀም በማስመዝገባቸው የተነሳ የተለየ ድጋፍ ሲሰጣቸው  

ለ. አንድ ሰው ወይም ብዙ ሰዎች ላይ ሚዛናዊ ባልሆነ ሁኔታ ሲያዙ  

ሐ. የክፍያ/የካሳ መጠን ልዩ ለሆነ ስራ የተለየ ሲሆን 

5. የግጭት አንዱ ሰበብ … 

ሀ. ሰዎች ሚናቸውና ሃላፊነታቸው ግልፅ ስላልሆነላቸው  

ለ. ሰዎች ለተለያዩ ስራዎች የተለያየ ደመወዝ ማግኘታቸው  

ሐ. ሰዎች ተመሳሳይ ስራ መስራታቸው. 

 

 

 

 

ተግባር 37 

ግጭትን የሚከተሉትን እርምጃዎች በመውሰድ በሚገባ መያዝ ትችላላችሁ፤ 

 

1. ከሁለቱም ወገን የሚቀርቡ ማብራሪያዎችን በጥንቃቄ ማዳመጥ፣ 

2. የእያንዳንዱን ወገን ጥቅምና ጉዳት መተንተን፣  

3. ከተጋጪ ቡድኖች ጋር አብሮ መስራት በሚቻልበት ሁኔታ ላይ በመነጋገር የአንዱ ወገን ጥቅም የሌላኛውን ወገን 

ጉዳት ማካካስ የሚችል ስለመሆኑ ለምሳሌ፣ ረዘም ያለ ልምድ መኖር የድሮዎቹ ሰራተኞች ጥቅም ሲሆን፣ ትጋትና 

ፍጥነት ደግሞ የወጣት ተቀጣሪዎች ጥቅም ነው፡፡ እነዚህ ቡድኖች አብረው ቢሰሩ የጋራ የሆነው ጥቅም ወደከፍተኛ 

ምርታማነት ይለወጣል፤ 

4. ግጭቱ በድጋሚ እንዳይፈጠር ክትትል ማድረግ ይገባል፡፡ 
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ተቀጣሪዎችን ማስተዳደር 

 

 

 

   

ሁለቱ የስራ ባልደረባዎቻችሁ ቀደምሲል ይሰሩ በነበረበትሁኔታ እየሰሩ አይደለም፡፡  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ሁላችንም ችግር አለብን፤ ነገርግን አንዳንድ ጊዜ የተቀጣሪዎች ችግሮች ከባድ ከመሆን አልፈው የእሱን/የእሷን አፈፃፀም 

ይጎዳሉ፡፡ ይህ ሲከሰት እሱ ወይም እሷ እንደተቸገሩ/ተረበሹ ሰራተኞች ይቆጠራሉ፡፡ ሰራተኞች የሚገጥሟቸው 

የተለመዱ ችግሮች የሚከተሉት ናቸው፤  

 

•  የቤተሰብና የግል፣ የገንዘብ፣ የቁሳቁስና የጤና ችግሮችን ያካትታሉ፤ 

•  በመጠጥና በሱስ መጠመድ፣ ብዙ ጊዜ ይህ የሚከሰተው በሌሎች ችግሮች ሳቢያ ነው፡፡  

አንዱ ሰራተኛችሁ የተቸገረ መሆኑን ስትገነዘቡ ምናልባት ልትበሳጩና ምን ማድረግ እንዳለባችሁ እርግጠኛ ላትሆኑ 

ትችላላችሁ፡፡ በምንም መንገድ ችግሩ እንዲወገድላችሁም ትሻላችሁ፤ ምናልባትም የመጀመሪያ ስሜታችሁ 

ሰራተኛውን ማባረር ሊሆን ይችላል፤ ነገርግን ከችግሩ ለመውጣት ቀላሉን መንገድ አትፈልጉ፡፡  

  

1 ችግር አለብንን? 

 

ሀይሉ፤ ዘግቶ ይገባል፣ ሰኞ ሰኞ ከስራ ይቀራል፡፡ 

የህመም ፈቃድ ይጠይቃል፤ በስራ ቦታ ላይም 

ይተኛል፡፡ 

 

ወሰኑ፤ የአልኮል ሽታ አለው፤ ከምሳ ዘግይቶ መመለስ፣ 

ቀደም ብሎ ከስራ መውጣት፣ በቅድሚያ ሳያሳውቅ 

መቅረት አዘውትሯል፡፡ 
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ችግሮች አልፎ አልፎ በራሳቸው ይጠፋሉ፤ መረዳት የሚኖርብዎ 

ግን አልፎ አልፎ ተቀጣሪዎች ግላዊ ችግሮች እንደሚገጥሟቸውና ይህ ሁኔታ ሲከሰት 

ደግሞ እርስዎም እነሱን ለመርዳት መሞከር ያለባችሁ መሆኑን ነው፡፡ 
 

 

 

 

 
ከሰራተኞችዎ አንዱ የቤተሰብ ችግር እንዳለበት፣ 

በመጠጥ ወይም በእፅ ሱስ እየተሰቃየ ቢሆንስ፤ ወይም 

ኤድስ ይዞት እንደሆነስ፤ እንዴት ያውቃሉ? አንድ 

ሰራተኛ ችግር ላይ ሲሆን የሚታዩ ጥቂቶቹ ምልክቶች 

ከታች የተመለከቱት ናቸው፤  

 የስራ አፈፃፀም፤ ከስራ መቅረት፣ የስራ አፈፃፀም 

መቀነስ፣ በስራ ላይ ሆኖ ጊዜ ማባከን፣ ለአደጋዎች 

ጉዳቶች ተጋላጭ መሆን፣ ጥንቃቄን ችላ ማለትና 

የስራ እቅድን አለመከተል፡፡ 

 ጤና፤ የሰራተኛው አዘውትሮ መታመም፣ እሱ እሷ 

ሰአት ጠብቆ ምግብ አለመመገብና ትኩረታቸው 

ደካማ መሆን፣ 

 አካላዊ ገፅታ፤ ንፅህና የጎደለው ገፅታ፣ የእፅ 

ተጠቃሚ በመሆን ወይም በአልኮል በመጎዳት ሳቢያ የሚከሰት የማያቋርጥ ሰውነት ድካምና መጥፎ ስሜት፣  

 ጥልቅ ስሜት፤ ብዙ ጊዜ ምክር የሚያናድዳቸው፣ ወቀሳ ቅር የሚያሰኛቸው፣ ተጨቃጨቂና ቁጡ፣ግልፍተኛና 

ብስጩ፣ በቀላሉ የሚናደዱና ተለዋዋጭ አመለካከት ያላቸው፣ ግላዊ እሴቶቻቸውንና ያመኑበትን ነገር በቀላሉ 

የሚለውጡ፣ ግድየለሾችና ምላሽ የማይሰጡ ናቸው፤ 

 ማህበራዊ ልማድና ግንኙነቶች፤ የሰራተኛው አዳዲስ ጓደኞች ከስራው ቦታ በመምጣት የጎበኙታል፤ እሱ/እሷ ስራ 

ትተው እፆች ከሚገኙባቸው ወደተከለከሉ ቦታዎች ይሄዳሉ፤ ከተቆጣጣሪዎችና ከስራ ጓዶች ጋር ላለመገናኘት 

ይሞክራሉ፤ ተግባቦታቸው አነስተኛ ነው፤ ከሌሎች ጋር መጋጨት ያበዛሉና ሁልጊዜም ያንን አናደርግም በማለት 

ይቅርታ ይጠይቃሉ፡፡  

• ገንዘብ ነክ: ከሰዎች ብድር መውሰድ፣ በተደጋጋሚ ብድር ካበደሯቸው የስልክ ጥሪ መቀበልና የቅድሚያ ደመወዝ 

መጠየቅ   

• ቤተሰብ ፡ ሰራተኛው የቤተሰብ ችግር አለበት ለምሳሌ በቤተሰቦች መካከል ድብድብ፣ ከትዳር ር መለያየት፣ 

መፋታት፣ በትዳር ጓደኛ ወይም በወላጅ የሚፈፀም አካላዊ ጥቃት፣  

• ህግ ፡ ሰራተኛው ጠጥቶ በመንዳቱ ወይም የተከለከለ እፅ በመውሰዱ ወይም ህይለኛ ወይም ቁጡ ባህሪ በማሳየቱ 

ወዘተ ህጋዊ እርምጃ የሚያስወስዱ ወይም የፍርድ ቤትጉዳይ የሚሆኑ ድርጊቶችን መፈፀም   

  

2 ችግሮችን መለየት ይህ ሰራተኛ መጠጥ ጠጥቶ ስራ ቦታ 
መግባት እንደማይፈቀድ ማወቅ 
አለበት፡፡ የስራ ቦታ ህጎችን 
እንዳያከብር ያደረገው ምን ይሆን?  
ይኸን ሰው ማነጋገር ይኖርብኛል፡፤ 
 

“ 
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ኤችአይቪ/ኤድስ በተወሰኑ አገሮች ትልቅ ችግር ነው፤ ይህ በስራ ቦታ ጉዳይና 

እንደሌሎቹ ከባድ በሽታዎች/ሁኔታዎች ማስታመም ወይም በጥሩ ሁኔታ 

መያዝ ይኖርበታል፡፡ ይህን ማድረግ ያስፈለገው ሁኔታው የስራ ኃይሉን 

ስለሚጎዳ ብቻ ሳይሆን፣ የስራ ቦታው የማህበረሰቡ አካል እንደመሆኑ 

የጉዳዩን መስፋፋትና ጉዳቱን ለመግታት በሚካሄደው ሰፊ ትግል ውስጥ 

በመግባት የራስን ሚና ለመጫወት ነው፡፡ ይህን ሁኔታ በተመለከተ የተፃፉ 

መጣጥፎችን ማንበብና ስልጠና መከታተልም ተገቢ ነው፡፡ 
 

  

  
አንድ ሰራተኛ ችግር ውስጥ የሚገባባቸው አምስቱ የተለመዱ ምክንያቶች ምንድን ናቸው ብለው ያስባሉ? 
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................................................................................. .............................................................................................  
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መልሱን በገፅ 81 ላይ ይመልከቱ፡፡ 

 
 

 

 
 

 

 

 
   

በንግድዎ ውስጥ ውስብስብ ችግሮች ያሉባቸውን ተቀጣሪዎች ጠቋሚ 

ምልክቶች በንቃት ይከታተሉ 
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76 | ሰ ዎ ች ና  ም ር ታ ማ ነ ት  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

የተረበሸ/ ችግር ያለበት ሰራተኛ አለዎት፤ ምልክቶቹን አውቀዋል? ምርታማነትዎንና ንግድዎን ሳይጎዱ እንዴት አድርገው 

ሰራተኛው የራሱን ችግሮች እንዲፈታ ማድረግ ይችላሉ? ስለችግር አፈታትስ እንዴት መግባባት ላይ ይደርሳሉ? 
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የሚከተለው መመሪያ ሁለቱንም ከላይ የተገለፁትን አላማዎች ለማሳካት ይረዳዎታል፤  

 

የራስዎን እውነታ/ማስረጃ ያግኙ፤ የራስዎን ምሳሌ ጉዳይ አዘጋጁ፤  

• የስራ አፈፃፀም ላይ ለመጣው የባህሪ ለውጥ ትኩረት ይስጡ፤  

• የሰራተኛው የስራ አፈፃፀም ካስቀመጡት ዝቅተኛ መመዘኛ ያነሰ መሆኑን ያረጋግጡ፤ 

• የስራ አፈፃፀምና በስራ ቦታ የመገኘት ችግር አጋጣሚዎችን ይመዝግቡ (ምን ተፈፀመ? እንዴት ተፈፀመ? መቼ 

ተፈፀመ?) 

 

 

ስለችግሩ መወያየትና መፍትሄ መፈለግ፤ 

በመጀመሪያ ምስጥራዊ መረጃዎችን ለመቀበል/ለማድመጥ ብሎም እርምጃ ለመውሰድ ያለዎትን የመብት ደረጃ 

ማረጋገጥ፤ ይህ በተለይም ከጤና ጋር ለተያያዙ ችግሮች ጠቃሚ ነው፤ ኤችአይቪ/ኤድስንም ያካትታል፡፡  

 

የሰራተኛውን መረጃ ለሌሎች የምትነግሩት በህጋዊ ምክነንያቶች 

ስትገደዱ ብቻ መሆኑን ችግር የፈጠረብህ ነገር አለን? ስለዚያ 

መናገር ትፈቅዳለህን? ኤችአይቪ/ኤድስን በሚመለከት፤ ለስራ 

የሚያመለክቱ ወይም በስራ ላይ የሚገኙ ሰዎች ኤችአይቪ/ኤድስን 

የሚመለከቱ ግላዊ መረጃዎቻቸውን ይፋ እንዲያወጡ አይገደዱም፡፡ 

እነዚህን አይነት መረጃዎች ማግኘት ለህክምና ሰዎች ብቻ በጥብቅ 

የተወሰነ ነው፤ መረጃዎቹ ይፋ ሊሆኑ የሚችሉት በህግ ጥያቄ ሲቀርብ 

ወይም የሚመለከተው ግለሰብ ፈልጎ ሲያደርገው ብቻ ነው፡፡    

ከዚያም፤ 

• በስራ ላይ የአፈፃፀም ችግር ከተከሰተ ከሰራተኛው ጋር 

መነጋገር፣ 

• የአፈፃፀም ችግሩን ለመፍታት መንገድ መፈለግ፣ ሰራተኛው እንዲያሻሽለው መገፋፋት፡፡  

  

3 ለችግር መፍትሄ መፈለግ 

 

ስራሽ ወደኋላ ተጎትቷል፤ የሚረብሽሽ 

ነገር ይኖር ይሆን? ስለነገሩስ ለመናገር 

ፈቃደኛ ነሽ? 
 

 

ስራሽ ወደኋላ ተጎትቷል፤ የሚረብሽሽ ነገር 
ይኖር ይሆን? ስለነገሩስ ለመናገር ፈቃደኛ 
ነሽ? 
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• ዋና ችግሮቹን ለመለየት ሀሳብ ማቅረብ ነገርግን የምክር አገልግሎት ሰጪን ሚና በመውሰድ ወጥመድ ውስጥ 

ላለመግባት ጥንቃቄ ያድርጉ፤  

• ምናልባት ችግሮቹ የግል ወይም ከጤና ጋር የተገናኙ ከሆኑ ሰራተኞቹን ወደየምክር አገልግሎት ሰጪዎች ወይም 

በእነሱ አቅም ተደራሽ የሆኑና በቀላሉ ሊገኙ የሚችሉ የጤና አገልግሎት አቅራቢ ለሆኑ የማህበረሰብ አካላት 

ማስተላለፍ አስፈላጊ ነው፡፡  

 

በችግሩ ላይ እርምጃ መውሰድ  

• ለጋራ ጥቅም ህብረት መፍጠር፤ እንክብካቤና ድጋፍ ችግር ያለባቸው ሰራተኞች እንዴት መያዝ እንደሚኖርብን 

ይመራናል፡፡  

• የድርጅቱ መመሪያ የሚፈቅድ ከሆነ የስነስርአት እርምጃ ይውሰዱ፤ ነገርግን እርምጃው ህጋዊ መሆኑን ያረጋግጡ፡

፡ ያስታውሱ፤ እንደሌሎቹ ብዙ የጤና ሁኔታዎች ኤችአይቪ/ኤድስ ሰራተኛን ለማሰናበት ምክንያት አይሆንም፡፡ 

ተጠቂዎቹ ሰዎች ስራ ለመስራት በህክምና ብቁ መሆናቸውን የህክምና ማረጋገጫ እስካላቸው ድረስ፡፡  

• ሰራተኛውን በጤና ላይ ያተኮረ በተለይም ኤችአይቪ/ኤድስ ጋር የተያያዘ እርዳታ እንዲያገኝ አግባብ ወዳለው 

የማህበረሰብ አገልግሎት አቅራቢዎች ማስተላለፍ፡፡ ቀጣሪዎች ሰራተኞቹ የምክር አገልግሎት ከድርጅቱ ውጭ 

እንዲያገኙ ወይም ድርጅቱ ውስጥ የስራ ደህንነትና የጤና ክፍል ካለ በድረጅቱ አማካሪ ድጋፍ እንዲያገኙ 

ማበረታታት ይኖርባቸዋል፡፡ 

• ከሰራተኛው ጋር ችግሩን የመፍታት እቅድን በሚመለከት ከስምምነት ላይ መድረስ፣  

• ስምምነቱ በፅሁፍ ይስፈር፤ የሁለቱ አካላትም ፊርማ ይረፍበት፤ 

• በፅሁፍ የተቀመጠውን እቅድ በስምምነቱ መሰረት መተግበር፣  

 

ክትትልና ድጋፍ ማድረግ፤ 

• በፅሁፍ በተቀመጠው የስምምነት አንቀፆች ላይ ብቻ ማተኮር፣ 

• በግልፅ ተግባቦት በመፈፀም/በመወያየት ሰራተኛውን መደገፍ፣ 

• በስራ አፈፃፀም ላይ ያመጣውን ለውጥ በከታታይ በመገምገም፣  

• እንዲህ አይነት ሁኔታ የገጠማቸውን ሰዎች ከሚታተሉ ድጋፍሰጪ አካላትን  

• ግንኙነትን መቀጠል በሰዎቹ ላይ መሻሻል ስለመኖሩ ምላሽ ማግኘት፣ 

• የምክር አገልግሎት መስጠት፣ 

 

ሰራተኞችን የተመለከቱ ውስብስብ ችግሮችን ለመቋቋም ግልፅነትን ለማበረታታት፣ ተቀባይነት ለማግኘትና ግላዊ 

ችግራቸውን ይፋ ያወጡ ሰራተኞችን በተለይም ኤችአይቪ ሁኔታ ላይ ያሉትን ለመደገፍና እራሳቸውን በመግለፃቸው 

ልዩነት እንደማይደረግባቸው ወይም መጥፎ ስም እንደማይሰጣቸው ለማረጋገጥ የሚያስችሉ የአሰራር ዘዴዎች መቀየስ 

የኖርባቸዋል፡፡ 

 

ቆንጆ የፀጉርና የውበት ሳሎን ተቀጣሪ የሆነችውና በቅርቡ ትዳር የመሰረተችው ሰራተኛ ለውበት ሳሎኑ ባለቤት ዘወትር 

የትዳር አጋሯ ጠጥቶ በመጣ ቁጥር የሚነክሳት መሆኑን ነገረቻት፡፡ ችግሩን ያባብሰዋል ብላ በማሰቧም ጉዳዩን ለፖሊስ 

ለማመልከትም እንዳልፈለገች ገለፀችላት፡፡ እስከዚያው ግን የስራ አፈፃፀሟ እየተበላሸባት ነው፡፡ ስራዋን በጊዜ 

አታጠናቅቅምና በስራውም ላይ ማተኮር አልቻለችም፡፡ የፀጉርና የውበት ሳሎኑ ባለቤት ስለሰራተኛዋ ጤንነት 

ተጨንቃለች፤ በተጨማሪም በስራዋ ላይ ካላተኮረች አደጋ ይፈጠርባት ይሆናልም ብላ ሰግታለች፡፡ 

የቆንጆ ፀጉርና የውበት ሳሎን ባለቤቷ ምን እንድታደርግ ይመክሯታል? 
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መልሱን በገፅ 81 ላይ ይመልከቱ፤ 

 
 

 

 

 

 

ሰራተኞችዎ ላይ ጉዳት ሊያስከትሉ የሚችሉ ችግሮችን ከወዲሁ የመከላከል 

እርምጃ በመውሰድ ሊረዷቸው ይችላሉ፡፡   

 

የስነምግባር መመሪያ፤ የሰራተኞች አቀባበልን የተመለከተ ትንሽ በራሪ ወረቀት 

ያዘጋጁ፡፡ በዚህ ወረቀት ላይ የሚከተሉትን ያካተቱ አዎንታዊ የሆኑ የስራ ቦታ 

ህግጋት ይስፈሩ፤ 

 

እነዚህም የአለባበስ ደንብን፣ ባህሪን፣ አመለካከትን፣ ደህንነትንና ጤናን 

የሚመለከቱ ሲሆኑ ስለኤችኤቪ/ኤድስ መረጃ ማካተትም ጥሩ ይሆናል፡፡ ግላዊ 

ችግሮችን በተመለከተም ባለቤቱ ወይም ስራ አስኪሄያጁ ሰራተኞቹን ሊረዱ 

እንደሚችሉና በተጨማሪም የምክር አገልግሎት ሰጪ ማእከላት አድራሻም 

በወረቀቱ ላይ ሰፍሮ ቢገኝ ጥሩ ነው፡፡   

  

4 የመከላከል እርምጃዎች 
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 even፣tative measures  

 
 
 

የሰራተኞች ስብሰባዎች፤ የተረበሹ ሰራተኞችን ችግር ለምሳሌ በመጠጥ፣ በእፅ ሱስ፣ በህፃናት ጉዳት፣ ኤችአይቪ/ኤድስ፣ 

ሁከት ፈጣሪ የትዳር አጋሮች ላይ ያተኮረ የሰራተኞች ስብሰባ፣ ስልጠና ወይም የመረጃ መለዋወጫ መድረክ ሊያዘጋጁ 

ይችላሉ፡፡ በተጨማሪም የስራ ባልደረባዎችዎን እነዚህ ጉዳዮች ውይይት በሚደረጉባቸው ማህበረሰባዊ ስብሰባዎች ላይ 

እንዲሳተፉ ሊልኳቸው ይችላሉ፡፡  

  

ራስዎን የምትገኙ ያድርጉ፤ አንዳንድ ጊዜ ይህ አይነት ችግር ያለባቸው ሰራተኞች በቅርብ ሆኖ የሚያነጋግራቸው ሰው 

ሲያገኙ ችግሮቹ ሊቀዛቀዙ/ሊለወጡ ይችላሉ፡፡ በተወሰኑ ጉዳዮች ላይ አነጋጋሪው እርስዎ የንግዱ ባለቤት ወይም ስራ 

አስኪሄያጅ ሊሆኑ ይችላሉ፡፡ አንዳንድ አለመግባባቶች እራስዎን በቀላሉ ተደራሽ በማድረግዎና ሰራተኛው ከእርስዎ ጋር 

ለመነጋገር የማይፈራ/የማያፍር ከሆነ ችግሩ በቀላሉ ሊለወጥ ይችላል፡፡  

 

 

 

 

 

 

 

አዋኪ ሰራተኛ ምናልባት ገጥሞዎት ያውቅ ይሆናል፤ ወይም አሁን አንድ የታወከ ተቀጣሪ በድርጅትዎ ውስጥ ይኖር 

ይሆናል፡፡ ቀደምሲል ምን አደረጉ? አሁንስ ምን ለማድረግ አሰቡ? 
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በዚህ ክፍለ ትምህርት ውስብስብ ችግር ካለባቸው ሰራተኞች ጋር እንዴት መግባባት እንደሚቻል ተምረዋል፡፡ 

በተጨማሪም ለስራ ባልደረባዎችዎ የበለጠ ትኩረት መስጠት ንግድዎን እንዲበለፅግ የሚረዳ መሆኑንም ተምረዋል፡፡ 

ከዚህ ቀጥሎ በሚመጣው በመጨረሻው ክፍል ደግሞ ከእርስዎ ንግድ ጋር ግንኙነት ቢኖራቸውም ባይኖራቸውም ከሰዎች 

ጋር ጥሩ ግንኙነት መፍጠር ለለምጣኔ ሀብት (ኤኮኖሚ) አፈፃፀምዎ እንዴት እንደሚጠቅም ይማራሉ፡፡ 

 

 

 

 

 

 

 

ሰራተኞችዎ የስራ አፈፃፀማቸውን የሚጎዳ ችግር ሊኖርባቸው ይችላል፡፡ ይህ ሲከሰት እነሱ እነደታወኩ ሰራተኞች 

ይቆጠራሉ፡፡ 

•  ለንግድዎ ምርታማነት ሃላፊነት ያለባችሁ እንደመሆኑ የታወኩ ሰራተኞችን በሚረዳና የንግድዎንም ምርታማነት 

በሚያስቀጥል ሁኔታ ተቀጣሪውን መንከባከብ /በቅርብ መከታተል መቻል አለብዎ ፡፡   

•   በንግድዎ ውስጥ የሚሰራ የታወከ ሰራተኛ ያላችሁ መሆኑን የሚያሳዩ ጠቋሚ ምልክቶችን ለማንበብ፤ 

•   ችግሩን መመርመር፤ (1) ሰራተኛው የታወከ መሆኑን መረዳት፣ (2) ችግሩን ከሰራተኛው ጋር መወያየትና መፍትሄዎች 

መፈለግ፣ (3) በችግሩ ላይ እርምጃ መውሰድ፣ እና (4) ክትትልና ድጋፍ መስጠት፤  

• የመከላከል ስራ መስራት፤ ከታወከው ሰራተኛ ጋር የተያዙ ችግሮችን ማስወገድ፣ የስነምግባር መመሪያ ማዘጋጀት፣ 

የተለመዱ አይነት ችግሮችን አንዴት መቋቋም እንደሚቻል ስልጠናና መረጃዎች በመስጠትና በችግራቸው ላይ አብሮ 

ለመወያየት ለሰራተኞች በቀላሉ ተደራሽ በመሆን ችግሩ ከመምጣቱ በፊት መከላከል ይቻላል፤  

 

 

 

 

 

 

አሁን የዚህን መማሪያ መፅሀፍ ክፍል ስምንት አጠናቀቂ፡፡ መረዳትዎን ለማረጋገጥ ከታች ያለውን መልመጃ ይስሩ፤ 

መልሶቻችሁን በገፅ 103 ላይ ካሉት የጥያቄዎቹ መልሶች ጋር ከማነፃፀረዎ በፊት የተግባር ጥያቄዎቹን በሙሉ በሙሉ 

ይስሩ፡፡  

 

የትኛው ነው ትክክል? 

 

ትክክለኛውን መልስ ወይም አጨራረስ በጣም ጥሩ የሆነውን የአረፍተነገሩ ክበቡት፤. 

1. ‘የታወኩ ሰራተኞች የሚለው ቃል የሚጠቁመው…. 

 ሀ. በስራ ቦታ ሁል ጊዜ ችግር የሚፈጥሩ ሰራተኞችን  

 ለ. የትም በሚሄዱበት ጊዜ ችግር ውስጥ የመግባት አዝማሚያ ያላቸውን ሰራተኞች 

 ሐ. ስራቸውን በአሉታዊነት የሚጎዳ የግል ችግሮች ያሉባቸውን ተቀጣሪዎች  

2. ከታወከ ሰራተኛ ጋር ድርድር ለማድረግ የመጀመሪያው ደረጃ … 

 ሀ. ችግሩ ላይ በቀጥታ እርምጃ መውሰድ  

 ለ. እሱ ወይም እሷ እርዳታ ይፈልጉ እንደሆን መጠየቅ  

 ሐ. በስራ አፈፃፀምና በባህሪ ላይ ለውጥ ስለመኖሩ መመልከትና መለየት  

3.የታወኩ ሰራተኞችን ችግሮች ለመከላከል እርስዎ …..  

ሀ.  የግል ጉዳያቸውን በፍፁም ወደስራ ቦታ እንዳያመጡ መንገር  

ለ.  ስለግላዊ ችግሮቻቸው ለማዳመጥና ለመነጋገር እራሳችንን ዝግጁና በቀላሉ ለመገኘት መቻል  
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ሐ. ወደስራ ከመሄዳቸው በፊት የግል ችግሮቻቸውን በቤታቸው መፍታት እንዳለባቸው መንገር  

 

 

 

 

 

ተግባር 39 

ለታወኩ ሰራተኞች ምክንያቶች፤ 

• የገንዘብ ችግር 

• የእፅና የአልኮል መጠት ሱስ 

• የጤና ችግር 

• የቤተሰብ ችግሮች፣ ደስተኛ ያልሆነ ትዳር ወይም ሽርክና  

 

ተግባር 41  

በችግሮች ላይ መነጋገር/መስራት፤ 

 

• ባለቤቷ ስለሰራተኛዋ ደህንነት ስጋቷን መናገር አለባት፤ የሰራተኞችን ችግሮች ለማድመጥ ግልፅ መሆንና የእሷ 

ሚና መርዳት እንጂ መዳኘት አለመሆኑን በግልፅ መንገር ይኖርባታል፡፡  

• የንግዱ ባለቤት ሰራተኛዋ ወደምክር አገልግሎት ሰጪ ወይም የቤት ውስጥ ሁከትን/ብጥብጥን ወደሚከታተሉ 

ወደየህግ አስከባሪ ድርጅት እንድትሄድ ማግባባት፣ በተጨማሪም በስራዋና በደንበኞቿ ላይ እንድታተኩር 

ማበረታታት ይገባል፡፡

የተግባር ጥያቄዎች መልስ 
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ክፍል ዘጠኝ፤የንግድ ግንኙነቶችና ምርታማነት 
 

 

 
 

 

 

 

 
የሰዎችና ምርታማነት ለእርስዎ በቀጥታ ከሚሰሩት ሰሰዎች አልፎ ይሄዳል፡፡ ከእርስዎ ንግድ ጋር ግንኙነት ካላቸው 

ሁሉም ሰዎች ጋር ይገናኛል፡፡ መልካም የውጭ ግንኙነትና ጥሩ ስም ንግዱ ብዙ ደንበኞችን ብዙ አቅራቢዎችን፣ ብዙ 

አጋር ድርጅቶችን ወይም ባለድርሻዎችን፣ ጥሩ ሰራተኞችን ለመሳብ ይረዳዋል፡፡ የዚህ ውጤት ደግሞ ትልቅ ትርፍ 

ማግኘት ነው፡፡ በተጨማሪም በማህበረሰቡ ውስጥ ከሚገኙ ቁልፍ ሰዎችና ተቋማት ጋር መልካም ግንኙነት መፍጠር 

የንግድዎ ልማት የበለጠ እንዲስፋፋ ያግዝዎታል፡፡   
 

 

 

 
 

ለንግድዎ አስፈላጊ የሆነው የትኛው ውጫዊ ግንኙነት ነው? በዝርዝር ፃፉ፤  

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

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

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

 
ለምርታማነትዎ የሚከተሉት ድርጅቶች ወይም የሰዎች ስብስቦች/ቡድኖች በጣም አስፈላጊ ናቸው፤ በዚህ ክፍል ስለእነሱ 

ምንነትና ለምን አስፈላጊ እንደሆኑም እንወያያለን 

• ደንበኞች 

• አቅራቢዎች 

• ተወዳዳሪዎች 

• ቤተሰቦች 

• ጎረቤቶቻችሁና ማህበረሰቡ 

• መንግስታዊ ተቋማት፣ የንግድ ማህበራት፣ የስልጠና ተቋማት፣ የሰራተኛ ማህበራት፣ የገንዘብ ተቋማት  

  

  

1 ስለእነዚህ ሰዎች ምን እንበል? 

 

 



 

84 | ሰ ዎ ች ና  ም ር ታ ማ ነ ት  
 

 

 

 

 

 

ሻፊ የብስክሌት መሸጫ ሱቅ ስምንት ሰራተኞችን ቀጥሯል፤ የተለያዩ ጥቂት ብስክሌቶችን የመገጣጥምና የጥገና 

አገልግሎት ይሰጣል፡፡ ንግዱ ከከተማው 40 ኪሎሜትሮች ርቀት ላይ ይገኛል፡፡ ግማሽ የሚሆኑት ምርቶቹ የሚሸጡት 

ለቸርቻሪ ሱቆች ሲሆን፣ ቀሪዎቹ ግማሽ ያህሉ ደግሞ በጎረቤት ከተማ ላለ የንግድ ድርጅት ይሸጣሉ፡፡ ከዚያ የንግድ ስራ 

የሚመጣው ገዥ በየወሩ የማምረቻ ሱቁን ይጎበኛል፡፡ ገዢው የሚፈልገው  ነገር ሁልጊዜም በጣም ግለፅ ሲሆን፤ ክፍያ 

የሚፈፅመው ወዲያው እቃውን እንደተረከበ ነው፡፡ በከተማው ውስጥ ያሉት ቸርቻሪዎች ወደሻፊ ብስክሌት መደብር 

የሚመጡት የተለየ ትእዛዝ ለመስጠት ሲፈልጉ ብቻ ነው፡፡ በቅርቡ በከተማው የችርቻሮ ሱቅ ሽያጭ እየዋለለና 

አስተማማኝነት እያጣ ሄዷል፡፡ ሻፊ ከተማ ውስጥ ያሉ የችርቻሮ ሱቆች ሲጎበኝ የተረዳው ነገር እሱ የሚያመርተውንና 

በሌሎች አምራቾች የሚቀርቡላቸውን ብስክሌቶች በአንድ ላይ እንደሚሸጡ ነው፡፡ ሻፊ ብስክሌት የሚሰራባቸውን 

አብዛኛዎቹን ብረቶችና የብስክሌት አካሎች የሚገዛው ከተማ ውስጥ ካለ ነጋዴ ነው፡፡  ይህ ችግር አይደለም፤ ነገርግን 

የእሱን የመበየጃና የብረት መስሪያ ማሽን መጠገን በጣም አስቸጋሪ ነው፡፡ ምክንያቱም አስተማማኝ ባልሆኑ የመለዋወጫ 

እቃ አቅራቢዎችን በመተማመኑ ነው፡፡  

  

ለሻፊ ብስክሌት ማምረቻ፣ ቆሻሻም አንዱ ችግሩ ነው፡፡ የማምረቻው ተቀጣሪዎች ቆሻሻና ጥቅም ላይ የዋሉ አካሎችን 

በቅርቡ በሚገኘው ሜዳ ላይ በየወሩ ይጥላሉ፡፡ የማምረት ሂደቱ አቧራማና ጯሂ ስለሆነ አንዳንድ ጊዜ በጎረቤት ያሉ 

ሰዎች ሲያማርሩ ተስተውሏል፡፡    

 

1. ሻፊ የብስክሌት መገጣጠሚያ የውጭ ግንኙነቱ ምን እንደሚመስል ይግለፁ፤

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

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

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

2. የውጭ ግንኙነትን በተመለከተ ለሻፊ ምን አይነት ምክር ይለግሱታል? 

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

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

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

 
መልሱን በገፅ 94 ላይ ይመልከቱ፤ 

 

 

 
 

 

ለየትኛውም ንግድ ደንበኞች በጣም አስፈላጊ ናቸው፡፡ ደንበኞች ከሌሉ ገቢ የለም፤ ንግዱም ይወድቃል፡፡ ደንበኞች 

እንደሰራተኞችዎ ምናልበት ሁሉም የሚመጡት ከተመሳሳይ መንደር ነው፤ ቤተሰቦቻችሁና ጓደኞቻችሁ ደንበኞች ሊሆኑ 

ይችላሉ፡፡ ስለሆነም እንኳን እርስዎ ሰራተኞች ንግድዎ ከደንበኞች ጋር ጥሩ ንኙነተ እንዳለው ሊመሰክሩ ይችላሉ፡፡ 

  

2 ከደንበኞች ጋር የሚኖር ግንኙነት 
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ስለደንበኞች ጥቂት አስፈላጊ ምክሮችና መረጃዎች፤  

• እርካታ ያገኙ ደንበኞች ብዙ ጊዜ ተመልሰው ከድርጅቱ ጋር የንግድ ግንኙነት ይቀጥላሉ፤ ወይም ገዝተው 

ያከማቻሉ፤ ወይም ስለንግዱ መልካምነት ለቤተሰባቸውና ለጓደኞቻቸው ምስክርነት ይሰጣሉ፡፡  

• በአገልግሎቱ/በምርቱ ያልረኩ ደንበኞች ስለመጥፎ ገጠመኛቸው ለቤተሰቦቻቸውና ለጓደኞቻቸው ይነግራሉ፤ እዚያ 

ቦታ ቋሚ ደንበኛ እንዳይሆኑ ይመክራሉ፡፡ 

• ነባር ደንበኞችን ይዞ ከማቆየት ይልቅ አዲስ ደንበኛ ማግኘት ብዙ ጥረት ማድረግ ፈልጋል፤ 

• አንድ ደንበኛ ማጣት ለአንድ ደንበኛ የሚሸጥ እቃ መጠንን እንደማጣት ቀላል አይደለም፡፡ ይህ ማለት ደንበኛን 

በቋሚነት ማጣት ብሎም ሌሎች የወደፊት ደንበኞችን ማጣትም ጭምር ነው፤ 

• አንዳንድ ያልተደሰቱ ደንበኞች ቅሬታ ሊያቀርቡ ይችላሉ፤ ነገርግን ሌሎች አያቀርቡም፡፡ ደንበኛ ቅሬታ ሲያቀርብ 

እሱ/አሷ ንግዱ ነገሮችን እንዲያሻሽል እድል መስጠታቸው ነው፡፡  

• የደንበኞች ቅሬታ በትክክል ከተያዘና ደንበኛውም በምላሹ ከተደሰተ ደንበኛው ተመልሶ መምጣቱና የንግድ 

ግንኙነቱን መቀጠሉ የተለመደ ነው፡፡  

 

 

 

 

 

 

ጩኒ ትንሽ የሸክላ ንግድ አላት፡፡ እቃዎቿን የምታቀርበው ለውጭና ለሀገር ውስጥ ገዥዎች ነው፤ ለቱሪሰቶች/ለጎብኝዎችና 

በዚህ በኩል ለሚያልፉ ሰዎች ሁሉ ነው፡፡ እሷ ጥቂት ዋና ደንበኞችን ትጎበኛለች፤ ነገርግን አብዛኛዎቹ የሷ ደንበኞች 

ወደእሷ ሱቅ ይመጣሉ፤ የመጀመሪያ ግንኙነታቸው የሚሆነው ከሁለቱ የእሷ ሱቅ ረዳቶች ጋር ነው፤ ማሰሮዎቹ፣ ድስቶቹ 

(እቃዎቹ) የሚደረደሩት ስርአት በሌለው አኳኋን ሲሆን የሱቁ ሰራተኞች ደግሞ ለደንበኞች ፍላጎት ግድ የሌላቸው 

ናቸው፡፡ ጩኒ ከደንበኞቿ ጋር ግንኙነቷን ለማሻሻል ትፈልጋለች፤ 

 

  

ለጥሩ መስተንግዶሽ 

አመሰግናለሁ! 
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1. በሀገር ውስጥ ካሉት ደንበኞቿ ጋር ያላትን ግንኙነት እንዴት ልታሻሽል ትችላለች? 
 

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

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

............................................................................................................................. .......................................................................................... 
2. በውጭ ሀገር ካሉና ወደሀገር ውስጥ ከሚመጡ ደንበኞቿ ጋር ያላትን ግንኙነት እንዴት ማሻሻል ትችላለች? 
 

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

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

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

3. ደንበኞች ሲመጡ መስሪያ ቦታዋ ውስጥ የሚከሰቱ/የሚታዩ ነገሮችን እንዴት ማሻሻል ይኖርባታል? 
 

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

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

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

 

መልሱን በገፅ 94 ላይ ይመልከቱ፤ 
 

 

 

 

ከደንበኞችዎ ጋር ጥሩ ግንኙነት አለዎትን? ይህንን እንዴት አወቃችሁ? ይህ ግንኙነት ከፍተኛ ትርፍ 

ለማግኘት አስተዋፅኦ አድርጎላችኋልን?  
 

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

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

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

 

 

ስለደንበኞችዎ ብዙ ለመማርና ከደንበኞችዎ ጋር ጥሩ ግንኙነት እንዴት ሊመሰርቱና 
ግንኙነቱን ጠብቀው እንዴት እንደሚቆዩ የበለጠ ለማወቅ የንግድዎን ያሻሽሉ፤ ግብይት 
መማሪያ መፅሀፍን ያንብቡ፡፡ 

 
 

  

 

ከአቅራቢዎች ጋር ጥሩ ግንኙነት መመስረትና ያንን ጠብቆ መቆየት ማለት ጥሩ ጥራት ያላቸው እቃዎችን በተፈለገበት 

ጊዜ ማግኘት፣ የምርታማነት መጨመርና የተሻለ ትርፍ ማግኘት ነው፡፡  

 

ስለአቅራቢዎች ጥቂት ጠቃሚ መረጃዎች፤   

3 ከአቅራቢዎች ጋር የሚኖር ግንኙነት   
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• አንደሌሎቹ ንግዶች ሁሉ አቅራቢዎች ጥሩ ደንበኞችን ይዘው መቆየት ይፈልጋሉ፡፡ ይህን ማድረግ የሚፈልጉት 

ጥራት ያለው እቃና ጥሩ አገልግሎት በማቅረብ ነው፡፡  

• አቅራቢዎች የንግድ አዝማሚያን በተመለከተ ጥሩ የመረጃ ምንጮች ናቸው፡፡ ስለአዳዲስ ምርቶች፣ ሊያጋጥሙ 

የሚችሉ የእቃ እጥረቶችና የመሸጫ ዋጋን በሚመለከት ሊገጥሙ ስለሚችሉ አደጋዎች ያውቃሉ፡፡   

• አቅራቢዎች ከሽያጭ በኋላ ጥሩ አገልግሎት ስለማግኘትና ጥሩ ምክር በመስትና በመደበኛነት መሳሪያዎቹን በማቅረብ 

ሊረዱ ይችላሉ   

• ትዕዛዞቻችሁን በጊዜ በመስጠት፣ አቃዎቻቸውን በተገቢ ሁኔታ በመደርደርና በጣም አስፈላጊው ደግሞ ክፍያን 

በወቅቱ በመፈፀም ከአቅራቢዎች ጋር ያላችሁን ግንኙነታችሁን መጠበቅ ይኖርባችኋል፡፡   

• አቅራቢው ለከፈላችሁት ዋጋ ምርጥ እቃ ያቀረበላችሁ ስለመሆኑ እርግጠኛ ለመሆን ሁሌም እቃውን መፈተሸ 

ይገባል፡፡ ስለምርታቸው ምላሽ /አስተያየት መስጠት ውጤቱ የተሻለ ጥራት ያለው ምርቶች እንዲያቀርቡ፣ 

ለምርቶቻቸው የተሻለ ዋጋ እንዲተምኑና ሁኔታዎችን በተሻለ እንዲመቻቹ ያደርጋቸዋል፡፡   

 
 
 

 

 

 

 

 

ሻፊ ብሰክሌት ለማምረት ብዙ ጊዜ ብረት ከአቅራቢዎች ይገዛል፡፤ ሆኖም በተጨማሪ ጎማዎች፣ የውስጥ ቱቦዎች፣ 

ኮርቻዎችና ሌሎች ብረት ያልሆኑ እቃዎች ያስፈልጉታል፡፡ እነዚህን እቃዎች ብዙ ጊዜ የሚገዛው በየሱቁ ተዘዋውሮ 

በርካሽ ዋጋ ሲያገኛቸው ሲሆን የሚገዛውም ከተለያዩ አቅራቢዎች ነው፡፡  

 

ይህ ጥሩ ዘዴ ነውን? ካልሆነ ለምን ጥሩ አይደለም አለዎትን? 
 

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

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

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

 
መልሱን በገፅ 94 ላይ ይመልከቱ፤ 

 

 

 
 

ከእርስዎ እቃ አቅራቢዎች ጋር ያላችሁ ግንኙነት እንዴት ነው? የሚቻለውን ያህል ምርጥ ስምምነት ላይ ደርሳችኋል? 

የተሻለ ግንኙነት በመገንባት ሊሻሻሉ ይችላሉን? 

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

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

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

 

የንግድዎን ያሻሽሉ፤ ግዥና የክምችት ቁጥጥር መማሪያ መፅሃፍ ውስጥ 
ስለመገልገያ እቃዎች ግዥና አቅራቢዎችን ስለመያዝ የተፃፈውን ይመልከቱ፡፡ 
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ቤተሰቦችዎ ለንግድ ግንኙነትዎ አስፈላጊ ናቸው፡፡ እነዚህን ነጥቦች ይመልከቱ፤ 

• የቤተሰባችዎ አባሎች ምናልባትም ንግድዎን ለመጀመር ወይም ለማስፋፋት አስፈላጊ የሆነውን ካፒታል ሰጥተዎት 

ወይም የፈለጉትን ካፒታል ከባንክ እንዲያገኙ ዋስ ሆነዎት ይሆናል፡፡  

• የተወሰኑ የቤተሰብ አባላት ለእርስዎ ይሰሩ ይሆናል፤ ሌሎቹ ደግሞ ደንበኞችዎ ሊሆኑ ይችላሉ፤  

• የቤተሰብ አባላት ምናልባት አስፈላጊ ከሆኑ ደንበኞች ጋር ግንኙነት እንዲፈጥሩ አድርገው ይሆናል፤ 

• ቤተሰቦችዎ ንግድ እንዲትጀምሩና እንያሻሽሉ ወኔ የሚሰጡ አስፈላጊ አካላት ናቸው   

 

ከቤተሰብዎ ጋር በሚኖርዎ ግኝኙነት የሚያገኙትን ጥቅም በተመለከተ የሚከተለውን ምክር ይመልከቱ፤ 

 

• ለቤተሰብ አባሎችዎ ንግዱን የፈለጋችሁት በቤተሰብ ድጋፍ ዘላለም ከመኖር ተላቃችሁ በራሳችሁ ለመቆም መሆኑን 

ይግለፁላቸው፤ 

• ቤተሰባችሁ ንግዱ የእርስዎ ቢሆንም የእነሱ ምክር ግን በጣም ጠቃሚ መሆኑን፣ ንግዱን አስመለክተው በሚደረጉ 

ውሳኔዎች ግን የእነሱ ተፅእኖ ውስን እንደሆነ መረዳታቸውን አረጋግጡ፡፡ 

• የንግዱ የሆነውን ገንዘብ ከራሳችሁም ሆነ ከቤተሰብ ገንዘብ ለዩ፤ 

• የቤተሰብ አባላትን ከቀጠራችሁ ከሌሎቹ የስራ ባልደረባዎቻችሁ ጋር በተመሳሳይ ሁኔታ ያዟቸው፤ ክፍያቸውም 

ተመሳሳይ ይሁን፤ 

 

ከቤተሰቦቻችሁ ገንቢ የሆነ ግንኙነት ከኖራችሁ እነሱም ጥሩ የንግድዎ አምባሳደር ይሆናሉ፡፡ ይህ ሁኔታ የምርታማነትን 

መሻሻልና ከፍተኛ ትርፍም ያስገኝላችኋል፡፡  

 

 

 
 

 

 

 

በማህበረሰብዎ ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች ደንበኞችዎ ሊሆኑ 

ይችላሉ፤ ወይም ለጓደኞቻቸው ስለእርስዎ ንግድ ጥሩነት 

ሊናገሩ ወይም ከእርስዎ እንዳይገዙ ንግድዎን ሊያጣጥሉ 

ይችላሉ፡፡  

• ንግድዎ አካባቢውን የሚጎዳ ከሆነ ሰዎች ስለንግድዎ 

አሉታዊ አስተሳሰብ ይቀርፃሉ፤  

• ንግድዎ በአካባቢያችሁ ላለው ህብረተሰብ ገቢ 

የሚያገኝበት ጥሩ ስራ ከፈጠረ ከፍተኛ የመግዛት አቅም 

ይገነባል፤ ብዙ ደንበኞችና የረኩ ሰራተኞች 

 

 

4 ቤተሰቦችዎ 

5 ጎረቤቶችዎና የእርስዎ ማህበረሰብ 
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ጥሩ ጎረቤት መሆን ለንግድዎ መልካም ነገር ነው 
 

 

 

 

 

 

 

1. ንግድን ጥሩ ጎረቤት የሚያደርገው ምንድን ነው? 

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

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

 

2. ንግድን መጥፎ ጎረቤት የሚደርገው ምንድን ነው? 

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

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

 

መልሱን በገፅ 94 ላይ ይመልከቱ፤ 
 

 

 
ሻፊ የብስክሌት መገጣጠሚ መደብር በጣም ብዙ ጥቅም ላይ የዋሉ የብስክሌት እቃዎች ክምችት አለው፤ እነዚህ 

ውድቅዳቂዎች ብዙ ጊዜ በእግረኞች መንገድ ላይ ይቀመጣሉ፡፡ ይህ ድርጊቱ በጎረቤቶቹ ዘንድ የሚወደድ 

እንደማያደርገው አውቋል፡፡ ነገርግን ለንግዱ ቅድሚያ መሰጠት እንዳለበት መላልሶ አስቧል፡፡   

 

1. ከምን አይነት አደጋ/ችግር ጋር ሊጋፈጥ ይችላል? 

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

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

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

2. ይህ አመለካከቱስ ምን ያስከፍለዋል? 

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

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

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

 

 

 

 

 

“ 

 

 

b 
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3. እሱስ ምን እንዲያደርግ ይመክሩታል? 

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

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

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

መልሱን በገፅ 94 ላይ ይመልከቱ፤ 

 
 

 
ከጎረቤቶችዎ ጋር ያለዎት ግንኙነት ምን ያህል ጥሩ ነው? ግንኙነቱን እንዴት ማሻሻል ይችላሉ? 

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

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

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

 

 

 

ብዙ ጊዜ ተወዳዳሪዎቻችሁ የሚኖሩት በተመሳሳይ ማህበረሰብ ውስጥ ነው፡፡ ከእነሱ ጋር ጥሩ ግንኙነት ለመመስረት 

ይህ ጥሩ ምክንያት ነው፡፡ በተጨማሪም የሚከተሉትን ተመልከቱ፤  

• ተፎካካሪዎቻችሁም የእነሱ ንግድ ስኬታማ እንዲሆን ይፈልጋሉ፤ እነሱ እንዴት እንደሚሰሩ በማጥናት መማር 

ትችላላችሁ፤ 

• ተመሳሳይ አይነት ንግዶች ብዙ ጊዜ በተመሳሳይ መንገድ ላይ ተቋቁመው ታገኛላችሁ፡፡ ይህ ሁኔታ ደንበኞች በቀላሉ 

የሚፈልጉትን በአንድ አካባቢ እንዲያገኙ ይረዳቸዋል፤ ወደእርስዎ የንግድ አካባቢም እንዲመጡና በንግዶቹ መካከል 

ፉክክርና ትብብርን እንዲያበረታቱ ያደርጋቸዋል፤ 

• ተፎካካሪዎች ከፍተኛ ትእዛዞችን ለማሟላት ብቸኛው መንገድ ተመሳሳይ ስራ ከሚሰሩ ንግዶች ጋር አብሮ በመስራት 

መሆኑን ይገነዘባሉ፤ 

• ተፎካካሪዎች አብረውና ተባብረው ከፍተኛ ትእዛዞችን ለመቀበል ከብዛት የዋጋ ቅናሽ ማድረግ ይችላሉ፤ በሌላ 

አነጋገር በአጠቃላዩ ገበያ ለመወዳደር መተባበር ያስፈልጋል፡ 

• የተለያዩ የገበያ ፍላጎቶችን ትናንሽ ልዩነቶችን በማድረግ ለማሟላት ተፎካካሪዎች የክምችት መጠንና አይነት 

ለመለወጥ ሊስማሙ ይችላሉ፡፡ ይህ ለሁለቱም ንግዶች ጥቅም ሊያስገኝ ይችላል፡፡   

 

 
 

 
 

  በጋራ ተመሳሳይ ዋጋ ለመተመን ወይም ፉክክርን ለመቀነስ ህብረት የመፍጠር ተግባር 

ላይ ንግድዎ መሳተፍ የለበትም፤ ምክንያቱም እነዚህ ድርጊቶች ህገወጥ ናቸውና፡፡  

 

 

6 ተወዳዳሪዎች 

 

 

“ 
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የንግድ ባለቤት ስለሰራተኛ ማህበር የህብረት ስምምነት ሁኔታዎች ግንዛቤ ሊኖረው ይገባል፡፡ በተጨማሪም ንግዱን 

በሚሰራበት ሀገር ካለው ህግ ጋር መስማማት አለበት፡፡ የእርስዎን ንግድ የሚነኩ ብዙ ህጎችና ደንቦች አሉ፤ 

 

• የህፃናትን ጉልበት የማይፈቅዱ ህጎች፣ 

• በስራ ቦታ የደህንነትንና ጤናን አደረጃጀቶችን 

የተመለከቱ ህጎች፣ 

• የስራ አቀጣጠርን፣ አድሎን/ልዩነት መፍጠርንና 

የስራ ሁኔታዎችን የሚመለከቱ ህጎች፣ 

• አካባቢን ስለመጠበቅና ህይወትን ለአደጋ 

የሚጋልጡ ምርቶችን በተገቢ ሁኔታ ስለመያዝ 

የወጡ ህጎች፣  

• ታክስ ስለመክፈልና የንግድ ፈቃድ ስለማውጣት 

የወጡ ህጎች፣ 

• ፉክክርን የሚመለከቱ ህጎች፣ 

• የተወሰኑ የኢኮኖሚ ክፍሎች ላይ ያተኮሩ 

ኢኮኖሚያዊ ህጎች ፣ 

 

ከህግ አንፃር ንግድዎ ያለበትን ደረጃ ማወቅ ያስፈልግዎታል፡፡ ሁሉንም ህጎችና ደንቦች የያዙትን በዝርዝር ማወቅ 

አይገባዎትም፤ ነገርግን ከእርስዎ ንግድ ጋር በቀጥታ ተያያዥነት ስላላቸው ህግና ደንቦች ጥሩ እውቀት ሊኖርዎ ይገባል፡

፡ አግባብነት ያላቸውን የመንግስት ደንቦችን ተቀብሎ ለመተግበር ምን መደረግ እንዳለበት በትክክል ለማወቅ ከመንግስት 

ተቋማትና ከሰራተኛ ማህበራት ጋር ጥሩ ግንኙነት መፍጠር ይገባል:: ይህ ግንኙነት አንድ ጊዜ ከተመሰረተ ጠቃሚ 

መረጃዎችና ምክር በማግኘት ጊዜና ገንዘብ እንዲቆጥቡ ይረዳዎታል፡፡   

 

የተለያዩ የንግድ ማህበራት አይነቶች አሉ፡፡ የንግዱ ባለቤት ከእነዚህ ማህበራት ለንግዱ የሚጠቅመውን መርጦ በአንዱ 

ወይም በብዙዎቹ ማህበራት ውስጥ አባል መሆን ይችላል፡፡ በእነዚህ ማህበራት አማካኝነት ያሳሰባቸውን ጉዳይ 

በተመለከተ ድምፃችውን ማሰማትና የመንግስት አቋም በሚንፀባረቅባቸው መመሪያዎች ላይ ተፀእኖ ማሳደር ይችላሉ፡፡ 

በተጨማሪም ከገንዘብና የሙያ ስልጠና ተቋማት (የስለጠና ተቋማት የስራ ሃይል ምንጭ እንደመሆናቸው) ከእነሱ ጋር 

መልካም ግንኙነት አጠናክሮ መዝለቅ አስፈላጊ  

 

 

 

 

ቃሉ ብራታብረት ስራዎች ስምንት ሰራተኞችን ቀጥሯል፡፡ ሰራተኞቹ የተሚሰሩት ከባዱን ስራ ነው፡፡ ሉኑጉ የበለጠ 

ውስብስብ ስራ ላይ የተሰማሩትን ሰራተኞች ይቆጣጠራል፡፡ የምርቱ ጥራት በትክክል መጠበቁን ያረጋግጣል፤ 

በተጨማሪም ደንበኞችን ይንከባከባል፡፡ ሽያጩም ጥሩ ነው፤ ስለዚህም ሉኑጉ ንግዱን ለማስፋፋት አቅዷል፡፡ ይህንን 

ማድረግ እንዲችል ግን አስተማማኝ አቅራቢ ለማግኘት፣ የሰለጠኑ ሰራተኞች ለመመልመል፣ ምናልባትም ከባንክ ገንዘብ 

ለመበደር ፈልጓል፡፡  

 

ከድጋፍ ሰጪ ተቋሞች ጋር የተሻለ ግንኙነት መኖር ለንግዱ የማስፋፊያ እቅዱ እንዴት ሊረዳው ይችላል? 

7 ሌሎች ደጋፊ ተቋሞች 

 

ማሪያ! የግብርና ፈቃድን 
ጉዳይን በሚመለከት 
የሚያሳስብሽ ነገር ካለ ምንም 
ሳታመነቺ ጠይቂኝ፤ 
 
 
ማሪያ! የግብርና ፈቃድን 
ጉዳይን በሚመለከት 
የሚያሳስብሽ ነገር  ካለ 
ምንም ሳታመነቺ  ጠይቂኝ፤ 
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............................................................................................................................. ......................................................................................... 

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

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

 

መልሱን በገፅ 95 ላይ ይመልከቱ፤፤  

 

 
የእርስዎን ንግድ የሚመለከታቸው የትኞቹን ተቋሞችን ነው? የሌሎችን ድጋፍ ሰጪ ተቋሞች አገልግሎት ለማግኘት 

ግንኙነትዎን እንዴት ያሻሽላሉ? 

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

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

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

 

 

 

 

 

• በሰዎችና በምርታማነት መካከል ያለው ግንኙነት በቀጥታ ለእርስዎ በሚሰሩ ሰራተኞች መካከል ከሚኖር 

ግንኙነት ያልፋል፡፡ ከእርስዎ ንግድ ጋር ግንኙነት ያላቸውን ሰዎች ሁሉ ያካትታል፡፡ ደንበኞች፣ አቅራቢዎች፣ 

የእርስዎ ጎረቤቶች፣ ማህበረሰቡ፣ ተፎካካሪዎችዎ፣ የመንግስት ተቋሞች፤ የንግድ ማህበራትና የስልጠና ተቋሞች 

እነዚህ ሁሉ ከእርስዎ ጋር መልካም ግንኙነት ሊኖሯቸው የሚገቡ ቡድኖች ናቸው፡፡   

• ከደንበኞች ውጪ ምንም ገቢ አይኖርም፤ ከደንበኞች ጋር የሚኖር ጥሩ ግንኙነት በጣም አስፈላጊ ነው፡፡  

• አቅራቢዎች ለደንበኞቻችሁ የምትሸጧቸውን ሸቀጦችና ጥሬ እቃዎች የሚያቀርቡላችሁ ለንግድዎ ጠቃሚ 

አካላት ናቸው፡፡ ከአቅራቢዎች ጋር ጥሩ ግንኙነት መኖር ዘወትር ጥራት ያለው፣ ዋጋው ተመጣጣኝ የሆኑ 

እቃዎች ስለሚያቀርቡላችሁ የንግድዎ ምርታማነት ያድጋል፤ ትርፋማም ይሆናል፡፡ 

• ቤተሰቦቻችሁ ለንግድዎ አስፈላጊ የግንኙነት መስመር ናቸው፡፡ ከቤተሰቦቻችሁ ጋር ያላችሁ ግንኙነት ጥሩና 

ገንቢ ከሆነ የንግድዎ ጥሩ አምባሳደሮች እንደሚሆኑ ማረጋገጥ ትችላላችሁ፡፡   

• ጉርብትናን ዝቅ ያደረገና በጎረቤቶቹ ላይ ችግር የሚፈጥር ንግድ ቀጣይ የሆነ ችግር በራሱ ላይ ያመጣል፡፡ 

በጎረቤቶቹ ዘንድ ጥሩ ስም የሌለው ድርጅት ውስጥ ማንም ሰራተኛ መስራት አይፈልግም፤በጎረቤቶቹ ላይ 

ስለሚያስከትለው ነገር የሚጠነቀቅ ንግድ ማህበረሰቡ በሚያደርግለት ድጋፍ ደስተኛ ይሆናል፡፡   

• በማህበረሰባችሁ ውስጥ ካሉ ተፎካካሪዎቻችሁ ጋር የሚኖራችሁ መልካም ግንኙነት አንድ ቀን ይክፍላችኋል፡

፡ በገበያ ላይ ለመወዳደር መተባበር ያስፈልጋችኋል፡፡ ተመሳሳይ ንግዶች በጋራ ቢሰሯቸው ሁላቸውንም 

ተጠቃሚ የሚያደርጉ ብዙ ስራዎች አሉ፡፡  
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• ሁሉም ንግዶች የሚሰሩት በህጋዊ ማዕቀፍ ውስጥ ነው፡፡ ከህጉ ጋር አለመስማማት ንግዱ እንዲዘጋ ያደርጋል፡

፡ የመንግስትና የሰራተኛ ማህበር ሃላፊዎችና ተቋማት ወጪ ቆጣቢ የሆኑ ደንቦችን የማክበሪያ መንገዶችን 

የተመለከ፤ ጠቃሚ መረጃዎችንና ምክሮችን ይለግሳሉ፡፡ የንግድ ማህበራት አባል በመሆንና አግባብ ካላቸው 

የስልጠና ተቀዋማት ጋርም ያለውን ግንኙነትን ማጠንከር የጎላ ጥቅም አላቸው፡፡ ከባንኮች ጋር ጥሩ ግንኙነት 

መኖርም ለንግድዎ በጣም አስፈላጊ ነው፡፡  

 

         

                      

 

 
ልክ አሁን የዚህን መማሪያ መፅሀፍ ክፍል ዘጠኝ ተጠናቀቀ፡፡ መረዳታችሁን ለማረጋገጥ መልመጃውን ስሩት፡፡ በገፅ 

104 ላይ ለመልመጃው የተቀሰጡትን መልሶች ለማነፃፀር ከመመልከታችሁ በፊት መልመጃውን ሰርታችሁ አጠናቅቁ፡፡  

 

ትክክለኛው መልስ የትኛው ነው? 

 

ትክክለኛውን ወይም የአረፍተነገሩን ጥሩ ማጠቃለያ የሆነውን ክበቡት፤ 

 

1. ከአቅራቢዎች ጋር ያላችሁን ግንኙነት ጠብቆ ለመቆየት ማድረግ ያለባችሁ…  

ሀ. በየቀኑ እነሱን ማግኘት 

ለ. በቋሚነት እነሱን መጎብኘት 

ሐ. በጊዜ ክፍያውን መፈፀም 

 

2. አንድ ንግድ ጥሩ ጎረቤት የሚሆነው… 

ሀ. ቆሻሻን የመቀነስ ጥንቃቄ፣ የቆሻሻው አወጋገድ ሃላፊነት የተሞላበት ሲሆን 

ለ. ለሰዎች ሁሌም ሰላምታ መስጠት 

ሐ. በበአላት ቀናት ለሰዎቹ ስጦታ በመስጠት 

 

3. ከተፎካካሪዎች ጋር ጥሩ ግንኙነት መኖር አስፈላጊ ነው፤ ምክንያቱም … 

ሀ. አለበለዚያ እቃዎቻቸውን ለእርስዎ ለመሸጥ አይፈልጉም  

ለ. ርስበርሳችሁ መረዳዳትና መማማር ትችላላችሁ  

ሐ. ገበያውን ከእርስዎጋር ለመካፈል ይፈልጋሉ  

  

ግምገማ 9 
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ተግባር 44 

1. ሻፊ የብስክሌት መደብር ከገዥዎችና ጎረቤት ካለው የከተማ ማእከል ከብረት የተሰሩ አካላት አቅራቢዎች ጋር ጥሩ 

ግንኙነት አለው  

ከገዥዎችና በከማው ውስጥ ካለው መለዋወጫ አቅራቢዎች ጋር ያለው ግንኙነት ግን ያን ያህል አላደገም፡፡ በራሱ 

መንደር ካሉ ሰዎች ጋር ያለው ግንኙነት ጥሩ አይደለም፤   

2. ሻፊ ከጎረቤት ከሚመጡ ገዥዎችና በከተማው ውስጥ ካሉ የመደብር ባለቤቶች ጋር ግላዊ የንግድ ግንኙነቱን የተሻለ 

ቢያጎለብት ለንግዱ ማደግ ይረዳዋል፡፡ 

አስተማማኝ ደንበኛ የማጣት ችግሩን ለመቅረፍ ሻፊ የመለዋወጫ እቃዎች ገበያን በመፈተሽ ከሌሎች አቅራቢዎች 

ጋር መልካም ግንኙነት መመስረት ይገባዋል፡፡   

ከመደብሩ ውጭ ያለውን አካባቢ መፅዳትና የብክለት መጠንም መቀነስ ይኖርበታል፡፡ ጎረቤቶቹን ማዳመጥ 

ሲኖርበት ለቅሬታቸውም በፍጥነት አዎንታዊ ምላሽ መስጠት ይኖርበታል፤ ምክንያቱም የማህበረሰቡ አባላት የንግዱ 

ደንበኞችም ናቸው፤   

ተግባር 45 

1. ደንበኞቿንና ፍላጎታቸውን ለማወቅ እንድትችል ብዙ ጊዜ ሱቋ ውስጥ መገኘት ያለባት ሲሆን ለእነሱም በፈለጓት 

ማንኛውም ጊዜ ሊያገኟት እንደሚችሉ ልትነገራቸው ይገባል፡፡ የስራ ባልደረባዎቿን ስለደንበኞች አገልግሎትና የመሸጥ 

ክህሎት ስልጠና መስጠት አለባት፡፡  

2. የውጭ አገር ቋንቋ የምትናገር ባለቤቷ ብቻ ከሆነች፡፡ የስራ ባልደረቦቿ የውጭ አገር ደንበኞችን እንዲያስተናግዱ 

ማሰልጠንና ለጊዜው ግን የውጭ አገር ደንበኞች ሲመጡ ወዲያውኑ እንዲጠሯት ማሳሰብ አለባት፡፡ የውጭ አገር 

ደንበኞች ከመምጣታቸው በፊት ቀጠሮ እንዲይዙ ማበረታታት ይኖርባታል፡፡  እቃዎች ደንበኞች የሚፈልጓቸው ከሆኑ 

ንግዷ እቃዎቹን በአድራሻቸው ጭኖ የመላክ ደረጃ ላይ መድረስ አለበት፡፡   

3. የማምረቸው ቦታ ሁልጊዜ ስራ የሚሰራበት መምሰል አለበት፤ ነገርግን ብዙ የሸክላ እቃዎች በስርአት ተደርድረው 

የሚታዩበት ማለትም የተሰተረ መሆን ይኖርበታል፡፡ የስራ ባልደረባዎቹ ንቁና ለመርዳት ዝግጁ የሆኑ እናም ደንበኛ 

ለሚያነሳው ጥያቄ እንዴት መልስ መስጠት እንዳለባቸው የሚያውቁ መሆን ይኖርባቸዋል፡፡   

ተግባር 47 

በመደበኛነት ትእዛዝ የማይሰጥና አቅራቢዎቹን የማያውቃቸው ከሆነ ጥሩ አገልግሎት ካላገኘ ይህ ጥሩ የደንበኛ አቀባበል 

አይደለም፤ በተጨማሪም እሱ ከፍተኛ ትእዛዞችን በማቅረብ የግዙፍ ግዥዎችን ከአንድ ወይም ከሁለት አስተማማኝ 

አቅራቢዎች የማድረግ አማራጮችን መፈተሽን ወጪ ከመቀነስ አንፃር መመልከት ይኖርበታል፡፡ ሆኖም ሁሌ ርካሽ 

ምርቶችን መግዛት ጥሩ ሀሳብ ላይሆን ይችላል፤ ጥራት ያላቸው ምርቶችን መግዛት አስፈላጊ ነው፡፡    

ተግባር 49 

1. አንድ ንግድ ጥሩ ጎረቤት ሊሆን የሚችለው፤    

• መደበኛ ስራ የሚያቀርብና ጥሩ የስራ ሁኔታ ያለው ሲሆን ነው፤ 

• ቆሻሻን መቀነስና በተገቢ ሁኔታ የሚያስወግድ ከሆነ ነው፤ 

• መርዛማ ጪስ ፍልቀትን፣ አቧራን፣ ፈሳሽ ቆሻሻን ሲቆጣጠር ነው፤ 
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• የትኛውም ፈሳሽ ቆሻሻ የአካባቢውን የውሀ አቅርቦት እንደማይበክል ሲያረጋግጥ ነው፤ 

• ከሰዎች መኖሪያ አጠገብ ከፍተኛ የድምፅ ብክለትን ሲቆጣጠር ነው፤ 

 

2. አንድ ንግድ መጥፎ ጎረቤት ሊሆን የሚችለው፤ 

•  ለሰራተኞቹ ተገቢ ክፍያ ሳይሰጥ ሲበዘብዛቸው ነው፤ 

• በተመሳሳይ የሰራተኛ ምልመላ ወይም በቅጥር ወቅት ልዩነት/አድሎ የሚፈጥር ሲሆን ነው፤ 

• ደህንነቱ የተጠበቀና ጤናማ የስራ ሁኔታ የማይፈጥር ሲሆን ነው፤ 

• ቆሻሻ በተለይም መርዛማ ቆሻሻ ሃላፊነት በጎደለው ሁኔታ ባዶ መሬት ወይም የውሀ መተላለፊያ ላይ የሚጥል  

ሲሆን ነው፤ 

• ከፍተኛ ድምፅና አቧራ የሚለቅ ሲሆን ነው፤ 

• የውሀ መውረጃ በከባድ ቆሻሻ የሚዘጋ ሲሆን ነው፤ 

• የአካባቢውን ህብረተሰቡ በተለይም የህፃናትን ደህንነት ለአደጋ የሚያጋልጥ ሁኔታ የሚፈጥር ሲሆን ነው፤ 

 

ተግባር 50 

1. በእግረኛ መንገዱ ላይ ያሉ እቃዎቹን ባለማንሳቱ የጎረቤቶቹንና የተላላፊ መንገደኞችን መንገድ ዘግቶ ምቾት 

አሳጥቷቸዋል፡፡ በተጨማሪም የእግረኛ መንገዱ በብስክሌቶችና መለዋወጫ እቃዎች ምስቅልቅል በማለቱ የማምረቻው 

አካባቢ የሚኖሩ ሰዎችን አማርሯል፡፡ አደጋው የማህበረሰቡ አባላት ተናደዋል፤ ከእርሱ መደብርም በፍፁም ምንም ነገር 

ላይገዙ ይችላሉ፤ ቤተሰቦቻቸውና ጓደኞቻቸውም የእሱን እቃ እንዲገዙ ድጋፍ አይሰጡም፤  

2. ለጎረቤቶች ግድየለሽ መሆን ወይም ችላ ማለት እንደደንበኛ እነሱን የማጣት ዋጋን ያስከፍላል፡፡   

3. ሻፊ የእግረኛ መንገዱን ሙሉ በሙሉ ማፅዳት አለበት፤ እቃዎቹን በስርአት በማደራጀት ለእግረኞች ግልፅ የሆነ 

መንገድ መስጠት አለበት፤ መንገዱን በማፅዳት ላይ እያለ መሆኑን ምልክት በመደብሩ ፊት ለፊት ማስቀመጥ ለተፈጠረው 

ችግር ይቅርታ መጠየቅ አለበት፡፡  

ተግባር 52  

ከንግድ ማህበራት ጋር የተሻለ ግንኙነት መኖር ሉንግዱ ጥሩ አቅራቢዎችን እንዲያገኝ ይረዳዋል፡፡ እነዚህ የንግድ 

ማህበራት ከባንኮችና ከሌሎች የገንዘብ ድርጅቶችና በመንግስት መርሀግብሮች ውስጥ ለአነስተኛና መካከለኛ የንግድ 

ድርጅቶች ልማት ከታሰቡ የገንዘብ ምንጮች ጋር ትስስር ይፈጥሩለታል፡፡ ማህበራቱ ሉኑጉ ከባንክ ብድር ለማግኘት 

የሚያስችለው ጥሩ የንግድ እቅድ ለማዘጋጀት እንዲችል ይረዱታል፡፡ ከሙያ ስልጠና ተቋሞች ጋር በመገናኘትና 

ተማሪዎችን እንደተላማማጅ በመቀበል ለሰለጠኑ ተለማማጅ ሰራተኞች ጥሩ የትምህርት መረጃ መስጠት(ሰርተፊኬት) 
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ከዚህ መማሪያ መፅሃፍ ምን ተማሩ 
 
አሁን ይህን የመማሪያ መፅሃፍ እየጨረሱ ስለሆነ እነዚህን የተግባር መልመጃዎች ይሞክሩ፡፡ መልመጃዎቹ ምን 

እንደተማሩ ያስታውሱዎታል፡፡ እንዲሁም የንግድዎን ሰዎችና ምርታማነት ለማሻሻል ይረዱዎታል፡፡ 

መልመጃዎቹ እርስዎን የሚረዱት፤ 

• ይጠቀሙ፤ በተማሩት መሰረት ችግሮችን በተግባር ለመፍታት (መርዳት ይችላሉን?)፤ 

• እርምጃ ይውሰዱ፤ በተማሩት መሰረት ንግድዎን ለማሻሻል (የድርጊት እቅድ)፤. 
 

ለጥያቄዎቹ የሰጧቸውን መልሶች ከገፅ 104-108 መጨረሻ ላይ ከተሰጡት መልሶች ጋር ያነፃፅሩ፤ መልሱን ማግኘት 

ለእርስዎ አስቸጋሪ ከሆነ ያ ጥያቄ ያለበትን የመፅሀፉን ክፍል በድጋሚ ያንብቡት፡፡ ለመማር በጣም ጥሩው መንገድ 

መልሱን ከማየትዎ በፊት መልመጃውን ማጠናቀቅ ነው፡፡   

 

ለሙያው ተስማሚ የሆኑ ቃላትን ፍቺዎች ለማወቅ በገፅ 109-110 ላይ የቀረቡትን ጠቃሚ የንግድ ቃላት ዝርዝርን 

ይመልከቱ ፡፡  

 
 

 
 

   

በዚህ መማሪያ መፅሃፍ ስለሰዎችና ምርታማነት ተምረዋል፡፡ ነገርግን ከዚህ 

ያገኙትን እውቀት በእለት ተእለት የንግድ ስራዎ ላይ ካልተገበሩት ወይም 

ጥቅም ላይ ካላዋሉት መማርዎ ብቻውን አይረዳዎትም፡፡ በመሆኑም በገፅ 103 

ላይ ያለውን የድርጊት እቀድ ማዘጋጀት ያለብዎ መሆኑን ያስታውሱ፤  
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1.1 የኩማ የእንጨት ውጤቶች ማምረቻ መደብር1. Can You H 

ውድ የእንጨት ውጤቶች ማምረቻ መደብር ባለቤት ነው፡፡ እሱም ባለፉት ሁለት አመታት ንግዱ የነበረውን አፈፃፀም 

ለማየት የሚከተለውን ዝርዝር አዘጋጅቷል፤ 

 

ምርት ገቢ የተመረቱ ምርቶች ብዛት 

2012 2013 2012 2013 

የሸሚዝ መደርደሪያ 1,080 1,150 18 20 

ቁምሳጥን 1,200 1,300 6 10 

ተደራራቢ አልጋ 27,300 16,500 78 76 

ጠረጴዛዎችና ወንበሮች 16,400 21,000 41 45 

በር 20,650 18,200 59 52 

መስኮት‹‹‹‹‹ 23,600 24,000 118 120 

ድምር 90,230 82,150 18 20 

 

ወጮች 

ጉልበት  15,380 19,500  

እቃዎች 17,500 18,375 

ሃይል 2,750 3,025 

አንጡራ ሀብት 1,050 1,200 

ሌሎች 1,490 1,639 

ድምር 38,170  43,739 

 

 

ምርት እየጨመረ እንደሆነ ያውቃል፤ ነገርግን የተደረደሩ አሀዞችን ብቻ በማየት ግልፅ የሆነ ስእሉን ሊያገኘው አልቻለም፡

፡ ትርፉ በወጩ መሰረት እንዲያድግና በተቻለ መጠን በንግዱ ላይ ካዋለው ሀብት አንፃር ገቢው ማደጉን ማረጋገጥ 

ይፈልጋል፡፡   

የሚከተሉትን ጥያቄዎች በመመለስ ነገሮች እንዴት እንደሚካሄዱና የተሻለ ለማድረግ ምን መደረግ እንደለበት የተሻለ 

ሀሳብ በመስጠት አቶ ኩማን መርዳት ትችላላችሁ?  

ጥያቄ 1፤ 2012 እና 2013 የውድ ትርፍ ምን ያህል ነበር? 

ጥያቄ 2፤ የትኛው አመት ነበር የውድ ድርጅት ከፍተኛ ትርፍ የተገኘበት?  

ጥያቄ 3፤ ኩማ የንግዱን ምርታማነት እንዴት ሊያሻሻል እንደሚችልና ምን አይነት የምርታማነት ጠቋሚዎች መጠቀም 

እንደሚኖርበት የሚያሳዩ የተወሰኑ ምሳሌዎችን ስጡ፡፡   

 

 

 

1 መርዳት ይችላሉን? 
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1.2 የጌጤ የስጦታ መሸጫ መደብር  

ጌጤ  የስጦታ መሸጫ መደብር ውስጥ ብቸኛ ከሆነው አንድ የ22 አመት ተቀጣሪ ወጣት ጋር ትሰራለች፡፡ ጌጤ 

አብዛኛውን ስራ ለምሳሌ፣ የንብረት መግዛት፣ መደርደርና ማከማቸትና ደንበኞችን ማስተናገድ  የምትሰራው እሷ ነች፡፡ 

የጌጤ ባል ሂሳብ በመያዝ ይረዳታል፡፡ ወጣቱ ተቀጣሪ ስራውን በጥሩ ሁኔታ እየሰራ ነው፤ ነገርግን ጌጤ ለእሱ ግልፅ 

የሆነ የስራ ዝርዝር/መርሀግብር የሌላት መሆኑን ተረድታላች፡፡ ወጣቱ ግን የተገኙ ስራዎችን ዝም ብሎ ይሰራል፤ ጌጤ 

ይህ ሁኔታ ይሰለቸውና ስራውን ይለቃል ብላ ተጨንቃለች፡፡ ወጣቱ ተቀጣሪ ስለንግዱ የበለጠ በመማር በሁሉም መስክ 

ተሳትፎው የበለጠ ይጨምራል፤ ብሎም ቀስ በቀስ በእሷ የሚከናወኑትን ስራዎች ይይዛል፤ ብላ ተስፋ ስላደረገች 

ተሰላችቶ ስራውን እንዲለቅ አትፈልግም፡፡ ሰራተኛው ለዚህ ሲበቃ ነጋዴዋም ንግዷን ለማስፋፋት በሚጠቅሙ ስራዎች 

ላይ የምታውለው ብዙ ጊዜ ይኖራታል፡፡  

 

ይህን አላማ በአእምሯችሁ ይዛችሁ ለሚቀጥሉት መልመጃዎች መልስ በመስጠት የትሬደር የስጦታ መሸጫ መደብር 

ባለቤትን እርዷት፤ 

 

መልመጃ ቁጥር 1፤ ወጣቱ ሰራተኛ አብዛኛውን የትሬደርን ስራዎች ለመረከብ የሚያዘጋጀው የስራ መዘርዝር በፅሁፍ 

አዘጋጁለት፡፡   

መልመጃ ቁጥር 2፤ የወጣቱን ሰራተኛ ክህሎት ለማሳደግ ሊጠቅማት የሚችል የስልጠና መርሀግብር ለትሬደር የስጦታ 

መሸጫ መደብር ባለቤት ይግለፁላት፡፡  

 

1.3 የዳቦ ጋጋሪዋና የስራባልደረቦች ችግር 

ሜቲ ዳቦ የመጋገር ስራ ላይ ተሰማርታለች፤ ዳቦና ኬክ የሚጋግሩ ሶስት ደንበኞች የሚያስተናግዱና ሽያጭ የሚያካሂዱ 

ሁለትና አንድ የፅዳት ስራ ላይ የምትረዳና ተላላኪ በድምሩ ስድስት ሰራተኞች አሏት፡፡ እሷና ባለቤቷ ሁሉንም ነገር 

በማደራጀት እያንዳንዱ ሰራተኛ ስራውን በሚገባ የሚሰራበትን ሁኔታም ፈጥረዋል፡፡ ለድርጅቱ ካወጣችው ገንዘብ አንፃር 

ብዙ አሴት አግኝቻለሁ ብላ ስለማታስብ ቤከር ለሰራተኞቹ የምትከፍላቸው ምንዳ ከፍተኛ አይደለም፡፡ እሷ ሀይለኛ 

ስራ አሰሪ ነች፡፡ የሰራተኛው ከስራ መልቀቅ የተለመደ ነው፡፡ ሆኖም ስራ የሚፈልጉ ብዙ ሰዎች ስላሉ እሷ ስለዚህ 

ብዙም አትጨነቅም፡፡ ስለሆነም ወዲያውኑ ሌላ የምትተካው ሰው ታገኛለች፡፡ ነገርግን ሜቲ ንግዷ እየተጎዳ መሆኑን 

እየተረዳች መጥታለች፡፡ በቅርቡ የምርት መጠን ቀንሷል፤ ሽያጭም ቀንሷል፤ በዚህም ሳቢያ የዳቦቤቱ ገቢ አንሷል፡፡ 

የኬኩ ዋና ሰራተኞች (ሼፍ) መቀነስ  ያለባቸውን ያህል ትንሽ ብቻ እየሰሩ ነው፡፡ በትጋት ባለመስራታቸውና በወቅቱ 

ባለማድረሳቸው ትእዛዞች አየተከማቹ ነው፡፡ የሽያጭ ሰራተኞች ደንበኞችን ከማስተናገድ ይልቅ ርስበርሳቸው በወሬ 

ይጠመዳሉ፡፡ ተላላኪው መጀመሪያ ላይ በትጋት ይሰራ ነበር፤ ነገርግን በድርጅቱ ውስጥ ትንሹ ተከፋይ በመሆኑና ምንም 

አይነት ማነቃቂያ ባለማግኘቱ በስራው ሁሌም ደስተኛ አይደለም፡፡ 

 

ሜቲ የስራ ባልደረቦቿ ጠንካራ ሰራተኞች እንዲሆኑ ንግዱም በድጋሚ እንዲያንሰራራ መበረታታት እንዳለባቸው ተስፋ 

አድረጋለች፡፡ እያሳሰባት ያለው ነገርግን የንግዱ መቀዝቀዝና በዚሁ ከቀጠለ ትርፍ ማግኘት እንደማትችል አውቃለች፡፡  

 

የሚከተሉትን ጥያቄዎች በመመለስ ሜቲን እርዷት፤  

ጥያቄ 1፤ የሜቲ የስራ ባልደረቦች ባህሪ መለወጥ ምክንያት ሊሆኑ የሚችሉት ምንድን ናቸው? 

ጥያቄ 2፤ ሰራተኞቹ በትጋት እንዲሰሩና ስራቸውን እንዲወዱት ለማድረግ መወሰድ የሚገባቸውን እርምጃዎችን ይግለፁ፡

፡ በማእድቤት ውስጥ ያሉና በመደብሩ ውስጥ የሚሰሩ ሰራተኞችን እንዴት በተለያየ ሁኔታ መያዝ ይቻላል?  

ጥያቄ 3፤ ስለተላላኪው ምን ታስባላችሁ? የተሻለ እንዲሰራና በስራው ውስጥም በደንብ እንዲሳተፍ የማበረታቻ መንገድ 

የሚሆን ሀሳብ አቅርቡ፡፡   
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1.4 የሞላ የስራ ቦታ ችግሮች  

ሞላ መኪና መጠገን ስራው መሆን ያለበትን ያህል በቅልጥፍና እየተሰራ ያለመሆኑንና ለዚህም ዋናው ምክንያት በመስሪያ 

ቦታው ያለው የደህንነት ሁኔታ እንደሆነ ተረድቶታል፡፡ አንድ ምሽት ሰራተኞቹ ስራቸውን በመስሪያ ቦታው ሲሰሩ 

ተመለከታቸውና እንዴት አየሰሩ እንደሆን መወያየት ጀመሩ፤ 

በሚከተሉት ዝርዝሮች ላይ የበለጠ ትኩረት መስጠት እንዳለበት አሰበ፤ 

• ምንም እንኳን የመገጣጠሚያው ቦታ ሰፊ ቢሆንም ብዙዎቹ ስራዎች ቀለም በርጭት መቀባት፣ ዘይት መለወጥ፣ 

ጥገና፣ ማስተካከል፣ ጎማ መለወጥ፣ ወዘተ . የሚከናወኑበት ከመስሪያ ቦታው በጣም ትንሽ በሆነ ቦታ ላይ ነው፡፡ 

ቀሪው ሰፊ ቦታ አዳዲስና አሮጌ መለዋወጫዎችን፣ ውስን ቁጥር ያላቸው አሮጌ መኪናዎች፣ መገልገያ መሳሪያዎችና 

አጠቃላይ ውድቅዳቂ ነገሮችን ለማስቀመጫነት መዋሉን፤ 

• ስራው እንዴት መሰራት እንዳለበት የተለየ ደንብ ወይም መመሪያ አለመኖራቸውን፣ 

• እየተሰራባቸው ያሉ ብዙዎቹ የመኪና አካላት መሬት ላይ ተቀምጠዋል፤ የትኞቹም ጥንቃቄ አልተደረገላቸውም፤ 

ወይም አልታሰሩም፡፡ 

• የመስሪያ ቦታው አቀማመጥ ለመለዋወጫዎችና ለመገልገያ እቃዎች ማስቀመጫ ወደበሩ አካባቢ ትንሽ ቦታ 

ትቶላቸዋል፤ ሆኖም ብዙ ጊዜ ትክክለኛውን መጠቀሚያ ለማግኘት ጊዜ ይወስዳል፡፡ 

•  በመሬቱ ላይ የተረጨ በጣም ብዙ ዘይት አለ፡፡ የመስሪያ ቦታው ብርሀን በጣም ትንሽ ነው፤ በተጨማሪም ሰራተኞች 

የመስሪያ ቦታ ስለማጣትና የስራ ሁኔታው አመቺ ስላለመሆኑ ቅሬታ ሲያቀርቡ ይስተዋላል፡፡  

ሞላ የስራ ቦታው የተሻለ ቀልጣፋና ምርታማ እንዲሆንለት ይፈልጋል፡፡ በተጨማሪም ማንም ሰራተኛ በስራ ላይ ሆኖ 

ጉዳት እንደማይደርስበት ማረጋገጥ ይፈልጋል፡፡ ለችግሮቹ አንድ መፍትሄ ማግኘት ይገፈልጋል፤ ምን ማድረግ እንዳለበት 

ግን አላወቀም፡፡  

 

ከታች የተቀመጡትን ጥያቄዎች ከመለሳችሁ ልትረዱት ትችላላችሁ፤  

 

ጥያቄ 1፤ ለፈቲናንግድ ከላይ የተጠቀሱት ወሳኝ ኩነቶች ችግር ለምን ሆኑበት? ምርታማነትን እንዴት ይጎዳሉ? በመስሪያ 

ቦታው ውስጥ ምን አይነት አደጋዎች ሊፈጠሩ ይችላሉ?   

ጥያቄ 2፤ ምርታማነትንና የስራ ቦታ ደህንነትን ለማሻሻል እያንዳንዱን ሁኔታ በተመለከተ ምን ያድርግ? የእያንዳንዱን 

ያቀረባችኋቸውን ሀሳቦች ወጪና ጥቅም መተንተንና በእያንዳንዱ ላይ የሚወሰድ እርምጃን መገምገም፤  

 

1.5 ብርቱ ዋና ተሽከርካሪ ጠጋኙ/ መካኒክ  

ፈቲ የመኪና ጥገና ስራውን የጀመረው ለንግድ ጥሩ እይታ ስለነበረውና ዋና መካኒክ ከሆነው ከብረቱ ጋር ጥሩ ግንኙነት 

ስለነበረው ነው፡፡ ፈቲ ራሱ እንደብረቱ ብቁ መካኒክ አይደለም፤ በአሌክትሪክ ሀይል ስለሚንቀሳቀሱ መሳሪያዎች 

የሚያውቀው ብረቱ ብቻ ነው፡፡ ስለዚህም ፈቲ ብረቱ ንገዱን ለስኬት ያበቃል የሚል ከፍተኛ እምነት አለው፤ ነገርግን 

የብረቱ ባህሪ እንዲያስብ አድርጎታል፤ ቀደምሲል ብረቱ ሁሌም የስራ ሰአት ያከብር ነበር፤ በቅርቡ ግን ወደስራ ሲመጣ 

ያረፍዳል፡፡ ስራ ቦታ ሲደርስ የድካም ስሜት ይታይበታል፤ በተጨማሪም የአልኮል መጠጥ ሽታ አለው፡፡ ከፖሊሶች ጋር 

ከሚጋጩ ቡድኖች ጋር አብሮ መሆን ጀምሯል፡፡ የብርቱ ባለቤት ለጎረቤቶቿ አብዛኛውን ደመወዙን እንደሚያጠፋና 

በቂ ገንዘብ ለቤቱና ለቤተሰቦቹ እንደማይሰጥ ብሶቷን ማሰማት ጀምራለች፡፡ ፈቲ የብረቱን የባህሪ ለውጥ ማየት ከጀመረ 

ጥቂት ጊዜያት አልፈዋል፡፡ ነገርግን ብረቱ የአንድ ጥሩ ደንበኛውን መኪና በሚጠግንበት ጊዜ ከፍተኛ ስህተት 

እስከሰራበት ጊዜ ድረስ ብዙ ትኩረት አልሰጠውም ነበር፡፡ ከዚያን ቀን ጀምሮ ጀምስ ብዙ ስተቶችንና በብረቱ የስራ 

ጥራት ላይ ማሽቆልቆል ተገነዘብ፡፡ ፈቲ የንግዱን ከላይ ወደታች መውረድ መቀበል አልቻለም፡፡ ሁኔታው ካልተሸሻለ 

አደጋ ይፈጠራል፤ የሚል ስጋትም አድሮበታል፡፡ የሆነ ነገር ለማድረግ ፈልጓል፤ ምን እንደሚያደርግ ግን አላወቀም፡፡     
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የሚከተሉትን ጥያቄዎች መመለስ ከቻላችሁ ጀምስን ተረዱታላችሁ፤- 

ጥያቄ 1፤ የብረቱ የባህሪ ለውጥና የስራ አፈፃፀሙ ደካማ መሆን ዋና ምክንያቶች ምንድን ናቸው? 

ጥያቄ 2፤ ሁኔታውን ለመለወጥ ወይም ችግሩን ለመፍታት ምን እርምጃዎች እንዲወስድ ይመክሩታል? 

 

1.6 የተጠላው የመስሪያ ቦታ (ማደሻ) 

ብሩ በዚህ የስራ ቦታ/ መስክ ለአምስት አመታት ሰርቷል፡፡ በእነዚያ ጊዜያት የንግዱ ትርፍ በየአመቱ ይጨምር ነበር፡፡ 

እሱ ሁልጊዜም ቢሆን ገንዘብ ለመቆጠብ ያገኘውን አጋጣሚ በሙሉ ይጠቀማል፡፡ ለሰራተኞቹ በጣም ትንሽ ደመወዝ 

ይከፍላል፤ በተጨማሪም በግብር ሰብሳቢው መስሪያቤት ያሉ ጓደኖቹን በመጠቀም የሚከፍለው ግብር በጣም አነስተኛ 

ነው፡፡  

የአሮጌ መኪናዎችና የተሸፈኑ መለዋወጫ እቃዎች ክምችት እንዲነሱና የድምፅ መጠንን እንዲቀንስ ከጎረቤቶቹ 

ለሚመጣው ቅሬታ ምንም ደንታ አይሰጠውም፤ ምላሽም ሰጥቶ አያውቅም፡፡   

አሁን ግን ሶስት ችግሮች ፊት ለፊት ተጋርጠውበታል፡፡  

• ጎረቤቶቹ ተሰባስበው ስለተከመረው ቆሻሻና ስለድምፅ ብክለቱ ቅሬታቸውን ለአካባቢው ባለስልጣናት የሚያቀርቡ 

ስለመሆኑ እያስፈራሩት ነው፡፡  

• ሰራተኞቹ ክፍያቸው የሀገሪቱ ህግ ከሚፈቅደው ዝቅተኛ ደመወዝ ያነሰ በመሆኑ ስራ ሊለቁ መሆኑን እየገለፁለት 

ነው፡፡ 

• በግብር ሰብሳቢ መስሪያቤት የሚገኘው በጓደኛው ቦታ አዲስ ግብር ሰብሳቢ ባለሙያ ሊመጣ ነው፡፡ 

 

ጥያቄ 1፤ በውጭ ግንኙነቱ ብሩ ስህተት የሰራው የት ቦታ ላይ ነው? የንግድ ስነምግባሩ ምርታማነቱን እንዴት ጎዳው? 

 

ጥያቄ 2፤ በዚህ ደረጃ ላይ እያለ ለብራውን የምትሰጡት ምርጥ ምክር ምንድን ነው? 
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ችግሩ ምንድን ነው? 

 

ችግሩን እንዴት 

ይፈቱታል? 

ችግሩን የሚፈታው 

ማነው? 

ችግሩ የሚፈታው መቼ 

ነው? 

ሰራተኞቼ ምን መስራት 

እንዳለባቸው ለማወቅ 

የፈለጉ አይመስሉም፡፡ 

ኃላፊነት የሚሰማቸው 

አይመስሉም፡፡  

 

እያንዳንዱ ሰራተኛ 

በትክክል ምን መስራት 

እንዳለበት እኔ ማግኘት 

ይኖርብኛል፡፡ ከዚያም 

ለእያንዳንዱ ሰራተኛ 

የስራ መዘርዝር 

አዘጋጃለሁ፡፡   

 

እኔ እሰራዋለሁ፤ ነገርግን 

ለእያንዳንዱ ተገቢ የሆነ 

የስራ መዘርዝር እንዲሆን 

ከሰራተኞቼ ጋር 

መወያያት አለብኝ፡፡  

 

ስራ ውጥረት የሚበዛበት 

ወቅት ከመጀመሩ በፊት 

መሰራት አለበት፡፡ 

ስለሆነም ከዚያ 

አስቀድሜ እሰራዋለሁ፡፡  

 

 

የእርስዎ ንግድ ከሰዎች ጋር ጥሩ ግንኙነት በመፍጠርና የሰዋዊ ሀብት በጥሩ አያያዝ የተሻለ በማድረግ እንዴት 

ምርታማነትን ማሻሻል ይችላል? የድርጊት መርሀግብር በማዘጋጀት ይጀምሩ፤ በመርሀግብሩ ውስጥ የሚከተሉትን 

ይመዝግቡ፤   

1. ንግድዎ ሰዎችን በማስተዳደር ረገድ የገጠሙት ዋና ዋና ችግሮች ምንድን ናቸው? 

2. እያንዳንዱን ችግር እንዴት ፈቱት? 

3. እያንዳንዱን ችግር ማን ፈታው (እርስዎ ወይም ሌላ ሰው)? 

4. ለእያንዳንዱ ችግር መፍትሄ የሚፈልጉት መቼ ነው? 

 

የድርጊት መርሀግብርዎን በሚቀጥለው ገፅ ይፃፉት፡፡ እነዚህን አስተያየቶችን/ሀሳበችን አስታውሷቸው፡፡ 

• እቅድዎ የሶስት ወይም የስድስት ወራት ይሁን፣ 

• ታማኒነት ያለው ይሁን፤ መፃፍ ያለባችሁ ማድረግ የምትችሉትን ብቻ ይሁን፤ 

• እጅግ በጣም አጣዳፊ ለሆነ ችግር መጀመሪያ መፍትሄ ለማግኘት ሞክሩ፤ 

• ይህንን የመማሪያ መፅሀፍ በንግድ ድርጅትዎ ውስጥ ያስቀምጡ፤ ሰለዚህም እርስዎም ሆኑ ሌሎች 

በሚያስፈልጋቸው ጊዜ ይጠቀሙበታል፡፡ 

• የድርጊት መርሀግብራችሁን ተከትላችሁ የምትሰሩ መሆኑን ለማረጋገጥ በየሳምንቱ በመደበኛነት ፍተሻ ያድርጉ፤  

• የድርጊት መርሀግብራችሁን በቀላሉ ለማየትና ለማጣራት ግድግዳ ላይ ለጥፉት/ስቀሉት፤  

  

2 የድርጊት እቅድ 
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ግምገማ 1 

1.ለ፣ 2.ሀ፣ 3.ሐ 

ግምገማ 2 

1.ሀ፣ 2.ሀ፣ 3.ሀ 

ግምገማ 3 

1.ለ፣ 2 ሀ 

ግምገማt 4 

1.ለ፣ 2.ሀ፣ 3. ሐ፣ 4.ሀ፣ 5.ሀ 

ግምገማ 5 

1.ሀ፣ 2.ሀ፣ 3. ሐ፣ 4.ለ፣ 5.ሀ 

ግምገማ 6 

1.ለ፣ 2.ሀ፣ 3. ሐ 

ግምገማ 7 

1.ሀ፣ 2.ሀ፣ 3.ለ፣ 4.ለ፣ 5.ሀ 

ግምገማ 8 

1.ሀ፣ 2. ሐ፣ 3.ለ 

ግምገማ 9 

1.ሀ፣ 2፣ሀ፣. 3.ለ 

 

መርዳት ይችላሉን? 

 

ምቾት የእንጨት ውጤቶች ማምረቻ ድርጅት  

ጥያቄ 1፤ 

ብር52,060 እና ብር 38,411 

ጥያቄ 2: 

2012 (ብር 90,230/ብር 38,170 = 2.36) እና 2013 (ብር 82,150/ብር 43,739 = 1.88).  

ስሌቱ የሚያሳየው የወጩ መጠን በ2012 ከ2013 የተሻለ በጣም ያነሰ ስለነበር ከፍተኛ ገቢ ማግኘት መቻሉን ነው፡፡ 

  

ጥያቄ 3፤ 

ኩማ በ2012 ለእያንዳንዱ ቁምሳጥን ብር200 አግኝቶ ነበር፤ ነገርግን በ2013 ያገኘው ብር 130 ብቻ ነበር፡፡ የተደራራቢ 

አልጋ ዋጋ በ2012 ከብር 350 በ2013 ወደብር 217 ወርዷል፡፡ 

ምናልባት ዋጋ ሊጨምር ይችላል፤. በሌላ በኩል የጠረጴዛዎችና የወንበሮች ስብስብ በአሀድ ዋጋ በ2012 ከነበረው ብር 

400 በ2013 ወደብር 466 ከፍ ብሏል፡፡ ምንም እንኳን የዋጋ ከፍ ማለት ለገቢ መጨመር ምክንያት ቢሆንም፣ ገበያ 

ላይ ካለው ውድድር ጋር ሲነፃፀር ዋጋው በጣም ከፍ በማለቱ የሽያጭ መጠኑ ሊቀነስ ችሏል፡፡ በዚህም ሳቢያ ባለፉት 

ሁለት አመታት የምርቱ መጠን ባለበት/በተመሳሳይነት እንዲቆይ ሆኗል፡፡ ነገርግን የጉልበት ዋጋ በ27 በመቶ እጅ 

ጨምሯል፤ ይህም የንግዱ ወጪም በ15 በመቶ እጅ ለማደጉ ከፍተኛውን ድርሻ ይዟል፤ ምርታማነትም ወድቋል፤ በዚህ 

ረገድ እርምጃ ሊወሰድ ይገባል፤ የምርታማነት ጠቋሚ ሊሆኑ የሚችሉ ሁኔታዎች፤   
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1. በሳምንት ወይም በወር የሚመረቱ እጠቃላይ አቃዎች ብዛት በቁጥር፣  

2. በአንድ ሰራተኛ ወይም ሰራተኞች በቡድን በሳምንት ወይም በወር የተመረቱ እቃዎች ብዛት በቁጥር፣  

3. በጥራት ጉድለት ወይም እንደገና እንዲሰሩ የተመለሱ እቃዎች በቁጥር፣ 

4. የተሻለ የግብይት ጥረት በመደረጉ የተሸጡ እቃዎች በቁጥር፣ 

 

ጌጤ የስጦታ እቃዎች መሸጫ መደብር  

 

መልመጃ 1፤ 

ሊሆን የሚችል የስራ መዘርዝር የሚከተለውን ይመስላል፤ ነገርግን የበለጠ ማብራራትና መዘርዘር ያስፈልጋል፤ 

የስራ መደብ፤ የመደብር ምክትል ሃላፊ 

 

ተጠሪነቱ፤ ለመደብሩ ባለቤት (ለነጋዴዋ) 

 

የስራው መዘርዝር፤ በመደብሩ ባለቤት በሚሰጠው መመሪያ መሰረት ሱቁ ምክትል የሚሸጡ እቃዎችን ግዥ ማዘዝና 

መቀበል፣ እቃዎችን በመደርደሪያ ላይ መደርደር፣ ደንበኞቸችን መቀበልና ማስተናገድና መደብሩን አጠቃላይ ስርአት 

ማስያዝና ንፅህናውን መጠበቅ፡፡ 

 

የተለዩ ተግባሮች፡፤   

1 በሳምንት አንድ ቀን ከዋና አቅራቢ የሚታዘዙ እቃዎችን ዝርዝር ያዘጋጃል፤ በዝርዝሩ ላይ ከባለቤቱ ጋር ይነጋገራል፤ 

ከዚያም ትእዛዙን ያስተላልፋል፡፡ 

2 እቃዎቹ በተገቢ መንገድ መቀመጣቸውንና በመሸጫ ቦታውም በማራኪ ሁኔታ መደርደራቸውን ማረጋገጥ፣  

3 ደንበኞችን ማስተናገድ፣ ካስፈለገ መጥራት፤ ደንበኞች እንዲጠብቁ አለማድረግ፤ 

4 ዘወትር መደብሩ ንፁህና የተስተካከለ ሆኖ እንዲቆ ማድረግ፣ 

5 በባለቤቷ የሚታዘዙ ሌሎች ተግባራትን ማከናወን፣ 

   

የትምህርትና የስራ ብቃት፤ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ያጠናቀቀ/ች፣ ከችርቻሮ ወይም ከንግድ ጋር የተገናኘ የአጭር ጊዜ 

ትምህርት የተከታተለ/ች፣ ቢቻል ለአንድ አመት በችርቻሮ ንግድ ውስጥ በተለይም በስጦታ መደብር ወይም በሱፐር 

ማርኬት ውስጥ ያገለገል/ለች፡፡   

 

መልመጃ 2፤ 

አነስተኛ የንግድ ስራ እንደመሆኑ ወጣቱን ሰራተኛ ክህሎት ለማሳደግና አእምሮውን ለማጎልበት ሊሰጠው የሚገባው 

ስልጠና በአብዛኛው የስራ ላይ ስልጠና ይሆናል፡፡ አቀራረቡ እንደሚከተው ሊሆን ይችላል፤  

• በመጀመሪያው የስራው ባለቤት የሚከተሉት ስራዎች እንዴት በትክክል እንደሚከናወኑ ያሳየዋል፤ ግዥ፣መደርደሪያ 

ላይ ማስቀመጥ/መሙላት፣ የስጦታ እቃዎችን መደርደር፣ እለታዊና ሳምንታዊ ፅዳት፣ 

• በጨረሻም ቀስ በቀስ እነዚህን ስራዎች ወጣቱ በክብደታቸው ተራ በተራ መጠን መስራት መጀመር እንዳለበት 

ይነገረዋል፡፡ ከማፅዳት ይጀምርና ቀጥሎ መደርደሪያዎችን መሙላት፣ እቃዎቹን መደርደርና በመጨረሻም ግዥ 

መፈፀም ነው፡፡ በስራ ላይ ያገኘውን ስልጠና ለማጠናከር ትሬደር ከማከፋፈልና የስጦታ እቃዎች ከመሸጥ ጋር 

የተገናኙ አጫጭር ተግባራዊ ስልጠናዎች ላይ ወጣቱ እንዲሳተፍ ሁኔታዎችን ታመቻቻለች፡፡ የመደብሩን አመራር 

ሙሉ ለሙሉ እንዲይዝ ካሰበች ደግሞ የሂሳብ ስራ፤ የሂሳብ ቁጥጥር፣ ግብይትን ወዘተ ያካተተ የስራ አመራር 

ስልጠና እንዲሰጠው ማድረግ ትችላለች፤  

 

የዳቦ ጋጋሪዋ/ ሜቲ ዳቦቤት የስራ ባልደረቦች ችግር  

ጥያቄ 1፤ 
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እሷ የተሻሉ/ምርጥ ሰራተኞችን ለማግኘት ብዙም ስለማትጥር፣ ሜቲ በአብዛኛው የምትቀጥራቸው ሰራተኞች ለስራው 

የሚመጥኑ መሆናቸውን አይታ ሳይሆን ደመወዛቸው አነስተኛ በመሆኑና የእሷን ጭቅጭቅ ችለው ይኖራሉ ብላ በማሰብ 

ነው፡፡ ስለዚህም ሰራተኞቹ የተነቃቁ ባይሆኑና ለስራው ምንም ፍላጎት ባይኖራቸውም አይደንቅም፡፡  

 

 

ጥያቄ 2፤ 

ሜቲ ዳቦ ጋጋሪዋ የስራ ባልደረቦች ስትቀጥር በጣም ጥንቃቄ ማድረግ መጀመር አለባት፤ ለሁሉም ሰራተኞች ተገቢ የሆነ 

የስራ መዘርዝር ማዘጋጀት ሲኖርባት ተመጣጣኝ ምንዳም መክፈል አለባት፡፡ ጥሩ ለሚሰሩ ሰራተኞች ጥቅማጥቅም 

ማለትም ሽያጭ ከፍተኛ ሲሆን ለሰራተኞቿ ጉርሻ በመስጠት ጠንክረው እንዲሰሩ ማበረታታት ትችላለች፤ የስራ 

ባልደረቦቿን ግላዊ የስራ አፈፃፀም በመገምገም ለጥሩ ስራ ሽልማት መስጠት፣ ይህንን በማድረግ ሰራተኞቿ ድርሻቸው 

ለሆነው ስራ ሀላፊነት ይሰማቸዋል፡፡  

 

ሜቲ በሰራተኞቿ ላይ አለቃነቷን ብቻ ከማንፀባረቅ አጫጭር ስልጠናዎች እንዲካፈሉ ማመቻቸት ወይም ልምድ ያለው 

ዋና የምግብ አዘጋጆችን በመጋበዝ አዳዲስ የምግብ አሰራሮችን ወይም የአይስክሬም አሰራር ዘዴዎችን 

ኢንዲያስተምሯቸው በማድረግ ችሎታቸውን የበለጠ ማዳበር ይገባል፤   

 

የስራ ባልደረባዎቿን ለሁለት ቡድን መክፈል ትችላለች፤ ማዕድቤት ውስጥ የሚሰሩት በምግቡ ጥራትና ፍጥነት መሰረት 

የሚሸለሙት፤ ሌሎቹ የሱቅ ውስጥ ሰራተኞችና ስራ አስፈፃሚው የሚገመገሙት ሱቁን በስርአት በመያዛቸውና በደንበኞች 

አቀባበልና መስተንግዷቸው ነው፡፡ በየወሩ መጨረሻ እያንዳንዱ ቡድን በስራ አፈፃፀማቸውና በወሩ አጠቃላይ የሽያጭ 

መጠን መሰረት ጉርሻ ይሰጣቸዋል፡፡ 

 

ጥያቄ 3፤  

ተላላኪው ለረጅም ጊዜ ስራውን በጥሩ ሁኔታ ሲያከናውን ነበር፡፡ በእርግጥ እስካሁን ድረስ ከሁሉም ያነሰ ምንዳ 

የሚከፈለው በመሆኑና ወደተሻለ የስራ መደብም ባለማደጉ ደስተኛ አይደለም፡፡ በተለያዩ መንገዶች እሱን ማነቃቃት 

ይቻላል፡፡ አንዱ መንገድ ክፍያውን መጨመር ሲሆን ሌላው መንገድ በመደብሩ ውስጥ ሌላ ስራ/ሙያ እንዲማር 

በመፍቀድ የመወደድ/የመደነቅ ስሜት እንዲያድርበት ማድረግ፡፡ ከላይ የተጠቀሰውን ማድረግ የተላላኪውን ችሎታ 

ከማዳበርና በስራው እርካታ እንዲያገኝ ከማድረግ በተጨማሪ በቤከር ዳቦ መጋገሪያ ክፍት የስራ ቦታ ሲኖር ለተላላኪው 

ምቹ አጋጣሚ ይፈጥራል ማለት ነው፡፡  

 

የጠጋኙ የመስረያ ቦታ ችግር  

ጥያቄ 1፤ 

በሞለ የመስሪያ ቦታ ጎልቶ የወጡት ነገሮች ለንግዱ ችግሮች ናቸው፡ ይህ የሚጠቁመው የመስሪያ ቦታው የተዝረከረከ 

መሆኑን ነው፡፡ በተጨማሪም መሰረታዊ የጤናና የደህንነት መጠበቂያ እርምጃዎች የሉም፡፡ እነዚህ ችግሮች የንግዱንና 

የሰራተኞቹን ቅልጥፍና ቀንሰዋል፤ ብሎም የንግዱ ምርታማነትም ቀንሷል፡፡ 

በሞላ የመስሪያ ቦታ ጎልተው የታዩ እያንዳንዳቸው ችግሮች በሚከተሉት መንገዶች ምርታማነትን ይጎዳሉ፤  

• ለክምችት የተደራጀ ስርአት ያለመኖሩና ለትርኪምርኪ/ለማይረቡ እቃዎች ማስቀመጫ የወሰደው ቦታ ሰፊ በመሆኑ 

ስራውን በአግባቡ ለመስራት ቀሪው በጣም ትንሽ ክፍል ብቻ ሊሆን ችሏል፤  

• ስራው እንዴት መሰራት እንዳለበት የሚያሳይ መመሪያ በሌለበት ሰራተኞቹ ምን አይነት መሳሪያ እንደሚጠቀሙና 

በስራ ላይ እያሉ የትኛውን የመከላከያ መሳሪያ እንደሚለብሱ አያውቁ ይሆናል፡፡  ይህ ሁኔታ የሰራተኞችን 

ደህንነትና ጤንነት ችግር ላይ ይጥላል፤ እናም ለምርታማነትም አሉታዊነት ውጤት ይኖረዋል፡፡  

• በወለል ላይ ጥንቃቄ በጎደለው ሁኔታ በተቀመጡ የሚገጣጠሙ ክፍሎችን መስራት ለደህንነት አስጊ ነው፡፡ እነዚህ 

ክፍሎች በመስሪያ ቦታው ላይ ተንቀሳቅሰው/ተንከባልለው ማሽኑ ተንሸራትቶ ሰራተኞችን እንዲጎዳ ሊያደርጉ 

ይችላሉ፡፡    
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• የመሳሪያው ማከማቻ በስርአት የተደራጀ ካልሆነ መገልገያዎችንና መለዋወጫዎችን በመፈለግ ጊዜ ይባክናል፤ 

• በመሬቱ ላይ የተረጨው ዘይት ሰራተኞች አዳልጧቸው ይወድቁና ራሳቸውን እንዲጎዱ ያደርጋል፡፡ ይህ በጣም 

አደገኛ የሚሆነው ትላልቅ ብረቶች ተሸክመው ሲሄዱ ወይም ዘይቱ በተፈናጠቀበት አጠገብ በመስራት ላይ ከሆኑ 

ነው፡፡ 

• አመቺ ባልሆነና የብርሀን እጥረት ባለበት የስራ አካባቢ ጥራት ያለው ስራ መስራት አስቸጋሪ ነው፡፡  

 

 

ጥያቄ 2፤ 

በሞላ የስራ ቦታ የምርታማነትና የደህንነት ችግሮች የተለያዩ የመፍትሄ ሀሳቦች ሊቀርቡ ይችላሉ፤ ግልፅ የሆኑት ጥቂቶቹ 

እንደሚከተለው ቀርበዋል፤  

• ከተለያዩ አሰራሮች ጋር ግንኙነት ያለው የስራ ፍሰት ንድፍና ስዕላዊ መግለጫ ሊሰራ ይገባል፡፡ ከዚያም የመስሪያ 

ቦታውን ምርጥ በሆነ ሁኔታ ለመጠቀም የሚያስችል አጠቃላይ እቅድ ላይ ለመድረስ ይቻላል፡፡  

• ይህ እቅድ በወረቀት ከተዘጋጀ በኋላ የሚቀጥለው ስራ የመስሪያ ቦታውን እንደገና የማደራጀትና የማፅዳት 

ይሆናል፡፡ እያንዳንዱ አሰራርና ተግባር ከሚያስፈልጓቸው የስራ መቀመጫዎችና መሳሪያዎች ጋር በመስሪያ ቦታው 

ላይ የተለየ አካባቢ ይኖራቸዋል፤ ለመሳሪያዎች፣ ጥቅም ላይ ለዋሉ ተገጣሚ አካላትና ለውድቅዳቂዎች ክምችቶች 

የተለየ ቦታ ማዘጋጀት፤  

• ከተለዩ አሰራሮች ጋር ግንኙነት ያላቸው የእጅ መሳሪያዎችና ተለቅ ያሉ መሳሪያዎች ለየት ባሉ መደርደሪያዎች 

ወይም ቁምሳጥኖች ላይ በተመደበላቸው ቦታ መቀመጥ ይገባቸዋል፤ 

• የመስሪያ ቦታውን እንደገና ከማደራጀቱ ጋር የብርሀን ሁኔታውም ሊሻሻል ይገባል፤ የበለጠ ብሩህ መሆን ሲኖርበት 

መብራቱ መቀመጥ ያለበት ለሁሉም የስራ መድቦች ትክክለኛ ብርሀን በሚሰራጭበት ቦታ ነው፡፡  

• የስራ ቅብብሎሹ የምርትን መጠን በከፍተኛ ደረጃ ማሳደግ ኢላማ ያደረገ መሆን ሲኖርበት ይህንንም  የስራ 

አመራሩና ሰራተኛው ሊወያዩበት ይገባል፡፡ 

• የስራ ቦታ ደህንነትን በተመለከተ ደንቦች ሊወጡና ሰራተኛው እንዲያውቃቸው መደረግ አለበት፤ 

• ይህንን ለውጥ ለማምጣት የሚወጡት ወጮች አዳዲስ የስራ ወንበሮች ለመግዛት፣ የስራ ቦታውን ብርሀን መጠን 

ከፍ ለማድረግ፣ መደርደሪያዎችን ለመግዛት ወይም የእጅ መሳሪያዎችን ማስቀመጫ የግድግዳ ላይ ተለጣፊ 

ሳጥኖችን ለመሰራት የሚውሉ ብቻ ናቸው፡፡ ከፍተኛ ምርታማነትና የሰራ ቦታ ደህንነት ላይ መደረሱን ግምት 

ውስት በማስገባት ወጩ ይካካሳል፡፡   

 

ብረቱ ዋና መካኒክ (ጠጋኝ)  

 

ጥያቄ 1: 

የብረቱን ባህሪ በመመልከት ብቻ የተረበሸ ሰራተኛ መሆኑን መገመት ይቻላል፡፡ ምናልባትም እሱ የሆነ ነገር ሱሰኛ 

በመሆን የጥቃት ሰለባ ሆኗል፤ ምናልባትም ወደዚህ ድርጊት እንዲገባ ያበረታቱት በስህተት አብሯቸው በመቆየት 

የተጓደኛቸው ጓደኞች ሊሆኑ ይችላሉ፡፡ ይህ ሁኔታ ስራውን እየጎዳ ነው፤ ስለዚህም የበለጠ ስህተት ለመስራት ራሱን 

እያጋለጠ ነው፤ 

 

ጥያቄ 2፤ 

ራስዎን እንደብረቱ አሰሪ ብትቆጥሩ፣ በእሱ ችግርና ደካማ የስራ አፈፃፀም ምክንያት ምርታማነታችሁና ገቢያችሁ እየተጎዳ 

ነው፤ ይህንን ለማስወገድ የሚከተለውን ማድረግ ትችላላችሁ፤ 

• ሰራተኛው የተቸገረ መሆኑን መረዳት፣ ዘግይቶ ወደስራ የሚመጣባቸውን ቀኖችና ደካማ የስራ አፈፃፀሙን መዝግቦ 

መያዝ  
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• የስራ አፈፃፀሙ ደካማ ስለመሆኑ፣ የችግሩን ሰረመሰረት በመለየት ለመርዳት፤ የሚረብሸው ነገር ስለመኖሩ 

ለመጠየቅ ከሰራተኛው ጋር በግል መገናኘት፤ እንደሚሻሻል ደጋግሞ መንገርና ለችግሩ መፍትሄዎችን በማቅረብ፣  

• ብረቱ የስራው ጥራት ተቀባይነት እስከሚኖረው ደረጃ ድረስ እንደሚያሻሽል መስማማት ላይ ከተደረሰ በኋላ 

ችግሩን የመፍታት እርምጃ መውሰድ፡፡ በተጨማሪም ይህንን ችግሩን ሊቋቋም ወደሚያስችለው ሀኪም ወይም 

ጠቃሚ የማህበረሰብ አማካሪዎች እንዲሄድ ማመቻቸት፡፡   

• የስራ አፈፃፀሙን በቅርብ ሆኖ መቆጣጠርና የስነልቦና ሀኪሙን ምክር ተቀብሎ እየተገበረ መሆኑን፣ ወይም እርዳታ 

ለማግኘት ወደማህበረሰብ አገልግሎት ሰጪ ድርጅቱ እየሄደ መሆኑን መከታተልና ማረጋገት፡፡  አስፈላጊ በሆነ ጊዜ 

ከእሱ ጋር ለመነጋገር ጊዜ መመደብ፤ ይህ መሆኑ ብረቱ ችግሩን በመፍታት ሂደት በፍፁም ብቸኝነት እንዳይሰማው 

ያደርጋል፡፡  

 

 

የማይወደደው /የሚጠላው የስራ ቦታ 

 

ጥያቄ 1፤ 

ከሙሰኛ ግብር ሰብሳቢ ባለስልጣን/ሰራተኛ ጋር ጥሩ ግንኙነት መስርቷል፤ ጉቦ በመስጠት ከፍተኛ ግብር ሳይከፍል 

ቀርቷል፤ ከመንግስት መስሪያቤቶችና ሰራተኞች ጋር ጥሩ ግንኙነት መኖር መልካም ቢሆንም ይህን መሳይ ግላዊ 

ጥቅምተኮር ቅንጅት ግን ህገወጥ ከመሆኑም ባሻገር በረጅም ጊዜ ተጠያቂ ማድረጉ አይቀርም፡፡  

ለሰራተኞቹ የሚከፍለው በጣም ትንሽ ነው፤ የዚህ ውጤት ምን እንደሚሆን ግን አልተገነዘበም፡፡ ከጎረቤቶቹ ጋር ጥሩ 

ግንኙነት እንዲኖር ምንም ጥረት አላደረገም፤ እናም ሁኔታው ቅሬታው ቀስ በቀስ ስር እየሰደደ መጥቷል፡ ምርታማነቱና 

ትርፉ በከፍተኛ ሁኔታ ተጎድቷል፤ አሁን ለመንግስት ያለበትን የግብር እዳ ከከፈለና ሰራተኞቹንና ጎረቤቶቹን የሚክሳቸው 

ከሆነ የንግዱ ህልውና ከገባበት አጣብቂኝ ውስጥ ሊያወጣው ይችል ይሆናል፡፡ 

 

ጥያቄ 2፤ 

ያረጁ መኪኖችንና መለዋወጫ እቃዎቹን መከለያ ግድግዳ ቢሰራ፣ የሚቻለውን ያህል የሚወጣውን ድምፅ መቀነስ ከቻለና 

ይንን ከጥሩ አቀራረብ ጋር ቢያቀናጀው፣ ለምሳሌ፣ የግድግዳው ስራ ሲጠናቀቅ የምርቃት ዝግጅት በማድረግ ጎረቤቶቹን 

ቢጋብዝ፣ ምናልባትም ከጎረቤቶቹ ጋር ያለው ግንኙነት አንደገና ሊሻሻል ይችላል፡፡ ከዚያም የእነሱን ወዳጅነትና ድጋፍ 

ሊያገኝ ይችላል፡፡  

 

ሰራተኞቹን በሚመለከት የአካባቢውን የመንግስት ቢሮ ስለዝቅተኛው የሰራተኛ ምንዳ መጠን ማነጋገር ይኖርበታል፤ 

ወይም በዚያ ሙያ ለተሰማሩ ሰዎች ተመሳሳይ ድርጅቶች የሚከፍሉትን ማጥናት አለበት፡፡በዚያ መሰረት ምንዳውን 

የሚያስተካክል ከሆነ ሰራተኞቹ ከእሱ ጋር ለመቀጠል ይስማሙ ይሆናል፡፡ የግብሩን ችግር ለመወጣት አስቸጋሪ ይሆናል፤ 

ምናልባትም ሙሉ ክፍያውን፣ ቅጣቱንና በቀደሙት አመታት ያለበትን እዳ በሙሉ እንዲከፍል ሊገደድ ይችላል፡፡ 
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ቃሉ የቃሉ ፍቺ 
ዝርዝሩን 

በገፅ 

የንግድ እሴቶች 

 

በንግድ ስራ ውስጥ ያሉ ሁሉም ሰዎች የሚጋሯቸውና የሚፈፅሟቸው 

አስፈላጊ የሆኑ እምነቶች ወይም ህሳቤዎች ናቸው፡፡   
65 

የስነምግባር ደንብ  

 

የንግድ እሴቶች በሁሉም የስራ ቦታ ላይ በሚደረግ እንቅስቃሴ 

የሚንፀባረቁና ሰዎች ሊከተሏቸው የሚገቡ ባህሪያዊ ህጎች/ደንበች 

ናቸው፡፡  

66 

ልዩነት መፍጠር/አድሎ 
አንድ ሰው ወይም የሰዎች ሰብስብ/ቡድን ሚዛናዊ ባልሆነ ሁኔታ አያያዝ 

/አቀባበል /ሲደረግላት/ለት/ላቸው፡፡  
33 – 35፣67 

ገንዘብነክ ማበረታቻዎች 

 

ሰዎች የተወሰኑ ነገሮችን የመስራት ፍላጎት እንዲኖራቸው የሚያደርጉ 

ሽልማቶች፣ ማበረታቻዎች ተፈላጊውን ውጤት ሊያመጡ በሚችሉበት 

አፈፃፀም ላይ የተመሰረቱ ሲሆን ነው፡፡ 

40 

ጥሩ አደረጃጀት/ንፅህናን 

መጠበቅ/ 
የስራ ቦታን ምርታማና ቅልጥፍናን እንዲያስገኝ አድርጎ መጠበቅ  56 

የሰው ሀብት አስተዳደር  

 

ሰዎችን የመመልመል፣ ስልጠና የመስጠትና በቅርብ ሆኖ የማስረዳት 

የማነቃቃትና መሸለም፣ ወዘተ. ስልታዊ ሂደት ነው፡ 
21- 22 

ግብአት ውጤትን ለማምረት/ለማግኘት የሚያስፈልግ   1 

የስራ መዘርዝር የአንድ ሰው የሚተገበር የስራ መርሃግብር  28 -30፣ 34 

አነቃቂ ፍላጎቶች  ሰዎች የተወሰኑ ነገሮችን እንዲሰሩ/እንዲያከናውኑ የሚያነቃቁ ፍላጎቶች፤   39-40 

ድርጅታዊ መዋቅር  አንድ ድርጅት ሰዎችንና ስራን የሚያቀናጅበት አሰራር፤ 19-20፣22 

ውጤት/የምርት ውጤት በንግዱ የተመረተው ወይም የሚሸጠው፣  1 

የአፈፃፀም ግምገማ  የተቀጣሪን/የሰራተኛን የስራ አፈፃፀም መገምገም፣ 43 

ምርታማነት ሀብትን በጥሩ ሁኔታ የመጠቀም ደረጃን ያመለክታል፤  1፣ 15 

ለምርታማነት ወሳኝ 

ነገሮች 

ምርታማነት ላይ በአዎንታዊነት ወይም በአሉታዊነት ተፅእኖ የሚያደርጉ 

ነገሮች/ሁኔታዎችና ድርጊቶች  
9-10, 15 

የምርታማነት ጠቋሚዎች  
የምርታማነትን ለውጥ ለመለካትና ለቆጣጠር የሚጠቅሙ ምርታማነት 

ላይ በግልፅ ተፅእኖ የሚያደርጉ ናቸው፡፡  
11-13፣ 15 

የተረበሸ ሰራተኛ  የስራ አፈፃፀሙን በአሉታዊነት የሚጎዱ የግል ችግሮች ያሉበት ተቀጣሪ፤ 73 

የስራ ፍሰት የተወሰነ/ውጤት ለማምጣት የሚወሰድ ተከታታይ እርምጃ፤  52-54 
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የስራ ቦታ ባህል 
በንግድ ስራ ላይ የተሰማሩ ሰዎች ስራዎቻቸውን የሚሰሩባቸው 

መንገዶች፣ የደንበኞች አቀባበል፣ ርስበርስ የሚያደርጉት ተግባቦት፤  
65 

የስራ ጣቢያ ብዙ ጊዜ አንድ ሰው የተለየ ስራ የሚሰራበት ቦታ፤  56 

ኮቺንግ ኮቺንግ አንድ ግለሰብ በውስጥ ያለ እምቅ አቅሟን/ሙን በራሷ/በራሱ 

በማውጣት ይበልጥ ውጤታማ መሆንን ማስገኛ ዘዴ ነው፡፡ ኮቺንግ 

የውጤት አላማን ለማረጋገጥ ብቻ ሳይሆን ውጤቱ የሚገኝበትንም 

መንገድ ማለትም በኮች አድራጊውና ተደራጊው መካከል ያለውን 

የመደጋገፍና የተግባቦት ሂደቶች የሚያመለክት ነው፡፡ 

46፣48 
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ንግድዎን ያሻሽሉ 

ሰዎችና ምርታማነት  

ንግድዎን ጀምረው በማንቀሳቀስ ላይ ቢሆኑም በአንዳንድ የንግድ ስራ አመራር ክህሎቶች ላይ ተቸግረዋልን? 

ንግድዎን ያሻሽሉ የስልጠና ፓኬጅ በስራ ላይ የሚገኙ ጥቃቅንና አነስተኛ ነጋዴዎች ንግዳቸውን በጥሩ ንግድ ስራ 

አመራር መሰረተ ሃሳቦች ላይ መስርተው እንዲያንቀሳቅሱ ይመራቸዋል፡፡ ንግድዎን ያሻሽሉ፤ ሰዎችና ምርታማነት 

መማሪያ መፅሃፍ ጥቃቅንና አነስተኛ ነጋዴዎች ለንግዶቻቸው ትክክለኛ ስዎችን እንዲመርጡ፣ የመረጧቸውንም 

ሰዎች ለምርታማነት እንዲያተጉና ጥሩ የስራ አካባቢ መፍጠር እንዲችሉ ያግዛቸዋል፡፡ 

 

ንግድዎን ያሻሽሉ ስልጠና ፓኬጅ ከንግድዎን ይጀምሩና ንግድዎን ያሻሽሉ (ንጀያ) ስልጠና ፕሮግራም አንዱ 
ነው፡፡ የንጀያ ስልጠና ፓኬጆች የተዘጋጁት አዲስ ንግድ መጀመር ለሚፈልጉ፣ ንግዳቸውን ለሚያሻሽሉና 
ለሚያስፋፉ ጥቃቅንና  አነስተኛ ንግዶች ነው፡፡ የስልጠና ፕሮግራሙ ከ25 አመት በላይና ከ100 ባላይ 
በሚሆኑ አገሮች ወስጥ የዳበረ ተሞክሮ ያለው ነው፡፡ የንጀያ ፕሮግራም ከ2500 የአካባቢ ተቋሞች ጋር 
በአጋርነት ይሰራል፣ ከ200 በላይ የአለም ስራ ደርጅት የብቃት ማስረጃ ያላቸው ዋና አሰልጣኞችና ከ17,000 
በላይ አሰልጣኞችን ያቀፈ አውታር ያለው ነው፡፡ እስከ ቅርብ ጊዜ ድርስ ቁጥራቸው ከ6 ሚሊዮን በላይ 
የሆኑ ሴቶችና ወንዶች ንግድ ጀማሪዎችና ንግድ አንቀሳቃሾች በስልጠናዎቹ የተጠቀሙ ሲሆን ይህ አሃዝ 
በመጨመር ላይ ይገኛል! 

የንግድዎን ያሸሉ ስልጠና በስድስት በስድስት የመማሪያ መፃህፍት የተደገፈ ነው፦ 

 ንግድዎን ያሻሽሉ፤ የወጪዎች ስሌት 

 ንግድዎን ያሻሽሉ፤ ግብይት 

 ንግድዎን ያሻሽሉ፤ የሂሳብ መዝገብ አያያዝ 

 ንግድዎን ያሻሽሉ፤ ግዥና የክምችት ቁጥጥር 
 ንግድዎን ያሻሽሉ፤ ለንግድዎ ያቅዱ 

 ንግድዎን ያሻሽሉ፤ ሰዎችና ምርታማነት 

በኢትየጵያ ፌደራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ 

የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር 

የአውሮፓ ህብረት 


