
ናይ ሕርሻ ጥረ-ገንዘብ ኣታውን 
ወፃእን ኣመዘጋግባ

መምርሒ

መርበብ ቢዝነስ ሰሊጥ
ሰሜን ምዕራብ ኢትዮጵያ





ትሕዝቶ                                          ገጽ

መእተዊ...............................................................................1
   አይተ ሄኖክ ሰሊጥ .........................................................2

ተግባር 1: ወፃኢኻ ኣብ ጥረ ገንዘብ ኣታውን ወፃእን 
     መመዝገቢ  ደፍተር  ምምዝጋብ...........................3

        ናይ ቤተሰብ ጉልበት ምምዝጋብ...............................5

ተግባር 2: ጠቕላላ ናይ ሕርሻ ጥረ ገንዘብ ኣታዊን 
         ወፃኢን ፍሰት........................................................9
        
   ጠቕላላ ናይ ቤተሰብ ጉልበት መዓልታት..................10

ተግባር 3: ሚዛን (ቐራዪ) ጥረ ገንዘብካ ምፍላጥ ..................12

ተግባር 4: ትርፊ ወይ ክሳራ ምፍላጥ .................................13

ተግባር 5: መጠን ወለድን ኣብ መኽዘን ዝቐረየ 
         ምህርቲን ምንፃር.................................................18

ዝተማሓየሽ ትርፊ ወይ ክሳራ መግለፂ..................................19

ተግባር 6: ናይ ቐፃሊ ሕርሻ ወቕቲ ውሳነ.............................21

ወፃኢታቶም ምምዝጋብ ከመይዝያዳ ክረብሖም ይኽእል?.........23



1

መእተዊ 
ሕርሻ ሕልኽላኽ ዝበዝሖ ናይ ንግዲ ስራሕ ምስ ምኻኑ ጥንቃቐ 
ዝተመልኦ ምዝገባ ኣታዊን ወፃኢን ከምኡውን ምሕደራ ፋይናንስ 
ዝጠልብ እዩ። ከም ሓደ ናይ ሰሊጥ መፍረዪ ሓረስታይ ንሶም`ውን 
ናይ`ዚ ሕልኽላኽ ዝበዝሖ ናይ ሕርሻ ንግዲ ኣማሓዳሪ እዮም። ናይ 
ሕርሻ ኣታዊን ወፃኢን ብኣግባቡ ምምዝጋብን ውሕሉል ዝኾነ ናይ 
ምሕደራ ፋይናንስን ተግባራዊ ምግባር ካብ ሓደ ቡቑዕ ኣማሓዳሪ 
ትፅቢት ዝግበር ተግባር እዩ። ይኹንደኣ’ምበር ናይ ሕርሸኦም 
ኣታውን ወፃእን ብኣግባቡ ምምዝጋብ ኣፀጋሚ ክኾኖም ይኽእል 
እዩ። 

ናይ ሕርሻ ፋይናንስ ኣታውን ወፃእን ንምምዝጋብ ናይ ጥረ ገንዘብ 
ኣታዊን ወፃኢን መዝገብ ምጥቃም ይኽእሉ እዮም። እዚ ናይ ጥረ 
ገንዘብኣታውን ወፃእን መዝገብ ከም ሓደ መሳሪሒ ናይ ቀፃሊ ውሳነ 
ንምውሳን ከም መበገሲ ምጥቃም ይኽእሉ እዮም። ናይ ሕርሻ 
ኣታዊን ወፃኢን መዝገብ ምሓዝ እዞም ዝስዕቡ ረብሓታት ኣለዎ፦

• ናይ ሕርሻ ስራሕ ኣፈፃፅማ ንምግምጋም፣
• ናይ ሕርሻ ትርፊ ወይ ክሳራ ንምግባጥ፣
• ንቐፃሊ ንምትላም/ናይ ቀፃሊ ትልሚ ንምድላው፣
• ገንዘብ መለቃሕቲ ትካላት ናይ ሕርሸኦም ናይ ገንዘብ 
ኣታዊን ወፃኢን ከምኡውን ፋይናንሳዊ ቑመና ኣመልኪቱ ንፁር 
መረዳእታ ክህልዎም ብምግባር ናይ ልቓሕ ሕቶ ኣብ ሓፂር 
እዋን መልሲ ንኽወሃቦ ይሕግዝ።

ናይ ጥረ ገንዘብ ኣታዊን ወፃኢን መመዝገቢ ደፍተርን እዚመምርሒን 
ብምጥቃም ናይ ሕርሻ ኣታዊን ወፃኢን ብዝተወደበን ውሕልል 
ብዝኾነ መንገዲ ንምምዝጋብ የኽእሎም።  

ኣብ`ዚ መምርሒ እዚ ናይ ሓደ ሰሊጥ መፍረዪ ሓረስታይ ኣብነት 
ብምጥቃም ናይ ጥረ-ገንዘብ ኣታዊን ወፃኢን መመዝገቢ ደፍተር 
ከመይ ከምዝጥቀመሉ ክንርኢ ኢና።
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አይተ ሄኖክ ሰሊጥ
ኣይተ ሄኖክ ኣብ ሰሜን ምዕራብ ኢትዮጵያ 
ዝነብር ናይ ሰሊጥ ሓረስታይ ኮይኑ ኣብ`ዚ 
ናይ ሕርሻ ስራሕ ኣስታት 10 ዓመት 
ገይሩ ኣሎ። ኣይተ ሄኖክ ሕጉስ ባዓል 
ሓዳርን ኣቦ ክልተ መናእሰይን እዩ። ኣይተ 
ሄኖክ 5 ሄክታር ተሓራሲ መሬት ዝወነነ 
እንትኾን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ሰሊጥን 
ምሸላን ኣፍርዩ እዩ። ለምዘበን ልሙድ 
ናይ ሕርሻ ኣካይድኡ ንኽቕይር ወሲኑ 
ኣሎ። 5 ሄክታር መሬት ካብ ምልማዕ 
4ቲኡ ኣልሚዑ እቲ 1 ሄካታር ከሕድሮ 
ወሲኑ ኣሎ።  2 ሄክታር ሰሊጥ፣ 1 ሄክታር ምሸላን 1 ሄክታር 
ጡጥን ክዘርእ ወሲኑ ኣሎ። ኣይተ ሄኖክ እዚ ዝወሰነሉ ምኽንያት 
ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ናይ ሰሊጥ ዋጋ ትሑት ኮይኑ ስለዝረኸቦ እዩ። 

ኣይተ ሄኖክ ኣብ`ዚ ዓመት ናይ ጥረ ገንዘብ ኣታዊን ወፃኢ መመዝገቢ 
ደፍተር ካብ ሕ/ስ/ማሕበሩ ከምዝረክብ ተገንዚቡ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ 
ዓመት ናይ መሰረታዊ ስነ- ቑጠባ መመዝገቢ ደፍተር ተጠቒሙ 
ኣታዊን ወፃኢን ዝመዝገበ ዋላ`ኳ እንተኾነ ናይ ቀዋሚ ንብረት 
ኣገልግሎት ተቓናናሲ ወፃእታቱ ኣብ ግምት ስለዘየእተወ ትርፉን 
ክሳርኡን ብትኽክል ክፈልጥ ኣይካኣለን። ለምዘበን ካብ ማሕበሩ 
ዝረኽቦ ናይ ጥረ ገንዘብ ኣታዊን ወፃኢን መመዝገቢ ደፍተር ግን 
ናይ ቀዋሚ ንብረት ኣገልግሎት ተቓናናሲ (እርጋን) ንምስላሕ/
ንምምዝጋብ የኽእሎ እዩ። ኣይተ ሄኖክ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብዝሓዞ 
ናይ ኣታዊን ወፃኢን መዝገብ መሰረት 25,000.00 ብር ከምዘትረፈ 
ተገንዚቡ እዩ። ዝተወሰነ ክፋል ናይ`ቲ ትርፊ ንቐለብ ዘውዓሎ 
እንትኾን እቲ ዝተረፈ ድማ ለምዘበን ኣብ ሕርሽኡ ከውዕሎ ወሲኑ 
እዩ። ኣይተ ሄኖክ ሓሮስቶት መሓዝቱ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ናይ 
ሕርሻ ኣፈፃፅሞኦም እንታይ ይመስል ከምዝነበረ ንምፍላጥ ብጣዕሚ 
ተሃንጥዩ ኣሎ።
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እቲ ናይ መጀመርያን  ወሳኒን ናይ ሕርሻ ምሕደራ ተግባር ኣብ ናይ 
ሕርሻ ወቕቲ ወፃእን ኣታውን ዝኾነ ገንዘብ ብዝርዝር ምምዝጋብ 
እዩ። እዚ ዝርዝር ዝበለ ምዝገባ እንድሕር ዘይተኻይዱ ሓሲብካ/
ዘኪርካ ተስለሖ ውፃኢቱ ሓበሬታ ጉጉይ ክኸውን ይኽእል እዩ። 
እዚ ድማ ኣብ መወዳእታ ጉጉይ መርዳእታ መሰረት ብምግባር 
ዝውሰን ውሳነ ሚዛኑ ዝሳሓተ ውሳነ ንኽውሰን ምኽንያት ክኸውን 
ይኽእል እዩ።

ስለዝኾነ ናይ ጥረ ገንዘብ ኣታዊን ወፃኢን መዝገብ ምሓዝ ንጀመር! 
እዚጥረ ገንዘብ መመዝገቢ ደፍተር ክልተ ሰንጠረዥ ዝህልዎ ኾይኑ 
ብዛዕባ ሓፈሻዊ መረዳእታ ሕርሸኦም ዝምዝግቡሉ ኣብ ገፅ 2ን 
3ን ይጅምር። እቲ ኣብ ገፅ 4 ዝርከብ ሰንጠረዥ ኣብ መጀመርያ 
ዘለዎም መበገሲ ጥረ ገንዘብን ካብ ካልኦት ዝወስድዎ ልቓሕ 
ሓዊሱ ትልሚ ዝድለ መጠን ገንዘብ ዝምዝግብሉ እዩ። 

ኣብነት
ኣይተ ሄኖክ ካብ ናይ ሑሉፍ ዓመት ትርፉ 18,000 ቅርሺ፣ ካብ 
ደደቢት 16,000 ብምልቃሕ ናይ ሕርሻ ስራሕ ንምስራሕ ወሲኑ 
ኣሎ። ኣብ ናይ መወዳእታ ናይ ሕርሻ ወቕቲ ድማ 5,000 ቅርሺ 
ካብ ዘይሕጋዊ መለቃሕቲ ንምልቃሕ ተሊሙ ኣሎ። ናይ ኣይተ 
ሄኖክ ናይ ገንዘብ ድልየት ትልሚ እዚ ዝስዕብ ይመስል።

ኣብ ዝሓለፈ ምህርቲ ዘበን ክንደይ ዝኣክል ገንዘብ ከምዘድልዮም 
ዝነበረ ተሊሞምዶ ነይሮም? ናይ ዝሓለፈ ዓመት ናይ ሕርሸኦም 
ወፃኢን ኣታዊን ዝርዝር መዝግብ ዶ ሒዞም ነይሮም?

ተግባር 1: ወፃኢኻ ኣብ ጥረ ገንዘብ ኣታውን ወፃእን  
      መመዝገቢ  ደፍተር  ምምዝጋብ
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ዝተተለመ ናይ ፋይናንስ ፍልፍል
ፍልፍል መጠን ገንዘብ

0. መበገሲ ጥረ ገንዘብ ናይ ባዕሎም 18,000

ልቓሕ 1:  ደደቢት ማይክሮ ፋይናንስ 16,000

ልቓሕ 2: ዘይስሩዕ ልቓሕ 5,000

ልቓሕ 3:
ልቓሕ 4:

ልቓሕ 5: +

ጠቕላላ ናይ ፋይናንስ ድልየት 
ትልሚ =

39,000

በይዞኦም ኣብ ገፅ 4ን ናይ ኣታውን ወፃእን ደፍተሮም ዝርከቡ 
ናይ መጀመርያ ሰለስተ ሰንጠረዥ ይምልኡ።

ኣብ እዋን ሕርሻ ዝተገበሩ ኩሎም ናይ ሕርሻ ኣታዊታትን ወፃእታትን 
ኣብ ናይ ጥረ ገንዘብ ኣታውን ወፃእን መዝገብ ክምዝግቡ ግድን 
እዩ። ምዝገባ ኹሎም ኣታዊታትን ወፃኢታትን ኣብሓድሽ መስመር 
ክጅምሩ ይግባእ።እዚ ድማ ካብ ገፅ 8 ክሳብ 43 ኣብ ዝርከቡ 
ሰደቓታት/ሰንጠረዣት ብምስፋር ክምዝግቡ ይኽእሉ እዮም። ኣብ`ቲ 
ናይ መጀመርያ ቅስቲ/ናይ መጀመርያ መበገሲ ሚዛን የቐምጡ። 
ናይ`ቲ ሚዛን መጠን ኣብ ጥረ-ገንዘብ ኣታዊ ዓንዲ የስፍርዎ። 
ጠቅላላ ቀናት በእያንዳንዱ ወር  በሦስተኛዉ ረድፍ መጨረሻ 
የሚመዘግቡበት በጥሬ ገንዘብ ገቢና ወጪ መመዝገብያ ደብተሩ 
ላይ ያገኛሉ።

እቶም ሰደቓታት ሽድሽተ  ዓንድታት ዝሓዙ እዮም። ኣብቲ ናይ 
መጀመርያ ዓንዲ ዕለት ዝፅሕፉሉ ኾይኑ ቐፂሉ ዝርከብ ካልኣይ 
ዓንዲ ዝርዝር መግለፂ ንጥፈታት ወፃኢ ዝተገበሮሎም። ባዕሎም 
ወይ ናይ ቤተ ሰብ ኣባል ነዞም ንጥፈታት እዚኦም እንተፈፂመምዎም 
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ጠቕላላ ማዓልትታት ዝወድኦ ኣብ ሳልሳይ ዓንዲ ይምዝግቡ። እቶም 
ንጥፈታት ንሓደ ወይ ብዝሓት ዝራእቲ ዝተፈፀሙ ክኾኑ ይክእሉ 
እዮም። እቲ ንጥፈት ሕርሻ ገንዘብ ቅብሊት ዘስዕብ እንተኾይኑ 
እቲ መጠን ገንዘብ ኣብ ትሕቲ ሓምሻይ  ዓንዲ ጥረ ገንዘብ ኣታዊ፣ 
ገንዘብ ወፃኢ ዘስዕብ እንተኾይኑ ድማ ኣብ ትሕቲ ሻድሻይ ዓንዲ 
ጥረ ገንዘብ ወፃኢ ይመዝግቡ።

መዘኻኸሪ፦ እንድሕር እቶም ንጥፈታት ብቤተ ሰብ ጉልበት 
ተተፈፂሞም ገንዘብ ዘይተከፊልዎም ምንም ዓይነት ናይ ገንዘብ 
ክፍሊት  ንጉልበት ቤተ ሰብ ኣብ ዓንዲ ሽድሽተ ከይምዝግቡ።

ኣብ መወዳእታ ሕድሕድ ወርሒ ንኡስ ድምር ናይ ቤተ ሰብ 
ጉልበት ጥረ-ገንዘብ ኣታውን ወፃእን የስልሑ።

ኣብ ጥረ ገንዘብ ኣታዊን ወፃኢን መዝገብ ገፅ 5 ኣታውን ወፃእን 
ዘስዕቡ ዝርዝር ናይ ሕርሻ ንጥፈታት ከም መበገሲ ክረኽቡ እዮም። 
ዝገዝእዎም ሓደሽቲ ናውቲ ሕርሻ-ንኣብነት ፋስ፣ማዕፂድ፣ መኹዓቲ 
ወዘተ. እንተሃልዮም ብዕሊ ዝመዝገቡዎም ሙኻኖም የረጋግፁ።

መዘኻኸሪ፦ልቓሕ እንተረኺቦም፣ንብረት ወይ መሬት እንተካርዮም 
ወይ ድማ እንስሳ እንተሸይጦም እሞ እቲ ገንዘብ ንሕርሻ 
እንተውዒሎሞ እዚ ኣብ ሓምሻይ  ዓንዲ ትሕቲ `ናይ ጥረ ገንዘብ 
እታዊ` ክምዝግብዎ ይግባእ። 
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ባዕሎም ወይ ድማ ቤተሰብ ኣብ 
ሕርሸኦም እንተሳትፉ/እንተስርሑ 
ዋላ`ኳ እቲ ስራሕ ይሰራሕ እምበር 
ብጭቡጥ ወፃኢ ዝገብርዎ ገንዘብ 
የለን። እቲ ስራሕ መዓልታዊ 
ሰራሕተኛ ቆፂሮም እንተዘስርሕዎ 
ግን ናይ ግድን ገንዘብ ወፃኢ ክገብሩ 
ነይሮም እዮም። ስለዝኾነ ጠቕላላ ናይ 
ሕርሻ ወፃኢኦም ብትኽክል ንምፍላጥ 
ባዕሎምን ቤተሰቦምን ኣብ ሕርሻ 
ዝሰርሑሉ ሰዓታትን መዓልታትን 
ብዝርዝር መዝጊቦም ክሕዙ ይግባእ። 

ናይ ቤተሰብ ጉልበት ምምዝጋብ

ናይ ቤተሰብ ጉልበት ንንምዝጋብ እቶም ንጥፈታት ኣብ ካልኣይ 
ዓንዲ ይመዝግብዎም ባዕሎም ወይ ቤተሰቦም ዝሰርሕዎም 
ማዓልትታት ድማ ኣብ ዓንዲ ሰለስተ የስፍርዎም። ጥረ-ገንዘብ 
ኣታውን ወፃእን ዓንድታት ክፍቲ ይግደፍዎ። ኣብ መወዳእታ 
ወርሒ ጠቕላላ ናይ ቤተሰብ ጉልበት ማዓልትታት ኣብ ሳልሳይ 
ዓንዲ መወዳእታ ይድምርዎ። 

ኣብነት 
ኣይተ ሄኖክ ኣብ ሚያዚያ 5/ 2010 ዓ.ም መሬት ንምፅራይ 
ንሸቃሎ 2,000 ብር ኸፊሉ። ድሕሪ 13 ማዓልታት 6 ኪሎ ግራም 
ሑመራ-1 ሰሊጥ ዘርኢ ብ330 ብር ገዚኡ። ኣብ ተማሳሰሊ መዓልቲ 
ድማ ዘመናዊ ድኹዒ ብ5,000 ብር ገዚኡ። እዚ ዘመናዊ ድኹዒ 
ንሰሊጥ ጥራሕ እዩ ክጥቀመሉ። ኣብ ጉንበት 10/ 2010 ዓ.ም 
ካብ ደደቢት ማይክሮ ፋይናንስ 14,000 ብር ልቓሕ ወሲዱ- ካብ 
ዝተፀበዮ ንታሕቲ። ኣይተ ሄኖክ ኣብ ጉንበት 25/ 2010 ዓ.ም ናይ 
መጀመርያ ማሕረስ ንሰሊጥን ምሸላን ኣብዑር ተኻሪዩ ሓሪሱ። ናይ 
ኣብዑር ክራይ 2,400 ብር ከፊሉ። ሄኖክ ምስ ባዓልቲ ገዝኡ ኾይኑ 
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ሓሪስዎ። እዚ ድማ ክልተ ሙሉእ ማዓልቲ ወድእሉ። 

ኣይተ ሄኖክ ንዞም ንጥፈታት እንትምዝግብ ከም ዝስዕብ የቐምጦም። 
ካብ ገፅ 8-13 ናይ ጥረ ገንዘብ ኣታውን ወፃእን መመዝገቢ ደብተር

1. ሚያዝያ 2010

ዕለት  ናይ ንጥፈታት 
መግለፂ

ናይ ቤተሰብ 
ጉልበት ብመዓልቲ

ሚያዝያ 5, 2010 ናይ ሰራሕተኛ 
ጉልበት -መሬት ፀረጋ

ሚያዝያ 18, 2010  ዘርኢ ዕድጊት

ሚያዝያ 18, 2010 ዘመናዊ ድኩዒ 
ዕድጊት

1. ንኡስ ድምር ናይ ቤተሰብ ጉልበት = 0

2.ጉንበት 2010

ዕለት ናይ ንጥፈታት 
መግለፂ

ናይ ቤተሰብ 
ጉልበት ብመዓልቲ

ጉንበት 10, 2010
ካብ ደደቢት 
ማይክሮፋይናንስ 
ዝተወሰደ ልቓሕ 

ጉንበት 25, 2010 ናይ ኣብዑር ክራይ 
-ቐዳማይ ማሕረስ

ጉንበት 25, 2010 ቐዳማይ ማሕረስ 4

1. ንኡስ ድምር ናይ ቤተሰብ ጉልበት= 4
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ዝራእቲ ጥረ ገንዘብ 
ኣታዊ

ጥረ ገንዘብ 
ወፃኢ

ሰሊጥ፣ ምሸላ፣ጡጥ 2,000

ሰሊጥ 330

ሰሊጥ 5,000

+ +

1. ንኡስ ድምር ሚያዝያ= 18,000 7,330

ዝራእቲ ጥረ ገንዘብ 
ኣታዊ

ጥረ ገንዘብ 
ወፃኢ

ሰሊጥ፣ ምሸላ፣ጡጥ 14,000

ሰሊጥ 2,400

ሰሊጥ 5,000

+ +

1. ንኡስ ድምር ሚያዝያ= 14,000 2,400
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ቀንዲ መትከላት ኣተሓሕዛ መዝገብ መረዳእታ:
•	 ሕድሕድ ኣታዊን ወፃኢን ምምዝጋብ
•	 መረዳእታ ብትኽክል ምምዝጋብ
•	 መረዳእታ ብቐፃልነት ምምዝጋብ
•	 ብዝርዝር (ደቀቕቲ ኣታዊታትን ወፃኢታትን ከይተረፉ) 

ምምዝጋብ

ኣስተውዕል! ትኽክለኛ ዝኾነ ትርፊ ወይ ክሳራ ዝፍለጥ ሕድሕድ 
ወፃኢን ኣታዊን ዘስዕብ ናይ ሕርሻ ንጥፈት ብኣግባቡ እንተተመዝጊቡ 
እዩ። ስለዝኾነ ኩሉ ጊዜ ናይ ቤተሰብ ጉልበት ኣብ ኣብ ዝጥቀምሉ 
እዋን ኣብ ጥረ ገንዘብ ወፃእን ኣታውን መመዝገቢ ደፍተር ዝመዝገቡ 
ሙኻኖም የረጋግፁ። 

መዘኻኸሪ:- እዚ ናይ ጥረ ገንዘብ ወፃኢን ኣታዊን መመዝገቢ 
ደፍተር ምስ ሕርሻ ጥራሕ ዝተተሓሓዘ ኣታዊን ወፃኢን ዝምዝግቡሉ 
ደፍተር እዩ። ስለዚ ካብ ሕርሻ ወፃኢ ንዝኾኑ ንጥፈታት ዝኽፈል 
ገንዘብ (ንኣብነት ንቤተ-ሰብ ቀለብ ወይ ክዳን) ብዝኾነ መልክዕ 
ኣብ`ዚ ናይ ሕርሻ ጥረ ገንዘብ መመዝገቢ ደፍተር ክምዝግቡዎም 
የብሎምን። ገንዘብ ተተቐቢሎም ድማ ኣብ ናይ ጥረ ገንዘብ ወፃኢን 
ኣታዊን መመዝገቢ ደፍተር ዝምዝግቡዎም ንሕርሻ ስራሕቲ 
ዘውዕሉዎም እንተኾይኑ ጥራሕ እዩ።

ሰናይ ዕድል ኣብ ምምዝጋብ ኣብ ጥረ ገንዘብ ኣታውን ወፃእን 
ንክጋጥሞም ንምነ!! 

ሓገዝ ወይ ደገፍ እንተድልይዎም በይዞኦም ንናይ ቀረባ ተፀዋዒኦም 
የዘራርቡ።



10

ተግባር 2: ጠቕላላ ናይ ሕርሻ ጥረ ገንዘብ ኣታዊን 
         ወፃኢን ፍሰት
እቲ ዝቕፅል ተግባር ብጠቕላላ ዝረኸብዎ ጥረ-ገንዘብ ኣታዊን 
ዝገበርዎ ጥረ-ገንዘብ ወፃኢን ብምጥቕላል ናይ ጥረ-ገንዘብ ኣታዊን 
ወፃኢን (ጥረ-ገንዘብ ፍሰት) መግለፂ ምድላው እዩ።  እዚ መግለፂ 
ዝዳሎ ናይ ሕድሕድ ወርሒ ንኡስ ድምር ኣብ ገፅ 46 ኣብ ዘሎ 
ሰደቓ/ሰንጠረዥ ብምምላእ ይኸውን።

ኣብነት

ኣይተ ሄኖክ ናብ ገፅ 8 ክሳብ 43 ዘሎ ናይ ኣታዊን ወፃኢን 
መመዝገቢ ደፍተሩ ብምምላስ ናይ ሕድሕድ ወርሒ ኣብ መወዳእታ 
ገፅ ዝርከብ ንኡስ ድምር ጥረ ገንዘብ ኣታውን ጥረ ገንዘብ ወፃእን 
ተመልከተ። እዞም ንኡስ ድምራት ብምውሳድ ኣብ ጠቕላላ ኣታውን 
ወፃእን ሰደቓ /ሰንጠረዥ ገፅ 46 ዝርከብ ከምዝስዕብ ኣስፊሩ።

13.ናይ ጥረ ገንዘብ ፍሰት መግለፂ

ንኡስ ድምራት ጥረ ገንዘብ ኣታዊ ጥረ ገንዘብ ወፃኢ 

1. ሚያዝያ 18,000 7,330

2. ጉንበት 14,000 2,400

3. ሰነ 8,520

4. ሓምለ 8,990

5. ነሓሰን ጳጉሜንን 1,600

6. መስከረም 1,100

7. ጥቅምቲ 45,200 32,824

8. ሕዳር 8,400 1,000

9. ታሕሳስ 8,392

10. ጥሪ 2,100 5,767
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11. ለካቲት

12. መጋቢት 20,680  + 5,366 +

ጠቕላላ ድምር= ሀ. 108,380 ለ. 83,289
 

ጠቕላላ ናይ ቤተሰብ ጉልበት መዓልታት
ናይ ሕርሸኦም ናይ ጥረ-ገንዘብ ፍሰት መግለፂ ምስ ኣዳልዉ 
ብምቕፃል ናይ ቤተሰብ ጉልበት መዓልታት መጠቓለሊ መግለፂ 
ከዳልዉ ይግባእ። እዚ ዝገብሩ ድማ ናይ ሕድሕድ ወርሒ መወዳእታ 
ዘስፈርዎም ንኡስ ድምራት ኩሎም ናብ ሓደ ሰደቓ ብምምፃእ 
ብምስፋር እዩ።  

ኣብነት

ኣይተ ሄኖክ ሓደሓደ ጊዜ ምስ ሓዉ /ባዕልቲ ገዝኡ ኾይኑ ኣብ 
ሕርሽኡ ይሰርሕ እዩ። ዝሰርሕዎን በዝሒ ማዓልትታት በቢወርሑ 
እናደመረ ይምዝግብ እዩ። ኣይተ ሄኖክ ናብ ገፅ 8 ክሳብ 43 ዘሎ 
ናይ ኣታዊን ወፃኢን መመዝገቢ ደፍተሩ ብምምላስ ናይ ሕድሕድ 
ወርሒ ኣብ መወዳእታ ገፅ ዝርከብ ንኡስ ድምር ናይ ቤተሰብ 
ጉልበት መዓልታት ተመልከተ። እዞም ንኡስ ድምራት ብምውሳድ 
ኣብ ገፅ 47 ኣብ ዝርከብ ሰደቓ/ሰንጠረዥ ቑፅሪ 14 ከምዝስዕብ 
ኣስፊሩ። 

ኣብ መወዳእታ ተርታ/መደዳ ዘለዉ ጠቕላላ ጥረ-ገንዘብ ኣታዊን 
ወፃኢን ንምርካብ ካብ መደዳ 1 ክሳብ 12 ንቑልቁል ደምርዎም።

ሀዚ ኣብ ናይ ጥረ-ገንዘብ ኣታዊን ወፃኢን መመዝገቢ ደፍተሮም 
ገፅ 46 ዝርከብ ሰደቓ 13 ተጠቒሞም ናይ ሕርሸኦም ናይ ጥረ-
ገንዘብ ፍሰት መግለፂ የዳልዉ።
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14. ናይ ቤተ ሰብ ጉልበት ማዓልቲ

1. ሚያዝያ 1

2. ጉንበት 4

3. ሰነ 5

4. ሓምለ 2

5.ነሓሰን ጳጉሜንን 2

6. መስከረም 1

7. ጥቅምቲ 2

8. ሕዳር 1

9. ታሕሳስ 0

10. ጥሪ 0

11. ለካቲት 0

12. መጋቢት 0

ጠቕላላ ናይ ቤተሰብ ጉልበት ማዓልትታት = 18

ኣብ ናይ መወዳእታ ተርታ/መደዳ ሐ ዘሎ ጠቕላላ ድምር ንምርካብ 
ኣይተ ሄኖክ ካብ ተርታ 1 ክሳብ 12 ዘለዉ በዝሒ መዓልታት 
ንቑልቁል ደሚሮም። በዚ መሰረት ኣይተ ሄኖክ ምስ ሓውን ባዓልቲ 
ገዝኡን ኣብ ሕርሸኦም ብድምሩ ን18 መዓልታት ሰሪሖም።

ሀዚ ኣብ ናይ ጥረ- ገንዘብ ኣታዊን ወፃኢን መመዝገቢ ደፍተሮም 
ገፅ 47 ዝርከብ ሰደቓ 14 ብምጥቃም ናይ ሕርሽኦም ናይ ቤተሰብ 
ጉልበት መዓልታት መግለፂ የዳልዉ።
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ተግባር 3: ሚዛን (ቐራዪ) ጥረ ገንዘብካ ምፍላጥ

ናይ ዝሓለፈ ዓመት መወዳእታ ወቕቲ ዝቐረዮም ጥረ-ገንዘብ ምስ 
መበገሲ ጥረ-ገንዘብ ክነፃፀር ከሎ ዝላዕለ ዶ ዝታሓተ ነይሩ?

ጠቕላላ መጠን ኣታዊኦምን ወፃኢኦምን ስለዝፈለጡ ዝኸሰቡ ወይ 
ዝኸሰሩ ምዃኖም ክፈልጡ እዮም። እዚ ድማ ናይ መጠቓለሊ ሒሳብ 
ሚዛን መግለፂ ኣብ ሰደቓ 15 ብምድላው ምርግጋፅ ይኽእሉ እዮም።

ኣብነት:- ኣይተ ሄኖክ ዘትረፈ ወይ ዝኸሰረ ምኻኑ ክፈልጥ ይደሊ። 
እዚ ንምፍላጥ ናይ ጥረ ገንዘብ ኣታውን ወፃእን መዝገቡ ገፅ 48 
ዝርከብ ሰደቓ 15 ተጠቒሙ። መጀመርያ  ኣብቲ ወቕቲ ዝተቐበሎም 
ኩሎም ጥረ ገንዘብ ኣታዊታት ብምድማር(= ሀ. ጠቕላላ ጥረ ገንዘብ 
ኣታዊ ካብ ሰደቓ 13 እዚ ዘጣቓልል ናይ መጀመሪ ሚዛን ድምር 
`ዩ) ። ቀፂሉ ድማ ኣብ ሕርሻ ወቕቲ ዝገበሮም ኩሎም ወፃኢታት 
ብምድማር ቀኒሱ (= ለ ጠቕላላ ጥረ ገንዘብ ወፃኢ ካብ ሰደቓ 13)። 
በዚ መሰረት ናይ ኣይተ ሄኖክ ቐራዪ ጥረ-ገንዘብ (ሚዛን) 25,091ብር 
እዩ። ስለዚ ኣይተ ሄኖክ ካብ ወፃኢኡ ኣታዊኡ ይበዝሕ። 

15. ናይ መጣቓለሊ ሚዛን መግለፂ

 ሀ. ጠቕላላ ጥረ ገንዘብ ኣታዊ            108,380

 ለ. ጠቕላላ ጥረ ገንዘብ ወፃኢ 83,289 - 

መ. መጠቓለሊ ሚዛን = 25,091
ናይ ሕርሸኦም ቐራዪ ጥረ-ገንዘብ (ሚዛን) ንምፍላጥ ኣብ ናይ ጥረ 
ገንዘብ ኣታውን ወፃእን መመዝገቢ ደፍተሮም ገፅ 48 ዝርከብ ሰደቓ 
15 ይጠቐሙ። ኣይተ ሄኖክ ናይ መጣቓለሊ ሚዛን መግለፂኡ 
ኣታዊኡ ካብ ወፃኡ ዝላዓለ ምኻኑ ስለዘርአዮ ብጣዕሚ ሕጉስ እዩ። 
ይኹንደኣ ምበር እዚ ናይ ትርፍን ክሳራን ጭቡጥ ምስሊ ዘርኢ 
ኣይኾነን።ምኽንያቱ ናይ ቤተሰብ ጉለበትን ናይ ቐዋሚ ንብረት 
ኣገልግሎት ተቓናናስን (እርጋን/ዘገልገለሉን) ኣብ`ቲ ናይ ሒሳብ 
መግለፂ ኣይተኻተተን። ትርፊ ወይ ክሳራ ከመይ ከምዝስራሕ 
ቐፂልና ክንርኢ ኢና።
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 ተግባር 4: ትርፊ ወይ ክሳራ ምፍላጥ 
ናይዝሓለፈ ዓመት ትርፊ ወይክሳራኣብ ዝሰርሕሉ እዋን ናይ ቤተሰብ 
ጉልበትን ኣገልግሎት ተቓናናስን ኣብ ግምት ዶ ኣእትዮም ነይሮም?

ሕርሻኻ ኣትራፊ ወይ ኣኽሳሪ ምዃኑ ንምፍላጥ ኣብ ጥረ ገንዘብ 
ኣታዊ ወፃእን ፍሰት መሰረት ጥራሕ ዝገበረ ክኸውን የብሉን። 
ንኣብነት ትራክተር እንድሕር ገዚኦም ካብ ኣታዊኦም ንላዕሊ ብርክት 
ዝበለ ገንዘብ ወፃኢ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም። ብተወሳኺ እውን ገንዘብ 
ወፃኢ ዘይተገበረሎም ናይ ባዕሎምን ቤተሰብን ጉልበት ክህልዉ 
ይኽእሉ እዮም። እዚኦም ድማ ትኽክለኛ ንትርፊ ወይ ክሳራን 
ንምፍላጥ ወሰንቲ ስለዝኾኑ ክካተቱ ይግባእ። ብመጀመርያ ናይ 
ባዕሎምን ቤተሰብቦምን ዘጥፋእዎ  ግዜ ኣብ ሕርሻ ዋጋ ይሃብዎ። 
ሰደቓ 16 ብምጥቃም  ነዚ  ኣስሊሖም ንምምዝጋብ የኽእሎም። 

ንሕድሕድ ናይ ቤተሰብ ጉልበት ኣብ ሕርሻ ዝዋዓለ ዋጋ ንምሃብ 
ናይ ከባቢኦም/ጣብየኦም ማዓልታዊ ማእከላይ ናይ ሸቓላይ ዋጋ 
ምጥቓም ይኽእሉ እዩም። እዚ ዋጋ ካብ ወቕቲ ናብ ወቕቲ ክፋላለ 
ይክእል እዩ። ነገር ግን ማእከላይ ዋጋ ምውሳድ ወሳኒ እዩ።

ኣብነት:- ኣይተ ሄኖክን ምስ ሓዎምን ባዓልቲ ገዘኦምን ብሓባር 
ኣብ ሕርሾኦም ንጠቕላላ 18 ማዓልትታት ብጉልቦቶም ሰሪሖም 
እዮም።ናይ ሸቃላይ ጉልበት ዋጋ ኣብዝረከሰሉ እዋን 80 ብር 
ንማዓልቲ እንትኸውን ኣብ ዝከብረሉ እዋን ድማ ናብ 120 ብር 
ይበፅሕ ነይሩ። ኣይተ ሄኖክ ናይ ቤተሰብ ጉልበት ዋጋ ብማእኸላይ 
100 ብር ብምትማን ብ18 ናይ ቤተሰብ ጉልበት መዓልትተት 
ብምርባሕ ጠቕላላ ዋጋ ከምዝስዕብ ኣቐሚጡ።

16.ጠቕላላ ናይ ቤተ ሰብ ጉልበት ዋጋ

ሐ.ጠቕላላ ናይ 
ቤተ ሰብ ጉልበት 
መዓልቲ

መዓልታዊ 
ክፍሊት(ብር)

ሠ. ጠቕላላ ዋጋ 
ናይ ቤተ ሰብ 

ጉልበት

18 X 100 = 1,800
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ብተወሳኺ ዝተገዝአ ትራክተር፣ ካሮ ወይ ኣብዑር ንሓደ ዓመት 
ጥራሕ ዝጥቀሙሎም አይኮኑን። ስለዝኾነ ንኸምዚኦም ዝበሉ 
ቐወምቲ ንብረታት ኩሎም ዝተገዝኡሉ ዋጋ ብሙሉኡ ኣብ ናይ 
ሓደ ዓመት ትርፊ/ኪሳራ መግለፂ ጥራሕ ክነካትቶ የብልናን። 
የግዳስ እቶም ቐወምቲ ንብረታት ዝተገዝእሉ ዋጋ ንግልጋሎት 
ዘበኖም (በዝሒ ዓመታት) ብምክፋል ዓመታዊ ኣገልግሎት 
ተቐናናሲ ንረክብ። ንብረታት ንልዕሊ ሓደ ዓመት እንጥቐመሎም 
ቐወምቲ ንብረት ኢልና ንስይሞም። ኣብ`ዚ ዓመት እዚ ዝገዝኡዎም 
ቐወምቲ ንብረት ጥቕልል ብዝበለ መልክዑ ንምምዝጋብ ሰደቓ 17 
ይጠቐሙ። ንቐወምቲ ንብረታት ዝወፀ ጠቕላላ ዋጋ ኣብ ቐፃሊ 
ናይ ትርፍን ክሳራን መግለፂ ንምድላው ክጥቀሙሉ እዮም።  

ኣብነት:- ኣይተ ሄኖክ ድሕሪ ናይ መጀመርያ መሸጣ ምህርቲ ሰሊጥ 
ብቐጥታ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ፅማድ ብዕራይ ዓዲጉ። ኣይተ ሄኖክ 
እዞም ኣብዑር ንብዙሕ ዓምታት ከምዝጥቀመሎም ተገንዘበ። ናይ 
ዕድጊቱ ወፃኢ ድማ ኣብ ሰደቓ 17 ከምዝስዕብ መዝገበ።

17. ቐወምቲ ንብረት

ዝተዓደጉ ቐወምቲ ንብረት መጠን ብር

1. ኣብዑር 18,000

2. 

3.

4. 

5.

6. +

ጠቕላላ ዋጋ ዝተዓደጉ ቐወምቲ ንብረታት = 18,000

ኣብ ሰደቓ 18 ናይ ኣገልግሎት ተቓናናሲ ወፃኢ ንምስላሕ ናይ 
ቐዋሚ ንብረት ዋጋ ብናይ ኣገልግሎት ተቓናናሲ ተመን (ሚእታዊ) 
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ኣባዚሖም ምርካብ ይኽእሉ እዮም። ነንሕድሕድ ቐዋሚ ንብረት 
ግልጋሎት ዘመን መሰረት ብምግባር ዓመታዊ ናይ ኣገልግሎት 
ተቕናናሲ ተመን (ሚኢታዊ) ኣብ ዝስዕብ ሰደቓ ተቐሚጡሉ 
እዩ።እቲ ቐዋሚ ንብረት ናይ ኣገልግለት ዘመኑ ምስተወደአ 
ምቕያር ወይ ብቐፃልነት ምጥቃም ይኽእሉ እዮም። 

ዓይነት 
ቐዋሚ 
ንብረት

ኣገልግሎት 
ተቓናናሲ

ዓይነት 
ቐዋሚ 
ንብረት

ተቓናናሲ

ዓመት ዓመታዊ ዓመት ዓመታዊ

ትራክተር 15 0.07 ማዕፂድ 2 0.50

ኣብዑር 8 0.13 ፋስ 3 0.33

ማሕረሻ 
(ናይእንስሳ)

4 0.25 መዋሮ 3 0.33

ማሕረሻ 
(ትራክተር)

10 0.10 ምግቢ 
መብሰሊ

2 0.50

ግመል
5 0.20 ናይ ከሚካል 

መንፀጊ
4 0.25

ኣድጊ 5 0.20 ናይ ሕርሻ 
ጎጆ

3 0.33

ጋሪ (ካሮ) 4 0.25 ናይ ማይ 
ታንከር

2 0.50

ትራክተር 
ተስሓቢ 

10 0.10 ኣርዑትን 
ነዊትን

4 0.25

ንብርክት ዝበለ ዓመታት ኣብ ላዕሊ ኣብቲ ሰደቓ ካብቲ ዝተጠቀሰ 
ናይ ኣገልግሎት ተቓናናሲ ዓመት ንላዕሊ እናተጠቐሙሉ ዝፀንሐ 
ቐዋሚ ንብረት እንተሃልዩ ኣገልገሎት ዘመኑ ስለዝወደአ ናይ`ዚ 
ንብረት ኣገልግሎት ተቐናናሲ ኣይሕሰበሉን።
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ናይ ቐወምቲ ንብረታት ኣገልግሎት ተቓናናሲ ተመንንምፍላይ 
እዚ ቐፂሉ ዘሎ ቐመር ምጥቓም ይከኣል እዩ።

ቐመር: ኣገልግሎት ተቓናናሲ ተመን (ሚኢታዊ) =1 ÷ ኣገልግሎት 
ተቓናናሲ ዓመታት  

ኣይተ ሄኖክናይ ኣገልግሎት ተቐናናሲ ወፃኢ ንምስላሕ እዚ ቐመርን 
ኣብ ናይ ሕርሽኡ ጥረ ገንዘብ ኣታዊን ወፃኢን መመዝገቢ ደፍተር 
ዝርከብ ሰደቓ 18 ብምጥቃም ከምዝስዕብ ሰሪሑ። 

ኣብነት:- ኣይተ ሄኖክ 3 ቐወምቲ ንብረታት ተጠቒሙ፡ዝገዝኦም 
ኣብዑር፣ ቅድሚ 3 ዓመት ዝገዝኦ ኣድግን ቅድሚ 2 ዓመት 
ዝገዝኦ ካሮን። ኩሎም ዝተጠቐመሎም ቐወምቲ ንብረታት ናይ 
ኣገልግሎት ዘመኖም ስለዘይሓለፈ ኣገልግሎት ተቓናናሲ ወፃኢ 
ንሕድሕድ ቐዋሚ ንብረት ንከስልሕ (ክግብጥ) ኣገዳሲ እዩ።  

እዚ ድማ ኣብ ናይ ጥረ ገንዘብ ኣታዊን ወፃኢን መመዝገቢ ደፍተሩ 
ገፅ 54-55 ኣብ ዝርከቡ ካብ ሰደቓ 18 ከምዝስዕብ መዝጊብዎ።

18. ናይ ኣገልግሎት ተቐናናሲ ወፃእታት

ቐወምቲ 
ንብረታት

መግዝኢ 
ዋጋ

ናይ ኣገልግሎት 
ተቐናናሲተመን

ዓመታዊ ኣገልግሎት 
ተቐናናሲ ወፃኢታት

1. ኣብዑር 18,000 × 0.13 = 2,340

2. ኣድጊ 4,500 × 0.2 = 900

3. ካሮ 4,000 × 0.25 = 1,000 +

ረ. ጠቕላላ ዓመታዊ ተቐናናሲ ወፃኢ = 4,240

ናይ ኣይተ ሄኖክ ናይ`ዚ ወቕቲ ጠቕላላ ኣገልግሎት ተቐናናሲ 
ወፃኢ 4,240 ብር እዩ።

ናይ ቤተሰብ ጉልበት እንተዘይተቒሞም፣ ቐዋሚ ንብረት 
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እንተዘይዓዲጎም ከምኡ ውን ናይ ሑሉፍ ዓመት ቐዋሚ ንብረት 
እንተዘይብሎም ኾይኑ ሰደቓ 16፣17ን 18 ዘይክጥቀሙሎም 
ይኽእሉ እዮም። ከምዚ እንተኾይኑ ኣብሰደቓታት 16፣ 17ን 18ን 
`0`ይፅሕፉ/ይምዝግቡ። ናይ ሰደቓታት16፣17ን 18ን ውፅኢት 
ትርፍን ክሳራን እንተስልሑ ኣብ ሰደቓ 19 ንምምዝጋብ ክሕግዞም 
እዩ።

ትርፍን/ክሳረኦምን ውፅኢት:- ኣብ እዞም ዛጊድ ዝተሰርሑ ተግባራት 
ትርፊን ክሳራን ንምፍላጥ ዝሕግዙ ወሰንቲ ቑፅርታት ብስርዓት 
ፈልዮም ኣቐሚጦም እዮም። ሀዚ ዝቕፅል ተግባር እዞም ቑፅርታት 
ኣብ ናይ ጥረ ገንዘብ ኣታዊን ወፃኢን መመዝገቢ ደፍተሮም ገፅ 
52 ዝርከብ ሰደቓ 19 ናብ ሓደ ብምጥማር ምስፋር እዩ።እዚ 
ቐፂሉ ዘሎ ኣብነት ትርፊን ክሳራን ንምስራሕ/ንምፍላጥ ኣገደስቲ/
ኣድለይቲ ዝበሃሉ ቑፅሪታት ከሪኦም እዩ።  

ኣብነት:- ኣይተ ሄኖክ ናይ ጥረ ገንዘብ ኣታዊን ወፃኢን መመዝገቢ 
ደፍተሩተመሊሱ ብዝርዝር ብምፍታሽ ትርፊን ክሳራን ንምስራሕ 
ኣድለይቲ ዝበሃሉ ቑፅሪታት ኩሎም ብምፍላይ ከምዝስዕብ 
ኣስፊርዎም ኣሎ። 
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19. ትርፊ ወይ ክሳራ

መ.  መጠቓለሊጥረ-ገንዘብ ሚዛን (ገፅ 48  
ይመልከቱ)

25,091

0. መበገሲጥረ-ገንዘብ ሚዛን ( ገፅ 4 
ይመልከቱ )

18,000 -

ሠ. ጠቕላላ ናይ ቤተሰብ ጉልበት ዋጋ (ገፅ 48 
ይመልከቱ)

1,800 - 

ንኡስ ድምር 5,291

ረ. ጠቕላላ ናይ ዝተገዝአ ቐዋሚ ንብረት 

(ገፅ 49 ይመልከቱ)

18,000 +

ሰ. ጠቕላላ ናይኣገልግሎት ተቐናናሲ  
ወፃኢታት (ገፅ 51 ይመልከቱ)

4,240 -

ትርፊ ወይ ክሳራ = 19,051

ኣይተ ሄኖክ ጥረ-ገንዘብ ሚዛኑ (ቐራዪ)  7,091 ብር ኾይኑ ካብ 
መበገሲ ጥረ-ገንዘብ  ሚዛኑ  ከምዝበልፅ የርእዮ ነይሩ። ኾይኑግን 
ናይ ቤተሰብ ጉልበት ዋጋና ናይ ዝተገዝኡ ኣብዑር ዋጋ ምስደመረ  
ፅቡቅ ናይ ሕርሻ  ወቕቲ ብምካኑ ትርፉ ልዕሊ 19,000 ብር 
ሙኻኑ ተረዲኡ።

በዚ መሰረት ናይ ሕርሸኦም ትርፊ ወይ ክሳራ ንምፍላጥ ኣብ ናይ ጥረ ገንዘብ 
ኣታዊን ወፃኢን መመዝገቢ ደፍተሮም ኣብ ዝርከብ ሰደቓ 19 ይጠቐሙ።   
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ተግባር 5: መጠን ወለድን ኣብ መኽዘን ዝቐረየ            
         ምህርቲን ምንፃር

ዝሓለፈ ዓመት ናይ ዝወሰድዎ ልቓሕ መጠን ወለድ ኣስሊሖም ዶ 
ነይሮም? ካብ ዝሓለፈ ዓመት ዝዞረ/ዝተኸዘነ ምህርቲ ይህልዎም 
ዶ?

ካፍቶም ዝዓበየ ናይ ገንዘብ ወፃኢ ካብ ዘስዕቡ ናይ ሕርሻ ተግባራት 
ሓደ ናይ ልቓሕ ወለድ ምምላስ እዩ።ዝኸፈልዎ መጠን ወለድ 
ብንፁር ንምላጥ ዝወሰድዎን ዝመለስዎን መጠን ልቓሕ ኣብ ናይ 
ጥረ ገንዘብ ኣታውን ወፃእን መመዝገቢ ደፍተሮም ገፅ 53 ኣብ 
ዝርከብ ሰደቓ 20 ብምምዝጋብ የቀናንሱ።

ኣብነት
ኣይተ ሄኖክ ናይ ደደቢት ማክሮ ፋይናንስ ልቕሑ 16,100 ብር 
መሊሱ። የስተውዕሉ ዝወሰዶ ልቓሕ14,000 ብር እዩ ነይሩ። 
ኣይተ ሄኖክኣብ ሕርሻ ወቕቲ ኣብ እዋን ዓፂድ ናይ ገንዘብ ሕፅረት 
ስለዝገጠሞካብ ዘይሕጋዊ መለቃሕቲ4,000 ብር ተለቂሑ ዝመለሶ 
ልቓሕ 8,000 ብር እዩ። ብተወሳኺ 3 ኩንታል ሰሊጥ ብሼል ብ 
3,500 ብር ሸይጡ። ናይ ኣይተ ሄኖክ ናይ ልቓሕ ወለድ ሰደቓ/
ሰንጠረዥ ዝስዕብ ይመስል።
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20. ናይ ልቓሕ ወለድ ወፃኢ

ዝተኸፈለ መጠን 
ልቓሕ

ዝተወሰደ 
መጠንልቓሕ

ዝተኸፈለ 
መጠንወለድ 

ፍልፍል ልቓሕ 1: ደደቢት

16,100 - 14,000 = 2,100

ፍልፍል ልቓሕ 2: ዘይስሩዕ ልቓሕ ወሃቢ

8,000 - 4,000             = 4,000

ፍልፍል ልቓሕ 3:ዘይስሩዕ ልቓሕ ወሃቢ

3,500 - 3,500 = 0

ፍልፍል ልቓሕ 4:

- =

ፍልፍል ልቓሕ 5:

- =

ጠቕላላ ዝተወሰደ 
ልቓሕ             =

+

21,500

ጠቕላላ ዝተኸፈለ ወለድ = 6,100 +

ብዓይነት ናይ ዝተኸፈሉ ፍርያት ሕርሻ ዋጋ ግምት ምውፃእ

ኣብ ሕሉፍ ተግባር ዝርዝር ዝበለ መብርሂ ብዛዕባ ናይ ወለድ 
ወፃእታት ምግንዛብ ክኢሎም እዮም። ኾይኑግን ብግልፂ ዘይተርኣየ 
(ብዓይነት) ዝኸፈልዎ ናይ ሕርሻ ወፃኢ ክህልዎም ይኽእል እዩ። 
ንኣብነት ንሕርሻ ስራሕ መካየዲኦም (ንኮብራሪ) መተባብዒ ካብ 
ዝሓፈስዎ ምህርቲ ዝተወሰነ ኩንታል ክህብዎ ወይ ድማ ብሼል 
ስምምዕ ንዝወሰድዎ ልቓሕ መኽፈሊ ዝተወሰነ ኩንታል ሰሊጥ 
ክህቡ ይኽእሉ።
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ኣብነት

ኣይተ ሄኖክ 3 ኩንታል ሰሊጥ ብ 3,500 ብር ቅድሚ ምህርቲ 
ምሕፍሱ ሸይጡ። ድሕሪ ምህርቲ ምሕፋሱ ብሼልንዝወሰዶም 
ልቓሕ ክኸፍል ስለዝነበሮ 3 ኩንታል ሰሊጥ ከፊሉ። ብተወሳኺ 
ድማ ንሸቃሎ ንምግቢ ዝውዕል ዝተወሰነ መሸላ ሂቡ። ኣይተ ሄኖክ 
ብዓይነት ወፃኢ ዝገበሮም ኣብ ናይ ጥረ ገንዘብ ኣታዊን ወፃኢን 
መዝገቡ ገፅ 54-55 ዝርከብ ሰደቓ 21 ከምዝስዕብ ኣስፊሩ።

21. ብዓይነት ክፍሊት

ዕለት ናይ ክፍሊት መግለፂ መዐቀኒ

ሰነ 15, 2010 ምሸላ ንሸቓሎ ቐለብ ኣብ ሕርሻ ኪ.ግራም

ጥቅምቲ 16, 
2010

3,500 ቅርሺ ልቓሕ ንነጋዳይ 
ብሰሊጥ ክፍሊት

ኩንታል 
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የስተውዕሉ! እዚ ሰሊጥ ንሼል ልቓሕ መኽፈሊ እንተዘየውዕልዎ 
እንታይ ክገብርዎ ከምዝኽእሉ ይሕሰቡ። እዚ ሰሊጥ ሸይጦም 
ተወሳኺ እቶት ክረኽቡሉ ይኽእሉ ከምዘነበሩ ብድፍረት ምዝራብ 
ይከኣል እዩ። እዚ ማለት ንሼል ልቓሕ መኽፈሊ ዝሃብዎ ሰሊጥ 
ኣብ ዕዳጋ ብምሻጥ ክረኽብዎ ዝኽእሉ ዝነበረ ኣታዊ ስኢኖም ማለት 
እዩ። 

ብዓይነት ዝኸፈልዎ ሕቡእ ወፃኢ ክንደይ ከምዝኾነ ንምፍላጥ ኣብ 
ናይ ጥረ ገንዘብ ኣታውን ወፃእን መመዝገቢ ደፍተሮም ዝርከቡ 
ሰደቓታት 21ን 22  ምጥቃምይኽእሉ እዮም። ኣይተ ሄኖክ ከመይ 
ገይሩ ከምዝሰርሖ ብኣብነት ከምዝስዕብ ከረደአና እዩ።

ኣብነት፡- ኣይተሄኖክ ካብ ነጋዳይ ንዝወሰዶ 3,500 ብር ልቓሕ 
መኽፈሊ 3 ኩንታል ሰሊጥ ሂቡ። ሰሊጥ ነቲ ነጋዳይ ኣብዘረክበሉ 
እዋን ናይ ሓደ ኩንታል ዋጋ 2,800 ብር ነይሩ።

በዝሒ ነፀላ ዋጋ  ጠቅላላ ዋጋ 

50 X           35 = 1,750

3 X         2,800 = 8,400

X =

X =

X =             +

ሸ. ጠቕላላ ዋጋ ብዓይነት     
ዝተከፈሉ ምህርቲ= 

10,150
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ሰደቓ 21 ብዓይነት ወፃኢ ዝተገበረ ፍርያት ሕርሻ ናይ ዋጋ ግምቱ 
ክንደይ ከምዝኾነ ብንፁር ኣቐሚጥዎ ኣሎ። ሰሊጦም ቅድሚ 
ምሕፋሱ እንተሸይጠሞ ናይ’ቲ ብዓይነት ዝተኸለ ልቓሕ መጠን 
ወለድ ወፃኢ ክንደይ ሙኻኑ ሰደቓ 21 ብግልፂ ኣየርእን።ሰደቓ 
22 ብዓይነት ናይዝተኸፈለ ልቓሕ ወለድ ወፃኢ ከምይ ከምዝሰርሑ 
ከርእዮም እዩ። ኣብ ዝቕፅል ገፅ ሄኖክ ከመይ ገይሩ ከምዘስለሖ 
ይርኣዩ።

ኣብነት፡- ኣይተ ሄኖክ ናይ 3 ኩንታል ሰሊጥ ትክክልኛ ዋግኡ 
8,400 ብር ምኻኑ ሀዚ እዩ ፈሊጥዎ።ነገር ግን ዝረኸቦ ጭቡጥ 
ኣታዊ 3,500 ብር ጥራሕ እዩ። ኣይተ ሄኖክ ካብ ብዓይነት ዘኸፈሎ 
ልቓሕ መጠን ዝወሰዶ ልቓሕ እንትቕንስ ብተዘዋወሪ ዝኸፈሎ 
ወለድ 4,900 ብር ኾይኑ ረኺብዎ። .

22.ናይ ብዓይነት ዝተኸፈለ ልቓሕወለድ ወፃኢታት 

ዋጋ ግምት 
ብዓይነት ዝተከፈለ 
ምህርቲ

ዝተወሰደ መጠን 
ልቓሕ 

መጠን ወለድ 
ብዓይነት ናይ 

ዝተከፈለ ልቓሕ 

8,400 - 3,500 = 4,900

- =

- =

- = +

ቀ .ጠቕላላ ወለድ ወፃኢ ንብዓይነት 
ክፍሊት = 

4,900

ብዓይነት ክፍሊት ኣብ ሕሉፍ ወቕቲ ዝፈፀምዎም ንምምዝጋብ 
እንትደልዩ ኣብ ሰደቓ 21 ኣድላይ ተኾይኑ ድማ ሰደቓ 22 ገፅ 
54-56 ናይ ጥረ-ገንዘብ መመዝገቢ የስፍርዎ። 
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ናይ ወለድ መጠን ወፃኢኦም ብንፁር ምስፈለጡ ብምቕፃል ኣብ 
መኽዘን ዘሎ መጠን ዘይተሸ ጠፍርያት ሕርሻ ምፍላጡ ጠቓሚ 
እዩ።እዚ ኣብ መኽዝን ዘሎ ፍርያት ሕርሻ ኣብ ቐፃሊ እንተተሸይጡ 
ተወሳኺ ኣታዊ ከምዝረኽቡ ርዱእ እዩ።

ኣብ መኻዚን ዘሎ መጠን (በዝሒ) ፍርያት ሕርሻ ንምፍላጥ ዝተሸጠ፣ 
ንቐለብ ዝዋዓለን ብዓይነት ንልቓሕ መኽፈሊ ዝተውሃበ መጠን 
ካብ ዝተሓፈሰ መጠን ምህርቲ ብምቕናስ ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም። 
ኣብ መኽዝን ዝቐረየ (ዘሎ) መጠን ፍርያት ሕርሻ ንምፍላጥኣብ 
ናይ ጥረ ገንዘብ ኣታዊን ወፃኢን መመዝገቢ ደፍተሮም ገፅ 57 
ዝርከብ ሰደቓ 23 ይጠቐሙ።

ኣብነት:- ኣይተ ሄኖክ ብጠቕላላ ዝሓፈሶ ምህርቲ 16 ኩንታል 
ሰሊጥ፣ 20 ኩንታል መሸላን 20 ኩንታል ጡጥንእዩ። ካብ ዝሓፈሶ 
ሰሊጥ 3 ኩንታል ብሼል ንዝወሰዶ ልቓሕ ዝኸፈሎ እንተኾን 
13 ኩንታል ሰሊጥ ሸይጥዎ እዩ። ብተወሳኺ ኩሉ ዘፍረዮ ጡጥ 
ሸይጥዎ። ካብ ጠቕላላ ስሓፈሶመሸላ 12 ኩንታል ዝሸጦ እንትኾን 
2 ኩንታል ንቐለብ ኣውዒልዎ። እቲ ዝተረፈ ክሸጦ ወይ ድማ ኣብ 
ቐፃሊ ንቐለብ ከውዕሎ ይኽእል።

23. ናይ ንብረት ቆፀራ 

ኩንታል

ዝራእቲ እቶት ዝተሸጠ+
ንቐለብ ዝወዓለ+

ብዓይነት ዝተኸፈለ

ሚዛን (ቐራዪ) 
ኣብ መኽዚን

1. ሰሊጥ 16 - 16 = 0

2. መሸላ 20 - 14 = 6

3. ጡጥ 20 - 20 = 0
ኣይተ ሄኖክ ኣብ መኽዚን ዝቐረዮ ፍርያት ሕርሻ 6 ኩንታል መሸላ 
ጥራሕ እዩ።
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ኣብ መኻዚን ዘሎ ምህርቶም እንድሕር ዝሸጥዎ እዚ ማለት ተወሳኺ 
ኣታዊኦም እዩ። ኣብ መኻዚን ዘሎ ምህርቲ ዋጋ ንምፍላጥ ኣብ 
መክዚን ዘሎ ምህርቲ ዓይነት ብሕድሕድ ምህርቲ ዓይነት መሸጢ 
ዋጋ ብምብዛሕ ዋጋ ምፍላጥ/ምግማት ይኻአል እዩ።

ኣብነት:- ሄኖክ ኣብ መኽዘን 6 ኩንታል ምሸላ ኣለዎ። ናይ ሓደ 
ኩንታል ምሸላ መሸጢ ዋጋ  2000 ብር እዩ። ሄኖክ  ጠቕላላ ዋጋ 
12,000 ብር ንምምፃእ ዘሎ ምህርቲ ብመሸጢ ዋጋ ኣባዚሕዎ። 

24.  ናይ ንብረት /ምህርቲ ዋጋ

ዝርኸብ ተወሳኺ  እቶት

ዝራእቲ ኣብ መኻዚን 
ዘሎ ምህርቲ

መሸጣ ዋጋ ናይ 
ሓደ ኩንታል

ዋጋ

1. ሰሊጥ 0 x 3,500 = 0

2.መሸላ 6 x 2,000 = 12,000

3. ጡጥ 0 x 2,000 = 0

 ጠቕላላ ዝርኸብ ተወሳኺ እቶት 12,000

ዝተማሓየሽ ትርፊ ወይ ክሳራ መግለፂ
ኣብ ሑሉፍ ተግባራት ጥልቕ ዝበለ ፍልጠት ብዛዕባ ናይ ወለድ 
ወፃእታት ግንዛነ ረኪቦም እዮም። ብቐጥታ ወለድ ወይ ብተዛዋወሪ 
ብዓይነት ዝክፈል ወፃእታት ብዝርዝር ምርኣይ ኪኢሎም እዮም። 
ብተወሳኺ ድማ ናይ ምህርቲ ዋጋ ኣብ መኻዚን ዘሎ ምግማት 
ኪሎም እዩም። 

ሀዚ ጥቕልል ዝበለ ናይ ሕርሽኦም  ንጥፈት አፈፃፅማ ንምግምጋም 
እዞም ተወሰኽቲ ወፃእታት ምስ ሑሉፋ ናይ ትርፍን ክሳራን መግለፂ 
ኣፍፃፅማ ኣብ ሰደቓ 19 ዝተሰርሑ ምግንዛብ ኣገዳሲ እዩ። ሸደቓ 
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25 መጠቓለሊ ሚዛን ጠቕላላ ሕርሻ ዝተማሓየሸ ትርፍን ክሳራን 
ንምስራሕ ይሕግዞም።

ኣብነት:- ኣይተ ሄኖክ ንድሕሪት ተመሊሶም ኣብ ሰደቓ 19 
ዘዳለውዎ ናይ ትርፍን ክሳራን መግለፂ ኸጋናዝቡ ጀመሩ። ሄኖክ 
ኣብ ሑሉፍ ሰደቓ ዝተዳለወ ትርፍን ክሳራን መግለፂ ናብ ሰደቓ 
25 ትርፍን ክሳራ ዝተማሓየሸ መግለፂ ቐዳማይ መስመር መዝገቦ። 
ብተወሳኺ ድማ ጠቕላላ ድምር ናይ ሰደቓ,፣ 21 ን 22 ን ናይ 
ወለድ ወፃእታት፣ ናይ ብዓይነት ክፍሊትን ናይ ብዓይነት ክፍሊት 
ወለድ ወፃእታት ከፍሊት ናብ ሰደቓ 25 ኣስፈሮም። ኩሎም  
እዞም ተወሳኺ ወፃእታት ነቲ ናይ መበገሲ ሚዛን ትርፍን ክሳራን 
ዝተርከብ ይቕንሶ። ሄኖክ ኣብ መወዳእታ ናይ ምህርቲ ዋጋ ኣብ 
መኻዚን ዘሎ ብምድማር ናይ መወዳእታ ዝተማሓየሸ ናይ ትርፍን 
ክሳራን ሚዛን ኣዳሊዩ።

25.    ዝተመሓየሸ ትርፊ  ወይ ክሳራ መግለፂ ሚዛን

ትርፊ ወይ ክሳራ

(ሰደቓ 19 ይመልከቱ) 19,051

ልቓሕ ዘይኾኑ ብዓይነት ዝተከፈሉ 
ወፃእታት ጠቕላላ ዋጋ (ሰደቓ 21 
ይመልከቱ)

1,750   −

ብዓይነት ዝተኸፈለ ልቓሕ ጠቕላላ ወለድ 
መጠን (ሰደቓ 22 ይመልከቱ)

4,900   −

ምህርቲ/ዝራእቲ ተዝሽየጥ ንቐፃሊ ክርከብ 
ዝኽእል ኣታዊ (ሰደቓ 24 ይመልከት)

12,000

ዝተመሓየሸ ትርፊ ክሳራ መግለፂ ሚዛን= 24,401
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ሄኖክ ሰደቓ 25  ዝተማሓየሸ ትርፍን ክሳራን ሚዛን ብምርኣይ 
ብተዛዋወሪ ንብዓይነት ዝከፈሎ ክፍሊት ብዙሕ ምኻኑ ተገንዚቡ። 
ብዓይነት ክፍሊት 1,750 ብር ናይ ወለደ ወፃኢ ንብዓይነት ክፍሊት 
4,900 ብር ብድምር ናይ ሄኖክ ትርፉ ብብር ቀኒሱ።

መጠቓለሊ ዝተማሓየሽ ትርፊ ወይ ክሳራ ሚዛን ዝሕግዞም 
•	 ንዝተፋላለዩ ናይ ልቓሕ ፍልፍላት ወለድ ወፃእታት 

ምምዝዛን፥
•	 ብዓይነት ክፍሊት ስምምዕነት ክፍሊት ንዝፍፀሙ ብገንዘብ 

ተመነም ምፍላጥ፥
•	 ንምግቢ ዝዋዓሉን ኣብ  መኻዚን ዘለው  ምህርቲ ብገንዘብ 

ዋጋ ተመን ንምንፃር ፥
•	 ትክክለኛ ገለፃ ትርፊ ሚዛን ናይ ሕርሻ ንጥፈታት ንምርኣይ
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ተግባር 6: ናይ ቐፃሊ ሕርሻ ወቕቲ ውሳነ

ናይ ዝሓለፈ ዓመት ናይ ሕርሸኦም ኣታዊን ወፃኢን መዝገብ 
መሰረት ገይሮም ንቐፃሊ ተሊሞም ዶ?

ናይ ቐፃሊ ናይ ሕርሻ ወቕቲ ክትልሙ እንተለዉ ኣብ ጭቡጥ 
መረዳእታ መሰረት  ዝገበረ  ውሳነ ብምውሳን ከጋጥሙ ዝኽእሉ 
ሓደጋታት ምንካይ ይኽእሉ እዮም። ናይ ገንዘብ ኣታዊን ወፃኢን ኣብ 
ጥረ ገንዘብ ኣታውን ወፃእን መዝገብ  ምምዝጋቦም ንቐፃሊ ዓመት 
ክህሉ ዝኽእል መጠን ኣታውን ወፃእን ንምግማት የኽእሎም። 
ኣይተ ሄኖክ ናይ ጥረ ገንዘብ ኣታዊን ወፃኢን ደፍተሩ ተጠቒሙ 
ንቐፃሊ ዓመት ከመይ ከምዝትልም  ቐፂሉ ኣብ ዘሎ ኣብነት 
ከብረሀልና እዩ።

ኣብነት:- ኣይተ ሄኖክ 25,091 ብር ኣብ ኢዱ ኣለዎ። ኣብ ዝሓለፈ 
ዓመት ዘይሕጋዊ ልቓሕ ተዘይወስድ ነይሩ እዚ ገንዘብ ካብ`ዚ 
ንላዕሊ ምኾነሉ ነይሩ። ኣብ ኢዱ ካብ ዘሎ ገንዘብ ዝተወሰነ ንቐፃሊ 
ሕርሻ ወቕቲ ንምጥቃም ወሲኑ ኣሎ። ኣይተ ሄኖክ ናይ ቐፃሊ 
ትልሙ ብጭቡጥን ምቕማጥ ኣብ ጥረ ገንዘብ ኣታዊን ወፃኢን 
መዝገቡ ሰደቓ 26 ኣስፊሩ።

•	 ኣይተ ሄኖክ ናይ ዝሓለፈ ዓምተ ጥረ ገንዘብ ፍሰቱ መግለፂ 
ብሕድሕድ ወርሒ እንተስተውዕል ክሳብ ጥቅምቲ ካብ መሸጣ 
ምንም ዓይነት ኣታዊ  ከምዘይነበሮ ይርዳእ። ብኻሊእ ወገን ካብ 
መጀመርያ ሕርሻ ወቕቲ ጀሚሩ ክሳብ ፍርያቱ ዝሸይጥ ገንዘብ 
ከምዘድልዮ ብዕሊ ተገንዘቡ።  

•	 ካብ ሚያዚያ 2010 ክሳብ መሰከረም 2011 ወፃኢ ዝገበሮ 
29,940 ብር እዩ። ንድሕሪት ምልስ ኢሉ ኣታዊኡ ብትኹረት 
እንትምለከት ኣብ ጥቅምቲ 16 ሰሊጡ ሸይጡ`ሎ። ካብ ጥቅምቲ 
1 ክሳብ ጥቅምቲ 16 ኣብዘሎ ግዜ ተወሳኺ 6,824 ብር ወፃኢ 
ገይሩ ኣሎ። ቅድሚ መሸጣ ዝነበረ ወፃኢኡ 36,764 ብር ነይሩ። 
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•	 ኣብ ዝሓለፉ ዓማውቲ ናይ ሕርሻ ወፃኢታት እናወሰኹ 
ምምፀኦም ብምዕዛቡ ንቐፃሊ ዓመትቅድሚ መሸጣ ምጅማሩኣብ 
ዘሎ እዋን ወፃኢኡ 42,000 ብር ክበፅሕ ከምዝኽእል ገሚቱ።

•	 ኣይተ ሄኖክ ኣብ ጅቡኡ ካብ ዘለዎ 25,091 ብር ንቐፃሊ ሕርሻ 
ወቕቲ 15,000 ብር ንምዕቛር ወሲኑ`ሎ።

•	 ሀዚ ኣይተ ሄኖክ ንቐፃሊ ሕርሻ ወቕቲ ዘድልዮ መጠን ልቓሕ 
ንምግማት ኣብ ናይ ጥረ ገንዘብ ኣታዊን ወፃኢን መመዝገቢ 
ደፍተሩ ዝርከብ ሰደቓ 26 ተርታ 1ን2  ብምጥቃም ከምዝስዕብ 
ኣስፊሩ/መዝጊቡ ኣሎ። 

26. ናይ ቐፃሊ ሕርሻ ወቕቲ ውሳነ

ናይ`ዚ ዓመት ኣፈፃፅማ ይመልከቱ መጠን ገንዘብ

1. ትፅቢት 
ዝግበረሉ 
ንቐፃሊ  
ዓመት ወፃኢ 
ቕድሚ መሸጣ 

ሰደቓ 1 ክሳብ 12 ይመልከቱ 
(ገፅ 8 ክሳብ 43)

ሰደቓ 13 (ገፅ 46) ይመልከቱ
42,000

2.ዝቑጠብ 
ገንዘብ

ሰደቓ 15 መ (ገፅ  48) 
ይመልከቱ 15,000 -

3.ዘድሊ ጠቕላላ ናይ ልቓሕ መጠን = 27,000

ኣይተ ሄኖክ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝወሰዶ ልቓሕ 21,500 ብር 
እዩ ነይሩ። ለምዘበን ግን ተወሳኺ ገንዘብ ከምዘድልዮ ካብ ደደቢት 
20,000 ብር ክምኡ`ውን ካብ ሕብረት ስራሕ ማሕበሩ 5,000 
ብር ንኽልቃሕ ተሊሙ ኣሎ። ብተወሳኺ ዝቐረየ 2,000 ብር ካብ 
ቤተሰብ/ፈታዊ፣ እንተዘይተኻኢሉ ድማ ካብ ዘይሕጋዊ መለቅሒ   
ንምልቃሕ ተሊሙ ኣሎ።

ናይ ቐፃሊ ሕርሻ ወቕቲ ትልሞም ብዝተወደበ ኣገባብ ንምቕማጥ 
ኣብ ናይ ጥረ ገንዘብ ኣታውን ወፃእን መመዝገቢ ደፍተሮም ገፅ 60 
ዝርከብ ሰደቓ 26 ይጠቐሙ።
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ወፃኢታቶም ምምዝጋብ ከመይዝያዳ ክረብሖም ይኽእል?
`` ዓሻን ወረቐትን ዝሓዞ ኣይለቅቕ``ዶ በሉ ወለዲ! 

ብሓፈሻ እንትረአ መለቃሕቲ ትካላት ናይ ሕርሻ ኣታወን ወፃእን 
ብዝርዝር ንዝምዝግብን ንፁር ሓበሬታ ንዘቕርብ ተለቃሓይ 
ብቐዳምነት ልቓሕ ናይ መሃብድሌትን ዝንባለን አለዎም። ስለ 
ዝኾነ ናይ ሕርሸኦም ጥረ ገንዘብ ኣታዊን ወፃኢን መዝገብ ብኣግባቡ 
ምሓዝ ካብ ሕጋዊ መለቃሕቲ ትካላት ብቐሊሉ ልቓሕ ንኽረኽቡ 
ይሕግዞም ማለት እዩ።

እቲ ናይ ጥረገንዘብ እታውን ወፃእን መዝገብ በቢወርሑ ዝወፁ 
ወፃኢታት ብዝርዝር ከርእዮምን ከምኡ`ውን ኣብ ኣየነዋይ ወርሒ 
ዝላዓለ ወፃኢ ከምዘውፅኡ ንምፍላጥ ይሕግዞም። ኣብዚ ሓበሬታ 
መሰረት ብምግባር ኣብ ቐፃሊ ዓመት በቢወርሑ ዘድልዮም 
መጠን ገንዘብ ንምትላምን ብትልሚ መሰረት ሕርሸኦም ብኣግባቡ 
ንምምሕዳር ይሕግዞም።

ብተወሳኺ ናይ ጥረ-ገንዘብ ኣታዊን ወፃኢን መዝገቦም ምስ ናይ 
ካልኦት መሓዙት ሓረስቶት ንምንታይ ዘየነፃፅሩ? ምስ ናይ 
ካልኦት ሓረስቶት ብምንፃፅ ኣየናይ ናይ ሕርሻ ንጥፈት ዝለዓለ 
ወፃኢ ከምዘውፅእሉ ምፍላይ ይኽእሉ። ብተወሳኺ ምስ መሓዙት 
ሓረስቶት ነንሕድሕድ ሓሳባት ብምልውዋጥን ምምህሃርን ወፃኢ 
ዝንክዩ ሜላታት ብምትእትታው ብሓባር ተረባሕቲ ሙኻን ይከኣል 
እዩ።
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ኣድራሻ፦ ቤኔፊት  ኤስ ቢ ኤን

       ማእከል ሕርሻ ምርምር ሑመራ

        ፖ. ሳ. ቑ ፡   62

        ሑመራ - ኢትዮጵያ

Website: www.sbnethiopia.org
E-mail: sbnethiopia@gmail.com
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ኣታዊ
ወፃኢ


