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ምዕራፍ 1 
 

1 የመንግስት ፋይናንስ አስተዲዯር 
1.1 መግቢያ 
 

በመሰረታዊ አገሌግልት ማሻሻያ ፕሮግራም  አማካኝነት የመንግሥት ፋይናንስ አስተዲዯርን 

ሇማሻሻሌ ባሇፉት ዓመታት ሰፊ ሥራዎች ተሠርተዋሌ፡፡ በተሇይም በወረዲ ዯረጃ በዕቅዴ፣ 

በበጀት፣ በክፍያ፣ በሂሣብ፣ በመንግሥት ንብረትና ግዥ እንዱሁም በኦዱት ሥራዎች 

አሠራርን መናዊ፣ ቀሌጣፋ፣ ውጤታማ፣ ግሌጽና ተጠያቂነት ያሇው ሇማዴረግ የሚያስችለ 

ሥራዎች ከመሠራታቸውም በሊይ የሰው ኃይሌን ከማጠናከር አኳያ በርካታ ሥሌጠናዎች 

ሲሰጡ ቆይተዋሌ፡፡ በእነዙህም ሥራዎች አማካኝነት የመንግሥት ፋይናንስ አስተዲዯር 

ከፍተኛ ሇውጥ ሉያስመግብ ችሎሌ፡፡ ይሁንና የተሻሇ ውጤት የተገኘ ቢሆንም አሁንም 

ቢሆን ተጨማሪ ሥራዎች መሥራት ተገቢ እንዯሆነ በሌዩ ሌዩ አካሊት የተካሄደ የዲሰሳ 

ጥናቶች አሳይተዋሌ፡፡ የተገኘው ውጤት በየወረዲው ሲታይ የተሇያየ የአፈጻጸም ዯረጃ ያሇው 

በመሆኑ ወረዲዎችን ከመንግሥት ፋይናንስ አስተዲዯር አኳያ በመገምገምና በመመን 

ዜቅተኛ ውጤት ያሳዩትን ወረዲዎች ማጠናከር የሚያስፈሌግ መሆኑ ታምኖበታሌ፡፡ 
 

ስሇሆነም በፍትሏዊ የመሰረታዊ አገሌግልት ሇሀለ-አቀፍ የዕዴገት ተጠቃሚነት 

(Enhancing Shared Prosperity through Equitable Service-ESPES) ፕሮግራም 

አማካኝነት በወረዲ ዯረጃ የመንግሥት ፋይናንስ አስተዲዯር አፈጻጸምን ሇመገምገምና የአቅም 

ግንባታ ሥራ ሇማከናወን ዕቅዴ ተይዞሌ፡፡ በዙህም መሠረት ይህ የመንግሥት ፋይናንስ 

አስተዲዯር የአፈጻጸም ግምገማ/ምና ማንዋሌ ተጋጅቷሌ፡፡ ማንዋለን ሇማጋጀትም 

በተወሰኑ ክሌልች እና ወረዲዎች የዲሰሳ ጥናት የተከናወነ ሲሆን የPEFA (Public 

Expenditure & Financial Accountability) እና ላልች ጠቃሚ ሠነድች በግብአትነት 

ተወስዯዋሌ፡፡ ከዙህ በተጨማሪ በረቂቅ ማንዋለ ሊይ ሁለም ክሌልች በተገኙበት በአውዯ 

ጥናት ሊይ ቀርቦ የማሻሻያና ማዲበሪያ ሃሳቦችን በማካተት ተጋጅቷሌ፡፡ በላሊ በኩሌ በዙህ 

ማንዋሌ ወስጥ የተጠቀሱ ቃሊቶችና ጽንሰ-ሃሳቦች በመንግስት ፋይናንስ አሰተዲዯር አዋጆች፤

ዯንቦች፤መመሪያዎች የተሰጣቸውን ትርጉም እነዯሚይዘ ታሳቢ ተዯርጓሌ፡፡ 

 

ስሇሆነም ይህ ማንዋሌ በ 8 ምዕራፎች የተከፋፈሇ ሲሆን በምዕራፍ አንዴ የመንግስት 

ፋይናንስአሰተዲዯር አጠቃሊይ እይታን የሚገሌጽ ሲሆን በምዕራፍ ሁሇት የመንግስት ፋይናንስ 
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አሰተዲዯር መርሆዎችና ዋና ዋና ተግባራትን የሚያብራራ ይሆናሌ፡፡ በምዕራፍ ሦስት ዯግሞ 

ስሇመንግሰት አሰተዲዯር አፈጻጸም ግምገማና /ምና አፈጻጸም ሂዯት፤ምዕራፍ አራት  

የግምገማ/ምና አሰራሩን የሚተነትን ይሆናሌ፡፡ ከዙህ በተጨማሪ በምዕራፍ አምስት እና 

ስዴስት የግምገማ እቅዴና ትግበራና የክትትሌና የግምገማ ስርዓቱን በተካታታይነት 

የሚያብራራ ሲሆን እንዱሁም  ምዕራፍ ሰባት የቅሬታ አቀራረብና ግብረ- መሌስ አሰጣጥን 

በመጨረሻም ምዕራፍ ስምንት ዯግሞ የማበረታቻ ስርዓቱን የሚያብራራ ይሆናሌ፡፡  

1.2 የማኑዋለ ዲር ዴንበር (Scope) 
 

ማኑዋለ በሁለም የወረዲ የፋይናንስ ጽ/ቤቶች በመንግስት ፋይናንስ አስተዲዯር ረገዴ 

የሚሰጡትን አገሌግልት ቀሌጣፋ፤ ውጤታማ፤ ግሌጽነትና ተጠያቂነት እንዱሁም 

ፍትሃዊነት ያሇው መሆኑን ሇመገምገምና የወረዲዎችን ዯረጃ ሇመስጠት ነው፡፡ 

1.3 የማኑዋለ አስፈሊጊነት 
 

ማኑዋለ በመንግስት የፋይናንስ አስተዲዯር የሚገኙትን ተግባራት በመሇየትና 

አፈጻጸማቸውን በመገምገም  የማስተካከያ እርምጃ ሇመውሰዴና ሇበሊይ አካሌም 

የውሳኔ ሃሳብ ሇማቅረብ የሚረዲ ይሆናሌ፡፡  በተጨማሪም የወረዲ ፋይናንስ ጽ/ቤቶች 

የሚሰጡትን አገሌግልቶች ወጥና ፍትሃዊ  በሆነ መንገዴ እንዱያከናወኑ 

ያስችሊቸዋሌ ፡፡ 
 

 

ከዙህ በተጨማሪም የተሻሇ አፈጻጸም ያስመገቡ ወረዲዎችን በመሇየት፤ ሇመሌካም ተሞክሮ 

የሚውለ ተግባራትን በማስፋት ዜቅተኛ አፈጻጸም ያሳዩ ወረዲዎችን አቅም መገንባት 

ያስችሊሌ፡፡ በዙህ መሰረት የመንግሰት ሀብትን በአግባቡ ጥቅም ሊይ ሇማዋሌ ከማስቻለም 

በሊይ ሌማትን ሇማፋጠን ይረዲሌ፡፡ 

1.4 የማኑዋለ ዓሊማ 
 

በወረዲ ዯረጃ የመንግሥት የፋይናንስ አስተዲዯር አፈጻጻማቸውን በመገምገምና  

አቅማቸውንበ ማጠናከር፤ ቀሌጣፋ፤ ውጤታማ፤ ግሇጽ፤ ተጠያቂነትና፤ ፍትሃዊ 

ተዯራሽነት ያሇው አገሌግልትን መስጠት ማስቻሌ ነው፡፡ 
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ምዕራፍ 2 

2. የመንግስት ፋይናንስ አስተዲዯር መርሆዎችና ተግባራት 

2.1 የመንግስት ፋይናንስ አስተዲዯር 
 

የመንግስት የፋይናንስ አስተዲዯር ማሇት መንግስት ከተሇያዩ የገቢ ምንጮች 

በገንብ ወይም በዓይነት የሚሰበሰብ ሀብት ሇመንግሰት መዯበኛ ስራዎችና ሇሌማት 

የሚዯረግ ወጪን መሸፈንን፣ መቆጣጠርንና ማስተዲዯርን…ወተ የሚይዜ ሲሆን 

ይህንን ሇመፈጸም የሚያስችለ የስራ ሂዯቶችን ማሇትም የበጀት፤ ክፍያ፤ ሂሳብ፤

ንብረትና ግዥ እንዱሁም የኦዱት ስራን የሚያጠቃሌሌ ነው፡፡ 
 

2.2 የመንግስት ፋይናንስ አስተዲዯር መርሆዎች 
 

የመንግስት ፋይናንስ አስተዲዯር መሠረታዊ መርሆዎች የሚከተለት ናቸው፡፡ 

እነሱም፡- 
 

ሀ/ ትንበያ/Predictability/፡-አንዴ ተቋም ወይም ግሇሰብ ዓሊማውን ሇማሰፈጸም 

የሚሰበስበውን የፋይናንስ/ሀብት/ መጠን በተቀመጠው የጊዛ ገዯብ መሠረት 

በትክክሌ መገኘቱን የሚተነብይበት የአሠራር መርህ ነው፡፡ 

ሇ/ ተጠያቂነት/Accountability/፡-አንዴ ተቋም ወይም ግሇሰብ ሇሚያከናውናቸው 

ተግባራት ተጠያቂ የሚሆንበት የአሠራር መርህ ነው፡፡ 

ሏ/ግሌፅነት/Transparency/፡- አንዴ ተቋም ወይም ግሇሰብ የሚያከናውናቸው 

ተግባራት ሇዛጏች በአሰራር ሂዯትና የተፈጻሚነት ጊዛ ግሌፅ በሆነ መንገዴ 

የሚታይበት የአሠራር መርህ ነው፡፡ 

መ/ ተአማኒነት /Reliability/፡-አንዴ ተቋም ወይም ግሇሰብ በሚከናውናቸው 

ተግባራት በሚሰጣቸው አገሌግልቶች፤ በሚያቀርባቸው እቃዎች ጥራትና 

በተፈሇገው መጠን ወቅት የተከናወነ መሆኑን የሚረጋገጥበት የአሰራር 

መርህ ነው፡፡ 

ሠ/ ቀጣይነት/ሊቂነት/Sustainability//፡-የአንዴ ዴርጅት፤ተቋም ወይም ግሇሰብ 

የሚያከናውነው ተግባር የረጅም ጊዛ ዓሊማውን ሇማስፈጸም የሚያስችለ 

ግብዓቶች በአስተማማኝ ሁኔታ መኖራቸውን የሚረጋገጥበት መርህ ነው፡፡ 
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ሇምሳላ የሌማት ስራዎች ሇመተግበር አሰተማማኝ የገቢ ምንጭ በሊቂነት 

መኖሩን ማረጋገጥ…ወተ ማሇት ነው፡፡ 

ረ/ ፍትሃዊነት/Equity/፡- አንዴተቋም ወይም ግሇሰብ የሚያከናውናቸው 

ተግባራት እኩሌ በሆነ መንገዴ ሇሁለም ዛጎችና ተጠቃሚ አካሇት 

ተዯራሽነቱ የሚረጋገጥበት የአሰራር መርህ ነው፡፡ ሇምሳላ በአካባቢ፤ የሀብት 

ዯረጃ፡ በስነ-ጾታና፤ በእዴሜ…ወተ በፍትሃዊ መንገዴ ተዯራሽ መሆኑን 

የሚታይበት የአሰራር መርህ ነው፡፡ 

ሰ/ ተሳትፎአዊነት/Participation/፡-አንዴ ተቋም ወይም ግሇሰብ 

በሚያከናውናቸው ተግባራት በእቅዴና በጀት ዜግጅት፤ በአፈጻጸም፤ 

በክትትሌና ግምገማ የሚመሇከታቸውና በቀጥታ ተጠቃሚ የሆኑ አካሊት 

መሳተፋቸው የሚረጋገጥበት መርህ ነው፡፡ ሇምሳላ ህብረተሰቡን በቅዴመ-

በጀት ዜግጅት ውይይት/Pre-Budget Disscussion/ …ወተ ማሳተፍን 

ያካትታሌ፡፡  

ሸ/ ውጤታማነት/Effectiveness//፡- የአንዴ ተቋም ወይም ግሇሰብ ሉፈጽም 

ያቀዯውን ዓሊማ ውጤታማ በሆነ የሀብት አጠቃቀም መሰረት መከናወኑን 

የሚረጋገጥበት መርህ ነው፡፡ ሇምሳላ አንዴ ፕሮጀክት ወይም ተግባር 

በተመዯበሇት ጠቅሊሊ ወጪ መሰረት መከናወኑን የሚያረጋገጥ ይሆናሌ፡፡ 
 

2.3 የመንግስት ፋይናንስ አሰተዲዯር ዋና ዋና ተግባራት 
 

የመንግስት የፋይናንስ አሰተዲዯር ዋና ዋና ተግባራት በጀት፤ ክፍያ፤ ሂሳብ ፤

የግዥ፤ ንብረትና አዱት ተግባራትን የሚያጠቃሌሌ ነው፡፡ በእያንዲንደ ዋና ዋና  

ተግባራት ውስጥ ያለ ዜርዜር ተግባራቱ እንዯሚከተሇው ቀርቧሌ፡፡ እነሱም፡- 
 

ሀ) በጀት፡- የበጀቱ ዜግጅቱ የጊዛ ሰሇዲ ያሇው ሲሆን ይህም ከቅዴመ-በጀት እስከ 

ማጽዯቅ ያሇውን ያጠቃሌሊሌ፡፡ ከዙህ በተጨማሪ በበጀት ዓመቱ 

የበጀት ማስተዲዯር ስራ ማሇትም የበጀት ዜውውርና የተጨማሪ 

በጀት ማጋጀትና ማጽዯቅ ተግባር ይከናወናሌ፡፡  
 

በበጀት ዋና ተግባር ስር የሚከናወኑ ዜርዜር ተግባራት የሚከተለት ናቸው፡፡ 

እነሱም፡- 

 የበጀት መነሻ ሀሳብ ማጋጀት 

 የበጀት ጥሪ ማስተሊሇፍ 
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 የበጀት ስሚ ማካሄዴ 

 ረቂቅ በጀት ማጋጀት 

 በጀቱን ማጸዯቅ የሚለት ናቸው ፡፡  
 

ሇ) ክፍያ(Treasury)፣- መንግስት በመዯበኛና ካፒታሌ በጀት ሇሚከናውናቸው 

ተግባራት በበጀት ዓመቱ እንዱሰበስብ የተፈቀዯውን ገቢና ወጪ ያቅዲሌ፤

ይከታተሊሌ፤ ይፈጽማሌ፡፡ በዙህም መሰረት ክፍያን ይፈጽማሌ፤ ገንብ 

ያስተሊሌፋሌ፤ አሊስፈሊጊ የገንብ ክምችት በጥሬም ሆነ በባንክ እንዲይኖር 

ይከታተሊሌ፡፡ የትሬዟሪ አሰራርን በመናዊ ቴክኖልጂ በተዯገፈ የመረጃ 

ስርዓት  እንዱጠናከር ያዯረጋሌ፡፡ 
 

ሏ) የሂሣብ፡- 
 

የመንግሥት የሂሣብ አያያዜና አመጋገብ ሥርዓት በመንግሥት ፋይናንስ 

አስተዲዯር ውስጥ ከሚከናወኑ ተግባራት አንደ ነው፡፡ የተሻሻሇ የጥንዴ 

የሂሣብ መዜገብ አያያዜ ሥርዓት (Modified Cash Basis accounting 

System) በመጠቀም የሂሣብ አወቃቀሩ (chart of accounts) የሂሣብ 

መሇያ ቁጥሮችን መሠረት በማዴረግ የሂሳብ ምዜገባ ይካሄዲሌ፡፡ በምዜገባው 

መሰረት የሂሣብ ሪፖርት ማጋጀትና ሂሣብ በወቅቱ መዜጋትን 

ያጠቃሌሊሌ፡፡ 

መ) ግዥና ንብረት፡- ግዥ የመንግሥት የፋይናንስ አስተዲዯር አንዴ አካሌ ሲሆን 

በዙህ ዋና ተግባር ስር የሚከናወኑት ዜርዜር ተግባራት የግዥ ዕቅዴ 

በማጋጀት፤ ግዥ ማከናወን፣ በግዥ ሂዯት የሚነሱ የቅሬታዎችን 

መፍታትና የተገዚውን ንብረት ሇንብረት አስተዲዯር ርክክብ እሰከሚፈጸምበት 

ዴረስ ያለትን ተግባራት መፈጸምን የሚያጠቃሌሌ ይሆናሌ፡፡ የመንግስት 

ንብረት አስተዲዯር ዯግሞ ሇመንግስት አገሌግልት ተገዜተው የገቡትን፤ 

በስጦታ የተሰጡትን እንዱሁም ከተሇያዩ አካሊት ሇወረዲው ፋ/ጽ/ቤቶች 

የተሊሇፉትን የንብረት ምዜገባ፤ ስርጭትና የክትትሌ ስርዓት 

የሚከናወንበትና ከአገሌግልት ውጪ ያሇውን ንብረት የማስወገዴ 

ተግባርንም የሚያጠቃሌሌ ነው፡፡ 

 

ሠ) ኦዱት፡- የአንዴ መ/ቤት ተግባራትና የሂሳብ መዚግብት በውጪና በውስጥ 

ኦዱተሮች ይመረመራሌ፤ በኦዱት ምርመራ ግኝቶች መሰረት መርሀ-ግብር 
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በማጋጀት የማስተካከያ እርምጃ እንዱወሰዴ ይዯረጋሌ፡፡ በተቋሙ የውስጥ 

ቁጥጥር ስርዓቱን እንዱጠናከር የበኩለን አሰተዋጽዖ ያዯርጋሌ ፡፡ 
 

 

መናዊ ቴክኖልጂ የመረጃ ስርዓትን ማጠናከር፡- 

ይህ በአጠቃሇይ የመንግስት ፋይናንስ አስተዲዯር ዋናዋናና ዜርዜርተግባራትን 

በማስተሳሰር ፈጣንና ቀሌጣፋ አገሌግልት ሇመስጠት የሚያስችሌ ስርዓትይገኛሌ፡፡ 

በመሆኑምየመንግሥትፋይናንስአሰተዲዯር ስርዓት በመናዊ ትክኖልጂ ማሇትም 

Integrated Budget and Expenditure (IBEX) ተርግቶ የበጀትና የሂሳብ ሪፖርቶች 

በማጋጀት የሚያወጣ ሲሆን ይህንንም መናዊ ቴክኖልጂ ወዯ ተሻሇ ስርዓት 

ሇማሸጋገር ከበጀትና ሂሳብ መረጃዎች በተጨማሪ የክፍያ፤ የግዥና ንብረት ..ወተ 

መረጃዎች ሇማጋጀት እንዱቻሌ Integrated Finanical management information 

system (IFMIS) በመርጋት ሊይ ይገኛሌ፡፡ የእነዙህ መናዊ የመረጃ ስርዓት 

ቴክኖልጂ መርጋት የሂሳብ መረጃዎችን በጥራትና በወቅቱ ሇማግኘት ያስችሊሌ፡፡ 
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መግሇጫ 1፡- የመንግስት ፋይናንስ አሰተዲዯር ዋና ዋና ተግባራትን የሚያሳይ ቻርት 

 

 

የመንግስት ፋይናንስ 
አሰተዲዯር    

በጀት   ክፍያ    ሂሳብ  
ግዥና 

ንብረት     ኦዲት  

የመናዊ ቴክኖልጂ 
የመረጃ ስርዓት   
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ምዕራፍ 3 

3.የመንግስት ፋይናንስ አስተዲዯር የአፈጻጸም ግምገማ/ምና አፈጻጸም ሂዯት 
 

የዙህ ማኑዋሌ ዓሊማ  በወረዲ ዯረጃ የፋይናንስ ጽ/ቤቶችን የአፈጻጸም ግምገማና ምና 

ሇማካሄዴ እንዱረዲ የተጋጀ መሆኑ በመግቢያው ሊይ ተገሌጿሌ፡፡ በዙህም ምክንያት 

ዜርር ስራውን ከማሳየት በፊት የአፈጻጸም ግምገማና ምና ምን ማሇት እንዯሆነ 

ማሳየቱ ጠቃሚነው፡፡ ስሇዙህ ከዙሀ በታች እነዙህን ጽንሰ-ሀሳቦች ሇማብራራት 

ተሞክሯሌ፡፡ 
 

 

3.1 የአፈፃፀም ግምገማ (Performance Evaluation)፡- 
 

የአፈጻጸም ግምገማ ማሇት በአንዴ የእቅዴ ፈጻሚ አካሌ የተቀመጡትን ግቦች (outcome, 

outputs) በውጤት አመሌካች (indicators) መሰረት ግምገማ በማካሄዴ ያለበትን የአፈጻጸም 

ዯረጃ ሇመሇየት የሚያስችሌ የአሰራር ስርዓት ነው፡፡ ይህንንም ሇማከናወን ዜርዜር የአፈጻጸም 

መረጃ መሰብሰብና በመተንተን ውጤቱን ማሳየትን ይጠይቃሌ፡፡ 
 

3.2 የአፈፃፀም ምና (BenchMark Rating) 
 

የአፈጻጸም ምና ማሇት ዯግሞ አንዴ ዴርጅት ወይም ጽ/ቤት ዓሊማውን ሇማሳካት የሚያስችለ 

የውጤት አመሌካቾች(Indicators) አፈጻጸምን በመገምግም የመመኛ/ማወዲዯሪያ/ የመነሻ ወሇሌ 

/Base Line/ ማስቀመጥና ከተቀመጠው የመነሻ ወሇሌ አንጻር ያሇውን አፈጻጸም መሇካት 

የሚያስችሌ የአሰራር  ሂዯት ነው፡፡ 
 

በአጠቃሊይ በግምገማና ምና  የሚከተለት ተግባራት በቅዯም ተከተሌ መከናወን አሇባቸው፡፡ 

ይኸውም:- 

 ግቦችን መሇየትና ማወቅ  

 ሇግቦቹ የተቀመጡትን የውጤት አመሌካቾችን መሇየትና ማወቅ  

 ሇእያንዲንደ የውጤት አመሌካች የተቀመጠውን መነሻ ወሇሌ መሇየትና ማወቅ  

 ሇውጤት አመሌካቾቹ የሚሰበሰበውን መረጃ  መሇየትና ማወቅ  

 የውጤት አመሌካቾቹን መረጃ የሚሰበሰብበትን ፎርማቶች /ቅጾች/ ማጋጀት 

 የውጤት አመሌካቾችን መረጃ መሰብሰብ፤ መተንተንና መመን 
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 የወረዲዎችን  የአፈጻጸም ዯረጃ መሇየት 

 ወረዲዎችን መረጃ ሇሚመሇከታቸው ማሳወቅና 

 ሇወረዲዎች የአቅም ግንባታፍሊጎት መሇየትና እቅዴ ማጋጀት… ወተ ይሆናለ፡፡ 

3.3 የአፈፃፀም ግምገማና ምና ባሇሙያዎች ሉከተሎቸው የሚገቡ መርሆዎች 
 

የአፈጻጸም ግምግማ/ምና በሚከናወንበት ወቅት ገምጋሚዎቹ ጥሩ ስነ-ምግባርና 

ክህልት ያሊቸው፤ ስራው ዯግሞ ግሌጽና ፍጽሀዊ በሆነ መንገዴ መከናወን 

ይኖርበታሌ፡፡ ስሇሆነም በግምገማው ሊይ የሚሳተፉ አካሊት የሚከተለትን 

የግምገማ/ምና መርሆዎች ተግባራዊ ማዴረግ ይገባቸዋሌ፡፡እነዙህም፡- 
 

1) ተገቢ የአጠያየቅ ሥርዓትን መከተሌ፡-የግምገማውን ውጤታማነት ከማረጋገጥ 

አኳያ ገምጋሚው የተዯራጀ አሰራርን እና ቅዯም ተከተሌን በማስቀመጥ መጠየቅ 

ወይም መረጃው መሰብሰብ ይኖርበታሌ፡፡ የሚሰበሰበው መረጃ ትክክሇኛ ገጽታን 

ሉያሳይ የሚችሌ መሆን ይኖርበታሌ፡፡ የተሰበሰበውን መረጃም በአግባቡ 

በመተንተን የወረዲውን አፈጻጸም አቅም ሇይቶ ሇማሳየት በሚያስችሌ መሌኩ 

መቅረብ ይኖርበታሌ፡፡ 

2) የ ገምጋሚው ብቃት፡-ግምገማውን የሚያካሂደ አካሊት የመገምገም አቅም 

ችልታና ክህልት ያሊቸው፤ ሇግምገማው ትኩረት የሚሰጡ መሆናቸውመረጋገጥ 

ይኖርበታሌ፡፡ 
 

3) ቅንነት/ተዓማኒነት፡- ግምገማውን የሚያካሂዯው አካሌ ስህትት ፈሊጊ ብቻ 

ሳይሆኑ አወንታዊ ጎኑን መነሻ በማዴረግ የሚገመግመው አካሌ፤- 

 

 ታማኝ የሆነና ቅንነት ያሇው  

 ከተገምጋሚዎቹ ጋር መወያየት የሚችሌ 

 የሚነሱ የተሇያዩ ሀሳቦችን ማስታረቅና መፍታት የሚችሌ 

 በስራው ሂዯት የተገኙ መረጃዎችን መጠበቅ የሚችሌ  

 በግምገማው የሚገኙ ውጤቶችን የተሳሳተ ትርጉም እንዲይኖረው ጥንቃቄ 

የሚያዯርግ ሉሆን ይገባሌ፡፡ 
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ምዕራፍ 4 
 

4.የመንግስት የፋይናንስ አስተዲዯር አፈጻጻም ግምግማ 

4.1 መነሻ ሀሳብ (Frame work) 
 

የመንግሥት ፋይናንስ አስተዲዯር የአፈጻጸም ግምገማ መነሻ ሀሳብ ((Framwork) 

የመንግስት ፋይናንስ አሰተዲዯር በአዋጅ፤ በዯንብና መመሪያዎች ሊይ የተሰጡትን 

የበጀት፤ የከፍያ፤ የሂሳብ፤ የግዥ፤ ንብረትና የኦዱት ተግባራትን መሰረት 

የሚያዯረግ ነው፡፡ ከዙሀ በተጨማሪ ያሌተማከሇ የፋይናንስ አሰተዲዯርን በመነሻነት 

እንዱሁም መንግስት ከሌማት አጋሮች ጋር በመንግስት ፋይናነስ አስተዲዯር ረገዴ 

የገባቸውን ስምምነቶች እንዯ መነሻ ይወስዲሌ፡፡ በመሆኑም የአፈጻጸም ግምገማው 

የሚከተለትን ዋና ዋና የትኩረት መስኮች (pillars) ይኖሩታሌ፡፡ እነሱም:- 

 

ሀ) የበጀት ዜግጅት አስተማማኝነት፡- የመንግስት በጀት ሲጋጅ የተቀመጡት የገቢና 

የወጪ አሀዝች ሉፈጽም የሚችለ፣ የሚጠበቀውንውጤት የሚያመጡ፣ 

በአጠቃሊይ በበጀት የተቀመጡትን የገቢ፣ ወጪና ወጪ አሸፋፈን በትክክሌ 

ሉተገብሩ የሚችለ መሆናቸውን የሚያመሊከቱ መሆኑን የሚያሳይ ነው ፡፡ 
 

ሇ) የበጀት ሽፋንና ግሌፀኝነት፡- የበጀት ዜግጅቱ ሁለንም በበጀት ሉካተቱ 

የሚገባቸውን ጉዲዮች የያና የበጀት ሰነዴ ስርጭቱም ሇዛጎች ተዯራሽ መሆኑን 

የሚያመሇክት ነው፡፡ 

 
 

ሏ)  የሀብትና ተከፋይ ዕዲ አሰተዲዯር፡- ውጤታማ የሀብትና ተከፋይ ዕዲ አሰተዲዯር 

መኖር፤ የወረዲውን ሀብት በታቀዯሇት ዓሊማ መሰረት ሇመተግበር  ያስችሊሌ፡፡

በዙህም ወጪዎች በቁጠባና ውጤት ዯግሞ በተያሊቸው ወይም ባነሰ ወጪ 

እንዱከናወኑ በማዯረግ የሌማት ግቦችን ከማሳካቱም በሊይ ላልች ተግባራትን 

በተጨማሪ ሇማከናወን የሚያስችሌ ይሆናሌ፡፡ 
 
 

መ) የትኩረት መስክን መሠረት ያዯረገ የበጀት ዕቅዴ ዜግጅት፡- በወረዲው ትኩረት 

የተሰጣቸውን የሴክተር ዓሊማዎች ሇማሳከት የመንግስት  አገሌግልትንና የሌማት 

ስራዎችን ሇማስፋፋትና ሇማዲረስ የሚውሌ ነው፡፡ ስሇሆነም የበጀት ዜግጅት 

የወጪን የትኩረት መስኮች መሰረት  የሚያዯረግ መሆኑ የሚረጋገጥበት ነው ፡፡ 
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ሠ) የበጀት አፈጻጸም በታቀዯው መሰረት መሆኑ፡- የሚገጀው ዓመታዊ በጀት  

በታቀዯው አዯረጃጀትና አወቃቀር ማሇትም በፕሮግራም፣ በአርዕስትና በንዐስ-

አርእስት፣ ፕሮጅክትና የወጪ ዓይነት መሰረት መሆን ይገባዋሌ፡፡ በመሆኑም 

የተቋሙ የበጀት አፈጻጸም በጀቱ በተጋጀበት የበጀት አዯረጃጀት እና የሂሳብ 

አወቃቀር  መሰረት መሆኑን የሚረጋገጥበት ሂዯት ነው፡፡ 
 

ረ)  የሂሣብ አያያዜና፤ ምዜገብ ናሪፖርት፡- የሂሳብ ስርዓቱ ተገቢውን የሂሳብ አያያዜና 

የሂሳብ ምዜገባ ያሇዉና መረጃዎችን በሪፖርት መሌክ ሉያመጣ የሚችሌ ፤

ሪፖርቱ ውሳኔ ሇመስጠት የሚረዲ መሆኑን የሚያመሇክት ነው፡፡ 

ሰ)  ኦዱት፡- የመንግሥት ሂሳብ፤ ግዥና ንብረት ሇኦዱት የተጋጁ እንዱሁም ኦዱት 

የተዯረጉና በግኝቶች ሊይ አስፈጻሚ አካሊት  ክትትሌ ማዴረጉ የሚታይበት ነው፡፡  

 

4.2 የመንግስት ፋይናንስ አሰተዲዲር  ተግባራት ዐዯት 
 

የመንግስት ፋይናንስ አሰተዲዯር ተግባራትን የአፈጻጸም ግምገማ ሇማካሄዴ ስራው ከየት ተነስቶ 

ወዳት እንዯሚዯርስ ማወቅን ይጠይቃሌ፡፡ ስሇሆነም ዋና ዋና ተግባራቱ መነሻና መዯረሻቸው 

እንዱሁም በዋና ዋና ተግባራት ውስጥ ዯግሞ ምን ምን ዜርዜር ተግባራት እንዯሚከናወኑና እነዙህም 

መነሻና መዴረሻ ማወቅ ሇግምገማ ስራው ወሳኝ ነው፡፡ የመንግስት ፋይናንስ አሰተዲዯር በውስጡ 

የሚከተለት ዋና ዋና ተግባራትን  በቅዯም ተከተሌ ተቀምጠዋሌ፡፡ እነሱም:- 

 የበጀት  

  ክፍያ  

 ሂሳብ 

 ኦዱት ሲሆኑ ዐዯቱን በሚመሇከት በሚከተሇው ስዕሊዊ መግሌጫ ቀርቧሌ፡፡  
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መግሇጫ 2፡- የመንግሰት ፋይናንስ አሰተዲዯር -ዐዯት ስእሊዊ መግሇጫ፡፡ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ከዙህ በሊይ የሚታየው የመንግስት ፋይናንስ አሰተዲዯር ኡዯት በመነሻ ሀሳብ ውስጥ 

በተቀመጡት የትኩረት መስኮች መሰረት በዐዯቱ ውስጥ የታዩት ዋና ዋና ተግባራትና 

በስራቸው የሚኖሩ ዜርዜር ተግባራት የውጤት አመሌካቾች ተቀርጾሊቸው የሚገመገሙ 

ወይም የሚመኑ ይሆናሌ፡፡ 

4.3 የውጤት አመሌካቾች (Indicators) መሇያ መስፈርቶች 
 

የውጤት አመሌካች ማሇት እያንዲንደን ተግባራት ሇመመን የሚያስችለ  መሇኪያዎች 

ናቸው፡፡ የውጤት አመሌካቾች ሲቀረጹ ከመንግስት ፋይናንስ አስተዲዯር ዋና ዋናና 

ዜርዜር ተግባራት ጋር የሚዚመደና አግባብነት ያሊቸው መሆን አሇባቸው፡፡ ስሇሆነም  

የመንግስት የፋይናንስ አስተዲዯር የውጤት አመሌካቾች ሲቀረጹ በሚከተለት 

መስፈርቶች መሰረት መሆን ይገባቸዋሌ፡፡ እነሱም:- 

 አመሌካቾቹ ሉከናወኑ የሚችለ፤ 

የ በጀት 
ዜበጀትበበበበበጀ
ጀጀተተተግጅት 
አሰተዲዯር 

የ ኦ ዲት  ክፍያ  

ሂሣብ  
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 ሉሇኩ ወይም ሉመኑ የሚችለ  

 በጊዛ የተገዯቡ እና  

 ተገቢ የሆኑ፤ በፈጻሚው አካሌ ቁጥጥር ስር ያለ መሆን አሇባቸው፡፡ 

በዙህ መሰረት የተቀረጹት የውጤት አመሌካቾች የፋይናንስ አግሌግሌቱን ብቻ ሳይሆን 

የወረዲውን የፋይናንስ አስተዲዯር ስርዓትና አሰራር ሇመገምገም የሚያስችለ  ሉሆን ይገባሌ፡፡ 

 
4.4 የተቀረፁ የውጤት አመሌካቾች 
 

ከሊይ በተቀመጠው የውጤት አመሌካቾች መስፈርት መሰረት የመንግሰት ፋይናንስ 

አሰተዲዯር ዐዯትን በመከተሌ በአሀዜ 22 የሆኑ የተሇያዩ የውጤት አመሌካቾች 

ተቀርጸው በሚከተሇው ሰንጠረዥ ቀርበዋሌ፡፡ ይሁንና የተወሰኑ የውጤት አመሌካቾች 

ከአንዴ በሊይ በሆኑ ንዐስ -የውጤት አመሌካቾች መሰረት በመገምገም የውጤት 

አመሌካቹ አፈጻጸም በአማካኝ ተጠቃል ሇውጤት አመሌካቹ የሚታይ ይሆናሌ፡፡ 

 
ሰንጠረዥ 1፡  የመንግስት ፋይናንስ  አሰተዳደር  የውጤት አመልካቾች ማጠቃለያ  

 
የውጤት 
አመሌ.ቁ. 

የውጤት አመሌካች ስያሜ በወረዲ 

ሀ የበጀት ዜግጅት አሰተማማኝነት  

ውአ-1 የጸዯቀው ዓመታዊ በጀት ከትክክሇኛ ዓመታዊ የወጪ መጠን ጋር ሲነጻጸር 
(Variance)     

ወረዲ 

ውአ-2 ሇዴህነት ተኮር ክፍሊተ-ኢኮኖሚ የጸዯቀው አመታዊ በጀት ከትክክሇኛ ወጪ 
ጋር ሲነጻጸር 

ወረዲ 

ውአ-3 ዓመታዊ የተሰበሰበ ገቢ መጠን ከፀዯቀው አመታዊ የገቢ በጀት ጋር ሲነጻጸር ወረዲ 

ሇ የበጀት ሽፋንና ግሌጸኝነት  
ውአ-4 የበጀት አዯረጃጀትና የሂሳብ አወቃቀር ሥርዓት/Chart of account / ወረዲ 
ውአ-5 በበጀት ዜግጅት መካተት ያሇባቸው ሰነድችና መረጃዎች  ወረዲ 

ውአ-6 በበጀት ያሌተካተቱ ገቢና የወጪ   ወረዲ 
 ሏ የሀብትና ተከፋይ ዕዲአሰተዲዯር  

ውአ-7 በተፈቀዯው በጀት መሰረት ሇወረዲ ሴክተር ጸ/ቤቶች ክፍያ መፈጸም  
 

ወረዲ 

ውአ-8 የመንግስት ፋይናንስ መረጃዎች ሇህዜብ ያሇው ግሌፅነት 
 

ክሌሌ 

መ የትኩረት መስክን መሰረት ያዯረገ የበጀት እቅዴ ዜግጅት፡-  

ውአ-9 የዓመታዊ በጀት ዜግጅትና ማጽዯቅ ሂዯት ወረዲ 

ውአ-10 የገቢ እቅዴና ክትትሌ ወረዲ 
ውአ-11 አመታዊ የሂሳብ ሪፖርት ጥራትና ወቅታዊነት ወረዲ 

ሠ የሂሣብ አያያዜና፤ ምዜገብናሪፖርት፡-  
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የውጤት 
አመሌ.ቁ. 

የውጤት አመሌካች ስያሜ በወረዲ 

ውአ-12 የመንግስት ግዥ አቅዴ ዜግጅት   ወረዲ 
ውአ-13 የግዥ የቅሬታ አፈታት  ወረዲ 
ውአ-14 የዯመወዜ የክፍያ ሰነዴ ዜግጅትና ቁጥጥር ክሌሌ 

ውአ-15 ዯመወዜ ያሌሆኑ የወጪ አፈጻጸም  ወረዲ 

ውአ-16 የሂሳብ ምዜገባና ማስታረቅ  ወረዲ 

ውአ-17 የመንግሥት ንብረት አስተዲዯር ቁጥጥርና አወጋገዴ ወረዲ 

     ረ ኦዱት   

ወአ-18 የውስጥ ኦዱት አፈጻጸም ወረዲ 

ውአ-19 ዓመታዊ  የውጪ ኦዱት ዜግጅት ወረዲ 
     ሰ የበሊይ አካሊት ዴጋፍ  ክትትሌና አመራር   

ውአ-20 የወረዲው አመራር አካሊት ዴጋፍ ፣ክትትሌና ቁጥጥር  ወረዲ 

ውአ-21  ተቋማዊ አዯረጃጀትና የሰው ኃይሌ አመዲዯብ ወረዲ 

ውአ-22 በመናዊ ቴክኖልጂ የታገ የመረጃ ስርዓትና (Automation) አቅም ግንባታ 
ውጤታማነት 

ወረዲ 

 

4.4.1. በውጤት አመሌካቾች ምና ወቅት ግምት ውስጥ መግባት ያሇባቸው ነጥቦች 
 

 

የመንግስት የፋይናንስ አሰተዲዯር አፈጻጸምን ሇመገምገም የሚያስችለ የውጤት 

አመሌካቾችን ከዙህ በሊይ የተገሇጸ ሲሆን ቀጥል ዯግሞየውጤት አመሌካቾች ግምገማ/ምና 

ሲከናወን መታየት የሚገባቸው ነጥቦች ከዙህ በታች ቀርበዋሌ፡፡ እነሱም፡- 
 

1/ የውጤት አመሌካቾች ምናን በተመሇከተ፡-በእያንዲንደ የውጤት አመሌካች ምና ወቅት 

 የግምገማው ርእስ ከሚገመገመው ጉዲይ ጋር የማይያያዜ ወይም የማይገናኝ ከሆነ 

ግንኙነት ወዯ አሇው ተግባርም በመውሰዴ ይገመገማሌ፡፡ ይሁንና ወዯላሊ ተግባርም 

ወስድ መገምግም የማይቻሌ ከሆነ የሚሰጠው ነጥብ አግባብነት የሇውም 

/notapplicable\ተብል ይመገባሌ፡፡ 

 አንዴን ተግባር ሇመገምግም የተቀመጡ ንዐስ የውጤት አመሌካቾች ከአንዴ በሊይ 

ሆነው ነገር ግን ሇግምገማው መስፈርቱን አሟሌቶ የተገኘው የውጤት አመሌካች 

አንዴ ብቻ ከሆነ መስፈርቱ ያሌተሟሊ በመሆኑ የውጤት አመሌካቹ ከግምገማ 

ውጪ ይሆናሌ፡፡ 

 በግምግምውም  እጅግ ዜቅተኛ አፈጻጸም ያሳዩ  የውጤት አመሌካቾች በቂ 

ማባራሪያ ሉሰጣቸው ይችሊሌ፡፡ 
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2/ ሇተሇያዩ ተግባራት የተቀመጡ የውጤት አመሌካቾችን አጠቃቀም በተመሇከተ ፡- ሇአንዴ 

ተግባር የተቀረጸ የውጤት አመሌካች ሇላሊ ተግባር እንዯ ውጤት አመሌካች መጠቀም 

አይቻሌም ፡፡ 

3) የውጤት አመሌካቾች የትግበራ ጊዛን በተመሇከተ፡- የውጤት አመሌካቾች ሇግምገማ/ 

ሇምና ስራ ሊይ የሚውለበት ጊዛ ግሌፅና የታወቀ መሆን አሇበት፡፡ ግምገማው የመቼ 

ጊዛ እንዯሆነና መነሻና መጨረሻ ጊዛውን በትክክሌ መቀመጥ አሇበት ፡፡ 
 

 4) የውጤት አመሌካቾች መረጃ አሇመሟሊት/ አሇመገኘትን በተመሇከተ፡- ሇግምገማ 

የሚያስፈሌገው የአንዲንዴ ውጤት አመሌካች መረጃዎች ተሟሌተው ሊይገኙ ይችሊለ፡፡

ሇምሳላ ሇግምገማው የሶስት ዓመት መረጃ ተፈሌጎ የውጤት አመሌካቹ የሁሇት 

ዓመት መረጃ ብቻ ሉገኝ ይችሊሌ፡፡ ይህ ሁኔታ ሲያጋጥም በተገኘው የሁሇት ዏመት 

መረጃ ግምገማውን ማካሄዴና የአንዯኛው ዏመት መረጃ ስራ ሊይ ያሌዋሇበት ምክንያት 

ማብራራት ያስፈሌጋሌ፡፡ 

4.4.2 የውጤት አመሌካቾች የነጥብ አሰጣጥ አሰራር 
 

የውጤት አመሌካቾች ወይም ንዐስ የውጤት አመሌካቾች ሇየራሳቸው የሚመኑባቸው 

የመገምግሚያ መስፈርቶች ያሎቸው ሲሆን  የነጥብ አሰጣጡም እያንዲንደ የውጤት 

አመሌካች  የመገምገሚያ መስፈርት አፈጻጸም መሰረት የሚወሰን ይሆናሌ፡፡  
 

በመሆኑም የውጤት አመሌካቾች አንዴ ወይም ከአንዴ በሊይ በሆኑ በሰሩ በሚገኙ ንዐስ 

የውጤት አመሌካቾች ሉመኑ ይችሊለ፡፡ ከአንዴ በሊይ በሚኖሩ ንዐስ ውጤት አመሌካቾች  

በሚገመገሙበትና በሚመኑበት ጊዛ ሇእያንዲንደ ንኡስ የውጤት አመሌካቾች አፈጻጸም 

የተገኘውን የመገምገሚያ  መስፍቶች ነጥብ በመዯመርና አማካኙን በመውሰዴ ሇውጤት 

አመሌካቹ ውጤቱ ይሰጠዋሌ፡፡ እያንዲንደ የውጤት አመሌካች ወይም ንዐስ የውጤት 

አመሌካች የሚገመገምበት መስፈርት ሀ ፣ሇ ፣ሏ እና መ በሚሌ የአፈጻጸም ዯረጃዎች  

የሚሰጠው ሲሆን  ትርጉማቸውና የተሰጣቸው ነጥብ ከዙህ በሚከተሇው ሰንጠረዥ 

መሰረት ቀርቧሌ፡፡ 
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ተ.ቁ ማዕረግ ዯረጃ ነጥብ 

1 እጅግ ከፍተኛ ሀ 4 

2 ከፍተኛ ሇ 3 

3 መካከሇኛ ሏ 2 

4 ዜቅተኛ መ 1 
 

4.4.3 የውጤት አመሌካቾች ማብራሪያና የነጥብ አሰጣጥ መግሇጫ 
 

ከዙህ በሊይ በተቀመጠው አሰራር መሰረት የውጤት አመሌካቾችና የንዐስ-ውጤት 

አመሌካቾች መገምገሚያ መስፈርቶች፤ ማብራሪያና የነጥብ አሰጣጥ  እንዯሚከተሇው 

ቀርቧሌ፡፡ 
 

ውአ-1፡ የጸዯቀው ዓመታዊ በጀት ከትክክሇኛ ዓመታዊ የወጪ መጠን ጋር ሲነጻጸር (Variance) 
 
 

የመንግሰት ዓሊማን ሇማስፈጸም የሚያስችሌ በጀት በህግ አውጪው አካሌ በአግባቡ 

በመመርመርና በማጽዯቅ ስራ ሊይ እንዱውሌ ይዯረጋሌ፡፡ በጀትን በጸዯቀበት መሰረት መፈጸም  

ዯገሞ የመንግስት የአገሌግልት ተዯራሽነትንና ሌማትን የሚያፋጥን ነው፡፡ በመሆኑም የዙህ 

የውጤት አመሌካች ዓመታዊ የበጀት እቅዴ  ስራ ሊይ ውል በትክክሌ የወጣውን ወጪ ከእቅደ 

ማነጻጸር ተገቢ ይሆናሌ፡፡ ሇዙህ መነሻ የ ሚሆነ ው  በወረዲው ምክር ቤት  የጸዯቀው የበጀት 

እቅዴና የአፈጻጸም ሪፖርት ሲሆን፤ ወጪው ሁለንም የወጪ ዓይነቶችን በማጠቃሊሌ 

የሚገመግም ይሆናሌ ፡፡ 
 

በዙህ መሠረት በትክክሌ የወጣው የወጪ መጠን መጀመሪያ ከፀዯቀው በጀት ያሇውን ሌዩነት 

በሚከተሇው መሌኩ በመገምገምና በመመን ነጥብ ይሰጣሌ፡፡ 

 

ውአ 1 ዯረጃ የውጤት አመሌካቹ የመገምገሚያ መስፈርት 

የጸዯቀው 
ዓመታዊ በጀት 
ከትክክሇኛ 
ዓመታዊ 
የወጪ መጠን 
ጋር ሲነጻጸር 
(Variance)     

 

ሀ በበጀት ዓመቱ የወጣው ትክክሇኛ የወጪመጠን  ከጸዯቀው በጀት 
አፈጻጸሙ ከ95% - 1ዏ0% ከሆነ  

ሇ በበጀት ዓመቱ የወጣው ትክክሇኛ የወጪመጠን  ከጸዯቀው በጀት 
አፈጻጸሙ ከ84% - 94% ከሆነ  

ሏ በበጀት ዓመቱ የወጣው ትክክሇኛ የወጪመጠን  ከጸዯቀው በጀት 
አፈጻጸሙ ከ68% - 83% ከሆነ  

መ በበጀት ዓመቱ የወጣው ትክክሇኛ የወጪመጠን  ከጸዯቀው በጀት 
አፈጻጸሙ ከ 68% በታች  ከሆነ  
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ውአ.2፡ ሇዴህነት ተኮር ክፍሊተ-ኢኮኖሚ የጸዯቀው ዓመታዊ በጀት ከትክክሇኛ ወጪ ጋርሲነጻጸር 
 

በጀት ሲጋጅና ሇክፍሊተ-ኢኮኖሚ ሲዯሇዯሌ የመሰረታዊ አገሌግልትን ሇማሻሻሌና  

ሌማትን ሇማፋጠን እንዱያስችሌ ነው፡፡ ይህም ዴህነት-ተኮር ክፍሊተ-አኮኖሚዎች በተሇይ 

ሇትምህርት፣ ሇጤና፣ ሇግበርና፣ ሇውሀ እና ሇገጠር መንገዴ የተዯሇዯሇሊቸውን በጀት 

በአግባቡ ስራ ሊይ ማዋሊቸው  የህብረተሰቡን መሰረታዊ ችግሮች ሇመፍታት 

ያስችሊቸዋሌ፡፡ ስሇሆነም ሇእነዙህ ክፍሊተ-ኢኮኖሚዎች በትክክሌ ስራ ሊይ የዋሇውን 

በጀት ከጸዯቀው በጀት አንጻር አንዯሚከተሇው  መገምገም ይኖርበታሌ፡፡ 
 

ውአ 2 ዯረጃ የውጤት አመሌካቹ የመገምገሚያ መስፈርት 
 

ሇዴህነት ተኮር 

ክፍሊተ-ኢኮኖሚ 

የጸዯቀው 

ዓመታዊ በጀት 

ከትክክሇኛ ወጪ 

ጋር ሲነጻጸር 

ሀ ሇዴህነት ተኮር ሴክተሮች በበጀት ዓመቱ የወጣው ትክክሇኛ የወጪ 

መጠን  ከጸዯቀው በጀት አፈጻጸሙ ከ95% - 1ዏ0% ከሆነ  

ሇ ሇዴህነት ተኮር ሴክተሮች  በበጀት ዓመቱ የወጣው ትክክሇኛ 

የወጪመጠን  ከጸዯቀው በጀት አፈጻጸሙ ከ84% - 94% ከሆነ  

ሏ ሇዴህነት ተኮር ሴክተሮች በበጀት ዓመቱ የወጣው ትክክሇኛ 

የወጪመጠን  ከጸዯቀው በጀት አፈጻጸሙ ከ68% - 83% ከሆነ  

መ ሇዴህነት ተኮር ሴክተሮች  በበጀት ዓመቱ የወጣው ትክክሇኛ 

የወጪመጠን  ከጸዯቀው በጀት አፈጻጸሙ ከ 68% በታች  ከሆነ  

 
ውአ.3፡ ዓመታዊ የተሰበሰበ ገቢ መጠን ከፀዯቀው አመታዊ የገቢ በጀት ጋር ሲነጻጸር 
 

የመንግስት ዓሊማን ሇማስፈጸም የሚያስችሌ በጀት በየዓመቱ በማጽዯቅ ስራ ሊይ እየዋሇ 

ይገኛሌ፡፡ ይህ በጀት የሚሸፍነው ከተሇያዩ የገቢ ምንጮች ከሚገኝ ገንብ ይሆናሌ፡፡   

በመሆኑም የታቀዯን ወይም በበጀት የተያን ገቢ ሙለ በሙለ መሰበሰብ በእቅዴ የተያውን  

ወጪ ሇመሸፈን ያስችሊሌ፡፡ በዙህም ምክንያት ገቢን መሰብሰብ ትኩረት ሉሰጠው የሚገባ 

ጉዲይ በመሆኑ ጉዲዩ የሚመሇከታቸው አካሊት ሇመገምግሚያ የሚሆኑት መስፈርቶች ከዙህ 

በታች ተመሌከቷሌ፡፡ 
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ውአ 3 ዯረጃ የውጤት አመሌካቹ መገምገሚያ መስፈርቶች 
 

ዓመታዊ 

የተሰበሰበ ገቢ 

መጠን 

ከፀዯቀው 

አመታዊ 

የገቢ በጀት 

ጋር ሲነጻጸር 

ሀ በበጀት ዓመቱ በትክክሌ የተሰበሰበው ገቢ ሇበጀት ዓመቱ በበጀት 

ከተያው የገቢ በጀት ጋር  ሲነጻጸር አፈጻጸሙ  ከ95%  እስከ 100% 

ከሆነ 

ሇ በበጀት ዓመቱ በትክክሌ የተሰበሰበው ገቢ ሇበጀት ዓመቱ በበጀት 

ከተያው የገቢ በጀት ጋር  ሲነጻጸር አፈጻጸሙ  ከ84%  እስከ 94% 

ከሆነ 

ሏ በበጀት ዓመቱ በትክክሌ የተሰበሰበው ገቢ ሇበጀት ዓመቱ በበጀት 

ከተያው የገቢ በጀት ጋር  ሲነጻጸር አፈጻጸሙ  ከ68%  እስከ 83% 

ከሆነ 

መ በበጀት ዓመቱ በትክክሌ የተሰበሰበው ገቢ ሇበጀት ዓመቱ በበጀት 

ከተያው የገቢ በጀት ጋር  ሲነጻጸር አፈጻጸሙ  ከ68%  በታች  ከሆነ 

 
ውአ.4 የበጀት አዯረጃጀትና የሂሳብ አወቃቀር ሥርዓት Budget Classification & Chart  
of Account/ 
 
በመንግስት የፋይናንስ አስተዲዯር ወጥና ጠንካራ የበጀት አዯረጃጀትና የሂሳብ አወቃቀር 

መኖር ሇበጀት ዓመቱ የጸዯቀውን በጀት አፈጻጸሙን በፈጻሚ አካሊት፣ በፕግራም፣ በንዐስ 

ፕሮግራም፣ በፕሮጀክት እንዱሁም  በወጪ አርእስት… ወተ ሇመዯሌዯሌና እና ሪፖርት 

ሇማዴረግ ይረዲሌ፡፡ ይህ ዯግሞ በኢኮኖሚ፣ ማህበራዊ…ወተ ትንታኔ ሇማዴረግ 

ከመርዲቱም በሊይ ወጥ የሆነ መረጃ ሇማግኘትና ንጽጽር ሇማዴረግ ያግዚሌ፡፡ ይህ የውጤት 

አመሌካች የሚገመገመው በጀት ሲጋጅ የመንግሥት የበጀት አዯረጃጀትን መከተለ፣ የሂሣብ 

ሪፖርት ሲጋጅ ዯግሞ የሂሰብ አወቃቀርን መሰረት ያዯረገ መሆኑን ሉረጋገጥ ይገባሌ፡፡

ስሇሆነም የዙህ ውጤት አመሌካች ከዙህ በታች በተመሇከተው ሰንጠረዥ መሰረት 

ይገመገማሌ፡፡ 
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ውአ4 ዯረጃ የውጤት አመሌካቹ  የመገምገሚያ መስፈርት 

የበጀት  

አዯረጃጀትና 

የሂሳብ 

አወቃቀር 

ሥርዓት/C

hart of 

account/ 

ሀ የበጀት አዯረጃጀቱና የሂሳብ አወቃቀሩ ከበጀትና ሂሳብ ማኑዋሌ ጋር ሙለ 

በሙለ  ሌዩነት የላሇው  ከሆነና ሪፖርቱም በዙህ መሌኩ የተዯረገ ከሆነ፡፡ 

ሇ የበጀት አዯረጃጀቱና የሂሳብ አወቃቀሩ ከበጀትና ሂሳብ ማኑዋሌ ጋር መጠነኛ 

ሌዩነት ያሇው   ከሆነና ሪፖርቱም በዙህ መሌኩ የተዯረገ ከሆነ፡፡ 

ሏ የበጀት አዯረጃጀቱና የሂሳብ አወቃቀሩ ከበጀትና ሂሳብ ማኑዋሌ ጋር መካከሇኛ  

ሌዩነት ያሇው   ከሆነና ሪፖርቱም በዙህ መሌኩ የተዯረገ ከሆነ፡፡ 

መ የበጀት አዯረጃጀቱና የሂሳብ አወቃቀሩ ከበጀትና ሂሳብ ማኑዋሌ ጋር ከፍተኛ  

ሌዩነት ያሇው   ከሆነና ሪፖርቱም በዙህ መሌኩ የተዯረገ ከሆነ፡፡ 

 
ማሳሰቢያ ፡- የሌዩነቱ ብዚት በአሀዜ ሲገሇፅ ፡- መጠነኛ-1-5፣መካከሇ|ኛ 5-10 እና ከፍተኛ ዯግሞ ከ10 በሊይ ተብል የሚወሰዴ ይሆናሌ ፡፡ 

 
ውአ 5 ፡-በበጀት ዜግጅት መካተት ያሇባቸው ሰነድችና መረጃዎች 
 
 

በመንግስት ፋይናንስ አስተዲዯር ስርዓት የአመታዊ የበጀት ረቂቅ ሇወረዲው ም/ቤት ቀርቦ 

እየጸዯቀ ስራ ሊይ እንዱውሌ ይዯረጋሌ፡፡ ሇወረዲው ም/ቤት ከሚቀርቡ ሰነድች መካከሌ የበጀት 

ሰነዴ ረቂቅ (አዋጅ)፣ የመዯበኛ እናካፒታሌ በጀት መግሇጫዎች ናቸው፡፡ የበጀት ሰነደ 

የወረዲውን ገቢ ከተሇያዩ  ምንጮች የሚያመሇከት ሲሆን የመዯበኛና ካፒታሌ በጀት ወጪ 

ዯግሞ በአሰፈጻሚ መ/ቤቶች በመርር ወጪውን ያሳያሌ፡፡ ከዙህ በተጨማሪ ሰነደ የወጪ 

አሸፋፈንን ማሇትም የታቀዯው ወጪ ከምን ከምን ገቢ እንዯሚሽፈን ያመሇክታሌ፡፡ በላሊ 

በኩሌ የመዯበኛ በጀቱ በአርዕስቱና ንዐስ አርዕስት መግሇጫውም ያሇፈውን ዓመት አፈጻጸም 

በዜርዜር የሚያመሇክት ይሆናሌ፡፡ የካፒታሌ በጀቱ ዯግሞ በጀቱን በአስፈጻሚ መ/ቤቶች፣ 

በፕሮጀክቶች ይረራሌ፡፡ መግሇጫውም ምን ሇማስፈጸም  በጀት እንዯተያ፣ ምን 

ሇመስራት እንዯታቀዯ ያሳያሌ፡፡ ከዙህ በተጨማሪም የበጀት ዜግጅቱን ሂዯት ሇማጠናቀቅ 

የበጀት ማሳወቂያ ተግባር ማሇትም ሇየፈጻሚው አካሌ በጀቱን ማሳወቅን የሚያጠቃሌሌ 

ይሆናሌ፡፡ በዙህ መነሻ መሰረት ይህ የውጤት አመሌካች  እንዯሚከተሇው ይገመገማሌ፡፡ 
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ውአ 5 ዯረጃ የውጤት አመሌካቹ የመገምገሚያ መስፈርት 

በበጀት 

ዜግጅት 

መካተት 

ያሇባቸው 

ሰነድችና 

መረጃዎች  

 

ሀ  የበጀት ሰነድች ማሇትም የበጀት ረቂቅ/አዋጅ/፣ መዯበኛና ከፒታሌ በጀት 

መግሇጫና የበጀት ማሳወቂያ  የተጋጀ ከሆነ  

ሇ 2) የበጀት ሰነድች ማሇትም የበጀት ረቂቅ/አዋጅ/፣ መዯበኛና ከፒታሌ በጀት 

መግሇጫ ብቻ የያ ከሆነ 

ሏ የበጀት ሰነድች ማሇት የበጀት ረቂቅ/አዋጅ/ መዯበኛ በጀት መግሇጫ 

የተጋጀና ያሇው ከሆነ 

መ የወረዲው የበጀት ረቂቅ ብቻ የተጋጀና የቀረብ ከሆነ  

 

ውአ.6፡- በበጀት ያሌተካተቱ ገቢና የወጪ  
 
 

የወረዲው ዓመታዊ በጀት ዜግጅት በበጀቱ ሉካተቱ የሚገባቸውን ማንኛወንም የገቢና ወጪ 

ዓይነቶች መያዜ ይኖርበታሌ፡፡ ነገርግን ከሌምዴ እንዯታየው በዓመታዊ በጀቱ ውስጥ 

አንዲንዴ የገቢና ወጪ ዓይነቶች ሳይካተቱ በበጀት ዓመቱ መከከሌ እየተተገበሩ  በበጀት 

ዓመቱ መጨረሻ በሚቀርበው የሂሳብ ሪፖርት ሊይ በመካተታቸው የበጀቱን አፈጻጸም 

አስቀዴሞ ከጸዯቀው በብሌጫ ሌዩነት ያሳያሌ፡፡ በዙህም ምክንያት በበጀት ዓመቱ ሉኖሩ 

የሚችለ ገቢና ወጪ በትክክሌ በማቀዴ በበጀት እንዱያዘ ማዴረግ ተገቢ ይሆናሌ፡፡ ስሇሆነም 

በበጀት የጸዯቀውን የገቢና የወጪ መጠን በበጀት ዓመቱ ከተገኘው አፈጻጸም ጋር  መገምገም 

ተገቢ ነው፡፡ ስሇሆነም የዙህ ውጤት አመሌካች በበጀት ባሌተካተቱ ገቢና ወጪ መጠን 

በሁሇት ንዐስ የውጤት አመሌካች አፈጻጸሙ ይገመገማሌ፡፡ ይህም በሚከተሇው ሰንጠረዥ 

ቀርቧሌ፡፡  
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ው.አ 6 ንዐስ 
የው.አ ዯረጃ  የውጤት አመሌካች መገምገሚያ መስፈርቱ  

በበጀት 

ያሌተካተቱ 

የገቢና 

የወጪ 

መጠን 

1) በበጀት 

ያሌተካተቱ 

የገቢ 

መጠን 

ሀ 

 

በበጀት ያሌተካተቱ የገቢ መጠን በበጀት ዓመቱ ከጸዯቀው የገቢ 

በጀት 1-2% ከሆነ  

ሇ 

 

በበጀት ያሌተካተቱ የገቢ መጠን በበጀት ዓመቱ ከጸዯቀው የገቢ 

በጀት 2-5% ከሆነ 

ሏ 

 

በበጀት ያሌተካተቱ የገቢ መጠን በበጀት ዓመቱ ከጸዯቀው የገቢ 

በጀት 6-10%  ከሆነ 

መ 

 

በበጀት ያሌተካተቱ የገቢ መጠን በበጀት ዓመቱ ከጸዯቀው የገቢ 

በጀት ከ10% በሊይ ከሆነ  

2) በጀት 

ያሌተካተቱ 

የወጪ 

መጠን 

ሀ 

 

በበጀት ያሌተካተቱ የወጪ መጠን በበጀት ዓመቱ ከጸዯቀው 

ወጪ በጀት 1-2% ከሆነ  

ሇ 

 

 በበጀት ያሌተካተቱ የወጪ መጠን በበጀት ዓመቱ ከጸዯቀው 

ወጪ በጀት 2-5% ከሆነ 

ሏ 

 

 በበጀት ያሌተካተቱ የወጪ መጠን በበጀት ዓመቱ ከጸዯቀው 

ወጪ በጀት ከ6-10% ከሆነ 

መ 

 

  በበጀት ያሌተካተቱ የወጪ መጠን በበጀት ዓመቱ ከጸዯቀው 

ወጪ በጀት-ከ10%  በሊይ ከሆነ 

 

ውአ 7 ፡- በተፈቀዯው በጀት መሰረት ሇወረዲ ሴክተር ጽ/ቤቶች ክፍያ መፈጸም  
 

የወረዲ ፋይናንስ ጽ/ቤት ሇወረዲው ሴክተር መ/ቤቶች በበጀት ዓመቱ የተመዯበሊቸውን በጀት 

በሚቀርበው የገንብ ጥያቄ መሰረት ክፍያ መፈጸም ይኖርበታሌ፡፡ ስሇሆነም ክፍዎች በወቅቱ 

መተሊሇፋቸው፣ ሇተሰራ ስራና ሇተሰጠ አገሌግሌት ገንቡን በወቅቱ መክፈሌ ተገቢ ይሆናሌ፡፡ 

በዙህም ምክንያት ክፍያዎች በወቅቱ መከፈሊቸውን እንዯ አንዴ መመኛ ሉወሰዴ ይችሊሌ፡፡  

ስሇሆነም የዙህ ውጤት አመሌካች እንዯሚከተሇው ሉገመገም ይችሊሌ፡፡  

  



22 
  

የውአ 7 ዯረጃ የውጤት አመሌካቹ የመገምገሚያ መስፈርት 

በታቀዯው 

መሰረት በወረዲ 

ሴክትር ጽ/ቤቶች 

ክፍያ መፈጸም 

ሀ 

 

በበጀት ዓመቱ በ2ኛው ግማሽ ዓመት (ጥር-ሰኔ)ሇክፍያ ከቀረቡና ተገቢ 

ከሆኑ ክፍያዎች 95-100% የተፈጸመከሆነ  

ሇ 

 

በበጀት ዓመቱ በ2ኛው ግማሽ ዓመት (ጥር-ሰኔ)ሇክፍያ ከቀረቡና ተገቢ 

ከሆኑ ክፍያዎች 90- 94% የተፈጸመከሆነ  

ሏ 

 

በበጀት ዓመቱ በ2ኛው ግማሽ ዓመት (ጥር-ሰኔ)ሇክፍያ ከቀረቡና ተገቢ 

ከሆኑ ክፍያዎች 85- 89% የተፈጸመከሆነ  

መ በበጀት ዓመቱ በ2ኛው ግማሽ ዓመት (ጥር-ሰኔ)ሇክፍያ ከቀረቡና ተገቢ 

ከሆኑ ክፍያዎች 85% በታች የተፈጸመከሆነ  

 

 

ውአ.8፡- የመንግስት ፋይናንስ መረጃዎች ሇህዜብ ያሇው ግሌፅነት 
 

በመንግሥት ፋይናንስ አሰተዲዯር ስርዓት የሚከናወኑ ተግባራትን የሚገሌጹ መረጃች ህዜብ 

በቀሊለ በሚያገኘው ቦታ ግሌፅ ይዯረጋለ፡፡ ይህም ሇህብረተሰቡ በአካባቢው ስሇሚከናወነው 

ተግባር እንዱያውቅ  ከማዴረጉም በሊይ በመንግስት ፋይናንስ አሰተዲዯር ስርዓት ውስጥ 

ህዜቡ ተሳታፊ እንዱሆን ያዯርገዋሌ፡፡ በመሆኑም የበጀት፡ ግዥ፤ የኦዱት ግኝቶች 

ሇህበረተሰቡ በግሌጽ ሉያያቸው በሚችሌ ቦታ መሇጠፍ ይገባቸዋሌ፡፡ በዙህም ምክንያት 

ይህንን የውጤት አመሌካች በበጀት መረጃና በኦዱት ምርመራ ሪፖርት በሁሇት የንዐስ 

ውጤት አመሌካቾች የሚገመገም ይሆናሌ፡፡ ይህም በሚቀጥሇው ሰንጠረዥ ቀርቧሌ፡፡ 

 

ው.አ 8 ንዐስ የው.አ ዯረጃ የውጤት አመሌካቹ መገምገሚያመስፈርት 

 

 

የመንግስት 

ፋይናንስ 

መረጃዎች 

ሇህዜብ 

ያሇው 

ግሌፅነት 

1)  የበጀት 

መረጃ 

ግሌጽነት  

ሀ 

 

በወረዲው  የበጀት መረጃ በጀቱ በጸዯቀ ከ1-10 ቀናት ውስጥ 

ሇህዜብ ግሌጽ የተዯረገ ከሆነ   

ሇ 

 

በወረዲው  የበጀት መረጃ በጀቱ በጸዯቀ ከ11-20 ቀናት ውስጥ 

ሇህዜብ ግሌጽ የተዯረገ ከሆነ   

ሏ 

 

በወረዲው  የበጀት መረጃ በጀቱ በጸዯቀ ከ21-30 ቀናት ውስጥ 

ሇህዜብ ግሌጽ የተዯረገ ከሆነ   

መ 

 

በወረዲው  የበጀት መረጃ በጀቱ በጸዯቀ ከ 30 ቀናት በሊይ 

ግይቶ ሇህዜብ ግሌጽ የተዯረገ ከሆነ   
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2)  የኦዱት 

ምርመራ 

መረጃ 

ሪፖርት  

ሀ 

 

በወረዲው የኦዱት ምርመራ ሪፖርቱ ሇወረዲው ከዯረሰበት   

ከ1-5 ቀናት ሇህዜብ ግሌጽ የተዯረገ ከሆነ  

ሇ 

 

በወረዲው የኦዱት ምርመራ ሪፖርቱ ሇወረዲው ከዯረሰበት  

ከ6-10 ቀን ሇህዜብ ግሌጽ የተዯረገ ከሆነ 

ሏ 

 

በወረዲው የኦዱት ምርመራ ሪፖርቱ ሇወረዲው ከዯረሰበት  

ከ11-15 ቀን ሇህዜብ ግሌጽ የተዯረገ ከሆነ 

መ 

 

በወረዲው የኦዱት ምርመራ ሪፖርቱ ሇወረዲው ከዯረሰበት  

ከ15 ቀናት በሊይ ግይቶ ሇህዜብ ግሌጽ የተዯረገ ከሆነ 

 
ውአ 9፡- የዓመታዊ በጀት ዜግጅትና ማጽዯቅ ሂዯት 
 

የበጀት ዜግጅት በውስጡ የሚከናወኑ ተግባራትን በጊዛ ሰላዲ በማስቀመጥ በሁለም ፈጻሚ 

አካሌ እንዱያውቀው በማዯረግ መተግበር ይኖርበታሌ፡፡ ሇዙህም ዋንኛ ምክንያት የሚቀጥሇው 

በጀት ዓመት በጀት ተጋጅቶ ከሰኔ 30 በፊት ፀዴቆ  ከሀምላ 1 ጀምሮ ተግባራዊ መሆን 

ስሊሇበት ነው፡፡ በዙህም መሰረት ሇበጀት የጊዛ ሰላዲ መኖር በጀቱን ሇማጋጀት የሚረዲቸው 

መመሪያ ሇፈጻሚ አካሊት መተሊሇፍና በጀቱ በወረዲው ም/ቤት መጽዯቁ ትኩረት ሉሰጣቸው 

የሚገቡጉዲዮች ናቸው፡፡ ሰሇሆነም ይህንን የውጤት አመሌካች በሶስት ንዐስ የውጤት 

አመሌካቾች የሚገመገም ሲሆን እነሱም፤  

 በበጀት የጊዛ ሰላዲ መኖር 

 የበጀት ዜግጅት መመሪያ በወቅቱ መተሊሇፉና  

 በጀቱ ሇወረዲው ም/ቤት በወቅቱ መቅረቡ ይሆናሌ፡፡  
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ው.አ 9 ንዐስ 
የው.አ ዯረጃ የውጤት አመሌካቹ  የመገምገሚያ መስፈርት 

የዓመታዊ 

በጀት 

ዜግጅትና 

ማጽዯቅ 

ሂዯት 

ግሌጽ 

የበጀት 

የጊዛ 

ሰላዲ 

ያሇውና 

በዙህ 

መሰረት 

የ ተሰራ 

መሆኑ   

ሀ 

 

ግሌጽ የበጀት የጊዛ ሰላዲ ያሇው፤ በጊዛ ሰላዲው ሊይ 

የተቀመጡት ተግባራት በጊዛ ሰላዲው መሰረት  የተሰራ ከሆነ  

ሇ 

 

ግሌጽ የበጀት የጊዛ ሰላዲ ያሇው፤ በጊዛ ሰላዲው ሊይ 

ከተቀመጡት ተግባራት አንደ ብቻ በጊዛ ሰላዲው መሰረት  

የተሰራ ካሌሆነ  

ሏ 

 

ግሌጽ የበጀት የጊዛ ሰላዲ ያሇው፤  በጊዛ ሰላዲው ሊይ 

ከተቀመጡት ተግባራት ሁሇቱ ብቻ በጊዛ ሰላዲው መሰረት  

የተሰራ ካሌሆነ  

መ 

 

ግሌጽ የበጀት የጊዛ ሰላዲ ያሇው፤  በጊዛ ሰላዲው ሊይ 

ከተቀመጡት ተግባራት ከሁሇት በሊይ ተግባራት በጊዛ ሰላዲው 

መሰረት  የተሰራ ካሌሆነ  

2)  

የበጀት 

አገጃጀት 

መመሪያ 

በወቅቱ 

መተሊሇፉ   

ሀ 

 

በወረዲው ሇበጀት ዜግጅት የሚረዲ መመሪያ ሇፈጻሚ አካሊት 

በጊዛ ሰላዲው መሰረት የተሊሇፈ ከሆነ   

ሇ 

 

በወረዲው ሇበጀት ዜግጅት የሚረዲ መመሪያ ሇፈጻሚ አካሊት  

በአምስት የስራ ቀናት ግይቶ  የተሊሇፈ ከሆነ   

ሏ 

 

በወረዲው ሇበጀት ዜግጅት የሚረዲ መመሪያ ሇፈጻሚ አካሊት  

በአስር የስራ ቀናት ግይቶ  የተሊሇፈ ከሆነ   

መ 

 

በወረዲው ሇበጀት ዜግጅት የሚረዲ መመሪያ ሇፈጻሚ አካሊት  

ከአስር የስራ ቀናት በሊይ ግይቶ  የተሊሇፈ ከሆነ   

 3) 

ዓመታዊ 

የወረዲው 

በጀትሇም/

ቤቱ በጊዛ 

ሰላዲው 

መሰረት 

መቅረቡ   

ሀ 

 

የወረዲው  የበጀት ረቂቅ በበጀት የጊዛ ሰላዲው መሰረት 

እንዱጸዴቅ ሇም/ቤቱ የቀረበ ከሆነ   

ሇ 

 

የወረዲው  የበጀት ረቂቅ ከበጀት የጊዛ ሰላዲው ከ1-5 የሰራ 

ቀናት ውስጥ እንዱጸዴቅ ሇም/ቤቱ የቀረበ ከሆነ   

ሏ 

 

የወረዲው  የበጀት ረቂቅ ከበጀት የጊዛ ሰላዲው ከ6-10 

የሰራ ቀናት ውስጥእንዱጸዴቅ ሇም/ቤቱ የቀረበ ከሆነ   

መ 

 

የወረዲው  የበጀት ረቂቅ ከበጀት የጊዛ ሰላዲው ከ 10የሰራ 

ቀናት በሊይ ግይቶ እንዱጸዴቅ ሇም/ቤቱ የቀረበ ከሆነ 

 

  



25 
  

ውአ 10፡-የገቢ እቅዴና ክትትሌ 
 

የወረዲ ፋ/ጽ/ቤቶች የወረዲውን ገቢ ያቅዲለ፤ በእቅዲቸውም በወረዲው የሚሰበሰበውን ገቢ 

መጠን እየጨመረ በመምጣት አገሌግልትን ሇዛጎች ሇማዴረስ ይውሊሌ፡፡ ገቢውም በትክክሌ 

ሇወረዲው ግምጃ ቤት  መተሊሇፉን  ይከታተሊሌ፡፡ ስሇሆነም የዙህ  ውጤት አመሌካች 

በሁሇት ንዐስ የውጤት አመሌካቾች ሉገመገም ይችሊሌ፡፡ እነሱም  

 የሚገመገመው በጀት ዓመት የገቢ እቅዴ ከባሇፈው ዓመት የገቢ እቅዴ ጋር በማነጻጸር  

 በገቢ እቅደ መሰረት በትክክሌ የተሰበሰበ ዓመታዊ ገቢ መጠን  

 

ው.አ 10 ንዐስ የው.አ ዯረጃ የውጤት አመሌካቹየመገምገሚያ መስፈርት 

የገቢ 

እቅዴና 

ክትትሌ 

የሚገመገመው 

በጀት ዓመት 

የገቢ እቅዴ 

ከባሇፈው ዓመት 

የገቢ እቅዴ ጋር 

በማነጻጸር 

ሀ 

 

የበጀት ዓመቱ የገቢ እቅዴ ካሇፈው በጀት ዓመት የገቢ እቅዴ ጋር 

ሲነጻጽር ሌዩነቱ ከ10 % በሊይ ከሆነ    

ሇ 

 

የበጀት ዓመቱ የገቢ እቅዴ ካሇፈው በጀት ዓመት የገቢ እቅዴ ጋር 

ሲነጻጽር ሌዩነቱ ከ 5-9% ከሆነ    

ሏ 

 

የበጀት ዓመቱ የገቢ እቅዴ ካሇፈው በጀት ዓመት የገቢ እቅዴ ጋር 

ሲነጻጽር ሌዩነቱ  ከ1--4% ከሆነ    

መ 

 

የበጀት ዓመቱ የገቢ እቅዴ ካሇፈው በጀት ዓመት የገቢ እቅዴ ጋር 

ሲነጻጽር ሌዩነቱ  ከ 1% በታች ከሆነ    

2) በገቢ እቅደ 

መሰረት 

በትክክሌ 

የተሰበሰበ 

ዓመታዊ ገቢ 

መጠን 

ሀ 

 

በበጀት ዓመቱ በትክክሌ የተሰበሰበው ገቢ ከዓመታዊ እቅዴ ጋር 

ሲነጻጸር  ከ95-100% ከሆነ  

ሇ 

 

በበጀት ዓመቱ በትክክሌ የተሰበሰበው ገቢ ከዓመታዊ እቅዴ ጋር 

ሲነጻጸር ከ90-94% ከሆነ  

ሏ 

 

በበጀት ዓመቱ በትክክሌ የተሰበሰበው ገቢ ከዓመታዊ እቅዴ ጋር 

ሲነጻጸር ከ85-89% ከሆነ  

መ 

 

በበጀት ዓመቱ በትክክሌ የተሰበሰበው ገቢ ከዓመታዊ እቅዴ ጋር 

ሲነጻጸር  ከ85%  በታች ከሆነ  
 

ውአ 11፡- አመታዊ የሂሳብ ሪፖርት ጥራትና ወቅታዊነት 
 

የወረዲ ሂሰብ በወቅቱ መመዜገብና በተፈሇገው ጊዛ የሂሳብ ሪፖርት ማጋጀትና ማቅረብ  እንዱሁም 

ዓመታዊ የወረዲ ሂሳብ መዜጋት  ትኩረት ሉሰጣቸው የሚገቡ ተግባራት ናቸው፡፡ የአንዴ ወረዲ ሂሳብ 

ሪፖርት አሇማጋጀትና አሇመዜጋት የክሌለ የሂሳብ ሪፖርት አሇመጋጀትና አሇመዜጋት ማሇት ነው ፡፡ 

ይህ ሁኔታ በሀገር አቀፍ ዯረጃ የተጠቃሇሇ የሂሳብ ሪፖርት ሇማጋጀት አስቸጋሪ ያዯርገዋሌ፡፡ በዙህም 
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ምክንያት የወረዲ ሂሳብ ሪፖርት መጋጀትና በወቅቱ መቅረቡን በመመኛነተ ሉወስዴ ይችሊሌ፡፡  የዙህ 

ውጤት አመሌካች፡- 

 የሂሳብ ሪፖርቱ በወቅቱ መጋጀቱ  

 ዓመታዊ ሂሳብ በወቅቱ መጋቱ በሚለ ሁሇት ንዐስ የውጤት አመሌካች 

የሚገመገም ይሆናሌ፡፡ 

ው.አ 10 ንዐስ የው.አ ዯረጃ የውጤት አመሌካቹ የመገምገሚያ መስፈርት 
አመታዊ 
የሂሳብ 
ሪፖርት 
ጥራትና 
ወቅታዊነት 
 

የሂሰብ 
ሪፖርት 
በወቅቱ 
መጋጀቱ 

ሀ 
 
በበጀት ዓመቱ የተጋጁ የወርሃዊ የሂሳብ የሪፖርቶች በአሀዜ 
ቢያንስ 11 ከሆነ     

ሇ 
 
በበጀት ዓመቱ የተጋጁ የወርሃዊ የሂሳብ የሪፖርቶች በአሀዜ 
ቢያንስ 10 ከሆነ     

ሏ 
 
 በበጀት ዓመቱ የተጋጁ የወርሃዊ የሂሳብ የሪፖርቶች በአሀዜ 
ቢያንስ 9 ከሆነ    

መ 
 
በበጀት ዓመቱ የተጋጁ የወርሃዊ የሂሳብ የሪፖርቶች በአሀዜ ከ9 
ያነሰ  ከሆነ  

 ዓመታዊ  
ሂሳብ 
በወቅቱ 
መጋቱ 

ሀ 
 

ዓመታዊ የሂሳብ ሪፖርት የበጀት ዓመቱ በተጠናቀቀ ከ1-10 ባለት 
ቀናት ውስጥ የተጋጀና የተሊከ ከሆነ   

ሇ 
 

 ዓመታዊ የሂሳብ ሪፖርት የበጀት ዓመቱ በተጠናቀቀ ከ11-15 
ባለት ቀናት ውስጥ የተጋጀና የተሊከ ከሆነ   

ሏ 
 

ዓመታዊ የሂሳብ ሪፖርት የበጀት ዓመቱ በተጠናቀቀ ከ16-20 
ባለት ቀናት ውስጥ የተጋጀና የተሊከ ከሆነ   

መ 
 

ዓመታዊ የሂሳብ ሪፖርት የበጀት ዓመቱ በተጠናቀቀ ከ 21 ቀናት 
በሊይ ግይቶ የተጋጀና የተሊከ ከሆነ   

 

ውአ12፡- የመንግስት ግዥ አቅዴ ዜግጅት  
 

የመንግስት ፋይናንስ ስርዓቱን ተከትል ከፍተኛ ሀብት በማውጣት  የአግሌግልት አሰጣጡን ሇማፋጠን 

የተሇያዩ  ግዥዎች ይፈፀማለ፡፡ የሚፈፀመው ግዥም የተዯራጀ፤ ግሌጽና የግዥ ስርዓቱን የተከተሇ ከሆነ 

የመንግስትን ሀብት ከብክነት ያዴናሌ፡፡ ሇህብረተሰቡም የሚሰጠውን አገሌግልት በወቅቱ ሇማዴረስ 

አስተዋጽኦው የጎሊ ይሆናሌ፡፡ የመንግስት ግዥ በዕቅዴ የሚመራና የግዥ መርሆዎችን የተከተሇ መሆን 

ይኖርበታሌ፡፡ በተጨማሪም የግዥ ስርዓቱ ተወዲዲሪነትን የሚያበረታታ፤ ሇሁለም አቅራቢዎች በፍትሃዊ 

መንገዴ የተከናወነ ሉሆን ይገባሌ፡፡ ስሇሆነም የዙህ ውጤት አመሌካች ከዙህ ቀጥል ባሇው ንዐስ ውጤት 

አመሌካች መሰረት የሚገመገም ይሆናሌ፡፡ ይኸውም፡- 

 የግዥ እቅዴ መኖሩ  

 በግዥ እቅደ -መሰረት ማከናወኑ፡- 

 ግዥ በህጉና በመመሪው መሰረት ማከናወኑ 
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ው.አ 12 ንዐስ የው.አ ዯረጃ የውጤት አመሌካቹ የመገምገሚያ መስፈርት 

የመንግስት 

ግዥ አቅዴ 

ዜግጅት  

የግዥ እቅዴ 

መኖሩ 

ሀ 

 

የግዥ እቅዴ የበጀት ዓመቱ ከተጀመረ በሁሇት ወር ጊዛ ውስጥ 

ተጋጅቶ የተጠናቀቀ ከሆነ  

ሇ 

 

የግዥ እቅዴ የበጀት ዓመቱ ከተጀመረ በሦስት ወር ጊዛ ውስጥ 

ተጋጅቶ የተጠናቀቀ ከሆነ  

ሏ 

 

የግዥ እቅዴ የበጀት ዓመቱ ከተጀመረ በአራት ወር ጊዛ ውስጥ 

ተጋጅቶ የተጠናቀቀ ከሆነ  

መ 

 

የግዥ እቅዴ የበጀት ዓመቱ ከተጀመረ በአራት ወር በሊይ ግይቶ 

የ ተጋጅና የተጠናቀቀ ከሆነ  

1) በግዥ 

እቅደመሰረት 

ማከናወን፡- 

 

ሀ 

 

በግዥ እቅዴ ከታቀደት ዜርዜር ተግባራት ውስጥ ከ95-100% 

እና በሊይ በእቅደ መሰረት የተከናወነ ከሆነ    

ሇ 

 

በግዥ እቅዴ ከታቀደት ዜርዜር ተግባራት ውስጥከ84-94% 

በእቅደ መሰረት የተከናወነ ከሆነ    

ሏ 

 

በግዥ እቅዴ ከታቀደት ዜርዜር ተግባራት ውስጥ 68-83% 

በእቅደ መሰረት የተከናወነ ከሆነ    

መ 

 

በግዥ እቅዴ ከታቀደት ዜርዜር ተግባራት ውስጥ 68% 

በታችበእቅደ መሰረት የተከናወነ ከሆነ   

 ግዥ በህጉና 

በመመሪው 

መሰረት 

ማከናወን 

ሀ 

 

በበጀት ዓመቱ ከተከናወኑ የግዥ እቅዴ ዜርዜር ውስጥ 100% 

በሀጉና በመመሪያው መሰረት የተከናወነ ከሆነ   

ሇ 

 

በበጀት ዓመቱ ከተከናወኑ የግዥ እቅዴ ዜርዜር  ውስጥ 1% 

በሀጉና በመመሪያው መሰረት ያሌተከናወነ ከሆነ   

ሏ 

 

በበጀት ዓመቱ ከተከናወኑ የግዥ እቅዴ ዜርዜር  ውስጥ 2% 

በሀጉና በመመሪያው መሰረት ያሌተከናወነ ከሆነ   

መ 

 

በበጀት ዓመቱ ከተከናወኑ የግዥ እቅዴ ዜርዜር  ውስጥ ከ 2% 

በሊይ በሀጉና በመመሪያው መሰረት ያሌተከናወነ ከሆነ   

 
 
ውአ 13 ፡- የግዥ የቅሬታ አፈታት 

የመንግስት የአግሌግልት አሰጣጥ ውጤታማነትን ከሚያሳኩት አሰራሮች መሀከሌ የግዥ ስርዓት 

አተገባበር ወሳኝ ሚና ይጫወታሌ፡፡ ከዙህም በተጨማሪ በግዥ ስርዓት ወስጥ በአተገባበሩ  ሇሚነሱ 

ቅሬታዎች አፈታት ስርዓት መርጋት፤ የሚከናወነው ግዥ ግሌጽነትና ተጠያቂነት እንዱኖረው 

ያስችሊሌ፡፡ የግዥ አፈጻጸሙ ከዙህአኳያ የተቃኘ ከሆነ የመንግሰት ሀብትና ንብረት ውጤታማ በሆነ 
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አግባብ ጥቅም ሊይ  እንዱውሌ ያስችሊሌ፡፡ ስሇሆነም የግዥ ቅሬታ ስርዓት መኖር በሚነሱ ቅሬታዎች 

ሊይ የተፈቱበትን አግባብ መመን አሰፈሊጊ ይሆናሌ ፡፡የዙህ ውጤት አመሌካች፡- 
 

 የግዥ የቅሬታ አፈታት ስርዓት መኖር  

 በግዥ  ቅሬታ ማስተናገጃ ስርዓት የተፈቱ ቅሬታዎች  

 

ው.አ 13 ንዐስ 
የው.አ ዯረጃ የውጤት አመሌካቹየመገምገሚያ መስፈርት 

አመታዊ 
የሂሳብ 
ሪፖርት 
ጥራትና 
ወቅታዊነት 
 

1. 1) የግዥ 

የቅሬታ 

አፈታት 

ስርዓት 

መኖር  

 

ሀ 

 

 

በወረዲው  የፋ/ጽ/ቤት የቅሬታ ማስተናገጅ ስርዓት፣ 

የተመዯበ የሰው ሃይሌ፤ ቢሮ፤ የስራ መሳሪያ(ኮምፒተርና 

ላልች) ፤ሇቅሬታ ማቅረቢያ ቅጽ ያሇው ከሆነ      

ሇ 

 

በወረዲው  የፋ/ጽ/ቤት የቅሬታ ማስተናገጅ ስርዓት ፣ 

የተመዯበ የሰው ሃይሌ፣ ቢሮና የስራ መሳሪያ(ኮምፒተርና 

ላልች) ያሇው ከሆነ      

ሏ 

 

በወረዲው  የፋ/ጽ/ቤት የቅሬታ ማስተናገጃ ስርዓት፣ 

የተመዯበ የሰው ሃይሌ፤ ቢሮ ብቻ ያሇው ከሆነ      

መ 

 

በወረዲው  የፋ/ጽ/ቤት የቅሬታ ማስተናገጃ ስርዓትያሇውና 

የተመዯበ የሰው ሃይሌ፤ብቻ  ያሇው ከሆነ      

2) በግዥ 

ቅሬታ 

ማስተናገጃ 

ስርዓት 

የተፈቱ 

ቅሬታዎች 

ሀ 

 

 በበጀት ዓመቱ ከቀረቡ የግዥ ቅሬታዎች ውስጥ ከ95-

100%  የተፈቱ  ከሆነ   

ሇ 

 

 በበጀት ዓመቱ ከቀረቡ የግዥ ቅሬታዎች ውስጥ ከ84- 

94% የሚዯርሱት የተፈቱ  ከሆነ   

ሏ 

 

 በበጀት ዓመቱ ከቀረቡ የግዥ ቅሬታዎች ውስጥ 68-

83%የሚዯርሱት የተፈቱ  ከሆነ   

መ 

 

 በበጀት ዓመቱ ከቀረቡ የግዥ ቅሬታዎች ውስጥ 68% 

በታች የሚዯርሱትየተፈቱ  ከሆነ   
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ውአ-14 ፡- የዯመወዜ የክፍያ ሰነዴ ዜግጅትና ቁጥጥር 

 

ከመንግስት ወጪዎች ትሌቁና ክትትሌ ሉዯረግበት የሚገባው የዯመወዜ ክፍያ ነው፡፡ የዯመወዜ ክፍያ 

በትክክሌ በሥራ ሊይ ሊለ ሠራተኞች መከፈሌ ይገባዋሌ፡፡ በመሆኑም የዯመወዜ ክፍያ ሥራ ሇሠሩና 

በዯመወዜ መክፈያ ዜርዜር ሊይ ሇሚታዩ ሠራተኞች መከፈሌ ይኖርበታሌ፡፡ ይህንን ሁኔታ 

በመመኛነት ማየቱ ተገቢ ይሆናሌ፡፡ ስሇሆነም በወረዲ ያለ ሠራተኞች ዜርዜርና የዯመወዜ ክፍያ 

ሌዩነትን ማስታረቅ የውጤት አመሌካቹ መመኛ ይሆናሌ፡፡  

 

ውአ 14  ደረጃ የውጤት አመሌካቹ  የመገምገሚያ መስፈርት 

የዯመወዜ 

የክፍያ ሰነዴ 

ዜግጅትና 

ቁጥጥር 

ሀ በወረዲው ያለ ሠራተኞች ዜርዜርና የዯመወዜ  ፔይሮሌ ሌዩነት በዯመወዜ 

መክፈያ ቀን 5 ቀናት አስቀዴሞ የታረቀ ከሆነ  

ሇ በወረዲው ያለ ሠራተኞች ዜርዜርና የዯመወዜ  ፔይሮሌ ሌዩነት በዯመወዜ 

መክፈያ ቀን 3 ቀናት አስቀዴሞ የታረቀ ከሆነ 

ሏ በወረዲው ያለ ሠራተኞች ዜርዜርና የዯመወዜ  ፔይሮሌ ሌዩነት በዯመወዜ 

መክፈያ ቀን 2 ቀናት አስቀዴሞ የታረቀ ከሆነ 

መ በወረዲው ያለ ሠራተኞች ዜርዜርና የዯመወዜ  ፔይሮሌ ሌዩነት በዯመወዜ 

መክፈያ ቀንና ከዙያ በኋሊ ግይቶ የታረቀ ከሆነ 

 

ውአ 15፡-ዯመወዜ ያሌሆኑ ወጪዎች አፈጻጸም 
 

የመንግሥት ወጪ በኢኮኖሚ ጠቀሜታው ዯመወዜና ዯመወዜ ያሌሆኑ ወጭዎች ተብሇው 

ይከፈሊለ፡፡ በተሇይም የመዯበኛ ወጪ በአብዚኛው የወረዲዎችን በጀት የሚይው በእነዙህ 

ሁሇት የወጪ ዓይነቶች መሆኑ ይታወቃሌ፡፡ በመዯበኛ ወጪ  የሠራተኛ ኃይሌ ተቀጥሮ 

የሥራ ማስኬጃ ወጪ ካሌተመዯበ በሥራ አፈጻጸምና በአገሌግልት አሠጣጥ ሊይ አለታዊ 

ተጽዕኖ ያሳያሌ፡፡ በመሆኑም ዯመወዜ ያሌሆኑ ወጭዎችን መጠን እንዯመመኛ ሉወሰደ 

ይገባሌ፡፡ ይህን የውጤት አመሌካች በሁሇት ንዐስ የግምገማ መሥፈርቶች ሉገመገም 

ይችሊሌ፡፡  
 

 በሚገመገመው በጀት ዓመት በበጀት የተያና በትክክሌ ወጪ የሆነ ዯመወዜ ያሌሆኑ 

ወጭዎች ንፅፅር /አፈጻጸም/  

 በሚገመገመው የበጀት ዓመት ዯመወዜ ያሌሆኑ ትክክሇኛ ወጭዎች ከባሇፈው የበጀት 

ዓመት ትክክሇኛ ወጪ ጋር ሲነጻጸር 
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ው.አ 15 ንዐስ የው.አ ዯረጃ የውጤት አመሌካቹ የመገምገሚያ መስፈርት 

ዯመወዜ 

ያሌሆኑ 

የወጪ 

አፈጻጸም  

በሚገመገመው 

በጀት ዓመት 

በበጀት የተያና 

በትክክሌ  ወጪ 

የሆነ ዯመወዜ 

ያሌሆኑ 

ወጭዎች ንፅፅር 

/አፈጻጸም/  

 

ሀ 

 

በበጀት ዓመቱ ዯመወዜ ሊሌሆኑ ወጭዎች በትክክሌ የወጣው 

ከጸዯቀው የወጪ መጠን ጋር ሲነጻጸር ከ95-100% ከሆነ  

ሇ 

 

በበጀት ዓመቱ ዯመወዜ ሊሌሆኑ ወጭዎች በትክክሌ የወጣው 

ከጸዯቀው የወጪ መጠን ጋር ሲነጻጸር ከ90-94% ከሆነ  

ሏ 

 

በበጀት ዓመቱ ዯመወዜ ሊሌሆኑ ወጭዎች በትክክሌ የወጣው 

ከጸዯቀው የወጪ መጠን ጋር ሲነጻጸር ከ85-89% ከሆነ  

መ 

 

በበጀት ዓመቱ ዯመወዜ ሊሌሆኑ ወጭዎች በትክክሌ የወጣው 

ከጸዯቀው የወጪ መጠን ጋር ሲነጻጸር ከ85% በታች ከሆነ 

በሚገመገመው 

የበጀት ዓመት 

ዯመወዜ 

ያሌሆኑ 

ትክክሇኛ  

ወጭዎች 

ከባሇፈው የበጀት 

ዓመት ትክክሇኛ 

ወጪ ጋር 

ሲነጻጸር 

 

ሀ 

 

 

የሚገመገመው በጀት ዓመቱ ትክክሇኛ ዯመወዜ ያሌሆኑ 

ወጭዎች መጠን ከባሇፈው በጀት ዓመት ትክክሇኛ ዯመወዜ 

ያሌሆነ  ወጭዎች ጋር ሲነፃፀር ከ15% በሊይ ከሆነ   

ሇ 

 

 

የሚገመገመው በጀት ዓመቱ ትክክሇኛ ዯመወዜ ያሌሆኑ 

ወጭዎች መጠን ከባሇፈው በጀት ዓመት ትክክሇኛ ዯመወዜ 

ያሌሆነ  ወጭዎች ጋር ሲነፃፀር ከ10- 14% ከሆነ   

ሏ 

 

 

የሚገመገመው በጀት ዓመቱ ትክክሇኛ ዯመወዜ ያሌሆኑ 

ወጭዎች መጠን ከባሇፈው በጀት ዓመት ትክክሇኛ ዯመወዜ 

ያሌሆነ  ወጭዎች ጋር ሲነፃፀር ከ5-9% ከሆነ   

መ 

 

የሚገመገመው በጀት ዓመቱ ትክክሇኛ ዯመወዜ ያሌሆኑ 

ወጭዎች መጠን ከባሇፈው በጀት ዓመት ትክክሇኛ ዯመወዜ 

ያሌሆነ  ወጭዎች ጋር ሲነፃፀር ከ5%በታች ከሆነ 

 

ውአ16:- የሂሳብ ምዜገባና ማስታረቅ  
 

በመንግስት ፋይናንስ አሰተዲዯር ተዓማኒነት ያሇው የፋይናንስ ሪፖርት በመዯበኛነት ሇማቅረብ የሂሳብ 

አያያዜና የምዜገባ ተግባርን በመከታተሌ ማረጋገጥ አስፈሊጊ ነው፡፡ ይህንን ሇማከናወን አስፈሊጊ የሆኑ 

ተግባራት የባንክ ሂሣብ ማስታረቅ፤ የጥሬ ገንብ ቆጠራ ማካሄዴ፣ ሂሣቡን በወቅቱ መመዜገብና 

ሂሣቦች የተመገቡበት ሠነድችና ዯጋፊ መረጃዎች መኖራቸው ሇሂሣብ ሪፖርት ጥራት ከፍተኛ 

አስተዋጽኦ አሊቸው፡፡ የዙህ ውጤት አመሌካች በሶስት ንዐስ የውጤት አመሌካች መሠረት ሉገመገም 

ይችሊሌ፡፡ ይኸውም፡- 

 የባንክ ሂሣብን በመዯበኛነት ማስታረቅ 

 የጥሬ ገንብ ቆጠራ በመዯበኛነት ማካሄዴ  
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 ያሌተመገቡ የሂሣብ መረጃዎች አፈጻጸም እና  

 ዯጋፊ ሠነዴ የላሊቸው የክፍያ ሠነድች አፈጻጸም የሚለት ይሆናለ፡፡  
 

ው.አ 16 ንዐስ የው.አ ዯረጃ የውጤት አመሌካቹ የመገምገሚያ መስፈርት 

የሂሳብ 

ምዜገባና 

ማስታረቅ 

የባንክ ሂሣብን 

በመዯበኛነት 

ማስታረቅ  

 

ሀ 

 

በወረዲው ፋይናንስ ጽ/ቤት ውስጥ ያለ የባንክ ሂሣቦችን በበጀት 

ዓመቱ በየወሩ የባንክ ማስታረቂያ የተሠራሇት ከሆነ  

ሇ 

 

በወረዲው ፋይናንስ ጽ/ቤት ውስጥ ያለ የባንክ ሂሣቦችን በበጀት 

ዓመቱ የ11 ወሩ ብቻ የባንክ ማስታረቂያ የተሠራሇት ከሆነ  

ሏ 

 

በወረዲው ፋይናንስ ጽ/ቤት ውስጥ ያለ የባንክ ሂሣቦችን በበጀት 

ዓመቱ የ10 ወሩ ብቻ የባንክ ማስታረቂያ የተሠራሇት ከሆነ  

መ 

 

በወረዲው ፋይናንስ ጽ/ቤት ውስጥ ያለ የባንክ ሂሣቦችን በበጀት 

ዓመቱ ከ10 ወር በታች የባንክ ማስታረቂያ የተሠራሇት ከሆነ  

የጥሬ ገንብ 

ቆጠራ 

በመዯበኛነት  

ማካሄዴ  

 

ሀ 

 

የጥሬ ገንብ ቆጠራው በበጀት ዓመቱ ካለት ስራ ቀናት ውስጥ 

ከ95-100% የተካሄዯ ከሆነ 

ሇ 

 

የጥሬ ገንብ ቆጠራው በበጀት ዓመቱ ካለት ስራ ቀናት ውስጥ 

ከ90-94% የተካሄዯ ከሆነ 

ሏ 

 

የጥሬ ገንብ ቆጠራው በበጀት ዓመቱ ካለት ስራ ቀናት ውስጥ 

ከ80-89% የተካሄዯ ከሆነ 

መ 

 

የጥሬ ገንብ ቆጠራው በበጀት ዓመቱ ካለት ስራ ቀናት ውስጥ 

ከ80% በታች የተካሄዯ ከሆነ 

 ያሌተመገቡ 

የሂሣብ 

መረጃዎች 

አፈጻጸም እና  

 

ሀ 

 

 

 

በወሩ ውስጥ መመዜገብ ከነበረባቸው  የሂሳብ ሠነድች ውስጥ  

ሳይመገቡ ወዯሚቀጥሇው ወር የተሊሇፉ የሂሣብ ሠነድች 

ብዚት ከ5 ያሌበሇጠ ከሆነ፣ 

ሇ 

 

 

በወሩ ውስጥ መመዜገብ ከነበረባቸው  የሂሳብ ሠነድች ውስጥ  

ሳይመገቡ ወዯሚቀጥሇው ወር የተሊሇፉ የሂሣብ ሠነድች 

ብዚት ከ6-10  ከሆነ፣ 

ሏ 

 

በወሩ ውስጥ መመዜገብ ከነበረባቸው  የሂሳብ ሠነድች ውስጥ  

ሳይመገቡ ወዯሚቀጥሇው ወር የተሊሇፉ የሂሣብ ሠነድች 

ብዚት ከ11-15 ከሆነ፣ 

 

መ 

 

በወሩ ውስጥ መመዜገብ ከነበረባቸው  የሂሳብ ሠነድች ውስጥ  

ሳይመገቡ ወዯሚቀጥሇው ወር የተሊሇፉ የሂሣብ ሠነድች 

ብዚት ከ15 በሊይ ከሆነ 
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 ዯጋፊ ሠነዴ 

የላሊቸው 

የክፍያ 

ሠነድች 

አፈጻጸምን 

ሀ 

 

በበጀት ዓመቱ በሂሣብ መመዜገብ ሲገባቸው በዯጋፊ ሠነዴ 

መረጃ ጉዴሇት ያሌተመገቡ የሂሣብ መረጃዎች ከ5 ካሌበሇጡ፣  

ሇ 

 

በበጀት ዓመቱ በሂሣብ መመዜገብ ሲገባቸው በዯጋፊ ሠነዴ 

መረጃ ጉዴሇት ያሌተመገቡ የሂሣብ መረጃዎች ከ10 

ካሌበሇጡ፣  

ሏ 

 

በበጀት ዓመቱ በሂሣብ መመዜገብ ሲገባቸው በዯጋፊ ሠነዴ 

መረጃ ጉዴሇት ያሌተመገቡ የሂሣብ መረጃዎች ከ15 

ካሌበሇጡ፣  

መ 

 

በበጀት ዓመቱ በሂሣብ መመዜገብ ሲገባቸው በዯጋፊ ሠነዴ 

መረጃ ጉዴሇት ያሌተመገቡ የሂሣብ መረጃዎች ከ15 በሊይ 

ከሆኑ 

 
ማሳሰቢያ፡- ያሌተመገቡ ሂሳብ መረጃዎችን ሇመሇየት ከበጀት ዓመቱ 12 ወራት ውስጥ ሉመረጥና ሉገመገም 

ይችሊሌ፡፡ 
 

ውአ17፡- የመንግሥት ንብረት አስተዲዯር ቁጥጥርና አወጋገዴ 
 
የመንግሥት ንብረት አስተዲዯር ቁጥጥርና አወጋገዴ በመንግሥት ፋይናንስ አስተዲዯር ውስጥ 

ከሚከናወኑት ተግባራት አንደ ነው፡፡ ንብረትን ቀሌጣፋና ተከታታይነት ያሇው አሠራር 

በመርጋት አሠራሩንም ማሻሻሌ የአንዴን ተቋም ዓሊማ ሇማስፈጸም የጏሊ ጠቀሜታ አሇው፡፡  
 

የመንግሥትን ንብረት አሠራር ሥርዓት በመርጋት ንብረቱን መመዜገብና ጥቅም ሊይ 

በማይውሌበት ጊዛ የሚወገዴበትን ሁኔታ ማመቻቸት ይገባሌ፡፡ ስሇሆነም ይህ የውጤት 

አመሌካች ከሚከተለት አኳያ ሉገመገም ይችሊሌ፡፡ ይኸውም፡- 
 

 የቋሚ ንብረት ሠነዴ መኖር 
 ዓመታዊ የንብረት ቆጠራ ማካሄዴ 
 የተወገዯ የንብረት መጠን 
 

ው.አ 17 ንዐስ የው.አ ዯረጃ የውጤት አመሌካቹ የመገምገሚያ መስፈርት 
የመንግ
ሥት 
ንብረት 
አስተዲዯር 
ቁጥጥርና 
አወጋገዴ 
 
 

የቋሚ ንብረት 
ሠነዴ መኖር (ቋሚ 
መዜገብ፣ ቢን 
ካርዴ፤ ስቶክ ካርዴ 
ሞዳሌ 19፣22)  

ሀ 
 
አምሰቱንም የመንግሥት የቋሚ ንብረት ሠነድችን  
የያ ከሆነ 

ሇ አራቱን ቋሚ የመንግስት ንብረት ሠነድችን  የያ 

ሏ ሦስት የመንግሥት የቋሚ ንብረት ሠነድችን የያ 
ከሆነ 

መ ከሦስት በታች የሆኑ የቋሚ ንብረት ሠነድችን   የያ 
ከሆነ  
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ዓመታዊ የንብረት 
ቆጠራ ማካሄዴ 

ሀ በወረዲው ፋ/ጽ/ቤት የተካሄዯው ዓመታዊ የንብረት 
ቆጠራ በተጀመረ በ1 ወር ጊዛ ውስጥ ሇኃሊፊው የቀረበ  
ከሆነ 

ሇ 
 

በወረዲው ፋ/ጽ/ቤት የተካሄዯው ዓመታዊ የንብረት 
ቆጠራ በተጀመረ በ1 ወር ከ15 ቀን ጊዛ ውስጥ 
ሇኃሊፊው የቀረበ  ከሆነ 

ሏ 
 

በወረዲው ፋ/ጽ/ቤት የተካሄዯው ዓመታዊ የንብረት 
ቆጠራ በተጀመረ በ2 ወር ጊዛ ውስጥ ሇኃሊፊው የቀረበ  
ከሆነ 

መ 
 

በወረዲው ፋ/ጽ/ቤት የተካሄዯው ዓመታዊ የንብረት 
ቆጠራ በተጀመረ ከ2 ወር ጊዛ በሊይ ግይቶ  
ሇኃሊፊው የቀረበ  ከሆነ  

የተወገዯ የንብረት 
መጠን 
 

ሀ 
 

ግምገማው በተካሄዯበት በጀት ዓመት እንዱወገዴ 
ከተወሰነው የንብረት ብዚት ውስጥ ከ95% በሊይ 
ከተወገዯ፣ 

ሇ 
 

ግምገማው በተካሄዯበት በጀት ዓመት እንዱወገዴ 
ከተወሰነው የንብረት ብዚት ውስጥ ከ84-94%  
ከተወገዯ፣ 

ሏ 
 

ግምገማው በተካሄዯበት በጀት ዓመት እንዱወገዴ 
ከተወሰነው የንብረት ብዚት ውስጥ ከ68-83%  
ከተወገዯ፣ 

መ 
 

ግምገማው በተካሄዯበት በጀት ዓመት እንዱወገዴ 
ከተወሰነው የንብረት ብዚት ውስጥ ከ68% በታች 
ከተወገዯ 

 
ውአ 18፡- የውስጥ ኦዱት አፈጻጸም 

 
የውስጥ ኦዱት ሥርዓት አፈጻጸምን ማጠናከር ተገቢና አስፈሊጊ ከመሆኑም በሊይ 

በመዯበኛነት ሇመ/ቤቱ የበሊይ ኃሊፊ አጋዥ በመሆን የውስጥ ኦዱት ግኝቶችን ማሳወቅ 

ይኖርበታሌ፡፡ ይህ የኦዱት ሂዯት በየቀኑ የሚታዩ ክፍተቶችን በመሇየትና መፍትሄ 

እንዱሰጣቸው በማዴርግ ውጤታማ የአመራርና የአፈጻጸም ሥርዓት እንዱኖርያስችሊሌ፡፡ 

የዙህ ውጤት አመሌካች በሦስት ንዐስ የውጤት አመሌካች የሚገመገም ይሆናሌ፡፡ 

ይኸውም፡- 

• የውስጥ ኦዱት መዋቅርና የሰው ኃይሌ መኖር 

• በውስጥ ኦዱት ዕቅዴ መሠረት የተከናወኑ ተግባራት (አፈጻጸም) 

• የውስጥ ኦዱት ግኝቶች አፈጻጸም ይሆናለ፡፡ 
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ው.አ 18 ንዐስ 
የው.አ ዯረጃ የውጤት አመሌካቹ የመገምገማያ መስፈርት 

የውስጥ 
ኦዱት 
አፈጻጸም 
 

የውስጥ 

ኦዱት 

መዋቅርና 

የሰው 

ኃይሌ 

መኖር 

 

ሀ 

 

የውስጥ ኦዱት መዋቅራዊ አዯረጃጀት ያሇውና  ከ95-100% በሰው 

ኃይሌ የተሞሊ ከሆነ፣ 

ሇ 

 

የውስጥ ኦዱት መዋቅራዊ አዯረጃጀት ያሇውና  ከ84-94% በሰው 

ኃይሌ የተሞሊ ከሆነ 

ሏ 

 

የውስጥ ኦዱት መዋቅራዊ አዯረጃጀት ያሇውና  ከ68-83% በሰው 

ኃይሌ የተሞሊ ከሆነ 

መ 

 

የውስጥ ኦዱት መዋቅራዊ አዯረጃጀት ያሇውና  ከ68% በታች 

በሰው ኃይሌ የተሞሊ ከሆነ 

በውስጥ 

ኦዱት 

ዕቅዴ 

መሠረት 

የተከናወኑ 

ተግባራት 

(አፈጻጸም) 

 

ሀ 

 

በወረዲው ፋ/ጽ/ቤት የውስጥ ኦዱት ዕቅዴ መሰረት የተከናወኑ 

ተግባራት ከ95-100% ከሆነ 

ሇ 

 

በወረዲው ፋ/ጽ/ቤት የውስጥ ኦዱት ዕቅዴ መሰረትየተከናወኑ 

ተግባራት ከ90-94% ከሆነ 

ሏ 

 

በወረዲው ፋ/ጽ/ቤት የውስጥ ኦዱት ዕቅዴመሰረት የተከናወኑ 

ተግባራት ከ85-89% ከሆነ 

መ 

 

በወረዲው ፋ/ጽ/ቤት የውስጥ ኦዱት ዕቅዴመሰረት የተከናወኑ 

ተግባራት ከ85% በታች ከሆነ  

 የውስጥ 

ኦዱት 

ግኝቶች 

አፈጻጸም 

 

ሀ 

 

በበጀት ዓመቱ በኦዱት ምርመራ ከተሰጡ ግኝቶች ውስጥ ከ95-

100 % የማስተካከያ እርምጃ የተወሰዯ ከሆነ፣ 

 

ሇ 

 

 

በበጀት ዓመቱ በኦዱት ምርመራ ከተሰጡ ግኝቶች ውስጥ ከ84-

94% የማስተካከያ እርምጃ የተወሰዯ ከሆነ፣  

ሏ 
 

በበጀት ዓመቱ በኦዱት ምርመራ ከተሰጡ ግኝቶች ውስጥ ከ68-

83% የማስተካከያ እርምጃ የተወሰዯ ከሆነ፣ 
 

መ 

 

 

በበጀት ዓመቱ በኦዱት ምርመራ ከተሰጡ ግኝቶች ውስጥ ከ68% 

በታች የማስተካከያ እርምጃ የተወሰዯ ከሆነ፣ 

 

ውአ19፡- ዓመታዊ የውጪ ኦዱት ዜግጅነት 
 
የመንግሥት ሀብት አጠቃቀምን ተጠያቂነትንና ግሌጽነትን ከሚያረጋግጡ አሠራሮች መካከሌ 

የውጭ ኦዱት አንደ ነው፡፡ የመንግሥት የሥራ እንቅስቃሴዎች በየዓመቱ በውጭ ኦዱተሮች 
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ኦዱት ከተዯረጉ በኋሊ ሪፖርቱ ሇውሣኔ ሰጭ አካሊት ያቀርባለ፡፡ ኦዱት ተዯራጊ አካልች 

ዯግሞ ሇኦዱት ግብዓት የሚሆኑትን የፋይናንስና ላልች መረጃዎችን ማቅረብ 

ይጠበቅባቸዋሌ፡፡ የወረዲው ፋይናንስ ጽ/ቤትም ሇዓመታዊ የውጭ ኦዱት አስፈሊጊ የሆኑትን 

የሂሳብ መዜጋትና ማስመርመር ከሚያከናውናቸው ዋንኛ ተግባራት አንደ ነው፡፡ ይህንን 

የውጤት አመሌካች በ2 የንዐስ ውጤት አመሌካቾች ሉገመገም ይችሊሌ፡፡ ይኸውም፡- 
 

• በኦዱት ግኝቶች ሊይ የተወሰደ እርምጃዎች (አፈጻጸም)  

• የተዯጋጋሚ የኦዱት ግኝቶች ብዚት 

 

ው.አ 19 ንዐስ የው.አ  ዯረጃ የውጤት አመሌካቹ የመገምገሚያ መስፈርት 

ዓመታዊ  

የውጪ 

ኦዱት 

ዜግጅት  

በኦዱት 

ግኝቶች ሊይ 

የተወሰደ 

እርምጃዎች 

(አፈጻጸም)  

 

ሀ 

 

በሚገመገመው በጀት ዓመት ከኦዱት ግኝቶች ውስጥ ከ95% 

በሊይ እርምጃ የተወሰዯ ከሆነ፣ 

ሇ 

 

በሚገመገመው በጀት ዓመት ከኦዱት ግኝቶች ውስጥ ከ84-94% 

እርምጃ የተወሰዯ ከሆነ፣ 

ሏ 

 

በሚገመገመው በጀት ዓመት ከኦዱት ግኝቶች ውስጥ ከ68-83% 

እርምጃ የተወሰዯ ከሆነ፣ 

መ 

 

በሚገመገመው በጀት ዓመት ከኦዱት ግኝቶች ውስጥ ከ68% 

በታች እርምጃ የተወሰዯ ከሆነ፣ 

የተዯጋጋሚ 

የኦዱት 

ግኝቶች ብዚት 

 

ሀ 

 

በሚገመገመው በጀት ዓመት በውጭ ኦዱት ምርመራ 

በተዯጋጋሚ የተከሰቱ የኦዱት ግኝቶች ብዚት ከ3 ካሌበሇጠ 

ሇ 

 

በሚገመገመው በጀት ዓመት በውጭ ኦዱት ምርመራ 

በተዯጋጋሚ የተከሰቱ የኦዱት ግኝቶች ብዚት ከ5 ካሌበሇጠ 

ሏ 

 

በሚገመገመው በጀት ዓመት በውጭ ኦዱት ምርመራ 

በተዯጋጋሚ የተከሰቱ የኦዱት ግኝቶች ብዚት ከ7 ካሌበሇጠ 

መ 

 

በሚገመገመው በጀት ዓመት በውጭ ኦዱት ምርመራ 

በተዯጋጋሚ የተከሰቱ የኦዱት ግኝቶች ብዚት ከ7 በሊይ ከሆነ 

 

ውአ 20፡-የወረዲው አመራር አካሊት ዴጋፍ፣ ክትትሌና ቁጥጥር  
 

የመንግሥት ፋይናንስ አስተዲዯር አገሌግልትን ፍትሃዊ፣ ውጤታማ፣ ግሌጽና ተጠያቂ በሆነ 

መንገዴ ሇመተግበር እንዱቻሌ በወረዲ ምክር ቤቶች ሥር የበጀትና ፋይናንስጉዲዮች ቋሚ 

ኮሚቴዎችን በማቋቋም በአጠቃሊይ የመንግሥት ፋይናንስ አሰተዲዯርን አፈጻጸም፣ በጀት 
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ዜግጅትና ማጽዯቅ፣ የኦዱት ተግባርን በመከታተሌና በመቆጣጠር ተከታታይና ወቅታዊ 

አመራር ይሰጣሌ፤ ግምገማም ያከሂዲሌ፡፡ ይህ የወረዲው የበሊይ አካሌ የበጀት ዜግጅት፤ 

መፅዯቁን እንዱሁም በአግባቡ ሥራ ሊይ መዋለን የሚከታተሌና የሚያስፈጽም ይሆናሌ፡፡ 

በጀቱም ሇታሇመሇት  ዓሊማና በዕቅደ መሰረት ስራ ሊይ መዋለን በአስፈጻሚዎች ሊይ 

የክትትሌና የግምገማ እንዱሁም ሇበሊይ አካሊት በተሇይ ሇምክር ቤቱ ሪፖርት በማቅረብ 

የጋራ ውሳኔ እንዱሰጥበት ያዯርጋሌ፡፡ 
 

በአፈፃፀም ሊይ በሚያጋጥሙ ጉዲዮች ሊይ ከአስፈጻሚዎች ጋር ወይይት በማዴረግ 

አቅጣጫም ያስቀምጣሌ፤ በተሰጠው አቅጣጫ መሰረት መፈጸሙን ይከታተሊሌ፡፡ ከዙህ 

በተጨማሪ የበጀት ዕጥረት ባጋጠማቸው ጽ/ቤቶች በጀታቸውን ሉጠቀሙ ካሌቻለ ጽ/ቤቶች 

በጀቱን በማዚወር እንዱጠቀሙ ያዯርጋሌ፡፡ 
 

አዱት የተዯረጉ የመንግሥት ፋይናንስና ንብረት ሊይ የተሰጡ አሰተያየቶችን ክትትሌ 

በማዴረግ እንዱስተካከለ ያዯርጋሌ፡፡ ከዙህ በሊይ የተጠቀሱት ተግባራት ምንም እንኳን 

በወረዲው ም/ቤት የሚከናወኑ ቢሆንም የወረዲው ጽ/ቤት ኃሊፊ የወረዲው ካቢኔ አባሌ 

በመሆኑ ተግባራቱን ሇማስፈጸም በወረዲው ም/ቤት ዯረጃ ሚና እንዲሇው መገንብ ይቻሊሌ፡፡

ስሇሆነም የዙህ ውጤት አመሌካች በሦስት ንዐስ የውጤት አመሌካች መሠረት ሉገመገም 

ይችሊሌ፡፡ ይኸውም፡- 
 

• ዓመታዊ በጀት ማጽዯቅ 

• ዓመታዊ የሂሣብ ሪፖርት መገምገምና  

• የዓመታዊ ኦዱት ምርመራ ሪፖርት መመርመርና መገመገም  
 

ው.አ 20 ንዐስ የው.አ  ዯረጃ የውጤት አመሌካቹ የመገምገሚያ መስፈርት 

 
 
 
የወረዲው አመራር 
አካሊት ዴጋፍ 
ክትትሌና ቁጥጥር  
 

ዓመታዊ በጀት 

ማጽዯቅ 

 

ሀ 

 

የወረዲው ም/ቤት ዓመታዊ በጀቱን በጊዛ ሠላዲው መሠረት ያፀዯቀ ከሆነ፣ 

ሇ 

 

የወረዲው ም/ቤት ዓመታዊ በጀቱን የበጀት ጊዛ ሠላዲው ካስቀመጠው 

ውጭ ከ1-10 ባለት ቀናት ውስጥ ያፀዯቀው ከሆነ፣  

ሏ 

 

የወረዲው ም/ቤት ዓመታዊ በጀቱን የበጀት ጊዛ ሠላዲው ካስቀመጠው 

ውጭ ከ11-15 ባለት ቀናት ያፀዯቀው ከሆነ፣  

መ 

 

የወረዲው ም/ቤት ዓመታዊ በጀቱን የበጀት ጊዛ ሠላዲው ካስቀመጠው 

ውጭ ከ15 ቀናት  በሊይ አግይቶ ያፀዯቀው ከሆነ፣  
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 ዓመታዊ 

የሂሣብ ሪፖርት 

መገምገምና  

 

ሀ 

 

የወረዲውን ዓመታዊ የሂሣብ ሪፖርት በቀረበሇት በኋሊ ከ1-5 ባለት የስራ 

ቀናት ውስጥ የገመገመና ያጸዯው ከሆነ፣ 

ሇ 

 

የወረዲውን ዓመታዊ የሂሣብ ሪፖርት በቀረበሇት በኋሊ ከ6-10ባለት የስራ 

ቀናት የገመገመና ያጸዯው ከሆነ፣ 

ሏ 

 

የወረዲውን ዓመታዊ የሂሣብ ሪፖርት በቀረበሇት በኋሊ ከ10-15 ባለት 

የስራ ቀናት የገመገመና ያጸዯው ከሆነ፣ 

መ 

 

የወረዲውን ዓመታዊ የሂሣብ ሪፖርት ከቀረበሇት በኋሊ ከ15 የስራ ቀናት 

በሊይ ግይቶ የገመገመና ያጸዯው ከሆነ፣ 

 የዓመታዊ 

ኦዱት ምርመራ 

ሪፖርትን 

መመርመርና 

መገመገም  

 

ሀ 

 

ዓመታዊ የኦዱት ሪፖርቶች ከቀረበሇት በኋሊ ከ1-5 የስራ ቀናት ጊዛ ውስጥ 

የመረመረና ያፀዯቀውከሆነ፣ 

ሇ 

 

ዓመታዊ የኦዱት ሪፖርቶች ከቀረበሇትበኋሊ ከ6-10 የስራቀናት ጊዛ ውስጥ 

የመረመረና ያፀዯቀውከሆነ፣ 

ሏ 

 

ዓመታዊ የኦዱት ሪፖርቶች ከቀረበሇትበኋሊ ከ11-15 የስራቀናት ጊዛ ውስጥ 

የመረመረና ያፀዯቀውከሆነ፣ 

መ 

 

ዓመታዊ የኦዱት ሪፖርቶች ከቀረበሇት በኋሊከ15 የስራቀናት በሊይ ግይቶ 

የመረመረና ያፀዯቀውከሆነ፣ 

 

 

ውአ 21፡- ተቋማዊ አዯረጃጀትና የሰው ኃይሌ አመዲዯብ 

 
 

የመንግስት ፋይናንስን ሇመምራትና ሇማስተዲዯር እንዱሁም የተጠሰውን ተግባርና ኃሊፊነት 

ሇመወጣት የሚስችሌ መዋቅራዊ አዯረጃጀት ይኖረዋሌ፡፡ በዙህም መሠረት የሰው ኃይሌ ተመዴቦ 

ተግባሩን ያከናውናሌ፡፡ ስሇሆነም የዙህ ውጤት አመሌካች ተግባሩን ሇመወጣት መዋቅራዊ አዯረጃጀት 

መኖርና በመዋቅሩ መሠረት የሰው ኃይሌ መመዯቡ የሚገመገመበት ይሆናሌ፡፡ ይህም ሆኖ ግን 

የሰው ኃይሌ ሙያዊ ብቃትን፣ ክህልትን ሇማሻሻሌ በየጊዛው የመዯበኛ ፣የስራ ሊይ ሥሌጠና 

መስጠት ያስፈሌጋሌ፡፡ በዙህም ምክንያት ሥሌጠና መስጠት  እንዯ ውጤት አመሌካችነት ሉታይ 

ይችሊሌ፡፡ በአጠቃሊይ የዙህ ውጤት አመሌካች በሁሇት ንዐስ የውጤት አመሌካቾች ሉገመገም 

ይችሊሌ፡፡ ይኸውም፡- 

 

• መዋቅራዊ አዯረጀጀትና የሰው ኃይሌ ምዯባ አፈጻጸም  

• የተሠማራው የሰው ኃይሌ የሙያ ሥሌጠና አፈጻጸም 
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ው.አ 21 ንዐስ የው.አ  ዯረጃ የውጤት አመሌካቹ የመገምገሚያ መስፈርት 

 

ተቋማዊ 

አዯረጃጀት

ና የሰው 

ኃይሌ 

አመዲዯብ 

መዋቅራዊ 

አዯረጀጀትና 

የሰው ኃይሌ 

ምዯባ 

አፈጻጸም  

 

ሀ 

 

የወረዲው ፋይናንስ ጽ/ቤት በመዋቅራዊ አዯረጀጀቱ መሠረት 

95-100%የሚሆነው የሥራ መዯብ በሰው ኃይሌ የተሞሊ ከሆነ፣ 

ሇ 

 

የወረዲው ፋይናንስ ጽ/ቤት በመዋቅራዊ አዯረጀጀቱ መሠረት 

84-94%የሚሆነው የሥራ መዯብ በሰው ኃይሌ የተሞሊ ከሆነ፣ 

ሏ 

 

የወረዲው ፋይናንስ ጽ/ቤት በመዋቅራዊ አዯረጀጀቱ መሠረት 

68-83%የሚሆነው የሥራ መዯብ በሰው ኃይሌ የተሞሊ ከሆነ፣ 

መ 

 

የወረዲው ፋይናንስ ጽ/ቤት በመዋቅራዊ አዯረጀጀቱ መሠረት  

ከ68%በታች የሚሆነው የሥራ መዯብ በሰው ኃይሌ የተሞሊ ከሆነ፣ 

የተሠማራው 

የሰው ኃይሌ 

የሙያ 

ሥሌጠና 

አፈጻጸም 

 

ሀ 

 

ሇሚገመገመው በጀት ዓመት በወረዲው ፋይናንስ ጽ/ቤት ካሇው 

አጠቃሊይ የሰው ኃይሌ ውስጥ ከ10%በሊይ  ሥሌጠና ያገኙ ከሆነ፣ 

ሇ 

 

ሇሚገመገመው በጀት ዓመት በወረዲው ፋይናንስ ጽ/ቤት ካሇው 

አጠቃሊይ የሰው ኃይሌ ውስጥ ከ5-9% ሥሌጠና ያገኙ ከሆነ፣ 

ሏ 

 

ሇሚገመገመው በጀት ዓመት በወረዲው ፋይናንስ ጽ/ቤት ካሇው 

አጠቃሊይ የሰው ኃይሌ ውስጥ ከ1-4% ሥሌጠና ያገኙ ከሆነ፣ 

መ 

 

ሇሚገመገመው በጀት ዓመት በወረዲው ፋይናንስ ጽ/ቤት ካሇው አጠቃሊይ 

የሰው ኃይሌ ውስጥ ከ1% እና በታች  ሥሌጠና ያገኙ ከሆነ 

 
ውአ 22፡-በመናዊ ቴክኖልጂ የታገ የመረጃ ስርዓትና (Automation) አቅም ግንባታ 

ውጤታማነት 
 

የመንግስት ፋይናንስ አሰተዲዯር ስርዓትን  በመናዊ  ቴክኖልጂ በታገ የመረጃ ስርዓት 

(Automation) በማጠናከርና በማከናወን ቀሌጣፋና ውጤታማ አገሌግልት መስጠት ይቻሊሌ፡፡ 

ስርዓቱም ሊቂና በቀሊለ ሇተጠቃሚው አገሌግልት መስጠት የሚችሌ ሉሆን ይገባሌ፡፡ በአሁኑ 

ጊዛ በእያንዲንደ ወረዲ በቴክኖልጂ የታገ የመረጃ ስርዓቱን በተቀናጀ የበጀትና ወጪ 

አስተዲዯር(IBEX) ዴጋፍ አማካኝነት በበጀት፣ ክፍያ እና በሂሳብ ርፎች ተግባራዊ በመዯረግ 

ሊይ ይገኛሌ፡፡ ይህ የውጤት አመሌካች በሁሇት ንዐስ የውጤት አመሌካቾች ሉገመገም 

ይችሊሌ፡፡ 

 የIBEX  የመረጃ ስርዓት አጠቃቀም፡- 
 በቴክኖልጂ የታገ መረጃ ስርዓት የሚያስፈሌጉ ቁሳቁሶችን ማሟሊት፡-  
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ው.አ 22 ንዐስ የው.አ  ዯረጃ  የውጤት አመሌካቹ የመገምገሚያ መስፈርት 

በመናዊ 

ቴክኖልጂ 

የታገ 

የመረጃ 

ስርዓትና  

(Automati

on) አቅም 

ግንባታ 

ውጤታማ

ነት 

 

የIBEX  

የመረጃ  

ስርዓት 

አጠቃቀም፡-  

ሀ 

 

የወረዲው ፋይናንስ ጽ/ቤት  በጀት፣ሂሳብና ክፍያ 

ተግባራት በIBEX የተከናወነ ከሆነ፣ 

ሇ 

 

 

የወረዲው ፋይናንስ ጽ/ቤት ውስጥ በ ሀ ከተጠቀሱት 

ውስጥ በሁሇቱ ብቻ  በIBEX የተከናወነ  ከሆነ፣ 

ሏ 

 

የወረዲው ፋይናንስ ጽ/ቤት ውስጥ በ ሀ ከተጠቀሱት 

ውስጥ በአንደ ብቻ የ በ IBEX የተከናወነ   ከሆነ፣ 

መ የወረዲው ፋይናንስ ጽ/ቤት ውስጥ በ ሀ ከተጠቀሱት 

በሁሇምበIBEX የማይከናወንከሆነ፣  

በቴክኖልጂ 

የታገ መረጃ 

ስርዓት 

የሚስፈሌጉ 

ቁሳቁሶችን 

ማሟሊት  

ሀ 

 

 

በሚገመገመው በጀት ዓመት በወረዲው ፋይናንስ ጽ/ቤት 

ውስጥ በኮምፒዩተር መጠቀም ከሚገባቸው የሰው 

ሃይሌ ውስጥ ከ95-100% በሊይ ኮምፒተሩ ያሊቸውና 

የሚጠቀሙ ከሆነ  

ሇ 

 

 

በሚገመገመው በጀት ዓመት በወረዲው ፋይናንስ ጽ/ቤት 

ውስጥ በኮምፒዩተር መጠቀም ከሚገባቸው የሰው 

ሃይሌ ውስጥ ከ84-94% በሊይ ኮምፒተሩ ያሊቸውና 

የሚጠቀሙ ከሆነ  

ሏ 

 

 

በሚገመገመው በጀት ዓመት በወረዲው ፋይናንስ ጽ/ቤት 

ውስጥ በኮምፒዩተር መጠቀም ከሚገባቸው የሰው 

ሃይሌ ውስጥ ከ68-83%  ኮምፒተሩ ያሊቸውና 

የሚጠቀሙ ከሆነ 

መ 

 

በሚገመገመው በጀት ዓመት በወረዲው ፋይናንስ ጽ/ቤት 

ውስጥ በኮምፒዩተር መጠቀም ከሚገባቸው የሰው 

ሃይሌ ውስጥ ከ68% በታች ኮምፒተሩ ያሊቸውና 

የሚጠቀሙ ከሆነ 
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ምዕራፍ 5 

5.የመንግስት ፋይናንስ አመሌካቾች የግምገማ እቅዴና ትግበራ 
 

5.1 አጠቃሊይ 

 

በወረዲ ዯረጃ የመንግሰት ፋይናንስ አሰተዲዯር አገሌግልት ተግባራትን ሇመገምገም 

በእቅዴ በመመራት የግምገማ ትግባራው መከናወን ይኖርበታሌ፡፡ ሇግምገማ ትግበራ 

እቅደ መነሻ የሚሆኑትም ሇፋይናነስና አኮኖሚ ጽ/ቤቶች በአዋጅ የተሰጡት ተግባርና 

ሃሊፊነት ይሆናለ፡፡ ይህ ተግባራዊ ሲሆን በእያንዲንደ የመንግስት ፋይናንስ አሰተዲዯር 

ዋና ዋና ተግባራት ስር የተቀመጡ ግቦችም ይሳካለ፡፡ ግቦችን ሇማሳካትም በእያንዲንደ 

ዋና ዋና ተግባራት የተቀመጡ የውጤት አመሌካቾች የአፈጻጸም ግምገማን መተግበር 

ይኖርባቸዋሌ፡፡ የውጤት አመሌካቾች የአፈጻጸም ግምገማ እቅዴ ዜግጀት በየዓመቱ 

የሚካሄዴ ሲሆን የጊዛ ሰላዲውም ከሏምላ 1- ሰኔ 30  ዴረስ ይሆናሌ፡፡ 
 

በወረዲዎች የሚካሄዯውን ግምገማ የክሌለ ገ/ኢ/ሌ/ቢሮ በበሊይነት የሚመራው ሲሆን  

እንዯ አስፈሊጊነቱ ከቢሮው ውጪ የሚገኙ ሇምሳላ ኦዱትና የገቢ ቢሮዎች ሇግምገማው 

የሚያስፈሌገውን መረጃ በመስጠትም ሆነ በቀጥታ በግምገማው በመሳተፍ አሰተዋጽኦ 

ይኖራቸዋሌ፡፡ 
 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 የውጤት አመሌካቾች መረጃ አሰባሰብ ዳ 
 
 

የውጤት አመሌካቾችን መረጃ ሇመሰብሰብ ከመገባቱ በፊት ሇእያንዲንደ የውጤት 

አመሌካች የሚሰበሰበውን መረጃ መሇየት ይኖርበታሌ፡፡ በእያንዲንደ የውጤት አመሌካች 

የሚሰበሰበው መረጃ ከተሇየ በኋሊ የመረጃ አሰባሰብ ዳውንና ተከታታይነቱን ማረጋገጥ 

እና የሚተነተንበትን መንገዴ መወሰን አሇበት፡፡ በአጠቃሊይ የመንግስት ፋይናንስ 

አስተዲዯር መረጃ አሰባሰብ ዳ በሁሇት  ይከፈሊሌ፡፡ እነዙህም፡- 
 

ሀ)  አሀዚዊ የመረጃ (Quantitative) አሰባሰብ ዳ፡-የመንግሥት የፋይናንስ 

አስተዲዯር የሚሰጣቸውን አገሌግልቶች ሇመገምገምና ሇመመን የውጤት 

አመሌካቾቻቸው መሥፈሪያ ወይም መሇኪያ በአሀዜ ወይም በቁጥር 

የሚገሇፅበትነው፡፡ 
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ሇ) የኢ-አሀዚዊ መረጃ (Qualitative) አሰባበሰብ ዳ፡-የመንግስት ፋይናንስ 

አሰተዲዯር ሇሚሰጣቸው ተግባራት የተገኘው የውጤት አመሌካች አፈጻጸም 

እርካታ የሚገሇጽበት ዳ ነው፡፡ይህ በእርካታ የተገሇጸው የውጤት አመሌካች 

እርካታ በአሀዜ የሚገሇጽበት  የመረጃ አሰባበስብ ዳ ነው፡፡ 
 

በአጠቃሊይ ከሊይ ሇመግሌጽ የተሞከረው  ገምጋሚው አካሌ የውጤት አመሌካቾችን 

ሇመገምገምና ሇመመን የሚጠቀምበትን የመረጃ አሰባበሰብ ዳዎች ነው፡፡ ከዙህ 

በተጨማሪም የንዐስ የውጤት አመሌካቾች መረጃ  በተመሳሳይ ሁኔታ በእነዙሁ 

የመረጃ አሰባሰብ ዳ ሉሰበሰቡ ይችሊለ፡፡ 

5.3 የግምገማ መረጃዎች 
 

በግምገማው ወቅት ገምጋሚዎች የግምገማ ዕቅዲቸውንና በግምገማው እስካገኙት መረጃ 

ዴረስ ሇወዯፊቱ ቅሬታ ቢነሳ ሇማስረጃነት ያገሇግሌ ንዴ የግምገማ ሰነድች  በአግባቡ 

መቀመጥ ይኖርባቸዋሌ፡፡ ሠነድቹ ከግምገማው ሥራ ጋር ተያያዥነት ያሊቸውና 

በውጤት አመሌካች የተቀመጡ የግምገማ መስፈርቶችን ሇማስረዲት እንዯ አባሪ ሆነው 

የሚያገሇግለ አስፈሊጊ መረጃዎች ናቸው፡፡ ሰነድቹ ይህንን ጉዲይ እንዱያስተባብር 

በገንብና ኢኮኖሚ ሌማት ቢሮ  በተሰየመው ክፍሌ ውስጥ መቀመጥ አሇባቸው፡፡ 

5.4 አግባብነት ያሇውን መረጃ መሰብሰብ 
 
በመንግሥት ፋይናንስ አስተዲዯር የሚሰበሰቡት መረጃዎች አግባብነት ያሊቸውና 

ከእያንዲንደ የውጤት አመሌካቾች ጋር ተያያዥነት ያሊቸው ሉሆኑ ይገባሌ፡፡ በዙህም 

መሰረት የመረጃው ተጠቃሚዎች ሇምን ዓሊማ እንዯሚፈሌጉት፣ የመረጃ ሰጪዎች 

መረጃ የመስጠት አቅምና ክህልት ግንዚቤ ውስጥ ሉገባ  ይገባሌ፡፡ የሚሰበስቡት 

መረጃዎችም የሚፈሇገውን ውጤት ሉያስገኙ የሚችለና በተቀመጡት የመረጃ 

መሰብሰቢያ ዳዎች በተከታታይነት የሚሰበሰቡ ሉሆኑ ይገባሌ፡፡ 
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5.5 የአፈጻጸም የግምገማ ዯረጃ መነሻ ወሇሌ(Bench Mark Rating) 
 

የወረዲ የመንግሥት ፋይናንስ አስተዲዯር አፈፃፀም ግምገማ/መመኛ ወሇሌ 

ስሇማውጣት (Bench Mark rating) ከመግሇጻችን በፊት አፈፃፀም ግምገማ 

/መመኛ ወሇሌ ማሇት ምን ማሇት እንዯሆነ ትርጉሙን ማስቀመጡ ጠቃሚ 

ይሆናሌ፡፡ ፡-   

የመነሻ ወሇሌ፡- የአንዴን ተቋም ተግባር የእዴገት ወይም የአፈጻጸም ሇውጥን 

ሇመሇካት የሚያስችሌ መነሻ የማወዲዯሪያ ወይም የማነጻጸሪያ ነጥብ (Bench 

Mark) ማሇት ነው፡፡  
 

 በመነሻ ወሇሌ አማካኝነት የወረዲ ፋ/ጽ/ቤቶች የአገሌግልት አሰጣጣቸውን 

ሇማሻሻሌ ላልች የፋ/ጽ/ቤቶች ከሚያከሂደት ግምገማዎች በጏ ሌምድችን 

ይማራለ፤ ክህልትን ሇማዲበር የሚያግዘ የአሠራር ዕውቀት መቅሰም ይችሊለ፡፡ 

የራሳቸውንም አሰራር  በአፈፃፀም ግምገማው ምክንያት ጠንካራና ዯካማ ጏኖችን 

ሇመሇየት የሚያግዚቸው ይሆናሌ፡፡ 
 

የወረዲዎችን አፈጻጸም መመኛ ወሇሌ//Bench marking/ በማስቀመጥ ግምገማውን 

ማካሄዴ ጠቃሚነቱ የጏሊ ይሆናሌ፡፡ከመመኛ ወሇለ በሊይና በታች እንዱሁም በመካከሌ 

ሊይ የሚገኙትን ወረዲዎች በዯረጃ በመሇየት ዜቅተኛ አፈጻጸም ያሊቸው ወረዲዎች 

ከፍተኛ አፈጻጸም ካሊቸው በመማርና ክህልታቸውን በማዲበር የመንግሥትን የፋይናንስ 

የአገሌግልት ፍትሃዊ ተዯራሽነትን ሇማጠናከር የሚያስችሌ ይሆናሌ፡፡ በአጠቃሊይ 

ሲታይ የአፈጻጸም መመኛ ወሇሌን መሇየት፡- 
 

 ቀሌጣፋ፤ፍትሀዊ፤ ግሌጽና ተጠያቂነት ያሇው አገሌግልት ሇመስጠት ያስችሊሌ 

 አፈጻጸምን ሇማሻሻሌ ያግዚሌ 

 የአቅም ግንባታ ሇማካሄዴ ያስችሊሌ 

 ተቋማዊ አቅም ግንባታ ሇማፋጠን ይረዲሌ 
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5.5.1 የአፈጻጸም መመኛ /Bench Mark / ዓይነቶች 
 

በመንግስት ፋይናንስ አስተዲዯር ተቋማዊ አፈጻጸምን ሇማጠናከርና ብቃት ያሇው 

አገሌግልት እየተሰጠ መሆኑን ሇማረጋገጥ ጥቅም ሊይ የሚወለት የአፈጻጸም 

ግምገማ/ምና ዓይነቶች በሶስት ይከፈሊለ፡፡ እነዙህም፡-   

 የሂዯት(Process) አፈጻጸም መመኛ 

 የውጤት  (Result) አፈጻጸም መመኛ  

 የስሌታዊ(Strategic) አፈጻጸም መመኛ በመባሌ ይከፈሊለ፡፡  
 

የሂዯት አፈጻጸም መመኛ፡- ማሇት  አንዴ ስራ ከየት ተነስቶ ወዯየት እንዯሚዯርስ 

ሂዯትን የሚያሳይ ነው፡፡ ይህ በስራው ሂዯት ምን ውጤት 

እንዯመጣ የሚያሳይ ቢሆንም ተኩረቱ የስራውን ቅዯም 

ተከተሌ የሚያመሇክትና በሂዯት ሊይ የተመሰረተ ይሆናሌ፡፡ 

የውጤት አፈጻጸም መመኛ፡- አንዴ ስራ ከየት ተነስቶ ወዯየት ይዯርሳሌ የሚሇውን 

ሳይሆን በስራ ሂዯቱ በተከናወኑ ተግባራት ምን ውጤት ተገኘ 

የሚሇውን የሚመሇከት ይሆናሌ፡፡ 

ስትራቴጂክ የአፈጻጸም መመኛ፡- ይህ መመኛ  በየእሇቱ የስራ ሂዯት ወይም በአጭር 

ጊዛ በተገኘች ጥቃቅን ውጤት ሊይ የተመሰረተ ሳይሆን በረጅም 

ጊዛ ሉያመጣ የሚችሇውን ሊቂና አስተማማኝ ሇወጥን 

የሚያሳይ ነው፡፡ ስሇሆነም ተግባራት ተከናውነው ያስገኙትን 

የአጭር ጊዛ ውጤት በመመኛነት አይወስዴም፡፡ 

ከዙህ በሊይ የተራሩትን የአፈጻጸም መመኛዎች ዓይነትና ተኩረታቸውን 

ሇማብራራት የተሞከረ ቢሆንም በዙህ ማኑዋሌ መሰረት ጥቅም ሊይ የሚውሇው 

የውጤት አፈጻጸም መመኛ ዳ ብቻ ይሆናሌ፡፡  

5.5.2 የውጤት አመሌካች የአፈጻጸም መመኛ ዯረጃ 
 

 

የአንዴን ወረዲ የመንግሥት ፋይናንስ አስተዲዯር አገሌግልት አፈጻጸም ወሇሌ 

ሇመወሰን የእንዲንደን የውጤት አመሌካች አፈጻጸም በወረዲ ሲገመገም 

በአማካይ አፈጻጸሙ በሚከተሇው የነጥብ አሰጣጥ መሰረት ይከናወናሌ፡፡ 
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እነዙህም፡- 

(ሀ) የወረዲው ፋ/ጽ/አፈጻጸም 95% እና በሊይ ከሆነ እጅግ ከፍተኛ 

(ሇ) የወረዲው አፈጻጸም ከ84-94% ከፍተኛ ከሆነ 

(ሏ)የወረዲው አፈጻጸም ከ68 -83% መካከሇኛ ከሆነ 

(መ)የወረዲው አፈጻጸም ከ68% በታች ዜቅተኛ ናቸው ፡፡ 
 

 

ከሊይ ከተቀመጠው የዯረጃ አሰጣጥ መሰረት አፈጻጸማቸው ከ68% በታች የሆኑ 

ወረዲዎች ሌዩ ዴጋፍ የሚያስፈሌጋቸውይሆናሌ፡፡ ከ68-83% የሚሆኑ ወረዲዎች 

በግምገማው በክፍተት የታዩባቸውን ተግባራት ሊይ በመመስረት የአቅም ግንባታ ዴጋፍ 

ይዯረግሊቸዋሌ፡፡ 

5.5.3. በውጤት አመሌካቾች አፈጻጸም ግምገማ ወረዲዎችን በዯረጃ መሇየት 
 

የውጤት አመሌካቾች አፈጻጸምን መሰረት በማዯረግ የወረዲዎችን የመፈጸም አቅም  

በግምገማው በቀረበው ስታንዲዯርዴ መሰረት እጅግ ከፍተኛ፣ ከፍተኛ፣ መካከሇኛና 

ዜቅተኛ ወይም “ሀ”“ሇ”“ሏ” እና“መ” በሚሌ በክሌሌ ዯረጃ ወረዲዎች ይሇያለ፡፡ 
 

ሇዙህ ይረዲ ንዴ የእያንዲንደ ውጤት አመሌካች አፈጻጸም በተቀመጠው ነጥብ 

መሰረት የሚመን ሲሆን ከአንዴ በሊይ ንዑስ  የውጤት አመሌካቾች ያሊቸው 

በአማካይ የውጤት አመሌካቻቸው መሰረት ነጥባቸው ይቀመጣሌ፡፡ ዜርዜሩ 

በሚከተሇው ሠንጠረዥ 2 መሠረት እንዱጠቃሇሌ ይዯረጋሌ፡፡ 
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ሠንጠረዥ2፡  የወረዳዎች የውጤት አመልካቾች የ አፈጸጸም ግምገማ ማጠቃለያ  
 
 
 

መግሇጫ:- 
 
1. ሀ፣ ሇ፣ ሏ እና መ የሚለት ዯረጃዎች የሚገኙት በተቀመጠው የመመኛ መስፈርት መሰረት በፊዯሌ የተገኘውን ውጤት በመስጠት 

ነው:: 
2. ውጤት አመሌካቹ በአገኘው ዯረጃ መሰረት በዯረጃው ትይዩ ነጥብ ይስጡ:: ነጥቡ ሇ”ሀ”=4፣ ሇ”ሇ”=3፣ ሇ”ሏ”=2 እና ሇ”መ”=1 ነው፡፡ 

ሇንዐስ ውጤት አመሌካቾች በተመሳሳይ ሁኔታ ዯረጃቸው ይሰጣሌ፡፡ ነገር ግን እያንዲንደ ንዐስ ውጤት አመሌካች ያገኘውን ዯረጃ 
በመዯመር ሇንዐስ ውጤት አመሌካቾቹ ብዚት በማካፈሌ አማካኙን ሇውጤት አመሌካቹ ማስቀመጥ ይገባሌ፡፡ 

3. ዴምር የሚሇው ኮሇን የእያንዲንደን ውጤት አመሌካች ነጥብ በመዯመር የሚገኝ ነው 
4. አማካኝ ውጤት የሚሇው ዴምሩን ሇ22 በማካፈሌ ወይንም ሇተመነበት የውጤት አመሌካች ቁጥር ብዚት በማካፈሌ የሚገኝ ነው፡፡ 
5. በመጨረሻም የአገኙትን አማካኝ ነጥብ ከመቶ በመውሰዴ ውጤቱን ማስቀመጥ ያስፈሌጋሌ፡፡ ይህም 4 ነጥብን እንዯ መቶ በመውሰዴ 

የተገኘውን ነጥብ ወዯ ፐርሰንት መቀየርና ከዙህ በታች በአሇው መሰረት ውጤቱን መግሇጽ 
 

ከ95% በሊይ ያገኙ እጅግ ከፍተኛ፣ 
ከ84-94% ያገኙ ከፍተኛ  
ከ68-83% ያገኙ መካከሇኛ  
ከ68% በታችዜቅተኛ ተብሇው በውጤት ኮሇን ሊይ ይጻፋሌ፡፡  

6. ከውአ 5 ቀጥል በተመሳሳይ ሁኔታ ሰንጠረዠን ወዯጎን በማስፋት ሇተቀሩት ውጤት አመሌካቾችና ንዐስ ውጤት አመሌካቾች መጠቀም 
እንዱሁም ወረዲዎችን ወዯታች ከተራ ቁጥር 4 በኋሊ ወዯታች በመጨመር መስራት ይገባሌ፡፡ 

ተ/
ቁ. ወረዲ 

ውአ 1 ውአ 2 ውአ 3 ውአ 4 
ውአ 5 

ዴምር አማካኝ ውጤት ንውአ 5.1 ንውአ 5.2 
አማ. ሀ ሇ ሏ መ ሀ ሇ ሏ መ ሀ ሇ ሏ መ ሀ ሇ ሏ መ ሀ ሇ ሏ መ ሀ ሇ ሏ መ 

ነ                          ጥ                      ብ 
1                              

2                              

3                              

4                              
ወተ                              
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ምዕራፍ ስዴስት 
 

6.የክትትሌና ግምገማ ስርዓት 

6.1 የግምገማ ሥርዓት 
 

የመንግሥት ፋይናንስ አስተዲዯር አገሌግልትን ፍትሃዊ፣ ተዯራሽነትና ውጤታማነትን 

ሇማረጋገጥ የወረዲዎችን የተግባርና ኃሊፊነት መነሻ በማዴረግ ሇእያንዲንደተግባር ግቦች 

ይቀመጣሌ፡፡ ግቦች በትክክሌ ስሇመፈጸማቸው የውጤት አመሌካቾችን በመሇየትና 

ሇግምገማ የሚያስፈሌገውን መረጃ በመሰብሰብ ግምገማው ይካሄዲሌ፡፡ እያንዲንደን 

ተግባራት የውጤት አመሌካቾችን አፈጻጸም በመገምገም በወረዲው የተሻሇ አፈጻጸምና 

በትክክሌ የተከናወኑትን አገሌግልቶች በመሇየት በሞዳሌነት ሇላልች ወረዲዎች ወይም 

ተቋማት እንዱጠቀሙበት ይዯረጋሌ፡፡ በላሊ በኩሌ ዯግሞ ዜቅተኛ አፈጻጸም ያሳዩ 

ወረዲዎች ያሇባቸው ክፍተት በመሇየት የአቅም ግንባታ የሚካሄዴ ይሆናሌ፡፡  
 

የአፈጻጸም ግምገማው ወረዲዎችን በዯረጃ የመሇየትና ጠንካራና ዯካማ ጏናቸውን 

በመመሌከት ሇውሣኔ ሉያመች በሚችሌ መሌኩ ተጋጅቶ መቅረብ ይኖርበታሌ፡፡ 

ስሇሆነም የመንግሥት ፋይናንስ አስተዲዯር አፈጻጸምን ሇመገምገም ተሳትፎአዊ 

የክትትሌና ግምገማ ሥርዓትን ማጠናከር አስፈሊጊ ይሆናሌ፡፡ ስሇሆነም ጉዲዩ 

የሚመሇከታቸውን አካሊት በማሳተፍ አፈጻጸሙን በመገምገም ሪፖርት መዯረግ 

ይኖርበታሌ፡፡  

 

6.2 የክትትሌ ሥርዓት 
 

 

 

 

የመንግስት ፋይናንስ አሰተዲዯር አፈጻጸምን ሇመገምገም የሚመሇከታቸውን በማሳተፍ 

የአፈፃፀም ግቦች በታቀዯሊቸው መሠረት መከናወናቸውን ሇማረጋገጥ የሚያስችሌ 

ከመሆኑም በሊይ የታቀደ የግብ ስኬቶች በተሻሇ አፈጻጸም ሊይ የሚገኙ መሆኑን 

የምንረዲበት ይሆናሌ፡፡ ይህ ማኑዋሌ የውጤት-ተኮር የክትትሌ ስርዓትን የሚከተሌ 

ሆኖ ሁለንም የውጤት አመሌካቾች አፈጻጸምን መረጃ ሇመሰብሰብና ሇመገምገም 

በሚያስችሌ ቼክሉስት እና ፎርማቶች መሠረት ይሆናሌ፡፡ ቼክ ሉስት በአባሪ 
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ተያይዋሌ፡፡ የክትትሌ ሪፖርቱን ሇክትትሌ በተመረጡት የውጤት አመሌካቾች 

መሠረት ሆኖ የግምገማውን መሠረተ-ሃሣቦችን የሚያንፀባርቅ መሆን ይኖርበታሌ፡፡  
 

እያንዲንደ ወረዲ የመንግሥት ፋይናንስ ሥርዓት አፈፃፀምን  ግሌፅና ተከታታይነት ባሇው 

መሌኩ የአፈጻጸም የውጤት አመሌካቾችን የሪፖርት ግንኙነት በሚያሳይ መሌኩ ስራ ሊይ 

ሉውሌ ይችሊሌ፡፡ 

6.3 ግምገማ 
 

 

የመንግሥት የፋይናንስ አስተዲዯር አፈፃፀም ግምገማ በየሁሇት አመቱ አንዴ ጊዛ 

የሚካሄዴ ይሆናሌ፡፡ ግምገማው በክሌሌ ወይም ክሌሌ በሚወክሇው ዝን የሚከናወን 

ሲሆን ግምገማውም በተቀመጡት የውጤት አመሌካቾች መሠረት መካሄዴ 

ይኖርበታሌ፡፡ 
 

የመንግስት ፋይናንስ አሰተዲዯር አፈጻጸም ግምገማ ወረዲዎችን በዯረጃ በመሇየት 

መሌካም ክንውን ያሊቸውን በሞዳሌነት በመሇየት፤ ዜቅተኛ አፈጻጸም ያሊቸው 

ወረዲዎች ሌምዴ  የሚቀስሙበት እንዱሆን ይዯረጋሌ፡፡በየወረዲዎቹ በዜቅተኛ አፈጻጸም 

የታዩ ተግባራት የሚያስፈሌገውን ዴጋፍ  በዴርጊት መርሀ-ግብር በማጋጀት ሇውሳኔ 

ሰጪ አካሊት በሪፖርት የሚቀርብ ይሆናሌ፡፡ የወረዲዎች የዴርጊት መርሀ-ግብርም 

በሚከተሇው ቅፅ መሰረት የሚጋጅ ይሆናሌ፡፡ 
 

 ሰንጠረዥ3፡  የወረዳዎች የድርጊት መርሀ  ግብር  ማዘጋጃ ፎርማት 

ተ.ቁ ው.አ ቁጥር ዜርዜር  
ተግባራት 

ጊዛ 
ዴጋፉን 

የሚፈሌገው 
ወረዲ 

ዴጋፍ 
ሰጪው 
አካሌ 

      

      

      
 

6.4 ሪፖርት 
 
 

የመንግሥት ፋይናንስ አስተዲዯር የአፈጻጸም ግምገማ ሪፖርት ግምገማው ከተጠናቀቀ 

በኋሊ የፋይናንስ አስተዲዯር ዐዯትን ተከትል በተሇዩት የውጤት አመሌካቾች መሠረት 

ሪፖርቱ መጋጀት ይኖርበታሌ፡፡ የሪፖርቱ ፎርማት አባሪ ተዯርጓሌ፡፡  
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6.5 የሪፖርት ሥርጭት 
 

የግምገማ ሪፖርቱ ከተጠናቀቀና በገምጋሚው አካሌ ከፀዯቀ በኋሊ ከክሌሌ ገንብና 

ኢኮኖሚ ሌማት ቢሮ በቀጥታ ሇገንብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴር ተሌኮ በግሌባጩ 

በክሌለ ሇሚመሇከታቸው አካሊትና ሇተገመገመው ወረዲ ገንብና ኢ/ሌ/ጽ/ቤት ይሊካሌ፡፡

በተጨማሪም  በክሌለ  ገ/ኢ/ሌ/ቢሮ ዴህረ-ገጽ እንዱወጣ ይዯረጋሌ፡፡ 

ምዕራፍ ሰባት 
 

7. የቅሬታ አቀራረብና መሌስ አሰጣጥ 
 
 

 

የመንግስት የፋይናንስ አስተዲዯር ግምገማ የማካሄደ ተግባር ዋነኛ ዓሊማ የወረዲዎችን 

የፋይናንስ አስተዲዯርን ማሻሻሌ ቢሆንም ግምገማውን የሚፈጽመው አካሌ ከተገምጋሚው 

አካሌ ውጭ በመሆኑ በተካሄዯው ግምገማ ሊይ በማወቅም ሆነ ባሇማወቅ የተሇያዩ ጉዲዮችን 

በማንሳት ቅሬታ ሉፈጠር ይችሊሌ፡፡  ስሇሆነም የሚቀርበውን ቅሬታ ሥርዓት ባሇው መንገዴ 

ማቅረብና መፈታት ያሇበት በመሆኑ የቅሬታ አቀራረብና የግብር-መሌስ አሠራር ሥርዓት 

ሉኖር ይገባሌ፡፡    
 

7.1 የቅሬታ አቀራረብ 
 

በመንግስት የፋይናንስ አሰተዲዯር የአፈጻጸም ግምገማ  የሚቀርብ ቅሬታ የቅሬታው መነሻ ዋና 

ጉዲይ በዜርዜር ከነበቂ ማስረጃው ግምገማውን በበሊይነት ሇሚመራው መ/ቤት ኃሊፊ ቅሬታው 

ከተነሳበት መስሪያ ቤት ኃሊፊ  መቅረብ ይኖርበታሌ፡፡ ቅሬታው ሲቀርብ  

 የቅሬታ ተቀባዩ መ/ቤት ስም፤ 

 የቅሬታ አቅራቢው መ/ቤት ሰም፤  

 የቀረበው ቅሬታ ዋና ጉዲይ፤ 

 የቅሬታው ዜርዜር ማብራሪያና ማስረጃ የሚቀርብ ይሆናሌ፡፡ 
 

የአፈጻጸም ግምገማው ውጤት ይፋ ከተዯረገበት ከሶስተኛ እሰከ ሰባተኛ ቀን ባለት የስራ ቀናት ጊዛ 

ውስጥ ቅሬታው ሇበሊይ ኃሊፊው ተፈርሞና ህጋዊ ማህተም ኖሮት መቅረብ ይኖርበታሌ፡፡ በቀረበው 

ቅሬታ መሰረት ቅሬታ ሊቀረበው አካሌ በወቅቱ መሌስ መሰጠት አሇበት፡፡ 
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7.2 መሌስ አሰጣጥ 
 

በመንግስት ፋይናንስ አሰተዲዯር ግምገማ ሂዯትም ሆነ  ውጤት ሊይ ሇሚነሳው ቅሬታ  

የሚሰጠው መሌስ መያዜ ያሇበት፡- 

 የቅሬታ አቅራቢውን መ/ቤት ስም፤ 

 የቅሬታው ዋና ጉዲይ ከነዜርዜር መረጃው፤  

 የውሳኔ ሃሳብ  ወይም የበሊይ አካሊት ውሳኔ….ወተ ሉይዜ ይችሊሌ፡፡ 

የቀረበውም ቅሬታ ሇመስሪያ ቤቱ በቀረበሇት በአምስት የስራ ቀን ጊዛ ውስጥ መሌስ 

መሰጠት አሇበት፡፡ የቅሬታ ተቀባዩ መ/ቤት ኃሊፊ በራሱ ወይም አጣሪ አካሌ በማቋቋም 

ማጣራት ያሇበት ሲሆን በሌዩ ሁኔታ በሚቋቋም አካሌ የሚታይ ከሆነ በተሰጠው በአስር 

የሰራ ቀናት ውስጥ መሌስ መሰጠት አሇበት፡፡ ቅሬታውን የሚያየው አካሌ ግምገማውን 

ካካሄዯው አካሌ የተሇየ ይሆናሌ፡፡  
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ምዕራፍ ስምንት 
 

 

8. የማበረታቻ ስርዓት 
 

የወረዲዎች የአፈጻጸም ግምገማ መካሄደ የመንግሥት ፋይናንስ አስተዲዯር አገሌግልት 

አሰጣጥ የተሻሇ እንዱሆንና የመንግሥት ሀብትን በአግባቡ ሥራ ሊይ ሇማዋሌ ከማገዘም 

በሊይ የመሌካም አስተዲዯር ተግባራትን ሇማጠናከር ወሳኝ ጉዲይ ነው፡፡ በመሆኑም 

በመንግሥት ፋይናንስ አስተዲዯር የአፈጻጸም ግምገማ ወረዲዎች ባሊቸው አፈጻጸም 

መሠረት የተሻሇ ዯረጃ ያሊቸው ማበረታቻ እንዱያገኙ ይዯረጋሌ፡፡ ሇወረዲዎች በአፈጻጸም 

ግምገማው መሠረት የሚሰጠው ማበረታቻ በተሇያየ መንገዴ ሉፈጸም ይችሊሌ፡፡ 

ይኸውም፡- 

1) እጅግ ከፍተኛና  ከፍተኛ ዯረጃ ሊይ ሇሚገኙ ወረዲዎች የሚሰጥ ማበረታቻ፡- በዙህ 

ዯረጃ ሇሚገኙ ወረዲዎች የሚሰጠው ማበረታቻ ሊከናወኗቸው ተግባራት 

ሠርተፍኬት በመስጠት እውቅና ማዴረግ፣ ኮምፒውተሮችንና ሇባሇሙያዎቹ 

ስሌጠና መስጠትን ወተ…ያካትታሌ፡፡ 

 

2) መካከሇኛና ዜቅተኛ አፈጻጸም ያሊቸው ወረዲዎች፡- በላሊ በኩሌ መካከሇኛና ዜቅተኛ 

አፈፃፀም ያሊቸውን ወረዲዎች በግምገማው ዜቅተኛ የሆነባቸው ተግባራት ተሇይተው 

የአቅም ግንባታ ሥሌጠና፣ የቁሳቁስ ዴጋፍ እንዱሁም አሰራራቸውን ሉያሻሻለ የሚችለ 

ሙያዊ ዴጋፍ እንዱያገኙ ይዯረጋሌ፡፡  

 

የማበረታቻ ስርዓቱ ሲከናወን በክሌሌ ዯረጃ ሁለንም ወረዲዎች በማሳተፍ የተሻሇ አፈፃፀም 

ያሊቸው ወረዲዎች መሌካም ተሞክሮን ሇላልች ማስተሊሇፍ በሚያስችሌና ውዴዴርን 

በሚፈጥር መሌኩ የግምገማው ሪፖርት ይፋ ይሆናሌ፡፡ መዴረኩ በአፈጻጸሙ ሊይ ውይይት 

የሚዯረግበት፤ የመማማሪያና የሽሌማት መዴረክ ይሆናሌ፡፡ 


