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ክፌሌ አንዴ፡ የኅብረት ሥራ ንግዴ እቅዴ  

መግቢያ 
የኅብረት ሥራ ማኅበራት ዓሊማቸውንና ግባቸውን ሇማሳካት ይችለ ዘንዴ ሇእያንዲንደ 

የሥራ ዘርፌ ወይም ፕሮክጀት የንግዴ ሥራ ዕቅዴ ማውጣት ይኖርባቸዋሌ፡፡ 

የሚያዘጋጁት የንግዴ ሥራ ዕቅዴ ሥራቸውን በትክክሌና ውጤታማ በሆነ መሌኩ 

ሇመተግበር ይረዲቸዋሌ፡፡ የንግዴ ሥራ ዕቅዴ የሚዘጋጀው የኅብረት ሥራ ማኅበሩን 

ዓሊማ ሇማሳካት በመሆኑ በጥንቃቄ ተዘጋጅቶ፣በኅብረት ሥራ ማኅበሩ ባሇቤቶች/አባሊት  

ጠቅሊሊ ስብሰባ መጽዯቅ አሇበት፡፡ 

አንዴ የኅብረት ሥራ ማኅበር ትንሽም ሆነ ትሌቅ ሥራ ሇመሥራት ወይም እየሠራ 

ያሇውን ሇማስፊፊት የንግዴ ሥራ ዕቅዴ ማውጣት ይጠበቅበታሌ፡፡ ይህንን በማዴረጉም 

የኅብረት ሥራ ማኅበሩ ሉገጥመው የሚችሇውን ውዯቀት ይቀንስሇታሌ፡፡ ምክንያቱም 

ያሇ ዕቅዴ የሚሠራ  ሥራ መሥራት ውዴቀትን ያመጣሌ፡፡ ይህ በመሆኑ አብዛኛዎቹ 

የኅብረት ሥራ ማኅበራት/ግሇሰቦች ዓሊማቸውንና ግባቸውን ሳያሰኩ ቀርተዋሌ፡፡ በጥሩ 

ሁኔታ የተዘጋጀ የንግዴ ሥራ ዕቅዴ በጉዲዮች ሊይ ውስኔ ሇመስጠት ከማገዙም በሊይ 

ሥራውን በቀሊለ ሇመተግበርና ሇመከታተሌ ያስችሊሌ፡፡ ከዚህም ባሻገር የወዯፉት 

መንገዴን አመሌካች በመሆኑ የኅብረት ሥራ ማኅበሩ የስኬት ዕዴሌ እንዱጨምር 

ያዯርጋሌ፡፡ 

ከሊይ እንዯተገሇጸው ኅብረት ሥራ ማኅበራት ሇሚሠሩት ሥራ ሁለ የንግዴ ሥራ ዕቅዴ 

አውጥተው በጥራትና በብቃት መሥራት አሇባቸው፡፡ ሇዚህም ተግባራዊነት ይህ 

የኅብረት ሥራ ማኅበራት የንግዴ ሥራ ዕቅዴ የስሌጠና ማንዋሌ የኅብረት ሥራ 

ማኅበራትን ሥራ አስኪያጆችንና የቅጥር ሠራተኞች(ባሇሙያ የሆኑትን)ታሳቢ በማዴረግ 

ተዘጋጅቷሌ፡፡ ይህ የስሌጠና ማንዋሌ የግብርና ሚኒስቴር ሇግብርና ሙያ፣ትምህርትና 

ስሌጠና ኮላጆች መዯበኛ ተማሪዎችንም ሆነ ጎሌማሶችን ሇማሰሌጠን ይረዲ ዘንዴ 

ያዘጋጀውን የማንዋሌ አዘገጃጀት ንዴፌ(Template) መሠረት የተዘጋጀ በመሆኑ 

ሰሌጣኞች በቂ ግንዛቤና ክህልት እንዱኖራቸው ያስችሊሌ፡፡ ማንዋለ አንዴ የንግዴ ሥራ 

ዕቅዴ መያዝ ያሇበትን አበይት ትምህርታዊ ነጥቦች/መረጃዎች በማካተት እንዯሚከተሊው 

ቀርቧሌ፡፡  
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1. የስሌጠና ማንዋለ /ሞጁለ የሚያቅፊቸው ንዑስ የብቃት አሀድች 

ይህ የስሌጠና ማንዋሌ የሚከተለትን ንዑስ የብቃት አሀድችን  ያቀፇ ነው፡፡ 

 የኅብረት ሥራ የንግዴ ዕቅዴ ምንነት ግሇጽ/ጪ 

 የኅብረት ሥራ የንግዴ ዕቅዴ አዘጋጅ/ጂ 

2. የስሌጠናው መርሃ ግብር  

ንዑስ የብቃት አሀደ   

ንዑስ የብቃት አሃዴ ሇማምጣት የሚያስፇሌገው ዝርዝር 

ተግባር (ስሌጠናዉ የሚያስገኘዉ ዉጤት) 

የሚያስፇሌ 

ገው  የጊዜ 

ተመን 
1. የኅብረት ሥራ 

የንግዴ ዕቅዴ ምንነት 

ግሇጽ/ጪ 

 የንግዴ ሥራ ዕቅዴ ምንነት አብራራ/ሪ 

 ትንበያ (forecasting) ምንዴን ነው?አብራራ/ሪ 

 የዕቅዴ ባህርያትን ዕወቅ/ቂ 

 የዕቅዴ ዓይነቶችን አባራራ/ሪ 

 የንግዴ ሥራ ጥቅምና አስፇሊጊነት ዕወቅ/ቂ 

 የንግዴ ዕቅዴ ሇምን የታቀዲሌ?ግሇጽ/ጪ 

 

 የኅብረት ሥራ ንግዴ ዕቅዴ አዘገጃጀት አብራራ/ሪ 

 

16 ሰዓት 

2. የኅብረት ሥራ 

የንግዴ ዕቅዴ 

አዘጋጅ/ጂ 

 

 የንግዴ ዕቅዴን ዋና ዋና ክፌልች ዕወቅ/ቂ 

 የንግዴ ሥራ ዕቅዴ ሽፊን ገጽ ንዴፌ ጻፌ/ፉ 

 ዋና ማጠቃሇያ ጻፌ/ፉ 

 መግቢያ ጻፌ/ፉ 

 የኅብረት ሥራ ማኅበሩን ተሌዕኮና ራዕይ 

አስቀምጥ/ጪ 

 የንግዴ ሥራ ዕቅደን ዓሊማ አውጣ/ጪ 

 ስሇ ኅብረት ሥራ ማኅበሩና ንግዴ ሥራውን ሁኔታ 

ግሇጽ/ጪ 

 የኅብረት ሥራ ማኅበሩን የግብይት እና ተወዲዲሪዎች  

ዕወቅ/ቂ  

  የምርቶች/አገሌግልቶች ሂዯት(የማምረቻ ቦታ) 

ዕወቅ/ቂ  

16 ሰአት 
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ንዑስ የብቃት አሀደ   

ንዑስ የብቃት አሃዴ ሇማምጣት የሚያስፇሌገው ዝርዝር 

ተግባር (ስሌጠናዉ የሚያስገኘዉ ዉጤት) 

የሚያስፇሌ 

ገው  የጊዜ 

ተመን 

 የሥራውን አዯረጃጀት እና አመራር ዕወቅ/ቂ 

 በዕቅደ ትግበራ ሂዯት ሊይ ሉገጥም የሚችሌ አዯጋ 

ገምግም/ሚ 

 የፊይናንስ ዕቅዴ እና ቅዴመ ግምት(ትንበያ)አዘጋጅ/ጂ 

 የገንዘብ ፌሰት ትንበያ አዘጋጅ/ጂ 

 የትርፌና ኪሣራ መግሇጫ አዘጋጅ/ጂ 

 የሃበት እና ዕዲ መግሇጫ አዘጋጅ/ጂ 

 የብዴር አከፊፇሌ መርሃ-ግብር አዘጋጅ/ጂ 

  የትርፊማነት መሇኪያ ሥራ/ሪ 

  ከኢንቨስትሜንት የሚገኝ ጥቅም ዕወቅ/ቂ 

 

 

3. ሇስሌጠናው የሚስፇሌገው የጊዜ ተመን 

ስሌጠናው የሚያሰፇሌግው ጊዜ ተመን፣ንዑስ የብቃት አሀደ ዝርዝርን እና የሠሌጣኞችን 

ፕሮፊይሌ/መረጃ መሠረት ተዯርጎ የተቀመጠ ነው፡፡ ሰሇሆነም ይህን ስሌጠና ሇመጠናቀቅ 

የሚያሰፇሇገው ጊዜ 24 ሰዓታት (2ቀናት) ይሆናሌ፡፡ 

4. የስሌጠናው ተዯራሽነት 

በዚህ ስሌጠና  የኅብረት ሥራ ማኅበራት ቅጥር ሥራ-አስኪያጆችና  ባሇሙያዎች ይሳተፊለ፡፡  

በማንኛውም ኅብረት ሥራ ማኅበርት ሥራ አስኪያጅነት እና በምክትሌ ሥራ አስኪያጅነት 

የተሰማራ፣ እንዱሁም የሥራ አመራር ፌሊጎትና አቅም ያሊቸው ባሇሙያዎች፣በሥራ ሊይ ያለ 

የኅበረት ሥራ ማህበራት ባሇሙያዎች እንዱሁም ላልች ፌሊጎቱ ያሊቸው የህብረተሰብ ክፌልች 

እና ከኅብረት ሥራ ዘረፌ ጋር ተያያዥነት ያሇው ሥራ የሚሰሩ ዴርጅቶች ሠራተኞች 

ኤጀንሲው በሚያወጣው መስፇርት መሠረት ተመሌምሇው የሚሰሇጥኑበት ነው፡፡  
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5. የስሌጠናው አሰጣጥ ዘዳ 

ይህ የስሌጠና ማንዋሌ የጎሌማሶችን የትምህርት አሰጣጥ ዘዳን በመከተሌ በሚከተለት 

የስሌጠና ዘዳዎች መሠረት ስሌጠናውን መስጠት ይቻሊሌ፡፡ ማሇትም አጭር ገሇፃ፣ በቡዴን እና 

በጋራ ውይይት፣ በተግባር በማሰራት(የንግዴ ዕቀዴ ማዘጋት)፣ የተሰሩ የንግዴ ዕቅድችን 

በመተቸትና በመገምግም ፣ መሌመጃዎች (የግሌ ክህልት መዲሰሻ) አና ላልች የመረጃ 

መሠሪያዎችን እና ፕሮጀክተሮችን በመጠቀም ይሰጣሌ፡፡ 

6. የተጨበጠውን ዕውቀት እና ክህልት መዲሰሻ መንገዴ 

ይህ የሥሌጠና ማንዋሌ የጽፌና የቃሌ ጥያቄ በማቅረብ፣የተግባር ምዘና በማዘጋጀት፣ 

በውይይት፣ የቤት ሥራ በመስጠት፣ በተግባር እንቅስቃሴ ወቅት ግምገማ በማዴረግ፣ የፅሐፌ 

ፇተና፣ በዋና ዋና የብቃት አሃድች ዙሪያ የክህልት የቃሇ ምሌሌስ ጥያቄ በማቅረብ፣ ወዘተ 

በመጠቀም ሰሌጣኞችን የተሰጣቸውን እውቀት፣ክህልትና አመሊከከት በትክክሌ መጨበጣቸውን 

ሇመዲሰስ ይጠቀማሌ፡፡ 

ከፌሌ ሁሇት፡ የስሌጠና መመሪያ (Learning guide) 

7. የሥሌጠና ማነዋለ አወራረዴ 

 የኅብረት ሥራ ግብይት የሥሌጠና መመሪያ የሚከተሇውን አወራረዴ ይዘት ይይዛሌ፡፡ 

 የብቃት አሃደ አጭር መግሇጫ  

 ከስሌጠናው በኋሊ ሰሌጣኙ የሚጨብጠው እውቀት፣ክህልትእና አመሇካከት 

 የስሌጠናው ሂዯት መግጫ (ሇሰሌጣኙ የሚሰጥ ትዕዛዝ) 

 የመረጃ መስጫ ክፌሌ 

 የተጨበጠውን ዕውቀት መዲሰሻ የጽሁፌ ጥያቄ 

 የተግባር ሥራ ትዕዛዝና የአሰራር ቅዯም ተከተሌ 

8. ንዑስ የብቃት አሀደ 1፡ የኅብረት ሥራ የንግዴ ዕቅዴ ምንነት ዕወቅ/ቂ 

8.1. የንዑስ የብቃት አሃደ አጭር መግሇጫ  

አንዴ የኅብረት ሥራ ማኅብረት ሥራ አስኪያጅ፣የንግዴ ዕቅዴ ከማዘጋጀቱ በፉት 

የኅበረት ሥራ ንግዴ ዕቅዴ ምንነት፣ ዓሊማ፣ አሰፇሊጊነት እና ጥቅም ዙሪያ ተገቢ የሆነ 

ዕውቀት፣ክህልት እና ቀና አመሇካከት ሉኖረው ይገባሌ፡፡ ብልም አንዴ በኅበረት ሥራ 

ሥራ አመራርነት የተሰማራ ሰው ካሇው የአመራር ፌሊጎት በሊይ የኅበረት ሥራ 
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ማኅበረት የዕቅዴ ዝግጅት ምን መሇክ እንዲሇው ተረዴቶ አካባቢውን በመዲሰስ ተገቢ 

የሆነ የንግዴ ዕቅዴ ማዘጋጀት ይገባዋሌ፡፡ 

8.2. ከዚህ የስሌጠና ክፌሌ በኋሊ ሰሌጣኙ የሚጨብጠው እውቀት እና ክህልት 

ከስሌጠናው በኋሊ ሰሌጣኙ/ኟ፡- 

 የኅብረት ሥራ የንግዴ ዕቅዴ ምንነት ያብራርሌ/ች 

 የኅብረት ሥራ የንግዴ ዕቅዴ ጥቅምና አስፇሊጊነት ያውቃሌ/ሇች 

 የኅበረት ሥራ የንግዴ ዕቅዴ አዘገጃጀት ሂዯትን ያብራራሌ/ሇች 

 የኅበረት ሥራ የንግዴ ዕቅዴ ሲጋጅ የሚያስፇሌጉ ግብዓቶችን ይሇያሌ/ትሇያሇች 

 የኅብረት ሥራ ንግዴ ዕቅዴን ማዘጋጀት ይችሊሌ/ትችሊሇች 

8.3. የስሌጠናው ሂዯት መግጫ (ሇሰሌጣኙ የሚሰጥ ትዕዛዝ) 

ይህ የስሌጠና ሂዯት መግጫ ሰሌጣኞች በስሌጠናው ወቅት መጨብጥ የሚያስፇሌጋቸውን 

እውቀት እና ክህልት ሇማግኘት መከተሌ ያሇባቸውን አካሄዴ ያሳያሌ፡፡ ስሇዚህ ሰሌጣኞች 

ይህንን የሥሌጠና መመርያ ይከተሊለ፡፡ 

 በአሰሌጣኙ የሚሰጡ መመርያዎችን በትክክሌ መከታተሌ 

 የመረጃ መስጫ ክፌሌ ሊይ የተገሇፁትን በትክክሌ አንብቦ መረዲት፡፡ ግሌፅ ያሌሆኑ 

ነጥቦች ካለ አሠሌጣኙን እንዱያብራራሇት/እንዯታብራራሇት/ መጠየቅ፡፡ 

 የሙከራ ጥያቄዎችን መሥራት 

 ጥያቄው ሊይ ግሌፅ ያሌሆኑ ነጥቦች ካለ ሇማብራሪያ አሰሌጣኙን መጠየቅ  

 አጥጋቢ መሌስ ካገኙ ወዯ ሚቀጥሇው የመረጃ ክፌሌ ማሇፌ 

8.4. የመረጃ መስጫ ክፌሌ 

    መረጃ 

አንዴ፡ 

የንግዴ ሥራ ዕቅዴ ምንነት አብራራ/ሪ 

 ንግዴ(Business) ማሇት የሥራ ዓይነት ሆኖ ምርትን ወይም አገሌግልትን በገንዘብ 

መሇዋወጥ ማሇት ነው፡፡ ይህም ሲባሌ መቅረጽን፣ማምረትን፣ማቅረብን፣ጥገናንና ላልች 

የሥራ ዓይነቶችን ያጠቃሌሊሌ፡፡  

 ዕቅዴ ማሇት የወዯፉት መንገዴ ካርታ(አቅጣጫ) ማሳያ ነው፡፡ በላሊ አነጋገር ዕቅዴ ሁሌ 

አቀፌ ሆኖ ትናንሽ ሥራዎችን አንዴ ሊይ በማሰባሰብ የታሰበው ሥራ እንዳት ሇመስራት 
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እንዯታሰበ የሚያመሇክት በጥሩ ሁኔታ የተዘጋጀ ሰነዴ(document)ነው፡፡ ዕቅዴ የአጭር   

ጊዜ፣የረዥም ጊዜ፣የፊይናንስ/የበጀት ዕቅዴ እና መዯበኛ ዕቅዴ ሉሆን ይችሊሌ፡፡ 

 ማቀዴ - የአንዴ የሥራ አመራር የመጀመሪያ ተግባር ነው፡፡ ዕቅዴ የኅብረት ሥራ 

ዓሊማዎችና ተግባራትን ሇማሳካት ወሳኝ ነው፡፡ በመሆኑም በማንኛውም ዯረጃ ሊለ 

ሇሁለም የኅብረት ሥራ ማኅበራት ይሰራሌ፡፡ 

 የንግዴ ዕቅዴ- ወዯፉት ሇመስራት የታስበውን ሥራ በጽሐፌ የሚያብራራ ነው፡፡ ዕቅደ   

እንዯማንኛውም ተቋም ምን እንዯሚሰራ፣እንዳት እንዯሚሰራ እና መቼ መሠራት 

እንዲሇበት ቀዴሞ መስቀመጥ ሲሆን ነገሮች በማይፇሇገው መሌኩ እንዲይሄደ 

ሇመቆጣጠር ይረዲሌ፡፡ በላሊ በኩሌ የንግዴ ዕቅዴ ማሇት ዕሇታዊ ሁኔታዎችና 

አካባቢዎችንን ሇመሇየት የሚያስችሌ ሂዯት ሲሆን ሀብትን በአግባቡ በመከፊፇሌና 

በመዯሌዯሌ የሚጠበቅን ፌሊጎት በመሙሊት ዓሊማን ሇማሳካት የሚከናወን ሂዯት ነው፡፡ 

የንግዴ ዕቅዴ የገንዘብ ትንበያ፣የግብይት መሌካም ዕዴልች፣ ስትራቴጂዎችንና 

ስሇሥራው(ስሇፕሮጀክቱ) የግዳታ ማካተት አሇበት፡፡  

የንግዴ ዕቅዴ በኅብረት ሥራ  

 የኅብረት ሥራ ማኅበራት ሌዩ ባህሪያት አሎቸው፡፡ እነዚህም፡- 

1. አባሊት ዯንበኞች ናቸው 

2. አባሊት የተሻለ ተጠቃሚዎች ናቸው 

3. አባሊት ባሇቤት ናቸው 

4. አባሊት ተቆጣጣሪዎች ናቸው፡፡ 

 የኅብረት ሥራ ንግዴ ዕቅዴ ትርፌን ሳይሆን የአባሊትን ፌሊጎትና ዕርካታ ያማከሇ ነው፡፡  

    ሇምሣላ፡- ግብይት/ሌውውጥ የሚካሄዯው ከአባሊቱ ጋር ነው፡፡ ግብይቱ 

የሚከናወነው            ፌሊጎታቸውን በሚያረካ ሁኔታ ነው፡፡ 

 ዕቅደ ሲወጣ በማንኛውም የዕቅደ ክፌሌ አባሊት ማወቅና መሳተፌ አሇባቸው፡፡ 

 ከሊይ እንዯተገሇጸው እንዯማንኛውም ዴርጅት የንግዴ ዕቅዴ አሠራር ተመሳሳይ ሆኖ ፣ 

የኅብረት ሥራ ንግዴ ዕቅዴ ሲሠራ ከኅብረት ሥራ ዋነኛ ተግባራት ውስጥ ምን 

እንዯሚሠራ፣እንዳት እንዯሚሠራ እና መቼ እንዯሚሠራ በግሌጽ ያብራራሌ፡፡ 
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መረጃ 
ሁሇት፡ 

ትንበያ (forecasting) ምንዴን ነው?አብራራ/ሪ 

 
 ትንበያ(forecasting) ማሇት ወዯፉት ምን ሉሆን/ሉፇጠር ይችሊሌ ብል አስቀዴሞ ማወቅ 

ማሇት ነው፡፡ አንዴ ነገር ወዯፉት ምን ሉሆን እንዯሚችሌ አስቀዴሞ ከታወቀ መሌካም 

ከሆነ ተስፊን ሰንቆ በጥሩ ሁኔታ ጠንክሮ በመሥራት ውጤታማ ሇመሆን፣በአንጻሩ 

ዯግም ሉመጣ የሚችሇውን ችግር በማወቅና ቀዴሞ በመዘጋጀት ግሌጽ በሆነ መንገዴ 

ሇመፌታት ይረዲሌ፡፡ 

     ሇምሳላ፡- የአየር ፀባይ ትንበያ፣ በሚቀጥሇው ቀን ምን እንዯሚሆን በቴላቨዢንና በሬዱዮ 

ቢነገርህ/ሽ ስሇ አየር ፀባዩ ሁኔታ ባወቅህ/ሽ ጊዜ እንዯምትሠራው/ሪው ሥራ በሚያመች 

ሁኔታ በቅዴሚያ ታቅዲሇህ/ሽ ማሇት ነው፡፡  

ጥያቄ፡ በሚቀጥሇው ቀን ከባዴ ዝናብ እንዯሚዘንብ ብትሰማ/ሚ ምን ታዯርጋሇህ/ሽ? 

 የንግዴ ሥራ ዕቅዴ በሚተነበይበት ጊዜ ወዯፉት በተወሰነ ጊዜ ውስጥ የሚኖረውን 

የሽያጭ፣የገንዘብ ፌሰት፤ትርፌ፣ ምን እንዯሚገኝና ምን እንዯሚታጣ ይታወቃሌ፡፡ 

 አንዴ የኅብረት ሥራ አመራር ስሇኅብረት ሥራ ማኅበሩ  የገበያ ጥናት በማዴረግ 

የተሇያዩ መረጃዎችን ሰብስቦ ማቅረብ ቁሌፌ ተግባሩ  ነው፡፡ መረጃው የኅብረት ሥራ 

ማኅበሩን የንግዴ ዕቅዴ ሇማዘጋጀት ይረዲሌ፡፡ ከዚህም ባሻገር ትክክሇኛ እና ጥራት ያሇው 

መራጃ ማቅረብ የንግዴ ዕቅደን በጥሩ ሁኔታ ሇመተግበር ያግዛሌ፡፡ 

 

 መረጃ 
ሦስት፡ 

የዕቅዴ ባህርያትን ዕወቅ/ቂ 

 
  ዕቅዴ ሦሰት ባህርት አለት፡፡ እነዚህም የሚከተለት ናቸው፡፡ 

1. ዕቅዴ በተፇጥሮው  የወዯፉቱን ያመሇከታሌ/ይተነብያሌ፡፡ 

2. ዕቅዴ ውሳኔዎችን ሇማስተሊሇፌ የሚያስችሌ ዘዳ ነው፡፡ 

3. ዕቅዴ ወዯፉት በጣም በሚያሰፇሌግ ውጤት ሊይ ያተኩራሌ፡፡ 

 በጥቀለ ዕቅዴ ያሇፇውን ጊዜ ክንውን ይገመግማሌ፣አሁን ያሇውን ሁኔታ 

ያብራራሌ/ይተነትናሌ በመቀጠሌም ወዯፉቱ ምን ሉሆን እንዯሚችሌ 

ይገምታሌ/ይተነብያሌ፡፡ ከዚህም ባሻገር ዕቅዴ የሥራ አመራሩ የእቅደንና የክንውኑን 

ሌዩነት እንዱገመግም ያስገዴዯዋሌ፡፡  
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   መረጃ አራት      የዕቅዴ  ክፌልችን/ዓይነቶችን አባራራ/ሪ 

 አንዴ የኅብረት ሥራ ማኅበር ዓሊማውንና ተግባራቱን ሇማሳካት ሲሌ የተሇያዩ ዕቅድችን 

ያወጣሌ፡፡  

እነዚህ ዕቅድች በሚከናወኑበት ጊዜና በሚካናወኑት ሥራዎች ሊይ በመመሥረት ይከፊፇሊለ፡፡ 

1. በጊዜ ሊይ መመሥረት 

 የአጭር ጊዜ ዕቅዴ - በአንዴ ዓመት ጊዜ ውስጥ የሚከናውን ዕቅዴ ሆኖ የረዥም 

ጊዜ ዕቅዴ 

 በየዯረጃው ተከፊፌል የሚተገበርበት ነው፡፡ 

 የመካከሇኛ ጊዜ ዕቅዴ - ከአንዴ ዓመት እስከ አምስት ዓመት ጊዜ ውስጥ ሉከናወን 

የሚችሌ 

 ዕቅዴ ነው፡፡ ይህ ማሇት በአጭር እና በረዥም ጊዜ መካከሌ ያሇውን ዕቅዴ 

ያመሇክታሌ፡፡ 

 የረዥም ጊዜ ዕቅዴ - ከአምስት ዓመት እስከ አሥር ዓመት ባሇው ጊዜ ውስጥ 

ሉከናወን  

የሚችሌ ሲሆን በዋነኛነት የኅብረት ሥራ ማኅበሩን የወዯፉት አቅጣጫ 

ያመሇክታሌ፡፡ 

2.  በሚከናወኑ ተግባራት ሊይ በመመሥረት 

 የምርት ዕቅዴ 

 የግብይት ዕቅዴ 

 የፊይንስና የበጀት ዕቅዴ 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

መረጃ አምስት የንግዴ ሥራን ጥቅምና አስፇሊጊነት ዕወቅ/ቂ 
ሇመሆኑ ዕቅዴ ሇምን ይታቀዲሌ?ጥቅምና አስፇሊጊነቱ ምንዴን ነው? 

የኅብረት ሥራ ማኅበራት የተቋቋሙበትን ዓሊማ ከግቡ ሇማዴረስ እና የአባሊቶቻቸውን ፌሊጎት 

ሇማሟሊት ዕቅዴ ያወጣለ፡፡ በዕቅዲቸውም መሠረት መሥራት ይጠበቅባቸዋሌ፡፡ ዕቅዴ 

የሚታቀዯው ሇመሥራት የተፇሇጉ/ የታሰቡ ሥራዎችን በአግባቡ በማከናወን ውጤታማ ሇመሆን 

ነው፡፡ ዕቅዴ ሇምን እንዯሚታቀዴ፣ ጥቅምና አስፇሊጊነቱ ምን እንዯሆነ የበሇጠ ሇመረዲት 

የሚከተለትን ነጥቦች እንመሌከት፡፡ 

 ዕቅዴ የሥራ መንገዴን የሚመራ ካርታ ነው፡፡ የሚያሳየውም የት መሄዴ 

እንዯምነፇሌግ፣የምንፇሌገው ቦታ የሚያዯርሰንን ዯረጃ እና እያንዲንዶን ዯረጃ እንዳት 

እንዯምንራመዲት ነው፡፡ በሂዯቱ ውስጥ ሉገጥሙን የሚችለትን ችግሮችና እንቅፊቶች 

ይነግረናሌ፡፡ 
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 ዕቅዴ እንዯ ማጣቀሻ(reference) መሣሪያ ያገሇግሊሌ፡፡ በዕቅደ ትግበራ ወቅት 

በማንኛውም ጊዜ ማየት/ማንበብና ማሻሻሌ ይቻሊሌ፡፡ በመሆኑም ሁለንም የሥራ ዯረጃ 

እና ተግባራ ሂዯት እንዳት መከናወን እንዲሇበት ያስታውሰናሌ፡፡ 

 የሚያስፇሌገውን ፊይናንስና አጠቃቀሙን ግሌጽ አዴርጎ ያሳየናሌ፡፡  

 የንግዴ ሥራውን ሇማከናወን የሚያስፇሌጉ ወዯፉት ወጪዎች እና ከኢንቨስትሜንቱ 

የሚገኘውን ገቢ ይተነብያሌ፡፡ 

 የቁጥጥር ሥራን ሇማከናወን ይጠቅማሌ፡፡ 
 ውሳኔዎችን በመወሰን ሂዯት ዕገዛ ያዯርጋሌ፡፡ 
 የወዯፉት ሌማትና ዕዴገትን ሇማፊጠን ይጠቅማሌ፡፡ 
 በኅብረት ሥራ ማኅበሩ ዓሊማዎች ሊይ ትኩረት ሇመስጠት ይረዲሌ፡፡ 
 የተቀሊጠፇ አግሌግልትን ሇመስጠት ያስችሊሌ 
 ግሌፅ ግብና ዓሊማን ከስትራቴጂክ ዕቅዴ አንፃር በማቃኘት ሇሚሰራው አካሌ አቅጣጫን 

ያመሊክታሌ፡፡ 

 ተግበራትንና ቅዴሚያ መከናውን/ትኩረት/ መሠጠት የሚገባቸውን ሇመሇየት ያስችሊሌ፡፡ 

 አግሌግልቱን ሇመስጠት የሚያስችሇውን በቂ ሀብት ሇመዯሌዯሌ ያስችሊሌ 

 ክትትሌ እና ቁጥጥርን ሇማከናወን ያግዛሌ 

 
 

 እንዯ ስታንዲርዴ ወይም መነሻ ያገሇግሊሌ 

 የተቀመጠውን ግብ ሊይ ትኩረት እንዱሰጥ ይረዲሌ 

 የንግዴ ዕቅዴ ያሇፇውን ይዲስሳሌ፣የአሁኑን ያብራራሌ፣ የወዯፉቱን ሇመገመት ያስችሊሌ 

 የወዯፉት አቅጣጫን እንዱቀረፅ ይረዲሌ ብልም ወዯተፇሇገው አቅጣጫ ሇመሄዴ 

የሚያስችሌ የተሻሇ መንገዴ ያመሊክታሌ፡፡ 

 ምን፣ማን፣ሇምን፣የትና መቼ የሚለትን ጥያቄዎች ይመሌሳሌ፡፡ ውጤታማነትን 

ያሻሽሊሌ፣ ውዴቀትንም ይቀንሳሌ፡፡ 

 የንግዴ ሃሳቡ ሉያሠራ የሚችሌ እና አትራፉ ወይም አሇመሆኑን ሇማየት ያስችሊሌ፡፡ 

 ከተሇያዩ ዴርጅቶች የፊይናንስ ዴጋፌ/ብዴር ሇማግኘት ይረዲሌ፡፡ 

 የስኬት እዴሌን ሇመጨመር እና የውዴቀት ዕዴሌን ሇመቀነስ ያስችሊሌ፡፡ 

 ምንም ዓይነት ወጪ ከማውጣት በፉት ስሇ ንግዴ ሃሳቡ በጥንቃቄ ሇማሰብ ጥሩ ዕዴሌ 

ይሰጣሌ፡፡ 
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መረጃ ስዴስት የኅብረት ሥራ ንግዴ ዕቅዴ አዘገጃጀት አብራራ/ሪ 

 የኅብረት ሥራ ዕቅዴን ሇማዘጋጀት በመጀመሪያ ስሇአዘገጃጀቱ አጠቃሊይ ሁኔታ ማወቅና 

መረጃ መግኘት ያስፇሌጋሌ፡፡ 

 ትሌቅ ኢንቨስትመንት ሥራ ሲታሰብ ጠሇቅ ያሇ ጥናት ይጠይቃሌ፡፡ በአንጻሩ ዯግም 

ሇአነስተኛ ኢንቨስትመንት አጠቃሊይ ሁኔታዎችን ማስተዋሌ/ማየት በቂ ይሆናሌ፡፡ 

 የኅብረት ሥራ ማኅበራት የንግዴ ዕቅዲቸውን የሚያዘጋጁት የንግዴ ሥራው አዋጭ 

መሆኑን አባሊት ሲያምኑበት ነው፡፡  

 የንግዴ ዕቅዴን ሇማዘጋጀት የሚጠቅሙ መረጃዎች በአብዛኛው ከአዋጭነት ጥናት 

የሚወሰደ ናቸው፡፡  

 የኅብረት ሥራ ማኅበሩ የፕሮጀክቱን የአዋጭነት ጥናት ያሊጠና/ያሊስጠና እንዯሆነ ሰፊ ያሇ 

ጥናት በማዴረግ ጥሩ የንግዴ ዕቅዴ ሉያዘጋጅ ይችሊሌ፡፡ 
 

 

 እንዯ ፕሮጀክት አዋጭነት ጥናት ሉታይ የሚችሇው ጥሩ የንግዴ ዕቅዴ የሚከተለትን 

ነጥቦች ያካትታሌ፡ 

1. ከሥራው ጋር ተዛማጅነት ያሇውን መረጃ ማሰባሰብ 

2. የተሰበሰበው መረጃ ትንተና 

3. የንግዴ ሥራውን አዯጋ ሇመቀነስ የጥናት ውጤቱ ተፇጻሚነት 

 የንግዴ ዕቅደ ምርቶቸን፣የአመራረት ዘዳዎቸን፣ ገበያዎችን፣ የግብይት እስትራተጂን፣ 

የሥራ አመራረንና አባሊትን አጠቃሊይ ሁኔታ ይዲስሳሌ፡፡ 

 የሰው ኃይሌ ቅጥርን፣የገንዘብ ምንጭና አጠቃቀም እንዱሁም የፊይናንስ ፌሊጎትን 

ማብራራት አሇበት፡፡ 

የኅብረት ሥራ የንግዴ ዕቅዴ መቼ ይዘጋጃሌ? 

አንዴ የኅብረት ሥራ ማኅበር የንግዴ ሥራ ዕቅዴ የሚዘጋጀው፡- 

 አዱስ ሥራ ከመጀመሩ በፉት 

 እየሠራ ያሇውን የንግዴ ሥራ ከማስፊፊቱ በፉት 
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 አዱስ የሥራ ዘመን ከመጀመሩ በፉት ነው፡፡ 

ሇዕቅዴ ሥራ የሚስፇሌጉ መሠረታዊ ግብዓቶች 

ማንኛውንም ሥራ በጥሩ ሁኔታ ሇመስራት ግብዓት ማግኘት ትሌቅ ጠቀሜታ አሇው፡፡  

ከዚህ በታች የተገሇጹት ነጥቦች የኅብረት ሥራ ማኅበርን ዕቅዴ ሇማውጣት እንዯግብዓት 

የሚጠቅሙ ናቸው፡፡ 

 ተስማሚ/ተፇሊጊ መረጃዎች  

 የኅብረት ሥራ ሕግ ዕውቀት(የኅብረት ሥራ አዋጅና መተዲዯሪያ ዯንብ) 

 የኅብረት ሥራ እሴቶችና መርሆዎች 

 አባሊት እና ላልች የቅርብ ዯንበኞች(አባሌ ያሌሆኑ) 

 ጽሕፇት መሣሪያዎች፣ከተቻሇም ኮምፒዩተር 

 

 

8.5. የተጨበጠውን ዕውቀት መዲሰሻ የጽሁፌ ጥያቄ 

 

 

የራስ መዲሻ የጽሁፌ ጥያቄ 

የሰሌጣኙ ስም ----------------------  

   የሚከተለትን ጥያቄዎች መሌስ 

1. ንግዴ ማሇት ምን ማሇት ነው? 

2. የዕቅዴን ምንነት አብራራ/ሪ 

3. የንግዴ ዕቅዴ ምንዴን ነው? 

4. የኅብረት ሥራን ንግዴ ባህሪዎች ግሇጽ፡፡ 

5. የኅብረት ሥራን ንግዴ ዕቅዴ ከላልች ንግዴ ዴረጅቶች የሚሇየው በምንዴን 

ነው?አብራራ/ሪ፡፡ 

6. ዕቅዴ ሇምን ይዘጋጃሌ?ጥቅምና አስፇሊጊነቱስ ምንዴን ነው?አብራራ/ሪ 

7.  የኅብረት ሥራ እቅዴ መቼ ይዘጋጃሌ? ግሇጽ 

8. ሇዕቅዴ ሥራ ሚያስፇሌጉ መሠረታዊ ግብዓቶችን ግሇጽ፡፡    
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9. ንዑስ የብቃት አሀዴ 2፡ የኅብረት ሥራ የንግዴ ዕቅዴ አዘጋጅ/ጂ 

9.1. ንዑስ አሀደ አጭር መግሇጫ  
የኅብረት ሥራ ንግዴ እቅዴ የኅብረት ሥራ ማኅበራት ያሰቡትን ወይም ማሳካት  ሇሚፇሌጉት 

ግብ መዲረሻ ነው፡፡  ዕቅዴ አባሊት በምርት ግዥና ሽያጭ እንዱሳተፈ ሇማዴረግ ዋነኛ ማሳመኛ 

መንገዴ ነው፡፡ የዕሇት ተዕሇት የንግዴ ተግባራት የሚከናወኑበት ሂዯት ነው፡፡ ከዘህም ባሻገር 

ከመንግስት እና ላልች አጋር ዴርጅቶች አስፇሊጊውን ዴጋፌ ሇማግኘት   ሇመሥራት የፇሇጉትን 

ግሌጽ በሆነ መሌኩ የሚያሳውቁበት ነው፡፡  

በአጠቃሊይ የኅብረት ሥራ ማኅበራት የንግዴ ሥራ ዕቅዴ ሇኅብረት ሥራ ማኅበራት     

ውጤታማነት ዘርፇ ብዙ ጠቀሜታ አሇው፡፡ በዕቅዴ የሚመራ ማንኛውም የኅብረት ሥራ ማኅበር 

ውጤታማ እንዯሚሆን ጥርጥር የሇውም፡፡ በመሆኑም ማናቸውም የኅብረት ሥራ ማኅበራት 

ብቃትና ክህልት ባሇው ሥራ አሰኪያጃቸው/ላልች ባሇሙያዎች ጭምር በመታገዝ ሉያሰራቸው 

የሚችሌ ዕቅዴ አዘጋጅተውና አባሊትን አጸዴቀው መተግበር አሇባቸው፡፡   

9.2. ከዚህሥሌጠና  በኋሊ ሰሌጣኙ የሚጨብጠው እውቀት እና ክህልት  
 
ከዚህ ንዑስ የብቃት አሀዴ እያንዲንደ ሰሌጣኝ የሚጨብጠው ውጤት፡- 

 በኅብረት ሥራ ንግዴ ዕቅዴ ምንነት፣ ጥቅምና አስሊጊነት ሊይ ትክክሇኛ አመሇካከት 

ይኖረዋሌ/ይኖራታሌ፡፡ 

 የንግዴ ሥራ ዕቅዴን ሇማዘጋጀት አስፇሊጊ የሆኑ ጉዲዮችን ይሇያሌ/ትሇያች 

 የተሇዩትን ጉዲዮች/መረጃዎች በመገምገም ሇመስራት ከታሰበው ሥራ ጋር 

ተዛማጅነት እና አግባብነት ያሊቸው መሆናቸውን በመሇየት ሇዕቅዴ ሥራው 

እንዯግብዓት መጠቀም ይችሊሌ/ትችሊሇች 

 ስሇ ንግዴ ሥራ ዕቅዴ አዘገጃጀት በቂ ዕውቀትና ክህልት ይኖራዋሌ/ታሌ፡፡ 

 የኅብረት ሥራ ማኅበሩን የንግዴ ሥራ ዕቅዴ ማዘጋጀት ይችሊሌ/ሇች፡፡   

9.3. የዚህ ስሌጠና ሂዯት መግሇጫ (ሇሰሌጣኙ የሚሰጥ ትዕዛዝ) 
 በመረጃ አንዴ ሥር የተሰጠውን ጽሐፌ (መረጃና መግሇጫ) በሚገባ አንብበህ 

ተረዲ/ጂ፣ 

 በራስ መፇተሻ አንዴ ሥር የተሰጠውን የጽሐፌ ፇተና ሥራ/ሪ፣  

 የሠራኸውን/ሽውን ሇአሠሌጣኝህ/ሽ አሳይ/ዪ፣ 
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 አሠሌጣኙ በአጥጋቢ ሁኔታ መሥራትህን/ሽን ካረጋገጠ ወዯ ቀጣዩ የመረጃ ጽሁፌ 

ቀጥሌ/ዪ ወይም መሰራት ያሇበት የተግባር ሥራ ካሇ የተግባር ሥራውን ሥራና 

በትክክሌ ስሇመሠራቱ በአሰሌጣኝህ ይረጋገጥ፣  

 አሠሌጣኙ በአጥጋቢ ሁኔታ እንዲሌሰራህ/ሽ ካረጋገጠ እንዯገና በመረጃ አንዴ ሥር 

የተሰጠውን ጽሁፌ አንብበህ/ሽ ዴጋሚ ፇተናውን ሥራና በትክክሌ መስራትህን 

አረጋግጥ/ጪ፣ 

 በቀጣይ በመረጃ ሁሇት ሥር የተቀመጠዉን በሚገባ በማንበብ ተረዲ/ጂ፣   

 በራስ መፇተሻ ጥያቄ ሁሇት ሥር የተቀመጡትን ጥያቄዎች በፅሁፌ መሌስ/ሽ፡፡ 

በተመሳሳይ ሁኔታ በሚሰጥህ/ሽ ትዕዛዝ መሠረት የተግባር ሥራህን ሥራ/ሪ፡፡  

 የሰራኸውን/ሽውን በትክሌ መሥራትህን/ሽን ሇመምህሩ በማሳየት አረጋግጥ/ጪ፣ 

 ሇወዯፉቱ ሥራህም የበሇጠ እሻሇህ ተጠቀምበት፣ተግባራዊ ውጤቱንም እየገመገምክ 

ቀጥሌበት/ሉበት፡፡ 

9.4. የመረጃ መስጫ ክፌሌ 

 መረጃ አንዴ የንግዴ ሥራ ዋና ዋና ክፌልችትን(B.P major components) እወቅ/ቂ 

 እንዯማንኛውም የንግዴ ዴርጅት የኅብረት ሥራ ማኅበራት የንግዴ ሥራ ዕቅዴ ከዚህ በታች 
የተዘረዘሩትን ዋና ዋና ክፌልች አካቶ መያዝ ይኖርበታሌ ፡፡ 

1. የሽፊን ገጽ 
2. ዋና ማጠቃሇያ 
3. ማውጫ 
4. መግቢያ 
5. ተሌዕኮና ራዕይ 
6. ዓሊማዎች 
7. ስሇ ኅብረት ሥራ ማኅበሩ እና ንግዴ ሥራው መግሇጫ 
8. ግብይት እና ውዴዴር 
9. የምርቶች/አገሌግልቶች ሂዯት(የማምረቻ ቦታ) 
10.  አዯረጃጀት እና አመራር 
11.  አዯጋ ግምገማ 

12. . የፊይናንስ ዕቅዴ እና ቅዴመ ግምት(ትንበያ)  
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   መረጃ ሁሇት የንግዴ ሥራ ዕቅዴ ሽፊን ገጽ ንዴፌ ጻፌ/ፉ 
 

አንዴ የንግዴ ሥራ ዕቅዴ ትክክሇኛ እና የመጀመሪያ መረጃ የሚሰጥ ጥሩ ሽፊን ሉኖረው 

ይገባሌ፡፡ ሽፊኑ አንዴ ተዘጋጅቶ የተጠናቀቀ የንግዴ ሥራ ዕቅዴ የመጀመሪያ የውጪ ገጽ ነው፡፡  

የንግዴ ሥራ ዕቅደ ተዘጋጅቶ ሲጠናቀቅ የሽፊን ገጹን ማዘጋጀት አስፇሊጊ በመሆኑ በሚሰብ 

መሌኩ በትክክሌ መጻፌ አሇበት፡፡ በማንኛውም የንግዴ ሥራ ዕቅዴ ሽፊን ገጽ የሚከተለትን 

መረጃዎች አሟሌቶ መያዝ አሇበት፡፡ እነሱም፡- 

 የኅብረት ሥራ ማኅበሩን ስም…………………………………… 

 የኅብረት ሥራ ማኅበሩን ዓርማ…………………………………. 

 የታቀዯውን ሥራ/የፕሮጀክቱን/ ስም………………………………. 

 የንግዴ ሥራ ዕቅዴ የሚሇውን ቃሌ…………………………….. 

 ሙለ አዴራሻ፡- ክሌሌ…………………………………………... 

              ዞን…………………………………………….. 

             ወረዲ……………………………………………. 

             ከተማ…………………………………………… 

             ቀበላ…………………………………………… 

             ስሌክ ቁጥር- መዯበኛ…………………….……. 

                        ሞባይሌ………………………….. 

              ፊክስ…………………………………………….. 

            ኢ-ሜይሌ……………………………………….. 
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 መረጃ  ሦስት  ዋና ማጠቃሇያ ጻፌ/ፉ 

የአንዴ ንግዴ ሥራ ዕቅዴ በጣም ጠቃሚው ክፌሌ ዋና ማጠቃሇያ ነው፡፡ ዋና ማጠቃሇያ 

የሚጻፇው  በዕቅደ የመጀመሪያ ክፌሌ ሊይ ሲሆን የሚዘጋጀውም መጨረሻ ሊይ ነው፡፡ 

ማጠቃሇያው የንግዴ ሥራ ዕቅደን ገጽታ፣ምን እና እንዳት እንዯሚሠራ እንዱሁም ሇምን እንዯ 

ተዘጋጀ ይገሌጻሌ፡፡ የገጹ ብዛትም ከሁሇት ገጽ መብሇጥ የሇበትም፡፡ 
 

ከዚህ በታች የተገሇጹት ዋና ዋና ጉዲዮችን በማጠቃሇያው ውስጥ ተጠቃሇው መካተት 

አሇባቸው፡፡ እነሱም፡- 

 የምርት፣የገበያ፣የቦታ፣ሕጋዊ ፌቃዴ፣የዴርጊትና የፊይናንስ ዕቅዴ ሁኔታ በግሌጽ 

ያብራራሌ፡፡ 

 የኅብረት ሥራ ማኅበሩን ታሪክ፣የንግዴ ሌምዴ/ተሞክሮ፣ስሌጠና የተሰጠ ስሇመሆኑ 

ወይም የታቀዯውን ሥራ በተመሇከተ ያሇውን የሥራ ክህልትና ጥራት 

 ከአባሊት/ከገበያው/ ፌሊጎት ጋር የሚጣጣም መሆኑ  

 የሥራውን ዓሊማ 

 ሥራው ሇአካባቢው(ሇማኅበሩ አባሊት) እና በአገር ዯረጃ የሚያበረክተውን 

ማኅበራዊ፣ኢኮኖሚያዊና ሌማታዊ አሰተዋጽኦ 

 የገበያውን የፌሊጎት መጠን ግምት 

 የተወዲዲሪዎች ሁኔታ የተመሇከተ የዲሰሳ ጥናት 

 የሥራ አመራር ቡዴኑ የተሟሊ፣በቂ ሌምዴና አቅም ያሇው መሆኑን 

 የሚፇሇገውን የገንዘብ መጠን 

 የፊይናንስ ትንበያ ውጤትና የሚጠበቅ/ሃሳባዊ ተመሊሽ ጥቅም(return)   
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     መረጃ  አራት  መግቢያ ጻፌ/ፉ  

 
እንዯ ማንኛውም የጥናት ጽሐፌ የንግዴ ዕቅዴ መግቢያ አሇው፡፡ የአንዴ ንግዴ ዕቅዴ መግቢያ ወዯ 

ዋናው አጠቃሊይ ዝርዝር ክፌሌ የሚወስዴ መንዯርዯሪያ ሃሳብ መግሇጫ ነው፡፡ ማሇትም የንግዴ 

ዕቅደን ይዘት አጠር ባሇ አገሊሇፅ ያስተዋውቃሌ፡፡ የዚህ ንግዴ ዕቅዴ መግቢያ የዕቅደን አጠቃሊይ ይዘት 

ከሶስት ገጽ ባሌበሇጠ የሪፖርቱን ቀጣይ ዝርዝር አካሌ የሚገሌጽ ይሆናሌ፡፡ 

የንግዴ ዕቅዴ መግቢያ በዝርዝር ዕቅደ  ውስጥ የተካተቱትን ዋና ዋና ክፌልች በመግሇጽ 

ባጭር ባጭሩ ይገሌጻሌ፡፡ ይህ እንዯተጠበቀ ሆኖ ከዚህ የሚከተለት ነጥቦች መካተት 

ይኖርባቸዋሌ፡፡ እነዚህም፡- 

1. የንግዴ ዕቅዴ ምንነት፣ 

2.  ሇኅብረት ሥራ ማኅበራት ስኬት የንግዴ ሥራ ዕቅዴ  ከፌተኛ ጠቀሜታ እንዲሇው፣ 

3. ሇኅብረት ሥራ አመራር አካሊት አጋዥ መሳሪያ እንዯሆነ መግሇጽ፣ 

4. የንግዴ ሥራ ውጤቱ ተጠቃሚዎች እነማን እንዯሆኑ፣ 

5. የንግዴ እቀደ እንዳት እንዯሚተገበር እና ከእቅደ ክንውን በኋሊም  ውጤቱን አባሊት 

እንዳት መጠቀም እንዲሚችለ ከመነሻው  በመግቢያው ውስጥ  አጠር ባሇ መሌኩ መግሇጽ 

ያስፇሌጋሌ፡፡ 

 

   መረጃ  
አምስት 

የኅብረት ሥራ ማኅበሩን ተሌዕኮና ራዕይ አስቀምጥ/ጪ 

 
የኅብረት ሥራ ማኅበር ተሌዕኮና ራዕይ 

1. ተሌዕኮ 
 ተሌዕኮ ሰፊ ያሇ መግሇጫ ሆኖ የኅብረት ሥራ ማኅበሩን የንግዴ ሥራ/ሃሳብ/ 

የሚገሇጽ እና ሇምን ምክንያት እንዯሚሠራ የሚገሌጽ ነው፡፡ በተጨማሪም 
የንግዴ ሥራውን ወሰን/ተዯራሽነት/ ያሳያሌ፡፡ 
 

  ሇምሳላ፡- አንዴ ሁሇገብ የገበሬዎች ኅብረት ሥራ ማኅበር የሚከተሇውን ተሌዕኮ ሉኖረው 
ይችሊሌ፡፡ 
      

 ጥራት ያሇው ቀሌጣፊና ወጪ ቆጣቢ በሆነ መንገዴ የሰብሌ ግብይት፣የግብዓት 

አቅርቦት፣ወቅታዊ የገበያ መረጃ፣ትምህርትና ስሌጠና እንዱሁም ላልች 

አገሌግልቶችን በመስጠት የአባሊት ምርትና ምርታማነት እንዱጨምር የማዴረግ 

ሥራዎችን ያከናውናሌ፡፡ 

2. ራዕይ 
 ራዕይ አንዴ የኅብረት ሥራ/ዴርጅት/ሰው እሰከዚህ ጊዜ እዚህ ቦታ እዯርሳሇሁ 



18 
 

ብል የወሰነው የመጨረሻው  ግብ/ሃሰብ የሚያመሇክት ነው፡፡ 

         ሇምሳላ፡- ከሊይ የተገሇጸው ሁሇገብ የገበሬዎች ኅብረት ሥራ ማኅበር የሚከተሇውን 
ራዕይ     ሉኖረው ይችሊሌ፡፡ 
          

 የኅብረት ሥራ ማኅበራችን በ2010 የሁለንም አባሊት ፌሇጎት 

በማረካት፣የአባሊትን     ማኅበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮቻቸውን 

በመፌታትና የአባሊትን ገቢ በማሳዯግ አኗኗራቸ ተሻሽል ማየት ነው፡፡ 
 

 

      መረጃ  ስዴስት የንግዴ ሥራ ዕቅደን ዓሊማ አውጣ/ጪ 

ማንኛውም የንግዴ ሥራ ዕቅዴ ሲዘጋጅ የራሱ የሆነ ዓሊማ ይኖረዋሌ፡፡ የአንዴ ንግዴ 

ዕቅዴ ዓሊማ ባጭሩ መገሇፅ ይኖርበታሌ፡፡ የኅብረት ሥራ ማኅበራትም የንግዴ 

ዕቅዲቸውን ሲያዘጋጁ የዕቅደን ዓሊማ በአጭሩ በግሌጽ ማስቀመጥ አሇባቸው፡፡ ዕቅዴ 

የተወሰነ፣ የሚሇካ፣ የሚዯረስበት፣እውነተኛ የሆነ እና በጊዜ የተገዯበ (SMART) መሆን 

አሇበት፡፡ 

ሇምሳላ፡ አንዴ የኅብረት ሥራ ማኅበር የንግዴ ዕቅዴ የሚከተሇውን ዓሊማ ሉኖረው ይችሊሌ፡፡ 

 የዚህ ንግዴ እቅዴ ዋና ዓሊማ በዚህ ዓመት የኅብረት ሥራ ማኅበሩን 

ዓሊማዎችና ሥራዎች ተግባራዊ ሇማዴረግ፣የምርት ግብይት ሥራን 

በመካከናወን ሂዯት ትክክሇኛ አመራር ሰጥቶ ውጤት በማምጣት አባሊትን 

ማረካትና ተጠቃሚ ማዴረግ ነው፡፡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

መረጃ ሰባት ስሇ ኅብረት ሥራ ማኅበሩ እና ንግዴ ሥራው ሁኔታ ግሇጽ/ጪ 

 

የንግዴ እቅዴ በሚዘጋጅበት ጊዜ ባሇቤት ስሇሆነው የኅብረት ሥራ ማኅበር ታሪክ እና በንግዴ 

ሥራው አፇጻጻም ያሇው የተሞክሮ ሁኔታ መገሇፅ አሇበት፡፡  

1. ስሇ ኅብረት ሥራ ማኅበሩ አመሠራረትና አመራር ሁኔታ 

 ሰሇኅብረት ስራ ማኅበሩ አመሰራረት ሲገሇፅ፣የታቀዯውን የንግዴ ሥራ እንዳት 

ሇማከናወን እንዯሚዯራጀ/እንዯሚዘጋጅ፣መቼ እንዯሚያዯራጅ፣የአባሊቱን 

ተዋፅኦ(ወንዴና ሴት) እና የተሳትፍ ሁኔታ፣እንዱሁም የቅጥር ሠራተኞችና 

ላልች ተዛማጅ ነገሮች፣ 

 የኅብረት ሥራ ማኅበሩ የተመሠረተበት ቀን፣የት ቦታ 

እንዯተመሠረተ፣ሲመሰረት የነበሩት አባሊት ብዛት እና ምን ሇመሥራት 
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እንዯመሰረቱት፣ 

 የኅብረት ሥራ ማኅበሩ የሚመራበት ሕግ(አዋጅ እና መተዲዯሪያ ዯንብ) 

የውስጥ ቁጥጥር እና የአሠራር መመሪያ ያሇው፣እንዱሁም በሚያዯራጀው 

አካሌ ተመዝግቦ የሕጋዊ ሰውነት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት ያሇው 

ስሇመሆኑ፣ 

2. የንግዴ ሥራው ሁኔታ 

 የኅብረት ሥራ ማኅበሩ የሚሠራቸውን የምርትና የአገሌግልት ዓይነቶች 

መግሇፅ፣ሇምሳላ፡ የአባሊት ምርት ግዥ(ሰሉጥ፣ቡና፣በቆል እና ላልች 

ምርቶች) 

 ባሇፇው ዓመት ባከናወናቸው የምርት ግዥ/በሰጣቸው አገሌግልቶች /ያገኘው 

ስኬተና ውዴቀት ወይም ጠንካራ እና ዯካማ ጎን መግሇፅ የስፇሌጋሌ፡፡ 

 
         

     መረጃ  ስምንት  የግብይት እና ተወዲዲሪዎች ሁኔታ ዕወቅ/ቂ  
የአንዴን የኅብረት ሥራ ማኅበር የንግዴ ዕቅዴ በጥሩ ሁኔታ በመተግበር ስኬታማ መሆን 

የሚቻሇው ምርቱ/አገሌግልቱ/ በአባሊት ተሳትፍ የሚካሄዴ መሆኑንና ላልች ተመሳሳይ ሥራ 

የሚሠሩ ተወዲዲሪዎች አሠራር አጠቃሊይ ሁኔታ እና ወቅታዊ ብቃት በትክክሌ ሲታወቅ ነው፡፡ 

ይህን ማወቅ የጎዯሇውን ክፌተት በመሙሊትና በተሻሇ መሌክ በመሥራት የአባሊትን ፌሊጎት 

ሇማርካትና ውጤታማ ሇመሆን ያስችሊሌ፡፡  

ስሇዚህ በንግዴ ዕቅደ፡- 

 የግብይት ሥራው የሚከናወንበትን ቦታ፣ 

 የአባሊትን ፌሊጎት በተሇይም በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መንገዴ ያሌተሟሊ ፌሊጎታቸወን 

ሇይቶ መግሇፅ፣ 

 ግብይቱ ከአባሊት ጋር እንዯሚካሄዴ በመግሇፅ፣አባሊትን የሚመሇከቱ ትክክሇኛ 

 መረጃዎች፣የወቅታዊ ተሳትፍአቸው ሁኔታ፣ጥራት ያሇው ምርት ማቅረብ/የመግዛት 

 አቅማቸውን እና ፌሊጎታቸው ምን እንዯሆነ መሇየት፣ 

 ታሳቢ አባሊት(አባሌ ያሌሆኑ)መረጃ በዕዴሜ፣በፆታ፣የገቢ ሁኔታ፣የሥራቸው ዓይነት 

እና የት አካባቢ እንዯሚኖሩ፣ 

 የገበያውን መጠን፣የሚሽፌነው አካባቢ እና የወዯፉት እዴገት/ፌሊጎት ሁኔታ፣ 

 ተወዲዲሪዎችን መሇየት(የት ቦታ እንዲለ፣በገበያው ውስጥ ያሊቸው ዴርሻ፣ያሇቸው 
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ጥንካሬና  ዴክመት)፣ 

 የምርት ሽያጭ እና ቅዴመ ግምት፣ 

  የኅብረት ሥራ ማኅበሩ  የንግዴ ሥራ ከተወዲዲሪዎቹ ጋር ሲነጻጸር የተሸሇ ጠቀሜታ 

 እንዲሇው፣ 

 የምርቱን/አገሌግልቱን ስርጭት  ትንተና ከተዋዲዲሪዎች ጋር በመነጻጸር 

 መግሇፅ፣ይህም ውስጣዊ ሁኔታ(ጥንካሬ እና ዴክመት) እንዱሁም ውጫዊ 

ሁኔታ(መሌካምአጋጣሚእና ስጋት)መተንተን ማሇት ነው፡፡ 

 የግብይት እስትራቴጂውን ማስቀመጥ፣ በዚህ ውስጥ አባሊት ምርታቸውን እንዳት 

 እንዯሚያቀርቡ/አንዯሚሸጡ፣የዋጋ አተማመን ዘዳ እና የገንዘብ ብዴር(በኮሚሽን 

የመሸጥ)   አስተማማኝነት መግሇፅ የሚለት መካተት አሇባቸው፡፡ 

 
     መረጃ  ዘጠኝ የምርቶች/አገሌግልቶች ሂዯት( የመስሪያ ቦታና ማምረቻ) ዕወቅ/ቂ 

በዚህ የዕቅዴ ክፌሌ ውስጥ መጠቀስ ያሇባቸው ነጥቦች የሚከተለት ናቸው፡፡ 

 በንግዴ ሥራው የሚቀርቡ ሁለንም ምርቶችና አገሌግልቶች መግሇፅ፣ 

 የኅብረት ሥራ ማኅበሩ ምርቶችና አገሌግልቶች እንዳት ተዋዲዲሪ እንዯሆኑ እና ምን 

ያህሌ ጥራት እንዲሇቸው ማሳየት፣ 

 የማምረቻ ወይም የአሠራሩን ዘዳ መምረጥ፣ የማምረት /የመሥራት ፣አቅሙን፣ 

የመስሪያ /የማምረቻ ቦታ፣ ግንባታው እና ላልች አስፇሊጊ ነገሮች፣ 

 ጥራቱንና ዯረጃውን የጠበቀ ምርት/አገሌግልት የሚሰጥ መሆኑን፣ 

 አባሊት የምርት አቅራቢ እንዯሆኑ እና የተሸሇ/ የተሇየ ጥቅም እንዯሚያገኙ፣  

 የቅጥር ሠራተኞች ሠራተኞች እና ዯመዛቸው ሁኔታ መገሇፅ አሇበት፡፡ 

 

መረጃ አሥር የኅብረት ሥራ ማኅበሩን አዯረጃጀት እና አመራር ዕወቅ/ቂ 
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በዚህ ክፌሌ፡-  
 የኅብረት ሥራ ማኅበሩ የኋሊ ታሪክ፤የሥራ አፇጻጸምና አመራር ሁኔታ፣የቁሌፌ 

ሠራተኞች አቅምና ሌምዴ፣ታቀዯውን ሥራ ሇማንቀሳቀስ እና ከግቡ ሇማዴረስ በብቃት 
መሥራት የሚችለ  ስሇመሆናቸው፣  

 የኅብረት ሥራ ማኅበሩ ዴርጅታዊ መዋቅር፣ 

 ሥራው እንዳት እንዯሚሠራና በማን እንዯሚሰራ፣ 

 የአመራር ኮሚቴው አባሊት የተሻሇ የትምህርት ዝግጅትና ሌምዴ ሇኅብረት ሥራ ማኅበሩ 

ሰኬት ከፌተኛ አስተዋፅኦ እንዯሚያዯርግ፣ 

 የተጓዯለ  ሠራተኞች የቅጥር ዕቅዴ፣ 

 የሪፖርትና የግንኙነት ሁኔታን መግሇፅ ያስፇሌጋሌ፡፡ 

 
 
 
 
 

 

 

መረጃ አሥራ 
አንዴ 

በንግዴ ሥራ ዕቅዴ ትግበራ ሂዯት ሉዯርስ የሚችሇውን አዯጋ ገምግም/ሚ 

 ማንኛውም የኅብረት ሥራ ማኅበር የንግዴ ሥራውን ሲያከናውን የሥራ ሊይ አዯጋ ሉያጋጥመው 

ይችሊሌ፡፡ ይህ ወዯፉት ሉመጣ የሚችሌ አዯጋ መቃኘት/መገምገም አዯጋውን ቀዴሞ ሇመከሊከሌ 

መፌትሄውን ሇማስቀመጥ ይረዲሌ፡፡ ስሇዚህ፡- 

 የሚገመቱ አዯጋዎች/ችግሮች እና ሉሆኑ የሚችለ ቀጥተኛ መፌትሄሆች፣ 

 ችግሩን ከመፌታት አንጻር የኅብረት ሥራ ማኅበሩ ጠንካራና ዯካማ ጎን ተዲሶ መገሇፅ 

አሇበት፡፡ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

መረጃ አሥራ 
ሁሇት 

የፊይናንስ ዕቅዴ እና የቅዴመ ግምት(ትንበያ) አዘጋጅ/ጂ  

 የፊይናንስ ዕቅዴ/ቅዴመ ግምት የሚከተለትን ነጥቦች ይገሌጻሌ፡፡  

 የኅብረት ሥራ ማኅበሩ ሇረዥም ጊዜ የሚቆይ ሀብት/ካፒታሌ፣ሇቋሚ ንብረት ግዥ እና 

ሥራውን የሚያንቀሳቅስበት የዕሇት ተዕሇት ወጪ ይፇሌጋሌ፡፡ በመሆኑም ወጪውን 

ይገምታሌ፡፡ 

 የንግዴ ሥራውን ሇመጀመር የሚያስፇሌገውን ጠቅሊሊ ካፒታሌ አስሌቶ በቅዴሚያ 

ይገምታሌ፡፡ በጣም አመቺ እና አሰተማማኝ የሆነ የፊይናንስ ምንጭ ይመርጣሌ፡፡  

 የታቀዯውን  የንገዴ ሥራ አትራፉነት እና የጥሬ ገንዘብ ወጪን አፇጻጸም 

ይተነብያሌ/ቅዴመ ግምት ያስቀምጣሌ፡፡ ግምቱ አብዛኛውን ሇአንዴ ዓመት ወይም ከአንዴ 

ዓመት በሊይ ሉሆን ይችሊሌ፡፡ 
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 የማኅበሩን የገንዘብ ፌሰት(ወዯ ውጪ እና ወዯ ውስጥ)፣ 

 ዕቅደን በወር ወይም በሩብ ዓመት ሉያስቀምጥ ይቸሊሌ፡፡ 

 ዕቅደ ወዯፉት መቼ ገንዘብ እንዯሚገኝ እና እጥረት እንዯሚፇጠር ሇሥራ አሰኪያጁ 
ያሳያሌ፡፡ 

 የግዥ ዕቅዴን ይፇቅዲሌ፣ 
 ዕቅደ በንግዴ ሥራው ሁኔታ መሇወጥ፣ ምክንያት(በዋጋ መጨመር፣ በፌሊጎትና አቅርቦት 

ሁኔታ) በተፇሇገው ጊዜ ሇመከሇስ ይረዲሌ፡፡ 
 

የገንዘብ ፌሰት እንዳት ይገመታሌ? 

1. የሥራ ጊዜውን መምረጥ - አብዛኛውን ጊዜ የዓመቱን የእያንዲንደን ወር ይሠራሌ፡፡ 
2. በተቀመጠው ጊዜ ሌክ ሽያጭን በቅዴሚያ ይገምታሌ፡፡ 
3. ወዯ ውስጥ የሚፇሰውን ገንዘብ ከሽያጩ ቅዴመ ግምት በመነሳት ይተነብያሌ/ይገምታሌ፡፡ 
4. ሇሥራው የሚያስፇሌግ የገንዘብ ወጪዎችን ይገምታሌ፡፡ 
5. ሇብዴሩ አመሊሇስ ፕሮግራም ይነዴፊሌ፡፡ 
6. የገንዘብ ሚዛንን ይወስናሌ፡፡ 

 

የገንዘብ ፌሰት ቅዴመ ግምት(ትንበያ) 
 የሥራው የገንዘብ ፌሰት  

 ወዯ ውስጥ - ሽያጭ 
 ወዯ ውጪ - ግዥ 

 ከኢንቨስትሜንት የሚመጣ የገንዘብ ፌሰት 
 ወዯ ውስጥ - የዱቪዯንዴ ክፌያ 
 ወዯ ውጪ - የዕጣ ግዥ 

 ከፊይናንስ ምንጮች 
 ወዯ ውስጥ - ብዴር 
 ወዯ ውጪ - በዓመቱ የተመሇሰ ክፌያ 

 የእንዲንደ የገንዘብ ፌሰት ቀሪ ሂሳብ የሚያሳየው በእጅ ወይም በባንክ የሚገኘውን  
የተጣራ ገንዘብ ነው፡፡ 
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የትርፌና ኪሣራ/ገቢ መግሇጫ(የአንዴ ዓመት) 

የኅብረት ሥራ ማኅበሩ ስም----------------- 

ቀን…………(የበጀት ዓመቱ የመጨረሻ ወር 30ኛው ቀን) 

 ሽያጭ፡ 120ኪግ/ቀንx20ቀኖች/ወርx12ወሮች x 14ብር/ነጠሊ ሌኬት ………………..….403200.00 

ሲቀነስ ወጪ፡ 

 ሇጥሬ ዕቃዎች፡ ብር 26070.00 x 12ወር(በግምት)………………………….312840.00 

 ጉሌበት፡ ብር1600.00 x 12ወር(በግምት)  …………………………………..19000.00 

 የማኅበሩ ቋሚ ወጪዎች፡ ብር 2333.00 x 12ወር(በግምት)…………..…….28000.00 

                                   ዴምር                       360040.00 

 ጥቅሌ ትርፌ                                                              43160.00 

ሲቀነስ፡ የግብይት እና አስተዲዯራዊ ወጪ……………………………………6600.00 
       የወሇዴ ክፌያ ………………………………………………………..7002.00 
                                  ዴምር                                  136020 
 የተጣራ ትርፌ (የኅ.ሥ.ማ ከገቢ ግብር ነፃ ነው)…………………….……………    29558.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

የትርፌና ኪሣራ/ገቢ መግሇጫ(ቅዴመ ግምት) 

የኅብረት ሥራ ማኅበሩ ስም----------------- 

ቀን…………(የበጀት ዓመቱ የመጨረሻ ወር 30ኛው ቀን) 
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                      የጥሬ ገንዘብ ፌሰት መግሇጫ(የአንዴ ዓመት) 

የጥሬ ገንዘብ ወዯ ውስጥ ፌሰት 
   የእጅ በአጅ ሽያጭ                             201600.00 
   የሚሰበሰብ ሂሳብ                              184800.00  
       ወ.ውስ.የሚፇ.ገ.ዴምር                                    3864000 
  የጥሬ ገንዘብ ወዯ ውጪ ፌሰት 
   ቀጥተኛ ጥሬ እቃዎች                        312840.00 
   የሥራው ቋሚ ወጭዎች                       25200.00 
  የተቆጠሩ ዕቃዎች                              42450.00 
  የግብይት ወጪ                                  600.00 
 የወሇዴ ክፌያ                                    7002.00 
 ቀጥተኛ ጉሌበት                                 19200.00 
  የዓመቱ የብዴር ክፌያ                            14004.00  
           ወ.ውጪ.የሚፇ.ገ.ዴምር                               424696.00 
   የተጣራ ጥሬ ገንዘብ ፌሰት                                 (38296.00) 
  መጀመሪያ ዓመት የጥሬ ገንዘብ ሚዛን                         60000.00     
  የመጨረሻ ዓመት የጥሬ ገንዘብ ሚዛን                         21724.00 
 

ማሳሰቢያ፡- የጥሬ ገንዘብ ፌሰት የጥሬ ገንዘብ ሌውውጥ ያሌሆነው የአገሌግልት    
    ተቀናሽ ወጪን አያካትትም፡፡ 

       መግሇጫ 
  
  ሽያጭ                         
ሲቀነስ ወጪ፡ 
ጥሬ ዕቃዎች 
ጉሌበት 
ቋሚ ወጪዎች 
          ዴምር 
ጥቅሌ ትርፌ 
ሲቀነስ፡የግብይት እና አስተ. ወጪ 
      የወሇዴ ክፌያ 
            ዴምር                                   
     የተጣራ ትርፌ  
      የተጠራቀመ ትርፌ 

1ኛ ዓመት  
 
403200.00 
 
312840.00 
 19200.00 
  28000.00 
  360040.00 
    43160.00 
    6600.00 
    7002.00 
     13602.00 
    29558.00 
     29558.00 

2ኛ ዓመት 
 
453600.00 
 
351945.00 
19200.00 
28000.00 
399145.00 
  54455.00 
   6400.00   
   5601.00 
   12001.00 
   42454.00 
   71912.00    

3ኛ ዓመት 
 
504000.00 
 
391050.00 
19200.00 
28000.00 
438250.00 
  65750.00 
   6000.00 
   4201.00 
   10202.00 
    55549.00 
   127561.00 
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            የጥሬ ገንዘብ ፌሰት መግሇጫ ቅዴመ ግምት/ትንበያ 

           

          መግሇጫ 

ሥራው ከመጀመሩ 

በፉት የወጣ ወጪ 

  

1ኛ ዓመት 

 

2ኛ ዓመት 

 

3ኛ ዓመት 

የጥሬ ገንዘብ ወዯ ውስጥ ፌሰት  
 

 
 

 
 

 
 

        የማኅበሩ ገንዘብ 27000.00 
 

   

        ብዴር 70000.00 
 

   

        የእጅ በአጅ ሽያጭ                              
 

   - 
    
 
 
   - 
   - 
 
 

201,600.00
0 

 

226,800.00 

 

252,000.00 

        የሚሰበሰብ ሂሳብ      - 184,800.00 224,700.00 
 

249,900.00 
 

       ላልች ገቢዎች                                -     -    -   - 

ወዯ ውስጥ የሚፇስ ገንዘብ ዴምር 97000.00 386400.00 
 

451500.00 501900.00 
 

   የጥሬ ገንዘብ ወዯ ውጪ 
ፌሰት 
   
    
    
  

  
 
  

  

ከሥራው በፉት የወጡ ወጪዎች 2000.00 
 

   

   የቋሚ ንብረት ግዥ 
 

34000.00 
 

   

ቀጥተኛ ጥሬ እቃዎች  312840.00 
 

351945.00 
 

391050.00 

ቀጥተኛ ጉሌበት  19200.00 
 

19200.00 
 

19200.00 
 

  የሥራው ቋሚ ወጭዎች                                               
                         

  25200.00 

 
25200.00 
 

25200.00 
 

     የተቆተሩ ዕቃዎች                                 42450.00   -    - 

      የግብይት ወጪ  
  
  
    
                                 
 
 
 

 
 
 
 
 
    

 600.00 

 
 600.00 
 
 

600.00 
 

አሰተዲዯራዊ ወጪዎች                                   5400.00 

 

 5400.00 
 

5400.00 
 

የወሇዴ ክፌያ                                      7002.00 

 

 5601.00  
 

4201.00 
 

የዓመቱ የብዴር ክፌያ                              14004.00 

 

14004.00 
 

14004.00 
 

  ወዯ ውጪ የሚፇስ ገንዘብ ዴምር   36000.00 

 

424066.00 

 

421950.00 
 

459655.00 
 

የተጣራ ጥሬ ገንዘብ ፌሰት                                    61020.00 
 

(37666.00) 

 

29550.00 
 
 

42245.00 
 

መጀመሪያ ዓመት የጥሬ ገንዘብ 
ሚዛን                          

   - 
 

61020.00 

 

23354.00 
 

52904.00 
 

የመጨረሻ ዓመት የጥሬ ገንዘብ 
ሚዛን 
 
 
 
 
                  
 

61020.00 23354.00 52904.00 

 

95149.00 
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የሀብትና ዕዲ መግሇጫ(የአንዴ ዓመት) 

የኅብረት ሥራ ማኅበሩ ስም----------------- 

ቀን…..(የበጀት ዓመቱ የመጨረሻ ወር 30ኛው ቀን) 

 
 

 

የሀብትና ዕዲ መግሇጫ ቅዴመ ግምት/ትንበያ 

የኅብረት ሥራ ማኅበሩ ስም----------------- 

ቀን…..(የበጀት ዓመቱ የመጨረሻ ወር 30ኛው ቀን) 

 
           

          መግሇጫ 

ሥራው 
ከመጀመሩ በፉት 
የወጣ ወጪ 

  

1ኛ ዓመት 

 

2ኛ ዓመት 

 

3ኛ ዓመት 

  ተንቀሳቃሽ ንብረት                                  

ጥሬ ገንዘብ                                         

የተቆጠረ ዕቃ                                       

የሚሰበሰብ ሂሳብ                                    

የተንቀ.ንብረት ዴምር                                             

ቋሚ ንብረት 

መሬት                                              

ግንባታ                                             

ማሽንና ዕቃዎች                                     

የቢሮ ዕቃዎች                                       

ሲቀነስ፡ አገሌግልት ተቀናሽ                             

የቋሚ ንብረት ዴምር                                  

የጠቅሊሊ ንብረት ዴምር                                             

    ዕዲ 

 የሚከፇሌ ሂሳብ                                         

የሚከፇሌ ብዴር                                       

 

61020.00 

   - 

   - 

 61020.00 

 

4000.00 

20000.00 

9000.00 

1000.00 

  - 

34000.00 

97020.00 

 

  - 

 70020.00 

70020.00 

 

23354.00 

42450.00 

16800.00 

81974.00 

 

4000.00 

20000.00 

9000.00 

1000.00 

(3400) 

30600.00 

112574.00 

 

- 

56016.00 

56016.00 

 

52904.00 

42450.00 

18900.00 

113624.00 

 

4000.00 

20000.00 

9000.00 

1000.00 

 6600.00 

27400.00 

141024.00 

 

- 

42012.00 

42012.00 

 

9514900 

42450.00 

21000.00 

157969.00 

 

4000.00 

20000.00 

9000.00 

1000.00 

9400.00 

24600.00 

182569.00 

 

- 

28008.00 

28008.00 
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የዕዲ ዴምር                                           

   ካፒታሌ 

 መነሻ ካፒታሌ                                        

የተጠራቀመ ካፒታሌ                                    

የተጣራ ትርፌ                                         

ሲቀነስ ዱቨዯንዴ                                            

የካፒታሌ ዴምር                                     

የዕዲና ካፒታሌ ዴምር   

 

 

27000.00 

  - 

  - 

  - 

  - 

97020.00 

 

 

27000.00 

  - 

29558.00 

  - 

56558.00 

112574.00 

 

 

  - 

  - 

 42454.00 

  - 

 99012.00 

141024.00 

 

  - 

   - 

55549.00 

  - 

154561.00 

182569.00 

 

           የብዯር አመሊሇስ ፕሮግራም 

 የዓመታዊ  የተጣራ ትርፌ ከተወሰነ በኋሊ የብዴር አመሊሇስ ፕሮግራም ይዘጋጃሌ፡፡ 

 ሇምሳላ፡ አንዴ የኅብረት ሥራ ማኅበር 150000.00 ብር ብዴር በ10% የወሇዴ መጠን 

       ሇሦስት ዓመት ቢበዯር፣የብዴር አመሊሇስ ፕሮግራሙን ከዚህ በታች ያሇውን   

      ሰንጠረዥ ይመሌከቱ 

ዓመት ዋና ያሌተከፇሇ 

የብዴር መጠን 

ተከታታይ 

የዓመቱ ክፌያ 

የሚከፇሌ 

ወሇዴ 

  10% 

ጠቅሊሊ 

መጠን 

1 150000.00 50000.00 15000.00 65000.00 

2 100000.00 50000.00 10000.00 60000.00 

3 50000.00 50000.00 5000.00 55000.00 

          ዴምር 150000.00 30000.00 180000.00 
 



28 
 

         የትርፊማነት መሇኪያ 

 የዕኩሌ ሇዕኩሌ ነጥብ(Break-even point) ገቢውና ወጪው እኩሌ የሚሆንበት 

የትርፊማነት መሇኪያ መሣሪያ ነው፡፡ 

   ብዙውን ጊዜ ጥቅም ሊይ የሚውለት/የሚታወቁት ሦስት ዓይነት የዕኩሌ ሇዕኩሌ 

ነጥብ(Break-even point) ናቸው፡፡ 

1. የሽያጭ የዕኩሌ ሇዕኩሌ ነጥብ (BEP) ብር 

 ይህ ነጥብ ምንም ዓይነት ትርፌ ወይም ኪሳራ የላሇበት የሽያጭ ዋጋ መጠን ነው፡፡ 

 ከዚህ በሊይ የሚመረት ምርት/ሽያጭ ትርፌ ያስገኛሌ፡፡ በአንጻሩ ከዚህ ነጥብ በታች ያሇ 

ቅናሸ ምርት ኪሳራ ያስከትሊሌ፡፡ 

2. የምርት የዕኩሌ ሇዕኩሌ ነጥብ (BEP) - መጠን በኩንታሌ፣በኪ.ግ..ወዘተ 

 ይህ ነጥብ ምንም ዓይነት ትርፌ ወይም ኪሳራ የማይታይበት የምርት 

መጠን(ኩንትታሌ፣ኪ.ግ) የሚያሳይ ነው፡፡ 

 ከዚህ በሊይ የሚመረት ምርት ትርፌ ያስገኛሌ፡፡ በአንጻሩ ከዚህ ነጥብ በታች ያሇው 

ወይም መመረት ሲገባው ያሌተመረተ ምርት ኪሳራን ያስከትሊሌ፡፡ 

3. በፐርሰንት የዕኩሌ ሇዕኩሌ ነጥብ (BEP) 

 በዚህ ነጥብ ሊይ ሇማምረት ከታቀዯው የተመረተው ምርት በፐርሰንት 

ትርፌም ሆነ ኪሳራ አያመጥም፡፡ 

 ከዚህ ፐርሰንት በሊይ የሚመረት ምርት ትርፌ ያስገኛሌ፡፡ በአንጻሩ ከዚህ ፐርሰንት  

በታች ያሇው ወይም መመረት ሲገባው ያሌተመረተ ምርት ኪሳራን ያስከትሊሌ፡፡ 
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9.5. የተጨበጠውን ዕውቀት መዲሰሻ የጽሁፌ ጥያቄ 
 

የራስ መፇተሻ የጽሐፌጥያቄ 

 

የሰሌጣኙ ስም ---------------------- 

 የሚከተለትን ጥያቄዎች መሌስ/ሽ 

1. የንግዴ ዕቅዴ ማሇት ምን ማሇት ነው? 

2. የኅብረት ሥራ ማኅበር የንግዴ ዕቅዴ ከሚያካትታቸው ዋና ዋና ክፌልች ውሰጥ 

ከግማሽ በሊጥ ዘርዝር/ሪ፡፡ 

3. የኅብረት ሥራ ማኅበራት ሇምን የንግዴ ዕቅዴ ያዘጋጃለ? ግሇጽ/ጪ 

4. የአንዴ ኅብረት ሥራ ማኅበር የንግዴ ዕቅዴ መቼ ይዘጋጃሌ? 

5. ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን የወጪ ርዕሶች ምን ማሇት እንዯሆኑ ግሇጽ/ጪ 

 የግብይት ወጪዎች 

 አስተዲዯራዊ ወጪዎች 

 የፊይናንስ ወጪ 

 የኅ.ሥ.ማኅበሩ ቋሚ ወጪዎች 

6. የጥሬ ገንዘብ ፌሰት በስንት ይከፇሊሌ?ዝርዝሩን በመጻፌ ሇእያንዲንደ ምሣላ ስጥ/ጪ 

  

 

 

 

 

  



30 
 

9.6. የተግባር ሥራ ትዕዛዝና የአሰራር ቅዯም ተከተሌ  

 

ተግባር አንዴ የፊይናንስ መግሇጫዎችን ሥራ/ሪ 

ወዯ ኅብረት ሥራ ማኅበርህ ስትመሇስ ወይም በአከባቢህ በሚገኝ አንዴ ኅብረት ሥራ ማኅበር 

በማሰማራት የሚከተለትን ተግበራት አከናውን/ኚ፡፡ 

 የኅብረት ሥራ ማኅበሩን አመራር በማነጋገር የንግዴ እቅዴ ሇትምህርት እንዯመትሠራ 

አሳውቅ/ቂ 

 በበጀት ዓመቱ ምን ሇመስራት በእንዲሰቡ እና የአባሇት ፌሊጎት ምን እንዯሆነ ጠይቀህ 

አረጋግጥ/ጪ 

 ማኅበሩ ሉሠራ ሊሰበው ሥራ/ፕሮጀክት የአዋጭነት ጥናት አስጠንቶ እንዯሆነ ጠይቀህ  

መረጃ ውሰዴ/ጂ 

  የአዋጭነት ጥናቱ ከላሇው  የተወሰነ ጊዜ በመውሰዴ መጠይቅ አዘጋጅተህ ንግዴ 

ዕቅደን ሇማዘጋጀት የሚረዲህን መረጃ ሰብስበብ/ቢ 

 የአንዴ ዓመት እና ሇቀጣይ አምስት ዓመታት የሚሆን ሁለንም የፊይናንስ 

መግሇጫዎችንና ቅዴመ ግምቶችን/ትንበያን ሥራ/ሪ፡፡ 

 
                      

 ከሊይ በመረጃ አንዴን ሇመሥራት በተሰጠህ/ሽ ትዕዛዝ በሰበሰብከው/ሺው መረጃ  መሠረት  

ከዘዚህ በታች የተገሇጹትን ተግባራት አከናውን/ኚ፡፡  

   

ተግባር ሁሇት 

 

የኅብረት ሥራ ማኅበሩን የንግዴ ሥራ ትርፊማነት አስሌተህ ወስን/ኚ  

 

 
   

 ተግባር ሦስት 

 

የኅብረት ሥራ ማኅበሩን የብዴር አመሊሇስ ፕሮግራም ሥራ/ሪ 

   

 ተግባር አራት 

ከአጠቃሊይ ኢንቨስትሜንት እና ከኅብረት ሥራ ማኅበሩ ጥሬ ገንዘብ 

ኢንቨስትሜንት የሚገኘውን ትርፌ ወይም የሚመሇስ ብር ሠርተህ/ሽ 

እወቅ/ቂ ፡፡ 

             ሇመውዯቅ አታቅዴ/ጂ ! 
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10.ዕዝሌ፡  ሞዳሌ የኅብረት  ሥራ ንግዴ  ዕቅዴ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ሽፊን 

መርከብ የገበሬዎች የኅብረት ሥራ ዩንዬን ኃ/የተወሰነ 
 
 
 
 
 
 

የእህሌ ግዥ ፕሮጀክት 

የንግዴ ሥራ ዕቅዴ  

 አዴራሻ፡- ክሌሌ፡ አማራ 

           ዞን፡ ምእ/ጎጃም 
          ወረዲ፡ ባ/ዲር 
          ከተማ፡ ባ/ዲር 
          ቀበላ፡ 04 
          ስሌክ ቁጥር፡ መዯበኛ--------------- 
                     ሞባይሌ --------------- 

             የፊክስ ቁጥር ----------------- 
          ኢ-ሜይሌ ---------------------------- 
          ዴኅረ ገጽ-------------------------  
            

 

አርማ 
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ዋና ማጠቃሇያ 

የመርከብ የገበሬዎች የኅብረት ሥራ ዩንየን በ1996 ዓ.ም በ50 መሠረታዊ ሁሇገብ የገበሬዎች 

ኅብረት ሥራ ማኅበራት እና በ240000.00ብር ሼር ካፒታሌ የተቋቋመ ነው፡፡ ዩንየኑ በክሌለ 

የኅብረት ሥራ ቢሮ የተመዘገቦ ሕጋዊ ሰውነት አግንኝቷሌ፡፡ ዩንዬኑ የተቋቋመበት ዋና ዓሊማ 

መስራች አባሊት በተናጥሌ መፊታት ያሌጫሌለትን የምርት ግብይት ችግራቸውን በጋራ ሆነው 

ሇመፌታት ፣ በራስ የመተማማን እና የመዯራዯር አቅማቸውን ሇማጎሌበት ነው፡፡ 

ዩንየኑ የተሇያዩ አገሌግሇቶችን ሇአባሊት የሚሰጥ ሲሆን በዋናነት የግብርና ምርት ግብዓት 

ማቅረብና የእህሌ ግዥ ሥራዎችን ያከናውናሌ፡፡ ከዚህ በፉት በእህሌ ግዥ ሥራ በጣም ጥሩ 

የሚባሌ ተሞክሮ አሇው፡፡ በመሆኑም በሥራ ክሌለ በአባሊት በብዛት የሚመረቱትን የጤፌ እና 

የስንዳ ምርቶች በብዛት ይገዛሌ፡፡ የዩንኑ ምርቶች በተጠቃሚዎች ዘንዴ የሚወዯደ ናቸው፡፡ 

በአባሊቱና በዩንየኑ መካከሌ ያሇው ግንኙነት መሌካም በመሆኑ አባሇት ጥራት ያሇውን 

ምርታቸውን በወቅቱ ሇዩንየኑ በማቅረብ በኩሌ የሚታሙ አይዯለም፡፡ በየጊዜውም ትምህርትና 

ስሌጠና ተሰጥቷቸዋሌ፡፡ ዩንዬኑም የሚሠራው ሥራ ከፌሊጎታቸው ጋር የሚጣጣም በመሆኑ 

ዯስተኞች ናቸው፡፡ 

ዩንዬኑ የሚገዛቸው የእህሌ ምረቶች በገበያ ሊይ በጣም የሚፇሇጉ ናቸው፡፡ የሚፇሇገውም 

መጠን በጣም ከፌተኛ ቢሆንም በዚህ ዓመት በጥቅለ 28000ኩንታሌ የተሇያ የጤፌ እና ስንዳ 

ዓይነት ሇመግዛት አቅዶሌ፡፡ ከሊይ እንዯተገሇጸው የዩንየኑ ምርቶች |በታም ጥራት ያሊቸው እና 

በዯንበኞች የሚፇሇጉ በመሆናችው የተወዲዲሪዎች ማሇትም ከነጋዳውችና ላልች የኅብረት 

ሥራ ማኅበራት ምርቶች በመሆናቸው በገበያ ሊይ ተወዲዲሪ ናቸው፡፡ 

የሥራ አመራሩ እና ሥራ አሰኪያጁ ዕውቀት፣ ክህልትና ሌምዴ ያሊቸው ከመሆናቸውም 

ባሻገር አስፇሊጊውን የኅብረት ሥራ ስሌጠና ወስዯዋሌ፡፡ የዩንየናቸውንም ሥራ በባሇቤትነት 

ስሜት ስሇሚሰሩ ሁላም ሇሥራ ዝግጁ ናቸው፡፡ 

ዩንየኑ ያቀዯውን የእህሌ ግዥ ሥራ እና ሇዚሁ ሥራ የሚያግዙ ተያዥ ሥራዎችን ሇማከናወን 

ብር 2485300.00 በዕቅዴ የያዘ ሲሆን ከዘህ ውስጥ 27% ከራሱ የሚፌሽን ቀሪውን 73% 

ከባንክ በሚያገኘው ብዴር የሚሸፇን ይሆናሌ፡፡ 

ይህን የእህሌ ግዥ ፕሮጀክት ሇተከታታይ ሶስት ዓመታታት በተከታታይ ሇመሥራት ያቀዯ 

ሲሆን፣በየዓመቱ ምርቱን በጣም በተሻሇ ዋጋ በመሽጥ ጥሩ ትርፌ እንዯሚያገኝ ይጠበቃሌ፡፡ 
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በመጀመሪያው ዓመትም 1728300.00ብር የተጣራ ትርፌ ሇማግኘት ያቀዯ ሲሆን ከዚህ ውስጥ 

በጠቅሊሊ ጉባዔ በተወሰነው መሠረት 60% በዱቪዯንዴ መሌክ ሇአባሊት ያከፊፌሊሌ፡፡ 

1. መግቢያ 

የኅብረት ሥራ ማኅበራት ዓሊማና ግባቸውን ሇማስካት እንዱችለ ዘንዴ የንግዴ ሥራ ዕቅዴ 

ማውጣት እንዯሇባቸው የታመነ ነው፡፡ የንግዴ ሥራ ዕቅዴ እያንዲንደን የዬንየኑን ሥራ 

በውቅቱ ተከታትል ሇማስራት ያስችሊሌ፡፡ በመሆኑም ሇሚሰሩት ሥራ የንግዴ ሥራ እቅዴ 

አውጥተው በዚያው መሠረት ሥራቸውን ያከናውናለ፡፡ የመርከብ የገበሬዎች የኅብረት ሥራ 

ዩንዬንም በዚህ ዓመት ሉሰራ ያሰበው ትሌቁ ተግባር የእህሌ ግዥ ፕሮጀክት ነው፡፡ ይህንንም 

ሥራ ሇማከናወን ውጤታማ በሆነ መሌኩ ሇማከናውን ይህንን የንግዴ ሥራ ዕቅዴ አውጥቷሌ፡፡ 

የንግዴ ሥራ ዕቅደ እያንዲንደን አስፇሊጊ ነጥብ አካቶ የተዘጋጀ ስሇሆነ የእህሌ ግዥውን ሥራ 

በተቀሊጠፇ ሁኔታ ሇማከናውን ያስችሊሌ ተብል ይጠበቃሌ፡፡ ሇኅብረት ሥራ ዩንዬኑ የአመራር 

አካሊት እና ሥራ አስኪያጅ ሥራውን በትክክሌ ሇመምራት የሚያስችሊቸው አጋዥ መሣሪያ 

ሆኖ ያገሇግሊሌ፡፡ ከዚህም ባሻገር የዩዬንየኑ የቁጥጥር ኮሚቴ አባሊት ሥራዎች በተባሇው 

መሠረት በትክክሌ አየተካነውኑ መሆናቸውን እንዱከታተለ ይረዲቸዋሌ፡፡ 

የንግዴ ዕቅደ ውጤት የመጀመሪያ ተጠቃሚዎች የዩንዬኑ አባሊት ናቸው፡፡ የዩንዬኑ አባሊት 

መሠረትዊ የኅብረት ሥራ ማኅበራት እንዯሆኑ የሚታወቅ ቢሆንም፣ግሇሰብ አባሌ ገበሬዎች 

በመሠረታዊ የኅብረት ሥራ ማኅበራቸው በኩሌ  ዋነኛ ተጠቃሚ ይሆናለ፡፡ በውጤቱ ሽማቹ 

የኅብረተሰብ ክፌሌም ተጠቃሚ ሲሆን ሇሀገራችንም ኢኮኖሚያዊ ዕዴገት የራሱን አስተወጽኦ  

ያዯርጋሌ ተብል ይገመታሌ፡፡ 

የእህሌ ግዥው ዕቅዴ በዩንዬኑና በመሠረታዊ የኅብረት ሥራ ማኅበራቱ መካከሌ በተዯረሰው 

ስምምነት መሠረት ይከናወናሌ፡፡ የእህሌ ግዥው አባሊት በብዛት የሚያመረቷቸውን የጤፌና 

የስንዳ ምርት ይሆናሌ፡፡ በተዯረሰው ስምምነት መሠረት ምርቱ የሚሰበሰው በግዥ ወይም 

በኮሚሽን ሉሆን ይችሊሌ፡፡ ከግሇሰብ አባሌ ገበሬዎች ምርቱን የሚገዙት ወይም የሚሰበስቡት 

የዩንዬኑ አባሌ መሠረታዊ ኅብረት ሥራ ማኅበራት ሲሆኑ በተመሳሳይ መሌኩ እነሱም 

ከዩንዬኑ ጋር በተግባቡት መሠረት ምርቱን ይረካባሌ፡፡ ከምራቹ ገበሬ ጀምሮ ሇግብይት 

የሚቀርበው  ምረት  ጥራቱን የጠበቀ መሆን አሇበት፡፡ ዩንዬኑ ከአባሊት የተረከበውን ምርት 

ገበያ በማፇሊሇግ በተሻሇ ዋጋ ይሸጣሌ  
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አባሊት ዩንዬናቸው ካገኘው የተጣራ ትርፌ በመተዲዯሪያ ዯንባቸው መሠረት የሚገባቸውን 

የዱቪዯንዴ ክፌያ ያገኛለ፡፡ የክፌያ አፇጻጸሙ በተሳትፍአቸውና በገዙት እጣ መጠን 

ይሆናሌ፡፡  

በዚህ ዕቅዴ የዕቅደ ዋና ማጠቃሇያ፣የዩንዬኑ ተሌእኮና ራዕይ  እንዱሁም ዓሊማና ላልች 

መካተት ያሊባቸው ነጥቦች ተካተዋሌ፡፡ በተሇይም ሥራውን ሇማንቀሳቀስ የሚያስፇሌግ 

የፊይናንስ ዕቅዴ እና ቅዴመ ግምት ወይም ትንበያ ግሌጽ በሆነ ሁኔታ ተብራርቷሌ፡፡  

2. የኅብረት ሥራ ዩንዬኑ ተሌዕኮ እና ራዕይ 

 ተሌዕኮ 

ዩንዬናችን የሰብሌ ግብይት፣የግብዓት አቅርቦት፣ወቅታዊ የገበያ መረጃ፣ትምህርትና ስሌጠና 

እንዱሁም ላልች አባሊት የሚፇሌጉትን አገሌግልቶች በመስጠት የአባሊት ምርትና 

ምርታማነት እንዱጨምር በማዴረግ እንዱሁም ዴህነትን በመቀነስ የአባሇትን የኑሩ ዯረጃ 

ሉያሻሽለ የሚችለ ሥራዎችን ያከናውናሌ፡፡ 

ራዕይ 

የኅብረት ሥራ ዩንዬናችን በ2015ዓ.ም ዴህነትን ሙለ ሇመለ በማጥፊት እና የአባሊትን  

ማኅበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮች በመፌታት እንደሁም የሁለንም አባሊት ፌሇጎት 

በማረካት፣የአኗኗር ዯረጃቸው በከፌተኛ ሁኔታ ተሻሽል ከኢትዮጵያ ሞዳሌ የኅብረት ሥራ 

ማኅበር አባሊት ሆነው ማየት ነው፡፡ 

3. ዓሊማዎች 

 የዚህ ንግዴ እቅዴ ዋና ዓሊማ  የኅብረት ሥራ ዩንዬናችን ዋነኛ ተግባር የሆነውን 

የእህሌ ምርት ግብይት ሥራን በማካከናወን፣የአባሊትን እህሌ ግብይት ችግር 

መፌታትና የአባሇትን ምርት በተሻሇ ዋጋ በመሸጥ የምርታቸው ቀጥተኛ ተጠቃሚ 

እንዱሆኑ ማዴረግ እና የኑሮ ዯረጃቸው እንዱሻሻሌ ማስቻሌ ነው፡፡ 

4. ስሇ ኅብረት ሥራ ማኅበሩ እና ንግዴ ሥራው መግሇጫ 
i. የዩንዬኑ አመሠራረትና አመራር ሁኔታ 

የመርከብ የገበሬዎች የኅብረት ሥራ ዩንዬን በ1996ዓ.ም በ50 መሠረታዊ ሁሇገብ 
የገበሬዎች ኅብረት ሥራ ማኅበራት በ240,000.00ብር ሼር ካፒታሌ የተመሠረተ ነው፡፡ 
ዩንዬኑ የተቋቋመበት ዋና ዓሊማ የአባሊትን የምርት ግብዓት እና ገበያ ችግር ሇማቃሇሌ 
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ነው፡፡ ይህንኑ ዓሊማ ተግባራዊ ሇማዴረግ የዘንዴሮውን የእህሌ ግዥ ከታህሳስ 1ቀን ጅምሮ 
ከአባሇቱ ሇመረከብ ሙለ ዝግጅት አዴረጓሌ፡፡  

ዩንዬኑ አሁን ባለት 64 የመሠረታዊ ኅብረት ሥራ ማኅበራት ውስጥ 23800 ወንዴ እና 
4760ሴት በዴምሩ 28560 አባሇት ያቀፇ ነው፡፡ አባሊቱ በጥቅለ 85680ሄክታር የስንዳና 
የጤፌ ማሳ እንዲሊቸው መረጃዎች ያሳያለ፡፡ የአባሊቱ ተሳትፍ እና በማኅበራቸው ሊይ 
ያሊቸው እምነትም ከጊዜ ወዯ ጊዜ እተሻሻሇ መጥቷሌ፡፡ የሥራ አመራሩ እና ሥራ አስኪያጁ 
ጠንካሮች ከመሆናቸውም ባሻገር ተገቢ የሆነ ስሌጠና ወስዯዋሌ፡፡ በመሆኑም ካሇፇው ጊዜ 
የተሻሇ ሥራ መሥራት እንችሊሇን ብሇን እንጠብቃሇን፡፡  

ii. የንግዴ ሥራው ሁኔታ 

የኅብረት ሥራ ዩንዬናችን ባሇፇው ዓመት እንዯተሇመዯው ሇአባሊቱ በቂ የምርት ግብዓት 
ከማቅረቡም ባሻገር እህሌ ግብይት ሥራ አከናውኗሌ፡፡ በዓመቱ መጨረሻም የተሻሇ ውጤት 
ማግኘት ተችሎሌ፡፡ የነበረንን ጠንካራ እና ዯካማ ጎንም ገምግመናሌ፡፡ 
 
ጠንካራ ጎን 

1. የአባሊ ታሳትፍ ካሇፇው ዓመት ጋር ሲነጻጸር የተሻሇ መሆንና ጥራት ያሇው 

ምርት ማቅረብ 

2. የመሠረታዊ ኅብረት ሥራ ማኅበራት እና የዩዬኑ አመራር አካሊት ተቀራርበው 

በመናበብ መሥራታቸው 

3. አስፇሊጊ የሆኑ የቀዴመ ዝግጅት ሥራዎች በወቅቱ መከናወ ናቸው የሚለትን 

መጥቀስ በቂ ይሆናሌ፡፡  

      ዯካማ ጎን  

 ሇአባሊት ክፌያን በወቅቱ አሇመፇጸም 

 ዯካማ የሂሳብ አሠራርና መረጃ አያያዝ 

 ሇአባሊት ወቀታዊ መረጃ በጊዜው አሇመስጠት የሚለት ናቸው፡፡ 

 በዚህ ዓመት ያሊንን ጠንካራ ጎን አጠናክረን የምንቀጥሌ ሲሆን የታዩብንን ዴክመቶች ሙለ 
ሇሙለ ቀርፇን የተሻሇ ሥራ ሇመስራት አቅዯናሌ፡፡ ሇዚህም ዝግጅት የሂሳብ ሠራተኛችን በቂ 
ስሌጠና እንዱያገኝ አዴርገናሌ፡፡ አንዴ የግብይት ባሇሙያም በመቅጠር ሇአባሊት ወቅታዊ የገበያ 
መረጃ በወቅቱ እንዱሰጥእንዱሁም በዩንዬኑ ትክክሇኛ መረጃም እንዱያዝ ሁኔታዎችን 
አመቻችተናሌ፡፡ 

ዩንዬኑ እንተሇመዯው አባሊት የሚፇሌጉትን አገሌግልቶች ዘንዴሮም ይሰጣሌ፡፡ ይሁንና ዘንዴሮ 
የእህሌ ግብይት ሥራውን በተሻሇ ሁኔታ ሇመስራት አቅዶሌ፡፡ በዚህ ዓመት የአባሊት የስንዳ 
እና የጤፌ ምርት በብዛትም ሆነ በጥራት እንዯሚያመርቱ ይጠበቃሌ፡፡ ዩንዬናችንም ይህንኑ 
የአባሊት ምርት ሇመግዛት አቅዶሌ፡፡ 
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5. ግብይት እና ተወዲዲሪዎች ሁኔታ 
የግብይት ዕቅዴ 

የምርቱ ገሇጻ 

ዩንዬኑ የሚገዛው የጤፌ እና የስንዳ ምርት በየሥራ ክሌለ በስፊት የሚመረተው ዓይነት 

ምርት ነው፡፡ በመሆኑም በጥራት የተመረቱትን ነጭ፣ሰርገኛ እና ጥቁር ጤፌ ዓይነቶችን 

እንዯሁም ላልች አዲዱስ የተዘሩና በብዛት የተመረቱ የስንዳ ዓይነቶችን ይገዛሌ፡፡ 

ምርቱ ከተወዲዲሪዎች ጋር ሲወዲዯር 

የመርከብ የኅብረት ሥራ ዩንዬን ከአባሊቱ የሚገዛው የጤፌ እና የስንዳ ምርት ጥራት 

አሁን በገበያ ውስጥ ከሚሸጠው የተሻሇ ነው፡፡ ከላልች ተማሳሳይ የኅብረት ሥራ ማኅበራት 

እና ታዋቂ ነጋዳዎች ጋር ሲነጻጸር የተሻሇ ምርት አሇው፡፡ በትክክሌ የተበጠረና የተሇቀመ 

ነው፡፡ በምርት ጥራቱም በተጠቃሚዎች የሚፇሇግ ሲሆን የሽያጭ ዋጋውም የተሻሇ ነው፡፡ 

 የገበያ ቦታ 

የመርከብ የገበሬዎች የኅብረት ሥራ ዩንዬን የገበያ ቦታ በአባሊቱ ጽ/ቤት ግቢ ይሆናሌ፡፡ 

ዩንዬኑ አስፇሊጊ ሆኖ ካገኝው አባሊት በብዛት ምርታቸውን ሉያቀርቡ የሚችለበት ቦታ 

በማጥናት ተጨማሪ የግብይት ቦታዎች እንዱከፇቱ አስፇሊጊውን እገዛ ያዯርጋሌ፡፡ 

የተገዛውንም ምርት በባህርዲርና በላልች ከተሞች ሇሚገኙ የሸማቾች የኅብረት ሥራ 

ማኅበራት ይሸጣሌ፡፡ የስንዳ ምርቱንም በተመሳሳይ መሌኩ የሚሸጥ ሲሆን በተጨማሪ 

ከሊይ በተገሇጹ ከተሞች ሇሚገኙ የደቄት ፊብሪካዎች በተሻሇ ዋጋ ያስረክባሌ፡፡ የተሻሇ 

አማራጮችንም የሚያገኝ ከሆነ የአባሊትን ጥቅም ሇመጠበቅና ፌሊጎታቸውን ሇማከርካት 

ሲባሌ ማንኛውንም አጋጣሚ  ሇመጠቀም  ጥረት እናዯርጋሇን፡፡ 

የግዥ ዕቅዴ(ፌሊጎት) 

የኅብረት ሥራ ዩንዬናችን በዚህ ዓመት በአማካይ ሲታይ በወር ውስጥ በግምት 2400ኩንታሌ 

እህሌ ከአባሊት ይገዛሌ፡፡ በዓመት 28000ኩንታሌ እህሌ ይገዛሌ ማሇት ነው፡፡ አሁን ባሇው 

የእህሌ ገበያ አንጻር አንዴን ኩንታሌ እህሌ በአማካይ 1050ብር ሇመግዛት ታቅዶሌ፡፡  

 የሽያጭ ዋጋ 

የምረቱ ሽያጭ ዋጋ የሚወሰነው ዩንዬኑ በሚያወጣው አጠቃሊይ ወጪ-ሲዯመር በሚሇው የዋጋ 

አተማመን ዘዳ ሊይ የተመሠረተ ነው፡፡ የዩንዬናችን የሥራ አመራር ቦርዴ እና ሥራ አስኪያጅ 
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የወሰኑት የትርፌ መጠን 8% ሲሆን ይህም ተመጣጣኝ ዋጋ በሆነው የእህለ ግዥ ወጪ ሊይ  

ሲዯመር የአንዴ ኩንታሌ የሽያጭ ግምትዊ ዋጋ 1134 ብር ይሆናሌ፡፡ 

የምርት የግዥና ሽያጭ ቅዴመ ግምት/ትንበያ 

በዚህ ዓመት የአየሩ ሁኔታ ሇእህሌ የሚስማማ በመሆኑ እና የአባሊትም ተሳትፍ እየጨመረ 

በመምጣቱ ጥራት ያሇው ምርት በብዛት መግዛት እንዯሚቻሌ ዩንዬኑ ያምናሌ፡፡ አባሊትም 

በጠቅሊሊ ጉባዔ ስብሰባቸው ወቅት ዕቅደን ሲያጸዴቁ ያረጋገጡት ይህንኑ የሚያረጋግጥ ነው፡፡ 

የእህሌ ግዥ መጠኑም በየዓመቱ በ16% መጨመር እንዯሚችሌ ይገመታሌ፡፡ የሚገዛውንም 

በባህርዲር ከተማ እና በአካባቢው ያለ የሸማቾች ኅብረት ሥራ ማኅበራት እንዱሁም በነዚሁ 

ከተሞች የሚገኙ የደቄት ፊብሪካዎች እንዯሚረኩቡ ይጠበቃሌ፡፡ ሇመግዛትም ሆነ ሇመሸጥ 

የታሰበውን ምርት ከዚህ በታች ካሇው ሰንጠረዥ እንዯተመሇከተው ይሆናሌ ተብል ታቅዶሌ፡፡ 

  

  ዓመት 

       የተገመተ ግዥ    የተገመተ ሽያጭ    

 ብዛት 
(በኩንታሌ 

የገንዘቡ መጠን(ብር)  ብዛት 
(በኩንታሌ 

የገንዘቡ መጠን(ብር) 

2007 28000 29400000.00 28000 31752000.00 

2008 32480 34104000.00 32480 36832320.00 

20089 37677 39560640.00 37677 42725718.00 

ምርቱን ማስተዋወቅ የዩንዬኑ የእህሌ መርት ጥሩ ስም ያሇው ነው፡፡ በተሇይም የጤፌ ምረቱ 

የይሌማና ዳንሳ ጤፌ በመባሌ ከሊይ በተገሇጹት ከተሞች በግሌጽ ይታወቃሌ፡፡ በተተጨማሪ 

በዚህ ዓመት የምርቱን ጥራት የበሇጠ በመጠበቅ እና የተጠቃሚዎችን ፌሊጎት በማረካት እና 

ባለበት ቦታ በማቅረብ ይሠራሌ፡፡ ይህም ምርታችን እራሱን በራሱ እንዱያስተዋውቅ 

ይዯረጋሌ፡፡ በአካባቢውም ሆነ በላሊ ቦታ ኤግዚቢሽን ሊይ ትክክሇኛውን ምርት እናሳያሇን፡፡ 

ብሮሽርም በማዘጋጀት እናሰራጫሇን፡፡ 

የግብይት ስትራቴጂ 

የግብይት እስተራቴጂአችን በመጀመሪያ ምርታችን ጥራት እንዱረው ማዴረግ ነው፡፡ ያሇውን 

ጥሩ ስም ጠብቆ አንዱቆይ ተወዲጅ እንዱሆን ከአባሊቶቻችን ጋር ጠንክረን  እንሰራሇን፡፡ ጥራት 

ያሇውን ምርታችንን በጥሩ ጆንያ በማሽግ ኬላልች ተወዲዲሪዎች በተሻሇ ዋጋ እሸጣሇን፡፡ 
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ዯንበኞቻችን በሚበዙበት አካካባቢም ንጥህናው የተጠበቀ መጋዘን በማዘጋት ምርታችንን በቅርበት 

እንዱያገኙት ሇማዴረግ ታቅዶሌ፡፡ 

6. የምርት(እህሌ) ግዥ ሂዯት(የመስሪያ ቦታ) 
ዩንዬኑ ከአባሊት የሚገዛው ምርት(እህሌ)ጤፌና ስንዳ ነው፡፡ እንዯሚታወቀው አባሊቶቻችን 

የሚያመርቷቸው ምርቶች ሇምግብ ተስማማና ጥራት ያሊቸው ስሇሆኑ በሸማቾች/ተጠቃሚዎች 

ዘንዴ ይታወቃለ፡፡ ከዚህም ባሻገር የጤፌና እና ስንዳ ምርቶቻችን 98% ጥራት ያሊቸው 

በመሆናቸው በማንናውም ቦታ ተወዲዲሪ ናቸው፡፡ 

የእህለ ግዥ የሚከናወነው በ40 አባሌ መሠረታዊ የኅብረት ሥራ ማኅበራት ጽ/ቤት ግቢ ነው፡፡ 

አባሊት የራሳቸው የሆነ መሇስተኛ መጋዘን አሊቸው፡፡ ዩንዬኑም የራሱ ማዕከሊዊ መጋዘን ያሇው 

ሲሆን ተጨማሪም 10000ኩንታሌ ሉይዝ የሚችሌ አንዴ መጋዘን ሇመገንባት አቅዶሌ፡፡    

ዩንዬኑ ዋና ሥራ አስኪያጁን ጨምሮ 16 ቋሚ ሠራተኞች አለት፡፡ እነሱም ከዚህ በታች 

የተገሇጹት ናቸው፡፡ 

ተ.ቁ መግሇጫ ብዛት ወራዊ የዯመወዝ ክፌያ 

1 ዋና ሥራ አስኪያጅ 1 4500.00 

2 ም/ሥራ አሰኪጅ 1 3500.00 

3 የዕቅዴ እና ግብይት ባሇሙያ 1 3000.00 

4 ሑሳብ ሠራተኞች 3 6000.00 

5 ፀሏፉ 1 1500.00 

6 የመረጃና መዝገብ ቤት ሠራተኛ 2 3000.00 

7 የንብረት/መጋዘን ሠራተኛ 1 2000.00 

8 ሾፋሮች 2 3600.00 

9 ዘበኞች 4 2400.00 

ጠ/ዴምር 16 29000.00 
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7. የኅብረት ሥራ ዩንዬኑ አዯረጃጀት እና አመራር 
የኅብረት ሥራ ዩንዬኑ በክሌለ ጠንካራ ከሚባለት ዩንዬኖች አንደ ነው፡፡ የጥንካሬውም መገሇጫ   

ባሇፈት ስዴስት ዓመታት ያከናወናቸው ሥራዎች በአባሊትም ሆነ በሽማቾች ኅብረት ሥራ 

ማኅበራት እና በደቄት ፊብሪካዎች መመስገኑ ነው፡፡ 

ዬንዬኑ የቦርዴ አመራር አባሊት በቂ የቀሇም ትምህርት፣ዕውቀትና ሌምዴ ያሊቸው ናቸው፡፡ ዋና 

ሥራ አስኪያጁም ላልች ቅጥር ሠራተኞች ተፇሊጊውን ዕውቀት፣ክህልትና ቀና አመሇካከት ያሊቸው 

ናቸው፡፡ በአባሌ መሠራታዊ የኅብረት ሥራ ማኅበራት ዯረጃም ያለ አመራር አካሊት እና ሠራተኖች 

በተነጻጻሪነት ሲታዩ ጥሩ የሚባለ ናቸው፡፡ በትምህርት ዝግጅትና ሌምዲቸው የተሻለ ናቸው፡፡ 

በመሆኑም የታቀዯውን የእህሌ ግዥ ፕሮጀክት ሥራ ሇማሳካት ከፌተኛ   አስተዋጽኦ ዯርጋለ 

ተብል ይገመታሌ፡፡ በዩንዬኑ የተጓዯለ ሠራተኞች የለም፡፡ 

በአባሊትና በዩንዬኑ እንዱሁም በተሇየ ዯረጃ ባለ የኅብረት ሥራ ማዯራጃ ጽ/ቤቶች መካከሌ ያሇው 

ግንኙነት ባጣም ጥሩ የሚባሌ ነው፡፡ በየሣምንቱ እና በየወሩ የሪፖርትና የገበያ መረጃ መሇዋወጥ 

ሥራ በአግባቡ ይከናወናሌ፡፡ የአዯራጅ መ/ቤቱ የኅብረት ሥራ ባሇሙያዎችም ያሌተቋሇጠ ክትትሌ 

በመዴረግ አስፇሊጊውን የሙያ ዴጋፌ ይሰጣለ፡፡ 
 

         የዩንዬኑ ዴርጅታዊ መዋቅር 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ጠቅሊሊ ጉባኤ 

ቁጥጥር ኮሚቴ 

ሥራ አሰፇጻሚ ኮሚቴ/ቦርዴ 

ዋና ሥራ አስኪያጅ 

ም/ሥራ አስኪያጅ 

የዕቅዴ፣ክትትሌና 
ግምገማ ባሇሙያ 

ፀሏፉ ሑሳብ 
ክፌሌ ንብረት/መጋዘን 

 

ሾፋሮች የግብይት 
ክፌሌ 

 

መረጃና 
መዝገብ ቤት 

ጥበቃ 
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8. ሉያጋጥሙ የሚችለ አዯጋዎ/ችግሮች ግምገማ 

ዩንዬኑ እንዯማንኛውም ዴርጅት በሚሰራው ሥራ ሊይ የተሇያዩ አዯጋዎችና ችግሮች 

ሉያጋጥሙት ይችሊሌ፡፡ በዚህ የሥራ ወቅት የህን ያህሌ ከፌተኛ ችግሮች ይገጥሙናሌ የሚሌ 

ፌራቻ የሇም፡፡ ይሁንና ከዚህ በታች የተገሇጹ አዯጋዎች/ችግሮች ሉገጥሙ ይችሊለ ተብል 

ይገመታሌ፡፡ እነሱም፡- 

i. የአባሊት ምርት በተፇጥሮ/የዝናብ ብዛት/ ምክንያት የምርት መቀነስ፣ 

ii. ሇግዥ የሚውሌ ገንዘብ/የመስሪያ ካፒታሌ/ እጥረት ናቸው፡፡ 

የመፌትሄ ሃሳቦች 

1. በተፇጥሮ ምክንያት የሚመጣውን ችግር ሇመቋቋም ባይቻሌም ያሇችግር የዯረሰውን 

ምርት አሟጦ ሇመግዛት ጥረት ይዯረጋሌ፡፡ 

2. ሇእህሌ ግዝ የሚውሌ ገንዘብ ሇማግኘት ከወዱሁ ጠንክራ ቅዴመ ዝግጅት ይዯረጋሌ፡፡ 

ከአብክመ ኅብረት ሥራ ኤጀንሲጋርም በመነጋገር ብዴር እንዱመቻች ይጠየቃሌ፡፡ 

ላልችን አማራጮች በመንግስት ዴጋፌ በመጠቀም ጥረት ይዯረጋሌ፡፡ አባሊትም 

ምርታቸውን በውሌ እንዱያቀርቡ እና ከሽያጭ በኋሊ እንዱከፇሊቸው መሰማማት 

እንዱሁም ተጨማሪ ዕጣ ሇመሸጥ ጥረት ይዯረጋሌ፡፡ 

3. በተቻሇ መጠን የዩንዬኑ አባሌ መሠረታዊ የኅብረት ሥራ ማኅበራት ቢያንስ አንዴ 

ጠንካራ ሥራ አስኪያጅ እና አንዴ ሂሳብ ሠራተኛ እንዱኖራቸው አስፇሊጊውን እገዛ 

ያዯርጋሌ፡፡  

9. የፊይናንስ ዕቅዴ እና ቅዴመ ግምት(ትንበያ) 

ዩንዬኑ ሥራውን ሇማከናወን ሉረደ የሚችለ ቋሚ ንብረቶች፣ቅዴመ ወጪዎች፣ሇእህሌ ግዥ 
እና የሥራ ማስኬጃ ወይም ማንቀሳቀሻ  ወጪ ያስፇሌጋሌ፡፡ ይህም ከዚህ በታች 
እንዯተመሇከተው በዝርዝር ተገምቷሌ፡፡ 

i. ሥራው ከመጀመሩ በፉት ሇቅዴመ ዝግጅት ወጪዎች 

 ሇሥራ አመራር  እና ቕጥር ሠራተኞች ስሌጠና     1200.00 

 ሇትራንስፖርት                               1000.00 

 ሇመጋዘን አነስተኛ ጥገናና እዴሳት                5000.00 

 ሇአባሊት ትምህርት እና ቅስቀሳ                   2000.00 

                ዴምር                      20000.00  
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ii. ቋሚ ንብረት 

 መሬት                                       25000.00 

 መጋዘን(500ካ.ሜ)                            1200000.00 

   ዴምር  1225000.00 
 የቢሮ ዕቃዎች 

- ሁሇት መሇስተኛ ጠረጴዛዎች               3000.00 

- አራት ወንበሮች                         1200.00 

- ሁሇት የሂሳብ ማሽኖች                     600.00 

- የፊየሌ ቁምሳጥን                         2500.00  

- አንዴ የጠረጴዛ ኮምፕዩተር                 5000.00 

- አንዴ ፕሪንተር                          3000.00 

            ዴምር                     15300.00 
iii. ሇምርት ግዥ ወጪ 

- እህሌ ግዥ 28000ኩንታሌ እህሌx1050.00ብር           29400000.00 

- ሇጆንያ ግዥ                                          8000.00 

- ቀጥተኛ ያሌሆነ ጉሌበት(ሥራ አስኪያጅ)                              

78000.00  

- ቀጥተኛ ጉሌበት(2ባሇሙያዎች እና ቀን ሠራተኞች)               

138000.00                                               

                      ዴምር                      29624000.00 
   

iv. አስተዲዯራዊ ወጪዎች 

  የዩንዬኑ አስተዲዯራዊ ወጪዎች፡- 
- የሂሳብ ሠራተኛ ዯመወዝ                     72000.00 

- የፀሏፉ ዯመወዝ                            18000.00 

- ላልች ሠራተኞች                          132000.00 

- የቢሮ ዕቃዎች አገሌግልት ተቀናሽ               1500.00 

- ስሌክ                                      1800.00 

- መብራት                                    1500.00 

         ዴምር                          226800.00 
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v. የፊይናንስ ዕቅዴ እና የሚያስፇሌግ ብዴር 

የመርከብ ገበሬዎች የኅብረት ሥራ ዩንዬን ከራሱ ገንዘብ እና ከባንክ በሚያገኘው ብዴር የእህሌ 
ግዥ ፕሮጀክት ሥራውን ሇማከናወን አቅዶሌ፡፡  

 

          
         መግሇጫ 

ከዩንዬኑ 
ካፒታሌ(ገንዘብ) 

 
ከባንክ 
ብዯር(ብር) 

 
  ዴምር 

መሬት  25000.00    - 25000.00 

መጋዘን  360000.00 840000.00 1200000.00 

የቢሮ ዕቃዎች   15300.00    -    15300.00 

ሥራው ከመጀመሩ በፉት ያለ መጪዎች   20000.00   -    20000.00 

የመሥሪያ ካፒታሌ  245000.00 980000.00 1225000.00 

ዴምር 665300.00 1820000.00 2485300.00 

ዴረሻ በፐርሰንት 27%     73% 100% 
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                     የትርፌና ኪሣራ መግሇጫ ቅዴመ ግምተት 

የመርከብ ገበሬዎች የኅብረት ዩንዬን 
ሰኔ 30 ቀን 2007 

ሽያጭ                                                         31752000.00 

ሲቀነስ ወጪ፡ 

ሇእህሌ ግዥ                                                   29400000.00  

ጉሌበት                                                        216000.00 

ጆንያ                                                            8000.00 

ዴምር                                                        29624000.00                  

ጥቅሌ ትርፌ                                                              2128000.00 

ሲቀነስ፡ የአስተዲዯራዊ ወጪ                                      226800.00                            
የወሇዴ ክፌያ                                                  172900.00 
ዴምር                                                                     399700.00 
የተጣራ ትርፌ  (ዩንዬኑ ከገቢ ግብር ነፃ ነው)                                    1728300.00 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
የትርፌና ኪሣራ መግሇጫ ቅዴመ ግምት 

የመርከብ ገበሬዎች የኅብረት ዩንዬን 
ቀን(የበጀት ዓመቱ የመጨረሻ ሰኔ 30 ቀን) 
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       መግሇጫ 

   ሽያጭ                                                          

ሲቀነስ ወጪ፡ 

ሇእህሌ ግዥ                                                     

ጉሌበት                                                         

ጆንያ                                                             

ዴምር                                                                          

ጥቅሌ ትርፌ                                                               

ሲቀነስ፡ የአስተዲዯራዊ ወጪ                                                                 
የወሇዴ ክፌያ                                                   
ዴምር                                                                      
የተጣራ ትርፌ(ዩንዬኑ ከገቢ ግብር ነፃ ነው)                                       

2007 ዓ.ም 
 
31752000.00 
 
29400000.00 
 
216000.00 
8000.00 
29624000.00 
 
2128000.00 
226800.00 
172900.00 
399700.00 
1728300.00 
 

2008 ዓ.ም 
 
36832320.00 
 
34104000.00 
 
216000.00 
8000.00 
34328000.00 
 
2504320.00 
226800.00 
115266.64 
342066.64 
2162253.36 

2009 ዓ.ም 
 
42725718.00 
 
39560640.00 
 
216000.00 
9000.00 
39785640.00 
 
2940078.00 
226800.00 
57633.27 
284433.27 
2655644.73 
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   የዩንዬኑ የጥሬ ገንዘብ ፌሰት መግሇጫ (2007ዓ.ም) 

የጥሬ ገንዘብ ወዯ ውስጥ ፌሰት 
ሽያጭ                                                 31752000.00 
                                 
የጥሬ ገንዘብ ወዯ ውጪ ፌሰት 

     ግዥ                                  29400000.00 

     ጉሌበት                                 216000.00                                                                                  

   ጆንያ                                     8000.00           
  አሰተተዲዯራዊ ወጪ                       226800.00 
  የወሇዴ ክፌያ                             172900.00                                                  
 የዓመቱ የብዴር ክፌያ                       606667.00                            
        ወ.ውጪ.የሚፇ.ገ.ዴምር                            30630367.00         
  የተጣራ ጥሬ ገንዘብ ፌሰት                                 1121633.00   
  መጀመሪያ ዓመት የጥሬ ገንዘብ ሚዛን                         640300.00                             
  የመጨረሻ ዓመት የጥሬ ገንዘብ ሚዛን                        1761933.00 
 
ማሳሰቢያ፡- የጥሬ ገንዘብ ፌሰት የጥሬ ገንዘብ ሌውውጥ ያሌሆነው የአገሌግልት ተቀናሽ ወጪን 
  አያካትትም፡፡ 
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            የጥሬ ገንዘብ ፌሰት መግሇጫ ቅዴመ ግምት/ትንበያ 

           
          መግሇጫ 

ሥራው ከመጀመሩ 
በፉት ባሇው ጊዜ 

  
2007ዓ.ም 

 
2008ዓ.ም 

 
2009 ዓ.ም 

የጥሬ ገንዘብ ወዯ ውስጥ ፌሰት  
 

 
 

 
 

 
 

        የማኅበሩ ገንዘብ   665300.00    

        ብዴር  1820000.00      

         ሽያጭ                              
 

    - 31752000.00 36832320.00 42725718.00 

ወዯ ውስጥ የሚፇስ ገንዘብ ዴምር 2485300.00 31752000.00 36832320.00 42725718.00 

የጥሬ ገንዘብ ወዯ ውጪ ፌሰት 
   
    
    
  

    

ከሥራው በፉት የወጡ ወጪዎች 20000.00    

   የቋሚ ንብረት ግዥ 
 

40300.00    

  ሇመጋዘን ግንባታ      1200000.00          

    የእህሌ ግዥ  29624000.0
0 

34328000.0
0 

39785640.00 

     ጉሌበት  216000.00 216000.00 216000.00 

አሰተዲዯራዊ ወጪዎች                                   226800.00 226800.00 266800.00 

የወሇዴ ክፌያ                                      172900.00 115266.00 57633.27 

የዓመቱ የብዴር ክፌያ                              606667.00 606667.00 606666.00 

  ወዯ ውጪ የሚፇስ ገንዘብ 
ዴምር   

1260300.00 30846367.00 35492733.00 40932739.27 

የተጣራ ጥሬ ገንዘብ ፌሰት                                    1225000.00 905633.00 1339587.00 1792978.73 

መጀመሪያ ዓመት የጥሬ ገንዘብ 
ሚዛን                          

         - 1225000.00 2130633.00   3470220.00 

የመጨረሻ ዓመት የጥሬ ገንዘብ 
ሚዛን 
 
 
                  
 

1225000.00 2130633.00 3470220.00 5263198.73 
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የሀብትና ዕዲ መግሇጫ ቅዴመ ግምት 

የመርከብ የገበሬዎች የኅብረት ሥራ ዩንየን 
ሰኔ 30 ቀነ3 2007ዓ.ም 

 
 
 
 
 
ሰኔ 30 ቀን 2006ዓ.ም 
 

   ተንቀሳቃሽ ንብረት                                 ብር 
ጥሬ ገንዘብ                                    2130633.00                                      
የተቆጠረ ዕቃ                                      -    
የሚሰበሰብ ሂሳብ                                   - 
የተንቀሰቀሽ ንብረት ዴምር                       2130633.00     
  ቋሚ ንብረት 
መሬት                                        25000.00                                                           
ግንባታ(መገዘን)                               1200000.00                                                                      
የቢሮ ዕቃዎች                                  15300.00                                   
ሲቀነስ፡ አገሌግልት ተቀናሽ                      (124030.00)                         
የቋሚ ንብረት ዴምር                          1116270.00                             
የጠቅሊሊ ንብረት ዴምር                                   3246903.00                      
-    ዕዲ                                        
 የሚከፇሌ ብዴር                             1213333.00 
 የሚከፇሌ ሂሳብ                              676950.00      
የዕዲ ዴምር                                 1890283.00                   
   ካፒታሌ 
 መነሻ ካፒታሌ                               665300.00                                      
የተጠራቀመ ካፒታሌ                              -      
የተጣራ ትርፌ                               1728300.00                                     
ሲቀነስ ዱቨዯንዴ                             (1036980.00)    
   የካፒታሌ ዴምር                            1356620.00         
የዕዲና ካፒታሌ ዴምር                                  3246903.00            
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የሀብትና ዕዲ መግሇጫ ቅዴመ ግምት 
የመርከብ የገበሬዎች የኅብረት ዩንዬን 

ቀን(የበጀት ዓመቱ የመጨረሻ ሰኔ 30 ቀን) 
 

           
          መግሇጫ 

ሥራው ከመጀመሩ 
በፉት የወጣ ወጪ 

  
2007ዓ.ም 

 
2008ዓ.ም 

 
2009 ዓ.ም 

     

 

የትረፊማነት መሇኪያ 
                                  ብር 

 ዓመታዊ ሽያጭ                       31752000.00 
 ዓመታዊ ቋሚ ወጪ 

- አሰተዲዯራዊ ወጪ                 226800.00         
- ወሇዴ                           172900.00 
- አገሌግልት ተቀናሽ                 124030.00 

   ዴምር                        523730.00 
 

 የዓመቱ ተሇዋዋጭ ወጪ 
- የእህሌ ግዥ                      29624000.00          
- ጉሌበት                            216000.00 

                      ዴምር                         29858000.00 

 
1. የዕኩሌ ሇዕኩሌ ነጥብ (Break-even point) ስላት           

i. የሽያጭ የዕኩሌ ሇዕኩሌ ነጥብ(BEP) = የዓመቱ ሽያጭXየዓመቱ ቋሚ ወጪ 

                                         የዓመቱ ሽያጭ- የዓመቱ ተሇዋዋጭ ወጪ 

= 31752000.00X523730.00 
        31752000.00-29616000.00 
     = 7785334.72 ብር 

ii. የምርት የዕኩሌ ሇዕኩሌ ነጥብ (BEP) = የዕኩሌ ሇዕኩሌ ነጥቡ ምርት ሽያጭ 

      የአንዴ ነጠሊ የሽያጭ ዋጋ 

=  7785334.72ብር 
    1134ብር/ኩ 
=  6865.4 ኩንታሌ የአንዴ ዓይነት ምርት 

iii. በፐርሰንት የዕኩሌ ሇዕኩሌ ነጥብ (BEP) = የዓመቱ ቋሚ ወጪX100% 

                                            የዓመቱ ሽያጭ - የዓመቱ ተሇዋዋጭ ወጪ 

=  523730.00X100% 

                                             31752000.00 - 29858000.00 
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 = 27.65% 

    ከኢንቨስትሜንት የሚገኝ ትርፌ(Return on investment) 
 ከኢንቨስትሜንት የሚገኝ ትርፌ(ROI)   =  የዓመቱ የተጣራ ትርፌ X 100% 

                                     የሚፇሇግ ካፒታሌ ዴምር         

                                  = 1728300.00 X 100% 

                                     2485300.00              

                                  = 69.54% 

 የኅብረት ሥራ ማኅበሩ (ከራሱ) ኢንቨስትሜንት የሚገኝ ትርፌ(ROOI) 

                        = የዓመቱ የተጣራ ትርፌ X100% 
                          የማኅበሩ ኢንቨስትሜንት 
                        = 1728300.00X100% 
                            665300.00  
                       = 259.78%          
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1. መግቢያ  

ከዓመታት በሊይ የተሇያዩ ዴርጅቶች በስራቸዉ የሚገኙትን  ሰራተኞች 

ሇመምራት/ሇማስተዲዯር/ የሰዉ  ሀብት ስራ አመራር  ዱሲፕሉንን   ሲጠቀሙበት   የቆዩ   

ሲሆን ይህ ዱሲፒሉን  ቲዮሪዎችን  በመቅረጽና  የተሇያዩ ፅንሰ ሃሳቦችን በማመንጨት 

በሂዯት  እያዯገ የመጣ ነዉ፡፡  
 

ሇሰዉ ሃብት ስራ አመራር  ሇዉጥና ዕዴገት መሰረታዊ  ሃይሌ  የሰዉ ሃብት በዘሊቂ 

ዉጤት እንዱÙዝ የስራ መሪዉን ዕዉቀት  መጠየቁ ነዉ፡፡ በአሁኑ ጊዜ ዴርጅቶች  

ያሊቸዉን የሰዉ ሃብት በመምራት  ዕረገዴ   ብዙ ችግሮች  እያጋጠማቸዉ ይገኛለ ፡፡  

የዚህም ማሳያዉ  በየጊዜዉ በብዙሃን መገናኛ  የሚቀርቡ  ሪፖርቶች  ሲሆኑ  እነሱም 

ዴርጅቱን  መሌሶ በአዱስ ማዯራጀት #የመዋቅር ሇዉጥ ማካሄዴ # ስራን  ሇዉጭ  ሃይሌ  

ማስተሊሇፍ # የሰዉ ሃይሌን  ማሰባጠርና  ቁጥሩን  መቀነስ የመሳሰለት ናቸዉ፡፡  

የሰዉ ሃብት  በአሁኑ  ወቅት  ከፍተኛ ዋጋ ያሇዉ ቢሆንም ሇመምራትና ዉጤታማ  

ሇማዴረግ ግን  የዘመናዊ  ስራ አመርራ  ሳይንስን የሚጠይቅ ነዉ፡፡  የአንዴን ዴርጅት 

ምርትና  አገሌግልት በማሻሻሌ  በገበያ  ተወዲዲሪ ሇመሆን ዴርጅቱን  ሁሇንተናዊ  አሰራር 

ሇመቀየር የስራ መሪዎች  ሠራተኛዉን የመምራት ጠቃሚ ተሞክሮዎችን በወቅቱ 

የመጠቀም ችልታ ሲኖራቸዉ ነዉ፡፡  

የሰዉ ሃብት ስራ አማራር  ሠራተኛን የመምራት ስሌትና ዘዳ  ምርትን ያሻሽሊሌ # 

ያገሌግልት  አሰጣጥ ወጪን ይቀንሳሌ  ይህም  አሰራር  በዘሊቂነት ተወዲዲሪ የሆነ ሰራተኛ 

ዴርጅቱ  እንዱኖረዉ  ያዯርጋሌ፡፡ 

በመሆኑም የሰው ሀብትን በብቃትና ውጤታማ በሆነ የአሠራር ስሌት በመጠቀም  የተሻሇ 

ዕውቀትና ሇሥራው ፍሊጏት ያሊቸው እንዱሆኑ ጥረት በማዴረግ   ዴርጅቱ ያሇዉን ሃብት   

/ገንዘብና ቁሳቁስ፣ ጥሬ ዕቃ፣ ወዘተ./  በአግባቡ ተጠቅሞ ትርፋማና  ወጪ ቆጣቢ 

እንዱሆን  ያዯርጋሌ፡፡ 

2. የሰው ሃብት ሥራ አመራር ትርጉም 
 

ስኮት ክልዚየርና ስፒሪገሌ እንዲለት  የሰዉ ሃብት ስራ አመራር  ማሇት የስራ አመራር 

አንደ ክፍሌ በመሆን በዋናነት ትኩረት ሰጥቶ  የሚሰራዉ በዴርጅቱ ስራ አመራርና 

ሰራተኞች # በሰራተኞችና በሰራተኞች መካከሌ ባሇዉ ግንኙነት ሲሆን እንዱሁም በግሇሰብና 

በቡዴን የሰዉ ሃብት ሌማትና የዴርጅቱን ግብ በተቀናጀ መንገዴ ማሳካት  ነዉ፡፡  
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በተጨማሪም ኢዴዊን ፍሉፖ የተባሇው የሰው ሀብት ሥራ አመራርን እንዯሚከተሇው 

ተርጉሞታሌ ፡፡  የሰው ሃብት ሥራ  አመራር የሰው ሀብትን ማቀዴ፣ ማዯራጀት፣ 

መምራት#  የሰው ሃብት በአሇበት ማቆየትን# ስንብትን #ቁጥጥር ማዴረግን እና እንዱሁም 

የግሇሰብን፣ የዴርጅቱንና ማኅበራዊ ዓሊማን ማሣካት ማሇት ነው፡፡ 

2.1. የሰዉ ሃብት ሥራ አመራር ዋና ዋና መርሆች፡- 
  

 ተጠያቂነት  ማስፈን #  

 አማራጮችን መጠቀም# 

 ሇተሻሇ ዕዴገት አመራር መስጠት#  

 የስራ ባህሊችን ማሻሻሌ# 

የዴርጅቱ የተሇያዩ ክፍልች የሰዉ ሃብት ስራ አመራርን ስራ ሇመምራት የሚጠቀሙበት 

ተጨማሪ መርሆች፡- 

1. ዴርጅቱ  ሇስራዉ ቀረቤታ ያሊቸዉ ሠራተኞችን ቀጣሪ መሆን አሇበት# 

2. ህብረተሰቡ ሇዴርጅቱ ጠቃሚ ሀብት መሆኑን መረዲት# 

3. የተቀጠሩ ሰራተኞችን እንዯብቃታቸዉ  ዕዴገት እንዱያገኙ ማዴረግ# 

4. ሠራተኞች አቅማቸዉን ሇማሳዯግ የራሳቸዉን ዴርሻ መዉሰዴ#  

5. ሠራተኛዉን በአመራር ማሳተፍ # 

2.2. የሰው ሃብት ሥራ አመራር ዕሴቶች  
 

እሴቶች የአንዴን ዴርጅት የስራ ባህሌ ያስተካክሊለ፡፡  ይኸዉም ሥራዎች  እንዳት 

እንዯሚከናወኑ ሁለም ሰራተኞች አዉቀዉት  ከያንዲዲቸዉ ምን  እንዯሚጠበቅ የሚያሳይ 

ነዉ፡፡ በግሌፅ የተቀመጠ እሴት እያንዲንደ ፈፃሚ ከዉሳኔ በፊት ላልችን በማማከር 

የሚፈጀዉን  ጊዜ ይቀንሳሌ፡፡ 

የሰዉ ሀብት ስራ አመራር ጠቃሚ የሆኑ የታማኝነት ፣ የጥንቃቄ፣በቡዴን የመስራት ፣ 

የማበረታታትና የሌማት እሴቶችን በማምጣት ዴርጅቱ ያስቀመጣቸዉን መርሆዎች 

ሇማስፈፀም ያግዛሌ፡፡ በዚህም የተነሳ ሰራተኞችን በማበረታታት የመጨረሻ አቅማቸዉን 

አýጠዉ እንዱጠቀሙ  የሚያዯርግ ሲሆን እነሱም እንዯሚከተሇዉ  ከዚህ በታች 

ተዘርዝረዋሌ፡፡  

•  ዋና ትኩረቱ በሰው ኃይሌ ሌማት፣የእያንዲንደን ሠራተኛ ተሰጥኦንና ችልታን 

መጠቃም መቻሌ፣  

•  የዕዴገት ዯረጃዎችን ማዘጋጀትና ሥራ ሊይ ማዋሌ፣  
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•  ሁለ የዴርጅቱ ሠራተኞች በፋይናንስ ውጤታማነት ሊይ የጋራ ግንዛቤ ኖሯቸው 

ሇዴርጅቱ አወንታዊ ሚና እንዱኖራቸው ምቹ  ሁኔታ መፍጠር፣  

•  በማንኛውም የዴርጅቱ ጉዲይ ሊይ ሁለም ሠራተኛ እንዱሳተፍ  ማዴረግ፣  

• ከውስጥና ውጪ ዯንበኞች ጋር የጠበቀ ግንኙነት መፍጠር፣  

2.3. የሰው ሃብት ሥራ አመራር ጥቅም  
   /Importance of Human Resource Management/ 

 

ዴርጅቱ የሚጠቀምባቸዉን የተሇያዩ ግብአቶችን በአግባቡ ሥራ ሊይ ሇመጠቀምና ሇብክነት   

የሚዲርገዉ በዴርጅቱ ዉስጥ ያሇዉ የሠዉ ሃይሌ ሃሊፊነትን የመወጣት ብቃት ነዉ፡፡  

ስሇዚህ ይህ የሚያሳየዉ ከላሊዉ ሃብት በተሇየ የሠዉ ሃይሌ ሰፊ የሆነ ትኩረትን 

የሚጠይቅ መሆኑን ነዉ፡፡ በትክክሇኛና አግባብ ባሇዉ ስራ አመራር የሠዉ ሃብትን የትብብር 

ባህሌ በማሳዯግ በአግባቡ መጠቀም ይቻሊሌ፡፡  

ከዚህ በታች  በተዘረዘሩት ምክንያቶች የሰዉ ሃብት ስራ አመራር ጥቅም ይገሇፃሌ፡፡   

1. የዴርጅቱ የተሇያዩ ክፍልች ፕሮግራምና ፖሉሲ ዝግጅትና ስርፀት እንዱኖረዉ ሥራ 

አመራሩ ያግዛሌ፣  

2. ሳይንሳዊ በሆነ የመረጣ ሂዯት ክህልት ያሇቸዉን ሠራተኞች ያሳዴጋሌ፣  

3. በስሌጠናና በሰዉ ሃይሌ ሌማት በሚወጣዉ ወጪ ከፍተኛ ጥቅምን ያረጋግጣሌ ፣  

4. ሠራተኞችን ከሚፈሇገዉ ኢንደስትሪያሊዊና አካባቢያዊ ሇዉጥ አኳያ ያዘጋጃሌ ፣  

5. ሠራተኞችን በማበረታትና በማሳዯግ የዴርጅቱን ግብ እንዱያሳኩ ያዯርጋሌ፣  

6. በዴርጅቱ የሰዉ ሃይሌ ክፍሌ ሙከራዎችን በመስራትና አዲዱስ አሰራሮችን በማስረፅ 

አንደ ከአንደ የሚያሳየዉን  የበሊይነት በመቀነስ ምርታማነትን ያሳዴጋሌ ፣  

7. በኢንደስትሪዎች መካከሌ ጓዯኝነትን መሰረት ያዯረገ ስምምነት እንዱኖርና አመራሩ 

ከቅጥር ሰራተኞች ጋር ጤናማ ግንኙነት እንዱኖራቸዉ አስተዋፅኦ ያዯርጋሌ፣  

ስሇዚህ  የሰዉ ሃብት ስራ አመራር ሚና ሇዴርጅቱ  ጠቃሚና ትኩረት መሰጠት ያሇበት 

ክፍሌ  ነዉ፡፡ ይህ ዘርፍ ሇሁለም  ዴርጅቶች በሁለም የሥራ አመራር ሥራዎች ማሇትም 

በገበያ፣ በምርት፣ በገንዘብ ወዘተ ከፍተኛ ሚና ያሇዉ ቁሌፍ  ሀብት ነዉ ፡፡  
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2.4. የሰው ሃብት ሥራ አመራርና ዋና ዋና ዓላማዎች  
ሀ. ማኅበራዊ ዓሊማዎች /Social objectives/  

 የሠራተኞች የቅጥር ውሌ በየጊዜው የሚሇወጥ መሆኑን መገንዘብ፣  

 በህገ መንግሥቱ የተዯነገጉ ማኅበራዊ ጉዲዮችን ተግባራዊ ማዴረግ፣  

 በብሄራዊ የኢኮኖሚ ዕቅድች ሊይ ዴርጅቱ ሉኖረው የሚችሇው ዓሊማ ግሌጽ 

ማዴረግና መተግበር፣  

 በሕጉ መሠረት ቀጣሪዎች ሇሠራተኞች የተቀመጠውን መብት መስጠት፣  

 ሥራ አመራሩ በሠራተኞች ፖሉሲና ውሣኔዎች ሊይ ሌዩ ትኩረት ማዴረግ፣  

 ሕጋዊ ተቃውሞችን፣ ጥቅሞች፣ ከሠራተኞች ማኅበራት ጋር በአንክሮ አይቶ 

ግንኙነቱን በማጠናከር በጋራ መፍትሄ ማፈሊሇግ፣  

ሇ. ዴርጅታዊ ዓሊማ / Organizational objectives/ 

 የዴርጅቱን ሠራተኞች አስፈሊጊውን መረጃ፣ የጋራ መብቶችን፣ግዳታዎችን፣ 

የሠራተኛ ፖሉሲዎችን፣ ዯንቦችን እና ሌምድችን በማካፈሌ የሥራ ተነሳሽነትን  

በማሣዯግና ሇዴርጅቱ ውጤታማነት መስዋዕት መሆንን እንዱያዲብሩ በማዴረግ 

የዴርጅቱን ዓሊማ ማሣካት፣ 

 በሠው ኃይሌ ዕቅዴ፣ በሠራተኞች ግንኙነት፣ በሠራተኞች  መረጣ፣ በሥሌጠናና 

በዕዴገት የሥራ አፈፃፀምን በማጽዯቅ፣ በምዯባ፣ በቅጣት፣ የዴርጅቱን ዓሊማ ግሌጽ 

ማዴረግ ፡፡ 

ሐ› የሥራ ክፍልች ዓሊማ /Functional objectives/  

 የሠራተኞች ፖሉሲዎች እንዱወጡ ማነሳሳትና መቅረጽ፣  

 ሇአቻ ሥራ አስኪያጆች ምክር መስጠት፣  

 ዯጋፊ አገሌግልቶችን መስጠት፤ ሇምሣላ በሠራተኛ ምሌመሊና መረጣ፣ በሥሌጠናና 

ሌማት እንዱሁም በሽሌማት አሰጣጥ ስሌት ሊይ፣  

 ሇችግሮች በጋራ መግባባት ሊይ የተመሠረተ  መፍትሄ መፈሇግ፣  

 ሠራተኞችን ማበረታታት፣ መቆጣጠርና ግብረ መሌስ /Feed back/ መስጠት፣ 
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መ. የግሇሰብ ዓሊማ  

 ሠራተኞች የግሇሰብና የዴርጅቱን ዓሊማዎች አጣጥመው  እንዱሠሩ መርዲት 
ሇምሣላ የሥራ አፈፃፀም መሇኪያዎች፣ የሥራ ውጤት እርካታ # ሥሌጠና፣ 
ምዯባ፣ መዯበኛ ዯመወዝና ቅጣት የመሳሰለትን ናቸው 

3. የሰው ሀብት ዕቅድ /Human Resource planning/ 
 

ኮሌማን እንዲሇዉ የሰዉ ሃብት ዕቅዴ ማሇት የሰዉ ሃይሌ ፍሊጎትን የሚወስን ሂዯትና 

ፍሊጎቶችን የሚያሟሊ ዘዳ ሲሆን ይኸዉም የዴርጅቱን የተቀናጀ ፕሊን ሇማከናወን የሚረዲ 

ነዉ፡፡  

በተጨማሪም ዳላንዞ እና ሮቢንስ እንዲለት የሰው ሀብት ዕቅዴ ማሇት አንዴ ዴርጅት 

ያሇዉን የሰዉ ሃይሌ ፍሊጎትና አቅርቦት ሇማመጣጠን በዴርጅቱና በገበያ የሚገኘዉን የሰዉ 

ሃይሌ ከቁጥርና ከሙያ አንፃር በማጥናት ሇማሟሊት የሚከናወን ሂዯት ነዉ፡፡   

የሰዉ ሃብት ዕቅዴ የሚያከናዉነዉ ተግባር በዴርጅቱ ወዯፊት የሚያስፈሌገዉን የሰዉ 

ሃብት ሇማቀዴ ነዉ፡፡ የሰዉ ሃብት ማኔጀር ዴርጅቱ ትክክሇኛ ሰዉ በትክክሇኛ ቁጥር 

በትክክሇኛ ጊዜና ቦታ ያሇዉ መሆኑና ትክክሇኛዉን ስራ በትክክሇኛዉ ጊዜ ሇመስራትም 

የሰሇጠነና ተነሳሽነት ያሇዉ መሆኑን ያረጋግጣሌ፡፡                                                       

3.1. የሰዉ ሃብት ዕቅድ ጥቅም  
 

የሰዉ ሃብት ዕቅዴ  በሁሇት አይነት መንገዴ  የሚያገሇግሌ መሣሪያ ነዉ፡፡ በትክክሌ 

ከተጠቀምንበት  የሰዉ ሃብትን በከፍተኛ ሁኔታ ጥቅም ሊይ እንዴናውሇው ያግዘናሌ ፡፡ 

ይኸውም  የሰራተኞችን መፈናቀሌና መቅረትን ይቀንሳሌ፣ ምርታማነትን ያሻሸሊሌ፣ 

በዋናነት የዴርጅቱን ዓሇማ ሇማሳካት ያግዛሌ፡፡ በስህተት ከተጠቀምንበት ዯግሞ የሥራዉ 

ሂዯት ይዘበራረቃሌ ውጤቱም ዝቅተኛ ምርት ፣ አነስተኛ የሥራ ዕርካታ፣ሇከፍተኛ ወጪ 

የሚዲርግና ሇሠራተኛ አስተዲዯር ባሇሙያዎች የስራ ተነሳሽነት እንዱቀንስ የሚያዯርግ ነዉ 

፡፡ ስሇዚህ ሇአንዴ ዴርጅት ዓሊማ  መሳካት የሰዉ ሀብት ዕቅዴን በአግባቡ መጠቀም  

አስፈሊጊ ነው፡፡  

በአጠቃሊይ ሲታይ የሰው ሀብትን ሇማስተዲዯር የሰው ሀብት ዕቅዴ የሚያዯርገው አስተዋጽኦ 
እንዯሚከተሇው ነው፤ 

ሀ. የወዯፊት የሰው ሀይሌ ፍሊጏትን ግሌጽ ማዴረግ\  

ይህም ሇሠራተኛ ምሌመሊና ዕዴገት መሠረት ይሆናሌ፡፡ ያሇ ሰው ሀይሌ ዕቅዴ የተፈፀመ 
ቅጥር  በሠው  ሀይሌ  ፍሊጏትና  በተጨባጭ  ያሇው  የሰው  ሀይሌ  መካከሌ  ክፍተት  
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ይፈጥራሌ፡፡ በዴርጅቱ ውስጥ ከአቅም በሊይ ወይም በታች የሰው ሀይሌ እንዱኖር ሉያዯርግ 

ይችሊሌ፡፡  

ሇ. ከሇውጥ ጋር አብሮ መሄዴ መቻሌ፤  

በዓሇም አቀፍ የንግዴ እንቅስቃሴ ውስጥ በየጊዜው ፈጣን ሇውጦች በመታየት ሊይ ናቸው፡፡ 

ሁለም ዴርጅቶች በቴክኖልጂ እና በሥራ አመራር ችልታ በመወዲዯር የሰው ኃይሌ የሥራ 

አመራር ችልታ ሇማሻሻሌ ከፍተኛ ትግሌ አዴርገዋሌ ፡፡ ይህን ትግሌ መቋቋምና ሥራቸዉን 

መቀጠሌ የቻለት የሰው ኃይሌ ዕቅዲቸውን በጥንቃቄና በብቃት የአቀደ ዴርጅቶች ብቻ 

ናቸው፡፡ 

ሐ. ችልታን ሇማሣዯግ መሠረት መጣሌ፤  

ሥራዎች በዕውቀት ሊይ የተመሠረቱ እየሆኑ መጥተዋሌ፡፡ ይህ የሰዎች ታሪክ እንዱቀየር 

ያዯርገዋሌ፡፡ በዕውቀት ሊይ የመሠረተ የሰው ሀይሌ ተፈሊጊነቱ እየጨመረ በመምጣቱ 

በተወሰኑ የሠራተኞች ዓይነትና ከአንደ  ዴርጅት ወዯ ላሊው ዴርጅት የመንቀሳቀስ ዕዴሌ 

በመስፋቱ እጥረት እየተከሰተ  መጥቷሌ፡፡  

ስሇዚህ ዴርጅቶች ይህ ችግር ሇመቅረፍ ሁለንም የአገናዘበ የሰው ሀብት ዕቅዴ በማቀዴ 

ሇመፍታት ጥረት ማዴረግ አሇባቸው፡፡ 

መ. በሰው ኃይሌ ሊይ ገንዘብ ማፍሰስ እየጨመረ መምጣቱ፤ 

• የሰው ሀብትን /ሠራተኛን/ ሇማግኘት፣ ሇማሣዯግ፣ እና ይዞ ሇማቆየት ከፍተኛ ወጪን 

ይጠይቃሌ፡፡  

• ይህ ወጪ እየጨመረ መሄዴ በሰው ኃይሌ ዕቅዴ ጊዜ ጥንቃቄ ሉወሰዴበት እንዯሚገባ 

ያመሊክታሌ፡፡  

3.2.የሰዉ ሃብት ዕቅድ ዓላማዎች  
 

ዋና ዋና የሰዉ ሃብት ዕቅዴ ዓሊማ የሚከተለት ናቸዉ፡፡ እነሱም  

1. በስራ ሊይ ያሇዉን የሰዉ ሃብት በትክክሌ መጠቀማችንን ማረጋገጥ 

2. የሰዉ ሃብትን ስናሰራጭና ስንመዴብ ማመጠጠኑን ማስወገዴ  

3. ወዯፊት ሇዴርጅቱ አጠቃሊይ ዓሊማዎች የሚያስፈሌገዉ ክህልት ማጥናትና 

መተንበይ 

4. አስፈሊጊ የሰዉ ሃይሌ ሲፈሇግ መኖሩን  
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3.3.የሰዉ ሃብት ዕቅድ አሰራር/ሂደት /steps in HRP/ 
 

የሰዉ ሀብት ዕቅዴ አሰራር የሚከተለት ዯረጃዎች አለት 

1.አካባቢን መቃኘት /Environmental scanning/  

.  የውስጥና የውጭ የችግሮችን፣ ዕዴልችን /መሌካም አጋጣሚዎችን/ መሇየት፣  

.  ውጫዊ ሁኔታዎች፡-ፖሇቲካ፣ ተወዲዲሪዎች፣---ወዘተ  

.  ውስጣዊ ሁኔታዎች፡- ስትራቴጂ፣ ባህሌ፣---ወዘተ  

2.የዴርጅቱን ዕቅዴና ዓሊማ መተንተን 

የሰዉ ሃብት ዕቅዴ የዴርጅቱ ጠቅሊሊ የዕቅዴ ክፍሌ ነዉ፡፡ እያንዲንደ ፕሊን በጥሌቀት 

እየተነተነ ወዯ ትንንሽ የዕቅዴ ክፍልችና ፕሮግራሞች ይቀርፃሌ፡፡ 

3.የሰዉ ሃብት ፍሊጎት መተንበይ 

የሰዉ ሃብት ዕቅዴ የሚጀምረዉ የሚያስፈሌገዉን የፐርሶኔለን ቁጥርና ዓይነት በተሇያየ 

ዯረጃ ሇተሇያየ ክፍሌ በመገመት ነዉ፡፡ ከዚያም እንዳት የዴርጅቱ ፍሊጏት የሰው ሀይሌ 

ፍሊጏትን እንዯሚነካው በማየት ነዉ፡፡ 

4.የሰዉ ሃብት አቅርቦት መተንበይ 

በሰዉ ሃብት ዕቅዴ መተንበይ የሚያስፈሌገዉ  በተሇያዩ ክፍልች እንዯ ስራዉ ጫናና  እንዯ 

ክፍልቹ ፍሊጎት የሰዉ ሃይሌን ሇመመዯብ ሇመወያየት ነዉ፡፡ በተሇያዩ ክፍልች የሰዉ 

ሃይሌን ቢመዯብም ጥንቃቄ መዉሰዴ ያሇበት ግን ምዯባዉ መሰረት ማዴረግ ያሇበት 

ዕዴገትንና ዝዉዉር ሂዯት በመጨመር ነዉ፡ 

5. አቅርቦትንና ፍሊጎትን ማጣመር 

ይህ የሰዉ ሃብት ዕቅዴ ፍሊጎትንና አቅርቦትን በማጥናትና ሁሇቱንም በማዛመዴ ዕጥረቱንና 

በትርፍነት የሚታየውን የሰው ሀብት በዓይነትና በብዛት ሇይቶ ሇማወቅ ነዉ፡፡ ስሇዚህ የሰዉ 

ሃብት ክፍለ ያሇዉን ሰራተኛ ከሚፈሇገዉ በሊይ ወይም በታች መሆኑን ሇማሳወቅ 

ያስችሇዋሌ፡፡ አንዳ የሰዉ ሃይሌ ክፍተቱ ከተሇየ ያሇዉን ክፍተት ሇመሙሊት ዕቅዴ 

ይዘጋጃሌ፡፡ 

ጉዯሇቱ የሚያሳየዉ ከዉጭ ሉቀጠሩ የሚችለትን የሰዉ ሃይሌ ሲሆን ትርፉ የሚያሳየዉ 

ግን ከስራ የሚሰናበቱትን ነዉ ፡፡ በተመሳሳይ ሁኔታ ክፍተቱ የመጣዉ በዕዉቀት; በክህልት 
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ሇመማር ካሇዉ የአቅም ውስንነት ይሆናሌ፡፡ የሙያ ዕጥረት ያሇበት ተቀጣሪ እንዱሰሇጥን 

በማዴረግ ከፍተኛ ክህልት ያሇዉ ተቀጣሪ ዯግሞ የተሻሇ የሥራ ቦታ እንዱያገኝ ይሆናሌ፡፡ 

ትርፍ ወይም የሰው ሀይሌ እጥረት ችግርን ሇማቃሇሌ የዴርጊት መርሃ ግብር ሉቀረጽ 

ይገባሌ፡፡  

የዴርጊት መርሃ ግብር /Action Plan/ 

የሰው ሀብት ክፍተቱን ሇመሙሊት የተሇያዩ የዴርጊት መርሃ ግብሮች አለ፡፡ እነርሱም 

ትርፍ የሰው ሀብት በሚኖርበት ጊዜ ማሇትም የሰው ሀብት ዕቅዴን በጥንቃቄ ካሇማቀዴ 

ወይም የዴርጅቱ ዕቅዴ በመቀየሩ  የተወሰነው የሥራ ክፍሌ በመቋረጡ የሚከሰት የሰው 

ኃይሌ ክምችት በዕቅዴ ትርፍ ሆኖ የተገኘዉን የሰዉ ሃይሌ ወዯ ላሊ የዴርጅቱ ክፍሌ 

ማዘዋወርና የንግዴ ማኀበሩን በማማከር ከስራ መቀነስ ሲሆን ላሊዉ አማራጭ ዯግሞ 

በፈቃዯኝነት ከሥራ ቦታቸዉ በጡረታ እንዱወጡ መፍቀዴ/ማዴረግ ነዉ፡፡ የሠራተኛዉ 

ጉዴሇት ዯግሞ በቅጥር ; በመምረጥ; በዝዉዉር; በዯረጃ ዕዴገትና በስሌጠና ዕቅደን 

መሙሊት ይቻሊሌ፡፡  

6. ቁጥጥር እና ግምገማ ማካሄዴ፣  

የሰው ኃይሌ ዕቅዴ ያመጣውን ሇውጥ /ዉጤት በተጨባጭ መሥፈርት መሇካት፡፡  

/ምሣላ፤  

 የሠራተኛ መቀያየር ወጪ፣ 

 የአዱስ ሠራተኛ ቅጥር ወጪ፣  

 የምሌመሊ ወጪ፣ 

  የሥራ አፈፃፀም ውጤት፣ ወዘተ/፡፡  

ስሇዚህ ሇሚከተለት ጥያቄዎች ምሊሽ መስጠት መቻሌ ከሊይ የተዘረዘሩትን የዴርጅቱን 

ዓሊማና ዕቅዴ ሇመንዯፍ አመቺ ሁኔታን ይፈጥራሌ፡፡ 

1.  ክፍት የሥራ ቦታዎች የሚሞለት ከውስጥ በዯረጃ ዕዴገት ወይስ ከውጪ በቅጥር?  

2.  የሠራተኛውን ሥራ እንዳት ማሻሻሌ ይችሊሌ? ጥቃቅን ሥራዎች መቀጠሌ ወይም 

መቆም /መጥፋት አሇባቸው?  

3.  ዴርጅቱን ተወዲዲሪ ሇማዴረግ ሠራተኞችን እንዳት መቀነስ ይቻሊሌ?  
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4.  እስከምን ዯረጃ ዴረስ ዴርጅቱን የዘመናዊ ቴክኖልጂ ባሇቤት ማዴረግ ይቻሊሌ? 

የሚቀነሱ ሠራተኞችን ምን ማዴረግ ይቻሊሌ?  

5.  እንዯ ሁኔታው ሉሄዴ የሚችሌ/ኮንትራት እና ቋሚ የሰው ሀይሌ  

    እንዱኖር ማዴረግ ይቻሊሌ? /flexible and permanent/                                           

3.4. የሰዉ ሃብት ዕቅድ ዓይነቶች  
የሰዉ ሃብት ዕቅዴ በሁሇት መንገዴ ይከናወናሌ፡፡ ይኸዉም ዉስን /specific/ ና አጠቃሊይ 

/General/ ናቸዉ፡፡ 

ዉስን የሰዉ ሃብት ዕቅዴ ዘዳ ትኩረት የሚሰጠዉ ሇሰዉ ሃብት ዕቅዴ የሚያገሇግለ ሙያዊ 

ፎርሙሊዎችን ማዘጋጀት ነዉ። እነሱም የሂሳብና የስታስቲክስ ሞዳሌን በመመስረት 

የሚያስፈሌገዉን የሰዉ ሃብት መወሰን ሲሆን ይህ ዘዳ በ1970ዎቹ መጨረሻ ሁለም 

ዴርጅቶች የሚጠቀሙት ነበር ፡፡ ዉስን ዘዳዉ የሚያስፈሌገዉን የሰዉ ሃይሌ ከመተንበይና 

ከመጠቀም ወጥቶ ትኩረት የሚያዯርገዉ የተቀጣሪ ሰራተኞችን ዕዉቀትና ክህልትን ማሳዯግ 

ሊይ ነዉ፡፡  

ጠቅሊሊ ዘዳ የሰዉ ሃብት ዕቅዴ ማሇት ዯግሞ የዴርጅቱን የሰዉ ሃብት ማሟሊት ፣ 

መጠቀም፣ ማሻሻሌና መጠበቅ እስትራቴጂ ነዉ፡፡ ይኸዉም 3 የተሇያዩ ተግባሮችን 

ያጠቃሌሊሌ፡- 

1. ያሇዉን የሰዉ ሃብት መገምገም 

2. ወዯፊት የሚያስፈሌገዉን የሰዉ ሃይሌ መተንበይ 

3. ሠራተኛ በሚያስፈሌግበት ጊዜ በገበያ መኖሩን ማረጋገጥ  

3.5.የሰው ሀብት ዕቅድ ባህሪያቶች  
 

• የሰው ኃይሌ ዕቅዴ ሂዯት ሲሆን አንዴ ዴርጅት ትክክሇኛውን ሰው፣በተገቢው ቦታና 

ጊዜ መቀመጡን ማረጋገጥ፣ 

• የዴርጅቱን ዕቅዴና ዴርጅታዊ መዋቅር መሠረት አዴርጏ  ሇወዯፊት 

የሚያስፈሌገውን የሰው ሀይሌ መወሰን፣ 

• ወዯፊት የሚፈሇገው የሰው ሀይሌ መኖሩን ግምት ውስጥ ማስገባት፣ አሁን ያሇው 

የሰው ሀይሌ ከወዯፊት ፍሊጏት ጋር እንዳት ማጣጣም እንዯሚቻሌና አሁን ካሇው 

የሰው ኃይሌና የወዯፊት ፍሊጏት መካከሌ ያሇውን ክፍተት እንዳት መሙሊት 

እንዯሚቻሌ ማሣየት፣  
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4. አስፈላጊ የሰው ሀብት መተንበይ  
 /Forecasting Human Resource requirement/ 

 

ሇሰው ኃይሌ ዕቅዴ መሠረታዊ ነገር ሇተወሰነ ጊዜ የሚያገሇግሌ የሰው ሀይሌ ፍሊጏትን 

መተንበይ ነው፡፡ ይህ እንዯ ዴርጅቱ የስራ ስፋት ይወሰናሌ፡፡ 

የሰው ሀብት ፍሊጏት ትንበያ የሚከተለት ጥቅሞች /ምክንያቶች አለት  

•  ሉመረት ከታሰበው ምርት /አገሌግልት/ አንፃር የሚያስፈሌገው የሰው ኃይሌ 

መጠን/ብዛት/ ሇማወቅ፣  

•  ምን ዓይነት ሠራተኞች ከሙያ አንጻር እንዯሚያስፈሌጉ ሇመወሰን፣  

•  ያሇውን የሠው ሀይሌ በማጥናት አሊስፈሊጊ ወጪዎችን ሇማስወገዴ፣  

•  በሚያስፈሌግበት ጊዜና ቦታ የሰው ሀይሌ እጥረትን መከሊከሌ፣  

•  ክፍት ቦታዎች የሚሞለት ሕጋዊነትን በተከተሇ የአሠራር ሂዯት መሆኑን ቁጥጥር 
ማዴረግ፣ 

5.የሰው ሀብት ቆጠራ ማድረግ /Preparing Manpower Inventory/ 
 

• ቆጠራ የምናዯርገው ሉሇኩ ሇሚችለ ንብረቶች ሲሆን ጥሬ ዕቃዎችን፣ የተመረቱ 

ምርቶችን፣ ወዘተ እንዱሁም የሰው ኃይሌ ቆጠራን ያካትታሌ፡፡  

• የሰው ኃይሌ ቆጠራ የግሇሰቡ ክህልት፣ ችልታ እና አቅም ይይዛሌ፡፡ የሰው ኃይሌ 

ቆጠራ በሥራ ሊይ ያለትንና ወዯፊት በዴርጅቱ ውስጥ መኖር ያሇባቸውን 

ሠራተኞችን መረጃ ይሰጣሌ፡፡ 

• ቆጠራው ሇሥራ አመራር ውሣኔ ያመች ዘንዴ በሥራ ሊይ ያለና ወዯፊት መኖር 

ያሇባቸው የሠራተኞች መጠንና ዓይነት መሠረት በማዴረግ ያሇውን ክፍተት 

ይጠቁማሌ፡፡  

5.1.የቆጠራ ዓይነቶች /Types of Inventory/ 

5.1.1.የክህሎት ቆጠራ /Skill Inventory/ 

   በክህልት ቆጠራ የሚከተለት መረጃዎች ይሰበሰባለ፡፡  

1. የሠራተኛው የግሌ መረጃ  

2. ክህልት፣ ትምህርት፣ የሥራ ሌምዴ፣ሥሌጠና ወዘተ /Education, Job, Experience, 

training/  



12 
 

3. ሌዩ ግኝት ካሇ /special achievements/  

4. ዯመወዝና የሥራ ታሪክ /Salary & job history/  

5. የሠራተኛው ዕምቅ ችልታ  /pot/ 

  5.1.2.የሥራ አመራር ቆጠራ /Management Inventory/ 

1 የግሌ መረጃ /Personal data/  

2 የሥራ ታሪክ  

3 ጥንካሬና ዴክመት  

4 የሥራ ዯረጃ ዕቅዴ /career plan/  

5 የማዯግ ተስፋው  

6 የሚቆጣጠራቸዉ /የሚያስተዲዴራቸዉ/ የሠራተኞች ብዛትና ዓይነት  

7 የሚያስተዲዴረው ጠቅሊሊ በጀት  

8 ሌዩ ግኝት /አስተዋጽኦ/፣ተጨማሪ ትምህርት፣ የቀረበ የጥናት ጽሁፍ፣ ወዘተ/  

9 ከሊይ የተዘረዘሩት መረጃዎች የሚያዙት በሠው ኃይሌ መረጃ ስሌት /System/ ነው፡፡  

10  የሰራተኛው ወራሽ /entail of the employee/  

6. የሰው ሀብት ሥራ አመራር ዋና ዋና እና ንዑስ ተግባራት 
  

የሰው ሀብት ሥራ አስኪያጅ /ኃሊፊ/ የዴርጅቱን ዓሊማ ሇማሣካት የተሇያዩ ዋና ዋናና ንዑስ 

ተግባራትን ያከናውናሌ፡፡ እነዚህን ተግባራት በአምስት /5/ ክፍሌ ከፍል ማየት ይቻሊሌ፡፡ 

1. የሠራተኛ ቅጥር  ማካሄዴ /Employment/  

2. የቀን ክፍያንና ዯመወዝ አስተዲዯር /Wage & salary administration/  

3. ሠራተኞች ከዴርጅቱ/ከማኔጅሜንቱ/ከሥራ አመራሩ ጋር ያሊቸው ግንኙነት 

/Industrial relations/  

4. ዴርጅታዊ ዕቅዴና የሰው ኃይሌ ሌማት /Organizational planning & 

development/  

5.  ሇሠራተኞች የሚሰጡ ሌዩ ሌዩ አገሌግልቶች ናቸው፡፡  
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6.1. የሠራተኛ ቅጥር /Employment/  

 ቅጥር - ተወዲዲሪ ሠራተኞችን በተመጣጣኝ ዋጋ ክፍት የሥራ ቦታዎችን /የሥራ 

መዯቦችን/ እንዱሞለ ማዴረግ ነው፡፡ይህን ሇመተግበር የሚከተለትን ተግባራት በቅዯም 

ተከተሌ  ማከናወን ያስፈሌጋሌ፡፡  

   ሀ. ምሌመሊ /Recruitment/  

•  ብቁ ተወዲዲሪ ሉሆኑ የሚችለ አመሌካቾችን መፈሇግን የሚያመሇክት ሲሆን 

ላልች ተግባራቶች የሚከተለትን ይይዛሌ፡፡  

 የሥራውን አስፈሊጊነት መተንተን /Analyze Job requirement/  

 ሇሥራው ተፈሊጊ ችልታዎች ማዘጋጀት  

 ብቁ ተወዲዲሪ ሠራተኞች የሚገኙበትን ምንጭ መሇየት፣  

 ተወዲዲሪ ሠራተኞችን ወዯ ዴርጅቱ መሣብ፣  

ሇ. የሠራተኞች መረጣ /Selection/  

 የእያንዲንደን አመሌካች የዕውቀት ዯረጃ በመሇየት የትኛው  ከዴርጅቱ የሥራ ባህሪ 

አንፃር ብቁ ተወዲዲሪ ሉሆን እንዯሚችሌ መወሠን፣ የሠራተኞች መረጣ 

የሚከተለትን ተግባራት ይይዛሌ፤  

 አመሌካቾችን ቃሇ መጠይቅ ማዴረግ፣  

 አመሌካቾችን መፈተን፣  

 የአመሌካቾችን የኋሊ ታሪክ ከመረጃዎች መመሌከት፣  

 አመሌካቾችን መገምገም፣  

ሐ. የሙከራ ጊዜ /Induction/  

 አዱስ ሠራተኞችን ሥሌጠናና መረጃ በመስጠት ሥራቸውን በአግባቡ እንዱያከናውኑ 

ማዴረግ፤ የሙከራ ጊዜ የሚከተለትን ተግባራት ይይዛሌ፡፡  

 አዱስ ሠራተኞችን ግንዛቤ ማስያዝ፣  

 ሇአዱስ ሠራተኞች ተፈሊጊውን ሥሌጠና መሇየትና መሥጠት፣  
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 የአዱስ ሠራተኞችን የሥራ አፈፃፀም መከታተሌ፣  

መ. የሠራተኞች ዕዴገትና ዝውውር /Promotion & Transfer/  

የሠራተኞች ዕዴገትና ዝውውር አሁን ያለ ሠራተኞችን የሥራ ችልታቸውን በተሻሇ ሁኔታ 

መጠቀም በሚቻሌበት ቦታ ሊይ መመዯብ ወይም ማስቀመጥ ሲሆን ዝርዝር ተግባራቶቹ፤  

 ሥራው የሚጠይቀውን ችልታ መተንተን፣  

 የሠራተኛውን ብቃት /የትምህርት ዯረጃ/ መተንተን፣  

 ሠራተኞችን በአዱሱ ቦታ ሊይ መሞከር /መፈተን/  

 ሠራተኞችን መገምገም፣  

 ሇሠራተኞች የሚያስፈሌገው ሥሌጠና መወሰን፣ አፈፃፀምን መከታተሌ፡፡ 

ሠ. ከዴርጅቱ መሠናበት /Separation / 

 ከዴርጅቱ ሇምን መሠናበት እንዲስፈሇገ ቃሇ መጠይቅ ማዴረግ፣  

 የሠራተኞችን መሇዋወጥ /መቀያየር/ ትንተና ማካሄዴ፣  

 

6.2. የቀን ክፍያንና ደመወዝን ማስተዳደር /Wage & salary Administration/  

 ሠራተኞች ከሥራቸዉ ጋር ተመጣጣኝ ክፍያ መከፈሊቸውን ማረጋገጥ፤ 

ሀ. ሠራተኞችን በስራ መዯብ መከፋፈሌ /Employee classification/  

ሠራተኞችን በሕጋዊ መንገዴ የሥራ ኃሊፊነታቸዉ በግሌጽ በማሣየት በክፍት ቦታ ሊይ 

መመዯብ፣ ሇዚህም የሚከተለትን ተግባራት ማከናወን የግዴ ይሊሌ፡፡  

 የሥራ መዯብ ማዘጋጀት /assigning a proper title to each position/  

 ሇሥራው የሚያስፈሌገው የትምህርት ዯረጃ፣ ክህልት፣ ሥሌጠና---ወዘተ 

ዝርዝር/Job specification/ ማዘጋጀት፣  

 በተወሰነ ጊዜ የሥራ ዝርዝር ትክክሇኛነትን ማረጋገጥ፡፡   

ሇ. የክፍያ መጠን መወሰን /Rate determination/  
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 ሠራተኞች ከሥራቸው ጋር ተመጣጣኝ ክፍያ በዴርጅቱ ውስጥ ካለ ላልች 

የሥራ መዯቦችና ከላልች ተመሣሣይ ዴርጅቶች አንፃር ተገቢና ተመጣጣኝ 

ክፍያ መሆኑን ማየት፣ በበሇጠ የሚከተለትን ተግባራት ማከናወን ተገቢ 

ነው፡፡  

 በሥራ ዝርዝሩ መሠረት ሥራውን መተንተን፣  

 ሥራውን መገምገም፣  

 የክፍያ መጠን ጥናት ማካሄዴ፣  

 ሐ. የሠራተኞችን የሥራ አፈፃፀም መመዘን /መወሰን /Merit rating / 

 ከተሰጠው የሥራ ኃሊፊነትና ቦታ አንፃር የሠራተኛውን የሥራ አፈፃፀም 

ማረጋገጥና ማጽዯቅ፤ ሇዚህም፡-  

 የሥራ አፈፃፀም የሚከናወንበት ጊዜ ኘሮግራም ማዘጋጀት  

 የሥራ አፈፃፀም በጥንቃቄ መገምገም፣  

 የሥራ አፈፃፀም ውጤቶችን መተንተን  

መ. ተጨማሪ ክፍያዎች /Supplement compensation/ 

ከመዯበኛው የቀን ክፍያ ወይም ዯመወዝ በተጨማሪ ሠራተኛው ሇአስገኘው ውጤት 

ሇማበረታታት ተጨማሪ የገንዘብ ማበረታቻ መስጠት፡፡ ይህን ሇማከናወን የሚከተለት 

ነጥቦች በጥንቃቄ ማከናወንን ይጠይቃሌ፡፡  

 የትርፍ ክፍያ ዕቅዴን ማስተዲዯር፣  

 ላልች የገንዘብ ምንጮችን ማቀዴና መቆጣጠር፣  

 ማበረታቻን ማቀዴና ማስተዲዯር /የተሻሇ የዕቅዴ አፈጻጸም ሇአስመዘገቡ  

/plan and administer incentive plans/  

 ስሇ ክፍያ  

ሇሰው ኃይሌ የሚወጣው ክፍያ ወጪው ችልታ  ያሊቸውን ሠራተኞች ሇመሳብና በሥራ 

ሊይ ያለትን ይዞ ከማቆየት አንጻር ሚዛናዊና አሳማኝ ሉሆን ይገባሌ:: አብዛኛው ቀጣሪዎች 

የሠራተኞች ክፍያ በዕውቀት፣በክህልትና በብቃት ሊይ መሠረት ያዯረገ መሆን እንዲሇበት 

ያምናለ የክፍያ ስሌቱም በቀጥታ ከዴርጅቱ ዓሊማና ስትራቴጂ ጋር መያያዝ ይኖርበታሌ። 
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 መሠረታዊ  የክፍያ  ዓይነቶች  

ክፍያዎች ገንዘብ ነክ የሆኑና /TANGIBLE/ ያሌሆኑ /INTANGIBLE/ በሚሌ ይከፈሊለ፤ 

ገንዘብ ነክ ክፍያዎች ቀጥተኛና /DIRECT/ ቀጥተኛ ያሌሆነ /INDIRECT/ በሚሌ በሁሇት 

ይከፈሊሌ፤ 

I. ቀጥተኛ ክፍያ የምንሊቸው /direct compensation/  

1.1. ዯመወዝ /BASE SALARY/  

1.2. ማበረታቻ /INCENTIVES/  

 ከመዯበኛ አፈጻጸም በሊይ ሇአስመዘገበ ሠራተኛ የሚሰጥ ነው።  

 የማበረታቻ ዓይነቶች  

 ጉርሻ /bonuses / 

 ኮሚሽን /commissions/  

o ሠራተኛው በሸጠው መጠን/ገንዘብ ብዛት/ የሚታሰብ ክፍያ 

ነው፤  

 ቀጥተኛ የኮሚሽን ክፍያ  

• በሸጠው መጠን የተወሰነ በ% ክፍያ መፈጸም  

•  ዯመወዝና ከሚሽንን በጥምር ማሰብ /80% 

ቋሚ  

                                 ዯመወዝና 20%በሸጠው መጠን የሚከፈሌ/  

 ከሚገኝ ትርፍ ማካፈሌ /profit sharing plans/  

II. ቀጥተኛ ያሌሆነ ክፍያ /indirect compensation/  

   ገንዘብ ነክ ያሌሆነ ተጨባጭ ክፍያ ነው:: ሽሌማቱ ቀጥተኛ ያሌሆነ ጥቅም ያስገኛሌ\ 

       ሇምሳላ - 

o ህክምና፣የዕረፍት ጊዜ ክፍያ /vacation pay/፣  

o የጡረታ ክፍያ /retirement pensions/ ---ወዘተ  
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ሇሠራተኛው በተናጠሌ ወይም ሇቡዴን የዴርጅቱ ሠራተኛ በመሆኑ ብቻ የሚሰጥ ነው::  

ላሊው የተሇየና የተሻሇ ሥራ ሊከናወነ ሠራተኛ ዕውቅና መሥጠት /በሠራተኞች ስብሰባ 

ሊይ፣ በማስታወቂያ ሠላዲ ሊይና በውስጥ መጻጻፊያ ዯብዲቤ --- ወዘተ ውጤቱን መግሇጽና 

ሇሥራው ዕውቅና መስጠት ነዉ፡፡ 

የዯመወዝ ጭማሪ ማዴረግ /pay increases/ 

ዴርጅቱ የክፍያ ዯረጃዎችንና የእያንዲንደን ሠራተኛ የሥራ መዯብ ከሇየ በኋሊ ቀጥል 

ትኩረት የሚሰጠው ሇእያንዲንደ ሠራተኛ ሉከፈሌ የሚገባውን ክፍያ ነው፤ 

የጭማሪ ክፍያ ውሳኔ በቀጥታ ከሠራተኞች፣ ከሥራ አስኪያጆችና ከዴርጅቱ ጋር 

ተያያዥነት አሊቸው፣ እያንዲንደ ሠራተኛ ስሇ ተጨማሪ ክፍያው በተሇይም በዴርጅቱ 

ውስጥ ካለ ሌዩ ሌዩ ክፍልችና ከላልች ተመሳሳይ ዴርጅቶች አንጻር ፍትሐዊ መሆኑን 

ወይም አሇመሆኑን ማወቅ ይፈሌጋለ፤ በመሆኑም ዴርጅቱ ብቁና በሥራው ሌምዴ ያካበቱ 

ተፈሊጊ ሠራተኞችን ሊሇማጣት እነዚህን በጥንቃቄ ማየት ያስፈሌገዋሌ።  

የዯመወዝ ጭማሪ ክፍያ አይነቶች  

1.የሥራ አፈጻጸምን መሠረት ያዯረገ ክፍያ፣ 

ይህ ሥሌት የሥራ አፈጻጸማቸው በትክክሌ መሇካት ሇሚችሌ ሁለ ጥቅም ሊይ ሉውሌ 

ይችሊሌ# ይህ የጭማሪ ዓይነት አብዛኛው አሠሪ የሚፈሌገው የክፍያ ጭማሪ ዓይነት ነው። 

2. የኑሮ ውዴነት ማካካሻ ተጨማሪ ክፍያ /cost of living adjustments/ 

ይህ የኑሮ ውዴነትን/የገንዘብ ግሽበትን/ሇማካካስ ሇሠራተኞች በመዯበኛ ዯመወዛቸው ሊይ 

የተወሰነ/ተመጣጣኝ ፐርሰንት/ ሇሁለም ሠራተኞች የዯመወዝ ጭማሪ መፍቀዴ ነው፤ 

3. የአገሌግልት ዘመንን መሠረት ያዯረገ ጭማሪ /seniority/ 

ይህ ጭማሪ በዴርጅቱ ውስጥ ወይም በተወሰነ ሥራ ሊይ መቆየትን መሠረት የሚያዯርግ 

ነው፡፡ አብዛኛው አሠሪዎች ሠራተኛው የዚህ ጭማሪ ተጠቃሚ ከመሆኑ በፊት በዴርጅቱ 

ውስጥ ቢያንስ የተወሰነ ዓመት መቆየት እንዲሇበትና ቢያንስ አጥጋቢ የሥራ አፈጻጸም 

ውጤት ማግኘት እንዲሇበት በፖሉሲያቸው ውስጥ ያካትታለ። 

4. የዓመት ጭማሪን በአንዴ ጊዜ መክፈሌ /Lump-sum pay increases/  

አንዲንዴ አሠሪዎች ብቃትን ወይም የአገሌግልት ጊዜን መሠረት አዴርገው ሇሠራተኞቻቸው 

የአንዴ ዓመት የዯመወዝ ጭማሪን በአንዴ ጊዜ የመክፈሌ ስሌት ሲሆን ጥቂት አሰሪዎች 
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ሠራተኛው ያሌሠራባቸውን ወራት ጊዜ /ዓመቱ ሳይዯርስ ከሥራ ቢሠናበት /ክፍያን 

ሊሇመክፈሌ የገንዘብ ጭማሪውን በአንዴ ጊዜ ወጪ አዴርጎ በብዴር በቅዴሚያ ይከፍሊለ፤ 

ምሳላ - የወር ዯመወዝ ብር 1200ቢሆንና አሠሪው 6% ጭማሪ ቢፈቅዴ 1200X6%= ብር 

72.00 በየወሩ ተጨማሪ ክፍያ ወይም ብር 1272 የወር ዯመወዝ በየወሩ ያገኛሌ ማሇት 

ነው፤ 

ነገር ግን የዓመት ጭማሪን በአንዴ ጊዜ ክፍያ ሥርዓት ብር 72X12ወራት=ብር 864 

በመጀመሪያው ዓመት በመጀመሪያው ወር ይከፈሇዋሌ፤የወር ዯመወዙ እንዯተጠበቀ በወር 

ብር 1200.00 ያገኛሌ። 

የማበረታቻ ክፍያ /incentive plans/ 

የማበረታቻ ክፍያ የሚሰጠው ሠራተኛው ከመዯበኛው በሊይ ሇአስመዘገበው ውጤት ነው፡፡ 

በማበረታቻ ሊይ ሦስት ጉዲዮች ትኩረት ይሰጣቸዋሌ።  

 ማበረታቻ ትኩረት ማዴረግ ያሇበት የግሇሰብን ብቃት#የቡዴን ውጤትንና  በተቋም 

ዯረጃ የተመዘገበውን ውጤት ነው፡፡  

 ሇግሇሰብ ማበረታቻ የሚሰጠው የግሇሰቡን የሥራ ውጤት  በእርግጠኝነት 

መሇካት ሲቻሌ ብቻ ነው#  

 የቡዴን ማበረታቻ  ሥራዎች በጋራ ከላልች ሠራተኞች ጋር የሚከናወን 

ከሆነና ሥራውንም በተጨባጭ በቡዴን ዯረጃ የሚሇካና የሚመዘን ከሆነ 

ነው፡፡ በእርግጥ በቡዴኖች መካከሌ ውዴዴር ማዴረግ አንዲንዳ የዴርጅቱ 

ውጤት ሊይ አለታዊ ተፅኖ ሉያስከትሌ ይችሊሌ ፡፡ ምክንያቱም ሽሌማቱ 

በሊገኙት ቡዴኖች ውስጥ የተወሰኑ ጠንካራ ሠራተኞች ቢኖሩ በላልች ዯካማ 

ሠራተኞች ሰበብ ውጤቱን ሊያገኙ ስሇሚችለ ሞራሊቸው ይነካሌ፤ 

5. ዴርጅታዊ ክፍያ /organizational incentives/  

 ዴርጅቱ ሇአስመዘገበው ከፍተኛ ውጤት ሠራተኞችን በሙለ መሸሇም ሲሆን ይህ 

አሠራር ሠራተኞችን በሙለ እኩሌ ተጠቃሚ የሚያዯርግ ከሆነ በሠራተኞች 

መካከሌ ውዴዴርን ሊይፈጥር ሰሇሚችሌ ጥንቃቄን ይጠይቃሌ፤ 

 ጉርሻ /bonuses  

 የሥራ ክፍለ ወይም ዴርጅቱ ያመጣውን ትርፍ መሠረት አዴርጎ  
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  ሇሥራ ክፍለ/ሇዴርጅቱ ከዯመወዝ ሊይ የተወሰነ ፐርሰንት ጭማሪ  ሉሰጥ 

ይችሊሌ፤ 

  ጉርሻ - የሠራተኛውንና የዴርጅቱን የሥራ ውጤት አጣምሮ የሚያይ ነው፡፡  

ስሇዚህ ጉርሻ/ቦነስ/ ሇማግኘት የግሇሰብ፣የቡዴንና የዴርጅት ውጤትን በጣምራ 

መመዝገብ አሇበት፤ ሆኖም አንዲንዴ ጊዜ ግሇሰቦች ጥሩ ውጤት ቢያስመዘግቡም 

ዴርጅቱ ኪሳራ ሉያሳይ ይችሊሌ፣ በዚህ ጊዜ ሠራኛው ዯስተኛ አይሆንም።  

ዴርጅቱ ከአገኘው ትርፍ  መካፈሌ  

ዴርጅቱ ከአገኘው ትርፍ የተወሰነውን ሇሠራተኛው ማካፈሌ ሲችሌ ነው፡፡ ይህ 

የሚሆነው ክፍፍሌ ከመካሄደ በፊት በዓመቱ መጨረሻ ሊይ ስምምነት ሊይ ከተዯረሰ 

ነው፡፡  ይህ ክፍያ ከተገኘ ትርፍ የተወሰነ ፐርሰንት ሇምሳላ 25% በጥሬ ገንዘብ 

በዓመቱ ውስጥ በተሇያየ ጊዜ ተከፍል ሉጠናቀቅ ይችሊሌ ወይም ሇሠራተኛው ከሥራው 

ሲሰናበት ወይም በጡረታ ጊዜ ታስቦ የሚሰጠው ሉሆን ይችሊሌ።  

 ከሥራ ሉሠናበቱ የሚችለትን ማቀዴ፤  

 ማበረታቻን /ከዕቅዴ በሊይ ውጤት ሇሚያስመዘግቡ ማቀዴና ማስተዲዯርን 

ይጠይቃሌ#  

ሠ. የሥራ ኘሮግራምን/ጊዜን መቆጣጠር /Work schedule control/  

ሇሠራተኞችና ሇዴርጅቱ ተስማሚ የሆነ በክፍያና ያሇ ክፍያ የሚሠራባቸውን የሥራ ሰዓትና 

ጊዜን ማዘጋጀት፤  

 የሥራ ሰዓትንና ከሥራ ሰዓት ውጪ ያለ ቀናትን ማቀዴና ማስተዲዯር፣  

 የሥራ ኘሮግራምን ማቀዴና ማስተዲዯር  

 የእረፍት ጊዜን ማቀዴና ማስተዲዯር 

6.3. የሠራተኛውና የድርጅቱ /ሥራ አመራሩ ግንኙነት /Industrial Relations/ 
 

የዴርጅቱና የሠራተኛውን ፍሊጏት ሇመጠበቅ በሠራተኛውና በሥራ አመራሩ ያሇው የሥራ 

ግንኙነት እና በሥራው ያሇው እርካታና የዕዴገት ዕዴሌ ማረጋገጥ ሲሆን  ይህን ሇመፈፀም 

የሚከናወኑ ተግባራት፤  
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ሀ. ግንኙነት /Communication/  

በዴርጅቱ ጥሩ የሥራ መንፈስ እንዱኖር፣ሐሣብ በነፃነት ሇመግሇጽና መረጃዎችን 

ሇመሇዋወጥ ቁሌፍ መሣሪያ ነው፡፡  

o ሇሠራተኞች መረጃ የሚሠጥባቸዉ መንገድች መዘርጋት፣  

o ሠራተኞች ሀሣብ የሚሠጡበት ሥሌት ማቀዴና ማስተዲዯር፣  

o የተሰጡ ሀሣቦች ሊይ ጥናት ማዴረግ፣  

o የቅሬታ ማስተናገጃ ሥርዓቶችን መዘርጋት፣  

ሇ. የጋራ ስምምነቶች /Collective Bargaining/ 

የህግ ዴጋፍ ያሇውና በተዯራጀ ሁኔታ የዴርጅቱንና የሠራተኞችን ትብብር የሚያበረታታ 

ዴርጅት /ማኅበር/ እንዱኖር ማዴረግ፣  

o የጋራ ስምምነት ማዴረግ፣  

o ስምምነቶችን ሥራ ሊይ ማዋሌና ማስተዲዯር፣  

ሐ. የሠራተኛው ዱሲኚሉን /Employee discipline/  

የሥራ መዯቦችን ማዘጋጀት፣ በሠራተኛው መካከሌ ምቹ የሥራ ግንኙነት እንዱኖር 

ማበረታታት፤   

o ሥራ ሊይ ሉውሌ የሚችሌ ህጏችንና ዯንቦችን ማዘጋጀት፣ የዱስኘሉን 

እርምጃዎችን ማዘጋጀትና ማስተዲዯር 

መ. ሇሠራተኞች ምቹ የሥራ ሁኔታ ሇመፍጠር ምርምር ማካሄዴ  

           /Personnel research /  

የሠራተኞች አመሇካከት፣ የሥራ ሁኔታዎችን፣ ሠራተኛ ከሥራ አመራሩ ጋር ያሇው 

ግንኙነትና የዴርጅቱን ሠራተኞች ውጤታማ ሉያዯርጉ የሚችለ አሠራሮችንና መንገድችን 

መዘርጋት፤  

o ሠራተኞች የሚሠሩበት ዘዳና ችግሮችን መተንተን፣ የተሻሻለ አሠራሮችን 

ማመሊከት፡፡ 
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6.4.ድርጅታዊ ዕቅድና ዕድገት /Organizational planning & Development  

ዴርጅቱ በአግባቡ የተዯራጀና ችልታ ባሊቸዉ ሠራተኞች መሞሊቱን ማረጋገጥ፡፡ ይህን 

ተግባራዊ ሇማዴረግ፤ 

ሀ. ዴርጅታዊ ዕቅዴ  

ውጤታማና ኢኮኖሚያዊ በሆነ መንገዴ የዴርጅቱን ዓሊማ ሉያሣካ የሚችሌ የተቋሙን 

ዴርጅታዊ መዋቅርና የሚያስፈሌገውን የሰው ኃይሌን መወሰን፡፡ ሇዚህም፤ 

 ሇቁሌፍ የሥራ ቦታዎች ተፈሊጊ መመዘኛዎችን ማውጣት፣  

 የዴርጅታዊ መዋቅሩን መተንተን፣  

 በዴርጅቱ ውስጥ ሉኖሩ የሚችለ  ሇውጦችን ማየት፣  

 የሰው ኃይሌ መመዘኛዎችን መተንበይ፣  

 የሰው ኃይሌ መተንበይ፣   

ሇ.  የሰው ኃይሌን ማሣዯግ /Man-power development/ 

ሇቁሌፍ የሥራ ቦታዎች የሥራ አፈፃፀም መመዘኛዎችን /መሇኪያዎችን/ መቅረጽና የትኛው 

የሥራ መዯብ ሇየትኛው ሇውስጥ ሠራተኛ መሠጠት እንዲሇበት ማረጋገጥ፣  

 የሥራ አፈፃፀም መሇኪያዎችን መቅረጽ  

 የሥራ አፈፃፀምን ማጽዯቅ /ማረጋገጥ/  

 የግሇሰብን የዕዴገት መሠሊሌ /ኘሮግራም/ ማቀዴ  

 ሐ. ሥሌጠና /Training/  

የሥራ አፈፃፀም መሇኪያዎችን ተግባራዊ ሇማዴረግና በሥራ ሊይ ያለ ሠራተኞችን ዕምቅ 

ዕውቀት /ሀብት/ ሙለ በሙለ ሇመጠቀም ሠራተኞችን ማሠሌጠን፤  

 የሥሌጠና ኘሮግራም ማቀዴ  

 የሥሌጠና ኘሮግራም ማዘጋጀት/action plan/  

 አሠሌጣኞችን /መሪዎችን/ ማሠሌጠን   

 የሥሌጠና ውጤቶችን መገምገም  
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6.5. የሠራተኞች አገልግሎቶች /Employee services /   

ሠራተኞችን በዴርጅቱ ውስጥ በጥሩ የሥራ ስሜት ሇማቆየት ከዯህንነታቸዉ እና ከሠራተኛ 

አስተዲዯር ጋር በተያያዘ ችግር ሲያጋጥማቸው መርዲት፣ 

ሀ. የሕክምና አገሌግልት /Medical Services 

 በሠራተኞች ሊይ በሥራ ሊይ የሚከሰቱ በሽታዎችን የአካሌ ጉዲቶችን ---ወዘተ 

መከሊከሌ፣  

 የመከሊከያ ኘሮግራሞችን መቅረጽና ማስተዲዯር፣  

 ሠራተኞችንና የሥራ አመሌካቾችን መመርመር፣  

 የሕክምና አገሌግልቶችን መስጠት፣  

 በጤና ዙሪያ ሊይ ትምህርት መስጠት፣ 

ሇ. የመዝናኛ ኘሮግራሞችን ማመቻቸት  

ሠራተኞች በዴርጅቱ ውስጥ እስካለ ዴረስ ሥራቸውን በአዱስ መንፈስ ማከናወን እንዱችለ 

ዴርጅቱ ሇመዝናኛ የሚሆኑ ምቹ ሁኔታዎች ማመቻቸትና አገሌግልቱን መስጠት፤  

 የስፖርት እንቅስቃሴዎችን ማዴረግ፣  

 ማኅበራዊ ጉዲዮችን ማካሄዴ፣  

 የተሇያዩ መዝናኛ አገሌግልቶችን መስጠትና ሠራተኞችን እንዱጠቀሙ 

ማዴረግ፣ 

ሐ. የሠራተኞች አገሌግልት /Personnel Services/ 

ሠራተኞች ሇሚያጋጥሟቸው አንዲንዴ ክስተቶች ሇዴርጅቱ ሥራ ውጤታማነት የራሱን 

አስተዋጽኦ የሚያበረክት እስከሆነ ዴረስ አገሌግልቶችን በመስጠት መርዲት፤ 

 የኢንሹራንስ ምክር መስጠትና ወይም ከሇሊ መሆን፣  

 የህግ አገሌግልት መስጠት፣  

 በመኖሪያ ቤትና በትራንስፖርት አገሌግልት ችግሮች ሊይ መርዲት፣  

 የብዴር ተቋማት እንዱኖሩ ማዴረግ፣  

 የምግብ /የካፍቴሪያ/ አገሌግልት መስጠት፣ 
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መ. የዯህንነት ዋስትና መስጠት /Safety / 

የሥራ ሊይ አዯጋዎችን ሇመቀነስና ሇመከሊከሌ የሚያሰችለ ምቹ ሁኔታዎችንና የአሠራሮች 

ቅዯም ተከተልችን መዘርጋት፤ 

 የዯህንነት ህጏችን መቅረጽ፣  

 የዯህንነት ጥያቄዎችን ተግባራዊ ማዴረግ፣  

 አዯጋዎችን መቀነስ ወይም መከሊከሌ፣  

 የአዯጋ መከሊከያ አሠራሮች /ሥርዓቶችን/ ሌምምዴ ማዴረግ፣  

 አዯጋዎች ሊይ ምርመራ ማዴረግ፣    

ሠ. አዯጋን መከሊከሌና ዋስትና /Protection & Security  

ዴርጅቱን፣ የዴርጅቱን ሠራተኞችን እና ንብረቶችን ከስርቆት፣ ከእሣት፣ ከአእምሮአዊ 

ሐብት /Espionage/ እና ከተመሣሣይ አዯጋዎች ሇመጠበቅ የመከሊከያ ስሌቶችን ተግባራዊ 

ማዴረግ፣  

 የጥበቃ አገሌግልት መስጠት፣  

 የእሣት አዯጋ መከሊከያ አገሌግልቶችን ማዯራጀት፣   

የሰው ኃይሌ ክፍሌ ኃሊፊ ከሊይ ከተጠቀሱት ተግባራት በተጨማሪ ዴርጅቱን ጤናማ 

ሉያዯርግ የሚችለ የተሇያዩ የቡዴን ሥራዎች ማሇትም ወጪ የሚቀንሱ ምርቶችን፣ ከሥራ 

መቅረት፣ የሥራ ሊይ አዯጋዎች፣ የሠራተኞች መቀያየር፣ የውስጥ ዝውውር፣ ቅሬታዎችን 

ወዘተ. ላልች ዴርጅቱን አዯጋ ሊይ ሉጥለ የሚችለ መረጃ ሊይ በመመስረት ትኩረት 

ሠጥቶ ሉሠራቸው የሚገቡ ተግባራት ናቸዉ፡፡  

አንዴ የሰው ኃይሌ ክፍሌ ኃሊፊ  ሥራቸውን ሇማሳካት  በእርሱ ሥር ያለ ሠራተኞችን 

ማማከርና መርዲት አሇበት፡፡  ሇማጠቃሇሌ የሠው ኃይሌ ሥራ አመራር የዴርጅቱን የሰው 

ሀብት ውጤታማ ሇማዴረግ በአሇበት ቁሞ የማይጠብቅና ተሇዋዋጭ ተግባር በመሆኑ 

የግሇሰብንና የቡዴን ዓሊማ በሰው ኃይሌ ውጤታማነት አማካይነት የዴርጅቱን ዓሊማና ግብ 

ማሣካት ይኖርበታሌ፡፡  
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7.የሰው ሀብት ልማት /Human Resource Development/ 
 

የሰው ሀብት ሌማት ሇኅ/ሥ/ማኅበራት መስፋፋትና እንቅስቃሴ እንዱሁም ሇወዯፊቱም 

መሌካም ስኬት መሠረት የሚጥሌ ነው፡፡  

ላልች እንዲለ ሆነው የኅ/ሥ/ማኅበራት የሰው ሀይሌን በማንቀሳቀስ የሚፈሇገውን ሀብት 

ማሠባሰብ እንጅ በካፒታሌ ክምችት ብቻ የሚመሠረት አይዯሇም፡፡ 

የሰው ኃይሌ ሌማት ዕውቀትን፣ ክህልትንና አቅምን በሁለም የኅብረት ሥራ ማኅበራት 

የማሣዯግ ሂዯት ነው፡፡ የሰው ሀብት ሌማት የሚተገበረው በዴርጅቱ ውስጥ ሊለት 

ሠራተኞች ነው፡፡ የኅብረት ሥራ ማኅበራት የሕዝብ ዴርጅቶች እንዯመሆናቸው መጠን 

የሰው ኃይሌ ሌማት የሚከተለትን ሉያካትት ይገባሌ፡፡ 

 የአባሊት ፍሊጏትና ዓሊማ፣  

 የዴርጅቱን /የኅ/ሥ/ማኅበራትን/ ግብና ዓሊማ 

 ከአባሊትና  ከሕብረተሰቡ ፍሊጏት አንፃር፣  

 ሇሥራው የሚያስፈሌገው መስፈርቶችና የሰው ሀይሌ ኦዱት፣   

 በጥንቃቄ የተነዯፈ የአመራረጥ /ምርጫ/  ስሌት  

 በዯንብ የተዯራጀ የሙከራ ጊዜ፣ የትምህርትና የሥሌጠና ኘሮግራም  

 አመራርነትና  የዯረጃ ዕዴገት ኘሮግራም  

 ሣይንሳዊ የዲሠሣ ጥናት ማዴረግና ተግባራትን መሇየት፣  

 የሥራውን አስፈሊጊነት፣  

 በሠራተኞች፣ በሕዝብና በዴርጅቱ መካከሌ ያሇው ግንኙነት  

 ሇተሻሇ ህይወት በእሴቶች ሥሌት ሊይ ግንዛቤ መፍጠር  

 ተስማሚ አካባቢ ከማኅበራዊ፣ ኢኮልጂካሌ ፣ ወዘተ አንፃር መፍጠር ዋና 

ዋና ዎቹ ናቸዉ፡፡ 

በአጠቃሊይ  አሇም አቀፍ የኅብረት ሥራ ኅብረት /ICA/ የሰው ሀብት ሌማትን አስመሌክቶ 

በአወጣው ፖሉሲ መሠረት በኅብረት ሥራ ማኅበራት የሚከናወኑ የሰው ሀብት ሌማት 

ማሇት ሇማከናወን የታቀደት መረጃዎች፣ ትምህርት፣ ሥሌጠና፣ ቅስቀሣ፣ እና ላልች 

የሰው ሀብት ሌማት ተግባራት በሙለ በኢኮኖሚው ውጤታማ ተቋም ሇመፍጠርና በአባሊት 

ተፈሊጊ አገሌግልቶችን ሇመስጠት የሚያስችሌ መሆን እንዲሇበት በግሌፅ ተቀምጧሌ፡፡  
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 ይህ የሚያመሇክተው የሰው ሀይሌ ሌማት ቀዯም ሲሌ የኅብረት ሥራ እንቅስቃሴ 

ሲያራምደት ከነበረው ከትምህርትና ሥሌጠና የሰፋ ጽንሰ ሀሣብ ያሇው መሆኑን 

መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡  

 በመሆኑም የሰው ሀብት ሌማትና ኅብረት ሥራ ማህበራት በማዯግ ሊይ ባለ አገሮች 

የተቀናጀና አንደን ከላሊው ነጥል መተግበር የማይቻሌ ተያያዥነት ያሊቸዉ 

መሆኑን ነዉ፡፡  

የሰው ሌማት /Human Development/- ዓሊማው ተወዲዲሪነትን ይበሌጥ ሇማሣዯግ 

ሇዴርጅቱ ዕዴገት ጥቅም ማዋሌን፣ በተሇይም ትምህርትና ሥሌጠና ሇሥራ አመራር 

ሌማትና ሇዴርጅቱ ዕዴገት በጣም ጠቃሚ መሆኑን ያመሇክታሌ፡፡  

የሰው ሀብት ሌማት ዓሊማው የዴርጅቱን ባህሌ ሇማሣዯግ ሲሆን ይህም በዴርጅቶች 

ማሇትም በኅ/ሥ/ማኅበራት ቀጣይነት ያሇው ሂዯት ነው፡፡  

በአንዴ ዴርጅት ውስጥ የግሇሰብ ሌማት በተሇይም በትምህርት፣ ሥሌጠናና ክትትሌ 

የግሇሰብ ዕምቅ ሀብት እንዯሆነ ይወሰዲሌ፡፡ 

በአሁኑ ጊዜ የሰው ኃይሌ ሌማት በስፋት ተቀባይነት እያገኘ የመጣ አስተሳሰብ ነው፡፡ 

ከዴርጅቱ አኳያ አንፃር ሲታይ የዴርጅቱ ሠራተኞች በተከታታይ በዕቅዴ ሊይ በተመሠረተ 

መሌኩ አሁን ሇአሇውና ወዯፊት ሇሚኖረው ሥራ ሇማከናወን የሚረዲ የዕውቀት፣ 

የአመሇካከት፣ የክህልት፣ ወዘተ. ሇውጥ የሚያመጡ ተግባራትን ማከናወን ይጠይቃሌ፡፡ 

ይህም መሪዎችን ጨምሮ የማስፈፀም አቅማቸው ስሇሚያሳዴግ የዴርጅቱን ባህሌ፣   

የሥራ ግንኙነት፣ ጤናማ የቡዴን ሥራ፣ ሇውጥ ተቀባይና የሠራተኞች የቡዴን ሞራሌ 

ይበሌጥ ያሣዴገዋሌ፡፡  

ላሊው በሰው ኃይሌ ሌማት ጠቃሚ ነጥብ የሕዝብ ግንኙነትና በጏ ተግባራትን በማከናወን 

የዴርጅቱን መሌካም ዝናና የሥራ አካባቢን ማሻሻሌ ነው፡፡  

መሪዎች የዴርጅቱን ሥራ ሲያከናውኑ በሠራተኞችና በመሪዎች መካከሌ ግጭቶችና 

ፍርሃት እንዱሁም ውጥረት ሉከሠት ይችሊሌ፡፡  

በዚህ ጊዜ የሠራተኞች ምርታማነት ይቀንሣሌ፣ ሇሥራው ያሊቸውን ፍሊጏት ያጣለ፣እንዱህ 

ዓይነት ክስተት በሚያጋጥምበት ጊዜ የመጀመሪያዎቹ ሇችግሩ መፈታት ቀዴሞ ዯራሾች 

የሠራተኞች ዴርጅት ማሇትም የሠራተኞች መማክርት፣  ክሇብ ወይም ማህበር ከፍተኛውን 

ሚና ይጫወታለ፡፡ 
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ክስተቶቹ ከፍተኛ ዯረጃ ከመዴረሣቸውና የዴርጅቱንም ሆነ ግሇሠቦች ሊይ ጉዲት ከማምጣቱ 

በፊት ቀዴሞ ምሌክቶቹ በሥራ አስኪያጆችና በሱፐርቫይዘሮች ሲታይ እርምጃዎችን 

በመውሰዴ የሠራተኛው ሞራሌ መጠበቅና ምርታማነቱን ማሻሻሌ ያስፈሌጋሌ፡፡  

ችግሮችን ሇመከሊከሌ የኅብረት ሥራ ማኅበራት ከአባልቻቸው እና የኅብረት ሥራ ማኅበራት 

ከላሊ ኅብረት ሥራ ማኅበራት ጋር ግንኙነት የሚፈጠርበትን ሥሌት ማመቻቸት ይገባሌ፡፡ 

የሰው ኃይሌ ሌማት ትኩረት የሚሰጠው የዴርጅቱን የሰው ሀይሌ እውቀት ፣ ቴክኖልጅ፣   

ዘመናዊ ማሽነሪ እና መሣሪያዎች ጋር የሚሄዴ ወቅታዊና ተመጣጣኝ ዕውቀት እንዱኖረው 

የሚያዯርግ ነው፡፡ 

የሠራተኛ አስተዲዯር ተግባራትና የሰው ሀብት ሌማት ሌዩነት 

ተ.ቁ  ሌዩነት  

/Distinctions/  

የሠራተኛ አስተዲዯር ተግባራት  

/Personnel Functions/  

የሠው ሀብት ሌማት  

/Human Resource Development / 

1  አቅጣጫ  

/Direction/  

በአሇበት የማቆየት አቅጣጫ  

/Maintenance orientation  

የማሣዯግ አቅጣጫ  

/Development orientation/  

2  መዋቅር  

/Structure/  

ራሱን የቻሇ ተግባራት፣ ራሱን 

የቻሇ ንዑስ ተግባራት ጋር   

/An independence functions 

with independent sub 

functions/  

እርስ በርሣቸው የተያያዙ ክፍልች  

/Consists of inter-dependent parts/  

3  ፍሌስፍና  

/Philosophy/  

ነገሮች /ችግሮች/ ሲከሠቱ 

መፍትሄ እርምጃ መውሠዴ  

/Reactive  

ችግሮችን ቀዴሞ መተንበይ  

/Proactive/  

4  ኃሊፊነት  

/Responsibility/  

በዋነኛነት  ኃሊፊነቱ የሠራተኛ 

አስተዲዯር ክፍሌ ነው  

/Personnel department/  

በዴርጅቱ ውስጥ ያለ የሁለም ሥራ  

አስኪያጆች ተግባር /ኃሊፊነት  ነው  

/All organization managers/  

5  አበረታች  

/Motivators/  

ትኩረት የሚሰጠው ገንዘብና 

ገንዘብ ነክ ሸሌማቶች ሊይ ነው  

እንዯ ግሇሰቡ የዯረሰበት የእርካታ ዯረጃ  

/Hierarchical needs or higher order 

needs/  

6  ውጤት  

/Outcomes/  

የተሻሇ የሥራ አፈፃፀም የተሻሇ 

የሥራ እርካታና ሞራሌ ውጤት 

ነው  

 የሰው ኃይሌን በአግባቡ መጠቀም ሇተሻሇ 

 የሥራ ዕርካታና ሞራሌ ያመራ  

7  ዓሊማ  

/Aims/  

የሰዎችንና የአስተዲዯርን የሥራ 

አፈፃፀም ብቃትን ማሻሻሌ  

በአጠቃሊይ የዴርጅቱን ባህሌ ማሌማት 

/ማሣዯግ  
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8.አመራር /leadership/ 

ትርጉም- 

• ሀሌ ሪዴ እንዲሇው አመራር ማሇት ራዕይን ማስተሊሇፍ ነው፡፡ በተጨማሪም ዊሉያም 

አዲይ አመራርን ሲተረጉም አመራር ማሇት በሰው ሌጅ ተፈጥሮአዊ ጉዲዮች ውስጥ 

(በፖሇቲካ፣ በቤት ውስጥ፣ በኢኮኖሚክስ፣ በሐይማኖት ወዘተ) ሊይ መወያየት ማሇት 

ነዉ ፡፡  

• ማክስዌሌ እንዯገሇፀው መሪ ማሇት መንገደን የሚያውቅ፣ መንገደን የሚራመዴ እና 

መንገደን የሚያሳይ ነው ፡፡  

• መሌካም መሪ በተከታዮች ዘንዴ ያሇውን ግፊት እንዱሁም ጠቅሊሊ ሁኔታዎችን 

በማገናዘብ ሁለንም ሶስቱን ስሌቶች (አዛዥ፣ ዱሞክራሲያዊ እና ወካይ) የሚጠቀም 

ነው፡፡   

 ምሳላ:  

– የተዘረጋው ስነ ስርዓት ውጤታማ እንዲሌሆነና አዱስ ስርዓት መዘርጋት 

እንዲሇበት ሇሰራተኞችዎ መንገር (አዛዥ).  

– አዱስ ስርዓት በመዘርጋት ዙሪያ ሐሳባቸውን መጠየቅና አስተዋጽኦ 

እንዱያዯርጉ መጠየቅ (ተሳታፊ).  

– አዱሱን ስነ ስርዓት ሇማስፈጸም ስራዎችን በውክሌና መስጠት (ወካይ).  

8.1. የአመራር ብቃቶች 
 

1. ራዕይ  

ሇአንዴ መሪ የመጀመሪያው መስፈርት ጠንካራ የአሊማ ፅናትና የራዕይ መኖር ሲሆን  

ከራዕይ የሚገኙት ጥቅማችም የሚከተለት ናቸው: 

i. አቅጣጫ  

ii. ፋይዲ ያሇው መዴረሻ  

iii. መነሳሳት  

iv. እርካታ  

v. የውጤት መንፈስ  

vi. እንዱሁም በህይወት አንዴ አሊማን የማሳካት ስሜት ናቸው፡፡ 
 

2. ችልታ 

መሪው ስራውን ማወቅና የስራ እውቀቱን ከዘመኑ ጋር ማጣጣም የሚገባው ሲሆን ይህንን 

ያሇማዴረግ በራስ መተማመንን እንዱሁም የሰራተኞችን ዴጋፍና አክብሮትን ያሳጣሌ፡፡  

 መሪው ሇሚከተለት ነገሮች ንቁ አእምሮ ሉኖረው ይገባሌ: 
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ሀ. መረጃን ሇመገንዘብ  

ሇ. ስትራቴጂን ሇመቅረጽ እና  

ሐ. ትክክሇኛ ውሳኔን ሇመስጠት   

3. እርካታ  

ትክክሇኛ እርካታ የመሌካም መሪ ዋነኛ መገሇጫና ላልች ተከታዮች ሇአንዴ ነገር እንዱሳቡና 

አንዴ መሪ የሚያቅዯውን ነገር እንዱያሳካ ፈቃዲቸውን እንዱሰጡ የሚያስችሊቸው ማግባቢያ 

ነው፡፡ በመሪው የሚንጸባረቀው እርካታ/ጉጉት/ በተከታዮች ሊይ ተመሳሳይ ስሜትን 

ያጭራሌ፡፡  

ሀሪ ትሩማን በአንዴ ወቅት ተናግረውት እንዯነበረው “ስኬታማው ሰው እርካታ አሇው# 

መሌካም ስራ በዯመ ቀዝቃዛነት ሉሰራ አይችሌም# ማናቸውንም ነገር ቅርጽ ሇማስያዝ 

ሙቀት ያስፈሌጋሌ በመሆኑም ሁለም ታሊሊቅ ስኬት የነበሌባሌ ሌብ ታሪክ ነው፡፡”  

4. መረጋጋት 

መሪው የራሱን አሇም እና ከላልች አሇማት ጋር የሚመሳሰሌበትን አግባብ በሚገባ መገዘንብ 

አሇበት፡፡ አንዴ በራሱ ጣጣ የተወጠረ ሰው የላልችን ችግር ሉፈታ አይችሌም የላልችንም 

ስሜት የመረዲት ሁኔታ አያዲብርም፡፡ ሇስሜት ያሇመረጋጋት ዋነኞቹ ምክንያቶች ከአሌኮሌ፣ 

ከገንዘብና ከግንኙነት/ትዲር/ ጋር የተያያዙ ችግሮች ሲሆኑ በዚህ ምክንያት ሇሚከሰት 

የስሜት መረበሽ ካሇ መሪው የሚሰጠውን ፍርዴ እና ትክክሇኛ እይታ በሚመሇከት አጠያያቂ 

ሁኔታ ሉከሰት ይችሊሌ፡፡ የቤት ውስጥ ችግሮችን ቤት ጥል መምጣት መሪው ይበሌጥ 

ተረጋግቶ እንዱያስብና ስራውን ይበሌጥ በስኬት እንዱያከናውን ዕዴሌ ይሰጠዋሌ፡፡  

5. ሇላልች ማሰብና መቆርቆር 

አመራር ማሇት ሇላልች ማሰብና መቆርቆር ማሇት ነው፡፡  

ሀ.የሚመራው በቃሌ ወይም በተግባር ቢሆንም  

ሇ.መሪው መምህር፣ ጀግና ወይም ገዢ ቢሆንም  

ሐ.አመራሩ የተሰራ ወይም የተፈጥሮ ቢሆንም  

መ.አመራሩን የተማሩት በየትም ቦታ ቢሆንም   

 ሠ.መሪው ምንም ያህሌ እርካታ ወይም መሰሊቸት ቢሰማውም ሇላልች ማሰብና 

መቆርቆር አሇበት፡፡ 
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6. በራስ መተማመን 

በችልታ መተማመን መሪው ከበባዴ ስራዎችን እንዱወጣ ውስጣዊ ጥንካሬ ይሰጠዋሌ# 

በራስ መተማመን ከጎዯሇው ግን ሰዎች ስሌጣናቸውን መጠራጠር ይይዛለ ፡፡ ስኬታማ 

መሪዎች በአስቸጋሪ ሁኔታዎች ወቅትም የተረጋጉና በራስ መተማመን ያሊቸው ሲሆኑ 

ይኸም በሰዓታት፣ በቀናት፣ በሳምንታት እና በአመታት ዝግጅትና ቁርጠኝነት የሚመጣ 

ነው፡፡    

7. ወጥነት  

መሪው ከባዴ ስራዎችን ሇማከናወን ቁርጠኝነት እና ታታሪነት ያስፈሌገዋሌ፡፡ እንዯ መሪ 

ላልች ሰዎች ጥንካሬያቸውን እና ፈቃዯኝነታቸውን ሲያጡ እንኳን ወጥ የሆነ አቋም 

ሉኖርዎ ይገባሌ፡፡ 

8. ጥንካሬ/ጉሌበት/ 

የመንፈስ ፈቃዴ ቢኖርም እንኳን የአመራር ስራን ሇማሳካት ጥንካሬና ሲስተም ያስፈሌጋሌ፡፡ 

ምንም በዕዴሜ የገፉ ወይም አካሌ ጉዲተኝነት ያሊባቸው ቢሆኑም ውጤታማ መሪዎች 

በአብዛኛው ኤላክትሪካሌ፣ ባሇ ሀይሇኛ ጉሌበት እና ህይወት ያሊቸው ንቁ ሰዎች ተዯርገው 

ይገሇጻለ፡፡ ሇዚህም ፖሉዮ ያሇበትን ፍረታንክሉን ሩዝቬሌት እንዱሁም አይነ ስውር 

የነበረችውን ሔሇን ኬሇር በመሳላነት መጥቀስ ይቻሊሌ፡፡  

በቅርብ የአሜሪካ ታሪክ ቁሌፍ ሚና የነበራቸው ሮናሌዴ ሬገን፣ የካቶሉኩ ጳጳስ ጆን ፖሌ 

ሁሇተኛ እና የኢራን አያቶሊ ሆሚኒ ሁለም ከ70 አመት ዕዴሜ በሊይ እንዯበሩና በግማሽ 

ዕዴሜ ከሚያንሱዋቸው ሰዎች በሊይ እጅግ ጥንካሬ እንዯነበራቸው ያስታውሷሌ፡፡ 

በማንኛውም ዕዴሜ መሪዎች አሊማቸውን ሇማሳካት ከፍተኛ ሃይሌና ጉሌበት 

ያስፈሌጋቸዋሌ፡፡ 

• መሪዎች መጠየቅ የሚገባቸውም፡- 

– ሇአመራር ስራ ብቁ ነኝ?   

– በቂ ሃይሌ አሇኝ?  

– አካሊዊ ጥንካሬዬን ሇመጠበቅ የምችሇውን ሁለ እያዯረግኩ ነው? 

 

9. ካሪዝማ  

ካሪዝማ ላልችን የሚስብና የሚያነሳሳ ሌዩ ግሊዊ ችልታ/ስጦታ/ ነው፡፡ናፖሉዮን ታሊሊቅ 

መሪዎች አዎንታዊና የተስፋ ነጋዳዎች መሆናቸውን ያረጋግጣሌ፡፡ አዎንታዊነት ካሪዝማን 

በተመለ መሪዎች ዘንዴ የሚገኝ ብቃት ነው፡፡ 
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ካሪዝማን የተሞለ መሪዎች፡ 

ሀ.ባሇ ራዕይ  

ሇ.ራዕያቸውን የመግሇጽ ችልታ አሊቸው  

ሐ.ሇራዕያቸው ጠንካራ ቁርጠኝነት አሊቸው  

መ.በራስ መተማመን አሊቸው  

ሠ.የሇውጥ ሀዋርያ ተዯርገው ይወሰዲለ  

ረ.አካባቢያቸውን ይመሇከታለ   

10. ቅንነት  

የአመራር ዋነኛው ብቃት የአመሇካከት ጥንካሬ፣ ታማኝነት እና መነሳሳት ማሇት ነው፡፡ 

ቅንነት ከላሇ በመሪ እና በተከታይ ቀመር ውስጥ አንዯኛው ውህዴ መተማመን አይኖርም# 

ስሇዚህ የምናገረውና የማዯርገው አንዴ አይነት ከሆነ ውጤቱ ወጥ ይሆናሌ፡፡ ቅንነት ወዯ እምነት 

የሚያመራ ሲሆን እምነትም ወዯ አክብሮት፣ ታማኝነት እና ወዯ ዴርጊት ይሇወጣሌ፡፡ 

ሰዎችን ሇመምራት የሚያስፈሌገው እምነት ከቅንነት የሚመነጭ ነው፡፡ 

እንዯ መሪ መጠየቅ የሚገባን ነገር : 

ሀ.ተከታዮቼ ያምኑኛሌ?  

ሇ.እውነቱን እንዯምፈሌግና ሇቃላ እንዯምታመን ያውቃለ?  

ሐ.የባህሪ ጥንካሬዬን እና ቁርጠኝነቴን ማየት ይችሊለ? 

8.2. የአመራር  ስልቶችና  ሞዴሎች  

        8.2.1. የአመራር  ስልቶች 
 

• በግሌጽ እንዯሚታወቀው መሪዎች ከተከታዮች ጋር በተመሳሳይ መንገዴ አይገናኙም፡፡ 

• የአመራር ሞዳልች መሪዎች ሇምን በሚንቀሳቀሱበት መንገዴ እንዯሚንቀሳቀሱ ሇማወቅ 
ይረደናሌ፡፡  

• ሀሳቡ ራስን በሞዳሌ ሊይ ውይይት በተዯረገበት ሐሳብ ውስጥ መክተት ሳይሆን እያንዲንደ 
ሁኔታ የተሇያዩ የአሰራር መንገዴን እንዯሚጠይቅ ማገናዘብ መቻሌ ነው፡፡ 
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8.2.2. የአመራር ሞዳሌ  

8.2.2.ሞዴል: የአመራር ሰንጠረዥ

9 1,9 9,9

8

7

6

5 5,5

4

3

2

1 1,1 9,1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ሇሰዎች

ያሇው

መቆርቆር

Concern for Task

ከፍተኛ

ከፍተኛዝቅተኛ

 

 
 በሰንጠረዥ ሊይ የተቀመጠዉ የአመራር ሞዳልች ስንመሇከት፡- 

• አምባገነን 9 )  በስራ ሊይ፣ 1 በሰዎች  (  

• የቡዴን መሪ (  9 በስራ ሊይ፣ 9 በሰዎች    (  

• ካንትሪ ክሇብ  1 ) በስራ ሊይ፣ 9 በሰዎች   (  

• ዴጋፍ ጠባቂ  1 )  በስራ ሊይ፣ 1 በሰዎች  

 በመንገዴ መሐከሌ የሚገኝ መሪ ( 5 በስራ ሊይ፣ 5 በሰዎች) 
 

8.3. የአመራር  እና ስራ አመራር ልዩነቶች 
 

• መሪው ራዕይን (ዓሊማ፣ ተሌዕኮ፣ ግቦች እና አጀንዲን) እንዱሁም ዓሊማውን 

የማሳኪያ መንገዴን ይመሰርታሌ\ 

• ስራ መሪው ራዕዩን ያስፈጽማሌ# ስራ መሪው መሪው ያስቀመጠውን የማስፈጸሚያ 

መንገዴ ይቆጣጠራሌ\ 

• አመራር ከሇውጥ ጋር ስሇመራመዴ የሚመሇከት ነው፡፡ 

• ስራ አመራር ዕቅዴን፣ በጀትን፣ አዯረጃጀትን፣ ሰራተኞችን፣ ቁጥጥርን እና ችግር 

አፈታትን የሚመሇከት ነው፡፡ 

• አመራር በስራ አመራር ችልታ ሊይ ጭምር መሰረት የሚያዯርግ ሲሆን በብዛት ግን 

እንዯ ቅንነት፣ ታማኝነት፣ ጽናት፣ ቁርጠኝነት፣ በራስ መተማመን፣ አዎንታዊነት፣ 

ጥበብ፣ አጽንኦት ሰጪነት እና ታታሪነት የመሳሰለትን ግብዓቶች የሚመሇከት ነው፡፡ 
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9.ወደፊት ትኩረት የሚሹ ነጥቦች  
 

የማህበራዊ ኢኮኖሚ; የቴክኖልጂ\ የፖሇቲካ ሁኔታ; ተከታታይ ሇዉጦች የሰዉ ሃብት ሥራ 

መሪዎች  ያሇዉን የሰዉ ሀይሌ በፈሇጉት መንገዴ ሇመምራት ችግር ይገጥማቸዋሌ፡፡  

የሰዉ ሃብት ማኔጀሮች ከአካባቢያዊ ሇዉጥ ጋር ራሳቸዉን እኩሌ ካሊራመደ በስተቀር\ 

በቢዝነስና በኢንደስትሪ ዉስጥ ሰዎችን ሇመምራት ማኔጀሮች የሚያጋጥàቸዉ ጠቃሚ 

ችግሮች የሚከተለት ናቸዉ፡፡ 

1. የሠራተኞች ቁጥር መጨመር - ከፍተኛ ቁጥር ያሇዉን ሠራተኞች መምራት አዲዱስ 

ችግሮችን ይፈጥራሌ፡፡ ይኸዉም ሠራተኞች መብታቸዉን በዯንብ እያወቁ 

ስሇሚመጡና ተግባራዊ እንዱሆን ሰሇሚሹ ነዉ፡፡ 

2. የትምህርት ዯረጃቸዉ እየጨመረ ሲመጣ - የተማረ ዯንበኛና የዴርጅት ሠራተኛ 

ሇማኔጀሮች ትሌቅ ሥራ ነዉ የሚሆኑባቸዉ፡፡ 

3. የቴክኖልጂ ዕዴገት -  የአዲዱስ ቴክኖልጂ ሇዉጦች ሲመጡ አዲዱስ አሰራሮችንና 

ስራዎችን ይፈጥራለ፡፡ ብዙ ነባር ስራዎች ይወገዲለ፣ ወዱያዉኑ ሥራ አጥነትን 

ይፈጥራለ ፡፡ ስሇዚህ ሀሊፊዎች በተወዲዲሪ ዓሇም ኢንደስትሪ በአረጀ ቴክኖልጂ 

እንዯማይቆይ ተገንዝበው በዘመናዊነት ምክንያት የመጣ ችግር ሉቃሇሌ በሚችሌበት 

መንገዴ የሰዉ ሃይሌ ፍሊጎትን በትክክሌ ማጥናትና የሚወገደ ሠራተኞችን 

በአማራጭ ክህልት ስሌጠና በመስጠት የስራ ባሇቤት በማዴረግ ማስተካከሌ መቻሌ 

ነዉ፡፡ 

4. የሠራተኞች ፍሊጎት በከፍተኛ ዯረጃ መጨመር / ሠራተኛዉ በከፍተኛ ዯረጃ ፍሊጎቱ 

እያዯገ መምጣት/ 

5. የሳይኮልጂ ሲስተምን መቀየር- የወዯፊት ሥራ አመራር በዝቅተኛ ዯረጃ ያለ 

ሠራተኞችን በዴርጅት የሥራ አመራር ዘዳ ሊይ ተሳታፊ መሆናቸዉን የሚያረጋገጥ 

መሆን ይገባዋሌ፡፡ 

6. መረጃዎች በኮምፒተር ሲስተም መሆኑ  

ቀዯም ሲሌ የማኒፋክቸሪንግ ሂዯቱ ዋናዉ ዉጤት በምርቱ፣ በመጋዘኑ ፣ በአያያዙና 

በፓኬጁ ሊይ ነበር ፡፡ አሁን ግን በስራ አመራሩ ሊይ የኮምፒተር መረጃ ሲስተም አብዮት 

ሇዉጥ እየተፈጠረ ነዉ ወዯፊትም ይፈጠራሌ፡፡ ኮምፒተሩ የሚያገሇግሇዉ መረጃዉን 

ሇመሰብሰብና ሇመተንተን እንዱሁም በማኔጀሮች የዉሳኔ አሰጣጥ ሂዯት አጋZ በመሁን 

ነው፡፡ 

7. የሰዉ ሃይሌ አመራር ባሇሙያ ፍሌሰት  

8. በህጋዊ አካባቢዎች የሚታዩ ሇዉጦች  
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በህጋዊ ማዕቀፍ የሚከሰቱ ሇዉጦችን የሰዉ ሃብት ባሇሙያዉ ተረዴቶ አስፈሊጊዉን 

ማተካከያ በዴርጅቱ ዉስጥ በማዴረግ ያሇዉን የሰዉ ሀብት በከፍተኛ ሁኔታ ሇመጠቀም 

ያስችሊሌ፡፡  

9. የሰዎች ግንኙነት ሥራ አመራር 

የሰዎች የግንኙነት ሥራ አመራር ወዯፊት ከአሁኑ በበሇጠ ዉስብስብ ይሆናሌ ፡፡ 

አብዛኛዉ የዚህ ዘመን ተቀጣሪዎች ቀዯም ሲሌ ከነበሩት ሠራተኞች አንፃር 

ሇማበረታታት አስቸጋሪዎች ናቸዉ፡፡ የዚህም ምክንያት የሚሆነዉ የእሴቶች ሇዉጥ; 

የትምህርት ዯረጃ ማዯግ ናቸዉ; በመሆኑም ያሇ ጥያቄ የሚቀበለት ህግና ዯንብ በጣም 

አነስተኛ ይሆናሌ፡፡  

10.ማጠቃሇያ 
 

በዛሬይቱ ዓሇም ሊይ ዓሇምአቀፋዊ ውዴዴሩ ትኩረት ያዯረገው በአብዛኛው በሰው ሀብት ነው 

ምክንያቱም ሇማንኛውም ዴርጅት ዋናው ሀብት ህዝብ መሆኑን በሁለም የዓሇም ክፍሌ 

በመታወቁ ነው፡፡ የሰው ሀብት ስራ አመራር በአሁኑ ስዓት የሚታወቀው ጠቃሚ የስራ 

አመራር ተግባር ሲሆን በዘሇቄታ ሇማንኛውም ዴርጅት ስኬታማነት አስተዋፅኦ ማዴረግ 

የሚችሌ ነው፡፡  

የሰው ሀብት ስራ አመራር ከላልች የስራ አመራር ዓይነቶች ጋር ሲነፃፀር ቀዴመው 

በተቀመጡ ስሌቶች መመራት የማይችሌ በቀሊለ አዯጋ ውስጥ የሚገባ በመሆኑ እንዯ ወቅቱ 

ተጨባጭ ሁኔታ በማገናዘብ የሚመራና ሇተወዲዲሪነት ጠቀሜታ ያሇው እስትራቴጂክ 

መሳሪያ ነው፡፡ 

ዯንበኛን ማእከሌ ያዯረገ ስራ አመራር ሇመተግበር በቅዴሚያ የሰራተኛውን አርካታ ማግኘት 

ያስፈሌጋሌ; ስሇዚህ ሇዯንበኞች እርካታ የሰራተኞች እርካታ ቅዴሚያ ሉሰጠው ይገባሌ፡፡ 

ውጤታማ ዴርጅት ትክክሇኛ የሆነ የሰው ሀብት ፖሉሲና የአተገባበር ዘዳ በቅጥር; 

በመረጣ; በዕዴገትና በስንብት ሇሰው ሀብት ሌማት መሰረት ማዴረግ አሇበት፡፡  

ስኬታማ የሆነ የሰው ሀብት ስራ አመራር የትክክሇኛ ስራ አመራር ፍሌስፍና ሲሆን\ 

ይኸውም የሰዎችን መብትና ሌዩነት የሚቀበሌ# ሇሰራተኞች ዕዴገት በአፅንኦት የሚሰራ# 

የሰራተኞችን አስተዋፅኦ ዋጋ እንዲሇው የሚያምንና እነርሱንም በውሳኔ ሰጭነት እንዱሳተፉ 

የሚያዯርግ በመሆን ዴርጅቱን በዘሊቂነት ውጤታማ እንዱሆን የሚያግዝ ቁሌፍ ተግባር 

ነው፡፡ 
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መግቢያ 

የኅብረት ሥራ ማኅበር ሰዎች በፈቃዯኝነት ኢኮኖሚያዊና ማኅበራዊ ችግሮቻቸውን በጋራ ሇመፍታት የሚያቋቁሙትና 

ዱሞክራሲያዊ በሆነ መንገዴ የሚያስተዲዴሩት  ዴርጅት ነው፡፡ የኅብረት ሥራ ማኅበር አባሊት የዴርጅታቸው ባሇቤቶች፣ 

አስተዲዲሪዎች፣ ተቆጣጣሪዎች እና መሪዎች ብቻ ሳይሆኑ የአገሌግልት ተጠቃሚዎችና ዯንበኞችም ናቸው፡፡ አባሊት 

በመተዲዯሪያ ዯንባቸውና በሚወጡ ሌዩ ሌዩ የአፈጻፀም መመሪያዎቻቸው መሰረት መምራት፣ ማስተዲዯር፣ መቆጣጠር፣ 

መሥራት ካሌቻለ እና የአገሌግልት ተጠቃሚ እና ዯንበኞች ካሌሆኑ ዴርጅታቸው አንዴ እርምጃ ሳይራመዴ ይቆማሌ፡፡ 

የማኅበራቱን እዴገት ሉያፋጥኑ እና አባሇትን ተጠቃሚ ሉያዯርጉ የሚችለ ተግባራትን በማከናወን የማኅበሩንና የአባሊትን 

ትስስር አጠናከሮ የተቋሙን ሊቂነት ማረጋገጥ ተገቢ ነው፡፡  
 

ማኅበሩ የአባሊትን ፍሊጎት መሰረት በማዴረግ ያለትን የገበያ አማረጮች በብቃትና በቅሌጥፍና ተጠቅሞ የአባልቹን ፍሊጎት 

ማርካት ቀዲሚ ተግባሩ ሆኖ ሇአባሊት በሚያቀርባቸው ወይም ከአባሊት በማሰባሰብ  ሇሀገር ውስጥና ሇውጭ ገበያ 

ከሚያቀርብቻው ምርቶችና አገሌግልቶች ትርፍ ማግኘት ይኖርበታሌ፡፡ ማኅበሩ ትርፍ ካሊገኘ በቀጣይና ዯረጃ በዯረጃ 

ያሌተሟሊውን የአባሊት ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ፍሊጎቶች ማሟሊት አይቻሌም፡፡ በላሊ በኩሌ አባሊት ከማኅበራት 

የሚጠብቁትን አገሌግልት እና ጥቅም ካገኙ ማኅበሩ ከአባሊት የሚፈሌገውን ተሳትፎ ያገኛሌ፣ የባሇቤትነት ስሜት ያሳዴራሌ፣ 

የማኅበሩ አትራፊነትም አስተማማኝ ይሆናሌ፡፡  
 

በዙህም መሰረት ማኅበሩ አትራፊ ሆኖ የተጠናከረ አገሌግልት ሇመስጠት አሌሞ ከመስራት ባሻገር የአባሊትን የባሇቤትነት 

ስሜት ማጠናከርና ተሳትፏቸውን ማጎሌበት ወሳኝ ጉዲይ ነው፡፡ የባሇቤትነት ስሜትንና የተሳትፎ ዴርሻን ከሚያሳዴጉ ጉዲዮች 

አንደ ህጉ በሚፈቅዯው መሰረት ፍትሀዊና ወቅታዊ የሆነ የትርፍ ክፍፍሌ በየዓመቱ ማካሄዴ ነው፡፡ ባንጻሩ በስራ 

እንቅስቃሴው ኪሳራ ያጋጠመ እንዯሆነ በኪሳራ አሸፋፈን ስርአቱ መሰረት ኪሳራውን ካሌሸፈነ ኢፍትሀዊ አሰራር ተፈጥሮ 

የአባሊትና የማኅበራቸው ግንኙነት እንዱሻክር መንስኤ ይሆናሌ፡፡  
 

ከዙህ በፊት እንዯተስተዋሇው በክሌለ ያለ አብዚኛዎቹ ኅብረት ሥራ ማኅበራት የትርፍ ክፍፍሌ ተሳትፎ ምዜገባ በአግባቡ 

አሇመያዜ፣ የትርፍ ክፍፍሌ በየዓመቱ አሇማካሂዴ፣ በአመራሩም ሆነ በአባሊት ስሇትርፍ/ኪሳራ ክፍፍሌ አስፈሊጊነት፣ 

ጠቀሜታና አፈጻፀም የግንዚቤ ክፍተት ይታያሌ፡፡ አሌፎ አሌፎ የሚያካሂደ ቢኖሩም የትርፍ ክፍፍሌ ስርዓቱ በትክክሇኛ 

መረጃ ሊይ የተመሰረተና የተሳታፊውንና የማኅበሩን ጥቅም ያስከበረ አይዯሇም፡፡ ይህ ችግር ዯግሞ የአባሊትና የማኅበራቱ 

ትስስር አሇመጠናከርንና የባሇቤትነት ስሜት መቀዚቀዜ እንዱፈጠር ከሚያዯርጉ ጉዲዮች አንደ እንዱሆን አዴርጎታሌ፡፡ 

የትርፍም ሆነ ኪሳራ ሇማከፋፈሌ በቅዴሚያ የተሳትፎ ምዜጋባ  በጥንቃቄ በየዕሇቱ ምዜገባ ማከሄዴና ትርፍ/ኪሳራ ክፍፍሌ 

ሲካሄዴም በማኅበሩ መተዲዯሪያ ዯንብ የተወሰነውን የትርፍ መጠን የአባሊትን ቀጥተኛ ተሳትፎ መጠን፣ የዕጣ ይዝታና 

የቆይታ ጊዛ መሰረት በማዴረግ የባሇቤትነት ስሜት በሚያጎሇብት መሌኩ እና የማኅበሩን ቀጣይነት በሚያረጋግጥ መንገዴ 

ሉፈፀም ይገባሌ፡፡  
 

ስሇሆነም በክሌሊችን ያለ ኅብረት ሥራ ማኅበራት ወጥ በሆነና ተከታታይነት ባሇው መንገዴ ትርፍ/ኪሳራ ሇማከፋፈሌ ይቻሌ 

ንዴ የአፈጻፀም መመሪያ ማውጣት አስፈሊጊ ሆኖ በመገኘቱ ይህ የኅብረት ሥራ ማኅበራት የተሳትፎ አመጋገብ እና የትርፍ 

ክፍፍሌ አፈጻፀም በክሌለ የኅብረት ሥራ አዋጅ ቁጥር 134/1998 አንቀጽ 66 (2) በተሰጠው ስሌጣን መሰራት የክሌለ 

ኅብረት ሥራ ማስፋፊያ ኤጀንሲ ይህን መመሪያ አውጥቷሌ፡፡ መመሪያው መሰረታዊ የተሳትፎ ምዜገባ ሰነድች ምን መሆን 

እንዲሇባቸው እና የተሳትፎ አመጋገብ እንዱሁም የትርፍ/ኪሳራ ክፍፍሌ አፈጻፀም በመሰረታዊ ኅብረት ሥራ ማኅበራትም 

ሆነ በዩኒዬን እንዳት መከናወን እንዲሇበት የሚያሳይ ሲሆን፤ መመሪያው ሇማኅበሩ አመራር አካሊት/ቦርዴ አባሊት፣ ቅጥር 

ሰራተኞች እና በየዯረጃው ሊለ ሇማኅበራቱ ዴጋፍ ሇሚያዯርጉ የኅብረት ሥራ ማኅበራት ማስፋፊያ ኤጀንሲ አካሊት የስራ 

መመሪያ ሆኖ እንዱያገሇግሌ ታስቦ የተጋጀ ነው፡፡ 



  

ክፍሌ 1 

ጠቅሊሊ 

 

1. አጭር ርዕስ 

ይህ መመሪያ የኅብረት ሥራ ማኅበራት የተሳትፎ አመጋገብና የትርፍ/ኪሳራ/ ክፍፍሌ አፈጻጸም መመሪያ ቁጥር 

49/2006 ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡ 

 

2. የመመሪያዉ ዓሊማ 

የኅብረት ሥራ ማኅበሩ ሇአባሊት የሚያከናውነውን የትርፍ/ኪሳራ/ ክፍፍሌ ሂዯት ህጋዊ እና ትክክሇኛ አሰራርን 

የተከተሇ በማዴረግ የማህበሩ አባሊት ሊዯረጉት ተሳትፎ በግሌጽ አሰራር ተጠቃሚ የሚሆኑበትን መንገዴ 

ሇመርጋትና በአባሊትና በማኅበሩ መካከሌ ያሇውን ትስስር ማጠናከር ነው፡፡  

 

3. ትርጓሜ 
የቃለ አገባብ ላሊ ትርጉም ካሌተሰጠው በስተቀር በዙህ አፈጻፀም መመሪያ ውስጥ፣ 

3.1 “አባሌ” ማሇት የማኀበሩን/ዩኒዬኑን የአባሌነት መመኛ አሟሌቶ የተመገበ ግሇሰብ ወይም  ማኅበር ነው፡ 

3.2 "ተሳትፎ"  ማሇት አባሊት በእኩሌ ተጠቃሚነት ከማህበሩ ጋር የሚያዯርጉት የግዥ፣ የሽያጭ፣ የብዴር፣ 
የመጋንና ላልች አገሌግልቶችን መጠቀም ማሇት ነው፡፡ 

3.3 "ትርፍ" ማሇት የኅብረት ሥራ ማኅበሩ በዕቅዴ መኑ ባካሄዯው የግዥና ሽያጭ እንቅስቃሴ መሰረት 
በኦዱት ምርመራ የተረጋገጠና  የተገኘው ገቢ ከወጣው ወጭ ተቀንሶ ከዛሮ በሊይ የሆነ ገቢ ማሇት 

ነው፡፡  

3.4 "የተጣራ ትርፍ" ማሇት ከትርፉ ሊይ መከፈሌ የሚገባቸውና ያሌተከፈለ የታክስና ላልች ክፍያዎች ተቀንሶ 

ከዛሮ በሊይ የሆነ ገቢ ማሇት፡፡  

3.5 "ኪሳራ"  ማሊት የኅብረት ሥራ ማኅበሩ በዕቅዴ መኑ ከአባሊት ጋር ባዯረገዉ ግዥና ሽያጭ 

እንቅስቃሴ መሰረት በኦዱት ምርመራ የተረጋገጠና የተገኘው ገቢ ከወጣው ወጭ ተቀንሶ ከዛሮ በታች 

የሆነ ገቢ ማሇት ነው፡፡ 

3.6 "ዕጣ"  ማሇት ኅብረት ሥራ ማኅበሩ ሥራውን ሇማንቀሳቀስ የሚያስፈሌገውን ካፒታሌ ማግኘት 

እንዱችሌ እኩሌ ዋጋ ያሊው፣ በጠቅሊሊ ጉባዔ ተወስኖና የዕጣ ምስክር ወረቀት በማጋጀት በተወሰነ ጊዛ 

ተሸጦ የሚያሌቅ ከዕያንዲንደ አባሌ የተሰበሰበ ገንብ መጠን ማሇት ነው፡፡ 

3.7 "መጠባበቂያ"  ማሇት የኅብረት ሥራ ማኅበሩ ሇኪሳራ መሸፈኛ እንዱሆን ከዓመታዊ ትርፍ 30 በመቶ 

ተቀንሶ ሇዙሁ ዓሊማ በተከፈተ የቁጠባ የሂሳብ ቁጥር በባንክ የሚቀመጥ ገንብ ማሇት ነው፡፡ 

3.8 "የአባሊት ተሳትፎ ዯብተር" ማሇት እያንዲንደ አባሌ በተሇያየ ጊዛ ከማህበሩ ጋር ያዯረገዉን የግዥና 

ሽያጭ ወይም ላሊ ተሳትፎ የሚያስመግብበት በአባለ እጅ የሚቀመጥ ዯብተር ማሇት ነዉ፡፡ 

3.9 "የተሳትፎ ማጠቃሇያ መዜገብ" የህብረት ስራ ማህበሩ የአባሊትን የግዥና ሽያጭ ወይም ላሊ ተሳትፎ 
በየወሩ በማጠቃሇሌ የሚመገብበት መዜገብ ማሇት ነዉ፡፡ 



  

3.10 "አባሌ ሊሌሆኑ የተሳትፎ መዜገብ" ማሇት የኅብረት ሥራ ማኅበሩ በመንግስት ውክሌና መሰረት 
ከአባሊት ውጭ የሚያከናውነውን የግዥና ሽያጭ ተሳትፎ የሚመገብበት መዜገብ ማሇት ነዉ፡፡ 

3.11 "ትርፍ/ኪሳራ ክፍፍሌ"  ማሌት ከማኅበሩ የተጣራ ትርፍ ሊይ 30 በመቶ ሇማኅበሩ መጠባበቂያ፣ ሇአባሊት 

ትርፍ ክፍፍሌ የማይውለ ገቢዎች፣ በማኅበሩ ዯንብ መሰረት ሇማኅበሩ ስራ ማስፋፊያና ማኅበራዊ 

አገሌግልት እንዱሆን የተወሰነው ገንብ ከተቀነሰ በኋሊ ሇአባሊት በተሳትፎና በዕጣ ዴርሻ መሰረት 

ማከፋፈሌ ማሇት ነው፡፡ 

3.12 "የዕጣ ዴርሻ (dividend) " ማሇት አባሊት በገዘት የዕጣ መጠንና የቆይታ ጊዛ መሰረት በየዓመቱ መጨረሻ 

ከሂሳብ ምርመራ በኋሊ  ሇአባሊት ትርፍ ክፍፍሌ እንዱውሌ ከታሰበው ገንብ ሊይ የማኅበሩ መተዲዯሪያ 

ዯነብ በሚፈቅዯው መሰረት ሇአባለ የሚከፈሌ የገንብ መጠን/ዴርሻ ነው፡፡ 

3.13 "የተሳትፎ ክፍያ (patronage refund)" ማሇት አባሊት ከማህበሩ ጋር ባዯረጉት የግዥ፣ የሽያጭና ላልች 

ተሳትፎዎች መሰረት በየዓመቱ መጨረሻ ከሂሳብ ምርመራ በኋሊ  ሇአባሊት ትርፍ ክፍፍሌ እንዱውሌ 

ከታሰበው ትርፍ/ኪሳራ ሊይ የማኅበሩ መተዲዯሪያ ዯነብ በሚፈቅዯው መሰረት ሇአባለ የሚከፈሌ የገንብ 

መጠን/ዴርሻ ነው፡፡ 

3.14 "የኅብረት ሥራ አዋጅ" ማሇት የፌዳራሌ ኅብረት ሥራ ማኅበራት ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 147/1991 እና 

የዙህ አዋጅ ማሻሻያ አዋጅ ቁጥር 402/1996 እንዱሁም የአማራ ክሌሌ የኅብረት ሥራ ማኅበራት ማቋቋሚያ 

አዋጅ ቁጥር 134/1998 ነው፡፡ 

3.15 አሻሚ ቃሊት፣ ሀረጎች እና አረፍተነገሮች ቢኖሩ በህብረት ስራ ህግ መሰረት አግባብ ባሇዉ ባሇስሌጣን 

ትርጉም ሇሚመሇከተው ይሰጣቸዋሌ፡፡ 
 

4. የመመሪያው አስፈሊጊነት 

ኅብረት ሥራ ማኅበራትን ሇማጠናከር አነደና ዋነኛው መንገዴ የማኅበሩ አባሊት የባሇቤትናት፣ 

የአስተዲዲሪነት/መሪነት እና የተጠቃሚነት/ዯንበኝነት ሚናቸውን መወጣት እንዱችለ ማስቻሌ ነው፡፡ ይህንን 

ሚናቸውን እንዱወጡ ሇማዴረግ ዯግሞ በቅዴሚያ የባሇቤትነት ስሜት ማጠናከርና ተሳትፎአቸውን ማጎሌበት 

ይጠይቃሌ፡፡ የባሇቤትነት ስሜትና ተሳትፎ ዴርሻ ከሚያሳዴጉ ጉዲዮች አንደ ህጉ በሚፈቅዯው መሰረት 

ፍትሃዊ የሆነ የትርፍ/ኪሳራ ክፍፍሌ በየዓመቱ ማካሄዴ ነው፡፡  
 

ከዙህ በፊት እንዯተስተዋሇው በክሌለ ያለ አብዚኛዎቹ ኅብረት ሥራ ማኅበራት የትርፍ ክፍፍሌ ተሳትፎ ምዜገባ 

በአግባቡ አሇመያዜ፣ የትርፍ ክፍፍሌ በየዓመቱ አሇማካሂዴ፣ በአመራሩም ሆነ በአባሊት ስሇትርፍ/ኪሳራ ክፍፍሌ 

አስፈሊጊነት፣ ጠቀሜታና አፈጻፀም የግንዚቤ ክፍተት ይታያሌ፡፡ አሌፎ አሌፎ የሚያካሂደ ቢኖሩም የትርፍ ክፍፍሌ 

ስርዓቱ  በትክክሇኛ መረጃ ሊይ የተመሰረተና የተሳታፊውንና የማኅበሩን ጥቅም ያስከበረ አይዯሇም፡፡ ይህ ችግር ዯግሞ 

የአባሊትና የማኅበራቱ ትስስር አሇመጠናከርንና የባሇቤትነት ስሜት መቀዚቀዜ እንዱፈጠር ከሚያዯርጉ ጉዲዮች አንደ 

እንዱሆን አዴርጎታሌ፡፡ የትርፍም ሆነ ኪሳራ ሇማከፋፈሌ በቅዴሚያ የተሳትፎ ምዜጋባ  በጥንቃቄ በየዕሇቱ ምዜገባ 

ማከሄዴና ትርፍ/ኪሳራ ክፍፍሌ ሲካሄዴም በማኅበሩ መተዲዯሪያ ዯንብ የተወሰነውን የትርፍ መጠን የአባሊትን ቀጥተኛ 

ተሳትፎ መጠን፣ የዕጣ ይዝታና የቆይታ ጊዛ መሰረት በማዴረግ የባሇቤትነት ስሜት በሚያጎሇብት መሌኩ እና የማኅበሩን 

ቀጣይነት በሚያረጋግጥ መንገዴ ሉፈፀም ይገባሌ፡፡  

ስሇሆነም በክሌሊችን ያለ ኅብረት ሥራ ማኅበራት ወጥ በሆነና ተከታታይነት ባሇው መንገዴ ትርፍ/ኪሳራ ሇማከፋፈሌ 

ይቻሌ ንዴ የአፈጻፀም መመሪያ ማውጣት አስፈሊጊ ሆኖ  



  

5. የመመሪያዉ ተፈጻሚነት ወሰን 
የዙህ መመሪያ የተፈጻሚነት ወሰን በክሌለ ውስጥ በኅብረት ሥራ አዋጅና ሥራ ሊይ እንዱውለ በወጡ የተሇያዩ 

የአዯረጃጀት መመሪያዎች መሰረት በተዯራጁ ከገንብ ቁጠባና ብዴር ኅብረት ሥራ ማኅበራት በስተቀር በማንኛውም 

ዓይነትና ዯረጃ የኅብረት ሥራ ማኅበራት ተፈጻሚ ይሆናሌ፡፡ 
 

6. የትርፍ/ኪሳራ/ አከፋፈሌ መርሆች 

6.1 ግሌጽና ወቅታዊ የተሳትፎ መረጃ መያዜ፣ 

6.2 ታማኝ መሆን፣  

6.3 አገሌግልቶችን ሇሁለም አባሊት ተዯራሽ ማዴረግ፣ 

6.4 ተሳትፎን እና የዕጣ መጠን ቆይታን  መሰረት ያዯረገ የትርፍ ወይም ኪሳራ ክፍፍሌ በየዓመቱ ማካሄዴ፣ 

6.5 የተሳትፎ ምዜገባም ሆነ የትርፍ ስላት አሰራር የማህበሩንና የአባሊትን ጥቅም በማስከበር ሊይ 

የተመሰረተ እንዱሆን ማዴረግ፣  

6.6  የአባሊትና የማኅበሩን ትስስር ማጠናከና የአባሊትን ተጠቃሚነት ማረጋገጥ፣ 

6.7  የማኅበሩ ዕዴገት ሊቂ እንዱሆን ማዴረግ፣  

6.8 ህጎችን ዴንቦችንና መመሪያዎችን አክብሮ መስራት፣ 

 

ክፍሌ ሁሇት 

መሰረታዊ የተሳትፎ መመዜገቢያ መዚግብት እና የተሳትፎ አመጋገብ 
 

7. መሰረታዊ የተሳትፎ መመዜገቢያ መዚግብት 

በማንኛውም የኅብረት ሥራ ማኅበር የተሳትፎ ምዜገባ ሇማከናወንና የትርፍ/ኪሳራ ክፍፍሌ ሇማካሄዴ 

በቅዴሚያ የሚከተለት መዚግብት መጋጀትና በአግባቡ ጥቅም ሊይ መዋሌ አሇባቸው፡፡ 

7.1 የአባሊት የዕጣ ሽያጭ መዜገብ 

7.2 የአባሊት የግዥና ሽያጭ ተሳትፎ መዜገብ 

7.3 የአባሊት የግዥና ሽያጭ ተሳትፎ ዯብተር 

7.4 የተሳትፎ ማጠቃሇያ መዜገብ 

7.5 የአባሊት የትርፍ/ኪሳራ ክፍፍሌ መዜገብ 
 

8. የዕጣ ሽያጭ ቅዴመ ሁኔታዎችና ምዜገባ 

8.1 የዕጣ ሽያጭ ቅዴመ ሁኔታዎች 
ማንኛውም ኅብረት ሥራ ማኅበር በአዋጭነት ጥናት ሊይ ተመስርቶ ስራውን ሇመጀመር ወይም ሇማስፋፋት 

የሚያስፈሌገውን ገንብ በዋናነት የሚያሰባስበው እኩሌ ዋጋ ያሊቸው ዕጣዎችን አጋጅቶ ሇአባሊት በመሸጥ ነው፡፡ 

የኅብረት ሥራ ማህበሩ ዕጣዎች ተጋጅተው እንዱሸጡና ከአባሊት የዕጣ ሸያጭ ገንብ እንዱሰባሰብ በጠቅሊሊ ጉባኤ 

ሲወስን የሚከተለት ቅዴመ ሁኔታዎች መሟሊት ይኖርባቸዋሌ፡፡  

8.1.1 የኅብረት ሥራ ማኅበሩ/ዩኒዬኑ በስሙ ያሳተመው የግምባር ዋጋ /par value/ የያ የዕጣ ሰርቲፊኬት 

8.1.2 የዕጣ ቁጥሩ/መጠኑ/ በማህበሩ መተዲዯሪያ ዯንብ የተገሇጸ መሆኑን፣ 



  

8.1.3 እንዱሸጥ የተወሰነው የዕጣ መጠን በአራት ዓመት ጊዛ ዉስጥ ሇአባሊት ተሸጦ መጠናቀቅ የሚችሌ 
መሆኑን፣  

8.1.4 የኅብረት ሥራ ማኅበሩ/ዩኒዬኑ ሇአባሊት የሚሸጠው ዜቅተኛ የዕጣ ሽያጭ መጠን በጠቅሊሊ ጉባኤው 

ተወስኖ በመተዲዯሪያ ዯንቡ የተገሇጸ መሆኑን እና አንዴ አባሌ የሚገዚው ከፍተኛ የዕጣ መጠን 

ከተጋጀው ዕጣ ከ10 በመቶ መብሇጥ እንዯላሇበት ግንዚቤ መያዘን፣  

8.1.5 የዕጣ ሽያጭ መዜገብ መጋጀቱንና ስሇ አመጋገቡ ግሌጽነት ያሇ መሆኑ መረጋገጥ አሇበት፡፡ 
 

8.2 ሇአባሊት የሚከናወን የዕጣ ሽያጭ ምዜገባ ሂዯት፣  
 

8.2.1 አንዴ አባሌ ሇገዚዉ ዕጣና ሇከፈሇዉ ገንብ ማስረጃ ሉሆን የሚችሌ የማህበሩን የገቢ ዯረሰኝና 

የዕጣ ሰርትፊኬት ማግኘት ይኖርበታሌ፣ 

8.2.2 አንዴ ግሇሰብ/ኅብረት ሥራ ማኅበር አባሌ ሇመሆን ከኅብረት ሥራ ማኅበሩ/ዩኒዬኑ ዕጣ በሚገዚበት 

ወቅት ዕጣውን የገዚበት ቀን፣ የዕጣዉን ብዚት፣ የአንዴ እጣ ዋጋ፣ ጠቅሊሊ የገዚዉን የዕጣ ዋጋና 

መጠን በዕጣ ተሳትፎ መዜገብ ወዱያዉኑ መመዜገብ አሇበት፣ 

8.2.3 በየጊዛዉ የዕጣዉን መጠን ሇማሳዯግ ተጨማሪ ዕጣ የሚገዚ አባሌ የገዚዉን ዕጣ ብዚትና የገንብ 
መጠን ከዙህ በፊት  በተመገበዉ የዕጣ ተሳትፎ መዜገብ ሊይ ተዯምሮ ሚዚኑ/balance/ እየተሰሊ 

መመዜገብ ይኖርበታሌ፣ 

8.2.4 አንዴ አባሌ ወሩ በገባ ከ7 ቀን በኋሊ ዕጣ ቢገዚ በቀጣዩ ወር እንዯገዚ ተዯርጎ ይወሰዲሌ፣ 

8.2.5 በዓመቱ መጨረሻ የእያንዲንደ አባሌ የዕጣ መጠን ሚዚን የ12 ወራት ተዯምሮ ይጠቃሇሊሌ፣ 

8.2.6 የመገበው አካሌ በትክክሌ ስሇመመዜገቡ በፊርማው ማረጋገጥ ይኖርበታሌ፣ የመዜጋቢው የቅርብ ኃሊፊም 

በትክክሌ ስራው ስሇመከናወኑ ማረጋገጥ አሇበት፡፡ 

8.2.7 ይህ ሰነዴ ትርፍን በዕጣ ዴርሻ መሰረት ሇማከፋፈሌ ጥቅም ሊይ ከመዋለ በፊት በስራ ኣመራር/ቦርደ 

መጽዯቅና በሂሳብ ምርመራ ወቅት ኦዱተሩ በትክክሌ ስሇመሰራቱ ማረጋገጥ አሇበት፣ 
 

9. የአባሊት ግዥና ሽያጭ ተሳትፎ  ቅዴመ ሁኔታዎችና ምዜገባ 
 

9.1 የአባሊት ግዥና ሽያጭ ምዜገባ ቅዴመ ሁኔታዎች 

     የኅብረት ሥራ ማኅበሩ ሇአባሊት የሚሰጠዉን አገሌግልት ምዜገባ ከማከናወኑ በፊት የሚከተለትን 

ቅዴመ ሁኔታዎች ማሟሊት ይኖርበታሌ፡፡ 

9.1.1 ሇእያንዲንደ አባሌ የሚያገሇግሌ የአባለን ስም፤ የተሳተፈበትን የግዥ/ሽያጭ/ ዓይነትና መጠን፤ 

የገንብ መጠኑንና የመዜጋቢዉን ፊርማ እንዱሁም የተሳተፈበትን ቀን የያ የተሳትፎ ዯብተር 

በኅ/ሥ/ማኅበሩ ተጋጅቶ መቅረቡን፣ (ማኅበሩ/ዩኒዬኑ የተሳትፎ ዯብተሩን እንዯ ሁኔታው በነጻ 

ወይም በተመጣጣኝ ዋጋ በሽያጭ ሉያቀርብ ይችሊሌ)፣ 

9.1.2 የእያንዲንደ አባሌ የግዥና ሽያጭ ተሳትፎ የሚመገብበት የተሳትፎ መዜገብ በማህበሩ 

ተጋጅቶ መቅረቡን፤ 

9.1.3 በየቀኑ የተካሄዯውን የአባሊት የግዥ/የሽያጭ ወይም እንዯ ማኅበሩ የስራ ሁኔታ የጉሌበት ተሳትፎ 

በየወሩ የሚጠቃሇሌበት የተሳትፎ ማጠቃሇያ መዜገብ መጋጀቱን፤ 



  

9.1.4 አባሊት የሚያከናዉኑትን የግዥና ሽያጭ/ጉሌበት ተሳትፎ በእየዕሇቱ የሚመግብ የማህበሩ 
ሰራተኛ መኖሩን ማረጋገጥ ያስፈሌጋሌ፡፡ 

 

9.2 የአባሊት ግዥና ሽያጭ ተሳትፎ ምዜገባ አፈጻጸም 
 

9.2.1 አባሊት ከማኅበሩ ጋር  በግዥ ወይም በሽያጭ ወይም ላልች ከትርፍ ክፍፍሌ ጋር የተያያ  ተሳትፎ 

ሲያዯርጉ እያንዲንደ አባሌ ያዯረገው ተሳትፎ በብር ስላት ወይም የጉሌበት ተሳትፎ ከሆነ ማኅበሩ 

በወሰነው የተሳትፎ አመጋገብ ስርዓት መሰረት በአባለ የተሳትፎ ዯብተር ሊይ በእየእሇቱ መመዜገብና 

መዜጋቢውም ስሇትክክሇኛነቱ መፈረም ይኖርበታሌ፡፡  

9.2.2  አባሊት የሚዯርጉትን የግዥና ሽያጭ ተሳትፎ በዕሇቱ በግሌ ተሳትፎ ዯብተራቸው የማስመዜገብ 

ኃሊፊነት አሇባቸው፣ 

9.2.3 የአባሊት የግዥና ሽያጭ/ጉሌበት ተሳትፎ ዜርዜር መረጃ በዕሇቱ በዋናው የተሳትፎ መዜገብ መመዜገብ 

ይኖርበታሌ፣ 

9.2.4 በየቀኑ የተካሄዯዉ የአባሊት ተሳትፎ ወርሃዊ ማጠቃሇያ ተሰርቶሇት መቀመጥ ይኖርበታሌ፣  

9.2.5 የማኅበሩ የበጀት ዓመት እንዯተጠናቀቀ በየወሩ የተጠቃሇሇው የአባሊት ተሳትፎ ወዯ ተሳትፎ ማጠቃሇያ 

መዜገብ  የዓመቱ ተጠቃል መመዜገብ ይኖርበታሌ፣ 

9.2.6 የህብረት ስራ ማህበሩ አስገዲጅ ሁኔታዎች ተፈጥረው ከመንግስት በተሰጠው ውክሌና መሰረት 
ከአባሊት ውጭ የተዯረገውን የግዥና ሽያጭ ተሳትፎ ተሇይቶ በየዕሇቱ መመዜገብና ወርኃዊ ማጠቃሇያ  

እየተሰራ መቀመጥ  አሇበት፡፡ በዓመቱ መጨረሻም አባሌ ካሌሆኑ ግሇሰቦች/ዴርጅቶች የተዯረገ የተሳትፎ 

መጠን መጠቃሇሌ ይገባዋሌ፡፡ ሆኖም አባሌ ያሌሆኑ ግሇሰቦች/ዴርጅቶች የትርፍ ተጠቃሚ ሉሆኑ 

አይችለም ወይም ትርፉ ሇአበሊት ትርፍ ክፍፍሌ ሉውሌ አይችሌም፡፡  

9.2.7 በሁለም የተሳትፎ ምዜገባ ሰነድች በትክክሌ ስሇመመዜገባቸው መዜጋቢው መፈረም ይኖርበታሌ፡፡ 

የመዜጋቢው የቅርብ ኃሊፊም በአግባቡ ስሇመሰራቱ ማረጋገጥ አሇበት፡፡ 

9.2.8 በዓመቱ  የተሳትፎ ምዜጋባ የተካሄዯባቸው ሁለም መዜገቦች በስራ አመራር ኮሚቴው/ቦርደ መጽዯቅና 

በሂሳብ ምርመራ ወቅት በኦዱተሩ መረጋገጥ አሇባቸው፡፡ 
 

ክፍሌ ሶስት 

የትርፍ ክፍፍሌ 
 

10. የተጣራ ትርፍ/ኪሳራ/ ክፍፍሌ ስላትና አመዲዯብ 

 

10.1 ስሇ ተጣራ ትርፍ 

10.1.1 በግዥና ሽያጭ ወይም በማምረት ሥራ ሊይ የተሰማራ የኅብረት ሥራ ማኅበር ከትርፍ የተገኙ 

ገቢዎችና ትርፍ ያሌሆኑ ገቢዎች ሉኖሩት ይችሊለ፡፡  የዕጣ ሽያጭ፣ ስጦታና  ውርስ የመሳሰለት 

የካፒታሌ ሂሳቦች በመሆናቸው በትርፍና ኪሳራ ስላት ውስጥ ሳይካተቱ በካፒታሌ የሚመገቡ 

ናቸው፡፡  



  

10.1.2 ምርትን ወይም አገሌግልትን በመግዚትና በመሸጥ የሚገኝ ገቢ እንዱሁም ከመመዜገቢያ ተሰብስቦ 

ጥቅም ሊይ ያሌዋሇ ገቢ፣ ከባንክ የወሇዴ ገቢ፣ ከብዴር ወሇዴ ገቢ፣ ከቅጣትና ላልች ሌዩ ሌዩ 

ገቢዎች እና የእነዙሁ ወጭዎች ትርፍና ኪሳራ ስላት ውስጥ የሚካተቱ ናቸው፡፡ ትርፍ /Profit/ 

ማሇት ከአባሊት የተገዚውን ምርት ወይም አገሌግልት ሇአባሊት ወይም አባሌ ሊሌሆኑ በመሸጥ 

ወይም ምረት አምርቶ በመሸጥ እና ከመመዜገቢያ፣ ከባንክ ወሇዴ፣ ከብዴር ወሇዴ እንዱሁም ሌዩ 

ሌዩ ገቢዎች የሚገኝ በኦዱት የተረጋገጠ የወጭና የገቢ ሌዩነት ነው፡፡ 

10.1.3  ማኅበሩ የዩኒዬን አባሌ ከሆነ ወይም ዩኒዬኑ የፌዳሬሽን አባሌ ከሆነ ማኅበሩ/ዩኒዬኑ በገዚው የዕጣ 

መጠንና የቆይታ ጊዛ እንዱሁም የግብይት ተሳትፎ መሰረት ያገኘውን ትርፍ የሂሳብ አያያዜ 

ስርዓቱን ተከትል ምዜገባ በማካሄዴ አብሮ በትርፉ ውስጥ ይካተታሌ፡፡ 

10.1.4 የተጣራ ትርፍ መጠን ከማኅበሩ የበጀት ዓመት የወሩ መጀመሪያ ቀን እስከ በጀት ዓመቱ የወሩ 

መጨረሻ ቀን ባሇው የጊዛ ዑዯት በሚዯረግ የገንብ ሌውውጥ/ የግብይት እንቅስቃሴ የሚገኝ 

ነው፡፡ 

10.1.5 የኅብረት ሥራ ማኅበሩ በስራ  መኑ ያከናወነው  የስራ አፈጻፀም ከተመረመረ/ኦዱት ከተዯረገ  

በኋሊ በመጀመሪያ ከጠቅሊሊ የተጣራ ትርፍ ውስጥ ሇትርፍ ክፍፍሌ የማይውሌ ይትርፍ ዓይነቶች 

ይሇያለ፡፡  ተቀንሰው በመተዲዯሪያ ዯንቡ መሰረት ወዯ ሚመሇከታቸው የካፒታሌ ርዕስ ይገባለ፡፡ 

10.1.6 በመቀጠሌ የትርፍ አመጣጡ ከየት እንዯሆነ ከተሇየ በኋሊ የተጣራው ትርፍ ሇበሁሇት ይከፈሊሌ፡፡ 

ይህም ሇአባሊት የትርፍ ክፍፍሌ ሉውሌ የሚችሌና  እና ሇአባሊት ሉከፋፈሌ የማይችሌ ተብል 

ይታወቃሌ፡፡ 
 

10.2 ሇአባሊት ሉከፋፈሌ ስሇሚይችሌና ሉከፋፈሌ ስሇማይችሌ ትርፍ  
 

10.2.1 ማኅበሩ በሂሳብ መኑ አስገዲጅ በሆነ ሁኔታ አባሌ ካሌሆኑ ተገሌጋይ ግሇሰቦች ወይም ዴርጅቶች 

ጋር የምርት ወይም የአገሌግልት ግዥና ሽያጭ ሌውውጥ ምክንያት ተገኘ የተጣራ ትርፍ፣ 

ከአባሊት መመዜገቢያ ተሰብስቦ ጥቅም ሊይ ያሌዋሇ፣ ከቅጣት የተሰበሰበ እና ላልች ከአባሊት ጋር 

ምንም አይነት የግብይት ግንኙነት ሳይኖር የተገኙ ሌዩ ሌዩ ገቢዎች/ትርፍ/ እንዱሁም አባሊትን 

እኩሌ ተጠቃሚ ሉያዯርጉ ከማይችለ/ሇውስን አባሊት ብቻ ከተሰጡ አገሌግልቶች የተገኘ ትርፍ 

ሇአባሊት ሉከፋፈሌ የማይችሌ ትርፍ ነው፡፡    

10.2.2 ከአባሊት ጋር በተዯረገ የምርትና አገሌግልት ግብይት አማካኝነት ወይም የአባሊት የጉሌበት 

አስተዋጽኦ በማኅበሩ ሀብት በሚዯረግ እንስቃሴ የተገኘው ትርፍ ሇአባሊት ትርፍ ክፍፍሌ 

አገሌግልት እንዱውሌ ታሳቢ የሚዯረግበት ነው፡፡  
 

10.3 የተጣራ ትርፍ አመዲዯብ  

በክሌለ የኅብረት ሥራ ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 134/1998 አንቀጽ 37 እንተዯነገገው፤ ከሂሳብ ምርመራ 

ውጤት በኋሊ አንዴ ማኅበር ከሚያገኘው የተጣራ ትርፍ ሊይ 30 በመቶ እየቀነሰ ሇኪሳራ መጠባበቂያ 

ይሆን ንዴ ሇዙህ ዓሊማ በሚከፈተው የቁጠባ ሂሳብ  ይቀመጣሌ፡፡ የመጠባበቂያ ሂሳቡ የሚቀመጠው 

ገንብ ከማኅበሩ ካፒታሌ 30 በመቶ እስኪሞሊ ዴረስ ነው፡፡ ከመጠባበቂያ የሚቀረው የተጣራ ትርፍ 



  

በማኅበሩ መተዲዯሪያ ዯንብ በሚወሰነው መሰረት  ይከፋፈሊሌ፡፡  በዙህ መሰረት ሇአባሊት 

የማይከፋፈሌና የሚከፋፈሌ ትርፍ እንዳት መመዯብ ይቻሊሌ የሚሇው ሁሇቱም የትርፍ ዓይነቶች 

የትርፍ የአመዲዯብ ተመሳሳይነትና ሌዩነት ስሊሊቸው በዙህ መመሪያ ቀጥል ባለት ንዑስ አንቀጾች 

መሰረት ተሰርቶ በጠቅሊሊ ጉባኤው ሲጸዴቅ ተፈጻሚ ይሆናሌ፡፡  
   

10.3.1 ሇአባሊት ሉከፋፈሌ የማይችሌ ትርፍ  አዯሊዯሌ፣  

10.3.1.1 በዙህ መመሪያ አንቀጽ 10 ንዑስ አንቀጽ 10.2(10.2.1) በተገሇፀው መሰረት ሇአባሊት 

ሉከፋፈሌ የማይችሌ ትርፍ አዯሊዯሌ 30 በመቶው ሇመጠባበቂያ ከተቀነሰ በኋሊ ቀሪው 70 

በመቶ በመተዲዯሪያ ዯንቡ በተቀመጠው ቀመር መሰረት ሇማኅበሩ ሥራ ማስፋፊያ 

እና/ወይም ሇማኅበራዊ አገሌግልት ይመዯባሌ፡፡ 

10.3.1.2 በ10.3.1.1 መሰረት ሇመጠባበቂያ የሚቀመጠው ገንብ በ10.3.2/10.3.2.1/ መሰረት 

ከሚቀመጠው ጠቅሊሊ የመጠባበቂያው ገንብ ጋር ተዯምሮ ከማኅበሩ ካፒታሌ 30 

በመቶው እስኪሞሊው ዴረስ ብቻ ይሆናሌ፡፡ 

10.3.1.3 የማኅበሩ መጠባበቂያ ገንብ ከማኅበሩ ካፒታሌ 30 በመቶ በሊይ ሲሆን ሇአባሇት 

ሉከፋፈሌ የማይችሌ ትርፍ የሚመዯበው በማኅበሩ መተዲዯሪያ ዯንብ በሚወሰነው ቀመር 

መሰረት ሇማኅበሩ ሥራ ማስፋፊያ እና/ወይም ሇማኅበራዊ አገሌግልት ይሆናሌ፡፡ 
 

10.3.2 ሇአባሊት ሉከፋፈሌ የሚችሌ ትርፍ አዯሊዯሌ፣  

10.3.2.1 ከአባሊት ጋር በተዯረገው የምርትና አገሌግልት ግብይት የጉሌበት አስተዋጽኦ ምክንያት 

የተገኘ እና ሇአባሊት ትርፍ ክፍፍሌ እንዱውለ የሚታሰቡ የኢንቨስትመንትና ላልች 

የማኅበሩ እንቅስቃሴ የተጣራ ትርፍ ከታወቀ በኋሊ በመጀመሪያ 30 በመቶ ተቀንሶ 

ሇማኅበሩ መጠባበቂያ ይመዯባሌ፡፡ 

10.3.2.2 ሇመጠባበቂያ የሚመዯበው ገንብ ከማኅበሩ ካፒታሌ 30 በመቶ እስኪሞሊ ዴረስ ብቻ 

ይሆናሌ፡፡ የመጠባበቂያ የተቀመጠው ገንብ በ10.3.1/10.3.1.1/ መሰረት ከሚቀመጠው ጋር 

ተዯምሮ ከማኅበሩ ካፒታሌ 30 በመቶ በሊይ ከሆነ በማኅበሩ መተዲዯሪያ ዯንብ 

በሚወሰነው ቀመር መሰረት ሇአባሊት ትርፍ ክፍፍሌ /በዕጣና በተሳትፎ መሰረት/፣ 

ሇማኅበሩ ሥራ ማስፋፊያ እና ሇማኅበራዊ አገሌግልት የሚመዯብ ይሆናሌ፡፡ 

10.3.2.3 ሇአባሊት ሉከፋፈሌ ከሚገባው ትርፍ ውስጥ 30 በመቶው ተቀንሶ የሚቀረው 70 በመቶ 

በማኅበሩ መተዲዯሪያ ዯንብ በሚወሰነው መሰረት ሇአባሊት ትርፍ ክፍፍሌ፣ ሇማኅበሩ 

ሥራ ማስፋፊያ እና/ወይም ሇመጠባበቂያ ይመዯባሌ፣ 

10.3.2.4 ሇአባሊት እንዱከፋፈሌ የሚመዯበው ትርፍ በዕጣ መጠንና የቆይታ ጊዛ እንዱሁም በግዥና 

ሽያጭ ተሳትፎ መጠን መሰረት ይሆናሌ፡፡ 

10.3.2.5  ሇአባሊት የሚከፈሇው የዕጣ ዴርሻ እና የተሳትፎ ዴርሻ አስቀዴሞ በማኅበሩ መተዲዯሪያ 

ዯንብ የተወሰነ መሆን አሇበት፣ 



  

10.3.2.6 እያንዲንደ አባሌ ከማህበሩ የገዚዉን የዕጣና የከፈሇዉ የገንብ መጠን እንዱሁም 

የተሳትፎ መጠንና አመጋገቡ በዙህ መመሪያ መሰረት ስሇመፈፀሙ በሒሳብ ምርመራ 

ወቅት በመርማሪው መረጋገጥ ይኖርበታሌ፣ 
 

10.4 በዕጣ መጠን እና በተሳትፎ ትርፍን/ኪሳራን ስሇማስሊት፣ 
 

10.4.1 አባሊት በገዘት ዕጣ መጠንና የቆይታ ጊዛ የትርፍ/ኪሳራ/ ክፍፍሌ ስላት 

የኅብረት ሥራ ማኅበሩ አባሊት በገዘት የዕጣ መጠንና የቆይታ ጊዛ ሊይ በመመስረት የትርፍ/ኪሳራ/ 

ክፍፍሌ ስላት በሚከተሇዉ መሰረት ማከናወን አሇበት፡፡ 
 

10.4.1.1 የእያንዲንደን አባሌ የ12 ወራት የዕጣ ግዥ ሚዚን ዴምር በመዯመር የጠቅሊሊ አባሊት የዕጣ ግዥ 

ሚዚን ዴምር ይጠቃሇሊሌ፡፡ አባሊት የዕጣ ግዥ ሲያካሂደ በተሇያየ ጊዛ ሉሆን ስሇሚችሌ፤ አንዴ 

አባሌ ወሩ በገባ እስከ 7 ቀን የገዚው ዕጣ በዚው ወር ሚዚኑ ይያዜሇታሌ ሆኖም ከ7 ቀን በኋሊ 

የሚገዚው ዕጣ በቀጣዩ ወር ሚዚኑ እንዱያዜ ይዯረጋሌ፡፡ ይህም የዕጣ ዴርሻውን በዕጣ መጠንና 

በቆይታ ጊዛ ሇማስሊት ያስችሊሌ፡፡ 

10.4.1.2 የእያንዲንደ አባሌ የዕጣ ዴርሻ ሇማስሊት ሇዕጣ ዴርሻ ሉውሌ የሚችሇው የትርፍ መጠን በዯንቡ 

በተቀመጠው የዴሌዴሌ ስላት /መቶኛ/ መሰረት ተሇይቶ መታወቅ አሇበት፣ 

10.4.1.3 የአንዴ ብር የዕጣ ዴርሻ ሇማወቅ ሇዕጣ ዴርሻ የተመዯበዉን የገንብ መጠን ሇጠቅሊሊ የዕጣ 

ሚዚን ዴምር በማካፈሌ ስላቱን መታወቅ አሇበት፡፡ 

10.4.1.4 የተገኘዉን የአንዴ ብር የዕጣ ተሳትፎ ዴርሻ አባለ በገዚዉ የዕጣ ሚዚን ዴምር በማባዚት 
የእያንዲንደን አባሌ የዕጣ ዴርሻ በማግኘት ክፍፍለ መፈጸም አሇበት፡፡ 

 

የአንዴ ብር የዕጣ ዴርሻ = ሇዕጣ ክፍፍሌ የተመዯበ ገንብ ÷ ሇጠቅሊሊ ዕጣ ሚዚን ዴምር 

የአንዴ አባሌ የዕጣ ዴርሻ = የአባለ የዕጣ ሚዚን ዴምር X በአንዴ ብር የዕጣ ዴርሻ 

 

10.5 ሇ አባሊት የግዥና ሽያጭ ተሳትፎ የትርፍ/ኪሳራ/ክፍፍሌ ስላት 

የህብረት ስራ ማህበሩ አባሊት ባዯረጉት የግዥና ሽያጭ ተሳትፎ መሰረት የትርፍ/ኪሳራ/ 

ስላት በሚከተሇዉ መንገዴ መሰራት ይኖርበታሌ፡፡  

10.5.1 እያንዲንደ አባሌ ማህበሩ በሚሰጠዉ አገሌግልት ያዯረገዉን ዓመታዊ የግዥና ሽያጭ 

ተሳትፎ መጠን በተሳትፎ መዜጋቢ ሰራተኛ ተመዜግቦ በማህበሩ ሂሳብ ሰራተኛ ተረጋግጦ 

በማህበሩ የስራ አመራር መጽዯቅ አሇበት፣ 

10.5.2 በኦዱት ምርመራ ሪፖርት መሰረት ሇትርፍ ክፍፍሌ ከሚውሇው 70 በመቶ ገንብ ዉስጥ 

ሇአባሊት ግዥና ሽያጭ ተሳትፎ የሚመዯበው የገንብ መጠን በመተዲዯሪያ ዯንቡ 

በተቀመጠውው መሰረት ተሇይቶ መታወቅ አሇበት፡፡  

10.5.3 በግዥና ሽያጭ ተሳትፎ መሰረት የትርፍ ስላት ከመሰራቱ በፊት ሇትርፍ ክፍፍሌ 

ከሚውሇው ገንብ ውስጥ ሇግዥና ሽያጭ ተሳትፎ የተመዯበወን የገንብ መጠን ሇጠቅሊሊ 



  

የግዥና ሽያጭ ተሳትፍ የገንብ መጠን በማካፈሌ የአንዴ ብር የተሳትፎ ዴርሻን በማግኘት 

የትርፍ/ኪሳራ/ ዴሌዴሌ ይዯረጋሌ፡፡ 

10.5.4 በስላት የተገኘዉን የአንዴ ብር የግዥና ሽያጭ ተሳትፎ ሇእያንዲንደ አባሌ በዓመቱ 

ሇተሳተፈዉ ግዥና ሽያጭ ተሳትፎ ገንብ መጠን በማባዚት የእንዲንደን አባሌ የግዥና 

ሽያጭ ተሳትፎ ትርፍ /ኪሳራ/ዴርሻ በማግኘት የትርፍ/ኪሳራ/ ዴሌዴሌ ይዯረጋሌ፡፡  

 

የአንዴ ብር  የተሳትፎ ዴርሻ = ሇተሳትፎ የተመዯበ ገንብ ÷ ሇጠቅሊሊ የተሳትፎ መጠን 

የአባለ የተሳትፎ ዴርሻ = የአባለ የተሳትፎ መጠን X በአንዴ ብር የተሳትፎ ዴርሻ 

 

10.6 በዕጣና በተሳትፎ የትርፍ/ኪሳራ/ ክፍፍሌ  አከፋፈሌ 

10.6.1 የትርፍ ክፍፍለ የሚካሄዯው በአባሊት የትርፍ ክፍፍሌ መክፈያ ቅጽ /ፔሮሌ/ በማጋጀት ይሆናሌ፣ 

10.6.2  የእያንዲንደ አባሌ የዕጣ ዴርሻውን እና የተሳትፎ ዴርሻ ሇየብቻው በመስራት ጠቅሊሊ የትርፍ 

ዴርሻ ተዯምሮ መታወቅ አሇበት፣ 

10.6.3 ኅብረት ሥራ ማኅበራት ሇእያንዲንደ አባሌ ከዯረሰው ትርፍ ሊይ በኅብረት ሥራ አዋጅ ቁጥር 

134/1998 መሰረት ከዕጣ ዴርሻው የገቢ ግብር ማኅበሩ ቆርጦ በማስቀረት በአቅራቢያው ሇሚገኝ 

ግብር ሰብሳቢ መ/ቤት ገቢ ማዴረግ ይጠበቅበታሌ፣ ቀሪውን የአባለን የትርፍ ዴርሻ አባሊት 

በግምባር ቀርበው በፔሮለ ሊይ እየፈረሙ መውሰዴ ይኖርባቸዋሌ፣ 

10.6.4 እያንዲንደ አባሌ በዕጣና በተሳትፎ ያገኘዉን የትርፍ ዴርሻ በማኅበሩ ጽ/ቤት የማስታወቂያ ሰላዲ 

ሊይ ሇሶስት ወር ጊዛ ተሇጥፎ መቆየት አሇበት፡፡ 

10.6.5   ማኅበሩ ከ15 ቀን በፊት ሇአባሊት ጥሪ በማዴረግ  በየዓመቱ  የትርፍ ክፍፍሌ በዓሌ ማካሄዴ ይኖርበታሌ፣ 

10.6.6  እያንዲንደ አባሌ በተሳትፎዉ መሰረት ያገኘዉን ትርፍ/ኪሳራ/ በማህበሩ ጽ/ቤት በመገኘት ፈርሞ 

ትርፉን/ኪሳረዉን/ መውሰዴ ይኖርበታሌ፡፡ 

10.6.7  ሇአባሊት የሚከፈሇው የዕጣና የተሳትፎ ዴርሻ ማኅበሩ በዓይነት ወይም በጥሬ ገንብ ወይም 

በሁሇቱም እንዯ ሁኔታው ሉከፍሌ ይችሊሌ፣ 

10.6.8 አባሊት ከሚያገኙት የተጣራ ትርፍ  ሙለ በሙለ ወይም በከፊሌ ተጨማሪ ዕጣ ሉገዘበት 

ይችሊለ፣ 

10.6.9 አባሊት በሚያገኙት የትርፍ ዴርሻ ሙለ በሙለ ወይም በከፊሌ ከማኅበሩ ዕጣ ሉገዘበት ይችሊለ፣ 

10.6.10 ማህበሩ ኪሳራ በሚያጋጥመዉ ጊዛ ሇዕያንዲንደ የማህበሩ አባሌ በዕጣና በተሳትፎው 

መሰረት በማስሊት የሚዯርሰውን ኪሳራ በማሳወቅ በጠቅሊሊ ጉባዔ ውሳኔ  ከማህበሩ መጠባበቂያ 

ሂሳብ እንዱቀነስ ይዯረጋሌ፡፡ ሆኖም ኪሳራዉ ከመጠባበቂ ሂሳብ ከተቀመጠው የሚበሌጥ ከሆነ 

ከእንዲንደ አባሌ ዕጣ ሊይ ተቀንሶ ሇኪሳራው ማቻቻያ ይሆናሌ፡፡ 

 

 



  

ክፍሌ አራት 

የዩኒዬን የትርፍ ክፍፍሌ አፈጻፀም 
 

አጠቃሊይ የትርፍ ክፍፍሌ ተሳትፎ አፈጻፀም በመሰረታዊ ኅብረት ሥራ ማኅበራትም ሆነ በዩኒዬን ዯረጃ ከተሳትፎ አመጋገብ 

ጀምሮ እስከ ትርፍ ክፍፍሌ ያሇው ሂዯት ተመሳሳይነት ቢኖረውም የበሇጠ አጽንዖት እንዱሰጠው የዩኒዬኖች የትርፍ ክፍፍሌ 

አፈጻፀም በተጨማሪ የሚከተሇው ማብራሪያ  በዙህ መመሪያ እንዱካተት ተዯርጓሌ፡፡ 

 

 አንዴ ዩኒዬን እንዱቋቋም የአባሌ መሰረታዊ ኅብረት ሥራ ማኅበራት አባሊት ከፍተኛ እምነትና ፍሊጎት ሉኖራቸው 

ይገባሌ፡፡ ዩኒዬን በዋናነት የሚመሰረተው በመሰረታዊ ማኅበራት አቅም ሉፈታ ያሌቻሇን የአባሌ ግሇሰቦችን ችግር 

ሇመፍታት እና ሇግሇሰቦች/አባሊት/ በመሰረታዊ ማኅበር ዯረጃ ሉያገኙት ያሌቻለትን ጥቅም በከፍተኛ ማኅበር ዯረጃ 

ተንቀሳቅሰው ሇማግኘት ነው፡፡ 

 ከዙህ መሰረታዊ ሃሳብ በመነሳት የኅብረት ሥራ ማኅበራት ዩኒዬኖች ሲቋቋሙ እያንዲንደ መሰረታዊ ማኅበር አባሌ 

በአስፈሊጊነቱ በዓሊማው እና ተግባሩ በአሰራሩና በአመራሩ ወተ ዘሪያ በጥሌቀት ተወያይቶ ከ2/3ኛው ባሊነሰ ዴምጽ 

መስማማትና መወሰን አሇበት፡፡ 

 በዙህ ሁኔታ የተቋቋመ ዩኒዬን የሚጠበቅበትን ኃሊፊነት ካሌተወጣ፣ የአባሊትን ችግር ካሌፈታ ወይም ተገቢውን ጥቅም 

የማይሰጥ ከሆነ እንዱቋቋም የወሰኑት አባሊት እንዱፈረስ ሉፈርደበትና ሉያፈርሱት ይችሊሇ፡፡ 

 እንዱህ ዓይነት ችግር እንዲይከሰት ዩኒዬኖች የተቋቋሙሇትን ዓሊማ ያሇምንም ማወሊወሌ በትክክሌ ሇማሳካት መንቀሳቀስ 

እና መስጠት ያሇባቸውን አገሌግልት /ጥቅም/መስጠት አሇባቸው፡፡ 

 ዩኒዬኖች የተቋቋሙሇትን ዓሊማ ሇማሳካትና ሇአባሊት ተገቢውን ጥቅም ሇመስጠት እንዱችለ ከመሰረታዊ ማኅበራት ጋር 

ያሊቸው ግንኙነት የሰመረና የአባሊትን ችግር ማዕከሌ የዯረገ መሆን አሇበት፡፡ 

 እያንዲንደ አባሌ ግሇሰብም በዩኒዬኑ ምክንያት ያገኘዉን ጥቅም በትክክሌ አውቆ ሇበሇጠ ውጤታማነት የራሱን 

አስተዋፅዖ ማዴረግ አሇበት፡፡ 

 ከሥራ ክፍፍሌ አንጻር ዩኒዬኖች ሇመሰረታዊ ማኅበራት/አባሌ ማኅበራት/ ጅምሊ አቅራቢዎችና ጅምሊ ገዥዎች ናቸው፡፡ 

 የአባሌ ማኅበራት አቅም ውስን ሆኖ ወይም በላሊ ሌዩ ሁኔታ የዩኒዬኑ መግዚት/መሽጥ አስፈሊጊነቱ በመሰረታዊ 

ማኅበራት ካሌታመነበት በስተቀር የችርቻሮ ሽያጭም ሆነ ምርትን ከግሇሰብ አርሶ አዯሮች መሰብሰብ በፍጹም ተገቢ 

አይዯሇም፡፡ 

 ይህ ዴርጊት ዩኒዬኑና መሰረታዊ ማኅበራት በሊቂነት ጠንካራ ግንኙነት እንዲይፈጥሩ፣ አሊስፈሊጊ የሆነ ውዴዴር 

እንዱፈጥሩ በር ስሇሚከፍት በሇቂነት አርሶ አዯሩ እየተጎዲ ላልች በግብይት ተሳታፊ የሆኑ አካሊት ተጠቃሚ 

የሚሆኑበት ሁኔታ ስሇሚፈጠር መሰረታዊ ማኅበራቱም ሆነ ዩኒዬኖች የሚኖራቸውን ግንኙነት ሁሌ ጊዛ በጥንቃቄ 

መያዜና ማጠናከር አሇባቸው፡፡  

 ሁሇቱም በተናጠሌ የሚያዯርጉት እንቅስቃሴ በመጨረሻ የአርሶ አዯሩን ጥቅም በከፍተኛ ዯረጃ ሉጎደ የሚችለ መሆኑ 

መታወቅ አሇበት፡፡ 

 ይህንን ግንኙነት የሰመረና ጠንካራ ሇማዴረግ በርፉ ከተሰማሩ ባሇሙያዎች የበሰሇና ጥበብ የተሞሊበት ዴጋፍ 

ይጠይቃሌ፡፡ 

 



  

 መሰረታዊ ማኅበራትና ዩኒዬኖች ከአባሊት ጋር ከሚያገናኛቸውና ከሚያስተሳስራቸው መሰረታዊ ጉዲዮች ውስጥ አንደና 

ዋናው የትርፍ ክፍፍሌ ነው፡፡ 

 በመሆኑም በመሰረታዊ ማኅበር ዯረጃ ትርፍ ክፍፍሌ በሁሇት መንገዴ ማሇትም በዕጣ መሰረትና የቆይታ ጊዛ// እና 

ሇማኅበሩ በሸጠው ወይም ከማኅበሩ በገዚው ምርት ወይም አገሌግልት መሰረት// እንዯሆነ በዙህ መመሪያ አንቀጽ 

………………………… ተዯንግጓሌ፡፡ ይህ የጥቅም ትስስር በዩኒዬንም የሚቀጥሌ ይሆናሌ፡፡ 

 የተሳትፎ አመጋገቡና የትርፍ ክፍፍሌ አፈጻፀሙ  በሁለም የአዯረጃጀት ዯረጃዎች ተመሳሳይ ነው፡፡ 

 

አባሌ መሰረታዊ ማኅበራት በተሳትፎም ሆነ በዕጣ ዴርሻ ከዩኒዬኑ ያገኙትን ትርፍ ምን 

ማዴረግ አሇባቸው? 

 

አንዴ ዩኒዬን ሲቋቋም ዋናው ዓሊማ የታቀፉ ግሇሰብ አባሊትን ችግር መፍታትና ጥቅሙን ማሳዯግ ነው፡፡ ይህንን ዓሊማውን 

እያንዲንደ አባሌ በጥሌቀት ተገንዜቦ ተገቢውን ዴጋፍ ያዯርግሇት ንዴ ሰፊና የተጠናከረ ግንዚቤ የመፍጠር ስራ መሰራት 

አሇበት፡፡ ዩኒዬኖች የአባሊትን ግንዚቤ ከማሳዯግና መሰረታዊ ችግሮችን ከመፍታት አሌፈው በስራ እንቅስቃሴ የሚያገኙትን 

ትርፍ መተዲዯሪያ ዯንባቸው በሚፈቅዯው አግባብ ወዯ አባሊት በማውረዴ የአባሊትን የነፍሰ-ወከፍ ገቢ ማሳዯግና የኑሮ 

ሁኔታውን ማሻሻሌ ይኖርባቸዋሌ፡፡ 
 

በዙህ ረገዴ በክሌሊችን ያለ ዩኒዬኖች በየስራ መኑ ባዯረጉት እንቅስቃሴ ያገኙትን የተጣራ ትርፍ ሇመሰረታዊ ማኅበራት 

ዕንዯየ ተሳትፏቸውና ዕንዯ ዕጣ ይዝታቸው ሇማከፋፈሌ ጥረት የሚያዯርጉ ቢሆንም አባሌ ማኅበራት ከዩኒዬናቸው ያገኙትን 

የትርፍ ዴርሻ መሌሰው ዕጣ እንዱገዘበት ስሇሚዯረግና ግንኙነቱ በመሰረታዊ ማኅበሩና በዩኒዬኑ ብቻ ሆኖ መሌሰው ዕጣ 

እንዱገዘበት ስሇሚዯረግ ዋናው ባሇቤት አባሌ አርሶ አዯሩ ከዩኒዬኑ ትርፍ በወቅቱና በቀጥታ ተጠቃሚ ሉሆን ቀርቶ 

ስሇማትረፉም በቂ ግንዚቤ ያሊቸው እጅግ በጣም ዜቅተኛ ቁጥር ያሊቸው አባሌ አርሶ አዯሮች ናቸው፡፡ ይህ ሌምዴ ተገቢ 

ባሇመሆኑ መታረም ይኖርበታሌ፡፡  
 

መሰረታዊ ማኅበሩ ሇአባሊት የሚያከፋፍሇውን ማንኛውንም ሸቀጥ/አገሌግልት/ የሚገዚውም ሆነ ከአባሊት የሰበሰበውን ምርት 

የሚሸጠው በዋናነት ከዩኒዬኑ ጋር በሚያዯርገው ሌውውጥ በመሆኑ ዩኒያኑ ስራውን አጠናቆ በሚያዯርገው የሂሳብ ምርመራ 

ከመሰረታዊ ማኅበሩ ጋር ባዯረገው ሌውውጥ ከሚገኘው የተጣራ ትርፍ 70 በመቶው ከሚሆነው ሊይ በመ/ዯንቡ መሰረት 

ሇዩኒዬኑ ስራ ማስፋፊያና ሇማኅበራዊ አገግልት ቀንሶ ቀሪውን በተሳትፎና በወረተ-ዕጣ ዴርሻቸውን ሇይቶ መሌሶ ሇመሰረታዊ 

ማኅበሩ ያከፋፍሊሌ፡፡ መሰረታዊ ማኅበሩ ከዩኒዬኑ ያገኘውን የተሳትፎ ዴርሻና የወረተ - ዕጣ ዴርሻ ዴምር በሙለ ሇራሱ 

ሉጠቀምበት አይችሌም፡፡ አባሌ ማኅበራቱ በመኑ ተንቀሳቅሰው ከሚያገኙት ትርፍ ጋር ከዩኒዬኑ ያገኙት ትርፍ ተዲምሮ  

የዓመቱ ጠቅሊሊ ትርፍ ከታወቀ በኋሇ ከፍ ብል በተገሇፀው የትርፍ ክፍፍሌ አፈጻፀም ስርዓቱን ተከትል ሇእያንዲንደ ግሇሰብ 

አባሌ በተሳትፎና በዕጣ ዴርሻቸው መሰረት ይከፋፈሊሌ፡፡  
 

አባሌ ማኅበራቱ እያንዲንደ ግሇሰብ አባሌ በሚዯርሰው የትርፍ ዴርሻ ከመሰረታዊ ማኅበሩ ተጨማሪ ዕጣ እንዱገዚበት 

በማስወሰን መሰረታዊ ማኅበሩ ከዩኒዬኑ ተጨማሪ ዕጣ እንዱገዚ በማዴረግ የዩኒዬኑን ካፒታሌ ማሳዯግ ይቻሇሌ፡፡ ይህን 

አሰራር በተጠናከረ መንገዴ ማስቀጠሌ ከግሇሰብ አባሊት እስከ ዩኒዬን ያሇውን ትስስር ያጠናክራሌ የባሇቤትነት ስሜትም 

ያጎሇብታሌ፡፡ 

 

 



  

ክፍሌ አምስት 

መመሪያው የሚፀናበትና ስሇማሻሻሌ 

11. መመሪያዉ የሚጸናበት ጊዛ 

11.1 ይህ የተሳትፎ ምዜገባና የትርፍ/ኪሳራ/ ክፍፍሌ አፈጻጸም መመሪያ ከከመጋቢት 30 ቀን 2006 

ዓ.ም.ጀምሮ የጸና ይሆናሌ፡፡ 
 

12.  መመሪያውን ስሇማሻሻሌ 

12.1 መመሪያው እንዱሻሻሌ ከማኅበራቱ ወይም ከኅብረት ሥራ ማስፋፊያ አካሊት ጥያቄ ሲቀርብና ሲታመንበት 

በማንኛውም ጊዛ ሉሻሻሌ ይችሊሌ፡፡ 
 

ሌዩ ሌዩ ዕዜልች 

የተጣራ ትርፍ አዯሊዯሌ ቻርት   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

የተጣራ ትርፍ 

ሇትርፍ ክፍፍሌ 70% የሚመዯብ 

 
ሇመጠባበቂያ 30% የሚመዯብ 

 

ሇትርፍ ክፍፍሌ የማይውሌ ትርፍ 
ከመመዜገቢያ፣ ቅጣት፣ አበሌ ካሌሆኑ የተገኘና 

ላሊ ሇትርፍ ክፍፍሌ የማይውሌ ትርፍ 
ሇትርፍ ክፍፍሌ ታሳቢ የሚሆንበት በአባሊት 

ተሳትፎ የተገኘ ትርፍ፣ ከኢንቨስትመንት፣  

  

ሇመጠባበቂያ 30% 
የሚመዯብ 

 

በማኅበሩ ዯንብ መሰረት 
የሚመዯብ 70% 

ሇሥራ 

ማስፋፊያ 

 

ሇማኅበራዊ 

አገሌግልት 

ጠቅሊሊ መጠባበቂያ 

30% 

ሇአባሊት 

በተሳትፎ  

ሇአባሊት በዕጣ 
መጠንና የቀይታ ጊዛ 

ሇሥራ 

 ማስፋፊያ 

ሇማኅበራዊ 

አገሌግልት 

ጠቅሊሊ ሇሥራ 

ማስፋፊያ 

ጠቅሊ ሇማኅበራዊ 

አገሌግልት 



  

 
 
 



  

የ------------------------------------- ኃ.የተ. የኅብረት ሥራ ማህበር /ዩኒዬን 
 
የአባለ ስም------------------------------- መሇያ ቁጥር-----------አዴራሻ ወረዲ------------ቀበላ------------ስሌክ ቁጥር------------ አባሌ የሆነበት ቀንና ዓ.ም.------------- 

 
የአባሊት የእጣ ተሳትፎ መከታተያ ቅጽ 

 
ዕጣ የገዚበት ቀን  

የዕጣ ስርቲፊኬት 
ቁጥር 

የዕጣ ሽያጭ ዜርዜር ሚዚን/balans/ የዕጣ ተሳትፎ 
መዜጋቢ ፊርማ 

 
ምርመራ የአንዴ ዕጣ 

ዋጋ 
የዕጣዉ ብዚት ጠቅሊሊ ዋጋ የዕጣ ብዚት ጠቅሊሊ ዋጋ 

         

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 



  

የ----------------------------------- ኃ/የተ/የህ/ስ/ማህበር 
 

የኅብረት ሥራ ማኅበራት አባሊት የተሳትፎ መመዜገቢያ ቅጽ 
የተሳትፎ  ዴምር 
1. የአባለ ሙለ ስም ----------------------- መሇያ ቁጥር -------------አባሌ የሆነበት ቀንና ዓ.ም. ------------------ 

 

ያረጋገጠው ስም……………………………………………………………..ኃሊፊነት…………………………………..ፊርማ……………………………………ቀን…………….................. 

ማሳሰቢያ 
 ግዥ ማሊት አባለ ከማኅበሩ ሲገዚ እና ሽያጭ ማሇት ዯግሞ አባለ ሇማኅበሩ ሲሸጥ እንዯሆነ መታወቅ አሇበት፣ 
 የእያንዲንደ አባሌ የግዥና የሽያጭ ተሳትፎ በየወሩ መዯመር አሇበት እንዱሁም የወሩ ዴምር ወዯ ዓመታዊ ማጠቃሇያ ይሄዲሌ፣ 

ቀን የግዥ/የሽያጭ 
ዓይነት 

መሇኪያ ግዥ ሽያጭ ላሊ ጠቅሊሊ ተሳትፎ 
ብር 

የተሳትፎ መዜጋቢ 
ፊርማ መጠን የአንደ 

ዋጋ ብር 
ጠቅሊሊ 
ዋጋ 
ብር 

መጠን የአንደ 
ዋጋ ብር 

ጠቅሊሊ 
ዋጋ 
ብር 

መጠን የአንደ 
ዋጋ ብር 

ጠቅሊሊ 
ዋጋ 
ብር 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              



  

የ----------------------------------- ኃ.የተ. የኅብረት ሥራ ማህበር/ዩኒዬን 
 

አባሌ ያሌሆኑ ተጠቃሚዎች የተሳትፎ መመዜገቢያ ቅጽ 
 

 

ያረጋገጠው ስም……………………………………………………………..ኃሊፊነት…………………………………..ፊርማ……………………………………ቀን…………….................. 

ማሳሰቢያ 
 ግዥ ማሊት ግሇሰቡ/ዴርጅቱ ከማኅበሩ ሲገዚ እና ሽያጭ ማሇት ዯግሞ ግሇሰቡ/ዴርጅቱ ሇማኅበሩ ሲሸጥ እንዯሆነ መታወቅ አሇበት፣ 
 ተሳትፎው በየወሩ መዯመር ይኖርበታሌ እንዱሁም  የየወሩ ዴምር ወዯአመቱ ማጠቃሇያ ይሄዲሌ፣ 

 

ቀን የተሳታፊ  
ግሇሰብ/ዴርጅት 

ስም 

 
የግዥ/የሽያጭ 

ዓይነት 

 
መሇኪያ 

ግዥ ሽያጭ ላሊ ጠቅሊሊ ተሳትፎ  
ዴምር ብር 

የተሳትፎ መዜጋቢ 
ፊርማ መጠን የአንደ 

ዋጋ ብር 
ጠቅሊሊ 
ዋጋ 
ብር 

መጠን የአንደ 
ዋጋ ብር 

ጠቅሊሊ 
ዋጋ 
ብር 

መጠን የአንደ 
ዋጋ ብር 

ጠቅሊሊ 
ዋጋ 
ብር 

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               



  

የ ------------------------------------------ ኃ.የተ.የኅብረት ሥራ ማማኅበራት/ዩኒዬን 

የአባሊት የግዥና ሽያጭ ተሳትፎ ማጠቃሇያ መመዜገቢያ ቅጽ 
 

ተ.ቁ  የአባለ ሙለ ስም የአባለ መሇያ ቁጥር የግዥ ተሳትፎ 
ብር 

የሽያጭ ተሳትፎ 
ብር 

ላሊ ተሳትፎ 
ብር 

ጠቅሊሊ የተሳትፎ 
ዴምር ብር 

ምርመራ 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 
ማጠቃሇያውን የሰራው ባሇሙያ ስም…………………………………………………………..የስራ ዴርሻ…………………………………………..ፊርማ………………………………ቀን…………………………………….. 

 ያረጋገጠው የቅርብ ኃሊፊ    ስም…………………………………………………………..የስራ ዴርሻ…………………………………………..ፊርማ………………………………ቀን………………………………… 



  

የ ----------------------------------------- ኃ/የተ/የህ/ስ/ማህበር 
 

የአባሊት የትርፍ መክፈያ ቅጽ /ፔሮሌ/ 
 
ተ.
ቁ. 

የአባለ ሙለ ስም የአባለ 
መሇያ 
ቁጥር   

 
የዕጣ ዴርሻ 

 
የተሳትፎ ዴርሻ 

 
 
የታክስ ክፍያ 
ተቀናሽ ከዕጣ 
ዴርሻው 10% 

 
 
 
የተጣራ ተከፋይ 
ብር 

 
የትርፍ ዴርሻውን 

ሇመውሰደ 
የአባለ  ፊርማ 

 

የአባለ 
ተሳትፎ 
/የዕጣ ሚዚን 
ዴምር  

የአንዴ ብር 
ዴርሻ 

ሇዕጣ ዴርሻ 
ተከፋይ 
ብር 

የአባለ 
ተሳትፎ ብር 

የአንዴ ብር 
ዴርሻ 

ሇተሳትፎ 
ተከፋይ ብር 

1 2 3 = 1 x 2 4 5 6 = 4 x 5 7 = 3 x 10% 8 =(3+ 6) - 7  
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 
 
ፔሮለን ያጋጀው ስም ………………………………………………………….የስራ ዴርሻ……………………………………..ፊርማ……………………………….ቀን……………………………………………………. 

ፔሮለን ያረጋገጠው ስም ………………………………………………………….የስራ ዴርሻ……………………………………..ፊርማ……………………………….ቀን……………………………………………………. 

ክፍያ እንዱፈፀም  የፈቀዯው ስም ………………………………………………………….የስራ ዴርሻ……………………………………..ፊርማ……………………………….ቀን……………………………………………………. 



  

  



  

የሚከተሇውን ምሳላ ተመሌከት 

1. የአባሊት የዕጣ ሚዚን ማጠቃሇያ አሰራርና የአንዴ ብር የዕጣ ዴርሻ ስላት  

የ……………………………………….የወተት ሌማትና ግብይት ኅብረት ሥራ ማኅበር መስከረም 01/2003 ዓ.ም የተመሰረተ 

ነው እንበሌ፡፡ በዓመቱ መጨረሻ ነሀሴ 30/2003 ዓ.ም ዓመቱን ሙለ ከአባሊት ጋር ባካሄዯው የወተትና የመኖ 

አቅርቦት ግብይት መሰረት ካገኘው ትርፍ ሊይ መተዲዯሪያ ዯንቡ በሚፈቅዯው ቀመር ብር 19,767.00 በዕጣ 

መጠንና የቆይታ ጊዛ ሇማከፋፈሌ ይፈሌጋሌ፡፡ የሚከተለት መረጃዎች በተጨባጭ በማኅበሩ ጽ/ቤት ቢገኙ 

የጠቅሊሊ ዕጣ ሚዚን ዴምር እንዳት ማጠቃሇሌ ይቻሊሌ? የአንዴ ብር የዕጣ ዴርሻስ እንዳት ማወቅ ይቻሊሌ? 

ሀ. የማኅበሩ መተዲዯሪያ ዯንብ እንዯሚያመሇክተው 

 የአንዴ ዕጣ የግምባር ዋጋ ብር 1000.00 እንዯሆነና አንዴ አባሌ፣  አባሌ ሇመሆን ቢያንስ  አንዴ ዕጣ 

መግዚት ይጠበቅበታሌ ፣ 

 የማኅበሩ የበጀት ዓመት ከመስከረም 01 እስከ ነሀሴ 30 ነው፣ 

ሇ. የዕጣ ሽያጭ  መዜገቡ እንዯሚያመሇክተው  

 በዓመቱ  መጨረሻ  የአባሊት ቁጥር 26 ዯርሷሌ 

 ከጠቅሊሊ አባሊት 22ቱ መስከረም 1/2003 ማኅበሩ ሲመሰረት እያንዲንዲቸው 2/ሁሇት/ ዕጣዎች ገዜተዋሌ 

 አባሌ 23 መስክረም 01/2003 አንዴ ዕጣ ታህሳስ 01/2003 ላሊ አንዴ ተጨማሪ ዕጣ ገዜቷሌ 

 አባሌ 24 መስከረም 01/2003 ፣ ህዲር 01/2003 ፣ ሀምላ 01/2003 በየጊዛው አንዴ አንዴ እጣ በመግዚት 

በጠቅሊሊ 3/ሶስት/ ዕጣዎች ገዜቷሌ 

 አባሌ 25 የካቲት 01/2003 3/ሶሰት/ ዕጣዎች በአንዴ ጊዛ ገዜቷሌ፣ 

 አባሌ 26 መስከረም 01/2003 አንዴ ዕጣ ብቻ እንዯገዚ የዕጣ ሽያጭ መዜገቡ ያሳያሌ፣ 

የዕጣ ሚዚን ማጠቃሇያ  

የአባሊትን ስም ዜርዜር ሇአሰራር እንዱያመች ተራ ቁጥራችውን እንዯስም ተጠቅመን ማጠቃሇያ ሰንጠረዡ 

እንዯሚከተሇው ተሰርቷሌ፣ 

 
የዓመቱ 
ወራት 

የአባሊት ስም የዕጣ ገቢ መጠንና የዕጣ ሚዚን ወርሀዊ 
የሚዚን 
ዴምር አባሌ  “1-22” አባሌ “23” አባሌ”24” አባሌ”25” አባሌ”26” 

ገቢ ሚዚን ገቢ ሚዚን ገቢ ሚዚን ገቢ ሚዚን ገቢ ሚዚን 
መስከረም 44000 44000 1000 1000 1000 1000  - 1000 1000 47000 

ጥቀምት  44000  1000  1000  -  1000 47000 

ህዲር  44000  1000 1000 2000  -  1000 48000 

ታህሳስ  44000 1000 2000  2000  -  1000 49000 
ጥር  44000  2000  2000  -  1000 49000 

የካቲት  44000  2000  2000 2000 2000  1000 51000 

መጋቢት  44000  2000  2000  2000  1000 51000 

ሚያዜያ  44000  2000  2000  2000  1000 51000 

ግንቦት  44000  2000  2000  2000  1000 51000 

ሰኔ  44000  2000  2000  2000  1000 51000 

ሀምላ  44000  2000 1000 3000  2000  1000 52000 
ነሀሴ  44000  2000  3000  2000  1000 52000 

የሚዚን 
ዴምር 

 528000  21000  24000  14000  12000 599000 



  

የአንዴ ብር የዕጣ ዴርሻ = ሇዕጣ ክፍፍሌ የተመዯበ ግንብ ÷ ሇጠቅሊሊ ዕጣ ሚዚን ዴምር 

የአንዴ ብር የዕጣ ዴርሻ = 19,767.00 ÷ 599,000 

                                 የአንዴ ብር የዕጣ ዴርሻ = ብር 0.033 ይሆናሌ  

የአንዴ  ብር  የዕጣ  ዴርሻ  ከሇየን  በኋሊ  የእያንዲንደን  አባሌ የጣ ዯርሻ በዕጣ መጠንና በቆይታ ጊዛው መሰረት ሇማስሊት  

የአባለን የዕጣ ሚዚን ዴምር በአንዴ ብር የዕጣ ዴርሻ በማባዚት ይሆናሌ፡፡  

ሇምሳላ  

 የአባሌ “1”   የዕጣ ዴርሻ 24000 x 0.033 = 794.00 

 የአባሌ “23”   የዕጣ ዴርሻ 21000 x 0.033 = 693.00 

 የአባሌ “25”   የዕጣ ዴርሻ 14000 x 0.033 = 462.00 

 የአባሌ “26”   የዕጣ ዴርሻ 12000 x 0.033 = 396.00 ሉሆን እንዯሚችሌ ማየት ይቻሊሌ፡፡ 

 

2. የትርፍ አከፋፈሌ ስላት በዕጣና በተሳትፎ 
የ ………………………ኅ/ሥ/ማህበር በ2004 የበጀት ዓመት መጨረሻ በተዯረገዉ የሂሳብ ምርመራ/ኦዱት/ ሪፖርት መሰረት 

ብር 140,000.00/ አንዴ መቶ አርባ ሺ ብር/ የተጣራ ትርፍ አግኝቷሌ እንበሌ፡፡ የሚከተለትን መረጃዎቸ መነሻ በማዴረግ 

በዙህ መመሪያ በተቀመጠው የትረፍ አዯሊዯሌ ስርዓት መሰረት የማህበሩን ትርፍ እንዳት መዯሌዯሌ ይኖርበታሌ ? 

1. ጠቅሊሊ የአባሊት ብዚት 10 ናቸው  

2. የተሳትፎ መጠንና የትርፍ ምንጭ 

 ማኅበሩ ትርፉን ያገኘው  

 ከአባሊት መመዜገቢያ ክፍያ ከአሰባሰበው ጥቅም ሊይ ያሌዋሇ ገቢ ብር 30,000.00፣ ከቅጣትና ላልች ሌዩ 

ሌዩ ገቢዎች ብር 10,000.00 በዴምሩ 40000 ብር እና ላሊው በግብይት ሌውውጥ የተገኘ ትርፍ ነው፡፡ 

 የግብይት ሌውውጥ መጠኑ ብር 500,000.00 ቢሆንና ከዙህ ውስጥ  

 የአባሊት ተሳትፎ መጠን ብር 300000.00 እንዱሁም  

 አባሌ ያሌሆኑ ግሇሰቦች ተሳትፎ መጠን ብር 200,000.00 እንዯሆነ መረጃዎች ያሳያለ፡፡ 

 የአባሊት የዓመቱ የዕጣ ሚዚን ዴምር 599,000 ነው፡፡ 

3. በማኅበሩ መተዲዯሪያ ዯንብ ስሇ ትርፍ ክፍፍሌ የተዯነገገው፣ 

3.1 አባሌ ከሆኑ ተሳታፊዎች የተገኘ ትርፍነ 30 በመቶ ሇመጠባበቂያ 70 በመቶ ሇትረፍ ክፍፍሇ እንዯሚውሌና ይህ 

70 በመቶው ትርፍ ወዯ መቶ ፐርሰንት በመቀየር  

 60% የሚሆነው ሇአባሊት በግብይት ተሳትፎ  

 20% የሚሆነው ሇአባሊት በዕጣ መጠንና የቆይታ ጊዛ 

 15% ሇማኅበሩ ሥራ ማስፋፊያ  

 05% ሇማኅበራዊ አገሌጎት እንዯሚውሌ  

3.2 አባሌ ካሌሆኑ ግሇሰቦች/ዴርጅቶች ጋር ግብይት በመፈፀም የተገኘ ትርፍ፣ ከመመዜገቢያና ላልች ሇትርፍ 

ክፍፍሌ የማይውለ ሌዩ ሌዩ ገቢዎች  

 30%  ሇመጠባበቂያ  



  

 ቀሪው 70% ዯግሞ ሇማኅበሩ ሥራ ማስፋፊያና ሇማኅበራዊ አገሌግልት ከሊይ በተቀመጠው 

ቀመር መሰረት እንዱመዯብ ተዯንግጓሌ፡፡ 

ከዙህ አጠቃሊይ ሁኔታ በመነሳት ሇሚከተለት ጥያቄዎች መሌስ ስጥ፡፡ 

1. ማኅበሩ በግብይት ያገኘው የትርፍ መጠን ስንት ነው? 

2. በአባሊት ተሳትፎ የተገኘ የትርፍ መጠንና አባሌ ባሌሆኑ ግሇሰቦች/ዴርጅቶች የተገኘ የትርፍ መጠን ሇይ፡፡ 

3. ሇመጠባበቂያ፣ ሇአባሊት በዕጣ መጠንና የቆይታ ጊዛ፣ ሇአባሊት በግብይት ተሳትፎ የሚኖራቸው ጠቅሊሊ ዴርሻ፣ 

ሇማኅበሩ ሥራ ማስፋፊያ እንዱሁም ሇማኅበራዊ አገሌግልት ሉመዯብ የሚችሇውን የትርፍ መጠን ማጠቃሇያ 

ሰርተህ አሳይ፡፡   

4. የአንዴ ብር የዕጣ ዴርሻ እና የአንዴ ብር የተሳትፎ ዴርሻ ስላት ሰርተህ አሳይ፡፡ 

5. በሚከተሇው የአባሊት የትርፍ መክፈያ ቅጽ /ፔሮሌ/ መሰረት ሇእያንዯንደ አበሌ የትርፍ ክፍፍሌ ዴርሻውን ስራ፡፡ 

 

 

 



  

የ ----------------------------------------- ኃ/የተ/የህ/ስ/ማህበር 
 

የአባሊት የትርፍ መክፈያ ቅጽ /ፔሮሌ/ 
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ተ.
ቁ. 

የአባለ ሙለ 
ስም 

የአባለ 
መሇያ 
ቁጥር   

የዕጣ ዴርሻ የተሳትፎ ዴርሻ የታክስ ክፍያ 
ተቀናሽ ከዕጣ 
ዴርሻ 10%    

የተጣራ ተከፋይ 
ብር  

የትርፍ ዴርሻውን 
ሇመውሰደየአባለ 

ፊርማ  

  የአባለ 
ተሳትፎ 
/የዕጣ 
ሚዚን 
ዴምር  

የአንዴ ብር 
ዴርሻ 

ተከፋይ ብር የአባለ 
ተሳትፎ 
መጠን 
በብር 

የአንዴ 
ብር ዴርሻ 

ተከፋይ ብር 

1 2 3 = 1 x 2 4 5 6 = 4 x 5 7 = 3 x 10% 8 =(3+ 6) - 7 

1 አየሇ በሊይ  1 33000 0.014023 462.77 15000 0.084 1260.00 46.28 1676.49   

2 ፋሲካው እምሩ 2 20000 0.014023 280.47 10200 0.084 856.80 28.05 1109.22   

3 መሀመዴ ሰይዴ 3 49000 0.014023 687.15 32000 0.084 
2688.00 

68.72 3306.44   

4 ወርቅነሽ ፈሇቀ 4 80000 0.014023 1121.87 25600 0.084 2150.40 112.19 3160.08   

5 ወንዱፍራው አየሇ 5 75000 0.014023 1051.75 42800 0.084 3595.20 105.18 4541.78   

6 ወሇሊው አወቀ 6 100000 0.014023 1402.34 9000 0.084 756.00 140.23 2018.11   

7 ፀሀይ ፀጋዬ 7 82000 0.014023 1149.92 85000 0.084 7140.00 114.99 8174.93   

8 ሰብሇ ሽፈራው 8 8000 0.014023 112.19 24000 0.084 2016.00 11.22 2116.97   

9 ፍቅሩ ፀጋው 9 10000 0.014023 140.23 1500 0.084 126.00 14.02 252.21   

10 መሬም አዯም 10 142000 0.014023 1991.31 54900 0.084 4611.60 199.13 6403.78   
ዴምር  599000 0.014023 8400 300000 0.084 25200.00 840.00 32760.00   



  

 



 


