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መግቢያ 

 

u›Ñ^‹” ²S“©  ¾ኅw[ƒ Y^ Tኅ u^ƒ እ ”penc? ከ ተጀመረ  Ÿ›Ueƒ ›e` ›Sƒ uLÃ •እ ”ÅJ’¨< 

¾}KÁ¿ S[Í‹ ÁSK¡K<:: uእ ’²=I ¯Sƒ ¨<eØ u}KÁ¿ Ñ>²?Áƒ ¾ኅw[ƒ Y^ ማህበራት ማቋቋሚያ ›ªÐ‹ 

¨Ø}¨< ¾ኅw[ƒ Y^ Tኅ u^ƒ” KTeóóƒ“ ÅI”’†¨<” KT[ÒÑØ Ø[ƒ c=Å[Ó ¾q¾ u=J”U በ አ ገ ር 

ደረጃና  uክልላ ችን  የ ኅw[ƒ Y^ •እ ”penc?¨<” ¨Å%EL ¾T>Ôƒ~ u`"ታ• ‹Óa‹ uTÒÖT†¨< ¾ታcu¨<” 

ÁIM S^SÉ dÃ‰M qÃ…M:: 

ŸØmƒ ›Sታƒ ¨Ç=I ¾Iw[}cu<” TIu^©“ ›=¢„T>Á© ‹Ó` uSõታƒ ÉI’ƒ”“ %ELk`’ƒ” KTሰወገ ድ 

uT>Å[Ñ¨< Ø[ƒ ¾ኅw[ƒ e^ TIu^ƒ T>“ Ÿõ}— መሆኑ ን  uSÑ”²w S”Óeƒ uኅw[ƒ Y^ እ ”penc?¨< 

¾’u\ ‹Óa‹” Sõታƒ ¾T>Áe‹K< ካKñƒ ›ªÐ‹ uÃ²ታ†¨< ¾}hK< ¾ኅw[ƒ Y^ Tህ u^ƒ ›ªÐ‹! 

¾TeðçT>Á Å”w•እ “ ¾}KÁ¿ ¾›Å[ÍËƒ“ ¾›c^` SS]Á‹ ¨Ø}¨< }Óv^© uSÅ[Ò†¨< u›Ñ^‹” 

እንዱሁም በክሌሊችን ¾ኅw[ƒ Y^ •እ”penc?¨< �¾ÔKu}“ u}¨c’ Å[ÍU u=J” K¨<Ù‹ �¾}S²Ñu<uƒ 

}sU �¾J’ SØ…M:: 

J„U ›G<”U u=J” ¾ኅw[ƒ Y^ TIu^ƒ S<K< uS<K< ¾}ssS<Kƒ” ¯LT ŸTd"ƒ ›”é` ¾}ðKÑ¨<” 

¨<Ö?ƒ ›UØ}ªM KTKƒ ›ÁeÅõ`U:: K²=I }Öni ŸJ’<ƒ U¡”Á„‹ ›”Æ ¾ኅw[ƒ Y^ TIu^ƒ” 

KTeóóƒ ¾}Å[Ñ¨<” Ø[ƒ Á¡M uሂሳብ አሰራራቸው ሊይ በርካታና ውስብስብ ችግሮች ያለበት 

በመሆኑ የኅብረት ሥራ ማህበራት Å”w”“ SS]Á” }ŸƒK¨<•እ ”Ç=c\ KTÉ[Ó በሂሳብ አያያዝ ሊይ 

የሚደረገውን  ክትትሌ ƒŸ<[ƒ በመስጠት }ŸታÃ’ƒ ÁK¨< ድጋፍ SeÖƒ ›eðLÑ> መሆኑ 

ታምኖበታሌ። 
 

የኀብረት ሥራ ማህበራት የተቋቁሙሇትን ዓሊማና ተግባር ሇማስፇፀም የሚያከናውኗቸው የገንዘብና  

የገንዘብ ዋጋ ያሊቸው ሌውውጦችና የሥራ እንቅስቃሴዎች በሕጋዊ ሰነዴና መዛግብት በማስፇር 

የኀብረት ሥራ ማኀበራትን የፊይናንስ ይዞታና የሥራ ውጤት መሇካትና መገምገም ይኖርበታሌ። 

ይህንን ሇማከናወን በማኀበራት ውስጥ ዘመናዊ የሂሳብ አያያዝ ስርዓት/አካውንቲንግ ሲስተም/ 

እንዱኖር ማዴረግ ዋና ቁሌፍ ተግባር ይሆናሌ። ይህ የሂሳብ አያያዝ ስርዓት መዘርጋት የማኀበራትን 

ጥንካሬና እዴገት ሇመሇካት፣ በኀብረት ሇሥራ ማህበራትና በአባልቻቸው መካከሌ መተማመንን 

ሇመፍጠርና ማህበራት ሇሥራ  እንቅስቃሴ የሚሆን የአይነትና የገንዘብ  ብዴር ሇሚጠይቋቸው 

አበዲሪ ዴርጅቶች በማህበሩ ሊይ እምነት እንዱኖራቸው ያስችሊሌ። 
 

የኀብረት ስራ ማኀበራት የኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ተቋማት እንዯመሆናቸው መጠን የሚያከናዉኑት 

ተግባር በተወሰነ ጊዜ ውስጥ እየተመዘነ አዋጭነቱ እና ትርፊማነቱ መሇካት ይኖርበታሌ። ስሇሆነም 

የኀብረት ስራ ማኀበራት ዘመናዊ የሂሳብ አያያዝ ስርዓት ከላሊቸዉ ዓሊማቸዉን ሇማሳካትም ሆነ 
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በላልች ተቋማትም ዘንዴ አመኔታ ሇማሳዯር አይችለም። በተሇይም የገንዘብ  ገቢና ወጪ በትክክሌ 

ሇመቆጣጠር፣ ተከፊይና ተሰብሳቢ ሂሳባቸዉን በሚገባ በመመዝገብ በወቅቱ ተሰብሳቢ ሂሳቦችን 

ሇመሰብሰብ፣  የዕዲ ክፍያዎችን ሇመፇፀም፣  ግዠና ሽያጭ እንቅስቃሴን በአግባቡ ሇማከናወንና በዚህ 

ሂዯት ውስጥም ዴክመት ካሇ መፍትሄዉን ሇመሻትና ማህበሩም መንግስታዊና መንግስታዊ ካሌሆኑ 

ዴርጅቶች ጋር በሚያዯረገዉ  የስራ ግንኙነት ሇማጠናከር የሚቻሇዉ ማህበሩ የሚያከናውናቸው 

ተግባራት ሁለ በአዋጅ፣ ዯንብ፣  በመመሪያና አባሊቱ በአፀዯቁት መተዲዯሪያ ዯንብ መሠረት 

መከናወኑን መረጋገጥ ይኖርበታሌ።  

ስሇሆነም በየትኛውም ዯረጃ ሊለ ኅብረት ሥራ ማህበራት የሚያገሇግሌ የሂሳብ አያያዝ የስሌጠና 

ማንዋሌ በማዘጋጀት አመራር አካሊት፣ ቅጥር ሰራተኞችና የኅብረት ሥራ ባሇሙያዎች ወጥነት 

ያሇው አሰራር እና አፇጻጸም እንዱከተለ ሇማዴረግና የኅብረት ሥራ ማህበራትን የሂሳብ አያያዝ ወዯ 

ተሻሇ ዯረጃ ሇማዴረስ እንዱቻሌ ይህ የኅብረት ሥራ ማህበራት የሂሳብ አያያዝ የስሌጠና ማንዋሌ 

ማዘጋጀት አስፇሌጓሌ። 

1. የስልጠና ማንዋለ ዓላማ 

 ሰሌጣኞች የሂሳብ አያያዝ ትርጉምን ይረዲለ 

 ስሇ ሂሳብ አያያዝ ዓሊማና ዋና ዋና ተግበራት ሇይተው ያውቃለ 

 የሂሳብ አያያዝ መረጃ ወይም ሪፖርት ተጠቃሚዎችን ሇይተው ያውቃለ 

 የሂሳብ አያያዝ ጽንሰ ሐሳብ ስምምነቶችንና መርሆዎችን በማወቅ በእያንዲንደ የሂሳብ አያያዝ 

ስራ ሊይ ተግባራዊ በማዴረግ ሌምምዴ ያዯረጋለ 

 የሂሳብ ሌውውጦችን በመተንተን ከመሰረታዊ የሂሳብ ሰነድች ወዯ ሂሳብ መዛግብት፣ ከሂሳብ 

መዛግብት ወዯ ሂሳብ ቋት የማስተሊሇፍ፣ ያሌተስተካከሇ የሂሳብ መሞከሪያ ሚዛን 

የማዘጋጀትና የሂሳብ ማስተካከያ ሂሳቦችን በመተንተን የተስተካከሇ የሂሳብ መሞከሪያ ሚዛን 

ሇማዘጋጀት የሚረዲ ዕውቀትና ክህልት ያዲብራለ፣ 

 የሂሳብ አያያዝ ዐዯት ውስጥ የሚካተቱ ዝርዝር ተግባራትንና ዯረጃዎችን በመሇየትና 

በማወቅ ተግባራዊ ሌምምዴ ያዯርጋለ፣ 

 የሂሳብ መግሇጫዎችን ያዘጋጃለ፣ 

 የባንክ ሂሳብ ሇማስታረቅ መከተሌ ያሇባቸውን ሂዯቶች እንዱሁም የማስታረቅ ስራውን 

ያከናውናለ፣ 

 የቋሚ ንብረቶችን የአገሇግልት ተቀናሽ ቀመርንና ስላትን ማከናወን ይችሊለ፣ 
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2. የሚጠበቅ  ውጤት 
 

አጠቃሊይ የሂሳብ አያያዝ መርሆዎችን፣ ስምምነቶችንና ጽንሰ ሐሳቦችን እንዱሁም የሂሳብ አያያዝ 

ዐዯትን በአግባቡ እንዱከናወን ሇማዴረግ የሚያሰችሌ ሙያዊ ዕገዛና ስሌጠና ሇመስጠት የሚያበቃ 

ዕውቀትና ሌምዴ በመያዝ በየዯረጃው ያለ ኅብረት ሥራ ማህበራት ሇውስጥ ቁጥጥርም ሆነ ሇሥራ 

አመራሩ ውሳኔ የሚረዲ እንዱሁም ሇኦዱት ቅዴመ ሁኔታ ሇማመቻቸት ሌዩ ሌዩ የሂሳብ 

መግሇጫዎችን ማዘጋጀትና የሂሳብ ሪፖርት ሇየሚመሇከታቸው አካሊት በተፇሇገው ጊዜና ጥራት 

ማቅረብ።  

3. ምዕራፍ አንዴ 

3.1. የሂሳብ አያያዝ ትርጉም፣ ዓሊማና ጠቀሜታ  

3.1.1. የሂሳብ አያያዝ ትርጉም፣  

ግሇሰቦች፣ ዴርጅቶችና የመንግስት አካሊት በየዯረጃው የኢኮኖሚ ውሳኔዎችን ያዯርጋለ። ግሇሰቦች 

ያሊቸውን ገንዘብ ሇሚኖራቸው የተሇያዩ ፍሊጎቶች እንዳት እንዯሚያውለ ይወስናለ። ትርፍ 

ሇማስገኘት ታስበው የተቋቋሙ ዴርጅቶች የሚያካሂደትን ሥራ ሇማስፊፊትም ሆነ ሇማቋረጥ 

የኢኮኖሚ ጥያቄዎች በማንሳት ይወስናለ። የመንግስት አካሊት የመንግስት በጀት ሇመወሰን በጀቱን 

የሚሸፍነው የታክስ ገቢ ይወስናለ። ከሊይ የተገሇጹትን የተሇያዩ አካሊት የኢኮኖሚ ውሳኔያቸውን 

በትክክሌ ሇማካሄዴ የሚችለት ውሳኔያቸውን በሚመሇከት የኢኮኖሚ መረጃ ሲቀርብ ብቻ ነው። 

በመሆኑም የሂሳብ አያያዝ እንዯላልች ሙያዎች ሁለ በየጊዜው እያዯገ የመጣውን የህብረተሰቡን 

የኢኮኖሚና ማህበራዊ  የገንዘብ ነክ መረጃዎች ጥያቄ ሇማሟሊት በባሇሙያዎች አዲዱስ ጽንሰ 

ሃሳቦችና መርሆዎች እየተነዯፈ ይወጣለ።  
 

የሂሳብ አያያዝ ሇማንኛውም አይነት የኢኮኖሚ ተቋም የሥራ ውጤታማነትና የሥራ እንቅስቃሴ 

ሇመገምገም የሚያስችለ የተሟሊ የፊይናንስ መረጃ የመስጠት ችልታ አሇው። በምዝገባ ዯረጃ 

የተቀመጠ የፊይናንስ መረጃ ሇተጠቃሚ የሚቀርብና ውሳኔ ሇመስጠት የሚያስችሌ በመሆኑ 

የፊይናንስ ሪፖርቶች ከመዘጋጀታቸው በፉት እንዯ መረጃ ጠያቂዎች ፍሊጎትና የተቋሙ ዓሊማ 

የፊይናንስ መረጃዎች ተሰበስበው፣ ተዯራጅተው፣ ተተንትነውና ተጠናቅረው መቀመጥ አሇባቸው።  
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በመሆኑም የሂሳብ አያያዝ ስንሌ በማንኛውም የኢኮኖሚ ተቋም ውስጥ የሚገኙትን የኢኮኖሚ 

መረጃዎችን ሇመመዝገብ፣ ሇማብራራት፣ ሇተጠቃሚው ክፍሌ ሇማስተሊሇፍ የሚያስችሌ የንግዴ 

ቋንቋ ነው። Accounting is often called the language of business. 
 

የሂሳብ አያያዝ  የሚያከናውናቸው ተግባራት በርካታ በመሆናቸው አንዴ ወጥ ትርጉም ሇመስጠት 

ቢያዲግትም የሂሳብ አያያዝን ጠቅሇሌ ባሇ መሌኩ እንዯሚከተሇው መተርጎም ይቻሊሌ።  
 

የሂሳብ አያያዝ ማሇት  

የኢኮኖሚ ወይም ገንዘብ ነክ መረጃዎችን የመመዝገብ፣ የማዯራጀት፣ የመተንተንና የመተርጎም 

እንዱሁም ተጠቃሚዎች በመረጃ ሊይ የተመሰረተ ውሳኔ ማሳሇፍና ትክክሇኛ ዲኝነት መስጠት 

የሚያስችሊቸውን መረጃ የማስተሊሇፍ ሂዯት ነው።  

የሂሳብ አያያዝ በውስጥና በውጪ የተዯረጉ አጠቃሊይ ገንዘብ ነክ እንቅስቃሴዎችን የመሇካት፣ 

የመተርጎምና ሇተጠቃሚው መረጃ የመስጠት ሂዯት ነው። 

በአጠቃሊይ የሂሳብ አያያዝ በሥራ እንቅስቃሴ ወቅት የሚከሰቱትን ገንዘብ ነክ መረጃዎች 

የማጠናቀሪያ ቴክኒክና ሇመረጃ ተጠቃሚዎች የማስተሊሇፉያ ቋንቋን መስጠት የሚችሌ ነው።  
 

በሂሳብ አያያዝ ሂዯት ውስጥ የሚሰበሰቡና የሚጠናቀሩ መረጃዎች የሥራ እንቅስቃሴን የሚመሇከቱ 

ወይም ከሥራ እንቅስቃሴ ጋር የተያያዙ የፊይናንስ መረጃዎች ሆነው በገንዘብ ሉገሇፁ ወይም 

ሉተመኑ የሚችለ መሆን አሇባቸው። 

የሂሳብ አያያዝ ዓላማ፣  

የሂሳብ አያያዝ ዓሊማ እንዯ ማህበሩ የስራ እንቅስቃሴ የሚሇያይ ቢሆንም ማንኛም የሂሳብ አያያዝ 

አጠቃሊይ ዋና ዋና ዓሊማዎች የሚከተለት ይሆናለ፡- 

የማህበሩን ሌውውጦች በሂሳብ መዝገቦች መመዝገብና በተገቢው ስፇራ መጠበቅ 

 የሂሳብ ስርዓት መዘርጋት 

የሂሳብ ሌውውጦችን መመዝገብ 

ሌውውጦችን ማዯራጀትና መተንተን 

የማህበሩን የስራ እንቅስቃሴ ውጤት ማረጋገጥ 

የማህበሩን የስራ እንቅስቃሴ ያመጣው ሇውጥ የትርፍና ኪሳራ መግሇጫ በማዘጋጀት ትርፍ ወይም 

ኪሳራ መሆኑን በየተወሰ ጊዜ ማረጋገጥ  

ማህበሩ የዯረሰበትን ወቅታዊ የፊይናንስ አቋምን ማረጋገጥ 
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ማንኛውም ዴርጅት ከትርፊማነቱ በተጨማሪ የፊይናንስ አቋሙን በየተወሰነ ጊዜ ማረጋገጥ 

ይኖርበታሌ 

የስራ ማንቀሳቀሻ በቂ ገንዘብ ስሇመኖሩ፣ 

የማህበሩ የንብረት መጠንና 

የዴርጀቱ የዕዲ ሁኔታ የዯረሰበትን ዯረጃ በማሳየት ጥንካሬውንና ዴክመቱን በግሌጽ ማሳየት 

የማህበሩን የገንዘብ እንቅስቃሴ በዝርዝር ማሳየት 

           የፊይናንስ ሪፖርቱ ማህበሩ 

ገቢ ከየትና እንዳት እንዯሚሰበስብ 

ወጪዎችን ሇምንና እንዳት እንዯሚያወጣ 

ብዴር ከየትና ሇምን ተግባር እንዯሚበዯርና ብዴሩ ስሇሚከፍሌበት ሁኔታ 

ስሇ ካፒታሌ እንቅስቃሴው 

ስሇ ትርፍ ክፍፍሌ  አፇጻጸሙና በአጠቃሊይ የማህበሩን የስራ እንቅስቃሴ ሇማከናወን ፊይናንስ ሊይ 

ሇውጥ ሉያስከትለ የሚችለ ጉዲዮች ሊይ ዝርዝርና ተጨማጭ መረጃዎችን መስጠት 

የማህበሩን ሐብቶችን ሇመጠበቅ 

የሂሳብ አያያዝ ሇተጠቃሚዎች ወቅታዊና ተዓማኒ መረጃ በመስጠት የተሇያዩ የማህበሩ ሐብቶች 

በአግባቡ ጥቅም ሊይ እንዱውለ ሇማዴረግ ያለትን ሐብቶችንና ዕዲዎችን ሇይቶ መያዝና በተቃራኒው 

የማይገባው አካሌ በሐብቶቹ ሊይ የባሇቤትነት ወይም የይገባኛሌ ጥያቄ እንዲያቀርብ መከሊከሌ 

በመረጃ ሊይ የተመሰረተ ውሳኔ ሇመስጠት  

የማህበሩ የሂሳብ መዛግብቶችና የሂሳብ መግሇጫዎች ሇተሇያዩ የሂሳብ መረጃ ተጠቃሚዎች ጥራት 

ያሇውና አስተማማኝ መረጃ በመስጠት በሌዩ ሌዩ የስራ እንቅስቃሴ ሊይ ሇሚወስኑት ውጤታማ 

ውሳኔ አወንታዊ ሚና ይጫወታሌ 

ከተሇያዩ ህጎች ሇሚነሱ ጥያቄዎች ምሊሽ ሇመስጠት  

የማህበሩ መተዲዯሪያ ዯንብና ከዴርጀቱ ጋር ተያያዥነት ያሊቸው ላልች ሕጎች በአግባቡ ስራ ሊይ 

እየዋለ ስሇመሆኑ ሇምሳላ የታክስና የገቢ ግብር ሕጎች በማህበሩ ያሊቸውን ተፇጻሚነትና 

ግዳታቸውን በአግባቡና በወቅቱ እየተወጡ ስሇመሆኑ ያሳያሌ 
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3.1.2. የሒሳብ አያያዝ ጠቀሜታ፣  

3.1.2.1. የሂሳብ አያያዝ መረጃ ተጠቃሚዎች፣    

 የማህበሩ ባቤቶች ወይም ባሇሐብቶች  

 የገንዘብ አበዲሪ ባንኮች ወይም ላሊ የገንዘብ ዴርጅቶችና የዕቃ አቅራቢዎች  

 የመንግስት አካሊት  

 በዴርጅት ውስጥ የሚሰሩ ሰራተኞች 

 የማህበሩ የአመራር አካሊት  

የሒሳብ አያያዝ ዓሊማዎች ሲሳኩ ማህበሩ ከዚህ በታች የተመሇከቱት  ጠቀሜታዎች ወይም 

ውጤቶችን ያገኛሌ። 

3.1.2.1.1. አጠቃሊይ የሂሳብ አያያዝ ጠቀሜታ 

 የአንዴን ዴርጅት ንብረቶች በህጋዊ ሰነድችና መዛግብት ሊይ በማስፇር እንዲይባክኑ 

እንዲይጠፈና ሇቁጥጥር አመቺ እንዱሆኑ በተገቢው ስፍራ በማስቀመጥ በትክክሌ 

ሇማህበሩ ሥራ መዋሊቸውን ማረጋገጥ፣ 

 ማናቸውንም በዓይነትም ሆነ በጥሬ ገንዘብ የተዯረጉ ሌውውጦች በሂሳብ መዛግብት 

በማስፇር በማንኛውም ጊዜ ስሇማህበሩ ትክክሇኛና ወቅታዊ የሆኑ መረጃዎች መስጠት፣ 

 ሇሥራ ማከናወኛ የሚሆን ብዴር ሇሚሰጡ አበዲሪ ዴርጅቶችና ተያያዥነት ያሇቸውን 

ተግባራት ሇሚያከናዉኑ ዴርጅቶች የማህበሩን ዕዲ የመክፇሌ ሌምዴና አቅም ሇመገምገም 

የሚያስችሌ መረጃ በማቅረብ በማህበሩ ሊይ እምነት እንዱኖራቸው ሇማዴረግ፣ 

 የአንዴን ዴርጅት የሥራ ዘርፎች ውጤታማነት ሇመገምገምና መወገዴና መበረታታት 

ያሇባቸውን ዘርፎች ሇመሇየት የሚያስችሌ መረጃ ማቅረብ፣  

 የሥራ ዕቅዴና በጀት ሇማዘጋጀት የሚረዲ የፊይናንስ መረጃ መስጠት የሚለት ጥቂቶ 

ናቸው። 

3.1.2.1.2. የሂሳብ አያያዝ ጠቀሜታ ከተጠቃሚዎች አንጻር 
 

 ሇማህበሩ ባሇቤቶች 

የማህበሩ ባሇቤቶች ማህበሩን ሇማቋቋምና ስራ ሇማስጀመር የሚያስፇሌገውን ገንዘብ/ ካፒታሌ 

ሇማህበሩ ያዋጡ በመሆኑ በማህበሩ የሚከናወኑ ተግባራቶች ሁለ በአግባቡ ታይተውና ታስቦባቸው 

አዋጭ መሆናቸው እየተረጋገጠ መከናወኑ 

የማህበሩ ገንዘብ በአግባቡ በሕጋቸውና በዘረጉት የአሰራር ስርዓት መሰረት ወጪና ገቢ መዯረጉ     

የወቅቱ የዴርጅታቸው የስራ እንቅስቃሴ ውጤት ካሇፈት ዓመታት ጋር የተሻሇ ስሇመሆኑ 
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 ሇሥራ አመራር 

የማህበሩ ሥራ አመራር ማህበሩ ያሇበትን ወቅታዊ የፊይናንስ አጠቃቀም፣ የንብረት ገቢና ወጪ፣ 

የግዥና ሽያጭ፣  የውስጥ የሐብት ቁጥጥር እንዱሁም እያንዲንደ የስራ እንቅስቃሴ ያሇበት 

አወንታዊና አለታዊ ክስተቶች በግሌጽ እንዱረደት ያዯርጋሌ 

እያንዲንደ ተግባር የሚከናወነው አዋጭነቱ በአግባቡ እየተገመገመና እየተጠና ስሇመሆኑ ግንዛቤ 

ይሰጣቸዋሌ 

ሇሥራ አመራር የሂሳብ አያያዝ ሌክ እንዯ አይንና ጆሮ ሆኖ የሚያገሇግሌ፣ ሇእያንዲንደ ሇሚወስኑት 

ውሳኔ ማህበሩን ሇማስፊፊት --- ወዘተ በግብዓትነት የሚያገሇግሌ መረጃ የሚያገኙበት ነው 

 ሇአበዲሪዎች 

አበዲሪዎች የገንዘብም ሆነ የሸቀጥ ብዴር ከመስጠታቸው በፉት ስሇ ዯንበኛቸው የገንዘብ አጠቃቀም፣ 

ማህበሩ ከተቋቋመበት ዓሊማ አንጻር አዋጭነቱና የብዴር አመሊሇስ ታሪኩ ምን እንዯሚመስሌ 

ፍትሐዊና አስተማመኝ መረጃ ከሂሳብ ሪፖርት ማግኘት ይፇሌጋለ 

አበዲሪ ዴርጅቶች ሇሚሰጡት ብዴር ዋስትና ይሆን ዘንዴ የሚሰጠው ብዴር በትክክሌ ሇታሇመሇት 

ዓሊማ ሰሇመዋለና በአጠቃሊይ የማህበሩን ሁሇተናዊ አቋም የሚያሳየውን የትርፍና ኪሳራ እንዱሁም 

የሐብትና ዕዲ መግሇጫ ከሂሳብ ሪፖርት ማግኘት ይኖርባቸዋሌ  

 ሇማህበሩ ቅጥር ሰራተኞች 

የሰራተኛው የስራ ዋስትና የሚረጋገጠው ያሇ ማቋረጥ ገቢ ሉገኝ የሚችሇው ማበረታቻዎችና ምቹ 

የስራ አካባቢ ሉያገኝ የሚችሇው ማህበሩ በሚያከናውናቸው ተግባራቶች አዋጭና ትርፊማ ሲሆን 

በመሆኑ ይህን ግንዛቤ ሇመያዝ የሚረዲቸውን መረጃ የሚያገኙት ከሂሳብ አያያዝ ሪፖርት በመሆኑ 

 ሇኢንቨስተሮች/ ወዯ ፉት አባሌ ሉሆኑ ሇሚችለ የሕብረተሰብ ክፍልች 

ማንኛውም ኢንቨስተር  የማህበሩ ባሇቤት ሇመሆን የሚያበቃውን ገንዘብ ከማፍሰሱ በፉት ኢንቨስት 

ሇሚያዯርገው ገንዘብ ዋስትና ይሆነው ዘንዴ የማህበሩን አትፉነትና ወዯፉት ሇማዯግ ያሇውን ዕዴሌ 

ከሂሳብ ሪፖርት መረጃዎችን ማግኘት ይችሊሌ 

ከመንግስት 

ማህበሩ ከህግ አንጻር በአግባቡ እየሰራ ሰሇመሆኑና ከታክስ አንጻር ግዳታውን እየተወጣ ስሇመሆኑ 

መረጃ ከሂሳብ አያየዘ ያገኛለ 

 ሇሸማቾች  
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ሸማቾች የሚገዙት ዕቃም ሆነ አገሌግልት አነሰተኛ ዋጋ እንዱሆንሊቸው ከፍተኛ ፍሊጎት አሊቸው 

በመሆኑም ይህ ሉሳካ የሚችሇው ማህበሩ የሚያከናውናቸው ተግባራት በሙለ ወጪ ቆጣቢ በሆነ 

አፇጻጸም ሲመረትና የሂሳብ አያያዝ ስርዓቱ በአግባቡ ሲያዝ ነው 

 ሇተመራማሪዎች/ አጥኚዎች 

የሂሳብ አያያዝ የማህበሩን ፊይናንስ እንቅስቃሴ በዝርዝርና በጥሌቀት ስሇሚያሳይ በማህበሩ ሊይ 

ጥናት ሇማዴረግ ተመራማሪዎች በግዥ፣ በሽያጭ፣ በወጪ፣ በሐብት የሂሳብ የሂሳብ አያያዝ 

የማህበሩን ፊይናንስ እንቅስቃሴ በዝርዝርና በጥሌቀት ስሇሚያሳይ በማህበሩ ሊይ ጥናት ሇማዴረግ 

ተመራማሪዎች በግዥ፣ በሽያጭ፣ በወጪ፣ በሐብት አጠቃቀም፣ በተንቀሳቃሽ ሐብት፣ በአጭር ጊዜ 

ዕዲ፣ በቋሚ ንብረት፣ በረዥ ጊዜ ዕዲና በባሇቤቶች ካፒታሌ ሊይ በቂ መረጃ  በማግኘት ተግባራችውን 

ያሇምንም እንከን ማከናወን ያስችሊቸዋሌ 

 የሂሳብ አያያዝ አጠቃሊይ ሇዴርጅቱ የሚሰጠው ጥቅም 
 

 ማህበሩ በአግባቡ የተመዘገበና የተሟሊ የንግዴ ሌውውጥ መዝገብ እንዱኖረው ያዯርጋሌ 

 በሂሳብ መዝጊያ ወቅት የዴርጅቱ እንቅስቃሴ ትርፊማ መሆኑን ወይም አሇመሆኑንና 

የፊይናንስ ይዞታውን ሇባሇቤቶችና ሇላልች ተጠቃሚዎች ዕውቅና እንዱኖራቸው ትርጉም 

ያሇው መረጃ ይሰጣሌ 

 ኢኮኖሚያዊ ውሳኔዎችን ሇማሳሇፍ የሚረዲ ጠቃሚ መረጃዎችን ይሰጣሌ 

 ማህበሩ ስሇአከናወነው ሽያጭና ወጪ እንዱሁም ስሇ አገኘው ትርፍ ዝርዝር የአፇጻጸም 

መረጃ ያገኛሌ 

 የማህበሩ ዓሊማ ሇማሳካት የሚጠቀምባቸውን የግብዓት አጠቃቀም ውጤታማነት በግሌጽ 

እንዱያይ ያዯርጋሌ 

 ሇተጠቃሚዎች ስሇ ማሀበሩ ግሌጽና ተዓማኒ መረጃ በመስጠት የማህበሩን ውጤት ከላሇች 

ዴርጅቶችና ከአሇፈት ዓመታት ጋር በማነጻጸር ውሳኔ ሊይ እንዱዯርሱ ያዯርጋሌ 

 ማህበሩ በቀሊለ ህጋዊ  ግዳታዎችን እንዱወጣከማስቻለም በሊይ ሇታክስ ኦዱት ምቹ 

ሁኔታን ይፇጥራሌ። 

 

ሇተጠቃሚዎች መረጃ/ Information/ ሇመስጠት የሚከተሇውን የሂሳብ አያያዝን ሂዯት መሠረት 

በማዴረግ ይሆናሌ፤ 
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የሂሣብ አያያዝ ሇተጠቃሚዎች መረጃ የመሥጠት ሂዯት 
 
                                                          ተጠቃሚዎች 
ተጠቃሚዎች                                         - ባሇሐብቶች  
መሇየት                                             - ባንኮች  

- አቅራቢዎች  
- መንግስታዊ ዴርጅቶች 
- ሠራተኛ ማኀበር 
- ሠራተኞች 
- ሥራ አመራሩ  

/ማኔጅመንቱ/ 
 

 
 
 
የተጠቃሚዎች የመረጃ ፍሊጏት  
 
ኢኮኖሚያዊ     
መረጃ/data/      ሪፖርቶች  የተጠቃሚዎች ውሣኔ  

- መዋሇንዋይ ማፊሰስ 
- ብዴር መፍቀዴ  
- ታክስ መወሰን 
- ከሠራተኞች ጋር 

መስማማት 
- በጀት መመዯብ  
- ወዘተ…  

                             የሂሳብ አያያዝ ውጤት 
 የሂሣብ መግሇጫዎች 
 ሌዩ ሪፖርቶች  
 የታክስ ገቢዎች/ Tax returns/ 
 የቁጥጥር ሪፖርቶች/ regulatory reports/  
 የሥራ አመራር ሪፖርቶች/management reports/ 

 
 

መግሇጫ- አባሊት፣ ሠራተኞችና ሥራ አመራሩ /ማኔጅሜንቱ/ የውስጥ ተጠቃሚዎች ሲሆኑ ላልች 

ማሇትም ባሇሐብቶች፣ ባንኮች፣ አቅራቢዎች፣ መንግስታዊ ዴርጅቶች እና የሠራተኛ ማህበራት 

የውጪ ተጠቃሚዎች ተብሇው ይመዯባለ፡፡ 

 

 

የሂሣብ አያያዝ 
ሥርዓት  
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3.1.3. የሂሳብ አያያዝ ተግባራት  

3.1.3.1. ሌውውጦችን መመዝገብ 

የሂሳብ አያያዝ ተግባራት ከሆኑት መካከሌ በዋናነት የሚጠቀሱት የሂሳብ ሌውውጦችን በመሰረታዊ 

የሂሳብ ሰነድችና መዛግብት ሊይ መመዝገብ፣ እንዯ ሂሳቦች ባህሪ በየፇርጃቸው በማዯራጀት 

በየሚመሇከታቸው የሂሳብ አርዕስት ወዯ ሂሳብ ቋት ማስተሊሇፍና የሂሳብ መግሇጫዎችን ማዘጋጀት 

ይሆናሌ  

የተቀሊጠፇ የሂሳብ ምርመራ አገሌግልት ሇማግኘት የቅዴመ ምርመራ ተግባራትን ማጠናቀቅ፣ 

በትክክሌ የተዘጋጀ ሂሳብ ስሇማኀበሩ ሇመረዲትም ሆነ ውሳኔ ሇመስጠት ጊዜን ስሇሚቆጥብ ይህንን 

ሁኔታ አመቻችቶ መገኘት፣ 

ሇሥራ አመራር መረጃ መስጠት 

የማህበሩ ሥራ አመራር ሇሚወስናቸው ማንኛውም ውሳኔ በቅዴሚያ አስተማማኝ የሂሳብ 

መረጃዎችን ማግኘት ይኖርባቸዋሌ፤ ይህ ካሌሆነ የሚሰጡት ውሳኔ አጠራጣሪና በማህበሩ ሊይ 

አለታዊ ተጽዕኖ ሉያሳዴር ይችሊሌ። የየዕሇቱን ተግባራት ክንውን ቀዴሞ ከተቀመጠ መሇኪያ/ 

ስታንዲርዴ ጋር ሲነጻጸር የሚኖረውን ሌዩነት ሇመረዲትና የሌዩነቶችን ምክንያት ሇመተንተን ከሂሳብ 

አያያዝ የሚገኘው መረጃ ቁሌፍ ሚና ይኖረዋሌ  

የአንዴ ማኀበር /ዴርጅት/ ንብረቶች በሕጋዊ ሰነድችና መዛግብት በማስፇር እንዲይባክኑና እንዲይጠፈ 

ሇቁጥጥር አመቺ ሁኔታዎችን መፍጠርና በትክክሌ ሇማህበሩ ሥራ መዋሊቸውን ማረጋገጥ፣ 

ሕጋዊ ግዳታዎችን ሇመወጣት ሁኔታዎችን ማመቻቸት 

ማንኛውም በሕግ የተመዘገበ ማህበር ቢያንስ በዓመት አንዴ ጊዜ ሂሳቡን የማስመርመር ግዳታውን 

ሇመወጣት በቅዴሚያ ሂሳቡን መስራትና ማጠናቀቅ ይኖርበታሌ  

ሇተጠቃሚዎች መረጃ መስጠት 

የማህበሩ አባሊት፣ አበዲሪዎች፣ መንግስት፣ ሰራተኞ፣ --- ወዘተ ስሇ ማህበሩ ሇማወቅና መረጃ 

ሇማግኘት የሚፇሌጉ ተጠቃሚዎች አሰፇሊጊውን መረጃ የሚያገኙት  የዓሇም የንግዴ ቋንቋ በሆነውና 

የተሇያዩ ሌውውጦች በሚገሇጹበት በሂሳብ አያያዝ ነው   

3.1.4. የሂሳብ አያያዝ ያለበት ዕጥረቶች 
 

የሂሳብ አያያዝ ያሇፇውን የንግዴ እንቅስቃሴ ውጤት ማሳየቱና የወቅቱን የፊይናንስ እንቅስቃሴ 

ውጤትን አሇማሳየቱ 
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ገንዘብ ነክ ያሌሆኑ እንቅስቃሴዎች በሂሳብ አያያዝ ምዝጋባ ውስጥ አሇመታየታቸው 

በሂሳብ ሪፖርት ሊይ የሚገሇጹ እውነታዎች በአብዛኛው በሂሳብ አያያዝ ስምምነቶች በሂሳብ 

ሰራተኛው ፍሊጎት፣ እምነትና በሥራ አመራሩ ውሳኔ ሊይ የሚመሰረት መሆኑ፤ ሇምሳላ - 

ንብረቶችን እንዯገና መተመን፣ ሇማይሰበሰቡ ሂሳቦች መጠባበቂያ ወጪ መያዝ፣ የቋሚ ንብረቶች 

የአገሌግልት ጊዜ --- ወዘተ ከተቋም ተቋም ሉሇያይ ይችሊሌ። 

የሂሳብ አያያዝ ህጎች አማራጭ የአሰራር ስርዓት ያሊቸው በመሆኑና ሁለም ተቀባይነት ያሊቸው 

በመሆኑ የሂሳብ አያያዝ ውጤቶችን / የሂሳብ መግሇጫዎች/ ሁሌጊዜ ሇማነጻጸር አሇማስቻለ በሂሳብ 

አያያዝ የዋጋ ሇውጥ ግምት ውስጥ አሇመግባቱ የሂሳብ መግሇጫዎች የገንዘብ ግሽበትን የሚያሳዩ 

አሇመሆናቸው። 

3.1.5. የሂሳብ አያያዝና የሂሳብ መዝገብ አጠባበቅ ልዩነትና አንድነት፣  

የሂሳብ አያያዝና የሂሳብ መዝገብ አጠባበቅ የትኩረት አቅጣጫ በገንዘብ ነክ እንቅስቃሴዎች ወይም 

መረጃዎች የመመዝገብና የማጠናቀር ተግባር ሊይ ቢሆንም ሁሇቱ የሚያከናውነት ተግባር ዯረጃ 

ይሇያያሌ። የሂሳብ መዝገብ አጠባበቅ ማሇት በመሠረታዊ ሰነደ የተዯገፈ ገንዘብ ነክ ሌውውጦችን 

ወይም ገንዘብ ነክ መረጃዎችን በሂሳብ መዛግብት ሊይ ማስፇር ነው። ከሂሳብ አያያዝ የክንውን ሂዯት 

ውስጥ የመረጃ ምዝገባ ዴረስ ብቻ የሚከናወነ ተግባር ነው።  
 

የሂሳብ አያያዝ ማሇት ግን በሂሳብ መዛግብት ሊይ በሂሳብ መዝገብ አጠባበቅ ሠራተኛ የሰፇሩ 

መረጃዎችን በማጠቃሇሌ የሒሳብ መግሇጫዎችን ማዘጋጀት፣ መግሇጫዎችን ማብራራትና የሒሳብ 

አያያዝ ስርዓት መዘርጋትን የሚመሇከት ነው።  
 

በአጠቃሊይ የሂሳብ አያያዝ በመጀመሪያ የሥራ ሂዯት ሊይ የሒሳብ መዝገብ አጠባበቅ ሥራን 

ያጠቃሌሊሌ። በመሆኑም የሂሳብ አያያዝ ባሇሙያ የሒሳብ መዝገብ አጠባበቅ ሠራተኛን የሚመራና 

የሚቆጣጠር ሲሆን በትምህርት ዯረጃም ሆነ በሥራ ሌምዴ ጠቅሊሊ ዕውቀቱ ከሂሳብ መዝገብ 

አጠባበቅ ሠራተኛ የተሻሇ መሆን አሇበት።  
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3.1.6. ጠቅላላ ተቀባይነት ያላቸው የሂሳብ አያያዝ መርሆዎች  

/General accepted Accounting Principles/  

የኀብረት ሥራ ማኀበራት   የሂሳብ አመዘጋገብ ሥርዓት የሚከተሇው የጣምሪዩሽ የሂሳብ ምዝገባ 

ሥርዓትን /Double entry Bookkeeping system/ ሲሆን የሂሳብ አያያዙ መሠረት የሚያዯርገውም 

የተሻሻሇ የጥሬ ገንዘብ አካውንቲንግ /Modified cash basis of accounting/ ስርዓትን ነው። 

ተ/ቁ የሌዩነቶች መሰረት የሂሳብ መዝገብ አጠባበቅ የሂሳብ አያያየዝ 

1 የንግዴ 

ሌውውጦች/ 

ሌውውጦች 

የንግዴ ሌውውጦችን በጠቅሊሊ 

መዝገብ መመዝገብ 

በጠቅሊሊ መዝገብ የተመዘገቡትን 

ሌውውጦችን ትክክሇኛነታቸውን 

ማረጋገጥ 

2 ከጠቅሊሊ መዝገብ 

ወዯ አጠቃሊይ 

የሂሳብ ቋት 

ማስተሊሇፍ 

ከጠቅሊሊ መዝገብ ወዯ አጠቃሊይ 

የሂሳብ ቋት  

የማስተሊሇፍ ተግባርን ማከናወን 

በአጠቃሊይ የሂሳብ ቋት የተመዘገቡትን 

ሂሳቦች ትክክሇኛነታቸውን ማረጋገጥ 

3 ዴምርና ሚዛን 

 

የአጠቃሊይ መዝገብን ዴምርና 

በአጠቃሇይ የሂሳብ  

ቋት ውስጥ ያለትን የሂሳብ 

አካውንቶችን ሚዛን ማረጋገጥ 

የአጠቃሊይ የሂሳብ ቋት አካውቶችን 

ሚዛን መሰረት በማዴረግ የሂሳብ 

መሞከሪያ ሚዛን ማዘጋጀት 

4 የትርፍና ኪሳራ 

እና የሐብትና ዕዲ 

መግሇጫ 

 

የሂሳብ መግሇጫዎችን ማዘጋጀት 

የሂሳብ መዝገብ አጠባበቅ ተግባር 

አይዯሇም 

የሂሳብ መግሇጫዎችን ማዘጋጀት / 

የትርፍና ኪሳራ መግሇጫ፣ የሐብትና 

ዕዲ መግሇጫ--- ወዘተ/ 

4 ስህተቶችን 

ማስተካከሌ 

ስህተቶችን ማስተካከሌ ተግባር በሂሳብ 

መዝገብ አጠባበቅ ውስጥ አይካተትም 

ስህተቶችን ማስተካከሌ ተግባር የሂሳብ 

አያያዝ ተግባር ነው 

5 የተሇየ ወይም ሌዩ 

ችልታ ስሇመጠየቁ 

 

የተሇየ ወይም ሌዩ ችልታ 

አይጠይቅም በአዯጉት አገሮች ይህ 

ተግባር በማሽን የሚከናወን ነው 

የተሇየ ወይም ሌዩ ችልታ ይጠይቃሌ 

6 ተጠያቂነት 

 

የሂሳብ መዝገብ አጠባበቅ ሰራተኛ 

በሂሳብ አያያዝ ባሇሙያ ስራ 

አይጠየቅም 

የሂሳብ አያያዝ ባሇሙያ በሂሳብ 

መዝገብ አጠባበቅ ሰራተኛ  ስራ 

ይጠየቃሌ 
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በአጠቃሊይ የኀብረት ሥራ ማኀበራት  የሚከተለት  ዓሇም አቀፍ ተቀባይነት ያሇውን የሂሳብ 

አያያዝ መርህ ሲሆን መርሆችም የሚከተለት ናቸው። 
 

3.1.6.1. ዴርጅቱና የዴርጅቱ ባሇቤቶቹ የተሇያዩ ስሇመሆናቸው /Business Entity Concept/   

የዚህ የሂሳብ አያያዝ መሠረታዊ ጽንሰ ሐሳብ መርህ የሚያስገነዝበን አንዴ የንግዴ ዴርጅትን ከባሇ 

ሀብቱ /ንብረቱ/ ጋር በማነፃፀር በሚታዩበት ጊዜ ዴርጅቱና ባሇሀብቱ የተሇያዩ መሆናቸውን 

የሚያረጋግጥሌን መሠረተ ሃሳብ ነው።  

እያንዲንደ ዴርጅት ከባሇቤቶች የሚሇይበት የራሱ ባህሪ አሇው፤ ዴርጅቱ ራሱን የቻሇ ሕጋዊ ተቋም 

በመሆኑ በስሙ ሉከስና ሉከሰስ፣   ሐብት ሉፇራ፣ መበዯርና ማበዯር እና ውሌ መዋዋሌ የሚችሌ 

በመሆኑ በዴርጅቱ አማካይነት የሚከናወኑ ማንኛውም የሂሳብ መግሇጫዎች የሚይዙት በዴርጅቱ 

የተከናወኑ ተግባራቶች፣ የዴርጅቱን ሐብቶች፣ ግዳታዎችን ብቻ የሚይዝ ይሆናሌ 

ምሳላ -  

 የአንዴ ዴርጅት ባሇቤት የመኖሪያ ቤት የኢንሹራንስ ወጪ ከዴርጅቱ ወጪ ጋር መቀሊቀሌ 

ወይም የዴርጅቱ ወጪ ተዯርጎ መያዝ የሇበትም 

 የአንዴ ዴርጅት ባሇቤት ንብረት /ቋሚም ሆነ ተንቀሳቃሽ/ ከዴርጅቱ መዝገብ ውስጥ 

መመዝገብ የሇበትም 

 ሇዴርጅቱ ባሇቤት ሇግሌ ፍሊጎት ማሟያ /ጥቅም የሚሰጥ ማንኛውም ወጪ የዴርጅቱ ባሇቤት 

ወጪ ተዯርጎ ከራሱ ካፒታሌ እንዱቀነስ ይዯረጋሌ 

3.1.6.2. ቀጣይነት /Going Concern/;  የአንዴ ንግዴ ዴርጅት የሂሳብ አያያዝ ሥርዓት ሲዘጋጅሇት 

ሊሌተወሰነ ጊዜ ዴርጅቱ ሥራውን ያካሂዲሌ /ይሠራሌ/ የሚሌ ግምት ተወስድ የሂሳብ 

አያያዝ ሥርዓቱ እንዱዘረጋሇት /እንዱዘጋጅሇት/ የሚያዯርግ ፅንሰ ሐሳብ ነው። ይህም 

ማሇት የአንዴ የንግዴ ዴርጅት ሇምን ያህሌ ጊዜ እንዯሚቆይ እዴሜውን በቅዴሚያ 

በመተንበይ አይመሰረትም። 

የቀጣይነት መሠረታዊ መርህ በመኖሩ ምክንያት ባሇሀብት /ሀብቶች/ ቅዴሚያ ኢንሹራንስ 

ይከፍሊለ፤ የረጅም ጊዜ ብዴር ይበዯራለ፣ ሇዯንበኞቻቸውም ያበዴራለ፣ ሇረዥም ጊዜ 

የሚያገሇግለ ቋሚ ሐብቶችን ይገዛለ ወይም ይሰራለ። በመሆኑም ማናቸውም የንግዴ ዴርጅት 

ሥራ ባህሪ ቀጣይነት ያሇው የማያቆም ከትውሌዴ ትውሌዴ የሚተሊሇፍ ተዯርጎ የሚገመት እንጅ 

እዴሜው አጭር ተዯርጎ በማሰብ አይመሰረትም። 
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ምሳላ 

 ዴርጅቱ ከፍተኛ ኪሳራ በሚያጋጥመው ጊዜ የሚዘጋ ወይም የሚፇርስ መሆኑ ቢታወቅም 

ይህንን ግምት በሂሳብ አያያዝ መረጃ ቀዴሞ መገመት አስቸጋሪ ያዯርገዋሌ 

 ቋሚ ንብረቶች በግዥ ወይም በተሰሩበት ዋጋ መያዝ  

3.1.6.3. ተጨባጭ መረጃ/ ዯጋፉ ማስረጃዎች /Objective evidence/    

በሂሳብ ሌውውጡ ሂዯት በመዛግብቶች የሚዯረጉ ምዝገባዎች በሙለ መከናወን  ያሇባቸው 

ተጨባጭና አስተማማኝ በሆኑ መሰረታዊ የሂሳብ ሰነድች መዯገፍ አሇባቸው። 

የሂሳብ መግሇጫዎች ተዘጋጅተው ሪፖርት የሚሆኑትም እነዚህን ማስረጃዎች መሠረት በማዴረግ 

መሆን አሇበት።  

በመረጃዎቹ ተዯግፎ የሚያዝ ሂሳብም ስህተቶችን ፇጥኖ ሇማረም ከማስቻለም  በሊይ ባሇሀብቶቹ 

በሂሳብ አያያዙም ሆነ በሚቀርበው የሂሳብ መግሇጫ ሪፖርቶች ሙለ እምነት ያሳዴራለ። ሇሂሳብ 

ምርመራም ምቹ ይሆናለ መጭበርበሮችንም ሇመከሊከሌ ይረዲሌ። 

3.1.6.4. ገንዘብን እንዯ መሇኪያ መጠቀም /Monetary Unit of Measurement/  

ማናቸውም የንግዴ ዴርጅት የሚያዯርገውን ሌውውጥ የሚመዘገበውም ሆነ ሂሳቡን የሚይዘው 

በገንዘብ መሌክ ተምኖ ነው። ዴርጅቱ ያሇው አጠቃሊይ ሀብት የግዥ እንቅስቃሴ፣ የኮንትራት 

ሽያጮች፣ የመዴኀን ፖሉሲዎች፣ የአገሌግልት ተቀናሽ፣ --- ወዘተ በሙለ በገንዘብ መሇኪያነት 

ተሰሌተው ሂሳቡ በተገቢው መዝገብ ተመዝግበው በመረጃነት ይያዛለ።  

ገንዘብን እንዯ መሇኪያነት መጠቀም ሇሁለም ሌውውጦች የጋራ ወይም ተመሳሳይ መሇኪያ 

ሇመጠቀም ያስችሊሌ፤በሂሳብ አያያዝ የገንዘብ እንዯ መሇኪያነት የመጠቀም ሂዯትም ትክክሇኛና 

አስተማማኝ ሪፖርት ሇማዘጋጀት ውስን የሚያዯርጉት ሁሇት አብይ ምንክያቶች አለ። እነሱም፤ 

የሂሳብ ሪፖርቶች ወሰን /ስፊት/ Scope of Accounting reports/    

የዴርጅቱን የሥራ እንቅስቃሴ /ሂዯት/ ሙለ በሙለ በገንዘብ መሌክ ተምኖ ሂሳቡን ሪፖርት 

ሇማዯረግ አስቸጋሪ ይሆናሌ። ሇምሳላ የሥራ አመራሩን ሙያዊ ብቃት፣ የቋሚ ንብረቶች የአጠጋገን 

ሁኔታም ሆነ ሇቅጥር ሠራተኞቹ የተዘጋጀው የዯህንነት ፕሮግራም ሇሥራው ያበረከተው በጎ 

አስተዋጽኦ በገንዘብ መሌክ አስሌቶ በዴርጅቱ ሊይ ያስከተሇው ጥቅምና ጉዲት በሂሳብ ሪፖርት 

ሇማዴረግ ያስቸግራሌ። 

3.1.6.4.1. ገንዘብ ፍጹማዊ መሇኪያ አሇመሆኑ  

ገንዘብ እንዯ ሂሳብ መረጃ መሇኪያነት ሲያገሇግሌ እንዯ ኪል ግራም፣ ሉትር  ወይም ሜትር 

መሇኪያዎች ፍፁም የማይሇወጡ ማሇት 1,000 ሜትር አንዴ ኪል ሜትር፤ 1,000 ግራም 
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አንዴ ኪል ግራም እንዯሆነ ይታወቃሌ። ይህም ዘመናት የማይሽሩት ሀቅ ሲሆን በገንዘብ 

ታስቦ የተያዘ የንብረት ግምት ግን በዋጋዎች መጨመርና መቀነስ ምክንያት ዋጋው 

ይሇዋወጣሌ። 
 

3.1.6.4.2. የሂሳብ ጊዜ /Accounting Period/;   

አንዴ የንግዴ ዴርጅት በሥራ እንቅስቃሴው ወቅት ያገኘውን ስኬታማ ውጤትም ሆነ በትክክሌ 

ያሇበትን ገጽታ በተሟሊና አስተማማኝ በሆነ መሌኩ ሇማወቅ የሚችሇው ዴርጅቱ የሥራ 

እንቅስቃሴውን አቁሞ ያሇበትን ዕዲ ከፍል ያለትን ቋሚ ንብረቶች በአሇው ገበያ ዋጋ መሠረት ሽጦ 

ወዯ ጥሬ ገንዘብ ሲሇወጥ ብቻ ነው። የዴርጅቱ ባሇሀብቶችም መቶ በመቶ የቋሚ ንብረቶቻቸውን 

ዋጋ ከማረጋገጣቸው በሊይ ባሇፈት የሥራ ዘመናት በየዓመቱ የተጣራ ትርፍ ተብል ካፒታሊቸውን 

ሲያሳዴገው የነበረ የሂሳብ ሪፖርት ትክክሇኛነት በግሌጽ ሇመገንዘብ የሚያስችሊቸው ይሆናሌ። 

ትክክሇኛና ሐቀኛ ሪፖርት የሚቀርበው ዴርጅቱ የንግዴ ሥራ እንቅስቃሴውን  አቁሞ ያለትን ቋሚ 

ንብረቶች ሽጦ ዕዲውን ከፍል በእጁ የቀረው ንፁህ ጥሬ ገንዘብ በሪፖርት ሲገሇጽ ብቻ ነው ሲባሌ 

የንግዴ ዴርጅቱ ሥራውን አቁሞ እስካሌተዘጋ ዴረስ ሪፖርት ማዘጋጀት የሇበትም ሇማሇት 

አይዯሇም። 

ከሊይ የተገሇፀው ጠቅሊሊ ተቀባይነት ያሇው የሂሳብ አያያዝ መርህ ውስጥ አንደ ቀጣይነት /Going 

Concern/ የንግዴ ዴርጅቱ የሂሳብ ስርዓት ሲዘጋጅሇት ሊሌተወሰነ ጊዜ ሥራውን ያካሂዲሌ፣ 

ይቀጥሊሌ በሚሌ በመሆኑ የዴርጅቱ ባሇንብረቶች ሲሞቱም ዴርጅቱ እንቅስቃሴውን ሳያቋርጡ 

እንዱቀጥሌ ሇማዴረግ ሇላልች በውርስና በመሳሰለት መንገድች ስሇሚተሊሇፍ የንግዴ ዴርጅቱ 

የሥራ ዘመን /ዕዴሜ/ ሊሌተወነ ጊዜ ይቀጥሊሌ። 
 

3.1.6.5. የገቢና ወጪ መጣጣም ወይም ተገጣጣሚነት /Matching revenue and expired cost/    

የሂሳብ አያያዝ አሁን የዯረሰበትን የዕዴገት ዯረጃ ከመዴረሱ በፉት የሂሳብ ባሇሙያዎች 

የሀብትና ዕዲ መግሇጫን እንዯ ዋና የሂሳብ ሪፖርት መረጃነት በመመሌከት ትኩረታቸውም 

በቋሚና በተንቀሳቃሽ ንብረቶችና በዕዲዎች ሊይ ተመስርቶ ነበር። ከተወሰኑ ዓመታት ወዱህ 

ግን በይበሌጥ በገቢና ወጪዎች መግሇጫዎች ሊይ ሆኗሌ። ዴርጅቱ ያገኘው ገቢና ገቢውን 

ሇማግኘት ያውጣውን ወጪ የሚመዘግበው በተመሳሳይ ወቅት የተዯረጉ ሌውውጦች 

መሆናቸውን በማረጋገጥ ሉሆን ይገባሌ። ዴርጅቱ ገንዘብ ቢቀበሌም ባይቀበሌም ሂሳብ ዓመቱ 

ውስጥ አገሌግልት የተሰጠባቸው ወይም አገሌግልት ያገኘባቸውን ሌውውጦች መመዝገብ 

ይኖርበታሌ። 
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3.1.6.6. በቂ መግሇጫ /ግሌጽነት/ Adequate Disclosure/  

በማናቸውም የሂሳብ አያያዝ ውስጥ መረዲት ያሇብን የጽንሰ ሃሳብ ግሌጽነት ነው።  

የምናቀርበው የሂሳብ ሪፖርትም ሆነ ሃሳብ አጭርና ግሌጽ መሆን ይኖርበታሌ። ይህ ካሌሆነ 

የሂሳብ አያያዙ ሥርዓት ያሇው መሆኑ ቀርቶ እንዯማንኛውም ሀተታዊ ዓረፍተ ነገር ይሆናሌ። 

         የማናቸውም የንግዴ ሥራ ዴርጅት የሂሳብ መግሇጫዎች፤ 

3.1.6.6.1. የተጠቀመበት የሂሳብ አያያዝ ዘዳ /Accounting Methods Employed/  

በሂሳብ አያያዝ ዯንቦች ተቀባይነት ያሊቸው አማራጮች በብዛት አለ። ዴርጅቱ የሚስማማውን 

ዓይነት ዘዳ ሉጠቀም ይችሊሌ። የተጠቀመበትን ስሌት ወይም የሂሳብ አያያዝ ሥርዓት ግሌጽ 

ማዴረግ ስሇአሇበት ይህም በሂሳብ መግሇጫዎቹና ሪፖርቶቹ ማብራሪያ መግሇጫዎችን ማዘጋጀት 

አስፇሊጊ ይሆናሌ። ሇምሳላ ያህሌ ዴርጅቱ በመጠቀም ሊይ ያሇው የቆጠራ ዘዳ፣ የአገሌግልት 

ተቀናሽ ስላት ዘዳ እና የመሳሰለት በሂሳብ መግሇጫ ሪፖርቱ  ውስጥ ሇመረጃ ተጠቃሚዎች ግሌጽ 

ማዴረግ ያስፇሌጋሌ።  

3.1.6.6.2. በሂሳብ አያያዝ የግምት ሇውጥ ሲዯረግ /Change in Accounting Estimates/     

አንዴ ዴርጅት የአንዴን ቋሚ ንብረት የአገሌግልት ዘመን ከአሁን በፉት በሂሳብ ሪፖርት አዴርጎት 

ከነበረው ዕዴሜ በተጨማሪ በማከሌ ከፍ አዴርጎት ከሆነ በተጣራ ገቢው ሊይ ተጽዕኖ ስሇአሇው 

በይበሌጥ ግሌጽ እንዱሆን ከሂሳብ መግሇጫው ጋር ማብራሪያ ሉያዯርግበት ይገባሌ።  

3.1.6.6.3. ያሌታሰበ ዴንገተኛ ዕዲ /Contingent :Liabilities/    

ዴርጅቱ ያሌታሰቡ ወይም ያጋጥሙኛሌ ብል ያሌገመታቸው ዕዲዎች በሂሳብ ዘመኑ ሉከሰቱበት 

ይችሊለ። ዋና ዋናዎቹ በፍርዴ ቤት ተከሶ እንዱከፍሌ ሲወሰንበት፣ ያሌታሰበ የታክስ ክፍያ ሲጠየቅ 

ወዘተ---- ሲሆን፣ እነዚህን መሰሌ ዕዲዎች በቅዴሚያ መተንበይና መገመት ከተቻሇ ሂሳቡን ይዞ 

መቆየት ይቻሊሌ። ካሌተቻሇም ባጋጠመበት ወቅት ጉዲዩ በዝርዝር ግሌጽ ማዴረግ ያስፇሌጋሌ። 

3.1.6.6.4. በሂሳብ መግሇጫ ዝግጅት ወቅት ያጋጠሙ ዴንገተኛ ሁኔታዎች /Events Subsequent 

& date of statements/ 

በተፇጥሮ በሰው ሰራሽ ክስተት ምክንያት ሉፇጠሩ ሇሚችለ አዯጋዎች ማሇትም እንዯ ጎርፍ አዯጋ፣ 

እሳት አዯጋ የሀብት መቀነስን ሉያስከትለ ስሇሚችለ ከሂሳብ መግሇጫዎች ጋር ማብራሪያ 

/መግሇጫ/ ሉያያዝ ይገባሌ። 
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3.1.6.7. ወጥነት ያሇው የሂሳብ አያያዝ መርሆዎችን፣ ስምምነቶችንና ጽንሰ ሐሳቦችን መጠቀም 

/Consistency/  

ይህ ፅንሰ ሐሳብ የሚገሌጽሌን አንዴ ዴርጅት የሚሰራበትን በብዙ ጊዜ የሚጠበቅበትን የአሰራር 
ሌምዴ የሚያመሇክት ነው። ይህ የአሠራር ሌምዴ በየቀኑ መሇዋወጥ ስሇሇላበት በጥብቅ 
ሉተኮርበት ይገባሌ። ጠቅሊሊ ተቀባይነት ያሊቸው የሂሳብ አያያዝ መርሆዎች የተሇያዩ 
አማራጮች ስሇአሊቸው የንግዴ ሥራ ዴርጅቱ ይስማማኛሌ ያሇውን ስሌት /ዘዳ/ መርጦ 
ሉጠቀምበት ይችሊሌ። የተጠቀመበት መርህ /ስሌት/ የሀብትና ዕዲ ሆነ የትርፍና ኪሳራ 
መግሇጫዎቹን ከፍ ወይም ዝቅ በማዴረግ ተጽፅኖ ያዯርጋሌ። ዴርጅቱ ከመረጠው የሂሳብ 
አያያዝ መርህ ውሰጥ የስላቱ ዘዳ ካሌተሇወጠ ያሇፇውን ዓመት ሀብትና ዕዲ መግሇጫ ከአሁኑ 
ዓመት ጋር ሇማወዲዯርና ሇማገናዘብ ይችሊሌ። የሚመሇከታቸው ሁለም የመረጃውን 
አስተማማኝነት ማረጋገጥ ይችሊለ። የመርሆዎቹ መሇዋወጥ በሥራ አመራሩ ውሳኔዎች ሊይ 
አለታዊ ተጽዕኖ ሉኖረው እንዯሚችሌ መገንዘብ ያስፇሌጋሌ። ዴርጅቱ አንዳ ይጠቅመኛሌ ብል 
የመረጠውን መሠረታዊ የሂሳብ አያያዝ መርህ መሇወጥ የሇበትም ሇማሇት አይዯሇም። የመርሁ 
መሇወጥ ሇዴርጅቱ የሚጠቅመው እስከሆነ ዴረስ መሇወጥ ይችሊሌ። የመርሆዎችን ሇውጦች 
ግን በሚገባ ከሂሳብ መግሇጫ ሪፖርቶች ጋር መግሇጽ ይኖርበታሌ። 

3.1.6.8. በዴርጅት ውስጥ ያለ ሐብቶች ዋጋ የመስጠት ሁኔታ /materiality/      

እንዯ ዴርጅቱ ትሌቅነትና የስራ ባህሪ አንጻር የሚጠቅምና የማይጠቅም በማሇት አንዴን 

የሂሳብ ጉዲይ ሇመወሰን እንዯሂሳብ ባሇሙያው ዲኝነታዊ ብስሇት ማሇት የሙያ ብቃት 

የሚወሰን ሲሆን ሁለም ሉከተሇው የሚገባ ወጥ መስፇርት ወይም ቀመር የሇም። በመሆኑም 

የጉዲዩ መጠንና ስኬት ከጉዲዩ ጋር ሲነፃፀር የሚኖረው ክብዯትና ቅሇት ከግምት ውስጥ 

የሚገባ ይሆናሌ። አነስተኛ ገንዘብ ሇቋሚ ንብረት መጠገኛ ቢወጣ ሂሳቡን በንብረትነት 

ሳይሆን በወጪነት ሉያዝ ይችሊሌ። እንዯ የእርሳስ መቅረጫ፣ የወረቀት ማያያዣ ስፒሌ/ 

ክሉፕስ ---- ወዘተ ያለ አነስተኛ ዋጋ ያሊቸው ወጪዎች በትርፍና ኪሳራ መግሇጫ ውስጥ 

ሊይካተቱ ይችሊለ፤ አንዲንዴ እንዯ የፖስታ አገሌግልት፣ የጽሕፇት መሳሪያ የጽዲት ዕቃዎች 

--- ወዘተ ወጪዎች ሇእያንዲንደ በሂሳብ አርዕስት ወጪውን ከመመዝገብ ይሌቅ በጥቅሌ 

ላልች ጥቃቅን ወጪዎች በሚሌ መያዝ/መመዝገብ።  

3.1.6.9. የዋጋ ትመና መርህ /Valuation Principle/:-  

በሁሇት አይነት ሃብቶች መካከሌ  የአመዘጋገብ ሌዩነት አሇ። በገንዘብ የሚገሌጹ ሀብቶች 

እንዯ በእጅ ያሇ ገንዘብና በባንክ ባሇ ገንዘብ ሪፓርት የሚዯርጉት በወቅቱ ባሊቸዉ ዋጋ ነዉ። 

በላሊ በኩሌ ገንዘብ ነክ ያሌሆኑ ሀብቶች እንዯ ኢንቨስትመንት እና ቋሚ ዕቃዎች በተገኙበት 

ዋጋ ይገሌፃለ። 
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4. ምዕራፍ ሁሇት 

4.1. የሂሳብ አያያዝ ስርዓት 

4.1.1. የሂሳብ አያያዝ ስርዓት ምንነት  

የሂሳብ አያያዝ ዓሊማዎችን ሇማስፇፀም የሚያስችሌ የአሰራር ስርዓት በከፍተኛ የሂሳብ ባሇሙያዎች 

የሂሳብ አያያዝ ሥራ ከመጀመሩ በፉት መዘርጋት አሇበት። ሇአንዴ ዴርጅት ወይም ማኅበር የሒሳብ 

አያያዝ ስርዓት ሇመዘርጋት ስሇ ማህበሩ ወይም ማኅበሩ የጠሇቀ እውቀት እንዱኖር ያስፇሌጋሌ። 

በጥሌቀት መጠናት የሚገባቸው ጉዲዮች በማህበሩ ወይም ማኅበሩ የሚያከናወናቸው ተግባሮችና 

የማኅበሩ ዓሊማ፣ የሚያከናውኑት የሂሳብ ሌውውጥ ዓይነትና ብዛት የሒሳብ ባሇሙያዎች ችልታና 

ብዛት ናቸው። 

የሂሳብ አያያዝ ሰርአት ስንሌ በሂሳብ አያያዝ የክንውን ሂዯት የምንጠቀምባቸውን መሰረታዊ 

ሰነድችና መዛግብት፣ገንዝብ ነክ መረጃዎችን ሇማሰባሰብና ሇማጠቃሇሌ እንዱሁም ንብረት ሇመጠበቅና 

ወጪዎችን ሇመቆጣጠር የምንጠቀምባቸውን ዘዳዎች ወይም የተሇያዩ የአሰራር ስሌቶችን የሂሳብ 

ስራ ሇማከናወን የምንጠቀምባቸውን መሳሪያዎችና የሰው ሀይሌ ያጠቃሌሊሌ። በሂሳብ አያያዝ ስሌት 

ውሰጥ የሚካተቱትን እነዚህን ጉዲዮች ከዚህ ቀጥል በዝርዝር እንመሇከታሇን። 

4.1.2. መሰረታዊ  የሂሳብ ሰነዶች፦ መሰረታዊ ሰነዴ ስሇ ሌውውጥ ክንውን በቂ መረጃ የሚሰፍርበትና 

 መረጃዎችን በሂሳብ መዛግብት ሊይ ሇመመዝገብ መነሻ የሚሆን ነው። የሂሳብ መሰረታዊ ሰነድች 

ስንሌ የገንዘብ መቀበያ ዯረሰኝ፣ የወጪ ማዘዣ፣ የእጅ በእጅና የደቤ ሽያጭ ዯረሰኝ የባንክ ቸክ 

የመሳሰለት ናቸው ። በማህበር የስራ ክንውን ሂዯት ውስጥ የምንጠቀምባቸውን መሰረዊ ሰነድች 

ቅርፅና ይዘታቸው አስቀዴሞ መወሰን አሇበት ። 

ወዯ ሌውውጡች ትንተና ከመግባታችን በፉት ሇአንዴ የሂሳብ እንቅስቃሴ ወይም ሌውውጥ መፇፀም 

ማስረጃ የሚሆኑት መሰረታዊ ሰነድች ግንዛቤ እንዱኖረን ያስፇሌጋሌ። አንዴ ማህበር አሊማውን 

ሇመፇፀም የሚያካሂዲቸው የሂሳብ እንቅስቃሴዎች /ትራንዛክሽንስ/ በዘፇቀዯ ሳይሆን የሂሳብ 

ሌውውጦች ህጋዊነት እንዱኖራቸው ሇማዴረግ አስቀዴሞ በማህበሩ ህጋዊ ሰነድች ሊይ መስፇር 

አሇባቸው። የሌውውጡን ሂዯትና ሁኔታ ሇማሳየትና ሇምዝገባ በቀዲሚ መረጃ ሰጭነታቸው 

የምንጠቀምባቸው መሰረታዊ ሰነድች ይባሊለ። አንዴ የገነት ስራ ማህበር በገንዘብ ገቢና ወጪ 

እንቅስቃሴ ሂዯት ህጋዊ ሰነዴ የሚባለ ከዚህ ቀጥል የተዘረዘሩት ናቸው ። 
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 የገንዘብ መቀበያ ዯረሰኝ፦ ማንኛውም ማህበር ከስራ እንቅስቃሴ ከብዴር፣ ከእጣ ክፍያ፣ 

ከንግዴ እቃዎች ሽያጭና ከመሳሰለት በጥሬ ገንዘብ የተሰበሰበውን የገንዘብ መጠንና 

በማህበሩና በከፊዩ አካሌ መካከሌ የተዯረገውን ሌውውጥ የሚያሳይ ቀዲሚ መዝገብ ነው። 

 የገንዘብ መክፇያ ሰነዴ /የወጪ ማዘዣ/፦  ሇማንኛውም ጉዲይ የሚፇፀም የገንዘብ ክፍያ 

በዘመኑ በጀት መሰረት የተፇፀመ ሇመሆኑና ሇማህበሩ የስራ ጉዲይ በትክክሌ መዋለን 

ሇማረጋገጥ ያመች ዘንዴ በወጪ ማዘዣ የተዯገፇ መሆን አሇበት። የወጪ ማዘዣ 

ሇማዘጋጀት ከገንዘብ ተከፊዩ ግሇሰብ የሚሰጥ ፊክቱርና ላልች ዯጋፉ መረጃዎች ያስፇሌጋለ። 

የወጪ ማዘዣ እንዯ ገንዘብ መቀበያ ዯረሰኝ በማህበሩና በውጭ አካሊት ማሇትም ግሇሰቦችና 

ዴርጅቶች መካከሌ የተዯረገውን ሌውውጥ የሚገሌፅና በሌውውጡም ሳቢያ ማህበሩ ምን 

ያህሌ ገንዘብ እንዲወጣና በምትኩ ያገኘው የአይነት ወይም የአገሌግልት ጥቅም የሚገሌፅ 

ሰነዴ ነው ።  

 የደቤ ሽያጭ ዯረሰኝ፦  ማህበሩ ሇአባሊትም ሆነ የተሇያዩ ዴርጅቶችና ማሀበራት የንግዴ 

እቃዎችም ሆነ ላልች እቃዎችን በደቤ ሲሸጥ የሚጠቀምበት ዯረሰኝ ነው።  

 የደቤ ግዥ ዯረሰኝ፦ ማህበሩ ከውጭ አካሊት ጋር የደቤ ግዥ ሲያከናውን መሰረታዊ ሰነዴ 

የሚሆነው ከውጭ አካሊት የሚቀርበው የደቤ ሽያጭ ዯረሰኝ ነው። ሆኖም የማህበሩ አባሊት 

የደቤ ሽያጭ ሲያከናውኑ ሌውውጡን ማካሄዲቸውን የሚገሌፅ ዯረሰኝ ሰሇላሊቸው ወይም 

ማቅረብ ስሇማይችለ ማህበሩ ዯረሰኙን ማሳተም ይጠበቅበታሌ።  

 የመጋዘን/የንብረት/ ገቢና ወጪ ዯረሰኝ፦  ማህበሩ ሇሽያጭም ይሁን ሇራሱ አገሌግልት 

እንዱሰጡ በስጦታ የመጡ፣ የተገዙ ማንኛውም ንብረቶች በህጋዊ መንገድች ገቢና ወጪ 

መዯረግ ይገባቸዋሌ።  እነዚህን ንብረቶች በአግባቡ ገቢማ ወጪ ሇማዴረግም የንብረት ገቢና 

ወጪ ዯረሰኝ ታትሞ ስራ ሊይ መዋሌ አሇበት ።  

 የቅዴሚያ ገንዘብ መክፇያ ቅፅ/ዯረሰኝ/፦  ወጭነታቸው ያሌተረጋገጠና ሇማንኛውም ግዥ 

በቅዴሚ ሇሚከፇለ ሂሳቦች መክፇያ ቅፅ ሲሆን እቃው ተገዝቶ እንዯቀረበ ሂሳቡ ሲወራረዴ 

ተቀዲጅ ጊዜያዊ ዯረሰኝ ነው።  

 ፊክቱር ሇማይሰጡ ግሇሰቦችና ዴርጅቶች መክፇያ ቅፅ፦  ማህበሩ ሇሚገዛው ማንኛውም እቃ 

ግዥው ሇመከናወኑ ማስረጃ ሉኖረው ግዴ ይሊሌ። ሆኖም ዯረሰኝ በስማቸው ካሇአሳተሙ 

ግሇሰቦች ሊይ የሚፇፀም ግዥ በተሇይም በገበያዎች አካባቢ የሚፇፀም ግዥ በከብት ጭነት 

እገሌግልት የሚሰጡ ገሇሰቦችና የመሳሰለት ህጋዊ ዯረሰኝ ማቅረብ ስሇማይችለ ማህበሩ 

የተጠቀሰውን መክፇያ ቅፅ በማሳተም በመሰረታዊ ሰነዴነት ሉጠቀም ይችሊሌ። 
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ከሊይ ከተዘረዘሩት በተጨማሪ ማህበራቱ እነዯ እንቅስቃሴያቸው መጠን የተሇያዩ አይነቶች መሰረታዊ 

ሰነድችን ማሇትም የእጅ በእጅ ሽያጭ ዯረሰኞችን፣ የማዲበሪያ ቅዴሚያና የእዲ መሰብሰቢያ 

ዯረሰኞችንና የመሳሰለትን ዯረሰኞች በማሳተም ስራሊይ ማዋሌ ይኖርበታሌ ። 
 

4.1.3. የሂሳብ መዛግብት፦ በመሰረታዊ ሰነዴ የተዯገፈ መረጃዎች በቋሚ የሂሳብ መዛግብተ ሊይ 

መመዝገብ አሇባቸው። በማህበሩ የሂሳብ ስራ ውስጥ ግሌጋልት ሊይ የሚውለ መዛግብት 

ማሇትም የሂሳብ ቋት የተሇያዩ አይነት መዛግብት /ጆርናሌ/ ላልች መረጃ ሇማሰባሰብና 

ሇማጠቃሇሌ የምናውሊቸው ቅፆች ቅርፅና ይዘት አስቀዴሞ መታወቅ አሇበት ።  

በማህበሩ ውስጥ አስተማማኝ መረጃ ሇማሰባሰብና ሪፖርት ሇማዘጋጀት እንዱሁም ንብረቶችን 

ሇመጠበቅና ወጪዎችን ሇመቆጣጠር የሚያስችለ የስራ ቅዯም ተከተልች ወይም ዘዳዎች መወሰን 

አሇባቸው። ከእነዚህ ዘዳዎች ውስጥ ዋነኛው የማህበሩ የውስጥ ቁጥጥር ስርአት ሲሆን በውስጡ 

ትኩረት ከሚሰጣቸው ጉዲዮች መካከሌ፣ 

 ሇእያንዲንደ የሂሳብ አያያዝ ተግባር የሚመጥነውን የሰው ሀይሌ መመዯብና የስራ ዝርዝርና 

ሀሊፉነት መስጠት ። 

 ተከታታይነት ያሊቸው ስራዎች በተሇያዩ ሰራተኞች እንዱከናወኑ ማዴረግ ። ሇምሳላ እቃ 

ግዥ እቃ የመረከብና የተገዛውን እቃ ዋጋ የመክፇሌ ስራ በአንዴ ግሌሰብ እንዲይከናወን 

ማዴረግ ።  

 ንብረት የሚይዙ ግሇሰቦች በሂሳብ ሥራ ውስጥ እንዲይሳተፈ የማዴረግ ወዘተ… ናቸው።  

 የሒሳብ አያያዝ ሥራ የሚከናወንባቸውን መሳሪያዎች /መካኒካሌ፣ የኤላክትሮኒክስ መሳሪያ 

ወይም በሰው ኃይሌ/ መወሰን ናቸው። 

 ሇአንዴ ዴርጅት ወይም ማኅበር የሚዘረጋው የሂሳብ አያያዝ ስርዓት የሚከተለትን  

ተግባሮች ሇማከናወን ማስቻሌ አሇበት።  

 በቀሊሌ ወጪ አስተማማኝ የፊይናንስ መረጃን ሇማሰባሰብና ሇመመዝገብና ሪፖርት 

ሇማዴረግ፣  

 ማንኛውም የማኅበሩ የሥራ እንቅስቃሴ ውጤት ሇመሇካት፣  

 ሇእያንዲንደ የሂሳብ ባሇሙያ እንዯችልታው የሚሰራውን ሥራና ኃሊፉነት መስጠትና ይህን 

ተግባር ሇመወጣት የሚያስችሌ ስሌጣን እንዱኖረው ሇማዴረግ፣ 

 ሆን ተብል የሚፇፀም ብኩንነትን ሇመቆጣጠርና በአጋጣሚ የሚፇፀም ስህተቶችን ሇማረም 

የሚያስችሌ መንገዴ መፍጠር ናቸው። 
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4.1.4. መነሻ ንብረት ፣ እዳና ካፒታል መሇካት 

ሇአንዴ ዴርጅት ወይም ማህበር በከፍተኛ የሂሳብ ባሇሙያ የሂሳብ አያያዝ ስርአት ከተዘረጋ በሊ 

የሂሳብ አያያዝ ስርአቱ በስራ ሊይ ሲውሌ የመጀመሪያ ተግባር የሚሆነው የማህበሩን መነሻ ንብረት 

፣ እዲና ካፒታሌ መሇካት ነው። የማህበሩን ንብረት ፣ እዲና ካፒታሌ መሇካት ማሇት በማህበሩ 

የሂሳብ ምርመራ ሪፖርት መግሇጫዎች መጨረሻ ሊይ ተያይዞ በቀረበው ዴህረ መዝጊያ የሂሳብ 

መሞከሪያ ሚዛን ሊይ የተዘረዘሩት በዳቢትና በክሬዱት ሊይ የተመዘገቡት ሂሳቦች በተገሇፀው እሇት 

በትክክሌ የነበሩ መሆኑን ማረጋገጥ ነው።  

       በማህበሩ ሂሳብ ምርመራ ሪፖርት ጋር አባሪ በመሆን የሚያያዙ መረጃዎች  

 የጥሬ ገንዘብ ቆጠራ መተማመኛዎች፦ በማህበሩ ገንዘብ ያ እጅ የተቆጠረ ጥሬ 

ገንዘብ፣በባንክ፣በአብቁተ በሰነዴና በመሳሰለት የተቆጠሩት ሁለ በትክክሌ የተገሇፁና 

መተማመኛ የተፇረመባቸው መሆኑን፣ 

 የሚሰበሰብ ሂሳብ፦ ማህበሩ አገሌግልት ሰጥቶ ያሌሰበሰበው ገንዘብ፣የደቤ ሽያጭ ፇፅሞ 

ያሌሰበሰበው ሂሳብና የጥሬ ገንዘብ ብዴር ሰጥቶ ያሌሰበሰበው ሂሳብ ከማን ከማን ሊይ 

መሰብሰብ እንዱሁም ከአይነት ብዴር ከማንና ከምን አይነት ብዴር እንዯ ሚሰበሰብ በትክክሌ 

ተሇይቶ የተዘረዘረ መሆኑ መረጋገጥ አሇበት።  

 የተቆጠሩ አሊቂና የንግዴ እቃዎች፦ በማህበሩ የሂሳብ ምርመራ ሪፖርት በአባሪነት የተያያዙት 

የአሊቂ እቃዎችና ሇሽያጭ የቀረቡ የንግዴ እቃዎች ቆጠራ መተማመኛዎች ስላታቸው 

ትክክሌ መሆኑንና መተማመኛ ሰጩና ታዛቢዎች የፇረሙባቸው መሆኑ መረጋገጥ አሇበት። 

 ቋሚ ንብረቶች፦ በኦዱት ሪፖርቱ ሊይ የተዘረዘሩት የማህበሩ ቋሚ ንብረቶች በትክክሌ በአካሌ 

ያለ መሆናቸውና በቋሚ ንብረት መዝገብ የተመዘገቡ መሆናቸው መረጋገጥ አሇበት።   

 ተከፊይ እዲ፦ ማህበሩ ግሌጋልት ሇመስጠት በቅዴሚያ የተቀበሇው ገንዘብ፣ ማህበሩ ሇተሇያዩ 

ዴርጅቶች፣ ማህበራትና አባሌ አርሶ አዯሮች በደቤ ከገዛው የንግዴ እቃዎች ተመሊሽ 

ያሊዯረገው ሂሳብና የመሳሰለት ሲሆኑ በእዲነት የተመዘገበው ሂሳብ ሇማን ሇማን መከፇሌ 

እንዲሇበትና ሇምን እዲ እንዯሚከፇሌ በዝርዝር ተመዝግቦ በመተማመኛ መዯገፍ ይኖርበታሌ።  

 ካፒታሌ፦  በካፒታሌ የሂሳብ አርእስት ስር ያሇ ሂሳቦች ማሇትም ከአባሊት የተሰበሰበ እጣ፣ 

ማህበሩ ያገኘው ስጦታ ካሇ፣ የተጠራቀመ ትርፍ /በወሌ ንብረትነት የተመዘገበ/ሲኖር፣ 

የመጠባበቂያ፣ የስራ ማስፊፉያና ሇማህበራዊ ኑሮ የተመዯቡ ሂሳቦችና ላልችም ካለ 

በዝርዝር መገሇፅ ይኖርባቸዋሌ።   
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4.1.5. የድህረ መዝጊያ የሂሳብ መሞከሪያ ሚዛን ውስጣዊ ይዘት 

      የድህረ መዝጊያ የሂሳብ መሞከሪያ ሚዛን የውስጥ ይዘት በሶስት ይከፈሊሌ።  

     እነሱም 1/ ንብረት   2/ እዳ      3/ ካፒታሌ ናቸው። 

 ንብረት፦ በዴህረ መዝጊያው የግራ ክፍሌ /ዳቢት/ ሲይዝ እዲና ካፒታሌ በሰንጠረዡ ቀኝ 

ክንፍ /ክሬዱት/ የተመዘገቡት ናቸው። 

 የቋሚ ንብረቶች የተጠራቀመ የአገሌግልት ተቀናሽ፦  ማህበሩ ቋሚ ንብረቶችን ምን ያህሌ 

የተገሇገሇባቸው መሆኑንና ቋሚ ንብረቶች ያሊቸውን የመዝገብ ዋጋ ሇማሳየት የምንጠቀምበት 

የሂሳብ አርእት ሲሆን በሂሳብ መሞከሪያ ሚዛኑ የቀኝ ክንፍ /ክሬዱት/ በኩሌ ተመዝግበዋሌ።  

 ንብረት፦በማህበሩ ይዞታ ስር የሚገኝ ማንኛውም ሀብት ከጥሬ ገንዘብ ጀምሮ እስከ ከፍተኛ 

ዋጋ ያሊቸው ቋሚ ንብረቶች በጠቅሊሊ ንብረት ይባሊለ።  

 እዲ፦ የማህበሩን ስራ ሇማገዝና ሇማስፊፊት ታስቦና ሇማህበሩ አባሊት በቂ ግሌጋልት 

ሇመስጠት ከአበዲሪ ዴርጅቲችና ከህ/ስ/ማህበሩ አባሊት በረጅም ወይም በአጭር ጊዜ ውስጥ 

ሇመክፇሌ ህጋዊ ግዳታ ገብቶ የሚያገኘው የገንዘብ ወይም የአይነት ብዴር እዲ ይባሊሌ። 

ሇማህበሩ ገንዘብ ወይም የአይነት ብዴር የሰጡ አካሊት አበዲሪ ይባሊለ። 

 ካፒታሌ፦ ከጠቅሊሊ የማህበሩ ንብረት ሊይ የአበዲሪዎች ዴርሻ ከተቀነሰ በኋሊ የሚታየው ቀሪ 

ካፒታሌ ይባሊሌ። 

4.1.6. የባሇቤትነት መብት /Equities/ 

በንብረት ሊይ ያሇው ህጋዊ መብት የባሇቤትነት መብት ይባሊሌ። በሂሳብ አያያዝ ዯንብ መሰረት 

በንብረት ሊይ ሁሇት አይነት የባሇቤትነት መብት አሇ ። እነሱም ፣ 

 የአበዲሪዎች የባሇቤትነት መብትና 

 የማህበሩ ባሇቤቶች የባሇቤትነት መብት ናቸው። 

ከማህበሩ ጠቅሊሊ ንብረት ውስጥ በብዴር የተገኘው ሊይ አበዲሪዎች የባሇቤትነት መብት ሲኖራቸው 
በቀሪው ንብረት ሊይ መብት ያሊቸው የማህበሩ ባሇሀብቶች ናቸው። 

4.1.7. መሰረታዊ  የሂሳብ  አያያዝ  ቀመር 
የዴህረ መዝጊያ የሂሳብ መሞከሪያ ሚዛን የግራው ክፍሌ ዴምር ከቀኙ ክፍሌ ዴምር ጋር እኩሌ 

መሆን አሇበት ። 

የእዲና የካፒታሌ ዴምር ከንብረት ዴምር ጋር እኩሌ መሆን ይኖርበታሌ። ይህ የሂሳብ አያያዝ ዯንብ 

በሂሳብ ቀመር ሲቀመጥ፣ 

      ንብረት = እዲ + ካፒታሌ 
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ይህ በማንኛውም የማህበሩ ሂሳብ ሊይ እውነትነት ያሇውና ተግባራዊ የሚሆነው ቀመር መሰረታዊ 

የሂሳብ አያያዝ ቀመር ይባሊሌ። የሂሳብ ቀመሩ በላሊ በኩሌ ሲቀመጥ፣ 

 ንብረት = የባሇቤትነት መብት ይሆናሌ። ይህ የሚገሇፀው በንብረትና በንብረት ሊይ ያሇው 

የባሇቤትነት መብት ግንኙነት ነው።  ከሊይ በሂሳብ ቀመሩ የንብረት፣ የእዲና የካፒታሌ ግንኙነት 

እንዯተገሇፀው እዲ ከካፒታሌ ቀዴሞ የሚቀመጥበት ምክንያት በማህበሩ ንብረት የመብት ጥያቄ ቢነሳ 

መጀመሪያ የሚስተናግዯው ወይም ትኩረት ሊይ የአበዲሪዎች ተቀንሶ በቀረው የባሇንብረቶች መብት 

ሊይ ትኩረት እንዯተሰጠው ሇመግሇፅ የሂሳብ ቀመሩ እንዯሚከተሇው ይሆናሌ።  

             ንብረት = እዲ + ካፒታሌ 

አንዴ ማህበር ካሇው ጠቅሊሊ ንብረት ውስጥ የአበዲሪ ንብረት የላሇበት ከሆነ ማህበሩ የሚኖረው 

የሂሳብ ቀመር ንብረት = ካፒታሌ ይሆናሌ። 

4.1.8. በሂሳብ አያያዝ ደንብ መሰረት የዴቢትና ክሬዲት ክፍል አጠቃቀም 

አንዴን ሂሳብ መቀነስና መጨመር ሇይቶ ሇማስቀመጥ የሂሳብ ቋት ሊይ ሁሇት ክፍሌ ሉኖረው 

ያስፇሌጋሌ። በማንኛውም ሂሳብ የግራ ክፍሌ ዳቢት በመባሌ ሲጠራ የቀኙ ክፍሌ ዯግሞ ክሬዱት 

ይባሊሌ።  

 

ንብረት ፣ ሇማንኛውም የንብረት ሂሳብ መነሻ ሚዛን በዳቢት/በግራ ጎን/ ሲመዘገብ ንብረትን 

የሚጨምር መረጃ በንብረት ሂሳብ ዳቢት ይሆናሌ። በላሊ በኩሌ ዯግሞ ንብረትን የሚቀንስ መረጃ 

በክሬዱት/የቀኝ ጎን/ ይመዘገባሌ። 
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 የዳቢትና የክሬዱት አጠቃቀም ዯንብ ማጠቃሇያ 

 

የሂሳቡ መዯብ 

 

የሚጨምርበት ወገን 

 

ሚቀንስበት ወገን 

 

የሚኖረው የሂሳብ ሚዛን 

ንብረት ዳቢት ክሬዱት ዳቢት 

እዲ ክሬዱት ዳቢት ክሬዱት 

ካፒታሌ ክሬዱት ዳቢት ክሬዱት 

ገቢ ክሬዱት ዳቢት ክሬዱት 

ወጪ ዳቢት ክሬዱት ዳቢት 

                       

በአጠቃሊይ የመነሻ ሚዛንና ሂሳቡን የሚጨምር መረጃ በአንዴ ወገን ይመዘገባለ። ሇማንኛውም 

የንብረት ሂሳብ የዳቢት ክፍሌ ወይም የግራው ክፍሌ መጠመሩን የሚያስገነዝብና የሂሳብ ሚዛኑ 

የሚታይበት ክፍሌ ሲሆን ሇእዲና ሇካፒታሌ ሂሳቦች ዯግሞ የክሬዱት ክፍሌ /የቀኝ ወገን/ የሂሳብ 

ሚዛናቸውና የሚጨምሩበት መረጃ የሚመዘገብበት ወገን ነው። ሇማንኛውም ሂሳብ የሚቀንስበት 

ክፍሌ የሚሆነው የሂሳብ ሚዛን ከሚታይበት ተፃራሪ የሆነው ክፍሌ ነው።  

  ሇምሳላ  ሇማንኛውም ንብረት የሚዛን ክፍሌ የሚሆነው ዳቢት ሲሆን የሚቀንስ መረጃ 

የሚመዘገበው በክሬዱት ወገን ይሆናሌ። 

በተመሳሳይ ሁኔታ የእዲና ሇማስገንዘብዳቢት ይሆናለ ። 

ይሁን እንጅ የማንኛውም የሂሳብ ቋት የግራው ክፍሌ ዳቢት ሲሆን የቀኙ ክፍሌ ክሬዱት ነው። 

የዳቢትና የክሬዱት መቀነስን ወይም መጨመርን የሚያመሇክቱት እንዯ ሂሳቡ አይነት ነው። 
 

4.1.9.  የንግድ ልውውጥ /Business Transactions/ 

የንግዴ ሌውውጥ - ሉመዘገብ የሚችሌ ዴርጊት /Event/ መሆን አሇበት፤ 

ሇምሳላ- 

 ወርሀዊ የስሌክ አገሌግልት ክፍያ ብር 68.00 ፣ /Payment/ 

 ሸቀጠቀ ሸቀጥ ግዥ በብዴር ብር 1,750.00 ፣ /Purchase/ 

 ሕንጻንና መሬትን በብር 210,000 መግዛት/ማግኘት፣ /Acquisition/ 

የመጀመሪያዎቹ ሁሇት ሌውውጦች በአንጻራዊ ሲታዩ ሇተገኘ አገሌግልት የተዯረገ የገንዘብ ክፍያና 

ሇተወሰዯ ሸቀጥ በአጭር ጊዜ ሇመክፇሌ ግዳታ የተገባበትና በአንጻራዊ ሲታይ ቀሇሌ ያሇ ሌውውጥ 

ነው፣ የመሬትና ሕንጻ ግዥ ሁኔታ ግን ውስብስብ ያሇ ሌውውጥ ነው፣ጠቅሊሊ ዋጋውን ሇመሬቱና 
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ሕንጻው ማካፇሌን ይጠይቃሌ፣እንዱሁም ሽያጩ በረጅም ጊዜ ብዴር የተከናወነ ከሆነ ከፍተኛ ገንዘብ 

እስከ ብዴሩ ጊዜና በቀሪ ዕዲ ሊይ ወሇዴ መክፇሌን ሁለ ያጠቃሌሊሌ፣አንዲንዴ የንግዴ ሌውውጥ 

ውጤቶች ወዯ ላሊ ሌውውጥ ሉመሩን ይችሊለ፣ 

ሇምሳላ - ሸቀጣ ሸቀጥ በደቤ መግዛት ክፍያን ሇአበዲሪ መክፇሌን ያስከትሊሌ፣ይህ ማሇት ላሊ 

ሌውውጥ ነው ማሇት ነው። 
 

ሸቀጥ በደቤ ሲገዛ 

ሸቀጣ ሸቀጥ ግዥ         xx 

         ተከፊይ ዕዲ                xx 

የሸቀጥ ዕዲ ሲከፇሌ 

ተከፊይ ዕዲ            xx 

            ጥሬ ገንዘብ        xx 
 

እንዯገና ሸቀጦች በየጊዜው ሲሸጡ ላሊ ሌውውጥ ይከሰታሌ፣ 

ሸቀጥ እጅ በእጅ ሲሸጥ 

ጥሬ ገንዘብ      xx 

    ሸቀጥ ግዥ           xx 

ሸቀጥ በደቤ ሲሸጥ 

የሚሰበሰብ ሂሳብ      xx 

    ሸቀጥ ግዥ            xx 

በተመሳሳይ ሇመሬትና ሇሕንጻ ግዥ የተወሰነውን መክፇሌ ላሊ ተጨማሪ ሌውውጥ ያስከትሊሌ፣ 

መሬትና ሕንጻ በደቤ/በብዴር ግዥ 

መሬትና ሕንጻ        xx 

        ተከፊይ ዕዲ        xx 

            ወሇዴ             xx 

 የመሬትና ሕንጻ ዕዲና ወሇዴ ክፍያ 

ተከፊይ ዕዲ     xx 

         ወሇዴ         xx 

             ጥሬ ገንዘብ       xx 

በመሆኑም እነዚህን ሁለ ሌውውጦች መመዝገብ ተገቢ ይሆናሌ፣  
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ሐብት /Asset/፣ ዕዲ /Liability/ እና የባሇቤት ካፒታሌ /Owner’s Equity/ 

የዴርጅቱ ሀብት የሆነ ሁለ ንብረት/ The properties owned by a business enterprise are 

referred to as assets./ ሲባሌ በሐብቶቹ ሊይ የሚኖር የባሇቤትነት ወይም የመጠየቅ መብት 

ወይም የባሇቤቶች ካፒታሌ ይባሊሌ። 

ሇምሳላ - የዴርጅቱ ሐብት መጠን ብር 100,000.00 ቢሆን በሐብት ውስጥ የባሇቤትነት መብት 

የሚኖረው ብር 100,000.00 መሆን አሇበት፣የሁሇቱ ግንኙነቶች በሚከተሇው ቀመር ይገሇጻሌ፣ 

ሐብት =በሐብት ውስጥ የባሇቤትነት መብት 

Asset = Equities 

በሐብት ውስጥ የባሇቤትነት መብት በሁሇት ንዐስ ክፍልች ሉከፇሌ ይችሊሌ፤የአበዲሪዎች 

የባሇቤትነት መብትና የባሇቤቶች የባሇቤትነት መብት ናቸው፤ 

የአበዲሪዎች የባሇቤትነት መብት የዴርጅቱ ዕዲ ሲሆን የባሇቤቶች የባሇቤትነት መብት የባሇቤቶች 

ካፒታሌ /Owner’s equity/ ተብል ይጠራሌ፣ ከሊይ ከተዘረዘሩት ሁኔታዎች /ክስተቶች በመነሳት 

የሂሳብ ቀመሩ እንዯሚከተሇው የበሇጠ በማስፊፊት መግሇጽ ይቻሊሌ፣ 

ሐብት = ዕዲ +የባሇቤቶች ካፒታሌ 

በሂሳብ ቀመር ውስጥ ከባሇቤቶች ካፒታሌ በፉት ዕዲን ማስቀዯሙ የተሇመዯ አሠራር ሲሆን ይህም 

አበዲሪዎች ከዴርጅቱ ሐብት ቅዴሚያ የመጠየቅ መብት/preferential right/ እንዲሊቸው 

ያመሊክታሌ፤ 

ቀሪውን የባሇቤቶችን ካፒታሌ ሇማግኘት በሂሳብ ቀመር ውስጥ ዕዲን ወዯ ሐብት ባሇበት በኩሌ  

በማሻገርና በመቀነስ ማግኘት ይቻሊሌ። 

ሐብት- ዕዲ =የባሇቤቶች ካፒታሌ 

4.1.10. ሌውውጥና የሂሳብ አያያዝ ቀመር /Transaction & Accounting Equation/ 

ከቀሊሌ እስከ ውስብስብ /Complex/ ያለ ሌውውጦችንና የሚያመጡትን ሇውጥና ውጤት በሦስቱ 

የሂሳብ ቀመር አባሊት /Element/ ውስጥ ሉገሇጽ ይችሊሌ። በመሆኑም አበበ በሊይየተባሇው ሰው ብራ 

የታክሲ አገሌግልት ዴርጅት ታክሲ የሚሌ ትንሽ ዴርጅት/Sole Proprietorship/ አቋቁሞ 

በመጀመሪያው ወር ያካሄዯውን ሌውውጥ በሂሳብ ቀመሩ መሠረት እንዯሚከተሇው ይሆናሌ፤ 

ሌውውጥ - ሀ 

የአቶ ብራ የታክሲ አገሌግልት ዴርጅት የመጀመሪያው ሌውውጥ ሇሥራ መጀመሪያ የሚሆን ብር 

10000.00በብራ የታክሲ አገሌግልት ዴርጅት ታክሲ ስም በባንክ አስቀመጠ፤የዚህ ሌውውጥ ውጤት 
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ሀብትን/ጥሬ ገንዘብን /ያሳዴጋሌ፤በሂሳብ ቀመሩ በግራ በኩሌ ጥሬ ገንዘብ /ሀብት/ ብር 10000.00 

ሲጨምር በተመሣሣይ በቀኝ በኩሌ የባሇቤት ካፒታሌ በብር 10000.00 ይጨምራሌ፤ 

  ንብረት/Assets/  =                  ዕዲ + የባሇቤት ካፒታሌ    

ጥሬ ገንዘብ/Cash/  አበበ በሊይካፒታሌ 

/ሀ/ 10,000.00                         10,000 መዋዕሇንዋይ /investments/ 

     Asset=Owners Equity 

የአበበ በሊይ በአጠቃሊይ ሀብቶቹ ከዴርጅቱ ሐብቶች ጋር  ፍጹም የተሇያዩና የግሌ ሀብቱ ከዴርጅቱ 

ሀብት ጋር የማይካተት ነው፤ ምክንያቱም ዴርጅቱ ራሱን የቻሇ ተቋም በመሆኑ ነው፤ 
 

ሌውውጥ- ሇ 
 

የብራ የታክሲ አገሌግልት ዴርጅት የሚቀጥሇው ሌውውጥ ሇወዯፉት ግንባታ የሚውሌ የመሬት 

ግዥ በብር 7,500 እጅ በእጅ ግዥ ገዛ፤ይህ ሌውውጥ የሀብት ጥንቅርን /ዓይነትን/ ይቀይራሌ እንጂ 

ጠቅሊሊ ሀብት ሊይ የሚያመጣው ሇውጥ የሇም፤  

          ንብረት/Assets/  =                           ዕዲ + የባሇቤት ካፒታሌ 

 

                 ጥሬ ገንዘብ +    መሬት                              አበበ በሊይካፒታሌ 

                10,000.00                                  10,000.00 

የ “ሇ" ሌውውጥ - 7,500.00     + 7,5000.00                               0.00 

  ሚዛን           2,500.00       7,500.00                        10,000.00 
 
 

ሌውውጥ - ሐ 

ብራ የታክሲ አገሌግልት ዴርጅት ከሮዝ በስ ካምፓኒ አውቶሞቢሌና ላልች መሣሪያዎች እንዱሁም 

የመጋዘን ዕቃዎች ሇተወሰነ ጊዜ ሇመግዛት ዕቅዴ ያዘ፤ 

በወሩ ብራ የታክሲ አገሌግልት ዴርጅት የብር 850.00 ናፍጣ፤ዘይትና ላልች አሊቂ ዕቃዎችን 

ከተሇያዩ አቅራቢዎች በቅርብ ጊዜ ወዯፉት ሇመክፇሌ ተስማምቶ ገዛ ፤ይህ ዓይነት ግዥየደቤ 

ግዥ/Purchase on account/ ሲባሌ ተከፊይ ዕዲን ያስከትሊሌ፤ዴርጅቱ ጥቅም ሊይ የሚያውሊቸው 

የጽ/ማሣሪያዎች ግዥ፣የቅዴሚያ ወጪ /Prepaid Expenses/ወይም ሐብት/Assets/ ተብል 

ይወሰዲለ፤በተሇመዯው አሠራር እያንዲንደ ግዥ የራሱ /የተናጠሌ ሌውውጥ አሇው፤በዚህ ሌውውጥ 

ግን ግዥዎች በጥቅሌ ይመዘገባለ፤ውጤቱ ሐብትንና ዕዲን በብር 850.00 ይጨምራሌ፤ 

       ንብረት/Assets/  =                         ዕዲ + የባሇቤት ካፒታሌ 
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       ጥሬ ገንዘብ+ አሊቂ ዕቃ+መሬት      ተከፊይ ዕዲ + አበበ በሊይካፒታሌ 

ሚዛን     2,500.00   0.00  7,500.00                       0.00               10,000.00 

ሌውውጥ- ሐ  0.00   +850.00     0.00                      850.00                 0.00 

ሚዛን       25,00.0  850.00  7,500.00       850.00             10,000.00 
 

ሌውውጥ - መ 

በወሩ ከነበረበት ተከፊይ ዕዲ ብር 400.00 ቢከፍሌ ሀብትና ዕዲ ይቀንሳሌ፤ውጤቱም እንዯሚከተሇው 

ይሆናሌ፤ 

      ንብረት/Assets/  =                           ዕዲ + የባሇቤት ካፒታሌ 

         
 ጥሬ ገንዘብ+ አሊቂ ዕቃ+መሬት                ተከፊይ ዕዲ +አበበ በሊይካፒታሌ ሚዛን       

2,500.00  850.00  7,500.00                          850.00               10,000.00 

ሌውውጥ-መ -400.00     0.00      0.00       -400.00                    0.00 

ሚዛን    2,100.00    850.00   7,500.00               450.00             10,000.00 
 

ሌውውጥ-ሠ 

በአጠቃሊይ ዴርጅቱ ሇሸጠው ዕቃ ወይም ሇሰጠው አገሌግልት የሚጠይቀው /የሚቀበሇው ክፍያ ገቢ 
/revenue ይባሊሌ፤ እንዯገቢው ዓይነት ላልች ስያሜዎችን መጠቀም ይቻሊሌ፤ ሇምሳላ ሇሸቀጥ 
ሽያጭ ወይም ሇንግዴ አገሌግልት /Business Service /ሽያጭ/ Sales/ ሇህክምና አገሌግልት 
በሽተኛው ሇሚከፍሇው መመዝገቢያ /Fees/፣ ሇሪሌ ስቴት ወይም ላሊ አገሌግልት በመስጠት 
ሇሚገኝ ገቢ -የኪራይ ገቢ /Rent Earned እና የታክስ አገሌግልት ገቢ /Fare Earned፣ ሇብራ 
የታክሲ አገሌግልት ዴርጅት ከታክሲ አገሌገልት የተሰበሰበ ገቢ የሚሌ ስያሜ ይኖራቸዋሌ፣ 
በመጀመሪያው ወር ብራ የታክሲ አገሌግልት ዴርጅት ከታክሲ አገሌግልት ገቢ /Earned Fares/ 
ብር 4,500.00 በጥሬ ገንዘብ ተቀበሇ፣የዚህ ሌውውጥ ውጤቱ ጥሬ ገንዘብን በብር 4,500.00 
ሲያሳዴገው የባሇቤት ካፒታሌን በተመሣሣይ በብር 4,500.00እንዱጨምር ያዯርገዋሌ፣ይህ ሌውውጥ 
ከሂሳብ ቀመር አንጻር የሚከተሇውን ይመስሊሌ፣ 
       ንብረት/Assets/  =                           ዕዲ + የባሇቤት ካፒታሌ 

         ጥሬ ገንዘብ+ አሊቂ ዕቃ+መሬት                 ተከፊይ ዕዲ +አበበ በሊይካፒታሌ 

ሚዛን       2,100.00  850.00  7,500.00                                 450.00          10,000.00 

ሌውውጥ-ሠ+4,500.00    0.00       0.00                                                  0.00             +4,500.00 

ሚዛን      6,600.00  850.00   7,500.00     450.00           14,500.00 
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የሸቀጣ-ሸቀጥ ወይም የአገሌግልት ሽያጭ እጅበእጅ /በጥሬ ገንዘብ/ ከመሸጥ ይሌቅ ዯንበኞች በላሊ 

ጊዜ ሉከፍለት በሚችሌ ደቤ ሽያጭ/Sales on Account/ ሉሸጥሊቸው ይችሊሌ፤በዚህ ጊዜ ዴርጅቱ 

ከዯንበኞቹ የሚፇሌገው የሚሰበሰብ ሂሳብ /Account Receivable/ ይኖረዋሌ፤በመሆኑም የሚሰበሰብ 

ሂሳብ ሌክ እንዯ ጥሬ ገንዘብ እንዯ ሐብት ሲያዝ ገቢው ዯግሞ ሌክ እንዯ እጅበእጅ /ጥሬ ገንዘብ 

ሽያጭ በቀጥታ በገቢ /Revenue is realized/ ይመዘገባሌ፤ በኋሊ ገንዘብ ሲሰበሰብ የአንዴ ሐብት 

ሌውውጥ ከላሊ ጋር ብቻ ይከሠታሌ፣ጥሬ ገንዘብ ሲጨምር የሚሰበሰብ ሂሳብ ይቀንሳሌ። 

ሌውውጥ - ረ 

ገቢ በማግኘት ሂዯት ጥቅም ሊይ የሚውለ ሐብቶች ወይም የአገሌግልት ወጪዎች /Expenses/ 

ተብሇው ይጠራለ፤ ወጪዎች /Expenses/ ሌዩ ሌዩ የአሊቂ ዕቃዎች /Supplies/ ፣የሠራተኞች 

ክፍያ/Wage/ እና ላልች የዴርጅቱን ተግባራት ሇማከናወን የሚወጡ ወጪዎችን ያካትታሌ፤በዚህ 

መሠረት ብራ የታክሲ አገሌግልት ዴርጅት ታክሲ በወሩ ሇሠራተኞች ክፍያ ብር 1,125.00፣ 

ሇኪራይ ብር 850.00፣ ሇመብራት፣ ውሐና ስሌክ /Utilities/ ብር 150.00 ሇላልች ጥቃቅን 

ወጪዎች ብር 75.00 ከፇሇ በዴምሩ ብር 2,200.00፣እነዚህ ወጪዎች የሚያስከትለት ውጤት 

ጥሬ ገንዘብና የባሇቤት ሐብትን በተመሣሣይ መጠን ይቀንሳለ፤ 

       ንብረት/Assets/  =                           ዕዲ + የባሇቤት ካፒታሌ 
 

     ጥሬ ገንዘብ+ አሊቂ ዕቃ+መሬት                 ተከፊይ ዕዲ +አበበ በሊይካፒታሌ 

ሚዛን     6,600.00   850.00  7,500.00              450.00               14,500.00 

ሌውውጥ-ሠ-2,200.00    0.00      0.00                              0.00                 - 2,200.00 

ሚዛን     4,400.00  850.00   7,500.00             450.00                12,300.00 

ሌውውጥ - ሰ 

በወሩ መጨረሻ በእጅ ያሇ የአሊቂ ዕቃ ወጪ ብር 250/850-250=600 ሇሥራ ጉዲይ ጥቅም ሊይ 

የዋሇ/ትክክሇኛ ወጪ/፤ 

       ንብረት/Assets/  =                           ዕዲ + የባሇቤት ካፒታሌ 
 

     ጥሬ ገንዘብ+ አሊቂ ዕቃ+መሬት                ተከፊይ ዕዲ +አበበ በሊይካፒታሌ 

ሚዛን  4,400.00 850.00  7,500.00                450.00           12,300.00 

ሌውውጥ-ሰ   0.00   -600.00        0.00                                                  0.00               - 600.00 የአሊቂ ዕቃ ወጪ 

ሚዛን  4,400.00   250.00   7,500.00                 450.00           11,700.00 
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ሌውውጥ -ሸ 

በወሩ መጨረሻ ብራ የታክሲ አገሌግልት ዴርጅት ከዴርጅቱ ብር 1000.00በጥሬ ገንዘብ ሇግሌ 

ጥቅሙ አወጣ፤ይህ ሌውውጥ የዴርጅቱ ባሇቤት ሀብት ሲያፇስ ከነበረው በተቃራኒ የጥሬ ገንዘብንና 

የባሇቤት ካፒታሌን ይቀንሳሌ።ይህ የሥራ እንቅስቃሴ ወጪ/Expense/ ከባሇቤት ካፒታሌ ሊይ 

የተወሰነውን መውሰዴ /ወጪ ማዴረግ ነው፤የሌውውጥ ውጤቱ እንዯሚከተሇው ይሆናሌ፤ 
 

       ንብረት/Assets/  =                           ዕዲ + የባሇቤት ካፒታሌ 
 

      ጥሬ ገንዘብ+ አሊቂ ዕቃ+   መሬት                ተከፊይ ዕዲ +አበበ በሊይካፒታሌ 

ሚዛን    4,400.00   250.00   7,500.00                   450.00               11,700.00 

ሌውውጥ-ሸ-1,000.00     0.00        0.00                                     0.00                     -1,000.00 

ሚዛን 3,400.00    250.00    7,500.00                      450.00                10,700.00 

ማጠቃሇያ 

የብራ የታክሲ አገሌግልት ዴርጅት የንግዴ ሌውውጥ ከታች በተቀመጠው ሇማጠቃሇሌ የተሞከረ 

ሲሆን እያንዲንደ ሌውውጥ በፉዯሌ ተሇይቷሌ፤እንዱሁም ከእያንዲንደ ሌውውጥ በኋሊ የሚኖረው 

ሚዛን እንዯሚከተሇው ተመሌክቷሌ። 
 

 

 

ሌውውጥ 

ሐብት/Assets/ ዕዲ        +     የባሇቤት ካፒታሌ 

ጥሬ ገንዘብ አሊቂ ዕቃ መሬት ተከፊይ ዕዲ የአበበ በሊይ ካፒታሌ 

ሀ +10,000 0 0 0 +10,000 /investmet/ 

ሇ -7,500 0 +7,500 0 0 

ሚዛን 2,500 0 7,500 0 10,000 

ሐ 0 +850 0 +850 0 

ሚዛን 2,500 850 7,500 850 10,000 

መ -400 0 0 -400 0 

ሚዛን 2,100 850 7,500 450 10,000 

ሠ +4,500 0 0 0 +4,500 /fares earned/ 

ሚዛን 6,600 850 7,500 450 14,500 

ረ -2,200 0 0 0 -2,200 
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ሚዛን 4,400 850 7,500 450 12,300 

ሰ 0 -600 0 0 -600 /supplies Expenses/ 

ሚዛን 4,400 250 7,500 450 11,700 

ሸ -1,000 0 0 0 -1,000 /withdrawals/ 

ሚዛን 3,400 250 7,500 450 10,700 

 

ማስታወሻ- ብር 2,200=1,125 /የሠራተኛ ክፍያ/+850 /፣የኪራይ ወጪ/ +150 /፣የመብራት ፣ 

ውሐ፣ ስሌክ---ወዘተ/፣+75 ላልች ወጪዎች ናቸው፣ 

የሚከተለት ሁኔታዎች በየትኛውም የንግዴ ሥራ ሌውውጥ  ውስጥ የሚሠሩ ክስተቶች 

በመሆናቸው ግንዛቤ ሉያዝባቸው ይገባሌ። 

የእያንዲንደ ሌውውጥ በአንዴ ወይም ከዚያ በሊይ በሆነ የሂሳብ አያያዝ ቀመር አባሊት /Accounting 

Equation Element/ በመጨመር ወይም በመቀነስ ይግሇጻሌ፣የሂሳብ ቀመሩ የሁሇቱ ወገኖች ሚዛን 

መጠበቅ አሇበት፣ 

የባሇቤት ካፒታሌ በዴርጅቱ ተጨማሪ ሀብት /ገንዘብ/ በማፍሰሱ የሚጨምርና ከባሇቤት ካፒታሌ 

ዴርሻ ሇግሌ ጥቅሙ ወጪ ሲያዯግ የሚቀንስ ይሆናሌ፣ በተጨማሪም የባሇቤት ካፒታሌ ገቢ 

/revenue/ ሲጨምር የሚጨምር ወጪ ሲጨምር ዯግሞ የሚቀንስ ነው፤ የእነዚህ የአራት ዓይነቶች 

ሌውውጥ በባሇቤት ካፒታሌ  ሊይ ስሇሚኖራቸው ውጤት እንዯሚከተሇው ሉገሇጽ ይችሊሌ። 
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ብራ የታክሲ አገሌግልት ዴርጅት 
የትርፍና ኪሳራ መግሇጫ 
ሊሇቀው ነሐሴ 31/1990 

የታክሲ አገሌግልት ገቢ  4,500 

የሥራ ማንቀሳቀሻ ወጪዎች    

  - የሠራተኛ ክፍያ 1,125  

  - የኪራይ ወጪ   850  

  - ሇጽ/መሣሪያ ወጪ    600  
  - ሇስሌክ፣ሇመብራት፣ሇውሐ---ወዘተ   150  

  - ላልች ጥቃቅን ወጪዎች    75  

       ጠቅሊሊ ወጪዎች  2,800 

የተጣራ ትርፍ/ገቢ  1,700 

ብራ የታክሲ አገሌግልት ዴርጅት 
የባሇቤት ካፒታሌ መግሇጫ 
ሊሇቀው ነሐሴ 31/1990 

የወሩ የካፒታሌ ኢቨስትመንት  10,000 

የወሩ የተጣራ ገቢ  1,700  
  ሲቀነስ የድርጅቱ ባሇቤት ሇግሌ ጥቅሙ ወጪ 
ያደረገው 

1,000  

  - የባሇቤት ካፒታሌ ዕድገት       700 
የጆን ልንግ በነሐሴ 31/1990 ካፒታሌ     10,700 

ብራ የታክሲ አገሌግልት ዴርጅት 
የሐብትና ዕዲ መግሇጫ 
ሊሇቀው ነሐሴ 31/1990 

ሐብት   
ጥሬ ገንዘብ 3,400  
ጽ/መሣሪያ 250  
መሬት 7,500  
ጠቅሊሊ ሐብት  11,150 
ዕዳዎች   
ተከፋይ ዕዳ  450  
የባሇቤት ካፒታሌ   
ጆን ልንግ ካፒታሌ 10,700  
ጠቅሊሊ ዕዳና የጆን ልንግ ካፒታሌ  11,150 

ብራ የታክሲ አገሌግልት ዴርጅት 
የገንዘብ ፍሰት መግሇጫ 
ሊሇቀው ነሐሴ 31/1990 

የገንዘብ ፍሰት - ከሥራ ማንቀሳቀሻ   
  -ከደንበኞች የተገኘ ገቢ   4,500  
  -ሲቀነስ ሇሥራ ማንቀሳቀሻና ሇአበዳሪዎች የተከፈሇ 2,600  
  - የተጣራ የገንዘብ ፍሰት ከሥራ ማንቀሳቀሻ    1,900 
  - ሇመሬት ግዥ የተከፈሇ    (7,500) 
የገንዘብ ፍሰት - ከባሇቤት ካፒታሌ      
  - ከባሇቤት ካፒታሌ ክፍያ የተገኘ 10,000  
  - የድርጅቱ ባሇቤት ሇግሌ ጥቅሙ ወጪ ያደረገው 1,000  
የተጣራ የገንዘብ ፍሠት ከባሇቤት ካፒታሌ  9,000 
የተጣራ የገንዘብ ፍሠትና ነሐሴ 31/1990 የጥሬ ገንዘብ ሚዛን  3,400 
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4.1.11. የሂሳብ መዋቅር 

የሂሳብ መዋቅር ማሇት በሂሳብ እንቅስቃሴ ሉነኩ የሚችለ የሂሳብ አርእስቶች በላጀር ውስጥ ያሊቸውን የአቀማመጥ 

ቅደም ተከተሌና የሂሳብ ቁጥራቸውን የሚያሳይ የሂሳብ አርእስቶች ዝርዝር ነው። 

የገነት ሁሇገብ የገበሬዎች ኅብረት ሥራ ማህበር 

የሂሳብ መዋቅር 

የሂሳብ አርዕስት                           የሂሳብ 

ቁጥር 

የሂሳብ አርዕስት                           የሂሳብ 

ቁጥር 

ንብረቶች  ገቢዎች  
ጥሬ ገንዘብ                                   111 ማዲበሪያ ሽያጭ 411 
የሚሰበሰብ ሂሳብ                               112 ሰብሌ ሽያጭ 412 

አሊቂ ዕቃዎች                                  113 ሸቀጥ ሽያጭ 413 
የተቆጠረ ማዲበሪያ                                 114 ጸረ-ተባይ ኬሚካሌ ሽያጭ 414 
የተቆጠረ ጸረ-ተባይ ኬሚካሌ                      115 የግቢ ሳር ሽያጭ 415 
የተቆጠረ ሸቀጥ 116               የግቢ ባህር ዛፍ ሽያጭ 416 

የተቆጠረ ሰብሌ 117 መመዝገቢያ ገቢ 417 
የረዥም ጊዜመዋዕሇ ነዋይ 118 የንግዴ ዕቃዎች ግዥ  

ጽ/ቤት 121 ማዲበሪያ ግዥ 511 

የተጠ/ አገ/ተቀናሽ- ጽ/ቤት 121.1 ሰብሌ ግዥ 512 

የቢሮ መገሌገያ ዕቃዎች 122 ሸቀጥ ግዥ 513 

የተጠ/ አገ/ተቀናሽ- የቢሮ መገሌገያ ዕቃዎች 122.1 ጸረ-ተባይ ኬሚካሌ ግዥ 514 

መጋዘን 123 ወጪዎች  

የተጠራቀመ አገሌግልት ተቀናሽ- መጋዘን 123.1 የማጓጓዥ ወጪ 611 

ተሽከርካሪ 124 የዯመወዝ ወጪ 612 

የተጠ/ አገ/ተቀናሽ- ተሽከርካሪ 122.1 የውል አበሌ ወጪ 613 

ዕዲ  የባንክ አገሌግልት ወጪ 614 

ተከፊይ ዕዲ 211 የጉሌበት ሰራተኛ ወጪ 615 

ያሌተከፊፇሇ ትርፍ 212 የአገሌግልት ቀናሽ ወጪ- የጽ/ቤት 616 

ካፒታሌ  የአገ/ ተቀናሽ ወጪ- የቢሮ 
መገሌገያ ዕቃዎች 

617 

ወረተ-ዕጣ 311 የአገ/ ተቀናሽ ወጪ- መጋዘን 618 
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የሂሳብ አርዕስት                           የሂሳብ 

ቁጥር 

የሂሳብ አርዕስት                           የሂሳብ 

ቁጥር 

መጠባበቂያ 312 የአገሌግልት ቀናሽ ወጪ- ተሽከርካሪ 619 

ስራ ማስፊፉያ 313 የአሊቂ ዕቃ ወጪ 620 

ማህበራዊ አገሌግልት 314   

ስጦታ 315   

የገቢና የወጪ ሂሳብ ማጠቃሇያ 316   

4.1.12. ቀዳሚ /መክፈቻ/ ምዝገባን በጠቅላላ መዝገብ ላይ ማስፈር  

በዴህረ መዝጊያ የሂሳብ መሞከሪያ ሚዛን ሊይ የተመዘገቡ ሂሳቦች በማህበሩ የሂሳብ ምርመራ 

ሪፖርት ሊይ የሚገኝ በመሆኑ የያዘው መረጃ ወዯ ማህበሩ መሰረታዊ መዝገብ መወራረስ 

ይኖርበታሌ። ማንኛውም ዴርጅት/ማህበር/ የፊይናንስ መረጃ መጀመሪያ የሚሰፍርበት 

/የሚወራረስበት/ ቅፅ ጠቅሊሊ መዝገብ /ጆርናሌ/ ይባሊሌ።   

የገነት ሁሇ/የገበሬዎች የህ/ስ/ማህበር መክፇቻ ምዝገባ በዴህረ መዝጊያ የሂሳብ መሞከሪያ ሚዛን ሊይ 

የሰፇረውን መረጃ በመውሰዴ በጠቅሊሊ መዝገብ ሊይ እንዯሚከተሇው ይሰፍራሌ።  
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ጠቅሊሊ መዝገብ        ገፅ-1 

የገነት ሁሇገብ የገበሬዎች ኅብረት ሥራ ማህበር 

 የሂሳብ መክፇቻ  

መስከረም 1/2006 

የሂሳብ አርዕስት 

የሂሳብ 

ቁጥር ዳቢት ክሬዱት 

ጥሬ ገንዘብ                                   111 1,200,000 0 

የሚሰበሰብ ሂሳብ                               112 268,400 0 

አሊቂ ዕቃዎች                                  113 11,850 0 

የተቆጠረ ማዲበሪያ                                 114 840,000  0 

የተቆጠረ ጸረ-ተባይ ኬሚካሌ                      115 3,252 0 

የተቆጠረ ሸቀጥ 116               158,945  0 

የተቆጠረ ሰብሌ 117 210,630 0 

የረዥም ጊዜመዋዕሇ ነዋይ 118 160,336 0 

ጽ/ቤት 121 350,000 0 

የተጠ/ አገ/ተቀናሽ- ጽ/ቤት 121.1 0 70,000 

የቢሮ መገሌገያ ዕቃዎች 122 7,500 0 

የተጠ/ አገ/ተቀናሽ- የቢሮ መገሌገያ ዕቃዎች 122.1 0 3,000 

መጋዘን 123 465,000 0 

የተጠራቀመ አገሌግልት ተቀናሽ- መጋዘን 123.1 0 93,000 

ተሽከርካሪ 124 800,000 0 

የተጠ/ አገ/ተቀናሽ- ተሽከርካሪ 122.1 0 160,000 

ተከፊይ ዕዲ 211 0 878,343 

ያሌተከፊፇሇ ትርፍ 212 0 2,700 

ወረተ-ዕጣ 311 0 1,600,000 

መጠባበቂያ 312 0 966,610 

ስራ ማስፊፉያ 313 0 463,741  

ማህበራዊ አገሌግልት 314 0 115,869 

ስጦታ 315 0 122,650 

ዴምር  4,475,913 4,475,913 
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መስከረም 1 ቀን 2006 ዓ.ም. ከተዘጋጀ ዴህረ መዝጊያ የሂሳብ መሞከሪያ ሚዛን የተወሰዯ 

በዴህረ መዝጊያ የሂሳብ መሞከሪያ ሚዛን ሊይ በቀኝ በኩሌ የተያዘው መረጃ በጠቅሊሊ መዝገብም 

በተመሳሳይ ሁኔታ በዚያው በኩሌ በሚታዩት የገንዘብ ኮሇሞች ይመዘገባለ። በጠቅሊሊ መዝገብ ሊይ 

የግራው የገንዘብ ኮሇም ዳቢት ሲባሌ የቀኙ ኮሇም ክሬዱት ይባሊሌ። 

ዳቢትና ክሬዱት የሂሳብ መረጃዎች የሚመዘገቡበትን ኮሇም ሇመሇየት የሚጠቅሙ ቃሊት እንጅ 

በራሳቸው ትርጉም የሊቸውም። 

4.1.13.  ቀዳሚ /የመክፈቻ/ ምዝገባን ወደ/ሂሳብ ቋት ማስተላሇፍ 

በጠቅሊሊ መዝገብ ሊይ የሚታየው ቀዲሚ /መክፇቻ/ ምዝገባ የሂሳብ አያያዝ ስራ ሲጀመር የነበረውን 

ንብረት፣ እዲና ካፒታሌ የሚያሳይ ነው። የማህበሩ ስራ እንቅስቃሴ ተጀምሮ ቀን በቀን በሚፇፀሙት 

ሌውውጦች ሳቢያ የሂሳቦች ሚዛን ይሇወጣሌ። ይህ ማሇት ሲጀመር ከነበራቸው ሚዛን ሉቀንስ፣ 

ሉጨምር ወይም እንዯነበረ ሉቀጥሌ ይችሊሌ። በእያንዲንደ የንብረት እዲና ካፒታሌ ሂሳቦች ሊይ 

በስራ እንቅስቃሴ አኳያ የሚከሰቱ ሇውጦችን ሇመረዲት እንዱቻሌና እያንዲንደን የሂሳብ አርእስት 

የሚመሇከት መረጃ ሇማሰባሰብ የሚረዲ ቅፅ መዘጋጀት አሇበት ።  

   ይህንን ተግባር ሇማከናወን የሚዘጋጀው ቅፅ የሂሳብ ቋት ሲባሌ በጠቅሊሊ የተዘጋጁት የሂሳብ 

ቋቶች ዴምር ላጀር ይባሊሌ። እያንዲንደ የሂሳብ ቋት የአንዴን የሂሳብ አርእስት የሚመሇከት መረጃ 

የሚይዝ ሲሆን በጠቅሊሊ የገነት ስራ ማህበሩን የሂሳብ አርእስቶችን የሚመሇከት መረጃ የሚይዘው 

የሂሳበ ቋቶች ፊይሌ ላጀር ነው። የሂሳብ ቋት የአንዴን ሂሳብ ብቻ የሚመሇከት መረጃ የሚይዝ ቅፅ 

ነው።  

 የተሇያየ ይዘትና ቅርፅ ያሊቸው የሂሳብ ቋት አይነቶች ቢኖሩም በአሰራር ተስማሚና በማንኛውም 

ወቅት የሂሳብ ሚዛንን ሇመረዲት የሚያስችሇው የሚከተሇውን ይመስሊሌ። 
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የሂሳብ አርእስት----------------------------       የሂሳብ ቁጥር----------- 

 

    ቀን 

 

ዝርዝር 

መግሇጫ 

ማጠቃ 

  ቀሻ 

 

 

ዳቢት 

 

ክሬዱት 

 

            ሚዛን 

ዳቢት ክሬዱት 

            

            

            

            

            

                              

4.1.14. የሂሳብ አካውንቶች/ርዕሶች በሌጀር ውስጥ ያላቸው አቀማመጥ 
 

የሌውውጥ መረጃዎችን ከገንዘብ ገቢና ወጪ መዝገብ ወደ ሂሳብ ቋት ከመተሊሇፋቸው በፊት የመጀመሪያ ስራ 

የሚሆነው በላጀር ውስጥ የሚገኙትን የሂሳብ አርዕስቶች በቀሊለ ሇማግኘት በሚቻሌበት መንገድ አስተካክል 

ማስቀመጥ ነው። ይህንን ሇማድረግ በላጀር ውስጥ የሂሳብ አርዕስት ያሊቸውን ሂሳቦች ያሊቸውን የፀባይ 

ተመሳሳይነት መሰረት በማድረግ የሂሳብ አርዕስቶችንን በመደብ መከፋፈሌ ነው። 
 

በገነት ሁሇገብ የገበሬዎች ኅብረት ሥራ ማህበር ሇአባሊት ከሚሰጣቸው ዋና ዋና አገሌግልቶች 

ውስጥ ግብርና ምርት ማሳዯጊያ አቅርቦት፣ የግብርና ምርት ግብይት፣ የሸቀጥ ወይም የፍጆታ 

ዕቃዎች አቅርቦት ዋና ዋናዎቹ ሲሆኑ በስራ ዘመኑ መጀመሪያ በጥቅምት ወር የስራ እንቅስቃሴ 

የተነኩ ሂሳቦችን በስዴስት መዯቦች መከፊፇሌ ይቻሊሌ። 

የንብረት መዯብ፦ በንብረት መዯብ ውስጥ የሚካተቱ የሂሳቦች ርዕሶች የማህበሩ ጥሬ ገንዘብና 

በአጭር ጊዜ ወዯ ጥሬ ገንዘብነት ሉሇወጡ የሚችለ ንብረቶች ሇማህበሩ ስራ አገሌግልት የሚውለ 

ቋሚ እቃዎችና በአጠቃሊይ በማህበሩ ይዞታ ስር ያለ ንብረቶች ናቸው። 

እዲ፦ በዚህ የሂሳብ መዯብ ውስጥ የሚካተቱ የሂሳብ ርዕሶች ከማህበሩ ውጪ ካለ አካሊት የተገኘ 

የአጭርና የረጅም ጊዜ ብዴር እንዱሁም ከማህበሩ አባሊት የተሰበሰቡ ቅዴሚያ ክፍያዎችና 

ያሌተከፇለ የንግዴ ዕቃዎች ደቤ ግዥዎችን ሇማህበሩ አባሊት የትርፍ ክፍፍሌ ከተመዯበው 

ያሌተከፇሇ ሂሳብን --- ወዘተ ይጨምራሌ። 
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ካፒታሌ፦ በካፒታሌ መዯብ ውስጥ የሚመዯቡት ሂሳቦች ከማህበሩ አባሊት የተሰበሰበ የእጣ ክፍያ፣ 

ስጦታ፣ መጠባበቂያ፣ ስራ ማስፊፉያ፣ ማህበራዊ አገሌግልት እንዱሁም በሂሳብ ዘመኑ መጨረሻ 

የተገኘውን ትርፍ ወይም ኪሳራ በማህበሩ መተዲዯሪ ዯንብ መሰረት መከፊፇሌ ያሇበት ሲሆን / 

ሇማህበሩ አባሊት፣ ሇመጠባበቂያ፣ ሇስራ ማስፊፉያና ሇማህበራዊ ኑሮ አገሌግልት/ የተገኘውን ትርፍ 

ወይም ኪሳራ በጊዜያዊነት የሚያዘው በያሌተከፊፇሇ ትርፍ/ኪሳራ የሂሳብ አርእስት ነው። 

ገቢ፦ በገቢ የሂሳብ መዯብ ውስጥ የሚካተቱት ሂሳቦች ከተሇያዩ አገሌግልቶች የሚገኙ ገቢዎች 

ማሇትም ከወፍጮ አገሌግልት ገቢ፣ ከትራክተር ኪራይ ገቢ፣ ከመርጫ መሳሪያ ኪራይ ገቢ፣ ከቤት 

ኪራይ ገቢ ወዘተ… በተጨማሪም የተሇያዩ የንግዴ እቃዎች ሽያጭ ማሇትም ከማዲበሪያ ሽያጭ፣ 

ከሸቀጥ ሽያጭ፣ ከሰብሌ ሽያጭ፣ ከኬሚካሌ ሽያጭ ወዘተ… እንዱሁም ከላልች ገቢዎች / ከሳር 

ሽያጭ፣ ከባህር ዛፍ ሽያጭ፣ ከመመዝገቢያ፣ ከወሇዴ ገቢ፣ ከቅጣት ገቢ ወዘተ… በዚህ የሂሳብ 

መዯብ ውስጥ ይጠቃሇሊለ። 

የንግዴ እቃዎች ግዥ፦ በዚህ የሂሳብ መዯብ ውስጥ የሚካተቱ ሂሳቦች ማህበሩ ገዝቶ ሇሚሸጣቸው 

የንግዴ እቃዎች ማሇትም ማዲበሪያ ግዥ፣ ሰብሌ ግዥ፣ ሸቀጥ ግዥ፣ ኬሚካሌ ግዥ ወዘተ… 

የሚያወጣቸውን ወጪዎች ሁለ ይይዛሌ። 

ወጪ፦ በወጪ የሂሳብ መዯብ ውስጥ የሚካተቱ የማህበሩን ገቢ ሇማስገኘት የወጡ ወጪዎች 
ማሇትም ሇመጓጓዣ ወጪ፣ ሇውል አበሌ ወጪ፣ ሇአሊቂ እቃ ግዥ ወጪ፣ ሇዯመወዝ ወጪ፣ 
ሇባንክ አገሌግልት ወጪ፣ ሇኢንሹራንስ ወጪ፣ ሇጉሌበት ሰራተኛ ወጪ ወዘተ…  

4.1.15.  የሂሳብ ቋት አከፋፈት ስርአት 
 

የሂሳብ ቋት መክፇት ማሇት የሂሳብ ቋቱን መረጃ ሇመቀበሌ ዝግጁ ማዴረግ ማሇት ነው። 

በመጀመሪያ ቀዲሚ ምዝገባ ሇሚመሇከታቸው ሂሳቦች የሂሳብ ቋት መክፇት ያስፇሌጋሌ። ተጨማሪ 

የሂሳብ ቋቶች በሚፇሇጉበት ወቅት መክፇት ይቻሊሌ። የሂሳብ ቋት ሇመክፇት የምንከተሊቸው 

የአሰራር ቅዯም ተከተልች የሚከተለት ናቸው። 

የሂሳብ አርእስቱን በሂሳብ ቋቱ አናት ሊይ በግራ ጎን መፃፍ 

የሂሳቡን ቁጥር በሂሳብ ቋቱ አናት በቀኝ ጎን ማስፇር ናቸው 

በሂሳብ መዛግብት ሊይ ያለትን ምዝገባዎች ወዯ ሚመሇከታቸው የሂሳብ ቋቶች የማስተሊሇፍ ስራ 

መረጃ ማስተሊሇፍ/ፖስቲንግ/ ይባሊሌ።  
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ከሊይ በተገሇፀው ሁኔታ እያንዲንደ የምዝገባው ዳቢትና ክሬዱት ክፍልች የሰፇሩ መረጃዎች በቅዯም 

ተከተሌ ወዯ የሂሳብ ቋቶች ይተሊሇፊለ። በመሆኑም ገነት ሁሇ/የገ/የኅ/ስ/ማህበር ቀዲሚ ምዝገባ ወዯ 

የሂሳብ ቋቶች ከተሊሇፇ በኋሊ ሂሳብ ቋቶቹ የሚከተሇውን መሌክ ይይዛለ። 

4.1.15.1. የገነት ሁሇገብ የገበሬዎች ኅብረት ሥራ ማህበር አጠቃሊይ የሂሳብ ቋት 

የሂሳብ አርእስት ጥሬ ገንዘብ                የሂሳብ ቁጥር _111 

 

ቀን 

ዝርዝር 

መግሇጫ 

 

ማጠቃቀሻ 

 

ዳቢት 

 

ክሬዱት 

ሚዛን 

ዳቢት  ክሬዱት 

2006 ጥቅምት  1 መነሻ ጠ/መ/ገ/1                                1,200,000 00   

 30  ገ/መ/ገ/41 2,472,541 00                    3,672,541 00   

 30  ወ/መ/ገ/59   130,990 00 3,541,551 00   

            

የሂሳብ አርእስት  የሚሰበሰብ ሂሳብ                 የሂሳብ ቁጥር 112 

 

ቀን 

ዝርዝር 

መግሇጫ 

 

ማጠቃቀሻ 

 

     ዳቢት 

 

  ክሬዱት 

ሚዛን 

ዳቢት  ክሬዱት 

2006  ጥቅምት  1 መነሻ ጠ/መ/ገ/1     268,400 00   

 30  ደ/ሽ/ገ/23 76,380 00   344,780 00   

 30  ገ/መ/ገ/41   17,420 00 327,360 00   

            

            

            

 

የሂሳብ አርእስት አሊቂ እቃዎች                    የሂሳብ ቁጥር _113 

 

ቀን 

ዝርዝር 

መግሇጫ 

 

ማጠቃቀሻ 

 

    ዳቢት 

 

   ክሬዱት 

ሚዛን 

ዳቢት  ክሬዱት 

2006  ጥቅምት  1 መነሻ ጠ/መ/ገ/1      11,850 00   

 30  ወ/መ/ገ/59 1520 00    13,370            00   

 30 የሂሳብ 

ማስተካከያ 

ጠ/መ/ገ/3   11,650 00   1,720 00   
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የሂሳብ አርእስት የተቆጠረ ማዲበሪያ                 የሂሳብ ቁጥር 114 

 
ቀን 

ዝርዝር 
መግሇጫ 

 
ማጠቃቀሻ 

 
     ዳቢት 

 
   ክሬዱት 

ሚዛን 

ዳቢት  ክሬዱት 

2006 ጥቅምት   
30 

 
   መነሻ 

 
ጠ/መ/ገ/1 

     
 
840,00
0 

 
00 

  

 30 የሂሳብ 
ማስተካከያ 

ጠ/መ/ገ/3       
840,000 

00 -- -   

 30 የሂሳብ 
መዝጊያ 

ጠ/መ/ገ/3       
120,000 

00               
120,00
0 

00   

            
            
የሂሳብ አርእስት የተቆጠረ  ጸረ ተባይ ኬሚካሌ             የሂሳብ ቁጥር _115 

 

ቀን 

ዝርዝር መግሇጫ  

ማጠቃቀሻ 

 

     

ዳቢት 

 

   ክሬዱት 

ሚዛን 

ዳቢት  ክሬዱት 

2006 ጥቅምት  1 መነሻ ጠ/መ/ገ/1      3,252 00   
 30 የሂሳብ መዝጊያ ጠ/መ/ገ/3   3,252 00  - -   
 30 የሂሳብ ማስተካከያ ጠ/መ/ገ/3  250 00    250 00   
            
            
 

የሂሳብ አርእስት   የተቆጠረ ሸቀጥ            የሂሳብ ቁጥር 116 

 

ቀን 

ዝርዝር መግሇጫ  

ማጠቃቀሻ 

 

    ዳቢት 

 

   ክሬዱት 

ሚዛን 

ዳቢት   ክሬዱት 

2006 ጥቅምት   

1 

 

   መነሻ 

 

ጠ/መ/ገ/1 

    158,945  

00 

  

 30 የሂሳብ መዝጊያ ጠ/መ/ገ/3   158,945 00                

----- 

---   

 30 የሂሳብ ማስተካከያ ጠ/መ/ገ/3         

25,100 

00                 

25,100 

00   
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የሂሳብ አርእስት   የተቆጠረ ሰብሌ                  የሂሳብ ቁጥር 117 

 

ቀን 

ዝርዝር መግሇጫ  

ማጠቃቀሻ 

 

     ዳቢት 

 

   ክሬዱት 

ሚዛን 

ዳቢት  ክሬዱት 

2006  ጥቅምት  1 መነሻ ጠ/መ/ገ/1     210,630 00   

 30 የሂሳብ ማስተካከያ ጠ/መ/ገ/3   210,630 00 -------- ----   

 30 የሂሳብ ማስተካከያ ጠ/መ/ገ/3 15,250 00   15,250 00   

            

            

የሂሳብ አርእስት  የረጅም ጊዜ መዋእሇ ንዋይ           የሂሳብ ቁጥር  118 

 

ቀን 

 

ዝርዝር 

መግሇ

ጫ 

 

ማጠቃቀሻ 

 

     ዳቢት 

 

     ክሬዱት 

ሚዛን 

ዳቢት  ክሬዱት 

2006 ጥቅምት  1 መነሻ ጠ/መ/ገ/1     160,336 00   

            

            

            

     የሂሳብ አርእስት ጽ/ቤት               የሂሳብ ቁጥር  121 

 

ቀን 

 

ዝርዝር መግሇጫ 

 

ማጠቃቀሻ 

 

ዳቢት 

 

ክሬዱት 

ሚዛን 

ዳቢት  ክሬዱት 

2006  

ጥቅምት  

 

1 

                          

     መነሻ 

 

ጠ/መ/ገ/1 

     

350,000 

 

00 

  

            

            

የሂሳብ አርእስት   የጽ/ቤት የተጠ/ የአገ/ተቀናሽ     የሂሳብ ቁጥር  121.1 

 

ቀን 

 

ዝርዝር መግሇጫ 

 

ማጠቃቀሻ 

 

ዳቢት 

 

ክሬዱት 

ሚዛን 

ዳቢት  ክሬዱት 

2006 

ጥቅምት  

 

1 

 

     መነሻ 

ጠ/መ/ገ/1      

         

 

 

 

70,000 

 

00 

 30 የሂሳብ ማስተካከያ ጠ/መ/ገ/3   17,500 00   87,500 00 
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የሂሳብ አርእስት  የቢሮ መገሌገያ ዕቃዎች            የሂሳብ ቁጥር  122 

 
ቀን 

 
ዝርዝር 
መግሇጫ 

 
ማጠቃቀሻ 

 
ዳቢት 

 
ክሬዱት 

ሚዛን 

ዳቢት  ክሬዱት 

2006 ጥቅምት  1 መነሻ ጠ/መ/ገ/1     7,500 00   

            

 

የሂሳብ አርእስት  የአገ/ ተቀናሽ - የቢሮ መገሌገያ ዕቃዎች   የሂሳብ ቁጥር 122.1 

 
ቀን 

 
ዝርዝር መግሇጫ 

 
ማጠቃቀሻ 

 
ዳቢት 

 
ክሬዱት 

ሚዛን 

ዳቢት  ክሬዱት 

2006 ጥቅምት   
1 

 
      መነሻ 

ጠ/መ/ገ/1        
3,000 

 
00 

 30 የሂሳብ ማስተካከያ ጠ/መ/ገ/3          
750 

00   3,750 00
  

            
 

የሂሳብ አርእስት  መጋዘን                    የሂሳብ ቁጥር   123                                                                                 

 
ቀን 

 
ዝርዝር 
መግሇጫ 

 
ማጠቃቀሻ 

 
ዳቢት 

 
ክሬዱት 

ሚዛን 

ዳቢት  ክሬዱት 

2006 ጥቅምት  1 መነሻ ጠ/መ/ገ/1     465,000 00   

            

 

የሂሳብ አርእስት  የመጋዘን የተጠራቀመ የአገ/ተቀናሽ      የሂሳብ ቁጥር 123.1 

 
ቀን 

 
ዝርዝር መግሇጫ 

 
ማጠቃቀሻ 

 
ዳቢት 

 
ክሬዱት 

ሚዛን 

ዳቢት  ክሬዱት 

2006 ጥቅምት  1  መነሻ ጠ/መ/ገ/1       93,000 00 
 30 የሂሳብ ማስተካከያ ጠ/መ/ገ/3   23,250 00   116,250 00 
            
የሂሳብ አርእስት   ተሽከርካሪ              የሂሳብ ቁጥር  124  

 
ቀን 

 
ዝርዝር 
መግሇጫ 

 
ማጠቃቀሻ 

 
ዳቢት 

 
ክሬዱት 

ሚዛን 

ዳቢት  ክሬዱት 

2006  
ጥቅም
ት  

 
1 

 
       መነሻ 

 
ጠ/መ/ገ/1 

     
800,000        

 
00 
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የሂሳብ አርእስት ተሽከርካሪ የተጠ/ የአገ/ተቀ/        የሂሳብ ቁጥር 124.1 

 

ቀን 

 

ዝርዝር መግሇጫ 

 

ማጠቃቀሻ 

 

  ዳቢት 

 

     ክሬዱት 

ሚዛን 

ዳቢት ክሬዱት 

2006 ጥቅምት  1      መነሻ ጠ/መ/ገ/1       160,000      00 

 30 የሂሳብ ማስተካከያ ጠ/መ/ገ/3   40,000 00   200,000 00  

            

የሂሳብ አርእስት ተከፊይ ዕዲ                 የሂሳብ ቁጥር  211 

 

ቀን 

 

ዝርዝር መግሇጫ 

 

ማጠቃቀሻ 

 

     ዳቢት 

 

    ክሬዱት 

ሚዛን 

ዳቢት ክሬዱት 

2006 ጥቅምት    

1 

 

     መነሻ 

 

ጠ/መ/ገ/1 

     

      

 

 

878,343 00 

 30  ወ/መ/ገ/59 59,310      819033  

 30  ግ/መ/ገ/59   827,360    1,646,393  

            

የሂሳብ አርእስት ያሌተከፊፇሇ ትርፍ                የሂሳብ ቁጥር  212  

 

ቀን 

 

ዝርዝር መግሇጫ 

 

ማጠቃቀሻ 

 

    ዳቢት 

 

    ክሬዱት 

ሚዛን 

ዳቢት ክሬዱት 

2006 ጥቅምት  1 መነሻ ጠ/መ/ገ/1       2,700 00 

 30  ወ/መ/ገ/59 1,420 00     1,280 00 

 30 የሂሳብ መዝጊያ ጠ/መ/ገ/3   342,316 80   343,596 80 

            

የሂሳብ አርእስት  ወረተ ዕጣ                    የሂሳብ ቁጥር 311 

 

ቀን 

 

ዝርዝር 

መግሇ

ጫ 

 

ማጠቃቀሻ 

 

    ዳቢት 

 

    ክሬዱት 

ሚዛን 

ዳቢት  ክሬዱት 

2006 ጥቅምት  1 መነሻ ጠ/መ/ገ/1       1,600,000 00 

 30  ገ/መ/ገ/23   1,000 00   1,601,000 00 
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የሂሳብ አርእስት  መጠባበቂያ                 የሂሳብ ቁጥር 312 

 

ቀን 

ዝርዝር 

መግሇጫ 

 

ማጠቃቀሻ 

   ዳቢት  

     ክሬዱት 

ሚዛን 

ዳቢት ክሬዱት 

2006ጥቅምት  1 መነሻ ጠ/መ/ገ/1       966,610                        00 

 30 ሂሳብ መዝጊያ ጠ/መ/ገ/4   146707 20   1113317 20 

            

            

            

የሂሳብ አርእስት   ስራ ማስፊፉያ                        የሂሳብ ቁጥር 313 

 

ቀን 

 

ዝርዝር 

መግሇጫ 

 

ማጠቃቀሻ 

 

     ዳቢት 

 

    

ክሬዱት 

ሚዛን 

ዳቢት ክሬዱት 

2006 ጥቅምት  1 መነሻ ጠ/መ/ገ/1       463,741 00 

            

            

 

 

የሂሳብ አርእስት   ማህበራዊ አገሌግልት                      የሂሳብ ቁጥር 314 

 

ቀን 

ዝርዝር 

መግሇጫ 

 

ማጠቃቀሻ 

 

     ዳቢት 

 

   ክሬዱት 

ሚዛን 

ዳቢት  ክሬዱት 

2006 ጥቅምት  1 መነሻ ጠ/መ/ገ/1       115,869 00 

            

            

 

የሂሳብ አርእስት ስጦታ                   የሂሳብ ቁጥር  315 

 

ቀን 

 

ዝርዝር 

መግሇጫ 

 

ማጠቃቀሻ 

 

     ዳቢት 

 

      

ክሬዱት 

ሚዛን 

ዳቢት ክሬዱት 

2006 ጥቅምት  1 መነሻ ጠ/መ/ገ/1       122,650 00 
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የሂሳብ አርእስት የገቢና የወጪ ሂሳብ ማጠቃሇያ         የሂሳብ ቁጥር 316 

 

ቀን 

 

ዝርዝር 

መግሇጫ 

 

ማጠቃቀሻ 

 

      

          

ዳቢት 

 

     

       

ክሬዱት 

 

ሚዛን 

 

ዳቢት 

 

ክሬዱት 

2006 

ጥቅምት  

30 ሂሳብ 

ማሰተካከያ 

ጠ/መ/ገ/3   30501 00    2530501 00 

 30 ሂሳብ 

ማሰተካከያ 

ጠ/መ/ገ/3       

989250 

00     1541251 00 

 30 ሂሳብ መዝጊያ ጠ/መ/ገ/4 1212827 00      328424 00 

 30 ሂሳብ መዝጊያ ጠ/መ/ገ/4   160600 00   489024 00 

 30 ሂሳብ መዝጊያ ጠ/መ/ገ/4 489024 00         --- --- 

            

 

የሂሳብ አርእስት ከማዲበሪያ ሽያጭ                    የሂሳብ ቁጥር  411 

 

ቀን 

 

ዝርዝር መግሇጫ 

 

ማጠቃቀሻ 

 

      ዳቢት 

 

     ክሬዱት 

ሚዛን 

ዳቢት  ክሬዱት 

2006 

ጥቅምት  

 

30 

  

ደ/ሽ/ገ/36 

  23,500  

00 

     23,500  

00 

 30  ገ/መ/ገ/41   1,942,650 00   1,966,150 00 

 30 የሂሳብ መዝጊያ ጠ/መ/ገ/4 1,966,150 00             --- -- 

            

            

 

የሂሳብ አርእስት    ሰብሌ ሽያጭ                     የሂሳብ ቁጥር 412 

 

ቀን 

 

ዝርዝር 

መግሇጫ 

 

ማጠቃቀሻ 

 

     ዳቢት 

 

     

ክሬዱት87571 

ሚዛን 

ዳቢ

ት 

 ክሬዱት 

2006 ጥቅምት  30  ደ/ሽ/ገ/36   50,700 00   50,700 00 

 30  ገ/መ/ገ/41   257,571 00   308,271  00 

 30 የሂሳብ 

መዝጊያ 

ጠ/መ/ገ/4 308,271  00     --- -- 
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የሂሳብ አርእስት  ሸቀጥ ሽያጭ                       የሂሳብ ቁጥር 413 

 

ቀን 

 

ዝርዝር መግሇጫ 

 

ማጠቃቀሻ 

 

     ዳቢት 

 

     ክሬዱት 

ሚዛን 

ዳቢት ክሬዱት 

2006  

ጥቅምት  

 

30 

  

ገ/መ/ገ/41 

   

240,180 

 

00 

   

 240,180 

 

00 

 30  ደ/መ/ገ/2   2,180 00   242,360 00 

 30 የሂሳብ  መዝጊያ ጠ/መ/ገ/4 242,360 00         -- --- 

            

 

የሂሳብ አርእስት   ጸረ ተባይ ኬሚካሌ ሽያጭ             የሂሳብ ቁጥር  414 

 

ቀን 

 

ዝርዝር 

መግሇጫ 

  

ማጠቃቀሻ 

 

     ዳቢት 

 

     ክሬዱት 

ሚዛን 

ዳቢት  ክሬዱት 

2006  

ጥቅምት  

 

30 

 ገ/መ/ገ/41   4,380 00   4,380 00 

 30 የሂሳብ 

መዝጊያ 

ጠ/መ/ገ/4 4,380 00        -- -- 

            

 

የሂሳብ አርእስት የግቢ ሳር ሽያጭ                      የሂሳብ ቁጥር  415 

 

ቀን 

 

ዝርዝር 

መግሇጫ 

 

ማጠቃቀሻ 

 

      ዳቢት 

 

      ክሬዱት 

ሚዛን 

ዳቢት  ክሬዱት 

2006  

ጥቅምት  

 

30 

  

ገ/መ/ገ/41 

               

 3,500 

 

00 

   

   

3,500 

 

00 

 30 የሂሳብ 

መዝጊያ 

ጠ/መ/ገ/4          

3,500 

00        ---- --- 
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የሂሳብ አርእስት  ከግቢ ባህር ዛፍ ሽያጭ                 የሂሳብ ቁጥር 416 

 

ቀን 

 

ዝርዝር 

መግሇጫ 

 

ማጠቃቀሻ 

 

     ዳቢት 

 

     ክሬዱት 

ሚዛን 

ዳቢት ክሬዱት 

2006  

ጥቅም

ት  

 

30 

  

ገ/መ/ገ/41 

   

        

5,000 

 

00 

  5,000  

00 

 30 የሂሳብ 

መዝጊያ 

ጠ/መ/ገ/4          

5,000 

00        ---- ---- 

            

            

 

የሂሳብ አርእስት  ከመመዝገቢያ                 የሂሳብ ቁጥር 416 

 

ቀን 

 

ዝርዝር 

መግሇጫ 

 

ማጠቃቀሻ 

 

     ዳቢት 

 

     ክሬዱት 

ሚዛን 

ዳቢት  ክሬዱት 

2006  

ጥቅም

ት  

 

30 

  

ገ/መ/ገ/41 

  840  

00 

  840  

00 

 30 የሂሳብ 

መዝጊያ 

ጠ/መ/ገ/4 840 00     -- -- 

            

            

 

የሂሳብ አርእስት ማዲበሪያ ግዥ                      የሂሳብ ቁጥር  511 

 

ቀን 

ዝርዝር 

መግሇጫ 

 

ማጠቃቀሻ 

 

      ዳቢት 

 

      ክሬዱት 

ሚዛን 

ዳቢት  ክሬዱት 

2006  

ጥቅምት  

 

30 

 ደ/ግ/ገ/23 740,000  

00 

  740,000 00   

 30  ወ/መ/ገ/59 10,000 00    750,000 00   

 30 የሂሳብ 

መዝጊያ 

ጠ/መ/ገ/4    750,000 00    --- --   
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የሂሳብ አርእስት ሰብሌ ግዥ                      የሂሳብ ቁጥር  512  

 

ቀን 

 

ዝርዝር 

መግሇጫ 

  

ማጠቃቀሻ 

 

     ዳቢት 

 

     ክሬዱት 

ሚዛን 

ዳቢት  ክሬዱት 

2006  

ጥቅምት  

 

30 

  

ደ/ግ/ገ/23 

 

     

12,360 

 

00 

   

 12,360 

 

00 

  

 30  ወ/መ/ገ/59       

25,000 

00   37,360 00   

 30 የሂሳብ 

መዝጊያ 

ጠ/መ/ገ/4   37,360 00     -- --   

            

            

 

የሂሳብ አርእስት  ሸቀጥ ግዥ                           የሂሳብ ቁጥር 513 

 

ቀን 

 

ዝርዝር 

መግሇጫ 

 

ማጠቃቀሻ 

 

      ዳቢት 

 

      ክሬዱት 

ሚዛን 

ዳቢት  ክሬዱት 

2006  

ጥቅምት  

 

30 

 ወ/መ/ገ/59  23,450 00   23,450 00   

   ደ/መ/ገ/3 75,000    98,450 00   

 30 የሂሳብ መዝጊያ ጠ/መ/ገ/4   98,450 00    --- --   

            

            

 

የሂሳብ አርእስት  ጸረ ተባይ ኬሚካሌ ግዥ                 የሂሳብ ቁጥር 514 

 

ቀን 

 

ዝርዝር 

መግሇጫ 

 

ማጠቃቀሻ 

 

     ዳቢት 

 

     ክሬዱት 

ሚዛን 

ዳቢት  ክሬዱት 
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የሂሳብ አርእስት የማጓጓዣ ወጪ                       የሂሳብ ቁጥር 611 

 

ቀን 

 

ዝርዝር 

መግሇጫ 

 

ማጠቃቀሻ 

 

      ዳቢት 

 

      

ክሬዱት 

ሚዛን 

ዳቢት  ክሬዱት 

2006  

ጥቅም

ት  

 

30 

  

ወ/መ/ገ/59 

 

  1380 

 

00 

   

1380 

 

00 

  

 30 የሂሳብ 

መዝጊያ 

ጠ/መ/ገ/4    

1380 

 

00 

    --- --   

            

            

            

            

 

የሂሳብ አርእስት   ዯመወዝ ወጪ                      የሂሳብ ቁጥር 612 

 

ቀን 

 

ዝርዝር 

መግሇጫ 

 

ማጠቃቀሻ 

 

     ዳቢት 

 

     ክሬዱት 

ሚዛን 

ዳቢት  ክሬዱት 

2006  

ጥቅምት  

 

30 

 ወ/መ/ገ/59 7,600 00   7,600  

00 

  

 30 የሂሳብ 

መዝጊያ 

ጠ/መ/ገ/4   7,600  

00 

    -- -   

            
 

የሂሳብ አርእስት  የውል አበሌ ወጪ                  የሂሳብ ቁጥር 613 

 
ቀን 

 
ዝርዝር መግሇጫ 

 
ማጠቃቀሻ 

 
      ዳቢት 

 
     ክሬዱት 

ሚዛን 

ዳቢት  ክሬዱት 

2006  
ጥቅምት  

 
30 

 
የሂሳብ 
ማስተካከያ  

 
ወ/መ/ገ/3 

 
        
680 

 
00 

   
   
680 

 
00 

  

 30 የሂሳብ መዝጊያ ጠ/መ/ገ/4    

   680 

 

00 

 -- --   
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የሂሳብ አርእስት   የባንክ አገሌግልት ወጪ           የሂሳብ ቁጥር    614 

 

ቀን 

 

ዝርዝር መግሇጫ 

 

ማጠቃቀሻ 

 

      ዳቢት 

 

      ክሬዱት 

ሚዛን 

ዳቢት  ክሬዱት 

            

            

            

            

            

 

የሂሳብ አርእስት  የጉሌበት ሰራተኛ ወጪ                የሂሳብ ቁጥር   615  

 

ቀን 

 

ዝርዝር መግሇጫ 

 

ማጠቃቀሻ 

 

    ዳቢት 

 

     

ክሬዱት 

ሚዛን 

ዳቢት  ክሬዱት 

2006  

ጥቅምት  

 

30 

  

ወ/መ/ገ/59 

        

630 

 

00 

    

630 

 

00 

  

 30 የሂሳብ መዝጊያ ጠ/መ/ገ/4       

630 

 

00 

     -

- 

--   

            

 

የሂሳብ አርእስት የጽ/ቤት አገ/ተቀናሽ ወጪ               የሂሳብ ቁጥር 616 

 

ቀን 

 

ዝርዝር 

መግሇጫ 

 

ማጠቃቀሻ 

 

     ዳቢት 

 

     ክሬዱት 

ሚዛን 

  

ዳቢት 

 ክሬዱት 

2006  

ጥቅምት  

 

30 

 

የሂሳብ 

ማስተካከያ   

 

ጠ/መ/ገ/3 

         

17500 

 

00 

           

17500 

 

00 

  

 30 የሂሳብ 

መዝጊያ 

ጠ/መ/ገ/4            

17500 

 

00 

  - --   
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የሂሳብ አርእስት የቢሮ ዕቃዎች አገ/ተቀናሽ ወጪ        የሂሳብ ቁጥር 617 

 

ቀን 

 

ዝርዝር 

መግሇጫ 

 

ማጠቃቀሻ 

 

    ዳቢት 

 

    ክሬዱት 

ሚዛን 

ዳቢ

ት 

 ክሬዱት 

2006  

ጥቅምት  

 

30 

የሂሳብ 

ማስተካከያ   

ጠ/መ/ገ/3            

750 

 

00 

           

750 

 

00 

  

 30 የሂሳብ 

መዝጊያ 

ጠ/መ/ገ/4   750 00    - --   

            

            

 

የሂሳብ አርእስት የመጋዘን አገ/ተቀናሽ ወጪ             የሂሳብ ቁጥር 618 

 

ቀን 

 

ዝርዝር 

መግሇጫ 

 

ማጠቃቀሻ 

 

    ዳቢት 

 

    ክሬዱት 

ሚዛን 

ዳቢት  ክሬዱት 

2006  

ጥቅምት  

 

30 

 

የሂሳብ 

ማስተካከያ   

ጠ/መ/ገ/3  

         

23250 

 

00 

   

         

23250 

 

00 

  

 30 የሂሳብ 

መዝጊያ 

ጠ/መ/ገ/4   23250 00       -

- 

--   

            

            

 

የሂሳብ አርእስት የተሽከርካሪ አገ/ተቀናሽ ወጪ   የሂሳብ ቁጥር 619 

 

ቀን 

 

ዝርዝር 

መግሇጫ 

ማጠቃቀሻ  

    ዳቢት 

 

    ክሬዱት 

ሚዛን 

ዳቢት  ክሬዱት 

2006  

ጥቅም

ት  

 

30 

 

የሂሳብ 

ማስተካከያ   

 

ጠ/መ/ገ/3 

40000 00   40000 00   

 30 የሂሳብ 

መዝጊያ 

ጠ/መ/ገ/4   40000 00        

- 

-   
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የሂሳብ አርእስት አሊቂ ዕቃዎች ወጪ       የሂሳብ ቁጥር 620 

 

ቀን 

 

ዝርዝር 

መግሇጫ 

ማጠቃቀሻ  

    ዳቢት 

 

    ክሬዱት 

ሚዛን 

ዳቢት  ክሬዱት 

2006  

ጥቅምት  

30 የሂሳብ 

ማስተካከያ  

 

ጠ/መ/ገ/3 

         

11650 

 

00 

        

11650 

 

00 

  

 30 የሂሳብ 

መዝጊያ 

ጠ/መ/ገ/4   11650 00  --- -   

            

 

 በዴህረ መዝጊያ የሂሳብ መሞከሪያ ሚዛን ሊይ ከተመዘገቡት ሂሳቦች መካከሌ ማህበሩ ሇአባሊትም 

ሆነ ሇላልች ህ/ስ/ማህበራትና ዴርጅቶች አገሌግልት ሰጥቶ ያሌሰበሰበው ማሇትም የወሇዴ 

ተሰብሳቢ፣ የጥሬ ገንዘብ ብዴርም ሆነ የደቤ ሽያጮች በዋናው /አብይ/ ላጀር ውስጥ በተሰብሳቢ 

ሂሳብ ሊይ የተመዘገበው መጠን ከማን ከማን ሊይ ሇምን አይነት ብዴርና አገሌግልት ከተሰጠው 

ያሌተሰበሰበ ሂሳብ መኖሩ በግሌጽ በዝርዝር ተመዝግቦ ፊይሌ መዯረግ ይኖርበታሌ። 

እንዱሁም በዴህረ መዝጊያ የሂሳብ መሞከሪያ ሚዛን ሊይ ከተመዘገቡት ሂሳቦች መካከሌ ማህበሩ 

አገሌግልት አግኝቶ ያሌመሇሰው ሂሳብ፣ በጥሬ ገንዘብ የተበዯረው፣ ከማህበሩ አባሊት በቅዴሚያ 

የሰበሰበው፣ ሇአባሊት ያሌከፇሇው የትርፍ ክፍፍሌ ሂሳብ፣ ከአባሊት በደቤ ከተረከበው የንግዴ 

እቃዎች ያሌከፇሇው ቀሪ ሂሳብና የመሳሰለት በዋናው /አብይ/ላጀር ውስጥ በተከፊይ እዲ ሂሳብ ሊይ 

የተመዘገበው መጠን ሇማን ሇማንና ሇምን አይነት አገሌግልት፣ ብዴርና ቅዴሚያ ክፍያ የመሳሰለት 

በዝርዝር ተመዝግበው ፊይሌ መዯረግ ይኖርበታሌ። 

እያንዳንዱን ተበዳሪና የዱቤ ደንበኛ እንዲሁም የአበዳሪዎችንና አገሌግልት ሇማግኘት ቅድሚያ የከፈለ ደንበኞች 

የሚመሇከት መረጃ ሇማሰባሰብ በእያንዳንዱ ግሇሰብ፣ ማህበራትና ድርጅቶች ስም ተቀጽሊ የሂሳብ ት መክፈት 

አስፈሊጊ ነው። 

 ሇእነዚህ ግሌሰቦች፣ ማህበራትና ድርጅቶች የሚከፈቱት ተቀጽሊ የሂሳብ ቶች የማህበሩን 

የሂሳብ መግሇጫ ሇማዘጋጀት ከሚያስፈሌጉት የንብረት፣ እዳና ካፒታሌ፣ ገቢ፣ ግዥና ወጪ 

የሂሳብ ቶች ተሇይተው ሇብቻ ፋይሌ ተደርገው መቀመጥ አሇባቸው፡ 

በዚህ የስሌጠና ፅሁፍ የቀረበው  

የገነት ሁሇገብ የገበሬዎች ኅብረት ሥራ ማህበር ተቀጽሊ የሂሳብ ቋት 
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1. ተሰብሳቢ ሂሳብ ከድህረ መዝጊያ የሂሳብ መሞከሪያ ሚዛን ወደ ጠቅሊሊ መዝገብ እንዲሁም ከጠቅሊሊመዝገብ 

ወደ አብይ የሂሳብ ቋት /ላጀር/ የተሊሇፈው የሚሰበሰብ ሂሳብ ብር 268,400.00 ሲሆን ሂሳቡ የሚሰበሰበውም፣ 

1.1. ከማዳበሪያ ዱቤ ሽያጭ ከአባሊት የሚሰበሰብ ሂሳብ ብር 115,450.00   

ከወ/ሮ መሪየም ዓሉ      ብር          22,500.00 

ከአቶ በቀሇ ሇማ    ብር               28,500.00 

ከወ/ሮ ይጋርዱ ምንተስኖተ  ብር        17,650.00 

ከወ/ሮ ሇምሇም ይበሇጣሌ ብር          19,600.00 

ከአቶ በሊይ ታረቀኝ        ብር       27,200.00 

         ዴምር     ብር           115,450.00 
 

1.2. ከሸቀጥ ደቤ ሽያጭ ከአባሊት የሚሰበሰብ ሂሳብ ብር    58,402.00 
ከአቶ ሙለ ሊቀው         ብር             13,660.00 
ከወ/ሮ የሺ ማንዯፍሮ         ብር             19,250.00 
ከአቶ መሐመዴ የሱፍ ብር             13,450.00 
ከአቶ ሙለሰው ሊቀው      ብር              12,042.00 
    ዴምር                  ብር             58,402.00  

1.3. ከጸረ ተባይ ኬሚካሌ ደቤ ሽያጭ የሚሰበሰብ ሂሳብ 

ከአቶ በሊይ ታረቀኝ      ብር          10,100.00 

ከአቶ መሐመድ የሱፍ    ብር           11,000.00 

ከወ/ሮ በሇጠች ሲሳይ     ብር           13,770.00 

ከወ/ሮ መርየም ዓሉ      ብር           10,000.00 

አቶ በቀሇ ሇማ      ብር            26,018.00 

አቶ ሙለ ሊቀው        ብር            12,113.00 

ወ/ሮ የሺ ማንደፈሮ      ብር             4,658.00 

ወ/ሮ ይጋርዱ ምንተስኖት ብር             6,889.00 

    ዴምር                   94,548.00 

2. የተከፊይ እዲ ሂሳብ፣ ከዴህረ መዝጊያ የሂሳብ መሞከሪያ ሚዛን ወዯ ጠቅሊሊ መዝገብ እንዱሁም 

ከጠቅሊሊ መዝገብ ወዯ አብይ የሂሳብ ቋት /ላጀር/ የተሊሇፇው ተከፊይ እዲ ብር 881043 

  ሇማህበሩ አባሊት ተከፊይ ሇሰብሌ ደቤ ግዥ ብር         24,700.00 

ሇአቶ ውደ ይመር        ብር                 8,100.00 
ሇወ/ሮ በሇጠች ሲሳይ      ብር                 6,300.00 
ሇወ/ሮ እመቤት ቢያዴጎ    ብር                 7,600.00 

ሇአቶ ፊሲሌ አሰፊ         ብር                 2,700.00 
          ዴምር                     ብር               24,700.00  



Page 57 

 

 2.3   ሇማህበሩ አባሊት ተከፊይ ሇትርፍ ክፍፍሌ  ብር         2,700.00  

ሇአቶ በሇው ሲሳይ          ብር                  610.00  

ሇወ/ሮ ዓሇም ጌታ           ብር                  230.00 

ሇወ/ሮ መርየም ሙሃመዴ   ብር                  680.00 

ሇአቶ ፍቅረሰሊም ብናሌፍ    ብር                  870.00 

ሇወ/ሮ ማሚቱ ማሞ        ብር                  310.00 

         ዴምር           ብር                2,700.00    
   

ሇሐገረ ሕይወት ሁሇ/የገ/የህ/ሰ/ማህበራት ዩኒየን የማዲበሪያ ደቤ ግዥ ተከፊይ እዲ ብር 458,455.00 

ሇግብርና ምርት ማሳዯጊያ አቅራቢ ዴርጅት /ኤስኮ/ የማዲበሪያ ደቤ ግዥ ተከፊይ እዲ ብር 

395,188.00  
 

ከሊይ በቀረበው ዝርዝር መሰረት የተበዳሪዎችና የአበዳሪዎች ተቀፅሊ ላጀር /SUBSIDIARY LEDGER/ መዘጋጀት 

ይኖርበታሌ። በእያንዳንዱ ተበዳሪ የሂሳብ ቋት የተመዘገበው አሀዝ ድምርና በእያንዳንዱ አበዳሪ ስም በተከፈተው 

የሂሳብ ቋት የተመዘገበው አሀዝ ድምር ከአብይ ላጀሩ ሊይ ከተመዘገበው የተሰብሳቢ ሂሳብ ድምርና የተከፋይ እዳ 

ድምር ጋር እኩሌ መሆኑን ማረጋገጥ ያስፈሌጋሌ።    

4. ምእራፍ ሶስት 

4.1. የሂሳብ አያያዝ ኡዯት 

4.1.1. የሂሳብ አያያዝ ኡዯት ትርጉም 

በየሂሳብ ዘመኑ በተዯጋጋሚ የሚከናወኑ የሂሳብ አያያዝ ተግባሮች ቅዯም ተከተሌ የሂሳብ አያያዝ 

ኡዯት ይባሊሌ ።  የሂሳብ አያያዝ ኡዯት ሌውውጦችን በመተንተንና በሂሳብ መዛግብት ሊይ 

በማስፇር ተጀምሮ ዴህረ መዝጊያ የሂሳብ መሞከሪያ ሚዛን በማዘጋጀት ይጠቃሇሊሌ። የሂሳብ አያያዝ 

የክንውን ሂዯት የመጨረሻ ውጤት የሂሳብ መግሇጫዎች ናቸው።  በሂሳብ አያያዝ ኡዯት ውስጥ 

የሚካተቱት ተግባሮች የሚከተለት ናቸው። 

በመሰረታዊ የሂሳብ ሰነድች መሰረት ሌውውጦችን መተንተንና  አጠቃሊይ ወይም በሌዩ የሂሳብ  

መዛግብት መመዝገብ  
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የሂሳብ መረጃዎችን ከአጠቃሊይ ወይም ከሌዩ የሂሳብ መዛግብት ወዯ ሚመሇከታቸው የሂሳብ ቋት 

በማስተሊሇፍ መመዝገብ 

ያሌተስተካከሇ የሂሳብ መሞከሪያ ሚዛን ማዘጋጀት  

የሂሳብ መተንተኛ ፎርም ማዘጋጀት /Preparation of Worksheet/  

የሂሳብ ሚዛኖችን ሇማስተካከሌ የሚያስፇሌጉ መረጃዎችን ማሰባሰብ 

የተስተካከሇየሂሳብ መሞከሪያ ሚዛን ማዘጋጀት  

የሂሳብ መግሇጫዎችን ማዘጋጀት 

የሂሳብ ማስተካከያ መረጃዎችን በአጠቃሊይ ወይም በሌዩ የሂሳብ መዛግብት ሊይ መመዝገብና ወዯ 

ሂሳብ ቋት ማስተሊሇፍ 

የሂሳብ መዝጊያ መረጃዎችን መመዝገብ፣ ጊዜያዊ የሂሳብ አርዕስቶችን በመዝጋት ወዯ 

ሚመሇከታቸው የሂሳብ ቋቶች ማስተሊሇፍ  

ዴህረ መዝጊያ የሂሳብ መሞከሪያ ሚዛን ማዘጋጀት 

ከሊይ የተመሇከቱትን በሂሳብ አያያዝ ኡዯት ወስጥ የሚጠቃሇለ ተግባሮች በዚህና በሚቀጥሇው 

ምእራፍ በዝርዝር እንመሇከታሇን። 

4.1.2. የኅብረት ስራ ማህበራት የሂሳብ ልውውጥ     
 

በአንዴ ማህበር የስራ እንቅስቃሴ አንደን እሴት በላሊ የመሇወጡ ተግባር ሌውውጥ ይባሊሌ።  

እያንዲንደ የሂሳብ ሌውውጥ /ትራንዛክሽን/ ሁሇት ወይም ከዚያ በሊይ በሆነ የሂሳብ አርእስቶች ሊይ 

የሚያስከትሇው ሇውጥ ይኖራሌ። የሂሳብ ሌውውጦች ባሊቸው ዴርብ ባህሪ አንዴን ሂሳብ አርእስት 

እንዱቀንስ ላሊው የሂሳብ አርእስት በተመሳሳይ መጠን እንዱጨምር ውይም ሁሇቱም እንዱጨምሩ 

ወይም እንዱቀንሱ ሉያዯርግ ይችሊሌ።  

       የሂሳብ ሌውውጦች ባሊቸው ዴርብ ባህሪ መሰረት ከማህበሩ የሂሳብ አርእስቶች ጋር ያሊቸው 

ተዛምድና የሚያስከትለትን ሇውጥ የሚያገናዝብ የአሰራር ስሌት ዴርብ የሂሳብ አመዘጋገብ ስሌት 

/ዯብሌ ኢንትሪ ሲስተም/ ይባሊሌ።  

በላሊ በኩሌ የሌውውጡን አንዱን ክፍሌ ግንዛቤ በመውሰድ ብቻ የሚካሄድ አሰራር ነጠሊ የሂሳብ አመዘጋገብ ስሌት 

/ሲንግሌ ኢንትሪ ሲስተም/ ይባሊሌ ። 
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የሂሳብ ሌውውጦችን መተንተን 

ሌውውጦች በሂሳብ መዛግት ሊይ ከመስፇራቸው በፉት ሌውውጦቹን በመተንተን የሚከተለትን 

ነጥቦች መረዲት ይቻሊሌ። 

ከሌውውጡ ጋር ተዛምድ ያሊቸው ወይም የሚመሇከታቸውን የሂሳብ አርእስቶች መሇየት፣ 

የሂሳብ አርእስቶች የትኛው የሂሳብ አይነት እንዯሆኑ ማወቅና ሌውውጡ ያስከተሇውን ሇውጥ 

አቅጣጫ መሇየት፣ 

የተፇጠረው ሇውጥ የሚመዘገብበትን ክፍሌ ማሇትም በክሬዱት ወይም በዳቢት መሆኑን ማወቅ 

ናቸው። 

የገቢ ሌውውጥና የገቢ ሂሳቦች 

ማንኛውም አገሌግልት በመስጠትና ትርፍ በሚያስግኝ ስራ የተሰማራ ማህበር አንደ አሊማ ሇገነት 

ስራ ማህበሩ አባሊት ገቢ ማሳዯግና ከስራ እንቅስቃሴው በሚያገኘው ገቢ ንብረቱንና ካፒታለን 

ማሳዯግ ነው። ከስራ እንቅስቃሴ የተገኘ ካፒታሌ የሚጨምር የገንዘብ ወይም የአይነት ገቢ፣ ገቢ  

/ኢንካም/ ይባሊሌ። ሇምሳላ የገነት ሁሇ/የህ/ስ/ማህበር ከንግዴ እቃዎች ሽያጭና ከላልች ገቢዎች 

የሚያገኘው ገቢ የማህበሩን ካፒታሌ እንዱጨምር ያዯርገዋሌ። በዚህ ሊይ ትኩረት የሚሻው ነገር 

ቢኖር ወዯ ማህበሩ የሚገባ ገንዘብ፣ ሇምሳላ ከብዴር የሚሰበሰብ፣ ከአባሊት እጣ ክፍያ፣ ከንብረት 

ሽያጭ ወዘተ…  የገባ ጥሬ ገንዘብ የማህበሩ ገቢ /ኢንካም/ ሉባሌ አይችሌም። ከባሇ ሀብቶች 

ኢንቨስትመንትና ከስጦታ ውጭ የማህበሩ ካፕታሌ እንዱጨምር አስትዋፅኦ ያሇው ገቢ ነው ። ከስራ 

እንቅስቃሴ የተገኘ ገቢ ካፒታሌን የሚጭምርቢሆንም የገቢ መረጃን በካፒታሌ የሂሳብ ቋት ከመያዝ 

ይሌቅ የተሇየ የገቢ አርእስት እንዱኖር በማዴረግ የየሂሳብ አመቱን የተሇየ የገቢ መጠን የሚያሳይ 

መረጃ ማግኘት ይቻሊሌ።በመሆኑም ሇገቢ ሂሳብ በላጀር ውስጥ የሂሳብ ቋት እንዱኖረው 

ያስፇሌጋሌ። 

 

            የወጪ ሌውውጥና የወጪ ሂሳቦች  

አንዴ ማህበር ከስራ እንቅስቃሴው ጋር ሇተያያዙ ወጪዎች ማሇትም ሇስሌክና መብራት፣ 

ሇውልአበሌ፣ ሇማጓጓዥያ፣ ሇመጋዘን ኪራይ፣ ሇሰራተኛ የጉሌበት ወጪ፣ ሇዯመወዝ ወጪ ወዘተ… 

በየጊዜው ክፍያ ይፇፅማሌ። እነዚህን የመሳሰለት ክፍያዎች ካፒታሌን እንዱቀንስ ያዯርጋለ። 

ካፒታሌ እንዱቀንስ የሚያዯርጉ ክፍያዎች ወጪ /EXPENSE/ ይባሊለ ። በአንዴ የሂሳብ አመት 

ውስጥ ገቢ ሇማስገኘትና በጠቅሊሊ የማህበሩን ስራ ሇማክናዎን የተፇፀሙ ወጪዎች በወጪ ሂሳብ 

የካተታለ ። 
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 የተሇያዩ ንብረቶችን ሇመግዛት ወይም ብዴርን ሇመክፇሌ የሚፇፀም የገንዘበ ክፍያ በወጪ 

አይመዘገብም። ወጪዎች ካፒታሌን የሚቀንሱ ሂሳቦች ቢሆኑም በቀጥታ በካፒታሌ ሂሳብ ስር 

አይመዘገቡም። ምክንያቱም የእያንዲንደ የሂሳብ ቋት የስራ ወጪ /OPRATIONAL EXPENSE/ 

ግሌፅ መረጃ እንዱኖር ስሌሚያስፇሌግ ሇየወጪዎቹ አይነት የሂሳብ ቋት በማዘጋጀት እይንዲንደን 

የወጪ አይነት የሚመሇከት መረጃ እንዱኖር ማዴረግ ይቻሊሌ ።  

      

የንግዴ እቃዎች የሂሳብ አያያዝ ክንውን 

የንግዴ እቃዎች ምንነት  

አንዴ ማህበር የተሇያዩ አይነት እቃዎችን በመግዛት መሌሶ በተመጣጣኝ ዋጋ ሇአባልቹ በመሸጥ 

የገቢውን ምንጭ ማሳዯግ ይችሊሌ ። በተወሰነ ትርፍ ሇመሸጥ ታስበው የሚገዙትን እቃዎች የንግዴ 

እቃዎች ብሇን በመሸጥም ከላልቹ ሇማህበሩ ስራ አገሌግልት ሊይ ከሚውለት እቃዎች መሇየት 

ይቻሊሌ ።  

ማንኛውም አይነት የንግድ እቃዎች በጥሬ ገንዘብ ወይም በዱቤ ሉገዙና ሉሸጡ ይችሊለ ። 

የንግድ እቃዎች በዱቤ ወይም በጥሬ ገንዘብ ሲገዙ በላጀር ውስጥ ግዥ ወይንም የንግድ 

እቃዎች ግዥ በሚሌ የሂሳብ አርእስት መያዝና በተሳሳይ መንገድ ሇሚሸጡ የንግድ እቃዎች 

ሽያጭ ወይንም የንግድ እቃዎች ሽያጭ በሚሌ የገቢ ሂሳብ አርእስት ይያዛሌ ። ሆኖም 

በሁሇገብ የህ/ስ/ማህበራት ከንግድ እቃዎች ሽያጭ በተጨማሪ ላልች ገቢዎችን ማሇትም 

ከወሇድ ገቢ፣ከመመዝገቢያ፣ከሳር ሽያጭ የመሳሰለትን ገቢዎች የሚጨምር በመሆኑ የንግድ 

እቃዎች ሽያጭ በገቢዎች በሚሌ ርእስ ስር በላጀር ውስጥ እንዲካተቱ ተደርጓሌ ።  

የእያንዲንደ የንግዴ እቃ አይነት እንዱሁም የግዥና ሽያጭ ሂሳብ ሇያይቶ በመያዝ በእያንዲንደ 

የንግዴ እቃ ሊይ የተገኘው የሽያጭ ትርፍ ወይም ኪሳራ ማስሊት ካስፇሇገ በሂሳብ መዛግብት ሊይ 

በየንግዴ እቃው አይነት ሂሳቡን ሇይቶ መመዝገብና ሇእያንዲንደ የንግዴ እቃ አይነትና የግዥና 

ሽያጭ እንቅስቃሴ (ሌውውጥ) የሂሳብ ቋት እንዱኖረው ያስፇሌጋሌ ።  በእያንዲንደ እቃ ሊይ 

በታየው ትርፍ ወይም ኪሳራ መረጃ ተጠቃሚ የማህበሩ የስራ አመሀራር አካሊት ሲሆኑ በዚህ 

መረጃ መሰረት መወገዴና መጎሌበት ያሇበትን የእቃዎች ሽያጭ አይነት ሇመወሰን ይችሊለ፡፡                                  
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4.1.3.  የሂሳብ መዛግብት 

የሁሇገብ የህ/ስ/ማህበራት የሂሳብ እንቅስቃሴ ሰፉ በመሆኑና ሁለም አይነት ሌውውጥ 

የሚመዘገብበት አንዴ ጥምር መዝገብ መጠቀም የሚዯገፍ አይዯሇም ። በመሆኑም የሁሇገብ 

የህ/ስ/ማህበራት የስራ እንቅስቃሴ ሰፉ እንዴመሆኑ መጠን የሂሳብ አያያዝ ስርአቱን ሇማሳዯግ ሌዩ 

የሂሳብ መዛግብትን ስራ ሊይ ማዋሌ ያስፇሌጋሌ ። 

 

ከሊይ ከተጠቀሱት ውጪ የሆኑ ሌውውጦች ሲያጋጥሙና በሂሳብ አመቱ መጨረሻና መጀመሪያ 

ሇሚካሄዯው የሂሳብ ማስተካከያና መዝጊያ ምዝገባዎች ባሇ ሁሇት ኮሇም ጠቅሊሊ መዝገብ መጠቀም 

ይቻሊሌ ። 

4.1.4. ሌውውጦችን በሂሳብ መዛግብት ሊይ ማስፇር 
 

ሌውውጦች ከተተነተኑና የዳቢትና የክሬዱት ክፍሌ ከተሇየ በኋሊ መሰረታዊ የሂሳብ መዛግብት ሊይ 

መመዝገብ አሇባቸው። ሌውውጦችነ በሂሳብ መዛግብት ሊይ ሇመመዝገብ የምያስችለ መረጃውችን 

ሇማግኘት የሚቻሇው ከመሰረታዊ የሂሳብ ሰነድች ነው። ሌውውጦችን በሂሳብ መዛግብት መመዝገብ 

አስፇሊጊ የሚሆነው ከሚከተለት ጠቀሜታ አንፃር ነው። 

የሂሳብ ሌውውጡ የዳቢትና የክሬዱት ክፍሌ በአንዯ ቦታ በመቀመጡ የሌውውጡን የዳቢትና 

የክሬዱት ክፍሇ እኩሌ መሆን ሇማረጋገጥ ይቻሊሌ። 

ከሁሇቱ የአንደ ክፍሌ ሳይመዘገብ እንዲይታሌፍ በቀጥታ ይረዲሌ። ሌውውጦች ከመሰረታዊ ሰነዴ 

በመዝገብ ሳይመዘገቡ በቀጥታ በየሚመሇከታቸው ወይም በሌውውጡ በተነኩ ሂሳቦች የሂሳብ ቋት 

ሊይ የሚመዘገቡ ቢሆን ኖሮ ይህን ሁኔታ ሇመቆጣጠር ያዲግታሌ ። 

የሌውውጡ የዳቢትና የክሬዱት ክፍሌ ወዯ ሚመሇከታቸው የሂሳብ አርእስቶች መተሊሇፊቸውን 

ሇማረጋገጥ ይረዲሌ። 

     

ተ/ቁ የሂሳብ ሌውውጥ አይነት የሚመዘገብበት መዝገብ አይነት 

1 በደቤ ሇሚገዙ የንግዴ እቃዎችና ላልች እቃዎች  የደቤ ግዥ መዝገብ  

2 የንግዴ እቃዎች በደቤ ሲሸጡ የደቤ ሽያጭ መዝገብ 

3 ከማንኛውም አይነት የገቢ ምንጭ በጥሬ ገንዘብ  ሲሰበሰብ የጥሬ ገንዘብ ገቢ መዝገብ 

4 ማንኛውም አይነት ክፍያ በጥሬ ገንዘብ ሲፇፀም የጥሬ ገንዘብ ወጪ መዝገብ 
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4.1.4.5. የደቤ ግዥ ሂሳብ ሌውውጦች አመዘጋገብ 

አንዴ ማህበር ክፍያውን ከተወሰነ ጊዜ በኋሊ ሇመፇፀም ተስማምቶ የሚፇጽመው የእቃ ግዥ 

ሌውውጥ የደቤ ግዥ ሌውውጥ ይባሊሌ። 

የደቤ ሌውውጦች ሇመፇፀማቸው ማስረጃና በሂሳብ መዛግብትም ሊይ ሇማስፇር መሰረታዊ ሰነዴ 

የሚሆነው ከሻጩ ግሇሰብ፣ዴርጅትና ማህበር የሚሊከው የደቤ ግዥ ፊክቱር/ኢንቮይስ/ እና ከዚሁ 

ጋር የሚያያዙ ዯጋፉ ማስረጃዎች ማሇትም የእቃ ግዥ መጠይቅ፣የጨረታ ወይም የእቃ ግዥ ኮሚቴ 

ቃሇ-ጉባኤ፣የግዥ ማዘና የመጋዘን አቃ ገቢ ዯረሰኝ ናቸው። 

የደቤ ዯረሰኝና የተያያዙትን ዯጋፉ መረጃዎችን /ሰነድች/ በሙለ በቅዯም ተከተሌ ፊይሌ በማዴረግ 

የደቤ ግዥው በጊዜ ገዯቡ መከፇለን መቆጣጠር ያስፇሌጋሌ።  በሁሇገብ የህ/ስ/ማህበራት የአባሊትን 

ምርት በጥሬ ገንዘብና የደቤ ግዥ በመፇፀም ግብይት የሚፇፅሙ ሲሆን የአርሶ አዯሩን ምርት 

በደቤ ሲገዙ ከአርሶ አዯሩ የሚቀርብ የደቤ ሽያጭ ዯረሰኝ ስሇማይኖር ማህበራቱ የደቤ ግዥ ዯረሰኝ 

በማዘጋጀት /በማሳተም/ ምርቱን የሚረከቡበት አሰራር መኖር አሇበት። አርሶ አዯሩ ምርቱን በደቤ 

ሇመሸጡ መተማመኛ እንዱሆን የዯረሰኙ የመጀመሪያ ኮፒ እንዱዯርሰው ሲዯረግ ማህበሩ የደቤ ግዥ 

ሇመፇፀሙም መሰረታዊ ሰነዴ በመሆን ያገሇግሊሌ።  

የዱቤ ግዥ ሌውውጦችን በዱቤ ግዥ መዝገብ አመዘጋገብ ሂደት ሇመረዳት እንዲቻሌ የገነት 

ሁሇ/የገ/የህ/ስ/ማህበርን የጥቅምት ወር 2006 ዓ.ም የዱቤ ግዥ ሌውውጦችን በምሳላነት እንጠቀማሇን ።                

ጥቅምት 3 ቀን 2006 ዓ.ም ደ.ግ.ዯ.ቁጥር 0156 ብር 7,800.00 የሚያወጣ ሰብሌ ከአቶ ዯጉ 

በሊይነህ የደቤ ግዥ ተካሄዯ  

ጥቅምት 4 ቀን 2006 ዓ.ም ደ.ግ.ዯ.ቁጥር 0257 ብር 4,560.00  የሚያወጣ ሰብሌ ከወ/ሮ ሌኬ 

ገ/መዴህን የደቤ ግዥ ተካሄዯ 

ጥቅምት 10 ቀን 2006 ዓ.ም ደ.ግ.ዯ.ቁጥር 0138 ብር 540,000.00 የሚያወጣ ማዲበሪያ ከግብርና 

ምርት አቅራቢ ዴርጅት /ኤስኮ/ የደቤ ግዥ ተካሄዯ   

ጥቅምት 15 ቀን 2006 ዓ.ም ደ.ግ.ዯ.ቁጥር 1159 ብር 50,000.00 የሚያወጣ ማዲበሪያ ከሐገረ 

ሰሊም ሁሇ/የገ/የህ/ስ/ማህበራት ዩኒየን የደቤ ግዥ ተካሄዯ  

ጥቅምት 20 ቀን 2006 ዓ.ም ደ.ግ.ዯ.ቁጥር 3160 ብር 150,000.00 የሚያወጣ ማዲበሪያ ከሐገረ 

ሰሊም ሁሇ/የገ/የህ/ስ/ማህበራት ዩኒየን የደቤ ግዥ ተካሄዯ 

ጥቅምት 25 ቀን 2006 ዓ.ም ደ.ግ.ዯ.ቁጥር 01161 ብር 75,000.00 የሚያወጣ ሸቀጥ ከሐገረ 

ሰሊም ሁሇ/የገ/የህ/ስ/ማህበራት ዩኒየን የደቤ ግዥ ተካሄዯ 

የደቤ ግዥ ሌውውጦችን በደቤ ግዥ መዝገብ ሊይ መመዝገብ 
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           ደቤ ግዥ መዝገብ ገፅ 23 

 

 

ቀን 

የደቤ 

ግዥ 

ዯረሰኝ 

ቁጥር 

 

የደቤ ሻጭ ፣ 

ግሇስብና ማህበር 

/ዴርጅት/ ስም 

 

ማ

ጠቃ

ቀሻ 

 

 ተከፊይ እዲ 

 

   ክሬዱት 

 

ማዲበሪያ ግዥ 

 

ዳቢት 

 

ሰብሌ ግዥ 

 

ዳቢት 

ሸቀጥ ግዥ 

 

ዳቢት 

2006ጥቅምት 3 0156 ከአቶ በሊይ ታረቀኝ    7,800 00   7,800 00   

 4 0257 ከወ/ሮ በሇጠች ሲሳይ    4,560 00   4,560 00   

 10 0138 የግብርና ምርት አቅራቢ ዴርጅት  540,000 00 540,000 00 0 00   

 15 1159 ሐገረ ሕይወት ሁሇ/የገ/የህ/ስ/ማ/ዩኒየን  50,000 00  50,000 00 0 00   

 20 03160 ሐገረ ሕይወት ሁሇ/የገ/የህ/ስ/ማ/ዩኒየን  150,000 00 150,000 00 0 00   

 25 01161 ሐገረ ሕይወት ሁሇ/የገ/የህ/ስ/ማ/ዩኒየን  75,000 00 0 00 0 00 75,000 00 

               ዴምር  827,360 00 740,000 00 12,360 00 75,000 00 

     (211)  (511)   (512)  (513)  

             

የደቤ ግዥ የሂሳብ ሌውውጦችን መተንተንና ሂሳቦችን ከደቤ ግዥ መዝገብ ወዯ ሂሳብ ቋት 

ማስተሊሇፍ 
 

እንዯሚታወቀው ማንኛውም ገንዘብ ነክ የሂሳብ እንቅስቃሴ ሁሇት ወይም ከሁሇት በሊይ ሂሳቦችን 

ይነካሌ፤ በዚህም መሰረት የገነት ሁ/የገ/የህ/ስ/ማህበር በጥቅምት ወር 2006 ዓ.ም.በአዯረገው የደቤ 

ግዥ ሂሳብ ሌውውጥ፣ ከአቶ ዯጉ በሊይ እና ከወ/ሮ ሌኬ ገ/መዴህን ብር 12,360.00 የሚያወጣ 

የደቤ ሰብሌ ግብይት ሲያካሂዴ ከግብርና ምርት አቅራቢ ዴርጅትና ከሐገረሠሊም ዩኒየን ብር 

740,000.00 የሚያወጣ ማዲበሪያ እና ከሐገረሠሊም ዩኒየን ብር 75,000.00 የሚያወጣ ሸቀጥ የደቤ 

ግብይት አካሂዶሌ። በመሆኑም በዚህ የሂሳብ ሌውውጥ የተነኩት ሂሳቦች የሰብሌ ግዥ፣ የማዲበሪያ 

ግዥ፣ ሸቀጥ ግዥ እንዱሁም የተከፊይ እዲ ሂሳቦች ናቸው።  

      የሰብሌ ግዥ፣  የማዲበሪያ ግዥና የሸቀጥ ግዥ ሂሳቦች በንግዴ እቃዎች ግዥ የሂሳብ 

አርእስት ስር ያለ ሂሳቦች በመሆናቸውና የንግዴ እቃዎች ግዥ ሂሳብ በሌውውጡ ምክንያት 

ስሇጨመረ የወጪ ሂሳብ  ሲጨምር ዯግሞ በዳቢት በኩሌ ስሇሚመዘገብ የሰብሌ ግዥ  የማዲበሪያ 

ግዥና የሸቀጥ ግዥ ሂሳቦች በየሂሳብ ቋታቸው በዳቢት ወገን ይመዘገባለ። 

እንዱሁም በዚህ የሂሳብ ሌውውጥ ላሊው የተነካው ሂሳብ የተከፊይ እዲ ሂሳብ ሲሆን በሌውውጡ 

ሳቢያ ተከፊይ እዲው ጨምሯሌ። ተከፊይ እዲ ሲጨምር ዯግሞ በክሬዱት በኩሌ ስሇሚመዘገብ 

በላጀሩ ውስጥ በሂሳብ ቋቱ ክሬዱት ወገን ይመዘገባሌ። ይህም የሚሆነው በወሩ መጨረሻ ሊይ 

የመዝገቡን የየሂሳብ አርእስቱን ዴምር በመውሰዴ ይሆናሌ። 
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በላሊ በኩሌ ዯግሞ ከማህበሩ ጋር የደቤ ሽያጭ የፇፀሙ አርሶ አዯሮች፣ዩኒየንና የግብርና ምርት 

አቅራቢ ዴርጅት ሂሳብ ሌውውጡ በተፇፀመበት እሇት ወዱያውኑ ወዯ ተቀፅሊ ላጀር ውስጥ 

በሚገኘው ፊይሌ ይመዘገባሌ።                         

4.1.4.6. የደቤ ሽያጭ ሂሳብ ሌውውጦች አመዘጋገብ   

የንግዴ እቃዎች ሽያጭ በደቤ ወይም እጅ በእጅ በጥሬ ገንዘብ ሉከናወን ይችሊሌ።  እቃዎች በደቤ 

በሚሸጡበት ጊዜ ሻጭና ገዥ በሚያዯርጉት ስምምነት መሰረት ገዥ የገዛው እቃ ከዯረሰው በኋሊ 

የእቃውን ዋጋ ሇመክፇሌ የተወሰነ የግዜ ገዯብ ይሰጠዋሌ። በዚህ አይነት የንግዴ እቃዎች የሽያጭ 

ዋጋ አከፊፇሌ ሊይ የተመሰረተ የንግዴ እቃዎች የሽያጭ ሌውውጥ የደቤ ሽያጭ ሌውውጥ ይባሊሌ። 

እቃውን በደቤ የገዛው ግሇሰብ የደቤ ዯንበኛ ይባሊሌ።  በላሊ በኩሌ የንግዴ እቃ እንዯተሸጠና እቃው 

በገዥ እጅ እንዯዯረሰ ክፍያው ወዱያው የሚፇፀም ከሆነ የሌውውጡ አይነት የእጅ በእጅ ሽያጭ 

ይባሊሌ።  በሁሇቱ የንግዴ እቃዎች ሽያጭ ሌውውጦች መካከሌ ያሇው ሌዩነት ክፍያው 

የሚፇፀምበት ጊዜ ነው። በመጀመሪያ የምንመሇከተው የደቤ ሽያጭ አፇፃፀምንና የሌውውጡን 

አመዘጋገብ ይሆናሌ። ሇደቤ ሽያጭ ሌውውጥ መሰረታዊ ሰነዴ የሚሆነው በሻጭ በኩሌ የሚዘጋጀው 

የደቤ ሽያጭ ዯረሰኝ /ክሬዱትኢንቮይስ/ ነው።  

የደቤ ሽያጭ መዝገብ 

የደቤ ሽያጭ ሌውውጦች ተሇይተው የሚመዘገቡበት መዝገብ የደቤ ሽያጭ መዝገብ ይባሊሌ። በዚህ 

መዝገብ ሊይ የሚመዘገቡት የላልች እቃዎች ሽያጭ ሳይጨምር የንግዴ እቃዎች የደቤ ሽያጭ 

ሌውውጦች ብቻ ናቸው። 

       የደቤ ሽያጭ ሌውውጦችን በደቤ ሽያጭ መዝገብ ሊይ አመዘጋገብ ሂዯት ሇመረዲት 

የሚከተለትን ምሳላዎች እንመሇከታሇን። በዚህም መሰረት የገነት ሁሇ/የህ/ስ/ማህበር የጥቅምት ወር 

2006 ዓ.ም የማህበሩ የደቤ ሽያጭ ሂሳብ ሌውውጥ ከዚህ በታች ቀርቧሌ። 

 

ጥቅምት 3 ቀን 2006 ዓ.ም. ደቤ ሽያጭ ዯረሰኝ ቁጥር 09563 ሇአቶ ካሳሁን ይመር ብር 600.00 

የሚያወጣ ማዲበሪያ በደቤ ሸጠ። 

ጥቅምት 4 ቀን 2006 ዓ.ም. ደቤ ሽያጭ ዯረሰኝ ቁጥር 09564 ሇወ/ሮ ሻሽቱ ሀይለ ብር 1,000.00 

የሚያወጣ ሸቀጥ በደቤ ሸጠ። 

ጥቅምት 5 ቀን 2006 ዓ.ም. ደቤ ሽያጭ ዯረሰኝ ቁጥር 09565 ሇአቶ ተሰማ ከበዯ  ብር  

12,000.00  የሚያወጣ ማዲበሪያ በደቤ ሸጠ። 
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ጥቅምት 5 ቀን 2006 ዓ.ም. ደቤ ሽያጭ ዯረሰኝ ቁጥር 09566 ሇአቶ ሀይለ ከተማ ብር  
2,500.00 የሚያወጣ ማዲበሪያ በደቤ ሸጠ። 
ጥቅምት 5 ቀን 2006 ዓ.ም. ደቤ ሽያጭ ዯረሰኝ ቁጥር 09567 ሇአቶ መስፍን ጉተማ   ብር  
4,500.00  የሚያወጣ ማዲበሪያ በደቤ ሸጠ። 
ጥቅምት 5 ቀን 2006 ዓ.ም. ደቤ ሽያጭ ዯረሰኝ ቁጥር 09568 ሇወ/ሮ ጌጤ አወቀ ብር  900.00 
የሚያወጣ ማዲበሪያ በደቤ ሸጠ። 
ጥቅምት 11 ቀን 2006 ዓ.ም. ደቤ ሽያጭ ዯረሰኝ ቁጥር 09569 ሇአቶ ተሻሇ አሇሙ ብር 880.00 
የሚያወጣ ሸቀጥ በደቤ ሸጠ። 
ጥቅምት 13 ቀን 2006 ዓ.ም. ደቤ ሽያጭ ዯረሰኝ ቁጥር 09570 ሇወ/ሮ መሌሽው ገሊጋይ ብር 
300.00 የሚያወጣ ሸቀጥ በደቤ ሸጠ። 
ጥቅምት 15 ቀን 2006 ዓ.ም. ደቤ ሽያጭ ዯረሰኝ ቁጥር 09571 ሇአቶ ተስፈ ምህረት ብር 
1,800.00 የሚያወጣ ማዲበሪያ በደቤ ሸጠ። 
ጥቅምት 16 ቀን 2006 ዓ.ም. ደቤ ሽያጭ ዯረሰኝ ቁጥር 09572 ሇወ/ሮ ትርንጎ ሞገስ ብር 
1,200.00 የሚያወጣ ማዲበሪያ በደቤ ሸጠ። 
ጥቅምት 19 ቀን 2006 ዓ.ም. ደቤ ሽያጭ ዯረሰኝ ቁጥር 09573 ሇአንዴነት ዩኒየን ብር 50,700.00 
የሚያወጣ ሰብሌ በደቤ ሸጠ።                    
የደቤ ሽያጭ ሌውውጦችን በደቤ ሽያጭ መዝገብ ሊይ መመዝገብ 

 

 

ቀን  

ደቤ 

ሽያጭ 

ዯረሰኝ 

ቁጥር 

 

 

 

የደቤ ዯንበኛው ስም 

 

ማጠ

ቃቀ

ሻ 

የሚሰበሰብ ሂሳብ 

ዳቢት 

ማዲበሪያ ሽያጭ 

ክሬዱት 

ሸቀጥ ሽያጭ 

ክሬዱት 

ሰብሌ ሽያጭ 

ክሬዱት 

2006 ጥቅምት  3 09563 አቶ መሐመዴ የሱፍ  600  00 600 00 0 00 0 00 

 4 09564 ፍሰሐ ሊቀው  1,000 00 0 00 1,000 00 0 00 

 5 09565 ሙለሰው ከሌካይ  12,000 00 12,000 00 0 00 0 00 

 5 09566 ፍቅር ሐ/ማርያም  2,500  00 2,500 00 0 00 0 00 

 5 09567 ወ/ሮ ሇምሇም ይበሌጣሌ  4,500   00 4,500 00 0 00 0 00 

 5 09568 በሊይ ታረቀኝ  900  00 900 00 0 00 0 00 

 11 09569 መሐመዴ የሱፍ  880 00 0 00 880 00 0 00 

 13 09570 በሇጠች ሲሳይ  300 00 0 00 300 00 0 00 

 15 09571 አስቴር ሙሊው  1,800 00 1,800 00 0 00 0 00 

 16 09572 ወ/ት መሪየም ዓሉ  1,200 00 1,200 00 0 00 0 00 

 19 09573 አንዴነት ዩኒየን  50,700 00 0 00 0 00 50,7

00 

00 

   ዴምር  76,380 00 23,500 00 2,180 00 50,7

00 

00 

      (112)   (411)  (413)  (41

2) 
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ደቤ ሽያጭ መዝገብ ገፅ  36 
 

የደቤ ሽያጭ የሂሳብ ሌውውጦችን መተንተንና ሂሳቦችን ከደቤ ሽያጭመዝገብ  ወዯ ሂሳብ ቋት 

ማስተሊሇፍ 
 

የገነት ሁሇ/የገ/የህ/ስ/ማህበር በጥቅምት ወር 2006 ዓ.ም. በአዯረገው የደቤ ሽያጭ የሂሳብ ሌውውጥ 

ሇማህበሩ አባሊት ብር 23,500.00 የሚያወጣ የማዲበሪያ፣ ብር 2,180.00 የሚያወጣ ሸቀጥና ብር 

50,700.00 የሚያወጣ ሰብሌ የደቤ ሽያጭ አከናውኗሌ። በመሆኑም በዚህ የሂሳብ ሌውውጥ የተነኩ 

ሂሳቦች የሚሰበሰብ ሂሳብ፣ ማዲበሪያ ሽያጭ፣ ሸቀጥ ሽያጭና ሰብሌ ሽያጭ ሂሳቦች ናቸው።  

የሚሰበሰብ ሂሳብ በንብረት ሂሳብ መዯብ ውስጥ ያሇ ሂሳብ በመሆኑና በሌውውጡ ሳቢያ የሚሰበሰብ 

ሂሳብ ስሇጨመረና የንብረት ሂሳቦች የመጨመሪያ ጎናቸው ዯግሞ ዳቢት በመሆኑ በወሩ መጨረሻ 

በሚሰበሰብ ሂሳብ ስር ሊይ በተመዘገበው የዴምር መጠን በዋናው ላጀር ውስጥ ባሇው የሂሳብ ቋት 

ዳቢት ሊይ ይመዘገባሌ። እንዱሁም ማዲበሪያ ሽያጭ፣ ሸቀጥ ሽያጭና ሰብሌ ሽያጭ ሂሳቦች 

በተዯረገው ሌውውጥ በመጨመራቸው ሽያጮች በገቢ የሂሳብ መዯብ ውስጥ ያለ በመሆናቸውና 

የገቢ ሂሳብ ሲጨምር በክሬዱት ስሇሚመዘገብ ከሊይ የተዘረዘሩት የሽያጭ ሂሳቦች በወሩ መጨረሻ 

ሊይ በርእሳቸው ስር ያሇው ዴምር በዋናው ላጀር ውስጥ ባሇው ሂሳብ ቋት በየሂሳብ አርእስታቸው 

በክሬዱት በኩሌ ይመዘገባሌ።     

በላሊ በኩሌ ዯግሞ የደቤ ዯንበኛ የሆኑት የማህበሩ አባሊትና ሐገረ ሰሊም ዩኒየን ሌውውጡ 

በተፇፀመበት እሇት ሂሳባቸው በተናጠሌ ወዯ ተቀፅሊ ላጀር መመዝገብ ይኖርበታሌ።  

4.1.4.7. የጥሬ ገንዘብ ገቢ መዝገብ መግሇጫ 

በጥሬ ገንዘብ ገቢ መዝገብ ሊይ የሚመዘገቡት የጥሬ ገንዘብን ገቢ የሚመሇከቱ ብቻ ናቸው። 

በመዝገቡ ሊይ የጥሬ ገንዘብ ዳቢትና ክሬዱት ኮሇም ተሇይቶ ስሊሇ ሇእያንዲንደ ሌውውጥ የገቢ 

ዝርዝር በሚሇው ኮሇም መፃፍ ያሇበት ሌውውጡ የሚመሇከተውና ከጥሬ ገንዘብ ጋር ተዛማጅ የሆነ 

የሂሳብ አርእስት ብቻ ነው።  

በመዝገቡ ሊይ የየራሳቸው ኮሇም የተሇየሊቸው የሂሳብ አርእስቶች ስር የሚመዘገብ መረጃ ዴምር 

በየወሩ መጨረሻ በኮሇሙ ሊይ ወዯ ተጠቀሰው የሂሳብ አርእስት የሂሳብ ቋት ይተሊሇፊሌ። በጥሬ 

ገንዘብ ገቢ መዝገብ ሊይ የሚዘጋጁት ሌዩ የገንዘብ ኮሇሞች እንዯ ማህበሩ ፍሊጎት መሆን አሇባቸው ። 

የሌውውጦች መሰረታዊ ሰነዴ ቁጥር በመዝገቡ ሊይ ሇዚሁ በተዘጋጀው ኮሇም ይፃፊሌ።  
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የሂሳብ ሌውውጦችን በጥሬ ገንዘብ ገቢ መዝገብ ሇመመዝገብ የምንከተሇው የአሰራር ቅዯም ተከተሌ፣ 

ሌውውጡ የተካሄዯበትን ቀን፣ ወርና ዓ.ም. ሇዚሁ በተዘጋጀው ኮሇም መፃፍ 

ጥቅምት 1 ቀን 2006 ዓ.ም. የሌውውጡን ዳቢት ክፍሌ መመዝገብ  

የሌውውጡን የክሬዱት ክፍሌ መመዝገብ  

ሇተመዘገቡት መረጃዎች መነሻና ምንጭ የሆነውን የመሰረታዊ ሰነዴ ቁጥር ማጠቃቀሻ በሚሇው 

ኮሇም መፃፍ ናቸው።  

የገነት ሁሇ/የገበሬዎች የኅብረት ስራ ማህበር የጥቅምት  ወር የጥሬ ገንዘብ ገቢ የሂሳብ ሌወወጥ 

ክዚህ በታች ቀርቧሌ። 

ጥቅምት 1 ቀን 2006 ዓ.ም. 

ጥቅምት 1 ቀን 2006 ዓ.ም. በገ.መ.ካ.ቁጥር 0812 ከሸቀጣ ሸቀጥ ሽያጭ ብር 54,200.00 ገቢ 

ሆነ። 

ጥቅምት 1 ቀን 2006 ዓ.ም. በገ.መ.ካ.ቁጥር 0813 ከሰብሌ ሽያጭ ብር 6,425.00 ገቢ ሆነ። 

ጥቅምት 2 ቀን 2006 ዓ.ም. በገ.መ.ካ.ቁጥር 0814 ከወ/ሮ ትርንጎ ሞገስ ከማዳበሪያ ዱቤ ሽያጭ 

ከነበረባቸው እዳ ብር 3,129.00 ገቢ ሆነ ። 

ጥቅምት 2 ቀን 2006 ዓ.ም. በገ.መ.ካ.ቁጥር 0815 ከፀረ-ሰብሌ ኬሚካሌ ሽያጭ ብር 3,980.00 

ገቢ ሆነ ። 

ጥቅምት 3 ቀን 2006 ዓ.ም. በገ.መ.ካ.ቁጥር 0816 ከአቶ ካሳሁን ይመር ከማዳበሪያ ዱቤ 

ሽያጭ ከነበረባቸው እዳ ብር 2,835.00 ገቢ ሆነ ። 

ጥቅምት 3 ቀን 2006 ዓ.ም. በገ.መ.ካ.ቁጥር 0817 ከማዳበሪያ ሽያጭ ብር 958,450.00 ገቢ 

ሆነ። 

ጥቅምት 5 ቀን 2006 ዓ.ም. በገ.መ.ካ.ቁጥር 0818 ከአቶ ተሻሇ ሙሊው ከሸቀጥ ዱቤ ሽያጭ 

ከነበረባቸው እዳ ብር 256.00 ገቢ ሆነ። 

ጥቅምት 6 ቀን 2006 ዓ.ም. በገ.መ.ካ.ቁጥር 0819 ከሰብሌ ሽያጭ ብር 112,536.00 ገቢ ሆነ። 

ጥቅምት 6 ቀን 2006 ዓ.ም. በገ.መ.ካ.ቁጥር 0820 ከወ/ሮ ሻሸ ሀይለ ከሸቀጥ ዱቤ ሽያጭ 

ከነበረባቸው እዳ ብር 900.00 ገቢ ሆነ። 

ጥቅምት 7 ቀን 2006 ዓ.ም. በገ.መ.ካ.ቁጥር 0821 ከሸቀጣ ሸቀጥ ሽያጭ ብር 185,980.00 ገቢ 

ሆነ። 

ጥቅምት 8 ቀን 2006 ዓ.ም. በገ.መ.ካ.ቁጥር 0822 ከሰብሌ ሽያጭ ብር 53,110.00 ገቢ ሆነ። 
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ጥቅምት 14 ቀን 2006 ዓ.ም. በገ.መ.ካ.ቁጥር 0823 ከፀረ-ሰብሌ ኬሚካሌ ሽያጭ ብር 400.00 

ገቢ ሆነ። 

ጥቅምት 15 ቀን 2006 ዓ.ም. በገ.መ.ካ.ቁጥር 0824 ከእጣ ሽያጭ ብር 1,000.00 ገቢ ሆነ ። 

ጥቅምት 18 ቀን 2006 ዓ.ም. በገ.መ.ካ.ቁጥር 0825 ከአቶ ተስፉ ምህረት ከማዳበሪያ ዱቤ 

ሽያጭ ከነበረባቸው እዳ ብር 7,800.00 ገቢ ሆነ። 

ጥቅምት 19 ቀን 2006 ዓ.ም. በገ.መ.ካ.ቁጥር 0826 ከማዳበሪያ ሽያጭ ብር 984,200.00 ገቢ 

ሆነ። 

ጥቅምት 19 ቀን 2006 ዓ.ም. በገ.መ.ካ.ቁጥር 0827 ከግቢ ባህር ዛፍ ሽያጭ ብር 5,000.00 ገቢ 

ሆነ። 

ጥቅምት 21 ቀን 2006 ዓ.ም. በገ.መ.ካ.ቁጥር 0828 ከወ/ሮ መሌሽው ገሊጋይ ከሸቀጥ ዱቤ 

ሽያጭ ከነበረባቸው እዳ ብር 2,500.00 ገቢ ሆነ ። 

ጥቅምት 28 ቀን 2006 ዓ.ም. በገ.መ.ካ.ቁጥር 0829 ከግቢ ሳር ሽያጭ ብር 3,500.00 ገቢ ሆነ። 

ጥቅምት 29 ቀን 2006 ዓ.ም. በገ.መ.ካ.ቁጥር 0830 ከሰብሌ ሽያጭ ብር 85,500.00 ገቢ ሆነ ። 

ሃምላ 3ዏ ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም በገ.መ.ካ.ቁጥር 0831 ከመመዝገቢያ ገቢ ብር 840.ዏዏ ገቢ ሆነ
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የጥሬ ገንዘብ ገቢ መዝገብ                                                      ገፅ 41  

 

 

ከባህር ዛፍ ሽያጭ 

             

ቀን 

 

 

የገቢ ዝርዝር 

 

 

ገ/ካ/ቁ 

 

 

 

ማጠቃቀ

ሻ 

 

 

ጥሬ 

ገንዘብ 

ከሸቀጥ 

ሽያጭ 

ከሰብሌ 

ሽያጭ 

ከማዲበሪያ 

ሽያጭ 

ፀረ ሰ. ኬ. 

ሽያጭ 

እጣ 

ሽያጭ 

ከመመዝገ 

ቢያ   ገቢ 

ከሚሰበሰብ 

ሂሳብ 

ከሳር ሽያጭ 

 

ዳቢት ክሬዱት ክሬዱት ክሬዱት ክሬዱት ክሬዱት ክሬዱት ክሬዱት ክሬዱት 

ክሬዱት 

01/2/06 ሸቀጥ ሽያጭ 0812  54,200 54,200  0 0 0 0 0 0 0 

01/2/06 ሰብሌ ሽያጭ 0813  6,425 0 6,425 0 0 0 0 0 0 0 

02/2/06 
ወ/ት መሪየም ዓሉ /ማዲበሪያ 

ደቤ/ 
0814  3,129 

0 0 0 0 0 0 
3,129 

0 0 

02/2/06 ፀረ ሰብሌ ኬሚካሌ ሽያጭ 0815  3,980 0 0 0 3,980 0 0 0 0 0 

03/2/06 በቀሇ ሇማ /ማዲበሪያ ደቤ/ 0816  2,835 0 0 0 0 0 0 2,835 0 0 

03/2/06 ማዲበሪያ ሽያጭ 0817  958,450 0 0 958,450 0 0 0 0 0 0 

05/2/06 ሙለ ሊቀው /ሸቀጥ ደቤ/ 0818  256 0 0 0 0 0 0 256 0 0 

06/2/06 ሰብሌ ሽያጭ 0819  112,536 0 112,536 0 0 0 0 0 0 0 

06/2/06 ወ/ሮ የሺ ማንዯፍሮ /ሸቀጥ ደቤ 0820  900 0 0 0 0 0 0 900 0 0 

07/2/06 ሸቀጥ ሽያጭ 0821  185,980 185,980 0 0 0 0 0 0 0 0 

08/2/06 ሰብሌ ሽያጭ 0822  53,110 0 53,110 0 0 0 0 0 0 0 

14/2/06 ፀረ ሰብሌ ኬሚካሌ ሽያጭ 0823  400 0 0 0 400 0 0 0 0 0 
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15/2/06 ዲኘ/እጣ ሽያጭ/ 0824  1,000 0 0 0 0 1,000 0 0 0 0 

18/2/06 

ወ/ሮ ይጋርደ ምንተስኖት 

/ማዲበሪያ ደቤ/ 0825  7,800 

0 0 0 0 0 0 

7,800 

0 0 

19/2/06 ማዲበሪያ ሽያጭ 0826  984,200 0 0 984,200 0 0  0 0 0 

19/2/06 ከግቢ ባህር ዛፍ ሽያጭ 0827  5,000 

0 0 0 0 0 0 0 0  

5,000 

21/2/06 ወ/ሮ ሙለ ሊቀው /ሸቀጥ ደቤ/ 0828  2,500 0 0 0 0 0 0 2,500 0 0 

28/2/06 ከግቢ ሳር ሽያጭ 0829  3,500 0 0 0 0 0 0 0 3,500 0 

29/2/06 ሰብሌ ሽያጭ 0830  85,500 0 85,500 0 0 0 0 0 0 0 

30/2/06 ከመመዝገቢያ ገቢ 0831  840 0 0 0 0 0 840 0 0 0 

 ዴምር   

2,472,54

1 240,180 257,571 1,942,650 4,380 1,000 840 17,420 3,500 

5,000 

    (111) (413) (412) (411) (414) (311) (417) (112) (415) (416) 
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በጥቅምት  ወር ውስጥ የተካሄዯው የጥሬ ገንዘብ ገቢ የሂሳብ ሌውውጥ በዳቢትና በክሬዱት 

ተተንትኖ በጥሬ ገንዘብ ገቢ መዝገብ ከተመዘገበ በኋሊ በወሩ መጨረሻ በእያንዲንደ የሂሳብ አርእስት 

ስር ተዯምሮ በወሩ ውስጥ የተሰበሰበው የጥሬ ገንዘብ ዴምር በዋናው ላጀር የጥሬገንዘብ ሂሳብ ብር 

271,761.00 ዳቢት ሊይ ይመዘገባሌ። እንዱሁም ሇጥሬ ገንዘቡ መሰብሰብ ምክንያት የሆኑ ሂሳቦች 

በየሂሳብ አርእስታቸው ተዯምረው በዋናው ላጀር ውስጥ በሚገኘው የሂሳብ ቋታቸው በክሬዱት 

ይመዘገባለ። 
 

 የማህበሩ የደቤ ዯንበኞች ሂሳብ ክፍያው /ገቢው/ እንዯተፇፀመ በእሇቱ ተቀፅሊ ላጀር ውስጥ 

በየስማቸው በተከፇተው የሂሳብ ቋታቸው ሊይ የክፍያው መጠን ክሬዱት ሊይ ይመዘገባሌ።  

4.1.4.8. የጥሬ ገንዘብ ወጪ መዝገብ መግሇጫ 

በጥሬ ገንዘብ የተከፇሇ ማንኛውም ሌውውጥ የገንዘብ ክፍያ ሌውውጥ ይባሊሌ።  ሇጥሬ ገንዘብ 

ሌውውጥ ብቻ ሇመመዝገብ የተሇየ መዝገብ የጥሬ ገንዘብ ወጪ መዝገብ ይባሊሌ። የጥሬ ገንዘብ 

ወጪ መዝገብ እንዯየ ማህበሩ የስራ ፀባይና እንቅስቃሴ ስፊት የሚኖሩት ኮሇሞች ይሇያያሌ። 

የእያንዲንደ የገንዘብ ክፍያ ሌውውጥ ጥሬ ገንዘብ እንዱቀንስ ያዯርጋሌ። ስሇዚህ በማንኛውም 

የጥሬገንዘብ ክፍያ ሌውውጠ የጥሬ ገንዘብ ሂሳብ ክሬዱት ስሇሚሆን በመዝገቡ ሊይ ሇጥሬገንዘብ 

ክሬዱት ኮሇም  ተሇይቶ መቀመጥ አሇበት። ላልችም በወሩ ውስጥ ብዙ ጊዜ በሚፇፀመው የገንዘብ 

ክፍያ ሌውውጥ የሚነኩ ሂሳቦች በጥሬ ገንዘብ ወጪ መዝገብ ሊይ ሇየራሳቸው ኮሇም ተሇይቶ 

እንዱኖራቸው ያስፇሌጋሌ። ብዙ ጊዜ ሌውውጡን ሇሚመሇከታቸው ሂሳቦች ኮሇም መሇየት 

መረጃዎችን ወዯ ሂሳብ ቋት ሇማስተሊሇፍ የመፇጀውን ጊዜ ይቀንሳሌ።  
 

 የጥሬገንዘብ ክፍያ ሌውውጦችን በጥሬ ገነዘብ ወጪ መዝገብ አመዘጋገብ ሂዯት የገነት ሁሇገብ 

የገበሬዎች የኅብረት ስራ ማህበርን የጥቅምት ወር 2006 ዓ.ም. ያካሄዲቸውን የጥሬገንዘብ ክፍያ 

ሌውውጦች በምሳላነት እንመሇከታሇን። 
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የጥሬ ገንዘብ ወጪ የሂሳብ ሌውውጦች 

ጥቅምት 1 ቀን 2006 ዓ.ም. በወ.ካ.ቁጥር 801 ሇአሊቂ እቃ ግዥ ብር  1,520.00  ወጪ ሆነ 

ጥቅምት 1 ቀን 2006 ዓ.ም. በወ.ካ.ቁጥር 802 ሇውል አበሌ ወጪ ብር 195.00  ወጪ ሆነ 

ጥቅምት 2 ቀን 2006 ዓ.ም. በወ.ካ.ቁጥር 803 ሇማዲበሪያ ግዥ ብር 10,000.00  ወጪ ሆነ 

ጥቅምት 3 ቀን 2006 ዓ.ም. በወ.ካ.ቁጥር 804 ሇማጓጓዣ ወጪ ብር  260.00 ወጪ ሆነ 

ጥቅምት 6 ቀን 2006 ዓ.ም. በወ.ካ.ቁጥር 805 ማህበሩ ሇአቶ መኳንንት ዮሴፍ ብር  530.00 

/ሇትርፍ ክፍፍሌ ተከፊይ እዲ/ ወጪ አዯረገ 

ጥቅምት 6 ቀን 2006 ዓ.ም. በወ.ካ.ቁጥር 806 ማህበሩ ሇአቶ መሰንበት ስንሻው ብር  890.00 

/ሇትርፍ ክፍፍሌ ተከፊይ እዲ/ ወጪ አዯረገ 

ጥቅምት 7 ቀን 2006 ዓ.ም. በወ.ካ.ቁጥር 807 ማህበሩ ሇሐገረ ሰሊም ዩኒየን ብር 33,260.00 

/ሇማዲበሪያ እዲ ክፍያ/ወጪ አዯረገ 

ጥቅምት 8 ቀን 2006 ዓ.ም. በወ.ካ.ቁጥር 808  ሇሸቀጥ ግዥ  ብር  23,450.00 ወጪ ሆነ 

ጥቅምት 8 ቀን 2006 ዓ.ም. በወ.ካ.ቁጥር 809  ሇማጓጓዣ  ብር  710.00 ወጪ ሆነ 

ጥቅምት 12 ቀን 2006 ዓ.ም. በወ.ካ.ቁጥር 810 ሇጉሌበት ሰራተኛ  ብር  300.00 ወጪ ሆነ 

ጥቅምት 13 ቀን 2006 ዓ.ም. በወ.ካ.ቁጥር 811  ሇውል አበሌ  ብር  290.00 ወጪ ሆነ 

ጥቅምት 16 ቀን 2006 ዓ.ም. በወ.ካ.ቁጥር 812 ማህበሩ ሇአቶ አስፊው ገብሬ ብር 1,200.00 

/ሇሰብሌ ደቤ ግዥ ተከፊይ እዲ/ ወጪ አዯረገ 

ጥቅምት 16 ቀን 2006 ዓ.ም. በወ.ካ.ቁጥር 813 ማህበሩ ሇግብርና ምርት ግብአት አቅራቢ ዴርጅት 

/ኤስኮ/ ብር 22,000.00 / /ሇማዲበሪያ እዲ ክፍያ/ወጪ አዯረገ 

ጥቅምት 17 ቀን 2006 ዓ.ም. በወ.ካ.ቁጥር 814 ሇሰብሌ ግዥ ብር  25,000.00 ወጪ ሆነ 

ጥቅምት 18 ቀን 2006 ዓ.ም. በወ.ካ.ቁጥር 815 ሇማጓጓዣ ብር 410.00 ወጪ ሆነ 

ጥቅምት 23 ቀን 2006 ዓ.ም. በወ.ካ.ቁጥር 816 ማህበሩ ሇአቶ መንግስቱ ባዬ ብር 1,850.00 

/ሇሰብሌ ደቤ ግዥ እዲ ክፍያ/ወጪ አዯረገ 

ጥቅምት 26 ቀን 2006 ዓ.ም. በወ.ካ.ቁጥር 818 ሇውል አበሌ ብር  195.00 ወጪ ሆነ 

ጥቅምት 29ቀን 2006 ዓ.ም. በወ.ካ.ቁጥር 819 ማህበሩ ሇወ/ሮ ሻሽቱ ዯመቀ ብር 1,000.00 

/ሇሰብሌ ደቤ ግዥ እዲ ክፍያ/ወጪ አዯረገ 

ጥቅምት 30 ቀን 2006 ዓ.ም. በወ.ካ.ቁጥር 820 ሇጉሌበት ሰራተኛ ብር  330.00 ወጭ ሆነ 

ጥቅምት 30 ቀን 2006 ዓ.ም. በወ.ካ.ቁጥር 821 ሇዯመወዝ ብር  7,600.00 ወጪ ሆነ 



Page 73 

 

                                                               የጥሬ ገንዘብ ወጪ መዝገብ          

                

ቀን 

 

 

የወጪው አይነት 

 

 

የወ/ካ/ 

ቁጥር 

 

ማጠቃ 

ቀሻ 

 

ጥሬ ገንዘብ 

ተከፊይ እዲ 

 

አሊቂ እቃ 

 

ሇማዲበሪያ 

ግዥ 

ሸቀጥ 

ግዥ 

ሰብሌ 

ግዥ 

ሇዯመወዝ 

ወጪ 

ሇመጓጓዥያ 

ወጪ 

ሇውል 

አበሌ 

ወጪ 

ሇጉሌበት 

ሰ/ወጪ 

ሇትርፍ 

ክፍፍሌ ዕዲ 

የተከፇሇ 

ክሬዱት ዳቢት ዳቢት ዳቢት ዳቢት ዳቢት ዳቢት ዳቢት ዳቢት ዳቢት  

1/2/06 ሇአሊቂ እቃ ግዥ 569  1,520 0 1,520 0 0 0 0 0 0 0 0 

1/2/06 ሇውል አበሌ ወጪ 570  195 0 0 0 0 0 0 0 195 0 0 

2/2/06 ሇማዲበሪያ ግዥ 571  10,000 0 0 10,000 0 0 0  0 0 0 

3/2/06 ሇመጓጓዣ ወጭ 572  260 0 0 0 0 0 0 260 0 0 0 

6/2/06 

በሇው ሲሳይ /ሇትርፍ 

ክፍፍሌ ተከፊይ እዲ/ 573  530 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 530 

6/2/06 

ፍቅረሰሊም ብናሇፍ 

/ሇትርፍ ክፍፍሌ ተከፊይ 

እዲ/ 574  890 00 

0 0 0 0 0 0 0 0 890 

6/2/06 

ሇማዲበሪያ እዲ ተከፊይ  

/ሇሐገረ ሰሊም ዩኒዬን/ 575  33,260 33,260 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8/2/06 ሇሸቀጥ ግዥ 578  23,450 0 0 0 23,450 0 0 0 0 0 0 

8//2/06 ሇመጓጓዣ ወጭ 579  710 0 0 0 0 0 0 710 0 0 0 

12/2/06 ሇጉሌበት ሠራተኛ ወጪ 580  300 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 

13/2/06 ሇውል አበሌ ወጪ 581  290 0 0 0 0 0 0 0 290 0 0 

16/2/06 

ውደ ይመር /ሰብሌ ደቤ 

ግዥ/ 582  1,200 1,200.00 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16/2/06 

ሇግ/ም/ግ/አቅራቢ 

ዴርጅት/ማዲ 583  22,000 22,000 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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17/2/06 ሇሰብሌ ግዥ 584  25,000 0 0 0 0 25,000 0 0 0 0 0 

18/2/06 ሇመጓጓዣ ወጭ 585  410 0 0 0 0 0 0 410 0 0 0 

23/2/06 

ይሌቃሌ ማናዬ /ሇሰብሌ 

ደቤ ግዥ/ 586  1,850 1850 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

23/2/06 ሇውል አበሌ ወጪ 588  195 0 0 0 0 0 0 0 195 0 0 

26/2/06 

እመቤት ቢያዴጎ /ሰብሌ 

ደቤ እዲ/ 589  1,000 1000.00 

0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 

29/2/06 ሇጉሌበት ሰራተኛ ወጪ 590  330 0 0 0 0 0 0 0 0 330 0 

30/2/06 ሇዯመወዝ ወጪ 591  7,600 0 0 0 0 0 7600 0 0 0 0 

 ድምር   130,990 59,310 1,520 10,000 23,450 25,000 7600 1380 680 630 1420 

    ( 111) (211) (113) (511) (513) (512) (612) ( 611) (613) (615) (212) 
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በጥቅምት  ወር ውስጥ የተካሄዯው የጥሬ ገንዘብ ክፍያ የሂሳብ ሌውውጥ በዳቢትና በክሬዱት ተተንትኖ 

በጥሬ ገንዘብ ወጪ መዝገብ ከተመዘገበ በኋሊ በወሩ መጨረሻ በእያንዲንደ የሂሳብ አርእስት ስር 

ተዯምሮ በወሩ ውስጥ የተከፇሇው ጥሬ ገንዘብ ዴምር በዋናው ላጀር የጥሬ ገንዘብ የሂሳብ ቋት ብር 

130,990.00 ክሬዱት ሊይ ይመዘገባለ። እንዱሁም ሇጥሬ ገንዘቡ ክፍያ ምክንያት የሆኑ ሂሳቦች በየሂሳብ 

አርእስታቸው ተዯምረው በዋናው ላጀር ውስጥ በሚገኘው የሂሳብ ቋታቸው በዳቢት ይመዘገባለ። 

 በማህበሩ ያሌተከፇሇ ሂሳብ ሊሊቸው፣ ሇማህበሩ አባሊት፣ ሇግብርና ምርት ማሳዯጊያ አቅራቢ ዴርጅትና 

ሇሐገረሰሊም ዩኒየን የተከፇሇው የእዲ ክፍያ እንዯተፇፀመ ወዱያውኑ በእሇቱ ተቀፅሊ ላጀር ውስጥ 

በየስማቸው በተከፇተው የሂሳብ ቋታቸው ሊይ የተከፇሇው የገንዘብ መጠን ዳቢት ሊይ ይመዘገባሌ ። 

4.1.5. የሂሳብን ሇማስታረቅ የሚዯረግ የማስተካከያ ምዝገባ 

ገነት ሁሇገብ የገበሬዎች የኅብረት ስራ ማህበር ሇአባሌ አርሶሮች ሇ2006 /02 የምርት ዘመን ማዲበሪያ 

በደቤ ሇመሸጥ ከአርሶ አዯሮቹ በቅዴሚያ ገንዘብ መሰብሰቡ ይታወቃሌ። ማህበሩም ሇአባሊቱ ማዲበሪያ 

በደቤ አቅርቧሌ። በመሆኑም ማህበሩ ከአባሊቱ በቅዴሚያ የሰበሰበውን ገንዘብ በተከፊይ እዲነት ሲመዘገብ 

በላሊ በኩሌ ዯግሞ ሇአባሊቱ በደቤ ያቀረበውን ማዲበሪያ በሚሰበሰብ ሂሳብ መዝግቦ ነበር ስሇዚህ 

ከአባሊት የተሰበሰበው ቅዴሚያ ክፍያ /ተከፊይ እዲ/ እና ማህበሩ በደቤ ያቀረበው ማዲበሪያ /የሚሰበሰብ 

ሂሳብ/ በወሩ መጨረሻ ሂሳባቸው መታረቅ ይኖርበታሌ። ይህንን ሂሳብ ሇማስታረቅና ሇማስተካከሌ 

የምንጠቀምበት መዝገብ ጠቅሊሊ መዝገብ ይባሊሌ። 

 በዚህም መሰረት ሂሳቡን ሇማስታረቅ የሚዯረግ ማስተካከያ ከዚህ በታች ቀርቧሌ ። 
   

ጠቅሊሊ መዝገብ 

 ገፅ  2 

ቀን 
 

የሂሳብ አርእስቶች ማጠቃ
ቀሻ 

ዳቢት ክሬዱት 

2006 ጥቅምት  30 ተከፊይ እዲ 211/ 7500 00   
  የሚሰበሰብ ሂሳብ 112/   7500 00 
 

 

 ከማህበሩ አባሊት የተሰበሰበውን 

የማዲበሪያ ቅዴሚያ ክፍያ /ተከፊይ 

እዲ/ ሂሳብን ሇማስተካከሌና 

የሚሰበሰብ ሂሳብን ሇማስተካከሌ 

የተዯረገ ምዝገባ  
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ከሊይ በዳቢትና በክሬዱት በኩሌ የተመዘገቡት ሂሳቦች በቀጥታ ወዯ ዋናው ላጀር በመመዝገብ ሂሳቡን 

ማስተካከሌ ሲገባ በላሊ በኩሌ ዯግሞ በተቀፅሊ ላጀር የአበዲሪዎችና የተበዲሪዎች ፊይሌ /ሂሳብ ቋት/ 

ሂሳቡ መመዝገብ ይኖርበታሌ።                             

4.1.6. የሂሳብ መሞከሪያ ሚዛን ማዘጋጀት 

       በምዝገባ የተፈፀሙ ስህተቶችን ሇማወቅና በጊዜው ሇማረም የምዝገባውን ስራ መገምገም ያስፈሌጋሌ።  በሂሳብ 

መዛግብት ሊይ ያሇው የዴቢትና የክሬዲት ኮሇሞች ድምር እኩሌ መሆን ከተረጋገጠ በኋሊ ሂሳቡን ወደ ሂሳብ ቋት 

ሲተሊሇፍ ስህተት ካሇተፈፀም በስተቀር በላጀር ውስጥ ያለት የሂሳብ ቋቶች የዴቢትና የክሬዲት ሚዛን ድምር እኩሌ 

መሆን አሇበት ። 

                  

የገነት ሁሇገብ የገበሬዎች ኅብረት ሥራ ማህበር ኃ/የተ. 

ያሌተስተካከሇ የሂሳብ መሞከሪያ ሚዛን 

ላሇቀው መስከረም 30/2006 ዓ.ም 

የሂሳብ ርዕስ 

የሂሳብ 

ቁጥር ዳቢት ክሬዱት 

ጥሬ ገንዘብ 111 3,541,551.00   0 

የሚሰበሰብ ሂሳብ 112 327,360.00  0 

አሊቂ ዕቃዎች 113 13,370.00  0 

ማዲበሪያ- ቆጠራ 114 840,000.00  0 

ኬሚካሌ- ቆጠራ 115 3,252.00  0 

ሸቀጥ- ቆጠራ 116 158,945.00  0 

ሰብሌ- ቆጠራ 117 210,630.00  0 

የረዥም ጊዜ ኢንቨስትመንት/መዋዕሇ ንዋይ 118 160,336.00  0 

ጽ/ቤት 121 350,000.00  0 

የተጠራቀመ አገሇግልት ተቀናሽ-ጽ/ቤት 121.1  0 70,000.00  

የቢሮ ዕቃዎች 122 7,500.00   0 

የተጠራቀመ አገሇግልት ተቀናሽ-የቢሮ ዕቃዎቸ 122.1  0 3,000.00  

መጋዘን 123 465,000.00   0 
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የገነት ሁሇገብ የገበሬዎች ኅብረት ሥራ ማህበር ኃ/የተ. 

ያሌተስተካከሇ የሂሳብ መሞከሪያ ሚዛን 

ላሇቀው መስከረም 30/2006 ዓ.ም 

የሂሳብ ርዕስ 

የሂሳብ 

ቁጥር ዳቢት ክሬዱት 

የተጠራቀመ አገሇግልት ተቀናሽ-መጋዘን 123.1  0 93,000.00  

ተሽከርካሪ 124 800,000.00   0 

የተጠራቀመ አገሇግልት ተቀናሽ-ተሽከርካሪ 124.1 0 160,000.00  

ተከፊይ ዕዲ 211 0 1,646,393.00  

ያሌተከፊፇሇ ትርፍ 212 0 1,280.00  

ዕጣ ካፒታሌ 311 0 1,601,000.00  

መጠባበቂያ 312 0 966,610.00  

የስራ ማስፊፉያ 313 0 463,741.00  

ማህበራዊ አገሇግልት 314 0 115,869.00  

ስጦታ 315 0 122,650.00  

የገቢና የወጪ ማጠቃሇያ 316 0  0 

የማዲበሪያ ሽያጭ 411 0 1,966,150.00  

የሰብሌ ሽያጭ 412 0 308,271.00  

የሸቀጥ ሽያጭ 413 0 242,360.00  

የኬሚካሌ ሽያጭ 414 0 4,380.00  

የሳር ሽያጭ 415 0 3,500.00  

የባህር ዛፍ ሽያጭ 416 0 5,000.00  

የመመዝገብያ ገቢ 417 0 840.00  

የማዲበሪያ ግዥ 511 750,000.00  0 

የሰብሌ ግዥ 512 37,360.00  0 

የሸቀጥ ግዥ 513 98,450.00  0 

የኬሚካሌ ግዥ 514  0 0 

የትራንስፖርት ወጪ 611 1,380.00  0 
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የገነት ሁሇገብ የገበሬዎች ኅብረት ሥራ ማህበር ኃ/የተ. 

ያሌተስተካከሇ የሂሳብ መሞከሪያ ሚዛን 

ላሇቀው መስከረም 30/2006 ዓ.ም 

የሂሳብ ርዕስ 

የሂሳብ 

ቁጥር ዳቢት ክሬዱት 

የዯመወዝ ወጪ 612 7,600.00  0 

የውል አበሌ ወጪ 613 680.00  0 

የባንክ አገሌግልት ወጪ 614  0 0 

የጉ ሌበት ወጪ 615 630.00  0 

የአገሇግልት ተቀናሽ- ጽ/ቤት 616 0 0 

የአገሇግልት ተቀናሽ- የቢሮ መገሇገያ ዕቃዎች 617 0 0 

የአገሇግልት ተቀናሽ- መጋዘን 618 0 0 

የአገሇግልት ተቀናሽ- ተሽከርካሪ 619 0 0 

የአሊቂ ዕቃዎች ወጪ 620 0 0 

ዴምር   7,774,044 7,774,044 

5. ምዕራፍ አራት 

5.1. ሂሳብ አያያዝ የክንውን ሂዯት 

5.1.1. የሂሳብ ማስተካከያ 

የሂሳብ አያያዝ የክንውን ሂዯት የመጨረሻ ውጤት የሂሳብ መግሇጫዎችን  ማዘጋጀት በመሆኑ 

እያንዲንደ የሂሳብ አርአስት ተጨባጭና ትክከሇኛ ሚዛን ሉኖረው ይገባሌ። ሇመግሇጫ ዝግጅት 

የሚያስፇሌጉ የሂሳብ መረጃዎች በሂሳብ ዓመቱ መጨረሻ በሂሳብ ሚዛን መሞከሪያ ሊይ የሚገኙ 

ቢሆኑም በሂሳብ ዘመኑ መጨረሻ ማሳየት ያሇባቸው ሚዛን እንዱኖራቸው መስተካከሌ የሚገባቸው 

የሂሳብ ሚዛኖች ይኖራለ። አንዲንዴ ሂሳቦች በሂሳብ ዘመኑ መጨረሻ/ የሂሳብ መግሇጫ የሚዘጋጅበት 

ጊዜ/ ሉኖራቸው የሚገባውን ሚዛን እንዱኖራቸው በሂሳብ ሚዛን መሞከሪያ ሊይ በተገሇፀው የሂሳብ 

ሚዛናቸው ሊይ የሚዯረግ ሇውጥ የሂሳብ ማስተካከያ ይባሊሌ። 
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በአንዴ ሂሳብ አርዕስት ሚዛን ሊይ የሚታየው ሇውጥ በሙለ ከሂሳብ መዝገብ ሊይ የሚታየውን ምዝገባ 

በማወራረስ የመጣ ነው። በመሆኑም በሂሳብ ዘመኑ መጨረሻ በአንዲንዴ ሂሳቦች ሚዛን ሊይ የሚዯረገው 

ማስተካከያ በቀጥታ በሂሳብ ቋት ሊይ አይመዘገብም። በመሆኑም በሂሳብ መዝገብ ሊይ የሂሳብ 

ማስተካከያን የሚያሳየው ምዝገባ የሂሳብ ማስተካከያ ምዝገባ ይባሊሌ። 
 

በሂሳብ አያያዝ ዯንብ መሠረት የየሂሳብ ዓመቱን የሥራ እንቅስቃሴ  ውጤትና የፊይናንስ ይዞታ 

በትክክሌ ሇመሇካት በዓመቱ ውስጥ የተገኘውን ገቢና  ገቢውን ሇማስገኘት የተፇፀመውን ወጪ የያዘ 

መረጃ መሰብሰብና ሪፖርት መሆን አሇበት። በሥራ እንቅስቃሴ ወቅት አገሌግልት የተገኘበትና ሇተገኘው 

አገሌግልት ክፍያው የሚፇፀምበት ጊዜ ሊይገጣጠሙ ይችሊለ። ነገር ግን ወጪዎችን ካስገኙት ጥቅም 

ጋር ሇማገናዘብ እንዱረዲ በወጪ የሚያዘው ገንዘቡ በተከፇሇበት ጊዜ ሳይሆን የማህበሩን ገቢ ሇማስገኘት 

የሚያሥፇሌገው አገሌግልት በተገኘበት ጊዜ መሆን አሇበት። ይህን ዯንብ ሇመጠበቅ ከአንዴ ሂሳብ ዘመን 

በሊይ ሌንጠቀምባቸው የምንችሌና አስቀዴመን ሇሚከፇለ የወጪ ሂሳቦች የገንዘቡ ክፍያ ሲፇፀም 

በንብረት ከተመዘገቡ በኋሊ በሂሳብ ዓመቱ መጨረሻ በእነዚህ የንብረት ሂሳቦች ሊይ ማስተካከያ 

ያስፇሌጋሌ። በንብረትነት ከተያዘው ሂሳብ ሊይ በሂሳብ ዘመኑ ገቢ ሇማስገኘት የተጠቀምንበት በወጪ 

ሲያዝ ቀሪው ሂሳብ በንብረትነት ሪፖርት መዯረግ አሇበት። በላሊ በኩሌ አገሌግልት ከተገኘ ሇሚፇፀም 

ክፍያ ወጪው መያዝ ያሇበት ገቢ ሇማስገኘት አገሌግልት በተሰጠበት የሂሳብ ዓመት ሪፖርት ሲሆን 

የገንዘብ ክፇያው በተፇፀመበት ዓመት የወጪ ሳይሆን የክፍያው ምዝገባ ይካሄዲሌ። 
 

ከሊይ የተገሇፁትን ሁኔታዎች ግንዛቤ ውስጥ ሇማስገባት የሂሳብ ሚዛኖች ይስተካከሊለ። የሂሳብ 

ማስተካከያ ማሇት የተፇፀመ ስህተትን ሇማረም የሚወሰዴ እርምጃ ሳይሆን በሂሳብ ክንውን ሂዯት 

ውስጥ የሚካተት የታሰበ ተግባር ነው። 

5.1.2. ባሇ አስር ኮሇም የሂሳብ መተንተኛ ዝግጅት 

አንዴ ዴርጅት በሂሳብ ዘመኑ መጨረሻ የሂሳብ ማስተካከያ ሲኖረው አስር ኮሇም የሂሳብ መተንተኛ 

ይጠቀማሌ። 

የሂሳብ መተንተኛው የማስተካከያ ኮሇም የማስተካከያው ምዝገባ በሂሳብ መዝገብ ሊይ ከመስፇሩ በፉት 

ትክከሇኛነቱን ሇማረጋገጥና መስተካከሌ የሚገባቸው ሂሳቦች በሙለ የተስተካከለ መሆኑን ሇመረዲት 

ያስችሊሌ። የሂሳብ መተንተኛ ዝግጅት የመጀመያው ሥራ የሂሳብ ሚዛን መሞከሪያና በመተንተኛው 

የሂሳብ ሚዛን መሞከሪያ ኮሇም መገሌበጥ ነው። የሂሳብ ሚዛን መሞከሪያ የሚሇው በአብይ ላጀር 
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ውስጥ ያለትን ሂሳቦች በሙለ ነው። በመተንተኛው የሂሳብ አርአስት ኮሇም ውስጥ በአብይ ላጀር 

ውስጥ የታቀፈ ሚዛን ያሊቸውም የላሊቸውም የሂሳብ አርአስት ይዘረዘራለ። ገነት ሁሇ/የገ/ሕ/ሥ/ማ/ 

መስከረም 3ዏ ቀን 2ዏዏ6 ዓ.ም የሚያዘጋጀው የሂሳብ መተንተኛ የሂሳብ መመሪያ ኮሇም እንዯሚከተሇው 

ይሆናሌ። 

ማስተካከያ የሚያስፇሌጋቸውን ሂሳቦች በሂሳብ መተንተኛ የማስተካከያ ኮሇም ማቀዴ 

የሂሳብ መተንተኛ መሠረታዊ የሂሳብ መዝገብ ሳይሆን የሂሳብ መግሇጫዎችን ሇማዘጋጀት መረጃዎች 

የሚሰባሰቡበትና የሂሳብ ስላት የሚካሄዴበት ስሇሆነ  በእርሳስ ተሰርቶ ስህተቶቹንም በማረሚያ ሊጲስ 

ሇማጥፊት እንዱቻሌ ሆኖ ሉሰራ ይችሊሌ። የመተንተኛው የማስተካከያ ዳቢትና ክሬዱት ኮሇሞች የሂሳብ 

ማስተካከያን ሇማቀዴ የሚረደ ሲሆኑ በእነዚህ ኮሇሞች ምንም አይነት የሂሳብ መረጃ ከመሰፇሩ በፉት 

በመተንተኛው የሂሳብ ሚዛን መሞከሪያ ኮሇም ውስጥ ከተፃፈት የሂሳብ ሚዛኖች ውስጥ መስተካከሌ 

የሚገባቸውን መወሰን ያሰፇሌጋሌ። በዚህም መሠረት ሇገነት ሁሇ/የገ/ሕ/ሥ/ማ የሂሳብ መሞከሪያ ሚዛን 

ሊይ ከተገሇፁት ሂሳቦች መስተካከሌ የሚገባቸው። 

 በእጅ ያሇ ንግዴ ዕቃ 

 አሊቂ ዕቃ 

 ቋሚ ንብረቶች 

እነዚህ ሂሳቦች ሇማስተካከሌ በሂሳብ ዘመኑ መጨረሻ መታወቅ የሚገባው፣ 

በሂሳብ ዘመኑ መጨረሻ በእጅ  ያለ ያሌተሸጡ ንግዴ ዕቃዎች ዋጋ 

በሂሳብ ዘመኑ ውስጥ ማኀበሩ የተቀጠመውን አሊቂ እቃ ዋጋ 

በቋሚ ንብረቶች፣  ሊይ በአንዴ ወር ውስጥ በአገሌግልት ሊይ በመዋሊቸው ምክንያት የታየ የዋጋ ቅናሽ 

/የአገሌግልት ተቀናሽ/ ዋጋ ናቸው። 

እያንዲንደ የሂሳብ ማስተካከያ የዳቢትና የክሬዱት ክፍሌ አሇው፤ ሇእያንዲንደ የሂሳብ የማስተካከያ 

ሁሇት የሂሳብ አርእስቶችን እንጠቀማሇን። የሂሳብ ማስተካከያው ሲዯረግ የአንዴ  ሂሳብ ሚዛን በከፉሌ 

ወይም በሙለ ወዯ ላሊ የሂሳብ አርእስት ይተሊሇፊሌ። 

ይህ የሂሳብ ሚዛንን ከአንዴ የሂሳብ አርእስት ወዯ ላሊኛው የሂሳብ አርአስት የማስተሊሇፍ ሥራ 

የማስተካከያውን ዳቢት ክፍሌ በማስተካከያ ኮሇም ዳቢት ክፍሌ ክሬዱቱን በክሬዱቱ ክፍሌ የመመዝገብ 

እቅዴ በሂሳብ መተንተኛ ሊይ ይከናወናሌ። 

በእጅ ያለ የንግዴ ዕቃን ሂሳብ ማስተካከሌ 

በሂሳብ ሚዛን መሞከሪያ ሊይ በእጅ ያሇ የንግዴ ዕቃ ሂሳብ ሚዛን የሚያሳየውን በሂሳብ ዓመቱ 

መጀመሪያ ሊይ የነበረውን የንግዴ ዕቃ መጠን ነው። 
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በእጅ ያሇ የንግዴ ዕቃ ሂሳብ ቋት በሂሳብ ዘመኑ ውስጥ በተከናወነው የንግዴ እቃ ግዢና ሽያጭ ሳቢያ 

በመነሻ ሚዛኑ ሊይ የታየውን ሇውጥና በሂሳብ ዓመቱ መጨረሻ ሳይሸጥ የቀረውን የንግዴ እቃ መጠን 

አያሳይም። ምክንያቱም፣ 

በሂሳብ ዘመኑ ውስጥ የሚገዛ የንግዴ ዕቃ በሙለ የሚያዘው በግዥ የሂሳብ አርእስት በመሆኑ፣ 

የንግዴ ዕቃ ሲሸጥ በእጅ ያሇ ንግዴ ዕቃ መጠን የሚቀንስ ቢሆንም የሽያጭ ሌውውጥ ሲፇፀም 

የሚካሄዯውን ምዝገባ እንዯተመሇከትነው ሌውውጡ የሚመዘገበው በገቢ መዯብ ውስጥ በሚገኘው 

በሽያጭ ሂሳብና በጥሬ ገንዘብ ወይም በሚሰበሰብ ሂሳብ ሊይ ብቻ ነው። የሽያጭ ሌውውጥ በእጅ ያሇ 

የንግዴ ዕቃ ሊይ የሚያስከትሇው ሇውጥ ማሇትም የተሸጠው ዕቃ የግዥ ዋጋ አይመዘገብም። በመሆኑም 

በእጅ ያሇ የንግዴ ዕቃ የሂሳብ ቋት በየሂሳብ ዘመኑ ማብቂያ ሊይ በንብረትነት ሪፖርት መሆን ያሇበትን 

ያሌተሸጠ በእጅ ያሇ ንግዴ ዕቃ መጠን እንዱያሳይ ሆኖ መስተካከሌ አሇበት። 

በእጅ ያሇ የንግዴ ዕቃ ሂሳብ ሇማስተካከሌ የሚያሰፇሌጉ የሂሳብ አርዕስቶች የገቢና የወጪ ማጠቃሇያና 

በእጅ ያሇ የንግዴ ዕቃ ናቸው። 

በእጅ ያሇ የንግዴ ዕቃ ሂሳብ ሇማስተካከሌ የሚወሰደ ሁሇት የማስተካከያ  እርምጃዎች፣ 

የመጀመሪያው ማስተካከያ እርምጃ ከሂሳብ ዘመኑ መጀመሪያ በእጅ የነበረውን የንግዴ ዕቃ ሂሳብ ሚዛን 

/በሂሳብ ሚዛን መሞከሪያው ሊይ የሚታየው በእጅ ያሇ የንግዴ እቃ ሂሳብ ሚዛን ወዯ ገቢና ወጪ 

ማጠቃሇያ ሂሳብ ማዞር፣ 

በሁሇተኛው የሂሳብ ማስተካከያ እርምጃ በሂሳብ ዘመኑ መጨረሻ በእጅ ያሇውን ያሌተሸጠ የንግዴ እቃ 

መጠን በእጅ ያሇ የንግዴ ዕቃ ሂሳብ ቋት ዳቢት ክፍሌና በገቢና ወጪ ማጠቃሇያ ሂሳብ ክሬዱት ክፍሌ 

መመዝገብ ነው። 

የሂሳብ ማስተካከያ እንዯሚከተሇው ይከናወናሌ። 

የማስተካከያው የዳቢት ክፍሌ፡- በሂሳብ ዘመኑ መጨረሻ በእጅ ያሇው ያሌተሸጠ የንግዴ ዕቃ መጠን ብር 

160,600 በእጅ ያሇ የንግዴ ዕቃ ሂሳብ  ዳቢት ይሆናሌ።  ምክንያቱም በእጅ ያሇ የንግዴ ዕቃ ሂሳብ 

በሂሳብ ዘመኑ መጨረሻ የተስተካከሇው ሚዛን በንብረትነት ሪፖርት መዯረግ ያሇበትን በእጅ ያሇ 

ያሌተሸጠ የንግዴ ዕቃ መጠን ማሳየት ያሇበት ሲሆን በሂሳብ ዘመኑ መጀመሪያ በእጅ የነበረው ያሌተሸጠ 

የንግዴ ዕቃ መጠን ብር 1,212,827 በገቢና የወጪ ማጠቃሇያ ሂሳብ ዳቢት ይሆናሌ። ይህም 

የሚሆንበት ምክንያት በሂሳብ ዘመኑ መጀመሪያ በእጅ የነበረ የንግዴ ዕቃ በጠቅሊሊ በዓመቱ ውስጥ 

ሇሽያጭ ከቀረበው የንግዴ ዕቃ መጠን ተዯማሪ /የሚጨምር/ በመሆኑ ነው። 

የማስተካከያው ክሬዱት ክፍሌ፡- በሂሳብ ዘመኑ መጀመሪያ ሊይ በእጅ የነበረ /የተቆጠረ/ የንግዴ ዕቃ 

መጠን ብር 1,212,827  ክሬዱት ይሆናሌ። ምክንያቱም በእጅ የነበረ  የንግዴ እቃ ሂሳብ በሂሳብ ዘመኑ 
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እንዯተሸጠ ስሇሚቆጠር ከንብረትነት መሠረዝ ሰሇሚገባው ሲሆን በላሊ በኩሌ በሂሳብ ዘመኑ ማብቂያ  

ሊይ በእጅ ባሇው ባሌተሸጠው የንግዴ ዕቃ መጠን ብር 160,600.ዏዏ የገቢና የወጭ ማጠቃሇያ ሂሳብ 

ክሬዱት ይሆናሌ።  ይህም የሚሆንበት ምክንያት በሂሳብ ዘመኑ  መጨረሻ በእጅ ያሇ የንግዴ ዕቃ 

በጠቅሊሊ በዓመቱ ውስጥ ሇሽያጭ ከቀረበው የንግዴ ዕቃ መጠን የሚቀንስ በመሆኑ ነው። 

የአንዴ ሂሳብ ማስተካከያ ምዝገባ የዳቢትና የክሬዱት ክፍሌ ሇመሇየት ሇሁሇቱም ክፍልች  አንዴ 

ዓይነት መሇያ ፉዯሌ መስጠት ያስፇሌጋሌ። 
 

 ከማስተካከያ በፉት                                  ከማስተካከያው በኃሊ  

   2005 ዓ.ም ጥቅምት 1                          2006 ዓ.ም መሰከረም 3ዏ 

 በእጅ ያሇ የንግዴ  ዕቃ                             በእጅ ያሇ የንግዴዕቃ 

1,212,827                                      160,600  1,212,827 

 

 

                                             2006 ዓ.ም መስከረም 30 

የገቢና ወጭ ማጠቃሇያ                            የገቢና የወጭ ማጠቃሇያ  

          1,212,827  160,600 

          

   

 

 

ከማስተካከያው በኋሊ በእጅ ያሇ የንግዴ ዕቃ በሂሳብ ዘመኑ ማብቂያ  ሊይ በሂሳብ መግሇጫ ሊይ 

ማሳየት የሚገባውን ያሌተሸጠ የንግዴ ዕቃ መጠን  እንዱያሳይ ሲሆን የገቢና የወጭ ማጠቃሇያ ሂሳብ 

በሂሳብ ዘመኑ ውስጥ ያሌተሸጠውን የንግዴ ዕቃ የግዥ ዋጋ ሇማስሊት በጠቅሊሊ ሇሽያጭ ከቀረበው 

የንግዴ ዕቃ ሊይ የሚቀነሰውን በሂሳብ ዘመኑ መጨረሻ በእጅ ሊይ ያሌተሸጠ የንግዴ ዕቃ መጠን 

የሚገሌጽ መረጃ በሂሳብ ቋቱ የክሬዱት ወገን ይዞራሌ።፡ 

የአሊቂ ዕቃ ሂሳብ  ማስተካከያ 

በየቀኑ ጥቅም ሊይ የዋሇ ዕቃ በወጭ መያዝና በሂሳብ መዝገብ ሊይ መመዝገብ አዲጋችና ጊዜንና 

ገንዘብን የሚያባክን በመሆኑ አሊቂ ዕቃ በሚገዛበት ጊዜ  በንብረት መያዝ አንዴ አማራጭ መንገዴ 

ነው።   በመሆኑም በሂሳብ ዘመኑ ማብቂያ ሊይ በሂሳብ ሚዛን መሞከሪያ ሊይ የተገሇጸው የአሊቂ ዕቃ 

ሚዛን ሇሁሇት ይከፇሊሌ። 
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       1/ በወሩ ውስጥ ሇስራ የተጠቀመበትን በወጪ የሚያዝ 

       2/ በወሩ መጨረሻ በእጅ የሚገኘውን/ የተቆጠረውን አሊቂ ዕቃ በንብረትነት ሇመያዝ 

በሂሳብ ዓመቱ መጨረሻ ሳይጠቀምበት የተረፇ በእጅ የሚገኝ አሊቂ ዕቃ መጠን ሇማወቅ ቆጠራ 

ማካሄዴ ያስፇሌጋሌ። 

የአሊቂ  ዕቃንና የአሊቂ ዕቃን ወጪ ሂሳቦች ማስተካከያ በሂሳብ መተንተኛ ቅጽ ማስፇር 

በሂሳብ ዘመኑ  ውስጥ ማህበሩ የተጠቀመበት አሊቂ ዕቃ ወጪ ማስተካከያ በሂሳብ መተንተን 

ሇማስፇር የምንከተሊቸው የአሰራር ቅዯም ተከተልች  

የማስተካከያው ዱቢት ክፍሌ፡- የአሊቂ ዕቃ ወጪ በማስተካከያ ኮሇም ዳቢት ክፍሌ በብር 200 ዳቢት 

ይሆናሌ። 

የማስተካከያው ክሬዱት ክፍሌ፡- በንብረት መዯብ ውስጥ ያሇው የአሊቂ ዕቃ ሂሳብ በሂሳብ ዘመኑ 

የአሊቂ ዕቃ ወጪ መጠን ብር 20ዏ ክሬዱት ይሆናሌ። 

የማስተካከያ ምዝገባውን ዳቢትና ክሬዱት ክፍሌ ሇመሇየት እንዱቻሌ ሇሁሇቱም ክፍልች አንዴ 

ዓይነት የመሇያ ፉዯሌ መስጠት ያስፇሌጋሌ። 

የቋሚ ንብረት የአገሌግልት ተቀናሽ የሂሳብ ማስተካከያ 

ቋሚ ንብረት ማሇት ሇሽያጭ ሳይሆን ሇማህበሩ ስራ አገሌግልት እንዱውሌ ታስቦ የሚገዛና 

የአገሌግልት ዘመኑ ቢያንስ ከአንዴ አመት በሊይ የሆነ ነው። ቋሚ ንብረቶች በሂሳብ ዘመኑ ገቢን 

ሇማስገኘት ጥቅም ሊይ በመዋሊቸውና በላልች ምክንያቶች ከነበራቸው መነሻ ዋጋ ሊይ የሚታየው 

የዋጋ ቅናሽ ይባሊሌ።   የአንዴን የሂሳብ ዓመት የቋሚ ንብረቶች አገሌግልት ተቀናሽ መሇኪያ 

የተሇያዩ ዘዳዎች አለ።  

የቋሚ ንብረት የሂሳብ ቋት ምን ጊዜም የሚያሳየው ንብረቱ እስካሌተሸጠና በላሊ ምክንያት 

እስካሌተወገዯ ዴረስ የተገዛበትን ወይም የሰራበትን ዋጋ ነው። የተጠራቀመ የአገሌግልት ተቀናሽ 

በቋሚ ንብረቱ የአገሌግልት ዘመን ውስጥ የታየውን የአገሌግልት ተቀናሽ በዴምሩ የምንይዝበት 

የሂሳብ ቋት ነው። በየበጀት ዓመቱ በንብረትነት ሪፖርት መዯረግ ያሇበትን የቋሚ ንብረት ሚዛን 

ሇማወቅ ከሚመሇከተው የቋሚ ንብረት የሂሳብ ሚዛን ሊይ የተጠራቀመ የአገሌግልት ተቀናሽን ሚዛን 

መቀነስ ነው። በአጠቃሊይ ቋሚ ንብረቱ በስራ በዋሇበት ጊዜ ውስጥ በአገሌግልቱ ምክንያት በዋጋው 

ሊይ ያስከተሇው ሇውጥ ከተገዛበት ዋጋ ሊይ ተቀንሶ በንብረት ሲያዝ በሂሳብ ዓመቱ ውስጥ የታያዘው 

የአገሌግልት ተቀናሽ በወጪ ተይዞ የአመቱን ገቢ ሇማስገኘት ከወጡት ላልች ወጪዎች ጋር 

መዯመር አሇበት። 
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 የሂሳብ ማስተካከያው ምዝገባ ወዯ ሂሳብ ቋት ከተሊሇፇ በኃሊ የየቋሚ ንብረቶቹ የተጠራቀመ 

የአገሌግልት ተቀናሽ ሂሳብ የሚያሳየው እቃዎቹ በስራ ሊይ ከዋለበት ወይም ከተገዙበት ጊዜ ጀምሮ 

እስከ መስከረም 3ዏ/2ዏዏ6 ዓ.ም ዴረስ የታሰበውን የአገሌግልት ተቀናሽ/ በአግሌግልት ምክንያት 

በዋጋ ሊይ የታየውን ተቀናሽ/ መጠን ነው። የየቋሚ ንብረቶቹ የአገሌግልት ተቀናሽ ሂሳብ የሚያሳዩት 

ሚዛን የወሩ ወጪ ተብል የሚታሰብና የቋሚ ንብረቶቹ ጥቅምት 1-3ዏ 2ዏዏ6 ዓ.ም ዴረስ 

በአገሌግልት ምክንያት ያሳዩት የዋጋ መቀነስን ብቻ ነው። 

የሂሳብ ማስካከያ ምዝገባ በሂሳብ መተንተኛ  የማስተካከያ ኮሇም ተመዝግቦ ከተጠናቀቀ በኃሊ 

የማስተካከያ ኮሇም የዱቤትና የክሬዱት ኮሇም ዴምር ትይዩ የዳቢት ዴምርና የክሬዱት ዴምር ተጽፎ 

በዴምሩ ስር ዴርብ መስመር ማስመር ያሰፇሌጋሌ። 

በሂሳብ ሚዛን መሞከሪያ ኮሇምና በሂሳብ ማስተካከያ ኮሇም ያለ መረጃዎች ተዲምረው የተስተካከሇ 

የሂሳብ መሞከሪያ ሚዛን ይዘጋጃሌ ከዚያም ወዯ ሚቀጥሇው ሁሇት የሂሳብ መግሇጫ ኮሇሞች 

ይዛወራለ። የገቢ፣ የግዢና የወጪ ሂሳቦች ወዯ ትርፍና ኪሳራ ኮሇም እንዱሁም የንብረት፣ዕዲና 

ካፒታሌ ሂሳቦች ወዯ ሃብትና እዲ መግሇጫ ኮሇም ይተሊሇፊለ። 
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የገነት ሁሇገብ የገበሬዎች ኅብረት ሥራ ማህበር ኃ/የተ. 

የሂሳብ መተንተኛ 

ላሇቀው መስከረም 30/2006 ዓ.ም 

የሂሳብ ርዕስ 

የሂሳብ 

ቁጥር 

ያሌተስተካከሇ የሂሳብ መሞከሪያ 

ሚዛን የሂሳብ ማስተካከያ 

የተስተካከሇ የሂሳብ መሞከሪያ 

ሚዛን የትርፍና ኪሳራ መግሇጫ የሐብትና ዕዲ መግሇጫ 

ዳቢት ክሬዱት ዳቢት ክሬዱት ዳቢት ክሬዱት ዳቢት ክሬዱት ዳቢት ክሬዱት 

ጥሬ ገንዘብ 111 3,541,551.00 0 0 0 3,541,551.00 0 

  

3,541,551.00 0 

የሚሰበሰብ ሂሳብ 112 327,360.00 0 0 0 327,360.00 0 

  

327,360.00 0 

አሊቂ ዕቃዎች 113 13,370.00 0 0 11,650.00 1,720.00 0 

  

1,720.00 0 

ማዲበሪያ- ቆጠራ 114 840,000.00 0 120,000.00 840,000.00 120,000.00 0 

  

120,000.00 0 

ኬሚካሌ- ቆጠራ 115 3,252.00 0 250.00 3,252.00 250.00 0 

  

250.00 0 

ሸቀጥ- ቆጠራ 116 158,945.00 0 25,100.00 158,945.00 25,100.00 0 

  

25,100.00 0 

ሰብሌ- ቆጠራ 117 210,630.00 0 15,250.00 210,630.00 15,250.00 0 

  

15,250.00 0 

የረዥም ጊዜ 

ኢንቨስትመንት/መዋዕሇ ንዋይ 118 160,336.00 

0 0 0 

160,336.00 

0 

  

160,336.00 

0 

ጽ/ቤት 121 350,000.00 0 0 0 350,000.00 0 

  

350,000.00 0 

የተጠራቀመ አገሌግልት 

ተቀናሽ-ጽ/ቤት 121.1 0 70,000.00 

0 

17,500.00 0 87,500.00 

  

0 87,500.00 

የቢሮ ዕቃዎች 122 7,500.00 0 0 0 7,500.00 0 

  

7,500.00 0 

የተጠራቀመ አገሌግልት 

ተቀናሽ-የቢሮ ዕቃዎቸ 122.1 0 3,000.00 

0 

750.00 0 3,750.00 

  

0 3,750.00 

መጋዘን 123 465,000.00 0 0 0 465,000.00 0 

  

465,000.00 0 

የተጠራቀመ አገሌግልት 

ተቀናሽ-መጋዘን 123.1 0 93,000.00 

0 

23,250.00 0 116,250.00 

  

0 116,250.00 

ተሽከርካሪ 124 800,000.00 0 0 0 800,000.00 0 

  

800,000.00 0 

የተጠራቀመ አገሌግልት 

ተቀናሽ-ተሽከርካሪ 124.1 

0 

160,000.00 

0 

40,000.00 

0 

200,000.00 

  

0 

200,000.00 

ተከፊይ ዕዲ 211 0 1,646,393.00 0 0 0 1,646,393.00 

  

0 1,646,393.00 

ያሌተከፊፇሇ ትርፍ 212 0 1,280.00 0 0 0 1,280.00 

  

0 1,280.00 
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የገነት ሁሇገብ የገበሬዎች ኅብረት ሥራ ማህበር ኃ/የተ. 

የሂሳብ መተንተኛ 

ላሇቀው መስከረም 30/2006 ዓ.ም 

የሂሳብ ርዕስ 

የሂሳብ 

ቁጥር 

ያሌተስተካከሇ የሂሳብ መሞከሪያ 

ሚዛን የሂሳብ ማስተካከያ 

የተስተካከሇ የሂሳብ መሞከሪያ 

ሚዛን የትርፍና ኪሳራ መግሇጫ የሐብትና ዕዲ መግሇጫ 

ዳቢት ክሬዱት ዳቢት ክሬዱት ዳቢት ክሬዱት ዳቢት ክሬዱት ዳቢት ክሬዱት 

ዕጣ ካፒታሌ 311 0 1,601,000.00 0 0 0 1,601,000.00 

  

0 1,601,000.00 

መጠባበቂያ 312 0 966,610.00 0 0 0 966,610.00 

  

0 966,610.00 

የስራ ማስፊፉያ 313 0 463,741.00 0 0 0 463,741.00 

  

0 463,741.00 

ማህበራዊ አገሇግልት 314 0 115,869.00 0 0 0 115,869.00 

  

0 115,869.00 

ስጦታ 315 0 122,650.00 0 0 0 122,650.00 

  

0 122,650.00 

የገቢና የወጪ ማጠቃሇያ 316 0 0 1,212,827.00 160,600.00 1,212,827.00 160,600.00 1,212,827.00 160,600.00 0 0 

የማዲበሪያ ሽያጭ 411 0 1,966,150.00 0 0 0 1,966,150.00 0 1,966,150.00 0 0 

የሰብሌ ሽያጭ 412 0 308,271.00 0 0 0 308,271.00 0 308,271.00 0 0 

የሸቀጥ ሽያጭ 413 0 242,360.00 0 0 0 242,360.00 0 242,360.00 0 0 

የኬሚካሌ ሽያጭ 414 0 4,380.00 0 0 0 4,380.00 0 4,380.00 0 0 

የሳር ሽያጭ 415 0 3,500.00 0 0 0 3,500.00 0 3,500.00 0 0 

የባህር ዛፍ ሽያጭ 416 0 5,000.00 0 0 0 5,000.00 0 5,000.00 0 0 

የመመዝገብያ ገቢ 417 0 840.00 0 0 0 840.00 0 840.00 0 0 

የማዲበሪያ ግዥ 511 750,000.00 0 0 0 750,000.00 0 750,000.00 0 0 0 

የሰብሌ ግዥ 512 37,360.00 0 0 0 37,360.00 0 37,360.00 0 0 0 

የሸቀጥ ግዥ 513 98,450.00 0 0 0 98,450.00 0 98,450.00 0 0 0 

የኬሚካሌ ግዥ 514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

የትራንስፖርት ወጪ 611 1,380.00 0 0 0 1,380.00 0 1,380.00 0 0 0 

የዯመወዝ ወጪ 612 7,600.00 0 0 0 7,600.00 0 7,600.00 0 0 0 

የውል አበሌ ወጪ 613 680.00 0 0 0 680.00 0 680.00 0 0 0 

የባንክ አገሌግልት ወጪ 614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

የጉ ሌበት ወጪ 615 630.00 0 0 0 630.00 0 630.00 0 0 0 
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የገነት ሁሇገብ የገበሬዎች ኅብረት ሥራ ማህበር ኃ/የተ. 

የሂሳብ መተንተኛ 

ላሇቀው መስከረም 30/2006 ዓ.ም 

የሂሳብ ርዕስ 

የሂሳብ 

ቁጥር 

ያሌተስተካከሇ የሂሳብ መሞከሪያ 

ሚዛን የሂሳብ ማስተካከያ 

የተስተካከሇ የሂሳብ መሞከሪያ 

ሚዛን የትርፍና ኪሳራ መግሇጫ የሐብትና ዕዲ መግሇጫ 

ዳቢት ክሬዱት ዳቢት ክሬዱት ዳቢት ክሬዱት ዳቢት ክሬዱት ዳቢት ክሬዱት 

የአገሇግልት ተቀናሽ- ጽ/ቤት 616 0 0 17,500.00 0 17,500.00 0 17,500.00 0 0 0 

የአገሇግልት ተቀናሽ- የቢሮ 

መገሇገያ ዕቃዎች 617 

0 0 

750.00 

0 

750.00 

0 

750.00 

0 0 0 

የአገሇግልት ተቀናሽ- መጋዘን 618 0 0 23,250.00 0 23,250.00 0 23,250.00 0 0 0 

የአገሇግልት ተቀናሽ- 

ተሽከርካሪ 619 

0 0 

40,000.00 

0 

40,000.00 

0 

40,000.00 

0 0 0 

የአሊቂ ዕቃዎች ወጪ 620 0 0 11,650.00 0 11,650.00 0 11,650.00 0 0 0 

ዴምር 

 

7,774,044 7,774,044 1,466,577 1,466,577 8,016,144 8,016,144 2,202,077 2,691,101 5,814,067 5,325,043 

የተጣራ ትርፍ 

       

489,024.00 

  

489,024.00 

        

2,691,101 2,691,101.00 6,186,231.00 5,814,067 
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የገቢ፣የግዥና የወጪ ሂሳቦችን ወዯ ትርፍና ኪሳራ መግሇጫ ኮሇም ማስተሊሇፍ፣ 

በሂሳብ ዓመቱ መጀመሪያ በእጅ ያሇ የንግዴ እቃ  መጠን በገቢና በወጪ ማጠቃሇያ ዳቢት ክፍሌ 

ሲታይ በሂሳብ ዓመቱ መጨረሻ የሚታይ ያሌተሸጠ የንግዴ እቃ መጠን በገቢና በወጪ ማጠቃሇያ 

ክሬዱት ክፍሌ ይመዘገባሌ። በማስተካከያ ኮሇም በገቢና በወጪ ማጠቃሇያ ሂሳብ አርእስት ትይዩ 

በዳቢትና በክሬዱት ክፍሌ የሚታየው የገንዘብ መጠን እንዲሇ የዳቢቱ በዳቢት የክሬዱቱ በክሬዱት 

ወዯ ትርፍና ኪሳራ መግሇጫ ኮሇም ይተሊሇፊሌ። 

የገቢና የግዥ ሂሳቦች ሚዛን ሊይ የተዯረገ ማስተካከያ ስሇላሇ በሂሳብ ሚዛን መሞከሪያ ሊይ ያሊቸው 

ሚዛን በየተመዘገበበት ክፍሌ ወዯ ትርፍና ኪሳራ መግሇጫ ኮሇም ይተሊሇፊሌ። 

ሁለም የወጪ ሂሳቦች ያሊቸውን ሚዛን እንዲሇ ወዯ ትርፍና ኪሳራ ኮሇም ዳቢት ክፍሌ 

ይተሊሇፊሌ። 

ሁለም የገቢ ሂሳቦች ያሊቸውን ሚዛን እንዲሇ ወዯ ትርፍና ኪሳራ ኮሇም ክሬዱት ክፍሌ ይተሊሇፊሌ። 

የአገሌግልት ተቀናሽ ሂሳቦችና የአሊቂ እቃ ወጪ ሂሳብ በሂሳብ ማስተካከያ ኮሇም ዳቢት ክፍሌ 

የሚታየው ሚዛናቸው ወዯ ትርፍና ኪሳራ ኮሇም ዳቢት ክፍሌ ይዛወራሌ። 

የሂሳብ ማስተካከያ መረጃዎችን በሚመሇከት 

የወሩ መጨረሻ ቆጠራዎች፦ በወሩ መጨረሻ የተቆጠረውን የንግዴ ዕቃ በንብረትነተ በመዝገብ 

ሇመያዝ የሂሳብ ማስተካከያው እንዯሚከተሇው ይሆናሌ። 
 

በሂሳብ ዘመኑ /በወሩ/ መጨረሻ የተቆጠረ ማዲበሪያ ብር 120,000. 

በሂሳብ ዘመኑ /በወሩ/ መጨረሻ የተቆጠረ ኬሚካሌ ብር 250 

በሂሳብ ዘመኑ /በወሩ/ መጨረሻ የተቆጠረ ሸቀጥ ብር 25,100 

በሂሳብ ዘመኑ /በወሩ/ መጨረሻ የተቆጠረ ሰብሌ ብር 15,250 ሲሆን በዴምሩ ብር 160,600 

የሚያወጡ በወሩ መጨረሻ የተቆጠሩ የንግዴ ዕቃዎች ሂሳብ ሇማስተካከሌ እንዯሚከተሇው 

ይከናወናሌ። 

የተቆጠረ ማዲበሪያ /ዳቢት/ --------- 120,000 

የተቆጠረ ኬሚካሌ /ዳቢት/ ---------------- 250 

የተቆጠረ ሸቀጥ /ዳቢት/ --------------- 25,100 

የተቆጠረ ሰብሌ /ዳቢት/ --------------- 15,250  

        የገቢና የወጪ ማጠቃሇያ /ክሬዱት/ ----------------160,600  
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/መሇያ A/ 

የወሩ መጀመሪያ ቆጠራዎች፦ ባሇፇው ወር መጀመሪያ ተቆጥሮ የነበረውን የንግዴ ዕቃ ከመዝገብ 

ሇማውጣት የሂሳብ ማስተካከያው እንዯሚከተሇው ይሆናሌ። 

በሂሳብ ዘመኑ /በወሩ/ መጨረሻ የተቆጠረ ኬሚካሌ ብር 250 

በሂሳብ ዘመኑ /በወሩ/ መጨረሻ የተቆጠረ ሸቀጥ ብር 25,100 

በሂሳብ ዘመኑ /በወሩ/ መጨረሻ የተቆጠረ ሰብሌ ብር 15,250 ሲሆን በዴምሩ ብር 160,600 

የሚያወጡ በወሩ መጨረሻ የተቆጠሩ የንግዴ ዕቃዎች ሂሳብ ሇማስተካከሌ እንዯሚከተሇው 

ይከናወናሌ። 

የገቢና የወጪ ማጠቃሇያ /ዳቢት/----------1,212,827  

    የተቆጠረ ማዲበሪያ /ክሬዱት/ ------------------------------- 840,000 

    የተቆጠረ ኬሚካሌ /ክሬዱት/ ----------------------------------- 3,252 

    የተቆጠረ ሸቀጥ /ክሬዱት/ ----------------------------------- 158,945 

    የተቆጠረ ሰብሌ /ክሬዱት/ ----------------------------------- 210,630  

                                  /መሇያ B/ 

በወሩ መጨረሻ የተቆጠረ አሊቂ ዕቃ በግዥ ዋጋ ብር 200 ነው። በመሆኑም ባሇፇው ወር 

መጀመሪያ በቆጠራ የነበረ ብር 11,850 ሲዯመር በወሩ ውስጥ የተገዛ የሇም ስሇዚህ በዴምሩ በወሩ 

ውስጥ የነበረ አሊቂ ዕቃ ብር 11,850 ሲቀነስ በወሩ መጨረሻ የተቆጠረ አሊቂ ዕቃ ብር 200 ጥቅም 

ሊይ የዋሇ አሊቂ ዕቃ በወጪ የሚያዝ ብር 11,650 ሲሆን የሂሳብ ማስተካከያውም እንዯሚከተሇው 

ይሆናሌ።  

የአሊቂ ዕቃ ወጪ /ዳቢት/ --------11,650 

    አሊቂ ዕቃ /ክሬዱት/ -------------------------11,650 

                  መሇያ /C/ 

በዚህ ወር መጨረሻ ቋሚ ንብረቶች አገሌግልት የሰጡ በመሆናቸው በዓመት 10% በቀጥታ 

የአገሌግልት ተቀናሽ ዘዳ መሰረት የሂሳብ ማስተካከያውም እንዯሚከተሇው ይሆናሌ።  

የአገሌግልት ተቀናሽ ወጪ------------- 81,500 

          የጽ/ቤት የተጠራቀመ የአገሌግልት ተቀናሽ------------------------17,500 

          የጽ/ቤት ዕቃዎች የተጠራቀመ የአገሌግልት ተቀናሽ--------------   750 

          የመጋዘን የተጠራቀመ የአገሌግልት ተቀናሽ----------------------- 23,250 

          የተሽከርካሪ የተጠራቀመ የአገሌግልት ተቀናሽ--------------------- 40,000 
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                                መሇያ /D/ 

በሂሳብ ሚዛን መሞከሪያና በማስተካከያ ኮሇም ያለ የሂሳብ መረጃዎች ተጠቃሇው ወዯ ተስተካከሇ 

የሂሳብ መሞከሪያ ሚዛን ከተሊሇፊ በኋሊ የትርፍና ኪሳራ መግሇጫ የዳቢትና የክሬዱት ኮሇሞች 

ዴምር ሌዩነት በማስሊት የማህበሩን ትርፍ ወይም ኪሳራ ማሳየት አሇበት። 

 የትርፍና ኪሳራ መግሇጫ ክሬዱት ኮሇም ዴምር     ብር 2,691,101 

 የትርፍና ኪሳራ መግሇጫ ዳቢት ኮሇም ዴምር      ብር 2,202,077 

             የተጣራ ትርፍ                  ብር 489,024.00 
   

የመስከረም ወር 2006 ዓ.ም የተጣራ ትርፍ ብር 489,024.00 በትርፍና ኪሳራ መግሇጫ ኮሇም 

ዳቢት ክፍሌ ዴምር ግርጌና በሃብትና እዲ መግሇጫ ኮሇም ክሬዱት ክፍሌ ዴምር ግርጌ ይፃፊሌ። 

በመጨረሻ የየሂሳብ መግሇጫ ኮሇሞች የዳቢትና የክሬዱት ዴምሮች እኩሌ መሆን ተረጋግጦ 

በሁለም ኮሇሞች ዴምር ግርጌ ዴርብ መስመር ማስመር ያሰፇሌጋሌ። 

በመቀጠሌ የንብረት፣ እዲና ካፒታሌ ሂሳቦችን ወዯ ሃብትና እዲ መግሇጫ ኮሇም የማዛወር ሂዯትን 

በዝርዝር እንመሇከታሇን። 

በጥሬ ገንዘብ ሂሳብ ሚዛን መሞከሪያ ሊይ ባሇው ሚዛን ሊይ የተዯረገ ምንም ማስተካከያ ስሇላሇ 

በዚህ ኮሇም ዳቢት ክፍሌ የሚታየው ሚዛን እንዲሇ ወዯ ሃብትና እዲ መግሇጫ ኮሇም ዳቢት ክፍሌ 

ይተሊሇፊሌ። 

በእጅ ያሇ ንግዴ ዕቃ በሂሳብ ሚዛን መሞከሪያ ኮሇም ዳቢት ክፍሌ የሚኖረው መነሻ ሚዛን 

በማስተካከያ ኮሇም ክሬዱት ክፍሌ የሚኖረው ተመሳሳይ መጠን ስሇማይገዲዯሌ ወዯ ሃብትና እዲ 

መግሇጫ ዳቢት ክፍሌ የሚተሊሇፇው በማስተካከያ ኮሇም ዳቢት ክፍሌ የሚያዘው በሂሳብ ዓመቱ 

ማብቂያ ሊይ በእጅ ሳይሸጥ የሚገኘው የንግዴ እቃ መጠን ነው። 

 አሊቂ እቃ በሂሳብ ሚዛን መሞከሪያ ኮሇም ውስጥ ብር 11850 ዳቢት ሆኗሌ። በክሬዱት ብር 

11650.ዏዏ የተመዘገበው ከዳቢቱ ሚዛኑ ሊይ ሲቀነስ በወሩ መጨረሻ የተስተካከሇውን የአሊቂ እቃ 

ሚዛን ብር 2ዏዏ ይሰጣሌ። ይህ የአሊቂ እቃ ሚዛን ብር 2ዏዏ ወዯ ሃብትና እዲ መግሇጫ ኮሇም 

ዳቢት ክፍሌ ይተሊሇፊሌ። 

በማህበሩ ቋሚ ንብረት ማሇትም ቋሚ ንብረቶች፣ በሂሳብ ሚዛን መሞከሪያ ሊይ በሚታየው 

ሚዛናቸው ሊይ የተዯረገ ማስተካከያ ሇላሇ በዚህ ኮሇም  የሚታየው ሚዛን እንዲሇ ወዯ ሃብትና እዲ 

መግሇጫ ኮሇም ዳቢት ክፍሌ ይተሊሇፊሌ። 
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በየቋሚ ንብረቶች የአገሌግልት ዘመን ውስጥ የታየውን የአገሌግልት ተቀናሽ ሂሳብ ዴምር 

የሚያዝበት የሂሳብ አርእስት በሂሳብ ሚዛን መሞከሪያ ኮሇም ክሬዱት ክፍሌ በሚታየው ሚዛኑ ሊይ 

በማስተካከያ ኮሇም ተመሳሳይ ክፍሌ የተገሇፀው የገንዘብ መጠን ተዯምሮ ወዯ ሃብትና እዲ መግሇጫ 

ኮሇም ክሬዱት ክፍሌ ይተሊሇፊሌ። 

በላልች የሃብትና እዲ መግሇጫ ሂሳቦች ሊይ የተዯረገ ማስተካከያ ስላሇ በሂሳብ ሚዛን መሞከሪያ 

ኮሇም የሚታየው ሚዛናቸው እንዲሇ የዳቢቱ በዳቢቱ የክሬዱቱ በክሬዱቱ ወዯ ሃብትና እዲ 

መግሇጫ ኮሇም ይተሊሇፊሌ። 

5.1.3. የሂሳብ መግሇጫዎች ዝግጅት 

የንግዴ እቃዎችን በመግዛትና በመሸጥ የሥራ እንቅስቃሴ ውስጥ ሇሚገኙት ዴርጅቶች የሚዘጋጁ 

የሂሳብ ሪፖርቶች ይዘት አገሌግልት በመሰጠት ብቻ ከተሰማሩ ማህበራት የሂሳብ መግሇጫዎች 

በመጠኑ ይሇያለ። እነዚህን ሌዩነቶች የሂሳብ መግሇጫ ክፍልችን አንዴ በአንዴ በማብራራት ከዚህ 

ቀጥል እንመሇከታሇን። 

5.1.3.5. የትርፍ ኪሳራ መግሇጫ 

የትርፍና ኪሳራ መግሇጫ ዴርጅቶች በተወሰነ ጊዜ ውስጥ ካዯረጉት የሥራ እንቅስቃሴ ያስገኙትን 

ውጤት የምንሇካበት ነው። የአመራር አካሊት የየሂሳብ ዓመቱን የሥራ ውጤት በማወዲዯር፡- 

በገቢ ሊይ የሚታውን ሇውጥ ማወቅ 

ወጪዎች ካስገኙት ገቢ ጋር በማገናዘብና በወጪዎች ሊይ የሚታየውን የሇውጥ አቅጣጫ ማሇትም 

ከሚገባው በሊይ አሇመጨመሩን ሇመቆጣጠር 

በየሂሳብ ዓመቱ በሚታየው ትርፍ ወይም ኪሳራ መካከሌ ያሇውን ሌዩነት መጠን ሇማወቅና 

የሌዩነቱን ምክንያት ሇመረዲት ያስችሊሌ 

ማህበሩ የሚሰጠው አገሌግልት ሳይቀንስ የገቢውን መጠን የሚያሳዴግበትንና ወጪውን 

የሚቀንስበት ስሌት ሇመወሰን ይረዲሌ። 

 ሁሇት አይነት በቅርጽ የሚሇያዩ የትርፍና ኪሳራ መግሇጫ አይነቶች አለ። እነርሱም፡- 

ባሇብዙ ክፍሌ የትርፍና ኪሳራ መግሇጫ 

ባሇነጠሊ ክፍሌ የትርፍና ኪሳራ መግሇጫ ናቸው። 
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ባሇብዙ ክፍሌ ትርፍና ኪሳራ መግሇጫ ሊይ የተጣራ ትርፍ ሊይ ሇመዴረስ ብዙ የአርእስት ክፍልች 
ያለ ሲሆን መረጃዎች በዝርዝር ተብራርተው የሚቀመጡበት ነው። በነጠሊ ክፍሌ የትርፍና ኪሳራ 
መግሇጫ ሊይ መረጃዎች በገቢና ወጪ ተጠቃሇሇው በአጭሩ ይቀመጣለ። 
ሇገነት ሁሇ/የገ/ሕ/ሥ/ማህበር በዝርዝርና በተብራራ መንገዴ መረጃዎችን የሚያሳየውን ባሇብዙ ክፍሌ 

የትርፍና ኪሳራ መግሇጫ ከዚህ ቀጥል እንዯተመሇከተው ይሆናሌ። ይህን መግሇጫ ሇማዘጋጀት 

በሂሳብ መተንተንተኛ ቅጽ የትርፍና ኪሳራ ኮሇም ሊይ የሚታዩ መረጃዎችን መጠቀም ያስፇሌጋሌ። 
 

የባሇብዙ ክፍሌ የትርፍና ኪሳራ መግሇጫ ዋና ዋና ክፍልች ከዚህ በታች የተመሇከቱት ናቸው። 
የገቢ ክፍሌ፡- የክፍለ አርእስት ገቢዎች ተብል በስተግራ በኩሌ ይፃፊሌ። በተጠቀምነው ምሳላ 
መሠረት ሁሇት ዋና ዋና ከስራ እንቅስቃሴ የሚገኙ ገቢዎች አለ። በማዲበሪያ ሽያጭ፣ሰብሌ 
ሽያጭ፣ ፀረ ሰብሌ ኬሚካሌ ሽያጭና ሸቀጣሸቀጥ  
 የተሸጠ እቃ የግዢ ዋጋ፡- በሂሳብ ዓመቱ  የተሸጠው  የንግዴ እቃ የተገዛበትን ዋጋ በሚከተሇው 
መንገዴ ሇስላት እንዱያመች ሆኖ በመግሇጫው ሊይ ይገሇፃሌ። 
የወጪ ክፍሌ፡- ከዚህ አርእስት ስር በወሩ ውስጥ የማህበሩ ገቢ ሇማስገኘት የወጡት ወጪዎች 
ዝርዝር ይገሇፃሌ። ጠቅሊሊ የማህበሩ የሃምላ ወር ወጪዎች ዴምር ከጠቅሊሊ የሥራ እንቅስቃሴ ገቢ 
ሲቀነስ ከስራ እንቅስቃሴ የተገኘ ትርፍን ወይንም ኪሳራ ይሰጣሌ። 
ላልች ገቢዎች ወይም ወጪዎች፡- ከማህበሩ ከተሰማሩበት ዋነኛ የሥራ እንቅስቃሴ ውጪያለ 
ወይንም ከስራው ጋር ቀጥተኛ ዝምዴና የላሊቸው ገቢና ወጪዎች በዚህ ክፍሌ ይገሇፃለ። ላልች 
ገቢዎችና ወጪዎች ከስራ እንቅስቃሴ ትርፍ ወይም ኪሳራ ሊይ በመዯመርና በመቀነስ የማህበሩን 
የጥቅምት ወር የተጣራ ትርፍ ወይም ኪሳራ መግሇጽ አሇበት። 
 

የገነት ሁሇገብ የገበሬዎች ኅብረት ሥራ ማህበር 

የትርፍና ኪሳራ መግሇጫ 

ከመስከረም 1-30/2006 ዓ.ም 

ዝርዝር   ዳቢት ክሬዱት 

ገቢዎች       
የማዲበሪያ ሽያጭ     1,966,150.00  
የሰብሌ ሽያጭ     308,271.00  
የሸቀጥ ሽያጭ     242,360.00  
የኬሚካሌ ሽያጭ     4,380.00  
የገቢዎች ዴምር     2,521,161.00  
የተሸጡ የንግዴ ዕቃዎች ዋጋ       
በወሩ መጀመሪያ የተቆጠሩ       
ማዲበሪያ 840,000.00      

ኬሚካሌ 3,252.00      
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የገነት ሁሇገብ የገበሬዎች ኅብረት ሥራ ማህበር 

የትርፍና ኪሳራ መግሇጫ 

ከመስከረም 1-30/2006 ዓ.ም 

ዝርዝር   ዳቢት ክሬዱት 

ሸቀጥ 158,945.00      

ሰብሌ 210,630.00  1,212,827.00    

ሲዯመር በወሩ ሇሽያጭ የተገዙ       

ማዲበሪያ ግዥ 750,000.00      

ኬሚካሌ ግዥ       

ሸቀጥ ግዥ 98,450.00      

ሰብሌ ግዥ 37,360.00  885,810.00    

ሇሽያጭ የቀረቡ የንግዴ ዕቃዎች በግዥ ዋጋ   2,098,637.00    

ሲቀነስ በወሩ መጨረሻ የተቀጠሩ       

ማዲበሪያ 120,000.00      

ኬሚካሌ 250.00      

ሸቀጥ 25,100.00      

ሰብሌ 15,250.00  160,600.00    

የተሸጡ የንግዴ ዕቃዎች ዋጋ በግዥ ዋጋ     1,938,037.00  

ከሽያጭ የተገኘ ጥቅሌ ትርፍ     583,124.00  

የሥራ ማስኬጃ ወጪዎች       

የትራንስፖርት ወጪ   1,380.00    

የዯመወዝ ወጪ   7,600.00    

የውል አበሌ ወጪ   680.00    

የባንክ አገሌግልት ወጪ   0   

የጉ ሌበት ወጪ   630.00    

የአገሇግልት ተቀናሽ- ጽ/ቤት   17,500.00    

የአገሇግልት ተቀናሽ- የቢሮ መገሇገያ ዕቃዎች   750.00    

የአገሇግልት ተቀናሽ- መጋዘን   23,250.00    
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የገነት ሁሇገብ የገበሬዎች ኅብረት ሥራ ማህበር 

የትርፍና ኪሳራ መግሇጫ 

ከመስከረም 1-30/2006 ዓ.ም 

ዝርዝር   ዳቢት ክሬዱት 

የአገሇግልት ተቀናሽ- ተሽከርካሪ   40,000.00    

የአሊቂ ዕቃዎች ወጪ 
 

          
11,650.00    

የሥራ ማስኬጃ ወጪዎች ዴምር     103,440.00  
ከሥራ እንቅስቃሴ የተገኘ ትርፍ     479,684.00  
ሲዯመር ላልች ገቢዎች       
ከመመዝገቢያ   840   
ከሳር ሽያጭ    3500   
ከባህር ዛፍ ሽያጭ   5000   
የላልች ገቢዎች ዴምር     9340 

የወሩ የተጣራ ትርፍ     489,024.00  

የተጣራ ትርፍ በመተዲዯሪያ ዯንባቸው መሰረት 

የሚኖረው ዴሌዴሌ       

ሇመጠባበቂያ 30%*489,024 =      146,707.20 

ሇሥራ ማስፋፊያ 15%*489,024=     73,353.60 

ሇማህበራዊ አገልግሎት 5%*489,024=      24,451.20 

ሇትርፍ ክፍፍል 50%*489,024=      244,512 

ዴምር   489,024.00 

5.1.3.6. የሐብትና እዲ መግሇጫ 

የሃብትና እዲ መግሇጫ የማህበሩን የፊይናንስ ይዞታ ሇማወቅ ከመርዲቱም ባሻገር በመግሇጫው ሊይ 

የሚገሇፁትን የንብረት፣የእዲና የካፒታሌ መረጃዎች በማጥናት፣ 

ማህበሩ እዲውን ሇመከፇሌ የሚያስችሇው በቂ ገንዘብ ያሇው መሆኑን ሇማረጋገጥ 

የየሂሳብ ዓመቱን የሃብትና እዲ መግሇጫ በማነፃፀር በእያንዲንደ ሂሳብ አርዕስት ሊይ የታየውን ሇውጥ 

ሇመገንዘብ ይቻሊሌ። 

በገነት ሁሇ/የገ/ሕ/ሥ/ማ የሂሳብ መተንተኛ ቅጽ የሃብትና እዲ መግሇጫ ኮሇም ሊይ የሰፇሩትን 

መረጃዎች በመጠቀም የሃብትና እዲ መግሇጫ በሚከተሇው መሌክ ይዘጋጃሌ።  
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የገነት ሁሇገብ የገበሬዎች ኅብረት ሥራ ማህበር ኃ. የተ. 

የሐብትና ዕዲ መግሇጫ 

መስከረም 30/2006 ዓ.ም 

1. ንብረቶች       

1.1. ጊዜያዊ ንብረቶች       

ጥሬ ገንዘብ     3,541,551.00  

የሚሰበሰብ ሂሳብ     327,360.00  

አሊቂ ዕቃዎች     1,720.00  

ማዲበሪያ- ቆጠራ     120,000.00  

ኬሚካሌ- ቆጠራ     250.00  

ሸቀጥ- ቆጠራ     25,100.00  

ሰብሌ- ቆጠራ     15,250.00  

የረዥም ጊዜ ኢንቨስትመንት/መዋዕሇ ንዋይ     160,336.00  

የጊዜያዊ ንብረቶች ዴምር     4,191,567 

1.2. ቋሚ ንብረቶች       

ጽ/ቤት   350,000.00      

የተጠራቀመ አገሌግልት ተቀናሽ-ጽ/ቤት 87,500.00  262,500.00    

የቢሮ ዕቃዎች 7,500.00      

የተጠራቀመ አገሌግልት ተቀናሽ-የቢሮ ዕቃዎቸ 3,750.00  3,750.00    

መጋዘን 465,000.00      

የተጠራቀመ አገሌግልት ተቀናሽ-መጋዘን 116,250.00  348,750.00    

ተሽከርካሪ 800,000.00      

የተጠራቀመ አገሌግልት ተቀናሽ-ተሽከርካሪ 200,000.00  600,000.00    

የቋሚ ንብረቶች ዴምር     1,215,000.00  

የጊዜያዊና የቋሚ ንብረቶች ዴምር     5,406,567.00  

2. ተከፊይ ዕዲዎች       

2.1. 1. ተከፋይ ዕዳ   1,646,393.00    

2.1.2. ያሌተከፊፇሇ ትርፍ       
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የገነት ሁሇገብ የገበሬዎች ኅብረት ሥራ ማህበር ኃ. የተ. 

የሐብትና ዕዲ መግሇጫ 

መስከረም 30/2006 ዓ.ም 

2.1.2.1 ያሇፇው ወር ያሌተከፊፇሇ ትርፍ 1,280.00      

2.1.2.2 የዘመኑ ያሌተከፊፇሇ ትርፍ 342,316.80  343,596.80    

የተከፊይ ዕዲዎች ዴምር     1,989,989.80  

ዕጣ ካፒታሌ   1,601,000.00    

መጠባበቂያ   1,113,317.20    

የስራ ማስፊፉያ   463,741.00    

ማህበራዊ አገሇግልት   115,869.00    

ስጦታ   122,650.00    

የካፒታሌ ዴምር     3,416,577.20  

የተከፊይ ዕዲዎችና ካፒታሌ ዴምር     5,406,567.00  

 

በንብረት መዯብ ውስጥ ያለ ሂሳቦችን በሁሇት በመክፇሌ ጊዜአዊና ቋሚ ንብረት ማሇት ይቻሊሌ። 

በጊዜያዊ ንብረት ውስጥ የሚካተቱ ሂሳቦች በአጭር ጊዜ /እስከ አንዴ ዓመት/ እና በቀሊለ ወዯ ጥሬ 

ገንዘብነት ሉሇወጡ የሚችለ ናቸው። በቋሚ ንብረት ውስጥ ያለ ሂሳቦች ማህበሩ ሇሥራ ሇረጅም ጊዜ 

የሚቀጠምባቸው ናቸው። 

5.1.4. የሂሳብ ማስተካከያ ምዝገባ 

የሂሳብ ሚዛን መተንተኛ የማስተካከያ ኮሇም ውስጥ በአብይ ላጀር ሇውጥ ያሳያሌ። በሂሳብ መተንተኛው 

ሊይ ሇተገሇፀው ማስተካከያ በሂሳብ መዝገብ ሊይ ካሌተመዘገበና ወዯ ሂሳብ ቋቶች ካሌተሊሇፈ በስተቀር 

የታየው ሇውጥ በየሚመሇከታቸው የሂማብ ቋቶች ሉመዘገብ አይችሌም። 

በጠቅሊሊ መዝገብ ሊይ በየሂሳብ ዓመቱ ማብቂያ ሊይ በሂሳብ ሚዛኖች ሊይ የተዯረገውን ሇውጥ 

የሚያሳየው ምዝገባ የሂሳብ ማስተካከያ ምዝገባ ነው። የማስተካከያ ምዝገባ በሂሳብ መተንተኛ ሊይ ታቅድ 

በሂሳብ መተንተኛው ሊይ በተመሇከተው መረጃ መሠረት በጠቅሊሊ መዝገብ ሊይ ይሰፍራሌ። በጠቅሊሊ 

መዝገብ ሊይ ከተመዘገበ በኋሊ ወዯ ሚመሇከታቸው የሂሳብ ቋቶች በማስተሊሇፍ የሂሳብ ቋቶች በሂሳብ 

ዘመኑ ማብቂያ ሊይ ማሳየት የሚገባቸው ሚዛን እንዱያሳዩ መዯረግ አሇበት። 

በሂሳብ ዘመኑ ማብቂያ ሊይ ሇተገኘ በእጅ ያሇ የንግዴ እቃ የማስተካከያ  ምዝገባ 
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በሂሳብ ዘመኑ መጀመሪያ ተቆጥረው የነበሩት የንግዴ እቃዎች በሂሳብ ዘመኑ መጨረሻ ሊይ 

እንዯተሸጡ ስሇሚቆጠር ከንብረትነት መወገዴ ይኖርባቸዋሌ፣  ይህንን ሇማዴረግ የሚካሄዯው 

የማስተካከያ ምዝገባ፣ 

        የገቢና የወጪ ሂሳብ ማጠቃሇያ     1,212,827 

        የተቆጠረ የንግዴ እቃዎች በወሩ መጀመሪያ         1,212,827 

በላሊ በኩሌ ዯግሞ  በሂሳብ ዘመኑ ማብቂያ ሊይ ሳይሸጥ የቀረ በእጅ ያሇ የንግዴ እቃ ሇማህበሩ 

የንብረት ሂሳብ ሲሆን በሂሳብ ዘመኑ መጨረሻ በእጅ ያሇ የንግዴ እቃ ሂሳብ ቋት ሊይ መታየት 

አሇበት። ይህን ሇማዴረግ የሚካሂዯው የማስተካከያ ምዝገባ፡- 

     በእጅ ያሇ የንግዴ እቃ በወሩ መጨረሻ         160,600 

      የገቢና የወጪ ማጠቃሇያ                            160,600 

ሇአሊቂ እቃ የማስተካከያ ምዝገባ 

የአሊቂ እቃ ሂሳብ በሂሳብ ዓመቱ መጨረሻ ማስተካከያ ያስፇሇገበት ምክንያት በሂሳብ ዘመኑ ውስጥ 

በጥቅም ሊይ የዋሇው የአሊቂ እቃ መጠን ስሇማይመዘገብ ነው። ምክንያቱም እያንዲንደ አነስተኛ ዋጋ 

ያሇው የጽህፇት መሳሪያዎች ጥቅም ሊይ ሲውለ የአሊቂ እቃን ክሬዱት በማዴረግ አሊቂ እቃ ወጪ 

ዳቢት መዯረጉ በጣም አስቸጋሪ ነው። 

   አሊቂ እቃ ሂሳብ ሇማስተካከሇ የሚወሰዯው ምዝገባ፡- 

         የአሊቂ እቃ ወጪ      11,650 

          አሊቂ እቃ                       11,650 

የአሊቂ እቃ ወጪ ሂሳብ በሂሳብ ዘመኑ ጥቅም ሊይ በዋሇው የአሊቂ እቃ መጠን ዳቢት ይሆናሌ። 

የአሊቂ እቃ በተመሳሳይ መጠን ክሬዱት በመሆኑ የአሊቂ እቃ ንብረት መቀነሱን ያመሇክታሌ። ይህ 

ምዝገባ ወዯ አሊቂ እቃ ወጪና አሊቂ እቃ ሂሳብ ከተሊሇፇ በኋሊ የአሊቂ እቃ ሂሳብ ቋት በዳቢት 

ወገን በሂሳብ ዘመኑ መነሻ የነበረውን የአሊቂ እቃ መጠን ሲያሳይ በክሬዱት  ወገን በሂሳብ ዘመኑ 

በጥቅም ሊይ የዋሇና በወጪነት የሚየዝ  የአሊቂ እቃ መጠን ያሳየሌ። የአሊቂ እቃ የዳቢትና 

የክሬዱት ወገን ሌዩነት ማሇትም የሂሳቡ ሚዛን ብር 1,72ዏ.ዏዏ በሂሳብ ዓመቱ መጨረሻ ማህበሩ 

ያሌተቀጠመበት በንብረትነት ሪፖርት መሆን ያሇበት የአሊቂ መጠንን ያሳያሌ። 

     የአሊቂ እቃ ወጪ የሂሳብ ቋት በዳቢት ወገን ብር 11,650 ያሳያሌ። ይህ ማሇት በወጪነት 

የሚያዝና በሂሳብ ዘመኑ በጥቅም ሊይ የዋሇ የአሊቂ እቃ መጠን ነው። 

ሇአገሌግልት ተቀናሽ የማስተካከያ ምዝገባ 
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የአንዴ ቋሚ እቃ የአገሌግልት ተቀናሽ በቀጥታ በንብረት መዯብ ውስጥ በሚገኘው በእቃው ሂሳብ 

ሊይ መቀነሱን ሇማስገንዘብ ተብል ክሬዱት አይሆንም። በቋሚ እቃው የግዢ ዋጋ ሊይ የታየውን 

የመቀነስ ሇውጥ የሚያዝበት ሂሳብ በመክፇት ማሇትም የተጠራቀመ የአገሌግልት ተቀናሽ ሂሳብ 

የአገሌግልት ተቀናሽ ሲመዘገብ የአገሌግልት ተቀናሽ ወጪ ዳቢት ሲሆን የተጠራቀመ የአገሌግልት 

ተቀናሽ ክሬዱት ይሆናሌ። በተጠራቀመ የአገሌግልት ተቀናሽ የሂሳብ ቋት የክሬዱት ወገን 

የሚታየው በአገሌግልት ምክንያት በቋሚ እቃው ሊይ የታየውን ሇውጥ ነው።  

የተጠራቀመ የአገሌግልት ተቀናሽ ሂሳብ እስከ መስከረም 3ዏ ዴረስ የታሰበውን የአገሌግልት ተቀናሽ 

ይዞ እንዯሚገኝና ከመስከረም 1-3ዏ ዴረስ ያሇው የአገሌግልት ተቀናሽ በወሩ በወጪ ሪፖርት 

እንዱሆን በሂሳብ ዘመኑ መጨረሻ የሚያሰፇሌገው የሂሳብ ማስተካከያ ምዝገባ አይነት፣ 

  የጽ/ቤት የአገሌግልት ተቀናሽ ወጪ                     17,500 

     የጽ/ቤት የተጠራቀመ የአገሌግልት ተቀናሽ                          17,500 

የጽ/ቤት የመገሌገያ እቃዎች የአገሌግልት ተቀናሽ ወጪ             750 

     የጽ/ቤት የመገሌገያ እቃዎች የተጠራቀመ የአገሌግልት ተቀናሽ                 750 

የመጋዘን እቃ የአገሌግልት ተቀናሽ ወጪ               23,250 

     የመጋዘን የተጠራቀመ የአገሌግልት ተቀናሽ                        23,250 

  የተሽከርካሪ የአገሌግልት ተቀናሽ ወጪ             40,000 

     የተሽከርካሪ የተጠራቀመ የአገሌግልት ተቀናሽ                   40,000 

ይህ ምዝገባ ወዯ ሚመሇከተው የሂሳብ ቋቶች ከተሊሇፇ በኋሊ የአገሌግልት ተቀናሽ ሂሳብ የየእቃውን 

አይነት መስከረም ወር በአገሌግልት ሳቢያ ያሳየውን የዋጋ ቅናሽ ሲያሳይ የየእቃው የተጠራቀመ 

አገሌግልት ተቀናሽ ሂሳብ እስከ መስከረም 3ዏ ዴረስ የታሰበውን የአገሌግልት ተቀናሽ መጠን 

ያመሇክታሌ።የየእቃውን የተጠራቀመ የአገሌግልት ተቀናሽ ሂሳብ ሚዛን እቃው ሲገዛ ከተያዘበት 

ሂሳብ  ሚዛን ሊይ ሲቀነስ መስከረም 3ዏ በንብረትነት ሪፖርት መሆን ያሇበት የቋሚ ንብረት መጠን 

ይሰጣሌ። 

 

የ3ዏ/1/ዏ6 ገነት /ሁሇ/የገ/ሕ/ሥ/ማ የሂሳብ ማስተካከያ ምዝገባዎች በሚከተሇው ሁኔታ በጠቅሊሊ 

መዝገብ ሊይ ይሰፍራለ። 
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የገነት ሁሇገብ የገበሬዎች ኅብረት ሥራ ማህበር 

የሂሳብ ማስተካከያ ምዝገባ 

መስከረም 30/2006 ዓ.ም 

  

ጠቅሊሊ መዝገብ                       ገጽ 3 

ቀን  የሂሳብ አርእስቶች  የሂሳብ ቁጥር ዳቢት   ክሬዱት 

በወሩ መጀመሪያ የነበረ የንግዴ ዕቃዎችን ከንብረትነት ሇማውጣት የተዯረገ የሂሳብ ማስተካከያ ምዝገባ 

2ዏዏ6 

መስከ

ረም 

3ዏ የገቢና የወጪ ሂሳብ ማጠቃሇያ 316       

1,212,82

7  

   -        

        የተቆጠረ ማዲበሪያ      114     840,000  0 

        የተቆጠረ ፀረ ሰብሌ ኬሚካሌ ”   “ 115     3,252  0 

        የተቆጠረ ሸቀጥ           “    “ 116     158,945  0 

        የተቆጠረ ሰብሌ        “   “ 117     210,630  0 

በወሩ መጨረሻ የተቆጠረና በእጅ ያሇ  የንግዴ ዕቃዎችን በንብረትነት ሇመያዝ የተዯረገ የሂሳብ ማስተካከያ ምዝገባ 

  3ዏ የተቆጠረ ማዲበሪያ 114 120,000     -        

የተቆጠረ ፀረ ሰብሌ ኬሚካሌ “   “ 115 250     -        

የተቆጠረ ሸቀጥ            “   “ 116 25,100     -        

የተቆጠረ ሰብሌ          “    “ 117 15,250     -        

    የገቢና የወጪ ሂሳብ ማጠቃሇያ 316     160,600  0 

የቋሚ ንብረቶችን የአገሌግልት ተቀናሽን በወጪ ሇመያዝ የተዯረገ የሂሳብ ማስተካከያ ምዝገባ 

  3ዏ የጽ/ቤት የአገሌግልት ተቀናሽ ወጪ 616 17,500     -        

         የጽ/ቤት የተጠራቀመ የአገ/ተቀናሽ 121.1     17,500  0 

    የቢሮ መገሌገያ እቃዎች የአገ/ተቀ/ወጪ 617 750     -        

    የቢሮ መገሌገያ እቃዎች የተጠ/የአገ/ተቀናሽ 122.1     750  0 

    የመጋዘን የአገሌግልት ተቀናሽ ወጪ 618 23,250     -        

         የመጋዘን የተጠራቀመ የአገ/ተቀናሽ 123.1     23,250  0 

    የተሽከርካሪ የአገ/ ተቅናሽ ወጪ 619 40,000     -        

         የተሽከርካሪ የተጠራቀመ የአገ/ቅናሽ       40,000  0 

ጥቅም ሊይ የዋለ አሊቂ ዕቃዎች በወጪ ሇመያዝ የተዯረገ የሂሳብ ማስተካከያ ምዝገባ 

  3ዏ የአሊቂ እቃ ወጪ 620 11,650 0     

    አሊቂ እቃ 113     11,650 0 

በቅዴሚያ ክፍያ ተሰብስቦ የነበረን የማዲበሪያ ዕዲ /Unearned Revnue/ ከዕዲእና ከአባሊት የሚሰበሰብ ሂሳብ ሊይ  ሇመቀነስ የተዯረገ 

የሂሳብ ማስተካከያ ምዝገባ  

  3ዏ የማዲበሪያ ቅዴሚያ ክፍያ   7,500  -        

      የሚሰበሰብ ሂሳብ       7,500  0 
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5.1.5. የሂሳብ መዝጊያ ምዝገባ 

ከሂሳብ ሚዛን ማስተካከያ ምዝገባ ቀጥል መሠራት ያሇበት የሂሳብ መዝጊያ ምዝገባ ነው። 

የሁለንም ጊዜያዊ ሂሳቦች ማሇትም፣ የገቢ፣ የግዥና የወጪ ሂሳቦች ሚዛን ወዯ ገቢና ወጪ 

ማጠቃሇያ ሂሳብ ማዞር ያስፇሌጋሌ። ምክንያቱም እነዚህ ጊዜአዊ ሂሳቦች የሚቀጥሇውን የሂሳብ 

ዓመት የገቢ፣ የግዥና የወጪ መረጃዎች የሚሰባስቡት ከዜሮ ሚዛን ተነስተው ነው። 
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የሒሳብ መዝጊያ ምዝገባ 

ገነት ሁሇ/የገ/ሕ/ሥ/ማ ጊዜያዊ ሂሳቦችን ሇመዝጋት የሚያካሂዯው ምዝገባ እንዯሚከተሇው ይሆናሌ። 

ጠቅሊሊ መዝገብ                 ገጽ 4 

ቀን የሂሳብ አርእስቶች 

የሂሳብ 

ቁጥር ዳቢት ክሬዱት 

2ዏዏ6 መስከረም 3ዏ ማዲበሪያ ሽያጭ 411 1,966,150 0     

    ሰብሌ ሽያጭ 412 308,271  0     
    ሸቀጥ ሽያጭ 413 242,360 0     
    ፀረ ሰብሌ ኬማካሌ  ሽያጭ 414 4,380 0      
    ከግቢ ሳር  ሽያጭ 415 3,500 0     
    ከግቢ ባህር ዛፍ  ሽያጭ 416 5,000 0     
    ከመመዝገቢያ ገቢ 417 840 0     
        የገቢና የወጪ ሂሳብ ማጠቃሇያ 316     2,530,501 0 
  3ዏ የገቢና የወጪ ሂሳብ ማጠቃሇያ 316 989,250 0     

    ማዲበሪያ ግዥ 511     750,000 0 
    ሰብሌ ግዥ 512     37,360 0 
    ሸቀጥ ግዥ 513     98,450 0 
    ሇመጓጓዣያ ወጪ 611     1,380 0 
    ሇዯመወዝ ወጪ 612     7,600 0 
    ሇውል አበሌ ወጪ  613     680 0 
    ሇጉሌበት ሠራተኛ ወጪ 615     630 0 
    የጽ/ቤት የአገሌግልት ተቀናሽ ወጪ 616     17,500 0 

    የመገሌገያ ዕቃዎች የአገ/ተቀናሽ ወጪ 617     750 0 
    ሇመጋዘን የአገሌግልት ተቀናሽ ወጪ 618     23,250 0 
    የተሽከርካሪ የአገሌግልት ተቀናሽ ወጪ 619     40,000 0 
    ሇአሊቂዕቃ ወጪ  620     11,650 0 
  3ዏ በወሩ መጀመሪያ የተቆጠሩ           

    የገቢና ወጪ ማጠቃሇያ  316 1,212,827 0      

    ማዲበሪያ  114     840,000 0 
    ኬሚካሌ  115     3,252 0 
    ሸቀጥ  116     158,945 0 
    ሰብሌ  117     210,630 0 
  3ዏ በወሩ መጨረሻ የተቆጠሩ           

    ማዲበሪያ  114 120,000 0     

    ኬሚካሌ  115 250 0     

    ሸቀጥ  116 25,100 0     

    ሰብሌ  117 15,250 0     
    የገቢና ወጪ ማጠቃሇያ       160,600 0 
  3ዏ የገቢና የወጪ ሂሳብ ማጠቃሇያ 318 489,024 0   0 
    ያሌተከፊፇሇ ትርፍ 317     489,024   
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በአብይ ላጀር ውስጥ የሚገኘው የገቢና የወጪ ማጠቃሇያ ሂሳብ የማኀበሩን ትርፍና ኪሳራ 

ሇማስሊት በትርፍና ኪሳራ መግሇጫ ሊይ የተጠቀምንባቸውን ሂሳቦች በሙለ አጠቃል የሚይዝ 

ነው። የገቢና የወጪ ማጠቃሇያ ሂሳብ ዳቢትና ክሬዱት ክፍሌ የሚይዛቸው መረጃዎች፡ 

የገቢና የወጪ ሂሳብ ማጠቃሇያ 

ሀ. በመነሻ በእጅ ያሇ ንግዴ ዕቃ 

መ. የግዥና የወጪዎች ሂሳቦች ዴምር  

ሠ. ያሌተከፇሇ ኪሳራ/ የወሩ የተጣራ 

ኪሳራ/ 

ሇ. በሂሳብ ዓመት መጨረሻ በእጅ የሇ ንግዴ 

ዕቃ  

ሐ. የጠቅሊሊ የገቢዎች ዴምር 

ሠ. ያሌተከፇሇ ትርፍ/ የወሩ የተጣራ ትርፍ/ 

የገቢና የወጪ ሂሳብ ማጠቃሇያ ክሬዱት ክፍሌ ዴምር ከዳቢት ክፍለ ከበሇጠ የክሬዯት ሚዛን 

የሂሳብ ዓመቱ የተጣራ ትርፍ ነው። በተቃራኒው የዳቢቱ ክፍሌ ዴምር ከክሬዯቱ ዴምር ከበሇጠ 

ሂሳቡ የሚኖረው የዳቢት ሚዛን የሚያሳየው የተጣራ ኪሳራን ነው። በመጨረሻም የገቢና የወጪ 

ማጠቃሇያ ሂሳብ ሚዛን ማሇትም የዓመቱ ትርፍ ወይም ኪሳራ ወዯ ያሌተከፊፇሇ ትርፍ ሂሳብ 

ትርፍ ከሆነ ወዯ ክሬዱት ክፍሌ፣ ኪሳራ ከሆነ ዳቢት ክፍሌ ስሇሚዞር የገቢና የወጪ ማጠቃሇያ 

ሂሳብ በሚቀጥሇው ሂሳብ ዓመት መጀመሪያ ዜሮ ሚዛን ይኖረዋሌ። 

5.1.6. ዴህረ መዝጊያ የሂሳብ ሚዛን መሞከሪያ 

የሂሳብ ሚዛን ማስተካከያና የሂሳብ መዝጊያ ምዝገባዎች ወዯ ሚመሇከታቸው ሂሳቦች የሂሳብ ቋት 

ከተሊሇፈ በኃሊ በሚቀጥሇው የሂሳብ ወቅት መጀመሪያ ሊይ በላጀር ውስጥ ያለትን ሂሳቦች የዳቢትና 

የክሬዱት ሚዛን ዴምር እኩሌ መሆን ሇማረጋገጥ  ዴህረ መዝጊያ የሂሳብ  መሞከሪያ ሚዛን  

ማዘጋጀት ያስፇሌጋሌ። 
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የገነት ሁሇገብ የገበሬዎች ኅብረት ሥራ ማህበር 

የዴህረ መዝጊያ የሂሳብ መሞከሪያ ሚዛን 

ጥቅምት 1/2006 ዓ.ም 

የሂሳብ ርዕስ 

የሂሳብ 

ቁጥር ዳቢት ክሬዱት 

ጥሬ ገንዘብ 111 3,541,551.00    

የሚሰበሰብ ሂሳብ 112 327,360.00    

አሊቂ ዕቃዎች 113 1,720.00    

ማዲበሪያ- ቆጠራ 114 120,000.00    

ኬሚካሌ- ቆጠራ 115 250.00    

ሸቀጥ- ቆጠራ 116 25,100.00    

ሰብሌ- ቆጠራ 117 15,250.00    

የረዥም ጊዜ ኢንቨስትመንት/መዋዕሇ ንዋይ 118 160,336.00    

ጽ/ቤት 121 350,000.00    

የተጠራቀመ አገሇግልት ተቀናሽ-ጽ/ቤት 121.1 

 

87,500.00  

የቢሮ ዕቃዎች 122 7,500.00    

የተጠራቀመ አገሇግልት ተቀናሽ-የቢሮ ዕቃዎች 122.1   3,750.00  

መጋዘን 123 465,000.00    

የተጠራቀመ አገሇግልት ተቀናሽ-መጋዘን 123.1   116,250.00  

ተሽከርካሪ 124 800,000.00    

የተጠራቀመ አገሇግልት ተቀናሽ-ተሽከርካሪ 124.1   200,000.00  

ተከፊይ ዕዲ 211   1,646,393.00  

ያሌተከፊፇሇ ትርፍ 212   343,596.80  

ዕጣ ካፒታሌ 311   1,601,000.00  

መጠባበቂያ 312   1,113,317.20  

የስራ ማስፊፉያ 313   463,741.00  

ማህበራዊ አገሇግልት 314   115,869.00  

ስጦታ 315   122,650.00  

ዴምር 316 5,814,067.00  5,814,067.00  
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6. ምዕራፍ አምስት 

6.1.  የባንክ ሂሳብ ማስታረቅ 

     የባንክ አካውንቶች 
ሇውስጥ የጥሬ ገንዘብ ቁጥጥር ጉሌህ አስተዋጽኦ ያዯርጋሌ 

የባንክ አካውንቶች ገንዘብ ሇማስቀመጥና በቼክ ወጪ ሇማዴረግ ከማገሌገሊቸውም በሊይ  ሇጥሬ 

ገንዘብ አያያዝና አቀማመጥ ይበሌጥ ዋስትና ይሰጣለ 

         የባንክ አካውንቶች የሚይዟቸው /የሚያካትቷቸው ዝርዝሮች 

የፉርማ ካርዴ /Signature Card/- በባንኮች ጥቅም ሊይ የሚውሌና የዯንበኞችን የፇርማ ናሙና 
የሚይዝና ገንዘብ በቼክ ወጪ በሚዯረግበት ጊዜ ሇማረጋገጫነት የሚያገሇግሌ ነው 
የገንዘብ ገቢ ማዴረጊያ ቲኬት /Deposit Ticket/-የሚቀመጥን ገንዘብ ዝርዝር ሁኔታ 

የሚገሇጽበት፤ይህን እንዱያከናውን ስሌጣን በተሰጠው አካሌ እንዱያዘ ይዯረጋሌ፤ 

ቼክ /check/ - በገንዘብ አስቀማጩ የሚፇረም ሆኖ ሇግሇሰብ ወይም ሇዴርጅት ወጪ ተዯርጎ 

እንዱከፇሌ የሚያዝበት/የሚታዘዝበት ነው፤ቼክ መሇያ ቁጥር ያሇው ሲሆን የአስቀማጩ ሥምና 

አዴራሻ በቼኩ ሊይ ይታተማሌ 

የቼክ ዯብተር /check register/ - ሇገንዘብ አስቀማጩ ገንዘብ ወጪ ማዴረግ የሚያስችሇው የቼክ 

ዯብተር ይሠጠዋሌ፣ 

   ቼክ ሶስት ክፍልች አለት 

ገንዘብ አስቀማጩ /the maker/drawer/ - ቼኩን በመፇረም ክፍያ እንዱፇጸም ባንኩን የሚያዘው ነው 

ከፊይ /drawee/payer /ገንዘቡን ወጪ አዴርጎ የሚሰጠው ባንክ ነው\ተከፊይ /payee/ ገንዘቡ ወጪ 

ተዯርጎ እንዱከፇሇው የታዘዘሇት /ወጪ ተዯርጎ የተከፇሇው ሰው/ዴርጅት ነው፣ 

የባንክ ሂሳብ መግሇጫ /Bank Statement/ 

የገንዘብ አስቀማጩን  የባንክ ገንዘብ ሌውውጥንና ሚዛኑን የሚያሳይ በየጊዜው /ብዙ ጊዜ 

በየወሩ/ሇዯንበኛው የሚሊክ የባንክ ሂሳብ መግሇጫ ነው፣ 

የባንክ ሂሳብ መግሇጫን ዴርጅቱ ከራሱ የሂሳብ መዝገቦች ጋር ሇማነጻጸሪያነት ይጠቀምበታሌ 

ዳቢት  መግሇጫ   /Debit memorandum /- በተሇያዩ ምክንያቶች የአስቀማጩ የባንክ ሂሳብ 

መጠን ሇመቀነሱ የሚያመሊክትበትና ሇባንክ አካውንት ባሇቤት የሚሊክ ማስረጃ ነው፤የባሇቤት ሂሳብ 

ሚዛንን ይቀንሳሌ 
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ክሬዱት መግሇጫ /Credit memorandum/ - በተሇያዩ ምክንያቶች  የአስቀማጩ የባንክ ሂሳብ 

መጠን  ሇመጨመሩ የሚያመሊክትበትና ሇባንክ አካውንት ባሇቤት የሚሊክ ማስረጃ ነው፤የባሇቤት 

ሂሳብ ሚዛንን ያሳዴጋሌ 

ባንክ ዳቢት /Debit memorandum/ የሚሌከው በአካውንቱ ሊይ 

የአገሌግልት ክፍያ / Service Charges/ 

ሇዯረቅ ቼክ  /None Sufficient Fund/NSF/ ሇመቀነስ ነው 

ባንክ ክሬዱት / Credit memorandum/ የሚሌከው በአካውንቱ ሊይ 

ከሚሰበሰብ ሂሳብ ወዯ አካውንቱ ሲገባሇት 

ከብዴር ገቢ ወዯ አካውንቱ ሲዯረግሇት 

ወሇዴ ወዯ አካውንቱ ሲጨመርሇት 

 የባንክ ሂሳብን ማስታረቅ/ Bank Reconciliation/ 

የባንክ ሂሳብ ማስታረቅ ማሇት - በተቀመጠሇት ጊዜ በባንክ ሂሳብ  ሚዛን መግሇጫና በዴርጅቱ 

የሂሳብ መዝገብ ሚዛን መካከሌ  ሌዩነት ስሇመኖሩ የሚረጋገጥበት ነው፤የባንክ ሂሳብ ማስታረቂያ 

ከተሠራ በኋሊ ማስታረቂያ የተሠራሇት የባንክ ሂሳብ መግሇጫ ሚዛን ከዴርጅቱ የሂሳብ መዝገብ 

ሚዛን ጋር መስማማት አሇበት 

የባንክ ሂሳብ ማስታረቅ - ማሇት በባንክ ሂሳብ መግሇጫና በዴርጅቱ የሂሳብ ቋት የጥሬ ገንዘብ 

አካውንትመካከሌ  ሌዩነት የፇጠሩትን የሂሳብ ርዕሶችና መጠናቸው በዝርዝር የሚመዘገብበት ነው፤ 

የባንክ ሂሳብ ማስታረቂያ  ሁሇት ክፍልች 

የዴርጅቱን የጥሬ ገንዘብ ሚዛንን በባንክ ሂሳብ መግሇጫ ሚዛን  መሠረት ማስተካከሌ 

የባንክ ሂሳብ መግሇጫን በዴርጅቱ የሂሳብ መዝገቦች መሠረት ማስተካከሌ 

ገንዘብ በባንክ ከተቀመጠና ክፍያ በቼክ የሚፇጸም ከሆነ ጥሬ ግንዘብ ሁሇት አመዘጋገብ ይኖረዋሌ 

በገንዘብ አስቀማጩ የሚያዝ መዝገብ 

በባንኩ የሚያዝ መዝገብ ናቸው 

ሆኖም በተወሰኑ ምክንያቶች የጥሬ ገንዘብ ሚዛን በዴርጅቱና በባንክ ሌዩነት የሚፇጠርበት ሁኔታ 

ይከሠታሌ፣ የዚህ ምክንያቱ ከሁሇቱ አንደ /ከዴርጅቱ ወይም ከባንኩ/ ሌውውጦችን ዘግይቶ 

መመዝገብ ወይም በምዝገባ ሊይ ስህተት መፍጠር ሉሆን ይችሊሌ፣ 

ሀ/በባንክ የሂሳብ መግሇጫ ሊይ ሌዩነት የሚፇጥሩ ምክንያቶች 

በዴርጅቱ/በግሇሰቡ  ወዯ ባንክ ገቢ የሆነ ነገር ግን በባንኩ የሂሳብ መግሇጫ ያሌተካተተ፣ ይህም 

በባንኩ የሂሳብ መግሇጫ ሊይ የሚጨመር ተዯርጎ ይወሰዲሌ 
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በዴርጅቱ የተጻፇ ቼክ ግን ወዯ ባንክ ያሌዯረሰ /Deposit in Transit /፣እነዚህ ከባንክ የሂሳብ 

መግሇጫ ሚዛን ሊይ የሚቀነሱ ይሆናሌ 

የባንክ ስህተቶች/Bank Error /- በባንክ የሚፇጠሩ ስህተቶች በባንክ የሂሳብ መግሇጫ ሚዛን ሊይ 

የሚጨመሩ ወይም የሚቀነሱ ናቸው፣ 
 

ሇ/በዴርጅቱ /ግሇሰቡ የሂሳብ መዝገቦች ሊይ ሌዩነት የሚፇጥሩ ምክንያቶች 

በባንክ የሂሳብ መግሇጫ ሚዛን ሊይ የተጨመሩ/ክሬዱት ሊይ የተመዘገቡ ሆኖ በዴርጅቱ የሂሳብ 

መዝገቦች ሊይ ያሌታዩ ሲሆኑ ጥቂቶቹ - 

የተሰበሰቡ ሂሳቦች 

የተሰበሰበ ወሇዴ 

የመዝገብ ስህተት/የአስቀማጩ ስህተት/ 

በባንክ የሂሳብ መግሇጫ ሚዛን ባንኩ የሚቀንሳቸው ሂሳቦች ሆኖም በአስቀማጩ መዝገብ ሊይ 

የማይታዩ 

የአገሌግልት ክፍያ /Service Charges/ 

ሇሚሰበሰብ ሂሳብ የአገሌግልት ክፍያ /collection charges / 

ሇዯረቅ ቼክ ትዕዛዝ /NSF/ 

ከቼክ ትዕዛዝ ውጭ ዴርጅቱ ያሇበትን የባንክ ዕዲ ከአሇው አካውንት ቀንሶ ማስቀረት 

የመዝገብ ስህተት /የአስቀማጩ ስህተት/ 

የባንክ ሂሳብ ሇማስታረቅ የሚዯረጉ ሌውውጦች/መረጃ /Journal Entries from Bank from 

Reconciliation/ 

የተስተካከሇ የጥሬ ገንዘብ ሚዛን ሊይ ሇመዴረስ የማስታረቂያ ሌውውጦችን በዴርጅቱ/በአስቀማጩ/ 

መዝገብ ሊይ ማስፇር 

በባንኩ በኩሌ የተፇጠሩ ስህተቶችን ማረምና ማስተካከሌ እንዱችሌ በወቅቱ ሇባንኩ ማሣወቅ 

ያስፇሌጋሌ 

የማስታረቅ ሥራውን ውጤታማ ሇማዴረግ የማስታረቅ ሂሳቡን የሚሠራው ሠራተኛ ውሂሳቡን 

ከሚመዘግበው ሰው ውጪ መሆን አሇበት፣ 

የባንክ ሂሳብ ማስታረቂያ ሇማዘጋጀት ቅዯም ተከተሌ 

/procedures for preparing a reconciliation/ 
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ያሌተመዘገበ ተቀማጭ ገንዘብን ሇመሇየት የዴርጅቱን የተቀማጭ ገንዘብ መዝገብ ከባንክ የተቀማጭ 

ገንዘብ ዝርዝር ጋር ማወዲዯር ያሌተመዘገቡ ቼኮችን ሇመሇየት የዴርጅቱን የቼክ ዝርዝር መዝገብ 

ከባንክ የሂሳብ መግሇጫ የቼክ ዝርዝር ጋር ማወዲዯር፣ 

በዴርጅቱ የሂሳብ መዝገብ ውስጥ ሣይካተት በባንክ በቀጥታ የተቀነሰ ወይም የተጨመረ ገንዘብ 

ስሇመኖሩ ማረጋገጥ/መሇየት፤እነዚህ ዝርዝሮች በውሌ ተሰጥቶ የተሰበሰበ የተሰበሰበሂሳብ፣ የተገኘ 

ወሇድ ፣የአገሌግልት ክፍያ፣የደረቅ ቼክ ፣--- ወዘተ ሉሆኑ ይችሊለ፣ 

የስህተቶችን ውጤት ማወቅ፣ 

የባንክ ማስታረቅ ተግባርን ማጠናቀቅ፣ 

ሇምሳላ - በግንቦት 31/2002 በናርድስ ካምፓኒ ዴርጅት ስም ብር 4671.88 ጥሬ ገንዘብ በባንክ 

አካውንት ነበረው፤በዚሁ ዕሇት የባንክ ሂሳብ መግሇጫ ሚዛን ብር 11705.52 አሣይቷሌ፤ተመሊሽ 

የባንክ ቼክና የባንክ አዴቫይሶች እንዯሚከተሇው ተተንትነዋሌ፤ 

/comparison of returned checks & bank advice revealed the following/ 

በዴርጅቱ የተመዘገበ ሆኖ ባንክ ያሌመዘገበው ተቀማጭ ግንቦት 31/ ዴምር ብር 1786 

በዴርጅቱ የታዘዘ ሆኖም በባንክ ያሌተመዘገበ ቼክ ግንቦት 31/ዴምር ብር 3067.24 

በግንቦት ወር ባንኩ ብር 19.45 የወሇዴ ገቢ ወዯ ናርድስ ካምፓኒ የባንክ አካውንት ጨመረ 

ባንክ ከሚሰበሰብ ሂሳብ ብር 2700 ሰበሰበ ፣እንዱሁም ባንኩ ሇሰበሰበበት የአገሌግልት ክፍያ ብር 

10.00 አስከፇሇ/ ሁሇቱም ሌውውጦች በሂሳብ መግሇጫው ሊይ ተመሌክተዋሌ፣ 

በዴርጅቱ መዝገብ ያሌተመዘገበ ከተሰብሳቢ ሂሳብ  አገሌግልት በተጨማሪ የአገሌግልት ክፍያ ብር 

12.00 

ከባንክ ሂሳብ መግሇጫ ጋር ሇዴርጅቱየተሊከው የቼክ ተመሊሽ ከዯንበኛው ከአቶ ሲሳይ የታሠጠውን 

ዯረቅ ቼክ/በቂ ገንዘብ በአካውንት ሳይኖር የታዘዘ ቼክ /NSF/ብር 539 

ናርድስ ካምፓኒ ሇዕዲው ክፍያ የጻፇውን የቼክ ዋጋ ብር 314 ብር 431 አዴርጎ/ብል መጻፍ/117 

በብሌጫ የቀነሰው/መዯመር ያሇበት/፣ 

ባንኩ የዮርዲኖስ ካምፓኒን ቼክ የብር 375 በስህተት በናርድስ ባንክ አካውንት ሊይ ቀነሰ፣ 

ናርድስ ካምፓኒ ብር 16.45ን በስህተት ብር 164.50 መዘገበ?/148.05/፣ 

ናርድስ ካምፓኒ ከባንክ ሇ6 ወር በ10% ወሇዴ ብር ከዋና 4000 የተበዯረውን ሣይመዘግብ 

ቀረ፣የባንክ ሂሳብ መግሇጫ ብር 4000 እንዯተቀማጭ መዝግቧሌ፣ 

ስሇሆነም የባንክ ሂሳብ ማስታረቂያው እና የባንክ የጥሬ ገንዘብን ወቅታዊ ሇማዴረግ የአጠቃሊይ 

መዝገብ ሌውውጥ/General Journal Entry/ እንዯሚከተሇው ይዘጋጃሌ፤ 
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ናርድስ ካምፓኒ 

የባንክ ሂሳብ ማስታረቂያ 

ግንቦት 31/2002 

የባንክ ሂሳብ መግሇጫ ሚዛን    11,705.52  

ሲዯመር  - ዴርጅቱ ያስቀመጠው ገቢ/ያዯረገው /ሆኖም ባንክ በሂሳብ መግሇጫው ያሊሰፇረው 1,786.00    

              ባንክ በሂሳብ መግሇጫው ያሊሠፇረው 375.00  2,161.00  

              ባንክ በስህተት የቀነሰው   13,866.52  

ሲቀነስ -  ዴርጅቱ ያዘዘው ቼክ ግን ባንኩ በሂሳብ መግሇጫው 

ያሊሰፇረው 

(3,067.24) (3,067.24) 

የተስተካከሇ የባንክ ሂሳብ መግሇጫ   10,799.28  

     

የዴርጅቱ የሂሳብ መዝገብ ሚዛን    4,671.88  

ሲዯመር -  የወሇዴ ገቢ 1 9.45     

                የሚሰበሰብ ሂሳብ በባንክ የተሰበሰበ  2,700.00    

                በስህተት የተመዘገበ  117.00    

                ከባንክ የተበደረው   

4,000.00  

 6,836.45  

     

11,508.33  

ሲቀነስ - የባንክ አገሌግልት ተቀናሽ  12.00   

  10.00    

               ደረቅ ቼክ  539.00    

             የምዝገባ ስህተት  148.05  709.05  

የተስተካከሇ የዴርጅቱ የሂሳብ መዝገብ   10,799.28  
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አጠቃሊይ መዝገብ መረጃ /Entries/ 

2002 ዓ.ም ግንቦት 31  ጥሬ ገንዘብ   6826.45 

                 ጥቃቅን ወጪዎች            10.00 

                 የወሇዴ ገቢ               19.45 

                 የተሰበሰበ ሂሳብ          2700.00 

                 ተከፊይ  ዕዲ             117.00 

                 በብዴር የተገኘ           4000.00 

             31 -   - ጥቃቅን ወጪ           12.00 

                 የሚሰበሰብ ሂሳብ /NSF/      539.00 

                የጥገና ወጪ /በስህተት የተመዘገበ/ 148.05 

                    ጥሬ ገንዘብ                      699.05 

6.2. ቋሚ ንብረቶችን በግዥ ማግኘት /Acquisition of Plant Assets/ 

የቋሚ ንብረቶች ግዥ ወጪ ንብረቱን ከሚፇሇግበት ቦታ ዴርስ ሇማዴረስና ጥቅም ሊይ እንዱውሌ 
ዝግጁ ሇማዴረግ የሚወጡ ማንኛውንም ወጪዎችን ሁለ ያካትታሌ፤የሽያጭ ታክስ፣ሇማጓጓዣ 
የተከፇሇ ሲጓጓዝ የንብረቶችን ዯህንነት ሇመጠበቅ ሇኢንሹራንስ የሚከፇሌ፣ ዕቃውን ሥራ 
ሇማስጀመር ሇመሠረትና ሇተከሊ የሚወጡ ወጪዎችን ሁለ ንብረቱ ከተገዛበት ዋጋ ሊይ 
ይጨመራለ፤ከንብረቱ ጋር የተያያዙ ወጪዎች ሁለ ሇምሳላ- ሇንብረቱ የተገዛ መሇዋወጫ፣የወጣ 
የጥገና ወጪ፣ሇቀሇም --- ወዘተ የወጡ ወጪዎች በንብረቱ /asset/ አካውንት ዳቢት 
ይሆናሌ፤ሆኖም ንብረቱን ከሚፇሇግበት ቦታ ሇማዴረስና ጥቅም ሊይ ሇማዋሌና ዝግጁ ሇማዴረግ 
የማየረደ /ግንኙነት የሊሊቸውን ወጪዎችን እንዱሁም የንብረቱን ብቃት የማያሻሽሌ ወጪዎች 
በንብረቱ ዋጋ ሊይ ቢጨመር እንኳን በሙለ ከንብረቱ የግዥ ዋጋ ሊይ መቀነስ አሇበት ወይም 
መካተት የሇበትም፤ከጥንቃቄ ጉዴሇት የሚከሰቱ ወጪዎች ሁለ በንብረቱ ዋጋ ሊይ 
አይጨመሩም። 
ሇምሳላ - የአንዴ ሕንጻ ግንባታ ወጪ /ሇፕሊንና ተቆጣጣሪ መሐንዱስ ክፍያ፣በግንባታው ሂዯት 
ዕዴሜው ሇሚኖር ኢንሹራንስ ክፍያና ላልች ከግንባታው ጋር የተያያዙ ወጪዎችን በሙለ 
ያካትታሌ። 
ጊዜ በአሇፇ መጠን ከመሬት በስተቀር ላልች ቋሚ ንብረቶች የሚሰጡት አገሌግልት እየቀነሰ 
ይሄዲሌ፤ 
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የእነዚህ ቋሚ ንብረቶች ወጪ እስከ ንብረቱ ዕዴሜ /Useful life/ ዴረስ በተራ ቀዯም ወዯ 

ተመሳሳይ ንብረት ወጪ አካውንት ይትሊሇፊሌ፤ይህ በየጊዜው የሚዯረገው የአገሌግልት ተቀናሽ “ 

የአገሌግልት ተቀናሽ ወጪ” ተብል ይጠራሌ። 

የቋሚ ንብረትን አገሌግልት እየቀነሰ እንዱሄደ የሚያዯርጉት በሁሇት ዋና ዋና ክፍልች 

ይከፇሊለ፤ 

እነሱም  

ፉዚካሌ የአገሌግልት ተቀናሽ/physical depreciation/በመጠቀም የሚመጣ /wear from use/እና 

ሌዩ ሌዩ ኬሚካልች/ንጥረ ነገር/deterioration from elements/ የሚመጣ 

አገሌግልት በመስጠት የሚመጣ የአገሌግልት ተቀናሽ፣በቂ አገሌግልት መስጠት 

አሇመቻሌ/inadequacy/ በአዲዱስ ቴክኖልጂ በመተካቱ የሚመጣ አገሌግልት ተቀናሽ/ወቅታዊ 

ያሌሆነ/ የሚለት ናቸው፤ 

ንብረቱ በቂ አገሌግልት መስጠት አሇመቻሌ ሲባሌ የንብረቱ የማምረት አቅም እየጨመረ 

የመጣውን ፍሊጎት ማሟሊት ሳይችሌ ሲቀር፣ወቅታዊ አሇመሆኑ/obsolescence/ - አሁን ያሇውን 

ንብረቱ የሚያመርተው ምርት በገበያ ሊይ ብዙም ተፇሊጊ ያሇመሆን፣ ወይም አሁን ያለትን 

ማሽኖች/መሳሪያዎች የሚያመርቱትን ምርት በጥራትም ሆነ ምርቱ የሚያወጣውን ወጪ 

በመቀነስ የተሻሇ ተጠቃሚ የሚያዯርጉ ሲሆኑ ነው፤ይህ የሚከሰተው በጊዜው ቀጣይነት ያሇው 

የቴክኖልጂ ዕዴገት ጋር ተያይዞ የሚመጣ ነው። 
 

6.2.1. የአገሌግልት ተቀናሽ ሂሳብ አያያዝ /Accounting for Depreciation/ 

አንዴ ቋሚ ንብረት ዋጋ የሇውም /no value/ ከተባሇ ከቋሚ ንብረቱ የሚፇሇገው አገሌግልት 

ማግኘት አይቻሌም ማሇት ነው፤የቋሚ ንብረቱ መነሻ የግዥ/የተሠራበት ዋጋ ንብረቱ ይኖረዋሌ 

ተብል ሇሚገመተው ዕዴሜ ይከፇሊሌ/spread over the expected useful life of the asset 

as depreciation expenses/፤ይህም የንብረቱ የአገሌግልት ተቀናሽ በሚሌ ይያዛሌ። 

ቋሚ ንብረቱ አገሌግልት መስጠት ከአቆመ በኋሊ የሚኖረው ዋጋ ከግዥ/ከተሠራበት ዋጋ አንጻር 

ሲታይ እጅግ በጣም አነስተኛ /ጉሌህ ካሌሆነ/insignificant/የንብረቱ የግዥ /የተሠራበት ዋጋ ሙለ 

በሙለ ሇአገሌግልት ዕዴሜው መካፇሌ አሇበት፤ቋሚ ንብረቱ አገሌግልት መሥጠት ከአቆመ 

በኋሊ የሚነረው ዋጋ ጠቃሚ /የተሻሇ/significant/ ከሆነ ከግዥ/ከተሠራበት ዋጋ ሊይ ይህንን 

አገሌግልት መስጠት ከአቆመ በኋሊ የሚኖረውን ዋጋ በመቀነስ የሚመጣውን/የሚገኘውን ዋጋ 

ሇቋሚ ንብረቱ ዕዴሜ /useful life/ ማካፇሌ ያስፇሌጋሌ፤የቋሚ ንብረቱ አገሌግልት መስጠት 
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ከአቆመ በኋሊ የሚኖረው ዋጋ ከአገሌግልት በኋሊ ያሇ ዋጋ /residual value/scrap 

value/salvage value/or trade in value/ይባሊሌ፤በመሆኑም የአንዴ ቋሚ ንብረትን የዕሌቅና 

ዋጋ /depreciable cost/ ሇመወሰን ሶስት ነገሮችን ግምት ውስጥ  በማስገባት ሉሆን ይገባሌ፤ 

የንብረቱ መነሻ ወይም የግዥ ወይም የተሠራበት ዋጋ 

አገሌግልት ከሠጠ በኋሊ የሚኖረው ዋጋ/residual value/ 

የቋሚ ንብረቱ የአገሌግልት ዘመን 

በሦስቱ መካከሌ ያሇው ግንኙነት በሚቀጥሇው ምስሌ/diagram/ሇማሳየት ተሞሌሯሌ፤ 

የግዥ/የተሠራበት ዋጋ/  - ከአገሌግልት በኋሊየሚኖረው ዋጋ = በአገሌግልት ዘመኑ የሚኖረው 

ዋጋ 

               Initial cost- residual value = depreciable cost 

የቋሚ ንብረትን የአገሌግልት ጊዜና ከአገሌግልት በኋሊ የሚኖረውን ዋጋ በእርግጠኝነት መወሰን 

አይቻሌም፤ ሆኖም የየጊዜውን/የዓመቱን/ የአገሌግልት ተቀናሽ ወጨን ሇመወሰን የግዴ የንብረቱን 

የአገሌግልት ጊዜና ከአገሌግልት በኋሊ የሚኖረውን ዋጋ መተንበይ ያስፇሌጋሌ፤ከሊይ 

የተጠቀሱትን ሁሇት ነገሮችንሇመወሰን /ሇመገመት አስገዲጅ ሕግ የሇም፤ይሌቁንም በዋነኛነት 

በማኔጅሜንቱ/በሥራ አመራሩ ፖሉሲዎች ተጽዕኖ ሥር ይወዴቃሌ፤ሇምሳላ አንዴ አውቶሞቢሌ 

/ተሽከርካሪ ቢገዛ ሇኖረው የሚችሇው ዕዴሜ እንዯ ዴርጅቱ የሚሇያይ ሲሆን ይህም እንዯ አየር 

ንብረቱ፣እንዯ አጠቃቀም ዴግግሞሽ፣እንዯሚሰጠው የጥገና ሁኔታና ዝቅተኛ የብቃት 

መሇኪያ/minimum standard of efficiency/ የአገሌግልት ጊዜውንና ከአገሌግልት በኋሊ 

የሚኖረው ዋጋ ሌዩነት ይፇጥራለ፣ 

አንዴ ዴርጅት ሇሁለም የቋሚ ንብረት ዓይነቶች /ክፍልች/ አንዴ ዓይነት የአገሌግልት ተቀናሽ 

ስላት ዘዳን ሊይጠቀም ይችሊሌ፣በአካውንትና በሂሳብ መግሇጫዎች ሊይ የአገሌግልት ተቀናሽ 

ስላት ዘዳ የምንጠቀመው የገቢ ታክስን / income taxes/እና የቋሚ ንብረት ታክስን /property 

taxes/ ስላት ዘዳ ከምንጠቀምበት ሉሇይ ይችሊሌ፣ 

The methods used in accounts & financial statements may also differ from the 

methods used in determining income taxes &property taxes. 
 

ብዙ ጊዜ የአገሌግልት ተቀናሽ ስላትን ሇማስሊት የምንጠቀምባቸው ዘዳዎች አራት ናቸው፣ 

ቀጥተኛ /ወጥ/ የአገሌግልት ተቀናሽ /straight line method/ 

ሉመረት የሚችሌን ምርት መጠን መሠረት ያዯረገ /units of production/ 
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እየቀነሰ የሚሂዴ ሚዛን/declining – balance/ 

ዓመታት እየተዯመረ የሚሄዴ/sum-of-the years –digits/ 

በጥቅም ሊይ የሚውለ የአገሌግልት ተቀናሽ ዘዳዎች፣ 

ቀጥተኛ /ወጥ/ የአገሌግልት ተቀናሽ -75%፣ 

ሉመረት የሚችሌን ምርት መጠን መሠረት ያዯረገ -14% 

እየቀነሰ የሚሂዴ ሚዛን- 7% 

ዓመታት እየተዯመረ የሚሄዴ- 4% 

ቀጥተኛ የአገሌግልት ተቀናሽ ስላት ዘዳ /straight line method/ 

ቀጥተኛ የአገሌግሇልት ተቀናሽ ስላት ዘዯዳ በንብረተቱ የአገሌግልት ገጊዜ እኩሌ የሆነ 

የአገሌግልት ተቀናሽ ወጪ እንዱኖረው ያዯርጋሌ፤ሇምሳላ የአገሌግልት ተቀናሽ ያሇው የቋሚ 

ንብረት መነሻ /የግዥ/የተሠራበት ዋጋ ብር 16000፣ከአገሌግልት በኋሊ የሚኖረው ዋጋ ብር 

1000 እና የአገሌግልት ጊዜው 5 ዓመት ቢሆን ዓመታዊ የአገሌግልት ተቀናሽ ዋጋ/ወጪ 

እንዯሚከተሇው ይሰሊሌ፤ 

የዓመታዊ  የአገሌግልት ተቀናሽ = የግዥ  ዋጋ - ከአገሌግልት በኋሊየሚኖረው ዋጋ  

የአገሌግልት ጊዜ 

                = ብር 16,000 - ብር 1,000   = ብር 3,000   

                          5ዓመት              

ንብረቱ 3 ወር ብቻ ቢያገሇግሌ የአገሌግልት ተቀናሽ ወጪ ብት 750.00 /ብር 3,000*3/12 

ወራት/ቀጥተኛ የአገሌግልት ተቀናሽ ወዯ መቶኛ/PERCENTAGE RATE/ መቀየር 

ይቻሊሌ፤እንዱሁም ከአገሌግልት በኋሊ የሚኖረውን ዋጋ /RESIDUAL VALUE/ ግምት ውስጥ 

ሳይገባ የአገሌግልት ጊዜውን ሇመገመት ያስችሊሌ፤  

50 ዓመት የአገሌግልት ዘመን ከ 2% የአገሌግልት ተቀናሽ መቶኛ ጋር ተመጣጣኝ ነው፤ 

20 ዓመት የአገሌግልት ዘመን ከ 3% የአገሌግልት ተቀናሽ መቶኛ ጋር ተመጣጣኝ ነው፤  

10 ዓመት የአገሌግልት ዘመን ከ 10% የአገሌግልት ተቀናሽ መቶኛ ጋር ተመጣጣኝ ነው፤                                                            

8 ዓመት የአገሌግልት ዘመን ከ 12.5% የአገሌግልት ተቀናሽ መቶኛ ጋር ተመጣጣኝ ነው፤     

5 ዓመት የአገሌግልት ዘመን ከ 20% የአገሌግልት ተቀናሽ መቶኛ ጋር ተመጣጣኝ ነው፤ 

 

ብር 16,000-ብር 1000 =  15,000 = ብር 300  

               50 ዓመት      50 ዓመት 
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        ብር 300 ዓመታዊ የአገሌግልት ተቀናሽ   = 0.02 ወይም 2% 

        ብር 15,000     

ብር 15,000   = ብር 750/ዓመታዊ የአገሌግልት ተቀናሽ    

        20 ዓመት 

                     =750/15,000 = 0.05   /5% 

       = 15,000 = ብር 1875/ዓመታዊ አገሌግልት ተቀናሽ 

      8 ዓመት 

         = 1,875/15,000 =0.125 /12.5% 

የቀጥተኛ አገሌግልት ተቀናሽ ብዙ ጊዜ ጥቅም ሊይ የሚውሇው አሠራሩ ቀሊሌ ስሇሆነ ነው፤ ከዚህ 

በተጨማሪ አሳማኝ/አማካኝ ሇሂሳብ ዘመኑ ከገቢ ጋር ተመጣጣኝ ወጪ ስሇሚያሰሊና ዓመታዊ 

ወጪው በሁለም የሂሳብ ዘመኖች ተመሳሳይ ስሇሆነ ነው። 

በምርት መጠን ሊይ መሠረት ያዯረገ የአገሌግልት ተቀናሽ/units of production/ 

በምርት መጠን ሇሊይ መሠረት ያዯረገ የአገሌግልት ተቀናሽ ስላት ዘዳ እንዯ ምርቱ መጠን 

ወይም ንብረቱን እንዯተጠቀምንብት መጠን የአገሌግልት ተቀናሽ ዋጋም ይሇያያሌ፤ይህን ዘዳ 

ተግባራዊ ሇማዴረግ የንብረቱ የአገሌግልት ዘመን /ጊዜ እንዯ ንብረቱ የማምረትአቅም 

/PRODUCTIVE CAPACITY/ ይወሰናሌ፤ይህም በሰዓት፣ በኪል ሜትር ወይም በማይሌ እና 

በምርት መጠን ሉሆን ይችሊሌ፣ 

በቅዴሚያ ሇእያንዲንደ የምርት መጠን የአገሌግልት ተቀናሽ ከታወቀ በኋሊ በሂሳብ ዘመኑ 

ሇተመረተ ምርት መጠን በማባዛት የሂሳብ ዘመኑ የአገሌግልት ተቀናሽ ስላት ማግኘት ይቻሊሌ፤ 

ሇምሳላ - የማሽኑ ዋጋ ብር 16000 ከአገሌግልት በኋሊ  የሚኖረው ዋጋ ብር 1000 እና 

በአገሌግልት ዘመኑ ብር 10000ሰዓት ቢሰራ የአንዴ ሰዓት የአገሌግልት ተቀናሽ እንዯሚከተሇው 

ይሰሊሌ፤ 
 

የአገሌግልት ተቀናሽ ዋጋ = የግዥ ዋጋ - ከአገሌግልት በኋሊ ያሇው ዋጋ  

                       በአገሌግልት ዘመኑ የሚሠራው ሰዓት/የሚያመርተው ምርት  መጠን 

በኩንታሌ 

                             = ብር 16,000 - ብር 1,000  = ብር 1.50 /በሰዓት 

                                    10,000 ሰዓት 
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ማሽኑ በዓመት 2,200 ሰዓት ቢሠራ በዓመት የሚኖረው የአገሌግልት ተቀናሽ ብር 3,300 /ብር 

1.50*2,200 ሰዓት/ ማሽኑ አገሌግልት የሚሰጥበት ሰዓት/የሚያመርተው ምርት መጠን በየዓመቱ 

ስሇሚሇያይና ወዯ እውነታ የተጠጋ የአገሌግልት ተቀናሽ ወጨን ሰሇሚያሰራ ከቀጥተኛ 

የአገሌግልት ተቀናሽ  ዘዳ ይሌቅ በምርት /በአገሌግልት መጠን ሊይ መሠረት ያዯረገ 

የአገሌግልት ተቀናሽ የበሇጠ ተአማኒ ይሆናሌ፤ 

እየቀነሰ የሚሄዴ የአገሌግልት ተቀናሽስላት ዘዳ /Declining Balance Method/ 

እየቀነሰ የሚሄዴ የአገሌግልት ተቀናሽ ስላት ዘዳ በንብረቱ የአገሌግልት ዘመን የየዓመቱ 

የአገሌግልት ተቀናሽ እየቀነሰ የሚሄዴ ነው፤ የተሇመዯው የአሠራር ስሌት ቀጥተኛ የአገሌግልት 

ተቀናሽ ዘዳን ዓመታዊ አገሌግልት ተቀናሽ መቶኛን/rate እጥፍ ማዴረግ ነው፤ ሇምሳላ እየቀነሰ 

የሚሄዴ ሚዛን መቶኛ /rate ንብረቱ 5 ዓመት የተገመተ የአገሌግልት ጊዜ ቢኖረው የቀጥተኛ 

ዘዳ እጥፍ 20% ወይም 40% ይሆናሌ፤(The declining balance rate for an asset with an 

estimated life of 5 years would be double the straight line method of 20%, or 

40%). ይህ መቶኛ /rate ሇንብረቱ የመጀመሪያ ዋጋ ይሰሊበታሌ ከዚያ በሚቀንሰው የወቅቱ 

የንብረቱ ዋጋ /ዋጋ ሲቀነስ የተጠራቀመ አገሌግልት ተቀናሽ /ተግባራዊ ይዯረጋሌ።ሇምሳላ -  

ዓመት 

ዋጋ 

በብር 

በዓመቱ መጀመሪያ 

የተጠራቀመ 

አገሌግልት ተቀናሽ 

በዓመቱ መጀመሪያ 

ያሇው ወቅታዊ ዋጋ መቶኛ 

የዓመቱ 

የአገሌግልት 

ተቀናሽ 

በዓመቱ 

መጨረሻ 

የሚኖረው 

ወቅታዊ ዋጋ 

1 2 3  4 5 6 = 4*5 7= 4-6 

1 16,000 0 16,000 40% 6,400.00 9,600.00 

2 16,000 6,400.00 9,600.00 40% 3,840.00 5,760.00 

3 16,000 10,240.00 5,760.00 40% 2,304.00 3,456.00 

4 16,000 12,544.00 3,456 40% 1,382.40 2,073.60 

5 16,000 13,926.40 2,073.60 40% 829.44 1,244.16? 

 

ማስታወሻ - የአገሌግልት ተቀናሽ መቶኛ ሇማግኘት ከአገሌግልት በኋሊ የሚኖረው ዋጋ ግምት ውስጥ 

አይገባም፤ እንዱሁም የንብረቱ ዋጋ ከአገሌግልት በኋሊ ከሚኖረው ዋጋ በታች የሚሆን ካሌሆነ 

በስተቀር በዓመታዊ አገሌግልት ተቀናሽ ስላት ሊይ ከአገሌግልት በኋሊ የሚኖረው ዋጋ አይካተትም። 
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ምሳላ - በ5ኛ ዓመት መጨረሻ አገሌግልት የማይሰጠው ቋሚ ንብረት /residual value/ 
የተገመተው ወይም በወቅቱ ዋጋ/book value/ ብር 1,244.16 አገሌግልት የማይሰጠው የመጨረሻ 
ዓመት የንብረቱ ዋጋ/residual value/  ብር 1,500 ተገመተ ብንሌ የ5ኛው ዓመት የአገሌግልት 
ተቀናሽ የሚሆነው ብር 573.60 /ብር 2,073.60 - ብር 1,500/ ይሆናሌ በብር 829.44 ምትክ ። 
ከሊይ በተቀመጠው ምሳላ የዴርጅቱ ንብረት ሇአገሌግልት በሂሳብ ዘመኑ 3ኛው ወር መጨረሻ 

ቢጀምር የመጀመሪያው ዓመት ብቻ ከዓመቱ የተወሰነ /prorate portion / ወራት ብቻ የአገሇግልት 

ተቀናሽ ይታሰባሌ፤ ብር 4,800 (9/12 *40%*16,000) በዚህ ክስተት የሚቀጥለት ዓመታት 

የአገሌግልት ተቀናሽ ሊይ ሇውጥ /does not affect/ አያመጣም፤ ሇምሳላ - የ2ኛ ዓመትን 

የአገሌግልት ተቀናሽ ብር 4,480(40 %*( 16,000-4,800). 

የዓመትን አሐዝ የመዯመር ዘዳ /Sum-of-the-years-digit method/ 

የክፍሌፊዩ /Fraction/ የታችኛው/አካፊይ/ሇሁለም የንብረቱ ዕዴሜ የሚያመሇክቱ አሐዞች ዴምር 

አይሇወጥም፤ ሆኖም የሊይኛው/ተካፊዩ/ በየዓመቱ ይሇያያሌ፤ ሇምሳላ አንዴ የአምስት ዓመት ዕዴሜ 

ያሇው ንብረት ቢኖር የታችኛው /አካፊዩ/denominator/ 5+4+3+2+1 ወይም 15 ሇመጀመሪያ ዓመት 

የሊይኛው/ተካፊዩ/ nominator/ 5 ሇሁሇተኛ ዓመት 4 ሇሶስተኛ ዓመት 3 ሇአራተኛ ዓመት 2 

ሇአምስተኛ ዓመት 1 ይሆናሌ፤ 

ሇምሳላ - የንብረቱ ግዥ ዋጋ ብር 16,000 ቀሪው አገሌግልት የማይሰጠው የንብረቱ ዋጋ /residual 
value/ ብር 1,000 እና የንብረቱ የአገሌግልት ጊዜ 5 ዓመት ቢሆን- 
ዓመት አገሌግልት 

የሚሰጠው 
የንብረቱ ዋጋ 

የማባዣ ቀመር 
/rate/ 

የሂሳብ ዘመኑ 
የአገሌግልት 
ተቀናሽ 

የተጠራቀመ 
የአገሌግልት 
ተቀናሽ 

የንብረቱ 
የወቅቱ ዋጋ 
/book value 

1 15,000 5/15 5,000 5,000 11,000 
2 15,000 4/15 4,000 9,000 7,000 
3 15,000 3/15 3,000 12,000 4,000 
4 15,000 2/15 2,000 14,000 2,000 
5 15,000 1/15 1,000 15,000 1,000 
ንብረቱ በሂሳብ ዓመቱ 3ኛ ወር መጨረሻ ሊይ አገሌግልት እንዱሰጥ ቢዯረግ የአገሌግልት ተቀናሽ 

ስላት  

  15000*5/15*9/12 =3750 

የሁሇተኛ ዓመት የአገሌግልት ተቀናሽ 

  3/12*5/15*15000= 1250 

   9/12*4*15*15000= 3000 

ዴምር የ2 ዓመት አገሌግልት ተቀናሽ   4250  
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መግቢያ 
 

በሀገራችን ዘመናዊ የኅብረት ስራ ማኅበራት እንቅስቃሴ ከአምስት አስርት ዓመታት 

በሊይ እንዯሆነዉ የተሇያዩ መረጃዎች ያመሇክታለ፡፡ 

በእነዚህ ዓመታት ዉስጥ በተሇያዩ ጊዜያት የኅብረት ስራ ማኅበራት ማቋቋሚያ አዋጆች 

ወጥተዉ የኅብረት ሥራ ማኅበራትን ሇማስፊትና ዯኅንነታቸዉን ሇማረጋገጥ ጥረት 

ሲዯረግ የቆየ ቢሆንም በሀገር ዯረጃና በክሌሊችን የኅብረት ሥራ እንቅስቃሴዉን ወዯ 

ኋሊየሚጎትቱ በርካታ ችግሮች በማጋጠማቸዉ የታሰበዉን ያህሌ መራመዴ ሳይቻሌ 

ቆይቷሌ፡፡  
 

ከጥቂት ዓመታት ወዱህ የኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዳሞክራሲያዊ ሪፑብሉክ መንግስት 

ዴህነትንና ኋሊቀርነትን በማሸነፌ የኅብረተሰቡን ማኅበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮች 

ሇማስወገዴ የኅብረት ሥራ ማኅበራት ሚና ከፌተኛ መሆኑን በመገንዘብ በወሰዯው 

ቁርጠኝነት ከ1980ዎቹ አጋማሽ ወዱህ የኅብረት ሥራ ማኅበራትን ችግሮች መፌታት 

የሚያስችለ ከባሇፈት አዋጆች በይዘታቸዉ የተሻለ የፖሉሲ አቅጣጫዎች፣ አዋጆች፣ 

የማስፇፀሚያ ዯንብና የተሇያዩ የአዯጃጀትና የአሠራር መመሪያዎች ወጥተዉ ተግባራዊ 

በመዯረጋቸዉ በአገራችን እንዱሁም በክሌሊችን የኅብረት ሥራ እንቅስቃሴው ከ1980 

ዎች አጋማሽ በፉት ከነበረው እጅግ በተሻሇ መሌኩ ሇውጦች ተመዝግበዋሌ፡፡   

በክሌለ አዋጅ ቁጥር 134/98 አንቀጽ 66 ንዑስ አንቀጽ 2 ሊይ በተቀመጠው መሠረት 

የኅብረት ሥራ ማኅበራትን ብቁና ጠንካራ ሇማዴረግ አጠቃሊይ አተገባበራቸውንና 

የአፇፃፀም ሂዯታቸውን ከህግና ዯንብ አኳያ በመፇተሽና አስፇሊጊውን እርምጃ በመውሰዴ 

ማስተካከሌ ትኩረት ተሠጥቶት መሠራት ያሇበት ጉዲይ ነው፡፡ የኅብረት ሥራ 

ማኅበራት አዯረጃጀታቸው፣ አመዘጋገባቸው፣ አመራራቸውና አሠራራቸው ህግና 

ህጋዊነትን ተከትል መፇፀሙን ማረጋገጥ የሚያስችሌ የኅብረት ሥራ ማኅበራት 

ኢንስፔክሽን መመሪያ በፋዯራሌ ኅብረት ሥራ ኤጀንሲ የተዘጋጀዉን መመሪያ ቁጥር 

17/2002 መሰረት በማዴረግ ኢንስፔክሽን መመሪያ ቁጥር 40/2004 ተዘጋጅቶ 

በየዯረጃው ሊለ የአስፇፃሚ አካሊት እንዱዯርስ ተዯርጓሌ፡፡ ሆኖም ግን የኅብረት ሥራ 

ማኅበራት ሙለ በሙለ የተቋቋሙሇትን ዓሊማ ሇማሳካት እንዱችለ ህግ፣ ዯንብና 
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መመሪያን ብቻ መሠረት አዴርገው እንዱሠሩ ከማዴረግ አኳያ የኢንስፔክሽን 

አገሌግልት ትኩረት ተሰጥቶት በወጥነት አሇመሠራቱ እና እርምጃ አሇመወሰደ፤ 

በየዯረጃው የሚገኙ የኅብረት ሥራ ማኅበራት ማስፊፉያ አካሊት እየሠጡት ያሇው 

የኅብረት ሥራ ማኅበራት ኢንስፔክሽን አገሌግልት የሚሇያይና የተሟሊ አሇመሆኑ 

ባሇፈት ጊዚያት በሁለም ዞኖች በተዯጋጋሚ በተዯረጉ የፉሌዴ ምሌከታዎች ሇመረዲት 

ተችሎሌ፡፡  

 

በመሆኑም አገሌግልቱን የሚሰጡ በየዯረጃው ያለ አካሊት ወጥ የሆነና በሁለም ዘንዴ 

ተቀባይነት ያሇው የኅብረት ሥራ ማኅበራት ኢንስፔክሽን አገሌግልት መስጠት 

የሚያስችሊቸው የኅብረት ሥራ ማኅበራት ኢንስፔክሽን አተገባበር ማኑዋሌ 

ተዘጋጅቷሌ፡፡ ማኑዋለ ሁለም ፇፃሚ አካሌ መሠረታዊ በሆኑ ጉዲዮች ሊይ ተመሳሳይ  

ግንዛቤ ኖሮት ወጥ የሆነ አተገባበር እንዱኖር የሚያስችሌ ሲሆን የኅብረት ሥራ 

ማኅበራት ኢንስፔክሽን ዓሊማ፣ መርሆችና ዓይነቶችን፤ የኅብረት ሥራ ማኅበራት 

ኢንስፔክሽን አተገባበሩና ሂዯቱን፤ የኅብረት ሥራ ማኅበራት ኢንስፔክተር ተግባርና 

ኃሊፉነቱን፣ የሚጠበቅበትን ሥነ ምግባር እንዱሁም የሪፖርት ማቅረቢያ ቅፅን በዋናነት 

ያካተተ ነው፡፡ 

1. የኅብረት ሥራ ማኅበራት ኢንስፔክሽን አተገባበር ማኑዋሌ አስፇሊጊነት 
 

የኅብረት ሥራ ማኅበራት ኢንስፔክሽን ማኑዋሌ ማዘጋጀትና መጠቀም አስፇሊጊ የሆነበት  

ዋናው ምክንያት የኅብረት ሥራ ማኅበራት ኢንስፔክሽን አገሌግልት ዯረጃውን የጠበቀና 

በሁለም የኢንስፔክሽን ባሇሙያ ዘንዴ ወጥ የሆነ አሠራር እንዱኖር ሇማዴረግ ሲሆን 

በአሠራር ሊይ መከተሌ የሚገባውን ሂዯት ጠንቅቆ እንዱረዲና መተግበር እንዱኖርበት 

ነው፡፡  
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2. የኅብረት ሥራ ማኅበራት ኢንስፔክሽን ትርጉምና አስፇሊጊነቱ  
 

2.1. የኅብረት ሥራ ኢንስፔክሽን ትርጉም  

ኢንስፔክሽን ማሇት የአንዴን ተቋም አጠቃሊይ መዯበኛ የሥራ እንቅስቃሴ ከጥራት፣ 

ከጊዜ፣ ከወጪ፣ ከዕቅዴ ክንውን፣ ከሽፊን እና ተቋሙ እንዯ አስፇሊጊነቱ 

ከሚያስቀምጣቸው የተሇያዩ መመዘኛዎች ዕይታ አንፃር አፇፃፀሙንና የአፇፃፀም 

ሂዯቱን መሇካት ማሇት ነው፡፡  ከዚህ በመነሳት የኅብረት ሥራ ማኅበራት ኢንስፔክሽን 

ማሇት አንዴ የኅብረት ሥራ ማኅበር የሚያከናውናቸው ተግባራት አፇፃፀም ሂዯት 

ከኅብረት ሥራ ማኅበራት አዋጅ፣ ዯንብ፣ መመሪያዎች፣ መተዲዯሪያ ዯንብና የውስጥ 

ዯንብ አንፃር ምን እንዯሚመስሌ ማየት፣ መሇካት፣ መመዘን፣ መገምገም፣ መፇተሽ 

ማሇት ሲሆን የኅብረት ሥራ ማኅበራት የሚያከናውኗቸው የተሇየዩ ተግባራት 

ካስቀመጧቸው ህግና ዯንቦች እንዱሁም የአሠራር ሥርዓቶች አንፃር እንዳት 

እንዯተከናወኑና እየተከናወኑ እንዲለ በመገምገምና በተገኘው ውጤት መሠረት 

ተገቢውን እርምጃ በመውሰዴ ትክክሇኛውን አሠራር እንዱከተለ ማዴረግ ነው፡፡   

2.2. የኅበረት ሥራ ኢንስፔክሽን አስፇሊጊነት  
 

የኅብረት ሥራ ማኅበራት ኢንስፔክሽን አስፇሊጊነቱ በዋናነት የኅብረት ሥራ ማህበራት 

በተቀመጠሊቸውና እነርሱ ባስቀመጡት ህግና ዯንብ መሠረት ብቻ  በመስራት የአባሊትን 

ተጠቃሚነት እንዱያረጋግጡ ማዴረግ ሲሆን፡- 

 አባሊት የኅብረት ሥራ ማኅበራቸው በሚሠጠው አገሌግልት ሙለ ተጠቃሚ 

መሆናቸውን፤ የማኅበራቸው ባሇቤትና ሙለ ተቆጣጣሪ መሆናቸውን በውሌ 

እንዱገነዘቡ ያዯርጋሌ፡፡ በተጨማሪም መብትና ግዳታቸው እስከምን ዴረስ 

እንዯሆነ እንዱረደ ያስችሊቸዋሌ፡፡ 

 የኅብረት ሥራ ማኅበራቱ ምን ያህሌ በተቀመጠሊቸውና ባስቀመጡት የህግና 

ዯንብ ማዕቀፌ ውስጥ ሆነው እየሠሩ እንዯሆነ መገንዘብ ይችሊለ፡፡ ዯካማና 

ጠንካራ ጎናቸውንም በግሌፅ ሇይተው በመረዲት አሠራራቸውን እንዱያስተካክለ 

ይረዲቸዋሌ፡፡ 
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 የኅብረት ሥራ ማኅበራት ህግና ዯንብን አክብረው መሥራት ከቻለ በሀገር 

ኢኮኖሚ ግንባታ ሊይ የሚጠበቅባቸውን ዴርሻ ማበርከት እንዱችለ 

ያዯርጋቸዋሌ፡፡ 

 በኅብረት ሥራ ማኅበራት ኢንስፔክሽን አገሌግልት አሠጣጥ በኅብረት ሥራ 

ማኅራት ሊይ የሚታዩ የአሠራር ግዴፇቶችን ሇይቶ ያወጣሌ፡፡ በመሆኑም እነዚህ 

የአሰራር ግዴፇቶች እንዳት መስተካከሌ እንዲሇባቸውና ምን ዓይነት የአሠራር 

ሥርዓት መዘርጋ እንዲሇበት ሇባሇሙዎች የግብዓት ምንጭ ይሆናሌ፡፡ 

 በአጠቃሊይ የወጡ ህግና ዯንቦች እንዲይጣሱ በማዴረግ የህግ የበሊነት እንዱከበር 

ያዯርጋሌ፡፡ • 

3. የኅብረት ሥራ ማኅበራት ኢንስፔክሽን ዓሊማ፣ መርሆችና ዓይነቶች 
 

3.1. ዓሊማ  

የኅብረት ሥራ ማህበራት ኢንስፔክሽን አገሌግልት በመሠረታዊነት የኅብረት ሥራ 

ማኅበራቱ የኅብረት ሥራ ማኅራት አዋጆችን፣ የማስፇፀሚያ ዯንቦችን፣ መመሪያዎችንና 

የተሇያዩ የአሠራር ሥርዓቶችን እንዱሁም ላልች ተዛማጅነት ያሊቸውን የተሇያዩ 

ህጎችና ዯንቦችን መሠረት አዴርገው በመስራት የአባሊትን ተጠቃሚነት እንዱያረጋግጡ 

ማስቻሌ ነው፡፡  
 

3.2. መርሆች፡-  

መርህ ማሇት ከግብ የሚያዯረስ፣ ተቀባይነት ያሇው፣ ሰዎች የሚመሩበትና የሚፇፅሙት 

የቃሌ ኪዲን መመሪያ ሲሆን የኅብረት ሥራ ማህበራት ኢንስፔክሽን ከዚህ በታች 

የሚከተለት አሥር (10) መርሆች አለት፡፡ 

1. መሻሻሌ ሊይ ትኩረት ማዴረግ (Follow the purpose of improvement) 

2. ውጤት ሊይ ማተኮር (Focuses on outcome) 

3. ፇጠራንና የአሠራር ሌዩነቶችን ማበረታታት (Encourage enovation and 

diversity) 

4. ችግር ባሇባቸው አሠራሮች ሊይ ማተኮር (Be proportionate to risk) 
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5. ጥብቅ የውስጥ ቁጥጥርን ማበረታታት (Encourage rigorous self 

assessment) 

6. ትክክሇኛ የሆነ መረጃ መጠቀም (use impartial evidence) 

7. ሇውሳኔ የሚረደ መሇኪያዎችን መጠቀም (disclose the criteria used for 

judgement) 

8. ግሌፅ የሆነ አሠራር መከተሌ (Be open about the process) 

9. ወጪ ቆጣቢ መሆን አሇበት (Have attention to value for money) 

10. አሰራርን ከሌምዴ ማሻሻሌ (Continually learn from experience) ሲሆኑ 

የእያንዲንደ ዝርዝር እንዯሚከተሇዉ ቀርቧሌ፡፡ 
 

መሻሻሌ ሊይ ትኩረት ማዴረግ (Follow the purpose of improvement) 

የሥራ አፇፃፀምና ሂዯቱ ባሇው ህግና ዯንብ መሠረት መከናወኑን በመፇተሸ ከአሠራር 

ውጪ የተፇፀመ ካሇ ባሇው የህግ አግባብ መሠረት እርምጃ በመውሰዴ ወዯ ትክክሇኛው 

አሠራር ማምጣት ሲሆን የኢንስፔክሽን አገሌግልት አሠጣጡ በቀጣይ ቀዴሞ ከነበረው 

አሠራራ የተሸሇ አፇፃፀምና የተሻሇ ውጤት የሚያመጣ አሠራርን ይከተሊሌ፡፡ 
 

ውጤት ሊይ ማተኮር (Focuses on outcome) 

የኢንስፔክሽን ሥራ አተገባበር የመጨረሻውን ውጤት ማምጣት ታሳቢ አዴርጎ 

የሚሠራ ሥራ እንጂ በመሃሌ ተንጠሌጥል የሚቀር አይዯሇም፤ ስሇሆነም የእያንዲንደን 

ሂዯት ተፇፃሚነት በመከታታሌ የሚጠበቀው ውጤት እንዱመጣ ማዴረግ ነው፡፡    
 

ፇጠራንና የአሠራር ሌዩነቶችን ማበረታታት (Encourage enovation and diversity) 

በመሠረታዊ የአሠራር ሂዯቶቹ ማዕቀፌ ውስጥ በመሆን እንዯ የኅብረት ሥራ ማህበራቱ 

የሥራ ባህሪ፣ ዓይነትና ዯረጃ፣ የሥራ ስፊትና ጥበት፣ የዕዴገት ዯረጃ፣ እንዱሁም 

ላልች ወቅቱ የሚፇጥራቸው ሁኔታዎችን ያገናዘቡ አዲዱስ አሠራሮችን ማፌሇቅ፣ 

መቀበሌና መተግበር፤ በተጨማሪም የተሇያዩ የአስተሳሰብ ሌዩነቶችን እና አካሄድችን 

ተቀብል ውጤት በሚያመጣ መሌኩ በግብዓትንት ማካተት፡፡  
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 ችግር ባሇባቸው አሠራሮች ሊይ ማተኮር (Be proportionate to risk) 

እያንዲንደ የሥራ አፇፃፀም በተቀመጠው ህግና ዯንብ /መመዘኛ መሠረት መከናወን 

አሇበት፡፡ ሆኖም ግን በአፇፃፀማቸው ከህግና ዯንቡ /መመዘኛዎቹ አንፃር ችግር ያሇባቸው 

አሠራሮች ካለ ኢንስፔክሽን በዋናነት በዚህ ሊይ ቅዴሚያና ትኩረት ሰጥቶ ይሠራሌ፡፡  
 

ጥብቅ የውስጥ ቁጥጥርን ማበረታታት (Encourage rigorous self 

assessment) 

አንዴ የኅብረት ሥራ ማህበር ኢንስፔክት የሚዯረገው የተቀመጡትን ህግና ዯንቦች 

/መመዘኛዎች እንዱያስከብር ሃሊፉነት በተሰጠው ከእሱ ውጪ በሆነ አካሌ ነው፡፡ ሆኖም 

ዓሊማው ህግና ዯንብን /መመዘኛዎችን መሠረት አዴርጎ እንዱሠራ ከማዴረግ ባሻገር 

በኅብረት ሥራ ማህበሩ አባሊት ሊይ መሰረታዊ የሆነ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ሇውጥ 

እንዱመጣ በመሆኑ የኅብረት ሥራ ማህበሩ ውስጣዊ የቁጥጥር ስርዓት የተጠናከረ 

እንዱሆን አጥብቆ መሥራት ነው፡፡  
 

ትክክሇኛ የሆነ መረጃ መጠቀም (use impartial evidence) 

አንዴ የኅብረት ሥራ ማህበር ኢንስፔክት ከተዯረገ በኋሊ በታዩ የአሠራር ጥንካሬዎችም 

ሆነ የአሠራር ግዴፇቶች ሊይ ተገቢ የሆነ ሙያዊ አስተያየት ይሠጣሌ፤ በተገኘውም 

የኢንስፔክሽን ውጤት መሠረት ተገቢ የሆነ እርምጃ በመውሰዴ የኅብረት ሥራ ማህበሩ 

ትክክሇኛውን አሠራር እንዱከተሌ ይዯረጋሌ፡፡ ሇዚህም ትክከሇኛውን አስተያየት 

ሇመስጠትና አግባብ ያሇው እርምጃ ሇመውሰዴ የሚያስችሌ ትክክሇኛ የሆነ መረጃና 

ማስረጃ መጠቀም፡፡ እንዯአስፇሊጊነቱም ከፅሁፌ ማስረጃ በዘሇሇ የምስሌ ማስረጃዎችንም 

መጠቀም፡፡  
 

ሇውሳኔ የሚረደ መሇኪያዎችን መጠቀም (disclose the criteria used 

for judgement) 

በኢንስፔክሽን ግኝቱ መሠረት የሚሰጡ አስተያየቶችም ሆኑ የሚወሰደ እርምጃዎች 

በኅብረት ሥራ ማህበሩም ሆነ በሚመሇከተው አካሌ ዘንዴ ህጋዊ ተቀባይነት ሉኖራቸው 

ይገባሌ፡፡ ሇዚህም እያንዲንደ የተግባር አፇፃፀም የሚሇካበትን /የሚመዘንበትን ትክክሇኛና 

ግሌፅ የሆነ መስፇርትን መጠቀም ተገቢ ነዉ፡፡ 
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ግሌፅ የሆነ አሠራር መከተሌ (Be open about the process) 

የኅብረት ሥራ ማህበራት ኢንስፔክሽን አሠራር ሂዯት ከየት ተነስቶ የት እንዯሚዯርስና 

ምን ዓይነት ጉዲዮች መታየት እንዲሇባቸው እና እንዳት እንዯሚታዩ ሇሚመሇከታቸው 

ሇሁለም አካሊት በሙለ ግሌፅ መሆን አሇባቸው፡፡   
 

ወጪ ቆጣቢ መሆን አሇበት (Have attention to value for money) 

የኅብረት ሥራ ማህበራት ኢንስፔክሽን የፊይናንስና የቁሳዊ ወጪዎችን በአግባቡና ቆጥቦ 

በመጠቀም የተፇሇገውን ውጤት ማምጣት የሚያስችሌ መሆን አሇበት፡፡  
 

አሰራርን ከሌምዴ ማሻሻሌ (Continually learn from experience) 

የኅብረት ሥራ ማህበራ ኢንስፔክሽን አገሌግልት አሰጣጥን በየሂዯቱ ከሚገኙ የተሇየዩ 

ጠቃሚ ሌምድች ጋር በማጣመር አሠራሩን ውጤት በሚያመጣ መሌክ ማሻሻሌና 

ተግባራዊ ማዴረግ ይገባሌ፡፡ 
 

3.3. የኢንስፔክሽን ዓይነቶች 

ከዓሊማው አንፃር  

ይህ ማሇት የኢንስፔክሽን ሥራው ዋና ዓሊማው የኅብረት ሥራ ማህበሩ 

የሚያከናውናቸውን ማናቸውንም ተግባራት ወይም የተወሰኑትን ብቻ በመሇየት ከህግና 

ዯንብ አንፃር መፇተሸ ከተፇሇገ ነው፤ በዚህም መሠረት  

 አጠቃሊይ ኢንስፔክሽን (Comprehensive inspection) እና 

 ከፉሌ ኢንስፔክሽን (Partial inspection) ብል በሁሇት መክፇሌ ይቻሊሌ፡፡   
 

አጠቃሊይ ኢንስፔክሽን (Comprehensive inspection)፡- የኅብረት ሥራ 

ማህበሩ የሚያከናውናቸውን ሁለንም ተግባራት መፇተሸ ወይም መመርመር አስፇሊጊና 

ተገቢ ሆኖ ሲገኝ ነው፡፡ 

ከፉሌ ኢንስፔክሽን (Partial inspection)፡- በተወሰኑ የኅብረት ሥራ ማህበሩ 

ተግባራት ሊይ ብቻ በማተኮር መመርመር ወይም መፇተሸ አስፇሊጊና ተገቢ ሆኖ ሲገኝ 

ነው፡፡ ሇምሳላ፡- የሂሳብ አያያዝንና አሠረርን ወይም የንብረት አያያዝና አጠቃቀምን 
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ወይም የሠው ሀይሌ አስተዲዯሩን ወይም ዯግሞ ከነዚህ ውስጥ በተወሰኑ ነጥቦች ሊይ 

ብቻ በማተኮር የሚዯረግ የኢንስፔክሽን አገሌግልት ነዉ፡፡ 
 

ከዕቅዴ አንፃር 

የኅብረት ሥራ ማህበራት ኢንስፔክሽንን በመዯበኛነት በዕቅዴ በመያዝ እንዱሁም ዯግሞ 

በዕቅዴም ሳይያዝ እንዯ አስፇሊጊነቱ ማከናወን ይቻሊሌ፡፡ በዚህም ምክንያት በመዯበኛነት 

ዕቅዴ ተይዞ የሚሠራው የኢንስፔክሽን ሥራ መዯበኛ ኢንስፔክሽን /scheduled 

inspection/ ሲባሌ በላሊ መሌኩ ጥያቄ ሲቀርብ ወይም ዯግሞ መታየት አሇበት 

ተብል ሲታመን የሚዯረግ የኢንስፔክሽን ሥራ መዯበኛ ያሌሆነ /ዴንገተኛ 

ኢንስፔክሽን /occasional inspection/ ይባሊሌ፡፡ 
   

ከመረጃ አንፃር 

የኅብረት ሥራ ማህበራት ኢንስፔክሽንን ሇማከናወን ሲፇሇግ እንዯሁኔታውና 

እንዯአስፇሊጊነቱ የኅብረት ሥራ ማህበሩ የሥራ እንቅስቃሴ መመርመር ወይም መፇተሸ 

እንዲሇበት ሇሚመሇከታቸው አመራር አካሊት በቅዴሚያ ማሳወቅ ወይም አሇማሳወቅ 

ሉኖር ይችሊሌ፡፡ በዚህም መሠረት የኢንስፔክሽን ፕሮግራሙን በቅዴሚያ ማሳወቅ 

አስፇሊጊ ሆኖ ሲገኝ “Announced inspection” ሲባሌ ማሳወቁ አስፇሊጊ ሆኖ 

ካሌተገኘ ዯግሞ “Unannounced inspection” ይባሊሌ፡፡  

4. የኅብረት ሥራ ማኅበራት ኢንስፔክተር ተግባርና ሃሊፉነት 

አንዴ የኅብረት ሥራ ማኅበራት ኢንስፔክተር ተብል የተመዯበና ሥራውን እንዱሠራ 

ኃሊፉነት የተሰጠው ባሇሙያ በመጀመሪያ ዯረጃ የሚሠራቸውን ሥራዎች ዝርዝር፣ 

የሥራውን ምንነት እና የሥራውን ወሰን መረዲት ያሇበት ሲሆን በዋናነት የሚከተለት 

ተግባርና ኃሊፉነቶች ይኖሩታሌ፡፡ 

 ሇሥራው ዝግጅት ማዴረግ፡- 

o ዕቅዴ መያዝና የሚፇፀምበትን አግባብ አቅጣጫ ማስቀመጥ አሇበት፣ 

o የእያንዲንደ ዕቅዴ አፇፃፀም የሚመዘንበትን መሇኪያ በግሌፅ ማስቀመጥ፣ 
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o ሇሥራው የሚያስፇሌጉ ቁሳቁሶችን ማዘጋጀት ሇምሳላ እንዯ ቼክሉስት፣ 

የተሇያዩ መመሪያዎችንና ህግና ዯንቦችን፣ 

o በዕቅደ መሠረት ዓመታዊ ፕሮግራሞችን በየወራቱ ወይም በየሩብ ዓመቱ 

ከፊል ማስቀመጥ፣ 

 የኢንስፔክሽን ሥራ ማከናወን 

o እያንዲንደን የኅብረት ሥራ ማኅበር የሥራ አፇፃፀም ከተቀመጠሇት 

መመዘኛ አንፃር በዝርዝር መፇተሸ፣ 

o ትክክሇኛ መረጃዎችን በጽሐፌ እንዯ አስፇሊጊነቱም በናሙናና በምስሌ 

መያዝ፣ 

o ሙያዊ አስተያየት፣ምክር፣ ዕገዛና ዴጋፌ መስጠት፣ 

 ግብረ መሌስ ሪፖርት ማዘጋጀትና ሇሚመሇከታቸው ሁለ በወቅቱ እንዱዯርስ 

ማዴረግ፣ 

 በተገኘው የኢንስፔክሽን ውጤት መሠረት የኢንስፔክሽን መመሪያውን ተንተርሶ 

በኅብረት ሥራ ማኅበሩ ሊይ እርምጃ እንዱወሰዴ ያዯርጋሌ፤ ወይም ዯግሞ 

እርምጃውን እንዱወስዴ መ/ቤቱ ሙለ ኃሊፉነቱን የሰጠው ከሆነ በራሱ እርምጃ 

ይወስዲሌ፣ 

 ሇኅብረት ሥራ ማህበሩ የተሰጡ አስተያየቶችና የተወሰደ እርምጃዎች 

ተግባራዊነታቸውን እየተከታተሇ ሪፖርት ያቀርባሌ፤ እንዱፇፀሙም ያዯርጋሌ፣ 

 ከላልች የሥራ ክፌልች እና ሇሥራው አጋዥነት ካሊቸው ባሇዴርሻ አካሊት ጋር 

ግንኙነት በመፌጠር ተፇሊጊ ግብዓቶችን ያሰባስባሌ፣ 

 አዲዱስ የአሠራር ሥሌቶችን በማዘጋጀት ተግባራዊ ያዯርጋሌ፣ 

5. የኅብረት ሥራ ማኅበራት ኢንስፔክተር ስነ-ምግባር 

የኅብረት ሥራ ማኅበራት ኢንስፔክተር እንዯ አንዴ ባሇሙያ የሚጠበቅበትን ተግባርና 

ኃሊፉነት በአግባቡ መወጣት አሇበት የሚባሇው ዯረጃውን የጠበቀና ተፇሊጊውን ውጤት 

ሉያመጣ የሚችሌ፣ እንዱሁም በኅብረት ሥራ ማኅበራቱ ዘንዴ ተቀባይነት ያሇው 

የኢንስፔክሽን አገሌግልት መሥጠት ሲችሌ ብቻ ነው፡፡ ይህንንም ተግባራዊ ሇማዴረግ 
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በየዕሇት የሥራ እንቅስቃሴው ወስጥ የሚመራባቸውና ሉተገብራቸው የሚገቡ 

የሚከተለት የስነ-ምግባር ዕሴቶች ሉኖሩት ይገባሌ፡፡ 

 ሚስጢር ጠባቂነት (Respect the confidentiality of information) 

 በውይይት ማመን (Exercise purposeful and productive dialogue) 

 በይሆናሌ አሇመወሰን (Avoid subjective judgement) 

 ከሌምዴ መማር (Learn from experience) 

 ገሇሌተኛነት (Impartiality) 

 የአሇቃነት ባህሪ አሇማሳየት (Never show bossing character) 

 ግሌፅ ውሳኔ ማስተሊሇፌ (speak & communicate judgements clearly 

&frankly) 

 ታጋሽነት (Patiency) 

 በታማኝነት መሥራት (Evaluate honestly) 

 በትብብር መሥራት (Carryout work with integrity) 

 ትህትና (Treat all with curtesy and sensitivity) 

 ጊዜ አክባሪነት (Optimistic and punctuality) 

 ተቀባይነት ያሇው ሪፖርት ማቅረብ (Report honestly) 

6. የኅብረት ሥራ ማኅበራት ኢንስፔክሽን አተገባበርና ሂዯቱ 

የኅብረት ሥራ ማኅበራት  የሚያከናውኑት እያንዲንደ ተግባር በተቀመጠሇት መስፇርት 

መሠረት እንዳት እየተከናወነ እንዯሆነ ሲፇተሸ ወይም ሲመረመር የራሱ የሆነ 

የአተገባበር ሂዯት አሇው፡፡ በመሆኑም የኢንስፔክሽን ሥራው ከመከናወኑ በፉት መዯረግ 

ያሇበት የቅዴመ ዝግጅት ሥራ ቅዴመ ኢንስፔክሽን የሚባሌ ሲሆን በመቀጠሌም 

ዋናውን የኢንስፔክሽን ሥራ ማከናወን ይሆናሌ፡፡ ይህንንም ተከትል የሚፇሇገው 

ውጤት እስከሚመጣ ዴረስ መሰራት ያሇባቸው የዴህረ ኢንስፔክሽን ሥራዎች 

ይከናወናለ፡፡ እነዚህንም ከዚህ በታች አንዴ በአንዴ በዝርዝር ማየት ይቻሊሌ፡፡    
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6.1. የቅዴመ ኢንስፔክሽን ሥራዎች (Pre inspection) 

በመጀመሪያ የኢንስፔክሽን ሥራ ሲታሰብ ሥራውን ውጤታማና ቀሌጣፊ ሇማዴረግ 

መጀመሪያ መሠራት ያሇባቸው የቅዴመ ዝግጅት ሥራዎች መጠናቀቅ ይኖርባቸዋሌ፡፡  

በዚህም መሠረት፡-  

ሇሥራው ሙለ የሥነ ሌቦና ዝግጁነት ማዴረግና የሥራ ፕሮግራም /TOR/ አዘጋጅቶ 

በሚመሇከተው አካሌ ማፀዯቅ፤ ሇሥራ አስፇሊጊ የሆኑ ቁሳቁሶችን ማዘጋጀት፣ ሇማሳላ፡- 

በአግባቡ የተዘጋጀ ቼክሉስት፣ ህጋዊነትንና ማንነትን የሚገሌፅ ዯብዲቤ መያዝ፣ የተሇያዩ 

መመሪያዎችን ምንነትና ይዘት መገንዘብ ከተቻሇም መያዝ፡፡ እንዯ አሰፇሊጊነቱ 

ፕሮግራሙን ሇኅብረት ሥራ ማህበሩ አመራር አካሊትና ሇአዯራጅ መስሪያ ቤቱ 

አሰቀዴሞ ማሳወቅና የሚመሇከታቸው አካሊትም እንዱገኙ ማዴረግ፡፡ ምናሌባት 

የፕሮግራም ሇውጥ የተዯረገም ከሆነ በቅዴሚያ ማሳወቅ ትኩረት ሉሰጠው የሚገባ 

ጉዲይ ነው፡፡   

አስገዲጅ ሁኔታ እስካሌተፇጠረ ዴረስ በፕሮግራሙ መሠረት በቦታውና በሰዓቱ ተገኝቶ 

ስሇ ሥራው ዓሊማ፣ ምንነትና አጠቃሊይ አካሄዴ ሇተገኙት አመራር አካሊትና ሠራተኞች 

በትክክሌ በማስጨበጥና የጋራ የሆነ ግንዛቤ ሇመያዝ የመግቢያ ውይይት /Entrance 

meeting/ ማካሄዴ፡፡ የስራ ቦታውንም ከባቢያዊ ሁኔታ ተዘዋውሮ በመቃኘት የኅብረት 

ሥራ ማህበሩን ትክክሇኛ ገፅታ መረዲት ተገቢ ነው፡፡  
 

6.2. ኢንስፔክሽን ማካሄዴ (Performing inspection) 
 

የቅዴመ ኢንስፔክሽን ሥራዎች ተፇፅመው በአጠቃሊይ የኢንስፔክሽን ሥራ አካሄዴና 

ዓሊማው ሊይ የጋራ ግንዛቤ ከተያዘ በኋሊ በቀጥታ ወዯ ሥራው መግባት ነው፡፡ 

እያንዲንደን የኅብረት ሥራ ማህበር የሥራ እንቅስቃሴ ባሇው ህግና ዯንብ እና 

መስፇርት መሠረት አፇፃፀሙን በጥሌቀት መፇተሸ ወይም መሇካት ተገቢ ነው፡፡ 

ሥራዎች የተከናወኑበት አግባብ ሲፇተሸ የተሇያዩ የሠነዴ ማስረጃዎችን በዝርዝር 

በማየትና የሚመሇከታቸውን አካሊት በመጠየቅ ይሆናሌ፡፡ በእያንዲንደ ተግባር አፇፃፀም 

ሊይ ያለ ጥንካሬዎችና የአሠራር ክፌተቶችን በዝርዝር በመሇየት መረጃዎችን በትክክሌ 

በመመዝገብ እና እንዯ አስፇሊጊነቱም በምስሌ በማስዯገፌ መያዝ ተገቢ ነው፡፡ ይህም 

የሚዯረገው ትክክሇኛውን የሙያ ዴጋፌና አስተያየት ሇመስጠት፣ እንዱሁም 
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በኢንስፔክሽን ውጤቱ መሠረት ተገቢውን እርምጃ በመውሰዴ የኅብረት ሥራ ማኅበራቱ 

ህጋዊ የሆነ አሠራር እንዱከተለ ሇማዴረግ የመረጃ ትክክሇኛነት አስፇሊጊ በመሆኑ ነው፡፡ 

ስሇዚህ በኢንስፔክሽን መታየት ያሇባቸው አጠቃሊይ የኅብረት ሥራ ማህበራት የሥራ 

እንቅስቃሴዎች የሚከተለት ናቸው፡፡  
 

6.2.1. የአዯረጃጀትና ምዝገባ ሂዯቱን ኢንስፔክት ማዴረግ 

በዚህ ስር መታየት ያሇበት ዋናው ነገር የኅብረት ሥራ ማህበሩ ከመጀመሪያ ጀምሮ 

ህጋዊ ሰውነት እስካገኘበት ዴረስ ያሇፇባቸው ዝርዝር ሂዯቶች ናቸው፡፡ ይህ 

የአዯረጃጀትና ምዝገባ ሂዯት ከኅብረት ሥራ ማህበራት ፅንስ ሃሳብ፣ ከኅ/ሥ/ማህበራት 

አዋጅና የአዋጅ ማስፇፀሚያ ዯንብ እና ከአዯረጃጀት መመሪያ አንፃር እንዳት 

እንዯተተገበረ በዝርዝር ይመረመራሌ፡፡ ስሇዚህ ይንን ሇማዴረግ ሂዯቶቹን በዝርዝር 

ማወቅ፣ ሂዯቱ ምን ምን ሁኔታዎችን ማሟሊት እንዲሇበትና እንዳት መከናወን 

እንዲሇበት በግሌፅ መረዲትን የሚጠይቅ ሲሆን በዋናነት የሚከተለትን ማረጋገጥ 

ያስፇሌጋሌ፡፡ 

ሇምሳላ፡-  

 ሇኅ/ሥ/ማኅበሩ አስፇሊጊነት ዯረጃውን የጠበቀ የአዋጭነት ጥናት የተጠና 

 መሆኑን፣ 

 አባሊት በፌሊጎታቸው መዯራጀታቸውን፣ 

 የምስረታ ጉባዔ የተካሄዯ መሆኑን፣ 

 ዯረጃውን የጠበቀና መካተት ያሇባቸውን ነጥቦች የያዘ መተዲዯሪያ ዯንብ 

መዘጋጀቱንና ጠቅሊሊ ጉባዔው ተወያይቶበት ያፀዯቀው መሆኑን፣ 

በተጨማሪም በአዯራጅ መ/ቤቱ ተቀባይነትን ያገኘና የተመዘገበ መሆኑን፡፡ 

ይህንን ሇመፇፀም በመሠረታዊነት የመተዲዯሪያ ዯንብን ምንነትና መያዝ 

የሚገባውን ዝርዝር ነጥቦች መገንዘብ ያስፇሌጋሌ፡፡  

 የተሸሻሇ መተዲዯሪያ ዯንብ ከሆነ በተመሳሳይ መሌኩ በጠቅሊሊ ጉባዔው 

የፀዯቀ መሆኑን፤በአዯራጅ መ/ቤቱ ተቀባይነት ያገኘና የተመዘገበ መሆኑን፣ 

 በፋዯራሌ አዋጅ 147/91 አንቀፅ 9 ንዑስ አንቀፅ 2 እና በክሌለ አዋጅ 

134/98 አንቀጽ 11 ንዑስ አንቀጽ 2 ስር የተዘረዘሩትን ሇምዝገባ 

የሚያበቁት መስፇርቶች አሟሌቶ የተመዘገበ መሆኑን፣ 
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 እያንዲንደ አባሌ ሇአባሌነት ብቁ የሚያዯርገውን ዝቅተኛውን የዕጣ መጠን 

የገዛ መሆኑን፣ 

 ማንኛውም የኅብረት ሥራ ማኅበር መመዝገብ ያሇበት በፋዯራሌ አዋጅ 

147/91 እና በክሌለ አዋጅ 134/98 መሠረት ሥሌጣን በተሰጠው አካሌ ስሇሆነ 

በዚህ አግባብ መፇፀሙን ማረጋገጥ፣  

 ህጋዊ ሠርተፉኬት ያሇው መሆኑን፡፡ ከዚህ ጋር በተያያዘ ያሇው ሠርተፉኬት 

 ጊዚያዊ ከሆነ ከአንዴ ዓመት በሊይ የቆየ አሇመሆኑን፤  

 ሠርተፉኬቱ ግሌፅ በሆነና በሚታይ ቦታ የተቀመጠ መሆኑን፣ 

 በሥሙ ያሳተማቸው የተሇያዩ ሠነድችና ያስቀረፀው መሃተም ያሇው 

 መሆኑን፣ 

 የአባሊትን ሥም ዝርዝርና ሙለ መረጃ አካቶ የያዘ መዝገብ መኖሩን፣ 

 በኢንስፔክሽን ሪፖርት ሊይ የተሰጡ አስተያየቶች መተግበራቸውን፣ 

 በአዋጅ 147/91 እና በክሌለ አዋጅ 134/98 መሠረት ወይም እንዯ ማኅበሩ 

የሥራ ባህሪ በመተዲዯሪያ ዯንቡ ሊይ የተወሰነውን ዝቅተኛውን የአባሊት 

ቁጥር ያሟሊ መሆኑን፤ 
 

6.2.2. የኅብረት ሥራ ማኅበሩን ጽ/ቤት አዯረጃጀት ኢንስፔክት ማዴረግ  

የኅብረት ሥራ ማኅበራት በሚዯራጁበት ወቅት ጽ/ቤትና አንዲንዴ ላልች መስፇርቶችን 

ወዯፉት ታሟሊሊችሁ እየተባሇ ህጋዊ እውቅና እንዱያገኙ ማዴረግ የተሇመዯ አሠራር 

በመሆኑ በተሇይ በከተማና በአካባቢው የሚገኙ የኅብረት ሥራ ማኅበራት የጽ/ቤትና 

ቋሚ አዴራሻ ሳይኖራቸው በተሇያየ ግሇሰብ ቤት እየተዘዋወሩ የሚሠሩ እንዲለ 

ይታወቃሌ፡፡ የኅብረት ሥራ ማኅበር ተመዝግቦ ህጋዊ ሰውነት ሇማግኘት ከሚያስችለት 

መስፇርቶች አንደ የጽ/ቤት መኖር ሲሆን ውስጣዊ አዯረጃጀቱና ማሟሊት  የሚገባው 

ነገር እንዯ የኅ/ሥ/ማኅበሩ አቅምና ዓይነት የሚወሰን ቢሆንም መሠረታዊ የሆኑ ነገሮች 

መሟሊታቸውን ማረጋገጥ ተገቢ ነው፡፡ ምክንያቱም ሥራዎችን ማከናወንና ተገቢውን 

እገዛና ዴጋፌ ማግኘት የሚቻሇው ቋሚ የሆነ የሥራ ቦታና አዴራሻ ሲኖረው ብቻ ስሇሆነ 

ነው፡፡   

   



የኅብረት ሥራ ማህበራት የኢንስፔክሽን አተገባበር ማንዋሌ 
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6.2.3. አመራር አካሊት አዯረጃጀትና ሥራ አመራራቸውን ኢንስፔክት ማዴረግ  

የኅብረት ሥራ ማኅበሩ ተመዝግቦ ህጋዊ ሰውነት ካገኘበት ዕሇት ጀምሮ ሥራ 

እንዯሚጀምር የሚታወቅ ሲሆን በተመሳሳይም የተሇያየ የሥራ ኃሊፉነትና ዴርሻ 

ያሊቸው አካሊት ሲኖሩት ሥራቸውን በባሇቤትነት ይመራለ፤ ይፇፅማለ፤ በመሆኑም 

የአመራር አካሊት ተብሇው ይታወቃለ፡፡ እንዯ ኅብረት ሥራ ማኅበር የአመራር አካሊት 

ተብሇው የሚጠሩት ጠቅሊሊ ጉባዔው፣ የሥራ አመራ ኮሚቴው /የቦርዴ አመራሩ፣ 

የቁጥጥር ኮሚቴው እና ሥራ አስኪያጅ ሲሆኑ የሥራ አመራር ኮሚቴ ወይም የቦርዴ 

አመራር እና የቁጥጥር ኮሚቴ በጠቅሊሊ ጉባዔው የሚመረጡ ሆነው እንዯ ማህበሩ 

የሥራ ባህሪ፣ ሰፊትና ጥበት ላልች ንዑሳን ኮሚቴዎችም ይቋቋማለ፡፡ የሥራ አስኪያጅ 

ግን ተቀጣሪ ይሆናሌ፡፡ ከዚህ ጋር በተያያዘ የኅ/ሥራ ማኅበሩ የተሟሊ ዴርጅታዊ 

መዋቅር ያሇውና በግሌፅ የተቀመጠ መሆኑን ማረጋገጥ ያስፇሌጋሌ፡፡ 
 

ስሇዚህ፡-  

ጠቅሊሊ ጉባዔው፡- 

 በመተዲዯሪያ ዯንቡ ሊይ በተቀመጠው መሠረት መዯበኛ ስብሰባዎችን የሚያካሂዴ 

መሆኑን፣ 

 የራሱ የሆነ የቃሇ-ጉባዔ መዝገብ ያሇውና እየተጠቀመበት መሆኑን፣ 

 ውሳኔ እንዱሰጥበት በቀረበ ጉዲይ ሊይ በወቅቱ ምሊሽ የሚሰጥ መሆኑን፣ 

 የተሊሇፈ ውሳኔዎች በአብሊጫ ዴምፅ የተወሰኑ መሆናቸውን፣ 

 የተሊሇፈ ውሳኔዎች የጠቅሊሊ ጉባዔው ሥሌጣን መሆኑን፣ 

 ላልች በመተዲዯሪያ ዯንቡ ሊይ የተቀመጡ ተግባርና ኃሊፉነቶችን በአግባቡ 

ተረዴቶ ተግባራዊ የሚያዯርግ መሆኑን፣ 

የሥራ አመራር ኮሚቴው /የቦርዴ አመራሩ፣ የቁጥጥር ኮሚቴው እንዱሁም 

ላልች ንዑሳን ኮሚቴዎች፡- 

 በመዋቅሩ መሠረት መኖራቸውን፣  

 ቁጥራቸውም በመተዲዯሪያ ዯንቡ ወይም በውስጥ ዯንባቸው ሊይ በተቀመጠው 

መሠረት የተሟሊ መሆኑን፣  

 በአብሊጫ ዴምፅ የተመረጡና የብዙኃኑን ውክሌና ያገኙ መሆኑን፣  



የኅብረት ሥራ ማህበራት የኢንስፔክሽን አተገባበር ማንዋሌ 
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 የሥራ ዘመናቸው በፋዯራሌ አዋጅ 147/91 እና በክሌለ አዋጅ 134/98 ሊይ 

በተቀመጠው አግባብ እየተተገበረ መሆኑን፣ 

 የየራሳቸው የሆነ የቃሇ-ጉባዔ መዝገብ ያሊቸውና እየተጠቀሙበት  መሆኑን፣ 

 የየራሳቸው የሆነ የውስጥ አሠራር ዯንብ ያሊቸው መሆኑን፣ 

 በመተዲዯሪያ ዯንብና በውስጥ ዯንባቸው ሊይ ባስቀመጡት መሠረት መዯበኛ 

ስብሰባዎችን የሚያካሂደ መሆኑን፣ 

 የመተዲዯሪያ ዯንቡን ምንነትና ዝርዝር ነጥቦችን የሚያውቁ መሆኑን፣ 

 የሥራ ሪፖርታቸውን ወቅቱን ጠብቀው በማዘጋጀት ሇሚመሇከተው አካሌ 

የሚያቀርቡ መሆኑን፣  

 ላልች በመተዲዯሪያ ዯንባቸወና በውስጥ ዯንባቸው ሊይ የተቀመጡ የየራሳቸውን 

ተግባርና ኃሊፉነት ጠንቅቀው የሚያውቁና የሚተገብሩ መሆኑን፣ 
 

ሥራ አስኪያጅ  

 እንዯ የኅብረት ሥራ ማኅበሩ አቅም፣ ዓይነትና ዯረጃ፣ የሥራ ስፊትና ጥበት 

አኳያ የሚወሰን ሆኖ የሥራ አስኪያጅ መኖሩን፣ 

 በቦርዴ አመራሩ የተቀጠረ መሆኑን፣ 

 አስፇሊጊ የቅጥር ፍርማሉቲዎችን አሟሌቶ የተቀጠረ መሆኑን፣ 

 ተግባርና ኃሊፉነቱ ተሇይቶ የተሰጠው መሆኑን፣ 

 የራሱን ተግባርና ኃሊፉነት ወይም የሥራ ዴርሻውን ጠንቅቆ የሚያውቅና 

የሚተገብር መሆኑን፣ 

 የሚመራበትና ሥራውን ሇመከታተሌ የሚያስችሇው የአሠራር ሥርዓት የዘረጋ 

መሆኑን፣  

 በኢንስፔክሽን ሪፖርት ሊይ የተሰጡ አስተያየቶች መተግበራቸውን፣ 
 

6.2.4. ዕቅዴ አስተቃቀዴና አፇፃፀሙን ኢንስፔክት ማዴረግ 

ዕቅዴ ማሇት ወዯፉት የሚከናወኑ ተግባራትን በጊዜ፣ በመጠን፣ በጥራትና በዓይነት 

ቆጥሮና ሇይቶ ማስቀመጥ ሲሆን የአፇፃፀምን ዯረጃ ሇመሇካትም ይጠቅማሌ፡፡ ዕቅዴ 

በግሇሰብም ሆነ በተቋም ዯረጃ የሚዘጋጅ ሲሆን አፇፃፀሙንም መከታተሌና መቆጣጠር 

ተገቢ ነው፡፡ የኅብረት ሥራ ማኅበራትም የራሳቸው የሆነ ዕቅዴ አዘጋጅተው መስራት 
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እንዲሇባቸው ይታወቃሌ፡፡ ይህም የሚሠሩ ሥራዎችን በዕቅዴ መያዝ ተገቢ ሲሆን 

ሇሥራዎቹ ማከናወኛ የሚረዲ በጀትንም በተመሳሳይ መሌኩ ማቀዴ ያስፇሌጋሌ፡፡ 

ሇመከናወን የታቀደ ተግባራት ያሇ በጀት መከናወን ስሇማይችለ ሁሇቱም ዕቅድች 

ተነጣጥሇው አይታዩም፡፡ የኅብረት ሥራ ማኅበራት የሚያቅደትን ዕቅዴ የረጅም፣ 

የመካከሇኛ፣ የአጭር ጊዜ ብሇው በመከፊፇሌ ማቀዴ የሚጠበቅባቸው ቢሆንም ብዙውን 

ጊዜ የተግባርም ሆነ የበጀት ዕቅዴ በአግባቡ ሳያቅደ የሚሠሩ እንዲለ ይታወቃሌ፡፡ ዕቅዴ 

በላሇበት የሚሠራን ሥራ ሇመሇካትም ሆነ ሇመመዘን አይቻሌም፤ በማኅበሩ የወዯፉት 

የውጤታማነት ጉዞ ሊይም አለታዊ ተፅዕኖ አሇው፡፡ ስሇዚህ በማንኛውም ዯረጃ ሊይ ያሇ 

ማንኛውም ዓይነት የኅብረት ሥራ ሇእያንዲንደ ተግባር ዝርዝር ዕቅዴ መያዝ 

ይኖርበታሌ፡፡  
 

የኅብረት ሥራ ማኅበሩ የሥራ ዕቅዴ የአባሊትን መሠረታዊ ፌሊጎት መነሻ በማዴረግ 

የሚታቀዴ ሲሆን እንዯ መሠረታዊ ማኅበር የታየ እንዯሆነ የአባሊት ወቅታዊ ፌሊጎት 

ምን እንዯሆነ በቅዴሚያ መረዲት ተገቢ ይሆናሌ፡፡ በዩኒየን ዯረጃ የሚታቀደ ዕቅድች 

መነሻቸው አባሌ ማኅበራቱ የአባሊቱን ፌሌጎት መሠረት አዴርገው ያቀደትን ዕቀዴ 

አሠባስቦ በአንዴ በማምጣት ነው፡፡ የታቀዯው ዕቅዴም ሇጠቅሊሊ ጉባዔ ቀርቦ ውሳኔ 

ተሰጥቶበት ከፀዯቀ በኋሊ ነው ተቀባይነት የሚኖረውና የማኅበሩ ዕቅዴ ተብል ሉያዝ 

የሚገባው፡፡ ስሇዚህ የኅብረት ሥራ ማኅበሩ ዕቅዴ በዚህ መሠረት የታቀዯ መሆኑን 

በተጨባጭ መፇተሸና መመርመር ያስፇሌጋሌ፡፡ ይሁን እንጂ በአብዛኛው የኅብረት ሥራ 

ማኅበራት የሚያቅደት ዕቅዴ የአባሊትን ፌሊጎት ወይም ያቀደትን ዕቅዴ መነሻ 

በማዴረግ ሳይሆን የሥራ አመራር አካሊት አንዲንዴ ጊዜም ሥራ አስኪያጆች አባሊት 

የሚፇሌጉት ይህንን ይሆናሌ ብሇው የራሳቸውን ግምት በመውሰዴ ያቅዲለ፡፡ ይህም 

መሆን ከሚገባው አግባብ ውጪ እንዯሆነ መረዲት ተገቢ ነው፡፡  

የኅብረት ሥራ ማኅበሩ በዕቅዴ የያዘውን ተግባር በተያዘሇት የጊዜ ገዯብ፣ የጥራ ዯረጃ 

እና መጠን ማከናወን ይጠበቅበታሌ፡፡ ስሇዚህ በአጠቃሊይ የኅብረት ሥራ ማኅበራት 

የኢንስፔክሽን ባሇሙያ የሥራና በጀት ዕቅዴ አፇፃፀም እንዳት እንዯተከናወነ መፇተሸ 

ወይም ኢንስፔክት ማዴረግ አሇባቸው፡፡  

በዚህም መሠረት፡-   
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 የኅብረት ሥራ ማኅበሩ የረጅም፣ የመካከሇኛና የአጭር ጊዜ ዕቅዴ ያሇው 

መሆኑን፣  

 የኅብረት ሥራ ማኅበሩ ከያዘው የረጅምና የመካከሇኛ ጊዜ ዕቅዴ ውስጥ 

በመውሰዴ በበጀት ዓመቱ ውስጥ ሉያከናውናቸው ሊሰባቸው ሇእያንዲንደ ተግባር 

ዕቅዴ ተዘጋጅቶ መቀመጡን በተጨባጭ በማረጋገጥ ነው፡፡ 

 የታቀዯው ዕቅዴ ማኅበሩ የተቋቋመሇትን ዓሊማ ሇማሳካት የሚያስችሌና በዚሁም 

መሠረት የተሰራ መሆኑን፤ 

 በዕቅዴ የተያዘው እያንዲንደ ተግባር ሉተገበር የሚችሌ፣ የተፇቀዯሇትና 

በመተዲዯሪያ ዯንቡ ሊይ የተቀመጠ መሆኑን ማረጋገጥ ነው፡፡ 

 ሇእያንዲንደ ተግባር እቅዴ ማስፇፀሚያ የተያዘው በጀት በቂና ተመጣጣኝ 

መሆኑን በማረጋገጥ ነው፡፡ 

 የተዘጋጀው ዕቅዴ የአባሊቱን ፌሊት መሠረት አዴርጎ የተዘጋጀ መሆኑን ወይም 

አባሌ መሠረታዊ ማኅበራት ያቀረቡትን ዕቅዴ በማየትና የዚህ ዴምር ውጤት 

መሆኑን በማረጋገጥ ነው፡፡ 

 እያንዲንደ ዕቅዴ በተቀመጠሇት የጊዜ ገዯብና የጥራት ዯረጃ መሠረት 

መከናወኑን በተጨባጭ በማረጋገጥ ነው፡፡ 

 በኢንስፔክሽን ሂዯቱ ውስጥ የተገኙ ጥሩ አፇፃፀሞችና ጉዴሇቶችን ሇይቶ 

በማስቀመጥ፤ተገቢውን ሙያዊ አስተያየት በመስጠት እንዱስተካከለ ማዴረግ 

ተገቢ ነው፡፡ 

 በኢንስፔክሽን ሪፖርት ሊይ የተሰጡ አስተያየቶች መተግበራቸውን ማረጋገጥ፣ 
 

6.2.5. የሠው ሀይሌ አስተዲዯር ሂዯትን ኢንስፔክት ማዴረግ 

የሠው ሀይሌ እንዯ ኅብረት ሥራ ማኅበር ሲገሇፅ የማኅበሩ አባሌ ያሌሆኑና ሙያዊ 

ዕውቀትና ክህልት የሚፇሌጉ ስራዎችን ሇመስራት ህጉ በሚፇቅዯው አግባብ በክሌለ 

የሰዉ ኃይሌ አዯረጃጀትና አስተዲዯር መመሪያ መሰረት ተቀጥረው በክፌያ የሚሠሩትን 

ብቻ ማሇት ነው፡፡ ይህ የሠው ኃይሌ የተመዯበበትን ሥራ በተቀሊጠፇና ውጤታማ በሆነ 

መንገዴ በማዯራጀት፣ በመምራትና በመቆጣጠር ማኅበሩ የተቋቋመበትን ዓሊማ ሇማሳካት 

የሚያስፇሌግ ዋናውና ትሌቁ ግብዓት ተዯርጎ ይወሰዲሌ፡፡ የኅብረት ሥራ ማኅበራት 
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በተሇያዩ ሙያዎች ብቃት ያሊቸውን ሠራተኞች በመቅጠርና በማሰራት በመሠረታዊነት 

የአባሊትን ተጠቃሚነት ማሳዯግ ሊይ ትኩረት አዴርገው መሥራት ይጠበቅባቸዋሌ፡፡  

የኅብረት ሥራ ማኅበሩ በሚፇሌገው የሥራ ዘርፌና ሙያ የተቀጠረ ማንኛውም ሠራተኛ 

ሇሚከፇሇው ክፌያ ተመጣጣኝ አገሌግልት የመስጠት ግዳታ እንዲሇበት ሁለ ሰው 

በመሆኑና ተቀጥሮ በመስራቱ ተፇጥሮአዊ መብትና ህግ የሰጠው ህጋዊ መብት አሇው፡፡ 

በተጨማሪም የኅብረት ሥራ ማኅበሩ ከሠራተኛው ሇሚያገኘው አገሌግልት ተመጣጣኝ 

ክፌያና ጥቅማጥቅም ሇመስጠት ውሌ ሉኖረው ይችሊሌ፡፡ የኅብረት ሥራ ማኅበሩ 

እነዚህን የሠራተኛውን መብትና ጥቅማጥቅሞችም የመጠበቅ ግዳታ አሇበት፡፡ በላሊ 

አባባሌ የኅብረት ሥራ ማኅበሩ የራሱን መብት ማስጠበቅ እንዲሇበት ሁለ የቀጠረውን 

ሠራተኛም መብት የመጠበቅ ኃሊፉነት አሇበት ማሇት ነው፤ በላሊ በኩሌም የራሱን 

ግዳታ እስከተወጣ ዴረስ ሠራተኛው ግዳታውንም እንዱወጣ የማዴረግ ኃሊፉነት 

አሇበት፡፡  

ከሥራም ጋር ሆነ ከተሇያዩ ጉዲዮች ጋር በተያያዘ በኅብረት ሥራ ማኅበርና በሠራተኛ 

መካከሌ በሚፇጠሩ የተሇያዩ አሇመግባባቶች የኅብረት ሥራ ማኅበሩ የተሇያዩ 

እርምጃዎችን በሠራተኛ ሊይ ይወስዲሌ፤ አሌፍም ከሥራ እስከማሰናበት ዴረስ ማሇት 

ነው፡፡ በሰራተኛ ሊይ የሚወሰደ ርምጃዎች በተቀመጠው የህግ አግባብ ከሆነ ተቀባይነት 

ሲኖራቸው ነገር ግን ያሇ ህግ አግባብና ሂዯቱን ያሌጠበቀ ከሆነ ተቀባይነት 

አይኖረውም፡፡ ማንኛውም የዱሲፕሉን ርምጃ በሠራተኛ ሊይ ሲወሰዴ የራሱ የሆነ የህግ 

አግባብና አካሄዴ አሇው፡፡  

በአጠቃሊይ የእርምጃ አወሳሰዴ ዯረጃዎች እንዯ ዱሲፕሉኑ ጉዲይ አሳሳቢነት ከፅሁፌ 

ማስጠንቀቂያ እስከ ከሥራ ስንብት የሚዯርስ ርምጃ ይሆናሌ፡፡  
 

ስሇ የሰው ሀይሌ አስተዲዯር ስናወራ ከሠራተኛ ቅጥር ጀምሮ እስከ ሠራተኛ አያያዝና 

ስንብት ዴረስ ያለትን ሂዯቶች የሚያጠቃሌሌ ነው፡፡ ይህም አጠቃሊይ ሂዯት 

የሚመራበት የኅብረት ሥራ ማኅበሩ የሠው ኃይሌ አስተዲዯር መመሪያና ላልች 

በመሠረታዊነት ተያያዥነት ያሊቸው የተሇያዩ ህግና ዯንቦችን ያጠቃሌሊሌ፡፡ የኅብረት 

ሥራ ማኅራትም የቀጠሯቸውን ሠራተኞች የሚያስተዲዴሩት በተቀመጠው የህግ 

ማዕቀፌ ውስጥ በመሆኑ ተግባራዊ ሇማዴረግም ይገዯዲለ፡፡  
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ስሇዚህ የኅብረት ሥራ ማኅበራት የኢንስፔክሽን ባሇሙያ አጠቃሊይ አፇፃፀሞችን ከዚህ 

አንፃር መፇተሸ ወይም መመርመር ወይም ኢንስፔክት ማዴረግ ያሇበት ሲሆን በዋናነት 

በሚከተለት ነጥቦች ሊይ ያተኩራሌ፡፡  

 የሰው ኃይሌ አስተዲዯር መመሪያ ያሇ መሆኑን፣ 

 በበጀት ዓመቱ የተከናወነ የሰራተኛ ቅጥር በመጀመሪያ በዕቅዴ የተያዘ መሆኑን፣ 

 ሇሥራው አግባብነት ያሇው ባሇሙያ መቀጠሩን፣ 

 የሠራተኛ ቅጥር ሇመፇፀም የቅጥር ማስታወቂያ የወጣ መሆኑንና በዚሁም 

መሠረት ዕጩ ተወዲዲሪዎች ዝቅተኛውን መስፇርት አሟሌተው የተመዘገቡ 

መሆኑን፣ 

 ተወዲዲሪዎቹ የጽሐፌና የቃሌ ፇተና የወሰደ መሆኑን፣ 

 በውጤታቸው መሠረት ተመርጠው የተወሰደ መሆናቸውን፣ 

 መመሪያው በሚጠይቀው መሠረት ሇቅጥር የሚያስፇሌጉ መስፇርቶችን ያሟለ 

መሆናቸውን፣ ሇምሳላ ዋስ፣ ተፇሊጊውን ትምህርት ማስረጃ፣ ወዘተ፣ 

 የቅጥር ፍርም /ቅፅ የሞለ መሆኑን፣ 

 የሥራ ዝርዝር ተዘጋጅቶ የተሰጣቸውና እንዱያውቁት የተዯረገ መሆኑን፣ 

 የሥራ አፇፃፀም እየተሞሊ ሠራተኛው እንዱያውቀው መዯረጉን፣ 

 የኅብረት ሥራ ማኅበሩ አባሌ አሇመሆናቸውን፣ 

 እና ላልች በመመሪያው ሊይ የተቀመጡ መስፇርቶችን ማሟሊታቸውን 

 የእያንዲንደ ቅጥር ሠራተኛ የግሌ ፊይሌ ያሇው መሆኑንና የሚከተለትን 

መሠረታዊ መረጃዎች የያዘ መሆኑን፣ 

o የሠራተኛው የፇተና ውጤት፣ 
o የቅጥር ውሌ /የተሞሊ የቅጥር ፍርም፣ 
o የትምህርት ማስረጃዎች፣ 
o የተቀጠረበት ዯብዲቤ፣ 
o ሇሠራተኛው የተሠጠው የሥራ ዝርዝር፣ እና ላልችም፡፡ 

 የሠራተኛው መብትና ጥቅማጥቅም መከበሩን፣ 

 የእርምጃ አወሳሰዴ ስርዓት የተዘረጋ መሆኑን፣ 

 ሠራተኛው ሲሰናት ህጉ ሇሚፇቅዴሇት የመብት ጥያቄ ምሊሽ ያገኘ መሆኑን፣ 

 በኢንስፔክሽን ሪፖርት ሊይ የተሰጡ አስተያየቶች መተግበራቸውን፣ 
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6.2.6. የንብረት አያያዝና አጠቃቀምን ሁኔታ ኢንስፔክት ማዴረግ 

ንብረት ማሇት በኅብረት ሥራ ማኅበራቱ በባሇቤትነት የተያዘ፣ የሚተዲዯርና አገሌግልት 

ሊይ የሚውሌ ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ያሇው ቋሚና አሊቂ ዕቃዎችን በሙለ ነው፡፡ በላሊ 

አባባሌ የኅብረት ሥራ ማኅበራት ሇገበያ ሇማቅረብ የሚያመርቱት የተሇያየ አገሌግልት 

የሚሠጥና ሇፌጆታ የሚውለ ምርቶችን፣ሇአባሊት ሇዕሇት ፌጆታና አገሌግልት 

ሇመስጠት የሚቀርቡ ግብዓቶችና ሸቀጣሸቀጦች፣ ማህበሩ የዕሇት ከዕሇት ሥራውን 

ሇማከናወን የሚገሇገሌባቸው ቋሚና አሊቂ ዕቃዎችን የሚያጠቃሌሌ ነው፡፡ በአጠቃሊይ 

የኅብረት ሥራ ማህበራት እነዚህን ንብረቶች በግዥ፣ በስጦታ፣ በውርስ፣ በማምረት 

ሉያገኟቸው ይችሊለ፡፡ ስሇዚህ ማንኛውም ዓይነት ንብረት ይሁን ዯህንነቱና ጥራቱ 

ተጠብቆ አገሌግልት የመሥጠት ብቃቱም ሆነ በገበያ ተፇሊጊነቱ የበሇጠ እንዱሆን 

የተጠናከረ የንብረት አያያዝና አጠቃቀም መኖር ወሳኝ ነው፡፡   
 

የኅብረት ሥራ ማኅበሩ የሆነ ማንኛውም ንብረት በአግባቡ መያዝና ሇተፇሇገበት 

አገሌግልት መዋሌ አሇበት፡፡ ያሇአግባብ የሆነ አያያዝና አጠቃቀም የንብረት ብሌሽትን፣ 

ጉዴሇትንና ብክነትን ያስከትሊሌ፤ በኅብረት ሥራ ማኅበሩም ሊይ ክስረትና ውዴቀት 

ያመጣሌ፡፡ ከዚህ በዘሇሇም አንዲንዴ ንብረቶች ከአቀማመጥ፣ ከአያያዝና ከአጠቃቀም 

የተነሳ በማህበሩ ሊይ ከሚያመጡት ኢኮኖሚያዊ ኪሳራ በተጨማሪ በሰው፣ በእንሰሳትና 

በአካባቢም ሊይ ጉዲት ሉያዯርሱ ይችሊለ፡፡ ንብረቶች እንዯ ዓይነታቸውና ባህሪያቸው፣ 

እንዯሚሰጡት አገሌግልትና ጠቀሜታቸው፣ እንዯቆይታ ጊዜያቸው፣ እንዯብዛትና 

መጠናቸው እና ሇብሌሽት እንዲሊቸው ተጋሊጭነት መጠን የአያያዝና አጠቃቀም ሁኔታና 

ዯረጃ የሚሇያይ ነው፡፡ 
  

ንብረት ማስወገዴ ማሇት በማንኛው ምክንያት ይሁን ጥቅም ሊይ የማይውሌ ወይም 

አገሌግልት የማይሰጥ ንብረትን በማቃጠሌ፣ በመቅበር፣ በመስጠት፣ በመሸጥ ወይም 

በላሊ መንገዴ የንብረት አወጋገዴ ስርዓትን ተከትል ከንብረት ዝርዝር ውሰጥ መሠረዝ 

ማሇት ነው፡፡ የተበሊሸ ወይም የአገሌግልት ጊዜውን የጨረሰ ንብረትን በተገቢው ሁኔታ 

ማስወገዴ የአሠራር ቅሌጥፌናና ጥራት ያሇው አገሌግልት ሇመስጠት እና ጥራት ያሇው 

ምርት ሇማምረት ከማስቻለም በተጨማሪ የኅብረት ሥራ ማኅበሩ ያሇውን ትክክሇኛ 

የካፒታሌ መጠንን ሇማወቅ ያስችሊሌ፡፡ የኅብረት ሥራ ማኅበራት ከተቋቋሙበት ዓሊማና 
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ከሥራ ባህሪያቸው አንፃር ሉኖራው የሚገባ የእቃ /የንብረት ማከማቻ መጋዘን ዓይነቱ፣ 

አሠራሩ፣ ስፊትና ጥበቱ ሉሇያይ ይችሊሌ፡፡ ዞሮ ዞሮ ሉኖራቸው የሚገባ መጋዘን 

ዕቃዎችን /ንብረቶችን ሇማስቀመጫ ያሇው ምቹነትና ተስማሚነት ትኩረት የሚሰጠው 

እና እንዱሁም ሇተሇያየ ብሌሽትና አዯጋ በማያጋሌጥ መሌኩ የተዘጋጀና የተያዘ መሆን 

አሇበት፡፡  
 

በአጠቃሊይ የንብረት አያያዝና አጠቃቀምን በተመሇከተ በኅብረት ሥራ ማኅበሩ የንብረት 

አስተዲዯር መመሪያ ሊይ በዝርዝር የተቀመጠ ስሇሆነ አተገባበሩም በዚሁ አግባብ መሆን 

እንዲሇበት ሉሰመርበት ይገባሌ፡፡ ስሇዚህ አጠቃሊይ ዝርዝር አፇፃፀሞች መመሪያው 

በሚያዘው መሠረት እየተፇፀሙ መሆን አሇመሆናቸውን የኅብረት ሥራ ማኅበራት 

ኢንስፔክሽን ባሇሙያ መፇተሸ ወይም ኢንስፔክት ማዴረግ ያሇበት ሲሆን በዋናነት 

በሚከተለት ነጥቦች ሊይ ማተኮር አሇበት፡፡  

ቋሚ ንብረቶችን በተመሇተ፡ 

 የንብረት አስተዲዯር መመሪያ መኖሩን፣ 

 የንብረት አስተዲዯር ሥራውን የሚያከናውን ኃሊፉነት የተሰጠው አካሌ ወይም 

ባሇሙያ መኖሩን፣ 

 የቋሚ ንብረት መዝገብ የተዘጋጀና እያንዲንደ ንብረት የተመዘገበና የተሟሊ 

መረጃ ያሇው መሆኑን፣ ሇምሳላ፡-የዕቃው ስም፣ ብዛት፣ ዋጋው፣ ምንጩ፣ 

መሇያ ኮዴ፣ ያሇበት ሁኔታ፣ የአገሌግልት ተቀናሽ፣ ወዘተ 

 እያንዲንደ ቋሚ ንብረት የራሱ የሆነ መሇያ ቁጥር /ኮዴ የተሰጠው መሆኑን፣ 

 ዕቃዎች በማከማቻው መጋዘን ውስጥ እንዯ ዓይነታቸው፣ ክብዯታቸው፣ እንዯ 

እንቅስቃሴያቸው ፌጥነት በአግባቡ የተቀመጡና የተዯረዯሩ መሆናቸውን፣ 

 የኅብረት ሥራ ማኅበሩ ንብረቶች ሇማኅበሩ ሥራ ብቻ አገሌግልት የሚሰጡ 

መሆናቸውን ማረጋገጥና መቆጣጠር፣ 

o ሇምሳላ በአንዲንዴ የኅ/ሥ/ማኅበራት ሊይ የማኅበሩ ወንበርና ጠረጴዛዎች 

በግሇሰብ ቤት፣ ተሸከርካሪዎች ሇንግዴ ስራ፣ ላልችም ዕቃዎች በኪራይ 

መሌክ እየተሰጡ የገንዘብ መሰብሰቢያና የግሇሰቦች መጠቀሚያ ሲሆኑ 

ይታያለ፡፡ 
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 የኅብረት ሥራ ማኅበሩ ያለትን ቋሚ ንብረቶች በአግባቡ ሇሚፇሇገው 

አገሌግልት እየተጠቀመባቸው መሆኑን፣  

 አገሌግልት የሚሰጡና የማይሰጡ /የሚሠሩና የማይሰሩ ተሇይተው የተቀመጡ 

መሆናቸውን፣ 

 ዕቃዎች ወዯ ንብረት ክፌሌ ገቢ ሲዯረጉ በተረካቢውና በአስረካቢው አካሌ 

ሇሚኖረው ህጋዊ የቅብብልሽ /ርክክብ ሂዯት በመረካከቢያ ሰነዴ የተፇፀመ 

መሆኑን፤ ኮፒዎችም ሇሚመሇከተው አካሌ መሊካቸውን፣ 

 የመጋዘን ኃሊፉው /የንብረት ክፌሌ ኃሊፉው/ሰራተኛዉ/ ዕቃዎች ከመጋዘን ወጪ 

ተዯርገው ሇተገሌጋዩ ወይም ሇተጠቃሚው ሲሰጥ በተዘጋጀውና በኃሊፉው 

በተፇረመው የወጪ ማዘዣ መሠረት በዕቃ ማውጫ ዯረሰኝ ሊይ አስፇርሞ 

መሆኑን፣ 

 የኅብረት ሥራ ማኅበሩ ጽ/ቤት፣ መጋዘን እና ሇላች ሇሥራ የተገነቡ ቋሚ 

ንብረቶች በአግባቡና በንፅህና የተያዙና አገሌግልት እየሰጡ መሆናቸው፣ 

 የንብረት እንቅስቃሴ ሪፖርት በየወሩ እየተዘጋጀ ሇሚመሇከተው /ሇፊይናንስ 

ክፌሌ እየቀረበ መሆኑን፣ 

 ቢያንስ በዓመት አንዴ ጊዜ የንብረት ቆጠራ መዯረጉን፣ 

አሊቂ ዕቃዎችን በተመሇከተ 

 የኅብረት ሥራ ማኅበሩ የተሇያዩ ምርቶች በወቅቱ፣ በተፇሇገው ጥራትና መጠን 

ሇገበያ መዴረሳቸውን ወይም እንዱዯርሱ እየተዯረገ ያሇውን አሠራር፣ 

 የምርት መሠብሰቢያና መያዣ ዕቃዎች ሇምሳላ እንዯ ጆንያ የመሳሰለት 

በሚፇሇገው መጠን፣ ይዘትና ዓይነት መዘጋጀታቸውንና መኖራቸውን፣ 

 በፇሳሽ፣ በደቄትና በእንክብሌ መሌክ የተዘጋጁ የግብርና ምርት ግብዓቶችና 

ላልች የተቀጣጣይነት ባህሪ ያሊቸው ንብረቶች ጥንቃቄ በተሞሊበት ሁኔታ 

መቀመጣቸውን፣ 

 የተበሊሹና የአገሌግልት መስጫ ጊዜያቸው ያሇቀ የግብርና ምርት ግብዓቶችም 

ይሁኑ ሇምግብ ፌጆታ የሚውለ ሸቀጣሸቀጦች የሚወገደበት ሁኔታ 

እስከሚመቻች ዴረስ ተሇይተው የተቀመጡ መሆናቸውን፣ 
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 በብሌሽት ምክንያትም ይሁን የአገሌግልት ዘመኑን የጨረሰ ማንኛውም ንብረት 

ከመወገደ በፉት መኖሩን የሚመሇከተው አካሌ እንዱያውቀው የተዯረገ 

መሆኑን፣ 

 ማንኛውም የተበሊሸ ይሁን የአገሌግልት ዘመኑን የጨረሰ ንብረት የሥራ 

አመራር ኮሚቴው /ቦርደ ወይም የሚመሇከተው አካሌ (እንዯአስፇሊጊነቱ 

ጠ/ጉባዔው ሉሆን ይችሊሌ) በጽሐፌ መመሪያ ሳይሰጥበት መወገዴ የላሇበት 

መሆኑን፣ 

 በፇሳሽ፣ በደቀትና በእንክብሌ መሌክ ያለ ኬሚካልች ከሚያዯርሱት ጉዲት 

አንፃር የተሇየ ጥንቃቄ፣ አወጋገዴ ዘዳና ውሳኔ ስሇሚሹ አወጋገዲቸውን 

በተመሇከተ የሚመሇከተው አካሌ /ባሇስሌጣን በሚሰጠው /በሰጠው መመሪያ 

ወይም አቅጣጫ መሆኑን፣ 

 የንብረቶች አወጋገዴ ኃሊፉነት በተሰጠው አካሌ ብቻ የሚፇፀም መሆኑን፣ 

  ንብረት /ዕቃ/ ማከማቻ መጋዘን ሇብቻው ተሇይቶ የተዘጋጀ መሆኑን፣ 

  የንብረት ማከማቻ መጋዘኑ /ቦታው ዕቃዎችን ሇብሌሽትና ሇብክነት የማይዲርግ 

 መሆኑን፣  

o ሇማሳላ ዝናብና ፀሏይ የማያስገባ መሆኑን፣ ፅዲቱ የተጠበቀ 

መሆኑን፣ እንዯአስፇሊጊነቱና እንዯሚቀመጠው የዕቃ ዓይነትና 

መጠን በቂ የአየር ዝውውር ያሇበት መሆኑንና የመሳሰለትን 

ከግንዛቤ ማስገባትና መቆጣጠር፤ 

 ስሇ መጋዘን አሰራርና አያያዝ በንብረት አስተዲዯር መመሪያው ሊይ በዝርዝር 

በተቀመጠው መሌክ እየተሰራ መሆኑን፣  

 በኢንስፔክሽን ሪፖርት ሊይ የተሰጡ አስተያየቶች መተግበራቸውን፣  

በአጠቃሊይ የንብረት አያያዝና አጠቃቀም ሂዯት የንብረት አስተዲዯር መመሪያው  

በሚያዘው መሠረት እየተከናወነ መሆኑን ኢንስፔክት ማዴረግ ተገቢ ሲሆን በቅዴሚያ 

ግን የመመሪያውን ምንነትና ይዘት በጥሌቀት መገንዘብ ያስፇሌጋሌ፡፡ 
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6.2.7. የሂሳብ አሠራርና አያያዛቸውን ኢንስፔክት ማዴረግ 

የኅብረት ሥራ ማኅበራት የሂሳብ አሠራራቸውና አያያዛቸው ዘመናዊ የሂሳብ አያያዝና 

የፊይናንስ ህግን የተከተሇ መሆን እንዲሇበት የሚያከራክር ጉዲይ አይዯሇም፡፡ ሇዚህም 

ወጥነት ያሇው የሂሳብ አሠራርና አያያዝ ስርዓት ተዘርግቶ የሂሳብ ህጉና የውስጥ 

አሠራር ስርዓታቸው በሚያዘውና በሚፇቅዯው አግባብ ማከናወን እንዲሇባቸው 

ተቀምጧሌ፡፡ ምክንያቱም አጠቃሊይ አቋማቸውንና ውጤታቸውን ሇመሇካትም ሆነ 

በላልች አካሊት ዘንዴ ይሁንታ/ተቀባይነት ሇማግኘት ወሳኝነት ስሊሇው ነው፡፡ 

ስሇ ኅብረት ሥራ ማኅበራት ሂሳብ አሠራርና አያያዝ ስርዓት ስናወራ የተሇያዩ ገቢዎች 

አሰባሰብና አመዘጋገባቸው፣ የተሇያዩ ወጪዎች አፇፃፀማቸው፣ የሂሳብ ሪፖርቶች 

አዘገጃጀታቸውና አቀራረባቸው፣ የሂሳብ ምርመራና የትርፌ ክፌፌሌ አፇፃፀማቸው 

በዝርዝር የሚታይበት ነው፡፡  
 

በኅብረት ሥራ ማኅበራት የሥራ እንቅስቃሴ ሂዯት ውስጥ የገንዘብ ገቢና ወጪ 

እንቅስቃሴ ዋናውና ሇተሇያዩ የብክነትና የጉዴሇት አዯጋዎች ተጋሊጭ የሆነ ነው፡፡ ገቢ 

ማሇት ከምርት፣ ከአገሌግልትና ከሸቀጣሸቀጥ ሽያጭ፣ ከስጦታና ከተሰብሳቢ ብዴር 

እንዱሁም በላልች በተሇያዩ ምክንያቶች ወዯ ማህበሩ ካዝና የሚገባን ገንዘብ 

የሚመሇከት ሲሆን ወጪ ማሇት ዯግሞ ማንኛውም የኅብረት ሥራ ማህበር 

የተቋቋመበትን ዓሊማ ሇማሳካት ግብዓቶችን፣ ሸቀጣሸቀጦችን እና አገሌግልቶችን 

ሇማግኘት ሲባሌ እና የተሇያዩ ዕዲዎችን ሇመክፇሌ የሚፇፀም ክፌያን ይመሇከታሌ፡፡ 

ከዚህ ጋር በተያያዘ ማንኛውም የኅብረት ሥራ ማህበር በአዋጅ 147/91 አንቀፅ 36 እና 

በአዋጅ 134/98 አንቀጽ 40(1) ሊይ በተቀመጠው መሰረት በአመት አንዴ ጊዜ ሂሳቡን 

ማስመርመር አሇበት፡፡ ዓሊማውም የኅብረት ሥራ ማህበራት የሂሳብ አሠራራቸውን 

በዘመናዊ የሂሳብ አያያዝና አሠራር ስርዓት መሠረትና በህግ የተሰጣቸውን ተግባርና 

ኃሊፉነት በአግባቡ በማከናወን ሇተቋቋሙበት ዓሊማ ብቻ እየሠሩ መሆናቸውን 

ሇማረጋገጥ ነው፡፡ ይሁን እንጂ በአብዛኛው የኅብረት ሥራ ማኅበራት ሂሳባቸውን 

በተባሇው አግባብ ሲያስመረምሩና የትርፌ ክፌፌሌን ሲፇፅሙ አይታዩም፡፡ 

የኅብረት ሥራ ማኅበራት እያንዲንደ የሥራ አፇፃፀማቸው ያሇበትን ዯረጃና  

የተከናወኑና ያሌተከናወኑ ተግባራት ተሇይቶ የሚያሳይ፣ የሥራ ሪፖርት ማዘጋጀትና 
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ማቅረብ ይጠበቅባቸዋሌ፡፡ ሇዚህም የሪፖርት አዘገጃጀትና አቀራረብ ሂዯት ያሊቸው 

ቢሆንም በዚህ ዙሪያ ሠፉ ክፌተቶች እንዲለ ይታያሌ፡፡  
 

በአጠቃሊይ ይህን በተመሇከተ ዝርዝር አፇፃፀሞች በተቀመጠው የህግ አግባብና ስርዓት 

ማሇትም በአዋጁ፣ በዯንቡ፣ በሂሳብ አሰራር መመሪያው፣ በመተዲዯሪያ ዯንባቸውና 

በውስጥ ዯንባቸው መሠረት መፇፀሙን መመርመር ወይም ኢንስፔክት ማዴረግ ተገቢ 

ሲሆን የኅብረት ሥራ ማኅበራት የኢንስፔክሽን ባሇሙያዎችም ይህንን በመገንዘብና 

በዚህ ዙሪያ ያለ የህግና ዯንብ ዝርዝር ሁኔታዎችን በአግባቡ በመረዲት አፇፃፀሞችን 

ኢንስፔክት ማዴረግ አሇባቸው፤ በሚከተለት ነጥቦች ሊይም ትኩረት ሉሰጡ ይገባሌ፡፡ 

 የሂሳብ አያያዝ መመሪያ መኖሩን፣ 

 የኅብረት ሥራ ማኅበሩ የገቢ መሰብሰቢያና የወጪ ዯረሰኝ በስሙ ያሳተመና 

እየተጠቀመበት መሆኑ፣ 

 የገቢና ወጪ መዝገብ ያሇውና የየዕሇቱ ገቢና ወጪ እየተመዘገበበት መሆኑ፣ 

 የዕሇት ሽያጭ በዝርዝር በዕሇት የሽያጭ መዝገብ ሊይ እየተመዘገበ መሆኑን፣ 

እንዱሁም አጠቃሊይ ዴምሩ ወዯ ሂሳብ ቋት የተሸጋገረ መሆኑን፣ 

 የኅብረት ሥራ ማህበሩ ሇከፌሇው ማንኛውም ክፌያ ህጋዊ ማስረጃ የተቀበሇና 

ሇሰበስበውም ማንኛውም ገቢ ህጋዊ ዯረሰኝ ቆርጦ የሚሰጥ መሆኑን፣ 

 እንዯ ኅብረት ሥራ ማኅበሩ አቅም፣ የሥራ ዓይነትና ስፊት የሽያጭ ሠራተኛና 

ገንዘብ ተቀባይ የተሇያዩ መሆናቸውን፣  

 ማንኛውም ክፌያ ወይም ወጪ ሲፇፀም የይከፇሇኝ ጥያቄ የቀረበና 

በሚመሇከተው አካሌ የተፇቀዯ መሆኑን፣ 

 ሇጉሌበት ዋጋ የሚፇፀሙ ክፌያዎች በመጀመሪያ የውሌ ስምምነት ያሊቸው 

መሆኑንና በዚሁ አግባብ ክፌያው የተፇፀመ መሆኑን፣ 

 ገንዘብ የሚሰበስብም ይሁን ክፌያ የሚፇፅመው ግሇሰብ የሥራው ባሇቤት 

መሆኑን ወይም ህጋዊ ውክሌና ያሇው መሆኑን፣ 

 ከተሇያዩ ተቋማት ሇኅብረት ሥራ ማኅበሩ በስጦታ ወይም በዴጋፌ የተበረከተ 

ጥሬ ገንዘብ ካሇ በገቢ መዝገብ ሊይ ተመዝግቦ በኅብረት ሥራ ማኅበሩ የቁጠባ 

ሂሳብ ውስጥ ገቢ የተዯረገ መሆኑን፣ 
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 ከአባሊትና ከተቀጣሪ ሠራተኞች የሚሰበሰብ የሥራ ግብርም ሆነ ላሊ ተከፊይ 

ወዱያውኑ ሇሚመሇከተው አካሌ ገቢ የተዯረገ መሆኑን፣ 

 በገንዘብ ገቢና ወጪ እንቅስቃሴ ሂዯት ውስጥ በየወሩ መጨረሻ የባንክ ሂሳብን 

የማስታረቅ ወይም የማመሳከር ሥራ (Bank Reconciliation) እየተሰራ መሆኑን፣  

 በገንዘብ ያዥ እጅ መቀመጥ ያሇበት የገንዘብ መጠን በኅብረት ሥራ ማኅበሩ 

መተዲዯሪያ ዯንብ ወይም የውስጥ ዯንብ ሊይ በተፇቀዯው መጠን መሆኑን፣ 

 በየዕሇቱ የሚሰበሰብ ጥሬ ገንዘብ ወዱያውኑ ወይም የኅብረት ሥራ ማኅበሩ 

ባስቀመጠው የጊዜ ገዯብ ውስጥ ወዯ ባንክ ገቢ እየተዯረገ መሆኑን፣ 

 ገንዘብ ያዥ የጥሬ ገንዘብ ገቢና ወጪን በገንዘብ ገቢና ወጪ መቆጣጠሪያ 

መዝገብ ሊይ በመመዝገብ ሇሂሳብ ሹም ሪፖርት የሚያቀርብ መሆኑን፣ 

 የሂሳብ ሠራተኛው በየወሩ መጨረሻ የሂሳብ መሞከሪያ ሚዛን (Trial balance) 

በማዘጋጀት የጥሬ ገንዘብና የባንክ ሂሳቦችን ትክክሇኛነት በማረጋገጥ ሇሥራ 

አስኪያጅ ወይም ሇሥራ አመራር ኮሚቴ /ሇቦርዴ የሚያቀርብ መሆኑን፣ 

 ሥራ አስኪያጁ አጠቃሊይ የሂሳብ ሥራ እንቅስቃሴውን የሚያሳይ ሪፖርት 

በማዘጋጀት ሇቦርዴ አመራሩ /ሇሥራ አመራር ኮሚቴው የሚያቀርብ መሆኑን፣ 

 የኅብረት ሥራ ማኅበሩ ሂሳቡን በየዓመቱ ሚያስመረምር መሆኑን ወይም 

ማስመርመር እንዲሇበት፣ 

 የሥራ አመራ ኮሚቴው /የቦርዴ አመራሩ የኅብረት ሥራ ማኅበሩ ሂሳብ 

እንዱመረመር ሇሚመሇከተው አካሌ ጥያቄ ማቅረብ እንዲሇበት ወይም ያቀረበ 

መሆኑን፣ 

 የሂሳብ ሰነድች ሇምርመራ ከመቅረባቸው በፉት የትርፌና ኪሳራ መግሇጫ፣ 

የገንዘብ ፌሰት መግሇጫ እና የሃብትና ዕዲ መግሇጫ የተዘጋጀ መሆኑን፣ 

 በአጠቃሊይ ሇሂሳብ ምርመራው መሳካት መዯረግ ያሇባቸው ማናቸውም ቅዴመ 

ዝግጅቶች የተጠናቀቁ መሆናቸውን፣ 

 የሂሳብ ምርመራ ሪፖርት በመተዲዯሪያ ዯንቡ ሊይ በተቀመጠው  ወይም በኦዱት 

ሪፖርቱ አባሪ ሊይ በተገሇፀው የጊዜ ገዯብ ውስጥ ሇጠ/ጉባዔው መቅረብ 

እንዲሇበት /መቅረቡን፣ 

 ከተጣራ ትርፌ 30 በመቶው እየተቀነሰ በመጠባበቂያ ሂሳብ የተቀመጠ መሆኑን፣ 
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 ከተጣራ ትርፌ 70 በመቶው በጠቅሊሊ ጉባዔ ውሳኔ መሠረት ሇአባሊት 

እየተከፊፇሇ መሆኑን፣ ይኸውም ክፌፌለ አባሊት ባሊቸው የዕጣና የተሳትፍ 

መጠን መሆኑን፤  

 ሇአባሊት የተከፊፇሇው 70 በመቶው የተጣራ ትርፌ ወዯ ማኅበሩ ካፒታሌ 

እንዱዞር ሲዯረግ የእያንዲንደን አባሌ ውሳኔና ፇቃዯኝነት ያገኘ መሆኑን 

ማረጋገጥ ሲሆን ይህም እያንዲንደ አባሌ በስጦታ ወይም ተጨማሪ ዕጣ 

በመግዛት ሉሆን ይችሊ፤ 

 ከገንዘብ አያያዝ ጋር በተያያዘ በኦዱት ሪፖርት እና በኢንስፔክሽን ሪፖርት ሊይ 

የተሰጡ አስተያያቶች መፇፀም በሚገባቸው የጊዜ ገዯብ ውስጥ መከናወናቸውን፣ 

 ሇሽያጭ የቀረበ ዕጣ ተሸጦ ገንዘቡ በወቅቱ ተሰብስቦ ገቢ መዯረጉንና ላልችንም 

በጥሌቀት መመሌከት ያሥፇሌጋሌ፡፡  
 

6.2.8. የግብይት አፇፃፀም ሂዯትን ኢንስፔክት ማዴረግ 

የኅብረት ሥራ ማኅበር አባሊቶች ያመረቱት ምርት እና የሚሰጡት አገሌግልት 

ከመጨረሻ ተጠቃሚዎች እስኪዯርስ ዴረስ፤ እንዱሁም የተሇያዩ ግብዓቶችና የምግብ 

ፌጆታ ሸቀጣሸቀጦች የመጨረሻ ተጠቃሚ ሇሆነወ ሇኅብረት ሥራ ማኅበሩ አባሊት 

እስኪዯርስ ዴረስ ባሇው ሂዯት ውስጥ የሚከናወኑ እንቅስቃሴዎች በሙለ የኅብረት 

ሥራ ግብይት ይባሊሌ፡፡ ይኸውም ከአባሊት ምርት የመሰብሰብ፣ የማጓጓዝ፣ 

የማከማቸት፣ የማቀነባበር፣ ሇገበያ የማቅረብ፤ ሇአባሊት የምርት ግብዓቶችንና የምግብ 

ፌጆታ ሸቀጣሸቀጦችን የማምጣት፣ የማከማቸትና የማሠራጨት የመሳሰለትን በዋናነት 

መጥቀስ ይቻሊሌ፡፡ 

የህግ አግባብን የተከተሇ ቀሌጣፊና የተቀናጀ የኅብረት ሥራ ግብይት እንቅስቃሴ ባሇበት 

የአምራች አባሊት ምርት የተሸሇ ዋጋ የሚያገኝበት፤ የምርት ማሳዯጊያና ማሻሻያ 

ግብዓቶችን፣ ሇምግብ ፌጆታ የሚውለ የተሇያዩ ሸቀጣሸቀጦችን በጥራት፣ በመጠንና 

በጊዜ አባሊት የሚያገኙበት ዕዴሌ የሰፊ ሲሆን በአጠቃሊይ የተንዛዛ የገበያ ሰንሰሇትን 

በማሳጠር አባሊትን የገበያ ተጠቃሚ በማዴረግ ኢኮኖሚያዊ አቅማቸውንና የኑሮ 

ዯረጃቸውን ማሻሻሌ ይቻሊሌ፡፡ ነገር ግን አፇፃፀሙ መሆን ከሚገባው አካሄዴ ውጪ 

የሚሆን ከሆነ ዞሮ ዞሮ የአባሊትን ተጠቃሚነት ማረጋገጥ እንዯማይቻሌ መረዲት 

ይቻሊሌ፡፡ 
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የኅብረት ሥራ ማኅበር አባሊት ሇገበያ የሚያቀርቡትን ምርት ከማኅበራቸው ጋር ባሊቸው 

የስምምነት ውሌ መሰረት ብቻም ሳይሆን እንዯ አባሌነታቸውና ባሇቤትነታቸው ጥራትና 

መጠኑን ጠብቀው ሇኅብረት ሥራ ማኅበራቸው በወቅቱ ማቅረብ ይጠበቅባቸዋሌ፡፡ 

የኅብረት ሥራ ማኅበሩም የአባሊቱን ምርት በወቅቱና በቦታው በመገኘት ጥራትና 

መጠኑን በጠበቀ ሁኔታ ሰብስቦ /ተረክቦ በአግባቡ ያስቀምጣሌ፤ ይይዛሌ ወይም ዯግሞ 

በቀጥታ ወዯ ሽያጭ ጣቢያ /ገበያ ወስድ መሸጥ ይጠበቅበታሌ፡፡  የኅብረት ሥራ ማኅበሩ 

እነዚህን የአባሊቱ መሠረታዊ ፌሊጎት የሆኑትን ግብዓቶችና ሸቀጣሸቀጦች በዕቅዴ ይዞ 

በጥራት፣ በመጠንና በጊዜ ሇአባሊቱ ማቅረብ ይጠበቅበታሌ፡፡ ይህ ካሌሆነ ግን 

የሚታሰበውን የአባሊትን ኢኮኖሚያዊ አቅም ማሳዯግና የኑሮ ዯረጃ ማሻሻሌ ማሳካት 

አይቻሌም፤ የኅብረት ሥራ ማኅሩም የተቋቋመበትን ዓሊማ አሳክቷሌ ማሇት አይቻሌም፡፡ 

በተመሳሳይ መሌኩ በኅብረት ሥራ ግብይት የሥራ እንቅስቃሴ ውስጥ ቀሌጣፊ መረጃ 

አያያዝና ስርጭት ከላሇ በተፇሇገው ጥራት፣ ፌጥነትና መጠን ውጤት ማምጣት 

አይቻሌም፡፡ የኅብረት ሥራ ማኅበራት ማንኛውንም መረጃ በአግባቡ መያዝ እንዲሇባቸው 

ሁለ ከግብይት ተግባራት ጋር በተያያዘ መሰረታዊ የሆኑ መረጃዎችንም በአግባቡ 

መያዝና ሇአባሊትም ሆነ ሇሚመሇከታቸው የመረጃው ተጠቃሚዎች ማሰራጨት 

ይጠበቅባቸዋሌ፡፡   

በአጠቃሊይ ከኅብረት ሥራ ግብይት ጋር በተያያዘ በዝርዝር ሉጠቀሱ የሚችለ 

ተግባራትን እንዳትና በምን አግባብ መከናወን እንዲሇባቸው ያሇውን ሂዯት በኅብረት 

ሥራ ማኅበራት የግብይት መመሪያ ሊይ በስፊት የተቀመጠ በመሆኑ መረዲት 

ያስፇሌጋሌ፡፡ ስሇዚህ የኅብረት ሥራ ማኅበራት የኢንስፔክሽን ባሇሙያዎችም የኅብረት 

ሥራ ማኅበራት ግብይት አፇፃፀም በተቀመጠው የህግ አግባብ መሆኑን ማረጋገጥ 

ያሇባቸው ሲሆን በዋናነት በሚከተለት ነጥቦች ሊይ ማተኮር አሇባቸው፡፡   

 የኅብረት ሥራ ማኅበሩ የግዥና ሽያጭ አፇጻጸም መመሪያ ያሇው መሆኑን፣ 

 የኅብረት ሥራ ማኅበሩ የአባሊትን ምርት ብቻ የሚሰበስብ /የሚረከብ መሆኑን፣ 

 የአባሊትን ምርት በወቅቱ በቦታው በመገኘት እየሰበሰበ /እየተረከበ መሆኑን፣ 

 የኅብረት ሥራ ማኅበሩ ምርት መስብሰብ /መረከብ ከመጀመሩ በፉት 

ቅዴመ ሁኔታዎችን ያመቻቸ መሆኑን፣  

ሇምሳላ፡-  
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o መጋዘን መዘጋጀቱን ወይም በቂ ማከማቻ ቦታ መኖሩን፣ 

o የምርት መሰብሰቢያ /መረከቢያ ዕቃዎች መዘጋጀታቸውን፣ 

o አባሊት ምርታቸውን የሚያቀርቡበትን አግባብ በተመሇከተ በቂ 

የሆነ መረጃ መሰጠቱን፣ 

 የተሰበሰበው ምርት በቀጥታ ወዯ መጋዘን ገብቶ ከሆነ የተቀመጠበትን ሁኔታና 

በአግባቡ የተያዘ መሆኑን፣ ሇምሳላ ከተባይ ጉዲት ነፃ መሆኑን፣ 

 የአባሊት ምርት በወቅቱ ሇሽያጭ መቅረቡን፣ 

 በአጠቃሊይ ያሇው የምርት አሠባሰብ ሂዯት የኅብረት ሥራ ማኅበራት የግብይት 

ስርዓት ወይም መመሪያው በሚያዘው መሠረት መሆኑን፣ 

 የቀረበው /እየቀረበ ያሇው የግብርና ግብዓትና ሸቀጣሸቀጥ ከጥራቱ፣ ከመጠኑ እና 

ከቀረበበት ጊዜ አንፃር አባሊት የሚፇሌጉት መሆኑን፣ ወይም የአባሊትን ፌሊጎት 

መሰረት ያዯረገ  መሆኑን፣ 

 ከወቅቱ የሀገራችን ተጨባጭ ሁኔታና ከምንከተሇው የሌማት አቅጣጫ አኳያ 

በመንግስት ኃሊፉነትና በሚሰጡ አቅጣጫዎች ከሚቀርቡና ከሚሰራጩ የግብርና 

ግብዓትና የምግብ ፌጆታ ሸቀጣሸቀጦች በስተቀር የኅብረት ሥራ ማኅበሩ 

በአባሇት ገንዘብና ፌሊጎት የሚያመጣቸውና የሚያሰራጫቸው ሇአባሊትና ሇአባሇት 

ብቻ መሆኑን፤ 

 ከአባሊት የተሰበሰበ ምርት በዓይነት፣ በመጠንና በጥራት በአግባቡ መረጃ የተያዘ 

መሆኑን፣ 

 የአባሊት የተሳትፍ ዝርዝር በአቀረቡት የምርት ዓይነትና መጠን በተሳትፍ 

መዝገብ የተያዘ መሆኑን፣ 

 ሇገበያ የቀረበና የተሸጠ ምርት እንዱሁም በመጋዘን ተከማችቶ ያሇ በዓይነትና 

በመጠን ተሇይቶ የተያዘ መሆኑን፣ 

 አባሊት የሚፇሌጉት የግብርና ግብዓቶች፣ የቤት ውስጥ ፌጆታ ሸቀጣሸቀጦችና 

ዕቃዎች በዓይነትና በመጠን ተዘርዝሮ መረጃው የተያዘ መሆኑን፣ 

 ሇአባሊት በየጊዜው በሽያጭ የሚቀርቡ የቤት ውስጥ ፌጆታ ሸቀጣሸቀጦች ዋጋ 

የሚተመንሊቸው መሆኑንና በተተመነው ዋጋ መሠረት የሚሸጥ መሆኑን፣  

 የገበያ መረጃ በወቅቱና በጊዜው ሇአባሊት እየተገሇፀ መሆኑን፣ 
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 አባሊት የምርታቸውን አሰባሰብና የሚያቀርቡበትን ሁኔታ በተመሇከተ በቂ መረጃ 

እየተሰጣቸው መሆኑን፣  

 በተሇያየ ምክንያት የተበሊሹ ግብዓቶች፣ ሸቀጣሸቀጦችና ዕቃዎች ካለ በዓይነትና 

በመጠን ተሇይተው መረጃው በአግባቡ የተያዘ መሆኑን፣  

 በኢንስፔክሽን ሪፖርት ሊይ የተሰጡ አስተያየቶች መተግበራቸውን፣ 
 

6.2.9. የብዴር አስተዲዯር ሂዯትን ኢንስፔክት ማዴረግ 

ብዯር ማሇት አንዴ ግሇሰብ ወይም ቡዴን ወይም ተቋም ማኅበራዊ ወይም ኢኮኖሚያዊ 

ይዘት ያሇውን ሥራ ሇመጀመርም ሆነ ሇማስፊፊት ከተሇያዩ የፊይናንስ ምንጮች ገንዘብ 

ወይም ቁስ ወስድ ሥራ ሊይ በማዋሌና በተዯረገው የጋራ ስምምነት መሠረት ሇአበዲሪው 

አካሌ የሚመሇስበት ስርዓት ነው፡፡ የኅብረት ሥራ ማኅበራት የአባሊቶቻቸውን ምርት 

ወይም አገሌግልት አሰጣጥ በመጠን፣ በጊዜና በጥራት ሇማሻሻሌ የራሳቸውን ገንዘብ 

ወይም ከተሇያዩ የፊይናነስ ምንጮች በብዴር ወይም በላሊ መሌኩ ያገኙትን ወስዯው 

ሇአባሊቶቻቸው ያበዴራለ፡፡ የብዴሩ አስፇሊጊነትም የኅብረት ሥራ ማኅበራትና 

አባሊቶቻቸው የሚሠሩት የሥራ ዘርፌ ተገቢውን የአሰራር ሂዯት ተከትል እንዱሄዴና 

ሇሥራው የሚያስፇሌጉ ወጪዎችን ሇመሸፇን ታስቦ ነው፡፡ የብዴር አገሌግልት 

አሠጣጥ የረጅም፣ የመካከሇኛ ወይም የአጭር ጊዜ ተብል ሉቀመጥ ይችሊሌ፤ የኅብረት 

ሥራ ማኅበራትም በሠፉው ይጠቀሙበታሌ፡፡  

ማንኛውም የኅብረት ሥራ ማኅበር አባሊት አባሌ ከሆኑበት የኅብረት ሥራ ማኅበር 

የብዴር አገሌግልቱን በመተዲዯሪያ ዯንቡ ሊይ በተቀመጠው አግባብ የማግኘት መብት 

ይኖረዋሌ፡፡ የኅብረት ሥራ ማኅበራትም ሇአባሊት የሚሠጠውን ብዴር በአግባቡ 

የማሰራጨት፣ የመከታተሌና የማስመሇስ እንዱሁም ባሇው የህግ አግባብ መሰረት 

የማስተዲዯር ኃሊፉነት አሇበት፡፡ እነሱም ከተሇያየ የፊይናነስ ምንጭ የተበዯሩትን ገንዘብ 

በአግባቡ በማስተዲዯር ሇተፇሇገው ዓሊማ የማዋሌና በውሊቸው መሠረት የመመሇስ 

ኃሊፉነትና ግዳታም አሇባቸው፡፡  
 

በአጠቃሊይ የብዴር አስተዲዯር ሂዯቱን በተመሇከተ ቀሌጣፊና ውጤታማ ሇማዴረግ 

የሚያስችሌ የአሠራር ስርዓት ማሇትም የብዴር አስተዲዯር መመሪያ መኖርና የውስጥ 

አሠራር ስርዓቶችን መዘርጋት ወሳኝ ነው፡፡ የኅብረት ሥራ ማኅራትም በዚሁ መሠረት 
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መስራት ሲኖርባቸው አፇፃፀሙም በዚሁ አግባብ መሆኑን የኅብረት ሥራ ማኅበራት 

የኢንስፔክሽን ባሇሙያዎች ይህንኑ ማረጋገጥ ይኖርባቸዋሌ፤ በሚከተለት ዋና ዋና 

ነጥቦችም ሇይ ማተኮር አሇባቸው፡፡ 

 የብዴር አስተዲዯር መመሪያ መኖሩን፣ 

 የብዴር ክትትሌና አመሊሇሱን  

o የተሇያዩ ሠነድችና ቅፃቅፆች መዘጋጀታቸውንና እየተሰራባቸው መሆኑን፣ 

o የብዴር ማሰባሰቢያ የጊዜ ሰላዲ ተዘጋጅቶ በየጊዜው ተበዲሪዎች 

እንዱያውቁት እየተዯረገ መሆኑን፣ 

o መሰብሰብ ያሇበት ተሰብሳቢ ብዴር መሰብሰብ ባሇበት የጊዜ ገዯብ ውስጥ 

መሰብሰቡን ወይም በመሰብሰብ ሂዯት ሊይ መሆኑን፣ 

o የሚሰበሰበው ገንዘብ በገንዘብ ያዥ አማካኝነት ወይም ውክሌና በተሰጠው 

ግሇሰብ ብቻ መሆኑን፣ 

o የተሰበሰበው ገንዘብ ወዱያዉኑ ወዯ ባንክ ገቢ እየተዯረገ መሆኑን፣ 

 መሠረታዊ መረጃዎች ተሟሌተው በአግባቡ መያዛቸውን፡- 

o የተበዲሪውን ማመሌከቻ፣  

o የአዋጭነት ጥናት መግሇጫ፣  

o በዋስትና የተያዘውን ንብረት ማረጋገጫ፣  

o የብዴር ውሌ ስምምነት፣  

o የአመራር ኮሚቴው /የቦርደ ውሳኔ መግሇጫን ማካተት ያሇበት ሲሆን 

የብዴር አመሊሇሱን ሁኔታ የሚያሳይ ላጀር ሉኖር ይገባሌ፣ 

o በአጠቃሊይ የተሰጠ ብዴር፣ የተመሇሰና የቀረ የብዴር መጠንን የሚያሳይ 

የእያንዲንደ ተበዲሪ አባሌ ላጀር /ተቀጽሊ ላጀር/ እና አጠቃሊይ ላጀር 

መዘጋጀት አሇበት፡፡ 

 በኢንስፔክሽንና በኦዱት ሪፖርት ሊይ የተሰጡ አስተያየቶች መተግበራቸውን፣ 
 

6.2.10.  የአሇመግባባት አፇታት ሂዯትን ኢንስፔክት ማዴረግ 

የኅብረት ሥራ ማኅበራት በሥራ እንቅስቃሴያቸው ሂዯት ውስጥ ከአባሊት ጋር፣ 

ከቀዴሞ አባሊት ጋር፣ ከቅጥር ሠራተኞቻቸው ጋር፣ ከላልች የኅ/ሥ/ማኅበራት እና 
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የንግዴ ዴርጅቶች ጋር አሇመግባባት ሉገጥማቸው ይችሊሌ፤ ሲገጥማቸውም 

ይስተዋሊለ፡፡  

በዕርቅ ወይም በሽምግሌና  ዲኝነት እንዱታዩ በኅብረት ሥራ ማኅበራት አዋጅ 147/91 

እና በአዋጅ ማሻሻያው አዋጅ ቁጥር 402/96 እና በአዋጅ ቁጥር 134/98 ሊይ 

ተዯንግጓሌ፤ አፇፃፀሙም በዕርቅና በሽምግሌና ዲኝነት አፇፃፀም መመሪያ ሊይ በዝርዝር 

ተመሌክቷሌ፡፡ የዚህ አሇመግባባት አፇታት ሂዯት ዓሊማውም አሇመግባባቶችን ሇፌ/ቤት 

አቅርበው ረጅሙን የፌ/ክርክር ሂዯት ተከትሇው ሇመፌታት ከመሞከር ወጪ ቆጣቢ 

በሆነ መንገዴ ቢጨርሱ ከብክነትና ከጥፊት ይዴናለ ተብል ስሇሚታመን ነው፡፡  
 

የኅብረት ሥራ ማኅበራት አሇመግባባቶቻቸውን በዕርቅ ወይም በሽምግሌና ዲኝነት 

መፌታት የሚያስችሊቸውን ከአዋጁ በተጨማሪ የዕርቅና የሽምግሌና ዲኝነት አፇፃፀም 

መመሪያ መከተሌ አሇባቸው፡፡ በተሇያየ አጋጣሚ የተከሰቱ አሇመግባባቶች እየተፇቱ 

ያለበት አካሄዴ ህጉና ህጉ ብቻ በሚያዘው አግባብ መሆን አሇመሆኑን የኅብረት ሥራ 

ማኅበራት የኢንስፔክሽን ባሇሙያዎች መፇተሸና ማረጋገጥ አሇባቸው፤ ይኸውም፡- 

 አሇመግባባቱ እየተፇታበት ያሇው አግባብ የኅብረት ሥራ ማኅበሩን /የአባሊቱን 

ጥቅምና መብት የሚጎዲ መሆን አሇመሆኑን፣ 

 አስታራቂዎች ወይም የሽምግሌና ዲኞች የተመረጡበትን አግባብ መፇተሸ፤ 

ሇምሳላ በአዋጁና በአፇፃፀም መመሪያው ሊይ በተቀመተው መሠረት ሦስት 

የሽምግሌና ዲኞች የሚመረጡ ሲሆን እያንዲንደ ወገን የየራሱን አንዴ አንዴ 

ሽማግላ መርጦ ሦስተኛውን ሽማግላ ሁሇቱም ወገኖች በጋራ ይመርጣለ፣ 

ካሌተስማሙ ግን አዯራጅ መ/ቤቱ የሚመርጠው ይሆናሌ ይሊሌ፣ ስሇዚህ 

የሽማግላ መረጣው በዚህ አግባብ መከናወኑን ማረጋገጥ ነው፡፡ 
 

6.3. ዴህረ ኢንስፔክሽን ሥራዎች (Post inspection) 

የኅብረት ሥራ ኢንስፔክሽን አተገባበር ሂዯት አንደና የመጨረሻው የሆነው የዴህረ 

ኢንስፔክሽን ሥራ ሲሆን ይህም የራሱ የሆነ አሰፇሊጊነት አሇው፡፡ በቅዴመ ኢንስፔክሽን 

ሥራዎች ሊይ እንዯተገሇፀው በኅብረት ሥራ ማኅበራቱ የሥራ ቦታ ሊይ ተገኝቶ 

ቀሌጣፊና ውጤታማ የሆነ የኢንስፔክሽን ሥራ ሇመስራት መሠረታዊ የሆኑ ቅዴመ 

ሁኔታዎችን አዘጋጅቶ ወዯ ሥራው መግባት ተገቢ እንዯሆነ ተመሌክቷሌ፡፡ 
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በመቀጠሌም የኢንስፔክሽን ሥራው ሉያተኩርባቸው የሚገቡ ነጥቦችና እንዳት መፇፀም 

እንዲሇበት ተገሌጧሌ:: ይህን ተከትል የኢንስፔክሽን ባሇሙያው በዕሇቱ በሥራው ሊይ 

ከተገኙ የአመራር አካሊትና ቅጥር ሠራተኞች ጋር በመሆን የመዝጊያ ውይይት ማካሄዴ 

ይኖርበታሌ፡፡ በውይይቱም ሊይ ኢንስፔክሽኑ ሲካሄዴ የታዩ የአሠራር ክፌተቶችን፣ 

በሥራው ሊይ ያጋጠሙ ችግሮችንና እንቅፊቶችን፣ ዕገዛና ትብብሮችን እንዱሁም 

ከሥራው ጋር ተያዥነት ያሊቸውን ላልች ነጥቦችን ማንሳትና መወያየት ተገቢ ነው፡፡ 

ይህም አጠቃሊይ ውልን በተመሇከተ የቃሌ ሪፖርት ሇሚመሇከታቸው አካሊት ማቅረቡ 

የጽሐፌ ሪፖርት ተጠናቆ እስከሚዯርስ ዴረስ መስተካከሌ ያሇባቸው ሥራዎች 

እንዱስተካከለና የጋራ ግንዛቤ እንዱኖር ሇማዴረግ ነው፡፡ 

በተጨማሪም አጠቃሊይ የሆነ የጽሐፌ ሪፖርት አዘጋጅቶ ሇኅብረት ሥራ ማኅበራቱና 

ሇላልች ሇሚመሇከታቸው አካሊትም ጭምር በወቅቱ እንዱዯርስ ማዴረግ፣ የተሰጡ 

አስተያየቶች እንዱሁም የተወሰደ እርምጃዎች ካለ እንዱፇፀሙ ማዴረግና 

ተግባራዊነታቸውንም ያሇማቋረጥ መከታተሌ በዴህረ ኢንስፔክሽን ሥራዎች ውስጥ 

የሚካተት ነው፡፡ ስሇዚህ ትክክሇኛ የኢንስፔክሽን ሥራ ተብል ሉወሰዴ የሚገባው 

የኢንስፔክሽን ሥራውን ሇመስራት ከሚዯረገው የቅዴመ ዝግጅት ሥራ ጀምሮ 

ኢንስፔክት በተዯረገው የኅብረት ሥራ ማኅበር ሊይ እንዱመጣ የሚታሰበው 

የመጨረሻው ውጤት እስኪመጣ ዴረስ የሚዯረገውን የክትትሌ ሥራም ጭምር መሆኑ 

ሉታወቅ ይገባሌ፡፡ 
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7. ሪፖርት ማቅረቢያ ቅፅ 

የውጭ ሽፊን 

መግቢያ------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ዓሊማው-----------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

የመስክ ሥራው አካሄዴና አተገባር----------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

በመስክ ሥራው ሊይ የተሳተፈ አካሊት------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ግኝቶችና የተሰጡ አስተያየቶች 

1. --------------- ኃ/የተ/የኅ/ሥ/ማህበር 

አጭር መግሇጫ-----------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

(የኅብረት ሥራ ማህበሩን ሥም፣ የተመሰረተበትን ቀንና ዓ.ም.፣ የመስራች 

አባሇትን ብዛት (በፆታ)፣ አሁን ያለትን አባሊት ብዛት (በፆታ)፣ የሚሸፌነውን 

ቀበላ ወይም ወረዲ ወይም ዞን ብዛት (የሥራ ክሌሌ)፣ መነሻ ካፒታሌ፣ 

አሁን ያሇውን ካፒታሌ፣ እያከናወነ ያሇውን ተግባራት በዋናነት ማካትት 

ሲኖርበት እንዯአስፇሊጊነቱ ላልች መሰረታዊ መረጃዎችን ሉይዝ ይችሊሌ፡፡ ) 

ያሇው ጠንካራ ጎን---------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ያሇበት የአሰራር ክፌተት-------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

የተሰጠ አስተያየት--------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

የሚወሰዴ እርምጃ---------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 Monitoring and Evaluation– Basic Concepts 
 

Monitoring፦ is the systematic collection and analysis of information as a project 

progresses. It is aimed at improving the efficiency and effectiveness of a 

project/programme. It is based on targets that are set, and activities, outputs and outcomes 

planned during the planning phases. It helps to keep the work on track, and can let the 

management know before things are going wrong. If done properly, it is an invaluable 

tool for good management, and it provides a useful base for evaluation. It enables to 

determine whether the resources available are sufficient and are being well used, whether 

the capacity is sufficient and appropriate, and whether you are doing what you planned to 

do. The methodical collection of data is used to provide management and the main 

stakeholders with early indicators of progress and achievement of objectives (Annex-6). 

 

Monitoring and Evaluation (M&E) are interconnected and complementary techniques. 

Their main purpose is to enhance accountability, strengthen programmes and improve 

advocacy. While monitoring is done routinely, evaluation involves periodically stepping 

back and gathering information. Evaluation involves reflecting on and analyzing data and 

information in order to gain a broader perspective on the effect and potential impact of 

programmes.  

 

Within the agriculture and other sectors, decision makers require evidence of the efficient 

and effective use of resources. Meanwhile, those working in the agriculture sector and on 

programmes need to provide evidence of the optimal use of resources – the sector needs 

to build its evidence base and document its successes and failures. M&E is an invaluable 

tool in this regard. It allows the sector to address challenges and shortcomings and to 

improve activities and programmes daily, weekly, monthly or any time in the project life. 

M&E can also inform and provide direction for future work and the scaling up of 

activities. The information obtained from M&E activities is crucial for national decision 

makers in the agriculture sector, as well as for donors at national and international levels.  

 

Importance of M&E in Programme Planning: Effective planning is important in order 

to ensure optimal use of programme and project resources and to reduce the chance of 
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problems during implementation. M&E should be part of the planning process from the 

very beginning as it is difficult to go back and set up an M&E system once the 

programme is already being implemented. Information relating to performance and 

targets should be gathered from the start of the programme planning progress, typically 

when the needs assessment is carried out. This provides the information against which 

achievements and programmed results will likely be assessed over time.  

 

M&E help determine if a programme or project is working and when circumstances have 

changed. Carrying out M&E provides the necessary information to make decisions about 

programmes and about changes that need to be made. Programmes should be regularly 

monitored and adjusted before being evaluated and re-planned. While there is not a single 

standard method for planning for M&E, the use of a logical framework (also referred to 

as Log Frame) can be useful. 

The purpose of monitoring are to:  

(1) assess the extent of progress of a program/project, if it is on track against its 

objectives and targets and determine what still needs to be done to meet objectives. If the 

project is not on track, monitoring can identify risks or problems taking it off track, as 

well as potential solutions and decisions to address these. Rapid identification and 

addressing problems improves effectiveness and avoids waste caused by unresolved 

issues;  

(2) assess the degree of relevance and success of a program/project through satisfaction 

feedback from beneficiaries and other stakeholders on if needs are being addressed and 

quality control; 

 (3) Identify successes and learning from positive experiences that can boost motivation 

and learn lessons from challenges for future activities; and  

(4) Provide data for evaluations. 

 

Baselines and Endlines: Baseline and endline studies form an important part of any 

M&E system, and can be seen as a start and end to monitoring activities, providing a snap 

shot of the status of the situation before activities start and after their conclusion. A 

baseline gives a picture of the situation before program/project activities commence and 



የኅብረት ሥራ ማህበራት የኢንስፔክሽን አተገባበር ማንዋሌ 
 

የኅብረት ሥራ ማኅበራት ማስፊፉያ ኤጀንሲ -- ታህሳስ 2009 ዓ.ም.  37 

 

provides measurements for indicators before monitoring of change against these begins. 

This provides benchmark data, so that M&E data collected during implementation can 

assess progress against the baseline, the extent to which the project has made a 

difference, and the extent to which objectives have been met. It is difficult to measure the 

impact of a project without having assessed the starting situation. An endline measures 

the same aspects and indicators as the baseline though at the end of a program/project, 

and so allows a comparison with baseline data to assess progress. 

 

Evaluation፦  is the comparison of actual project results against the agreed strategic plans. 

It looks at what you set out to do, at what you have accomplished, and how you 

accomplished it. It can be formative (taking place during the life of a project or 

organisation, with the intention of improving the strategy or way of functioning of the 

project or organisation). It can also be summative (drawing learning from a completed 

project that is no longer functioning).  

 

Purpose of Evaluation: Evaluations should always clarify their primary purpose around 

internal/external accountability or learning and their primary audience. Irrespective of 

whether the purpose of the evaluation is for accountability or learning, project 

beneficiaries should be at the heart of it. In reality, most evaluations seek to combine 

accountability and learning objectives however, by identifying the primary purpose, 

evaluation methodology will vary accordingly: 

 

 Accountability-oriented evaluations: These look to hold implementers to account 

over the extent to which intended objectives have been met and results 

(particularly impact) achieved, and if not, why not. They tend to be externally led 

to allow for greater independence and objectivity. 

 

 Learning-oriented evaluations: These tend to focus on analysis and lessons 

learned around why some things have or have not worked. They tend to question 

approach and process rather than results. These are often internally-led given the 

learning focus.  
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As a less frequent event focusing on higher level analysis rather than monitoring, 

evaluations seek to:  

(1) Assess the extent of performance against higher level results (outcomes and impact) 

and the resources required to achieve these; 

 (2) Improve performance through assessment of success and failures, analysis of what 

caused these and recommendations for improvement; 

 (3) Provide analysis to facilitate decision-making;  

(4) Contribute to project and organizational learning, on how to better manage and 

deliver projects to affected populations. They provide opportunities to reflect upon and 

share experience and learning, to build on our strengths and address challenges; (5)  

Uphold accountability and transparency to stakeholders by demonstrating whether or 

not work carried out was in line with plans and in compliance with established standards. 

They also provide opportunities for stakeholders, especially beneficiaries, to provide 

input; and (6) Provide information that can be used to support communication to 

stakeholders, resource mobilization, and advocacy. 

 

Types of Evaluation: There are a number of different evaluation types. The most 

common types of project evaluations include:  

(i) Mid-Term Evaluations: These are formative evaluations to assess 

performance against plans and whether any external or internal factors 

changed requiring an alteration in plans. They are undertaken half-way 

through project implementation to assess whether any changes are required for 

the remainder of the project cycle;  

(ii) (ii) End-Of-Project Evaluations: These are summative, and are undertaken at 

the end of a project to assess performance against intended objectives. These 

tend to be externally led to allow for an independence and objectivity; and  

(iii) (iii) Impact Evaluations: These are conducted some time after project 

activities cease to assess long-term changes achieved relative to a project’s 

goal and purpose, and the sustainability of the change. There are also different 

ways of an evaluation like self-evaluation, external-evaluation, participatory 

evaluation, interaction-evaluation.  



የኅብረት ሥራ ማህበራት የኢንስፔክሽን አተገባበር ማንዋሌ 
 

የኅብረት ሥራ ማኅበራት ማስፊፉያ ኤጀንሲ -- ታህሳስ 2009 ዓ.ም.  39 

 

Tools of M&E: Among others, participatory M&E, and Logical framework are 

commonly used tools. Outcome mapping and Social Network analysis are vital tools. The 

core tools of M&E system includes:  

 

i. Project logical framework summarizes the project plan and ways of 

measuring achievements;  

 

ii. Project M&E plan summarizes M&E data to be collected, how, frequency and 

by whom;  

 

iii. Project budget summarizes project costs including M&E budget resources 

(depending on project size, the M&E budget line(s) should account for 5-15% 

of the total budget); and  

 

iv. Reporting templates detail what needs to be reported on, frequency and to 

whom. 

 Monitoring and Evaluation System   
 

A project M&E system is a combination of processes, tools, staff, equipment and 

activities, required to collect, manage, analyze, report and disseminate M&E information.  

The purpose of a project M&E system is to:  

(a) Guide understanding of progress against project objectives to shape decision-making;  

(b) Measure the project’s effectiveness, efficiency and impact; 

 (c) Meet internal and external accountability requirements highlighting the extent to 

which the project is delivering the intended results to key stakeholders, particularly 

beneficiaries; and  

(d) Contribute to learning that informs current and future programming. 

What does a good M&E system look like? 
A good M&E system should have the following attributes to it: 
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 Ensure staff, beneficiaries and donors understanding of progress against 

objectives, to shape field staff decision-making; 

 

 Facilitate participation from those it seeks to benefit, as well as wider affected 

populations that do not directly benefit, so that affected communities buy into and 

shape a project’s direction by defining objectives, indicators, means of 

verification and input into decisions; 

 

 Establish system with a process clearly understood by key stakeholders from the 

planning phase; 

 

 Meets internal and external accountability (reporting) requirements; and 

 

 Facilitate lessons learned drawing that can inform current and future 

programming. 

 

In attaining these attributes, an M&E system should be able to assess progress against all 

vital criteria, with an emphasis on the following three: 

 

Efficiency Effectiveness Impact 

Measures whether the inputs are 

appropriate relative to the outputs 

achieved. To ensure the right resources, 

in the right place at the right time to 

delivery projects, particularly if planed to 

replicate or scale up activities, it is 

quantity of seeds distributed relative to the 

money, time and number of people it took 

to procure and distribute them. 

This measures the extent to 

which a project is achieving 

its objectives, including how 

relevant activities are meeting 

beneficiary needs. For 

example, the extent to which a 

farmer was able to produce 

crops as a result of assistance. 

 

This measures mid- to 

longer-term wider 

intended and unintended 

effects of the project, and 

whether or not the project 

made a difference to the 

problem it sought to 

address. 

 

 

A good M&E system can help to assess progress against different levels of plans. It can 

help assess progress against day-to-day activity plans, against annual operational plans 

and also against organizational strategic plans. When the importance of M&E functions 
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are either not understood or ignored several excuses prevail.  Some of such excuses are 

shown in this box.  

When preparation for Monitoring and Evaluation Start?  
 

Project staff should start thinking about and preparing for M&E right from the beginning 

of the project. While the bulk of M&E activities will be carried out at implementation and 

evaluation stages of the project cycle, it is critical that they are planned for as early as 

possible. This facilitates to: 

 (1) Ensure that planning for the results desired shapes the project design; 

 (2) Ensure the process of agreeing M&E activities that will measure whether the project 

is achieving its objectives is participatory, with communities shaping indicators of 

success; and (3) Ensure that M&E activities are appropriately budgeted for and the 

appropriate staff are put in place and trained accordingly to undertake these activities; 

 

a) At programming stage: When assessments are underway to identify overall 

problems, constraints, and opportunities, indicators of measurement will start to be 

determined. As discussions evolve on what data can be collected to assess the 

situation, this will form the basis for monitoring during implementation and 

evaluation. 

 

b) At identification stage: When consultation with intended beneficiaries is underway 

to analyse in greater detail the problems they face, options to address these and what 

desired results would look like, indicators for monitoring will be shaped further. This 

should ensure participatory decisions on what desired results look like. 

 

c) At formulation stage or planning stage: When project ideas are being developed 

into project plans, this is the key stage at which to draw up a full M&E Plan alongside 

the project log frame. The M&E plan will detail what M&E data needs to be 

collected, how, when, with what frequency and by whom. Deciding on indicators 

should be done with community and partner participation, allowing them to determine 

what desired results should look like. Assumptions /risks identified should also be 
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included in the M&E Plan. Resourcing the M&E Plan in terms of budget, human 

resources and equipment, should be agreed on and included in the project budget. 

 

d) At financing stage: When a project proposal is submitted to the donor, a decision 

taken whether to fund the project and modalities of implementation being agreed with 

the donor, resourcing plans for M&E activities should also be negotiated. 

 

e) At implementation stage: When project implementation has started, regular 

monitoring in line with plans should be undertaken in consultation with beneficiaries 

and stakeholders, to assess actual progress against planned targets. This allows 

determining whether the project is on track towards achieving its objectives. Baseline 

and Endline surveys are facilitated; evaluations might also be undertaken at this stage.  

 

f) At evaluation stage: An end-of-project and/or impact evaluation of the project 

facilitates to identify what was achieved and lessons learned. Evaluation findings are 

used to improve the design of future projects or programmes. 

 Monitoring and Evaluation Plan    
 

For M&E to be meaningful and effective, it is therefore important to have clear plans 

against which to assess progress and results, as well as a clearly planned M&E system. 

The Monitoring and Evaluation plan (M&E Plan) is a document used by the project team 

to help plan and manage all M&E activities throughout a particular project cycle. It also 

should be shared and utilized between all stakeholders and sent to donors. It keeps track 

of what you should monitor, when you should monitor, who should monitor, and why 

you should monitor. Think about the M&E Plan as a Work Plan specific to M&E 

activities. 

 Generally, the M&E Plan includes: 

 (1) Goals and objectives of overall plan;  

(2) M&E questions and methodologies; 

 (3) Implementation plan;  

(4) Matrix of M&E indicators and expected results;  
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(5) Proposed timetable of all M&E activities; and M&E instruments for gathering data.  

 

There is no standardized template or structure to an M&E Plan, so therefore the plan can 

be modified to best fit the programme/project, communication, and organizational needs. 

However, an effective M&E Plan should include:  

 

 Executive Summary,  

 Project Background,  

 M&E Planning,  

 M&E System,  

 Project Risk Matrix,  

 M& E Information Map,  

 M&E Work Plan Matrix,  

 M&E Timetable, and  

 Annexes.  

 

The length of an M&E plan depends on the complexity of the M&E system, the size of 

the project, and specific donor criteria. Project Proposal, Logical Framework, and 

Checklist for M&E Plan (Annex-8) are a few documents can act as references to aid in 

writing the M&E plan. Using these documents not only provides an easy reference, but 

also ensures continuity between all project documents. However, the information from 

these documents should not make up the complete M&E Plan, especially if they are 

below standards. The M&E Plan should always include more specific information than 

what is included in these documents, and if needed, revised goals and objectives.  

 How to Develop a Monitoring and Evaluation Plan (The steps to 
develop M&E Plan) 
 

1. Step 1: Identify Evaluation Audience: Identify who the evaluation audience or 

stakeholders are. The evaluation audience includes the people or organisations that 

require an evaluation to be conducted. There may be multiple audiences, each with 

their own requirements. Typically, this includes the funding agency, and may also 
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include partner organisations, the Council (or Councilors), the project team, and the 

project’s participants or target group. Remember that evaluation is generally 

undertaken for accountability, or learning, and preferably both together. If you have 

limited funds for evaluation, you may have to prioritize your evaluation by 

identifying who are the most important people to report to. 

Evaluation Audience and Questions Template 

Audience 

(Who wants to 

know) 

Question 

(What they want to know) 

Time 

(When they want to know it by) 

   

 

2. Step 2: Define the Evaluation Questions: Evaluation questions should be developed 

up-front, and in collaboration with the primary audience(s) and other stakeholders 

who you intend to report to. Evaluation questions go beyond measurements to ask the 

higher order questions such as whether the intervention is worth it, or could it have 

been achieved in another way (see examples below). Overall, evaluation questions 

should lead to further action such as project improvement, project mainstreaming, or 

project redesign. You should also identify at this stage whether the evaluation 

audience has specific timelines by which it requires an evaluation report. This will be 

a major factor in deciding what you can and cannot collect. When framing your 

outcome-focused evaluation questions, keep them open-ended. Eg: "To what extent 

did..." 

 

3. Step 3: Identify the Monitoring Questions: In order to answer evaluation questions, 

monitoring questions must be developed that will inform what data will be collected 

through the monitoring process. Monitoring questions are quite specific in what they 

ask, compared to evaluation questions. For example, for an evaluation question of 

"What worked and what did not?" you may have several specific questions such as 

"Did the workshops lead to increased knowledge on energy efficiency in the home?" 

or "Did participants install water efficient showerheads". The monitoring questions 

will ideally be answered through the collection of quantitative and qualitative data. It 
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is important to not leap straight into the collection of data, without thinking about the 

evaluation questions. Jumping straight in may lead to collecting data that provides no 

useful information, which is a waste of time and money. 

 

4. Step 4: Identify the Indicators And Data Sources : The next step is to identify what 

information you need to answer your monitoring questions (indicators) and where this 

information will come from (data sources). It is important to consider data collection, 

in terms of the type of data and any types of research design. Data sources could be 

participant themselves, or people’s homes (eg. audit of lighting types) or metering, or 

even literature. You can then decide on the most appropriate method to collect the 

data from the data source. 

 

5. Step 5: Identify Who Is Responsible For Data Collection and Timelines : It is 

advisable to assign responsibility for the data collection so that everyone is clear of 

their roles and responsibilities. This also allows new staff to come onto the project 

and get a sense of who is responsible for what, and what they may have to take on 

and when. Collection of monitoring data may occur regularly over short intervals, or 

less regularly, such as half-yearly or annually. Again, assigning timelines limits the 

excuse of ‘not knowing’. You may also want to note any requirements that are needed 

to collect the data (staff, budget etc). It is advisable to have some idea of the cost 

associated with monitoring, as you may have great ideas to collect a lot of 

information, only to find out that you cannot afford it all.  

 

6. Step 6: Identify Who Will Evaluate the Data, how it will be Reported, and 

When: This step is optional but highly recommended, as it will round off the M&E 

plan as a complete document. Remembering that evaluation is the subjective 

assessment of a project’s worth, it is important to identify who will be making this 

‘subjective assessment’. In most cases, it will be the project team, but in some cases, 

you may involve other stakeholders including the target group or participants. You 

may also consider outsourcing a particular part of the evaluation to an external or 

independent party. For an evaluation to be used (and therefore useful) it is important 

to present the findings in a format that is appropriate to the audience. This may mean 
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a short report, or a memo, or even a poster or newsletter. As such, it is recommended 

that you consider how you will present your evaluation from the start, so that you can 

tailor the way to present your findings to the presentation format (such as graphs, 

tables, text, images). 

 

7. Step 7: Review the M&E plan: Once you have completed your M&E plan, highlight 

data sources that appear frequently. For example, you may be able to develop surveys 

that fulfill the data collection requirements for many questions. Also consider re-

ordering the M&E plan in several ways, for example, by data source, or by data 

collection timeframe. Finally, go through this checklist. Does your M&E plan: 

 

 Focus on the key evaluation questions and the evaluation audience? 

 Capture all that you need to know in order to make a meaningful evaluation of the 

project? 

 Only asks relevant monitoring questions and avoids the collection of unnecessary 

data?  

 Know how data will be analyzed, used and reported? 

 Work within your budget and other resources? 

 Identify the skills required to conduct the data collection and analysis? 

 Assessing Cross-Cutting Issues to Build into The M&E System   
 

Any M&E system should factor in all cross-cutting issues included in programming, 

including representation of all groups (with a particular focus on the most vulnerable or 

marginalized groups), issues of gender, HIV/AIDS and the environment. The collection, 

analysis, and reporting of data should include a breakdown of the most vulnerable socio-

demographic groups of the population (by gender; by age, etc); the impact of any unequal 

power distribution between men and women; and data that reflects the extent to which 

environment/climate change issues are being addressed.  
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 Reporting and Using M&E Information      
 

The M&E functions must generate M&E reports. The reports become tangible basis for 

decision-making by the stakeholders (beneficiaries, program/project management, 

donors, CBOs and NGOs).  The monitoring reports can be generated based on field visits, 

stakeholder meetings, observation reports based on interaction with relevant stakeholders 

etc. Evaluation reports contain findings, conclusions, recommendations and lessons 

learned.   

 

It is important that the reports are translated in local language(s) for core stakeholders. 

This facilitates sharing of experiences and provides an opportunity to contribute towards 

improving program/project performance.   

 

Sharing of reports and findings also strengthens the feedback process. The lessons drawn 

from experience contribute towards lessons which can be adopted for subsequent next 

phase of the program/project or in another program/project. The lessons drawn based on 

good participatory M&E reports collectively contribute towards generating critical mass 

of knowledge. For effective feedback from the stakeholders first it is crucial that they 

have access to feedback.  That is, stakeholders are able to contribute their say through 

their own experience. Secondly, feedback from the stakeholders should be relevant. 

Finally, the system should adequately provide room for full use of relevant feedback from 

the stakeholders. These all collectively can be derived through transparent accountability 

based on a robust participatory M&E system.  

Formal and informal ways to tell what’s going on  
 

Formal: Reports, Audits, project Review Meetings, 
 

Informal: General conversations with the team; ongoing interaction with stakeholders; 

and      Observations during management by walking around. 
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Using M&E Information 
M&E findings should be available to decision makers on a timely fashion in order for the 

performance feedback to be used so as to better manage organizations and interventions. 

Continuous assessment and evaluation of organizational performance and feedback to 

staff enhances organizational learning and builds institutional memory. Accountability 

and transparency are being increasingly demanded of public agencies. Thus timely 

reporting of performance of interventions to the public builds public trust and generates 

support. The findings can be used to reward and motivate personnel for good 

performance or sanctions for sub performance. M&E, as an information system, builds 

data bases, which can be used for further analysis with or without additional data.  

 

Reports and administrative guidelines for small and large projects 
 

Action Daily Weekly Monthly Quarterly 

Informal discussions with team Small Large   

Staff meetings with managers  Both   

Project review meetings with team  Small Large  

Status report  Small Large  

Project audit (optional)    Large 

Team building activity   Both  

Report to management   Both  

Small = small projects 

Large = large projects 

Both = both small and large projects 

Ways to catch predicaments before they turn into disasters 
 

 Keep in touch 

 Start with an open door policy 

 Establish an environment of motivation 

 Informal meetings and one-on-ones 

 Simple, necessary administrative procedures 
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 Collect only information you will use 

 Store ready for access, easy to retrieve when you need to analyse it 

 

Remember 

 

 Every report needs a purpose 

 Ask Is this report or procedure the best way to communicate this information? 

 Every report needs an audience 

 Don’t overdo it 

 Keep people up to date 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


