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ወደ አማርኛ የተረጎሙት፣ በኢትዮጵያ የንጀያ ዋና አሰልጣኞች ታደሰ ገብረስላሴና ስንዱ አበበ ናቸው፡፡ የአማርኛ ቋንቋውን ኤዲት ያደረጉት 
ደግሞ ዶ/ር ማሬው አለሙ ናቸው፡፡ የአማርኛውን የውስጥና የውጭ ዲዛይንና የምስል-ግራፊክ ስራዎች ከዋናው ማለትም እንግሊዝኛው 
ጋር አመሳስለው ያዘጋጁት ታደሰ ገብረስላሴ ናቸው፡፡ 

  



መቅድም 
ቁጥራቸው ከፍተኛ የሆኑ ኢትዮጵያውያን ከገጠርና ከከተማ የትውልድ አካባቢዎቻቸውን እየለቀቁ የተሻለ የስራና የኑሮ እድል  ለማግኘት 

ወደ ውጭ አገሮች በመሄድ ላይ ይገኛሉ፡፡ ከፌደራል የውጪ ጉዳይ ሚኒስቴር በተገኘ መረጃ መሰረት በአሁኑ ጊዜ ከ2 ሚሊዮን በላይ የሆኑ 

ኢትዮጵያውያን በሰሜን አሜሪካ፣ በመካከለኛው ምስራቅ፣ በአውስትራሊያና በሌሎች የአፍሪካ አገሮች ውስጥ ይኖራሉ፡፡ በርካታ 

ኢትዮጵያውያን በመካከለኛው ምስራቅ አገሮች ውስጥ የሚገኙ ሲሆን በተለይም ባለፉት ሶስት አስርተ አመታት ሳውኡዲ አረቢያ ከፍተኛ 

ቁጥር ያላቸው ያልሰለጠኑና በከፊል የሰለጠኑ ስራ ፈላጊ ኢትዮጵያውያን መዳረሻ ሆና ቆይታለች፡፡ ሆኖም እ.አ.አ በ2013 የሳኡዲ አረቢያ 

መንግስት “የሳኡዲን የስራ ገበያ ለአገሬዎቹ” በሚል መርህ በመንቀሳቀስ በወሰደው እርምጃ በአገሪቱ ውስጥ ካለ ፈቃድ በልዩ ልዩ መስኮች 

ተሰማርተው የሚገኙ የሌሎች አገሮች ዜጎችን ከአገሪቱ አስወጥቷል ፡፡ በዚህም ምክንያት እ.አ.አ ከህዳር 2013 እስከ መጋቢት 2014 ብቻ 

163,000 ኢትዮጵያውያን ስደተኞች በግዳጅ ወደሃገራቸው እንዲመለሱ አድርጓል፡፡ ይህ  በእንዲህ  እንዳለ “ከህግ መተላላፎች ነፃ የሆነች 

አገር” ተብሎ በሚጠራ ሌላ ዘመቻ እ.አ.አ በመጋቢት 2017 ተጨማሪ 100,000 ኢትዮጵያውያን ስደተኞችን የሳኡዲ መንግስት ወደ 

አገራቸው መልሷል፡፡ 

ተመላሽ ስደተኞች በመቀበል ሂደት የኢትየጵያ መንግስት አጋር ከሆኑ ሰብአዊ እርዳታ ድርጅቶቸ ጋር በመሆን በአግባቡ እንዲከናወን 

አድርጓል፡፡ ነገር ግን ተመላሽ ስደተኞችን ለዘለቄታው መልሶ የማቋቋሙ ጉዳይ በአብዛኛው ምላሽ ያላገኘና ገና በጅምር ደረጃ ላይ የሚገኝ 

ነው፡፡ በአለም ስራ ድርጅትና በሌሎች ተቋሞች የተደረጉ የተለያዩ ጥናቶች እንደሚያመለክቱት አብዛኞቹ ስደተኞች ሲያገኙ የነበረውን ገቢ 

ለፍጆታ የተጠቀሙበትና ለዘመድ ወዳጅ አስቀድመው በመላካቸው ባዶ እጃቸውን የተመለሱ ናቸው፡፡ ከዚህም በላይ አብዛኞቹ ተመላሾች 

በውጭ አገሮች በቆዩበትም ጊዜ ሆነ በሚመለሱበት ሂደት በቀላሉ የማይገመት የጤና፣ የስነ ልቦናና ማህበራዊ ጉዳት እንደረሰባቸው ከእነዚህ 

ጥናቶች ለመረዳት ይቻላል፡፡ 

በዚህም መሰረት ተመላሾችን በዘለቄታው ለማቋቋም ለሚደረገው ጥረት አስተዋፅኦ ለማድረግ የአለም ስራ ደርጅት ከአውሮፓ ህብረት 

በተገኘ የፋይናንስ ድጋፍ “የኢትዮጵያ ተመላሾች መልሶ ማቋቋሚያ” የተሰኘ ፕሮጀክት በመተግበር ላይ ይገኛል፡፡ ፕሮጀክቱ ግለሰብን 

ተጠቃሚ ባደረገ መልኩ ሰብአዊ መብቶችን መሰረት ያደረገ ሲሆን በአማራ፣ ኦሮሚያና ትግራይ ብሄራዊ ክልሎች ወስጥ የሚገኙ ተመላሾችን 

ተጠቀሚ ያደርጋል፡፡ በተለይ ልዩ ትኩረት የሚያደርገው ለተለያዩ ማህበራዊና ስነልቦናዊ ጉዳት የተጋለጡ ተመላሽ ሴቶችና ልጃገረዶች ላይ 

ነው፡፡ በዚህም መሰረት እነዚህ በፕሮጀክቱ የታለሙ ተመላሾች  በስራ ፈጠራ፤ በክህሎት ስልጠናና በህይወት ክህሎት አገልግሎቶች ተደራሽ 

እንዲሆኑ ይታገዛሉ፡፡ ከዚህ አኳያ ይህንን የተመላሾችን እንደገና በዘላቂነት የማቋቋም አላማዎችን ለማሳካት እንዲያስችለው ፕሮጀክቱ ልዩ 

ልዩ ተቋሞች ለተመላሾች የሚሰጧቸውን አገልግሎቶች በጥራትና በቅልጥፍና እንዲያሳድጉ የሚያስችል ስልታዊ አቅም የመገንባት እንዲሁም 

የአገሪቱን ተመላሾች በዘለቄታው የመልሶ ማቋቋም ስርአትን የማጠናከር ሚና ይጫወታል፡፡ 

በዚህ በኩል በፕርጀክቱ ቅድሚያ ከተሰጣቸው የስራ መስኮች መካከል አንዱ ተስማሚ የኢንትርፕርነርሺፕ ማለትም የራሳቸውን ንግድ 

ጀምረው የማንቀሳቀስ ስልጠናና የንግድ ልማት አገልግሎቶች ለተመላሾች እንዲያገኙ ድጋፍ መስጠት ነው፡፡ በዚህ ረገድ በአለም ስራ 

ድርጅት የተዘጋጀውን የንግድዎን ይጀምሩና የንግድዎን ያሻሽሉ ስልጠና ፓኬጆች በፕሮጀክቱ ውስጥ እንዲካተት ተደርጓል፡፡ ንግድዎን 

ይጀምሩና የንግድዎን ያሻሽሉ ስልጠና ከአለም ትልቁ የጥቃቅንና አነስተኛ ንግድ የኢንተርፕርነርሺፕና የንግድ ስራአመራር ስልጠና 

ፕሮግራም ነው፡፡  በአሁኑ ጊዜ ኢትዮጵያን ጨምሮ በ135 አገሮች ውስጥ በመተግበር ላይ ይገኛል፡፡ የስልጠና ፓኬጁ ዋነኛ ትኩረት ሴቶችና 

ወንዶች ጥቃቅንና አነስተኛ ንግዶች ጀምረው እንዲያሳድጉ የሚያግዝ ስትራተጂን በመጠቀም ተጨማሪና የተሻሉ የስራ እድሎችን በመፍጠር 

ለዘለቄታዊና ሁሉን አካታች ለሆነ የኢኮኖሚ እድገት አስተዋፅኦ ማድረግ ነው፡፡ የስልጠና ፕሮግራሙ ከማንኛውም ንግድ ተፈጥሯዊ 

የእድገት ደረጃዎች ጋር ተስማሚ በሆኑ በአራት ተደጋጋፊ ክፍለ ስልጠናዎች የተዋቀረ ሲሆን እነሱም የንግድ ህሳቤዎን ያመንጩ፣ ንግድዎን 

ይጀምሩ፣ ንግድዎን ያሻሽሉና ንግድዎን ያስፋፉ ናቸው፡፡ 

ነባሮቹን የንግድዎን ይጀምሩና ንግድዎን ያሻሸሽሉ መፅሃፍት ወቅታዊ ችግሮችን ምላሽ የመስጠት አቅም እንዲኖራቸው የአለም ስራ ድርጅት 

የማያቋርጥ ማሻሻያዎች አድርጓል፡፡ በተለይም በጥቃቅንና አነስተኛ ንግድ ልማትና በተያያዥ መስኮች ላይ የቅርብ ጊዜ አስተሳሰቦችን 

የሚያካትቱ አዳዲስ ጉዳዮችን በማካተት አይነተኛ ለውጦችና ማሻሻያዎች የተደረገባቸው መፃህፍት እ.አ.አ በ2015 አሳትሟል፡፡ የአለም ስራ 

ድርጅት አነዚህ አዳዲስ ተሻሽለው የወጡ የስልጠና ፓኬጆች ጥራታቸውን ጠብቀው እንዲተገበሩ ለማድረግ ስምንት የሰልጣኞች መማሪያ 
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የምህፃረ ቃላት ዝርዝር 
 

ሲ ዳ የስዊድን አለም አቀፍ ልማት ትብብር ኤጀንሲ  

ገአአ ገንዘብ /የፋይናንስ አገልግሎት አቅራቢዎች 

ተመኡ ከተሞክሮ የመማር ኡደት 

ቴሙስተ ቴክኒክና ሙያ ስልጠና ተቋማት 

ንጀያ ንግድዎን ይጀምሩና ንግድዎን ያሻሽሉ 

  



 

ስለ አሰልጣኝ መመሪያ መፅሃፍ | 1  
 

ስለአሰልጣኝ መመሪያ መፅሃፍ 
 
ንጀያ የአነስተኛ ንግድ ስራ አመራር ስልጠና ፕሮግራም ሲሆን ዋነኛ ትኩረቱም አነስተኛ ንግድ የመጀመርና የማስፋፋት 
ስትራቴጂ ተጠቅሞ ተጨማሪና ጥራት ያላቸው የስራ እድሎችን በተለይ በታዳጊ አገሮች የመፍጠር አላማዎችን 
ለማሳካት ነው፡፡  
 
ፕሮግራሙ የተዋቀረው ርስበርሳቸው በተያያዙ አራት የስልጠና ፓኬጆች ሲሆን እነሱም የንግድ ህሳቤዎን ያመንጩ፣ 
ንግድዎን ይጀምሩ፣ ንግድዎን ያሻሽሉና ንግድዎን ያስፋፉ ናቸው፡፡ እምቅ ኢንተርፕርነሮችና ኢንተርፕርነሮች በእነዚህ 
ፓኬጆች አማካይነት የስራ እድል መፍጠር አላማዎችን የሚያሳኩት፦  
 

• የማደግ ተስፋ ያላቸውን ንግዶች በመጀመር በስራ ላይ ያሉ ንግዶችን ትርፋማነት በማሳደግ፣ 
• ምርታማነትን በሚያጎለብት መልክ የተቀጣሪዎችን (የሰራተኞችን) የስራ ሁኔታዎች ማሻሻል ናቸው፡፡ 

 
ፕሮግራሙ ባለሶስት እርከን የአተገባበር ሞዴል ያለው ሲሆን እነሱም ዋና አሰልጣኝ (ማስተር ትሬነር)፣ አሰልጣኞችና 
ፕሮግራሙ ኢላማ ያደረጋቸው ተጠቃሚዎች (አምቅና በስራ ላይ የሚገኙ ኢንተርፕርነሮች) ናቸው፡፡ የአተገባበር 
መዋቅሩ ፕሮግራሙን በስፋት ለማዳረስ የሚያስችል የማባዣ ዘዴ የሚከተል ሲሆን በሌላ በኩል ደግሞ የስልጠና 
ፓኬጆቹን ጥራት የሚጠብቀው በተለያዩ ባለድርሻ አካላት መካከል የመልሶ ምገባ ሜካኒዝም በመፍጠር ነው፡፡   
 
ይህ የአስልጣኞች መመሪያ መፅሃፍ አራቱን የስልጠና ፓኬጆች ታቅደው ስለሚተገበሩበት ሁኔታ ምክር ይሰጣል፡፡ 
ስለፕሮግራሙም አጀማመርና እድገት መሰረታዊ መረጃዎች ይዟል፡፡ ለአስልጣኞችና ዋና አስልጣኞች የምክረሃሳቦቹ 
ዝርዝር የሚያነሳቸው ነጥቦች በኢንተርፕርነር ደረጃ ስልጠናዎቹን በሚተገብሩበት ኡደት ውስጥ በሚገኙ የተለያዩ 
እርከኖች ላይ ስልጠናዎቹን ስለመተግበር ነው፡፡ እነዚህ ደረጃዎች ስልጠናወን በግብይት ከማስፋፋት አንስቶ፣ 
ስልጠናዎቹን ስለመስጠት፣ የድህረስልጠና ድጋፎችን መተግበር እንዲሁም በሁለገብነት መካተት ያለባቸውን ጉዳዮች 
ማለትም እንደስርአተፆታና አካል ጉዳተኞች የመሳሰሉትን ከመሸፈኑም በላይ ከሌሎች የንግድ ልማት አገልግሎት 
ሰጪ ተቋሞች ጋር ትስስር ስለሚፈጠርበት ሁኔታ ይገልፃል፡፡ 
 
የመመሪያ መፅሃፉ በጣምራ የሚሰራው ለእያንዳንዱ የስልጠና ፓኬጅ በተለይ ከተዘጋጁት የክዋኔ ስልጠና አተገባበር 
መመሪዎች ጋር ነው፡፡ ማለትም አሰልጣኞችና ዋና አሰልጣኞች ከእያንዳንዱ የንጀያ ስልጠና ፓኬጅ ጋር አዛምደው 
እንዴት ስልጠና ማቀድና መተግበር እንደሚኖርባቸው ያሳያል፡፡  
 
ለንጀያ ስልጠና ፕሮግራም መሳካት የአሰልጣኙ ሚና ከፍተኛ ነው፡፡ ይህ መመሪያ መፅሃፍ በዋነኛነት በኢንተርፕርነር 
ደረጃ ስልጠና በመስጠት የንጀያ ፕሮግራም ግብ ለማሳካት ለሚሰሩ አዲሰም ሆነ ልምድ ላላቸው አሰልጣኞች 
የሚያስፈልጋቸውን መረጃ አሟልቶ ይዟል፡፡ 
 
የዚህ የአሰልጣኞች መመሪያ መፅሃፍ ቁልፍ ክፍል የንጀያ ስልጠና ፕሮግራም የስልጠና ኡደት ነው፡፡ ይህም የስልጠና 
አገልግሎት ሰጪዎቸ በኢንተርፕርነር ደረጃ እያንዳንዱን የንጀያ ስልጠና የተዋጣለት እንዲሆንላቸው መከተል 
የሚኖርባቸውን ደረጃዎች ማለትም የስልጠናውን ግብይት፣ ስልጠና መስጠትና ክትትል/ግምገማ ናቸው፡፡ ጠቅለል ባለ 
መልኩ ሲታይ የሁሉም የንጀያ ስልጠና ፓኬጆች የስልጠና ኡደታቸው ተመሳሳይ ሲሆን ይህ መመሪያ መፅሃፍ 
ደግሞ ሁሉንም በአንድነት አድርጎ አቅርቧል፡፡   
 

ይህ የመመሪያ መፅሃፍ የተዘጋጀው ለማን ነው? 
ይህ መመሪያ መፅሃፍ ለእምቅና በስራ ላይ ለሚገኙ ኢንተርፕርነሮች ማለትም ለስልጠና ፓኬጆቹ 
ተጠቃሚዎች አንዴት አንደሚተገበር ዝርዝር ያለ መረጃ ይሰጣል፡፡ በመሆኑም በዋነኛነት ኢላማ አድርጎ 
የሚያገለግለው ለንጀያ አሰልጣኞች ነው፡፡ እነዚህ አሰልጣኞቹ በአሰልጣኞች ስልጠና ፕሮግራም ተሳትፈው 
በሚገባ ከጠናቀቁ በኋላ የስልጠና ፓኬጆቹን በብቃት የሚያሰለጥኑ ስለመሆናቸው የምስክር ወረቀት ያላቸው 
ናቸው፡፡  
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በሌላ በኩል ደግሞ የዋና አሰልጣኞች ሚና ሰፊ እንደመሆኑ መጠን ማለትም ለእነሱም ቢሆን 
በኢንተርፕርነር ደረጃ ስልጠና መስጠት ስለሚችሉ ደረጃ በደረጃ ለመተግበር የሚመሩበት ነው፡፡   
 

መመሪያ መፅሃፍን አንዴት መጠቀም ይቻላል? 
መመሪያ መፅሃፉ ንጀያ ፕሮግራም ለተጠቃሚዎች (እምቅና በስራ ላይ የሚገኙ ኢንተርፕርነሮች) 
ስልጠናዎቹ እንዴት መተግበር እንዳለባቸው መረጃ ይሰጣል፡፡ በክፍል አንድ ስለፕሮግራሙ ጠቅለል ያሉ 
መረጃዎች ይገኛሉ፡፡ ሁለተኛው ክፍል ደግሞ ስለንጀያ ስልጠና ኡደትና በእያንዳንዱ ደረጃ ላይ ስለሚከናወኑ 
ተግባሮች በዝርዝር ያቀርባል፡፡ በሶስተኛው ክፍል ንጀያ ፕሮገራምን ከፋይናንስና የፋይናንስ ያልሆኑ 
አገልግሎቶች ጋር ትስስር ስለማድረግ እንዲሁም ሁለገብ የሆኑ ጉዳዮችን ማለትም ስርአተፆታንና አካል 
ጉዳተኞችን እንዴት ማካተት እንደሚቻል ያብራራል፡፡ 
 
ይህ የአሰልጣኞች መመሪያ መፅሃፍ የስልጠና ፓኬጆቹን የክዋኔ ስልጠና መመሪያዎችን አያካትትም፡፡ 
ለእያንዳንዱ ስልጠና ፓኬጅ ለየብቻ የክዋኔ ስልጠና መመሪያ የተዘጋጀለት በመሆኑ ከዚህ ጋር አጣምረው 
መጠቀም ይኖርብዎታል፡፡ በተጨማሪም ዝርዝር የንጀያ የንግድ ስራ አመራር አመራር ርእሶች ላይ 
አያብራራም፡፡ እነዚህ የንጀያ ይዘቶች በኢንተርፕርነር ደረጃ በተዘጋጁት የመማሪያ መፅሃፎች ውስጥ 
የተጠቃለሉ ናቸው፡፡ 
 
በዚህ የአሰልጣኝ መመሪያ መፅሃፍ ወስጥ በርካታ የሙያ ቃላቶች ተተርጉመዋል፡፡ የእነዚህ ቃላቶች ዝርዝር 
በመጨረሻው ላይ ቀርቧል፡፡ አሰልጣኞች የቃላቶቹን ዝርዝር በመፅሃፉ ውስጥ ከሚገኙት በተጨማሪ 
አማራጭ ትርጉሞች ስለሚገኙ የሙያ ቃለት ትርጉሞችን ይበልጥ ለማሻሻል ይጠቅማሉ፡፡ 
 

መመሪያ መፅሃፉን ስለለማግኘት 
የዚህን መመሪያ መፅሃፍ ቅጅ የሚችሉት የንጀያ ስልጠናዎችን በመተግበር ላይ ያሉ አሰልጣኞች ወይም 
ዋና አሰልጣኞች ናቸው፡፡ ማለትም ይህንን መመሪያ መፅሃፍ ለማግኘት ጥያቄ በሚቀርብበት ጊዜ አስቀድሞ 
ስልጠናውን የማዘጋጀት ተሞክሮ ሊኖር ይገባል፡፡ የመመሪያውን የኤሌክትሮኒክ ኮፒ ለማግኘት ከፈለጉ፤ 
በበይነመረብ ላይ በኤስ አይ ዋይ ቢ ጌት ዌይ ውስጥ የመግቢያ ፈቃድ ማግኘት ያስፈልጋል፡፡ ለተጨማሪ 
መረጃ በዚህ መመሪያ መፅሃፍ የክትትልና ግምገማ ንኡስ ክፍልን ውሰጥ ይገኛል፡፡ 
የታተመውን ቅጅ ለማግኘት የአለም ስራ ድርጅት ህትመት ክፍል (ilopubs@ilo.org) ወይም አህጉራዊ 
ማከፋፈያ ጣቢያ ምናልባት የአለም ስራ ድርጅት ሀገራዊ ቢሮዎች ወይም ለግሎባል ማስተባበሪያ ብድን 
በመፃፍ በአቅራቢያዎ ማግኘት ስለሚችሉበት መንገድ መረጃ ያገኛሉ (SIYB Global Coordination Team 
in Geneva, Switzerland- siyb@ilo.org)    
 

አስተያየት መስጠት ከፈለጉ 
የንጀያ ግሎባል ማስተባበሪያ ቡድን የንጀያ አነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዝ ዘርፍ ውስጥ ይገኛል፡፡ 
አስተባባሪ ቡድኑ ፕሮግራሙ በቀጣይነት እንዲሻሻል ያለማቋረጥ ጥረት የሚያደርግ በመሆኑ አስተያየቶችን 
በደስታ ይቀበላል፡፡ አስተያየቶችዎን በኢሜይል ለመላክ በዚህ አድራሻ ይጠቀሙ፡ siyb@ilo.org ለተጨማሪ 
መረጃ www.ilo.oorg/siyb ድረገፅን ይጎብኙ፡፡ 
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የአለም ስራ ድርጅት ከተባበሩት መንግስታት ድርጀት ልዩና ዋነኛ ከሆኑ ተቋሞች አንዱ ነው፡፡ 
የተመሰረተበትም አላማ ማህበራዊ ፍትህና በአለም አቀፍ ደረጃ የፀደቁ ሰብአዊና የስራ መብቶችን 
ለማራመድና ለማስፋፋት ነው፡፡  
 
የአለም ስራ ድርጅት ስትራቴጂያዊ ግቦች የስራ ላይ መብቶችን እንዲጠበቁ ማስፋፋት፣ ጥሩ (ደርዝ ያላቸው) 
የስራ እድሎችን ማበረታታት፣ ማህበራዊ መከላከያዎችን ማጎልበትና ስራን በተመለከተ ከሚመለከታቸው 
አካላት ጋር ምክክርን ማጠናከር ነው፡፡ 
 
የአለም ስራ ድርጅትን ልዩ የሚያደርገው በሶስትዮሽ አወቃቀሩ ማለትም በሰራተኞች፣ በአሰሪዎችና 
በመንግስት መካከል የምክክር ሂደትን በማመቻቸት ፖሊሲዎች እንዲሻሻሉና ማሀበራዊና ኢኮኖሚያዊ 
ልማት ለማፋጠን የሚሰራ መሆኑ ነው፡፡ 
 

 
 

 
የስልጠና ፕሮግራሙ አጀመማር ታሪክ የሚነሳው እ.አ.አ በ1970ዎቹ የስዊድን አሰሪዎች ፌዴሬሽን 

የንግድዎን ደህንነት ይጠብቁ የሚል በአገሪቱ ውስጥ ለሚገኙ ለአነስተኛና መካከለኛ ንግዶች አዘጋጅቶ 
ከተገበረው የስልጠና ፓኬጅ ነው፡፡ በመቀጠል እ.አ.አ በ1977 የስዊድን አለም አቀፍ ልማት ትብብር ኤጀንሲ 
(ሲዳ) ከአለም አቀፍ የስራ ድርጅት ጋር የፕሮጀክት ስምምነትና የፋይናንስ ድጋፍ አድርጎ የስልጠና ፓኬጁ 
ከታዳጊ አገሮች ፍላጎቶችና ተጨባጭ ሁኔታዎች ጋር ተስማሚ ሆኖ ተዘጋጀ፡፡ በዚህም መሰረት ንግድዎን 
ያሻሽሉ፤ በሚል የስልጠና ፕሮግራሙ በስራ ላይ ዋለ፡፡ 
 

1. የአለም ስራ ድርጅትና ንግድዎን ይጀምሩና ንግድዎን ያሻሻሉ ፕሮግራም 
  

2. የንግድዎን ይጀምሩና ንግድዎን ያሻሽሉ ፕሮግራም ታሪካዊ አመጣጥ 

 



 

4 | ንግድዎን ይጀምሩና ንግድዎን ያሻሽሉ የአሰልጣኝ መመሪያ መፅሃፍ 
 

እ.አ.አ በ1990ዎቹ ደግሞ አለም 
አቀፍ የስራ ድርጅት ፊጂ 
ውስጥ በቀረፀው የቴክኒክ 
ትብብር ፕሮጀክት አማካኝነት 
ንግድዎን ይጀምሩ፤ የሚል 
የስልጠና ፓኬጅ ተዘጋጅቶ 
መተግበር ጀመረ፡፡ንግድዎን 
ይጀምሩ ስልጠና ንግድ 
መጀመር ለሚፈልጉ ሰዎች 
የታለመ የስልጠና ፓኬጅ 
ስለነበረ ከዚህ በኋላ በተለያዩ 
 
 
አገሮች የነበሩ የአለም ስራ 
ድርጅት የቴክኒክ ትብብር 
ፕሮጀክቶች የነበረውን ንግድ የመጀመር ከፍተኛ እምቅ ኢንተርፐርነራዊ ፍላጎት ለሟሟላት ከንግድዎን 
ያሻሽሉ ስልጠና ፕሮግራም ጋር ተጣምሮ እንዲተጋገዝ በሚል ንግድዎን ይጀምሩ ፓኬጅ ወደሌሎች አገሮች 
ሊስፋፋ ችሏል፡፡ እ.አ.አ በ1990ዎቹ ማብቂያ ላይ ደግሞ የንግድ ህሳቤዎን ያመንጩ፤ የሚል ሌላ የስልጠና 
ፓኬጅ በአለም ስራ ድርጅት ተዘጋጅቶ መተግበር ጀመረ፡፡ የንግድ ህሳቤዎን ያመንጩ የስልጠና ፓኬጅ 
ከንጀያ የስልጠና ፓኬጆች ይበልጥ እንዲታዙ የሚያደርግ ሲሆን ዋነኛ አላማውም አምቅ ኢንተርፕርነራዊ 
ፍላጎት ያላቸው ሰዎች እውንና መተግበር የሚችሉ የንግድ ህሳቤዎችን እንዲያመነጩ ማገዝ ነው፡፡ 
 
የንግድ ህሳቤዎን ያመንጩ፣ የንጀያ ፓኬጆች ራሳቸውን የቻሉ ፕሮግራሞች ቢሆኑም ርስበርሳቸው ተያያዥ 
የሆኑና በተመሳሳይ ዲዛይን የተቀረፁ ናቸው፡፡ ስለዚህ እ.አ.አ በ1990ዎቹ ማብቂያ ላይ የአለም ስራ ድርጅት 
ሶስቱንም ፓኬጆች በማዋሃድ ወጥ የሆነ የአተገባበር መዋቅር እንዲኖራቸው ወስኖ ንጀያ ፕሮግራም፤ 
የሚል ስያሜ በመስጠት እንዲስፋፈ አድርጓል፡፡ 
 
ከአነስተኛ ወደመካከለኛ ኢንተርፕራይዝ ታዳጊነት ያላቸውን ኢንተርፕርነሮችን የፍላጎተ ስልጠናን ለማሳካት 
እ.አ.አ በ2000ዎቹ የአለም ስራ ድርጅት ንግድዎን ያስፋፉ፤ የሚል አዲስ የስልጠና ሞጂዩልና ድጋፎች 
አዘጋጅቶ ከሶስቱ ፓኬጆች ጋር ተቀናጅቶ እንዲተገበር አደረገ፡፡ 
 

 
 

 
ንጀያ በአራት ተደጋጋፊ የስልጠና ሞጂዩሎች የተዋቀረ ነው፡፡ እነሱም የንግድ ህሳቤዎን ያመንጩ፣ንግድዎን 
ይጀምሩ ፣ንግድዎን ያሻሽሉና ንግድዎን ያስፋፉ ናቸው፡፡ እነዚህ ፓኬጆች ከማንኛውም ንግድ ተፈጥሯዊ 
የእድገት ደረጃዎች ጋር እንዲስማሙ ሆነው ዲዛይን ተደርገዋል፡፡ 
 
የንግድ ህሳቤዎን ያመንጩ፦ እምቅ ኢንተርፕርነሮች ተጨባጭና ሊተገበር የሚችል የንግድ ህሳቤ 
እንዲያመነጩ የሚያስችል ስልጠና ነው፡፡ ይህ ስልጠና ብዙውን ጊዜ ከ2-3 ቀኖች ይወስዳል፡፡ 
 
ንግድዎን ይጀምሩ፦ ተጨባጭና ሊተገበር የሚችል የንግድ ህሳቤ ያላቸው እምቅ ኢንተርፕርነሮች ለፋይናንስ 
ድጋፍ ብቁ የሆነ የንግድ እቅድ አዘጋጅተው ንግዳቸውን ወደመጀመር እንዲሸጋገሩ የሚያስችላቸው ስልጠና 
ነው፡፡ ስልጠናው በመስክ ስራ የሚታገዝ ሲሆን ድህረ ስልጠና ንግድ ለመጀመር የተዘጋጁትን ሰልጣኞች 
በንግድ እቅዳችው ዝግጅት በማገዝ ህያውነቱን (አዋጭነቱን) የመገምገም እገዛ ማድረግን ያካትታል፡፡ ይህ 
ስልጠና 5 ቀናትን ይወስዳል፡፡ 

3 የስልጠና ፓኬጆች 

የንግድ ህሳቤ 

ያመንጩ 

ንግድዎን 

ይጀምሩ 

ንግድዎን 

ያሻሽሉ 

ንግድዎን 

ያስፋፉ 

ለንግድ ዘርፎች በተለይ 
የተዘጋጁ ፓኬጆች፡ 
• ቱሪዝም  
• ኮንስትራክሽን 
• ግብርና 
• የቆሻሻ ስራ አመራር 

 

ምስል 1-የንግድዎን ይጀምሩና ንግድዎን ያሻሽሉ ስልጠና ፓኬጆች  
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ንግድዎን ያሻሽሉ፦ በስራ ላይ የሚገኙ ኢንተርፕርነሮች የንግድ ስራ አመራር ክህሎቶቻቸውን አሻሽለው 
በእውቀት ላይ የተመሰረተ ንግድ ለማንቀሳቀስ ያላቸውን የመማር ፍላጎት እውን የሚያደርጉበት ፓኬጅ 
ነው፡፡ ንግድዎን ያሻሽሉ በስድስት ሞጂዩሎች የተከፋፈለ ሲሆን እነሱም ግዥና የእቃ ክምችት ቁጥጥር፣ 
ግብይት፣ የወጪዎች ስሌት፣ የሂሳብ መዝገብ አያያዝ፣ የንግድ እቅድ አዘገጃጀትና ሰዎችና ምርታማነት 
ናቸው፡፡ እነዚህን ሞጂዩሎች በተናጥልም ሆነ በአንድ ላይ መስጠት ይቻላል፡፡ ሞጂዩሎቹ በአንድ ላይ 
የሚሰጡ ከሆነ እስከ ሰባት ቀኖች ይወስዳል ፡፡ 
 
ንግድዎን ያስፋፉ፦ ይህ የስልጠኛ ፓኬጅ በማደግ ላይ ለሚገኙ አነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፐራይዞች 
የንግድ እድገታቸውን ለማፋጠን በሚያስችሉና ሊተገበሩ በሚችሉ የስራ አመራር ዘዴዎችን ታጥቀው 
እንዲንቀሳቀሱ ያደርጋል፡፡ በዚህም መሰረት ፓኬጁ በማደግ ላይ ለሚገኙ ለእነዚህ ኢንተርፐራይዞች፣ 
ንግዳቸውን ለማስፋፋት ያላቸውን ውጥን እውን ለማድረግ የሚያስችሉና በንግድ እድገት ስትራቴጂ ላይ 
ያተኮሩ የስልጠናና ከስልጠና ውጭ ያሉ ድጋፎች ይሰጣል፡፡ የንግድዎን ያስፋፉ ስልጠና ዋነኛ ውጤት 
የንግድ እድገት/ማስፋፋያ እቅድ ማዘጋጀት ነው፡፡ የንግድ እድገት እቅዱ የሚያቅፋቸው ርእሶች ግብይት፣ 
የስራ ሂደት፣ ሰዋዊ ጥሪት፣ ፋይናንስና ስትራቴጂያዊ ማኔጅመንት ናቸው፡፡ እነዚህ ክፍሎች በእያንዳቸው 
ራሳቸውን ችለው የስልጠናና የስልጠና ያልሆኑ ድጋፎች መሆን የሚችሉ ናቸው፡፡ የንግድዎን ያስፋፉ 
ስልጠና ሙሉውን ለመስጠት ከ1-2 ሳምንቶች የሚወስድ ሲሆን ከላይ በተዘረዘሩት አጫጭር ክፍሎች 
ከፋፍሎ ለመስጠት ደግሞ ረዘም ያለ ጊዜ ይወስዳል (ለምሳሌ ከ1-2 ቀኖች በሳምንት በማድረግ የተወሰኑ 
ወሮች ይወስዳል)፡፡ 
 
ንጀያ ጨዋታ፦ ንጀያ ፓኬጆች በተጨማሪ ተሳታፊዎችን ንግድ የመጀመር እና የማንቀሳቀስ እውነታዎችን 
ለመረዳት የሚያግዛቸው ተግባራዊ የንግድ ማስመሰል ጨዋታ ስልጠና ዘዴን በውስጣቸው ያካትታሉ፡፡ 
በንግድዎን ያስፋፉ ስልጠና ፓኬጅ የንግድ ማስመሰል ጨዋታ ስልጠና ወቅት ተሳታፊዎች በስልጠናው 
ሂደት ላይ እያሉ በንግድ ስራቸው ላይ የሚደርሱባቸውን ስትራቴጂያዊ ውሳኔዎች ውጤቶችን ከወዲሁ 
እንዲያዩ በማገዝ የንግድ ስራቸውን ለማስፋፋት እንዲነቃቁ ያደርጋቸዋል፡፡ 
 
ከላይ የተጠቀሱት የስልጠና ፓኬጆች የመማሪያ መፅሃፎቻቸው በእንግሊዘኛ ቋንቋና በሌሎች በ40 ቋንቋዎች 
ተተረጉመው ይገኛሉ፡፡ ለተወሰኑ የንግድና ኢንዱስትሪ ዘርፎችም በተለይ ተስማሚ ሆነው ተዘጋጅተዋል 
(ለምሳሌ በእርሻ፣በግንባታ፣በቱሪዝም፣ በአረንጓዴ ንግድ)፣ ለተወሰኑ ተጠቃሚ ክፍሎች ታልመውም 
ተዘጋጅተዋል፤ ለምሳሌ፦ ለወጣቶች፣ አነስተኛ የትምህርት ደረጃ ላላቸው ሰዎችና በገጠር አካባቢ ለሚሰሩ 
ሰራተኞች) እንዲሁም በተወሰኑ አገሮች ደግሞ በተለይ ለራሳቸው ተስማሚ አድርገው በማዘጋጀት 
እየተጠቀሙበት ይገኛል፡፡    
 

 
 

 
በአለም ስራ ድርጅት አጠቃላይ የልማት አላማዎች ስር ማለትም ለኢኮኖሚ እድገት አሰተዋፅኦ ማድረግና 
ተጨማሪና ጥራት ያላቸውን የተሻሉ የስራ እድሎችን መፍጠር፤ የንጀያ ፕሮግራም የቅርብ ጊዜ አላማዎች 
በሁለት ደረጃዎች ላይ አትኩረው ተቀርፀዋል፦  
 
የመጀመሪያ አላማ፤ በየአካቢው የሚገኙ የንግድ ልማት አገልግሎቶችን ሰጪ የሆኑ መንግስታዊና 
መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋሞች እንዲሁም የግል ድርጅቶች የንጀያ ስልጠናዎችንና ተያያዥ የሆኑ ተግባራትን 
ለእምቅና በስራ ላይ ለሚገኙ ኢንተርፕርነሮች በውጤታማነት ራሳቸውን ችለው እንዲተገብሩ ማስቻል 
ነው፡፡ 
 

4. የንግድዎን ይጀምሩና የንግድዎን ያሻሽሉ ፕሮግራም አላማዎች 



 

6 | ንግድዎን ይጀምሩና ንግድዎን ያሻሽሉ የአሰልጣኝ መመሪያ መፅሃፍ 
 

ሁለተኛው አላማ፤ በንጀያ አጋር ድርጅቶች አማካኝነት እምቅ ኢንተርፕርነሮች ህያውነት (መተግበር 
የሚችልና አዋጭነት) ያላቸውን አነስተኛ ንግዶች እንዲጀምሩና በስራ ላይ የሚገኙ ኢንተርፕርነሮችን ደግሞ 
ውጤታማ (ትርፋማ) እንዲሆኑ ማስቻል ነው፡፡ በዚህም ሂደት የስራ እድሎችን (ጥራት ያላቸውን ስራዎች) 
ለሌሎች ይፈጥራሉ፡፡ 
 

 
 

 
ከላይ የተገለፁትን ሁለት አላማዎች በመስተሳሰር፣ ንጀያ ፕሮግራም ግቦቹን የሚያሳካው በሁለት ዋና 
ትኩረት በተሰጣቸው (ኢላማ ባደረጋቸው) አካላት ነው፦ 
 

• የስልጠና አገልግሎት ሰጪ ተቋሞችና ግለሰቦች (ለጥቃቅን፣ ለአነስተኛና ለመካከለኛ   
ኢንተርፕራይዞች የንግድ ልማት አገልግሎት የሚሰጡ ድርጅቶችና የግል አማካሪዎች)፣ 

• የስልጠናው ተጠቃሚዎች (በልዩ ልዩ ጥቃቅንና አነስተኛ ንግድ ዘርፎች ለተሰማሩና መሰማራት 
ለሚፈልጉ ኢንተርፕርነሮችና እምቅ ኢንተርፕርነሮች)፣ 

 

5.1 የስልጠና አገልግሎት አቅራቢዎች 

የንግድዎን ይጀምሩና ንግድዎን ያሻሻሉ ፕሮግራም ቀጥተኛ ተጠቃሚዎች በአካባቢ የሚገኙ የስልጠና 
አገልግሎት ሰጪ ድርጅቶች ናቸው፡፡ እነዚህ ተቋሞች ለእምቅና በስራ ላሉ ኢንተርፕርነሮች ሰልጠናና 
ሌሎች አገልግሎቶችን የሚሰጡ ናችው፡፡ የንግድዎን ይጀምሩና ንግድዎን ያሻሻሉ አሰልጣኞች ብዙውን ጊዜ 
በእነዚህ ድርጅቶች ውስጥ ይሰራሉ፡፡ በሌላ በኩል ደግሞ የስልጠና አገልግሎት ሰጪ ድርጅቶች መንግስታዊ፣ 
መንግስታዊ ያልሆኑና የግል ሊሆኑ ይችላሉ፡፡ 
 
ዋና አሰልጣኞች የአሰልጣኞችን ስልጠና ፕሮግራሞችን የማቀድ፣ የማዘጋጀትና የማካሄድ እንዲሁም 
የክትትል ተግባሮችን የማከናወን ቁልፍ ሚና አላቸው፡፡ ዋና አሰልጣኞች ከአሰልጣኞች መካከል ተመርጠውና 
ተጨማሪ ስልጠናዎች ተካፍለው ከአለም ስራ ድርጅት የብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት ያላቸው ናቸው፡፡ 
ሌሎች የዋና አሰልጣኞች ሃላፊነቶች ደግሞ የንጀያ ስልጠና ፕሮግራም ግብይት፣ የመማሪያ መፅሃፍት 
ለተጠቃሚዎች ተስማሚ እንዲሁም የንግድዎን ይጅምሩና ያሻሽሉ ፕሮግራም በሀገር አቀፍ ደረጃ 
ያመጣውን ለውጥ (ውጤት) የመገምገም ጥናቶችን ማድረግ ናቸው፡፡  
 
እምቅ የንግድዎን ይጀምሩና የንግድዎን ያሻሽሉ ስልጠና አገልግሎት ሰጪዎች ከፕሮግራሙ ጋር በትብብር 
ለመስራት የተወሰኑ መሰረታዊ መስፈርቶች የሚያሟሉ መሆን ይኖርባቸዋል፡፡ ከዚህ በታች የተዘረዙትን 
መስፈርቶች ማሟላት ብቁ ስለሚያደርጋቸው ከፕሮግራሙ የማስተባበሪያ አካል ጋር በሀገር ወይም በአለም 
አቀፍ ደረጃ የአጋርነት ስምምነት ሊፈርሙ ይችላሉ፡፡ 

• ህጋዊ አካል የሆኑ (ህጋዊ አቋም) ያላቸው፤ 
• የንግድ ስራ አመራር ስልጠና የመስጠት ተግባርና ሃላፊነትያላቸው፤ 
• እምቅ ኢንተርፕርነሮችን በማሰልጠን ልምድ ያላቸውና  
• ሰልጠናውን ለማካሄድ ባጀትና የሰው ሀይል በበቂ ሁኔታ ያላቸው ናቸው፡፡ 

 
የአለም ስራ ድርጅት ንግድዎን ይጀምሩና ንግድዎን ያሻሻሉ ስልጠናን ለገቢ ማስገኛነት እንዲውል ማድረግን 
ይደግፋል፡፡ ጥናቶች አንደሚያሳዩት ክፍያን መሰረተ ያደረገ ስልጠና ብዙውን ጊዜ ከፍተኛ የሆነ የንግድ 
እድገትና የስራ እድል የመፍጠር አቅም አሳይቷል፡፡ 

 

5. የፕሮግራሙ ተጠቃሚዎች 
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5.2 የስልጠናው ተጠቃሚዎች 

የንግድዎን ይጀምሩና ንግድዎን ያሻሻሉ ስልጠና ፕሮግራም ኢላማ ያደረጋቸው ዋነኛ ተጠቃሚዎች እምቅና 
በስራ ላይ የሚገኙ ኢንተርፕርነሮች ናቸው፡፡ በስራ ላይ የሚገኙ ኢንተርፐርነሮች የሚያካትተው የጥቃቅን፣ 
የአነስተኛና የመካካለኛ ኢንተርፕራይዞች አንቀሳቃሾችንና ስራአስኪያጆችን ነው፡፡ የአለም ስራ ድርጅት 
የፕሮግራሙ ዋና ኢላማ የሆኑትን ተጠቃሚዎች የሚደርሰው በየአካባቢው በሚገኙ የስልጠና አገልግሎት 
ሰጪ አጋር ድርጅቶች አማካኝነት ነው፡፡   
 
በንግድዎን ይጀምሩና ንግድዎን ያሻሻሉ ስልጠና ውጤት ላይ ለመድረስ ፕሮግራሙ በስፋት ተሰራጭተው 
የሚገኙትን እምቅና በስራ ላይ ያሉ ኢንተርፕርነሮችን ለማሳተፍ የተወሰኑ የመምረጫ መስፈርቶችን 
አስቀምጧል፡፡ ስለእነዚህ መስፈርቶች የኢንተርፕርነሮች አመራረጥ በሚለው ምእራፍ ላይ የበለጠ ማንበብ 
ይችላሉ፡፡ 
 
የንግድ ህሳቤዎን ያመንጩ አላማ የራሳቸውን ንግድ ለመጀመር የሚፈልጉ ነገርግን ተጨባጭ የሆነ የንግድ 
ህሳቤ የሌላቸውን ለመድረስ ነው፡፡ በሌላ በኩል ደግሞ ንግድ ገና ያልጀመሩ ሆነው ለመጀመር ደግሞ 
ተነሳሽነት ያላቸውን፣ ምን አይነት ንግድ ለመጀመር እንደሚፈልጉ ግልፅ የሆነ የንግድ ህሳቤ ያላቸውን 
እንዲሁም የንግድ ህሳቤቸውንም ወደተግባር ለመለወጥ መሰረታዊ የሆነ የቴክኒክ ክህሎት 
ካላቸው፤ንግድዎን ይጀምሩ ስልጠና ለእነሱ ተስማሚ ይሆናል፡፡ 
 

በንግድ ህሳቤዎን ያመንጩና በንግድዎን ይጀምሩ ስልጠናዎች ለመሳተፍ እጩዎች ንግድ በቅርብ 
ጊዜ ውስጥ ለመጀመር ያላቸው ፍላጎትና መነሳሳት ግልፅ መሆን አለበት፡፡ 
 

የንግድዎን ያሻሽሉ ስልጠና ኢላማ ያደረገው በማንኛውም የንግድ አይነት በመደበኛነት (ህጋዊነት) 
ተቋቁመው ቢያንስ ለአንድ አመት ያህል ንግዳቸውን ሲያንቀሳቅሱ የቆዩ የጥቃቅንና አነስተኛ ንግድ 
ባለቤቶችና/ወይም ስራ አስኪያጆችን ነው፡፡ ንግዳቸውን ማስፋፋትና ይበልጥ ማሳደግ ለሚፈልጉ ደግሞ 
ተስማሚ የሚሆነው የንግድዎን ያስፋፉ ስልጠና ነው፡፡  
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የንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ ፕግራም 
ተቋምዊ ዘዴንና አባዝቶ የማዳረስ 
ስትራቴጂ ይከተላል፡፡ በቅድሚያ በሀገር፣ 
በክልል ወይም በአካባቢ ደረጃ ለንግድ 
አገልግሎቶች ያለውን ገበያ ተጠንቶ ፍላጎተ 
ስልጠና መኖሩን ይረጋገጣል፡፡ ከዚያም 
የአለም የስራ ድርጅት በቴክኒክ ባለሙያዎቹ 
አማካኝነት የንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ 
ስልጠናንና ተያያዥ ተግባራትን 
በውጤታማነትና ራሳቸውን ችለው 
እንዲተገብሩ በተወሰነ አካባቢ የሚገኙ 
የስልጠና ሰጪዎችን አቅም ይገነባል፡፡  
 
የአለም የስራ ድርጅት የቴክኒክ ባለሙያዎች 
ወይም ዋና አሰልጣኞች ትኩረት 

የሚያደርጉት ኢንተርፕርነሮችን በቀጥታ ከማስልጠን ይልቅ የተወሰነ አካባቢ ሸፍነው ለጥቃቅንና አነስተኛ 
ንግዶችና ለእምቅ ኢንተርፕርነሮች የንግድ ልማት አገልግሎቶችን በመስጠት ላይ በሚገኙ ድርጅቶች ውስጥ 
የሚሰሩ አሰልጣኞችን በማሰልጠን ነው፡፡ የንጀያ አሰልጣኞች ደግሞ በተራቸው የእምቅ ኢንተርፐርነሮችና 
የኢንተርፕርነሮች ስልጠናዎችን ይተገብራሉ፡፡  
 
ይህ የንጀያ ተቋማዊ ስትራተጂ በጊዜ ሂደት ውስጥ የስልጠና ተግባራት ቀጣይ እንዲሆኑ ያስችላል፡፡ የአለም 
የስራ ድርጅት የቴክኒክ እገዛ ካበቃ በኋላ ስልጠናውን በመተግበር ረገድ ዋና አሰልጣኞችና አሰልጣኞች 
ራሳቸውን ችለው ስለሚሰሩ የፕሮግራሙ ቁልፍ ተዋናዮች ይሆናሉ፡፡ ስለዚህ የንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ 
ስልጠና ሰጪ አጋር ድርጅቶች በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ኢንተርፕርነሮች ዘርፈብዙ የሆኑ ውጤቶችን 
ለማምጣት የሚያስችሉ መሳሪያዎች ናቸው፡፡   
 

6.1 የአሰልጣኞች ስልጠና ኡደት   

ለንጀያ ተግባራዊነት አሰልጣኞች ቁልፍ ሚና አላቸው፡፡ ይህ የሆነውም ከስልጠና ፍላጎት ግምገማ አንስቶ 
እስከ ደህረ-ስልጠና ክትትልና ድጋፍ አሰጣጥ ድረስ ራሳቸውን ችለው በእነሱ የሚያከናወን በመሆኑ ነው፡፡ 
ይህም ማለት አሰልጣኞች በኢንተርፕርነሮች ደረጃ ስልጠናዎቹ የጥራት ደረጃቸውን ጠብቀው እንዲተገበሩ 
በማደረግ የተጠቃሚዎች ፍላጎቶች መሟላታቸውን ማረጋገጥ ይጠበቅባቸዋል፡፡   
የአሰልጣኞች ስልጠና ኡደት የሚከተሉትን ደረጃዎች ያካትታል፤ 
  

• ለንጀያ እጩ አሰልጣኞችን መምረጥ፦ የስልጠና አገልግሎት ሰጪዎች ከንጀያ ጋር በአጋርነት 
ለመስራት ስምምነት ላይ ከደረሱ በኋላ በእነዚህ የስልጠና አገልግሎት አቅራቢ ተቋሞች ውስጥ 
የሚሰሩ አሰልጣኞች ተመርጠው በአስልጣኞች ስልጠና ፕሮግራም ይሰለጥናሉ፡፡ በስልጠና 
አገልግሎት ሰጪነት የተሰማሩ ግለሰብ ነጋዴዎች (አማካሪዎች) ማመልከት ይችላሉ፡፡ በአሰልጣኞች 
ስልጠና ኡደት ተሳታፊ ሆኖ ለመመረጥ እጩዎች ሊያሟሉ የሚገባው፦ 

- በቂ የትምህርት ደረጃ፤   
- ጎልማሶችን የማሰልጠን ልምድ፣ 
- በመሰረታዊ የንግድ ስራ አመራር እውቀት ወይም ልምድ፤  
- ጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕርነሮችን የማሰልጠን ልምድ፤  
- የተግባቦት ክህሎትና ስልጠናው ለዋነኛ ተጠቃሚዎች የሚሰጥበትን ቋንቋ መቻል፤ 

6. የአተገባበር ስትራቴጂ 

ምስል 2፦ የንግድዎን ይጀምሩና የንግድዎን ያሻሽሉ  
የአተገባበር መዋቅር 
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• በመጀመሪያው የአሰልጣኞች ስልጠና ሁነት ላይ መሳተፍ፦ በዋና አስልጣኞች በሚዘጋጅው በዚህ 

ስልጠና በንጀያ ፓኬጅ/ጆች የቴክኒክ ይዘቶችና የጎልማሶች የመማር ዘዴዎች ላይ ግንዛቤና እውቀት 
የማስረፅ ተግባሮች ይከናወናሉ፡፡  
 

• በእያንዳንዱ የንጀያ ፓኬጅ ላይ ቢያንስ አንድ ስልጠና መስጠት፦ በዋና አሰልጣኑ ክትትል ስር እጩ 
ሰልጣኞች በኢንተርፕርነሮች የስልጠና ኡደት ላይ በመደበኛነት የሚፈለጉትን ተግባራት 
ያከናውናሉ፡፡ እነሱም፦ ተሳታፊዎችን መምረጥ፣ የፍላጎተ ስልጠና ግምገማ ማካሄድ፣ የስልጠና 
ፕሮግራም አፈፃፀም መቅረፅ፣ የኢንተርፕርነሮች ስልጠና ማካሄድ፣ የድህረ-ስልጠና ድጋፍ 
መስጠትና ለዋና አሰልጣኞች የስልጠና ክንውን ሪፖርት ማድረግ ናቸው፡፡ በተጨማሪም እጩ 
አሰልጣኞች በኢንተርፕርነሮች ስልጠና ኡደት ላይ በተሳተፉ ቢያንስ በአንድ ተጠቃሚ ላይ ምሳሌያዊ 
ጥናት (ታሪክ) ማዘጋጀት፡፡ 
 

• በአሰልጣኞች የብቃት መልሶ ማጠናከሪያ ስልጠና ላይ መሳተፍ፦ ይህ ስልጠና እንደአስፈላጊነቱ 
የሚተገበር ነው፡፡ ከአሰልጣኞች የንግድዎን ይጀምሩና የንግድዎን ያሻሽሉ ስልጠናዎችን በመስክ 
ከመተግበር ተሞክሯቸው በመነሳት፤አስፈላጊነቱን ሲያረጋግጡ የሚያመቻቹት ስልጠና ነው፡፡ ዋና 
አላማውም እጩ አሰልጣኞች በሚያሰለጠኑበት ወቅት ባጋጠሟቸው ችግሮች ላይ መፍትሄ ለመሻትና 
ከተሞክሮ ለመማማር ነው፡፡ 
 

• የአሰልጣኝነት ብቃት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት አሰጣጥ፦ እጩ አሰልጣኞች ካላይ የተገለፁትን 
ደረጃዎች በአጥጋቢ ሁኔታ ማከናወናቸውን ሲረጋገጥ የንግድዎን ይጀምሩና የንግድዎን ያሻሽሉ 
አሰልጣኝነት የብቃት የምስክር ወረቀት ያገኛሉ፡፡ የፕሮግራሙን የአሰልጣኝነት ብቃት የምስክር 
ወረቀት የመስጠት ሃላፊነት የዋና አሰልጣኞች ነው፡፡ ይህ ሲሆን አሰልጣኞች የተመሰከረላቸው 
አሰልጣኝ መሆናቸውን መናገር ይችላሉ፡፡ የሚያገኙትም የአሰልጣኝነት ብቃት ምስክር ወረቀት 
በተገበሩት የንግድዎን ይጀምሩና የንግድዎን ያሻሽሉ የስልጠና ፓኬጅ/ጆች ላይ ይሆናል (ንግድዎን 
ይጀምሩ፣ ንግድዎን ያሻሽሉ እና/ወይም ንግድዎን ያስፋፉ)፡፡ 
 
የተመሰከረላቸው የንግድዎን ይጀምሩና የንግድዎን ያሻሽሉ አሰልጣኞች ቢያንስ በየሶስት አመት 
አንድ ጊዜ አንድ የኢንተርፕርነር ስልጠና ኡደትን መተግበር ይኖርባቸዋል፡፡ ይህ ካልሆነ ግን 
የፕሮግራሙ ስልጠናዎችን መተግበር ማቆማቸውን የሚያመልክት በመሆኑ የአለም ስራ ድረጅት 
የቴክኒክ ባሙያዎች በቀጣይ ንጀያ ስራዎች ላይ እንዲህ አይነቶቹን አሰልጣኞች እንዲሳተፉ ከማድረግ 
መቆጠብ አለባቸው፡፡  

 
የአሰልጣኞች ስልጠና ኡደት እምቅ ኢንተርፕርነሮችን ከመለየት ጀምሮ እስከበመጨረሻ የምስክር 
ወረቀት እስከመስጠት ድረስ የሚወሰደው ቢያንስ ከ6-7 ወራት ድረስ ሊወስድ ይችላል፡፡   

 

6.2 የዋና አሰልጣኞች ስልጠና ኡደት  

ዋና አሰልጣኞች የሚመረጡት ከተመሰከረላቸው አሰልጣኞች መካከል ሲሆን ለመመረጥ ደግሞ በንግድዎን 
ይጀምሩና በንግድዎን ያሻሽሉ ትግባራት ላይ የላቀ የስራ አፈፃፀም ማስመዝገብና ከአለም ስራ ድርጅት ጋር 
በትብብር ለመስራት ፍላጎት መኖርና ይህንንም በተግባር ማሳየት ያስፈልጋል ፡፡ በየአካቢው ለሚገኙ የንግድ 
ልማት አገልግሎት ሰጪ ድርጅቶች የንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ ፕሮግራምን የሚያገኙት በዋና 
አሰልጣኞች አማካኝነት ነው፡፡ የፕሮግራሙን አሰልኞችን የማስተባበርና የማቀናጀት ተግባሮችን ያከናውናሉ፡፡ 
በተጨማሪም ዋና አሰልጣኞች ጥራቱን የጠበቀ ስልጠና እንዲሰጥ፣ የስልጠና ፕሮግራሙም የገበያ 
መለዮውን (ብራንዱን) እንዲጠበቅ የማድረግና የፕሮግራሙን አድማስ የማስፋት ማለትም ተደራሽነቱን 
የማሳደግ ሃላፊነት አለባቸው፡፡  
 



 

10 | ንግድዎን ይጀምሩና ንግድዎን ያሻሽሉ የአሰልጣኝ መመሪያ መፅሃፍ 
 

ዋና አሰልጣኞች በተሳካ ሁኔታ የስልጠናውን ኡደትን በተሳካ ሁኔታ ማጠናቀቃቀው ተጨማሪ የስራ 
እድሎችን እንዲያገኙ ያግዛቸዋል፡፡ ከእነዚህ መካከል ዋና ዋናዎቹ የመማሪያ መፃህፍት ዝግጅትና 
የፕሮግራም/የፕርጀክት ወጤት ግምገማ ይገኙበታል፡፡  
 
የዋና አሰልጣኞች ስልጠና ኡደት የሚከተሉተን ደረጃዎች ያካትታል፦  
 

• እጩ ዋና አሰልጣኞችን መምረጥ፦ እጩ ዋና አስልጣኞች የሚመረጡት በስራ ላይ ካሉት 
አሰልጣኞች መካካል ነው፡፡ በዋና አስልጣኖች ስልጠና ኡደት አንዳንድ ድርጅቶች ሰራተኞቻቸው 
እንሳተፉላቸውና የተመሰከረላቸው ዋና አሰልጣኝ እንዲሆኑላቸው ፍላጎት እንዳላቸው ቢታወቅም 
የዋና አሰልጣኞች እድገት ሂደት የንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ ፕሮግራም ጥራትን ለማስጠበቅ 
ሲባል አሁን በስራ ላይ ባሉት አሰልጣኖች ላይ ኢላማ ማድረጉ የሚበረታታ ነው፡፡  
 
የእጩ ዋና አሰልጣኝ ምርጫ የሚካሄደው በትምህርትና ስራ የህይወት ታሪክና (ካሪኩለም ቪቴ) ፣ 
የማመልከቻ ቅፅ በሙላትና ቃለመጠይቅ በማደረግ ነው፡፡ የማመልከቻ ፎርምና የቃለጠይቅ መመሪያ 
ከንጀያ አለም አቀፍ አስተባበሪ ቡድን፤ከጀኔቫ ማግኘት ማግኘት ይቻላል፡፡  
 
የዋና እጩ አሰልጣኝ መምረጫ መስፈርት እጩ አሰልጣኝ ሆኖ ለመመረጥ ከሚያስፈልገው 
መስረታዊ መስፈርት ጋር አንድ አይነት ነው፡፡ በዚህም መስረት እጩ ዋና አሰልጣኝነት 
ለመመልመል የሚጠይቀው፦    

- ጥሩ የሚባል የትምህርት ችሎታ (የትምህርት ጀርባ)፣  
- ጎልማሶችን የማሰልጠን ልምድ፣ 
- መሰረታዊ የስራ አመራር እውቀት ወይም ልምድ፣ 
- አነስተኛ ኢንተርፕርነሮችን የማሰልጠን ልምድ፣ 
- ስልጠናው በሚሰጥበት በሚገባ የመነጋገር ክህሎት፤ 

 
ተጨማሪ መስፈርቶች የሚከተሉትን ያካትታሉ፤ 

- ከፍተኛ ጥራት ያለው የአሰልጣኝነት የስራ አፈፃፀም፤  
- ስትራቴጂካዊ ራእይ የአነስተኛ ንግድ ስራ አመራር ስልጠና፣ የኢንተርፕራይዝ ልማት፣ 

የስራ እድል ፈጠራና ለሴቶችና ለወንዶች የስራ ደርዝነትን መርሆዎችን አስተሳስሮ ለውጥ 
የማምጣት ስትራተጂክ ራእይ ያላት/ያለው ሆኖ መገኘት ናቸው፡፡ 

  
• በዋና አሰልጣኞች ስልጠና ላይ መሳተፍ፦ የዚህ ስልጠናው ዋና አላማ ቀደም ሲል ተሳታፊዎች 

በንጀያ አሰልጣኝነት ያገኟቸውን የንግድ ስራ አመራርና ኢንተርፐርነራዊ የቴክኒክ ይዘቶችን፣ 
የጎልማሶች መማር መሰረተ ሃሳቦችንና ዘዴዎችን ለመከለስ እንዲሁም የዋና አሰልጣኝነት 
ሚናቸውን ለመወጣት የሚያስችሉ ተጨማሪ የብቃት ማሳደጊያ ትምህርቶችን እንዲያገኙ ማደረግ 
ነው ፡፡ ከእነዚህ ተጨማሪ ትምህርቶች መካከል ግብይት፣ የአሰልጣኞች እድገት፣ ክትትልና ግምገማ 
ይጠቀሳሉ፡፡ የዋና አሰልጣኞች ስልጠናን የሚያመቻቹት በፕሮግራሙ ለዋና አሰልጣኞች እድገት 
ሃላፊነት የተሰጣቸው ባለሙያዎች ናቸው፡፡    

 
• ለእያንዳንዱ የንጀያ ፓኬጅ ቢያንስ አንድ የአሰልጣኞች ስልጠና ማካሄድ፤ በፕሮግራሙ የዋና 

አሰልጣኞች እድገት ባለሙያዎች በሚያደርጉት ክትትል እጩ ዋና አሰልጣኞች ሁሉንም 
የአሰልጣኞች ስልጠና ኡደት ደረጃዎች ጠብቀው ቢያንስ አንድ የአስልጣኞች ስልጠና ማካሄድ 
ይኖርባቸዋል፡፡ በዚህ ደረጃ ላይ እጩ ዋና አሰልጣኞች በተዋረድ እጩ አልጣኞች 
በኢንተርፕርነሮችና እምቅ ኢንተርፕርነሮች ላይ ምሳሌያዊ ጉዳይ ሲያዘጋጁ ማገዝ ይጠበቅባቸዋል፡፡ 
በተጨማሪም እጩ አሰልጣኞች በበኩላቸው የእጩ አሰልጣኝ ክንውኖችን በተመለከት ቢያንስ አንድ 
ምሳሌያዊ ጥናት (ጉዳይ) በእያንዳንዱ የስልጠና ፓኬጅ ላይ ማዘጋጀት ይኖርባቸዋል፡፡ የዋና 
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አሰልጣኞች ምሳሌያዊ ጥናት በኢንተርፕርነር ደረጃ ቀደም ሲል በእጩ አሰልጣኞች ተዘጋጅተው 
ከነበሩት ጋር መጣቅስ ይችላል፡፡   
 

• የዋና አሰልጣኞች ብቃት መልሶ ማጠናከሪያ ስልጠና፦ የዚህ ስልጠና አላማ እጩ ዋና አሰልጣኞች 
በልምምድ ደረጃ ሳሉ ያገኟቸውን ተሞክሮዎች ማካፈል እንዲችሉ መልካም አጋጣሚ ለመፍጠር 
እንዲሁም በግል ራሳቸውን ገምግመውና በዋና አስልጣኝ እድገት ባለሙያዎች ግምገማ ጊዜ መሻሻል 
ያስፈልጋቸዋል ተብለው በተለዩ ጉዳዮች ላይ አተኩሮ ብቃታቸውን ለመጨመር ነው፡፡ 
 

• የዋና አሰልጣኝነት ፈተናን ማለፍ፦ ይህ ፈተና ብዙ ጊዜ የሚዘጋጀው ከብቃት መልሶ ማጠናከሪያ 
ስልጠና ጋር ተቀናጅቶ ሲሆን አላማውም የእጩ ዋና አሰልጣኞችን ብቃት ለመገምገም ነው፡፡ 
 

• የምስክር ወረቀትና ፈቃድ መሰጠት፦ ከላይ የተጠቀሱትን ደረጃዎች በብቃት ሲያጠናቅቁ የዋና 
አሰልጣኝነት የብቃት የምስክር ወረቀት እንዲሁም የዋና አሰልጣኝ የስራ ፈቃድ ስምምነት ይሰጣል፡፡ 
የምስክር ወረቀቱና የስራ ፈቃዱ ለባለቤቱ የንጀያ ዋና አሰልጣኝነት ማእረግ (ተግባርና ሃላፊነት) 
የሚሰጠው ሲሆን ለሶስት አመት ያገለግላል፡፡ የምስክር ወረቀት ለማግኘትና የስራ ፈቃድ ለማሳደስ 
ከዋና አሰልጣኞች የሚጠበቀው በተቀበሉት ፈቃድ በሶስት አመት ጊዜ ውስጥ ቢያንስ አንድ ደረጃውን 
የጠበቀ የአሰልጣኞች ስልጠና ኡደት በማካሄድ በተግባር ማሳየት ነው፡፡ 

 
• የዋና አሰልጣኞች ስልጠና ኡደት ብዙ ጊዜ 1-2 አመት ይወስዳል፡፡ ስለዚህ ከእጬ ዋና አሰልጣኞች 

ስልጠና በተጨማሪ የአሰልጣኞች ስልጠናና የኢንተርፕርነሮች ስልጠናዎችን ለመተግበር 
የሚያስፈልገውን ጊዜና ጥሪቶች ከግምት ውስጥ ማስገባት አስፈላጊ ነው፡፡ 
 

6.3 የኢንተርፕርነሮች ስልጠና ኡደት 

ለኢንተርፕርነሮች የሚሰጠው የንጀያ ሰልጠና የሚያካትተው፤ 
 

• ግብይት፦ የንግድ ስራ አመራር ስልጠና በመውሰድ ንግድ ለመጀመር፤ ለማሻሻልና ለማስፋፋት 
ፍላጎት ያላቸውን ደንበኞች (ተጠቃሚዎች) ፈልገው ማግኘት ያለባቸው አሰልጣኞችና ዋና 
አሰልጣኞች ናቸው፡፡ እምቅ ደንበኞች (ተጠቃሚዎች) ወደስልጠናው እንዲሳቡና የስልጠናውም አካል 
እንዲሆኑ ለማድረግ ዋና አሰልጣኞችና አሰልጣኞች በሰባቱ የግብይት ቅንብሮች/የግብይት አካላት 
መጠቀም ይኖርባቸዋል (የግብይት ክፍልን ይመልከቱ)፡፡  

 
• ተሳታፊዎችን መምረጥ፦ የንጀያ ፍላጎት ያላቸው አመልካቾች ማግኘታቸውን እንዳረጋገጡ ካሉዎት 

መጠን በንግድዎን ይጀምና ያሻሽሉ ፕግራም የተዘገጀውን አጠቃላይና ጠቅላላ ንግድነክ መስፈርት 
ተጠቅመው እጩ ሰልጣኞችን ይመርጣሉ (ተሳታፊ ኢነተርፕርነሮችን መምረጥ የሚለውን ክፍል 
ይመልከቱ)  

 
• የፍላጎተ ስልጠና ትንተና፦ እንደ ንጀያ አሰልጣኝና ዋና አሰልጣኝነትዎ ለተመረጡት እጩ ሰልጣኞች 

አስፈላጊውን ስልጠና ዲዛይን የሚያደርጉት በእጩ ሰልጣኞቹ ፍላጎተ ስልጠና ላይ ተመስርተው 
መሆን አለበት፡፡ ፍላጎተ ስልጠናው ሲለይ እጩዎቹ ከስልጠናው እንማራለን ብለው በሚጠብቋቸው 
ሃሳቦችን ብቻ ሳይወሰን በንግድ ስራ አመራር በኩል ያለባቸውን የእውቀት ክፍተት ጭምር ማካተት 
ይኖርበታል፡፡ ለተጨማሪ መረጃ ፍላጎተ ስልጠናን መተንተን የሚለውን ክፍል ይመልከቱ፡፡  

 
• ዝግጀትና ዲዛይን፦ በዚህ ደረጃ አሰልጣኞች የንጀያ ሰልጠና ለማካሄድ አስፈላጊውን ሎጅስቲክ 

ለሟሟላት ትኩረት መስጠት አለባቸው፡፡ እንዲሁም የተመረጡትን እጩዎች ፍላጎተ ስልጠና 
የሚያሟላ ስልጠና ማደራጀት ይጠበቅባቸዋል፡፡ ዝግጅትና ዲዛይን የሚለውን ክፍል ይመልከቱ፡፡ 
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• የኢንተርፕርነሮች ስልጠና መተግበር፦ ስልጠናዎች ሲተገበሩ በተለያዩ የንጀያ ስልጠና ፓኬጆች ላይ 
ትኩረት በማድረግ ሊሆን ይችላል፡፡  
 
የንግድ ህሳቤ የማመንጨት ስልጠና የሚሰጠው በንግድ ህሳቤዎን ያመንጩ ስልጠና ፓኬጅ 
አማካኝነት ሲሆን ስልጠናው ሲተገበር እጩ ሰልጣኞች የሚታገዙት ህያውነት (አዋጭነት) 
ሊኖራቸው የሚችል እንዲሁም ከግል ባህሪዎቻቸው፣ ክህሎቶቻቸውና የአካባቢ ሁኔታቸው ጋር 
አብረው የሚሄድ የንግድ ህሳቤዎችን ለይተው ከሁሉ የተሸለውን እንዲመርጡ ነው፡፡  
 
የንግድ አጀማመር ስልጠና የሚሰጠው በንግድዎን ይጀምሩ ስልጠና አማካኝነት ሲሆን ስልጠናው 
ሲተገበር ህያውነት (አዋጭነት) ሊኖረው የሚችል የንግድ ህሳቤ ያላቸው እምቅ ኢንተርፕርነር 
እጩ ሰልጣኞች ደረጃ በደረጃ የራሳቸውን የንግድ እቅድ እንዲያዘጋጁ ይታገዛሉ፡፡ በስራ ላይ ንግድን 
ለማሻሻል የንግድዎን ያሻሽሉ ስልጠና ይተገበራል፡፡  
 
ንግዳቸውን ማሻሻል ለሚፈልጉ እጩ ተሳታፊዎች ቢያንስ ከአንድ አመት ላላነሰ ጊዜ አነስተኛ 
ንግዳቸውን በማንቀሳቀስ ያሉ ኢንተርፕርነሮች ሲሆኑ በስልጠናው ላይ የተማሯቸውን የስራ 
አመራር እውቀቶችና ክህሎቶችን በራሳቸው ንግድ ላይ በመተግበር ንግዳቸውን በቅልጥፍናና 
በጥራት በማንቀሳቀስ ትርፋማነታቸውን እንዲያሻሽሉ ያስችላቸዋል፡፡  
 
ንግዳቸውን ለማሳደግና የገበያ ተወዳዳሪነታቸውን መጨመር ለሚፈልጉ ኢንተርፕርነሮች ስልጠናና 
የማማከር አገልግሎት የሚያገኙት በንግድዎን ያስፋፉ ሰልጠና ነው፡፡ በዚህ ስልጠና በመታገዝ 
ኢንተርፕርነሮች ትርፋቸው ዘላቂነት (ቀጣይነት) እንዲኖረውና የስራ ቦታ አደረጃጀታቸውን 
ያዘምናሉ፡፡ የስልጠናው የመጨረሻ ውጤት ለንግዱ እድገት ዋነኛ የሆኑ መሰናክሎችን ለመወጣት 
የሚያስችል የስትራቴጅክ እድገት እቅድ መተግበር ነው፡፡ ለበለጠ መረጃ ንግድዎን የጀምሩና 
ንግድዎን ያሻሽሉ ሰልጠና ማካሄድ የሚለውን ክፍል ይመልከቱ፡፡  

 
• ድህረ ስልጠና ድጋፍ፦ እጩዎች እንደተከታተሉት የስልጠና ፓኬጅ የተለያየ የድህረ ስልጠና 

የክትትል ድጋፍ ሊያገኙ ይችለሉ፡፡ የሚሰጠው የክትትል ድጋፍ አይነት የሚወሰነው በፍላጎተ 
ስልጠና ትንተና ውጤትና በሰልጣኞች ፍላጎት ላይ ነው፡፡ ድህረ ስልጠና ድጋፍ የሚለውን ክፍል 
ይመልከቱ፡፡  

 
• ክትትልና ግምገማ፦ የንግድዎን ይጀምሩና ንግድዎን ያስፋፉ አሰልጣኞች የሰጡት ስልጠና 

በደንበኞች (በተጠቃሚዎች) ላይ ምን ውጤቶችን እንዳመጣ መረጃ መሰብሰብ አለባቸው፡፡ አላማው 
የንጀያ ስልጠና ፕሮግራም በመጨረሻ ተጠቃሚዎች ማለትም በእምቅና በስራ ላይ ያሉ 
ኢንተርፕርነሮች ላይ ያመጣውን ውጤት (ለውጥ) ለመተንተን ነው፡፡ በይበልጥ ለመረዳት ክትትልና 
ግምገማ የሚለውን ክፍል ይመልከቱ፡፡ 
 

 
 
 

 
የንጀያ ፕሮግራም የስልጠና ፅሁፎች የኢንተርፕርነሮችንና የአሰልጣኞች ፍላጎቶች ያካተቱ ናቸው፡፡   
 

7.1 ለኢንተርፕርነሮች የተዘጋጁ የስልጠና ፅሁፎች  

• የንግድ ህሳቤዎን ያመንጩ መማሪያ መፅሃፍ፦ ይህ መማሪያ መፅሃፍ የሚያገለግለው ለንግድ 
ህሳቤዎን ያመንጩ ስልጠና ነው፡፡ በተለያዩ የንግድ ህሳቤ ማመንጫ ቴክኒኮች ተጠቅሞ እንዴት 

7. የንግድዎን ይጀምሩና የንግድዎን ያሻሽሉ ስልጠና ፅሁፎች  
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ከሁሉ የተሻለውን የንግድ ህሳቤ መምረጥ እንዲችሉ አንባቢዎችን ማገዝ የመፅሃፉ ዋነኛ ተግባር 
ነው፡፡ 

• ንግድዎን ይጀምሩ መማሪያ መፅሃፍና የንግድ እቅድ ማዘጋጃ ትንሽ መፅሃፍ፦ ይህ መማሪያ 
መፅሃፍ እምቅ ኢንተርፐርነሮች ተጨባጭና ሊተገበር የሚችል የንግድ እቅድ በቀላሉና ደረጃ 
በደረጃ ያዘጋጃሉ፡፡ መሰረታዊ የሆነ የንግድ እቅዳቸውን የሚያዘጋጁት በንግድ እቅድ ማዘጋጃ ትንሽ 
መፅሃፍ በመጠቀም ነው፡፡ የተዘጋጅው የንግድ እቅድ ንግዳቸውን ለመጀመር የሚመሩበት 
ከመሆኑም በተጨማሪ የፋይናንስ ድጋፍ ለማግኘት ያግዛቸዋል፡፡ እያንዳንዱ የንግድ እቅድ ዝግጅት 
ደረጃ ላይ በንግድ አጀማመር ምሳሌያዊ ታሪኮችና ተግባራዊ የንግድ እቅድ የመፃፍ ልምምዶች 
የታጀበ ነው፡፡   

• ንግድዎን ያሻሽሉ መማሪያ መፅሃፍ፦ ስድስት ሞጂዩሎችን (ግብይት፣የወጪዎች ስሌት፣ 
ግዥ፣የክምችት ቁጥጥር፣የሂሳብ መዝገብ አያያዝ፣የንግድ እቅድና ሰዎችና ምርታማነት) ያካተተ 
ሲሆን እያንዳንዱ መማሪያ መፅሃፍ ስለአንድ የመሰረታዊ የንግድ ስራአመራር ክህሎት 
ያብራራል፡፡ 

• ንግድዎን ያስፋፉ) መማሪያ መፅሃፍ፦፤እድገት ተኮር ለሆኑ ለአነስተኛና ለመካካለኛ ንግዶች 
ንግዳቸውን ለማሰደግ (ለማሳፋፋት) የሚረዳቸውን ስትራተጂያዊ እቅድ እንዲያዘጋጁ 
በሚያስችሏቸው ተግባራዊ መሳሪዎች እንዲታጠቁ ያደርጋል፡፡ 

• ንጀያ የንግድ ማስመሰል ጨዋታ፦ የንጀያ የንግድ ማስመሰል ጨዋታ ከ“ተግባር የመማር ዘዴ” 
ሲሆን ለሁሉም ለአራቱም የስልጠና ፓኬጆች የስልጠና ሂደቶች የተቃኘ ነው፡፡ የንግድ ማስመል 
ጨወታው የገሃዱን አለም ተሞክሮ አስመስሎና አሳንሶ ከተሳታፊዎች ጋር ስለሚያገናኝ፤ የንግድ 
ውሳኔዎችን የሚወስኑበትንና ውጤቶቻቸውንም የሚያዩበት፣በስልጠና ወቅት የቀሰሟቸውን ፅንሰ 
ሀሳቦች ተግባራዊ የሚያደርጉበት፤ በጨዋታ እያዝናና ከተግባር የሚማሩበትን እድል ይሰጣቸዋል፡፡ 

 
ሁሉም የንጀያ መማሪያ መፃህፍት የተዘጋጁት ለመረዳት ቀላል በሆነ ቋንቋ ነው፡፡ የደረጃ በደረጃ 
ማብራሪያዎችና የሃሳብ ማደረጃ ምስሎች፣ ፅንሰሀሳቦችንና መፍትሄዎችን በተቻለ መጠን በግልፅና በቀላሉ 
ለመረዳት ያስችላሉ፡፡ ተዛማጅ የሆኑ ምሳሌዎችና መልመጃዎች የመማሪያ መፅሃፍቶቹ አይነተኛ ገፅታዎች 
በመሆናቸው አንባቢዎች የተለያዩ የንግድ ፅንሰ ሀሳቦችንና ቴክኒኮችን ወዲውኑ ተግባራዊ እንዲያደርጉ 
የሚያስችሉ ናቸው፡፡ 
 
ፅሁፎቹ በእንግሊዝኛና በሌሎች ወደ40 በሚደርሱ ቋንቋ ተዘጋጅተዋል፡፡ ለተወሰኑ የንግድና ኢንዱስትሪ 
ዘርፎች እንዲስማሙ ሆነው በመዘጋጀት በስራ ላይ ውለዋል (ለምሳሌ በግብርና፣ በግንባታ፣ በቱሪዝምና 
በአረንጓዴ ንግድ)፣ ለተወሰኑ ተደራሽ ቡድኖች (ለምሳሌ ለወጣቶች፣አነስተኛ የትምህርት ደረጃ ላላቸውና 
ለገጠር ሰርቶ አደሮች) እንዲሁም በአንዳንድ አገሮች ደግሞ ለየት አድርገው ለራሳቸው በማዘጋጅት 
እየተጠቀሙበት ይገኛል፡፡ 
 

7.2- ለአሰልጣኞችና ለዋና አሰልጣኞች የተዘጋጁ የሰልጠና ፅሁፎች  

የንጀያ ስልጠናዎችን በብቃት ለማቀድ፣ ለመተግበርና ለመከታተል በሚያስችሉ አጠቃላይ መመሪያዎች 
እንዲሁም በእያንዳንዱ የንጀያ ስልጠና ፓኬጅ ላይ ያተኮሩ የስልጠና መመሪያዎችን የንጀያ አሰልጣኞች 
እያንዳንዳቸው ታጥቀው እንዲንቀሳቀሱ ያደርጋል፡፡ እንዲሁም ለቅድመና ለድህረ-ስልጠና ደረጃዎች 
ተግባሮች ደጋፊ ፅሁፎችን ያካተተ ነው፡፡ እነዚህ ደጋፊ ፅሁፎች ኢንተርፕርነሮችን ለመምረጥ፣ ቅድመ 
ስልጠና የፍላጎተ ስልጠና ትንተና ለማካሄድ፣ ድህረ ስልጠና ድጋፍ ለመስጠትና ከስልጠና በኋላ ክትትል 
ለማካሄድ የሚያግዙ መሳሪዎች ናቸው፡፡ 
 
ለሁሉም የንጀያ ስልጠና ፓኬጆች የሚያገለግል አጠቃላይነት ያለው የአሰልጣኝ መመሪያ  
ይህ መመሪያ መፅሃፍ በሁሉም የንጀያ ፓኬጆች ላይ የሚሰራ ሲሆን ስልጠናዎቹ እንዴት ታቅደው 
እንደሚተገበሩ መመሪያ ይሰጣል፡፡ ስለ ፕግራሙ ታሪካዊ ጀርባ መረጃ ይሰጣል እንዲሁም በኢንተርፕርነር 
ስልጠና ኡደት የተለያዩ እርከኖች ላይ ስለሚከናወኑ ተግባራት ለአሰልጣኞች ምክር ይዟል፡፡ 



 

14 | ንግድዎን ይጀምሩና ንግድዎን ያሻሽሉ የአሰልጣኝ መመሪያ መፅሃፍ 
 

በኢንተርፕርነሮች የስልጠና ኡደት ላይ ከግብይት እስከ ስልጠና መተግበርና የድህረ ስልጠና ድጋፎችን 
በተመለከተ ሃሳብ ይሰጣል፡፡ እንዲሁም እንደ ስርአተ-ፆታና የአካል ጉዳተኝነትን የመሳሰሉ ሁለገብ ጉዳዮችን 
ስለማካተትና ከሌሎች አገልግሎቶች ጋር ትስስር ስለመፍጠር ጭምር ጠቃሚ መረጃዎች አሉት፡፡    
ለእያንዳንዱ የንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ ፓኬጅ የተዘጋጁ የአሰልጣኝ መመሪያዎች  
ከዚህ የስልጠና መመሪያ በተጨማሪ ለሁሉም የንጀያ ስልጠናዎች ለኢንተርፕርነር የተዘጋጁት የንግድ 
ህሳቤዎን ያመንጩ፣ የንግድዎን ይጀምሩና ስድስቱ የንግድዎን ያሻሽሉ መማሪያ መፃህፍት ለየራሳቸው 
(ለየብቻ) የአሰልጣኝ መመሪያ አላቸው፡፡ ይህም ማለት አሰልጣኞች የንግድ ህሳቤዎን ያመንጩ፣ ንግድዎን 
ይጀምሩና ስድስቱን የንግድዎን ያሻሽሉ ስልጠናዎችን ለእጩ ሰልጣኞቻቸው በሚመጥን መንገድ አቅደው 
እንዲተገብሩ ያስችላቸዋል፡፡ የስልጠና ፓኬጆቹ የአሰልጣኝ መመሪያዎች የሚከተሉት ናቸው፦ 
 

• የንግድ ህሳቤ ያመንጩ፤የአሰልጣኝ መመሪያ 
• ንግድዎን ይጀምሩ፤የአልጣኝ መመሪያ 
• ንግድዎን ያሻሽሉ፤የአሰልጣኝ መመሪያዎች፦  

o ንግድዎን ያሻሽሉ፤ግዥና የክምችት ቁጥጥር፦ የአሰልጣኝ መመሪያ፣  
o ንግድዎን ያሻሽሉ፤ግብይት፦ የአሰልጣኝ መመሪያ፣  
o ንግድዎን ያሻሽሉ፤የወጪዎች ስሌት፦ የአሰልጣኝ መመሪያ፣  
o ንግድዎን ያሻሽሉ፤የሂሳብ መዝገብ አያያዝ፦ የአሰልጣኝ መመሪያ፣  
o ንግድዎን ያሻሽሉ፤ሰዎችና ምርታማነት፦ የአሰልጣኝ መመሪያና  
o ንግድዎን ያሻሽሉ፤ለንግድዎ ያቅዱ፦ የአሰልጣኝ መመሪያ ናቸው፡፡ 

 
ለእያንዳንዱ የንጀያ ስልጠና ፓኬጅ የተዘጋጁት የአስልጣኝ መመሪያዎች ስልጠናዎቹ ጥራታቸውን ጠብቀው 
ለተጠቃሚዎች መቅረባቸውን ለማረጋገጥ እንዲረዳቸው ለተመሰከረላቸው አሰልጣኞች መመሪያ እንዲሆኑ 
ነው፡፡ የእያንዳንዱ የአሰልጣኝ መመሪያ ይዘት የሚያቅፋቸው ክፍሎች በሳጥን 1 ውስጥ ተመልክተዋል፡፡ 
 
ሳጥን1፦ የእያንዳንዱ የንጀያ ስልጠና ፓኬጅ የአሰልጣኝ መመሪያ ይዘት 

ክፍለ ስልጠናው 

(ሞጅዩሉ) 

በአጭሩ 

ይህ የክፍለ ስልጠናው አጠቃላይ አመልካች(ወፍ በረር እይታ) በመሆን እንደ መንገድ ካርታ የሚመራ ሲሆን 

ለዚህም የሚከተሉትን ጉዳዮች በቅደም ተከተል አጠር አደርጎ ያስቀምጣል፦ የመማር አላማዎች፣ የመማር ይዘት፣ 

ክፍለ ስልጠናው የሚወስደው ጊዜ፣ የስልጠና መገልገያዎቸና ለክፍለ ስልጠናው የሚመከር የተጠቃለለ የጊዜ 

እቅድ (በደቂቃዎች) ናቸው፡፡ 

የክዋኔ ስልጠና 

እቅድ 

የመማሪያ ነጥቦች ይዘት ተከፋፍሎ በቅደም ተከተል፣ የክዋኔ ስልጠናው ሂደት ደረጃ በደረጃ፣ በእያንዳንዱ የይዘት 

ክፋይ ደረጃ ላይ አስፈላጊ የሆኑ ግብአቶች (የእይታ መርጃዎችና መገልገያዎች)፣ ክዋኔ ስልጠናው የሚወስደው ጊዜ 

በደቂቃዎች)፡፡ ክዋኔ ስልጠና ለማቅረብ/ለማመቻቸት የክዋኔ ስልጠና እቅድ  ወሳኝ ነው፡፡  

ተግባር (የተግባር 

መለማመጃዎች) 

በመስተጋብራዊ (በአሳታፊ) ዘዴዎችና ወዲያውኑ ለመጠቀም በተዘጋጁ የተግባር መልመጃዎች ተጠቅመው 

የትምህርቱን ይዘት እንዴት እንደሚያስተላልፉ ይመራዎታል፡፡ በክዋኔ ስልጠና እቅዱ ላይ በአንዱ ደረጃ ላይ ምን 

ተግባር እንደሚከናወን ሲነግርዎ በአሰልጣኝ መመሪያው ውስጥ “በተግባሮች” ክፍል (ምእራፍ) በተጓዳኝ 

የተቀመጠውን ተመሳሳይ ተግባር አግኝተው ዝርዝር ስነተግባሮቹንና አስፈላጊ ቁሳቁሶችን ማየት ይኖርቦታል፡፡   

የሚታደሉ 

ፅሁፎቾና 

የማስተማሪያ 

ፅሁፎች 

 

የተግባር መለማመጃዎችና የማጣቀሻ ፅሁፎች የሚታደሉ ፅሁፎች ሲሆኑ በቅድሚያ ኮፒ ተደርገው በስልጠናው 

ወቅት ለሰልጣኞች አስፈላጊ በሚሆኑበት በተለያዩ የክዋኔ ስልጠናው ደረጃዎች ላይ መሰጠት አለባቸው፡፡ 

የማስማሪያ ፅሁፎች በክዋኔ ስልጠናው ሂደት የሚከናወኑ የተግባር መለማመጃዎችና መልሶቻቸው ናቸው፡፡ 

የሚታደሉ ፅሆፎችን ወይም የማስተማሪያ ፅሁፎችን አጠቃቀምን በተመለከተ ‘‘በክዋኔ ስልጠናው እቅድ’’ 

ወይም ‘‘ተግባሮች’’ ውስጥ ይገኛሉ፡፡ 

የሀሳብ ማቅረቢያ 

ቢጋር 

በርእሱ ስር የሚቀርቡትን ዋና ዋና ይዘቶች አጉልቶ ያሳያል፡፡ ከዚህም በላይ የሚታየውን ፅሁፍ ይዘት በመግለፅ 

ወይም የበለጠ መረጃ የት ማግኘት እንደሚቻል ይመራል፡፡ ‘‘በክዋኔ ስልጠናው እቅድ’’ ወይም ‘‘በተግባሮች’’ 

የሀሳብ ማቅረቢያ ቢጋሩን መቼ መጠቀም እንዳለብዎት መመሪያ ያገኛሉ፡፡ 

የንግድ 

እቅድ(xlsx) 
ይህ የኤክሴል ፋይል ለእቃዎችና ለአገልግሎቶች ወጪዎችን እንዲያሰሉና የንግድ እቅድ በፍጥነትና ወዲያውኑ 

እንዲያዘጋጁ ያግዛቸዋል፡፡ በፋይሉ አማካኝነት ሊዘጋጁ የሚችሉ እቅዶች፤የሽያጭ እቅድ፣ የወጪዎች እቅድ፣ 

የትርፍ እቅድና የጥሬ ገንዘብ ፍሰት እቅድ ናቸው፡፡ ለተሳታፊዎች የተግባር መለማመጃዎችን ለመስራት 

እንዲጠቀሙበት ይህንን የማይክሮሶፍት ኤክሴል ኤሌክትሮኒክ ፋይል ማሰራጨት ይችላሉ፡፡     
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ከለይ የተገለፁት ክፍሎች አሰልጣኞችና ዋና አሰልጣኞች ሰልጠና ለመስጠት በሚዘጋጁበት ጊዜ እንደ 
አጠቃላይ መመሪያ ለማገለገል የተዘጋጁ ስለሆነ እያንዳንዱ ስልጠና ተዘጋጅቶ መሰጠት ያለበት 
በተሳታፊዎች ፍላጎተ ስልጠናና በተጨባጭ ሁኔታዎቸቸው ላይ ተመስርቶ በልካቸው መሆን አለበት፡፡    
 
የአሰልጣኝ በመመሪያ ውስጥ የሚገኙትን ክፍሎች የስልጠና ሂደትን እንደየሁኔታው ለመምራት በሚያመች 
መንገድ የአቀማመጥ ቅደም ተከተላቸውን አደራጅቶ መጠቀም ይቻላል፡፡ ይህም ማለት ፅሁፎችን እርስዎ 
በሚመችዎ ቅደምተከተል ማድረግ፣ እንደገና ማደራጀትና እንደገና መገጣጠም ይችላሉ ማለት ነው፡፡ 
ለምሳሌ፣ አንዳንድ አሰልጣኞች ከአንድ ክፍለ ስልጠና ጋር ተያያዥ የሆኑትን ሁሉንም ፅሁፎች (የከፍለ 
ስልጠና እቅድ፣የተግባር መለማመጃዎች፣የሀሳብ ማቅረቢያ ቢጋሮችንና የሚታደሉ ፅሁፎችን) በአንድ ላይ 
ማጣመርን ይመርጣሉ፡፡ ሌሎች ደግሞ እንደዚህ አይነቶችን ፅሁፎች ለየብቻ ማስቀመጥን ይመርጣሉ፡፡  
 
የንግድ ማስመል ጨዋታ መመሪያ በንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ ስልጠና የተግባር ጀምሩና ንግድዎን 
ያሻሽሉ ስልጠና ጊዜ በምሳሌ ልምምድ ክፍለጊዜ አሰልጣኞችንና ዋና አሰልጣኞችን አንዲያግዝ ተደርጎ 
ተዘጋጅቷል፡፡ 
 

የንጀያ አሰልጣኞችና ዋና አሰልጣኞች የመጀመሪያቸው የሆነውን 
የምስክር ወረቀት የሚያሰጠውን የስልጠና ኡደት በሚያካሂዱበት 

ጊዜ የኢንተርፕርነሮችን ስልጠናና የአሰልጣኞችን ስልጠና በቅደምተከተል ለማካሄድ በአሰልጣኝ-ደረጃ 
የተዘጋጁትን ፅሁፎች ኮፒ ይቀበላሉ፡፡ 
 
የንግድዎን ጀምሩና ያሻሽሉ አሰልጣኞችና ዋና አሰልጣኞች የሁሉንም ፅሁፎች ብዛት ያለው ኮፒ ከፈለጉ 
እንደሚከተለው ማግኘት ይችላሉ፡፡  
 

• ለኤክትሮኒክስ ኮፒ በሁለቱም የኢንተርፕርነር ደረጃና አሰልጣኝ ደረጃ ያሉ ፅሁፎች  በንግድዎን 
ይጀምሩና ያሻሽሉ ጌት ዌይ በድረገፅ የክትትልና ግምገማ ማደረጊያ መሳሪያዎችን 
https://www.ilo.org/SIYB-GETAheadGatewayማግኘት ይችላሉ፡፡ (የክትትልና ግምገማ ክፍልን 
ይመልከቱ፡፡) የክትትልና ግምገማ መሳሪያዎቹ የሚሆነው ለተመሰከረላቸውና በየጊዜው ለሚጠቀሙ 
ዋና አስልጣኞች፣ ለአሰልጣኞችና ለአጋር ድርጅቶች ተወካዮች ወይም በአለም የስራ ድርጅት 
የተመዘገቡ ሰራተኞች በጌትዌዩ በየጊዜው ለሚጠቀሙ ነው፡፡ 

 
ማንኛውም ሰው በኢንተርፕርነር ደረጃ የተዘጋጁ ፅሁፎችን ከንጀያ ድረገፅ፤www.ilo.org/SIY ማግኘት 
ይችላል፡፡ 
• በኢንተርፕርነር ያሉትን የመመሪያ መፅሃፍት የህትመት ኮፒ ለመግዛት ለሚፈልጉ ለአለም ስራ 

ድርጅት የህትመት ክፍል (ilopubs@ilo.org) በመፃፍ ወይም ከክልላዊ ማከፋፈያ ማለትም 
ከሀገራዊ የአለም ስራ ድርጅት ቢሮ ወይም የህትመትና የማከፋፈል ፍቃድ ካለው ብሄራዊ የአለም 
የስራ ድርጅት መስሪያ ቤት መግዛት ይችላሉ፡፡ (ለበለጠ መረጃ siyb@ilo.org ይጎብኙ)፡፡ 

 
ሊታወስ የሚገባው ነገር ቢኖር በአሰልጣኝ ደረጃ የሚሰጡ ፅሁፎች የሚሰጡት ንጀያ ስልጠና ለማካሄድ 
ብቻ ሲሆን ጥቅም ላይ የሚውሉትም በተመሰከረላቸው አሰልጣኞችና ዋና አሰልጣኞች ብቻ ነው፡፡ በሌላ 
በኩል በንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ ደረጃ የሚሰጡ ፅሁፎች ፍላጎቱ ላላቸው ሰዎች በራስ ለመማር 
መጠቀም ይቻላል፡፡ ቢሆንም ግን የሚጠበቁትን ውጤቶች ለማምጣት ስልጠናውን መውሰድ ወሳኝ በመሆኑ 
ፍላጎቱ ያላቸው ሰዎች በሚችሉት ጊዜ ሁሉ ለንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ ስልጠና እንዲመዘገቡ 
ይመከራል፡፡ 
 

7.3 የመማሪያ ፅሁፎች ተደራሽነት 

https://www.ilo.org/SIYB-GETAheadGateway
http://www.ilo.org/SIY
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የስልጠና ኡደት  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ይህ ክፍል የንጀያን የስልጠና ኡደት በማስተዋወቅ ለእምቅና በስራ ላይ ለሚገኙ 
ኢንተርፕርነሮች ስልጠናውን ሲሰጡ መከተል ያለብዎትን ደረጃዎችን በዝርዝር ይገልፃል፡፡ 
የንጀያ አሰልጣኞችና ዋና አሰልጣኞች በኢንተርፕርነር ደረጃ ስልጠና ሲያካሂዱ 
የሚያከናውኗቸው ተግባሮች ተከታታይና ርስበርሳቸው የተሳሰሩ ተደጋጋፊዎች እንጂ 
በተናጠል የሚተገበሩ አለመሆናቸውን ይህ ክፍል በተጨማሪ ያስገነዝባል፡፡ 

 
የንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ የስልጠና ኡደት ምንድን ነው? 

የንጀያ ስልጠና ኡደት የሚገልፀው ለንግድ ጀማሪዎችና ለጥቃቅንና አነስተኛ ንግድ አንቀሳቃሾች (እምቅና 

በስራ ላይ ያሉ የኢንተርፕርነሮች ተብለው በአማራጭ ለሚጠሩ) የብቃት ክፍተቶቻቸውን ለመሙላትና 
ብቃቶቻቸውን ለማሳደግ ዋና አሰልጣኞችና አሰልጣኞች ስልጠናዎችን ሲቀርፁና ተግባራዊ ሲያደርጉ 
መከተል ያለባቸውን ሂደቶች ነው፡፡ የንጀያ ስልጠና ኡደት የሚተገበረው የብቃት ማስረጃ ባላቸው የንጀያ 
አሰልጣኞችና ዋና አሰልጣኞች ነው፡፡ ስልጠናዎቹ በኡደት የሚተገበሩበት ምክንያት በሀሳብ ደረጃ የአንድ 
ስልጠና የመጨረሻ ውጤት የሚቀጥለውን ሰልጠና የማቀድ ደረጃን ተመልሶ ስለሚመግብ ነው፡፡ ይህ መልሶ 
ምገባ (ግብረመልስ) የማያቋርጡ መሻሻያዎችን ለማድረግ ስለሚጠቅም በጊዜ ሂደት የፕሮግራሙን ጥራት 
ያሳድጋል፡፡   
 
ይህ መመሪያ የንጀያ ስልጠና ስኬታማነትን ለማረጋገጥ በኡደቱ ውስጥ ያለው እያንዳንዱ ደረጃ አስፈላጊ 
መሆኑን በሚገባ ግልፅ ያደርጋል፡፡ በሰልጣኞችና በዋና አሰልጣኞች ስልጠናዎች ላይ የንጀያ የስልጠና ኡደት 
ደረጃዎችን በጥራት የመፈፀም ወሳኝነት ላይ አብይ ትኩረት ይደረግበታል፡፡ ይህ ደግሞ ስልጠናዎቹ 
በኢንተርፕርነሮችና በንግዶቻቸው ላይ ከፍተኛ ውጤት እንዲያመጡ አድርገው አሰልጣኞችና ዋና 
አሰልጣኞች እንዲተገብሩ ያስችላቸዋል፡፡  
 
 
 
 
 
 

1.መግቢያ 
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በምስሉ ላይ የሚታዩት የኡደቱ 
ደረጃዎች ቀጥሎ ባሉት 
ክፍሎች በዝርዝር ተገልፀዋል፡፡ 
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የንጀያ አሰልጣኞች የመጀመሪያ ተግባር የስልጠና ፕሮግራሙ ለትክክለኛዎቹ 
ተጠቃሚዎችን መድረሱን ማረጋገጥ ነው፡፡ በንግድ ስራአመራር ስልጠና ገበያ ላይ ለንጀያን 
እንዴት ገፅታ እንደሚፈጥሩ፤ እንዲሁም የንጀያ ፓኬጅ አግባብ ባለው ቦታና ዋጋ ለዋነኞቹ 
የፕሮግራሙ ተጠቃሚዎች እንዴት እንደሚያደርሱ በዚህ ክፍል ይማራሉ፡፡  

 

2.1፦ የንጀያ ፕሮግራም የግብይት ስትራተጂ  

በገበያ ውስጥ ከሚገኙ ደንበኞችዎ የሚፈልጉትንና የሚሹትን እቃዎችና አገልግሎቶች ለማቅረብ 
እንዲያስልዎ ከእነርሱ ጋር ለመተሳሰር የሚያደርጉት ማንኛውም ጥረት ግብይት ይባላል፡፡ ግብይት 
ደንበኞችን ዋነኛ የትኩረት ማእከል ያደርጋቸዋል፡፡ለምሳሌ እንደንጀያ ስልጠና አቅራቢ በገበያ ላይ ካሉ 
ደንበኞችዎ ጋር ትስስር ፈጥረው በፍላጎታቸው ላይ የተመሰረተ የንጀያ የስልጠና ፓኬጅ ተወዳዳሪነት 
ባለው የአገልግሎት ክፍያ ያቀርቡላቸዋል፡፡ የግብይት መጨረሻው ታማኝ ደንበኞችን የመፍጠር አላማን 
በማሳካት ደንበኞች በቀጣይነት በተደጋጋሚ ተመልሰው እንዲመጡና ሌሎችም እንዲመጡ እንዲመክሩ 
ነው፡፡  
 
በግልዎም ሆነ ተቀጥረው በሚሰሩበት ድርጅት የንጀያ ስልጠናዎችን የሚሰጡ ከሆነ ዋናው ቁም ነገር 
የግብይት ተግባሮችዎን አዋቅሮ ከመንቀሳቀሱ ላይ ነው፡፡ ይህ ሲሆን ስለ ንጀያ ስልጠና በተጠቃሚዎች 
ዘንድ ግንዛቤ መፈጠሩን ማረጋገጥ፣ ለትክክለኛው የስልጠናው ተጠቃሚዎች (ፈላጊዎች) ስልጠናው መድረስ 
መቻሉና ጥራቱን ጠብቆ መሰጠቱን ለማረጋገጥ ያስችሎታል፡፡ 
 
ለንጀያ ተጠቃሚዎች ፍላጎቶች ምላሽ ለመስጠትና ከተወዳዳሪዎ የስልጠና ፕሮግራሞች ለየት ያለ የግብይት 
አያያዝ እንዲኖርዎ የግብይት ክፍለቶች በአንድነት ማለትም አንድ አካል አድርገው ያቀነባብሯቸው፡፡ ምሳሌ፤ 
ግብይትን እንደስውነት ወስደው ክፍለቶቹን የግብይት አካላት ያድርጓቸው፡፡ ከሰውነት ክፍል አንዱ ከጓደለ 
ወይም ከተዛባ ችግር እንደሚገጥም ሁሉ ከግብይት አካላትም እንዲሁ አንዱ ከጓደለ ግብይቱ ችግር 
ይኖርበታል ማለት ነው፡፡ ስለዚህ የንጀያን የግብይት ተግባሮች ለማዋቀር በሚከተሉት ሰባት የግብይት ክፍለ 
አካላት መድበው ይተንትኗቸው፡፡ 
 

• ምርት፤ የንጀያ ስልጠና ለፕሮግራሙ ተጠቃሚዎችን የሚሽቱትንና የሚፈልጉትን በሚያሳካ መልክ 
እንዲስማማቸው አድርጎ ማቅረብ፡፡ እዚህ ላይ ዋናው ቁም ነገር ፍላጎታቸውን የሚያሟላ መሆኑን 
ማረጋጥ ነው፡፡ 

 
• ዋጋ፤ ለንጀያ ስልጠናን የመሸጫ ዋጋ ይተምኑ፡፡ ለስልጠናው የሚያስከፍሉት ዋጋ ወጪዎችዎን 

ሸፍኖ ትርፍ የሚያስገኝና ከተጠቃሚዎች አቅም ጋር የሚሄድ ማለትም ለመክፈል ፈቃደኛ 
የሚሆኑበትን መሆን ይኖርበታል፤ 

  
 • ቦታ፤ የንጀያ ስልጠና ለተጠቃሚዎች እንዴት አድርጎ እንደሚደርስና ስልጠና የሚካሄድበትን ቦታ 

ይወስኑ፤  
 
• ማስፋፊያ፤ ደንበኞችን ስለንጀያ ስልጠና ማሳወቅና እንዲገዙ (ስልጠናውን እንዲወስዱ) መሳብ 

ማለት ነው፡፡ 
 

 
ግብይት 

 
የኢንተርፕርነር 

መረጣ 

 
ፍላጎተ ስልጠና 

ትንተና 

 
የስልጠና 

ዲዛይንና ዝግጅት 

 
ንግድዎን 

ይጀምሩና ያሻሽሉ 
ስልጠና ማካሄድ 

 
ክትትልና 
ግምግማ 

 
ድህረ ስልጠና 
ድጋፍ መስጠት 
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• ሰዎች፤ የንጀያን ስልጠና ፓኬጆች ከሌሎች ለየት ለማድረግና ከተወዳዳሪዎች በልጦ እንዲገኝ 
ለማስቻል ለፕሮግራሙ እሴት በሚጨምሩ ሰዎችና ተቋሞች መጠቀም፡፡ በፕሮግራሙ ሰልጥነው 
በመስኩ የተሰማሩ ባለሙያዎችንና የንጀያ አጋር ድርጅቶችን (ተቋሞችን) በማካተት 
የሚንቀሳቀሱበትን መንገድ ይተልሙ ፡፡ 

 
• ሂደት፤ የንጀያ የስልጠናን ለተጠቃሚዎች ሲያዘጋጁ የስልጠናውን ተግባሮች ግልፅ ባለ (ቁልጭ 

ብሎ በሚታይ) የስራ ሂደት እንዲኖረው በሚያስችል መንገድ አደራጅተው የፕሮግራሙ 
ተጠቃሚዎች የሚጠብቁትን የተወሰነ የጥራት ደረጃ አሟልቶ ለእነሱ በሚያመቻቸው መንገድ 
የሚደርሱበትን ሂደት ያቅዳሉ፡፡ 

 
• በአካል ማረጋገጥ፤ በንጀያ ተጠቃሚዎችና በንጀያ መካከል የሚኖረው መስተጋብር የፕሮግራሙ 

ሁለመና የተጠቃሚዎችን ፍላጎቶች ለማሟላት የቆመ መሆኑን በተጨባጭ አይተው ለመረዳት 
በሚያስችሉ አካላዊ ማረጋገጫዎችን እንዲደገፍ ማድረግ ነው፡፡ በተጠቃሚዎች አእምሮ የንጀያ 
ስልጠና ፓኬጆች ሆኖው እንዲሳል የሚፈልጉትን አካላዊ ማረጋገጫዎችን ጥርት ባለ መንገድ 
ፈጥረው በተጨባጭ ያረጋግጡ፡፡  

 
ሰባቱም የግብይት አካላት የተሳሰሩ ስለሆነ በአንድነት ሲቀነባበሩ ወይም ሲቀናጁ ለንጀያ ፕሮግራምና 
ለስልጠና ፓኬጆቹ አዎንታዊ ገፅታ ይፈጥራሉ፡፡ ሰባቱን የግብይት ክፍለቶች እንደ አንድ አካል አዋህዶ 
ለመተግበር የሚችሉት ለንጀያ የስልጠና አገልግሎቶች የግብይት ገፅታ ሲኖርዎ ነው፡፡ ስለዚህ መጀመሪያ 
ለንጀያ የስልጠና ፓኬጆች ጥርት ያለ የግብይት ገፅታ ይወስኑ፡፡ ይህ ካልሆነ ግን በሰባቱ የግብይት አካላት 
(ቅንብሮች) ምን እንደሚያደርጉ አያውቁም፡፡    
 

2.1.1፦ የግብይት ገፅታ መፍጠርና ከሌሎች ተመራጭ የሚያደርግ የመሸጥ ዘዴ መተለም  
 
ጥሩ የግብይት ገፅታ መፍጠር ተግባር ደንበኞች በንጀያ ስልጠናዎች ለመሳተፍ አሳማኝ ምክንያት 
እንዲኖራቸው ማድረግ ነው፤ ስለዚህ ለንጀያ መልካም የግብይት ገፅታ ለመፍጠር ሶስት ቁልፍ መስፈርቶች 
መሟላት ይኖርባቸዎል፦ 

• ደንበኞች ከፍተኛ እሴት ለሰጡት ፍላጎት ምላሽ መስጠት 
• የንጀያን ፕሮግራም በገበያው ላይ ከሚገኙ ከሌሎች የንግድ ስራ አመራር ስልጠናዎች ለየት 

ያለ እንዲሆን ማድረግ 
• ንጀያ የስልጠና ፕሮግራም ቃል የገባውን የሚያቀርብ መሆኑን እርግጠኛ መሆን ናቸው፤ 

 
ለፕሮገራሙ ፓኬጆች በበቂ ሁኔታ የግብይት ገፅታ ለመፍጠር ንጀያን ከሌሎች መሰል የስልጠና 
ፕሮግሮሞች አስለይቶ የሚያመርጠው ምን እንደሆነ አሰልጣኞች ማስታወስ ይኖርባቸዋል፡፡ ይህም ማለት 
ንጀያን ልዩ የሚያደርገው ምንድን ነው? ለእምቅና በእንቅስቃሴ ላይ ለሚገኙ ኢንተርፕርነሮችንስ እንዴት 
ይጠቅማቸዋል? ለሚሉት ጥያቄዎች መልስ መስጠት ይኖርባቸዋል 
 
1. የንግድዎን እንቅስቃሴ የተሻለ እንዲሆን ያግዛል፤ ንጀያ ስልጠና የራሳቸወን የሆነ ንግድ እንዲኖራቸው 

ለሚፈልጉ ሰዎች በመጀመሪያ ህያውነት (ቫያብል) ሊኖረው የሚችል የንግድ አመንጭተው 
በመጨረሻም ንግዳቸውን ጀምረው እንዲያንቀሳቅሱ የሚያስችሏቸውን መሰረታዊ የንግድ ስራ አመራር 
እውቀትና ክህሎት እንዲማሩ ያግዛቸዋል፡፡ ንግዳቸውን እያንቀሳቀሱ ለሚገኙ ደግሞ ንጀያ የንግዳቸው 
የተለያዩ የስራ ዘርፎች አሻሽለው ውጤታማ እንዲሆኑ ይረዳቸዋል፡፡ ለምሳሌ የወጪዎች ስሌት፣ 
የንግድ እቅድ ዝግጅት፣ የሂሳብ መዝገብ አያያዝ፣ የግዥና የክምችት ቁጥጥር አሰራሮች ላይ ያላቸውን 
የስራ አፈፃፀም እንዲያሻሽሉ የሚረዳቸው ሲሆን ይህንን በማድረጋቸው ደግሞ ትርፋቸው እንዲያድግና 
ተጨማሪም የስራ እደል በሂደት ለመፍጠር ያስችላቸዋል፡፡ 
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2. ከመሰረታዊ ንግድ ስራአመራር ያለፈ ስልጠና፤ የእምቅና በስራ ላይ ያሉ ኢንተርፕርነሮችን የስራ 
አመራር ክህሎቶቻቸውን ከማሰደግ በተጨማሪ በንጀያ አጋር ድርጅቶች/ተቋሞች አማካኝነት ሰፊ 
የፋይናንስና ፋይናንስ ነክ ያልሆኑ የንግድ ልማት አገልግሎቶች ይሰጣሉ (ለምሳሌ የንግድ ምዝገባ፣ 
ብድርና የመሳሰሉ)፡፡ አጋር ድርጅቶች የስልጠናው ተጠቃሚዎችን ለእነዚህ አገልግሎቶች ተደራሽ 
እንዲያደርጉ ወይም በእነሱ አማካኝነት የሌሎች ማህበሮችና ኤጀንሲዎች የአገልግሎቶች መስፈርቶችን 
የሚያሟሉ የፕሮግራሙን ተጠቃሚዎች በማገናኘት ሊያመቻቹላቸው ይችላሉ፡፡  

 
3. ቀላልና ተስማሚ መሆኑ፤የንጀያ የስልጠና ፅሁፎች አንብበው ለመረዳት ቀላል ስለሆኑ ወደ40 

በሚሆኑ ቋንቋዎች ተተርገመው በስፋት ጥቅም ላይ የዋሉ ናቸው፡፡ ፕሮግራሙ ከዚህም በላይ 
ላልተማሩና ዝቅተኛ የትምህርት ደረጃ እስካላቸው ሰዎች ድረስ ተስማሚ ሆኖ በመዘጋጀት ለእነዚህ 
ቡድኖች ተደራሽ ለመሆን በቅቷል፡፡ ንጀያ በቀላሉ ለገጠር ንግድ አንቀሳቃሾች ወይም ለግብርናና 
ተዛማጅ ኢንተርፕራይዞች እንዲመች ሆኖ ተዘጋጅቷል፡፡ በተጨማሪም ንጀያ በተለይ ተስማሚ ሆኖ 
ከተዘጋጀላቸው የንግድና ኢንዱስትሪ ዘርፎች መካከል ኢኮለቱሪዝም፣ለአሳ ማጥመድና ለጣውላ 
ኢንተርፕራይዞች በፓፕዋ ኒው ጊኒ፣ ለኮንስትራክሽን ንግዶች በደቡብ አፍሪካ፣ ለተለያዩ የግብርና 
ኢንተርፕራይዞች በሴኔጋልና ለአረንጓዴ ንግድ በህንድ ይጣቀሳሉ፡፡ 

 
4. የላቀ ውጤትና ሰፊ ተደራሽነት፤ ንጀያ እስካሁን ድረስ ከ100 በላይ በሚሆኑ ሀገሮች በስራ ላይ 

በመዋል ከ6 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ ሰዎችን አሰልጥኗል፡፡ ከ200 በላይ በሆኑ የተመሰከረላቸው ዋና 
አሰልጣኞች፣ ከ17,000 በላይ የሚሆኑ የአሰልጣኞች አውታረ መረብ ያለውና ከ2500 በላይ የሚሆኑ 
አጋር ድርጅቶች ማፍራት ችሏል፡፡ ባለፉት 10 አመታት የንጀያ ስልጠና ወደ 4 ሚሊዮን ገደማ 
ለሚሆኑ ሰዎች የስራ እድል ለመፍጠር አስችሏል፡፡ 

 
5. የግብይት መለዮ/ስም (ብራንድ) እሴቶች መኖር፤ በብዙ ሀገሮች ንጀያ የሚታወቀው ጥራት ያለውን 

የንግድ አመራር ስልጠና የሚሰጥ መሆኑ በስፋት እንዲታወቅ አድርጎታል፡፡ በዚህም ምክንያት 
በብዙዎች ዘንድ የንጀያ ስምና የስልጠና ፓኬጆቹ ዲዚይን በቀላሉ ይታወሳሉ፡፡ ከዚሁ ጋር ተያይዚ 
በመንግስትና በግል አውታሮች እውቅና አግኝቶ ተቋማዊ እስከመሆን ደርሷል፡፡ ለምሳሌ በቻይናና 
በቬትናም የሙያ ስልጠና ስርአቶች ሙሉ ተቀባይነት አግኝቶ የስርአተ ትምህርቱ (የካሪኩለሙ) አካል 
ተደርጓል፡፡ እንዲሁም በፔሩ የስራ ሚኒስቴርና በጓቲማላ የኢኮኖሚ ሚኒስቴር በተመሳሳይ ሀኔታ 
በስፋት ጥቅም ላይ የዋለ መሆን ለአብነት ያህል ጥቂቶቹ ናቸው፡፡   

 
የንጀያ ፕሮግራም በተጠቃሚዎች አእምሮ ሆኖ እንዲሳል የሚፈልጉትን ገፅታ ለመፍጠር አሰልጣኖች የገበያ 
ጥናት እንዲያደሩጉ ይመከራሉ፡፡ በገበያ ጥናቱ አማካኝነት ስለ ፕሮግራሙ ተጠቃሚዎችና (ደንበኞች) 
ተወዳዳሪዎች ለማወቅ ይችላሉ፡፡ ገበያውንም በመከፋፈል በንጀያ ስልጠና ሊሸፈን የሚችል ያልተሟላ ፍላጎት 
ያለበትን የገበያ ክፋይ ለይተው የስልጠና ፓኬጆቹ ኢላማ የሚሆኑትን ተጠቃሚዎች ይመርጣሉ፡፡  

 

2.1.2፦ ለንጀያ ግብይት ስትራተጂ መንደፍ፤ የግብይት ክፍለቶችን ማቀነነባበር 
 
1.ምርት፦ የንጀያን ስልጠና በደንበኞች ፍላጎት መሰረት ማቅረብ 
“ምርት” የመጀመሪው የግብይት ክፍለት ሲሆን የሚያመለክተውም የንጀያን የስልጠና ፓኬጆች በተለይ 
ተለይተው ለሚታወቁ ተጠቃሚዎች እነሱ የሚፈልጉትና የሚሹት ማለትም የፍላጎተ ስልጠና 
ክፍተቶቻቸውን ስልጠናውን በመስጠት የማሟላት ተግባሮችን ያጠቃልላል፡፡  
 
የደንበኞችዎን ፍላጎት ለማወቅ የገበያ ጥናት ያድርጉ፡፡ ያልተሟሉ ፍላጎቶች ያሉበትን የገበያ ክፋይ ለይተው 
ከመረጡ በኋላ የእነሱን በህሪያት በዝረዝር በማወቅ ለእነሱ ፍላጎቶች ተስማሚ የንጀያ ስልጠና ይዘው 
መቅረብ ይችላሉ፡፡  
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የስልጠና ፓኬጆቹን ተጠቃሚዎች መሰረታዊና ልዩ ፍላጎቶቻቸውን ለማወቅ ብዙውን በአቅራቢያና በቀላሉ 
ሊያገኟቸው በሚችሉ መረጃዎች ይጠቀሙ፡፡ ለምሳሌ እርስዎ የሚሰሩበት ድርጅት ተፈላጊ የሆኑ መረጃዎች 
ሊኖሩት እንደሚችል ይታሰባል፡፡ ከእነዚህ መረጃዎች መካከል ፆታ፣እድሜ፣አካል ጉዳተኝነት፣ የገቢ መጠን፣ 
የንግድ ሁኔታ፣ በንግድ ላይ የቆዩበት ጊዜና ሌሎች አስፈላጊ ናቸው ብለው ያመኑባቸው መረጃዎች ሊኖረው 
ይችላል፡፡ አስፈላጊ ከሆነ ደግሞ ያገኟቸውን መረጃዎች ከሌሎች ምንጮች በሚገኙ መረጃዎች ወይም 
በቀጥታ ከተጠቃሚዎች (ከደንበኞች) በሚገኝ መረጃ ሊደግፉት ይችላሉ፡፡ ስለ የገበያ ጥናት ቴክኒኮችና 
የገበያ ጥናት መሳሪያዎች በተጨማሪ ለማወቅ ከፈለጉ በንግድዎን ይጀምሩ መማሪያ መፅሃፍ ውስጥ 
በአጭሩ ተገልፀዋል፡፡ በስፋትና በዝርዝር ለማወቅ ደግሞ በንግድዎን ያሻሽሉ፤ ግብይት መማሪያ መፅሃፍ 
ውስጥ ያገኛሉ፡፡   
 
እንደ አሰልጣኝ ወይም ዋና አሰልጣኝነትዎ በንጀያ ስልጠና ላይ እንዲሳተፉ ለመረጧቸው ተጠቃሚዎች 
(ደንበኞች) ስልጠናውን ከእነሱ ፍላጎቶችና ነባራዊ ሁኔታዎች ጋር አዛምደው ሲያዘጋጁ የስልጠናውን 
የእውቀትና የክህሎት (የመማር) ይዘቶችን ብቻ ሳይሆን ተጨማሪ ጉዳዮችን ከግምት ውስጥ ማስገባት 
ይኖርቦታል፡፡ ስለዚህ ስልጠናው መስማማቱን ማረጋገጥ ከሚኖርብዎ መካከል ዋና ዋናዎቹ፤ ስልጠናው 
ሊካሄድ የሚችልበትን ጊዜ፣ የስልጠናው ቦታና የቦታው አድራሻ ናቸው፡፡  
 
ባጭሩ የንጀያን ስልጠና ከተሳታፊዎች ፍላጎትና ነባራዊ ሁኔታ ጋር በሶስት ዘዴዎች ማዛመድ ይችላሉ፦  

• የመማሪያ ፅሁፎች ተዛማጅ ትርጉም ወይም ሙሉ ትርጉም፣ 
• በክዋኔ ስልጠና ድጋፍ ሰጪ ተግባሮች መጠቀም   
• ከሁኔታዎች ጋር የተጣጣመ የጊዜ ሰሌዳ አዘጋጅቶ መጠቀም፣ 

 
ሀ. የመማሪያ ፅሁፎች ተዛማጅ ትርጉም ወይም ሙሉ ትርጉም 
ሁሉም የንጀያ የሰልጠና ፓኬጆች የተዘጋጁት በፕሮግራሙ ታላሚዎች (የፕሮግራሙ ኢላማ) በሆኑ 
ተጠቃሚዎች ላይ በተደረገ ሰፊ የፍላጎተ ስልጠና ጥናት ላይ ተመስርተው የተዘጋጁ ሲሆን በሰፊውም 
ጥቅም ላይ እየዋሉ ይገኛሉ፡፡ የንጀያ ፕሮግራም አይነተ ብዙና ሰፊና የመማሪያ ፅሁፎች ያሉት ቢሆንም 
(የንጀያ መማሪያ ፅሁፎችን የሚለውን ክፍል ይመልከቱ) ምናልባት በአንዳንድ ተጨባጭ ሁኔታዎች ደግሞ 
በተወሰኑ ጂኦግራፊያዊ ሁኔታዎች ወይም ለአውደ መልእክቶች ወይም ለተወሰኑ የታለሙ ቡድኖች 
ፍላጎቶች ጋር ይበልጥ ተስማሚ እንዲሆኑ ለማድረግ አዛምዶ ማዘጋጅት ወይም አዛምዶ መተርጎም 
ያስፈልግ ይሆኖል፡፡ ከንጀያ ተዛማጅ ወይም ተዛማጅ ትርጉሞች ምሳሌዎች መካከል በንግድና ኢንዱስትሪ 
ዘርፎች ለኮንስትራክሽን፣ለቱሪዝምና አረንጓዴ ንግድ ይጠቀሳሉ፡፡ ለተወሰኑ ቡድኖች ታልመው ከተዘጋጁት 
መካከል ለወጣቶች፣ዝቅተኛ የትምህርት ላላቸውና ለገጠር ሰርቶ አደሮች የተዘጋጁ ይገኙበታል፡፡ አንዳንድ 
ጊዜ ደግሞ የመማር ይዘቱን ሳይቀይሩ የስልጠና ፅሁፎቹ ለተወሰኑ ማህበራዊ ክፍሎች ተደራሽ ማድረግ 
ይቻላል፡፡ ለምሳሌ ለተለያዩ የአካል ጉዳተኞች አይነቶች ተደራሽ ለማድረግ ብሬል፣ በትልልቁ የታታመ 
ፅሁፎች፣የድምፅ መቅረፆችን፣ ምልክት ቋንቋን የመሳሰሉ አማራጮችን ለመጠቀም ያስቡ፡፡   
 
ምናልባት የመማሪያ ፅሁፎቹ (ዋናው ወይም የተዛመደው) በሚሰጥበት በታለሙት ቡድኖች ቋንቋ 
ካልተተረጎመ ፅሁፎቹ ሊተረጎሙ ይችላሉ፡፡ የአለም የስራ ድርጅት የስልጠና ፅሁፎቹን ምናልባት ለእርስዎ 
የተወሰነ የገበያ ክፍይ ፍላጎት ተስማሚ እንዲሆን ለማዛመድ፣ ተዛማጅ ትርጉም ወይም ሙሉ ትርጉም 
ለማድረግ የሚቀርብ ጥያቄን በደስታ ይቀባላል፡፡ ሆኖም የስልጠና ፅሁፎችን ጥራት ለመጠበቅ ሲባል ለዚሁ 
ጉዳይ ሲባል የወጡ የአሰራር መመሪያዎችን ተከትሎ እንዲሆን ይፈልጋል1፡፡ 
ይህን ለማድረግ በእርስዎ ማለትም በንጀያ ዋና አሰልጣኝ ወይም አሰልጣኝ እንዲሁም በእርስዎ ድርጅት 
ስራአመራርና በአለም ስራ ድርጅት መካከል የተቀናጀ ጥረት ማደረግ ይጠይል፡፡ ይህ ሲሆን የስልጠና 
ፓኬጆቹ ደረጃቸውንና ጥራታቸውን በጠበቀ ሁኔታ በተወሰኑ ክፍሎች ፍላጎቶች መሰረት ተዛማጅ ሊደረጉ፣ 

                                                           
1 የአለም ስራ ድርጅት የስልጠና ፅሁፎችን የማዛመድና የመተርጎም ጥያቄዎችን ለማመቻቸት የአፈፃፀም መመሪያዎች 
አዘጋጅቷል፡፡ ለተጨማሪ መረጃዎች በዚህ አድራሻ በቀጥታ መጠየቅ ይችላሉ፡ siyb@ilo.org. 
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ተዛማጅ ወይም ሙሉ ትርጉም ማድረግ ይቻላል፡፡ ምንም እንኳን ሂደቱ ጊዜ የሚወስድና ወጪ 
የሚያስከትል ቢሆንም ውጤቱ ደግሞ በተለይ ለተወሰነ የታለመ ቡድን ወይም ክፍል ልዩ ፍላጎቶች 
ተስማሚነት ያለው ማለትም በልካቸው የተዘጋጀ መማሪያ ፅሁፍ ነው፡፡  
 
ለ. በክዋኔ ስልጠና ድጋፍ ሰጪዎች/አጋዦች መጠቀም     
እንደገና መልሶ የንጀያን መማሪያ መፅሃፎች ማዘጋጀት ሁልጊዜ አስፈላጊ አይደለም፡፡ ለተወሰኑ ለንግድ 
ጀማሪዎችና ባለቤቶች በተወሰኑ ርእሶች ላይ ያተኮሩ በተጨማሪነት የሚታደሉ መማሪያ ፅሁፎች በቀላሉ 
አዘጋጅተው መጠቀም ይችላሉ፡፡ ለምሳሌ፣ የቆሻሻ ስራ አመራር ንግድን በተመለከተ በብዙ የንጀያ ሀገሮች 
ንግድዎን ይጀምሩ መማሪያ መፅሃፍና የንግድ እቅድ ማዘጋጃ ትንሽ መፅሃፍ በተጨማሪ ተዘጋጅተው 
በሚታደሉ ፅሁፎች ተደግፈዋል፡፡ በዚህም መሰረት የቆሻሻ ስራአመራር እቅድዎን ያዘጋጁ የሚል ስልጠናና 
የቆሻሻ ስራአመራር እቅድ ማዘጋጃ ትንሽ መፅሃፍ አጋዥ የሚታደሉ ፅሁፎች ተዘጋጅተው በስራ ላይ 
ውለዋል፡፡  በህንድ ደግሞ የተፈጥሮ አካባቢ ችግሮችን ለማቃለል የአለም ስራ ድርጅት በንጀያ መፅሃፍት 
ላይ ተጨማሪ የሆነና በአረንጓዴ ንግድ ላይ ያተኮረ ትንሽ መፅሃፍ አዘጋጅቷል፡፡ ይህ በንጀያ ላይ ተጨማሪ 
ሆኖ የሚሰጠው ስልጠና የሚያበረታታው አረንጓዴ ንግድ ጀማሪዎችን ብቻ ሳይሆን በስራ ላይ የሚገኙ 
ንግዶች እንቅስቃሴያቸውን አረንጓዴያዊ እንዲያደርጉና ወደአዳዲስ የአረንጓዴ እቃዎችና አገልግሎቶች 
ገበያዎች ዘልቀው እንዲገቡ ጭምር ነው፡፡ 
 
ከንጀያ ስልጠናዎች ጋር ተደጋጋፊ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ተጋባዥ ተናጋሪዎችን (መሪ ባለሙያዎች) መጠቀም 
ይቻላል፡፡ ለምሳሌ፣ በታክስ፣ በፋይናንስ ተደራሽነት፣ በንግድ ፈቃድ፣ በመድንና በመሳሰሉ ጉዳዮች ላይ 
ተናጋሪ እንግዶች በመጋበዝ ስልጠናዎቹን ማሟላት ይችላሉ፡፡ በሌሎች ሁኔታዎች ደግሞ ለየት ባሉና 
የተወሰኑ ቡድኖች በሚመለከቱ የተለዩ ፍላጎቶች ላይ ለምሳሌ የእደጥበብ ዘርፍ ግብይትን ወይም 
የጨርቃጨርቅ ዘርፍ የግብአት ግዥዎችን በተመለከተ ተናጋሪ እንግዶች መጋበዝ ይችላሉ፡፡ በንጀያ 
ስልጠናዎች ላይ በልዩ ልዩ ጉዳዮች ላይ ተጋባዥነት ተናጋሪዎችን መለየት በተመለከተ የበለጠ ለማወቅ 
ዝግጅትንና ዲዛይንን የሚለውን ክፍል ይመልከቱ፡፡ 
 
ክዋኔ ስልጠናን ተዛማጅ ሲያደርጉ ወይም በድጋፍ ሰጪ/አጋዦች ለመጠቀም ሲያስቡ ልብ ማድረግ ያለብዎ 
ከክዋኔ ሰልጠናው አላማዎች ያልወጣ መሆኑን የሚፈጀውን ጊዜ ከግምት ውስጥ ማስገባት ይኖርብዎታል፡፡ 
ክዋኔ ስልጠናዎችን ከመጠን በላይ በሆኑ ተግባሮች አጭቆ እንዲሁም መረጃዎችን አብዝቶ ለመስጠት 
ሲባል የክዋኔ ስልጠናው ጊዜ መሸራረፍ ጥሩ አካሄድ አይደለም፡፡ ከዚህም በላይ የስልጠናውን ዋነኛ የመማር 
አላማዎችና ነጥቦች ውጭ በመሆን ፈር ሊስቱ ይችላሉ፡፡   
 
ሐ. ከሁኔታዎች ጋር የተጣጣመ የጊዜ ሰሌዳ አዘጋጅቶ መጠቀም 
የንጀያ ስልጠናዎች ከሁኔታዎች ጋር በቀላሉ ተጣጥመው መሰጠት እንዲችሉ ተደርገው የተዘጋጁ ናቸው፡፡ 
ለምሳሌ፣ ሙሉውን የንግድዎን ያሻሽሉ ስልጠና በ7 ቀናት ማጠናቀቅ ይችላሉ፡፡ በሌላ በኩል ደግሞ የንጀያ 
ክፍለ ስልጠናዊ (ሞጂዩል) አወቃቀር ክፍለ ስልጠናዎቹን በቀላሉ ከፋፍለው በተራዘመ ጊዜ ማካሄድ 
ይችላሉ፡፡ ለምሳሌ፤ በቅዳሜና እሁድ፣ በምሽት፣ አንድ ቀን በሳምንት ወይም በሌላ አመቺ የጊዜ ሰሌዳ 
ማካሄድ ይቻላል፡፡ በዚህ የንጀያን ስልጠና በኢንተርፕርነሮች ምርጫ መሰረት ማደረግ ይችላሉ፡፡  
 
ለንግድ ህሳቤዎን ያመንጩ፣ ለንግድዎን ይጀምሩና ለንግድዎን ያሻሻሉ 6 ክፍለ ስልጠናዎች(ሞጅዩሎች) 
በስልጠናዎ ተደራሽ ከሆኑ ቡድኖች ፍላጎቶችና ነባራዊ ሁኔታ ጋር አዛምደው ለመስጠት እንዲያግዝዎ 
ለእያንዳንዱ የንጀያ ክፍለ ስልጠና (ሞጅዩል) የተዘጋጁትን የአሰልጣኝ መመሪያዎች ይመልከቱ፡፡ እያንዳንዱ 
የአሰልጣኝ መመሪያ የተዋቀረባቸው ዋና ዋና ጉዳዮች ማለትም የክፍለ ስልጠናው (ሞጅዩሉ) በአጭሩ፣ 
የክዋኔ ስልጠና እቅድ፣ ተግባር (የተግባር መለማመጃዎች)፣የሚታደሉ ፅሁፎቾና የማስተማሪያ ፅሁፎችና 
የሀሳብ ማቅረቢያ ቢጋር ክዋኔ ስልጠናዎችዎን አቅደው ለመተግበር ይረዳሉ፡፡ የንጀያ የስልጠና አርእስቶች 
ምርጫ ለስልጠና በታለመው ቡድን ፍላጎት ላይ ይመሰረታል፡፡ ለእርስዎ ስልጠና ተሳታፊዎች ይበልጥ 
ይስማማሉ ብለው ያመኑባቸውን የንጀያ አርእስቶቸ መምረጥ ይችላሉ፡፡ ለምሳሌ፣የእርስዎ ደንበኞች ጥሩ 
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የሚባል የግብይት እውቀትና ክህሎት ካላቸውና ፋይናንስ ላይ ደግሞ ክፍተት እንዳላቸው ከተረዱ 
የስልጠናውን ትኩረት ወደ ወጪዎች ስሌት፣ የሂሳብ መዝገብ አያያዝና የንግድ እቅድ አዘገጃጀት 
እንዲያተኩር ማድረግ ይችላሉ፡፡ 
 
2. ዋጋ፦ የንጀያ ስልጠና ዋጋ 
 
ዋጋ ሌላው የግብይት ቅንብር ክፍለት/አካል ሲሆን ለንጀያ ስልጠና የመሸጫ ዋጋ ከመተመን ጋር የተያያዘ 
ዘዴ ነው፡፡ በዚህ ደረጃ የእርስዎ ድርጅት ለሚሰጣቸው ስልጠናዎች የክፍያ ተመን ይኑረውም አይኑረውም 
የሚፈጁትን እውነተኛ ወጪዎች ማስላት መቻል ይኖርቦታል፡፡ ምናልባት የስሌትዎ ውጤት ድርጅትዎ 
ወጪዎቹን መልሶ የሚያገኝበት (የሚያስመልስበት) እድል ያለው ከሆነ ነገሩን ከደርጅቱ ስራአስኪያጅ ጋር 
ለወያዩበት ይገባል፡፡  
 
ለንጀያ ስልጠና ትክክለኛ ዋጋ የሚተምኑት ሶስት ደረጃዎችን ተከትለው ነው፤ 

• የሰልጠናውን ጠቅላላ ወጪዎችን ማስላት፣ 
• ተጠቃሚዎችዎ/ደንበኞችዎ (እና ስፖንሰሮች) ለመክፈል ፈቃደኛ የሚሆኑበትን ዋጋ ማወቅ፣ 
• ለስልጠናው በወዳዳሪዎችዎ የሚያስከፍሉትን ዋጋ ማወቅ፣ 
 

ሀ. ለስልጠናውን ለማካሄድ የሚያስፈልጉትን ጠቅላላ ወጪዎች ማስላት፤ 
የንጀያ ስልጠና ለማዘጋጀት፣ ለማካሄድና ድህረ-ስልጠና ድጋር ለመስጠት ለማካሄድ ያደረጓቸውን ወጪዎች 
በሙሉ በስሌቱ ውስጥ ማስገባት ይኖርብዎታል፡፡ ለማስላት የስልጠናውን ትምህርት ሲያዘጋጁና ሲያካሂዱና 
ተከትለው በሚመጡ ተያያዥ የተግባር መለማመጃዎች ላይ የሚያወጧቸውን ሁሉንም ወጪዎችን ማሰብ 
አለብዎት፡፡ የአንድ ንጀያ ስልጠና ጠቅላላ ወጪ በአገርና በአካባቢ እንዲሁም እንደሚሰጡት የስልጠና 
ፓኬጆች ብዛት ይለያያሉ፡፡ በሳጥን 2 ውስጥ የተዘረዘሩት ዝክረ-ግዴታዎች ለአንድ የንጀያ ስልጠና በጀት 
ለመገመት ያግዛል፤ በአንድ/በእያንዳንዱ ተሳታፊ ጠቅላላ ወጪዎን ለመተመን ያስችሎታል፡፡ 
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ሳጥን 2፤ ለንጀያ ስልጠና ጠቅላላ ወጪ ለማስላት የሚረዱ ዝክረ-ግዴታዎች 
ዝርዝር ተካቷል 

- ለአሰልጣኞች ደመወዝ   

- የንጀያን መማሪያ መፃህፍት መግዛት   

- ፎቶኮፒ (የሚታደሉ ፅሁፎቸ፣ የግምገማ ቅፆች)   

- ከስልጠና መገልገያዎች ጋር የተያያዙ ወጪዎች (ለምሳሌ የአዳራሽ ኪራይ፣ ፕሮጅክተር፣ መብራት)   

- ለተሳታፊዎች ምሳ (አንደንድ ጊዜ ለአልጋ)   

- ለአሰልጣኞች ምሳ (አንደንድ ጊዜ ለአልጋ) እና ለተጋባዥ ተናጋሪ እንግዶች   

- ለተጋባዥ ተናጋሪ እንግዶች ወጪዎች መሸፈን፤ ካለ (ለምሰሌ፣ የአድናቆት ስጦታ፣ ላወጡት የትራንስፖረት ክፍያ)   

- ለእረፍት ጊዜያት (ቡና፣ሻይ፣የሚጠጣ ውሀ፣ጣፋጮች)  

- ባጠቃላይ የፅፈት መሳሪያ (ወረቀተ፣ፓንቸር፣ማርከሮች፣ማጣበቂያ፣ሰቴፕለር፣ፈሊፕ ቻርት ወረቀት ወዘተ.   

- ለእያንዳንዱ ተሳታፊ የሚሆን የፅህፈት መሳሪያ (እርሳስ፣ እስኪሪቢቶ፣ ማሰታወሻ ደብተሮች፣ ፍይል/ባይንደር)  

- ለመገናኛ ወጪዎች፤ስልክ፣ፋክስ፣ ኢንርኔት  

- የማስታወቂያ ወጪ (ባነር፣ ማስታወቂያ፣ ለበራሪ ወረቀት፣የንግድ ጉብኝት)    

- ለመዝጊያ ስነስርአት ወጪ (የሚኖር ሲሆን)  

- የክትትል ወጪ (የግል – የንግድ ድርጅት ጉብኝቶች– ወይም በቡድን)  

- መጠባበቂያ/ድንገተኛ ወጪዎችወይም ላልታሰቡ ወጪዎች አቅርቦት (ለምሳሌ ለድንገተኛ ትራንስፖርት)  

- ከአካል ጉዳተኛነት ጋር ለተያያዙ ፍላጎቶች ተመጣጣኝ የሆኑ ወጪዎች (ለምሳሌ ፅሁፎችን በአማራጭ ፎርማቶች 

ወይም ቅርፆች ማዘጋጀት፣የስልጠናውን መሳሪያ ማስተካከል፣ ለምልክት ቋንቋ ተናጋሪዎች) 

 
 

- መደበኛ ወጪዎች፡ ከደርጀቱ ጠቅላላ መደበኛ ወጪዎች የስልጠናው ድርሻ በጣም ትንሽ ነው፡፡ ከመደበኛ ወጪዎች መካከል 

ዋና ዋናዎቹ ለቢሮ ኪራይ፣ ለሀይል፣ ለመገናኛ፣ ለኢንሹራንስ፣ ለመጓጓዣ ወዘተ. ናቸው፡፡ 

 
 
 
 
 

*የመደበኛ ወጪዎች ክፍያ በማካተት ከእያንዳንዱ ስልጠና በጥቂቱም ቢሆን መልሶ ማግኘትን አላማ ያደርጋሉ፡፡ 
 
አንድ ስልጠና የሚፈጀውን ጠቅላላ ወጪዎች ማወቅዎ ወጪዎች ለመቀነስና የስልጠናው ክፍያ 
ከተሳታፊዎች የመክፈል አቅም መሰረት ለማደረግ ያግዞታል፡፡ በሳጥን 3 ወስጥ ወጪ ለመቀነስ የሚረዱ 
ምክረ-ሃሳቦች ተዘርዝረዋል፡፡ የንደጀያ ስልጠናዎች የመስክ ተሞክሮ ውጤቶች ናቸው፡፡ ወጪዎችን በቀላል 
ዘዴ ቀንሶ ጥራቱን የጠበቀ ስልጠና ማካሄድ እንደሚቻል ያሳያሉ፡፡ 
 



 

26 | ንግድዎን ይጀምሩና ንግድዎን ያሻሽሉ የአሰልጣኝ መመሪያ መፅሃፍ 
 

ሳጥን 3፤ ንግድዎን ይጀምሩና ያሻሻሉ ስልጠናዎችን ሲያዘጋጁ 10 ቀላል ወጪን ለመቀነስ የሚረዱ መንገዶች  

1. ከሌሎች የንጀያ ስልጠና ሰጪዎች ጋር ማጣመር፦አንዳንድ ወጪዎችን በጋራ በመክፈል ይቀንሱ ለምሳሌ የአዳራሽ 

ኪራይ፣ የማስታወቂያና የተጋባዥ ሰዎች ክፍያ፡፡ 

2. የንጀያ መማሪያ ፅሁፎችን በጋዘጣ ማተሚያ ወረቀት ያሳትሙ፦ ዋናው ከታተመበት ወረቀቶች ቅናሽ ናቸው፡፡ 

3. የሰሩ ወረቀቶችን መልሰው ይጠቀሙ፡-ለምሳሌ ለእለት መገምገሚያ ቅፅ 

4. የእረፍት ጊዜ ሻይና ቡና እራስዎ ያዘጋጁ፦ ብዙ ውሃ ማፍላት የሚችል ማፍያ አንድ ጊዜ ይግዙ፡፡ ሻይና ቡና ከውጪ 

ለማስመጣት የሚወስደውን ወጪ በብዙ እጥፍ ይቆጥባል፡፡  

5. ሳንዱችና ፍራፍሬ በቶሎ የሚደርሱ፣ ወጪያቸው አነስተኛና ለጤና ተስማሚ ስለሆኑ አማራጭ ምግቦች መሆን ይችላሉ፡፡ 

6. በስልጠና ተሳታፊ ኢንተርፕርነሮች ይጠቀሙ፦ የስልጠናዎ ተሳታፊዎች ወጪ መቆጠብ በተለያዩ መንገዶች 

ሊጠቅሙዎ ይችላሉ፡፡ ለምሳሌ የሬስቶራንት ወይም የዳቦ ቤት ባለቤቶች በቡድኑ ውስጥ የሚገኙ ከሆነ በአነስተኛ ዋጋ 

ሊያቀርቡ ይችላሉ፡፡ የእደጥበባት ሱቆች ባለቤቶች ከውጭ ለመጡ ተጋባዥ ሰዎች (የሚኖሩ ሲሆን) የምስጋና/የአድናቆት 

ማስታወሻ ስጦታ የሚሆን ሊያዋጡ ይችላል፡፡ ይህ ሲደረግ ታዲያ ወጪን ለመቀነስ ብቻ ሳይሆን ምርቶችን ለማሳየትና 

ለመለዋዋጥ ጭምር ቢሆን ጥሩ ነው፡፡ 

7. ስፓንሰሮችን ይፈልጉ የፅህፈት መሳሪያዎች ወይም የለሌሎች ግብአቶችን ወጪዎች ሊሸፍኑ የሚችሉ 

ስፓንሰሮችን ይፈልጉ፦ለስልጠናው የሚሆነው ስፖንሰር የግድ ሙሉ ስልጠናውን ፈንድ የሚያደርግ ትልቅ ድርጅት መሆን 

የለበትም፡፡ በአካባቢ ያሉ የፅህፈት መሳሪያዎች ሱቆች ወይም ሌሎች ካምፓኒዎች በእስክርቢቶዎች ላይ የራሳቸው ሎጎ 

አትመው ለመለገስ ፈቃደኛ መሆን ይችላሉ፡፡  

8. የማስታወቂየ መፈክሮችንና ሌሎች ፅሁፎችን መልሶ መጠቀም፦ የስልጠናው ቀኖች ሲታተሙ ለመቀያየር፤ ሌላ ቀን 

ለቀጣይ ስልጠና ለመፃፍ እንዲያመች አድርጎ በማተም መልሶ በስራ ላይ ማዋል፡፡ 

9. ነፃ እውቀና ማግኘት፦ የአካባቢውን ጋዜጠኞች (ለምሳሌ የቴሌቪዥን፣ የጋዜጣና የሬድዮ) ወደስልጠናው ይጋብዙና ስለ 

ንጀያ አእንቅስቃሴዎች በህዝብ ዘንድ መልካም ዝና ለመፍጠር ነፃ የፕሬስ ሽፋን ያግኙ፡፡ 

10. የአዳራሻ ምርጫዎን ከሁኔታዎች ጋር በሚሄድ መልክ ያድርጉ፦ ድርጅትዎ ለስልጠና የሚሆን ክፍል የሌለው ወይም 

በማይኖረው ምንም ወጪ የማያስወጣ ወይም በአነስተኛ ዋጋ የሚገኝ አዳራሽ ይፈልጉ፡፡ ይህንን ሲያደርጉ ለስልጠናው 

የሚያስፈልገው ክፍል ስፋት፣ ጥራቱንና ተደራሽነቱን ማረጋገጥ ያስፈልጋል፡፡ እንደ ቀበሌ በመሳሰሉ የማህበረሰብ አዳራሾች፣ 

በካምፓኒዎች ቦርድ ክፍሎችና በትምህርት ቤቶች የንጀያን ስልጠናዎች ባለፉት ጊዜያት የመሰጥ ልምድ አለ! 

               

 
ለ. ደንበኞችዎ (ወይም/ና ስፖንሰሮች) ለመክፈል ፈቃደኛ የሆኑትን ዋጋ ማወቅ፤ 
ደንበኞችዎ ለንጀያ ስልጠና ሊከፍሉት የሚችሉት ዋጋ በሰፊው የሚወሰነው በገቢ ሁኔታቸውና በሚኖራቸው 
ቁጠባ ነው፡፡ ቀደም ሲል የገበያውን ክፋይ ለይተው ያቀናበሩት የተጠቃሚዎች መረጃ ስለ እነሱ የገቢ ሁኔታ 
መነሻ የሚሆነ መረጃ ይሰጥዎታል፡፡ 
 
የንጀያ ስልጠና ተጠቃሚዎች ከስልጠናው የአገልግሎት ሽያጭ ዋጋ ተመንን የመክፈል አቅማቸው ከበጣም 
ትንሽ ማዋጣት እስከ ሙሉ በሙሉ የተተመነውን የሽያጭ ዋጋ እስከ መክፈል ባለው አካታች ሊለያይ 
ይችላል፡፡ በዚህ ስኬል መሰረት የእርስዎ ድንበኞች የቱ ጋር አንዳሉ ለማወቅ ይረዳዎታል፡፡  
 
ምስል 4፤ የንጀያ ስልጠና ተጠቃሚዎች ከስልጠናው ጠቅላላ ወጪ የመክፈል አቅም አካታች 
 
0%                                                                          100%                                                                  
 
 

 
           

 
አንዳንድ ጊዜ የእርስዎ የንጀያ ስልጠና ተጠቃሚዎች በድህነት ወይም ከተጠቃሚነት መገለል ምክንያቶች 
ስልጠናው ከተተመነበት ዋጋ ምንም ወይም በጣም ትንሽ መቶኛ ሊከፍሉ የሚችሉ ሊኖሩ የሚችሉበት 

በጣም ትንሽ 

መክፈል ችላሉ፡፡ 

ሙሉ በሙሉ 

መክፈል ይችላሉ፡ 
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አጋጣሚ ይኖራል፡፡ በሌሎች አጋጣሚዎች ደግሞ ተጠቃሚዎችዎ ከስልጠናው የአገልግሎት ዋጋ ከፊሉን 
ወይም ሙሉውን መክፈል የሚችሉባቸው ሁኔታዎች ይኖራሉ፡፡  
 
ከላይ በተጠቀሰው ምክንያት የግብይት እንቅስቃሴዎን ስልታዊ አከፋፈል በማድረግ ትኩረት ማከናወን 
አለበት፡፡ በተዛምዶ መስመሩ ላይ በግራ በኩል እንደሚታየው የትኩረት አቅጣጫው ለስልጠናው ድጎማ 
መፈለግ እንደሆነ ያመለክታል፡፡ ለስልጠናው ድጎማ ሊያደርጉ የሚችሉ ደጋፊ ከፋዮችን (ስፖንሰሮችን) 
ማግኘት ራሱ ጥረት ይጠይቃል፡፡ ተሳታፊዎች ለከፍሉ በሚችሉትና በስልጠናው ጠቅላላ ወጪ (በተተመነው 
ዋጋ) (በቀኝ በኩል 100%) መካከል ያለውን ልዩነት (ቀሪ) በቁርጠኛነት የሚሸፍኑ ደጋፊ ከፋዮችን 
(ስፖንሰሮችን) ለማግኘት ጥረት ያድርጉ፡፡ 
 
በቀጣዩ መስመር ላይ ወደቀኝ በተጠጉ ቁጥር በዚህ አቅጣጫ ያሉ ተጠቃሚዎች ለስልጠናው የተተመነውን 
ክፍያ ሙሉውን እንዲከፍሉ የሚያሳምን የግብይት ስልት ያስፈልጋል፡፡ ብዙውን ጊዜ ከልምድ 
እንደሚታወቀው እነዚህ ደንበኞች የመክፈል አቅሙ ፈቃደኝነት ግን ያንሳቸዋል፡፡ የዚህ ምክንያቱ ስልጠናው 
በንግዳቸው የሚሰጠውን ጥቅም/የሚጨምረውን እሴት የማያደንቁ (በግንዛቤ ማነስ ወይም ሆን ብለው) 
ወይም ከዚህ በፊት በነፃ ወይም በከፍተኛ ደረጃ ድጎማ ስልጠናዎች ስለሚካፈሉ ሊሆን ይችላል፡፡ 
 
በአለም ስራ ድርጅት የተካሄደ የንጀያ ግምገማ ጥናት እንደሚያመለክተው ብዙ ተሳታፊዎች ስልጠና 
ሰጪዎች ከሚያስከፍሉት ዋጋ የበለጠ ለመክፈል ፈቃደኛ ናቸው፡፡ በሌላ አነጋገር ሁኔታው ስልጠና 
ሰጪዎች አንዳንድ ጊዜ ለንጀያን ስልጠናዎች የሚሰጡትን እሴት (ዋጋ) ያሳንሳሉ፡፡ በድህነት ምክንያት 
የመክፈል አቅም ለሌላቸው ሰዎች የንጀያን ስልጠናዎች በድጎማ መስጠትን ማስቀረት የማይቻል ቢሆንም 
በሌላ በኩል ደግሞ ይህ አካሄድ የንጀያን የገበያ አቋምና የግብይት ገፅታ በከፍተኛ ሁኔታ አደጋ ላይ 
እየጣለው ይገኛል፡፡  
 

ከመልካም ተሞክሮዎች በመነሳት የንጀያ ስልጠናዎች ከመንግስት ወይም ከሌሎች ምንጮች ድጋፍ 
ማግኘት የሚቻል ቢሆንም እንኳን ተሳታፊዎች እንዲከፍሉ መጠየቅ አለባቸው፡፡ ከፍለው መሳተፋቸው 
ከስልጠናው የሚያገኙትን ጥቅም አምነውበት እንደሆነ ይጠቁማል፡፡ በስልጠናው ላይም ሆነ ድህረ-
ስልጠና በአገልግሎቱ ለመጠቀም የተሸለ ቁርጠኝነት የሚኖራቸው ከነፃ ይልቅ ከፍለው ሲሳተፉ ነው፡፡ 

 
ሐ. ተወዳዳሪዎችዎ ለስልጠናው ምን ያህል እንደሚያስከፍሉ ማወቅ  
እንደማነኛውም ገበያ እርስዎም ሁል ጊዜ ተወዳዳሪዎች ይኖርዎታል፡፡ ምናልባት በእርስዎ አካባቢ ሌሎች 
የንጀያ አሰልጣኞች ሊኖሩ ይችላሉ፡፡ በአንዳንዱ ሁኔታዎች ደግሞ ሌሎች የንግድ አገልግሎት ሰጪዎችን 
በቀላሉ ማወቅ አይቻል ይሆናል፡፡ ይህ የሚሆንበት ምክንያት ደግሞ የንጀያ አሰልጣኞች እንቅስቃሴ የግድ 
መደበኛና የሚታይ ላይሆን ስለሚችል ነው፡፡ የሚሰጡት ስልጠና የትርፍ አላማ የሌለው ቢሆንም እንኳን 
እየሰሩ ያሉበትን ገበያ ማወቅዎ በጣም አስፈላጊ ነው፡፡ ኢንተርፕርነሮችን ተዘዋውረው በማነጋገር በባለፉት 
ጊዜያት ምን አይነት የንግድ ልማት አገልግሎቶች እንዳገኙና እነዘህን አገልግሎቶች እየሰጡ ያሉት 
ደርጅቶች/ኩባንያዎች እነማን እንደደነበሩ ይወቁ፡፡ ተወዳዳሪዎችዎን ማወቅ ስትራቴጂያዊ ጥቅም 
ይሰጥዎታል፤ ትክክለኛውንም ዋጋ በማስከፈል ንጀያ የገበያው ገፅታ እንዲኖረው ማድረግ ይችላሉ፡፡   
 
3፦ ቦታ፤ ንጀያን ለተጠቃሚዎች የሚያደርሱበትን ዘዴና የስልጠና ቦታ ይወስኑ 
ሶስተኛው የግብይት ቅንብር አካል “ቦታ” ነው፡፡ ቦታ የሚያመለክተው የንጀያ ስልጠና ለታሰበላቸው 
ተጠቃሚዎች (ደንበኞች) በተፈለገው ብዛትና በተጠቃሚዎች ቀዳሚ የቦታ ምርጫ መሰረት በአነስተኛ ወጪ 
ስልጠናውን ለተጠቃሚዎች የማድረስ2 ተግባሮችን ያካትታል፡፡ ይህንን ለማሳካት ማድረግ ያለብዎ፤ 
 
• የንጀያ ሰልጠና ፓኬጆችን ለተጠቃሚዎች የሚያደርሱበትን መንገድ መወሰን  

                                                           
2 ንግድዎን ያሻሽሉ፤ ግብይት መማሪያ መፅሃፍ ለተለያዩ ንግዶች ስለሚሆኑ የማድረሻ (ማሰራጫ) ዘዴዎችን በዝርዝር 
ያስረዳል፡፡ 



 

28 | ንግድዎን ይጀምሩና ንግድዎን ያሻሽሉ የአሰልጣኝ መመሪያ መፅሃፍ 
 

• የስልጠና ቦታ መምረጥ፤ 
 
ሀ. የንጀያ ሰልጠና ፓኬጆችን ለተጠቃሚዎች የሚያደርሱበትን መንገድ መወሰን፤ 
ከእምቅ ደንበኞችዎ (ከወደፊት ተጠቃሚዎችዎ) በዛ ያለው ክፍል የቴክኒክ እገዛ ለማግኘት በቀላሉ 
ወደእርስዎ ቦታ ለመምጣት መንቀሳቀስ የሚቸገሩ፣ የማይመቻቸውና ጥሪትም የማይኖራቸው ሊሆኑ 
ይችላሉ፡፡ ስለዚህ ብዙውን ጊዜ ወደ እነሱ ወደሚገኙበት ቦታ ማለትም መስክ መሄድ የእርስዎ ስራ 
ይሆናል፡፡ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ግማሽ መንገድ ሄደው በማሰልጠኛ ማእከል ሊያገኟቸው ይችላሉ፡፡  
 
የስልጠና አገልግሎቶችዎን ለማቅረብ ወደደንበኞችዎ መሄድ ማለት ደግሞ ግልፅ የሆነ የወጪ እንድምታ 
ይኖረዋል፡፡ በአካባቢዎ ሳይወሰኑ ወጣ ብለው በተለያዩ ቦታዎች በሚገኙ የወደፊት ተጠቃሚዎች ላይ 
ትኩረት ማድረግ ከፈለጉ ለዚህ የሚሆን ጊዜ የሚያስፈልግዎ ከመሆኑም በላይ ለጉዞ፣ ምግብና መኝታ 
ለመሳሰሉ ወጪዎችና ገንዘብ መመደብ አለብዎት፡፡ ከዚህም በላይ አማራጭ ወጪዎችዎን ከግምት ውስጥ 
ማስገባት አለብዎት፡፡ ምክንያቱም ከመስሪያቤትዎ ርቀው በመሄድዎ ሌሎች ሃላፊነቶችን ማከናወን 
ሰለማይችሉ ነው፡፡ 
 
ስለዚህ ዋና ተግዳሮት የሚሆነው ወጪ በሚቆጥብ መልክ ስልጠናውን ለተጠቃሚዎች እያደረሱ 
ጂኦግራፊያዊ አድማሱንም ለማስፋት የሚያስችል የማከፋፈያ (የማሰራጫ) ስርአት ማደራጀት ነው፡፡  
 
የወጪ ፍቱንነት ጠብቆ የአገልግሎት አድማስ የማስፋት ግቦችን ለማሳካት ቱን የጠበቀ ስልጠና እንደንጀያ 
አሰልጣኝነትዎ ከመሰል የንጀያ አሰልጣኞች፣ ከሌሎች ደርጅቶችና ኩባንያዎች ጋር በቅንጅት በመስራት 
በሎጂስቲክ ረገድ ውጤተ መስተጋብር (ሲነርጂ) ለማስገኘት ጥረት ያድርጉ፡፡ የስልጠናና ድህረ ስልጠና 
ድጋር ሰጪ አገልግሎቶችን በጋራ ማከናወን ይችላሉ፡፡ ሌሎችን የንጀያ አሰልጣኖችን በተፎካካሪነት ብቻ 
አይመልከቷቸው እንደ ተጨማሪ እቅም ምንጭ ይመልከቷቸው፡፡ 
 
ለ. የስልጠና ቦታ መምረጥ  
የአንድ የተወሰነ ስልጠና መስጫ ቦታ ምርጫ በአብዛኛው የሚወስነው ድርጅትዎ ስልጠናውን 
ለተጠቃሚዎቹ ለማድረስ በመረጠው የማሰራጫ መንገድ ነው (ከዚህ በላይ ያለውን ይመልከቱ)፡፡ ለምሳሌ 
የእርስዎ ድርጀት ስልጠናውን የሚያካሂደው በራሱ ማሰልጠኛ አዳራሽ ከሆነ በአገልግሎቶቹ ለመጠቀም 
የሚገደዱበት ሁኔታ ላይቀር ይችላል፡፡ 
 
በሌላ በኩል ደግሞ በድርጅትዎ ለተጠቃሚዎች ስልጠና የማድረሻ አውታር ገደቦች ወስጥ ባሉበት ሁኔታ 
ራሱ የስልጠና ቦታ ምርጫ የሚወስኑ ሁለት ተጨማሪ ሃይሎች (ፋክተሮች) አሉ፡፡ እነርሱም የቦታው 
ለስልጠና መሆን መቻልና ለተሳታፊዎች ያለው አመቺነት ናቸው፡፡  
 
አንድ ቦታ ለስልጠና መሆን የሚችል ስለመሆኑ ውሳኔ ላይ ለመድረስ ለተሳታፊዎች ምቹ መሆኑና ለአካል 
ጉዳተኞች ተደራሽነቱ ናቸው፡፡ ስለዚህ ቦታው ለስልጠና ሰለመሆኑ ለመወሰን በዚህ መመሪያ መፅሃፍ 
ዝግጅትና ዲዛይን በሚለው ክፍል ወስጥ በተዘረዘሩት መስፈርቶች ይጠቀሙ፡፡  
 
4፦ ማስፋፊያ፤ድንበኞችዎን ወደ ንጀያ ስልጠና መሳብ 
ሶስተኘው የግብይት አካል (ቅንብር) “ማስፋፊያ” ሲሆን የሚያመለክተው ደንበኞች በንጀያ እንዲጠቀሙ 
ማሳወቅና መሳብ ነው፡፡ የንጀያ ማስፋፊያ ዋና ትኩረት በእርስዎና በደንበኞችዎ መካከል ውጤታማ የሆነ 
ተግባቦት እንዲኖር ማድረግ ነው፡፡ 
 
ተግባቦት ሂደት ሲሆን በሚከተሉትን አራት ክፍሎች የተዋቀረ ነው፤  
• ላኪ፤ መልእክት የሚልክ፣  
• ተቀባይ፤ መልእክቱ እንዲደርሳቸው የታለሙ (የታሰቡ)፣ 
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• መልእክት፤ የተግባቦቱ ይዘት፣ 
• የተግባቦት ዘዴ (አስተላለፊ/ሚዲየም)፤ መልእክት እንዴት ይላካል በየትኛው መንገድ   

 
ምስል 5፤ ውጤታማ የተግባቦት ሂደት 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ሀ. የንጀያ ስልጠናን ለእምቅ (ለወደፊት) ተሳታፊዎች እንዴት ያስተዋውቃሉ?  

 
ለንጀያ እምቅ ደንበኞች (የወደፊት ተጠቃሚዎች) ተገቢውን ተግባቦታዊ የማስፋፊያ ስታራቴጂ ሲያዘጋጁ 
የሚከተሉትን ይወስኑ፤  
 
1፦ ላኪውን መወሰን 
መልእክቱን የሚልከው ማን እንደሆነ ይወስኑ፡፡ መልእክቱን ለማሰተላለፍ ትክክለኛው (ሎጂካዊ) ሰው 
እርስዎ የንጀያ አሰልጣኝ እንደሆኑ ያስታውሱ፡፡ ምንም እንኳን አንዳንድ ጊዜ በድርጅትዎ (በካምፓኒዎ) 
የስልጠና አስተባባሪ ሊከናውን ቢችልም እንኳን፡፡ 
 
2፦ ተቀባዮችን መወሰን 
ተግባቦት የሚያደርጉት ከማን ጋር ነው? መልሱ በአጭሩ ደንበኞችዎ፣ የንጀያን ስልጠና እንደሚወስዱ 
የሚያስቧቸው ሰዎች ናቸው፡፡ ከንጀያ የገበያ ጥናትዎ ግኝት እነማንን ለስልጠናው ኢላማ እንዳደረጉ 
(እንዳሰቡ) ለመወሰን በቂ መረጃ እንደሚኖርዎ ይታመናል፡፡  
 
አካል ጉዳተኞች ከስልጠና ውጥኖች (ፕሮጀክቶች) ብዙ ጊዜ ስለሚገለሉና ስለችሎታቸው አሉታዊ 
አመለካከቶችና መድሎ ስለሚደረግባቸው አብዛኛዎቹ አካል ጉዳተኞች በዋና ዋና እንቅስቃሴዎች ላይ 
እንደሚሳተፉ አይጠበቅም፡፡ በተወሰነ መልኩ ሴቶችም የንግድ ስራአመራርና ኢንተርፕርነራዊ ብቃታቸውን 
ከማሳደግ እንደተገለሉ ይታወቃል፡፡ ስለዚህ ማናቸውም ጠቅለል ያለ የማስታወቂያ መልእክት እምቅና በስራ 
ላይ የሚገኙ የሴት ኢንተርፕርነሮችና ወይም አካል ጉዳተኞችን በይፋ በመጥቀስ፤ ስልጠናውንም ለእነሱ 
ተደራሽ ለማደረግ አስፈላጊው ሁሉ እንደሚደረግ ጭምር ተጠቅሶ እንዲሳተፉ የሚጋብዝ መሆን አለበት፡፡ 
በተጨማሪ ለአካል ጉዳተኛ ተሳታፊዎች ለየት ባለ መልክ ማዘጋጀት የሚያስፈልግ ከሆነ ማስታወቂያው 
በተለይ እነሱን ኢላማ ያደረገ መሆን አለበት፡፡ 
 
3፦ የመልክቱን ይዘት መወሰን፤ 
መልእክቱ በደንበኞችዎ ፍላጎት መሰረት መሆኑን እርግጠኛ ይሁኑ፡፡ የቋንቋ ምርጫዎ ከደንበኞችዎ ዳራ 
ጋር የሚስማማ መሆን አለበት፡፡ የመልእክቱ ይዘት ተሳታፊዎች ከስልጠናው የሚያገኙትን ጥቅም ያካተተ 
መሆኑን እርግጠኛ ይሁኑ፡፡ ለምሰሌ፣ “ለንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ ስልጠና ይምጡ” ከማለት ይልቅ 
“ምርታማነትዎን እንዴት እንደሚያሻሽሉ ይማሩ” ብቻ ማለት ይበቃል፡፡ በሚስቡ ቃላትን ይጠቀሙ፤ 
ነገርግን የማይፈፅሙትን ቃል ከመግባት ይጠንቀቁ፡፡   
 
4፦ የተግባቦት ዘዴዎች ምርጫ  

ተቀባይ ላኪ መልእክት 

የተግባቦት ዘዴ(አስተላላፊ/ሚዲየም) 
 

ግብረመልስ 
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መልእክቱ እርስዎ ኢላማ ላደረጓቸው (ለሰቧቸው) ቡድኖች በትክክል መድረሱን ማረጋገጥ ይኖርብዎታል፡፡ 
የደንበኞችዎን ቀዳሚ ምርጫዎች ማወቅዎ ትክክለኛውንና ከሁሉም የተሻለውን የተግባቦት ማስተላለፊያ 
ዘዴ ለመምረጥ ስለሚያስእችልዎ ወደተፈላጊው የንጀያ ፓኬጅ እንነሱን ትኩረት መሳብ ይችላሉ፡፡ 
ከወጪውና ከስርጭት አድማሱ አኳያ ከሁሉም የበለጠ ውጤታማ የሚሆነው የትኛው(ቹ) የተግባቦት 
ዘዴ(ዎች) እንደሚሆን ይወስኑ፡፡ አንድ-ለብዙ የተግባቦት ማስተላለፊያ ዘዴ (ለምሳሌ፣ ጋዜጣ፣ቴሌቪዥን 
ወይም ሬዲዮ) ወይም ከዚህ ይልቅ በግል ደረጃ የአንድ-ለአንድ ዘዴ (ለምሳሌ፣ ለደንበኞችዎ ወደንግድ 
ቦታዎቻቸው በመሄድ በራሪ ፅሁፎችን ማደል)፤ መምረጥ ይችላሉ፡፡ 

 
የአካል ጉዳተኛች ማህበራትንና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችን ያነጋግሩ፡፡ እነዚህ ተቋሞች ለአካል 
ጉዳተኞች አገልግሎት የሚሰጡ በመሆናቸው ተሳታፊዎችን የበለጠ ውጤታማ በሆነ መንገድ ለመድረስ 
ያስችላሉ፡፡ እንዲሁም ሌሎች በአካል ጉዳተኞች ላይ ትኩረት አድርገው የሚሰሩትን በማነጋገር በእነሱ 
የተግባቦት ዘዴ ተጠቅመው አካል ጉዳተኖችን በተሸለ ውጤት መድረስ ይችላሉ፡፡ ከአስሪዎች ማህበራት፣ 
ከሰራተኛ ማህበራትና ከነጋዴ ሴቶች ማህበራት ጋር ትብብር ፈጥረው በእነሱ አማካኝነት የሴት 
ኢንተርፐርነሮችን የተሻለ በመድረስ የሚያንቀሳቅሷቸውን ንግዶች የተለየዩ ፍላጎቶችና የሚገኙበትን 
ተጨባጭ ተረድተው የበለጠ ውጤታማ የሆነ መንገድ ምላሽ ለመስጠት ያስችልዎታል፡፡  
 
ከንጀያ ተጠቃሚዎች ጋር የሚኖርዎትን የተግባቦት ሂደት ለማገዝ በጄኔቫ፣ ስዊዘርላንድ የሚገኘው የንጀያ 
አለም አቀፍ ማስተባበሪያ ቡድንና ሀገራዊ/የፕሮጀክት ቢሮዎች በርከት ያሉ የተግባቦት መሳሪያዎች 
አሏቸው፡፡ እነሱም፤ 
 

• የፕሮግራም ማስተዋወቂያ ብሮሹር፦ ስለፕሮግራሙ ጠቅለል ያለ መረጃ ይሰጣል (ስለ አላማዎች፣ 
የታሰቡ ተጠቃሚዎች፣ የአተገባበር መዋቅርና የአግልግሎት አድማስ) 

• በራሪ ማስታወቂያ ፅሁፎች፦ የንግድ ህሳቤዎን ያመንጩ፣ ንግድዎን ይጀምሩ፣ ንግድዎን ያሻሽሉና 
ንግድዎን ያስፋፉ  

• የንጀያ ፕሮግራም ፖስተሮች 
• የተንቀሳቃሽ ምስሎሽ (ኢንፎገራፊክ) ቪዲዮ3፡ ስለ ፕሮግራሙና ያስገኛቸው ውጤቶች ዝርዝር 

መረጃ ይሰጣል፡፡  
 
ብዙዎችን የማስፋፊያ ማቴሪያሎች ከንጀያ ዌብሳይት በዚህ አድራሻ ተጠቅመው ማውረድ ይችላሉ፦ 
www.ilo.org/siyb፡፡ እነዚህን የግብይትና የተግባቦት መሳሪያዎችን መጠቀም ወይም ለድርጅትዎ እንዲሆን 
አድርገው በማበጀት መጠቀም ወይም ሌላ ማዘጋጀት ይችላሉ፡፡ የተግባቦት መሳሪያዎች ምርጫዎ ምንም 
ይሁን ምን የማስታወቂያ ተግባር ከወጪ ጋር የተያያዘ ነው (ወጪ ማስከተሉ አይቀሬ ነው)፡፡ ዋናው ነገር 
የንጀያን ስልጠና ጠቅላላ ወጪ ሲያሰሉ የማስታወቂያ ግባቶችዎን መዝግበው ያስሉ፡፡ መረጃውንም በጥንቃቄ 
ይዘው በኋላ ላይ በስልጠና በጀት አማካኝነት ማስመለስ እንዲችሉ አድርገው ያመቻቹ፡፡ 
 
ጥያቄ ከቀረበላቸው በጀኔቫ፣ስዊዘርላንድ ወይም በሀገር ደረጃ የንጀያ ፕሮጀክት መስሪያቤቶች ተጨማሪ 
የንጀያ የተግባቦት ዘዴዎችን እንዲጠቀሙ ማገዝ ይችላሉ፡፡ ለምሳሌ፣ በንግድ ትርኢትና በኤግዚቢሽን ላይ 
የማሳያ መደቦች አዘጋጅቶ ለማቅረብ ወይም በማስታወቂያ (በማስፋፊያ) ስብሰባዎች ላይ ገለፃዎች ማቅረብ 
ሊሆኑ ይችላሉ፡፡ ይህ ሁልጊዜም ከንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ ስልጠና ሰጪዎች የቅርብ ትብብር ጋር 
መሆን አለበት፡፡ 
 
ለ. የንጀያ ስልጠናን እንዴት ለደጋፊ ካፋዮች (ስፖንሰሮች) ያስተዋውቃሉ? 

የንጀያ ስልጠናን የሚያስተዋውቁት ለእምቅ ተሳታፊዎችዎ ብቻ ሳይሆን ስፓንሰር (ደጋፊ-ከፋይ) ሊሆኑ 
ለሚችሉ ተቋሞች፣ ደርጅቶችና ግለሰቦች ሊሆን ይችላል፡፡ ዋናዎቹን ለመጥቀስ ያህል አለም አቀፍና አገር 

                                                           
3 የተንቀሳቃሽ ምስሎሽ ቪዲዮ ተዘጋጅቶ ስለሚገኝ በዚህ አድራሻ ከንጀያ ድረገፅ ላይ ማውረድ ይችላሉ፦ www.ilo.org/siyb 

http://www.ilo.org/siyb
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አቀፍ ለጋሽ ኤጀንሲዎች፣ የመንግስት ኤጀንሲዎች፣ የንግድ ኮርፖሬሽኖች ወይም ግለሰቦች ናቸው፡፡ እነዚህ 
ድርጅቶችና ግለሰቦች የተለያዩ እንደመሆናቸው መጠን የየራሳቸው የሆነ ዳራ ያላቸው ስለሆነ ወደ 
ፕሮግራሙ መሳብ ያለባቸው በተለያየ መንገድ ነው፡፡ ውጤታማ የተግባቦት ስትራቴጂ ቀርፆ በመተግበር 
ስፖንሰሮችን ወደ ንጀያ ፕሮግራም ለመሳብ የሚከተሉት አራት ደረጃዎች ጠቃሚ ናቸው፤   
 
1፦ ላኪን መወሰን 
መልእክቱን የሚላከው ለንጀያ እምቅ ተሳታፊዎች ተግባቦት ባደረገው ተመሳሳይ ሰው መሆን አለበትን?  
ብዙውን ጊዜ መልእክቶች የተሻለ ትኩረትና የበለጠ ተቀባይነት የሚያገኙት ለኪዎቹ የድርጅት ወይም 
የኩባንያ ዳይሬክተሮች ሲሆኑ ነው፡፡ ላኪዎቹ ታዋቂ/ዝነኛ ሰዎች ሲሆኑ ደግሞ የበለጠ ታማኒነት አላቸው፡፡ 
  
2፦ ተቀባይን መወሰን 
በመጀመሪያው ላይ ግንኙት ማድረግ ያለብዎ ስለጠናውን ለመደጎም የማይታይ ፍላጎት ይኖራቸዋል ብለው 
ባመኑባቸው ስፖንሰሮች ብቻ ነው፡፡ ስፖንሰሮች ስልጠና ፈንድ የሚያደርጉባቸው መነሻ  ምክንያቶች 
በሰፊው ይለያያሉ፡፡ ከበጎ አድራጊነት እስከ ልማት ተኮርና የንግድ ጥቅም እስከማስጠበቅ ሊደርሱ ይችላሉ፡፡ 
ለምሳሌ፣ የልማት ትብብር ኤጀንሲ/ድርጅት ስልጠናውን የሚደገፈው የስልጠናው ተጠቃሚዎችን 
(የደንበኞችዎን) ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ልማት ለማሳደግ በሚል አላማ ሊሆን ይችላል፡፡ የንግድ ኮርፖሬሽን 
ደግሞ ስልጠናውን ለመደገፍ ምክንያት ከሚሆኑት መካከል ከኢንተርፕርነሮች ጋር ያለውን የኋላና የፊት 
ለፊት ትስስር ለማሻሻል የሚጠቅመው ከሆነ ወይም ከስራ ከስራ ተቀናሽ ጥቅም በሚያስገኝ የግል ስራ 
(ንግድ) ላይ እንዲሰማሩ ሊሆን ይችላል፡፡ የተለያዩ ስፖንሰሮችን ደጋፍ ለመስጠት መነሻ የሚሆኗቸውን 
ምክንያቶች በጥንቃቄ ያጥኑና ፍላጎታቸው ከንጀያ ደንበኞችዎ ጥቅም ጋር አብሮ ሲሄድ ወይም የደንበኞችዎ 
ጥቅም ከእነሱ ጥቅም ጋር አብሮ እንደሚሄድ ሲያምኑበት ብቻ ያነጋግሯቸው፡፡  

 
3፦ የመልክቱን ይዘት መወሰን  
የሚያስተላልፉትን መልክት ይዘት ሲወስኑ ስፖንሰሮች ስለንጀያ ዝርዝር ዳራ ለማወቅ የሚፈልጉ መሆኑን 
ልብ ነው፡፡ ይህንን መረጃ በማህበረሰቡ በስፋት በሚከራከሩባቸው የተወሰኑ ፅነሰሀሳቦች መሰረት ስብስብ 
አድርገው እንዲያቀርቡላቸው ይጠብቁዎታል፡፡ የልማት ድጋፍ ሰጪ ተቋሞች በራሳቸው ማህበረሰብ 
ለክርክር/ለውይይት በስፋት የሚጠቀሙባቸውን ፅንሰ ሃሳቦች ከመልእክተዎ እንደሚጠብቁ እንዳይዘነጉ፡፡ 
ስፖንሰሮች የንጀያን ስልጠና ፓኬጆች እንዲደጉሙ ማናገር ከፈለጉ እነዚህን የተለያዩ ፅንሰሀሳቦች በማወቅ 
ተያያዥ በሆኑ ሙያዊ ቃላት መጠቀም ይጠበቅቦታል፡፡ የሚከተሉት ብዙ ስፖንሰሮች በእርስዎ መልእክት 
ወስጥ እንዲካተቱ እንዲገኙ የሚፈልጓቸው የልማት ጉዳዮች ናቸው፤ 
 

• ዘለቄታዊነት/ቀጣይነት፤ የስፖንሰሩ ድጋፍ ካበቃ በኋላ ድርጅትዎ የስልጠና ፓኬጆቹን ዘለቄታዊ 
የሚያደርገው እንዴት ነው? የስልጠናው ተጠቃሚዎች ወጪዎች ለመሸፈን ያዋጣሉ? 

• አነስተኛ ወጪ፤ የንጀያ ወጪ ከስራ ወጤት ንፅፅር ከሌሎች ስልጠናዎች አኳያ ምን ይመስላል? 
• የስልጠናው ውጤት፤ንጀያ በተጠቃሚዎች ላይ ጉልህ ምን ጉልህ አምጥቷል? ለውጡስ በበቂ 

ማስረጃዎች የተደገፈ ነውን? 
• ድህነት ቅነሳ፤ የንጀያ ስልጠናዎ ድህነትን ለመቀነስ አስተዋፅኦ አድርጓል? 
• ፆታን ያማከለ፤ ንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ የሁለቱንም ፆታዎች ልዩ ፍላጎቶች አመጣጥኗል፤ 
• አካል ጉዳተኞችን አካትቷል፤ የስልጠናው ፕሮግራም ለአካል ጉዳተኞች ተደረሽ ነው? 
• ፕሮጀክት ወይስ ፕሮግራም፤ የሚያቀርቡት የስልጠና ውጥን ለብቻው የሚቆም ፕሮጀክት ነው 

ወይስ የአጠቃላይ ፕሮግራም ክፍል ነው? ከሌሎች የፕሮጅክ ክፍሎች ጋር በፓኬጅ ይቀርባል? 
ለምሳሌ የቴክኒክ ክህሎት ስልጠናና የፋይናንስ የፋይናንስ ድጋፍ፡፡ 

 
4፦ የተግባቦት ማስተላለፊያ ዘዴዎችና መሳሪያዎች መምረጥ  
የስልጠና ስፖንሰርን ለመድረስና ለማሳመን መሆን ያለበት ከአንድ-ለብዙ ዘዴ ይልቅ አንድ-ለአንድ ዘዴ 
ነው፡፡ ስፖንሰሮች ብዙ ጊዜ ኢንተርኔት፣ ኢ-ሜይል፣ስልክና ፋክስ ተደረሽ መሆናቸውን ልብ ይበሉ፡፡ 
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የስልጠና ሰፖንሰሮች በስብሰባዎች፣በወርክሾፖችና በኮንፈርንሶች ላይ ተገናኝተው ይወያያሉ፡፡ ከእነሱ ጋር 
ተግባቦት ለመፍጠር በስማቸው ደብዳቤ በመላክ፣ አስከትለውም ጉብኝት ማድረግና ስለንጀያ ፕሮግራም 
በአካል ቀርበው ገለፃ ማድረግ ይችላሉ፡፡ ገለፃዎ ከፍተኛ ሙያዊ ደረጃውን የጠበቀ መሆኑን እንዳለበት 
ያስታውሱ፡፡ ይህም ማለት ጥሩ ቅርፅ ያለውና (ፎርማት የተደረገ) ባለማህደረ-ብዙ መረጃ (መልቲ-ሚዲያ) 
ገለፃ መሆን አለበት፡፡  
 
5፦ ሰዎች፤የስኬታማ አሰልጣኝ ቁልፍ ክህሎቶች 
የንጀያ ባለሙያዎች ለንጀያ ፕሮግራም ስኬት ቁልፍ ሰዎች ናቸው፡፡ ምክንያቱም የስልጠናዎቹን ጥራት 
በማስጠበቅ፣ ፕግራሙን እስከ ስረኛው (የታሰበላቸው) ክፍሎች ወርዶ ፕሮግራሙን በመተግበርና ንጀያን 
በገበያው ላይ ከሚገኙ ከሌሎች የአነስተኛ ንግድ ስራአመራር ስልጠና ፕሮግራሞች ለየት ብሎ እንዲታወቅ 
በማድረግ ረገድ ዋና ሚና ስለሚጫወቱ ነው፡፡.  
 
የንጀያ ስልጠናዎች (ምርት) በጣም ጥሩ ሆነው ሊገኙ ይችላሉ፤ የስልጠናዎቹ የሚካሄዱባቸው ቦታዎች 
ለተጠቃሚዎች አመቺ ናቸው፡፡ ለስልጠናውም የተተመነውን ዋጋ ተጠቃሚዎች ለመክፈል ፈቃደኛ 
ሆነዋል፡፡ በዚህ ላይ የንጀያ የሚያስተዋውቁበት ስትራተጂ ብዙ ተጠቃሚዎችን አሳምኖ መሳብ ችሏል፡፡ 
ቦታና ዋጋም ቢሆን ምቹና የማስተዋወቂያ ስትራቴጂውም ደግሞ በጣም ሳቢ ሊሆን ይችላል፡፡ ይህ ሁሉ 
ሆኖ የፕሮገራሙ ተጠቃሚዎች ወደድርጅትዎ መጥተው ሲሳተፉ አሰልጣኞች በብቃት ስልጠናውን 
የማያካሂዱት ከሆነ ተጠቃሚዎች ለስልጠናው የሚኖራቸው ፍላጎት ዝቅተኛ መሆኑ አይቀርም፡፡ ይህ 
እንደይሆን እርስዎ እንአሰልጣኝነትዎ ባህሪዎችዎ (የማሰልጠን/የማመቻቸት ብቃትዎ) በስልጥናው ውጤት 
ላይ ስለሚያስከትሉት ተፅእኖ ተረድተው አስፈላጊውን እርምጃ መውሰድ ይኖርቦታል፡፡  
 
የአሰልጣኞች ሚና “አመቻችነት” ነው፤ ማለትም የመማር ሂደቱን የሚያበረታታ ምቹ አካባቢ መፍጠር 
ይኖርባቸዋል፡፡ ጥሩ አሰልጣኝ ለመሆን የሚያስፈልጉ ቁልፍ ክህሎቶች፤ 
 
1፦ ደንበኞችዎንና ፍላጎቶቻቸውን ይወቁ 
የንጀያ ስልጠናዎች ዋና መነሻው በታዳጊ አገሮች የሚገኙ እምቅና በስራ ላይ ያሉ ኢንተርፕርነሮች 
የጥቃቅንና አነስተኛ ንግድ ስራአመራር የማሻሻል ፍላጎቶችን ምላሽ ለመስጠት ነው፡፡ የንጀያ ፕሮግራም 
ከተመሰረተበት ጊዜ ጀምሮ የተጠቃሚዎችን ፍላጎቶች ያለማቋረጥ ማሟላታቸውን ለማረጋገጥ የመማሪያ 
መፅሃፎቹና ስልጠናዎቹ የሚቀርቡባቸው ዘዴዎች በየጊዜው እየተገመገሙ በእነሱ ምርጫችና ከወቅታዊ 
ለውጦች ጋር እንዲጣጣሙ ለማደረግ መደበኛ መሻሻል ያደርጋል፡፡ ይህ በባለፉት ሶስት አስርት አመታት 
የፕሮግራሙን የገበያ ፍላጎቶች ለማስቀጠል ያገዘ ሲሆን ዛሬ ከአለም ትልልቅ የጥቃቅንና አነስተኘ የስራ 
አመራር ስልጠና ፕሮግራሞች መካከል አንዱ አድርጎታል፡፡ 
 
የንጀያን በአዲስ አውድ ስናስተዋውቅ የሚተገብሩ ድርጅቶች ሁልጊዜም የጥቃቅንና አነስተኛ ንግድ 
ስራአመራር ስልጠና አገልግሎቶችን አቅርቦትና ፍላጎት የገበያ ጥናት ማድረግ ያለባቸው ሲሆን ይህ ደግሞ 
የንጀያ ፕግራም ለተጠቃሚዎች እየቀረበ ያለው ትክክለኛ ፍላጎቶቻቸውን ለማሟላት በሚያስችል መልኩ 
እንደሆነና ስልጠናዎቹንም በተለይ ተለይተው ለታወቁ የደንበኞች ፍላጎቶች በልካቸው ለማበጀት 
የሚያስችለው ነው፡፡   
 
ለንጀያ ሰፊ ታዋቂነት መቀጠል አንዱ ምክንያት ከሁኔታዎች (ከፍላጎቶች) ጋር ተለዋዋጭነቱና በቀላሉ 
ተዛማጅ መሆን (የመማር ይዘቶቹ፣የስልጠና ዘዴዎቹና የሚቀርብባቸውን መንገዶች) ከመቻሉ የመጣ ነው፡፡ 
የሚተገብሩ ድርጅቶች፣ዋና አሰልጣኞችና አሰልጣኞች ስልጠናው የታሰበላቸው ቡድኖችን ፍላጎተ ስልጠና 
በመተንተን ፍላጎቶቻቸውንና ቀዳሚ ምርጫዎቻቸውን ማወቅ ይኖርባቸዋል፡፡ በተጨማሪም አዳዲስ 
የማቅረቢያ ዘዴዎች ለምሳሌ፣ ራስን በራስ ማስተማር ወይም የርቀት ትምህርት ከዋናው የፊት ለፊት 
ስልጠና ጋር ጎን ለጎን ሊሞከሩ ይገባል፡፡ አሁን በስራ ላይ ያሉት የንጀያ መማሪያ መፃህፍት ወይም 
የማቅረቢያ ዘዴዎቻቸው ከታሰቡት ተደራሽ ቡድኖችና ስልጠናዎቹን ከሚተገብሩ ድርጂቶች ፍላጎቶች ጋር 
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አብረው የማይሄዱ ከሆነ አሰልጣኞችና ዋና አሰልጣኞች በጀኔቫ ስዊዘርላንድ ያለውን የንጀያ ማስተባበሪያ 
ቡድን ማማከር ይኖርባቸዋል፡፡ 
 
2፦ ደንበኞቾን እንዴት መንከባከብ እንዳለብዎት ማወቅ  
ሰልጣኞችን የሚያስተናግዱት ልክ እርስዎ ሰልጣኝ ቢሆኑ መስተናገድ በሚፈልጉበት መንገድ ነው፡፡ 
 
አሰልጣኞች ጥሩ የተግባቦት ክህሎት ያስፈልጋቸዋል፡፡ ለዚህም የሚከተሉትን ማድረግ አለባቸው፤   

• ተሳታፎዎችዎ የሚናገሩትን በጥንቃቄ ያዳምጡ፡፡ ይህ ሲሆን ስልጠናውን በታቀደላቸው ቡድኖች 
ፍላጎቶች መሰረት ለማበጀትና ለመተግበር ያስችላቸዋል፣ 

• ትእግስተኛና ተግባቢ በመሆን ሰልጣኞች እንደተቀበሏቸው እንዲሰማቸውና በንጀያ ስልጠናዎች 
እንዲደሰቱ ያደርጋሉ፤ 

• ሰልጣኞች በደንብ መረዳት በሚችሉት ቀለል ያለ ቋንቋና ቃላት ይጠቀሙ፤ 
• በድምፅ አልባ ገፅታዊ ምልክቶች (አካላዊ ቋንቋ) ይጠቀሙ፡፡ አንዲሁም ከሁሉም ተሳታፊዎች ጋር 

የአይን ግንኙነት ይኑርዎ፤ 
• ሁሉንም ተሳታፊዎች እኩል የሚያዩና፤ሁሉንም አክባሪ ይሁኑ፤ 
• በቡድን የሚሰሩ የተግባር መልመጃዎን ያበረታቱ፤ የተለያዩ እይታዎች እንዲስተናገዱ ያደርጋሉ 

እንዲሁም ሁሉም ሰልጣኞች ለመሳተፋቸው እርግጠኛ ይሁኑ፤ 
• የሚቀየሩ የተሳታፊዎችን ፍላጎቶች ሁሌም ነቅተው በመከታተል አስፈላገውን ምላሽ ይስጡ፤ 
• ቡድኑ ይቆጣጠሩ፤ የስልጠና ሂደቱ መደማመጥና ሁሉም ትኩረት እንዲኖራቸው ያድርጉ፣ 
• ለተሳታፊዎች ሀቀኛና/ትክክለኛ ግብረመልስ ይስጡ፤ ይህም በእነሱ በኩል የተሻለ ምላሽ እንዲሰጡ 

በማድረግ በድክመቶቻቸው ላይ ይበልጥ በብቃት እንዲሰሩ ያነቃቃቸዋል፡፡  
 
ተሳታፊዎች በንጀያን ሴሚናር የላቀ ፍላጎት እንዲያድርባቸውና በትጋት እንዲከታተሉ ማድረግ 
የአሰልጣኞች ኃላፊነት ነው፡፡ 

 
ስልጠናን ለማዘጋጀት በጥንቃቄ መሰናዳት፣ የማደራጀት፣ የማስተባበርና የጊዜ አጠቃቀም ችሎታዎችን 
ስለሚጠይቅ አሰልጣኞች ጥሩ የማደራጀት ክህሎቶች ሊኖሯቸው የሚያስፈልጋቸውና የስልጠናውንም 
ዝግጅት ዝርዝር መረጃዎች ከተሳታፊዎች ጋር የተሟላ ተግባቦት በማድረግ ማሳወቅ ይጠበቅባቸዋል፡፡   
 
3፦ የንጀያን ምርትና (ስልጠናዎቹ) ግብይታቸው እንዴት እንደሚተገበር ማወቅ  
የንጀያ ፕሮግራም በዋነኛነት የታሰበላቸው (የታቀደላቸው) ተጠቃሚዎች ስለንጀያ ብዙ ጥያቄ ሊጠይቁ 
ይችላሉ፡፡ በንጀያ አሰልጣኝነት ወይም በዋና አሰልጣኝነት የተመሰከረልዎ እንደመሆንዎ መጠን 
ለጥያቄዎቻቸው በእርግጠኛነት መልስ ለመስጠት ምንጊዜም ዝግጁ መሆን ይጠበቅብዎታል፡፡ እምቅ 
ኢንተርፕርነሮች ሁልጊዜ ራሳቸውን “እኔ ምን አገኝበታለሁ?” ብለው ይጠይቃሉ፡፡ ለእንዲህ አይነቱ 
የተጠቃሚዎች ጥያቄ ብቃት ያላቸው የንጀያ አሰልጣኞች፣ ዋና አሰልጣኞች ወይም የሚተገብሩ አጋር 
ድርጅት እንደሚከተለው መልስ መስጠት ይኖርባቸዋል፤ 

 
• በመጀመሪያ የንጀያ ፕሮገራም ምን እንደሆነና ለእነሱ እንዴት እንደሚጠቅማቸው ይንገሯቸው፡፡   
• በመቀጠል ስለፕሮግራሙ የቴክኒክ መረጃ ይስጧቸው ማለትም እንዴት እንደሚተገበር፣በንጀያ ስልጠና 

እንዴት መሳተፍ እንደሚችሉ፣ የስልጠናውን ክፍያ ወ.ዘ.ተ ይንገሯቸው፡፡ 
 

4፦ የንጀያን ስልጠናዎች የጥራት ቁጥጥር ማወቅና መተግበር 
የንጀያ ፕሮገራም ጥራት በመጠበቅ ረገድ አሰልጣኞችና ዋና አሰልጣኞች ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ፡፡ የአለም 
ስራ ድርጅት ጥራት ያላቸውን የመማሪያ መፅሃፍቶችን አዘጋጅቶ በየጊዜው የማዘመን እንዲሁም ጥብቅ 
በሆነ የመረጣ ሂደት ዋና አሰልጣኞንና አሰልጣኞችን መርጦ በማሰልጠንና በመከታተል የፕሮግራሙን 
የቴክኒክ ጥራት ይጠብቃል፡፡ ስለዚህ ዋና አሰልጣኞችና አሰልጣኞች ደግሞ በተራቸው ፕሮግራሙ የጥራት 
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ደረጃውን ጠብቆ እንዲቀርብ የማደረግ ተግባርና ሃላፊነት ይጠበቅባቸዋል፡፡ በዚህም መሰረት የፕሮገራም 
ጥራት ቁጥጥር ስራዎቻቸው የሚያካትቱት የስልጠናዎቹ የትምህርቱ ይዘት፣ የተመደበላቸው ጊዜ፣ 
የመማሪያ ፅሁፎች አቅርቦት፣ በሰልጣኞችን የሚቀርቡ ደረጃቸውን የጠበቁ ስራዎችና ግብረመልስ ናቸው፡፡ 
 
የጥራት ደረጃዎችን መጠበቅ ለስልጠና ሰጭዎችና ለስልጠናው ተሳታፊዎች፤ ለሁለቱም የሚጠቅም ነው፡፡ 
ምክንያቱም ፕግራሙን ለማስቀጠልና ተደራሽነቱን ለማስፋት ብቻ ሳይሆን በኢንተርፕርነሮች ላይም ከፍ 
ያለ ውጤት ለማስገኘት ስለሚረዳ ነው፡፡ 
  
6፦ ሄደት፤ውጤታማ የስልጠና ዘዴዎችን መጠቀም 
ግልፅ የሆነ ውይይት ሂደትና ነፃ የሆነ መረጃ ልውውጥ የማንኛውም ስልጠናና የሰው ሀብት ልማት 
እንቅስቃሴ እምብርት ነው፡፡ የተለያዩ ሰዎች በተለያየ መንገድ ይማራሉ፤ አንዳንዶች በማንበብ ይመራሉ፤ 
ሌሎች በማዳመጥና ሌሎች ደግሞ በቀጥታ ከመተግበር ይማራሉ፡፡ 
 
በአሰልጣኝና በተሳታፊዎች መካከል ከፍተኛ ተሳትፎን ያለው መስተጋብርና ውይይት ውጤታማ/ትክክለኛ 
መማርን ለማረጋገጥ ያስችላል፡፡ የአሰልጣኙ ሚና እውቀትን ማካፈልና የሰልጣኞቹን (የሚማሩትን ሰዎች) 
የግልና የጋራ ፍላጎታቸውን፣ ቅድሚያ የሚሰጡትንና እምቅ እቅማቸውን እንዲለዩ መርዳት ነው፡፡ 
 
በስልጠና ላይ ብዙ የማሰልጠኛ ዘዴዎችንና ሂደቶችን መጠቀም ይቻላል፡፡ አንዱ ዘዴ ከሌላው አይበልጥም፡፡ 
እያንዳንዱ ዘዴ የራሱ የሆኑ ጥቅሞችና ጉዳቶች ያሉት ሲሆን ከዚህ በታች በሰንጠረዡ ላይ እንደሚታየው 
በተለያዩ የስልጠና ደረጃዎች ላይ አንድ የስልጠና ዘዴ ይበልጥ ተስማሚ ሆኖ ሊመረጥ ይችላል፡፡ 
በማሰልጠኛ ዘዴዎችና በተሳታፊዎች አረማመድ ላይ በየጊዜው (በመደበኛነት) በማቀያየር የሰልጣኞች 
ፍላጎት ጠብቆ ለማቆየትና የመማር ዝግጁነት እንዲኖራቸው ለማድረግ ይቻላል፡፡ 
 
ሳጥን 4፤ የሰልጠናው ዘዴና የተሳትፎ ደረጃ  
ዘዴ ዘዴ  ተግባር  ተሳትፎ መማር 
 ገለፃ (ሌክቸር) ማዳመጥ ዝቅተኛ  

በምስል መርጃ ሰርቶ 
ማሳየት (ምሳሌ. ስእል፣ 
ፊልም) 

ማየትና መስማት  ዝቅተኛ 

ጥያቄ- መልስ  ጥያቄ መጠየቅና 
መልስ መመለስ  

እንደ ተሳታፊ ሁኔታ 
ከዝቅተኛ እስከ 
መካከለኛ  

የአእምሮ 
ወቀራ/አውጫጭኝ/ቁስቆሳ 

ሀሳብን ማካፈልና 
መለዋወጥ   

በትልቅ ቡድን ላይ 
ከቅተኛ፣በትንንሽ 
ቡድኖች ከመካከለኛ 
አስከ ከፍተኛ 

ትንታኔ መስጠትና ገለፃ 
ማድረግ (አንድን ጉዳይ 
በተመለከተ ጥናቶችንና 
ምሳሌያዊ ጉዳዮችን)  

ማንበብ፣መተንተን፣ 
ችግርን መፍታት፣ 
መፃፍ/መሳልና 
ርፖርት ማድረግ 

ከፍተኛ 

ሚናዊ ጭውውት ፣ 
የተፃፉ መልመጃዎች  

የፈጠራ፣ ትንተናንና 
የሰዎች ለሰዎች 
የመግባባት ክህሎቶን 
መጠቀም  

ከፍተኛ እስከ በጣም 
ከፍተኛ 

በድርጊትላይ የተመሰረቱ 
መለማመጃዎች (ምሳሌ፤ 
የስራ ላይ ስልጠና) 

እውቀትንና ክህሎትን 
በእውነተኛ ድርጊት ላይ 
ተግራዊ ማድረግ 

በጣም ከፍተኛ 

 
የመማርን አላማ(ዎች)ን በተሻለ ለማሳካት ጥሩው አቀራረብ የስልጠናውን አረማመድ መቀያየርና የስልጠና 
ዘዴዎችን አጣምሮ መጠቀም ነው፡፡ የስልጠና ዘዴዎችን በተመለከተ ዝርዝሩን ዝግጅና ዲዛይን በሚለው 
ክፍል ይመልከቱ፡፡  

መምህር ተኮር ዘዴ 
 

ከላይ ወደ ታች 

ተማሪ ተኮር ዘዴ  
 

ከታች ወደላይ 

« ተቀባይ » 
 

(ፍዝ) 

« ተግባሪ » 
 

(ንቁ) 
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7፦ በአካል ማረጋገጫዎች፤ ፕሮግራሙን በተሻለ ሁኔታ ፓኬጅ ማድረግ 
በአካል ማረጋገጥ ማለት የንጀያ የስልጠና በሚሰጥበት አካባቢ የስልጠና ሰጪዎችና ዋናዎች 
(የመጨረሻዎቹ) ተጠቃሚዎች ተገናኝተው በሚኖር መስተጋብር የስልጠናውን አፈፃፀም (የሰልጣኞች 
መርካት) የሚያፋጥኑ ማናቸውም በአካል የሚረጋገጡ ነገሮች ማለት ነው፡፡ የንጀያ ስልጠና አገልግሎት 
መስጠት እንደመሆኑ መጠን በአካል የማይጨበጥ ምርት በመሆኑ ደንበኞች የንጀያ ስልጠና ምን እንደሆነ 
ቀምሰው/ሞክረው መመዝገብ ሊያስቸግራቸው ይችላል፡፡ ስለዚህ ስልጠና ሰጪዎችና አሰልጠኞች አካላዊ 
ማረጋገጫዎች ደንበኖች እንዲደርሳቸው ማድረግ ይኖርባቸዋል፡፡ አካላዊ ማረጋገጫዎች ከሚያካትቱት 
መካከል  የንጀያ የመረጃ ብሮሸሮች፣ በራሪ ፅሁፎች፣ ፖስተሮችና ከፕሮግራሙ ጋር በቀጥታ የተገናኙ 
የእውነታ ወረቀቶች (ፍክት ሺት) ወይም በቀጥታ መልእት በመላክ የፕግራሙን ገፅታና ተፅእኖ በደንበኞ 
አስተሳሰብ ላይ አእንዲቀረፅ መልእክቶች ናቸው፡፡ በንጀያ አሰልጣኝነትዎ ፕሮግራሙን ወክለው  
በታለመላቸው ተጠቃሚዎች ዘንድ በአካል የሚገኙ እንደመሆንዎ መጠን አመለካከትዎና ባህሪዎ 
ለፕሮግራሙ ፍላጎት እንዲኖር ተፅእኖ ማድረግ ይችላል፡፡ 
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በዚህ ክፍል ላይ ለንጀያ ሰልጠናዎች ትክክለኛዎቹን ሰዎች መምረጥ ምን ያህል አስፈላጊ 
እንደሆነ ያያሉ፡፡ የንጀያ ስልጠናዎች በተለይ ታስበው ዲዛይን የተደረጉት ለተወሰኑ አይነት 
እምቅና በስራ ላይ ለሚገኙ ኢንተርፕርነሮች ስለሆነ መሰጠት ያለባቸውም ለእነሱ ማለትም 
ለትክክለኛዎቹ ተጠቃሚዎች ነው፡፡ ይህ ደግሞ የሚሆነው የስልጠና ሰጪውንና 

የተጠቃሚዎቹን ጥቅሞች ለማስጠበቅ ሲባል ነው፡፡ 
 

2.1 የንጀያ ስልጠና ተሳታፊዎች አመራረጥ ሂደት 

በንጀያ ሰልጠና ሂደት ትክክለኛዎቹን የስልጠና ተሳታፊ ሰዎችን የመምረጥ ተግባር በሶስት ደረጃዎች 
ይከናወናል፤ 

• በጣም ሰፊ ሆኖ በሚያካትተው የንጀያ መስፈርት መሰረት አጩዎችን መመልመል 
• በንጀያ ይበልጥ ተጠቃሚ እንደሚሆኑ የሚታመንባቸውን መምረጥ 
• ስልጠናው ከፍተኛ ውጤት እንዲኖረው በእጩዎች ተመሳሳይ ባህሪ መሰረት የስልጠና ቡድኖችን 

መመስረት      
 
ሀ. በጣም ሰፊ ሆኖ በሚያካትተው የንጀያ መስፈርት መሰረት አጩዎችን መመልመል 
ይህ እንቅስቃሴ የንጀያ ደንበኞችን ለማግኘት ከወደዷቸው ተግባራት ጋር በቅርበት ይገናኛል፡፡ 
በሚመለምሉበት ጊዜ ከግምት ውስጥ ማስገባት ያለብዎት የተወሰኑ ተግባራት አሉ፡፡በመጀመሪያ በንጀያ 
ፕሮግራም ላይ ስለንግድዎን ይጀምሩና ንግድዎን ያሻሽሉ አመራረጥ በተመለከተ የተቀመጠውን መስፈርት 
መጠቀምን ከግምት ውስጥ ያስገቡ፡፡ በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የእርስዎን ድርጅት ተልእኮና የታቀዱ ቡድኖችን 
ከግምት ውስጥ ያስገቡ፡፡በተወሰኑ ጉዳዮች ላይ በስልጠና ስፖንሰሮች የተዘጋጀውን ልዩ መስፈርት ከግምት 
ውስጥ ማስገበት ሊኖርብዎት ይችላል፡፡ 
 
ለ. ከንጀያ ስልጠና በይበልጥ ሊጠቀሙ የሚችሉትን መምረጥ 
በግለሰብ ደረጃ ለንጀያ ስልጠና ማን ብቁ እንደሆነ ለመወሰን አስፈላጊ ከሆነ በእርስዎመሳሪያዎች (ቱልስ) 
በማሟላት ንጀያ ፕሮግራም የተዘጋጁትን የመመምረጫመሳሪያዎች (ቱልስ) መጠቀም ይችላሉ፡፡(የዚህን 
ክፍል በንጀያ የመምረጫ ክፍልን ይመልከቱ)፡፡  
 
ሐ. ተመሳሳይ ባህሪያት ያላቸውን ሰዎች በአንድ ላይ መመደብ 
አንዴ ሰዎችን ከመረጡ እነሱን ለማሰልጠን ንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ ስልጠና የሚሰጥበትን ጊዜና ቦታ 
ለእነሱ ከመንገርዎ በፊት ተመሰሳይ የኋላ ታሪክ ያላቸውን ንዑስቡድኖችን ለመመስረት ይሞክሩ፡፡ስልጠና 
ተመሳሳይ አይነት ንግዶችን ለሚሰሩ ሰዎችና ተመሳሳይ ችግሮ ላሉባቸው ሲሰጥ ብዙ ጊዜ ውጤታማ 
ይሆናል፡፡ 
 
በተጨማሪም የሰዎች የመማር ችሎታዎች እንደእድሜ ወይም እንደየትምህርት ደረጃቸው ሊለያይ 
ይችላል፡፡እውቀትን ማስተላለፍ ተመሳሳይ ችሎታዎች ላሏቸው ቡድኖች ትኩረት አድርጎ ሲሰጥ ብዙ ጊዜ 
የበለጠ ውጤታማ መሆን ይችላል፡፡የኢንተርፕርነሮችም ከእነሱ ጋር አንድ አይት ከሆኑ ሰዎች ጋር 
መሆናቸው የበለጠ ምቾትና በራስ መተማመን እንዲሰማቸው ያደርጋል፡፡ 

2. ኢንተርፕርነሮችን መምረጥ  

 
ግብይት 

 
የኢንተርፕርነር 

መረጣ 

 
ፍላጎተ ስልጠና 

ትንተና 

 
የስልጠና 

ዲዛይንና ዝግጅት 

ንግድዎን 
ይጀምሩና ያሻሽሉ 
ስልጠና ማካሄድ 

 
ክትትልና 
ግምግማ 

 
ድህረ ስልጠና 
ድጋፍ መስጠት 
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2.2 የንጀያ ተሳታፊዎችን መምረጫ መስፈርቶች 

የንጀያ ፕሮግራም በተለይ ታስቦ የተዘጋጀው አነስተኛ ንግድ መጀመር ለሚፈልጉ ወይም አነስተኛ 
ንግዳቸውን እያንቀሳቀሱ ለሚገኙት ደግሞ ንግዳቸውን ለማሻሻልና ለማስፋፋት ለሚፈልጉ ሰዎች ነው፡፡ 
በዚህም መሰረት ማንኛውም እምቅና በስራ ላይ ያሉ ኢንተርፕርነሮች በመርህ ደረጃ በስልጠናዎቹ መሳተፍ 
ይችላሉ፡፡ ነገርግን የንጀያ ፓኬጆች በእምቅና በእንቅስቃሴ ላይ በሚገኙ ኢንተርፕርነሮች ላይ ይበልጥ ከፍ 
ያለ ውጤት እንዲያስገኙ የአለም ስራ ድርጅት የተወሰኑ የመምረጫ መስፈርቶች አሉት፡፡ እነዚህ 
መስፈርቶች የተገኙት በአለም አቀፍ ደረጃ የንጀያ ፓኬጆችን በመስክ ከመተግበር ልምድና ፕሮግራሙ 
ስለአስገኘው ለውጥ/ውጤት ከተደረጉት የግምገማ ጥናቶች ነው፡፡ 
 
ጠቅለል ባለ መልኩ የመምረጫ መስፈርቶቹ በሁለት ይከፈላሉ፦  
• ለሁሉም የንጀያ ስልጠናዎች ላይ የሚውሉ አጠቃላይ ወይም መሰረታዊ መስፈርቶች፤ 
• በተለይ ከንግድሁኔታ ጋር የተያያዙ መስፈርቶች፤ ይህ መስፈርት ለእያንዳንዱ ንጀያ ስልጠና ይለያል፡፡. 
 
ሳጥን 5፤ ለንጀያ ተሳተፊዎች መምረጫ መስፈርት 
አጠቃላይ መስፈርት ከንግድ ጋር የተያዘ መስፈርት 

ሁሉም እጩዎች  
• የትምህርት ደረጃ 
• እድሜ 
• ፆታ 
• የአካል ጉዳት 

እምቅ ኢንተርፕርነሮች 
• ንግድን ለመጀመር ያላቸው ተነሳሽነትና 

ዝግጁነት 
• ተጨባጭና ሊተገበር የሚችል የንግድ ህሳቤ 

ያላቸው 
• ንግድ ለመጀመር የቴክኒክ ክህሎት ያላቸው 

በስራ ላይ ለሚገኙ ኢንተርፕርነሮች 
• ህያውነት (አዋጭነት) ንግድ ያላቸው 
• የንግዳቸውን የወደፊት ሁኔታ የተነበዩ   
• በንግዱ ላይ ልምድ ያላቸው 
• በንግዱ ውስጥ ያላቸው የስራ ሃላፊነት 

አነዚህ መስፈርቶች በንጀያ የተሳታፊዎች መምረጫ መሳሪያዎች በሚለው ከፍል ውስጥ ተብራርተዋል 
ናቸው፡፡ 
 

2.2.1፦ አጠቃላይ መስፈርት 
 

• የትምህርት ደረጃ፦ በማንኛውም አይነት የንጀያ ስልጠና ላይ ለመሳተፍ የሚያመለክቱ እምቅና በስራ 
ላሉ ኢንተርፕርነሮች ስልጠናው በሚሰጥበትን ቋንቋ ማንበብ፣መፃፍና መሰረታዊ የሂሳብ ስሌቶችን 
መቻል አለባቸው፡፡ ከዚህ ቀደም የተካሄዱ የንጀያ ፕሮግራም የግምገማ ጥናቶች እንደሚያሳዩት 
ስልጠናው ምንም ማንበብ፣መፃፍና መሰረታዊ የሂሳብ ስሌቶችን ባልተማሩትና በከፊል ባልተማሩ ላይ 
ከፍተኛ የሆነ ውጤት አላመጣም፡፡ ሆኖም ግን ለእነዚህ የማህበረሰብ ክፍሎች ተስማሚ የሆነ ልዩ 
የንጀያ ስልጠና ፓኬጅ (ንጀያ ደረጃ 1) በአለም ስራ ድርጅትና በአጋር የስልጠና ሰጪዎች እንደሚሰጥ 
ማስታወስ ያስፈልጋል፡፡ 

 
• እድሜ፦ በንጀያ ፕሮግራም የእድሜ ገደብ ተብሎ በትክክል የተቀመጠ ነገር የለም፡፡ በአጠቃላይ ግን 

ከእድሜ ጋር በተያያዘ ለውሳኔ የሚጠቅሙ ነጥቦች እጩ ተሳታፊዎች ያላቸው ብስለት፣ የህይወት 
ልምድና አዲሰ እውቀት የመረዳት/የመቀበል ችሎታቸው ነው፡፡ በጣም ወጣት (ከ16 አመት በታች) 
የሆኑት ምናልባት መብሰል ሊያንሳቸው ይችላል፡፡ በሌላ በኩል ደግሞ በጣም በእድሜ የገፉት ደግሞ 
አዲስ ነገር የመቅሰም ጉጉት ሊጎድላቸው ይችላል፡፡ ስለዚህ የእድሜ መስፈርት አስገዳጅ ስላልሆነ 
የንጀያ አሰልጣኞች ሁኔታውን በተጨባጭ በማየት ተገቢውን/ትክክለኛውን እንዲወስኑ የመወሰን 
ሃላፊነቱ ለእነሱ ተሰጥቷል፡፡  

 
• ፆታ፦ የአለም ስራ ደርጅት በንጀያ ፕሮግራም የሰለጠኑ ኢንተርፕርነሮች የፆታ እኩልነትና መመጣጠን 

ያላቸው እንዲሆኑ ይጥራል፡፡ ስለዚህም የንጀያ ስልጠና ሰጪዎች የፆታ እኩልነትንና መመጣጠን 
የሚያረጋግጡ የንጀያ ስልጠናዎችን የመተግበር ጥረት እንዲያደርጉ ያበረታታሉ፡፡ 
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• አካል ጉዳተኝነት፦ የአለም ስራ ድርጅት የአካል ጉዳተኞች አኩል የስልጠናና የመቀጠር መብቶችን 
ለማስጠበቅን ለማራመድ ያላሰለሰ ጥረት ያደርጋል፡፡ ይህንንም ጥረት የሚያደርግባቸው ዋና ዋና 
ተግባሮቹ ደረጃዎችን በማውጣት፣ የጋራ ፍላጎቶቻቸውንና መብቶቻቸውን ለማስጠበቅ በአለኝታነት 
ለእነሱ በመቆም፣ የእውቀት አቅማቸውን በማሳደግና በቴክኒክ እርዳታ ፕሮጀክቶች አማካኝነት ነው፡፡ 
ስለዚህ በንጀያ ስልጠናዎች ውስጥ አካል ጉዳተኞችን ማካተትና ፍላጎታቸውን ማስተናገድ በጣም 
የሚበረታታ ነው፡፡ ለብዙ አካል ጉዳተኞች በስልጠና ፕሮግራሞች እንዳይሳተፉ ከሚያደርጓቸው 
እንቅፋቶች መካከል እነሱን የሚያስተናግዱ ሕንፃዎች፣ ትራንስፖርት ማነስና/ ወይም ለመረጃና 
የተግባቦት ተደራሽ ማነስ ነው፡፡ የንጀያ ስልጠናዎች ሲታቀዱ አካል ጉዳተኞች እንዳይገለሉና ለእነዚህ 
አገልግሎቶች የተሻለ ተደራሽ እንደሆኑ ማረጋገጥ እንዳለበት አበክሮ ይመከራል፡፡  

 

2.2.2፦ ለእምቅ ኢንተርፕርነሮች ንግድ ነክ መስፈርቶች  
ሁለተኛው የመስፈርት ምድብ የአመልካች ጅማሮ የሚገኝበት የእድገት ደረጃ ነው፡፡ እየሰራበት ካለው 
የተወሰነ የንግድ ልማት ደራጃ ጋር የተያያዘ ነው፡፡ ይህ ለአመልካች የትኛው የንጀያ ፓኬጅ ይበልጥ 
ተስማሚ እንደሚሆን ይወስነዋል፡፡ 
 
እንዲሁ ሲታይ ገና ወደንግድ ያልገባ ሰው ሁሉ እምቅ የኢንተርፕርነር ሊመስል ይችላል፡፡ ነገርግን ከልምድ 
እንደተረጋገጠው ማንኛውም ሰው ንግድ ላይሆነው (እጣ ፋንታው ላይሆነው) ይችላል፡፡ በዚህም ምክንያት 
ከአመልካቾች መካከል የሚመረጡ እጩዎች ከሰልጠና በኋላ በትክክል ንግድ የሚጀመሩበትን እድል 
ለመጨመር የንጀያ ፕሮግራም ለእምቅ ኢንተርፕርነሮች የመምረጫ መስፈርቶችን አዘጋጅቷል፡፡፡ 
 
• ንግድን የመጀመር ተነሳሽነትና ዝግጁነት፦ ይህ መስፈርቱ ግልፅ እንደሆነ ቢታወቅም ወሳኝነትም ያለው 

ነው፡፡ ምክንያቱም በተግባር ሲታይ ንግድ ለመጀመር ተነሳሽነትና ዝግጁነት ሳይኖራቸው ስልጠናውን 
ለመከታተል የሚያመለክቱ ሰዎች ያጋጥምዎታል፡፡ የአንድን ሰው ተነሻሽነት በትክክል ለማወቅ 
የምንገመግምበት መንገድ ባይኖርም እንደ ንጀያ አሰልጣኝነትዎ የአንድን አመልካች ተነሻሽነት ከልብ 
መሆን አለመሆኑን ለማወቅ ከልምድ የያዳበራችሁት የራሳችሁ መንገድ ይኖራችኋል ተብሎ 
ይገመታል፡፡ ለምሳሌ አመልካቹ/ዋ መቼ ንግዱን ንግዱን ለመጀመር እንዳሰቡ በመጠየቅ ከመልሱ ስለ 
ዝግጁነት መኖርና አለመኖር መገኘት ማወቅ ይቻላል፡፡  

 
• ተጨባጭና አዋጭነት ያለው የንግድ ህሳቤ፦ ተጨባጭ (ሊተገበር የሚችልና) አዋጭነት ያለው የንግድ 

ህሳቤ ያላቸው በንግድዎን ይጀምሩ ለመከታተል በቀጥታ ሊመረጡ ይችላሉ፡፡ ሆኖም ገና ምንም 
ተጨባጭ የንግድ ህሳቤ የሌላቸው ንግድዎን ይጀምሩ ስልጠና ላይ ከመሳተፋቸው በፊት የንግድ 
ህሳቤዎን ያመንጩ፤ በሚለው ላይ መሳተፍ አለባቸው፡፡ 

 
• ንግድ ለመጀመር የቴክኒክ ክህሎት ያላቸው፦ አንዳንድ አመልካቾች ጥሩ የንግድ ህሳቤ ይዘው ነገር 

ግን ንግዱ የሚጠይቀው የቴክኒክ ክህሎት ላይኖራቸው ይችላል፡፡ ለምሳሌ አንዲት/ድ የስልጠና 
አመልካች የልብስ ስፌት ንግድ የመጀመር ጥሩ ህሳቤ ሊኖራት/ረው ይችላል ሆኖም ልብስ እንዴት 
እንደሚሰፋ፣የስፌት ክር እንዴት እንደሚገባና እንዴት ቅድ እንደሚወጣ ካላወቀች ወይም ካላወቀ 
የንግድ እቅድ ለማዘጋጀትና ንግድ ለመጀመር አስቸጋሪ ይሆናል፡፡ ምናልባት እንዲህ አይነቱ አመልካች 
በሚፈለገው የቴክኒክ ሙያ ክህሎት ያለው ሰራተኛ የሚቀጥር ከሆነ ሊያስኬድ ይችላል፡፡ በሌላ 
አማራጭ አመልካች በመጀመሪያ የልብስ ስፌት ክህሎት ስልጠና በመወሰድ በቀጣይነት የንግድዎን 
ይጀምሩ ሰልጠና ላይ ማሳተፍ ይቻላል፡፡ ተጨማሪ ሌላ አማራጭ ደግሞ አመልካች ወደ ንግድ ሊቀየር 
የሚችሉ ክህሎት ካላቸው መርጠው ስልጠናውን ሊሳፈፉ ይችላሉ፡፡  

 

2.2.3፦ በስራ ላይ ለሚገኙ ኢንነተርፕርነሮች ንግድነክ የሆኑ መስፈርቶች 
ንጀያ እየተተገበረ ባለባቸው ብዙ ሀገራት “በንግድ ስራ ላይ የመገኘት” ፅንሰሀሳብ በበተለያዩ መንገዶች 
ሊተርጎም ይችላል፡፡ አንዳንደ ሰዎች በሙሉ ጊዜያቸው በንግድ ተግባር ላይ ላይሰማሩ ይችላሉ፤ እነዚህ 
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ሰዎች የሚነግዱት በተቀጠሩበት ስራ ላይ ንግድን ተጨማሪ በማድረግ ነው፡፡ ሌሎች ደግሞ ሙሉ 
ጊዜያቸውን የሚያውሉት በቤተሰባቸው ንግድ ላይ በመስራት ሊሆን ይችላል፡፡ እንዲሁም ሌሎች ጥቂት 
እቃዎችን ካለ ትርፍ የሚሸጡ ይሆናሉ፡፡ እነዚህ ሁሉ እያሉ በመደበኛነት የታወቁት የራሳቸውን ንግድ 
አቋቁመው፤ ስራተኞች ጭምር ቀጥረው ለአመታት ንግዳቸውን እያንቀሳቀሱ የሚገኙ ኢንተርፕርነሮች 
አሉ፡፡ በመርህ ደረጃ እነዚህ በተለያየ ምድብ የሚገኙ ሰዎች በሙሉ “በንግድ ላይ የሚገኙ” በሚል 
ይወሰዳሉ፡፡ በስራ ላይ የሚገኙ ኢንተርፕርነሮች ለንጀያ ስልጠና ሲያመለክቱ በትኛው የንጀያ ስልጠና 
ይበልጥ ቢሳተፉ ለእነሱ ተስማሚ እንደሆነ አሰልጣኞች ለመወሰን እንዲያስችሏቸው የሚከተሉትን የተወሰኑ 
መስፈርቶችን አዘጋጅቷል፦ 
 
• የንግዱ ህያውነት (አዋጭነት)፦ በወቅት የአመልካች አይነት ንግድ አዋጭነትና የማደግ ተስፋ ያለው 

ነውን? በመውደቅና በላለመውደቅ መካከል ወይም ትርፍ የማያስገኙ (አዋጭነት የሌላቸው) ንግዶችን 
የሚያንቀሳቅሱ ኢንተርፕርነሮች በንግድዎን ያሻሽሉ ወይም በንግድዎን ያስፋፉ ከሚሳተፉ ይልቅ 
ምናልባት የንግድዎን ይጀምሩ ስልጠና ተሳትፈው የንግድዎን ይጀምሩ የንግድ እቅድ ቢያዘጋጁ የተሸለ 
ሊረዳቸው ይችል ይሆናል፡፡  

 
• የንግድ ትንበያ፡ አመልካች ኢንተርፕርነር ለንግድቸው ያላቸው የወደፊት እይታዎችና እቅዶች ምንድን 

ናቸው? ይህ በእርግጥ ከዚህ በፊት ከቀረበው የንግድ እንቅስቃሴው ትርፋማ ነው ወይስ አይደለም? 
ከሚለው ጥያቄ ጋር የተያያዘዘ ነው፡፡ ነገርግን በአትራፊነት እየተንቀሳቀሰ የሚገኝ ንግድ እንኳን 
እየሰራባቸው ያሉትን የስራ ክንዋኔዎች አዲስ የንግድ ሂደት በመጨመር ወይም ነባሩን መስመር በአዲስ 
በመተካት ሊቀይር ይችላል፡፡ እንደነዚህ ጉዳዮች በሚያጋጥሙበት ጊዜ ንግድዎን ያስፋፉ ከንግድዎን 
ያሻሽሉ ለእነሱ የተሻለ ተመራጭ ሊሆን ይችላል፡፡ 

 
• የንግድ ስራ ልምድ፡ በሀሳብ ደረጃ አንድ የንግደዎን ያሻሽሉ አጩ ሰልጣኝ በመደበኛነት ከአንድ አመት 

በላይ ተመስርቶ በእንቅስቃሴ ላይ የሚገኝ ንግድ ባለቤት ወይም ስራአስኪያጅ ሆኖ እንዲገኝ ይጠበቃል፡፡ 
የአንድ አመት መስፈርት የተመረጠው በጥናቶች እንደተረጋገጠው የተወሰኑ አዳዲስ ንግዶች በተመሰረቱ 
በመጀመሪያው አመት ውስጥ በተለያዩ ምክንያት ሊዘጉ ወይም ሊከስሙ ስለሚችሉ ነው፡፡ ሆኖም ከአንድ 
አመት በላይ በህልውና የቆዩ ንግዶች የስራአመራር ማሻሻያ ለማድረግ ካልሞከሩ በስተቀር በህልውና 
የመቆየታቸው ነገር ይበልጥ አሳሳቢ ስለሚሆን ለስልጠናው ፍላጎትና ለሚያስገኘው ጥቅም ምቹ ሁኔታ 
እንደሆነ ይታመናል፡፡ አንድ ስልጠና ለመውሰድ የሚያመለክቱ ኢንተርፕርነር የብዙ አመት የስራ ልምድ 
ካላቸውና ንግዳቸውን ለማሳደግና ለማስፋፋትና ስትራተጂያዊ እቅድ ማዘጋጀት ወሳኝ ከሆነ፤ ለአመልካች 
ይበልጥ የተሻለ የሚሆነው የንግድዎን ያስፋፉ ስልጠና ነው፡፡  

 
• በንግዱ ወስጥ ያላቸው የስራ ሃላፊነት፡ ንግድዎን ይጀምሩና ንግድዎን ያስፋፉ የተዘጋጀው ለንግድ 

ባለቤቶችና ስራ አስኪያጆች ነው፡፡ በስልጠናው የሚከናወኑ አብዛኛዎቹ ተግባራት የውሳኔ ሰጪነትን 
ስልጣን ይጠይቃሉ፡፡ተቀጣሪዎች ደግሞ ይህ የወሳኝነት አቅም ላይኖራቸው ስለሚችል በስልጠናው ጊዜ 
ያገኙትን እውቀትና ክህሎት ተግባራዊ ላያደርጉ ይችላሉ፡፡ 

 
ጥብቅ የሆነ የመምረጫ መስፈርት በኢንተርፕርነሮች ላይ ተግባራዊ ለማድረግ ብዙውን ጊዜ አስቸጋሪ ሆኖ 
ሊያገኙት ይችላሉ፡፡ ለምሳሌ፣እርስዎ የእልጠና አገልግሎት በሚሰጥ ንግድ ውስጥ እየሰሩ ከሆነ የሚከፍልን 
ደንበኛ ከመመለስዎ በፊት ሁለቴ ያስባሉ፡፡ በተጨማሪም አባልነትን መሰረት ላደረገ መንግስታዊ ያልሆነ 
ድርጅት እየሰሩ ከሆነ ደግሞ አባላቶችን የንጀያ ስልጠና እንዳይከታተሉ መገደብ የበለጠ አስቸጋሪ 
ይሆንብዎታል፡፡ 
 
ቢሆንም ግን ለኢንተርፕርነሮች የወጣውን የመምረጫ መስፈርት አለመተው ወይም ችላ አለማለት አጥብቆ 
ይመከራል፡፡ ምክንያቱም በአለም አቀፍ ደረጃ የንጀያ ተሞክሮዎችና የአለም የስራ ድርጅት የንጀያ የግምገማ 
ጥናቶች እንደሚያሳዩት በመምረጫ መስፈርቶቹ አለመጠቀም ስልጠናው ውጣታማ ለውጥ እንዲያመጣ 
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የሚያደርጉትን ጥረት ክፉኛ ይጎዳዋል፡፡ የደንበኞችዎን ምኞቶችና ፍላጎቶች (እጥረቶች) ማሳካት እንዳይችሉ 
የሚያደርግዎ ሲሆን ከዚህም የተነሳ የእርስዎንም የስልጠና የስራ አፈፃፀም ዝቅ ያደርገዋል፡፡ 
 

በንጀያ ፕግራም የተዘጋጀውን ጠቅላላና ዝርዝር የመምረጫ መስፈርቶች አጥብቆ መከተል 
ለስልጠና ሰጪዎችም ሆነ ለስልጠናው ተጠቃሚዎች፤ የሁለቱንም ፍላጎቶች የሚበጅና ተጠቃሚ 
የሚሆኑበት ነው!   
 

 

2.3 የንጀያ ተሳታፊዎችን ለመምረጥ የሚያገለግሉ መሳሪያዎች 

የንጀያ ፕሮግራም በሚሰራባቸው በሁለት የመምረጫ መሳሪያዎች መጠቀም በኢንተርፕርነር ደረጃ 
እጩዎችን ለመምረጥ እንዴት ቀላል እንደሆነ ያገኙታል፡፡ አነሱም፤ 
• የንጀያ ተሳታፊ መግቢያ ቅፅ፣ 
• የንጀያ ተሳታፊ መምረጫ ዛፍ፣ 
 
ከላይ የተጠቀሱት መሳሪያዎችን እንዲሁም ሌሎች የንጀያ ክትትልናና ግምገማ መሳሪያዎችን አሰልጣኞች 
በክትትልና ግምገማ ኪት ውስጥ ማግኘት ይችላሉ፡፡ ዋና አሰልጣኞች ደግሞ በንጀያ ድረገፅ፤ ጌትዌይ 
ማገኘት ይችላሉ፡፡ ስለ ንጀያ ፕሮግራም ክትትልና ግምገማ ሰርአት አተገባበር በክፍል 7 ያለውን ያንብቡ፡፡   
 
1፦ የንጀያ ተሳታፊ መግቢያ ቅፅ  
ይህ የተዘጋጀው ሶስት አላማዎችን ለማሳካት ነው፡፡ እነሱም፤ የአመልካቾች ምዝገባ ለማድረግና 
ለመምረቻጫ የሚያስፈልጉ መረጃዎች ለማግኘት፣ የአመልካቾችን የፍላጎተ ስልጠና ለመተንተን (የፍላጎተ 
ስልጠና ትንተና ክፍልን ይመልከቱ) እና የንጀያ ፕሮግራም ያስገኘውን ለውጥ (ውጤት) ለመገምገም 
የሚያስፈልጉ የመነሻ መረጃዎች (ቤዝላይን ዳታ) ለማግኘት ነው፡፡  
 
ለንጀያ እጩነት የመምረጫ ቃለ መጠይቅ ላይ በንጀያ ተሳታፊ መግቢያ ቅፅ ተጠቅመው የመምረጫ 
መስፈርቶችን በተመለከተ መረጃ መሰብሰብ ይችላሉ፡፡ የእርስዎ ትኩረት መረጃ ለመሰብሰብ ብቻ ሳይሆን 
በአመልካች የተሰጠውን መረጃ ማጣራትም ይሆናል፡፡ ልዩ ትኩረት የሚፈልጉና መጣራት የሚያስፈልጋቸው 
ጥያቄዎች፤ 
• ተጨባጭና አዋጭነት ያለው የንግድ ሀሳብ አልዎትን? 
• ንግድዎን ለመጀመር ተፈላጊው የቴክኒክ ክህሎት አልዎትን? 
• አሁን ያለው የንግድዎ እንቅስቃሴ አዋጭነት ያለው ነውን? 
• የንግድ ስራ አፈፃፀምን በተመለተ የሚጠየቁ ጥያቄዎች፣ 
 
ቅፆቹ የተዘጋጁት የንጀያ አሰልጣኞች በቃለመጠይቅ ጊዜ እንዲጠቀሙበት ነው፡፡ ያለአሰልጣኙ መሪነት 
እጩዎች በራሳቸው ብቻ ቅፆችን እንዲሞሏቸው አይመከርም፡፡ የጂኦግራፊያዊ ርቀቶች ፈታኝ ለሆኑባቸው 
ለተወሰኑ አካባቢዎች፤የንጀያ አሰልጣኞች ቃለመጠይቆችን በስልክ ማካሄድ ይችላሉ፡፡ ነገርግን ምንጊዜም 
እጩዎች በመግቢያ ቅፁ እንዴት መጠቀም እንዳለባቸው እገዛ የሚደረግበትን መንገድ ታስቦ መተግበር 
ይኖርበታል፡፡ 
 
የመግቢያ ቅፁ ለአካል ጉዳተኞች ተደራሽ መሆኑን እርግጠኛ ይሁኑ፡፡ ከዚሁ ጋር ተያይዚ አስፈላጊ ሆኖ 
ከተገኘ ቅፁ በአማራጭ ቅርፅ ይስጡ፡፡ አካል ጉዳተኞች ለሆኑ እጩዎች ቃለ መጠይቅ በሚያደርጉበት ጊዜ 
የስልጠና ተሳትፏቸው ውጤታማ እንዲሆን ለማድረግ መሟላት ያለባቸው ተፈላጊ ነገሮች ካሉ 
ይጠይቋቸው፡፡  
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2. የንጀያ ተሳታፊ መምረጫ ዛፍ 
በንጀያ ተሳታፊ መግቢያ ቅፅ ላይ መረጃዎችዎን ስብስበው እንዳጠናቀቁ በንጀያ ተሳታፊ መምረጫ ዛፍ 
ተጠቅመው ለአንድ የተወሰነ አመልካች የትኛው ስልጠና የተሻለ ተስማሚ እንደሚዎን በቀላሉና በፍጥነት 
መወሰን ይችላሉ፡፡ ይህ የሚሆነው ከላይ ከተገለፁት ጠቅላላና ዝርዝር የመምረጫ መስፈርቶች ጋር 
በማገናዘብ ነው፡፡  

 
ስለ ሁለቱ የንጀያ ተሳታፊ መምረጫ መሳሪያዎች በክትትልና ግምገማ በሚለው በሚለው ክፍል 
በተጨማሪ ተገልፀዋል፡፡ 
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ይህ ክፍል ለንጀያ ተሳታፊዎች ፍላጎተ ስልጠና ትንተና እንዴት እንደሚያካሂዱ ያሳይዎታል፡፡ 
ቅድመ ስልጠና ፍላጎተ ስልጠና ትንተና ሲያደርጉ የኢንተርፕርነሮቹን ፍሎጎቶችና ተቀዳሚ 
ምርጫዎች የተሻለ መረዳት ይችላሉ፡፡ ይህ ሲሆን የተጠቃሚዎችን ፍላጎቶች የሚያሟላና 
በልካቸው የተበጀ ስልጠና ማዘጋጀት ይችላሉ፡፡ 

 

3.1 ፍላጎተ ስልጠና ትንተና ምንድን ነው? ለምንስ ያስፈልጋል? 

ፍላጎተ ስልጠና የሚያመለክተው ስልጠናውን በተመለከተ ተጠቃሚዎች ስለሚያስፈልጋቸው የእውቀትና 
ክህሎቶችና (ስልጠናውን) ምርጫዎቻቸው ምን እንደሆኑ በትክክል ለማወቅ የሚካሄድ ተጨማሪ 
የመገምገም ሂደት ነው፡፡ ፍላጎተ ስልጠናን መተንተን (ፍላጎተ ስልጠናን መለየት/የፍላጎተ ስልጠና ልየታ) 
በስልጠና ኡደት ላይ እጅግ በጣም አስፈለጊ የሆነ ደረጃ ነው፡፡ ምክንያቱም የሚከተሉትን እንዲያደርጉ 
ስለሚያስችልዎት ነው፦ 
 
• ኢንተርፕርነሮች ከስልጠናው ምን እንደሚጠብቁ ለመረዳት ስለሚያስችልዎ የስልጠናውን ይዘትና 

አቀራረቡን ተስማሚ ለማድረግ፡፡ 
• ኢንተርፕርነሮች በሚያውቁትና ማወቅ ባለባቸው መካከል ያለውን የመማር ክፍተት ለመለየትና 

በውጤቱም መሰረት ተስማሚ የሚሆነውን ስልጠና ይመርጣሉ፡፡ 
 

3.2 የንግድዎን ይጀምሩና የንግድዎን ያሻሽሉ ፍላጎተ ስልጠና ትንተና ዘዴ 

የንጀያ ፍላጎተ ስልጠና ትንተና ዘዴ ቀጥተኛና ወዲያውኑ መተግበር የሚችሉት ነው፡፡ አላማውም 
ኢንተርፕርነሮች ከስልጠናው የሚፈልጉትንና (እጦቶቻቸውንና) የሚመኙትን/የሚሹትን (መሰል 
እጦቶቻቸውን) ለይተው በማወቅ የንጀያን ስልጠና ለእነሱ ተስማሚ አድርጎ ለማበጀትና በሚቻለው ሁሉ 
እነሱን የስልጠናው ተጠቃሚ እንዲሆኑ ለማድረግ ነው፡፡ 
 

• ደንበኞችዎ ከስልጠናው የሚመኙትን መለየት   
ደንበኞችዎ ከስልጠናው የሚሹት/የሚመኙት (ብዙውን ጊዜ መሰል እጦት ተብሎም ይጠራል) ምን እንደሆነ 
ለማወቅ ከስልጠናው እጠቀማለሁ ብለው የሚያስቡት ምን እንደሆነ ወይም ምን ለመማር እንደሚጠብቁ 
በቀጥታ መጠየቅ ይችላሉ፡፡  
 

• የደንበኞችዎን ከስልጠናው የሚፈልጉትን መለየት 
የደንበኞችን ትክክለኛ የስልጠና ፍላጎቶቻቸውን ለማወቅ (“አጦቶቻቸውን” የምኞት/የመሰል እጦት ተቃራኒ 
፤ከላይ ይመልከቱ) ትኩረትዎን በመማር ክፍተቶች ላይ ያድርጉ፡፡ የመማር ክፍተቶች ማለት ለምሳሌ 
ደንበኞችዎ የንግድ ስራ አመራርን በተመለከተ ያለባቸው ከእውቀት፣ ከክህሎትና ከአመለካከት ጋር የተያያዙ 
እጦቶቻቸው ናቸው፡፡ ስለዚህ የመማር ክፍተት ደንበኞችዎ መሰረታዊ የንግድ ስራአመራርን በተመለከተ 
ማወቅ ባለባቸውና በትክክል በሚያውቁት መካከል ያለው ልዩነት ነው፡፡ 
 
ደንበኞችዎ ስለንግድ ስራአመራር ማወቅ ያለባቸው በኢንተርፕርነር ደረጃ በተዘጋጁ የንጀያ የመማሪያ 
መፃህፍት ተገልፀዋል፡፡ የንጀያ መማሪያ መፃህፍት ይዘቶችን አሳምረው/በደንብ ያወቁ አነስተኛ 
ኢንተርፕርነሮች የራሳቸውን ንግድ በሚጀምሩበት፣ በሚያሻሽሉበት ወይም በሚያስፋፉበት ደረጃ እንዳሉ 
ይጠበቃል፡፡ 

3.የፍላጎተ ስልጠና ትንተና  

 
ግብይት 

 
የኢንተርፕርነር 

መረጣ 

 
ፍላጎተ ስልጠና 

ትንተና 

 
የስልጠና 
ዲዛይንና 
ዝግጅት 

 
ንግድዎን 

ይጀምሩ/ያሻሽሉ 
ስልጠና ማካሄድ 

 
ክትትልና 
ግምግማ 

 
ድህረ ስልጠና 
ድጋፍ መስጠት 
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በፍላጎተ ስልጠና ትንተና (ልየታ) ውጤቶች ላይ ተመስርቶ የንጀያን ስልጠናዎች በተጠቃሚዎች ፍላጎቶች 
መሰረት ማበጀት የሚቻልባቸው ብዙ መንገዶች አሉ፡፡ ለበለጠ መረጃ ግብይት በሚለው ክፍል ላይ የንጀያን 
ስልጠና በደንበኞች ፍላጎት መሰረት እንዴት እንደሚያበጁ የሚያስረዳውን ይመልከቱ፡፡  
 

3.3 የንጀያ ፍላጎተ ስልጠና መተንተኛ መሳሪያዎች  

የንጀያ ፕሮግራም ተሳታፊዎችን ለመምረጥ በሚጠቀምበት የንጀያ ተሳታፊ መግቢያ ቅፅ (ባለፈው ክፍል 
የተገለፀው) የተሳታፊዎችን የስልጠና ምኞቶችና ፍላጎቶች ለመለየት በዚሁ መሳሪያ ይጠቀማል፡፡ በዚህ ዘዴ 
ተሳታፊዎችን ለመምረጥ ቃለ መጠይቅ የተጠቀሙበትን ቅፅ ለፍላገተ ስልጠናንም ለመተንተን (ለመለየት) 
ሰለሚጠቀሙበት ገንዘብና ጊዜን ይቆጥብልዎታል፡፡ የንጀያ ተሳታፊ መግቢያ ቅፅ መሰረታዊ መሳሪያ ሲሆን 
አስፈላጊ ከሆነ በማንኛውም ጊዜ በንጀያ አስልጣኝ ወይም ዋና አሰልጣኝ በሚዘጋጁ ተጨማሪ ዝርዘር 
ጥያቄዎች መሟላት ይችላል፡፡ 
 
ደንበኞችዎ ከስልጠናው ምን ማግኘት እንደሚሹ/እንደሚመኙ ለማወቅ በመግቢያ ቅፁ ላይ ከስልጠናው ምን 
መማር ይጠብቃሉ? የሚለውን ይመልከቱ፡፡ ከደንበኛዎ ጋር መደበኛ ባልሆነ መንገድ በማውራት በስልጠናው 
መሳተፍ ለምን እንደፈለጉና ከስልጠናው አገኛለሁ ብለው የሚጠብቁት ምን እንደሆነ መረጃውን ማጠናከር 
ይችላሉ፡፡ 
 
የመማር ክፍተቶችን (እውቀት፣ ክህሎትና አመለካከት) ለማወቅ በንጀያ ተሳታፊ መግቢያ ቅፅ መጨረሻው 
ላይ የቀረቡትን ክፍት ጥቄዎች በእጩው ላይ የንግድ ስራ አመራር ችሎታ ክፍተቶች መኖር 
አለመኖራቸውን ይነግሮታል፡፡ እንደንጀያ አሰልጣኝነትዎ በንጀያ መማሪያ መፅሃፍዎች ላይ ስለቀረቡት 
የንግድ ስራ አመራር ርእሶች ጠለቅ ያለ እውቀት ያለዎት በመሆኑ በዚሁ ተጠቅመው ተሳታፊዎች 
በሚሰጠት መልስና አውቀው/ችለው መገኘት በሚገባቸው ላይ ያሉትን ልዩነቶች ወዲያውኑ መለየት 
ይችላሉ፡፡ 
 
አሁን በደረሱበት ደረጃ ከእያንዳንዱ አመልካች የተገኙና ስልጠናው በተመለከተ የተነሱ ፍላጎቶችና (እጦቶች) 
ምኞቶች (መሰል እጦቶች) የቁልፍ ነጥቦች አጭር ዝርዝር ማዘጋጀት ይችላሉ፡፡ ከአመልካቾች መካከል 
አካል ጉዳተኞች የሚገኙ ከሆነ ዝርዝሩ እነሱንም ማካተቱን ያረጋግጡ፡፡ በመቀጠል ይህንን ዝርዝር 
ይውሰዱና ከዚህ በፊት ኢላማ ላደረጉት የገበያ ክፋይ እንዲሆን አድርገው ካበጁትን የንጀያ ስልጠና ረቅቅ 
ዝርዝር   አጠገብ ያስቀምጡት/ይለጥፉት፡፡ አሁን የሚቀርዎን የእያንዳዱን ደንበኛ ፍላጎቶችና ምኞቶች 
በተሻለ ሁኔታ ለማንፀባረቅ እንዲያስችል አድርገው የስልጠናውን ይዘትና አደረጃጀት ቀርፀው የፍላጎተ 
ስልጠና ትንተና ተግባርዎን ያጠናቅቃሉ፡፡ 
 
 

ያስታውሱ፤ በብዙዎቹ የንጀያ የስልጠና መሳሪያዎችና መማረያ ፅሁፎች ላይ እንደሚታየው ሁሉ 
የርእሶችን ብዛት እንዲያስፉ እንጂ እንዲያሳጥሩ/እንዲቆርጡ አይመከርም፡፡ በተጨማሪም 
ክልክ በላይ የሆነ ቃለ መጠይቅ በማድረግ መጨናነቅ አለመፍጠርንና ደንበኞችም መስቀለኛ 
ጥያቄ የተጠየቁ መስሎ እንዳይሰማቸው ያድርጉ፡፡ 
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ይህ ክፍል በሁለት ዋና ዋና ርእሶች ላይ ያተኩራል፡፡ የመጀመሪያው የንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ ስልጠና 
እንዴት እንደሚዘጋጅና እንዴት እንደእሚደራጅ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ትክክለኛ የማሰልጠኛ ዘዴ እንዴት 
እንደሚመረጥ፣ የንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ ስልጠናዎችን የማስጀመሪያ ዝግጀቶች መቼ እንደሚቀረፁ፤ 
በአጭሩ የተሟላ ቅደምተከተላዊና ዘዴያዊ ሂደቱን የምንማርበት ይሆናል፡፡ 
 

4.1   የንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ ስልጠና ማዘጋጀትና ማደራጀት 

የንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ ስልጠና ማዘጋጀትና ማደራጀት ሀሳቡ በራሱ ዋንኛ ተግዳሮት ሊሆን ይችላል፡፡ 
ብዙ ነገሮችን በአንድ ጊዜ ማዘጋጀት ይኖርብናል እያንዳንዳቸውም ሊጀመር ለታቀደው ስልጠና ስኬት እኩል 
ተፈላጊነት አላቸው፡፡ ልምድ ያላቸው አሰልጠኞችም ቢሆኑም በስልጠናው ዝገጅት ወቅት የማጣሪያ ዝርዝር 
ማዘጋጀት አለባቸው፡፡  
 
 
 

ሳጥን 6፤ የስልጠና ዝግጅት የማጣሪያ ዝርዝር 
ዝርዝር  
ሀ. የስልጠና አዳራሽ መምረጥ  
ለ. የስክጠናውን በጀት ማፅደቅ  
ሐ. ትምህርት አቅራቢዎችን መለየትና ስለፕሮግራሙ ገለፃ ማድረግ  
መ. ለተሳታፊዎች ስለስልጠናው ጊዜና ቦታ መረጃ መስጠት  
ሠ፣ የስልጠና ቁሳቁሶችንና መጠቀሚያዎችን ማዘጋጀት  
ረ. ቅድመስልጠና ውይይት ማካሄድ  
ሰ. የመጨረሻ የዝግጅት ማጣሪያ ማድረግ  

 

 
ሀ. የስልጠና አዳራሽ መምረጥ 

 
የንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ ስልጠና ለመስጠት የመጀመሪያው ደረጃ ስለቦታ መረጣ በግብይት ኡደት 
ውስጥ የስልጠናን ቦታ በተመለከተ ከሰጣችሁት ውሳኔ መመሳሰል ይኖርበታል፡፡ ከስልጠና አዳራሽ ምርጫ 
ቅደምተከተሉ ጋር ሁለት ሌሎች ነገሮች ግምት ውስጥ መግባት አለባቸው እነሱም፡ 

• የስልጠናው አዳራሽ ስልጠናውን ለማካሄድ ምቹ መሆን ይኖርበታል 
• የስልጠናው አዳራሽ ለተሳታፊዎች/ለደንበኞች ተስማሚ መሆን አለበት 

 
ስለስልጠናው አዳራሽ አመቺነት ስንናገር የሚከተለውን ማሰብ ይኖርብናል፤፡ 

 
 

• ቦታ 
አዳራሹ ለተመረጡት የስልጠና ተሳታፊዎች በሙሉ ወደስልጠናው ቦታ በየቀኑና በሰዓቱ ለመድረስ አመቺ 
መሆኑ መረጋገጥ አለበት፡፡ ቦታ በሚመረጥበት ጊዜ በመኖሪያ አካባቢ ከመኖሪያ አካባቢ ርቆ ስልጠና 
የማዘጋጀትን ጥቅም ግምት ውስጥ መግባት ይኖርበታል፡፡ ቦታው ለሴቶችና አካል ጉዳተኛ ለሆኑ 
ተሳታፊዎች አመቺ መሆኑም መረጋገጥ አለበት፤ ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ ባህላዊ ሁኔታዎች ሴቶች 
ከቤታቸው ርቀው መሄድን አስቸጋሪ ሊያደርጉባቸው ይችላሉ፡፡ 

 

4. ማዘጋጀትና መቅረፅ/መንደፍ  

 
ግብይት 

 
የኢንተርፕርነር 

መረጣ 

 
ፍላጎተ ስልጠና 

ትንተና 

 
የስልጠና 
ዲዛይንና 
ዝግጅት 

 
ንግድዎን 

ይጀምሩ/ያሻሽሉ 
ስልጠና ማካሄድ 

 
ክትትልና 
ግምግማ 

 
ድህረ ስልጠና 
ድጋፍ መስጠት 
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• የስልጠናው ክፍል ስፋት  
የስልጠናው ክፍል ተሳታፊዎች እንደልብ እንዲንቀሳቀሱና ተግባራዊ ስራ ለመስራት የሚያስችላቸው ክፍተት 
ሊኖረው ይገባል፡፡ 6 ሜትር በ8 ሜትር የሆነ ስፋት ያለው ክፍል ለ20 ተሳታፊዎች በቂ ነው ተብሎ 
ይታመናል፡፡ 
 

 
• የስልጠናው ክፍል አቀማመጥ  

 

ስለስልጠና መገልገያ እቃዎች መታሰብ አለበት፡፡ ለሰልጣኞች ምቾት መስጠቱና ለአካል ጉዳተኞችም አመቺ 
መሆኑ መረጋገጥ አለበት፡፡ ስኬታማ ስልጠና የተሳታፊዎችን ሙሉ ትኩረት ይሻል፡፡ ይህን ለማመቻቸት 
የስልጠናው ክፍል የሚከተሉትን እንዲኖረው ይጠበቃል፤ 

o ብርሀናማና ግልፅ ምልክት፣ 
o ጥሩ አየር፣ 
o ዝቅተኛ የድምፅ ደረጃ፣ 
o ስልጠናው በሂደት ላይ ሳለ ውጫዊ ከሆነ ረብሻ ነፃ የሆነ፣ 

 

በስልጠናው ወቅት ቲቪ/ቪዲዮ መሳሪያዎች የምትጠቀሙ ከሆነ ተገቢ የሆኑ የኤክትሪክ ሶኬቶች 
መኖራቸውን በቅድሚያ ማረጋገጥ ተገቢ ሲሆን መሳሪያዎቹም የሚሰሩ መሆኑም በቅድሚያ መፈተሸ 
ይኖርበታል፡፤ 
 

የተሳታፊዎችን ምቾት በተመለከተም የሚከተሉትን አስቡ፤ 
 

o ወደስልጠናው ክፍል ለመግባትም ሆነ ለመውጣት ቀላል መሆኑን፣ 
o ከስልጠናው አዳራሽ ውጪተሳታፊዎች በእረፍት ሰኣት ሊጨዋወቱበት የሚያስችል ክፍት ቦታ 

መኖር፣ 
 

ተሳታፊዎችን በተመለከት የምናተኩርባቸው ሌሎች ሁኔታዎች ለምሳሌ ህፃናት ልጆች ይዘው የሚመጡ 
ኢንተርፕርነሮች የልጆች ማቆያ ማዘጋጀት፣ ይህ እናቶችን ነፃ ሆነው ስልጠናውን እንዲካፈሉ ያደርጋል፡፡ 
 

የስልጠና አዳራሹን አመቺነት በተመለከተ፡ የሚከተለውን መረጋገጥ ይኖርበታል፡- 
o አመቺ መግቢያና መውጪያ ያለው መሆኑ፣ 
o በግቢው /አዳራሹ ውስጥ፡ ወደመነጋገሪያው፣ መፅዳጃቤት፣ ወዘተ. መሄጂያ መንገዶች አመቺ 

መሆኑን፣ 
o ለተሳታፊዎች መጓጓዣ የሚቀርብ ከሆነ በዊልቼር ለመጓጓዝ አመቺ መሆኑ፣ 

የአደጋ ጊዜ መውጪያዎች የአካል ጉዳተኞችን ሁኔታ ያካተተ መሆኑን መፈተሸ፣ 
ስለስልጠና አዳራሽ የሚሰበሰቡ መረጃዎች በቅድሚያ ስልጠናው ከመጀመሩ አራት ሳምን በፊት ማጠናቀቅ 
ተገቢ መሆኑ ይመከራል ፡፡ ምክንያቱም ስለቦታው ለተሳታፊዎችና ለትምህርት አቅራቢዎች፣ ለእንግዶች 
በቅድሚያ መረጃ መስጠት አስፈላጊ በመሀኑ ነው፡፡ 
 

 
ለ. የስልጠና በጀት ስለማፅደቅ 
 

የንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ ስልጠና የማዘጋጀት ቀጣዩ ደረጃ የበጀት ዝግጅት ማጠናቀቅና አስፈላጊ ከሆነ 
በኃላፊዎች ማስፅደቅ ነው፡፡ የበጀቱን ዝርዝሮች በተመለከተ የበለጠ መረጃ ለማግኘት የግብይት ክፍል ውስጥ 
ስለዋጋ የሚተነትነውን ክፍል መልሰው ይመልከቱ፤ 
  

ሐ. አጫጭር ትምህርት አቅራቢዎችን መለየት 
 

የተወሰኑትን ርእሶች ለማቅረብ ሊረዱአችሁ የሚችሉ ሁለት አይነት ትምህርት አቅራቢዎች ሊያስፈልጓችሁ 
ይችሉ ይሆናል፡፡ጥቂቶቹ ርእሶች፤ 
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• ዋንኞቹን የንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ ትምህርት አቅራቢዎች፡ በዚህ የስልጠና ክምችት ውስጥ 

የተካተቱት ክዋኔ ስልጠናዎች የሚያመቻቹት ቢያንስ በንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ የአሰልጣኞች 
ስልጠናን ኡደት ያጠናቀቁ ለሆኑ ይገባል፡፤ 

• ለተለየ የንግድ ፍላጎቶት ልዩ ትምህርታዊ ርእሶችን እንደገንዘብ የማግኛ መንገዶች፡ ኤች 
አይቪ/ኤድስ በንግድ ላይ ስለሚያስከትለው ሁኔታ፣ ዋጋን የመቆጣጠሪያ ሕግ፣ ግብር፣የሰራተኞች 
ሕግ፣ ኢንዱስተሪያዊ ግንኙነቶች፡ የሰራተኛ ጤናና ደህንነት ሕግ፣ የውጭ ንግድ ሁኔታዎች… 
ወዘተ የውጭትምህርት አቅራቢዎች በተለይም ስኬታማ ሴት ወይም ወንድ የንግድ ሰዎች፣ 
ከሚኒስቴር መስሪያቤቶች ከአሰሪዎች ፌደሬሽን ተወካዮች፡ ከሰራተኛ ማህበር፡ ከፋይናንስ ተቋማት 
አማካሪዎች አነስተኛ ንግድ ልማት ድርጅቶችየሚሰሩ ባለሙያዎች ይሆናሉ፡፡  
 

የንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ ስልጠና በሁለት የንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ ስልጠና አሰልጠኞች እንዲሰጡ 
ይመከራል፡፡ የውጭ ትምህርት አቅራቢዎች መጋበዝ አስፈላጊነት የሚወሰነው በአሰልጣኞች ነው፡፡ የውጭ 
ትምህርት አቅራቢዎች አስፈላጊ ሆነው ከተገኙ መጋበዝ ያለባቸው ትምህርቱ ከመጀመሩ ከሁለት ሳምንት 
በፊት መሆን እንዳለበት አስታውሱ፡፡ ትምህርት አቅራቢዎቹን ለማነጋገር ሲኬድ የንግድዎን ይጀምሩና 
ያሻሽሉ ስልጠና ዓላማና ስለተሳታፊዎቹ ማንነት በአጭሩ ሊገለፅላቸው ይገባል፡፡ ስለሚያቀርቡት ትምህርት 
ግልፅ ዋና ዋና ነጥቦች ተዘጋጅተው ይሰጣቸው፡፡ የእነሱን አስተዋፅኦ እንደክዋኔ ስልጠና በስርአት 
መዘጋጀት፣ አላማ መኖር ያስፈልጋቸዋል፡፡ አዘጋጁ ከውጭ ትምህርት አቅራቢው ጋር  በመወያየት 
ከአጠቃላይ የስልጠናው ኣላማ ጋር የሚገጥም የክዋኔ ስልጠና ኣላማ መቅረፅና የሚተላለፈው መረጃ ጠቃሚ 
፤በጣም ግራ የማያጋባ  ወይም የረቀቀ አገላለፅተኮር አለመሆኑን ማረጋገጥ፡፡ 
 
ፆታ ተኮር ለሆነ ግልፅ ስሜት ወይም አካል ጉዳተኛ ተሳታፊዎች ሲኖሩ የውጭ ትምህርት አቅራቢዎች 
እንዴት እነዚህ ላይ አዎነታዊ ተፅእኖ መፍጠር እንደሚችሉ በቅድሚያ ግንዛቤ ማስጨበጥ አስፈላጊ ነው፡፡ 
አብዛኛውን ጊዜ መሰረታዊውን የመማር ስነምግባር ማወቅ በቂ ነው፡፡ (ለዝርዝር እይታ ክፍል ሶስት 
ማስተሳሰርና አቋራጭ መንገዶች/ ሁኔታዎች የሚለውን ያንብቡ)፡፡. 
 

ለተጋባዥ ትምህርት አቅራቢዎች ገንዘብ መክፈል ወይም ወጪያቸውን መሸፈን የሚወሰነው ከሰዎቹ ጋር 
ባላችሁ ግንኙነትና በተያዘው በጀት ነው፡፡ ነገርግን መርሳት የሌለባችሁ የውጭ ትምህርት አቅራቢው 
ትንሽም ብትሆን አድናቆታችሁን የምትቸሩበት ስጦታ፣ ትምህርቱ ከቀረበ በኋላ በእናንተና በተሳታፊዎቹ 
ስም ቢበረከትለት ይደሰታል፡፡  
 

ተጋባዥ ትምህርት አቅራቢዎች የትምህርታቸው ይዘትና አቀራረብ ተገቢ አቅጣጫ እንዲይዝ 
ከተደረገና የተወሰነላቸው ጊዜ ከፈቀደላቸው ጠቃሚ የትምህርት በማስጨበጥ አስተዋፅኦ 
ሊያደርጉ ይችላሉ፡፡ አሰተዋፆአቸውም ንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ ስልጠናን ወደፊት 
እንዲራመድ ያደርጋል፡፡ 

 
 

መ. ተሳታፊዎችን ማሳወቅ 
 

የንጀያ ስልጠና ተሳታፊዎች ከስልጠናው ቀደም ብሎ (በአንድና- በሁለት ሳምንት) መረጃው ወይም ግብዣው 
እንዲደርሳቸው ማድረግ በጣም አስፈላጊ መሆኑን ማስታወስ ይገባል፤ ስለዚህም ከወዲሁ የራሳቸውን 
ዝግጅት ማጠናቀቅ ይጀምራሉ፡፡ መረጃው የስልጠናውን ቀን፣ አጀንዳውን፣ አዳራሹና የሚገኝበት አቅጣጫ፣ 
ለስልጠናው የሚያስፈልጉ ጥራዞችና ተሳታፊዎች በቅድሚያ ሊያውቋቸው የሚገቡ ሌሎች ነገሮች፡፡  
 

ሠ. የስልጠና ቁሳቁስና መሳሪያዎች ማደራጀት 
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ከታች በሳጥን ውስጥ የተቀመጠው የማጣሪያ ዝርዝር ስልጠናውን ለማዘጋጀትና ሁሉም የሚፈልጓቸው 
ቁሳቁሶችና መሳሪያዎች መኖራቸውን ለማረጋገጥ ያግዛችኋል፡፡ ቁሳቁሶችን ለአካል ጉዳተኞች በአማራጭ 
አቀራረብ ማዘጋጀታችሁን አስታውሱ፡፡ በተጨማሪም የስልጠና ቁሳቁሶችን ለስልጠና ተሳታፊዎች 
ማስተርጎም ወይም እንዲስማማ አድርጎ ማዘጋጀት መዘንጋት የለበትም፡፤ 
 
 
ሳጥን 7፤ ለንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ ስልጠና ቁሳቁስና መሳሪያዎች ዝግጅት ማጣሪያ ዝርዝር 
የስልጠና ቁሳቁሶች ለሰልጣኝ በአሀድ 
 የንግድዎን ያሻሽሉና ንግድዎን ይጀምሩ የኢንተረፐርነሮች መማሪያ ፅሑፎች 

(የንግድ እሳቤዎን ያመንጩ፣ ንግድዎን ይጀምሩ፣ ንግድዎነ ያሻሽሉና ንግድዎን ያስፋፉ)  

 

የመምህሩ ማስተማሪያ ፅሑፍ፡ የክፍል ስራዎችና ሌሎች ቁሳቁሶች  
መልመጃዎች ኮፐዎች፣ ምሰሌያዊ ጥናቶችና ለንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ ጨዋታ የተዘጋጁ ቅፆች   
እለታዊ የስልጠና መገምገሚያ ቅፆች  
የስልጠና ማጠናቀቂያ መገምገሚያ ቅፆች 

 

የፅህፈት መሳሪያዎች (እስኪሪፕቶ፣ እርሳስ፣ ማስታወሻ ደብተር፣ መቅረጫ፣ ላጲስ፣ ፋይሎች ወይም የወረቀት 

ማቀፊያዎች) 

 

የስም ማንጠልጠያዎች  
የሚጠጣ ውሀ፣ ጣፋጮች/በአማራጭ  
ለአንድ ስልጠና የሚያስፈልጉ የስልጠና ቁሳቁሶችና መርጃ መሳሪያዎች  

ንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ የአሰልጣኞች መጠቀሚያ ቁሳቁሶች (ለግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ አሰልጣኝነት ደረጃ ላይ 

ለሚገኙ የተዘጋጁ ቁሳቁሶችና ለአሰልጣኞች ተብለው በትክክል የተዘጋጁ የመማሪያ ፅሑፎች)   

 

ንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ ጌም/ጨዋታና የጨዋታ መመሪያ   
የፅህፈት መሳሪያዎች፤(ስኮች ቴፕ፣ ፈሳሽ ማጣበቂያ፣ ባለቀለም ማርከሮች፣ ቾክ፣ የሰሌዳ ማጥፊያ ወይም ጨርቅ፣ 

የወረቀት መብሻ፣ የወረቀት መስፊያ ሽቦ፣ መቀሶች፣ ማስመሪያዎች፣ ተጨማሪ ኤ-4 ወረቀት 

 

ባንዲራ፣ ንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ ፖስተሮች ፣ ሌሎች/የማስፋፊያ ቁሳቁሶች   
ፍሊፕ ቻርት/ወረቀት መስቀያ ሰሌዳ   

ነጭ ወይም ጥቁር ሰሌዳ 
 

 

ኦቨርሄድ ወይም መልቲ ሚዲያ ፕሮጄክተርና ኮምፕዩተር (በአማራጭ)  
ለስላሳ ሰሌዳዎች፣ ካርዶችና ስፒሎች (በአማራጭ)  
ቴሌቭዥንና የቪዲዮ መሳሪያዎች (በአማራ ጭነት) 
 

 
 

 
ረ. ቅድመ ስልጠና ስብሰባ ማካሄድ 
 

ቢያንስ ስልጠናው ከመጀመሩ አንድ ሳምንት በፊት በማሰልጠኑ ተሳታፊ ከሆነው ሌላኛው ውስጥ አሰልጣኝ 
ጋር መሰብሰብና የርእሶችን መመደብና ስለሌሎች ተግባራዊ አካሄዶችና መወያየት ያስፈልጋል፡፡  
ተባባሪ አሰልጣኙ በሚከተሉት ጉዳዮች በቂ ግንዛቤ ማግኘቱን አረጋግጥ/ጪ፤ 

• ለንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ ስልጠና የተመረጡ ሰልጣኞችን ማንነት ምናልባት አካል ጉዳተኞ 
ተሰታፊዎች ካሉ ከአካል ጉዳት ጋር የተዛመዱ ፍላጎቶች፣ 

• የተሳታፊዎች የንግድ እሳቤ፣ 
• የስልጠናው የመጀመር ዓላማዎች፣ 
• የስልጠና ቁሶችና መሳሪያዎች፣ 
• የስልጠና አዳራሽና የስልጠና ፕሮገራም፣ 

 

 በቅድመስልጠና ስብሰባው ወቅት ከረዳት አሰልጣኙ ጋር በስልጠናው ሂደት መሸፈን ስላለበት የስልጠና 
ይዘት፣ የማሰልጠን ዘዴዎችና የምስል መርጃዎች መወያየት አስፈላጊ ነው፡፡ ዋናው አሰልጣኝ ክዋኔ 
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ስልጠና፣ ምሳሌያዊ ጉዳዮች፣የተፃፉ መልመጃዎች፣የመማሪያ ፅሁፎችና አስፈላጊ የትምህርት ቁሳቁሶች 
በረዳቱ/ቷ መዘጋጀቱን ማረጋገጥ ይገባዋል፡፤  
 

ሰ. የመጨረሻ ደቂቃ ፍተሻ/ ማጣሪያ ማድረግ 
 

ተሳታፊዎች ስልጠናው የሚጀመርበትን ቀን እንዳይዘነጉት ስልጠናው የሚጀመርበት ቀን ሲቃረብ ማስታወስ 
ይገባል፤ የተሳታፊዎችን ዝርዝር መያዝ፡ ሁሉም አስፈላጊ ነገሮች መሟላታቸውን ማረጋገጥ፡ ልክ ስልጠናው 
ሊጀመር ቀናት ሲቀረው፡- 
 

 የትምህርት አቅራቢዎችን ማነጋገራችንን፣ 
 የስልጠና ቁሳቁሶችና መሳሪያዎች በቦታው መገኘታቸውን፣ 
 የአዳራሹ አቀማመጥ ትክክል መሆኑን፣ 
 መጓጓዣ መዘጋጀቱን፣ 
 ገንዘብ በጊዜ የተዘጋጀ መሆኑን፣ 
 አካልጉዳተኛ ተሳታፊዎች ካሉ የስልጠና ቁሳቁሶች፣ አዳራሹና መጓጓዣ ለእነሱ ምቹ መሆኑን 

ማረጋገጥ ይኖርብናል፡፡ 
 

 
4.2 ንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ ስልጠና ስለመቅረፅ 
 

የንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ የስልጠና ፕሮግራም መቅረፅ ማለት የተለያዩ የስልጠናው ይዘት አካላትን 
ማስቀመጥና ለስልጠናው አስፈላጊ የሆኑ ነገሮች በቦታው መገኘታቸውን ማረጋገጥ ነው፡፡ 
አብዛኞቹየስልጠናው ተሳታፊዎች ጎልማሶች ናቸው፣ ስለዚህም የስልጠና ፕሮገራም ሲቀረፅና የስልጠና 
ዘዴዎቹ ሲመረጡ የንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉስልጠና አሰልጣኞች የጎልማሶች መማር ባህሪያትን 
በአእምሯቸው ሊይዙ ይገባል፡፡ በሚቀጥለው ሳጥን ውስጥ ይህን ለማጉላት ተሞክሯል..  
 
 

 
ሳጥን 8፤ የጎልማሶች መማር መመሪያዎች በንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ ስልጠና 
 

 

የጎልማሶች መማር ሁኔታ ከልጆች መማር በእጅጉ ይለያል፡፡ ከጎልማሶች ጋር በመማማር ሂደት የሚከተለውን አስታውሱ፤ 

 

• መነቃቃት፤ ጎልማሶች በንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ ስልጠና ለመሳተፍ የሚመረጡት ጥቅም እንደሚያስገኝላቸው 

በማመናቸው ነው፤ 

• ንቁ፤ ጎልማሶች የሚማሩትና የተማሩትን በተሻለ የሚያስታውሱት በመማር ሂደቱ ላይ በንቃት ሲሳተፉ ነው፤ 

• ለጊዜ ትልቅ ቦታ የሚሰጡ፤ጎልማሶች በተለይም ኢንትረፕርነሮች በስራ የተወጠሩ ናቸው፡፡ ጊዜያቸው ውድ ነውና 

መማር ምርጫቸው የሚሆነው የሚያገኙአቸው መረጃዎች ለእነሱ ጠቃሚ ሆነው ሲገኙ ብቻ ነው፡፡ 

• ጥቅመኛ፤ጎልማሶች ተጨባጭ ውጤት ማግኘት የሚሹ ናቸው፡፡ የበለጠ ለመማር የሚነሳሱት የሚያገኙት መረጃ 

ጠቃሚና በንግዳቸው ላይ በቀጥታ ሊተገብሩት የሚችሉ መሆኑን ሲረዱ ብቻ ነው፤ 

• ምላሽ ሰጪ፤ጎልማሶችጥንካሬያቸውንና ድክመታቸውን የሚፈትሹናአፅፋዊ ምላሽ የሚሰጡ ናቸው፡፡ ገምቢ ምላሾች 

ያሉበትን ሁኔታ የማሻሻያ እርምጃ እንዲወስዱ ያበረታቷቸዋል፡፡ 

• ልምድ ያላቸው፤ ጎልማሶች የዳበሩ ግላዊ የስራና የህይወትና ልምዶቻቸውን ይዘው ወደስልጠና የሚመጡ ናቸው፡፡  

 

 
 

ሀ. የንጀያ ስልጠናን ቅደምተከተል ማዘጋጀት 
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እያንዳንዱ የንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ ስልጠና ቅድሚያ በሚሰጣቸው ነገሮች ላይ የተመሰረተ በመሆኑና 
የስልጠና አዘጋጁ በመደበው ሀበትና በተሳታፊዎች ሁኔታ፣ በስልጠናው አላማዎች፣ በኢላማ ቡድኑ ብዛትና 
ፍላጎት ይለያያል፡፡ 
 

• ክዋኔ ስልጠና ማዘጋጀት  
 

የስልጠና አጀማመሩን ቅርፅና የእያንዳንዱ ክዋኔ ስልጠና ይዘት ቀደም ብሎ የስልጠናውን ምንነት ለደንበኞች 
ለማስተዋወቅ (ለመሸጥ) በተደረገው እንቅስቃሴ ወቅት ተዘጋጅቷል፡፡ በተጨማሪም የፍላጎተ ስልጠና ጥናት 
በተደረገ ጊዜ የስልጠናውን ቅረፃና የክዋኔ ስልጠና ይዘቶች ተስተካክለዋል፡፡ ቀሪው ስራ ትምህርት 
ለሚሰጥባቸው ለተለያዩት የንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ ክዋኔ ስልጠና እቅድ ማዘጋጀት ነው፡፡ ክዋኔ ስልጠና 
ንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ ስልጠናን ቅርፅ ለማስያዝ ይረዳል፡፡ ለእያንዳንዱ ክዋኔ ስልጠና የሚያስፈልገው 
ጊዜ፣ቀን፣ ሰዓት መዘርዘርና በሚከተሉት ላይ መወሰን ያስፈልጋል፤ 
 

 የትኛውን ርእስ በየትኛው ክዋኔ ስልጠና ላይ እንደምትሸፍኑ፣ 
 በእያንዳንዱ ክዋኔ ስልጠና የትኛወን የመማር ኣላማ ለመፈፅም/ለመድረስ ማቀዳችሁን፣ 
 ስልጠናው በመስጠቱ ሂደት በቅደምተከተል ምን ምን ተግባሮችን እንደምታከናውኑና እያንዳንዱን 

ተግባር ለማከናወን በግምት ምን ያህል ደቂቃዎች እንደምታጠፉ ታቅዳላችሁ፣ 
 የትኛውን የስልጠና ዘዴና መገልገያዎች ለመጠቀም እንዳሰባችሁ 
 በክዋኔ ስልጠናው ሂደት የትኞቹን ደጋፊ የስልጠና ቁሳቁሶች እንደማጠናከሪያ ንባብ ለመጠቀም 

መፈለጋችሁን 
 

• የመማር አላማን መንደፍ 
 

ለእያንዳንዱ የንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ ክዋኔ ስልጠና መማር ኣላማዎችን መንደፍ/መቅረፅ በጣም 
አስፈላጊ ተግባር ነው፡፡ ይህም ሰፋ ባለ ሁኔታ ተገልጧል፡፡ ለእያንዳንዱ የንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ ክዋኔ 
ስልጠና የመማር ኣላማዎችን መቅረፅ ዋናው አሰልጣኝና ረዳቱ በትክክል የተዘጋጀ የስልጠና አቀራረብ 
መከተላቸውን ያረጋግጣል፡፡ ለክዋኔ ስልጠናው ዋጋ ይሰጣል፤ ተሳታፊዎች ምን እንደሚቀርብላቸው 
እንዲያውቁ ይረዳል፤ 
 

የሚደገፈው አካሄድ እንደሚከተለው ነው፤ ከእያንዳንዱ ክዋኔ ስልጠና መጀመሪያ የክዋኔ ስልጠናውን ኣላማ 
መስተዋወቅና ለተሳታፊዎች ግልፅ የሆነላቸው መሆኑን መጠየቅ፣ የተለመደው አካሄድ ኣላማውን በፍሊፕ 
ቻርት ወይም በሰሌዳ ላይ መፃፍ ነው፡፡ ይህ የሚደረገው ክዋኔ ስልጠናው ከመጀመሩ በፊት በስልጠና 
ዝግጅት ጊዜ እንጂ ተሳታፊዎች ክፍል ውስጥ ከገቡ በኋላ አይደለም፡፡ የክዋኔ ስልጠናው ዓላማ ክዋኔው 
ከመጠናቀቁ በፊት መጥፋት አይኖርበትም፤ ምክንያቱም ክዋኔ ስልጠናው ሲጠናቀቅ የመማር ኣላማው 
የታሰበውን ግብ መምታቱን ማረጋገጥ ይገባልና ነው፡፡ 
 
አላማዎችን መቅረፅ ቀላልና ቀጥተኛ ሊመስል ይችላል፤ ነገርግን ከልምድ እንደታየው ተግዳሮትም ሊሆን 
ይችላል፡፡ ከታች በሳጥኑ ውስጥ የንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ አሰልጣኞች ሊፈፅሙ/ሊተገበሩ የሚችሉ 
የክዋኔ ስልጠና ኣላማዎችን በትክክል ለመተለም የሚያስችሉ ጠቃሚ መረጃዎች ቀርበዋል፤     
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ሳጥን 9፤የንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ ክዋኔ ስልጠናዎች የመማር ኣላማዎችን መተለም፡፡ የንግድዎን 
ይጀምሩና ያሻሽሉ የስልጠና አጀንዳዎችን በግልፅ ማስቀመጥ 

 

1. ኣላማ ሁልጊዜም ቢሆን የሚወሰነው ከአሰልጣኞች እይታ አንፃር ሳይሆን በተሳታፊዎች ምልከታ ላይ ተመርኩዞ ነው፡፡ 

ከአሰልጣኞች አንፃር የሚታይ ከሆነ ሁሌም ስህተት ይፈጠራል፡፡ ለምሳሌ የግብይትን ፅንሰሀሳብ ለተሳታፊዎች ማስተዋወቅ፣ 

የሚለው የስልጠና ዓላማ የተቀመጠው ከአሰልጣኞች ምልከታ አንፃር እንጂ ቡድኑ ሊጨብጠውና ሊደርስበት ከሚችለው 

አኳያ አይደለም፡፡ 

2. ዓላማን የሚከተለውን ሀረግ በመጠቀም በቀላሉ ማስቀመጥ መጀመር ይቻላል፡፡ ከዚህ ክዋኔ ስልጠና በኋላ ተሳታፊዎች 

……. ያደርጋሉ፤ 

3. የክዋኔ ስልጠና ኣላማ ግልፅና በቀላሉ ሊለካ የሚችል መሆን ይኖርበታል፡፡ለምሳሌ፣ የሚከተለው ኣላማ ኢንትረፕርነሮችን 

ወጪ ማስላት ማስቻል፣ ይህ ዓላማ በጣም ሰፊ ስለሆነ ሊለኩ በሚችሉ ክፍሎች መበታተን ይኖርበታል፤ ኢንትረፕርነሮች 

የቋሚና የተለዋዋጭ ወጪዎችን ልዩነትን እንዲገልፁ ማስቻል፤ ለቸርቻሪዎችና ጅምላ ሻጮች የተዘጋጀውን የወጪ ማስያ 

ቅፆች እንዲጠቀሙ ማስቻልና የመሳሰሉት ናቸው፡፡ 

4. የክዋኔ ስልጠና ዓላማዎች መደረስ/መፈፀም የሚችሉ መሆን አለባቸው፤ የሚከተለው ሊፈፅም የሚችል ስለመሆኑ ራሳችሁን 

ጠያቁ፡፡ ለምሳሌ፡ የግብይት እቅድን በአንድ ሰኣት ውስጥ ሙሉ ለሙሉ መረዳት መቻል፣ 

5. ኣላማ ሶስት የተለያዩ አይነት ለውጦችን በማምጣት ላይ ያተኮረ ነው፤ በእውቀት ላይ የሚታይ ለውጥ፣ የአመለካከት 

ለውጥና የክህሎት ለውጥ፡፡ ለእያንዳንዱን ኣይነት የተለየ ኣላማን መወሰኛ ቃላቶችን መጠቀም ይቻላል፤ ለምሳሌ፤ 

- እውቀትን፤ በክዋኔ ስልጠናው ማጠናቀቂያ ተሳታፊዎች...ይረዳሉ፣ይገነዘባሉ፣ ያስረዳሉ፣ ይለያሉ፣ይገልፃሉ፣ ያውቃሉ፣ 

ይዘረዝራሉ ወዘተ… 

- አመለካከት፤ በክዋኔ ስልጠናው ማጠናቀቂያ ተሳታፊዎች -ያደንቃሉ፣ ዋጋ ይሰጣሉ/ጥቅሙን ይረዳሉ ወዘተ. 

- ክህሎት፤ በክዋኔ ስልጠናው ማጠናቀቂያ ኢንትረፕርነሮች መፃፍ፣ ማስላት፣መሙላት መስራት ወዘተ ይችላሉ፣ 
 

 

 

• ክዋኔ ስልጠና ማዘጋጀት 
ለኢንተርፕርነሮች የሚዘጋጀውን መደበኛ የንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ ስልጠና የክዋኔ ስልጠና እቅድ 
የንግድ እሳቤዎን ያመንጩ፣ ንግድዎን ይጀምሩና ንግድዎን ያሻሽሉ ለተባሉት እያንዳንዳቸው የመመሪያ 
መድብሎች ውስጥ ክዋኔስልጠናዎቹን ታገኛላችሁ፡፡ ከታች ከንግድዎን ያሻሽሉ - የግብይት ክዋኔ ስልጠና 
እቅድን የተመለከተ ምሳሌ ቀርቦላችኋል፡፡ 
 
 

እነዚህን ክዋኔ ስልጠናዎች ተዛማጅ ትርጉም ለማድረግ፣ ሀሳቦችን ለመጨማርና የስልጠናውን 
የጊዜ ሰሌዳ ለማቻቻል ትችላላችሁ ትበረታታላችሁ፡፡ በተጨማሪም የኢንትረፕርነሮቻችሁን የንግድ 
እድገትና ፍላጎት መሰረት የንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ ርእሶችን መምረጥ ትችላላችሁ፡፡ 
ተለማጭነት የንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ ፕሮገራም ባህሪ ነው፡፡  
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ሳጥን 10፤ የንግድዎን ያሻሽሉ የግብይት ክዋኔ ስልጠና እቅድ ምሳሌ 

 
 
• የስልጠናውን የጊዜ ሰሌዳ ሰለማጠናቀቅ 
አጠቃላዩ የስልጠና ጊዜ ከመወሰኑ በፊት ግምት ውስጥ የምታስገቧቸው ጥቂት ነገሮች አሉ፡፡ከዋናው 
የንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ ክዋኔ ስልጠናዎች በተጨማሪ ለሚከተሉት ጉዳዮች የሚያስፈልጉ ሰኣቶችን 
መውሰድ አለባችሁ፤ 

 የስልጠና መክፈቻና መዝጊያ 
 የስልጠና ፕሮገራም ማስተዋወቂያ 
 ራስን ማስተዋወቅ/ ተሳታፊዎችን ማስተዋወቅ  
 አይን መግለጫ/ማነቃቂያ 
 ሚናዊ ጭውውት፣ የመስክ ጉብኝት፣ የተጋባዥ እንግዳ ገለፃ 
 የድርጊት መርሀግብር ማዘጋጀት 
 እለታዊ የስልጠና ግምገማ፣ 
 የስልጠና ማጠናቀቂያ ግምገማ 

 

ቁሳቁሶች                                                     ጊዜ 12 ሰዓት 
 ፍሊፕ ቻርት ወይም ነጭ ሰሌዳ 
 የንግድዎን ያሻሽሉ መማሪያ መፅሀፍ 
 ስላይድ፣ ተግባሮች፣ለሰልጣኝ የሚሰጥ ፅሁፍ 
 የመገምገሚያ ቅፆች 
 የምስክር ወረቀቶች 

 
የስልጠናው ዓላማ፤ ከዚህ ስልጠና በኋላ ኢንትረፕርነሮች ለምርታቸውን የገበያ ገፅታ ለማስያዝ የሚያስችሏቸውን 

7ቱን የቅይጠ-ግብይት አካላት መጠቀም ይችላሉ፡፡ 
 

 ይዘት የስልጠና ዘዴ ቁሳቁሶች 

40 ደቂቃ  መግቢያ ገለፃ 

1. ተሳታፊዎችን እንኳን ደህና መጣችሁ ማለትና የስልጠናውን ህግ ማሳወቅ፣ 

የስልጠናውን ኣላማዎችና የሚሸፈነውን የስልጠና ይዘት መግለፅ፣ 

 

 

65 ደቂቃ  ግብይትና የእርስዎ 

ንግድ  

የአእምሮ ማነቃቂያ/ ክፍት ውይት/ ገለፃ  

1. ለተሳታፊዎች ግብይት ምን እንደሆነ መጠየቅ 

2. በተነሱ ነጥቦች ላይ ውይይት መክፈት፣ መምራት 3. ግብይት የደንበኞችን 

መታመንን እንዴት አንደሚፈጥር መግለፅ 

የግብይት መድብል ክፍል 1 

ስላዶች 4.5.6.7.ተግባር 2 

 

150 

ደቂቃ 

ምርትዎን ቦታ 

ማስያዝ 

 

ገለፃ/ውይይት 

1. ምርትን ቦታ ማስያዝ ምንድን ነው? 

2. ምርትዎን እንዴት ቦታ ያስይዛሉ? 

 

የግብት መድብል ክፍል 2 

ስላይዶች፡ 8-16, ተግባር 3 

ና 5  

 

390 

ደቂቃ  

ቅይጠ ግብይት  ገለፃ/ውይይት/ የቡድን ስራ  
 

1. ቅይጠ ግብይትን 7ቱን የቅይጠ-ግብይት አካላት ማብራራት 

2. ምርትን ቦታ ለመፍጠርና ለማሻሻል ለማስያዝ በእያንዳንዱ የቅይጠ-

ግብይት አካል ምን እንደሚያደርጉ መለየት  

  ለቡድን ስራ፣ በተግባር ወረቀቱ ላይ የሰፈረውን መመሪያ መከተል፤ 

የሚከተሉት ተጨማሪዎችን   

1. ተሳታፊዎችን ከ3-4 ቡድን መመደብ 

2. የትኛውንም አንድ የንግድ ዓይነት እንዲመረጡ ጠይቋቸው፤ 

3. 7ቱን የቅይጠ-ግብይት አካላት ፅንሰሀሳብን በመጠቀም ምርታቸውን 

ለሌሎች ለመሸጥ የሚያስችላቸው ስልት በቡድን እንዲያዘጋጁ ጠይቋቸው 

4. ያዘጋጁትን ማቅረብና መወያየት  

 

ክፍል 3- ንዑስ ክፍል 9 

ንይያ ግብይት  

ክፍል 3 - 9 

ስላይዶች 19-52; 

እንቅስቃሴዎች  

ተግባር 6-14  



 

52 | ንግድዎን ይጀምሩና ንግድዎን ያሻሽሉ የአሰልጣኝ መመሪያ መፅሃፍ 
 

አሁን ስልጠናው ባጠቃይ የሚያስፈልገውን ጊዜ መወሰን እንችላለን፡፡ ደረጃውን የጠበቀ የንግድዎን ይጀምሩ 
ስልጠና ለ12 ሰኣት ይዘጋጃል፣ ንግድዎን ይጀምሩ፣ ንግድዎን ያሻሽሉና ንግድዎን ያስፋፉ ስልጠናዎች 
ቢያንስ 40 ሰአት ለእያንዳንዳቸው ያስፈልጋቸዋል፡፡ ይህ 40 ሰኣት በግድ በተከታታይ ይሰጣል ማለት 
አይደለም፤ በተለይም ንግድዎን ያሻሽሉ ፕሮገራም ራሳቸውን በቻሉና ተነጣጥለው ሊሰጡ በሚችሉ 
ክፍለስልጠናዎች (የመማር ክፍሎች) የተመሰረተ በመሆኑ በየሳምንቱ/፣ በየወሩ ከ5 – 8 ሰአት ከፋፍሎ 
መስጠት ይችላል፡፡ 
 
ሆኖም ንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ ስልጠና አለምአቀፍ ልምድ መሰረት ይህ ትንሹ የስልጠና ጊዜ መሆኑ 
ሊታወስ ይገባል፡፡ ምንም እንኳን አሰልጣኙ የስልጠናው ርእስ ምርጫ ላይ ተለማጭ በመሆን በኢላማ 
ቡድኑ ፍላጎትና የእውቀት ደረጃ ላይ እንዲመሰረት ማድረግ ቢችልም፤ ነገርግን እያንዳንዱን ርእስ 
ከተመደበለት የጊዜ ርዝመት በጣም እንዲያንስ አይደገፍም፡፡  
 
በጥናቶች ግኝት እንደታወቀው ትልቅ ቁጥር ያላቸው የንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ ሰልጣኝ ኢንተርፕርነሮች 
(ለምሳሌ አንድ ሶስተኛው በደቡብ አፍሪካ) የመረጡት ረጅም የስልጠና ጊዜ ነው፡፡ በእርግጥም ይህ 
የሚመሰረተው በሰውና በፋይናንስ/በገንዘብ ሀብት ነው፡፡ 
 

መታወስ የሚገባው ንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ ስልጠና የመማሪያ ቁሳቁስ ላይ የተመሰረተ 
መሆኑን ነው፡፡ በስልጠና ወቅት የመማሪያ ቁሳቁሶቹን/መድብሎቹን መጠቀም ብሎም ከፍተኛ 
የስልጠና ውጤት ላይ መገኘታችሁን ለማረጋገጥ በእያንዳንዱ ክዋኔ ስልጠና ጋር ወደኋላ 
ተመልሶ ማስተሳሰር ይገባል፡፡ 

 

ለ. የንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ የስልጠና ዘዴ፤ ከተሞክሮ የመማር ኡደት 
 

ንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ ስልጠና በሚሰጥ ጊዜ መማር የማሽተላለፊያ ብዙ ዘዴዎች ጥቅም ላይ 
ይውላሉ፤አንድ ኣይነት የስልጠና ዘዴ ብቻውን ከሌላው ሊሻል አይችልም፡፡ የመማር አላማን በትክክል 
ለማሳካት በተመክሮ የመማር ኡደት ስርኣትን በጠበቀ ቅደም ተከተላዊ አቀራረብ፣ የተለያዩ የስልጠና 
ዘዴዎችን አደባልቆ በመጠቀም የስልጠና አሰጣጥ ፍጥነትን ማሻሻል ጠቃሚ ነው፡፡ 
 
ከተሞክሮ የመማር ኡደት ተሳታፊዎች ¨ይነገራቸዋል¨ ወይም ይገለፅላቸዋል ከማለት ይልቅ ¨ እየሰሩ መማር ¨ 
የሚለውን የመማር መርህ ያማከለ ነው፡፡ ስለዚህም የመማር ሂደቱ አሳታፊና ተግባርተኮር የመማር ዘዴን 
አጣምሮ የያዘ ነው፡፡ በዚህ መንገድ ለጎልማሶች ክፍት ጥያቄዎችን በመጠየቅና  ከበራሳቸው ልምድ ተነስተው 
የራሳቸውን መልስ እንዲሰጡ ማበረታታት የመጀመሪያ ነጥብ ነው፡፡ በመማር ሂደቱ ውስጥ ሰልጣኘች 
መሳተፋቸው አዲሱን የትምህርት ይዘት በጥሩ ስሜት እንዲከታተሉ፣ እንዲያስቡና በግል ህይወታቸውና ስራቸው 
ላይ እንዲተገብሩት ዋስትናይሆናቸዋል፡፡  በስልጠናው የመጀመሪያ ሂደት ላይም ሆነ ቀጥሎ ባለው  የክትትል  
ወቅት ደንበኞቻችሁ ዋና ትምህርት አቅራቢዎችን መቀበል ይጀምራሉ፤ ጎልማሶች ሰፊ ልምድ አላቸው በተለይም 
የንግድዎን ያሻሽሉና ንግድዎን ያስፋፉ ስልጠና ተሳታፊ ኢንትረፕርነሮች ተግባራዊ የንግድ ልምድ ያላቸው 
ስለሆነ በክዋኔ ስልጠናው ሂደት የንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ አሰልጣኞችን ግብአት ለመቀበል እምሯቸውን 
ይከፍታሉ፡፡ 
      

ወደትምህርትቤት የሚመልስ ስሜት መፍጠር አስፈላጊ አይደለም፤ እያንዳንዱን ተሳታፊ 
እንደእናንተ ጠቃሚ ህሳቤ ምንጭ አድረጋችሁ መቁጠር ይገባል፣የጎልማሶች ስልጠና ልጆችን 
ከማስተማር የሚለየው እዚህ ላይ ነው፡፡ከተሞክሮ የመማር ኡደት ሰዎች በየእለት ኑሯቸው 
በሚያልፉበት ተፈጥሯዊ በሆነው ሂደት ላይ የሚገነባ ነው፤ማለትም ሰዎች አንድ ሁኔታ 

ሲገጥማቸው ስሜታቸውን ሲያንፅባርቁና ያገኙትን ትምህርት አጠቃሎ ለመጠቀም ውስጣቸው 
ሲያስገቡ ነው፡፡  
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ከተመከሮ የመማር ኡደት ማለት በስልጠና ሂደት፣ የግል ወይም የቡድን ስራዎችን በመስራት መማር 
ነው፡፡ ለምሳሌ፣ ሚናዊ ጭውውቶች፣ ምስሎሽ፣ ምሳሌያዊ ጉዳዮች፣ በመጠቀም ወደፊት የሚተገበሩ ቁልፍ 
የመማር ነጥቦችን ማውጣት እንጂ ከአሰልጣኙ የሚመጡ መረጃዎችን እንደወረደ መቀበል አይደለም፡፡ 
ኡደቱ የሚከተሉትን ይዟል፡፡ 
 

ስእል 6፡ ከተሞክሮ የመማር ኡደት ደረጃዎች 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

ሳጥን 11፤ የተሞክሮ መማር ኡደት ደረጃዎች አጭር መገልጫ 
 

 
 

በማድረግ ልምድ መቅሰም ተሳታፊዎችን ለሚናዊ ጭውውት ወይም ለሌላ ተግባራዊ ልምምድ መጋበዝ 

ምን እንደተከናወነ ለሌሎች 

ማካፈል 

 

ተሳታፊዎች በደረጃ 1 ላይ ምን እንደተደረገ እንዲወያዩና ምን እንዳደረጉ መረጃ 

እንዲለዋወጡ መጋበዝ፡ ትርጉሙ ከመገለፁ በፊትሁሉም ውጤቶች ለእያንዳንዱ መገለፅ 

አለባቸው፡፡ 

የተከናወነውን መተንተን 

 

በመጀመሪያው ደረጃ ላይ አንድ ድርጊት ለመከወን የታሰበውን ነገር የቀረበውን ልምድ 

ለመጨበጥ መልሶ መቃኘትና ማዘጋጀት 

ቁልፍ የመማር ነጥቦችን 

ማውጣትና መደምደም 

ከተከናወነው ተግባር የመማር ነጥቦችን ማውጣት፣ ግኝቶቹና መደምደሚያዎቹ 

ምንተደረጉ? 

በገሀዱዓለም ስምምነት ላይ 

የተደረሰበትን እውቀት/ክህሎት 

የሚተገበር ስለመሆኑ መወያየት  

ተሳታፊዎቹ የመማር ነጥቦቹን፣ ግኝቶችንና መደምደሚያዎቹን በራሳቸው ህይወት /ኑሮ 

እንዴት ሊጠቀሙበቸው እንደሚችሉ መወያየት፣  

 
የንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ ክዋኔ ስልጠናዎች በየአንዳንዱ የስልጠና መመሪያ ውስጥ የንግድዎን 
ይጀምሩና ያሻሽሉ መድብሎች የተዘጋጁት ከተሞክሮ የመማር ኡደት ተከትለው ነው፡፡ የንግድዎን ይጀምሩና 
ያሻሽሉ ስልጠናዎች ሲታቀዱ፤ መመሪያ ፅሁፎቹን ሰልጣኙ ጋር የማስማማትና እንደየሰለጣኙ ፍላጎት 
የማዘጋጀት/የማስፋት መብት አለ፡፡ ይህ ሲሆን ግን ከተሞክሮ የመማር ኡደትን መከተል ይኖርበታል፡፡ 

ደረጃ 1 
በማድረግ ልምድ መቅሰም 

ደረጃ 5 
በገሀዱዓለም ላይ መተግበር 

ደረጃ2 
የሆነውን ለሌሎች ማካፈል 

ደረጃ 4 
ቁልፍ የመማር ነጥቦችን 

ማውጣትና መደምደም 
 

መደምደሚያ ላይ መድረስ  

ደረጃ 3 
የተከናወነውን መተንተን 
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ለንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ ስልጠናዎች ስለተመረጡ የስልጠና ዘዴዎች ጥቅል እሳቤ ከዚህ ክፍል 
መጨረሻ ላይ ይገኛሉ፡፡ 
 

እያንዳንዱ ክዋኔ ስልጠና መጀመሪያ ፅንሰሀሳቡን በማስተዋወቅ ይጀመር፣ ቀጥጥሎም ተሳታፊዎቹን 
በተግባራዊ ስራ ላይ መመደብ፣ ይህ ፅንሰሀሳቡን በተግባር እንዲለማመዱ ያስችላቸዋል፡፡ ከዚያም በአጠቃላይ 
መርሆች ላይ መወያየትና መደምደሚያ ላይ መድረስ፣ በመጨረሻም ተሳታፊዎች ልምዱን በራሳቸው ንግድ 
ላይ ማዋል፡፡    
 
 

የትግበራው ምሳሌ በሚከተለው ክዋኔ ስልጠና ቀርቧል፤  
 
 

 

መክፈቻ ለተሳታፊዎች ዓላማውን ማስተዋወቅ፣  

ተሳታፊዎች የንግዳቸውን (ሸቀጦች ወይም አገልግሎቶች)ዝርዝር መግለጫ መኖርን ጠቀሜታ 

ይረዳሉ፡፡ 
 

በመተግበር 

መለማመድ 

ተሳታፊዎችን የሚከተለውን መልመጃ እንዲሰሩ ጠይቋቸው፡፡ 

 ተሳታፊዎች እንዲያዩ ሳይደረግ እቃዎችን በሳጥን ውስጥ ማስቀመጥ፣ 

 ሳጥኑን ከተሳታፊዎች ፊት ለፊት በወንበር ወይም በጠረጴዛ ላይ ማስቀመጥ፤ ሳጥኑን 

የሚመለከቱት ቢሆንም በውስጡ ያሉትን እቃዎች ግን ማየት አይችሉም፤  

 ተሳታፊዎችን በቡድን መከፋፈል. የእያንዳንዱ ቡድን ተወካዮች ሌሎች ተሳታፊዎች ምን 

መሆኑን ሳያውቁ አንድ እቃ ከሳጥኑ ውስጥ እንዲያወጡ ማድረግ፣ ተወካዮቹ የእቃውን ቅርፅና 

ጥሬ እቃውን ይግለፁ፤ ነገርግን ስራውን መንገር አይቻልም፡፡ ለምሳሌ፣ እሱ ወይም እሷ ነጭ 

ሰሌዳ መፃፊያን እንደእቃ በርዝመት 15 ሴሜ የሆነ ከፕላስቲክ የተሰራ ብለው መግለፅ ይችላሉ፤ 

ነገርግን ነጭ ሰሌዳ ላይ መፃፊያ ማለት አይፈቀድም፡፡ መግለፅ ብቻ ይችላሉ፤ 

 ሌሎቹ ተሳታፊዎች እቃው ምን እንደሆነ ይገምቱ ፤. 
.  

 

ምን እንደተደረገ 

ማካፈል/ማንፅባረቅ 

በደረጃ 2 ምን እንደተደረገ ተሳታፊዎች እንዲወያዩ ከተደረገ በኋላ ስላከናወኑት ነገር የመረጃ 

ልውውጥ ይደረግ፡፡  

ምን እንደተደረገ 

ትንተና መስጠት 

‘መተግበር’ የሚለው የደረጃ 2 ልምምድን መገምገም፣ ተሳታፊዎች በቡድን ተጠሪዎች የቀረበው 

መረጃ እቃው ምን እንደሆነ ለመገመት ረድቷቸው ነበርን? ለምን? ለምን አልሆነም? ስለምርቱ 

ውስን መረጃ ብቻ እንዲሰጥ በመደረጉ ምን ተሰማቸው? ምን ዓይነትተጨማሪ መረጃ ቢሰጣቸው 

ይረዳቸዋል?    

ማጠቃለያ 

መስጠትና ቁልፍ 

መልእክቶችን 

መጨበጥ 

ከክንውኑ ዋንናዎቹን የመማር ነጥቦች ነቅሶ ማውጣት፣ ስላይድ 18 ማሳየትና ስለሸቀጦቹና 

አገልግሎቶቹ በዝርዝር በተገለፀ መጠን ደንበኞች ንግዱ ፍጎታቸውን እንዴት ዚያሟላ እንደሚችል 

የሚረዱ መሆኑን ትኩረት ተሰጥቶ ይገለፅላቸው፡፡  

በገሀዱ 

ኣለም/በእውነተኛው 

ህይወት ጥቅም ላይ 

ማዋል 

ተሳታፊዎች በማጠቃለያው ላይ ያገኙትን ትምህርት በራሳቸው የንግድ ሁኔታ እንዴት 

እደሚጠቀሙበት ውይይት ይደረግ፡፡  

 

 
ከተሞክሮ የመማር ኡደት (ተመኡ) አሳታፊና በድርጊት የመማር ዘዴን በመጠቀም የመማር ውጤትን 
መጨመር ላይ ያለመ ቢሆንም አሰልጣኙ/ኟ ተግባሮችን/ ስራዎችን አቅጣጫ በማስያዝ፣ ውይይትን 
በማመቻቸትና ከክዋኔ ስልጠናው ቁልፍ መለእክቶች መውጣታቸውን በማረጋገጥ አሁንም ቢሆን ቁልፍ 
ሚና ይጫወታል/ትጫወታለች፡፡  
 

ከስልጠናው በኋላ ደንበኞቻችሁ ንግዳቸውን ለማሻሻል ምን ርምጃ ሊወስዱ እንዳቀዱ የሚያሳይ በግልፅ 
የተዘረዘረ የድርጊት መርሀግብር ወደቤታቸው ይዘው ይሄዳሉ፡፡ በንግድዎን ይጀምሩ ስልጠና ደንበኞቻችሁ 
የንግድ እቅድ ረቂቅ ያዘጋጃሉ፡፡ ይህ የድርጊት መርሀግብር ወይም የንግድ እቅድ ረቂቅ ከስልጠና በኋላ 
ለሚደረገው ክትትል መሰረት ነው፡፡ አሰልጣኙ/ኟ የድርጊት መርሀግብሩ በትክክል ስራ ላይ መዋሉን 
ለማረጋገጥ ክትትል ካደረገ/ች የንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ ስልጠና በንግዱ ላይ ለውጥ የማምጣት 
ተፅእኖው ይጨምራል፤(ስለክትትል የተፃፈውን ክፍል ይመልከቱ)፡፡ 
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የንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ ስልጠና ዘዴዎች አሳታፊና ድርጊትተኮር መሆናቸውን አይታችኋል፡፡ በእነዚህ 
ሁለት ቁልፍ መርሆዎች ላይ በመመስረት የንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ አሰልጣኞች እንዲጠቀሙባቸው 
ብዙ የስልጠና ዘዴዎች ተመርጠዋል/ተጠቁመዋል፤ ለኢንትረፕርነሮች ለረጅም ጊዜ በገለፃ ማስተማር 
አስፈላጊ አይደለም፤ ገለፃ ዋነኛ የመማር ነጥቦችን ለማስተላለፍ ጠቃሚ ሊሆን ይችላል፡፡ በተደጋገሚ ገለፃን 
መጠቀም ተሳታፊዎችን በመማር ሂደት እንደበሰሉ ጎልማሶች ሳይሆን የሚተላለፍላቸውን መረጃ በቀላሉ 
እንደሚቀበሉ ተማሪዎች ወይም ‘ወደትምህርትቤት የመመለስ’ አዝማሚያን ይፈጥራል፡፡ 
 
ተደጋፊ የሆኑት የስልጠና ዘዴዎች የአእምሮ ወቀራ/ማነቃቂያ፣ ውይይት፣ የፅሁፍ መልመጃዎች፣ 
ምሳሌያዊ ጉዳዮች ሚናዊ ጭውውቶች ናቸው፡፡ የንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ አሰልጣኞች የራሳቸውን 
ሚናዊ ጭውውትና ምሳሌያዊ ጉዳይ እንዲፈጥሩ ይበረታታሉ፡፡  
 

• የአእምሮ ወቀራ/ማነቃቂያ/አውጫጭኝ 
 
ምንድን ነው? 
-  የአእምሮ ማነቃቂያ ማለት የስልጠና ተሳታፊዎች ብዙ ሀሳብ እንዲያመነጩ ለማድረግ የምንጠቀምበት 

ዘዴ ነው፡፡ ኣላማው ተሳታፊዎች ለቀረበው ችግር መፍትሄዎችን ለመሻት የተለያዩ መንገዶችን 
እንዲፈትሹ ለማነሳሳት ነው፡፡ በብዙ የተለያዩ መንገዶች ተደራሽ ሊሆን የሚችል ችግር ወይም ጥያቄ 
ይሰነዘራል ስለእነዚህ የተለያዩ መንገዶች ተሳታፊዎች እንዲያስቡ ይጠየቁ፡፡ የአእምሮ ማነቃቂያ አላማ 
አማራጭ መፍትሄዎችን በዝርዝር መሰንዘርና የእያንዳንዱን መፍትሄ ጠቀሜታና ጉድለት ላይ 
መወያየት ነው፡፡ 

 

መቼ እንጠቀምበት? 
- የአእምሮ ማነቃቂያ የምንጠቀመው ብዙ ህሳቤዎችን ስናገኝ ወይም ለችግር ማቃለያ የተለያ/ብዙ 

መንገዶች ሲኖሩ ነው፡፡ ተሳታፊዎች ይህንን እንዲያደርጉ የሚጠየቁት ያላቸውን ልምድ በመተማመን 
ነው፡፡   

 

ምን ውጤት ያስገኛል? 
- ተሳታፊዎች የሚማሩት በራሳቸው ልምድ ላይ ሲገነቡ ነው፡፡ በተጨማሪም ከተለመደው በተለየ 

መንገድእንዲያስቡ ሲገደዱናከአማራጭ መፍትሄዎች መምረጥ ሲችሉ ነው፡  
ጥቅም 
- የአእምሮ ማነቃቂያ ከፍተኛ ተሳትፎን ያስገኛል፤ ለክዋኔ ስልጠናው ህይወት ከመስጠቱ ሌላ የፈጠራ 

አስተሳሰብን ያነቃቃል፡፡   
ጉዳት 
- ተሳታፊዎች በቂ ትኩረት እስኪያገኙድረስ ሀሳባቸውን በተደጋጋሚ ስለሚሰጡ ብዙ ጊዜ ይወስዳሉ፡፡ 
- የህሳቤው አያያዝና የመለየት ሂደት ውስብስብ ሊሆን ይችላል፡፡ ይህ በመነጨው ሀሳብ ብዛትና ዓይነት 

ይወሰናል፡፡ 
 

ጥንቃቄ የሚፈልጉ ነጥቦች 
- ትኩረቱ በመነጩት ሀሳቦች እንጂ በህሳቤዎቹ ላይ ስለመወያየት መሆን የለበትም፤ 
- አደገኛ አስተያየት መስጠት አይፈቀድም፤ ሀሳቦችን መገምገም ከስራ በኋላ ይመጣል፤ 
- ትኩረትዎ የተቻለውን ያህል ብዙ ሀሳብ ማግኘቱ ላይ ይሁን፤ 
- ሀሳብ ሳይሰጡ ዝም ያሉትን በመጠየቅ እያንዳንዱ ሰው መሳተፉን ያረጋግጡ፤ 
 

• ውይይት 
 

  ወይይት ምንድን ነው? 
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በአንድ ርእስ ላይ በተሳታፊዎችና በአሰልጣኙ/ኟ መካከል የሚደረግ ነፃ የእውቀት፣ የሀሳብ፣ የአስተሳሰብ 
ልውውጥ ነው፡፡ ክፍት በሆነ ውይይት አሰልጣኞች ውይይቱን ያመቻቻሉ፤ ወይም እያንዳንዱ ሰልጣኝ  
መሳተፉን ይቆጣጠራሉ፡፡ በቡድን ውይይት ተሳታፊዎች በአነስተኛ አባላት ባላቸው ቡድኖች ይከፋፈላሉ፡፡ 
እያንዳንዱ ቡድን ርእሱ በነፃ እንዲወያይ ይደረጋል፤ ከዚያም አሰልጣኙ/ኟ በየቡድኑ እየተዘዋወሩ ውይይቱን 
ይታዘባሉ፤ የትኛውም ቡድን ያለበት ቦታ/በተፈለገው ጊዜ በመገኘት ተገቢ የሆነ ግብአትም ይሰጣሉ፡፡ 
ከዚያም ቡድኑን አንድ ላይ በመሰብሰብ እያንዳንዱ ቡድን ማጠቃለያ ያቀርብና በሀሳብ ያልተገደበ ውይይት 
ይደረግበታል፤  
 

 

መቼ መጠቀም ይኖርብናል? 

 

ውይይት የሚጠቅመው አንድ የተሰጠ ሁኔታን ለመተንተንና ፅንሰሀሳቦችንና የተሳታፊዎች መረዳትን 
ከሌሎች ጋር የሀሳብ ለውውጥ በማድረግ ለማጠናከር ነው፡፡ ውይይትን የምንጠቀመው ተሳታፊዎች ስለጉዳዩ 
መነሻ እውቀት ሲኖራቸው ነው፡፡ 
 

ምን ለማግኘት ነው? 
 

የወይይቱ ተሳታፊዎች የልምድ ልውውጥ በማድረግ የአመለካከት ለውጥ እንዲያመጡ ያደርጋል፤ 
 

ጥቅሙ 
 

  
የውይይት ተሳታፊዎች የቀሰሙትን እውቀት በስራ ላይ ስለሚተገብሩበት መንገድ አሰልጣኙ ምላሽ 
መስጠታቸው ነው፡፡ 
 
ጉዳቱ 
ተሳታፊዎች ከርእእሱ ውጭ ሊነጋገሩ ወይም ጠቃሚ ውይይት ሳያደርጉ ሊቀሩ ይችላሉ፣ 
 

  
ጥንቃቄ የሚፈልጉ ጉዳዮች  
 

- ተሳታፊዎች በፅናትና በቁርጠኝነት የራሳቸው አመለካከት ብቻ ተቀባይነት ማግኘት አለበት ሊሉ 
ይችላሉና/ወይም እነሱን አቋም ለመለወጥ በቅድሚያ አስተሳሰቦችመዘጋጀት ይኖርባቸዋል፤ 

- ይህን ችግር ለማስወገድ የውይይቱን ቅርፅና አቅጣጫ መቆጣጠር ያስፈልጋል፤ 
  

 
 

 

• የፅሁፍ መልመጃዎች 
 

 

ምንድን ናቸው? 
ተሳተፊዎች አንድ ወደ ውጤት የሚያስኬድ ስራ እንዲሰሩ ይጠየቃሉ፤ የፅሑፍ መልመጃዎች ብዙ ጊዜ 
ቀደም ሲል በአነስተኛ ቁጥር ባላቸው ቡድኖች ወይም በግል የተሰሩትን መልማመጃዎች ወይም የተላለፉትን 
እውቀቶች መለኪያዎች ናቸው፡፡ እውቀትን የመጨበጥ ደረጃ ከሰው ወደሰው የሚለያይ እንደመሆኑ የቡድን 
የፅሁፍ መልመጃ እውቀትን በአቻ መማማሮች ለማጠናከር ይረዳል፡፡ብግል የሚሰጥ የፅሁፍ መልመጃ 
የተገኘውን እውቀት ለመለማመድ ይረዳል፡፡   
 

 
መቼ እንጠቀምበት? 
 

የፅሁፍ መልመጃ የሚሰጠው ተሳታፊዎችግልፅ የሆነ እውቀት ከጨበጡ በኋላ ወይም የተያዘው ርእስ 
ከተጠናቀቀ በኋላ ነው፡፡ 
 
 

 
ምን ለማግኘት ነው? 
 

የፅሁፍ መልመጃ አነቃቂ የመማር አይነት ነው፤ኢንትረፕርነሮች የተማሩትን ዘዴ ይለማመዳሉና መፍትሄ 
ለማግኘት በመማር ሂደት ያገኙትን እውቀት በስራ ለመተግበር የሞክራሉ፡፡ በተጨማሪም የፅሁፍ መልመጃ 
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አሰልጣኙ ኢንተርፕርነሮች አዲሱን መረጃ ምን ያህል የራሳቸው እንዳደረጉ በተጨባጭ እንዲያውቅ 
የሚያስችለው ነው፤   
 

ጥንቃቄ የሚፈልጉ ጉዳዮች፤ 
 

የፅሁፉ መልመጃ በሚሰጥበት ወቅት የተወሰኑ ኢንተርፕርነሮች ምናልባትም ሲጨናነቁ ይታዩ ይሆናል፤ 
በዚህ ጊዜ ተገቢ ፍንጮችን መስጠት ይኖርታል፤ ይህ ማለት ግን መፍትሄ መስጠት አይደለም፡፡ 
 
- የስልጠናው አካሄድ/ሁኔታ ተሳታፊዎች ጥርጣሬያቸውን በግልፅ እንዲናገሩ የሚፈቅድ መሆን አለበት፡፡ 

 
 

 

• ምሳሌዊ ጉዳይ  
 

ምን ማለት ነው? 
ምሳሌያዊ ጉዳይ ማለት ተሳታፊዎች እንዲመረምሩትና እንዲረዱት የሚገባና አስፈገላጊ ዝርዝሮችን የያዘ 
አንድ ጉዳይ ወይም የሁኔታዎች ስብስብ ማለት ነው:: ተሳታፊዎች በምሳሌ ጉዳዩ የቀረበውን አንድ ችግር 
ምክንያቱን መተንተንና መመርመር ይጠበቅባቸዋል፤ ምናልባትም ችግሩንም መፍታት ሊኖርባቸው 
ይችላል፡፡  
 

 

መቼ እንጠቀምበት? 
ብዙ ጊዜ ምሳሌያዊ ጉዳይ የምንጠቀመው ተሳተፊዎች በኑሯቸውና በስራቸው የሚገጥሟቸውን ችግሮች 
ለመጋፈጥ የሚያስችሉ የተለያዩ ዘዴዎች አተገባበርን ለማሳየት ነው፤      
 
 

ምን ለማግኘት? 
ምሳሌ ጉዳይ ኢንተርፕርነሩ በየእለቱ በንግድ ስራው ሊገጥመው የሚችሉትን ሁኔታዎች አስመስሎ 
የሚቀርብ ነው፡፡ ስለዚህም ዘዴው ኢንተርፕርነሩ በእውነተኛው ህይወቱ ውስጥ መሰል ወይም የተዛመዱ 
ሁኔታዎችን ለመጋፈጥ ያዘጋጀዋል፡፡    
 
ጥቅም  
ምሳሌያዊ ጉዳይ በማሰልጠኛ ዘዴነት ተሳታፊዎች ችግርን ወይም የሁኔታዎች ስብስብን ከእውነተኛው 
ችግር ከሚመጣ ማንኛውም ግፊት ውጭ ሆነው እንዲመለከቱ ይረዳል፡፡ በንግዳቸው ላይ በገጠማቸው 
ችግር ላይ የሀሳብ ልውውጥ እንዲደረግና ለችግሩ አማራጭ መፍትሄዎች እንዲመነጩ ምቹ አጋጣሚ 
ይፈጥራል፡፡ 
 

ጉዳት  
የሁሉንም ተሳታፊዎች ንግድ የሚፈልገውን ወይም ለንግድ ችግራቸው የሚሆን ምሳሌ ጉዳይ ማግኘት 
አስቸጋሪ ነው፡፡ 
 

ጥንቃቄ የሚፈልጉ ጉዳዮች፤ 
በስልጠና ወቅት የሚሰጡ ውሳኔዎች በእውነተኛው የህይወት ሁኔታዎች ላይ ወዲያውኑ ከሚተላለፉ ውሳኔዎች 
የሚለዩ መሆኑን አፅንኦት መስጠት ያስፈልጋል፤ 
 
 

ሚናዊ ጭውውት 
 

ምንድን ነው? 
 

ሚናዊ ጭውውት ማለት በገሀዱ አለም የሚከናወን ማንኛውም ድርጊት በድራማ መልክ ማቅረብ ነው፡፡ 
ተሳታፊዎች በተወሰነ ሁኔታ ላይ ሆነው ግልፅ የሆነ ሚና እንዲጫወቱ ይጠየቁ፤ አላማውበእውነተኛው 
የንግድ ላይ ፊት ለፊት የሚደረጉ ልውውጦችን ለመለማመድ ነው፡፡ ተሳታፊዎች በሙሉ በድራማ 
በቀረበውን ሁኔታ ክፍት በሆነ መድረክ ላይ ይወያዩ፡፡ ሁኔታው እንዴት በተለየ መልክ ሊሰራ እንደሚችልም 
ሀሳብ ይቅረብ፤  
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መቼ ጥቅም ላይ ይዋል? 
 

ሚናዊ ጭውውት የምንጠቀመው ተሳታፊዎች ርእሱ በበቂ ሁኔታ የሚያውቁት ሲሆንና እንዴት 
እንደሚጫወቱት ቀደም ብሎ ከተነገራቸው ነው፡፡  
ምን ለማግኘት? 
 

ተሳታፊዎች ወደገሀዱ ህይወት የተጠጋ ሁኔታን የሚያንፅባርቅ ጥብቅ በሆነ የስልጠና ቦታ/አካባቢ 
ድራማውንይለማመዳሉ፡፡ ገምቢ አስተያየትም ሆነ ወቀሳ ከአቻዎቻቸው ይቀበላሉ፡፡ጭውውቱ ተሳታፊዎች 
ከልምምዱ የተሻሉ ነጥቦችን እንዲጨብጡና በገሀዱ ህይወታቸው ተገቢ ምላሽ እንዴት እንደሚሰጡ 
መመሪያ ያገኙበታል፤  
 

ጥቅሙ፤ 
ሚናዊ ጭውውት ተሳታፊዎች ከገሀዱ የንግድ ሁኔታ ጋር ሲጋፈጡ በራስ መተማመን አንዲኖራቸው 
ይረዳቸዋል፡፡ 
 
 

ጉዳቱ፤ 
በአውነተኛው ህይወት ያለው ሁኔታ/ጉዳይ በሚናዊ ጭውውቱ ከተገለፅው ሊለይ ይችላል፤ ኢንተርፕርነሮች 
ጭውውቱ ስለእውነተኛው ህይወት የተሳሳተ ስሜት እንዲፈጠርባቸው ሊያደርግና በስልጠና ወቅት 
የተላለፈው ውሳኔ በእውነተኛው ህይወት /በገሀዱ ሁኔታ ወዲያውኑ ከሚወሰደው ርምጃ የሚለይ መሆኑ 
ላይገባቸው ይችላል፡፡ 
 
ጥንቃቄ የሚፈልጉ ጉዳዮች፤ 

- ሚናዊ ጭውውት አጠቃቀም በለውጡ በተወሰኑ ተሳታፊዎች ላይ ምቾት ማጣትና ጭንቀት 
መፍጠሩ በአሰልጣኞች መንፅባረቅ አለበት፡፡ 

- አንዳንድ ተሳታፊዎች ሚናቸውን ለመጫወት ፈቃደኛ ይሆናሉ፤ ይነሳሳሉ፣ ሚናዊ ጭውውቱ 
በሙሉ የውሸትና ድርጊቱም ቁምነገር አንደሌለው ይቆጥሩታል፤ 

- እንደአሰልጣኝ ይህ እንዳይሆን ሚናዊ ጭውውቱን መምራት ከእሱ/ሷ ይጠበቃል፤ 
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ሳጥን 13፤ ለሚናዊ ጭውውትና ለምሳሌ ጉዳይ ሁኔታዎችን ማመቻቸት 
 
ይህንን አስታውሱ፤ አሳታፊ የስልጠና ዘዴ መጠቀምዎ በርእሱ ላይ ያሎትን ወሳኝ ሙያዊ ብቃት 
ከመጠቀም ነፃ ሊያደርግዎ አይችልም፡፡ ደንበኞችዎ በስልጠናው ሂደት በየትኛውም ጊዜ አንድ የተለየ ነጥብ 
ግልፅ እንዲደረግላቸው ሊጠይቁ ይችላሉ፤ አሳታፊ ክዋኔ ስልጠና እንደምታዘጋጁ በአእምሯችሁ አቅዱ፤ 

የሚከተሉትን ጥያቄዎች ይቀርባሉ ብላችሁ ጠብቁና ለጥያቄዎቹ ትክክለኛ መልስ አዘጋጁ፡፡ 
  

ኢንተርፕርነር የመሆን እምቅ ፍላጎት ላላቸው ስልጠና ሲዘጋጅ፣ ዘዴው/ trick መልሱን በቅድሚያ ለኢንትርፕርነሩ ሳይነግሩ 

ስለንግድ ሁኔታ በቂ መረጃ በመስጠት ኢንተርፕርነሩ የተወሰነ ትንተና እንዲያደርግና የመፍትሄ ሀሳብ እንዲያቀርብ መፍቀድ 

ነው፡፡ በመጨረሻ ንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ (ንይያ) አሰልጣኝ ወይም ኢንተርፕርነሩ ስለአውነተኛ የህይወት ውጤት 

የሚያውቁት ካለ፣ ወይም ተመሳሳይ መልስ ሊያቀርቡ ይችላሉ፡፡ ይህን ሁኔታ በሚመለከት በአጠቃላይ አንድ ትክክለኛ መልስ 

ብቻ መጠበቅ የለበትም፡፡ ነገግን ወደመፍትሄው የሚያደርሱ ብዙ መንገዶች መኖራቸው ሊታወስ ይገባል፡፡ 

 

ስለ(እውነተኛ ህይወት) ሁኔታ መረጃ ከሰበሰባችሁ በኋላ መግቢያ፣ ዋና አካልና፣ ቁልፍ ጥያቄዎችን ወይም መልመጃ፣ የያዘ 

ምሳሌያዊ ጥናት/ጉዳይ ወይም ሚናዊ ጭውውት ፍጠሩ/አዘጋጁ፡፡ 

 

መግቢያ፤ የምሳሌ ጉዳዩን ሁኔታ /ቦታ መቅራፅ፤ ዋናው ተዋናይን/ዮችን ማንነትና ንግዱን መግለፅ፣ ለምሳሌ ሩት የፅዳት 

አገልግሎት የሚሰጥ አስማተኛው ጭጋግ የተባለ ድርጅት አላት፡፡ የፅዳት አገልግሎት የምትሰጠው የአገሪቱ ዋናው ከተማ ውስጥ 

ለሚገኙ ቢሮዎችና ትምህርትቤቶች ነው፡፡ በንግዱ ውስጥ ለአምስት አመታት ቆይታለች፡፡ 

 

ዋናው አካል፤ ስለንግዱ ዘርዘር ያለ ዘገባ እዚህ ይቀርባል፡፡ ለምሳሌ፣ ያለበትን አካባቢ፣ የሽያጭ መጠን፣ ሰራተኞች ወይም  

በምሳሌ ጉዳዩ የቀረበውን ችግር ለመፍታት ወይም ሁኔታውን ለማሻሻል የሚያስችል ሌላ ጠቃሚ መረጃ፡፡ ለምሳሌ፣ ላለፉት 5 

አመታት አስማተኛው ጭጋግ በፍጥነት አድጓል፤ በከተማው ማእከላዊ ክፍል የፅዳት አገልግሎት ፍላጎት ከፍተኛ ሆኗል ፤ እናም 

ሩትም የሰራተኞቿን ቁጥር ወደአስር ከፍ አድርጋለች፤ በቅርቡ የገበያው ሁኔታ ለእሷ ጥሩ አልሆነላትም፡፡ ከውጭ ሀገር አዲስ 

የፅዳት ድርጅት ወደዋና ከተማው መጥቷል፤ በተመሳሳይ ጊዜ አንዳንድ ደንበኞቿ ከመሀል ከተማ ወደዳርቻ ወጥተዋል፤ አንዳንድ 

ደንበኞቿንም ደግሞ አጥታለችና በጣም በቅርቡ ለሰራተኞች ደመወዝ መክፈል ያለመቻል ፍርሃት አድሮባታል፤ ሩት የንግዷን 

ቦታ ስለመለወጥ ወይም አለመለወጥ መወሰን ፈልጋለች፡፡ በቅርቡ በንግድዎን ያሻሽሉ ስልጠና ተሳትፋለች፤ በስልጠናው 

ሰለሰባቱ የግብይት ስብጥሮችና ስለዋጋና ቦታ አስፈላጊነትም ተምራለች፡፡ 

 

ዋና ጥያቄ፤ በዚህ ክፍል የምታስተዋውቀ/ቂው ኢንተርፕርነሩ የሚመልሰው ተጨባጭ ጥያቄ ወይም ምላሽ ሊሰጥበት የሚገባ 

ሁኔታን ነው፡፡ አንድ ገለፃ (ለሚናዊ ጭውውትና ለምሳሌ ጉዳይ) ብዙ ዓላማዎች ለማስፈፀም ሊያገለግል እንደሚችል ታያላችሁ፡፡  

ለምሳሌያዊ ጉዳይ የቀረበ ጥያቄ ምሳሌ፤ ሩት የንግድ ቦታዋን በሚመለከት ውጤት ተኮር ውሳኔ ለማሳለፍ ምን ዓይነት መረጃ 

ያስፈልጋታል? 

 

ሚናዊ ጭውወት ጥያቄ ምሳሌ፤ ሩት የአዲሱን ተፎካካሪዋን (ንፅህና ኃ/የተወሰነ የግል ማህበርን) ለማወቅ ፈልጋለች፤ 

ከዲሬክተሩ ከማቲዎስ ጋር እሱ ቢሮ ሰኞ በ4፡30 ለመገናኘት ቀጠሮ ይዛለች፣ የእሷን ማንነት እሱ እስካአሁን አላወቀም፡፡ 

ሚናዊ ጭውውቱ ከጠናቀቀ በኋላ መወያየት፤ 
.  

 አጭር፣ ለማንበብ ያልተወሳሰበና ቀላል ማድረግ፣  

 ጊዜ ያለፈባቸው ወይም ያልተለመዱ ምሳሌዎች አለማቅረብ፣ 

 የፆታ አድሎ እንዳይኖር ማድረግና ሌሎችንም ኋላቀር አመለካከቶችን ማስወገድ፣ ለምሳሌ፣ አካል ጉዳተኝነትን 

በሚመለከት፣ 

 ታማኝ መሆን፤ የራስን ገንዘብ መጠቀምና ገንዘብነክ መረጃ ሲሰጥ አሳማኝ ይሁን፣   

 የሚማርክ አርእስት መስጠት፣ 

 ለእያንዳንዳቸው ቅጂዎችን መስጠት፤ በጋራ እንዲጠቀሙ ማድረግ ውጤታማ አይደለም፤ 



 

60 | ንግድዎን ይጀምሩና ንግድዎን ያሻሽሉ የአሰልጣኝ መመሪያ መፅሃፍ 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
ይህ ክፍል ንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ ክዋኔ ስልጠና ወደመተግበሩ ሂደት ያሸጋገራችኋል፡፡ ንግድዎን 
ይጀምሩና ያሻሽሉ ክዋኔ ስልጠናእንዴት ቅርፅ እንደምታስይዙና የትኛውን የትምህርት መረጃ 
እንደምትጠቀሙ የንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ ርእሶችን እንዴት በስኬታማነት እንደምታቀርቡ 
ትማራላችሁ፤ 

 

 

የንግድ እሳቤዎን ያመንጩ፣ ንግድዎን ይጀምሩ፣ ንግድዎን ያሻሽሉና ንግድዎን ያስፋፉ የስልጠና አሰጣጦች 
ርእሶቻቸውን ከማቅረብ አንፃር በሰፊው የሚለያዩ ቢሆንም በዚህ ጊዜ የሚሰጡት ጥቂት ክዋኔ ስልጠናዎችና 
ጥቂት ተግባራዊ ልምምዶች በንግድዎን ይጀምሩና ንግድዎን ያሻሽሉ ፕሮግራም ሁሉ ተመሳሳይ ናቸው፡፡ 
እነሱም፤ 

 የስልጠና መክፈቻ ክዋኔ ስልጠና፣ 
 ንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ ክዋኔ ስልጠናዎች፣ 
 የክዋኔ ስልጠና ማጠቃለያ፣፣ 

 

5.1 የስልጠና መክፈቻ ክዋኔን ማካሄድ 
በእያንዳንዱን ንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ ስልጠና የመክፈቻ ፕሮግራም የእርስዎ የመጀመሪያ ተግባር 
ለመማር አመቺ የሆነ አስደሳችና ሰላማዊ ስሜት መፍጠር ነው፤ የንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ ስልጠና 
ተሳታፊዎች ሁልጊዜም ከስልጠናው የሚገኙት ጥቅም የሚያሳስባቸውና አንደወጣት ተማሪዎች ተመሳሳይ 
ለመማር በቀላሉ መነሳሳት የማይታይባቸው ጎልማሶች መሆናቸውን አስታውሱ፡፡ ለእንዲህ ዓይነቱ ቡድን 
ንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ ስልጠና ለመውሰድ የሚያጠፉት ጊዜ በተገቢ ሁኔታ ጥቅም ላይ የዋለ መሆኑን 
ስልጠናው ሲጀመር አንስቶ አምኖ የመቀበል ጥሩ ስሜት ለመፍጠር የማሳመን ጥረት ሊደረግ ይገባል፡፤  
 
የተሳታፊዎችን አቀማመጥ በተቻለ መጠን እያንዳንዱ ሰው የብዙ ሰዎችን ፊት ለመመልከት በሚችልበት 
ሁኔታ መቀመጨዎቹ መደርደር አለባቸው፤ ለምሳሌ፣ በክብ ወይም በግማሽ ክብ አደራደር ሊሆን ይችላል፡፡   
 
ስልጠናውን አማሙቆ ለመጀመር የስልጠና መክፈቻ ንግግር በማድረግ ፕሮግራሙን እንዲያስጀምር ከውጭ 
ሰው መጋበዝ ይቻላል፡፡ አንደአስፈላጊነቱና የጊዜ ሰሌዳው እንደሚፈቅደው ዳይሬክተራችሁን ወይም 
ተቆጣጣሪያችሁን፣ የውጭ ትምህርት አቅራቢዎችን፣ ካለ የድጋፍ ሰጪውን ድርጅት ተወካይ የሌሎች 
ድርጅቶች ተወካዮችን፣ ተዛማጅ የሆኑ የአነስተኛ ንግድ ድርጅቶች፣ የሀገር ውስጥ ዜና ወኪሎችን ሌሎች 
መክፈቻ ስነስርዓቱ ላይ ተጋብዘው የመጡትን ሁሉ የእንኳን ደህና መጣችሁ መልእክት ማቅረብና ጥሪውን 
አክብረው በመምጣታቸው ምስጋና ሊቸራቸው ይገባል፡፡ 
 

ልብ ልንለው የሚገባን ነገር ቢኖር መክፈቻ ፕሮገራሙ አጭር እንዲሆንና ከዚያም ወደዋናው የንግድዎን 
ይጀምሩና ያሻሽሉ ስልጠና በተቻለ ፍጥነት መግባት እንዳለበት ማስታወስ ነው፡፡     
የመክፈቻ ስነስርአቱን ስልጠናው ከመጀመሩ አንድ ቀን በፊት ምሽት ላይ ወይም ዋናው መርሀግብር 
ከመጀመሩ አስቀድሞ ለማካሄድ ከወሰናችሁ ከመክፈቻ ስነስርአቱ በኋላና ከዋናው ክዋኔ ስልጠና መጀመር 
በፊት የሻይ ቡና መስተንግዶ ሊዘጋጅ ይገባል፡፡  
 

5. ንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ ስልጠና መስጠት 

 
ግብይት 

 
የኢንተርፕርነር 

መረጣ 

 
ፍላጎተ ስልጠና 

ትንተና 

 
የስልጠና 
ዲዛይንና 
ዝግጅት 

 
ንግድዎን 

ይጀምሩ/ያሻሽሉ 
ስልጠና ማካሄድ 

 
ክትትልና 
ግምግማ 

 
ድህረ ስልጠና 
ድጋፍ መስጠት 
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ጋዜጠኞችን በመጋበዝ ንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ ስልጠና አዎንታዊ ፅሁፍ ተዘጋጅቶ መቅረቡ፣ 
ስልጠናውን በነፃ ከማስተዋወቁም በላይ በአጠቃላይ አድማጭ ዘንድ ጥሩ ስም ሊያስገኝ ይችላል፡፡ የጋዜጣ 
አዘጋጆች ሁኔታውን ለማመቻቸት ስለንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ ስልጠና አንድ ገፅ መልእክት አዘጋጅቶ 
መስጠት ይቻላል፡፡ የንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ ስልጠና አላማ መግለፅ፡፡ ይህ ጋዜጠኞቹ ስለስልጠናው 
ትክክለኛ መረጃና ስልጠናውን የደገፉ ወይም አጋር ድርጅቶችን ቁልፍ ተናጋሪዎች ትክክለኛ ስም 
ማግኘታቸውን ለማረጋገጥ ይረዳል፡፡ 
 

የመክፈቻ ስነስርአቱን ለማዘጋጀት ቀጣዩን ደረጃ ልትከተሉ ትችላላችሁ፤ 
 

 እንኳን ደህና መጣችሁ፤ 
 

ተሳታፊዎችንና ሌሎች ተጋበዥ እንግዶችን እንኳን ደህና መጣችሁ ማለት፣ ስልጠናውን ዋና 
ኣላማና እንዴት እንደሚካሄድ በአጭሩ መግለፅ፣ ለተሳታፊዎች ስልጠናው ተለይተው በወጡ 
ችገሮቻቸው ላይ ተኩረት ሰጥተው መዘጋጀታቸውንና አሰልጣኙና ረዳት አሰልጣኙ የተናጠል ችግር 
ተደራሽ ለማድረግ የተቻላቸውን እንደሚያደርጉ መግለፅ፣ ተሳታፊዎች ይህንን ምቹ አጋጣሚ 
በደንብ እንዲጠቀሙበት ማሳሰብና በስልጠናው ሂደት ከእነሱ የሚጠበቅባቸውን እንዲፈፅሙ 
ማሳሰብ፡፡   
 

 አሰልጣኞችን ማስተዋወቅ፤ 
ምንም እንኳን ከሁሉም ተሳታፊዎች ጋር ቀደም ሲል የተገናኛችሁ ቢሆንም ራሳችሁንና ረዳት 
አሰልጣኙን በአጭሩ ማስተዋወቁ ሁኔታውን አስደሳች ያደርገዋል፡፡ 
 

 ተሳታፊዎች ራሳቸውእንዲያስተዋውቁ ማድረግ 
 

ቀጥሎ ተሳታፊዎች ራሳቸውን ለቡድኑ እንዲያስተዋውቁ መጠየቅና በዚያው ከስልጠናው ምን 
እንደሚጠብቁም እንዲናገሩ   ማድረግ፣ ይህን የማስተዋወቅ ተግባር በብዙ መንገድ አዝናኝና ደስ 
በሚል ሁኔታ መስፈፅም ይቻላል፡፡ ለዚህም ከታች ያለውን ሳጥን ይመልከቱ፡፡ 

 
ሳጥን 15፤ የንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ ስልጠና ተሳታፊዎችን የማስተዋወቂያ የተለያዩ መንገዶች 

ካላችሁ ጊዜና ተሳታፊዎች ቀደምሲል ርስበርሳቸው የሚተዋወቁ ከመሆኑ አንፃር ዝምታን ለመስበርና ተሳታፊዎች ርስበርሳቸው 

እንዲተዋወቁ የማድረጊያ መንገዶችን መምረጥ ትችላላችሁ፡፡ 

 

ለጥንድ ጓደኛ ቃለመጠይቅ ማቅረብ 

ተሳተፊዎች በጥንንድ እንዲሆኑና ርስበርስ በ5 ደቂቃ ማን እንደሆኑ፣ ምን እንደሚሰሩ፣ ወዘተ ቃለመጠይቅ እንዲያደርጉ 

መጠየቅ፡ ከዚያም ጥንዶቹ ለሁሉም ቡድን ርስበርሳቸውን ያስተዋውቁ፤ 

ተጣማጅህን ፈልግ፤ 

ከላይኛው ጋር ተመሳሳይ ነው፡፡ ቡድኑን በጥንድ ለመክፈል እያንዳንዱ ተሳታፊ ቃል የሰፈረበት ቁራጭ ወረቀት ይሰጠዋል፡፡ 

የሚመረጡት ቃላት ጥንዶች የሆኑ ናቸው፡፡ ለምሳሌ፣ የማንጎ ዛፍ፣ የትምህርት መፅሐፍ፣ ወዘተ. ተሳታፊዎች በክፍል ውስጥ 

እየዞሩ ተጣማጃቸውን እስኪያገኙ ድረስ ቃላቱን ድምፃቸውን ከፍ አድርገው ይጠራሉ፡፡ 

ለራስ ስም መስጠት፤ 

ተሳታፊዎች የራሳቸውን ስም ይፃፉና ከዚያም የስማቸውን የመጀመሪያ ፊደል ወይም ሁሉንም ፊደሎች በመጠቀም የእነሱን 

ባህሪ የሚገልፅ ቅፅል ስም ያውጡ፡፡ ለምሳሌ፣ ትእግስት፤ ትሁት፣ ወዘተ. 

የእኔ ህይወት በስእል 

ተሳታፊዎች ለ15 ደቂቃ አሮጌ ጋዜጦችንና መፅሄቶችን እንዲያገላብጡና የእነሱ ህይወት፣ጊዜ ማሳለፊያዎች፣ ንግድ፣ ወዘተ 

በተመለከተ ትንሽ ሊገልፁ የሚችሉ፣ ስእሎችን ቆርጠው እንዲያወጡ፣ ስእሎቹን በወረቀት እንዲያጣብቁና ስለስእሉ በመንግለፅ 

ራሳቸውን እንዲያስተዋውቁ ማድረግ፡፡  
 
  

• ተሳታፊዎች ከስልጠና የሚጠብቁትንና ከስልጠናው ያገኙትን ማመዛዘን 
ተሳታፊዎች ከንግድዎን ይጀምሩና ያሻሸሽሉ ስልጠና ምን እንደሚጠብቁ መጠየቅ፣ የሚቻለውን ያህል 
ግልፅ እንዲሆኑና ብዥታን ማስወገድ፣ለምሳሌ፣ ¨ ስለንግድ መማር እፈልጋለሁ¨ አንዱ/ዷ አሰልጣኝ 
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ስልጠናውን እየመራ/ች ረዳት አሰልጣኙ/ኟ የተገለፁትን ሀሳቦች/ግምቶች በፍሊፕ ቻርት ላይ 
ያስፍር/ታስፍር፤ ይህ ወረቀት በግድግዳው ላይ ተለጥፎ እስከ ስልጠናው ማጠናቀቂያ ይቆይ፤ተሳታፊዎቹ 
መጀመሪያ ምን ጠብቀው እንደነበር መለስ ብለው እንዲቃኙ ያደርጓቸዋል፡፡  
 
ቀጥሎም ተሳታፊዎች ከስልጠነው የጠብቁት በስልጠናው ሂደት መገኘቱን ወይም ሰልጣኞች የጠበቁት 
ከስልጠናው አቅም በላይ መሆኑን በትክክል ሊያስቀምጡ ይገባል፡፡ ስልጠናው ከመጀመሩ በፊት ምን ምን 
በስልጠናው እንደተካተተና በስልጠናው መሸፈን የማይቻለው ደግሞ ምን እንደሆነ በግልፅ መንገር ይገባል፡፡ 
 
• ስለስልጠናው አላማና የጊዜ ሰሌዳ ገለፃ ማድረግ  
 

በሚቀጥሉት 15 ደቂቃዎች የንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ ስልጠና አጠቃላይ አላማን ይግለፁና፤ 
- ሁሉም ተሳተፊዎች የስልጠናው አላማ የገባቸው መሆኑንና መስማማታቸውን አረጋግጡ፤ 
- ስለንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ ስልጠና መረጃ ስጡ፤ ስለአላማው፣ክፍሎቹ/አካሎቹና ዘዴው፤ 
- ስለስልጠናው መርሀ ግብር ይዘትና የጊዜ ሰሌዳ መግለፅ፣ 
- ስለጊዜ ሰሌዳው (የእረፍት ሰአትን ጨምሮ) በትክክል የተረዱ መሆኑን ማረጋገጥ፣ 
- በሰኣቱ የስልጠናው ቦታ ላይ መገኘትና ሁሉንም ክዋኔ ስልጠናዎች መከታተል አስፈለጊ መሆኑን 

አፅንኦት ሰጥቶ መናገር፣ 
- ይፋ ስለሆነው መክፈቻና መዝጊያ ስነስርዓት መግለፅ፣ 

 

5.2 ንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ ክዋኔ ስልጠናዎችን መስጠት 
ቀደም ሲል ንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ ክዋኔ ስልጠናዎችን የክዋኔ ስልጠና እቅድን በመጠቀም እንዴት 
እንደምትቀርፁ ተምራችኋል፡፡ ከመክፈቻ ስነስርኣቱ በኋላ ትምህርቱን በመጀመሪያው ክዋኔ ስልጠና 
ትጀምራላችሁ፤ አጀማመሩ ኣላማውን፣ መሰረታዊ ይዘቶቹንና አጠቃላይ ስልጠናውን በማስተዋወቅነው፡፡ 
 
• እውነተኛው ስልጠና 
በኢንተርፕርነሩ ደረጃ የተዘጋጁትንና በአሰልጣኞች መድብል ውስጥ በግልፅ የቀረቡላችሁን 
ቁሳቁሶች/እቃዎች፤ የክዋኔ ስልጠና እቅድ፣ ተግባራት፣ የመማሪያ ፅሑፎች፣ የተዘጋጁ ፊልሞች/ ስላይዶች፣ 
የንግድ እሳቤዎን ያመንጩ፣ ንግድዎን ይጀምሩና ንግድዎን ያሻሽሉ ክዋኔ ስልጠናዎችን ለተሳታፊተገቢ 
የሆኑ መድብሎች በመጠቀም ማዘጋጀት ሲሆን የተሳታፊዎች የተለዩ ፍላጎቶችም ተለይተወ መታወቅ 
ይኖርባቸዋል፡፡ አሁን ንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ ስልጠናን የስልጠና አቃዎቹን ተጠቅሞ ለተሳታፊዎች 
የመስጪያ ጊዜ ነው፡፡ 

 

 
አስታውሱ፤ የመጨረሻ ጥቂት ንግድዎን ይጀምሩና ንግድዎን ያሻሽሉ የኢንተርፕርነርሺፕ ክዋኔ 
ስልጠናዎችን የንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ የንግድ ጨዋታ/ጌም ለመጫወት ይመድቡ፤ ጨዋታው 
ተግባራዊ የማስመሰል መሳሪያ ሲሆን ተሳታፊዎች ንግድ የመጀመርና የማካሄድ እውነታውን እንዲረዱ 
የሚያደርግ ነው፡፡ ተሳታፊዎች የንግድዎን ያስፋፉ የንግድ ጨዋታ መጫወት ያለባቸው ኢንተርፕርነር 
ስልጠናው መጨረሻ ሲሆን መጫወታቸው ንግድን የማስፋፋት ሀይልና እንቅስቃሴ በንግዱ አሰራር ላይ 
የሚያመጣውን ውጤት እንዲረዱ ይረዳቸዋል፡፡ 

 

• የንግድዎን ይጀምሩና የንግድዎን ያሻሽሉ ስልጠና ምስልሰጪ መርጃዎች 
 

የንግድዎን ይጀምሩና የንግድዎን ያሻሽሉ ክዋኔ ስልጠና ስትሰጡ የተለያዩ መሳሪያዎች እውቀትን 
ለማሸጋገርና ተሳታፊዎቻችሁ ትጉ/ንቁ እንዲሆኑ የሚረዱና አሰልቺ ያልሆነ ወይም ችክ ያላለ ሁኔታ 
መኖሩን የሚያረጋግጡ ናቸው፡፡ መስልሰጪ መርጃዎች ለንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ ስልጠና ጠቃሚ 
መሳሪያዎች ናቸው፡፡ ለውጥን ይጨምራሉ፤ ትምህርት የመያዝ ብቃትን ያጎለብታሉ፤ አሰልጣኙ ምን 
እንዳለ ሰረቶ በማሳየት/ምሳሌ በመስጠት በአሰልጣኞች ጥረት ላይ ተጨማሪ ግብዓት ይሰጣሉ፡፡  
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አይነስውራን በስልጠናው ከተገኙ የእይታ መርጃዎቹ ለእነሱ በብቃት የተገለፁ መሆኑን ማረጋገጥ 
ይገባል፤በአሰልጣኙም ሆነ በተሳታፊዎቹ የብቃት ደረጃና የመርጃዎቹ ውስብስብነት ምክንያት ከሚከተሉት 
የምስልሰጪ መርጃዎች አንድ ወይም ሁለት መምረጥ ትችላላችሁ፤ 
  

 የመፃፊያ ሰሌዳ የፍሊፕ ቻርቶች፡ ጥቁር ወይም ነጭ ሰሌዳዎችና ፍሊፕቻርቶች ተገቢና ውድ 
ያልሆኑ የስልጠና መሳሪያዎች ናቸው፡፡ስትፅፉ የተለያዩ ቀለሞች መጠቀምና ፅሁፉን ትላልቅና 
እይታን የሚስብ ማድረግ ይኖርባችኋል፡፡ ቀይ ቀለምን በብዛት መጠቀም የለብንም፤ ቀይ ቀለምን 
የምንጠቀመው ትኩረት የምናደርግባቸው ክዋኔዎችን ምልክት ለማድረግ ብቻ ነው፡፡ ሁልጊዜ 
ከተሳታፊዎች ፊትለፊት ለመቆም ሞክሩ፤ በምትፅፉበት ጊዜ መናገር የለባችሁም ወይም እናንተ 
ስትናገሩ ረዳት አሰልጣኙ እንዲፅፍላችው አድርጉ፡፡  

 

 በኦቨርሄድና መለቲሚዲያ ማቅረብ፡ መረጃዎች አቨር ሄድ ፕሮጄክተርን በመጠቀም ወይም 
በመልቲሚዲያ ፕሮጄክተር ከኮምፕዩትር (ላፕቶፕ) ጋር በማያያዝ ማቅረብ ይቻላል፡፡ እነዚህ 
የእይታ መርጃዎች ውድ ወይም ውስብስብ ሊሆኑ ስለሚችሉ የንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ 
ሊጠቀሙባቸው የሚችሉት፣ አጠቃቀሙን በደንብ እስካወቁድረስ ነው፡፡ግርታንና የጊዜ መባከንን 
ለማስወገድ ሁልጊዜ ቀደም ብሎ መሞከር አስፈላጊ ነው፤መብራት መኖሩን፣ ሶኬቱ እንደሚሰራ፣ 
የመሳሪያው አቀማመጥ መሳሪያውን በትክክል ለመጠቀም ማገዙን ማረጋገጥ አስፈላጊ ነው፡፡ 

 
ትምህርት በኦቨርሄድና በመልቲሚዲያ ስታዘጋጁ ገፁን አታጨናንቁት፤ በግምት በአንድ ገፅ 
ዝቅተኛ 20 -ከፍተኛው 25 ቃላት ብቻ አስፍሩ፡ ትምህርት በኦቨርሄድና በመልቲሚዲያ ሲቀርብ 
አሰልጣኙ የሚናገረው ዋና ዋና ነገር ብቻ እንጂ ሁሉም የተናገሩት ይቀርባል ማለት አይደለም፡፡  

 
- ቴሌቭዝን / ቪዲዮ /ዲቪዲ 
አንዳንድ ጊዜ በስልጠና ዘዴና የምስልሰጪ መርጃ መሳሪየዎች ብለን በምንለያቸው ነገሮች መካከል ያለው 
ልዩነት በጣም ጠባብ ይሆናል፡፡ በተለይ በጎልማሶች መማር በጣም ውጤታማ የሆነውን ፊልም ወይም 
ቪዲዮ ልናነሳ እንችላለን፡፡ ብዙ ድርጅቶች የራሳቸው የስልጠና ቪዲዮ ላይኖራቸው ይችላል፤ ምክንያቱም 
ቪድዮ የማዘጋጃ ወጪ ከፍተኛ ከመሆኑ ሌላ የሰለጠነ ባለሙያ ስለሚያስፈልገው ነው፡፡በአለም ላይ ያሉት 
የንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ ያለማቋረጥ አዳዲስ ምርቶችን ያወጣሉ፤ ከነዚህም ውስጥ በስልጠና ወቅት 
የሚታዩ ብዛ ያሉ የስልጠና ቪዲዮዎች ይገኙበታል፡፡ 
  
 

•  ማነቃቂያና ዝምታን መስበሪያዎች 
እነዚህ ከ5-10 ደቂቃ የሚወስዱ ትምህርታዊና አዝናኝ ገፅታ ያለቸው፣አላማቸው ሰዎችን ፈታ ማድረግ፣ 
ብርታት መስጠት ወይም ተሳታፊዎች ትኩረታቸውን እንደገና ወደስልጠናው መመለስ የሆኑ አጫጭር 
ድርጊቶች ናቸው፡፡ጥቅም ላይ የሚውሉት በክዋኔ ስልጠናዎች መካከል፣ ከምሳ በኋላ ወይም በሻይ እረፍት 
ሰዓት ወይም አሰልጣኙ/ኟ ስልጠና የመከታተል ስሜት ቀንሷል ብሎ/ላ ባሰበባቸው/ችባቸው ማንኛውም 
ሰኣታት ሊሆን ይችላል፡ ፡ 
 
ዝምታን መስበሪያዎች ወይም ማነቃቂያዎች በኢንተርኔት/ኦንላይን ይገኛሉ፤ ነገርግ አሰልጣኞች አጫጭር 
ህብረተሰቡ የሚጠቀምባቸው (ተሳታፊዎችን ዝቅ የማያደርጉና የፆታ ልዩነትን የሚያከብሩ እስከሆነ ድረስ 
¨ ባህላዊ¨ ወይም ዘልማዳዊ ጨዋታዎች መጠቀም ይችላል፡፡ ምናልባትም በጣም ተስማሚ ማነቃቂያዎች 
ከንግድ ሁኔታ ጋር የተገናኙ የመማር ነጥቦችን የያዙ ናቸው፡፡ ሁሉም የንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ 
አሰልጣኞች አስፈላጊ በሆኑ ጊዜያት የሚጠቀሙባቸው የራሳቸው የሆኑ ዝርዝር ማነቃቂያዎችን እንዲያዘጋጁ 
ይበረታታሉ፡፡   

• እለታዊና የስልጠና ማጠናቀቂያ ግምገማዎች 
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በየቀኑ የእለቱ ስልጠና ከተጠናቀቀ በኋላ ተሳታፊዎች በእለቱ ሲሳተፉበት ስለነበረው ስልጠና የራሳቸውን 
ግምገማ እንዲያደርጉ ጠይቋቸው፤ እለታዊ የስልጠና መገምገሚያ ቅፁን እንዲሞሉ ይደረግ፡፡ 
 
በሚቀጥለው የስልጠና ቀን መጀመሪያ ላይ ትምህርቱን የምትጀምሩት ላለፈው ቀን ግምገማው ምላሽ 
በመስጠት ነው፡፡ ትናንሽ ነገሮች ለምሳሌ፣ ¨ምሳ ዘግይቶ ነበር¨ በቀላሉ መልስ የሚሰጣቸው ሲሆኑ 
የተሳታፊዎችን ስሜት የሚጎዱ ማናቸውም ነገሮች ሁሉ መቆም አለባቸው፡፡ የተሳታፊዎችን የሚያስጨንቁ 
ምንም ዓይነት አስዳደራዊ ነገሮች አለመኖራቸውን ሁልጊዜ ማረጋገጥ ይኖርብናል፡፡ ይህ መሆኑ ሙሉ 
ትኩረታቸው በትምህርቱ ላይ እንዲሆን ስለሚያደርግ ነው፡፡  
 
በስልጠናው ማብቂያ ተሳታፊዎች ስለስልጠናው አጠቃላይ ሂደት የራሳቸውን ግምገማ እንዲያደርጉ 
ይጠየቁ፡፡ ንግግራዊ ግምገማ የሚደረግበት ሁኔታ ማመቻቸትና ሁሉም ተሳታፊዎች አስተያየታቸወን 
እንዲሰጡ እድል መፍጠር ከዚያም ለኢንተርፕርነር ደረጃ የተዘጋጀውን ስልጠና ማጠናቀቂያ ግምገማ 
እንዲሞሉ ማድረግ፤ በስልጠና ማጠናቀቂያ ቅፁ ላይ ተሳታፊዎች የሰጡትን አስተያየት በመተንተን 
በስልጠና ማጠናቀቂያ መመዝገቢያ ሳጥን ውስጥ በማስፈርና አጠቃላይ የኢንተርፕርነር ስልጠናውን ደረጃ 
ማውጣት፡፡ 
 
የስልጠና መገምገሚያ ቅፅና የስልጠና ግምገማ መመዝገቢያ ወረቀት/ሳጥን በንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ 
የክትትልና የግምገማ መሳሪያዎች ማስቀመጫ ውስጥ ይገኛል፡፡ (በንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ መግቢያ 
አፐሎድ ማድረግ ይቻላል) (የክትትልና ግምገማ ክፍልን ይመልከቱ፡፤) በተጨማሪም ይኸው መመዝገቢያ 
ሳጥን ጄኔቫ ከሚገኘው የንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ ዓለም አቀፍ ማስተባበሪያ ቢሮ ቡድን በመጠየቅ ሊገኝ 
ይችላል፡፡     
 

• የስልጠና ዝርዝር በቁጥጥርና ግምገማ መስመር ላይ ማስገባት  
በኢንትረፕረነር ደረጃ በተዘበጋጀ ስልጠና ክዋኔ ስልጠናውን ያመቻቹት አሰልጣኞች የሚከተለውን የስልጠና 
ዝርዝር በንጀያ መግቢያ በር - ቁጥጥርና ግምገማ (ቁናግ) በንጀያ አለም አቀፍ አስተባባሪ ቡድን ኮምፕትር 
ስርኣት  
 
የስልጠናውን ዝርዝር በመስመር ላይ በተዘረጋው (online) የከትትልና ግምገማ ስርአት ውስጥ ማስገባት 
በኢንተርፕረነር ደረጃ የሚካሄዱ ስልጠናዎች ማጠናቀቂያ ክዋኔ ስልጠናውን ያመቻቸው አሰልጣኝ የሚከተሉትን 
የስልጠና ክንውን ዝርዝሮችን በንይያ መግቢያ በር መመዝገብ - በይነመረብ የክትትልና ግምገማ ዘገባ የማስገባት 
ስርአት የተረዘረጋው ጄኔቫ በሚገኘው የንግድዎን ይጀምሩና ንግድዎን ያሻሽሉ አለም አቀፍ አስተባባሪ ቢሮ 
ቡድን ነው፡፡ የሚከተሉት መረጃዎች በበየነ መረብ ስርዓቱ ውስጥ ይገባሉ፡  
 

- የስልጠናው አይነት (ይህን በተመለከተ ከተሰጡት የስልጠና አማራጮች   የአሰልጣኝ አሰልጣኞች 
ስልጠና፣ የአሰልጣኞችና የኢንተረፕረነሮች ስልጠና ከሚሉት አማራጮች የኢንትረፕረነሮች ስልጠና 
የሚለውን ትመርጣላችሁ) 

- የስልጠናው ንዑስ ክፍል (በኢንተርፕረነሮች ደረጃ ለሚሰጥ ስልጠና ይህ ክፍል መነሻ የስልጠና 
አማራጮችን አያመጣም. ሲአርደብሊውና የተሃድሶ ስልጠና/  

- እንደ የንግድ ህሳቤዎን ያመንጩ፣ ንግድዎን ይጀምሩ፣ ንግድዎን ያሻሽሉና ንግድዎን ያስፋፉ የመሰሉ   
በርከት ያሉ የስልጠና ህብር ጥቅሎችን በበየነ መረቡ ላይ መመዝገብ ይቻላል) ምዝገበውም የሚከተሉትን 
የካትታል፡ 

- ቀን፣ የስልጠና ጊዜያት፣(በሰኣት)ና ስልጠናው የተሰጠበት ቦታ 
- የሴቶችና የወንዶች ስልጠና ተካፋዮች ቁጥር 
- እድሜያቸው ከ35 አምስት አመት በታች የሆኑ ሰልጣኞች በመቶኛ ሲሰላ 
- ከገጠር አካባቢ የመጡ ሰልጣኞች በመቶኛ ተሰልቶ 
- የክፍያ መጠን 
- በስልጠና ማጠናቀቂያ ቅፅና የውጤት መመዝገቢያ ላይ የሰፈረው አጠቃላይ የስልጠና ውጤት  
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- እንደ የንጀያ አሰልጣኝ ወይም የአሰልጣኞች አሰልጣኝ ስለ ንጀያ መግቢያ በር እስካሁን የማያውቁ ከሆነ 
የንግድዎን ይጀምሩ ንግድዎን ያሻሽሉ የአለም አቀፍ አስተባባሪዎች ቡድንን ጋር አግኟቸውና 
ስለክትትልና ግምገማ ፋይል ስልጠና ማግኘት እንደሚያስፈልጋችው መረጃ ስጧቸው፡፡ እያንዳንዱ 
የአሰልጣኞች ስልጠና ወይም የአሰልጣኞች አሰልጣኝ ስልጠና አሰልጣኞችን የስልጠና ሰርተፊኬትንና 
የስልጠና ትግበራን በሚመለከት መረጃ የሚያስገቡት በዚህ በየነመረብ ነው፡፡  

 

 
5.3 የክዋኔ ስልጠና መዝጊያ ማካሄድ 
 

የክዋኔ ስልጠና መዝጊያው ትኩረት የሚከተሉት ናቸው፤ 
• የስልጠናውን ዋና ወዋና የመማር ነጥቦች ማጠቃለል፣ 
• የኢንተርፕርነሮቹ ከስልጠናው ይጠብቁ የነበረው መሳካቱን መፈተሸ፣ 
• የንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉን ስልጠና ክትትል የሚያስፈልጉ ትጥቆች መግለፅ፣ 

 

የመዝጊያ ስነስርዓቱ መጠናቀቂያ የንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉን ስልጠና አዘጋጆቹ ለተሳታፊዎች የምስክር 
ወረቀት ለመስጠት ከፈለጉ፣ የምስክር ወረቀቱ ለተሳታፊዎቹ የሚሰጠው የመዝጊያ ንግግር ባደረገው የክብር 
እንግዳው ነው፡፡ ስነስርዓቱ ሲጠናቀቅ ሁሉንም ላደረጉት አስተዋፅኦ ማመስገንና መልካም ምኞትን ማቅረብ 
ተገቢ ነው፡፡  
 

የንጀያ የስራ ዘገባ መቅረብ እንዳለበት እንዳትዘነጉ፤ (ለበለጠ መረጃ የክትትልና ግምገማ የቀረበውን ክፍል 
አንብቡ) ስልጠናውን ከአጠናቀቃችሁ ቅጂውን ለለአሰልጣኞች አሰልጣኝ ወይም በሀገሪቱ ውስጥ ላለውና 
የንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ ስልጠናን ለሚከታተለው ቢሮ የስልጠና እንቅስቃሴ ዘገባችሁ በሰነድነት 
እንዲያዝ በቀጥታ መላክ ትችላላችሁ፡፡  
 

የንጀያ ስልጠና ለመስጠትና ስልጠናውን ስኬታማ ለማድረግ የሚያስችል፣ ትክክለኛ ክህሎት ፣ 
አመለካከት፣ የቡድን መንፈስና ዝግጁነት ያላቸው አሰልጣኞች ናቸው፡፡ የንጀያ ስልጠናዎች ራስዎን 
በጥንቃቄ ሲያዘጋጁ ትልቁን የስኬት ጎዳና ግማሽ ያህሉን ተጉዘዋል ማለትነው፡፡ በጣም ስኬታማ የሆኑ 
የንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ ስልጠና አሰልጣኞችን ጥሩ ባህሪዎች / ጥሩ ልምዶች ዝርዝር ይመልከቱና 
እርስዎ ራስዎም ¨የተሟላ አሰልጣኝ ለመሆን/ ወደፍፁምነት እየቀረቡ መሆኑን ማረጋገጥ ይችላሉ፡፡  

 
ሳጥን 16፤ አስሩ ቁልፍ የስኬታማ የንጀያ አሰልጣኝ ወይም የአሰልጣኝ አሰልጣኝ ባህሪያት 
 
1. ዘና ያሉ፤በስልጠና ወቅት በጥንቃቄ የሚዘጋጁ፣ራሳቸውን የገዙ፣ረጋ ያሉ፣ 

2. ጠንቃቆች፤ በዐይን ግንኙነት የሚያደርጉ፣ በክፍል ውስጥ የሚዘዋወሩና ለሁሉም ተሳታፊዎች ምላሽ የሚሰጡ ናቸው፤ 

3. የቡድን ተጫዋቾች፤ ከተባባሪ አሰልጣኞች ጋር በተመሳሳይ መስመር የሚጓዙ፣ በተሳታፊዎች ፊት 

   የማይጨቃጨቁ፣ 

4. ዘዴኞች፤እያንዳንዱን ክፍል በደንብ በተዋቀረ ሁኔታ በቅደምተከተል የሚያዘጋጁ፣ 

5. ቁሳቁሶችን በአግባቡ የሚጠቀሙ፤ንጀያ መማሪያ ፅሑፎችን ጠንቅቀው የሚያውቁና ሁልጊዜም የሚያስተምሩትን ከመማሪያ 

መድብሉ ጋር የሚያይዙ ናቸው፡፡ 

6. የተለያዩ የስልጠና ዘዴዎችንና መሳሪያዎችን የሚጠቀሙ፤ የተለያዩ ዘዴዎችን፣ መገልገያዎችንና ምስልሰጪ መርጃዎችን 

በመጠቀም ተሳታፊዎች በስሜት/በትጋት እንዲሳተፉ የሚያደርጉ፣ 

7. የርስበርስ ግንኙነት፤ የሀሳብ ገደብ የሌላቸው ጥያቄዎችን በመጠየቅ ተሳታፊዎች መፍትሄውን ራሳቸው እንዲያገኙ 

የሚያደርጉ፤ ጥያቄ ሲጠየቁ መልሱን ወዲያው ከመስጠት ይልቅ ጥያቄውን ወደቡድኑ በመመለስ ተሳታፊዎቹ እንዲያስቡ 

የሚያደርጉ፣ 

8. የተሳታፊዎችን የመከታተል ሁኔታ ማስተዋል፤ ሰዎች ጥያቄ እንዲጠይቁ የሚያስችል ሁኔታ ይፈጥራሉ፤ ወደቀጣዩ ትምህርት 

የሚሸረጋገሩት እያንዳንዱ ሰው መረዳቱን ሲያውቁ ብቻ ነው፤  

9. ለሰአት ትልቅ ግምት ይሰጣሉ፤ በተመደበው ሰአት ስራቸወን ያከናውናሉ፤ በሰአቱ በመጀመር ጥሩ አርአያ ናቸው፤ 

10. እያንዳንዱን ክዋኔ ስልጠና በተገቢው መንገድ የሚያጠናቅቁ፤ ክዋኔ ስልጠናን በድንገት አያጠናቅቁም፤ ከመዝጋታቸው በፊት 

የመማር አላማው መሳካቱን ያረጋግጣሉ፤ስለሚቀጥለው ቀን መርሀግብር ያሳውቃሉ፡፡ 



 

66 | ንግድዎን ይጀምሩና ንግድዎን ያሻሽሉ የአሰልጣኝ መመሪያ መፅሃፍ 
 

 
 
 

 
 

 
በዚህ ክፍል የሚቀርበው ኢንተርፕርነሮች ስልጠና ከተታተሉ በኋላ ክትትል ስለማድረግ 
አስፈላጊነት ነው፡፡ ክትትል በማድረግ ስልጠና የሚያስገኘውን ውጤት በከፍተኛ ሁኔታ 
የሚጨምር መሆኑን የምናይበትና የደንበኞችን እርካታ የምናረጋግጥበት ነው፡፡  
 

 
የንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ ፕሮግራም እንደተሰጡት የስልጠና አይነቶች የተለያዩ የክትትል ዘዴዎችንና 
መገልገያዎችን ይጠቀማል፡፡ በአጠቃላይ ሁለት አይነት ክትትሎች አሉ፤ በቡድንና በግለሰብ፡፡ የክትትሉ 
አይነት የሚወሰነው በደንበኞቻችሁ ፍላጎትና ባለው የገንዘብና የሰው ኃይል አቅርቦት ነው፡፡   
 
ሁሉም የክትትል ስራ ወጪ ያለው መሆኑን አስታውሱ፡፡ እነዚህን ወጪዎች በጠቅላላው የስልጠና በጀት 
ውስጥ ማካተት፣ ወጪው በስልጠና ኡደቱ ውስጥ በመካተቱ ድንገት የሚከሰት ድንጋጤን ማስወገድ 
ይቻላል፡፡ 
 

6.1 የንግድ ህሳቤዎን ያመንጩ ክትትል 

የንግድ ህሳቤዎን ያመንጩ ክትትል አላማ የስልጠናው ተሳታፊዎች ያመነጯቸውን የንግድ ህሳቤዎች 
ወደተጨባጭ የንግድ እቅድ እንደዲያሳድጉ ለመርዳት ነው፡፡  
 
በንግድ ህሳቤዎን ያመንጩ አካላትና በንግድዎን ይጀምሩ ስልጠናዎች አካላት መካከል ባለው የቀርብ ትስስር 
ሳቢያ ዋናው የንግድ ህሳቤዎን ያመንጩ የክትትል ዘዴ የንግድዎን ይጀምሩ ስልጠና ነው፡፡ ንግድዎን 
ይጀምሩ ስልጠናን መስጠት ለንግድ ህሳቤዎን ያመንጩ ምሩቆች ተገቢ የሆነ ቀጣይ ደረጃ ነው፡፡ ምክንያቱም 
አላማው አዋጪ የንግድ ህሳቤያቸውን ወደንግድ እቅድ ለመቀየርና የራሳቸውን ንግድ እንዲጀምሩ 
የሚያስችላቸው በመሆኑ ነው፡፡   
 

 

6.2 የንግድዎን ይጀምሩ ክትትል 

የንግድዎን ይጀምሩ ክትትል አላማ ደንበኞቻችሁን የንግድ እቅዳቸውን እንዲያጠናቅቁና ለፋይናንስ/ለአበዳሪ 
ድርጅቶች (ተቀባይነት ካለው) እንዲያቀርቡ በብቃት/በሙሉ ልብ መደገፍ ነው፡፡ 
 
ዋናዎቹ የንግድዎን ይጀምሩ ክትትል ዘዴዎች በግል ወይም በቡድን ምክር መስጠት ናቸው፡፡ ከንግድዎን 
ይጀምሩ ስልጠና በኋላ ለእያንዳንዱ ደንበኛ ስለሚከተሉት ሂደቶች ምክር ይሰጣል፤ 
 

• የንግድ እቅዳቸውን ለማጠናቀቅ የሚረዱ አስፈላጊ መረጃዎችን ማሰባሰብ፣ 
• የንግድ እቅዱን ረቂቅ ለማዘጋጀት የመረጃዎቹን አጠቃቀምና ሰነዱን ማጠናቀቅ፣ 

 
ንግድዎን ይጀምሩ ስልጠና መርሀግብር እንደተጠናቀቀ ኢንትርፕርነር የመሆን እምቅ ፍላጎት ያላቸው 
ሰዎች የንግድ እቅዱን ረቂቅ ለማጠናቀቅ የሚረዱ መረጃዎችን የመሰብሰቢያ ጊዜ ይሰጣቸዋል፡፡ 
 

6. ድህረ ስልጠና ክትትልና ደጋፍ   

 
ግብይት 

 
የኢንተርፕርነር 

መረጣ 

 
ፍላጎተ ስልጠና 

ትንተና 

 
የስልጠና 
ዲዛይንና 
ዝግጅት 

 
ንግድዎን 

ይጀምሩ/ያሻሽሉ 
ስልጠና ማካሄድ 

 
ክትትልና 
ግምግማ 

 
ድህረ ስልጠና 
ድጋፍ መስጠት 
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መረጃ ለመሰብሰብ በአማራጭነት የቀረበው ጊዜ ከ4 – 6 ሳምንት ነው፡፡ ሆኖም የተጠቆመውን ጊዜ 
የመቀበሉ ውሳኔ ከድርጅት ድርጅት ሊለያይ ይችላል፤ ምክንያቱም ይህ የሚወሰነውድርጅቶች 
ባላቸው/ሊያገኙ በሚችሉት የሀብት መጠን. ወዘተ በመሆኑ ነው፡፡  
 
የንግድዎን ይጀምሩ ምሩቆች መረጃ በሚያሰባስቡበት ጊዜ እናንተን/አሰልጣኞችን ማግኘት ከፈለጉ በግል 
በምትገኙበት ቦታ/ቢሯችሁ በአካል ተገኝተው ወይም በስልክ ቢያገኟችሁ በጣም ጠቃሚ ነው፡፡ ከሁለቱ 
መንገዶች በአንዱ ለተሳታፊዎቹ መቼና የት እንደሚመቻችሁና እንደምታገኟቸው ስምምነት ላይ መድረስ 
በጣም አስፈላጊ ነው፡፡ ይህ ለተሳታፊዎቹ ግልፅ ሊደረግላቸው የሚገባው የንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ 
ስልጠና ተጠናቅቆ ሰዎች መረጃ ለመሰብሰብ ከመሄዳቸው በፊት ነው፡፡ 
 
አንድ ጊዜ የመረጃ ስብሰባው ከተጠናቀቀ በኋላ፣ከንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ ስልጠና ተመራቂዎች ጋር 
በግል ወይም በቡድን ትገናኛላችሁ፡፡ የበለጠ ስኬታማው መንገድ ምናልባትም በአንድ ለአንድ የምክር 
አገልግሎት ይሆናል፡፡ በአቅርቦት ወይም በቦታ ምክንያት ይህ መሆነ ካልቻለ የቡድን ክትትል ወይም 
ምናልባት የሁለት ቀን የክትትል ስልጠና ሊሰጥ ይችላል፡፡ 
 
 

በግል ወይም በቡድን ክትትል የንግድዎን ይጀምሩና ንግድዎን ያሻሽሉ መርሀግብር መሰረታዊ 
ክፍል ነው፡፡ የንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ ስልጠና ያመጣውን ለውጥ ለማወቅ የተደረገ ጥናት 
እንዳመለከተው የክትትል ድጋፍ የተደረገላቸው ኢንተርፕርነሮች ድጋፍ ካለገኙት ሁለትእጥፍ 
የተሻለ ጥራት ያለው የንግድ እቅድ አጠናቀው ማቅረብ ችለዋል፡፡     

 
በክትትል ክንዋኔ ወቅት የአሰልጣኙ ተግባር የንግድ እቅዱን የመጨረሻ ረቂቅ መገምገም ነው፡፡ በንግድ 
የእቅዱ ሲዘጋጅ የተወሰዱት ግምቶች ታማኒነት ያላቸው መሆኑንና የንግድ እቅዱ ክፍሎች/አካለት ወጥን 
ያላቸው መሆኑና ስሌቶቹ ሁሉ ትክክል መሆናቸውን አሰልጣኙ/ ክትትሉን ያደረገው ሰው መፈተሸ 
ይኖርበታል፡፡ 
 
የንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉን ንግድ እቅድ እንዴት ይገመግማሉ? የደንበኛዎንየንግድዎን ይጀምሩና 
ያሻሽሉ የንግድ እቅድ መፈተሸ ያለብዎት እያንዳንዱን ክፍል ነው፡፡ በእያንዳንዱ ክፍል በዝርዝር ሁኔታዎች 
ላይ ማተኮር ይገባልና የንግድ እቅዱ ትኩረታችሁን የሳበውን ክፍል አስመልክቶ አመለካከታችሁን 
ለማስተካከልለራሳችሁን የተወሰነ ጥያቄ አቅርቡ፡፡ ከታች ባለው ሳጥን ውስጥ የተዘረዘሩት ትክክለኛ 
ጥያቄዎችን እንደትጠይቁና በትክክለኛ ምክንያቶች ላይ እንድታተኩሩ ይረዷችኋል፡፡  
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ሳጥን 17፤ የንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ ንግድ እቅድ የመገምገሚያ መመሪያዎች፤  
አካላት/ክፍሎች የሚገመገሙት ነገሮች የሚቀርቡ ጥያቄዎች 

የንግድ እሳቤ ምርት ወይም አገልግሎትና የተጠቆሙ ደንበኞች 

 

 የተጠቆሙት ደንበኞች ምርቱን ወይም አገልግሎቱን ይገዛሉ ብላችሁ 

ታስባላችሁ? 

የግብይት እቅድ   
ምርት 

የምርቱ ሁኔታ(ቀለም፣ አገልግሎት..) እና   የተጠቋሙ 

ደንበኞች  

 

 የምርቱ ሁኔታዎች የደንበኞችን ፍላጎት ሊያሟሉ ይችላሉን? 

 

የግብይት እቅድ 

ዋጋ 
የዋጋውን ሁኔታ መገምገም  ዋጋው ከወጩ አንፅርታማኒ ነውን? ደንበኞች ለመክፈል ፈቃደኛ 

የሚሆኑት ስንትነው? የተወዳዳሪዎች ዋጋ ስንት ነው? 

የግብይት እቅድ   
ቦታ  

ደንበኖችንና ለንግዱ የታቀደውን አካባቢ/ቦታ መገምገም 

የተመረተውን/የተጠቆመውን የማከፋፈያ መስመርና 

ደንበኞችን መገምገም 

ለተጠቃሚው ቀጥታ የማከፋፈያ መንገድ ከተመረጠ 

የንግዱን ሀብት መገምገም 

 

 የታቀደው የንግዱ ቦታ ለደንበኞች የተሻለ አመቺነውን ይህ በቅድሚያ 

አስፈላጊ የሚሆነው ለቸርቻሪዎች ነው፡፡ 

 በተመረጠው የማከፋፈያ መንገድ ደንበኞች ምርቱን በምቹ ሁኔታ 

ይገዛሉን? 

 ንግዱ በቅልጥፍና ለመጨረሻ መስመር ላይ ላሉ ደንበኞች በቀጥታ 

ለመሸጥ የሚያስችለው በቂ ሀብት (ገንዘብና ሰራተኛ) አለውን? 

 
ሰራተኞች   

የሰራተኞችን አስተያትና እየተከናወነ ያለውን ስራ 

መገምገም 

የሰራተኛውን ብዛትና የስራውን ብዛት መገምገም 

 የተጠቆሙት ሰራተኞች ስራውን ለመተግበር የሚያስችል ትክክለኛ 

ክህሎትና ልምድ አላቸው? 

 የተጠቆመው የሰዎች ብዛት ንግዱን ለመምራት በቂ ነውን? 

 
ህጋዊ ኃላፊነትና 

የመድን ዋስትና   

 ንግዱ አሰራርና ንግዱ ላይ ተፈፃሚነት ያላቸውን የህግ 

አይነቶችን መገምገም  

 የንግድ   አሰራር አይነትና ሊሆን የሚችል የመድህን 

ዋስትና አይነቶች መገምገም 

 አስፈላጊ ህጋዊ ሁኔታዎች ሆሉ ግምት ውስጥ ገብተዋልን? 

 አስፈላጊ የመድን ዋስትና አይነቶች ሁሉ ግምት ውስጥ ገብተዋልን? 

 
የማምረቻ ዋጋ  

 የምርት የማምረቻ ወጪ ቅፅና ቋሚ ወጪ ቅፅ፣ወርሀዊ 

አጠቃላይ የተለዋዋጭ ወጪ ቅፅ፣ የእርጅና ተቀናናሽ ቀፅ 

መገምገም 

 ሁሉም ስሌቶች ትክክል ናቸውን? 

 ተለዋዋጭ ወጪዎችና ቋሚ ወጪዎችታተአማኒ ናቸው? 

 
ሽያጮች፣ 

ወጪዎችና የትርፍ 
እቅዳግ 

 

 የሽያጭና የወጪዎች እቅድን መገምገም 

 የሽያጭ ትንበያን መገምገም 

 የወጪ ትንበያዎችን መገምገም 

 አጠቃለይ ትረፍንና የተጣራ ትረፍን መገምገም 

 

 ሁሉም ስሌቶች ትክክል ናቸውን? 

 ተመልከቱ፤ ለምሳሌ፣ በማምረት አቅም፣ የሰራተኛው አጠቃላይ 

ቁጥርና የሽያጭ ሰራተኞች፣ የሽያጭ እቅዱ ታማኒ ነው?  የደንበኞችን 

ብዛት ግምት ውስጥ ገብቷል? የሽያጭ ትንበያው ታማኒነት አለውን? 

 የንግዱ አቅምስ ግምት ውስጥ ገብቷልን? 

 በወጪዎች እቅድ ውስጥ የሰፈሩት ወጪዎችየማምረቻ ዋጋ 

ለመተመን ከተጠቀሙባቸው ወጪዎች ጋር ይጣጣማሉ? 

 ሽያጭ ቀስ በቀስ በዓመት ውስጥ ይጨምራል ተብሎ ቢተነበይ፣ 

ወጪዎችም ይጨምራሉ ተብሎ ይተነበያል? 

 የተተነበየው ወርሀዊ አጠቃላይ ትርፍ ስራው ከተጀመረ 

በመጀመሪያው ወር በኋላ አዎንታዊ ይሆናልን? 

 የተተነበየው ወርሀዊ የተጣራ ትርፍ በመጀመሪያው አመት መጨረሻ 

ላይ አዎንታዊ ይሆናልን? 

የጥሬ ገንዘብ ፍሰት 

እቅድ 
 የጥሬ ገንዘብ ፍሰት እቅዱን መፈተሸ 

 የጥሬ ገንዘብ ፍሰት እቅዱን ከሽያጭና የወጪዎች 

እቅድ ጋር ማወዳድር 

 በጥሬ ገንዘብ ፍሰት እቅዱ ውስጥ እቃዎች መገምገም 

 

 ሁሉም ስሌቶች ትክክል ናቸው?  

 የጥሬ ገንዘብ ፍሰት እቅዱ በየወሩ መጨረሻ አዎንታዊ የጥሬ ገንዘብ 

ሚዛን ያሳያልን? 

 በጥሬ ገንዘብ ፍሰት እቅዱ የተመዘገበው የገንዘብ መጠን በሽያጭና 

የወጪዎች እቅድ ላይ ከተመዘገበው መጠን ጋር ይጣጣማልን? 

 በወሩ መጀመሪያ ላይ የነበረ ገንዘብ በንግድ ለመጀመሪያው ወር 

ታተዓማኒ ነው?  

 ከሌሎች ምንጮች የገባ ጥሬ ገንዘብ መጠን ለሁሉም ወራት ታማኒ 

ነው? 

 ለታቀደ መዋእለነዋይ/ ለመሳሪያ የወጣ ጥሬ ገንዘብ ለመነሻ ካፒታል 

ያስፈልጋል ተብሎ ከተያዘው ጋር ይጣጣማል? 

 የብድር ተመላሽ /ክፍያ እዚህ ውስጥ ገብቷልን 

አስፈላጊ 
የመነሻካፒታል/ 
አንጡራ ሀብት 

 መዋእለነዋይንና የንግድ አሰራርን ገምግሙ፤ 

 የመዋእለንዋይ ወጪዎችን ፈትሹ፤ 

 ከጥሬ ገንዘብ ፍሰት እቅድ ጋር አወዳድሯቸው፤፡  

 መስሪያ ህንፃውና መሳሪያዎቹ ለንግዱ በቂ ናቸው? 

 የታቀዱ ሁሉም መዋእለነዋዮች ሙሉ ለሙሉ ታማኒ ናቸው? 

 የክፍያው መጠን ይጣጣማል? 

 
መደረግ ያለበት ጥንቃቄ፤ አንድን ክፍለኢኮኖሚን ለመገምገም ስለሚገኝበት ቦታ ወይም ስለደንበኞች 
ሁኔታ፤ አይነትና መደብ በቂ እውቀት ሊኖር ይገባል፡፡ የሙያ ብቃቱ ከሌለ ግን በተማመን ንግዱ 
ስኬታማ ይሆናል ወይም አይሆንም፤ ብሎ የግምገማ ውጤት ማቅረብ አይቻልም፡፡ እውቀቱ ከሌላችሁ 
ለደንበኞቻችሁ እውቀቱ ያላቸውን ጓደኞቻችሁን፣ ወይም በዚህ ስራ ላይ የተሰማሩ ድርጅቶችን 
እንዲያናግሩ ምከሯቸው፡፡  
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6.3 የንግድዎን ያሻሽሉ ክትትል 
 

የንግድዎን ያሻሽሉ ክትትል ስልጠና ዘዴዎች የሚቀረፁት በንግድዎን ያሻሽሉ የሚሰጡትን መሰረታዊ 
ስልጠናዎችን ለማጠናከርና በአነስተኛ ደረጃ ላይ ያሉትን ኢንተርፕርነሮች አስፈላጊ የአመራር ክህሎቶችን 
በስራ ላይ እንዲተገብሩ በመርዳት ንግዱንለማሻሻልና ለማሳደግ ነው፡፡ 
 

 
ለንግድዎን ያሻሽሉ ተመራቂዎች የተመረጠው የክትትል ዘዴ የንግድዎን ይጀምሩ መስመርን/መንገድን 
የተከተለ ሲሆን ይኸውም በግል ወይም በቡድን የምክር አገልግሎት መስጠት ነው፡፡ ለንግድዎን ያሻሽሉ 
ሶስተኛ የድጋፍ አይነት አለ፡፡ ይህኛው የሚሰጠው የንግድዎን ያሻሽሉ ስልጠና ከተሰጠ በኋላ ነው፡፡ ይህም 
የተሀድሶ ስልጠና ይባላል፡፡ የክትትል ድጋፉ የሚጀመረው እያንዳንዱ ክፍለስልጠና ከተጠናቀቅ በኋላ፣ይህ 
የሚሆነውም የንግድዎን ያሻሽሉ ስልጠና የክፍል ስልጠናዊ አካሄድን የሚከተል ከሆነ ነው፡፡ ወይም 
የንግድዎን ያሻሽሉ ስልጠና ሙለሙሉ ከተጠናቀቀ ማለተም ተሳታፊዎች ስድስቱንም ክፍለስልጠናዎችን 
ከተማሩ በኋላ ይሆናል፡፡ 
 
ሶስቱ የተመረጡት የንግድዎን ያሻሽሉ የክትትል መንገዶች የሚከተሉት ናቸው፤ 
 

• በግል ማማከር 
የምክር አገልግሎት ለግልሰብ መስጠት ኣላማው ኢንተትርፕርነሩ የግል ንግድ ችግር ከንግድዎን 
ያሻሽሉ ስልጠና የተገኘ እውቀትንና ልምድን በመጠቀም እሱ/አሷ ችግሩን እንዲፈቱ ማድረግ ነው፡፡ 
በማማከርና የምክር አገልግሎት በመስጠት መካከል ያለው ልዩነት የሚከተለውን ይመስላል፤ 
አማካሪው እንደምክር አገልግሎት አቅራቢው የተዘጋጀ መፍትሄ ሰጪ አይደለም፡፡   
ነገርግንየአማካሪው ድርሻ እሱ/እሷ ደንበኛው/ዋን የራሱን/የራሷን መፍትሄ እንዲፈልጉ አቅጣጫ 
ማሳየት ነው፡፡ በዚህ አካሄድ ኢንተርፕርነሮቹ ችግሮቻቸውን በራሳቸው መንገድ መፍታት የመቻል 
ብቃታቸውን ብቻ ሳይሆን የሚያጎለበቱት ወደፊትችግሮችን ለመፍታት የሚያስችሉ ክህሎቶችንም 
ያዳብራሉ፡፡  
 
ግለሰቦችን ማማከር ኢንተርፕርነሮች ባሉበት ቦታ ምክርና አመራር መስጠት ነው፤ ይህ ማለት ስራው 
አድካሚና ውድነቱን የሚያመለክት ነው፡፡ በግል የማመከር አገልግሎት የምትሰጡት ለስራቸው በጣም 
ለሚያስፈልጋቸውና የመክፈል አቅም ላላቸው ነው፡፡ የተለመደው ግለሰቦችን የማማከር ክዋኔ የሚከተሉት 
ቅደም ተከተሎችን ይኖሩታል፡ 

- ሚናችሁን በአጭሩ መግለፅ፣ 
- ንግዱን/ፋበሪካውን ለመጎብኘት ሀሳብ ማቅረብ፣ 
- ኢንተርፕርነሩ ችግሩን/ሯን እንዲያ/ድታቀርብና እንደየክብደታቸውም በቅደምተከተል 

እንዲያስቀመጡ መጠየቅ፣ 
- ከኢንተርፕርነሩ ጋር በጣም አስቸኳይ በሆነው ችግር ላይ መስማማት፣ 
- ጥቂት በጣም አስቸኳይ ችግሮችን መምረጥ፣ 
- የችገሩን መነሻ ምክንያት በመለየት መተንተን፣ 
- ችግር የመፍታት ሂደትን ተከትሎ የኢንትርፕርነሩን የሀሳብ ገድብ የሌላቸውን ጥያቄዎች ለምሳሌ፣ 

ምን፣ ለምን፣የት፣ ማን፣ መቼ፣የቱ፣ እንዴት፣ወዘተ በመጠየቅ አቅጣጫ ማስያዝ፣ 
- ኢንተርፕርነሩ ችግሩን ለመፍታት የድርጊት እቅዱን መከተል እንዳለበት ስምምነት ላይ መድረስ፣ 
- የክትትሉን ክንዋኔ የመጨረሻ ውጤት ማጠቃለያ ማዘጋጀት፣ 
- ከኢንተርፕርነሩ ጋር በሚቀጥለው ስብሰባ ቀንና ሰአት ላይ መስማማት፣ 

 
 
 

• የቡድን ክትትል 
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ግለሰብን እንደማማከር በቡድን የክትትል ድጋፍ የመስጠት አላማ ኢንተርፕርነሮች የንግድዎን ያሻሽሉ 
እውቀትና ዘዴዎችን የየእለቱ የንግድ ስራቸው ላይ መተግበር ነው፡፡ ክትትሉ በንግድዎን ያሻሽሉ 
አውደጥናት ማጠናቀቂያ ላይ የተዘጋጀው የድርጊት መርሀግብር በእውነትም መተግበሩን የማረጋገጫ 
መንገድ ነው፡፡ 
 

በቡድን ክትትል የማድረግ ጥቅሙጊዜንና ገንዘብን በመቆጠቡ ከመታወቁ በተጨማሪ ኢንተርፕርነሮች 
ከርስበርሳቸው ልምድ ይማማራሉ፡፡ እንደአሰልጣኝ ኢንተርፕርነሮች ንግድ የማሻሻያ እየተባለ 
የሚጠራውንቡድን እንዲመሰርቱ ማበረታታት ይገባል፡፡ ይህ ቡድን በየጊዜው እየተገናኝ በእያንዳዳቸው 
ችግር ላይ በመወያየት ችግሮቹን ይፈታል፡፡ እንደንግድዎን ያሻሽሉ አሰልጣኝ የእርስዎ ሚና የመማር 
ሂደቱን ማመቻቸት ነው፡፡ የቡድኑ አባላት ፍላጎታቸውንና ምኞታቸውን መሰረት በማድረግ በአመት ብዜ 
ጊዜ በምሽት ወይም በጧት (የቁርስ ቡድን) እና ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ቡድኑ ነፃ በመሆን ውይይቱ ከንግድዎን 
ያሻሽሉ ስልጠና አልፎ ይሄዳል፡፡ 
 

• ንግድዎን ያሻሽሉ የተሀድሶ ስልጠና 
 

ንግድዎን ሻሽሉ የተሀድሶ ስልጠና   ተጠቃሚዎች ቀደም ሲል የተማሩትን እንዲያስታውሱ ለማድረግ የሚሰጥ 
ሁለተኛው የንግድዎን ያሻሽሉ ስልጠና ነው፡፡ ይህን አይነቱ ስልጠና ጠቃሚ ሊሆን የሚችለው የመጀመሪያውን 
ስልጠና ከተከታተሉ ረጅም ጊዜ ለሆናቸው ወይምከተወሰኑ ክፍለ ስልጠናዎች ጋር የተያያዙ ክህሎቶችና 
እውቀትን ማጠናከር ሲያስፈልግ ነው፡፡ 
 
የንግድዎን ያሻሽሉ ተሀድሶ ስልጠና ሙሉ ለሙሉ ፍላጎትተኮር ነው፤ ወይም በኢንተርፕርነሮቹ ጥያቄ 
መሰረት የሚሰጥ ነው፡፡ አብዛኛውን ጊዜ ስልጠናው የክፍለ ስልጠናዊ አቀቀራረብ ተኮር ነው፤ ለምሳሌ፣ 
በደንበኛው ፍላጎት መሰረት አንድ ወይም ሁለት የንግድዎን ያሻሽሉ ክፍለ ስልጠናዎች አጠናክሮ መስጠት 
ይችላል፡፡ ፍላጎት መኖሩን ለማረጋገጥ አሰልጣኙ/እርስዎ ፍላጎተ ስልጠና ጥናት በጥንቃቄ ማካሄድ 
ይጠበቅበታል፡፡ (የፍላጎተ ስልጠና ጥናት ለማካሄድ ስለሚረዱ መሰረታዊ መመሪያዎችና መገልገያዎች 
በፍላጎተ ስልጠና ጥናት ክፍል ውስጥ ተገልፆል)፡፡ ለፍላጎተ ስልጠና ጥናት የሚቀርቡ 
መጠየውቆች/ጥያቄዎች ተጠያቂዎቹ ቀደም ብለው የንግድዎን ያሻሽሉ ስልጠና የተከታተሉ መሆናቸውን  
በግልፅ ሊያንፅባርቅ ይገባል፡፡ 
 

 

6.4 ንግድዎን ያስፋፉ 
 

ንግድዎን ያስፋፉ ክፍለስልጠና ከተሰጠ በኋላ ደንበኞች ወደንግድ ህይወታቸው ይመለሳሉ፡፡ ሲመለሱ 
አእምሯቸው ውስጥ የሚኖር የመጀመሪያው ነገር የእድገት ስልት ሰርቶ ማጠናቀቅና መተግበር ብቻ ላይሆን 
ይችላል፡፡ እዚህ ላይ ኢንተርፕርነሮች በስልጠና ክፍሉ ውስጥ በመጀመሪያ የተፈጠረባቸውን 
መነቃቀት/ትጋት ጠብቆ ለማቆየትና ንግዳቸውን ስኬታማ እድገት እንዲኖረው ለመርዳት ክትትል እጅግ 
በጣም አቁልፍ ነገር ነው፡፡ 
 
ማማከርና ከሌሎች የንግድ ድጋፍ አገልግሎት ሰጪዎች ጋር ትስስር ማመቻቸት በንግድዎን ያስፋፉ 
መድበል ውስጥ የተካተቱ የክትትል አሰራሮች ናቸው፡፡ ሁለቱም የክትትል ዘዴዎች ከዚህ በታች 
ተገልፅዋል፤ 
 

• ግለሰብን ማማከር 
በንግድዎን ያስፋፉ የአገልግሎት አቅርቦት ሂደት፣ የማማከር አጠቃላይ አላማ ደንበኛው የእድገት ስልቱን 
በነፃነት እንዲያጠናቅቅና እንዲተገብር ማስቻል ነው፡፡ በተጨማሪም ማማከር የደንበኛውን የእድገት እቅድ 
ትግበራን ስኬታማ ለማድረግ ይጠቅማል እንደምክር አገልግሎት ያለና የተለየ የክትትል ድጋፍ 
የሚያስፈልገው እንደሆነ ያለበትን ክፍተት (ምናልባት ካለበት) ለመለየት ያስችለዋል፡፡ የምክር አገልግሎት 
ክዋኔ ስልጠናው ማተኮር ያለበት የሚማከረውን ሰው የማሰብ ሂደት በማነቃቃትና በማሳወቅ ላይ ነው፡፡ 
እያንዳንዱ ደንበኛ ቢያንስ የግማሽ ቀን ግላዊ / የተናጥል የማማከር ክዋኔ ስልጠና ላይ ሊካፈል ይገባል፡፡ 
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የእነዚህ የማማከር ክዋኔዎች አላማ ደንበኛው ቀደም ሲል በክፍል ውስጥ ውይይት የተደረገበትን ስልታዊ 
እቅድ በነፃነት ለማጠናቀቅ ማስቻል ነው፡፡  
 

የንግድዎን ያስፋፉ አሰልጣኝ ለማማከር የሚገለገልበት ዋነኛ መጠቀሚያ የንግድ እድገት ረቂቅ ስልት 
ሰነድና በስልጠና ወቅት በደንበኞች የተዘጋጀው የስልት ካርታ ነው፡፡ የስልቱ ካርታ ዓላማዎች፣ አፈፃፅም 
ጠቋሚዎችና የስልቱ መነሻ ሀሳቦች ደንበኛው የንግድ እድገት ካርታውን ለማዘጋጀትና የእሱ/ሷን የእድገት 
ስልቱን ለመተግበር ምን ያህልና እንደተጓዘ/ች የንግድዎን ያስፋፉ አሰልጣኝ የሚፈትሽበት ነው፡፡  
 
የስልቱ አመላካች ካርታ የሚናገረው ደንበኛው በስልጠና ወቅት ለውጥ ያስፈልገዋል ብሎ የለየውንአካባቢና 
በተጨማሪም ስልታዊ ካርታውን ለማጠናቀቅ መወስድ ያለባቸውን እርምጃዎችና የጊዜ ገደቦች በግልፅ 
መቀመጣቸውን ነው፡፡ የንግድዎን ያስፋፉ አሰልጣኝ የታቀዱትን ኢላማዎች ንግዱ ላይ በትክክል 
የመተግበሩን ሂደት ጋር በማወዳደር የደንበኛውን ዋነኛ የማማከር ፍላጎት ፈልቅቆ ያወጣል፡፡    
 
• የንግድ ድጋፍ አገልግሎትን ማመቻቸት 

እድገትተኮር ኢንተርፕራይዞች/የንግድ ድርጅቶች ስፋት ያለው የድጋፍ አገልግሎት ይሻሉ፡ አንዳንዶቹ 
ድጋፎች ከእየእለቱ የስራ ሂደታቸው (የተዘጋጁ አገልግሎቶች) ጋር የተያያዙ ሲሆኑ አንዳንዶቹ ደግሞ 
ከረጅም ጊዜ የኢንተርፕራይዞቹ ልማት (ስልታዊ አገልግሎት) ጋር ተሳስረዋል፡፡ የንግድ ድጋፍ አገልግሎት 
ትስስር በሁለት የንግድ ድጋፍ አገልግሎት አቅራቢዎች መካከል ለእድገትተኮር ኢንተርፕርነሮች ጥቅም 
ሲባል አንዱ ወደሌላው የትብብር ድጋፍ ሽግግር እንዲያገኝ ትስስር የመፍጠር ሂደት ነው፡፡ የንግድዎን 
ያስፋፉ አሰልጠኞች ለራሳቸው እድገትተኮር ኢንተርፕራይዞች/የንግድ ድርጅቶች የንግድ ትስስር በሶስት 
መንገድ ያመቻቻሉ፤ 

- በንግድዎን ያስፋፉ ስለጠና የአቅርቦት ሰንሰለት የገበያ ጥናት ማድረግና በገበያ ላይ ጠቃሚ ሚና 
የሚጫወቱትን (ንግድ ምክርቤቶች፣ የንግድ ማህበራት፣ የነጋዴ ሴቶች ማህበራት፣ ተፎካካሪዎች) 
የሆኑ የገበያ ጥናት፣ 

- ከንግድዎን ያስፋፉ ስልጠና ጋር የተለያዩ ነገርግን ተደጋጋፊ የሆኑ የንግድ ድጋፍ አገልግሎት 
አቅራቢዎችን መለየት፣ 

- ከእነዚህ ድርጅቶች ጋር ትስስር እንዲኖር ማነሳሳት ያስፈልጋል፣ 
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           በዚህ ክፍለትምህርት ስለንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ የስልጠና ኡደት የመጨረሻውን ደረጃ 
እናስተዋውቃለን፡፡ ይኸውም የንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ የክትትልና ግምገማ ደንብ /ስርአት 
ይባላል፡፡ ይህ ስርአት ለምን እንደተዘረጋ፣ ምን እንደሚሰራና መረጃው እንዴት ጥቅም ላይ 
እንደሚውል ትማራላችሁ፡፡ በተጨማሪም የክትትልና ግምገማ ስርዓትን በቀላሉ ለማካሄድ 
የንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ አሰልጣኞች ሚና ቁልፍ መሆኑን ታያላችሁ፡፡    

 

7.1 የንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ አጠቃላይ የክትትልና ግምገማ ስርዓት ምንድን ነው? 

 
ክትትልና ግምገማ ያታቀደውን የንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ እንቅስቃሴበትግበራ ወቅት ያመጣውን 
መሻሻልና የንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ መርሀግብር አላማ መሳካቱን ለመወሰን የሚያስችሉ መረጃዎችን 
ከመሰብሰብና ከመተንተን ሂደት ጋር የተያያዘ ነው፡፡ ክትትልና ግምገማ በመደረጉ ክፍተቱን የሚያሳዩ 
መረጃዎችን ለማግኘት ከመቻሉም በላይ አስፈላጊ በሆኑ ጊዜያቶች ሁሉ ጉድለቱን የማሻሻያ  እድል ይሰጣል፡፡ 
ክትትልና ግምገማ የመርሀግብር/ፕሮገራም ውጤቶች ስራ ከመፍጠር አኳያሰፊ እድል ማስገኘታቸውና 
የፈጠሩትን ሀብት የተመለከቱ መረጃዎችን ይፋ የሚያደርግ እንደመሆኑ ንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ 
ፕሮግራምን ለታሳቢ ተጠቃሚዎች ለማስተዋወቅም ያስችላል፤ በተጨማሪም ደጋፊ አካላትን በማንቀሳቀስ 
የገቢ ምንጭ ለማሰባሰብ ይጠቅማል፤ ክትትል የታቀዱ የንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ እንቅስቃሴዎችን 
ወደተግባር ሲተረጎሙ ያስገኙትን ውጤት የተመለከቱ መረጃዎችን የመሰብሰብ ሂደት የሚያመለክት ነው፡፡  
 
የንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ የክትትል ሰርአኣት የትግበራውን መዋቅር ከሚከተለው የክትትል ኃላፊነት 
ጋር እንደመስታወት ቁልጭ አድርጎ ያሳያል፡፡  
 

• አሰልጣኞች እራሳቸው ያሰለጠኗቸውን ኢንትርፕርነሮች፣ የክህሎታቸውን ደረጃና በንግድ ስራ 
አፈፃፅማቸው ላይ የታየ ለውጥ መኖሩን ይፈትሻሉ፤  

• የንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ የብሄራዊ ማስተባበሪያ መዋቅርና የአሰልጣኝ አሰልጣኞችን፣ 
የአሰልጣኞችን የስልጠና አገልግሎት አቅራቢዎችን የስራ አፈፃፅም በአሰለጠኗቸው 
ኢንተርፕርነሮችና ተጠቃሚዎች ብዛት ክትትል ያደርጋሉ፡፡ 

• የንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ የአለምአቀፍ ማስተባበሪያ ቡድንና የብሄራዊ ማስታባበሪያ መዋቅር 
የአሰልጣኝ አሰልጣኞችን የስራ አፈፃፅም በሰጡት የአሰልጠኞች ስልጠናዎች (የኢንተርፕርነሮች 
ስልጠና) ብዛትና በሰለጠኑት አሰልጣኞች (ኢንትርፕርነሮች) ቁጥር በመለካት ክትትል ያደርጋሉ፤ 

 
የግምገማ ጥረት ግን የበለጠ ጥልቅ ነው፡፡ የንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ ምን አይነት መርሀግብር 
እንደነበረውና ምን እንደተሰራ ብቻ የሚተነትን ሳይሆን እንዴት እንደተሰራ በግልፅ የሚያሳይ ነው፡፡ ግምገማ 
የሚደረግበት ዋናው ምክንያት የንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉን አጠቃላይ ጠቃሚነትና የአላማውን መሳካት 
በተጨማሪም የአገልግሎት አሰጣጡ ቅልጥፍና፣ስኬታማነት፣ ያመጣው ለውጥ፣ ዘላቂነት ለመወሰን ነው፡፡  
በሀሳብ ደረጃ የአንድ ስራን ውጤት ለማየት ግምገማውን የውጭ ሰዎች ቢያደርጉት ይመረጣል፤ ንግድዎን 
ይጀምሩና ያሻሽሉ መርሀግብር በተለያዩ ደረጃዎች ያሉ ውጥኖች(ፕሮጄክቶች) ያመጡትን ለውጥ ለማየት 
በየጊዜው የመርሀግብር(ፕሮገራም) ግምገማ ያደርጋል፡፡ 
 
የንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ ግምገማ የሚከተሉትን አካቷል፤ 

7. ክትትልና ግምገማ  

 
ግብይት 

 
የኢንተርፕርነር 

መረጣ 

 
ፍላጎተ ስልጠና 

ትንተና 

 
የስልጠና 
ዲዛይንና 
ዝግጅት 

 
ንግድዎን 

ይጀምሩ/ያሻሽሉ 
ስልጠና ማካሄድ 

 
ክትትልና 
ግምግማ 

 
ድህረ ስልጠና 
ድጋፍ መስጠት 
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• በንግድ ድርጅት (ኢንተርፕራይዝ ደረጃ ግምገማ የሚከናወነው በመመልከትነው፡፡ ለምሳሌ፣ 
ከስልጠናው በኋላ ተጠቃሚዎች ያገኟቸውን ተጨማሪ ክህሎቶች፣ የተቋቋሙ አዲስ ንግድ 
ድርጅቶች ብዛት፣ ረቂቃቸው የተጠናቀቀ የንግድ እቅዶች ቁጥር፣ የተሳታፊዎች እርካታ፣ ወዘተ. 

• በተቋም ደረጃ አሰልጣኞች/የአሰልጣኝ አሰልጣኞችና የስልጠና አገለግሎት አቅራቢዎች የሚደረግ ግምገማ 
የሚመለከተው፣ ለምሳሌ፣ ስልጠናውን ተሳትፈው ሌሎች ስልጠናውን እንዲከታተሉ ያደረጉ ተሳታፊዎች 
ብዛት፣ ደጋግመው አሰልጣኞች/የአሰልጣኝ አሰልጣኞች፣ አሰልጣኞችና የስልጠና አቅራቢዎች ጋር 
የሚመጡ ደንበኞች ብዛት፣ በአንድ ጊዜ(ፔሬድ) የተከፈለበት የስልጠና ሰኣት ብዛት፣ ከስልጠና ክፍያ 
የተሰበሰበ የገቢ መጠን. ወዘተ.  

 

ለማጠቃለል በአፈፃፅምና በአላማ ልዩነት ቢኖርም ሁለቱ የክተትትልና ግምገማ ተግባሮች በቅርበት የተያያዙ 
ናቸው፡፡ 

 
7.2 የንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ አጀማመር፣ መሻሻልና የለውጡ ውጤት እንዴት ይለካል? 
 

ውጤትን መለካት ብዙ ጊዜ የሚያካትታቸው የመርሀግብር አተገባባር መሻሻልና መርሀግብሩ ያመጣል 
ተብሎ የሚጠበቀው ለውጥ ነው፡፡ እነዚህ የሚለኩት በዓይነታዊ መለኪያና በመጠናዊ መለኪያ ጠቋሚዎች 
በመጠቀም ነው፡፡ ለንግድዎን ይጀምሩናያሻሽሉ አሰራር ተብለው ጥቅም ላይ የዋሉት ጠቋሚዎች በምሳሌነት 
ከዚህ በታች ቀርበዋል፤ 
 
ሳጥን 18፤ የንጀያ መርሀገብር የሚያስገኘውን ውጤት መሰረት ያደረጉ ጠቋሚዎች 

ውጤቶች (መሰረታዊ ጠቋሚዎች)  ከፍተኛ ደረጃ ውጤቶች (ሁለተኛ ጠቋሚዎች)  

የግለሰብ የንግድ ድርጅቶች  

 ረቂቅ የተዘጋጀላቸው የንግድ እቅዶች ብዛት/ቁጥር 

 የንግድ እቅዱን ጥራት የሚመለከቱ ጠቋሚዎች 

 አዲስ ንግድ የጀመሩ ተሳታፊዎች ብዛት በቁጥር 

 የተሻሉ የንግድ ልምዶች 

 በስራላይ ያሉ የንግድ ድርጅቶች የስራ አፈፃፅም ጠቋሚዎች 

ለምሳሌ፣ በአንድ ሰራተኛ የተደረገ ሽያጭ 

 

አገልግሎት ሰጪዎች (የስልጠና አገለግሎት አቅራቢዎችና 

አሰልጣኞች) 

 ሌሎች ስልጠናውን እንዲከታተሉ ድጋፍ የሰጡ ተሳታፊዎች ብዛት/ 

በቁጥር 

 ደጋግመው የሚመጡ ደንበኞች ብዛት 

 በአንድ ክፍለጊዜ የሚሸጥ የስልጠና ሰአት በቁጥር 

 ከስልጠና ክፍያ የተሰበሰበ ገቢ  

 

አመቻቾች (የአሰልጣኝ አሰልጣኞች) 

 ሀገር ውስጥ የሰለጠኑ አሰልጣኞች ብዛት 

 በእነዚህ አሰልጣኞች የተሰጡ ስልጠናዎች ብዛት 

 እውቅና ያገኙ የአሰልጣኝ አሰልጣኞች ብዛት 

 

 

 

 ኢላማ የተደረጉ የንግድ ድርጅቶች ያገኙት ተጨማሪ 

የተጣራ ገቢ 

 ተጨማሪ የተፈጠሩ የተጣሩ ስራዎች የተፈጠሩ አዲስ 

ስራዎች ጥራት ጠቋሚዎች (የዓለም ስራ ድርጀትየተረጋጋ 

ስራ ጠቋሚዎች የሚለውን ይመልከቱ) ለምሳሌ፦ 

 

ተመጣጣኝ ገቢ  

 የድሀ ሰራተኞች ብዛት 

 ዝቅተኛው የክፍያ መጠን (በሰአት ከመካከለኛ ክፍያ 2/3 

በታች የሚያገኙ ሰራተኞች በመቶኛ/% 

 

ተገቢ የስራ ሰአት 

 አጅግ ብዙ ሰአቶች (በሳምንት ከ48 ሰኣት በላይ) 
 

ደህንነቱ የተጠበቀ የስራ አካባቢ 

  በስራላይ በሚፈጠር አደጋ የሚባክን ሰአት 
 

ማህበራዊ ደህንነት 
 

 ከመሰረታዊ የጤና አገለግሎት አቅርቦት የሰራተኞች ድርሻ 

የድህነት ጠቋሚዎች፣ ከኢላማ ቡድን ውስጥ ከ1.25 

የአሜሪካ ዶላር በታች በቀን የሚያገኙ በመቶኛ /% ሲሰላ 

ምንያህል ይሆናል? 

 
 
7.3 የንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ ክትትልና ግምገማ መሳሪያዎች 
 

የንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ ክትትልና ግምገማ መሳሪያዎች ሁለት የሚተካኩ አሰራሮችን 
ይዘዋል፤የንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ የክትትልና የግምገማ መሳሪያዎች ክምችትና የንግድዎን ይጀምሩና 
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ያሻሽሉ መግቢያ ሲሆኑ ቀደም ሲል የተጠቀሱትን ጥቂቶቹን ጠቋሚዎችንም ይይዛሉ፡፡ ሁለቱ መሳሪያዎች 
በአንድ ግዜ ጥቅም ላይ መዋል አለባቸው፡፡   
 
ሀ. የንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ የክትትልና የግምገማ መሳሪያ ክምችት፤የመሳሪያ ክምችቶቹ በንጀያ 
አሰልጣኞች፣ የአሰልጣኝ አሰልጣኞች፣ የስልጠና አገልግሎት አቅራቢዎችና (ኢንተርፕርነር የመሆን እምቅ 
ኃይል ያላቸው) ኢንተርፕርነሮች የንጀያ ስልጠና አካሄድን በሚመለከት ለሚቀርቡ ሪፖረቶች የሚሞሉ ልዩ 
ልዩ ቅፆችንና ዘገባዎችን (ሪፖረቶችን) ይዟል፡፡ 
 
እነዚህ ቅፆች ከንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ የክትትልና የግምገማ መሳሪያ ክምችት ጋር ተያይዘዋል፡፡ 
አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ እነዚህን የክትትልና የግምገማ መሳሪያ ክምችቶች ንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ አለም 
አቀፍ ማስተባበሪያ ቡድን (siyb@ilo.org) ጥያቄ በማቅረብ ማግኘት የሚቻል ሲሆን ወይም ክልላዊ/ሀገራዊ 
ፕሮጄክት ፅ/ቤት በፅሁፍ በመጠየቅ ይገኛል፡፡ ከንጀያ መግቢያ ከኢንተርኔት ላይ ማውረድ ይቻላል፡፡ 
(ስለመግቢያው በዝርዝር ለማወቅ የሚቀጥለውን ክፍል ይመልከቱ)   
 

የግምገማ መሳሪያ ክምችቱ (Toolkit) ስለያዛቸው የተለያዩ ቅፆችና ዘገባዎች/ሪፖርቶች ከዚህ በታች 
ተገልጧል፡፡ እነዚህ ቅፆች በንግድዎን ንጀያ ተጠቃሚዎች መካከል ያለውን የዘገባውን ፍሰት ያሳያሉ፡፡ 
የንጀያ ተጠቃሚዎች ስራ እንዲቀል የቅፆቹ ብዛት በተቻለ መጠን አነስተኛ ቢሆንና አንብቦ ለመረዳት ቀለል 
ብሎ መዘጋጀት ይኖርበታል፡፡ 
 
 

ሳጥን 19 የንጀያ የክትትልና ግምገማ መሳሪያ ክምችት መሳሪያዎች ማጠቃለያ   
በአሰልጣኞች/ በአሰልጣኝ አሰልጣኝች ለኢንተርፕርነሮች የሚደረግ ክትትል 

የክትትልና ግምገማ 
መሳሪያዎች 

         ተግባር ቅፁን በማን ይሞላል? መቼ? 

የደንበኛ መቀበያ ቅፅ  ኢንትርፕርነሮችን (እምቅ ኃይል ያላውን) መምረጥ 

 የኢንትርፕርነሮችን (እምቅ ኃይል ያላውን) ፍላጎተ 

ስልጠና መተንተን 

 ስለኢንተርፕረነሮች (እምቅ ኃይል ያላቸው) ግላዊና 

የንግድ መነሻ  

ማመሳከሪያ መረጃ መሰብሰብ 

 አሰልጣኞች/ የአሰልጣኝ 

አሰልጣኞች የኢንተርፕረነሮች 

(እምቅ ኃይል ላላቸው) ስልጠና 

የሚሰጡ 

 

 

 የንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ 

የኢንተርፕረነሮች ስለጠና 

ከመካሄዱ አስቀድሞ 

 

ለንግድዎን ይጀምሩና 
ያሻሽሉ የመምረጫ ዛፍ 

 ኢንተርፕረነሮችን (እምቅ ኃይል ያላቸውን) መምረጥ 

 የኢንተርፕርነሮችን (እምቅ ኃይል ያላውን) ፍላጎተ 

ስልጠና መተንተን 

 ስለ ኢንተርፕረነሮች (እምቅ ኃይል ያላቸው) ግላዊና 

የንግድ መነሻ  

ማመሳከሪያ መረጃ መሰብሰብ  

 በስራ ላይ ያሉትና ውስጣቸው እምቅ ኃይል ያላቸው 

ኢንተርፕርነሮች የንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ 

መስፈርት ማሟላታቸው 

 አሰልጣኞች/ የአሰልጣኝ 

አሰልጣኞች የኢንተርፕረነሮች 

(እምቅ ኃይል ላላቸው) ስልጠና 

የሚሰጡ 

 

 

 የንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ 

የኢንተርፕረነሮች ስለጠና 

ከመካሄዱ አስቀድሞ 

 

አፈፃፅምና ወቅታዊ 
ሁኔታ መገምገሚያ 

 ከንጀያ ስልጠና በኋላ ኢንተርፕረነሮችን (እምቅ ኃይል) 

የስራ እንቅስቃሴና ስለስልጠናው ጥራት ያላቸውን 

አስተያየት መጠየቅ 

አሰልጣኞች/ የአሰልጣኝ 

አሰልጣኞች ለኢንተርፕረነሮች 

(እምቅ ኃይል ላላቸው) ስልጠና 

የሰጡ  

 ቢያንስ ስልጠናው 

ለኢንተርፕረነሮቹ ከተሰጠ ከ3 

ወር- አንድ አመት ባለው ጊዜ 
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የክትትልና 

ግምገማ 

መሳሪያዎች 

ተግባር ቅፁን በማን ይሞላል? መቼ? 

የአሰልጣኝ መቀበያ 

ቅፅ 

 

 ኢንተርፕረነሮችን(እምቅ ኃይል ያላውን) 

መምረጥ 

 የኢንተርፕረነሮችን (እምቅ ኃይል 

ያላውን) ፍላጎተ ስልጠና መተንተን 

 ስለኢንተርፕረነሮች (እምቅ ኃይል 

ያላቸው) ግላዊና የንግድ መነሻ  

ማመሳከሪያ መረጃ መሰብሰብ  

 አሰልጣኞች/ የአሰልጣኝ 

አሰልጣኞች የኢንተርፕረነሮች 

(እምቅ ኃይል ላላቸው) ስልጠና 

የሚሰጡ 

 

 

 የንግድዎን ይጀምሩና 

ያሻሽሉ የኢንተርፕረነሮች 

ስለጠና ከመካሄዱ 

አስቀድሞ 

 

እጩ አሰልጣኝ 

የቃለ መጠይቅ ቅፅ  

 ኢንተርፕርነሮችን (እምቅ ኃይል 

ያላቸውን) መምረጥ 

 የኢንተርፕርነሮችን (እምቅ ኃይል 

ያላውን) ፍላጎተ ስልጠና መተንተን 

 ስለ ኢንትርፕርነሮች (እምቅ ኃይል 

ያላቸው) ግላዊና የንግድ መነሻ 

ማመሳከሪያ መረጃ መሰብሰብ  

 በስራ ላይ ያሉትና ውስጣቸው እምቅ 

ኃይል ያላቸው ኢንትርፕርነሮች 

የንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ መስፈርት 

ማሟላታቸው 

 አሰልጣኞች/ የአሰልጣኝ 

አሰልጣኞች የኢንተርፕርነሮች 

(እምቅ ኃይል ላላቸው) 

ስልጠና የሚሰጡ 

 

 

 የንግድዎን ይጀምሩና 

ያሻሽሉ የኢንተርፕርነሮች 

ስለጠና ከመካሄዱ 

አስቀድሞ 

 

እጩ አሰልጣኞችን 

የመምረጫ 

መዝገብ (ለቃለ 

መጠይቅና  

ለስልጠና) 

 

የመቀበያ ቅፅና የቃለመጠይቁን ቅፅ ላይ 

የሰጡትን መልስ በመጠቀም እጩ 

አሰልጣኝን የመመዘኛ ካርድ ላይ 

መሙላት/ደረጃ ማውጣት የንግድዎን 

ይጀምሩና ያሻሽሉ የአሰልጣኞችን ስልጠና 

መስፈርትን የሚያሟላ/የምታሟላ 

መሆኑን መለየት  

 የንጀያ የአሰልጣኞች ስልጠና 

የሚሰጡ የአሰልጣኝ 

አሰልጣኞች 

 

 ቅፁ የሚሞላው 

የመቀበያ ቅፁንና 

ለቃለመጠይቁየተሰጠው

ን መልስ መሰረት አድርጎ 

ነው፡፡ 

የስልጠና 

አገልግሎት 

አቅራቢዎች (ስአአ) 

የስራ መሪ 

የመቀበያ ቅፅ 

 የስልጠና አገልግሎት አቅራቢዎችን/ 

ስአአን የሚወክል ስራ መሪ 

 ንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ ስልጠናን 

ለማዘጋጀት የስአአን ድርጅታዊ አቅም 

መፈተሽ 

 በስአአ/ስአአን በሚወክል ስራ 

መሪና ቅፁ ከተመላ በኋላ 

ብሔራዊ አስተባባሪው 

ድርጅት ይቀርባል፡፡   

 ንግድዎን ይጀምሩና 

ያሻሽሉ ስልጠናን 

የማዘጋጀት አጋርነት 

/ትብብር ከመጀመሩ 

በፊት፡፡ 

የትምህርቱን 

አቀራረብ መፈተሸ  

 

 የእጩ አሰልጣኙን አጠቃላይ የትምህርት 

አቀራረብ ክህሎት መፈተሸ፣ 

 እጩ አሰልጣኙ የንጀያ ይዘት 

በቅደምተከተል የመስጠትና የንጀያ 

የስልጠና ዘዴን በአግባቡ የመጠቀም 

አቅም በትክክል ማጣራት፣ 

 አሰልጣኞችን ሰርተፊኬት/ 

ብቃት ማረጋገጫ የመስጠት 

መብት ያላቸው የአሰልጣኝ 

አሰልጣኝ/ኞች 

 

 

 ከኢንተርፕርነሮች ስልጠና 

ማጠናቀቂያ ላይ 

 

እለታዊ የስልጠና 

መገምገሚያ ቅፅ  

 የኢንተተርፕርነሮችን(እምቅ 

ኃይልያላቸውን) በስልጠናውና 

በአሰልጣኙ(እጩው) ያላቸው የእርካታ 

ደረጃ መመዘን 

 ስልጠና እየተከታተሉ ያሉ 

ኢንተርፕርነራዊ እምቅ ኃይል 

ያላቸው ወይም በአሁኑ 

ሰአት በስራ ላይ ያሉ 

ኢንተርፕርነሮች 

 የእየለቱ ስልጠና 

ሲጠናቀቅ 
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የስልጠና 

ማጠናቀቂያ 

ግምገማ ቅፅና 

የውጤት 

ማጠናቀሪያ 

 

 የንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ ስልጠና 

የተከታተሉና የክትትል አገልግሎት 

የተሰጣቸው ኢንተርፕርነሮችን (እምቅ 

ኃይል ያላቸውን) አጠቃላይ የእርካታ 

ደረጃ መፈተሸ  የውጤት ማጠናቀሪያው 

ኢንተርፕርነሮች( እምቅ ኃይል ያላቸው)  

በስልጠናው ያገኙትን እርካታ ቁጥር ነክ  

መረጃ ይሰጣል  

 ተሳታፊዎች የግምገማ ቅፅ 

ይሞላሉ፤ 

 በእያንዳንዱ የግምገማ ቅፅ 

የተሞላውን ውጤት 

በመጠቀም አሰልጣኞች 

አጠቃላይ ውጤቱን በሳጥን 

ያሰፍራሉ፤ 

 

 በስልጠና ወቅት፣ ልክ 

ስልጠናው ሲጠናቀቅ፣ 

የአሰልጣኝ የስራ 

አፈፃፅም  መረጃ 

መስጫ ቅፅ 

 እጩ አሰልጣኙን የስራ እንቅስቃሴ 

ለኢንተርፕርነሮች (እምቅ ኃይል ላላቸው) 

ስልጠና ከሰጠ/ች በኋላ ከስልጠና 

አቀራረብ ምዘናና ከስልጠና ማጠናቀቂያ 

መገምገሚያ ቅፅና የውጤት ማጠናቀሪያ 

መመዝገቢያ ላይ የተሰበሰቡ መረጃዎችን 

በመጠቀም የእጩ አሰልጣኙን የስራ 

እንቅስቃሴ ለመፈተሽ፣ 

 የእጩ አሰልጣኝን ብቃት በመመዘን 

የንጀያ የምስክር ለመስጠት ይጠቅማል፡፡ 

 የአሰልጣኝ አሰልጣኞች/ 

ለአሰልጣኞች የምስክር 

ወረቀት ለመስጠት ኃላፊነት 

የተሰጣቸው ብሄራዊ 

አስተባባሪ ድርጅቶች፣ 

 

 ቢያንስ ንጀያ ስልጠናው 

ከተሰጠ ከ3 ወር እስከ11 

አመት ባለው ጊዜ ቅፁ 

መሞላት አለበት፡፡ 

 

 

ንጀያ ስልጠና 

አሰልጣኝ የስልጠና 

እንቅስቃሴ ሪፖረት 

 

 ንጀያ አሰልጣኞች ግላዊና የንግድ ሁኔታ 

መረጃ ማጠቃለያ 

 ስለተሰጡት የንግድዎን ይጀምሩና 

ያሻሽሉ ስልጠናዎች (የት፣ መቼ፣ ለስንት 

ሰው.ወዘተ) አጠቃላይ መረጃ በየሶስት 

ዓመቱ የታየውን የስራ እንቅስቃሴ 

ፍጥነት፣ 

አሰልጣኞች ለአሰልጣኝ 

አሰልጣኞች/ለብሄራዊ 

አስተባባሪ ድርጅቶች የስልጠና 

እንቅስቃሴ ዘገባ ያቀርባሉ፤ 

 

 በእያንዳንዱ ስልጠና 

ማጠናቀቂያ ላይ 

 

የስልጠና 

አገልግሎት 

አቅራቢዎች 

ዘገባ/ሪፖረት 

 

 ከስልጠና አገልግሎት አቅራቢዎች ጋር 

በሚሰሩ አሰልጣኞች የተሰጡ 

ስልጠናዎች በየሶስት ኣመቱ የሚቀርብ 

ሪፖርት 

 ስለተሰጡ ስልጠናዎች (የት፣ መቼ፣ 

ለስንት ሰዎች ወዘተ.) በየሶስት አመቱ 

የስልጠናውን አካሄድ ቅልጥፍና 

የተመለከተ አጠቃላይ መረጃ ይሰጣል፤ 

 

 የስልጠና አገልግሎት 

አቅራቢው ስራ፣ 

 

 በየሶስት አመቱ፣ 

 

የንግድዎን 

ይጀምሩና ያሻሽሉ 

የተሀድሶ ስልጠና 

የመቀበያ ቅፅ 

 አሰልጣኞችን የንግድዎን ይጀምሩና 

ያሻሽሉ ፅንሰሀሳብ እውቀታቸውን 

ለማደስ ለሚያስችል የክትትል ስልጠኞች 

ለመምረጥ ይረዳል፤ 

 የእነሱን የስልጠና ፍላጎት ለማጥናት፣ 

 የተሀድሶ ስልጠና ለመከታተል 

ፍላጎት ያላቸው አሰልጣኞች፣ 

 

 ከተሀድሶ ስልጠና በፊት፣ 
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የዓለም ስራ ድርጅት የንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ አለም አቀፍ አስተባባሪ ቡድንና ብሄራዊ ደረጃ ላይ ያሉ ድርጅቶች 

የአሰልጣኝ አሰልጣኞችን መከታተያ 

የክትትልና ግምገማ 

መሳሪያ 

ተግባር የተሞላው ጥቅም ላይ የሚውለው 

/መቼ? 

የአሰልጣኝ አሰልጣኝ 

መቀበያ ቅፅ  

 

 

 እጩ የአሰልጣኝ አሰልጣኞችን 

መምረጥ፣ 

 የእጩዎች ስለጎልማሶች መማርና 

የንግድ አስራር መርህ ያላቸውን 

መረዳት መተንተን፣ 

ስለየአሰልጣኝ አሰልጣኞች እጩዎች ግላዊና 

የንግድ ሁኔታ መሰረታዊ የመነሻ መረጃ 

ማሰባሰብ፣ 

እጩ የአሰልጣኝ አሰልጣኞች 

አሰልጣኝ የንግድዎን 

ይጀምሩያሻሽሉ የአሰልጣኝ 

አሰልጣኞች ስልጠና መከታተል 

የሚፈልግ፣ 

ከንጀያ የአሰልጣኞች 

ስልጠና በፊት መሞላት 

ያለበት፣ 

 

 

እጩ የአሰልጣኝ 

አሰልጣኞች የቃለመጠይቅ 

ቅፅ  

 እጩ የአሰልጣኝ አሰልጠኞችን 

ቃለመጠይቅ ለማድረግ የሚቀርቡ 

ጥያቄዎችና ያገኙትን ውጤት 

መመዝገብ፣ 

 የአሰልጣኝ አሰልጣኞች 

የሚያሰለጥኑ የንግድዎን 

ይጀምሩና ያሻሽሉ ለአሰልጣኝ 

አሰልጣኞች ስልጠና ይሰጣሉ፤ 

ቅፁ የሚሞላው እጩዎቹ 

ለቃለመጠይቅ ሲጋበዙ 

ነው፤ 

ለእጩ የአሰልጠኝ 

አሰልጣኞች የመምረጫ 

መመዝገቢያ 

(ለቃለ መጠይቅና 

ለስልጠና)  

 

በመቀበያ ቅፅና በቃለ መጠይቅ ቅፅ ላይ 

የእሱን/እሷን ብቃት ለንግድዎን ይጀምሩ 

ያሻሽለ ብቁ መሆን ለመመዘን የተሰጡትን 

መልሶች በመጠቀም የእጩ የአሰልጣኝ 

አሰልጣኞች የውጤት መመዝገብ/ደረጃ 

መስጠት፣ 

 የአሰልጣኝ አሰልጣኞች 

የሚያሰለጥኑ የንግድዎን 

ይጀምሩና ያሻሽሉ ለአሰልጣኝ 

አሰልጣኞች ስልጠና ይሰጣሉ፤ 

 

 ቅፁ የሚሞላው 

እጩዎቹ ለቃለመጠይቅ 

ሲጋበዙ ነው፤ 

 

የትምህርት አቀራረብ 

መፈተሽ 

 

 የእጩ የአሰልጣኞች አስልጣኝ 

አጠቃላይ የአቀራረብ ክህሎትን 

መፈተሽ፣ 

 የእጩ የአሰልጣኞች አስልጣኙ በተለይም 

የንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ ይዘት 

ቅደምተከተላዊነቱ እንደተጠበቀና 

የንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ ዘዴ 

በመጠቀም የማስተማር ብቃቱን 

ማረጋገጥ፣ 

 የአሰልጣኝ አሰልጣኞችን 

የሚያሰለጥኑ ለእጩ 

አሰልጣኝ አሰልጣኞች 

የምስክር ወረቀት ይሰጣሉ፤ 

 

አሰልጣኝ አሰልጣኞች 

ስልጠና አውደጥናት 

ሲጠናቀቅ፤ 

እለታዊ የስልጠና 
መገምገሚያ ቅፅ  

 የተሳታፊዎች በስልጠናውና በየቀኑ 

በሚከናወነው የእጩ አሰልጣኝ 

አሰልጣኞች የስራ አፈፃፅም ግምገማው 

የነበራቸውን የእርካታ ደረጃ መፈተሸ፡፡ 

 

 የስልጠናው ተሳታፊዎች 

 

 በየቀኑ የእለቱ ስልጠና 

ሲጠናቀቅ፣ 

 

የስልጠና ማጠቃለያ 

ግምገማ ቅፅና የውጤት 

ማስፈሪያ ወረቀት 

 

 በእጩ የአሰልጣኝ አሰልጣኞች 

ሰለተሰጣቸው ስልጠና የተሳታፊዎች 

የእርካታ ደረጃ መፈተሸ 

 የውጤት መመዝገቢያው ወረቀት/ሳጥን 

ተሳታፊዎችበስልጠናው የነበራቸውን 

እርካታ በቁጥር ለመረዳት ያስችላል፤ 

 ስልጠናውን የተከታተሉ 

ተሳታፊዎች የግምገማ ቅፁን 

ይሞላሉ፤ 

 የአሰልጣኞች አሰልጣኝ 

የሚያሰለጥኑት በእያንዳንዱ 

የግምገማ ቅፅ ሰፈረውን 

አጠቃላ ውጤት በሰንጠረዥ 

ያሰፍራሉ፤ 

በስልጠና ወቅትና 

ስልጠናው እንደተጠናቀቀ 

 

የንግድዎን ይጀምሩና 

ያሻሽሉ የአሰልጣኞች 

አሰልጣኝ የስራ እንቅስቃሴ 

ዘገባ/ሪፖርት 

 

 የንግድዎን ይጀምሩናያሻሽሉ 

የአሰልጣኞች አሰልጣኝ(ወይም እጩ) 

ግላዊና የንግድ ሁኔታ መረጃ ማጠቃለል 

 ስለንግድዎን ያሻሽሉና ይጀምሩ ስልጠና 

አሰራር(የት፣ መቼ፣ ስንት ሰዎች/ቀን፣ 

ወዘተ) በየሶስት አመቱ የስራ 

ንቅስቃሴውን ፍጥነት በተመለከተ 

አጠቃላይ መረጃ መስጠት፣ 

 አሰልጣኝ አሰልጣኞች 

(እጩዎች) የአሰልጣኝ 

አሰልጣኞቻቸው አሰልጣኞች/ 

ብሄራዊ አስተባባሪ ድርጅቶች 

ያቀርባሉ፤ 

 

 ከእያንዳንዱ ስልጠና 

በኋላ 
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ስለቁጥጥርና ዘገባ ስለማቅረብ በሳጥን 19 ተጠቃሎ የቀረበው እንደሚከተለው ነው፤  
 
• ኢንተርፕርነሮች በአሰልጣኞችና በአሰልጣኝ አሰልጣኞች ስለሚደረግላቸው ቁጥጥር፤ “የደንበኛ 
መቀበያ ቅፅ” የሚያገለግለው ከስልጠናው በፊት ስለእያንዳንዱ የንጀያ አመልካች ዋነኛ መረጃዎች (ይህ 
እሱ/አሷ በመሰረታዊ የንግድ ስራ አመራር ርእሶች ላይ በአሁኑ ሰአት ያላቸውንእውቀት ለመፈተሸ 
የሚረዱ ጥቂት መረጃዎችን ይጨምራል) ለመሰብሰብ ነው፡፡    
 
“የስራ አፈፃፅምና የማደስ ቅፅ” የሚሞላው በስልጠና ወቅት ስለስራ አፈፃፅም በተጨማሪም ስለሽያጭና 
ንብረት፣ስለስራ ስምሪትና የንግድ ስራ እውቀት ቁጥርነክ መረጃ ከተሰበሰበ በኋላ ነው፡፡ ለስራ አፈፃፅምና 
ለማደስ ቅፅ የተሰበሰቡትን መረጃዎች ከስልጠናው በፊት ከደንበኞች መቀበያ ቅፅ ከተሰበሰበው ጋር 
ሲወዳደር ስልጠናችሁ ለውጥ አምጥቶ እንደሆነና እንዳልሆነ ይህም ማለት ደንበኞቻችሁ ንግድ መጀመር 
አለመጀመራቸውን፣ ከዚህም በላይ ስራ ለመፍጠር አስተዋፅኦ አድርገው እንደሆን መመርመር 
ትችላላችሁ፡፡ 
 
“የንጀያ የመምረጫ ዛፍ” ፍላጎት ከነበራቸው እጩዎች መካከል የንጀያ ኢንተርፕርነሮችን መምረጥ 
በሚለው ክፍል ላይ አጠቃላይና ከንግድ ጋር የተያያዙ መስፈርቶችን መሰረት በማድረግ የስልጠና 
ተሳታፊዎችን ለመምረጥ የሚያገለግል ነው፡፡ በተጨማሪም አሰልጣኞችና የአሰልጣኝ አሰልጣኞች የትኛው 
አይነት የንጀያ ስልጠና፤ የንግድ እሳቤዎን ያመንጩ፣ ንግድዎን ይጀምሩ፣ ንግድዎን ያሻሽሉ ወይም 
ንግድዎን ያስፋፉ ለአመልካቾች በጣም ተስማሚ እንደሚሆን ለመወሰን አቅጣጫ ያስይዛቸዋል፡፡  
 
• አሰልጣኞችንና የስልጠና አገልግሎት አቅራቢዎችን በአሰልጣኝ አሰልጣኞችና በብሄራዊ አስተባባሪ 
ድርጅቶች መቆጣጠር  

 

የአሰልጣኞችን የስራ አፈፃፅም ለመቆጣጠር የሚያገለግለሉ መሳሪያዎች፤ “ የንጀያ የስራ እንቅስቃሴ 
ዘገባ/ሪፖርት” በሶስት አመት ውስጥ የተካሄዱ ተናጥል ስልጠናዎች፣ ከመጀመሪያው የአሰልጣኞች 
ስልጠና አውደጥናት በፊት ከሚሞላው “ከአሰልጣኞች መቀበያ ቅፅ”ጋርና “የስራ አፈፃፅምና 
ማደስ(update)ቅፅ” ቅፁ የሚሞላው በአስልጣኞች አሰልጣኝ ወይም የአሰልጣኞችን ስራ አፈፃፅም 
እንዲቆጣጠረሩ ኃላፊነት በተሰጣቸው ሌሎች ተቆጣጣሪ ባለስልጣኖች ነው፡፡በተጨማሪም   የአሰልጣኞች 
ስራ አፈፃፅም  በ“እልታዊና በማጠናቀቂያ የስልጠና ግምገማ ቅፅ” ላይ ይንፅባረቃል፡፡ የ“እለታዊና 
የማጠናቀቂያ ስልጠና ግምገማ ቅፆች” የሚሞሉት በተሳታፊዎች/ደንበኞች ሲሆን “የትምህርት አቀራረብ 
ፍተሻ/ግምገማ ቅፅ” የሚሞላው ደግሞ ከሚሰጠው ስልጠና ጋር ግንኙነት ባለውና በሚመለከተው 
የአሰልጣኞች አሰልጣኝ  ነው፡፡ እንደብሄራዊ ድርጅቶች በቀጣይነት የመቆጣጠርና የመገምገም ኃላፊነቱን 
ከአለም ስራ ድርጅት(ILO) የሚወስዱ ሲሆን እነሱም እነዚህን መሳሪያዎች ከራሳቸው ነባራዊ ሁኔታ 
ጋር ማስማማት(adapt) ወይም እነዚህን መሳሪያዎች በራሳቸው የቁጥጥርና ግምገማ ስርኣቶች ውስጥ 
ማካተት ይሹ ይሆናል፡፡ 

 
የስልጠና አየአሰልጣኝ አሰልጣኞችን የአለም የስራ ድርጅት የንጀያ አለምአቀፍ አስተባባሪ ቡድንና አንድ 
ወይም ብዙ በብሄራዊ ደረጃ የሚሰሩ ድርጅቶችም (በአገሪቱ ውስጥ ያለው የአለም የስራ ድርጅት ቢሮ 
ወይም ፕሮጄክት ወይም ብሄራዊ አጋር ድርጅት) ይቆጣጠራሉ፡፡ የአሰልጣኞች አሰልጣኝን የስራ 
አፈፃፅም ለመቆጣጠር ጥቅም ላይ የሚውሉ መሳሪያዎች፤ እያንዳንዱ የተከናወኑ ስልጠናዎችን 
እንቅስቃሴ “የንጀያ የስራ እንቅስቃሴንም ዘገባ”ን ይጨምራል፤ ይህ ማጠቃለያ ዘገባ በሶስት አመት 
አንድ ጊዜ ይዘጋጃል፡፡ በተጨማሪም “ የአሰልጣኞች አሰልጣኝ የስራ አፈፃፅም ዘገባ የእለታዊና 
የማጠናቀቂያ የስልጠና ግምገማ ቅፆች” የሚሞሉት “በአሰልጣኝ ደንበኞች (client)” ሲሆን የአሰልጣኞች 
ስልጠና ደረጃ የተሰጡ ስልጠናዎችን በሚመለከት የሚሞሉ ነው፡፡   
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“የአሰልጣኝ አሰልጣኞች የመቀበያ ቅፅ”ና “ የውጤት መመዝገቢያ ካርድና መመሪያዎች” አንድ ላይ 
እጩ የአሰልጣኞች አሰልጣኙን  የንጀያ የብቃት ለአሰልጣኞች አሰልጣኝ እጩ የብቃት ምስክር ወረቀት  
ያስገኙለታል፡፡ 
 
አገልግሎተ አቅራቢዎችን የስራ አፈፃፅም ለመቆጣጠር የምንጠቀምባቸው መሳሪያዎች ከእነሱ 
ጋር የሚሰሩ አሰልጣኞችን የስራ አፈፃፅም ለመቆጣጠር ይጠቅማል፤ ይህ “ስልጠና አገለግሎት 
አቅራቢ/ ስራ አስኪያጅ መቀበያ ቀፅ”እና “የስልጠና አገልግሎት አቅራቢ የስራ እንቅስቃሴ 
ዘገባ/ሪፖርት” ዋና አሰልጣኞችን የሚቆጣጠሩት የአለም የስራ ድርጅት የንጀያ አለምአቀፍ አስተባባሪ 
ቡድንና በብሄራዊ ደረጃ የሚሰሩ ድርጅቶች ናቸው፡፡ 
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ስእል 7፤ የቁጥጥርና ግምገማ በአስተባባሪ አካላት፣የአሰልጣኞች አሰልጣኝ፣ አሰልጣኞችና ኢንተርፕርነሮች 
መካከል ያለው ፍሰት 

 
 

ለ. የንጀያ መግቢያ በር 
ከላይ ከተገለፁት ንጀያ የቁጥጥርና ግምገማ መሳሪያዎች ጋር ንጀያ መግቢያ በር የተሰኘ ፈጣን የአሌክትሮኒክ 
ዘገባ ማቅረቢያ መሳሪያ አይነት የንጀያ ሁለተኛው የቁጥጥርና ግምገማ ስርዓት አካል ነው፡፡ ይህ መግቢያ 
አሰልጣኞችና የአሰልጣኝ አሰልጣኞች የስልጠና ጭብጥ(ዳታ) በመስመር ላይ ወዳለ ማስቀመጫ(ዳታቤዝ) 
የስልጠና እንቅስቃሴው እንደተጠናቀቀ መረጃውን ወዲያው ማስገባት የሚያስችላቸው ነው፡፡ በመግቢያው 
ውስጥ የተካተቱት የመረጃ ዝርዝሮች ለተጠቃሚው እንዲያመች ተብሎ ውስን ተደርገዋል፡፡ 

ንግድዎንይጀምሩያሻሽሉአለምአቀፍ 
አስተባባሪ 

ንግድዎንይጀምሩያሻሽሉብሔራዊ 
አስተባባሪ 

 

የአሰልጣኞችአሰልጣኝ 

አሰልጣኝ 

እለታዊ የስልጠና 
መገምገሚያ ቅፅ 

 

የስልጠና ማብቂያ 
መገምገሚያ ቅፅና 

የውጤት ማጠናቀሪያ 

ኢንተርፕርነሮች 
 

የንግድዎን ይጀምሩ 
ያሻሽሉ አሰልጣኞች፣ 
የአሰልጣኝ አሰልጣኞች 
የስራ እንቅስቃሴ ዘገባ 

የስራ አፈፃፀምና 
የማደስ ቅፅ 

የስራ አፈጻጸምና  
የማደስ ቅፅ 
 

የደንበኞች 
መቀበያ ቅፅ 

የንጀያ የመምረጫ 
ዛፍ 
 

የአሰልጣኝ 
መቀበያ ቅፅ 

የአሰልጣኞች 
አሰልጣኝ 

መቀበያ ቅፅ 

ከስልጠናበፊት በስልጠናወቅት ከስልጠናበኋላ 
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፣ 

ከተጠቃሚዎች የሚጠየቀው መሰረታዊ መረጃ የሚከተለው ነው፤ 
• ቀን፣ የስልጠናው ጊዜና የስልጠናው ቦታ 
• የስልጠናው ደረጃ (የአሰልጣኞች አሰልጣኝ ስልጠና፣የአሰልጣኞች ስልጠና፣የኢነትርፕርነሮች 

ስልጠና)፣ 
• የስልጠናው አይነት (የመጀመሪያ ስልጠና፣ ብቃትን ማጠናክር)፣ 
• ጥቅም ላይ የሚውሉ ፓኬጆች (Package(s) (የንግድ እሳቤውን ማመንጨት፣ ንግድዎን ያሻሽሉ፣ 

ንግድዎን ይጀምሩ፣ንግድዎን ያስፋፉ፣ ንጀያ ደረጃ 1) 
• የሴትና የወንድ ሰልጣኞች ቁጥር፣ 
• ከገጠር አካባቢዎች የመጡ ተሳታፊዎች በመቶኛ፣ 
• የስልጠናው ወጪዎችና በተሳታፊዎች የተዋጣው የገንዘብ መጠን፣ 
• ተሳታፊዎች በስልጠናው የነበራቸው የርካታ ደረጃ፣ 
 

 
ስለአሰልጣኝ፣ ስለየአሰልጣኞች አሰልጣኝ፣ ስለስልጠና አቅራቢዎችና በኢንትርፕርነር ደረጃ ጭብጥ/ዳታ 
ከማስገኘቱ ሌላ ለምስክር ወረቀት መስፈርቱ እስከተሟላ ድረስ ስርአቱ እንደየብቃት የምስክር ወረቀት 
ማስገኛ መሳሪያነት የሚያገለግል ሲሆን የአሰልጣኝ አሰልጣኞች በሶስቱ አመት የፈቃዱ ህጋዊነት ጊዜ 
የሚያረካ የስራ እንቅስቃሴ ደረጃ ከሆኑ የፈቃድ እድሳት በቀላሉ ማግኘት ይችላሉ፡፡ ከቁጥጥርና የብቃት 
ማረጋገጫ ከመስጠት ባሻገር የመግቢያ በሩ የስልጠና አገልግሎት ለመሸጥ የሚያስችሉ የአሰልጣኞች 
አሰልጣኞችና የአሰልጣኞችን ግለታሪክ በፍጥነት/ በመሳሪያ ከተጠናቀረ የስልጠና ታሪክ ጋር ይያያዛል፡፡ 
በሰነዶች የተሟላው የቤተመፅሀፍት አገልግሎት ክፍል፣የመግቢያ በሩን በተጨማሪም ተጠቃሚዎች 
የሚስፈልጋቸውን የንጀያና ሌሎች የስልጠና ያልሆኑ አቃዎች ለመጠቀም የሚያስችል የእቃዎች ማከማቻ 
በመሆን ያገለግላል፡፡  
 
የመግቢያ በሩ ከላይ የተጠቀሰውን የመሳሪያዎች/የመጠቀሚያዎች ስብስብ የሚተካ ሳይሆን ተጨማሪ 
/አጋዥ አገልግሎት እንዲሰጥ የታቀደ ነው፡፡ የመግቢያ በሩን ውስጥ ያለውን መረጃ ትክክለኛነት ለማረጋገጥ 
ድንገተኛ ፍተሻ ይደረጋል፡፡ ለመግቢያ በሩን/ Gateway መጠባበቂያ ወቅታዊ የሆኑ ሰነዶች እንዳለቸው 
እርግጠኛ ለመሆን የአሰልጣኝ አሰልጣኝኞችና አስልጣኞች የመሳሪያ ስብስባቸውን መጠቀም ይኖርባቸዋል፡፡  

 
7.4 ለምን ቁጥጥርና ግምገማ አስፈላጊ ሆነ? 

ቁጥጥርና ግምገማ አስፈላጊ የሆነበት ብዙ ምክንያቶች አሉት፡፡ በትክክል ከተከናወነ በጉዳዩ ውስጥ የተሳተፉ 
አካላት ሁሉ የስራ አፈፃፅማቸወን ለማሻሻል ያስችላቸዋል፡፡ ለምሳሌ፣ በንጀያ መርሀግብር፣ ቁጥጥርና 
ግምገማ ለእርስዎ እንደንጀያ አሰልጣኝ ወይም የአሰልጣኞች አሰልጣኝ፤ 

• የእርስዎን የስራ አፈፃፅም ይቆጣጠራል፤ ያወዳድራል፤ 
• የራስዎን የስራ አፈፃፅም በሰነድነት በመያዝ አገልግሎትዎን በደንበኞችዎና በስልጠና ደጋፊ አካላት 

ዘንድ ለማስፋፋት በማስረጃነት ያቀርባል፤ 
የንጀያ ሀገራዊ ወይም ውጥን/ፕሮጄክት ቢሮ፤ 

• የታለመውን የውጥን /የፕሮጄክት ውጤትለመፈፅም የተደረገን ግስጋሴ ይለካል፡፡  
የንጀያ ስልጠና ደንበኞች፤ 
▪ የቀረበው ስልጠናን በሚመለከት የረኩ ወይም ያልረኩ መሆኑን የሚገልፁበት፣ 
▪ የስልጠናውን መለስ ብሎ ለማስቃኘትና ጥራተን የበለጠ ለማሻሻል የሚረዳ ግብአት ይሰጣል፤ 
 
 

  
የንግድዎን ያሻሽሉ ይጀምሩ ቁጥጥርና ግምገማ አስፈላጊነት የሚታወቅ እንደመሆኑ፣አሰልጣኞችና 
የአሰልጣኝ አሰልጣኞች የንጀያ ቁጥጥርና ግምገማ መሳሪያዎች ስብስብና የንጀያ መግቢያ በርን 
በመደበኛ የንጀያ የስልጠና ሂደት እንዴት ጥቅም ላይ መዋል እንዳለበት ክዋኔ ስልጠና መካተት 
ይጠበቅባቸዋል፡፡  
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ክፍል ሶስት፤ የንግድዎን ይጀምሩና የንግድዎን 
ያሻሽሉ የፕሮግራም ትስስርና ተጓዳኞች 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ይህ ክፍል ስለንግድዎ ይጀምሩ ያሻሽሉ ገንዘብነክ ከሆኑና ገንዘብነክ ያልሆኑ የንግድ ልማት 
አገልግሎቶች ይገልፃል፡፡ በተጨማሪም ከንጀያ ጋሩ ተጓዳኝ መሆን የሚኖርባቸውንም 
ጉዳዮችንም ያካትታል፡፡  
 
 
 

 

 
 

 
የንጀያ መርሀግብር የተፈጠረው በስልጠና ሰዎች ንግድ የመምራት እውቀታቸውና ክህሎታቸው 
ይጨምራል፤ ስለዚህም ትርፋማ የሆነ ንግድ ሊጀምሩና ሊመሩ ይችላሉ፤ በሚል እሳቤ ላይ ተመስርቶ 
ነው፡፡ ነገርግን እውቀትና ክህሎት ንግድ ለመምራትና ለመጀመር ሂደት ብቸኛ ወሳኝ ነገሮች አይደሉም፡፡ 
ኢንተርፕርነሮች የተለያዩ ፍላጎቶችና ሰፋ ያሉ ምክንያቶች አሏቸው፡፡ ገንዘብ፣ ደነንቦች፣ የገበያ 
ሁኔታዎች፣ወዘተ ንግዶቻቸውን ይጎዳሉ፡፡ እነዚህ ተግዳሮታዊ አመክንዮዎች ልክ በድራቸው ውስጥ እንዳሉ 
ሸረሪቶች ሊታይ ይችላሉ፡፡ ምናልባትም ለንጀያ ስልጠና ሰጪዎች እነዚህን ሁሉ ምክንያቶች ለመቆጣጠር 
አይቻልም ይሆናል፡፡ ስለዚህም ንጀያ መርሀግብርን ከሌሎች የንግድ አመራርና የአጀማመር ሂደት ላይ 
ተፅእኖ ከሚያሳድሩ ሁኔታዎች ጋር ለማያያዝ ስልት ማዘጋጀት ተገቢ ይሆናል፡፡    
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

1. የንጀያ ትስስር አካላት 
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ስእል 8፤ ሸረሪት በድሩ ውስጥ የኢንተርፕርነሮች ፍላጎቶች 

 
 
1.1 ንጀያ ስልጠናን ከገንዘብ ጋር ማያያዝ/ማስተሳሰር 
 

ጥቃቅን፣አነስተኛና መካከለኛ የንግድ ድርጅቶች/ኢንተርፕራይዞች የስራ እድል ለመፍጠርና ለምጣኔ ሀብት 
እድገት ሞተሮች ናቸው፡፡ አብዘኛዎቹ እነዚህ ኢንተርፕራይዞች ለማደግና የበለጠ ገቢ ለማግኘት የበለጠ 
ተወዳዳሪና የዳበረ ለመሆን የገንዘብ አገልግሎት ለማግኘት ይፈልጋሉ፡፡ሆኖም ጥቃቅን፣አነስተኛና መካከለኛ 
የንግድ ድርጅቶች/ኢንትርፕራይዞች የቀረቡ ገንዘብ አገልግሎቶች ብዙ ጊዜ ከእነሱ ፍላጎት ጋር የተጣጣሙ 
ሆነው አልተገኙም፡፡ 
 
ኢንተርፕርነሮች ብዙ ጊዜ የገንዘብ አገልግሎት አቅራቢዎችን(ገአአ) ፍላጎት ለማሟላት ሲጥሩ የገንዘብ 
አገልግሎት አቅራቢዎች(ገአአ) ደግሞ የኢንተርፕርነሮችን ፍላጎት ለማሟላት ይታገላሉ፡፡ የገንዘብ 
አገልግሎት አቅራቢዎች፣ገንዘብን በሚመለከት ሊከተል የሚችለውን ችግርን ለመፈተሽ፣ ስለኢንተርፕርነሩ 
በጣም ትክክለኛ መረጃ ማግኘት ይፈልጋሉ፡፡ ከዚያም ተስማሚ የሆኑ ምርቶች ያዘጋጁና ስኬታማ በሆነ 
መንገድ ያሰራጫሉ፡፡ 
 
ኢንተርፕርነሮች የንግድ እቅድ እንዳላቸውና እቅዱን ለመተግበር አቅም ያላቸው መሆኑን ለገንዘብ 
አገልግሎት አቅራቢዎች ለማሳየት ይፈልጋሉ፤ያቀረቡትን መረጃ አምነው የሚቀበሏቸው የገንዘብ 
አገልግሎት አቅራቢዎች ማግኘት ይፈልጋሉ፤  
 

ይህ ክፍል የንጀያ ስልጠና ሲታቀድና ሲሰጥ ትስስርን በተመለከተ አጭር መመሪያ ነው፡፡ ይኸውም ንጀያ 
የስልጠና አቅራቢዎች እምቅ ኃይላቸውን በመጠቀም አሁን በስራ ላይ ያሉትን ኢንተርፕርነሮች የተሻለ 
የገንዘብ እድል ስለማመቻቸት ግንዛቤያቸውን ማስፋት፣ ገንዘብነክ እንቅፋቶችን ግምት ውስጥ በማስገባትና 
ለችገሮቹ መፍትሄ ለመሻትን ከገንዘብ አካላት (finance components) ጋር ማስተሳሰርን /ማያያዝን 
ይመለከታል፡፡    
 

ሀ. ስልጠና በሚታቀድበትና በሚዘጋጅበት ወቅት ገንዘብ ስለማመቻቸት አጭር መመሪያ 
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• የስልጠና ፍላጎት ትንተና ማካሄድ 
 

የስልጠና ፍላጎት ጥናት ማካሄድ የተሳታፊዎችን የገንዘብ ሁኔታ ያሳውቃል፤ በተጨማሪም ስለገንዘብ ነክ 
አቅርቦቶች እወቀት ያላቸውና የሌላቸው መሆኑን፤የሚከተለውን ጥያቄ በማቅረብ ይተነትናል፤ 

• ተሳታፊዎች የባንክ ሂሳብ ወይም ከገንዘብ ድርጅቶች ግንኙነት አላቸውን? 
• ተሳታፊዎች ስለፕሮጄክታቸው/ስለጭብጣቸው ወጪ በቀላሉ እርግጠኛ መሆንና ለእሱ የሚሆን 

ገንዘብ የማግኛ መንገድስ ያውቃሉን? 
• ተሳታፊዎች ለንግዳቸው በጀት ወይም የፋይናንስ እቅድ እንዴት እንደሚያዘጋጁ ያውቃሉ? 
• ለመሆኑ ተሳታፊዎች ከገንዘብ አቅራቢዎች ወይም ከግለሰቦች ብድር ወስደዋልና ብድሩን መክፈልስ 

ችለዋልን?  
• መድን ድርጅቶች እንዴት እንደሚሰሩና ራሳቸውን ከችግር እንዴት እንደሚጠብቁ መረዳቱ 

አላቸውን? 
• ከገንዘብ አያያዝ እውቀት አንፃር የተፈለገው (ስለስልጠና ፍላጎት ትንተና ከራስ አስተሳሰብ አንፃር) 
• የስልጠና ይዘት ምንድን ነው? 
 

ጥቅም ላይ የዋለው የስልጠና ፍላጎት ጥናት መሳሪያ(የደንበኛ መቀበያ ቅፅ) ለሁሉም ተሳታፊዎች የሚሆን 
መረጃ ይዟል፣ ስለገንዘብ አያያዝ ሊታይ የሚችል የእውቀት ደረጃ ያላቸው መሆኑን ለማረጋገጥ ይንን 
መረጃ መጠቀም በጣም አስፈላጊ ነው፡፤ 
 
• የስልጠና ቡድኑን መመስረት 
 

ንጀያ ስልጠና ሲታቀድ (እንደተለመደው ስልጠናው ረዳት አመቻችም አለው፡፡) መታሰብ ያለበት ቢያንስ 
አንዱ/ዷ አመቻች የንግድ ድርጅት/ኢንተርፕራይዝ ልማት በተጨማሪም የገንዘብነክ አገልግሎቶችን ማግኘት 
አመቺ መሆንና ጥቃቅን፣አነስተኛና መካከለኛ የንግድ ድርጅቶች ገንዘብ ለማግኘት ስለሚገጥሟቸው 
ሁኔታዎች በቂ እውቀትና ልምድ ሊኖረው/ሊኖራት ይገባል፡፡ የውጭ ትምህርት አቅራቢዎችን ከገንዘብ 
አቅራቢ ተቋማት በመጋበዝ በተለይም ጥቃቅን፣አነስተኛና መካከለኛ የንግድ ድርጅቶች ገንዘብ ለማግኘት 
ስላላቸው ምቹ ሁኔታ ክዋኔ ስልጠና/ ምህርት እንዲሰጡ መጋበዝ ይቻላል፡፡  
 

 
ለ. ስልጠና በሚሰጥበት ጊዜ ሊከተሏቸው የሚገቡ የገንዘብ ተደራሽነት አጭር መመሪያዎች 
 

ይዘት፤የትኛው የገንዘብ ተደራሽነት ይዘት ነው ከንጀያ ስልጠና ጋር ለመዋሀድ ተገቢ የሆነው? 
 
የገንዘብ ተደራሽነት ይዘትን ከንጀያ ክዋኔ ስልጠናዎች ጋር ‘እንዴት’ መዋሀድ እንዳለበት ከመረዳታችን 
በፊት ከንጀያ ስልጠና ጋር ለመዋሀድ ተገቢ የሆነው ‘የትኛው’ የገንዘብ ተደራሽነት ይዘት መሆኑን መለየት 
አለብን፡፡ በአጠቃላይ ስለገንዘብ ተደራሽነት የተፃፉ ድርሳናትና የጥቃቅን፣አነስተኛና መካከለኛ የንግድ 
ድርጅቶች ከገንዘብ አገልግሎቶች ጋር ስላላቸው የቀደመልምድ በሚተነተንበት ወቅት፣ ከታች የተዘረዘሩት 
ሶስት ዋና ዋና ጥያቄዎች መዳሰስ እንዳለባቸው ተጠቁሟል፤ 
 
- የትኛው የገንዘብ አገልግሎት ነው ለኢንትርፕርነሩ ጠቃሚ ሊሆን የሚችለውና ለምን? 
- ኢንትርፕርነሮች እነዚህን አገልግሎቶች የሚያገኙት የት ነው? እና የትኛው አቅራቢ ወይም 

የምርት/አገልግሎት አይነት የእነሱን ፍላጎት በጣም ያሟላል? 
- ኢንተርፕርነሮች የገንዘብ አገልግሎት አጠቃቀማቸው የተቻለውን ያህል ምርታማና በንግድ ስራቸው ላይ 

ጉዳት እንደማያስከትል ለማረጋገጥ ምን ማድረግ አለባቸው?   
 
ስልጠና መርሀግብሩ የስልጠና ፍላጎት ትንተናው ውጤት ማንፅባረቅ አለበት፡፡ የስልጠና ፍላጎት ትንተናው 
ተሳታፊዎች የንግድ ስራቸውን የማንቀሳቀሻ ገንዘብ ለማግኘት የተለየ ችግር ታጋርጦባቸው ከነበረ ወይም 
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ስለአገርበቀል የገንዘብ አቅራቢዎችና ስለቀረቡ ምርቶች በቂ እውቀት የሌላቸው ከሆነ፣ እነዚህ ፍላጎቶች 
ሁልጊዜም በመርሀግብሩ ውስጥ መዋሀድ አለባቸው፡፡  
 
• ሂደት፤ የገንዘብ ተደራሽነት ከንጀያ ስልጠና ጋር እንዴት ይዋሀድ? 
 

የገንዘብ ተደራሽነት ይዘት በንጀያ ኢንተርፕርነር ደረጃ የተዘጋጀው የመመሪያ ፅሁፍ ተካትቷል፡፡ በዚህ 
መንገድ ሁለቱም ማለትም የሰልጠና አቅራቢዎችና (እምቅ ፍላጎት ያላቸው) ኢንተርፕርነሮችበንግድ 
ልማትና በገንዘብ አገልግሎቶች መካከል ግንኙነት መፍጠር ይችላሉ፡፡ በእያንዳንዱ የስልጠና ጥቅል ውስጥ 
የገንዘብ አገልግሎትን ተደራሽ የማድረግ የማልማትና የመከላከል እምቅ ፍላጎት ተደርሰዋል፡፡ ምርታማ 
ገንዘብነክ አገልግሎቶች ኢንተርፕርነሮች የንግድ ንብረታቸውን፣ የራሳቸውን ደህንነትና በንግድ ስራ ላይ 
ያሉ ሰራተኞቻቸውን ደህንነት ለመጠብቅ ይረዳቸዋል፤ አሰልጣኞችና የአሰልጣኝ አሰልጣኞች ስለገንዘብ 
ተደራሽነት ይዘት ለንግድ አመራርና ለንግድ ወሳኝ ከሆኑት ክሮች እንደአንዱ አድርገው መነጋገር 
ይኖርባቸዋል፡፡  
 

 
 
 

ሳጥን 20፤ ገንዘብ የማግኘት እድል የማመቻቸት መብትና ኃላፊነት 

መብት ሀላፊነት 

የግል ህይወት፡ 

የኢንተርፕርነሮች ግላዊና ገንዘብነከ 

መረጃዎች ከነሱ ፈቃድ ውጪ ለሌሎች 

ማካፈል አይቻልም፡፡ 

ኢንተርፕርነሮች ስለ ግላዊ ወይም ገንዘብነክ መረጃ ለገንዘብ አገልግሎት 

አቅራቢ ድርጅት ከመስጠታቸው በፊት መረጃውን ከእነሱ ፈቃድ ውጭ 

ለሌሎች ማካፈል እንደሌለባቸው እርግጠኛ መሆን፣ በቡድን ስብሰባ ወቅት 

ሌሎች ያቀረቡት ግላዊ ወይም ገንዘብነክ መረጃዎች ለሌሎች ላለማካፈል 

ጥንቃቄ ማድረግ፡፡  

ግልፅነት፤ኢንተርፕርነሮች 

ግልፅ የመሆን፣ ሀቀኝነትና ጊዜውን 

የጠበቀ መረጃ፣ ቀደም ሲል የገዙትን 

አገልግሎት አጠቃላይ ወጪ 

ከመግዛታቸው በፊት የሚያገኙትንም 

ጥቅም ማወቅ ይኖርባቸዋል፤ 

ኢንተርፕርነሮች ከገንዘብ አገልግሎት አቅራቢዎች የሚቀርቡላቸውን 

የትኛውንም አይነት ሰነድ የማንበብና ከአገልግሎቱ ምን አይነት ጥቅሞች 

እንደሚሰጣቸው በትክክል ለመረዳት፣ በምን ያህል ወጪና በምን ሁኔታ ይህ 

እንደሚሆን ኮንትራቱን ከመፈረማቸው በፊት ማወቅ ይኖርባቸዋል፡፡  

ለገንዘብ አገልግሎት አቅራቢዎች እውነተኛና ወቅታዊ መረጃ የመስጠት 

ኃላፊነት አለባቸው፡፡  

በሁለቱም ወገኖች ግልፅነት ከሌለ ጤናማና ምርታማ ግንኙነት ሊገነባ 

አይችልም፡፡ 

ምርጫ፤ ኢንተርፕርነሮች የትኛውን 

እቃ ወይም አገልግሎት መጠቀም 

እንደሚፈልጉ የመወሰን መብት 

አላቸው፡፡ 

ኢንተርፕርነሮች አንድ ምርት ለመግዛት ወይም ላለመግዛት በእውቀት ላይ 

የተመሰረተ ውሳኔ ለመስጠት የሚያግዙ አማራጮችን የመፈተሽና በጣም ብዙ 

ከሆኑ ምንጮች መረጃ የመሰብሰብ ኃላፊነት አለባቸው፡፡  

በአንድ ግለሰብ ወይም በተቋም የሚሰጣቸውን ምክር ወይም አስተያየት 

በግፊት መቀበል አይኖርባቸውም፡፡   

ማረም፤ኢንተርፕርነሮች አቤቱታ 

የማቅረብና በተገባው ቃል መሰረት 

በጊዜው ካልተሰጠ መፍትሄ የመፈለግ 

መብት አላቸው፡፡ 

ኢንተርፕርነሮች ስለሚገዙት ምርት ስለሚሰጡት ጥቅምና ስላሉበት ሁኔታ 

ያደረጉትን ስምምነት ማክበርና መቀበል አለባቸው፤ምንም አይነት ግዢ 

ከመፈፅማቸው በፊት ስለሚያገኙት አገልግሎት (የትኛውንም አይነት 

ዋስትናዎች ወይም የተገቡ ቃሎች) በቂ ግንዛቤ ያላቸው መሆኑን የማረጋገጥ 

ኃላፊነት አለባቸው፡፡ ከገንዘብ አገልግሎት አቅራቢዎች ጋር በአገልግታቸው 

ስለመርካታቸውም ሆነ ስላለመርካታቸው ስርዓትን በተከተለ መንገድ እንዴት 

መነጋገር እንዳለባቸው መገንዘብ አለባቸው፡፡  

 
የንጀያ መርሀግብር አሁን ባሉት የገንዘብ ተቋማት ውስጥ ስለሚኖር የንጀያ ተሳታፊዎችን ከእነዚህ ተቋማት 
ጋር ማስተሳሰር፣ ለጥቃቅን፣ለአነስተኛና መካከለኛ የንግድ ድርጅቶች/ኢንተርፕራይዞች ገንዘብ የሚያቀርብ 
ድርጅት ወይም ተቋም ለጥቃቅን፣ለአነስተኛና መካከለኛ የንግድ ድርጅቶች የብድር አቅርቦትን አመቺ 
ለማድረግ ብዙ ግዜ ልዩ መስፈርት ያስቀምጣሉ፤ አለበለዚያ እነዚህ የንግድ ድርጅቶቹ ከገንዘቡ ምንም 
ጥቅም ላያገኙ ይችላሉ፡፡ በገንዘብ አገልግሎት አቅራቢዎቹ የተተገበሩ ልዩ መስፈርቶች ውስጥ ምሳሌ፣ 
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ዝቅተኛ ወለዶች፣ ዘና ያሉ ብድር የመክፈያ ግዜያት፣ አማራጭ ተያዦችን መቀበልና ሶስተኛ ወገን የብድር 
ዋስትናዎችን መቀበል ናቸው፡፡   
ንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ ስልጠናን በቀጥታ ከገንዘብ አገልግሎቶች ጋር ማያያዝ አንዱ መንገድ ስራው 
በሚከናወንበት አገር ውስጥ ያሉ የገንዘብ አገልግሎት አቅራቢዎችን አጋር በማድረግና የብድር መኮንኖችንና/ 
credit offers/ የብድር አማካሪዎች የጥቃቅን፣አነስተኛና መካከለኛ የንግድ ድርጅቶችን ለብድር የቀረበ 
ገንዘብ የንጀያ ስልጠና ውስጥ ላለፉ ደንበኞች ነው፡፡ 
 
ይህን ዓይነት የገንዘብ አገልግሎቶች ለጥቃቅን፣ለአነስተኛና ለመካከለኛ የንግድ ድርጅቶች ብዙ ግዜ የሚሰጡ 
ድርጅቶች፤ 

• መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች፣ 
• ለአነስተኛ ንግዶች መስኮት ያላቸው ባንኮች፣ 
• ብሄራዊና አለምአቀፍ የልማት እርዳታ ድርጅቶች/ donor development agencies፣ 
• የብድር ማህበራት/የህብረት ስራ ማህበራት 
• ማህበረሰብ መርሀግብሮች፣ 

 
እንደየንጀያ ስልጠና አቅራቢዎች በአካባቢያችሁ/ክልሎች ያሉ የተለያዩ ድርጅቶችን መለየትና ከእነሱ ጋር 
የግንኙነት መረብ መዘርጋት ይበረታታል፡፡ ስለኢላማ ቡድናቸው፣ ስለገንዘብ አገልግሎት አቅርቦት 
አይነቶቻቸው (the financial products they provide)፣ ስለወለድ መጠናቸውና የብድር መስፈርቶቻቸው 
ዝርዝር መረጃ ማግኘት አለባቸው፡፡ ይህንን በማድረግ የንጀያ ደንበኞች መካከል የንግድ ገንዘብ የሚፈልጉትን 
ወደዚያ ማገናኘትና ለስልጠና ደንበኞቻችሁ ሙሉ ጥቅል( package) አገልግሎት ማቅረብ አለባችሁ፡፡ 
 
የገንዘብ ተደራሽነት የእነሱ መብትና ኃላፊነትመሆኑን በማስተማር የንጀያ ተመራቂዎችን ቁጥር መጨመር፣ 
ምንም እንኳን የገንዘብ ተደራሽነት አስፈላጊ ቢሆንም ኢንተርፕርነሮች (እምቅ ፍላጎት ያላቸው) ላይ አሉታዊ 
ውጤት ውሳኔያቸው በእውቀት ላይ የተመሰረተ እስካልሆነና ለጨካኝ የገንዘብ አገልግሎት አቅራቢዎች 
ተጠቂ ከሆኑ ውጤቱ አሉታዊ ሊሆን ይችላል፡፡ ስለዚህ ኢንተርፕርነሮች ለገንዘብ ተደራሽ ለመሆን ከዚህ 
በታች ባለው ሳጥን የቀረበውን ማጠቃለያ ከአበዳሪ ተቋሞች ገንዘብ ከመጠየቃቸው በፊት በማረጋገጫነት 
ይጠቀሙበት፤ 
 
ሐ. ለክክትትል፣ ቁጥጥርና ግምገማ የገንዘብ ተደራሽነት አጭር መመሪያ  
 
ስልጠናው ውስጥ እንዳለው ሁሉ የክትትል ድጋፉ የተሳታፊዎች የንንግድና የገንዘብ አመራር ክህሎት ምን 
ያህል እንደሆን መለካት ይኖርበታል፡፡የንግድዎን ይጀምሩና ያሻሽሉ አሰልጣኞችና የአሰልጣኝ አሰልጣኞች 
የሚከተለውን መታዘብ አለባቸው፤ 

• ንግዱን ህጋዊ የማድረግ ደረጃ፤ ንግዳቸውን በማስመዝገብ፣ ውሎችን በፅሁፍ ማስቀመጥ፣ ግብር 
መክፈል፣ወዘተ፣እንዲህ በማድረግ ኢንተርፕርነሮች ንግዳቸው ቀጣይ ጉዳይ መሆኑንና በዚህ 
ሁኔታም የመቀጠልም እምቅ ፍላጎት እንዳለ ማሳየት አለባቸው፡፡ ይህን ማድረጋቸው ወደገንዘብ 
አገልግሎት አቅራቢዎች ብድር ወይም ሌላ ዓይነት የገንዘብ አገልግሎት ለመጠየቅ ሲቀርቡ የተሻለ 
ቦታ ያሰጣቸዋል፡፡  
 

• የሂሳብ መዝገብ አያያዝ፤ የንግድ ሂሳብ መዝገቦች መያዝ ለንግዱ ባለቤትም ሆነ ለገንዘብ አቅራቢ 
ድረጅቶች ለሁለቱም ወገኖች ንግዱን ለመፈተሽና የገንዘብ ፍላጎቱን ለማወቅ ሂደቱን እጅግ በጣም 
ቀላል ያደርገዋል፡፡ መዝገቦችን በተቀናጀ መንገድ በመያዝ ኢንተርፕርነሮች ራሳቸው ያሉበትን 
ሁኔታ በተሻለ ይረዳሉ፡፡ የንግድ መዝገብ የስራ አፈፃፅምና ለእቃው(ዎቹ) ወይም ለአገልግሎቱ(ቶቹ) 
ያለውን ፍላጎት ያሳያሉ፡፡  
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• የንግድ እቅድ ተቀባይነት ማግኘት፤ የንግድ፣የትርፍና የጥሬ ገንዘብ ፍሰት እቅዶች ኢንተርፕርነሮች 
ምን ያህል ገንዘብ መቼ እንደሚያስፈልጋቸው ለመወሰን ያግዛሉ፡፡ እነዚህ ሰነዶች ተቀባይነት ካገኙ 
ኢንተርፕርነሮች የሚጠይቁት የትኛውንም ገንዘብ ምርታማ በሆነ መንገድ እንደሚጠቀሙበትና 
ብድሩን በጊዜው ለመክፈልም የሚያስችል በቂ ጥሬ ገንዘብ እንደሚሰሩ ለአበዳሪዎች መንገር 
ይችላሉ፡፡ ኢንተርፕርነሮች የራሳቸውን እቅድ ካዘጋጁና ተቀባይነት ካገኙ ከገንዘብ አገልግሎት 
አቅራቢዎቸች ስለንግዳቸው ለሚቀርብላቸው ጥያቄ የተሻለ ተዘጋጅተው ለመመለስ ዝግጁ ይሆናሉ፡፡ 
ለገንዘብ አገልግሎት አቅራቢዎች እቅዳቸውን እነሱ እንደሚከታተሉት፣ አካሄዱን የመረምራሉ፣ 
በምርመራ ውጤቱ መሰረት እርምጃ ይወስዳሉ፤ ይህን ማድረጋቸው የገንዘብ አገልግሎት 
አቅራቢዎች ንግዱ በትክክል እንደሚመራና ስራው ቀጣይነት ያለውና በዘላቂነት የተያዘጉዳይ 
መሆኑን ስለሚረዱ በእነሱ ላይ እምነት ያድርባቸዋል፡፡ 
 

• የግልና የንግድ ገንዘብን መለየት፤ የጥቃቅን፣የአነስተኛና የመካከለኛ የንግድ ድርጅቶች ዋናው ችግር 
ለንግዱ በጣም አስፈላጊ የሆነውን ካፒታል/አንጡራ ሀብት ባለማወቅ የቤተሰብን ፍላጎት ለማሟላት  
ማዋል ነው፡፡ የገንዘብ አገልግሎት አቅራቢዎች ኢንተርፕርነሮች የንግድ ብድርን የመምራት 
አቅማቸውን ይገመግማሉ፡፡ ለዚህ በማረጋገጫነት ከሚጠቀሙባቸው ነገሮች አንዱ  ይህንን አይነቱን 
አደጋ ለመቆጣጠር ኢንተርፕርነሮች ያስቀመጡትን ስርአት መመልከት ነው፡፡ የተለያዩ የገንዘብ 
አገልግሎት አቅራቢዎች በተለይ ዝቅተኛ ገቢ ያላቸውና የተለያዩ የገቢ ምንጮችን ለንግዳቸው 
በመጠኑ አስተማማኝ የሆነ የጥሬ ገንዘብ ፍሰት የሚጠቀሙ ቤተሰቦችን ገንዘብ የማስተዳደር 
ስልትን፣የመታገስ ደረጃቸውም የተለያየ ነው፡፡ ገበያቸው በጥቃቅን፣ በአነስተኛና በመካከለኛ የንግድ 
ድርጅቶች ላይ ያተኮረ የገንዘብ አገልግሎት አቅራቢዎች ውስብስብ የሆነውን የገንዘብ 
አስተዳደርምናልባትም ይረዱም ያከብሩም ይሆናል፡፡ ነገር ግን ጥቃቅን፣ አነስተኛና መካከለኛ የንግድ 
ድርጅቶች አሰራራቸውን ሁኔታ ሊያሳይ የሚችል አስተማማኝ የሂሳብ መዝገብ ስርአት ከሌላቸው 
ግን የገንዘብ አገልግሎት አቅራቢዎች አነሱን የማመን ችግር ሊገጠማቸው ይችላል፡፡ 
 

• የመቆጠብ፡የመበደርና የመክፈል ታሪክ አፈጣጠር( Formation)፡ የመቆጠብና/ወይም የመክፈል ባህሪ 
ለገንዘብ አገልግሎት አቅራቢዎች ስለኢንትርፕርነሩ ጠባይና የጥሬ ገንዘብ ፍሰት በጣም ጠቃሚ 
መረጃ ይሰጣቸዋል፡፡ ዘወትር የመቆጠብ አቅም እንዳላቸው የሚያሳዩ፣ ክፍያዎችን በጊዜው 
የሚከፍሉና በተለይም የብድር ክፍያ በጊዜ ሰሌዳው መሰረት የሚከፍሉ ከሆነ በገንዘብ አገልግሎት 
አቅራቢዎች ዘንድ ይህንን ከማይፈፅሙት አንፃር ይፈጥራሉ ተብሎ የሚታሰበው ችግር እጅግ ያነሰ 
ይሆናል ተብሎ ይታሰባል፡፡ ኢንተርፕርነሮችን ለብድር ተገቢመሆንን/ታማኒነትን ለማሳየት አንዱና 
ምርጡ መንገድ ለገንዘብ አቅራቢዎች ቀደም ሲል በስኬት የተወጡትን ሌላ ኃላፊነት በማረጋገጫ 
ማቅረብ ነው፡፡ 
 

• ከገንዘብ አገልግሎት አቅራቢ ጋር ከብድር ውጭ ቢያንስ አንድ ግንኙነትኢንተርፕርነሮች እያደረጉ 
ሲሄዱ ብዙነገሮችን ላካተቱ የገንዘብ አገለግሎቶቸ ተደራሽ መሆን ይፈልጋሉ፤ ስለዚህም ቢያንስ 
ብዙ ነገሮችን ያካተቱ የገንዘብ አገልግሎቶችን አቅራቢ ጋር አስቀድሞ ግንኙነት መፍጠር ጠቃሚ 
ነው፤ በዚህ መንገድ የብድርና የቁጠባ ታሪክ ከዚያ አቅራቢ ጋር ሊገነቡ ይችላሉ፡፡ይህ ሁኔታ ቆይቶ 
የተለያዩ አገልግሎቶች ተደራሽ ወደመሆን ያድጋል፡፡ የገንዘብ አቅራቢው ንግዱን የበለጠ እያወቀው 
ሲሄድ ባነሰ የወለድ መጠን ለማበደር፣የንግድ ድርጅቱን በመወከል የብድር ስምምነት ደብዳቤ 
(LC)ለማዘጋጀት፣የብድር መስመርን ለማስፋት/ለመጨመር ወይም ድንገተኛ ጥሬ ገንዘብ ችግር 
ለማቃለል (emergency liquidity) ወዘተ. የበለጠ ፈቃደኛ ይሆናል፡፡ 
 

• አጋሮችን ወይም ተያዦችን መፈለግ፤ ክትትል በምታደርጉበት ጊዜ፣ ስልጠና አቅራቢወች/ሰጪዎች 
ስልጣኞች ጠንካራ የመቆጠብ/የመበደር ታሪክ ከገንዘብ ድርጅቶች ጋር ኖሯቸው ያውቅ እንደሆነ 
ወይም ለብድር በዋስትናነት ሊቀርብ የሚችል ንብረት ያላቸው መሆኑን ማረጋገጥ ትችላላችሁ፡፡ 



 

88 | ንግድዎን ይጀምሩና ንግድዎን ያሻሽሉ የአሰልጣኝ መመሪያ መፅሃፍ 
 

ይህን አይነቱ ግንኙነት ለኢንተርፕርነሩ ለንግድ እንቅስቃሴው ገንዘብ ለማግኘት ጠቃሚ ሊሆን 
ይችላል፡፡ 
 

• የንጀያ ደንበኞች(በተለይም የንግድዎን ይጀምሩ ተጠቃሚዎች) ለንግዳቸው ብድር ማግኘት መቻል 
አለመቻላቸውን የንጀያ ክትትልናግምገማ እንቅስቃሴዎች የተወሰነ እርምጃ ስለመወሰዱ ያሳዩ 
መሆኑን ማረጋገጥም በጣም አስፈላጊ ነው፡፡  

 

1.2 ንጀያ ስልጠናን ገንዘብነክ ካልሆኑ አገልግሎቶች ጋር ማስተሳሰር 

 
መሰረታዊ የንግድ ስራ አመራር ክህሎት ከመስጠት በተጨማሪ የንጀያ አሰልጣኞችና የአሰልጣኝ አሰልጣኞች 
የመንግስት የግል ክፍለኢኮኖሚ ውስጥ ያሉና ሌሎች አገልግሎቶችን በመስጠት የአነስተኛ የንግድ ድርጅቶች 
ልማት ከሚያግዙ ድርጅቶች ጋር ግንኙነት መፍጠር አለባቸው፡፡ 
 

ከዚህ ቀጥሎ የተዘረዘሩትትን የመሰሉ መጠነሰፊ ገንዘብነክ ያልሆኑ ግልጋሎቶች ልታስቡ ትችላላችሁ፤  
 

• ማማከርና ድጋፍ፤ይህ ሂደት አቅጣጫን የሚያስተካክል ነው፡፡ አማካሪው ደንበኛውን ችግሮችን፣ምቹ 
አጋጣሚዎችንና የሀብት ምንጮችን ለመለየት የሚረዳው ከሆነ አማራጮችን መግለፅና የኩነቶችን 
ቅደምተከተል መምረጥ፣ ይህ በሌላ መንገድ ሲገለፅ ኢንትርፕርነሩን ማሰልጠን (coaching) 
ይባላል፡፡ ይህ የሚደረገው የእነሱን ኢንተርፕርነራዊ አቅምና ብቃት ለማጠናከር ነው፡፡  
 

• ይህ የሚከናወነው ‘በመስሪያ ቦታ’ ወይም ‘ከመስሪያ ቦታ ውጭ’ ሊሆን ይችላል፡፡ ማማከር ከፍተኛ 
የሰዋዊ ግንኙነት ክህሎትን ለምሳሌ፣ማዳመጥ፣ ትኩረት መስጠት፣ ተግባቦትና ማነቃቃት 
የሚፈልግ ነው፡፡ ይህ በሌለበት ደንበኞች አሳሳቢ የሆኑ ችግሮቻቸውን እንደየመሸጥ መለወጥ፣ 
ንብረት ወዘተ. የተመለከቱ መረጃዎችን ከመግለፅ ይቆጠባሉ፡፡ እነዚህ ደግሞ የንግድ አሰራርን 
የማሻሻያ ምክር ለመስጠት አስፈላጊ ነገሮች ናቸው፡፡ የማማከር አገልግሎት ልዩ ክህሎትን/ችሎታን 
ይጠይቃል፣ ወደደንበኛውን የተለየ ፍላጎት ለመሳብ መጣር፣ እናንተ እንደአሰልጣኝ ይህን 
አገለግሎት በቀጥታ ልትሰጡ ወይም ደንበኞቻችሁን በዚህ ሙያ ከተካኑ ማህበራት ወይም የንግድ 
ማህበራት ጋር ልታገናኟቸው ትችላላችሁ፡፡ 
 

• የንግድ አካላትንና የነግድ ትስስርን መፍጠር፤ ዛሬ ባለው የገበያ አወቃቀር ውስጥ ያሉትን ተለይተው 
የታወቁ ውስንነቶችን ለመቋቋም ወይም የተለዩ ክፍተቶችን በመሙላትና ዘላቂ ትርፍ የሚያመጡ 
የንግድ ድርጅቶችን ለመፍጠር ኣላማ ያላቸው ድጋፎች(interventions) አሉ፡፡ ለምሳሌ፣ ንዑስ 
ክፍለኢኮኖሚያዊ ትንተናዎች ለንግድ ምቹ አጋጣሚ ሊሆን የሚችል ክፍተትን ወይም ውስንነትን 
ያሳዩ የሆናል፡፡ በአቅርቦት ሰንሰለቱ ውስጥ ለትላልቅ የንግድ ድርጅቶች(enterprises) እቃዎችን 
ወይም አገልግሎቶችን በማቅረብ ስኬታማ የንግድ ትስስር ሊፈጠር ይችላል፡፡ 
 

• ቁልፍ ለሆኑ የንግድ መረጃዎች የተሻለ ተደራሽ መሆን፤ መረጃ ላይ ያተኮረ ድጋፍ የመስጠት 
(interventions) ምክንያት ለአነስተኛና ለመካከለኛ የንግድ ድርጅቶች እድገት መዘግየት ደካማ 
የመረጃ አካባቢ ውስጥ መኖራቸው ነው፡፡ የደንበኛን አካሄድ፣ የንግድ ምቹ አጋጣሚዎችን የሚያሳዩ 
የገበያ ጠቋሚዎች፣ ወዘተ. ብዙ ጊዜ እነዚህ መረጃዎች አነስተኛና መካከለኛ የንግድ ድርጅቶች 
በቀላሉ አይደርሷቸውም፡፡ 
 

• የቴክኖሎጂ ሽግግር አገልግሎት፤ የአነስተኛና መካከለኛ የንግድ ድርጅቶችን አቅማቸውን በማሻሻል 
የአዳዲስ ቴክኖሎጂዎች ተጠቃሚ ማድረግ አነስተኛና መካከለኛ የንግድ ድርጅቶች የሚጠቀሙበትን 
ቴክኖሎጂ ደረጃ ብቻ ከፍ የሚያደርግ ሳይሆን ለደንበኞቻቸው የሚያቀርቧቸውን ምርቶች ጥራት 
ያሻሽላል፡፡ አነስተኛ ንግዶችን የተሻሻለ ቴክኖሎጂ ከሚጠቀሙ ‘ኮኮብ’ አነስተኛና መካከለኛ የንግድ 
ድርጅቶች ጋር ማስተሳሰር ሌሎች አነስተኛና መካከለኛ የንግድ ድርጅቶች ስለቴክኖሎጂ ያላቸውን 
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ግንዛቤና አቅም ይጨምራል፤ ይህ ደግሞ በረጅም ጊዜ የተሻለ ጥራት ያላቸውና ዋጋ ቆጣቢ የሆኑ 
ምርቶችን ወደማምረት ይመራቸዋል፡፡ 
 

የቴክኒክና ሙያ ትምህርትንና ስልጠናን (TVET) ከንጀያ ጋር፤ የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና  
(ቴሙትስ) የሚጠቅሰው በትምህርታዊ ሂደት የተካተቱ አተያዮች ሲሆን በተጨማሪም አጠቃላይ 
ትምህርት፣ የቴክኖሎጂዎች ጥናትና ተዛማጅ ሳይንሶችን፣ መደበኛ-ያልሆነ፣ህግን ያልተከተለና በስራ 
ላይ የሚሰጥ ሲሆን ግለሰቦችን ሙሉ በሙሉና ምርታማ በመሆን ኑሮን ለመምራትና በተለያዩ ክፍለ 
ኢኮኖሚዎች በማህበራዊ ህይወትም ጭምር ለመሰማራት ብቁ የሚደርጉ ተግባራዊ ክህሎቶች መጨበጥ 
የሚያስችሉ ናቸው፡፡ የንጀያ መሰረታዊ የንግድ አመራር ክህሎቶችን በቴሙትስ ተቋማት የሚሰጡ 
በኢንዱስትሪ የተለዩ  ስልጠናዎች የተማሪዎችን ኢንትርፕርነራዊ አመለካከቶችን በማጎልበት 
በተጨማሪም ስለንግድ ድርጅቶችና የራስን ስራ መጀመር አንድ የሙያ አማራጭ ስለመሆኑ ግንዛቤ 
በመፍጠር ቁልፍ አስቻዮች (enabler) ሊሆኑ ይችላሉ፡፡  
 

ከዚህ በታች ያለው ሳጥን ገንዘብ ነክ ያልሆኑ የንግድ ግንኙነት መረቦችን ለመገንባት ጠቃሚ ሊሆኑ 
የሚችሉ ድረጅቶችን በምሳሌነት ይዟል፡፡ 
 
ሳጥን 21፤ ድረጅታዊ በሆነ ድጋፍ ላይ የሚመሰረቱ ገንዘብነክ ያልሆኑ ትስስሮች 
ድርጅት ምን ዓይነት ድጋፍ ይሰጣሉ?  

ንግድ ምክርቤት  አዳዲስ ንግዶችን መመዝገብ፣ ምክር፣ የንግድ ማውጫዎች/በስም  

የአሰሪዎች ፌዴሬሽን/ ማህበር  ኢንዱስተሪያዊ ግንኙነትን በተመለከተ ምክር፣ ሌላ የህግ ምክር  

የአነስተኛ ንግድ ማህበራት  ባለስልጣናትን ማግባባት  

ሰራተኛ ጉዳይ ሚኒስቴር/ ንግድ ሚኒስቴር/ የንግድ 

ድርጅቶች ልማት/  

ለአነስተኛ ንግዶች ጠቃሚ የሆኑ መመሪያዎችና ደንቦች  

የውጭ ንግድ ማስፋፊያ መርሀግብሮች የገበያ እድል/ተደራሽነት፣ የምርት ደረጃዎች  

በብዙ ሀገራት የሚሰሩ ድርጅቶች የኋልዩሽናና የፊትዮሽ ትስስር 

 
በትልቁ አስብ/ተመኝ፤ ስለአነስተኛና መካከለኛ የንግድ ድርጅቶች የልማት መስክ ብዙ ባወቃችሁ ቁጥር 
የተሻለ አገልግሎት ተሰጣላችሁ፤ በፍጥነትም ራሳችሁን በንግድ ልማት መስክ አውነተኛ ባለሙያ በማለት 
ትጠራላችሁ፡፡   
 
 

 
 

የንግድ አመራር ስልጠና አገልግሎት ማልማትና የመሳሰሉት ተጓዳኝ ሁኔታዎች፣የተገለሉ የህብረተሰብ 
ክፍሎችን ማለትም ሴቶችንና አካል ጉዳተኞችን ማካተት፣ ተገቢ ስራና የስራ እድል ለሁሉም፤ የሚለውን 
አጅግ በጣም አንገብጋቢኣላማን ማሳካት ነው፡፡ 
 

2.1 በንጀያ ስልጠና የፆታ እኩልነትን ማስፋፋት 

ንግድን መጀመርና መምራት ለወንዶችንም ሆነ ለሴቶች አስፈላጊ የሆነ ኢኮኖሚያዊ፣ ስነልቦናዊና ማህበራዊ 
ውጤት/ተፅእኖ አለው፡፡በራስ መተማመንን በማሻሻል፣ ደረጃን ከፍ በማድረግና ክህሎትን በማጎልበት 
ራሳቸውን ለማብቃት አስተዋፅኦ ያደርጋል፡፡ 
 
ሆኖም የንግድ ድርጅትን ማልማት/ ማሳደግ በብዙ ተግዳሮቶች ምክንያት ወዲያውኑ ሴቶችን ሊያበቃ 
ወይም የፆታ እኩልነትን ሊያመጣ አይችልም፡፡ ለምሳሌ፣ በብዙ ሀገራት ውስጥ ያሉ ሴቶች ከወንዶች አኳያ 
ሲታዩ ከትምህርት፣ ከጊዜና ከገንዘብ አንፃር ያላቸው የሀብት ምንጭ በጣም ትንሽ ነው፤ እና/ወይም 
የእንቅስቃሴ ውስንነት ተጋርጦባቸዋል፡፡ ይህ ደግሞ የንግድ ድርጅት የመጀመርና የማካሄድ፣ እንደስልጠና 

2. ከንጀያ ፕሮግራም ጋር ተጓዳኝ የሆኑ ጉዳዮች 



 

90 | ንግድዎን ይጀምሩና ንግድዎን ያሻሽሉ የአሰልጣኝ መመሪያ መፅሃፍ 
 

ያሉትን የንግድ ልማት አገልግሎቶች ተጠቃሚ የመሆን አቅማቸው ከወንዶች ጋር ሲወዳደር ውስን 
እንዲሆንአድርጎታል፤ በአእምሯቸው ሊኖር የሚገባው የሴቶች አቅም በሚፈለገው ያህል ሳይገነባና የቤት 
ውስጥ ስራ በባልና በሚስት መካከል ሚዛናዊ ክፍፍል ሳደረግበት የንግድ ድርጅቶች ልማት ምናልባትም 
የሴቶችን የስራ ሸክም ሊጨምረው ይችላል፡፡  
 
ይህ ክፍል ንጀያ ስልጠናን በሚታቀድበትና በሚሰጥበት ጊዜ እነዚህን ጉዳዮች ግምት ውስጥ በማስገባትና 
እንቅፋቶቹን በማስወገድ የስልጠናውን ጥቅም የፆታ እኩልነትን ከማስፋፋት አንፃር ከፍ ለማድረግ 
የሚያስችል መመሪያ ይዟል፡፡  
 
ሀ. የስነፆታ መመሪያ ስልጠና በሚታቀድበትና በሚቀረፅበት ጊዜ 
 

• ፍላጎትን መፈተሽ/ማጥናት 
 

የስልጠና ፍላጎት ጥናት የሴቶችና የወንዶች እኩል አለመሆን ሁኔታና በመካከላቸው ልዩነት ሊኖር የሚችል 
ሲሆን በሚከተሉት አካባቢዎች እነዚህ ሁነታዎች ይታያሉ፤ 

- መፃፍና ማነበብ የማወቅ ደረጃ፣ ክህሎቶች፣ እውቀተና ትምህርት፣ 
- የሚሰማሩበት የስራ መስክና የስራው ተፈጥሯዊ ሁኔታ፣ 
- ስለስልጠና ያላቸው አመለካከት፣ ለመሳተፍ ያላቸው ፈቃደኝነትና ለስልጠናው የመክፈል ችሎታ፣ 
- ስልጠና የመሳተፍ የቀድሞ ልምዳቸው፣ 
- የተፈለገው የስልጠና ይዘት (የስልጠና ፍላጎትን የተመለከተ የራስ/የግል አስተሳሰብ)፣ 

 
ጥቅም ላይ የሚውሉ የስልጠና ፍላጎትማጥኛ መሳሪያዎች (የደንበኛ መቀበያ ቀፅ) እምቅ ፍላጎት ያላቸውን 
የሁሉንምተሳታፊዎች መረጃ ይዟል፤ መስፈርቱን በሚመለከት ለሴቶችና ለወንዶች ልዩነት የሚያሳዩ 
አካሄዶች መኖራቸውን ለማረጋገጥ ይህንን መረጃ መጠቀም በጣም አስፈላጊ ነው፡፡  
 

• የስልጠና ቡድኑን መመስረት 
የንጀያ ስልጠና በሌላ ተጨማሪ አሰልጣኝ ትብብር እንደሚመቻች ሲታቀድ፣ የሚከተሉትን በአእምሮ መያዝ 
ጠቃሚ ነው፤ 
 

• ከቡድኑ አባላት ቢያንስ አንዱ በንግድ ድርጅቶች ልማት ብቻ ሳይሆን በስነፆታ በቂ እውቀትና 
ልምድ ሊኖረው ይገባል፡፡ 
 

• ወንድና ሴት ተሳታፊዎች ከአሰልጣኞቹ ጋር የሚደረጉት ግንኙነት ቀለል ያለ እንዲሆንና አርዓያ 
ለመሆን ቢቻል በቡድኑ ውስጥ ሴትም ወንድም አሰልጣኞች ቢኖሩ መልካም ነው፡፡ 
 

• ወንድና ሴት ሆነው በቡድን ስልጠና ሲሰጡ፣ ርስበርሳችው መከባበርና በእኩልነተት መተያየት 
ይኖርባቸዋል፤ ይህ መሆኑ አሉታዊ ምሳሌ ሆኖ መቅረብን ከማስወገድ በተጨማሪ የተሳታፊዎችን 
እምነት ለማግኘትም ጭምር የሚረዳ ነው፡፡ 

 
 

• ተሳታፊዎችን መምረጥ 
 

የንግድዎን ይጀምሩ ስልጠናን ተደራሽነትና  በሴቶችና በወንዶች መካከል እኩልነትንና ከተለመደው 
አስተሳሰብ ወጣ ብለው በውይይቱ ላይ ሁሉም እንዲሳተፉ ማበረታታት፡፡ በንግድ ድርጅት አመራር ስልጠና 
የሴቶች ተሳትፎ ውስን ሊሆን ይችላል፤  ምክንያቶቹም በተፅእኖ ፡ የሴቶችን ሚና በተመለከት በሚኖር 
ኋላቀር አመለካከት ወይም ስለስልጠና ምቹ አጋጣሚዎች ያለው እውቀት አነስተኛ መሆን ሊሆኑ 
ይችላሉ፡፡እንዲህ ባለው ሁኔታ ሴቶች የሚሳተፉ መሆኑን ለማረጋገጥ ጥረት ማድረግ እጅግ በጣም አስፈላጊ 
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ነው፡፡ በሌላ በኩል፣ አንዳንድ ጊዜ ለምሳሌ፣ ሴቶች ብቻ ኢላማ ሲደረጉ፣ የወንዶች ተሳትፎ ዝቅ ይላል፤ 
ወይም ምናልባትም ሙሉ በሙሉ ላይኖሩ ይችላሉ፡፡ ምንም እንኳን ሴቶች ኢላማ የተደረጉ ቢሆንም (የሴት 
ተሳታፊዎቹ  ባሎች ወይም ወንድ የአካባቢ ባለስልጣኖች) ስለስልጠናው ይነገራቸዋል፤ በስልጠናውም 
ይሳተፋሉ፡፡ ይህ የሚሆንበት ምክንያት ወንድ የቤተስብ አባሎችና የአካባቢ መሪዎች  ሴቶች የራሳቸውን 
ንግድ መጀመርና ማጎልበት ችሎታ ያላቸው መሆኑን በመወሰን ረገድ አስፈላጊ ናቸው፡፡ ምክንያቱም የስራ 
ክፍፍልና ውሳኔ የመስጠት መብት በሌለባቸው አካባቢዎች ሴቶችን ብቻቸውን ማሰልጠን በቤተሰብ ውስጥ 
ወደለውጥ ያመራሉ ብሎ ማሰብ አይቻልም፡፡ 
 
ሴትና ወንድን ያሳተፈ ስልጠና ሲታቀድ ተሳታፊዎችን ለመምረጥ ቁጥርነክ ኢላማ ማስቀመጥ ብዙ ጊዜ 
የሚረዳ ሆኖ ተገኝቷል፡፡ 
 

• በአጠቃላይ በድብልቅ ቡድኖች ስልጠና በቂ ድምፅ እንዲኖራቸው ለመፍቀድና የተመጣጠነ የወንድና 
የሴት ውክልናና እይታን ለማግኘት የወንድና የሴት ውክልና ተመዛዛኝነት በ40 – በ60 በመቶ 
መካከል ሊሆን ይገባል፡፡ እያንዳንዱ ፆታ ቢያንስ አንድ ሶስተኛ ውክልኛ እንዳለው መረጋገጥ አለበት፤ 
አለበለዚያ አነስተኛ ቁጥር ላላቸው ድምፃቸውን ለማሰማት/ተደማጭ ለመሆን አስቸጋሪ ሊሆን 
ይችላል፡፡ 
 

• በራስ በመተማማን እንዲናገሩና በንቃት እንዲሳተፉ ለማረጋገጥ በዛ ያሉ ሴቶችን እንዲኖሯችሁ 
ትመርጡ ይሆናል፡፡ ይህ የሚሆንበት ምክንያት ልጃገረዶችና ባለትዳር ሴቶች ዝም የማለት 
አዝማሚያ ያሳያሉ፤ ወጣትና ጎልማሳ ወንዶችና ግን በአብዛኛው በቀላሉ ከሌሎች ጋር ይቀራረባሉ፤ 
ይነጋገራሉም፤ ወንዶች ምንም እንኳን ቁጥራቸው አናሳ ቢሆንም በቡድን የነቃ እንቅስቃሴ ላይ 
ጫና ያሳድራሉ፡፡ 
 

• የፍላጎተ ስልጠና ጥናቱ ላይ በመመስረት፤ በመማር ሂደቱና ንግድ የመጀመርና የማስኬድ 
ችሎታቸው ላይ ትልቅ ውጤት ያመጣል ተብሎ እስከታሰበ ድረስ የሴቶችና የወንዶችን ስልጠና 
ከፋፍሎ ማዘጋጀትን ግምት ውስጥ መክተት ይቻላል፡፡  

 
ከላይ የተጠቀሱት ውጤቶች ላይ ለመድረስ የግብይት መልእክቶቻችሁ አካታች መሆን ያለባቸውና ወንዶችና 
ሴቶች ጋር ሊያደርሷችሁ የሚችሉ መስመሮችን የምትጠቀሙ መሆን አለባችሁ፡፡ 
 
• የስራውን አጠቃላይ(logistics)ሂደት ማቀድ 
 
ክፍያ በሚያስገኝ ወይም ራስን በመቅጠር ስራ ላይ ከመሰማራት በተጨማሪ ሴቶች በተደጋጋሚ 
ባልተመጣጠነ የቤት ውስጥ የቤተሰብ፣ የማህበረሰብ እንክብካቤ ኃላፊነት በመጠመዳቸው ምክንያት 
ለተጨማሪ እንቅስቃሴዎች ለምሳሌ ለስልጠና ሊያውሏቸው የሚገቡ ጊዜዎች በዚሁ ተወስነው ይቀራሉ፡፡ 
በአንዳንድ አጋጣሚዎች ሴቶች ከቤታቸው ራቅ ያሉ ቦታዎች ወደተዘጋጁ ስልጠናዎች የመጓዝ ችሎታቸው 
በባህላዊ ልማዶች ወይም በደህንነት ስጋቶች ይገደባሉ፡፡ የስራ (የስልጠና) ሂደቶች ሲታቀዱ ከላይ 
የተገለፅውን መሰረት ያደረጉ መሆኑን መረጋገጥ አለባችሁ፤ የኸውም፤ 
 

• ቦታው ከጉዞው ርቀት አንፃር ሴትም ወንድም ሊሳተፉበት መቻላቸው፣ 
• የስልጠናው ጊዜ ለሴቶችም ሆነ ለወንዶች አመቺ መሆኑ፣ 

 
አንዳንድ ስልጠና ሰጪዎች ከዚህም በላይ አንድ ደረጃ በመሄድ ተሳታፊዎች ከቤተሰብ አባሎቻቸው ጋር 
እንዲገኙና ስልጠና በሚካሄድበት አካባቢም ለህፃናት መንከባከቢያ ቦታ በማዘጋጀት ስልጠናውን ለመከታተል 
አመቺ ሁኔታ ይፈጥራሉ፡፡ 
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ለ ስልጠናውን ለመቀጠል ስለስነፆታ የተሰጠ መመሪያ 
 

• ይዘት፤ ለስነፆታ ምላሽ የሚሰጥ ክዋኔ ስልጠና 
 
የስልጠናው መርሀግብር የስልጠና ፍላጎት ጥናቱን ውጤት ማንፅባረቅ አለበት፤ ስለዚህም የስልጠና ፍላጎት 
ጥናቱ ሴቶች ወይም ወንዶች በተወሰኑ አካባቢዎች ለምሳሌ፣ ግብይት ወይም የሂሳብ መዝገብ አያያዝ፣ 
የተለዩ ችግር እንዳለባቸው ካመለከተ እነዚህ ፍላጎቶች በስልጠናው መርሀግብር ውስጥ መካተት አለባቸው፡፡ 
 
የንጀያ መመሪያ መፅሐፎች ስነፆታዊ ጉዳዮችን ሙሉ በሙሉ የሚመለከት ክፍል አልያዙም፡፡ ሆኖም 
የስነፆታ ጉዳዮች ጠቃሚ በመሆናቸው በመመሪያ መፅሐፎቹ/ስልጠናዎቹ ውስጥ በተካተቱ 
ተግባርተኮር/ቴክኒካል ርእሶች ተሸፍነዋል፤ ስልጠና አቅራቢዎች ትክክለኛ መልእክት መተላለፉን 
ለማረጋገጥ፣ ለምሳሌ፣ 
 

• ተሳታፊዎች የንግድ እሳቤ እንዲፈልጉ በሚጠየቁበት ጊዜ፣ ተሳታፊዎች የንግድ እሳቤያቸውን 
ሲመርጡ ለሴቶች የትኛው የስራ አይነትና የስራ መስክ/ሴክተር ተስማሚ ነው?  በሚሉ ዘልማዳዊ 
ግምቶች ላይ መመስረት እንደማይኖርባቸውና ነገርግን ምርጫው መመስረት የሚኖርበት ለምሳሌ፣ 
እነሱ ባላቸው ክህሎቶች፣ለእቃው/ለአገልግሎቱ ባለው የገበያ ፍላጎትና በሚኖራቸው ሀብትና ድጋፍ 
ላይ መሆኑን አሰልጣኞች ግልፅ ሊደርጉላቸው ያስፈልጋል፡፡ 
 

• ስለሰዎችና ምርታማነት ውይይት ሲደረግ በምልመላና በመስተንግዶ ወቅት እኩልነትን ያረጋገጠ 
አካሄድ ስለሚያስገኘው ጥቅም መነጋገር አስፈላጊ ነው፡፡  

 
አሰልጣኖችና የአሰልጣኝ አሰልጣኞች ከፆታ እኩልነትን ጋር የተገናኙ ጉዳዮችን አንስቶ ማብራሪያ ለመስጠት 
ኩነቶቹን ሰፋ አድርጎ ለማቅረብ ሌሎች ምቹ አጋጣሚዎችን ሊጠቀሙ ይገባል፡፡ክዋኔ ስልጠናው 
በሚፈቅደው መሰረት በተነሳው የመወያያ ጉዳይ ሴቶችና ወንዶች ባሉበት ሁኔታ መካከል ልዩነት ስለመኖሩ 
ለማወቅ ተሳታፊዎችን ጥያቄ መጠየቅ፣የዚህ ልዩነት ውጤት ምን ያስከትላል? ለዚህ ሁኔታ ምላሽ 
ለመስጠት ምን መደረግ አለበት? ብለው ያስቡ ይሆን? የምንጠቀማቸው ምሳሌያዊ ጉዳዮችና ምሳሌዎች 
ለሴቶችም ሆነ ለወንዶች ጠቃሚ መሆን ይኖርባቸዋል፡፡የህንን ሁኔታ ለ  
 
• ሂደት፤ እኩል ድምፅና ተሳትፎ ማረጋገጥ 
 

የተሳትፎው ጥራት እኩል መሆኑን ማረጋገጥ አስፈላጊ ነው፡፡ በስልጠና ወቅት አንዳንድ ጊዜ አንድፆታ 
ተወካዮች በአብዛኛው ሴቶች ሙሉ በሙሉ አይሳተፉም፤ በስልጠና ሂደት በማህበረሰቡ ውስጥ ኃይለኛ 
የሆኑ ወንዶች (የመንደር መሪዎች ወይም የተማሩ) ከተገኙ ሴቶች የአድማጭነት ሚናን የበለጠ ይይዛሉ፤ 
ስለሆነም በዚህ ጊዜ በተሳታፊዎች መካከል ስላለው ግንኙነት የተለየ ትኩረት መስጠት በሚከተሉት 
ሁኔታዎች አስፈላጊ ነው፤ 
 

• ለሁለቱም ፆታዎች በቂ የመነጋገሪያ ጊዜ ስለመሰጠቱ እርግጠኛ መሆን፣ በተለይም ለሴቶች፡፡ 
አንዳንድ ጊዜ የተወሰኑ ግለሰቦች ወይም የግለሰብ ስብስቦች በውይይቱ ላይ ተፅእኖ ደርጋሉ፡፤ 
ወንዶች ብዙ ጊዜ ሰዎች በተሰበሰቡበት ለረጅም ጊዜ ንግግር ማድረግና ፈጣን ምላሽ መስጠት 
ለምደዋል፡፡ ስለዚህም እኩል መሳተፍና የተሳታፊዎችን ድምፅን መሰማት ጠቃሚ መሆኑንና 
አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝም ለሁሉም እድል ለመስጠት ሲባል ጣልቃ መግባት የግድ መሆኑንም አበክሮ 
መናገር ይገባል፡፡  
 

• ተሳታፊዎችን መቃረንና በሴቶችና በወንዶች መካከል ክፍፍል እንዲኖር ማድረግ መወገድ አለበት፡፡ 
የሁሉም ተሳታፊዎች ሀሳብ የሚከበር መሆኑን ማረጋገጥ፣ ወንዶችም ሆነ ሴቶች ስለጉዳዩ ያላቸው 
እይታ/ አመለካከት የሚደመጥ መሆኑን ማረጋገጥ አስፈላጊ ነው፡፡ በተሳታፊዎች መካከል ጭንቀትን 
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ለመፍጠር አስተዋፅኦ የሚያደርጉ ሀሳብን በጥቅሉ ማቅረብንና ዘልማዳዊ አባባሎችን፣ ሁኔታዎችንና 
(ለምሳሌ “ወንዶች ጠብ ጫሪ”/“ሴቶች ተጠቂዎች”  ”ወንዶች የእኩልነት ተቃዋሚ” “ ሴቶች 
ለእኩልነት የቆሙ”) ማስወገድ፡፡  
 

• አንዳንድ ጊዜ ፆታዊ ቀልዶች ወይም ስለሴቶች እኩልነት የሚሰጡ አሉታዊ ትችቶችና ሌሎች 
አስቸጋሪ ሁኔታዎች የስልጠና አሰጣጡን ግራ ሊያጋቡ ይችሉ ይሆናል፡፡ አንዲህ አይነት ባህሪ 
ለሚያሳዩ ሰዎች ወዲያውኑ የተናገሩት በእርግጥ የሚያምኑበት መሆኑንና ለምን ይህ እምነት 
እንደኖራቸው መጠየቅ፤ ሌሎች ተሳታፊዎች በዚህ ሀሳብ ይስማሙ ወይም አይስማሙ እንደሆነ 
በመጠየቅና በርእሱ ላይ ውይይት በመክፈት፡፡     

 
ሐ.  ለክትትል፣ ለቁጥጥርና ግምገማ የስነፆታ አጭር መመሪያ 
 
በስልጠናው ውስጥ እንደተካተተው ሁሉ የክትትል ድጋፍ ሲታቀድና ሲሰጥ በሴቶችና በወንዶች መካከል 
ያሉ ልዩነቶችን በሚመለከት የተለየ ድጋፍ የሚስፈልግ ከሆነ ለዚያ የመክፈል አቅም ካለ፣ የሚመርጡት 
የስልጠና ጊዜና አቀራረቡ (የመስሪያ ቦታ ጉብኝቶች በክትትል ድጋፍ አቅራቢው ወይም ኢንትርፕርነሩ 
ወደአቅራቢው በመሄድ፣ ግላዊ ወይም የቡድን ክትትል፣ ወዘተ.) እነዚህን ግምት ውስጥ ማስገባት አለበት፡፡ 
ይህን በማድረግ አሰልጣኙ ወይም የአሰልጣኝ አሰልጠኙ የእሱ/ሷ ደንበኞች ከፍተኛ የስኬት ደረጃ ላይ 
መድረሳቸውን ሊያረጋግጡ ይችላሉ፡፡ የስልጠና አዎንታዊ ውጤቶች በሚገርም ሁኔታ ሊጠናከሩ የሚችሉት 
ከፍተኛ ጥራት ያለው የክትትል ድጋፍ ሲደረግ ሲሆን እንዲህ አይነቱ ድጋፍ በሌለበት ደንበኞች ከስልጠና 
በኋላ ወደነበሩበት የንግድ አሰራር ሁኔታ የመመለስ አደጋ ይገጥማቸዋል፡፡  
 
ንጀያ የቁጥጥርና ግምገማ እንቅስቃሴዎች ለስነፆታ ምላሽ የሚሰጡና የሴቶችንና የወንዶችን የተለያዩ 
ፍላጎቶችን ለመፈተሽ መሰረት በመሆን የሚያመለክቱ ናቸው፡፡ 
 

 
2.2 ኢንተርፕረነርሽፕ ለአካል ጉዳተኞች  
 

አካል ጉዳተኞች የአለምን ህዝብ 15 በመቶ ይወክላሉ፤ ይህም ማለት በዓለም አንድ ቢሊዮን ህዝብ 
አብዛኛዎቹ በማደግ ላይ ባሉ ሀገራት የሚኖሩ ናቸው፡፡ ቢያንስ ከነዚህ ውስጥ 785 ሚሊዮን የሚሆኑት 
በመስራት እድሜ ላይ ያሉ ቢሆኑም በተለያዩ አመለካከታዊ፣ አካላዊ፣ መረጃተኮር እንቅፋቶች ሴትና ወንድ 
አካል ጉዳተኞች በአብዛኛው በአለም ውስጥ ካሉ ስራዎች ይገለላሉ፡፡ በእጅ ያሉ ቀመራዊ መረጃዎች 
እንደሚመለክቱት አካልጉዳት አልባ ከሆኑ አቻዎቻቸው ጋር ሲወዳደር የአካል ጉዳተኞች ስራ አጥነት ደረጃ 
ከፍተኛና በስራ ገበያው ውስጥ ያላቸው ተሳትፎም በሚገርም ሁኔታ ዝቅ ያለ ነው፡፡ አንኳን  ስራ ማግኘት 
ለአካል ጉዳተኞች ስራ መፈለግ እንኳን ብዙ ግዜ ተስፋ አስቆራጭ ነው፡፡ አካል ጉዳተኞች ስራ ቢያገኙም 
የሚመደቡት ዝቅተኛ ክፍያ በሚያስገኙ፣ በስራ የማደግ ተስፋቸው አነስተኛ በሆነና የስራው ሁኔታ ጥሩ 
ባልሆነ አካባቢ  ነው፡፡ 
 
ከስራ ገበያው መለየታቸውና መገለላቸው የአካል ጉዳት ያለባቸው ሰዎች የራሳቸውን ስራ ስለመጀመር 
እንዲያስቡና ኢንተርፕርነሮች ወደመሆን እንዲያመሩ አድርጓቸዋል፡፡ ስለዚህም ለብዙ አካል ጉዳተኞች 
የራስን ስራ መጀመርና የተረጋጋ ገቢ ለማግኘትና ሙያዊ ምኞታቸውን ለማሳካትየመጨረሻ ምርጫቸው 
ነው፡፡ ልክ እንደአካል ጉዳት አልባ ሰዎች አካል ጉዳተኛ ሰዎችም የተለያየ ደረጃ ያላቸው ኢንትርፕርነራዊ 
ክህሎቶች አሏቸው፡፡ 
 
ንጀያ ስልጠና በዚህ ክዋኔ ስልጠና አማካኝነት የአካል ጉዳተኛ ሰዎችን ፍላጎት ግምት ውስጥ በማስገባትና 
ፍላጎታቸውን በማሟላት ከስልጠና የሚገኙትንም ጥቅሞች ከፍ ያደርጋል፡፡ 
 



 

94 | ንግድዎን ይጀምሩና ንግድዎን ያሻሽሉ የአሰልጣኝ መመሪያ መፅሃፍ 
 

ሀ. አካልጉዳተኞችን አካታች ስልጠና የማቀድና የመቅረፅ አጭር መመሪያዎች 
 

• በንጀያ ስልጠና የሚሳተፉ በስራላይ ያሉና እምቅ ፍላጎት ያላቸው አካልጉዳተኛ ኢንተርፕርነሮች 
ከአካል ጉዳተኝነት ጋር የተያያዙ ፍላጎቶች ሊኖሯቸው ይችላሉ፤ በስልጠናው ውስጥ በጥሩ ሁኔታ 
ራሳቸውን ማስገባት /መደባለቅ እንዲችሉ እነዚህ ፍላጎቶቻቸው መካተት ይኖርባቸዋል፡፡ ከስልጠናው 
አስቀድሞ አካል ጉዳተኛ አሰልጣኝ ማግኘት ጥሩ ሀሳብ ሲሆን፤ አሰልጣኙ አካል ጉዳተኞቹ ምን 
አይነት ድጋፍ (የሚፈልጉት ካለ) እንደሚያስፈልጋቸው ለመፈተሸም ይጠቅማል፡፡ ብዙ ጊዜ አካል 
ጉዳተኞች በንቃት መሳተፋቸውን ለማረጋገጥ ምንእንደሚስፈልጋቸው ጠንቅቀው ያውቃሉ፡፡ 

 

የአካል ጉዳተኛ ተሳታፊዎች ፍላጎቶች ጥናት ሲደረግና ከእነሱ ጋር አብሮ ለመስራት ሲታሰብ ለአካል 
ጉዳተኞች ስልጠና የሚሰጠው አካል በተገቢ ሁኔታ እንዴት ማስተናገድ እንዳለበት ማወቅ ይኖርበታል፡፡ 
ይህ ብዙ ጊዜ መልካም ስነምግባር ለአካልጉዳተኝነት ይባላል፡፡ የሚከተሉትን የመልካም ስነምግባር 
ለአካልጉዳተኝነት አቅጣጫ ሰጪ መርሆዎች ማክበር ለአካልጉዳተኛ ሰዎች የምናሳየው ባህሪ ተገቢ መሆኑን 
ያረጋግጥልናል፡፡ 
 

• ከአካል ጉዳተኛ ሰው ጋር በቀጥታ መገናኘትና መስማማት፤ ይህ ከራሱ ጋር እንጂ ከረዳቱ/ቷ ወይም 
ከምልክት ቋንቋ አስተርጓሚው/ዋ ጋር አይሆንም፡፡  

• የአካል ጉዳተኛ ሰዎችን ችግሮች ወይም ፍላጎቶች እንደምታውቁ አለመገመት፤ መጠየቅ፣ 
• ምቹ አጋጣሚዎችን ለምርጫ አቅርቡላቸው እንጂ ለአካል ጉዳተኛ ሰዎች አትወስኑባቸው፡ 
• ተገቢ የሆነ ቋንቋ መጠቀም፤ በተለይም የተለያዩ የአካል ጉዳት አይነቶች በሚጠቀሱበት ጊዜ (ማየት 

የተሳናቸው፡ ተሸከርካሪ ጋሪ ተጠቃሚዎች፣ የአእምሮ እድገት ውስንነት ያለባቸው ሰዎች፤ ወዘተ.) 
• ማየት ለተሳናቸው ሰዎች የተወሰኑ መግለጫዎችን መስጠት፣ ለምሳሌ፣ የስብሰባው ክፍል 

አቀማመጥ እንዴት እንደሆነ ወይም ግልፅ የሆነ መድረሻ ቦታ እንዴት እንደሚያገኙ፣ 
• የመናገር ውስንነት ያለበት ሰው የተናገረው ካልገባችሁ እንደገና እንዲደግምላችሁ ለመጠየቅ ወደኋላ 

ማለት የለባችሁም፤ 
 

• የስልጠና ቡድን መመስረት  
 

 የንጀያ ስልጠና በሌላ አሰልጣኝ በረዳት አቻችነት ካቀዳችሁ ሁለቱም አሰልጣኞች ስለአካል ጉዳተኝነትና 
ስለውስንነታቸውውጤት በቂ እውቀት እንዲኖራቸው የሚጠበቅ ሲሆን በተጨማሪም አካል ጉዳተኛ 
ሰዎችን ከተሟላ የኢኮኖሚና የማህበራዊ ህይወት የማቀናጀት ሂደትን የሚያመቻቹ የድጋፍ አገልግሎቶች 
ስለመኖራቸው እውቀት ሊኖራቸው ይገባል፡፡ በንጀያ ስልጠና መርሀግብር ይኸኛው ክዋኔ ስልጠና 
ለመስጠት የውጭ ትምህርት አቅራቢዎች ከተጋበዙ መከበር ስላለበት መሰረታዊ ስነምግባር በቅድሚያ 
ሊነገራቸው ይገባል፡፡ 

 
• ተሳታፊዎችን መምረጥ 

 

ለንጀያ ስልጠናን ተደራሽ ከመሆን አንፃር ሁሉም ተሳታፊዎች እኩል መሆናቸውን ማረጋገጥና ከልማዳዊ 
ሁኔታዎቸ ወጣ ብለው ሁሉም እንዲሳተፉ ማበረታታት በጣም አስፈላጊ ነው፡፡ በንግድ ስራ አመራር 
ስልጠና የአካል ጉዳተኛ ሰዎች መሳተፍ ምናልባትም ውስን ሊሆን ይችላል፡፡ ምክንያቱም በማግለል/አድሎ 
ሳቢያና ስለሚኖራቸው ሚና ያለኋላቀር አመለካከት ወይም ስለስልጠና እድሎች እውቀት አለመኖር፣ 
ይህንን ለማረጋገጥ አካልጉዳተኛ ሰዎች እንዲሳተፉ መምከር በጣም አስፈላጊ ነው፡፡   
 
ከላይ የተጠቀሰውን ለመፈፅም የግብይት መልእክታችሁ አካታች መሆኑንና አካል ጉዳተኛ ሰዎችን 
ለመድረስ የሚያስችሉ መስመሮች መኖራቸውን ማረጋገጥ፤ በኢንትርፕርነርሽፕና በንግድ አመራር 
ስልጠና የቀረበ ፍላጎት ካለ ለማወቅ በሀገር ውስጥ ካሉ የአካል ጉዳተኞች ድርጅቶችና ለአካል ጉዳተኘች 
አገለግሎት ከሚሰጡ መንግስታዊ ካልሆኑ ድርጅተች ጋር መገናኘት አስፈላጊ መሆኑን ማወቅም ይገባል፡ 
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• የስራውን አጠቃላይ (logistics) ሂደት ማቀድ 
 

• ስልጠናው በሚሰጥባቸው ቀኖች ሁሉ ሙሉ ተሳትፎ እንዲኖራቸውና በሰዓቱ መገኘታቸውን 
ለማረጋገጥ ለአካል ጉዳተኛ ተሳታፊዎች የስልጠና ቦታው አመቺ መሆን አለበት፡፡ 
የስልጠናው ቦታ አመቺ መግቢያና መውጫ ሊኖረው ይገባል፤ ለተሳታፊዎች መጓጓዣ 
የሚቀርቡ ከሆነ ለተሸከርካሪ ጋሪ አመቺ መጓጓዣ መሆን አለበት፤ የህንፃው የአደጋ ጊዜ 
መውጫ የአካልጉዳተኞችን ፍላጎት ከግምት ውስጥ ያስገባ መሆኑ መረጋገጥ አለበት፡፡  

• የስልጠና ቁሳቁሶች በአካል ጉዳተኛ ተሳታፊዎቹ የሚፈለጉ ከሆነ በአማራጭ አቀራረብ መዘጋጀት 
አንደሚኖርባቸው መታወስ ይኖርበታል፡፡ በአካል ጉዳተኛ ተሳታፊዎች ሊጠየቁ የሚችሉ 
ማንኛቸውም መሳሪያዎች መዘጋጀት ይኖርባቸዋል፡፡   

 
 

ለ. ስልጠና ለመስጠት አካልጉዳተኝነትን ማካተት 
 ይዘት፤ አካታች ልምዶች በንጀያ ስልጠና 
 
• የስልጠና መርሀግብሩ የፍላጎተ ስልጠና ጥናቱን የሚያንፅባርቅ መሆን አለበት፡፡ የስልጠና 

ፍላጎት ጥናቱ አካል ጉዳተኛ ሰዎች በተወሰኑ የንግድ አመራር ክፍሎች ችግር የገጠማቸው 
መሆኑን ካሳየ እነዚህ ፍላጎቶች በስልጠና መርሀግበሩ ውስጥ ሁሌም መካተት አለባቸው፡፡  

• የንጀያ መማሪያዎች መፅሀፎች በስራ አለም ሙሉ በሙሉ አካልጉዳተኝነትን ማካተትን 
የሚመለከት ክፍል አልያዙም ሆኖም አካልጉዳተኝነትን ያካተቱ ስልጠናዎች መኖር በጣም 
ጠቃሚ በመሆኑ በመመሪያ መፅሐፎቹ/ስልጠናዎቹ ውስጥ በሚገኙ ተግባርተኮር/ቴክኒካል 
ርእሶች ተሸፍነዋል፤ ስልጠና አቅራቢዎች ትክክለኛ መልእክት መተላለፉን ለማረጋገጥ፣ 
ለምሳሌ፣ 

• ተሳታፊዎች የንግድ እሳቤ እንዲፈልጉ በሚጠየቁበት ጊዜ፣ ተሳታፊዎች የንግድ 
እሳቤያቸውን ሲመርጡ ለሴቶች የትኛው የስራ አይነትና የስራ መስክ/ሴክተር ተስማሚ 
ነው?  በሚሉ ዘልማዳዊ ግምቶች ላይ መመስረት እንደማይኖርባቸውና ነገርግን ምርጫው 
መመስረት የሚኖርበት ለምሳሌ እነሱ ባላቸው ክህሎቶች፣ለእቃው/ለአገልግሎቱ ባለው 
የገበያ ፍላጎትና በሚኖራቸው ሀብትና ድጋፍ ላይ መሆኑን አሰልጣኞች ግልፅ ሊደርጉላቸው 
ያስፈልጋል፤ 

• ስለሰዎችና ምርታማነት ውይይት ሲደረግ በምልመላና በመስተንግዶ ወቅት እኩልነትን የማረጋገጥ 
ጥቅምን በተመለከተ የሚደረገው ውይይት ከአካል ጉዳተኛ ሰዎች አንፃር መደረግ ይገባዋል፡፡ 
በስልጠናው ወቅት ጥቅም ላይ የሚውሉ ጉዳዮችና ምሳሌዎች ለአካል ጉዳተኛ ሰዎች አግባብ 
ያላቸው መሆን ይኖርባቸዋል፡፡ 

 
• ሂደት፤ እኩል ድምፅና ተሳትፎ 

 
የተሳትፎ ጥራት እኩል መሆኑን እርግጠኛ መሆን አስፈላጊ ነው፡፡ 

• ለሁሉም ተሳታፊዎች በቂ የመነጋገሪያ ሰዓት መሰጠቱን ማረጋገጥ፤ ስለዚህም እኩል መሳተፍና 
የተሳታፊዎች ድምፅን መሰማት ጠቃሚ መሆኑን ጫን ብሎ መናገርና አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝም 
ለሁሉም እድል ለመስጠት ሲባል ጣልቃ መግባት የግድ መሆኑንም አበክሮ መግለፅ፡፡  

• ለሁለቱም ፆታዎች ‘በቂ የመነጋገሪያ ጊዜ’ ስለመሰጠቱ እርግጠኛ መሆን በተለይም ለሴቶች፤ 
አንዳንድ ጊዜ የተወሰኑ ግለሰቦች ወይም የግለሰብ ስብስቦች በውይይቱ ላይ ተፅእኖ ያደርጋሉ፡፤ 
ወንዶች ብዙ ጊዜ ሰዎች በተሰበሰቡበት ለረጅም ጊዜ ንግግር ማድረግና ፈጣን ምላሽ መስጠት 
ለምደዋል፡፡  
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• ተሳታፊዎችን መቃረንን ማስወገድና ሁልጊዜ ስልጠና ስትሰጡ የአካልጉዳተኝነት ስነምግባር መኖር፤ 
ለወንዶችና ለሴቶች አካል ጉዳተኞች አዎንታዊ አካታች፣፡ ሚዛናዊና ትክክለኛ ምስሎች ማሳየት፡፡ 

   
በአካል ጉዳተኛ ሰዎች ላይ ቀልዶችን ያዘሉ ፌዞችና እነሱን ኢላማ ያደረጉ አሉታዊ ትችቶች አይበራታቱም፤ 
ወይም ተቀባይነት የላቸውም፤ አንዲህ አይነት ባህሪ ለሚያሳዩ ሰዎች ወዲያውኑ የተናገሩት በእርግጥ 
የሚያምኑበትን መሆኑንና ለምን ይህ እምነት እንደኖራቸው መጠየቅ፤ ሌሎች ተሳታፊዎች በዚህ ሀሳብ 
ይስማሙ ወይም አይስማሙ እንደሆነ በመጠየቅና በርእሱ ላይ ውይይት በመክፈት፡፡   
   
ሐ. የክትትል፣ የቁጥጥርና ግምገማ አጭር መመሪያ 
 

በስልጠናው ውስጥ እንደተካተተው ሁሉ የክትትል ድጋፍ ሲታቀድና ሲሰጥ አካል ጉዳተኛ ሰዎች ካሉበት 
የተለየ ሁኔታ አንፃር የሚፈልጉትም ድጋፍ ልዩ መሆኑ መረዳት ያስፈልጋል፤ ስልጠና ለመከታተል ያላቸው 
አቅም፣ የሚመርጡት የስልጠና ጊዜና አቀራረብ (የመስሪያ ቦታ ጉብኝቶች በክትትል ድጋፍ አቅራቢው 
ወይም ኢንትርፕርነሩ ወደአቅራቢው በመሄድ፣ ግላዊ ወይም የቡድን ክትትል፡ ወዘተ፣)፣ በእቅድና ሰልጠና 
በሚሰጥበት እነዚህንከግምት ውስጥ ማስገባት ያስፈልጋል፡፡ ይህን በማድረግ አሰልጣኙ ወይም የአሰልጣኝ 
አሰልጠኙ የእሱ/ሷ ደንበኞች ከፍተኛ የስኬት ደረጃቸው ከፍተኛ መሆኑን  ሊያረጋግጡ ይችላሉ፡፡ 
 
በተጨማሪ የንጀያ ቁጥጥርና ግምገማ እንቅስቃሴ የአካል ጉዳት ያለባቸው ተሳታፊዎችን ፍላጎት ያካተተ 
መሆኑን ማረጋገጥ አስፈላጊ ነው፡፡ ሁሉም ቅፆች ለአካል ጉዳተኛ ሰዎችተደራሽ በሚሆኑበት ሁኔታ 
ተዘጋጅተው መቅረብ አለባቸው፡፡ የንጀያ ቁጥጥርና ግምገማ ስርዓት አላማ ማድረግ ያለበት ስልጠናው 
የተሳታፊዎችን የንግድ ስራ አመራርና የአጀማመር ብቃት ባስገኘው ውጤት ነው፡፡ 
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የሙያ ቃላት መፍቻ 
 

Access ተደራሽ 

Adapt ማዛመድ 

Adapted translation አዛማጅ ትርጉም፣  

Adult ግልማሳ 

Advocacy አለኝታነት 

Animation video ተንቀሳቃሽ ምስል 

Audiovisual aids የድምፅ ወምስል መርጃ መሳሪያዎች 

Background ዳራ 

Backward linkage ኋልዮ ትስስር 

Banner መፈክርተለጣፊ/የውጭ ማስታወቂያ 

Baseline data መነሻ መረጃዎች 

Birds eye view ወፍ በረር  

Body language አካላዊ ቋንቋ 

Brainstorming የአእምሮ (ቁስቆሳ፣አውጫጭኝ፣ጨመቃ፣ማነቃቂያ)  

Challenge ተግዳሮት 

Checklist ማመሳከሪያ ቅጽ 

Coach ኮች 

Coaching የግለሰብን በውስጥ ያለ እምቅ አቅም በራስ በማውጣት ይበልጥ ውጤታማነትን ማስገኛ ዘዴ ነው፡፡ 
ኮቺንግ የውጤት አላማን ለማረጋገጥ ብቻ ሳይሆን ውጤቱ የሚገኝበትንም መንገድ ማለትም በኮች 
አድራጊውና ተደራጊው መካከል ያለውን የመደጋገፍና የተግባቦት ሂደቶችንም ያመላክታል፡፡ 

Communication media የተግባቦት ዘዴ 

Complementary ደጋፊ፣ ተደጋጋፊ፣ አጋዥ 

Context አውድ 

Continuum  የተዛምዶ መስመር 

Control ቁጥጥር 

Cost effectiveness የወጪዎች ፍቱንነት  

Cost sharing ወጪ መጋራት 

Customize ማበጀት፣ ለተጠቃሚዎች እንዲመች/እንዲስማማ ማድረግ 

Delivery ማቅረብ 

Delivery method የማቅረቢያ ዘዴ/መንገድ 

Download ማውረድ 

Education ትምህርት 

Educational 
background 

የትምህርት ዳራ 

Effective ፍቱን/ውጤታማ 

Effectiveness ጥራት/ውጤታማነት 

Efficiency ቅልጥፍና 

Enthusiasm  ትጋት፣ ጉጉት፣ የላቀ ፍላጎት/የጋለ ፍላጎት 

Eye contact የአይን ለአይን ግንኙነት 

Factors ወሳኝ ሃይሎች/ተፅዕኖ ፈጣሪዎች 

Feasibility አዋጪነት፣መሆን የሚችል፣ሊተገበር የሚችል፣ይሁንታ/ተቻይ/ተተግባሪ 

Feedback ግብረ መልስ 

Felt need መሰል እጦት (ምኞት)/ልባዊ ፍላጎት 

Flipchart paper ተገላጭ ወረቀት፣ ፍሊፕ ቻርት ወረቀት 

Forward linkage ወደፊታዊ ትስስር/የፊትዮሽ ትስስር  

Good practice መልካም ተሞክሮ 

Green business አረንጓዴ ንግድ 

Green goods and 
services 

አረንጓዴ እቃዎችና አገልግሎቶች 
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Greening business አረንጓዴያዊ ንግድ  

Guest speakers ተጋባዥ ተናጋሪዎች፣ አቅራቢዎች፣ አጫጭር ትምህርት ሰጪዎች 

Handout ታዳይ የሚታደሉ ፅሁፎች/ትምህርት መከታተያ ጽሑፎች 

Impact ለውጥ፣ ውጤት/ተፅዕኖ 

Implication አንድምታ 

Infographic ምስላዊ/በምስል የተወከለ መረጃ 

Initiative ውጥን፣ ጅማሮ/አነሳሽ  

Interactive መስተጋብራዊ 

Intervention ተፅዕኖ ፈጣሪ ጣልቃ ገብነት 

Learning መማር 

Linkage ትስስር 

Logical ተተጠየቃዊ 

Low cost አነስተኛ ወጪ፣  

Mainstreaming ተጓዳኝ 

Marketing mix ቅይጠ-ግብይት  

Marketing Mix Piece የቅይጠ-ግብይት ክፋይ  

Master Trainer ዋና አሰልጣኝ፣  

Media ማህደረ መረጃ፣መገናኛ ዘዴ፣የተግባቦት ዘዴ 

Medium መገናኛ ዘዴ 

Message መልእክት 

Modular ክፍለ ስልጠናዊ፣ ሞጂዩላዊ 

Module ከፍለ ስልጠና፣ ሞጂዩል 

Monitoring ክትትል 

Monitoring and 
Evaluation 

ክትትልና ግምገማ 

Multimedia ዓይነተብዙ መገናኛ 

Need ፍላጎት (እጦት) 

Negative አሉታዊ 

Negative numbers አሉታዊ/ኔጋቲቭ ቁጥሮች 

Non-verbal cue ቋንቋ አልባ ፍንጭ 

Operations ክንዋኔዎች/ትግበራ 

Opportunity cost አማራጭ ወጪ 

Overview ቅኝት 

Package ፓኬጅ፣ ጥቅል 

Passive ፍዝ፣  

Piece ክፋይ 

Post training follow-up ድህረ ስልጠና ድጋፍ/ክትትል 

Power point 
presentation 

የቁልፍ/የምርጥ/ተተኳሪ ሃሳቦች ማቅረቢያ፤  

Preference ቀዳሚ ምርጫ 

Process ሂደት 

Program ፕሮግራም፣ መርሀ-ግብር 

Quality ጥራት 

Receiver ተቀባይ 

Resource persons መሪ ባለሙያ 

Rigor ጥብቅ የሆነ፣   ጽኑ/ትክክለኛ 

Roadmap ፍኖተካርታ 

Segment ክፋይ 

Sender ላኪ 

Session ክዋኔ ስልጠና 

Session plan የክዋኔ ስልጠና እቅድ 

Sponsor ደጋፊ-ከፋይ፣ ስፖንሰር 

Standard ደረጃ/መደበኛ 

Synergy ጥምረታዊ/ውጤተ መስተጋብር 
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Target customers የታሰበለት ክፍል፣ የታለመለት ድምር/ተተኳሪ ደንበኞች 

Target group የታለመ ቡድን፣ የታቀደ ቡድን፣ ኢላማ የተደረጋ ቡድን/ተተኳሪ ቡድን 

Teaching aid የማስተማሪያ ፅሁፎች/መርጃ መሳሪያ 

Thematic context አውደ-መልእክት/ጭብጣዊ አውድ 

Tools መሳሪያዎች 

Training ስልጠና 

Training expectations ከስልጠናው የሚጠበቅ ነገር 

Training facilities የስልጠና መገልገያዎች 

Training Needs 
Identification 

ፍላጎተ ስልጠና (ትንተና፣ልየታ)/የስልጠና ፍላጎት ቅኝት 

Viable ህያው (ነዋሪ) ሊተገበር የሚችል/ለማደግ የተመቸ 

Viability  ህያውነት /ዘላቂነት  

Venue ቦታና ክፍል/አዳራሽ/ የስልጠና ቦታ 

Want ምኞች (እጦት መሰል)/ፍላጎት 

Waste management የቆሻሻ ስራ አመራር/አያያዝ 

 
 

 



 

 
 

 

ንግድዎን ይጀምሩና ንግድዎን ያሻሽሉ 

ንጀያ  

የአሰልጣኝ መመሪያ 
 

በንጀያ የአስልጣኝነት ብቃት ምስክር ወረቀት እያለዎ የስልጠና ስራዎን የሚተገብሩበት ዝርዝር መመሪያ 

ያስፈልግዎታልን? 

በፕሮግራሙ የአሰልጣኝነት ሚናዎን በዝርዝር በሚያስረዳዎ በዚህ መመሪያ መፅሃፍ ተጠቅመው እያንዳንዱን የንጀያ 
ስልጠና ኡደት በመተግበር እምቅና በስራ ላይ የሚገኙ ኢንተርፕርነሮችን ማሰልጠን ይችላሉ፡፡ 

 

ንግድዎን ይጀምሩና ንግድዎን ያሻሽሉ የጥቃቅንና አነስተኛ ንግድ ስራአመራር ስልጠና ፕሮግራም ከማንኛውም 
ንግድ ተፈጥሯዊ እድገት ጋር በሚጣጣም መልኩ እርስ በርሳቸው ተደጋጋፊ በሆኑ በአራት የስልጠና ፓኬጆች 
ተቀነባብሮ የተዘጋጀ ነው፦ 

 የንግድ ህሳቤ ያመንጩ 

 ንግድዎን ይጀምሩ 

 ንግድዎን ያሻሽሉ 

 ንግድዎን ያስፋፉ 

 

የስልጠና ፓኬጆቹ ከ25 አመት በላይና ከ100 ባላይ በሚሆኑ አገሮች ወስጥ የዳበረ ተሞክሮ ያላቸው ናቸው፡፡ 
የንጀያ ፕሮግራም ከ2500 የአካባቢ ተቋሞች ጋር በአጋርነት ይሰራል፣ ከ200 በላይ የአለም ስራ ደርጅት የብቃት 
ማስረጃ ያላቸው ዋና አሰልጣኞችና ከ17,000 በላይ አሰልጣኞችን ያቀፈ አውታርም 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! 

 

በኢትየጵያ ፌደራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ 
የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር 

የአውሮፓ ህብረት 


