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1. ›¨<Ü¨< vKYM×” 

 

የደ/ብ/ብ/ሕ/ክ/መንግስት ፋይናንስና ኢኮኖሚ ሌማት ቢሮ የአፈር ማዳበሪያ አቅርቦትና 

ስርጭት ደንብ ቁጥር 124 /2007 ›”kê 29 u}cÖ¨< YM×” SW[ƒ ÃI” SS]Á 

›¨<Ø…M:: 

 

2. ›ß` `°e 

 

ÃI SS]Á “የደ/ብ/ብ/ሕ/ክ/mNG|T ፋጥናንስና ኢኮኖሚ ሌማት ቢሮ  የአፈር 

ማዳበሪያ አያያዝና አጠባበቅ፣ የሽያጭ ገንዘብ አሰባሰብና የብድር አመሊሇስ ኦዲት 

አፈጻጸም mm¶Ã lØ` 23/2008" }wKA K=Öke Ã‹LM:: 

 

3. TRÙ» 

 

y”l# xGÆB l@§ TRg#M y¸s-W µLçn bStqR bz!H mm¶Ã WS_ Ãl# 

”§TÂ ሐr¯C “የደቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክሌሌ መንግስት   

የአፈር ማዳበሪያ አቅርቦትና ስርጭት ደንብ ቁጥር 124/2007” ytsÈcWN 

TRg#M YY²l#ÝÝ  

4. የተፈጻሚነት ወሰን  

ይህ መመሪያ በክሌለ አስተዳደር ወሰን ስር በሚተዳደሩ ዞኖች፣ ሌዩ ወረዳዎች፣ 

ወረዳዎችና የከተማ አስተዳደሮች ውስጥ በሚኖሩ የአፈር ማዳበሪያ 



ግዥ፤ሥርጭት፤ማጓጓዝ፤በብድር አሰጣጥና አመሊሇስ ተግባር ሊይ በተሰማሩ አካሊት ሊይ 

ተፈጻሚ ይሆናሌ፡፡ 

 

 

 

 

5. ymm¶ÃW ›§¥ 

 

የአፈር ማዳበሪያ አቅርቦትና ስርጭት ቀሌጣፋ፣ ወጪ ቆጣቢና ተደራሽነትን 

ሇማረጋገጥ በተዘረጋው የአሠራር ሥርዓት መሠረት በክሌለ መንግስት የበጀት ዋስትና 

የአፈር ማዳበሪያ በግዥ ቀርቦ ሇተጠቃሚዎች እጅ በእጅ ክፍያ እና በብድር 

የሚሰራጭ በመሆኑ የማዳበሪያ አያያዝና አጠባበቅ፣ የሽያጭ ገንዘብ አሰባሰብና የብድር 

አመሊሇስን አሰመሌክቶ በየደረጃው የሚገኙ የፋይናንስና ኢኮኖሚ ሌማት ሴክተር 

በደንቡ ቁጥር 124/2007 አንቀጽ 15 ሊይ የተሰጠውን ተገባርና ኃሊፊነት ሇመወጣት 

ከላልች አሰፈጻሚ አካሊት ጋር በመቀናጀት ወቅታዊ የሆነ የክትትሌና ቁጥጥር ሥራ 

በማድረግ የዘመናዊ ግብርና ግብዓት አቅርቦትና አሰረጫጨት ሥርዓት ሇማጠናከር 

ነው፡፡  

 

 

KFL h#lT 

 

6. በየደረጃው የሚገኝ የፋይናንስና ኢኮኖሚ ሌማት ቢሮ መዋቅር 

         

6.1  የግብይትና ህብረት ስራ ቢሮን የብድር አጠቃቀም፣ የአፈር ማዳበሪያ 

   የግዥና ክፍያ ሚዛን፣ 

6.2 የኦሞ ማይክሮ ፋይናንስ ተቋምን የማዳበሪያ ሽያጭና የባንክ ብድር 

    አመሊሇስ፣  

6.3 የህብረት ሥራ ማህበራትን የማዳበሪያ ገቢና ስርጭት ሚዛን በወረዳ፣ 

    በዞንና በክሌሌ በየወቅቱ ኢንስፔክሽንና በየዓመቱ ኦዲት በማድረግ 



    በየደረጃው ሇሚገኝ የአስተዳደር ም/ቤት የውሳኔ ሀሳብ ያቀርባሌ፡፡ 

  

7.  የአፈር ማዳበሪያ አያያዝ፣ የገቢና ወጪ ሠነድ አደረጃጀት 

1. በየደረጃው የሚገኙ የአፈር ማዳበሪያ ተረክቦ የሚያሰራጩ የኀብረት ሥራ 

ዩኒየኖች ወይም ፌደሬሽንና የመሰረታዊ ኀብረት ሥራ ማህበራት የግብይትና 

የኀብረት ሥራ ቢሮ ባወጣው መመሪያ መሠረት በማድረግ ሇማዳበሪያ ገቢና 

ወጪ በተዘጋጀው ሠነድ የገቢና የስርጭት ተግባራት ማከናወን ይገባቸዋሌ፣ 

2. ማዳበሪያ ገቢ የተደረገባቸውና ስርጭት የተፈጸመባቸው ሠነዶችና መዝገብ 

በየጊዜው ሇሚደረገው የእንስፔሽንና ኦዲት ሥራ አገሌገልት ምቹ ሆነው 

ተደራጅው መገኘት አሇባቸው፡፡  

 

8. የማዳበሪያ ሽያጭ ገንዘብ አሰባሰብ፣ ወደ ባንክ ገቢ አደራረግና ሰነድ አያያዝ 

የአፈር ማዳበሪያ አቅርቦትና ስርጭት አሰመሌክቶ በወጣው ደንብ ቁጥር 124/2007  

መሠረት የኦሞ ማይክሮ ፋይናንስ ተቋም በተሰጠው የሥራ ኃሊፊነት በመከተሌ፤ 

1. እጅ በእጅ ከተሸጠና በቅድመ ክፍያ  የተሰበሰበ ገንዘብ በአስር ቀናት ውስጥ 

በወረዳው ስም በተከፈተ የዘመኑ የማዳበሪያ ዕዳ ማስገቢያ የባንክ አካውንት 

ገቢ በማድረግ የባንክ ስሉፕ ኮፒ ሇወረዳ ግብይትና ኅብረት ሥራ ጽህፈት ቤት 

ያቀርባሌ፤  

2. በብድር ከተሰራጨ ማዳበሪያ ገንዘብ ከአርሶ አደሩ በተሰበሰበ በአስር ቀናት 

ውስጥ ከሊይ በተገሇፀው አግባብ ሇባንክ ገቢ ይደረጋሌ፤  

3. በፋይናንስ ተቋሙ የተሰበሰበ የሽያጭ ገንዘብ በወቅቱ ባንክ ባይደርስ እንዲሁም 

ከአርሶ አደሩ ብድር ባሇማስመሇስ በውሌ በተጠቀሰው ጊዜ ሇባንክ ያሌተመሇሰ 

ገንዘብን ከነወሇዱ የመክፈሌ ኃሊፊነት አሇበት፡፡ ዕዳውን ከተበዳሪ አርሶ 

አደሮች በዋስትናው መሠረት እንዲመሇስሇት ያደርጋሌ፣  

4. በየወሩ የማዳበሪያ ሽያጭና የገንዘብ አመሊሇስ ሪፖርት በየደረጃው ሇሚገኝ 

የግብይትና ኅብረት ሥራ ተቋም ያቀርባሌ፤  



5. የገቢና ወጪ ሂሳቡን ሇብቻ በማደራጀት በዚህ መመሪያ በተመሇከተው ጊዜ 

ውስጥ ሇማሰመርመር ሠነዶችን ምቹ  አድርጎ መያዝ ይገባሌ፡፡  

6. እጅ በእጅ ሇተከፈሇው ገንዘብም ሆነ በብድር ሇተገባው ውሌ ኩፖን 

ሇተጠቃሚዎች የሰጣሌ፡፡ 

 

9. የኦዲት አፈጻጸምና ሪፖርት አደራረግ፤ 

 9.1  የክልሉ እንስፔክሽንና የውስጥ ኦዲት ዋና  የሥራ ሂደት፡- 

 የዋስትና ፍርማን መሠረት በማድረግ ከንግድ ባንክ ለአቅራቢዎች የተደረገ ክፍያን 

ካቀረቡት የአፈር ማዳበሪያ ሂሣብ ጋር ማመዛዘን ፣ 

 ከወደብ የተጫነ የአፈር ማዳበሪያ ወደማዕከላዊ መጋዘኖች በአግባቡ መድረሱን 

ማረጋገጥ፣ 

 በማዕከላዊ መጋዘኖች ላይ ያለውን የገቢ ወጪ ሚዛን መሥራት ፣ ዓመታዊ ኦዲት 

በየዓመቱ ማካሄድ ፣ 

 በእያንዳንዱ የደረቅ ጭነት አጓጓዥ ድርጅቶች ወደማራረፊያ ጣቢያ ያጓጓዙትን የአፈር 

ማዳበሪያ በዝርዝር በመለየት የተጣራ መረጃ መየዝ፤ 

 የአፈር ማዳበሪያ ኦዲትን የዓመታዊ ዕቅድ አካል ማድረግ፡ 

9.2 የዞኑ ፋ/ኢ/ል/መምሪያ እንስፔክሽንና የውስጥ ኦዲት ዋና የሥራ ሂደት፡- 

 በየወቅቱ ከማዕከላዊ መጋዘኖች በየወረዳ ውስጥ ላሉ ጣቢያዎች የተጓጓዘውን የአፈር 

ማዳበሪያ መጠን የሚገልጽ መረጃ ማግኘት፤ 

 በየዓመቱ የምርት ዘመን ማብቂያ ላይ መስከረም እና ጥቅምት ወራት አካባቢ ሁሉም 

ወረዳ የአፈር ማዳበሪያ አዲት ማድረግ እንዳለበት የዕቅዳቸው አካል 

እንዲያደርጉማድረግ 

 ፣የአፈር ማዳበሪያ ኦዲት የሚወጡ ኦዲተሮች በሌሉባቸው ወረዳዎች ከዞኑ ወይም 

ከሌላ ወረዳ ኦዲተር በመመደብ ማስመርመር፣ 

ዓመታዊ የወረዳ መጋዘኖችና የስርጭ ጣቢያዎች ኦዲት ሥራ በወጣው የጊዜ ሰሌዳ 

መሠረት እንድፈጸም ማስተባበር፤የዞንና የወረዳ ኦዲተሮችን በማንቀሳቀስ መሰመርመር፤ 

9.3  የወረዳ ፋ/ኢ/ል/ ጽ/ቤት እንስፔክሽንና የውስጥ አዲት ዋና የሥራ ሂደት፡- 



 በየወቅቱ ወደ አፈር ማዳበሪያ ማራገፊያ ጣቢያ የደረሰውን ማዳበሪያ መጠን 

መመርመር፣ 

 በኦሞ ማይ/ፋይ/ ጽ/ቤት በሚሰጠው የጥሬ ገንዘብ ሽያጭ ኩፖን እና በብድር ኩፖን 

መሠረት ወጪ የሆነ ማዳበሪያ በዝርዝር ማየት፣ 

 የአፈር ማዳበሪያ ገቢ ወጪ ሚዛን በመሥራት ልዩነትን በማሳየት መተማመኛ 

መቀበል፣ 

 የኦሞ ማይክሮ ፋይናንስ ጽ/ቤት በጥሬ ገንዘብ /እጅ በእጅ/ በሸጠው ኩፖን መሠረት 

የሰበሰበውን ገንዘብ በወቅቱ ባንክ ገቢ ማድረጉን ማረጋገጥ፣ 

 በብድር የተሰጠውን ቅድመ ክፍያ እና ቀሪ ክፍያ በብድር ውል መሠረት  በወቀቱ 

ከአርሶ አደር መሰብሰቡን እና ወደ ባንክ ገቢ መደረጉን ከኦሞ ማይ/ፋይናንስ  ጽ/ቤት 

ማጣራት፣ 

 በአጠቃላይ በብድርም ሆነ  እጅ በእጅ የተሰበሰበውን የማዳበሪያ ዋጋ ከኩፖንና 

ከተለያዩ ሠነዶች ጋር  ማመዛዘኛ መሥራትና ወቅቱን የጠበቀ ሪፖርት በተሟላ  

ሁኔታ ማቅረብ ይጠበቅባቸዋል፡፡ 

10. ተፈጻሚ የማይሆኑ  

      ከዚህ  መመሪያ  ጋር  የሚቃረኑ  ማናቸውም መመሪያዎችና  ሠርኩላሮች  በዚህ  

መመሪያጉዳይ ላይ ተፈጻሚ  

     አይሆኑም፡ ፡  

11.  መመሪው የሚጸናበት ጊዜ 

    ይህ  መመሪያ  ከህዳር  1 /2008 ዓ/ም ጀምሮ የ ጸና  ይሆናል፡ ፡  

 

 

 

                                                             ኃይለብርሃን  ዜና  

                                                    የ ደ/ብ/ብ/ሕ/ክልል  መንግስት 

                                                      ፋይናንስና  ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ ኃላፊ 

 

                                                    

                                                                            ህዳር  2008 

                                                                                     ሀዋሳ  


