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መነሳሳትና የጋራ የሌማት መንፈስ የተፈጠረበት እንዯነበር ታይቷሌ፡፡ህብረተሰቡን አስተባብሮ በማንቀሳቀስ 
በየዯረጃው በተከናወኑ የተቀናጁና የተዯራጁ የሌማት ሥራዎች የኢኮኖሚውን መዋቅራዊ ሽግግርና 
የብሌፅግና ጉዝ ሇማፋጠን የሚያስችለ ምቹ መዯሊዴልች በክሌለ ተፈጥረዋሌ፡፡ በዕቅዴ መኑ ጠቅሊሊ 
የክሌለ ውስጥ ቁጠባ ሂዯት ሇዉጥ አሳይቷሌ፡፡ በጠቅሊሊ ኢንቨስትመንት ዘሪያም  ዕዴገት ተመዜግቧሌ፡፡ 
ሆኖም በቁጠባና በኢንቨስትመንት መካከሌ ያሇው ከፍተት ከፍተኛ እንዯሆነ ተስተውሎሌ፡፡ በአጠቃሊይ 
በመጀመሪያውና ሁሇተኛዉ የዕዴገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅዴ መን የተመገቡ ጥንካሬዎችና መሌካም 
አጋጣሚዎች በዕቅደ የትግበራ ሂዯት የታዩ ዴክመቶችና ስጋቶች አፈጻጸሙ በተፈሇገዉ አኳኋን 
እንዲይከናወን የበኩሊቸዉን አሰተዋጽኦ ማበረከታቸዉ ሇቀጣይ 10 ዓመት ሇቢሮ መሪ ዕቅዴ ዜግጅት 
በግብዓትነት ተወስዯዋሌ፡፡ በተመሳሳይ በመሌካም አስተዲዯር የተጀማመሩ ተስፋ ሰጪ ጅምሮች ቢኖሩም 
ህዜቡ ከሚጠብቀው አኳያ ዕርካታ እንዲሌመጣ ተዯጋግሞ ተገሌጿሌ፡፡ 

የ10 ዓመት መሪ ዕቅዴ ዋና ዓሊማ ሀገራችን ያስቀመጠችዉን ራዕይና ግብ በክሌሊችን ሇማዴረስ 
የተጀመረውን ፈጣን የኢኮኖሚ ማሻሻያ እርምጃዎችን በአሰራር በመምራት የእያንዲንዶ ሳንትም አሰተዋጽኦ 
ሇፍኖተ ብሌፅግና በሊቀ ዯረጃ መጠቀም ነው፡፡ የ10 ዓመት መሪ ዕቅዴ የዜግጅት ሂዯት ግሌፅና አሳታፊ 
የነበረ ሲሆን በሁለም የክሌለ አሰተዲዯር እርከኖች እንዱሁም በክሌሌ ዯረጃ መዴረኮችን በማጋጀት 
የተሇያዩ የህብረተሰብ ክፍልች ረቂቅ ዕቅደን በግሌፅ እንዱወያዩበት፣ በሚገባ እንዱገነቡት፣ በባሇቤትነት 
እንዱይዘትና በየአስተዲዯር እርከኑ የማስፈጸሚያ ስትራቴጅክ ዕቅዴ እንዱነዴፉ፣ ሇዕቅዴ ዜግጅቱ 
አስተዋፅኦ እንዱያዯርጉ እና ሇትግበራው ዜግጁ እንዱሆኑ መግባባት የመፍጠር ሥራዎች ተከናውነዋሌ፡፡ 
በመጨረሻም ረቂቅ የ10 ዓመት መሪ ዕቅዴ በውይይቶች በተገኙ ግብዓቶች ተሻሽልና ዲብሮ ሥራ ሊይ 
እንዱውሌ ፀዴቋሌ፡፡ 

የ10 ዓመት መሪ ዕቅዴ በሀገራችን የተጀመረውን የፍኖተ ብሌጽግና ጉዝ በማፋጠን በ2022 ሀገራችንና 
ላልች አቻ ክሌልች የዯረሱበትን ተርታ ክሌሊችንን ሇማሰሇፍ ወሳኝ ምዕራፍ ነው፡፡ ዕቅደ የዛጏችን 
የሌማት ተሳታፊነትና ፍትሃዊ ተጠቃሚነት ሇማረጋገጥ የሊቀ አስተዋፅኦ ያሇው ሲሆን በቀጣዮቹ 10 
ዓመታት (2013-2022) የሚከናወኑ የሌማት ሥራዎች በአስተማማኝ ሁኔታ እንዱከወን እንዯሚጠቁም 
ይጠበቃሌ፡፡ እንዯዙሁም ባሇፉት ዓመታት በክሌሊችን የተመገበውን ፈጣንና መሠረተ ሰፊ የኢኮኖሚ 
ዕዴገት በማስቀጠሌ የመወዲዯር አቅማችንን ይበሌጥ ሇማጏሌበት ትኩረት ተሰጥቶ የሚሠራ ይሆናሌ፡፡ 

በመጨረሻም ቢሮዉ ይህንን በተቋሙ ዯረጃ የመጀመሪያ የሆነዉን 10 ዓመት መሪ ዕቅዴ ተንትኖ በአጭር 
ጊዛ የተሳካ ሰነዴ ያጋጀዉን የ10 ዓመሪ ዕቅዴ አጋጅ ኮሚቴ አባሊትን አቶ ታረቀኝ ኑራሞ ከመንግስት 
ፋይናንስ አሰተዲዯር ርፍ የቻናሌ አንዴ ፕሮግራሞች ማስተባበሪያ ዲይሬክቶሬት ዲይሬክተር፣ አቶ አግዯዉ 
አሰፋ የተቋሙ ዕቅዴ፣ በጀት ዜግጅትና አሰተዲዯር፣ ክትትሌና ግምገማ ዲይሬክቶሬት ዲይሬክተር እና አቶ 
ማሞ ሞሉሶ ከፊስካሌ ፖሉስ፤ ሲቪክና ትብብር ርፍ የሲቪሌ ማኀበረሰብ ዴርጅቶች የፕሮጀክቶች ጉዲይ 
ማሰተባበሪያ ዲይሬክቶሬት የፕሮጀክቶች ክትትሌ፣ ግማገማና የዴጋፍ አገሌግልት ከፍተኛ ባሇሙያ 
ሊዯረጉት አሰተዋጽኦ ሊቅ ያሇ ምስጋናዉን ያቀረባሌ፡፡ 
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ክፍሌ አንዴ 

መግቢያ 

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

እንዱሁም የሌማትና የመሌካም አስተዲዯር ሥራዎችን ሇመወጣት የሚያስችሌና የክሌሊችንን 

ዕዴገት በሊቀ ዯረጃ ሇማፋጠን ከዯረስንበት የዕዴገት ዯረጃ ጋር የሚጣጣም አዯረጃጀት መፍጠር 

አስፈሊጊ መሆኑ ታምኖበት የዯቡብ ብ/ብ/ሕዜቦች ክሌሊዊ መንግሥት የአስፈጻሚ አካሊትን 

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

ፊስካሌ ማዕቀፎች፣ አዋጆች፣ ዯንቦች እና መመሪያዎችን አተገባበርና አፈጻጸም ፍትሃዊ፣ መናዊ 

እና ውጤታማ እንዱሁም በሊቀ ዯረጃ ሇመፈፀም ከተቋቋሙት ቢሮዎች አንደ የፋይናንስ ቢሮ 

ነው፡፡ 

ቢሮው በአዋጅ በተሰጠው ስሌጣንና ተግባር መሠረት የክሌለን የፊስካሌ ፖሉሲ አተገባበር 

ማዕቀፍ ማጋጀትና መተግብር፣ የክሌለን መንግስት በጀት ማጋጀትና ማስተዲዯር፣ በተፈቀዯው 

በጀት መሠረት ክፍያ መፈጸም፣ የበጀቱን አፈጻጸም መከታተሌ፣ መገምገምና መቆጣጠር፤ የክሌለ 

መንግስት የበጀት፣ የሂሳብ፣ የክፍያና ጥሬ ገንብ እና የውስጥ ኦዱት ሥርዓት መርጋትና በስራ 

ሊይ እንዱውሌ ማዴረግ፣ የክሌለን መንግስት የገንብ ሰነድች፣ ገንብና ንብረቶች መያዜና 

ማስተዲዯር፣የክሌለ መንግስት የብዴርና እርዲታ ስምምነቶችን መፈራረምና ከአጋር ዴርጅቶች 

የሚገኘውን ሀብት ውጤታማና በተቀሊጠፈ አኳኋን ማስተዲዯርና አፈጻጸሙን መከታተሌ፣ 

እንዱሁም ክፍሊተ ኢኮኖሚ ጋር ያሇዉ ትስስር መገምገም፣ የክሌለን መንግስት የፋይናንስና 

ንብረት ኢንስፔክሽን ማከናወን፣ እርምጃ መውሰዴና እንዴወሰዴ ማዴረግ፣ መናዊ የበጀት 

አስተዲዯር፤ የሂሳብ አያያዜ፣ የግዥና የንብረት አስተዲዯር፣ በኢኮኖሚና ማህበራዊ ሌማት ርፍ 

የተሰማሩ መንግስታዊና መንግስታዊ ያሌሆኑ ዴርጅቶች ከሚመሇከታቸው ጋር በመሆን 

ማስተባበርና መቆጣጠር፤ ሇሲቪሌ ማኀበረሰብ ዴርጅቶች የቅዴመ ስምሪት የስራ ውሌ ፈቃዴ 

መስጠት፣ ፕሮጀክቶችን የማበሌጸግ፣ የማጽዯቅና የመፈራረም ሂዯትን የመምራትና የማስተባበር፤ 

አተገባበራቸውንም በመስክ የመከታታሌና የመገምገም እንዱሁም የሀብት ፍሰትና ስርጭት 

ፍትሃዊነት እንዱረጋገጥ ማስቻሌ፣ የክሌለን መንግስት ሕትመት ማሳተም፣ ማሰራጨት፣ 

መከታተሌና መቆጣጠር፤ በክሌለ የሚገኙ የመንግስት ሌማት ዴርጅቶችን እንቅስቃሴ 

ትርፋማነታቸውንና የገበያ ትስስራቸውን መከታተሌ፣ መቆጣጠርና አፈጻጸሞችንም በመገምገም 

ግብረ-መሌስ መስጠትና ማስተካከያዎችን ማዴረግ፣ የመንግስትና የግሌ አጋርነት እንዱጎሌብት 

አሰራር ሥርዓት መርጋት፣ የመንግሥት ሀብትና ዕዲን የማስተዲዯር እና በበሊይነት የመምራት 

ዋና ኃሊፊነት አሇበት፡፡  
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ይህ የሴክተሩ መሪ ዕቅዴ ባሇፉት ሁሇት ዕትዕ (2003-2012) አፈጻጸሞች የተገኙ ጥንካሬዎችንና 

መሌካም ተሞክሮዎችን በማስፋት፣ በሂዯቱ ያጋጠሙ ዴክመቶችንና ስጋቶችን በመሇየትና 

በመተንተን በዕቅደ መን (2013-2022) በክሌለ የሚፈሰዉን ዉስን ሀብት በየትኩረት መስኮች 

ግቦችና ከትግበራ የሚገኙ ዉጤቶችን በመሇየት ጥራት ያሇዉ ዉጤታማና ቀሌጣፋ የአሰራር 

ስርዓትን በማስፈን ሇማስተዲዯር እንዱሁም የሚዯረጉ ክትትሌና ግምገማ ሥራዎች ችግር ፈች 

እንዱሆኑና ሊቂና ባሇዴርሻ አካሊትን ማዕከሌ ያዯረገ የሌማት፣ የጥናትና ምርምር ስራዎች ከመሪ 

ዕቅደ ጋር እየተሳሰሩ እንዱሄደና የዛጎችን እኩሌ ተጠቃሚነት ሇማረጋገጥ አጋዥ የሚሆን ዕቅዴ 

ሇሴክተሩ በማሰፈሇጉ ይህ  የ10 ዓመት አመሌካች መሪ ዕቅዴ ተጋጅቷሌ፡፡ 

ይህ መሪ ዕቅዴ በአራት ዋና ዋና ክፍልች የቀረበ ሲሆን ክፍሌ አንዴ መግቢያ፣ ክፍሌ ሁሇት 

የተቋሙን ያሇፉት ሁሇት ዘር ዕትዕ አፈፃፀሞች ግምገማ ይሸፍናሌ፡፡ በክፍሌ ሦስት የተቋሙ 

ራዕይ፣ ተሌዕኮ፣ ዕሴቶች፣ ስሌጣንና ተግባር፣ የመሪ ዕቅዴ አሰፈሊጊነት እና ንዴፈ ሀሳባዊ 

ትንታኔዎች ተገሌፀዋሌ፣ ክፍሌ አራት የ10 ዓመት መሪ ዕቅዴ ይሸፍናሌ፡፡ 

 ክፍሌ  ሁሇት 

የተቋሙ ያሇፉት ሁሇት ዘር የዕትዕ አፈጻጸም ግምገማ 

ከ2003-2012 የነበረው የመ/ቤቱ የሁሇት ዕትዕ ስትራቴጂያዊ ዕቅዴ ሶስት ስትራቴጂያዊ የትኩረት 

መስኮችን መሠረት ያዯረገ ነበር፡፡ ሶስቱ ስትራቴጂያዊ የትኩረት መስኮች የሌማት ዕቅዴ፣ የፖሉሲ 

ትንተናና የስነ-ሕዜብ ጉዲዮች፤ የሀብት አስተዲዯርና ቁጥጥር እና የማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና 

መሌክዓ-ምዴራዊ መረጃ ትንተናና ስርጭት ሲሆኑ እነዙህን የትኩረት መስኮች ሇማሳካት 

ስትራቴጂያዊ ግቦችን በማጋጀት ተግባራዊ ተዯርጓሌ፡፡ 

በሁሇቱም ዕትዕ ሦስቱን ስትራቴጂያዊ የትኩረት መስኮች  ውጤታማ በሆነ መሌኩ በመተግበር 

የዕዴገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድችን ሇማሳካት በርካታ ሥራዎች ተከናውነዋሌ፡፡ የሁሇቱ እትዕ 

አፈጻጸሞች ዋና ዋና የስትራቴጂያዊ ግቦች አፈፃፀም ግምገማ ከዙህ በታች በዜርዜር ቀርቧሌ፡፡ 
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ያሇፉት ሁሇት ዕትዕ የዋና ዋና ስትራቴጂያዊ ግቦች አፈፃፀም በየትኩረት መስክ 

1. የሌማት ዕቅዴ ፖሉሲ ትንተና እና ሥነ-ህዜብ ጉዲዮች ትኩረት መስክ  

ኢኮኖሚውን ፈጣን፣ ሊቂና ፍትሏዊነት ባሇው መሌኩ ማሳዯግ፡- ከ2003-2011 ባለት ዓመታት 

የክሌለ ኢኮኖሚ በአማካይ በየዓመቱ 10.1 በመቶ ሲያዴግ የግብርና፣ የኢንዯስትሪ እና 

የአገሌግልት ርፎች በቅዯም ተከተሌ በ2004 የ7.4 በመቶ፣ የ14.6 በመቶ እና የ10.4 በመቶ 

ከነበረበት  በ2011 ግብርና እና ተዚማጅ ርፎች ዕዴገት፣ የኢንዯስትሪ እንዱሁም የአገሌግልት 

ርፎች በቅዯም ተከተሌ 9.8 በመቶ፣ 5 በመቶ እና 10.4 በመቶ ዕዴገት አሳይቷሌ፡፡ ሇሊቂና 

ፍትሏዊ እዴገት ከፍተኛ ትኩረት የተሰጠው ሲሆን የፊስካሌ አፈፃፀምን ተግባራዊ በማዴረግ 

ዕዴገቱ በ2004 በጀት ዓመት አማካይ  9.4 በመቶ ከነበረበት በ2011 በጀት ዓመት በአማካይ 9 

በመቶ ዕዴገት አሳይቷሌ፡፡ የግብርናው ርፍ በ2004 ከጠቅሊሊ የክሌለ ምርት 51.4 በመቶ ዴርሻ 

የነበረው ሲሆን በ2011 58.4 በመቶ ሆኗሌ፡፡ የኢንዯስትሪ እና የአገሌግልት ርፎች ከጠቅሊሊ 

የክሌለ ምርት ያሇው ዴርሻ በቅዯም ተከተሌ በ2004 14.6 እና 34. በመቶ ከነበረበት በ2011 

18.3 እና 23.3 በመቶ ከፍ ብሎሌ፡፡ እነዙህን አፈጻጸሞች ተከትል የክሌለ ኢኮኖሚ ያሳየው 

መዋቅራዊ ሽግግር አጥጋቢ ነው፡፡ ይህም ዕዴገት የኢንደስትሪ ርፍ አካሌ የሆነው 

የኮንስትራክሽን ንዐስ ርፍ ከጠቅሊሊው የክሌለ ምርት ዴርሻ 12.6 በመቶ በመሆኑ የኢንደስትሪ 

ርፍ ዋና የዕዴገት አንቀሳቃሽ የኮንስትራክሽን ኢንደስትሪ ንዐስ ርፍ መሆኑን ያሳያሌ፡፡ 

በአጠቃሊይ ባሇፉት ዓመታት በክሌለ ከታቀዯውና ከተጠበቀው አንጻር የተመገበው የኢኮኖሚያዊ 

መዋቅራዊ ሽግግር አጥጋቢ ቢሆንም ከግብርና ርፍ ግብርና ወዯ አሌሆኑ ርፎች ሽግግር 

ታይቷሌ፡፡ ከኢኮኖሚው መዋቅራዊ ሽግግር አንፃር ትሌቅ ትኩረትና ትርጉም ተሰጥቶ የነበረው 

የከተማና ገጠር የሥራ ዕዴሌ ፈጠራ፣ በኢንደስትሪው መስክ የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንደስትሪዎች 

አስተዋፅኦ አነስተኛ መሆኑ ሇመዋቅራዊ ሽግግሩ ውስንነት ተጠቃሽ ችግሮች ናቸው፡፡ ይህም 

ዜቅተኛ አፈጻጸም በክሌለ ከግብርና ወዯ ኢንደስትሪ ርፍ የሚዯረገውን የኢኮኖሚ ሽግግር 

ሇማፋጠን በቀጣይ የተቀናጀና የተዯራጀ ከፍተኛ ጥረት ማዴረግ እንዯሚገባ ያመሊክታሌ፡፡ በክሌለ 

የታየው የኢኮኖሚ ዕዴገት ቀጣይነት ያሇው ነው፡፡ ይሁን እንጅ ዕዴገቱ ከፍትሃዊነት አንጻር 

ውስንነቶች የታዩበት በመሆኑ በክሌለ የመሌካም አስተዲዯርና ፍትሃዊነት ጉዲዮች ሊይ በቀጣይ 

ሌዩ ትኩረት ተሰጥቶ መሰራት እንዯሚገባ ያሳያሌ፡፡  

የማክሮ ኢኮኖሚ አስተዲዯርን ማሻሻሌ፡- በአጭርና በመካከሇኛ መን የማክሮ ኢኮኖሚና ፊስካሌ 

ፖሉሲ በመቅረፅና አፈፃፀማቸውን በመከታተሌ እንዱሁም በጥናት ሊይ የተመሠረተ የተጣጣመ 

የፊስካሌ ፖሉሲን ተግባራዊ በማዴረግ የመካከሇኛ መን የማክሮ ኢኮኖሚና ፊስካሌ ማዕቀፍ 
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በማጋጀት፣ የፊስካሌ ጉዴሇት ማሟያ ዳዎችን በአግባቡ በመጠቀም ጤናማ የመንግሥት ዕዲ 

መጠን እንዱኖርና የተረጋጋ የማክሮ ኢኮኖሚ እንዱሰፍን ተዯርጓሌ፡፡ 

የበጀት አፈጻጸም በ2003 በጀት ዓመት በክሌለ ምክር ቤት የፀዯቀዉ ጠቅሊሊ በጀት ብር 

6,001,550,000 ሲሆን የተስተካከሇ በጀት ብር 6,836,009,180 ከነበረበት በ2012 የፀዯቀ ጠቅሊሊ 

በጀት ብር 40,056,938,826 ሆኗሌ፡፡ ይህ መረጃ ሲታይ በ2003 በፀዯቀዉ በጀት ሊይ ብር 

834,459,180 በተጨማሪነት የታወጀ ሲሆን የ2003 በጀት ከ2012 ጋር ሲነጻጸር የተከታታይ 

ዓመታት ዕዴገት በአማካይ 21 በመቶ መሆኑን ያሳያሌ፡፡ ዜርዜሩን ቀጥል በተመሇከተዉ ሥዕሌ 

1 ማየት ይቻሊሌ፡፡  

ሥዕሌ 1፡ ተከታታይ ዓመታት የክሌለ በጀት  

 

የፌዳራሌ ዴጎማና በክሌለ የሚሰበሰብ ገቢ ከጠቅሊሊ በጀት ጋር ያሇዉ ዴርሻ ሲታይ በ2003 በጀት 

ዓመት በቅዯም ተከተሌ 76በ24 በመቶ ዴርሻ ከነበረበት በ2012 በጀት ዓመት በቅዯም ተከተሌ 

73በ27 በመቶ ዴርሻ ሆኗሌ፡፡ በክሌለ ከተሰበሰበዉ ገቢ ዉስጥ በ2003 በጀት ዓመት የትምህርትና 

ጤና ተቋማት የተሰበሰበ ገቢ በተመሳሳይ ሁኔታ 1 በመቶ ፣ ከሠራተኞች ስራ ግብር 9 በመቶ 

እና በጥረት የተሰበሰበ ገቢ 89 በመቶ ዴርሻ ከነበረበት በ2012 በጀት ዓመት የትምህርት፣ ጤና፣ 

ሠራተኞች ስራ ግብር እና በጥረት የተሰበሰበ ገቢ በቅዯም ተከተሌ 1፣ 4፣ 49 እና 46 በመቶ 

ዴርሻ ይዋሌ፡፡ በላሊ በኩሌ በ2003 በጀት ዓመት በክሌለ ሇመሰብስበ ታቅድ ያሌተሰበሰበ ገቢ 4 

በመቶ ዴርሻ የያ ሲሆን በ2012 በጀት ዓመት 6 በመቶ ዴርሻ መያዘን መረጃዎች ያመሊክታለ፡፡ 

ከታች በሠንጠረዥ 1 ከቀረበዉ ዜርዜር መረጃ ሲታይ የክሌለን በጀት ከፍተኛዉ ዴርሻ ከፌዯራሌ 

ዴጎማ የሚገኝ ገቢ የያ በሙሆኑ በክሌለ የሚሰበሰብ ገቢ እያዯገ ከመጣ ኢኮኖሚ ጋር ሲነጻጸር 
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የሚጠበቀዉ ያህሌ አይዯሇም፡፡ በተመሳሳይ በክሌለ እንዱሰበሰብ የታቀዯ ገቢ በ2003 በጀት ዓመት 

ብር 1,190,710,016 (ቢሉዮን) ከነበረበት በ2012 በጀት ዓመት ወዯ ብር 11,070,211,770 

(ቢሉዮን) አዴጓሌ፡፡ ከዙህም ዉስጥ በ2003 በጀት ዓመት ጤና፣ ትምህርት፣ ከሠራተኞች ሥራ 

ግብር እና  ላልች በጥረት ከሚሰበሰቡ ገቢ ዓይነቶች የተሰበሰበ ገቢ ዴርሻ በቅዯም ተከተሌ 

16,065,585፣ 10,881,965፣ 121,105,724 እና 1,227,347,238 ከነበረበት በ2012 በጀት ዓመት 

ወዯ ብር 64,136,976፣ 346,913,100፣ 4,213,341,585 እና 4,420,286,121 መሆኑ ታዉቋሌ፡፡  

በላሊ በኩሌ የፌዳራሌ መንግስት ዴጎማ ብር 4,684,549,984 ወዯ ብር 28,924,656,493 ዕዴገት 

ያሳየ ሲሆን እርዲታና ብዴር ብር 126,240,000 (ሚሉዮን) ከነበረበት ወዯ ብር 62,070,563 

(ሚሉዮን) እየቀነሰ መሄደ መሌካም ነው ብል መውሰዴ ይቻሊሌ፡፡  

በአጠቃሊይ ከ2003-2012 የተፈቀዯው በጀት ዕዴገት በአማካይ 21 በመቶ እያዯገ የመጣ ሲሆን 

ከዙህ ውስጥ በተከታታይ ዓመታት በክሌለ የሚሰበሰብ የውስጥ ገቢ ዴርሻ በአማካይ 28 በመቶ 

ነው፡፡ በተከታታይ ዓመታት የጸዯቀውን በጀት ከፍተኛው ዴርሻ የያዚው የፌዳራሌ ዴጎማ መሆኑን 

መረጃዎች ያሳያለ፡፡ የዕርዲታ እና ብዴር ዴርሻ ከዓመት ወዯ ዓመት እየቀነሰ መምጣቱ የሚጠበቅ 

ቢሆንም በያው ሌክ የውስጥ ገቢ ዕዴገት እየጨመረ ባሇመምጣቱ ሇወዯፊት በክሌለ አጠቃሊይ 

በጀት ሊይ አለታዊ ሚና መጫወቱ አይቀረ መሆኑን ያሳያሌ፡፡ ስሇሆነም በሚፈቀዯው በጀት ሊይ 

ከፍተኛውን ዴርሻ መያዜ ያሇበት ከክሌለ የሚሰበሰብ የውስጥ ገቢ በመሆኑ በትኩረት ሉሰራ 

ይገባሌ፡፡ 
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ሠንጠረዥ 1፡ ጠቅሊሊ የክሌለ በጀት፣ የተሰበሰበ፣ ያሌተሰበሰበ ገቢ እና በቀጥታና በጥረት 

የተሰበሰበ ገቢ በቢሉዮን ብር እንዱሁም የተከታታይ ዓመታት ዕዴገትና ዴርሻ (በመቶኛ) 

የተስተካከሇ 
በጀት

የተሰበሰበ 
ጠቅሊሊ ገቢ

የፌዯራሌ 
ዴጎማ

በክሌለ 
የተሰበሰበ ገቢ

ጤና ትምህርት
የሠራተኛ ሥራ 
ግብር (1101)

2003 6,836.0       6,542        5,166            1,375             16         11             121                     1,227            294                

2004 11,481        10,390      8,413            1,978             31         23             291                     1,633            1,090             

2005 14,659        13,566      10,677          2,889             143       31             807                     1,908            1,093             

2006 16,096        14,943      11,403          3,540             230       55             1,193                  2,062            1,153             

2007 20,973        19,971      15,117          4,854             257       122           1,522                  2,953            1,002             

2008 24,091        22,879      17,068          5,812             342       218           2,065                  3,187            1,211             

2009 31,169        27,997      21,167          6,831             365       249           2,227                  3,990            3,172             

2010 34,315        32,555      24,291          8,264             386       275           2,597                  5,006            1,760             

2011 38,671        36,235      27,621          8,614             466       335           3,209                  4,604            2,436             

2012 40,057        37,534      28,987          8,547             64         347           4,213                  3,922            2,523             

የተስተካከሇ 
በጀት

የተሰበሰበ 
ጠቅሊሊ ገቢ

የፌዯራሌ 
ዴጎማ

በክሌለ 
የተሰበሰበ ገቢ

ጤና ትምህርት
የሠራተኛ ሥራ 
ግብር (1101)

2003
1.00 0.96 0.76 0.20 0.01 0.01 0.09 0.89 0.04

2004
1.00 0.91 0.73 0.17 0.02 0.01 0.15 0.83 0.09

2005
1.00 0.93 0.73 0.20 0.05 0.01 0.28 0.66 0.07

2006
1.00 0.93 0.71 0.22 0.06 0.02 0.34 0.58 0.07

2007
1.00 0.95 0.72 0.23 0.05 0.03 0.31 0.61 0.05

2008
1.00 0.95 0.71 0.24 0.06 0.04 0.36 0.55 0.05

2009
1.00 0.90 0.68 0.22 0.05 0.04 0.33 0.58 0.10

2010
1.00 0.95 0.71 0.24 0.05 0.03 0.31 0.61 0.05

2011
1.00 0.94 0.71 0.22 0.05 0.04 0.37 0.53 0.06

2012
1.00 0.94 0.72 0.21 0.01 0.04 0.49 0.46 0.06

0.93 0.72 0.22 0.04 0.03 0.30 0.63 0.07

የተስተካከሇ 
በጀት

የተሰበሰበ 
ጠቅሊሊ ገቢ

የፌዯራሌ 
ዴጎማ

በክሌለ 
የተሰበሰበ ገቢ

ጤና ትምህርት
የሠራተኛ ሥራ 
ግብር (1101)

2003
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2004
0.68 0.59 0.63 0.44 0.92 1.07 1.40 0.33 2.70

2005
0.28 0.31 0.27 0.46 3.64 0.36 1.78 0.17 0.00

2006
0.10 0.10 0.07 0.23 0.60 0.82 0.48 0.08 0.06

2007
0.30 0.34 0.33 0.37 0.12 1.19 0.28 0.43 -0.13

2008
0.15 0.15 0.13 0.20 0.33 0.79 0.36 0.08 0.21

2009
0.29 0.22 0.24 0.18 0.07 0.15 0.08 0.25 1.62

2010
0.10 0.16 0.15 0.21 0.06 0.10 0.17 0.25 -0.44

2011
0.13 0.11 0.14 0.04 0.21 0.22 0.24 -0.08 0.38

2012
0.04 0.04 0.05 -0.01 -0.86 0.04 0.31 -0.15 0.04

አማካይ
0.21 0.20 0.20 0.21 0.51 0.47 0.51 0.14 0.44

ጠቅሊሊ 
ያሌተሰበሰበ 
ገቢ ዕዴገት 
(በመቶኛ)

በጀት 
ዓመት

አማካይ 

ጠቅሊሊ 
ያሌተሰበሰበ 

ገቢ

ጠቅሊሊ የክሌለ በጀትና የተሰበሰበ ገቢ (በቢሉዮን)

በጀት 
ዓመት

ጠቅሊሊ የክሌለ በጀትና የተሰበሰበ ገቢ ዴርሻ (በመቶኛ) ቀጥታ የተሰበሰበ ገቢ ዴርሻ (በመቶኛ) በክሌለ 
በጥረት 

የተሰበሰበ ገቢ 
ዴርሻ

ጠቅሊሊ 
ያሌተሰበሰበ 
ገቢ ዴርሻ

በጀት 
ዓመት

ቀጥታ የተሰበሰበ ገቢ (በቢሉዮን)

በክሌለ 
በጥረት 

የተሰበሰበ ገቢ

ተከታታይ ዓመታት የጠቅሊሊ የክሌለ በጀትና የተሰበሰበ 
ገቢ እዴገት (በመቶኛ)

ተከታታይ አመታት ቀጥታ የተሰበሰበ 
ገቢ ዕዴገት (በመቶኛ)

በክሌለ 
በጥረት 

የተሰበሰበ ገቢ 
ዕዴገት 
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በክሌለ ውስጥ በዕቅዴ ተይዝ ከሚሰበሰቡ ገቢ ዓይነቶች ውስጥ በቀጥታ (ከሠራተኞች ሥራ 

ግብር፣ ከጤና እና ትምህርት ተቋማት) እንዱሁም በጥረት የሚሰበሰቡ (የገቢ ሰብሳቢ ተቋማት 

ጥረት የሚጠይቁ) ገቢዎች የሚታወሱ ናቸው፡፡ የባሇፉት ሁሇት ዕትዕ ዓመታት የገቢ አፈጻጸም 

መረጃ ሲታይ ጥረት የማይጠይቁ ገቢዎች አማካይ ዕዴገት ከጊዛ ወዯ ጊዛ እያዯገ ሲመጣ 

የተቋማትን ጥረት የሚጠይቁ ገቢዎች በመጠን እዴገት ያሳዩ ቢሆንም የተከታታይ ዓመታት 

ዕዴገት ጥረት ከማይጠይቁ ገቢዎች አፈጻጸም አንጻር ሲታይ የሚጠበቀውን ያህሌ አይዯሇም፡፡  

በክሌለ በ2003 በጀት ዓመት ጥረት የማይጠይቁ ገቢዎች ዴምር አፈጻጸም 11 በመቶ እና በጥረት 

የሚሰበሰቡ ገቢዎች 89 በመቶ ከነበረበት በ2012 በጀት ዓመት ጥረት የማይጠይቁ ገቢዎች ዴምር 

አፈጻጸም 44 በመቶ እና በጥረት የሚሰበሰቡ ገቢዎች 40 በመቶ መሆኑን መረጃዎች ያሳያለ፡፡ 

በዙህ መረጃ መሠረት ጥረት የማይጠይቁ ገቢዎች ከዓመት ዓመት ዕዯገት እያሰዩ የመጡ ሲሆን 

ጥረት የሚጠይቁ ገቢዎች አፈጻጸም እየቀነሰ መጥቷሌ፡፡ በመሆኑም በክሌለ በ2003 በጀት ዓመት 

በጥረት የሚሰበሰብ ገቢ በዕቅዴ መሠረት የተሰበሰበ ሲሆን ይህ አኃዜ በተከታታይ ዓመታት 

እየቀነሰ መጥቶ በ2012 በጀት ዓመት በዕቅደ መሠረት ያሌተሰበሰበ የገቢ መጠን በአማካይ 

እየጨመረ መምጣቱን ከዙህ በታች የተመሇከቱ ሠንጠረዦችና ግራፎች ስሇሚያሳዩ በቀጣይ በመሪ 

ዕቅደ መን በጥረት የሚሰበሰቡ ገቢዎች ምጣኔያቸው እያዯገ እንዱሄዴ ከሚመሇከታቸው 

ተቋማት ጋር በቅንጅትና በተዯራጀ ሁኔታ ሌዩ ትኩረት ተሰጥቶ የሚሰራ ይሆናሌ፡፡  
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ሠንጠረዥ 2፡ ተከታታይ ዓመታት በክሌለ የታቀዯ፣ የተሰበሰበ እና ያሌተሰበሰበ ገቢ (በብር) 

እንዱሁም ተከታታይ ዓመታት ዕዴገትና ዴርሻ (በመቶኛ) 

ያሌተሰበሰበ ገቢ

2003 1,190,710,016  1,375,400,512 16,065,585  10,881,965  121,105,724   1,227,347,238 (184,690,496)     

2004 1,613,847,435  1,977,517,666 30,914,775  22,512,000  290,622,635   1,633,468,257 (363,670,231)     

2005 2,684,357,600  2,888,862,687 143,295,970 30,516,434  806,625,593   1,908,424,690 (204,505,087)     

2006 3,834,871,719  3,540,014,297 229,781,985 55,423,103  1,192,675,659 2,062,133,551 294,857,422       

2007 4,983,195,100  4,854,151,264 257,448,115 121,637,108 1,522,491,464 2,952,574,577 129,043,836       

2008 6,364,248,900  5,811,639,469 342,281,644 217,745,798 2,064,554,321 3,187,057,707 552,609,431       

2009 7,620,070,171  6,830,557,737 364,793,823 249,436,029 2,226,616,968 3,989,710,917 789,512,434       

2010 8,936,176,560  8,264,303,181 385,818,448 275,212,884 2,597,299,494 5,005,972,355 671,873,379       

2011 10,252,092,230 8,613,978,841 466,209,621 334,549,536 3,208,942,563 4,604,277,120 1,638,113,389   

2012 11,070,211,770 9,044,677,783 64,136,976  346,913,100 4,213,341,586 4,420,286,121 2,025,533,987   

ያሌተሰበሰበ ገቢ

2003 -            -           -      -      -        -           -         

2004 0.36           0.44          0.92     1.07     1.40       0.33          -         

2005 0.66           0.46          3.64     0.36     1.78       0.17          -         

2006 0.43           0.23          0.60     0.82     0.48       0.08          -         

2007 0.30           0.37          0.12     1.19     0.28       0.43          -         

2008 0.28           0.20          0.33     0.79     0.36       0.08          -         

2009 0.20           0.18          0.07     0.15     0.08       0.25          -         

2010 0.17           0.21          0.06     0.10     0.17       0.25          -         

2011 0.15           0.04          0.21     0.22     0.24       (0.08)         -         

2012 0.08           0.05          (0.86)     0.04     0.31       (0.04)         -         

አማካይ ዕዴገት 0.26           0.22          0.51     0.47     0.51       0.15          -         

2003 1.00           1.16          0.01     0.01     0.09       0.89          (0.16)       

2004 1.00           1.23          0.02     0.01     0.15       0.83          (0.23)       

2005 1.00           1.08          0.05     0.01     0.28       0.66          (0.08)       

2006 1.00           0.92          0.06     0.02     0.34       0.58          0.08        

2007 1.00           0.97          0.05     0.03     0.31       0.61          0.03        

2008 1.00           0.91          0.06     0.04     0.36       0.55          0.09        

2009 1.00           0.90          0.05     0.04     0.33       0.58          0.10        

2010 1.00           0.92          0.05     0.03     0.31       0.61          0.08        

2011 1.00           0.84          0.05     0.04     0.37       0.53          0.16        

2012 1.00           0.82          0.01     0.04     0.47       0.49          0.18        

0.97          0.04     0.03     0.30       0.63          0.03        

በጀት ዓመት
በክሌለ  የታቀዯ፣ የተሰበሰበ እና ያሌተሰበሰበ ገቢ ተከታታይ ዓመታት ዴርሻ  

የታቀዯ ገቢ የተሰበሰበ ገቢ የጤና የትምህርት
የሥራ ግብር 

(1101)
በጥረት የተሰበሰበ 

ገቢ
ያሌተሰበሰበ ገቢ

በጀት ዓመት
በክሌለ  የታቀዯ፣ የተሰበሰበ እና ያሌተሰበሰበ ገቢ ተከታታይ ዓመታት ዕዴገት 

የታቀዯ ገቢ የተሰበሰበ ገቢ የጤና የትምህርት
የሥራ ግብር 

(1101)
በጥረት የተሰበሰበ 

ገቢ

በክሌለ  የታቀዯ፣ የተሰበሰበ እና ያሌተሰበሰበ ገቢ 

አማካይ ዴርሻ 

የጤና የትምህርት
የሥራ ግብር 

(1101)
በጥረት የተሰበሰበ 

ገቢ

በጀት ዓመት
የታቀዯ ገቢ የተሰበሰበ ገቢ
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ሥዕሌ 2፡ ተከታታይ ዓመታት ጠቅሊሊ የተሰበሰበ ገቢ፣ የጤና፣ የትምህርት፣ የሥራ ግብር፣ 

በጥረት የተሰበሰበ እና ታቅድ ያሌተሰበሰበ ገቢ በብር 

 

ሥዕሌ 3፡ በተከታታይ ዓመታት በቀጥታ የተሰበሰበ፣ በጥረት የተሰበሰበ እና ታቅድ ያሌተሰበሰበ 

ገቢ በመቶኛ 
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የክሌለን የበጀት ክፍፍሌ በተመሇከተ የክሌሌ ባሇበጀት መ/ቤቶች እና የታችኛው አስተዲዯር 

እርከኖች የበጀት ዴርሻ 2003 በጀት ዓመት 15/85 ከነበረበት በ2012 በጀት ዓመት 21/79 ሲሆን 

የተከታታይ ዓመታት አማካይ ዴረሻ 24/76 በመቶ ነው፡፡ የመዯበኛና ካፒታሌ በጀት ዴርሻን 

በሚመሇከት በቅዯም ተከተሌ በ2003 በጀት ዓመት ብር 4,901,819,690 (72 በመቶ) እና 

1,934,189,491 (28 በመቶ) ከነበረበት በ2012 ብር 30,609,530,247 (76 በመቶ) እና 

9,447,408,579 (24 በመቶ) ሲሆን አማካይ ዕዴገቱ 64በ36 ነው፡፡ በክሌሌ ባሇበጀት መ/ቤቶች 

ከተመዯበው በጀት ውስጥ በ2003 በጀት ዓመት ሇካፒታሌ፣ ሇመዯበኛ በጀት (ዯመወዜና ሥራ 

ማስኬጃ) በቅዯም ተከተሌ 35በ65 (43በ57) ከነበረበት በ2012 በጀት ዓመት 60በ40 (57በ43) 

የዯረሰ ሲሆን የተከታታይ  ዓመታት አማካይ ዴርሻ 61በ39 (46በ54) በመቶ ነው፡፡ የታችኛው 

አስተዲዯር እርከኖች ከተመዯበው በጀት ውስጥ በ2003 በጀት ዓመት ሇካፒታሌ፣ ሇመዯበኛ በጀት 

(ዯመወዜና ሥራ ማስኬጃ) በቅዯም ተከተሌ 27በ73 (75በ25) ከነበረበት በ2012 በጀት ዓመት 

14በ86 (76በ24) የዯረሰ ሲሆን የተከታታይ  ዓመታት አማካይ ዴርሻ 27በ73 (75በ25) በመቶ 

ሆነዋሌ፡፡ ይህ መረጃ ሲታይ በክሌሌ ባሇ በጀት መ/ቤቶች ከተመዯበው በጀት ውስጥ ሇካፒታሌና 

ሇሥራ ማስኬጃ ሌዩ ትኩረት ተሰጥቶ በጀት የሚመዯብ ሲሆን በታችኛው አስተዲዯር እርከን 

ሇካፒታሌና ሇስራ ማስኬጃ የሚመዯበው በጀት ከዯመወዜ በጀት ጋር ሲነጻጸር ዴርሻቸው ዜቅተኛ 

መሆኑን መረጃዎች ያሳያለ፡፡ በመሆኑም በተሇይም የታችኛው አስተዲዯር እርከኖች የተከታታይ 

ዓመታት የበጀት ዕዴገት ሲታይ ጭማሪ ያሳየ ቢሆንም በተጨባጭ በክሌለ በየዯረጃው ባለ 

የአስተዲዯር እርከኖች መዋቅሮች በመስፋታቸው ከዕቅዴ ውጪ ሀብትን ያሊገናበ የዯመወዜና 

ጥቅማጥቅም ጭማሪዎች የመዯበኛውን በጀት ዴርሻ ከፍ በማዴረጉ ምክንያት ከሚጠበቀው በሊይ 

በካፒታሌና ሥራ ማስኬጃ በጀት ዴርሻ ሊይ አለታዊ ተጽዕኖ አሳዴሯሌ፡፡ ስሇሆነም በጥናት ሊይ 

በመመስረት የካፒታሌና የሥራ ማስኬጃ በጀት ዴርሻ በመቀነስ የመዯበኛውን በጀት በዋናነትም 

የዯመወዜ በጀት ዴርሻ ከፍ የሚያዯርጉ ጉዲዮችን በመሇየት ማስተካከያ እርምጃ ሇመውሰዴ 

በቀጣይ መሪ ዕቅደ መን አሰራር ሥርዓት ተርግቶ የሚሰራ ይሆናሌ፡፡ ሇተጨማሪ ማብራሪያ 

ቀጥል ያለትን ሥዕሌና ሠንጠረዦችን ማየት ይቻሊሌ፡፡   
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ሥዕሌ 4፡ ተከታታይ ዓመታት የመዯበኛና ካፒታሌ በጀት ዴርሻ በመቶኛ 

  

ሠንጠረዥ 3፡ ተከታታይ ዓመታት የክሌለ ጠቅሊሊ በጀት፣ የክሌለ ባሇበጀት መ/ቤቶች እና 

የአሰተዲዯር እርከኖች ጠቅሊሊ በጀት፣ካፒታሌና መዯበኛ በጀት (በቢሉዮን ብር) እና ዴርሻ (በመቶኛ) 

ዯመወዜ
ሥራ 
ማስኬጀ

ዴምር ዴምር ዯመውዜ
ሥራ 
ማስኬጃ

2003 1,934  4,902   6,836   1,565   3,149    1,064   4,213    5,778   369    689     294    395    1,058 

2004 5,312  6,169   11,481  1,828   3,976    1,281   5,257    7,085   3,484  912     378    534    4,395 

2005 6,862  7,797   14,659  2,776   4,856    1,786   6,643    9,418   4,086  1,154   446    708    5,240 

2006 6,824  9,272   16,096  4,531   5,416    2,351   7,766    12,297  2,293  1,506   507    1,000  3,799 

2007 8,121  12,852  20,973  5,608   8,275    2,912   11,187  16,795  2,513  1,665   764    901    4,178 

2008 9,041  15,050  24,091  6,342   9,527    3,538   13,065  19,407  2,698  1,985   878    1,107  4,683 

2009 10,653 20,516  31,169  6,342   13,661   4,255   17,916  24,258  4,310  2,600   1,338   1,262  6,910 

2010 10,567 23,749  34,315  6,342   16,439   4,467   20,906  27,249  4,224  2,842   1,511   1,332  7,067 

2011 10,296 28,375  38,671  6,342   19,303   5,790   25,093  31,435  3,954  3,283   1,750   1,532  7,236 

2012 9,447  30,610  40,057  4,345   20,646   6,328   27,274  31,619  5,103  3,335   1,915   1,421  8,438 
 

ዯመወዜ ሥራ 
ማስኬጀ

ዴምር ዴምር ዯመውዜ ሥራ 
ማስኬጃ

2003 0.28   0.72     1.00    0.27    0.75     0.25    0.73     0.85    0.35   0.65    0.43    0.57   0.15  
2004 0.46   0.54     1.00    0.26    0.76     0.24    0.74     0.62    0.79   0.21    0.41    0.59   0.38  
2005 0.47   0.53     1.00    0.29    0.73     0.27    0.71     0.64    0.78   0.22    0.39    0.61   0.36  
2006 0.42   0.58     1.00    0.37    0.70     0.30    0.63     0.76    0.60   0.40    0.34    0.66   0.24  
2007 0.39   0.61     1.00    0.33    0.74     0.26    0.67     0.80    0.60   0.40    0.46    0.54   0.20  
2008 0.38   0.62     1.00    0.33    0.73     0.27    0.67     0.81    0.58   0.42    0.44    0.56   0.19  
2009 0.34   0.66     1.00    0.26    0.76     0.24    0.74     0.78    0.62   0.38    0.51    0.49   0.22  
2010 0.31   0.69     1.00    0.23    0.79     0.21    0.77     0.79    0.60   0.40    0.53    0.47   0.21  
2011 0.27   0.73     1.00    0.20    0.77     0.23    0.80     0.81    0.55   0.45    0.53    0.47   0.19  
2012 0.24   0.76     1.00    0.14    0.76     0.23    0.86     0.79    0.60   0.40    0.57    0.43   0.21  

ተከታታይ 
ዓመታት 
አማካይ 0.36   0.64     1.00   0.27    0.75     0.25    0.73     0.76   0.61   0.39    0.46    0.54   0.24  

ካፒታሌ 
በጀት

መዯበኛ  
በጀት

ጠቅሊሊ 
ዴምር

ካፒታሌ 
በጀት

ጠቅሊሊ 
የዝኖች 
ዴርሻ 

ካፒታሌ 
በጀት

ጠቅሊሊ 
ዴምር 

መዯበኛ  በጀት 

የዝኖች/ወረዲዎች/ከተማ አስተዲዯሮች  የክሌለ  ባሇበጀት መ/ቤቶች ዴምር
መዯበኛ  በጀት ጠቅሊሊ 

ክሌለ 
ዴርሻ

የክሌለ ጠቅሊሊ በጀት፣ የክሌሌ ባሇበጀት መ/ቤቶች እና የታችኛው አስተዲዯር እርከኖች ጠቅሊሊ በጀት፣  ካፒታሌ፣  መዯበኛ (ዯመወዜና ሥራ ማስኬጃ) የበጀት ዴርሻ (በመቶኛ)

መዯበኛ  በጀት
ካፒታሌ 
በጀት

መዯበኛ  
በጀት

ካፒታሌ 
በጀት

የበጀት 
ዓመት

 የክሌለ  ባሇበጀት መ/ቤቶች ዴምር

ጠቅሊሊ 
ዴምር

የዝኖች/ወረዲዎች/ከተማ አስተዲዯሮች

ጠቅሊሊ 
ዴምር

ጠቅሊሇ የክሌለ በጀት (በቢሌዮን)

የበጀት 
ዓመት

መዯበኛ  በጀት

ካፒታሌ 
በጀት

የክሌለ ጠቅሊሊ በጀት፣ የክሌሌ ባሇበጀት መ/ቤቶች እና የታችኛው አስተዲዯር እርከኖች ጠቅሊሊ በጀት፣  ካፒታሌ፣  መዯበኛ (ዯመወዜና ሥራ ማስኬጃ) የበጀት ዴርሻ (በቢሌዮን ብር)

ጠቅሊሇ የክሌለ በጀት
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የሌማት ሀብት አቅርቦት ማሳዯግ፡- አገራችን ርፈ ብዘ የሌማት እንቅስቃሴ በማዴረግ የዛጎችን 

ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ህይወት ሇማሻሻሌ በዴህነት ሊይ ጦርነት መክፈቷ ይታወቃሌ፡፡ ሇዙህ 

ዓሊማ መሳካትም መንግስት አግባብነት ያሇው ፖሉሲ ከመቅረጽና ሇግለ ክፍሇ ኢኮኖሚ አመቺ 

ሁኔታ ከመፍጠር ባሻገር ዕዴገት ተኮር በሆኑ የሌማት ተግባራት ሊይ በሰፊው በመሳተፍ ሊይ 

ይገኛሌ፡፡ በዙህ ረገዴ አብኛው የህብረተሰብ ክፍሌ የተሰማራበት የግብርና እና የገጠር ሌማት 

እንዱሁም የምግብ ዋስትና ማስጠበቅ ተግባራት ግንባር ቀዯም ናቸው፡፡ የኢኮኖሚ ዕዴገትን 

ከማምጣት ባሻገር የህብረተሰቡን ማህበራዊ ኑሮ ሇማሻሻሌ ሇሚዯረጉ የትምህርት፣ ጤና እና ውሃ 

አገሌግልቶችን መስፋፋትና ሇመንገዴ ግንባታ ትኩረት በመሰጠቱ ሇነዙህ ርፎች የሚመዯብ በጀት 

ከጠቅሊሊ በጀት ከፍተኛ ዴርሻ መያዘን መረጃዎች ያመሇክታለ፡፡   

የክሌለ መንግስት ሇመሠረታዊ አገሌግልት ሰጪ ተቋማት የሚመዴበው በጀት በክሌለ 

ከሚመዯበው ጠቅሊሊ በጀት ከፍተኛውን ዴርሻ የያ ነው፡፡ በ2003 በጀት ዓመት ሇዕዴገት ተኮር 

ተቋማት የተመዯበው በጀት የጠቅሊሊ በጀትን 58 በመቶ ከነበረበት በ2012 በጀት ዓመት ከጠቅሊሊ 

በጀት ዴርሻው 67 በመቶ ዕዴገት አሳይቷሌ፡፡ በዙህም የዛጎችን የኑሮ ዯረጃ ከማሳዯግና 

መሠረታዊ አገሌግልትን ከማስፋፋት ጋር የተያያዘትን የግብርናና ገጠር ሌማት፣ መንገዴ፣ 

ትምህርት፣ ጤና እና ውሃ አቅርቦት በጀት በከፍተኛ ሁኔታ ጨምሯሌ፡፡ ከቅርብ ዓመታት ወዴህ 

ትኩረት የተሰጣቸውና ዴህነትን በከተማ የመቀነስ ዓሊማ ያሊቸው የአነስተኛና ጥቃቅን 

እንደስትሪዎች ሌማት በጀት በዙህ መረጃ ሊይ ቢካተት ሇዕዴገት ተኮር ተቋማት የሚመዯበው 

በጀት ዴርሻ ከዙህ በሊይ ሉሆን እንዯሚችሌ መገንብ ይቻሊሌ፡፡ የመሠረታዊ አገሌግልት ሰጪ 

ተቋማት በጀት ዕዴገት ቀጥል ባሇው ሥዕሌ 5 ይመሌከቱ፡፡ 
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ሥዕሌ 5፡ ተከታታይ ዓመታት የክሌለ ጠቅሊሊ በጀት እና ሇመሠረታዊ አገሌግልት ሰጪ ተቋማት 

የተፈቀዯ በጀት (በብር) 

 

በላሊ በኩሌ ባሇፉት ዓመታት በክሌለ በሚመዯበው ካፒታሌ በጀት የተተገበሩ የካፒታሌ 

ፕሮጀክቶች አፈጻጸምን በሚመሇከት በሴክተር መ/ቤቶች ተግባራዊ የተዯረጉ ፕሮጀክቶች የህዜቡን 

የመሠረተ ሌማትና የማህበራዊ አገሌግልት በማቅረብ ረገዴ አመርቂ ውጤት ያስመገቡ ቢሆኑም 

በየዯረጃው የተተገበሩ ፕሮጀክቶች በተያሊቸው የጊዛ ገዯብ ውስጥና ወጪ አሇመጠናቀቁ፣ 

የግንባታ መግየት፣ ገሚሱ ተጀምረው ሳይጠናቀቁ የሚቆሙበት ሁኔታ መኖሩ፣ የግንባታ ጥራት 

ችግርና የዱዚይን መቀያየር፣ መ/ቤቶች ፕሮጀክቶችን ሇመጀመር የሚያዯርጉትን ርብርብ ያህሌ 

ጠንካራ የክትትሌና ግምገማ ስርዓት አሇመርጋቱ፣ በክሌሌ ሴክተር መ/ቤቶች ፕሮጀክቶችን 

ሇዝኖችና ሌዩ ወረዲዎች የሚዯሇዴለበት ወይም በፍትሏዊነት የሚያሰራጩበት ሁኔታ ወጥነት 

የላሇው መሆኑና ተግባራዊ ሇማዴረግ የሚታቀደ ፕሮጀክቶች በየዝኖችና ሌዩ ወረዲዎች 

ከተዯሇዯለ በኋሊ በአፈጻጸም ሌዩነት ሳቢያ ዜቅተኛ አፈጻጸም ያሇባቸውን አካባቢዎች አስፈሊጊውን 

ዴጋፍ በማዴረግ የሌማቱ ተጠቃሚ ከማዴረግ ይሌቅ የተሻሇ ሌማትና አፈጻጸም ወዲሇባቸው 

አካባቢዎች ፍትሃዊ ባሌሆነ መንገዴ የሀብት ዜውውር የሚዯረግ መሆኑ በመሠረተ ሌማት 

ፕሮጀክቶች ፍትሏዊነት ሊይ በህብረተሰቡ ከፍተኛ የሆነ የመሌካም አስተዲዯር ጥያቄ እያስነሳ 

ይገኛሌ፡፡ 
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በመሆኑም ክሌሊዊ የሌማት ፕሮጀክቶች በተሇይም የመሠረተ ሌማት ፕሮጀክቶች ሇዝኖችና ሌዩ 

ወረዲዎች በፍትሃዊነትና ወጥ በሆነ መንገዴ ተግባራዊ የሚዯረግበት፣ በክሌለ መንግሥት 

መ/ቤቶች ተግባራዊ የሚዯረጉ የካፒታሌ ፕሮጀክቶች ዜርዜር መረጃዎች ፕሮፋይሌ የሚያዘበት፣ 

የክፍያ ስርዓት፣ ቅንጅታዊ የክትትሌና ግምገማ አሰራር ሥርዓትን በመርጋት በሁለም አካባቢ 

ያሇው ህብረተሰብ ፍትሃዊ፣ ውጤታማ እና ወጪ ቆጣቢ  በሆነ መንገዴ መጠቀም በሚያስችሌ 

ሁኔታ እንዱተገበር በቀጣይ መሪ ዕቅደ መን በሙለ አቅም የመስራት ጉዲይ ሌዩ ትኩረት 

የሚሰጠው ይሆናሌ፡፡   

የመንግስታት ትብብር ማዕቀፍ ከማሳዯግ አኳያ፡- ባሇፉት ዓመታት ተግባራዊ ከተዯረጉት ዋና ዋና 

ግቦች መካከሌ ከተባበሩት መንግስታት አባሌ ዴርጅቶች ትብብር ማዕቀፍ መነሻ የሚገኘዉን ሀብት 

ፍሰትን በክሌለ ማሳዯግና ማስተዲዯር አንደ ነበር፡፡ በዙህም ከተሇያዩ መንግስታትና ተቋማት 

በየበጀት ዓመቱ ጥቅም ሊይ እንዱዉሌ የተሇቀቀ ዕርዲታና ብዴር ክሌለ ቅዴሚያ ሇሚሰጣቸዉ 

ፕሮግራሞች በማዋሌ እየተመገበ ሊሇዉ ሌማት አሰተዋጽኦ አዴርጓሌ፡፡ ከዙህ አንፃር ባሇፉት 

ዓመታት ቀጥል በግራፍ በተመሇከተዉ መሠረት ሇሌማት ፕሮግራሞች/ፕሮጀክቶች የሚዉሌ 

የዉጭ ሀብት በክሌለ ፈስሶ በርካታ የሌማት ሥራዎች ተሠርቷሌ፡፡ በዙህ መሠረት የመንግስታት 

የሌማት አጋርነትን የሚያጠናክሩና የሚያበረታቱ ዉጤቶች ተመዜግበዋሌ፡፡ ስሇሆነም 

የመንግስታትና የመሌቲሊተራሌ የሌማት አጋርነት ወዯ ክሌሌ የሚፈሰዉ ሀብት በመጠንና በጥራቱ 

ይበሌጥ እንዱሻሻሌ ቢዯረግ ሌማቱን ይበሌጥ ሇማጠናከር ስሇሚያስችሌ በመሪ ዕቅደ መን 

ትኩረት ተሰጥቶ የሚሰራ ይሆናሌ፡፡ 

ሥዕሌ 6፡ ተከታታይ ዓመታት ከመንግስታት ትብብር የተገኘ ሀብት (በብር)  
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የበጎ አዴራጎት ዴርጅቶችና ማሕበራት ሀብት ማስተዲዯርን በተመሇከተ፡- ክሌሊችን ባሇፉት 

ዓመታት የበጎ አዴራጎት ዴርጅቶችና ማሕበራት የሚተገብሩ ፕሮጀክቶችን 

የክትትሌና ግምገማ ስርዓት ቀሌጣፋና ዉጤታማ በሆነ መንገዴ ሇመምራት 

የሚያስችሌ ፌዳራሌ የበጎ አዴራጎት ዴርጅቶችና ማሕበራት አዋጅ 621/2001፤ 

የበጎ አዴራጎት ዴርጅቶችና ማሕበራት ዴንብ 168/2003 እና አዋጁንና ዯንቡን 

ሇማስፈጸም የወጡ 8 ያህሌ መመሪያዎችን ተግባራዊ ሲያዯረግ ቆይቷሌ፡፡ 

በተጨማሪም በክሌለ ዉስጥ ተንቀሳቅሶ የሚሠሩ በጎ አዯራጎት ዴርጅቶችና 

ማሕበራት የስራ ነጻነት ኖሯቸዉ በየአሰተዲዯር እርከኑ ፕሮጀክቶችን እንዱተግብሩ 

የሚያስችሌ ክሌሊዊ የመንግስትና የበጎ አዴራጎት ዴርጅቶችና ማሕበራት የአሰራር 

ስርዓት የስራ መመሪያ 2002 (A Guideline for Terms of Collaboration between the Regional 

Government and CSOs operating in the Region) ተጋጅቶ ተግባራዊ ተዯርጓሌ፡፡ በዙህም ከ2003 

እስከ 2012 በጀት ዓመት የበጎ አዴራጎት ዴርጅቶችና ማሕበራት ፕሮጀክቶች ቅንጅታዊ 

የክትትሌና ግምገማ ስርዓት በመርጋቱና አገሌግልት አሰጣጥ በመሻሻለ በክሌለ 

ተንቀሳቅሶ የሚሰሩ የበጎ አዴራጎት ዴርጅቶችና ማሕበራት ብዚትና የሚተገበሩ ፕሮጀክቶች ቁጥር 

እና በትግበራዉ ወቅት ባሇዴርሻ አካሊት ቅንጅትና ተሳትፎ ጨምሯሌ፡፡  

ከዙህ አንጻር ሊሇፉት ተከታታይ ዓመታት የበጎ አዴራጎት ዴርጅቶችና ማሕበራት ከክሌለ 

መንግስትና በየአሰተዲዯር እርኮኖች ከሚገኙ መዋቅሮች ጋር በሚዯረገው ስምምነት መሠረት 

የተሇያዩ ፕሮጀክቶችን በመቅረጽ በርካታ ሀብት በማፍሰስ የሌማት ሥራዎችን ሲሰሩ ቆይቷሌ 

እየሠሩም ይገኛለ፡፡ እነዙህ ፕሮጀክቶች የመንግስትን ዕቅዴ ሇማሳካት የሚፈጠረውን የሌማት 

ክፍተትን በመሸፈን የህብረተሰቡን የሌማት ተጠቃሚነትን የሚያረጋግጡ ናቸው፡፡ 

ከዙህ በታች ሠንጠረዥ 4 ሊይ በተመሇከተው መረጃ መሠረት በ2003 በጀት ዓመት በ202 በጎ 

አዴራጎት ዴርጅቶችና ማሕበራት 490 የተሇያዩ የሌማት ፕሮጀክቶችን ሇመተግበር በክሌለ የፈሰሰ 

ሀብት ብር 854,991,611 የነበረ ሲሆን በ2011 በጀት ዓመት በ244 በጎ አዴራጎት ዴርጅቶችና 

ማሕበራት 746 የተሇያዩ የሌማት ፕሮጀክቶችን ሇመተግበር ብር 4,473,133,946 ፈስሷሌ፡፡ 

በዙህም የበጎ አዴራጎት ዴርጅቶችና ማሕበራት አሰተዋጽኦ በ2003 በጀት ዓመት ከጠቅሊሊ ክሌለ 

ሀብት ያሇዉ ዴርሻ 13 በመቶ ሲሆን በ2011 በጀት ዓመት 12 በመቶ እንዱሆን አሰችልታሌ፡፡  
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ሠንጠረዥ 4፡ ተከታታይ ዓመታት የበጎ አዴራጎት ዴርጅቶችና ማህበራት በኩሌ የፈሰሰ ሀብት 

ጠቅሊሊ ከክሌለ በጀት ያሇዉ ዴርሻ (በብር) እና (በመቶኛ) 

በጀት 
ዓመት

ጠቅሊሊ የክሌለ ሀብት
የበጎ አዴራጎት 

ዴርጅቶችና ማሕበራት 
ብዚት 

የበጎ አዴራጎት ዴርጅቶችና 
ማሕበራት ፕሮጀክቶች 

ብዚት 

በአማካይ ሇ4 ተከታታይ 
ዓመታት በበጎ አዴራጎት 

ዴርጅቶችና ማኀበራት በኩሌ 
የፈሰሰ ጠቅሊሊ ሀብት (በብር)  

በአማካይ  በየዓመቱ ከበጎ አዴራጎት 
ዴርጅቶችና ማኀበራት በኩሌ የፈሰሰ 

ሀብት (በብር)  

የበጎ አዴራጎት ዴርጅቶችና 
ማሕበራት በኩሌ የፈሰሰ 

ሀብት ዴርሻ 

2003 6,836,009,180     202 490 3,419,966,443           854,991,611 0.13                
2004 11,480,567,342    186 465 4,311,440,256           1,077,860,064 0.09                
2005 14,658,649,077    214 558 6,677,758,522           1,669,439,631 0.11                
2006 16,096,086,038    214 583 6,755,640,155           1,688,910,039 0.10                
2007 20,972,906,585    234 647 10,273,522,570          2,568,380,643 0.12                
2008 24,090,531,902    239 655 11,720,813,862          2,930,203,466 0.12                
2009 31,168,778,742    241 677 13,263,744,361          3,315,936,090 0.11                
2010 34,315,384,144    244 701 15,320,985,025          3,830,246,256 0.11                
2011 38,671,453,948    246 746 17,892,535,856          4,473,133,964 0.12                

0.11              ተከታታይ ዓመታት አማካይ 

የበጎ አዴራጎት ዴርጅቶችና ማሕበራት በኩሌ የፈሰሰ ሀብት ጠቅሊሊ ከክሌለ ሀብት ያሇዉ ዴርሻ

 

በተመሳሳይ መሌኩ በክሌለ ከ2003-2011 በጀት ዓመት በተከታታይ ዓመታት የበጎ አዴራጎት 

ዴርጅቶችና ማሕበራት የተሇያዩ ፕሮጀክቶችን በመተግበር ያበረከቱት የሌማት አሰተዋጽኦ ዴርሻ 

በመቶኛ፣ የበጎ አዴራጎት ዴርጅቶችና ማህበራት ብዚት እና የበጎ አዴራጎት ዴርጅቶችና ማህበራት 

የተተገበሩ ፕሮጀክቶች ብዚት ከፍ ሲሌ ባሇው ሠንጠረዥ እና ቀጥል ባሇው ሥዕሌ 7 

በተመሇከተው መረጃ መሠረት በክሌለ ውስጥ ሀብት በማፍሰስ የሌማት ሥራዎችን 

በመትግበራቸዉ የበጎ አዴራጎት ዴርጅቶችና ማሕበራት የሌማት አጋሪነትን የሚያጠናክሩና 

የሚያበረታቱ ዉጤቶች ተመዜግበዋሌ፡፡ በዙህም በክሌለ ከበጎ አዴራጎት ዴርጅቶችና 

ማሕበራት በኩሌ የሚፈሰዉ ሀብት መጠንና ተጠቃሚ ህብረትሰብ ቁጥር ከጊዛ ወዯ ጊዛ 

እየጨመረ በመምጣቱ ያሊቸው አስዋፅኦ ከፍተኛ ቢሆንም በክሌለ በሁለም አካባቢ የሌማት 

ክፍተቶችን ሇይቶ ከመሥራት አኳያ የፕሮጀክቶች ስርጭትና ከፍትሃዊነት አንፃር በየአስተዲዯር 

ዕርከኑ ከፍተኛ ክፍተት ያሇበት በመሆኑ ቀጣይ ወዯ ክሌለ የሚመጡ የስቪሌ ማህበረሰብ 

ዴርጅቶችና በየዴርጅቶቹ የሚተገበሩ ፕሮጀክቶች ፍትሃዊ ተዯራሽነትን የሚያረጋገጥበት አሰራር 

ስርዓትን በመርጋት ትኩረት ተስጥቶ የሚሠራ ይሆናሌ፡፡  
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ሥዕሌ 7፡ የተከታታይ ዓመታት የበጎ አዴራጎት ዴርጅቶችና ማህበራት በኩሌ የፈሰሰ ሀብት 

ጠቅሊሊ ከክሌለ ሀብት ያሇዉ ዴርሻ በመቶኛ እና የበጎ አዴርጎት ዴርጅቶችና ማህበራት ብዚትና 

የተተገበሩ ፕሮጀክቶች ቁጥር 

 

የሥነ-ህዜብ ፖሉሲ ከማስፋትና ከመትግበር አኳያ፡- ባሇፉት ዓመታት የሀገራዊ ሥነ-ህዜብ ፖሉሲ  

የሴቶችንና የሕጻናትን የኑሮ ሁኔታ ሇማሻሻሌ “የተመጠነ ዯስተኛና የበሇጸገ” የቤተሰብ አባሊት 

ይኑሩን የሚሇዉን እሳቤ እንዯ ትኩረት አቅጣጫ በመያዜ የሴቶች የቤተሰብ ዕቅዴ አገሌግልት 

ምጣኔን (CPR) በመጨመር አጠቃሊይ የዉሌዯት ምጣኔውን (TFR) ወዯ አራት ሌጆች ዜቅ 

ማዴረግ በታቀዯዉ መሠረት ክሌሊችን በሁለም አሰተዲዯር እርከኑ የሥነ-ሕዜብ ጉዲዮች 

ማሰተባበሪያ የስራ ክፍልችን ሇማዯራጀት የሚያስችሌ አሰራር ስርዓት በመርጋት ሥራውን 

በተዋረዴ በመተግበር በርፉ አመርቂ ዉጤት አሰመዜግቧሌ፡፡  

በዙህም በመጀመሪያውና ሁሇተኛዉ የዕትዕ መን የሥነ-ሕዜብ ጉዲዮች ሁሇ-ገብ (Cross-Cutting) 

ሆነው በመካተቱ የስነ-ህዜብ ጉዲዮችን በትምህርት፣ ጤና፣ ግብርና፣ ሴቶች፣ ህጻናትና ወጣቶች 

እና ሠራተኛና ማሕበራዊ ጉዲይ ሴክተር መ/ቤቶች የሌማት እቅዴ አካሌ ሆነዉ በመተግበሩ 

በክሌለ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ የበኩለን ዴርሻ ሇማስመገብ ጥረት ተዯርጓሌ፡፡ 

በተመሳሳይ መሌኩ ሇትግበራዉ የሚረደ የሥነ-ሕዜብ ጉዲዮች በቤተሰብ ዕቅዴ አገሌግልት ዘሪያ 

ጥናት በማካሄዴ ሇባሇዴርሻ አካሊትና ሇማኀበረሰቡ ትምህርት የሚሰጡ የግንዚቤ ማሰጨበጫ 

ሰነድች ( IEC/BCC) በማጋጀት፣ በትምህርት ቤት በስነ-ህዜብ ክበባት አማካኝነት የስነ ተዋሌድ 

ጤና ትምህርት በተከታታይ ዓመታት የተሰጠ ሲሆን የህብረተሰቡን ግንዚቤ ሇማዲበር እስከ 
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ታችኛዉ የህብረተሰብ ክፍሌ ዴረስ የህዜብ ንቅናቄ መዴረኮችን በማጋጀት በተፋሰስ ሌማት፣ 

የትምህርት ቤት የስነ ህዜብ ክበብ አባሊት፣ የግብርናና የስነ-ህዜብ ቴክኒክ ኮሚቴ አባሊት የግንዚቤ 

መዴረኮችን በመፍጠር ከስነ ህዜብ ሌማት ሥራዎች ጎን ሇጎን በተፈጥሮ ሀብት ጥበቃና በምግብ 

ዋስትና አጠባበቅ ወርክሾፖችን በማካሄዴ፣ የተጎደ አካባቢዎች ከእንሰሳትና ከሰዎች ንክኪ ነጻ 

እንዱሆኑ በማዴረግ መሌሶ እንዱያገግም ተዯርጓሌ፡፡ በየአመቱ ሀምላ 4 ቀን የአሇም አቀፍ የስነ-

ህዜብ ቀን የተከበረ ሲሆን በዓለን ምክንያት በማዴረግ የተራቆቱና የተጎደ ቦታዎችን በመሇየት 

ችግኝ የመትከሌና የመንከባከብ ተግባራት ተከናዎኗሌ፡፡ በዙህም የክሌለ የዯን ሽፋን እንዱሻሻሌ 

የበኩለን አሰተዋጾ አበርክቷሌ፡፡  

በተጨማሪም የሴት ሌጆች ያሇዕዴሜ ጋብቻና የሕዜብ ዕዴገት ምጣኔ ዘሪያ ከትምህርት ቤቶች 

ጋር በመቀናጀት በመሰራቱ በክሌለ የሴቶችን ትምህርት ተሳትፎ እንዱጨምርና የጋብቻ 

ጊዛያቸውን ማራም እንዱችለ የበኩለን ጥረት አዴርጓሌ፡፡ በዙህም የቤተሰብ ዕቅዴ አገሌግልት 

ምጣኔ (CPR) በ2003 ዓ.ም 25.8 በመቶ ከነበረበት በ2010 ዓ.ም ወዯ 39.2 በመቶ ከፍ 

ሇማዴረግ አስተዋፅኦ በማበረከቱ የቤተሰብ ዕቅዴ አገሌግልት ምጣኔ (CPR) በ2003 በክሌሊችን 

አንዱት በመዉሇዴ ዕዴሜ ክሌሌ ውስጥ (15-49) የምትገኝ ሴት በአማካይ ትወሌዲቸው ከነበረዉ 

4.9 ሌጆች በዕቅደ ማብቂያ መን ወዯ 4.3 ሌጆች ዜቅ ሌታዯርግ የምትችሌበት ዕዴሌ 

ተፈጥሯሌ፡፡ ሆኖም በክሌሊችን የሥነ-ህዜብ ሥራ ከአገሪቱ አማካይ መጠነ-መውሇዴ ጋር ሲነጻጸር 

ከፍተኛ በመሆኑ ቀጣይ መሪ ዕቅዴ መን ሌዩ ትኩረት የሚሻ ስሇሆነ ከአገሪቱ አማካይ መጠነ 

መውሇዴ ጋር ሇማመጣጠን በከፍተኛ ርብርብ የሚሠራ ይሆናሌ፡፡  

2. ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ እና መሌክዓ-ምዴራዊ መረጃ ትንተናና ስርጭት ትኩረት መስክ 

መናዊ የሶሽዮ ኢኮኖሚና መሌካዓ ምዴራዊ መረጃዎችን ተዯራሽ ከማዴረግ አኳያ፡- የክሌለን 

ስታትስቲካሌ መረጃዎችን በአሰራር ስርዓት በማስተዲዯር ወቅታዊ፣ ወጥና ጥራት ያሇዉ የክሌለ 

ሌማት መረጃዎች በማዯረጀት ሇዉሳኔ ሰጭ አካሊትና ሇላልችም ተጠቃሚ ባሇዴርሻ አካሇት 

ተዯረሽ ሇማዴረግ የሚያስችለ ስራዎች በርፉ ሲሰሩ ቆይተዋሌ፡፡ በዙህ መሠረት ባሇፉት 

ተከታታይ ዓመታት በክሌለ ካለት አስተዲዯር እርከኖችና ክሌሌ ሴክተር መ/ቤቶች ሇማህበራዊ፣ 

ኢኮኖሚያዊና መሌክዓ-ምዴራዊ የሌማት መረጃዎችን በማሰባሰብ፣ በማዯራጀት፣ በመተንተን እና 

ጥራቱን የጠበቀ ዓመታዊ ሰታትስቲካሌ አብስትራክት ታትሞ እንዱሰራጭ ተዯርጓሌ፡፡ የተከታታይ 

ዓመታት ስታትስቲካሌ መረጃ የያ ድክመንት /Time series data/ ታትሞ ሇተገሌጋይና 

ሇባሇዴርሻ አካሊት ተዯራሽ እንዱሆን የተዯረገ ሲሆን የክሌለን የተቀናጀ መረጃ አስተዲዯር ሥርዓት 

/Integrated Management Information System/ ከማዕከሊዊ ስታቲስቲክስ ኤጀንሲ ጋር 

በመተባበር ተዯራጅቷሌ፡፡ 
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በተጨማሪም መናዊ የመረጃ ቋት በማዯራጀት የክሌለን ሶሽዮ-ኢኮኖሚ መረጃዎችን በዳቭ-ኢንፎ 

ሶፍትዌር ክሌሊዊ ይት እንዱኖረው ተዯርጎ በማዯራጀት ዯቡብ ኢንፎ የተሰኘ ዲታ ቤዜ በክሌሌ 

ዯረጃ በመፍጠር በሥራ ሊይ እንዱዉሌ በማዴረግ ሇላልች ተጠቃሚዎች በግራፍ፣ በሠንጠረዥና 

በካርታ መረጃዎች ተዯራሽ እንዱሆኑ ተዯርጓሌ፡፡ በክሌለ የተጀመረዉን በሁለም አስተዲዯር 

እርከኖችም  አቅም ግንባታ ስራዎችን በመስራት ወዯ ትግበራ እንዱገቡ የተዯረገ ሲሆን 7 የተሻሇ 

አፈጻጸም ያሊቸዉ ዝኖች ተሇይተዉ በወረዲ ዯረጃ የየራሳቸዉን አሰተዲዯር እርከን የሌማት 

መረጃዎች በማዯረጃት በስራ ሊይ እንዱዉሌ ሇማዴረግ በዳቭ ኢንፎ ዲታ ቤዜ መሠረት በየዝኖቹ 

ስያሜ መረጃ መረብ በመፍጠር ወዯ ስራ እንዱገቡ በሌዩ ሁኔታ ዴጋፍ ተዯርጓሌ፡፡   

የመሌክዓ-ምዴራዊ መረጃ በጂአይኤስ ሶፍትዌር በማዯራጀትና በማሳተም ነጠሊ ካርታዎችን 

ሇተገሌጋይና ሇባሇዴርሻ አካሊት የተሰራጨ ሲሆን ክሌሊዊ ይት ያሇው አትሊስ ሇማጋጀት 

ከየአስተዲዯር እርከኑ በጂፒኤስ (GPS) መረጃዎችን በመሰብሰብና በጂአይኤስ (GIS) ሶፍትዌር 

በመተንተን የተጋጀውን አትሊስ ሇተገሌጋይና ባሇዴርሻ አካሊት በዕቅደ መሠረት ተዯራሽ 

መዯረጉና በናሙናነት በተመረጡት 15 ዝኖች ጂ አይ ኤስ ሶፍትዌር በመጫን የጂ አይ ኤስ 

መረጃ መረብ ማዯራጀት ተችሎሌ፡፡  ሆኖም ከየአስተዲዯር እርከኖች የሚሰበሰቡ የሶሽዮ ኢኮኖሚ 

መረጃዎች የጥራት ጉዴሇት መኖር፣ ከመዋቅር መቀያየር ጋር ተያይዝ የቀበላና የወረዲ ካርታ 

በጂአይ ኤስ ሶፍትዌር በማጋጀት ሇማሰራጨት ማነቆ መሆኑ የተሇየ ሲሆን የመረጃ ጥራት፣ 

ወቅታዊና ተዓማኒነት ያሇው መረጃ ማግኘት የክሌለ ትሌቁ ፈተና ሆኖ የቆየ በመሆኑ በቀጣይ 

ዕቅዴ መን በዙህ አካባቢ ሌዩ ትኩረት ተሰጥቶ የሚሠራ ይሆናሌ፡፡  

3. የሀብት አስተዲዯርና ቁጥጥር ትኩረት መስክ   

የመንግስት ፋይናንስ አስተዲዯር አሰራር ሥርዓቶችን ከመተግበር አንፃር፡- የመንግስት ፋይናንስ 

አስተዲዯር ቀሌጣፋና ውጤታማ በሆነ መንገዴ ሇመምራት ሁሇት አዋጆች የውጡ ሲሆኑ እነሱም 

የመንግስት ፋይናንስ አስተዲዯርና የመንግስት ግዥና ንብረት አስተዲዯር አዋጆች ናቸው፡፡ እነዙህን 

አዋጆች ተከትል የመንግስት ፋይናንስ አስተዲዯር ዯንብም ተጋጅቷሌ፡፡ የፋይናንስ አስተዲዯር 

አዋጆችና ዯንቦች ሇማስፈጸምና ሇማብራራት ብዚት ያሊቸዉ የአሰራር  መመሪያዎች ተጋጅተው 

በሥራ ሊይ ይገኛለ፡፡ እነዙህን የህግ ማዕቀፎችን ተከትል የክሌለን ሀብት ሇማስተዲዯርና 

ሇመቆጣጠር እንዱሁም የመንግሥት ፋይናንስ አስተዲዯር የመረጃ  ሥርዓቱን ሇማመን የተቀናጀ 

በጀትና የወጪ አስተዲዲር (IBEX) ከክሌሌ እስከ ወረዲ ዴረስ ሥራ ሊይ እንዱውሌ ተዯርጓሌ፡፡ 

የሀብት አጠቃቀም ውጤታማነት ማሻሻሌ፡- ከ2003-2012 ባለት ተከታታይ ዓመታት ሇክሌለ 

የተመዯበዉን ሀብት የአሰራር ሥርዓቶችን ተከትል በሥራ ሊይ እንዱውሌ ተዯርጓሌ እየተዯረገም 

ነዉ፡፡ 
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ሠንጠረዥ 5፡ የክሌለ ባሇፉት ተከታታይ ዓመታት ከገቢ በጀት የተገኘ ገንብ (በብር) እና 

የተሰበሰበና ያሌተሰበሰበ ገቢ ዴርሻና የገቢ ዕዴገት (በመቶኛ)  

2003 6,836,009,180  5,166,313,004  0.00 1,375,400,512 6,541,713,516  294,295,664   0.76 0.20 0.96 0.04 0.00 0.00 0.00

2004 11,480,567,342 8,412,958,663  0.00 1,977,517,666 10,390,476,329 1,090,091,012 0.73 0.17 0.91 0.09 0.59 0.63 0.44

2005 14,658,649,077 10,677,192,778 0.00 2,888,862,687 13,566,055,465 1,092,593,612 0.73 0.20 0.93 0.07 0.31 0.27 0.46

2006 16,096,086,038 11,403,010,841 0.00 3,540,014,297 14,943,025,138 1,153,060,900 0.71 0.22 0.93 0.07 0.10 0.07 0.23

2007 20,972,906,585 15,116,660,942 0.00 4,854,151,264 19,970,812,206 1,002,094,379 0.72 0.23 0.95 0.05 0.34 0.33 0.37

2008 24,090,531,902 17,067,572,814 0.00 5,811,639,469 22,879,212,283 1,211,319,619 0.71 0.24 0.95 0.05 0.15 0.13 0.20

2009 31,168,778,742 21,166,548,045 0.00 6,830,557,737 27,997,105,782 3,171,672,960 0.68 0.22 0.90 0.10 0.22 0.24 0.18

2010 34,315,384,144 24,290,667,589 0.00 8,264,303,181 32,554,970,770 1,760,413,374 0.71 0.24 0.95 0.05 0.16 0.15 0.21

2011 38,671,453,948 27,621,398,652 0.00 8,613,978,841 36,235,377,493 2,436,076,455 0.71 0.22 0.94 0.06 0.11 0.14 0.04

2012 40,056,938,826 28,924,656,493 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00

0.72 0.22 0.93 0.07 0.20 0.20 0.24

ሇመሰብሰብ የታቀዯ ገቢ 
በጀት 

የበጀት 
ዓመት

የክሌለ ባሇፉት ተከታታይ ዓመታት የገቢ በጀት ዕቅዴና አፈጻጸም የሚያሳይ ሠንጠረዥ

ጠቅሊሊ ከገቢ የተገኘ ገንብ የተሰበሰበና ያሌተሰበሰበ ገቢ ዴርሻ በመቶኛ የገቢ ዕዴገት ምጣኔ በመቶኛ

ጠቅሊሊ 
የተገኘ 
ገንብ

ጠቅሊሊ 
ያሌተሰበሰበ 

ገቢ
ጠቅሊሊ ገቢ 

የፌዯራሌ 
ዴጎማ 

የክሌለ ገቢ

የተከታታይ ዓመታት አማካይ

ከክሌለ ገቢ
ከፌዯራሌ 
ዴጎማ

ታቅድ ያሌተሰበሰበ ገቢ 
ጠቅሊሊ የተገኘ ገንብ 

ዴምር
በክሌለ የተሰበሰበ ገቢ

ከውጭ 
ብዴርና 
ዕርዲታ

ከፌዯራሌ ዴጎማ

 

ከዙህ በሊይ በሠንጠረዥ 5 በተመሇከተው መሠረት በ2003 በጀት ዓመት ከፌዳራሌ ዴጎማ፣ 

ከዕርዲታና ብዴር እና ከክሌለ ገቢ ሇመሰብሰብ ከታቀዯው የገቢ በጀት ብር 6,836,009,180 ሊይ 

ከፌዳራሌ ዴጎማ 76 በመቶ፣ ከዕርዲታና ብዴር 0 ከመቶ እና ከክሌለ ገቢ 20 በመቶ ሆኖ 

በዴምሩ  96 በመቶ የተሰበሰበ ሲሆን በ2011 በጀት ዓመት በሥራ ሊይ ይውሊሌ ተብል ከታቀዯው 

ሀብት ብር 38,671,453,948 ውስጥ 94 በመቶ መሰብሰብ በመቻለ የተከታታይ ዓመታት አማካይ 

የመሰብሰብ አቅም 20 ከመቶ ሆኗሌ፡፡ ከዙህም ውስጥ የፌዳራሌ ዴጎማ፣ የክሌለ የውስጥ ገቢ 

እና የውጭ ዕርዲታና ብዴር ገቢ አማካይ ዕዯገቱ በመቶኛ በቅዯም ተከተሌ 20፣ 24 እና 0 በመቶ 

ነዉ፡፡ የዉጭ ዕርዲታና ብዴር ገቢ አማካይ ዕዴገቱ ዛሮ በመቶ የሆነዉ በሚጸዴቀዉ በጀት ዉስጥ 

እንዯፋይናንስ ምንጭ የሚታይ ቢሆንም ከፌዳራሌ በሚሊከዉ ዴጎማ ገንብ ዉስጥ ተካተዉ 

የማይመጣና በቻናሌ አንዴና ሁሇት በተሇያዩ ፕሮግራሞች ገንብ ፍሰት ሊይ ተቀሊቅል ስሇሚመጣ 

በትሬዟሪ ሂሳብ ሊይ መረጃዉ ተሇይተዉ  በግሌፅ ባሇመታየቱ ነዉ፡፡ በተጨማሪም ከ2004-2010 

በጀት ዓመት ዴረስ የሚሉንየም ዕዴገት (MDG) እና ሊቂ የሌማት ( SDG) ግቦች ከተመዯበዉ 

በጀት ዉስጥ በርካታ ገንብ ወዯ ክሌለ ባሇመምጣቱና  በክሌለ የታቀዯዉ የዉስጥ ገቢ በሙለ 

አቅም ባሇመሰበሰቡ ምክንያት ነዉ፡፡ በክሌለ በዕቅዴ መሠረት ሉከፈለ ሇሚገባቸዉ ክፍያዎች 

ሉሰበሰቡ የታቀዯ ገቢ በሙለ አቅም የማይሰበሰብ ከሆነ ሙለ የክፍያን ፍሊጎት መሙሊት 

ስሇማይቻሌ በገቢ አሰባሰብ ሊይ በቀጣይ መሪ ዕቅደ መን ሌዩ ትኩረት ተሰጥቶ የሚሠራ 

ይሆናሌ፡፡  
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በተጨማሪም በክሌለ እየተሰበሰበ ያሇዉ የገቢ መረጃ ሲታይ የጎሊዉን ዴርሻ የሚይዉ 

ከመንግስት ሠራተኞች የሚቀነስ የሠራተኞች ሥራ ግብር፣ የጤና እና የትምህርት ተቋማት ገቢ  

ከ50 በመቶ በሊይ በመሆኑ ማጋጃ ቤታዊ አገሌግልት ገቢዎችን ጨምሮ የላልች ገቢ አቅሞችን 

(Revenue Potential)በማሳዯግና መሠረቱን በማስፋት ገቢ የማይሰበሰብ ከሆነ በራስ ገቢ የክፍያ 

ፍሊጎት ማሟሊት ስሇማይቻሌ በክሌለ ገቢ አሰባሰብ ሊይ ከገቢ ሴክተር ጋር በቅንጅት በመስራት 

የገቢ ሽፋን እንዱጨምር የሚሠራ ይሆናሌ፡፡ በክሌለ ባሊፉት ተከታታይ ዓመታት የገቢ ዕቅዴና 

አፈጻጸም ዴርሻ በፋይናንስ ምንጭ ተሇይተዉ እና ታቅድ ያሌተሰበሰበዉ ገቢ ዴርሻ በመቶኛ 

ቀጥል ባሇዉ ሥዕሌ 8 ማየት ይቻሊሌ፡፡   

ሥዕሌ 8፡ ተከታታይ ዓመታት ከፌዯራሌ ዴጎማ፣ የክሌለ ገቢ እና ጠቅሊሊ ያሌተሰበሰበ ገቢ ዴርሻ 

በመቶኛ 

 

በተፈቀዯዉ በጀት መሠረት ከሁለም አሰተዲዯር እርከኖች እና ከክሌለ ማዕከሌ ዓመታዊ የጥሬ 

ገንብ መርሃ ግብር እንዱቀርብ በማዴረግ በክሌሌ ማዕከሌ የዛሮ ሚዚን እና በአሰተዲዯር ዕርከኖች 

የአንዴ ማዕከሌ ፋይናንስ አገሌግልት (Single pool system) በመጠቀም የጥሬ ገንብ ዜዉዉር 

እየተፈጸመ ይገኛሌ፡፡  

በሚቀርበዉ የጥሬ ገንብ ፍሊጎት መርሃ ግብር መሠረት በጀት ሇተመዯበሊቸዉ የመንግስት 

መ/ቤቶች ጥሬ ገንብ እየተሊሇፈ ክፍያዎች የሚፈጸም ቢሆንም ከቅርብ ጊዛ ወዱህ የታችኛዉ 

አሰተዲዯር እርከን  ወጪ መርጃ ሊይ የግብዓት ዕዲ የሚቀነስ በመሆኑና የተቀነሰዉም ዕዲ 

በተረጋዉ የአሰራር ስርዓት መሠረት በየአሰተዲዯር እርከኖች በወቅቱ ተሰብሰቦ በስራ ሊይ 

አሇማዋሌ፣ በጀት በላሇበት ከፍተኛ የሰው ኃይሌ ቅጥር መፈጸም፣ ተሰብሳቢ ሂሳቦች በወቅቱ 



  22 

 

አሇማወዲዯቅና ተመሊሾችን አሇመሰብሰብ እንዱሁም ከኦዱት ግኝቶች ሊይ የሚታዩ የጥሬ ገንብ 

ጉዴሇቶችን አሇመሰብሰብ ተዯምሮ በጥሬ ገንብ አሰተዲዯር ሊይ ከፍተኛ ቀውስ በመፍጠሩ 

ሇሚቀረቡ ክፍያዎች የጥሬ ገንብ እጥረት እየገጠመ ይገኛሌ፡፡ በመሆኑም በቀጣይ ዕቅዴ መን 

በታቀዯዉ ዕቅዴ መሠረት የክፍያ ፍሊጎቶችን ሙለ በመለ ሇማሟሊት በግብዓት ዕዲ ምክንያት 

ከወጪ መርጃ ሊይ ገንብ እንዲይቀነስ በግብዓት ዕዲ አሰባሰብ ሊይ፣ የተሰብሳቢ ሂሳቦችን በመረጃ 

ሊይ በመመስረት በወቅቱ ሇማወዲዯቅና ተመሊሾችን ሇማስመሇስ እንዱሁም በኦዱት የተረጋገጡ 

የጥሬ ገንብ ጉዴሇቶችን ሇማስተካት ሌዩ ትኩረት ተሰጥቶ ከሚመሇከታቸዉ ባሇዴርሻ አካሊት ጋር 

በቅንጅት የሚሠራ ነው፡፡ ከዙህ ከግብዓት እዲና ገቢን በዕቅደ መሠረት ባሇመሰብሰብ በጥሬ ገንብ 

አስተዲዯር ሊይ አየተስተዋሇ ያሇውን ችግር በጥናት በመሇየት የመፍትሄ አቅጣጫ የማይቀመጥ 

ከሆነ በአሰራር ሊይ ከፍተኛ ችግር የሚያስከትሌ በመሆኑ ትኩረት ተሰጥቶ ሉሰራ ይገባሌ፡፡  

የመንግስት መሥሪያ ቤቶች የሚመዯብሊቸዉን ሀብት ሇተገቢና አግባብ ባሇዉ የመንግስት አካሌ 

ሇፀዯቀ ዓሊማ ብቻ ማዋሌ አሇባቸዉ፡፡ አጠቃቀማቸዉም ቁጠባን ብቃትንና ዉጤታማነትን 

በከፍተኛ ዯረጃ ሉያስገኝ በሚችሌ መንገዴ በመፈጸም የህብረትሰብን ተጠቃሚነት የሚያረጋገጥ 

መሆን አሇበት፡፡ ሇዙሁም የሚመዯብ በጀት የመንግስትን ወጪ የመምራት ሚና መጫወት 

አሇበት፡፡ ይህ ማሇት በጀት ሳይፈቀዴ ወይም ከተፈቀዯዉ በጀት በሊይ ክፍያ መፈጸም አይቻሌም 

ማሇት ነዉ፡፡ ከዙህ አንጻር ከ2003-2011 በጀት ዓመት በክሌሌ ማዕከሊትና በየአሰተዲዯር እርከኖች 

በተመዯበዉ በጀት መሠረት ቀጥል ባሇዉ ሠንጠረዥ 6 በተስተካከሇው በጀትና በወጪ አፈጻጸም 

ሊይ በጀት የመሪነት ሚናውን መጫዉቱን ማየት ይቻሊሌ፡፡ 

ሠንጠረዥ 6፡ የበጀትና ወጪ አፈጻጸም (በብር) እና ዴርሻ (በመቶኛ) እንዱሁም ተከታታይ 

ዓመታት አማካይ አፈጻጸም (በመቶኛ) 

የተሰተካከሇ በጀት
ጠቅሊሊ ወጪ 
አፈጻጸም

በስራ ሊይ 
ያሌዋሇ በጀት

2003 6,836,009,180        6,298,505,225            537,503,956     0.92 0.08 1.00

2004 11,480,567,342       9,952,316,665            1,528,250,677  0.87 0.13 1.00

2005 14,658,649,077       12,761,712,839          1,896,936,238  0.87 0.13 1.00

2006 16,096,086,038       14,492,402,641          1,603,683,398  0.90 0.10 1.00

2007 20,972,906,501       19,701,272,793          1,271,633,708  0.94 0.06 1.00

2008 24,090,531,902       21,841,816,665          2,248,715,237  0.91 0.09 1.00

2009 31,168,758,742       27,327,265,003          3,841,493,739  0.88 0.12 1.00

2010 34,315,384,144       31,599,661,830          2,715,722,314  0.92 0.08 1.00

2011 38,671,453,948       35,603,571,740          3,067,882,208  0.92 0.08 1.00

0.90 0.10 1.00

የጠቅሊሊ በጀት 
ዴርሻ በመቶኛ

ስራ ሊይ ያሌዋሇ በጀት 
ዴርሻ በመቶኛ

የባሇፉት ተከታታይ አመታት አማካይ አፈጻጸም 

በጀት 
ዓመት

የበጀትና ወጪ አፈጻጸም 
የጠቅሊሊ ወጪ 
ዴርሻ በመቶኛ 
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ከ2003-2011 በጀት ዓመት የተፈቀዯዉንና በስራ ሊይ የዋሇዉን የወጪ አፈጻጸም በ2003 

የተሰተካከሇ በጀት 6,836,009,180 ሲሆን አፈጻጸሙ 92 በመቶ ነዉ፡፡ የ2011 በጀት ዓመት 

የተሰተካከሇ በጀት 38,761,453,948 ሲሆን አፈጻጸሙ 92 በመቶ ነዉ፡፡ የተከታታይ ዓመታት 

አማካይ የወጪ አፈጻጸም ከተሰተካከሇዉ በጀት ጋር ሲነጻጸር ያሇዉ ዴርሻ 90 በመቶ ነዉ፡፡ በስራ 

ሊይ ያሌዋሇዉ በጀት ሲታይ አብኛዉ በጀት የካፒታሌ በጀት ዴርሻ ቢሆንም በክሌለ ሇመሰብሰብ 

በዕቅዴ ተይው የነበረው ገቢ ሙለ በሙለ ባሇመሰብሰቡ ምክንያት የወጪውን አፈጻጸም 

ከተስተካከሇው በጀት በታች እንዱሆን አዴርጎታሌ፡፡ ሇተጨማሪ መረጃ ከ2003-2011 በጀት ዓመት 

የተሰተካከሇ በጀት፣ ጠቅሊሊ ወጪ አፈጻጸምና በስራ ሊይ ያሌዋሇ በጀት ዴርሻ በመቶኛ ቀጥል 

ካሇዉ ሥዕሌ 9 ማየት ይቻሊሌ፡፡ 

ሥዕሌ 9፡ የተከታታይ ዓመታት ጠቅሊሊ በጀት፣ ወጪ እና ስራ ሊይ ያሌዋሇ በጀት ዴርሻ በመቶኛ  

 

ከዙህ በሊይ በሠንጠረዥና በግራፍ በተመሇከተዉ መረጃ መሠረት የክሌለ ጠቅሊሊ የወጪ 

አፈጻጸም ከተሰተካከሇዉ ጠቅሊሊ በጀት ጋር ሲነጻጸር በጀት ወጪን እንዯሚመራ ያሳያሌ፡፡ ይህም 

አሰራር ሇወዯፊትም በዕቅደ መን ተጠናክሮ የሚቀጥሌ ይሆናሌ፡፡ የመዯበኛና ካፒታሌ በጀት 

አመዲዯቡ ሲታይ በቅዯም ተከተሌ 63በ37 በመቶኛ ሲሆን የወጪ አፈጻጸማቸዉም ከዙህ በታች 

በተመሇከተዉ ሠንጠረዥ 7 ማየት ይቻሊሌ፡፡ 
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ሠንጠረዥ 7፡ የተከታታይ ዓመታ የተፈቀዯ መዯበኛና ካፒታሌ በጀትና ወጪ አፈጻጸም (በብር) 

መዯበኛ ካፒታሌ ጠቅሊሊ በጀት መዯበኛ ካፒታሌ ወጪ አፈጻጸም

2003 4,901,819,690             1,934,189,491        6,836,009,180    4,727,552,352   1,570,952,872  6,298,505,225   

2004 6,168,992,828             5,311,574,514        11,480,567,342  5,906,397,064   4,045,919,600  9,952,316,665   

2005 7,796,646,199             6,862,002,878        14,658,649,077  7,440,186,561   5,321,526,278  12,761,712,839  

2006 9,272,485,301             6,823,600,738        16,096,086,038  8,896,817,979   5,595,584,662  14,492,402,641  

2007 12,851,692,860           8,121,213,641        20,972,906,501  12,409,023,225  7,292,249,568  19,701,272,793  

2008 15,049,803,178           9,040,728,725        24,090,531,902  14,421,256,254  7,420,560,411  21,841,816,665  

2009 20,515,998,964           10,652,759,778      31,168,758,742  19,846,733,833  7,480,531,170  27,327,265,003  

2010 23,748,523,332           10,566,860,812      34,315,384,144  23,053,235,159  8,546,426,671  31,599,661,830  

2011 28,375,471,198           10,295,982,750      38,671,453,948  26,903,386,694  8,700,185,046  35,603,571,740  

በጀት ዓመት
የተፈቀዯ መዯበኛና ካፒታሌ በጀት የወጪ አፈጻጸም

 

ቀጥል ባሇዉ ሠንጠረዥ 8 ከተፈቀዯዉ ጠቅሊሊ በጀት የመዯበኛና የካፒታሌ በጀትና ወጪ ዴርሻ በመቶኛ 

ተመሊክቷሌ፡፡ 

ሠንጠረዥ 8፡ ከተፈቀዯዉ ጠቅሊሊ በጀት የመዯበኛና ካፒታሌ በጀትና ወጪ አፈጻጸም የተከታታይ ዓመታት ዴርሻ እና 

አማካይ ዴርሻ (በመቶኛ) 

መዯበኛ ዯርሻ ካፒታሌ ዴርሻ ጠቅሊሊ በጀት መዯበኛ ካፒታሌ ወጪ አፈጻጸም
2003 0.72 0.28 1.00 0.75 0.25 1.00

2004 0.54 0.46 1.00 0.59 0.41 1.00

2005 0.53 0.47 1.00 0.58 0.42 1.00

2006 0.58 0.42 1.00 0.61 0.39 1.00

2007 0.61 0.39 1.00 0.63 0.37 1.00

2008 0.62 0.38 1.00 0.66 0.34 1.00

2009 0.66 0.34 1.00 0.73 0.27 1.00

2010 0.69 0.31 1.00 0.73 0.27 1.00

2011 0.73 0.27 1.00 0.76 0.24 1.00

አማካይ ዴርሻ 0.63 0.37 0.67 0.33

በጀት ዓመት
ከተፈቀዯዉ ጠቅሊሊ በጀት የመዯበኛና ካፒታሌ በጀት ዴርሻ በመቶኛ ከጠቃሊሊ ወጪ የመዯበኛና ካፒታሌ ወጪ 

አፈጻጸም ዴርሻ በመቶኛ 

 

ከሊይ በሠንጠረዦቹ ማየት እንዯሚቻሇዉ በ2003 በጀት ዓመት የመዯበኛና የካፒታሌ በጀት ዴርሻ 

72በ28 ሲሆን በ2011 በጀት ዓመት 73በ27 በመቶ ነዉ፡፡ የመዯበኛና ካፒታሌ ወጪ 

አፈጻጸማቸዉም በ2003 75በ25 በመቶ እና በ2011 76በ24 በመቶ ሲሆን የተከታታይ ዓመታት 

አማካይ ዴርሻ የመዯበኛ ወጪ 67 በመቶና የካፒታሌ ወጪ 33 በመቶ ሆኗሌ፡፡   

የካፒታሌ ወጪ አፈጻጸም ዜቅ ያሇበት ምክንያት ከ2004 እስከ 2010 በጀት ዓመት ሇሚሉንየም 

ሌማት (MDG) እና ሇሊቂ ሌማት (SDG) ግቦች ማስፈጸሚያ በተመዯበዉ በጀት ሌክ ከፌዳራሌ 

የሚሊክ ጥሬ ገንብ ሙለ በሙለ ባሇመምጣቱ በወጪዉ አፈጻጸም ሊይ ቅናሽ ታይቷሌ፡፡ 

በተጨማሪም በክሌለ የሚሰበሰብ ገቢ በሙለ አቅም ተሰብስቦ በስራ ሊይ ባሇመዋለና የተሰብሳቢ 

ሂሳቦችም በወቅቱ ተወዲዴቆ የወጪ አካሌ ባሇመዯረጋቸዉ ምክንያት የወጪዉን አፈጸጸም 
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ከተሰተካከሇዉ በጀት ጋር ተመጣጣኝ አሌሆነም፡፡ የወጪዉን ፍሊጎት ሙለ ሇማዴረግ በየበጀት 

ዓመቱ ከተሇያዩ ፋይናንስ ምንጭ የሚሰበሰቡ ገቢዎች በሙለ አቅም ተሰብስቦ ሇክፍያ በመጠቀም 

እና ረጅም ዕዴሜ ያስቆጠሩ ተሰባሳቢ ሂሳቦችን መረጃ በዜርዜር በመሇየት ተወዲዴቆ የወጪዉን 

አፈጻጸም ከፍ ሇማዴረግ በቀጣይ በክሌሌ ባሇበጀት መ/ቤቶችና በሁለም አሰተዲዯር እርከኖች 

በቅንጅት የሚሠራ ይሆናሌ፡፡  

ከመዯበኛ በጀት ሇዯመወዜና ሇሥራ ማስኬጃ የተመዯበዉን በጀትና የወጪ አፈጻጸም መረጃዎች 

ሲታዩ በ2003 በጀት ዓመት የዯመወዜና ስራ ማስኬጃ ዴርሻ 70በ30 ከነበረበት በ2011 በጀት 

ዓመት ዴርሻቸዉ 74በ26 በመቶ ሲሆን ያሇፉት ተከታታይ ዓመታት አማካይ ዴርሻ የዯመወዜ 

71ና የስራ ማስኬጃ 29 በመቶ ነዉ፡፡ 

ሠንጠረዥ 9፡ ተከታታይ ዓመታት የተፈቀዯ መዯበኛ በጀት፣ የዯመወዜና የሥራ ማሰኬጃ (በብር) 

እና የዯመወዜና የሥራ ማስኬጃ ዴርሻ (በመቶኛ) 

መዯበኛ ዯመወዜ
የዯመወዜ 
ዴርሻ

ሥራ ማሰኬጃ
የሥራ ማስኬጃ 

ዴርሻ

2003 4,901,819,690 3,443,154,107 0.7 1,458,665,582 0.3

2004 6,168,992,828 4,353,526,461 0.71 1,815,466,367 0.29

2005 7,796,646,199 5,302,307,177 0.68 2,494,339,022 0.32

2006 9,272,485,301 5,922,374,596 0.64 3,350,110,705 0.36

2007 12,851,692,860 9,038,770,794 0.7 3,812,922,067 0.3

2008 15,049,803,178 10,404,709,981 0.69 4,645,093,197 0.31

2009 20,515,998,964 14,998,783,302 0.73 5,517,215,662 0.27

2010 23,748,523,332 17,949,268,745 0.76 5,799,254,587 0.24

2011 28,375,471,198 21,053,310,277 0.74 7,322,160,921 0.26

0.71 0.29

በጀት 
ዓመት

የተፈቀዯ መዯበኛ በጀት

የተከታታይ ዓመታት አማካይ  

በሠንጠረዠ ሊይ በተመሇከተዉ መሠረት ከመዯበኛ በጀት ከፍተኛዉን ዴርሻ በዯመወዜ ሊይ 

የሚመዯብ ሲሆን የስራ ማስኬጃ በጀት ከ2003 በጀት ዓመት ጀምሮ መጨመር ሲገባዉ ቅናሽ 

አሳይቷሌ፡፡ በመሆኑም የዯመወዜ ወጪ አፈጻጸም ከዓመት ወዯ ዓመት እንዱያዴግ ያዯረጉትን 

ጉዲዮች ሇይቶ በማስተካከሌ ተግባር ተኮር የስራ ማስኬጃ ወጪ አፈጻጸም ማሳዯግ በሚቻሌበት 

ሁኔታ ሊይ የሚሠራ ይሆናሌ፡፡ 

የዕዴገት ተኮር ተቋማት በ2003 በጀት ዓመት የተመዯበ በጀት ብር 3,951,168,402 ከነበረበት 

በ2011 በጀት ዓመት ብር 22,463,293,220 ሲሆን የወጪ አፈጻጸማቸው በቅዯም ተከተሌ 90 

እና 84 በመቶ ነው፡፡ ይህም የባሇፉት ተከታታይ ዓመታት የወጪ አፈጻጸም ዴርሻ 81 በመቶ 
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ነው፡፡ የወጪ አፈጻጸሙ ዜቅ ያሇበት ምክንያት ከ2004 እስከ 2010 በጀት ዓመት ሇሚሉንየም 

ሌማት (MDG) እና ሇሊቂ ሌማት (SDG) ግቦች ማስፈጸሚያ በተመዯበዉ በጀት ሌክ ከፌዳራሌ 

ሇካፒታሌ ፕሮጀክቶች ማስፈጸሚያ የሚሊክ ጥሬ ገንብ ሙለ በሙለ ባሇመምጣቱ፣ የካፒታሌ 

ፕሮጀክቶች በወቅቱ ባሇመጠናቀቃቸው እና በቅዴሚያ የተከፈለ የካፒታሌ ፕሮጀክቶች ተሰብሳቢ 

ሂሳቦች በወቅቱ ባሇመወዲዯቃቸው ምክንያት  የወጪዉ አፈጻጸም ሊይ ቅናሽ አሳይቷሌ፡፡ 

ሠንጠረዥ 10፡ የተከታታይ ዓመታት ሇመሠረታዊ አገሌግልት ሰጪ ተቋማት የተፈቀዯ በጀትና 

ወጪ አፈጻጸም (በብር) እና ዴርሻ (በመቶኛ) 

የበጀት 
ዓመት 

ሇመሠረታዊ አገሌግልት ሰጪ ተቋማት የተፈቀዯ በጀትና ወጪ አፈጻጸም 

የተፈቀዯ በጀት የወጪ አፈጻጸም  የወጪ አፈጻጸም በመቶኛ  

2003                                  3,951,168,402                              3,553,304,451                       0.90  

2004                                  7,393,835,257                              5,648,214,419                       0.76  

2005                                  9,288,509,337                              6,687,135,246                       0.72  

2006                                  9,790,715,184                              7,149,951,955                       0.73  

2007                                13,431,285,137                            10,066,170,225                       0.75  

2008                                13,637,775,939                            11,687,419,796                       0.86  

2009                                17,834,770,768                            15,094,796,440                       0.85  

2010                                18,539,534,537                            16,823,317,667                       0.91  

2011                                22,463,293,220                            18,842,067,854                       0.84  

ተከታታይ ዓመታት አማካይ አፈጻጸም                      0.81  

ከፍ ሲሌ ባሇው ሠንጠረዥ 10 እና ቀጥል ባሇው ሥዕሌ 10 በተመሇከተው መረጃ መሠረት 

የዕዴገት ተኮር ሴክተሮች ከተፈቀዯው በጀት አንፃር በስራ ሊይ ያሌዋሇ በጀት አፈጻጸም አማካይ 19 

በመቶ በመሆኑ ወዯ ፊት በተፈቀዯው በጀት መሠረት በወቅቱ ሥራዎችን በማከናወን አፈጻጸሙን 

ማሻሻሌ ያስፈሌጋሌ፡፡  

ሥዕሌ 10፡ የተከታታይ ዓመታት ሇዕዴገት ተኮር ተቋማት የተፈቀዯ በጀትና የወጪ አፈጻጸም 

ዴርሻ በመቶኛ 
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ከ2003 እስከ 2012 በጀት ዓመት የውጭ የሀብት ፍሰትን በመጨመርና የፕሮጀክቶችን 

የግምገማና ክትትሌ ሥርዓት በማሻሻሌና በጥናት የተዯገፈ የችግር አፈታት ሥርዓት ተርግቶ 

ሲሰራ ቆይቷሌ፡፡ ከዙህ አንፃር ሊሇፉት ተከታታይ ዓመታት ሇሌማት ፕሮግራሞችና ፕሮጀክቶች 

የሚውሌ የበጀት ዴጋፍ በቻናሌ አንዴና በመንግስታት ትብብር ከተሇያዩ ዓሇም አቀፍ ዴርጅቶችና 

መንግስታት ጋር በሚዯረገው ስምምነት የተሇያዩ የመንግስት ፕሮግራሞችንና ፕሮጀክቶችን 

በመቅረጽ በርካታ የበጀት ዴጋፎች ሲዯረጉ ቆይተዋሌ እየተዯረጉም ይገኛለ፡፡ 
 

እነዙህ ፕሮግራሞች/ፕሮጀክቶች የመንግስትን ዕቅዴ ሇማሳካትና የሚፈጠረውን የሌማት ክፍተትን 

በመሸፈን የህብረተሰቡን የሌማት ተጠቃሚነትን የሚያረጋግጡ ናቸው፡፡ ከዙህ በታች 

በተመሇከተው ሠንጠረዥ 11 ሊይ ባሇው መረጃ መሠረት ባሇፉት ተከታታይ ዓመታት በተሇያዩ 

ፕሮግራሞች/ፕሮጀክቶች በዴምሩ ብር 27,419,588,290 የተገኘ የበጀት ዴጋፍ ሲሆን እስከ 2012 

በጀት ዓመት እስከ ሶስተኛ ሩብ ዓመት ዴረስ በሥራ ሊይ የዋሇው በጀት ብር 25,554,909,974 

ወይንም 93 በመቶ ነው፡፡ ቀሪው 7 በመቶ በ2012 በጀት ዓመት አራተኛው ሩብ ዓመት በሌማት 

ሥራዎች ሊይ የሚውሌ ይሆናሌ፡፡ ከውጭ መንግስታትና ዴርጅቶች የሚገኙ የበጀት ዴጋፎች 

የክሌለን መንግስት የሌማት ክፍተት ከመሸፈኑም በሊይ ሇህብረትሰቡ የሚሰጠዉን አገሌግልት 

በማስፋት አጋርነትን ይበሌጥ የሚያጠናክሩ ውጤቶች እንዱመገቡ የተዯረጉ ሲሆን የውጭ 

ምንዚሪ ከማስገኘት አኳያም የጎሊ አስተዋጽኦ ያሇው ነዉ፡፡ ይህ በቻናሌ አንዴና ከመንግስታት 

ትብብር የተገኘ የበጀት ዴጋፍ ባሇፉት ተከታታይ ዓመታት ሇክሌለ ሇካፒታሌ ፕሮጀክቶች 

ከተመዯበዉ ጠቅሊሊ ካፒታሌ በጀት ውስጥ በአማካይ 34 በመቶ ዴርሻ በመሸፈን የበኩለን ከፍተኛ 

አስተዋጽኦ በማበርከት ጉሌህ ሚና የተጫወተ ነው፡፡ በክሌሊችን በቻናሌ አንዴ እና በመንግስታት 

ትብብር ፕሮግራሞች የበጀት ዴጋፍ ከማዴረግ አንፃር የተሇያዩ አሇም አቀፍ መንግስታትና 

ዴርጅቶች ያሊቸው ሚና እጅግ ከፍተኛ በመሆኑ በቀጣይ የሀብት ፍሰቱ እንዴጨምርና ስርጭቱም 

ፍትሃዊ በሆነ መንገዴ እንዱከወን እንዱሁም በሌማት አጋሮችና በመንግስት መካከሌ ያሇው 

መሌካም ግንኙነት የበሇጠ ሇማጠናከር ትኩረት ተሰጥቶ ይሰራሌ፡፡  
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ሠንጠረዥ 11፡ የተከታታይ ዓመታት በቻናሌ አንዴና በመንግስታት ትብብር ፕሮግራሞች የተገኘ 

የበጀት ዴጋፍ፣ በሥራ ሊይ የዋሇ የወጪ አፈጻጸም (በብር) እና የፕሮግራሞች ዴጋፍ በጀት 

ከክሌለ ጠቅሊሊ ካፒታሌ በጀት ያሇዉ ዴርሻ (በመቶኛ) 

ጠቅሊሊ የበጀት ዴጋፍ ሥራ ሊይ የዋሇ ከወጪ ቀሪ
1 የከተማ መሠረተ ሌማት ማስፋፈያ ፕሮግራም (ULGDP/UIIDP) 4,115,764,308             3,827,270,777        288,493,531            
2 የማህበረሰብ ትግበራ ፕሮግራም (Co WaSH) 195,100,888               191,359,292          3,741,596              
3 የንፁህ መጠጥ ውሃ ፕሮግራሞች(WaSH/ADB/WB) 2,615,844,400             2,444,944,187        170,900,213            
4 የአጠቃሊ ትምህርት ጥራት ማሻሻያ ፕሮግራም (GEQIP) 3,080,875,408             3,045,617,461        35,257,947             
5 የሌማታዊ ሴፍትኔት ፕሮግራም (PSNP) 14,093,852,168            12,982,645,125       1,111,207,043          
6 የመሬት ሌኬትና ይዝታ ማረጋገጫ አሰጣጥ ፕሮግራም (LIFT) 54,779,003                54,779,003           -                    
7 የመሠረታዊ አገሌግልቶችና ተዚማች ፕሮግራሞች (LIG/PBS III) 472,378,087               461,008,896          11,369,191             
8 የከተማ ሌማታዊ ሴፍትኔት ፕሮግራም (UPSNP) 440,631,075               303,000,020          137,631,055            
9 የአየር ንብረት ሇውጥና የተፈጥሮ ሀብት አስተዲዯር ፕሮግራም (CALM) 206,000,000               117,000,000          89,000,000             
10 የመንግስታት ትብብርና መሌቲሊተራሌ ፕሮግራሞች (UN, Bilataral & Multilataral) 2,144,362,953             2,127,285,213        17,077,740             

27,419,588,290            25,554,909,974       1,864,678,316          
79,904,896,077

0.34                      ባሇፉት ተከታታይ አመታት የፕሮግራሞች ዴጋፍ በጀት ከክሌለ ጠቅሊሊ ካፒታሌ በጀት አማካይ ዴርሻ 

ከ2003-2012 በጀት ዓመት ዴረስ በቻናሌ አንዴ እና  በመንግስታት ትብብር ፕሮግራሞች ሥር በሚገኙ ፕሮግራሞች የተገኘ የበጀት ዴጋፍና በሥራ ሊይ 
የዋሇ የወጪ አፈጻጸም ዜርዜር መረጃ

ተ.ቁ የፕሮግራሞች ስም
የፕሮግራሞቹ የወጪ አፈፃፀም 

ከቻናሌ አንዴና መንግስታት ትብብር ካፒታሌ በጀት ዴጋፍ ጠቅሊሊ ዴምር 
የክሌለ ከ2003-2012 ሇካፒታሌ ፕሮጀክቶች ማስፈጸሚያ የተመዯበ ካፒታሌ በጀት ጠቅሊሊ ዴምር 

 

ከመንግስት ወጪ አስተዲዯር ጋር ተያይዝ በተዯረጉ ማሻሻያዎች የሂሳብ አሰራር ስርዓት 

በማሻሻሌና በመናዊ የኢንፎርሜሽን ቴክኖልጂ /IBEX/ በሁለም የመንግስት መ/ቤቶች ተግባራዊ 

አንዱሆን በተሰራ ስራና በተሰጠዉ ከፍተኛ ትኩረት በ2003 በጀት ዓመት የክሌለን ሂሳብ 

ሇማጠቃሇሌ እስከ አንዴ ዓመት ጊዛ ይወስዴ ከነበረበት ከ2004-2007 በጀት ዓመት እስከ ስዴስት 

ወር ባሇው ጊዛ ውስጥ የሂሳብ ሪፖርቶችን በማጠቃሇሌና በመዜጋት ሇሚመሇከታቸው አካሊት 

ተዯራሽ እየተዯረገ ሲሆን በወቅቱ በአሰራር ሊይ የነበረውን ክፍተት በመሇየትና የማስተካከያ 

እርምጃ በመውሰዴ እንዱሁም ጠንካራ የአቅም ግንባታ፣ የዴጋፍና ክትትሌ ሥራዎችን 

በማከናወንና በክሌለ የኦንሊይን አሰራር ሥርዓት በመጀመር ከ2008 እስከ በ2011 በጀት ዓመት 

ዴረስ በስታንዲርደ በተቀመጠዉ ጊዛ ገዯብ ዉስጥ የክሌለን ሂሳብ ጥራቱን በጠበቀ ሁኔታ 

በማጠቃሇሌና በመዜጋት ሇፌዳራሌ መንግስትና ሇላልችም ሇሚመሇከታቸዉ አካሊት ተዯራሽ 

ተዯርጓሌ፡፡ 

የተሰብሳቢና ተከፋይ ሂሳቦችን ማሇትም ሉወዲዯቁ የሚገባቸውን ተሰብሳቢ ሂሳቦችን የአሰራር 

ስርዓቶችን ተከትል ማወዲዯቅና ሉወዲዯቁ የማይችለ ሂሳቦችን ዜርዜር መረጃዎችን በማጣራት 

የተቀመጠዉን የአሰራር ስርዓት ተከትል ከመዜገብ መሰረዜ እና ተከፋይ ሂሳቦች በውቅቱ ሇባሇቤቱ 

ከማዴረስ አኳያ ባሇፉት ዓመታት የተሇያዩ ተግባራት ሲከናወኑ የቆዩ ቢሆንም በቀጣይ ሌዩ 

ትኩረት ተሰጥቶ መሰራት ያሇባቸው ተግባራት እንዲለ መረጃዎች ያሳያለ፡፡ በተጨማሪም በመረጃ 
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ተዯራሽነት ሊይ የተሻሇ ሇውጥ ያሇ ቢሆንም በመረጃ አያያዜ ጥራትና አዯረጃጀት ሊይ ክፍተቶች 

ስሇሚታዩ በዕቅዴ መኑ የፋይናንስ አሠራሩን ይበሌጥ መናዊና ዓሇም አቀፍ ይት ያሇው 

ሇማዴረግ የተሇያዩ ሞጁልችን የያ የተቀናጀ የፋይናንስ አስተዲዯር የመረጃ ሥርዓት (IFMIS) 

እንዱተገበር እና ሇዙህ የሚያስፈሌጉ መሠረት ሌማት እንዱረጉ ሌዩ ትኩረት ተሰጥቶ የሚሰራ 

ይሆናሌ፡፡ 

የፋይናንስ ግሌፀኝነትና ተጠያቂነትን የሚያሰፍን የፋይናንስ አስተዲዯር ሥርዓት እንዱጠናከር  

በየዯረጃው የሚገኙትን አመራሮችንና ባሇሙያዎችን እንዱሁም ስራዎችን የሚያግዘ ባሇዴርሻ 

አካሊትን ግንዚቤ ከፍ ሇማዴረግና የባሇቤትነት መንፈስ በእነዙህ አካሊት ሊይ በመፍጠር የክሌሊችን 

ሌማት ሇማፋጠን በመንግስት ወጪ አስተዲዯርና ቁጥጥር ማሻሻያ ፕሮግራሞች ስር በሚገኙ 

የማሻሸያ ፕሮጀክቶች ሊይ ተከታታይነት ያሇዉ የፈጻሚዎችና የባሇዴርሻ አካሊት ግንዚቤ ማዯግ 

በመቻለ በርፉ የሇዉጥ አጋዥ ኃይሌ መፍጠር ተችሎሌ፡፡ በተጨማሪም የፋይናንስ ግሌጸኝነትና 

ተጠያቂነትን በማስፈን ዛጎች በሌማትና በመሌካም አስተዲዯር ሥራ ያሊቸዉን ተሳትፎ ሇማሳዯግና 

አሳታፊነት ያሇዉን የበጀት ስርዓትና የፋይናንስ መረጃ ተዯራሽነትን ማስፋት የሚያስችለ 

ሥራዎች በተሇያየ መንገዴ ሲሰራ ቆይቷሌ፡፡ ይህንን የአሰራር ሥርዓት በክሌሌ ማዕከሌና 

በየአስተዲዯር እርከኖች ተቋማዊ ሇማዴረግ ሰፊ ሥራዎች እየተሰሩ ናቸው፡፡ በመሆኑም የፋይናንስ 

አስተዲዯር መረጃዎችን ሇዛጎች ግሌጽ ማዴረግ በመንግስት ሌማት እዴገት ሊይ ያሇው ግሌፅነት 

ጉሌህ ሚና የሚጫወት መሆኑን ከግንዚቤ ውስጥ በማስገባት በመሪ ዕቅደ መን አሰራሩ 

በይበሌጥ ተጠናክሮ የሚቀጥሌ ይሆናሌ፡፡  

የግዥና ንብረት አስተዲዯር ስርዓት በማሻሻሌና መናዊ በማዴረግ የሀብት ብክነት ከመቀነስ 

አንጻር፡- በክሌለ ከፍተኛ የመንግስት ሀብት በሚፈስበት በመንግስት ግዥ ሂዯት ውስጥ ገንብ 

ሉያስገኝ የሚገባውን ከፍተኛ ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ እንዱያስገኝና የግዥ ሥርዓቱ ፍትሃዊ፣ 

ግሌፅና ተጠያቂነት የሰፈነበት ሆኖ እንዱፈጸም እና የንብረት አሰተዲዯር ሥርዓቱን በማመን 

የአገሌግልት አሰጣጥ ውጤታማነት ሇመጨመር ርፉን በገሇሌተኝነት የሚቆጣጠር፣ 

የሚከታተሌና የሚዯግፍ አካሌ በአዋጅ ቁጥር 146/2004 በመቋቋም እና ይህንን አዋጅ በመከተሌ 

አወጁን ሇማስፈጸም የንብረት አስተዲዯር እና የግዥ አፈጻጸም መመሪያዎችንና ላልች የአሰራር 

ማኑዋልች ተጋጅተው ሥራ ሊይ ውሇዋሌ፡፡ 

የመንግስት ግዥና ንብረት አስተዲዯር ስርዓቱን አሟሌቶ በመተግበር የሚታየውን የመሌካም 

አስተዲዯር መጓዯሌ ሇመቅረፍ እንዱቻሌ የግዥና ንብረት አስተዲዯር መዋቅሩን የሰው ኃይሌ 

በአመሇካከትና በሙያ አቅም በማጠናከር ግዥዎች ወጪ ቀጣቢ፣ ግሌጽ፣ ከብክነት የፀዲ፣ 

ቀሌጣፋና ውጤታማ ሇማዴረግ እንዱቻሌ በተማከሇ አግባብ ግዥ የሚያከናውን ተቋም ተዯራጅቶ 
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ወዯ ስራ ተገብቷሌ፡፡ በመሆኑም ከሁለም የመንግሥት መስሪያ ቤቶች ፍሊጎትን በማሰባሰብና 

ግሌጽ ጨረታ በማዉጣት ሕትመቶች፣ የተሇያዩ ተሸከርካሪዎች፣ ማሽነሪዎችና ጎማዎች ግዥ 

በተማከሇ ሁኔታ እንዱፈፀም በመዯረጉ ይባክን የነበረን የመንግሥት ሀብት ማዲን የተቻሇ ሲሆን 

በክሌሌ ዯረጃ የሚገኙ የተሇያዩ ተሸከርካሪዎችና ማሽነሪዎች በግሌፅ ጨረታ እንዱወገደ በማዴረግ 

እና ሇታችኞቹ የአስተዲዯር እርከኖች ሙያዊ ዴጋፍ በመስጠት በወቅቱ የንብረት ማስወገዴ ሥራ 

በመከናወኑ በርካታ ንብረቶች ከብክነት በማዲን የመንግስት ገቢና ላልች አገሌግልቶች ጨምረዋሌ፡፡ 

ይሁን እንጅ በተሸከርካሪ ግዥ ዘሪያ የሚታየው መግየት ከውጭ ምንዚሪ እጥረት ጋር የተያያ 

በመሆኑ ችግሩን ሇመፍታት ከባሇዴርሻ አካሊት ጋር በቅንጅት የሚሰራ ይሆናሌ፡፡ 

ባሇፉት ተከታታይ ዓመታት የወጡ የህግ ማዕቀፎችን በመከተሌ የግዥ አፈጻጸምና ንብረት 

አስተዲዯር ስርዓት በማሻሻሌና መናዊ በማዴረግ የሀብት ብክነት ከመቀነስ አንጻር በሁለም 

የክሌለ ግዥ ፈጻሚ የመንግስት መ/ቤቶች ተከታታይነት ያሇው የክትትሌና ዴጋፍ ሥራዎች 

በተጠናከረ መሌኩ በመከናወናቸው በመንግስት ግዥ አፈጻጸም ሊይ ይታይ የነበረው ብዥታ 

በመቀረፉ ከሕግ ውጪ የሚፈጸሙ ግዥዎች እንዱቀንሱ ተዯርጓሌ፡፡ ስሇሆነም የመንግስት 

መ/ቤቶች ግዥን በእቅዴ መምራት በመቻሊቸዉ የሚባክነዉን የመንግስት ሀብት ማዲን ቢሆንም 

በአንዲንዴ አካባቢ ግሇሰብ ተኮር ጨረታዎች ጭምር እየወጡ ተዯጋጋሚ ቅሬታ የሚቀርብባቸው 

መዋቅሮችን ሇይቶ ትኩረት ሰጥቶ መስራትን ይጠይቃሌ፡፡ 

የግዥና የንብረት አስተዲዯር አፈጻጸም ኦዱት ተዯርጎ ሪፖርቱን ሇፈጻሚዎች በማዴረስ በክፍተቶቹ 

ዘሪያ ተገቢ የሆነ ማስተካከያ እርምጃ እየተወሰዯ በመሆኑ አፈጻጸሙ የተሻሇ ዯረጃ በመዴረሱ 

በግዥ አፈጻጸምና ንብረት አስተዲዯር ይታዩ የነበሩት ክፍተቶችን ማረም ተችሎሌ፡፡   

በግዥ አፈጻጸምና ንብረት አወጋገዴ ሂዯት ሊይ የሚቀርቡ ቅሬታዎችን በመቀበሌ አጣርቶ ውሳኔ 

የሚሰጥ ገሇሌተኛ ቦርዴ ተቋቁሞ ቅሬታዎችን በመፍታቱ እና ከግዥ ፈጻሚ መስራያ ቤቶች 

የሚቀርቡ የጥፋተኝነት ሪፖርቶችን ተቀብል በማጣራት ተገቢ ወሳኔዎች በመሰጠታቸው 

የማጭበርበር ዴርጊቶች፣ አዴሎዊ አሰራርና የሀብት ብክነት እንዱቀንስ ከፍተኛ ሥራዎች 

ተሰርቷሌ፡፡ ስሇሆነም የመንግስት ግዥ ከፍተኛ የመንግስት ሀብት የሚፈስበት እንዯመሆኑ መጠን 

የታዩት ጉዴሇቶች እንዲይዯገሙ በማዴረግ ገንብ ሉያስገኝ የሚችሇውን ተመጣጣኝ ዋጋ ከግምት 

ውስጥ በማስገባት በተሰራው ሥራ በመንግስት መ/ቤቶች ይባክን የነበረው የመንግስት ሀብት 

በአንፃራዊነት ማዲን ተችሎሌ፡፡ ሆኖም አሁንም ግዥና ንብረት አስተዲዯር ስርዓቱን በጥብቅ 

ዴስፕሉን በመምራት ረገዴ ሰፊ ክፍተቶች አለ፡፡ በርካታ የመንግስት ግዥዎች አሁንም በጥራትና 

በወቅቱ የማይፈጸሙ ሲሆን በንብረት አያያዜና አጠቃቀምም ሊይ ሰፊ ችግሮች ይታያለ፡፡ በላሊ 

በኩሌ የመንግስት ግዥ ኮንትራት አስተዲዯር ሥርዓታችን ችግር የሚስተዋሌበትና የሌማት 
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ዕቅድቻችንን የሚፈታተን እየሆነ ነው፡፡ ስሇሆነም በቀጣይ በግዥና ንብረት አስተዲዯር እንዯዙሁም 

በግዥ ኮንትራት አስተዲዯር ዘሪያ የሚታዩ የመሌካም አስተዲዯር ችግሮችን ሇመቅረፍ እየተካሄደ 

ያለ የሪፎርም ፕሮግራሞች በሊቀ ዯረጃ ተግባራዊ ሇማዴረግ በመሪ ዕቅደ መን የአመራሩንና 

የባሇዴርሻ አካሊት ርብርብ ይጠይቃሌ፡፡ 

መንግሥት ሇሌማት የሚመዴበው ሀብት በሕግ ማዕቀፎቹ መሠረት ሇታሇመሇት ዓሊማ በአግባቡ 

መዋለን ሇማረጋገጥ እንዱቻሌ በክሌሌ ተቋማትና በታችኛዉ የአስተዲዯር እርከኖች የዉስጥ ኦዱት 

አሠራር ስርዓቶችን በማጠናከር ዓመታዊ የኦዱት ዕቅድችን መሠረት በማዴርግና ከባሇዴርሻ 

አካሊት የሚቀርቡ የኦዱት ጥያቄዎችን መነሻ በማዴረግ የኦዱት ሥራ ተከናውኖ በየወሩ ከክሌሌ 

መ/ቤቶች፣ በየሩብ ዓመቱ ከዝን ሌዩ ወረዲዎች የቀረቡ የኦዱት ሪፖርትና ግኝቶችን በመገምገም፣ 

አስተያየት በመስጠት፣ በኦዱት ሪፖርቱ የቀረቡ ግኝቶችን በመመዜገብ እና በመከታተሌ፣ በኦዱት 

ሪፖርት ሊይ ዯረጃውን የጠበቀ ግብረ-መሌስ በመሰጠቱና በየበጀት ዓመታቱ መጨረሻ ከወጪ ቀሪ 

የበጀት አጠቃቀምና አፈጻጸም በመገምገም ሇሚመሇከታቸዉ አካሊት ተዯራሽ በማዴረግ ስራዎች 

በተቀመጠሊቸው አግባብ ተከናውነዋሌ፡፡ ይሁን እንጅ አሁንም ከተዯጋጋሚና ተመሳሳይ የኦዱት 

ግኝቶች አሇመሊቀቅ በመንግስት ፋይናንስ አስተዲዯር ሥርዓትን ማመንና ሰፊ የግንዚቤ ሥራ 

መሥራት እንዯሚያስፈሌግ ያመሊክታሌ፡፡    

በዝን፣ በወረዲ፣ በት/ቤቶች እና በጤና ጣቢያዎች በተዯረገው ኦዱት ከ2002 በጀት ዓመት ጀምሮ 

እስከ 2012 ግማሽ ዓመት ዴረስ ሲዞዞር የመጣ አጠቃሊይ የጥሬ ገንብ ጉዴሇት ብር 

139,607,554.68 የተመገበ ሲሆን ከዙህ ውስጥ ብር 28,897,184.90 ተመሊሽ ሲዯረግ ብር 

110,680,369.78 በቀሪነት ይፈሇጋሌ። በቀሪነት ከሚፈሇገው ገንብ ውስጥም ብር 

46,199,196.02 ሇህግ የቀረበ ሲሆን ብር 8,988,830.32 የህግ ውሳኔ አግኝቶ የአስተዲዯራዊ 

እርምጃ የተወሰዯበት እና በየጊዛው ከዯመወዜ እየተቆረጠ ገቢ እየሆነ ነው። እንዱሁም ምንም 

ዓይነት እርምጃ ያሌተወሰዯበት ብር 55,492,343.44 ሆኖ ይገኛሌ።  
 

የዏፈር ማዲበሪያ የዝንና የሌዩ ወረዲ የተጠቃሇሇ መረጃ እስከ 2012 በጀት ዓመት እስከ ግማሽ 

ዓመት የገንብ ጉዴሇት ብር 323,187,932.32 የተመገበ ሲሆን ከዙህ ውስጥ ብር 

51,060,461.14 ተመሊሽ ሲዯረግ ብር 272,133,471.18 በቀሪነት ይፈሇጋሌ። በቀሪነት 

ከሚፈሇገው ገንብ ውስጥም ብር 11,615,962.77 ሇህግ የቀረበ ሲሆን ብር 6,160,703.29 የህግ 

ውሳኔ አግኝቶ የአስተዲዯራዊ እርምጃ የተወሰዯበት እና በየጊዛው ከዯመወዜ እየተቆረጠ ገቢ 

የሚሆን ነው። ምንም ዓይነት እርምጃ ያሌተወሰዯበት ብር 254,350,804.72 ይገኛሌ። ይህም 

የሚያሳየው በአንዴ በኩሌ የመንግሥት ሃብትን በመቆጣጠር የበሇጠ ጉዴሇት እንዲይከሰት 

መከሊከሌ የሚያስችሌ ተግባር በተቋሙ በኩሌ በከፍተኛ ዯረጃ እየተሠራ መሆኑን ሲያሳይ በላሊ 

በኩሌ ዯግሞ ያሌተመሇሰ የመንግስት ሀብትና በየጊዛው የሚታየው የጉዴሇት መጠን መጨመር 
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ሲታይ የሚመሇከታቸው አካሊት ሇዙህ ጉዲይ የሰጡት ትኩረት ዯካማ መሆኑን ያሳያሌ፡፡ 

በመሆኑም ሁለም ባሇዴርሻ አካሊት እጅ ሇእጀ በመያያዜ ሇችግሮቹ መፍትሄ ሉበጅ ይገባሌ፡፡  

በሚዯረገዉ ኦዱት ሥራዎች በሚቀርብ ኦዱት ሪፖርቶች በርካታ አዱስና ተዯጋጋሚ የኦዱት 

ግኝቶች ይወጣለ፡፡ በተገኙት ኦዱት ግኝቶችም ተከታትል የማሰተካካያ እርምጃ እንዱወሰዴ 

ከመከታተሌ አንጻር ጉዴሇት ያሇ በመሆኑ በመንግስት ፋይናንስ መረጃ ጥራት አጠባበቅ ሊይ 

ክፍተት እየፈጠሩ ስሇሚገኙ በቀጣይ በሚገኘዉ ኦዱት ግንኝቶች ሊይ የማያዲግም የማስተካከያ 

እርምጃ የሚወሰዴበትን አሰራር ስርዓት በማጠናከር ሉሰራ ይገባሌ፡፡ በተሇይም የሀብት መጠኑ 

ከጊዛ ወዯ ጊዛ እያዯገ የመጣ ቢሆንም ይህንን የሚመጥን የውስጥ ቁጥጥር ሥርዓት በየመዋቅሩ 

ባሇመኖሩ የሀብት ብክነት መጨመርና ሀብትን ከዓሊማ ውጭ ማዋሌ ጎሌቶ የሚታይ ችግር 

በመሆኑ አሰራሩ እያዯገ የመጣውን ሀብት ሇመቆጣጠር በሚያስችሌ አዯረጃጀት፣ ኃሊፊነትና 

ተጠያቂነት ሉመራ ይገባሌ፡፡  

በሁለም የአስተዲዯር እርከኖች ዴጋፋዊ ክትትሌና ግምገማ የሚዯረግባቸውን የክሌሌ መ/ቤቶች፣ 

ዝኖችና ወረዲዎችን በመሇየት የተገኙት ክፍተቶችን በማረም ሇኦዱት አተገባበር የሚፈጥረው ጫና 

እንዱወገዴና ተገሌጋዩ በውስጥ ኦዱቱ ሊይ ያሇው አመኔታ እንዱጨምር በማዴረግ የመንግሥት 

ሀብትና ንብረት በአግባቡ ሥራ ሊይ እንዱውሌ ከፍተኛ አስተዋፅኦ እንዱያበረክቱ ማዴረግ 

ያስፈሌጋሌ፡፡ በመሆኑም ባሇፉት ሁሇተ ዕትዕ ዓመታት አፈጻጸሞች ያገኘናቸውን ትሩፋቶች 

በመዯመርና የነበሩብንን ጉዴሇቶች በመቅረፍ የብሌጽግና ጉዞችን ያማረና የሠመረ እንዱሆን 

ሁለንም አቅሞች በተገቢው በመጠቀም የመንግስትን ሀብት ከብክነት ሇመከሊከሌ በትኩረት 

የሚሰራ ይሆናሌ፡፡ 
 

የመንግስት ሌማት ዴርጅቶችን ሃብት ማመንጨትና ሌማት ማረጋገጥ አንጻር፡-  የመንግስት 

ሌማት ዴርጅቶች በግለ ርፍ ሉሸፈኑ የማይችለትን የሌማት ፍሊጎቶችን ሇመሸፈንና ከርፉ 

ተዋንዮች ጋር በገበያ ተወዲዯሪ ሆነዉ ብቃታቸዉን፣ ትርፋማነታቸዉንና ዉጤታማነታቸዉን 

በማረጋገጥ የህዜቡን የሌማትና የመሌካም አሰተዲዯር ጥያቄና ፍሊጎቶችን ተዯራሽ በማዴረግና 

የማህበራዊና ኢኮኖሚዊ ሌማትን በማፋጠን አሰተዋጽኦ እንዱያበረክቱ በክሌለ ዉስጥ የተሇያዩ 

የመንግስት ሌማት ዴርጅቶች በአዋጆችና ዯንቦች ተቋቋሞ በሥራ ሊይ ይገኛለ፡፡ እነዙህም የሌማት 

ዴርጅቶች ከተቋቋሙበት ዓሊማ አኳያ ሙለ በሙለ ከዴርጅቶቹ ከሚጠበቀዉ ዉጤት አንጻር 

መጫወት የሚገባቸዉ ሚና ያህሌ ባሇመጫወታቸው የክሌለ መንግስት ከርፉ የሚያገኘዉን 

ዉጤት በአግባቡ ሇማሳሇጥ በሚያስችሌ ሁኔታና በተፈሇገ ሌክ ዉጤታማ ያሇመሆናቸዉ በተዯረጉ 

ጥናቶችና ግምገማዎች መገንብ ተችሎሌ፡፡  

በጥናትና በግምገማ ከተሇዩት በተጨማሪ ርፈ ብዘ ተያያዥነት ያሊቸዉ ማነቆዎችን በተማከሇ 

መሌኩ ሇመቆጣጠርና ሇመከታተሌ እንዱሁም ወቅታዊ ምሊሽ ሇመስጠት የሚያስችሌ ሇቢሮ ተጠሪ 
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የሆነ የሌማት ዴርጅቶች ተቆጣጣሪ ባሇስሌጣን በ2011 ዓ.ም የክሌለን የአሰፈጻሚ አካሊት 

ሥሌጣንና ተግባር ሇመወሰን በወጣዉ አዋጅ 178/2011 ተቋቋሟሌ፡፡ የተቋቋመዉ ተቆጣጣሪ 

ባሇስሌጣን ዜርዜር የአፈጻጸም መመሪያዎችን በማጋጀት ሙለ በሙለ ወዯ ስራ የሚገባበትና 

ኃሊፊነትን ሇመወሰን የተጋጀዉ ዴንብ ጸዴቆ በሙለ አቅም ወዯ ትግበራ ገብቷሌ፡፡  

ይህ ተቆጣጣሪ ባሇስሌጣን በአዋጅ ሲቋቋም በክሌለ ዉስጥ ካለት ከመንግስት ሌማት ዴርጅቶች 

ዉስጥ ሇተቆጣጣሪ ባሇስሌጣኑ ተጠሪ የሆኑ አራቱም ማሇትም ውሃ ስራዎች ኮንስትራክሽን 

ዴርጅት፤ ዱዚይንና ግንባታ ቁጥጥር ዴርጅት፣ ኢንዯስትሪ ፓርኮች ኮርፖሬሽን እና ቤቶች ሌማት 

ኢንተርፕራይዜ ናቸዉ፡፡ ሇባሇስሌጣኑ ተጠሪ የሆኑ የሌማት ዴርጅቶች የተቋቋሙበትን 

ዓሊማዎችን ማሳካት የሚያስችሊቸዉን የአሰራር ስርዓት ተርግቶ የቅርብ ክትትሌና ቁጥጥር 

እየተዯረገባቸዉ እንዱሁም ተገቢዉን ግብረ መሌስ በመስጠት በሚታዩ የአፈጻጸም ክፍተቶች 

የማስተካከያ እርምጃ በመውሰዴ በቀጣይ መሪ ዕቅደ መን ትኩረት የሚሰጣቸዉን ተግባራት 

መሇየት ያስፈሌጋሌ፡፡  

በመሆኑም ሇተቆጣጣሪ ባሇስሌጣን ተጠሪ የሆኑ የመንግስት ሌማት ዴርጅቶች የተቋቋሙበትን 

ዓሊማ ማሳካት የሚያስችሊቸዉ አቅጣጫዎች፤ የመንግስት ሌማት ዴርጅቶች ሀብት ማመንጨትና 

ሌማት ማረጋገጥ፣ ትርፋማ፣ ዉጤታማና ተወዲዲሪ ማዴረግ፣ መናዊ የኮርፖሬት አሰተዲዯርና 

የኮርፖሬት ፋይናንስ ስርዓት መርጋት፣ በመንግስት ሌማት ፖሉሲና በመንግስት ሌማት 

ዴርጅቶች ስምሪት መካከሌ የሚኖረዉን ቅንጅት ማስጠበቅ የሚያስችሌ አቅም መገንባት፣ 

የመንግስትና የሌማት ዴርጅቶችን አጋሪነት በመፍጠር የዕውቀት እና የቴክኖልጂ ሽግግርን እውን 

ማዴረግ፣ የኢኮኖሚ መዋቅራዊ ሽግግርን በማፋጠን ረገዴ ያሊቸውን ዴርሻ መወጣት 

በሚያስችሊቸው ዯረጃ ሊይ ማዴረስ እና የሌማት ዴርጅቶችን ሙለ ሇሙለ ከመንግስት ዴጎማ ነፃ 

በማውጣት የመንግስት የበጀት ክፍተት እንዱሞለ ማስቻሌ በሚለ በትኩረት መስኮች ሊይ 

በመረባረብ የክሌለን የሌማት ክፍተት እንዱሞለ በቀጣይ ዕቅዴ መን ትኩረት ተሰጥቶ 

ከሚመሇከታቸዉ ባሇዴርሻ አካሊት ጋር በቅንጅት የሚሠራ ይሆናሌ፡፡  
 

የማስፈጸም አቅም ግንባታ እና ዴጋፋዊ ክትትሌና ግምገማ አፈጻጸም 

ከማስፈጸም አቅም ግንባታ አንጻር፡- የተቋሙን ተግባርና ኃሊፊነት ሉያሳካ የሚችሌ በቴክኖልጂ 

አጠቃቀም ዕውቀትና ክህልትን የዲበረ የሰው ኃይሌ ማበራከት፣ የሥራ ተነሳሽነትና በቡዴን 

የመሥራት ባህሌ በማዲበር ኪራይ ሰብሳቢነትን የሚፀየፍ ሠራተኛ ሇመፍጠር ጥረት መዯረጉ፣  

የኢንፎርሜሽን ቴክኖልጂ መሠረተ ሌማት አቅርቦቶችንና አገሌግልቶችን ማሻሻሌና ማሳዯግን፣ 

የኔትወርክና ኢንተርኔት አገሌግልትን፣ አዲዱስ ሶፍትዌሮችን ማሌማትን፣ በሥራ ሊይ ያለትን 
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ማሻሻሌና ምቹ ማዴረግን የሚያካትት የአቅም ግንባታ ሥራ ሲሆን በዙህ ረገዴ በሰው ሀብት 

ሌማትና በቴክኖልጂ ሊይ ያተኮሩ ከፍተኛ ሥራዎች ተከናውነዋሌ፡፡ 

ባሇፉት ተከታታይ ሁሇት ዕትዕ ዓመታት አፈጻጸሞች በሴክታራችን በሁለም ርፎች የማይካደ 

ሇዉጦች እንዱመገቡ ካዯረጉት ዋና ዋና ጉዲዮች መካከሌ ከክሌሌ እስከ ወረዲ ዴረስ የተሰሩ 

የአቅም ግንባታ፣ ተከታታይነት ያሊቸዉ የዴጋፍ፣ ክትትሌና ግምገማ ስራዎች እንዱሁም ወቅታዊ 

የሆነ ግብረ-መሌስ መስጠትና በሚታዩ ክፍተቶች ሊይ በጥናትና በመረጃ የተዯገፉ የማስተካከያ 

እርምጃዎች መዉሰዴ የሚጠቀሱ ሥራዎች ናቸዉ፡፡ 

ከአመሇካከት ጋር በተያያ በክሌሌ ማዕከሌና በአሰተዲዯር እርከኖች ያሇውን ፈፃሚ አካሊትን 

የማብቃት ሥራ የተሠራ ቢሆንም በፍጥነት እየገጠመን ካሇዉ ከሰዉ ኃይሌ ፍሌሰት ጋር ተያይዝ 

አዲዱስ አመራርና ባሇሙያዎች ወዯ ሴክተሩ እየተቀሊቀለ ስሇሆኑ ተጨማሪ ስራዎች እንዲለ 

መረጃዎች ያመሊክታለ፡፡ በመሆኑም ከዙህ በፊት የተመገቡ መሌካም ተሞክሮዎችን በመቀመርና 

ሌምዴ በመዉስዴ በሚታዩ ክፍተቶች ሊይ ስትራቴጂክ በሆነ መንገዴ ትኩረት በመስጠት ሇሴክተሩ 

ዉጤታማነት በቅንጅት የሚሠራ ይሆናሌ፡፡ 

ከዴጋፋዊ ክትትሌና ግምገማ አንጻር፡- ባሇፉት የመጀመሪዉና ሁሇተኛዉ የዕዴገትና 

ትራንስፎርሜሽን ዕቅዴ ትግበራ ወቅት የተጣለ ግቦች መነሻ በማዴረግ በሁለም የትኩረት 

መስኮች ዕቅድችንና ፕሮጀክቶችን ከዜግጅት ጀምሮ እስከ አፈፃፀም፣ ክትትሌና ግምገማ ዴረስ 

አሳታፊ እንዱሆኑ ማዴረግ፣ ወዯ ትግበራ የገቡ የሌማት ሥራዎች በትክክሇኛ አቅጣጫ እየሄደ 

መሆኑን ማረጋገጥ፣ በአፈፃፀም ሂዯት የታዩ ተጨባጭ ሇውጦችንና ችግሮችን በመሇየት 

የመፍትሔ እርምጃዎች እንዱወሰደ ማዴረግ፣ ዯረጃውንና ወቅቱን የጠበቀ  የአፈፃፀም ሪፖርቶችን 

ማቅረብ የሚሌ ሲሆን ከዙህ አንፃር እንዯየትኩረት መስኮቹ የሥራ ባህርይ የተሇያዩ የክትትሌ 

ሥራዎች ተከናውነዋሌ፡፡  

የሀብት አጠቃቀም ውጤታማነትን በመጨመር ረገዴ፡- በዕቅዴ መናት ሇታቀደ የሌማት ግቦች 

ማስፈፀሚያ ሇየመ/ቤቱ የተከፋፈሇው ሀብት በተገቢዉ ወጪ ተዯርጎ ሇታቀዯሇት ዓሊማ ሥራ ሊይ 

ውል የተጣሇዉን ግብ ማሳካት እንዱችሌ ክትትሌ በማዴረግ የፊዜካሌና የፋይናንስ አፈፃፀሙ 

የሚገኝበትን ዯረጃ እና መረጃ  ሇውሳኔ ሰጪ አካሊት በየጊዛው በማቅረብ የተሻሇ የፊዜካሌና 

የፋይናንሻሌ አፈፃፀም እንዱኖር ያዯረገ ቢሆንም በዙህ ረገዴ አሁንም ብዘ መሥራት 

እንዯሚያስፈሌግ ግንዚቤ ተወስዶሌ፡፡ በዙህም መሠረት በተሇይም ሇአንዴ ተግባር ማስፈፀሚያ 

የተፈቀዯውን በጀት የፋይናንስ ዯንብና መመሪያ ሳይጠበቅ ወዯጎንዮሽና በተቋም ዯረጃ /አግዴሞሽና 

ሽቅቦሽ/ ከታቀዯዉ ዕቅዴ ወጪ ሇላሊ ተግባር በማዚወር ሥራ ሊይ ማዋሌ እንዱሁም በተጨማሪ 

በጀት ወዯ ስራ የሚገቡ የአዲዱስ ፕሮጀክቶች እና ነባር ፕሮጀክቶች መረጃን በመናዊ ተክኖልጂ 
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መረጃዎችን በወቅቱ በመመዜገብ የበጀት መረጃን ወቅታዊ አዴርጎ አፈፃፀምን ከመከታተሌ አንፃር 

የሚታዩ ክፍተቶች በቀጣዩ የመሪ ዕቅዴ ዓመታት ትኩረት ተሰጥቶ የሚሰራ ይሆናሌ፡፡ 

የካፒታሌ ፕሮጀክቶች ዴጋፋዊ ክትትሌና ግምገማ አፈፃፀምን በተመሇከተ በየበጀት ዓመቱ 

በመከናወን ሊይ የሚገኙ በመንግስት የካፒታሌ ፕሮጀክቶች አፈፃፀም ሊይ በዕቅደ መሠረት 

ባሇዴርሻ አካሊትን ያሳተፈ ክትትሌና ግምገማ በማዴረግ የሚታዩ ክፍተቶችን በመሇየት 

የማስተካከያ እርምጃ እንዱወሰዴባቸውና አቅጣጫ እንዱቀመጥሊቸው እንዱሁም ፕሮጀክቶች 

በተያሊቸው የጊዛ ገዯብ፣ ወጪና ጥራት እንዱጠናቀቁ እና የተጠናቀቁ ፕሮጀክቶች ሇተጠቃሚ 

ህብረተሰብ አገሌግልት እንዱሰጡ በወቅቱ ርክክብ እንዱዯረግ ሇሚመሇከታቸው ውሳኔ ሰጪ 

አካሊት የተጠቃሇሇ ሪፖርት በማቅረብ ውሳኔዎች እንዱሰጡ ሲዯረግ የቆየ ቢሆንም መንገዴና 

መሰሌ የመሠረተ-ሌማት ግንባታ ፕሮጀክቶች ሊይ የተሟላ ጥናትና ዲዛይን ሳይኖር ወደ ስራ 

መግባት፣ ተከታታይነት ያለው የተሟላ ግንባታ ቁጥጥር አለመኖር፣ ግንባታ ሳይት ላይ 

ለሚከሰቱ ችግሮች ፈጥኖ የማስተካከያ እርምጃና ውሳኔ አለመስጠት፣ በተደጋጋሚ የተጨማሪና 

ተለዋጭ ስራዎች ትዕዛዝ፣ የግንባታዎች ወጪ እየናረ መምጣት እና የግንባታዎች መጠናቀቂያ 

ጊዛ ከሚገባው በሊይ መጓተት በአብዚኛዎቹ የመሠረተ-ሌማት ግንባታ ፕሮጀክቶች ሊይ የሚታይ 

ችግር በመሆኑ ከዙህ አንፃር የተስተዋለ ችግሮች ሇመቅረፍ የሚያስችሌ አሰራር ሥርዓቱን 

በማጠናከር የሚሠራ ይሆናሌ፡፡  

የበጎ አዴራጎት ዴርጅቶችና ማህበራት የፕሮጀክቶች ክትትሌ፣ የአጋማሽ እና ማጠቃሇያ ጊዛ 

ግምገማ እንዱሁም ላልች የዴጋፍ አገሌግልቶች በዕቅደና በስታንዲርደ መሠረት ሲከናወን 

ቆይተዋሌ፡፡ በተጨማሪም ተከታታይነት ያሇው የመንግስትና የበጎ አዴራጎት ዴርጅቶችና ማህበራት 

የጋራ ምክክር መዴረኮችና ፎረሞች በማጋጀት የተሻሇ አፈጻጸም ያሊቸው ዴርጅቶችና ማህበራት 

በመሇየት ሊበረከቱት አስተዋፅኦ በክሌሌና በየአስተዲዯር እርከኖች ዕውቅና የተሰጣቸው ቢሆኑም 

በክትትሌና ግምገማ ወቅት አሰራር ሥርዓትን በመጣስ የህብረተሰብን ተጠቃሚነት መሠረት 

የማያዯርጉ፣ የሚተገበሩ ፕሮጀክቶችን በተቀመጠው የጊዛ ገዯብ፣ ወጪና ጥራት የማያጠናቅቁ 

ውስን የበጎ አዴራጎት ዴርጅቶችና ማህበራትን በመሇየት የማስተካከያ እርምጃ  ተወስዶሌ፡፡ 

ስሇሆነም የሲቪሌ ማኅበረሰብ ዴርጅቶች ሇህብረተሰቡ የሚያዯርጉት አስተዋጽኦ የሊቀ እንዱሆንና 

ጉዴሇት ያሇባቸው እንዱታረሙ የተረጋውን የአሰራር ስርዓትን በማመን በመሪ ዕቅደ መን 

ተጠናክሮ የሚቀጥሌ ይሆናሌ፡፡  

የሥነ-ህዜብና ሌማት ጉዲዮችን አጠናክሮ ሇመቀጠሌ ባሇፉት ዓመታት በዕቅደ መሠረት ዴጋፋዊ 

ክትትሌና ግምገማ በማዴረግ በየአስተዲዯር እርከኖች፣ በሴክተር መ/ቤቶችና የስነ-ህዜብ ጉዲዮች 

ግንዚቤ ማስጨበጫ ሥራዎች በስፋት በሚከናወንባቸው ተቋማት በተሰሩ ርፈ-ብዘ ሥራዎች 
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የተገኘውን ውጤት በተዯረገው ዴጋፋዊ ክትትሌና ግምገማ ሥራዎች ሇማረጋገጥ የተቻሇ ሲሆን 

በተዯረገው የክትትሌና ግምገማ ሥራዎች የተገኙ መሌካም ውጤቶችን በመቀመር በታዩ 

ክፍተቶች ሊይ በቀጣይ አሰራር ሥርዓትን በማጠናከር የሚሰራ ይሆናሌ፡፡ 

የማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና መሌክዓ-ምዴራዊ ርፍ ባሇፉት ዓመታት በዕቅደ መሠረት ዴጋፋዊ 

ክትትሌና ግምገማ በማዴረግ በየአስተዲዯር እርከኖችና በሴክተር መ/ቤቶች የርፉን አፈጻጸም 

ሇመሇካት ያከናወኑትን የመረጃ አዯረጃጀት ሥራ ከመከታተሌና ከመዯገፍ በተጨማሪ በመናዊ  

ቴክኖልጂ የጂ.አይ.ኤስና የዳቪ ኢንፎ ሶፍትዌር በመታገዜ መረጃዎችን እንዯሚያዯራጁና 

እንዯሚጠቀሙ በተዯረገው የክትትሌና ግምገማ ሥራዎች ሇማረጋገጥ የተቻሇ ሲሆን ቀሪ 

ሥራዎች በቀጣይ ተጠናክሮ የሚቀጥሌ ይሆናሌ፡፡ 

የክሌለ መንግስት ሇክሌለ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ላልች ርፎች የተመዴበዉን በጀት መነሻ 

በማዴረግ በሚቀርበው የጥሬ ገንብ መርሃ-ግብር መሠረት ጥሬ ገንብን በወቅቱ በማስተሊሇፍ 

የተከፈለ ክፍያዎችን መነሻ በማዴረግና መረጃዎችን በማዯራጀት ከሁለም አስተዲዯር እርከኖችና 

ባሇበጀት መ/ቤቶች በመንግስት ፋይናንስ አሰራር ሥርዓት መሠረት የተሟሊ የፋይናንሻሌ 

ሪፖርቶችን በመሰብሰብ በተቀመጠው የጊዛ ገዯብ ውስጥ ሇሚመሇከታቸወ አካሊት ተዯራሽ 

እንዱሆን ተከታታይነት ያሇው የዴጋፍና ክትትሌ ሥራዎች የተከናወኑ ሲሆን በመረጃ ጥራት ሊይ 

ትኩረት ተሰጥቶ የሚሰሩ በርካታ ጉዯዮች ያለ ስሇሆነ በቀጣይ መሪ ዕቅዴ መን ክፍተቶችን 

በመሇየት ማረም የሚያስችሌ የአሰራር ሥርዓት ተርግቶ የሚሰራ ሲሆን የፋይናንስ ግሌጽነትና 

ማህበራዊ ተጠያቂነት ሥራዎችም ትርጉም ባሇው ሁኔታ የሚተገበሩ ይሆናለ፡፡ 

በተጨማሪም የሌማት አጋሮች ከመንግስት ጋር በሚያዯርጉት የዉሌ ስምምነት መሠረት  ወዯ 

ክሌሊችን የሚመጣዉን የቻናሌ አንዴና የመንግስታት ትብብር የዴጋፍ ገንብ ሥራ ሊይ እንዱዉሌ 

ከፍተኛ ጥረት በማዴረግ የፊዙካሌና ፋይናንሻሌ አፈጻጸም ሪፖርቶች በተቀመጠ የጊዛ ገዯብ 

በማጠቃሇሌ አፈጻጸሙን ወዯተሟሊ ዯረጃ ማዴረስ የተቻሇ ሲሆን የዉጭ ኦዱተሮችም በየጊዛዉ 

በሚሰጡት አስተያየት መሠረት በገንብ አጠቃቀም፣ በመረጃ አያያዜና ተዯራሽነት ሊይ ከፍተኛ 

መሻሻልች መታየታቸዉና በሌማት አጋሮቻችንም ንዴ የመንግስት ቁርጠኝነት ያሇ በመሆኑ  

በመንግስትና በሌማት አጋሮች መካከሌ መተማመንን የፈጠረ ስሇሆነ ይህ አሰራር ተጠናክሮ 

የሚቀጥሌ ሲሆን ሇክሌለ በባሇበጀት መ/ቤቶች በኩሌ የሚፈሰው የቻናሌ ሁሇት 

ፕሮግራሞች/ፕሮጀክቶች የበጀት ዴጋፍ መረጃ በመሰብሰብና በማዯራጅት በአግባቡ በስራ ሊይ 

እንዱውሌ ተከታታይነት ያሇው የክትትሌና የግምገማ ሥራ የሚሰራ ይሆናሌ፡፡  
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በክሌሌ ማዕከሌና በሁለም አሰተዲዯር እርከኖች የመንግስት ሀብት በህግ ማዕቀፎቹ መሠረት 

በአግባቡ በስራ ሊይ መዋለን በዉስጥ ኦዱት ዕቅዴ መሠረት ተከናዉኖ የኦዱት ሪፖርት ተሰብስቦ 

ሇሚመሇከታቸዉ ባሇዴርሻ አካሊት ተዯራሽ በማዴረግና በተገኙት ኦዱት ግኝቶች ሊይ የማስተካከያ 

እርምጃ በመዉስዴ ግብረ-መሌስ የተሰጠ መሆኑን በተዯረጉት ዴጋፋዊ ክትትሌና ግምገማ 

ሥራዎች ሇማረጋገጥ ተችሎሌ፡፡ ይሁን እንጂ ከጊዛ ወዯ ጊዛ እያዯገ የመጣውን የመንግስት ሀብት 

ከግምት ውስጥ በማስገባት በተፈቀደ መዋቅሮች መሠረት በኦዱት ሙያ የተሻሇ ዕዉቀትና 

ክህልት ያሇው የሰዉ ኃይሌ ባሇመመዯብና መዋቅሩን ባሇማሻሻሌ በኦዱት ሥራ ሊይ የሚጠበቀዉ 

ዉጤት ባሇመምጣቱ በሚቀርቡ ኦዱት ሪፖርቶች ተዯጋጋሚ የኦዱት ግኝቶች ስሇሚሰተዋለና 

የማያዲግም የማሰተካከያ እርምጃ ስሇማይወሰዴ በፋይናንስ መረጃዎች ጥራት ሊይ ከፍተኛ ክፍተት 

የሚፈጥር በመሆኑ እያዯገ የሚመጣውን የመንግስት ሀብት መነሻ በማዴረግ ይህንን የሚመጥን 

አዯረጃጀት በመርጋት በቀጣይ የዉስጥ ኦዱት ስርዓትን ሉያጠናክር የሚችሌ የተሻሇ የሰዉ 

ኃይሌን መመዯብ የሚያስችሌ ስራ የሚሰራ ይሆናሌ፡፡    

ከግዥ አፈጻጸምና ንብረት አስተዲዯር አንጻር ባሇፉት ዓመታት በግዥና ንብረት አስተዲዯር የወጡ 

የህግ ማዕቀፎች መነሻ በማዴረግ የተመዯበውን የመንግስት ሀብት ከብክነት ሇመከሊከሌና ሇግዥ 

ከሚዉሇዉ ገንብ ሉገኝ የሚችሇዉን ፋይዲ በተዯረጉ ዴጋፍና ክትትሌ ሥራዎች ወቅት 

የተፈፀሙት ግዥዎች ዋጋ ከወቅቱ የገበያ ዋጋ ጥናት አንፃር ፋይዲ ያሇ መሆኑን፣ ግዥዎች 

የተሟሊ ስፔስፊኬሽን ተጋጅተው መከናወናቸውን እና ከርክክብ በፊት በሚመሇከተው ባሇሙያ 

እየተረጋገጠ ገቢ መሆኑን እንዱሁም ከግዥው ገንብ ይገኝ የነበረው ፋይዲ እያስገኘ መምጣቱን 

ሇማረጋገጥ የተቻሇ ሲሆን የመንግስት ንብረት አያያዜና አስተዲዯር አሰራር ሥርዓቱን ተከትል 

እየተሰራ ቢሆንም በግዥና ንብረት አስተዲዯር እስካሁን ያሌተሸገርናቸው ክፍተቶች ያለ ስሇሆኑ 

በቀጣይ ክፍተቶችን በመሇየት ሇማስተካከሌ የተረጋውን አሰራር ሥርዓትን በማጠናከር የሚከወን 

ይሆናሌ፡፡ 

ሇክሌሌ ማዕከሌና ሇየአሰተዲዯር እርከኖች በዕቅዴና በበጀት ዜግጅትና አሰተዲዯር፣ ክትትሌና 

ግምገማ፣ በመንግስት ሀብት አሰተዲዯር፣ አጠቃቀምና ቁጥጥር፣ በመንግስት ግዥና ንብረት 

አሰተዲዯር፣ በዉስጥ ቁጥጥር ስርዓት፣ በፋይናንስ መረጃ አያያዜና አጠባበቅ፣ በሪፖርት ዜግጅት፣ 

ወቅታዊነትና ተዯራሽነት፣ በፕሮጀክቶች ዕቅዴና አሰተዲዯር፣ በሶሽዮ-ኢኮኖሚና መሌካዓ ምዴራዊ 

መረጃ ትንተናና ስርጭት፣ በስነ ህዜብና ሌማት ጉዲዮች፣ በክሌሊዊ ሀብት ምጣኔ ትንተና 

እንዱሁም በቻናሌ አንዴ፣ በመንግስታት ትብብር እና በጎ አዴራጎት ዴርጅቶችና ማህበራት ሀብት 

አሰተዲዯር፣ አጠቃቀምና ቁጥጥር አሰራር ስርዓት ሊይ በቢሮ የወጡ የህግ ማዕቀፎችን መነሻ 

በማዴረግ የተሇያዩ የስሌጠና፣ የዉይይት ሰነድች እና ማኑዋልች በማጋጀት ከሁለም አሰተዲዯር 
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እርከኖችና ከተሇያዩ ሴክተር መ/ቤቶች እንዱሁም መንግስታዊ ካሌሆኑ ዴርጅቶች ሇተወጣጡ 

አመራር አካሊት፣ ባሇሙያዎች፣ ሇንግደ ማህበረሰብና ሇላልችም የአቅም ግንባታ ስሌጠናዎች 

በመስጠትና ዉይይቶችን በማካሄዴ በሴክተሩ አፈጻጸም ሊይ የማይካደ ዉጤቶች መመዜገባቸዉን 

በተሇያየ ጊዛ በተዯረጉ የዴጋፋዊ ክትትሌና ግምገማ እና በተሇያየ ወቅት በተካሄደ ዲሰሳ ጥናቶች 

ሇማረጋገጥ ተችሎሌ፡፡ ይሁን እንጂ የአቅም ግንባታ ስሌጠና የወሰደ አመራሮችና ባሇሙያዎች 

ፍሌሰት፣ የሚሰጠዉ ስሌጠና የስሌጠና ፍሊጎትና ክፍተት ሳይሇይ የሚሰጥ መሆን፣ የተሰጠዉ 

አቅም ግንባታ ስሌጠና ተቋማዊ አሇማዴረግ፣ የስሌጠና ሰነድች ጥራትና ጥቂት አሰሌጠኞች አቅም 

ዉስንነት ተዯምሮ በአፈጻጸም ሊይ የሚጠበቀዉ ያህሌ ዉጤት እንዲይመገብ የበኩሊቸዉ ሚና 

የተጫወቱ በመሆናቸዉ በቀጣይ መሪ ዕቅዴ መን የሚሠጡ የአቅም ግንባታ ሥራዎች የስሌጠና 

ፍሊጎትን ዲሰሳ ጥናት መሠረት በማዴረግ ችግር ፈቺ እንዱሆኑ የአሰራር ስርዓትን በማጠናከር 

ሌዩ ትኩረት ተሰጥቶ የሚሠራ ይሆናሌ፡፡  

ባሇፉት ሁሇት ዕትዕ ዓመታት በዕቅደ የትግበራ ሂዯት የታዩ ጥንካሬዎችና መሌካም አጋጣሚዎች 

እና ዴክመቶችና ያጋጠሙ ስጋቶች  

ጥንካሬዎችና መሌካም አጋጣሚዎች 

ባሇፉት መጀመሪያዉና ሁሇተኛዉ የእዴገትና ትራንስፎርሜሽን የዕቅዴ ትግበራ ዓመታት በሴክተሩ 

በሁለም ርፎች በተዯራጀና በተቀናጀ እንቅስቃሴ በክሌሌ ማዕከሌና በየአሰተዲዯር እርከኖች 

የተመዯበዉን ዉስን ሀብትን ሇማስተዲዯርና ሇመቆጣጠር በተረጉ አሰራር ስርዓቶች ሲተገበሩ 

የታዩ ጥንካሬዎችና ዴክመቶች እንዱሁም መሌካም አጋጣሚዎችና ስጋቶች እንዯሚከተሇዉ 

ቀርበዋሌ፡፡  

ጥንካሬዎች 

 የሌማት ፖሉሲዎች፣ ፕሮግራሞችና ስትራቴጂዎች የሴክተሩን ተጨባጭ ሁኔታ ባገናበና 

ህብረተሰቡንና ባሇዴርሻ አካሊትን ባሳተፈ መሌኩ ተጋጅቶ ተግባራዊ እየተዯረጉ መሆናቸዉ፣ 

 የፊስካሌ ማዕቀፍ ዜግጅቱ ከአጭርና መካከሇኛ ጊዛ ወጥቶ ወዯ ረዥም 

ጊዛ መሸጋገር፣ 

 የፋይናንስ አስተዲዯር ስርዓት የሚመራባቸዉ አዋጆች፣ ዯንቦች፣ መመሪያዎች እና የአሰራር 

ማኑዋልች እየተጋጁ የሚሰራጩ መሆናቸዉ፤ 

 አዋጆች ዯንቦች መመሪያዎች እና ማንዋልች በየጊዛዉ እየተሻሻለ መጋጀታቸዉ፣ 

 በየርፉ የሚመዯብ የመንግስት ሀብት ከጊዛ ወዯ ጊዛ እያዯገ መምጣት፤ 

 የሌማት አጋሮች የበጀት ዴጋፍ በሌማት ስራዎችና ህዜብ ተጠቃሚነት ሊይ ያሇዉ 

አሰተዋጽኦ፣  
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 የሚመዯበዉ በጀት ወጪን መምራት መቻሌ፣ 

 የግዥና የንብረት አስተዲዯር በበሊይነት የሚቆጣጠር ገሇሌተኛ አካሌ በአዋጅ ተቋቋሞ ተግባራዊ 

መዯረግ መቻሌ፣ 

 በመንግስት ግዥና ንብረት አወጋገዴ ሂዯት በሚፈፀሙ ችግሮች የቅሬታ አቀራረብ ስርዓት 

በመርጋት ወዯ ስራ መግባት፣ 

 የግዥን ዕቅዴ በማጋጀት ግዥን መፈጸም መቻሌ፣ 

 ግዡዎች በግዥ በአጽዲቂ ኮሚቴዎች እንዱጸዴቁ የአሰራር ስርዓት መርጋቱና ተግባራዊ 

ማዴረግ፣ 

 ግዥዎች በአንዴ ማእከሌ እንዱፈፀሙ ማዴረግና አገሌግልት የማይሰጡ ቋሚ ንብረቶች 

በአሰራር ስርዓት ማስወገዴ መቻሌ፣ 

 በመናዊ ቴክኖልጂ የታገ የንብረትና አስተዲዯር /inventory system/ ተግባራዊ ማዴረግ፣ 

 የኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬሽን ቴክኖልጂን ሇማስፋፋትና ሇመጠቀም የሚዯረገዉ ጥረት ከፍተኛ 

መሆን፣  

 መረጃዎችን በተሇያዩ ዲታ ቤዜ ሲስተም ሇማገናኘት የተቻሇ መሆኑና ተዯራሽ ማዴረግ 

መቻሌ፣ 

 በሁለም አሰተዲዯር እርከኖችና ክሌሌ ማዕከሌ የመንግሥት ፋይናንስ መረጃ አያያዜና የሂሳብ 

ሪፖርት አቀራረብ ሥርዓት በመናዊ የመረጃ ሥርዓት (በተቀናጀ የበጀትና ወጪ የመረጃ 

ሥርዓት /IBEX/ መተግበር መቻሌ፣ 

 በየርፉ የፋይናንስ አጠቃቀም መረጃ አያያዜና የአፈጻጸም ሪፖርት አቀራረብ ሥርዓት 

በመርጋቱ የሂሣብ ሪፖርት በወቅቱ ተዯራሽ መዯረጉና ሇጥራት የሚሰጠዉ ትኩረት አያዯገ 

መምጣቱ፣ 

 የፋይናንስ መረጃ አያያዜ እየተሻሻሇ መምጣት፣ 

 የተዯራጀ የመንግስት ፋይናንስ አስተዲዯር  ስርዓት መኖር፣ 

 የሀብት አጠቃቀም ውጤታማነትን ሇማረጋገጥ የውስጥ ኦዱት፣ የግዥና ንብረት አስተዲዯር 

ስርዓቱ እስከታችኛው የአስተዲዯር እርከን መርጋት፣ 

 ፋይናንሻሌ ኦዱት፣የግዥና ንብረት አስተዲዯር፣የሰው ሀብት ኦዱት መሰራት፣ 

 አመራሩ ሇውጥን ተቀብል ሇመምራት ያሇው ተነሳሽነት እየተሸሸሇ መምጣት፣ 

 የተማረና ሌምዴ ያሇዉ በመዋቅሩ የተሟሊ የሰው ሀይሌ መኖር፣ 

 በየአስተዲዯር እርከኑ ሇሚገኙ የሴክተሩ አካሊት የተሇያዩ የአቅም ግንባታ ስራዎች እየተጠናከሩ 

መምጣታቸው፣ 

 ሉያሰራ የሚችሌ የስራ አካባቢና የስራ መገሌገያ መሳሪያዎች መኖራቸው፣ 
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 ጤናማ የሆነ የስራ ግንኙነትና ተጋግዝ በቡዴን የመስራት ባህሌ /team spirit/ እየጎሇበተ 

መምጣት፣ 

 ተከታታይነት ያሇዉ ዴጋፋዊ ክትትሌና ግምገማ ስርዓት መረጋቱና ተግባራዊ ማዴረግ፣  

ዴክመቶች 

 የሚጋጁና ተግባራዊ የሚዯረጉ ዓመታዊ  ዕቅድች ከስትራቴጂክ ዕቅድችና ከፕሮግራሞች ጋር 

ተናቦ የመተግበር ሌምዴ ያሇመዲበር፣  

 ስትራተጂክ ግቦችንና ስኬቶችን እየተከታተለና እየገመገሙ ሇውጡን ተከትል እያሻሻለ 

የማቀዴ ሌምዴ ያሇመዲበር፣  

 ሀብት የሚመራባቸዉ የፋይናንስ አሰተዲዯር አዋጆች፣ ዯንቦች እና መመሪያዎች ተፈጻሚነት 

መሊሊትና ትኩረት ማጣት፣ 

 ሉያሰሩ የማይችለ የአሰራር ሥርዓቶችንና ህጎችን በየወቅቱ እየፈተሸ ያሇማሻሻሌ፣ 

 በተያዉ ዕቅዴ መን የሚመዯበዉ የመንግስት ዉስን ሀብት የክፍያ ፍሊጎቶችን ሙለ በሙለ 

የማያሟሊ መሆንና እጥረት ያሇ መሆን፣ 

 የተፈቀዯዉን በጀት በዕቅደ መሠረት ሙለ በሙለ ስራ ሊይ ያሇማዋሌ፣ 

 በገቢ ዕቅዴ መሠረት ገቢን መሰብስብ ያሇመቻሌና የገቢ ዕዴገት አዜጋሚ መሆን፣ 

 የሚመዯበዉ ካፒታሌ በጀት ዴርሻ ዜቅተኛ መሆን፣ 

 የዯመወዜ በጀት ከጊዛ ወዯ ጊዛ እየጨመረ መምጣት፣ 

 ዯካማ የግዥ አፈጻጸም መኖር፣ 

 ወቅታዊና ጥራቱን የጠበቀ ግዥ ያሇመፈጸምና የግዥ ዉሌ አስተዲዯር ዯካማ መሆን፡- 

 የንብረት አመጋገብ፣ አያያዜ፣ አጠቃቀምና አወጋገዴ በተሟሊ ሁኔታ ተግባራዊ ያሇማዴረግ፣ 

 የኦዱት አፈፃፀም የተጠበቀውን ያህሌ ውጤታማ አሇመሆንና ሇግኝቶች ተገቢውን ግብረ-መሌስ 

አሇመስጠት፣ 

 በኦዱት ስራ ርፍ የሰው ሀይሌ አመዲዯብ ሂዯት ሊይ ክፍተት መኖር፣ 

 የፋይናንስ መግሇጫ ሪፖርት ወቅታዊና ጥራቱን የጠበቀ ያሇመሆን፣ 

 በበጀት ሊይ የተመሠረተ የጥሬ ገንብ ፍሊጎትና የአጠቃቀም አፈጻጸምን አጣምሮ ከማስከሄዴ 

ረገዴ የሚስተዋሌ ክፍተት፣ 

 የመንግሥት የሂሳብ ሪፖርት በስታንዲርደ መሠረት በተቀመጠዉ የጊዛ ገዯብ ከታችኛዉ 

የአስተዲዯር እርከን ተጠቃሌል ያሇመቅረብ፣ 

 የተሰብሳቢና ተከፋይ ሂሳብ በወቅቱ ያሇመወዲዯቅ/ያሇመከፈሌ እና ሚዚኑ ከጊዛ ወዯ ጊዛ 

እየጨመረ መሄዴ፣ 

 የግሌጽነትና ተጠያቂነት ሥርዓት በመንግስት መ/ቤቶች ሊይ ተቋማዊ አሇመሆን 
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 ተአማኒና ወቅታዊ የሆኑ መረጃዎች ተዯራጅተውና ተሟሌተው  አሇመገኘት 

 ዯካማ የሆነ የኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬሽን ቴክኖልጂ ስርዓት መኖር፣ 

 ዯካማ የሀብትና ዕዲ ቁጥጥር፣ አስተዲዯርና ትግበራ ስርዓት መኖሩ  

 የአፈፃፀም ሪፖርቶች ወቅታዊ ግምገማ የማይዯረግ መሆን፣ 

 የሂሳብ ሪፖርቶች ጥራትና ወቅታዊነት ጉዴሇት መኖር፣ 

 የIBEX ኔት ወርክ መቆራረጥና የመብራት መጥፋት ሇሂሳብ  ምዜገባና ማጠቃሇሌ ሥራ 

አለታዊ ተፅዕኖ ማሳዯሩ  

 የተዯራጀ የፋይናንስ አስተዲዯር መረጃ  አያያዜ ሊይ ክፍተት መኖር፣ 

 ከፍተኛ የሆነ የሰዉ ሀብት ፍሌሰት መኖር፣ 

 የሰው ኃይሌ ሇማብቃት የሚሰጡ ስሌጠናዎች በጥናት ሊይ አሇመመስረትና ውጤታማነቱን 

አሇማረጋገጥ፣ 

 በሴክተሩ የሚታዩ ምርጥ ተሞክሮዎች በሚፈሇገዉ ዯረጃ ያሇመቀመርና ያሇማስፋፋት፣ 

 ሉቋረጥ ያሌቻሇዉ የማዲበሪያ ዕዲ መቆረጥ በየአስዲዯር እርከኑ የበጀት አጠቃቀም ሊይ አለታዊ 

ተፅዕኖ ማሳዯር፣ 

 ሀብትን ያሊገናበ መዋቅር መስፋት፣ 

 ከሴክተር ሴክተርና ከሥራ ሂዯት ሥራ ሂዯት የሚዯረገዉ የበጀት ዜዉዉር የሀብት ክፍፍሌ 

ፍትሏዊነት የሚያዚባ በመሆኑ ጥብቅ ክትትሌና ቁጥጥር ያሇመኖር፤ 

 የጠባቂነት አመሇካከት መኖር፣ 

መሌካም አጋጣሚዎች 

 ያሌተማከሇ አስተዲዯር ሥርዓት መኖር፣  

 መሌካም አስተዲዯርና ዱሞክራሲን እውን ሇማዴረግ የሚያስችሌ ሀገራዊ የሪፎርም 

ፕሮግራሞች መኖራቸዉ፣ 

 የምዕተ ዓመቱና የሊቂ  የሌማት ግቦች መኖራቸው፣ 

 ሃገራዊ ሌማት ፖሉሲዎችና ስትራቴጂዎች መቀረጻቸውና ተግባራዊ መዯረጋቸው፣   

 በአስፈፃሚና አጋር ዴርጅቶች ሇሀብት አስተዲዯር ስርዓት ትኩረት መስጠታቸው፣ 

 የመንግስት ወጪ አስተዲዯርና ቁጥጥር ማሻሻያ ፕሮግራም መኖሩ፣ 

 ምቹ የፋይናንስ ስርዓት መርጋት፣ 

 በየዓመቱ የሚሰበሰብ የገቢ  መጠን እየጨመረ መምጣት፣ 

 በሌማት አጋሮች የሚተገበሩ ፕሮግራሞች/ፕሮጀክቶች የፋይናንስ ዴጋፍ መኖር፣ 

 ሇመንግስት ሀብት አሰተዲዯር የፋይናንስ አገሌግልት ሰጪ ተቋማት መስፋፋታቸውና በሁለም 

ክሌለ አከባቢዎች ተዯራሽ መሆናቸው፣ 



  42 

 

 የሀገር ዉስጥ ገቢ ማመንጫ ሜጋ ፕሮጀክቶች በክሌሊችን መኖር፣ 

 ሇሰው ሀብት ሌማት አጋዥ የሆኑ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት መስፋፋታቸው፣ 

 በኢኮኖሚና ማህበራዊ አገሌግልት ርፍ አሰተዋጽኦ የሚያበረክቱ የበጎ አዴራጎት ዴርጅቶችና 

ማህበራት እንዱሁም ላልች ሲቪክ ማህበራት መኖራቸው፣   

 ከላልች ክሌልች ጋር ያሇዉ መሌካም ግንኙነት መኖር፣ 

 ግልባሊይዛሽንና ፈጣን የቴክኖልጂ ሇውጥ መኖር 

 በዓሇም አቀፍ፣ ሀገር አቀፍና በክሌሌ ዯረጃ ሇኢንፎርሜሽን ቴክኖልጂ ከፍተኛ ትኩረት 

የተሰጠው መሆኑ፣ 

ስጋቶች  

 የኪራይ ሰብሳቢነት አመሇካከትና ተግባር መኖር፣  

 አሌፎ አሌፎ ግጭቶችና የፀጥታ ችግር መኖር፣ 

 በየጊዛዉ የፖሉሲና የመዋቅር መቀያየርና ያሇመረጋጋት፣ 

 መሌካም አስተዲዯርና የሕግ የበሊይነት አሇመረጋገጥ ችግር፣  

 የህገ ወጥ ንግዴ መስፋፋት፣ 

 በክሌለ ዉስን አሰተዲዯር እርከኖች የባንክ አገሌግልት ሙለ በሙለ ተዯራሽ አሇመሆን፣ 

 የፋይናንስ እጥረት፣ 

 የተፈጥሮ መዚባትና ሰው-ሰራሽ ችግሮች፣ 

 የሌማት አጋሮች በጀት ዴጋፍ እየቀነሰ መምጣት፣ 

 የውጭ ምንዚሪ መናርና ኤክስፖርት መቀነስ፣ 

 የዋጋ ንረት እየጨመረ መምጣት፣ 

 የክሌለ ቁጠባ ባህሌ በሚፈሇገዉ ሌክ አሇመዲበር፣ 

 የቴክኖልጂ እዴገት በፍጥነት እንዲይስፋፋ የፋይናንስ እጥረት መኖር፣ 

 የመብራትና የቴላኮም አገሌግልት የጥራትና ተዯራሽነት ዉስንነት መኖር፣  
 

ከፍ ብል በዜርዜር የቀረቡና በአፈጻጸም ሂዯት የታዩ ጥንካሬዎችና መሌካም አጋጣሚዎችን 

ሇማጠናከርና ሌምዴ ሇመቀመር እንዱሁም በሂዯቱ የታዩ ዴክመቶችንና ስጋቶችን ሇማስተካከሌና 

ሇማቃሇሌ በየዯረጃው በተከታታይነት እርምጃዎች ተወስዯዋሌ፡፡ እነዙህም እርምጃዎች በክሌለ 

የኢኮኖሚ ዕዴገት ፈጣንና ቀጣይነት ያሇው እንዱሆን ከፍተኛ አስተዋፅኦ አዴርገዋሌ፡፡ በዴክመትም 

ሆነ በስጋት የታዩ ጉዲዮች ሇአስቻይ ሁኔታዎች ምክንያት በመሆን ሇቀጣይ መሪ ዕቅዴ ታሳቢ 

ተዯርገዋሌ፡፡ 
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ማጠቃሇያ 

ከ2003-2012 የነበረው የመ/ቤቱ የሁሇት እዴገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድች አፈጻጸም ሶስት 

ስትራቴጂያዊ የትኩረት መስኮችን መሠረት በማዴረግ የተጋጁ ነበሩ፡፡ እነሱም ስትራቴጂያዊ 

የትኩረት መስኮች የሌማት ዕቅዴ፣ የፖሉሲ ትንተናና የስነ-ሕዜብ ጉዲዮች፤ የሀብት አስተዲዯርና 

ቁጥጥር እና የማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና መሌክዓ-ምዴራዊ መረጃ ትንተናና ስርጭት ሲሆኑ 

እነዙህም የትኩረት መስኮች ሇማሳካት ግቦችን በመጣሌ በየወቅቱ እየተገመገመ ተግባራዊ የተዯረገ 

ነበር፡፡ 

በትግበራዉ ወቅትም በሁለም ትኩረት መስኮች ሊይ ጥቂት ዉስንነቶች ቢኖሩም ውጤታማ በሆነ 

መንገዴ የተመዯበዉ ወስን የመንግስት ሀብትን በመጠቀም በየርፉ ታቅድ የሚቀርቡ ዕቅድችን 

መነሻ በማዴረግ በርካታ ሥራዎች ተከናውነዉ የማይካደ ዉጤቶች መመዜገባቸዉንና የፈሰሰዉ 

ሀብት ያሰገኘዉን ፋይዲ ሇማወቅ ተችሎሌ፡፡  

የክሌለ ኢኮኖሚ ፈጣን፣ ሊቂና ፍትሏዊ ከማዴረግ አንጻር በተሰሩ ስራዎች ባሇፉት ዓመታት 

የኢኮኖሚ ዕዴገት በአማካይ 9.8 በመቶ ሲያዴግ የግብርና፣ የኢንዯስትሪ እና የአገሌግልት ርፎች 

5.8፣18 እና 10.4 በመቶ እዴገት አሳይቷሌ፡፡ የተመገበዉ ኢኮኖሚ ዕዴገት ከሀገራዊና ከላልች 

አቻ ክሌልች አፈጻጸም ጋር ሲነጻጸር ተቀራራቢ መሆኑን ማየት ይቻሊሌ፡፡  

በሁለም ርፎች የታቀዯዉን ዕቅዴ ሇማሳካት የተመዯበዉን በጀት ተከታታይ ዓመታት በአማካይ 

21 በመቶ እያዯገ መምጣቱ በክሌለ ክፍሊተ ኢኮኖሚ ሌማት ስራዎች የተሻሇ አፈጻጸም 

እንዱመገብ የጎሊ ሚና መጫወት ችሎሌ፡፡ የተከታታይ ዓመታት የመዯበኛና ካፒታሌ በጀት 

አማካይ ዴርሻ በመቶኛ 64በ36 ሲሆን የካፒታሌ በጀት ዴርሻ ዕዴገቱ አዜጋሚ ሆኖ የመዯበኛ 

በጀት እዴገት እየጨመረ መሄዴ በክሌለ ካፒታሌ ፕሮጀክቶች አፈጻጸም ሊይ አለታዊ ተጽዕኖ 

መፍጠሩን ማየት ተችሎሌ፡፡ የመዯበኛ በጀት ከፍተኛዉ ዴርሻ የያዉ ዯመወዜ በመሆኑ 

በካፒታሌና በሥራ ማሰኬጃ በጀት ዴርሻ ሊይ ጫና እየፈጠረ መምጣቱ ተገምግሟሌ፡፡  

ባሇፉት ተከታታይ ዓመታት በክሌሌ ማዕከሌና በየአሰተዲዯር እርከኖች የተሰበሰበዉ ገቢ 

ከሠራተኞች ስራ ግብር ዉጭ የትምህርትና ጤና ተቋማትን ጨምሮ በጥረት የተሰበሰበ ገቢ 

ከሚጠበቀዉ አንጻር ዜቅተኛ መሆኑ ተግምግሟሌ፡፡ በላሊ በኩሌ በዉጭ ዕርዲታና ብዴር፣ 

በሌማት አጋሮች ፕሮግራሞች/ፕሮጀክቶች በኩሌ የሚፈሰዉ ሀብት ከጊዛ ወዯ ጊዛ እየቀነሰ 

መምጣቱ ተገቢ ቢሆንም ይህንን ሉተካ የሚችሌ የራስ ገቢ እያዯገ የማይሄዴ ከሆነ የወጪ 

ፍሊጎትን መሸፈን እንዯማይቻሌ እንዱሁም የፌዳራሌ ዴጎማ ከጊዛ ወዯ ጊዛ እየጨመረ የመጣ 

ቢመስሌም በሂዯት እየቀነሰ መሄደ አይቀረ ነዉ፡፡ በመሆኑም በቀጣይ መሪ ዕቅዴ መን እነዙህን 
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እዉነታዎችን ከግምት በማስገባት በራስ ጥረት የሚሰበሰቡ የገቢ አቅሞችን ሇማሳዯግ፣ አሟጦ 

ሇመሰብሰብና ሇመጠቀም ሌዩ ትኩረት ተሰጥቶ መሥራትን የሚጠይቅ ይሆናሌ፡፡  

የመሠረታዊ አገሌግልት ሰጪ ተቋማት ባሇፉት የሁሇት ዕትዕ ተከታታይ ዓመታት ከክሌለ 

ጠቅሊሊ  በጀት ያሇዉ ዴርሻ ሲነጻጸር 60 በመቶ መሆኑ በመርህ ዯረጃ እንዱመዯብ ከሚፈሇገዉ 

በታች መሆኑ የተገመገመ ሲሆን ይህ አሀዜ በቀጣይ መሪ ዕቅዴ መን ርፉ ሇኢኮኖሚ ዕዴገትና 

ሇህዜቦች ተጠቃሚነት ያሇዉ ፋይዲ ከፍተኛ መሆኑን ከግንዚቤ ዉስጥ በማስገባት በስታንዲርደ 

ወይም ከፍ ባሇ አኳኋን ሀብት መመዯብ እንዯሚገባ ተገምግሟሌ፡፡  

በክሌለ በመንግስት፣ በሌማት አጋሮች እና በበጎ አዴራጎት ዴርጅቶችና ማህበራት በጀት የተተገበሩ 

ካፒታሌ ፕሮጀክቶች አፈጻጸም ከጊዛ፣ ከወጪ፣ ከፍትሃዊ ስርጭት እና ከጥራት አንጻር 

ዉስንነቶች ያሎቸዉ በመሆኑ ከህብረተስቡ ንዴ የመሌካም አሰተዲዯር ጥያቄዎችን እያስነሳ 

መሆኑ የተገመገመ ሲሆን ይህ በቀጣይ በመሪ ዕቅዴ መን ሌዩ ትኩረት የሚሻ መሆኑን ያሳያሌ፡፡ 

ዉስን የመንግስትን ሀብት በቁጠባ፣ በብቃትና ዉጤታማ በሆነ መንገዴ ሇማስተዲዯር፣ 

ሇመምራትና ሇመቆጣጠር ተጋጅቶና ታትሞ ተግባራዊ የተዯረጉ የመንግስት ፋይናንስ አዋጆች፣ 

ዯንቦች፣ መመሪያዎች እና የአሰራር ማኑዋልች መነሻ በማዴረግ በስራ ሊይ እንዱዉሌ በመዯረጉ 

የተከታታይ ሁሇት ዕትዕ ዓመታት ጠቅሊሊ በጀት ጠቅሊሊ ወጪን እየመራ የወጪ አፈጻጸም ዴርሻ 

92 በመቶ መሆኑ የተገመገመ ሲሆን በሥራ ሊይ ያሌዋሇዉ በጀት በዕቅደ መሠረት ገቢ 

ባሇመሰብሰቡ፣ ከፌዳራሌ ሇሚሉንየም (MDG) እና ሇሊቂ (SDG) ሌማት ግቦች ማሳኪያ ጥሬ 

ገንብ ሙለ በሙለ ባሇመሊኩ እና የተወፉ ተሰብሳቢ ሂሳቦች በወቅቱ ባሇመወዲዯቃቸዉ 

ምክንያት በመሆኑ በቀጣይ የተመዯበዉ በጀት ሙለ በሙለ ሇመጠቀም ቀሪ ስራዎች እንዲለ 

የአፈጻጸም ግምገማ ያመሊክታሌ፡፡  

ባሇፉት ተከታታይ ዓመታት የመንግስት ፋይናንስ መረጃዎችን በተቀናጀ የበጅትና ወጪ መረጃ 

አያያዜ ሥርዓት (IBEX) በመያዜና መረጃዎችን በመተንተን ሇሚመሇከታቸው አካሊት የሂሳብ 

ሪፖርቶችን ተዯራሽ ሇማዴረግ የነበረ እንቅስቃሴ ወቅቱን የጠበቀ ባሇመሆኑ ከ2004-2007 በጀት 

ዓመት ጀምሮ የነበሩ ችግሮችን ሇማረምና ሇማስተካከሌ በተዯረገው ከፍተኛ ጥረት በተጀመረው 

የኦንሊይን ስርዓት ከ2008 በጀት ዓመት ጀምሮ ዯረጃውን የጠበቀ የተጠቃሇሇ የሂሳብ ሪፖርቶች 

በማጋጀትና በመዜጋት ሇሚመሇከታቸው አካሊት በወቅቱ ተዯራሽ ማዴረግ መቻለ የተገመገመ 

ሲሆን በመረጃ ጥራት ሊይ የሚስተዋለ ችግሮች እንዲለ የተረጋገጠ በመሆኑ በቀጣይ የመረጃ 

አያያዜ ሥርዓትን በማመን በመረጃ ጥራትና ተዯረሽነት ሊይ ሌዩ ትኩረት ተሰጥቶ ሉሰራ 

ይገባሌ፡፡ 
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ባሇፉት ዓመታት በመንግስት ግዥና ንብረት አሰተዲዯር የሚሰጡ አገሌግልቶችን ከሀብት 

ብክነትንና ከብሌሹ አሰራርን በማስወገዴ ወጤታማ ሇማዴረግ የሚያስችለ የአሰራር ስርዓቶች 

የተረጉ መሆኑን ሇማረጋገጥ የተቻሇ ቢሆንም በግዥ ጥራትና ወቅታዊነት፣ በግዥ ዉሌ 

አስተዲዯር እንዱሁም በንብረት አመጋገብ፣ አያያዜ፣ አጠቃቀምና አወጋገዴ በተሟሊ ሁኔታ 

ተግባራዊ ሇማዴረግ በአፈጻጸም ዘሪያ ዉስንነቶች ያለ በመሆናቸዉ ሌዩ ትኩረት ተሰጥቶ 

መሠራት እንዲሇበት ይታመናሌ፡፡  

በሁለም የአሰተዲዯር እርከኖችና የሴክተር መ/ቤቶች ባሇፉት ዓመታት የተመዯበዉ ሀብት በተረጉ 

በዉስጥ ቁጥጥር ስርዓቶች ኦዱት ተዯርገዉ ሪፖርቶች ሇሚመሇከታቸዉ አካሊት ተዯራሽ በማዴረግ 

በተገኙት ክፍተቶች ሊይ የማስተካከያ እርምጃ ሇመዉሰዴ የተዯረገዉ ጥረት ያሇ ቢሆንም ከጊዛ 

ወዯ ጊዛ እየተበራከቱ የመጡ አዱስና ተዯጋጋሚ የኦዱት ግኝቶች በፋይናንስ መረጃ ጥራት ሊይ 

አለታዊ ጫና መፍጠራቸዉ በመንግስትና በሌማት አጋሮች መካከሌ ያሇዉን እምነት የሚሸረሽሩ 

ከመሆናቸዉም በሊይ የሌማት ስራዎችን በማስተጓጎሌ የህዜብ ተጠቃሚነትን በመጉዲት ሇመሌካም 

አሰተዲዯር ጥያቄ መንስኤ መሆናቸው የተገመገመ ሲሆን በዙህ አከባቢ የሚታዩ ክፍተቶችን 

ሇማረም የተረጋዉን አሰራር ስርዓትን ማመንና በቅንጅት መስራትን እንዯሚጠይቅ ይታመናሌ፡፡ 

በመጀመሪያውና ሁሇተኛው የዕትዕ መን በሁለም መስክ በየአስተዲዯር እርከኖችና የክሌሌ 

ባሇበጀት መ/ቤቶች የተተገበሩ የሌማት ስራዎችን ተከታታይነት ባሇው መሌኩ ዴጋፋዊ ክትትሌና 

ግምገማ ስራዎችን በማከናወን ሇሚመሇከታቸው ውሳኔ ሰጪዎችና ሇባሇዴርሻ አካሊት ግብረ-መሌስ 

በመስጠት በወቅቱ በታዩ ክፍተቶች የማስተካከያ እርምጃ እየተወሰዯ መምጣቱን መረጃዎች 

ያመሊክታለ፡፡ በመሆኑም በቀጣይ መሪ ዕቅደ መን የክትትሌና ግምገማ ሥርዓት ተጠናክሮ 

መቀጠሌ እንዲሇበት ይታመናሌ፡፡ 

ከማስፈፀም አቅም ግንባታ አንፃር በየርፉ ባሇፉት ተከታታይ ሁሇት ዕትዕ ዓመታት በተከናወኑ 

ሥራዎች አበረታች ውጤቶች የተመገቡ ቢሆንም የሚሰጡ ሥሌጠናዎች በፍሊጎት ሊይ 

የተመሠረቱ አሇመሆናቸው፣ በተሰጠው ስሌጠና ሌክ የሚጠበቀው ውጤት መመዜገቡን በዲሰሳ 

ጥናት አሇማረጋገጥና የሠሇጠነው የሰው ኃይሌ ፍሌሰት ከጊዛ ወዯ ጊዛ እየጨመረ መምጣት 

በማስፈጸም አቅም ግንባታ ተግባራት ሊይ የታዩ ክፍተቶች በመሆናቸው በመሪ ዕቅደ መን 

የሚሰሩ የአቅም ግንባታ ሥራዎች የሴክተሩን የሀብት አስተዲዯር ሥርዓትን ውጤታማ ማዴረግ 

በሚያስችሌ መንገዴ መተግበር እንዲሇበት ይታመናሌ፡፡ 

በአጠቃሊይ በሁሇቱም ዕዴገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅዴ የትግበራ መን በተሇያዩ ዯረጃዎች 

ያስመግብናቸው ውጤቶች፣ ያገኘናቸው ትምህርቶችና ሌምድች ሇቀጣይ አስር ዓመት መሪ ዕቅዴ 

ስኬታማ አፈጻጸም ትሌቅ አቅም፣ ጉሌበትና ስንቅ ይሆናለ ተብሇው ይታመናሌ፡፡ ከዙህም 

በተጨማሪ የሴክተሩን ዓሊማ በተዯራጀና በተቀናጀ አኳኋን በመፈጸም የሚፈሰው ውስን ሀብት 
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በቁጠባና በብቃት በመጠቀም ሇህብረተሰቡ ባሇቤትነት በሚፈጥር መሌኩ የሚሰሩ የሌማት 

ሥራዎች በአጭር ጊዛ ውስጥ የተጀመረውን ሪፎርም በማጠናከር ከፍኖተ ዴህነት እንዯሚወጣ 

በባሇፉት ሁሇት ዕትዕ ዓመታት ከሌማት ሂዯቶችና ስኬቶች የተገኙ ተሞክሮዎች ያሳያለ፡፡    
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ክፍሌ ሶስት 

የተቋሙ ራዕይ፣ ተሌዕኮ፣ ዕሴቶች፣ ስሌጣንና ተግባር፣ የመሪ ዕቅዴ አሰፈሊጊነት እና ንዴፈ 

ሀሳባዊ ትንተና 
የተቋሙ ራዕይ 

በ2012 የኢትዮጵያ የነፍስ ወከፍ ገቢ 953.18 ድሊር ከነበረበት በ2022 ወዯ 2,220 ድሊር 

ሇማዴረስ የተያውን ግብ በክሌሊችን ሇማሳካት በሚዯረገዉ ርብርብ ወሳኙን ምዕራፍ የያ ሲሆን፣ 

በክሌሊችን በብሌፅግና ጉዝ የዛጎችን ቁሳዊ ፍሊጎት፣ ዕኩሌ የሌማት ተሳታፊነት፣ ፍትሃዊ 

ተጠቃሚነት እና ነፃነትን ሇማረጋገጥ የክሌለን ሀብት በብቃት በማሰተዲዯርና ቀጣይነት ያሇው 

ሁለን አቀፍ ሌማት በማረጋገጥ መሰረታዊ የኢኮኖሚ ሇውጥ መጥቶ ማየት፣ በክሌሊችን ፐብሉክ 

ሰርቪሱ ዉስጥ በሌህቀቱና በውጤቱ መሪ ተቋም መሆን፤ 

የተቋሙ ተሌዕኮ  

በቁጠባ ላይ የተመሰረተ የሀብት አጠቃቀም እንዲሰፍን ytÌÑN xQM GNÆ¬ 

b¥kÂwN፣ ዘመናዊ ymNGST ÍYÂNS አስተዳደርና ቁጥጥር ስርዓትን በመዘርጋት፣ 

የፊስካል ፖሊሲ፣ሲቪክና ትብብር ሀብት በማስተባበርና በመምራት፣ የመንግስት ልማት 

ድርጅቶችን በማስተባበር፣ አሰራሩን የጠበቀ ግዥ ሥራዓት በመዘርጋት እና የንብረት 

ማስወገድ |‰ãCN b¥µÿD፣ ግልጸኝነትና ተጠያቂነት በሰፈነበት አኳኋን በክልሉ 

ፈጣንና ቀጣይነት ያለው ፍትሃዊ ሀብት አሰተዳደር b§q dr© ተግባራዊ እንዲሆን 

ማSÒL¿  

የተቋሙ ዕሴቶች /Values/ 

 የሕዜብ አገሌጋይነት፣ 

 ዉጤታማነት፣ 

 የስራ ትጋትና ቁርጠኝነት፣ 

 ህጋዊነት፣ 

 የሙያ ሌቀት፣ 

 የመማሪና የሇውጥ ተነሳሽነት፣ 

 ተጋግዝ በቡዴን መሥራት፤ 

 የበሇፀገ ኢኮኖሚ መገንባት፣  

 

 

 

 



  48 

 

 የተቋሙ ስሌጣንና ተግባር  

የክሌለ መንግስት አስፈጻሚ አካሊትን ሇማቋቋም እንዯገና ባወጣው አዋጅ ቁጥር 180/2012 

መሠረት የፋይናንስ ቢሮ የሚከተለት ስሌጣንና ተግባራት ይኖሩታሌ፡፡ 

1. የክሌለን መንግስት በጀት ማጋጀት፣ በተፈቀዯው በጀት መሠረት ክፍያ መፈጸም፣ የበጀቱን 

አፈጻጸም ማስተዲዯር፣ መገምገምና መቆጣጠር፤  

2. የክሌለ መንግስት የበጀት፣የሂሳብ፣የክፍያና የውስጥ ኦዱት ሥራዓት መርጋትና በስራ ሊይ 

እንዱውሌ ማዴረግና መከታተሌ፤  

3. የክሌለን መንግስት የገንብ ሰነድች፣ ገንቦችና ንብረቶች መያዜና ማስተዲዯር፣ 

4. የክሌለ መንግስት የብዴርና እርዲታ ስምምነቶችን መፈራረምና ማስተዲዯር፤  

5. በኢኮኖሚና ማህበራዊ ሌማት ርፍ የተሰማሩ መንግስታዊና መንግስታዊ ያሌሆኑ ዴርጅቶች 

ስራ ከሚመሇከታቸው ጋር በመሆን ማስተባበርና መቆጣጠር፤  

6. የሲቪሌ ማኀበረሰብ ዴርጅቶች ፕሮግራሞችና ፕሮጀክቶች የብቃት ምና ማዴረግ፣ የስራ ውሌ 

መፈራረም፣ ማስተባበር፣ መከታታሌና  መገምገም ፣ 

7. መናዊ የበጀት አስተዲዯር የሂሳብ አያያዜ፣ የግዥና የንብረት አስተዲዯር ስርዓት መመስረት፣

በስራ ሊይ መዋለን መከታተሌና መቆጣጠር፤  

8. የክሌለን መንግስት የፋይናንስና ንብረት ኢንስፔክሽን ማከናወን፣ እርምጃ መውሰዴና 

እንዴወስዴ ማዴረግ፤  

9. የክሌለን መንግስት ህተመቶችን ማሳተም፣ ማሰራጨት፣መከታተሌና መቆጣጠር 

10. በክሌለ የሚገኙ የመንግስት ሌማት ዴርጅቶችን እንቅስቃሴና ተግባራት መከታተሌ፣ 

መቆጣጠርና አፈጻጸሞችን መገምገም  

11. ዓሊማውን ሇመፈጸም የሚረደ ላልች ሥራዎችን ማከናወን ተግባራቶች ናቸው፡፡ 

 የመሪ ዕቅደ አሰፈሊጊነት 

ይህ የ10 ዓመት መሪ ዕቅዴ አሰፈሊጊነቱ ከዙህ በፊት የፋይናንስና ኢኮኖሚ ሌማት ቢሮ ከነበረው 

አዯረጃጀት የፕሊን ኮሚሽን ራሱን ችል በመዯራጀቱ ቢሮው በአዱስ አዯረጃጀት የክሌለ ፋይናንስ 

ቢሮ በሚሌ ስያሜ በአዋጅ የተሰጠውን ስሌጣንና ተግባርን መነሻ በማዴረግ በክሌለ በፊት 

በነበረው አዯረጃጀት ከ2003-2012 በጀት ዓመት የነበረዉን የተቋሙን ነባራዊ ሁኔታና አፈጻጸም 

በመዲሰስ በሂዯቱ የተገኙ ስኬቶችን በማስፋት፣ ስኬቶችን ያዯናቀፉ ማነቆዎችን በመሇየት እና 

መሌካም ተሞክሮዎችን በመቀመርና በመተንተን በክሌሌለ የሚፈሰዉን ዉስን ሀብት በአሰራር 

ሇመምራት የሚያስችሌ የቀጣይ 10 ዓመት (2013-2022) መሪ ዕቅዴ በማጋጀት መሠረታዊ 

ስትራቴጂያዊ ግቦችና የአፈጻጸም አቅጣጫዎች እንዱሁም የክትትሌና የግምገማ ስርዓቶችን 
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በመተንተን ሊቂና ባሇዴርሻን ማዕከሌ ያዯረገ ፖሉሲና የአሰራር ማዕቀፍ እንዱነዯፍ የመነሻ ሀሳብ 

ሇማቅረብ ነው፡፡  

የ10 ዓመት መሪ ዕቅዴ ሇላልች ፈጻሚና ዓሊማ አሰፈጻሚ መ/ቤቶችና አካሊት የመረጃ ምንጭ 

በመሆን ቀጣይ በየርፉና በየሴክተሩ የሚጋጁ ዕቅድች በክሌለ የተተነበየዉን ዉስን ሀብት 

መነሻ እንዱያዯርግ አመሌካች ይሆናሌ፡፡ በተጨማሪም ቀጣይ በክሌለ ሇማከናወን የሚታቀደ 

የሌማት፣ የጥናትና ምርምር ስራዎችን ከመሪ ዕቅደ ጋር እየተሳሰሩ እንዱሄደ አጋዥ ይሆናሌ፡፡ 

የመሪ ዕቅደ ንዴፈ-ሀሳባዊ ማዕቀፍና ትንተና 

ይህ 10 ዓመት መሪ ዕቅደ የሚያተኩረዉ በክፍሊተ ኢኮኖሚ የሚመገቡ ዉጤቶችና ሇዉጦች 

በዕቅደ መን የሚፈሰዉን ዉስን ሀብት በሊቀ አኳኋን በመፈጸም ሁሇንተናዊ ሇውጥ በኢኮኖሚ፣ 

ማህበራዊ፣ ከባቢያዊና አገሌግልት ርፎች ሇማምጣት በክሌለ የሚገኙ ፈጻሚና ዓሊማ አሰፈጻሚ 

መ/ቤቶችና አካሊት የበኩሊቸዉን አሰተዋጽኦ እንዱያበረክቱ ሇዉጡን በአራት ምሰሶች (pillars) 

በመክፈሌ በእያንዲንደ ምሰሶዎች ስር ፈጻሚና አሰፈጻሚ ሴክተሮችን በማካተት አተገባበሩ ሇቀጣይ 

ተጠቁሟሌ፡፡  

ሥዕሌ 11፡ የመሪ ዕቅዴ ንዴፈ ሀሳባዊ ማዕቀፍ ሥዕሊዊ መግሇጫ 

 

የ10 ዓመት መሪ ዕቅዴ 
መን ዉስን ሀብት ፍኖተ 

ብሌፅግና 

ኢኮኖሚያዊ ሇውጥ 

ማኑፋክቸርንግ ርፍ፣
የኢንተርፕራይዝች 
ሌማት፣መሠረተ ሌማት፣
የመሬት ሌማትና ፍትሏዊ 
አጠቃቀም፣ ንግዴ  
ስርዓት ማመን፣  
የኢንቨስትመንት 
መስፋፋት፤ ግብርና ገጠር 
ሌማት፣ ከተማ ሌማት፣
ንግዴ ርፍ፣ማዕዴን 
ርፍ፣ መመን፣ ባህሌና 
ቱሪዜም ርፍ ማመን 
እንዱሁም ላልች ኢኮኖሚ 
ርፎች ማሻሻያና ሇዉጥ 
ማምጣት 

                   

  

 ማህበራዊ ሇውጥ፡ 
የትምህርት፣የጤና፣
የቴክንክና ሙያ 
ስሌጠና ተዯራሽነትና 
ጥራት፣ባሇብዘ 
ርፎች፣ እና ላልች 
ማህበራዊ ርፎች 
ተዯራሽነትና ጥራት 
በማረጋገጥ ሇዉጥ 
ማምጣት  

 

   አገሌግልት አሰጣጥ         
የዛጎች ቻርተር          
-የአገሌግልት ስታንዲርዴ፣ 
የህብረተሰብ ተሳትፎና 
ተጠያቂነት፣ መሌካም 
አሰተዲዯር፣የተገሌጋይ 
እርካታ ዲሰሳ ጥናት፣ 

  

ፖሉስዎች፣ስትራቴጂዎች፣ 
አዯረጃጀቶችና አሰራር ስራዓቶች፣ 

የህግ ማዕቀፎች፣ ምርምር ስርዓቶች 
ችግር ፈቺ እንዱሆኑ መሥራት፣ 

የአቅም ግንባታና ግንዚቤ ማስጨበጫ 
ስራዎች ማሻሸያና ሇዉጥ ማምጣት 

 

 

  

     አከባቢያዊ ሇውጥ  
- 

ትራንስፖርት ርፍ፣ጽዲትና 
ውበት 

-አረንጓዳ ሌማት 
-ጎርፍ መከሊከሌ እና ላልች 
ከባቢያዊ ሇዉጥ ርፎች 

ማሻሰሸያና ሇዉጥ ማምጣት 
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                             ክፍሌ አራት 

የ10 ዓመት መሪ ዕቅዴ (2013-2022) ዓ.ም 

ፋይናንስ ቢሮ 2022፡ ፍኖተ ብሌጽግና 

የዕቅደ መነሻዎች፣ ሌዩ ትኩረት መስኮች፣ ዓሊማዎችና መሠረታዊ አቅጣጫዎች 

የመሪ ዕቅዴ መነሻዎች 

የአሥር ዓመት መሪ ዕቅዴ ይትና ዋና ዋና ግቦች በአግባቡ ሇመወሰን መነሻ የሆኑ ወሳኝ ጉዲዮች 

በግሌፅ ማመሊከት አሰፈሊጊ ይሆናሌ፡፡ ይህም የዕቅደን ይትና ዋና ዋና ግቦችን በግሌፅና 

በተጨባጭ ሇማስቀመጥ፣ ዕቅደንም ተግባራዊ ሇማዯረግ፣ ተግባራዊ ሲዯረግም የሚፈሌገዉንና 

አግባብነት ያሇዉን ዉጤት የሚያመጣ ሆኖ መፈፀሙን ሇመከታተሌ፣ ሇመዯገፍና ሇማረጋገጥ 

ያግዚሌ፡፡ በመሆኑም ዋና ዋና የዕቅደ መነሻዎች እንዯሚከተሇዉ ቀርቧሌ፡፡ 

ሀ. የሀገራችን ራዕይ እንዯ መነሻ  

የቢሮው አስር ዓመት መሪ ዕቅዴ በሀገራችን የተጀመረዉን ፍኖተ ብሌፅግና ጉዝ በማፋጠን በ2012 

የኢትዮጵያ ነፍስ ወከፍ ገቢ 953.18 ድሊር ከነበረበት በ2022 ወዯ 2,220 ድሊር ሇማዴረስ 

የተያውን ግብ በክሌሊችን ሇማሳካት በሚዯረገዉ ርብርብ ወሳኙን ምዕራፍ የያ ሲሆን፣ 

በክሌሊችን በብሌፅግና ጉዝ የዛጎችን ቁሳዊ ፍሊጎት፣ ዕኩሌ የሌማት ተሳታፊነት፣ ፍትሃዊ 

ተጠቃሚነት እና ነፃነትን ሇማረጋገጥ የሊቀ አሰተዋጽኦ ያሇዉ ዕቅዴ ነዉ፡፡ ስሇሆነም የዕቅደ ዋና 

መነሻ የሆነውን ሀገራዊ ራዕይ መነሻ በማዴረግ አገራችንን መካከሇኛ ገቢ ካሊቸው አገራት ተርታ 

ሇማሰሇፍ የሚያስችሌ ሚና በክሌሊችን እውን ሇማዴረግ አጋዥ ነው፡፡ በመሆኑም በቀጣይ 10 

ዓመት መሪ ዕቅዴ መን በክሌሌ ማዕከሌና በየአስተዲዯር እርከኖች የሚከናወኑ ተግባራት ወዯዙህ 

ግብ የሚያዯርሱ እንዱሆን ሁለን አቀፍ ርብርብና ቅንጅት ባማከሇ አኳኋን ማከናወን አሇባቸው፡፡   

ሇ. አገራዊና የሴክተር ፖሉስዎችና ስትራቴጂዎች እንዯ መነሻ 

የሀገራችንን ፈጣን የኢኮኖሚ ዕዴገትና ብሌጽግና ሇማምጣት በየዯረጃዉ የህዜቡን ተሳታፊነትና 

ተጠቃሚነት ሇማረጋገጥ በሚገባ የተረሩ አገራዊ ፖሉሲዎችና ስትራቴጂዎች ከአንዴ ዕቅዴ 

መን ተሻጋሪ ከመሆናቸዉም በሊይ እስካሁን ባሇዉ ትግበራ መሌካም ዉጤቶች እያሰገኙና 

ሇብሌፅግና ጉዞችን ጽኑ መሠረት እየጣለ የመጡ ስሇሆኑ በሴክተር ዯረጃ በሚጋጀዉ 10 ዓመት 

መሪ ዕቅዴ እንዯ መነሻ ይወሳዲለ፡፡ 
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ሏ. አገራችን የተሰማማችባቸዉ ዴህረ-2015 ሊቂ የሌማት ግቦች እንዯ መነሻ፡- 

በሀገራችንና በክሌሊችን ሊቂ የሌማት (SDG) ግቦችን ሇማሳካት ጥረት እየተዯረገ ነዉ፡፡ በመሪ 

ዕቅዴ መኑም እ.አ.አ ከ2020-2030 ወይንም ከ2013-2022 ዓ.ም ባሇዉ ጊዛ የሚተገበሩ ሊቂ 

የሌማት ግቦችንና የአፍሪካ የጋራ አቋም (Common African Position /CAP/) ከሀገራችን 

ፖሉስ፣ ስትራቴጂና ሌማት ቅዯም ተከተሌ ጋር በተጣጣመ መንገዴ ተግባራዊ እንዱሆኑና 

ሀገራችንም ኃሊፊነቷን እንዴትወጣ ክሌሊችን የበኩለን ሚና እንዱጫወት ያስችሊሌ፡፡    

መ. አሇም አቀፍ እና ከባቢያዊ ኢኮኖሚያዊ ሁኔታዎችን እንዯ መነሻ  

በአሁኑ መን የአሇም ኢኮኖሚ ሁኔታ ፈጣን ተሇዋዋጭነት የሚታይበት ነዉ፡፡ እነዙህ ሇዉጦች 

እንዯ ኢትዮጵያ ባለ በመሌማት ሊይ የሚገኙ አገሮች ኢኮኖሚ ሊይ አወንታዊና አለታዊ ተፅዕኖ 

የሚያሳዴሩ በመሆኑ በክሌሊችን በቀጣዮቹ አስር ዓመታት የዕቅደ ትግበራ ሂዯት ሊይ ጫና 

ሉያሳዴሩ ይችሊለ፡፡  

ሠ. የአገራዊና ክሌሊዊ ነባራዊ ሁኔታ እንዯ መነሻ 

በአገራችንና በክሌሊችን ባሇፉት ተከታታይ ዓመታት እጅግ ፈጣን በሆነ የኢኮኖሚ ዕዴገት ዴህነትን 

ትርጉም ባሇው ዯረጃ ሇመቀነስ ተችሎሌ፡፡ የዙህ ፈጣን ዕዴገት ምንጭም በአብዚኛው መዋቅራዊ 

ሽግግር መሠረት ሇመጣሌ መንግስት ካከናወናቸው የመሠረተ ሌማት ዜርጋታዎች፣ በከተሞች 

በመንግስትና በግለ ርፍ ከተዯረጉ የኮንስትራክሽን ስራዎች፣ እንዱሁም ግንባታዎችን ተከትል 

የተስፋፉ የአገሌግልት ርፍ እንቅስቃሴ ነው፡፡ በተመሳሳይ መሌኩ በክሌሊችን ባሇፉት ዓመታት 

ዴህነት በከተማና በገጠር በመሇኪያዎቹ (ከዴህነት ወሇሌ በታች ያሇው ህዜብ ቁጥር፣ በዴሆች 

መካከሌ ያሇው ሌዩነትና አስከፊ ዴህነት ውስጥ ያሇው ህብረተሰብ ክፍሌ እንዱሁም በሀብታምና 

በዴሀ መካከሌ ያሇው የኑሮ ሌዩነት) በሁለም መስክ በተከናወኑ የሌማት ሥራዎች በአንፃራዊነት 

ሇውጥ የመጣ ቢሆንም በአተገባበር ሂዯት አሁን ከዯረስንበት ከህዜብ ቁጥር አንፃር ሲነፃፀር 

ሇውጡ አዜጋሚ ነው፡፡ በመሆኑም በቀጣይ መሪ ዕቅዴ መን የፍትሃዊ ተዯረሽነት እና የዛጎች 

እኩሌ ተጠቃሚነት በግብርና፣ በአምራች ኢንደስትሪ እና በአገሌግልት ርፎች ሊይ በክሌሊችን 

ሁለአቀፍ ሌማት ሥራዎችን በመትግብር ፈጣንና ዉጤታማ አፈጻጸሞችን በሊቀ አኳኋን 

ሇመፈጸም ትኩረት የሚሰጠዉ ጉዲይ ይሆናሌ፡፡ 

በክሌሊችን በአሁኑ ወቅት በከተማና በገጠር ካሇዉ አጠቃሊይ ህዜብ ቀጥር 22,129,984 ዉስጥ 

ከዴህነት ወሇሌ በታች (population under poverty line) ያሇዉ ህዜብ ቁጥር 5,089,896 (23) 

በመቶ ያህለ በመሆኑ ይህንን ትርጉም ባሇዉ መሌክ ሇመቀነስና ወዯ ነጣሊ አኃዜ ሇማዉረዴ 
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በክሌለ ሁለ አቀፍ ርብርብ የሚጠይቅ ተግባር ተኮር ሌማት ሥራዎችን በመስራት ዛጎችን 

ከዴህነት ሉናሊቂቅ ይገባናሌ፡፡ በተጨማሪም የኢኮኖሚ ዕዴገት በየዯረጃው ህዜቡን የሚጠቅም 

መሆን አሇበት፡፡ ከዙህ አንጻር በአገራችንና በክሌሊችንም እያጋጠሙ ያለ ዋና ዋና ችግሮች የዋጋ 

ንረትና የኑሮ ውዴነት፣ ኢ-ፍትሃዊ የሀብት ክፍፍሌ፣ አስተማማኝና ሊቂ የስራ ዕዴሌ ያሇመኖር 

እና የኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ መሠረተ ሌማት ጥራት ፈተናዎች ጋር የተያያዘ በመሆናቸው 

ሇመሪ ዕቅደ እንዯመነሻ ተወስዶሌ፡፡ 

ረ. ያሇፉት ሁሇት የዕዴገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድች አፈፃፀም እንዯ መነሻ 

ያሇፉት ሁሇት የዕዴገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድች ትግበራ በመገባዯደ ተተኪዉ የ10 ዓመት 

መሪ ዕቅዴ ዜግጅት በሰፊዉ እየተከናወነ ይገኛሌ፡፡ ከዙሁ በመነሳትም በ10 ዓመት መሪ ዕቅዴ 

ባሇፉት የሁሇት የዕዴገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅዴ መን የተመገቡ መሌካም ዉጤቶችንና 

በትግበራ ሂዯት የተገኙ መሌካም ተሞክሮዎችን የበሇጠ ተጠናክሮ ሥራ ሊይ እንዱዉለ በማዴረግ 

ዉጤቶችን ሇማስገኘት እና የነበሩ ዴክመቶች እንዱሁም ያጋጠሙ ስጋቶችን በማስወገዴ ወዯ 

መሌካም አጋጣሚዎች ሇመቀየር የሚጋጀዉን ዕቅዴ ተፈጻሚነት ይበሌጥ ስሇሚያጠናክር 

እንዯመነሻ ተወሰዶሌ፡፡  

 ሰ. የአስፈጻሚ አካሊትን ሥሌጣንና ተግባር ሇመወሰን የወጣው አዋጅ 180/2012 እንዯ መነሻ 

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

እንዱሁም የሌማትና የመሌካም አስተዲዯር ሥራዎችን ሇመወጣት የሚያስችሌና የክሌሊችንን 

ዕዴገት በሊቀ ዯረጃ ሇማፋጠንና ከዯረስንበት የዕዴገት ዯረጃ ጋር የሚጣጣም አዯረጃጀት ሇመፍጠር 

የወጣዉ የዯቡብ ብ/ብ/ሕዜቦች ክሌሊዊ መንግሥት የአስፈጻሚ አካሊትን ሥሌጣንና ተግባር 

ሇመወሰን የወጣው አዋጅ 180/2012 እንዯመነሻ ተወስተዯዋሌ፡፡  

በዙሁ መሠረት የተቋሙ ቀጣይ 10 ዓመታት መሪ ዕቅዴ በአዋጅ ከቢሮ ተሇይተዉ ፕሊን ኮሚሽን 

ራሱን አስችሇዉ በመዯራጀቱ ምክንያት ከቢሮ የወጡ ግቦችንና የስራ ክፍልችን በመሇየት ሇቢሮ 

የተሰጡትን ስሌጣንና ተግባር መሠረት የክሌለን የፊስካሌ ፖሉሲ አተገባበር ማዕቀፍ ማጋጀትና 

መተግብር፣ የክሌለን መንግስት በጀት ማጋጀትና ማስተዲዯር፣ በተፈቀዯው በጀት መሠረት ክፍያ 

መፈጸም፣ የበጀቱን አፈጻጸም፣ መከታተሌ፣ መገምገምና መቆጣጠር፤ የክሌለ መንግስት የበጀት፣ 

የሂሳብ፣ የክፍያና ጥሬ ገንብ እና የውስጥ ኦዱት ሥርዓት መርጋትና በስራ ሊይ እንዱውሌ 

ማዴረግ፣ የክሌለን መንግስት የገንብ ሰነድች፣ ገንብና ንብረቶች መያዜና ማስተዲዯር፣ የክሌለ 

መንግስት የብዴርና እርዲታ ስምምነቶችን መፈራረምና ከአጋር ዴርጅቶች የሚገኘውን ሀብት 

ውጤታማና በተቀሊጠፈ አኳኋን ማስተዲዯርና አፈጻጸሙን መከታተሌ፣ እንዱሁም ክፍሊተ 
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ኢኮኖሚ ጋር ያሇዉ ትስስር መገምገም፣ የክሌለን መንግስት የፋይናንስና ንብረት ኢንስፔክሽን 

ማከናወን፣ እርምጃ መውሰዴና እንዴወሰዴ ማዴረግ፣ መናዊ የበጀት አስተዲዯር፤ የሂሳብ 

አያያዜ፣ የግዥና የንብረት አስተዲዯር እንዱሁም የውስጥ ቁጥጥር ስርዓት መርጋት፣ 

በኢኮኖሚና ማህበራዊ ሌማት ርፍ የተሰማሩ መንግስታዊና መንግስታዊ ያሌሆኑ ዴርጅቶች 

ብልም ከሚመሇከታቸው ጋር በመሆን ማስተባበርና መቆጣጠር፤ ሇሲቪሌ ማኀበረሰብ ዴርጅቶች 

የቅዴመ ስምሪት የስራ ውሌ ፈቃዴ መስጠት፣ ፕሮጀክቶችን የማበሌጸግ /Project Appraisal/፣ 

የማጸዯቅና የመፈራረም ሂዯትን የመምራትና የማስተባበር፤ አተገባበራቸውንም የመከታታሌና 

የመገምገም እንዱሁም የሀብት ፍሰትና ስርጭት ፍትሃዊነት እንዱረጋገጥ ማስቻሌ፣ የክሌለን 

መንግስት ሕትመት ማሳተም፣ ማሰራጨት፣ መከታተሌና መቆጣጠር፤ በክሌለ የሚገኙ 

የመንግስት ሌማት ዴርጅቶችን እንቅስቃሴ፣ ትርፋማነታቸውንና የገበያ ትስስራቸውን መከታተሌ፣ 

መቆጣጠርና አፈጻጸሞችን በመገምገም ግብረ-መሌስ መስጠትና ማስተካከያዎችን ማዴረግ፣ 

የመንግስትና የግሌ አጋርነት እንዱጎሌበት አሰራር ሥርዓት መርጋት፣ የመንግሥት ሀብትና ዕዲን 

የማስተዲዯር እና በበሊይነት የመምራት ግቦችን ሇማሳካት የሚታቀደ ተግባራትን ወጪ ቆጣቢና 

ፍትሃዊነት በተረጋገጠበት አኳኋን በሊቀ ዯረጃ መፈጸም ሌዩ ትኩረት የሚሠጠዉ ጉዲይ ይሆናሌ፡፡ 

የ10 ዓመት መሪ ዕቅዴ ሌዩ የትኩረት መስኮች 

የ10 ዓመት መሪ ዕቅዴ (2013-2022) በመሠረቱ ያሇፉት ሁሇት የዕዴገትና ትራንስፎርሜሽን 

ዕቅዴ መነሻዎች፣ ዓሊማዎችና የትኩረት አቅጣጫዎችን የሚያስቀጥሌ ሆኖ ያሇፉት ሁሇት 

የዕዴገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅዴ አፈጻጸም ሂዯት የተመገቡ ዉጤቶች፣ በአፈጻጸም ሂዯት 

የነበሩ ዴከመቶች እንዱሁም ያጋጠሙ ስጋቶችና መሌካም ተሞክሮዎች እንዯ መነሻ ተወስዯዋሌ፡፡ 

ይህም ሆኖ የ10 ዓመት መሪ ዕቅዴ ሌዩ ትኩረት ማዴረግ የሚገባቸዉ ጉዲዮች እንዯሚከተሇዉ 

ቀርቧሌ፡፡ 

ሀ. የፊስካሌ ፖሉሲ፣ ሲቪክና ትብብር ማዕቀፍ ትኩረት መስክ፡-  

በዙህ መሪ ዕቅዴ መን ይህ ትኩረት መስክ የክሌለን ሀብት በማስተዲዯር የማይተካ አሰተዋጽኦ 

የሚያዯርግ የሴክተሩ ርፍ ሆኖ ይቀጥሊሌ፡፡ ከዙህ አኳያ በቀጣይ በየርፉ በሴክተር መ/ቤቶችና 

በየአሰተዲዯር እርከኖች የሚታቀደ የክሌለ ሌማት ሥራዎችን ሇማስፈጸም የሚመዯበዉ ዉስን 

መዯበኛና ካፒታሌ በጀት ወጪ ቆጣቢ በሆነ መንገዴ ሇመምራት የሚያስችሌ አሰራር ስርዓት 

በመርጋት በአሰተዲዯር ዕርከኖች፣ በክሌሌ ባሇበጀት መ/ቤቶችና በየተቋማት የሚዯሇዯሇዉ 

ከተሇያዩ ምንጮች የተገኘዉን ሀብት ፍትሃዊ እንዱሆን ሌዩ ትኩረት ይሠጣሌ፡፡ በዙህም መሠረት 

በበጀት ዜግጅትና አሰተዲዯር፣ በመንግስታት ትብብር የሚገኝ ሀብት በፍትሃዊነት መሰተዲዯር፣ 

በፊስካሌ ፖሉሲ (ማዕቀፍ) ገቢ አሰባሰብ ስርዓት መርጋት፣ በሲቪሌ ማኀበረሰብ ዴርጅቶች 

የፕሮጀክቶች ጉዲይ ማስተባበርና በፕሮጀክት ዴጋፍ የሚፈሰዉ ሀብት ስርጭቱ ፍትሃዊ እንዱሆን 
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ማስቻሌ እና በቻናሌ ሁሇት ፕሮግራሞች በባሇበጀት መ/ቤቶች በኩሌ የሚፈሰዉ ሀብት ፍሰት 

ክትትሌና የቁጥጥር ሥራዎችን ዉጤታማና ፍትሃዊ በሆነ መንገዴ በማሰተዲዯርና በመምራት 

ሊይ ሌዩ ትኩረት ይሠጣሌ፡፡ በትግበራ ሂዯት ሉያጋጥሙ የሚችለ ማነቆዎችን በመሇየትና አሰራር 

ስርዓትን በመርጋት በአሰተማማኝ ሁኔታ ሇመፍታት ሌዩ ትኩረት የሚሰጠዉ ይሆናሌ፡፡  

ሇ. የመንግስት ሀብት አስተዲዯርና ቁጥጥር ስርዓት ትኩረት መስክ፡- 

በክሌለ የወጡ የመንግስት ፋይናንስ አሰተዲዯር የህግ ማዕቀፎችን መነሻ በማዴረግ ጠቅሊሊ በክሌለ 

መንግስት ፍሊጎትና አቅርቦት መካከሌ ሇሚታየዉ ክፍተት ከተሇያዩ የገቢ ምንጮች በገንብ ወይም 

በዓይነት ሀብትን በመሰበሰብ ሇመንግሥት መ/ቤቶች ሇመዯበኛና ሇካፒታሌ ሥራዎች 

የሚመዯብሊቸዉን ዉስን ሀብት ሇተገቢና አግባብ ባሇዉ የመንግስት አካሌ ሇፀዯቀ ዓሊማ ብቻ 

በቁጠባ፣ በብቃት እና ዉጤትን በከፍተኛ ዯረጃ ሉያስገኝ በሚችሌ መንገዴ እንዱዉሌ በማዴረግ፣ 

የመረጃ አያያዜ ሥራዓቱን በማመንና በማዯረጃት የፋይናንሻሌ ሪፖርቶችንና ሌዩ ሌዩ 

መግሇጫዎች በተቀመጠዉ ስታንዲርዴ መሠረት በማጋጀት፣ በመተንተን፣ ተዯራሽ በማዴረግና 

በመቆጣጠር የማይተካ ሚና ያሇዉ በመሆኑ የሴክተሩ ትኩረት መስክ ሆኖ ይቀጥሊሌ፡፡ ከዙህም 

አኳያ ከክሌሌ እስከ ወረዲ ዴረስ የተፈቀዯዉን በጀት መነሻ በማዴረግ ተጋጅቶ በሚቀረበዉ በጥሬ 

ገንብ ፍሊጎት መርሃ ግብር መሠረት ገቢ መሰብስብ፣ ጥሬ ገንብ ማሰተሊሇፍ፣ ክፍያ መፈጸም፣ 

መረጃ ማዯራጀት፣ መተንተን፣ ሪፖርቶችንና መግሇጫዎችን ማጋጀትና ማቅረብ፣ ኦዱት 

ማሰዯረግና ግብረ መሌስ መሥጠትና የባከኑ ሀብቶች እንዱመሇሱ የማስዯረግ ስራ ትኩረት 

የሚሰጠዉ ጉዲይ ይሆናሌ፡፡ በመናዊ ተክኖልጂ የመረጃ አያያዜ ስርዓትን በማመን፣ በመረጃ 

ጥራት ሊይ የሚታዩ ክፍተቶችን በመሇየት የሚሰራ ሲሆን ሇዉስጥ ቁጥጥር ስርዓትን ሌዩ 

ትኩረት በመስጠት በሚታዩ ኦዱት ግንኝቶች ሊይ የሚወሰዴበትን አሰራር ስርዓትን አጠናክሮ 

መቀጠሌ ሌዩ ትኩረት የሚሰጠዉ ይሆናሌ፡፡  

ከተሇያዩ አሇም አቀፍ ዴርጅቶችና መንግስታት እንዱሁም ከመንግስታት ትብብር የሚገኙ የበጀት 

ዴጋፎችን የተዯረጉ ስምምነቶችን መነሻ በማዴረግ በተቀመጠዉ የጊዛ ገዯብ ዉስጥ በሥራ ሊይ 

እንዱዉሌ በማዴረግ አሰፈሊጊዉን መረጃዎች በወቅቱ ተዯረሽ በማዴረግ በመንግስትና በሌማት 

አጋሮች መካከሌ ያሇዉ ግንኙነት ተጠናክሮ የሚቀጥሌ ይሆናሌ፡፡ በዙህም መሠረት የክፍያና ጥሬ 

ገንብ አሰተዲዯርና ቁጥጥር፣ የፋይናንስ አሰተዲዯር መረጃዎችን ወቅቱ በሚፈሌገዉ መናዊ 

ተክኖልጂ ማሰተዲዯር እና በቻናሌ አንዴ ፕሮግራሞች/ፕሮጀክቶች በኩሌ የሚፈሰዉ ሀብት 

ፍትሃዊ በሆነ መንገዴ ማሰተዲዯር እንዱሁም የተመዯበዉ ሀብት በታሇመሇት ዓሊማ ሊይ በአግባቡ 

ስሇመዋለ መቆጣጠር፣ ግብረ መሌስ መስጠት፣ አጠቃሊይ የሀብት አሰተዲዯርና የመረጃ አሰጣጥ 
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ስርዓት ግሌፅ በሆነ መንገዴ መፈጸም እንዱሁም የማስፈጸም አቅም ግንባታና የተረጉ የአሰራር 

ስርዓቶችን ማሻሻሌ በሌዩ ትኩረት የሚሰራ ይሆናሌ፡፡  

ሏ. ግሌጽ፣ ውጤታማ እና ተጠያቂነት ያሇበት የመንግስት ግዥና ንብረት አስተዲዯር እና 

ማስወገዴ አገሌግልት ትኩረት መስክ፣ 

በመሪ ዕቅዴ መን የመንግስት ግዥና ንብረት አስተዲዯር መዋቅሩን የሰው ኃይሌ በአመሇካከትና 

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

እንዱሆን ማስቻሌ እንዱሁም ገንብ ሉያስገኝ የሚችሇውን ከፍተኛ ፋይዲ (Value for money) 

ማስገኘቱን ማረጋገጥ እና ሁለም የመንግሥት መስሪያ ቤቶች ፍሊጎት በማሰባሰብና ግሌጽ ጨረታ 

በማዉጣት ሕትመቶች፣ የተሇያዩ ቁሳቁሶች፣ ተሸከርካሪዎችና ማሽነሪዎች የሚገዘበት አሰራር 

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

ክትትሌና ዴጋፍ በሁለም መስክ ማጠናከር፣ የግዥና የንብረት አስተዲዯር አፈጻጸም ኦዱት ተዯርጎ 

ሪፖርቱን ተዯራሽ ማዴረግና የማስተካከያ እርምጃ እየተወሰዯ መሆኑን መከታተሌ፣ በግዥ 

አፈጻጸምና ንብረት አወጋገዴ ሂዯት ሊይ የሚቀርቡ ቅሬታዎችን ሇመፍታት የሚያስችለ 

ዉሳኔዎችን መስጠት፣ ከግዥ ፈጻሚ መስሪያ ቤቶች የሚቀርቡ የጥፋተኝነት ሪፖርቶችን 

በማጣራት የማጭበርበር ዴርጊቶች፣ አዴሎዊ አሰራርና የሀብት ብክነት እንዱከስም ማዴረግ፣ 

ግዥና ንብረት አስተዲዯር ስርዓቱን በጥብቅ ዴስፕሉን መምራት እና የመንግስት ግዥዎች 

በጥራትና በወቅቱ የሚፈጸምበት አሰራር ስርዓት ማጠናከር እንዱሁም የመንግስት ግዥ ኮንትራት 

አስተዲዯር ሥርዓት ሊይ የሚስተዋሇዉን ክፍተት አሰራርን በማጠናከር መፍታት ሌዩ ትኩረት 

የሚሰጠዉ ይሆናሌ፡፡   

በክሌለ ከፍተኛ የመንግስት ሀብት በሚፈስበት በመንግስት ግዥ ሂዯት ውስጥ ገንብ ሉያስገኝ 

የሚገባውን ከፍተኛ ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ እንዱያስገኝና የግዥ ሥርዓቱ ፍትሃዊ፣ ግሌፅ፣ 

ውጤታማና ተጠያቂነት የሰፈነበት ሆኖ እንዱፈጸም እና የንብረት አሰተዲዯር ሥርዓቱን በማመን 

የአገሌግልት አሰጣጥ ውጤታማነት ሇመጨመር ርፉን በገሇሌተኝነት ሇመቆጣጠር የተረጋዉ 

አሠራር በመሪ ዕቅደ በይበሌጥ ተጠናክሮ የሚቀጥሌ ይሆናሌ፡፡   

መ. የመንግስት ሌማት ዴርጅቶች ሀብት ማመንጨትና ሌማት ማረጋገጥ ትኩረት መስክ፣ 

በዙህ መሪ ዕቅዴ መን በአዋጅ ሇመንግስት ሌማት ዴርጅቶች ተቆጣጣሪ ባሇስሌጣን ተጠሪ የሆኑ 

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

ኮርፖሬሽን እና ቤቶች ሌማት ኢንተርፕራይዜ የተቋቋሙበትን ዓሊማዎችን ማሳካት 

የሚያስችሊቸዉን የአሰራር ስርዓት በመርጋት የመንግስት ሌማት ዴርጅቶች ሀብት ማመንጨትና 

ሌማት ማረጋገጥ፣ትርፋማ፣ ዉጤታማና ተወዲዲሪ ማዴረግ፣ የመናዊ የኮርፖሬት አሰተዲዯርና 
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የኮርፖሬት ፋይናንስ ስርዓት መርጋት፣ በመንግስት ሌማት ፖሉሲና በመንግስት ሌማት 

ዴርጅቶች ስምሪት መካከሌ የሚኖረዉን ቅንጅት ማስጠበቅ የሚያስችሌ አቅም መገንባት፣ 

የመንግስትና የሌማት ዴርጅቶችን አጋሪነት በመፍጠር የዕውቀት እና የቴክኖልጂ ሽግግርን እውን 

ማዴረግ፣ የኢኮኖሚ መዋቅራዊ ሽግግርን በማፋጠን ረገዴ ያሊቸውን ዴርሻ መወጣት 

በሚያስችሊቸው ዯረጃ ሊይ ማዴረስ እና የሌማት ዴርጅቶችን ሙለ ሇሙለ ከመንግስት ዴጎማ ነፃ 

በማውጣት የመንግስት የበጀት ክፍተት እንዱሞለ ማስቻሌ በሚለ በትኩረት መስኮች ሊይ 

በመረባረብ የክሌለን የሌማት ክፍተት እንዱሞለ ትኩረት ተሰጥቶ ከሚመሇከታቸዉ ባሇዴርሻ 

አካሊት ጋር በቅንጅት የሚሠራ ይሆናሌ፡፡ 

የመንግስት ሌማት ዴርጅቶች በግለ ርፍ ተቋማት ሉሸፈኑ የማይችለትን የሌማት ፍሊጎቶችን 

ሇመሸፈንና ከርፉ ተዋንዮች ጋር በገበያ ተወዲዯሪ ሆነዉ ብቃታቸዉን፣ ትርፋማነታቸዉንና 

ዉጤታማነታቸዉን በማረጋገጥ የህዜቡን የሌማትና የመሌካም አሰተዲዯር ጥያቄና ፍሊጎቶችን 

ተዯረሽ በማዴረግና የማህበራዊና ኢኮኖሚዊ ሌማትን በማፋጠን ሚናቸዉን እንዱጫወቱ ሌዩ 

ትኩረት ተሰጥቶ በቀጣይ የሚሰራ ይሆናሌ፡፡   

ከዙህ በሊይ የተመሇከቱት የ10 ዓመት መሪ ዕቅዴ የትኩረት መስኮች ከዙህ በታች ቀጥል 

በቀረቡት የዕቅደ አሊማዎች፣ መሠረታዊ አቅጣጫዎች እና በቀጣይም በየርፉ ዕቅድች ቀርበዋሌ፡፡  

የመሪ ዕቅደ ዓሊማዎች 

የዕቅደ ዋና ዓሊማ 

የቢሮው አስር ዓመት መሪ ዕቅዴ በሀገራችን የተጀመረዉን ፍኖተ ብሌፅግና ጉዝ በማፋጠን በ2012 

የኢትዮጵያ የነፍሰ ወከፍ ገቢ 953.18 ድሊር ከነበረበት በ2022 ወዯ 2,220 ድሊር ሇማዴረስ 

የተያውን ግብ በክሌሊችን ሇማሳካት  በሚዯረገዉ ርብርብ ወሳኙን ምዕራፍ የያ ሲሆን፣ 

በክሌሊችን በብሌፅግና ጉዝ የዛጎችን ቁሳዊ ፍሊጎት፣ ዕኩሌ የሌማት ተሳታፊነት፣ ፍትሃዊ 

ተጠቃሚነት እና ነፃነትን ሇማረጋገጥ የሊቀ አሰተዋጽዖ ያሇዉ ዕቅዴ ነዉ፡፡ በመሆኑም በቀጣይ 10 

ዓመት መሪ ዕቅዴ መን በክሌሌ ማዕከሌና በየአስተዲዯር እርከኑ የሚከናወኑ ተግባራት ወዯዙህ 

ግብ የሚያዯርስ እንዱሆን ሁለን አቀፍ ርብርብና ቅንጅት ባማከሇ አኳኋን ማከናወን ነዉ፡፡  

ዜርዜር ዓሊማዎች 

ሇመሪ ዕቅደ የሚከተለት ዋና ዋና ዜርዜር ዓሊማዎች አለት፡- 

ሀ. የፊስካሌ ፖሉሲ (ገቢ፣ ወጪና በጀት) አተገባበርን በቁርጠኝት በመፈፀም የክሌለን ሀብት 

ማሳዯግ፣ 
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ሇ. የመንግስት ሀብትን ፍትሃዊ፣ ግሌፅና ተጠያቂነት ባሇዉ መንገዴ፣ በቁጠባ፣ በብቃት እና 

ዉጤትን በሊቀ ዯረጃ ሉያስገኝ በሚችሌ አኳኋን መምራት፣ ማስተዲዯር እና መቆጣጠር፣  

ሏ. ግዥና ንብረት አሰተዲዯርን ወጪ ቆጣቢ፣ ወቅታዊ፣ ግሌጽ፣ ቀሌጣፋ፣ ውጤታማ በሆነ 

መንገዴ መምራት፣ አዴሎዊ አሰራርና የሀብት ብክነት እንዱከስም ማዴረግ፡ 

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

እንዱሁም የመንግስት እና የግሌ ቅንጅትና አጋሪነት የሚያጠናክር የመንግስት ሌማት ዴርጅቶች 

ቁጥጥር ስርዓት መርጋት፣ 

ሠ. የሴክተሩ የመረጃ አያያዜ ስርዓት በመናዊ ተክኖልጂ በመታገዜ ተጠያቂነትን በሚያሰፍን 

መንገዴ በማሰተዲዯርና በመቆጣጠር  ወቅታዊ ተዯራሽነትን በጥራት ማረጋገጥ፣ 

የዕቅደ መሠረታዊ አቅጣጫዎች 

የ10 ዓመት መሪ ዕቅዴ መሠረታዊ አቅጣጫዎች ያሇፉት መጀመሪያዉና ሁሇተኛዉ ዕዴገትና 

ትራንፎርሜሽን ዕቅዴ መሠረታዊ አቅጣጫዎች ሊይ የተገነቡ ሲሆኑ ዕቅደን የኢኮኖሚ መዋቅራዊ 

ሇዉጥ ማምጣት በሚያስችሌ መሌኩ መምራትና ከፍ ብል የተቀመጡ ዋና እና ዜርዜር 

ዓሊማዎችን በቀጣይነት ሇማሳካት የሚያስችለ እና ሇተቋሙ ዋና ዋና ርፎች እቅድችም 

እንዯመነሻ የሚያገሇግለ ናቸዉ፡፡ እነዙህ መሠረታዊ አቅጣጫዎች የሚከተለት ናቸዉ፡፡  

1. ውጤታማ የፊስካሌ ማዕቀፍ አሰራር ሥርዓትን በማጠናከር የክሌለን ሀብት በማሳዯግና 

ሇክፍሊተ ኢኮኖሚ ፍትሃዊ በሆነ መንገዴ በመዯሌዯሌ የዛጎችን ዕኩሌ ተጠቃሚነትን 

ማረጋገጥ፤ 

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

ዉጤትን በከፍተኛ ዯረጃ ሉያስገኝ በሚያስችሌ መንገዴ መምራት፣ ማስተዲዯር እና 

መቆጣጠር፣ 

3. ከተሇያዩ አሇም አቀፍ ዴርጅቶችና መንግስታት እንዱሁም የውጭ እና ሀገር በቀሌ ሲቪሌ 

ማህበረሰብ ዴርጅቶች ሇሚያካሂደ ፕሮግራሞች/ፕሮጀክቶች የሚፈሰዉ ሀብት ፍትሃዊ በሆነ 

መንገዴ መጠቀም የሚያስችሌ አሰራር ስርዓትን ማጠናከር፤  

4. የማሰፈጸም አቅም ግንባታ ሥራዎችን በማጠናከር በሁለም መስክ የሚተገበሩ ተግባራትን 

ወጤታማነት ሉያረጋግጥ በሚያስችሌ አኳኋን የተዯራጀና የተቀናጀ ክትትሌና ግምገማ ስርዓት 

ማጠናከርና ማመን፣ 
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5. የመረጃ አያያዜና አዯረጃጀት ሥርዓት ማመን፣ ግሌፅነትና ተጠያቂነት ባሇበት ሙሌኩ 

ማስተዲዯር፣ ጥራትና ተዯራሽነትን በማሳሇጥ በየርፉ የሚታየወን የመረጃ ጉዴሇት 

መሙሊት፤ 

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

እንዱሁም የመንግስት እና የግሌ ቅንጅትና አጋርነት የሚያጎሇብት የመንግስት ሌማት 

ዴርጅቶች ቁጥጥር ስርዓት በመርጋት ማከናወን፣ 

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

ሉፈጥሩ የሚችለ በተበጣጠሰና ባሌተመጋገበ መሌኩ በተሇያዩ የክሌሌ ሴክተር መ/ቤቶች 

የሚሰሩ ጥናቶችን በተቀናጀና ወጪ ቆጣቢ በሆነ መሌኩ ተቋማዊ በሆነ መንገዴ ማከናወን 

የሚያስችሌ ስርዓት መርጋትና በተረጋዉ አሰራር ስርዓት መሠረት የሀብት አመዲዯብን 

እዉን ማዴረግ፣ 

የ10 ዓመት መሪ ዕቅዴ ዋና ዋና ግቦች ትንበያ ማጠቃሇያ 

በዕቅዴ ሰነደ ያሇፉት ሁሇት የዕዴገትና ትራንስርሜሽን ዕቅዴ የ2012 በጀት ዓመት የተዯረሰበትን 

አፈፃፀምና በዙሁ ሊይ በመመሥረት በ10 ዓመት መሪ ዕቅዴ የመጨረሻ ዓመት (2022) 

ይዯረስባቸዋሌ የተባለ የፊስካሌ ማዕቀፍ (ገቢ፣ ወጪና በጀት) ግቦች ትንበያ ማጠቃሇያ 

በሚቀጥሇዉ ሠንጠረዥ ቀርቧሌ፡፡  

በ10 ዓመት መሪ ዕቅዴ መን (2013-2022) ባለት 10 ዓመታት የበጀት ዕዴገት በአማካይ 

በየዓመቱ 21 በመቶ እንዱያዴግ ሇማዴረግ ግብ ተቀምጧሌ፡፡ ይህ ግብ ሉዯርስበት እንዯሚችሌ 

ያሇፉት የመጀመሪያዉና ሁሇተኛዉ ዕዴገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድች አፈጻጸም አረጋግጧሌ፡፡ 

ሆኖም ከፍተኛ ጥረት የሚጠይቅና ከዓመት ዓመት በጀትን ከማሳዯግ አንጻር ፈታኝ እየሆነ 

የሚሄዴ በመሆኑ በግሌጽ መታወቅ ይኖርበታሌ፡፡ ይህም በየፋይናንስ ምንጩ በክሌለ የሚቀጥለት 

የ10 ዓመታት ፊስካሌ ማዕቀፍ አማካይ ዕዴገት ትንበያዉ ያሳያሌ፡፡ ዜርዜሩ ከዙህ በታች 

በሠንጠረዥ 12 ቀርቧሌ፡፡  
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ሠንጠረዥ 12፡ የቀጣይ ተከታታይ ዓመታት የክሌለ በጀትና ወጪ ትንበያ 

መነሻ አመት

የ2012 አፈጻጸም 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

በክሌለ የሚሰበሰብ ገቢ
11,070.2             14,056.0   17,594.2 21,998.6 27,477.0 34,286.1   42,743.4   53,240.7   66,261.8   82,403.9   102,403.6 

የፌዯራሌ ዴጎማ
28,924.7             34,354.6   40,998.3 48,913.1 58,340.2 69,565.7   82,929.6   98,835.3   117,760.9 140,273.8 167,046.1 

የዉጭ ብዴርና እርዲት
62.1 58.3          54.8        51.6        48.5        45.6          42.8          40.3          37.8          35.6          33.4          

ጠቅሊሊ በጀት እርዲታና ብዴርን ጨምሮ 40,056.9             48,468.9   58,647.4 70,963.3 85,865.6 103,897.4 125,715.8 152,116.2 184,060.6 222,713.3 269,483.1 

ከጠቅሊሊ በጀት ሇዕዴገት ተኮር ርፍ የተመዯበ በጀት 24,034.2             31,504.8   38,120.8 46,126.2 55,812.6 67,533.3   81,715.3   98,875.5   119,639.4 144,763.6 175,164.0 

መዯበኛ በጀት
30,609.5             36,565.2   44,124.8 53,100.6 63,715.8 76,210.1   90,829.9   107,811.0 127,350.0 149,556.6 174,379.4 

የካፒታሌ በጀት
9,447.4               11,903.7   14,522.6 17,862.7 22,149.8 27,687.3   34,885.9   44,305.1   56,710.6   73,156.7   95,103.6   

ዜርዜር
የ2012 አፈጻጸም

ጠቅሊሊ ወጪ
38,054.1             46,045.5   55,715.0 67,415.1 81,572.3 98,702.5   119,430.0 144,510.4 174,857.5 211,577.6 256,008.9 

መዯበኛ ወጪ
30,303.4             36,199.5   43,683.6 52,569.6 63,078.6 75,448.0   89,921.6   106,732.9 126,076.5 148,061.0 172,635.6 

የካፒታሌ ወጪ
7,750.7               9,845.9     12,031.4 14,845.6 18,493.7 23,254.5   29,508.4   37,777.4   48,781.1   63,516.6   83,373.3   

ከጠቅሊሊ ወጪ የዕዴገት ተኮር ርፍ ወጪ 23,793.8             28,354.3   34,308.7 41,513.5 50,231.4 60,780.0   73,543.8   88,988.0   107,675.4 130,287.3 157,647.6 

የበጀት ትንበያ (በቢሉዮን ብር)
ዜርዜር

የወጪ ትንበያ (በቢሉዮን ብር)

 

ሇፈጣንና ሊቂ የኢኮኖሚ ዕዴገት ምቹ የማክሮ ኢኮኖሚ ሁኔታ ከመፍጠር አንጻር የፊስካሌ 

ማዕቀፍ ትሌቅ ትርጉም እንዲሇዉ ይታወቃሌ፡፡ ባሇፉት ዓመታት ተፈጻሚ የሆነዉ የፊስካሌ 

ማዕቀፍ ያለትን የገቢ ዕቅድችን በዉጤታማነት ከማስተዲዯር፣ ገቢን ከማሳዯግ እና የወጪ 

አመዲዯብ በካፒታሌ እና ዕዴገት ተኮር ርፎች ዴህነትን በመዋጋት ረገዴ ቁሌፍ በሆኑ የትኩረት 

አቅጣጫዎች ሊይ እንዱያተኩር ማዴረግ ነበር፡፡ የፊስካሌ ማዕቀፉ ዓሊማ የክሌለን የወጪ በጀትን 

በክሌለ ዉስጥ በሚሰበሰበዉ ገቢ በአጭር ጊዛ መሸፈን የሚከብዴ ቢሆንም ከዓመት ወዯ ዓመት 

በክሌለ የሚሰበሰብ ገቢን ማሳዯግ፣ የፌዳራሌ ዴጎማ እና የዉጭ ብዴርና እርዲታ በሂዯት በቅናሽ 

እያዯገ እንዱሄዴ ሇማዴረግ የክሌለ መንግስት ሚና ከፍተኛ መሆን አሇበት፡፡ የባሇፉት ሁሇት 

ዕትዕ የክሌለ ገቢ ዕዴገት አፈጻጸም በአማካይ 24 በመቶ ሲሆን የ2012 በጀት ዓመት ዕዴገቱ 29 

በመቶ ነበረ፡፡ በዙሁ መሠረት ባሇፉት ዓመታት የገቢ ዕዴገት ዜርዜር መረጃ ሲታይ የሠራተኞች 

የሥራ ግብር፣ የትምህርት እና ጤና ተቋማት ገቢ ዴርሻ በተነጻጻሪ የሚሻሌ እንዯሆነና ማጋጃ 

ቤታዊ አገሌግልት የሚሰበሰብ ገቢ ጨምሮ በላልች ገቢ አይነቶች የተሰበሰበዉ የገቢ ምጣኔ 

ዕዴገቱ ከሚጠበቀዉ አንጻር አዜጋሚ መሆን በክፍያ ፍሊጎትና አቅርቦት ሊይ ተመጣጣኝ አሇመሆኑ 

ተገምግሞ ነበረ፡፡ የጤናና ትምህርት ተቋማት ገቢም ካሇዉ ገቢን ከመሰብስብ አቅም አንጻር በቂ 

እንዲሌሆነ መረጃዎች ያሳያለ፡፡ ሆኖም የክሌለ ገቢ እያዯገ የሚሄዴ ከሆነ የክሌለ የወጪ ፍሊጎት 

ከመሸፈን አንጻር የጎሊ ሚና ይኖረዋሌ፡፡ 

በተጨማሪም የክሌለ ገቢ በመጠን እዴገት እያሳየ ቢመጣም በጥረት የሚሰበሰብ ገቢ ኢኮኖሚዉ 

ሉያመነጭ ከሚችሇዉ ጋር ሲነጻጸር የሚጠበቀዉ ያህሌ ዕዴገት አሊሳየም፡፡ በመሆኑም በመሪ 
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ዕቅዴ መን ከገቢ ሴክተርና ከላልች ባሇዴርሻ አካሊት ጋር በቅንጅትና በተዯራጀ ሁኔታ በሁለም 

መስክ የገቢ አቅም የማሳዯግና መሠረቱን የማስፋት ጉዲይ ተገቢ ትኩረት ተሰጥቶ የሚከናወን 

ይሆናሌ፡፡ 

ከወጪ አንጻር ባሇፉት ተከታታይ ዓመታት በፊስካሌ ማዕቀፉ መሠረት በአማካይ ሇመዯበኛ ወጪ 

64 በመቶና ሇካፒታሌ 36 በመቶ እንዱሁም ከሚመዯበዉ ጠቅሊሊ በጀት ሇመሠረታዊ አገሌግልት 

ሰጪ ተቋማት በአማካይ 60 በመቶ እንዱዉሌ ተዯርጓሌ እንዱሁም ከመዯበኛ በጀት የዯመወዜ 71 

በመቶ እና የስራ ማሰኬጃ 29 በመቶ ነበር፡፡ ስሇሆነም በመጪዉ የመሪ ዕቅዴ መንም ይህ 

ማዕቀፍ በጥብቅ ዱስፕሉን ተፈፃሚ የሚዯረግ ሲሆን በተጨማሪም የመንግስት ፋይናንስ 

አጠቃቀም ብቃትና ዉጤታማነትን ሇማሳዯግ፣ የተሟሊ ግሌጽነትና ተጠያቂነት ሇማስፈን፣ 

ብክነትን ሇማስወገዴ እና በጀቱን በቁጠባ ሇመጠቀም ትኩረት ይሰጣሌ፡፡ በመጨረሻም በቀጣዩ 

የመሪ ዕቅዴ መን የመንግስት ገቢና ወጪን በአግባቡ በማመጣጠንና በጀት ወጪን በሚመራ 

መርህ መሠረት የዉስጥ ማስፈጸም አቅማችን በማሳዯግ የመንግስት ዉስን ሀብትን ሇታቀዯሇት 

ዓሊማ እንዱዉሌ ሇማዴረግ በጥብቅ ዱስፕሉን የሚመራ ይሆናሌ፡፡ 

የክሌለ መንግስት ጠቅሊሊ ገቢ (ዕርዲታን ጨምሮ) በ2012 ከነበረበት ብር 40,056.9 (ቢሌዮን) 

በ10 ዓመት መሪ ዕቅዴ የመጨረሻ ዓመት (2022) ወዯ ብር 269,483.1 (ቢሉዮን) ከፍ ሇማዴረግ 

ግብ ተጥሎሌ፡፡ በ2022 ከሚጠበቀዉ ገቢ ዉስጥ ብር 102,403.6 (ቢሉዮን) ከክሌለ ገቢ (በክሌሌ 

ማዕከሌና በአሰተዲዯር እርኮኖች ከመንግስት ሠራተኞች ዯመወዜ ስራ ግብር፣ ከጤና እና 

ትምህርት ተቋማት እንዱሁም ማጋጃ ቤታዊ አገሌግልት የሚሰበሰብ ገቢ ጨምሮ በላልች ገቢ 

አይነቶች በጥረት እንዯሚሰበሰብ ተተንብዮዋሌ፡፡ ዜርዜሩን ከዙህ በሊይ በተመሇከተዉ ሠንጠረዥ 

እና ቀጥል ባሇዉ ዴርሻ በመቶኛ ሠንጠረዥ 13 ማየት ይቻሊሌ፡ 

    ሠንጠረዥ 13፡ የቀጣይ ተከታታይ ዓመታት የክሌለ በጀትና ወጪ አፈጻጸም ትንበያ 

መነሻ አመት

የ2012 አፈጻጸም 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

በክሌለ የሚሰበሰብ ገቢ
0.28 0.29 0.30 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.36 0.37 0.38

የፌዯራሌ ዴጎማ
0.72 0.71 0.70 0.69 0.68 0.67 0.66 0.65 0.64 0.63 0.62

የዉጭ ብዴርና እርዲት 0.0015 0.0012 0.0009 0.0007 0.0006 0.0004 0.0003 0.0003 0.0002 0.0002 0.0001

ጠቅሊሊ በጀት እርዲታና ብዴርን ጨምሮ 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

ከጠቅሊሊ በጀት ሇዕዴገት ተኮር ርፍ የተመዯበ በጀት 0.60 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65

መዯበኛ በጀት 0.76 0.75 0.75 0.75 0.74 0.73 0.72 0.71 0.69 0.67 0.65

የካፒታሌ በጀት 0.24 0.25 0.25 0.25 0.26 0.27 0.28 0.29 0.31 0.33 0.35

ዜርዜር
የ2012 አፈጻጸም

ጠቅሊሊ ወጪ 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95

መዯበኛ ወጪ 0.80 0.79 0.78 0.78 0.77 0.76 0.75 0.74 0.72 0.70 0.67

የካፒታሌ ወጪ 0.20 0.21 0.22 0.22 0.23 0.24 0.25 0.26 0.28 0.30 0.33

ከጠቅሊሊ ወጪ ሇዕዴገት ተኮር ርፍ ወጪ 0.63 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62

የወጪ ትንበያ ዴርሻ (በመቶኛ)

ዜርዜር
የበጀት ትንበያ ዴርሻ (በመቶኛ)
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ከፍ ብል በሠንጠረዥ 13 እንዯተመሇከተዉ ጠቅሊሊ የመንግስት ወጪ በዕቅዴ መኑ በመጨረሻ 

ብር 256,008.9 (ቢሉዮን) የሚዯርስ ሲሆን ከዙህ ዉስጥ መዯበኛ ወጪ ብር 172,635.6 

(ቢሉዮን) እና የካፒታሌ ወጪ ብር 83,373.3 (ቢሉዮን) ይሆናሌ፡፡ ዕዴገትን በማፋጠን ዴህነትን 

ሇማስወገዴ የሚረደ የመሠረታዊ አገሌግልት ሰጪ ተቋማት ወጪ በዕቅዴ መኑ መጨረሻ ብር 

157,647.6 (ቢሉዮን) የሚዯርስ ሲሆን ይህም ከጠቅሊሊ የመንግስት ወጪ 62 በመቶ ዴርሻ 

እንዯሚይዜ ትንበያዉ ያሳያሌ፡፡  

ሠንጠረዥ 14፡ ቀጣይ ተከታታይ ዓመታት የክሌለ በጀትና ወጪ ዕዴገት ትንበያ 
መነሻ አመት
የ2012 አፈጻጸም 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

በክሌለ የሚሰበሰብ ገቢ
0.00 0.27          0.25        0.25        0.25        0.25          0.25          0.25          0.24          0.24          0.24          0.25          

የፌዯራሌ ዴጎማ
0.00 0.19          0.19        0.19        0.19        0.19          0.19          0.19          0.19          0.19          0.19          0.19          

የዉጭ ብዴርና እርዲት
0.00 (0.06)         (0.06)       (0.06)       (0.06)       (0.06)         (0.06)         (0.06)         (0.06)         (0.06)         (0.06)         (0.06)         

ጠቅሊሊ በጀት እርዲታና ብዴርን ጨምሮ 0.00 0.21          0.21        0.21        0.21        0.21          0.21          0.21          0.21          0.21          0.21          0.21          

ከጠቅሊሊ በጀት ሇዕዴገት ተኮር ርፍ የተመዯበ በጀት 0.00 0.31          0.21        0.21        0.21        0.21          0.21          0.21          0.21          0.21          0.21          0.22          

መዯበኛ በጀት
0.00 0.19          0.21        0.20        0.20        0.20          0.19          0.19          0.18          0.17          0.17          0.19          

የካፒታሌ በጀት
0.00 0.26          0.22        0.23        0.24        0.25          0.26          0.27          0.28          0.29          0.30          0.26          

ዜርዜር
የ2012 አፈጻጸም

 አማካይ 

ዕድገት 

ጠቅሊሊ ወጪ
0.00 0.21          0.21        0.21        0.21        0.21          0.21          0.21          0.21          0.21          0.21          0.21          

መዯበኛ ወጪ
0.00 0.19          0.21        0.20        0.20        0.20          0.19          0.19          0.18          0.17          0.17          0.19          

የካፒታሌ ወጪ
0.00 0.27          0.22        0.23        0.25        0.26          0.27          0.28          0.29          0.30          0.31          0.27          

ከጠቅሊሊ ወጪ የዕዴገት ተኮር ርፍ ወጪ 0.00 0.19          0.21        0.21        0.21        0.21          0.21          0.21          0.21          0.21          0.21          0.21          

የወጪ አማካይ እዴገት ትንበያ (በመቶኛ)

ዜርዜር
የበጀት አማካይ እዴገት ትንበያ (በመቶኛ) አማካይ 

ዕዴገት

 

ከዙህ ከፍ ብል በተመሇከተዉ ሠንጠረዥ 14 መሠረት የክሌለ ጠቅሊሊ በጀት፣ገቢ፣የፌዳራሌ 

ዴጎማ እና ዕርዲታና ብዴር አማካይ ዕዴገት በቅዯም ተከተሌ 21፣ 25፣ 19 እና በቅናሽ 6 በመቶ 

መሆናቸዉ የተተነበየ ሲሆን የዕዴገት ተኮር ርፍ፣ መዯበኛ እና ካፒታሌ የተመዯበ በጀት 

የሚቀጥለት ተከታታይ ዓመታት አማካይ ዕዴገት በቅዴም ተከተሌ 22፣ 19፣ 26 በመቶ 

እንዱሁም የጠቅሊሊ ወጪ፣ መዯበኛ፣ ካፒታሌ እና የዕዴገት ተኮር ርፍ ወጪዎች በቅዴም 

ተከተሌ ሇሚቀጥለት ተከታታይ ዓመታት አማካይ ዕዴገት 21፣ 19፣ 27 እና 21 በመቶ 

እንዯሚሆን ተተንብየዋሌ፡፡ 

የተቋሙ ዕቅዴ እና ዋና ዋና ግቦች 

የቢሮው አስር ዓመት መሪ ዕቅዴ በሀገራችን የተጀመረዉን ፍኖተ ብሌፅግና ጉዝ በማፋጠን በ2012 

የኢትዮጵያ የነፍሰ ወከፍ ገቢ 953.18 ድሊር ከነበረበት 2022 ወዯ 2,220 ድሊር ሇማዴረስ 

የተያውን ግብ በክሌሊችን ሇማሳካት በሚዯረገዉ ርብርብ ወሳኙን ምዕራፍ የያ ሲሆን፣ 

በክሌሊችን በብሌፅግና ጉዝ የዛጎችን ቁሳዊ ፍሊጎት፣ ዕኩሌ የሌማት ተሳታፊነት፣ ፍትሃዊ 

ተጠቃሚነት እና ነፃነትን ሇማረጋገጥ የሊቀ አሰተዋጽኦ ያሇዉ ዕቅዴ ነዉ፡፡ በመሆኑም በቀጣይ 10 

ዓመት መሪ ዕቅዴ መን በክሌሌ ማዕከሌና በየአስተዲዯር እርከኑ የሚከናወኑ ተግባራት ወዯዙህ 
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ግብ የሚያዯርስ እንዱሆን ሁለን አቀፍ ርብርብና ቅንጅት ባማከሇ አኳኋን ማከናወን ነዉ፡፡ ከዙህ 

አኳያ በተቋሙ በየርፉ የሚተገበር ቀጣይ የ10 ዓመት መሪ ዕቅዴ የሚከተለትን ዋና ዋና 

ግቦችን መሠረት ያዯረገ ነዉ፡፡  

ግብ1. የክሌለ በጀት በ2012 መነሻ ብር 40,056.9 ቢሉዮን ከነበረበት በዕቅደ መን መጨረሻ ወዯ 

ብር 269,483.1 ቢሉዮን ማዴረስ፣ 

ግብ 2. የበጀት አመዲዯብና አጠቃቀም ወጪ ቆጣቢና ዉጤታማ ማዴረግ፣ 

ግብ 3. የመንግስት ገቢና ወጪ እንዱጣጣም ማዴረግ፣ 

ግብ 4. በክሌለ የሚሰበሰበዉ ገቢ ሇማሳዯግ ጠንካራ የፊስካሌ ማዕቀፍ የአሰራር ስርዓት መረጋት፤ 

ግብ 5. የመንግስት ጥሬ ገንብ አሰተዲዯርና ክፍያዎችን ወቅታዊ፣ ቀሌጣፋና ወጪ ቆጣቢ ማዴረግ፤ 

ግብ 6. የመንግስት ሂሳብ አያያዜና ሪፖርት አቀራረብ ዯረጃን ማሻሻሌና በከፍተኛ ሁኔታ የተሰብሳቢና 

ተከፋይ ሂሳቦችን ሚዚን ትርጎም ባሇዉ መንገዴ መቀነስ፣ 

ግብ 7. የዉስጥ ኦዱትና ቁጥጥር ስርዓትን በማጠናከር ገንብ ሉያስገኝ የሚችሇዉን ፋይዲ ማረጋገጥ፤ 

ግብ 8. መናዊ የመንግስት ግዥና ንብረት አሰተዲዯር ስርዓት መርጋት፣ 

ግብ 9. የመንግስት ፋይናንስ አሰተዲዯርን በመናዊ መረጃ ስርዓት መዯገፍ፣ 

ግብ 10. የመንግስት ፋይናንስ አሰተዲዯሩ አሳታፊ፣ ግሌጽና ተጠያቅነት የሰፈነበት እንዱሆን ማዴረግ፤ 

ግብ 11. የሴክተሩን የማስፈጸም አቅም በማጎሌበት የሰዉ ሀይሌ ሌማት እንዱሁም የዴጋፍና ክትትሌ 

ስራዎች በሁለም መስክ ማጠናከር የሚያስችሌ የአሰራር ስርዓት መርጋት፤ 

ግብ 12. በጀት ነክ ያሌሆኑ ሀብቶችን ፍትሃዊና ዉጤታማ በሆነ መንገዴ መጠቀም የሚያስችሌ 

አሰራር ስርዓትን በመርጋት የሚገኘዉን ፋይዲ ማረጋገጥ፣ 

ግብ 13. የመንግስት ሌማት ዴርጅቶች ዉጤታማ፣ ተወዲዲሪ፣ አትራፊ እንዱሆኑና የኢኮኖሚያዊ 

መዋቅራዊ ሽግግር ሚናቸዉን ሉወጡ የሚያስችሊቸዉ አሰራር ስርዓት መርጋት እና 

ዉጤታማነታቸዉን ማረጋገጥ፣ 

ግብ 14. የመንግሰት ሌማት ዴርጅቶችን የመናዊ ኮርፖሬት አሰተዲዯርና ኮርፖሬት ፋይናንስ ስርዓት 

መርጋትና ዉጤታማነቱን ዕዉን ማዴረግ፣ 

ግብ 15. የመንግስት የሌማት ዴርጅቶች ከዴጎማ ነጻ ሆኖ የመንግስትና ግሌ አጋሪነትን በመፍጠር 

የዕዉቀትና የቴክኖልጂ ሽግግር ዕዉን እንዱሆን ማስቻሌ፣ 

ሇተጣለ ዋና ዋና ግቦች ማብራሪያዎችና ዉጤቶች ቀጥል በአጭሩ ቀርበዋሌ፡፡ 

ሠንጠረዥ 15፡ የተቋሙ ቀጣይ 10 ዓመታት የተጣለ ግቦች ማብራሪያና ዉጤቶች 

 

ግቦች 

 

ማብራሪያዎች 

 

ዉጤቶች 

 

ምር

መራ 

 

 

ግብ 1 

የክሌለ በጀት የፋይናንስ ምንጮች የክሌለ ገቢ፣የፌዳራሌ 

ዴጎማ እና እርዲታና ብዴር መሆናቸዉ የሚታወቅ ሲሆን 

ዴርሻቸዉን በተመሇከተ የክሌለ ገቢ በከፍተኛ ሁኔታ 

 በመሪ ዕቅዴ መን የክሌለ በጀት 

በአማካይ 21 በመቶ እዴገት በማሳየት 

በዕቅዴ መኑ መጨረሻ የተመዯበ የክሌለ 
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እያዯገ (Increasing at Increasing Rate) የሚሄዴ እና 

የፌዯራሌ ዴጎማ በቅነሽ እያዯገ (Increasing at 

Decreasing Rate) እና እርዲታና ብዴር እየቀነሰ 

(Decreasing at Decreasing Rate) የሚሄዴ ይሆናሌ::   

በጀት ብር 269,483.1 ቢሉዮን  

 የተረጋገጠ ፍትሃዊ ሀብት ክፍፍሌ፣ 

 

 

ግብ 2 የክሌለን ዉስን ሀብት ሇሁለም አሰተዲዯር እርከኖች 

በፍትሃዊነት መዯሌዯለን ማረጋገጥ እና አጠቃቀሙም 

ዉጤታማና ወጪ ቆጣቢ ሇማዴረግ በሁለም መ/ቤቶች 

የፕሮግራም በጀትንግ የአሰራር ስርዓት መረጋት፣ 

መተግበር እና ተከታታይነት ያሇዉ ጠንካራ ክትትሌና 

ግምገማ ስራዎች የሚከናወኑ ይሆናሌ፡፡ 

 በሁለም መ/ቤቶች የተረጋ የፕሮግራምንግ 

በጀት የአሰራር ስርዓት፣ 

 ፍትሃዊ የሆነ የበጀት ዴሌዴሌ፤ 

 የተረጋ የክትትሌና ግምገማ ስርዓት እና 

የተረጋገጡ ዉጤታማና ወጪ ቆጣቢ በሆነ 

መንገዴ የተሰሩ የሌማት ስራዎች፣ 

 

ግብ 3 የክሌለ መንግስት የወጪ ፍሊጎት ሇማጣጣም በክሌለ 

የሚሰበሰበዉ የገቢ ዕዴገት በሚቀጥለት ተከታታይ 

ዓመታት ሇማሳዯግ ጠንካራ የአሰራር ስርዓት ተርግቶ 

በቅንጅትና በተዯራጀ ሁኔታ የሚተግብር ይሆናሌ፡፡   

 የዕዴገት ምጣኔዉን በመጠበቅ ያዯገና 

ከወጪ ፍሊጎት ጋር የተጣጣመ ገቢ፣ 

 ገቢን ሇማሳዯግ የተረጋ ጠንካራ አሰራር 

ስርዓት፣ 

 

ግብ 4 በሁለም መስክ የክሌለ ገቢ አቅም በማሳዯግና መሠረቱን 

በማስፋት የወጪ ፍሊጎት መሸፈን የሚያስችሌ እና 

በጥናት የተዯገፈ ጠንካራ የአሰራር ስርዓት በመረጋት 

የፊስካሌ ማዕቀፍ  የሚጋጅ ይሆናሌ፡፡   

 የተረጋ ጠንካራ የፊስካሌ ማዕቀፍ 

አሰራር ስርዓት፣  

 

ግብ 5 ዉጤታማ የጥሬ ገንብ ገቢና ወጪ ዕቅዴ በማጋጀትና 

በመትግበር የክፍያ ሥርዓቶችን በማሻሻሌ የተፈቀዯዉን 

በጀት መነሻ በማዴረግ   ወቅታዊ ክፍያዎችን መፈጸም 

የሚያስችሌ አሰራር ስርዓት ማጠናከር፤  

 ጥራቱ ተጠብቆ በቀረበዉ ጥሬ ገንብ 

ፍሊጎት መሠረት የተሊሇፈ ገንብ፣ 

 በተፈቀዯዉ በጀት መሠረት ከተግባር ጋር 

የተጣጣሙ በወቅቱ የተከፈለ ክፍያዎች፣ 

 

ግብ 6 በመ/ቤቶች በሥራ ሊይ የሚገኘዉን በጥሬ ገንብ ሊይ 

የተመሠረተ የሂሳብ አያያዜ ስርዓትን በማሻሻሌ ወዯ አኩራሌ 

(Accrual)  የሂሳብ አያያዜ ሥርዓት  በማሳዯግ የሪፖርት 

ጥራትና ወቅታዊነት ዯረጃን በማሻሻሌ ተዯራሽ 

የሚዯረግበትና በከፍተኛ ሁኔታ የተከማቸዉን የተሰብሳቢና 

ተከፋይ ሂሳቦችን በዕዴሜ መን ዜርዜር መረጃዎችን 

በማጋጀት ትርጉም ባሇዉ ሁኔታ ሚዚናቸዉን ሇመቀነስ 

ነው፡፡ 

 የተሻሻሇ አኩራሌ (Accrual) የሂሳብ 

አያያዜ ሥርዓት፣  

 ዯረጃውን ጠብቆ ተዯራሽ የተዯረገ የሂሳብ 

ሪፖርት፣ 

 ጤናማ የሆነ የተሰብሳቢና ተከፋይ ሂሳቦች 

ሚዚን፣ 

 

ግብ 7 የክሌለን ውስን ሀብት በፋይናንስ አስተዲዯር የህግ 

ማዕቀፎች መሠረት በአግባቡ በስራ ሊይ ስሇመዋለ 

ተከታታይነት ባሇው መንገዴ ኦዱት በማዴረግ በሚገኘው 

ግኝቶች ሊይ የማስተካከያ እርምጃ በመውሰዴ የመንግስትን 

ሀብት ከብክነት በማዲን ውጤታማነቱን ማረጋገጥ 

እንዱሁም ከጊዛ ወዯ ጊዛ እያዯገ የመጣዉን የመንግስትን 

ሀብት ባገናበ ሁኔታ የኦዱትን ስራ ሽፋን ሇማሳዯግ 

አሁን ያሇዉን ጉዴሇት በመሇየት የዉስጥ ኦዱት ክፍሌን 

 የፋይናንስ ህጉን ተከትል የተሰራ 

ወቅታዊና ጥራቱን የጠበቀ የኦዱት 

ሪፖርት 

 የሀብት ዕዴገትን ባገናበ መሠረት 

በዉስጥ ኦዱት ክፍሌ የተዯረገ 

የአዯረጃጀት ሇዉጥ፣ 

  በግኝቶች ሊይ በተወሰዯው እርምጃ 

ከብክነት የተመሇሰ የመንግስት ሀብት፤ 
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ማጠናከር፣ 

ግብ 8 የግዥ እና ንበረት አሰተዲዯርን በማመን በርፉ 

የሚታየውን ክፍተት በመቅረፍ ግዥን በዕቅዴ፣ ያሇ 

አዴል እና ከብክነት በጸዲ አኳኋን በጥራትና በወቅቱ  

መፈጸም፤ የመረጃ አያያዘን ጠንካራ ማዴረግ፤ 

የመንግስትን ንበረት ውጤታማ በሆነ መንገዴ 

ማስተዲዯረርና መቆጣጠር፤ አገሌግልት የማይሰጡትን 

ቋሚ ንብረቶች በመሇየት አሰራር ሥርዓቱን ጠብቆ 

በማስወገዴ የመንግስትን ገንብ ከብክነት ሇማዲን ነው፡፡  

 በዕቅዴ የሚመራ የመንግስት ግዥ፣ 

 የመነ የግዥ መረጃ አያያዜ ሥርዓት፣ 

 መናዊ የንብረት አስተዲዯርና ቁጥጥር 

ሥርዓት፣ 

 ሥርዓቱን ጠብቆ የተወገዯ ቋሚ ንብረት፣ 

 

ግብ 9 የተቀናጀ የበጀትና ወጪ መረጃ (IBEX) ስርዓትን 

በማሻሻሌ ሇቴክኖልጂ ምቹ የሆነ መሠረተ-ሌማት 

በማስፋፋት የተቀናጀ የፋይናንስ አስተዲዯር መረጃ 

ሥርዓት (IFMIS) በመንግስት መ/ቤቶች መርጋት፣ 

በርፉ የባሇሙያዎችን የማስፈጸም አቅም ማሳዯግ እና 

የመረጃ  አስተዲዯርና አያያዜን በማመን ጥራቱን የጠበቀ 

መረጃ እንዱኖር ሇማዴረግ ነው፡፡ 

 የመነና የተቀናጀ የፋይናንስ አስተዲዯር 

የአሰራር ሥርዓት (IFMIS)፣ 

 የተስፋፋ የቴክኖልጂ መሠረተ-ሌማት፣ 

 ጥራቱንና ወቅታዊነቱን የጠበቀ የፋይናንስ 

መረጃ፣ 

 

 

ግብ 10 

በክሌለን የመንግስት መ/ቤቶች የፋይናንስ ግሌጽነት እና 

ማህበራዊ ተጠያቂነትን በማሰፈን የፋይናንስ መረጃዎች 

(በጀት፣ወጪ፣ግዥ እና ኦዱት) ሇዛጎች ግሌፅ ማዴረግ 

እንዱሁም ዛጎች በበጀት ዜግጅት እንዱሳተፉ፣ 

አፈጻጸሙን እንዱከታተለና እንዱገመገሙ በማዴረግ 

ህብረተሰቡ በሌማት ሥራዎች ሊይ ባሇቤት አንዱሆኑ 

የሚዯረግበት ነዉ፡፡  

 በየመ/ቤቱ የሰፈነ የፋይናንስ ግሌጽነትና 

ማህበራዊ ተጠያቂነት፣ 

 ሇዛጎች ግሌጽ የሆኑ የፋይናንስ 

መረጃዎች 

 ዛጎችን ያሳተፈ የዴጋፍና ክትትሌ  

ሪፖርት፣ 

 

 

ግብ 11 

በክሌሌ ማዕከሌና በአሰተዲዯር እርከኖች የአቅም ክፍተትን 

በጥናት በመሇየት የማስፈጸም አቅም ግንባታ በማከናወን 

ተከታታይነት ያሇዉ ጠንካራ ዴጋፋዊ ክትትሌና ግምገማ 

ሥራዎችን ሇማከናወን ነዉ፡፡   

 በዲሰሳ ጥናት የተሇየ የማስፈጸም አቅም 

ክፍተት የሚያሳይ መረጃ 

 የማሰፈጸም አቅሙ የጎሇበተ የሰዉ ሀይሌ 

 ጠንካራ ዴጋፋዊ ክትትሌና ግምገማ ስርዓት 

 

ግብ 12 ከተሇያዩ አሇም አቀፍ መንግስታትና ዴርጅቶች፣ 

ከመንግስታት ትብብር፣ ከዉጭና ሀገር በቀሌ ሲቪሌ 

ማኀበረስብ ዴርጅቶች የሚገኘዉን ሀብት በሚዯረጉ 

ስምምነቶች መሠረት በመፈጸምና ዴጋፋዊ ክትትሌና 

ግምገማ በማዴረግ የተሟሊ፣ ጥራቱን የጠበቀ መረጃ 

ተዯራሽ ማዴረግ የሚያስችሌ ፍትሃዊነቱን የሚያረጋግጥ 

የአሰራር ስርዓት በማስፈን የሚገኘዉን ፋይዲን ማረጋገጥ 

ነዉ፡፡   

 በስምምነት መሠረት የተከናወኑ 

ተግባራትና የተገኘ ፋይዲ፣ 

 ጠንካራ ዴጋፋዊ ክትትሌና ግምገማ 

ሥርዓት፣ 

 መናዊ ጥራቱን የጠበቀና የተሟሊ 

የመረጃ አያያዜና ተዯረሽነት፣ 

 ውጤታማና ፍትሃዊ የሀብት ፍሰትና 

ስርጭት አሰራር ስርዓት፣ 

 

 

ግብ 13 

በክሌለ ሇተቆጣጣሪ ባሇሥሌጣን ተጠሪ የሆኑ የመንግስት 

ሌማት ዴርጅቶች በክፍሊተ ኢኮኖሚ መዋቅራዊ ሽግግር 

 ውጤታማ፣ ተወዲዲሪ እና አትራፊ የመንግስት 

የሌማት ዴርጅቶች፣ 

 በኢኮኖሚ መዋቅራዊ ሽግግር ሊይ የመጣ 
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ሚና ያሊቸው፣ ውጤታማ፣ ተወዲዲሪ እና አትራፊ 

እንዱሆኑ የአሰራር ስርዓትን በመዜርጋት እና ተቀናጅቶ 

በመሥራት ውጤታማነታቸውን ሇማረጋገጥ ነው፡፡  

ፋይዲ 

 ውጤታማ የዴጋፋዊ ክትትሌ፣ ግምገማ እና 

የቁጥጥር ሥርዓት  

 

ግብ 14 

የመንግስት ሌማት ዴርጅቶች ዉጤታማ፣ ተወዲዲሪና 

አትራፊ እንዱሆኑ መናዊ የኮርፖሬት አሰተዲዯርና 

ኮርፖሬት ፋይናንስ ስርዓት መርጋትና ሥራ ሊይ 

መዋለን በመከታተሌ ዉጤታማነታቸዉን ሇማረጋገጥ 

ነዉ፡፡  

 የተረጋና ተግባራዊ የሆነ መናዊ 

የኮርፖሬት አሰተዲዯርና ኮርፖሬት 

ፋይናንስ ስርዓት  

 

 

ግብ 15 የመንግስት ሌማት ዴርጅቶች ከመንግስት ዴጎማ ነጻ 

በመሆን የመንግስትና የግሌ አጋሪነትን በመፍጠር 

የዕዉቀትና የቴክኖልጂ ሽግግር ዕዉን በማዴረግ 

የሌማትን ክፍተት እንዱሞለ ሇማስቻሌ ነዉ፡፡  

 ከመንግስት ዴጎማ ነጻ የወጣ የመንግስት 

ሌማት ዴርጅት 

 የተፈጠረ የመንግስትና የግሌ አጋሪነት 

 የተሸፈነ የሌማት ክፍተት ዴርሻ  

 

የተቋሙ የ10 ዓመት ፋይናንስ ዕቅዴ  

በተቋሙ 10 ዓመት መሪ ዕቅዴ መን የተቀመጡትን ግቦች ሇማሳካት ከሚያስፈሌጉ ዋና ዋና 

ጉዲዮች መካከሌ አንደ ፋይናንስ ነዉ፡፡ የተቋሙ ጠቅሊሊ በጀት ፍሊጎት (የፕሮግራሞች በጀት 

ዴጋፍን ጨምሮ) በ2012 ከነበረበት ብር 275 (ሚሉዮን) በ10 ዓመት መሪ ዕቅዴ የመጨረሻ 

ዓመት (2022) ወዯ ብር 1,488 (ቢሉዮን) ከፍ ሇማዴረግ ግብ ተጥሎሌ፡፡ በ2022 ከሚጠበቀዉ 

ጠቅሊሊ በጀት ፍሊጎት ዉስጥ ብር 1,318 (ቢሉዮን) የመዯበኛ በጀት ዴርሻ ሲሆን የፕሮግራሞች 

በጀት ዴጋፍ ብር 171 (ሚሉዮን) ነዉ፡፡  

የተቋሙ ጠቅሊሊ የመንግስት ወጪ በ2012 ብር 263 (ሚሉዮን) ከነበረበት በዕቅዴ መኑ 

መጨረሻ ብር 1,420 (ቢሉዮን) የሚዯርስ ሲሆን ከዙህ ዉስጥ በ2012 መዯበኛ ወጪ ብር 186 

(ሚሉዮን) ከነበረበት በ2022 ብር 1,252 እና የፕሮግራሞች ወጪ ብር 78 (ሚሉዮን) ከነበረበት 

በዕቅዴ መኑ መጨረሻ (በ2022) ብር 168 (ሚሉዮን) ይሆናሌ፡፡ ይህ የበጀት ፍሊጎትና ወጪ 

ዕዴገት ሲታይ መዯበኛ በጀትና ወጪ ዕዴገት በቅዯም ተከተሌ 21በ21 በመቶ ከነበረበት በዕቅደ 

መን መጨረሻ (2022) በቅዴም ተከተሌ 21በ21 በመቶ እና የፕሮግራም በጀት ዴጋፍ በጀትና 

ወጪ ዕዴገትም በቅዯም ተከተሌ 9በ10 በመቶ ከነበረበት በዕቅደ መን መጨረሻ (በ2022) 

በቅዴም ተከተሌ 3በ4 በመቶ ይሆናሌ፡፡ ይህም ከጠቅሊሊ የተቋሙ የመዯበኛና ፕሮግራሞች በጀት 

ዕዴገት በቅዯም ተከተሌ በአማካይ 21በ8 በመቶ ሲሆን የመዯበኛና ፕሮግራሞች ወጪ ዕዴገት 

በአማካይ 21በ8 በመቶ ዴርሻ እንዯሚይዜ ትንበያዉ ያሳያሌ፡፡ ከዙህ ቀጥል ባሇዉ ሠንጠረዥ 16 

የበጀትና የወጪ ዕዴገትና ዴርሻ ማየት ይቻሊሌ፡፡ 
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ሠንጠረዥ 16፡ ቀጣይ ተከታታይ 10 ዓመታት የተቋሙ በጀት ፍሊጎትና ወጪ ትንበያ (በሚሉዮን ብር) 

እና የበጀት ፍሊጎትና ወጪ ዕዴገትና ዴርሻ ትንበያ (በመቶኛ) 

መነሻ 
አመት
የ2012 
አፈጻጸም

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

የመዯበኛ በጀት ፍሊጎት 196          237          287          347          420          508          615          744          900          1,089       1,318       -       

የፕሮግራሞች በጀት ዴጋፍ 79            86            95            107          117          128          141          153          161          165          171          -       

ጠቅሊሊ የበጀት ፍሊጎት 275          323          382          454          537          636          755          897          1,061       1,254       1,488       -       

ዜርዜር
የ2012 
አፈጻጸም

የመዯበኛ ወጪ አፈጻጸም 186          225          272          330          399          483          584          707          855          1,035       1,252       

የፕሮግራሞች ወጪ አፈጻጸም 78            85            94            105          115          126          139          151          159          163          168          -       

ጠቅሊሊ የወጪ አፈጻጸም 263          310          366          435          514          609          723          858          1,014       1,197       1,420       -       

ዜርዜር
የ2012 
አፈጻጸም

 አማካይ 
ዕዴገት 

የመዯበኛ በጀት ተከታታይ ዕዴገት 0.00 0.21         0.21         0.21         0.21         0.21         0.21         0.21         0.21         0.21         0.21         0.21      

የፕሮግራሞች በጀት ተከታታይ ዕዴገት 0.00 0.09         0.10         0.13         0.09         0.10         0.10         0.09         0.05         0.02         0.03         0.08      

ዜርዜር
የ2012 
አፈጻጸም

 አማካይ 
ዕዴገት 

የመዯበኛ በጀት ወጪ ተከታታይ ዕዴገት 0.00 0.21         0.21         0.21         0.21         0.21         0.21         0.21         0.21         0.21         0.21         0.21      

የፕሮግራሞች በጀት ወጪ ተከታታይ ዕዴገት 0.00 0.10         0.10         0.13         0.09         0.10         0.10         0.09         0.05         0.02         0.04         0.08      

ዜርዜር
የ2012 
አፈጻጸም

 አማካይ 
ዴርሻ 

የመዯበኛ በጀት ፍሊጎት ዴርሻ 0.71 0.73 0.75 0.76 0.78 0.80 0.81 0.83 0.85 0.87 0.89 0.81      

የፕሮግራሞች በጀት ፍሊጎት ዴርሻ 0.29 0.27 0.25 0.24 0.22 0.20 0.19 0.17 0.15 0.13 0.11 0.19      

ዜርዜር
የ2012 
አፈጻጸም

 አማካይ 
ዴርሻ 

የመዯበኛ በጀት ወጪ ዴርሻ 0.70
0.73 0.74 0.76 0.78 0.79 0.81 0.82 0.84 0.86 0.88

0.80      

የፕሮግራሞች በጀት ወጪ ዴርሻ 0.30
0.27 0.26 0.24 0.22 0.21 0.19 0.18 0.16 0.14 0.12

0.20      

የተቋሙ ወጪ ተከታታይ ዕዴገት ዴርሻ ትንበያ (በመቶኛ)

የተቋሙ በጀት ፍሊጎት ዴርሻ ትንበያ (በመቶኛ)

የተቋሙ ወጪ አፈጻጸም ዴርሻ ትንበያ (በመቶኛ)

ዜርዜር
የተቋሙ በጀት ፍሊጎት ትንበያ (በሚሉዮን ብር) አማካይ 

ዕዴገትና 
ዴርሻ

የተቋሙ ወጪ አፈጻጸም ትንበያ (በሚሉዮን ብር)

የተቋሙ በጀት ፍሊጎት ተከታታይ እዴገት ዴርሻ ትንበያ (በመቶኛ)

 

የማስፈጸሚያ ስሌቶች 

ከዙህ በሊይ የተመሇከቱትን ግቦች ሇማሳካትና ተፈጻሚነታቸዉን ሇማረጋገጥ የሴክተሩን የክሌሌ 

ማዕከሌና የአሰተዲዯር እርከኖች የማቀዴ፣ የማስፈጸም፣ የመዯገፍ፣ የመከታተሌ እና የመገምገም 

አቅም የማሳዯግ ስራዎች ይከናወናለ፡፡ በመሆኑም በዲሰሳ ጥናት ሊይ የተመሠረቱ የተሇያዩ 

አጫጭርና መዯበኛ የአቅም ግንባታ ስራዎች የማቀዴና የማስፈጸም ሥራዎችን ተግባራዊ 

ይዯረጋለ፡፡ በሚመሇከታቸዉ የሥራ ርፎች ከመዯበኛ በጀት በተጨማሪ ሀብት የማፈሊሇግና 

ፕሮግራሞችና ፕሮጀክቶች የመፈጸም ብቃት ሇማሳዯግ ትኩረት የሚሰጥ ሲሆን የዴጋፋዊ 

ክትትሌና ግምገማ እንዱሁም የግብረ-መሌስ አሰጣጥ ስርዓት በተጠናከረ መሌኩ የሚረጋ 

ይሆናሌ፡፡  

በመሪ ዕቅደ ዉስጥ የተቀመጡትን ግቦች ሇመተግብርና ዓሊማዎችን ሇማስፈጸም አግባብነት 

ያሊቸዉ ተቋማዊ አዯረጃጀትና የትግበራ ክትትሌ ያስፈሌጋሌ፡፡ የመሪ ዕቅደንም ሇማሰፈጸም 

የሚያስችሌ ከክሌሌ ጀምሮ እስከ ወረዲ/ከተማ አሰተዲዯር ዴረስ የተሇያዩ አዯረጃጀቶች የሚረጉ 

ይሆናለ፡፡ በክሌለ ፋይናንስ ቢሮና ዝን/ሌዩ ወረዲ ፋይናንስ መምሪያ/ጽ/ቤት፣ የመንግስት ፋይናንስ 

አሰተዲዯር ስትሪንግ ኮሚቴ እና ከክሌሌ ፋይናንስ ቢሮ እሰከ ወረዲ/ከተማ አሰተዲዯር ዴረስ 

የመንግስት ፋይናንስ አሰተዲዯር ቴክኒካሌ ኮሚቴዎች የሚቋቋሙ ይሆናለ፡፡ በክሌሌና በአሰተዲዯር 

እርከኖች ዯረጃ የመሪ ዕቅደን ሇማሳሇጥና በሊቀ ዯረጃ እንዱፈጸም የስትሪንግና የቴክኒካሌ 

ኮሚቴዎች አዯረጃጀት የሚዯራጅ ሆኖ የመሪ ዕቅደን አፈጻጸም የሚዯግፉበት፣ የሚከታተለበት፣ 
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የሚገመገሙበት እና በአፈጻጸም በተገኙት ክፍተቶች ሊይ የማሰተካከያ እርምጃ ሇመዉሰዴ 

የሚያስችሌ የአሰራር ስርዓት ተርግቶ የሚተገበር ይሆናሌ፡፡ የስትሪንግና ቴክኒካሌ ኮሚቴ አባሊት 

ዜርዜር የስራ ዴርሻ በአዋጅ ሇቢሮ ከተሰጠዉ ስሌጣንና ተግባር ተጋጅቶ የሚሠራ ሲሆን 

ሇተግባራዊነቱ መርሃ ግብር ተጋጅቶ የሚመራ ይሆናሌ፡፡  
 

በዕቅደ አፈጸጸም ሂዯት የሚጠበቁ ዕዴልችና ስጋቶች 

ዕዴልች 

 ባሇፉት ሁሇት የዕዴገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅዴ ትግበራ አፈጻጸም ሊይ የተገኙ መሌካም 

ተሞክሮች ቀጣዩን መሪ ዕቅዴ በተሻሇ ሇመተግበር ምቹ ሁኔታ መፍጠራቸዉ፣ 

 የመንግስት ወጪ አሰተዲዯርና ቁጥጥር ማሻሻያዎቹ ቀጣይነት ያሊቸዉ መሆናቸዉ፣ 

 ከዉጭ መንግስታትና ዴርጅቶች፣ ከመንግስታት ትብብር እና የወጭና ሀገር በቀሌ ሲቪሌ 

ማኀበረሰብ ዴርጅቶች ጋር ባሇዉ መሌካም ግንኙነቶች የሚገኝ የሀብት ፍሰት መኖር፣ 

 በርፉ የሰሇጠነ የሰዉ ኃይሌ በገቢያ ሊይ በበቂ ሁኔታ መኖር፣ 

 በፌዳራሌና በክሌሌ መንግስት የሚተገበሩ ሌማትን ሉያፋጥኑ የሚችለ ፖሉሲዎች፣

ስትራቴጂዎች መኖራቸዉ፣ 

 ሀገር በቀሌ ኢኮኖሚ /Home Grown Econmy/ ሪፎርም መተግብሩ፣ 

 ቢሮዉ በተሻሻሇዉ አዱስ አዯረጃጀት ወዯ ሥራ መግባቱ፣ 

 አዲዱስ የቴክኖልጂ ዕዴገት እየሰፋ መሄዴ፣ 

እንዙህ መሌካም ዕዴልችን በመጠቀምና በስራ ሊይ በማዋሌ በዓይነት፣ በመጠንና በጥራት የ10 

ዓመቱን መሪ ዕቅዴ አፈጻጸም በሊቀ ዉጤት ማስመገብ ይቻሊሌ፡፡ 

ስጋቶች 

ስጋቶች የዕቅዴ ስኬቶቻችን ሉያዯናቅፉ የሚችለና በተጨባጭ ከመከሰታቸዉ በፊት የመከሊከያ 

ስትራቴጂ ሉጋጅሊቸዉ የሚገቡ ፈተናዎች ናቸዉ፡፡ ከዙህ አንጻር በመሪ ዕቅዴ መን 

ስኬታማነትን ሉፈታተኑ ይችሊለ ተብሇዉ ከሚታሰቡ ስጋቶች መካከሌ፡-  

 ዕቅደን ሇማስፈጸም የታቀዯዉና የተተነበየዉ ሀብት በበቂ መጠንና ጥራት ባይገኝ፣ 
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 አሌፎ አሌፎ በክሌለ ዉስጥ የሚከሰት የመዋቅርና የጸጥታ ችግር እንዱሁም በዴንገት 

የሚከሰት ወረርሽኝና የተፈጥሮ አዯጋዎች፣ 

 የብሌሹ አሰራርና ሀብት ብክነት ተግባር ያሌተቀረፈ መሆኑ የክሌለ ኢኮኖሚችን እየሰፋና 

እየተወሳሰበ ከመሄዴ አንጻር የመፈጸምና የማስፈጸም አቅም ዉስንነት መኖር፣ 

 የአሇም ኢኮኖሚ መቀዚቀዜ የዉጭ ንግዲችን (በዉጭ ምንዚሬ ግኝት) ሊይ የሚያስከትሇዉ 

ተፅዕኖና በአሇም ዯረጃ ሉከሰት የሚችሌ የዋጋ አሇመረጋጋት በመሪ ዕቅዴ የአፈጻጸም ሂዯት 

ሊይ አለታዊ ተፅዕኖ ሉያስከትለ ይችሊለ ተብሇዉ ከሚጠበቁ ስጋቶች የሚጠቀሱ ናቸዉ፡፡  

ስጋትን ሇመቀነስ የሚያስችለ እርምጃዎች  

ከሁለም በሊይ የነበሩ ዕዴልችን አሟጦ መጠቀም ዋነኛዉ የስጋት መከሊከያ መንገዴ መሆን 

አሇበት፡፡ ከፍ ብሇዉ የተቀመጡ ስጋቶች በተጨባጭ ከመከሰታቸዉ በፊት ሇመከሊከሌ የተዯራጁና 

የተቀናጁ የሌማት ሥራዎች በክሌሊችን በሁለም አሰተዲዯር እርከኖች እንዱከናወኑ ይዯረጋለ፡፡ 

የፋይናንስ እጥረትን በተመሇከተ የተጀመረዉን የክሌለን ገቢ አሰባሰብ ስርዓት መናዊ ማዴረግን 

አጠናክሮ በማስቀጠሌ እንዱሁም የገቢ መሠረቱን በማስፋት የተገኘዉን ሀብት በብቃት፣ በቁጠባ፣ 

ዉጤታማ በሆነ መንገዴ በመጠቀምና የዉስጥ ስርዓትን በማጠናከር ችግሩን ሇመከሊከሌ ትኩረት 

ተሰጥቶ ይሰራሌ፡፡ ብሌሹ አሰራርና ሀብት ብክነት ተግባራትን ሇመከሊከሌ በክሌሌ ማዕከሌና 

በሁለም አሰተዲዯር እርከኖች የዛጎችን ግንዚቤ በማሳዯግ የግሌጽነትና ተጠያቅነት ስርዓት 

የሚሰፍን ይሆናሌ፡፡ የመፈጸምና የማስፈጸም አቅምን ከማሳዯግ አንጻር በመሪ ዕቅደ መን የአቅም 

ግንባታ ሥራዎች በሁለም መስክ ቅዴሚያ ተሰጥቶ የሚሰራ ሲሆን በእያንዲንደ በተቀመጠዉ 

አግባብ መፈጸሙን በቅርብ የመከታተሌ፣ ዴጋፍ የመስጠትና የመገምገም ስራ ይሠራሌ፡፡ በአሇም 

ዯረጃ ከዋጋ አሇመረጋጋት ጋር ተያይዝ በዉጭ ምንዚሬ ግኝታችን ሊይ ሉያስከትሌ የሚችሇዉን 

ስጋት ሇመቀነስ በሀገራችን የዉጭ ንግዴ የሚከናወንባቸዉን ሸቀጦች በአይነት፣ በመጠን፣ በጥራት 

እና በዋጋ ተወዲዲሪ እንዱሆኑ በሀገራችን መንግስት በተቀረጸዉ ፖሉሲ ስትራቴጂ መሠረት 

በክሌሊችን በሊቀ ሁኔታ በመፈጸም ሉያጋጥም የሚቸሇዉን የዋጋ አሇመረጋጋት ሇመቀነሰ በትኩረት 

የሚሠራ ይሆናሌ፡፡  

የአፈጻጸም፣ ክትትሌና ግምገማ ሥርዓት 

የዕቅዴ አፈጻጸም፣ ክትትሌና ግምገማ ስርዓት በክሌሌ ማዕከሌና በአሰተዲዯር እርኮኖች ዯረጃ 

ወጥነት፣ትስስር፣ ተመጋጋቢነት እና ተዯጋጋፈነት ባሇዉ አግባብ እንዱረጋ ማዴረግ የመሪ 

ዕቅደን ዓሊማ ከማሳካት አኳያ ከፍተኛ አሰተዋጾ አሇዉ፡፡ የዕቅዴ አፈጻጸም መረጃዎች አሰተማማኝ 

ከሆኑ ተመሳሳይ ምንጮች እንዱመነጩ ማዴረግ፣ ባሇዴርሻ አካሊት በዕቅዴ አፈጻጸም ዘሪያ 
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ተመሳሳይ መሌዕክት እንዱያሰተሊሌፉ ማስቻሌ ሇዉጤታማ ዴጋፋዊ ክትትሌና ግምገማ ስራ ወሳኝ 

ነዉ፡፡  

በተሇያዩ አካሊት በሚካሄደ ተግባራት ወጥነት፣ ትስስር፣ ተመጋጋሚነት እና ተዯጋጋፊነት 

እንዱኖራቸዉ ማዴረግ እንዱሁም የባሇዴርሻ አካሊትን ሚና በመሇየት ወጥነት ያሊቸዉ የዕቅዴ 

አፈጻጸም፣ ክትትሌና ግምገማ ስታንዲርድችና የመመኛ ዳዎችን በመርጋት በተሇያዩ ዯረጃዎች 

በሚካሄደ የዕቅዴ አፈጻጸም ክትትሌና ግምገማ ሥራዎች መካከሌ በዕቅዴ አፈጻጸም ዘሪያ 

ቅንጅትና ዉሂዯትን መፍጠር የአንዴ መሪ ዕቅዴ ዉጤታማነት ሇማረጋገጥ ወሳኝ ናቸዉ፡፡ 

በመሆኑም በመሪ ዕቅዴ መን በሁለም አሰተዲዯር እርኮኖችና የክሌለ ባሇበጀት መ/ቤቶች ፍትሃዊ 

በሆነ መንገዴ የበጀት ዴሌዴሌ መዯረጉንና መጽዯቁን ማረጋገጥ፣ በየዯረጃዉ የታወጀዉ በጀት 

ህዜቡ እንዱያቀዉ በማዴረግ የግሌጸኝነትና ተጠያቂነት አሰራርን በማጠናከር መንግስት ሇህዜቡ 

የሚያቀርበዉን መሠረታዊ አገሌግልቶች ተዯራሽነትን ቀሌጣፋ፣ ዉጤታማ እና ከማነኛዉም 

አዴል የፀዲ ከመዯረጉም ባሻገር በህዜብና በመንግስት መካከሌ ያሇዉ መተማመን እየጎልበት 

እንዱሄዴ ከፍተኛ አስተዋፅኦ ያሇዉ በመሆኑ ሇተግባራዊነቱ ተገቢዉ ዴጋፋዊ ክትትሌና ግምገማ 

ይዯረጋሌ፡፡   

የበጀት አመዲዯብና አጠቃቀም በመሪ ዕቅደ መን የተጣለ ግቦችን ሇማሳካት እንዱያስችሌ 

የተቀመጠዉን አቅጣጫ መሠረት በማዴረግ በዋናነት ሇዕዴገት ተኮር ርፎች ቅዴሚያ በመስጠት 

ሇነባር ፕሮጀክቶች ቅዴሚያ መሰጠቱን በዴጋፋዊ ክትትሌ የሚረጋገጥ ይሆናሌ፡፡ ሇዙህም 

ስኬታማነት ወቅታዊ መረጃና ሌምዴ ሌዉዉጥ የሚዯረግበት ሁኔታዎችን በመፍጠር የካፒታሌ 

ፕሮጀክቶች አፈጻጸም ሇማሻሻሌ ጠንካራና ወቅታዊ የመሰክ ክትትሌና ግምገማ ይዯረጋሌ፡፡ 

በፕሮግራሞችና ፕሮጀክቶች ሊይ የሚሰተዋለ የአፈጻጸም ችግሮችን ከሚመሇከታቸዉ ባሇዴርሻ 

አካሊት ጋር በመሆን የመፍታትና እንዲይዯገሙ የማዴረግ ሥራም በክትትሌና ግምገማ የሚከናወን 

ይሆናሌ፡፡  

ከክሌለ መንግስት እንዱሁም በየአሰተዲር እርከኖች የተሇያዩ ፕሮጀክቶችን ሇመተግበር የፕሮጀክት 

ስምምነት በመፈጸም የሚንቀሳቀሱ የሲቪሌ ማኀበረሰብ ዴርጅቶች በሚመሩበት የጋራ አሠራር 

ስርዓት እና ህጉና ዯንቡን አክብሮ ከመንግስት ጋር በአጋርነት የሚንቀሳቀሱበትን ሁኔታ 

በማጠናከር ወቅታዊና ዯረጃዉን የጠበቀ ዴጋፋዊ ክትትሌና ግምገማ ስራዎችን ከሚመሇከታቸዉ 

ባሇዴርሻ አካሊት ጋር ተጠቃሚ ህብረትሰብን ባሳተፈና ባቀናጀ አኳኋን በማከናወን መረጃዎች 

የሚሰበሰቡ ሲሆን በክትትሌና ግምገማ ወቅት የተሇዩ ክፍተቶችና አሌፎ አሌፎ የሚፈጠሩ 

የአሰራር ጥሰቶች ሊይ በመረጃ ሊይ የተዯገፈ የማስተካከያ እርምጃ የሚወሰዴበት የአሰራር ስርዓት 

በማጠናከር ተጠቃሚዉ ህብረተሰብ ከፍተኛዉ ጥቅም እንዱያገኝ የሚዯረግበት እንዱሁም የተሻሇ 
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አፈጻጸም በማሰመዜገብ የሊቀ አሰተዋጽኦ ሇተጠቃሚዉ ህብረተሰብ ሊበረከቱት ሲቪሌ ማኀበረሰብ 

ዴርጅቶች ሌምዴ ሌዉዉጥ የሚያጋሩበት እና ሊበረከቱት አሰተዋጽኦ ዕዉቅና የሚያገኙበት 

ተከታታይነት ያሇዉ የጋራ ምክክር መዴረኮችና ፎረሞች የሚጋጅበት አሰራር ተጠናክሮ  

የሚቀጥሌ ይሆናሌ፡፡  

ከክሌለ መንግስት ጋር የትብብር ስምምነት ፈጽሞ ከሚንቀሳቀሱ የወጭ መንግስታትና ዴርጅቶች 

ጋር ያሇዉ መሌካም ግንኙነት ተጠናክሮ እንዱቀጥሌና ከሌማት አጋሮች የሚገኘዉ የበጀት ዴጋፍ 

የክሌለን የሌማት ፋይናንስ አቅም የሚያሳዴግ እንዱሆን ትኩረት ተስጥቶ የሚሠራ ሲሆን በነዙህ 

በአጋር ዴርጅቶች በጀት ዴጋፍ የሚካሄደ ሥራዎች ዉጤታማነትን በማሻሻሌ ከሚመሇከታቸዉ 

ባሇዴርሻ አካሊት ጋር የጋራ ክትትሌና ግምገማ አሰራሮችና የምክክር ፎረሞች እየተዯረጉ ግብረ-

መሌስ የሚሰጥበት ይሆናሌ፡፡  

በሀብት አሰተዲዯርና ቁጥጥር መስክም የክሌለ መንግስት በጀት እና ሇክሌለ ሌማት ዴጋፍ 

መንግስት ከተሇያዩ ምንጮች የሚያገኛቸዉን የተሇያዩ ሀብቶች በመንግስት ፋይናንስ አሰተዲዯር፣ 

በግዥና ንብረት አሰተዲዯር ህጎች መሠረት በፀዯቀና በተፈቀዯ በጀት መነሻ ዜርዜር የጥሬ ገንብ 

ዕቅዴ በማጋጀት የማሰተዲዯርና ወቅታዊ ሪፖርተ ተጋጅቶ እንዱቀርብ የዴጋፋዊ ክትትሌና 

የግምገማ ስራዎች ተጠናክሮ ይሠራለ፡፡  

የክሌለን  ዉስን ሀብት ሇመምራት ቀዯም ሲሌ የተጋጁ አዋጆች፣ ዯንቦች፣ የአሠራር መመሪዎች 

እና ማኑዋልች የሚታዩ ክፍተቶችን በመሇየትና በማረም በክሌሌ ማዕከሌና በሁለም አሰተዲዯር 

እርከኖች ሇሚገኙ አመራር አካሊትና ባሇሙያዎች ተቋማዊ የግንዚቤ ማስጨበጫና የክህልት 

ማዲበሪያ ስሌጠናዎች የሚሰጡ ይሆናለ፡፡ በህግ የሚመራ ቀሌጣፋና ዉጤታማ የፋይናንስ ስርዓት 

ሇአጠቃሊይ ሇኢኮኖሚ ዕዴገት ካሇዉ ፋይዲ አንጻር የፋይናንስ አሰተዲዯር የህግ ማዕቀፎች በአግባቡ 

እንዱከወኑ የመንግስት በጀት ሇታሇመሇት ዓሊማ በቁጠባና በወቅቱ በስራ ሊይ ዉል በመንግስት 

የሚቀርቡ መሠረታዊ አገሌግልቶችን ዛጎች በተገቢው እንዱያገኙ የተቀናጀ ሥራ በማከናወን 

ዴጋፋዊ ክትትሌና ግምገማ ተከታታይነት ባሇዉ መሌኩ የሚሠራ ይሆናሌ፡፡   

ከክሌሌ ጀምሮ በሁለም አሰተዲዯር እርከኖች በመሪ ዕቅዴ መን የሚመዯበዉን በጀትና በየአከባቢ 

የሚሰበሰበዉን ገቢ መሠረት በማዴረግ ግሌፅና ተጠያቂነት ያሇዉ የጥሬ ገንብ ፍሊጎትና አቅርቦት 

ጋር በተጣጣመ አኳኋን በሚጋጀዉ የጥሬ ገንብ ፍሊጎት መርሃ ግብር መሠረት ሇየአሰተዲዯር 

እርከኑ የሚተሊሇፈዉ ገንብ በወቅቱ እንዱዯርስ እና በየአሰተዲዯር እርከኑ በጥሬ ገንብ 

አጠቃቀም ሊይ እየተስተዋሇ ያሇዉን ችግር በጥናት የሚፈታበት መንገዴ ይፈጠራሌ፡፡ በጥናት 

ዉጤቱም ሊይ በመመሰረት ችግሮቹ እንዱፈቱ ይዯረጋለ፡፡  
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የዉስጥ ኦዱትን ከማጠናከር አንጻር በየአሰተዲዯር እርከኑ በሚገኙ መ/ቤቶች የዉስጥ ኦዱት 

ባሇሙያ እንዱሟሊ የመከታተሌና የክህልት ማዲበሪያ ስሌጠና እና ሙያዊ ዴጋፍ በመስጠት 

በዙህየመፈጸም አቅም የማጎሌበት ተግባር ተጠናክሮ የሚቀጥሌ ይሆናሌ፡፡ በሚቀርቡ ኦዱት 

በሚገኙ ግኝቶች መሠረት አግባቢነት ያሇዉን እርምጃ እንዱወሰደ የሚዯረገዉ ዴጋፋዊ ክትትሌ 

ተጠናክሮ የሚቀጥሌ ሲሆን የፍትህ አካሊትም በጉዲዩ የተሻሇ ትኩረት እንዱሰጡ የመረጃ 

ሌዉዉጥና ቅንጅታዊ ስራ ትኩረት ተሰጥቶ የሚሰራ ይሆናሌ፡፡  

በግዥና ንብረት አሰተዲዯር ረገዴ የመንግስት ንብረት አያያዜ፣ አመጋገብና አወጋገዴ እንዱሁም 

የመንግስት እቃና አገሌግልት ግዥ አሰተዲዯር ዉጤታማ ሇማዴረግ የባሇሙያዎች አቅም 

የመገንባት፣ የመንግስት መ/ቤቶች ኃሇፊዎችና የአቅራቢዎችን ግንዚቤ ማሳዯግ እንዱሁም 

የዴጋፍ፣ ክትትሌ እና ቁጥጥር ስራ፣ የግዥ አፈጻጸም ኦዱት ማዴረግ፣ በግኝቶቹ ሊይ መፍትሔ 

እየሰጡ መሄዴና ከግዥ ፈጻሚ መ/ቤቶችና ከአቅራቢዎች የሚቀርቡ ቅሬታዎች በተቀመጠዉ 

አሰራር ስርዓትና በተዯራጀ ሁኔታ ፈጣን ምሊሽ መስጠት ትኩረት ተሰጥቶ የሚሠራ ነዉ፡፡ 

ስትራቴጂያዊና ማዕቀፍ ግዥዎችን በመፈጸም የሀብት ብክነት መቀነስ፣ የአገሌግልት ጊዙያቸዉን 

ያጠናቀቁ ቋሚ ንብረቶችን በማስወገዴ መንግስት ማግኘት ያሇበትን ጥቅም መገኘቱን በመሪ ዕቅደ 

መን በተከታታይነት በሚዯረጉ ዴጋፋዊ ክትትሌ የሚረጋገጡ ይሆናሌ፡፡ 

የመንግሰት ሌማት ዴርጅቶች በግለ ርፍ ሉሸፊኑ የማይችለትን የሌማት ፍሊጎቶችን ሇመሸፈንና 

ከርፉ ተዋናዮች ጋር በገበያ ተወዲዲሪ ሆነዉ ብቃታቸዉን፣ ትርፋማነታቸዉንና 

ዉጤታማነታቸዉን በማረጋገጥ የህዜቡን የሌማትና መሌካም አሰተዲዯር ጥያቄና ፍሊጎቶችን 

ተዯራሽ በማዴረግና የማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ሌማትን በማፋጠን አሰተዋጽኦ እንዱያበረክቱ 

የተቋቋሙ በመሆናቸዉ በዕቅዲቸዉ መሠረት ተግባሮችን በአግባቡ መፈጸማቸዉን ጠንካራ ዴጋፋዊ 

ክትትሌ፣ ግምገማ እና ቁጥጥር እየተዯረገ ግብረ-መሌስ የሚሰጥበት ይሆናሌ፡፡  

በአጠቃሊይ በሴክተሩ ያሇዉን የሰዉ ኃይሌ ክህልትና ዕዉቀት በአቅም ግንባታ ሥራዎች በማዲበር 

በመሪ ዕቅደ መን የተጣለ ግቦችን በአግባቡና በሊቀ ዯረጃ መፈጸማቸዉን ማረጋገጥ የሚያስችሌ 

የዴጋፋዊ ክትትሌ፣ ግምገማ እና ቁጥጥር ስርዓትን በማጠናከር እንዱሁም በሁለም መስክ 

በማሳሇጥና ችግር ፈቺ ሇማዴረግ የዉጤት አመሌካቾችን መሠረት ያዯረገ እንዱሆን ዯረጃዉን 

የጠበቀ የክትትሌና ግምገማ ቼክ ሉስት በማጋጀት ሇተቋሙ መሪ ዕቅዴ ማሰፈጸሚያ ስሌት ሊይ 

በተመሇከተዉ አዯረጃጀት ተግባራዊነቱ እየተረጋገጠ በተዯራጀ መረጃ የተሇያዩ የዉይይትና ተሞክሮ 

የሚቀመርበት መዴረኮችን በማጋጀት የመሪ ዕቅደ አፈጻጸም ተከታታይነት ባሇዉ መሌኩ 

የሚረጋገጥ ይሆናሌ፡፡   

 



  72 

 

ማጠቃሇያ 

ባሇፉት ሁሇት ዕትዕ አፈጻጸም ሲገመገም የተገኙ መሌካም አጋጣሚዎችንና ሌምድች በመቀመር፣ ሳይፈጸሙ 

የቀሩትን አንዲንዴ ተግባሮችንና ቀጣይነት ያሊቸዉን ስራዎችን በሚያካትት መሌኩ ከ2013-2022 ዴረስ 

የሚተገበር የተቋሙ 10 ዓመት መሪ ዕቅዴ ተጋጅቶ ቀርቧሌ፡፡ በመሆኑም በሴክተራችን ባሇፉት ተከታታይ 

አመታት የተገኙትን መሌካም ዉጤቶችን አሰጠብቀን በማሰቀጠሌና ጉዴሇቶቻችን አርመን ሌማታችንን 

በማፋጠን የህዜባችን ፍትሃዊና እኩሌ ተጠቃሚነት ሇማረጋገጥ በሁለም ዓሊማ ፈጻሚ ትኩረት መስኮች እና 

የወሌ ስራ ክፍልች በቅንጅት በመረባረብ እንዱያሳኩ የተጣለ ግቦችን መነሻ በማዴረግ ሇመሪ ዕቅደ 

ተፈጻሚነት አጋዥ የሚሆኑ የሴክተራችን የአጭርና መካከሇኛ መን ስትራቴጂክ ዕቅዴ በማጋጀት ተግባራዊ 

ይሆናሌ፡፡  

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

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

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

በሚችሌ መንገዴ መፈጸሙን የሚመሇከታቸዉ ባሇዴርሻ አካሊት በሁለም መስክ ባሳተፈ መሌኩ ዴጋፋዊ 

ክትትሌ፣ ግምገማ እና ቁጥጥር ስርዓት በማረጋገጥ በሚገኙ ክፍተቶች ሊይ ተከታታይነት ያሇዉ በተቀናጀና 

በተዯረጀ አኳኋን የማስተካከያ እርምጃ እየተወሰዯ እያንዲንደ ሳንቲም ሇሊቀ ሌማት እንዱዉሌ በማዴረግ 

በሚገኘዉ የሌማት ዕዴገት የዛጎችን ዕኩሌ ተጠቃሚነት የሚረጋግጥ ይሆናሌ፡፡ 
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