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 መግ ቢያ  
በማምረት ሥራ ሊይ የተሰማራው የኅብረተሰብ ክፍሌ ምርትና ምርታማነትን ሇማሣዯግ የሚያግዙ ግብአቶችን 

ተጠቅሞ በገበያ የተቃኙ ምርቶችን በማምረት  እና ሇተመረቱ ምርቶችም ምቹ የገበያ ሁኔታ ከተፈጠረሇት 

በላሊ በኩሌ ዯግሞ ተጠቃሚው የኅብረተሰብ ክፍሌ የተሇያዩ አገሌግልቶችን የሚያገኝበት ስሌት ከተቀየሰሇት 

በሀገራችን የሚፈሇገውን ፈጣንና ቀጣይነት ያሇው ዕዴገት ሇማረጋገጥ ይቻሊሌ። አምራቹም ሆነ ተጠቃሚው  

ምቹ የገበያ ሁኔታ ሉፈጠርሇት የሚችሇው በዋናነት በኅብረት ሥራ ማኅበራት አማካኝነት ነው። በመሆኑም 

ኅብረት ሥራ ማኅበራት ያለባቸውን ዘርፈ ብዙ ችግሮች በመቅረፍና አቅመቸውን በማጎሌበት  የሚፈሇገውን 

ያህሌ አገሌግልት ሇአባልቻቸው መስጠት ይጠበቅባችዋሌ። በአሁኑ ሰዓት ኅብረት ሥራ ማኅበራት የተሇያዩ 

ምርቶችንና አገሌግልቶችን ሇአባሊቻቸው በማቅረብ  ከጊዜ ወዯ ጊዜ እየጨመረ የመጣውን የኑሮ ሁኔታ 

በማሻሻሌ ረገዴ የሚጫወቱት ሚና እየጎሊ መጥቷሌ፡፡  

ስሇዚህ ኅብረት ሥራ ማኅበራት የሚፈሇገውን ያህሌ አገሌግልት ሇመስጠት እንዱችለ ሣይንሣዊ በሆነ 

የግብይት አሠራርና አመራር መቃኘት አሇባቸው። በዚህም መሰረት በክሌሊችን የሚገኙ የተሇያዩ አይነት 

በተሇይም የግብርና ምርትን መሰረት አዴርገው የተዯራጁ ኅብረት ሥራ ማህበራት ተመሳሳይ እና ሳይንሳዊ 

የሆነ የግብርና ምርት ግብይት እንዱያካሂደ ሇማስቻሌ ኤጀንሲው ወጥ የሆነና ከክሌሌ እስከ ወረዲ የሚገኘው 

አዯራጅ ተቋሙ የግብይት ባሇሙያዎች ሇኅብረት ሥራ ማህበራት አመራር አካሊትና ቅጥር ሰራተኞች 

ተመሳሳይ የሆነ ሥሌጠና እንዱሰጥ ኤጀንሲው ይህን የግብርና ምርት ግብይት የስሌጠና ማንዋሌ አዘጋጅቷሌ 

፡፡   

ክ ፍ ል  አ ን ድ  

1. የ ግ ብይት  ጽ ን ሰ ሃ ሳ ብ   
ስሇግብርና ምርት ግብይት ጽንሰሃሳብ ከመሄዲችን በፊት ግብይት ምንዴን ነው ?መቸና እንዳት 

ተጀመረ የሚሇውን የግብይት ጽንሰሃሳብ መዲሰስ ይገባሌ ፡፡  በዚህም መሰረት ግብይት ማሇት፣  

 በተሇያዩ ሰዎች በቡዴን ወይም በግሌ የሚፈሌጉትን ሇማግኘት የሚያዯርጉት የሌውውጥ ወይም ግዥና 

ሽያጭ ሂዯት ነው፡፡ 

 ይህ የግብይት ሂዯት የሚካሄዯው የምርት አቅርቦትና ፍሊጎት በተወሰነ ዯረጃ ሲኖሩ እና ምርት ፈሊጊዎች 

ፍሊጎታቸውን ሇማርካት ሲወሰኑና ሲዘጋጁ ነው፡፡ 

 ይህንን ፍሊጎት ሇማርካት አምራቾች የተሇያዩ ምርቶችን ሇገበያ አቅርበው በሚያዋጣቸው ዋጋ ሇፈሊጊዎች 

ይሸጣለ፡፡ 

 የግብይት ሂዯት በተቻሇ መጠን የተጠቃሚን /የገዥን/ ፍሊጎት ከአምራቹ የማምረት ችልታና ዓሊማ 

አጣጥሞ ሁለንም ተዋናዩች በሚያረካ መሌኩ የሚሄዴ መሆን ይኖርበታሌ፡፡ 

 ይህንን ሥራ በተሟሊና በአጥጋቢ ሁኔታ ሇማካሄዴ የምናካሂዯውን የኅብረት ሥራ ማህበራት ግብይት 

መሰረት በማዴረግ የሚከተለትን ነጥቦች መመዘን መጣም ያስፈሌጋሌ፡፡ 
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1. የተጠቃሚ /የገዥ/ ፍሊጎት የሚረካበትን ሁኔታ መፍጠርና ማመቻቸት፡ 

2. በተቻሇ መጠን የተጠቃሚዎችን /የገዥዎችን/ የፍሊጎት ዓይነትና መጠን እንዱሁም ተጠቃሚዎቹ ሇምን 

ከላልቹ አቅራቢዎች መርጠው ሇመግዛት እንዯሚፈሌጉ ማወቅ፣ 

3. የገበያን ዴርሻ የሚጨምር ዕቅዴ በማውጣት መንቀሳቀስና አፈጻጸሙን መከታተሌ፣ 

4. አትራፊ የሚያዯርጉ የገበያ ሰንሰሇቶችን መጠቀም እና  

5. ሇውሣኔ አስፈሊጊና ወቅታዊ የሆኑ የገበያ መረጃዎችን መሰረት በማዴረግ ግብይቱ እየተከናወነ ስሇመሆኑ 

እርግጠኛ መሆንን ከመጠየቁ በተጨማሪ፣ከሊይ የተዘረዘሩት ነጥቦች የግብይት ሂዯቱ በተገቢውና አንፃራዊ 

ትርፍ በሚያስገኝ መሌኩ እንዱካሄዴ ከማዴረጋቸውም በሊይ ምርቶችን በየፈርጃቸው እንዱሰባሰቡ፣ 

እንዱዘጋጁና እንዱሠራጩ በማዴረግ አምራቹና ተጠቃሚው የጠበቀና ዘሇቄታ ያሇውና በመተማመን ሊይ 

የተመሠረተ ግንኙነት እንዱኖራቸው ያዯርጋሌ፡፡  
 

 

 የግብይት ሂዯትን ሉያቀሊጥፉ የሚችለ ስሌቶች 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

11..11  ?? ?????? ??   ?? ?? ?? ????   ???? ?? ?? ??   ???? ??   ????   ?? ???? ??   ?? ?? ??  
    ?? ??????   ?? ???? ??  ???? ?? 

ፍሊጎት ማሇት ሇመኖር፣ሇማምረትና አገሌግልት ሇመስጠት የሚያስፈሌጉ ምርቶችና አገሌግልቶች መጠንና 

አይነት የሚያሣይ ሲሆን ይህ ፅንሰ ሃሳብ የተሟሊ የሚሆነው የተጠቃሚው የመግዛት አቅም ሲታከሌበት 

ነው፡፡ ፍሊጎት በአጠቃሊይ በሚከተለት ሁኔታዎች ሉወሰን ይችሊሌ፡፡ 

1. ማኀበራዊና ኢኮኖሚያዊ ሁኔታዎች 

 የህዝብ ብዛት 

 

ዯንበኛ 

የምርት 

o አይነት 
o ጥራት  
o መጠን 
o የማምረቻና

የመሸጫ 
ዋጋ ---- 

 

-የአቅርቦት 
አስተማማኝነት 

-የክፍያ ወቅትና 
አይነት  

-የፍሊጎት መጠን-
--- 

 

 የገበያ ቦታ  

-ያሇው አመችነት 

-ርቀት ---- 

ማስተዋወቅ 

ሬዱዮ 

ቴላቪዠን---- 
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 የገቢ መጠን /የተጠቃሚዎች/ 

 የምርት /አገሌግልቱ የገበያ ዋጋ 

 ምርቱን /አገሌግልቱን ሉተኩ የሚችለ ላልች ምርቶች መኖርና ዋጋቸው ከሚፈሇገው ምርት ጋር 

ሲነፃፀር ያሇው ሌዩነት 

22..  ?? ?? ???? ??   //?? ???????? //  ?? ???? ?? ??   

 እነዚህ ሁኔታዎች የግሇሰቦችን /የማህበረሰቦችን በምርቱ ወይም አገሌግልቱ ሊይ ያሊቸውን ግንዛቤ 

 ሇመግዛት ያሊቸውን ተነሳሽነት የሚያሳይ ነው፣ 

???? ??????   ?? ???? ??  ???? ??  

 አቅርቦት የግሇሰቦችን/ ማኀበረሰቦችን ፍሊጎት ሇማርካት ሇገበያ የሚቀርቡ ምርቶችንና 

አገሌግልቶችን ዓይነትና መጠን የሚያሣይ ፅንሰ ሃሳብ ነው፡፡ 

 አቅርቦት ብዙውን ጊዜ የሚወስነው በፍሊጎት መጠንና አይነት ቢሆንም የሚከተለት ሁኔታዎች 

ሉወስኑት ይችሊለ፡፡ 

 ምርቱን ሇማምረት የሚያስፈሌጉ ግብዓቶች 

  የሚፈሇገውን ምርትና /አገሌግልት በመጠንና በበሊይነት ሇማቅረብ   

 ግብዓቶችን በሚፈሇጉት ዓይነት፣ መጠን፣ ቦታን ዋጋ ማግኘት 

 የምርቱ የገበያ ዋጋ 

  የላልች ተመሣሣይ ምርትና አገሌግልት አቅራቢዎች ብዛት 

 ፍሊጎትን ሉያረኩ የሚችለ ላልች ምርቶች መኖር 

11..22  የየ ኀኀ ብብረረ ትት   ሥሥራራ   ማማኀኀ በበ ራራትት   ግግ ብብይይ ትት ፣፣   

የኀብረት ሥራ ግብይት ማሇት የኀብረት ሥራ ማኀበራት አባልቻቸው ያመረቷቸውን ምርቶችና 

የሚሰጧቸውን አገሌግልቶች ወዯ ተጠቃሚዎች እስከሚዯርስ እንዱሁም አባሊት የሚፈሌጓቸውን ግብዓቶች፣ 

የፍጆታ ዕቃዎችና አገሌግልቶች ተጠቃሚ አባሊት ዴረስ እስኪዯርሱ ሇማዴረግ የሚዯግ እንቅስቃሴ ነው፡፡ 

እነዚህ ተግባራትም፡- 

 አባሊቱ ሊመረቷቸው ምርቶችና አገሌግልቶች ገበያ ማፈሊሇግና ማቅረብ 

  አባሊት የሚፈሌጓቸውን የፍጆታ ዕቃዎችና  ግብዓቶችን ማቅረብ 

 ላልች አገሌግልቶችን በተመጣጣኝ ዋጋ ማቅረብ 

  የመጋዘን፣ የወፍጮ፣ኤላክትሪክ፣ትራክተርና  

 የመሳሰለትን አገሌግልቶች መስጠት፣  

11..22..11  ?????? ????   ?? ??   ?? ?? ?? ??   ?????? ?? ?? ??  

 ቀሌጣፋ የሆነ የግብይት ሥርዓት መዘርጋትና ተገቢ የሆኑ ቁሳቁሶችን በማሟሊት አባሊት የተሻሇ 

የግብይት አገሌግልት እንዱያገኙ ማዴረግ፣ 
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 የአምራቹን የመዯራዯር አቅም በማሳዯግ ሇምርቶቻቸውና አገሌግልታቸው ተገቢውን ዋጋ እንዱያገኙ 

ማዴረግ፣ 

 የአባሊትን ምርት ሇማሻሻሌ የሚረደ ግብዓቶችን በተፈሇገው ቦታ መጠንና ጥራት ማቅረብ፣ 

 የተንዛዙ የገበያ ሰንሰሇቶችን በማሣጠር አምራቾች በቀጥታ የገበያ ተጠቃሚ እንዱሆኑ ማዴረግ፣ 

   የየ ኅኅ ብብረረ ትት   ሥሥራራ   ማማህህ በበ ራራ ትት   ግግ ብብይይ ትት   ሰሰ ንን ሰሰ ለለ ትት  

 

 

  

¾ÓwÃƒ c”cKƒ TKƒ ›”É U`ƒ Ÿ}S[}uƒ xታ ›”e„ }ÖnT>¨< ›eŸT>Å`e É[e ÁK <̈” 

H>Åƒ“ u¨<eÖ< ¾T>Á"ƒ~ƒ” M¿ M¿ }ª”Á” w³ƒ“ T>“ ¾T>ÁdÃ c”cKƒ ’ <̈:: 

 

 

 

 

1. ›U^Œ‹:- U`†¨<” }ÖnT>¨< uT>ðMÑ¨< ¯Ã’ƒ SÖ”“ Ø^ƒ ›U`}¨< u}Ñu=¨< ªÒ 

uTp[w ¾}ÖnT>¨<” õLÑAƒ KT`"ƒ ¾T>”kdkc< ÓKcx‹” ¨ÃU }sV‹” ÁÖnMLM:: 

•›’²=I ›"Lƒ U`ƒ K}ÖnT>̈ < ¾T>ÁÅ`c<ƒ ŸLÃ ¾}Ökc<ƒ” ¾ÑuÁ c”cK„‹ uSÖkU c=J” 

 

›U^Œ‹ 

¨Ÿ=KA‹ 

(ÅLKA‹) 

ÏUL 

’ÒÈ‹ 

 

†`‰]‹ 

 

}ÖnT>‹ 
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¾²=IU c”cKƒ S`²U“ TÖ` uU`~ Ø^ƒ“ ªÒ LÃ ¾T>„[¨< }î°„ kLM ›KSJ’< 

Ã}¨nM:: uÓwÃƒ ¨pƒ ›U^Œ‹ T>“†¨<” uT>Ñv •›”Ç=¨Ö< U” U” }Óv^ƒ” TŸ“¨” 

›Kv†¨<; 

 u}¨c’ Å[Í Ø“„‹” uTØ“ƒ' ¾T>Ÿ}K<ƒ” TŸ“¨” ›Kv† <̈ 

 uGÑ` ¨<eØ“ u¨<ß ÑuÁ‹ Ÿõ}† ¾J’ õLÑAƒ ÁL†¨< U`„‹ SK¾ƒ' 

 ¾T>ðKÑ<ƒ U`„‹ ¾Ø^ƒ Å[Í“ Å[Í†¨<” KT¨p ¾T>ÖkS<v†¨<” Seð`„‹' 

 K}KÁ¿ U`„‹“ ¾Ø^ƒ Å[Í‹ ÁK¨< ªÒ“ ¾ªÒ M¿’„‹ eóƒ' 

 U`„‹” KGÑ` ¨<eØ“ K¨< Ü }ÖnT>‹ KTp[w ¾T>‹Mv†¨<” ¾ÑuÁ eM„‹' 

¾T>ÁMõv†¨<” ¾ÑuÁ c”cKƒ ›T^à‹“ ¨ß‹” ›”Ç=G<U TTELƒ ÁKuƒ” Ê¡S”„‹ 

(c’Ê‹) T¨p Ã„`v†ªM:: 

2. ¨Ÿ=KA‹/ÅLKA‹ - uÑuÁ¨< c”cKƒ ¨<eØ ¾T>Ñ‟< c=J’< Ñ»‹”“ hà‹” uTÑ“‟ƒ uªÒ 

}Å^É[¨<“ }eTU}¨< ÓwÃ~” ›”Ç=ðêS< c=ÁÅ`Ñ< ¾}¨c’ ¡õÁ u¢T>i” ¾T>ŸðL† <̈ 

›"KA‹ c=J’< uT>gÖ<ƒ U`„‹“ ›ÑMÓKA„‹ LÃ Ó” ¾vKu?ƒ’ƒ Swƒ ¾K?L†¨< “†¨<:: 

3. ÏUL ’ÒÈ‹ 

 U`ƒ“ ›ÑMÓKA„‹” Ÿ›U^‡ ukØ} ¨ÃU uÅLKA‹ uŸ<M uTcvcw ¨Å †`‰]¨< ¨ÃU 

}ÖnT>¨< ¾T>Ák`u< ›"Lƒ “†¨<::  

 U`„‰†¨<”“ ›ÑMÓKA„‰†¨<” K}ÖnT>¨< ¨ÃU †`‰]¨< uT>Ák`u<uƒ Ñ>²?U ªÒ¨<” 

¾T>¨e’<ƒ ŸU`~ ªÒ u}ÚT] U`ƒ uTcvcw H>Åƒ Á¨Ö<ƒ” ¨ß' U`~” K}ÖnT>¨< 

¨ÃU †`‰]¨< KTÉ[e Á¨Ö<ƒ” ¨ß“ ¾}¨c’ ƒ`õ uTcw ÃJ“M:: 

uÓwÃƒ ¨pƒ ÏUL ’ÒÈ‹ ¾T>ÁŸ“¨<“E†¨< }Óv^ƒ' 

 K}ÖnT>¨< ¨ÃU †`‰]¨< ¾T>Ák`u<ƒ” U`ƒ“ ›ÑMÓKAƒ uT>ðKÑ¨< ¯Ã’ƒ' SÖ”“ 

Ø^ƒ Å[Í uSU[Ø“ uT²ÒËƒ uÑ¸‹ LÃ ¾T>„[¨<” ¾Y^ Ý“ Sk’e ›Kv†¨<' 

 ¾SÒ²”' ¾ƒ^”eþ`ƒ“ K?KA‹ ›ÑMÓKA„‹ KT>ðMÑ< u}S××‡ ªÒ Tp[w' 

 U`„‡ SkSØ uT>Ñv†¨< x}“ G<’@} SkS×†¨<” Sq×Ö`' 

 ¾ÑuÁ S[Í SeÖƒ - U`ƒ KT>Ák`u<L†¨< TIu^ƒ ¨ÃU ¾TIu` ›vLƒ uÑuÁ ¨<eØ eK 

›K¨< ¨<ÉÉ`' U” ¯Ã’ƒ U`ƒ Tp[w ›”ÅT>‹K<' uU” Å[Í“ ªÒ SÑSƒ“ uU” ÁIM 

SÖ” ¾T>K<ƒ” S[Í‹ K=cÖ<ª†¨< ÃÑvM' 

 ¾U¡` ›ÑMÓKAƒ SeÖƒ - U`ƒ KT>Ák`u<L†¨< TIu^ƒ/›vLƒ }ÖnT>‹ /†`‰]‹/ 

¾T>ðMÑ<ƒ ¾U`ƒ ¯Ã’ƒ' Ø^ƒ' w³ƒ“ ¾SÓ³ƒ 

 ›pT†¨<” upÉT>Á uTØ“ƒ Td¨p c=„`v†¨< ŸU`ƒ ›S^[ƒ“ ›ÁÁ´ Ò`U U¡`“ 

eMÖ“ SeÖƒ •›”ÅT>„`v†¨< ÃÖunM:: 

 

4.   †`‰]‹ 

U`„‹”“ ›ÑMÓKA„‹” ukØ} Ÿ›U^‡ ¨ÃU ŸÏUL ’ÒÈ‹ uTcvcw K}ÖnT> <̈ 

uT>ðKÑ¨< ¯Ã’ƒ“ SÖ” ¾T>Ák`u< ›"Lƒ c=J’< U`~”“ ›ÑMÓKA~” c=Ák`u<U ªÒ <̈” 

¾T>¨e’<ƒ:- 

 U`~” ŸÏUL ’ÒÈ¨</ ›U^‡ ¾Ñ²<uƒ” ªÒ' 
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 ¨Å }ÖnT>¨< KTp[w Á¨Ö<ƒ” }ÚT] ¨ß“ 

 ŸU`~ ¨ÃU ›ÑMÓKA~ K=ÁÑ‟< ¾T>ðMÑ<ƒ” ¾ƒ`õ SÖ” uTcw ÃJ“M:: 

¾ÑuÁ c”cK~ u[²S“ }ª“Ä‹ uu²< lØ` ¾U`~ ªÒ ÁK›eðLÑ> SÚS\“ uS"ŸM ›U^‡U 

K›S[}¨< U`ƒ“ ›ÑMÓKAƒ }Ñu=¨<” ªÒ •›”ÇÁÑ‡ c=ÁÅ`Ó }ÖnT>¨<”U KU`~“ ›ÑMÓKA~ 

S¡ðM Ÿ’u[uƒ ªÒ uLÃ •›”Ç=ŸõM ¾T>ÁeÑÉÉ SJ’<” ’¨<:: 

11..33  ???? ?? ?? ??   ???? ????   
 

የግብይት ስርዓት ማሇት ግብይቱን የሚነኩ አጠቃሊይ ውስጣዊና ውጫዊ ሁኔታዎች ማሇት ሲሆን 

በግብይቱ ሂዯት የሚንቀሳቀሱትን ተዋንያን በሙለ የሚመሇከት ነው፡፡ ይህም ማሇት አንዴን ምርት 

ወይም አገሌግልት በዘሊቂነት ሇተጠቃሚው በማዴረስ ሂዯት ውስጥ የሚነካኩ አጠቃሊይ ሁኔታዎችን 

የሚመሇከት ነው፡፡ የግብይት ስርዓት ሲባሌ ግዥና ሽያጭ ብቻ ማሇት ሳይሆን ማምረት፣ መግዛት፣ 

ማቀነባበር፣ ማሸግ፣ ማጓጓዝ፣ መሸጥ፣ ዋጋ መወሰን፣ ወዘተ አሰራሮችን፤ አምራቹን አጓጓዡን፣ ገዥውን፣ 

በማቀነባበር ሂዯት የሚሳተፉ ሰራተኞችን፣ ወዘተ፤ የመንግስትን ፖሉሲ፤ መሰረተ ሌማት፤ ብዴር፤ 

ወዘተ የሚመሇከት ጉዲይ ነው፡፡ በነፃ የገበያ ስርዓት  ሁለም ነገር የሚወሰነው በገበያ ስሇሆነ የግብይት 

ስርዓቱን ሇማሻሻሌ የአንዴ ወገን ጥረት ብቻ በቂ አይዯሇም፡፡ 

የግብይት ጽንሰ ሏሣብ ማንኛውም ዴርጅት በሥሩ የሚገኙትን አሠራሮች በሙለ የዯንበኛ እርካታ ማቅረብ 

በሚያስችሊቸው ተጣጣሚ ተግባር ዙሪያ አቅጣጫ በማስያዝ የረጅም ጊዜ ዓሊማዎቹን እውን ማዴረግ 

እንዯሚችሌ ይጠቁማሌ፡፡ ይህንን ሇመፈጸም ዴርጅቱ ዯንበኞቹን ስሇሚያረካቸው ነገር በማወቅ ሥራውን 

መጀመር ይገባሌ፡፡ የግብይት ሥርዓቱ በአጠቃሊይ ዯንበኛ ተኮር መሆን ይኖርበታሌ፡፡ አንዴ የግብይት 

ሥርዓት የግብይት ተግባራትን /ምርት መግዛትንና መሸጥን፣ ምርት ማከማቸትን፣ ምርት ማጓጓዝና 

ማቀነባበርን፣ ሇክብዯትና ሇሌኬት ዯረጃ ማውጣትን፣ ፋይናንሲንግን፣ ሥጋቶችን መጋፈጥን እና የገበያ 

መረጃን/ እንዱሁም እነዚህን የግብይት ተግባራት የሚከውኑ ዴርጅቶችን ያካትታሌ፡፡ የግብይት ሥርዓቶች 

ቢያንስ አራት ንዑስ ሥርዓቶችን ማሇትም የምርት ሂዯትን፣ የምርት ማከፋፈሌን፣ ፍጆታንና ቁጥጥርን 

ያካትታለ፡፡ ንዑስ ሥርዓቶቹ በአብዛኛው ጊዜ የሚቃረኑ ፍሊጏቶች/ጥቅሞች/ ስሇማያጧቸው እነዚህ የጥቅም 

ግጭቶች ሥርዓቱ በአጠቃሊይ ብቁና ውጤታማ ሆኖ መንቀሳቀስ እንዱችሌ እሌባት ሉያገኙ ይገባሌ፡፡ 

ክፍሌ ሁሇት 

2. የ ኅ ብረ ት  ሥራ  ማኅ ብራት  የ ግ ብር ና  ምር ት  ግ ብይት  ዕ ቅ ድ  አ ዘ ገ ጃ ጃ ት  
የግብይት ሥራ አመራር ከማቀዴ ይጀምራሌ፡፡ዕቅዴ የዴርጅቱን የግብይት አሰራር መነሻ በማዴረግ የሚታቀዴ 

ሲሆን ይህም የአጭር ወይም የመካከሇኛ ወይም የረጅም ጊዜ ሉሆን ይችሊሌ፡፡ 

የታቀዯው ዕቅዴ ከመተግበሩ በፊት ሇአሰራር በሚያመች መሌኩ በሰው ኃይሌ፣ በካፒታሌ፣ በላልችም 

መዋቅራዊ ሁኔታ በጊዜ በማቴሪያሌ መዯራጀት አሇበት፡፡ ዕቅደ በአግባቡ ከተዯራጀ በኋሊ ወዯ ተግባር 
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ይገባሌ፡፡ የግብርና ምርት የራሱ የሆነ ባህሪ ያሇው በመሆኑ ግብይቱ ሲካሄዴም ትኩረት ሉሰጠው ይገባሌ ፡፡ 

ከግብርና ምርት ሌዩ ባህሪ መካከሌ እና በእቅዴ ወቅት ትኩረት ሇመስጠት ያህሌም፣ 

 የተፈጥሮ ጥገኛ መሆን፡- የግብርና ምርት በራሱ ተፈጥሮአዊ ባህሪ ያሇውና ሇማምረትም የተፈጥሮ 
ውጤት ጥገኛ መሆኑ፣ 

 መዯበኛ ያሌሆነ የምርት ፍሰት፡- በምርት መሰብሰቢያ ወቅት ብዙ ምርት ሇገበያ መቅረብ ፍሰቱ አመቱን 
ሙለ የተመጣጠነ አሇመሆን፣  

 የተበታተነና ኩታ ገጠም ያሌሆነ አመራረት፡- የግብርና ምርት በተሇይ የተበታተነ ማሳ ሊይ የሚመረት 
በመሆኑ የምርት ሂዯቱ የተበታተነ መሆንና ወጥነት የላሇው መሆኑ፣  

 የምርት ጥራት መጠየቁ፡ -  የግብርና ምርት በተበጣጠሰ ማሳ ሊይ መመረት በምርት ጥራትም ሊይ 
ተጽዕኖ የሚፍጥር መሆኑ፣  

 ተጨማሪ ማቀነባበር መፈሌጉ፡ - የግብርና ምርት ከተመረተ በኋሊ ወዯ ምግብና ላሊ የኢንደስትሪ 
ውጤት ሇመቀየር ተጨማሪ ማቀነባበርን ይፈሌጋሌ የሚለት ተጠቃሽ ናቸው ፡፡  

የአንዴ ኅብረት ሥራ ማኅበር ዕቅዴ ማሇት በተወሰነ የጊዜ ገዯብ ውስጥ ሉያገኝ የሚችሇውን የገንዘብ፣ የሰው 

ኃይሌና የማቴሪያሌ አቅም አቀናጅቶ በማንቀሣቀስ ሉፈጸሙ የሚችለ ተግባራትን ቀምሮ የሚያሣይ ሰነዴ 

ነው፡፡ እንዱህ አይነት ሰነዴ በሚዘጋጅበት ጊዜ ቀዯም ሲሌ የነበሩ አፈፃፀሞችንና ያጋጠሙ ችግሮችን 

በመገምገም የማረሚያ ሀሣቦችን በመያዝና ወዯፊት ሉኖር የሚችሌ የሰው ኃይሌ፣ የገንዘብና የማቴሪያሌ 

አቅም መረጃ እውነተኛነትና ተጨባጭነትን አጣርቶ በግሌጽና በማያሻማ መንገዴ በመተንተን መቀመር 

ይገባሌ፡፡ 

አንዴ ዕቅዴ በሚዘጋጅበት ወቅት ሇሚከተለት ጥያቄዎች መመሇስ በሚችሌ መሌኩ መሆን አሇበት፡፡ 

 ምን መሰራት እንዲሇበት? 

 መቸ መሰራት እንዯሚችሌ? 

 ማን ሉሰራው እንዯሚችሌ? 

 ምን እንዯሚያስፈሌገው? 

 እንዳት ሉሰራ እንዯሚችሌ? በማያሻማ ሁኔታ መቀመጥ አሇበት፡፡ 

ከዚህ በተጨማሪ አንዴ ማኅበር ዕቅዴ በሚያዘጋጅበት ወቅት የሚከተለትን መሰረታዊ ነጥቦች ግምት ውስጥ 

ማስገባት ተገቢ ይሆናሌ፡- 

1. በላልች ጅርጅቶች ተሞክረው አክሣሪ የሆኑና ሇአባሊት ወይም ሇማኅበሩ ብዙ የማይጠቅሙ ሥራዎችን 

አሇማቀዴ፡፡ 

2. ማኅበሩ ካሇው የካፒታሌ አቅምና ከአባሊት የተሣትፎ አቅም በሊይ የሚጠይቁና የሚያስፈሌገውን ካፒታሌ 

ማግኘት የማይቻሌ ከሆነ አሇማቀዴ፡፡ 

3. ምርትና ምርታማነትን ሇማሣዯግና የአባሊትን ፍሊጎት ሇማርካት ብዙ አስተዋጽኦ የላሊቸውን ሥራዎች 

ማስወገዴ፡፡ 
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አንዴ እቅዴ ከታቀዯ በኋሊ ተሰርቶ እስኪጠናቀቅ  ዴረስ የሚያሌፍባቸው አራት ዯረጃዎች አለት፡- እነዚህም   

1. ዕቅዴ ዝግጅት 

2. የዴርጊት መርሀ ግብር ዝግጅት 

3. በተግባር መተርጎም 

4. ክትትሌና  ግምገማ  ናቸው፡፡ 

1. ዕቅዴ ዝግጅት፦በተወሰነ የጊዜ ገዯብ ውስጥ ሉኖሩ የሚችለ ታሣቢዎችን አመዛዝኖ ምን ዓይነት ሥራ 

በምን ያህሌ ወጭ ፣ መቼ፣ በማን እንዯሚሰራ ቀምሮና ተንትኖ ማቅረብ ማሇት ነው፡፡ 

2. የዴርጊት መርሃ ግብር ዝግጅት፦የተዘጋጀውን ዕቅዴ ከተጨባጭ የሰው ኃይሌ ፣ የጊዜ፣ የገንዘብና 

የማቴሪያሌ አቅርቦት ጋር በማጣጣም በየዕሇቱና በየሣምንቱ እንዱሁም በየወሩ፣ በየሩብ ዓመቱና በየዓመቱ 

ምን ዓይነት ሥራ፣ የት ቦታና በማን እንዯሚሰራ ማሣየትን ያካትታሌ፡፡ 

3. በተግባር መተርጏም፦በዕቅዴ ዝግጅት የዴርጊት መርሀ ግብር ሊይ የተቀመሩ ሥራዎች ወዯ ተግባር 

ተሇውጠው በተቀመጠው የጊዜ፣የሰው ኃይሌና የገንዘብ እንዱሁም የማቴሪያሌ አቅም ፍፃሜ ማዴረስን 

ያጠቃሌሊሌ፡፡ በዚህ ሂዯት በዕቅዴ ዝግጅት ወቅት የነበሩ የታሣቢ ስህተቶች ተግባሩ እንዲይፈፀም ካዯረጉ 

እንዯገና ተገምግሞና ተንትኖ በማሻሻሌ የተሻሇ ሥራ ሇመሥራት መዘጋጀት ያስፈሌጋሌ፡፡ 

4. ክትትሌና ግምገማ፦ክትትሌና ግምገማ በብዙ ዴካምና ወጭ የታቀዴውን ዕቅዴ ምን ያህሌ ተግባራዊ 

ማዴረግ እንዯተቻሇ በማወቅ ዴክመቶችንና ስህተቶችን አስተካክል የተሻሇ ሇመፈጸም ወይም ወዯፊት ሇማቀዴ 

እንዱቻሌ የሚመዘንበት ሥሌት ነው፡፡ብዙዎቹ ኅብረት ሥራ ማኅበራት አሊስፈሊጊ ግፊት ከአቅማቸው በሊይ 

በብዙ እጥፍ የገዘፈ ዓመታዊ ዕቅዴ ያቅዲለ፡፡ ይሁን እንጂ ዕቅደን በወረቀት ሊይ የማስፈሩ ሥራ ከተጠናቀቀ 

ጊዜ ጀምሮ አፈፃፀሙ ምን እንዯሚመስሌ በሥራ አፈፃፀም ሂዯት ሊይ ክትትሌና ግምገማ ስሇማይዯረግበት 

ከተወሰነ ወራት በኋሊ እቅደ የተቀመጠበት ቦታ እስከመጥፋት ይዯርሣሌ፡፡ በመሆኑም እንዱህ ዓይነቱ ኋሊ 

ቀር የሆነ አካሄዴ በማስወገዴ እያንዲንደን እንቅስቃሴ በዕቅዴ ሊይ ብቻ ተመስርቶ የሚሰራበት ሌማዴ 

እንዱዲብር የኅብረት ሥራ ማኅበራት አመራር አካሊትና ቅጥር ሰራተኞች ከፍተኛ ትኩረት ሉሰጠት ይገባሌ፡፡ 

22..11  የየ ግግ ብብርር ናና   ምምርር ቶቶ ችች   ግግ ብብይይ ትት   ወወጪጪዎዎ ችች   እእ ናና   ተተ ለለ ዋዋ ዋዋ ጭጭነነ ትት   

የግብይት ወጪዎች ማሇት ምርት ከተመረተ በኋሊ ሇተጠቃሚዎች እስኪዯርስ ዴረስ ያለ ወጭዎችን 

የሚያጠቃሌሌ  ሲሆን በርካታ ዎጭዎችን ያካትታሌ፣ከነዚህ ወጭዎች መካከሌም  

ምርት ዝግጅትና ማሸጊያ ወጭዎች፡-  

የግብይት የመጀመሪያ ወጪ የሚወጣበት ክፍሌ የምርት ዝግጅት ነው፡፡ ይህም የምርት ማፅዲት፣ መሇየት 

እና ዯረጃ መስጠት ሂዯትን ያካትታሌ፡፡ ኅብረት ሥራ ማህበራት ወይም ነጋዳዎች በብዛት የሚያጋጥማቸው 

2ኛ ወጪ የማሸጊያ ወጪ ነው፡፡ የምርት ማሸጊያ አይነቶች የግብይት ወጪውን ከአንዴ በመቶ ያነሰ ወጪ 
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ከሚጠይቅ ቀሊሌ ተሇጣጭ ከረጢት አንስቶ ፍራፍሬዎችን በቀጥታ ጭኖ በሱፐርማርኬቶች ሇተጠቃሚዎች 

እንዱዯርሲ ሇማጓጓዝ ከፍተኛ ወጪ እስከሚያስወጣው ዘመናዊ የፕሊስቲክ ማሸጊያ ሉዯርሱ ይችሊለ፡፡  

11..  ???? ????   ???????? //?? ?? ?? ?? ??  ?? ?? ?? ??     

በምርት ግብይት ሰንሰሇት ሥር በሚካተቱ ሁለም ዯረጃዎች ማንኛውም ምርት መታሸግ እና መከፈት፣ 

መጫንና መውረዴ፣ ወዯ መጋዘን ገብቶ ከመጋዘን መውጣት ይኖርበታሌ፡፡ እያንዲንደ የምርት አያያዝ 

ወይም ቅብብልሽ ወጪ እነዚህ የምርት ቅብብል ወጪዎች በሙለ ከሚያስከትለት ወጪ አይበሌጥም፡፡  

22..  ???? ??????   ?? ?? ?? ??     

የታሸጉ ምርቶች መጓጓዝ ይኖርባቸዋሌ፡፡ በበርካታ አገራት  የምርት ማጓጓዝ የመጀመሪያው ዯረጃ 

ምርቶቻቸውን ራሣቸው ተሸክመው ወይም በእንሰሳት የሚገፉ ጋሪዎች ሊይ ጭነው በሚያጓጉዙ አርሶ 

አዯሮች ወይም ተሸካሚዎቻቸው ሉፈጸም ይችሊሌ፡፡ እንዯ አማራጭ ኅብረት ሥራ ማህበራት በአንዴ አማካይ 

ቦታ ወዯ ሚገኝ ገበያ ሇማዴረስ ወኪልቻቸውን ምርቱን እንዱያጓጉዙ ሉሌኩ ይችሊለ፡፡  ወጪዎች 

የሚሇያዩት ወይም የሚሇዋወጡት በአርሶ አዯሩና በገበያው መካከሌ በሚኖረው የጉዞ ርቀት መሠረት ነው፡፡ 

በዋናው መንገዴ አቅራቢያ የሚኖር አርሶ አዯር ወይም ኅብረት ሥራ ማህበር መኪኖች ሊይ ከፍተኛ ጉዲት 

በሚያስከትሌ እና በማይታሇፍ ኮሮኮንች መንገዴ ጥግ ከሚኖር አርሶ አዯር ይሌቅ ዝቅተኛ የማጓጓዣ 

ወጪዎች ይኖሩታሌ፡፡ የማጓጓዣ ወጪዎች የገቢ ምርት ቀረጥ ከፍተኛ ከሆኑባቸው ሀገራት ይሌቅ የጭነት 

መኪና እና የነዲጅ ወጪ ርካሽ በሆኑባቸው አገራት ይቀንሣለ፡፡ የጭነት መኪና ባሇንብረቶች 

መኪናዎቻቸውን መግዛት ይኖርባቸዋሌ፤ ወጪዎችም የባንክ ወሇዴ ክፍያ ከፍተኛ ከሆኑባቸው አገራት 

ይሌቅ እነዚህ ክፍያዎች በሚቀንሱባቸው አገራት ይቀንሣለ፡፡ አንዲንዴ ጊዜ የማጓጓዣ ወጪዎች ሇማስሊት 

ይቀሊለ- ምክንየቱም አርሶ አዯሩ ወይም ነጋዳው ወይም ኅብረት ሥራ ማህበራት ሇአጓጓዡ የሚከፍሇው ዋጋ 

በኪሜ የተተመነ ዋጋ ነው፡፡ ስሇዚህ የማጓጓዣ ወጭ ከፍተኛውን የግብይት ወጭ ዴርሻ እንዯሚይዝ ጥናቶች 

ያመሊክታለ፡፡ 

3. የምርት ብክነት/ኪሣራ/ 
በግብርና ምርት ግብይት ኪሣራ/ብክነት/ የተሇመዯ ነው፡፡ ምርቶች ምንም ነገር ባይቀነስባቸውም በክምችት 

እና በትራንዚት ወቅት ክብዯታቸው ይቀንሳሌ፡፡ ስሇሆነም በችርቻሮ የሚሸጥ 1 ኪግ ምርት በአርሶ አዯሩ 

ከሚሸጥ 1ኪግ ጋር መነጻጸር አይችሌም፡፡ አንዲንዴ ጊዜ ከፍተኛ ብክነት/ኪሣራ/ በተሇይም ዯግሞ በቀሊለ 

የሚበሊሹ ፍራፍሬዎችን እና አትክሌቶችን በሚመሇከት ሉከሰት ይችሊሌ፡፡ ኪሣራ ወይም ብክነት ከፍተኛ 

መጠን ሊይ የሚዯርሰው የተትረፈረፈ ምርት ሣይሸጥ ሉጣሌ በሚችሌበት በዋናው ወቅት ነው፡፡ በአጠቃሊይ 

በአርሶ አዯሩ እና በተጠቃሚው መካከሌ የሚኖረው ርቀት በረዘመ ቁጥር ብክነቱ/ ኪሣራው አብሮ 

ይጨምራሌ፡፡ የምርት ብክነትን/ኪሣራን በግብይት ወጪ ስላቶች ማስተናገዴ በመጠኑ ሉወሳሰብ ይችሊሌ፡፡ 

በተሇይም ዯግሞ ተገዝቶ ግን ያሌተሸጠ ምርት የማሸጊያ፣ የማጓጓዣ እና የማከማቻ ወጪዎች 

ስሇሚያስከትሌ ጉዲዩ ይወሳሰባሌ፡፡ ምርቱ ጥራት ሣይጓዯሌበትም ጥሪቱን ሉያጣ ስሇሚችሌ ይህ ሁኔታ 
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ምርቱ በሚሸጥበት ዋጋ ሊይ ይንፀባረቃሌ፡፡ የምርት ብክነት ኪሳራ በኅብረት ሥራ ማህበራት የሰብሌ ምርት 

ግብይት ሊይ ከፍተኛ ጫና እያስከተሇ ሲሆን ግብይቱን ጥንቃቄ በተሞሊበት መንገዴ ማከናወን ይጠይቃሌ፡፡   

44..  ???? ????   ???? ?? ??   ?? ?? ?? ??       

የምርት ክምችት የብዙ ምርቶች ወሣኝ የወጪ ዴርሻ ነው፡፡ የምርት ክምችት ዋነኛ ዓሊማ ምርቱ 

የመሰብሰቢያ ወቅትን ተከትል ሇሽያጭ እንዱቀርብ ከማዴረግ ይሌቅ ሇረጅም ጊዜ ገበያ ሊይ እንዱገኝ ማዴረግ 

ነው፡፡ ከሁለም የንግዴ ምርት ክምችት ተግባር በስተጀርባ ያሇው ታሣቢ የምርቱ ዋጋ እየጨመረ ስሇሚሄዴ 

የተከማቸው ምርት የማከማቻ ወጪዎችን ይሸፍናሌ የሚሌ ነው፡፡ እነዚህ ወጪዎች በሕንፃ እና 

በመጋዘን/መዯብር ሥራ ማስኬጃ ወጪዎች እንዱሁም የተከማቸውን ምርት ሇመግዛት በሚወጣው የካፒታሌ 

ወጪ መሠረት ይሇዋወጣሌ፡፡ አንዴ መጋዘን  ዓመቱን በሙለ ከፍተኛ አቅሙን እንዱጠቀም ከተዯረገ 

የሚኖሩት ወጪዎች ሇጥቂት ወራት ብቻ ጥቅም ሊይ እንዱውሌ ተዯርጏ ባድ ከሚሆንበት ሁኔታ አንፃር 

ይቀንሳለ፡፡  

55..  ???? ????   ?? ?? ??????????  ?? ?? ?? ??     

ማቀነባበር የግብይት ወጪ ወሣኝ ክፍሌ ነው፡፡ ሩዝን፣ ስንዳና በቆልን የመሳሰለ የእህሌ ምርቶች መፈጨት 

ይኖርባቸዋሌ፡፡ አጠቃሊይ የግብይት ወጪዎችን ሇማስሊት ያሌተፈጨውን እህሌ ወዯ ተፈጨ እህሌ 

ሇመሇወጥ የሚኖረውን ሁኔታ እንዱሁም የማንኛውንም ተረፈ ምርት ዋጋ ማሰብ ይኖርብናሌ፡፡ ሇአርሶ አዯሩ 

በ1 ኪግ ሩዝ የሚከፈሇው ዋጋ አንዴ ተጠቃሚ ሇአንዴ ኪግ የተፈጨ ሩዝ ከሚከፍሇው ዋጋ ጋር በቀጥታ 

ሉነጻጸር አይችሌም፡፡ ምርቶቹ ተመሣሣይ አይዯለም የሚቀሇው ነገር በብዛት ቸሌ መባለ ነው፡፡ በተመሣሣይ 

መሌኩ የቡና አብቃይ አርሶ አዯር ሇ1ኪግ አረንጓዳ የቡና እሸት የገቢ ምርት የሚከፈሇውን ዋጋ ሊሌተፈሇፈሇ 

ወይም ሇፖርችመንት ቡና ከሚከፈሇው ዋጋ ጋር በቀጥታ ማነጻጸር አይችሌም፡፡  

ይህ ማቀነባበሪያ ወጪዎች በማቀነባበሪያ ዴርጅቱ ብቃት፣ በማቀነባበሪያ አሠራር የጊዜ ዴግግሞሽ መሠረት 

ሉሇዋወጡ ይችሊለ፡፡ የነዲጅ ወጪዎችን የቅንሰት ወጪዎችን፣ የገቢ ምርት ቀረጦችን፣ ግብሮችን እና 

ዯመወዝን በመሳሰለ ሁኔታዎች በሚወሰኑ የዴርጅት ወጪዎች መሠረትም ይሇያያሌ፡፡  

66..  ?????? ?? ??   ?? ?? ?? ??     

በጉሌህ ባይሰተዋለም የካፒታሌ ወጪዎች ወሣኝ ወጪዎች ናቸው፡፡ኅብረት ሥራ ማህበራት ሥራቸውን 

ሇማከናወን ከባንክ ገንዘብ መበዯር ሉኖርባቸው ይችሊሌ፡፡ የሚከፍለት የወሇዴ መጠን ወጪ ነው፡፡ 

የራሣቸውን ገንዘብ የሚጠቀሙ ከሆነም ገንዘቡን  ሇንግዴ ከማዋሌ ይሌቅ ባንክ አስቀምጠው ወሇዴ 

ስሇሚያገኙበት ወጪ አሊወጡም ማሇት አንችሌም፡፡ ስሇሆነም የራሣቸውን ገንዘብ መጠቀም ወሇዴ 

ያሣጣቸዋሌ፡፡ የኢኮኖሚክስ ባሇሙያዎች ይህንን ወጪ ኦፖርቹኒቲ ኮስት/አንዴን ነገር ሇማግኘት ሲባሌ ላሊ 

ነገርን በመተው የሚወጣ ወጪ/በማሇት ይገሌጹታሌ፡፡ ላልች ኦፖርቹኒቲ ኮስቶች አለ፡፡ ሇምሣላ ነጋዳዎች 

ላሊ ሥራ ሇማከናወን የሚጠቀሙት ጊዜ ሉኖራቸው ይችሊሌ እንበሌ፡፡ በግብይት የሚሰማሩት ከግብይት 
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የሚያገኙት ትርፍ ከላልች አማራጭ የገቢ ማስገኛ መሌካም አጋጣሚዎች  የበሇጠ ሲሆን ብቻ ነው፡፡ 

በርግጥ ጉዲዩ በተሇይም ዯግሞ በገንዘብ የማባከን ሥጋትን ሲጋፈጡ ከዚህ በሊይ ሉሻገር ይችሊሌ፡፡ 

77..  ?? ?? ??   ?? ?? ?? ??     

ከዚህ በሊይ የተመሇከትናቸው ወጪዎች በግብርና ምርት ግብይት የሚያጋጥሙ አብይ ወጪዎች ናቸው፡፡ 

ይሁን እንጂ ወጪዎችን በመሇካት ሥራ የተሰማሩ ሰዎች ሌብ ሉሎቸው የሚገቡ ላልች በርካታ 

ወጪዎችም አለ፡፡ እነዚህ ወጪዎች በአንዴ አገር ዝቅተኛ ሉሆኑ ቢችለም በላሊ አገር ግን ጉሌህ ዴረሻ 

ሉኖራቸው ይችሊሌ፡፡ ገበያዎችን የሚጠቀሙ ሰዎች የገበያ አገሌግልት ክፍያዎችን መፈጸም ይኖርባቸዋሌ፡፡ 

የምርት ማስመዘኛ ክፍያዎችንም እንዱሁ፡፡ ነጋዳዎች ፈቃዴ ስሇሚያስፈሌጋቸው የፈቃዴ ክፍያዎችን 

ይከፍሊለ፡፡ በአንዲንዴ ገበያዎች የተሰማሩ የጅምሊ ነጋዳዎች ኮሚሽን ያስከፍሊለ፡፡  

ላሊኛው ተጨማሪ ወጪ ስሇ ገበያ ዋጋ፣ የገበያ ሁኔታ እና ገዢዎች መረጃዎችን ሇማግኘት የሚወጣ ወጪ 

ነው፡፡ አዱስ ሰብሌ ሇማብቀሌ ወይም እንሰሳት ሇማርባት የሚወስኑ አርሶ አዯሮች ምርቶቹን የሚሸጡበትን 

መንገዴ ማጥናት ይኖርባቸዋሌ፡፡ ታሣቢ ገዢዎችን ሇማግኘት የገበያ ጉብኝት ስሇሚያስፈሌግ ወጪ 

ይወጣሌ፡፡ ኅብረት ሥራ ማህበራትም ሆኑ አርሶ አዯሮች የገበያ ዋጋን መከታተሌ ይጠቅማቸዋሌ፡፡  

88..  ?? ??   ????  ???? ?? ??   ?? ?? ??    

በመጨረሻም ወጪዎች ከምንቀበሊቸው ዋጋዎች ጋር ሉዛመዴ ይገባሌ፡፡ ቲማቲም ጠዋት ሊይ በችርቻሮ ገበያ 

በከፍተኛ ዋጋ ሉሸጥ ስሇሚችሌ ሇአቅራቢው የሊቀ ትርፍን ያስገኛሌ፡፡ ምሽት ሊይ በቀጣዩ ቀኑ ትኩስ 

ቲማቲም እንዯሚቀርብሇት በማሰብ በዝቅተኛ ዋጋ ሉሸጣቸው ይችሊሌ፡፡ የመሸጫ ዋጋውን ሇአርሶ አዯሩ 

ከሚከፈሇው ዋጋ ጋር ስናነፃፅር ይህንን ሌብ ማሇት ይገባናሌ፡፡ በመሆኑም የመጨረሻ ተጠቃሚ የሚከፍሇው 

ዋጋ ሇአርሶአዯሩ ምርት የሚከፈሇው ገንዘብ እንዱሁም ምርቱን ሇተጠቃሚው በግዥ መሌክ ሇማቅረብ 

የሚወጡ ወጪዎች በሙለ እና ግብይቱን ብልም ማቀነባበሩን ሇሚያከናውኑት አካሊት የሚዯርሰውን 

ተመጣጣኝ ትርፍ መጠን የሚያካትት ዴምር ዋጋ ነው፡፡ በግብይት ተግባር የሚውሇው የመጨረሻ ዋጋ 

የመቶኛ ዴርሻ የግብይት ትርፍ መጠን ተብል ይታወቃሌ፡፡  

 

 

 

 

 

 



15 
 

22..22      የየ ----------------------ኅኅ ብብረረ ትት   ሥሥራራ   ማማህህ በበ ራራትት   ዩዩ ኒኒ የየ ንን   የየ 22000077  በበ ጀጀ ትት   ዓዓ መመትት የየ ግግ ብብርር ናና   ምምርር ትት   ግግ ብብይይ ትት   

እእ ቅቅ ድድ   ናና ሙሙናና         ሰንጠረዥ 1 

ዝርዝር ተግባራት 

የሰብሌ አይነት 
ዴም
ር ስንዳ ጤፍ ሰሉጥ 

ቀይሽን
ኩርት 

የሚገዛ ምርት መጠን እቅዴ 
በኩ/ሌ 

 25,000 30,000 45,000 5,000  
በታህሳስየ ወር ሚገዛ መጠን 

በ% 
 15 0 60 50  

በታህሳስ ወር የሚገዛ መጠን 
በኩ/ሌ  3750 0 27000 2500  

የታህሳሰ ወር የግዥ ዋጋ 
በኩ/ሌ  600 0 3500 5000  
ጠቅሊሊ የታህሳስ የግዥ ወጭ 

በብር  
2,142,0

00 0 
94,500,0

00 
12,500,
000  

በጥር ወር  የሚገዛ መጠን 
በ% 
 45 25 30 40  

በጥር  ወር የሚገዛ መጠን 
በኩ/ሌ  11250 7500 13500 2000  

የጥር  ወር የግዥ ዋጋ በኩ/ሌ  650 1300 4000 6000  
ጠቅሊሊ የጥር ወር  የግዥ 

ወጭ በብር  
7,312,5

00 
9,750,
000 

54,000,0
00 

12,000,
000  

በየካቲት  ወር  የሚገዛ 
መጠን በ% 

 40 75 10 10  
በየካቲት ወር የሚገዛ መጠን 

በኩ/ሌ  10000 22500 4500 500  
የየካቲት ወር የግዥ ዋጋ 
በኩ/ሌ  700 1400 4000 6000  
ጠቅሊሊ የየካቲት  ወር  የግዥ 

ወጭ በብር  
700000

0 
31,500
.000 

1800000
0 

3,000,0
00  

ጠቅሊሊ የሚያስፈሌግ የሥራ 
ማስኬጃ ካፒታሌ በሰብሌ 

አይነት 
16,454,
500 

41,250
,000 
 

166,500,
000 
 

27,500,
000 
  

አማካኝ የግዥ ዋጋ በሰብሌ 

አይነት  658.18 1375 3700 5500  
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???? ???? ?? ??   ?? ?? ?? ??   ?????? ??   ???? ????   //vvaarriiaabbllee  ccoosstt//  ?????? ???? 22..  

 
 
ተ.ቁ 

 
ዝርዝ ተግባራት 

 
ወጭ 
በኩ/ሌ 

ስንዳ 
1 አማካኝ የግዥ ዋጋ / unit price/ 658.18 

2 የአውራጅና ጫኝ ወጭ በኩ/ሌ 
 

6 

3 የህክምና ወይም ፉሚጌሽን ወጭ በኩ/ሌ 1 
4 የመቋጠሪያ ኬሻ ወጭ በኩ/ሌ 7 
5 የመስፊያ ክር  ወጭ በኩ/ሌ 1 
6 በመጋዘን ውሥጥ ሇሚሰሩ የወዛዯር ወጭ በኩ/ሌ 4 
 ጠቅሊሊ  የተሇዋዋጭ ወጭዎች በኩ/ሌ 677.18 
 ጤፍ   

1 አማካኝ የነጠሊ ግዥ ዋጋ / unit price/ 1375 
2 የአውራጅና ጫኝ ወጭ በኩ/ሌ 

 
6 

3 የመቋጠሪያ ኬሻ ወጭ በኩ/ሌ 7 
4 የመስፊያ ክር  ወጭ በኩ/ሌ 1 
5 በመጋዘን ውሥጥ ሇሚሰሩ የወዛዯር ወጭ በኩ/ሌ 4 

 ጠቅሊሊ የተሇዋዋጭ ወጭዎች በኩ/ሌ 1387 
 ሰሉጥ  

1 አማካኝ የነጠሊ ግዥ ዋጋ / unit price/ 3700 
2 የአውራጅና ጫኝ ወጭ በኩ/ሌ 

 
6 

3 የመቋጠሪያ ኬሻ ወጭ በኩ/ሌ 15 
4 የመስፊያ ክር  ወጭ በኩ/ሌ 1 
5 በመጋዘን ውሥጥ ሇሚሰሩ የወዛዯር ወጭ በኩ/ሌ 4 
 ጠቅሊሊ የተሇዋዋጭ ወጭዎች በኩ/ሌ 3726 
 ሽንኩርት   

1 አማካኝ የነጠሊ ግዥ ዋጋ / unit price/ 5000 
2 የአውራጅና ጫኝ ወጭ በኩ/ሌ 

 
6 

3 የመቋጠሪያ ኬሻ ወጭ በኩ/ሌ 10 
4 የመስፊያ ክር  ወጭ በኩ/ሌ 1 
5 በመጋዘን ውሥጥ ሇሚሰሩ የወዛዯር ወጭ በኩ/ሌ 5 
 ጠቅሊሊ የተሇዋዋጭ ወጭዎች በኩ/ሌ 5022 
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???? ?? ?? ??  ?? ?? ??   ?? ?? ?? ??   ?? ???? ??   ???? ??  ???? ?? ?? ??   ቋሚ ?? ?? //ffiixxeedd ccoosstt11//?????? ????   33//  

ተ.ቁ የሥራ 

አይነት  

ብዛት  የወርዯመወዝ የሚሳተፍበት 

ጊዜ በወር  

ጠቅሊሊ 

ዯመወዝ 

ምርመራ  

1 ማኔጀር  1 1,100.00 4 4,400.00  

2 ሂሳብ 

ሰራተኛ 

1 

800 4 3,200.00 

 

3 ግዥ ሰራተኛ  1 1,000.00 4 4,000.00  

4 ን/ክፍሌ  1 
800 4 3,200.00 

 

5 ገ/ያዠ 1 800 4 3,200.00  

6 ጽዲት  1 
500 4 2,000.00 

 

7 ጥበቃ 1 500 4 2,000.00  

 ዴምር  7   22,000  

 

?????? ????  ???? ??  ???? ?? ??   ?????? ?? ??  ?? ?? ????  ?? ??   ?? ?? //ffiixxeedd  ccoosstt22//?????? ????   44//  

ተ.ቁ የእቃ ዝርዝር ብዛት  አንደ ዋጋ ጠቅሊሊ 

ዋጋ  

የእቃው 

የአገሌግልት 

ዘመን  

የአንዴ 

አመት 

የእርጅና 

ተቀናሸ 

መጠን በብር  

 
ሚዛን  1 15,000.00 15,000.00 10 1,500.00 

 
ካሌኩላተር  2 280 560 5 112 

 
ሸሌፍ  1 5,000.00 5,000.00 10 500 

 
ካዝና  1 6,000.00 6,000.00 10 600 

 ጠረጴዛና 
ወንበር  3 1,500.00 4,500.00 10 450 

 
ቤንች 4 700 2,800.00 10 280 

 
የጽዲት እቃ 1 300 300 3 100 

 
ፕሊስቲክ ሽት  4 500 2,000.00 1 2,000.00 

 ጠቅሊሊ ዴምር   17  36,160  5,542 
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???? ?? ?? ??  ?? ?? ??   ?? ?? ?? ??   ?? ?? ??   ?? ??   ?? ?? ?? ??   //ffiixxeedd  ccoosstt33//?????? ????   33//  

ተ.ቁ ዝርዝርተግባራት   የሚያስፈሌግ 

ወጭ 

ምርመራ 

1 ወል አበሌ  3000  

2 የስሌክና የውሀ ወጭ 500  

3 ሇተሇያዩ ሰነድች ህትመት  4000  

4 የስሌጠና ወጭ  15000  

5 ሇቦርዴ አባሇት የተሇያየ ወጭ  2500  

6 ን/ዴምር  25000  

7 የእርጅና ተቀናሽ ወጭ  5542  

8 ሇቅጥር ሰራተኞች ወጭ  22000  

 ጠቅሊሊ የቋሚ ወጭ ዴምር 

/fixed cost/ 

52542  

  

    22..33  የየ ወወጭጭ    ማማጠጠቃቃለለ ያያ     
 

ተ.ቁ  ዝርዝር ተግባራት  ስንዳ ጤፍ  ሰሉጥ ሽንኩር

ት  

ዴምር  

1 

ጠቅሊሊ የሚገዛ መጠን በኩ/ሌ 

25000 30000 45000 5000 105000

.00 

2 ተሇዋዋጭ የግዥ ወጭዎች በሰብሌ 
አይነት  

677.18 1387 3726 5022  

3 የሽያጭ መጠን በፐርሰንት  23.8 28.5 42.8 4.7  

4 

ጠቅሊሊ ቋሚ ወጭ በብር  

    52542.

00 

5 ቋሚ ወጭ በሰብሌ አይነት  12510 15012 22518 2502  

6 ቋሚ ወጭ በኩ/ሌ   0.5004 0.5004 0.5004 0.5004  

7 ሇግዥ የተመዯበ የገንዘብ መጠን  16,454,5

00 

41,250,0

00 

166,500

,000 

27,500

,000 

251,70

4,500 

8 ሇግዥ የተመዯበ ገንዘብ 
በፐርሰንት 6.5% 16.3% 66.1% 

10.9
% 

100 

9 ጠቅሊሊ የወሇዴ ወጭ     560000 

10 የወሇዴ ወጭ በሰብሌ አይነት  36400 91280 370160 61040  

11 የወሇዴ ወጭ በኩ/ሌ  1.45 3.84 8.22 12.20  

12 

ጠቅሊሊ ወጭ በኩ/ሌ  

678.63 1390.84 3734.22 5034.2

0 

 

13 የትርፍ ህዲግ በኩ/ሌ  33.9 69.5 186.7 251.7 5% 

14 
የመሸጫ ዋጋ በኩ/ሌ ትርፍን 
ጨምሮ  712.53 

1460.3
4 

3920.
92 

5285.
9 

 

 ጠቅሊሊ ቋሚ ወጭ  12510 15012 22518 2502 52542 
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???? ????????   ???? ???? ?? ??   ?????? ?? ???? ??  //BBrreeaakk  eevveenn  aannaallyyssiiss//  

 የማያከስር የማተርፍ የሽያጭ ትንተና   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

????     

???? ?? ??????   ???? ?? ?? ?? ??   ?? ?? //iinnccoommee  aatt  bbrreeaakk  eevveenn  ppooiinntt//  

ዝርዝር  ስንዳ ጤፍ ሰሉጥ ሽንኩርት 
የማያተርፍ የማያከስር 
መጠን  

353 204 115 9 

የሽያጭ ዋጋ በዩኒት  712.53 1460.34 3920.92 5285.9 
ጠቅሊሊ ሥያጭ  251523.1 297909.4 450905.8 47573.1 
ሲቀነስ ተሇዋዋጭ ወጭ 
በዩኒት 

677.18 1387 3726 5022 

ጠቅሊሊ ተሇዋዋጭ ወጭ 251,523    297,909     450,906       47,573  
Contribution margin/unit 35.35 73.34 194.92 263.9 
Total Contribution 
margin/unit 883,750 2,200,200 8,771,400 1,319,500 
ሲቀነስ ቋሚ ወጭ በሰብሌ 
አይነት  883,750 2,200,200 8,771,400 1,319,500 
የተጣራ ትርፍ /Net 
profit/ 

0 0 0 0 

ዝርዝር የሰብሌ አይነት  ምርመራ  

ስንዳ ጤፍ  ሰሉጥ  ሽንኩርት  

የሽያጭ ዋጋ 
/ኩ/ሌ(A) 712.53 1460.34 3920.92 5285.9 

 

ተሇዋዋጭ ወጭ 
በኩ/ሌ(B) 

677.18 1387 3726 5022  

Contribution 
Margin per 
unit(C=A-B) 35.35 73.34 194.92 263.9 

 

Budgeted sales in 

unit/commodity 

(D) 

25000 

 

30000 45000 5000  

ጠቅሊሊ ሽያጭ  17,813,250 43,810,200 176,441,400 
26,429

,500 
 

ጠቅሊሊ የተሇዋዋጭ 
ወጭ መጠን በብር 16,929,500 41,610,000 167,670,000 

25,110
,000 

 

Total contribution 
margin 883,750 2,200,200 8,771,400 

1,319,5
00 

 

ጠቅሊሊ የቋሚ ወጭ 
መጠን በሰብሌ 
አይነት  883,750 2,200,200 8,771,400 1,319,500 

 

የማያከስር 

የማያተርፍ መጠን 

/break even 

quantity/ 

353 204 115 9  

የግዥ ዴርሻ በ% 
1.4155587 0.68230161 0.256720706 

0.1896
17279 
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???? ?? ?? ??   ?? ?? ???? ?? ??   

1. ማህበሩ በሚገኝበት የስራ ክሌሌ ውስጥ ከሊይ በእቅዴ የተያዙ ሰብልች ምን ያህሌ ኩ/ሌ ይመረታሌ ? 

2. ከሚመረተው ሰብሌ ውስጥ በአማካኝ ሇምግብነት እና ሇዘር ምን ያህለ እንዯሚውሌ ያታወቃሌ? 

3. ምን ያህለን ኩ/ሌ ወዯ ገበያ ያቀርባለ? 

4. በስራ ክሌለ ውስጥ የአባሊት ብዛት ስንት ይሆናለ? 

5. ከሊይ የተሰራውን መነሻ በማዴርግ በየማህበራችሁ አባሊትን ታሳቢ በማዴረግ የማህበሩን የሰብሌ 

ምርት እቅዴ ያቅደ? 

ክፍሌ ሶስት 

3.የ ምግ ብ  እ ህ ል  ጥራት  ጽ ን ሰ  ሃ ሣብ፣  
የግብርና ምርት ግብይት ምርትን ማቀዴ፣ ዘርቶ መሰብሰብን፣ ዯረጃ ማውጣትን፣ ምርትን ማሸግ፣ ማጓጓዝና 

ማከማቸት፣ የግብርና እና የምግብ ምርቶችን ማቀነባበርን፣ የምርት ሽያጭን እና ክፍፍሌን የመሳሰለ 

ስራዎችን የሚያካትቱ እና እርስ በእርስ የሚተሳሰሩ ተግባራት ቅንጅት ነው፡፡ እነዚህ ተግባራት ያሇመረጃ 

ሌውውጥ ስሇማይከናወኑ አብዛኛውን ጊዜ በምቹ የገዘብ አቅም በጉሌህ ሲወሰኑ ይስተዋሊለ፡፡ የግብይት 

ስርአቶች ተሇዋዋጭ ናቸዉ ፡፡ ግብይት ዯንበኛ ተኮር መሆን የሚገባው ሲሆን አርሶ አዯሩን፣ አጓጓዡን፣ 

ነጋዳውን፣ አቀነባባሪውን፣ ወዘተ ትርፋማ ማዴረግ ይኖርበታሌ፡፡ ይህም በግብይት ሰንሰሇት የተሰማሩ 

አካሊት የገዢዎችን ፍሊጎት/መስፈርት/ ከምርትና ከንግዴ ስራ ሁኔታዎች አንፃር መገንዘብ ይኖርባቸዋሌ፡፡ 

???? ?? ??   ?? ????   ?? ???? ??   

 የብርዕ እህልችን እንዯ ጤፍ፣ ስንዳ፣ ገብስ... ወዘተ 

 የአገዲ እህልችን እንዯ በቆል፣ ማሽሊ፣ ዘንጋዲ... ወዘተ 

 የጥራጥሬ እህልችን እንዯ ባቄሊ፣ አተር፣ ምስር፣ ሽምብራ... ወዘተ 

 የቅባት አህልችን እንዯ ኑግ፣ ተሌባ፣ ጎመን ዘር፣ ሰሉጥ ... ወዘተ ያካትታሌ። ማንኛውም ዓይነት 

የምግብ እህሌ ብዙ የጥራት ዓይነቶች አለት። 

የእርሻ ውጤች የሆነውን የምግብ እህሌ የጥራት ዯረጃ /ይዘት/ ማወቃችን ሌንከፍሇበት የሚገባውን 

የገንዘብ መጠን /ዋጋውን/ ሇመወሰን ይጠቅመናሌ። እንዱሁም ከተገዛ በኋሊ በክምችት ወቅት የአያያዝ 

ዘዳውን ሇመቀየስ ሇምን ጥቅም ማዋሌ እንዯሚገባንና እንዳት ማዘጋጀት /Processing/ እንዯሚኖርብን 

ሇመወሰን ይረዲናሌ። የጥራት ዓይነቶች በሁሇት ትሌሌቅ ክፍልች ይመዯባለ። 
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የተፈጥሮ ይዘት /intrinsic qualities/፦ ማሇት ምርቱ ወይም የእህሌ ፍሬው በተፈጥሮው ሉይዝ የሚገባው 

ዝርዘር ገጽታና የውስጥ ይዘት ሲሆን ይህም የፍሬው ቅርጽ፣ መጠን፣ ቀሇም፣ እስትራክቸር፣ ጣዕም፣ 

ሽታና የመሳሰለትን ያካትታሌ። የእነዚህ ከሊይ የተቀጠሱት የጥራት መስፈርቶች መሇያየት የአንዴ 

ዓይነት እህሌ መስፈርቶች የተሇያዩ ዝርያዎችንም ሇመሇየት ያስችለናሌ። ሇምሣላ ቢጫ በቆልና ነጭ 

በቆል ደረም ስንዳ እና ሇስሊሳ ስንዳ የመሳሰለትን በውሌ ሇመሇየት ይረዲናሌ። የተሇያዩ የእህሌ 

ዓይነቶች ወይም ዝርያዎች በባሕሪያቸው የእህሌ ክምችት ተባይ ወረርሽኝን የመቋቋምና የመጠቃት 

አቅማቸው ይሇያያሌ። በመሆኑም የምግብ እህሌን ከአምራቹ ወዯ ተመጋቢው ህብረተሰብ የሚያዘዋውር 

ማንኛውም የእህሌ ንግዴ ዴርጅት፣ ህብረት ሥራ ማህበር፣ ግሇሰብ ይህን የተሇያዩ ዓይነት የእህሌ 

ዝርያዎች ባህሪይ ሇይቶ ማወቅ ጠቀሜታ ያሇው ሲሆን፣ በአጭር ጊዜ ውስጥ በተባይ የሚጎደ የእህሌ 

ዓይነቶችን በቶል በሽያጭም ሆነ በተገኘው አማራጭ ሁለ ከክምችቱ ሇማስወገዴ ያስችሇዋሌ። በተሇያዩ 

ምክንያቶች ይህን ማዴረግ የማይቻሌ ከሆነም በክምችት ቆይታው ወቅት በተባይ እንዲይጎዲ የተሇየ 

ክትትሌና እንክብካቤ እንዱያዯርግ ይረዲዋሌ። 

የእህሌ የውርስ ባህርይ / Acquired Qualities/፦ማሇት በመዯበኛው የእህሌ ፍሬ ይዘት ሊይ በዯባሌነት 

የሚገኙ ሲሆኑ እነሱም በእህለ የተፈጥሮ ባህሪ ሊይ በተሇያዩ ምክንያቶች የዯረሱ የሇውጥ ውጤቶች 

ወይም የተፈጥሮ ጉዴሇቶች ናቸው። እህሌ በሚመረትበት፣ በሚታጨዴበት፣ በሚዯርቅበት፣ በሚወቃበት፣ 

በሚፈሇፈሌበት፣ በሚበጠርበት፣ በሚከማችበትና ወዯ ተሇያዩ ምግቦችና መጠጦች በሚዘጋጅበት 

/በሚሇወጡበት ሂዯት በርካታ የሆኑ ባህሪያዎችን ይወርሳለ። ወይም ዯባሌ የሆኑ የጥራት ጉዴሇቶች 

ይከሰቱበታሌ። እነዚህ ዯባሌ የሆኑ የጥራት ጉዴሇቶች የሚያሳስቡት የጥራት ጉዴሇቶች ዓይነት የከፋና 

መጠኑም የበዛ ከሆነ ነው። ሇምሳላ ይህ ከጊዜ በኋሊ በፍሬው ሊይ የተከሰተ የጥራት ጉዴሇት እንዯ 

ሻጋታ ዓይነት ከሆነና በእህለ ውስጥ በብዛት ከተገኘ በመጀመሪያ ዯረጃ የሻጋታ የውርስ የጥራት 

ጉዴሇት ሰውን በመመረዝ በጤና ሊይ ጉዲት ሊያመጣ የሚችሌ ዓይነት የጥራት ጉዴሇት ስሇሆነ 

መጠኑም ከፍተኛ ከሆነ ሉያሳስበንና ትኩረት ሌንሰጥበት የሚገባ ይሆናሌ። በአጠቃሊይ እነዚህ በሂዯት 

የተከሰቱ የጥራት ዯረጃው ሊይ ወሳኝ ሚና ይጫወታለ። እህሌ ከሚመረትበት ወዯ ተመጋቢው እጅ 

እስከዯረሰበት ጊዜ ዴረስ በተሇያዩ ዯረጃ ሊይ ከባዕዴ ሥሪት ጋር የመቀሊቀሌ ዕዴሌም ያጋጥመዋሌ። 

33..11  የየ ምምርር ትት   ጥጥራራትት ፣፣   ደደ ረረ ጃጃ ዎዎ ችች ናና   መመለለ ኪኪያያ ዎዎ ችች ፣፣   

የተመረቱ ምርቶች በየምርት ዓይነቶቻቸው ተዘጋጅቶ አከማችቶና ተጠቃሚዎች /ሸማቾች/ 

የሚፈሌጓቸውን የምርት ዓይነቶች በቀሊለ ሇማግኘት እንዱችለ ይጠቅማሌ። በእነዚህ የዯረጃ 

የአዯረጃጀት የእርሻና የኢንደስትሪ ምርቶች ሌዩነት አለዋቸው። የኢንደስትሪ ምርቶች ዯረጃ 

አስቀዴሞ ተወስኖ ተመጥኖ ይመረታሌ። ቢበሊሽም እንዯገና እንዱታረም ወዯ ኢንደስትሪው ይሄዲሌ። 

ነገር ግን የእርሻ ምርት የተወሰነውን ዯረጃ ጠብቆ የማምረት ተግባር ሇማሟሊት እጅግ ከባዴ ቢሆንም 
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አሁን በአሇው ነፃ ገበያ ውስጥ ተወዲዲሪ ሆኖ አሸንፎ ሇመቆየት የህብረት ሥራ ማህበራት 

ምርቶቻቸውን በአሇም አቀፍ የጥራት ዯረጃ ምርታቸውን አምርተው ማቅረብ ይኖርባቸዋሌ። 

?? ?? ??   ?? ???? ??  አንዴ ምርት በሁሇንተናዊ ባህሪያቱ የታቀዯሇትንና ላልች ተዛማጅ ተፈሊጊ 

ሁኔታዎችን /ዴንጋጌዎችን የማሟሊት አቅም ማሇት ነው። አንዴ ምርት ወይም አገሌግልት ጥራት 

አሇው የሚባሇው ከአንዴ ምርት ወይም አገሌግልት ሇማግኘት የሚፈሌጉ ዝርዝር ሁኔታዎች ተሟሌተው 

ሲገኙ ነው። ይኸው የምርቱ ወይም አገሌግልቱ የተጠቃሚውን ፍሊጎት የማሟሊት ብቃት በዝርዝር 

የሚገሇፀው የምርት ጥራት መሇኪያ በሆኑት በዯረጃዎች አማካኝነት ነው። 

አንዴ ምግብ ነክ የሆነ ምርት ጥራቱን የጠበቀና ሇጤንነት ተስማሚ ሉሆን የሚችሇው በማምረቻው 

ፋብሪካ ውስጥ ባለ የምርት ሂዯቶች ተገቢውን የጥራት ሥራ አመራር ዘዳ ተከትል ዯረጃው 

ባስቀመጠው መሠረት ተገቢ ከሆነ ጥሬ ዕቃ ከተመረተ በኋሊም በአስተሻሸግ፣ በአከመቻቸት፣ በማጓጓዝ 

ወይም በስርጭት ወቅት ተገቢው ጥንቃቄ ሲሟሊና ሉዯርስ የሚችሌ ከሆነ ብቻ ነው። በአጠቃሊይ 

ማንኛውም ምርት ተገቢ የአመራረት ሂዯቶችን ጠብቆ በጥራት ከተመረተ በኋሊ በሚከናወኑ ላልች 

ቀጣይ ሂዯቶች ጥንቃቄ እስካሌተወሰዯ ዴረስ የጥራት መጓዯሌ ሉያጋጥም ይችሊሌ። አስተማማኝ በሆነ 

የማምረቻ መሣሪያና በሰሇጠነ የሰው ሏይሌ እንዱሁም በተገቢ የሥራ አመራር ዘዳ በመታገዝ 

ከተመረተ ጥራት ያሊቸው ምርት ማግኘት ይቻሊሌ። 

?? ????  ?? ???? ??     

o ምርቶቹ ሇታቀደበት ዓሊማ የሚስማሙ መሆናቸውን ሇማረጋገጥ እንዯ ዯንብ፣ መመሪያ 

ወይም እንዯ ባህሪያት ትርጓሜ በቋሚነት ከማገሌገሌ ቴክኒካዊ ዝርዝር ሁኔታዎችን ወይም ላልች 

መመዘኛዎችን በተመሇከተ በስምምነት የተዘጋጀ ሰነዴ ነው። 

o አንዴ ምርት ሇታሇመሇት ተግባር ተስማሚ መሆኑን ሇማረጋገጥ ባህሪያቱ ሉይዝ የሚገባው 

ዝርዝር ቴክኒካዊ መረጃዎችና ላልች ተፈሊጊ ሁኔታዎች የሚገሇፅባቸው የሚመሇከታቸው አካሊት 

በዴምፅ ብሌጫ ሣይሆን በስምምነት የሚያፀዴቁት እና ሥራ ሊይ የሚያውለት እንዯ ህግ፣ መመሪያ 

ወይንም ዯንብ ሆኖ የሚያገሇገሌ ቋሚ /ዘሊቂ/ ሰነዴ ነው። በላሊ አገሊሇፅ ሇማወዲዯሪያ የምንጠቀምበት 

ሰነዴ ነው። 

ሇምሣላ፦ ሀ/ የቅባት እህልች 8 ዯረጃ አሎቸው። /ጉል፣ ሱፍ፣ ጎ/ዘር፣ ተሌባ፣ ጥራጥሬ፣ አኩሪ አተር፣ 

ሰሉጥ/ 

 ዝርዝር ሁኔታው 

 ከቶ የመስፋት ዘዳው 

 ናሙና አወሳሰደ 

 ከሊቦራቶሪ ናሙናውን የሚመረመረው ናሙና መቀነስ 

 የቆሻሻ ፍተሻ / Impurity detection/ 
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 የዘይት ፍሬ ፍተሻ /Oil content detection/ 

 የእርጥበት ፍተሻ /Moisture content/ 

 የዘይት አሲዴነት ፍተሻ /acid value detection/ 

 

  የጥራጥሬ 14 ዯረጃዎች አለት። 

 ዝርዝር ሁኔታው / ስያሜ        - የመጠን ፍተሻ 

 ከቶ መስፋት ዘዳ               - የባዕዴ /ሽታ ፍተሻ/ 

 የቆሻሻ ፍተሻ                   - የተባይ ወረራ ፍተሻ ... ወዘተ 
   በሀገራችን ዯረጃዎች ሲዘጋጁ በታሳቢነት የሚወሰደት ነጥቦች የሚከተለት ናቸው። 

 የምርቱ ወይም የአገሌግልቱ የገበያ አዴማስ ይህም ማሇት በሀገር ውስጥ ገበያም ሆነ በውጭ 

ንግዴ እንቅሰቃሴ ያሇው ዴርሻ 

 ምርቱ ወይም አገሌግልቱ በአካባቢና በተፈጥሮ ሀብት ሚዛን ሊይ የሚያሣዴረው ተፅዕኖ 

 በማምረት ሂዯት ሊይና በሌውውጥ ጊዜ የጋራ መግባባትን ሇማስፈን አስፈሊጊ ሆኖ ሲገኝ ፣ 

    ሇምሣላ፣ በቃሊት ትርጉምና በመሳሰለት 

የኢት/ የጥራትና የዯረጃዎች ባሇሥሌጣን አስገዲጅ የኢትዮጵያ ዯረጃ የወጣሊቸውን ምርት በቀጥታ 

የመቆጣጠር፣ የማገዴ፣ የመሰረዝ በህግ የተሰጠው ስሌጣን አሇ። ላልችን የመንግስት አካሊት 

ይቆጣጠራቸዋሌ። ከአገር የሚወጡና ወዯ አገር ውሰጥ የሚገቡ እንስሳትንና የእንስሳት ተዋጽኦ የግብርና 

ሚኒስቴር ተገቢውን ቁጥጥር እንዱያካሂዴ ስሌጣንና ኃሊፊነት ተሰጥቶታሌ። 

በዓሇም አቀፍ ንግዴ ስምምነቶች ሇአምራቾች የዕሇት ተዕሇት ጥራት ቁጥጥር ሥራና በሀገር ውስጥ 

ንግዴ ሊይ ሉያገሇግለ የሚችለ የምርት ጥራት ዯረጃ መሇኪያ የሆኑ ዯረጃዎች በተሇያዩ አካሊት ሉዘጋጁ 

ይችሊለ። የሚዘጋጁትም ዯረጃዎች፦ 

 የአካባቢ /Environmental/ ዯህንነትን፣ 

 ከአዯጋ ነፃ መሆንን /Saftey/ 

 ጤናን 

 የምርት ዯህንነትን ወዘተ ጥራት የመሇኪያ ግብ ያሊቸው ዯረጃዎች ሲሆኑ፦ 
   

 ???? ??????   ?? ?????? ?? ??  

በአንዴ ዴርጅት፣ ፋብሪካ ወይም ኩባንያ ተዘጋጅተው በራሱ ሇአዘጋጁ ዴርጅት የጥራት ቁጥጥር ሥራ 

የሚያገሇግለ የጥራት ዯረጃን የሚወስኑ ናቸው። 

ብሔራዊዯረጃዎች፣ በሀገር አቀፍ ዯረጃ ኃሊፊነት በተሰጠው መንግስታዊ ወይም ማዕከሊዊ የዯረጃዎች 

ሥራ ዴርጅት የሚዘጋጅ ዯረጃዎች ናቸው። የኢት/የጥራትና ዯረጃዎች ባሇሥሌጣን በህግ ተቋቁሞ 
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ሇምርቶችና አገሌግልቶች የኢት/ዯረጃዎች እንዱፀዴቁና አገሌግልት እዱሰጡ ያዯርጋሌ። የተዘጋጁትም 

ዯረጃዎች፣ ሇአገር ውስጥ ምርቶች ሰርቲፊኬሽን ሥራ፣ ሇአምራች ዴርጅቶች ጥራት ቁጥጥር ሥራ፣ 

ሇወጪና ገቢ ምርቶች ሰርቲፊኬሽን አገሌግልቶች ይውሊለ።  

አህጉራዊ ዯረጃዎች፣ የመሌክዓ ምዴር አቀማመጣቸውና ተመሳሳይ የሆነ የተወሰኑ ሀገሮች ሇጋራ 

መጠቀሚያነት የሚያዘጋጁዋቸው ዯረጃዎች ናቸው። የአፍሪካ አገሮች ባቋቁሙት የአፍሪካ አህጉር 

የዯረጃዎች ሥራ ዴርጅት / AFRO/ አማካኝነት የጋራ መጠቀሚያ የሚሆኑ ዯረጃዎች፣ ሇምርቶችና 

አገሌግልቶች በጋራ ስምምነት መርህ መሠረት ተዘጋጅተው ይወጣለ። እነዚህም ዯረጃዎች 

በአገሮቻቸው መካከሌ ጤናማ የንግዴ ሌውውጥ እንዱኖር በአምራቹ እና በሸማቹ መካከሌ የጋራ ቋንቋ 

በመሆን ያገሇግሊለ። 

ዓሇም አቀፋዊ ዯረጃዎች፣ በዓሇም አቀፍ የዯረጃዎች ሥራ ዴርጅት /ISO/ ተዘጋጅተው በመሊው ዓሇም 

በሥራ ሊይ የሚውለና የዓሇም የምግብና እርሻ /FAO/ ዴርጅት እንዱሁም የዓሇም ጤና ዴርጅት 

/WHO/ በጋራ የማያዘጋጇቸው፣ የሚስማሙባቸው በዚህ ስምምነት በመመስረት ሇምርትም ሆነ 

ሇአገሌግልቶች በአሇም አቀፍ ዯረጃ ተቀባይነት ያሇው የጥራት መሇኪያ ዯረጃዎች ሆነው ያገሇግሊለ። 

እነዚህም፦ 

 የተሇያዩ የቅባት እህልች ኑግ፣ ተሌባ፣ ነጭና ቀይ ሰሉጥ የመሳሰለት 

 የተሇያዩ የጥራጥሬ ዓይነቶች አዯንጓሬ፣ ሽምብራ፣ ባቄሊ... የመሳሰለት ናቸው። በተሇያዩ ጊዜያት ወዯ 

ውጭ የተሊኩ የእርሻ ምርት ውጤቶችን መረጃዎችን ስንመሇከት የአሊሊኩ መጠን የመዋዠቅ ባህሪይ 

/Fluctuate/ የሚያሣይ ነው። ሇዚህም ምክንያቱ የገበያውን ፍሊጎት ያሟሊ የጥራትና የአቅርቦት ችግር 

በመኖሩ ነው። 

33..22  የየ ዋዋ ናና   ዋዋ ናና   ሰሰ ብብሎሎችች   የየ ጥጥራራትት ናና   ደደ ረረ ጃጃ   መመመመዘዘ ኛኛ ዎዎ ችች   //መመስስ ፈፈ ርር ቶቶ ችች //  

 አንዴ የሰርቲፊኬሽን አካሌ የአንዴን ምርት ሁሇንተናዊ የጥራት ባህሪይ ማሇትም ፊዚካሌ፣ ኬሚካሌና 

ማይክሮ ባዮልጂካሌ እና ላልች ተፈሊጊ ሁኔታዎችን መሟሊታቸውን ሇማረጋገጥ የጥራት መመዘኛዎች 

ወይም በዯረጃዎች መገሇፅ ሲችለ ነው። እነዚህ የጥራት መመዘኛዎች ወይም ዯረጃዎች ዯግሞ የገዥውን 

ፍሊጎት የሚያሟለ፣ ከሀገር ውስጥ ህጎች እና ከዓሇም አቀፍ ሁኔታዎች ጋር ተስማሚ እና ተቀባይነት 

ያሊቸው ድክሜንቶች መሆን ይኖርባቸዋሌ። በወጡት ዯረጃዎች መሠረት አስፈሊጊ ኢንስፔክሽኖችና 

የሊቦራቶሪ ምርመራዎች በማዴረግ የሚያስችሌ አዯረጃጀት ሉኖር ይገባሌ። በተሇያዩ ሰብልች ገበያን 

ሉወስኑ የሚችለ የተሇያዩ የጥራትና ዯረጃ ሁኔታዎች ሉመጡ የሚችለት በሚከተለት ዋና ዋና ነገሮች 

ይሆናለ። 

 በዝርያው ዓይነት 
 ሰብለ በሚመረትበት የአካባቢ ሁኔታዎች 
 በሰብለ የአመራረት እንክብካቤ ሁኔታ 
 በምርት አሰባሰብና አያያዝ 
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 በዴህረ ምርት ሂዯት አያያዝ ይሆናሌ። 
 

ኅብረት ሥራ ማኅበራት ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ያሊቸውን ሰብልች በሀገር አቀፍና በአሇም አቀፍ ዯረጃ 

ምርታቸውን በገበያ ተወዲዴረው በመሸጥ የተሻሇ ዋጋ ሇማግኘት ማሟሊት የሚገባቸው የጥራትና ዯረጃ 

መስፈርቶች ከዚህ በታች በየሰብለ ዓይነት እንዯሚከተሇው ቀርቧሌ። 

11..  ???? ??   ?? ?? ??   ?? ?? ?? ??   ?? ??????  

ጥጥ በዓሇም አቀፍ ዯረጃ ከፍተኛ ጠቀሜታ ያሇው ሰብሌ ነው። ከጥጥ ተክሌ የሚገኘው የጥጥ ምርት 

ጨርቃጨርቅን ሇመሥራት ሲያገሇግሌ የጥጥ ፍሬው የምግብ ዘይት ሇማምረትና ተረፈ ምርቱ በፋጉል 

መሌክ ሇከብት መኖነትም ያገሇግሊሌ። ጥጥ በሸማ ሥራ ሇተሰማሩ የጎጆ ኢንደስትሪዎችም ከፍተኛ 

የገቢ ምንጭ ነው። ከዚህ አንፃር የጥጥ ምርት ጠቀሜታ የጎሊ ነው። በትሊሌቅ የጥጥ ሌማቶችና 

የጨርቃጨርቅ ፋብሪካዎችም ከፍተኛ የሥራ ዕዴሌን ይፈጥራሌ። ጥጥ ኢትዮጵያን ጨምሮ በአሇም 

አቀፍ ዯረጃ በበርካታ አገሮች የሚመረት ሲሆን ዋነኞቹ አምራቾች ቻይና፣ ዩ ኤስ አሜሪካ፣ ሕንዴ፣ 

ፓኪስታን፣ ኡዝቤክስታንና ቱርክ ናቸው። የጥጥ ምርት አቅርቦቱንና ጥራቱን አነስተኛ ከሚያዯርጉት 

ችግሮች ውስጥ፦ 

 ሇጥጥ ሌማት በምርምር፣ በኤክስቴንሽን አገሌግልት አቅርቦትና በግብይት ሥርዓት ግንባታ በኩሌ 

ምንም ዓይነት ትኩረት አሇመሰጠት፣ 

 ያሌተሻሸለ ዝርያዎች መጠቀማቸው / በዝርያ አመራረጥ / 

 ክትትሌና ዴጋፍ ተሟሌቶ አሇመተግበር 

 ነፍሳትና ተባዮች ጥጥን የሚያጠቁ በመሆናቸው 

 የምንጠቀማቸው መዲመጫዎች ያሌተሻሻለና ጥቂት መሆን በዋነኛነት የሚጠቀሱ ናቸው። 

 በጥጥ ምርት ጥራትና ዯረጃ ሊይ በርካታ ሌዩነቶችን ይከሰታለ። ሌዩነቶቹን በማሳም ሆነ ሇገበያ 

በተዘጋጀ የባዘቶ ቦንዲ ዯረጃ ሉታዩ ይችሊለ። የጥጥ ምርት ገበያን ሉወስኑ የሚችለ የተሇያዩ የጥራትና 

ዯረጃ ሁኔታዎች ሉመጡ የሚችለት፦ 

 በዝርያው ዓይነት  

 በሚዘራው ዘር ጥራት 

 ሰብለ በሚመረትበት የአካባቢ ሁኔታ 

 በሰብለ የአመራረት እንክብካቤ ሁኔታ 

 የፈኩ ጓዮች ሳይሇቀሙ በማሣ የመቆያ ጊዜ /የእያንዲንደ የጥጥ ጓያ/ በፈነዲ በሦስትና አራት ቀናት 

ውስጥ ቢሇቀም/ 

 በምርት አሰባሰብና አያያዝ /የተሇቀመው ጥጥ እንዲይቆሽሽ በጥንቃቄ በጆንያ እየተከተተ መጠቅጠቅ 

/መስፋት/ አሇበት። ጥቅም ሊይ እስኪውሌ ዴረስ በዯረቅ ቦታ መከማቸት አሇበት። 

 በጥጥ መዲመጥ ሂዯትና በውጤቶቹ አያያዝ ይሆናሌ። 
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???? ??   ?? ?? ??   ?? ?? ?? ??   ?? ????  ?? ???? ?? ?? ?? ??  

 የጥጥ ምርት ጥራትና ዯረጃ ሲባሌ ባዘቶው በጨርቃጨርቅ ፋብሪካ ውስጥ ገብቶ የአሠራር ችግር 

ሣይፈጥር ከፍተኛ ምርታማነት /ትርፍን/ ሇማምጣት የሚያስችሌና በአሠራር ሂዯትም ብናኝናቆሻሻ 

የላሇው መሆን ይገባዋሌ። በተጨማሪም ጥራት ያሇው ጥጥ ተጠቃሚዎች ከሚፈበርኳቸው የጥጥ 

ውጤቶች /ፈትልች፣ ጨርቆች፣/አንፃር እየረቀቀ የመጣውን የባዘቶ ዯንበኞች የተሇያየ የጥራት ፍሊጎት 

አሟሌቶ መገኘት አሇበት። የጥጥ ጥራትና ዯረጃ የሚመጣው የሚከተለትን መስፈርቶች መሠረት 

አዴርጎ ነው። ይኸውም የጥጥ ባዘቶ የጭረት ርዝመት ክፍፍሌ 

 ባሇ አጭር ጭረት እስከ 25.40 ሚሜትር የሚረዝም 

 ባሇ መካከሇኛ ጭረት ከ26-33 ሚ.ሜትር የሚረዝም 

 ባሇ ረጅም ጭረት ከ34-51 ሚ.ሜ እና ከዚህም በሊይ የሚረዝም ከእነዚህ ውስጥ ባሇረጅም ጭረቱ 

በዓሇም አቀፍ ገበያ ከፍተኛ ተፈሊጊነት ዋጋ አሇው። 

የጥጥ ቀሇምና ዯረጃ ክፍፍሌ በቅዯም ተከተሌ፣ 

o ነጭ  

o ነጣ ያሇ ግራጫ  

o ግራጫ ብዙ ነጠብጣብ የላሇበት ነጠብጣብ ያሇበት 

o ነጣብጣብ ያሇበት  

o የተዥጎረጎረ  

o የወየበ   

ሀገራችን ቀዯም ሲሌ በመንግስት እርሻዎች አካባቢ ጥጥን ከአሁኑ በተሻሇ ጥራትና ዯረጃ በማምረት 

በአውሮፖ ገበያ ስታቀርብ ነበር። ሆኖም ከጥቂት ዓመታት ወዱህ በተሇያዩ ምክንያቶች ሇጥጥ ሌማት 

የሚውሇው መሬት ስፋትም ሆነ የአመራረት ሂዯቱ ብቃት እየቀነሰ ሉመጣ ችሎሌ። በገበያ ሊይ 

የምርቱን ተቀባይነት ዝቅ ከሚያዯርጉ ዋና ዋና የጥራትና ዯረጃ ጉዴሇቶች የማረከሊ ብክሇት፣ የጭረት 

ርዝመት መጠን፣ የጥጡ የቀሇም ዓይነት፣ የጭረት ብስሇት መጠን፣ በመዲመጥ ወቅት የሚፈጠሩ የጥጥ 

ጭረት መቆራረጥና መተብተብ፣ የምርት መሰብሰቢያ ኬሻዎችና መስፊያ ክሮች ከባዘቶ ጋር መቀሊቀሌ 

ናቸው። ጥጥ ከላልች ሰብልች ሌዩ የሚያዯርጉት በርካታ ባህሪያት ያለት ሰብሌ በመሆኑ ጥጥን 

ማምረትና አዘጋጅቶ ሇተጠቃሚ ማቅረብ ከፍተኛ የቴክኖልጂና የአቅም ብቃትን ይጠይቃሌ። በጥጥ 

ማምረት ሂዯት መዯረግ ያሇባቸው ተከታታይ ተግባራት አንዯኛው ሇላሊው የዴክመትና የጥንካሬ መነሻ 

ሆኖ ይታያሌ። በጥጥ ምርት ጥራትና ዯረጃ ሊይ ሌዩነት ሉያመጡ በሚችለ የአሠራር ሂዯቶች 

ማሇትም፦ 
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 በዝርያ አመራረጥ   

 በዘር ዝግጅት 

 በዕዴገት ሁኔታዎች ምቹነት 

 በአመራረት ሂዯቶች 

 በምርት አሰባሰብ 

 በጥጥ መዲመጥና ውጤቶቹ አያያዝ ሊይ አስፈሊጊው ዝግጅት ክትትሌና ዴጋፍ ተሟሌቶ 

አይቀርብም። 

በሀገራችን ሇገበያ እየተመረተ ያሇው ባሇመመካከሇኛ ጭረት ጥጥ ነው። ይህንን ባሇመካከሇኛ ጭረት 

ጥጥ ከአሁን ቀዯም ሀገራችን ሇአውሮፖ ገበያ ስታቀርብ የነበረች ሲሆን አሁንም የተፈሇገውን ያህሌ 

ባይሆንም በጣም ውስን  በሆነ ዯረጃ እንዯተንዲሆና መካከሇኛው አዋሽ ያለ የሌማት ዴርጅቶች 

እያመረቱ ሇውጭ ገበያ ያቀርባለ። በዓሇም አቀፍ ገበያ ከፍተኛ ተፈሊጊነትና ዋጋ ያሇው የጥጥ ዝርያ 

ግን ባሇ ረጅም ጭረቱ ሲሆን በሀገራችን አይመረትም። የጥጥ ዘርን በተፈሇገው መሌክና ጥራት አምርቶ 

የማቅረብ ሁኔታ እጅግ ውስን ነው። 

33..22  ?????? ??   ?? ?? ??   ?? ?? ?? ??   
 ሰሉጥ ምርት በአገራችን ኩረት ተሰጥቶት እየተመረተ የሚገኘው ምርት ሲሆን በየጊዜው የምርት 

እዴገትና የሚታረስ መሬት እያዯገ መምጣቱ ይጠቀሳሌ፡፡ሰሉጥ አንደ የውጪ ምንዛሬ የሚገኝበት 

ምርት በመሆኑ መንግስት ምርቱን ሇማሳዯግ የሚያስችሌ የተሇያዩ ህግችና ፖሉሲዎች በማውጣትና 

ተግባራዊ እያዯረገ ይገኛሌ፡፡ በእዴገት ትራንሽፎርሚሽን እቅዴ ውስጥ የሰሉጥ ምርትን ሇማሳዯግ እንዯ 

አንዴ የትኩረት አቅጣጫ ተይዟሌ፡፡ አገራችን ባሇፉት አምስት አመታት የሰሉጥ ምርት በመሬት 

ስፋትና በምርት ውጤት በ22 በመቶ እዴገት አሳይቷሌ፣ ወዯ 300 ሚሉዮን ድሊር በአመት በአማካይ 

የውጪ ምንዛሬ  እንዴታገኝ አስችሎሌ፡፡ ከአሇም ውስጥም የመጀመሪያዎቹ አምስት የሰሉጥ አምራች 

አገሮች መካከሌ እንዴትሆን አዴርጓታሌ፡፡ በዚህም መሰረት  

 በኢትዮጵያ ውስጥ የሚመረተው የሰሉጥ ምርት ውስጥ 90 በመቶ የሚሆነው ሇውጪ ገበያ የሚቀርብ ነው፡፡  

 የሰሉጥ ምርታችን ተቀባይ አገሮች መካካሌ ቻይና፣ ቱርክ አገሮች ትሌቁን ዴርሻ የሚወስደ ሲሆኑ፣ 

የሰሉጥ ምርታችን ሇአውሮፓና ሇሩቅ ምስራቅ አገሮች ገበያ የማግኘት አቅም ያሇው ነው፡፡ 

 የሰሉጥ ምርት አቅም አገራዊ ምርት ውጤት ሇማሳዯግ የእርሻ አሰራርና አመራርን በማሻሻሌ፣ 

የዴህረ ምርት አያያዥን ቴክኖልጂ በማስፋፋት ሰሉጥ ምርት በ50 በመቶ ማሳዯግ ይቻሊሌ፡፡ 

33..33  ኅኅ ብብረረ ትት   ሥሥራራ   ማማህህ በበ ራራ ትት   በበ ሰሰ ሊሊጥጥ   ምምርር ትት   አአ መመራራረረ ትት ናና   ጥጥ ራራትት   አአ ጠጠባባ በበ ቅቅ   ላላ ይይ   ያያ ላላ ቸቸ ውው  ሚሚናና   

 የሰሉጥ ምርቱ ከባእዴ ነገሮች የጸዲ መሆን አሇበት፡፡  

 በአብዛኛው የሰሉጥ ምርት 99 በመቶ በሊይ ከባእዴ ነገር የጸዲ መሆን አሇበት፡፡  
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 አርሶ አዯሩ ሰሉጥን ሲያመርት ይህንን ዯረጃ በጠበቀ ሁኔታ መሆን አሇበት፡፡ 

 የሰሉጥ ምርት ውስጥ መኖር ያሇበት የዘይት መጠን ዯረጃውን የጠበቀ መሆን አሇበት፡፡  

 በሰሉጥ ፍሬ ውስጥ የዘይት መጠን ከ50 በመቶ በሊይ መሆን አሇበት፡፡  

 በሰሉጥ አመራረት ወቅት አርሶ አዯሩ የሚጠቀመው ምርጥ ዘር የዘይት መጠኑ ከፍተኛ የሆነ መሆን 

አሇበት፡፡ 

 የሰሉጥ ምርቱ በተፈጥሮአዊ አመራረት ዘዳ ተከትል የተመረተና ከማንኛውም ኬሚካሌ የጸዲ 

የተፈጥሮ ሰርተፍኬት (organic certified) ካገኘ ምርቱ የተሻሇ ዋጋ እንዱኖረው ያስችሊሌ፡፡ 

 የሰሉጥ ምርት የእርጥበት መጠን ዯረጃውን የጠበቀ መሆን አሇበት፡፡  

 ሇገበያ የሚቀርብ የሰሉጥ ምርት የእርጥብት ዯረጃው ከ 7 በመቶ መብሇጥ የሇበትም፡፡  

 አርሶ አዯሮች የሰሉጥ ምርት በሚሰበስቡበትና በሚያከማቹበት ወቅት የሰሉጥ ፍሬ የእርጥበት 

መጠን ዯረጃውን የጠበቀ መሆኑን ማረጋገጥ አሇባቸው፡፡ 

 በሰሉጥ ምርት ውስጥ የቅባት መጠን ዯረጃውን የጠበቀ መሆን አሇበት፡፡  

 ሇገበያ የሚቀርብ ሰሉጥ የቅባት መጠን ዯረጃ ከ 2 በመቶ ያሌበሇጠ መሆን አሇበት፡፡  

 አርሶ አዯሮች ሰሉጥን ሲመርቱ የሚጠቀሙት ምርጥ ዘር ይህንን ዯረጃ ያማሟሊ መሆን ይገባዋሌ፡፡ 

 የሰሉጥ ምርቱ በህይወት ያለና የሞቱ ነፍሳት ሙለ በሙለ የጸዲ መሆን አሇበት፡፡  

 አርሶ አዯሮች ሰሉጥን ሲያከማቹ ጎተራዎቻቸው ወይም መጋዘኖቻቸው ከተባይ የጸዲ መሆን 

አሇበት፡፡ 

33..44  የየ ምምርር ትት   ገገ በበ ያያ   የየ ጥጥራራትት   መመስስ ፈፈ ርር ቶቶ ችች   

 በምርት ገበያ በኩሌ የሚቀርብ የሰሉጥ ምርት ምርት ገበያ ባወጣቸው ሇሁመራ/ጎንዯር ሰሉጥ 

አይነት በአራት ዯረጃዎች፣ የወሇጋ አይነት ሰሉጥ ከሆነ በአምስት ዯረጃዎች መሰረት  ምርቱ ተዘጋጅቶ 

መቅረብ ይገባዋሌ፡፡  

 ሇሁመራ/ጎንዯር ሰሉጥ አይነት የተቀመጠው ዯረጃ(Grade) ዯረጃ 1፣ 2፣ 3 እና ዯረጃ ያሌተሰጠው 

ተብል ሲሇይ በተመሳሳይ ሇወሇጋ አይነት ሰሉጥ የተቀመጠው ዯረጃ (Grade)፡- ዯረጃ 1፣ 2፣ 3፣ 4 እና 

ዯረጃ ያሌወጣሇት ተብል ተከፍል ይቀርባሌ፡፡  

 ዯረጃዎቸን ሇማሟሊት መሟሊት ያሇበት መስፈርት፣ 

 ነጭ እና ቀይ የሁመራ/ጎንዯር ሰሉጥ ፍሬ  
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 የባእዴ አካሌ ዴብሌቅ ከፍተኛ መጠን በመቶ በክብዯት፣ 

 የቀሇም ዴብሌቅ ከፍተኛ መጠን በመቶ በክብዯት፣ 

 ነጭ የወሇጋ ሰሉጥ ዘር፣ 

 የባዕዴ አካሌ ዴብሌቅ ከፍተኛ መጠን በመቶ በክብዯት፣ 

 የቀሇም ዴብሌቅ ከፍተኛ መጠን በመቶ በክብዯት፣ 

 ዴብሌቅ የሁመራ/ጎንዯር ሰሉት ፍሬና ዴብሌቅ ቀይ የሰሉጥ ዘር  

  የባዕዴ አካሌ ዴብሌቅ ከፍተኛ መጠን በመቶ በክብዯት፣ 

 የቀሇም ዴብሌቅ ከፍተኛ መጠን በመቶ በክብዯት፣ 

 ዴብሌቅ የወሇጋ የሰሉጥ ዘር፣ 

 የባዕዴ አካሌ ዴብሌቅ ከፍተኛ መጠን በመቶ በክብዯት፣ 

 የቀሇም ዴብሌቅ ከፍተኛ መጠን በመቶ በክብዯት፣ 

33..55  ?????? ??   ?? ?? ??   ?? ?? ?? ??   ???? ????   ?? ?? ??   ?? ???? ??  
 የአሇም አቀፍ የሰሉጥ ንግዴ እዴገት ሲታይ ከ1999 ዓ/ም እስከ 2003 ዓ/ም ባሇው ጊዜ ውስጥ ከ7 

በመቶ ወዯ 18 በመቶ በጥራትም፣ በመጠንም፣ በገቢም እዴገት አሳይቷሌ፡፡ 

 የሰሉጥ ምርት ካሇው የተፈጥሮ ይዘትና ሇምግብነት ባሇው ተፈሊጊነት የተነሳ የአሇም አቀፍ የሰሉጥ 

ፍጆታ ከጊዜ ወዯ ጊዜ እየጨመረ መጥቷሌ፡፡  

 ከረጅም ጊዜ የአገራት የፍጆታ አጠቃቀም   በ2001 ዓ/ም ሁኔታ ከ1999 ዓ/ም ጋር ሲነጻጸር ቻይና 

በ12 በመቶ፣ ጃፓን በ13 በመቶ ቱርክ በ5 በመቶ፣ ዯቡብ ኮሪያ በ6 በመቶ እዴገት ታይቷሌ፡፡ 

 በአዲዱስ የገበያ አማራጮች በተሇይ የአውሮፓ ገበያ እዴገትም በስፋት ታይቷሌ፡፡ በዚህ መሰረት 

በ2001 ዓ/ም ሁኔታ ከ1999 ዓ/ም ባሇው ጊዜ ውስጥ የጀርመን እና የኒውዝሊንዴ የሰሉጥ ፍሊጎት 

በ16 በመቶ እዴገት ሲታይ በእንግሉዝ በ7 በመቶ እዴገት አሳይቷሌ፡፡ 

 በአሇማችን የታወቁ ስዴስት ከፍተኛ የሰሉጥ ተጠቃሚ ከሆኑ አገራት ብቻ 60 በመቶ  የሚሆነው 

የሰሉጥ ገበያ ይዘውት ይገኛለ፡፡ በገበያ ዴርሻ ሲታይ ቻይና 20 በመቶ፣ ጃፓን 14 በመቶ፣ ቱርክ 8 

በመቶ፣ ዯቡብ ኮሪያ 6 በመቶ፣ ሶሪያ 4 በመቶ፣ እስራኤሌ 3 በመቶ ላልች አገሮች 40 በመቶ 

ዴርሻ አሊቸው፡፡ 
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 ኢትዮጵያ ከእነዚህ ዋና የሰሉጥ ተጠቃሚ አገራት ውስጥ ሇአምስት አገራት በስፋት የሰሉጥ ምርት 

ታቀርባሇች ( ቻይና፣ ቱርክ እና እስራኤሌ የመሳሰለት)፡፡ 

 ኢትዮጵያ ከምትሌከው የሰሉጥ ምርት ወዯ ቻይና የምትሌከው የሰሉጥ ምርት ከአመት ወዯ አመት 

እየጨመረ መጥቷሌ፡፡ በዚህ መሰረት በ2003 ከተሊከው የሰሉጥ ምርት ውስጥ 64 በመቶ ወዯ ቻይና 

ሲሆን 15 በመቶ ወዯ እስራኤሌ፣ 6 በመቶ ሇቱርክ 4 በመቶ ሇዮርዲኖስ፣ 1 በመቶ ሇሳወዱአረቢያ 

ሲሆን 10 በመቶ ሇተሇያዩ አገራት ነው፡፡ 

 ሆኖም ከፍተኛ ዋጋ የሚሰጡ የአውሮፓ፣ ጃፓን፣ የዯ/ኮሪያ፣አሜሪካ አገራት ኢትዮጵያ ያሊት 

የግብይት ትስስር በጣም ዝቅተኛ ነው፡፡ 

 የአገራችን ሰሉጥ እየተሸጠ ያሇው ዝቅተኛ ዋጋ ሇሚሰጡ አገራት ሲሆን ከፍተኛ ዋጋ የሚሰጡት 

አገሮች ገበያ ሰብሮ ሇመግባት ሰፊ ስራ መስራት ያስፈሌጋሌ፡፡ 

33..66  የየ ሰሰ ሊሊጥጥ   ምምርር ትት   ግግ ብብይይ ትት   አአ ሰሰ ራራ ርር ናና   ህህ ጎጎ ችች ፣፣   

 የሰሉጥ እና ነጭ ቦሇቄ ግብይት አሰራር ሇመወሰን በወጣው የሚኒስትሮች ምክር ቤት ዯንብ ቁጥር 

172/2002 እና የግብርና ሚኒስቴር ያወጣው የሰሉጥና የነጭ ቦሇቄ ግብይት አፈጻጸም መምሪያ መሰረት 

ግብይቱ  የሚከናወን ይሆናሌ፡፡ 

 ስሇሆነም ኅብረት ሥራ ማህበራት ከአባልቻቸው የሰበሰቧቸው የሰሉጥ ምርቶች በዯንብ ቁጥር 

172/2002 እና ይህንን ዯንብ ተከትል በወጣው የአፈጻጸም መመሪያ መሰረት የሚፈጸም ይሆናሌ  

 የሰሉጥ ወይም የነጭ ቦልቄ ግብይት ወይም አገሌግልት ሰጪነት ተግባር የተሰማራ ሰው 

ግዳታዎች፣  

 ክፍሌ አምስት የሰሉጥና ነጭ ቦልቄ ጥራትና ግብይት ቁጥጥር፣  ተቆጣጣሪ ስሇመመዯብ፣ 

የተቆጣጣሪው ስሌጣንና ተግባር፣  ህገወጥ ዴርጊቶችን ስሇመጠቆም፣ ህገውጥ መንገዴ ስሇተያዘ 

ሰሉጥና ነጭ ቦልቄ በተመሇከተ መወሰዴ ስሊሊበት እርምጃ ይዟሌ፡፡  

 ክፍሌ ስዴስት ውስጥ የተቀመጡ አንቀጾች ስሇተከሇከለ ተግባራት፣ የመተባበር ግዳታ፣ ቅጣት፣ 

ዯንቡ ይዞ ይገኛሌ፡፡  

3.7 በዯንቡ ውስጥ የኅብረት ሥራ ማህበራት ማወቅ የሚገባቸው ጉዲዮችን 
 በተሇይ የ‹‹ሊኪ›› እና የ‹‹አምራች›› ትርጓሜ ኅብረት ሥራ ማህበራት በሰሉጥ አምራችነት የተካተቱ 

ሲሆን አምራች ከሆኑ ዯግሞ ሊኪ የሚሇውንም ትርጓሜ ማግኘት ያስችሊቸዋሌ፣ 

 በክፍሇ ሁሇት ውስጥ  የመጀመሪያ የግብይት ማእከሌ ሊይ የሚኖር የሰሉጥ ግብይት ትስስር 

በአምራችና በአቅራቢ መካከሌ ነው፡፡ ኅብረት ሥራ ማህበራት ሌክ እንዯ አምራች ስሇሚታዩ 

በአቅራቢነት አሌያዛቸውም፣  
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 በምርት ገበያ ውስጥ ዯግሞ በአምራች፣ በአቅራቢ እና በሊኪ ወይም በሰሉጥ ምርት አዘጋጅ መካከሌ 

የሚዯረግ የግብይት ትስስር ነው፡፡ ኅብረት ሥራ ማህበራት ሌክ እንዯ አምራች በምርት ገበያ መጠቀም 

ይችሊለ፣ 

 የብኅብረት ስራ ማህበራት ወዯ ምርት ግብይት ማእከሌ ወይም በሊኪነት የሚሳተፉ ከሆነ የብቃት 
ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት ማግኘት ይኖርባቸዋሌ፣ 

 ኅብረት ሥራ ማህበራት የሰሉጥ ምርትን በማስበጠር ሆነ በማከማቸት አገሌግልት የሚሰጡ ከሆነ 

የብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት ማግኘት ይኖርባቸዋሌ፣ ቃት ማረጋገጫ ማግኘትን በተመሇከተ 

???? ?? ??   ?? ???? ????   ???? ?? ?? ??   ?? ?? ????   ?? ?????? ??   ?? ?? ?? ??   ?? ???? ?? ?? ??   

1. አቅርቦት ሰሉጥን ሇውጭ ገበያ አዘጋጅቶ ሇመሊክ የሚገሇገሌበት በባሇቤትነት የያዘው ወይም 

በኪራይ ውሌ የያዘው የቴክኒክ መስፈርት የሚያሟሊ የሰሉጥ ማከማቻ መጋዘን፣ የሰሉጥ ማዘጋጃ ወይም 

ላልች ሇስራው አስፈሊጊ የሆኑ መሳሪያዎች ያለት መሆኑ፡፡  

2. በኢትዮጵያ የጥራትና ዯረጃዎች ባሇስሌጣን የተመሰከረሇት በባሇቤትነት የያዘው ወይም በኪራይ 

ውሌ መሰረት ከሶስተኛ ወገን ያገኘው ሚዛን ያሇው መሆኑ፣  

3. ሰሉጥን በማዘጋጀት ሂዯት በተፈጥሮ አካባቢ፣ በአካባቢው በሚገኝ ማህበረሰብ ወይም በግሇሰብ 

ጤንነት ሊይ ጉዲት በማያስከትሌ አኳሃን ቆሻሻን ሇማስወገዴ የሚያስችሌ አሰራር ያሇው መሆኑና በህግ 

ስሌጣን በተሰጠው አካሌ የተረጋገጠሇት መሆኑ፣  

የሊኪነት ግዳታዎች 

1. ማንኛውም አምራች ከራሱ ማሳ ያመረተውን ሰሉጥ በመጀመሪያ ዯረጃ የሰሉጥ ግብይት ማእከሊት 

ወይም በኢትዮጵያ ምርት ገበያ ብቻ የመሸጥ ግዳታ አሇበት፣  

2. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 የተዯነገገው ቢኖርም ማንኛውም አምራች ከራሱ ማሳ ያመረተውን 

ሰሉጥ በግለ ወይም አባሌ በሆነበት ኅብረት ሥራ ማህበር አማካኝንት በቀጥታ ወዯ ውጭ የመሊክ 

መብት ይኖረዋሌ፡፡  

ማንኛውም ሊኪ 

1. ወዯ ውጭ ሀገር የሚሌከው የሰሉጥ በአገሪቱ የጥራት ዯረጃ መሰረት ወይም ሀገሪቱ በተቀበሇቻቸው 

የገዥ ሀገራት፣ የጥራት ዯረጃዎች መሰረት የማዘጋጀት፣  

2. የሰሉጥ ሽያጭ ስምምነትና ትክክሇኛ ዋጋ ውሌ ከፈጸመ 24 ሰዓት ባሌበሇጠ ጊዜ በኢትዮጵያ 

ብሄራዊ ባንክ የማስመዝገብ እንዱሁም ሇሚኒስትሩና ሇላልች ሇሚመሇከታቸው አካሊት በ15 ቀናት 

ውስጥ የማሳወቅ፣  
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3. ከኢትዮጵያ ምርት ገበያ የተገዛውን የአቅርቦት ሰሉጥ ወይም ነጭ ቦልቄ አንዴ የምርት ዘመን ባሇቀ 

ሁሇት ወር ውስጥ አጠናቆ ወዯ ውጭ የመሊክ፣  

4. አሳማኝ ምክንያት በመኖሩ በኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንክ ተፈቅድ ካሌተራዘመ በስተቀር ከገዢ ጋር 

የገባውን ውሌ ከውለ ጊዜ ውስጥ የመፈጸም፣  

ወዯ ውጭ ሲሉክ የተረፈና ከአንዴ ኮንቴይነርበታች የሆነ ካሌሆነ በስተቀር ከኢትዮጵያ ምርት ገበያ 

የገዛውን ሰሉጥ ወይም ነጭ ቦልቄ በዴጋሚ ወዯ ኢትዮጵያ ምርት ገበያ ያሇማቅረብ 

33..88  በበ ሰሰ ሊሊጥጥ   ምምርር ትት   ያያ ሉሉ   መመሰሰ ረረ ታታዊዊ   የየ ምምርር ትት ናና   የየ ግግ ብብይይ ትት   ችች ግግ ሮሮ ችች   

 የሰሉጥ ምርጥ ዘር አቅርቦትና ስርጭት መሰረታዊ ችግር መኖር  

 የሰሉጥ ምርጥ ዘር የሚያወጣ፣ የሚያባዛና የሚያሰራጭ ተቋም አሇመኖር ወይም ያለትም ቢሆኑ 

በቅንጅት መስራት አሇመቻሊቸው፡፡  

 ይህንን ችግር ኅብረት ሥራ ማህበራት የመፍታት አቅም አሊቸው፡፡ 

 ሇሰሉጥ ምርት እዴገት ወሳኝ የሆነውን ማዲበሪያ በአይነት እና በብዛት አቅርቦት አሇመኖር፣ 

 ስሇማዲበሪያ አጠቃቀምና የሚያስገኘው ውጤት የተሰጠ ትምህርትና የኤክስቴንሽን ስራ አሇመኖር፣  

  ኅብረት ሥራ ማህበራት ይህንን ችግር መፍታት ይችሊለ፡፡ 

 የሰሉጥ ምርት ግብይት አምራቹ ተጠቃሚ ባሇመሆኑ ብቻ ሳይሆን የመዯራዯር አቅሙ ዯካማ 

መሆን፣ 

 የኤክስቴንሽን አገሌግልት ምርትን ሇማሳዯግ እና ጥራቱን ሇማስጠበቅ በሚያስችሌ መሌኩ 

አሇመዯራጀትና የሚሰጠው የኤክስቴንሽን አገሌግልት በመንግስት በኩሌ ቢሆንም ጥራቱን የጠበቀና 

የሚፈሇገውን ሇውጥ ሉያመጣ በሚችሌ ሁኔታ አሇመሆን፣ 

 ዴህረ ምርት ቴክኖልጂ እና መሰረተ ሌማት አሇመስፋፋት ከፍተኛ የሆነ በሰሉጥ ምርት ሊይ 

ብክነት ማሳዯሩና ጥራቱ እንዱቀንስ መሆኑ፣ 

 የሰሉጥ ምርትን ሇማቀናበር የሚያስችሌ ሁኔታዎች አሇመኖር፣ በበቂ ሁኔታ ቴክኖልጂው 

አሇመስፋፋት፣ 

33..99  በበ ሰሰ ሊሊጥጥ   አአ መመራራ ረረ ትት ናና   ግግ ብብይይ ትት   የየ ኅኅ ብብ ረረ ትት   ሥሥራራ   ሚሚናና   

 የተሻሇ አመራረትና ግብይት አገሌግልት አርሶ አዯሩ ማግኘት የሚችሇው የተሇያዩ አካሊት 

የኤክስቴንሽንና የግብይት አገሌግልት የሚሰጥ ተቀዋም በስፋት መኖር፣ 

 ከእነዚህ መካከሌ የኅብረት ሥራ ማህበራት አንደ ናቸው፡፡  
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 አርሶ አዯሮች ያሇባቸውን መሰረታዊ የአመራረት እና የግብይት አገሌግልት ማግኘት የሚችለት 

ብቸኛ አማራጭ በኅብረት ሥራ ማህበር ሲዯራጁ ነው፡፡ 

 አገሌግልት እየሰጡ ያለ ኅብረት ሥራ ማህበራት የሚሰጡት አገሌግልት ቀሊሌ ነው ባይባሌም 

አባሊት ከማህበራቸው ማግኘት የሚገባቸው አገሌግልት በብቃትና በጥራት እየሰጡ አይዯሇም፡፡   

 የሰሉጥ ግብይት ኅብረት ሥራ ማህበራት ሚናቸውን በሚገባ ሇመወጣት እንዱችለ እንዯገና 

ራሳቸውን ማወቀርና ማዯራጅት ያስፈሌጋቸዋሌ፡፡  

 

የሚከተሇውን አገሌግልት በብቃት መስጠት ይገባቸዋሌ፡፡ 

 የግብዓት አቅርቦት ሇአበሊት በሚፈሌጉት መጠነና አይነት ቦታ በጥያቄአቸው መሰረት ማግኘት 

አሇባቸው፡፡ 

 አባሊት ሇሰሉጥ ምርት ሇማምረት ሇሚስፈሌጋቸው ወጪዎች መሸፈኛ የሚሆን የፋናንስ አቅርቦት 

በበቂ ሁኔታ በጥቄያቸው መሰረት ማግኘት አሇባቸው፡፡ 

 የግብቱ ሰንሰሇት በማሳጠር አባሊት በቀጠታ የምርታቸው ተጠቃሚ የሚሆኑበትና በባሇቤትነት 

ሉከታተለትና ሉቆጣጠሩት የሚችለበት የግብይት ስርዓት በመፍጠር ተጠቃሚነታቸውን ማረጋገጥ 

ያስፈሌጋሌ፡፡ 

 ሇምርት ጥራትና ምርታማነት እዴገትና አስፈሊጊውን የኤክስቴንሽን አገሌግልት በበቂ ሁኔታ 

እንዯጥያቄአቸው ማግኘት መቻሌ አሇባቸው፡፡ 

 በኅብረት ሥራ ማህበሩ ውስጥ ግሌጽና ተጣቂነት ያሇውና የአባሊትን የባሇቤትነት መብት ያረጋገጠ 

ዱሞክራሲያዊ አሰራር መገንባት መቻሌ አሇበት፡፡ 

 ብቃት እውቀት ያሇቸውና በየጊዜው አዲዱስ አሰራሮችን የሚፈጥሩ ተነሳሽነት ያሊቸው ሇማህበሩ 

እዴገት የሚሰሩ ቁርጠኝነት ያሊቸው አመራርና ቅጥር ሰራተኞች ሲኖሩት፡፡ 

 ኅብረት ስራ ማህበሩ ተወዲዲሪና በገበያ ውስጥ አሸናፊ ሆኖ ዘሊቂነት ያሇው አቀዋምና አትራፊ ሆኖ 

መገኘት አሇበት፡፡ 

33..1100  ?????? ??   ?? ?? ??   ?? ????????   ???? ????   ?? ?? ??  ?? ?? ?? ??   
 የሰሉጥ ምርት በጥራትና በብዛት ማሰባሰብ ከተቻሇ በአስተማማኝ ሁኔታ ምርቱ ሇገበያ ማቅረብ 

ይቻሊሌ፡፡  

 ኅብረት ሥራ ማህበራት ከአባሊት የሰሉጥ ምርት ሇማሰባሰብ እንዱቻሌ አስቀዴሞ ቅዴመ ዝግጅት 

ማዴረግ ተገቢ ነው፡፡ 
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 አባሊት ቃሌ በገቡት መሰረት የሰሉጥ ምርቱን በሚያቀርቡበት ጊዜ ምርቱን የሚረከበው የማህበሩ 

አካሌ በትክክሌ ስሇ መረከቡ ማረገጋጥ አሇባቸው፡፡ 

 ምርቱን ባሇ 100 ኪ/ግ በሆነ አዱስ ፒፒ ከረጢት ማህበሩ በሚያቀርበው ወይም አርሶ አዯሩ በራሱ 

በሚገዛው ሇማህበሩ ማቅረብ ይኖርበታሌ፡፡   

 የቀረበው ምርት ትክክሇኛውን መስፈርት ያሟሊ ከሆነ ማህበሩ ሇምርቱ አስፈሊጊውን ምሌክት 

በመስጠት ተመሳሳይ ምርት ካሇባቸው የሰሉጥ ምርቶች ጋር ያስቀምጣሌ፡፡  

 በማህበሩም መዝግብ ሊይ የምርቱ አይነት፣ ዯረጃ ፣ ያቀረበው አባሌ ስም አዴራሻ ምርቱ ሲቀርብ 

የነበረው የእሇቱ ዋጋ ተሇይቶ ና ተዘርዝሮ ይሰፍራሌ፣ ሇዚህ የሚሆን መዝገብ ማህበሩ ያዘጋጃሌ፡፡ 

 አባለን ምርቱን በእሇቱ ሲያስረክብ ስሇማስረከቡ ማረጋገጫ ዯረሰኝ ይሰጠዋሌ፡፡ ማህበሩ ሇዚህ ስራ 

የሚስፈሌገውን የሰው ሀይሌና ሰነድች ማዘጋት ተገቢ ነው፡፡  

 ማህበሩ እና አባለ በሚስማሙት መሰረት ምርት ሊቀረበው አባሌ የሰሉጥ ዋጋ ቅዴሚያ ክፍያ 

የሚፈጽም ከሆነ የንብረት ክፍሌ ሰራተኛ ስሇተረከበው ሰሉጥ የሚገሌጽ የንብረት መረከቢያ ሰነዴና 

ክፍያ እንዱፈጽምሇት ሰነደን ሇሂሳብ ክፍሌ ይሌካሌ፡፡ የሂሳብ ክፍሌ አስፈሊጊውን ክፍያ ይፈጽማሌ፡፡ 

 ምርቱ ወዯ ማህበሩ በሚቀርብበት ወቅት በአካባቢ ባሇው የዯረጀ አወጣጥ ወይም ተቀባይነት ባሇው 

የዯረጃ መስፈርት መሰረት ጥራቱን የጠበቀ ከባእዴ ነገሮች የጸዲ በተባይ ያሌተጠቃና ተመሳሳይ ቀሇም 

ያሇው መሆኑን ማህበሩ ማረጋገጥ አሇበት፡፡ 

33..1111?????? ??   ?? ?? ??   ?? ?????? ?? ??   ???? ?? ????   ?? ???? ????   ?? ?????? ??   ?? ?? ????   ?? ?????? ??   ?? ?? ?? ??   
???? ??   ???? ????   ?? ??   ???? ?? ??   ???? ??   ?? ????   ?? ?? ????     

 ኅብረት ስራ ማህበር በክሌሌም ሆነ፣ በፌዯራሌ መንግስት እየተሰራበት ባሇው ኅብረት ሥራ 

አዋጅ ተመዝግቦ ህጋዊ ሰውነት ያሇው መሆን አሇበት፡፡ 

 ወዯ ውጪ ገበያ ከዚህ ቀዯም የገቡ ካሊቸው ህጋዊ ሰውነት በተጨማሪ የንግዴ ፈቃዴ አውጥተው 

የሚሰሩ ማህበራት ስሊለ ይህ አሰራር ህግን የሚጻረርና የኅብረት ስራ ማህበራት አሊማን የሚያስት 

በመሆኑ ኤክስፖርት ስራቸውን በራሳቸው ህጋዊ ሰውነት ተመዝግበው መስራት አሇባቸው፣ 

 ኅብረት ሥራ ማህበራት የግብር ከፋይ ማረጋገጫ ሰርተፍኬት መያዝ አሇባቸው፣ 

     ኅብረት ሥራ ማህበራት የሰሉጥ ምርታቸውን ወዯ ውጪ መሊክ የሚፈሌጉ ከሆነ ግዳታቸውን 

ሇመወጣት  የሚከተሇውን ማሟሊት ይፈሇግባቸዋሌ፣  

 ማህበሩ ህገ ዯንብ ያሇውና በህገ ዯንቡ መሰረት እየሰራ ያሇ መሆኑን፡፡ 
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 ወዯ አሇም አቀፍ ገበያ ሇመግባት የጠቅሊሊ ጉባኤው ውሳኔ መኖሩ፣ 

 የቅርብ ጊዜ ሂሳብ የተመረመረ እና ምርመራው ሇጠቅሊሊ ጉባኤ ቀርቦ የጸዯቀ መሆኑ፣ 

 ጠንካራና የተሟሊ አመራር ስሇመኖሩ የሚገሌጽ ማረጋገጫ ማቅረብ መቻለ፣ 

 በጠቅሊሊ ጉባኤ የጸዯቀ አመታዊ እቅዴ፣ 

 የፋይናንስ አቋሙን ምርቱን ሇመሰበሰብ የሚያስችሌ አሰራር የዘረጋ መሆኑን  

 የግብይቱን ሆነ ላልች ስራዎችን ሇማስራት በቂ የሰው ሀይሌ መቅጠሩን  

 የውስጥ አሰራር ስርዓቱ የተጠናከረና ግሌጸኝነት ያሇው ስሇመሆኑ  

 ወዯ ኤክስፖርት ሇመግባት የቦርደ ውሳኔና በሉቀመንበሩ የተፈረመ ማመሌከቻ፣ 

 የክሌለ ኅብረት ሥራ ማስፋፊያ ኤጀንሲ የዴጋፍ ዯብዲቤ  

33..1122    ?????? ??   ?? ?? ?? ??   ???? ?? ????   ???? ?? ??   ?? ???? ????   ????  ?? ?? ?? ??   
 የራሳቸው ወይም የተከራዩት መጋዘን ስሇመኖሩ የሚያረጋግጥ የይዞታ ማረጋገጫ ካርታ ወይም በህግ 

ተቀባይነት ያሇው የኪራይ ውሌ፣  

 በጥራት ዯረጃ መዲቢ ወይም እሱ በወከሇው ተወካይ የተረጋገጠ ሚዛን የራሱ ወይም የተከራየው 

ስሇመኖሩ  

 ምርቱን ጥራት ዯረጃውን ሇማስጠበቅ እንዱቻሌ የማበጠሪያ ማሽኖች ራሱ ያሇው ስሇመሆኑ ወይም 

ስሇ መከራየቱና የራሱና የተከራየው ማሽኖች አግባብ ካሇው አካሌ የማበጠር ፈቃዴ ማረጋገጫና ውሌ 

መኖር የሚያሳይ ሰነዴ  

 የምርት ጥራት ቁጥጥር ሉያዯረግ የሚችሌ የሰብሌ ሌማት እውቀት ያሇውና ከከፍተኛ ትምህርት 

ማዕከሌ የተመረቀ ባሇሙያ እና በሌምዴ የካበተ በውሌ በታሰረ መረጃ ስሇመቀጠሩ፣ 

 የማህበሩ የራሱ የሆነ ቢሮ ስሇመኖሩ የይዞታ ማረጋገጫ ካርታ ማቅረብ የሚችሌ  

?? ?? ??   ?? ?????? ?? ??   ???? ?? ?? ??   ???? ?? ??   

 የሰሉጥ ምርት አሇም አቀፍ ገዥ ማፈሊሇግ  

 አሇም አቀፍ ሰሉጥ ምርት ገዢ ጋር ውሌ ስሇማዴረግ፣  

 የኤሉሲ( Letter of Credit ) አከፋፈት፣  
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 በገዥና የሻጭ መሰረታዊ የሆኑ ጥቅሞችና ፍሊጎቶቻቸው የሚጠበቅና ህጋዊ መሰረት ያሇው የውሌ 
አፈጻጸም እንዱተገበር የሚስገዴዴ ነው፡፡ ( የሰሉጥ ምርት በሻጭ በኩሌ ሇመሊክና በገዥ በኩሌ 
ክፍያን ሇመፈጸም የሚያስገዴዴ ነው፡፡) 

  በኤሌሲ ሰነዴ አተገባበር ሊይ ሁሇቱ ወገኖች ግዳታ ፊት ሇፊት መገናኘት መተዋወቅ ሳያስፈሌግ 
የሚፈጸም ግዳታ ነው፡፡  

 ኤሉሲ የከፈተው ባንክ ክፍያውን ሇመፈጸም ግዳታና ሀሊፊነት ወስድ የሚገባበት፣ የሻጭ ባንክ 
ዯግሞ ሇገዥ ባንክ የሰሉጥ ምርት ሇመሊኩ ዋስትና የሚሰጥበት ነው፡፡  

 ሇባንክ የሚቀርቡ የክፍያ ጥያቄ ሰነድች በጥንቃቄ ኤሉሲ ሰነዴ ሊይ በተቀመጠውና በተዘረዘረው 
መሰረት መዘጋጀት አሇበት፣ 

 የሰሉጥ ምርት ማሸጊያ ከረጢት ማዘጋጀት  

 የትራንዚት እና የትራንስፖርት አገሌግልት ጋር ውሌ መያዝ  

 ሰሉጥ ምርትን ማስበጠርና ማሸግ  

 የክብዯትና የጥራት ምርመራ ማዴረግና የብቃት ማረጋገጫ ሰርተፍኬት ማግኘት፣  

 የሰሉጥ ምርት ሇምግብ ተስማሚ ስሇመሆኑ የሚረጋገጥበት ሁኔታ (Phytosanitary certificate)  

 የተባይ መከሊከሌ ስሇመዯረጉ ማረጋገጫ ሰርተፍኬት  

 የሰሉጥ ምርቱ የተመረተበት አገር ማረጋገጫ ሰርተፊኬት  

 የአገር ውስጥ ትራንስፖርት ሰርተፊኬት  

33..1133  ?? ?? ????   ?? ??   ?? ??????   ?????? ??   ?? ?? ??   ?? ?????? ?? ??   ???? ??????   ???? ?? ???? ??   ?????? ?? ??  ???? ?? ??????   
 የሽያጭ ዯረሰኝ (Commercial invoice) 

 የሰሉጥ ማሸጊያ ዝርዝር ዯረሰኝ አዘገጃጃት ( Packing List)  

 የመርከብ ጭነት ትዕዛዝ (shipping Instruction) 

 የጥራትና ክብዯት ምርመራ ትዕዛዝ ( Inspection Instruction) 

 የፋይቶ ሳኒታሪ ምርመራ አንዱዯረግ ማመሌከቻ ማቅረብ፣ 

 የባንክ ፈቃዴ ማግኘትን በተመሇከተ (Bank Permiting) 

 ሇዯረጃ መዲቢዎች የሚቀር ሰነዴ  

 የጉምሩክ ማስተሊሇፍና የትራንሲት አገሌግልት የሚቀርቡ ጥያቄዎች፣ 

 ሇኢንሹራንስ ዴርጅቶች የሚቀርቡ ጥያቄዎች፣ 
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33..1144    ?? ?? ??   ????   ?? ?? ?? ??   ?? ?? ???? ??   ???????? ????   ?? ?? ??  ((UUnnllooaadd  aanndd  ssttaaffffiinngg))  ?? ??   ???? ?? ???? ??  
?? ??   ?? ?? ????   ?? ?? ????  

 የሰሉጥ ምርቱ ከጉምሩክ እንዱወጣ ፍቀዴ አግኝቶ ከወጣበት ጀምሮ ወዯብ እስከሚዯርስ ዴረስ 

ክትትሌ ማዴረግ ያስፈሌጋሌ፣ ምርቱ ወዯብ ከመዴረሱ በፊረት ወይም ወዯብ ከዯረሰ በኋሊ በኤሉሲው 

የተቀመጠው መጫኛ ቀን የሚዯርስ ወይም የሚያሌፍ ከሆነ ገዥው ባንክ የኤሉሲው ጊዜው 

እንዱራዘምሇት መጠየቅ ያስፈሌጋሌ፣ 

 የመርከብ ዴርጅቱ ምርቱ እንዱጫን ወረፋ ከተያዘበት ቀን ከ48 ሰዓት በፊት ወዯብ 

መዴረስአሇበት፡፡ ምርቱ ከመኪና ተራግፎ ወዯ ኮንቴነር መግባት እና መታሸግ አሇበት፡፡  

 በአሇም አቀፍ ዯረጃ መሰረት ባሇ 20 ኢንች እና ባሇ 40 ኢንች መጠን በሆነ ኮንቴነር እንዯ ትዕዛዙ  

ምርቱ መታሸግ አሇበት፣ 

 የተሇመዯው ኮንቴነር ባሇ 20 ኢነች ኮንቴነር ነው፡፡ እንደ ኮንቴነር 19 ቶን ወይም 190 ኩ/ሌ 

ምርት ይየሰሉጥ ምርት በኮንቴነር አሽጎ መሊክ ስታፊንግ (staffing) ይባሊሌ፡፡  

 ከመኪና ተራግፎ ወዯ ኮንቴነር ከተጫነ የመርከብ ዴርጅቱ ምርቱን ቆጥሮ እንዯተረከበ ይቆጠራሌ፣ 

 እያንዲንደ ኮንቴነር የራሱ የሆነ መሇያ ቁጥር ያሇው ሲሆን ምርቱ ሲታሸግ ሇማሸጊያ በእያንዲንደ 

ኮንቴነር ቁጥር ሌክ ቁጥር ይሰጠዋሌ፡፡  

 ምርቱ በተባሇው ቀን ወዯብ ካሌዯረሰ ላሊ መርከብ እስከሚመጣ ዴረስ መጠበቅ ይኖርበታሌ 

አንዲንዴ ጊዜ ዱመሬጅ ማህበሩ ሉገባ ይችሊሌ፡፡  

 ምርቱ ወዯ መርከብ ከተጫነ በኋሊ የጥነት ማረጋገጫ ሰነዴ (Bill of Lading) በሊኪው መርከብ 

ዴርጅት አማካኝንት ይዘጋጅሇታሌ፡፡   

 በኤሉሲው መሰረት ምርቱ ሇገዥ ወዯብ ሊይ (FOB) ሇማስረከብ ስምምነት ከተዯረገ የመርከቡ 

ዴርጅት የጭነት ማረጋገጫ ሰነዴ አዘጋጅቶ ሇኅብረት ሥራ ማህበሩ ይሰጣዋሌ፡፡ 

 በዚህ መነሻ ማህበሩ ምርቱ ስሇመሊኩ ሇገዥ ዴርጅት ሪፖርት ያዯርጋሌ፡፡ 

 ኅብረት ስራ ማህበሩም በኤሉሲው በተቀመጠው ዝርዝር መሰረት አስፈሊጊ ሰነድችን በማሰባሰብ 

ሇባንክ የክፍያ ሰነዴ ሇዴርዴር  ያቀርባሌ፡፡  

 ይዛሌ፡፡ 

????????   ?? ?? ??   ?? ?? ?? ???? ??   ???? ?? ?? ????   ?? ?? ?? ?? ??  

 የሽያጭ ዯረሰኝ ጭነቱ ስሇመጫኑ የሚሳይና የተሸጠበት መጠን ያሇበትና ተስተካከሌ   የተዘጋጀ 

ዯረሰኝ በኤሉሲው የተጠቀሰውን መጠን ኦሪጅናሌና ኮፒ አዘጋጅቶ ያቀርባሌ፡፡ 
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 የምርቱ አስተሻሸግ ዝርዝር መግሇጫ  

 የጭነት ማረጋገጫ ሰነዴ  

 የክብዯት እና የጥራት ማረጋገጫ ሰርተፍኬት  

 የፋይቶ ሳኒታሪ ማረጋገጫ ሰርተፊኬት  

 የተባይ መከሊከሌ ስሇመዯረጉ ማረጋገጫ ሰርተፍኬት  

 የሰሉጥ ምርቱ የተመረተበት አገር ማረጋገጫ ሰርተፊኬት  

 የአገር ውስጥ ትራንስፖርት ሰርተፊኬት  

33  ???? ???? ??   ?? ?? ??   ???? ?? ?? ??   ?? ????   ?? ?? ????   ?? ???? ?? ?? ?? ??  

ሽንብራ በመጠን በሁሇት ዓይነት ይከፈሊሌ። 

 ትሌሌቅ ሽንብራ 

 ትንንሽ ሽንብራ 

እያንዲንደ ዓይነት እንዯገና እንዯሚከተሇው በቀሇም ይሇያሌ። 

 ቡናማ 

 

 

 

ተ.ቁ 

 

          ባህሪ 

ከፍተኛ የተፈቀዯ ያሌተፈሇጉ አካሊት በመቶ እጅ 

ዯረጃ 
1 

ዯረጃ 
2 

ዯረጃ 
3 

ዯረጃ 4 

1 ነቀዝ የወጋው ሽንብራ 0.3 0.8 1.5 ሇዯረጃ ያሌበቃ 
ሽንብራ 

2 የተጎዲ ሽንብራ /ጠቅሊሊ/ 1.0 1.5 2.0 » 

3 ግርዴፍ 0.5 1.0 1.5 » 

4 የተጨማዯዯ 
/የተጨማተረ/ 

2.0 4.0 8.0 » 

5 ሌባሱ የተሰነጣጠቀ 
ሽንብራ 

3.0 5.0 7.0 » 

6 ባዕዴ ስሪት 0.2 0.3 0.5 » 
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 ጥቁር 

 ላልች ቀሇሞች 
 

ሇእያንዲንደ የሽንብራ ዓይነት ዯረጃ ሇመወሰን የሚከተሇውን መሠረት ሏሣብ መከተሌ ያስፈሌጋሌ። 

1/ የሽንብራ ጉዴሇት የሚባሇው፦ 

 በነቀዝ መወጋት 

 መጎዲት /በዋግ የተመታ፣ በአየር ጠባይ፣ በበሽታ ወይም በላሊ ምክንያት የተጎዲ.../ 

 መገርዯፍ 

 መኮማተር 

 ሌባሱ መሰንጠቅ እና 

 የባዕዴ ስሪት መገኘት፣ /የፍሬ ሌባስ፣ የብርዕ ስብርባሪ፣ ባድ እንቡጥ፣ ቅጠሊቅጠሌ፣ ላሊ ፍሬ፣ 

የአረም ፍሬ ምውት፣ አፈር፣ አሸዋና አቧራ፣ ዴንጋይ 

ሽንብራ ከዚህ በታች ባሇው ሠንጠረዥ ውስጥ በተወሰኑት ተፈሊጊ ሁኔታዎች መሠረት ይመዯባሌ። 

???? ?? ?? ???? ??   

1. እያንዲንደ የጥራት ዯረጃ ንፁህ፣ አንዴ ወጥነት ያሇውና የተፈጥሮ ቀሇሙን የያዘ፣ ከባዕዴና 

ካሌተሇመዯ ሽታ ንፁህ መሆን አሇበት፣ 

2. የእርጥበቱ መጠን ከ14% በሊይ መሆን የሇበትም፣ 

3. እያንዲንደ የጥራት ዯረጃ ከነቀዝ፣ ሕይወት ካሊቸው ተባይ ወይም ከሞተ ተባይ ቅሪትና በስውር 

በሰብሌ ውስጥ ከሚኖሩ ተባዮች ንፁህ መሆን አሇበት። 

4. እያንዲንደ የጥራት ዯረጃ ከ0.05% በሊይ መርዛማነት ያሇባቸው ዘሮች መኖር የሇበትም። 

5. ሇተከኩ ወይም የቆዲ ሽፋን ሇላሊቸው ሽንብራ የእርጥበት መጠናቸው ከ1% በሊይ መሆን አሇበት። 

6. ሇውጭ ገበያ የሚቀርበው የሽምብራ ሰብሌ ከ75% በሊይ መጠኑ ከ8ሚ.ሜ በሊይ መሆን አሇበት። 

7. የ100 ዘር ክብዯት ከ34 እስከ 35 ግራም መዴረስ አሇበት። 

8. የሽምብራ ሰብሌ በአዱስ፣ በንፁህና እርጥበት በማያስገባ መያዣ መታሸግ አሇበት። 

9. የባዕዴ አካሊት መጠን በ% መስፈርት 

 1ኛ ዯረጃ            0.2 % 

 2ኛ ዯረጃ            0.5% 

 3ኛ ዯረጃ            0.5% 

  ???? ????   ?? ?? ??   ?? ?? ?? ??   ?? ????  ?? ?? ????   ?? ???? ?? ?? ?? ?? 

    የምስርን ዯረጃ ሇመወሰን የሚከተሇውን መሠረተ ሃሣብ መከተሌ ያስፈሌጋሌ። 

1. የምስር ጉዴሇት የሚባሇው በነቀዝ መወጋት፣ መጎዲት፣ መገርዯፍና የባዕዴ ስሪት መገኘት ይሆናሌ። 
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2. ፍተሻዎች በተወሰዯው ናሙና ሊይ ይከናወናሌ። 

3. ጠቅሊሊ ተፈሊጊ ሁኔታዎች፣ 

  ምስር፦  

o የእርጥበቱ መጠን ከ14% የማይበሌጥ የያዘ 

o ባዕዴ ሽታ፣ ነቀዝ ወይም ላሊ ተባይ፣ የተባይ ዴርና ማንኛውም ያሌታወቀ ባዕዴ ነገር የላሇበት 

o በሚገባ የተበጠረ ይሆናሌ። 

 

የኢትዮጵያ የምስር ጥራትና ዯረጃ መስፈርት የዓሇም አቀፍ የጥራትና ዯረጃ መስፈርት ተመርኩዞ 

የተሰራ ሲሆን ???? ??  ???? ??   ???? ???? ????   ?? ?? ?? ?? ?? ??   

ተቁ ባህሪ 

ከፍተኛ የተፈቀዯ ያሌተፈሇጉ አካሊት በመቶ እጅ 

ዯረጃ 1 ዯረጃ 2 ዯረጃ 3 
የምርመራ 

ዘዳው 

1. 

በነቀዝ 

የተጎዲ 

0.3 0.8 1.0 

በዕይታ 

ጠቅሊሊ 2.0 3.0 4.0 

2. 
ባዕዴ አካሊት 0.1 0.2 0.5 

በዕይታ 
ጠቅሊሊ 0.5 1.0 1.5 

 

o እያንዲንደ የጥራት ዯረጃ ንፁህ፣ አንዴ ወጥነት ያሇውና የተፈጥሮ ቀሇሙን የያዘ፣ ከባዴና 

ካሌተሇመዯ ሽታ ንፁህ መሆን አሇበት። 

o የእርጥበቱ መጠን ከ14% በሊይ መሆን የሇበትም። 

o እያንዲንደ የጥራት ዯረጃ ከነቀዘ፣ ሕይወት ካሊቸው ተባይ ወይም ከሞተ ተባይ ቅሪትና በስውር 

በሰብሌ ውስጥ ከሚኖሩ ተባዮች ንፁህ መሆን አሇበት። 

o እያንዲንደ የጥራት ዯረጃ ከ0.05 % በሊይ መርዛማነት ያሊቸው የአረም ዘሮች መኖር የሇበትም። 

o ሇተከኩ ወይም የቆዲ ሽፋን ሇላሊቸው ምስር የእርጥበት መጠናቸው ከ1% በሊይ መሆን አሇበት። 

 የምስር ሰብሌን የፍሬ ዯረጃን ሇማውጣት የማበጠሪያ ቀዲዲ መጠን  

   ሇትሌሌቅ ዘሮች 7.0፣ 6.0፣ 5.0 ሚ.ሜ/ ዱያ ሜትር ማበጠሪያ  

   ሇትንንሽ ዘሮች 4.5፣4.0፣ እና3.0 ሚሜ /ዱያ ሜትር ማበጠሪያ መጠቀም፣ 
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ሇውጭ ገበያ የሚቀርበው ምስር የኢትዮጵያን የጥራት መስፈርት አሟሌቶ የተመረቱ ዝርያዎች ብቻ 

ናቸው። እነዚህ ዝርያዎች የምስር ምርት ከሚያቀርቡ አገሮች ጋር ተወዲዴረው በአሇም ገበያ የነበረው 

የአቅርቦት ሁኔታና ሊጋጠሙ ችግሮች መወሰዴ የሚገባቸው እርምጃዎች እንዯሚከተሇው ይቀርባሌ። 

????????   ?? ??????   ?? ?? ??  ???? ?? ?? ??  

ሇውጭ ገበያ ሇአንዯኛ ዯረጃ የሚጠየቀው የባዕዴ አካሊት መጠን 0.1% ነው። ነገር ግን ከአርሶ አዯሩ 

በግዥ ወቅት የሚሰበሰበው የምስር ምርት ከፍተኛ የሆነ የባዕዴ አካሊት ዴብሌቅ ያሇው በመሆኑ 

የወጣውን መስፈርት አያሟሊም። ስሇዚህ ሇአሇም ገበያ የሚፈሇገውን መጠን ያህሌ ጥራቱን የጠበቀ 

ምርት ሇማቅረብና የዋጋ ተጠቃሚ ሇመሆን እንዱቻሌ፣ 

o ሰብለ በሚወቃበት ወቅት ከባዕዴ አካሊት ጋር ሉቀሊቀሌ በማይችሌ አውዴማ ሊይ /ቢቻሌ በስሚንቶ 

በተሰራ ወይም በሸራ ሊይ/ መውቃት፣ 

o ሰብለን የሚሰበስቡ ዴርጅቶችም የንፅህና ምርመራ በማዴረግና ገዥዎቻቸው በጠየቁት መስፈርት 

መሠረት ንፅህናውን ጠብቀው ከሚያመጡ አምራቾች ብቻ መግዛት፣ 
o ሇሽያጭ የሚቀርበው ሰብሌ በጥንቃቄ ተበጥሮና ከባዕዴ አካሊት ነፃ ሆኖ መቅረብ እንዲሇበት 

የማይቋረጥ ስሌጠና ሇአምራቾችና ሇአቅራቢዎች መሰጠት አሇበት። 

o ከሊይ በተጠቀሰው መስፈርት መሠረት የተሇያዩ ዯረጃ ያሊቸውን የማበጠሪያ ቀዲዲ መጠን 

በመጠቀም አበጥሮ በዴፍንም ሆነ በክክ መሌክ ሇገዥ አገሮች ማቅረብ፣ 
o ወጥነት ያሇው የሰብሌ ፍሬ መጠን መጠቀም  

o ከምርምር ማዕከሊት የተገኙትን መጠናቸው ትሌሌቅ የሆነ የምስር ዝርያዎችን አባዝቶ ሇአርሶ አዯሩ 

በፍጥነት ሇማዲረስ ሁኔታዎች መመቻቸት ይኖርበታሌ። 

???? ?? ??  ?????? ?? ??   ???? ????   ?? ????????   ?? ???? ?? ?? ??  

o የምስር ሰብሌ በበሽታና በተባይ በከፍተኛ ዯረጃ ይጠቃሌ። በአመራረት ወቅት ተገቢ የሆነ 

ክትትሌና ቁጥጥር ስሇማይዯረግ፣ ሰብለ በተሇያዩ በሽታዎች ስሇሚጠቃ ከፍተኛ የምርትና የጥራት ቅነሳ 

ይታያሌ። 

o እንዱሁም ሰብለ ተሰብስቦ ፀረ-ተባይ መዴኃኒት ስሇማይታሽና በተገቢው የማከማቻ መጋዘን ውስጥ 

ስሇማይቀመጥ በነቀዝ ተባይ ይጠቃሌ። ስሇዚህ ይህ ሰብሌ ጥራቱን የቀነሰና መስፈርቱን የሚያሟሊ 

ባሇመሆኑ ወዯ ውጭ ሇመሊክ አይቻሌም። ስሇዚህ ከበሽታና ከተባይ ያሌተጠቃ ሰብሌ ወዯ ውጭ ገበያ 

ሇማቅረብ እንዱቻሌ፣ተገቢ የሆኑ የቁጥጥር ቴክኖልጂዎችን በጊዜውና በስርዓቱ መጠቀም ያስፈሌጋሌ ። 

???? ????   ?? ?? ??   ?? ???? ??  

በአብዛኛው በአርሶ አዯሩ እየተመረቱ የሚገኙት የምስር ዝርያወች መጠናቸው ትንንሽና ሲከኩም ቀሊ 

ያሇ መሌክ ያሊቸው ቢሆንም በአንዲንዴ አካባቢዎች እንዱሁም መጠናቸው ከፍ ያሇና ሲከካም ነጣ ያሇ 

መሌክ ያሊቸው ዝርያዎች አለ። እስከ አሁን በተገኘው መረጃ መሠረት ወዯ ውጭ እየተሊከ ያሇው 
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ምስር ሲከካ ቀሇሙ ቀሊ ያሇ ነው።ስሇዚህ ጥራቱን ሇመጠበቅና የአቅርቦታችንን አዴማስ አስፍቶ 

ከሰብለ ዋጋ ተጠቃሚ ሇመሆን እንዴንችሌ ፦ 

o መጠናቸው ትሌሌቅ የሆነውን ሲከካም መሌኩ ነጣ የሚሇውን ዝርያ በስፋት በአርሶ አዯሩ እጅ 

እንዱገባና እንዱያመርት ማዴረግ፣ 

o መጠናቸው ወጥነት ያሇውንና ሲከካም መሌካቸው ቀይ የሚሆኑትን ዝርያዎች አርሶ አዯሩ 

የሚያገኝበት ሁኔታ ማመቻቸች፣ 

???? ????   ??????   ?? ?? ?? ?? ??   ?? ?? ????   ?? ?????? ??   ?? ?? ?? ???? ?? ??  

o ምርቱ ገበያ ሊይ ሲወጣ በገዥዎች ፍሊጎት ሣይሆን የተዯባሇቀና መጠኑ የተሇያየ በመሆኑ ገዥዎች 

ሇመግዛት ከመቸገራቸው ባሻገር የምርቱን ዋጋ ይጥሌባቸዋሌ። ይህን ችግር ሇመቀነስ በተከካ መሌክ 

ሇገበያ ከሚቀርበው ምርት ተመጣጣኝ ዋጋ ሇማግኘት በአንዴ ማሣ ሊይ ያሌተዯባሇቀና ወጥ የምስር 

ዓይነት ማቅረብ ተገቢ ነው። የአገራችን ምስር ኦርጋኒክ በመሆኑ በዓሇም ገበያ በጣም ተፈሊጊ ቢሆንም 

አቅርቦቱ በጣም ዝቅተኛ ነው። በዚሁ መሠረት በተመረጡ አግሮ ኢኮልጂ ቀጣናዎች በሰፊው 

የፍሬአቸው መጠን ትሌቅና ሰፋፊ የሆኑ የምስር ዝርያዎችን አምርቶ ሇገበያ ቢቀርብ የአገር ውስጥም 

ሆነ የውጭውን ገበያ ማሟሊት ይቻሊሌ። አሌፎ አሌፎ ምስር ሆን ተብል ላሊ ባዕዴ አካሌ እየተዯባሇቀ 

ሇገበያ ስሇሚቀርብ ሇገበሬና ሇአቀባባይ ነጋዳዎች ተከታታይ ስሌጠናና ተገቢውን ትምህርት መስጠት 

ነው።  

 

 

 

ተ.ቁ 

 

 

ባህሪ 

ከፍተኛ የተፈቀዯ ያሌተፈሇጉ 

አካሊት በመቶ እጅ 

የምርመራ 

ዘዳው 

ዯረጃ 

1 

ዯረጃ 

2 

ዯረጃ 3 

በእይታ 

1. 

ጉዴሇት 

ያሇበት 

ምስር 

ነቀዝ የወጋው 

ምስር 

0.3 0.8 1.0 

ጠቅሊሊ 2.0 3.0 4.0 

2. ባዕዴ ስሪት 
ዴንጋይ 0.1 0.2 0.5 

በእይታ 
ጠቅሊሊ 0.5 1.0 1.5 
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?? ?? ???? ????   ???? ?? ??   ?? ????  

o ንፁህ 

o አንዴ ወጥነት ያሇውና የተፈጥሮ ቀሇሙን የያዘ፣ 

o ከባዕዴና ካሌተሇመዯ ሽታ ንፁህ መሆን አሇበት፣ 

o የእርጥበቱ መጠን ከ14% በሊይ መሆን የሇበትም፣ 

o እያንዲንደ የጥራት ዯረጃ ከነቀዝ፣ ሕይወት ካሊቸው ተባይ ወይም ከሞተ ተባይ ቅሪት እና በስውር 

በሰብሌ ውስጥ ከሚኖሩ ተባዮች ንፁህ መሆን አሇበት። 

o እያንዲንደ የጥራት ዯረጃ ከ0.05% በሊይ መርዛማነት ያሊቸው የአረም ዘሮች መኖር የሇበትም፣ 

o ሇተከኩ ወይም የቆዲ ሽፋን ሇላሊቸው ምስር የእርጥበት መጠናቸው ከ1% በሊይ መሆን አሇበት 

o የምስር ሰብሌ በአዱስ በንፅህና እርጥበት በማያስገባ መያዣ መታሸግ አሇበት። 

o  የባዕዴ አካሊት መጠን በመቶኛ ሇውጭ ገበያ በ1ኛ ዯረጃ የሚጠየቀው 0.1% ነው። 

o የሰብሌ ፍሬ መጠን በሚሉ ሜትር ሇትሌሌቅ ዘሮች በ7.0፣6.0፣5.0 ሚ.ሜ.  

o ሇትንንሽ ዘሮች ዯግሞ በ4.5፣4.0፣ 3.0ሚ.ሜ ወንፊት ባሇው ማበጠሪያ /Sieves/ ተበጥሮ ወጥነቱን 

/Uniformity/ የጠበቀ ብቻ ነው። 

o የምስር ምርት ቀሇም ጥራቱን ሇመጠበቅና ከሰብለ ዋጋ ተጠቃሚ ሇመሆን  እንዴንችሌ፣ 

o መጠኑ ትሌሌቅ የሆነውንና ሲከካም መሌኩ ነፃ የሚሇውን ዘር በስፋት በኦርሶ አዯሩ እጅ እንዱገባና 

እንዱያመርት ማዴረግ፣ 

o መጠናቸው ወጥነት ያሇውንና ሲከካም መሌካቸው ቀይ የሚሆኑትን ዝርያዎች አርሶ አዯሩ 

የሚያገኝበትን ሁኔታ ቢመቻች፣ 

44    ???? ?? ??   ?? ?? ??   ?? ?? ?? ??   ?? ????   ?? ?? ????   ?? ???? ?? ?? ?? ??  

የአተርን ዯረጃ ሇመወሰን የሚከተሇውን መሠረተ ሃሣብ መከተሌ ያስፈሌጋሌ። 

o የአተር ጉዴሇት የሚባሇው በነቀዝ መወጋት፣ መጎዲት፣ መቃረን፣ መወየብ፣ መገርዯፍ፣ መጨማተር፣ 

የሌባስ መሰነጣጠቅና ባዕዴ ስሪት ይሆናሌ። 

o ጥራቱን ሇማረጋገጥ ናሙና በመውሰዴ በፍተሻ ይሆናሌ። 

  ?? ?? ????  ?? ?? ????   ?? ???? ?? ?? ??  

o የግዙፉን 15% የማይበሌጥ ርጥበት የያዘ 

o ባዕዴ ሽታ፣ ነቀዝ ወይም ላሊ ተባይ፣ የተባይ ዴርና ማንኛውም ያሌታወቀ ባዕዴ ነገር የላሇበት 

o በሚገባ የተበጠረና 

o ጥሩ የተፈጥሮ ቀሇም ወይም መሌክ ያሇው ይሆናሌ። 
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???? ?? ?? ??  ?? ?? ?? ??   ?? ?? ?? ??   ?? ?? ????   ?? ???? ?? ?? ??  ???? ?? ?? ??   

ዯረጃ 

ከፍተኛ የተፈቀዯ ያሌተፈሇጉ አካሊት በመቶ እጅ 

ነቀዝ 

የወጋው 

አተር 

የተጎዲ 

አተር 

የሚቃረን 

አተር 

የወየበ 

አተር 

ግርዴፍ 

አተር 

የተጨማ

ተረ 

አተር 

ሌባሱ ተሰነጣጠቀ 

አተር 

ባዕዴ 

ስሪት 

ዯረጃ 1 0.3 1.0 0.3 1.0 0.5 2.0 3.0 0.2 

ዯረጃ 2 0.8 1.5 0.8 3.0 1.0 4.0 5.0 0.3 

ዯረጃ 3 1.5 2.0 1.5 5.0 1.5 8.0 7.0 0.5 

ዯረጃ 4 ሇዯረጃ ብቁ ያሌሆነ አተር 

 

55  ???? ??   ?? ?? ??   ???? ?? ?? ??   ?? ????   ?? ?? ????   ?? ???? ?? ?? ?? ??  

ጤፍ በኢትዮጵያ ሇምግብነት የሚመረት ሰብሌ ከመሆኑ በስተቀር በላሊ የአሇም ክፍሌ ሇዚህ አሊማ 

አይመረትም። ከዚህም ላሊ በዯቡብ አፍሪካ፣ በአውስትራሉያ፣ በሕንዴና በኬንያ በመኖነት የሚመረት 

መሆኑ ይታወቃሌ። በህዝብ ፍሌሰት ምክንያት በእስራኤሌና በአሜሪካ አገሮች የሚኖሩ ኢትዮጵያዊያን 

ስሇሚመገቡት የውጪ የገበያ ምንጭ ተከፍቷሌ። በአገር ውስጥ ፍጆታ በኩሌም ጤፍን የሚመገበው 

ሕዝብ ቁጥር እያዯገ መምጣቱን በየዓመቱ ሇጤፍ የሚውሇው ማሳ አጠቃሊይ ዕዴገት ማሳየቱን 

ያረጋግጣሌ። በዚህም መነሻነት ሇውጭም ሆነ ሇአገር ውስጥ ፍጆታ የጤፍን ምርት በብዛትና በጥራት 

ማምረት የግዴ አስፈሊጊ ነው።በማሳ ሊይም ሆነ በክምችት ወቅት ተባይንና በሽታን የመቋቋም ባህሪው 

በተሇይም በክምችት ወቅት በነቀዝ አሇመጠቃቱና ያሇ ብሌሽት ሇረዥም ጊዜ መቆየት መቻለ ጤፍን 

ከላልች ሰብልች አስተማማኝ አዴርጎታሌ። ጤፍ በኢትዮጵያ ሇብዙ ምዕተ ዓመታት ሲመረት 

መቆየቱና በአሁኑም ወቅት ስፋቱ በየዓመቱ እየጨመረ በሚሄዴ ማሳ ሊይ በመመረት ሊይ ያሇ ሰብሌ 

ሇመሆኑ ዋና ዋና ምክንያቶች የተዘረዘሩት ናቸው። 

1. ከላልች ሰብልች ይሌቅ ምርቱም ሆነ ገሇባው ተፈሊጊነት ያሇውና ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታው ከፍ ያሇ 

መሆኑ 

2. ከላልች ሰብልች ይሌቅ በሚሇዋወጥ የአየር ጠባይና የዝናብ መጠንን ተቋቁሞ ላልች ሰብልች 

ጨርሰው በሚጠፉበት ሁኔታ ውስጥ ምርት መስጠት፣ 

3. ምርቱ ከላልች ሇምሳላ ስንዳና ገብስ በተባይ ሳይጠቃና ሳይበሊሽ ሇረጅም ጊዜ መቆየት መቻለ 

ናቸው። 
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ስሇሆነም ጤፍን በብዛትና በጥራት አምርቶ የአገር ውስጥና የውጭ ገበያ ፍሊጎት ሇማርካት እንዱቻሌ 

ሇሰብለ ተስማሚ የሆኑና ሰብለን በጥራት በማምረት በታወቁ ጥቂት አካባቢዎች ብቻ በማተኮር 

/Specialize / በማዴረግ ጤፍን በዋነኛነት እንዱያመርቱ ሁሇአቀፍ ዴጋፍ በመስጠት ማነሳሳት 

ያስፈሌጋሌ።የጤፍ ምርት ብቻ ሣይሆን የጭደ ዋጋ ከፍተኛ ሲሆን ሇከብት መኖነት፣ ሇግርግዲ 

መምረጊያ፣ ሇማገድ፣ ሇፍራሽ፣ ሇቀፎና  

???? ??   ?? ?? ?? ??  

በኢትዮጵያ የጥራትና ዯረጃ ባሇሥሌጣን የኢትዮጵያ የጤፍ ጥራትና ዯረጃ መስፈርት የአሇም አቀፍ 

የጥራት ዯረጃ መስፈርት ተመርኩዞ የተሠራ ሲሆን ከዚህ በታች በሠንጠረዥ ቀርቧሌ። 

 

ዓይነት 

 

ባህሪ 

ከፍተኛ የተፈቀዯው ያሌተፈሇጉ አካሊት 

በ% 

ዯረጃ 

1 

ዯረጃ 

2 

ዯረጃ 

3 

ዯረጃ 4 

በጣም ነጭ /ማኛ/ 

ጤፍ 

ባዕዴ 

አካሊት 

1.5 2.5 3.5 5.0 

ዴንጋይ 0.6 0.6 0.6 0.6 

ነጭ ጤፍ 

ባዕዴ 

አካሊት 

1.5 2.5 3.5 5.0 

ዴንጋይ 0.6 0.6 0.6 0.6 

ቡናማ /ቀይ ጤፍ 

ባዕዴ 

አካሊት 

1.5 2.5 3.5 5.0 

ዴንጋይ 0.6 0.6 0.6 0.6 

የተዯባሇቀ /ሰርገኛ 

ጤፍ 

ባዕዴ 

አካሊት 

1.5 2.5 3.5 5.0 

ዴንጋይ 0.6 0.6 0.6 0.6 
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o እያንዲንደ የጥራት ዯረጃ ከ0.05% በሊይ ጎጂ እና ወይም መርዛማነት ያሊቸው /Crofolaria, corn 

cackle (Agro stemma jiyhagol) and jimson weed ዘሮች ከሚወሰዯው የናሙና ክብዯት መኖር 

የሇበትም። 

o የእርጥበቱ መጠን ከ12.5% በሊይ መሆን የሇበትም 

o እያንዲንደ የጥራት ዯረጃ በተባይ ከተጠቃ፣ ሕይወት ካሊቸው ከሞቱ ተባይ ቅሪትና አይጥ ብክሇት 

በአይን ሉታይ ከማይቻሌ ንፁህ መሆን አሇበት። 

o የጤፍ ሰብሌ በአዱስ እና እርጥበት በማያስገባ መያዣ መታሸግ አሇበት። 

 

????????   ?? ?????? ??   ???? ???? ??   ?? ?? ??  ???? ?? ??   ?? ???? ?? ??   

በአርሶ አዯሩ ዯረጃ በተሇያዩ ሥነ ምህዲር እየተመረቱ የሚገኙት የጤፍ ዝርያዎች በአብዛኛው የባዕዴ 

አካሊትና የዴንጋይ ቅሌቅሌ ያሊቸው በመሆኑ መስፈርቱ ከሚጠይቀው በሊይ ናቸው። ስሇዚህ ጥራቱን 

የጠበቀ ምርት አምርቶ ሇአገር ውስጥ ፍጆታ ሇማዋሌና ሇውጭ ገበያ ሇመሊክ እንዱቻሌ፣ሰብለ 

በሚወቃበት ወቅት ከባዕዴ አካሊት ጋር ሉቀሊቀለ በማይችለበት አውዴማ ሊይ /ቢቻሌ በስሚንቶ 

በተሠራ ወይንም በሸራ ሊይ / መወቃት፣ ሇገበያ የሚቀርበው ሰብሌ በጥንቃቄ ተበጥሮና ከባዕዴ አካሊት 

ነፃ ሆኖ መቅረብ እንዲሇበት ተከታታይነት ያሇው ስሌጠና ሇአምራቹ፣ አርሶ አዯርና ሇአቅራቢ ዴርጅት 

መሰጠት አሇበት። 

???? ?? ?? ????   ?? ?? ??  ?? ???? ?? ?? ??  

 ጥራቱን የጠበቀ የጤፍ ምርት አምርቶ ሇገበያ ሇማቅረብና የዋጋ ተጠቃሚ ሇመሆን ይቻሌ ዘንዴ 

ማንኛውም አርሶ አዯር የሚያቀርበው የሰብለ የእርጥበት መጠን ከ12.5% መብሇጥ የሇበትም። 

ከተጠቀሰው የእርጥበት መጠን በሊይ በሚቀርብበትና በሚከማችበት ወቅት ሰብለ የመብቀሌ፣ የመሻገት፣ 

መሌኩ የመቀየርና የመጥፎ ሽታ የማምጣት ሁኔታ ስሇሚከሰት የሰብለን ጥራት ይቀንሳሌ። ስሇዚህ፦ 

ምርቱ ከመሰብሰቡ በፊት በፍጥነት የእርጥበት መሣሪያ የእርጥበቱን መጠን ካወቁ በኋሊ መሰብሰብና 

ተገቢ በሆነ የሰብሌ ማከማቻ መጋዘን ውስጥ ማስቀመጥ፣ እንዱሁም ንፁህ በሆነና እርጥበት በማያስገባ 

መያዣ በሚፈሇገው መጠን /size/ መታሸግ አሇበት። 

የጤፍ ምርት ቀሇም፣ 

በሀገር ውስጥ የሚበቅለት የጤፍ ዓይነቶች /class/ እንዯ  

o ማኛ /በጣም ነጭ/ 

o ነጭ ጤፍ 

o ቡናማ/ቀይ/ እና 

o ሰርገኛ / የተዯባሇቀ/ የመሳሰለት ናቸው። እንዯ ዓይነታቸውም የዋጋ ሌዩነት አሊቸው። ስሇዚህ 

ተፈሊጊነት ያሊቸውን እነዚህ ዝርያዎች አባዝቶ በሚፈሇገው መጠን ከሀገር ውጭ ሇሚኖሩ 
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ኢትዮጵያዊያን ማህበረሰብና ሇላልች ተጠቃሚ ሇሚሆኑ ግሇሰቦች ሇመሊክና የዋጋ ተጠቃሚ ሇመሆን 

ይቻሌ ዘንዴ አርሶ አዯሩ የወጣውን የጥራት ዯረጃ መስፈርትን ጠብቆ ነጭ የሚባሇውን የጤፍ ዓይነት 

ማምረት እንዯሚገባው ቢያመርትና ወዯ ውጭ ቢሌክ የዋጋ ተጠቃሚ መሆን እንዯሚቻሌ ትምህርታዊ 

ቅስቀሳ ማዴረግና ማበረታታት ያስፈሌጋሌ።  

 

???? ??   ?? ?? ??   ????????   ?? ?? ?? ?? ??   ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??  

o በአገሪቱ አቅርቦት የሚጨምረው በፍሊጎት ሊይ የተመሠረተ ሣይሆን አንዴም በምርት ወቅት 

አምራቹ ያሇበትን የገንዘብ እጥረት ሇማሟሊት ያሇውን ምርት በአንዴ ጊዜ ወዯ ገበያ ስሇሚያወጣው 

በዚህም የተነሳ አቅርቦት ሲጨምር የዋጋ መውዯቅ ስሇሚገጥም በቀሊሌ ዋጋ የተሸጠው እስከ ዘር 

ሇመቆየት ችግር ይገጥመዋሌ። በተጨማሪም የህብረት ሥራ ማህበራቱ ዴርጅታዊ ብቃታቸው አናሣ 

በመሆኑ የአባልቻቸውን ፍሊጎት ሇማርካት እንዱችለ ማህበራት የራሣቸውን የፋይናንስ ምንጭ 

እንዱያጎሇብቱና ከሚያገኙትም ትርፍ የመጠባበቂያ ዴርሻቸው ከፍ እንዱሌና ተጨማሪ ሼር እንዱገዙ 

በማዴረግ የማህበራቸውን የፋይናንስ አቅማቸውን ሇማጎሌበት እንዱችለ ትምህርት መስጠት እና 

ተግባራዊነቱንም መከታተሌ። 

o መሠረተ ሌማት ያሌተሟሊበት አካባቢም ገበሬው ምርቱን በገበያ ዋጋ ሇመሸጥ ስሊሌቻለ የመሠረተ 

ሌማት አውታሮችን በመዘርጋትና ማህበራት ተዯራጅተው ምርቱን ሇገበያ የሚያዯርሱበትን ሁኔታ 

ማመቻቸት። እንዱሁም በማህበራት አቅም ሉሰሩ የማይችለትን የመሠረተ ሌማት አውታሮች ሇምሳላ 

መብራት፣ መንገዴ፣ ስሌክ የመሳሰለትን በመንግስት ዴጋፍ በመዘርጋት ማህበራት በውጭም ሆነ በአገር 

ውስጥ ገበያዎች በዋጋ ተወዲዲሪ እንዱሆኑ ማዴረግ፣ 
o በአጠቃሊይ የጤፍ ግብይት ችግርን በዘሇቄታ ሇመፍታት ማህበራት ከዚሁ ተጠቃሚ እንዱሆኑ 

የሰብሌ ግብይት፣ ፖሉሲዎችንና ጥናቶችን የሚያካሂዴ፣ የንግዴ ተዋንያኖችን የሚያዯራጅ፣ ግብይትን 

የሚመሇከቱ ሥሌጠናዎችን የሚሰጥ፣ ገበያ ተኮር ምርቶች እንዱመረቱ የሚያበረታታና የገበያ ማስፋፊያ 

ሥራዎችን በጥሌቀት የሚከታተሇውን ተቋም ማጠናከር ሲሆን በሀገራችን ዯግሞ የሰብሌ ግብይትን 

ችግር ሇመፍታት የህብረት ሥራ ማህበራትን ተቋም ማጠናከር ተገቢ ነው። 

66    ????????   ?? ?? ??   ???? ?? ?? ??   ?? ????  ?? ???? ??  

በሀገራችን ዋና ዋና የእህሌ ዓይነቶች ከሚባለት ውስጥ ስንዳ አንደ ነው። ከፍተኛ የምግብ እጥረት 

ሲከሰት ከውጭ መጠኑ ከፍተኛ የሆነ በዕርዲታ መሌክ የሚቀርበው ይኸው ሰብሌ ነው። በክሌሊችን 

ከፍተኛ ስንዳ አብቃይ በሆኑ ወረዲዎች የተሇያዩ የስንዳ ዝርያዎች በአርሶ አዯሩ እየተመረቱ ሇስንዳ 

ፋብሪካዎች ጥሬ ዕቃነት እየቀረቡ ይገኛለ። ከዝርያዎችም ውስጥ፦ 

1. ሇመኮሮኒና ፓስታ የሚሆን ስንዳ / ደረም ስንዳ/ 

2. HAR 1685/ /የዲቦ ስንዳ/ 

3. HAR 2536 
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4. HAR 1899 

5. HAR 1522ይገኙበታሌ።  

የአካባቢ ስንዳ በተፈጥሮው የብዙ ዝርያ ዴብሌቅሌቅ በመሆኑ ስንዳው ተፈጭቶና ተዘጋጅቶ ሇዲቦ 

ጋገራ በሚውሌበት ጊዜ የብዙ ዝርያዎችን የተሇያዩ ባህሪ የሚያንፀባርቅ በመሆኑ ጥራት ያሇው ዲቦ 

ሇመጋገር አይቻሌም። በክሌለ የሚገኙ የደቄት ፋብሪካዎች ይህንኑ ዴብሌቅሌቅ ስንዳ አዘጋጅተው 

ጥቅም ሊይ ሇማዋሌ ቢሞክሩም የዲቦ ምርት ውጤት አጥጋቢ ባሇመሆኑ ጥራት ያሇው ስንዳ /አንዴ ወጥ/ 

ባህሪ ያሇው የተሻሻለ የዲቦ ስንዳ ዝርያዎችን ከክሌለ ውጭ በመግዛትና በክሌለ ውስጥ በሚገኙ 

ፋብሪካዎች በማዘጋጀት ምርታቸውን ሇተጠቃሚው ሲያቀርቡ መቆየታቸው ይታወቃሌ። በክሌለ 

የተገነቡ የደቄት ፋብሪካዎች ጥራቱን በጠበቀ የስንዳ ጥሬ ዕቃ አቅርቦት እጦት ምክንያት በከፍተኛ 

የትራንስፖርት ወጪ ስንዳን ከላልች አካባቢዎች እየገዙ ደቄት እንዱያመርቱ በመገዯዲቸው ሇኪሣራ 

ከመዲረግ አሌፈው ዴርጅቱን ከመዝጋትም የዯረሱ አለ። ይህን ችግር መሠረት በማዴረግ የግብርና 

ምርምር ተቋም ባዯረገው የሙከራ ስንዳ አመርቂ ውጤትያስገኙ 5 /አምስት/ የዯቦ ስንዳ ዝርያዎችን 

መርጦ በማካሄዴ በገበሬው ተመርተውና ተዘጋጅተው ሇፋብሪካዎች ሇማቅረብ በሂዯት ሊይ  

የሚመረተው ስንዳ ወዯሚፈሇገው የጥራት ዯረጃ ሇማምጣት አስፈሊጊ ሁኔታዎች 

??..  ?????? ??   ?? ?? ??   ?? ?? ????   ?? ??????   ?? ???? ?? ??  

1. ስንዳ ሇአጨዲ መዴረሱን ፍሬው ተፈሌፍል በጥፍር ወጋ ወጋ ሲዯረግ ጠንከር ያሇና በቀሊለ 

የማይሰባበር መሆኑን ማረጋገጥ። በዚህ ወቅት የእርጥበት መጠኑ ከ25-30% እንዯሚሆን ይገመታሌ። 

በዚህ ወቅት አጨዲ ማካሄዴ እንዯሚቻሌ መገንዘብ፣ ሰብለ ከመታጨደ በፊት ተገቢውን የእርጥበት 

መጠን መያዙን ማረጋገጥ፣ 

2. የሰብለን ጥራት የሚያጓዴለ በአረም ወቅት የተከሰቱ አረሞችንና ላልች ዝርያዎችንና አረማሞን 

ማስወገዴ 

3. የሚታጨዯው አዝመራ በቀሊለ ሉዯርቅ እንዱችሌ፣ አጨዲ የሚከናወንበት ቀን ወይም ቀናት 

ነፋሻማና ፀሏያማ ቢሆን፣ 

4. የታጨዯው ነድ ረዘም ሊለ ቀናት መሬት ሊይ ተዘርግቶ መቆየት የሇበትም። ምክንያቱም የስንዳ 

ነድ የአፈርን ጠረንና ማዕዘን የሚስብ በመሆኑ ጣዕሙ ስሇሚበሊሽ 

5. በየዕሇቱ የሚታጨዴ አዝመራ በዕሇት በዕሇቱ አንስቶ መከመርና በቀሊለ የሚዯርቅበትን መንገዴ 

ተግባራዊ ማዴረግ አስፈሊጊ ነው። 

?? ..  ???????? ?? ??   ?? ?? ??   ?? ?? ????   ?? ??????   ?? ???? ?? ??  

የታጨዯው ምርት በክምር ሊይ በሚቆይባቸው ሳምንታት ወቅቱን ባሌጠበቀ ዝናብ የሚመታ ከሆነ 

በምርቱ ሊይ ከፍተኛ የጥራት ጉዴሇት ይዯርሳሌ። ይህም ምርቱ ገበያ እንዱያጣ ያዯረገዋሌ። ስሇዚህ 

ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን ቅዴመ ዝግጅት ማዴረግ ያስፈሌጋሌ። 
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 ብዙውን ጊዜ ክምር ምርቱ በተመረበት ማሣ ውስጥ የሚዘጋጅ ነው። ስሇዚህ 

1. ክምሩ የሚያርፈበት ቦታ በማሣው ውስጥ ከፍተኛ ጉብታ ያሇበትን ቦታ መምረጥ ያስፈሌጋሌ። 

ይህ የሆነበት ምክንያት ዝቅተኛ ቦታ ሊይ የሚዘጋጅ ክምር በጎርፍ ሉጠቃ ስሇሚችሌ በጥራቱ ሊይ 

ጉዴሇትን ስሇሚያስከትሌ ነው።እንዱሁም የሚከመርበት ቦታ ከምስጥና አይጥ የፀዲና የክምሩ ዙሪያ 

ሇጎርፍ መውረጃ ቦይ የተዘጋጀሇት ቢሆን ይመረጣሌ። 

2. ክምሩ ከመሬት 30 ሣ.ሜ ከፍ ብል በተሠራ አሌጋ ሊይ መከመር አሇበት። ምክንያቱም የስንዳ 

ነድው በአሌጋው ሥር በሚዘዋወር አየር በቀሊለ ይዯርቃሌ። በጎርፍም አይጠቃም። 

3. ከተከመረበት መሬት የሚመጣ ጠረንን በመውሰዴ የጣዕም ችግር አያስከትሌም። 

4. ክምርን በአሇታማ ቦታዎች ሊይ መገንባት ተመሳሳይ ጠቀሜታ አሇው። ምክንያቱም 

በአንፃራዊነት አፈር ሊይ የተከመረ ነድ ከመሬት ሊይ እርጥበትን በቀሊለ በመውሰዴ የክምሩ ሥረኛው 

ክፍሌ ሉበሰብስና ሉሻግት ስሇሚችሌ። ስሇዚህ የሚከመርበትን ቦታ መምረጥ ወሳኝ ነው። 

  በአጠቃሊይ መከመሪያ ቦታ ሇመምረጥ ግምት ውስጥ መግባት ያሇባቸው አበይት ነጥቦች፦ 

      ሀ/ ከማሣው ውስጥ የከፍታ /ጉብታ/ ቦታዎችን መመረጥ፣ 

      ሇ/ የተመረጠውን ቦታ ዙሪያ የጎርፍ ማፍሰሻ ማዘጋጀት፣ 

     ሏ/ አካባቢው ከምስጥ የፀዲ መሆኑን ማረጋገጥ፣ 

     መ/ በአካባቢው ያለ ቁጥቋጦዎችን ማፅዲትና የአይጥ ጥቃት መከሊከሌ፣ 

     ሠ/ከተቻሇ በእንጨት በተሠራ ማማ /አሌጋ/ ሊይ መከመር ወይም አሇታም ቦታዎችን መርጦ 

መከመር ጠቃሚ ነው። 

* በክምሩ አናት ሊይ ዝናብ እንዲይገባ የክምሩ ቁንጮ በዯንብ መታሰር አሇበት። 

?? //  ???? ?? ??   ?? ?? ??   ?? ?? ????   ?? ??????   ?? ?? ?? ?? ??  

   እህለ የሚወቃበት ቦታ ተዲፋት ያሌሆነ በተቻሇ መጠን  

o አፈሩ አሸዋማ ያሌሆነ 

o ምርቱን ከገሇባ ሇመሇየት የሚያስችሌ ንፋሳማ የሆነ ቦታ  

o አውዴማው እንዯ ክምሩ መጠን ተስተካክል አፈር በገሇባ ተሇውሶ መሇሰን ካሌተቻሇም በእበት 

ሇቅሌቆ በሚገባ እንዱዯርቅ ማዴረግ፣ 

በሀገራችን ውቂያ በከብቶች እበት በተሇቀሇቀ ውዴማ ሊይ በከብቶች ኮቴ እየተረገጠ የሚከናወን ተግባር 

ነው። ይህ ባህሊዊ አወቃቅ ዘዳ ውዴማው በዯንብ ያሌዯረቀ ከሆነና ከብቶችም በሚወቁበት ወቅት 

ሽንታቸውንና እበታቸውን የሚጥለበት ከሆነ በምርቱ የጣዕም ጥራት ሊይ አለታዊ ተፅዕኖ ያስከትሊሌ። 
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ስሇዚህ ይህን ችግር ሇመቅረፍ የሰብሌ መውቂያ መሣሪያዎች ከሚገኙበት አካባቢ እነዚህን መጠቀም 

አስፈሊጊ ነው። 

o በሸራ ሊይ በደሊ መውቃት ካሌሆነም 

o በዯረቀ ውዴማ ሊይ በከብቶች ኮቴ መውቃት 

o ምርቱ በሚወቃበት ወቅት በእንስሳት ሽንትና እበት ቆሻሻ እንዲይበሊሽ እበቱንና ሽንቱን በእጅ 

ወይም በዕቃ እየተቀበለ ወዯ ውጭ መጣሌ። 

o የተበሊሸውን እህሌ ሇይቶ ሇብቻው ማዴረቅና መውቃት 

o በሚወቃበት ወቅት የሰብለ ፍሬ እንዲይሰባበር መጠንቀቅ 

o በአካባቢው ቁሳቁሶች በመጠቀም ሰብሌን በማናፈስ ከገሇባ፣ ከግርዴ ከላልች ባዕዴ ነገሮች በጥንቃቄ 

በመሇየት ወዯሚፈሇገው የጥራት ዯረጃ ማምጣት። 

መ. ምርትን ማዘጋጀትና ጥራትን መጠበቅ፣ 

  የተወቃ ምርት ውጤት ምርትን፣ ግርዴን፣ ገሇባን፣አፈረን፣ ጠጠርን፣ አሸዋንና ላልች ባዕዴ ነገሮችን 

ሉይዝ ይችሊሌ። 

ስሇዚህ የተመረተ ምርት ወዯ ጎተራ ከመግባቱ በፊት ምርትን ከግርዴ፣ ከገሇባ፣ ከእብቅና ከላልች ባዕዴ 

ነገሮች መሇየት የግዴ ነው። 

ይህን ሇማዴረግ የምንጠቀምባቸው የመገሌገያ መሣሪዎች፦ 

o ቁና 

o ስፌዴ 

o ወንፊትና በእጅ በመሌቀም ሉሆን ይችሊሌ። 

ምርት የምንሇው ከባዕዴ ነገሮች፦ 

o የፀዲ 

o ፍሬው የሞሊ 

o የተፈነከተ ፍሬ የላሇበት 

o ሻጋታ የላሇበት መሆኑን ማረጋገጥ ያስፈሌጋሌ። 

ፍሬው የዯቀቀ የተፈነከተ ፍሬ የያዘ እህሌ ግርዴ ተብል ሇቤት ውስጥ ፍጆታና  ሇእንስሳት ቀሇብ 

ሉውሌ ይገባሌ። 

- ሇክምችት በቂ የሚያዯርገው የእርጠበት መጠን ሇስንዳ ከ13% የእርጥበት መጠን ያሌበሇጠ የያዘ 

መሆን አሇበት። ይህንንም ሇማረጋገጥ የሚያስችሇን ዘዳ፦ 

o የስንዳውን ፍሬ በፊት ሇፊት ጥርሳችን ሇመፈንከት ስንሞክር ቀጭ የሚሌ ዴምፅ የሚሰጥ ከሆነ 

ነው። 
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?? //  ???? ???? ?? ??   ?? ?? ??   ?? ?? ????   ?? ??????   ?? ???? ?? ??  

o ወዯ ጎተራ ገብቶ የሚከማች ስንዳ የእርጥበት መጠኑ ከ12-13% መሆን አሇበት።/የአሇም አቀፍ 

የእርጥበት መጠን መስፈርት/ 

o ይህን የእርጥበት መጠን የያዘ ስንዳ ወዯ ጎተራ ከመግባቱ በፊት በጎተራ ውስጥ ከ2 ወራት በሊይ 

የሚቆይ ከሆነ በፀረ ነቀዝ ኬሚካሌ አክቴሉክ ታሽቶ ወዯ ጎተራው መግባት ይኖርበታሌ። 

o ወዯ ጎተራ ከመግባቱ በፊት ጎተራው በአግባቡ መፅዲት አሇበት። 

o የጎተራው የግዴግዲ ምርግ የተሰነጣጠቀና የፈረሰ ከሆነ ምርቱ ወዯ ጎተራ ከመግባቱ በፊት ጎተራውን 

መጠገን ያስፈሌጋሌ። 

o ሻጋታ ያዯገባቸው ፍሬዎች፣ በነቀዝና በላልች ነፍሳትና ተባዮች የተጎደ ፍሬዎች በውቂያ ወቅት 

በእንስሳት ሽንትና እበት የተበሊሹ ፍሬዎች በሰብለ ጥራት ሊይ ተፅዕኖ ስሇሚያሳዴሩ ከክምችት በፊት 

በመሇየት ሇላሊ አገሌግልት ማዋሌና ጤነኛውን ሇይቶ ማከማቸት ተገቢ ነው። 

o በኅ/ስ/ማኅበራት መጋዘን ሲከማች መጋዘኑ በጥንቃቄ እንዱፀዲ ከተዯረገ በኋሊ ወሇለ ሊይ የእንጨት 

ርብራብ በማዴረግ ሇአንዴ ሰው መተሊሇፊያ የሚሆን ቦታ በመተው ከግዴግዲው ሳያስጠጉ በጥንቃቄ 

መዯርዯር ያስፈሌጋሌ። 

????????   ???? ???? ?? ??  

1. ነጭ ስንዳ፦ ከአስር በመቶ /10%/ያሌበሇጠ በቀሇሙ ነጭ ያሌሆነ ስንዳ ያሇበት፣ 

2. ዴብሌቅ ስንዳ፦ ከ30% ያሌበሇጠ ነጭ ያሌሆነ ስንዳ ያሇበት ወይም አንዴ ወጥ ዝርያ ያሇውና 

በቀሇም ነጭ ያሌሆነ 

33..1155  ???? ?? ??   ???? ??  ?? ?? ?? ??   ???? ?? ??   ?? ???? ?? ?? ??   
 

ጥራትና ዯረጃውን የጠበቀ ምርት በማምረት አርሶ አዯሩን የገበያው ተጠቃሚ ሇማዴረግ ከሌማዲዊ 

አሰራር ወጥቶ የተሻሻለ አሠራሮችን ተግባራዊ በማዴረግ የምርት ጥራት መጠበቅ አስፈሊጊ ነው፡፡ 

በአጠቃሊይ የብቅሌ ገብስ ዋናዋና የጥራት ችግሮች የሚባለት በሶስት ተከፍሇው ሉታዩ ይችሊለ፡፡ 

እነርሱም፡- የዴብሌቅ መጠን፣ የብጣሪ መጠንና የእርጥበት ችግር ናቸው፡፡ 

33..1155..11  ???? ?? ?? ??   ?? ?? ??  
በምርት ሊይ የዴብሌቅ መጠን እንዱጨምር የሚያዯርጉት ምክንያቶች የሚከተለት ናቸው፡፡ እነዚህም 

ንፁህ ዘር አሇመጠቀም፣ ንፁህ አውዴማ አሇመጠቀም፣ በአንዴ ጏተራ ውስጥ ከአንዴ በሊይ እህልችን 

/ሰብልችን/ ማከማቸትና በዚህ መሌኩ ከተከማቸ ምርት ሊይ ሇዘር መጠቀም እና የምግብና የብቅሌ 

ገብስ ዝርያዎችን ጏን ሇጏን መዝራት ዋነኛ ተጠቃሾች ናቸው፡፡ የምግብ ገብስ ዴብሌቅ መብዛት 

በብቅሌ ምርትና በቢራ አጠማመቅ ሊይ ችግሮችን የሚያስከትሌ በመሆኑ የብቅሌ ገብስ አምራቾች በዘር 

አጠቃቀም፣ በሰብሌ እንክብካቤ፣ በምርት ውቂያና ክምችት ወቅት አስፈሊጊውን ጥንቃቄ በማዴረግ 

የምርት ጥራትን መጠበቅ ይኖርባቸዋሌ፡ 
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33..1155..22  ???? ?? ??  ?? ?? ??  
ብጣሪማሇት የፍሬዉ ቀጫጫና የተፈረካከሰ መሆን ሲሆንይህ ብጣሪ የሚባሇዉ በ2.2 ሚ.ሜ ወንፊት ሊይ 

መቀመጥ የማይችሌና ሇብቅሌ ማምረት አገሌግልት የማይጠቅም ነው፡፡ በመሆኑም ይህን ችግር 

ማስወገዴ ተገቢ በመሆኑ በማበጠሪያ በመታገዝ ማጥራት አስፈሊጊ ነው፡፡ 

33..1155..33  ???? ?? ?? ????   ?? ?? ??  
በብቅሌ ገብስ ሊይ ከፍተኛ እርጥበት፣ የማይፈሇግ ሽታና የማይፈሇግ ቀሇም መኖር ሇበሽታና ተባይ 

መራቢያ አመች በመሆኑ ይህ ሁኔታ እንዲይፈጠር ጥንቃቄ ማዴረግ ያስፈሌጋሌ፡፡ ሇእርጥበት 

መጨመር ዋነኛ ምክንያቶች ከሆኑት ውስጥ ወቅታዊ ያሌሆነ ዝናብ፣ ሰብለን ከእርጥብ አረም ጋር 

አብሮ ማጨዴና በሚገባ ሳይዯርቅ ማጨዴ  

 

በመሆናቸው እነዚህ ችግሮች እንዲይከሰቱና የጥራት መጓዯሌ እንዲይዯርስ አርሶ አዯሩ ጥንቃቄ ማዴረግ 

ይኖርበታሌ፡፡ 
 

3..1155..44  የየ ብብቅቅ ልል   ገገ ብብስስ   የየ ጥጥ ራራትት   መመስስ ፈፈ ርር ቶቶ ችች   

በገበያ ሊይ ተወዲዲሪ ሆኖ ሇመቀጠሌ ገበያው የሚፈሌገውን የጥራት መስፈርት አሟሌቶ መገኘት የግዴ 

ነው፡፡ በዚህ ረገዴ ሇብቅሌ ጥሬ ዕቃነት የሚውሌ ገብስ የሚከተለትን የጥራት መስፈርቶች አሟሌቶ 

መገኘት አሇበት፡፡ 
 

?????? ???? 33  ???? ?? ?? ?? ??   ?? ?? ?? ??   ?? ?????? ??   ???????? ?? ??   ???? ?? ??   ???? ??  ???? ?? ??   ?? ????  ?? ???? ?? ?? ??   

 
ተ.ቁ የዯረጃ መስፈርቶች           ዯረጃ 

1 2 3 
1 ዝቅተኛዉ የሄክቶሉትር ክብዯት 65 65 60 
2 የፕሮቲን ይዘት 9-

11.5 
11.1-
11.5 

11.5-
12.0 

3 የተበሊሹና ስብርባሪዎች 1.5 2.0 2.5 
4 ላልች የእህሌ ዘሮችዴብሌቅ በ% 0.5 0.5 1.0 
5 ባዕዴ ቁስ በ%  1.0 2.0 4.0 
6 የመብቀሌ ኃይሌ % ዝቅተኛዉ በ3 ቀናት 

ዉስጥ 
95 92 90 

7 የመብቀሌ አቅም % ዝቅተኛዉ በ5 ቀናት 
ዉስጥ 

98 98 96 

8 የ1000 ፍሬ ክብዯት በግራም 45 40 35 
     

33..1155  ..55  በበ አአ ማማራራ   ክክ ልል ልል   ውውስስ ጥጥ   ሰሰ ፊፊ   የየ ገገ በበ ያያ   ዕዕ ድድልል   ያያ ላላ ቸቸ ውው  የየ ሰሰ ብብልል   ዓዓ ይይ ነነ ቶቶ ችች   ዝዝ ርር ዝዝ ርር   እእ ናና   በበ ስስ ፋፋ ትት   

የየ ሚሚለለ ሙሙባባ ቸቸውው    አአ ካካ ባባ ቢቢዎዎ ችች ፣፣   
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ተ.ቁ 

 

የሰብለ ዓይነት 

በስፋት የሚሇማበት  

ወረዲ ዞን 

1. 
ጥጥና ሰሉጥ ሰ/ጎንዯር ሰሉጥና 

ጥጥ 
ቋራ፣ መተማ፣ ታች አርማጭሆ፣ ጠገዳ 

ሰ/ወል ጥጥ ቆቦ፣ ሏብሩና ጉባሊፍቶ 

2. 

2.1. ሽምብራ ምስ/ጎጃም ዯጀን፣ እነማይ፣ ሸበሌ 

2.2. ምስር ሰ/ጎንዯር  ዯንቢያ፣ ጎንዯር ዙሪያ 

ሰ/ሸዋ ሞረትና ጅሩ፣ አንጎሇሊና ጠራ፣ ባሶና ወራና ሞጃና 
ወዯራ 2.3. ባቄሊ ሰ/ጎንዯር ዯባት፣ ዯባርቅ፣ ወገራ፣ ጎ/ዙሪያ፣ ፋርጣ፣ ሊይ ጋይንት፣ 
አሇፋ 

ምስ/ጎጃም ሁሇት እጁ እነሴ፣ እናርጅ እናውጋ፣ ዯባይጥሊት ግን፣ ጎንቻ ሲሶ እነሴ 

3. 

3.1. ጤፍ ምስ/ጎጃም ዯጀን፣ ዯባይጥሊትግን፣ እነማይ፣ አዋበሌ፣ ጎንቻ ሲሶ 
እነሴ፣   

ምዕ/ጎጃም ዯምበጫ፣ ይሌማና ዳንሳ 

ዯ/ጎንዯር እስቴ 

ሰ/ሸዋ ምንጃር 
3.2. የዲቦ ስንዳ ሰ/ጎንዯር ዲባት፣ ዯባርቅ፣ ወገራ 

ምስ/ጎጃም ዯ/ኤሌያስ፣ ሁሇት እጁ እነሴ፣ ጎዛምን፣ ወምበርማ 
ባሶሉበን ዯ/ወል ወረኢለ፣ ጃማ፣ ሇጋምቦ 

ሰ/ሸዋ እንሳሮ፣ ሞረትና ጅሩ፣ ምንጃር 

3.3. ሩዝ ዯ/ጎንዯር ፎገራ፣ ዯራ፣ ሉቦ ከምከም 

4. 

4.1. በርበሬ ሰ/ጎንዯር አሇፋ 
ዯ/ጎንዯር ፎገራ፣ ሉቦ፣ ዯራ 

ምዕ/ጎጃም ጓንጓ፣ ወንበርማ፣ ቡሬ፣ ጃቢጣህናን፣ አንከሻ 

4.2. ጥቁር አዝሙዴ  ሰ/ጎንዯር ዯንቢያ፣ አሇፋ 

4.3. ነጭ አዝሙዴ ሰ/ጎንዯር አሇፋ 

ምዕ/ጎጃም አቸፈር 
4.4. ዝንጅብሌ ሰ/ጎንዯር ጭሌጋ 
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የቢራ ገብስ 

ክ ፍ ል  አ ራት  

4. የ ኅ ብረ ት  ሥራ  ማህ በ ራት  የ ኮ ሚሽ ን  አ ሰ ራር ፡ - 
የግብርና ትራንስፊርሜሽን ኤጀንሲ /ATA/ በግብርና ኅብረት ሥራ ስትራቴጂ ሰነዴ ሊይ ኅብረት ሥራ 

ማህበራት የኮሚሽን አሰራር ተግባራዊ በማዯረግ የአባሊትን ተጠቃሚነት ማረጋገጥ እንዲሇባቸው 

ተጠቅሷሌ፡፡ ኮሚሽን ማሇት ሇተሰጠው ወይም ሽያጭ ሇተዯረገው አገሌግልት ወይም ምርት ሇሸጠው 

አካሌ በተሇምድ የሚከፈሇው ክፍያ ማሇት ነው፡፡የኅብረት ሥራ ማህበራት የኮሚሽን አሰራር ማሇት 

አባሊት የምርቱ ባሇቤትነት እንዯተጠበቀ ሆኖ፣ አባሊትና ማህበሩ በሚስማሙት የማህበሩን ጠቅሊሊ 

ወጪዎች መሸፈኛ የክፍያ መጠን መሰረት ምርቱ ከተሸጠበት ዋጋ የሚቀንስና ቀሪው ሌዩነት ሇአባለ 

የሚሰጥበት አሰራር ነው፡፡  ክፍያው ብዙውን ጊዜ ከጠቅሊሊው ሽያጭ በመቶኛ ስላት ወይም በነጠሊ 

ምርት ሽያጭ ሊይ ታስቦ የሚከፈሌ ነው፡፡ የተሇያየ አይነት የኮሚሽን አሰራር ቢኖርም፣ የአብዛኞቹ 

የክፍያ አፈጻጸም የሚያተኩረው እና የሚመሰረተው ከሽያጭ ከሚገኝ ገቢ ወይም ይገባሌ ተብል ከታቀዯ 

ገቢ መነሻ ነው፣ 

44..11  ?????? ?? ??  ?? ???? ??   ?? ?? ?? ?? ??     

 የአባልቻቸው ምርት የተሻሇ ገበያ እንዱያገኙ ሇማዴረግ፣ 

 አባሊት የምርቶቻቸውን ከፍተኛ ዋጋ ዴርሻ ተጠቃሚ እንዱሆኑ ሇማስቻሌ፣  

 አባሊት የምርቶቻቸው ባሇቤት መሆን እስከ መጨረሻ ገበያ መዲረሻ ዴረስ የምርቶቻቸው አሻሻጥ 

ሁኔታ ማወቅ የሚችለበት አሰራር ሇመፍጠር፣ 

 በማህበሩና በአባሊት መካከሌ ትሌቅ መተማመን ሇመፍጠርና አባሊት ከሽያጩ ሉያገኙ የሚችለት 

ተጨማሪ ጥቅም እንዱያውቁ ያስችሊቸዋሌ፡፡  
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 የኅብረት ሥራ ማህበራት ወጪያቸውን መሸፈኛ የሚሆን ገንዘብ በግሌጽ ያውቃለ፣  

 አባሊቱ ቀሪው ዴርሻቸውን እንዱያውቁ ያስችሊሌ፡፡  

 እየተሰራበት ያሇውን ሌማዲዊ የኅብረት ሥራ ማህበራት የግብይት አሰራር በኮሚሽን አሰራር 

እንዱተካ ማዴረግ ያስፈሌጋሌ፡፡  

44..22  ?????? ?? ??  ?? ???? ??   ???? ?? ?? ????   ?? ??  ?? ?? ????   ???? ??   ?? ???? ??   ?? ???? ?? ?? ??   
 ኅብረት ሥራ ማህበሩ የአባሊትን ምርት ሇመሸጥ የሚያወጣውን ወጪዎች በዝርዝር ማስሊት 

አሇበት፡፡ 

 ይህ የተሰሊ የወጪ መጠን ሇአባለ ቀርቦ ስምምነት ሊይ መዴረስ ያስፈሌጋሌ፡፡  

 ምርቱ የሚሸጥበት ዋጋ በግሌጽ ሇአባለ ማወቅ የሚችሌበት አሰራር መፍጠር ያስፈሌጋሌ፣ 

?????? ?? ??  ?? ???? ?? ??  ???? ?? ????  

 አመታዊ የበጀት እቅዴ በማዘጋጀት በበጀት እቅደ መሰረት በተቀመጡት ወጪዎች መሰረት 

ምርታቸው ሲሸጥ ሇማህበራቸው የሚከፍለትን ኮሚሽን እንዱወስኑ ማዴረግ፡፡  

 አባለ በሚወስነው የኮሚሽን ውሳኔ መሰረት ምርቱን ሇማህበሩ ሇማቅረብ እና ከሽያጭ ሊይ ኮሚሽኑ 

ተቀንሶ ወዯ ማህበሩ ገቢ እንዱሆን ክፍያው የአባሊት ስምምነት ማግኘት ያስፈሌጋሌ፡ 

 ምርቱ የተሸጠበት ዋጋ ሇማህበራቱ የሚያውቅበት አሰራር መዘርጋት፣ 

  አባለ ምርቱን ሇማህበሩ ያቀርባሌ፣ ምርቱን ከሸጠ በኋሊ የሚከፍሇው ይሆናሌ፡፡  

 አባለ የመጀመሪያ ቅዴሚያ ክፍያ ከተከፈሇው እና ቀሪው ክፍያ ምርቱ ከተሸጠና አስፈሊጊ 

ውጪዎች ከተቀነሰ በኋሊ የሚፈጸምበት ይሆናሌ፡፡  

 አባለ ምርት ባቀረበበት ወቅት ባሇው ገበያ ዋጋ ተከፍልት ምርቱ ከተሸጠ በኋሊ ቀሪው የማህበሩ 

ወጪ ተቀንሶ ሁሇተኛ ክፍያ ሉፈጸም ይችሊሌ፡፡ ይህ ሉሆን የሚችሇው አስተማማኝ ገበያ ትስስር 

ከተፈጠረ ነው፡፡  

 በመሰረታዊ ማህበሩ እና በዩኒየኑ መካካሌ መተማመንን መኖር አሇበት፣  

4.3 የኅብረት ሥራ ኮሚሽን አሰራር አተገባበር 
 የኮሚሽን አሰራር በ2007 በጀት አመት በመሰረታዊ ኅብረት ሥራ ማህበርና በዩኒየኖች መካከሌ 

ተግባራዊ የሚዯረግ ይሆናሌ፡፡ 

 ዩኒየኖቹ ከማህበራት የሚገዙት ምርት በኮሚሽን አሰራር ይቀበሊለ፡፡  
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 ምርቱ ከሸጡ በኋሊ የተተመነሊቸውን ኮሚሽን መጠን ቀንሰው ቀሪውን ወዯ ማህበሩ ተመሊሽ 

ያዯርጋለ፡፡  

 ሇዚህ የሚያግዛቸው አሰራር ማህበራቱና ዩኒየኖች በጋራ ስምምነት ማዴረግ አሇባቸው፣  

 የኅብረት ሥራ ግብይት ባሇሙዎች የኮሚሽን አሰራሩ ተግባራዊ እንዱሆን አስፈሊጊውን እገዛ 

ማዴረግ አሇባቸው፡፡  

ክ ፍ ል  አ ምስ ት  

5. የ ግ ብይት  ት ስ ስ ር ፡ - 
የገበያ ትስስር ማሇት ገዥዎንና ሻጮችን ግብይታቸዉን በቀሊለ እንዱያካሂደ ማገናኘት ነዉ። በዚህ 

ትስስር ገዥና ሻጭ ቀዯም ብሇዉ ምርቱ ከመመረቱ በፊት በተግባቡበት ቃሌ መሰረት ገበያ ማፈሊሇግ 

ሳያስፈሌጋቸዉ እንዱሁ በቀጥታ መገበያየት ይችሊለ።ሇዚህም ጥቅሙ ገዥማ ሆነ ሻጭ አስተማማኝ 

ገበያ ስሇሚያገኙ አምራች በብዛት እንዱያመርትና ገዥም በመተማመን ሊይ የተመሰረተ ግብይት 

እንዱያካሂደ ይረዲቸዋሌ ። 

5.1  ?? ?? ?? ?? ?? ??  ???? ???? ??  ???? ?? ??   ?? ??   ?? ???? ?? ??   ???? ??  ?? ???? ?????? 
በአሇምም ሆነ በሀገራችን የህብረተሰቡ ኑሮ ከጊዜ ወዯ ጊዜ እየተሻሻሇ እና ገቢዉ እየጨመረ በመሄዴ 

ሊይ ይገኛሌ።በመሆኑም የተሇያዩ ነገሮች መግዛት ይፈሌጋሌ። ሇምሳላ የቤት እቃ፤ የተሇያዩ የምግብ 

እህልች፤አትክሌቶች ፤ ፍራፍሬወች፤ የእንስሳት ዉጤቶች ጥራታቸዉን የጠበቁ ምርቶችን 

ይፈሌጋሌ።አንዲንድች ዯግሞ እህለ ተበጥሮ፤ተሇቅሞ፤ተፈጭቶ  ሇመመገብ በሚያመች መሌኩ 

እንዱሸጥሊቸዉ ይፈሌጋለ ። ስሇዚህ አርሶአዯሮች አሁን ከሇመደት አዝርዕትን ብቻ ከማምረት አሌፈዉ 

የገዥዋችን ፍሊጎት ሉያሟሊ በሚችሌ መሌኩ ማምረት የሚጠበቅባቸዉ በመሆኑ በተሇይም ጥራቱን 

በጠበቀ ሇማምረት ፍራቻና ስጋት ስሇሚያዴርባቸዉ ከገዥወች ጋር ትስስር ማዴረግ ይጠበቅባቸዋሌ ። 

እንዱሁም ትስስር ማካሄዴ ያስፈሇገበት ምክንያትም ገዥዎች ምርቱ ካሇበት አካባቢ እሩቅ መሆን፤ 

በመረጃ እጥረት ግንኙነት እና የግንዛቤ አሇመኖር ከሻጮች ወይም አርሶአዯሮች ጋር ተቀራርበዉ 

ሇመገበያየት ያለባቸዉን ችግር ሇመቅረፍ ነዉ።  

አርሶአዯሮች የሚያመርቱት ምርት በገበያ ገዥወች የሚፈሌጉት ዓይነት መሆን አሇበት እንጅ እንዱሁ 

በተሇምድ መሬቱ የሚፈሌገዉንና ሇማምርት ቀሊሌ የሆነዉን ብቻ በማምረት ገዥ መፈሇግ  አስተማማኝ 

ገበያ ስሇማይገኝ ጠቀሚታ የላሇዉ መሆኑን መረዲት አሇባቸዉ። ስሇሆነም ገበያዉ እንዯሚፈሇገዉ 

ሇማምርት አምራቾች  ከአስተማማኝ ገዥ ጋር ትስስር በመፍጠር በሚፈሌገዉ የምርት ዓይነት ፤መጠን 

እና ጥራት በማምረት መሸጥና ተጠቃሚ ሉሆኑ ይገባሌ። 
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 5.2 አምራቾች ከነማን ጋር ትስስር ሉያካሂደ ይችሊለ? 
የመሸጥና መግዛት ትስስር የሚካሄዯዉ ከተሇያዩ አካሊት ጋር ሲሆን ሇምሳላ አርሶአዯሮችን ከሰብሳቢ 

ነጋዳወች እስከ ጀምሊና ቸርቻሪዎች፤አቀነባባሪዎች፤ዉጭ ሊኪወች፤ እንዱሁም ከኅብረት ሥራ ማህበራት 

ጋር ሉሆን ይችሊሌ።  

የተሇመደ የገበያ ትስስር ዓይነቶች ሚከተለት ሲሆኑ አርሶ አዯሮች ከግብርና ሌማት ባሇሙያወች ጋር 

በመመካከር ከዚህ በታች ከተዘረዘሩት  የትስስር ዓይነቶች የፈሇጉትንና ጠቀሜታ ያሇዉን፤ 

በአካባቢያቸዉ በቅርብ  የሚገኘዉን መርጠዉ ትስስር ፈጥረዉ ማምረትና መሸጥ  ይችሊለ። እነዚህም 

 አምራቾችች ከአካባቢ ነጋዳወች ጋር ምርታቸዉን ሇመሸጥ ትስስር መፍጠር 

 አምራቾችች ምርቱን ገዝተዉ ሇበሊተኛዉ ከሚቸረችሩ ጋር ትስስር መፍጠር 

 አምራቾችች በአካባቢያቸዉ የተሇያዩ ዯንበኞች ካለት ግንባር ቀዯም አርሶአዯር ኣማካኝነት ትስስር 

ማካሄዴ 

 አምራቾችች በህብረት ስራ ማህበራቸዉ አማካኝነት ከተሇያዩ ገዥወች ጋር ግብይት ማካሄዴ 

 አምራቾችች ከግብርና ምርት አቀነባባሪወች ጋት ትስስር ማካሄዴ 

 የኮንትራት እርሻ ማካሄዴ 

  የህብረት ስራ ማህበራት ዯግሞ በተዋረዴ ከጀምሊ ነጋዳወች፤ግብርና ምርት አቀነባባሪወች፤ሊኪወች 

ጋር ሇወቅታዊ  ወይም ሇወዯፊት ሇሚፈፀም  ግብይት ትስስር ማካሄዴ ይችሊለ።  

ከሊይ ከተገሇፁት የትስስር ዓይነቶች በተጨማሪ አምራቾችች የሚያመርቷቸዉንና ያመረቷቸዉን 

ምርቶች ማሇትም የአትክሌት ፤ የፍራፍሬ ፤የወተት፤ የድሮ እና የእንቁሊሌ ወዘተ ምርቶች በአካባቢዉ 

ከሚገኙ ሆስፒታልች ፤የሸማቾች ኅብረት ሥራ ማህበራት፤የህሌ ንግዴ ዴርጅት፤ዩኒቨርስቲወች  እና 

ሆቴልች ጋር  ቋሚ ትስስር በመፍጠር የገበያ ስጋት ሳይኖርባቸዉ ፤ ማን ይገዛናሌ ብሇዉ ሳያስቡ 

ከሊይ ከተገሇጹት ጋር ትስስር በመፍጠር  ምርታቸዉን መሸጥ ይችሊለ። 

5.3 አምራቾች ከአካባቢ ነጋዳዎች ጋር የሚመሰርቱት ትስስር  
በተሇምድ አርሶአዯሮች አንዲንዴ የግብርና ምርት ዓይነቶችን በአካባቢያቸዉ ካለ ነጋዯዎች ወይም 

ከእርሻቸዉ ዴረስ ሂዯዉ ከሚረከቧቸዉ ጋር አንዴ ሊንዴ ዯንበኝነት በማፍራት ግብይታቸዉን 

አስተማማኝ ያዯርጋለ። ሇምሳላ ዓሳ ፤ ወተት ወይም አትክሌት ከቦታቸዉ በቋሚነት እየሄዯ አሰባሳቢዉ 

ነጋዳ ሉገዛቸዉ የሚችሌበት ዘዳ ነዉ። በዚህ ትስስር የተወሰኑ አርሶአዯሮች ሇነጋዳዉ የማጓጓዣ ወጭ 

እንዱቀንስሇት እና የተሻሇ ዋጋ እንዱሰጣቸዉ ተሰባስበዉ ምርቱን አንዴ አካባቢ ማሰባሰብ ይችሊለ።  

ስሇዚህ አርሶ አዯሮች ሰብሰብ ብሇዉ ምርታቸዉን ሇነጋዳዉ እንዱያቀርቡ የሌማት ጣቢያ ሰራተኞችን 

በቅርብ ማማከር ተገቢ ነዉ። 

የዚህ አይነት ትስስር ሇአርሶአዯሮች ጥቅም ያሇዉ ቢሆንም ጉዲትም ስሇሚኖረዉ የግብርና ሌማት 

ባሇሙያዎች በቅርብ በመከታተሌ ሇአርሶ አዯሩ በሚጠቅም አግባብ ማገዝ ይኖርባቸዋሌ 

 ጠቀሜታዉ፤ 
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 በሁሇቱ ገበያ ተዋናኞች መካከሌ ዘሊቂ መተማመን ስሌሚፈጠር የጋራ ተጠቃሚነትን ያጎሇብታለ   

 የህብረት ስራ ማህበራት ባሌተዯራጁበት ምርት የተወሰኑ አርሶአዯሮች የቡዴን ግብይት ማካሄዴ 

ይችሊለ። 

   ትሌቅ ነጋዳወች ሇአርሶአዯሮች ስሇ ምረቱ አመራረት፤አያያዝና ጥራት ትምህርት ሉሰጧቸዉ 

ይችሊለ።. 

 ጉዲቱ: 

 አርሶአዯሮች ምናሌባት ሇሸጡት ምርት በደቤ ወይም የዘገዬ ክፍያ ሊይስማሙ ይችሊለ፤ 

 የተሻሇ ትርፍ ሉያስገኝሊቸዉ የሚችሌ ገበያ የማግኘት እዴሌ ሊያገኙ ይችሊለ፤. 

 የአካባቢ ነጋዳዎች ምርታቸዉን የሚገዙበት መስፈሪያ ዯረጃዉን ያሌጠበቀ  ሉሆን ይችሊሌ    

55..44  ?? ?? ???? ?? ?? ?? ??  ???? ?? ?? ???? ??   ?? ??   ???? ?? ??   ?? ??????   
የዚህ አይነት የግብይት ዯንበኝነት ወይም ትስስር በቀጥታ አርሶ አዯሮችና ቸርቻሪወች የሚፈጥሩት ነዉ።  

ሇምሳላ፤ እነዚህ ቸርቻሪወች 

4.  የፍራፍሬ ምርት የሚፈሌጉ ጭማቂ ቤቶች 

5. የተሇያዩ ምርቶች ከአምራቹ ወይም ጀምሊ ነጋዳዉ ገዝተዉ ሇበሊተኛዉ የሚቸርችሩ 

6. የተሇያዩ የእንስሳት ዉጤት( ወተት፤አይብ፤ዓሳ ) የሚጠቀሙ ቁርስ ቤቶች ናቸዉ። 

የዚህ አይነት ትስስር ሇአንዴ ቀንም ቢሆን ከተቋረጠ በዯንበኞች ሊይ ከፍተኛ ጥሊቻ ስሇሚፈጠር አንዴ 

አርሶአዯር ብቻዉን ከሚሆን ተሰባስበዉ ተራ በመግባት ወይም በኅብረት ሥራ ማህበራት በመዯራጀት 

ቢያቀርቡ አስተማማኝ ይሆናሌ። 

  ጠቀሜታዉ: 

 የመገበያያ ዋጋዉ ቀዴሞ የታወቀ አስተማማኝ ገበያ ነዉ። 

 ጉዲቱ: 

 አምራቾች ሇገዡ በገቡት ቃሌ መሰረት ዝርያና ጥራት ማሟሊት ግዳታ ያሇባቸዉ መሆኑ፤ 

 ወቅታዊና ተከታታይ አቅርቦት በጣም ከአርሶአዯሮች ይጠበቃሌ ፤ካሌተሳካ ግጭት ይፈጠራሌ።. 

 አርሶአዯሮች እስከ ዘጠና ቀን የዘገየ ክፍያ ሊይፈሌጉ ይችሊለ።. 

55..55  ?? ?? ?? ?? ?? ??  ?????? ?? ?? ((  ?? ?????? ?? ?? ?? ?? ))  ?? ??   ????????   ?? ??????   ?? ?? ?? ?? ??  
አምራቾች በቀጥታ ምርታቸዉን ሇሊኪወች መሸጥ የሚችለበት እዴሌ ከተፈጠረ በተሻሇ ዋጋ 

ስሇሚገዛቸዉ ተጠቃሚ ያዯርጋቸዋሌ ። ሆኖም ግን አርሶአዯሮች በተበታተነ ሁኔታ ስሇሚያመርቱ 

እስካሌተዯራጁ ዴረስ ወዯ ዉጭ ሊኪወች በማህበራቸዉ አማካኝነት ካሌሆነ  ከእያንዲንደ አርሶአዯር 

ምርት መግዛት አይችለም ። 
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55..66  አአ ምምራራቾቾ ችች   ከከ ግግ ብብርር ናና   ምምርር ትት   አአ ቀቀ ነነ ባባ ባባ ሪሪ ወወችች   ጋጋ ርር   ስስ ለለ ሚሚኖኖ ረረ ዉዉ  የየ ግግ ብብይይ ትት   ትት ስስ ስስ ርር     

የተሇያዩ ሇፋብሪካ  የሚሆን ምርት ያመረቱ አርሶአዯሮች የግብይት ቡዴን በመመስረት ወይም 

በህብረት ስራ ማህበራቸዉ አማካኝነት ሇፋብሪካዎች  ትስስር ፈጥረዉ በበቂና  በጥራት በማቅረብ 

ተጠቃሚ መሆን ይችሊለ። እነዚህ ኅብረት ሥራ ማህበራት ሇአርሶአዯሮቹ ግብይቱን ከማመቻቸት 

ባሻጋር የተሇያዩ የሙያ ዴጋፍና ግብዓት በማቅረብ ያግዟቸዋሌ።  

ሇምሳላ በክሌሊችን  በርካታ አርሶአዯሮች በማህበራቸዉ አማካኝነት የቢራ ገብስ ከዲሽን ቢራ ፋብሪካ 

ጋር ትስስር ፈጥረዉ በዉሊቸዉ መሰረት በማቅረብ ተጠቃሚ ሇመሆን ሞክረዋሌ ። በቀጣይም 

ከሚቋቋሙ ፋብሪካዎች ከማምረታቸዉ በፊት ገዢወች በሚፈሌጉት ጥራት መሰረት  የመሸጫ 

ዋጋቸዉን አዉቀዉና ዉሌ ይዘዉ የሚያመርቱበት ሁኔታ ይፈጠራሌ። 

ጠቀሜታዉ : 

o አርሶአዯሮች ምርታቸዉን የሚሸጡበትን ዋጋ  ከማምረታቸዉ በፊት ቀዴመዉ ስሇሚያዉቁ የገበያ 

ማጣት ስጋት አይኖርባቸዉም፤ 

o ማቀነባበሪያዎች አንዲንዴ ጊዜ የሚፈሌጉት የጥራት አይነትና መጠን አርሶአዯሮች 

እንዱያመርቱሊቸዉ የግብዓት ፤ ብዴር፤ የሙያ ዴጋፍ ሉያዯርጉሊቸዉ ይችሊለ፤ 

o  አርሶአዯሮች ምርቱን ወዯ ገበያ ሇማጓጓዝ ካሌቻለ ዴጋፍ ያዯርጋለ፤  

o ብዙ የማምረት አቅም ያሊቸዉ አርሶአዯሮች የፈሇጉትን ያህሌ በአንዳ የመሸጥ እዴሌ አሊቸዉ። 

      ጉዲቱ: 

 አርሶአዯሮች ፋብሪካዉ የሚፈሌገዉን ዝርያና ጥራት መስፈርት መሰረት ሇማቅረብ አቅም 

ሉያንሳቸዉ ይችሊሌ። 

  አንዲን ጊዜ ቀዴመዉ  ከፋብሪካዉ ጋር የተስማሙበት ዋጋ በወቅቱ ካሇዉ ጋር ሲነፃፀር ዝቅተኛ 

የሚሆንበት አጋጣሚ ስሇሚኖር አሇመስማማት ይፈጠራሌ። 

55..77  ?? ?? ?? ?? ??   //?? ??????   //  ?????? ????   ????   ?? ?????? ??   ?? ??   ???? ?? ???? ?? ??   ?? ??????     
የግብይት ህብራት ስራ ማህበራት የአባልቻቸዉን ምርት በመግዛት ሇአቀነባባሪወች ፤ ሇዉጭ 

ሊኪወች፤ጅምሊ ነጋዳወች፤እና ቸርቻሪወች በመሸጥ አምራቹን ተጠቃሚ በማዴረግ ሊይ ናቸዉ።  

የኅብረት ሥራ ማህበራቱ አቅም እየጠነከረ ሲሄዴ የአባሊትን ምርት በመግዛት  የሚያቀነባብሩብት 

ሁኔታ የሚፈጠር ሲሆን በክሌሊችን የሚገኙ ዩኒየኖችም የደቄት ፋብሪካ ገንብተው ከአባሇት ጥሬ 

እቃውን በመግዛት ሇፋብሪካው ጥሬ እቃነት እያገሇገሇ ሲሆን በአባሊትና በኅብረት ሥራ ማህበራቱ 

በኩሌ ያሇው ትስስር ግን ዯካማ በመሆኑ ትስስሩን ዯካማ እዯረገው ይገኛሌ።  

 ከኀብረት ሥራ ማህበራት ጋር የሚፈጠር ትስስር ያሇዉ ጨቀሜታ:  

 ግብዓት እና የብዴር አገሌግሇት ይሰጣለ።. 

 በሰብሌ ግብይት ምርቱን የማበጠር፤በዯረጃ መሇየት የማከማቸት ስራ ይሰራለ። 

 ብዙ ያመረቱ አምራቾች በብዛት መሸጥ ይችሊለ። 



60 
 

 ማህበራቱም ሆነ አርሶአዯሩ ጥራት ያሇዉ ምርት ማቅረብ ከቻሇ ከፍተኛ ትርፍ ተጠቃሚ ይሆናለ 

 ማህበራቱ የትራንስፖርትና የማሸግ አገሌግልት ሇአርሶአዯሩ ይሰጣለ። 

?? ?? ?? ??   ????????   ?? ??????   ?? ?? ?? ?? ??   ?? ????   ???? ?? ?? ??  ?? ???? ??   ?? ????   ?? ?? ????  

1.  ከሊይ ወዯ ታች ስሌት (Top-Down approach):  ይህ ስሌት አርሶአሮችንና ገዢወች ከማገናኘት 

በፊት ገበያዉ የሚፈሌገዉን የምርት ዓይነትና ጥራት መሇየት እና ከዚያም ከአርሶአዯሮች መካከሌ 

መስፈርቱን ጠብቀዉ ሉያመርቱ የሚችለትን መሇየት ነዉ።ከዚያም ሁሇቱን በቀጣይ የተገበያይ 

ዯንበኝነት እንዱፈጥሩ ማዴረግ ሲሆር ይህ ስሌት አሁን ባሇው ጠንካራ ውዴዴር ተመራጭ ያዯርገዋሌ።  

2. ከታች ወዯ ሊይ ስሌት (Bottom-up approach):  የዚህ ዓይነት ስሌት አርሶ አዯሮች አሁን 

እያመረቱት ያሇዉን ምርት መሇየትና ከዚያም ያመረቱትን ምርት ሇገበያ እንዱያቀርቡ ገዥ 

የመፈሇግና የማስተሳሰር ስሌት ነዉ። 

 



 

 

በአማራ ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግስት 

የኀብረት ሥራ ማህበራት ማስፊፉያ ኤጀንሲ 

 

 

 

የፊይናንስ ስራ አመራር ስሌጠና ማንዋሌ 

 

 

 

 

ሇኅብረት ሥራ ማኅበራት ባሇሙያዎች የተዘጋጀ 

 

 

 

 

 

ታህሳስ 2009 ዓ/ም 

ባህር ዲር 
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1.መግቢያ ፤ 

ከፍተኛ የካፒታሌ እጥረት ባሇባት አገራችን ያሇብዙ ካፒታሌ የሰው ጉሌበትን ፤ መሬትን ፤ 

ጊዜንና የዘመናዊ ግብርና አሠራር ዘዳን በሰፉው በሚጠቀመው የግብርናው ዘርፍ ሊይ 

በመረባረብ የኢኮኖሚያችን ወሳኝ ክፍሌ የሆነውን ግብርና ፇጣን እዴገት እንዱያስመዘግብና 

በዚሁ መጠን ዯግሞ አጠቃሊይ ኢኮኖሚያዊ ዕዴገታችን እንዱፊጠን ከማዴረግ ባሻገር ይኸው 

ዕዴገት ኢንደስትሪንና ንግዴን መርቶ ፇጣን ዕዴገት እንዱያስመዘግቡ የሚያዯርግ መሆን 

ይገባዋሌ ፡፡ ንግዴና ኢንደስትሪም ይህን ፇጣን የግብርና ዕዴገት ተከትሇውና እሱኑ አጅበው 

ፇጣንና ቀጣይነት ያሇው ዕዴገት እንዱያረጋግጡ የሚያስችሊቸው ሁኔታ መፍጠር 

ያስፇሌጋሌ ፡፡ 

በመሆኑም ግብርናንና ገጠርን ማዕከሌ ያዯረገው የአገራችን የሌማት ስትራተጅ የግብርናው 

ዘርፍ ፇጣንና ቀጣይነት ያሇው እዴገት እንዱያረጋግጥ በማዴረግ ፤ ከአገራችን አጠቃሊይ 

ምርት ከግማሽ በሊይ የሆነውን የሚያመርተውን ዘርፍ ፇጣን ዕዴገት እንዱያመጣ በማዴረግ 

ኢኮኖሚያችን በአጠቃሊይ በፍጥነትና ቀጣይነት ባሇው አኳçን እንዱያዴግ ማዴረግን 

እንዱሁም በአገራችን ዴህነትን ከመቅረፍ አኳያ መሠረታዊና ትርጉም ያሇው ስራ መስራትን 

ታሳቢ ያዯረገ ነው ፡፡ 

በገጠርና በግብርና ሊይ ያተኮረ የሌማት እስትራተጅ እንዴንከተሌ የሚያዯርገን አንደ 

መሠረታዊ ምክንያት አገራችን ከፍተኛ የካፒታሌ ዕጥረት ያሇባት በመሆኑና ያሇ ከፍተኛ 

የካፒታሌ ወጭ ሉመጣ የሚችሇውን ከፍተኛ የግብርና ዕዴገት በማረጋገጥ ፤ በዚሁ የእዴገት 

ሂዯት የካፒታሌ አቅማችንን ሇማጠናከርና በዚሁ በመጠቀም የኢንደስትሪና የላልች 

የኢኮኖሚ ዘርፎችን ዕዴገት ሇማሻሻሌ ነው ፡፡ 

በገጠር ጠንካራ የፊይናንስና ሥርዓት ካሌተፇጠረ በስተቀር ሇኢንደስትሪና ሇላልች 

የኢኮኖሚ ዘርፎች የሚሆን ካፒታሌ ማከማቸትና ወዯሚፇሇገው ዘርፍ መሸጋገር አይቻሌም 

፡፡ ጠንካራ የፊይናንስና የብዴር ሥርዓት በገጠር መፇጠሩ ከግብርና የሚገኘው ሌማትና 

የካፒታሌ ክምችት ሇኢንደስትሪ ሌማትም እንዱያገሇግሌ ፤ የአገሪቱ አጠቃሊይ ዕዴገት 

ፇጣንና ቀጣይነት ያሇው እንዱሆን ሇማዴረግ አማራጭ የላሇው ይሆናሌ ፡፡ በአጠቃሊይ 

የተጠናከረ የፊይናንስና የብዴር ሥርዓት በላሇበት የምንፇሌገው ሌማት ሉኖር አይችሌም ፡፡  

ስሇሆነም ይህ የስሌጠና ማንዋሌ ይዘት በተሇይ በአገራችን ተጨባጭ ሁኔታ በፊይናንስና 

ብዴር ሥራ አመራር ዓሊማና አስፇሊጊነት ፤ የፊይናንስና ብዴር ሥራ አመራር ባህሪያት ፤ 

ዯረጃዎች ፤ አይነቶች ፤ አስፇሊጊነትና ጠቀሜታ ወዘተ ሊይ ያተኮረ ይሆናሌ ፡፡ 
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2. የማንዋለ ዓሊማና አስፇሊጊነት ፤ 

 በፊይናንስና የሥራ ዘርፍ የተሰማሩ ዴርጅቶች ፤ ተቋማት ፤ ቡዴኖችና ግሇሰቦች 

በተሰማሩበት የሥራ መስክ በቂ ዕውቀትና ክህልት እንዱኖራቸው ሇማስቻሌ ፤ 

 የሚያገኙትን በቂ ዕውቀትና ክህልት ተጠቅመው በዴርጅታቸው ወይም ተቋማቸው 

ውስጥ ጠንካራ የፊይናንስና የብዴር አመራርና አሠራር ሥርዓት እንዱፇጥሩ 

ሇማዴረግ፤ 

 በሚፇጠረው ጠንካራ የፊይናንስና ብዴር ሥርዓት መሠረት የዴርጅታቸውን ወይም 

የተቋማቸውን ተገሌጋዮች ይበሌጥ ተጠቃሚ እንዱያዯርጉ ሇማስቻሌ ፤ 

 የዴርጅቱ ወይም የተቋሙ ተገሌጋይ ዯንበኛ በሚያገኘው ተጠቃሚነትና እርካታ 

በዴርጅቱ ወይም በተቋሙ ሊይ አመኔታ እንዱኖረው ሇማዴረግ እንዱሁም ፤ 

 በሚፇጠረው ጠንካራ የአሠራር ሥርዓት የዴርጅቱን ወይም የተቋሙን ቀጣይነት 

ሇማረጋገጥ ፤   

3. ከሥሌጠናው የሚጠበቅ ውጤት ፤ 

 ሰሌጣኞች በሚያገኙት ስሌጠና ስሇ ፊይናንስ እና ብዴር ሥራ አመራር የተሻሇ 

ዕውቀት ይቀስማለ (ያገኛለ) ተብል ይታመናሌ ፤ 

 በሚያገኙት ዕውቀት ሊይ ተመስርተው የዴርጅታቸውን ወይም የተቋማቸውን 

የፊይናንስ አሰራር ሉያሻሽለትና ሉያዘምኑት ይችሊለ ፤ 

 በተፇጠረው የአሰራር መሻሻሌም ዴርጅቶች ወይም ተቋማት አትራፉ ሆነው 

አባልቻቸውን ተጠቃሚ ያዯርጋለ ፤ ጠንካራና ተወዲዲሪም ይሆናለ ፤ 

4.የአገራችን የገጠር የፊይናንስ ሥርዓት ማሻሻያ ስትራተጅ እንዯመነሻ ፤ 

የግብርና ሌማት ስትራተጂያችን የህዝቡን የማምረት አቅም በማጎሌበትና ይህንኑ በሠፉው 

በመጠቀም ሊይ የተመሠረተ ፤ የፊይናንስ አቅማችን ውስን በመሆኑ ዯግሞ ይህንኑ በቁጠባ 

በመጠቀም ሊይ የተመሠረተ ነው ፡፡ ይሁንና ያሇፊይናንስ ግብርናን ማሌማት እንችሊሇን 

ማሇት አይዯሇም ፡፡ 

በገጠር ጠንካራ የፊይናንስ ሥርዓት በመዘርጋት እንዱሁም ሇአርሶ አዯሩ በቂ የብዴር 

አገሌግልት በመስጠት ተበዴሮ ገዝቶ ጥቅም ሊይ በማዋሌ ምርቱን አጎሌብቶ ገንዘብ ያገኛሌ 

፡፡ በተገኘው ገንዘብ ብዴሩን ከፍል ተጨማሪ ብዴርንና የራሱን ገንዘብ ተጠቅሞ ግብዓቶችንና 

መሣሪያዎችን በተሻሇ መጠንና ዓይነት ይገዛሌ ፤ ከዚህም የሊቀ ምርትና ገንዘብ ያገኛሌ ፤፤ 

እንዱህ በማዴረግ ቀጣይ ሌማት ሉያረጋግጥ ይችሊሌ ፡፡ የግብርና ኢንቨስትመንትን 

ሇማጠናከርና እዴገታችንን ሇማፊጠን ሇአርሶ አዯሩ በቂ የብዴር አገሌግልት የሚሰጥ 
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የፊይናንስ ሥርዓት በገጠር ማስፊፊት ተገቢ ይሆናሌ፡፡ ጠንካራ የፊይናንስ ሥርዓት መኖሩ 

ሇግብርና ኢንቨስትመንት ብቻ ሳይሆን ሇግብርና ምርት ግብይት ሥርዓት መጠናከርም 

በእጅጉ ያስፇሌጋሌ ፡፡ 

ሇገጠርና ግብርና ሌማት መፊጠን ከፍተኛ አስተዋጽኦ ከሚያዯርጉ የገንዘብ ዴርጅቶች 

መካከሌ በገንዘባዊ አቅማቸው ዯረጃ ሲመዘኑ በከተሞች ውስጥ የተመሰረቱ ዋና ዋና ባንኮች 

፤የገጠር ባንኮችና ኅብረት ሥራ ማኅበራት ዋና ዋናዎቹ ናቸው ፡፡   

በባንኮችና በኅብረት ሥራ ማኅበራት መካከሌ ጠንካራ የባንክ አገሌግልት ግንኙነት መፇጠሩ 

ጠንካራ የፊይናንስና ብዴር ሥርዓት ሇመፍጠርና የአገሪቱ የፊይናንስ ሥርዓት በአጠቃሊይ 

በጥብቅ የተሳሰረና የተቆራኘ እንዱሆን ሇማዴረግ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አሇው፡፡ የባንኮችና 

የኅብረት ሥራ ማኅበራት በተሟሊ የባንክ አገሌግልት መስጠት ሊይ የተመሠረተ ጠንካራ 

ትስስር ከፍተኛ ጥቅም የሚሰጥ በመሆኑ ይህንኑ ትስስር ሇመፍጠርና ሇማጠናከር መረባረብ 

ያስፇሌጋሌ ፡፡ 

የባንኮችና የገጠር ባንኮች በቅንጅት መስራት ሇገጠር የፊይናንስና ብዴር ሥርዓት መጠናከርና   

የፊይናን ሥርዓታችን በአገር አቀፍ ዯረጃ በጥብቅ የተሳሰረ እንዱሆን ይረዲሌ ፡፡ ባሇፈት 

አመታት የገጠር የፊይናንስና ብዴር ሥርዓትን ከማጠናከር አኳያ ከፍተኛ ግምት የሚሰጠው 

ሥራ ተሰርቷሌ ሉባሌ የሚችሇው የገጠር ባናኮችን በማቋቋምና በማጠናከር ረገዴ 

የተፇጸመው ተግባር ነው ፡፡ በአንዲንዴ ክሌልች እነዚህ ባንኮች መሊውን የክሌለን አርሶ 

አዯርና ህብረተሰብ ሇማገሌገሌ የሚያስችሌ መዋቅር ዘርግተው በየዓመቱ እያንዲንዲቸው 

በመቶ ሽህ ሇሚቆሩ  ኅብረተሰብ ክፍልች የብዴርና አጠቃሊይ የባንክ አገልግልት በመስጠት 

ሊይ ይገኛለ ፡፡ በአሁኑ ወቅት በየክሌለ ተዯራጅተው የሚገኙትና በርካታውን የህብረተሰብ 

ክፍሌ በአባሌነት አቅፇው ሇአባልቻቸውና አቻ የኅብረት ሥራ ማኅበርት የቁጠባና ብዴር 

አገሌግልት በመስጠት ሊይ የሚገኙት ገንዘብ ቁጠባና ብዴር መሠረታዊ የኅብረት ሥራ 

ማኅበራትና ዩኒየኖችም የዚሁ የፊይናንስ ሥርዓት ማሻሻያ ስትራተጅ ትግበራ ውጤቶች 

ናቸው ፡፡ 

የገንዘብ ቁጠባና ብዴር የኅብረት ሥራ ማኅበራት የግብርና ምርት ግብይት ሥርዓትን 

በማሻሻሌ ረገዴ ያሊቸው ወሳኝ አስተዋጽኦ እንዯተጠበቀ ሆኖ በገጠር የፊይናንስ ሥርዓቱን 

በማጠናከርም ሊይ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አሊቸው ፡፡ በዋና ባንኮች ፤ በገጠር ባንኮችና በአርሶ 

አዯሩ መካከሌ አገናኝ ሰንሰሇት በመሆን ያገሇግሊለ ፡፡ የራሳቸውንም ባንክ በማቋቋም ሉሰሩ 

ይችሊለ ፡፡ በአጭሩ የኅብረት ሥራ ማኅበራት ላልች የፊይናንስ ተቋማት አገሌግልታቸውን 

እንዱሰጡ በማስቻሌ ሳይወሰኑ እነሱ ሉሸፍኗቸው ያሌቻለ አገሌግልቶችን በመሸፇን በገጠር 

የፊይናንስ ሥርዓቱ ውስጥ በማንም የማይተካ ቦታ አሊቸው ፡፡ 



 7 

የገጠር ፊይናንስ ሥርዓት እንዱስፊፊ የኅብረት ሥራ ማኅበራት መጠናከር ከፍተኛ ትርጉም 

ያሇው ሥራ የሚሆነውም ያሇነዚህ ማኅበራት ላልቹ ተቋሞች ስራቸውን መሆን በሚገባው 

ዯረጃ ሇማከናዎን ስሇማይችለና ሳይሸፇን የሚቀረውን የገጠር የፊይናንስ ሥርዓት በከፍተኛ 

ዯረጃ ሉያዲክም የሚችሌ ክፍተት ስሊሇ ነው ፡፡ ይሁንና የኅብረት ሥራ ማኅበራት ይህንን 

ቁሌፍ ተግባር ሉፇጽሙ የሚችለት የራሳቸውን የፊይናንስ አሰራርና አቅም ማጎሌበትና 

ማስተካሇሌ ሲችለ ነው ፡፡ ተስተካከሇ የፊይናንስ አሠራር ስሇላሊቸው ሇኪሳራና ሇምዝበራ 

የሚጋሇጡ የኅብረት ሥራ ማኅበራት ላልችን ተቋሞች ይዞ ከመውዯቅ በስተቀር ገንቢ ሚና 

ሉጫወቱ አይችለም ፡፡ 

በተዯጋጋሚ እንዯተገሇጸው የገጠር ፊይናንስ ሥርዓት የምንፇሌገውን ሌማት ሇማረጋገጥ 

የሚያስችሇን ቁሌፍ መሳሪያ ነው ፡፡ ጠንካራ የገጠር የፊይናንስ ዴርጅቶችን መፍጠር 

ካሌቻሌን የሌማት አሊማችን ሁለ መና ሆኖ መቅረቱ አያጠያይቅም ፡፡ በአሁኑ ወቅት ቁሌፍ 

ሚና እየተጫወቱ ያለት የገጠር ባንኮች ስሇሆኑ እነሱን በይበሌጥ ማጠናከር በጣም አስፇሊጊ 

ጉዲይ ነው ፡፡ ይሁንና የፊይናንስ ሥርዓታችን ስፊትና ጥሌቀት ያሇው ይሆን ዘንዴ በአንዴ 

ዓይነት ተቋምና አንዴ ዓይነት አሰራር ብቻ ሊይ መንጠሌጠሌ የሇብንም ፡፡  

የኅብረት ሥራ ማኅበራትና ባንኮችም በዚህ ሥርዓት ውስጥ ትሌቅ ሚና እንዱጫወቱ 

መዯረግ አሇበት፤ መገንባት የሚገባን የተሇያዩ ተቋሞችና አሰራሮችን በማቀናጀት መጠቀምን 

መሠረት ያዯረገ ሥርዓት ነው ፡፡ እያንዲንደ ተቋም ወይም አሠራር ያለበትን ችግሮችና 

ውስንነቶች እያጠናን በማስተካከሌ ይህንኑ ሥራ በቀጣይነት በመስራት ነው ጠንካራ 

የፊይናንስ ሥርዓት መገንባት የምንችሇው ፡፡  

5.የፊይናንስ ሥራ አመራር፣ 

ማንኛውም ዴርጅት ፤ ተቋም ፤ የስራ ቡዴን ወይም ግሇሰብ ከተዯራጀበት /ከተቋቋመበት 

ዓሊማ አያ ያዘጋጀውን ዕቅዴ ተግባራዊ ሇማዴረግ የማስፇጸሚያ ገንዘብ ወይም ፊይናንስ 

ያስፇሌገዋሌ ፡፡ ሇዕቅዴ ማስፇጸሚያ አገሌግልት የሚውሇውን ፊይናንስ በራሱ በዕቅዴ ሊይ 

በተመሰረተ አግባብ ሇታሇመሇት ዓሊማ ሇማዋሌ በተገቢው መንገዴ ሉመራ ይገባዋሌ ፡፡ 

እንዯማንኛውም ኢኮኖሚያዊና ማኅበራዊ ተቋም የኅ/ስ/ማኅበራትም የራሣቸው የሆነ በቂ 

ፊይናንስ ሉኖራቸው ይገባሌ ። ፊይናንስ ማኅበራት ሇሚሠሯቸው ሥራዎች ዕቅዴ 

ማስፇፀሚያ፣ ቋሚ ንብረቶች መግዣና ግንባታ ፍሊጎቶች ማሟያና ሇሌዩ ሌዩ ሥራ 

ማስፊፉያ የሚውሌ ነው። 

5.1 የፊይናንስ አገሌግልትና ጠቀሜታ፣ 

እንዯየዴርጅቶቹ ዓሊማ የሚሇያይ ቢሆንም ፊይናንስ ሇሚከተለት ተግባራት የአገሌግልት 

ጠቀሜታዎች ይኖሩታሌ። እነሱም ፦ 
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 የሥራ አዴማስን ሇማስፊት፣  

 አዲዱስ ቴክኖልጂዎችን ሇመጠቀም፣ 

 ንብረት ሇመግዛት፦ መሬት፣ ማሽነሪ፣ ወዘተ... 

 የመሬትን ጥራት ሇማሻሻሌ፣ 

 እንስሳት ሇመግዛት፣ 

 መሠረተ ሌማትን ሇመዘርጋት፦ መጋዘን፣ ትራንስፖርት፣ ወዘተ... 

 የግብይት ፊሲሉቲዎችን ሇማሟሊት ዋና ዋናዎቹ ናቸው። 

     5.2 የፊይናንስ ውሳኔ አሰጣጥ አይነቶች፣ 

           ሀ. የፊይናንስ ፍሊጎትን መወሰን/ Decision regarding finance need/  

           ሇ. የፊይናንስ ምንጭን መወሰን / Decision regarding source of Finance/         

           ሏ. የፊይናንስ ዴሌዴሌን መወሰን /Decision regarding allocation finance/ 

           መ. አ ዯ ጋ ን ሇ መ ከ ሊ ከ ሌ መ ወ ሰ ን /Decision to counter risk    

               & uncertainty/ 

     ሀ.  የፊይናንስ ፍሊጎትን መወሰን/ Decision regarding finance need/ 

ሇሚከናወኑ ተግባራት ማስፇፀሚያ የሚውሌ ፊይናንስ ምን ያህሌ እንዯሚያስፇሌግ 

የሚወሰንበት ነው። ስሇሆነም ምን ያህለ በዴርጅቱ ወይም በማኅበሩ ካፒታሌ ምን ያህለ 

ዯግሞ በብዴር መከናወን አሇበት የሚሇውን አስቀዴሞ  ማወቅ ያስፇሌጋሌ። 

   ሇ. የፊይናንስ ምንጭን መወሰን /Source of Finance/፣ 

 የአንዴ ኢኮኖሚያዊ ዴርጅት በተሇይ የኅ/ስ/ማኅበራት የፊይናንስ ምንጮች በተመሇከተ 

በሁሇት ዋና ዋና ክፍልች መክፇሌ ይቻሊሌ። እነሱም፦ 

        1. የራሣቸው ፊይናንስ ከአባሊት የሚሰበሰብ ገንዘብ ነው። 

        2. ከላልች አካሊት የሚገኝ ፊይናንስ ፤ ከአቻ ተቋማት ከመንግስት፣ 

መንግስታዊ ካሌሆኑ ዴርጅቶች፣ ከህዝብ ተቋማትና ባንኮች የሚገኝ የብዴር ወይም 

የስጦታ ገንዘብ ነው። 

ሁሇቱም የገንዘብ ምንጮች በተሇይም ማኅበሩ ሥራ በሚጀምርበት ወቅት ወሳኝ ናቸው። 

ሆኖም የራስን ገንዘብ ማስፊፊትና ማጠራቀም ሌዩ የሆነ ጠቀሜታን ይሰጣሌ። ምክንያቱም 

የኅብረት ሥራ ማኅበራት በላልች አካሊት ገንዘብ ጥገኛ ከሆኑ የማኅበራትን ነፃነት 

ስሇሚያጋሌጡና የራስን የሆነ ገንዘብ ማስፊፊትና ማጠራቀም ሇክሌለም ሆነ ሇሃገሪቱ 
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አጠቃሊይ ዕዴገት ጠቀሜታ ስሇሚሰጥ ነው። እያንዲንደ የፊይናንስ ምንጭ እንዳት 

እንዯሚገኝ፣ ያሇው ጠቀሜታና ጉዲት እንዯሚከተሇው ይቀርባሌ። 

 የራሣቸው የፊይናንስ ምንጭ፣ 

 ሼር ካፒታሌ ፦ ሇአባሊት የዕጣ ሽያጭ በሚካሄዴ የሚገኝ ነው። 

                  ጠቀሜታው፦   ወጪው አነስተኛ ነው። 

                  ጉዲቱ፦  መጠኑ ውስን ነው። 

 መጠባበቂያ /ሪዘርቭ/ አገሌግልቱ   

 ሇማኅበሩ ሥራ ማስፊፉያ 

 ሇማኅበራዊ አገሌግልት 

  ማኅበሩን ካሌተጠበቀ አዯጋ ሇመከሊከሌ ጠቀሜታው ፦  

  አስተማማኝና በቀሊለ ጥቅም ሊይ የሚውሌ ነው። 

  የረዥም ጊዜ የካፒታሌ ምንጭ ነው። 

  የአበዲሪዎችን መተማመን ያሣዴጋሌ። 

                      ጉዲቱ፦  

  ከሚፇሇገው ገንዘብ አንፃር ሲታይ ውስን መሆን። 

 ከላልች አካሊት የሚገኝ ፊይናንስ፣ 

 በብዴር የሚገኝ ካፒታሌ  

የብዴር ካፒታሌ የሚያስፇሌገው የሼርና የመጠባበቂያ 

ካፒታሌ  ውስን ሲሆን ነው። የሚያስፇሌገው የብዴር 

መጠንም በጠቅሊሊ ጉባዔው መጽዯቅ አሇበት። 

                   ጠቀሜታው፦ 

 የማኅበሩን የሥራ አንቅስቃሴ ያጠናክራሌ /ያሰፊፊሌ/። 

 ሇብዴር የሚከፇሇው ወሇዴ በአብዛኛው ከቀረጥ ነፃ ነው ፡፡ 

                           ጉዲቱ፦  

 ትርፍ ቢገኝ ባይገኝ ወሇዴ ይከፇሌበታሌ። 

 ሇአበዲሪው ይመሇሳሌ።    

 ብዴሩን ሇማግኘት ዋስትና ይጠይቃሌ። 

 በስጦታ የሚገኝ ካፒታሌ፦  

 መንግስታዊና መንግስታዊ ካሌሆኑ ዴርጅቶች በስጦታ 

የሚገኝ ካፒታሌ ሲሆን የማኅበሩን የፊይናንስ አቅም 

በማጎሌበት ረገዴ አስተዋጽኦ ይኖረዋሌ። 
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      ሏ. የፊይናንስ ዴሌዴሌን መወሰን /Allocation of finance/ 

        የፊይናንስ ፍሊጎትና ምንጭ ከታወቀ በኋሊ ፊይናንሱን መዯሌዯሌ  ያስፇሌጋሌ።     

       ስሇሆነም ፊይናንስ ሇታቀደ ተግባራት እንዱውሌ መዯሌዯሌ አሇበት። ተግባራቱ   

       በሚታቀደት ጊዜ በአዋጭነት ሊይ ተመስርተው ሉሆን ይገባሌ። በአዋጭነት ሊይ  

      ተመስርቶ ፊይናንስን መመዯብ ውጤታማ ያዯርጋሌ። 

      መ. አዯጋን ሇመከሊከሌ መወሰን / Risk & Uncertainty/  

 አንዴ ዴርጅት ወይም ኅ/ስ/ማኅበራት ሉዯርስ የሚችሌ አዯጋ የመሸከም ችልታን /Risk 

bearing ability/ሉያዲብሩ ይገባሌ። የአዯጋ ዓይነቶች አምስት ናቸው።  

1. የማምረት አዯጋ /Production risk/፦ የምርት መሇዋወጥ 

2.  የግብይት አዯጋ/ Markating risk/፦ የዋጋ መሇዋወጥ 

3. የተፇጥሮ አዯጋ /Nature born risk/፦ ዴርቅ፣ ጎርፍ፣ የመሬት መንቀጥቀጥ  

4.  ተቋማዊ አዯጋ/ Institutional risk/፦ የፖሉሲ፣ የፖሇቲካ፣ ወዘተ... ሇውጥ 

5.  ግሇሰባዊ አዯጋ / Personal risk/፦ የሰዎች ህመም፣ ሞት  

አዯጋን ሇመከሊከሇ ሲባሌ ሙለ በሙለ ማስወገዴ ይቻሊሌ ሣይሆን ማስተሊሇፍ ወይም 

መቀነስ የሚቻሌበትን ሥሌት መቀየስ ያስፇሌጋሌ። ማስተሊሇፍና መቀየስ ካሌተቻሇ ግን 

መቀበለ የግዴ ይሊሌ ።  አዯጋን የመሸከም ችልታን ሇማጠናከር የሚወሰደ እርምጃዎች፦ 

 ሥራን ማሰባጠር /Diversification/ 

 ዘመናዊና የተሻሻለ ቴክኖልጂዎችን መጠቀም ፣ 

 አነስተኛ አዯጋ ያሊቸውን ሥራዎች መምረጥ፣ 

 ተቋማዊ አሠራርን ማስተካከሌ/ የገበያ መረጃ፣ የዋጋ ፖሉሲ፣ 

ኮንትራታዊ ስምምነት  

 መዴን /ዋስትና/ መግባት፦ የሰብሌ ዋስትና፣ የንብረት ዋስትና 

 የግሌ ካፒታሌን መገንባት፦ ተቀማጭ ሀብት የሚኖርበትን ስሌት 

መቀየስ ወዘተ ። 

5.3 የፊይናንስ ውሳኔ ባህሪያት፣ / Characteristics of Financial decision/ 

      1. ዴርጅታዊ ውሣኔ /Organizational decision/  

 ሥራን እንዯገና ማዋቀር /ማዯራጀት/፦ በማስፊፊት፣ በማሰባጠር፣ 

የማምረት አቅምን በማሣዯግ፣ 



 11 

 ከፍተኛ ኢንቨስትመንትን ይጠይቃሌ። 

 ረጅም ጊዜን ይጠይቃሌ። 

 የውሣኔው ሂዯት ውስብስብ ነው። 

      2. የሥራ ውሣኔ / Operational decision/ 

 ጥቃቅን የሆኑ ውሣኔዎችን ይይዛሌ።  

 የአጭር ጊዜ ጠባይ አሇው። 

 ቀሊሌ የሆነ የውሣኔ ሂዯት ነው። 

5.4 የፊይናንስ ሥራ አመራር ዯረጃዎች፣ 

     1. ዓሊማና ግብን ማስቀመጥ፣ / Objective & Goal setting/ 

ሇሚከናወኑ ተግባራት ዓሊማና ግብ ሉቀመጥሊቸው ይገባሌ። ይኸውም ትርፍ ሇማሣዯግ ፣ 

ሉገጥም የሚችሌን አዯጋ ሇመቀነስ እና የተገኘውን ሇውጥ በውሌ ሇመሇየት ይረዲሌ። 

    2. ችግሮችን መገንዘብ / Problem recognition/ 

 ምንምን ችግሮች እንዲለና ወዯፉት ሉገጥሙ እንዯሚችለ መገንዘብ ያስፇሌጋሌ። ምሣላ፦ 

ወዯፉት ሉገጥም የሚችሌ አዯጋን ሇመከሊከሌ የሰብሌ ስብጥርን ሌንገነዘብ እንችሊሇን። 

    3. ትንተና /Analysis/ 

ችግሮችን ከሇየን በኋሊ አማራጭ መፍትሄዎችን በመውሰዴ የአማራጮችን ቴክኒካዊ፣ 

ፊይናንሳዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ አካባቢያዊ፣ ተቋማዊወዘተ...ትንተናማዴረግ  ያስፇሌጋሌ       

    4. መወሰን/ Decision taking/ 

አስፇሊጊው ትንተና ከተዯረገ በኋሊ የተሻሇ አማራጭ ያሊቸውን በመምረጥ ወዯ ተግባር 

ሇመግባት የሚያስችሌ ውሣኔ መውሰዴ ያስፇሌጋሌ። 

 መፇፀም፣ / Action or Execution/ 

 የተሻለ አማራጮች ከተሇዩና ውሣኔ ኩተዯረሰባቸው በኋሊ ወዯ ተግባር መግባት 

ያስፇሌጋሌ። 

5. ኃሊፉነትን መቀበሌ /Bear Responsibility/ 

ተግባራትን ሇመፇፀም ኃሊፉነትን የሚወስዴ አካሌ ሉኖር ይገባሌ። ውሣኔ የሚሰጠው አካሌ 

ኃሊፉነትን ተቀብል መንቀሳቀስ ይኖርበታሌ። 

6. ግምገማ / Evaluation/  
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 ተግባራት መፇፀምና አሇመፇፀማቸውን በመገምገም ጠንካራና ዯካማ ጎኖችን በመሇየት 

ጠንካራ ጎኖቹ የበሇጠ እንዱጎሇብቱ ዯካማ ጎኖቹ ዯግሞ እንዲይዯገሙ የሚዯረግበት የአሠራር 

ስሌት ነው። 

5.5 የማኅበራት የመንቀሳቀሻ ካፒታሌ ሥራ አመራር፣ 

 የመንቀሳቀሻ ካፒታሌ፣ ማሇት በማኅበሩ የሂሣብ ዓመት ውስጥ ወዯ ገንዘብ የሚቀየሩ ወይም 

ማኅበሩ በወጪ የሚጠቀምባቸውን ነገሮች ያጠቃሌሊሌ ። ማሇትም የሚከተለትን 

ያጠቃሌሊሌ። 

 ጥሬ ገንዘብ 

 የሚሰበሰብ ሂሣብ 

 በመጋዘን /ሱቅ/ ውስጥ ያሇ ንብረት ወይም ኢንቨንተሪ 

 የመንቀሳቀሻ ካፒታሌ መጠን አወሳሰን፣ 

ማኅበሩ የሚጠቀምበት ወይም የሚያስፇሌገው የመንቀሳቀሻ ካፒታሌ መጠን መብዛት ወይም 

ማነስ የሇበትም። ምክንያቱም ማኅበሩ ውስጥ ብዙ የሆነ የመንቀሳቀሻ ካፒታሌ አሇ ማሇት 

ከኢንቨስትመንት አባሊት ተጠቃሚ አይሆኑም ማሇት ነው። አናሣ ከሆነ ዯግሞ የማኅበሩ 

የሥራ እንቅስቃሴ ገዴቦ ወዯ ኪሣራ ይመራዋሌ ማሇት ነው። 

 ብዙ የመንቀሳቀሻ ካፒታሌ አዯጋዎች፣ 

 አሊስፇሊጊ የዕቃ ክምችት ይፇጥራሌ። 

 የማኅበሩ የብዴር አሰጣጥና አመሊሇስ ችግር ያሇበት መሆኑን ያመሇክታሌ። 

 ጥቅም ሊይ የማይውሌ ገንዘብ ስሇሚፇጥር ትርፍ አይገኝም። 

 አናሣ የመንቀሳቀሻ ካፒታሌ አዯጋዎች፣ 

 የማኅበሩን አመታዊ ዕቅዴ ሇመተግበር አያስችሌም። 

 የቋሚ ንብረቶችን ሙለ አቅም ሇመጠቀም አይችሌም። 

 አባሊት የብዴር አገሌግልት እንዲያገኙ ያዯርጋሌ። ማኅበሩም የተበዯረውን ብዴር 

መክፇሌ አይችሌም። 

ስሇዚህ አስፇሊጊ የሆነውን ካፒታሌ መጠን ሇመወሰን ትኩረት የሚሹ ነጥቦች፣ 

 የማኅበሩ የሥራ እንቅስቃሴ አዴማስ 

 የማኅበሩ የብዴር ፖሉሲ 

 ማኅበሩ በቀሊለ ብዴር ሇማግኘት የሚያስችሇው ሁኔታ መኖር አሇመኖር፣ 

 የማኅበሩ የዕዴገት ዯረጃና ሥራን ሇማስፊፊት ያሇው ራዕይ 

 የገንዘብ ዋጋ ሇውጥ / ዋጋው ይቀንሳሌ ወይስ ይጨምራሌ/ 
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6.ቁጠባና የብዴር አገሌግልት ፤ 

በተሇይ በገጠር አይልና ተስፊፍቶ የሚታየውን ኋሊቀርነትና ዴህነት ሇመቋቋምና አርሶ 

አዯሩ ባሇው አነስተኛ የእርሻ ማሳ ሊይ በባሇሙያ በሚሰጠውን ምክረ ሃሳብ መሠረት 

ዘመናዊ የአስተራረስ ዘዳዎችንና የግብርና ምርት ማሳዯጊያ ግብአቶችን ተጠቅሞ  

ሇገበያ ተፇሊጊ የሆነ ምርት ማምረት እንዱችሌና ከሚገኘውም የግብርና ሌማት እርሱም 

ሆነ ላሊው የኅብረተሰብ ክፍሌ ተጠቃሚ እንዱሆን ሇማስቻሌ የፊይናንስ ሥርዓት 

ማሻሻያ  ኘሮግራም ቀርፆ መንቀሳቀስ፤ የኅብረተሰቡን የቁጠባ ባህሌ ማሳዯግና የብዴር 

አገሌግልት ተጠቃሚ ማዴረግ ወሣኝነት ያሇው መሆኑን በመገንዘብ ተግባሩ ከተጀመረ 

ውል አዴሯሌ ። የቁጠባና ብዴር በገጠር መስፊፊት ተጨማሪ የካፒታሌ ክምችት 

ብልም የነዋሪውን ገቢ መጨመርን ያስከትሊሌ። የተዋጣሇት የገጠር ቁጠባና ብዴር 

ፖሉሲ የላሇበት ከእጅ ወዯ አፍ የሆነ ኢኮኖሚ ከአንደ ወዯ ላሊው የዴህነት ጎራ 

የሚያጥመሇምሌ ቀሇበት ውስጥ በመግባት የህዝቡን ኑሮ አንዴ እርምጃ ያህሌ እንኳን 

ሇማሻሻሌ የማይችሌ ነው። የዚህ ዓይነት በተሇይ በቀሇበታም አዙሪት እንዳት ከዴህነት 

ወዯ ላሊ ዴህነት ገጽታ እንዯሚያሽከረክር የሚቀጥሇው ስዕሌ ያስረዲሌ። 

        ከእጅ ወዯ አፍ የሆነ ኢኮኖሚ ዙሪያ ጥምጥም ቀሇበት፣ 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

ሇመበዯር የሚያበቃ ሁኔታ ካሌተመቻቸ ብዴር የሇም፣ ብዴር ከላሇ ኢንቨስትመንት 

አይኖርም፣ ኢንቨስትመንት ከላሇ ምርታማነት አይኖርም፣ ምርታማነት ከላሇ ዯግሞ 

ትርፊማነት አይኖርም፣ የዚህ ሁለ ውጤት ከእጅ ወዯ አፍ የሆነ ኢኮኖሚ ይሆናሌ። በዚህ 

ዓይነት የኢኮኖሚ ሥርዓት ሰዎች ያመረቱትን ሁለ ሇፍጆታቸው ስሇሚያውለት ሇወረት 

(ካፒታሌ) ክምችት የሚሆን ተራፉ ሃብት አይኖርም። 

ትርፍ አሌባነት 

ከእጅ ወዯ 

አፍ የሆነ 

ኢኮኖሚ 

ቁጠባ 

አሌባነት 
ብዴር አሌባነት ኢንቨስትመንት 

አሌባነት 

የማይጨምር 

ምርታማነት 
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ይህ ዙሪያ ጥምጥም የዴህነት ቀሇበት ሇመበጠስና የተሻሇ ዕዴገት ሇማግኘት የቁጠባ ባህሌ 

የሚዲብርበትና የብዴር አገሌግልት የሚገኝበት ሁኔታ ሉመቻች ይገባሌ። ብዴር የሚገኝበት 

ሁኔታ ከተመቻቸ ዙሪያ ጥምጥሙ ቀሇበት አንዴ ቦታ ሊይ ይበጠስና የሚቀጥሇውን መሌክ 

ይይዛሌ። 

 

 

 

 

 

 

 

ከሊይ የሚታየው ዙሪያ ጥምጥም ቀሇበት ስዕሌ መሠረት የዴህነት አዙሪት ተበጥሷሌ ። 

ይህን ሇማዴረግ ያስቻሇው ዯግሞ ብዴር አሌባነት በብዴር ማግኘት በመካተቱ ምክንያት 

ነው። ብዴር የማግኘት ሁኔታ ከተሟሊ ሰዎች ኢንቨስት ሇማዴረግ ይችሊለ። ኢንቨስትመንት 

ዯግም ሇከፍተኛ ምርታማነት መሠረት ነው። የምርታማነት መጨመር ሇተረፇ ምርት 

ምንጭ ነው። ተረፇ ምርት ካሇ ዯግም ሇመቆጠብ ይቻሊሌ። ቁጠባ የካፒታሌ ግንባታ 

መሠረት በመሆኑ ሇላሊ ኢንቨስትመንት አመች ሁኔታ ይፇጥራሌ። በመሆኑም የብዴር 

መገኘት ዙሪያ ጥምጥሙን የዴህነት ቀሇበት ሇመበጠስ አስችሎሌ ማሇት ነው። 

6.1 ቁጠባ ፤ 

ቁጠባ ማሇት አንዴ ሰው ሰርቶ ከሚያገኘው ምርት ወይም ጥሬ ገንዘብ ውስጥ መጥኖ ሇክፈ 

ቀን ይሆነኛሌ ብል የሚያስቀምጠው ንብረት ማሇት ነው ። አንዴ ግሇሰብ አምርቶ / ሠርቶ 

ያገኘውን ምርት/ ገንዘብ/ ሇሌዩ ሌዩ ማኅበራዊና ሕጋዊ ግዳታዎች ያውሊሌ። ማኅበራዊ 

ግዳታው የዕዴር መዋጮ መክፇሌ ሉሆን ይችሊሌ። ሕጋዊ ግዳታው ዯግሞ የመንግስትን 

ግብር መክፇሌ ወይንም ከባንክ የተበዯረውን ዕዲ መክፇሌ ሉሆን ይችሊሌ። ሇራሱና ሇቤተሰቡ 

አስፇሊጊ የሆኑ ነገሮችን ገዛዝቶ ማኅበራዊና ሕጋዊ ግዳታዎችን ከተወጣ በኋሊ ይነስም 

ይብዛ የሚተርፇውን ሲያስቀምጥ ቆጠበ ይባሊሌ። 

አንዲንዴ ሰዎች መቆጠብ ሲባሌ መሠረታዊ ፍሊጎቶችን ሳያሟለና ምርት ወይም ጥሬ ገንዘብ 

የሚሰጠውን አግባብ ያሇው ጠቀሜታ ሳይቋዯሱ ራሣቸውንና ቤተሰባቸውን እየጎደ ሃብት 

ማከማቸት ይመስሊቸው ይሆናሌ። ይህ በመሠረቱ ትሌቅ ስህተት ነው። ስሇዚህ ቁጠባ 

ትርፊማነት 

ቁጠባ 

ብዴር 

ኢንቨስትመንት 

ከፍተኛ 

ምርታማነት 

ተረፇ 

ምርት 
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ማሇት በስግብግብነት ስሜት ሃብት ማከማቸት ሣይሆን አንዴ ሰው በተቻሇ መጠን ገቢውንና 

ወጪውን አመዛዝኖ በዕቅዴ ሊይ በመመስረት ከገቢው ወጪውን በማሳነስ ኑሮውን ሇማሻሻሌ 

የሚጠቀምበት ዘዳ ነው። የቁጠባ ዓይነቶች ሁሇት ሲሆኑ እነሱም፦ ባህሊዊ ቁጠባ እና 

ዘመናዊ ቁጠባ ናቸው። 

1. ባህሊዊ ቁጠባ፣ 

ባህሊዊ የሚሇው የቁጠባ ዓይነት አንዴ ሰው ንብረቱን ከብት በመግዛት፣ እህሌ በማከማቸት፣ 

ሌዩ ሌዩ ዋጋ ያሊቸውን እንዯ ወርቅና ብር የመሣሠለትን በመግዛት፣ ጥሬ ገንዘብ 

በማከማቸት የሚቆጥበው የቁጠባ ዓይነት ነው። ባህሊዊ ቁጠባ በላሊ መሌኩ ሲታይ እቁብ 

ወይም ዕዴር በመግባት ከላልች ሰዎች ጋር በመተባበር የሚጠራቀም በአብዛኛው በጥሬ 

ገንዘብ የሚዯረግ የቁጠባ ዓይነት ነው ። 

ስሇዚህ ቁጠባ ባህሊዊ የቁጠባ ዓይነት በአንዴ በኩሌ ግሇሰቦች በዓይነት ወይም በጥሬ ገንዘብ 

ሃብት የሚያጠራቅሙበት ብሌሃት ሲሆን በላሊ በኩሌ ከላልች ጋር በመተባበር ዕቁብ 

በመግባት ገንዘባቸውን በተወሰነ ጊዜ / በየወሩ፣ በየሣምንቱ በማውጣት በተራ /በዕጣ/ 

እንዱዯርሣቸው የሚያዯርጉበት ዘዳ ነው ። 

ዕቁብ በገንዘብ መጠን ሆነ በተዯራጀ መሌክ ዘመናዊና ህጋዊ በመሆን ከገጠሩ ይሌቅ በከተማ 

፣ ከገበሬ ይሌቅ በነጋዳ ዘንዴ ይበሌጥ ጠንካራ ነው። ሇዕዴር ሲባሌ የሚዯረግ ቁጠባ 

በአብዛኛው ሇዕቁብ ሥነ ሥርዓት የሚዯረገውን ወጭ በመሸፇን የሚከፇሌ ወርሃዊ ወይም 

ሣምንታዊ መዋጮ ነው ። ባህሊዊ ቁጠባ በገጠሩ ኢኮኖሚና ማኅበራዊ ሕይወት ውስጥ ከፍ 

ያሇ ግምት የሚሰጠው ነው ። 

  2. ዘመናዊ ቁጠባ፣ 

 ዘመናዊ የቁጠባ ሥርዓት ባሌተስፊፊበት ገጠር ባህሊዊ ቁጠባ የሚሰጠው ጥቅም አጠያያቂ 

ባይሆንም አንዲንዴ የባህሊዊ ቁጠባ ሁኔታ ሲታይ ሇአዯጋ የተጋሇጠ መሆኑና ሇዚህም ምንም 

ዋስትና የላሇው መሆኑን ያሳያሌ። ይኸም የተቀመጠው ነገር ከሌዩ ሌዩ አዯጋዎች 

እንዱሁም ከላባ መከሊከሌ የሚያስችሌ ነገር በሚገባ አሇመኖሩ ነው ። 

 ዘመናዊ ቁጠባ ከባህሊዊ ቁጠባ የተሇየ የሚያዯርገው የሚቆጣጠረው ሃብት /በአብዛኛው ጥሬ 

ገንዘብ ወይም የከበሩ ዕቃዎች/ አስተማማኝ በሆነ ስፍራ የመቀመጡና ዋስትና ያሇው መሆኑ 

ነው። የአሁኑን የባንኮችንና የገጠር ባንኮችን አሠራር የተመሇከትን እንዯሆነ ይህንን 

አገሌግልት በተሟሊና በተቀሊጠፇ መሌኩ ከመስጠታቸውም በሊይ በቁጠባ ገንዘባቸውን 

ሇሚያስቀምጡ ዯንበኞች ወሇዴ ይከፍሊለ ። 
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ስሇሆነም በዘመናዊ የቁጠባ ሥርዓት ባንኮች ከፍተኛ ገንዘብ የማሰባሰብ እንዱሁም መሌሶ 

የማበዯር ሚና ሉጫወቱ ስሇሚችለ በአንዴ ሃገር ኢኮኖሚ ግንባታ ውስጥ ዘመናዊው 

የቁጠባ ዘዳ ከባህሊዊው የተሻሇ አስተዋጽኦ እንዯሚኖረው እሙን ነው። 

6.2 የቁጠባ ጥቅምና አስፇሊጊነት ፣ 

ሇምርት እዴገት ወሳኝ ከሆኑት ኃይልች ከመሬትና ከሰው ኃይሌ ጋር ካፒታሌ አንደ 

መሆኑን ማወቅ አስፇሊጊ ነው። የካፒታሌ አንደ ምንጭ ዯግሞ ቁጠባ ነው። የሃገሪቱ 

ኅብረተሰብ ቁጠባን በባህሊዊም ሆነ በዘመናዊ መሌክ ማሳዯግ ካሌተቻሇ የረባ የሃብት ክምችት 

ማስገኘት ፇጽሞ አይቻሌም ። 

በከተማ የሚኖረው የኅብረተሰብ ክፍሌ የመቆጠብ ባህለ የተሻሇ ሲሆን በገጠር ግን የከፊ 

ነው። ይሁን እንጅ በሁሇቱም የኅብረተሰብ ክፍልች የሚዯረጉት የዴግስ ወጪዎች ከፍተኛ 

መሆኑ ይታወቃሌ። አንዲንዴ ገበሬዎች የእህሌ ምርት ተሰብስቦ ከገባ በኋሊ ያመረቱትን 

ምርት ሇክርስትና፣ ሇተዝካር ወዘተ... እያለ በመጨረስ አይቀሬው ክረምት ሲመጣ ግን ሇዘር 

እንኳን የሚሆን እህሌ የሚቸገሩ መኖራቸው ተዯጋግሞ የሚታይ ነው። ሲታመሙ 

መታከሚያ የእርሻ በሬ ሲሞት ሇመተኪያ በአጠቃሊይ ሇክፈም ሆነ ሇዯግ የሚሆን አንዲች 

ነገር ከቤት ተሟጦ መጥፊት የሇበትም ።  

አንዴ ሰው ማኅበራዊ መሠረቱ የሚጠነክረው ክብርና ሞገስ የሚኖረው «የአዯባባይ ሰው » 

መሆን የሚችሇው ጥሪት ሲኖረው ነው። ጥሪት ሉኖረው የሚችሇው ዯግሞ በአግባቡ 

ሲቆጥብ ነው። መቆጠብ ነገ ምን ይመጣሌ ይሆን ብል አርቆ  ከማሰብ፣ ከማስተዋሌ 

የሚመጣ ቀስ በቀስ የሚያዴግ የሃብት ክምችት በመሆኑ ማንኛውም ሰው የሚበሇጽገው 

በሚቆጥበው ሃብትና ይህንኑ ሃብቱን ሥራ ሊይ በማዋሌ በሚያገኘው ተጨማሪ ትርፍ ነው። 

ቁጠባ የኅብረተሰቡ ባህሌ መሆን ሲጀምር የአገር ብሌፅግና  የአገር ዕዴገት አይቀሬ ይሆናሌ። 

የተቆጠበ ሃብት ሥራ ሊይ ሲውሌ፣ የብዴር አገሌግልቶች ሲስፊፈ የእርሻና የኢንደስትሪ 

ሌማቶች ይፊጠናለ፤ መሠረተ ሌማቶች ይዘረጋለ፤ የሥራ ዕዴሌ ይፇጥራሌ። 

ኢኮኖሚስቶች የእርሻ ዕዴገትና ሇገጠር ሌማት መስፊፊት ቁጠባ በጣም አስፇሊጊ መሆኑን 

በአጽንኦት ይገሌፃለ ። 

ኅብረተሰቡ ውስን ከሆነው ገቢው ቀንሶ በአግባቡ መቆጠብ ቢችሌና የቆጠቡት ገንዘብ ወሇዴ 

እንዱያስገኝሊቸው የቁጠባ ተቋሞች በአሌተስፊፈባቸው አካባቢዎች ቢስፊፈ ውል አዴሮ 

ሇጠቅሊሊው ማኅበረሰብ የሚጠቅም የቁጠባ ሥርዓት ሇማስፊፊት አመቺ ሁኔታ ሉፇጥር 

ይችሊሌ። 
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የቁጠባን እንቅስቃሴ ሇመጀመር ትሌቁ ችግር የሚቆጠበው ሃብት አሇመኖሩ ነው። ወይም 

ሇመቆጠብ የፍሊጎት መታጣት ነው ከማሇት ይሌቅ ሇቁጠባ የተመቻቸ ዴርጅት ወይም ተቋም 

በገጠሩ እንዯሌብ አሇመኖር ነው ቢባሌ ይሻሊሌ ። 

ሇዚህም ዋና ማስረጃ የሚሆነን በኢኮኖሚ በበሇፀጉትም ሆነ ኋሊቀር በሆኑት አገሮች ከቁጠባ 

ተቋሞች ይሌቅ ስኬታማ የሆኑት የብዴር አገሌግልት የሚሰጡት ተቋማት ሆነው 

የመገኘታቸው ታሪክ ነው። ዘመናዊ ቁጠባን በተሇይ በገጠር ዘሌቆ የማስተማርና ባህለን 

የማስተዋወቅ ሥራ ብዙም ያሌተሰራበት ነገር ግን ብዙ ጠቀሜታ የሚያስገኝ የኢኮኖሚ 

ዘርፍ ነው። ስሇዚህ ኅብረተሰቡ የራሱን የፊይናንስ ተቋም ሇመፍጠር የሚችሌባቸው 

የቁጠባና ብዴር የኅ/ስ/ማኅበራት መቋቋምና መስፊፊት ይኖርባቸዋሌ። ይህንን ሇማመቻቸት 

ከባሇሙያዎች ብዙ ይጠበቃሌ ። 

 6.3 ብዴርና የብዴር አመራር፣        

ሀገራችን ኢትዮጵያ ከፍተኛ የሆነ እምቅ ሃብት ቢኖራትም በተሇያዩ ችግሮች ምክንያት 

በተገቢው መሌኩ መጠቀም ባሇመቻሊቸው ወዯ ሚፇሇገው የኢኮኖሚና ማኅበራዊ ዕዴገት 

ሉዯረስ አሌተቻሇም። ሇዚህም ከሚጠቀሱት የተሇያዩ ምክንያቶች አንዯኛው የፊይናንስ ሃብት 

ውስንነት ነው። የፊይናንስ ችግር አሇመፇታት ዯግሞ ሇዴህነት መባባስና የምግብ ዋስትና 

እንዲይፇጠር የጎሊ አስተዋጽኦ ያዯርጋሌ ። 

ስሇዚህ የሃገራችንን የኑሮ ዯረጃ ሇማሻሻሌ ስሇ ብዴር ያለ ጽንሰ ሃሣቦችን ማወቅና ተስማሚ 

የሆነ የብዴር ሥራ አመራር መከተሌ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ይኖረዋሌ። ብዴር በየትኛውም 

የዕዴገት ዯረጃ በተሇያዩ መስፇርቶች ሉኖር የሚችሌ ወሳኝ የኢኮኖሚ አቅም መፇጠሪያና 

ማጠናከሪያ ኃይሌ ነው ። 

6.4 የብዴር መርሆዎች / Principles of Credit/ 

የብዴር ሰባት መርሆዎች አለት ። እነሱም ፤ 

1. የምርታማ ዓሊማ መርህ / Principle of Productive Purpose/ 

 ብዴርን ከሚያስገኘው ገበያ አኳያ አይቶ የመስጠት መርህ ነው። ምሣላ ፦ ምርጥ ዘርን 

ከማዲበሪያ፣ ከመስኖ፣ ከመጋዘን፣ ከጥራትና ዯረጃ ጋር አጣምሮ መሥራትን ይጠይቃሌ ።  

2. የተበዲሪው ማንነት የማወቅ መርህ / Principle of personality/ 

 አበዲሪ አካሊት ብዴር ከመስጠታቸው በፉት የግሇሰቦችን ብዴር የመመሇስ አቅም 

የሚቃኙበት መርህ ነው ።  

3.  የምርታማነት መርህ /Principle of Productivity/ 
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 ምርታማነትን በዘሊቂነት ከመጨመር አኳያ ታይቶ የሚሰጥበት የብዴር መርህ ነው ። 

4. ብዴርን በየምዕራፈ የማሰራጨት መርህ /Principle of phased 

Disbursement/  

 በአጠቃሊይ የሚያስፇሌገውን የብዴር መጠን በአንዴ ጊዜ መስጠት ሣይሆን በየንዑስ  

ተግባራቱ እንዱሠጥ የሚዯረግበት የብዴር መርህ ነው። ምሣላ ፤ ሇግንባታ የሚያስፇሌግን 

ብዴር ሇወሇሌ፣ ሇግዴግዲና ሇጣሪያ መስጠት  

5. አግባባዊ የብዴር አጠቃቀም መርህ /Principle of Proper Utilization/ 

  አበዲሪ አካሊት ብዴሩ ሇታቀዯሇት ተግባር በአግባቡ እንዱጠቀሙ የሚዯረግበት የቁጥጥር 

መርህ ነው ። 

6.  የክፍያ መርህ /Principle of payment/ 

 ብዴሩ የሚከፇሌበትን የጊዜ ሠላዲ በማቀዴ የሚከናወን የብዴር መርህ ነው። 

7. የመከሊከያ መርህ /Principle of Protection/ 

  ሉገጥሙ ከሚችለ አዯጋዎች ሇመከሊከሌ የሚያግዝ መርህ ሲሆን ብዴርን ከመዴን ወይም 

ዋስትና እና ከመሳሰለት ጋር የማያያዝ ሂዯት ነው። 

6.5 የብዴር አቅራቢዎች፡ 

 የብዴር ሥራ በሃገራችን በሁሇት አቅራቢዎች ማሇትም መዯበኛ በሆኑና መዯበኛ ባሌሆኑ 

አቅራቢዎች ይፇፀማሌ ።  

 መዯበኛ ያሌሆኑ አቅራቢዎች፣ 

 የመዯበኛ የብዴር አቅራቢዎች በሃገሪቱ በተሇይም በገጠሪቱ ኢትዮጵያ 

ባሇመስፊፊታቸው የተፇጠሩ ናቸው። 

 ህጋዊ ባሌሆነ መንገዴ የተቋቋሙ አበዲሪዎች ናቸው። 

 በሃገሪቱ በስፊት የብዴር ምንጭ በመሆን እየተሠራባቸው ያሇ ነው። 

 ጠቀሜታቸው፡ 

 የብዴር ውሊቸው ከሃገሪቱ ባህሌና ወግ የተዛመዯ ነው 

 በመቀራረብና በመተማመን ነው የሚሰጡት 

 ሇገጠሩ ነዋሪ በቀሊለ የብዴር መረጃ ያገኛሌ፣ በሚያዯርገው የጠበቀ ማኅበራዊ 

ግንኙነቶች 

 በአብዛኛው የንብረት ዋስትና አይጠይቁም፡ 
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 ተሇዋዋጭነት ባህሪ አሊቸው። 
 

 እጥረቶች፣  

 ሇብዴሩ የሚከፇሇው የወሇዴ መጠን በጣም የተጋነነ ነው ። 

 ብዙ የሆኑ ግሇሰቦችና ተቋማት በዚህ ተግባር ስሇሚሰማሩ እንቅስቃሴያቸው 

ከሃገሪቱ የገንዘብ ፖሉሲ ውጪ ነው ። 

 መዯበኛ የሆኑ ብዴር አቅራቢዎች ፣ 

 መንግስት ፤ በኅብረተሰቡ በህጋዊ መንገዴ የተቋቋሙ ዴርጅቶች ፤ የመንግስት 

የንግዴና የሌማት ባንኮች እንዱሁም መንግስታዊ ባሌሆኑ ዴርጅቶች ናቸው ። 

 በክሌሊችን ተጨባጭ ሁኔታ ሇክሌለ ኅብረተሰብ ክፍሌ በተሇይ ሇገጠሩ ነዋሪ 

የብዴር አገሌግልትን ተዯራሽ ከማዴረግ አኳያ እንዱሁም የቁጠባ ባህሌን 

በማስተማርና በማስፊፊት ረገዴ ከፍተኛውን ዴርሻና ቦታ የሚወስደት የገጠር 

ገንዘብ ቁጠባና ብዴር ኅብረት ሥራ ማኅበራትና ዩኒየኖቻቸው እንዱሁም አብቁተ 

ናቸው ፤ የብዴር አገሌግልት አሰጣጥ ሂዯቱም ፤ 

 የክሌሌ መንግስት በጀቱን እንዯ ዋስትና በማስያዝ ከንግዴ ባንክ ጋር 

በሚዯረግ የብዴር ውሌ ስምምነት መሰረት በኅብረት ሥራ ማኅበራት 

(ዩኒየንና መሠረታዊ) አማካኝነት ሇግብርና ግብዓት (የአፇር ማዲበሪያና 

ምርጥ ዘር) መግዣ የሚሰጥ ብዴር ፤ 

 በአብቁተ አማካኛነት የሚሰጥ የቡዴን ዋስትና ብዴር አገሌግልት ፤ 

 በገንዘብ ቁጠባና ብዴር ኅብረት ሥራ ማኅበራት አማካኝነት የሚካሄዴ 

የቁጠባና ብዴር አገሌግልት ፤ 

6.6 የብዴር ዓይነቶች፣ 

ብዴርን በዘመን፣ በዓሊማ፣ በሚውሌበት ተግባር፣ በአበዲሪ /ተበዲሪ፣ በዋስትና በአከፊፇሌ 

እና  በመሣሠለት ከፊፍል ማየት ይቻሊሌ። 

1. በዘመን ከፊፍል የማየት የብዴር ዓይነት፣ 

 የአጭር ጊዜ ብዴር፦ የብዴሩ ቆይታ ከአንዴ ዓመት የማይበሌጥ ነው ።    

         ምሣላ፣ ሇም/ዘር፣ ሇማዲበሪያ፣ የሚሰጡ ብዴሮች  

 የመካከሇኛ ጊዜ ብዴር፣ የብዴር ቆይታ ጊዜው ከ 2እስከ 5 ዓመታት የሚቆይ 

ብዴር  

                               ምሣላ፣ ሇእንስሳት እርባታ፣ ሇመሣሪያዎች  

 የረዥም ጊዜ ብዴር፡ የብዴሩ የቆይታ ጊዜ ከአምስት ዓመት በሊይ ነው ። 

ምሣላ፣    
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                 የመሬት ፣ የግንባታዎች 

2. ብዴሩ በሚውሌበት ተግባር ፣ 

        ሇተወሰነ ተግባር የሚውሌ ብዴር ሲሆን የትራክተር፣ የማዲበሪያ፣ የምርጥ ዘር     

        ወዘተ...የሚውሌ የብዴር ዓይነት ነው ። 

3. ዓሊማን መሠረት በማዴረግ የሚውሌ የብዴር ዓይነት 

        ብዴሩ ከሚውሌበት ዓሊማ አኳያ የሚሠጥ ነው። 

 ሇኢንቨስትመንት የሚውሌ ብዴር  

 ሇምርት  የሚውሌ ብዴር                    

 ሇግብይት የሚውሌ ብዴር                                

 ሇፍጆታ የሚውሌ ብዴር                                 

4. በአበዲሪ /ተበዲሪ/ 

 መዯበኛ የሆነ /ተቋማዊ/ ብዴር ፦ ምሣላ ባንኮች 

 መዯበኛ ያሌሆነ ብዴር ፦ ምሣላ፣ የግሌ አበዲሪዎች፣ ዘመድች፣ ጓዯኞች 

5. ዋስትናን መሠረት በማዴረግ ፣ 

 በዋስትና የሚሰጥ ብዴር 

 ያሇዋስትና የሚሰጥ ብዴር 

6. አከፊፇሌን መሠረት በማዴረግ የሚመዯብ የብዴር ዓይነት /Based on Liquidi 

ty/ 

 ከራሱ ገቢ የሚከፇሌ ብዴር፦ ብዴሩ ከሚውሌበት ተግባር ከሚገኝ ገቢ ብቻ 

የሚመሇስ ብዴር፣ ምሣላ፦ የዘርና የማዲበሪያ ብዴር 

 ከፉለን ከራሱ ገቢ ውጭ የሚከፇሌ ብዴር፦ የተወሰነውን ብዴር ብዴሩ 

ከሚውሌበት ተግባር የሚመሇስ፣ ምሣላ፦ የኢንቨስትመንት ብዴር  

 ከራሱ ገቢ ውጭ የሚከፇሌ ብዴር፦ የብዴሩ ምንጭ ሇገቢው የሚያዯርገው 

አስተዋጽኦ በቀጥታ ሣይሆን በተዘዋዋሪ ነው። ምሣላ፦ ሇፍጆታ የሚውሌ 

ብዴር  

7. አቋምን መሠረት ያዯረገ የብዴር ዓይነት / Based on approach/ 

 ግሇሰባዊ አቋም፦ አበዲሪና ተበዲሪ የሚያዯርጉት የብዴር ውሌ ስምምነት ነው 

። 

 ቡዴናዊ አቋም፦ ሇቡዴን /ሇማኅበራት/ የሚሰጥ ብዴር ነው ። 

8.  ግንኙነትን መሠረት ያዯረገ የብዴር ዓይነት /Based on Contact/ 

 ቀጥተኛ የሆነ ግንኙነት፦ የብዴር ገንዘብ በቀጥታ ሇተጠቃሚዎች መስጠት 
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 ቀጥተኛ ያሌሆነ ግንኙነት፦ የብዴር ገንዘቡ ሇግብአት አቅራቢዎች የሚሰጥ 

ሲሆን ግብአቱ ዯግሞ ሇተበዲሪዎች የሚሰጥ ነው ። 

6.7 የብዴር አስተዲዯር፣ 

ኅብረተሰቡም ሆነ የኅብረት ሥራ ማኅበራት ከተሇያዩ ምንጮች የሚገኘውን የብዴር ገንዘብ 

በጥሩ ሥራ አመራርና አስተዲዯር ሇታሇመሇት ዓሊማ አውል በወቅቱ ከመመሇስ ጎን ሇጎን 

ከዕሇት ፍጆታ ቀንሶ በማብቃቃት የቁጠባ ባህሌን ማሣዯግ ቸሌ ሉባሌ የማይገባው ጉዲይ 

ነው ። 

የብዴር አስተዲዯር ሥራ እንዯማንኛውም አስተዲዯራዊ ሥራዎች ሁለ ዋና ዋና ክፍልች 

መክፇሌ ይችሊሌ ። እነሱም ፤ 

1. ዕቅዴ ማውጣት 

2. ማዯራጀት 

3. መምራት 

4. መከታተሌና መገምገም ናቸው። 

 1. ዕቅዴ ማውጣት ፣ 

 የኅብረት ሥራ ማኅበራት የአባልቻቸውን ፍሊጎት፣ የማኅበሩን መመሪያና ዓሊማ መሠረት 

በማዴረግ መቸ፣ ምን ያህሌ፣ የት፣ እንዳት፣ የሚለትን ጥያቄዎች በማንሳትና መሌስ 

በመስጠት የብዴር ዕቅዴ ማውጣት ያስፇሌጋሌ ። 

የብዴር ዕቅዴም ሆነ ላልች ዕቅድችን ሇማዘጋጀት አዴካሚና ሙያ የሚጠይቅ ሰፉ ተግባር 

መስል ሉታይ ይችሊሌ። ሆኖም ያሇንን አቅም በመጠቀም ዕቅዴ ማውጣቱ በሥራ ሂዯት 

ሉያጋጥሙ የሚችለ ችግሮችን፣ የገንዘብን እጥረት፣ አሊስፇሊጊ የሆኑ ዕቃዎችን በትርፍነት 

ማስቀመጥን፣ ጊዜን፣ መጋዘንም ሆነ ላልች ንብረቶች አጠቃቀምን አስቀዴሞ ሇመከሊከሌና 

ሇመወሰን ያስችሇናሌ ። 

ስሇዚህ በብዴር መውሰዴና መስጠት ሥራ ሊይ የተሠማራ ማኅበር የብዴር ፍሊጎትን 

መሠረት በማዴረግ ዕቅዴ ማውጣት ያስፇሌጋሌ። ምክንያታዊና ተጨባጭ ዕቅዴ ሇማውጣት 

ዯግሞ ያሇፈት ዓመታት ክንውኖች መነሻ ማዴረግና ላልች ብዙ ሙያ የሚጠይቁ ስሌቶችን 

በመንዯፍ ፍሊጎትን ማወቅና በዕቅዴ ማካተት ይቻሊሌ። 

2. ብዴርን ማዯራጀት፣ 
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ማኅበራት የሚያስፇሌጋቸውን የብዴር ገንዘብ መጠን፣ የሚያከናውኑበትን ጊዜና ቦታ 

ከተረደ በኋሊ የብዴር ሥራ በመሥራት ያሇንን የሰው ኃይሌ፣ የማቴሪያሌና ካፒታሌ 

የምናቀናጅበት ሂዯት ነው ። 

በዚህ ሥራ የብዴሩን ሥራ የሚያስተዲዴሩ የብዴር ኮሚቴዎችን፣ የብዴሩን ሂዯት 

ሉያስፇጽም የሚያስፇሌግ ገንዘብ፣ መዛግብትና ሠነድችን የሚቀናጁበት ዯረጃ ነው። እዚህ 

ሊይ በተጨባጭ ማኅበራት ሊይ የሚታዩ ዋና ዋና ችግሮች በብዴር አሰጣጡ ሂዯት የቅዴሚያ 

መዛግብቶችን ያሇማሟሊት ሲሆን በብዴር አመሊሇሱም ተመሣሣይ የሆኑ የብዴር ገንዘብ 

የሚሰበሰቡ አባሊትን በወቅቱ ሇመምረጥ፣ የብዴር ማስባሰቢያ ሰነድችን በወቅቱ ያሇማሣተም 

ችግሮቸ ይታያለ ። 

ስሇዚህ ብዴርን በማዯራጀት ዯረጃ ሇብዴር የሚያስፇሌጉንን ገንዘብ፣ የማቴሪያሌና የሰው 

ኃይሌ ቀዯም ብል በማዯራጀት ወዯ ሥራው መገባት አሇበት ። 

3. ብዴርን መምራት፣ 

 የብዴር ሥራ ከማንኛውም የሥራ ዘርፍ በሊቀ ሌዩ ትኩረት ሉሰጠውና በሳሌና ወቅታዊ 

የሆነ አመራር መስጠት የሚያስፇሌገው ሥራ ነው።ሥራውን ከማቀዴና ከማዯራጀት 

ከመነጩ ችግሮች የተነሣ የአመራሩ ሥራ ፇታኝ ሉሆን ይችሊሌ። ስሇዚህ የኅ/ስ/ማኅበራት 

በአቅማቸው ሉፇታ የሚችሇውን ሥራ በጋራ በመወያየት መፍትሄ መስጠት ከአቅማቸው 

በሊይ የሆኑ ችግሮች ካለም ወቅታዊ የሆነ መፍትሄ እንዱያገኝ ሇሚመሇከተው አካሌ 

ማሣወቅ ተገቢ ነው ። 

 ሇምሣላ፣ በተግባር ከሚታዩ ችግሮች አንዲንድቹ ምንም እንኳን ከማዯራጀቱ ሥራ ጋር 

በተያያዘ በቂ ቅፃቅጾች ያሇመኖር አርሶ አዯሩም ምርቱን ሉዘራ ሲሌ የብዴር ጥያቄ መጠየቅ፣ 

አንዲንዴ አርሶ አዯሮችም መፇረም ከሚገባቸው ቅፃቅጾች ሣይፇርሙ የብዴር ተስተናጋጅ 

መሆን፣ ከአንዴ መንግስታዊ ቡዴን በሊይ ከተሇያዩ መንግስታዊ ቡዴኖች ብዴርን መውሰዴ 

የመሣሠለት ችግሮች ይታያለ ። 

እነዚህን ላልች መሠሌ ችግሮች እንዲይከሰቱ በመጀመሪያ ዯረጃ በብዴር ማዯራጀት ወቅት 

የሚፇፀሙ ተግባሮች ሙለ ሇሙለ መተግበር ይኖርባቸዋሌ። ከዚህ ካሇፇ ዯግሞ በአቅሙ 

ሉፇቱ የሚችለትን እየፇታ ላልች ችግሮችን ሇሚመሇከተው አካሌ አፊጣኝ መፍትሄ 

እንዱሰጥበት ማሣወቅ ተገቢ ነው ። 

ብዴርን ከመምራት ሥራ ጋር ተያያዥ የሆነው ተግባር ዯግሞ የሰጠናቸውን ብዴሮች 

ራሣቸውን በቻሇ በተበዲሪ ግሇሰቦችና በብዴሩ ዓይነት ሇይቶ ሇብቻው የሂሣብ ቋት/ላጀር/ 

በማዘጋጀትና የየእሇቱን ወሇዴ መጠን ማስሊትና ሂሣቡ መያዝ ይኖርበታሌ። 
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4. ብዴርን መከታተሌና መገምገም ፣ 

ብዴር መስጠት አንዴ ተገባር ሉሆን ይችሊሌ። የመጨረሻውና የብዴር መሰጠት አሊማውና 

ግቡ ግን የተሰጠውን ብዴር በታሰበው ተግባር ሊይ ውለ በተቀመጠሇት የጊዜ ገዯብ ውስጥ 

ያሇችግር ማስመሇስ መቻሌ ነው። የአንዴ ማኅበር የብዴር ሥራ አመራር ብቃቱም 

የሚሇካው በዚሁ ነው። ብዴሩ ከማበዯር በፉት የሚወሰዴ ጥንቃቄ ከፍተኛውን ዴርሻ 

የሚይዝ ሆኖ ብዴሩ ከተሰጠ በኋሊ የሚኖር የቅርብ ክትትሌና ግምገማ ሇውጤት ወሳኝ ሚና 

ይኖረዋሌ ። 

ክትትሌና ቁጥጥር ሇሚኖረን ውጤት መስተካከሌ ወይም ውዴቀት የመጀመሪያው ቅዴመ 

ሁኔታ ነው። የተሻሇ ክትትሌና ቁጥጥር መኖር የተሻሇ ውጤት ማግኘት ይሆናሌ።ማኅበራት 

የሚሰጧቸውን ብዴሮች ከአግባቡ ሇመፇፀም ሉከተሎቸው የሚገቡ የክትትሌና የቁጥጥር 

አግባቦች ፦  

 ቀሊሌ፣ ግሌፅና በአመራር አካሊትም ሆነ በተጠቃሚው በቂ ግንዛቤ ተፇጥሮባቸው 

የሚታወቁ መሆን ይኖርባቸዋሌ። 

 ምክንያታዊ፣ አሃዛዊ ወይም በተጨባጭ የተሠሩ ሥራዎች በላሊ አካሌ ሉመዘኑ 

የሚችለ መሆን አሇባቸው ። 

 ታማኝነትና ተከታታይነት ያሊቸው መሆን ይገባቸዋሌ ። 

ከክትትሌና ቁጥጥር ተሇይቶ የማይታየው ሪፖርት ነው። የብዴር ሥራ ከገንዘብ ጋር 

የተያያዘ እንዯመሆኑ መጠን ሪፖርት ወይም መረጃ ሇሚመሇከተው አካሌ መስጠት ወሳኝ 

ነገር ነው። በየጊዜው የሚሠሩ ሥራዎች በየዯረጃው ሇሚመሇከታቸው አካሊት ሁለ 

ተጠናክረው በመሊክ ማኅበሩ ምን ዯረጃ ሊይ ይገኛሌ፣ ምን ችግሮች አለበት፣ ምን 

ያስፇሌገዋሌ፣ መቼ፣ ወዘተ የመሳሰለት በሚሊኩ ሪፖርቶች አማካኝነት ነው። የተሠሩ 

ሥራዎች በተሰሩበት ወቅትና በተሟሊ መንገዴ ሪፖርት ካሌተሊከና ካሌዯረሰ ውሣኔ 

የሚሰጡና ፖሉሲ የሚያወጡ አካሊት ምንጭ መነሻ አይኖራቸውም። የሚሊኩ ሪፖርቶችም 

ዯግሞ እንዯ ሪፖርት ማሟሊት የሚገባቸውን መረጃ በውስጣቸው ካሊካተቱ ሇውሣኔ ሰጪው 

አካሌ የሚኖራቸው ሚና አናሣ ወይም ፊይዲ ቢስ ይሆናሌ። ይህን መሠሌ ያሇተሟሊ 

ሪፖርትን መሠረት አዴርጎ የሚወሰን ውሣኔም ካሇ የተሳሳተና ማኅበሩን በትክክሌ ገሊጭ 

ያሌሆነ ይሆናሌ ። 

 የክትትሌና ቁጥጥር ዓሊማው፣ 

1. የተሰጠው ብዴር ሇተገቢው ዓሊማ  መዋለን ሇማረጋገጥ 

2. የተሰጠው ብዴር መጠንና የጊዜ ገዯብ ተመጣጣኝና ትክክሇኛ መሆኑን 

ሇማረጋገጥ፣ 
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3. የብዴር ተጠቃሚዎች የገንዘብ አያያዝና አጠቃቀም ሇመከታተሌና የምክር 

አገሌግልት እንዱሰጣቸው ሇማዴረግ ፣ 

4. በማኅበራቱና በብዴር ተጠቃሚዎች መካከሌ የታማኝነት መንፇስ በመፍጠር 

ጤናማ ግንኙነት እንዱኖር ሇማዴረግ ፣ 

5. በብዴር ሥራ ሊይ የሚያገጥሙ ችግሮችን ቀዴሞ ሇማወቅና አስፇሊጊ የሆኑ 

ቅዴመ ዝግጅቶችን ሇማዴረግ ፣ 

6. በብዴር ሥራ ሊይ የሚያጋጥሙትን ተሞክሮዎች በአግባቡ በመጠቀም 

በመረጃነት ሇማሰባሰብ ፣  

7. ትክክሇኛ የብዴር ተጠቃሚዎችን፣ የሥራ ዘርፎችን ሇማወቅና በቀጣይ 

ተግባሮቻችን ችግሮች ያሇባቸውን አሠራሮች ሇመሇየትና ሇማስወገዴ ይሆናሌ። 

6.8 የብዴር አሰጣጥ ሁኔታ ፡ 

ብዴር በጥሬ ገንዘብ ወይም በዓይነት ሉሰጥ ይችሊሌ። የሚሰጠው ብዴርም በወሇዴ ወይም 
ያሇወሇዴ ሉሆን ይችሊሌ። ይሁን እንጅ ብዴር ከመሰጠቱ በፉት የሚከተለትን ነጥቦች ማየት 
ብዴሩ እንዱመሇስ ያግዛሌ ። 

 የተበዲሪውን ፀባይ ማወቅ - Character 

 የተበዲሪውን ብዴር የመመሇስ አቅም መረዲት -Capacity  

 የተበዲሪውን የካፒታሌ ሁኔታ ማወቅ - Capital 

  ተበዲሪው የሚያቀርበውን ዋስትና ማወቅ - Collateral 

 የአሁንና የወዯፉቱን ኢኮኖሚ ሁኔታ መገንዘብ -Condition 

       የሚለት ናቸው። 

የኅ/ስ/ማኅበራት ከሊይ የተዘረዘሩትን ሁኔታዎች ግምት ውስጥ በማስገባት ሇአባልቻቸው 

ብዴር ሇመስጠት ራሣቸውን ማዘጋጀት ይኖርባቸዋሌ። ብዴር ሇመስጠት የሚያሰፇሌጉ 

የአሰራር ቅዯም ተከተልች ማሇትም ብዴር የመፍቀዴ ሥሌጣንና አዯረጃጀት ፤ የብዴር 

አሰጣጥ መመዘኛዎች ፤ የብዴር ጥያቄ አቀራረብ ፤ የብዴር ትንተናና ግምገማ ፤ የብዴር 

ሥርጭት ፤ የብዴር አጠቃቀምና ክትትሌ ፤ የብዴር አመሊሇስ ክትትሌ ፤ የብዴር መረጃ 

አያያዝ እንዱሁም ከብዴር ጋር ተያያዥነት ያሊቸው ፎርማቶችና የአዋጭነት ጥናት ቅጽ 

ከዚህ የስሌጠና ማንዋሌ ጋር በዕዝሌ ዯረጃ ተያይዘዋሌ ፡፡ 

6.9 የብዴር ወሇዴ ፤ 

 የብዴር ወሇዴ አወሳሰን፣ 

 ማንኛውም የብዴር አገሌግልት የሚሰጥ የገንዘብ ተቋም አገሌግልቱን በተሻሇ 

ሁኔታ መስጠት እንዱችሌ በአፇፃፀም ሂዯት ሉከሰቱ የሚችለ አዯጋዎችን 

በማስወገዴ ትርፊማነቱን ማረጋገጥ መቻሌ አሇበት፡፡ 
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 የብዴር አገሌግልት የሚሰጥ ተቋም የሚያገኘው ገቢ በዋናነት ከብዴር ወሇዴ 

ነው፡፡ ይህ ገቢ ቀጣይነት ያሇው ሆኖ የተበዲሪውንም ሆነ የአበዲሪውንም አካሌ 

ውጤታማነትና ጤናማ ግንኙነት እንዱኖር የሚያዯርገው በብዴር አስተዲዯር 

ሂዯት ሉከሰቱ የሚችለ አዯጋዎችን ግምት ውስጥ በማስገባት የወሇዴ አተማመን 

ዘዳ ተግባራዊ ሲሆን ነው፡፡ 

  በዚህም መሰረት በኀብረት ሥራ ማኀበሩ ጠቅሊሊ ጉባዔ፣ የቦርዴ አመራር 

ወይም የሥራ አመራር አካሊት የሚተመነው የብዴር ወሇዴ በብዴር ኮሚቴው 

ወይም በብዴር ባሇሙያዎች ተግባራዊ መሆን ይኖርበታሌ ፡፡ 

 ኀብረት ሥራ ማኀበራት ውስጣዊ እና ውጫዊ የሆነ የገንዘብ ምንጫቸውን 

ሇማስተዲዯር የሚከተሎቸው የአሠራር ስሌቶች ተመሳሳይ ቢሆኑም የብዴር 

ወሇዴን ተመን በሚመሇከት ግን ሌዩነቶች ሉኖራቸው ይችሊሌ ፡፡ 

 ኀብረት ሥራ ማኀበሩ ውጫዊ ከሆነ የገንዘብ ምንጭ ገንዘብ ተበዴሮ ሇአባሊቶቹ 

የሚያበዴር ከሆነ ብዴሩን ሇማግኘት የሚያወጣው ወጪ ውስጣዊ ከሆነው 

የገንዘብ ምንጭ ወጪ የበሇጠ ይሆናሌ፡፡ ይህም የሆነበት ምክንያት የብዴሩን 

ወሇዴ ሇመክፇሌና ብዴሩን ሇማግኘት የሚከፇለ የአገሌግልት ወጪዎችን 

በማካተቱ ነው ፡፡ 

 ኀብረት ሥራ ማኀበራት ከውስጣዊም ሆነ ከውጫዊ የብዴር ገንዘብ ምንጭ 

ሇአባሊቶቻቸው ብዴር በሚሰጡበት ጊዜ የብዴር ወሇዴን ሇመተመን ከዚህ በታች 

የተቀመጡትን ሁኔታዎች ግምት ውስጥ ማስገባት ይኖርባቸዋሌ ፡፡ 

1. የብዴር ገንዘቡ የተገኘበት ዋጋ፣  

 የብዴር ገንዘብ ከተሇያየ ምንጭ የሚገኝ ቢሆንም ገንዘቡን በመጠቀም ሂዯት የራሱ 

የሆነ የአገሌግልት ዋጋ በወሇዴ መሌክ ሉጠየቅ ይችሊሌ ፡፡ 

 ማኀበራት ከፊይናንስ ተቋማት ገንዘብ ተበዴረው ሇአባሊቶቻቸው የሚያበዴሩ ከሆነ 

የብዴር ገንዘቡ ዋጋ የፊይናንስ ተቋሙ የሚያስከፍሇው የብዯር ወሇዴ ይሆናሌ ፡፡ 

 የኀብረት ሥራ ማኀበራት ሇብዴር አገሌግልት የሚያውለትን ገንዘብ የሚያገኙት 

በስጦታ ከሆነ የብዴር ገንዘቡ የተገኘበት ዋጋ ገንዘብ ባንክ ውስጥ በቁጠባ ሂሳብ 

ቢቀመጥ ሉገኝ የሚችሇው የቁጠባ ወሇዴ ይሆናሌ ፡፡  

 ማንኛውም ሇማኀበራት በስጦታ የሚመጣ ገንዘብ በቁጠባ ሂሳብ መግባት አሇበት፡፡ 

ምክንያቱም ገንዘቡ ባንክ ሳይገባና ሇተወሰነ ጊዜ በማኀበሩ ውስጥ ተቀምጦ 

ካሌተሰራበት የግንባር ዋጋውን ሉያጣ ስሇሚችሌ ነው ፡፡ 

2. ዓመታዊ የግሽበት ዋጋ፣ 

 ግሽበት የገንዘብ የመግዛት አቅም መቀነስን የሚያመሇክት ቃሌ ነው ፡፡ 
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 በዛሬው ዕሇት ያሇን አንዴ መቶ ብር ሉገዛሌን የሚችሇው ዕቃ መጠን በሚቀጥሇው 

ዓመት ካሇን አንዴ መቶ ብር የሚገዛው ዕቃ መጠን ጋር ሲነፃፀር ሌዩነት ሉኖረው 

ይችሊሌ ፡፡ ሇምሳላ ፤ 

 በአሁኑ አመት አንዴ ኩንታሌ ጤፍ በ200 ብር መግዛት ብንችሌና 

በሚቀጥሇው አመት ይህንኑ ተመሳሳይ መጠን ያሇውን ጤፍ በ250 

ብር መግዛት ብንችሌ የገንዘብ የመግዛት አቅሙ እየቀነሰ እንዯመጣ 

ማየት ይቻሊሌ፡፡ በዚህ ምሳላ መሰረት በሚቀጥለት አምስትና አስር 

አመታት የገንዘብ የመግዛት አቅም እየቀነሰ በመጨረሻ እጃችን ሊይ 

ያሇው ገንዘብ ምንም ነገር ሊይገዛሌን የሚችሌበት ሁኔታ ሉያጋጥም 

ይችሊሌ፡፡ ይህ የሆነውም በጊዜ ሂዯት ውስጥ ነው፡፡ የብዴር 

ገንዘብም ዛሬ ያሇንን ገንዘብ በሚቀጥለት አመታት እናገኘዋሇን 

በማሇት የምንሰጠው ገንዘብ በመሆኑ ገንዘቡ አሁን ያሇውን እና 

ወዯፉት የሚኖረውን የመግዛት አቅም ግምት ውስጥ በማስገባት 

መተመን ይኖርበታሌ ፡፡ 

3. ብዴሩን ሇማስተዲዯር የሚያስፇሌግ ዓመታዊ ወጪ፣ 

 ኀብረት ሥራ ማኀበሩ ብዴሩን ሇማስተዲዯር የሚያወጣቸውን የወጭ ዓይነቶች 

ማሇትም ውል አበሌ፣ ትራንስፖርት፣ የጽ/መሳሪያ፣ ያሌተመሇሱ ብዴሮችን 

ሇማስመሇስ ሇፍ/ቤቶች የሚከፇለ የዲኝነት እና ሌዩ ሌዩ ወጭዎችን ያካትታሌ ፡፡ 

 ኀብረት ሥራ ማኀበራት በተሇይ ብዴርን ሇማስተዲዯር የሚያወጡት ወጭ በጣም 

ከፍተኛ እንዯሆነ ይታወቃሌ ፡፡ 

 ኀብረት ሥራ ማኀበሩ ሇአባሊቱ በተመጣጠነ ወጭ አገሌግልት መስጠት እንዱችሌ 

እያንዲንደ አባሌ ተሳትፎውን ከፍ በማዴረግ ብዴሩን ሇማስተዲዯር የሚያስፇሌገውን 

ወጭ መቀነስ ይችሊሌ ፡፡ 

4. ትርፍ 

 የኀብረት ሥራ ማኀበሩ ትርፊማ መሆን ወዯፉት የሚሰጠውን የብዯር አገሌግልት 

ወጪ እንዯሚቀንስሇት የታመነ ነው ፡፡ 

 በኀብረት ሥራ ማኀበራት መርህ ሊይ አባሊት በማኀበሩ ውስጥ ኢንቨስት ሊዯረጉት 

ካፒታሌ በተሳትፎአቸው መሰረት የአገሌግልት ክፍያ ወይም ትርፍ ማግኘት 

እንዯሚገባቸው ያስቀምጣሌ ፡፡ 

 የኀብረት ሥራ ማኀበሩ ካፒታሌ በየዓመቱ በሚገኝ ትርፍ አማካይነት እየጨመረ 

በሚሄዴበት ጊዜ የብዴር ገንዘብ የሚገኝበት ዋጋ ስሇሚቀንስ የማኀበሩ የብዴር ወሇዴ 

ተመንም ይቀንሳሌ ፡፡ 

 ይህም የሚሆንበት ምክንያት ማኀበሩ ከራሱ ካፒታሌ ሇብዴር አገሌግልት 

የሚያውሇው ገንዘብ መጠን ስሇሚጨምር ነው፡፡ በዚህም መሰረት ማኀበሩ ሇአባሊቱና 
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ሇአካባቢው ሕብረተሰብ ዘሊቂና አስተማማኝ አገሌግልት መስጠት ይችሊሌ፡፡ አሁን 

ባሇው ሁኔታ ማኀበራት ወዯፉት የሚሰጠቱን አገሌግልት ጥራትና ዘሊቂነት 

አስተማማኝ ሇማዴረግ እንዱችለ መያዝ የሚገባቸው ትርፍ መጠን የሚገባው ሲሆን 

፤ 

 በዝቅተኛ ዯረጃና በአነስተኛ ካፒታሌ የሚንቀሳቀሱ ማኀበራት ከፍተኛውን ጫፍ 

ቢተምኑ፣ 

 በመካከሇኛ እና በከፍተኛ ዯረጃ ያለና በመካከሇኛ እና በከፍተኛ ካፒታሌ የሚንቀሳቀሱ 

ማኀበራት ዯግሞ በዝቀተኛው እና በከፍተኛው ጫፍ መካከሌ ያሇውን ተመን 

ቢጠቀው አባሊቶቻቸውን በተመጣጣኝ ዋጋ ማገሌገሌ ይችሊለ፡፡ 

5. ሇማይመሇስ ብዴር መጠባበቂያ ፣ 

ኀብረት ሥራ ማኀበሩ ከሚሰጣቸው ብዴሮች የተወሰነው መጠን የማይመሇስበት 

አጋጣሚ ሉኖር ይችሊሌ፡፡ ይህም በተወሰነው የጊዜ ገዯብ ውስጥ ብዴርን ያሇመመሇስና 

ጨርሶ ብዴርን ያሇመመሇስ ችግርን ያጠቃሌሊሌ፡፡ ብዴርን ማዘግየትም ሆነ ጨርሶ 

አሇመመሇስ በሁሇተኛ ተበዲሪዎች ሊይ ችግር ከመፍጠሩም በተጨማሪ በማኀበሩ 

ሕሌውና ሊይ አለታዊ ተፅዕኖ ይኖረዋሌ፡፡ ይህንን አዯጋ ሇመከሊከሌ ኀብረት ሥራ 

ማኀበሩ ሉመሇስ ሇማይችሌ ብዴር መጠባበቂያ መያዝ ይኖርበታሌ፡፡ ማኀበራት የብዴር 

አገሌግልት በሚሰጡበት ወቅት የአባሇትን ብዴር ያሇመመሇስ አዯጋን ሇመቀነስ የሰውና 

የንብረት ዋስትና ማሰያዝ ስሇሚኖርባቸውና ይህ አሰራርም በሚገባ ተግባራዊ መሆን 

ስሇሚኖርበት ሇማይመሇስ ብዴር የሚያዝ ወጭ መኖር ይገባዋሌ፡፡ ሇምሳላ ማኀበሩ 

የብዯር አገሌግልት በሚሰጥበት አካባቢ ብዴር የመመሇስ ሌምዴ ከተሰጠው ብዴር 

የተመሇሰው ብዴር 98 በመቶ ቢሆን 2 በመቶ ብዴር ያሇመመሇስ አዝማሚያ 

ስሇሚኖር በዚህ መሰረት ወጭው መያዝ ይኖርበታሌ ፡፡ 

 የብዴር ወሇዴ አሰሊሌ ዘዳ  

ብዴር በሁሇት ዓይነት የወሇዴ አሰሊሌ ዘዳ ሉሰሊ ይችሊሌ ፡፡ እነርሱም ፡-  

1. የቀሊሌ የወሇዴ አሰሊሌ ዘዳ /simple Interest/ 

  በቀሊሌ የወሇዴ አሰሊሌ ዘዳ የብዴር ወሇዴ በሚሠሊበት ጊዜ የተሰጠውን ዋና ብዴር 

በተወሰነው የወሇዴ መጠንና ብዴሩ በሚቆይበት ጊዜ በማብዛት ይሆናሌ፡፡ ስሇዚህ ፡- 

       ወ = ወሇዴ  

      ዋ= ዋና ብዴር  

     ወመ= የወሇዴ መጠን  
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     ቆ= የብዴሩ ቆይታ ጊዜ  

በምሣላ ሇማሳየት፡- ጣና የገበ/ሁሇ/የኀ/ስ/ማህበር ብር 100.00 ሇአቶ አበበ ከበዯ በ10% 

የወሇዴ መጠን ከ2 ዓመት /730 ቀናት/ በኋሊ የሚመሇስ በብዴር ሰጠ፡፡  አቶ አበበ ከበዯ 

የሚመሌሰው ገንዘብ ስንት ነው? ምሣላ፡- ከሊይ በተጠቀሰው ቀመር መሠረት ፤ 

      ወ = ዋ(100)x ወመ (10%) x(2 ዓመት) ፤ 

      ወ = 100x10x2 

            100 

          ወ = 20 

ስሇዚህ አቶ አበበ ሇጣና ማኀበር የሚመሌሰው የገንዘብ መጠን ዋና ብር 100.00 ሲዯመር 

ወሇዴ ብር 20.00 ይሆናሌ ብር 120.00 ነው ፡፡ 

2. የወሇዴ ወሇዴ አሰሊሌ ዘዳ/Compound Interest Rate/ 

የዚህ አሰሊሌ ዘዳ በየዓመቱ እንዱመሇስ የተፇቀዯ ብዴር በቀሊሌ የወሇዴ አሰሊሌ ከዳ ከተሰሊ 

በኋሊ ከተቀመጠሇት የብዴር ጊዜ ካሇፇ የወሇዴ አሰሊሌ ዘዳ ተሰሌቶ የተገኘው የብዴር ወሇዴ  

መጠን ወዯ ሚቀጥሇው ሁሇተኛ ዓመት ሲሸጋገር ወሇደ ወዯ ዋና ይቀየርና ወሇዴ 

ይሰሊሇታሌ ላልችም ፤ 

3. በየወቅቱ እየተከፇሇ የሚሄዴ የአከፊፇሌ ዕቅዴ /Amortized Repayment 

plan/ 

         ሀ. እየቀነሰ የሚሄዴ የአከፊፇሌ ዕቅዴ/Amortized decreasing repayment plan/ 

         ሇ. እኩሌ እየተከፇሇ የሚሄዴ የአከፊፇሌ ዕቅዴ (Amortized even repayment   

            plan) በየዓመቱ የሚከፇሇው ክፍያ መጠን እኩሌ የሚሆንበት አሠራር ነው፡፡ 

     4.  የሚሇዋወጥ የአከፊፇሌ ዕቅዴ (Variable or flexible repayment plan) 

     5. አማራጭ የአከፊፇሌ ዕቅዴ /Optional Repayment plan/ 

     6. ከመጠባበቂያ የሚከፇሌ የአከፊፇሌ ዕቅዴ /Reserve Repayment Plan/ 

…   ወዘተ የወሇዴ አሰሊሌ ዘዳዊች አለ ፡፡  
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7. ማጠቃሇያ ፤ 

ግብርና የአገራችን የኢኮኖሚ መሠረት በመሆኑና በአገሪቱ ክፍሇ ኢኮኖሚ አጠቃሊይ ምርት 

(GDP) የሚኖረውን ከፍተኛ ዴርሻ መወጣት የሚችሌበት ቁመና እንዱኖረው ሇማስቻሌ 

ዘመናዊ የግብርና ዘዳዎችን መጠቀምና በገጠሩ አካባቢ የፊይናንስ ተዯራሽነትን ማጠናከርና 

ማስፊፊት ተገቢ ተግባር መሆኑ በመንግስት የኢኮኖሚ ፖሉሲና ስትራተጅ ሰነድች በግሌጽ 

የተቀመጠ ከመሆኑም በሊይ ተግባራዊ በመዯረግ ሊይ በመሆኑም አበረታች ውጤቶች 

ተመዝግበዋሌ ፡፡ 

በተመዘገቡ ውጤቶች ሊይ በመመስረት ዘሊቂ ሌማትን ማረጋገጥና ከሚገኘው የሌማት 

ውጤት ዜጎች እኩሌ ተጠቃሚ እንዱሆኑ ማዴረግ አማራጭ የላሇውና የማይታሇፍ ተግባር 

በመሆኑ ሇዘሊቂ ሌማት ተግባራዊነት የገጠሩን ኅብረተሰብ በማገሌገሌ ሊይ የሚገኙትን 

የፊይናንስ ተቋማት ይበሌጥ ማጠናከርና ማስፊፊት እንዱሁም እነዚህ ተቋማት በላለባቸው 

አካባቢዎች ተቋማቱን የማዯራጀትና የማስፊፊት ፤ ፊይናንስ አሰራርና አመራራቸውን 

ዘመናዊ በማዴረግ የተዯራሽነት አዴማሳቸውን ማሳዯግ ተገቢ ይሆናሌ ፡፡ 

ከዚሁ ጋር ተይይዞ ኀብረት ሥራ ማኀበራትም የቁጠባ ባህሌን በማስፊፊትና የብዯር 

አገሌግልት በመስጠት ሇአባልቻቸውና ሇገጠሩ ማኅበረሰብ ተዯራሽነታቸውን ማስፊት ፤ 

ይህንንም ተግባር በተዋጣሇት ዯረጃ ሇመፇጸም የተጠናከረ የፊይናንስ ሥርዓት እንዱኖራቸው 

ማዴረግ ይገባሌ ፡፡ 

የኅብረት ሥራ ማኅበራት ተሌዕኳቸውን በአግባቡ እንዱወጡ ሇማስቻሌ የሰው ኃይሌ ፤ 

አሠራራቸውንና አዯረጃጀታቸውን በማሳዯግ የመፇጸምና የማስፇጸም አቅማቸውን ማጠናከር 

ተገቢ ይሆናሌ ፡፡ ከዚሁ በተጨማሪ የፊይናንስ አቅማቸው እንዱጠናከርና የአገሌግልት 

አሠጣጥ አዴማሳቸውና ተዯራሽነታቸው  እንዱሰፊ ከአበዲሪ አካሊት ጋር ጠንካራ የፊይናንስ 

ትስስር እንዱፇጥሩና የብዴር ዋስትና እንዱያገኙ ፤ በሚፇጥሩት ትስስርና በሚያገኙት 

ዋስትናም  የብዴር ተጠቃሚ ሁነው ሇገጠሩ ኅብረተሰብ የብዴር አገሌግልት አዴማሳቸውን 

ማስፊት ይጠበቅባቸዋሌ ፡፡ ከሊይ የተጠቀሱትንና ላልች ተግባሮቻቸውን በአግባቡ 

እንዱፇጽሙ ሇማስቻሌም ከሚመሇከታቸው አካሊት የተጠናከረና ዘሊቂነት ያሇው ዴጋፍና 

ክትትሌ ሉዯረግሊቸው ይገባሌ ፡፡ በሚዯረግሊቸው ዴጋፍና  ክትትሌ ፤ በሚሰጡት 

አገሌግልትና ኅብረተሰቡ ከሚሰጠው አገሌግልት በሚፇጥረው እርካታ በጽኑ መሠረት ሊይ 

ተገነቡና ዘሊቂነት ያሊቸው ተቋማት ሁነው መቀጠሌ ይኖርባቸዋሌ ፡፡ 
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8. የማገናዘቢያ ጽሁፎች (REFERENCES) ፤  

 የኢፉዱሪ መንግስግስት የግብርናና ገጠር ሌማት ስትራተጅ 1994 አዱስ አበባ ፤ 
 የአማራ ብሄራዊ ክሌሊዊ መንግስት የቤተሰብ ጥሪት ግንባት ፕሮግራም የውዝፍ 
ብዴር አመሊሇስ ስትራተጅ ፡ ሰኔ 2003 ባህር ዲር ፤ 

 የኅብረት ሥራ ማኅበራት የብዴር ሥራ አመራር ማንዋሌ ህዲር 1996 ባህር 
ዲር ፤ 

 የአማራ ብሄራዊ ክሌሊዊ መንግስት የግብርና ምርት ማሳዯጊያ ግብዓት 
አቅርቦትና ሥርጭት እንዱሁም ብዴር አቅርቦት ፤ ሥርጭትና አመሊሇስ 
ትስስር አስተዲዯር መመሪያ ፣ 2001 ባህር ዲር ፤ 

 የአማራ ብሄራዊ ክሌሊዊ መንግስት ግብዓት አቅርቦትና ሥርጭት እንዱሁም 
ብዴር አቅርቦት ፤ ሥርጭትና አመሊሇስ ችግሮችን ሇመፍታት የተዘጋጀ 
የመወያያ ሰነዴ ፤ ህዲር 2005 ፤  

 የኅብረት ሥራ ማኅበራት ያሇባቸው መሰረታዊ ችግሮች እና የብዴር አገሌግልት 
ያስገኘው ጠቀሜታ ፤ ጥቅምት 1997 ፤ ባህር ዲር 

 የአብክመ ኅብረት ሥራ ማስፊፉያ ኤጀንሲ የግብርና ግብዓት ብዴር አቅርቦት ፤ 
ሥርጭትና አመሊሇስ ዓመታዊ ሪፖርት ፤ 2006 ባህር ዲር ፤ 

 የአብክመ ኅብረት ሥራ ማስፊፉያ ኤጀንሲ የገጠር ፊይናንስ ማሻሻያና ማስፊፉያ 
መምሪያ ዓመታዊ ሪፖርት ፤ 2006 ባህር ዲር 

 የአማራ ብዯርና ቁጠባ ተቋም ሪፖርት ፤ 2006 ባህር ዲር ፤ 
 ATA, 2014; Rural Financial Service (RFS) Straregy ; Draft, Addis 
Ababa, Ethiopia. 

 ATA, February 2014; Improving primery cooperative Fertilizer 
margins ; Addia Ababa, Ethiopia. 

9. ዕዝሌ፤                      ዕዝሌ 01 

9.1. የብዴር አሠጣጥ ፤ 

        BDRN ymFqD y|LÈN xdr©jT½ 
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 -Q§§ g#Æ›@W lBDR xglGlÖT y¸WL ›m¬êE yBDR bjT WSÈêEÂ WÅêE 

yBDR MN+N GMT WS_ b¥SgÆT ÃiD”LÝÝ 

 BDRN bmFqD tGÆR tfÉ¸E y¸drg# yxfÉiM M:‰æC yBDR  xStÄd„ 

êÂ KFlÖC s!çn# lh#l#M yBDR -ÃqEãC FT/êE bçn mNgD tGÆ‰êE 

YdrUl#ÝÝ 

 ~BrT |‰ ¥~b‰T lBDR -ÃqE xÆ§T yx+R½ ymµkl¾ wYM yrJM½ 

y›YnT wYM y_Ê gNzb BDR  l!Ãs‰Œ YC§l#ÝÝ  

 ~BrT |‰ ¥~b‰T btlY lMRT tGÆR y¸s-#T BDR y›YnT BDR b!çN 

YmrÈLÝÝ  

 BD„ b~BrT |‰ ¥~b„Â btbÄ¶W xÆL SMMnT m\rT b_Ê gNzB wYM 

b›YnT l!mlS y¸CL mçn# kBDR |R+t$ bðT GL} mçN YñRb¬LÝÝ 

ዕዝሌ 02 

9.2 የብዴር አሠጣጥ መመዘኛዎች ፤ 

~BrT |‰ ¥~b‰T lBDR -ÃqE xÆL BDR kmFqÄcW bðT yBDR xsÈ_ 

mmz¾ãCN ¥zUjTÂ bmmz¾ãc$ m\rT |‰cWN ¥kÂwN YñRÆcêLÝÝ Xnz!H 

mmz¾ãC h#l#NM xÆ§T FT/êE bçn mNgD l¥StÂgD kmRÄ¬cWM bt=¥¶ 

y¥~b„N yBDR xStÄdR wYM xm‰R qLÈÍÂ W-@¬¥ ÃdRg#¬LÝÝ ማንኛውም 

የኅብረት ሥራ ማኅበር አባሌ ከማኅበሩ ብዴር ሇማግኘት የሚከተለትን የብዴር መመዘኛዎች 

ማሟሊት ይኖርበትሌ፡፡ 

 ያመረተውን ምርት ሇኅብረት ሥራ ማኅበሩ ሇማቅረብ የተስማማና ግዳታ የገባ ፤ 

 ¾c¨< ¨ÃU ¾”w[� ªe�“ Tp[w ¾T>‹M' 

 ¾wÉ` Ñ”²w uT>¨<Mu� ¾e^ Se¡ um °¨<k�“ ¡IKA� ÁK¨<' 

 ¾›vM ¾wÉ` ØÁo uTSMŸ‣ Tp[w ¾T>‹M' 

 b¥~b„ WS_ ÃlW y¹@R µpE¬L m-N½ 

 ¥~b„ yq$-Æ xgLGlÖT y¸s_ kçn xÆl# b¥~b„ WS_ ÃlW yq$-Æ m-N½ 

 yBDR _Ãq& xq‰rB½ 

y~BrT |‰ ¥~b‰T lBDR -ÃqE xÆ§T BDR k¥s‰=¬cW bðT BDR -ÃqE 

xÆ§T l!Ãà§*cW y¸gÆcWN QDm h#n@¬ãC mà§¬cWN ¥rUg_ xlÆcWÝÝ  

kXnz!H QDm h#n@¬ãC mµkL xNd¾W yBDR _Ãq& xq‰rB nWÝÝ y~BrT |‰ 

¥~b‰T yBDR _Ãq& xq‰rB kl@lÖC yÍYÂND tÌ¥T yBDR _Ãq& xq‰rB UR 

s!nÉiR bÈM q§LÂ ÃLtN²² ytbÄ¶WN y|‰ g!z@ y¥Yš¥ mçN YñRb¬LÝÝ bz!HM 

m\rT y~BrT |‰ ¥~b‰T yBDR _Ãq& xq‰rB kz!H b¬C XNd¸ktlW qRÆ*LÝÝ 
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 T”†¨<U }uÇ] ›vM uwÉ` ØÁo¨< S<K< eS<”“ ›É^h¨<”' ¾›=¢„T> ›pS<”' 

¾T>ðMÑ¨<” wÉ` SÖ”“ ¯Ã’�' wÉ\ ¾T>¨<Mu� }Óv` uTSMŸ‣¨< ›"� 

KT%u\ Tp[w ›Ku�::   

 �Á”Ç”Æ %w[� e^ T%u` ¾›vL� wÉ` SÖ¾mÁ ¾Ñ>²? cK?Ç K›vL� ›S• uJ’ 

S”ÑÉ Td¨p ›Ku�' 

 u}cÖ¨< ¾TSMŸ‣ SkuÁ Ñ>²? ÑÅw ØÁo¨<” ÁLk[u ¾T%u` ›vM ØÁo¨< 

}kvÃ’� ›Ã„[¨<U' 

 %w[� e^ T%u\ ¾wÉ` TSMŸ‣¨<” u}kuK ›”É ¨` vMuKÖ Ñ>²? ¨<eØ 

K›SM"‡ ›vM b¥S¬wqEÃ wYM bl@§ zÁ SMe SeÖ� Ã„`u•M' 

 }uÇ] ›vL� ¾T>Ák`u<� TSMŸ‣ �¡¡K† SJ’<”“ ¾T%u\ ›vL� SJ“†¨<” 

T%u\ TSMŸ‣¨<” ŸSkuK< uò� T[ÒÑØ ›Ku�:: 

ዕዝሌ 03 

9.3 የብዯር ትንተናና ግምገማ ፤ 

¥N¾WM yÍYÂNS tÌM BDR f§g!W yBDR _Ãq& µqrbbT g!z@ jMé BD„ 

tkFlÖ XSk¸-ÂqQ DrS XNÄ!h#M bBDR xStÄdR £dT Ãl#TN xfÉiäC 

mtNtNÂ mgMgM YñRb¬LÝÝ YH yBDR TNtÂÂ GMg¥ bqÈY l¸kÂwN 

qLÈÍ yBDR xgLGlÖT xYnt¾ GB;T çñ l!ÃglLL YC§LÝÝ bBDR 

xStÄdR £dT l!tntn#Â l!gmgÑ k¸gÆcW  g#Ä×C mµkL y¸ktl#T êÂ 

êÂãc$ ÂcWÝÝ 

 bbjT ›mt$ lBDR xgLGlÖT l!WL y¸CL gNzB m-N½ 

 yBDR -ÃqE xÆ§T h#n@¬ ¼ B²T½ túTæ½ x!÷ñ¸ÃêE h#n@¬ ¼½ 

 bBDR xm§lS £dT WS_ BDRN lmmlS y¥ÃSCl# xdUãC½ 

 ytbÄ¶ xÆ§T mmz¾ãCÂ BDRN bmmz¾ãC m\rT y¥s‰=T 

h#n@¬½ 

  BDRN y¥StÄdR h#n@¬ ¼ Wún@ xsÈ_½ xfÉiM¼½ 

 WÅêE h#n@¬ãC ¼ x!÷ñ¸ÃêE½ ±ltEµêE½ ¥~b‰êE ¼½ 

 yts‰Œ BDéC ¼ yx+R½ ymµkl¾½ yrJM½ y›YnT½ y_Ê gNzB ¼½ 

 ymmlš g!z@ÃcW ÃlfÆcW BDéC h#n@¬½ 

bz!HM m\rT ~BrT |‰ ¥~b‰T bBDR xStÄdR zRF x-”§Y yBDR 

xfÉiÑN £dT mtNtNÂ mgMgM YñRÆcêLÝÝ   

 y~BrT |‰ ¥~b„ yBDR ÷¸t& wYM ÆlÑÃ yBDR  

xmLµc$N y|‰ :QD XÂ t²¥JnT Ã§cWN l@lÖC mr©ãC 

YgmG¥L½  
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  bxµL bmgßT BDR yt-yqbTN y|‰ zRF XÂ lêSTÂ 

yqrbWN NBrT h#n@¬ YmrM‰LÝÝ  

 ytbÄ¶W BDR ymmlS B”T XÂ ÆH¶   btlÃ† ¥múk¶ÃãCÂ 

ymr© MNôC l!rUg_ YC§LÝÝ  

yBDR ÷¸t&W wYM ÆlÑÃW ytbÄ¶WN BDR ymmlS xQM kmzn b“§ 

BD„N  lmFqD y¸ÃSCL yWún@ húB ¥QrB YC§LÝÝ yWún@ húb# 

y¸ktl#TN mr©ãC ¥lTM  

 yBD„N m-N½ yBD„N mmlš g!z@½ yBD„N wlD½ yêSTÂ 

NBrT½ ¶±RTÂ l@lÖC mr©ãCN Ãµtt mçN YñRb¬LÝÝ  

 yWún@ húb# BDRN ÃlmmlS CGRNÂ yBD„N xm§lS PéG‰M 

XNÄ!h#M yêSTÂ NBrt$N ›YnTÂ m-N ZRZR mr© yÃz mçN 

xlbTÝÝ  

 YH yWún@ húB ¶±RT lBDR ÷¸t& wYM   l|‰ xm‰R ïRD 

xÆ§T qRï XNÄ!iDQ YdrULÝÝ 

yBDR Wún@ húBN y¥}dQÂ yìKmNt&>N |‰½ 

 y~BrT |‰ ¥~b‰T yïRD ÄYÊKtéC ¼ y|‰ xm‰R ÷¸t& 

xÆ§T ¼ yBDR Wún@ húïCN y¥}dQ h§ðnT s!ñRÆcW xNÄND 

g!z@M lBDR ÷¸t& xÆ§T wYM lxÆ§T WKLÂ bmS-T BDR 

y¥}dq$ £dT l!kÂwN YC§LÝÝ  

 YH yBDR ¥}dQ WKLÂ l!s_ y¸ClW yBD„ g!z@ x+R s!çNÂ 

yt-yqW BDR m-N wlÇN =Mé xÆl# b¥~b„ WS_ µlW 

µpE¬L y¥YbL_ çñ s!g" BÒ YçÂLÝÝ  

 b|LÈN WKLÂ £dT yidq$ BDéC xfÉiM ¶±RT lïRD 

xÆ§T wYM l|‰ xm‰R ÷¸t&W b¶±RT mgl} YñRÆcêLÝÝ 

yBDR xmLµc$ BDR l¥GßT y¸ÃSCl#TN QDm h#n@¬ãC XNÄ!Ãà§ 

xSf§g!WN yMKR xgLGlÖT XNÄ!Ãg" mdrG YñRb¬LÝÝ Xnz!H QDm 

h#n@¬ãC kt-Âqq$ b“§ yBDR ìKmNèC XNÄ!zU° YdrULÝÝ yBDR 

ìKmNt$M BD„N lmmlS ytdrg# SMMnèCN½ Wún@ãCNÂ yêSTÂ NBrèCN 

mr© Ãµtt YçÂLÝÝ 
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ዕዝሌ 04 

9.4.የብዴር ሥርጭት ፤ 

y~BrT |‰ ¥~b‰T y¸qRB§cWN yBDR _Ãq& bxGÆb# kmrm„ b“§ 

bSMMnt$ m\rT yx+R½ ymµkl¾ wYM yrJM y›YnT wYM y_Ê gNzB 

BDR Ãs‰Ål#ÝÝ bBDR SR+T £dTM y¸ktl#T h#n@¬ãC l!àl# YgÆLÝÝ 

 u%w[� e^ T%u\ ¾Y^ ›S^` ¢T>� (x`É) ¾wÉ` ØÁoÁ†¨< 

¾}ðkÅL†¨< ›vL� ¨<d’@¨<” �”Ç=Á¨<l� ÁÅ`ÒM' 
 

 wÉ\ ¾}ðkÅL†¨< ›vL� wÉ\ SðkÆ u}ÑKìL†¨< u15 k“� ¨<eØ 

uT%u\ êQð� u?� uSp[w ›eðLÑ>¨<” ¾wÉ` ¨<M ÃðêTK<::   
 

 T%u\ Ÿ›vK< Ò` ¾wÉ` ¨<M ŸðìS u%EL u <̈K< u}kSÖ <̈ ¾Ñ>²? cK?Ç 

SW[� K}uÇ]¨< ›vM Ñ”²u<” uÓ”v` �”Ç=¨eÉ ÁÅ`ÒM' 
 

 T”†¨<U }uÇ] ›vM ¾}ðkÅK�” wÉ` u¨<K< u}ÑKì¨< Ñ>²? cK?Ç SW[� 

"M¨cÅ KwÉ\ ¾¨×¨<” ¨ Ü �”Ç=gõ” ÃÅ[ÒM' 
 

 T”†¨<U %w[� e^ T%u` KwÉ` ›e}ÇÅ` ›eðLÑ> ¾J’<�” c’Ê‹ uum 

SÖ” kÉV Td}U Ã„`u•M' 
 

 ¾%w[� e^ T%u^� K›vKA‣†¨< ¾T>Áe^Û� wÉ` uÑ”²w ¨ÃU u¯Ã’� 

K=J” Ã‹LM::  J„U u¯Ã’� ¾T>c^Ú¨< wÉ` �”Ç=u[�� ÁÅ`ÒK<' 
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9.5 የብዴር አጠቃቀም ክትትሌ ፤ 

b~BrT |‰ ¥~b‰T BDR xStÄdR £dT tbÄ¶ xÆ§T ytbd„TN gNzB 

ltÆllT ›§¥ b¥êL yBDR gNzb# yêllTN y|‰ zRF W-@¬¥ b!ÃdRg#T 

kz!H tGÆR y¸gßW _QM yh#lt$M ¥lTM yxbÄ¶Â ytbÄ¶ YçÂLÝÝ 

 y~BrT |‰ ¥~b‰T yBDR |R+T b¸ÃdRg#bT g!z@ yBDR gNzb# 

ltÆllT y|‰ zRF mêl#NÂ ytbÄ¶WN y|‰ XÂ yÍYÂNS xm‰R h#n@¬ 

mk¬tL YñRÆcêLÝÝ  

ytbÄ¶W b|‰W zRF W-@¬¥ mçN ~BrT |‰ ¥~b„ bqÈY l¸s-W 

xgLGlÖT xSt¥¥" m\rT y¸f_RlT kmçn#M bt=¥¶ bxÆl#Â b¥~b„ 

mµkL y¸f-rW GNß#nT -@Â¥ XNÄ!çN ÃdRgêLÝÝ bmçn#M ~BrT |‰ 

¥~b‰T½ 

 y~BrT |‰ ¥~b„ x-”§Y XÂ ZRZR mr© ÃlWN yXÃNÄNÇN tbÄ¶ 

yBDR ÍYL bmmRmR yBDR x-”qM h#n@¬N Yk¬t§LÝÝ ~BrT 

|‰ ¥~b„ tbÄ¶ãC BD‰cWN mmlS XNÄ!Cl# xSf§g!WN DUF 

ÃdRULÝÝ 
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 y~BrT |‰ ¥~b„ yBDR ÷¸t& wYM ÆlÑÃ xGÆBnT ÃlW yBDR 

xgLGlÖT mS-T XNÄ!CL y¸ktl#TN tGÆ‰T mfiM YñRb¬LÝÝ 

 wQ¬êE y|‰ g#B"T b¥DrG ytbÄ¶WN y|‰ zRF xfÉiM ¥yTÂ 

SlSk@¬¥nt$M çn bxfÉiM £dT btkst$ CGéC §Y mwÃyT½ 

 byg!z@W bêSTÂ ytÃzWN NBrT xÃÃZ h#n@¬ mk¬tLÂ BD„N 

lmdgF ÃlWN B”T ¥_ÂT½ 

 bxfÉiM £dT ÃU-ÑTN CGéC mF¬T XNÄ!CL ltbÄ¶W t&Kn!µL 

bçn#Â bÍYÂNS xm‰R tGÆR yMKR xgLGlÖT mS-T½ 

 y~BrT |‰ ¥~b„ y¸ÃwÈcWN l@lÖC yKTTL zÁãC tGÆ‰êE 

¥DrG½ 
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9.6. የብዴር አመሊሇስ ክትትሌ ፤ 

y~BrT |‰ ¥~b‰T lxÆ§èÒcW ys-#T BDR bWL SMMnt$ §Y btwsnW 

wQTÂ h#n@¬ mmls#N mk¬tL xlÆcWÝÝ yBDR xm§lS £dt$N ymk¬¬l# 

tGÆR yh#l#M y¥~b„ xÆ§TÂ yxm‰„ tGÆR b!çNM btlY lz!H y|‰ zRF 

ytsyÑT yBDR ÷¸t&ãCÂ y¥~b„ Q_R yBDR ÆlÑÃãC ybl- `§ðnTÂ 

t-ÃqEnT YñRÆcêLÝÝ 

 T”†¨<U ¾%w[� e^ T%u` KwÉ` ›SLKe ¾T>ÁeðMÑ<�” c’Ê‹ �“ 

›eðLÑ>¨<” pÉS ´ÓÏ� TÉ[Ó ÃÖupu•M' 

 T”†¨<U %w[� e^ T%u` K›vL� KcÖ¨< wÉ` ¾Tcvcu=Á Ñ>²? cK?Ç¨<” 

¾wÉ` Tcvcu=Á Ñ>²?¨< ŸSÉ[c< G<K� ¨` uò� ›²ÒÏ� �Á”Ç”Æ }uÇ] 

�”Ç=Á¨<k <̈ TÉ[Ó ›Ku�' 

 ¥N¾WM tbÄ¶ xÆL BD„N y¸mLsW b¥~b„ {¼b@T bGNÆR bmQrB 

YçÂL½ 

 ›eÑÇÏ G<’@� �e"LÒÖS É[e T”† <̈U T%u` ÁuÅ[¨<” Ñ”²w 

Ÿ}uÇ]‹ ¾T>cueu¨< uÑ”²w Áÿ ›T"‡’� w‣ ’¨<' 

 ›eÑÇÏ G<’@• c=ÁÒØU T%u\ Ÿ}uÇ]‹ ¾T>cucu¨< Ñ”²wU ŸT%u\ 

uÅwÇu? QÒ© <̈¡M“ u}c×†¨< ÓKcx‹ T%u\” ¨¡K <̈ K=cueu< 

Ã‹LK<::  KT>cucu<� Ñ”²w QÒ© ¾T%u\” Å[c‡ K}uÇ]¨< SeÖ� 

›Kv†¨<' 

 ŸwÉ` ¾T>cucw T”† <̈U Ñ”²w u}cucu u=Á”e uG<K}†¨< k” 

u›p^u=Á¨< ¨ÅT>Ñ‟¨< v”¡ ¨ÃU ¾Ñ”²w }sU SÓv� ›Ku�' 

 tbÄ¶W xÆL MRt$N l¥~b„ µSrkb b“§ ¥~b„ MRt$N ¹õ yBD„N 

êÂWN XÂ wlÇN kqns b“§ q¶WN lxÆl# mmlS YñRb¬LÝÝ 
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 tbÄ¶W xÆL l¥~b„ ÃSrkbW MRT t¹õ ytbÄ¶WN :Ä m¹fN 

µLÒl xÆl# L†nt$N b_Ê gNzB XNÄ!kFL YdrULÝÝ 

 }uÇ]¨< ŸT%u\ Ò` uT>ÁÅ`Ñ¨< ¾wÉ` ¨<M eUU’� SW[� ¾¨cÅ¨<” 

wÉ` u¯Ã’� ¨ÃU uÑ”²w K=SMc Ã‹LM:: 

 }uÇ] ›vL� Ÿ›pT†¨< uLÃ ¾J’ }ðØa›© ‹Ó` c=ÁÒØT†¨<“ 

¾}uÅ\�” wÉ` u¨<K< SW[� SSKe ›KS‣L†¨<” T%u\ c=Á[ÒÓØ 

¾wÉ` SSKh¨<” Ñ>²?  K=Á^´UL†¨< Ã‹LM' 

 yBDR mmlš g!z@W ¾T>^²S¨< ywÉ` U”Û T%u\ "MJ’“ T%u\ 

Ÿ^c< ¾Ñ”²w U”ß Sgð” ¾TÃ‹M ŸJ’ ¾›uÇ]‹” eUU’� TÓ‟� 

›Ku�' 

T”†¨<U  T%u` K}uÇ]‹ ¾wÉ` SSKh¨<” Ñ>²? K=Á^´U ¾T>‹K¨< 

}uÇ]¨< ›vM u}^²SK� ¾Ñ>²? ÑÅw ¨<eØ SSKe ¾T>‹M SJ’<” c=Á[ÒÓØ 

w‣ ’¨<:: 

 kz!H b§Y u}Ökc¨< SW[� }uÇ]¨< ¾¨cÅ¨<” wÉ` SSKe "M‣K 

›vK< uªe�“’� ÁeÁ²¨< ”w[�   }iÙ ¨Å T%u\ Ñu= �”Ç=J” ›eðLÑ> <̈ 

�`UÍ S¨cÉ Ã„`u�M' 

 ¾%w[� e^ T%u^� Ÿ}uÇ] ›vKA‣†¨< ¾T>ÁeŸõK<� ¨KÉ SÖ” 

u›=�ÄåÁ wN?^© v”¡ Ÿ}¨c’¨< ´p}† ¾TuÅ]Á ¨KÉ SÖ” T’e 

¾Ku�U' 

 T”†¨<U T%u` Lc^Ú¨< wÉ` ¨KÉ eK?� ¾T>ÁÅ`Ñ¨<  wÉ\” 

KTe}ÇÅ` ¾T>ÁeðMÑ¨<” ¯S�© ¨ Ü' ¾Ñ”²w” ¾Óiu� ªÒ' ¾wÉ` 

Ñ”²u<” ªÒ' KTÃSKe wÉ` Sgð† �“ K=ÁÑ‡ ¾T>Ñv¨<” �`õ SW[� 

ÁÅ[Ñ SJ” ›Ku�' 

 T”†¨<U T%u` K}uÇ] ›vL� ¾T>cÖ¨< wÉ` ¾wÉ\ U”ß ŸT”†¨<U 

›"M u=J” ÁK ¨KÉ SeÖ� ›Ã‹MU::  
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9.7.የብዴር መረጃ አያያዝ ፤ 

~BrT |‰ ¥~b‰T lxÆlÖÒcW yBDR xgLGlÖT b¸s-#bT g!z@ ytbÄ¶ 

xÆ§T h#n@¬NÂ x-”§Y yBDR xStÄdR tGÆRN y¸gL: yBDR mr© xÃÃZ 

|R;T l!ñ‰cW YgÆLÝÝ  

XSk²Ê bhg‰CN bnbrW yBDR xStÄdR CGR mr© b_‰TÂ bB”T ÃlmÃZ 

kh#l#M CGéC ¯Lè y¸¬Y CGR nbRÝÝ  

ytbÄ¶ xÆ§TN mr© bxGÆb# xl¥ÃZ bBDR xm§lS £dTÂ b?UêE RM© 

xwúsD §Y y‰s# yçn t}:ñ ÃúD‰LÝÝ  

bz!H úb!Ã ~BrT |‰ ¥~b‰TÂ l@lÖC xbÄ¶ tÌ¥T lkFt¾ k!ú‰ 

kmÄrUcWM b§Y b~BrT |‰ ¥~b‰TÂ bxÆ§T½ bxbÄ¶ tÌ¥TÂ b~BrT 

|‰ ¥~b‰T mµkL ÃlWN -@Â¥ GNß#nT XNÄ!b§> ÃdRgêLÝÝ Slz!H bBDR 

xStÄdR £dT WS_½ 

 ¾}uÇ]¨<” TSMŸ‣' 

 ¾›ªß’� Ø“� SÓKÝ' 

 uªe�“ ¾}Á²¨<” ”w[� T[ÒÑÝ' 
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 ¾wÉ` ¨<M eUU’�' 

 ¾wÉ` ¢T>� ¨ÃU vKS<Á ¾¨<d’@ Hdw mGlÅ �“  ¾Y^ ›S^` ¢T>� 

(x`É) ¾¨<d’@ SÓKÝ'  

 yBDR -ÃqEW yBD„N mSfRT l!Ãà§ y¸CL mçn# ktrUg-Â 
h#l#NM yBDR æR¥èC äLè µ-Âqq b“§ yBDR ÍYL tkFèlT 
b~BrT |‰ ¥~b„ l@lÖC ÍYlÖC WS_ XNÄ!µtT YdrULÝÝ 

 yBDR ÍYl# lGMg¥½ lxStÃyT½ lxfÉiM½ lêSTÂ NBrT MZgÆ½ 
l¸zêwR gNzB½ lBDR xStÄdRÂ xm§lS y¸ÃGz# ìKmNèCN 
mÃZ YñRb¬LÝÝ bt=¥¶M yxmLµc$ y|‰ :QD½ ytrUg- NBrT½ 
:Ä½ y¸-bQ gb! XÂ l@lÖC ìKmNèCN ÃµT¬LÝÝ 

 yBDR ÍYL BDR ktfqdM b“§ ytbÄ¶WN h#n@¬ y¸k¬tL 
yxfÉiM ¶±RT XÃµtt YöÃLÝÝ yBDR ÷¸t&W wYM ÆlÑÃW 
b!ÃNS by„B ›mt$ yBDR ÍYl#N bmgMgM yBDR xm§lS £dt$N 
Yk¬t§LÝÝ 

9.8.  የብዴር  ፎርማቶችና  ቅጻቅጾች  (ከዕዝሌ 08 እስከ ዕዝሌ 15) ፤ 
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   bðdL BR .......................................................................................................................... ...................................... 

5. yBD„ zmN yx+R .......................... ymµkl¾ ................................... yrJM g@z@ ........................................... 

6. BD„ y¸WLbT ›§¥ ........................................................................................................... ................................. 
 

Xn@ .......................................................................... ytÆLk# xmLµC k¥mRtW MRT lGBYT y¥WlWNÂ 

¥~b„ ÃwÈWN yxNd¾ dr© mSfRT y¸Ãà§  yMRT  ›YnT .................................................... m-n# 

..................................... ¼ k#¼L½ k!.G.½ l!TR½ ... ¼ yçn½ l¥QrBÂ b¥~b„ WS_ Ãl" µpE¬LÂ _Q¥_QM 

bêSTÂ XNÄ!ÃZÂ bt=¥¶M y¥~b„ xÆL yçn#T ¼ xè½ w¼é½ w¼T ¼ ........................................................... êS 

XNÄ!çn#" b¥QrB kz!H b¬C bZRZR yqrb#T yBDR ›YnèC XNÄ!fqÇL" xmlK¬lh#ÝÝ  
 

 

 

t.q$. 

 

 

BD„ yt-yqbT ›§¥ 

yt-yq BDR m-N ¼BR¼ xÆl# b¥~b„ WS_ ÃlW µpE¬L L†nT 
yt-yq-µpE¬L 

¼BR¼ 

b_Ê 

gNzB 

 

b›YnT 

 

DMR 

:È _Q¥ 

_QM 

 

DMR B²T yxNÇ êU -¼êU 

1. lGB;T mGÏ          

1.1. ¥Äb¶Ã          

1.2. MR_ zR          

1.3. k@¸µL          

1.4. yXRš mœ¶ÃãC          

1.5.  l@lÖC ¼ Y-qs# ¼          

2.  lXNSúT XRÆ¬          

3. XNSúTN l¥DlB          

4. l@lÖC ¼ Y-qs# ¼          

           

           

           

           

           

           

 DMR          
  

Xn@ ................................................................ y ...................................... ~¼|¼¥~bR xÆL yçNk# ¼ xè½ w¼é½ w¼T ¼ 

............................................... bêSTÂ l-yq$T BDR b¥~b„ WS_ Ãl"N µpE¬LÂ yzmn#N MRt&N êSTÂ b¥DrG l 

¼ xè½ w¼é½ w¼T ¼ ..................................................... êS mçn@N bðR¥ü xrUGÈlh#ÝÝ 

 

  ytbÄ¶ SM ............................................................            yêS SM ..................................... ................... 

       ðR¥ ...............................................................              ðR¥ ......................................................... 
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       የፊይናንስና ብዴር ሥራ አመራር 
 

  xD‰š qbl@ ............................................ L† ï¬ ..................................... 

2. yBDR -ÃqEW yqDä BDR ymmlS LMD 

       bwQt$ y¸mLS     zGYè y¸mLS     y¥YmLS 

3. yBDR -ÃqEW yGL Æ?¶½ 

   ...................................................................................................................... 

   ......................................................................................................................  

 

4. BDR -ÃqEW BD„N b-yqbT y|‰ mSK ÃlW ClÖ¬Â ¬¬¶nT½ 

       XJG bÈM _„     bÈM _„    _„    ZQt¾ 

5. yBDR -ÃqEW êSTÂ y¥SÃZ B”t$½ 

       bÈM kFt¾     kFt¾    mµkl¾     ZQt¾ 

6. BDR -ÃqEW lBD„ tGÆR ¥Sfi¸Ã y¸çN y‰s# µpE¬L½ 

       xlW    ylWM 

7. yBDR zmn# BDR lmmlS ÃlW xmcEnT½ 

   .................................................................................................................. 

   .................................................................................................................    

8. BDR -ÃqEW bbjT ;mt$ b~BrT |‰ ¥~b„ WS_ ÃlW túTæ½ 

       bÈM kFt¾     kFt¾     mµkl¾    ZQt¾ 

 

 

 

yBDR ÷¸t& sBúb!¼yBDR ÆlÑÃ |M ................................................. 

                               ðR¥ ................................................ 
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ዕዝሌ 09 
qN .......................... 

yWún@ q$_R ............ 

 

y                           ~¼|¼¥~bR ¼`§ðnt$ ytwsn¼ 

yBDR ÷¸t& wYM yBDR ÆlÑÃ yWún@ húB mGlÅ½ 

 

X¾ y.................................................. ~¼|¼¥~bR yBDR ÷¸t& xÆ§T yBDR -

ÃqEWN yxè¼w¼é¼w¼T ....................................................... yBDR ¥mLkÒÂ 

ytbÄ¶WN yGL Æ?¶½ ytbÄ¶WN µpE¬L½ BDR ymmlS LMD½ yêSTÂ 

NBrT½ ytbÄ¶WN BDR ymmlS ClÖ¬Â wQ¬êE h#n@¬ b¸gÆ mRMrN 

bxmLµc$ yt-yqW yBDR ›YnT k~BrT |‰ ¥~b„ yBDR ›§¥ UR 

y¸ÈÈMÂ ytbÄ¶ mSfRèCN Ãà§ mçn#N mRMrN S§rUg_N xmLµc$ y-

yqW ½ ¼ yx+R    ½ ymµkl¾     ½ yrJM     g!z@ BDR   BR 

........................... bðdL ..................................................................................... 

b›mT ............. bmè wlD XytkflbT b .............. qÂT WS_ tkFlÖ y¸-

ÂqQ BDR XNÄ!fqDlT SNS¥¥ xmLµc$ y-yqW BDR b¥~b„ WS_ µlW 

µpE¬L ......... b§Y ¼ Slçn      ½ S§Lçn      ¼ k-yqW BDR ....... bmè 

BLÅ ÃlW bgbÃ êU BR ................. bðdL ............................................... 

l!ÃwÈ y¸CLÂ NBrt$ y‰s# Slmçn# yÆlb@TnT ¥rUgÅ l!ÃqRBbT y¸CL 

Ì¸ wYM tNqú”> NBrT bêSTÂ ¼ xSYø     ½ úÃSYZ     ¼ BD„ 

XNÄ!fqDlT yWún@ ¦úÆCNN xQRbÂLÝÝ 

 

                                            yBDR ÷¸t& xÆ§T½ 

 

1. SM ............................................................  ðR¥ ........................................... 

2. SM ............................................................  ðR¥ ........................................... 

3. SM .............................................................  ðR¥ .......................................... 

 

 

¥úsb!Ã½ 

1. xND xÆL b¥~b„ WS_ µlW µpE¬L 90% ½80% ½ 70% ½  b¬C yx+R½ 

ymµkl¾½ yrJM g!z@ BDR k-yq t=¥¶ êSTÂ xÃSfLgWM½ 

2. xÆl# y-yqW BDR kz!H b§Y kçn kµpE¬l# bt=¥¶ y¸ÃmRtWN MRT 

XÂ ysW êS ¥QrB YñRb¬LÝÝ 
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ዕዝሌ 10 

qN .......................... 

yWún@ q$_R ............ 

 

 

y                           ~¼|¼¥~bR ¼`§ðnt$ ytwsn¼ 

y|‰ xm‰R ÷¸t&¼ïRD  Wún@ mGlÅ½ 

  

X¾ y.................................................. ~¼|¼¥~bR y|‰ xm‰R ÷¸t& ¼ yïRD 

xÆ§T ¼ bWún@ q$_R ................... kBDR ÷¸t& yqrbWN yWún@ húB mRMrN 

ytqbLnW bmçn# BDR -ÃqEW y¥~b„ xÆL xè¼w¼é¼w¼T 

....................................................... y-yq$T BDR BR ............ bðdL 

............................................................................. ytfqd§cW mçn#N bxND DM} 

wSnÂLÝÝ 

 

 

 

    y|‰ xm‰R ÷¸t&¼ ïRD xÆ§T ¼½ 

 

1. SM ........................................... ðR¥ ............................... 

2. SM ........................................... ðR¥ ............................... 

3. SM ........................................... ðR¥ ............................... 

4. SM ........................................... ðR¥ .............................. 

5. SM ........................................... ðR¥ .............................. 

 

yWún@ ÷pE½ 

 l£úB KFL½ 
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:ZL. 11 

qN .......................... 

 

 

y                           ~¼|¼¥~bR ¼̀ §ðnt$ ytwsn¼ 

yBDR WL SMMnT Q}½ 

 

Xn@ ................................................. ytÆLk# bxÆL mlÃ q$_R .................. ytmzgBk#Â b ............ qbl@ L† 

m-¶ÃW ........................ btÆl xµÆb! yMñR ½ b ............................... |‰ yMtÄdR b 

......................................... |‰ §Y l¥êL y-yk#T ¼ yx+R      ½ ymµkl¾      ½ yrJM     ¼ g!z@ BDR 

BR .................. bðdL ................................................................... k²Ê .......................... . qN jMé ytfqdL" 

s!çN BD„N b|‰ §Y b¥WLbT g!z@ kz!H b¬C ytÈl#B"N GÁ¬ãC ¥lTM½ 

 

1. yBDR gNzb#N l-yk#T tGÆR wYM y|‰ zRF BÒ l¥êL½ 

2. ywsDk#TN BDR b .............. g!z@ KFÃ XÂ bXÃNÄNÇ KFÃ knwlÇ BR .................. bðdL 

............................................................................... bmKfL x-”§Y BD„N knwlÇ BR ....................... 

bðdL .......................................................................... b ........... qÂT WS_ x-ÂQq& lm=rS½ 

3. BD„ knwlÇ b¥~b„ WS_ µl" :ÈÂ _Q¥ _QM b§Y kçn bBR ................... bðdL 

............................................................. y¸gmT .................................................. NBrT l¥SÃZ½ 

¼ kz!H yBDR WL UR yNBrt$ ›YnTÂ B²T m-qSÂ yÆlb@TnT ¥rUgÅ mQrB YñRb¬L ¼ 

4. y-yQh#T BDR knwlÇ b¥~b„ WS_ µl" :È XÂ l@lÖC _Q¥ _QäC UR tmÈÈ" kçn b¥~b„ 

WS_ Ãl"N :È XÂ l@lÖC _Q¥ _QäC l:Äü ¥µµš XNÄ!WL lmFqD½ 

5. BD„N t-Q» ÃmrTk#TN MRT l~BrT |‰ ¥~b„ bxµÆb!W ygbÃ êU b>Ã+ l¥QrB 

bmS¥¥T½ 

6. BD„N btwsnW yg!z@ gdB kFü XSk¥-ÂQQ DrS bêSTÂ btÃzW NBrt& §Y ym¹_ XÂ ymlw_ 

XNÄ!h#M ll@§ xbÄ¶ tÌM bêSTÂ l¥SÃZM çn l¥WrS mBT XNd¥Yñr"Â BD„N btwsnW yg!z@ 

gdB knwlÇ kFü ÆL=RS bêSTÂ ytÃzW NBrt& t¹õ §lB" :Ä ¥Skb¶Ã XNÄ!çN bmS¥¥TÂ 

tGÆ‰êE l¥DrG½ 

ytfqdWN êÂ gNzB BR .................. bðdL ....................................... ywsDk# s!çN ygÆh#TN GÁ¬ãC 

lmwÈT kz!H b¬C ÆSqm_k#T ðR¥ü xrUGÈlh# ÝÝ X¾M S¥CNÂ ðR¥CN kz!H b¬C ytqm-W X¥®C 

tbÄ¶W GÁ¬WN ÃlMNM t}:ñ tqBlÖ gNzb#N ytrkb mçn#N XÂrUGÈlNÝÝ 

 

            yxbÄ¶ SM ......................................................                ytbÄ¶W SM ................................. 

                ðR¥  ......................................................                       ðR¥ .................................. 

 

 yX¥®C½                                              

             1. SM ..................................................     tbÄ¶  ¸ST wYM ÆL |M .......................................                         

                ðr¥ ..............................................                          ðR¥ ....................................... 

             2. SM ..................................................                        yêS SM ......................................                        

                ðR¥ ..............................................                          ðR¥ ........................................                        

             3. SM ..................................................    yêS ŞT wYM ÆL |M  ........................................... 

                ðR¥ ...............................................                      ðR¥  ............................................ 

 

 

¥úsb!Ã½ 

YH Q} b2 ÷pE tzUJè xNÇ ÷pE lWL s+ h#lt¾W ÷pE dGä lWL tqÆY YsÈL½ 

YH WL tqÆYnT y¸ñrW xbÄ¶Â tbÄ¶ s!fRÑbTÂ b¥~b„ KB ¥~tM s!rUg_ BÒ nWÝÝ 
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:ZL 12 

y¥zÏ q$_R ............ 

 

y                           ~¼|¼¥~bR ¼`§ðnt$ ytwsn¼ 

yBDR gNzB ¥zÏ½ 

 

l~BrT |‰ ¥~b„ gNzB Ã™½ 

........................ ~¼|¼¥~bR½ 

 

b|‰ xm‰R ÷¸t& ¼ bïRD xÆ§T ¼ Wún@ q$_R ....................... btwsnW XÂ 

BDR -ÃqEW bgb#T WL m\rT BD„ ytfqd Slçn y~BrT |‰ ¥~b„ 

xÆL yçn#T BDR -ÃqE xè¼w¼é¼w¼T ............................................... y-yq$T 

BDR êÂ gNzB BR................ bðdL ............................................ bc&K   b_Ê 

gNzB  b›YnT   wÀ çñ XNÄ!kf§cW XÂúSÆlNÝÝ 

 

                         k\§M¬ UR 

 

 

 

 

 

GLÆ+½ 

 l/!úB KFL½ 
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:ZL 13 

yBDR mk¬tÃ Q}½ 

y................... bjT ›mT 

yxÆL |M ........................................................ 

mlÃ q$_R ............................ 

ytfqd BDR m-N ytwsd BDR mmlS ÃlbT BDR ytmls BDR q¶ 

 

qN 

b_Ê gNzB 

¼BR¼ 

b›YnT 

¼BR¼ 

DMR 

¼BR¼ 

 

qN 

 

›YnT 

m-N 

¼BR¼ 

bz!h 

............. 

XSkz!H 

............. 

 

qN 

 

›YnT 

m-N 

¼BR¼ 

 

kêÂ ¼BR¼ 

 

kwlD¼BR¼ 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

Qi#N ÃzUjW |M .....................................         yNBrT KFL¼gNzB Ã™ SM ............................................. 

            ðR¥ ......................................                               ðR¥ ............................... 
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:ZL 14 

ytbÄ¶ yGL dBtR½ 

yxÆL |M .................................................... 

mlÃ q$_R .................................. 

ytwsd BDR mmlS ÃlbT BDR ytmls BDR q¶  

ygNzB tqÆY 

ðR¥ 

 

qN 

 

›YnT 

m-N 

¼BR¼ 

bz!h 

............. 

XSkz!H 

............. 

 

qN 

 

›YnT 

m-N 

¼BR¼ 

 

kêÂ ¼BR¼ 

 

kwlD¼BR¼ 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

Qi#N ÃzUjW \‰t¾ |M ................................................          yl!qmNbR |M ...................................... 

                   ðR¥ .................................................                    ðR¥ ..................................... 
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}ZL 15 

yBDR xfÉiM ¶±RT Q}½ 

 

 

t.

q$. 

 

 

 

ytbÄ¶ xÆ§T ZRZR 

ytfqd BDR m-N yt\‰= BDR  mmlS ÃlbT BDR ytmls BDR q¶ :Ä 

 

b›YnT 

¼BR¼ 

b_Ê 

gNzB 

¼BR¼ 

 

DMR 

¼BR¼ 

 

 

qN 

 

 

›YnT 

 

m-N 

¼BR¼ 

 

bz!H 

........ 

 

XSkz!h 

........... 

 

 

qN 

 

 

›YnT 

 

m-N 

¼BR¼ 

 

kêÂ 

¼BR¼ 

 

kwlD 

¼BR¼ 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

 DMR              

 

yBDR ÷¸t& sBúb!¼ÆlÑÃ SM .............................................. 

                       ðR¥ ............................................... 
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9.9. የአዋጭነት ጥናት ፤ 

°´M 16 

›ªß’� Ø“� pî 

1. ¾‟aË¡~ eU-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¾‟aË¡~ vKu?�------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ¾‟aË¡~ ²S”-------------------------------------------------------------------------------------- 

4. ¾‟aË¡~ ¯LT------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. ¾‟aË¡~ ª“ ª“ }Óv^� 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. ¾‟aË¡~ ›Å[ÍË�/T’@ÏS”� 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. ¾‟aË¡~ ¨Ü ÓU� 

7.1 ¾Ó”v• ¨Ü  ------------------------------------------------------------------------------ 

7.2 ¾Y^ TeŸ?Ë ¨Ü -------------------------------------------------------------------------- 

7.3 uvKu?~ ¾T>gð” ¨Ü ---------------------------------------------------------------------- 

7.4 uwÉ` ¾T>ðKÓ   --------------------------------------------------------------------  

 

8. ¾‟aË¡~ U`�‹ ¯Ã’�“ SÖ” 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

U`~ uÑuÁ LÃ ÁK¨< }ðLÑ>’�--------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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9. ¾‟aË¡~ U`�‹ ›G<” ÁL†¨< ¾ÑuÁ ªÒ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------- 

10. Ÿ‟aË¡~ ¾T>Öup Ñu= 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11. Ÿ‟aË¡~ ÃÑ†M }wKA ¾T>Öup �`õ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12. u‟aË¡~ ²S” K=ÁÒØS< ¾T>‹K< eÒ�‹ �“ U‡ G<’@�‹ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13. u‟aË¡~ ›ðíìU ¾}¨sÇ �du=‹ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Á²ÒË¨< eU ---------------------------------------- 

 

  ò`T ---------------------------------------- 

 

    k” ----------------------------------------- 
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ዕዝሌ 17 

9.10. በኅብረት ሥራ ማኅበራት ውስጥ የታዩ ዋና ዋና የብዴር አስተዲዯር ችግሮች ፤ 

y~BrT |‰ ¥~b‰T y‰úcWNM çn yxÆlÖÒcWN x!÷ñ¸ÃêEÂ ¥Hb‰êE CGéC lmF¬T 

ktlÃ† yBDR MNôC yBDR xgLGlÖT y¥GßT :DL b!ñ‰cWM bBDR |R+T½ xStÄdRÂ 

xm§lS £dT CGéC nb„ÆcWÝÝ 

 y~BrT |‰ ¥~b‰T yBDR xStÄdR B”T úYgmgMÂ yxÆ§T BDRN ymmlS 

xQM GMT WS_ úYgÆ bRµ¬ BDR ms‰=TÂ l!mlS xlmÒL½ 

 b_ÂTና በዕቅዴ ÃLtdgf yBDR SR+T b~BrT |‰ ¥~b‰t$ µpE¬L §Y kFt¾ 

t}:ñ ¥DrSÂ kFt¾ yçn yêÂ BDR XÂ ywlD :Ä ÅÂ mF-R½ 

 qdM s!L bnbrW yBDR SR+TÂ xm§lS CGR MKNÃT bg-„ xµÆb! ~BrT |‰ 

¥~b‰T l¸sÈ*cW ytlÃ† xgLGlÖèCM çn xÆ§T l¸ÃkÂWn#T yGBRÂ |‰ 

¥SÍðÃ y¸rÄ yBDR xgLGlÖT y¸s_ yt-Âkr yÍYÂNS tÌM xlmñR½ 

 y~BrT |‰ ¥~b‰T BDRN y¥StÄdR B”T ZQt¾ mçN½ 

 xbÄ¶ tÌ¥T btlY L¥T ÆNKÂ NGD ÆNK l~BrT |‰ ¥~b‰T BDR lmFqD 

Ã§cW ZNÆl@ ZQt¾ mçN½ 

 በተሇይ በመሠረታዊ ኅብረት ሥራ ማኅበራት ዯረጃ ሇግብርና ምርት ማሳዯጊያ ግብዓት ብዴር 

ሇመስጠት የተሟሊ ቅጻቅጽ ፤ ሠነዴና መዛግብት አሇመኖር ፤  

 የተሰጠ ብዴር ፤ የተመሇሰና ቀሪ ብዴር መረጃ በአግባቡ ሇይቶና አዯራጅቶ ያሇመያዝ ፤ 

 በመንግስት ዋስትና የሚሰጥ መዯበኛ ብዴር እንዱሁም በምግብ ዋስትናና ዓሇም ባንክ አማካኝነት 

ሇተሇያዩ ፕሮግራሞች ማስፇጸሚያ የሚሰጥ ተዘዋዋሪ ብዴር ገንዘብ ሉመሇስ ያሇመቻሌና ሇታሰበሇት 

ዓሊማ ያሇመዋሌ ፤ 

 አንዲንዴ አርሶ አዯሮች የወሰደትን ብዴር ሇታሇመሇት ዓሊማ ያሇማዋሌ ፤ 
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ዕዝሌ 18 

9.11. የቁጠባና ብዴር አገሌግልትን የሚያሳይ ግራፍ ፤ 

     

                    

      ምንጭ ፤ የአብክመ ኅ/ሥ/ማ/ማስ/ኤጀንሲ የገጠር ፊይናንስ ማሻሻያና ማስፊፉያ መምሪያ ሪፖርት ፤ 2006 

 

ምንጭ ፤ የአብክመ ኅ/ሥ/ማ/ማስ/ኤጀንሲ የገጠር ፊይናንስ ማሻሻያና ማስፊፉያ መምሪያ ሪፖርት ፤ 2006 
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102,662,178.53 

50,505,571.53 
32,681,093.36 

190,861,216.66 

116,628,073.87 
145,062,233.16 

118,853,687.55 

235,312,206.45 
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Year base Saving and Loan disbursed 

among RUSACCOs  

Loan

Saving

 -

 200,000,000.00

 400,000,000.00

 600,000,000.00

 800,000,000.00

 1,000,000,000.00

 1,200,000,000.00

 1,400,000,000.00
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ምንጭ ፤ የአብክመ ኅ/ሥ/ማ/ማስ/ኤጀንሲ የማስፊፉያ ዋና የሥራ ሂዯት ሪፖርት ፤ 2006 

 

 

ምንጭ ፤ የአማራ ብዴርና ቁጠባ ተቋም (አብቁተ) ዋናው መሥሪያ ቤት ሪፖርት ፤ June, 2014 
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መግቢያ 

 የኅ/ሥራ ማኀበራት የግብርናዉን ክፍሇ ኢኮኖሚ ሇማሳዯግ የሊቀ ዴርሻ እንዲሊቸዉ 

የግብርናና ገጠር ሌማት ፖሉሲ ሠነድች በግሌፅ ያመሊክታለ። የግብርናዉን ክፍሇ ኢኮኖሚ 

ሇማሳዯግ ጥረት ከሚዯርግባቸዉ የሥራ መስኮች መካከሌ የግብርና ግብዓት አቅርቦት እና 

የግብርና ምርቶች ግብይት አገ/ልት ናቸዉ። የእነዚህ ተግባራት በተጠናከረና በተቀሊጠፇ 

መንገዴ ማከናወን በግብርናዉ ሴክተር ሇሚመረጡ ምርቶች በአይነትና መጠን መሻሻሌ የጎሊ 

ዴርሻ ይኖረዋሌ። በዚህ መሠረት የኅ/ሥ/ማኀበራት የግብርና ግብዓቶችንና ምርቶችን 

እንዱሁም ላልች ሇማምረት አገ/ልት የሚሰጡ ንብረቶችን በአግባቡ መያዝና ማስተዲዯር 

በቅዴሚያ ትኩረት ሉሰጠዉ የሚገባዉ ተግባር ነዉ። 

እነዚህን የግብርና ግብዓቶችና የግብርና ምርቶች እንዱሁን ሇማምረት የሚያገሇግለ ላልች 

ንብረቶች በተገቢዉ መንገዴ ሇመያዝ፣ ሇመጠቀምና ሇማስተዲዯር የኅ/ሥራ ማኀበራት 

በመጋዝን አሠራር፣ በንብረት አያያዝና አስተዲዯር ሊይ በቂ እዉቀት እና ክህልት ሉኖራቸዉ 

ይገባሌ።የኅብረት ሥራ ማኀበራት በአባልቻቸዉ በኩሌ የሚመረጡትን፣ ሇሥራ አገ/ልት 

የሚገዙትን፣በስጦታ የሚያገኙትን ወ.ዘ.ተ ማንኛዉንም አይነት ንብረት የጥራት ዯረጃ 

ጠብቀዉ ሇተፇሇገዉ አገ/ልት እንዱበቃና የአባሊትን ተጠቃሚነት ማረጋገጥ ሇማስቻሌ 

የተጠናከረ የንብረት አያያዝና አስተዲዯር ስረዓት አዉቀዉ እንዱኖራቸዉ ማዴረግ ወሳኝ ሚና 

ይኖረዋሌ። በአሁኑ ሰዓት የኅ/ሥራ ማኀበራት የመጋዝን አያያዝና ንብረት አስተዲዯር በርካታ 

ችገሮች የሚስተዋለበት እና ሇብክነት እና ሇጉዴሇት በሚዲርግ መሌኩ ነዉ።  

ከዚህም የተነሳ የኅብርት ሥራ ማኀበራት ሇንብረቶቻቸዉ ዯህንነት ምን አይነት መጋዝን 

መገንባት እንዯሚገባቸዉ እና እንዳት መያዝ እንዲሇባቸዉ፣ ንብረቶቻቸዉን እንዲይባክኑ 

እንዲይበሊሹ እንዳት ማስተዲዴርና መያዝ እንገሚገባቸዉ እዉቀት እንዱኖራቸዉ ሇማስቻሌ 

በየዯረጃዉ ያሇዉ ባሇሙያወም በቂ ግንዛቤ ኖሮት ዴጋፍ ማዴረግ እንዱያስችሌ ይህንን 

የስሌጠና ማንዋሌ በመጠቀም ማሰሌጠን እንዱቻሌ የስሌጠና ማንዋለ ተዘጋጅቶ ቀርቧሌ። 

 

 

 

 



 

2 
 

1. የስሌጠና ማንዋሌ የተዘጋጀበት አሊማ 

 ኅ/ሥራ ማኀበራት በመጋዝን አሠራር፣ አያያዝ፣ በንብረት አያያዝና አስተዲዯር 

ያለባቸዉን የዕዉቀት፣ የክህልት እና የአመሇካከት ክፍተቶቻቸዉን 

በመሙሊት ንብረቶቻቸዉን በአግባቡ እንዱይዙና እንዱያስተዲዴሩ ማዴረግ፣ 

 በየዯረጃዉ ያለ የኅብረት ሥራ ማኀበራት ባሇሙያዎች ስሇመጋዝን አያያዝ 

እና ንብረት አስተዲዯር ሇኅ/ሥ/ማኀበራት ቅጥር ሠራተኞች እና አመራር 

አካሊት የስሌጠና ማቴሪያሌ ሆኖ እንዱያገሇግሌ ማዴረግ፣ 

 የኀብረት ሥራ ማህበራት የሚገነቧቸው መጋዝኖች የሚጠበቀውን ጊዜ ያህሌ 

እንዱያገሇግለ እንዳት መገንባት እንዲሇባቸው ሇማስገንዘብ፣  

 የኀብረት ሥራ ማህበራት ከንብረት አያያዝና መጋዝን አስተዲዯር ማንዋሌ 

ከሚያገኙት ቴክኒካዊ አቅም ብቃት አንፃር ንብረቶቻቸው ዯረጃቸውና 

ጥቅማቸው ተጠብቆ በገበያ ሊይ አስተማማኝ ተወዲዲሪ ሆነው እንዱቀርቡ 

ሇማስቻሌ፡፡  

2. የስሌጠናዉ ተዯራሽነት 

 ሇኅ/ሥራ ማኀበራት አመራር አካሊትና ቅጥር ሠራተኞች፣ 

 ኅ/ሥራ ማኀበራትን በቅርበት ዴጋፍ ሇሚሰጡ ባሇሙያዎች፣ 

 ስሌጥነዉ ስሌጠና ሇሚሰጡ የወረዲና ዞን ባሇሙያዎች 

 ወ.ዘ.ተ 

3. ከስሌጠናው የሚጠበቅውጤት  

 በየዯረጃዉ ስሌጠና የሚሰጡ አካሊት በኅ/ሥራ መጋዝን አያያዝና ንብረት 

አስተዲዯር ሊይ በቂ ክህልት ያገኛለ፣ 

 በንብረት ክፍሌ ሠራተኛነት የሚሠሩ ቅጥር ሠራተኞች ንብረት እንዳት 

መያዝ እንዲሇባቸዉ ግንዛቤ ያገኛለ፣ 

 በፍሻሽ በጉዴሇት ስበብ ይፇጠሩ የነበሩ አሠራሮች ተወግዯዉ የኅብረት ሥራ 

ማኀበራት ንብረት በአግባቡ ይጠበቃሌ አባሊት ተጠቃሚ ይሆናለ፣ 

 መጋዝን እንዳት መገንባት እንዲሚገባቸዉ በቂ ዕዉቀት ያገኛለ፣ 

4. የኅብረት ሥራ ማኀበራት መጋዝን አያያዝና አስተዲዯር 

5.1 መጋዝን ማሇት ምን ማሇት ነዉ? 

መጋዝን ማሇት፦ ወዯ ኅብረት ሥራ  ማኀበራት በግዥ ወይም በስጦታ የመጣ ንብረት 

ሇሥራ አገ/ልት እስኪዉሌ ዴረስ ሇስርቆት፣ ሇብክነት እና ሇብሌሽት እንዲይጋሇጥ 
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የሚከማችበት ቦታ፣ የኢንደስትሪ ወይም የእርሻ ምርቶች ወይንም ግባቶች ሳይበሊሹ 

ጥራታቸዉ እንዯተጠበቀ ሇተጠቃሚ እስኪዯርስ የሚከማቹበት ሥፍራ/ቦታ/ ነዉ። 

በተሇያየ መንገዴ የመጣ ንብረት በቀጥታ ሇሥራ ወይም ጥቅም ሉዉሌ ይችሊሌ 

ወይንም ሇአጭር ጊዜ ወይንም ረዘም ሊሇ ጊዜ ሉከማች ይችሊሌ። ይህ ንብረት ወጪ 

ሆኖ ጥቅም ሊይ እስኪዉሌ ዴረስ ወይንም በግዥ የተሰበሰበም ከሆነ እስኪሸጥ ዴረስ 

እንዲይባክን እና እንዲይበሊሽ ሆኖ ዯረጃዉን በጠበቀ መጋዝን ሉቀመጥ ይገባሌ። ንብረት 

በመጋዝን በሚቀመጥበት ጊዜ የአገ/ልት ጊዜ እንዲያሌፍ፣ በወቅቱ ማገሌገሌ እየተገባ 

አሇአግባብ እንዲይቀመጥ፤ ክትትሌ ሉዯረግ ይገባሌ። አንዴ መጋዝን መገንባት ያሇበት 

እንዯ ዴርጅቱ የሥራ ባህሪ ሥራዉ የሚከናወንበት አከባቢ ቢሆን ይመረጣሌ። ሇምሳላ 

ማምረት ሥራ ሊይ የተሠማራ ከሆነ ምርቱ የሚመረትበት አከባቢ፣ የምርት ግዥ 

የሚያከናዉን ከሆነ ግዥ ከሚፇፀምበት አከባቢ ቢሆን የመረጣሌ።  

5.2  አንዴ ኅ/ሥራ ማኀበር ዯረጃዉን መጋዝን የሚገነባዉ የሚከተለት አሊማዎች 

ሇማሳካት ነዉ 

 የንብረት ብክነት/ብሌሽት/ ሇመቀነስ፣ 

 ንብረት እንዲይሰረቅ ሇመከሊከሌ፣ 

 ንብረቶች ሇረዥም ጊዜ እንጊያገሇግለ በተገቢ ቦታ እንዱቀመጡ ሇማዴረግ፣ 

 ሇሥራ አገ/ል የሚፇሇጉ ዕቃዎች ሲያስፇሌጉ በጊዜዉ በቀሊለ ወጪ አዴርጎ 

ሇሥራ መጠቀም እንዱችለ ሇማዴረግ ፣ 

 የቦታ አጠቃቀም አሊማ ሇማሳካት፣ 

 በየጊዜዉ፤ ግዥ ከመፇፀም በፕሮግራም አንዳ በርከት ያሇ ዕቃዎች ገዝቶ ከዝኖ 

ሲያስፇሌጉ ወጪ እየአዯረጉ ሇመጠቀም፣ 

 አንዳ በዴከት ያሇ ንብረት በመግዛት በዋጋ ፣ በትራንስፖርት እና ሌዩ ሌዩ 

ወጪዎች ሇመቀነስ፣ 

 አሇአግባብ ንብረት አጠቃቀምን ሇማስቀረት፣ 

 ሇምርት የሚያስፇሌገዉን ግብዓት ሇመከዘን፣ 

 የግብርና ምርት እስኪሸጥ ዴረስ ያሇ ብሌሽት ሇማስቀመጥ፣ 

 የኢንደስሪ ምርቶችን እሰኪ ሰራጩ ሇመከዘን፣ 

 ወ.ዘ.ተ 

5.3 ስሇመጋዝን ግንባታ 

ኅ/ሥራ ማኀበራት በጠቅሊሊ ጉባኤ አስወስነዉ መጋዝን መገንባት ይችሊለ 
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መጋዝን ግንባታ ሲታቀዴ ከማኀበሩ አቅም ጋር ተያይዞ መታየት ያሇባቸዉ ጉዲዮች 

 መጋዝኑ ሇምን አገ/ልት እንዯሚዉሌ መወሰን፣ 

 ማኀበሩ በቀጣይ አመታት ሉኖረዉ የሚችሇዉ የሥራ እንቅስቃሴ እና ሥፊት 

ግምት ዉስጥ ያስገባ ወሳኔ ሉኖር ይገባሌ፣ 

 የማኀበሩ ካፒታሌ አቅም እና በየአመቱ የአገ/ልት ተቀናሽ መሸፇን የሚችሌ 

መሆን አሇመሆነኑ ማየት፣ 

 ማኀበሩ ከአባሊት የሚሰበስበዉን ምርት፣ ሇአባሊት የሚያቀርበዉን ግብዓት፣ 

ሇአባሊት የሚቀርቡ ኢንደስትሪ ዉጤቶች መጠን ያገናዘበ፣ 

 ወ.ዘ.ተ 

5.4 . ሉሠራ የታቀዯ መጋዝን የሚጠበቅበትን አገ/ልት ጊዜ መስጠት እንዱችሌ  

ከመገንባቱ በፉትና ከተገነባ በኃሊ መሟሊት መስፇርቶች፦ 

 መጋዝኑ የሚሠራበት ቦታ በቀሊለ በጎርፍ የማይጠቃ፣ 

 በቂ ፍሳሽ ማስወገጃ ያሇዉ ሆኖ እንዱሠራ፣ 

 ከበጋ እስከ ክረምት መንገዴ ያሇዉ፣ 

 መጋዝኑ ከመኖሪያ ቤት፣ መገባበያ ቦታዎች እና ከላልች የሥራ ቦታዎች የራቀ 

 ቁመቱና ሥፊቱ ሙቀትን ሉያመጣጠን የሚችሌ፣ 

 የሚገነባዉ መጋዝን ጥራቱን የጠበቀ፣ መሠረቱ በአግባቡ የተስተካከሇ፣ 

 አእዋፍ ፣ አይጥ ወ.ዘ.ተ እንዲያስገባ የብረት ወንፉት መከሊከያ ያሇዉ፣ 

 ወሇለና የዉሃ ሌክ ከፍታዉ እርጥበት እንዲይፇጠር መከሊከሌ የሚያስች፣  

 ግንባታ ከመጀመሩ በፉት የይዞታ ማረጋገጫ ከተማ ከሆነ ፕሊን የተሠራሇት እና 

በከተማ አስተዲዯሩ የፀዯቀ ሉኖር ይገባሌ። 

5.5  የመጋዝኑ አሠራርና አቅጣጫ መሆን ያሇበት 

 ከፀሐይ ጨረር የሚገኘዉን የሙቀት መጠን ሇመቀነስ እንዱያስችሌ የመጋዝኑ 

ረዣዥም ጎኖች/ገፆች/ ሰሜን እና ዯቡብ አቅጣጫ ማመሊከት ይኖርበታሌ፣ 

አጫጭር ገፆች ምስራቅና ምዕራብ አቅጣጫ ወይንም ፀሐይ መወጫና መግቢያ 

ማመሊከት ይኖርባቸዋሌ። 

 ግንባታዉን የሚሠራ አካሌ ጥራቱን በጠበቀ ማቴሪያሌ በተዘጋጀዉ ዱዛይንና 

ፕሊን መሠረት ህጋዊና በሚሠራዉ መጋዝን ሌክ ፇቃዴ ያሇዉ መሆኑ 

መረጋገጥ አሇበት። 
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5.6 የመጋዝን ወሇሌ 

 በአግባቡ የተስተካከሇ የመጋዝኑ ወሇሌ መሠረቱ የፀና፣ ሸካራ ያሌሆነ፣ ጠንካራና 

ውሃን የመቋቋም ችልት ሉኖረው ይገባሌ፣  

 የመጋዝኑ ወሇሌ ዉሃና እርጥበት ሇመከሊከሌ 10 ሳ.ሜ ዉፍረት ባሇዉ ስሚንቶ 

መሇሰን አሇበት፣ 

 ወሇለ የተጠቀጠቀ አፇር ከሆነ ርብራብ ማዴረግ አስፇሊጊ ይሆናሌ፡፡ ወሇለ ሊይ 

ስንጥቆችና ጉዴጓድች ካሌተዯፇኑ ሇጽዲት ሥራ እንቅፊት ስሇሚሆኑ በሚገባ 

መዯፇን ይኖርባቸዋሌ፡፡  

 መጋዝኑ የሚሠራበት ቦታ ጥቁር አፇር ከሆነ የመሰነጣጠቅ ባህሪ ስሊሇው ቀይ 

አፇር የተወሰነ ጥሌቀት እየተጨመረ መጠቅጠቅ የመጋዝኑን እዴሜ ያራዝማሌ፣   

 ወሇለ ሇጽዲት ሥራ አመቺና በቀሊለ ሉፀደ በሚችለ ክፍልች የተከፇለና 

እያንዲንደ ክፍሌ የመሇያ ኮዴ ቁጥር ወይንም ፉዯሌ ሉሰጠው ይገባሌ፣  

 ጏርፍ ወዯ መጋዝን እንዲይገባ ከ1-2 ሜትር ርቀት የዴንጋይ ንጣፍ በማዴረግ 

መከሊከሌ  

5.7 የመጋዝን ግዴግዲ 

 የመጋዝኑ ግዴግዲ ሌሙጥ /ሻካራ ያሌሀነ/ እና ከወሇለ ጋር በሚገናኝበት በታ 

ሊይ ስንጥቅና ቀዲዲ የላሇው መሆን አሇበት፡፡  

 የሁሇቱ ግዴግዲዎች ወይም የግዴግዲና የወሇሌ መጋጠሚያዎች ሇጽዲት 

/ቆሻሻን በቀሊለ ሇማስወገዴ/ እንዱያመች በከፉሌ ክብ ቅርጽ /curved/ ሆኖ 

መሠራት ይኖርባቸዋሌ፡፡  

 መጋዝኑ ጭጋ ቤት ከሆነ በውጭ በኩሌ በአሸዋ መገረፍ አሇበት  

 ብልኬት ከሆነም በውስጥ መሇሰን አሇበት  

 ቁመቱ እንዯ ማኀበሩ ፍሊጏት ሉወሰን የሚችሌ ቢሆንም እስከ 6 ሜትር ክፍ 

ማሇት ተመራጭ ያዯርገዋሌ  

5.8  የመጋዝን ጣራ  

 ጣራው ጠንካራና ሙቀትን በቀሊለ የሚያሰተሊሌፍ ቢሆን 

ይመረጣሌ፡፡  

 ከሊይ ፍሳሽ እንዲይኖር ባሌተበሳ ቆርቆሮ እና በትክክሌ ተገጣጥሞ 

መሠራቱ መረጋገጥ አሇበት  
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 በእንፊልት መሌክ የሚነሳው ውሃ በጣራ ሊይ በሚፇጠረው ርጥበት 

በቀሊለ የማይጠቃ፣ እንዱሁም የዓይጦችንና የአዋፍን ጥቃት 

መቋቋም የሚችሌ መሆን ይኖርበታሌ፡፡  

 የመጋዝን ጣራ ተጨማሪ የአእዋፍ መጠሇያ ሆኖ እንዱያገሇግሌ 

ተዯርጏ መሠራት አሇበት፡፡  

 ከጣራ የዝናብ ውሃ ተቀብሇው የሚያወርደ አሸንዲዎች በአግባቡ 

የተሠሩና የተገጠሙ፣ በሙለ ከግዴግዲው ውጭ በኩሌ መሆን 

ይኖርባቸዋሌ፡፡  

 ጣሪያው የዝናብ ውሃን ወዯ ውስጥ የማያፇስ /የማያንጠባጥብ/ 

መሆን አሇበት  

5.9  የመጋዝን በሮችና መስኮቶች፣  

 እንዯመጋዝኑ ስፊት በቁጥር ከ2-4 በሮች ሆነው ሰፉና ግራና ቀኝ ተከፊች 

ሉኖረዉ ይገባሌ፣ 

 የመጋዝን በሮችና መስኮቶች ሲዘጉ ከፍሬሞቻቸው ጋር በሚገባ ያሇክፍተት 

የሚገጥሙና ቀዲዲና ስንጥቅ የላሇባቸው መሆን ይኖርባቸዋሌ፡፡  

 መስኮቶች ሇማናፇስ በሚከፇቱበት ወቅት አይጦችና አእዋፍ እንዲይገቡ 

ሇመከሊከሌ በሚያስችሌበት በሸቦ የተሠራ ወንፉት መጋረዴ ይኖርባቸዋሌ፡፡   

5.10  የመጋዝን ማናፇሻ  

 አስፇሊጊ ሙቀትን ሇመቀነስ የሚያስችለ፣ በቂ የማናፇሻ ቀዲዲዎች ሉኖሩ 

ይገባሌ፡፡ በእነዚህ ቀዲዲዎች አይጦችና አእዋፍ እንዲይገቡ በወንፉት ሸቦ 

የተጋረዯና የአካባቢውን አየር ርጥበት በጨመረ ጊዜ ርጥበቱ ወዯ ውስጥ 

እንዲይገባ ሇመከሊከሌ የሚያስችሌ መዝጊያ የተበጀሊቸው ቢሆኑ ይመረጣለ፡፡  

5.11 የመጋዝን ብርሃን ምንጭ፣ 

 የንብረቱን ዯህንነት በየጊዜው ሇመከታተሌና አስፇሊጊ ተግባራትን ሇማከናወን 

የሚያስችሌ በቂ የተፇጥሮ ወይም ሰው ሰራሽ ብርሃን ሉኖር ይገባሌ፡፡  

 የመብራት አክሰስ በአሇበት አካባቢ የውስጥ መብራት  

 የመብራት አክሰስ ከሇሇ ብርሃን ሉያስተሊሇፍ የሚችሌ አንፀባራቂ ቆርቆሮ 

ሉኖር ይገባሌ፡፡  

5.12  የመጋዝን አይነቶች፣  
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ኀ/ሥ/ማኀበራት ከሚጠቀሙባቸው ንብረቶች አንፃር የሚገነቧቸው መጋዝኖች አይነት 

የሚወሰን ይሆናሌ፡፡  

በመጋዝን ውስጥ የሚቀመጡ ንብረቶች  

 በአጭር የተከሇሇ ክፍት መጋዝን በፀሃይ፣ በዝናብና በአየር መሇዋወጥ የማይበሊሽ እና 

በቀሊለ ሇስርቆት የማይጋሇጡ ንብረቶች ሉሆኑ ይችሊለ  

 በዛኒገባ የሚሠሩ ክፍት ሆኖ በቀጥታ ከፀሃይና ዝናብ መከሇሌ የሚፇሌጉ፣  

 በቆርቆሮ፣ በብልከት፣ በሸክሊ የሚሠሩ መጋዝኖች በቀጥታ በፀሃይና ዝናብ በአየር 

መሇዋወጥ የሚበሊሹ ንብረቶች ሉሆኑ ይችሊለ፡፡ 

ከሊይ የተጠቀሱ የግብርና ምርት፣ እንዱስትሪ ምርቶች ሇማከማቸት ከሚሰጠው አገ/ልት 

አንፃር የመጋዝን አይነቶች በሁሇት ይከፇሊለ  

1. ዝግ መጋዝን በቀሊለ  የሚበሊሹ፣ ሇብክነት የሚዲረጉ፣ ሇስርቆት የሚጋሇጡ ንብረቶች 

ሉቀመጡበት የሚያስችሌ፣ ግዴግዲ፣ ጣራ ያሇው መጋዝን ሲሆን፣ እንዯ ሚቀመጠዉ 

ምርት አይነትና ባህሪ ማቀዝቀዣ ያሇዉ ወይም ሙቀት ያሇዉም ሉሆን ይችሊሌ። 

2. ክፍት መጋዝን፦ በቀሊለ በአይር መሇዋወጥ ምክንያት የማይበሊሹ እና ሇስርቆት 

የማይገጋሇጡ በመጠናቸዉ ትሊሌቅ የሆኑ ንብረቶች የሚቀሙበት መጋዝ ነዉ።ዥ 
 

5.13  የመጋዝን ይዘት 

የአንዴ መጋዝን የመያዝ አቅም የሚወሰነዉ የሚሠራዉ መጋዝን ቁመቱ፣ ወርዴና ርዝመት 

እንዱሁም የዴርዴሩ ንብብር ነዉ። 

በጆንያ፣ በፓኮና በጀሪካን የሚቀመጡ ምርቶች የሚከማቹት በዴርዴር ሲሆን ይዘቱም 
የሚሇካዉ በሜት ኪዩብ ይሆናሌ። 

የመጋዝን ይዘት ሇማወቅ መጀመሪያ የመጋዝኑን ቁመት፣ ርዝመትና ወርዴ ማወቅ 
ያስፇሌጋሌ 

 ቁመት /ቁ/ ከፍታ ከወሇሌ በሊይ 
 ርዝመት /ር/ የመጋዝኑ ረዘም ያሇዉ ወገን 
 ወርዴ /ወ/ የመጋዝኑ አጠር ያሇዉ ወገን 
 ይዘት /የ/ የመያዝ አቅም /ስፊት/ ነዉ 

 የ =  (ወ x ር x ቁ) _ 0.15( ወ x ር x ቁ) 

                1.8  
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ማገናዘቢያ 

 ከግዴግዲ እስከዴርዴር እና በዴርዴር መካከሌ 0.5(1) ሜትር ክፍት ቦታ መኖር አሇበት 

ይህም ጠቀሜታዉ 

o ዴርዴሩን ሇመቁጠር 

o ሠራተኛን እና መሣሪያዎችን ሇማንቀሳቀስ ጠቃሚ ነው፡፡ 

 ከጣራ እስከ ዴርዴር 0.5(1) ሜትር ክፍት ቦታ መኖር አሇበት። ጥቅሙ አሊስፇሊጊ 

ሙቀት ሇመቀነስ ስሇሚረዲ ነዉ  

 1.8 የሚያመሊክተዉ በ1 ካሬ ሜትር ቦታ ሊይ 1.8 ቶን ወይም 18 ኩንታሌ ምርት 

ማስቀመጥ ይቻሊሌ ተብል ስሇሚወሰዴ ነዉ 

 እነዚህ ጉዲዮች ከግምት ዉስጥ በማስገባት ከወርዴ፣ ቁመትና ርዝመት ጠቅሊሊ ዉጤት 

ተወስድ 0.15 ወይም 15% ከጠቅሊሊ የመያዝ አቅም ይቀነሳሌ ማሇት ነዉ። 

 ምሳላ፡- ወርደ 4 ሜትር፣ ርዝመቱ 1ዏ ሜትር እንዱሁም ቁመቱ 3 ሜትር የሆነ መጋዘን 

ቢኖረን፣ የመጋዝኑ የመያዝ አቅም ስንት ነው? ወይም መጋዝኑ ምን ያህሌ ኩንታሌ ይይዛሌ? 

  ይዘት = (4 ሜትርx10 ሜትር x 3 ሜትር) -15/100 (4ሜትርx1ዏሜትርx3 ሜትር) 

1.8 

           = 120-18 

              1.8 

           = 56.67 ቶን ወይም 566.67 ኩንታሌ 

5.14 በመጋዝን ዉስጥ ሉኖሩ የሚገቡ መገሌገያ መሳሪያዎች 

 ጆንያ 
 መዋጥና ሲባጎ/ቃጫ/ 
 ሚዛን 
 የቆሻሻ መጥረጊያ የጣራ፣ የግዴግዲ፣ የወሇሌና የዯረቅ ቆሻሻ ማጠራቀሚያ  
 ባትሪ 
 በቀሊለ ከቦታ ቦታ የሚንቀሳቀስ መሠሊሌ 
 ወንፉት 
 ወንበርና ጠረጴዛ 
 መቀሸቢያ/ናሙና ማዉጫ ጦር/ 
 የእሳት መከሊከያ 
 ተባይ መከሊከያ መሳሪያዎች መርጫ መሳሪያ የአይጥ መርዝ/መርዝ/  
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 ንብረት ሲወርዴና ሲጫን ፍሳሽ ሇመቀነስ ምርት ሇመቀበሌ የሚያገሇግለ 
ሸራዎች 

 የሚቀዯደና በፕሊስተር የሚታሸጉ ዕቃዎችን ፣በካርቶን ያለ ዕቃዎችን 
ሇማሸግ የሚያገሇግሌ ወዘተ ፕሊትር 

 ወ.ዘ.ተ 
5.15 በጥቅለ መጋዝኖች የሚገነቡበት አከባቢ 

 በተቻሇ መጠን ከበጋ እስከ ክረምት መኪና ማስገባት የሚችሌ 
 እሳት አዯጋ ሉያስነሳ የሚችሌ ነገር መኖር የሇበትም ቢፇጠር ሇመከሊከሌ 

በሚያስችሌ፣ ሁኔታ የተገነቡ የእሳት መከሊከያ ያሊቸዉ 
 አይጦች የሚራቡበት እንዲይሆን ጥንቃቄ ያስፇሌገዋሌ 
 አከባቢዉ ዉሃ የማይተኛበት መሆን አሇበት 
 መጋዝኑ ዙሪያዉ በእጥር የተከሇሇ መሆን አሇበት 

5.16 የኅ/ሥ/ማ መጋዝኖች ሊይ የሚስተዋለ ክፍተቶች /ችግሮች/ 

o የሚፇሇገዉን ዯረጃ ያሊሟለ በመሆናቸዉ የጥራት መጓዯሌ፣ 
o የአይጥ፣ ምስጥ፣ እና ተባይ ችግር፣ 
o በጥንቃቄ ስሇማይሠሩ የፍሳሽ ችግር፣ 
o አብዛኛዎቹ መጋዝኖች ወሇሊቸዉ አፇር መሆን ጋር የሚያያዙ ችግሮች፣ 
o አጥር የላሊቸዉ በመሆኑ ሇስርቆት የተጋሇጡ መሆን፣ 
o በጎርፍ መጠቃት፣  
o በጠቅሊሊ ጉባኤ ዉሳኔ ሳይሆን በአመራር ፍሊጎት የሚሠሩ መሆኑ፣ 
o ወ.ዘ.ተ 

6 የንብረት አያያዝና አስተዲዯር  
6.1 ንብረት ምንዴን ነዉ? 

ንብረት ማሇት፦ ማኀበሩ በግዥ፣ በስጦታ፣ በግንባታ፣ በዉርስ ወይም በላሊ መሌክ ወዯ 
ማኀበሩ የመጡ ተንቀሳቃሽ ወይንም ቋሚ እቃዎች በሙለ ንብረት ይባሊለ። 

እነዚህ ንብረቶች የዴርጅቱን አሊማ ሇማሳካት ከፍተኛ ሚና የሚጫወቱ በመሆኑ፣ 
የሚጠበቀዉን የአገ/ልት ጊዜ ማገሌገሌ እንዱችለ በአግባቡ ሉያዙ፣ ክትትሌ ሉዯረግባቸዉ እና 
በአግባቡ ወጪና ገቢ ተዯርገዉ ሥራ ሊይ ሉዉለ ይገባሌ። በቀሊለ ሇብሌሽት፣ ሇብክነት፣ 
ሇስርቆት፣ ሇጉዴሇት ወ.ዘ.ተ እንዲይዲረጉ በጥንቃቄ መቀመጥ በአሇበት ቦታ ተቀምጠዉ 
ሉያገሇግለ ይገባሌ።እንዯየምርቱ ዓይነት ባህሪ ኀብረት ሥራ ማኀበራት በመጋዝን ውስጥ 
የሚጠቀሙባቸውን ቁሳቁሶችና መሣሪያዎች ማዘጋጀት፣ በመዯርዯር፣ በየጊዜው መፇተሽ 
ይኖርባቸዋሌ፡፡ 

6.2 ስሇ ንብረት ገቢ አዯራረግ 

በግዥም ሆነ በላሊ መሌክ ገቢ እንዱሆን ወዯ መጋዝን የወጣ ንብረት አይነትና ጥራት 

የተጠየቀውና የተፇቀዯው መሆኑን ሇማረጋገጥ ቀጥል የተመሇከቱትን ሠነድች መሟሊታቸውን 

ማረጋገጥ ያስፇሌጋሌ፡፡  
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 ¨ወዯ መጋዝን ገቢ የሚዯረገው የአባሊት ምርት ከሆነ አባለ ምርቱ ሇማሕበሩ ሇማስረከቡ 

የሚያሳይ ሰነዴ፣ የተገዛው ዕቃና የተጠየቀበት የዕቃ ግዥ መጠየቂያ ሰነዴ፣ የግዥ 

ትዕዛዝ ኮፒ፣ የዕቃ አቅራቢው የዕቃ ማስረከቢያ ሠነዴ ወይም ዯሉቨሪ ኖት፣  

 የዕቃው መግሇጫ ወይም እስፔስፉኬሸን /ካሇ/ መያያዝ ይኖርበታሌ፣  

 ዕቃዎች መጋዝን ሲዯርሱ ከመራገፊቸው በፉት ሁኔታ እስከፇቀዯ ዴረስ ሰብለ የመጣበት 

ጆንያ ወይም ካርቶን ወይም መያዣ ያሌተቀዯዯ ያሌተሰበረ ወይም ያሌተበሊሸ መሆኑን 

ማረጋገጥ፣  

 የሚረከቡት የሰብሌ ወይም ላሊ ምርት የቀረበ መሆኑ በዯረጃ መመርመሪያ መሣሪያ 

በመፇተሽ ማረጋገጥ፣  

 በዕቃው ሊይ የጥራት ጉዴሇት ብሌሽት ስብራት ወዘተ ከታየ ሇመረከብ አስቸጋሪ 

ስሇማሆን ከመራገፊ በፉት ሁኔታውን እንዱስተካከሌ ወይም እንዱሟሊ ማዴረግ 

ያስፇሌጋሌ፣   

 ከሊይ የተመሇከቱት ተሟሌተው ዕቃው ከተከፇተ በኋሊ አስረካቢው ባሇበት ዕቃው 

ከመጡበት ካርቶን ወይም መያዥያ እየወጣና አንዴ በአንዴ እየተቆጠረ ከተጠቀሱት 

ሠነድች ጋር ይመሣከራሌ፡፡ የጏዯሇ ትርፍ የሆነ የተሰበረ የጥራት ዯረጃውን ያሌጠበቀ፣ 

የተበሊሸ ወይም ውሌ ከተገባ ጋር ወይም ከታዘዘው ጋር የማይመሳሰሌ ዕቃ ካሇ 

ይጣራሌ፣  

 ገቢ የሚሆኑ ዕቃዎች በሊብራቶሪ መመርመር የሚያስፇሌጋቸው ከሆነ ይመረመራለ፡፡ 

ቀዯም ሲሌ የተጠና የተመረመረ ናሙና ካሇ የሚገባው ዕቃ ምርመራ ውጤት ከናመናው 

ምርመራ ውጤት ጋር ይገናዘብና ትክክሇኛነቱ ይረጋገጣሌ፣ 

 ዕቃውን ከሣጥን ከካርቶን ወይም ከመያዥያው ውስጥ በማስወጣት ወይም ጥቅለን 

በመፍታት የዕቃውን አይነትና ጥራት እንዱሁም ብዛት በማረጋገጥ  ቆጥሮ ከውሌ ሰነደ 

ወይም ከኢንቮይስ ጋር ማመሣከርና ትክክሌ ከሆነ ከውሌ ሰነደና ኢንቮይሱ ሊይ ያሇውን 

ብዛት በማንበብ ወይም ምሌክት በማዴረግ የተቆጠረውን እቃ ከአሌተቆጠረው በመሇየት 

ማስቀመጥና በዚህ መሌክ ዕቃው ታይቶ እስከ አሇቀ ዴረስ በጥንቃቄ በዚሁ መቀጠሌ 

አሇበት፡፡  

 በርክክብ ወቅት የጏዯለ የተረፊ ወይም የተበሊሹ ዕቃዎች ቢኖሩ የዕቃው ሌዩነት በገቢ 

ሠነዴ ባሇው ቦታ ሊይ ይመዘገባሌ፡፡ ወዱያውኑ ሇዕቃ ግዥክፍሌ ሪፖርት በማዴረግ 

ሌዩነቱን መፍታት፡፡  



 

11 
 

 የእቃ ምዝገባ ክፍሌ በትክክሌ ርክክባቸው ተፇጽሞ የገቢ ሠነዴ ተዘጋጅቶ ሲመጣሇት 

በሪከርዴ ካርዴ ሊይ ባሇው ከገቢ ሰንጠረዥ ውስጥ ብዛቱን ያሰፍራሌ፡፡  

 ሇአጣዲፉ ሥራ ዕቃ ተገዝቶ እንዱወጣ ወዯ ተጠቃሚው የሥራ ክፍሌ መሄዴ ያሇበት 

ንብረት ርክክብና ወጪ በካርዴ ሊይ ምዝገባው ወዱያውኑ መከናወን አሇበት፡፡  

 ከውጭ አገር ተገዝተው የሚመጡ እቃዎች የመዴህን ዋስትና የሚገባቸው በመሆኑ 

በጊዜው ርክክቡን መፇፀምና ጉዴሇትም ከአሇ አስፇሊጊውን መርምሮ ወዱያውኑ 

ሇሚመሇከተው ሇእቃ ግዥ ክፍሌ ማሣወቅ ያስፇሌጋሌ፡፡  

 ገቢ ሇሚሆኑ እቃዎች ወዱያውኑ የገቢ ሰነዴ በማዘጋጀት የሚመሇከታቸው ኃሊፉዎች 

ከፇረሙበት በኋሊ ኮፒዎቹን ወዯ የቦታቸው መሊክ ያስፇሌጋሌ፡፡  

 ሂሣብ ክፍሌ የዕቃ መቀበያ ዯረሰኝ እንዯዯረሰው ይህንኑ ሇእያንዲንደ ዕቃ በስሙ 

በተከፇተው ስቶክ ካርዴ ሊይ በግቢነት በመመዝገብ የመጠንና የዋጋ አኀዙን ያስተካክሊሌ፡

፡  

 ማሕበሩ የተረከበውን የአባለን ምርት በእስቶክ ካርዴ ገቢ ሲያዯርግ እንዱሁም የአባሊት 

ተሣትፎ ካርዴ ሊይም ገቢ አዴርጏ መሙሊት አሇበት፡፡  

 በእርዲታ ወይም በስጦታ የሚገኙ እቃዎች ዋጋቸው ካሌተጠቀሰ በወቅቱ በገበያ ሊይ 

የሚገኝው ተመሣሣይ የእቃ ዋጋ በኮማቴ ተወስኖ በስሙ በተከፇተው ስቶክ ካርዴ ሊይ 

በገቢነት መጠኑና ዋጋው ተጠቅሶ ይመዘገባሌ፡፡  

 የንብረቱ ሁኔታ የሚያስገዴዯው ላሊ የኢንስፔክሸን ሥራ ካሇ በቴክኒክ ባሇሙያ 

እንዯአስፇሊጊነቱ ይከናወናሌ፡፡ ስሇትክክሇኛነቱ በመረመረው ባሇሙያ ይረጋገጣሌ፣ 

የመጋዝን ሠራተኛው ማረጋገጫ እንዲገኝ ርክክብ ይፇፀማሌ፡፡  

 ሇቋሚ ዕቃዎች የንብረት መሇያ ቁጥር የሚሰጠው ሇዕቃው ንብረት መሇኪያ ሰነዴ 

በሚዘጋጅበት ጊዜ ወዱያውኑ ሲሆን የመሇያ ቁጥሩ በሠነደ ሊይ መመዝገብ አሇበት፡፡ 

ማሇትም በማኀበሩ የቋሚ ንብረት መዝገብ ሊይ ማሇት ነው፡፡  

 ሇቋሚ ዕቃዎች የንብረት መሇያ ቁጥር የሚሰጠው በማህበሩ የሂሣብ ክፍሌ ብቻ ነው፡፡  

 የመሇያ ቁጥሩ ሲሰጥ የሚከተለት ሁኔታዎች ተጣርተው መረጋገጥ አሇበት  

 የዕቃው ምዴብ  

 የዕቃው ዓይነት  

 ከዚህ ቀዯም የተገዛ ተመሳሳይ ዕቃ የመጨረሻ መሇያ ቁጥር  

 ሇእያንዲንደ ቋሚ ንብረት የማሰጠው መሇያ ቁጥር የማህበሩ ስም ምኀፃረ- ቃሌ፣ 

የእቃው መዯብ እና የዕቃ መሇያ ቁጥር መያዝ አሇበት፡፡  
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 እያንዲንደ ቋሚ ንብረት የተሰጠው መሇያ ቁጥር የንብረቱ የግሌ መሇያ በመሆኑ 

መሇወጥ ወይም መፊቅ አይቻሌም፡፡  

ምሳላ፡- የመርከብ ሁሇ/የገ/ህ/ስ/ማህበራት ዩኒዬን ሇቋሚ ዕቃ መሇያ ቁጥር መስጠት 

ቢፇሌግ  

 የዩኒዬኑ ምኅፃረ ቃሌ መ/ከ ሉሇዉ ይችሊሌ 

 የቋሚ ዕቃ ምዴብ መ—1 ብል ሉሰይም ይችሊሌ 

 የዕቃዉ አይነት  

— ሇወንበር 001 

— ሇጠረጴዛ 002 

— ሇሸሌፍ 003                 በማሇት ሉሇያቸዉ ይችሊሌ 

— ካዝና 004 

— ወ.ዘ.ተ  

 

ስሇዚህ 4 ወንበር 3 ጠረጴዛ 2 ሸሌፍ 2 ካዝና ቢኖረዉ መሇያ ቁጥሩ እንዯሚከተሇዉ 

ይሆናሌ።  

 ወንበር መ/ከ—መ-1—001—01 ፣ መ/ከ—መ-1—001—02 

 ጠረጴዛ መ/ከ—መ-1—002—01 ፣ መ/ከ—መ-1—002—02 

 ካዝና መ/ከ—መ-1—004—01 ፣ መ/ከ—መ-1—004—02 

 
6.3 የንብረት ወጪ አዯራረግ ስርዓት  

 ማንኛውም ዕቃ ከመጋዝን ውስጥ ወጪ እንዱሆን የሚያዝ ሰው በሥራ አስፇፃሚ ኮሜቴ 

በቃሇ ጉባኤ ፀዴቆ ከመጋዝን ወጪ ሊይ ማዘዝ እንዲሇበት በጽሁፍ መጋዝን ኃሊፉው መግሇጽ 

አሇበት፡፡  

 ማንኛውም እቃ ከመጋዝን እንዱወጣ በሚጠየቅበት ጊዜ የዕቃ ማውጫ ሠነዴ እቃ እንዱወጣ 

ሥሌጣን በተሰጠው ወይም በተሰጣቸው ኃሊፉዎች ፉርማ ፀዴቆ ሇመጋዝን ኃሊፉው መዴረስ 

አሇበት፡፡  

 ከመጋዝን ወጪ የማሆኑ እቃዎችን የመጋዝን ኃሊፉው በዕቃ ማውጫ ዯረሰኝ /Store Issue 

Voucher/ ሊይ ተረካቢውን በማስፇረም እቃውን ያስረክባሌ፡፡ 

 ማኀበራት ከላሊ ዴርጅቶች ወይም ከዯንበኞች ጋር ባሇው ግንኙነት ዕቃዎች ሲወጡና 

ሸያጩም እጅ በእጅ ሸያጭ ከሆነ ገንዘብ መከፇለ የሚያሳይ የማኀበሩ ዯረሰኝ የገቢ ዯረሰኘ 
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አንዴ ኮፒ ሲያቀርቡ ወይም የደቤ ሸያጭ ወይም የኮንትራት ውሌ ሸያጭ ከሆነ ስሌጣን 

በተሰጠው ኃሊፉ የደቤ ሸያጭ ሠነዴ መፇረሙ ከተረጋገጠ በኋሊ በገዥው ዴርጅት 

የተወከሇውን ግሇሰብ በወጪ ሰነዴ ሊይ በማስፇርም እቃውን እንዱወስዴ ይዯረጋሌ፡፡  

 ከማኀበሩ ዋና መጋዝን ወዯ ላሊ የማኀበሩ መጋዝን እቃ በሚዘዋወርበት ጊዜ፣ እቃውን 

የሊከው መጋዝን የተሊከው ዕቃ በትክክሌ መዴረሱን ሇማረጋገጥ በተረካቢው መጋዝን ኃሊፉ 

የተፇረመ የመረከቢያ ሠነዴ እንዱዯርሰው ያስፇሌጋሌ፡፡  

  ሂሣብ ክፍሌ የእቃ ማውጫ ዯረሰኝ እንዱዯርሰው ሇእያንዲንደ እቃ በስሙ በተከፇተሇት 

ስቶክ ካርዴ ሊይ በወጪነት በመመዝገብ የመጨረሻውን ሚዛን ያስተካክሊሌ፡፡  

 እቃ እንዱወጣ ሇማዘዝ ውክሌና ወይም ኃሊፉነት የተሰጠው ባሇስሌጣን የፉርማ ናሙና 

ሇመጋዝን ኃሊፉ መስጠት ይኖርበታሌ፡፡  

 የማኀበሩ ንብረት እንቅስቃሴ በየወሩ መጨረሻ ሊይ የንብረትና ገቢና ወጪ ሪፖርት 

በመጋዝኑ ሠራተኛ እየተሠራ ሇሚመሇከተዉ አካሌ መቅረብ አሇበት፡፡  

 የኀብረት ሥራ ማኀበር የመጋዝን ንብረት እንቅስቃሴ ሪፖርት የማኀበሩ ሂሣብ ሰራተኛ 

በሚዘጋጀው ቅጽ መሠረት መፇፀም ይኖርበታሌ፡፡ የሪፖርቱም ቅጽ ሲዘጋጅ የሚከተለትን 

ግንዛቤ ውስጥ በማስገባት መሆን ይኖርበታሌ፡፡  

o የንብረቱ ዓይነት  

o ካሇፇው ወር የዞረ ንብረት በግዥና በሸያጪ ዋጋ፣  

o በሚዯረግበት ወር የተገዛ ንብረት የግዥና የሸያጭ ዋጋ፣  

o ጠቅሊሊ በወር ውስጥ የተሸጠ/ ወጭ የሆነ/ ንብረት በግዥና በሸያጭ ዋጋ፣  

 ወዯ ሚቀጥሇው ወር የሚተሊሇፍ በመጋዝን በግዥና ሸያጭ፣  

 
6.4  ንብረት አያያዝ 

 እንዯየምርቱ ዓይነት ባህሪ ኀብረት ስራ ማኀበራት በመጋዝን ውስጥ 

የሚጠቀሙባቸውን ቁሳቁሶች መሣሪያዎች ማዘጋጀት ይኖርባቸዋሌ፡፡  

 አትክሌትና ፍራፍሬ ሇማስቀመጥ የኘሊስቲክ ወይም የጣውሊ ካሳ  

 በሸሌፍ ሇሚቀመጡ ንብረቶች ሸሌፍ ወይም ሸሌፍ ካቢኔት  

 በርብራብ ሊይ ሇሚቀመጡ ንብረቶች ርብራብ የማዘጋጀት  

 ካዝና ሇሚያስፇሌጋቸው ካዝና  

 ጀሪካን፣ካርቶን፣ጆንያ፣ ወ.ዘ.ተ  
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 ኀብረትሥራ ማኀበራት ንብረታቸው በመጋዝን ሲያስቀምጡ አዱስ የገባና 

ከጥቅም ውጪ የሆኑትን፣ በመሇየት እንዯ የዕቃዎች አወጣት  እንቅስቃሴ 

ፍጥነት፣ የዕቃዎች ዓይነትና ክብዯት መሠረት አዴርገው መዯርዯር 

ይኖርባቸዋሌ፡፡  

 የእርሻ ኬሚካልች የእንስሳት የሰብሌ የኬሚካሌ ማዲበሪያ ተቀጣጣይ የሆኑ 

ንብረቶች በተሇየ ቦታና ጥንቃቄ በተሞሊበት አያያዝ መቀመጥ ይኖርባቸዋሌ፡፡  

 ማንኛውም ኀብረት ሥራ ማኀበራት የእሳት መከሊከያና ማጥፉያ መሳሪያዎች 

በተሟሊ ሁኔታ ሉኖረው ይገባሌ፡፡  

 ኀብረት ሥራ ማኀበራት ንብረታቸው በመጋዝን ሲያስቀምጡ በየምርቱ 

ዓይነትና ጠባይ ዯርዴረው ማስቀመጥ ይኖርባቸዋሌ፡፡  

 ማንኛውም ኀብረት ሥራ ማኀበራት ንብረቱን ወዯ መጋዝን አስገብቶ 

ከመዯርዯሩ በፉት የሚከተለትን ማየት ይኖርባቸዋሌ፡፡  

 የመጋዘኑ የንብረት አከመቻቸትና የዴርጊት እቅዴ  

 የመጋዘኑን ጽዲት፣ ወሇሌ፣ጣራ፣ግዴግዲ፣  

 በሮች በአግባቡ የሚሠሩ መሆናቸው  

 የዴርዴሩን ዓይነት፣  

 የምርቱን ዓይነትና መያዣ  

 ሇምርት መዯርዯሪያ ዕቃዎች  

 ኀብረት ሥራ ማኀበራት ንብረቱን በመጋዝን ሲያስቀምጡ ሇቆጠራ በሚያመች 

መሆን ይኖርበታሌ፣  

 የሚከማቸው ንብረት ከጣሪያው ተሸካሚ በሊይ ሆኖ ወይም ተጠግቶ መዯርዯር 

የሇበትም፡፡ ቢያንስ ዏ.5 እስከ የአንዴ ሜትር ክፍተት ሉኖረው ይገባሌ፡፡  

 የተበሊሹ ንብረቶች ተሇይተው መዯርዯር ይኖርባቸዋሌ፡፡  

 እንዯ ኀብረት ሥራ ማኀበር መጋዘን ዓይነትና ስፊት እንዱሁም እንዯ ንብረቱ 

መጠንና ዓይነት ሇመጫንና ሇመጏተት የሚበያስችለ መሣሪያዎችን ሇመጠቀም 

የሚያስችሌ የመዘዋወሪያ ቦታ መኖር አሇበት፡፡  

 በየወቅቱ ኀብረት ሥራ ማኀበራት በመጋዘን ያከማቻቸው ንብረቶች ከተባይና 

ከሌዩ ሌዩ ምክንያቶች በየጊዜው መመርመርና መፇተሽ ይኖርባቸዋሌ፡፡  
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 ፍተሻ ከተከናወነ በኋሊ ኀብረት ሥራ ማኀበሩ ባዘጋጀው የፍተሻ መግሇጫ ቅጽ 

መሠረት ሪፖርት ማዴረግ ይኖርበታሌ፡፡ ሪፖርቱን መሠረት አዴርጏ ውሣኔ 

መስጠት አሇበት፡፡  

 በብሌሽት ምክንያት ጥቅም ሊይ ሉውሌ የማይችሌ ንብረት መኖሩን ከተረጋገጠ 

ወዱያውኑ ሇሚመሇከተው ኃሊፉ እንዱያውቀው ማዴረግ እና ውሣኔ ሉሰጠው 

ይገባሌ፡፡  

 የማኀበሩ ሥራ አመራር ኮሜቴ /ቦርዴ/ በጽሁፍ የቀረበሇትን ሪፖርት በዝርዝር 

ከተመሇከተ በኋሊ የባከነ፣ የተበሊሸ፣ ወይም የጠፊ ንብረት ካሇ ከኃሊፉነት 

አንፃር ተጠያቂውን አካሌ መርምሮ በአንዴ ወር ጊዜ ውስጥ ውሳኔ መስጠት 

አሇበት፡1  

 ሥራ አመራር ኮሜቴ ወይም ቦርዴ በባከነ፣ በተበሊሸ፣ ወይም በጠፊ ንብረት 

ሊይ የወሰነዉ  ዉሳኔ በየዯረጃዉ ካሇዉ የአዯራጅ መ/ቤት ጋር በመመካከር 

ሇጠቅሊሊ ጉባዔዉ ቀርቦ ዉሳኔ ይሰጥበታሌ፡፡ የጠቅሊሊ ጉባዔዉ ዉሳኔም  

መሰረታዊ የህግ የዉሳኔ አሰጣጥ ክፍተት ከላሇበት በስተቀር  የመጨረሻ 

ይሆናሌ፡ 

 የኀብረት ሥራ ማኀበር በመጋዘኑ ያከማቸው ንብረት በተባይ እንዲይጠቃ 

አስፇሊጊውን የተባይ መከሊከያ ዘዳዎች በመጠቀም ይከሊከሊለ፡፡  

  የፀረ- ተባይ መከሊከሌ ስራው መከናወን ያሇበት በሰሇጠኑ በራሱ ባሇሙያዎች 

ወይም ሕጋዊ ፇቃዴ ባሊቸው መሆን ይኖርበታሌ፡፡  

6.5 የሸቀጣሸቀጥ ንብረት አያያዝና አቀማመጥ፣ 
 መጋዝን ሠራተኛዉ በማነኛዉም ሰዓት ወዯ ስቶር እንዯገባ  የሸቀጥ ዕቃ 

ማፅዲት አሇበት፡፡ 

 በየጊዜዉ ሸሌፎች መዯርዯሪያዎች ተባይ እንዲይራባ ፅዲት ያስፇሌጋቸዋሌ፡፡ 

 የሸቀጥ ዕቃዎች በአግባቡ /በሥነ ሥርዓት በቀሊለ ሉገኙ በሚችለበት ሁኔታ 

በአይነት ተዯርዴረዉ መቀመጥ አሇባቸው፡፡ 

 ተመሣሣይ የሸቀጥ ዕቃዎች አንዴ አካባቢ መሆን አሇባቸው፡፡ 

 የንብረቶች /ዕቃዎች/ አቀማመጥ እንዯ ባህሪያቸውና እንዯቆይታ ጊዜያቸው 

ቢሆን ይመረጣሌ፣ 

 በመተሊሇፉያ መንገድች ሊይ ምስቅሌቅለ የወጣ አቀማመጥ መኖር የሇበትም፡፡ 

 ወቅታዊ የሆኑ ዕቃዎችን ሇዕይታ ማስቀመጥ ተገቢ ነው፡፡ 
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 የመበሊሸት ጊዜ የተቃረቡት እና ብዙ በቀመጥ ሉበሊሹ የሚችለ ንብረቶች 

በወቅቱ ከመበሊሸታቸዉ በፉት እንዱሸጡ ግፉት መዯረግ አሇበት 

 
6.6 የሰብሌ አያያዝ፣ አቀማመጥ  

ማንኛዉም ኅ/ሥራ ማኀበር ወይንም የማኀበሩ       መጋዝን ሠራተኛ ሰብሌ ተረክቦ 

ከማከማቸቱ በፉት ማየት ያሇበት ነጥቦች 

 የመጋዝን ጣራ ፍሳሽ ያሇዉ መሆን የአሇመሆን    

 ግዴግዲ ስንጥቅ መኖር አሇመኖር፣ ወሇሌ          

 በሮች መስኮቶች በቀሊለ መከፇት አሇመከፇት         

 የመጋዝን ዙሪያ አጥር መኖሩን                        ከላሇዉ እንዱሠሩ 

የሚጠገኑ  

 የመኪና ማቆሚያ                                       መዯረግ አሇበት 

 ዙሪያዉ ጠሻ መኖር አሇመኖር 

 ጎርፍ መቀሌበሻ ወ.ዘ.ተ 

ተማሌተዉሇት ከተረከበ በኃሊ በጥንቃቄ ሇመያዝ 

 በእያንዲንደ ዴርዴር ሊይ የእህለን ዓይነት፣ መጠንና ዯረጃ የሚገሌፅ  የዴርዴር ታግ 

/ካርዴ/ ማሠር /ማንጠሌጠሌ/ ያስፇሌጋሌ፡፡ 

 በሞቃት ጊዜ የመጋዝኑን በሮችና መስኮቶችን በመክፇት ክምችቱን ማናፇስ 

 በየጊዜው ክምችትን ተዘዋውሮ በመመሌከት 

- የተባይ እና የአይጥ መኖርን፣ 

- የዴርዴር መናዴን አሇመናዴ፣ 

- የመጋዘን ብሌሽትን፣ ፍሳሽ እና እርጥበት ወዘተ… መከታተሌ፣ 

መቆጣጠርና ችግር ሲኖር ወዱያውኑ የእርምት እርምጃ መውሰዴ፣  

 ተባይ ከተከሰተና ፀረ-ተባይ መዴኃኒት መጠቀም አስፇሊጊ ሆኖ ሲገኝ ባሇሙያን 

በማማከር የመከሊከሌ እርምጃ መውሰዴ፣ 

 የመጋዝኑን አካባቢ በሣምንት አንዴ ቀን አጠቃሊይ ፅዲት ማዴረግ፣ 

 በክምችት፣ አያያዝና አወጣጥ ዯንብና ሥርዓት መሠረት ሇአንዴ ዓይነት ሰብሌ 

በመጀመሪያ የገባው በመጀመሪያ እንዱወጣ ማዴረግ፣ ዝም ተብል እንዯፇሇገ መዉጣት 

የሇበትም 

 ሰብለን በዓይነትና እና በዯረጃ ሇይቶ በአግባቡ መዯርዯር፣ 
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 በዴርዴር መካከሌ ሰውን ሉያስተሊሌፍ የሚችሌ ክፍተት ያሇው ቦታ እንዱኖር አዴርጎ 

መዯርዯር፣ 

 ከላልች በአዯራ ከሚቀመጡ ሰብልች ሇይቶ ማስቀመጥ፣ 

 በአግባቡ የዯረቀ ሰብሌ መሆኑን አረጋግጦ ማስገባት 

 የተቀዯደ ጆንያዎች ከአለ ሇሚመሇከተዉ አካሌ አሳዉቆ መስፊት ወይንም መቀየር 

 የፇሰሰ ሰብሌ ሇይቶ አበጥሮ ሪባግ ማዴረግ 

6.7 የማዲበሪያ አቀማመጥና አያያዝ 

 ጭኖ የመጣው መኪና በቅዴሚያ ሇዚያ መጋዘን ተብል መሊኩን ማረጋገጥ፣ 

 የተጫነውን የማዲበሪያ ዓይነትና መጠን፣ ከመሊኪያ ሰነደ ጋር ማመሣከር፣ 

 ማዲበሪያው የጓጎሇ/የቆቀረ አሇመሆኑን፣ ትክክሇኛ ክብዯቱን የያዘ ከረጢቱ አሇመቀዯደን 

በማየት መረከብ፣ 

 በግዴግዲ እና በዴርዴር መካከሌ ሉተው የሚገባውን ክፍተት በመተው ሇቆጠራ 

በሚያመች መሌኩ በብልክ መዯርዯር፣ 

 የማዲበሪያ ፍሬው በፍትጊያ እንዲይዯቅ፣ ሲጫንና ሲራገፍ ረጋ ብል መጣሌ፣ 

 ጭነው የመጡ መኪኖችን ቶል በማራገፍና የመረከቢያ ሰነዴ በመስጠት አፊጥኖ 

መሸኘት፣ 

 የመጋዝኑን ገቢና ወጭ እንቅስቃሴ በየቀኑ ከቢን ካርዴ በማቀናነስ ሁሌጊዜ ትክክሇኛ 

እስቶክ ማዴረግ፣ 

 መጀመሪያ የገባውን ማዲበሪያ መጀመሪያ እንዱወጣ ሇማዴረግ እያንዲንደ ዴርዴር 

የያዘውን ማዲበሪያ ዓይነት፣ መጠንና የገባበትን ጊዜ የሚገሌፅ መሇያ ታግ 

እንዱሇጠፍበት ማዴረግ፣ 

 የየቀኑ የሥራ እንቅስቃሴ እንዯተጠናቀቀ የፇሰሰ ማዲበሪያ ካሇ በማናፇስ የሥራ 

አካባቢውን ማፅዲትና መሌክ ማስያዝ የተሇያዩ መገሌገያዎችን በመዯበኛ ቦታቸው 

ማኖር፣ 

 በክምችት የተያዘ ማዲበሪያ ብሌሽትና ብክነት እንዲያገኘው መቆጣጠር፣ 

- በየጊዜው መጋዝኑን ከፍቶ ማየትና መቆጣጠር፣ 

- የመጋዝኑ በር መስኮትና አጥሩ ዯህና መሆኑንና ጥበቃው የተጠናከረ 

መሆኑን ማረጋገጥ፣ 

- የዴርዴር መናዴና ያሇመስተካከሌ አሇመኖሩን ማረጋገጥ፣ 

- የንፅህና ጉዴሇትን የአያያዝ ግዴፇትና መዝረክረክ ያሇመኖሩን ማረጋገጥ፣  
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- የቢን ካርዴና የዴርዴር ታግ መረጃዎች ወቅታዊ መሆናቸውን ማየት፣ 

- ዴርዴሮችን አሌፎ አሌፎ በብዛት ስላት ማዲበሪያውን በመቁጠር የተገኘውን 

መረጃ ከቢን ካርዴና ከዴርዴር ታግ መረጃዎች ጋር ማመሣከር፣ 

- ማዲበሪያው ሲገባና ሲወጣ በስርዓት እንዱወጣ ማዴረግ፣ 

- ሪባጊንግና በኮንዱሽኒንግ የሚያስፇሌገው ክምችት ካሇ የሥርጭት ወቅት 

ከመዴረሱ በፉት ማስተካከሌ፣ 

የማዲበሪያ ባህሪያት፣ 

 እርጥበት የመሣብ ባህሪ 

- ከፍተኛ ናይትሮጅን እንዯ ዩሪያ ማዲበሪያዎች 

 መጋገር 

- በእርጥበት፣ በክምችት አያያዝ፣ በዴርዴር እና በጭነት፣ ብዛት፣ በክምችት 

መቆያ ጊዜ መራዘም ከማዲበሪያው ኬሚካሊዊ ባህሪ መጋገር ሉከሰት 

ይችሊሌ፡፡ 

 መዴቀቅ /መሊም/ 

- በአያያዝና በማጓጓዝ ወቅት ጥንቃቄ ከላሇ በፍትጊያ የከረጢት መቀዯዴ 

የማዲበሪያ መዴቀቅ ወይም ሊም ሉከሰት ይችሊሌ፡፡ 

 የመቀጣጠሌና የመሇያየት ባህሪ 

- የናይትሬት ማዲበሪያዎች ካርቦን ካሊቸው ውህድችና ከተቀጣጣይ ነገሮች 

ከተገናኙ በቀሊለ የመቀጣጠሌ ባህሪ አሊቸው፡፡ ስሇሆነም ከአካባቢያቸው 

እሣት እንዲይኖር ጥንቃቄ ማዴረግ ያሻሌ፡፡ 

 የመትነን ባህሪ 

- በፀሐይ መብዛት የመትነን ባህሪ ስሇሚኖር ሙቀት እንዲያገኘው በተሇይ 

የዩሪያ ማዲበሪያ ጥንቃቄ ማዴረግ፣ 

 የመፍሰስ ባህሪ 

- የማዲበሪያ ፍሬዎች በቀሊለ ሉፇሱና ሉተኑ ስሇሚችለ ጥንቃቄ ማዴረግ ያሻሌ፡፡ 

ተባይና አይጥን መከሊከሌ 

ተባይ መከሊከሌ 

 የቅዴመ መከሊከሌ እርምጃዎች 
    - ከተፇቀዯው በሊይ እርጥበት ያሇው እህሌ ወዯ መጋዝኑ እንዲይገባ ማዴረግ፣ 
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    — የሚነቅዙ ሰብልች ታክመዉ ወዯ መጋዝን እንዱገቡ ማዴረግ፣ 

    — በተባይ የተጠቃ ጥራቱ የጎዯሇ ሰብሌ ወዯ መጋዝ አሇማስገባት፣ 

 ምሳላ፣ ስንዳ ከ12-13% 

- ፀሐያማ በሆነ ቀን የመጋዝኑን በርና መስኮት በመክፇት ንፁህ አየር ወዯ 

መጋዝኑ እንዱገባ ማዴረግ፣ 

- ተባይ ያሇበት የከረመ እህሌ ወይም ባድ ጆንያ በመጋዘን ውስጥ ካሇ እህሌ 

/በተባይ ያሌተወረረ/ ከአግባቡ በፉት በተባይ መጥፉያ መዴኃኒት ማከም፣ 

- የሚገባው እህሌ አሌፎ አሌፎ ተባይ የሚታይበት ከሆነ ከዯህናው ክምችት 

ጋር ከመቀሊቀለ በፉት ሇብቻው ታክሞ እንዱገባ ማዴረግ፣ 

 በ1ኪ/ግ ምርት 8 ያሌሞቱ ነፍሳት ከታዩ ሰብለ ከፍተኛ የተባይ ወረርሽኝ እንዲሇበት 

ተቆጥሮ አፊጣኝ መፍትሔ ያስፇሌጋሌ፡፡ 

 እህሌ ወዯ መጋዘን ከመግባቱ በፉት መጋዝኑ በጥሩ ሁኔታ ተጠርጎ የተባይ ማጥፉያና 

መከሊከያ መዴኃኒት እንዱረጭ ማዴረግ ዋና ዋናዎቹ ናቸው፡፡ 

 የክምችት ተባይ ወረርሽኝ ሲከሰት ሇማጥፊት የሚወሰደ እርምጃዎች 

- የተባይ ወረርሽኝ መከሰቱን የምናውቅባቸው ዘዳዎች 

- አጠቃሊይ የመጋዘን ቁጥጥር በማዴረግ፣ 

- የናሙና ቁጥጥር በማዴረግ፣ 

- ከክምችቱ አናት ሊይ በመውጣት ሙቀት መፇጠሩን በማረጋገጥ፣ 

- የክምችት ተባዮችን ሇማጥፊት የሚወሰደ እርምጃዎች፣ 

. በደቄት 

. በፇሣሽ እና 

. በጋዝ  

መሌክ በሚዘጋጅ ፀረ ተባይ መዴኃኒቶች መከሊከሌ ይቻሊሌ፡፡ 

 አይጥ መከሊከሌ፣ 

 በዓሇም ውስጥ ከ1ዏዏ በሊይ የዓይጥ ዝርያዎች አለ፡፡ 

 የአይጦች ቁጥር በዓሇም ካሇው ሕዝብ ቁጥር ቢበሌጥ እንጅ እንዯማያንስ 

ይገመታሌ፡፡ 
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 አይጦችን በስፊት ተሠራጭተው እንዱገኙ የረዲቸው 

- ከተሇያዩ የአየር ፀባይ ጋር ራሣቸውን አሇማምዯው መኖር መቻሊቸው፣ 

- ከፍተኛ የመራባት ችልታቸው፣ 

- አትክሌትና ሥጋ መመገብ መቻሊቸው፣ 

- የሰውነታቸው መጠን አነስተኛ መሆን፣ 

 ባሇፈት ተሠራጭተው የሚገኙት ሇማዲ የአይጥ ዓይነቶች /ዝርያዎች  

- ዓይጠ መጎጥ -በመኖሪያ ቤትና እርሻ አካባቢ የሚኖር 

- የኖርዌ አይጥ- ምግብና መጠሇያ ካገኘ የትም የሚኖር 

- የጣሪያ አይጥ- ብዙውን ጊዜ በቤት ውስጥ የሚኖር 

 የእርባታ ሁኔታ 

- ዓመቱን ሁለ ይራባለ፡፡ 

- አንስታይ አይጦች በተወሇደ በ4 ወራቸው መውሇዴ ይጀምራለ፡፡ 

- የሕይወት ዘመናቸው አንዴ ዓመት አካባቢ ሲሆን በዚህ ጊዜአቸው 

/ዕዴሜያቸው/ 5 ጊዜ ይወሌዲለ፡፡ 

- በአንዴ ጊዜ ከ2-12 ግሌገልችን ይወሌዲለ፡፡ 

- በመሆኑም ይህ በከፍተኛ የመራባት ችልታቸው በመከሊከሌ ጊዜ ጥቂት 

ቢቀሩም የሞቱትን ቶል ሇመተካት ያስችሊቸዋሌ፡፡ 

 የመከሊከሌ እርምጃዎች 

- የመጋዘኑን አካባቢ ከአይጥ መዯበቂያ ከሆኑ ቋጥኞችና ጢሻዎች 

ማፅዲት፣ 

- ጉዴጓድችን በዴንጋይ፣ አሸዋና ስሚንቶ እና ስሚንቶ በተሰባበረ ጠርሙስ 

መዴፇን፣ 

- አይጦች ከአንዴ ሜትር በሊይ መዝሇሌ ስሇማይችለ አካባቢውን ሇአይጥ 

መወጣጫ እንዲይመቹ ማዴረግ፣ 

- የመጋዝኑ ግዴግዲ ሇመወጣጫ እንዲያመች አሇስሌሶ መስራት፣ 

- ካሌሆነም ባሇሙያ በማማከር መዯሀኒት መጠቀም ወይም ወጥመዴ 

መጠቀም 
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7 የንብረት ቆጠራ፣  

የቆጠራ አሇማዉ ንብረቶች መኖራቸዉን ሇማረጋገጥ፣ ወይንም የግዥ እቅዴ ሇማቀዴ፣ ሇሂሳብ 

ምርመራ ዝግጁ ሇማዴረግ፣ የጠፊ /የጎዯሇ/ የተሠረቀ የንብረት ዓይነትና መጠንን ሇማወቅ፣ 

ያለበትን ሁኔታ ሇመረዲትና ወ.ዘ.ተ በየጊዜዉ ክትትሌ ከማዴረግ ባሇፇ በዝርዝር መቆጠር 

አሇባቸዉ። በመሆኑም  

 ማንኛውም ኀብረት ሥራ ማኀበር ከሶስት ወር ባሌበሇጠ ጊዜ ውስጥ ከፉሌ የንብረት 

ቆጠራ በአመት አንዴ ጊዜ አጠቃሊይ የንብረት ቆጠራ ማካሄዴ ይኖርበታሌ፡፡  

 አመታዊ የንብረት ቆጠራ ከመካሄደ በፉት 

 ዕቃዎችን በየቦታው ሇይቶ በዓይነትና በመጠን ማዘጋጀት፣ 

 ዕቃዎች ተገቢውን መሇያና ምሌክት እንዱኖራቸው ማዴረግ፣ 

 የቆጠራ መመሪያዎችን በቅዴሚያ ማወቅ፣ 

 በሥራው ሇሚሠሩ ተገቢውን ስሌጠና መስጠት፣ 

 ሥራውን የሚያከናውነውን ኮሚቴ በሚገባ ማዘጋጀት፣ 

 በመጋዝን ውስጥ ያለ እቃዎች በዓይነታቸውና በየምዴብ ቦታቸው ሇቆጠራ በሚያመች 

መንገዴ መቀመጣቸው ማረጋገጥ፡  

 በክምችት ያለት ዕቃዎች ሁለ የቋት መቁጠሪያ ካርዴ /ቢን ካርዴ/ ያሊቸውና 

በእነዚህም ካርድች ሊይ የተመዘገቡ መሆናቸውን እንዱሀም በቋት መቆጣጠሪያ ካርዴ 

/ቢን ካርዴ/ ሊይ የተመዘገቡ እቃዎች ሁለ በክምችት ያለ መሆናቸውን ይረጋገጣሌ፡፡  

 የእቃናዎች ሥምና መሇያ ቁጥር የተፃፇባቸው /ታጏች/ ተፇትተው ወዴቀው ከሆነ፣ 

ተቀዯው ወይም ተሻሽሇው ጽሁፊቸው በማይነበብ ከሆነ አዱስ ታጏች እንዱኖራቸው 

ይዯረጋሌ፡፡  

 በመቀመጥ ብዛት ጊዜያቸው ያሇፇና ያረጁ፣ የዛጉና የተሠበሩ ወይም የተበሊሹ እቃዎች 

ከአለ፣ ትርፍ በመሆን ወይም በላሊ ቁጥር፣ የእቃው ብዛት መሇኪያው ያንደ ዋጋ 

ጠቅሊሊ ዋጋ እና የማይፇሇጉበትን ምክንያት በመግሇጽ እየተመዘገቡ ይያዛለ፡፡  

 እቃዎቹን የሚያስቆጥሩ አስፇሊጊ ሲሆን ማብራሪያ የሚሰጡ የሚመሇከታቸው 

ሠራተኞች መመዯቡ፣  

 እንዯ አስፇሊጊነቱ የማኀበሩ የሂሣብ ከፍሌ መጋዝኑን በማንኛውም ጊዜ ሲጏበኝና 

በውስጡ ያለት እቃዎችን ቁጥር የምዝገባ ሰነድች የሚያሳዩት መጠን ጋር ተመሣሣይ 
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መሆናቸውን ሲያነፃጽር ይችሊሌ፡፡ የዴንገተኛው ጉብኝት ውጤትም በጽሁፍ ሠፍሮ 

የመጋዝን ኃሊፉውና የሂሣብ ከፍለ ፇርመውበት ፊይሌ ይዯረጋሌ፣  

 የመጋዝን የንብረት ቆጠራ ከአመራር አካሊቶችና ቅጥር ሰራተኞች በተውጣጣ ኮሜቴ 

መከናወን ይኖርበታሌ፡፡ የንብረት ቆጠራው ሪፖርቱ ሇማኀበሩ አመራር አካሊት 

መቅረብ ይኖርበታሌ፡፡  

 የማኀበሩ የቁጥጥር ኮሜቴ በመጋዝኑ ያሇው የንብረት ሁኔታ ቆጠራ አካሂድ ሇጠቅሊሊ 

ጉባኤ ሪፖርት ያቀርባሌ፡፡  

 በመጋዝኑ ውስጥ በአዯራ ሶስተኛ ወገን ያስቀመጣቸው ወይም ወጪ ተዯርገው ሆኖም 

የጠየቀው ክፍሌ ያሌተረከባቸው እቃዎች ከቆጠራ በፉት በቆጠራ ኮሜቴ ከተጠራ 

በኋሊ በአመታዊ የእቃ ቆጠራ ውስጥ እንዲይጠቃሇለ መዯረግ አሇበት፡፡  

 የእቃ ቆጠራ ሥራ ተጀምሮ እስከሚጠናቀቅ ዴረስ በምንም አይነት ሁኔታ የገቢም ሆነ 

የወጪ እቃዎች እንቅስቃሴ በመጋዝን ውስጥ አይኖርም፡፡  

 አስፇሊጊ ሆኖ ከተገኝ እቃዎች በዴጋሚ እንዱቆጠሩ ምሌክት እየተዯረገባቸው 

ካሌተቆጠሩት እቃዎች እንዱሇዩ ማዴረግ፡፡  

 በእቃ ቆጠራ ጊዜ የታሸጉ ካርቶኖች ወይም የእቃ መያዣዎች ተከፍተው የያዙት የእቃ 

መጠንና አይነት መረጋገጥ አሇበት፡፡  

 የእቃ ቆጠራ ውጤት ሇዚሁ በተዘጋጀው ቅጽ ሊይ ተሞሌተው ሇትከክሇኛነቱ የቆጠረው 

ቡዴን አባሊትና የመጋዝኑ ኃሊፉ ስም፣ ቀንና ፉርማቸውን በማስቀመጥ ከሂሣብ ከፍሌ 

ስቶክ ካርዴ መረጃ ጋር ትክክሇኛነቱን ያነፃጽራለ፡፡  

 በጉዴሇት፣ በትርፍነት በብሌሸት የተያዙት እቃዎች የመጋዝን ኃሊፉው ከቆጠራው 

ቡዴን አባሊት ጋር በመሆን የተፇጠረውን ስህተት ያጣራሌ፡፡ 

 በትርፍነት ወይም በጉዴሇት የተገኙት እቃዎች ጠቅሊሊ ዋጋቸው ተሰሌቶ ከታወቀ 

በኋሊ የስህተቱን ሁኔታ የሚገሌጽ አባሪ ሪፖርት በሂሣብ ክፍሌ ተዘጋጅቶ ሇማኀበሩ 

ሥራ አመራር /ቦርዴ/መቅረብ አሇበት፡፡  

 የቀረበው ሪፖርት በማኀበሩ ቦርዴ አባሊት ወይም በማኀበሩ ሥራ አስኪያጅ ውሣኔ 

አግኝቶ ከፀዯቀ በኋሊ አስፇሊጊው እርማትና መስተካከሌ ተዯርጏ በመጋዘንና በሂሣብ 

ከፇሌ መዛግብቶች ሊይ መስተካከሌ ይዯረጋሌ፡፡ ሇጠፊው ንብረት በተሰጠው ውሣኔ 

መሠረት አስፇሊጊው እርምጃ በፊይናንስ በኩሌ ይወሰዲሌ፡፡  

 መጋዝን ኃሊፉ ወይም እቃውን ፇርሞ በሰነዴ የተረከበ ሠራተኛ ንብረቱን መሌሶ 

ማስረከብ ካሌቻሇ የጏዯሇውን ዕቃ ዋጋ በገበያ ሊይ የጨመረ ከሆነ የመተኪያ ዋጋው 
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በወቅቱ የገበያ ዋጋ በሚገዛበት ይሆናሌ፡፡ የጏዯሇው ዕቃ ዋጋ በገበያ ሊይ የቀነሰ ከሆነ 

ተረካቢው በተረከበበት የእቃ ዋጋ እንዱከፇሌ ይዯረጋሌ፡፡  

 ›አመታዊ የእቃ ቆጠራ ጊዜ ብዙ ሥራ በመጋዝኑ ውስጥ በማይካሄዴበት ጊዜ ታስቦ 

መካሄዴ አሇበት፣  

  ከፉሌ የንብረት ቆጠራ እቃዎች ሉበሊሹ ወይም ሉጠፊ ይችሊለ ተብል 

በሚገመትባቸው ጊዜያቶች ሁለ መዯረግ የሚችሌ ቆጠራ ነው፣ ተከታታይ ቆጠራ 

በመሆኑ በማንኛውም ጊዜ በማያዯናቅፍ ሁኔታ ሉካሄዴ ይችሊሌ  

 ማንኛውም የእቃ ቆጠራ ጊዜ ከሁሇት ቀን ባይበሌጥ ይመረጣሌ 

 የእቃ ቆጠራ ሪፖርት እቃው ቆጠራ በተጠናቀቀ በሶስት ቀን ጊዜ ውስጥ ሪፖርቱ 

ሇሚመሇከተው አካሌ መቅረብ አሇበት  

ንብረትን ከጥፊትና አዯጋ መከሊከሌ 

 በንብረት ሊይ የተሇያዩ ጥፊቶችና አዯጋዎች ሉዯርሱ ይችሊለ፡፡ 

  እነሱም፡-   - ብሌሽት 

- ስብራት 

- ዝርፉያ 

- ቃጠል 

 በተሇይ ዝርፉያ /ስርቆት/ እና ቃጠል በአብዛኛው ከጥንቃቄ ጉዴሇት የሚከሰቱ  

ክሰተቶች ናቸው፡፡ ስርቆትን ወይም ዝርፉያን ሇመከሊከሌም 

- በቀሊለ የሚነሱ ዕቃዎችን ፉት ሇፉት አሇማስቀመጥ፣ 

- የማይመሇከታቸው ሰዎች በዕቃዎች አካባቢ እንዲይዘዋወሩ ማዴረግ፣ 

- ዕቃዎችን በተቻሇ መጠን ቆሌፎ ማስቀመጥ፣ 

- ተገቢውን ጥበቃ ማዴረግ ይረዲሌ፡፡ 

 አዯጋን ሇመከሊከሌ አዯጋን ሉያስከትለ የሚችለ ሁኔታዎችን ከማስወገዴ በተጨማሪ፡- 

- የዯህንነት ዯንቦችን ማውጣት፣ 

- ሇሠራተኞች ተገቢውን የመከሊከሌ ስሌጠና መስጠት፣ 

- ከእሳት አዯጋ ሇመከሊከሌ ሌምምዴ ማዴረግ፣ 

- የአዯጋ መከሊከያ መሣሪያዎችን አዘጋጅቶ በቅርብ በሚገኙበት ቦታ 

ማስቀመጥ፣ 

- በየጊዜው ጥንቃቄ መዯረጉን መቆጣጠር ያስፇሌጋሌ፡፡ 
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 የእሳት አዯጋ ከሚፇጠርባቸው ምክንያቶች ውስጥ፡- 

- በቀሊለ የሚቀጣጠለ ዕቃዎችን ያሇበቂ ጥንቃቄ ማስቀመጥ 

- ተቀጣጣይ ኬሚካልች ባለበት አካባቢ የሲጋራ ቁራጭ መጣሌ ወይም 

መጠቀም፣ 

- መሣሪያዎችን ወይም ኬሚካልችን በአግባቡ ካሇመጠቀም፣  

- ሥራው የማይመሇከታቸው ወይም ሙያው የላሊቸው ሰዎች ዕቃዎችን 

እንዱነኩ መፍቀዴ፣ 

- የሥራ መሣሪያዎች ሆኑ ማሽኖችን እስኪግለ በማሠራት፣ 

- አንዴ ሊይ ሉመጡ የማይገቡ ተቀጣጣይ ዕቃዎችን አብሮ ማስቀመጥ፣ 

- በሙቀት እሣት የሚያስነሱ ዕቃዎችን ሇፀሐይ ወይም ሙቀት 

በሚያመነጭ ሁኔታ ማጋሇጥ ጥቂቶቹ ናቸው፡፡ 

 ሇንብረት ዯህንነት ከፍተኛ ትኩረት መስጠት የዴርጅቱን ዯህንነት መጠበቅ ብቻ 

ሣይሆን የሰው ሕይወትንም መጠበቅ ጭምር ነው፡፡ ምክንያቱም በንብረት ሊይ 

የሚዯርስ አዯጋ በአብዛኛው በሰዎች ሕይወት ሊይ ጉዲት የሚያመጣ በመሆኑ ነው፡፡ 

8 የተበሊሹ ንብረቶች የሚወገደበት ስራዓት 

 በመጀመሪያ ዯረጃ የተበሊሹ ንብረቶች ምን ምን እንዯሆኑ መሇየት ያስፇሌጋሌ 

 የተበሊሹ ንብረቶች የመንግስት ወይስ የማኀበሩ መሆኑን፣ ማኀበሩ ማስወገዴ 

የሚችሇዉ የራሱ የማኀበሩን ንብረት ብቻ ነዉ። 

 የተበሊሹ ንብረቶች ኬሚካልች ከሆኑ በላሊ አካሌ የሚወገደ ስሇሆነ ስሌጣን ሇተሰጠዉ 

አካሌ ማሳወቅና እንዱወገዴ ማዴረግ 

 ንብረቶች ያገሇገለ ዕቃዎች፣ ወ.ዘተ ከሆኑ ወሳኔ አግኝተዉ እንዱሸጡ ማዴረግ፣ 

ወይንም በነፃ መስጠት፣ ምንም አገ/ልት የማይሰጡ ከሆነ ማቃጠሌ፣  

 የተበሊሸዉ ዕቃ ሇሽያጭ የማይዉሌ፤ ጊዜ ያሇፇዉ፤ ሇሰዉ ምግብነት የማይዉሌ ነገር 

ግን ሇእንስሳት መኖነት የሚዉሌ ከሆነ በባሇሙያ ተረጋግጦ ሇከብት አርቢዎች የግዥና 

ሽያጭ መመሪያ ጠብቆ መሸጥ ወይም በነፃ መስጠት፣ ሇእንስሳት መኖነት የማይዉሌ 

ከሆነ ማቃጠሌ ወይንም መቅበር፣ 

  የተበሊሹ ንብረቶች ሲወገደ ጥንቃቄ በተሞሊበት እና በጠቅሊሊ ጉባኤ እየተወሰነ ኮሚቴ 

ተቋቁሞ ሉሆን ይገባሌ 
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9 ሇንብረት ቁጥጥር የሚያግዙ ሌዪ ሌዩ ቅፃቅፆች 

የኅብረት ሥራ ማኀበራትን መጋዝን አያያዝና ንብረት አስተዲዯር ሥራ በአግባቡ ሇመተግበር፣ 

ሇመጠበቅና ሇመጠቀም የሚያገሇግለ ሌዩ ሌዩ ሰነድችና ቅጻ ቅጾች ከዚህ በታች እንዯሚከተሇዉ  

ተያይዘዉ  ቀርበዋሌ:: ሠነድችን በአግባቡ መጠቀም አሇባቸዉ 

9.1  ቢን ካርዴ፦ ማሇት ወዯ ማኀበራት መጋዝን የሚገቡና ከመጋዝን የሚወጡ ምርቶች፣ 

ግብዓቶና ዕቃዎች መጠን ሚዛን ሇመጠበቅ የሚያገሇግሌ ሠነዴ ነዉ። በየጊዜዉ ንብረት 

ሲገባና ሲወጣ ወቅታዊ ማዴረግን እና መመዝገብ ይጠይቃሌ።  

ቢን ካርዴ 

------------------------------------- ኅ/ሥ/ማኀበር/ዩኒዬን 

------------------------------------- ቅርንጫፍ/ከተማ 

የመጋዝን ቁጥር --------------- 

የንረቱ አይነት/ስም------------------------- መሇኪያ----------------- 

ቀን የሠነዴ ቁጥር መጠን የመጋዝን 

ሠራተኛ ፉርማ ገቢ ወጪ ቀሪ/በመጋዝን ያሇ 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

ማሰሰቢያ፦ በየጊዘዉ ካርደ መታዯስ አሇበት፣ በወጣና በገባ ቁጥር መመዝገብ አሇበት፣ 

ሇምሌከታ ግሌፅ በሆነ ቦታ መቀመጥ አሇበት 
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9.2  የዴርዴር መሇያ ታግ፦ 

 በመጋዝን ዉስጥ ዴርዴሮች ይኖራለ ዴርዴሮቹ አንዴ አይነት ምርት ወይም የተሇያየ 

ምርት ሉሆን ይችሊሌ፤ በዴርዴሩ ያሇዉን መጠንና ሚዛን ሇማወቅ የሚያገሇግሌ ነዉ። 

ዴርዴሩ ባሇበት ህንፃ ወይም ረዴፍ የሚሇጠፍ ነዉ 

የመጋዝን መሇያ ታግ 

የመጋዝን ቁጥር-------------------- 

የዕቃዉ አይነት--------------------- ---------ዴርዴር ቁጥር-------------- 

ቀን መጠን በ------------------------- 

 ገቢ ወጪ ሚዛን ምርመራ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

ማሳሰቢያ 

 በወጣ በገባ ቁጥር መመዝገብ አሇበት 

 በየጊዜዉ መታዯስ ይገባዋሌ 

 ሇታይ በሚችሌ በታ ቢንጠሌጠሌ ይመረጣሌ 
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9.3 ስቶክ ካርዴ፦  

ማሇት ስሙ እንዯሚያመሇክተዉ በመጋዝን ያሇ ንብረት በአይነት ተሇይቶ ስቶክ 

የሚዯረጉበት ካርዴ ማሇት ነዉ። በስቶክ ያሇዉን ንብረት በካርዴ በሞሩን የሚያሳይ 

ማሇት ነዉ።  

9.4 የንብረት ማዉጫ ሰነዴ፦ አገ/ልቱ ሇተሇያዩ ተግባራት በመጋዝን ዉስጥ ያሇን ንብረት 

ከመጋዝን ወጪ ማዴረግ አስፇሊጊ ሆኖ ሲገኝ ንብረቱን ሇማዉጣት የሚያገሇግሌ 

ሠነዴ ነዉ።  

                                                    ቁጥር   

                                                      ቀን    

የ   ኅ/ሥ/ማ/ ኃሊፉነቱ የተወሰነ  የንብረት ማዉጫ ሰነዴ  

ሇ  አዴራሻ   መሇያቁጥር`-------------የተረካቢዉስም --------------- 

ንብረቱ ወጪ የሆነበት ምክንያት      

ተ.ቁ 
የንብረቱ አይነት 

 

ስቶክ 
ካርዴ 
ቁጥር 

መሇኪያ ብዛት 
የንብረቱ ምርመራ 

የአንደ ዋጋ ጠቅሊሊ ዋጋ  

          

          

          

ጠቅሊሊ ዴምር         

    

ያዘጋጀዉ               ያፀዯቀዉ      የተረከበዉ              ያስረካበዉ 

ሥም       ስም        ስም              ስም      

ፉርማ        ፉርማ              ፉርማ             ፉርማ     

ቀን       ቀን                 ቀን                     ቀን           
 

ስርጭት 

ይህ ዯረሰኝ በ3 ኮፒ ከተሠራ በኃሊ የመጀመሪያዉ ቅጠሌ ሇአስረካቢ ሁሇተኛዉ ሇሂሳብ ክፍሌ 

ሦስተኛዉ ኮፒ ከጥራዝ ጋር ይቀመጣሌ 
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9.5 የንብረት መረከቢያ ሠነዴ፦  

ይህ ሠነዴ ማኀበሩ በግዥም ሆነ በስጦታ ወይንም በእርዲታ የሚገኘዉ ንብረት 
ግብዓት፣ ሰብሌ፣ ኬሚካልች፣ ሸቀጣሸቀጥ እቃ ቋሚ ወይንም አሇቂ ወዯ ማኀበሩ 
ሲመጣ ገቢ ሲሆን የመረከቢያ ሠነዴ ሆኖ የሚያገሇግሌ ነዉ። 

  አገሌግልቱ፡-  

 የመጋዘን ሠራተኛ ተገዝተው የሚመጡ ንብረቶችን እየተረከበ ወዯ መጋዘን ገቢ 
የሚያዯርግበት ዯረሰኝ ነው፡፡ 

 ቁጥሩ 

 ሇዕቃ መረከቢያ ቅፅ መሇያ እንዱሆን በማተሚያ ቤት ሲታተም የሚሠጥ ተከታታይ 
ቁጥር ነው፡፡ 

 ቀን 

 የዕቃ መረከቢያ ቅፁ የተዘጋጀበት ቀን ነው፡፡ 
ተራ ቁጥር 

 ዕቃዎች ሲፃፈ የሚሠጣቸው ተራ ቁጥር 
የዕቃው  ዓይነት 

 የተገዛው ዕቃ ዓይነት በሻጩ ዯረሰኝ መሠረት በዝርዝር የሚገሇፅበት አቆሌቋይ ነው፡፡ 
መሇኪያ 

 ዕቃው ተገዝቶ የሚገባበት መስፇሪያ ነው፡፡ 
 ብዛት 

 ተረካቢው ቆጥሮም ሆነ መዝኖ የሚረከበው የዕቃ ብዛት /መጠን የሚጠቀስበት አቆሌቋይ ነው፡፡ 
 የአንደ ዋጋ 

 በሻጩ ዯረሰኝ መሠረት የአንደ ዕቃ ዋጋ የሚገሇፅበት ነው፡፡ 
ጠቅሊሊ ዋጋ 

 የገባው ዕቃ ብዛት አንደ ዕቃ በተገዛበት ዋጋ ተባዝቶ የሚገኘው ውጤት የሚሰፍርበት ነው፡፡ 

ምርመራ 

 ዕቃው ርክክብ በሚዯረግበት ወቅት ስሇዕቃው /አሠራሩ/ አስተያየት ካሇ የሚገሇፅበት ነው፡ 

ዕቃውን ያስረከበው 

 ዕቃውን በኃሊፉት ሇተረከበው አስቆጥሮና አስመዝኖ ያስረከበው ሰው ስምና ፉርማ የሚፃፍበት፣ 
ዕቃውን የተረከበው 

 ዕቃውን ቆጥሮ ወይም መዝኖ በኃሊፉነት የተረከበው ሰው ስምና ፉርማ የሚፃፍበት፣ 
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 ቁጥር   

                                                          ቀን  

የ   ኅብረት ሥራ ማኀበር   

 
የንብረት መረከቢያ ሠነዴ 

የአቅራቢ ዴርጅት/ግሇሰብ/ ሥም  የተረካቢ መጋዝን መሇያ ቁጥር`   

  የመኪና ታርጋ ቁጥር`    

የንብረቱ አይነት የተጠየቀ የቀረበ መሇኪያ ብዛት 
ዋጋ 

ምርመራ 
የአንደ ጠቅሊሇ 

          

          

          

          

          

          

        ጠቅሊሊ ዋጋ     

የአስረካቢ ሥም     ፉርማ          ቀን                

የተረካቢ ስም          ፉርማ         ቀን    

የአፀዯቀዉ ኃሊፉ ስም  ፉርማ          ቀን      

ስርጭት 

ይህ ሠነዴ በአራት ኮፒ ከተሠራ በኃሊ የመጀመሪያዉ ቅጠሌ ሇተረካቢ ሁሇተኛዉ 

ቅጠሌ ሇመጋዝን ሠራተኛ ሦስተኛዉ ቅጠሌ ሇሂሳብ ክፍሌ አራተኛዉ ቅጠሌ ከጥራዝ 

ጋር ይቀመጣሌ። 
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9.6  የዕቃ ወጪማዴረጊያ ዯረሰኝ፡- 

 አገሌግልት፡- ተገዝተው በመጋዘን የተከማቹትን ዕቃዎች ሇማውጣት የሚረዲ ቅፅ  ነው፡፡ 

 ቁጥር፡- ሲታተም የሚሠጥ ተከታታይ ቁጥር ነው፡፡ 

 “ሇ” ፡- በሚሇው አምዴ ውስጥ ዕቃውን የጠየቀው ክፍሌ ወይም ግሇሰብ ነው፡፡ 

 ተራ ቁጥር፡- የሚወጡት ዕቃዎች ሲፃፈ የተሰጣቸው ተራ ቁጥር ይሞሊሌ፡፡ 

 የዕቃው ዓይነት፡- በጠያቂው ከመጋዘን ሇሽያጭ ወይም ሇጠቀሜታ የተጠየቁት የዕቃ 

ዓይነቶች ዝርዝር በዚህ አቆሌቋይ ይሞሊሌ፡፡ 

 መሇኪያ፡  ዕቃው ከመጋዘን ወጭ ሆኖ የሚሸጥበትን መስፇሪያ የሚያሣይ መግሇጫ ነው፡፡ 

ያፀዯቀው፡- የተጠየቀው ዕቃ በትክክሌ የተጠየቀ መሆኑን አስቀዴሞ ያረጋገጠውና ዕቃው 

እንዱወጣ የፇቀዯው ኃሊፉ ስምና ፉርማ ይሠፍርበታሌ፡፡ 

የዕቃ ማውጫ ቅፅ፣ 

ቁጥር---------------------------- 

ቀን------------------------- 

ሇ-------------------------------- 

 

ተ.ቁ 

 

የዕቃው ዓይነት 

 

መሇኪያ 

 

ብዛት 

ዋጋ  

ምርመራ የአንደ ጠቅሊሊ 

       

       

       

       

አስረካቢ                ተረካቢ                     ያፀዯቀው 

ስም----------------------    ስም------------------------       ስም--------------------- 

ፉርማ-----------------     ፉርማ--------------------        ፉርማ------------------ 

ቀን--------------------     ቀን------------------------          ቀን-------------------- 

መግሇጫ፣ 

ይህ ቅፅ በ3 ኮፒ ይዘጋጃሌ፡፡ 

 ሀ. ዋናው ሇተረካቢው ይሠጣሌ፡፡ 

 ሇ. ሁሇተኛው ኮፒ ሇሂሣብ ክፍሌ ይሠጣሌ 

 ሐ. የመጨረሻው ኮፒ ጥራዙ ሊይ ይቀራሌ፡፡ 



 

31 
 

9.7  የደቤ ሽያጭ ዕቃ/ንብረት/ ዯረሰኝ 

ቁጥር`    

ቀን      

የ   ኅ/ሥ/ማኀበር   

የደቤ ሽያጭ ዯረሰኝ 

ሇ      ›አዴራሻ     መሇያ ቁጥር`   

ክፍያዉ የሚፇፀምበት ጊዜ     የክፍያዉ ሁኔታ     

ተ.ቁ የንብረቱ ዓይነት መሇኪያ ብዛት 

የተሸጠበት ምርመራ 

የአንደ 
ዋጋ ጠቅሊሊ ዋጋ  

        

        

        

        

ዴምር       

በፉዯሌ            

ያዘጋጀዉ ሠራተኛ    ያፀዯቀዉ ባሇስሌጣን”   የገዢ    የሻጭ 

ስም          ስም        ስም           ስም   

ፉርማ         ፉርማ          ፉርማ         ፉርማ    

ቀን ----------------       ቀን ------------------ ቀን ------------------    ቀን---------------- 

ስርጭት 

ይህ ዯረሰኝ በ4 ኮፒ ከተዘጋጀ በኃሊ የመጀመሪያዉ ቅጠሌ ሇሂሳብ ክፍሌ ሁሇተኛዉ ቅጠሌ 
ሇመጋዝን ሠራተኛ ሦስተኛዉ ቅጠሌ ሇግዥ ሲሰጥ አራተኛዉ ከጥራዝ ጋር የቀመጣሌ 
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9.8 የዕቃ ግዥ ማዘዣ 
 

ቁጥር`    

ቀን     

 

የ   ኅ/ሥ/ማ  

የዕቃ ግዥ ማዘዣ 

የሻጭ ዴርጅት ስም   አዴራሻ    

ኅ/ሥ/ማኀበሩ ንብረት የሚረከብበት ቀን     

ክፍያዉ የሚፇፀምበት አይነት በጥሬ ገንዘብ በቼክ 

ተ.ቁ የንብረቱ አይነት 
የስቶክ 
ካርዴ ቁጥር መሇኪያ ብዛት 

የንብረቱ ምርመራ 

የአንደ ዋጋ ጠቅሊሊ ዋጋ  

        

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ጠቅሊሊ ዴምር         

በፉዯሌ             

ያዘጋጀዉ ሠራተኛ        ያረጋገጠዉ ኃሊ           ያፀዯቀዉ ባሇስሌጣን 

ስም     ስም     ስም    

ፉርማ    ፉርማ      ፉርማ     

  ቀን    ቀን        ቀን      

ማሳሰቢያ 

ኅ/ሥ/ማኀበራት የተሇያዩ ምርቶችን ፣ ሸቀጣሸቀጦችን ወይም አገ/ልቶችን ከተሇያዩ ምንጮች ሇመግዛት 
ሲስማሙና ሲወስኑ በዚሁ መሠረት ሻጩ ንብረቶችን እንዱሌክ ትዕዛዝ የሚያስተሊሌፍበት ሰነዴ ነዉ 

ስርጭት 

ይህ ዯረሰኝ በ4 ኮፒ ይዘጋጅና የመጀመሪያዉ ኮፒ ሇሻጭ 2ኛዉ ሇሂሳብ ክፍሌ 3ኛዉ ሇዕቃ ግዥ 4ኛዉ ከጥራዝ ጋረ 

ይቀመጣሌ
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ቁጥር`     

ቀ ን      

9.9 የመጋዝን ንብረት ገቢና ወጪ መከታተያ 
 

 

የ    ኅ/ሥ/ማኀበር   

የመጋዝን ንብረት ገቢና ወጪ መከታታያ 
የንብረቱ ስም   መሇያ ቀጥር`   ካርዴ ቁጥር   ገፅ     

ቀን ዕቃ ገቢ 
ዯረሰኝ 

ዕቃ ወጪ 
ዯረሰኝ ቀን 

ገቢ ወጪ ቀሪ ሚዛን የመዝጋቢ 
ፉርማ 

 

ምርመራ 

ብዛት ነጠሊ ዋጋ ጠቅሊሊ ዋጋ ብዛት ነጠሊ ዋጋ ጠቅሊሊ ዋጋ ብዛት ዋጋ 

ከኃሊ የመጣ ተንከበሊይ ዴምር           

             

             

             

             

             

             

             

             

የተንከበሊይ ዴምር           
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9.10  የቋሚ ዕቃዎች ክምችት መመዝገቢያ ካርዴ /ስቶክ ካርዴ/                                               ቁጥር ----------      

የ            ኅ/ሥ/ማኀበር                                                                 ቀን------------------                                                                                                                                                                       

የቋሚ ዕቃዎች ክምችት መመዝገቢያ ካርዴ 

ቀን የንብረቱ ስም 
መሇኪያ 

ቁጥር 
መሇኪያ የተገዛበት 

የተረከቡበት ቀን 

የመዯብሩ 
ወይም የሇጋሹ 
ስም 

የዕቃዉ 
ዋጋ 

ዕቃዉ 
የሚገኝበት 
ቦታ 

ምዝገባ የተካሄዯበት ዘመን 

200--- 200--- 200--- 200--- 200--- 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

ዴምር             
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9.10 አመታዊ የንብረት ቆጠራ ቅፅ 
የ   ኅ/ሥ/ማኀበር  

አመታዊ የንብረት ቆጠራ ቅፅ 
የንብረቱ አይነት        

የንብረት መዯብ ቁጥር`     

ዓ.ም          

ቀን የንብረቱ አይነት መሇያ 
ቁጥር 

የሚገኝበት 
ቦታ 

በቆጠራ 
የተገኝ 
ብዛት 

በሠነዴ 
የሚያሳይ 
ብዛት 

ሌዩነት 
ምርመራ 

በማነስ በመብሇጥ 

         

         

         

         

         

         

         

ዴምር        

 

ከዚህ በሊይ የተከናወነዉን ቆጠራ ትክክሇኛ መሆኑን እናረጋግጣሇን 

ስም    ፉርማ   ቀን 

የመጋዝን ኃሊፉ               

የቆጠራ ኮሚቴ አባሌ                    

የቆጠራ ኮሚቴ አባሌ                    

የቆጠራ ኮሚቴ አባሌ               
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9.11 ሇሽያጭ የማይዉለ ዕቃዎች /ንብረቶች መረከቢያ ሠነዴ 
 

 
ቁጥር------------- 
 ቀን-------------- 

የ------------------------ኅ/ሥ/ማኀበር 
የአስረካቢ ዴርጅት ሥም------------------------------ 
የተረካቢ መጋዝን መሇያ ቁጥር------------- 
መከና ታርጋ ቁጥር-------------------- 
የዕቃዉ አይነት መሇኪያ ብዛት የአንደ ዋጋ ጠቅሊሊ ዋጋ ምርመራ 

የታዘዘ የዯረሰ 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

የአስረካቢ ስም-------------------------- የተረካቢ ሥም ---------------- ያፀዯቁ ኃሊፉ ስም--------------- 

ፉርማ-------------------------------  ፉርማ----------------------------    ፉርማ-------------------------- 

ቀን ---------------------------   ቀን --------------------------------   ቀን  -------------------------- 

መግሇጫ ይህ ሠነዴ ማኀበሩ ሇሌዩሌዩ የቢሮ አገ/ልቶች የሚጠቀምባቸዉን እንዯ ጽህፇት 

መሳሪያ፣ ጠረጴዛ እና ወንበር ላሊም ቀሊሌና ከባዴ የቢሮ ዕቃዎች ተገዝተዉ ወዯ መጋዝን ሲገቡ 

በገቢ ሠነዴነት የሚያገሇግሌ ነዉ። 
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9.12  ሇሽያጭ የማይወለ ዕቃዎች ማወጫ ቅፅ 
 
 

ቁጥር------------- 
 ቀን-------------- 

ሇ--------------------------------- 

ከ-------------------------------------- 

ወጪ የሆነበት 

ምክንያት ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------- 

የዕቃዉ አይነት መሇኪያ የተጠየቀ ወጪ የሆነ የአንደ ዋጋ ጠቅሊሊ ዋጋ ምርመራ 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

የአስረካቢ ስም-------------------------- የተረካቢ ሥም ---------------- ያፀዯቁ ኃሊፉ ስም--------------- 

ፉርማ-------------------------------  ፉርማ----------------------------    ፉርማ-------------------------- 

ቀን ---------------------------   ቀን --------------------------------   ቀን  -------------------------- 

መግሇጫ ይህ ሠነዴ ማኀበሩ ሇሌዩ ሌዩ የቢሮ አገ/ልቶች ተገዝተዉ ወዯ መጋዝን ከገቡ በኃሊ 

ሇሥራ ሲፇሇጉ ወጪ የሚዯረጉበት ሠነዴ ነዉ። 
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              9.13 ንብረት ወዯ መጋዝን መመሇሻ ሠነዴ 

 
      ኅ/ሥ/ማኀበር 

የንብረት ወዯ መጋዝን መመሇሻ ሠነዴ 
 

የንብረቱ 

አይነት 

መሇኪያ 

ቁጥር 

መሇኪያ 
ብዛት 

የአንደ ዋጋ ጠቅሊሊ ዋጋ 
ምርመራ 

         

         

         

         

         

         

         

         

 

ወዯመጋዝን እንዱመሇስ የተዯረገበት ምክንያት        

            

            

የተረከበዉ መጋዝን ኃሊፉ የአስረከበዉ     የፇቀዯዉ 

ስም                        

ፉርማ                   

ቀን                        
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9.14 የትርፍ፣ የጉዴሇትና የብሌሽት ንብረት ሪፖርት 

 

                                                                          ቁጥር   
                                                                           ቀን    

 
የ       ኅ/ሥ/ማኀበር   

የትርፍ፣ ጉዴሇትና ብሌሽት ሪፖርት 
የመጋዝን መሇያ ቁጥር      
የንብረት ገቢ ሠነዴ ቁጥር    

የንብረት 
አይነት መሇኪያ የታዘዘዉ 

መጠን 

የቀረበ 
መጠን 

 

የአንደ 
ዋጋ 

ሌዩነት 

በመብሇጥ በጉዴሇት በብሌሽት 

ብዛት ዋጋዉ ብዛት ዋጋዉ ብ ዋጋዉ 

               

               

ዴምር              

   

የአስረካቢ ስም  ---------------              የተረካቢ ስም     ያፀዯየተረካቢ ስም ------------------------------                                           

 ፉርማ            ፉርማ                          ፉርማ                                                                                                                    
ቀን                            ቀን                                         ቀን                                
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9.15   የዕቃ ግዥ መጠየቂያ 

ቁጥር   

ቀን    

የ    ኅ/ሥ/ማ   

የግዥ መጠየቂያ 

የጠያቂዉ ስም     አዴራሻ     የሥራ ኃሊፉነት    

የጠየቀበት ምክንያት         

ተ.ቁ የዕቃዉ አይነት ስቶክ ካርዴ 
ቁጥር 

መሇኪያ ብዛት የግዥ ዋጋ በመጋዝን የመጋዝን 
ሠራተኛ 
ፉርማ   ያንደ ጠቅሊሊ ያሇ የላሇ 

          

          

          

          

ዴምር         

 
የጠየቀዉ            ያረጋገጠዉ ቅርብ ኃሊፉ             ያፀዯቀዉ ባሇስሌጣን 

ስም         ስም                  ስም     

ፉርማ        ፉርማ                 ፉርማ  

ቀን    •    ኃሊፉነት     ኃሊፉነት     

ስርጭት:- ይህ ሠነዴ በ4 ኮፒ ከተሠራ በኃሊ የመጀመሪያዉ ኮፒ ሇሻጭ 2ኛዉ ሇሂሳብ ክፍሌ 3ኛዉ ሇዕቃ ግዥ 4ኛዉ 

ከጥራዝ ጋር ይቀመጣሌ 
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