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ክፌሌ አንዴ 

መግቢያ 

የክሌለ መንግሥት በሀገራችን እየተካሄዯ ያሇውን ሇውጥ ውጤታማ፣ ሊቂ እና ተቋማዊ ሇማዴረግ 

እንዱሁም የሌማትና የመሌካም አስተዲዯር ሥራዎችን ሇመወጣት የሚያስችሌና የክሌሊችንን ዕዴገት 

በሊቀ ዯረጃ ሇማፊጠንና ከዯረስንበት የዕዴገት ዯረጃ ጋር የሚጣጣም አዯረጃጀት መፌጠር አስፇሊጊ 

መሆኑ ታምኖበት የዯቡብ ብሄር ብሄርሰቦች ሕዜቦች ክሌሊዊ መንግሥት የአስፇጻሚ አካሊትን 

ሥሌጣንና ተግባር እንዯገና ሇመወሰን በወጣው አዋጅ ቁጥር 180/2012 በክሌለ መንግስት የወጡ 

ፉስካሌ ማዕቀፍች፣ አዋጆች፣ ዯንቦች እና መመሪያዎችን አተገባበርና አፇጻጸም ፌትሃዊ፣ መናዊ እና 

ውጤታማ እንዱሁም በሊቀ ዯረጃ ሇመፇፀም ከተቋቋሙት ቢሮዎች አንደ የፊይናንስ ቢሮ ነው፡፡ 

የፊይናንስ ሴክተር በክሌለ የፉስካሌ ፖሉሲ አተገባበር ማዕቀፌ ማጋጀትና መተግበር፣ የክሌለን 

መንግስት በጀት ማጋጀትና ማስተዲዯር፣ በተፇቀዯው በጀት መሠረት ክፌያ መፇጸም፣ የበጀቱን 

አፇጻጸም መከታተሌ፣ መገምገምና መቆጣጠር፤ የክሌለ መንግስት የበጀት፣ የሂሳብ፣ የክፌያና ጥሬ 

ገንብ እና የውስጥ ኦዱት ሥርዒት መርጋትና በስራ ሊይ እንዱውሌ ማዴረግ፣ የክሌለን መንግስት 

የገንብ ሰነድች፣ ገንብና ንብረቶች መያዜና ማስተዲዯር፣ የክሌለ መንግስት የብዴርና እርዲታ 

ስምምነቶችን መፇራረምና ከአጋር ዴርጅቶች የሚገኘውን ሀብት ውጤታማና በተቀሊጠፇ አኳኋን 

ማስተዲዯርና አፇጻጸሙን መከታተሌ፣ እንዱሁም ክፌሊተ ኢኮኖሚ ጋር ያሇዉ ትስስር መገምገም፣ 

የክሌለን መንግስት የፊይናንስና ንብረት ኢንስፔክሽን ማከናወን፣ እርምጃ መውሰዴና እንዴወሰዴ 

ማዴረግ፣ መናዊ የበጀት አስተዲዯር፤ የሂሳብ አያያዜ፣ የግዥና የንብረት አስተዲዯር፣ በኢኮኖሚና 

ማህበራዊ ሌማት ርፌ የተሰማሩ መንግስታዊና መንግስታዊ ያሌሆኑ ዴርጅቶች ከሚመሇከታቸው 

ጋር በመሆን ማስተባበርና መቆጣጠር፤ ሇሲቪሌ ማኀበረሰብ ዴርጅቶች የቅዴመ ስምሪት የስራ ውሌ 

ፇቃዴ መስጠት፣ ፕሮጀክቶችን የማበሌጸግ፣ የማጽዯቅና የመፇራረም ሂዯትን የመምራትና 

የማስተባበር፤ አተገባበራቸውንም በመስክ የመከታታሌና የመገምገም እንዱሁም የሀብት ፌሰትና 

ስራጭት ፌትሃዊነት እንዱረጋገጥ ማስቻሌ፣ የክሌለን መንግስት ሕትመት ማሳተም፣ ማሰራጨት፣ 

መከታተሌና መቆጣጠር፤ በክሌለ የሚገኙ የመንግስት ሌማት ዴርጅቶችን እንቅስቃሴ፣ 

ትርፊማነታቸውንና የገበያ ትስስራቸውን መከታተሌ፣ መቆጣጠርና አፇጻጸሞችንም በመገምገም ግብረ-

መስጠትና ማስተካከያዎችን ማዴረግ፣ የመንግስትና የግሌ አጋርነት እንዱጎሌብት አሰራር ሥርዒት 
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መርጋት፣ የመንግሥት ሀብትና ዕዲን የማስተዲዯር እና በበሊይነት የመምራት ኃሊፉነት በአዋጅ 

ከተሰጡት ተግባራት የሚጠቀሱ ናቸው፡፡  

ሴክተሩ በየአሰተዲዯር እርከኖችና በየአስፇፃሚ መ/ቤቶች የሚከናወኑ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ 

አገሌግልት እና አስተዲዯራዊ ርፍች የሌማት እንቅስቃሴዎች በክሌለ መንግስት የውጡ ፉስካሌ 

ማዕቀፍች (ገቢ፣ወጪና በጀት)፣ አዋጆች፣ ዯንቦች እና መመሪያዎች አተገባበርና አፇጻጸም የክሌለን 

ዉስን ሀብት በቁጠባ፣ በፌትሃዊነት እና ዉጤትን በሊቀ ዯረጃ ሉያስገኝ በሚያስችሌ መሌኩ የክሌለን 

ህዜብ ተጠቃሚነት በሚያረጋግጡ የሌማት ፖሉሲዎች መሰረት እቅድችና ፕሮግራሞች ተጋጅተው 

እንዱተገበሩ በማዴረግና አፇጻጸማቸውን በመገምገም በሁለም የክሌለ አካባቢዎች የሚኖሩ ሕዜቦች 

የሌማቱ ፌትሃዊ ተጠቃሚነት እንዱረጋገጥ የበኩለን አስተዋጽኦ እያበረከተ ይገኛሌ፡፡ 

ሴክተሩ የሚጠበቅበትን ኃሊፉነት ሇመወጣት እንዱያስችሇው ከክሌሌ እስከ ወረዲ/ከተማ አሰተዲዯር 

ዴረስ የተረጋ መዋቅራዊ አዯረጃጀት አሇው፡፡ በተጨማሪም በአዋጅ የተሰጠዉን ስሌጣንና ተግባራትን 

ሇመፇጸም በአራት የትኩረት መስኮች ማሇትም የፉስካሌ ፖሌሲ፣ ሲቪክና ትብብር ማዕቀፌ ትኩረት 

መስክ፤ የመንግስት ሀብት አስተዲዯርና ቁጥጥር ስርዒት ትኩረት መስክ፣ ግሌጽ፣ ውጤታማ እና 

ተጠያቂነት ያሇበት የመንግስት ግዥና ንብረት አስተዲዯር እና ማስወገዴ አገሌግልት ትኩረት መስክ 

እና የመንግስት ሌማት ዴርጅቶች ሀብት ማመንጨትና ሌማት ማረጋገጥ ትኩረት መስክ በመሇየት 

ስትራቴጂያዊ በሆነ መንገዴ ሇመንግስት መ/ቤቶችና ባሇዴርሻ አካሊት የሚሰጠውን አገሌግልት 

ተዯራሽ እያዯረገ ይገኛሌ፡፡ 

በመሆኑም የ2014 በጀት ዒመት የሴክተሩ ዕቅዴ የቢሮዉን 10 ዒመት መሪ ዕቅዴ መነሻ ያዯረገ ሆኖ 

የ2ዏ13 በጀት ዒመት ዕቅዴ ትግበራ አፇፃፀምን በመገምገም በትግበራ የተገኙ ጥንካሬዎችንና መሌካም 

ተሞክሮዎችን በመቀመር፣ በሂዯቱ ያጋጠሙ ዴክመቶችንና ስጋቶችን በመሇየትና በመተንተን በበጀት 

ዒመቱ በክሌለ የሚፇሰዉን ዉስን ሀብት በየትኩረት መስኮች ሇተነዯፈ ግቦችና ከትግበራ የሚገኙ 

ዉጤቶችን በመሇየት ጥራት ያሇዉ ዉጤታማ፣ ቀሌጣፊ እና ባሇዴርሻ አካሊትን ማዕከሌ ያዯረገ 

አገሌግልት በሁለም መስክ ተዯራሽ በማዴረግ የዛጎችን ፌትሃዊና እኩሌ ተጠቃሚነት ማረጋገጥ 

በማሰፇሇጉ ዕቅደ ተጋጅቷሌ፡፡ 

ይህ 2014 በጀት ዒመት ዕቅዴ በሴክተር መ/ቤቶችና በአሰተዲዯር እርከኖች ያሇዉን አዯረጃጀት 

ከግንዚቤ ዉስጥ በማስገባት የተጋጀ ሲሆን በዋናነት የተገሌጋይ፣ የፊይናንስ፣ የውስጥ አሰራርና 

የመማማርና ዕዴገት ዕይታዎች ሊይ ተቃኝቶ በበጀት ዒመቱ የሚከናወኑ ግቦችና ዋና ዋና ተግባራትን 
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በዕቅደ በዜርዜር በማካተት የቀረበ ሲሆን ክፌሌ አንዴ መግቢያ፣ ክፌሌ ሁሇት የተቋሙን 2013 

በጀት ዒመት አፇፃፀም ግምገማ፣ በክፌሌ ሦስት የተቋሙ ራዕይ፣ ተሌዕኮ፣ ዕሴቶች፣ የበጀት ዒመት 

ዕቅደ ዒሊማዎችና የትኩረት አቅጣጫዎች ተገሌፀዋሌ፡፡ በመጨረሻም በክፌሌ አራት የ2014 በጀት 

ዒመት ዕቅዴ በትኩረት መስኮችና በወሌስራዎች በዜርዜር የቀረበ ሲሆን የተቋሙ አዯረጃጀትም አባሪ 

ተዯርጓሌ፡፡ 

ክፌሌ ሁሇት 

የሴክተሩ 2013 በጀት ዒመት አፇጻጸም ግምገማ 

በ2013 በጀት ዒመት የሴክተሩ ዕቅዴ አራት የትኩረት መስኮችን መሠረት ያዯረገ ነበር፡፡ አራቱም 

የትኩረት መስኮች የፉስካሌ ፖሉሲ፣ ሲቪክና ትብብር ማዕቀፌ ትኩረት መስክ፣ መናዊና ግሌፅ 

የመንግስት ሀብት አስተዲዯርና ቁጥጥር ስርዒት ትኩረት መስክ፣ ፌትሃዊና ተጠያቂነት ያሇበት 

የመንግስት ግዥና ንብረት አስተዲዯር እና ማስወገዴ አገሌግልት ትኩረት መስክ እና የመንግስት 

ሌማት ዴርጅቶች ሀብት ማመንጨትና ሌማት ማረጋገጥ ትኩረት መስክ ሲሆኑ እነዙህን የትኩረት 

መስኮችን ሇማሳካት ስትራቴጂያዊ ዋና ዋና ግቦችን በማጋጀት ተግባራዊ የተዯረገ የ2013 አፇጻጸም 

ግምገማ ከዙህ በታች በዜርዜር ቀርቧሌ፡፡ 

1. የፉስካሌ ፖሉሲ ሲቪክና ትብብር ርፌ አፇጻጸም  

በፉስካሌ ፖሉሲ ሲቪክና ትብብር ርፌ በሀብት ዴሌዴሌ ፌትሃዊነትና ግሌጸኝነት ማረጋገጥ ግብ 

ተጥል በ2013 በጀት ዒመት ሀብት ማከፊፇያ ቀመር መሰረት የበጀት ክፌፌሌ በፌትሃዊነት 

ተከናውኗሌ፡፡    

የ2013 በጀት ዒመት በጀት ክፌፌሌ በተመሇከተ የዯቡብ ብሄር ብሄርሰቦች ሕዜቦች ክሌሌ ምክር ቤት 

ባካሄዯው 5ኛ ዘር 5ተኛ የስራ መን 11ኛ መዯበኛ ጉባኤ በክሌለ መስተዲዯር ምክር ቤት ተዯግፍ 

የቀረበውን የ2013 በጀት አመት በጀት ብር 38,021,970,828 አጽዴቋሌ፡፡ ከዙህ ዉስጥ የክሌለ ገቢ 

ብር 9,285,759,190 ቢሉዮን እና የፋዳራሌ መዯበኛ ዴጎማ ብር  28,736,212,638 ነው፡፡ ከዙህ 

ውስጥ ብር  34,623,416,014 በክሌሌ ማዕከሌና በአስተዲዯር እርከኖች መካከሌ የሚከፊፇሌ ሲሆን 

ቀሪዉ ብር 3,398,555,814 ሊይ ብር 965,280,000  በክሌሌ ማዕከሌ ተይዝ በተቀመጠው ሇሊቂ 

ሌማት ግቦች ማስፇፀሚያ የሚውሌ ሲሆን ቀሪዉ ብር 2,433,275,814 ከቀመር ውጭ ገቢዉን 
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ሊመነጨው የክሌሌ መ/ቤት፣ ዝን፣ �ሌዩ ወረዲ፣ወረዲ እና ከተማ አስተዲዯር እንዱወርዴ ተዯርጎ 

ተመዴቧሌ ፡፡  

ሇእያንዲንደ አስተዲዯር እርከን በቀመር የተከፊፇሇው ዴጎማ በጀት በሚመሇከታቸው ምክር ቤቶች 

ጸዴቆ፣ ሇአስፇጻሚ አካሊት ከተዯሇዯሇ በኋሊ የበጀት ዴሌዴሌ መረጃዎችን በማጣራት፣ በአይ.ቤክስ 

አዯራጅቶ በማጠቃሇሌ በወቅቱ ሇሚመሇከታቸው አካሊት ተዯራሽ ሇማዴረግ የታቀዯው ዕቅዴ በክሌሌ 

ማዕከሌ፣ ሇዝንና ሌዩ ወረዲዎች የበጀት ኡዯቱን ተከትል ጥሪ በማዴረግ፣ መመሪያ በማጋጀትና 

ካሇፈት ዒመታት በተሇየ መንገዴ የበጀት ስሚ በማካሄዴ ግሌጸኝነት ሇመፌጠር ታቅድ በዙሁ አግባብ 

ተከናውኗሌ፡፡  

የክሌሌ ሴክተር መ/ቤቶች በ2013 በጀት ዒመት በዕቅዴ የያዘዋቸውን ዋና ዋና ተግባራት በጥሌቀት 

በመገምገም በዋናነት እዴገትን በሚያፊጥኑና ዴህነትን ሇመቀነስ ቁሌፌ ሚና ባሊቸው ሴክተሮች 

የሚያተኩር ሆኖ የመዯበኛ በጀት ፌሊጎት ዴሌዴሌ ያሇፇው ዒመት አፇፃፀምና የቀጣዩ በጀት ዒመት 

የመ/ቤቱ የአገሌግልት ታሳቢ በማዴረግ የበጀት ዴሌዴሌ የተዯረገ ሲሆን የካፒታሌ ወጪ ፌሊጎትን 

በተመሇከተ በመካሄዴ ሊይ ሊለ ነባር ፕሮጀክቶች ቅዴሚያ በመስጠትና በመንግስት ፖሉሲና 

ስትራቴጂ ትኩረት የተሰጣቸው የተወሰኑ አዲዱስ ፕሮጀከቶች እንዱካተቱ በማዴረግ የበጀት ዴሌዴለ 

በፌትሃዊነት ሇመፇጸም ጥረት ተዯርጓሌ፡፡  

የ2013 በጀት ዒመት በጀት ብር 38,021,970,828 ከ2012 በጀት ዒመት በጀት ብር 

33,875,900,000 ጋር ሲነጻጸር የ12.24 በመቶ ዕዴገት አሳይቷሌ፡፡ የበጀት ዴሌዴለ በምንጭ 

ሲታይ ከፋዳራሌ መንግሥት ግምጃ ቤት ብር 28,582,746,586፣ ከውጭ ዕርዲታ ብር 

153,466,052፣ ከክሌለ የሚሰበሰበው ገቢ ብር 9,285,758,190 ነው ፡፡ ከዙህ ውስጥ  በመዯበኛ ገቢ 

የሚሰበሰበው ብር 6,852,483,376  ከባሇፇው መዯበኛ ገቢ ጋር ሲነፃፀር 12.24 በመቶኛ እዴገት 

ያሳየ ሲሆን ቀሪዎቹ ገቢ ከሚያመነጩ መ/ቤቶች የሚሰበሰብ ብር 87,730,400፣ ከጤና ተቋማት 

የሚሰበሰብ ብር 637,364,639፣ ከማጋጃ ቤታዊ አገሌግልት የሚሰበሰብ ብር 1,367,768,940፣ 

ከትምህርት ተቋማት የሚሰበሰብ ገቢ ብር 340,410,835 ናቸው፡፡ ይህም ገቢ የሚውሇው ገቢ 

ሇሚያመነጨው መ/ቤት ብቻ መሆኑ ይታወቃሌ፡፡ የበጀት ክፌፌለ በአስተዲዯር እርከን ሲታይ 

ሇክሌሌ ማዕከሌ ብር 7,491,333,366፣ ሇዝኖችና ሇሌዩ ወረዲዎች 30,530,637,462 የተዯሇዯሇ 

ሲሆን የዝንና የወረዲ አስተዲዯር እርከኖች ካሇፈት ዒመታት የተሻሇ ዴርሻ እንዱኖራቸው ተዯርጓሌ፡፡  
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ሇክሌሌ ማዕከሌ ከተመዯበው ዴርሻ ብር 7,491,333,366 ውስጥ ሇክሌሌ ሴክተር መ/ቤት ሇመዯበኛ 

እና ሇካፒታሌ ወጪዎች ብር 3,926,053,366፣ ሇሊቂ ሌማት ግቦች ማስፇፀሚያ ብር 965,280,000 

፣ሇክሌሊዊ ኘሮግራሞች ብር 2,400,000,000፣ ሇክሌለ መጠባበቂያ ብር 200,000,000 ተመዴቧሌ፡፡  

ሇፊይናንስ ቢሮ በተሰጠው ስሌጣን እና ተግባር መሠረት ከወረዲዎች እና ከተማ አስተዲዯሮች 

የቀረበውን ትርፌ ገቢ መርምሮና አስፇሊጊውን ቅጽ በመሙሊት አውጆ እንዱጠቀሙ ያዯርጋሌ፡፡ በዙህ 

መሠረት ከጤና ጣቢያዎች  60,933,439.00 ፣ ከማጋጃ ቤቶች  71,579,232.00 እና ከመዯበኛ 

የትርፌ ገቢ በጀት 3,212,428.00 ዴምሩ 135,725,099.00 ተጨማሪ በጀት ሇሚመሇከታቸው 

ሴክተር መ/ቤቶች ታውጇሌ፡፡ በተጨማሪም በበጀት ዒመት የቀረበው ተጨማሪ በጀት ብር 

616,843,300.00 ጸዴቆ ወዯ ስራ ገብቷሌ፡፡ ከዙህ ዉስጥ 100,000,000 ተጨማሪ ሇክሌለ 

መጠባበቂያነት ተመዴቧሌ፡፡ 

ከፋዳራሌ የተሊከዉን የጋራ ገቢ እና ከአሰተዲዯር እርከኖች መዯበኛና ማጋጃ ቤታዊ አገሌግልት ገቢ 

ብር 2,292,810,681 በክሌሌ ምክር ቤት ጸዴቆ በሥራ ሊይ እንዱዉሌ ሇአሰተዲዯር እርኮኖች እና 

ሇሴክተር መ/ቤቶች ተሊሌፎሌ፡፡ በመጠባበቂያ ከጸዯቀው በጀት በዒመቱ ብር 250,265,500 የበጀት 

ዜውውር ሇሚመሇከታቸው ተሊሌፎሌ፡፡  

ከሀብት አጠቃቀም አንፃር የክሌለ አስተዲዯራዊ ወጪዎች ከዒመት ዒመት እየጨመረ በመምጣቱ 

የበጀት ዒመቱን የበጀት ዴሌዴሌ ሥራ ሊይ ጫና መፌጠር ቸሎሌ፡፡ በመሆኑም ያሇንን ውስን ሀብት 

በቁጠባ መጠቀም ይቻሌ ንዴ የወጪ ቅነሳ፣ የበጀት አስተዲዯር እና የመስተንግድ በጀት አጠቃቀም 

መመሪያዎችን ታሳቢ በማዴረግ በተሇይ የካፒታሌ ፕሮጀክቶችን ፌትሀዊ ስርጭት እና ቅዯም 

ተከተሌን ባገናበ መሌኩ ባሇው ውስን ሀብት ዴሌዴለን ሇማካሄዴ ጥረት ተዯርጓሌ፡፡  

በበጀት ዒመቱ ከአዲዱስ አስተዲዯር መዋቀሮች መርጋት ጋር፣ እንዱሁም በክሌሊችን በነበረው 

ያሇመረጋጋትና የጸጥታ ችግሮች መከሰት፣ በተሇያዩ ግጭቶች ምክንያት ጉዲት የዯረሰባቸውን 

ተጎጂዎች ሇመዯጎምና ሇጸጥታ ስራ ወጪዎች በአጠቃሊይ ተጨማሪ የበጀት ፌሊጎት በመፇጠሩ 

የበጀት እጥረቱን ሇመፌታት ከፌተኛ ርብርብ በማዴረግ ችግሩን ሇመፌታት ጥረት ተዯርጓሌ፡፡ 

የበጀት ነጋሪት ጋዛጣ ረቂቅ ሰነዴ በማጋጀት እና ሌዩ ሌዩ መመሪያዎችን፣ የሌማት ዕቅዴ ክትትሌ 

ግምገማ ማኑዋልችና የተሇያዩ የጥናት ማዕቀፍች ከማጋጀትና ከማሻሻሌ አንጻር የ2ዏ12 በጀት 
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በበጀት ዒይነት በክሌሌ፣ በዝን፣ በወረዲ እና በመ/ቤት በመሸንሸን /JBAR/ሪፖርት በማጋጀት 

ሇፋዳራሌ ገንብ ሚኒስቴር ተሌኳሌ፡፡ 

የክሌለን የመካከሇኛ መን የፉስካሌና ወጪ ማዕቀፌ በማጋጀትና በመተግበር የተጠናከረ ወጪ 

ፌሊጎታችንን ከገቢ ሇመሸፇን የሚዯረግ ጥረት ሇማሳሇጥ ዕቅዴ ተይዝ  የባሇፈት አምስት ዒመታት 

የገቢ እና ወጪ መረጃዎች የማዯራጀት እና የመተንተን ስራ ተጠናቆ የመጀመሪያው መነሻ ሰነዴ 

ተጋጅቷሌ፡፡  

የክሌለን ካፒታሌ ፕሮጀክቶች የማስተዲዯርና ፌትሀዊ ስርጭታቸውን ሇዛጎች ተዯራሽ የሚያዯርግ 

የመረጃ መረብ ማበሌጸግ ሥራ ተሰርቶ ስሇአጠቃቀሙ እና ጥቅሙ ሇሚመሇከታቸው አካሊት ገሇጻ 

ተዯርጓሌ፡፡ ዲታ ቤዘ በክሌሌ ማዕከሌ እና በ23ቱም አስተዲዯር እርከኖች የሚገኙ ከ1710 ፕሮጀክቶች 

ስርጭትና ሽፊን በመቶኛ፣ አፇጻጸሙን እና የጥቆማንና ግብረ-መሌስ አሰጣጥ ሥርዒትን በተሟሊ 

የያ በመሆኑ ሀብትን ከብክነት ሇመታዯግ የሚኖረው ጠቀሜታ ከፌተኛ ነው፡፡  

በ2014 በጀት ዒመት የበጀት ጣሪያ በማጋጀት የሴክተር መ/ቤቶች የዯመወዜ፣ የሥራ ማስከጃ እና 

የካፒታሌ በጀት ጣሪያ በመወሰን ሇሁለም ሴክተር መ/ቤቶችና ኮላጆች የበጀት ጥሪ ከአፇፃፀም 

መመሪያ ጋር ተበትኗሌ፡፡ 23ቱም አስተዲዯር እርከኖች የ2014 በጀት ዒመት የበጀት ሥራ እንቅስቃሴ 

እንዱጀምሩ በዯብዲቤ ተገሌጾሊቸዋሌ፡፡    

በተባበሩት መንግስታት ተቋማት የሚዯግፈ ኘሮግራሞች አፇጻጸም በተመሇከተ የ2013 በጀት ዒመት 

ሇፕሮግራሞች ማስፇጸሚያ የፀዯቀ ብር 360,564,119.54 እንዱሁም ሇጌዱኦ ጉጂ መሌሶ ማቋቋሚያ 

ፕሮግራም ብር 13,062,477 በዴምሩ 373,626,596 ተሇቆሌናሌ፡፡ ይህም በ2013 Annual Work 

Plan መሠረት ሇክሌሌ ሇዝንና ሇወረዲ መ/ቤቶች እንዱተሊሇፌ ተዯርጓሌ፡፡ በላሊም በኩሌ ሇአየር 

ንብረት ሇውጥ የማይበገር አረንጓዳ ሌማት /CRGE Climate Resilient Green Economy/ 

ተግባራት ከማስቀጠሌ አንጻር የ2013 በጀት ዒመት ብር 261,919,563.79 ብር ተሌኮ 

ሇሚመሇከታቸው ተጠቃሚ ወረዲዎችና መ/ቤቶች እንዱተሊሇፌ ተዯርጓሌ፡፡ በበጀት ዒመቱ ከተሊሇፇው 

ገንብ ውስጥ ብር 358,950,254 በስራ ሊይ ውል ሇሚመሇከታቸው አካሊት ሪፖርት ተሊሌፎሌ፡፡ 

bh#l#M yKLl# øñC እና በሥራቸው ሊለ ወረዲዎችና የከተማ አስተዲዯሮች የኮቪዴ 19 ወረርሽኝና 

ላልች ሰው ሰራሽና የተፇጥሮ አዯጋዎችን ሇመከሊከሌና የመሌሶ ማቋቋም የመቻ ሥራዎች 

እንዱሳኩ የተሇየ ትኩረት ተሰጥቶት ሉከናወን ችሎሌ፡፡ በተጨማሪም የኮቪዴ - 19 ወረርሽኝ 
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ሇመከሊከሌ በሁለም ሴክተሮች አማካይነት የዝንና የወረዲ ሴክተር መ/ቤቶች የሚገኙ አቅመ-ዯካማና 

ዯጋፉ ያጡ የማኅበረሰቡ ክፌልች በሠራተኛና ማኅበራዊ ጉዲይ ሴክተር በኩሌ ዴጋፌ እንዱዯረሳቸው 

ተዯርጓሌ፡፡ 

ስታንዲርዴን መሠረት ያዯረገ የሲቪሌ ማኀበረሰብ ዴርጅት ፕሮጀክቶችን ክትትሌና ግምገማ ስርዒትን 

ማጠናከር እና ግሌጽና ቀሌጣፊ ዴጋፌ አገሌግልት ሇመስጠት ታቅድ በ2013 በጀት ዒመት ሇ120 

የሲቪሌ ማኀበረሰብ ዴርጅቶች የኘሮጀክቶች ብቃት ግምገማ በማካሄዴ ውሌ ስምምነት ሇመፇራረም 

ከተጣሇው ግብ ሇ115 ፕሮጀክቶች የብቃት ግምገማ በማዴረግ የውሌ ስምምነት በመፇራረም 

8,789,570 ህብረተሰብ ቀጥተኛ ተጠቃሚ ማዴረግ የሚያስችለ የብር 6,112,008,710 በጀት መጠን 

ያሇቸው ፕሮጀክቶች ውሌ ተፇርሞ ወዯ ተግባር እንዱገቡ በማዴረግ የዕቅደን 98.6% ማሳካት 

ተችሎሌ፡፡ ከዙህ በተጨማሪ ውሌ በተገባባቸው ፕሮጀክቶች 3,000  ስዎች የስራ ዕዴሌ ተጠቃሚ 

እንዱሆኑ ማዴረግ ተችሎሌ፡፡ የ110 የሲቪሌ ማኀበረሰብ ዴርጅቶች የኘሮጀክቶች የአጋማሽና 

የማጠቃሇያ ጊዛ ግምገማ ማካሄዴ ዒመታዊ ግብ ተጥል ሇ90 ፕሮጀክቶች ግምገማ ማከናወን 

ተችሎሌ፡፡  

ሇ45 የሲቪሌ ማኀበረሰብ ዴርጅቶች የኘሮጀክቶች የውሌ ማሻሻያ ጥያቄዎችን መርምሮ ሇማጽዯቅና 

ሇመፇራረም በዕቅዴ የተያ ሲሆን የ42 ፕሮጀክቶች ውሌ ማሻሻያ ተዯርጓሌ፡፡ በበጀት ዒመቱ ሇ35 

የሲቪሌ ማኀበረሰብ ዴርጅቶች የኘሮጀክቶች የሥራ ፌቃዴ ውሌ ሇመፇራረም ግብ የተጣሇ ሲሆን 

ሇሁለም ሲቪሌ ማኀበረሰብ ዴርጅቶች የሥራ ፌቃዴ መስጠት ተችሎሌ፡፡ የባንክ ሂሣብ 

እንዱከፇትሊቸው ሇሚጠይቁ አዱስና ነባር የሲቪሌ ማኀበረሰብ ዴርጅቶች የባንክ ሂሣብ 

እንዱከፇትሊቸው ዴጋፌ ሇመስጠት በተጣሇው ግብ መሰረት ሇ10 ሲቪሌ ማኀበረሰብ ዴርጅቶች ዴጋፌ 

ተሰጥቷሌ፡፡  

የሲቪሌ ማኀበረሰብ ዴርጅቶች ኘሮጀክቶች ከቀረጥ ነፃ ዴጋፌ አገሌግልት በቀረበው ጥያቄ መሰረት 

አግባብነቱን ፇትሾ ሇመስጠት ታቅድ 25 የቀረጥ ነጻ አገሌግልት ዴጋፌ ተሰጥቷሌ፡፡ በተጨማሪም 

በበጀት ዒመቱ ዒሇም ዒቀፌ እና አገር አቀፌ የሆነውን የኮረና ቫይረስ ስርጭት ሇመከሊከሌ እንዱቻሌ 

በክሌለ ከሚንቀሳቀሱ ሲቪሌ ማህበረሰብ ዴርጅቶችን በማስተባበር የኮሮና ቫይረስ ወርርሽኝ ስርጭት 

ሇመከሊከሌ የሚያስችለ የተሇያዩ ግብዒቶችን በማሰባሰብ ሇተሇያዩ የህበረተሰብ ክፌልች ዴጋፌ 

ተዯርጓሌ፡፡ 
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2. የመንግሥት ፋይናንስ አስተዲዯር ዘርፍ አፈጻጸም 

የመንግሥት ጥሬ ገንብ አስተዲዯር አሠራርን ቀሌጣፊና ወጪ ቆጣቢ ከማዴረግ አንጻር፡- ሇክፌያ 

የሚዉሌ ጥሬ ገንብ ከፋዳራሌ ዴጎማ ሇመዯበኛ ወጪ መርጃ ብር 19,813,775,880.00 እና 

ሇካፒታሌ ወጪ መርጃ ብር 7,803,690,705.00፣ ሇምዕተ ዒመቱ ሌማት ግቦች ማስፇጸሚያ 

965,280,000.00፣ ከሌዩ ሌዩ ፇሰስ ገቢ ብር 31,552,262.00፣ በክሌሌ ዯረጃ ከተሰበሰበ የዉስጥ ገቢ 

ብር 990,187,788.00 በጠቅሊሊ ዴምር 29,604,486,635.00  ሇሥራ ተጋጀቷሌ፡፡ 

የመንግስት ግምጃ ቤት የወጪ መርጃ ገንብ ፌሰት በተመሇከተ ሇታችኛው አስተዲዯር እርከን፣ 

ሇክሌሌ ማዕከሌና ክሌሊዊ ተቋማት መዯበኛ በጀት ብር 23,585,475,844.00፣ ሇካፒታሌ በጀት ብር 

3,179,061,378.00 እና ሇሊቂ ሌማት ግቦች ብር 965,280,000.00 ጠቅሊሊ ዴምር ብር 

27,729,817,222.00 ሇክሌለ ባሇበጀት መሥሪያ ቤቶች፣ ሇክሌሌ ተቋማት እና ሇአስተዲዯር እርከኖች  

ተሊሌፎሌ፡፡ 

ከመንግሥት ሲቪሌና ወታዯር ሠራተኞች እስከ ግንቦት 30/2013 ዴረስ የተሰበሰበና ሇማኅበራዊ 

ዋስትና ገቢ የተዯረገዉ ገንብ መጠን ብር 2,689,775,158.00 ነው፡፡ ሇጡረተኞች የጡረታ ክፌያ 

እንዱዉሌ የተሊሇፇዉ ገንብ ብር 8,810,041 ሲሆን ሙለ በሙለ ሇጡረተኞች እንዱከፇሌ 

ሇአስተዲዯር እርከኖች ተሊሇፎሌ፡፡ 

ሇፕሮግራሞች ማስፇጸሚያ ከሌማት አጋሮች ሇሁለም ቻናሌ አንዴ ፕሮግራሞች የፀዯቀ በጀት ዴምር 

ብር 5,460,499,860 ሲሆን ከሁለም ፕሮግራሞች ከ2012 በጀት ዒመት በጥሬ ገንብ እና 

በተሰብሳቢ የዝረ የተጠራ ሀብት በዴምሩ ብር 701,448,523፣ ከፋዳራሌ የተሊከ እና ከመንግሥት 

የተወጣ ማችንግ ፇንዴ ገቢ ብር 4,445,291,956 ሲሆን በበጀት ዒመቱ ሇስራ የተጋጀ ጠቅሊሊ በጀት 

ዴምር ብር 5,146,740,479 ነው፡፡ ከተፇቀዯው በጀት ውሰጥ ጠቅሊሇ  በስራ ሊይ የዋሇው ወጪ 

4,129,816,288 ነው፡፡ የበጀት ዒመቱ የፕሮግራሞች አፇጻጸም ሲታይ ከተፇቀዯው በጀት፣ከተሇያዩ 

አካሊት ከተገኘው ገንብ እና ሇተጠቃሚዎች ከተሊሇፇው ገንብ አንጻር በቅዯም ተከተሌ 76፣ 80 እና 

85 ከመቶ ነው፡፡ በስራ ሊይ ያሌዋሇውን ቀሪ ሚዚን ሲታይ በፕሮግራሞች ተጠቃሚ ሴክተር 

መ/ቤቶች፣ ዝኖች፣ ሌዩ ወረዲዎች፣ ወረዲዎች እና ከተማ አስተዲዯሮች በባንክ የሚገኝ ብር 

1,016,511,969፣ ተሰብሳቢ ሂሳብ ብር 221,096,604 እና በተከፊይ ሂሳብ 225,237,846 ሲሆን ወዯ 

2014 በጀት ዒመት የዝረ የተጣራ ሀብት ብር 1,012,370,727 ነው፡፡ በበጀት ዒመት የፕሮግራሞቹ 

አፇጻጸም ዜቅ እንዱሌ ያዯረጉት የቻናሌ አንዴ ፕሮግራሞች የከተሞች ተቋማዊ መሠረተ ሌማት 
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ማስፊፇያ (UIIDP)፣ የዋን ዋሽ ናሽናሌ (WaSH) እና የአየር ንብረት ሇዉጥ አፇጻጸምና የገጠር 

መሬት አስተዲዯር (CALM ) ፕሮግራሞች የተሊሇፇሊቸዉን ገንብ በወቅቱ ባሇመጠቀማቸዉ ነዉ፡፡  

የሂሳብ ሪፖርት አሠራርና አቀራረብ ሥርዒትን ወቅታዊ ቀሌጣፊና ወጪ ቆጣቢ ማዴረግና ሥርዒቱን 

ከማጠናከር አንጻር፡- የ2012 በጀት ዒመት ከአስተዲዯር ዕርከኖች እና ከክሌሌ ሰክተር መ/ቤቶች 

ዒመታዊ የመዯበኛ ሂሳብ ሪፖርት ተሰብስቦ ተጠቃሎሌ፡፡ የተገ የ2012 በጀት ዒመት የሂሳብ 

ሪፖርቶችን ሇገንብ ሚኒስቴር፣ ሇዋና ኦዱተር መ/ቤት እና ሇሚመሇከታቸው ባሇዴርሻ አካሊት 

በስታንዲርዴ ጊዛ ተዯራሽ ተዯርጓሌ፡፡ የ2013 በጀት ዒመት እስከ ግንቦት 30 ዴረስ የ53 ክሌሌ 

ሰክተር ማዕከሌ መ/ቤቶች የወጪ፣ የገቢ፣ የዜዉዉር፣ የተከፊይ እና የተሰብሳቢ ሂሳቦችን  የያ 

የሂሳብ ሪፖርት በOnline ፊናንሻሌ ቴክኖልጂ መረጃ ቀርቦ ግብረ-መሌስ ተሰጥቷሌ፡፡ ሇፋዳራሌ ዋና 

ኦዱት መ/ቤት ኦዯተሮች የሂሳብ ሰነድችን እና ሪፖርቶችን ሇምርመራ በማቅረብ በኦዱት ግኝቶች ሊይ 

የምሊሽ ሪፖርት በመስጠት የመውጫ ውይይት ተዯርጓሌ፡፡ በተዋረዴ ሊለ ሇ23 አስተዲዯር ዕርከኖች 

የሂሳብ ሪፖርት ባቀረቡት ሌክ በወቅታዊነትና በጥራት መመኛ መስፇርት በመገምገም ችግር ፇች 

ግብረ-መሌስ በመሰጠት ስሇአፇጻጸሙም ክትትሌ ተዯርጓሌ፡፡ 

በክሌሌ ዯረጃ በ2013 በጀት ዒመት በIBEX የተጠቃሇሇ የፀዯቀ የመዯበኛ በጀት ብር  

29,984,481,078.80፤ የወጪ አፇጻጸሙ ብር  28,404,248,701.30 በመቶኛ 94.73 ሲሆን የፀዯቀ 

የካፒታሌ በጀት ብር 7,135,028,133.00፤ የወጪ አፇጻጸሙ ብር 3,657,539,437.30 ነው፡፡ የክሌሌ 

ማዕከሌ የ2013 በጀት ዒመት የተጠቃሇሇ የመዯበኛ በጀት 3,732,230,707.40፤ የወጪ አፇጻጸም  

ብር 2,859,280,506.20 በመቶኛ 76.61 እና የካፒታሌ በጀት ብር 4,035,349,312፤ የወጪ 

አፇጻጸም ብር 2,196,682,821.30 ብቻ መሆኑ የሂሳብ ምዜገባዎችን በወቅቱ የማይካሄዴና የካፒታሌ 

ፕሮጀክቶች ተሰብሳቢ ሂሳቦች በወቅቱ የማይወዲዯቁ መሆኑን ያሳያሌ፡፡ የክሌለ የ2013 በጀት ዒመት 

የተጠቃሇሇ የውስጥ ገቢ አሰባሰብ ዕቅዴ ብር 9,186,624,585.090፣ የተሰበሰበ  ብር 

9,551,201,285.583 በመቶኛ 103.97 ቢሆንም በበጀት ዒመቱ ከትምህር፣ ከጤና ከማጋጃ ቤታዊ  

አገሌግልት፣ መዯበኛ ገቢዎች እና ከላልች ምንጮች የተሰበሰበው ገቢ በአግባቡና በወቅቱ 

ተመዜግበዉ  በሂሳብ ሪፖርት ተጠቃል ቢቀርብ አፇጻጸሙ ከዙህም ከፌ እንዯሚሌ ይታመናሌ፡፡  

የክሌለ ዋና ኦዱት መ/ቤት ኦዱተሮች የ2013 በጀት ዒመት የፊይናንሻሌ አፇጻጸም ኦዱት ስራ 

እንዱያከናውኑ የተዯራጁ የሂሳብ ሰነድችና የፊይናንሻሌ አፇጻጸም ሪፖርት መግሇጫዎች በማቅረብ 

የኦዱት ሥራ ተጀምሮ በሂዯት ሊይ ይገኛሌ፡፡ የክሌለ የተጠቃሇሇ የወጪ አፇጻጸም በመቶኛ ሲታይ 
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የአስተዲዯርና ጠቅሊሊ አገሌግልት ርፌ በጀት ብር 10,944,809,889.80 ሲሆን የወጪ አፇጻጸም 

ብር 8,737,574,509.70 በመቶኛ 79.83፣ የኢኮኖሚ ርፌ በጀት ብር 9,395,089,942.90 ሲሆን 

የወጪ አፇጻጸም ብር 7,420,146,348.60 በመቶኛ 78.98፣ የማህበራዊ ርፌ በጀት ብር 

16,227,974,970.80 ሲሆን የወጪ አፇጻጸም ብር 15,743,135,944.60 በመቶኛ 97.01 እና 

የላልች በጀት ብር 1,408,792,526.00 ሲሆን አፇጻጸም ብር 915,292,504 በመቶኛ 64.97 ነው፡፡ 

የቻናሌ አንዴ ፕሮግራሞች የ2012 በጀት ዒመት ሑሳብ ዒመታዊና የ2013 በጀት ዒመት እስከ 

ግንቦት ወር ሪፖርት የመቀበሌ፣ የማጣራትና የማጠቃሇሌ ሥራ በመከናወን ሇሪፖርት አቅራቢዎችም 

አካሊትም አስፇሊጊዉ ግብረ መሌስ ተስጥቷሌ፡፡  በዙሁም መሠረት በቻናሌ አንዴ ፕሮግራሞች 

ማስተባበሪያ ሥር የሁለም ፕሮግራሞችና ፕሮጀክቶች የ2013 በጀት ዒመት  እስከ ግንቦት ወር 

ዴረስ ያሇዉ ሂሳብ ሪፖርት ተጠቃሌል ሇሚመሇከታቸዉ አካሊት ተዯራሽ ተዯርጓሌ፡፡ የዒመቱ  

የፕሮግራሞችና ፕሮጀክቶች ማጠቃሇያ ሂሳብ ሪፖርት በቀጣይ አንዴ ወር ዉስጥ ተጠቃሌል 

ሇሚመሇከታቸዉ አካሊት ተዯራሽ ሇማዴረግ በዜግጅት ሊይ ነው፡፡ 

የ2012 በጀት ዒመትና የ2013 አስከ 2ኛ ሩብ ዒመት ዴረስ በፋዳራሌ ዋና ኦዱት መሥሪያ ቤት 

አዱተሮች የተመረጡ ወረዲዎችን የመሠረታዊ አገሌግልት ሰጪ ሴክተሮችን የመዯበኛ ሂሳብ ኦዱት 

ተዯርጎ በተገኘው የኦዱት ግኝት ሊይ በተጋጀዉ መርሃ-ግብር መሠረት የማስተካከያ አርምጃ ተወስድ 

ግብረ-መሌስ ተሰጥቷሌ፡፡ 

በክሌለ ዉስጥ ከሚገኙ 912 መ/ቤቶች ክፌያንና ሂሳብ በመቆጣጠሪያ ካርዴና በላልች የወጪና በጀት 

መረጃዎች ተመዜግቧሌ፡፡ ይህም የቁጥጥር ሥርዒቱን ሇማጠናከር ምቹ ሁኔታን ፇጥሯሌ፡፡ በ2013 

በጀት ዒመት ከትሬዥሪ ምንጭ የተሰበሰበውን ገቢ የሚያሳይ የገቢ ሰነዴና የወጪ መርጃ 

የተሊሇፇበትን የሂሳብ ሰነድችን በመረከብ ወዯ ፊናንሻሌ ቴክኖልጂ መረጃ ሥርዒት ዉስጥ በማስገበት 

የመንግስት ፊይናንስ አስተዲዯር ርፌ የገቢ አሰባሰብና የገንብ አሊሊክ የሚያሳይ የፊይናንሻሌ 

አፇጻጸም ሪፖርት ከሀምላ እስከ ግንቦት ዴረስ በዜርዜር ተመዜግቦ መረጃዎቹ በIBEX ወቅታዊ 

ሆኗሌ፡፡ 

የ2012 በጀት ዒመት የቻናሌ አንዴ ፕሮግራሞችና ፕሮጀክቶች የተጠቃሇሇ ፊይናንሻሌ አፇጻጸም 

በዉጭ ኦዱተሮች ኦዱት በማስዯረግ በተገኙት ኦዱት ግኝቶች ሊይ የማስተካከያ እርምጃ ተወስድ ግብረ 

መሌሱን ሇሚመሇከታቸዉ አካሊት በመርሃ-ግብሩ መሠረት ተዯራሽ ተዯርጓሌ፡፡ የ2012 በጀት ዒመት 

እና 2013 እስከ 2ኛ ሩብ ዒመት ዴረስ የፊይናንሻሌ አፇጻጸም በዉጭ ኦዱተሮች ኦዱት ተዯርጎ 
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ከፋዳራሌ ገንብ ሚኒስቴር በተሊከዉ መርሃ ግብር መሠረት ከኦዱት ተዯራጊ አካሊት የማስተካከያ 

እርምጃ የተወሰዯበትን ግብረ መሌስ በመሰብሰብ ተዯራሽ ተዯርጓሌ፡፡ 

በታችኛው ተዋረዴ ባለ አስተዲዯር ዕርከን ዯረጃ በተጠቃሇሇ ሂሳብ ሪፖርት ሊይ በባህሪያቸው 

ምክንያት ሇማወዲዯቅ የጊዛ ሂዯት ከሚጠይቁ የካፒታሌ ፕሮጀክቶች ማስጀመሪያነት በግንባታ፣ 

በአቅራቢዎች፣ በአማካሪዎች እና በላልች አካሊት ስም  ከተያዘ ቅዴመ ክፌያዎች ውስጥ በጥሬ 

ገንብ በመሰብሰብና በማወዲዯቅ በበጀት ዒመቱ የተቀነሰው የተሰብሳቢ ሂሳብ መጠን በብር  

2,617,950,983.58 ሲሆን ካሇፇው ዒመት ከዙህ ወቅት ጋር ስነጻጸር 5% እዴገት ያሇው ሲሆን  

ከነበረዉ ተከፊይ ሂሳቦች ሇባሇዴርሻ አካሊት የተሊሇፇ፣ የተወዲዯቀ እና የተከፇሇ የተከፊይ ሂሳቦች ብር  

4,892,367,647.93 ነው፡፡  

በአጠቃሊይ የትምህርት ጥራት ማሻሻያ ፕሮግራም/GEQIP ፕሮግራም ሇዲዉሮ ዝን ልማ ቦሳ ወረዲ 

ሇትምህርት ቤቶች የተሊከዉን ገንብ በወቅቱ ሇትምህርት ቤቶች መሊክ ሲገባ የጥሬ ገንብ እጥረት 

ማሟያ አዴርገዉ በብዴር ተወስድ በወቅቱ ባሇመመሇሱ ምክንያት ከትምህርት ቢሮ እና የቢሮአችን 

ፕሮግራም ባሇሙያዎችን እስከ ወረዲዉ በመሊክ ገንቡ እንዱመሇስና ሇታሇመዉ ዒሊማ እንዱዉሌ 

ሇት/ቤቶች እንዱሊክ ተዯርጓሌ፡፡ 

በአማሮ ሌዩ ወረዲ በገጠር ሌማታዊ ሴፌትኔት ፕሮግራም ፊይናንስ አሰራር ሥርዒት ሊይ በተፇጠረ 

ክፌተቶች ሊይ በቢሮየ ከፕሮግራሙ ባሇሙያዎችና ከኦዱተሮች ጋር በመቀናጀት ክትትሌ በማዴረግ 

በተፇጠሩ ክፌተቶች ሊይ የማስተካከያ እርምጃ በመዉሰዴ ግብረ መሌስ የተሰጠ ሲሆን በጉዲዩ ሊይ 

የመጨረሻ እርምጃ አወሳሰዴና አፇጻጸም ሊይ ክትትሌ እየተዯረገ ነው፡፡  

የቢሮውን Web site በአዱሱ የቢሮው አዯረጃጀት መሠረት የመሇወጥ፣ የማሳዯግ እና የቀረቡ 

መረጃዎችን ወቅታዊ የማዴረግ ስራ 97 በመቶ ተከናውኗሌ፡፡ ከመንግስት ሂሳብና ሪፖርት ማጠቃሇያ 

ጋር በመቀናጀት የ2012 በጀት ዒመት ሂሳብ አጋግ ሊይ ሇዝኖች በአካሌ በመገኘት ዴጋፊዊ ክትትሌ  

ተዯርጓሌ፡፡ በወረዲኔት ተጠቅመው በቀጥታ /Online/ ከሚሰሩ መ/ቤቶች የቀረቡ 338 የማስተካከያ 

ጥያቄ በዲታቤዜ ሊይ ዴጋፌ ተዯርጓሌ፡፡ በስታንዴ አልን ከሚሰሩ ወረዲዎች ዲታቤዜ ሊይ የገጠሙና 

ከዝን ባሇሙያዎች አቅም በሊይ የሆኑ ከመዯበኛና ከፕሮጄክቶች የቀረቡ 10 የዲታቤዜ ችግሮች 

ተፇቷሌ፡፡ ከክፌለ ባሇሙያዎች አቅም በሊይ የሆነ አንዴ ዲታቤዜ ሇገንብ ሚኒስቴር ተሌኮ እንዱፇታ 
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ተዯርጓሌ፡፡ እንዱሁም የክሌለን የ2013 በጀት ዒመት በIBEX ሊይ በጀት ዜግጅት ሂዯት ዴጋፌ 

የተዯረገ ሲሆን አፇፃፀሙም 97% ሆኗሌ፡፡ 

የ2012 በጀት ዒመት ሂሳብ ሇመዜጋት ወዯ ክሌሌ ሇመጡ ሇሁለም ዝኖችና ሌዩ ወረዲዎች ሂሳብ 

ባሇሙያዎች የሂሳብ ችግሮችን ማውጣትና በችግሮች ሊይ ዴጋፌ ተሰጥቷሌ። ከዙሁ ጋር በተያያ 

በዋናው ሰርቨር በገቡ የሂሳብ ሪፖርቶች ሊይ የሚታዩ ችግሮችን በየሁሇት ቀኑ በማውጣት ሇዝኖች፣ 

ሌዩ ወረዲዎችና ሇመንግስት ፊይናንስ ባሇሙያዎች በማቅረብ በአካውንቲንግ አሰራር ሉፇቱ 

በማይችለት ችግሮች ሊይ የIT መፌትሔ በመስጠት የ2012 በጀት ዒመት ሂሳብ በተሻሇ ጥራት 

በስታንዲርደ መሠረት እንዱጋ የዴርሻውን አከናውኗሌ።  የዋናው ሰርቨር የዲታቤዜ ቅጂ /Backup/ 

በታቀዯው መሠረት የተያ ሲሆን የሰርቨር ፀረ-ቫይረሱም ወቅታዊ ተዯርጓሌ። የቢሮውን ፀረ ቫይረስ 

መጫንና ተጨማሪ ፉቸሮች ከመጠቀም አንፃር በቢሮው ሇሚገኙ ዳስክቶፕና ሊፕቶፕ ኮምፒዩተሮች 

የመጫን ሥራ 95% ተከናውኗሌ፡፡ 

ቀዯም ሲሌ በክሌሊችን ሥር ይገኙ የነበሩና አሁን አዱስ ሇተቋቋመው የሲዲማ ክሌሌ መንግሥት  

ሥር የታቀፈ የሲዲማ ዝን፣ የሀዋሳ ከተማ አስተዲዯርና የክሌሌ ተቋማትን  የሂሳብ መረጃ የፊይናንስ 

ስርዒት ከጀመረበት 1995 ዒ ም ጀምሮ እስከ 2011 ዒ ያሇውን በIBEX ሲስተም ሊይ የዲታቤዜ ሌየታ 

ተከናውኖ በማዯራጀት ሇክሌለ የማስረከብ ሥራ ተሠርቷሌ፡፡  

የ2013 በጀት ዒመት የፀዯቀ በጀት እና የ2012 በጀት ዒመት የበጀትና የወጪ አፇጻጸም መረጃ 

ሇዛጎች ግሌጽ ከማዴረግ አንጻር የሴክተር ቢሮና የዝኖችንና ሌዩ ወረዲዎች የመዯበኛና የካፒታሌ በጀት 

የ12 ወራት እና የ2013 በጀት ዒመት የግማሽ ዒመት የወጪ አፇጻጸም በባነር ታትሞ በቢሮዉ 

ሇዛጎች ግሌጽ ተዯርጓሌ፡፡  

የበጀት፣ የወጪ፣ የግዥና የኦዱት መረጃን ሇዛጎች ተዯራሽ ሇማዴረግ ከዯቡብ ኤፌ.ኤም ሬዱዮ 100.9 

ጋር በተገባዉ ዉሌ መሠረት ፕሮግራም እንዱሠራ የሚፇሇጉትን መረጃዎችን በአካሌ በመንቀሳቀስና 

የመሠረታዊ አገሌግልት ሰጪ ሴክተር ኃሊፉዎችን በቀጥታ መስመር በመጋበዜ የፊይናንስ ግሌጽነትና 

ተጠያቂነት ሥርዒቱ እንዱጠናከር የሚያስችሌ ሥራ ተሰርቷሌ፡፡ እንዱሁም ከገንብ ሚኒስቴር ጋር 

በመተባበር የክሌለ የፊይናንስ ግሌጽነትና ተጠያቂነት ምርጥ ተሞክሮ በኢትዮጵያ ቴላቪዥን 

እንዱቀርብ ተዯርጓሌ፡፡ 
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የፊይናንስ ግሌጽነትና ተጠያቂነት ተግበራት በሴክተር ቢሮ ሇመተግበር ከፋዳራሌ በተሊከዉ መመሪያ 

መሰረት በሁለም ሴክተር ቢሮዎች ተግበራዊ የተዯረገ ሲሆን በጀታቸዉን ከመሇጠፌ ባሻገር 

ሇፊይናንስ ግሌጽነትና ተጠያቂነት ሥራዎች በጀት በመመዯብ ሥራ የጀመሩ ባህሌና ቱሪዜም፣ 

መንገድች፣ እርሻና ተፇጥሮ ሀብት ሌማት፣ አከባቢ ጥበቃ፣ ሰራተኛና ማሕበራዊ፣ ዉሃ ማዕዴንና 

እኔርጂ፣ ጤና እና ትምህርት  ቢሮዎች በተዯረገዉ በዴጋፌና ክትትሌ ወቅት ሇማረጋገጥ ተችሎሌ፡፡ 

በቢሮአችን የፊይናንስ ግሌጽነትና ተጠያቂነት፣ ማህበራዊ ተጠያቂነት ጥምረት እና ቅሬታና አቤቱታ 

ጉዲዮች (FTA,GRM & SA linkage) በተመሇከተ ከሚተገብሩ ዴርጅቶች ጋር ስራዎች በቅንጅት 

እየተሰረ ይገኛሌ፡፡ 

3. የኢንስፔክሽንና የውስጥ ኦዱት ርፌ አፇጻጸም 

በሏምላ 1/2012 ዒ/ም በ53 ክሌሌ መ/ቤቶች ከወጪ ቀሪ የሆነውን የጥሬ ገንብና የአሊቂ ዕቃዎች 

በውስጥ ኦዱት ቆጠራ ሇማካሄዴ ታቅድ በ51 ክሌሌ ሴክተር መ/ቤቶች ተገኝቶ የተቆጠረ በጠቅሊሊ 

ዴምር ብር 303,319,451.90 ሲሆን በእያንዲንደ ሴክተር መ/ቤት ተመዜግቦ ሇመንግስት ፊይናንስ 

አስተዲዯር ርፌ የተጠቃሇሇ የፇሰስ ሪፖርት ተሊሌፎሌ። 

በክሌሌ ማዕከሌ መ/ቤቶች፣ በዝን፣ በወረዲ፣ በት/ቤቶች እና በጤና ጣቢያዎች በተዯረገው ኦዱት 

ከ2002 በጀት ዒመት ጀምሮ እስከ 2013 በጀት ዒመት መጨረሻ ሲዞዞር የመጣ አጠቃሊይ የጥሬ 

ገንብ ጉዴሇት ብር 121,494,253.29 የተመገበ ሲሆን ከዙህ ውስጥ ብር 27,801,039.56 ተመሊሽ 

ሲዯረግ ብር 93,616,398.06 በቀሪነት ይፇሇጋሌ። ግኝቶችን በማስመሇስ ረገዴ ወሊይታ ዝን 

ውጤታማ ነው የሚባሌ ተግባር ያከናወነ ሲሆን በግኝቶቹ ሊይ ምንም ዒይነት እርምጃ ያሌወሰዯው 

የባሰኬቶ ሌዩ ወረዲ ሆኖ ተመዜግቧሌ፡፡ ሇአብነት ወሊይታ ዝን አጠቃሊይ የጥሬ ገንብ ጉዴሇት ብር 

8,360,714.74 ሲሆን እስከ በጀት ዒመቱ መጨረሻ ተመሊሽ የተዯረገ ብር 5,581,034.94 ነው፡፡ በላሊ 

በኩሌ ባስኬቶ ሌዩ ወረዲ አጠቃሊይ የጥሬ ገንብ ጉዴሇት ብር 10,879,373.9 ሲሆን እስከ በጀት 

ዒመቱ መጨረሻ ምንም ተመሊሽ ያሌተዯረገ መሆኑ ነው፡፡  

የዏፇር ማዲበሪያ የዝኖችና የሌዩ ወረዲዎች እሰከ 2013 በጀት ዒመት እሰከ በጀት ዒመት ዴረስ 

ሲዞዞር የመጣ የተጠቃሇሇ መረጃ አጠቃሊይ ጉዴሇት ብር 334,205,546.05 የተመገበ ሲሆን ከዙህ 

ውስጥ ብር 44,670,774.46 ተመሊሽ ሲዯረግ ብር 289,533,771.59 በቀሪነት ይፇሇጋሌ። የተሻሇ 

አፇጻጸም ያስመገቡ ዝኖች ስሌጤ እና ካፊ ዝኖች ሲሆን ጉዴሇትና ተመሊሽ በቅዯም ተከተሌ 
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አጠቃሊይ ጉዴሇቱ ብር 26,966,640.94  ውስጥ ተመሊሽ ብር 17,297,111.57  እና  ብር 

7,182,033.66 ተመሊሽ ብር 3,351,364.04 ነው። ይሁንና ምንም ዒይነት እርምጃ ያሌወሰደት 

ዝኖችና ሌ/ወረዲዎች  ጌዳኦ፣ ቤንች ሸኮ፣ ኮንሶ፣ ዯራሼ፣ ባስኬቶ፣ ኮንታ እና የም ናቸው። 

ከክሌለ ፖሉስ ኮሚሽን ወንጀሌ ምርመራ ጥያቄ መነሻ የክሌለ ኦሞ ማይክሮ ፊይናንስ ተቋም 

በተዯረገ ሌዩ ኦዱት የቴክኖልጂ አገሌግልት ሇመስጠት በተገባው ውሌ መሠረት ብር 2,074,674.58 

በዴርጅቱ ባንክ አካውንት ወይም በዴርጅቱ ስም ቼክ ተጋጅቶ ክፌያ ሉፇጸም ሲገባው በዴርጅቱ 

ጉዲይ አስፇጻሚ ስም ክፌያ በመፇጸሙ የመንግስትና የህዜብ ገንብ በግሇሰብ እንዱረፌ ተዯርጓሌ፡፡ 

በዱሊ ዘሪያ ወረዲ ፊይናንስ ጽ/ቤት በተዯረገ ሌዩ ኦዱት የመንግስትንና የህዜብ ሀብት በተቀመጠው 

ህግና የአሰራር ሥርዒት በአግባቡ በውጤታማነት መመራት ሲገባው አሇአግባብ ህግ በመጣስ 

የስሌጠና የወጪ ቢጋር /TOR/ ሳይጋጅ ሇስሌጠና ብር 3,782,027.16 ክፌያ የተፇጸመ መሆኑ፣ 

በተጨማሪም አስቀዴሞ በተወዲዯቀ በቀጥታ ተከፌል የተገኘ የውል አበሌ ብር 6,721,920.66 

የተፇጸመ መሆኑ እና የተሽከርካሪዎች የነዲጅ አጠቃቀም የቁጥጥር ሥርዒት ሳይኖር አሇአግባብ ብር 

1,266,149.64  የነዲጅ ግዥ ተፇጽሞ ተገኝቷሌ፡፡  

በአማሮ ሌዩ ወረዲ የሌማታዊ ሴፌትኔት ገንብ ያዥና ሂሳብ ሠራተኛ ብር 101,383.38  በሌዩነት 

በጉዴሇት የተመገበ መሆኑ፤ በወረዲው የሌማታዊ ሴፌትኔት ፕሮግራም ሂሳብ ሠራተኛ በጉርዴ ቼክ 

ሊይ ብር 33,000 በስማቸው ተጽፍ በራሪው ቼክ በላሇበት ጉርደ ቼኩን ቮይዴ በማዴረግ የጽ/ቤቱ 

ኃሊፉ ፉርማ አመሳስሇው በመፇረም የመ/ቤቱ ሰራተኛ ባሌሆነ  በላሊ ግሇሰብ ስም ብር 2,098,320 

ከባንክ ወጪ ሆኖ ገንቡ ከሁሇት ወራት በኋሊ ሇሌማታዊ ሴፌትኔት ፕሮግራም የባንክ ሂሳብ ቁጥር 

ተመሊሽ የተዯረገ መሆኑ ይጠቀሳለ፡፡  

4. የግዥና ንብረት አስተዲዯር ኤጄንሲ አፈጻጸም 

ወቅቱን የጠበቀ ቀሌጣፊና ጥራት ያሇዉን ግዥ እንዱፇጸም በማዴረግ ገንብ ሉያስገኝ የሚገባዉን 

ተመጣጣኝ ዋጋ ማስገኘት (value for money) ሇማስቻሌ በበጀት ዒመቱ ከክሌሌ እስከ ወረዲ ዴረስ 

ባለት መ/ቤቶች ግዥዎችን በግሌጽ ጨረታ በዕቅዴ መሰረት ወቅታዊና ጥራቱን የጠበቀ መገዚቱንና 

መወገዴ የሚገባቸዉ ንብረቶች መወገዲቸዉን  ሇማረጋገጥ በአጠቃሊይ 180 መ/ቤቶች ዴጋፌና 

ክትትሌ ሇማዴረግ የታቀዯ ሲሆን በ230 መ/ቤቶች ተከናውኖ ግብረ መሌስም ተስጥቷሌ፡፡ 
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በበጀት ዒመቱ ከግዥ ፇጻሚ መ/ቤቶች በመዯበኛ የግዥ ዳዎች መፇጸም ያሌተቻለ ግዥዎችን 

በተመሇከተ ሇሚቀርቡ 25 የሌዩ ግዥ ጥያቄዎች ፇቃዴ በመስጠት መንግሥት ሇሕብረትሰቡ 

የሚሰጠዉን አገሌግልት ሇማፊጠን የታቀዯ ሲሆን ከ44 የመንግስት መ/ቤቶች ሇቀረቡ የሌዩ ግዥ 

ጥያቄዎች ምሊሽ ተሰጥቷሌ፡፡ 

በ2013 በጀት ዒመት በግዥ አፇጻጸምና ንብረት በሽያጭ አወጋገዴ ዘሪያ ከአቅራቢዎች የሚመጡ 

ቅሬታዎችን በመመርመር በቦርዴ ዉሳኔ እንዱያገኝ ሇማዴረግ በተያው ዕቅዴ መሠረት ከአቅራቢዎች 

የቀረቡ 43 ቅሬታዎች ተጣርተዉ ዉሳኔ እንዱሰጥባቸዉ ተዯርጓሌ፡፡ በላሊ በኩሌ በግዥ አፇጻጸም 

ሂዯት ከመንግሥት ግዥ ፇጻሚ መ/ቤቶች የሚቀርቡ 5 የጥፊተኝነት ሪፖርቶችን ተቀብል በማጣራት 

ዉሳኔ ሇመስጠት በታቀዯዉ መሠረት የቀረቡ 12 የጥፊተኝነት ሪፖርቶች ተጣርተዉ በአጀንሲው 

ዉሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡ 

በበጀት ዒመቱ ሇ150 መ/መቤቶች ከብር 5000.00 ጀምሮ የሚፇጸሙ ግዥዎችን ሇሕዜብ ይፊ 

እንዱያዯረጉ ሇመዯገፌ የታቀዯ ሲሆን በ166 የመንግስት ግዥ ፇጻሚ መ/ቤቶች መዯገፌ ተችሎሌ፡፡ 

በላሊ በኩሌ የንብረት አያያዜ አጠቃቀምና አመጋገብ በማሻሻሌና መወገዴ የሚገባቸዉ ንብረቶች 

መወገዲቸዉን በክትትሌና ዴጋፌ ሇማረጋገጥ በ105 መ/ቤቶች የታቀዯ ሲሆን በ204 የመንግስት 

መ/ቤቶች ሊይ ተከናውኗሌ፡፡  

በ2013 በጀት ዒመት በ107 የመንግሥት መ/ቤቶች የግዥ አፇጻጸምና የንብረት አስተዲዯር አፇጻጸም 

ኦዱት በማዴረግ የታዩ የአሠራር ችግሮች እንዱፇቱ፤ የማስተካከያ እርምጃ እንዴወሰዴና ግብረ-

መሌስም እንዱሰጥ የታቀዯ ሲሆን በ76 የመ/መ/ቤቶች ሊይ የ2012 በጀት ዒመት የግዥ አፇጻጸምና 

ንብረት አስተዲዯር አፇጻጸም ኦዱት ተዯርጓሌ፡፡ በተዯረገው ኦዱት የተገኙ ዋና ዋና ግኝቶች፡- የግዥ 

ፌሊጎት በወቅቱ ሇሚመሇከተው አካሌ ያሇማቅረብ፣ ሇሚፇጸሙ ግዥዎች መዯበኛ የጨረታ ሰነድችን 

ያሇመጠቀም፣ ከብር 5000 ጀምሮ የሚፇጸሙ ግዥዎችን ሇህብረተሰብ ይፊ ያሇማዴረግ፣ ሇቀጥታ 

ግዥ ከተፇቀዯው ገንብ ጣሪያ በሊይ ተጠቅሞ ግዥ መፇጸም፣ የጨረታ ማስታወቂያ በአየር ሊይ 

ጸንቶ መቆየት ካሇበት ቀን ብዚት ዜቅ አዴርጎ ጨረታዎችን ማውጣት፣ የጨረታ ውጤቶችን 

ሇአሸናፉና ሇተሸናፉ ተጫራች በእኩሌ ጊዛ በጽሐፌ ያሇማሳወቅ አሉያም ሇተሸናፉዎች ያሇማሳወቅ፣ 

የገበያ ዋጋ ጥናት ያሇማካሄዴና የሁለም የግዥ መረጃዎችን በአግባቡ አዯራጅቶ ያሇመያዜ በአብዚኛዉ 

ግዥ ፇጻሚ መ/ቤቶች  የታዩ ችግሮች ናቸው፡፡ 
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በ2013 በጀት ዒመት ኦዱት ከተዯረጉ መስሪያ ቤቶች ዉስጥ በUIIDP ፕሮግራም የታቀፈ የ20 

ከተሞች የኦዱት ሪፖርት ተጠናቅሮ ሇአሇም ባንክና ሇከተማ ሌማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር 

ተሌኳሌ፡፡ በአምስቱ መሠረታዊ አገሌግልት ሰጪ ተቋማት በቁሌፌ የግዥ አፇጻጸም አመሌካቾች 

ኤክሴሌ ሊይ የተፇጸመና የቀረበ የግዥ አፇጻጸም ምዜገባ ሪፖርት ተጠናቅሮ ሇአሇም ባንክና ሇፇዳራሌ 

ግዥና ንብረት አስተዲዯር ኤጀንሲ ተሌኳሌ፡፡ 

በ2013 በጀት ዒመት የክሌለን የግዥ አፇጻጸም የበጀትና የወጪ ንጽጽር የሚያሳይ ሪፖርት 

ሇማጋጀት 1 ታቅድ ተከናውኗሌ፡፡ በግዥ ፇጻሚ መ/ቤቶች የግዥ መዜገብ (procurement 

registration Journal) እንዱቋቋም በማዴረግ የመረጃ አያያዜን የማጠናከርና ግሌጸኝነትን የመፌጠር 

ስራ በ20 መ/ቤቶች በዴጋፌና ክትትሌ ሇመስራት ታቅድ በ30 መ/ቤቶች ተከናውኗሌ፡፡ ግዥና ንብረት 

አስተዲዯር አፇጻጸም ጋር ተያይዝ ሇሚቀርቡ የመመሪያ ማብራሪያ ጥያቄዎች በአዋጅና መመሪያ 

መሠረት ማብራሪያ በጽሐፌ ሇ8 መ/ቤቶች ሇመስጠት ታቅድ ሇ7 መ/ቤቶች ማብራሪያ በጽሐፌ 

ተሰቷቸዋሌ፡፡ 

ከግዥ ፇጻሚ መ/ቤቶች በሚቀርብ ጥያቄ መሠረት ሇ250 መ/ቤቶች ሙያዊ አስተያየት በመስጠት 

ግንዚቤን ማሳዯግና የመንግሥት ግዥን ዉጤታማነት ሇመጨመር ታቅድ ሇ264 መ/ቤቶች ሙያዊ 

አስተያየት ተሰጥቷሌ፡፡ 

5. የመንግሥት ግዥና ንብረት ማስወገዴ አገሌግልት አፇጻጸም 

የማዕቀፌና ስትራቴጂያዊ ግዥዎች ሇመፇጸም የክሌሌ ሴክተር መ/ቤቶች፣ የዝኖችንና የሌዩ 

ወረዲዎችን የግዥ ፌሊጎት በማሰብሰብ እና ዒመታዊ ግዥ ዕቅዴ በማጋጀት ሇአጽዲቂ ኮሚቴ ቀርቦ 

እንዴጸዴቅ ተዯርጎሌ፡፡ 

በበጀት ዒመቱ የሚወገደ ንብረቶች መረጀ ማሰባሰቢያ ቅጾችን በማጋጀት ሇሁለም ክሌሌ ሴክተር 

መ/ቤቶች በማሰራጨት ከ11 ሴክተር መ/ቤቶች  መረጃቸውን  ሇአገሌግልታችን ተዯራሽ ተዯርጓሌ፡፡ 

ቀሪዎቹ ሴክተር መ/ቤቶች መረጀውን ባሇመሊካቸው በአካሌ ክትትሌ ቢዯረግም ሇጊዛው ተሇይቶ 

የተጋጀ የሚወገዴ ንብረት መረጃ የላሊቸው መሆኑን ምሊሽ ሰጥተዋሌ፡፡ 

ሇማዕቀፌ እና ስትራቴጂያዊ ግዥ ጨረታ ግምገማ ውሰኔ ወሳኝ ሚና ያሇው እንዴሁም በሽያጭ 

ሇሚወገደ ንብረቶች ሇመነሻ ዋጋ ትመና የሚያስፇሇግ፤ ወቅታዊ የገበያ ዋጋ ጥናት ሇማዴረግ 
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በታቀዯው መሰረት በ57 ዒይነት ጎማዎች፣ በ30 ዒይነት ተሸከርካሪዎች/ማሽነሪዎች፤ በ24 ዒይነት 

ህትመቶች እና በ40 ፊርኒቸር ዒይነቶች የገበያ ጥናት ተዯርጎ ሇግዥና ሇንብረት ማስወገዴ ጨረታ 

ውሳኔ እንዴውሌ ተዯርጎዋሌ፡፡  

በ2013 በጀት ዒመት ከ11 ሴክተር መ/ቤቶች ያገሇገለ ተሽከርካሪና ማሽነሪዎች በግሌጽ ጨረታ 

ሽያጭ ተካሂድ ብር 3,691,475.09 ገቢ የተዯረገ ሲሆን በጨረታው ቀርበውና አሸናፉ ሆነው በወቅቱ 

ርክክብ ያሌፇጸሙት ተጫራቾች ያስያዘትን ሲ.ፒ.ኦ. ቅጣት ብር 71,491.40 በዴምሩ ብር 

3,762,966.49 ገቢ ተዯርጎሌ፤  

በበጀት ዒመቱ ክሌሊዊ ጎማ ግዥ ሇመፇጸም በወጣው ማዕቀፌ ግዥ ጨረታ አሸናፉ ሁሇት ጎማ 

አቅራቢ ዴርጅቶች ሲሆኑ እነሱም ኢንዴ ቤዜ ትሬዱንግ በ38 ጎማ ዒይነቶች በብር 71,314,300.25 

እንዱሁም ወረታ ኢንተርናሽናሌ በ3 ጎማ ዒይነቶች ብር 5,716,752.60 በዴምሩ ብር 

77,031,052.85 በተገባው የማዕቀፌ ግዥ ውሌ መሰረት ግዥ እንዱፇጽሙ ሇክሌሌ ሴክተር 

መ/ቤቶችና ሇሁለም አስተዲዯር እርከኖች ዜርዜር መረጃ የመስጠት ስራ ተከናውኗሌ፡፡ 

ሇክሌለ ሴክተር መ/ቤቶች አገሌግልት የሚሰጡ 43 ዒይነት የቢሮ መገሌገያ ዕቃዎችን በማዕቀፌ ግዥ 

ሇመፇጸም በወጣው ዒሇም አቀፌ ጨረታ ያሸነፈ ሁሇት አቅራቢ ዴርጅቶች ጋር በ39 ዒይነት 

ፊርኒቸር ውሌ በመግባት የክሌለ ሴክተር መ/ቤቶች ግዥ እንዴፇጽሙ ሇሁለም ሴክተር መ/ቤቶች 

የዉሌ ሰነዴ ተሰጥቷቸዉ በዕቅዲቸዉ መሠረት ከአሸናፉ ዴርጅቶች ግዥ እንዱፇጽሙ ተዯርጓሌ፡፡  

ሁሇቱም የፊርኒቸር አቅራቢ ዴርጅቶች ማሇትም ማይካና ኢቢ ኤስ ፇርኒቸር አቅራቢ ዴርጅቶች በ39 

ዒይነት ፊርኒቸር የዋጋ ማስተካከያ ይዯረግሌን በማሇት ባቀረቡት መነሻ ማስተካከያ ሇማዴረግ በግዥ 

አፇጻጸም መመሪያ መሠረት ከ5 ፇርኒቸር አምራች ዴርጅቶች ወቅታዊ የገበያ ዋጋ ጥናት በማዴረግ 

ዉሳኔ እንዱያገኝ ሇሚመሇክተዉ አካሌ ቀርቧሌ፡፡  

በክሌሊችን ሇታችኛው አስተዲዯር እርከኖች የሚቀርቡና በውጪ ምንዚሪ እጥረት ምክንያት የገየ   

ተሸከርካሪዎች እንዱያቀርብ ሇሁሇት አቅራቢ ዴርጅቶች ማሇትም ሇሏግቤስ እና ሇኒያሊ ሞተርስ 

በክሌለ መንግስት ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የውጭ ምንዚሪ ዴጋፌ ጥያቄ 821,140 USD እና 

የ16,678,900 Yen ተጠይቆ ክትትሌ እየተዯረገ ይገኛሌ፡፡ 
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በክሌሊችን ፖሉስ ኮሚሽን በኩሌ ሇጸጥታና ዯህንነት አገሌግልት የሚሰጡ የተሇያዩ ዒይነት ሇ355 

ተሽከርካሪዎች ከቀረጥ ነጻ ግዥ ሇመፇጸም የፋዳራሌ ፖሉስ ኮሚሽን ከሞኢንኮ ጋር በገባው ውሌ 

መሠረት ማቅረብ እንዱችሌ 12,664,784.00 ድሊር (Letter of Credit) በክሌለ ርዕሰ መስተዲዴር 

በተሰጠው ዴጋፌ ዯብዲቤ በብሔራዊ ባንክ በኩሌ ተጠይቆ ሇመጀመሪያ ዘር ሇ149 ተሽከርካሪዎች 

እንዱቀርቡ 6,313,462.00 ድሊር ተፇቅድ ርክክብ በማዴረግ ክፌፌሌ ተዯርጓሌ፡፡ ቀሪውን 6,351,322 

ድሊር ውጭ ምንዚሪ የዴጋፌ ዯብዲቤ ሇኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ቀርቦ ጥያቄው በሂዯት ሊይ ይገኛሌ፡፡  

በ2012 በጀት ዒመት በተዯረገው ጨረታ ማተሚያ ዴርጅቶች ሊቀረቡት ህትመቶች በሚያቀርቡት 

የክፌያ ጥያቄ መሰረት ርክክብ ሇተፇጸመባቸው ህትመቶች የክፌያ ትእዚዜ ብር 13,385,000.00 

ተጋጅቶ ክፌያው እንዱፇጸም ተዯርጓሌ፡፡ በተጨማሪም በ2013 በጀት ዒመት የህትመት ግዥ 

ሇመፇጸም ሀገር አቀፌ ጨረታ አሸናፉ ከሆኑ ከ2 ማተሚያ ዴርጅቶች የጸዯቀ የጨረታ ሰነዴ 

በመረከብ ከጥቁር አባይ ንግዴ ኃ/የተ/ግ/ማህበር በ19 ዒይነት ህትመት ግዥ ብር 22,706,246.00  

እና ከብራና ማተሚያ ዴርጅት በ5 ዒይነት ህትመት ግዥ ብር 913,215 በዴምሩ ብር 

23,619,461.00 ውሌ በመግባት ህትመት ሥራው ተጀምሯሌ፡፡ ቦላ ማተሚያ ኃ/የተ/ግ/ማህበር 

በጨረታ አሸንፍ ከቢሮአችን ጋር ውሌ ገብቶ እያተማቸው የነበሩትን ህትመቶች በውሌ ጊዛ ሰላዲ 

ውስጥ ሙለ በሙለ አትሞ ባሇማስረከቡ ሇገየበት ቀናት የጉዲት ካሳ ብር 10,998.53 ቅጣት 

እንዱከፌሌ ተዯርጓሌ፡፡ 

በበጀት ዒመቱ የህትመት ዕዲን  ሙለ በሙለ የከፇለ መዋቅሮች፡- ጌዴኦ ዝን፤ ስሌጤ ዝን፤ ሸካ ዝን፤ 

ኮንታ ሌዩ ወረዲ፤ ኮንሶ ዝን፤ አማሮ ሌዩ ወረዲ፤ ዯራሼ ሌዩ ወረዲ፤ ቡርጅ ሌዩ ወረዲ፤ ኧላ ሌዩ 

ወረዲና የም ሌዩ ወረዲ ናቸዉ፡፡ ሇልች መዋቅሮች የቀዴሞ ሲዲማ ዝንን ጨምሮ በዴምሩ 

39,972,355 ዕዲ ያሇባቸዉ በመሆኑ ከሊይ ስማቸው ከተጠቀሰው አስተዲዯር እርከኖች ውጪ ቀሪዎቹ 

ያሇባቸውን ዕዲ እንዱከፇለ የሚመሇከታቸው  አካሊት ዴጋፌ የሚጠይቅ ይሆናሌ፡፡ 

በ2012 በጀት ዒመት ጨረታ ወጥቶ ውሌ ተገብቶ በውጪ ምንዚሬ እጥረት ያሌቀረቡ ሁሇት ልዳርና 

አንዴ ግሬዯር በ2013 በጀት ዒመት ከየምካብ ተሽከርካሪ አቅራቢ ዴርጅት በማስመጠት ሇስሌጤ ዝንና 

ሇአማሮ ሌዩ ወረዲ የማስረከብ ሥራ ተከናውኗሌ፡፡ 
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በ2013 በጀት ዒመት የተሽከርካሪ/ማሽነሪ ግዥ ሇመፇፀም ባወጣነዉ ዒሇም አቀፌ ግሌጽ ጨረታ አካሌ 

ሇክሌለ አከባቢ ጥበቃና ዯን ሌማት ባሇሥሌጣን የሆነው ሁሇት ዯብሌ ካቢን ፒክ አፕ ብር 

8,280,322 ከኢትዮ ኒፖን ተሽከርካሪ አቅራቢ ዴርጅት በማስመጣት ማስረከብ ተችሎሌ፡፡  

በበጀት ዒመቱ በሊይ አብ ሞተርስ ተሸከርካሪ አቅራቢ አሸናፉ ባሇ 60 መቀመጫ Zhongtong 

Express Bus ሇወሌቂጤ እግር ኳስ ክሇብ በብር 4,602,543.10 ግዥ ተፇጽሞ የማስተሊሇፌ ሥራ 

ተፇጽሟሌ፡፡ Series Medium Cargo Truck ከኢትዮጵያ ሞተርና ኢንጂነሪንግ ኩባንያ (MoENCO) 

ሇዯቡብ ምርጥ ር ዴርጅት በብር 1,833,904.00 ግዥ በመፇጸም ርክክብ ተዯርጓሌ፡፡ በተጨማሪም 

ሇኢንተርፕራይዝችና ኢንደስትሪ ሌማት ቢሮ ሇሠራተኞች ሰርቪስ 60 መቀመጫ ያሇው አውቶቢስ 

ግዥ  በጨረታ አሸናፉ ከሆነው ዴርጅት ብር 5,274,294.25 ውሌ በመግባት 30 በመቶ ቅዴመ 

ክፌያ ብር 1,582,288.28 ተከፌል ክትትሌ እየተዯረገ ይገኛሌ፡፡ 

አሌ-ቡርጂ ጄኔራሌ ትሬዴንግ በ2006 በጀት ዒመት የተሇያዩ ተሽከርካሪዎችን ሇማቅረብ ከተሇያዩ 

የመንግስት መስሪያ ቤቶች ጋር ዉሌ ገብተዉ ተሽከርካሪዎችን ማቅረብ ባሇመቻለ ምክንያት ጉዲዩ 

ሇክሌለ ፀረ-ሙስና ኮሚሽን ቀርበዉ በክስ ሂዯት ሊይ እያሇ ገንቡን ተመሊሽ ሇማዴረግ 

መስማማታቸውን የዯቡብ ክሌሌ ፀረ-ሙስና ኮሚሽን በተጻፇ ዯብዲቤ በገሇፁሌን መሠረት ከዴርጅቱ 

ጋር ዯብዲቤ በመጻጻፌ ሇ6 መንግስት መ/ቤቶች በዴምሩ ብር 4,542,000 ተመሊሽ እንዴሆን 

ተዯርጓሌ፡፡ 

በጀት ዒመቱ አገሌግልቱ በማዕቀፌ ሇሚፇጸሙ ግዥዎች የተገቡ ውልች ተገቢ አገሌግልት 

እየተገኘባቸው መሆኑን በማረጋገጥና ውጤታማ ውልችን ሇመፇተሸ በተዯረገው የአፇጻጸም ግምገማ፡- 

ከኢንዴቤዜ ትሬዱንግ ሇየአስተዲዯር መዋቅሩ በ1 ዒመት ይህ ሪፖርት እስከቀረበበት ቀን ዴረስ 

የተፇጸመ ጎማ ግዥ ብር 11,718,305.69፤ ከኢቢየስ ብር 634,000.00፤ ከማይካ ፇርኒቸር ከዉለ 

በፉት የተፇጸመ የፇርኒቸር ግዥ ብር 1,615,411.00፤ ቦላ ማተሚያ ኃ/የተ/ግ/ማህበር ቀዯም ሲሌ 

ብር 9,558,400.00 የህትመት ግዥ ከአገሌግልቱ ጋር ውሌ ገብቶ እያተማቸው የነበሩትን ህትመቶች 

ሙለ በሙለ ታትሞ ርክክብና ክፌያ በመፇጸሙ ሇውሌ ማስከበሪያ የተያው ብር 985,840.00 

እንዱሇቀቅ ተዯርጓሌ፡፡  
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6. የመንግሥት ሌማት ዴርጅቶች ባሇሥሌጣን አፇጻጸም 

በበጀት ዒመቱ በሌማት ዴርጅቶች የፕሮጀክቶች ውጤታማነትን እንዱረጋገጥ ከማዴረግ ረገዴ በ4ቱ 

ሌማት ዴርጅቶች እየተሰሩ ያለ ፕሮጀክቶች ሳይት የሇየ መስክ ምሌከታ ሇማዴረግ 1 ዘር ከታቀዯው 

የሶስቱ ማሇትም የዱዚይንና ግንባታ ቁጥጥር ዴርጅት፣ የኢንደስትሪ ፓርኮች ሌማት ኮርፖሬሽን እና 

የቤቶች ሌማት ኢንተርፕራይዜ ዴርጅት የ2013 በጀት ዒመት የነባርና አዲዱስ ፕሮጀክቶችን አፇፃፀም 

መሠረት ያዯረገ ግብረ-መሌስ ተሰቷቸዋሌ፡፡  

በበጀት ዒመቱ የሌማት ዴርጅቶችን ምርትና ምርታማነትን ከማሳዯግ ረገዴ የወጪ ቅነሳ ስትራቴጂ 

የቀረጹና ተግባራዊ ያዯረጉ የሌማት ዴርጅቶች ከአፇፃፀም አኳያ የታየባቸውን ክፌተት እንዱያርሙ፣ 

ስትራቴጂውን ያሌቀረፁ የሌማት ዴርጅች የወጪ ቅነሳ ስትራቴጂ ቀርፀው ተግባራዊ ማዴረግ 

እንዯሚገባቸው ግብረ-መሌስ ሇመስጠት ታቅድ ሇአራቱም ሌማት ዴርጅቶች በታቀዯው መሠረት  

መስጠት ተችሎሌ፡፡ በዙህም የዯቡብ ውሃ ሥራዎች የካይን አሰራርን ተግባራዊ በማዴረግ ከዙህ 

ቀዯም ከውጭ የሚገኙ አገሌግልቶችን በራስ አቅም የሚገኘበትን ሁኔታ በመፌጠርና  በዴርጅቱ 

የሚገኙ የተሇያዩ ማሽነሪዎችን፤ ተሸከርካሪዎችና ኤላክትሮንክሶችን ብሌሽት ያሊቸውን በራስ አቅም 

በመጠገንና በየፕሮጀክቱ አገሌግልት እንዱሰጡ በማዴረግ ሇኪራይና ሇተሇያዩ አገሌግልቶች ይወጣ 

የነበረ በገበያ ዋጋ መነሻነት ወዯ ገንብ በመተመን ብር 74,115,967 ማዲን መቻለ፤ ዯቡብ ዱዚይንና 

ግንባታ ዴርጅት በቴክኒክ ኮርፖሬት ርፌ የሊብራቶሪ የመስሪያ ቦታ፣ መገሌገያ መሣሪያዎች፣ 

ማቴሪያሌና የሰው ኃይሌ በመጠኑ በማዯራጀት ዴርጅቱ ከዙህ ቀዯም ወዯ ውጪ በመሄዴ 

የሚያገኛቸውን አገሌግልቶች በራስ አቅም መሥራት በመጀመሩ በዒመቱ ብር 518,667 ወጭ ሉሆን 

የነበረ ገንብ ማዲን መቻለና ላልችም በትኩረት ቀርፀው በቀጣይ እንዱፇፅሙ ዴጋፌ ተዯርጓሌ፡፡   

ኮርፖሬት አስተዲዯርና ፊይናንስ ስርዒትን ከማሻሻሌ ረገዴ የ4ቱንም የመንግስት ሌማት ዴርጅቶችን 

ሪፍርም መካሄደን ሇማረጋገጥ ታቅድ አዲዱስ የአሰራር ሥርዒት እንዱረጋ መመሪያዎች የማጋጀት 

ስራ እየተሰራ ይገኛሌ፡፡  

በ2013 በጀት ዒመት ባሇሥሌጣኑ አቻ ክሌልች፣ ከተማ አሰተዲዯር እና ፋዳራሌ አጀንሲ በተገኘዉ 

ሌማዴና መሌካም ተሞክሮ የባሇሥሌጣኑን አዯረጃጀት በተሟሊ BPR ጥናት እንዱዯገፌ በማዴረግ እና 

የ5 ዒመት ስትራቴጅክ ዕቅዴና የአሰራር መመሪያዎችን ሇማጋጀት የሚያግዘ የቅዴመ-ዜግጅት 

ሥራዎች ተጠናቅቀዋሌ፡፡  
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ባሇሥሌጣኑ በስታንዲርደን መሠረት ተጠሪ ሌማት ዴርጅቶች አፇፃፀም ርፖርት በየሩብ ዒመት 

በመግምገም ግብረ-መሌስ ሇመስጠት ታቅድ ተከናዉኗሌ፡፡ በዙህም ተጠሪ ሌማት ዴርጅቶች ግብረ-

መሌሱን በአዎንታ ተቀብሇው ተፇፃሚ እያዯረጉ ናቸዉ፡፡   

ተቆጣጣሪ ባሇሥሌጣኑ የተጠሪ ሌማት ዴርጅቶች በሥራ ሊይ የዋለ መመሪያዎች ወቅታዊነት 

በመፇተሸና ክፌተት ያሇባቸውን ማሻሻያ እንዱያዯርጉና አዱስ እንዱቀረጹ ሇመከታተሌና ሇመዯገፌ 1 

ዘር ታቅድ በ4ቱም ሌማት ዴርጅቶች ያለ መመሪያዎች ሌየታ ተከናውኗሌ፡፡ 

ባሇሥሌጣኑ የተጠሪ ሌማት ዴርጅቶች ሂሳባቸውን በወቅቱ ግተው በውጭ ኦዱተሮች 

ማስመርመራቸውንና IFRSን ተግባራዊ ማዴረጋቸውን 1 ዘር ዴጋፌና ክትትሌ ሇማዴረግ አቅድ 

ተከናውኗሌ፡፡ በዙህም ውሃ ሥራዎችና ዴዚይንና ግንባታ ዴርጅት ሂሳባቸውን በወቅቱ በመዜጋት 

እስከ 2012 በጀት ዒመት ዴረስ ያሇውን በውጭ ኦዱተር በማስመርመር ግኝቶች ሊይ ምሊሽ እየሰጡ 

ሲሆን ቤቶች ሌማት ኢንተርፕራይዜና ኢንዲስትሪ ፓርኮች ሌማት ኮርፖሬሽን እስካሁን ኦዱት 

ያሊስዯረጉ ሲሆን ቤቶች ሌማት ግን ሇማስዯረግ ወዯ ሂዯት እየገባ  ስሇመሆኑ ተረጋግጦ በቀጣይ 

በትኩረት እንዱፇፀም የጋራ መግባባት ሊይ ተዯርሷሌ፡፡ እንዱሁም ኢንዲስትሪ ፓርኮች ሌማት 

ኮርፖሬሽን IFRSን በተጨባጭ ተግባራዊ እያዯረገ ሲሆን ዱዚይንና ግንባታ ሥሌጠና በመስጠት ወዯ 

ተግባር ሇመግባት የቅዴመ-ዜግጅት ሥራዎችን አጠናቋሌ ነገር ግን ላልቹ ተግባራዊ እያዯረጉ 

አሇመሆናቸው ተረጋግጦ ግብረ-መሌስ ተሰቷቸዋሌ፡፡    

የሌማት ዴርጅቶችን የውስጥና የውጭ ኦዱት በታዩ ጉዴሇቶች ሊይ ፇጣን እርምት እየወሰደ 

ስሇመሆናቸዉ ሇማረጋገጥ ታቅድ ግኝቶች ሊይ ምሊሽ እየሰጡ ናቸዉ፡፡  

7. የማስፇጸም አቅም ግንባታ ሥራዎችን አፇጻጸም 

ከማስፇጸም አቅም ግንባታ ጋር ተያይዝ የሚነሳውንና የሚፇጠረውን የክህልት ክፌተት ሇመሙሊት 

ከተከናወኑ ተግባራት ዋና ዋናዎቹ እንዯሚከተሇው ቀርቧሌ፡፡ 

የምክክር ፍረም በማካሄዴና ሥሌጠና ነክ ውይይቶችን በማዴረግ የፇጻሚዎችን አቅም ሇመገንባትና 

በየዯረጃው እየታዩ ያለ ችግሮችን ሇመፌታት በበጀት ዜግጅትና አስተዲዯር፣ በፉስካሌ ፖሉሲና ገቢ 

ማበሌጸግ እንዱሁም በሲቪሌ ማህበረሰብ ዴርጅቶች ጉዲዮች ሊይ ችግሮችን በመሇየትና መፌትሄዎችን 

በማጥናት ችግር ፇቺ የሆነ ሰነዴ ተጋጅቶ ሥሌጠና ነክ ውይይቶች ተዯርገዋሌ፡፡ በውይይቱ 

መጠናቀቂያ በ11 ዋና ዋና ጉዲዮች ሊይ በተዯረሰ መግባባት መሰረት አቋም ተወስድ በተሇይም በ63 
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እና 64 የወጪ መዯቦች ሊይ የተጣሇው የዜውውር እገዲ ዝኖችና ሌዩ ወረዲዎች የዯመወዜ 

ጉዴሇቶቻቸውን ሇመሸፇን መቻሊቸው እንዯ አንዴ ውጤት ሉታይ የሚችሌ መሆኑ ተገምገሟሌ፡፡ 

በታችኛው የአስተዲዯር እርከኖች የ2013 በጀት ዒመት በጀት አመዲዯብ ሂዯትንና አፇጻጸምን 

አስመሌክቶ ዴጋፊዊ ክትትሌ ሥራ የተሰራ ሲሆን በሂዯቱ የታዩ ዋና ዋና ችግሮችና በቀጣይ 

የመፌትሔ አቅጣጫዎች ሊይ፣ የፉሲካሌ ፖሉሲ-ሲቪክና ትብብር ርፌ አዱሱን አዯረጃጀትና የሥራ 

ፌሰት ግንዚቤ ሇማስጨበጥ እንዱሁም የIRMS ዴህረ-ገጽ የማስተዋወቅ መዴረክ በማጋጀት የምክክር 

ፍረም የ23ቱም መዋቅር የርፈ አመራሮችና ባሇሙያዎች በዴምር 78 ተሳታፉዎች በተገኙበት 

ተካሂዶሌ፡፡ በውይይቱም በአፇጻጸም የታዩ ተግዲሮችንና መፌትሔነት በተቀመጡ አቅጣጫዎች ሊይ 

ውይይት በማዴረግ ባሇዴርሻ አካሊት የየዴርሻውን በመወጣት ችግሩን ማስወገዴ እንዲሇበት ዴምዲሜ 

ሊይ ተዯርሷሌ፡፡ 

በበጀት ዒመቱ በተያው ዕቅዴ መሰረት ሇሁለም የክሌለ ዝኖችና ሌዩ ወረዲዎች የፊይናንስ መዋቅር 

አመራሮችና ሰራተኞች ውጤታማነትን መሰረት ያዯረገ ስራ አመራር (Result Based 

Management) እንዱሁም የተማከሇ ጥሬ ገንብ ፊይናንስ አስተዲዯር ስርአት (Harmonized Cash 

Trenafer) ስሌጠና ተሰጥ~ሌ፡፡ በዙህ መዴረክ ሇ120 ነባርና አዲዱስ ወዯ ሴክተሩ ሇተቀሊቀለ 

ባሇሙያዎችና ሃሊፉዎች የተግባቦት ክህልትን ስሇማሻሻሌ እንዱሁም የፕሮጀክት አስተዲዯር ፡ 

ክትትሌና ዴጋፌ ስሌጠናም ተሰጥ~ሌ፡፡  

የመንግስት ሲቪሌ ማህበረሰብ የጋራ የውይይት ፍረም በወሊይታ ሶድ በማጋጀት ከ600 በሊይ 

ተሳታፉ የክሌለ ከፌተኛ አመራሮችና ባሇሙያዎች በተገኙበት ተከናውኗሌ፡፡ በጉባኤውም ተነቅሰው 

በተሇዩ የአፇጻጸም ክፌተቶች እና በተሻሻሇው አዋጅ ቁጥር 1113/ የግንዚቤ ማስጨበጥና የጋራ 

ውይይት በማዴረግ በቀጣይ አቅጣጫዎች ሊይ ከፌተኛ መግባባት ሊይ ተዯርሷሌ፡፡ 

በአየር ንብረት ሇዉጥ አፇጻጸምና የገጠር መሬት አስተዲዯር(CALM P4R-LA) ፕሮግራም ሊይ 

ተጠቃሚ ከሆኑት 4 ወረዲዎች ሇተዉጣጡ 25 ባሇሙያዎችና ኃሊፉዎች በፕሮግራሙ ክፌያ 

አፇጻጸም፣ የገንብ አሊሊክ አጠቃቀምና አስተዲዯር፣ የሂሳብ አያያዜና ሪፖርት አቀራረብ ሊይ ከክሌለ 

እርሻና ተፇጥሮ ሀብት ቢሮ በተገኘዉ የገንብ ዴጋፌ ሥሌጠና ተሰጥቷሌ፡፡ 

በዙሁ ፕሮግራም ከ16 ዝንና 146 ወረዲ ሇተዉጣጡ ሇ374 ሂሳብ ባሇሙያዎችና የፕሮግራሙ ፍካሌ 

ፏርሰን በፕሮግራሙ ፊይናንስ አስተዲዯርና ቁጥጥር፣ በሪፖርት ዜግጅት፣ ወቅታዊነትና ተዯራሽነት 
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እና በኦዱት ግኝቶች ሊይ እርምጃ አወሳሰዴ ሊይ የግንዚቤ ማስጨበጫ ሥሌጠና በመስጠት በሪፖርት 

አቀራረብ ሊይ የሚስተዋሇዉን ክፌተት ሇመቅረፌ የተቻሇ ሲሆን ሇሥሌጠናዉ ብር 2,026,906.05 

ወጪ ተዯርጓሌ፡፡  

በኢንቬስትመንት ፕሮጀክት ፊይናንስንግ/IPF ፕሮግራም በ2010 እና 2011 በጀት ዒመት የመዯበኛ 

ሂሳብ በክሌለ ዋና ኦዱተር መ/ቤት ኦዱት ተዯርጎ አስተያየት መስጠት ባሌተቻሇባቸዉና የጎሊ የሂሳብ 

አያያዜ ጉዴሇት ሊሇባቸዉ ወረዲዎች/ከተማ አስተዲዯሮና ዝን ማዕከሌ ፊይናንስ መምሪያዎች 

ግዴፇቶችን ማስተካከሌና ሇቀጣይ እንዲይዯገሙ ማረም በሚቻሌበት ሁኔታ የጋራ ዉይይት ተዯርጎ 

የማስተካከያ እርምጃ እንዱወሰዴና ግብረ መሌስ እንዱሰጥ የተዯረገ ሲሆን ሇወይይት መዴረኩም ብር 

670,289.46 ወጪ ተዯርጓሌ፡፡ 

በክሌለ ተቋማዊ የአቅም ግንባታ ሥሌጠና የሚሰጥበት የተሟሊ ተቋም ባሇመገኘቱ ምክንያት በበጀት፣ 

በክፌያ፣ በሂሳብ፣ በግዥ፣ በንብረት አስተዲዯር፣ በኦዱት እና በፊይናንስ ግሌጽነትና ተጠያቂነት ዘሪያ 

በተጋጁ ሞጁልች ተቋማዊ ሥሌጠና ሇመስጠት ዜግጅት የተዯረገ ቢሆንም ማሳካት አሌታቻሇም፡፡  

በወረዲዎች የጥሬ ገንብ አስተዲዯርና ባንክ ማስታረቂያ ሰነዴ ዜግጅትና ሪፖርት አቀራረብ ሊይ ከዝን 

ፊይናንስ መምሪያ ከተዉጣጡ 29 ኃሊፉዎችና ከፌተኛ ባሇሙያዎች ጋር የብር 109,853.34 ወጪ 

በማዉጣት የግንዚቤ ማስጨበጫ ዉይይት ተካሂዶሌ፡፡ የ2013 ግማሽ በጀት ዒመት የአስተዲዯር 

እርከኖች የፊይናንስ አስተዲዯር አፇጻጸም ዴጋፊዊ ክትትሌና ግምገማ በቅንጅት ከተዯረገ በኋሊ 

በዴጋፊዊ ክትትሌና ግምገማ ጎሌተዉ በወጡት የአፇጻጸም ከፌተቶችና ጥሰቶች ዘሪያ ከቢሮ 

ማነጅመንት አባሊትና ዴጋፊዊ ክትትሌ ካካሄደ 47 አባሊት ጋር ስሇጉዲዩ ሇመምከርና የጋራ ግንዚቤ 

ሇመያዜ  የምክክር መዴረክ የተካሄዯ ሲሆን ብር 275,060.36 ወጪ ተዯርጓሌ፡፡ የ2013 ግማሽ 

ዒመት የፊይናንስ አስተዲዯር አፇጻጸም ሊይ በአስተዲዯር እርከኖች ጎሌተዉ በተስተዋለት ክፌቶቶችና 

የሕግ ጥሰቶች ሊይ ሇኃሊፉዎችና ከፌተኛ ባሇሙያዎች በማስገንብ የማስተካከያ እርምጃ  አወሳሰዴ 

ሊይ ግንዚቤ ሇመፌጠር በሕግ ማዕቀፌ፣ በኃሊፉነትና ተጠያቂነት ሊይ ሇ156 ተሳታፉዎች ሥሌጠና 

ተሰጥቶ በጉዲዩ ጥሌቅ ዉይይት ተዯርጎ የቀጣይ አቅጣጫ የተቀመጠ ሲሆን የብር 682,071.30 

ወጪ ተዯርጓሌ፡፡ በፕሮግራሙ ከክሌሌ እስከ ዝን በኮንትራት ሇተቀጠሩ የሂሳብ፣ የግዥ እና  የኢኮቴ 

ባሇሙያዎች እና ኃሊፉዎች ስሇፕሮግራሙ ሥራ አፇጻጸምና ዜርዜር የሥራ ዴርሻን በተመሇከተ ሰነዴ 

ተጋጅተዉ ዉይይት የተዯረገ ሲሆን 101 ባሇሙያዎችና ኃሊፉዎች ተሳታፉ ሆነዉ ብር 

506,383.17 ወጪ ተዯርጓሌ፡፡ በመዯበኛ በጀት በሚተገበሩ በመንግሥት ፊይናንስ አስተዲዯር 
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አፇጻጸም ሊይ የተቀናጀ የዴጋፌና ክትትሌ ሥራዎችን በማካሄዴ በሚታዩ ክፌተቶች ሊይ የማስተካከያ 

እርምጃ እንዱወሰዴ ተዯርጓሌ፡፡ 

በከተሞች ተቋማዊ መሠረተ ሌማት ማስፊፉያ/UIIDP ፕሮግራም በአፇጻጸም ክፌተቶች ዘሪያ ሊይ 

ከፕሮግራሙ ተጠቃሚ ከተሞችና ከቢሮ ሇተዉጣጡ 174 አመራር አካሊት፣ ኦዱተሮች እና የሂሳብ 

ባሇሙያዎች ብር 776,125.61 ወጪ ተዯርጎ የግንዚቤ ማስጨበጫ ስሌጠና ተሰጥቷሌ፡፡ ከፕሮግራሙ 

ተጠቃሚ ከተማ አስተዲዯሮች ሇተዉጣጡ 105 ኦዱተሮች ብር 632,166.98 ወጪ ተዯርጎ 

በፕሮግራሙ ሂሳብ አያያዜ ሥርዒት ሊይ የግንዚቤ ማስጨበጫ ሥሌጠና ተስጥቷሌ፡፡  በክሌለ 

ከፕሮግራም ተጠቃሚ 20 ከተማ አስተዲዯር ዉስጥ በ19ዎቹ ከተማ አስተዲዯሮች ከቢሮ 

እንስፔክሽንና ከዉስጥ ኦዱት ርፌ ኦዯተሮች ጋር በቅንጅት የዴጋፌና ክትትሌ ሥራዎችን በማካሄዴ 

በሚታዩ ክፌተቶች ዘሪያ የከተሞች አስተዲዯርና ከሴክተር መሥሪያ ቤቶች የተወጣጡ ኃሊፉዎችና 

ባሇሙያዎች በተገኙበት ዉይይት ተካሄዯዉ የማስተካከያ እርምጃ እንዱወሰዴ አቅጠጫ ተቀምጧሌ፡፡  

በገጠር ሌማታዊ ሴፌትኔት ፕሮግራም የፊይናንስ አፇጻጸም ክፌተቶች ዘሪያ ከዝንና ፕሮግራም 

ተጠቃሚ ወረዲዎች ሇተዉጣጡ 124 ሂሳብ ባሇሙያዎች የግንዚቤ ማስጨበጫ ሥሌጠና ተሰጥቷሌ፡፡ 

በገጠርና ከተማ ንፁህ መጠጥ ዉሃ፣ ሳንቴሽንና ሃይጂን(One Wash) ፕሮግራም ሀብት አስተዲዯር 

ዘሪያ ሇሚታዩ ክፌተቶች ከክሌሌ ቢሮዎች፣ ከፕሮግራም ተጠቃሚ ወረዲዎች/ከተማ አስተዲዯሮች 

በሁሇት ዘር ሇተዉጣጡ 221 አመራር አካሊትና ባሇሙያዎች በብር 1,276,000 ወጪ የግንዚቤ 

መፌጠሪያ በመስጠት ክፌተቶች እንዱታረሙ ተዯርጓሌ፡፡ በበጀት ዒመቱ በIBEX በፊይናንሻሌ 

ሥርዒቱ ሊይ ሠፉ ሥሌጠና ሇመስጠት ቢታቀዴም በኮቪዴ-19 ምክንያት በጣም ሇተቸገሩ 10 

መሥሪያ ቤቶች በማራራቅና በሁሇት ዘር በማዴረግ ሇ14 ወንዴና  እና  16 ሴት በዴምሩ ሇ30  

የበጀትና የሂሳብ ባሇሙያዎች የIBEX ሥሌጠና ተሠጥቷሌ፡፡ የ2012 በጀት ዒመት መዜግያ ሥራን 

በጥራትና በስታንዲርዴ ጊዛ ሇመዜጋት በ25 አስተዲዯር እርከኖችና 57 ክሌሌ መ/ቤቶች ዴጋፊዊ ሥራ 

ተከናዉኗሌ፤ ግብረ-መሌስም ተሰጥቷሌ፡፡ የ2013 በጀት ዒመትም የሥራ አፇጻጸም በማጠናከር 

የሂሳብ ጥራትና ተዯራሽነት ፌጥነት ሇመጨመር በተጋጀዉ መርሃ-ግብር መሠረት ሇአምስት 

አስተዲዯር ዕርከኖች የዴጋፌና ክትትሌ ሥራ ተከናዉኖ ግብረ-መሌስ ተሠቷሌ፡፡ 

በቻናሌ አንዴ ፕሮግራሞች ሥር ከሚተገበሩ ፕሮግራሞች መካከሌ በሁለም ፕሮግራሞች ማሇትም 

One Wash, Co-wash, LIFT, PSNP4, UPSNP, E-Payment, UIIDP, ULGDP, GEQIP-E, 

CALM-P4R-Land adminstration & GEQIP-IPF፣) ሊይ ዴጋፊዊ ክትትሌ ሥራ በማዴረግ ግብረ-
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መሌስ የመስጠት ሥራ ተከናዉኗሌ፡፡  በፋዳራሌ ዋና ኦዱት መሥሪያ ቤት ኦዱተሮች በክሌሊችን 

በተሇያዩ ወረዲዎችና ከተማ አስተዲዯሮች  ኦዱት ተዯርጎ በተገኙት ኦዱት ግኝቶች ሊይ ከዝን ፊይናንስ 

መምሪያ ከተወጣጡ 28 ሃሊፉዎችና ባሇሙያዎች  ጋር በተዯረገዉ ዉይይት መሠረት ባሇሙያዎች 

ግብረ መሌሱን እያመጡ ይገኛለ፡፡ 

የሌማታዊ ሴፌትኔት ፕሮግራም ምዕራፌ አራት የሚጠናቀቅ በመሆኑ ከዝኖች፣ ከሚመሇከታቸዉ 

ክሌሌ ቢሮዎችና የአፇጻጸም ክፌተት ካሇባቸዉ ወረዲዎች የተወጣጡ ኃሊፉዎችና ባሇሙያዎች 

በተገኙበት በዴምሩ 101 ተሳታፉዎች በተገኙበት በፕሮግራሙ አጋግ ሊይ ዉይይት ተዯርጓሌ፣ 

ክትትሌ እየተዯረገ ይገኛሌ፡፡ 

ከዯቡብ ክሌሌ መምህራን ማህበር ማዕከሊዊ  ጽ/ቤት ጋር በመቀናጀት የዯቡብ ክሌሌ መምህራን 

ማህበር፣ ሇትምህርት አስተዲዯር፣  ሇዝንና ሌዩ ወረዲ  መምህራን ማህበር አመራሮች እና ሇት/ቤት 

አመራሮች በፊይናንስ ግሌጽነትና ተጠያቂነት ዘሪያ ሥሌጠና የተሰጠ ሲሆን የተሳታፉዎች ዜርዜር 

ወንዴ 96  ሴት  64  ዴምር  160 ነው፡፡ 

የ2013 በጀት ዒመት የ50 ሰዎች ሥሌጠና በተመሇከተ በሁለም ወረዲዎችና ከተማ አስተዲዯሮች 

ሥሌጠና ከጥር 1-30/ 2013 ዒ/ም ሇመስጠት ብር 2,874,000.00 ተሌኮ ሥሌጠና የተሰጠ ሲሆን  

የዝንና የሌዩ ወረዲ ሪፖርት የሥሌጠና አፇጻጸም ተጠቃሌል ሲታይ ወንዴ 4,511፣ ሴት 2,242፣ 

በዴምሩ 6,6753 የማህበረሰብ ክፌልች በሥሌጠናዉ ተሳትፇዋሌ፡፡ 

የ2013 በጀት ዒመት የሥራ አፇጻጸም በማጠናከር የሂሳብ ጥራትና የተዯራሽነት ፌጥነት ሇመጨመር 

የዴጋፌና ክትትሌ መርሃግብር በማጋጀትና በመፇጸም ሇ16 አስተዲዯር ዕርከኖችና 57 ክሌሌ ሰክተር 

መ/ቤቶች ግብረመሌስ ተሠቷሌ፡፡ ሇዝንና ሌዩ ወረዲ የምክር ቤት በጀት፣ ፊይይናንስ እና ኦዱት 

ጉዲዮች ቋሚ ኮሚቴ አባሊት፣ የፊይናንስ ሀሊፉዎችና የፊይናንስ ግሌጽነትና ተጠያቂነት ባሇሙያዎች 

ሥሌጠና  የተሰጠ ሲሆን ዜርሩም  ወንዴ 127 ሴት 17 ዴምር 143 ነዉ፡፡ የቅዴመ በጀት ዉይይት 

2013 ዒ/ም በሁለም ዝን 85 ከመቶ ወረዲዎች በሁለም ሌዩ ወረዲዎች ብር 4,392,240 ተሊሌፍ 

ዉይይት የተዯረገ ሲሆን እስከሁን  በዯረሰን መረጃ  ወንዴ 3307  ሴት 2,665  ዴምር  5,972  

ዛጎች ተሳትፇዋሌ፡፡ በአጠቃሊይ የትምህርት ጥራት ማሻሻያ ፕሮግራም በበጀት ዒመቱ ከፋዳራሌ 

ከመጡ አካሊት ጋር በትብብር ሇአስተዲዯር እርከኖችና ሇአ/ምንጭ መምህራን ትምህርት ኮላጅ 

ዴጋፊዊ ክትትሌና ኦዱት የማስዯረግ ሥራ ተከናዉኗሌ፡፡ 
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የሌማታዊ ሴፌትኔት ፕሮግራም ምዕራፌ አራት ትህሳስ 22/2013 ቀን የሚጋ መሆኑን ከግምት 

በማስገባት በቅንጅት በተሰራው ሥራ በፕሮግራሙ አጋግ ዘሪያ ማነቆ የሆኑ ጉዲዮችን ቀዴሞ 

በመሇየት የማስተካከያ እርምጃ እንዱወሰዴ በመዯረጉ ፕሮግራሙ በተቀመጠው የጊዛ ገዯብ ውስጥ 

ውጤታማ በሆነ መንገዴ ተግቶ ከፕሮግራሙ ተጠቃሚ አካሊት የተሟሊ ሪፖርት እየቀረበ ይገኛሌ፡፡   

በUIIDP በታቀፈ 20 ከተሞች በፕሮግራሙ ፒን ሇተዯረጉ ኦዱት ባሇሙያዎች በኘሮግራሙ 

በሚመዯብ በጀት ስሇፕሮግራሙ ግዥ ኦዱት አፇጻጸም ግንዚቤ ማስጨበጥ ስራ ተከናውኗሌ፡፡ 

በማዕቀፌ ግዥ፣ በውሌ አስተዲዯርና በንብረትና አወጋገዴ ከሚመሇከታቸው ከባሇዴርሻ አካሊት ጋር 

የውይይት መዴረክ በማጋጀት የግንዚቤ ማስጨበጥና ችግር ፇቺ ውይይት የተዯረገ ሲሆን 

በመዴረኩም 212 የርፈ ባሇሙያዎች እና አመራር አካሊት ተሳታፉ ሀነዋሌ፡፡ 

በፊይናንሻሌና ህጋዊነት ኦዱት በመንግስት ሀብት አስተዲዯር፣ በውስጥ ቁጥጥር ሥርዒት እንዱሁም 

በክዋኔ ኦዱት ሇ490 የሥራ ኃሊፉዎች ስሌጠና ሇመስጠት በታቀዯው መሠረት በበጀት ዒመቱ በጥቅለ 

ሇ383 ባሇሙያዎችና ኃሊፉዎች ስሌጠና መስጠት ተችሎሌ፡፡  

በሁለም የአስተዲዯር እርከኖች በውስጥ ቁጥጥር አኳያ በሚታዩ የአሰራር ክፌተቶች ቀጣይነት 

እንዲይኖራቸው አፇፃፀሙ በየጊዛው እንዱሻሻሌ በበጀት ዒመት ውስጥ ሇተገሌጋዮች የሙያዊ የምክር 

አገሌግልት ሇመስጠት በበጀት ዒመት በእቅዴ የተያው 800 ሲሆን ይሄው አገሌግልት በታቀዯው 

መሠረት ተከናውነዋሌ፡፡ 

በመንግስት ግዥና ንብረት አስተዲዯር ዘሪያ ከክሌሌ አስከ ወረዲ ያለ ባሇሙያዎችና አመራሮች አቅም 

ሇማሳዯግ በግዥ አፇጻጸም መመሪያ፣ በቅሬታና አቤቱታ አፇታት፣ የጥፊተኝኘት ሪፖርት አቀራረብና 

የመረጃ አዯረጃጀትና አያያዜ እና በጥቃ/አነስ/ኢንተርፕራይዜ ገበያ ሇማበረታታት በተሻሻሇው ዯንብና 

አፇጻጸም መመሪያ በዴምሩ 400 ተሳታፉዎች ስሌጠናው ተሰጥቷሌ፡፡ 

በከተሞች ተቋማዊ መሠረተ ሌማት ማስፊፉያ ፕሮግራም ከታቀፈት 20 ከተሞች ሇተመረጡ የዉስጥ 

ኦዱተሮችና ሇኤጀንሲዉ ባሇሙያዎች ወንዴ 75 ሴት 12 በዴምሩ 87 ተሳታፉዎች በፕሮግራሙ 

የግዥ አፇጻጸም ኦዱት ሥራ ዘሪያ የግንዚቤ ማሰጨበጫ ስሌጠና ተሰጥቷሌ፡፡ 

በበጀት ዒመቱ ከክሌሌ አስከ ወረዲ ያለ ሇ250 የግዥና ንብረት አሰተዲዯር ባሇሙያዎችና አመራሮች 

እና ባሇዴርሻ አካሊት የግዥና ንብረት ማሰወገዴ ዘሪያ የጋራ ግንዚቤ ማሰጨበጫ ምክክር ተካሂዶሌ፡፡  
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የመንግሰት ሌማት ዴርጅቶች ተቆጣጣሪ ባሇሥሌጣን በዯንብ ቁጥር 181/2012፤ በBSC ዕቅዴ 

ዜግጅትና አተገባበር ዘሪያ እና በስትራቴጂክ ዕቅዴ ዜግጅት ሊይ ወንዴ 60፣ ሴት 11 በዴምሩ 71 

ሇሚሆኑ ሇሌማት ዴርጅት አመራሮችና ሠራተኛች እንዱሁም ሇባሇሥሌጣኑ፣ ሇቢሮው አመራሮች 

እና ሠራተኞች ግንዚቤ ሇመፌጠር ታቅድ  ወንዴ 63 ሴት 15 በዴምሩ 78 ሇሚሆኑ አካሊት ስሌጠና 

የተሰጠ ሲሆን በተሰጠዉ ስሌጠና የተሻሇ ግንዚቤና መነሳሳት የፇጠሩ ስሇመሆናቸው ከተሳታፉዎች 

የእርካታ ዯረጃ ተሰብስቦ ውጤቱም 82.3 በመቶ መሆኑ ተገምግሟሌ፡፡ በተጨማሪም በተፇጠረዉ 

መነሳሳት ተጠሪ ሌማት ዴርጅቶች ሇትርፌ እንዯተቋቋመ ተቋም የ2013 በጀት ዒመት ዕቅድቻቸውን 

ክሇሳ በማዴረግ ወዯ ትግበራ ገብተዋሌ፡፡  

በአፇጻጸም ሂዯት ያጋጠሙ ችግሮች፣ የተወሰደ የመፌትሔ እርምጃዎች እና ትኩረት የሚሹ ጉዲዮች 

ሀ. በአፇጻጸም ሂዯት ያጋጠሙ ችግሮች 

 ከጊዛ ወዯ ጊዛ እየጨመረ የመጣዉ የግብዒት ዕዲ እና ዉዜፌ የጡረታ ዕዲ ከወጪ መርጃ ተቀናሽ 

መዯረጉ ሇአስተዲዯር እርከኖች በሚወርዯዉ ጥሬ ገንብ ሊይ የሚያሳዴረዉ አለታዊ ጫና፣ 

 በበጀት ካሊንዯርና በበጀት ማዯራጃ መሠረት የበጀት ዐዯትን ተከትል በጀት ፀዴቆ ያሇመዴረስ 

በወጪና በሂሳብ ሪፖርት ሊይ የሚያሳዴረዉ አለታዊ ተፅዕኖ፣  

 የኮቪዴ-19 ወረሪሽኝ ችግር አስከ አሁን ዴረስ መቀጠለ፣ 

 በተዋረዴ ያለ አስተዲዯር እርከኖችና ሴክተር መ/ቤቶች የመንግሥትና የፕሮግራሞች ሂሳብ 

ሪፖርት ማቅረቢያ ጊዛን ጠብቆ ፊይናንሻሌ ሪፖርት ያሇማቅረብ ችግር፣ 

 የተሰብሳቢና ተከፊይ ሂሳብ ከጊዛ ወዯ ጊዛ ከአግባብነት በወጣ መሌኩ እየጨመረ መምጣት እና 

የጭማሪዉ ጤናማነትን በመፇተሽ ሇማረጋገጥ የሚስታዋሇዉ ተነሳሽነት እጅግ በጣም ዜቅተኛ 

መሆን፣ 

 ከክሌለ ነባራዊ የፀጥታ ሁኔታ መነሻ በአንዲንዴ ወረዲዎች የፀጥታ ችግር መኖሩ ሇፕሮግራሞችም 

ሆነ ሇመዯበኛ ሥራ ዴጋፌና ክትትሌ ምቹ ያሇመሆን፣ 

 በከተሞች መሠረተ ሌማት ተጠቃሚ ከተሞች ማችንግ ፇንዴ በወቅቱ ገቢ ያሇማዴረግ በፉዜካሌ 

አፇጻጸም ሊይ መግየትን መፌጠሩ፣  

 ሇሥራ የሚተሊሇፇዉን የፕሮግራሞችን ገንብ በወቅቱ በሥራ ሊይ ያሇማዋሌ፣ (UIIDP, WASH, 

PSNP5, GEQIP-E) እና የተሊከዉን ገንብ ተጠቀውሙ የተሠራዉን የሂሳብ ሪፖርት በወቅቱ 

ተዯራሽ ያሇማዴረግ፣ 
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 በዉጭ ኦዱተሮች ግኝት ሊይ ተገቢ የማስተካከያ እርምጃ ተወስድ በተቀመጠዉ ጊዛ ግብረ-መሌስ 

ያሇመስጠትና ተዯጋጋሚ የኦዱት ግኝት እየበዚ መሄዴ፣ 

 ሀገር አቀፌ ባሇው የውጭ ምንዚሪ እጥረት ምክንያት በየአስተዲዯር እርከኑ ግዥ ሇመፇጸም ውሌ 

የተገባባቸውን ግዥዎች በወቅቱ ክፌያ በመፇጸም ሇመረከብ መቸገር፣ 

 የማዕቀፌ ግዥ ውጤታማነትን ሇማስቀጠሌ ዋጋ ማስተካከያ ማዴረግ አግባብ ቢሆንም በግዥ 

አፇጻጸም መመሪያ ክፌተት ምክንያት ተግባራዊ ማዴረግ አሇመቻለ በአሰራር ሊይ ማነቆ መሆኑ፣ 

 ዝኖችና ሌዩ ወረዲዎች የህትመት ወጪ በጀት በአግባቡ ይው የህትመት ዕዲ በወቅቱ 

አሇመክፇሌ፣  

 የተሇያዩ መዋቅሮች በማዕቀፌ የሚገዘ ግዥዎችን  በቁጥቁጥ ሇመግዚት የመፇሇግ አዜማሚያ 

ማሳየት፣  

ሇ. የተወሰደ የመፌትሔ እርምጃዎች 

 የግብዒትና የጡረታ ዉዜፌ ዕዲ ከወጪ መርጃ ተቀንሶባቸዉ የጥሬ ገንብ እጥረት ሇገጠማቸዉ 

አስተዲዯር እርከኖች የተቻሇዉን ያክሌ የጥሬ ገንብ እጥረት የሚሸፌኑበትን አቅጣጫ በቢሮ ዯረጃ 

በመቀየስና ከቀጣይ በጀት ዒመት ብዴር በመስጠት እንዱሁም የብዯሩ መክፇያ ጊዛ እንዱራም 

በማዴረግና በተወሰነ ዯረጃ የዕዲዉ ወሇዴ እንዱቀነስ በማዴረግ ችግሩን ሇማቅሇሌ ጥረት 

ተዯርጓሌ፣ 

 ኮቪዴ-19 አሁን ከሚስተዋሇዉ ነባራዊ ሁኔታ ከሰዉ ጋር አብሮ የሚኖር በሽታ እየሆነ ከመምጣቱ 

ጋር ከሚስተዋሌበት  በመነሳት ሠራተኞች ሙለ የሥራ ሰዒታቸዉን በመንግስት ሥራ ሊይ 

እንዱያዉለትና ሇጤና የግሌ ጥንቃቄ እንዱያዯርጉ አቅጣጫ ሇማስቀመጥ ተሞክሯሌ፣ በዙህም 

መነሻ ሁለም ፇጻሚ ወዯ መዯበኛ ሥራዉ እንዱመሇስ የተዯረገ ሲሆን ቢሮዉ ሇፇጻሚዎች የጤና 

ምርመራ እንዯረግ በመጠየቅ የጤና ሁኔታዎች እንዱረጋገጥና የጥንቃቄ እርምጃዎች እንዱወሰዴ 

የበኩለን ዴረሻ እየተወጣ ይገኛሌ፤ 

 ቀዯም ብል በተሇቀቀዉ ገንብ የተሠራዉን የመንግስትን ሂሳብ ሪፖርት ሳያቀርቡ ወጪ መርጃ 

በመሃሌ እንዲይሇቀቅ ትሬዥሪና ሂሳብ ማጠቃሇያ ተቀናጅተዉ እንዱመሩ አቅጣጫ ተቀምጧሌ፣  

 ተሰብሳቢና ተከፊይ ሂሳቦች ከአግባብ ዉጭ እንዲይጨምር መወዲዯቅ የሚገባቸዉን በመመሪያዉ 

መሠረት እንዱወዲዯቅ የማዴረግ ሥራ በጥብቅ ቁጥጥር እንዱሠራ፣ ሇረጅም ጊዛ ባሇቤት 

የላሊቸዉና ሉወዲዯቁ/ሉከፇለ የማይችለትን በየመ/ቤቱና አስተዲዯር እርከኑ የሚያጣራ ኮሚቴ 
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መቋቋም እንዲሇበት አቅጣጫ የተቀመጠ ሲሆን ወዯ ተግባር መግባቱ ጉዲይ ያሌተጀመረ ስሇሆነ 

በቀጣይ ሌዩ ትኩረት የሚሻ ጉዲይ መሆኑ ተሇይቶ የዕቅዴ አካሌ ተዯርጓሌ፡፡ 

 በጀት ወጪ እንዱመራ የተቀመጠዉን የአሠራር ሥርዒትና የሕግ ማዕቀፌ አፇጻጸም ጥሰትን 

የማረምና የማስተካከሌ ሥራ ከተቀመጡ የመፌትሔ አቅጣጫዎች የሚጠቀሱ ናቸው፡፡ 

 በፕሮግራሞች ፇንዴ አጠቃቀም ሊይ ቸግር ሇሚስተዋሌባቸዉ የግንዚቤ ማስጨበጫ መዴረግ 

በማጋጀት ግንዚቤ የመፌር፣ በዴጋፊዊ ክትትሌ ችግሮችን ሇመቅረፌ ሰፉ ጥረት ተዯርጓሌ፡፡ 

 የግዥ አፇጻጸም መመሪያ ሇማሻሻሌ ከላልች ክሌልች የተወሰደ ተሞክሮዎች ተቀምረዉ እንዯ 

ክሌሊችን ተጨባጭ ሁኔታ ተጋጅተዉ ሇዉሳኔ ቀርቧሌ፣ 

 ሴክተር መ/ቤቶችን ዝኖችንና ሌዩ ወረዲዎችን በአካሌ በመሄዴ የክትትሌና ዴጋፌ ስራ በማጠናከር 

የተገሇጹትን ትኩረት የሚሹ ጉዲዮችን ውጤታማ የሚሆኑበት ሥራ ተሰርቷሌ፡፡ 

ሏ. ሇቀጣይ ትኩረት የሚሹ ጉዲዮች 

 የመንግስት ሂሳብ ሥርዒት በመንግስት ወጪ አስተዲዯርና ቁጥጥር ማሻሻያ ዉስጥ የሚጫወተዉ 

ሚና በሚገባ ተስተዉል ሇሥርዒቱ መሻሻሌ፣ ጥራትና ተዯራሽነት ቢሮዉ ትኩረት ሰጥቶ 

ሉመራና ዉጤታማነትን ማረጋገጥ ያስፇሌጋሌ፣ 

 የበጀት አስተዲዯርና ቁጥጥሩ በሁለም እርከኖች መመሪያዉ በሚያዉ መሠረት ሉመራና 

በፉሲካሌ ፖሉስ ሲቭክና ትብብር ርፌ እና በመንግስት  ፊይናንስ አስተዲዯር ርፌ መካከሌ 

በተናበበ ሁኔታ ይበሌጥ በቅንጅት ሉሠሩ ያስፇሌጋሌ፣ ከበጀት አፇጻጸም አንጻር እስከ አሁን 

ሇተፇጠሩት የበጀት አያያዜ ክፌተት የማያዲግም እሌባት በመስጠት በዯረሰበት ዯረጃ ማቆም ትሌቁ 

የቢሮ ሚና መወጣትን ይጠይቃሌ፣ 

 በ2012 በጀት ዒመት የሂሳብ ሪፖርት ሲጠቃሇሌ ክፌተት የተስተዋሇባቸዉ የአስተዲዯር 

እርከኖችንና ሴክተር መ/ቤቶችን በመሇየትና ችግር ፇቺ ቼክ ሉስት በማጋጀት ዴጋፌና ክትትሌ፣ 

የተሇያዩ መዴረኮችን በማጋጀት ዉይይት ማዴረግ የ2013 በጀት ዒመት ሂሳብን በጥራትና 

በወቅቱ እንዱጠቃሇሌ ሌዩ ትኩረት መሰጠት አሇበት፣ 

 ከጊዛ ወዯ ጊዛ ጤናማ ባሌሆነ መሌኩ እየጨመረ የሚመጣዉን ተሰብሳቢና ተከፊይ ሂሳቦችን 

ሚዚን ጤናማና ትርጉም ባሇዉ መሌክ ሇመቀነስ ኃሇፉዎችና ባሇሙያዎች ሇመምራት የሚስችሌ 

ቁርጠኝነትና የአሠራር ስርዒት ተፇትሾ ሉተገበር ይገባሌ፣ 

 የግብዒት ዕዲን በተመሇከተ ከአስተዲዯር እርከኖች ጋር በመቀናጀት ስሇሚቀነስበት ሁኔታ 

በመነጋገር ዕሌባት ሉሰጥ ይገባሌ፣ 
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 የአስተዲዯር እርከኖች የብዴር ጥያቄ ከመስተናገደ በፉት ከአቅም በሊይ በሆነ ዴርቅ፣ ፀጥታ 

ቸግርና በላልች አስገዲጅ ምክንያቶች ጥያቄ ሇማቅረብ ሲገዯደ አንጂ እንዯ መብት ጥያቄ ተዯርጎ 

እየተወሰዯ ስሇሆነ ግንዚቤ ሉፇጠርና የግዴ የሚያስጠይቅ ሁኔታ ሲፇጠር በጥናት ተንተርስሶ 

ምሊሽ እንዱሰጥ የሚስችሌ ሥርዒት ሉበጅ ይገባሌ፡፡ 

 ሇኦዱት ግኝቶች ወቅታዊ ግብረ መሌስ መስጠት የሚስችሌ ሥርዒት ሉፇጠርና ሇረጅም ጊዛያት 

በተዯጋጋሚ የሚወጡ ግኝቶች መቋጫ እንዱያገኙ ከክሌሌ እስከ ወረዲ ዴረስ የክፌያ፣ ግዥና 

ንብረት፣ ሂሳብ፣ ኦዱት ባሇሙያዎች እርስ በርስ እና ከርፌ ኃሊፉዎቻቸዉ ጋር በጉዲዩ 

ተቀናጅተዉና ተናንብበዉ በመሥራት ተዯጋጋሚ ኦዱት ግኝቶችን የማቆም ሥራ ሌዩ ትኩረት 

ሉሰጠዉ ይገባሌ፡፡  

 ሇርፈ ትኩረት በመስጠት በተቻሇ መጠን በ2014 በጀት ዒመት አሁን የሰው ኃይሌ የሚሟሊበትን 

ሁኔታ ቢኖር፡፡  
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ክፌሌ ሶስት 

የተቋሙ ራዕይ፣ ተሌዕኮ፣ ዕሴቶች፣ ዒሇማዎች እና ትኩረት አቅጣጫዎች  
የተቋሙ ራዕይ 

በ2012 የኢትዮጵያ የነፌስ ወከፌ ገቢ 953.18 ድሊር ከነበረበት በ2022 ወዯ 2,220 ድሊር ሇማዴረስ 

የተያውን ግብ በክሌሊችን ሇማሳካት በሚዯረገዉ ርብርብ ወሳኙን ምዕራፌ የያ ሲሆን፣ በክሌሊችን 

በብሌፅግና ጉዝ የዛጎችን ቁሳዊ ፌሊጎት፣ ዕኩሌ የሌማት ተሳታፉነት፣ ፌትሃዊ ተጠቃሚነት እና 

ነፃነትን ሇማረጋገጥ የክሌለን ሀብት በብቃት በማሰተዲዯርና ቀጣይነት ያሇው ሁለን አቀፌ ሌማት 

በማረጋገጥ መሰረታዊ የኢኮኖሚ ሇውጥ መጥቶ ማየት፣ በክሌሊችን ፏብሉክ ሰርቪሱ ዉስጥ 

በሌህቀቱና በውጤቱ መሪ ተቋም መሆን፤ 

የተቋሙ ተሌዕኮ  

በቁጠባ ሊይ የተመሰረተ የሀብት አጠቃቀም እንዱሰፍን ytÌÑN xQM GNÆ¬ b¥kÂwN፣ 

ዘመናዊ ymNGST ÍYÂNS አስተዲዯርና ቁጥጥር ስርዓትን በመዘርጋት፣ የፊስካሌ ፖሉሲ፣

ሲቪክና ትብብር ሀብት በማስተባበርና በመምራት፣ የመንግስት ሌማት ድርጅቶችን 

በማስተባበር፣ አሰራሩን የጠበቀ ግዥ ሥራዓት በመዘርጋት እና የንብረት ማስወገድ |‰ãCN 

b¥µÿD፣ ግሌጸኝነትና ተጠያቂነት በሰፈነበት አኳን በክሌለ ፈጣንና ቀጣይነት ያሇው ፍትሃዊ 

ሀብት አሰተዲዯር b§q dr© ተግባራዊ እንዱሆን ማSÒL¿  

የተቋሙ ዕሴቶች /Values/ 

 የሕዜብ አገሌጋይነት፣ 

 ዉጤታማነት፣ 

 የስራ ትጋትና ቁርጠኝነት፣ 

 ህጋዊነት፣ 

 የሙያ ሌቀት፣ 

 የመማሪና የሇውጥ ተነሳሽነት፣ 

 ተጋግዝ በቡዴን መሥራት፤ 

 የበሇፀገ ኢኮኖሚ መገንባት፣  
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የ2014 በጀት ዒመት ዕቅዴ ዒሊማዎች 

ሀ. የበጀት ዒመት ዕቅደ ዋና ዒሊማ፡ 

የቢሮው አስር ዒመት መሪ ዕቅዴ በሀገራችን የተጀመረዉን ፌኖተ ብሌፅግና ጉዝ በማፊጠን በ2012 

የኢትዮጵያ የነፌሰ ወከፌ ገቢ 953.18 ድሊር ከነበረበት በ2022 ወዯ 2,220 ድሊር ሇማዴረስ 

የተያውን ግብ በክሌሊችን ሇማሳካት በሚዯረገዉ ርብርብ ወሳኙን ምዕራፌ የያ ሲሆን፣ በክሌሊችን 

በብሌፅግና ጉዝ የዛጎችን ቁሳዊ ፌሊጎት፣ ዕኩሌ የሌማት ተሳታፉነት፣ ፌትሃዊ ተጠቃሚነት እና 

ነፃነትን ሇማረጋገጥ የሊቀ አሰተዋጽዖ ያሇዉ ዕቅዴ በመሆኑ የ2014 በጀት ዒመት ዕቅዴ የቢሮውን 

ተሌዕኮንና ራዕይን በማስተሳሰር የተቀመጡ የአገሌግልት ዕሴቶችን በሊቀ ዯረጃ በመጠቀም የዒመቱን 

ግቦች ውጤታማ ማዴረግ ነው፡፡  

ሇ. የዕቅደ ዜርዜር ዒሊማዎች 

ሇበጀት ዒመት ዕቅደ የሚከተለት ዜርዜር ዒሊማዎች አለት፡- 

ሀ. የፉስካሌ ፖሉሲ (ገቢ፣ወጪና በጀት) አተገባበርን በቁርጠኝት በመፇፀም የክሌለን ሀብት ማሳዯግ፣ 

ሇ. የመንግስት ሀብትን ፌትሃዊ፣ ግሌፅና ተጠያቂነት ባሇዉ መንገዴ፣ በቁጠባ፣ በብቃት እና ዉጤትን   

በሊቀ ዯረጃ ሉያስገኝ በሚችሌ አኳኋን መምራት፣ ማስተዲዯር እና መቆጣጠር፣  

ሏ. ግዥና ንብረት አሰተዲዯርን ወጪ ቀጣቢ፣ ወቅታዊ፣ ግሌጽ፣ ቀሌጣፊ፣ በጥራት ውጤታማ በሆነ 

መንገዴ መምራት፣ አዴሎዊ አሰራርና የሀብት ብክነት እንዱከስም ማዴረግ፡ 

መ. በገበያ ተወዲዯሪ፣ ትርፊማ፣ ዉጤታማ፣ ሀብት ማመንጨትና ሌማት ማረጋገጥ ብቃት ያሇዉ 

እንዱሁም የመንግስት እና የግሌ ቅንጅትና አጋርነት የሚያጠናክር የመንግስት ሌማት ዴርጅቶች 

ቁጥጥር ስርዒትን ማስፇን፣ 

ሠ. የሴክተሩ የመረጃ አያያዜ ስርዒት በመናዊ ተክኖልጂ በመታገዜ ተጠያቂነትን በሚያሰፌን 

መንገዴ በማሰተዲዯርና በመቆጣጠር  ወቅታዊ ተዯራሽነትን ማረጋገጥ፣ 
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የ2014 በጀት ዒመት ዕቅዴ መሠረታዊ አቅጣጫዎች 

የበጀት ዒመቱ ዕቅዴ መሠረታዊ አቅጣጫዎች የተቋሙ 10 ዒመት መሪ ዕቅዴ መሠረታዊ 

አቅጣጫዎች ሊይ የተገነቡ ሲሆኑ ዕቅደን የኢኮኖሚ መዋቅራዊ ሇዉጥ ማምጣት በሚያስችሌ መሌኩ 

ሇመምራት የተቀመጡ ዋና እና ዜርዜር ዒሊማዎችን ሇማሳካት የሚያስችለ ናቸዉ፡፡ እነዙህ 

መሠረታዊ አቅጣጫዎች የሚከተለት ናቸዉ፡፡  

1. ውጤታማ የፉስካሌ ማዕቀፌ አሰራር ሥርዒትን በማጠናከር የክሌለን ሀብት በማሳዯግና ሇክፌሊተ 

ኢኮኖሚ  ፌትሃዊ በሆነ መንገዴ በመዯሌዯሌ የዛጎችን ፌትሃዊና እኩሌ ተጠቃሚነትን 

ማረጋገጥ፤ 

2. የሀብት አሰተዲዯርና ቁጥጥር ስርዒትን በማጠናከር የሀብት አጠቃቀማችን በቁጠባ፣ በብቃት፣ 

ዉጤትን በከፌተኛ ዯረጃ ሉያስገኝ በሚያስችሌ መንገዴ መምራት፣ማስተዲዯር እና መቆጣጠር፣ 

3. ከተሇያዩ አሇም አቀፌ ዴርጅቶችና መንግስታት እንዱሁም የሲቪሌ ማኀበረሰብ ዴርጅቶች 

ሇሚያካሂደ ፕሮግራሞች/ፕሮጀክቶች የሚፇሰዉ ሀብት ፌትሃዊ በሆነ መንገዴ መጠቀም 

የሚያስችሌ አሰራር ስርዒትን ማጠናከር፤  

4. የማሰፇጸም አቅም ግንባታ ሥራዎችን በማጠናከር በሁለም መስክ የሚተገበሩ ተግባራትን 

ወጤታማነት ሉያረጋግጥ በሚያችሌ አኳኋን የተዯራጀና የተቀናጀ ክትትሌና ግምገማ ስርዒትን 

ማጠናከርና ማመን፣ 

5. የመረጃ አያያዜና አዯረጃጀት ሥርዒት ማመን፣ ግሌፅነትና ተጠያቂነት ባሇበት መሌኩ 

ማስተዲዯር፣ ጥራትና ተዯራሽነትን በማሳሇጥ በየርፈ የሚታየወን የመረጃ ጉዴሇት መሙሊት፤ 

6. በገበያ ተወዲዯሪ፣ ትርፊማ፣ ዉጤታማ፣ ሀብት ማመንጨትና ሌማት ማረጋገጥ ብቃት ያሇዉ 

እንዱሁም የመንግስት እና የግሌ ቅንጅትና አጋርነት የሚያጎሇብት የመንግስት ሌማት ዴርጅቶች 

ቁጥጥር ስርዒት መርጋት፣ 

7. በቀጥታም ሆነ በተዋዋሪ በክሌለ ሀብት አጠቃቀም ውጤታማነት ሊይ አለታዊ ተፅዕኖ ሉፇጥሩ 

የሚችለ በተበጣጠሰና ባሌተመጋገበ መሌኩ በተሇያዩ የክሌሌ ሴክተር መ/ቤቶች የሚሰሩ ጥናቶችን 

በተቀናጀና ወጪ ቆጣቢ በሆነ መሌኩ ተቋማዊ በሆነ መንገዴ ማከናወን የሚያስችሌ ስርዒት 

መርጋትና በተረጋዉ አሰራር ስርዒት መሠረት የሀብት አመዲዯብን ዕዉን ማዴረግ፣ 



37 

 

ክፌሌ አራት 

የ2014 በጀት ዒመት ዕቅዴ በትኩረት መስኮች 

1. የፉስካሌ ፖሉሲ፣ ሲቪክና ትብብር ማዕቀፌ ትኩረት መስክ  

ቢሮው በአራት ትኩረት መስኮች የተዯራጀ ሲሆን የፉስካሌ ፖሉሲ፣ ሲቪክና ትብብር ማዕቀፌ 

ትኩረት መስክ አንደ ነው፡፡ ይህ ትኩረት መስክ የክሌለን ሀብት በማስተዲዯር የማይተካ አሰተዋጽኦ 

የሚያዯርግ ሲሆን በስሩ በጀት ዜግጅትና አሰተዲዯር፣ መንግስታት ትብብር፣ ፉስካሌ ፖሉሲና ገቢ 

ጥናት እና ሲቪሌ ማኀበረሰብ ዴርጅቶች ጉዲይን የማስተባበርና የመምራት ሚና ይጫወታሌ፡፡ 

በትኩረት መስኩ ከሚተገበሩ ትግራት መካከሌ ዋና ዋናዎቹ፣ 

 በጸዯቀ የሀብት ማከፊፇያ ቀመር መሠረት የክሌለ በጀት ፌትሃዊ በሆነ መንገዴ በመዯሌዯሌ 

የዛጎችን ፌትሃዊ ተጠቃሚነትን ማረጋገጥ እና ፌትሃዊ የሀብት ክፌፌሌ ሥርዒትን ማስፇን፣ 

 የክሌለን ዉስን ሀብት ሇሁለም አሰተዲዯር እርከኖች በፌትሃዊነት መዯሌዯለን ማረጋገጥ እና 

አጠቃቀሙም ዉጤታማና ወጪ ቆጣቢ ሇማዴረግ በተመረጡ መ/ቤቶች የፕሮግራም በጀቲንግ 

የአሰራር ስርዒት መርጋት፣ መተግበር እና ተከታታይነት ያሇዉ ጠንካራ ክትትሌና ግምገማ 

ስራዎችን ማከናወን፣  

 ከክሌለ የመንግስት ወጪ ፌሊጎት ጋር አብሮ የሚያዴግ የገቢ ዕዴገት በበጀት ዒመቱ ሇማሳዯግ 

ጠንካራ የአሰራር ስርዒት ተርግቶ በቅንጅትና በተዯራጀ ሁኔታ መትግበር፣ 

 በሁለም መስክ የክሌለ ገቢ አቅም ሇማሳዯግና መሠረቱን በማስፊት የወጪ ፌሊጎት መሸፇን 

የሚያስችሌ እና በጥናት የተዯገፇ ጠንካራ የአሰራር ስርዒት በመረጋት የፉስካሌ ማዕቀፌ  

ማጋጀት፣  

 ከመንግስታት ትብብር ፕሮግራሞች የሚፇሰዉ ሀብት ፌትሃዊ በሆነ መንገዴ መጠቀም 

የሚያስችሌ አሰራር ስርዒትን ማጠናከር እና የዴጋፊዊ ክትትሌና ግምገማ በማዴረግ የተሟሊ፣ 

ጥራቱን የጠበቀ መረጃ ተዯራሽ ማዴረግና የሚገኘዉን ፊይዲ ማረጋገጥ፣ 

 ከተሇያዩ ሲቪሌ ማኀበረስብ ዴርጅቶች የሚገኘዉን ሀብት በሚዯረጉ ስምምነቶች መሠረት 

ማስተባበር፣ ስርጭት ፌትሃዊ እንዱሆን ጥረት ማዴረግ፣ ወቅታዊ ዴጋፊዊ ክትትሌ፣ ግምገማ 
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እና ግብረ መሌስ መስጠት፣ መናዊ ተክኖልጂ በመጠቀም የተሟሊ፣ ጥራቱን የጠበቀ መረጃ 

ተዯራሽ ማዴረግና የሚገኘዉን ፊይዲን ማረጋገጥ፣ 

 በሴክተር መስሪያ ቤቶች በኩሌ የሚፇሰዉ የቻናሌ ሁሇት ፕሮግራሞች ሀብት በክፌሇ ኢኮኖሚያዊ 

ሌማት አስተዋጽኦና ከመዯበኛ ሌማት ጋር የሚኖራቸውን ቅንጅት በሁለ አቀፊዊ የክሌለ ሃብት 

ፌሰት አንጻር አንዱቃኙ ሇማዴርግ የመረጃ ማሰባሰብ፣ ማዯራጀትና መተንተን ሥራዎችን 

በማከናወን ፤ የፕሮጀክቶችና ፕሮግራሞች አፇጸጸም ክትትሌና ግምገማ ስራዎችን ማስተባበር፣ 

 በቀጥታም ሆነ በተዋዋሪ በክሌለ ሀብት አጠቃቀም ውጤታማነት ሊይ አለታዊ ተፅዕኖ ሉፇጥሩ 

የሚችለ በተበጣጠሰና ባሌተመጋገበ መሌኩ በተሇያዩ የክሌሌ ሴክተር መ/ቤቶች የሚሰሩ ጥናቶችን 

በተቀናጀና ወጪ ቆጣቢ በሆነ መሌኩ ተቋማዊ በሆነ መንገዴ ማከናወን የሚያስችሌ ስርዒት 

መርጋትና በተረጋዉ አሰራር ስርዒት መሠረት የሀብት አመዲዯብን ዕዉን ማዴረግ፣ 

 የርፈን ማሰፇጸም አቅም ግንባታ ሥራዎችን በማጠናከር በሁለም መስክ የሚተገበሩ ተግባራትን 

ወጤታማነት ሉያረጋግጥ በሚያችሌ መሌኩ የተዯራጀና የተቀናጀ ክትትሌና ግምገማ ስርዒትን 

ማጠናከር፣  

ይህ ርፌ የቢሮው ተሌዕኮውን ሇማሳካት የሚያስችሇውንና በክሌለ እየተተገበረ ያሇውን የ10 ዒመት 

መሪ ዕቅዴ መሠረት አዴርጏ እቅደን እየተገበረ የሚገኝ ሲሆን የ2ዏ14 በጀት ዒመት ዕቅዴ በትኩረት 

መስኩ የሚከናወኑ ግቦችና ዋና ዋና ተግባራትን በተገሌጋይ፣ በፊይናንስ፣ በውስጥ አሰራርና 

በመማማርና ዕዴገት ዕይታዎች አንጻር አጋጅቶ አቅርቧሌ፡፡  

የፉስካሌ ፖሉሲ፣ ሲቪክና ትብብር ማዕቀፌ ትኩረት መስክ ዕቅዴ ግቦች በአራት እይታዎች፤ 

ሀ. የተገሌጋይ እይታ  

ግብ 1: የባሇዴርሻ አካሊትን እርካታ ማሳዯግ፣ 

የታቀደ ዋና ዋና ተግባራት፡- 

 በሀብት ማከፊፇያ ቀመር መሰረት የበጀት ዴሌዴሌ በማዴረግ የባሇዴርሻ አካሊትን አመኔታና እርካታ 

ማሳዯግ፣ 

 የተገሌጋይ እርካታ ዯረጃ መሇያ ዲሰሳ ጥናት ማካሄዴ፣ 

 በተመረጡ መ/ቤቶች የፕሮግራም በጀቲንግ አሰራር ስርዒት ሇመርጋት ቅዴመ ዜግጅት ሥራዎችን 

ማጠናቀቅ፣ ተሞክሮ መቀመርና መተግበር፣  
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 ቅዴሚያ ትኩረት ሇተሰጣቸው መሰረታዊ አገሌግልት ሰጪ ተቋማት በሀብት ዴሌዴለ 65 በመቶ 

እንዱያገኙ ማዴረግ፣ 

 የክሌለን ሲቪሌ ማኀበረሰብ ዴርጅቶች አዋጅ ዜግጅት ማጠናቀቅና ከሚመሇከተው አካሌ ጋር ቀርቦ 

እንዱጸዴቅ ማዴረግ፣  

 የክሌለን ሲቪሌ ማኀበረሰብ ዴርጅቶች ዯንብና መመሪያ ማጋጀትና እንዱጸዴቅ ማቅረብ፣  

ግብ 2፡ የክሌለን መንግስት የወጪ ፌሊጎትና የሚሰበሰበዉ የገቢ መጠን እንዱጣጣም ማብቃት፣ 

  የታቀደ ዋና ዋና ተግባራት፡- 

 የመካከሇኛ መን የፉስካሌና ወጪ ማዕቀፌን ማጋጃት እና  ፀዴቆ ሥራ ሊይ እንዱውሌ ማዴረግ፣  

 የክሌሊዊ እምቅ የገቢ ሀብት (revenue  potential)  ጥናቶችን ከሚመሇከታቸው ጋር በመሆን 

ማካሄዴ፣ 

 የፉስካሌ ፖሉሲ መመሪያ/ጋይዴ ሊይን በማጋጀት ስራ እንዱውሌ ሊይ ማዴረግ፣  

 የፉስካሌ ፖሉሲ ማስፇጸሚያ/መሳሪያ/ በጀት ኖርም/Budget Norm/ በማጥናት ማጸዯቅ፣ አፇጻጸሙን  

መከታተሌ፤ 

 የክሌለ ምክር ቤት በሚወስነው የክሌለ ሀብት ክፌፌሌ ቀመር መሠረት  የክሌሌ ማዕከሌ፣ የዝኖችና 

ሌዩ ወረዲዎች በጀት ዴጋፌ (Block Grant) ዴርሻ፣ ረቂቅ በጀትና የበጀት አዋጅ ማጋጀትና ማጸዯቅ፣  

 ጠንካራ ፉስካሌ ማዕቀፌ የአሰራር ስርዒት መርጋትና ቅንጅታዊ አሰራርን ማጠናከር፣  

ሇ. የፊይናንስ ዕይታ፤ 

ግብ 3 - የሀብት አጠቃቀም ውጤታማነትን ማሳዯግ፣  

የታቀደ ዋና ዋና ተግባራት፡- 

 ወጪዎች በዒመታዊ ዕቅዴ ሇተያዘ ተግባራት ብቻ መዋሊቸውን በዒመት 4 ዘር  የፊይናንስ 

አጠቃቀምና ዕቅዴ አፇፃፀም ክትትሌ ማዴረግ፣ 

ሏ. የውስጥ አሰራር ዕይታ፤  

ግብ 4፡ የክሌለን ዉስን ሀብት በሁለም አሰተዲዯር እርከኖች በፌትሃዊነት መዯሌዯለን ማረጋገጥ እና 

የበጀት አጠቃቀም ዉጤታማነትና ወጪ ቆጣቢነትን ማሻሻሌ፣ 

የታቀደ ዋና ዋና ተግባራት፡- 

 ወቅቱን ጠብቆ ሇ2015 በጀት ዒመት የበጀት ጣሪያ ማሳወቅና በጀት ሰሚ ማካሄዴ፣ 

 ዒመታዊ የበጀት ሰትራክቸር ማጋጀትና ማሰራጨት፣ 
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 የቀረበውን የበጀት ጥያቄ በመመርመር በበጀት ሰሚ የተሰጡትን አስተያየቶች ከሀብት ጋር በማጣጣም 

በበጀት መዯግፌ፤ የተዯገፇውን በጀት በማጠቃሇሌ እና ረቂቅ የበጀት ዴሌዴሌ ፕሮፖዚሌ 

ሇሚመሇከተው ማቅረብ፣ 

 በክሌለ የሚገኙ ዝኖችና ሌዩ ወረዲዎች በተሰጣቸው የበጀት ጣሪያ መሰረት የበጀት ዴሌዴለን 

በአይቤክስ ሲስተም ማስገባታቸውን በማጣራት ኖትፌኬሽን መስጠት፣ 

 የበጀት ነጋሪት ጋዛጣ መረጃዎችና በማዯራጀት እንዱታተም ሇክሌለ ምክር ቤት ማቅረብ፣ 

 በክሌሌ ማዕከሌና የአሰተዲዯር ዕርከን ሴክተር መ/ቤቶች የተዯሇዯሇው በጀት አፇጻጸሙን በመከታተሌና 

በመገምገም ሇሚመሇከተው አካሌ ሪፖርት ማቅረብ፣ 

 በካፒታሌና በመዯበኛ በጀት የሚቀርቡ የበጀት ዜውውር ጥያቄዎችን ተቀብል በመመርመር ምሊሽ 

መስጠት፣  

 የበጀት ዜውውር መረጃ የተስተካከሇ በጀት መረጃ በዜርዜር በካፒታሌና በመዯበኛ በጀት በመሇየት 

ትክክሇኛነታቸውን መርምሮ ማጽዯቅ፣ 

 በሴክተር መ/ቤቶች ተዯሌዴል የሚቀርበውን የ2014 በጀት ዒመት የጸዯቀ የመዯበኛና ካፒታሌ በጀት 

ትክክሇኛነታቸውን ማረጋገጥ፣ ማጽዯቅና ማሳወቅ፣ 

 የበጀት አስተዲዯር መመሪያ አተገባበር ሊይ ያለ ክፌተቶችን በማጥናት፣ መመሪያውን ማሻሻሌና 

ሇሚመሇከታቸው አካሌ ማቅረብ፣  

 የጄ.ባር ሪፖርት በሴክተር፣ በአስተዲዯር እርከኖችና በፊይናንስ ምንጮች ሇይቶ ማጋጀትና ሇገንብ 

ሚኒስቴር ሪፖርት ማቅረብ፣     

ግብ 5፡ በሁለም መስክ የክሌለን ገቢ አቅም ሇማሳዯግና መሠረቱን ሇማስፊት የተጠናከረ የፉስካሌ 

ማዕቀፌ መርጋት፣ 

የታቀደ ዋና ዋና ተግባራት፡- 

 ሁለም ዝኖችና ሌዩ ወረዲዎች የገቢ አቅማቸውን እንዱያጠኑና ጠቋሚ ትንበያ እንዱያጋጁ በማዴረግ 

በቀጣይ ጥቅም ሊይ እንዱውሌ ማዴረግ፣ 

 የአስተዲዯር እርከኖችን ጠቋሚ የበጀት ጣሪያ ማጋጀት፤ በክሌለ ምክር ቤት እንዱፀዴቅ 

ሇሚመሇከተው አካሌ ተዯራሽ ማዴረግና ጥቅሌ ዴጎማ ማሳወቅ፣ 

 ሇአስተዲዯር እርከኖችና ሇክሌሌ መ/ቤቶች ተዯሌዴል በክሌለ መንግስት የፀዯቀውን  የ2014 በጀት  

ማሳወቅ፤  

 በጥናት የተዯገፇ ጠንካራ የፉስካሌ ማዕቀፌ የአሰራር ስርዒት በመርጋት ተግባራዊ ማዴረግ፣ 
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 የተጨማሪ በጀትና ገቢ መረጃ በካፒታሌና በመዯበኛ በማዯራጀት ረቂቅ የበጀት አዋጅ መርምሮ 

ማጋጀት፣ ሇክሌሌ ም/ቤት በማቅረብ ማጸዯቅ፣ የጸዯቀ በጀት ማሳወቅ እና ሥራ ሊይ እንዱውሌ 

ማዴረግ፣   

 የተስተካከሇ በጀት መረጃ በዜርዜር በካፒታሌና በመዯበኛ በጀት ትክክሇኛነታቸውን መርምሮ ማጽዯቅ፣ 

 ከዕቅዴ በሊይ የተሰበሰበ ትርፌ ገቢ መረጃ በማጣራት ማሳወጅ፣ 

 የሊቂ ሌማት ግቦች ማሳኪያ ፕሮጀክቶችን ዕቅዴ ማጋጀትና ክትትሌና ግምገማ  ማካሄዴ፣ 

 በመንግስት በጀት በክሌለ የሚከናወኑ የካፒታሌ በጀት ፕሮጀክቶችን መረጃ ማዯራጀት፣ የአፇጻጸም 

ክትትሌ ማዴረግና በሀብት አጠቃቀም ዘሪያ የሚስተዋለ ችግሮችን ሇይቶ ሇሚመሇከታቸው አካሊት 

ሪፖርት ማቅረብ፣ 

ግብ 6፡ በቻናሌ ሁሇት የሚወርደ ሀብቶችን መረጃ ማሰባሰብ፣ ማዯራጀትና ውጤታማነትን ማሳዯግ፣ 

የታቀደ ዋና ዋና ተግባራት፡- 

 በቻናሌ ሁሇት የሚወርደ ሀብቶችን መረጃ ማሰባሰብ፣ ማዯራጀትና ትንተና መስራት፣ አፇጻጸሞችን 

መከታተሌ 

 በቻናሌ ሁሇት የሚወርደ ሀብቶች ሇታሇመሊቸው ዒሊማ መዋሊቸውን ከባሇበጀት መ/ቤቶች ጋር በጋራ 

መከታተሌ፣  

 የቻናሌ ሁሇት ፕሮግራሞችና ፕሮጀክቶች ሀብት ፌሰት የሚያሳይ የሩብ የየሩብ ዒመት አፇጻጸም 

ክትትሌ ማዴረግ፣ ከፇጻሚ አካሊት ሪፖርቶችን መቀበሌና ማጠናቀር፣  

 የቻናሌ ሁሇት ፕሮግራሞችና ፕሮጀክቶች የ6 ወርና ዒመታዊ አፇጻጸም ሪቪው ሚቲንግ መዴረክ 

መፌጠር፣ አፇጻጸሞችን መገምገምና ሪፖርት ማጋጀት፣  

ግብ 7፡ በመንግስታት ትብብር እና በተ.መ.ዴ ፕሮግራሞች ዴጋፌ የሚገኝ ሃብት ማስተባበር፣ ዉሌ 

መፇራረምና የፕሮግራሞች አፇጻጸም ክትትሌና ግምገማ ማጠናከር፣ 

የታቀደ ዋና ዋና ተግባራት፣ 

 በተባበሩት መንግስታት ፕሮግራሞች የሚከናወኑ ፕሮግራሞች የ2014 ዒመታዊ የተግባራት ዕቅዴ 

በማጋጀት መፇራረም፣ 

 የሀብት ማፇሊሇጊያ ፕሮፖዚሌ ማጋጀትና ከገንብ ሚኒስቴር የሚሊኩ የመንግስታት የሌማት ትብብር 

መግባቢያ ስምምነቶችና ፕሮጀክቶችን በመቀበሌ መፇራረም፣ 

 የአጋማሽና የማጠቃሇያ የስራ አፇፃፀም ግምገማ ማካሄዴ፣ በፕሮግራም ማኔጅመንት መዴረክ  

ማካሄዴ፣  
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 የዒመታዊና የስዴስት ወር አፇጻጸም ሊይ ውይይት / bi-anual and Anual review metting/ 

ማካሄዴ፣  

 በኘሮግራሙ ሇሚዯገፈ ሇክሌሌ፣ ሇዝንና ሇወረዲ አካሊት 4 ጊዛ የቴክኒክና የገንብ ዴጋፌ ማዴረግ፣ 

 በተ.መ.ዴ ኘሮግራሞችና በመንግሥታት ትብብር በሁሇትዮሽና ሶስትዮሽ ስምምነት የሚሰሩ 

ኘሮጀክቶችን አፇፃፀም 4 ጊዛ በመስክ ክትትሌና ግምገማ ማካሄዴ፣ 

ግብ 8፡ ስታንዲርዴን መሠረት ያዯረገ አገሌግልት በመስጠት የሲቪሌ ማኀበረሰብ ዴርጅቶች 

ፕሮጀክቶችን ግሌጽ፣ ቀሌጣፊ እና ዉጤታማ የክትትሌና ግምገማ ስርዒትን ማጠናከር፣  

የታቀደ ዋና ዋና ተግባራት፡- 

 ሇ120 የሲቪሌ ማኀበረሰብ ዴርጅቶች የኘሮጀክቶች ብቃት ግምገማ በማካሄዴ ውሌ መፇራረም፣ 

 የ110 የሲቪሌ ማኀበረሰብ ዴርጅቶች ኘሮጀክቶች ስታንዲርደን የጠበቀ የአጋማሽና የማጠቃሇያ ጊዛ 

ግምገማ በማካሄዴ ወቅታዊ ግብረ መሌስ መስጠት፣  

 ሇ45 የሲቪሌ ማኀበረሰብ ዴርጅቶች ኘሮጀክቶች ማሻሻያዎችን ተቀብል መፇራረም፣  

 ሇ35 አዲዱስ ሇሚመጡ የሲቪሌ ማኀበረሰብ ዴርጅቶች የሥራ ፌቃዴ ውሌ መፇራረም፣ 

 በሲቪሌ ማኀበረሰብ ዴርጅቶች የስራ እንቅስቃሴ ውስጥ የሚፇጠሩ አሇመግባባቶች በሚቀርቡ 

ጥያቄዎች አይነትና መጠን መሰረት መፌታት፣  

 የዲሰሳ ጥናት በማካሄዴ በክሌለ የሚንቀሣቀሱ የሲቪሌ ማኀበረሰብ ዴርጅቶች እና መንግሥታዊ  

የጋራ ምክክር ፍረም ማካሄዴ፣ 

 የተጠናቀቁ ፕሮጀክቶችን ንብረት አሰራሩን ተከትል ማስተሊሇፌ፣  

 ዒመታዊ የሲቪሌ ማኀበረሰብ ዴርጅቶች ፕሮፊይሌ ማጋጀትና ማሰራጨት፣ 

 የባንክ ሂሣብ እንዱከፇትሊቸው ሇሚጠይቁ አዱስና ነባር ሲቪሌ ማኀበረሰብ ዴርጅቶች የባንክ ሂሣብ 

እንዱከፇትሊቸው ዴጋፌ መስጠት፣ 

 ሇሲቪሌ ማኀበረሰብ ዴርጅቶች ከቀረጥ ነጻ ዴጋፌ አገሌግልት መስጠት፣  

 የሌማት ክፌተቶች ያሇባቸውን አካባቢዎች ከስፌራ አንጻር በዒይነት (Gap Identification on Spatial 

and thematic areas) ጥናት በማዴረግ፣ ሚዚናዊ የፕሮጀክቶች ስርጭት እንዱኖር የአሰራርና የህግ 

ማዕቀፌ ዜግጅት ማከናወን፣ 

 የሲቪክ ማኀበረሰብ ዴርጅቶች የተተገበሩ ፕሮጀክቶች ያሰገኙት ውጤትና ፊይዲ ዯሰሳ ጥናት ማካሄዴ፣  

 በክሌለ ሇሚንቀሳቀሱ የሲቪክ ማኀበረሰብ ዴርጅቶች ከሉዜ ነጻ/በምዯባ የሚያገኙት መሬት የይዝታ 

ማረጋገጫ ካርታ በፊይናንስ ስም እንዱጋጅ ማዴረግ፣   
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መ. የመማማርና ዕዴገት ዕይታ፤ 

ግብ 9፡ የሰው ሀብት ብቃትና ተነሣሽነት ማሣዯግ፣ 

የታቀደ ዋና ዋና ተግባራት፡-  

 በበጀት ዜግጅትና አሰተዲዯር ዘሪያ ሇክሌሌ ተቋማት፣ ዝንና ሌዩ ወረዲ የርፈ ባሇሙያዎች የአቅም 

ግንባታ እና ግንዚቤ ማስጨበጫ ስሌጠና መስጠት፣  

 በሲቪሌ ማኀበረሰብ ዴርጅቶች ዘሪያ የፕሮጀክት ማናጅመንት፣ team building, communication, 

RBM፣ project monitoring and evaluation, ሇክሌሌ ሴክተር መ/ቤቶችና ሇአሰተዲዯር እርከኖች 

ሇርፈ ባሇሙያዎች የአቅም ግንባታ ስሌጠና መስጠት፣  

 በፉስካሌ ማዕቀፌና ገቢ ማበሌጸግ ሇዝንና ሌዩ ወረዲዎች እና ሇከተማ አስተዲሮች የአቅም ግንባታ እና 

ግንዚቤ ማስጨበጫ ስሌጠና መስጠት፣ 

 ሇሲቪሌ ማኀበረሰብ ዴርጅቶች ግንዚቤ የሚፇጥሩ ብሮሸሮችና ቡክላቶችን በማጋጀት ተዯራሽ 

ማዴረግ፣ 

 ክሌሊዊ የበጀት ዜግጅትና አሰተዲዯር ክትትሌና ግምገማ ዘሪያ የምክክር መዴረክ /FORUM/ 

ማጋጀት፣ 

 የመንግስትና የሲቪሌ ማኀበረሰብ ዴርጅቶች ዒመታዊ የጋራ ምክክር መዴረክ /FORUM/ ማጋጀት፣ 

 በተባበሩት መንግስታት ዴርጅት ፕሮግራም በውጤት ተኮር የተቀናጀ የገንብ አሊሊክና ፕሮግራም 

ማስፇፀሚያ ማኑዋሌ ስሌጠና መስጠት፣ 

 በፉስካሌ ፖሉሲ ትንተና፣ በበጀት ዜግጅትና አስተዲዯር፣ በቻናሌ ሁሇት፣ በዩ.ኤን.፣ ሲቪሌ 

መ/ዴርጅቶች ጉዲዮች የተሻሇ አፇጻጸም ካሊቸው ክሌልችና የትምህርት ተቋማት የሌምዴ ሌውውጥ 

ማዴረግ፤ 

 ተቋማዊ ሇውጥ/ሪፍርም ትግበራ ሥራ ማጠናከር፣ 

 የቻናሌ ሁሇት፣ የፉስካሌ ማዕቀፌ፣ የበጀት ዜግጅትና አሰተዲዯር፣ የመንግስታት ትብብር ክትትሌ 

ግምገማ ማኑዋሌና እና ሞጁሌ፣ የተሇያዩ የጥናት ማዕቀፍች ማጋጀትና ማሻሻሌ እንዱሁም 

የመንግስትና የሲቪሌ ማኀበረሰብ ዴርጅቶች የሥራ መመሪያ በማሻሻሌ ማጋጀትና የአሰራር ስርዒት 

መረጋት፣  
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2. የመንግስት ሀብት አስተዲዯርና ቁጥጥር ስርዒት ትኩረት መስክ 

ይህ ትኩረት መስክ በክሌለ የወጡ የመንግስት ፊይናንስ አሰተዲዯር የህግ ማዕቀፍችን መነሻ 

በማዴረግ ጠቅሊሊ በክሌለ መንግስት ፌሊጎትና አቅርቦት መካከሌ ሇሚታየዉ ክፌተት ከተሇያዩ የገቢ 

ምንጮች በገንብ ወይም በዒይነት ሀብትን በመሰበሰብ ሇመንግሥት መ/ቤቶች ሇመዯበኛና ሇካፒታሌ 

ሥራዎች የሚመዯብሊቸዉን ዉስን ሀብት ሇተገቢና አግባብ ባሇዉ የመንግስት አካሌ ሇፀዯቀ ዒሊማ 

ብቻ በቁጠባ፣ በብቃት እና ዉጤትን በከፌተኛ ዯረጃ ሉያስገኝ በሚችሌ መንገዴ እንዱዉሌ በማዴረግ፣ 

የመረጃ አያያዜ ሥርዒቱን በማመንና በማዯረጃት የፊይናንሻሌ ሪፖርቶችንና ሌዩ ሌዩ መግሇጫዎች 

በተቀመጠዉ ስታንዲርዴ መሠረት በማጋጀት፣ በመተንተን፣ ተዯራሽ በማዴረግና በመቆጣጠር 

የማይተካ ሚና ያሇዉ የሴክተሩ ትኩረት መስክ ነዉ፡፡  

በመናዊ ተክኖልጂ የመረጃ አያያዜ ስርዒትን በማመን፣ በመረጃ ጥራት ሊይ የሚታዩ ክፌተቶችን 

በመሇየት የሚሰራ ሲሆን ሇዉስጥ ቁጥጥር ስርዒትን ሌዩ ትኩረት በመስጠት በሚታዩ ኦዱት 

ግንኝቶች ሊይ የሚወሰዴበትን አሰራር ስርዒትን ያጠናክራሌ፡፡  

ከተሇያዩ አሇም አቀፌ ዴርጅቶችና መንግስታት እንዱሁም ከመንግስታት ትብብር የሚገኙ የበጀት 

ዴጋፍችን የተዯረጉ ስምምነቶችን መነሻ በማዴረግ በተቀመጠዉ የጊዛ ገዯብ ዉስጥ በሥራ ሊይ 

እንዱዉሌ በማዴረግ አሰፇሊጊዉን መረጃዎች በወቅቱ ተዯረሽ በማዴረግ በመንግስትና በሌማት አጋሮች 

መካከሌ ያሇዉ ግንኙነት ተጠናክሮ እንዱቀጥሌ ያዯርጋሌ፡፡ 

ይህ ትኩረት መስክ የቢሮው ተሌዕኮውን ሇማሳካት የሚያስችሇውንና በክሌለ እየተተገበረ ያሇውን 

የ10 ዒመት መሪ ዕቅዴ መሠረት አዴርጏ እቅደን እየተገበረ የሚገኝ ሲሆን የ2ዏ14 በጀት ዒመት 

ዕቅዴ በትኩረት መስኩ የሚከናወኑ ግቦችና ዋና ዋና ተግባራትን በተገሌጋይ፣ በፊይናንስ፣ በውስጥ 

አሰራርና በመማማርና ዕዴገት ዕይታዎች አንጻር አጋጅቶ አቅርቧሌ፡፡ 

 የመንግስት ፊይናንስ አስተዲዯርና ቀጥጥር ትኩረት መስክ ዕቅዴ ግቦች በአራት እይታዎች፤ 

ሀ/ የተገሌጋይ ዕይታ፤ 

 ግብ 1፡ የጥሬ ገንብ አስተዲዯር አሠራርን ቀሌጣፊና ወጪ ቆጣቢ ማዴረግ፣ 

የታቀደ ዋና ዋና ተግባራት፡-  

 ከማዕከሊዊ ግምጃ ቤት ሇተገኘዉ ሀብት የጥሬ ገንብ ፌሰት  ዕቅዴ ሠነዴ ማጋጀት፣  
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 ከፋዳራሌ መንግስት ሇክሌለ የተመዯበዉን በጀት መነሻ በማዴረግ በተጋጀው መርሃ-ግብር መሰረት 

ጥሬ ገንብ  በወቅቱ እንዱሇቀቅ ማዴረግ፣ 

 የቻናሌ አንዴ ፕሮግራሞች የሚመዯበዉን በጀት ዴጋፌን መነሻ በማዴረግ በሚቀርበዉ የጥሬ ገንብ 

ፌሊጎት መርሃ ግብር ገንብ ሇፕሮግራሙ ተጠቃሚ ሴክተሮችና አስተዲዯር እርከኖች  ማሳወቅ፣ 

ግብ 2፡ ወቅታዊ፣ ቀሌጣፊና ወጪ ቆጣቢ የክፌያ ሥርዒትን ማጠናከር፣  

የታቀደ ዋና ዋና ተግባራት፡-  

 የጥሬ ገንብ ዕቅዴ  መሠረት በማዴረግ  የወጪ መርጃ ሇአስተዲዯር እርከኖች በየወሩ ማሰተሊሇፌ፣ 

 የጥሬ ገንብ ዕቅዴ መሠረት በማዴረግ ሇባሇበጀት መ/ቤቶች በየወሩ የጥሬ ገንብ ዜውውር ማዴረግ፣ 

 ሇፕሮግራም ተጠቃሚዎች በዕቅዲቸዉ መሠረት ገንብ ማስተሊሇፌ፣ 

 የወጪ መርጃ ሲሇቀቅ ተቀንሶ የቀረዉን ጡረታና መሰሌ ተቀናሾችን ሇሚመሇከታቸዉ አካሊት 

ማስተሊሇፌ፣ 

 የኮንትራት ሠራተኞችን ከዯመወዜ የተቀነሰዉን ጡረታና ላልች ተቀናናሾችን ሇማህበራዊ ዋስትናና 

ሇሚመሇከታቸዉ አካሊት ማስተሊሇፌ፣ 

 ሇጡረታ ባሇመብቶች ክፌያ ገንብ በየወሩ ሇአስተዲዯር እርከኖች ማስተሊሇፌ፣ 

ግብ 3፡ ቀሌጣፋና ወጪ ቆጣቢ የሪፖርት ሥርዓት በማጠናከር የተገሌጋይ እርካታ ማሳዯግ፣ 

የታቀደ ዋና ዋና ተግባራት፡-     

 ሪፖርት አቅራቢ ተገሌጋዮች ሉያሟለ የሚችለ ቅዯመ መስፇርቶችን በማጋጀትና በማሳወቅ ቀሌጣፊ 

አገሌግልት እንዱያገኙና ጥራት ያሇዉን ሪፖርት እንዱያቀርቡ ማስቻሌ፣ 

 በሚሰጠው አገሌግልት ሊይ ተገሌጋዮቻችን እርካታቸውን የሚገሌጹበትን ቅጽ በማስሞሊት እርካታ 

ማረጋገጥ፤ 

 የሚቀርቡ የሂሳብ ሪፖርቶችን ተቀብል ወዯ መረጃ መረብ በማስገባትና ጥራቱን በማረጋገጥ 

ሇተገሌጋይ ወቅታዊ ግብረ-መሌስ መስጠት፣ 

 ሂሳቦችን ኦዱት በማስዯረግ፣ ሇግኝቶቹ በወቅቱ ግብረ-መሌስ እንዱሰጥ በማዴረግ  የአገሌግልት 

አሰጣጥ ዕርካታን ማረጋገጥ፣  
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ግብ 4፡ የፊይናንሻሌ መረጃዎችን በጥራት በማጋጀት ሇመረጃ ፇሊጊዎች ማግኘት የሚችለበትን 

ስርዒት ማጠናከር፣ 

የታቀደ ዋና ዋና ተግባራት፡-     

 ሇቀመር ዜግጅት፣ ሇማናጅመንት ውሳኔ፣ ሇጥናትና ምርምር እና ሇትምህርታዊ እሴት ጠቃሚ 

መረጃዎችን ማዯራጀት፤ 

 ከፋዳራሌና ከሌማት አጋር ዴርጅቶች የክሌለን ፊይናንሻሌ መረጃዎችን ሇሚፇሌጉ አካሊት ተገቢ 

መረጃን አዯራጅቶ ማቅረብ፣ 

 የኢኮቴ መረጃ አገሌግልት ጥያቄዎችን ተቀብል መረጃ በመስጠት የተገሌጋይ እርካታ ማረጋገጥ፣ 

 በተጨማሪ በጀት እንዱታወጅ ከወጪ ቀሪ ሀብት መረጃ አዯረጅቶ ሇሚመሇክተዉ አካሌ መስጠት፤ 

 በሁለም የአስተዲዯር እርከኖች በሀብት አስተዲዯሩ የሚታዩ የአሰራር ክፌተቶች ቀጣይነት 

እንዲይኖራችውና አፇጻጻሙ በየጊዛው እንዱሻሻሌ በበጀት ዒመቱ ሇ1000  አገሌግልት ተጠቃሚዎች 

ተገሌጋዮችና ባሇዴርሻ አካሊት የምክር አገሌግልት መስጠት፣ 

ግብ 5፡ የሀብት አስተዲዯርና አጠቃቀም ውጤታማነት በማረጋገጥ የተገሌጋይ አመኔታ ማሳዯግ፤ 

የታቀደ ዋና ዋና ተግባራት፡-     

 በየወሩ ከክሌሌ መ/ቤቶች፣ በየሶስት ወሩ፣ ከዝን እና ሌዩ ወረዲዎች የሚቀርቡ 780 የኦዱት ሪፖርት 

ግኝቶችን በመገምገም  ግብረ-መሌስ መስጠትና አፇጻጸሙን መከታተሌ፣ 

 ከባሇዴርሻ አካሊት እና ከተገሌጋይ የሚቀርብ የኦዱት ጥያቄ ሊይ ተመስርቶ 25 የኦዱት አገሌገልት 

በመስጠት ሇውሳኔ ሰጪው ጥራት ያሇው ሪፖርት ተዯራሽ ማዴረግ፣ 

 ከአስተዲዯር እርከኖች የሚቀርቡ የዏፇር ማዲበሪያ ኦዱትና የተዋዋሪ ፇንዴ  የኦዱት ስራ ውጤት 

በመቀበሌ ግብረ-መሌስ መስጠትና  አፇጻጸሙን መከታተሌ፣ 

ሇ/ የፋይናንስ ዕይታ  

ግብ 6፡ የሀብት አጠቃቀም ውጤታማነትን መጨመር እና የአጠቃቀም ሕጋዊነትን ማረጋገጥ፣ 

የታቀደ ዋና ዋና ተግባራት፡-     

 የሀብት አጠቃቀም ዉጤታማነት እንዱጨምር በጀትንና ወጪን ማመጣጠን፣ 

 የሀብት አጠቃቀም በተቀመጠዉ ሕግ መሠረት መፇጸሙን መከታተሌ፣ 

 በሀብት አጠቃቀም ዘሪያ የሚፇጠሩ የአሰራር ጥሰቶችን ሇይቶ ማረም፣ 



47 

 

ሏ. የዉስጥ አሠራር ዕይታ 

ግብ 7፡ ቅንጅታዊ ስራዎችን ማጠናከር፤ 

የታቀደ ዋና ዋና ተግባራት፡-     

 አራቱን የዘርፉ ዲይሬክቶሬቶች የእርስ በርስ የሥራ ቅንጅት ፈጥረዉ በመናበብ ስራዎችን 

በቅንጅት መስራት፣ 

 ከላልች ባሇዴርሻ አካሊት ጋር በቅንጅት አብሮ መስራት፣ 

ግብ 8፡ የወጪ መርጃ በጀት ጣሪያን መነሻ በማዴረግ መረጃዎችን መመዜገብ፣ ማቀናነስና ሚዚኑን 

ወቅታዊ ሇማዴረግ የሚያስችሌ አሰራር ስርዒት ማጠናከር፤ 

የታቀደ ዋና ዋና ተግባራት፡-     

 የወጪ መርጃ ጣሪያ መመዜገቢያ ፍርማቶችን ማጋጀት፣ መመዜገብ፣ ሚዚኑን ወቅታዊ ማዴረግ፣ 

 የተስተካከሇ የበጀት እና የወጪ መረጃ ሇሚመሇከታቸው አካሊት መስተሊሇፌ፣ 

ግብ 9፡ የሂሳብ መረጃዎችን ጥራት በማረጋገጥ ወቅታዊ ተዯራሽነትን ማሳዯግ፤ 

የታቀደ ዋና ዋና ተግባራት፡-     

 ክፌያ የተፇጸመበትን መነሻ የሂሳብ  ሰነድችን መቀበሌ፣  

 ሂሳብን በመረጃ ሥርዒት ሊይ መመዜገብ፣ መናበብ፣ ማወራረስ፣ ሪፖርት ማጋጀት እና 

ማጠቃሇሌ፣ 

 የሂሳብ ሪፖርት ተዯራሽነትን በወር፣ በሩብ ዒመት፣ በመንፇቅ ዒመትና ዒመታዊ ማጠቃሇያ ሥራ 

በማከናወን ተዯራሽ ማዴረግ፣ 

 የ2013 በጀት ዒመት የመንግስትን ሂሳብ ከሪፖርት አቅራቢዎች በመቀበሌ፣ በማጣራትና 

በማጠቃሇሌ በስታንዲርዴ ጊዛ ዉስጥ ሇሚመሇከታቸው አካሊት ማቅረብ፣  

ግብ 10፡ የተሰብሳቢና ተከፋይ ሂሳቦችን ሚዛን ወቅታዊ ማድረግ የሚያስችሌ የአሰራር ስርዓት 

ማጠናከር፤ 

የታቀደ ዋና ዋና ተግባራት፡-     

 በዕቅድ ዘመኑ 1 በመቶ እንዱቀንስ መሥራት፣ 

 በበጀት ዓመቱ የተከፈሇ ተሰብሳቢና ተከፋይ ሂሳቦች በመመሪያዉ መሠረት እንዱወዲዯቅ 

ጠንካራ ክትትሌ ማድረግ፣ 
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 በሂሳብ ምዝገባ ስህተት የተፈጠሩ ተሰብሳቢዎችና ተከፋዮች ሂሳቦች ተጣርቶ እንዱስተካከለ 

ማድረግ፣ 

 ረጅም ዕድሜ ያስቆጠሩና ባሇቤት የላሊቸዉ የተሳብሳቢና የተከፋይ ሂሳቦች ተጣርቶ 

እንዱሰርዝ መረጃዎችን ማዯራጀትና ክትትሌ ማድረግ፣ 

ግብ 11፡ የመንግስት ሂሳብ አያያዜና ሪፖርት አቀራረብ ዯረጃና ጥራት ማሻሻሌ፤ 

የታቀደ ዋና ዋና ተግባራት፡-     

 የወረዲ ኔት መረጃ መረብን በመጠቀም የሪፖርት ጥራት እንዱጠበቅ ወቅታዊ ክትትሌ በማዴረግ 

የጥራት ዯረጃንና ወቅታዊነት ሇማሻሻሌ መስራት፣ 

 የመንግስት ሂሳብ አያያዜና ሪፖርት አቀራረብ ጥራትና ሇማሳዯግ መናዊ የመረጃ ሥርዒትን 

(በIBEX/IFMIS) እንዱሻሻሌ መስራት፣  

ግብ 12፡ የመንግስት ፊይናንስ አስተዲዯር የህግ ማዕቀፌ ማሻሻሌ፤ 

የታቀደ ዋና ዋና ተግባራት፡-     

 የፊይናንስ አስተዲዯር አዋጅ ቁጥር 128/2002 በማሻሻሌ ሇሚመሇከተው አካሌ ማቅረብና ማስፀዯቅ 

 የሂሳብ አያያዜ መመሪያ በመከሇስ እንዱጸዴቅ ማዯረግ፣ 

ግብ 13፡ ሂሳቦችን በውስጥና በውጪ ኦዱት አንዱመረመር በማድረግ ግኝቶችን መቀነስ፤ 

የታቀደ ዋና ዋና ተግባራት፡-   

 የመዯበኛና የፕሮግራሞችን ሂሳብ ሇኦዱት ሥራ አጋጅቶ ኦዱተር እንዱገባ ማጥራትና ኦዱት 

ማስዯረግ፣ 

 በኦዱት ወቅት ሇግኝቶች ተገቢዉን ማስተካከያ ማዴረግና ወቅታዊ ግብረ-መሌስ እንዱሰጥ ማስቻሌ፣ 

 ተዯጋጋሚ የኦዱት ግኝት እንዱቀንስ ተገቢ ክትትሌ ማዴረግና መቀነሱን ማረጋገጥ፣ 

ግብ 14፡ የፋይናንስ ግሌጽነትና ተጠያቂነት ሥርዓትን ማጠናከር፣ 

የታቀደ ዋና ዋና ተግባራት፡- 

 የፋይናንስ ግሌጽነትና ተጠያቂነት ሥርዓትን ማጠናከር የሚያስችለ አሰራሮችን ተቋማዊ 

ማድረግ፣ 

 የመንግስት ፋይናንስ አስተዲዯር መረጃን ሇዜጎች ግሌጽ ማድረግና ግሌጽ መዯረጉን መከታተሌ፣ 

 የዜጎች ተሳትፎ በሀብት አመዲዯብና አጠቃቀም ሊይ መተግበሩን መከታተሌና ማረጋገጥ፣ 
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ግብ 15፡ ሇፕሮግራሞች የተመዯበዉ ሀብት ሇታሇመሇት ዓሊማ ዉል የተጠበቀዉን ዉጤት 

ማስገኘቱን ማረጋገጥ፣ 

የታቀደ ዋና ዋና ተግባራት፡- 

 ከሌማት አጋሮችና ከመንግስት የተገኘዉ የቻናሌ አንዴ ፕሮግራሞች ሀብት ሇተመዯበሇት ዒሊማ ዉል 

የተጠበቀዉን ዉጤት ማስገኘት በሚችሌበት መንገዴ መመራቱን መከታተሌ፣ 

 ዒሊማና ዉጤትን መሠረት አዴርጎ ከፋዳራሌ የሚመዯበዉን የፕሮግራሞች ገንብ ሇዒሊማ ብቻ 

እንዱዉሌ የሚያስችሌ የአሠራር ሥርዒትን ተግባራዊ ሇማዴረግ መስራት፣ 

 በበጀት ዒመቱ ከሌማት አጋሮች የተፇቀዯውን በጀት በወቅቱ እንዱመጣ መከታተሌ፣  

ግብ 16፡ ወቅታዊ መረጃን በድረ-ገፅ /Web site/ ሇህብረተሰቡ ተዯራሽ በማድረግ የመረጃን  

አስተማማኝነት ማሳዯግ፣ 

የታቀደ ዋና ዋና ተግባራት፡- 

 የቢሮውን Web site ዯረጃ ማሳዯግና መረጃዎችን ወቅታዊ ማድረግ፣ 

 በወረዲኔት ተጠቅመው በቀጥታ /Online/ ሇሚሰሩ መ/ቤቶች ሇሚቀርብ የማስተካከያ ጥያቄ 

በዲታቤዝ ሊይ ድጋፍ ማድረግ፣ 

 በስታንድአልን ከሚሰሩ ወረዲዎች ዲታቤዝ ሊይ የሚገጥሙ ከዞን ባሇሙያዎች አቅም በሊይ የሆኑ 

እንዱሁም ከፕሮግራሞች የሚቀርቡ የዲታቤዝ ችግሮችን መፍታት፣  

 የክሌለን ዲታቤዝ መረጃ ወቅታዊ ቅጂ (Backup) መያዝና የሰርቨሮችን ፀረ-ቫይረስ ወቅታዊ 

ማድረግ፣ 

 የተጀመረውን የአይቲ ሞዯርናይዜሽን ስራ ከግብ ሇማድረስ መስራት፣ 

 በIBEX የበጀት ዝግጅት ሂዯትና የበጀት ማስተካከያ ሊይ ድጋፍ ማድረግ፣ 
 በሂሳብ አዘጋግ ሊይ ድጋፍ ማድረግ፣ 

 የሲስተም ተጠቃሚዎችን የመጠቀሚያ ፈቃድ ማጣራትና ወቅታዊ ማድረግ፣ 

 የቢሮውን ፀረ ቫይረስን መጫንና ተጨማሪ ፊቸሮቹን መጠቀም፣ 

 የሁሇቱ ህንፃዎች ኔትወርክ ማሻሻያ/Structured cabling/ ሥራ ማካሄድ፣ 

ግብ 17፡ የውስጥ ኦዱት ማጠናከር፣ የሙያ ምክር አገሌግልት አሰጣጥ በማሻሻሌ የሀብት ብክነትን 

መከሊከሌና ውጤታማነትን ማሳዯግ፤ 

የታቀደ ዋና ዋና ተግባራት፡- 

 ሇ200 የውስጥ ኦዱተሮች በኢንስፔክሽንና የውስጥ ኦዱት የአተገባበር ማኑዋሌ መሠረት ክትትሌ 

በማድረግ ግብረ-መሌስ መስጠት፣ 
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 የውስጥ ኦዱትን ሇማጠናከር ችግሮችንና ፌሊጎቶችን መሠረት ባዯረገ ሁኔታ አዲዱስ አሰራሮችን 

ሇማስፊፊትና ወዯ ተሻሇ ዯረጃ ሇመሸጋገር የሚያስችለ ጥናት ማካሄዴ፣ 

 በ53 የክሌሌ ማዕከሌ መ/ቤቶች በውስጥ ኦዱት ሰኔ 30/2013 የተከናወኑ ከወጪ ቀሪ ሆነው የጥሬ 

ገንዘብና የአሊቂ ዕቃዎች ቆጠራ ሪፖርት በማጠቃሇሌ ሇመንግስት ፋይናንስ አስተዲዯር በፋይናንስ 

ምንጭ የፈሰስ ሂሳብ ማስተሊሇፍ ፣ 

 የክዋኔ ኦዱት ተግባራዊ ሇማድረግ የዲሰሳ ጥናት እና የአዋጭነት ጥናት ማድረግ፣ 

መ. መማማር እና ዕድገት ዕይታ 

ግብ 18፡ የትኩረት መስኩን የማስፇጸም አቅም በማጎሌበት ውጤታማነትን ማሳዯግ፤ 

 በክፌያና ጥሬ ገንብ አስተዲዯር፣ በሂሳብ አያያዜና ሪፖርት አቀራረብ ሥርዒት ሊይ በዒመት ሁሇት 

ጊዛ ሇ500 ባሇሙያዎች የአቅም ማጎሌበቻ ሥሌጠና መስጠት፣ 

 በመንግሥት ፊይናንስ አስተዲዯር ሇ400 ባሇሙያዎች ተቋማዊ ሥሌጠና መስጠት፣ 

 በተሰብሳቢና ተከፊይ ሂሳቦች አስተዲዯርና አያያዜን ዘሪያ ሇ300 ኃሊፉዎችና ባሇሙያዎች የግንዚቤ 

ማስጨበጫ ሥሌጠና መስጠት፣ 

 በኦዱት ግኝቶችና ግብረ-መሌስ አሰጣጥ ዘሪያ አንዴ ጊዛ የግንዚቤ መፌጠሪያ መዯረክ ማጋጀት፣ 

 በአዲዱስ ፕሮግራሞች ሊይ ስሇፕሮግራሙ ሇ585 ባሇሙያዎችና አመራር አካሊት ግንዚቤ መፌጠር፣ 

 በቻናሌ አንዴ ፕሮግራሞች በIBEX ሊይ ሇ392 ባሇሙያዎች የግንዚቤ ማስጨበጫ ሥሌጠና መስጠት፣ 

 የፕሮግራሞችን ሥራ ዉጤታማ በሚያዯርጉ ጉዲዮች ሊይ በዝንና በሌዩ ወረዲ ከሚገኙ 312 

ኮንትራትና ከላልች ከሚመሇከታቸዉ ባሇዴርሻ አካሊት ጋር ዉይይቶችን ማካሄዴ፣ 

 ስሇፕሮግራሞቹ ከሚመሇከታቸዉ ከክሌለ ባሇበጀት መሥሪያ ቤት 120 አካሊት ጋር ዉይይት 

ማዴረግ፣ 

 በፕሮግራሞቹ ዉስጥ ቁጥጥር ሥርዒት ጋር ተያይዝ በUPSNP and GEQIP ሇ88 ኦዱተሮች 

የግንዚቤ ማስጨበጫ ሥሌጠና መስጠት፣ 

 በፊይናንስ ግሌጽነትና ተጠያቂነት (FTA) ሊይ በወረዲ የ50 ሰዎች ሥሌጠና 9900 ተሳታፉዎች 

መስጠት፣ 

 በፊይናንስ ግሌጽነትና ተጠያቂነት (FTA) ሊይ በወረዲ ሇአገሌግልት ሰጪ ተቋማት ሇ280 ሃሊፉዎችና 

ባሇሙያዎች  ሥሌጠና መስጠት፣ 

 በፊይናንስ ግሌጽነትና ተጠያቂነት (FTA) እና በመንግሥት ፊይናንስ የህግ ማዕቀፍች ሊይ ሇ250 

የበጀት፣ ፊይናንስ እና ኦዱት ጉዲዮች ቋሚ ኮሚቴ አባሊት ሥሌጠና መስጠት፣ 
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 በመንግሥት ፊይናንስ አስተዲዯር የህግ ማዕቀፍች ሊይ ሇ300 አመራር አካሊት የግንዚቤ ማስጨበጫ 

ሥሌጠና መስጠት፣ 

 የዛጎችን ተሳትፍ ሇማረጋገጥ በፊይናንስ ግሌጽነትና ተጠያቂነት (FTA) ሇ9000 አባሊት የቅዴመ በጀት 

ዉይይት ማካሄዴ፣ 

 በክሌሌ ማዕከሌ፣ በዞኖች እና ሌዩ ወረዲዎች ሊይ አዱስ ሇሚቀጠሩ ባሇሙያዎች በ'IBEX'  ሊይ 

ሥሌጠና መስጠት፣ 

 በመንግሥት ሂሳብ አያያዜና ሀብት አስተዲዯር በአፇጻጸም ዉጤታማ ከሆኑትና ፉት ከወጡ ክሌልች 

ሌምዴ ሇመቅሰም የሚያስችሌ የሌምዴ ሌዉጥጥ ማዴረግ፣  

 በሁለም ቢሮዎች፣ ዞኖች እና በተመረጡ ወረዲዎች ክፍተትን ታሳቢ ባዯረገ መሌኩ በዓመት 

አራት ጊዜ በተዘጋጀ ቼክ ሉስት በመታገዝ የድጋፍና ክትትሌ ሥራዎችን  ማከናወን፣ 

 በሂሳብ ማጣራትና ማስተካከያ፣ በበጀት ዝግጅትና አተገባበርና የወረዲኔት ትግበራ ዙሪያ 

በሚፈጠሩ ችግሮች ሊይ ክትትሌ በማድረግ መፍታት፣ 

 በተሰብሳቢና ተከፋይ ሂሳብ ማጣራት ሂዯት ሊይ ሇዞኖች፣ ሌዩ ወረዲዎችና ወረዲዎች/ከተማ 

አስተዲዯሮች በሌዩ ትኩረት ዯጋፍና ክትትሌ ማድረግ፣ 

 የውስጥ ኦዱተሮችን ዕውቀትና ክህልት ሇማሳዯግና የኦዱት ጥራት ሇማሳዯግ 340 የውስጥ 

ኦዱተሮች በፋይናሻያሌና ህጋዊነት የስሌጠና ሞጁሌ ሊይ ስሌጠና መስጠት፣ 

 ሇ160 የክዋኔ ኦዱት ባሇሙያ ስሌጠና መስጠት፣ 

 ከክሌሌ ሴክተር መ/ቤቶች፣ ከዞኖች እና ከሌዩ ወረዲ የተውጣጡ 260 የክዋኔ እና ፋይናንሻሌ 

የውስጥ ኦዱት ኃሊፊዎች እና ከወረዲ ኦዱት ኮሚቴ ሰብሳቢዎች ጋር  የጋራ የምክክር ፎረም 

ማካሄድ፣   

3. ፌትሃዊና ተጠያቂነት ያሇበት የመንግስት ግዥና ንብረት አስተዲዯር እና ማስወገዴ አገሌግልት 

ትኩረት መስክ፣ 

ይህ ትኩረት መስክ የመንግስት ግዥና ንብረት አስተዲዯር መዋቅሩን የሰው ኃይሌ በአመሇካከትና 

በሙያ አቅም በማጠናከር፣ ግዥዎች ወጪ ቀጣቢ፣ ግሌጽ፣ ከብክነት የፀዲ፣ ቀሌጣፊና ውጤታማ 

እንዱሆን ማስቻሌ፣ ሁለም የመንግሥት መስሪያ ቤቶች ፌሊጎት በማሰባሰብና ግሌጽ ጨረታ 

በማዉጣት ሕትመቶች፣ የተሇያዩ ቁሳቁሶች፣ ተሸከርካሪዎችና ማሽነሪዎች የሚገዘበት አሰራር 

መርጋት፣ በወቅቱ የንብረት ማስወገዴ ሥራ በማከናወን የመንግሰት ንብረቶችን ከብክነት ማዲን፣ 

ክትትሌና ዴጋፌ በሁለም መስክ ማጠናከር፣ የግዥና የንብረት አስተዲዯር አፇጻጸም ኦዱት ተዯርጎ 

ሪፖርቱን ተዯራሽ ማዴረግና የማስተካከያ እርምጃ እየተወሰዯ መሆኑን መከታተሌ፣ በግዥ አፇጻጸምና 
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ንብረት አወጋገዴ ሂዯት ሊይ የሚቀርቡ ቅሬታዎችን ሇመፌታት የሚያስችለ ዉሳኔዎችን መስጠት፣ 

ከግዥ ፇጻሚ መስርያ ቤቶች የሚቀርቡ የጥፊተኝነት ሪፖርቶችን በማጣራት የማጭበርበር 

ዴርጊቶች፣ አዴሎዊ አሰራርና የሀብት ብክነት እንዱከስም ማዴረግ፣ ግዥና ንብረት አስተዲዯር 

ስርዒቱን በጥብቅ ዴስፕሉን መምራት እና የመንግስት ግዥዎች በጥራትና በወቅቱ የሚፇጽበት 

አሰራር ስርዒት ማጠናከር እንዱሁም የመንግስት ግዥ ኮንትራት አስተዲዯር ሥርዒት ሊይ 

የሚስተዋሇዉን ክፌተት በአሰራር የሚያርም እንዱሁም በክሌለ ከፌተኛ የመንግስት ሀብት 

በሚፇስበት በመንግስት ግዥ ሂዯት ውስጥ ገንብ ሉያስገኝ የሚገባውን ከፌተኛ ኢኮኖሚያዊ 

ጠቀሜታ እንዱያስገኝና የግዥ ሥርዒቱ ፌትሃዊ፣ ግሌፅና ተጠያቂነት የሰፇነበት ሆኖ እንዱፇጸም እና 

የንብረት አሰተዲዯር ሥርዒቱን በማመን የአገሌግልት አሰጣጥ ውጤታማነት ሇመጨመር ርፈን 

በገሇሌተኝነት የሚቆጣጠር ትኩረት መስክ ነዉ፡፡ 

ይህ ትኩረት መስክ የቢሮው ተሌዕኮውን ሇማሳካት የሚያስችሇውንና በክሌለ እየተተገበረ ያሇውን 

የ10 ዒመት መሪ ዕቅዴ መሠረት አዴርጏ እቅደን እየተገበረ የሚገኝ ሲሆን የ2ዏ14 በጀት ዒመት 

ዕቅዴ በትኩረት መስኩ የሚከናወኑ ግቦችና ዋና ዋና ተግባራትን በተገሌጋይ፣ በፊይናንስ፣ በውስጥ 

አሰራርና በመማማርና ዕዴገት ዕይታዎች አንጻር አጋጅቶ አቅርቧሌ፡፡ 

የፌትሃዊና ተጠያቂነት ያሇበት የመንግስት ግዥና ንብረት አስተዲዯር እና ማስወገዴ አገሌግልት 

ትኩረት መስክ፣ ዕቅዴ በአራቱ ዕይታዎች 

ሀ/ የተገሌጋይ ዕይታ 

ግብ 1፡ የክሌለን የግዥና ንብረት አስተዲዯር ሥርዒት በማሻሻሌና መናዊ በማዴረግ የሀብት ብክነት 

      በመቀነስ የተገሌጋይ እረካታ ማሳዯግ፤ 

የታቀደ ዋና ዋና ተግባራት፡- 

 በግዥ አፇጻጸም እና ንብረትን ማስወገዴ በሽያጭ ሂዯት ከአቅራቢዎች የሚቀርቡ 20 አቤቱታዎችን 

እና ከግዥ ፇጻሚ መ/ቤቶች የሚቀርቡ 5 የጥፊተኝነት ሪፖርቶችን  መርምሮ በኤጀንሲዉና በቦርዴ 

ዉሳኔ እንዱያገኙ ማዴረግ፣ 

 የግዥ ዕቅዴንና የአፇጻጸም ሪፖርት ከክሌለ ቢሮዎች፣ ከዝኖች እና ሌዩ ወረዲዎች በማሰባሰብ 

ማዯራጀት እና ግብረ-መሌስ መስጠት፣ 
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 ከግዥ ፇጻሚ መ/ቤቶች በመዯበኛ የግዥ ዳዎች መፇጸም ያሌተቻለ ግዥዎችን በተመሇከተ 

ሇሚቀርቡ 25 የሌዩ ግዥ ጥያቄዎች ፇቃዴ በመስጠት መንግሥት ሇኅብረተሰቡ የሚሰጠዉን 

አገሌግልት ማፊጠን፣ 

 በክሌሊዊ መዯበኛ ጨረታ ሰነዴ ያሌተካተቱ አሰራሮችን በማካተት በክሌለ ሇሚገኙ የመንግሥት ግዥ 

ፇጻሚ መ/ቤቶች ማሰራጨት፣ 

 በቁሌፌ የግዥ አፇጻጸም አመሌካቾች ፍርማት በ5 የመሠረታዊ አገሌግልት ሰጪ መ/ቤቶች እና በ10 

ወረዲዎች የግዥ አፇጻጸም ምዜገባ እንዱካሄዴ በመዯገፌና የተፇጸመ ምዜገባ መረጃ በማሰባስብ 

ሪፖርት ማጠናቀር፣    

ግብ 2፡ ወቅቱን የጠበቀ ቀሌጣፊና ጥራት ያሇዉን ግዥ በመፇጸም ገንብ ሉያስገኝ የሚገባዉን 

      ተመጣጣኝ ዋጋ ማስገኘቱን (value for money) ማረጋገጥ፤ 

የታቀደ ዋና ዋና ተግባራት፡- 

 ግዥ በዕቅዴ፣ በአብዚኛዉ የግሌጽ ጨረታ የግዥ ዳ፣ ወቅታዊነትንና ጥራትን ጠብቆ፣ እና በገበያ 

ዋጋ መሠረት መፇጸሙን፣ ሇማረጋገጥ በ180 ከክሌሌ እስከ ወረዲ ባለ መ/ቤቶች ክትትሌና ዴጋፌ 

ማዴረግና ግብረ-መሌስ መስጠት፣    

 ከግዥ ፇጻሚ መ/ቤቶች በሚቀርብ ጥያቄ መሠረት ሇ120 መ/ቤቶች ሙያዊ ዴጋፌ በመስጠት 

ግንዚቤን ማሳዯግና የመንግሥት ግዥን ዉጤታማነት መጨመር፣ 

 በዛጏች ቻርተር በተመሇከተው መሠረት ስታንዲርዴ ጠብቆ የተሰጠ አገሌግልት ማስመዜገብ፣ 

ግብ 3፡ ስትራቴጂያዊና ማዕቀፌ ግዥ በመፇጸም እና ያገሇገለ ንብረቶችን በማስወገዴ የሀብት ብክነት 

     መቀነስ፤  

የታቀደ ዋና ዋና ተግባራት፡- 

 የተጠቃሇሇ በጋራ ሇሚፇጸሙ ስትራቴጂያዊና ማዕቀፌ ግዥዎች በመፇፀም የተገሌጋይ እርካታን 

ማሳዯግ፣ 

 በማዕቀፌና በስትራቴጂክ ግዥ ሇሚፇጸሙ ግዥዎች የጸዯቀ የጨረታ ሰነዴ በመረከብ ውሌ መግባት፣ 

 በማዕቀፌና ስትራቴጂያዊ /Common Items/ ግዥ ፌሊጎት ሊቀረቡና ውሌ በተገባባቸውና በራሳቸው 

ገብተው ግዥውን እንዱፇጽሙ ጥያቄ ሊቀረቡ ሴክተር ቢሮዎች፣ ዝኖችና ሌዩ ወረዲዎች ግዥ 

እንዱፇጽሙ ማሳወቅ፣ 

 በየተቋሙ የሚገኙ የሚወገደ ንብረቶች መረጃ  ማስተሊሊፉያ ቅጾችን በማጋጀት መረጃ መሰብሰብ፣ ፣ 

መሇየት፣ ማጣራት፣ ማዯራጀት እና ቅዯመ ተከተሌ በማዉጣት መተግበር፣ 
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 የክሌሌ ሴክተር ቢሮዎችን፣ የዝኖችንና የሌዩ ወረዲዎችን በማዕቀፌና ስትራቴጂያዊ /Common Items/ 

ግዥ ፌሊጎት አሰባስቦ ማጠቃሇሌ እና ሇጨረታ ዜግጁ ማዴረግ፣ 

 በማዕቀፌና ስትራቴጂያዊ /Common Items/ ግዥ እና ህትመት ጨረታ ሰነዴ አጋጅቶ ጨረታ 

እንዱወጣ ማዴረግ፣ 

 በማዕቀፌና ስትራቴጂያዊ /Common Items/ በጥቅሌ ሇሚፇጸም ግዥ ስፔስፉኬሽን ሇሚያስፇሌጋቸው 

ሇይቶ ዜግጁ ማዴረግ፣ 

 ከተሇያዩ ዒሇም አቀፌ ዴርጅቶች በተገኘ ገንብ የሚገዘ ግዥዎችን መፇጸም፣ 

 የተሇያዩ ግዥ ጥያቄዎችን ከሚመሇከተው አካሌ በመቀበሌ በተፇቀዯው ብር መጠን ግዥ መፇጸም፣ 

ግብ 4፡ የግዥ እና የንብረት ማስወገዴ ሥርዒቱን በማሻሻሌ ውጤታማነትን ማሳዯግ፣ 

 የታቀደ ዋና ዋና ተግባራት፡- 

 በጨረታ ሇቀረቡ ቅሬታዎች ማብራሪያና ምሊሽ መስጠት፣ 

 የጨረታ ሂዯቱን የጨረታ ኮሚቴ በማዋቀር፣ በመመርመርና በጨረታው ሇተሳተፈ አሸናፉና ሇተሸናፉ 

ዴርጅቶች የቴክኒክና ፊይናንሻሌ ውጤት በማጋጀት እንዱያውቁት ማዴረግ፣ 

 በግዥ ውሌ አፇጻጸም ወቅት እንዯየ ሁኔታው የውሌ ማራምና ማሻሻያ ማዴረግ፣  

 የግዥና ንብረት ሽያጭ የጨረታ ሰነዴ ማጋጀትና ጨረታ ሰነዴ ሽያጭ ማካሄዴ 

 የጨረታ ሳጥን ማጋጀት፤ ማሸግ፤ መክፇት፣ መገምገምና  ማወዲዯር፣   

 ቃሇጉኤ አጋጅቶ መፇራራምና የጨረታ ዉጤት  ሇተጨራቾች መግሇጽ፣ 

 የግዥና ንብረት ሽያጭ የጨረታ ገምጋሚ ኮሚቴ በማዋቀር የጨረታ ሰነዴ በመገምገም  የቴክኒክና 

ፊይናንሻሌ ውጤት እንዱጸዴቅ ሇአጽዲቂ ኮሚቴ ማቅረብ፣ 

 ሇህብረተሰቡና ሇሚመሇከተው አካሌ ይፊ መዯረግ የሚገባቸውን መረጃዎች ግሌጽ ማዴረግ፣ 

ግብ 5፡ በግዥና ንብረት አስተዲዯር ግሌጽ ውጤታማና ቀሌጣፊ አገሌግልትን አሠጣጥን ማሳዯግ፣ 

የታቀደ ዋና ዋና ተግባራት፡- 

 ከብር 5000.00 ጀምሮ የሚፇጸሙ ግዥዎችን ግዥ ፇጻሚ መ/ቤቶች ሇሕዜብ ይፊ እንዱያዯርጉ 

በማስዯረግና መረጃዎችን በሀርዴና በሶፌት ኮፒ በመያዜ የግዥ አፇጻጸም ግሌጸኝነትን መጨመር፣ 

 20 የሚሆኑ በቦርዴ ዉሳኔ  ያገኙ  ቅሬታዎችን ሇሚመሇከታቸው አካሊት ማዴረስ፣ 

 በመንግሥት መ/ቤቶች የጥፋተኝነት ሪፖርት መሠረት ዉሳኔ የተሰጠባቸዉን የ5 አቅራቢዎች 

ዝርዝር ሇሚመሇከታቸው አካሊት ማስተሊሇፍ፣  



55 

 

ሏ/ የፊይናንስ ዕይታ  

ግብ 6፡ የሀብት አጠቃቀምን ዉጤታማነት መጨመር 

 የተመዯበዉ በጀት በአግባቡ ሇታሇመሇት ዒሊማ መዋለን በመከታተሌ በዕቅዴና በአፇጻጻም መካከሌ 

ሌዩነቱን በማረጋገጥ ሀብትን ዉጤታማ በሆነ መንገዴ በመጠቀም፣ 

መ/ የውስጥ አሠራር ዕይታ 

ግብ 7፡ የዴጋፌና ክትትሌ ስርዒትን በማጠናከር ውጤታማነትን መጨመር፤ 

የታቀደ ዋና ዋና ተግባራት፡- 

 በክሌለ 25 ሴክተሮች፣ 40 ወረዲዎች፣ 45 ክሌሊዊ ተቋማት፣ 4 ሌዩ ወረዲዎች፣ 20 ከተሞችና 16 

ዝኖች  በዴምሩ 150 መ/ቤቶች የንብረት አያያዜ፣ አጠቃቀምና አመጋገብ በማሻሻሌ መወገዴ 

የሚገባቸዉ ንብረቶች መወገዲቸዉን በክትትሌና ዴጋፌ ማረጋገጥ፣   

 በክሌለ 25 ሴክተሮች፣ 40 ወረዲዎች፣ 45 ክሌሊዊ ተቋማት፣ 4 ሌዩ ወረዲዎች፣ 20 ከተሞችና 16 

ዝኖች  በዴምሩ 150 መ/ቤቶች የግዥ መዜገብ (procurement registration) እንድቋቋም  በማዴረግ  

የመረጃ አያይዜን ማጠናከርና ግሌጸኝነትን እንዱፈጠር ማስዯረግ፣ 

 በሴክተር ቢሮዎች፣ በዝኖችና በሌዩ ወረዲዎች በመሄዴ በማዕቀፌና ስትራቴጂያዊ /Common Items/ 

ሇሚፇጸሙ ግዥዎችና ህትመት ዕቅዴ አቀራረብና መረጃ አያያዜ በሚወገደ ተሽከርካሪዎችና 

ማሽነሪዎች ዘሪያ ዴጋፌና ክትትሌ በየአስተዲዯር መዋቅሩና በ20 ሴክተር መ/ቤቶች ማዴረግ፣ 

 ከአቅራቢዎች ጋር የተዯረጉ የውሌ ስምምነቶች በፌጥነትና በወቅቱ ተፇጻሚ መሆናቸውን መከታተሌና 

ዴጋፌ ማዴረግ፣  

 በማዕቀፌና ስትራቴጂያዊ /Common Items/፣ በተሽከርካሪና በህትመት ግዥ በጨረታ የተሳተፈ  

ተቋማት የቴክኒክ አቋም ግምገማ ማካሄዴ፣ 

ግብ 8፡ የግዥ አፇጻጸምና የንብረት አስተዲዯር ኦዱትን ማጠናከር እና በቴክኖልጂ እንዱታገዜ 

      ማዴረግ፤  

የታቀደ ዋና ዋና ተግባራት፡- 

 በ10 ሴክተር ቢሮዎች በ38 ወረዲዎች፣ በ10 ክሌሊዊ ተቋማት፣ በ2 ሌዩ ወረዲ እና በ5 ዝኖች በዴምሩ 

በ65 የመንግሥት መ/ቤቶች የግዥ አፇጻጸምና የንብረት አስተዲዯር አፇጻጸም ኦዱት በማዴረግ  የታዩ 

የአሠራር ችግሮች እንዱፇቱ ግብረ-መሌስ መስጠት፣ 

 በከተሞች ተቋማዊ መሠረተ ሌማት ማስፊፉያ ፕሮግራም (UIIDP) በታቀፈ 20 ከተሞች የ2013 

በጀት ዒመት የግዥ አፇጻጸም ኦዱት ማዴረግና ሪፖርት አጠናቅሮ ማስተሊሇፌ፣ 
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 በ2013 በጀት ዒመት በተዯረገ የግዥና ንብረት አስተዲዯር አፇጻጸም ኦዱት ሪፖርት መሠረት 

የማስተካከያ እርምጃ ስሇመወሰደና ግብረ-መሌስ ስሇመሰጠቱ በ30 ወረዲዎች 4 የክሌሌ  ሴክተር 

ቢሮዎች  በክትትሌና ዴጋፌ ማረጋገጥና የታየዉን መሻሻሌ በሪፖርት ማቅረብ፣ 

 በ2013 በጀት ዒመት ኦዱት በተዯረጉ በከተሞች መሠረተ ሌማት (UIIDP) ፕሮግራም በታቀፈ 20 

ከተሞች ሊይ በኦዱት ሪፖርቱ መሠረት ተገቢዉ የማስተካከያ እርምጃ ስሇመወሰደ በክትትሌና ዴጋፌ 

ማረጋገጥ፣ 

 የ2013 በጀት ዒመት የክሌለን የግዥ አፇጻጸም የበጀትና የወጪ ንጽጽር የሚያሳይ ሪፖርት 

ማጋጀት፣ 

ግብ 9፡ የጥናት ሥራዎችን ማጠናከር 

 በማዕቀፌ ሇሚፇጸሙ ግዥዎች የዋጋ ማስተካከያ ሇማዴረግ የቀረበውን ጥናት ሰነዴ በመገምገም 

ሇውሳኔ ሀሳብ ማቅረብ፣ 

 ሇዋጋ  ግምታ አጋዥና አስፇሊጊ መጠይቆችን ማጋጀትና የገበያ ጥናት ማዴረግ፣ 

 በሽያጭ በሚወገደ ንብረቶች ከአቅራቢ ዴርጅቶች የወቅቱን የንብረቱን ዋጋ የገበያ ጥናት በማዴረግ 

መነሻ ዋጋ ግምት ማጋጀት፣ 

 ቀዯም ሲሌ በጥቅሌ የተገዘ እና ስራ ሊይ ያለ እንዱሁም ያሇአገሌግልት በቆሙ ተሽከርካሪና ማሽነሪ 

ጥናት በማዴረግ ሇውሳኔ ማቅረብ፣ 

 በተሰጡ ስሌጠናዎች  የዲሰሳ ጥናት ማዴረግ፣ 

 የግዥና ንብረት አስተዲዯር ሥሌጠና ድክመንቶችን አሻሽል ማጋጀት፣ 

ግብ 10፡ የኦዱትና የቁጥጥር ሥራዎችን በማጠናከር የሀብት ብክነትን መቀነስ 

 የታቀደ ዋና ዋና ተግባራት፡- 

 ከሴክተር ቢሮዎች ዝኖችና ሌዩ ወረዲዎች የሚያቀርቡትን የህትመት ፌሊጎት በኮምፒውተር 

በመመዜገብ መረጃውን መያዜ እና ወጪ አዴርገው ሲወስደ ማቀናነስ፣ 

 ሇክሌለ መንግስት መ/ቤቶች ቀዯም ሲሌ የተሰራጩ ህትመቶችን መረጃ ሇኦዱት አገሌግልት ሲጠየቅ 

መስጠት፣ 

 በማዕቀፌና ስትራቴጂያዊ /Common Items/ ሇተፇጸሙ ግዥዎችና ሇማተሚያ ዴርጅቶች 

በሚያቀርቡት የክፌያ ጥያቄ መሰረት የክፌያ ትእዚዜ ማጋጀት እና ሇሚመሇከተው ማስተሊሇፌ፣ 

 በዝኖችና ሌዩ ወረዲዎች ውዜፌ ዕዲና የመኑን የህትመት እዲ በማሳወቅ ገቢ እንዱያዯርጉ 

መከታተሌና ገቢ ሲሆን እዲቸውን ማቀናነስ፣ 
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 በማተሚያ ዴርጅቶች ያለ ህትመቶች በእያንዲንዲቸው ላጀር በመክፇት መመዜገብ ታትሞ ሲገባ 

በማቀናነስ ቀሪ ሚዚን ማወቅ፣ 

መ/ መማማር እና ዕዴገት ዕይታ  

ግብ 11፡ የሰዉ ሀብት ብቃትና ተነሳሽነት ማሳዯግ 

የታቀደ ዋና ዋና ተግባራት፡- 

 በመንግስት ግዥና ንብረት አስተዲዯር መመሪያ ዘሪያ 600 ሇሚሆኑ ከክሌሌ እስከ ወረዲ ሊለ ግዥና 

ንብረት አስተዲዯር ባሇሙያዎችና አመራሮች ስሌጠና መስጠት፣ 

 ከክሌሌ አስከ ወረዲ ሊለ 600 ሇሚሆኑ  ባሇሙያዎች በቅሬታና አቤቱታ አሰጣጥ፣ የጥፊተኝኘት ሪፖርት 

አቀራረብና የግዥና ንብረት አስተዲዯር መረጃ አዯረጃጀትና አያያዜ ስሌጠና መስጠት፣ 

 ሇ39 የግዥ ባሇሙያዎች የአፇጻጸም  መገምገሚያ የጋራ መዴረክ ማጋጀት፣ 

 በከተሞች ተቋማዊ መሠረተ ሌማት ማስፊፉያ (UIIDP) ፕሮግራም በታቀፈ ከተሞች በፕሮግራሙ 

በተመረጡ 70 የግዥ ባሇሙያዎችና ኃሊፉዎች ስሇፕሮግራሙ ግዥ አፇጻጸምና ኦዱት ሥራ ሥሌጠና 

መስጠት፣ 

 በ2013 በጀት ዒመት በከተሞች መሠረተ ሌማት /UIIDP/ ፕሮግራም ጊዙያዊ የኦዱት ሪፖርት ዘሪያ 81 

ከከተሞችና ከባሇዴርሻ አካሊት ሇተወጣጡ አካሊት የመወያያ የጋራ መዴረክ ማጋጀትና የመጨረሻ ኦዱት 

ሪፖርት ማጋጀት፣ 

 በUIIDP በታቀፈ 20 ከተሞች በፕሮግራሙ ፒን ሇተዯረጉ ሇ40 የውስጥ ኦዱት ባሇሙያዎች በኘሮግራሙ 

በሚመዯብ በጀት ስሇፕሮግራሙ ግዥ ኦዱት አፇጻጸም ሥሌጠና መስጠት፣   

 በግዥ ቁሌፌ የአፇጻጸም አመሊካች KPI መሠረት የሚፇጸም የግዥ አመጋገብ ሊይ ሇ57 ሴት እና ሇ93 

ወንዴ በዴምሩ ሇ150 ከተመረጡ ሴክተር ቢሮዎች፣ ዝኖች፣ ሌዩ ወረዲዎች፣ ወረዲዎችና ከተማ 

አስተዲዯር ሇተወጣጡ ኃሊፉዎች፣ ባሇሙያዎች የግንዚቤ ማሳዯግያ ሥሌጠና መስጠት፣ 

 የኤጄንሲዉን የአዯረጃጀት ጥናት ማዴረግና 8 ሇሚሆኑ አዲዱስ ሇሚከፇቱና ዯረጃቸዉን ሇሚያሳዴጉ 

መ/ቤቶች አስፇሊጊዉን የሰዉ ኃይሌ ብዚትና የሥራ መዯብ ዯረጃ መቅረጽ፣ 

 ከተሽከርካሪና ከህትመት አቅራቢ ዴርጅቶች፣ ከዝኖችና ሌዩ ወረዲዎች እንዱሁም ከሚመሇከታቸው አካሊት 

ጋር በህትመት አቅርቦት፣ በተሽከርካሪና ማሽነሪ ግዥ፣ በንብረት ማስወገዴና በውሌ አስተዲዯር ዘሪያ 

ከ350 ተሳታፉዎች ጋር ውይይት ማዴረግ፣ 

 ሇአገሌግልቱ ፇጻሚዎች፣ ሇግዥ አጽዲቂዎችና በሽያጭ የሚወገደ ንብረቶች አጽዲቂ ኮሚቴዎች በግዥ፣ 

በንብረት አስተዲዯርና በንብረት አወጋገዴ ዘሪያ ባሇሙያ በመጋበዜ ግንዚቤ የማሳዯግ ስራ መስራት፣  

 ከተሇያዩ አቻ ክሌልች ሌምዴ ሌውውጥ ማዴረግና ችግር ፇቺ አሰራር ሥርዒት መርጋት፣ 
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4. የመንግስት ሌማት ዴርጅቶች ሀብት ማመንጨትና ሌማት ማረጋገጥ ትኩረት መስክ 

ይህ ትኩረት መስክ በአዋጅ ሇመንግስት ሌማት ዴርጅቶች ተቆጣጣሪ ባሇስሌጣን ተጠሪ የሆኑ ውሃ 

ስራዎች ኮንስትራክሽን ዴርጅት፤ ዱዚይንና ግንባታ ቁጥጥር ዴርጅት፤ ኢንደስትሪ ፓርኮች ሌማት 

ኮርፖሬሽን እና ቤቶች ሌማት ኢንተርፕራይዜ የተቋቋሙበትን ዒሊማዎችን ማሳካት የሚያስችሊቸዉን 

የአሰራር ስርዒት በመርጋት የመንግስት ሌማት ዴርጅቶች ሀብት ማመንጨትና ሌማት ማረጋገጥ፣

ትርፊማ፣ ዉጤታማና ተወዲዲሪ ማዴረግ፣ የመናዊ የኮርፖሬት አሰተዲዯርና የኮርፖሬት ፊይናንስ 

ስርዒት መርጋት፣ በመንግስት ሌማት ፖሉሲና በመንግስት ሌማት ዴርጅቶች ስምሪት መካከሌ 

የሚኖረዉን ቅንጅት ማስጠበቅ የሚያስችሌ አቅም መገንባት፣ የመንግስትና የሌማት ዴርጅቶችን 

አጋርነት በመፌጠር የዕውቀት እና የቴክኖልጂ ሽግግርን እውን ማዴረግ፣ የኢኮኖሚ መዋቅራዊ 

ሽግግርን በማፊጠን ረገዴ ያሊቸውን ዴርሻ መወጣት በሚያስችሊቸው ዯረጃ ሊይ ማዴረስ እና የሌማት 

ዴርጅቶችን ሙለ ሇሙለ ከመንግስት ዴጎማ ነፃ በማውጣት የመንግስት የበጀት ክፌተት እንዱሞለ 

ማስቻሌ በሚሌ በትኩረት መስክ ሊይ በመረባረብ የክሌለን የሌማት ክፌተት እንዱሞለ ትኩረት 

ተሰጥቶ ከሚመሇከታቸዉ ባሇዴርሻ አካሊት ጋር በቅንጅት የሚሠራ ትኩረት መስክ ነዉ፡፡  

የመንግስት ሌማት ዴርጅቶች በግለ ርፌ ተቋማት ሉሸፇኑ የማይችለትን የሌማት ፌሊጎቶችን 

ሇመሸፇንና ከርፈ ተዋንዮች ጋር በገበያ ተወዲዯሪ ሆነዉ ብቃታቸዉን፣ ትርፊማነታቸዉንና 

ዉጤታማነታቸዉን በማረጋገጥ የህዜቡን የሌማትና የመሌካም አሰተዲዯር ጥያቄና ፌሊጎቶችን ተዯረሽ 

በማዴረግና የማህበራዊና ኢኮኖሚዊ ሌማትን በማፊጠን ሚናቸዉን እንዱጫወቱ ያስችሊሌ፡፡   

ይህ ትኩረት መስክ የቢሮው ተሌዕኮውን ሇማሳካት የሚያስችሇውንና በክሌለ እየተተገበረ ያሇውን 

የ10 ዒመት መሪ ዕቅዴ መሠረት አዴርጏ እቅደን እየተገበረ የሚገኝ ሲሆን የ2ዏ14 በጀት ዒመት 

ዕቅዴ በትኩረት መስኩ የሚከናወኑ ግቦችና ዋና ዋና ተግባራትን በተገሌጋይ፣ በፊይናንስ፣ በውስጥ 

አሰራርና በመማማርና ዕዴገት ዕይታዎች አንጻር አጋጅቶ አቅርቧሌ፡፡ 
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የመንግስት ሌማት ዴርጅቶች ሀብት ማመንጨትና ሌማት ማረጋገጥ ትኩረት መስክ፣ ዕቅዴ በአራት 

እይታዎች፣ 

ሀ/ የተገሌጋይ ዕይታ 

ግብ 1፡ የተገሌጋይ ዕርካታ ማሳዯግ፣ 

የታቀደ ዋና ዋና ተግባራት፡- 

 የተገሌጋይ እርካታ ዲሰሳ በማዴረግ የእርካታ መጠንን መሇካት፤ 

 የተገሌጋይ እርካታ ዲሰሳ ጥናት ሰነዴ ማጋጀት፣ 

 የተጠሪ ተቋማት ባሇዴርሻ አካሊት ተሳትፍና ዴጋፌ ስርዒት ባሇው ሁኔታ ተግባራዊ ሇማዴረግ 

በየዯረጃው መዯረክ ማጋጀት፣  

ሇ/ የፊይናንስ ዕይታ  

ግብ 2፡ የሀብት አጠቃቀምና ውጤታማነት ማሳዯግ 

የታቀደ ዋና ዋና ተግባራት፡- 

 ሇባሇስሌጣኑ የተፇቀዯ በጀትን በቁጠባና ዉጤታማ በሆነ መንገዴ በመጠቀም ጥምርታው 1፡1 

እንዱሆን ማዴረግ፤ 

ግብ 3፡ ተጠሪ የሌማት ዴርጅቶች ትርፊማነታቸውን ማሳዯግ እንዱችለ የዴጋፌ አቅምን ማሳዯግ 

 ውዜፌና የበጀት ዒመቱን የተሰብሳቢ ሂሳቦች ችግር ሉፇታ የሚያስችሌ የባሇዴርሻ አካሊት መዴረክ 

መፌጠር፣ 

 ተጠሪ ሌማት ዴርጅቶች አዱስ የሥራ ዕዴሌ በጨረታና በዴርዴር የሚያገኙበትን ሁኔታ ከአሰሪ 

መስሪያ ቤቶች ጋር በመነጋገር ተግባራዊ እንዱሆን ዴጋፌ ማዴረግ፣  

 አማራጭ የገቢ ምንጭ ሉሆኑ የሚችለ ሥራዎችን አጠናክረው እንዱቀጥለ ዴጋፌ ማዴረግ፣ 

 የሌማት ዴርጅቶች የምርት/አገሌግልት ወጪን ሇመቀነስ የሚቻሌባቸውን አካባቢዎች ሇይተው የወጪ 

ቅነሳ ስትራቴጂ እንዱነዴፈ በማዴረግ ሇተግባራዊነቱ ክትትሌና ዴጋፌ ማዴረግ፣ 

ሏ/ የውስጥ አሠራር ዕይታ  

ግብ 4፡ የመንግስት ሌማት ዴርጅቶች የኮርፖሬት አስተዲዯርና ፊይናንስ አሠራር ሥርዒትን ማሻሻሌ፣ 

የታቀደ ዋና ዋና ተግባራት፡- 

 የተጠሪ ሌማት ዴርጅቶች የቦርዴና ስጋት አስተዲዯር መመሪያ ማፀዯቅ እና የትርፌ ክፌፌሌና የሌማት 

ፇንዴ አስተዲዯር መመሪያ ማጋጀት እና ማፀዯቅ፣ 

 የሁሇት ሌማት ዴርጅቶችን አዯረጃጀት በንግዴ ተቋም መሌክ የተቃኘ ስሇመሆኑ መገምገም እና ግብረ-

መሌስ መስጠት 
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 የሌማት ዴርጅቶችን የፊይናንስ ጤናማነት በማጥናት ማስተካከያ ዕርምጃ ሇመውሰዴ የሚያስችሌ ሰነዴ 

ማጋጀት፣ 

 የሌማት ዴርጅቶች የሥራ መሪዎች ምሌመሊና ምዯባ ማዕቀፌ እና የፕሮጀክት ጥናትና ትግበራ 

አፇፃፀም ማንዋሌ ማጋጀት፣ 

 ብቃት ያሊቸው የቦርዴ አባሊት መመዯቡን/መከሇሱን ማረጋገጥ፣  

 ቦርደ የዴርጅቶቹን የማኔጅመንት አባሊት በመገምግም ማስተካከያ ማዴረጉን ማረጋገጥ፣ 

 የሌማት ዴርጅቶች ስጋቶችን በመሇየት የመከሊከሌና የማስተዲዯር ሥራዎች በዕቅዴ እየተመሩ 

መሆኑን ማረጋገጥ፣   

 በሌማት ዴርጅቶች የውስጥ ቁጥጥርና የኦዱት ስርዒት እንዱጠናከር ክትትሌና ዴጋፌ ማዴረግ፣ 

 የሌማት ዴርጅቶች አፇፃፀማቸውን ሇባሇዴርሻ አካሊት እንዱያሳውቁ መከታተሌ፣ 

 በሌማት ዴርጅቶች/ኮርፖሬሽኖች የኮርፖሬት ማህበራዊ ኃሊፉነት መተግበሩን ክትትሌ ማዴረግ፣ 

 በሌማት ዴርጅቶች የፊይናንስ  ሂሳብን ምዜገባ እና ሪፖርት ስርዒትን እንዱያምኑ ዴጋፌና ክትትሌ 

ማዴረግ ፣ 

 የሌማት ዴርጅቶች ሂሳባቸውን በወቅቱ ግተው በውጭ ኦዱተሮች ማስመርመራቸውንና IFRSን 

ተግባራዊ ማዴረጋቸውን መከታተሌ ፤ 

 የሌማት ዴርጅቶች የውስጥና የውጭ ኦዱት አፇጻጸም መከታተሌና መዯገፌ፣ ማስተካከያ እንዱያዯርጉ 

ክትትሌና ዴጋፌ ማዴረግ፣ 

ግብ 5፡ የሌማት ዴርጅቶችን ምርትና ምርታማነትን ማሳዯግ 

የታቀደ ዋና ዋና ተግባራት፡-  

 በሌማት ዴርጅቶች ስትራተጂክ ዕቅዴ የተያዘ የምርትና ምርታማነት ማሳዯጊያ ስትራተጂዎች 

እንዱተገበሩ ማዴረግ፣ 

 የሌማት ዴርጅቶች እስከ 2013 በጀት ዒመት ውዜፌ ተሰብሳቢ ሂሳብ 100 በመቶ እና የ2014 በጀት 

ዒመት የተሰሩ ስራዎች ክፌያን ቢያንስ 85 በመቶ እንዱሰበስቡ የክትትሌ ስራ መስራት፣ 

 የሌማት ዴርጅቶች ሇነባር ፕሮጀክቶች ቅዴሚያ ሰጥተው ማከናወን እንዱችለ የክትትሌ ስራ 

መስራት፣  

 የሌማት ዴርጅቶች አዲዱስ የስራ ዕዴሌ ከመፌጠር አኳያ ትኩረት አዴርገው እንዱሰሩ የክትትሌ ስራ 

ማጠናከር፤ 

 በሌማት ዴርጅቶቹ እንዯየባህሪያቸዉ የተመረጡ የሪፌርም ፕሮግራሞች ሥራ ሊይ እንዱያውለ 

ክትትሌና ዴጋፌ ማዴረግ ፣  
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 በሌማት ዴርጅቶች መካከሌ በገበያ መርህ የተመሠረተ ቅንጅትና ትስስር እንዱኖር ሥርዒት መርጋት 

እና ተግባራዊ እንዱሆን ክትትሌ ማዴረግ፣     

 የተጠሪ የሌማት ዴርጅቶችን የ2014 በጀት ዒመት ዕቅዴ አፇጻጸም መከታተሌ፣ ቁሌፌ የአፇጻጸም 

መሇኪያዎችን መሠረት በማዴረግ መገምገም፣ መመንና ግብረ-መሌስ መስጠት፣ 

 የሌማት ዴርጅቶች ሇ2015 በጀት ዒመት ዕቅዴ ዜግጅት የሚረዲ የዕቅዴ አቅጣጫ በማጋጀት 

ዕቅድቻቸውን እንዱያጋጁ ማዴረግ፤ 

ግብ 6፡ የኘሮጀክት አመራርና አፇጻጸም ውጤታማነት ማሳዯግ፣ 

የታቀደ ዋና ዋና ተግባራት፡- 

 በሌማት ዴርጅቶች የፕሮጀክት ማኔጅመንት አቅምን ሇማሳዯግ 4 ዘር 16 መዯበኛ ክትትሌና 4 የቢሮ 

አመራሮችን ያሳተፇ ሌዩ ምሌካታ ማዴረግ፣   

 የሌማት ዴርጅቶች አማራጭና ተጨማሪ የገቢ ማስገኛ ስራዎችን እንዱያከናውኑ ዴጋፌና ክትትሌ 

ማዴረግ፤   

መ/ የመማማርና ዕዴገት ዕይታ 

ግብ 7፡ የመንግስት ሌማት ዴርጅቶችን የመፇጸምና የማስፇጸም አቅም ማሳዯግ፣ 

የታቀደ ዋና ዋና ተግባራት፡- 

 የሌማት ዴርጅቶች አመራር የማስፇጸም አቅም ክፌተት በመሇየት አጫጭር ስሌጠናዎች መስጠት፣  

 ሁሇት ጊዛ የተሻሇ ተሞክሮ ካሊቸዉ ሌምዴ ሌውውጥ ማካሄዴና የተገኙ ሌምድችን ወዯ ተግባር 

በመቀመር ማሸጋገር፣  

 ሁሇት ጊዛ ሇሌማት ዴርጅቶች ሥራ አመራር ቦርዴ አባሊትና ሇባሇዴርሻ አካሊት በባሇሥሌጣኑ 

አሰራርና አዯረጃጀት እንዱሁም ስሇቦርዴ አሰራር የግንዚቤ ማስጨበጫ መዴረክ ማጋጀት፣  

 የሌማት ዴርጅቶች ቁሌፌ የአፇፃፀም መሇኪያዎችን አጋጅተው ተግባራዊ እያዯረጉ ስሇመሆኑ 

መከታተሌና መዯገፌ፣  

 በአፇፃፀም መሇኪያ መሰረት መገምገም፣ ግብረ መሌስ መስጠትና የተጠያቂነት እና ማበረታቻ ስርዒት 

መርጋት፣  

 በሌማት ዴርጅቶች የተሻሻለ አሰራሮች እንዱረጉ እና እንዱተገበሩ መከታተሌና መዯገፌ፣ 

 የሌማት ዴርጅቶች በስራ ሊይ የዋለ መመሪያዎች ወቅታዊነት መፇተሸና ክፌተት ያሇበት ማሻሻያ 

እንዱዯረግና አዱስ እንዱቀረጽ መከታተሌና መዯገፌ፣ 

 የሌማት ዴርጅቶችን እና ኘሮጀክቶችን ሇሕዜብ የሚያስተዋውቅ የኘሮሞሽን ስራ እንዱሠሩ መዯገፌ፣ 
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 የተቋሙ ሠራተኞች የተሰጣቸውን ኃሊፉነትና ተግባር ከመፇፀም አኳያ ያሇባቸውን የክህልት ክፌተት 

መሠረት በማዴረግ የአጭርና የመካከሇኛ ጊዛ ሥሌጠና መስጠት፣ 

 በየዯረጃው ተተኪ የሰው ኃይሌ ማፌራት፣  

 ነባር የዉስጥ ሠራተኛን በዯረጃ ዕዴገት ማብቃት 

 የመረጃ ተዯራሽነትን በሚያሳዴግ የኢንፍርሜሽን ቴክኖልጂ አጠቃቀም አቅም መገንባት፤      

ግብ 8፡ የሴክተር ሪፍርም ስራዎችን ውጤታማነት ማሳዯግ፣ 

የታቀደ ዋና ዋና ተግባራት፡- 

 የባሇስሌጣኑ የተሟሊ ቢፒአር ጥናት ማጠናቀቅና ተግባራዊ ማዴረግ፣  

 የባሇሥሌጣኑን የ5 ዒመት ስትራቴጂ ዕቅዴ እና የባሇሥሌጣኑን የ2015 ዒመት ጠቋሚ ዕቅዴ 

ማጋጀት 

 የአመራሩንና የፇጻሚውን የሥራ ቅሌጥፌናና ውጤታማነት ሇማሳዯግ ዴጋፌ ማዴረግ 

 የክትትሌ፣ የዴጋፌ እና የግብረ-መሌስ አሰራርን በመርጋት ተግባራዊ ማዴረግ፣ 

 የቡዴን አሰራርን ማጠናከርና ችግሮችን በጋራ ዉይይት የመፌታት ሌምዴን ማሳዯግ፣ 

 ሥራውን በብቃት ሇማከናወን የሚያስችለ ፊሲሉቲዎችን የማሟሊት እና የግብዒትና የልጂስቲክስ 

አቅርቦትን ማረጋገጥ፣  

 ብቃትና መሌካም ስነ-ምግባር ያሊቸው አመራሮችንና ባሇሙያዎችን መሳብና ማቆየት የሚያስችሌ 

ውጤትን መሠረት ያዯረጉ የማበረታቻ ሥርዒቶችን መርጋትና መተግበር፣ 

5. የወሌ ሥራዎች የ2014 በጀት ዒመት ዕቅዴ በዋና ዋና ግቦች 

1. የሰው ሀብት ሥራ አመራር ዲይሬክቶሬት አመታዊ ዕቅዴ  

ግብ 1፡ 500 የቅጥር፣የምዯባና የዜውውር ፊይልች ማጣራት፣  

ግብ 2፡ የቋሚና ኮንትራት ሠራተኞች ቅጥር፣ ዜውውርና ዯረጃ ዕዴገት ምዯባ በዕቅደ መሰረት ማከናወን፣ 

ግብ 3፡ የጡረታ መሇያ ሊሊገኙ ሰራተኞች መሇያ ቁጥር እንዱያገኙ ማዴረግ፣ 

ግብ 4፡ በ2014 በጀት ዒመት ሇሠራተኞች የዒመት ዕረፌት ፌቃዴ እንዱያገኙ ማዴረግ፣ 

ግብ 5፡ የኮንትራት ውሌ የማዯስ ስራ ማከናወን፣ 

ግብ 6፡ በተሇያዩ ምክንያት አገሌግልት ሇሚያቋርጡ ሠራተኞች ቀሌጣፊ አገሌግልት መስጠት፣ 

ግብ 7፡ የሀብት አጠቃቀም ውጤታማነት ማረጋገጥ፣ 

ግብ 8፡ የቲም ቻርተር የመከሇስ ስራ ማከናወን፣ 

ግብ 9፡ በቲም የመስራት ባህሌ ማዲበር፣ 

ግብ 10፡ የተሇያዩ ዯብዲቤዎችንና ሴርኩሊሮችን የማጋጀትና የማሠራጨት ስራ ማከናወን፣  
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ግብ 11፡ ሇቢሮ ማነጅመንት አባሊትና ሇባሇሙያዎች አጫጭር ስሌጠና፣  

2. የግዥና ንብረት አስተዲዯር ዲይሬክቶሬት ዒመታዊ ዕቅዴ  

ግብ 1፡ በግሌጸኝነትና ተጠያቂነት አሠራር በማረጋገጥ የተገሌጋይ እርካታ ማረጋገጥ፣ 

ግብ 2፡ የግዥ አሠራርና አጠቃቀም ውጤታማነት ማሳዯግ፣ 

ግብ 3፡ የግዥ ጥራትና የንብረት አያያዜ ሥርዒት ማሻሻሌ፣ 

ግብ 4፡ የግዥ ወቅታዊነትና ጥራት ማስጠበቅ፣ 

3. የክፌያና ሂሳብ አሰተዲዯር ዲይሬክቶሬት ዒመታዊ ዕቅዴ  

ግብ 1፡ ቀሌጣፊ፣ ውጤታማ፣ ወቅታዊና ጥራት ያሇዉ አገሌግልት በመስጠት እና የክፌያ ስርዒቱን 

       በማሻሻሌ የተገሌጋይ እርካታ ማረጋገጥ፣ 

ግብ 2፡ የበጀት አጠቃቀም ውጤታማነት ማሳዯግ፣ 

ግብ 3፡ የክፌያ አሰራርና ወቅታዊ የሂሳብ ምዜገባ ስርዒትን ማሻሻሌ፣  

4. የዕቅዴና በጀት ዜግጅት ክትትሌና ግምገማ ዲይሬክቶሬት ዒመታዊ ዕቅዴ 

ግብ 1፡ ቀሌጣፊ፣ ውጤታማ፣ ወቅታዊና ጥራት ያሇውን አገሌግልት በመስጠት የተገሌጋይ እርካታ 

ማረጋገጥ፣ 

ግብ 2፡ የሀብት አጠቃቀም ውጤታማነትን ማሳዯግ፣ 

ግብ 3፡ ሇ2014 በጀት መን ሇሥራ ሂዯቶች የተዯሇዯሇውን በጀት ማከፊፇሌ፣ማጠቃሇሌና መመዜገብ 

       እና ተያያዥ ጉዲዮችን ማከናወን፣ 

ግብ 4፡ በየሩብ ዒመቱ የሥራ ሂዯቶችን የበጀት አጠቃቀም በመከታተሌ የበጀት ዜውውርና ተጨማሪ 

      በጀት /ማስተካከያ/ ማዴረግ፣ 

ግብ 5፡ በዝኖችና በሌዩ ወረዲዎች የአጋማሽ ጊዛ ዴጋፊዊ የክትትሌና ግምገማ ሥራዎችን ማከናወን፣ 

ግብ 6፡ በዝኖችና በሌዩ ወረዲዎች በየሩብ ዒመቱ ዴጋፌና የክትትሌ  ሥራዎችን ማከናወን 

ግብ 7፡ የ2013 በጀት መን የየሩብ ዒመታት የዕቅዴ አፇፃፀም ሪፖርት ማጋጀት፣ 

ግብ 8፡ ከዝኖች፣ ከሌዩ ወረዲዎች እና ከሥራ ሂዯቶች በየሩብ ዒመቱ ሇሚቀርብ የዕቅዴ አፇፃፀም 

ሪፖርቶች ግብረ-መሌስ መስጠት፣ 

ግብ 9፡ የሇውጥ ሥራዎችን መከታተሌ፣ መዯገፌ እና ማስተባበር፣ 

ግብ 10፡ የ2015 በጀት ዒመት ዕቅዴ ማጋጀት፣ 

ግብ 11፡ የሥራ ሂዯቱን የሰው ሃይሌ አቅም መገንባትና በማቴሪያሌ ማጠናከር፣ 

  ግብ 12፡ በበጀት አስተዲዯርና በዕቅዴና ሪፖርት ዜግጅት ዘሪያ ሇቢሮው አመራሮችና ፇፃሚዎች እና 

ሇዝኖችና ሌዩወረዲ የፊ/ አመራሮችና እና ሇፇፃሚዎች የግንዚቤ ማስጨበጫ ሥሌጠና መስጠት 
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ግብ 13፡ የሌምዴ ሌውውጥ ማካሄዴ፣ 

5. የውስጥ ኦዱት ዲይሬክቶሬት ዒመታዊ ዕቅዴ  

ግብ 1፡ የኦዱት አገሌግልት በመስጠት በኦዱት ግኝት ሊይ እርምጃ መወሰደን በመከታተሌ የተገሌጋይ 

       እርካታ መጨመር፣ 

ግብ 2፡ የሀብት አጠቃቀም ውጤታማነትን መጨመር፣ 

ግብ 3፡ የቁጥጥር ሥርዒትን በማጠናከር ገንብ ሉያስገኝ የሚችሇውን ፊይዲ በማረጋገጥና የሙያ 

      ምክር አገሌግልት አሰጣጥ በማሻሻሌ የሀብት ብክነትን መከሊከሌና ውጤታማነትን ማሳዯግ፣ 

ግብ 4፡ የሰው ሀብትና ብቃት ተነሳሽነትን ማሳዴግ፣ 

6. የኮሚንኬሽን ዲይሬክቶሬት ዒመታዊ ዕቅዴ 

ግብ 1፡ የህትመት ሚዱያ ዜግጅትና ስርጭት ሥራዎችን ማከናወን፣ 

ግብ 2፡ የዲይሬክቶሬቱን የበጀት አጠቃቀም ማሳዯግ፤ 

ግብ 3፡ የኤላክትሮኒክስ ሚዱያ ዜግጅትና ስርጭት ማከናወን፣  

ግብ 4፡ 100% የፍቶና የኦዱዮ ቪዠዋሌ ቀረጻ ስራዎች ማከናወን፣ 

ግብ 5፡ አንዴ የተገሌጋይ እርካታ ጥናት ማከናወን፣ 

ግብ 6፡ የቃሌ አቀባይነትና የኢንፍርሜሽን ዋነኛ ምንጭ ሆኖ በማገሌገሌ የሚዱያ ግንኙነትን ማጠናከር፣ 

ግብ 7፡ የክሌለን መሌካም ገጽታ የሚያጎሇብቱ ሁነቶችን መፌጠር፤ ማስተባበርና ማስተዋወቅ፣ 

ግብ 8፡ የፕሮዲክሽን፣ የዲታቤዜና ዌብ ሳይት ክትትሌና አስተዲዯር፣ የሌዩ ቤተመጻሕፌት አገሌግልት 

መስጠት፣ 

7. የሥርዒተ-ጾታንና የሕጻናት ጉዲይ በሌማት ማካተት ሥራ ክፌሌ ዒመታዊ ዕቅዴ  

ግብ 1፡ የቢሮዉን ማኅበረሰብ በሥርዒተ ጾታ ዘሪያ ግንዚቤ ማሳዯግ፣ 

ግብ 2፡ የበጀት አጠቃቀመወ ውጤታማነትን ማሳዯግ፣ 

ግብ 3፡ የየስራሂዯቱን እቅዴ ስርዒተ ፆታን ማካተታቸዉን ማረጋገጥ፣ 

8. የፀረ ኤች አይ ቪ ኤዴስ ጉዲዮች የሥራ ክፌሌ ዒመታዊ ዕቅዴ 

ግብ 1፡ የቢሮዉን ማኅበረሰብ በኤች አይ ቪ/ኤዴስ መከሊከሌና መቆጣጠር ዘሪያ ግንዚቤ ማሳዯግ፣ 

ግብ 2፡ የበጀት ውጠታማነትን ማሳዯግ፣ 

ግብ 3፡ የዴጋፌና የምክር አገሌግልት አሰጣጥ ማሻሻሌና ግንዚቤ ሉፇጥሩ የሚችለ ጽሐፍችንና 

    ብሮሸሮችን ማጋጀና ማሰራጨት፣ 

ግብ 4፡ ከርፇ ብዘ ፕሮግራሞች ጋር በመሆን የኤች አይ ቪ ስራዎችን ማቀዴ መገምገም ክትትሌ 

     ማዴረግ፣ 
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ግብ 5፡ የመፇፀምና ማስፇፀም አቅም ማሳዯግ፣ 

9. የሥነ-ምግባር መከታተያ ዲይሬክቶሬት ዒመታዊ ዕቅዴ 

ግብ 1፡ በተረጋው አሰራር ስርዒት መሠረት የሚመጡ ጥቆማዎች፣ቅሬታዎችንና የሥነ ምግባር ጥሰቶችን 
      በመሇየት መፌታት፣ 
ግብ 2፡ የሀብት አስተዲዯርና አጠቃቀም ውጤታማነት በማረጋገጥ ተግባራትን ከበጀት ጋር ማጣጣም፣ 

ግብ 3፡ የሚወጡ አዋጆች፣ ዯንቦችና መመሪያዎች መከበራቸውን ማረጋገጥ፣ 

ግብ 4፡ የሥነ ምግባር መርሆዎች የተግባር መመሪያ መሆናቸውን ማረጋገጥ፣ 

ግብ 5፡ ቀዯም ሲሌ በኮሚሽኑ የተጠኑ የአሰራር ሥርዒት ማሻሻያ ጥናቶችና በፊይናንስ ቢሮ የተጠናውን 

     ተግባራዊነት መከታተሌ  

ግብ 6፡ በተቋሙ ውስጥ ሊለ አመራር አካሊትና ሠራተኞች የግንዚቤ ማስጨበጫ ት/ትና ስሌጠና በመስጠት 

ሙስናን የሚጸየፌ ማህበረሰብ መፌጠር፣ 

ግብ 7፡ በአመት 1 ጊዛ አሇም አቀፌ የፀረ ሙስና ቀን በቢሮ ዯረጃ ማክብር፣   

10. የሰው ሀብት መረጃና ስታቲስቲክስ አቅርቦት ሥራ ክፌሌ ዒመታዊ ዕቅዴ 

ግብ 1፡ የአገሌግልት አሰጣጥ ውጤታማነትን በማሳዯግ ፇጣን ፌትሀዊ ውሳኔ በመስጠት የተገሌጋዩን 

       እርካታ ማሳዯግ፤ 

ግብ 2፡ የበጀትን አጠቃቀም ውጤታማነትን ማሳዯግ፣         

ግብ 3፡ የተቋሙን ሠራተኛ መረጃ ማህዯር አዯረጃጀት ሥርዒት በማሻሻሌ የተገሌጋይ እርካታ  

     ማረጋገ 

ግብ 4፡ የማህዯራት ዯህንነት አጠባበቅና ቁጥጥር ሥርዒት በማሻሻሌ የተገሌጋይ እርካታ ማሳዯግ፣ 

ግብ 5፡ ሇታችኛው እርከን ዴጋፌና ክትትሌ በማዴረግ አቅም ማሳዯግ፣ 

ግብ 6፡ ሇሥራ ሂዯቱ ሠራተኞችና ሇባሇዴርሻ አካሊት የሪከርዴ ሥራ አመረርና በሥ-ነ ምግባር ዘሪያ 

የግንዚቤ ማስጨበጫ ስሌጠና መስጠት፣           
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6. አጠቃሊይ የክሌለ የ2014 በጀት ዒመት የፊይናንስ ሀብት 

በፊይናነስ ሴክተር 2014 በጀት ዒመት ዕቅዴ የተቀመጡትን ግቦች ሇማሳካት ከሚያስፇሌጉ ዋና ዋና 

ጉዲዮች መካከሌ አንደ ፊይናንስ ነዉ፡፡ b2;14 bjT yተ-”ll yKLl# ÍYÂNS hBT BR 

49,043,502,423 ሲሆን k2;13 በጀት UR s!nÉiR y21.7 bmè :DgT ÃúÃLÝÝ ይህም በዜርዜር ሲታይ 

የክሌለ ገቢ ብር 14,838,529,000 እና የፋዳራሌ ዴጎማ የውጭ እርዲታን ጨምሮ ብር 32,274,413,423 

በዴምሩ ብር 47,112,942,423 እና ሇሊቂ ሌማት ግቦች ብር 1,930,560,000 በጠቅሊሊ ዴምር 49,043,502,423 

s!çN በክሌሌ ማዕከሌና በአስተዲዯር እርከኖች መካከሌ የሚከፊፇሌ ብር 32,124,288,890 ሲሆን ቀሪው ብር 

1,930,560,000 በክሌሌ ማእከሌ ተይዝ በክሌሌ መንግስት ሇሚገነቡ የሊቅ ሌማት ፕሮጀክቶች ግብ ማስፇጸሚ 

እና ሇአነስተኛና መካከሇኛ ሌማት የሚውሌ እና ብር 3,019,529,000 ከቀመር ውጭ ገቢዉን ሊመነጨው አካሌ 

የመንግስት መ/ቤት፣ ዝን፣ ሌዩ ወረዲና ወረዲ ወይም ከተማ አስተዲዯር በቀጥታ ሰብስበው የሚጠቀሙት 

ይሆናሌ ፡፡  

        የክሌለ የ2014 በጀት ዒመት አጠቃሊይ የፊይናንስ ሀብት በሚሉዮን ብር  

  አርዕስት  
የ2013  የ2014 

ዕዴገት 
በመቶኛ  

ከጠቅሊሊ 

ዕቅዴ   ዕቅዴ በጀት ዴርሻ 

1 yKLl# gb!          

  mdb¾ gb!  9,084 11,819 30.1 24.1 

1.2 የማጋጃ ቤት ገቢ 1,429 1,865 30.5 3.8 

1.3 ym¼b@èC yWS_ gb! BÒ 87.73 75.45 -14.0 0.2 

1.4 y-@Â tÌ¥T gb!  637.36 704.9 10.6 1.4 

1.5 yTMHRT b@èC y÷l@íC gb! 340.41 374.18 9.9 0.8 

ዴምር 
 

11,578.57 14,839 28.2 30.3 

2 yØd‰L D¯¥   
 

 
- 

2.1 mNG|T GM© b@T  28,582.75 34,054.85 19.1 69.4 

2.2 yW+ :RÄ¬ 153.47 150.124 -2.2 0.3 

ዴምር   28,736.22 34,204.97 19.0 69.7 
ጠቅሊሊ 
ዴምር 

  
40,314.78 49,043.502 21.7 100 

 

yKLl# y2;14 bjT ›mT x-”§Y yÍYÂNS hBT KFFL½ 

h. yhBT KFFl# xfÚ[M   

kØÁ‰L mNGST D¯¥Â kKLL mdb¾ gb! የተገኘው x-”§Y hBT በክሌሌና በአስተዲዯር 

እርከኖች መካከሌ በተዯረገው ክፌፌሌ የክሌሌ ማዕከሌ ዴርሻ 19 በመቶ ብር 6,103,614,889.1 ሲሆን 

የአስተዲዯር እርከኖች 81 በመቶ ብር 26,020,674,000.9 ሆኗሌÝÝ በኢፋዱሪ ፋዳሬሽን ም/ቤት ጸዴቆ 
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yØÁ‰L mNGST lKLlÖC l¥kÍfL y¸-qMbTN ywµY wÀ yhBT ማከፊፇያ  

(Representative  expenditure grant formula) msrT Ãdረገ qmR bm-qM 

KL§êE mr© b¥SgÆT btgß W-@T msrT yts§ DRš nWÝÝ KFFl#N FT/êE l¥DrG 

ሇቀመሩ ሥራ ጥቅም ሊይ የዋሇውን መረጃ በአግባቡ ሇይቶ የማዯራጀትና ከሚመሇከታቸው 

አካሊት ጋር በመሆን ጥራቱን የማረጋገጥ ሥራ ተሠርቷሌ፡፡ øñCÂ L† wrÄãCM btmúúY 

qmR ydrúcWN DRš lwrÄãCÂ kt¥ xStÄdéC bFT¦êEnTÂ በግሌጸኝነት ¥kÍfL 

y¸-bQÆcý s!çN YHN lmf[M `§ðnT ÃlÆcý xµ§T SL-Â XNÄ!wSÇ YdrULÝÝ  

\N-r™ 1Ý yxStÄdR :RkñC y2014 bjT È¶ያ KFFL 

                  የበጀት ክፌፌሌ በአስተዲዯር እርከንና በፕሮግራም ሌዩነት ከጠቅሊሊ 

አስተዲዯር እርከን  2013 2014      በአሀዜ  በመቶኛ 
በጀት ዴርሻ 
በመቶኛ 

ክሌሌ ማዕከሌ 4,252,032,370 4,037,880,508 -214,151,862 -5.036 8.233 

የመስሪያ ቤቶችና  ኮላጆች ገቢ 
151,430,972 152,943,300 1,512,328 0.9987 0.312 

ክሌሊዊ ፕሮግራም  2,400,000,000 3,495,614,890 1,095,614,890 45.651 7.128 

መጠባበቂያ 200,000,000 200,000,000 0 0 0.408 

የምተ አመቱ ግብ ማስፇፀሚያ 
965,280,000 1,930,560,000 965,280,000 100 3.936 

 የክሌሌ  ዴምር 7,968,743,342 9,816,998,698 1,848,255,356 23.194 20.017 

ዝንና ሌዩ ወረዲ 30,002,651,265 36,359,918,025 6,357,266,760 21.189 74.138 

የጤና የትምህርት የማጋጃ 
ቤቶችና የውስጥ ገቢ 

2,343,386,902 2,866,585,700 523,198,798 22.327 5.845 

የዝንና ሌዩ ወረዲ ዴምር 32,346,038,167 39,226,503,725 6,880,465,558 21.271 79.983 

ጠቅሊሊ ዴምር 40,314,781,509 49,043,502,423 8,728,720,914 21.651 100.00 

 
l. y2014 yKLL ¥:kL wÀÂ ywÀ x¹ÍfN h#n@¬ 

 
1. ymdb¾Â µpE¬L wÀ È¶Ã 

yKLL ¥XkL m¼b@èC ymdb¾ µpE¬L wÀ ytwsnW yKLl#N y10 ›mT m¶ :QD 

mnš b¥DrG XNÄ!h#M y¥Ké x!÷ñ¸ ðs!µL ¥XqF msrT b¥DrG b2014 bjT 

›mT t=¥¶ bjT l!ÃSkTl# y¸Cl# ywÀ ¬œb!ãCN b¥gÂzB XÂ lKLL ¥:kL 

m¼b@èC y¸qrý lxStÄdR XRkñC k¸wRdý UR ytmÈ-n XNÄ!çN b¥DrG nWÝ  
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y2014 bjT ›mT yKLl# ¥:kL bjT È¶Ã BR 9,816,998,698 ካሇፇው ዒመት ጋር ሲነፃር 

23.194 በመቶ ጭማሪ ያሇው ነዉ$ ከዙህ ውስጥ ብር 37,880,508 ከዉጭ ዕርዲታ የተገኘ ነዉ፡፡  

2. lKLl# fÈN yx!÷ñ¸ L¥T ßéG‰äC kFt¾ xStê{å y¸ÃbrKt$ KL§êE 

ßéG‰äC È¶Ã  

b2;14 bKLl# y¸µÿdWN yx!÷ñ¸ L¥T l¥Í-N y¸ÃGz# ßéG‰äCÂ ßéjKèCN 

l¥µÿD b2;14 b_Ql# BR 3,495,614,890 የተያ ሲሆን በጀቱ የሚመዯብሊቸው ዋና ዋና 

ክሌሊዊ ኘሮግራሞች በክሌሌ ማዕከሌ የተያዘ ቢሆንም በዝኖች፣ ወረዲዎችና ከተማ አስተዲዯሮች 

የሚፇጸሙ በመሆናቸው ሇክሌሌ ማዕከሌ መ/ቤቶች ሇመዯበኛ ሥራ የሚውሌ አይሆንም፡፡ 

3. m-ÆbqEÃ  

bKLl# lDNgt¾Â §L¬sb# wÀãC XNÄ!h#M b›mt$ bøNÂ L† wrÄwC l¸kst$ L† 

L† §L¬sb# wÀãC XNd xSf§g!nt$ y¸kfL BR 200,000,000 lm-ÆbqEÃ ተይዞሌ፡፡ 

 /. _QL D¯¥ KFFL½øñCÂ L† wrÄãC  

h. øñCÂ L† wrÄãC b_QL Ãgß#TN bjT bS‰cW §l# wrÄãC½ ktäCÂ løN ¥:kL 

mRHN btktl h#n@¬ bFThêEnTÂ በግሌጽነት ywÀ F§¯TNÂ W-@TN ÆgÂzb mLK 

¥kÍfL y¸-bQÆcW s!çN bKFFl# wQT y¸ktl#TN g#Ä×C ¥-@N ይñRÆcêLÝÝ 

 bøñCÂ L† wrÄãC |R Ãl# ktäC½ wrÄãCÂ øN ¥:kl# bqmR y¸Ãgß#T bjT 

b2;13 ktdldl§cW bjTÂ b›mt$ µU-¥cW ywÀ bjT g#DlTÂ D¯¥ UR 

ytgÂzb mçN YñRb¬LÝÝ  

 øñCÂ L† wrÄãC bS‰cW Ãl#T wrÄãCÂ ktäC bbjT ZGJT wQT በቅዴሚያ 

ሇዒመቱ የ12 ወር dmwZ በጀትና yGÁ¬ wÀãCN bjT kdldl# b“§ q¶WN gNzB 

L¥TN b¸ÃÍ_n#Â lDHnT Qnú አስተዋፅኦ ሇሚያዯርጉ s@KtéC lµpE¬L ßéjKèC 

በጀት mdLdL YC§l#ÝÝ  

 bµpE¬L bjT xmÄdB lnÆR ßéjKèC ¥-ÂqqEÃ½ lmÃÏ KFÃÂ l¥cENG fND 

tgb!WN QD¸Ã mS-TM ÃsfLULÝÝ  

 ÆlfW ›mT ybjT g#DlT xU_àcW y_Ê gNzB BDR ywsÇ øñCÂ L† wrÄãC 

ywsÇT y_Ê gNzB BDR mmlS y¸-bQÆcW bmçn#  bbjT xµtW መያዜ 

ይጠበቅባቸዋሌÝÝ 
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 bktäC y|‰ :DL lmF-R l¸ÃGz# ßéjKèC½ y1ኛ ዯረጃ ት/ቤቶች የመማሪያ 

ክፌልች ማስፊፊትና የ1ኛ ዯረጃ 2ኛ ሳይክሌ በላሇባቸው አካባቢዎች QD¸Ã bmS-T 

l¥à§T yµpE¬L bjT mmdB XÂ lxDs# µRk#lM S‰ bjT twSñ LÃZ YgÆLÝÝ 

 ym-ÆbQÃ bjT bh#l#M wrÄ XÂ kt¥ xStÄdR §Y mÃZ y¥YñRbT s!çN bøN 

dr© GN yøN ¥:kl# µgßW ygNzB DRš k 2 bmè ÃLbl- gNzB l!mdB YC§LÝÝ 

 l. ymdb¾ና yµpE¬L wÀ êÂ êÂ ¬úb!ãC  

በየዯረጃው ባለ አስተዲዯር ዕርከኖች እና የመንግሥት መ/ቤቶች የበጀት ዴሌዴሌ ሲዯረግ በወጪ 

ግዳታ ቅዯም ተከተሌ መሠረት ሉፇጸም ይገባሌ፡፡ በዙህም መሠረት ቅዴሚያ ከሚሰጣቸው ጉዲዮች  

መካከሌ 

 lnÆR \‰t®C dmwZ½ -#r¬Â _Q¥ _QM  

 lGBRÂ ÆlÑÃãC½ lmMH‰NÂ y-@Â ÆlÑÃãC yk@rR ST‰KcR +¥¶½l-@Â  

Èb!ÃãCÂ çSpE¬lÖC y¥¬ trß!nT xbL፣  

 l-@Â  lTMHRT  lGBRÂ ÷l@J t¥¶ãC yk!S gNzB½ 

 lD¦ D¦ ¬µMãC  yMkflýN KFÃ xSLè mÃZ¿  

 lHG ¬‰¸ãC yMGBÂ yHKMÂ wÀãC½ 

 lwÈèC |‰ :DL f-‰½ 

 ygbÊ ¥sL-¾ ¥:klÖC yWS_ q$úq$S SL-Â ¥t&¶ÃlÖCN l¥à§T½ 

 ?ZB b¥StÆbR l¸fimW ymMH‰N mñ¶Ã b@T xQRïT ¥-ÂkR ! 

 lnÆR ßéjKèC ¥S=rš½ 

 qdM s!L GNÆ¬cW yt-ÂqqÂ lL¥T kFt¾ xStê{å ÃdRUl# tBlW 

ytgnb#$ ßéjKèCN wd |‰ l¥SgÆT መዯበኛ wÀãC½ 

 yßéjKT GNÆ¬cW lt-Âqq$ ßéjKèC ymÃÏ KFÃ½  

 bqbl@ td‰> mNgD GNÆ¬ PéjKT t-ÂqW RKKB ltµÿdÆcW mNgìC 

_gÂ XÂ xStÄdR wÀEãC½ 

 yXRÄ¬ ßéjKèC ¥cENG fND êÂ ዋናãc$ ÂcWÝÝ 

7.የበጀት ዒመቱ ዕቅዴ ማስፇጸሚያ ስሌቶች 

በበጀት ዒመቱ ከዙህ በሊይ የተመሇከቱትን ግቦች ሇማሳካትና ተፇጻሚነታቸዉን ሇማረጋገጥ የሴክተሩን 

የክሌሌ ማዕከሌና የአሰተዲዯር እርከኖች የማቀዴ፣ የማስፇጸም፣ የመዯገፌ፣ የመከታተሌ እና 

የመገምገም አቅም የማሳዯግ ስራዎች ይከናወናለ፡፡ በመሆኑም በዲሰሳ ጥናት ሊይ የተመሠረተ 
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የተሇያዩ አጫጭርና መዯበኛ የአቅም ግንባታ ስራዎች የማቀዴና የማስፇጸም ተግባራት ተግባራዊ 

ይዯረጋለ፡፡ በሚመሇከታቸዉ የሥራ ርፍች ከመዯበኛ በጀት በተጨማሪ ሀብት የማፇሊሇግና 

ፕሮግራሞችና ፕሮጀክቶች የመፇጸም ብቃት ሇማሳዯግ ትኩረት የሚሰጥ ሲሆን የዴጋፊዊ ክትትሌና 

ግምገማ እንዱሁም የግብረ መሌስ አሰጣጥ ስርዒት በተጠናከረ መሌኩ ይከናወናሌ፡፡  

የበጀት ዒመቱ ዕቅዴ በክሌለ ፊይናንስ ቢሮና ዝን/ሌዩ ወረዲ ፊይናንስ መምሪያ/ጽ/ቤት የበጀት ዒመቱን 

አፇጻጸም በየወቅቱ የሚዯግፈ፣ የሚከታተለ፣ የሚገመገሙ እና በአፇጻጸም በተገኙት ክፌተቶች ሊይ 

የማሰተካከያ እርምጃ የሚወስደ ይሆናሌ፡፡   

8. አሰቻይ ሁኔታዎች፣ ስጋቶችና ታሳቢዎች እና የመፌትሔ ሀሳቦች 

ሀ. አስቻይ ሁኔታዎች 
 ባሇፈት አመታት ዕቅዴ ትግበራ አፇጻጸም ሊይ የተገኙ መሌካም ተሞክሮች ቀጣዩን የርፈን ዕቅዴ 

በተሻሇ ሇመተግበር ምቹ ሁኔታ መፌጠራቸዉ፣ 

 ከመንግስታት ትብብር፣ከቻናሌ ሁሇት ፕሮግራሞች እና የወጭና ሀገር በቀሌ ሲቪሌ ማኀበረሰብ 

ዴርጅቶች ጋር ባሇዉ መሌካም ግንኙነቶች የሚገኝ የሀብት ፌሰት መኖር፣ 

 በርፈ የሰሇጠነ የሰዉ ኃይሌ በገብያ ሊይ በበቂ ሁኔታ መኖር፣ 

 በፋዳራሌና በክሌሌ መንግስት የሚተገበሩ ሌማትን ሉያፊጥኑ የሚችለ ፖሉሲዎች፣ ስትራቴጂዎች 

መኖራቸዉ፣ 

 ሀገር በቀሌ ኢኮኖሚ /Home Grown Econmy/ ሪፍርም ትግበራ መጀመሩ፣ 

 አዲዱስ የቴክኖልጂ ዕዴገት እየሰፊ መሄዴ፣ 

 የ10 ዒመት መሪ ዕቅዴ መጋጀቱና ዒመታዊ ግቦችና ተግባሮች መሪ ዕቅደን ታሳቢ ያዯረጉ 

መሆናቸዉ፣ 

 ሀገራዊ የሀገር በቀሌ ኢኮኖሚ ማሻሻያ በፋዳራሌ መንግስት እየተተገበረ መሆኑ፣ 

 የዯረሰንበት መን በዕቅዴና በዉጤት ተግባሮች እንዱመሩ መሌካም አጋጣሚ መፇጠሩ፣ 

 የሌማት አጋር ዴርጅቶች ዉጤትን መሠረት ያዯረገ ዕቅዴ ፕሮግራም ስርዒትን መከተሊቸዉ 

ሇዕቅድችና ዉጤታማነት የሚጫወተዉ ሚና መኖሩ፡ 

 ዕቅደን ሇመፇጸም የሚችለ በመንግሥት ግዥና ንብረት አስተዲዯር አዋጅና መመሪያ ግንዚቤ ያሊቸዉ 

ባሇሙያዎች በኤጀንሲዉ መኖራቸዉ፣ 

 የአጋር ዴርጅቶች ዴጋፌ መኖርና በመንግሥት ግዥና ንብረት አስተዲዯር አፇጻጸም ዘሪያ ያለ 

ችግሮችን ሇመቅረፌ የሚሠሩ አካሊት መኖራቸዉ፣  
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 በገሇሌተኛነት በግዥና ንብረት አስተዲዯር አፇጻጸም ዘሪያ የሚከሰቱ ቅሬታዎችን ሇመፌታት የተዯራጀ 

ቦርዴ መኖር፣ 

 የክሌለ ም/ቤት ቋሚ ኮሚቴ እና ከላልች Stockholders ጋር በቅንጅት መሥራት መጀመሩ፣ 

 የተፇቀዯ የሰው ሀይሌ መዋቅር መኖር፣ 

 በየዲይሬክቶሬቱ የተወሰኑ ሠራተኞች መቀጠራቸዉ፤ 

 የባሇሥሌጣኑ ሥሌጣንና ተግባር እንዱሁም አሠራር የፀዯቀ ዯንብና ማቋቋሚያ አዋጅ መኖሩ፣ 

 የአሠራር ሥርኣቱን ሇመርጋት ቀዯም ስሌ ከላልች የተወሰደ መነሻ ሰነድች መኖራቸዉ፣ 

 የሠራተኛዉ ተነሳሽነት መኖሩ፣ 

ሇ. ስጋቶችና ታሣቢዎች 

 ዕቅደን ሇማስፇጸም የታቀዯዉ ሀብት በበቂ መጠን ባይገኝ፣ 

 አሌፍ አሌፍ ግጭቶች መኖርና በዴንገት የሚከሰት ወረርሽኝና የተፇጥሮ አዯጋዎች፣ 

 አዱሱ የፋዯራሌ ሀብት ማከፊፇያ ቀመር ስሌት ከተወሰነ  ጊዛ በሊይ ቢገይ፣ 

 እንዱሣተፈ የሚጠበቁ ተገሌጋይና ባሇ ዴርሻ አካሊት በተሇያየ ምክንያት ባይሣተፈ፣ 

 የሌማት አጋሮች የበጀት ዴጋፌ መቀነስ፣ 

 ሀብትን ከታሇመሇት አሊማ ውጭ መጠቀም፣ 

 የተፇረሙ ኘሮጀክቶች በታቀዯሊቸው ጊዛና አቅርቦት መፇፀም ባይችለ፣ 

 የተጠበቀውን ያህሌ አዲዱስ ሲቪሌ ማኀበረሰብ ዴርጅቶችና ኘሮጀክቶችና ወዯ ክሌለ ባይመጡ፣ 

 የተሽከርካሪ እጥረት ቢያጋጥም፣ 

 በተቀመጠው የጊዛ ሠሇዲ መሠረት የሂሳብ ሪፖርትን ባሇበጀት መ/ቤቶችና የአስተዲዯር እርከኖች 

ባይቀርብ፣ 

 በአሁኑ ወቅት የሚስተዋሇዉ የክሌለ ፖሇቲካዊ ያሇመረጋጋት የሚቀጥሌ ከሆነ በዕቅዴ አፇጻጸም ሊይ 

ሉሳዴር የሚችሇዉ ተፅዕኖ፣ 

 ከ2010-2011 በጀት ዒመት ወዯ መዋቅር የተጨመሩ የአስተዲዯር እርከኖችና በ2013 በጀት በአዱስ 

መሌክ የተዋቀሩ ከተማ አስተዲዯሮች  የሰዉ ኃይሌና የማስፇጸም አቅም ዉስንነት ቸግርና አዲዱሶቹ 

በራሳቸዉ ገቢ ወጪያቸዉን ያሇመሸፇናቸዉ በሀብት አስተዲዯር ሊይ የሚሳዴረዉ አለታዊ ተፅዕኖ፣  

 ሥራ ሊይ ያሇው IBEX System ሊይ የሚከሰቱ ተክኒካሌ ችግሮችን አሇመቅረፌ፣  

 የተፇቀዯዉን በጀትን ጠብቆ ካሇመስራት/የኃሊፉዎች በጀትን መሠረት አዴርገው/  የተነሳ ወጪና በጀት 

አሇመመጣጠን በሂሳብ አጋግ ሊይ ችግር ቢያስከትሌ፣  



72 

 

 የክሌለ ወቅታዊ ሁኔታ አሇመረጋጋት፣ መከፊፇሌና በአዱስ መዋቅር እንዯገና መዯራጀት 

የሚያስከትሇዉ አለታዊ ተፅዕኖ፣ 

 በሀገሪቱ ብልም በዒሇም ዒቀፌ ዯረጃ የተከተዉ የኮቪዴ 19 ወረሪሽኝ በአጭር ጊዛ የማይቆም ሆኖ 

ከቀጠሇ በሌማትና በሀገር ኢኮኖሚ በማስፇፀምና የመፇጸም አቅም ሊይ የሚያሳዴረዉ ተፅዕኖ፣ 

 የወጪ መርጃና ሇፕሮግራሞች የሚመዯብ በጀትና የሚተሊሇፌ ጥሬ ገንብ  ከፋዳራሌ ገንብ 

ሚኒስቴር በወቅቱ ባይሊክ፣ 

 ከዉስጥ ገቢ ይገኛሌ ተብል የታሰበዉ ገቢ በየአስተዲዯር እርከኑ ሳይሰበሰብ ቢቀር፣ 

 ከአቅም በሊይ የሆነ ዒሇም አቀፊዊና ሀገር አቀፊዊ የተፇጥሮ መዚባት ቢከሰት፣ 

 የአመራር አካሊትና የባሇሙያዎች ፌሌሰት እና በዕሇት ተዕሇት በሚከናወኑ ሥራ ሊይ ሉፇጥር 

የሚችሌ አፇጻጸም ክፌተቶች፣ 

 የጄጄ ጥናት በተፇቀዯው መዯብ ሊይ ተመጣጣኝ የስራ ዯረጃ አሇመስጠት፣ 

 በግዥ አፇጻጸምና ንብረት አስተዲዯር አፇጻጸም ክትትሌ ሊይ የአስፇጻሚዉ ትኩረት ማነስና 

የኃሊፉዎችና የሥራ ሂዯት አስተባባሪዎች ቶል ቶል መቀያየር፡ 

 በክሌለ ግዥ መመሪያና ንብረት አስተዲዯር መመሪያዎች ሊይ የአገሌግልቱ ተግባርና ኃሊፉነት 

በአግባቡ ባሇመገሇጹ በአሰራር ሊይ ክፌተት እየፇጠረ ያሇ መሆኑ፣ 

 ሴክተር ቢሮዎች፣ ዝኖችና ሌዩ ወረዲዎች ህትመት ባቀረቡት ዕቅዴና ፌሊጎት ሌክ አሇመውሰዴ 

እንዱሁም የተወሰኑት ከዕቅዴ በሊይ መጠየቅ፣  

 የህትመት ዕዲ በወቅቱ አሇመክፇሌ እንዱሁም የተከፇሇበት ዯረሰኝ ሇአገሌግልቱ በጊዛ አሇመቅረብ፣ 

 በማዕቀፌ ግዥ ሇሚፇጸም ግዥ የዋጋ ማስተካከያ ሇማዴረግ ከፌተኛ የመመሪያ ተግዲሮት መኖር፣ 

 በመመሪያዎችና ዯንቦች ሊይ ሌማት ዴርጅቶችና ባሇዴርሻ አካሊት በቂ ሥሌጠና ወስዯዉ ግንዚቤ 

ያሇመጨበጥ፣ 

ሏ. የመፌትሔ ሃሣቦች 
 ከገንብ ሚኒስቴር ጋር ጠንካራ የመረጃ ሌውውጥ ማዴረግ፣ 

 ሀብት ሇታሇመሇት ዒሊማ ብቻ እንዱውሌ ማዴረግ፣  

 በክሌለ የተፇረሙ የሇጋስ ዴርጅቶች ኘሮጀክቶች በታቀዯሊቸው ጊዛና ቦታ እንዱፇፀሙ 

የሚመሇከታቸው አካሊት አስፇሊጊውን ዴጋፌና ክትትሌ እንዱያዯርጉ ማሳሰብ፣ 

 አዲዱስ የሲቪክ ማህበራትና የተባበሩት መንግስታት ኘሮጀክቶች  ወዯ ክሌለ እንዱመጡ ጥረት 

ማዴረግ፣ 

 ተከታታይነት ያሇው ስሌጠና በመስጠት ያለትን ባሇሙያዎች ማብቃት፣ 
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 ከፋዳራሌ የሚሇቀቀዉ ወጪ መርጃና የፕሮግራሞች በጀት በወቅቱ እንዱወርደ አሰፇሊጊዉን ቅዴመ 

ዜግጅት ይዯረጋሌ፣ 

 የጥሬ ገንብ እጥረትን ሇመቀነስ ገቢ ሰብሳቢ አስተዲዯር እርከን ጋር በቅንጅትና በመናበብ እና የገቢ 

አቅምን ታሳቢ ያዯረገ የበጀት አያያዜ ሇመፌጠር ጥረት ይዯረጋሌ፣ 

 የኮቪዴ 19 ወረርሽኝን ሇመከሊከሌ ጥንቃቄ እየተዯረገ የፇጻሚዎችን ጤናና ሕይወት ሇከፊ ችግር 

በማያጋሌጥ ሁኔታ ሥራ እንዱከናወን በቂ ዜግጅት ይዯረጋሌ፣ 

 የፊይናንስ አስተዲዯር የህግ ማዕቀፍችን በማሻሻሌ ማጋጀትና ሇተጠቃሚዎች ተዯራሽ ማዴረግ፣ 

 የወረዲ አቅም በተፇሇገዉ ዯረጃ እንዱገነባ ከሚመሇከታቸዉ ጋር በቅንጅት መሥራት፣ 

 ከዯራሽ ሥራዎች ይሌቅ በዕቅዴ በተያዘ ተግባራት ሊይ ትኩረት ማዴረግ፣ 

 የዴጋፌና ክትትሌ ሥራዎችን በማጠናከር የአፇጻጸም ውጤታማነትን ማሳዯግ፣ 

 የተጠሪ ሌማት ዴርጅቶችን የማስፇፀም አቅምን ከፌ ሉያዯርግ የሚችሌ መዴረኮችን ማጋጀትና 

የተጋጁ የአሰራር መመሪያዎች ፀዴቀው ተዯራሽ እንዱሆኑና ላልች አስፇሊጊ መመሪያዎችን 

ማጋጀት፤  

9. የአፇፃፀም ክትትሌ፣ ግምገማ እና የግብረ መሌስ ሥርዒት 

ከውጤት ተኮር ሥርዒት አብይ ተግባራት አንደ የተግባራትን የአፇፃፀም ክትትሌና ግምገማ በማዴረግ 

ከተቀመጡ ግቦች የአፇፃፀም መሇኪያዎችና ዑሊማዎች አንፃር ውጤቶች እውን መሆናቸውን 

ማረጋገጥና ሥራዎች በሚፇሇገው መንገዴ መከናወናቸውን በአፇፃፀም ስኬት አመሌካቾች አማካይነት 

ፇትሾ ሇችግሮች ፇጣን የመፌትሔ ምሊሽ መስጠትና መሌካም ተሞክሮዎችን በመቀመር ሇበሇጠ 

እዴገትና ውጤታማነት አመቺ ሁኔታዎችን መፌጠር ነው፡፡ 

ሀ. ክትትሌ 

ክትትሌ የውጤት ተኮር እቅዴ አፇፃፀም ውጤታማነት ምና ተከታታይነት ባሇው የመረጃ ማሰባሰብ 

ስርዒት የሚወሰንበት ስሌት ነው፡፡ ይህም በርፈ ውስጥ በየዯረጃው የሚገኙ ባሇሙያዎችና የሥራ 

ኃሊፉዎች እቅዴ አፇፃፀም ውጤታማነት ጥብቅ ክትትሌ የሚዯረግበትና የታዩ ክፌተቶችን 

ሇማስተካከሌ ወቅታዊ የማስተካከያ እርምጃ የሚወሰዴበት ቁሌፌ ተግባር ነው፡፡ 

የአፈፃፀም ክትትሌ የውጤት ተኮር ዕቅደ የትግበራ እንቅስቃሴዎችን ውጤታማነት ሇማረጋገጥ 

የሚያስችሌና የዕቅድ የማስፈፀሚያ ስሌት በመሆን የሚያገሌግሌ መሣሪያ ነው፡፡ በመሆኑም 

የአፈፃፀም ክትትሌና ድጋፍ ከዘርፎች ፈጻሚዎች ጀምሮ እስከ አስተዲዯር እርከን ድረስ 
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የሚከናወን ሲሆን የሥራ አፈጻጸም ግምገማን መሠረት በማድረግ  ዉይይት በማድረግና  

(በዓመት አራት ጊዜ) በመስክ ሊይ በመገኘት የሚከናወን ይሆናሌ፡፡ 

ክትትሌ የዉጤት ተኮር ዕቅዴ አፇጻጸም ሇማረጋገጥ ዋነኛ መሣሪያ በመሆኑ ፇጻሚዎችን ፒን 

በተዯረጉት መሠረት ዕቅዲቸዉን መፇጸም አሇመፇጸማቸዉን በመገምገም ማስተካከያ እርምጃ 

የሚወሰዴበት መንገዴ ነዉ፡፡ 

የክትትሌ ስሌቶች 

 የሚከናወኑ ተግባራት አፇፃፀም መረጃ ዕሇት ዕሇት በመመዜገብና በየሳምንት ማጠቃሇሌ፣ 

 በሚሰጡ አገሌግልቶች ዘሪያ የተገሌጋይና የባሇዴርሻ አካሊትን አስተያየት በማሰባሰብ፣ በሳምንት 

በወርና በ3 ወር የአፇፃፀም ሪፖርት በማጋጀት፣ 

 የስዴስት ወርና አመታዊ ሪፖርቶችን ከሚመሇከተው አካሌ ጋር ውይይት ማዴረግ፣ 

 አስፇሊጊ ሆኖ ከባሇዴርሻ አካሊት ጋር በመሆን በአካሌ በመገኘት ዴጋፌና ክትትሌ ማዴረግ፡፡ 

 የሚከናወኑ ተግባራት አፇፃፀም መረጃ ዕሇት ዕሇት በመመዜገብና በየሳምንት ማጠቃሇሌ፣ 

 በሚሰጡ አገሌግልቶች ዘሪያ የተገሌጋይና የባሇዴርሻ አካሊትን አስተያየት በማሰባሰብ፣ በሳምንት 

በወርና በ3 ወር የአፇፃፀም ሪፖርት በማጋጀት፣ 

 የስዴስት ወርና አመታዊ ሪፖርቶችን ከሚመሇከተው አካሌ ጋር ውይይት ማዴረግ፣ 

 አስፇሊጊ ሆኖ ከባሇዴርሻ አካሊት ጋር በመሆን በአካሌ በመገኘት ዴጋፌና ክትትሌ ማዴረግ፡፡ 

 መ/ቤቶችን ሇባሙያዎች ፒን በማዴረግ የግዥ ሂዯቶችን በየ3ወሩ ክትትሌ በማዴረግ ሪፖርት 

እንዱያቀርቡ በማዴረግ አፇጻጸሙን በቡዴን በመገምገም ሇመ/ቤቶች ዉጤቱን በመግሇጽ በሪፖርቱ 

መሰረት የተወሰዯዉን እርምጃ በመከታተሌ 

 በጎች ቻርተር መሠረት ተግባራት መፇጸማቸዉና ጎች አገሌግልት ማግኘታቸዉን ማረጋገጥ፣ 

 በየሩብ አመቱ አፇጻጸሞችን መገምገምና ግብረ-መሌስ መስጠት፣ 

 ተገሌጋዮችንና ላልች የባሇዴርሻ አካሊትን ማወያየት 

 በአገሌግልት ዯረጃ በተቀናጀ ቲም የጋራ ቼክሌስት በማጋጀት  በአካሌ ዴጋፌና ክትትሌ ይዯረጋሌ 

 በየዲይሬክቶሬቱ በስሌክ እና በአካሌ የጨረታ አሻናፉ ተቋማን የክሌለ ሴክተር መ/ቤቶችን  ዝኖችንና 

ሌዩ ወረዲዎችን ክትትሌ ይዯራጋሌ 

 እያንዲንደ ቡዴንና ግሇሰብ ፇፃሚ በየዕሇቱና በየሳምንቱ የሚያከናወናቸውን ተግባራትን እንዱመግብ 

እና እያንዲንደ ተግባርና ግብ በተቀመጠሇት የዴርጊት መርሃ ግብር መሰረት እየተፇፀመ ስሇመሆኑ 
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ክትትሌ ይዯረጋሌ፡፡ ቀሪ ተግባራትም እየተሇዩ ተቆጥረው ሇሚፇጽማቸው ባሇሙያና ቡዴን እንዱሰጡ 

ይዯረጋሌ፡፡  

 በየጊዛው በሚጋጀው ዕሇታዊ ፤ ሳምንታዊ ፤ ወርሃዊ ፤ ሩብ ዒመትና ጥቅሌ የዕቅዴ አፇፃፀም 

ሪፖርት ሊይ በመመሰረት በዕቅዴ መሰረት ያሌተከናወኑ ተግባራት መንስኤዎቻቸውን በመሇየት 

የዕርምት እርምጃዎች ይወሰዲለ፡፡  

ሇ. ግምገማ 

እያንዲንደ ቡዴንና ግሇሰብ ፇፃሚ በየዕሇቱና በየሳምንቱ የሚያከናወናቸውን ተግባራትን እንዱመግብ 

እና እያንዲንደ ተግባርና ግብ በተቀመጠሇት የዴርጊት መርሃ ግብር መሰረት እየተፇፀመ ስሇመሆኑ 

ክትትሌ ይዯረጋሌ፡፡ ቀሪ ተግባራትም እየተሇዩ ተቆጥረው ሇሚፇጽማቸው ባሇሙያና ቡዴን እንዱሰጡ 

ይዯረጋሌ፡፡  

በየጊዛው በሚጋጀው ዕሇታዊ ፤ ሳምንታዊ ፤ ወርሃዊ ፤ ሩብ ዒመትና ጥቅሌ የዕቅዴ አፇፃፀም 

ሪፖርት ሊይ በመመሰረት በዕቅዴ መሰረት ያሌተከናወኑ ተግባራት መንስኤዎቻቸውን በመሇየት 

የዕርምት እርምጃዎች ይወሰዲለ፡፡  

የግምገማ ስሌቶች 

ዯረጃውን የጠበቀ ግምገማ ማካሄዴ እንዱቻሌ የሚከተለት መረጃዎች ግብአት ሆነው ያገሇግሊለ፡፡ 

 የእቅዴ ሰነዴ የፉዙካሌና ፊይናንሻሌ፣ 

 ከእቅደ በፉት የነባራዊ ሁኔታዎች ዕይታና ከዕቅደ ትግበራ በኋሊ የታዩ ሇውጦች፣ 

 የተገሌጋዮችና ባሇዴርሻ አካሊት አስተያየት፣ 

 በክትትሌ ወቅት የተጠናቀሩ መረጃዎች፣ 

 የሥራ ሪፖርቶችና መግሇጫዎች የፉዙካሌና ፊይናንሻሌ 

 የመስክ እይታ 

 ላልች አስፇሊጊ የሆኑ መረጃዎች ናቸው፡፡ 

ሏ. ሪፖርት 

በበጀት ዒመቱ ሉተገበሩ የታቀደ የፉዙካሌ ዕቅድችና አፇፃፀማቸው፣ የተመዯበ በጀትና አጠቃቀም 

በሩብ ዒመት በግማሽ ዒመትና በአመቱ መጨረሻ የሚጋጅ ነው፡፡ ርፈ በክትትሌና ግምገማ 

በተከታታይ የሚያሰባስበው መረጃ በግብአትነት የሚያገሇግሌ ሲሆን ከውጤት ተኮር ትግበራ አንደ 
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የመገምገሚያ መስፇርት በመሆኑ በተቀመጠው የጊዛ ሰላዲ ትኩረት ተሰጥቶት የሚከናወን ተግባር 

ይሆናሌ፡፡ 

ግብረ መሌስ 

በየሩብ ዒመቱ በስዴስት ወርና በዒመት እየተጋጀ የሚቀርበው የፉዙካሌና ፊይናንሻሌ ዕቅዴ አፇፃፀም 

ሪፖርት ሇእቅዴና በጀት ዜግጅት ክትትሌና ግምገማ ዲይሬክቶሬት የዕቅዴ ክንውኑን በመገምገምና 

የአፇፃፀማቸውን ዯረጃ በመመን በሚሰጠው ግብረ መሌስ መሰረት በቀጣይ የእርምት እርምጃ 

ተግባራዊ ይሆናሌ፡፡   

ማጠቃሇያ 

በ2013 በጀት ዒመት አፇጻጸም ሲገመገም የተገኙ መሌካም አጋጣሚዎችንና ሌምድች በመቀመር፣ ሳይፇጸሙ 

የቀሩትን አንዲንዴ ተግባሮችንና ቀጣይነት ያሊቸዉን ስራዎችን በሚያካትት መሌኩ የ2014 በጀት ዒመት ዕቅዴ 

ተጋጅቶ ቀርቧሌ፡፡ በመሆኑም በሴክተራችን 2013 በጀት ዒመት የተገኙትን መሌካም ዉጤቶችን አሰጠብቀን 

በማሰቀጠሌና ጉዴሇቶቻችን አርመን ሌማታችንን በማፊጠን የህዜባችን ፌትሃዊና እኩሌ ተጠቃሚነት ሇማረጋገጥ 

በሁለም ዒሊማ ፇጻሚ ትኩረት መስኮች እና የወሌ ስራ ክፌልች በቅንጅት በመረባረብ እንዱያሳኩ የተጣለ 

ግቦችን መነሻ በማዴረግ ሇመሪ ዕቅደ ተፇጻሚነት አጋዥ የሚሆኑ የሴክተራችን የ2014 በጀት ዒመት ዕቅዴ 

ተጋጅቷሌ፡፡  

ስሇሆነም ሴክተሩ በአዋጅ የተሰጡትን ስሌጣንና ተግባር መነሻ በማዴረግ በክሌለ በመንግሰት መ/ቤቶች 

የሚመዯበዉን ሀብት በተገቢና አግባብ ባሇዉ የመንግስት አካሌ ሇፀዯቀዉ ዒሊማ ብቻ በሥራ ሊይ እንዱዉሌ 

የሚዯረግ ሲሆን የሀብት አጠቃቀሙም በቁጠባ፣  በብቃትን እና ዉጤታማነትን በከፌተኛ ዯራጀ ሉያሰገኝ 

በሚችሌ መንግዴ መፇጸሙን የሚመሇከታቸዉ ባሇዴርሻ አካሊት በሁለም መስክ ባሳተፇ መሌኩ ዴጋፊዊ 

ክትትሌ፣ ግምገማ እና ቁጥጥር ስርዒት በማረጋገጥ በሚገኙ ክፌተቶች ሊይ በተቀናጀና በተዯረጀ አኳን 

የማስተካከያ እርምጃ እየተወሰዯ እያንዲንዶ ሳንቲም ሇሊቀ ሌማት እንዱዉሌ በማዴረግ በሚገኘዉ የሌማት ዕዴገት 

የዛጎችን ዕኩሌ ተጠቃሚነት የሚረጋግጥ ይሆናሌ፡፡ 
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የፊይናንስ ቢሮ 

የግዥና ንብረት አሰተዲዯር 
ዲይሬክቶሬት 
 

የሰው ሀብተ ሌማትና አሰተዲዯር 
ዲይሬክቶሬት 
 

የአሰተዲዯርና ፊይናንስ ርፌ 

የዕቅዴና በጀት ዜግጅት ክትትሌና 
ግምገማ ዲይሬክቶሬት  

የፉስክሌ ፖሉሲና ገቢ ጥናት  
ዲይሬክቶሬት 

 
የመንግስታት ትብብር  ዲይሬክቶሬት 

የበጀት ዜግጅትና አሰተዲዯር  
ዲይሬክቶሬት 

የፉስካሌ ፖሉስ፣ የሲቪክና ትብብር ርፌ 
ምክትሌ ቢሮ ኃሊፉ  

የሲቪሌ ማኀበረሰብ ፕሮጀክቶች ጉዲይ 
ማስተባበሪያ ዲይሬክቶሬት  
 
 ዲይሬክቶሬት 

የመንግስት ግዥና ንብረት አስተዲዯር ኤጀንሲ የመንግስት ግዥና ንብረት ማስወገዴ አገሌግልት  የመንግስት የሌማት ዴርጅቶች ተቆጣጣሪ ባሇስሌጣን  

የክዋኔ ኦዱት ዲይሬክቶሬት 

የዉስጥ ኦዱት ዴጋፌ ክትትሌና 
ግምገማ ዲይሬክቶሬት 

የኢንስፔክሽንና የውስጥ ኦዱት ርፌ የመንግስት ፊይናንስ አሰተዲዯር  ርፌ ምክትሌ 
ቢሮ ኃሊፉ  

የመንግስት ትሬዟሪ ዲይሬክቶሬት 

የመንግስት ሂሳብ ማጠቃሇያ 
ዲይሬክቶሬት 

የቻናሌ አንዴ ፕሮግራሞች 
ማስተባበሪያ ዲይሬክቶሬት 

የኢንፍርሜሽን ኮሙኒክሽን ቴክኖልጂ 

ዲይሬክቶሬት 

 

የቢሮ ኃሊፉ ጽ/ቤት 

የስነ-ምግባር መከታተያ ክፌሌ 
 
የሕግ ጉዲዮች መከታተያ ክፌሌ 
 
 

የመንግሥት ኮሙኒክሽን ዲይሬክቶሬት 
 
 
የውስጥ ኦዱት ዲይሬክቶሬት 
 
 

የፊይናንስ ቢሮ ተቋማዊ መዋቅር ስዕሊዊ መግሇጫ 

ኤች አይቪ/ኤዴስ ጉዲዮች መከታታያ 
ክፌሌ 

የሥርዒተ ፆታ ጉዲዮች መከታታያ 
ክፌሌ 

የዒፇር ማዲበሪያና ተዋዋሪ 
ፇንድች ኦዱት ቡዴን 

የክፌያና ሑሳብ አሰተዲዯር 
ዲይሬክቶሬት 
 


