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መታሰቢያነቱ Eውቀትና ልምዳቸውን ለAገራቸው ህዝብ ለማስተዋወቅና ለማስተላለፍ 

Eየተመኙ Aቅሙና Aጋጣሚዎች ላልፈቀዱላቸው በውጭ Aገር ለሚኖሩ 

Iትዮጵያውያንና Eንዲሁም በIትዮጵያም ሆነ ከIትዮጵያ ውጭ በሕይወት ላሉና  

ለሌሉ ቤተሰቦቼና Õደኞቼ ይሁን:: 



 2

 

ግርድፍ ማውጫ 

 

.¾ýaË¡ƒ T’@ÏS”ƒ ƒ`Ñ<U 

.¾ýaË¡ƒ T’@ÏS”ƒ �]¡ 

.የPéjKT ¥n@JmNT ማEዘናትና yEWqT zRæC 

 ¾ýaË¡ƒ ¯LT ማኔጅመንት 

yýaË¡ƒ g!z@ ¥n@JmNT 

yýaË¡ƒ wÀ ¥n@JmNT 

¾ýaË¡ƒ Ø^ƒ T’@ÏS”ƒ  

¾ýaË¡ƒ ›ሉታ Aጋጣሚዎች T’@ÏS”ƒ  

¾ýaË¡ƒ c¨< ኃÃM T’@ÏS”ƒ  

¾ýaË¡ƒ S[Í/ግንኙነት T’@ÏS”ƒ 

¾ýaË¡ƒ ›p`xƒ T’@ÏS”ƒ 

የýaË¡ƒ ማቀ“Ëƒ T’@ÏS”ƒ  

  ¾ýaË¡ƒ Eቅድ Aነዳደፍ ሂደትና }Ns ሀúB 

  ¾ýaË¡ƒ ]þ`ƒ  

  yPéjKèC MdÆÂ KFFL 

  PéjKTን mቆጣጠር  

  ¾ƒ`óT’ƒ Ø“ƒ eK?ƒ  

  ¾ýaË¡ƒ ¥HÅ`ና ሰነዶች 

  yPéjKT mdMd¸Ã 

  የPéjKT xm‰R 

 ማህበራዊ Eውቀቶች  

  ስEላዊ መግለጫዎች፣ ንድፎችና ሰንጠረዦች፣ የቃላትና ሐረግ ፍቺ 

 

 



የመፅሐፉ ዓላማ የተወሳሰበውን የፕሮጀክት ማኔጅመንትን ስልት 

ለIትዮጵያውያን Aመቺ በሆነ ሁኔታ፣ ቀላልና ሊገባ በሚችል የAማርኛ 

ቋንቋ ማቅረብን ነው። ይህም ሰለፕሮጀክት በቂ Eውቀት ያላቸውም ሆነ 

የሌላቸው ሊጠቀሙበት የሚችል መመርያና ዋቢነትን መፍጠር ነው። 

 

Eሰካሁን ድረስ በAገራችን ስለ ፕሮጀክት ማኔጅመንት በAማርኛ የተፃፈ 

መፃሕፍት የለም። በተጨማሪም ስለማኔጅመንትና ቢዝነስ በAማርኛ 

ስለወጡ መፅሓፍትም ብዙ የሚታወቅ ነገር የለም። …. የማኔጅመንት 

Eውቀት Eንደ ህክምናና Iንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ በየጊዜው መታደስና 

መሻሻል ያለበት ነው። ተጠቃሚውም በየጊዜው Eውቀቱን ማሻሻል 

ይኖርበታል።   

 

 Aንባቢ መረዳት ያለበት የEንግሊዝኛ ወይንም ከIትዮጵያ ውጭ የሆነ 

የበለፀገ Aገር ቋንቋ መጠቀሙ ፕሮጀክቱን የተሻለ ያደርገዋል ማለት 

ሳይሆን ዋናው Aንባቢው AEምሮ ውስጥ ስለ ፕሮጀክት Aሰራር 

ትርጓሚዎችና ያከናወን ቅደም ተከተሎች ምስል መፈጠር መቻሉን ነው። 

ልክ Eንደ ሂሳብ። 

 

 ፕሮጀክቶች ብዙ የተለያዩ ዓይነቶች ናቸው። Aዲስ የመኪናና 

የAውሮፕላን ዓይነትን መስራት፣ ህንፃ መገንባት፤ Aዲስ የኮምፒውተር 

ፕሮግራም መንደፍ፣ ዩኒቨርስቲ ማቋቋም፣ ሱቅ መክፈት፣ መንገድና 

ድልድይ መስራት፣ Aዲስ የትምህርት መርሀ ግብር መንደፍ የመሳሰሉት 

Eያልን ብዙ መዘርዘር Eንችላለን። Eነዚህን ትልልቅ ፕሮጀክቶች ወደ ጎን 

ትተን ወደ ግል ህይወታችን ስንመለስ በEለት ተEለት የሚያጋጥሙንን 

የፕሮጀክት ባህሪይ የያዙ ምሳሌዎች ስፍር ቁጥር የላቸውም። የግል ቤት 
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መሥራት፣ መኪና መግዛት፣ ሰርግ፣ ልብስ ማሰፋት፣ ለጉብኝት ሌላ ቦታ 

መሄድ፣ ለምሳሌ የሚጠቀሱ ናቸው። ለምሳሌ ቡና ማፍላትን Eንኳን Eንደ 

Aንድ ፕሮጀክት መውሰድ ይቻላል። ጠጥቶ መርካትን Eንደ ዓላማ 

ቢወሰድ፤ ቡናው ጥራቱን ጠብቆ ከሚዘጋጅበት Eስከሚጠጣበት ያለው ጊዜ፣ 

ለቡናው የወጣው ወጪና የሰው ጉልበት የፕሮጀክትን መሠረታዊ 

ባህርይዎች ያሳያሉ። ይህንን የመሳሰሉ በተፈጥሯዊ ልምድም ሆነ ብዙ 

ሳናውቅ ከድግግሞሽ ከመነጨው ልምድ በመነሣት የምንፈፅማቸውና 

ተቀናጅተው የሚፈሱ ብዙ ተግባሮች ይገኛሉ።  

 

ብዙ ፕሮጅክቶች ተጀምረው Aያልቁም፤ ወይንም ከታለመው በላይ 

ወጪ ያስወጣሉ፤ Aሊያም ይጓተታሉ፤ Aንዳንዶቹም ዓላማቸውን ይስታሉ፤ 

በመጨረሻ ውጤታማ Aይሆኑም። 

 

ጀርመናዊው ደራሲና ባለቅኔ ጆሃን ወልፍጋንግ ፎን ገት Eንዳለው 

#ማወቅ ብቻ ሳይሆን ያወቁትን መጠቀም$ ላይ ነውና። የሚያውቁትን፣ 

ያነበቡትንና የተገነዘቡትን መተግበሩ Aስፈላጊ ነው። 

   

 ይህንን የሚያነቡት በፕሮጀክት ማኔጅመንት ብዙ ልምድ ያካበቱ 

ባለሙያ (ኤክስፐርት) ከሆኑ በዚህ መፅሐፍ ውስጥ ብዙ የሚያውቁትና 

የሚያስታውሱትን ሊያገኙት ይችላሉ። ቢሆንም ልምድዎን በሌላ Eይታ 

Eንዲያዩት ምናልባትም በመፅሐፉ ውስጥ ከሚገኙት መመዘኛ ዝርዝር 

ነጥቦች (Check lists) በመነሳት የረሱትን ሊያስታውሱበት ወይንም 

የተስማማዎን መርጠውና Aሻሽለው Eንዲጠቀሙ የሚያስችልዎት 

ይሆናል።  
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ለፕሮጀክት ማኔጅመንት Aዲስ ወይንም Aነስ ያለ ልምድ ያልዎት 

ወይንም ተማሪ ከሆኑ የበለጠ Eውቀት Eንዲኖርዎት፣ ፕሮጀክት 

ማኔጅመንትን በAዲስ ዓይን Eንዲያዩት በተለይም በፕሮጀክት ማኔጅመንት 

ልምድ ካላቸው ጋር የበለጠ ለመግባባት ሀሳብዎንም ለማስረዳትና 

መሠረታዊ ጥያቄዎችን ለማቅረብና ለመመለስ፤ ለመቆጣጠርም 

የሚያስችልዎት ሊሆን ይችላል። 

 

ማኔጀር፣ ðnድ cÜ ¡õM፣ ተቆጣጣሪ ወይም åÇ=ተር ከሆኑም 

የሚፈልጉትን ነጥቦች የሚያመሳክሩበት፤ ýaË¡~ ማስመስያ ወይም 

የውgት ýaË¡ት ያለመሆኑን በSð}— ’Øx‹ የሚያውቁበትና ካለዎት 

ልምድ ጋር Aቀናጅተው የሚያመዛዝኑበት ተደርጎ ሊወሰድ ይቻላል። 

 

Iንቨስተር ወይንም ፕሮጀክት ማኔጅመንትን ለግል ክንውን 

የሚፈልጉት ከሆነም ሰለ ፕሮጀክት ማኔጅመንት በAጠቃላይ የሚገነዘቡበት 

በተለይም የደንበኛና የAቅራቢን፣ የፈቃጅና የፈፃሚን ግንኙነት የሚያዩበት 

ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል። በውጭ የሚኖሩ Iትዮጵያዊ  ከሆኑና Aገርዎ 

ላይ መስራት ከወሰኑም ከፕሮጀክትዎ Aኳያ  ሊጠበቅብዎት የሚችለውን 

የAሰራር ሂደትና Aገላለፅ ለመረዳት ሊጠቅምዎት፣ Eንደ ድልድይም ሆኖ 

ሊያገለግልዎት ይችላል። ባሉበት Aገርም ቢሆን በAገሩ  ቋንቋ ስለፕሮጀክት 

ከመረዳትዎ በፊት በቀላሉ በAማርኛ ሊያገናዝቡት Eንዲችሉ ይረዳል። 

 

በትምህርትና ማሰልጠኛ ተቋማትም ቢሆን መፅሐፉ ከAዘገጃጀቱ Aኳያ 

ሊጠቅም ስለሚችል (ለምሳሌ መወያያ ጥያቄዎቹ) የሚያስፈልገውን መርጦ 

ለማስተማሪያነት፣ ለዋቢነትና ማጣቀሻ ይሆናል።   

                                                                     ፀጋዬ ደግነህ (ዶ/ር) 


