
አዘጋጅ
የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ በሲያትል

አነስተኛ የንግድ ምግብ 
ቤት ስለመጀመር



የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ በሲያትል ተልዕኮ ትውልዳቸው ኢትዮጵ
ያዊ የሆኑ ሰዎችን ሁሉ ከአሜሪካ ማህበረሰብ ጋር ያለምንም 
ችግር እንዲቀላቀሉ ማድረግ ነው፡፡ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ በሲ
ያትል ለፒውጅት ሳውንድ አካባቢ ማህበራዊ፣ ባህላዊና የአና

ኗር ዘይቤ አስተዋጽኦ ለማድረግና ኢትዮጵያዊ አሜረካኖች ጥን
ታዊና የበለፀገ ባህላዊ ቅርሳቸውን እንዲጠብቁና እንዲያካፍሉ 

ለማገዝ ያልማል፡፡

የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ በሲያትል የአነስተኛ ንግዶች ሬዚሊየንሲ 
ኔትወርክ (Small Business Resiliency Network) አባል 

ሲሆን አነስተኛ የንግድ ድርጅቶች ድርጅታቸውን በስኬታማ 
መንገድ እንዲመሩና እንዲያሳድጉ ድጋፍ ያደርጋል፡፡ ድርጅት 
ለማቋቋም ፍላጎት ላላቸው ሰዎች አካሄዱን የሚያሳይ መመሪ
ያም ያቀርባል፡፡ ይህ ሰነድ ምግብ ቤት እንዴት እንደሚቋቋም 

ደረጃ በደረጃ የሚያሳይ መመሪያ ይዞ ቀርቧል፡፡



የምግብ ቤት ሥራ ለመጀመር ምን ያስፈልጋል?

የምግብ ቤት ባለቤት መሆን እና ማካሄድ የብዙ የራሳቸውን ሥራ 

መስራት የሚፈልጉ ሰዎች ህልም ነው፡፡ የምግብ ሥራ መጀመር 

እንደማንኛውም ነገር የራሱ አስደሳች ነገሮችና ፈተናዎች አሉት፡፡

ምግብ ቤት ለመክፈት አጠቃላይ ደረጃ በደረጃ መመሪያ እነሆ፡-

1. የምግብ ቤት ጽንሰ-ሐሳብ እና መለያ (brand) ይምረጡ

የድርጅትዎን ጽንሰ-ሐሳብ መምረጥ የምግብ ቤት ዕቅድ ሂደት ወሳኝ አካል ነው፡
፡ ጽንሰ-ሐሳብዎ ምን ዓይነት ምግብ ቤት (መደበኛ፣ የቤተሰብ ዓይነት፣ ሻይ 
ቤት/café)፣ ወዘተ) መክፈት እንሚፈልጉ፣ የሚያቀርቡትን ምግብ ዓይነት እና 
የሚጠቀሙትን የአገልግሎት አሰጣጥ መንገድ ማካተት ይኖርበታል፡፡ የምግብ ቤቱ 
ውስጣዊ ገፅታ ከጽንሰ-ሐሳብዎ ጋር አብሮ መሄድ አለበት፡፡ 

* “የኢትዮጵያ ምግብ የሚቀርብበት የቤተሰብ ምግብ ቤት” አንድ የምግብ ቤት
ጽንሰ-ሐሳብ ምሳሌ ሊሆን ይችላል፡፡

የምግብ ቤትዎ መለያ (brand) ተልዕኮዎን እና ማንነትዎን ለህዝብ ለማሳወቅ 
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የሚመርጡበት መንገድ ተደርጎ ሊታሰብ ይችላል፡፡ ይህም ማለት 
የምግብ ቤትዎ ስም፣ ዓርማ፣ የምግብ ዝርዝር አዘገጃጀት እና 
ዕቃዎ ተቀናጅተው የማንነትዎን ምስል መስጠት ይኖርባቸዋል፡፡ 
በተመሳሳይ ሁኔታ የሚጠቀሙባቸው የማስተዋወቂያ መንገዶች 
እና ጥበብ መለያ ማንነትዎ (brand identity) ላይ የተመሰረቱ 
መሆን አለባቸው፡፡

 9 ዒላማ ያደረጉት ህዝብ፡- 

ለድርጅትዎ ያሰቡት ቦታ ካለ ጽንሰ-ሐሳብዎን 
ሲያስቀምጡ በዚያ አካባቢ ያለው ህዝብ 
አወቃቀር (ለብቻ የሚኖር ወይስ ቤተሰብ 
የሚበዛበት፣ ወጣት ወይስ ጠና ያለ፣ መኖሪያ 
ወይስ መስሪያ ቤት አካባቢ፣ ለጤና የሚጨነቅ 
ወይስ ግድ የሌለው፣ አነስተኛ ወይስ ከፍተኛ 
ገቢ ያለው፣ ወዘተ) ታሳቢ ሊደረግ ይገባል፡፡ 
መጀመሪያ ከጽንሰ-ሐሳቡ ከሆነ የሚነሱት የሚመርጡት ቦታ ያንን ዓይነት የህዝብ 
አወቃቀር የሚያገኙበት መሆን አለበት፡፡ 
ጠቃሚ ድረገጾች፡- የምግብ ቤት ዓይነት የምግብ ቤት መለያ/Brand የምግብ ቤት ስም

2. የምግብ ዝርዝርዎን ያዘጋጁ

የምግብ ዝርዝርዎን ማዘጋጀት ምግብ ቤትዎን በመክፈት ሂደት ውስጥ 
የሚቀጥለው የፈጠራ ሂደት ነው፡፡ ለማንኛውም ምግብ አፍቃሪ የሚካተተውን 

የምግብ ዓይነት መምረጥ አስደሳች ይሆናል፤ 
ነገር ግን ውሳኔዎችዎን ተጠንቅቀው ያድርጉ፡
፡ የሚያካትቱት የምግብ ዓይነት ምን ዓይነት 
መሳሪያ እንደሚያስፈልግዎ፣ ሠራተኞችዎ ላይ 
የሚፈልጉትን ሙያ እና ሊስቡ የሚያስቡትን 
ተገልጋይ ይወስናል፡፡ 
ጠቃሚ ድረገጾች፡-የምግብ ዝርዝር አነዳደፍ መመሪያ 

የምግብ ዝርዝር ዋጋ መተመን
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3. የምግብ ቤት የሥራ ዕቅድ ይፃፉ

እንደማንኛውም አዲስ ድርጅት ምግብ ቤት 
ለመጀመር ጠንካራ የሥራ ዕቅድ ማዘጋጀት 
ያስፈልጋል፡፡ የምግብ ቤት የሥራ ዕቅዶች 
ከምግብ ቤቱ ጽንሰ-ሐሳብ እስከሂሳቦችዎ 
ሁሉንም የአዲሱን ሥራ ገጽታዎች በሚገልጹ 
ክፍሎች የተከፋፈሉ ናቸው፡፡

የዕቅዱ ዓላማ ዝርዝሮችን ማሳየት እና 
ድርጅትዎን በአጭሩ ለኢንቬስተሮች ማቅረብ ነው፡፡ ብድር ለማግኘት ሲሞክሩም 
የምግብ ቤቱ የሥራ ዕቅድ ሥራው ስኬታማ እንደሚሆን ለማስረገጥ ያገለግላል፡፡

የምግብ ቤት ሥራ ዕቅድ ዋና ዋና አካላት የሚከተሉት ናቸው፡-

1. አጭር መግለጫ፡- ይህ የሥራ ዕቅድዎ የመጀመሪያው ክፍል ነው፤ ነገር 
ግን መጨረሻ ቢፃፍ ሌሎች ያጠናቀቋቸውን ክፍሎች አሳጥሮ ለማቅረብ 
ይጠቅማል፡፡

2. የድርጅቱ አጠቃላይ እይታና መግለጫ፡- ይህን ክፍል ስለድርጅቱ በአጭር 
መግለጫው ካስገቡት ይበልጥ ዘርዘር ያለ እይታ ለማቅረብ ይጠቀሙበት፡፡

3. ጽንሰ-ሐሳብ እና የምግብ ዝርዝር፡- በዚህ ክፍል የምግብ ቤትዎን ጽንሰ-
ሐሳብ እና የምግብ ዝርዝር አብራርተው ያቅርቡ፡፡

4. የሥራ አመራርና የባለቤትነት አወቃቀር፡- የሥራ አመራር እና ባለቤትነት 
አወቃቀሩን ያሳዩ፡፡ ስዕል መጠቀም በእይታ ለመረዳት ያቀለዋል፡፡

5. ሠራተኞችና የሰው ኃይል ፍላጎት፡- 
የሚያስፈልግዎትን የሰው ኃይል ቁጥር 
አሳንሶ መገመት ቀላል ነው፡፡ ወረቀት ላይ 
ሲያስቀምጡት ድርጅትዎን ለማካሄድ ምን 
ያህል ሠራተኞች መቅጠር እንደሚያስፈልግዎት 
ይበልጥ እውነተኛ እይታ ይኖርዎታል፡፡

6. የገበያ እና ፉክክር ትንታኔ፡- ይህ የሥራ ዕቅድዎ 
ክፍል በጥንቃቄ የተሞላ ጥናት ያስፈልገዋል፡፡ የመረጡት ቦታ የህዝብ 
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አወቃቀር እና ፉክክር ትንታኔ ያስፈልግዎታል፡፡

7. ማስታወቂያ እና የገበያ ስልት፡- አስቀድመው ያጠናቀቁትን የገበያ ትንታኔ 
ተጠቅመው አግባብ ያላቸውን የገበያ ስልቶች ይምረጡ፡፡

8. የሂሳብ ትንበያና መጠቅለያ፡- ለአዲስ ምግብ ቤትዎ ገንዘብ ለማግኘት ይህ 
ክፍል ወሳኝ ነው፡፡ የሽያጭ ትንበያዎን እና ገቢዎ ከወጪዎ የሚመጣጠንበትን 
ነጥብ ትንታኔ (break-even analysis) ለማቅረብ ይጠቀሙበት፡፡ 
ጠቃሚ ድረገጾች፡- የምግብ ቤት የሥራ ዕቅዶች የሽያጭ ትንበያ እና የገቢና ወጪ ምጣኔ 

ትንታኔ

4. ለምግብ ቤትዎ ገንዘብ የሚገኝበትን መንገድ ይቀይሱ

ምግብ ቤትዎን ለመጀመር የሚያስፈልገው 
ቀጣይ እርምጃ ገንዘብ ማግኘት ነው፡፡ 
ብዙዎቻችን ያለገንዘብ ድጋፍ የምግብ ቤት 
መክፈቻ ወጪዎችን ለመሸፈን የሚያስችል 
ካፒታል በእጃችን የለንም፡፡

ጠቅላላ የምግብ ቤት መክፈቻ ወጪዎችን እና 
የዕለት ተዕለት ወጪዎችን በመገመት ይጀምሩ፡
፡ ይህን መረጃ በጀት ለማዘጋጀትና ምግብ 
ቤትዎን ለማካሄድ የሚያስፈልገውን ጠቅላላ 

ወጪ ለመተንበይ ይጠቀሙ፡፡

የምግብ ቤትዎን በጀት ከያዙ በኋላ ጠቅላላ ወጪውን በእጅዎ ካለው ካፒታል ጋር 
ያነፃፅሩ፡፡ የፈቃድ፣ መሳሪያ፣ ህንፃ ጥገና እና ሠራተኛ ደመወዝ ወጪዎችን ማካተት 
ያስታውሱ፡፡

ለምግብ ቤትዎ ገንዘብ ሊያገኙ የሚችሉባቸው ጥቂት መንገዶች እነሆ፡-

* መደበኛ የንግድ ብድር፡- ይህ ዓይነት ብድር በቀጥታ ከባንክ የሚገኝ ነው፡
፡ ብዙ ጊዜ አነስ ያለ ወለድ እና ከፍ ያለ ካፒታል ከመደበኛ የንግድ ብድር 
ያገኛሉ፡፡ ሆኖም መያዣ ያስፈልጋል፤ ከፍተኛ የብድር ነጥብም (credit 
score) ሊኖርዎት ይገባል፡፡
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* ጣሪያ ያለው የድርጅት ብድር (Business Line of Credit)፡- ይህ ከክሬዲት 
ካርድ ጋር በሚሳሰል ሁኔታ እስከተወሰነ ጣሪያ ድረስ መጠቀም የሚችሉት 
ብድር ሊፈቀድልዎ ይችላል፡፡ የማበደሪያ መመዘኛዎቹ ይበልጥ ጠበቅ ያሉና 
በሌሎች ብድሮች እንደሚያገኙት የሚፈልጉትን ያህል ገንዘብ መበደር 
የማያስችል ሊሆን ቢችልም ወለድ የሚታሰበው ገንዘቡን ሲጠቀሙበት ብቻ 
ነው፡፡

* የአነስተኛ ድርጅት ብድር፡- የአነስተኛ ድርጅት ብድር በቀጥታ ከባንክ 
ማግኘት ቢቻልም ከዩ. ኤስ. አነስተኛ ድርጅት አስተዳደር (SBA) ጋር 
በአጋርነት ከሚሰሩ ባንኮች መበደር ተመራጭ የሚሆንበት ጊዜ ይኖራል፡
፡ በተለይ አነስተኛ የብድር ነጥብ (credit score) ላለው ሰው ይህ መንገድ 
የተሻለ ሊሆን ይችላል፡፡ የSBA መመሪያዎች አበዳሪውንም ተበዳሪውንም 
ለመጠበቅ የተዘጋጁ ናቸው፡፡ መያዣ ያስፈልጋል፤ እስኪፈቀድም ጊዜ 
ሊወስድ ይችላል፡፡

* ኢንቬስተሮች፡- ለምግብ ቤትዎ 
ኢንቬስተር ለማግኘት ያለዎትን 
ትውውቅ ይጠቀሙ፡፡

* የህዝብ መዋጮ፡- እንደ Kickstarter, 
FoodStart, Indigogo እና 
GoFundMe የመሳሰሉ ድረገፆች የመነሻ ወጪዎችዎን መሸፈኛ ገንዘብ 
ከበርካታ ሰው ለማሰባሰብ በጣም ጥሩ መድረኮች ናቸው፡፡ 
ጠቃሚ ድረገጾች፡- የምግብ ቤት ገንዘብ እና ብድር መመሪያ የምግብ ቤት መክፈት ወጪ 

5. ቦታ መርጠው የመስሪያ ስፍራ ይከራዩ

ቦታ መምረጥ ምግብ ቤት የመክፈት ዓበይት ውሳኔዎች 
ውስጥ ይካተታል፡፡ ለዚህ ምርጫ የሚከተሉት ነጥቦች 
በጣም ወሳኝ ከሚባሉት ውስጥ ናቸው፡-

 9 የሚታይ እና ተደራሽ መሆን፡- በቀላሉ 
ለመታየት የሚችል እና በርካታ ባለመኪና እና እግረኛ 
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የሚተላለፍበት ቦታ ይምረጡ፡፡ በቂ መኪና ማቆምያ ስፍራ መኖሩን እና 
ለእግረኞች እና ባለመኪኖች ለመምጣት የሚመች ቦታ መሆኑን ከግምት 
ውስጥ ያስገቡ፡፡

 9 ህዝብ፡- ምግብ ቤትዎ ዒላማ ያደረገው ገበያ ከአካባቢው ህዝብ ጋር የተዛመደ 
መሆን አለበት፡፡

 9 የሠራተኛ ዋጋ፡- የሠራተኛ ወጪዎ እንደየአካባቢው ይለያያል፡፡ የኑሮ ውድነት 
ከፍ ያለባቸው አካባቢዎች ላይ ጥሩ ሠራተኞችን ለመሳብ ከፍ ያለ ክፍያ 
መክፈል ያስፈልግዎታል፡፡

 9 የአካባቢው ፉክክር፡- በአካባቢዎ የሚገኙ ተፎካካሪ ምግብ ቤቶችን በማየት 
ብዙ መማር ይችላሉ፡፡ ቁልፉ ተመሳሳይ ምግብ ቤቶች ስኬታማ የሆኑበት 
ቦታ መምረጥ ነገር ግን ከእርስዎ ጽንሰ-ሐሳብ ጋር በቀጥታ በሚፎካከሩ 
ምግብ ቤቶች ከተሞላ ሠፈር መራቅ ነው፡፡

ምግብ ቤትዎ በአካል ደንበኞች መጥተው 
የሚበሉበት ቦታ እንዲሆን ከመረጡ የምግብ 
ቤት ስፍራ መግዛት፣ መከራየት ወይም መገንባት 
ይችላሉ፡፡ ስፍራ መምረጥ ላይ መከራየት 
ይመረጣል፤ ይህ ለመስፋፋት ወይም ሌሎች 
የሥራ ለውጦች ለማድረግ ከወሰኑ ይበልጥ ምርጫ 
ይሰጥዎታል፡፡ 
ጠቃሚ ድረገጾች፡- ለምግብ ቤትዎ ቦታ መምረጥምግብ ቤት 

መከራየት 

6. የምግብ ቤት ፈቃዶች 

አዲስ ምግብ ቤት ለመጀመር በርካታ የፌደራል፣ ግዛት 
እና አካባቢ ፈቃዶችን ማግኘት ያስፈልግዎታል፡፡ ለምግብ 
ቤት ፈቃዶች ሲያመለክቱ የህግ አማካሪን እርዳታ 
መጠቀም የሚዘነጋ ነገር እንዳይኖር ይረዳል፡፡ እነዚህ 
በጣም አስፈላጊ ከሆኑት ፈቃዶች ውስጥ ናቸው፡-
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 9 የሥራ ፈቃድ፡- ሁሉም ምግብ ቤቶች ዩ. ኤስ. ውስጥ ለመስራት የሥራ ፈቃድ 
ያስፈልጋቸዋል፡፡ የሚያስፈልግዎት የፈቃድ ዓይነት፣ ዋጋው እና በየስንት ጊዜ 
መታደስ እንዳለበት እንደየግዛቱ ይለያያል፡፡

 9 የቀጣሪ መለያ ቁጥር፡- ለመፈቀድ ጊዜ ሊወስድ ስለሚችል የቀጣሪ መለያ 
ቁጥር (EIN) ማመልከቻዎን በሂደቱ ውስጥ ቀደም ብለው ይጀምሩ፡፡ 
ሠራተኞች ለመቅጠርና የደመወዝ ክፍያ ለማድረግ የቀጣሪ መለያ ቁጥር 
ያስፈልግዎታል፡፡

 9 የምግብ አገልግሎት ፈቃድ፡- ለምግብ ቤትዎ የምግብ አገልግሎት ፈቃድ 
ለማግኘት ድርጅትዎ ሁሉንም የምግብ ደህንነት ደንቦች ማሟላቱን የሚፈትሽ 
ምርመራ ማለፍ ይኖርብዎታል፡፡

 9 የመጠጥ ፈቃድ፡- አልኮል በምግብ ቤትዎ ውስጥ ለማቅረብ ካቀዱ የመጠጥ 
ፈቃድ ያስፈልግዎታል፡፡ አልኮል የሽያጭዎን መጠን በጣም ሊያሳድገው 
ይችላል፤ ነገር ግን የመጠጥ ፈቃድ የማግኘት ሂደቱ 
ረጅምና ውድ ሊሆን ይችላል፡፡ 
ጠቃሚ ድረገጾች፡-የፌደራል፣ ግዛት እና አካባቢ ፈቃዶች 

ለመጠጥ ፈቃድ ያመልክቱ | የዋሽንግተን ግዛት የመጠጥና ካናቢስ 

ቦርድ የምግብ ሥራ ፈቃድ | ኪንግ ካውንቲ 

7. የምግብ ቤትዎን አቀማመጥ ይንደፉ

የምግብ ቤትዎን አቀማመጥ ሲነድፉ ሁለት አካላት አሉ፡- የቤትዎ የፊት እና የኋላ 
ቦታ፡፡ እያንዳንዱ ቦታ የየራሱ ልዩ መስፈርት አለው፡፡

የመመገብያ ክፍልዎን ንድፍ ሲሰሩ እነዚህን ነገሮች ያስታውሱ፡-

 9 የመቀመጫ ልክ፡- የአካባቢ ደንቦች የምግብ ቤትዎን መቀመጫ ብዛት 
ይወስናሉ፡፡ ባለዎት ቦታ ላይ ተመስርቶ በጫማ ካሬ ለአንድ ደንበኛ 
የተቀመጠውን ስፋት እና የመውጫ በር ብዛት ማሟላት ይጠበቅብዎታል፡፡

 9 የምግብ ቤት ዕቃዎች፡- ከጽንሰ-ሐሳብዎ ጋር የሚሄድ የምግብ ቤት መቀመጫ 
ይምረጡ፡፡ የምግብ ቤትዎን ዕቃ ሲመርጡ የመቀመጫ ቁጥር እና የምቾት 
መጠንን ታሳቢ ያድርጉ፡፡

7አነስተኛ የንግድ ምግብ ቤት ስለመጀመር



 9 ድባብ እና ማሳመሪያዎች፡- የምግብ 
ቤትዎን ድባብ ማሳመሪያዎችንና 
መብራት በመጠቀም የተሻለ ማድረግ 
ይችላሉ፡፡

 9 ለማጽዳት ቅለት፡- መሬት እና ግድግዳ 
ላይ የተገጠሙ ዕቃዎች ለማጽዳትና ከተባይ ነፃ ለማድረግ ቀላል በሆኑ ነገሮች 
የተሰሩ መሆን አለባቸው፡፡ ምንጣፍ ሽታ እና ፍሳሽ ስለሚመጥ ለምግብ ቤት 
ተመራጭ አይደለም፡፡ ጨርቅ የሆኑ የመስኮት ማስዋብያዎችና መጋረጃዎችም 
ሽታ ስለሚመጡ በየጊዜው ለማጽዳት ውድ ይሆናሉ፡፡

የወጥ ቤትዎን አቀማመጥ ሲነድፉ የአገልግሎቱን ፍሰት ከግምት ውስጥ ያስገቡ፤ 
ለሚከተሉት ሥራዎችም በቂ ቦታ ይመድቡ፡-

 9 ዕቃ ማጠቢያ፡- የዕቃ ማጠቢያው ስፍራ አስተናጋጆች የቆሸሹ ሳህኖችን 
ወደወጥ ቤት ይዘው ሲገቡ በቀላሉ ሊደርሱበት 
የሚችሉት መሆን አለበት፡፡ ይህ ቦታ የዕቃ 
ማጠቢያ ማሽኖች፣ የማጠብያ ስፍራ እና ዕቃ 
የሚሰጣበት መደርደሪያ ይኖረዋል፡፡

 9 ደረቅ እና ቀዝቃዛ ማከማቻ፡- ዕቃዎችን ቶሎ 
ቦታ ለማስያዝ ደረቅ እና ቀዝቃዛ ማከማቻ 
ቦታዎች ከመረከቢያ ቦታው ቅርብ መሆን አለባቸው፡፡ እነዚህ ስፍራዎች 
ባለመደርደሪያ እና ለማስተካከል የሚያመቹ መሆን አለባቸው፡፡

 9 ምግብ ማሰናጃ፡- ይህ የወጥ 
ቤት ሠራተኞች ሁሉንም ምግብ 
የማሰናዳት ሥራ የሚያደጉበት ቦታ 
ነው፡፡ ሥራውን ለመስራት እና 
ለመሳሪያዎች ቦታ ያስፈልግዎታል፡፡

 9 ምግብ ማብሰያ፡- አብዛኞቹ የማብሰል 
ሥራዎች የሚከናወኑት እዚህ ስፍራ ነው፡፡ እንደምድጃ (range tops)፣ ጥልቅ 
የዘይት መጥበሻዎች (deep fryers) እና ዝርግ መጥበሻዎች (flat top grills) 
የመሳሰሉ ትላልቅ መሳሪያዎችን ለማስቀመጥ ቦታ ያስፈልግዎታል፡፡
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 9 ማቀበያ፡- የተዘጋጁ ምግቦች በፍጥነት ለአሰተናጋጆች እንዲተላለፉ የማቀበያ 
ቦታው ከማብሰያው ስፍራ አጠገብ መሆን አለበት፡፡ ማሞቂያ መብራት 
ያለው የምግብ ማቀበያ ስፍራ ምግቦች እስኪነሱ ድረስ ሙቅ ሆነው እንዲቆዩ 
ያደርጋል፡፡ 
ጠቃሚ ድረገጾች፡- የመመገቢያ ክፍልዎን አቀማመጥ መንደፍ የወጥ ቤት አቀማመጥ 

8. መሳሪያና (Equipment) የምግብ ግብዓቶች አቅራቢ ያግኙ

ምግብ ቤትዎን ከመክፈትዎ በፊት ወጥ ቤትዎ በትክክለኛው 
መሳሪያ መሟላት አለበት፡፡ የወጥ ቤቱ ስፋት እና አቀማመጥ 
ጠባብ መሳሪያ መምረጥ ወይም ዕቃዎችን መደራረብ 
የመሳሰሉ ምርጫዎችን ሊያመጣ ይችላል፡፡ ለሁሉም ምግብ 
ቤት የሚያስፈልጉ እንደማቀዝቀዣ እና ማብሰያ የመሳሰሉ 
መሳሪያዎች አሉ፡፡ እንደሚያዘጋጁት ምግብ ዓይነት ለየት 
ያሉ ማብሰያዎች ሊያስፈልጉዎትም ይችላል፡፡

ሁለት አማራጮች ይኖራሉ፤ መግዛት ወይም መከራየት፡
፡ ሌሎቹን የምግብ ቤት መክፈት እርምጃዎች እያካሄዱ ባለዎት ጊዜ በበይነመረብ 
(online) መገብየት፣ ዕቃዎች ያላቸውን ግልጋሎት ማጥናት እና ዋጋ ማነፃፀር 
ውጥረቱን በመጠኑ ይቀንስልዎታል፡፡ የምግብ ቤት መሳሪያዎች ላይ የሚሰራ 
የጅምላ ዋጋ የሚሰጥ እና ፈጥኖ የሚያደርስ የበይነመረብ አቅራቢ ይፈልጉ፡፡ ዕቃ 
መከራየት ገንዘብ ቆጥቦ ካፒታልዎን በባጀትዎ 
ውስጥ ላሉ ሌሎች ነገሮች ነፃ የሚያደርግ 
አማራጭ ነው፡፡

የምግብ ግብዓቶች፣ የሚጣሉ መገልገያዎች 
(disposables) እና ሌሎች በየጊዜው 
የሚያዟቸው ዕቃዎች አቅራቢም ያስፈልግዎታል፡
፡ የአባልነት ቅናሽ እና ነፃ ማጓጓዣ ያለው 
አቅራቢ ጋር መስራት ዕቃ በብዛት ሲያዙ ገንዘብ ያድንልዎታል፡፡
ጠቃሚ ድረገጾች፡- ለሁሉም ምግብ ቤት የሚያስፈልጉ መሳሪያዎች 

  የምግብ ቤት መሳሪያዎችዎን በበይነመረብ መግዛት 

  መሳሪያ መከራየት   የአባልነት ቅናሽና ነፃ ማጓጓዣ 
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9. ብቁ ሠራተኞች ይቅጠሩ

ምግብ ቤት በመክፈቱ ሂደት ውስጥ የቅጥር ጊዜ ከመነሻው በጣም 
ጥሩ የሥራ ባህል ለመፍጠር ዕድል ይሰጣል፡፡ ስለሠራተኛ 
ጥቅማጥቅም፣ ሥልጠና፣ ማበረታቻ እና የሥራና ህይወት 
ሚዛን ማሰብ ሠራተኞችን ይበልጥ ለማቆየት ይረዳል፡፡ 
ከተቻለ ዓላማዎን በማሳካቱ ሂደት እና የቅጥር ግብዎ ላይ ለመድረስ 
እንዲረዱዎት የሥራ አመራር ቡድንዎን በመቅጠር ይጀምሩ፡፡

የሰው ኃይል ፍላጎትዎ እንደ አዲሱ ምግብ ቤትዎ ልዩ ፍላጎት 
ይለያያል፡፡ የምግብ ቤቱን የዕለት ተዕለት ሥራ ለማካሄድ ማሟላት 
ያለብዎትን የሥራ መደቦች ዝርዝር ያዘጋጁ፡፡ በሳምንት ውስጥ 
ለምን ያህል ቀናት እንደሚከፍቱ እና በየዕለቱ ምን ያህል ፈረቃ 

ለቤቱ ፊት ለፊት እና የጀርባ ሥራዎች 
እንደሚኖርዎት ከግምት ውስጥ ያስገቡ፡፡

በተጨማሪም የገበያ እና የሂሳብ 
ባለሙያዎች መቅጠር ሊያስፈልግዎት 
ይችላል፡፡

ጠቃሚ ድረገጾች፡- የምግብ ቤት የሥራ መደቦች 

የምግብ ቤት ቃለመጠይቅ ጥያቄዎች

10. የሽያጭ ማካሄጃ ኮምፒውተር (Point of sale/POS/ system)

በአሁኑ ዘመን ቤት የማድረስና ደጃፍ ላይ አውጥቶ የማቀበል አገልግሎቶችን 
ለመስጠት የበይነመረብ ትዕዛዞችን (online orders) ያለችግር 
ሊያስተናግድ የሚችል የሽያጭ መሳሪያ (POS) መኖር ግዴታ 
ሆኗል፡፡ ጥሩ የምግብ ቤት የሽያጭ መሳሪያ (POS) ቲኬት 
ማተም፣ በአካል እና በበይነመረብ የሚመጡ ትዕዛዞችን 
መቀበል፣ የደንበኞችን ትዕዛዝ ተስተናግደው እስኪወጡ ክፍት 
አድርጎ ማስቀመጥ፣ አብረው ያዘዙ ደንበኞችን ሂሳብ ነጣጥሎ 
መስራት፣ የጠረጴዛ አቀማመጥን እንዳስፈላጊነቱ መቀያየር እና 
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ክፍያ በየትኛውም ስፍራ ለመቀበል የሚያስችልዎ መሆን አለበት፡፡

ብዙ የሽያጭ መሳሪያዎች (POS) እይታ የሚሰጡ ትንታኔዎችን እና ዘገባዎችን 
ማቅረብ የሚችሉ ስለሆነ አዝማሚያዎችን አይቶ ካስፈለገ የሰው ኃይል ወይም የዕቃ 
ክምቸት መጠንዎን በፍጥነት ለመቀየር ይረዳሉ፡፡ እነዚህ መሳሪያዎች ድርጅትዎን 
ያለብክነት ለማካሄድና ፈጠን ብሎ ለማሳደግ ሊረዱ ይችላሉ፡፡

11. ምግብ ቤትዎን ያስተዋውቁ

አዲስ ምግብ ቤት እየጀመሩ ከሆነ የወደፊት 
ደንበኞችዎን ለመሳብ ማስተዋወቅ አለብዎት፡
፡ ማስታወቂያ ለደንበኞችዎ የሚገኙበትን ቦታ እና 
ምን ዓይነት ምግብ እንደሚያቀርቡ መሰረታዊ መረጃ 
ይሰጣል፡፡ ስኬታማ ማስታወቂያ መለያዎ (brand) 
አጓጊ እንዲሆን ማድረግም ይኖርበታል፡፡

ምግብ ቤትዎን ለገበያ ለማቅረብ አንዳንድ ጥቆማዎች፡-

 9 ድረገጽ ይስሩ (website)፡- የምግብ ቤትዎ ድረገጽ ለመጠቀም ቀላል፣ ቅርጹም 
መለያዎን (brand) የሚያሳይ መሆን 
አለበት፡፡ አድራሻዎን፣ ስልክዎን፣ የሥራ 
ሰዓትዎን፣ የምግብ ዝርዝርዎን የሚጨምር 
ስለምግብ ቤትዎ መሰረታዊ መረጃ ያካቱበት፡
፡ ድረገጽዎን ለመስራት ባለሙያ መቅጠር 
ቢችሉም ለተጠቃሚ ቀላል የሆኑ ድረገጽ 

የሚያስተናግዱ እንደ Wix፣ Squarespace ወይም Wordpress የመሳሰሉ 
መድረኮችን ተጠቅመው ራስዎ መስራት ይችላሉ፡፡

 9 የYelp፣ TripAdvisor፣ Google My Business and OpenTable ሂሳቦችን 
ይክፈቱ፡- እነዚህ ገጾች ላይ መመዝገብ ደንበኛ ሊሆኑ ለሚችሉ ሰዎች 
የምግብ ቤትዎን መረጃ በቀላሉ ለማድረስ ይረዳል፡፡ በተጨማሪም ደንበኞች 
ከተገለገሉ በኋላ አስተያየት መስጠት ስለሚችሉ በተለይ ከፍ ያለ ደረጃ እና 
በጎ ምስክርነት ካገኙ ጥንካሬ እና መስህብነትን ይጨምርልዎታል፡፡

11አነስተኛ የንግድ ምግብ ቤት ስለመጀመር



 9 ማህበራዊ መገናኛ (social 
media) ይጠቀሙ፡- ዛሬ 
የማህበራዊ መገናኛ ላይ መገኘት 
ለምግብ ቤቶች ፍጹም ግዴታ 
ነው፡፡ የፌስቡክ፣ ትዊተር እና 
ኢንስታግራም ሂሳቦች ከፍተው 
ስለምግብ ቤትዎ ዜና፣ ፎቶዎች 
እና አንዳንድ ነገሮች ያጋሩ፡፡

 9 ለአዲስ ደንበኞች ማስተዋወቂያ ነገር ያቅርቡ፡- ለጀማሪ ደንበኞች 
ማስተዋወቂያ ነገር ያቅርቡ፡፡ ነፃ መጠጥ፣ ጣፋጭ ወይም የመጀመሪያ 
ሂሳባቸው ላይ ቅናሽ መስጠት ደንበኞችን ለመሳብ ደስ የሚል መንገድ ነው፡፡

 9 ደማቅ አከፋፈት ያድርጉ፡- ይህ የወደፊት ደንበኞችዎ በመምጣትዎ ጉጉት 
እንዲያድርባቸው ማድረግን እና ስለጅማሬዎ በሚችሉት መንገድ ሁሉ 
በደንብ እንዲታወቅ መጣርን ያካትታል፡፡ 
ጠቃሚ ድረገጾች፡- የምግብ ቤት ድረገጽ የማህበራዊ መገናኛ ላይ መገኘት  

ደማቅ አከፋፈት ማድረግ

12. ቀለል ያለ አከፋፈት (Soft Opening) ያድርጉ

ቀለል ያለ አከፋፈት ለዋናው ደማቅ የምግብ ቤትዎ 
አከፋፈት ዝግጅት ለማድረግ የሚያስችል መለማመጃ 
ነው፡፡ ለቀለል ያለ መክፈቻው ቁጥራቸው ዉሱን የሆኑ 
እንግዶችን (ብዙ ጊዜ ጓደኞች እና ቤተሰብ) ይጋብዙ፡
፡ ይህ ስልት በአገልግሎትዎ ላይ ያለ ማንኛውንም 
ጉድለት ለማስተካከል ይፈቅድልዎታል፡፡

ቀለል ያለ መክፈቻ ለማድረግ ጥቂት የተለመዱ ሃሳቦች እነሆ፡-

 9 የሙከራ የምግብ ዝርዝር፡- አነስ ያለ ምርጫ ያለው የናሙና የምግብ ዝርዝር 
ያቅርቡ፡፡ ይህ በአዲስ ሠራተኛ ላይ ያለውን ጭንቀት ይቀንሳል፤ ደንበኞችም 
ተመልሰው መጥተው ሙሉ የምግብ ዝርዝሩን እንዲያዩ ያበረታታል፡፡

12 አነስተኛ የንግድ ምግብ ቤት ስለመጀመር



 9 ዉሱን ሰዓት፡- ክፍት ለሚሆኑባቸው 
የመጀመሪያዎቹ ጥቂት ቀናት ለዉሱን ሰዓታት 
መስራትን ያስቡበት፡፡

 9 አጮልቆ መመልከቻ ዝግጅት፡- የተወሰኑ 
የምግብ ዓይነቶች እና የተለዩ መጠጦች ብቻ 
ያሉበት “አጮልቆ መመልከቻ” የቅናሽ ጊዜ 
ያዘጋጁ፡፡

 9 የጓደኛና ቤተሰብ ምሽት፡- ጓደኞችዎንና 
ቤተሰቦችዎን ወደቀለል ያለ መክፈቻዎ ጋብዘው 
አስደሳችና ከጭንቀት ነፃ በሆነ መንገድ ለደማቅ 
መክፈቻዎ ዝግጅት ያድርጉ፡፡

 9 አጎራባች ቤቶችና ድርጅቶች፡- ለአጎራባች 
ቤቶችና ድርጅቶች ቀለል ያለ መክፈቻ 
በማቅረብ የአካባቢ ወዳጆች ያትርፉ፣ 
የማህበረሰብ ኩራትም ይገንቡ፡፡

ጠቃሚ ድረገጽ፡- ቀለል ያለ አከፋፈት

13አነስተኛ የንግድ ምግብ ቤት ስለመጀመር




