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SÓu=Á 

ydb#B B/@éC B/@rsïCÂ ?ZïC KLL mNGST l?Brtsb# y¸sÈcWN 

xgLGlÖèC qLÈÍÂ wÀ öÈb! bçn h#n@¬ XNÄ!h#M XÃNÄNÇN tGÆR 

bkFt¾ `§ðnTÂ t-ÃqEnT mNfS mS-T y¸ÃSCl# yxgLGlÖT xsÈ_ 

|R›T XNÄ!ñR l¥DrG μlW q$R-¾ xÌM ytnú ÆlûT ›m¬T btlÃ† 

zRæC §Y ys!v!L sRv!S ¥ššÃ |‰ãCN mS‰t$ Y¬wúLÝÝ kts„T 

y¥ššÃ |‰ãC WS_ dGä bmNGST ÍYÂNSÂ q$__R xStÄdR zRF §Y 

bKLl# ÍYÂNSÂ x!÷ñ¸ L¥T b!é yts„T y¥ššÃ |‰ãC ¥lTM 

yKLl#N yÍYÂNS xêJ½ dNBÂ yKLl#N yG™Â NBrT xStÄdR xêJN½ 

xêíc$N tGÆ‰êE l¥DrG y¸ÃSCl# yÍYÂNS½ yG™Â yNBrT xStÄdR 

mm¶ÃãCN ¥ššl# bên¾nT t-”> ÂcWÝÝ 

bmçn#M k§Y bÍYÂNSÂ q$__R xStÄdR zRF §Y yts„T y¥ššÃ 

|‰ãC xμL yçnWÂ kmNGST SèK XNQS”s@ãC UR tÃÃ™nT Ã§cWN  

yxs‰R |R›T y¸ÃúYÂ bmNGST NBrT xStÄdR y|‰ mdïC §Y 

tmDbW l¸s„ `§ðãCÂ \‰t®C bmNGST SèK ¥n@JmNT l!s„ 

Sl¸gÆcW ZRZR tGÆ‰T xs‰R §Y bsðW glÉ y¸ÃdRGÂ yKLl# 

mNGST m¼b@èC SèμcWN b¥StÄdR £dT l!ktl#T y¸gÆcW yKLl# 

mNGST ySèK ¥n@JmNT ¥n#êL XNd¸ktlW tzUJè qRÆ*LÝÝ 

T’<ªK< ¾¡MK< S”Óeƒ S/u?„‹ u°Kƒ }°Kƒ ¾e„¡ X”penc?Á†¨< 

K=Ÿ}K<ƒ ¾T>Ñv†¨<” ¾e„¡ ›e}ÇÅ` Y`¯„‹ ¾Á² c=J” T”—¨<U }ÖnT> 

ukLK< K=[Ç¨< uT>‹M G<’@¬ ytzUj bmçn# bq§l# b|‰ §Y ¥êL YÒ§L 

tBlÖ Y¬mÂLÝÝ bmçn#M y¸mlk¬cW xμ§T ¥n#êl# Ñl# bÑl# b|‰ 

§Y XNÄ!WL KTTLÂ DUF ¥DrG YgÆcêLÝÝ  

 

የማንዋሉ Aላማ 

የዚህ ማንዋል Aጠቃላይ Aላማ በመንግሥት SèK ¥n@JmNT zRF |R l!kÂwn# 

y¸gÆcWN ZRZR tGÆ‰TÂ tGÆ‰t$N b¥kÂwN £dT ymNGST \‰t®CÂ 

`§ðãC y¸ñ‰cWN tGÆRÂ `§ðnT bGL{ l¥úyT nWÝÝ 
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የመንዋሉ ጠቀሜታ  

 ማንዋl# ymNGST m¼b@èC SèμcWN b¥StÄdR £dT  ምን Eንደሚሠሩ፣ 

Eንዴት Eንደሚሠሩና |‰ãc$N b¥kÂwN £dT XÃNÄNÇ \‰t¾ y¸ñrWN 

tGÆRÂ `§ðnT bGL{ y¸ÃúY bmçn# -”¸nt$ y¯§ nWÝÝ   

 

¥Nêl# y¸ššLbT h#n@¬  

yKLl# G™Â NBrT xStÄdR x@jNs! bKLl# mNGST yG™Â NBrT 

xStÄdR xêJ q$_R 146¼2004 xNq{ 77 N;#S xNq{ 3 §Y btdnggW 

m\rT YHN ¥NêL byg!z@W k¸kst$ tlêê+ h#n@¬ãC UR ¥ÈÈM 

xSf§g! nW BlÖ s!ÃMN l!Ãš>lW YC§L፡፡  
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                       ክፍል I 

 

1.1. TRg#M 

"SèK" ¥lT bm¼b@t$ ytgz# wYM ytmrt$ wYM bXRÄ¬ ytgß# NBrèC 

çnW bmdb¾W yS‰ XNQS”s@ WS_ xgLGlÖT §Y XSk¸Wl# DrS 

bmUzN ytqm-# Ì¸ :”ãC½ mœ¶ÃãCÂ x§qE :”ãC ¥lT nWÝÝ 

 

‘’ስቶክ ማኔጅመንት’’ ማለት ስቶክን የመለየት፣ የመቀበል፣ ወጪ የማድረግ፣ የስቶክ 

Eንቅስቃሴን መመዝገብ፣ ሪፖርት የማቅረብ ስቶክ ቆጠራና ቁጥጥር Eንዲሁም የስቶክ 

ክምችትን ዝርዝር Aሰራር ማሳየት ማለት ነው፡፡  

"የEቃ ግ/ቤት" (Store) ማለት የመንግሥት ንብረት የሚከማችበት ቦታ ሲሆን መጋዘንና 

በAጥር ተከልሎ የሚገኝ የEቃ ማከማቻN ያጠቃልላልÝÝ 

 

1.2. የስቶክ ማኔጅመንት ተግባራት  

የመንግሥት መYሪያ ቤቶች ጥቅም ላይ በሚያውሏቸው የስቶክ Aይነትና ብዛት፤ 

በስቶኮቹ የተለያየ ባህሪያትና የጥንቃቄ Aስፈላጊነት Eንዲሁም በሚኖራቸው Aደረጃጀት 

የተለያዩ ቢሆኑም ከዚህ በታች የተመለከቱትን ስድስት ተግባራት ያከናውናሉ፡-  

 

1. ስቶክን የመለየትና ስያሜ የመስጠት ይህ ተግባ` ለስቶክ መደብና መለያ 

መስጠትን የሚÁካትት ነው 

2. ስቶክን መቀበል uማንኛውንም መንገድ ወደ Eቃ ግ/ቤት 

ገቢ XNÄ!çn# y¸m-# NBrèCN

የመፈተሽ፣ የመረከብና ገቢ የማድረግ

ተግባር ነው  

3. ስቶክን ወጪ ማÉረግና ማደል ማንኛውንም e„¡  ከEቃ ግ/ቤት ወጪ 

የማድረግ ተግባር ነው 

4. ስቶክ መዛግብትና ሂሣብ Aሠራር  የስቶክ Eንቅስቃሴን የመመዝገብና የሂሳብ 

Eንቅስቃሴን ጨምሮ የተለያዩ ሪፖርቶች
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የማዘጋጀት ተግባር ነው  

5. ስቶክ ቆጠራና ቁጥጥር በየጊዜው በEቃ ግምጃ ቤት የሚገኙ 

ስቶኮችን የመቁጠርና ስቶኮች በተፈለጉ 

ጊዜ ለመ/ቤቱ Aገልግሎት በበቂ ሁኔታ 

መገኘታቸውን የTረጋገጥ ተግባር ነው 

6. ክምችት ስቶኮችን በEቃ ግ/ቤት ውስጥ ሳይበላg<

የማስቀመጥ ተግባር ነው  

 

የመንግስት መ/ቤቶች በሚጠቀሙባቸው ስቶኮች ብዛትና Aይነት የተለያዩ Aደረጃጀት 

ወይም የመንግሥት ንብረትን ለማስተዳደር የተለያዩ የሥራ መደቦች ወይም የሥራ 

ሂደቶች ቢኖረቸውም የሚከተሉትን የሥራ መደቦች ለያይተው ማደራጀት 

ይኖርባቸዋል፡፡   

 

ሀ. ¾Ó»“ ንብረት Aስተዳደር Y^ H>Åƒ vKu?ƒ   

 በዚህ የሥራ መደብ ላይ የሚመደብ ኃላፊ የመ/ቤቱ ንብረት Aያያዝና Aጠቃቀም 

የክልሉን መንግሥት የግዥና ንብረት Aስረዳደር Eና የፋይናንስ Aዋጆች፣ የፋይናንስ 

ደንብ፣የንብረትና የፋይናንስ መመሪያዎች” ተከትሎ መስራቱን የሚያረጋገጥ 

ይሆናል፡፡  

 

ለ. የንብረት Oፊሰር  /ስቶር ኪፐር/፡- 

  በተለያዩ መንገድ ወደ መንግሥት መሥሪያ ቤቱ የመጡ የመንግሥት ንብረቶችን 

የሚረከብ፣ለAገልግሎት ሲፈለጉም ወጪ Aድርጎ የሚሰጥና በጥቅም ላይ Eስከሚውሉ ድረስ 

የመጠበቅ ኃላፊነት የተሰጠው የመንግሥት ሠራተኛ ነው/ ናት፡፡  

 

ሐ. የንብረት ፀሐፊ ሠራተኛ /ስቶክ ክለርክ/ 

  የስቶኮችን Eንቅስቃሴ የሚመዘÓብና የስቶክ ሪፖርቶችን የሚያዘጋጅ የመንግሥት ሠራተኛ 

ነው/ ናት፡፡  

 
1.3. ስቶክ ¾መያዝ ›eðLÑ>’ƒ 

    በክልሉ መንግስት የግዥና ንብረት Aስተዳደር Aዋጅ ቁጥር 146/2004 Aንቀጽ 63 
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    ንUስ Aንቀጽ 1 ላይ Eንደተደነገገው የክልሉ መንግስት መ/ቤቶች ንብረትን 

    በባለቤትነት የሚይዙበት ብቸኛ ዓለማ የፀደቁትን የመስሪያ ቤቱ ፕሮግራሞች  

    ለማስፈፀም Eና Aገልግሎቱን በማፋጠን ውጤታማና ብቁ ለማድረግ ነው፡፡  

በስቶክ Aቅርቦት šØ[ƒ ምክንያት ሥራ ሳይደናቀፍ ለማከናወን Eንዲቻል መስሪያ 

ቤቶች  ስቶክ Eንዲይዙ ይገደዳሉ፡፡ ይህ የሚሆንበት ምክንያት፡- 

  ሀ. ጥቅል ግዢ የሚያስገኘውን ጥቅም ለማግኘት ሲታሰብ፣  

ለ. ከውጭ ሀገር የሚገዙ ስቶኮች” ለማግኘት ረዥም ጊዜ ስለሚያስፈልግ፣  

ሐ. የተፈለገውን ስቶክ /በጥራት፣ በዋጋ፣ በብዛትና በጊዜ/ የሚያቀርብ 

Aስተማማኝ Aቅራቢ የማይገኝ ሲሆን፣  

መ. Aንዳንድ ሰትራቴጂክ ስቶኮች በቀላሉ በAካባቢው ገበያ ስለማይገኙ 

/ምሣሌ፡- መድኃኒት፣ ተባይ ማጥፊያ ...¨²}/ በስቶክ ማስቀመጥ 

ሲያስፈልግ፣  

ሠ. ወደፊት የስቶክ ዋጋ ጭማሪ ይኖራል ተብሎ በመታሰቡ  በብዛት ገዝቶ 

መያዝ ሲያስፈልግ ይJ“M:: 

 

 

ክፍል II 

 

ስቶክ መለየትና መመደብ  

በተለመዶ Eቃዎችን የመለ¾ት ዘዴ ስማቸውን በመጥራት ነው፡፡ ይህ Aሠራር 

ለስቶክ Aስተዳደር የተመቸ Aይደለም፡፡ ምክንያቱም ለAንድ Eቃ የተለያየ ሥም 

ስለሚስጥ Eንዲሁም Aንድን Eቃ ለመK¾ት ረጅም ሀረጐችን መጠቀም Aስፈላጊ 

ስለሚሆን ነው፡፡  

 

ይህን በምሳሌ Eንመልከት፡- በAብዛኛው መንግሥት መሥሪያ ቤት በጥቅም ላይ 

የሚውለው የፅህፈት መሣሪያ ወረቀትን ብን¨eÉ የተለያየ መጠን፣ የተለያየ ቀለም፣ 

ለተለያየ Aገልግሎት የሚውል ወረቀት Eናገኛለን፡፡ መጠኑን ብንውስድ ኤ-4 ኤ-3 

ወይም ሌላ መጠን ሊሆን ይችላል፡፡ የወረቀቱን Aገልግሎት ብናይ ለፁህፍ፣ ለöቶ 
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ኮፒ፣ ለሥEል ወዘተ K=ሆን ይችላል፡፡ ስለዚህ “ወረቀት” ብሎ በተለምዶ ስያሜ 

መeጠት Aሻሚ በመሆኑ ትክክለኛ Aይደለም፡፡ ስለሆነም Aሻሚ ያልሆነ ትክክKኛ 

መጠሪያ ለመሰጠት Eቃዎችን መመደብና የተለየ መጠሪያ ወይም ኮድ መስጠት 

Aስፈላጊ ይሆናል፡፡ 

 

ስቶክ መለየት ማለት Eቃዎችን በትክክል የመግለጽና የመለየት ሂደትና ሥርዓት 

ነው፡፡ 

 

ስቶክ መመደብ ማለት በጥቅም ላይ ሲውሉ ተመሣሣይነት ያላቸውን Eቃዎች 

በትክከል በመግለፅ በAንድ ላይ š”Ç=ሆኑ ማጠቃለል ማለት ነው፡፡  

 

ኮድ/መለያ/ ማለት፣ ለEቃዎችና Aቅርቦቶች መለያ በቁጥር፣ በምልክት ወይም 

በሁለቱም በመስጠት መረጃው ለግንኙነት፣ ለEቃ ክምችትና ሌሎች መረጃዎችን 

ለመፍጠር Eንዲቻል ማድረግ ነው፡፡  

 

 

ለምሳሌ የቢሮ Aላቂ Eቃዎችን በAንድ ላይ፣ ዩኒፎርምና Aልባሳትን በAንድ ላይ 

መመደብ ይቻላል፡፡ 

 

በስቶክ Aመዳደብ መርህ ተመሣሣይ Eቃዎችን በAንድ ላይ መመደብ ነው፡፡  

  

በስቶክ ኮድ Aሰጣጥ ወቅት Eያንዳንዱ ስቶክ ቁጥር ይሰጠዋል፡፡ ይህ ኮድ Aንዱን 

Eቃ ከሌላው የሚለይና የTያደባልቅ መሆን ይኖርበታል፡፡ 

 

ለስቶክ ኮድ በመስጠት ሂደት ትኩረት ሊደረግባቸው የሚገቡ ሁኔታዎች 

የሚከተሉት ናቸው፡- 

   ሀ. ኮድ Aሰጣጡ Aንዱ የስቶክ Aይነት ከሌላው ጋር መደባለቅ የለበትም ፡፡ 

   ለ. በተቻለ መጠን ኮÆ ሰቶኩን መለየት ይኖርበታል፡፡  



7 
 

   ሐ. የኮድ Aሰጣጥ ሥርዓቱ Eንደ Aስፈላጊነቱ ተለዋዋጭና የስቶኩ Aይነት 

ሲጨምር ሊያስተናግድ  የሚችል ሆኖ መዘጋጀት ይኖርበታል፡፡ 

 

2.1. ስቶክን ¾መለየት፣የመመደብ Eና መለያ የመስጠት ›eðLÑ>’ƒ  

ስቶክ” መለየት፣ መመደwና ኮድ ማድረግ Aስፈላጊ የሚያደረገው በሚከተሉት 

ምክንያ„‹ ነው፡- 

ሀ.  Eቃዎችን ለመጥራት ረÍጅም ሀረጐችን መጠቀምን ለማስቀረት፣ በዚህ 

ምክንያት የሚፈጠሩ ሥህተቶችንና የሠው ኃይል ወጪን ለመቀ’ስ፣ 

ለ. Eያንዳንዱን ስቶክ በትክክል በማያሻማ ሁኔታ ለመለየት፣ 

ሐ. ¾ስቶክን ድግግሞሽ ለማስቀረት፣   

መ. የEቃዎችን ደረጃ ለማውጣት፣ 

የEቃዎች ደረጃ (ስታንዳርዳይዜሽን) በEቃ ግ/ቤት ሊኖሩና ሥራ ላይ ሊውሉ 

የሚገባቸውን Eቃዎች Aይነት የመቀነስ ሂደት ነው፡፡ ለምሣሌ የተለያዩ 

የወረቀት Aይነቶችን በመግዛት ጥቅም ላይ ከመዋል ይልቅ Eጅግ Aስፈላጊ 

የሆኑትን Aንድ ወይም ሁለቱን ጥቅም ላይ ማዋል ለግዢም ሆነ ለክUችት 

ቀላል ይሆናል፡፡ 

ሠ. በEቃ ግ/ቤት ውሥጥ ለሚቀመጡ Eቃዎች የተለዩ ቦታዎችን ለመደMደል፣ 

ረ. የስቶክ ዶክመንቶችን በመልክ በመልኩ ለማዘጋጀት፣  

ሰ. የሰቶክ Aሰራርን ኮምፒውተራይዝ ለማድረግ፣  

ሸ. ቁጥጥርና ክትትልን KThhM፣ ÃJ“M:: 
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2.2.  የደቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልላዊ መንግስት የስቶክ Aመዳደብ 

የደቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልላዊ መንግስት የሂሳብ Aያያዝ ስርዓት 

Eቃዎችንና Aቅርቦቶችን Eንደሚከተለው Ãመድባ†ዋል፡፡ የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች 

ይህንን በመከተል ለስቶክና Aቅርቦቶች ምደባና መለያ Eንዲሰጡ ይጠበቃል፡፡ 

 

ምደባ             መግለጫ መለያ/ኮድ 

የደንብ ልብስ፣ የስራ 

ልብስ፣ የመኝታ ልብስ 

ይህ  መደብ ለመከላከያ Eና ለፖሊስ ሠራዊት Aባላት 

የደንብ Eንዲሁም የሆስፒታል ሠራተኞችን ጨምሮ  የሥራ 

ልብስ ለሚገባቸው ሠራተኞች Eና ለቴክኒሽያኖች የሚውል 

Aልባሳት፣ ድንኳን፣ የAልጋ ልብስ፣ Aንሶለ፣ የትራስ 

ልብስ፣ብርድ ልብስ Eና የመከላከያ ሠራዊት Aባላት ጥይት 

ለመያዝ የሚጠቀሙባቸው በምሳሌነት ሊጠቀሱ ይችላሉ፡፡ 

4401 

Aላቂ ቢሮ Eቃዎች ይህ መደብ የቢሮ ሥራን ለማካሄድ ጥቅም ላይ የሚውሉ 

Aላቂ Eቃዎችን ሁሉ ያካትታል፡፡ የጽሕፈት መሳራያ፣ 

የታተሙ ቅጾት፣ የታይፕራይተር ሪባኖች፣ የፕሪንተር 

ካርትሪጅ፣ ዲስኬት ወ.ዘ.ተ የፅዳት Eቃዎች፣የመፀዳጃ ቤት 

መርዞች፣ቡሩሾች ወዘተ…በምሳሌነት ሊጠቀሱ ይችላሉ፡፡ 

4402 

የታተሙ ጽሑፎች ይህ  መደብ በመንግሥት ወይም በግል ማተሚያ ቤቶች ለሚከናወን 

ማናቸውም የሕትመት ሥራ  ይጨምራል፡፡ 
4403 

Aላቂ የሕክምና 

Eቃዎች 

ይህ መደብ  ሕመምን ለማዳን ወይም ለመከላከል Aገልግሎት ላይ 

የሚውሉ ማናቸውንም Eቃዎች Eና መድኃኒቶች ይጨምራል፡፡ 

ለምሳሌ መድኃኒት የሚባሉት ፔኒስሊን፣ ክሎሮኪን Eና ቴታነስን 

ይጨምራሉ፡፡ ለሆስፒታሎች፣ለጤና ጣቢያዎች፣ለጤና ማEከሎች Eና 

ለሕክምና ላቦራቶሪዎች የሥራ ማከናወኛ የሚያገለግሉ Aላቂ Eቃዎችን 

Eና Aቅርቦቶች መደብ ስር ይመደባል 

4404 

Aላቂ የትምህርት 

Eቃዎች 

ይህ  መደብ በመማመር ማስተማር ተግባር በማመሳከሪያነት 

የሚያገለግሉትን የተፃፉ፣በጆሮ የሚደመጡ Eና በዓይን የሚታዩትን 

ሁሉ ይጨምራል፡ለትምህርት መሣሪያዎች ምሳሌ ሊሆኑ የሚችሉት 

መማሪያ መፃሕፍትን፤ ማመሳከሪያ መፃሕፍትን ፤ የጆርናሎችን፤ 

መድኃኒቶችን፣ ጋዜጣዎችን ጠመኔ፣ወረቀት፣Eርሳስ፣ መዛግብት፣ 

የሥነ ጥበብ Eቃዎችን ወ.ዘ.ተ. ይጨምራሉ፡፡  የትምህርት ሚኒስቴር 

የሚያሳትማቸው የመማሪያ መሕፍት በዚህ  መደብ ይካተታሉ፡፡ 

4405 

ምግብ ይህ  መደብ በሆስፒታሎች ውስጥ ተኝተው ለሚታከሙ 

ህሙማን፣በወህኒ ቤቶች ውስጥ ለሚገኙ Eሥረኞች Eና 

በትምህርት ተቋማት ውስጥ ላሉ ተማሪዎች የሚውለውን 

ምግብ ይጨምራል፡፡ በAደጋ ጊዜ ወይም ለምግብ 

መጠባበቂያ ክምችት በብዛት የሚገዛው ወይም በEርዳታ 

የሚገኘው ምግብ በዚህ  መደብ ይጠቃለላል፡፡  

4406 
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ነዳጅና ቅባቶች ይህ  መደብ በችርቻሮ Eና በጅምላ የሚገዛው ነዳጅ Eና 

ቅባት ያካትታል፡፡ ለጋራ Aገልግሎት ለሚውሉ  ነዳጅ Eና 

ወይም ቅባት ወይም ለጀኔሬተሮች የሚገዛው ነዳጅ ለዚህ 

ምሳሌ ሊሆን ይችላል፡፡ 

4407 

ልዩ ልዩ መሳሪያዎች ይህ መደብ ዋጋቸው ከብር 1000 በታች የሆነና የጠቀሜታ Eሴታቸው  

ከAንድ ዓመት በላይ የሆኑ መሣሪያዎች ይጨምራል፡፡  የሚከተሎት 

በምሳሌነት ሊጠቀሱ ይችላሉ Aነስተኛ የEጅ መሣሪያዎች Eና Eንደ 

ስቴፕለር ያሉ የቢሮ መሣሪያዎች፡፡ 

4408 

የግብርና፣ የደን Eና 

የባህር ውስጥ 

ግብAቶች 

ይህ  መደብ የመንግስት የግብርና፣የደን Eና የባሕር ሀብት 

ልማት ተቋሞች የሚጠቀሙባቸው ግብAቶች ሁሉ 

ይጨምራል፡፡ የሚከተሉት በምሳሌነት ሊጠቀሱ ይችላሉ፡፡  

ማዳበሪያ፣ዘር፣ተባይ ማጥፊያ Eና የግብርና፣የደን Eና 

የባሕር ሀብት ምርቶችን የሚረዱ የመንግሥት ተቋማት 

የሚጠቀሙባቸው ሌሎች ማናቸውም ግብAቶች፡፡ 

4409 

የEንስሳት ሕክምና 

Aላቂ Eቃዎችና 

መድሃኒቶች 

ይህ  መደብ የEንስሳት ሕክምና Aገልግሎት የሚሰጡ 

የመንግሥት ተቋሞች የሚጠቀሙባቸው የEንስሳት ሕክምና 

Aቅርበቶች Eና መድኃኒቶች ይጨምራል፡፡ የሚከተሉት 

በምሳሌነት ሊጠቀሱ ይችላሉ፡፡ ሰው ሰራሽ ዘር ማራቢያ 

መሣሪያዎች፣ ሰሪንጅ Eና የዘር ማስቀመጫዎች፡፡ 

 

 

4410 

የምርምርና የጥናት 

Aቅርቦቶች 

ይህ  መደብ ከምርምር Eና ከልማት ሥራዎች 

ጋር የተያያዙ ግብAቶችን ይጨምራል፡፡ 

የሚከተሉት በምሳሌነት ሊጠቀሱ ይችላሉ፡፡ 

የሳይንስ መሣሪያዎች፣ ኬሚካሎች Eና 

ከመስታወት የተሠሩ የላቦራቶሪ Eቃዎች፡፡ 

 

 

4411 

ጥይትና ፈንጅ ይህ  መደብ በፖሊስ ሠራዊት፣በሕዝብ ፀጥታ ሠራተኞች Eና 
በመከላከያ ሠራዊት የሚገዙትን ጥይቶች Eና የጦር መሣሪያዎች 
ይጨምራል፡፡ የሚከተሉት በምሳሌነት ሊጠቀሱ ይችላሉ፡፡ የቀላል 
መሣሪያ ጥይቶች፤የመድፍ ጥይት Eና ተወንጫፊ መሣሪያዎች፡፡ 

4412 

 

 

የህንጻና የግንባታ  

Eቃዎች 

ይህ መለያ ቁጥር በመጋዘን የሚገኙ የሕንፃ Eና የግንባታ 

Eቃዎችን የገንዘብ ልክ ለመመዝገብ የሚያገለግል ነው፡፡ 
4413 

መለዋወጫዎች ይህ መለያ ቁጥር በመጋዘን የሚገኙ የመለዋወጫ Eቃዎችን 

የገንዘብ ልክ ለመመዝገብ የሚያገለግል ነው፡፡ 
4414 

የፋብሪካ ጥሬ Eቃዎች ይህ መለያ ቁጥር በምርት ሂደት ውስጥ ጥቅም ላይ 

የሚውሉና በመጋዘን የሚገኙ ጥሬ Eቃዎች የገንዘብ ልክ 
4415 
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የመንግሥት መ/ቤቶች በEቃ ግምጃ ቤታቸው የሚይዟቸውን ስቶኮችና Aቅርቦቶች” 

በስሶት ደረጃ ይመድቧቸዋል:: የመጀመሪያው ከላይ በተመለከተው መሠረት በዋና ዋና 

የስቶክና Aቅርቦቶች ምድብ መክፈል ነው፡፡ uSkÖM šÁ”Ç”Æ” ምድብ Eንደገና 

በመለስተኛ ምድብ መክፈል ነው፡፡ በfስተኛ ደረጃ በመለeተኛ ምድብ ያሉƒን Eቃና 

Aቅርቦቶች  Eያንዳንዱን Eቃ Eንደ ባህሪው uመለየት KšÁ”Ç”Æ ¾e„¡ ¯Ã’ƒ 

የተለየ መለያ SeÖƒ ’¨<:: 

ምሳሌ የቢሮ ALቂ Eቃዎችን ብንወስድ ÃI ዋና ምድብ ሲሆን በመለስተኛ ምድብ 

የፅህፈት መሣሪያዎች፣ የታተሙ ቅëች ብለን መመደብ Eንችላለን፡፡ በፅህፈት 

መሣሪያዎች ሥር የEያንዳንዱን Eቃ ¯Ã’ƒ ¾}K¾ UÉw uSeÖƒ ለፎቶ ኮፒ 

Aገልግሎት የሚውል ባለ ኤ-4 መጠን ወረቀት ብለን የተለየ መKÁ ልንሰጠው 

Eንችላለን፡፡  

 

የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች የስቶክ ኮድ Aሰጣጥ ሥርዓት Aሥር ቁጥሮችን ይይዛል፡፡ 

የመጀመሪያ Aራት Aሀዝ ቁጥሮች ለዋና ምድብ፣ š”Ç=G<U }Ÿ{Ä‡  ሶስት የAሀዝ 

ቁጥሮች ለመለሰተኛ ምድብ Eና ¾SÚ[h−‡ ሶስƒ የAGዝ ቁጥሮች ለEያንዳንዱ Eቃ 

የሚሰጥ ኮድ ወይም መለያ ይሆናል፡፡  

 

ከፍ ሲል የተመለከትነውን ምሳሌ ለኮድ Aሰጣጡ ተጠቅመን ለAንድ Eቃ የተሰጠው 

መለያ 44A2-AA1-AA1 ነው ብንል፡፡ 

44A2- የዋናው ምድብ መጠሪያ ሲሆን ይህም የቢሮ Aላቂ Eቃዎች ነው፡፡  

ለመመዝገብ የሚያገለግል ነው፡፡ 

በፋብሪካ በመመረት 

ላይ ያሉ Eቃዎች 

ይህ መለያ ቁጥር ወደ ምርት በመለወጥ ሂደት ላይ ያሉ 

ጥሬ Eቃዎችን የገንዘብ ልክ ለመመዝገብ የሚያገለግል 

ነው፡፡ 

4416 

በፋብሪካ የተመረቱ 

Eቃዎች 

ይህ መለያ ቁጥር ተመርተው Aገልግሎት ላይ ለመዋል 

የተዘጋጁ Eቃዎች የገንዘብ ልክ ለመመዝገብ የሚያገለግል 

ነው፡፡ 

4417 

ሌሎች Eቃዎችና 

Aቅርቦቶች 

ይህ መለያ ቁጥር በሌሎለች መለያ ቁጥሮች የማይሸፈኑ 

Eቃዎችን Eና Aገልግሎቶችን ለመመዝገብ የሚያገለግል 

ነው፡፡ 

4418 
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AA1- በቢሮ Aላቂ Eቃዎች ውስጥ ለመለሰተኛ ምድብ የሚሰጥ ሲሆን Aላቂ ፅህፈት 

መሣሪያ ነው፡፡  

AA1- ለEያንዳንዱ Eቃ የሚሰጥ መለያ ሲሆን ይህም በAላቂ የፅህፈት መሣሪያ ሥር 

ለተመደበው መጠኑ ኤ.4 ለሆነ የፎቶ ኮፒ ወረቀት የተሰጠ ነው፡፡  
 

 

2.3. ስቶክን የመመደብና ኮድ የመስጠት ኃላፊነት  

ስቶክ የመመደብና መለያ (ኮድ) የመስጠት ተግባር ላቅ ያለ ችሎታ ይጠይቃል፡፡ ስለዚህ 

የመለያ ኮድ ለማዘጋጀት ከመስሪያ ቤቱ ልዩ ልዩ ክፍሎች የተውጣጣ ጊዜያዊ ኮሚቴ 

ተመስርቶ ቢያዘጋጅ ይመከራል፡፡ የጊዜያዊ ኮሚቴ Aባላት በቂ የስቶክ ማኔጅመንት 

Eውቀት ያላቸው ቢሆኑ ይመረጣል፡፡  ሥርዓቱ ከተዘረጋ በኃላ የንብረት Oፊሰሮች 

ሊጠቀሙበት Eንደሚችሉ ይታመናል፡፡  

 
2.4. የስቶክ ASዳደብና ኮድ Aሰጣጥ ዝርዝር ሥርዓት 

የመንግሥት መ/ቤ„‹ የሚከተለውን Aሠራር በቅደም ተከተል በመፈፀም 

የመ/ቤታቸውን ስቶክ መለየት½ uSSÅw“  ¢É ¨ÃU SKÁ SeÖƒ ይችላሉ፡፡ 

ሀ. የመሥሪያ ቤቱን የEቃ ግ/ቤቶች ስቶክ የመለየት ሥርዓቶችን መመልከት፡፡ 

በመሥሪያ ቤቱ ውስጥ በጥቅሞ ላይ Eየዋሉ ያሉ የስቶክ ዝርዝር በAይነትና 

በAመት ውስጥ የተጠቀሙትን ብዛት/õÐ{ በመጠንና በዋጋ መዝግቦ መያዝ፡፡ ይህ 

መረጃ ከስቶክ ሪŸርድ በቀላሉ ማግኘት ይቻላል፡፡ ቋሚ Eቃዎች በዚህ ሂደት 

›Ã"}~U:: ጐóም ላይ የተመለከተውን ዝርዝር Aሠራር ተከትሎ ይፈፀማል፡፡  

ለ. ሁሉንም ስቶክ Eቃዎች ከፍ ሲል በዚህ ማንዋል ላይ በተመለከተው ሰንጠረዥ 

መሠረት 18 በሚደርሱ ዋና ዋና ምድቦች መክፈልና vK ›^ƒ ›G´ ኮድ 

መስጠት፣ 

ሐ. Eያንዳንዱን የስቶክ ዋና ምÉw Eንደገና በመለስተኛ ምድብ መክፈል፡፡ ከ AA1-999  

የሚደርስ ቁጥር መስጠት፡፡ በዚህ ጊዜ የትኛውን Eቃ ከማን ጋር በመለሰተኛ ምድብ 

ለመመደበ Aስቸጋሪ K=J” Ã‹LM፡፡ነገር ግን ÃI”” uƒ¡¡M KSe^ƒ ልንከተል 

የT>ገባው ዘዴ e„¢‹ KSY]Á u?~ በሚሰጡት Aገልግሎት ተመሣሣይነት 

መመደብ ብቻ ነው፡፡  
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uSY]Á u?ƒ ¨<eØ ብዛት ያላቸው የተለያዩ Aይነት Eቃዎች ሲኖሩ መመጠን 

ያስፈልጋል፡፡ መመጠን ካMተቻለ የኮድ Aሰጣጡ Eጅግ የተወሳሰበ ይሆናል፡፡  

መ. uEያንዳንዱ መለe}ኛ ምድብ ውስጥ ለሚገኙ ¾}KÁ¿ Eቃዎች የተለየ vK Zeƒ 

›G´ ኮድ መስጠት፡፡ ይህ ለEያንዳንዱ የተለየ Eቃ የ^c< ¾}K¾ SKÁ ¨ÃU ¢É 

ይሆናል፡፡  

ሠ. የተሰጠውን የስቶክ ምደባና ኮድ የመሥሪያ ቤቱ የሥራ £dèC/¡õKA‹ 

Eያዲያውቁት“ Aስተያየታቸውን Eንዲያቀርቡ ማድረግ በተለይ የሂሳብ“ የግዢ 

ተጠቃሚ ክፍሎችን ምክርና ሥምምነት ማግኘት Aስፈላጊ ነው፡፡  

ረ. የሥራ ክፍሎች ሥምምነት ከተገኘ የEቃዎች ምደባና ኮድ ¾Á²¨<” ሰነÉ 

ለሚSለከታቸው የሥራ ክፍሎች ማሰራጨትና ጥቅም ላይ ማዋል:: 

ሰ. በስቶክ ምደባና ኮድ ላይ የሚኖረውን ለውጥ ማሳወp:: ይህ ተግባር በAመƒ Aንድ 

ጊዜ ቢፈፀም ይመረጣል፡፡  

በዋና የEቃዎች ምደባ ላይ የሚኖር ለውጥ የክልሉ መንግስት የሂሳብ ሠንጠረዥ 

ሲለወጥ ወይም ሲሻሻል የሚፈፅም ብቻ ይሆናል፡፡  

 

መለየት፣ ምደባና ኮድ መሰጠት የሚያስፈልጋቸው Eቃዎች መ/ቤቱ በEለት ተEለት 

Eንቅስቃሴ በተደጋጋሚ የሚጠቀምባቸውና Aብዛኛውን ጊዜ በEቃ ግ/ቤት ሊቀመጡ 

የሚገባቸውን w‰ ይሆናM፡፡ ለAንድ ጊዜ Aገልግሎት ወይም Aልፎ Aልፎ ተገዝተው 

ወዲያውኑ ጥቅም ላይ የሚውሉ ስቶክን መለየትø ምደባና ኮድ መስጠት Aስፈላጊ 

Aይሆንም፡፡  
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                      ክፍል III  
 
 
ስቶክ መቀበል“ Sð}i  
 

e„¢‹ ከተለያዩ ምንÝች ወደ Eቃ ግUጃ ቤቶች ይላካሉ፡፡ በAብዛኛው ከAቅራቢዎች  

በግዢ የሚገኙ ሲሆን Kጋjችም Eቃዎችን Ãc×K<::  በትውeት መልክ የሚገኙ 

e„¢‹U ይኖራሉ፡፡ በመሥሪያ ቤቱ ውeጥ የሚገኙ የተለያዩ የሥራ ክፍሎች በተለያየ 

ምክንያት Eቃዎችን ወደ Eቃ ግ/ቤት ተመላሽ ያደርጋሉ፡፡  

 

ስቶክ መቀበል ማለት ከተለያዩ ምንጮች የሚገኙ ንብረቶችን ቆጥሮ፣ ለክቶና ፈትሾ 

የመረከብ ሂደት ነው፡፡ 

በግዢø ስጦታና uK?L T“†¨<U S”ÑÉ የሚገኙ Eቃዎችን የጥራት ችግር፣ የመጠን 

Eጥረትና ብልሽት ሊታወቅ የሚችለው ትክ¡ለኛ የAቀባበልና የፍተሻ ተግባር ሲከናወን 

ነው፡፡  

 

ወደ Eቃ ግምጃ ቤት ገቢ  የሚደረጉ Eቃዎች ሁሉ ተመሣሣይ የፍተሻና የAቅባበል 

ሥርዓት Eንዲኖር Aይጠበቅም፡፡ በAንድ በኩል የEቃ ግ/ቤቶች በፍተሻና በተለያዩ 

የወረቀት ሥራዎች Aላስፈላጊ ውጣ ውረድ ማሰወገድ ይጠበቅባቸዋል፡፡ በሌላ በኩል 

ትክክል ያልሆኑ Eቃዎች Eንዳይገቡ ጥንቃቄ ሊያደረጉ ይገባል፡፡ 

 

የEቃ ፍተሻ፣፣ቆጠራና ልኬት ውጤታማና ቆጣቢ በሆነ ሁኔታ መከናወን ይገባዋል፡፡ 

የEቃ ግ/ቤቶች ሁልጊዜ Aገልግሎት የማይሰጡ ከሆነ Eቃ ለመቀበል ክፍት 

የሚሆኑበትን ጊዜና ቀናት ማሳወቅ Aለባቸው፡፡  

 

3.1.   ስቶክ የመቀበል ኃለፊነት  

ሀ.  የንብረት Oፊሰር ሠራተኛ ከማንኛውም ምንጭ የሚገኝ Eቃን ðትሾ 

መረከብ ይኖርበታM፡፡ 
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ለ. የመሥሪያ ቤቱ የግዢ ¡õM ከሀገር ወስጥም ሆነ ከሀገር ውጪ የተፈጸሙ 

ግዢዎች በፍላጎት መግለጫ ዝርዝ` (ስፔሲፊኬሽን) መሠረት የተፈፀመ 

መሆኑን ማረጋገጥ Aለበት፡፡  

  

3.2.   ስቶክ የመቀበል ሥርዓት  

ስቶክን ከማንኛው ምንጭ ተረክቦ ስራ ላይ ከማዋል በፊት የሚከተሉƒን ማጤን 

ያስፈልጋል፡- 

 

ሀ. ንብረትን ከማንኛው ምንጭ ለማግኘት ኃላፊነት የተሰጠው ኃላፊ ስቶክ 

Eንዲገባ ፈቃድ መሰጠት ይኖረበታM፡፡ ይህም በፅG<õ ቢሆን ይመረጣል:: 

ለ. Eቃውን ለመቀበል Eና ርክክw K=ðìU የሚገባው ቦታ በቅድሚያ መታወቅ 

ይኖርበታል፡፡ በAwዛኛው ይህ ቦታ የEቃ ግ/ቤት ሲሆን ተጠቃሚ የሥራ 

ክፍሎች የሥራ ቦታ ሊሆን ይችላል፡፡  

ሐ. የመቀበልና ርክክብ ሥነ ሥርዓቱ በሙሉ ከመፈፀሙ በፊት Eቃውን ጥቅም 

ላይ ማዋል Aስፈላጊ Aይሆንም፡፡  

 

  3.2.1  በግዢ የሚገ˜ e„¡ ርክክብና ቅበላ ስለማድረግ  

በግዥ ከAቅራቢዎች የሚገኙ ንብረቶች ቅበላና ርክክብ የሚከተሉትን ዝርዝር 

Aሰራሮች ይከተላል፡- 

1. Eቃውን ማራገፍ š”Ç=G<U የታሸÑ< Eቃዎች ከብልሽት ነፃ ስለመሆናቸው 

በEይታ ማረጋገጥ፡፡  

2. የንብረት Oፊሰሩ Eሽጉን መፍታትና Eቃውን መፈተሽ የተላከውን Eቃ 

ከመLኪያ ስነዶች ከግዢ ትEዛዝ ኮፒው ጋር ማመሣከርና ማጣራት 

ይገባዋል፡፡ በEቃዎች/ንብረቶች የተለየ ባህሪና ውስብስብነት የተነሳ በንብረት 

Oፊሰሩ ደረጃ መፈተሽ ካል}ቻK በተጠቃሚው ክፍል መፈተi 

Ãኖርባዋቸል፡፡  
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Eጅግ በጣም ቴክኒካዊና የቤተ ሙከራ ፍተሻ ለሚያስፈልጋቸው Eቃዎች 

የግዢ ክፍሉ ማስፈተሽ ይጠበቅበታል:: ይህ Aይነቱ ፍተሻ ከመሥሪያ ቤቱ 

ውጭ፣ ወይም በAቅራቢው ማምረቻ  በታወቁ ðታሾች ሊከናወን ይችላል፡፡ 

3. የEቃ መረከቢያ ቅጽ ማዘጋጀት ንብረቱ/Eቃው ከተፈተሸና ለተፈለገበት ሥራ 

K=¨<M š”ÅT>‹M ሲረጋገጥ የንብረት Oፊሰሩ ሞዴል 19 በAራት ኮፒ 

ያዘጋጃል፡፡ ክፍፍሉም Eንደሚከተለው ይሆናል፡- 

 

ሀ. የመጀመሪያው ከAቅራቢው Iንቮይስ/የክፍያ መቀበያ ደረሰኝ/ ጋር ተያይዞ  

   ክፍያ ለማዘጋጀት Eንዲቻል  ለሂሳብ ክፍል ይላካል፡፡ 

ለ. ሁለተኛው ኮፒ ለንብረት ፀሐፊ ሰራተኛ በEቃ ግምጃ ቤት የሚገኙ Eቃዎችን 

   Eንቅስቃሴ ለመቆጣጠር የሚያገለግለው ስቶክ ካርድ ላይ ለመመዝገብ 

   Eንዲያገለግል ከመነሻ ሠነዱ ጋር ይላካል ፡፡ 

ሐ. ሶስተኛው ኮፒ ለAቅራቢው Eቃውን ለማስረከቡ ማስረጃ ይሆናል፡፡ 

መ. Aራተኛው ኮፒ ሣይቀደድ ከፓዱ ጋር ተያይዞ  ለንብረት Oፊሰሩ  

    ማጣቀሻ ሆኖ ያገለግላል፡፡  

 

4. Eቃዎችን መላክ፡- በEቃ ግ/ቤት መቀመጥ ለማይገባቸው š”Å /ኮምፒውተርø 

ተሽከርካሪ/ ላሉ ቋሚ ንብረቶች E”Ç=G<U ለAንድ ለተወሰነ ተግባር የተገዙ 

›Lm Eቃዎች የንብረት Oፊሰሩ Eቃ ወጪ የማድረግ ሥርዓትን ተከትሎ 

ለተጠቃሚዎች ያከፋፍላል፡፡ 

 

3.2.2. ወደ Eቃ ግ/ቤት ተመላሽ የሚደረጉ Eቃዎች ዝርዝር Aሰራር 

ለተለያዩ ተግባርና በተለያዩ ምክንያት Eቃዎች ከAንድ Eቃ ግ/ቤት ወደ ሌላ Eቃ ግ/ቤት 

ወይም ከተጠቃሚ ክፍሎች ወደ Eቃ ግ/ቤት ተመላሽ ይደረጋሉ፡፡በዚህ ጊዜ ጥራትን 

ያካተተ ፍተሻ (E”ስፔክሽ”) Aስፈላጊ Aይደለም፡፡ 

በጥቅም ላይ ያልዋለ Aዲስ Aላቂ Eቃ ወደ Eቃ ግምጃ ቤት ሲመለስ የEቃ ወይም 

የንብረት ገቢ ደረሰኝ ሞዴል 19 ይዘጋጃል፡፡ የEቃዎቹ ዋጋ ተደጋግሞ Eንዳይሰላ 

ለማስቻልና ክፍያ Eንዳይፈፀምበት ለማገድ ቀደም ሲል ወጪ ከተደረገበት የንብረት 

ወጪ ማድረጊያ ሰነድ ጋር ማመሳከር ያስፈልጋል፡፡ የሞዴል 19 ስርጭት ከላይ በክፍል 
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3.2.1 ላይ የተመለከተውን ተከትሎ የሚፈፀም ሲሆን ለሂሳብ ክፍል የሚላከውን ኮፒ 

ከፓዱ ጋር ተያይዞ ይቀመጣል፡፡ 

በጥቅም ላይ የዋሉ Aላቂ Eቃዎች ለምሳሌ የEጅ መሳሪያዎች የቋሚ Eቃ ማንዋሉ ላይ   

የተመለከተውን Aሰራር ተከትሎ ይፈፀማል፡፡ 

 

3.3 ስቶክን ወደ Aቅራቢው ¨ÃU KÒg< ተመላሽ የማድረግ ዝርዝር Aሰራር  

ስቶክ uተለያ¾ ምክንያት በፍተh ወቅት ተቀባይነት dÃ•[¨< c=k` ለAቅራቢው ¨ÃU 

KKÒg< ተመላሽ ይደረጋል፡፡ ስቶክ ሲመለe ¾}SLi °n pê /ዲ.ኤስ.Aር./ Aብሮ 

ተዘጋጅቶ ይላካል፡፡ ዲ.ኤስ.Aር. Eቃዎች ተመላሸ ለመደረጋቸውø በማነስና ተበላሽተው 

ለመላካቸው ለማስረጃነት ¾T>ÁÑKÓM W’É ነው፡፡  

የንብረት Oፊሰሩ ዲ.ኤስ.Aር. በ4 ከፒ ያዘጋጃል፡፡ ክፍፍሉም፤  

ሀ.   የመጀመሪያው ከተመላሽ Eቃ ጋር ለAቅራቢው ይላካል፣ 

ለ.   ሁለተኛው ኮፒ ለሂሳብ ክፍል ይላካል፣  

ሐ.   ሶስተኛው ለግዢ ክፍል ይላካል፣ 

መ. Aራተኛው  ለንብረት Oፊሰሩ ማስረጃ ሆኖ Eንዲያገለግል ይቀመጣል:: 

 

3.4 ቅፆች 

በEቃ Aቀባበል ሥርዓት ላይ የምንጠቀምባቸው ቅፆች የሚከተሉት ናቸው፡- 

ሀ/ የEቃ ወይም የንብረት ገቢ ደረሰኝ /ሞዴል 19  

ለ/ የEቃ ጉዳት ወይም Eጥረት ሪፖርት ናቸው 
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uÅ/w/w/Q/¡/S”Óeƒ ¾óÃ“”e“ ›=¢•T> MTƒ u=a 

BRUAEU OF FINANCE & ECONOMIC DEVELOPMENT 
                                           DAMAGE/SHORTAGE REPORT 

 
 
K                                                                                                k” 
To ____________________________________                             Date _______________________ 

 
Ÿ²=I u{‹ ¾}²[²\ƒ ጉዳƒ፣  šØ[ƒ፣ ¾Ø^ƒ Ñ<ÉKƒ ¾{¾v†¨< “†¨<: 

With reference to the goods listed below, the goods have arrived damaged‚ shortage‚  not the right quality. 

}^ 

lØ` 

S. 
No. 

¾”w[~ 

´`´`SÓKÝ 

Description of the 
Item 

ምክንያት 
 
 
Reason  

መለኪያ
 
 
Unit of 
measurement 

¾}Ö¾k¨< 

መጠን 
Quantity 

Requested 
M¿’ƒ 

Discrepancy 

      

      

      

      

      

      

      

 
 የንብረት Oፊሰሩ YU _________________                                  ò`T _____________________                                 
                                                                                                           
 store keeper’s Name   _________________                                 Signature _________________ 
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3.5 ፍተሻ (I”ስፔክሽን)  

ፍተሻ የስቶኮችን ጥራትና ለተፈKጉበት Aላማ ሊውሉ መቻላቸውን ለማረጋገጥ 

የሚፈፀU የEቃ ቅበላ ሂደት Aንድ ተግባር ነው፡፡ Kስቶክ ጥራት በሚሰጠው ጥንቃቄ“ 

ƒŸ<[ƒ ሁሉንም (100%) Eቃ ፍተሻ የሚደገፍ ቢሆንም በፍተሻ ወቅት የሚኖሩ 

ወጪዎችን ማመዛዘን ያስፈልጋል፡፡ 

 uስቶŸ< የተለ¾ ባህሪና ብዛት Aንፃር ፍተሻ በተለየዩ Aካላት  ሊካሄድ ይሆናል፡፡ 

ሀ. ¾Eቃዎች ብዛት ጥቂትና የተለመዱና ውስብስብነት የሌላቸው ሲሆን በንብረት 

Oፊሰሩ  

ለ.  ስለ Eቃው Eውቀት ባላቸው የተጠቃሚ ክፍሎች ሠራተኞች  

ሐ. በመሥሪያ ቤቱ ውሥጥ በT>Ñ˜ የፍተሻ የሥ^ ክፍል /I”ስፔክሽን 

ዲፖርትመንት/ 

መ. በAቅራቢዉ የሥራ ቦታ ¨ÃU u}K¾ u?}S<Ÿ^ በገለልተኛ Aካላት ሊፈተሽ 

ይችላል፡፡ 

 

በማንኛውም ቦታ፣ በየትኛውም Aካል Eቃዎች ቢፈተሹም ዋናው ምርመራ 

የሚያተኩረው በEቃዎች ጥራትና ለተፈለጉት Aላማ ብቁ መሆናቸውን T[ÒÑØ 

ነው፡፡ ፈታሾች የፍተሻ ሰራቸውን በተገቢው መንገድ ለማሳካት Aንዲችሉ የግዢ 

ትEዛዝ ኮፒና የEቃዎች የፍላጎት መግለጫ ዝርዝር (ስፔስፊኬሽን) ወይU ናሙና 

ሊሰጣቸው ይገባል፡-  

የስቶ¡ን ጥራት ለማረጋገጥ የEቃዎች ቅበላ ሲካሄድ የሚከተሉትን ተግባራት ደረጃ 

በደረጃ ማከናወን Aስፈላጊ ነው፡፡ 

ሀ. Eቃዎችን፣ ከግዢ ትEዛዝና ከEቃ መላኪያ ሰነÊች ጋር ማነፃፀር 

ለ. የEቃዎች የፍላጎት መግለጫ  ዝርዝር(ስፔስፊኬሽን) ከEቃዎች ጋር ማነፃፀር  

ሐ. Eቃዎችን በመቁጠር፣ በመመዘን፣መለካት ከEቃ ግዢና ከEቃ መለኪያ 

ሰነዶች ጋር ማመሣከር  

መ. ለሚኖሩ ልዩነቶች ዲ.ኤስ.Aር በመሙላት Eቃዎቹን የሚያስረክበው Aካል 

Eንዲያስተካክል ማድረግ 
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                       ክፍል IV   

ስቶክ ወጪ ማድረግ 

}Önሚ ¾Y^ H>Å„‹ Ÿ°n Ó/u?ƒ ›ÑMÓKAƒ TÓ–ƒ ¾T>ËU\ƒ ¾”w[ƒ 

*òc\/b ስቶክ ¨Ü uTÉ[Ó H>Åƒ ¾T>Ÿ“¨’< }Óv^ƒ” TŸ“¨” 

ሲËU`/eƒËU` ’¨<::  

¾S”Óeƒ S/u?„‹ u°n ÓUÍ u?„‰†¨< ¾T>Á³D†¨< e„¢‹ ¨<e” ¾J’¨< Gwƒ 

ðfv†¨< u}KÁ¿ S”ÑÊ‹ ¾}Ñ–< uSJ’< š”ÇÃÖñ፣ š”ÇÃc[l“ Ÿ}Ñ–<uƒ 

¯LT ¨<Ü KJ’ Ñ<ÇÃ š”ÇÃ¨<K< Ø”no“ e`¯ƒ K=ÃÅ`Ñ< ÃÑvM::S/u?„‹ 

e„¡” ¨Ü KTÉ[Ó G<Kƒ ¯Ã’ƒ S”ÑÊ‹” K=Ÿ}K< Ã‹LK<::¾SËS]Á¨< 

°n−‹ uSY]Á u?~ ¨<eØ  KT>Ñ–< ¾Y^ ¡õKA‹ ¨Ü TÉ[Ó ’¨<:: K?L¨< 

°n−‹” ŸSY]Á u?~ ¨<ß KT>Ñ–< p`”Ýõ SY]Á u?„‹ ¨ÃU KK?L 

›"Lƒ ¨Ü c=Å[Ó ÃJ“M::   

uSJ’<U S/u?„‡ XNd¸Yz#T SèK xNÉR የትኛው የስቶክ ዓይነት ምን ዓይነት 

Aሰራር መከተል Eንደሚገባቸው መወሰን ይኖርባቸዋል፡፡- 

(G) u}¨e’ Ñ>²? ¾T>Å[Ó የስቶክ Aወጣጥ:-  

¾²=I ¯Ã’~ ¾e„¡ ›¨×Ø u}¨c’ Ñ>²? KUdK? u¾XU”~፣ u¾¨\፣ ስቶኮችን 

K}ÖnT>−‹ ¨Ü ¾TÉ[Ó H>Åƒ ’¨<:: u²=I ›Ã’ƒ ›c^` }ÖnT>−‹ 

vKð¨< Ñ>²? ØpU LÃ ¾ªK< °n−‹” ´`´` uTp[w K¨Åò~ 

¾T>ÁeðMÒ†¨<” °n−‹ u°n SÖÃp pê (ሞዴል 20) VM}¨< ÃM"K<:: 

ÃI ›c^` ÁKðው” ›ÖnkU Ÿ¨Åò~ Ò` KTS³²”“ ¾}Ò’’< ¾°n 

ØÁo−‹” ለመቀነe Ãረዳል:: ¾²=I ›Ã’ƒ °n ¨Ü ›c^` K›Lm °n−‹“ 

›p`x„‹ }eTT> ’¨<:: 

(K) uUƒ¡ ¾T>Å[Ó የስቶክ Aወጣጥ:- 

K›”Ç”É °n−‹ }ÖnT>−‹ uØpU LÃ ÁªK<ƒ” °n ¨Å °n uÓ/u?ƒ 

}SLi uTÉ[Ó ›Ç=e °n ¨Ü ÁÅ`ÒK<:: KUdK? ¾SŸ=“ ÑAT፣ ቶነር፣ 

¾°Ï SX]Á−‹፣ KSXሠK<ƒ °n−‹ ÃI ¾e„¡ ›¨×Ø ²È }eTT>  

’¨<:: 

(N) u°n Ó/u?ƒ ¨<eØ uÑ>²?Á©’ƒ SkSØ KTÃÑv†¨<“ ¨Ç=Á¨’< ØpU LÃ 

KT>¨<K< °n−‹ ¾”w[ƒ *òc\ ስቶኮቹን š”Å}[Ÿu K}ÖnT> ¾Y^ 

¡õKA‹ ¨Ü TÉ[Ó Ã•`u{M::  
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4.1  ስቶክ ወጪ ¾ማድረግ  ኃላፊነት  

ስቶክ ¨Ü uTÉ[Ó H>Åƒ ¾T>Ÿ}ሉƒ ሶስƒ ›"Lƒ  Lò’ƒ ›Kv†¨<::   

G) ¾Ó»“ ”w[ƒ ›e}ÇÅ` Y^ H>Åƒ vKu?ƒ  ›ÖnLÃ ¾°n ›¨×Ø 

Y`¯ƒ eKSÖበቁ HLò’ƒ ›Kuƒ:: 

K) ¾}ÖnT> ¾Y^ H>Å„‹ Ÿ°n Ó/u?ƒ ¨Ü ÁÅ[Õ†¨<” e„¢‹ 

KT>ÁŸ“¨<“E†¨< }Óv^ƒ ›eðLÑ> SJ“†¨<”“ K²=G< }Óv` w‰ 

ØpU LÃ SªL†¨<” ¾T[ÒÑØ HLò’ƒ ›Kv†¨<:: 

N) ¾”w[ƒ *òc\ °n−‹ uT>SKŸ{†¨< HLò−‹ ¾}Ö¾l“ K²=I }Óv` 

¾}²ÒÌ pï‹ uT>SKŸ{†¨< HLò−‹ Sð[T†¨<” T[ÒÑØ 

Ã•`u{M:: 

 

4.2  ቅፆች 

 የEቃ መጠይቅ (ሞዴል 20) 

 የEቃ ወይም ንብረት ወጪ ደረሰኝ (ሞዴል 22) 

 የበር መውጫ ቅፅ 

   

 4.3.  በመሥሪያ ቤቶች ስቶክ ወጪ የማድረግ Aሠራር  

e„¡ K}ÖnT>  ¨Ü ¾TÉ[Ó H>Åƒ ¾T>Ÿ}K<ƒ” feƒ Å[Í−‹” 

Á"ƒ{M:: 

1) ¾°n SÖÃl” TîÅቅ:- 

°n ¨Ü ŸSÅ[Ñ< uòƒ °n ¨Ü KTÉ[Ó YM×” ¾}cÖ¨< HLò 

Sታ¨p Ã•`u{M:: ¾”w[ƒ *òca‹“ ¾”w[ƒ ìNò W^}™‹  °n 

¨Ü KTÉ[Ó“ KTîÅp YM×” ¾}c×†¨<” uS/u?~ ¾T>Ñ–< 

HLò−‹” T”’ƒ ¾T>ÑMè S´Ñw SÁ´ ›Kv†¨<:: u²=I S´Ñw 

¨<eØ ¾HLò−‡” YU፣ ¾Y^ É`h፣ ¾ò`T “S<“ SÁ´ 

Ã•`u{M::u}KÃ ›”Ç”É Ø”nቄ KT>ÁeðMጋቸ¨< ስቶኮ‹ u}¨c’< 

GLò−‹ ðnÉ w‰ ¨Ü K=Å[Ñ< ÃÑvM:- KUXK? SÉG’>„‹፣ 

Ÿ?T>"KA‹“ ò”Í= ¾SdcK< °n−‹ KY^¨< u}SÅu< HLò−‹ w‰ 

š”Ç=¨Ö< ÑÅw K=Å[Óv†¨< ÃÑvM:: 
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2) ¾°n SÖÃl” T²ÒËƒ:-  

¾}ÖnT> ¾Y^ H>Å„‹ ¾°n SÖÃp (ሞዴል20) uSS<Lƒ ¾°n ¨Ü 

ØÁo Ák`vK<:: ¾°n SÖÃp u}ÖnT> ¾Y^ H>Å„‹ u›”É ¢ú 

}²ÒÏ„“ YM×” u}eÖ¨< HLò }ð`V š”Ç=ìÉp KÓ»“ ”w[ƒ 

›e}ÇÅ` Y^ H>Åƒ vKu?ƒ ÃL"M::  

uÓ»“ ”w[ƒ ›e}ÇÅ` ¾Y^ H>Åƒ vKu?ƒ ¾ìÅk¨< ¾°n SÖÃቅ” 

SW[ƒ uTÉ[Ó  ¾”w[ƒ *òc\ ¾°n ወይም ንብረት ¨Ü TÉ[Ñ>Á pê 

(ሞዴል 22) u3 ¢ú  Á²ÒÍM&  

      G) ¾SËS]Á¨< ¢ú Ÿ°n SÖÃl Ò` uTÁÁ´ K”w[ƒ ìNò W^}— 

        ÃL"M:: ÃI”” c’É SW[ƒ uTÉ[Ó ”w[ƒ ìNò W^}—¨< ¾e„¡ 

        ]Ÿ`Æ” ÃVLM:: 

     K) G<K}—¨< ¢ú KÖÁm¨< ¾Y^ ¡õM ÃL"M:: ÃU KÖÁm¨< ¾Y^  

        ¡õM Te[Í“ ¨Åòƒ °n c=ÖÃp ¾}ÖkSuƒ” KSÓKê 

        XNÄ!ÃglGlW Y§μL ::  

    N) Ze}—¨< ¢ú K”w[ƒ *òc\°n Te[Í J• š”ÉÁÑKÓM ŸûÆ Ò`  

       }ÁÃμ ÃkS×M:: 

 

3) ¾}Ö¾k¨< °n K}ÖnT> ¾Y^ H>Å„‹ `¡¡w፣ 

}ÖnT> ¾Y^ H>Å„‹ ¾Ö¾s†¨<”“ ¾}ðkÅL†¨<” °n−‹  

qØ[¨<ና K¡}¨< S[¡w Ã•`v†ªM:: 

 

4.4 °n SL¡ 

u}KÁ¾ U¡”Áƒ °n−‹ ŸSY]Á u?~ ¨<ß Ãላ"K<:: °n−‹ Kp`”Ýõ 

S/u?„‹ Eንዲሁም ውዳቂና ተረፈ ምርቶች ሲ•\ uiÁß ŸSY]Á u?~ š”Ç=¨Ö< 

ÃÅ[ÒM::eKJ’U °n−‹” ŸS/u?~ Óu= ¨<Ü KT¨<×ƒ ŸÓu= ¨<Ü ¾T>¨Ö< 

e„¢‹” KSq×Ö` ¾}²ÒË¨<” ¾e„¡ u` T¨<Ý ðnÉ ö`U e„Ÿ<” ŸÓu= 

¾T>Á¨×¨< ›μM VM„ uÓ»“ ”w[ƒ ›e}ÇÅ` Y^ H>Åƒ vKu?ƒ Teð[U 

Ã•`u¬M:: 

e„¡ ŸS/u?~ Óu= ¨<Ü XNÄ!wÈ s!drG y¸ktl#TN xs‰R tkTlÖ 

Yfi¥LÝ( 
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h. :”WN km¼b@t$ Gb! y¸ÃwÈW xμL :”ãc$N k:” GM© b@T wÀ 

   ÃdrgbTN \nD b¥ÃÃZ ySèK bR ¥WÅ f”D æRÑN bƒST ÷pE 

   äLè lðR¥ lG™Â NBrT xStÄdR |‰ £dT Ælb@T ÃqRÆLÝÝ 

l. yG™Â NBrT xStÄdR |‰ £dT Ælb@T yidq y:” wÀ ¥Drg!Ã 

   \nD kSèK bR ¥WÅ f”D æRM UR mQrb#N b¥rUg_ æRÑN 

   YfR¥LÝÝ 

¾e„¡ u` S¨<Ý ðnÉ ö`U u3 ¢ú ¾T>²ÒÏ c=J” ¡õõK<U 

XNd¸ktlW YçÂLÝ(  

G) ¾SËS]Á¨< Ÿ°n¨< Ò` °n¨< KT>L¡uƒ ÓKcw ¨ÃU 

SY]Á ቤƒ Ãc×M::  

K) G<K}—¨< ለንብረት Oፊሰሩ uT>SKŸ}ው }ð`V S¨<×~” 

KT[ÒÑØ XNÄ!rÄW YsÈL:: 

N) Ze}—¨< ¢ú KØun  HLò“ c^}™‹ KU´Ñv“ Te[Í’ƒ   

š”Ç=ÁÑKÓM Ãc×M:: 

 ¾ቋሚ °n ›¨×Ø Y`¯ት ÑAóU LÃ ¾}SKŸ}¨<” ¾u` T¨<Ý pê 

uSŸ}M ÃðçTM:: 
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    uÅ/w/w/Q/¡/S”Óeƒ ¾óÃ“”e“ ›=¢•T> MTƒ u=a 

 

BRUAEU OF FINANACE & ECONOMIC DEVELOPMENT 

 
¾ስቶክ bR ማ¨<Ý ðnÉ 

GATE PASS FOR STOCKS 
 

¾S/u?ƒ YU                               k”                     SKÁ lØ` 

Public Body ______________________                Date ________________    Serial No. ____________ 
 
Eቃው Eንዲወጣ የተፈቀደበት ምክንያት ________________ 
Reason  for dispatching stock 

 
Ÿ²=I u ‹ ¾}²[²\ƒ ስቶኮች Eንዲወጡ }ðpÇDM:: 

The following goods are authorized to dispatch 

}^ lØ` 

S. No. 
¾”w[ƒ ´`´` 

list of Items 
SKŸ=Á 

Unit 

 
w³ƒ 

Quantity 
U`S^ 

Remark 

     

     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 
 
¾ፈቃጁ  YU _____________________     :”WN wÀ y¸ÃdRgW sW |M(((((((((((((((((((((((((                                     
 
Name  of the PAO 
 
ò`T_________________                                                           ðR¥((((((((((((((((((((( 
 
Signature  
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ክፍል V      

የስቶክ መዛግብት፣ የሂሣብ ሥርዓትና ሪፖርት 

 

¾Å/w/w/Q/¡/S”Óeƒ ¾Ó»“ ”w[ƒ ›e}ÇÅ` ›ªÏ lØ` 146/2004 ›”kê 5 

N;#S xNq{ 5 šÁ”Ç”Æ ¾S”ÓYƒ S/u?ƒ ¾S”ÓYƒN ”w[ƒ u›Óvu< 

¾SÁ´“ KታለSKƒ ›LT ¾TªM `§ðnT  š”ÇKuƒ ÃÅ’ÓÒM :: 

 

bmçn#M ¾S”ÓYƒ S/u?„‹ ›ÑMÓKAƒ LÃ KTªM ¾T>Ã³D†¨<” e„¢‹ 

Y^ LÃ XeŸT>¨<K< É[e u›Óvu< SÖup“ K¬KSKƒ ¯LT SªL†¨<” 

T[ÒÑØ ¾T>Áe‹K< ¾e„¡ ]Ÿ`É μ`Ê‹” uTssU ¨p¬© U´Ñv TŸ“¨” 

ÃÖupv†ªM::  

¾e„¡ U´Ñv ›eðLÑ> ¾T>ÁÅ`ጉƒ  ¾T>Ÿ}K<ƒ U¡”Á„‹ “†¨<:-  

G) u°n ÓUÍ u?ƒ ¾T>Ñ˜” T”—¨<”U ¾°n SÖ”  ›eðLÑ> J•  u}Ñ– 

uT”—¨<U ጊዜ qÖ^ dÃŸ“¨” T¨p KS‰M    

K) u°n Ó/u?ƒ ¾T>Ñ–< °n−‹” ŸS³Ówƒ Ò` KTSeŸ`   

N) °n−‹” Ÿ›p^u=−‹ KT²´  š”Ç=ÁÓ´  

S) u°n qÖ^ ወpƒ S³Ów~” Eና °n−‹” KTመdŸ`  
 

 

5.1  የስቶክ ምዝገባ ኃላፊነት 

Ke„¡ U´Ñv፣ H>dw Y^“ ]þ`ƒ ¾T>Ÿ}ሉƒ Zeƒ ›"Lƒ HLò’ƒ ›Kv†¨<:- 

G) ¾Ó»“ ”w[ƒ ›e}ÇÅ` Y^ H>Åƒ vKu?ƒ ƒ¡¡K— ¾e„¡ U´Ñv 

   Y`¯ƒ eKS²`Ò~ ›ÖnLÃ HLò’ƒ ›Kuƒ 

K) ¾”w[ƒ ìNò W^}— ¾S’h e’Ê‹” SW[ƒ uTÉ[Ó ¾e„¡ ]Ÿ`É 

   μ`É” ¨p{© TÉ[Ó& ]þ`„‹” uÑ>²?¨< ¾Tp[w HLò’ƒ ›Kuƒ:: 

   ¾e„¡ ]Ÿ`É μRìC uªÒ፣ uSÖ” ¨p{© J’¨< SÑ–ƒ 

   Ã•`v†ªM:: 

N) ¾”w[ƒ *òcéC u=”"`Ê‹” ¨p{© ¾TÉ[Ó HLò’ƒ ›Kv†¨<:: 

 

5.2  የስቶክ ምዘገባ ቅፆች 

u=” "`É“ e„¡ ]Ÿ`É "`É ¾e„¡ ›e}ÇÅ` ¾U´Ñv QÛC “†¨<:-  
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G) u=” "`É ›eðLÑ>’ƒ u°n Ó/u?ƒ ¨<eØ u°n SÅ`Å]Á−‹ LÃ ¾T>Ñ–< 

°n−‹” SÖ” ukLK< KT¨p XNÄ!ÃSCL Ÿ°n−‹ Ò` u°n 

መደርደሪያዎ‹ LÃ u›”É LÃ ¾T>kSØ“¾ e„¡ X”penc? U´Ñv 

u”w[ƒ *òc\ ¾T>ÁŸ“¨<”uƒ ¾e„¡ ›e}ÇÅ` ¾U´Ñv μRD nW:: 

KšÁ”Ç”Æ ¾°n ›Ã’ƒ ¾}K¾ u=” "`É T²ÒËƒ ÁeðMÒM::  

K) e„¡ ]Ÿ`É "`É u”w[ƒ ìNò c^}— ÃÁ³M:: KšÁ”Ç”Æ °n ›Ã’ƒ 

¾}K¾ ¾e„¡ ]Ÿ`É "`É Ã²ÒËM:: š’²=I "`Ê‹ e„¢‹” KSK¾ƒ 

ucÖ’¨< SKÁ UÅv SW[ƒ upÅU }Ÿ}M ÃkS×K<:: e„¡ ]Ÿ`É 

"`É ¾šÁ”Ç”Æ” °n ¨Ü፣ Ñu=“ Ÿ¨Ü k]፣ uªÒ“ uSÖ” KÃ„ 

KTd¨p ¾T>ÁÑKÓM c’É ’¨<:: 
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uÅ/w/w/Q/¡/S”Óeƒ ¾óÃ“”e“ ›=¢•T> MTƒ u=a 

Bureau of Finance and Economic Development 
u=” "`É 

BIN CARD 
 
 
 

¾S”ÓYƒ S/u?~ YU 

Public Body----------------------- 
                                                               Ñî lØ` 

Page No. ______________ 
¾°n¨< ¯Ã’ƒ                                          ¾°n SKÁ 

Description of item __________________________              Item code ______________
SKŸ=Á                ´p}— SÖ”                 Ÿõ}— SÖ”         
Unit______________         minimum level________        Max. level__________ 
 

  ¾TekSÝ lØ` 
Shelf No. _______________________________ 
 

 
k” 

Date 
T×kh lØ` 

Ref. No. 

¾}kuK¨< 

SÖ” 

Quantity 
Received

¨Ü ¾}Å[Ñ 

SÖ” 

Quantity issued
Ÿ¨Ü k] 

Balance 
U`S^/›e}Á¾ƒ

Remark
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uÅ/w/w/Q/¡/S”Óeƒ ¾óÃ“”e“ ›=¢•T> MTƒ u=a 

BUREAU OF FINANACE & ECONOMIC DEVELOPMENT 
 

¾e„¡ ]Ÿ`É "`É 

Stock Record Card 
 

 

 

¾S”ÓYƒ S/u?~ YU 

Public Body----------------------- 
                                                               Ñî lØ` 

Page No. ______________ 
¾°n¨< ¯Ã’ƒ                                          ¾°n SKÁ 

Description of item __________________________              Item code ______________ 
SKŸ=Á                ´p}— SÖ”                 Ÿõ}— SÖ”         

 

Unit______________         minimum level________        Max. level__________ 
 

  ¾TekSÝ lØ` 
Shelf No. _______________________________ 
 

 

 

k” 

 

T×kh Ñu= ¨Ü T>³” 

Date 
Posting 

Reference Receipt Issue Balance 

    

   

 w³ƒ 

Qty. 
Á” Æ ªÒ 

Unit Price 

ÖpLL 

ªÒ 

Total 
value 

w³ƒ 

Qty. 

Á” 

Æ 

ªÒ 

Unit 
Price 

ÖpLL 

ªÒ 

Total 
value 

w³ƒ

Qty. 

Á”Æ 

ªÒ 

Unit 
Price 

ÖpLL 

ªÒ 

Total 
value 
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5.3. የስቶክ ªÒ 

¾Å/w/w/Q/¡/S”Óeƒ ¾H>dw ›ÁÁ´ Y`¯ƒ ¾°n−‹” ªÒ TÓ–ƒ uTÃ‰Muƒ 

Ñ>²? K°n−‡ u×U }n^^u= ¾J’<ƒ °n−‹ Ñu= uJ’<uƒ Ñ>²? u›Ñ` ¨<eጥ 

¾T>iÖ<uƒ” ªÒ SW[ƒ uTÉ[Ó š”ÅT>¨c” ÃÑMíM:: 

 

¾e„¡ H>dw ›c^` ›eðLÑ> ŸT>ÁÅ`Ò†¨< U¡”Á„‹ ¨<eØ ¾T>Ÿ}K<ƒ 

ÃÑ˜u¬LÝ( 

G) Ÿ°n Ó/u?ƒ ¾T>Ñ–< ¾°n−‹” ªÒ KT¨p 

K) ¾°n−‹” ªÒ KS¨c” 

N) ¾°n−‹” ªÒ KSq×Ö` ÃJ“M:: 

 

 ¾°n−‹ ªÒ ¾T>¨e’ው K°n−‡ u¨×¨< ¨Ü c=J” u°n ªÒ ¨<eØ 

K=ÖnKK< ¾T>Ñv†¨< ¨Ü−‹ °n¨<” KSÓ³ƒ“ KTÕÕ´ ¾¨× ¨Ü“ 

K¬¡e“ ›=”g<^”e ¾}ŸðK¨<” ¡õÁ ÁÖnMLM:: 

  

5.4. ¾e„¡ H>dw ›c^` Y`¯ƒ 

G) ¾šÁ”Ç”Æ °n ]Ÿ`É 

K) ¾°n−‹” SKe}— UÉw ¾T>ÁdÃ ¾lØØ` H>dw (control account for sub- 

      class)  

N) u°n Ó/u?ƒ ¾T>Ñ–< °n−‹” ›ÖnLÃ ªÒ ¾T>ÁdÃ H>dw (control account) 

“†¨<:: 

¾šÁ”Ç”Æ ¾}K¾ °n ]Ÿ`É የሚይዘው SÖ’<”፣ ªÒ¨<”፣ ¾Ñu=“ ¨Ü 

š”penc?−‹”“ Ÿ¨Ü k] u°n Ó/u?ƒ ¾T>•[¨<” ¾°n SÖ”“ ªÒ ’¨<:: 

ÃIU K›”É ¾}K¾ ¾°n ¯Ã’ƒ ›”É ¾e„¡ ]Ÿ`É K=Á´ ÃÑvM:: 

 

¾°n−‹ SKe}— UÉw H>dw ]Ÿ`É (Ÿ 4400 - 4499) vK¨< ¾H>dw UÉw 

¨<eØ ¾T>Ñ–< °n−‹” š”penc? Ãq×Ö^M:: ÃI ¾SKe}— UÉw H>Xw 

Sq×Ö]Á "`É Ÿ¨Ü k] T>ዛ” uUÉu< ¨<eØ ¾T>Ñ–< °n−‹” ªÒ KT¨p 

Áe‹LM: 
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ª“¨< ¾e„¡ Sq×Ö]Á H>dw ]Ÿ`É uS”ÓYƒ SY]Á u?„‹ Ãμ{ Y` 

¾T>Ñ–< °n−‹”“ ›p`x„‹” š”penc?“ Ÿ¨ß k] T>³” ¾T>•^†¨<” 

›ÖnLÃ ªÒ ÁdÁM:: 

 

Ñu= °n−‹ ¾šÁ”Ç”Æ” °n SÖ” ÃÚU^K<& eK²=I Åu=ƒ /Debit/ }wK¨< 

ÃS²ÑvK<:: °n−‹ c=¨Ö< ¾°n ¡U‹ƒ SÖ” Ãk”dM:: ÃIU ¡_Åƒ /Credit/ 

}wሎ ÃS²ÑvM::  

 

¾°n SkuÁ“ ¾°n ¨Ü TÉ[Ñ>Á c’Ê‹ u}¨c’< Ñ>²?Áƒ ቢበዛ በሳምንት 

}ÖnK¨< ¨Å °n−‹ UÉw H>dw ]Ÿ`É“ ª“¨< ¾e„¡ Sq×Ö]Á ]Ÿ`É LÃ 

u”w[ƒ ìNò ሠራተኛ Aማካይነት š”Ç=መዘገቡ /post/ ÃÅ[ÒM::  

 

 

5.5  e„¡ zK<¾i” 

የ°n−‹ ªÒ ¾T>¨e’¨< SËS]Á ¾Ñv¨< SËS]Á Ã¨×M uT>K¨< ¾°n−‹ 

š”penc? ÓUƒ LÃ ¾}SW[} S] Hdw” uSŸ}M  ’¨<:: 

 

SËS]Á ¾Ñv SËS]Á Ã¨×M ¾T>K¨< S] Gdw kÅU wK¨< ¾Ñu< °n−‹” 

SËS]Á ØpU LÃ š”ÅT>¨<K< ታሳቢ  ÁÅ`ÒM:: uSJ’<U °n−‹ ¨Ü 

c=Å[Ñ< ¾SËS]Á¨< ªÒ š”Ç=•^†¨< ÃÅ[ÒM:: uK?L uŸ<M u°n Ó/u?ƒ LÃ 

¾T>Ñ–< °n−‹ uSÚ[h Ñ>²? Ñu= ¾}Å[Ñ<ƒ ሲሆኑ ªÒ†¨<U ¾²=G<’< ¾SÚ[h 

ªÒ š”Ç=J” {du= ÁÅ`ÒM::  

 

SËS]Á ¾Ñv SËS]Á Ã¨×M ¾T>K¨<” SW[} Gdw uUdK?  š”SMŸƒ:- 

›”É ¾S”ÓYት SY]Á u?ƒ u07/02/00 ዓ.ም w³{†¨< 1®®® /›”É g=I/ ¾J’ 

š`df‹” šÁ”Ç”Ç†¨<” u1 w` Ñ³ š”uM:: u14/02/00 ዓ.ም w³{†¨< 2000 

¾J’< }SXXÃ š`df‹” uw` 1.10 Ñ³:: u20/02/00 ዓ.ም w³{†¨< 1500 ¾J’< 

š`df‹” Kp`”Ýõ SY]Á u?„‹ ላከ:: u28/02/00 ዓ.ም w³{†¨< 500 

š`df‹” uSY]Á u?~ ¨<eØ KT>Ñ˜ ›”É ¾Y^ H>Åƒ ¨Ü ›Å[Ñ:: 

u}SXXÃ G<’@{ u29/02/00 w³{†¨< 200 š`df‹” KK?L ¾Y^ H>Åƒ ¨Ü 

›Å[Ñ:: u30/02/00 u°n Ó/u?ƒ ¾T>Ñ–¨< ¾š`de SÖ”“ ªÒ ¾X’²=I ¾H>dw 
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š”penc?−‹ XNÁT XNd¸kÂwN l¥úyT š”ዲ‰M ¾H>Xw ›W^V 

š”ÅT>Ÿ}K¨< k`Æ*M ::  

 

 

¾e„¡ ]Ÿ`É "`É 

¾e„Ÿ< ´`´` SÓKÝ:- š`de      ¢É:- 4402-001-006      መለኪያ:- uቁጥር 

k” መነሻ ሰነድ 

Ñu= ¨Ü Ÿ¨Ü k]

w³ƒ 
’ÖL 

ªÒ 

ÖpLL 

ªÒ 
w³ƒ

’ÖL 

ªÒ 

ÖpLL 

ªÒ 
w³ƒ 

’ÖL 

ªÒ 

ÖpLL 

ªÒ 

01/02/00 የዞረ ድምር - - - - - - - - - 

07/02/00 ¾°n Ñu= ቁጥር 1000 1.00 1000 - - - 1000 1.00 1000

14/02/00 ¾°n ገቢ ቁጥር 2000 1.10 2200 - - - 3000 3200

20/02/00 ¾°n ¨Ü ቁጥር  1000 1.00 1000 2000 2200

  - - - 5®® 1.1 550 1500 1650

28/02/00 ¾°n ¨Ü ቁጥር - - - 500 1.10 550 1000 1100

29/02/00 
¾°n ወጪ ደረሰኝ 

ቁጥር 
- - - 200 1.10 220 800 1.10 880

 

u¨\ SÚ[h u°n Ó/u?~ ¾T>•[¨< š`de SÖ” 800 c=J” ÖpLL ªÒ¨<U 

w` 880 ÃJ“M::  

 

5.6  ¾ስቶክ H>dw ]þ`ƒ ›k^[w 

በEቃ ግ/ቤት u¾›S~ SÚ[h ¾T>Ñ–¨< Ÿ¨Ü k] vL”e ¾°n−‹“ 

›p`x„‹ ዋጋ KH>dw ¡õK< ]þ`ƒ SÅ[Ó ይኖርበታል:: 

G) ¾”w[ƒ ìNò W^}—¨< uuËƒ ›S~ SÚ[h u°n Ó/u?ƒ 

¾T>Ñ–< °n−‹” ªÒ u¾°n−‹ UÉw uSŸóðM ¾H>dw ¢Æ” 

(4400-4418) uSÖkU KH>dw ¡õK< ]þ`ƒ Tp[w 

Ã•`u{M:: ¾e„¡ ]þ`ƒ Tp[u=Á pê ከዚህ በታች 

ተመልክ~ል:: ÃI ]þ`ƒ u¯S~ SÚ[h ue„¡ ÁK¨<” °n 

KT¨p Áe‹LM::  
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uÅ/w/w/Q/¡/S”Óeƒ ¾óÃ“”e“ ›=¢•T> MTƒ u=a 
BUREAU OF FINANACE & ECONOMIC DEVELOPMENT 

 
¾e„¡ ]þ`ƒ 

STOCK REPORT  
¾S/u?~ YU . . . . . . . . . .                         ቀን 
                                                    Date  . . . . . .. . . . . . 
Public Body______________________      
ምደባ መለያ/ኮድ ዋጋ በብር 
የደንብ ልብስ፣ የስራ ልብስ፣ የመኝታ ልብስ 4401  
Aላቂ ቢሮ Eቃዎች 4402  
የታተሙ ጽሑፎች 4403  
Aላቂ የሕክምና Eቃዎች 4404  
Aላቂ የትምህርት Eቃዎች 4405  
ምግብ 4406  
ነዳጅና ቅባቶች 4407  
ልዩ ልዩ መሳሪያዎች 4408  
የግብርና፣ የደን Eና የባህር ውስጥ ግብAቶች 4409  
የEንስሳት ሕክምና Aላቂ Eቃዎችና መድሃኒቶች 4410  
የምርምርና የጥናት Aቅርቦቶች 4411  
ጥይትና ፈንጅ 4412  
የህንጻና የግንባታ Eቃዎች 4413  
መለዋወጫዎች 4414  
የፋብሪካ ጥሬ Eቃዎች 4415  
በፋብሪካ በመመረት ላይ ያሉ Eቃዎች 4416  
በፋብሪካ የተመረቱ Eቃዎች 4417  
ሌሎች Eቃዎችና Aቅርቦቶች 4418  

ጠቅላላ   
 

 

u¯S~ SÚ[h u°n Ó/u?ƒ ¾T>Ñ–< sT> °n−‹ u}SXXÃ G<’@{ 

]þ`ƒ SÅ[Ó Ã•`v†ªM:: ¾sT> °n ]þ`ƒ Tp[u=Á pê uÑAóU LÃ 

¾}SKŸ}¨< ÃJ“M::  

 

 K) ¾”w[ƒ ìNò W^}—¨< ¾c„¡” š”penc? ¾T>ÁSK¡~ ¨p{© ]þ`„‹ 

T²ÒËƒ ÃÖupu{M:: š’²=I S[Í−‹ ¾S/u?~ T’@ÏS”ƒ ¢T>t& bSèK 

xStÄdR §Y l¸wSÄcW Wún@ãC m\rT bmçN ÃglG§l# :: Ÿ’²=I 

]þ`„‹ ¨<eØ ¾T>Ökc¨< uõØ’ƒ ¾T>”kdkc<፣ u´Ó{ ¾T>”kdkc<፣ 

X”Ç=G<U ¾TÃ”dkc< e„¢‹” KÃ„ ]þ`ƒ Tp[w ነው፡፡ በተጨማሪ 

ለEቅድ ተግባር የሚውል የEቃዎች Aጠቃቀም ሪፖርት Eንዲቀርብ ይጠበቃል፡፡ 
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5.7  ¾e„¡ T’@ÏS”ƒ e`¯ƒ” ¢Uú¨<}^Ã´ eKTÉ[Ó 

¾SY]Á u?~ ¾e„¡ ¡U‹ƒ SÖ”“ ¾e„¡ Ñu=“ ¨Ü  š”penc? ሲÚU` 

¾c„¡ T’@ÏS”ƒ e`¯~” ¢Uú¨}^Ã´ድ TÉ[Ó ÃÖpTM:: K›’e}— ¾e„¡ 

š”penc?−‹፣ ]þ`„‹Â ¾e„¡ H>dx‹ u}KSÅ¨< uc¨< HÃM SY^ƒ 

Ã‰LM:: 

 

¾e„¡ š”penc?−‹” u¢Uú¨<}` ¨ÃU u}KSÅ¨< ¾c¨<  HÃM (T”ªM) 

Y`¯ƒ KSÖkU ¨<X’@ KTÉ[e ¾T>Ÿ}K<ƒ” TÖ?” ÃÖpTM::  

G) ¾c„¡ š”penc? Y^−‹ w³ƒ፣ ¾c„¡ š”penc? w³ƒ ሲÚU` 

¢Uú¨<}^Ã´ TÉ[Ó ¨Ü” KSk’e“ õØ’ƒ”“ ƒ¡¡K˜’ƒ” KTÓ–ƒ 

Ã[ÇM 

K) ¾T>Á²< ¾e„¡ c’Ê‹“ ]þ`„‹ w³ƒ  

N) uÑuÁ LÃ ukLK< ¾T>Ñ–< ¢Uú¨<}` ›Ã’„‹ 

 

u›G<’< ¨pƒ Ke„¡ T’@ÏS”ƒ ¾T>ÁÑKÓK< ¾}KÁ¿ fõƒ «a‹ ÃÑ—K<:: 

¾S”ÓYƒ SY]Á u?„‹ ¾e„¡ T’@ÏS”ƒ Y^†¨<” Yóƒ š”Ç=G<U 

¢Uú¨<}^Ã´ድ uTÉ[Ó ¾T>Ñ–¨<” ØpU“ ¨Ü uTS³²” S`Ö¨< 

SÖkU Ã‹LK<:: 

 

J•U upÉT>Á ¢Uú¨<}^Ã´ድ uTÉ[Ó ¾T>c\ Y^−‹”“ ¾T>Ñ–< 

¨<Ö?„‹” T¨p š”Ç=G<U u²=I T”ዋM ¾}Ökc<ƒ” ¾e„¡ T’@ÏS”ƒ 

Y^ዎች K=ÁŸ“¨<” S‰M ›KS‰K<”  š”Ç=Á[ÒÓÖ< ÃSŸ^K<:: 
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                       ክፍል VI   

ስቶክ ቆጠራና ቁጥጥር 

6.1 ¾e„¡ qÖ^ 

¾Å/w/w/Q/¡/S”Óeƒ ¾Ó»“ ”w[ƒ ›e}ÇÅ` ›ªÏ lØ` 146/2004 ›”kê 65 

”®<e ›”kê 5 °n−‹“ ›p`x„‹ u=Á”e u›Sƒ ›”É Ñ>²? SqÖ` 

 X”ÇKv†¨< ÃÅ’ÓÒM:: 

 

¾e„¡ qÖ^ TKƒ u°n Ó/u?ƒ ¾T>Ñ˜ šÁ”Ç”Æ” e„¡ u´`´` SlÖ`፣ 

SS²”“ SK"ƒ XNÄ!h#M ¨<Ö?~”U SS´Ñw” Á"ƒ{M::  

 

¾e„¡ qÖ^ ›LT ¾T>Ÿ}K<ƒ” ÁμT¬L :- 

G) ¾e„¡ S³Ówƒ” ƒ¡¡K˜’ƒ KT[ÒÑØ  

K) ue„¡ S³Ówƒ LÃ ¾}SKŸ}¨< Eቃ u›"M መገኘቱን  KT[ÒÑØ 

N) ሊኖር የሚችል ¾°n−‹” w¡”’ƒና  e`qƒ KTÒKØ 

S) u°n ›ÁÁ´“ lØØ` ¨pƒ ¡õ}ት ¾T>¬Ãv†¨” ¾e„¡ T’@ÏS”ƒ 

    Y`¯ƒ KSK¾ƒ Áe‹LM:: 

 

6.1.2 ue„¡ qÖ^ `§ðnT ÃlÆcW xμ§T 

1) ¾S”ÓYƒ S/u?~ HLò ¨ÃU š`c< ¾T>¨¡K¨< eK qÖ^ ›eðLÑ>¨<” 

pÉS ´ÓÏƒ ÁÅ`ÒM:: 

2) ¾S”ÓYƒ SY]Á u?~ HLò ¨ÃU š`c< ¾T>¨¡K¨< ¾qÖ^ ƒ°³´ 

uT¨×ƒ uqÖ^ LÃ ¾T>X}ñ ›vLƒ” ÃcÃTM:: 

3) ¾Ó»“ ”w[ƒ ›e}ÇÅ` Y^ H>Åƒ vKu?ƒ uqÖ^ KT>X}ñ ›vLƒ 

eKqÖ^¨< u´`´` Ó”³u? X”Ç=ÚwÖ< ÁÅ`ÒM:: G<KU uqÖ^¨< 

¾T>d}ñƒ ›vLƒ eKqÖ^¨< ¾}Å[Ñ¨< ÑKí“ ƒ°³²< ÓMî ¾J’L†¨< 

SJ’<” Á[ÒÓ×M::  

4) ¾Ó»“ ”w[ƒ ›e}ÇÅ` Y^ H>Åƒ vKu?ƒ ¾°n Ó/u?„‹ KqÖ^ ´ÓÌ 

SJ“†¨<” Á[ÒÓ×M:: 
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6.1.3 ¾e„¡ qÖ^ ²È−‹ 

ue„¡ qÖ^ u›w³—¨< uØpU LÃ ¾T>¨<K<ƒ ²È−‹ G<Kƒ ›Ã’ƒ c=J’<  

š’`c<U u›S~ SÚ[h ¾T>Å[Ó qÖ^“፣ Aመቱን uS<K< ¾T>Å[Ó qÖ^ 

}wK¨< Ã{¨nK<:: ¾S”ÓYƒ SY]Á u?„‹ XNd‰úcW M¿ G<’@{ ›Sˆ 

¾J’¨<” ¾qÖ^ ²È S`Ö¨< SÖkU Ã‹LK<::  

(1) u›S~ SÚ[h ¾T>Å[Ó qÖ^ ²È 

G<K<U u°n Ó/u?ƒ ¾T>Ñ–< °n−‹ u›”É Ñ>²?“ ¨pƒ š”Ç=qÖ\ 

ÁeÑÉÇM:: u²=I ²È K}¨c’< Ñ>²?Áƒ ¾°n Ó/u?ƒ Y^ ´Ó ÃJ“M:: 

(2) ›S~” uS<K< ¾T>"H@É ¾qÖ^ ²È 

u²=I ²È ›S~” uSK< qÖ^ KT"H@É –aÓ^U uT¨×ƒ“ 

¾T>qÖ\ƒ” °n−‹“ Ó/u?„‹ q×]−‹” uSSÅw ¾T>Ÿ“¨” qÖ^ 

’¨<:: 

 

6.1.4 የቆጠራ ዝርዝር Aሠራርና የቆጠራ ቲም Aባላት ተግባር 

 

6.1.4.1 የቆጠራ ዝርዝር Aሠራር 

 

(1) ¾S/u?~ `§ð wYM XRs# y¸wKlW ¾}K¾ Ø”no KT>ÁeðMÒ†¨< 

°n−‹ u¾¨\ qÖ^ š”Ç=Å[Ó ƒ°³´ K=Áe}LMõ Ã‹LM:: u¾¨\ qÖ^ 

¾T>ÁeðMÒ†¨< e„¢‹ ¾T>Ÿ}K<ƒ “†¨<:: 

G) ªÒ†¨< Ÿõ}— ¾J’< e„¢‹ 

K) ›ÅÑ— ¾J’< e„¢‹ 

N) Ke`qƒ ¾}ÒKÖ< e„¢‹ 

S) u}ÅÒÒT> ›ÑMÓKAƒ LÃ ¾T>¨<K< e„¢‹ 

(2) KqÖ^ Y^ ¾T>ሠTሩ W^}™‹ um °¨<kƒ“ ‹KA{ ÁL†¨< š”Ç=G<U 

¾e„¡ qÖ^  ÑKí ¾¨cÆ መሆን ይኖርባቸዋል፡፡ 

(3) የንብረት Oፊሰርና ፀሐፊ ሠራተኞች የቆጠራ ቲም Aባላት ሆነው Aይመደቡም፡፡ 

ሆኖም በAe[ጂነትና በቆጠራ ወቅት Eቃዎችን ለመከታተል በቦታው ይገኛሉ::  

(4) በተቻለ መጠን በEያንዳንዱ የቆጠራ ቡድን የEቃዎችን ምንነት የሚያውቅ 

የቴክኒክ ብቃት ያለው ግለሰብ መመደብ ያስፈልጋል፡፡  
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(5) ስለ Aቆጣጠ` ፣Aለካክ፣ Aመዘጋገብና፣ Eቃዎችን ስለመለ¾ትንና የመሳሰሉትን 

ያካተት ገለፃ ለቆጠራ ቲም Aባላት በቅድሚያ መሰጠት ይኖርበታል፡፡ 

(6)  የቆጠራ ቅጽ መዘጋጀት ይኖርበታል፡፡ በEቃ ግ/ቤት የሚገኙ Eቃዎች 

በምድባቸው መሠረት ስቶክ ዶክመንቱን በመመርኮዝ መፃፍ ይኖርባቸዋል፡፡  

(7) የመሥሪያ ቤቱ ኃላፊ ወይም Eርሱ የሚወክለው በቀየኑ ሊቆጠሩ የሚገባቸውን 

Eቃዎች የድርጊት መርሃ ግብር ማዘጋጀት ይኖርበታል፡፡  

(8) የቆጠራ ቅጽ የቆÖ^¨< +U መሪ ፊርሞ EንÇ=ቀበል ማድረግ ይገባል:: 

(9) የEቃዎችን ቆጠራ፣ ከቢን ካርድና ከስቶክ ሪኮርድ ካርድ ጋር በማመሳከር 

የሚኖሩውን ልዩነት ማወቅ ይገባል፡፡ ለልዩነቱ መንስኤ የሆኑትን ሁኔታዎች 

በማጣራት Eርምጃ መውስድ ያስፈልጋል፡፡ 

(10) የቆጠራ ቲም Aባላት በቢን ካርዱና በስቶክ ሪከርድ ካርዱ ላይ ቀንና 

ፊርማቸውን በቀይ ቀለም ማስቀመጥ ይኖርባቸዋል፡፡ 

(11) የቆጠራ ቅጽ በ 2 ኮፒ ይዘጋጃል፡፡ 
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uÅ/w/w/Q/¡/S”Óeƒ ¾ÍYÂNS“ ›=¢•T> MTƒ u=a 
BRUEAU OF FINANACE & ECONOMIC DEVELOPMENT 

 
 

¾°n qÖ^ pê 

STOCK COUNT SHEET  

¾SY]Á u?~ YU 

Public Body:_____________________________ 
 

¾°n ÓUÍ u?ƒ SKÁ 

Stores No._________________ 
 
¾°n UÉw 

Stock classification____________________          
 
k” 

Date_____________________________                     
 

        

}.lØ` 

No. 

¾°n¨< 

Sለኪያ 
Unit of 

measurement 

¾°n¨< 

SÓKÝ 

Category 
of Asset 

uqÖ^ 

¾}Ñ–

Count 

ue„¡ 

]Ÿ`ÉμRD 

¾}Ñ– SÖ”

Stock Card 
Balance 

M¿’ƒ 

Stock 
Discrepancy 

e„Ÿ< 

¾T>Ñ˜uƒ 

G<’@{ 

Conditions 
to Goods 

¾e„Ÿ< 

¾SÚ[h 

k” 
š”penc? 

Last Date of 
Movement 

        
        
        

               
               
               
 

eK ƒ¡¡K—’~ Á[ÒÑÖ<ƒ ¾qÖ^ +U Aባላት ስምና ፊርማ ------------------------ 

 

Name and signature of the stock count team members 

የAስቆጣሪው ንብረት Oፊሰር ስምና ፊርማ  ------------------------         

Name and signature of the store keeper                           
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6.1.4.2 የቆጠራ ቲም Aባላት የሥራ ተግባር  

የቆጠራ ቲም Aባላት የሚከተሉት ተግባራት ይኖራቸዋል፡-  

(1) Eያንዳንዱ Eቃ በAካል መቁጠር፣መለካት፣መመዘን፣ ከስቶክ ሪከርድ ካርዱ ጋር 

ማመሳከር፣የሚኖረውን ልዩነት መመዝገብ 

(2) ለሰቶክ ማነስ ወይም ብልጫ ምክንያቱንና መግለጫ ከሚመለከታቸው ሰራተኞች 

መቀበል ለልዩነቱ የውሣኔ ኃሣብ ማቅረብ 

(3) ስለ Aጠቃላይ የEቃዎች፣ይዞታ፣ክምችትና ሁኔታ፣ ሪፓርት ማዘጋጀት 

(4) በቢን ካርድና፣በስቶክ ሪከርድ ኮርዶች ላይ በቆጠራው ቀን Eቃው ስለመቆጠሩ 

የፊርማ ምልክት ማስቀመጥ፡፡ 

(5) በቆጠራ ወቅት ስለተገኘው የስቶክ ልዩነት ላይ ሊወሰድ ስለሚገባው የማስተካከያ 

Eርምጃ Aስተያየት ማቅረብ፡፡  

(6) ስለ ስቶክ Aስተዳደሩ ይዞታ፣ብቃት፣ጥንቃቄ ሪፖርት ማቅረብ  

(7) በEቃ ግምጃ ቤት ውስጥ የሚገኙ Eንቅስቃሴ የሌላቸውን፣ ጥቅም ላይ 

የማይውሉትንና Aነስተኛ Eንቅስቃሴ ያላቸውን ስቶኮች ለይቶ ሪፖርት ማቅረብ 

(8) የስቶክ መዛግብትን ትክክለኛነትና ወቅታዊነት የተመለከተ ሪፓርት ማቅረብ 

 

6.1.4.3 ለስቶክ ልዩነት መፈጠር ምክንያቶች  

በቆጠራ ወቅት የሚታዩ ልዩነቶችን መንስኤዎች ማወቅ የንብረት Oፊሰሮች  በቀላሉ 

የስህተቱንና የልዩነቱን ምክንያትና መነሻ በማወቅ Aስፈላውን ማስተካከያ ለማድረግ 

የሚረዳቸው ሲሆን የቆጠራ ቲሙም Aግባብ የሆነ የመፍትሄ ሀሳብ ማቅረብ 

የሚችልበት Eድል ይፈጥራል፡፡ 

 በቆጠራ ወቅት ለሚታዩ ልዩነቶች የሚከተሉት ሁኔታዎች መንስኤዎች ሊሆኑ 

ይችላሉ፡-  

(1) በስቶክ Eንቅስቃሴ ወቅት ሊከናወኑ የሚገቡ የወረቀት ሥራዎችን በትክክል 

Aለመፈፀም  

(2) ገቢና ወጪ Eቃዎችን ጨርሶውንም Aለመመዝገብ 

(3) ገቢና ወጪን በትክክል Aለመመዝገብ  

(4) በየጊዜው በሚደርግ ፓስቲንግ የሂሳብ ስሌት ስህተት  
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(5) Eቃዎችን በጥንቃቄ ባለመያዝ ምክንያትና ተፈጥሮAዊ ብልሽት ምሳሌ የነዳጅ 

ክምችት ትነት  

(6) የተለያዩ የEቃ መቀበያና ወጪ ማድረጊያ መለኪያዎችን መጠቀም ምሳሌ 

ነዳጅን በጋሎንና፣በሊትር ወይም በተለያዩ መሰፈሪያዎች መቀበልና ወጪ 

ማድረግ  

(7) Eቃ ወደ Eቃ ግ/ቤት ሣይገባ የወረቀት ስራውን ብቻ በመሥራት Eቃው 

Eንደገባ ማሰመስል  

(8) ትክክለኛ ፈቃድና Aሠራር ሣይከተል Eቃን ወጪ ማድረግና  

(9) ትክክለኛውን የEቃ Aጠባበቅና ጥንቃቄ ባለማድረግ በውጭ Aካላት የሚደረግ 

ሥርቆት  

 

 

6.1.4.4 የስቶክ ርክከብ  

በተለያዩ ምክንያቶች የEቃ ግ/ቤት ርክክብ ይፈፀማል፡፡ በዚህ ወቅት የሚከተሉትን 

ሥርዓት መከተል Aስፈላጊ ይሆናል፡-  

(1) Aንድ የንብረት OፊሰርEቃ  በይዞታው የሚገኝ Eቃ ግ/ቤት ለሌላ የንብረት 

Oፊሰር  ከሚከተሉት በAንዱ ምክንያት ርክክብ Eንዲፈፀም ሊገደድ 

ይችላል፡፡ 

ሀ. ከሥራው በጡረታ ሲገለል ወይም ረጅም ጊዜ የሚያስቆይ የተለያዩ 

Eረፍቶች ሲወጣ  

ለ. ለሌላ መንግሥት ሥራ ከሥራው ሲለይ  

ሐ. ከመሥሪያ ቤቱ ውጭ ረጅም ጊዜ የሚወስድ ሥልጠና ሲላክ   

መ. ወደ ሌላ የሥራ መደብ ሲዛወር  

ረ. ረጅም የሀኪም Eረፍት ሲወስድ  

(2) የEቃ ግ/ቤት ርክክብ በAስረካቢና ተረካቢ የንብረት Oፊሰሮች መካከል 

ሲፈፀም የስቶክ ማኔጅመነት Eውቀት ያለው Aረካካቢ መገኘት 

ይኖርበታል፡፡  

ርክክቡ የሚፈፀመው የEቃውን Aጠቃላይ መረጃ በዝርዝር በሚያሳይና በሦስት ኮፒ 

በሚዘጋጅ የርክክብ ሠነድ ይሆናል፡፡ የርክክብ ሰነዱ ስርጭትም፡- የመጀመሪያው ለግዥና 
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ንብረት Aስተዳደር ሥራ ሂደት ባለቤት ፣ሁለተኛው Eቃ ግ/ቤቱን ለተረከበው ንብረት 

Oፊሰር፣ ሶስተኛው Eቃ ግ/ቤቱን ላስረከበው ንብረት Oፊሰር ይሰጣል፡፡ በዚህ ሰነድ ላይ 

Aስረካቢ ተረካቢ Aረካካቢዎች መፈረም ይኖርባቸዋል፡፡ 
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            የደ/ብ/ብ/ሕ/ክ/መንግስት የፋይናንስና Iኮኖሚ ልማት ቢሮ 

        BUREAU OF FINANCE AND ECONOMIC DEVELOPMENT 

                     የስቶክ ርክክብ ፎርም 

የመ/ቤቱ ሥም-------------------------------------- 

ርክክቡ የተፈፀመበት ቀን-------------------- 

 

t.q$ y:”W ZRZR 

mGlÅ 

mlk!Ã B²T ÃNÇêU -¼êU MRm‰ 

       

       

       

       

       

       

       

 

Sl RKKb# TKKl¾nT 

trμb! yNBrT åðsR |MÂ ðR¥(((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 

xSrμb! yNBrT åðsR |MÂ ðR¥(((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 

yxrμμb! \‰t®C |MÂ ðR¥((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 
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6.2 ySèK q$__R 

 

¾e„¡ lØØ` TKƒ ue„¡ K=Á²< ¾T>Ñv†¨<” °n−‹ ¯Ã’ƒ“ SÖ” ¾S¨c” 

H>Åƒ ’¨<:: e„¡ lØØ` ¾S”ÓYƒ S/u?„‹ ytÌÌÑbTN ›§¥ l¥SfiM 

y¸ÃkÂWn#T |‰  dÃÅ“kõ TŸ“¨” ¾T>‹K<uƒ um ¾J’ ¾°n ›p`xƒ 

š”Ç=ኖ` Áe‹LM:: uK?L uŸ<M ¾°n ¡U‹ƒ SÖ” Ÿõ wKA ¾°n TŸT‰ ¨Ü 

Ÿõ š”ÇÃM S[Í−‹” KT>SKŸ}¨< ›μM uSeÖƒ Xg² ÃdRUL:: 

  

¾e„¡ lØØ` ª“ ›LT °n−‹“ ›p`x„‹ KY^ u}òKÑ< Ñ>²? ¨Ç=Á¨<’< 

š”Ç=Ñ–< Te‰M c=J” ´`´` ¯LT−‡ ÅÓV:- 

G) °n−‹ S† š”ÅT>{²²<፣ uU” ÁIM SÖ” š”ÅT>{²²<“  ´p}—“ 

Ÿõ}— ¾°n ¡U‹ƒ SÖ”” S¨c”' 

K) ¾}uLg<“ ØpU LÃ K=¨<K< ¾TÃ‹K< e„¢‹” SK¾ƒ “†¨<:: 

 

 

6.2.1 የስቶክ ቁጥጥር ለማከናወን Aስፈላጊ ሁኔታዎችና ዘዴዎች  

 

የስቶክ ቁጥጥር ቀዳሚ ¯LT ስቶኮች በAገልግሎት ላይ Eንዲውሉ ሲፈለÑ< Kተጠቃሚ 

¾Y^ ክፍሎች/H>Å„‹ Eንዲያገኙ ማድረግ ነው፡፡ በቂ የስቶክ ቁጥጥር ለማድረግ 

የEያንዳንዱን Eቃ የክምችት ብዛት፣የሚታዘዘውን የEቃ ብዛት፣መቸ መታዘዝ 

Eንደሚኖርበት የሚያሳይ ሥርዓት መዘርጋት ያስፈልጋል፡፡ በክምችት የሚገኝ የEቃ 

መጠን ዝቅ ሲል፣Eቃው ታዞ Eቃ ግ/ቤት ገቢ ለማድረግ የሚወስደውን ጊዜ መጠን 

በማስላት፣የEቃ ትEዛዝ ማሰተላለፍ Aስፈላጊ ነው፡፡ 

 

6.2.2. የEቃ ትEዛዝ መጠንና ድግግሞሸ 

በEቃ ግ/ቤት በክምችት ሊቀመጥ የሚችል የEቃ መጠን በT>ከተሉት Aራት ጉዳዩች 

ይወሰናል፣  

ሀ. የተጠቃሚዎች ፍላጐት፣  

ሥራ ሳይደናቀፍ በተጠቃሚዎች የሚፈለግ የEቃ መጠን/ብዛት  
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ለ.  Eቃውን ለማግኘት የሚወስደው ጊዜ መጠን፣ 

Aንዳንድ Eቃዎች ከAቅራቢዎች በቀላሉ ማግኘት ሲ‰ል Aንዳንዶቹን ማግኘት 

Aስቸጋሪ ይሆናል:: ›Mö ›Mö °n¨< ከውጪ ሀገር ታዞ Eንዲመጣ የሚደረግ 

K=J” Ã‹LM::  

eKJ’U የEቃ ግዢ ትEዛዝ ለApራቢዎች ተላልፎ Eቃው Eቃ ግ/ቤት ገቢ KTÉ[Ó 

¾T>ðË¨< ጊዜ ለተለያዩ Eቃዎች የተለያ¾ ነው፡፡ በመሆኑም የEቃ ትEዛዝ ተላልፎ 

Eቃው ገቢ የሚደረግበትን ጊዜ መገመትና ማወቅ በጣም Aስፈላጊ ነው፡፡ 

ይህ የጊዜ ፍÐታ ሁለት ሁኔታዎችን ያጠቃMላል፡- 

1. የEቃ መጠይቅ ተሞMቶ Eቃው Eንዲገዛ የሚያስፈልጉ ተግባራት ተከናውነውና 

Aቅራቢዎች ተመርጠው የግዢ ትEዛዝ በማሰተላለፍ ሂደት ውeጥ የሚፈጀው 

ጊዜ Aስተዳደራዊ ሊድ ታይም ይባላል፡፡  

2. በሌላ በኩል Aቅራቢው Eቃውን Aምርቶ ወይም ከስቶክ Aውጥቶ ለመላክ 

የሚፈጅበት ጊዜ የAቅራቢ ሊድ ታይም በመባል ይታወቃል፡፡  

 

የEቃ Eጥረት ተፈጥሮ የመሥሪያ ቤቱ የሥራ Eንቅስቃሴ Eንዳይገታ በሊድ ታይም 

ወቅት ጥቅም ላይ ሊውል የሚችል e„¡ በEቃ ግ/ቤት Eንዲኖር ማድረግ Aስፈላጊ 

ነው፡፡ ይህንን ፅንሠ-ሀሳብ በምሳሌ Eንመልከት ፡- 

 

Aንድ የመንግሥት ጤና ጣቢያ በጣቢያው የT>ስተናገዱ ህሙማንን ለማከም በየሳምንቱ 

በAማካይ 2A ካርቶን መድሀኒት ያስፈልገዋል፡፡ ይህን የተለ¾ መድኃኒት በግዢ 

ለማግኘት ¾eÉeƒ XU”ƒ ሊድ ታይም ያስፈልገዋል፡፡ የጤና ጣቢያው የግዢ ትEዛዝ 

መeጠት ያለበት 12A ካርቶን በEቃ ግ/ቤቱ ሲቀር ይሆናል ማለት ነው፡፡ ከ12A ካርቶን 

በታች በሆነ የክምችት መጠን ትEዛዝ ካስተላለፈ በመድሀኒት Eጥረት ምክንያት 

ህሙማንን ማከም Aይቻለውም::  

 

በዚህ ምሳሌ የተገለçው ፅንሠ-ሀሳብ የመድሀኒቱ ፍላጐትና መጠን መድሀኒቱ ታዞ 

Aገልግሎት ላይ ሊውል የሚችልበት ጊዜ በትክክል የታወቀ Eንደሆነ ተደርጐ ታሳቢ 

ተወስዷል፡፡ ነገር ግን የመድኃኒቱ Aጠቃቀም ከEለት ወደ Eለት የተለያየ መጠን ሊሆን 

ይችላል፡፡ በተመሣሣይ ሁኔታ መድኃኒቱን የግዢ ትEዛዝ ስጥቶ ወደ ጤና ጣቢያው 
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የሚደርስበት ጊዜ በተለያዬ ችግር ምክንያት ከ6 ሣምንታት በላይ ሊሆን ይችላል፡፡ 

በንድፈ ሀሣብ ደረጃ ለዚህ የጊዜ መር²ም ዋና ምክንያት የAቅራቢውና የመጓጓዣ 

ችግሮች ይሆናሉ፡፡  

 

ስለዚህ የEቃ Eጥረት ችግር ለማሰወገድ የEቃ ግ/ቤቶች ተጨማሪ ክምችት መያዝ 

ይጠበpባቸዋል፡፡ በAቅራቢውና በመጓጓዣ ችግር ለመጠባበቂያነት የሚያዝ የEቃ ክምችት 

“የጥንቃቄ ስቶኮች” (ሴፍቲ ሰቶክ) በመባል ይታወቃል፡፡  

 

የሴፍቲ ስቶክ መጠን የሚወሰነው  

 1. በሊድ ታይምና በግምታዊ የሊድ ታይም ጊዜ መጨመር፣  

 2. በሊድ ታይም ጊዜ በሚኖር የEቃዎቹ Aጠቃቀም መጨመር፣ 

 3. በEቃ ማዘዣ ጊዜ ድግግሞሽ ይሆናል፡፡  

 

ሐ. የEቃ ማከማቻ መጠን፡-  

 መሥሪያ ቤቱ ያለውን የEቃ ማከማቻ መጠን ከግምት ውስጥ ማሰገባት 

ይኖርበታል፡፡ ብዛት ያለው የEቃ ትEዛዝ ካስተላለፈ ከፍተኛ መጠን ያለው የEቃ 

ማከማቻ Aስፈላጊ ይሆናል፡፡ ስለዚህ በማከማቻ Eጥረት ሊደርሥ የሚችለውን 

የEቃዎች ብልሽት ወይም w¡’ƒ XÂ ተጨማሪ የማከማቻ ወጪን መገመት ለEቃ 

ትEዛዝ መጠንና ድግግሞሽ Aሰፈላጊ ግብAት ተደርጐ ይወሰዳል፡፡ 

 

መ. የEቃ ማዘዣ ወጪ፡- 

 ይህ ወጪ Aንድን የEቃ ግዢ ትEዛዝ ለመፈፀም የሚወጣ ወጪ ነው፡፡ ¾SY]Á 

u?~ የEቃ ማዘዣ ወጪ ከፍተኛ ከሆነ መሥሪያ ቤቶች በAንድ ጊዜ ብዛት ያለው 

Eቃ EንዲÃዙ ይጠበቃል:: 

 

6.2.3 የስቶክ ቁጥጥር ዘዴዎች 

 የስቶክ ቁጥጥር ዘዴዎች የተለያዩ ቢሆኑም ዋና ዋናዎቹ የሚከተሉት ናቸው፡-   

 ሀ. ስቶክ በተወሰነው መጠን ሲደርስ ማዘዝ፣  

 ለ. ¾ስቶክ መጠን በተወሰነ ጊዜ በማ¾ት ትEዛዝ ማስተላለፍ ናቸው፡፡ 
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ክፍል VII   

ክምችት 
 

¾S”Óeƒ መስሪያ ቤቶች ከሥራ ሂደቶች ጋር በሚኖራቸው ቅርበትና ርቀት 

uመመስረት Aንድ ማEከላዊ የEቃ ግምጃ ቤት ወይም ከAንድ በላይ የEቃ ግ/ቤት 

ሊኖራቸው ይችላል፡፡ ከዚህ ሌላ በቀላሉ ብልሽትና ጥፋት ሊደርስባቸው ለማይችሉ 

ትላልቅ Eቃዎች š”Ç=G<U ያገለገሉ Eቃዎችን ለማቆየት የሚረዳ በAጥር የተከለለ 

ግምጃ ቤት (stock yard) ሊጠቀሙ ይችላሉ፡፡  

  

7.1 ከስቶክ ክምችት ተግባር ረገድ ኃላፊነት ያለባቸው Aካላት 

ሀ. የግዥናንብረት Aስተዳደር ሥራ ሂደት ባለቤት የEቃ ግ/ቤቶች በAግባቡ 

   መደራጀታቸውንና በEቃ ግምጃ ቤት የሚገኙ ሶቶኮችን ለማስተዳደር  

    የተዘረጋው የAሰራር ሥርዓት በAግባቡ በሥራ ላይ መዋሉን በበላይነት 

    የመከታተል ኃላፊነት ይኖረዋል፣ 

ለ. የንብረት Oፊሰሩ የEቃ ግ/ቤቶች ንፅህና፣ Aቀማመጣቸው የተስተካከለና  

   የEቃ መደርደሪያዎች Aስፈላጊው ቁጥሮችና መለያዎች የተሰጣቸው መሆኑን 

   ማረጋገጥ ይኖርበታል፡፡ 

 

7.2 Eቃ ግ/ቤትን የማደራጀት Aላማና ጥቅም  

Eቃ ግ/ቤትን ማደራጀት የሚከተሉት Aላማና ጥቅሞች ይኖሩታል፡-  

 ሀ. የEቃ ግ/ቤቱን ቦታዎች በAግባቡ መጠቀም መቻል  

ለ. ሁሉንም Eቃዎች በቀላሉ ለማግኘት መቻል 

ሐ. ቀልጣፋ የስቶክ Eንቅስቃሴ Eንዲኖር ማድረግ 

መ. በEቃ ግ/ቤት የሚገኙ Eቃዎች ከብልሽትና ከሥርቆት የተጠበቁ Eንዲሆኑ 

ማድረግ  

ሠ. Eቃ ግ/ቤትን ለማፅዳትና በንፅህና ለመጠበቅ የተመቻቸ መሆን “†¨<:: 
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7.3 የEቃ ግ/ቤት Aቀማመጥ  

በEቃ ግ/ቤት የሚገኘውን ቦታ በAግባቡ ለመጠkU Eንዲቻል የEቃ ግምጃ ቤት 

Aደረጃጀት ፡-  

ሀ.  የማከማቻ ቦታዎችን ለEያንዳንዱ Eቃ TSMŸƒ ÃÑvM፣  

ለ.  በቂ የመተላለፊያ መንገዶች š”Ç=•\ƒ ÃÑvM፣ 

ሐ.  ስቶክን ወጪ የማድረጊያ xታዎችን K=ÁdÃ ÃÑvM፣ 

መ.  መግቢያና መውጫ ቦታዎችን KÃ„ Td¨p ÃÑvM:: 

 

7.4 የክምችት ዝርዝር ተግባራት  

መ/ቤቶች በEቃ ግ/ቤቶች Aደረጃጀትና Aቀማመጥ Eንዲሁም በEለት ተEለት 

የEቃ ማከማቻ ቦታዎች Aሠራር ላይ የሚከተሉትን K=Ÿ}K< ÃÑvM:: 

ሀ. የስቶክ መቀበያ ቦታ ከስቶክ ወጪ ማድረÑ>Á መለየት 

ይኖርበታል::  

ለ. ስቶክ በየመደቡ መቀመጥ ይኖርበታል:: 

ሐ. በከፍተኛ ፍጥነት የሚንቀሳቀሱ ስቶኮች ከEቃ ወጪ ማድረጊያ 

ቦታ up`w `kƒ መከማቸት ይኖርበታል:: 

መ. የማይንቀሳቀሱና በዝቅተኛ ፍጥነት የሚንቀሳቀሱ ስቶኮች በተለየ 

ቦታ ሊከማቹ ይገባል፡፡ 

ሠ. የስቶክ ማከማቻ ቦታዎች የEቃዎችን መጠን፣ ርዝመት፣ ስፋት 

ከግምት ውስጥ ማስገባት Ã•`v†ªM::  

ረ. በቀላሉ በዝገት፣ ለEርጥበትና ለEሣት Aደጋ ለተጋለጡ ስቶኮች 

የተለየ ጥንቃቄ ማድረግ ይገባቸዋል:: 

ሰ. የስቶክ ማከማቻ ቦታዎችና የማከማቻ Eቃዎች ፅዱና ንፅIና†¨< 

የተጠበቀ ሊሆኑ ይገባል፡፡ 

 

7.5 የEቃ ግ/ቤት ጥንቃቄና ደህንነት  

የEቃ ግ/ቤትን ደህንነት ለመጠበቅት ኩረት ሊደረግባቸው የሚገቡ ጉዳዮች  

ቁልፎችን የማባዛትና የመያዝ፣ ወደ Eቃ ግ/ቤት መግባትና መውጣት 
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የሚገባቸውን ሠራተኞች መወሰን፣ ስለ Eሣት Aደጋ መከላከል Eና ስለ Eቃ 

ግ/ቤቶች ህንፃና በAጥር የተከለሉ የውጭ የEቃ ማከማቻ ቦታዎችን Aመራርጥና 

Aሠራር የሚያካትት ይሆናል፡፡  

 

7.6 የስቶክ ማከማቻ ቁሳቁሶች 

በEቃ ግ/ቤቶች ውስጥ ለEቃዎች ማስቀመጫ የሚያገለግሉ የተለያዩ የEቃ 

መደርደሪያዎች Eንዲኖሩ ያስፈልጋል፡፡ በተጨማሪ Eቃዎች” ለመመዘን፣ 

ለመለካትና ለመቁጠር የሚያገለግሉ የልኬት መሣሪያዎች ሊሟሉለት ይገባል፡፡  


