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ልማት አመቻች ፕሮጀክት

ሁ.ም.ግ.እ.ፕ.አ.አ.ፕ አ.ማ.ድ.ተ    ሁለተኛው ምዕራፍ የግብርና እድገት
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ጣቢያ የግብርና ባለሞያዎች በማጣቀሻነት እንዲያገለግል ታስቦ የተዘጋጀ መጽሃፍ
ነው። ማጣቀሻ መጽሃፉ በየግ.ልፕ 2 - የአቅም ልማት ድጋፍ ሰጪ ፐሮጀክት
(AGP2- Capacity Development Support Facility) ከፍተኛ የስርዓተ ፆታ
ባለሙያ በወ/ሮ መስከረም ሙላቱ እና የአለም አቀፍ የስርዓተ ፆታ አማካሪ
በሆኑት በሚስ ሞራግ ሃምብል በ2010 የተዘጋጀ ነው። በንግድ ስራ መመሪያው
መጽሃፍ ዝግጅት ወቅት ለማጣቀሻ መጽሃፉ መዳበር ግብዓት፣ ገንቢ አስተያየት
እና ጠቃሚ ሃሳቦችን በመስጠት ከፍተኛ ትብብር ላደረጉት ለፌደራል ግብርና
እድገት ፕሮግራም ማስተባበሪያ ዩኒት፣ ለግብርና እና እንስሳት ሃብት ሚኒስቴር፣
ለፌደራል ሕብረት ስራ ማህበር ኤጀንሲ፣ ለክልል ግብርና እድገት ፕሮግራም
ማስተባበሪያ ዩኒት እና ለክልል ግብርና ቢሮ እንዲሁም በዚህ መፅሃፍ ዝግጅት
የሙከራ ጥናት ሂደት ውስጥ ተሳታፊ ለነበሩ ለፌዴራል፣ ለክልል እና ለዞን
የአቅም ልማት ድጋፍ ሰጪ ባለሞያዎች (AGP2- Capacity Development
Support Facility) ባለሞያዎች እንዲሁም በሙከራ ጥናቱ ፍቃደኛ ለሆኑ
የሴቶችና የወጣቶች የጋራ ፍላጎት ቡድኖች እና ለልማት ጣቢያ የግብርና ልማት
ባለሙያዎች ሁሉ ከፍተኛ ምስጋና እናቀርባለን።
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የፋይናንስ ልውውጦችን እንዴት መከታተል እንደሚቻል እና ከሌሎች መረጃዎች
ትምህርት እንዲያገኙ ያስችላቸዋል።
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የጋራ ፍላጎት ቡድን የንግድ ስራ

ማስታወሻ:

በዚህ መጽሀፍ ውስጥ የተገለጹትን ሃሳቦችን ለመፈጸም ወይም የንግድ
ስራዎን ለማስተዳደር ካዳገትዎ እባክዎን በአካባቢዎ ያለውን የልማት ጣቢያ
ሰራተኛ፣ የህብረት ስራ የልማት ጣቢያ ሰራተኛ፣ የሴቶች ጉዳይ ኦፊሰሮች፣
የወረዳ ግብርና ጽ/ቤት ባለሞያዎችን ወይም የወረዳውን የግብርና እድገት
ፕሮግራም ተወካይ ያነጋግሩ።

የንግድ ስራ
ሀሳብን መለየት

የንግድ ስራ
አዋጭነት
ጥናት

የንግድ ስራ
አስተዳደር

የንግድ ስራ
ዕቅድ

ምስል 1:

2
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ክፍል 1: የንግድ ስራ ሀሳብን መለየት
የንግድ ስራ ሀሳብን ማመንጨት
የመጀመሪያው ኡደት ከጋራ ፍላጎት ቡድናችሁ አባላት ጋር መገናኘት ነው።
በቤተሰባችሁ ውስጥ ስለምትጠቀሙባቸው ምርቶችና አገልግሎቶች እንዲሁም
በዙሪያችሁ ለሽያጭ ስለሚቀርቡ ነገሮች ያስቡ። እነዚህ እያንዳንዳቸው የንግድ
ሀሳብ ለማመንጨት መነሻ ይሆናሉ። የንግድ ሀሳቦች በተለያዩ ሁኔታዎች ውስጥ
ሊመነጩ የሚችሉ ቢሆንም የሚከተሉት አራት ዘርፎች ግን የተሻሉ ምንጮች
ናቸው።
አሁን ያልዎት እውቀትና ክህሎት:

ከየጋራ ፍላጎት ቡድን አባላት ጋር
በመሆን በቤተሰብ ህይወትዎ ውስጥ ስለሚያከናውኗቸው ተግባራት
ወይም ስላልዎት ክህሎት ረዘም ያለ ዝርዝር ያዘጋጁ። እራስዎን መጠየቅ
የሚገባዎ “የትኛውን ስራ ወይም ተግባር ሳከናውን ጥሩ ነኝ?” የሚለው
ይሆናል።

የአካባቢው ተቋማት ፍላጎት:

ከየጋራ ፍላጎት ቡድን አባላት ጋር በመሆን
በአካባቢያችሁ ያሉ እንደ ሆስፒታል፤ ሆቴል፤ የማሰልጠኛ ተቋማት፤
እርሻዎች፤ ፋብሪካዎች ወይም በወረዳዎ የሚካሄዱ ስብሰባዎች የእርሻ
ምርቶችን ወይም ሌላ ምርቶችን ይፈልጉ እንደሆነ ውይይት አድርጉ።
የሚከተለውን ጥያቄ በማንሳት: “ማን ቋሚነት ያለው ነገር ግን ያልተሟላ
ፍላጎት አለው?”

በመንደራችሁ የሌሉ ምርቶች ወይም አገልግሎቶች:

ከየጋራ ፍላጎት ቡድን
አባላት ጋር በመሆን በመንደራችሁ ልታገኛቸው የማትችሏቸውን ምርቶች
እና አገልግሎቶች ዝርዝር አዘጋጁ። እነዚህን ምርቶችና አገልግሎቶች
ሰዎች ቶሎ ቶሎ የሚፈልጓቸውና ምርቶቹን ወይም አገልግሎቶቹን
ለማግኘት ወደሌላ መንደር፤ የንግድ ማእከል ወይም ክልል የሚጓዙ
መሆኑን አረጋግጡ። እራሳችሁን መጠየቅ የሚገባችሁ “የትኞቹ አስፈላጊ
የሆኑ ነገሮች በመንደራችን አይገኙም?” የሚለው ይሆናል።

በዘሪያችሁ ያሉ ምንጮች:

ከየጋራ ፍላጎት ቡድን አባላት ጋር በመሆን
በመንደራችሁ ያሉ ሀብቶች እና በነዚህ ሀብቶች ምን ሊሰራ እንደሚችል
ዝርዝር አዘጋጁ። እራሳችሁን መጠየቅ የሚገባችሁ “አሁን በእጃችን
ላይ ባለው ሀብት ምን ልናመርትበት ወይም ልንሰራበት እንችላለን?”
የሚለው ይሆናል።
3
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የሚከተለው ሰንጠረዥ በገጠር አካባቢ ሊተገበሩ የሚችሉ የተወሰኑ የንግድ
ሀሳቦችን ዝርዝር ይዟል።

በገጠር አካባቢ ሊተገበሩ የሚችሉ የተወሰኑ የንግድ ሀሳቦች
የወተት ምርት ወይም
ወተት ማቀነባበር
(የቅቤ እና አይብ
ዝግጅትን ጨምሮ)

የአታክልት ምርት
(ቆስጣ፤ ካሮት፤
ሽንኩርት፤ ድንች እና
ቲማቲም ምርቶችን
ጨምሮ)

የዘር ብዜት

የእንቁላል ምርት

የባልትናምርቶች

አገዳ

በግ፤ ፍየል ወይም የከብት
ማደለብ

የቲማቲም ዘር ማራባት

የመኖ ዘር

የአሳ እርባታ

የዛፍ ችግኝ ማፍላት

አትክልት

ዳቦ መጋገር

ድርቆሽ ስብሰባ

ብርዕ

የማርማላት ወይም የስጎ
ዝግጅት

የምንጣፍ ስፌት ወይም
የሸክላ ስራ

ጥራጥሬ

ንብ ማነብ

መኖ ማምረት

ሰንጠረዥ 1: ሊሰራባቸው የሚችሉ የንግድ ሀሳቦች
የሚከተሉት ተግባራት በጋራ ፍላጎት ቡድን ስብሰባዎች ወቅት ጠንካራ የንግድ
ሃሳቦችህን ለማመንጨት ልትከተሏቸው ትችላላችሁ:

የቡድን ስብሰባ አከናውኑ
እያንዳንዱ የቡድን አባል 1 ወይም 2 የንግድ ሀሳብ እንዲያመነጭ በማድረግ
በወረቀት ላይ አስፍሩ። ሁሉንም የንግድ ሀሳቦች ለቡድኑ በማካፈል ተመሳሳይነት
ያላቸውን ሀሳቦች በአንድ ላይ ሰብስቧቸው። ለአንዳንድ የቡድን አባላት ግርታን
የሚፈጥሩ ሀሳቦች እንዲወገዱ አደርጉ – በአንድ ሀሳብ ላይ እስካላመኑበት ድረስ
ሰዎች ሀሳቡን ተግባራዊ ለማድረግ ብዙም አይተባበሩም። በቡድናችሁ ውስጥ
ያለ አንድም ሰው ልምድ የሌለውን የንግድ ሀሳብ አስወግዱ።
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የቀሩትን የንግድ ሀሳቦች ተመልከቱ
አሁን ባላችሁበት ሁኔታ (ማለትም ቀደም ሲል ያላችሁ እውቀት፤ ክህሎት
እና በእጃችሁ ያለ ሀብት) በተሻለ መልኩ ሊተገበሩ የሚችሉ የንግድ ሀሳቦችን
ለመምረጥ በእያንዳንዱ የቀሩት የንግድ ሀሳቦች ላይ ውይይት አካሂዱ። ይህንን
ለማድረግ አንዱ መንገድ አንድ ወይም ሁለት የቡድን አባላት የተቀሩትን
የቡድን አባላት የተመረጠው የንግድ ሀሳብ ምን ያህል ጠንካራ እንደሆነ ለማሳመን
እንዲሞክሩ በማድረግ ሲሆን የተቀሩት አባላት ምን ያህል በሀሳቡ እንዳመኑ
ማየት ሊሆን ይችላል።

የቡድን አባላት በተሻለ ፍላጎት ያሳደሩባቸውን 4 ወይም 5 የንግድ
ሀሳቦች ምረጡ

1

5.

4.

3.

2.

1.

ተ.ቁ ጥሩ የንግድ ሀሳብ ለመምረጥ መስፈርቶች

የንግድ ሀሳቦች

የተመረጡትን የንግድ ሀሳቦች ከታች ባለው ሰንጠረዥ ረድፍ ውስጥ በመዘርዘር
በእያንዳንዱ ረድፍ የተቀመጡትን ጥያቄዎች ለመመለስ ሞክሩ። ለቀረቡት
ጥያቄዎች የአባላት መልስ “አዎ” ከሆነ በሳጥኑ ውስጥ “✓” ምልክት አድርጉ።
በመጨረሻም በእያንዳንዱ ረድፍ ያረፈውን “✓” ምልክት ወይም “አዎ”
መልሶች ቁጠሩ። ከተዘረዘሩት ሀሳቦች ውስጥ ከፍተኛውን “✓” የምልክት
ወይም ”አዎ” ብዛት ያገኙት ሀሳቦች ጠንካራ የንግድ ሃሳቦች ናቸው ማለት
ነው።

ከቡድን አባላት ውስጥ ቢያንስ አንድ ሰው ምርቱ
እንዴት እንደሚሰራ ያውቃል?

2 የንግድ ሀሳቡ ብዙውን የቡድን አባላት አስደስቷል?
በአካባቢያችሁ ያሉ ሰዎች ምርቱን በቋሚነት
ይፈልጉታል?
አሁን በአካባቢው ተመሳሳይ ምርት የሚያቀርቡ
4
አቅራቢዎች የሉም (በጣም ጥቂት ናቸው)?
3

5

የጋራ ፍላጎት ቡድን የንግድ ስራ

ምርቱን ማምረት የሚያስችሉ የተወሰኑ መሳሪያዎች
ወይም ቁሳቁሶች የቡድኑ አባላት አላቸው?
ለምርቱ ግብዐት የሚሆኑ ጥሬ ዕቃዎች በአካባቢው
6
በተመጣጣኝ ዋጋ ይገኛሉ?
ምርቱን ለማብቀል ወይም ለማምረት አስፈላጊ የሆነ
7
መሬት አላችሁ?
5

8 ምርቱን የት መሸጥ እንደምትችሉ ታውቃላችሁ?
9

10

11.
12
13

ምርታችሁን ወደገበያ ወይም ወደደንበኛችሁ
ለማጓጓዝ ቀላል ይሆናል?
ከ 10-20 ሰዎች በንቃት በምርት ሂደት ውስጥ
ሊሳተፉ ይችላሉ (ወይም ሁሉም የጋራ ፍላጎት
ቡድን አባላት በምርት ሂደት ውስጥ ሚና
ሊኖራቸው ይችላል)?
ምርቱን ለማከናወን አስፈላጊ የሆነ ጊዜ ሊኖራቹ
ይችላል?
የቤተሰብ አባላቶቻችሁ የንግድ ሀሳቡን ሊደግፉት
ይችላሉ?
የንግድ ሃሳቡ ከአካባቢ ጋር የተጣጣመ መሆኑን
ማረጋገጥ
የ”✓” ምልክቶች ድምር

ሰንጠረዥ 2: የተሻሉ ሀሳቦችን መምረጫ ሳጥን

ሌሎች ከግንዛቤ ሊገቡ የሚገቡ ጉዳዮች
በመጨረሻ የንግድ ሀሳባችሁን ከመምረጣችሁ በፊት ግንዛቤ ውስጥ ሊገቡ
የሚገቡ ጠቃሚ ጉዳዮች አሉ። አንዱ ጠቃሚ ጉዳይ የንግድ ስራውን ለመጀመር
የሚያስፈልግ የገንዘብ መጠን ነው። የግብርና እድገት ፕሮግራም እስከ 75
ፐርሰንት ድረስ ድጋፍ የሚያደርግ ቢሆንም እያንዳንዱ የጋራ ፍላጎት ቡድን
አባል የራሱን ገንዘብ ማዋጣት ይኖርበታል። ስለዚህ ውድ የሆነ የመሳሪያ ወይም
መሬት ግዥ የሚጠይቅ የንግድ ሀሳብ መምረጥ ጥሩ ስልት አይሆንም። ከላይ
በሰንጠረዥ ውስጥ ከተዘረዘሩት ሀሳቦች ውስጥ ለመጀመርና በቀጣይ ለመስራት
በጣም ውድ የሆኑትን የንግድ ሀሳቦች ላይ ብዙ ጊዜ ከማጥፋት ከወዲሁ ማስወገዱ
ይጠቅማል።
6
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ከላይ በተጠቀሰው ሰንጠረዥ ውስጥ ከተዘረዘሩት የንግድ ሀሳቦች ውስጥ
ጠንካራውን ሃሳብ የ”✓” ምልክት ብዛት እንደ ቡድን ገምግሙ። ከፍተኛ
አዎንታዊ ምላሽ ያገኙ አንድ ወይም ሁለት የንግድ ሀሳቦች ካሉ ተመልከቱ።
ከፍተኛ ነጥብ ያገኙትን 2 ሀሳቦች ወደሚቀጥለው ደረጃ ለማሸጋገር ምረጧቸው
– ወደ የገበያ ዳሰሳ።
በዚህ ደረጃ ላይ ወሳኙ ነገር ማንኛውም የቡድን አባል በቡድኑ በተመረጡት
የንግድ ሀሳቦች ላይ ጠንካራ ተቃውሞ እንደሌለው ማረጋገጥ ነው። የድምጽ
አሰጣጥ ስርዓትን ሳትከተሉ በተመረጡት የተሻሉ የንግድ ሀሳቦች ላይ ስምምነት
ላይ ብትደርሱ በጣም ጥሩ ነው። ከአባላት የሚነሱ የግልጽ ይሁንልኝ ጥያቄዎች
በፍጹም ሳይመለሱ ሊታለፉ አይገባም። ሁሉንም የተነሱ ጥያቄዎች ጥያቄውን
ያነሳው ሰው በቂ መልስ እስኪያገኝ ድረስ መመለስ አለባቸው። ሁሉም የቡድን
አባላት ስምምነት በተደረሰባቸው ሀሳቦች ላይ አምኖ ሊሰራ ቁርጠኛ መሆን
ይጠበቅበታል።
ከታች በተቀመጠው ሳጥን ውስጥ የጋራ ፍላጎት ቡድን አባላት የበለጠ የገበያ
ዳሰሳ ሊሰሩባቸው የተስማሙባቸውን ጠንካራ የንግድ ሀሳቦች አስፍሩ። ቡድኑ
በአንድ ጊዜ ከሶስት ያልበለጡ የንግድ ሀሳቦችን መምረጡን ያረጋግጡ።
የገበያ ዳሰሳ ሊደረግባቸው የተመረጡ አቅም ያላቸው የንግድ ሀሳቦች:
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የንግድ ሀሳብን ማጥናት: የገበያ ዳሰሳ ጥናት ማከናወን
የገበያ ዳሰሳ ምንድን ነው? እዚህ ላይ አጠር ባለ መልኩ ለመግለጽ ሞክሪ ወይም
ሞክር:

የገበያ ዳሰሳ የሚከናወነው ምርት ካመረታችሁ በኋላ ምርታችሁ ሊሸጥ የሚችል
መሆኑን ለማረጋገጥ ነው። በንግድ ሀሳባችሁ ላይ ገንዘብና ጊዜ ከማባከናችሁ
በፊት የገበያ ዳሰሳ ማካሄድ ጥሩ ስልት ነው። የገበያ ዳሰሳ ማከናወን ቅርብ
ወደሆነው ገበያ በመሄድ በዛ ያሉ ጥያቄዎችን መጠየቅን ያካትታል። የተለያዩ
ሶስት አካላትን ማማከር ይኖርባችኃል:
ለወደፊት ደንበኛ ሊሆኑ የሚችሉ ሰዎችን

– ምርት ወይም አገልግሎቻችሁን

ሊፈልጉ የሚችሉ
– አሁን ከእናንተ ምርት ጋር ተመሳሳይ
ወይም ተቀራራቢ የሆነ ምርት በመሸጥ ላይ የሚገኙ እና
ተወዳዳሪያችሁ ሊሆኑ የሚችሉ

– እንደ የልማት ጣቢያ ሰራተኞች፣
የወረዳ የግብርና ባለሞያ፣ የህብረት ስራ ተወካይ ወይም በአካባቢዎ ያሉ
የሴቶች ጉዳይ ባለሞያ
ማንኛውም የሚያውቁት ባለሙያ

የሚቀጥለው ንዑስ ክፍል የገበያ ዳሰሳ በምታከናውኑበት ወቅት ሊነሱ የሚችሉ
ናሙና ጥያቄዎች ይዟል። ሰዎች የትኛውንም ጥያቄ ለመመለስ ቸልተኛ
በሚሆኑበት ወቅት ግፊት አያሳድሩባቸው።
የጋራ ፍላጎት ቡድናችሁ ከአንድ በላይ አቅም ያለው ሀሳብ አመንጭቶ ከሆነ
በቡድን በቡድን በመከፋፈል እያንዳንዱ ሀሳብ ላይ የተለያየ የገበያ ዳሰሳ መከናወን
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ይኖርበታል። አንድ ሀሳብ ብቻ ቢመረጥም እንኳን ደንበኛ ሊሆኑን ስለሚችሉ
ሰዎች እና ተፎካካሪዎቻችን ብዙ ለመማር ስለሚያስችለን የገበያ ዳሰሳ ጥናት
ማከናወኑ ጠቀሜታው የጎላ ነው።
በእያንዳንዱ የንግድ ሀሳብ ላይ የተወሰነ ጥናት ካደረጋችሁ በኋላ ከሁሉም የጋራ
ፍላጎት ቡድን አባላት ጋር አጠር ያለ ስብሰባ በማድረግ እያንዳንዱ ቡድን
ከጥናቱ ምን ትምህርት እንዳገኘ ሌላውን እንዲያካፍል አድርጉ። ለዚህ ጥያቄም
ምላሽ ስጡ “ጥናት ከተደረገባቸው ውስጥ የትኛው የንግድ ሀሳብ የተሻለ
ይመስላቹሀል?” ይህ የንግድ ሀሳብ ልትሰማሩበት የሚገባ ንግዳችሁ እንዲሆን
ለምን እንደመረጣችሁት ከነምክንያቱ መጻፍ ትችላላችሁ።
የገበያ ዳሰሳ ጥናት ከተከናወነ በኋላ የተመረጡ የተሻሉ የንግድ ሀሳቦች (የንግድ
ሀሳቡን በመግለጽ በጋራ ፍላጎት ቡድኑ የተሻለ ሀሳብ እንደሆነ የተመረጠበትን
ምክንያት አስፍሩ):

የገበያ ጥናት/ዳሰሳ ጥያቄዎች
ለወደፊቱ ደንበኛ ሊሆኑን ለሚችሉ ሰዎች ሊቀርቡ የሚችሉ
ጥያቄዎች:
ይህን ምርት ወይን አገልግሎት ለምን ይገዙታል?
በአሁኑ ወቅት ከየት ይገዙታል? ለምን ከዚህኛው መደብር ወይም ሻጭ
ይገዛሉ?
ሌላ አዲስ አቅራቢ ቢመጣ ከሱ ለመግዛት ፍቃደኛ ነዎት?
በአንድ ጊዜ ምን ያህል ይገዛሉ? በምን ያህል ጊዜ ይገዛሉ?
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ከዚህ ምርት ጋር በተያያዘ የተለየ ምርጫ አልዎት (ለምሳሌ መጠን፤
ከለር፤ ጣዕም፤ የማሸጊያ አይነት ወይም ሌላ ከጥራት ጋር የተያያዘ
ጉዳይ)?
ብዙ ጊዜ ምን ያህል ዋጋ ይከፍላሉ? ዋጋው ይለዋወጣል? የምርቱን
ዋጋ አንዴ መክፈል ይጠበቅብዎታል ወይስ ሌላ እንደ ብድር የመሰለ
አማራጭ የአከፋፈል ዘዴ አለ?

ተወዳዳሪያችን ሊሆኑን ለሚችሉ ሰዎች ሊቀርቡ የሚችሉ
ጥያቄዎች:
የእርስዎን ምርት ወይም አገልግሎት ከሌላው የተለየ ምን ያደርገዋል
ብለው ያስባሉ (ለምሳሌ ጥራቱ ወይም አሰራሩ)?
ለምርትዎችዎ ምን ያህል ዋጋ ያስከፍላሉ (ለማምረት ከምታስቡት ምርት
ጋር ተመሳሳይነት ያላቸው ምርቶች ላይ ትኩረት አድርጉ)?
ይህን ምርት ለማምረት የሚያስፈልጉትን ግብዓቶችና አቅርቦቶች ከየት
ያገኛሉ (ዘር፤ ማዳበሪያ ወዘተ)?
ከዚህ ገበያ በተጨማሪ ምርትዎን የት ይሸጣሉ?
ምርት ወይም አገልግሎትዎን በምን አይነት መንገድ ያስተዋውቃሉ?
ንግድዎን ለመጀመርና ለመምራት ምን አይነት ችግሮች ገጥሞዎታል?

ለባለሙያዎች ሊቀርቡ የሚችሉ ጥያቄዎች:
በዚህ አካባቢ የትኞቹ ዕቃዎች ወይም አገልግሎቶች ከፍተኛ ተፈላጊነት
አላቸው? ለምን?
ስለእኛ የንግድ ሀሳብ አስተያየትዎ ምን ይመስላል?
ለዚህ አይነቱ ንግድ ስራ ዝቅተኛው የምርት ወጪ ግምት ምን ያህል
ይሆናል ብለው ያስባሉ?
ለዚህ አይነቱ ንግድ የሚሆን ግብዓት፤ መሳሪያዎች፤ ወይም ሌሎች
ነገሮች አቅራቢ ሊሆኑ የሚችሉ እነማናቸው?
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ምርታችንን በምናመርትበት ወቅት ልናስተውላቸው የሚገቡ ወሳኝ
የጥራት ጉዳዮች የትኞቹ ናቸው?
ንግዳችንን በምናከናውንበት ወቅት ሊያጋጥሙን የሚችሉ ስጋቶች
የትኞቹ ናቸው ብለው ያስባሉ? እነዚህን ስጋቶች እንዴት ልንከላከላቸው
እንችላለን?
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ክፍል 2: የንግድ አዋጭነት ጥናት
አዘገጃጀት
የጋራ ፍላጎት ቡድናችሁ የንግድ ሀሳብ ከመረጠ በኋላም ቢሆን የንግድ ሀሳቡ
ተግባር ላይ ሊውል የሚችል መሆኑን ለማረጋገጥ ተጨማሪ የአዋጭነት ጥናት
ማድረጉ እጅግ ጠቃሚ ነው። የንግድ አዋጭነት ጥናት በምታከናውኑበት ወቅት
የሚሰበሰብ ማንኛውም መረጃ የንግድ ዕቅድ ስታዘጋጁ ሙሉ በሙሉ ለግብዓትነት
ያገለግላል (ክፍል 3ን ይመልከቱ)። የአዋጭነት ጥናት ማከናወን ሁለት ምክንያቶቸ
አሉት። የመጀመሪያው ለንግድ ዕቅድ ቀረጻ የሚረዳችሁን መረጃ ለመሰብሰብ
ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ የንግድ ዕቅዳችሁ አሁን ባላችሁ ውስን ክህሎትና ሀብት
በስራ ላይ ሊውል የሚችል ወይም የማይችል መሆኑን ለመፈተሽና ለመወሰን
ያስችላችኋል። የንግድ አዋጭነት ጥናት በመደበኛነት ማንኛውም የንግድ ስራ
ከመጀመሩ በፊት የሚከናውን ሲሆን፣ የንግድ ስራ በመካሄድ ላይም በሂደት ላይ
ባለው የንግድ ስራ ላይ ተጨማሪ ዘርፍ ለመጨመር አልያም ደግሞ አመታዊ
እቅድ ለመንደፍ የዋጋ ለውጦች እና ግሽበቶችን እንዲሁም አካባቢያዊ የስራ
ሂደቶች ላይ ተፅእኖ ሊያሳድሩ የሚችሉ ኩነቶችን ብሎም ምቹ ሁኔታዎችን
በሚመለከት መረጃ ለመሰብሰብ በየጊዜው የሚከናወን ተግባር ነው፡፡ በየንግድ
አዋጭነት ጥናት አራት ክፍሎች ያሉት ሲሆን እንደሚከተለው ተዘርዝረዋል፦

የቴክኒክ አዋጭነት
የቴክኒክ አዋጭነት ማለት የሚከተሉትን ጥያቄዎች መመለስ ማለት ነው
“ቡድናችሁ ስራውን እውነት ሊወጣው ይችላል?” “ስራውን ለማከናወን
የቴክኒክ ክህሎት አለን?” “እንዴት ማምረትና መሸጥ እንዳለብን እናውቃለን?”
“መማርስ እንችላለን?”
እንዴት ማምረትና መሸጥ እንደሚቻልን ጨምሮ ስለንግዳችሁ በቂ መረጃ
እንዳላችሁ ቀድሞ ለማረጋገጥ ከታች ያሉትን ዘርዘር ያሉ ጥያቄዎች እራሳችሁን
መጠየቅ ይኖርባችኃል። ሙሉ መረጃ አለኝ ብላችሁ የምታስቡበት ቦታ ላይ የ
“✓” ምልክት አስቀምጡ። ከዚህ ጉዳይ ጋር በተያያዘ ማንኛውንም ተጨማሪ
መረጃ ካለ በሚቀጥለው ገጽ ላይ ባለው ክፍት ቦታ ላይ ማስፈር ትችላላችሁ።
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ተ.
ቁ.

የቴክኒክ አዋጭነት መስፈርቶች

1

የትኞቹ ግብዓቶች እና መሳሪያዎች እንደሚያስፈልጉን እናውቃለን
(ለምሳሌ ዘር፤ ማዳበሪያ፤ የተባይ ማጥፊያ፤ የእንስሳት ምግብ፤
ቅርጫቶች እና ነዳጅ)

2

የሚያስፈልጉንን ግብዓቶች ከየት እንደምናገኝ እናውቃለን?

ግብዓቶቹ እንደልብ ይገኛሉ ወይስ የተወሰኑ አቅራቢዎች ጋር ነው
ያሉት?
ሁሉም የሚያስፈልጉን መሳሪያዎች፤ መገልገያዎች እና ሌሎች
4 ነገሮች አሉን (እንደ ለመዝራት፤ ለማጨድ እና ለማቀነባበር
የሚያስፈልጉን መሳሪያዎች) ወይስ የት እንደሚገኙ እናውቃለን?
ለስራችን በጣም አስፈላጊ የሆኑት መገልገያዎች ለመጠቀም ቀላል
5
እና እድሜ ያላቸው ናቸው(በቀላሉ የማይሰበሩ)?
ምርታችንን ወደገበያ ለማጓጓዝ የሚያስችለን ውድ ያልሆነ
6
መጓጓዣ አለ?
በዚህ ንግድ የትኛውም ደረጃ ሴቶች ወይም ወጣቶች
7 እንዳይሳተፉ የሚከለክል የተለመደ እንቅፋት ወይም ከባህል ጋር
የተያያዘ ችግሮች አሉ?
ያሉብንን ሌሎች የቤተሰብ ሀላፊነቶች ግምት ውስጥ በማስገባት
8
ምርቱን በማምረት ሂደት የሚጠበቅብን ጥረት ተመጣጣኝ ነው?
ምርቱን በምናመርትበትና በምንሸጥበት ወቅት ችግር ቢያጋጥመን
9
ሊረዳን የሚችል ሰው በማህበረሰባችን ውስጥ አለ?
ወደገበያ ከመሄዱ በፊት ምርታችንን የምናከማችበት ቦታ አለ
10
(የሚያስፈልገን ከሆነ)?
የእያንዳንዱን ረድፍ ድምር ቁጠሩ። ቡድናችሁ ለ7 ወይም ከዛ በላይ
ለሆኑ ጥያቄዎች ምላሹ “አዎ” ከሆነ የንግድ ሀሳባችሁ በሙያው ዘርፍ
አዋጭነት አለው ማለት ነው።
3

ሰንጠረዥ 3: የቴክኒክ አዋጭነት መስፈርቶች
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አዎ

የለም

መመሪያ መፅሀፍ

ተጨማሪ መረጃ ካለ አስፍሩ:

የገንዘብ ነክ ጉዳዮች አዋጭነት
ሁለተኛው የንግድ አዋጭነት ምርመራ ወጪዎችን በመመልከት የሚከተለውን
ጥያቄ ለመመለስ ይሞክራል: “ምርቱን ለማምረት የማምረቻ ወጪው ቀላል
ነው፤ ሌሎችስ ከእኛ በተመጣጣኝ ዋጋ ሊገዙን ይችላሉ?”
የገንዘብ ነክ አዋጭነትን ለማወቅ በመጀመሪያ ሊነሳ የሚገባው ጥያቄ: የማምረቻ
ዋጋ ምን ያህል ነው የሚለውን መወሰን ነው። በመቀጠልም “የንግድ ስራውን
ለመጀመር እያንዳንዱ የጋራ ፍላጎት ቡድን አባል እንደመነሻ ምን ያህል ገንዘብ
ሊያዋጣ ይችላል?” የሚለው ይሆናል።
ይህንን ከቡድን አባላቶቻችሁ ጋር ተወያዩበት። ሁሉም አባል በእኩል ተነሳሽነት
ስሜት እንዲሰራ እና እኩል ድርሻ እንዲኖረው እያንዳንዱ አባል አንድ አይነት
መዋጮ የሚያዋጣ ይሆናል።

15

የጋራ ፍላጎት ቡድን የንግድ ስራ

በእያንዳንዱ የጋራ ፍላጎት ቡድን አባል ሊዋጣ የሚችለው ፍትሀዊ የመዋጮ
መጠን ምን ያህል ነው? ሁሉም አባል ይህን ገንዘብ እኩል ቢያዋጣ ሊኖር
የሚችለውን የመነሻ ገንዘብ በማስላት መጠኑን ከታች አስፍሩ።
ሀ. እያንዳንዱ አባል ሊያዋጣ የሚችለው ገንዘብ = ብር _______ X የአባላት
ብዛት
ለ. አጠቃላይ የሚጠበቅ የመነሻ ሀብት = ብር __________
(ሁለተኛው ቁጥር የመጀመሪያው ቁጥር በየጋራ ፍላጎት ቡድን አባላት ቁጥር
ሲባዛ መሆን ይኖርበታል)
አስታውሱ የግብርና እድገት ፕሮግራም ለእያንዳንዱ ሰው ብር 5000 (10
ሰዎች ላሉት ቡድን በትልቁ ብር 50000 ወይም ብር 100000 ማለትም 20
እና ከዛ በላይ ሰዎች ላሉት ቡድን ሊያወጣ ይችላል)። ይህ ድጋፍ ከጥሬ ገንዘብ
ይልቅ በመሳሪያ እና ግብዓት ግዥ አማካኝነት የሚሰጥ ነው (ለምሳሌ በዘር
አቅርቦት፤ የእንስሳት ግዥ ወይም የውሀ ሞተር ግዥ)። ስለዚህ ቡድናቹ ለዚህ
እቅድ በማውጣት ስራ ለመጀመር የሚያስፈልጉ ሌሎች መሳሪያዎችን ለመግዛት
በእጁ ገንዘብ ሊኖር ይገባል። ሌላው ልብ ሊባል የሚገባው ጉዳይ የግብርና
እድገት ፕሮግራም እርዳታውን መስጠት የሚጀምረው ስራችሁን ለመጀመር
ከሚያስፈልገው ገንዘብ ቢያንስ አንድ አራተኛውን (25%) የጋራ ፍላጎት
ቡድኑ ከአባላት መሰብሰቡ መቻሉን እርግጠኛ ሲሆን ነው። የግብርና እድገት
ፕሮግራም ለእያንዳንዱ ቡድን የሚሰጠው ከፍተኛው ገንዘብ የጋራ ፍላጎት
ቡድኑ ስራውን ለመጀመር የሚያስፈልገውን አጠቃላይ ሀብት (ከላይ በመስመር
”ለ” የተመለከተውን) በ3 በማባዛት ነው። (ምንም በእያንዳንዱ የጋራ ፍላጎት
ቡድን አባል ከብር 5000 ያነሰ ቢሆን እንኳ)።
ሐ.ከፍተኛው የግብርና እድገት ፕሮግራም መዋጮ (ከላይ የተጠቀሰውን “ለ”ን
በ3 በማባዛት) = _________________
(ይህ 10 ሰው ላሉት የጋራ ፍላጎት ቡድን ከብር 50000 ያልበለጠ እና 20 ሰው
ላለው ቡድን ከ100000 ብር ያልበለጠ መሆኑን አረጋግጡ)
አንዴ ስለመነሻ ሀብታችሁ ሀሳብ ካገኛችሁ የንግድ ሀሳባችሁን ለማከናወን
ቡድናችሁ ይቻል ወይም አይቻል አጠር ባለ መልኩ ለማረጋገጥ ለሚከተሉት
ጥያቄዎች ምላሽ ስጡ።
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መስፈርት

አዎ
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ከቡድን አባላት የሚሰበሰበውን አጠቃላይ መዋጮ እና ከግብርና
እድገት ፕሮግራም በአይነት የሚሰጠውን ከፍተኛውን ድጋፍ
(ከላይ ያለው ለ+ሐ) ከግምት ውስጥ በማስገባት ለንግድ ስራችን
የሚያስፈልገንን ግብዓት እና መሳሪያዎች ለመግዛት አቅም አለን?
የእኛን መዋጮ እና የግብርና እድገት ፕሮግራም ድጋፍ ሲደመር
ለመነሻ የሚያስፈልገንን ወጪ (የመጀመሪያውን ምርት
ለማከናወን የሚያስፈልግ ጠንካራ መሳሪያዎች እና ግብዓቶች)
መሸፈን ካልቻለ ልዩነቱን የሚሞላ ሌላ የተጨማሪ ገንዘብ
የምናገኝበት መንገድ አለ (ለምሳሌ ከቤተሰብ አባል ወይም
በብደር መልክ?)
በማምረት ሂደት በቋሚነት የምንጠቀምባቸውና በየአመቱ
የመንገዛቸው ግብዓቶች (ለምሳሌ እንደ ዘርና ማዳበሪያ
የመሳሰሉት) በተመጣጣኝ ዋጋ ይገኛሉ?
የራሳችንን ጉልበት ብቻ በመጠቀም ምርታችንን ማምረት
እንችላለን?
ተጨማሪ የሰው ሀይል ለመቅጠር ብንፈልግ በተመጣጣኝ ዋጋ
ልናገኝ እንደምንችል እርግጠኛ ነን (ለምሳሌ መሬት ለማረስ፤
መጠለያ ለመገንባት፤ መሳሪያዎችን ለማጓጓዝ እና ሌሎች)?
ለሚቀጥሉት የምርት ዘመን የሚያጋጥሙንን ወጪዎች ለመሸፈን
በሚያስችለን ያህል ዋጋ ምርታችንን ለመሸጥ እንችላለን?
በአንድ አመት ውስጥ ካመረትነው ምርት ከግማሽ በላዩን መሸጥ
ባንችል (በምርት ማነስ፤ ውድመት ወይም ያልተጠበቀ ውድድር
ምክንያቶች) የምናገኘው ገቢ የሚቀጥለውን አመት የግብዓት
ወጪ ሊሸፍንልን ይችላል?
በጀመሪያው እና ሁለተኛው የምርት ዘመን የምናገኘው ገቢ
የግብዓት ወጪያችንን ብቻ የሚሸፍንና ለእኛ ገቢ የማያመጣ
ከሆነ ቤተሰቦቻችን ገቢውን ሳይጠብቁ በራሳቸው መኖር ይችላሉ
ከንግድ ስራው የሚገኘውን ገቢ ከቤተሰቦችን ልንቆጣጠረው
እንችላለን ብለን እናምናለን?
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ተ. ቁ.

መስፈርት

አዎ

የለም

ስራችንን በምናከናውንበት ወቅት ገንዘባችንን በሚገባ ጠብቆ
ለማቆየት የሚያስችል ቦታ ያለው ሰው በቡድናችን ውስጥ አለ?
የእያንዳንዱ ረድፍ ድምር ቁጠሩ። ቡድናችሁ ለ8 ወይም ከዛ በላይ
ለሆኑ ጥያቄዎች ምላሹ “አዎ” ከሆነ የንግድ ሀሳባችሁ ገንዘብ ነክ
ጉዳዮችን በተመለከተ አዋጭነት አለው ማለት ነው።
10

ሰንጠረዥ 4: የገንዘብ ነክ ጉዳዮች አዋጭነት መስፈርቶች
1 ወይም 2 “የለም” ምላሾች ብቻ ካላችሁ የንግድ ሀሳባችሁ በገንዘብ ነክ ጉዳዮች
ዙሪያ አዋጭነት አለው ማለት ነው። ቢሆንም ግን እያንዳንዱ የ“የለም” ምላሽ
ሊኖረው በሚችለው ውጤት ላይ በጥንቃቄ ተወያዩበት። አንዳንድ ጥያቄዎች
ከሌላው በተለየ መልኩ የወደፊት የንግድ እንቅስቃሴያችሁ ላይ ተጽዕኖ ሊያሳድሩ
የሚችሉ መሆኑን አትዘንጉ።
ቡድናችሁ በገበያ ጥናቱ ከአንድ በላይ የሆኑ አቅም ያላቸው የንግድ ሀሳቦችን
ከላይ መርጦም ከሆነ የእያንዳንዱን ሀሳብ አዋጭነት መፈተሽ ይኖርባችኃል።
ይህንንም ለማድረግ በእያንዳንዱ ሰንጠረዥ የተጠቀሱትን ጥያቄዎች ከእንደገና
መጠቀምና የ“አዎ” ምላሾችን ማየት ነው።
አንዴ የንግድ ሀሳባችሁ በቴክኒክ እና ገንዘብ ነክ ጉዳዮች ዙሪያ አዋጭ መሆኑን
ካረጋገጣችሁ ቀጣዩ ደረጃ ወደ የንግድ ዕቅድ ዝግጅት ስራ ማምራት ይሆናል።

አየር ንብረትን ማዕከል ያደረገ የአዋጭነት ጥናት
የጋራ ፍላጎት ቡድን አባላት የሚያከናውኑት የንግድ ስራ ዓይነት በአካባቢያቸው
ያለ የአየር ንብረትን ያማከለ መሆኑን ጥናት በማከናወን ማረጋገጥ ይኖርባቸዋል።
በተለይም በምርት ሂደት ላይ የአካባቢ የአየር ብክለትን የሚያስከትሉ ተረፈ
ምርቶችን አግባብ ባለው መልኩ የሚወገዱበትን መንገድ ጥናት በማድረግ
በእያንዳንዱ የስራ ሂደት እቅድ እና በጀት ውስጥ ማካተት እንዲሁም የባለሞያ
ምክር መጠየቅ ይኖርባቸዋል። ይህ በዋነኛነት የጋራ ፍላጎት ቡድን አባላት
የሚሰሩዋቸው ስራዎች እንዲሁም በአጠቃላይ የአሰራር ሂደት በአካባቢው
ማህበረሰብ ላይ የአየር ንብረት ብክለትን የማያስከትሉ መሆናቸውን ማረጋገጥ
ይገባቸዋል።
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ግብርና አጋዥ ቴክኖሎጂዎች አጠቀም አዋጭነት ጥናት
የጋራ ፍላጎት ቡድኖች ስራቸውን በቅልጥፍና ለማከናወን የሚያግዙ ጉልበት
እና ጊዜ ቆጣቢ የሆኑ የተለያዩ ግብርና አጋዥ ቴክኖሎጂዎች ይገኛሉ። እነኝህን
ቴክኖሎጂዎች የጋራ ፍላጎት ቡድኖች ይጠቀሙ ዘንድ በአካባቢያቸው የሚገኙ
እና በምርት እና በማቀነባበር ሂደት ውስጥ አጋዥ ሊሆኑ የሚችሉ የግብርና አጋዥ
ቴክኖሎጂዎች ጥናት ማካሄድ ተገቢ ነው። በተለይም እነኝህ ቴከኖሎጂዎች
ምርትን በጥራት እና በቅልጥፍና ማምረትን ወይም ማቀናበርን፣ ምርታማነትን
መጨመር እንዲሁም ሃይልና ጉልበትን ከመቆጠብ አንፃር ከፍተኛ አስተዋፅኦ
በማድረግ የጋራ ፍላጎት ቡድኖች ትርፋማ እና ስኬታማ እንዲሆኑ በማገዝ
አይነተኛ አለው።
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ክፍል 3: የንግድ ስራ ዕቅድ ዝግጅት
የንግድ ስራ ዕቅድ የስራችሁ ሁሉ መነሻ እና መድረሻ ነው!
ማንኛውንም የንግድ ሥራ ከመጀመራችሁ
በፊት፣ በዳሰሳ ጥናት ላይ መሠረት ያደረገ
የንግድ ሥራ ዕቅድ ለምታከናውኑት
ማንኛውም አይነት የንግድ ሥራ መሰረታዊ
እና እጅግ ወሳኝ ነው። ስለሆነም የንግድ
ሥራ እቅድ አባላት በአንድ ላይ ተቀምጠው
እየተወያዩ ሃሳባቸውን በወረቀት ላይ በመፃፍ
የንግድ ሥራ ዕቅዳቸውን ማዘጋጀት
ይገባቸዋል።
የንግድ ሥራ ዕቅድ በዋነኛነት የጋራ ቡድን
አባላት ለሚሰሩት ማንኛውም ዓይነት የንግድ ሥራ ስኬት ወሳኝ የሆነ ሠነድ ነው። በንግድ
ሥራ ዕቅድ ላይ መሠረት ተደርጎ የሚሠራ ማንኛውም የንግድ ሥራ ውጤት በስዕሉ ላይ
እንደተመለከተው ሊበሉት ያማረ ሆኖ ተጋግሮ እንደሚወጣ ለምለም እንጀራ ነው። ሊበሉት
ያማረ እና የሚያጠግብ እንጀራ ለመጋገር አንዲት ሴት:1. ከሶስት ወይም ከአራት ቀናት በፈት ማቀድ እና የጤፉን ዱቄት ማቡካት ይኖርባታል፤
2. በሶስተኛው ወይም በአራተኛው ቀን ሊጡ መቡካቱን አይታ እንጀራውን ከመጋገሯ
ከአንድ እስከ ሁለት ሰዓት ቀደም ብላ አብሲት መጣል ይኖርባታል፤
3. ሊጡ ኩፍ እንዳለም ምጣድዋን አስምታ መጋገር ይኖርባታል።
ከላይ የተገለጹትን አካሄዶች በመከተል ሊበሉት ያማረ ለምለም እንጀራ በቤትዋ ውስጥ
ይኖራታል። የንግድ ሥራ ዕቅድም ልክ ያማረ እና ለመብላት የሚያጓጓ እንጀራ እንደ መጋገር
ሁሉ የንግድ ሥራው ከመጀመሩ በፊት፣ የጋራ ቡድን አባላት ማከናወን የሚገባቸውን
ሁሉንም ክንውኖች በሚገባ መመዝገብ እና የንግድ ሥራ ዕቅድ ማዘጋጀት ያስፈልጋቸዋል።
በርካታ ጥናቶች እንደሚያረጋግጡት እና በሃገራችንም ሆነ በሌሎች ሃገሮች ያሉ በንግድ ሥራ
የተሰማሩ ነጋዴዎች እንደሚመሰክሩት፣ የስኬታቸው የጀርባ አጥንት በንግድ ሥራ ዕቅዳቸው
ላይ በመመርኮዝ የሚያከናውኑት እንቅስቃሴ ነው። እናንተም በማንኛውም የንግድ ስራ ውስጥ
ተሰማርታችሁ በምትሰሩ ጊዜ፣ የንግድ ስራ ዕቅድ ሊኖራችሁ እና በእርሱም ልትመሩ ይገባል።
የንግድ ሥራ ዕቅድ ለቡድናችሁ በማዘጋጀት ሂደት ውስጥ፣ በቀበሌያችሁ ድጋፍ የሚሰጧችሁን
ባለሙያዎችን እና የልማት ጣቢያ ሠራተኞችን ድጋፍ በመጠየቅ እና በማግኘት ሥርዓቱን
የጠበቀ እና ለንግድ ሥራችሁ አጋዥ የሆነ ዕቅድ ማዘጋጀት ትችላላችሁ።
ይህ ዕቅድ የንግድ ስራችሁ ስኬት መድረሻ መሰላል ነውና እጅግ ጠቃሚ ሰነድ መሆኑን
እንዳትዘነጉ።

ከመነሻዋ መድረሻዋን ያልወሰነች መርከብ ማንኛውም ማዕበል
ይወስዳታል!

ሳጥን 1:

የንግድ ዕቅድ አስፈላጊነት
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የጋራ ፍላጎት ቡድናችሁ የንግድ ስራ ዕቅድ
የንግድ ዕቅድ አንድን የንግድ ውጥን ሀሳብ ለማሳካት የሚረዳ በጽሁፍ የሰፈረ
መመሪያ፤ የግብ ወይም የሂደት ገለጻ ነው። የንግዳችሁን መነሻ እና መድረሻ
ለማሳየት እንደሚረዳ ፈኖተ ካርታ/ጠቋሚ ልትቆጥሩት ትችላላችሁ። ከግብርና
እድገት ፕሮግራም ድጋፍ ለማግኘት እያንዳንዱ የጋራ ፍላጎት ቡድን የንግድ
ዕቅድ ሊኖረው ይገባል። ይህ መመሪያ ከታች የተጠቀሱትን ደረጃዎች በመከተል
የንግድ ዕቅድ እንድታዘጋጁ ያግዛችኋል። አቀራረቡን ቀለል ለማደረግ እያንዳንዱ
ደረጃ መመሪያዎችና ምሳሌዎች የያዘ ሲሆን ከዛ በመቀጠል እንደ የንግድ
ባህሪያችሁ መነሻነት መረጃዎችን የምትሞሉበት ክፍት ቦታም ተዘጋጅቷል።

ደረጃ 1: የንግድ ሀሳባችሁ ማጠቃለያ
የንግድ ሀሳባችሁን በተወሰኑ አረፍተ ነገሮች መግለጽ መቻል ይኖርባቹኋል።
የንግድ ሀሳባችሁ ማጠቃለያ ጽሁፋችሁ ምን አይነት ምርት እንደምታመርቱ፤
የት እንደምትሸጡ እና ደንበኞቻችሁ እነማን እንደሆኑ የሚገልጽ መሆን
ይጠበቅበታል።
እያንዳንዱን አረፍተ ነገር በመሙላት የንግድ ሀሳባችሁን ማጠቃለያ በሚቀጥለው
ሳጥን ውስጥ አስፍሩ

የጋራ ፍላጎት ቡድን በንግድ ዕቅድ ዝግጅት ላይ
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የንግድ ሀሳብ ማጠቃለያ:
የጋራ ፍላጎት ቡድናችን የሚሰራው ወይም የሚያመርተው (ምን እንደምታመርቱ ግለጹ)

ይህን ምርት የምናመርተው ይህን በመጠቀም ነው (የምትጠቀሟቸውን መገልገያዎች፤
መሳሪያዎች እና ጥሬ ዕቃዎች ግለጹ)

ምርታችንን ልንሸጥለት ያሰብነው ደንበኛ (ደንበኛ ሊሆኗቹ የሚችሉ ሰዎችንና እንዴት
ምርቱን ልታደርሷቸው እንደምትችሉ ግለጹ)

ይህ የንግድ ስራ ሀሳብ አዋጭነት እንዳለው እርግጠኛ የሆንበት ምክንያት (የገበያ ጥናታችሁን
እና የአዋጭነት ጥናታችሁን መደምደሚያ እና የጋራ ፍላጎት ቡድን አባላት በዘርፉ ያላቸውን
ልምድ ግለጹ)

ሳጥን 2:

የንግድ ሀሳብ ማጠቃለያ
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ደረጃ 2: ግቦችና አላማዎች
በንግድ ስራቸሁ ምን ማሳካት እንደምትፈልጉ ለማሰብና በሚቀጥሉት አምስት
አመታት በንግድ ስራችሁ የት መድረስ እንደምትፈልጉ ጊዜ ወስዳችሁ ግብ
አስቀምጡ።
በ2015 የጋራ ፍላጎት ቡድናችን የሚያደልባቸውን ፍየሎች ቁጥር
በዕጥፍ በማሳደግ የእያንዳንዱን አባል አመታዊ ገቢ ብር _______
ማድረግ።
ምሳሌ:

ምን ያህል እንደምትሸጡ፤ የጥራቱን ደረጃ እና እናገኛለን ብላችሁ ስለምትጠብቁት
ገቢ ግልጽ በሆነ መልኩ ማስቀመጥ ይኖርባችኃል።
የግብ ሦስቱ ባህሪያት
1. የምናስቀምጠው ግብና አላማ ለራሳችን ትርጉም ያለውና ፈታኝ ሊሆን ይገባዋል።
ውጤታማ ነጋዴዎች በህይወታቸው ትርጉም ያለውና አስቸጋሪ ግብ አላቸው።
ከፍተኛ መሰጠትና ቁርጠኝነት በማሳየትም ግባቸውን ያሳካሉ።
2. የምናስቀምጠው ግብ ግልፅና ውስን የሆነ የረጅም ጊዜ ዓላማ ሊኖረው ይገባል።
ውጤታማ ነጋዴዎች ወዴት እንደሚሄዱ ያውቃሉ፣ ግልፅና አቅጣጫ አመልካች
ራዕይ አላቸው። ስኬታቸው የሚመጣውም ራዕያቸውን ለማሳካት ከሚያደርጉት
ሁለገብ ጥረት ነው። አስቸጋሪ በሆነ ሁኔታ እንኳን ትኩረታቸው በራዕያቸው ላይ
ነው።
3. በቁጥር እና በመጠን በሚለካ መልኩ የአጭር ጊዜ ዓላማ ሊኖረው ይገባል።
ውጤታማ ነጋዴዎች ተጨባጭ የሆነ የአጭር ጊዜ ግብ ያስቀምጣሉ። በአጭር ጊዜ
ግባቸው የሚያገኙት ውጤትም ወደ ላቀ ደረጃ እንደሚያደርሳቸው ያውቃሉ።

ሳጥን 3:
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በሚቀጥለው ሳጥን ውስጥ የረዥም ጊዜ ግባችሁን አስፍሩ:
የረዥም ጊዜ ግብ:

ሳጥን 4:

የረዥም ጊዜ ግብ

በመቀጠል የረዥም ጊዜ ግባችሁን ለማሳካት የሚረዷችሁን የተወሰኑ የአጭር ጊዜ
አላማዎች ለዩ። የረዥም ጊዜ ግባችሁን ልክ ልትደረሱበት ሙከራ እያደረጋችሁ
እንዳለ መዳረሻ ብትቆጥሩት የአጭር ጊዜ አላማዎች ደግሞ በጉዟቹ መሀል
ልታልፏቸው እንደሚገቡ መንደሮች ልትቆጥሯቸው ትችላላቹ። አስታውሱ
በእነዚህ መንደሮች (የአጭር ጊዜ አላማዎች) ውስጥ ማለፍ ካልቻላችሁ መድረስ
ወደፈለጋችሁት ቦታ (የረዥም ጊዜ ግብ) ልትደርሱ አትችሉም።
የአጭር ጊዜ አላማችሁን ለመለየት ጥሩው ዘዴ ልትደርሱበት የምታስቡትን
ግብ በአእምሮአችሁ በመያዝ ወደኋላ በመመለስ የሚከተሉትን አረፍተ ነገሮች
መሙላት ነው።
በሚቀጥሉት 3-4 አመታት ግባችን ላይ ለመድረስ የምናከናውናቸው

ምክር: ጥሩ
አላማዎች ውስን
የሆኑ፣ ሊለኩ የሚችሉ፣
ሊደረስባቸው ሚቻል፣
ጠቃሚ የሆኑ እና በጊዜ
የተወሰኑ ናቸው
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በሚቀጥሉት 2-3 አመታት እዛ ላይ ለመድረስ የምናከናውናቸው

ጉዟቸንን ለመጀመር በዚህ አመት የምንሰራው
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ባልቴቶቹን የአቶ ደባልቄን ህልፈተ ህይወት ለወ/ሮ ዘርፌ ሲያረዷቸው

ወ/ሮ ዘርፌ በመንገድ ላይ
አንድ ማለዳ ወ/ሮ ዘርፌ እንስራቸውን ተሸክመው ውሃ ለመቅዳት ወደ ወንዝ
ወረዱ። በመንገድ ላይ እያሉ የሠፈራቸው ባልቴቶች ነጠላቸውን አዘቅዝቀውና ሞቅ
ያለ ወሬ ይዘው ሲሄዱ አገኟቸው። ወ/ሮ ዘርፌም ሰላምታ ከተቀያየሩ በኋላ ወዴት
እየሄዱ እንደሆነ ባልቴቶቹን ጠየቋቸው። እነርሱም የአቶ ደባልቄን ህልፈተ ህይወት
ለወ/ሮ ዘርፌ አረዷቸው። ወ/ሮ ዘርፌ እጅግ ደነገጡ። ከዚያም እንግዲያው በኋላ
ብቻዬን ከምደርስ ከእናንተ ጋር ሄጄ እርሜን ላውጣ ብለው እንስራቸውን መንደር
አስቀምጠው የአቶ ደባልቄን ለቅሶ ለመድረስ ከባልቴቶቹ ጋር በአንድ ላይ ሄዱ።
ለቅሶውን ከደረሱ በኋላ ወ/ሮ ዘርፌ እንስራቸውን ወደ አስቀመጡበት መንደር ተፍተፍ
እያሉ ሲሄዱ ሁለት የአካባቢ አዛውንቶችን አገኙ፤ አዛውንቶቹ በቅርቡ ከመኪና
አደጋ የተረፉትን ባልንጀራቸውን ለመጠየቅ ጉዞ ላይ ነበሩ፤ ይህንን የተገነዘቡት ወ/ሮ
ዘርፌም “እንዲያው ሳይመቸኝ ቀርቶ አንድ ቀን እንኳን እግዚአብሔር ይማርዎት
ሳልላቸው ቀረሁ፣ ምን ይሉኛል! መልካም አጋጣሚ ነው፣ ከእናንተ ጋር አብሬ ሄጄ
እጠይቃቸዋለሁ” በማለት ከአዛውንቶቹ ጋር አብረው መሄድ ጀመሩ። ይህ ሁሉ ሲሆን
ወ/ሮ ዘርፌ ከቤታቸው ማለዳ እንደወጡ ሰዓቱ ወደቀትር ተቃርቧል፤ በቤታቸው
ውስጥ እንጥፍጣፊ ውሃ የለም። ወ/ሮ ዘርፌ ምንም አይነት ግብ ስላልነበራቸው
መነሻቸውንም ሆነ መድረሻቸውን በሚገባ አልተረዱትም። ስለዚህም እናንተ ከወ/ሮ
ዘርፌ ታሪክ ትምህርት በመወሰድ ለምትሰሩት ማንኛውም ሥራ ግብ እና እቅድ
እንደሚያስፈልጋችሁ እንዳትዘነጉ።

ሳጥን 5:

የጥሩ አላማዎች አስፈላጊነት
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ከታች ባለው ሳጥን ውስጥ የአጭር ጊዜ አላማዎቻችሁን አስፍሩ:
የአጭር ጊዜ አላማዎች:

ሳጥን 6:

የአጭር ጊዜ አላማዎች

ደረጃ 3: የአሰራር እና የምርት ዕቅድ
በጋራ ፍላጎት ቡድናችሁ የሚመረቱና ለሽያጭ የሚቀርቡ ምርቶችን የት እና
እንዴት እንደምታመርቱ ዘርዘር በማደረግ ጻፉ። የአሰራር ዕቅዳችሁ የሚከተሉትን
ዘርፎች የሚነካ መሆን አለበት:
ሀ.

የመሬት አቅረቦት

ምርታችሁን ለማብቀል ወይም ለእንስሳቶች ጋጣ የሚሆን የሚያስፈልጋችሁን
የመሬት ፍላጎት በመዘርዘር ፍላጎታችሁን እንዴት እንደምታሟሉ ግለጹ። የመሬቱ
ባለቤት ካለሆናችሁ እንዴት ልታገኙት ትችላላችሁ? መሬታችሁ ምን ያህል እሩቅ
ነው? የቡድን አባላት ወደመሬታችሁ ለመድረስ ቀላል ነው ከባድ? በመሬታችሁ
ላይ የሌላ ሰው የይገባኛል ጥያቄ አለ? የመሬቱ ባለቤትነት መብታችሁን እንዴት
ትከላከላላችሁ? ከታች ባለው ሳጥን ውስጥ የተቀመጡትን ጥያቄዎች መልሱ:

የጋራ ፍላጎት ቡድኑ አባላት ከቤታቸው አጠገብ በሚገኝ መሬት ላይ አረም ሲያርሙ
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የመሬት ፍላጎቶች: ምርታችሁን የት ታበቅላላችሁ ወይም ታመርታላችሁ?

የቡድን አባላቶቻችሁ ለምርታችሁ በቂ የሆነ መሬት አላቸው?

የመሬት ባለቤት ካልሆናችሁ መሬት እንዴት ለማግኘት አስባቹሀል?

መሬታችሁ ምን ያህል እሩቅ ነው?

ለቡድን አባላት ወደመሬቱ ለመድረስ ቀላል ነው ከባድ?

በመሬቱ ላይ ሌላ የይገባኛል ጥያቄ አለ?

የመሬቱ ባለበቤትነት መብታችሁን እንዴት ለመከላከል አስባቹሀል?

ሳጥን 7:

የመሬት አቅርቦት

ለ. የቋሚ ዕቃ /መሳሪያ ፍላጎቶች

ምርት ለማብቀል ወይም ለማምረት የምትጠቀሙባቸውን መሳሪያዎች (ቋሚ
ንብረቶች) ዝርዝር አስፍሩ (ለምሳሌ ማረሻ፣ መኮትኮቻ፣ አካፋ፣ ቅርጫት፣
አጥር፣ የውሀ መሳቢያ፣ ምድጃ የመሳሰሉት)። በምርት ሂደት ውስጥ ጥቅም
ላይ ውለው የሚጠፉትን እንደ ዘር እና ማዳበሪያ ያሉትን በዝርዝሩ ውስጥ
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አታካቷቸው። (በምርት ሂደት ላይ ጥቅም ላይ ውለው የሚጠፉት በሚቀጥለው
ደረጃ ግብዓት በሚለው ክፍል ውስጥ ይካተታሉ)።
ከእያንዳንዱ ቋሚ ንብረት ጎን ለጎን ምን ያህሉ እንደሚያስፈልግ አስፍሩ።
በመቀጠል የትኛውም የቡድን አባል ንብረቶቹ ካሉት ወይም ካለክፍያ መዋስ
የሚችል ከሆነ በሳጥኑ ውስጥ የ “✓” ምልክት ወይም የቁጥሩን ብዛት ጻፉ።
ምን ያህል መሳሪያ እንደሚያስፈልጋችሁ ከእያንዳንዱ ዋጋው ጭምር ጻፉ።
መረጃው ካላችሁ የት እንደምትገዙት ጭምር ግለጹ። የመሳሪያዎች ዝርዝራችሁ
የሚከተለውን ሊመስል ይችላል።

በአጠቃላይ
ሊገዙ
የአንዱ ዋጋ
የሚፈለግ የሚገባ (ሐ
(መ)
(ለ)
= ለ – ሀ)

አጠቃላይ
ዋጋ (ሠ =
መ X ሐ)

የመሳሪያ
ዝርዝር

በጅ ላይ ያለ
(ሀ)

የውሀ መሳቢያ

0

1

1

50,000

50,000

መኮትኮቻዎች

2

4

2

2,000

4,000

አነስተኛ
ማከማቻ ጥላ
(የሚገነቡ)

0

1

1

10,000

10,000

ሰንጠረዥ 5: ቋሚ ንብረቶች
ለጋራ ፍላጎት ቡድኖች ሊያስፈልጉ የሚችሉ የተለያዩ መሳሪያዎች ለምሳሌነት
ከታች ባለው ሰንጠረዥ ውስጥ ቀርበዋል። እነዚህ ሁሉንም ያጠቃለሉ ሳይሆኑ
መነሻ ሀሳብ ብቻ ናቸው። መሳሪያዎቹን በተመለከተ ተጨማሪ ሀሳብ ለማገኘት
የልማት ጣቢያ ሰራተኛን ወይም የአካባቢውን የአርሶ አደሮች ማሰልጠኛ ተቋምን
አማክሩ።
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ለባልትና ምርት ዝግጅት
የሚያስፈልጉ የመሳሪያዎች ናሙና
መደርደሪያ
ማቀዝቀዣ
መቀመሚያ (ለቅመማ
ቅመሞች)
የሰብል ምርት ለማምረት
የሚያስፈልጉ የመሳሪያዎች ናሙና
የውሀ መሳቢያ
መኮትኮቻ
ማረሻ
ሳጥን 8:

ዶሮ እና ለእንቁላል ምርት የሚያስፈልጉ
የመሳሪያዎች ናሙና
የዶሮ ቤት
እንቁላል መሰብሰቢያ ቅርጫት
ዶሮ (ለእንቁላል ምርት ዶሮ እንደመሳሪያ ትቆጠራለች
ነገር ግን ስራው ዶሮ ለመሸጥ ከሆነ ግን እንደመሳሪያ
ሳይሆን እንደ ግብዓት ትቆጠራለች)

ከብት ለማደለብ የሚያስፈልጉ
የመሳሪያዎች ናሙና
አጥር
መመገቢያ

ናሙና መሳሪያዎች

የጋራ ፍላጎት ቡድኑ አባላት ቋሚ ንብረቶች የሆኑ መኮትኮቻዎችን በመጠቀም ሲኮተኩቱ
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እነዚህን መሳሪያዎች በቡድኑ እጅ ያሉ ከሆነ ወይም ካለወጪ በውሰት ሊገኙ
የሚችሉ ከሆነ ከታች ባለው ሰንጠረዥ በረድፍ “ለ” ስር አስፍሯቸው።
በአጠቃላይ እንፈልጋለን ብላችሁ የምታስቡትን ጠቅላላ ድምር በ “ሐ” ስር
ጻፉ። በአጠቃላይ በምትፈልጉት እና በእጃችሁ ባለው መሳሪያ መካከል ያለው
ልዩነት መግዛት የሚጠበቅባችሁ ይሆናል ማለት ነው (ረድፍ “መ”)። አንዴ
የአንዱን መሳሪያ ዋጋ ካወቃችሁ (ረድፍ “ሠ”)በእያንዳንዱ መስመር ላይ
በአጠቃላይ ያህል በአጠቃላይ ምን ያህል ወጪ እንደምታወጡ ማስላት ይቻላል
(ረድፍ “ረ”)።

ሀ

ለ

የመሳሪያ
ዝርዝር

በእጅ ላይ
ያለ

ሐ
በአጠቃላይ
የሚፈለግ

መ
ሊገዙ
የሚገባ
(መ = ሐ –
ለ)

ሠ

የአንዱ ዋጋ

ረ
አጠቃላይ
ዋጋ
(ረ = መ X
ሠ)

ሰንጠረዥ 6: የመሳሪያዎች ዝርዝር
ሐ.

የግብዓቶች ፍላጎት

የምርት ግብዓቶችን ዝርዝር አዘጋጁ። ምርት በምታመርቱበት ወቅት አላቂ የሆነ
ንብረት ሁሉ የምርት ግብዓት ነው። ለእያንዳንዱ የምርት ጊዜ አዲስ ግብአቶችን
መግዛት ይጠበቅባቹኋል።
ለእያንዳንዱ ግብዓት የሚከተለውን ለመለየት ሞክሩ:
አቅራቢያችሁ - ግብዓቱን ከማን ትገዛላችሁ?
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ቦታ - ለመግዛት የት መሄድ ይጠበቅባቹሀል?
መጠን - ምን ያህል ግብአት ያስፈልጋቹሀል?
የአንዱ ዋጋ - የግብዓቱ የአንዱ ዋጋ ምን ያህል ነው? (አስታውሱ:
የአንዱ ዋጋ ማለት የነጠላው ወይም የእሽግ ሊሆን ይችላል)
አጠቃላይ ወጪ - የግብዓቱ አጠቃላይ ወጪ ምን ያህል ነው? (ይህ
የሚሰላው አጠቃላይ የሚፈለገውን ግብዓት ብዛት በአንዱ ዋጋ በማባዛት
ነው)
ምሳሌ: ቡድናችሁ በወተት ማቀነባበር ስራ ላይ ከተሰማራ የግብዓት ዝርዝራችሁ
የሚከተለውን ሊመስል ይችላል

ሀ
የግብዓት
ዝርዝር
ወተት

ለ

ሐ

አቅራቢ

ቦታ

እድገት በስራ
ህብረት ስራ
ማህበር

መ
ምን ያህል
ይፈለጋል?

ግድብጉበታ 25 ሌትር/
ቀበሌ
በቀን

ሠ
የአንዱ ዋጋ
100 ብር/
በሌትር

ረ
አጠቃላይ
ዋጋ
2500 ብር/
በቀን

ሰንጠረዥ 7: የግብዓት ዝርዝር ናሙና

በወተት ማቀነባበር ስራ ላይ ለተሰማራ የጋራ ፍላጎት ቡድን ወተት መሰረታዊ ግብዓት ነው
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ለተለያዩ የጋራ ፍላጎት ቡድኖች የሚያስፈልጉ ግብዓቶች የተወሰኑ ምሳሌዎች:

በሰብል ምርት ላይ ለተሰማሩ የጋራ
ፍላጎት ቡድኖች የሚያስፈልጉ
ግብዓቶች ናሙና
ዘር
ማዳበሪያ

ሽሮ
በርበሬ

የተባይ ማጥፊያ
የማጓጓዣ ቀረጢት / የሽያጭ
ማጠራቀሚያ
ሳጥን 9:

በባልትና ምርት ዝግጅት ላይ ለተሰማሩ
የጋራ ፍላጎት ቡድኖች የሚያስፈልጉ
ግብዓቶች ናሙና

እንጀራ
ቅመማ ቅመም ወዘተ.

የግብዓቶች ናሙና

በሚቀጥለው ሰንጠረዥ የግብዓቶችን ዝርዝር አስፍሩ። ምርታችሁን ለማምረት
የሚያስፈልጋችሁን ግብዓቶች ሁሉ ዘርዝሩ። መግዛት የሚያስፈልጓችሁን
እያንዳንዱን ግብዓት ዋጋም ለዩ። እስታውሱ ከታች በሰንጠረዡ ውስጥ
የተቀመጠው ቦታ ሁሉ ላያስፈልጋችሁ ይችላል።

ሀ
የሚያስፈልግ
ግብዓት

ለ
አቅራቢ

ሐ
ቦታ

መ
ብዛት

ሠ

ረ

አጠቃላይ
የአንዱ ዋጋ ዋጋ (ረ = መ
X ሠ)

ሰንጠረዥ 8: የሚያስፈልጉ ግብዓቶች
ያስታውሱ: ዘር፤ ማዳበሪያ፤ የእንስሳት መኖ ሁሉም ግብዓቶች ናቸው።
መሳሪያዎች አይደሉም።
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መ. ማከማቻ እና የመጠለያ ፍላጎቶች

የማከማቻና የመጠለያ ፍላጎታችሁን ለዩ። የመሳሪያዎቻችሁንና ግብዓቶችን ደህንነት
ለመጠበቅ የት ታስቀምጣላችሁ? ወደገበያ ከመውሰዳችሁ በፊት ምርታችሁን
የት ታከማቻላችሁ? ለእንስሳቶቻችሁ ምን አይነት መጠለያ ያስፈልጋቹኋል፤
የሚያስፈልግ ከሆነ? እነዚህን የማከማቻ እና መጠለያ ፍላጎቶች እንዴት
እንደምታሟሏቸው ግለጹ። መጠለያና ማከማቻ ለመገንባት የምትፈልጉ ከሆነ ያ
ውድ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ የግንባታውን ወጪ በተመለከተና የግንባታውን
ሀላፊነት ማን መውሰድ እንደሚገባው ከአሁኑ አስቡበት።

መሳሪያዎቻችሁንና ግብዓቶቻችሁ የሚቀመጡበት ቦታ?

ምርታችሁ ወደገበያ ከመጓጓዙ በፊት የሚቀመጥበት ቦታ?

ለእንስሳቶች/ለሰብል/ለአታክልት/ ወይም ሌላ ምርቶች የሚያስፈልግ የመጠለያ አይነት
(ምሳሌ: ጥላ፤ ጎተራ፤ ቀዝቃዛ ጋን)

ይህን መጠለያ መገንባት ያስፈልጋቹሀል?

ለመገንባት ካቀዳችሁ ለግንባታ የሚያስፈልጓችሁን ዕቃዎች በመዘርዘር ዋጋቸውን አስሉ

ሳጥን 10: ማከማቻ እና መጠለያ

35

የጋራ ፍላጎት ቡድን የንግድ ስራ

ሠ.

የጉልበት ሰራተኛ ፍላጎቶች

የጉልበት ሰራተኛ ፍላጎቶቻችሁን ለዩ። በእያንዳንዱ የምርት ሂደት ውስጥ ምን
ያህል የጉልበት ሰራተኛ ያስፈልጋቹሀል? ለምሳሌ ያህል የጉልበት ሰራተኛ
ከሚያስፈልጋቸው ስራዎች ውስጥ ማረስ፤ መዝራት፤ ማረም፤ ውሀ ማጠጣት፤
ማጨድ፤ እንስሳትን መመገብ፤ መውቃት፤ መለየት፤ ማዘጋጀት፤ ወደገበያ
ማጓጓዝ፤ መሸጥ ይገኙበታል። የጋራ ቡድን አባላት ሁሉንም የጉልበት ስራ
ፍላጎት ያሟላሉ? ምን አይነት የጉልበት ሰራተኛ ክፍተት ሊፈጠር ይችላል?
እነዚህን ክፍተቶች ሊሞሉ የሚችሉ ሰዎች ከየት ይገኛሉ (ምሳሌ ማረስ፤
ማጓጓዝ)። የቤተሰብ አባላቶቻችሁ የጉልበት ስራውን በነጻ ሊሰሩላችሁ ይችላሉ
ወይስ በሌላ ሰው ከፍላችሁ ታሰራላችሁ?

የጋራ ፍላጎት ቡድኑ በቀጠረው የጉልበት ሰራተኛ መሬቱን ሲያሳረስ

በሚቀጥለው ሳጥን ውስጥ የትኞቹ የምርት ሂደቶች በጋራ ፍላጎት አባላት
እንደሚሰሩና የትኞቹ በተቀጠረ የጉልበት ሰራተኛ እንደሚሰሩ ዘርዝሩ። የንግድ
ስራው በቀን ምን ያህል የሰው ጊዜ እንደሚያስፈልገው ገምቱ።
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የጉልበት ሰራተኛ ፍላጎቶች

የጉልበት ሰራተኛ ምንጮች (የጉልበት ሰራተኛ የት ታገኛላችሁ?)

የጋራ ፍላጎት ቡድኑ ሊያጋጥሙት የሚችሉ የጉልበት ሰራተኛ ችግሮች እና የታሰቡ
መፍትሄዎች

የንግድ ስራው ምን ያህል የሰው ጊዜ እንደሚፈልግ እና የተለመደው የአንድ ጉልበት ሰራተኛ
የቀን ክፍያ

ሳጥን 11:

የጉልበት ሰራተኛ ፍላጎቶች

ደረጃ 4: የሽያጭ ስልት
የተሳካ የንግድ ስራ ለማከናወን ምርትና
አገልግሎቶችን መሸጥ መቻል አለባችሁ።
የሽያጭ
ስልታችን
ለምርታችሁ
ዋጋ
እንዴት
እንደምትተምኑ፤
የት
እንደምትሸጡ፤
ትኩረት
የምታደርጉባቸው ደንበኞች የትኞቹ
እንደሆኑ እና ከተወዳዳሪዎቻችሁ ጋር
እንዴት እንደምትፎካከሩ የሚገልጽ
መሆን ይጠበቅበታል።
በክፍል አንድ በገበያ ዳሰሳ ወቅት
ያገኛችሁትን
መረጃ
ተጠቀሙ።
ተጨማሪ
መረጃም
ካስፈለጋችሁ
ሰብስቡ። የሽያጭ ስልታችሁ ከታች
ለተጠቀሱት ጉዳዮችን በተመለከተ
ዕቅድ ማካተት ይኖርበታል።
37

የጋራ ፍላጎት ቡድን የንግድ ስራ

የመሸጥ ጥበብ ማለት: ምርት + ዋጋ + ማስታወቂያ + ቦታ
ደንበኞች ምን እንደሚፈልጉ
ማወቅ

ሰዎች የሚፈልጉትን አምርቶ መሸጥ
ከተመሳሳይ ነጋዴዎች ምርት/
አገልግሎቶቻችን የተለዩና ሳቢ እንዲሆኑ
ማድረግ

ሰዎች ስለምርታችሁና
አገልግሎታችሁ እንዲያውቁ
ማድረግ

ሰዎች ምርታችሁን እንዲገዙ
በትክክለኛው ዋጋ መሸጥ

በትክክለኛው ቦታ ምርትን
መሸጥ

(e)The 4Ps of marketing

(e)
(e)
The
4Ps
4Psጥበብ
of
of marketing
marketing
ሳጥን
12:The
የሽያጭ
ቅንብር

ምርት
°
Product
Product
°°
Product

ምስል 2:

ማር
ማር

ዋጋ
°
°Price
Price
°
Price

ማስታወቂያ
°
°
Promotion
Promotion
°
Promotion

የመሸጫ°
ቦታ
°Place
Place
°Place

የሽያጭ ጥበብ ቅንብር

ማር

Show
Show illustration
illustration of
of the
the 4Ps
4Ps

መቼም ቢሆን ጥሩው የመሸጥ
ስልት of the 4Ps
Showጥበብ
illustration
ደንበኛን መንከባከብ

You
You have
have worked
worked hard
hard to
to start
start your
your
You
have
worked
hard
to
start
your
ነውbusiness
business and
and you
youግሬይ
have
have just
just
opened
opened it.
it.
ቫይነርቹክ

business and you have just opened it.

Ask:
Ask:“How
“How are
are you
you going
going to
to get
get the
the
Ask: “How
you
going
to get the
customers
customers
for
forare
your
your
new
new
business?”
business?”

customers for your new business?”

List
List the
the class
class answers
answers on
on the
the ﬂip
ﬂip chart
chart

ደረጃ 5: በጀት

List the class answers on the ﬂip chart

ለንግዳችሁ የሚያስፈልገውን በጀት ማስላት ቀጣዩ ደረጃ ነው። በጀት ወጪዎችን
በመቆጣጠር ካቀዳችሁት በላይ የሚወጡ ተጨማሪ ወጪዎችን ለማስወገድ
Explain
Explain
ይጠቅማል። የተወሰኑ እሳቤዎቸ ላይ ለውጥ ከመጣ በጀትንም በዛው ልክ
Explain
Marketing
Marketing
isis the
the process
process
°
°The
The
PRODUCT
itself
itself የመሳሪያዎች፤ ግብዓት እና
ማስተካከል
ይቻላል።
የበጀት ዋና
ዋናPRODUCT
ክፍሎች ከላይ
used
used to
to get
get customers
customers to
to
(that
(that is,
is,its
its nature,
nature,design,
design,
የጉልበት
ሰራተኛ
በተመለከተ
ከተሰበሰበው
Marketing
is theፍላጎቶችን
process
°
The PRODUCT
itself የአንዱ ወይም የጅምላ
buy
buy your
your product/service.
product/service.
brand-name,
brand-name,
packaging),
packaging),
get
(that is, its
nature, design,
ዋጋ used
መረጃ
የሚመነጩ
ናቸው።
በበጀት
ዝግጅት
ወቅት ዋነኛው ማንኛውንም
The
The to
goal
goal
of
ofcustomers
marketing
marketing is
isto
to
to
°
°
The
The
PRICE
PRICE
at
at
which
itit isis
buy
your sales.
product/service.
brand-name,which
packaging),
increase
increase
sales.
የሌለን ነገር ግን የሚያስፈልጉንንto
to ነገሮች
be
be sold,
sold, ወጪ ሁሉ ማካተታችንን እርግጠኛ
The goal of marketing is to
°
The
PRICE
at which it is
The
The
considerations
considerations used
used
መሆን
ነው።
increase
sales.
°
°The
The PLACE
PLACE at
at which
which itit isis
38

in
in designing
designing marketing
marketing plan
plan
are
are considerations
called
called‘marketing
‘marketingused
mix’.
mix’.
The
The
The
marketing
marketing
mix
mix
can
can
be
be
in designing marketing plan
summarized
summarized
as
as the
the fours
fours
are
called ‘marketing
mix’.
P’s
P’s (4Ps)
(4Ps)

to be sold,

sold,
sold,

°The PLACE at which it is

°
°The
The PROMOTION
PROMOTION (that
(that
sold,
is,
is,the
the means
means and
and style
style of
of
advertising
advertising and
and selling).
selling).

ኪራይ/ግዥ

ኪራይ/
ግንባታ

ኪራይ/
ግንባታ

ማከማቻ

ምስል 3:

የበጀት አዘገጃጀት

የቋሚ ንብረቶች የአገልግሎት ዘመን ተቀናሽ ዋጋ =ከአመታዊ ትርፍ 10 መቶኛ

መሳሪያ

የመስሪያ
ቦታ

ቋሚ ንብረቶች

የጥሬ ዕቃ
ግብዓት

የጋራ ፍላጎት ቡድን በጀት ዝግጅት

የጉልበት
ሰራተኛ

ቋሚ ንብረት ያልሆኑ

ለስራ ሊውል
ከታሰበው
ገንዘን 10
መቶኛውን

መጠባበቂያ

39

መመሪያ መጽሀፍ

40

ሰንጠረዥ 9: የበጀት ማዘጋጃ ናሙና ቅጽ – የመጀመሪያ አመት

103, 500

ገቢ – ወጪ

አጠቃላይ ገቢ

81,000

81,000

450

125,000

50,000

75,000

የብር
ድምር

ንዑስ ድምር

180

ከሽያጭ የሚገኝ ገቢ ትንበያ (ከምርት በኋላ)

የሽንኩርት ሽያጭ (qt)

ንዑስ ድምር

5000

የግብርና እድገት ፕሮግራም መዋጮ 10

ዋጋ

7500

የመነሻ ገንዘብ (እንደመነሻ)

ቁጥር

ገቢ (የገቢ ትንበያ)

10

ምንጭ

የአባላት መዋጮ

+

የበጀት ማዘጋጃ ናሙና ቅጽ – የመጀመሪያ አመት

የጋራ ፍላጎት ቡድን የንግድ ስራ

ወጪ

2

1

2,000

80,000

84,000

4,000

80,000

የብር
ድምር

1

በነዳጅ የሚሰራ ጄኔሬተር

አጠቃላይ ወጪዎች

ንዑስ ድምር

5

የተባይ ማጥፊያ

ቋሚ + የስራ
102, 500
ማስኬጃ

5000

800

1500

3

ማዳበሪያ

3000
2000

1ሻንጣ

መሬት ለማዘጋጀት የጉልበት ሰራተኛ
1
ወጪ

የሽንኩርት ዘሮች

18,500

18,500

5,000

4,000

4,500

2,000

3,000

በምርት ወቅት የሚወጡ ወጪዎች (ከምርት በፊት/በምርት ሂደት ውስጥ)

ንዑስ ድምር

መኮትኮቻ

ቁጥር

ወጪዎች (የወጪዎች ትንበያ)

የቋሚ ዕቃዎችና መሳሪያዎች ወጪ

የወጪ አይነቶች

የውሀ መሳቢያ

–

ቁጥር

ምንጭ

ገቢ (የገቢ ትንበያ)

ሰንጠረዥ 10: የበጀት ማዘጋጃ ናሙና ቅጽ – የሁለተኛ አመት

50,000

ገቢ – ወጪ

አጠቃላይ ገቢ

81,000

81,000

450

ቁጥር

ንዑስ ድምር

180

ከሽያጭ የሚገኝ ገቢ ትንበያ (ከምርት በኋላ)

ምንጭ

የሽንኩርት ሽያጭ(qt)

+

የበጀት ማዘጋጃ ናሙና ቅጽ – ሁለተኛ አመት

ቁጥር

ምንጭ

ወጪዎች (የወጪዎች ትንበያ)

5
1

የተባይ ማጥፊያ
በነዳጅ የሚሰራ ጄኔሬተር

አጠቃላይ ወጪዎች

ንዑስ ድምር

በናፍጣ የሚሰራ ጄኒሬተር

1500

3

ማዳበሪያ

31,000

10,000

5000

800

2000

3000

መሬት ለማዘጋጀት የጉልበት ሰራተኛ
1
ወጪ

1 ቦርሳ

የቋሚ ዕቃዎችና መሳሪያዎች ወጪ

ምንጭ
የሽንኩርት ዘሮች

–

5,000

31,000

10,000

5,000

4,000

4,500

2,000

3,000

ቁጥር

41

መመሪያ መጽሀፍ

ምንጭ

42

ሰንጠረዥ 11: የጋራ ፍላጎት ቡድን በጀት ማዘጋጃ ናሙና ቅጽ – የመጀመሪያ አመት

አጠቃላይ ወጪዎች

አጠቃላይ ገቢ

ገቢ – ወጪ

ምንጭ

ቁጥር

ቋሚ + የስራ
ማስኬጃ

በምርት ወቅት የሚወጡ ወጪዎች (ከምርት በፊት/በምርት ሂደት ውስጥ)

ንዑስ ድምር

ቁጥር

ወጪዎች (የወጪዎች ትንበያ)
የቋሚ ዕቃዎችና መሳሪያዎች ወጪ

ምንጭ

ንዑስ ድምር

ከሽያጭ የሚገኝ ገቢ ትንበያ (ከምርት በኋላ)

5000

ቁጥር

ንዑስ ድምር

ንዑስ ድምር

ቁጥር

የመነሻ ገንዘብ (እንደመነሻ)

የግብርና እድገት ፕሮግራም መዋጮ

የአባላት መዋጮ

ምንጭ

ገቢ (የገቢ ትንበያ)

የጋራ ፍላጎት ቡድናችሁ የመጀመሪያ አመት በጀት

የጋራ ፍላጎት ቡድን የንግድ ስራ

ቁጥር

ምንጭ

ሰንጠረዥ 12: የስራ ማስኬጃ በጀት ንድፍ

አጠቃላይ ወጪዎች

ገቢ – ወጪ

አጠቃላይ ገቢ

ቁጥር

ምንጭ

ወጪዎች (የወጪዎች ትንበያ)
የቋሚ ዕቃዎችና መሳሪያዎች ወጪ

ምንጭ

ንዑስ ድምር

ቁጥር

ንዑስ ድምር

ከሽያጭ የሚገኝ ገቢ ትንበያ(ከምርት በኋላ)

ምንጭ

ገቢ (የገቢ ትንበያ)

የጋራ ፍላጎት ቡድናችሁ የስራ ማስኬጃ በጀት

ቁጥር
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ክፍል 4: የንግድ ስራ አስተዳደር
የጋራ ፍላጎት ቡድን የንግድ አመራር ምክሮች
እንኳን ደስ አላችሁ! የንግድ ዕቅዳችሁን በማዘጋጀት የጋራ ፍላጎት ቡድናችሁን
ጀምራችሀል።

ንግድን ስኬታማ በሆነ መልኩ ለመምራት የሚያስችሉ አንዳንድ ችሎታዎች በትምህርት
የሚገኙ ሲሆን ሌሎች ግን በተፈጥሮ የሚገኙ ናቸው። የንግድ ሰዎች ስኬታማ ለመሆን
የሚከተሉት ችሎታዎች ሊኗሯቸው ይገባል።

ለንግድ ስራው ጊዜና ገንዘብን ለመሰዋት ፍቃደኛ መሆን
ጥሩ ከሰዎች ጋር የመግባባት ችሎታ
ጥሩ መሪ
ጥሩ አስተባባሪ
ጥሩ ፍርድና ውሳኔ መስጠት መቻል
ጥሩ አስተዳደር
ልምድ ያላት/ያለው ወይም ለመማር ዝግጁ የሆነች/
የሆነ
ስኬታማ ለመሆን ቁርጠኝነት ያላት

ሳጥን 13: የስኬታማ የንግድ ሰው መለያዎች
እንደ አንድ የንግድ ባለቤት የሆነ ሰው አካባቢያችሁን ለማጥናት እና ሌሎች
አዳዲስ በጎ አጋጣሚዎችን ለመጠቀም የተለየ አይን እና ጆሮ ሊኖራችሁ ይገባል።
ያልተለመዱ አጋጣሚዎችን እና ነገሮችን ወደ ጥሩ የንግድ አጋጣሚዎች መቀየር
ትችላላችሁ። የተለያዩ በአካባቢያችሁ የሚገኙ እና ርካሽ የሆኑ ግብዓቶችን
ለንግዳችሁ ግብዓትነት መጠቀም ትችላላችሁ። የሚከተለው ምሳሌ በአካባቢያችሁ
ያለ ሀብትን እንዴት እንደ የንግድ በጎ አጋጣሚ መቀየር እንደምትችሉ ግልጽ
በሆነ መልኩ ያሳያል።
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የጋራ ፍላጎት ቡድኑ ከእንጨት ስራ የሚገኝውን ተረፈ ምርት
(ሰጋቱራ) ለተለያዩ አገልግሎቶች ሊያውል ይችላል

እድሎችን አነፍንፎ (በትኩረት) መፈለግ እና አጋጣሚውን መጠቀም
(Opportunity Seeking)
የተሳካላቸው የንግድ ሥራ ፈጣሪዎች ዘወትር ለንግድ ፈጠራ ንቁ እና ቀልጣፋ ናቸው።
ሁልጊዜም ያገኙትን አጋጣሚ ወይም ዕድል ወደ ንግድ ስራ ለመቀየር በአፅንዖት እና በፍጥነት
ያስባሉ፣ ይተገብራሉ።
ዕይታቸው ከሌላ ሰው የተለየ በመሆኑ ሌሎች ሰዎች እንደ ችግር የሚያዩትን እነርሱ ግን
እንደ መልካም አጋጣሚ በመውሰድ አጋጣሚዎችን ተጠቅመው ወደ ገቢ ማስገኛ በመቀየር
ይበለፅጋሉ።
የተሳካላቸው የንግድ ሥራ ፈጣሪዎች የሚከተሉትን ባህሪያት ያሳያሉ።
1. ማንም ሰው ሳይጎተጉታቸው፣ ሳይጠየቁ ወይም በሁኔታዎች ሳይገፉ ነገሮችን ያደርጋሉ፤
2. የንግድ ሥራቸውን ወደ አዲስ ቦታ ወይም አዲስ የአገልግሎት ዘርፍ አልያም ምርት
ለማስፋት ተግባራዊ እርምጃ ይወስዳሉ፤
3. አንድ አዲስ ንግድ ለመጀመር ወይም ደግሞ እንደ ገንዘብ፣ የማምረቻ መሳሪያ፣ ወይም
የሥራ ቦታ የመሠለ ድጋፍ ለማግኘት በአቅራቢያቸው የሚገኝ ማንኛውንም ዕድል
በቀዳሚነት ይጠቀማሉ።
ለምሳሌ በስዕሉ ላይ የምትመለከቱት ሰጋቱራ በየአካባቢያችን በቀላሉ የምናገኘው ነው፤ ሆኖም
ግን በርካታ አገልግሎቶችን ሊሰጥ እንደሚችል ታውቃላችሁን?
1. ለእንጀራ መጋገሪያነት ያገለግላል፤
2. ለዶሮ እርባታ አገልግሎት ጉዝጓዝ ይሆናል፤
3. እንደበር፣ ቁም ሳጥን የመሳሰሉት የእንጨት ምርቶች ለማምረት ግብአት ይሆናል፤
4. የእንጉዳይ (የመሽሩም) ምርት በሚመረት ጊዜ ግብአት ሆኖ ያገለግላል ወዘተ

ሳጥን 14: እድሎችን አነፍንፎ መፈለግ እና አጋጣሚውን መጠቀም
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ከዚህ በላይ ከተገለጸው ምሳሌ በተጨማሪ በንግድ ሥራ የተሰማሩ ሰዎች
ማንኛውንም ሥራ ለመስራት ሲያስቡ፣ ግብ ሲያስቀምጡ፣ ሲያቅዱ፣ እንዲሁም
ለንግድ ሥራ የገንዘብ ወጭ ሲያደርጉ ስጋቶችን በሚዛናዊነት እና በብልሃት
ሊሆን ይገባዋል። ለዚህም ምክንያቱ፣ የንግድ ስራቸው ኪሳራን እንዳያስከትል
ነው። በሚከተለው ሳጥን ውስጥ እንዴት ስጋቶችን ማመዛዘን እና በብልሃት
ማስተናገድ እንዳለባችሁ ጠቃሚ ምክሮች ተቀምጠዋል።
ስጋቶችን በሚዛናዊነትና በብልሃት ማስተናገድ (Taking Calculated
Risk)
ስኬታማ ነጋዴዎች ከሌሎች ሰዎች ይልቅ ስጋቶችን ማመዛዘን እና በብልሃት
ማስተናገድ ይችላሉ። በሚወስዷቸው ውሳኔዎች ደፋሮች ናቸው። ሲደፍሩ ግን፣
በጭፍን ሳይሆን ካመዛዘኑ እና የተሻለ ተጠቃሚ ሊሆኑ እንደሚችሉ ከተገነዘቡ
ነው። በጭፍን ስንደፍር እንደ ቁማር ጨዋታ ይሆናል። በተቃራኒው ደግሞ በምንም
ጉዳይ ድፍረትን ስናጣ ራሳችንን ከውጤት እናገላለን። ስለዚህ ጥቅም እና ጉዳት
አመዛዝነን መድፈር ለተሻለ ውጤት ያበቃናል። ስኬታማ ነጋዴዎች ሆን ብለው
የሚያጋጥሟቸውን ስጋቶች በማስላት ሊወሰዱ የሚገባቸውን አማራጮች ይገመግማሉ፤
የሚያጋጥሙዋቸውን ስጋቶች እና እነዚህም የሚያስከትሉትን ውጤት ለመቀነስ ወይም
ለመቆጣጠር ተግባራዊ እርምጃ ይወስዳሉ። በአንጻሩ ደግሞ ራስን ሊፈትን በሚችል
ወይም መካከለኛ የስጋት ክልል ባለበት ቦታ ላይ ለማስቀመጥ ደፋር የማንሆነው
የባህል፣ የአኗኗር፣ የማህበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ ተፅእኖ ሊኖርብን ስለሚችል ነው።

ሳጥነ 15:

የተሰላ ስጋት አወሳሰድ

የንግድ ስራችሁን በተሳካ መልኩ ለማከናወን ልታስቡባቸው የሚገቡ የተወሰኑ
ተጨማሪ ጉዳዮች አሉ። እነሱም ተግባሮቶቻችሁን እንዴት ማቀድ እንዳለባችሁ፤
ቡድናችሁን እንዴት ማስተባበርና መምራት እንዳለባችሁ እና ምን አይነት መረጃ
መሰብሰብ እንደሚገባችሁ መረዳት ነው።

የትግበራ ዕቅድ እንዴት እንደሚዘጋጅ
የትግበራ ዕቅድ ምን መሰራት እንዳለበት፤ የት መሰራት እንዳለበት፤ መች
መሰራት እንዳለበት እና ስራውን ለማከናወን ማን ሀላፊነቱን እንደሚወስድ
ማስቀመጥ አለበት። ዕቅዱ ምርትን ለማምረት በመዘጋጀት፤ በማምረት፤ በአጨዳ፤
በማቀነባበር እና በሽያጭ ወቅት ያሉ ሁሉንም ደረጃዎች መዘርዘር ያለበት ሲሆን
እነዚህ ተግባራት መች እንደሚከናወኑ እና ማን እንደሚያከናው ናቸው በግልጽ
መያዝ አለበት። የሚከተለው ሰንጠረዥ በእንቁላል ምርት ላይ የተሳተፈውን
የብርሀን ኮኮብ የጋራ ፍላጎት ቡድን የትግበራ ዕቅድ ይዟል።
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የትግበራ ዕቅድ ደረጃዎች

የት?

መች?

ማን?

ከምርት በፊት
ለዶሮዎቹ መኖሪያ ማዘጋጀት

በተቻለ
አጭር ጊዜ

ጫጩቶችንና አንድ አውራ ዶሮ
መግዛት

ሌላ ሶስተኛ
ወገን
አማረች

12/1/2010

ዘነቡ

የዶሮ መኖ መግዛት

12/1/2010

አበባ
ሀዋ
ትግስት
ወሰኔ

ምርት

ለጫጩቶች ምግብና ውሀ ማቅረብ

በየቀኑ

ክትባት ማመቻቸት

የእንስሳት
ሀኪሟን
መጠየቅ

ስምምነት
በተደረሰበት
ፕሮግራም
መሰረት
ሁሉም አባላት
አዳነች

ብርቱካን
ደስታ

መሰብሰብ

እንቁላሎችን መሰብሰብ
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በየቀኑ

ስምምነት
በተደረሰበት
ፕሮግራም
መሰረት
ሁሉም አባላት

መመሪያ መፅሀፍ

የትግበራ ዕቅድ ደረጃዎች

የት?

መች?

ማን?

ማቀነባበር
(ማቀነባበር አያስፈልገውም)
ምርት ከተሰበሰበ በኋላ (ማከማቻእና
ሽያጭ)

እንቁላሎችን ማከማቸት

እንቁላሎቹን ወደ ቀበሌ ገበያ መውሰድ

ከእንቁላል ሽያጭ የተገኘውን ገንዘብ
መሰብሰብ

በሳምንት
ሁለት ጊዜ

በየሳምንቱ

ስምምነት
በተደረሰበት
ፕሮግራም
መሰረት
ሁሉም አባላት
ገነት

መሰረት
ብርሀኔ
ቦጋለች
ደመቁ
ሀረጓ

ሰንጠረዥ 13: የትግበራ ዕቅድ (ናሙና)

ከታች የጋራ ፍላጎት ቡድናችሁ የሚሞላው ባዶ የትግበራ ዕቅድ ማውጫ ወረቀት
ሰፍሯል። ተግባራቱ መች እና የት እንደሚከናወኑ እና ከጋራ ፍላጎት ቡድናችሁ
ውስጥ እያንዳንዱን ተግባር የመተግበር ሀላፊነት እንደሚሰጠው በምታሰፍሩበት
ወቅት በተቻለ መጠን ውስን ወይም ግልጽ ለመሆን ሞክሩ። የተወሰኑ ተግባራት
በአንድ ወይም በሁለት ሰዎች ሊከናወኑ የሚችሉ ቢሆንም የሌሎች ተግባራት
ሀላፊነት ለሁሉም በዙር ሊደርሰው ይችላል። ለሁላችሁም የተሻለ የሚሆነውን
አማራጭቡድናችሁ የሚወስን ይሆናል።
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የትግበራ ዕቅድ ደረጃዎች
ከምርት በፊት

በምርት ወቅት

በምርት መሰብሰብ ወቅት

ከተሰበሰበ በኋላ (ክምችትና ሽያጭ)

ሰንጠረዥ 14: የትግበራ ዕቅድ አዘገጃጀት (ንድፍ)

50

የት?

መች?

ማን?

መመሪያ መፅሀፍ

ገንዘብ ነክ መረጃዎችን መመዝገብ
የጥሬ ገንዘብ ሂሳብ መመዝገቢያ
የቀን ተቀን የንግድ ወጪዎችን ለመከታተል የጥሬ ገንዘብ ሂሳብ መያዣ ቀላሉ
መንገድ ነው። ከታች የተጠቀሰው የመሰለ ቀላል የሂሳብ መመዝገቢያ የቀን
ተቀን ወጪዎችንና ገቢን ለመመዝገብ ጥቅም ላይ መዋል ይችላል። አዲስ ገጽ
በምትጀምሩበት ጊዜ (ይህ በየወሩ ወይም እንዳስፈላጊነቱ ቶሎ ቶሎ ሊሆን
ይችላል) ሁሌም በእጃችሁ ያለውን የጥሬ ገንዘብ መጠን “ሀ” በሚለው ሳጥን
ውስጥ አስፍሩት – ይህ አዲሱ ጊዜ ሲጀመር ንግዳችሁ ያለው የገንዘብ መጠን
ነው። ሁሌም ሽያጭ ወይም የግብዓት ግዥ ስትፈጽሙ ወይም ምንም አይነት
ወጪ ስታወጡ ወጪውን ወይም ገቢውን ለመመዝገብ አዲስ መስመር ተጠቀሙ።
ገንዘቡ የተገኘው ከሽያጭ ከሆነ “የገባ ገንዘብ” በሚለው ረድፍ መዝግቡት።
ወጪ ከሆነ ደግሞ “የወጣ ገንዘብ” በሚለው ረድፍ አስፈሩት። በሚቀጥለው
ገጽ ምሳሌ ተመልከቱ።
የጋራ ፍላጎት ቡድናችሁ ወይም የቤተሰብ አባላቶቻችሁ ምርታችሁን
በሚጠቀሙበት ወቅት የተጠቀሙትን መመዝገባችሁን አትርሱ። ለእንደዚህ
አይነቱ ገንዘብ ነክ ያልሆኑ ልውውጦች መመዝገቢያ የሚሆን ሳጥን ከታች
ታገኛላቹ። ከምሳሌው ቀጥሎ መለማመጃ የሚሆናችሁ ባዶ ወረቀት ተዘጋጅቷል።
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ህዳር 2010 ዓ.ም

ወር

የመነሻ ሂሳብ -

ሀ

የኢትዮጵያ ብር - 2000 (ሀ)
የገባ ገንዘብ (ለ)

+

ቀን

ግብይት

2/3/10 የእንቁላል ሽያጭ

ገቢ

የወጣ ገንዘብ
( ሐ)

–

ወጪ

1000

2/3/10 እንቁላሎቹን ለማስረከብ የማጓጓዣ ወጪ

70

5/3/10 የምግብ ግዥ

600

6/3/10

የነጽህና መጠበቂያ ዕቃዎቸ መግዛ

10/3/10

የእንቁላል ሽያጭ

30/3/10

ወርሀዊ የጉልበት ሰራተኛ ወጪ

በዚህ ገጽ ላይ አጠቃላይ የገባ ገንዘብ ለ
በዚህ ገጽ ላይ የወጣ አጠቃላይ ወጪ ሐ
የመዝጊያ ሂሳብ (ሀ+ለ) - ሐ
ቀን

ገንዘብ ነክ ያልሆኑ ግብይቶች

1/5/11 በደስታ ቤተሰቦች 3 እንቁላሎች ተወስደዋል

ሰንጠረዥ 15: ናሙና የጥሬ ገንዘብ መመዝገቢያ
52

350
1000
700

2000
1720
ብር 4000 – 1720 = 2280

መመሪያ መፅሀፍ

ከታች ክፍት የጥሬ ገንዘብ መመዝገቢያ ቦታ ይገኛል። ወጪዎቻችሁን እንዴት
መከታተል እንደምትችሉ ልምምድ አድርጉበት።
ወር

የመነሻ ሂሳብ -

ሀ

የኢትዮጵያ ብር - 2000 (ሀ)
የገባ ገንዘብ (ለ)

+

ቀን

ግብይት

ገቢ

የወጣ ገንዘብ
( ሐ)

–

ወጪ

በዚህ ገጽ ላይ አጠቃላይ የገባ ገንዘብ ለ
በዚህ ገጽ ላይ የወጣ አጠቃላይ ወጪ ሐ
የመዝጊያ ሂሳብ (ሀ+ለ) - ሐ
ሰንጠረዥ 16: ናሙና የጥሬ ገንዘብ መመዝገቢያ
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ስለ ቁጠባ፤ የመጠባበቂያ ዕቅድ እና ገንዘብን መልሶ ስራ
ላይ ማዋል ምክሮች

ብልኋ ነጋዴ
ወ/ሮ ፀሃይ በእንጀራ ንግድ የምትተዳደር ሴት ናት። ይህንን ንግዷን ለበርካታ
ዓመታት ብትሰራውም ገቢዋ እምብዛም ነበር። በዚህም የተነሳ፣ በአካባቢዋ ካለጥቃቅን
እና አነስተኛ ብድር ተቋም ለስራ ማስኬጃ ይሆናት ዘንድ ብር 1200 ተበደረች። ይህም
በ18 ወር ተከፍሎ ማለቅ ያለበት ነው። ስለሆነም በየወሩ ቁጠባን እና ወለድን ጨምሮ
80 ብር መክፈል ነበረባት። በአካባቢዋ ያሉ ነጋዴዎች ብዙው ጊዜ በዚህ መልኩ
ገንዘብ እየተበደሩ ለመክፈል እንደሚቸገሩ ትመለከት ነበር። ይህ ችግር በእርስዋ
እንዳይደርስ፣ ቁጭ ብላ በማሰብ አንድ መፍትሄ ላይ ደረሰች፤ መፍትሄውም የገንዘብ
መቆጠቢያ ሳጥን በመግዛት ከእለት ገቢዋ ላይ 5 ብር በሳጥኑ ውስጥ ለማስቀመጥ እና
በየወሩ የብድር ክፍያዋን ለመሸፈን ወሰነች። ይህንንም በማድረግ የነበረባትን እዳ
በወቅቱ አጠናቃ ለመክፈል በቃች። እናንተም ከወ/ሮ ፀሃይ ልምድ በመማር ለንግድ
ስራችሁ የሚሆን ገንዘብ በሚገባ መቆጠብ እና እቅዳችሁ ላይ መሰረት አድርጋችሁ
መበጀት እንዲሁም በጀታችሁ ላይ መሰረት አድርጋችሁ ወጪ ማድረግ ይገባችኋል።

ሳጥን 16: ቁጠባ፤ ዕቅድ እና ገንዘብን መልሶ ስራ ላይ ማዋል
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የጋራ ፍላጎት ቡድን አባላትን እንዴት ማነቃቃት እና
ተጠያቂ እንዲሆኑ ማድረግ እንደሚቻል
የራሳቸውን የንግድ ስራ እየሰሩ ስለሚገኙ የሴቶች ቡድን የሚከተለውን የሚያነሳሳ
ታሪክ አንብቡ
ወ/ሮ አለሚቱ እና ጓደኞቿ
ወ/ሮ አለሚቱ የመጀመሪያ የጉልት ንግዷ የጠበቀችውን ያህል ውጤት ባለማምጣቱ
ስትጨነቅ ሰነበተች። ኪሳራዋን ያየው ባለቤቷ የንግድ ስራዋን እንድታቆም በየዕለቱ
ይወተውታት ጀመር፤ እርሷ ግን እምቢ በማለቷ የነበራቸው ግንኙነት እየሻከረ
እና ጭቅጭቅም እየባሰ መጣ። አንዳንድ ዘመዶቿም «አይሆንልሽም፣ የባሰ ኪሳራ
እንዳታመጪ» ብለው ይቋወሟት ነበር። እርሷ ግን ለወደፊቱ ውጤታማ እንደምትሆን
እርግጠኛ ነበረች። ለብዙ ቀናት ንግዷን ለማሻሻል የተለያዩ ሃሳቦችን ካወጣችና
ካወረደች እንዲሁም በአካባቢዋ የሚገኘውን የሴቶች ራስ አገዝ ድርጅት አማካሪዎችን
ምክር ካገኘች በኋላ በአካባቢዋ ካሉ ሌሎች ሴት ነጋዴዎች ጋር በመደራጀት
የመነሻ ቁጠባ ማዋጣት ጀመረች። በማህበር መደራጀታቸው፣ ከቀበሌያቸው የብድር
አገልግሎትን በማመቻቸቱ የተነሳ አስር ሴቶች በአንድ ላይ ሆነው በጎችን በማደለብ
የመሸጥ ሥራ ጀመሩ። ወ/ሮ አለሚቱ ከዚህ ቀደም የነበራት የንግድ ስራ ልምድ እጅግ
ጠቃሚ ስለነበር የቡድን መሪ በመሆን በማህበር የሚሰሩትን ሥራ በሚገባ የመምራት
ብቃት ነበራት። በየጊዜው በጎችን አድልበው ከሸጡ በኋላ ከሚያገኙት ትርፍ የብድር
ዕዳቸውን በየወሩ ሲከፍሉ በአካባቢያቸው ባለው የብድር እና ቁጠባ ተቋም አማካኝነት
ደግሞ ጥቂት ገንዘብ ይቆጥቡ ነበር። ምን ግዜም ቢሆን በንግድ ሥራ ሂደታቸው ግብ
በማስቀመጥ ግባቸው ላይ ለመድረስ ታትረው ይሰሩ ነበር። እንዲሁም ግባቸው ላይ
ለመድረስ ዕቅድ እጅግ ወሳኝ መሆኑን በመረዳታቸው ዕቅዳቸውን በጋራ በመንደፍ
ሥራቸውን ይከውናሉ። ሥራቸውን ለማስፋፋት ፍላጎት ሲያድርባቸው ማንኛውንም
ወጭ ከማውጣታቸው በፊት የገበያ ዳሰሳ ጥናት በማድረግ፣ የአዋጭነት ትንተና
ሳይሰሩ እና በቡድን ሳይማከሩ ምንም ገንዘብ ወጭ አያደርጉም። በተጨማሪም የደለቡ
በጎች ንፅህናቸው እና ጤንነታቸው ተጠብቆ ጥራት ያላቸውን በጎች ለገበያ ለማቅረብ
የባለሙያ ድጋፍ በመጠየቅ ተገቢውን ሁሉ ይፈጽማሉ። በዚህ የተነሳ በመደበኛነት
የደለቡ በጎችን የሚረከቧቸው ደንበኞች ቁጥር እየጨመረ ከመሄዱም በላይ፣ ሁሉም
የማህበሩ አባላት ደንበኞችን ተገቢ በሆኑ መልኩ በማስተናገድ በርካታ ደንበኞችን
ማፍራታቸው ገቢያቸው እንዲጨምር እና ትርፋማ እንዲሆኑ አስችሏቿዋል። ስራቸውን
በሚሰሩ ጊዜ የሚያጋጥሟቸውን ማናቸውንም ተግዳሮቶች በመመካከር እና በመወያየት
የሚፈቱ ሲሆን በቀበሌያቸው ተደራጅተው ለሚሰሩ በርካታ ሴቶች ስኬታቸው እና
የአሰራር ሂደታቸው እንደ ምሳሌ ሆኖ ይጠቀሳል።

ሳጥን 17: መነቃቃትና ተጠያቂነት
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እገዛ እና ድጋፍ የት ማግኘት እንደምትችሉ
በቀበሌያችሁ የሚገኙ የህብረት ስራ የልማት ጣቢያ ሰራተኞች ድጋፍ
በሚያስፈልጋቸሁ ወቅት ሊሰጧችሁ የሚችሉ ፊት ለፊት የምታገኟቸው
ባለሙያዎቸ ናቸው።
ቴክኒክ ድጋፍና እገዛ ለማግኘት ከግብርና ቢሮ ጋር ጥሩ ግንኙነት
መስርቱ።
እባካችሁ የትኛውም ድጋፍ በሚያስፈልጋችሁ ወቅት የልማት ጣቢያ
ሰራተኞችን ከመጠየቅ ወደኋላ አትበሉ።
በአካባቢያችሁ ካሉ ሌሎች የጋራ ፍላጎት ቡድኖች ጋር ጥሩ ግንኙነት
በመፍጠር በንግድ ዙሪያ የሚያጋጥሟችሁን ችግሮች እንዴት መፍታት
እንደምትችሉ ልምድ ተለዋወጡ።
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