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ክፌሌ 1 - አጠቃሊይ 
 

1.1 መግቢያ 
 

የመሠረታዊ አገሌግልቶችን ፌትሃዊነት በበሇጠ ሇማሻሻሌና የተጠያቂነትን ሥርዓት ሇማጠናከር 

“ፌትሃዊ መሠረታዊ አሌግልት ሇሁለ አቀፌ ዕዴገት ተጠቃሚነት (ESPES)” የተሰኘ 

ፕሮግራም ከዓሇም ባንክ ጋር በመተባበር ተቀርፆ በመተግበር ሊይ ይገኛሌ፡፡ ሇፕሮግራሙ 

ማስፇፀሚያ የሚሆነው ገንዘብ የሚሇቀቀው መንግሥትና ዓሇም ባንክ የተስማሙባቸው የገንዘብ 

ፌሰት አመሌካቾች የውጤት መሇኪያዎች መሟሊታቸው ገሇሌተኛ በሆኑ አካሊት ሲረጋገጥ 

ነው፡፡ ከእነዚህ የገንዘብ ፌሰት አመሌካች የውጤት መሇኪያዎች መካከሌ አንደ የመንግሥት 

ፊይናንስ አስተዲዯርና ቁጥጥር ሥርዓትን በተመሇከተ ሇወረዲ ካውንስሌ የበጀትና ፊይናንስ 

ጉዲዮች ቋሚ ኮሚቴ አባሊት ሥሌጠና ሇመስጠት የሚረዲ ማንዋሌ ማዘጋጀት ነው፡፡ 

ይህን ማንዋሌ ሇማዘጋጀት ከገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴር አግባብ ካሊቸው የተሇያዩ 

የሥራ ክፌልች የተወከለ 5 ከፌተኛ ባሇሙያዎችንያካተተ አንዴ የሥራ ቡዴን ተቋቁሟሌ፡፡ 

ቡዴኑ ሥራውን ሇማከናወን እንዱረዲው በቅዴሚያ የሥራ መዘርዝር (ቢጋር) እና የመስክ 

መረጃ ማሰባሰቢያ ቼክ ሉስት ያዘጋጀ ሲሆን፣ በመቀጠሌም ሁሇት ክሌልችን በመምረጥና 

በእያንዲንደ ክሌሌ ዯግሞ ሁሇት ወረዲዎች በክሌሌ የገንዘብና ኢኮኖሚ ሌማት ቢሮዎች 

እንዱመረጡ በማዴረግ የመስክ ሥራ ጉብኝት አዴርጓሌ፡፡ 

ሇጉብኝቱ የተመረጡት ክሌልች አፊርና ዯቡብ ሲሆኑ የመምረጫ መስፇርቱም አፊር በማዯግ 

ሊይ ያሇ ክሌሌ በመሆኑና ዯቡብ ዯግሞ ጠንካራ ከሚባለት ክሌልች የሚመዯብ በመሆኑ ነው፡፡ 

የወረዲዎች ምርጫ የተካሄዯው በክሌልች የገንዘብና ኢኮኖሚ ሌማት ቢሮዎች ሲሆን፣ ከአፊር 

ክሌሌ የአፊምቦ እና የደብቲ ወረዲዎች ሲመረጡ ከዯቡብ ዯግሞ የሀሊባ ሌዩ ወረዲ እና የሸበዱኖ 

ወረዲዎች ተመርጠዋሌ፡፡ 

  

                                                           
የሥሌጠና ማንዋለን ያዘጋጁት የቡዴን አባሊት፡- አቶ ዯምላ ይስማው (ከቻናሌ አንዴ ፕሮግራሞች ማስተባበሪያ ጽ/ቤት)፣ አቶ 

ባንታየሁ አበባው፡- (ከቻናሌ አንዴ ማስተባበሪያ ጽ/ቤት)፣ አቶ አባተ ከበዯ፡- (ከኢንስፔክሽን ዲይሬክቶሬት)፣ አቶ ተስፊዬ 
ገ/የስ (ከመንግሥት ሂሣብ ዲይሬክቶሬት)፣ እና አቶ ዴሌነሳው ሰውነት (ከEMCP) ናቸው፡፡  
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ቡዴኑ በእነዚህ ክሌልችና ወረዲዎች የሥራ ጉብኝት ባዯረገበት ወቅት፡- 

- ከክሌለ የገንዘብና ኢኮኖሚ ሌማት ቢሮ የሥራ ኃሊፉዎችና አግባብ ካሊቸው 

ባሇሙያዎች፣ 

- ከየክሌለ አፇ-ጉባዔዎች (በአፊር ክሌሌ ብቻ)፣ 

- ከየወረዲዎች አፇ-ጉባዔዎችና የበጀትና ፊይናንስ ጉዲዮች ቋሚ ኮሚቴ አባሊት፣ 

- ከየወረዲዎች የገንዘብና ኢኮኖሚ ሌማት ጽ/ቤት የሥራ ኃሊፉዎችና አግባብ ካሊቸው 

ባሇሙያዎች፣ 

ጋር ሰፉ ውይይት በማካሄዴ ሇማንዋለ ዝግጅት ግባት የሚሆኑ ጠቃሚ ሀሳቦችንና መረጃዎችን 

አሰባስቧሌ፡፡  

የሥሌጠና ማንዋለ በ5 ዋና ዋና ክፌልች የተከፇሇ ሲሆን በእያንዲንደ ዋና ክፌሌሥርም 

በርካታ ንዐስ ክፌልችን አካቷሌ፡፡ በዚህም መሠረት በክፌሌ 1- አጠቃሊይ ጉዲዮችን፣ በክፌሌ 

2- የመንግሥት በጀት ዝግጅትና አስተዲዯር ስርዓትን፣ በክፌሌ 3- የመንግሥት ሂሣብ ምዝገባና 

ሪፖርት ዝግጅት ሥርዓትን፣ በክፌሌ 4- የመንግሥት ግዥና ንብረት አስተዲዯር ሥርዓትንና 

በመጨረሻም በክፌሌ 5- የኦዱትና የኦዱት ግኝት ክትትሌን በማካተት ተዘጋጅቷሌ፡፡ 

 

1.2 የሥሌጠና ማንዋሌ ዝግጅት ዓሊማ 
 

የወረዲ ካውንስሌ የበጀትና ፊይናንስ ቋሚ ኮሚቴ አባሊት፣ የመንግሥት ፊይናንስ አስተዲዯርና 

ቁጥጥር ዘርፌ በሚያካትታቸው በበጀት ዝግጅትና አስተዲዯር፣ በሂሣብ አያያዝና ሪፖርት 

ዝግጅት፣ በግዥ እና ንብረት አስተዲዯር፣ በኦዱትና ኢንስፔክሽን የሥራ መስኮች ዙሪያ የወረዲ 

የገንዘብና ኢኮኖሚ ሌማት ጽ/ቤት ባሇሙያዎች ያሊቸውን ያህሌ ጠሇቅ ያሇ ዕውቀት 

እንዱኖራቸው ባይጠበቅም የተሰጣቸውን የሥራ ተግባርና ኃሊፉነት በብቃት ከመወጣት አኳያ 

በእያንዲንደ የሥራ መስክ ሊይ መሠረታዊ የሆኑትን ጉዲዮች እንዱያውቁ ማዴረግ አስፇሊጊ 

ይሆናሌ፡፡  

ከእነዚህ የሥራ መስኮች ጋር በተያያዘ መንግሥት በየጊዜው የሚያወጣቸው አዋጆች፣ ዯንቦች፣ 

መመሪያዎችና ማንዋልችም ሉዯርሷቸው ይገባሌ፡፡ በእነዚህም ሊይ በሚመሇከታቸው አካሊት በቂ 

የሆኑ የማስተዋወቂያ ገሇፃዎች፣ ማብራሪያዎችና ሥሌጠናዎች ሉሰጧቸው ይገባሌ፡፡ 

ማሻሻያዎች ሲዯረጉም ፇጥነው እንዱያውቋቸው መዯረግ ይኖርበታሌ፡፡  
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መንግሥት ያሌተማከሇ የፊይናንስ አስተዲዯርን ወዯ ዝቅተኛው የመስተዲዴር እርከን ማሇትም 

ወዯ ወረዲ እንዱወርዴ ካዯረገበት ከ1993 ዓ.ም. ጀምሮ በርካታ የመንግሥት ፊይናንስ አስተዲዯር 

ማሻሻያ ተግባራት ተከናውነዋሌ፡፡ ከዚህም ጋር ተያይዞ አበረታች የሆኑ ውጤቶች 

ተመዝግበዋሌ፡፡ በተሇይም ከሌማት አጋሮች ጋር በመተባበር በሚካሄደ የቻናሌ አንዴ 

ፕሮግራሞች አፇፃፀም ረገዴ የተገኙት ስኬቶች ተስፊ ሰጪ ናቸው፡፡  

መንግሥት በእነዚህ ፕሮግራሞች አማካኝነት በወረዲ ዯረጃ ሇሚካሄደ የመሠረታዊ 

አገሌግልቶችና ሇላልች ሌዩ ሌዩ ተግባራት ማስፇፀሚያ በየዓመቱ የሚመዴበው በጀት ከፌተኛ 

ነው፡፡ ይህ በጀት ከብክነትና ከጥፊት ተጠብቆ በአግባቡ ሥራ ሊይ እንዱውሌም በመንግሥት 

በኩሌ ከፌተኛ የሆነ ክትትሌና ቁጥጥር ይዯረጋሌ፡፡ በየጊዜውም የውስጥና የውጭ ኦዱቶች 

እንዱካሄደ በማዴረግ በግኝቶች ሊይ ተገቢ የሆኑ የማስተካከያ እርምጃዎች እንዱወሰደ 

ይዯረጋሌ፡፡  

ይህም ሆኖ ግን በወረዲና በቀበላ ዯረጃ ከሚከናወኑት ሥራዎች ስፊት አኳያ የመንግሥት 

ፊይናንስ አስተዲዯርና ቁጥጥር ተግባራትን በመንግሥት አቅም ብቻ ሇማከናወን ስሇሚያስቸግር 

የገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴርም ክሌልችና ወረዲዎች ከፋዳራሌ መንግሥት የፊይናንስ 

ሥርዓት ጋር የተጣጣመ የፊይናንስ አስተዲዯር ሥርዓት እንዱዘረጉ የመምራትና የመዯገፌ 

ኃሊፉነት ስሊሇበት ይህንኑ ኃሊፉነት በብቃት ሇመወጣት እንዱረዲ ሇወረዲ ካውንስሌ የበጀትና 

ፊይናንስ ቋሚ ኮሚቴ አባሊት አስፇሊጊውን የሥሌጠና ዴጋፌ ሇመስጠት የሚያስችሌ ማንዋሌ 

ሇማዘጋጀት አስቧሌ፡፡ 

የወረዲ ካውንስሌ የበጀትና ፊይናንስ ቋሚ ኮሚቴዎች እገዛና አጋርነት ከመቸውም ጊዜ በበሇጠ  

በአሁኑ ወቅት አስፇሊጊ ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ እነዚህ ቋሚ ኮሚቴዎች እስከዛሬ ዴረስ በመንግሥት 

ፊይናንስ አስተዲዯርና ቁጥጥር ዙሪያ ያዯረጉት አስተዋፅኦ ቀሊሌ ባይሆንም ወዯፉት ግን በበሇጠ 

ተጠናክሮ እንዱቀጥሌ ይፇሇጋሌ፡፡ ከዚህ አንፃር በቅዴሚያ የቋሚ ኮሚቴ አባሊቱን አቅም 

በሥሌጠና በታገዘ ሁኔታ ማጠናከር አስፇሊጊ ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ 

የዚህ ማንዋሌ ዝግጅት ዋና ዓሊማም የቋሚ ኮሚቴ አባሊቱ በሌማት ዕቅዴና በጀት አዘገጃጀት 

በመንግሥት በጀት አስተዲዯር፣ በሂሣብ አያያዝና ሪፖርት ዝግጅት፣ በመንግሥት ግዥና 

ንብረት አስተዲዯር፣ በኦዱትና በኦዱት ግኝቶች ክትትሌ ዙሪያ እና በመካከሊቸው ስሇሚኖረው 

ትስስር ያሊቸውን ግንዛቤና እውቀት በማጠናከር የመንግሥት ሀብትና ንብረት ካሊስፇሊጊ 

ብክነትና ጥፊት ተጠብቆ በአግባቡ ሇታሇመሇት ዓሊማ እንዱውሌ ከመንግሥት ጏን ሆነው 

የቅርብ ክትትሌና ቁጥጥር እንዱያዯርጉ ሇማገዝ ነው፡፡ከሥሌጠናው በሚያገኙት ዕውቀት 

በመታገዝ እና የመረጣቸውን ሕዝብ ተገቢ የሆነ ጥቆማዎችን እንዱያዯርግ በማበረታታት 
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የተሰጣቸውን የሥራ ተግባርና ኃሊፉነት በሊቀ ሁኔታ ሇማከናወን እንዱችለ የሥሌጠና ማንዋለ 

ዋነኛ የመርጃ መሣሪያ ሆኖ እንዱያገሇግሌ ነው፡፡ 

1.3 የወረዲ ካውንስሌ የበጀትና ፊይናንስ ቋሚ ኮሚቴዎች የሥራ ተግባራትና 
ኃሊፉነቶች 
 

የወረዲ ምክር ቤቶች በህገ-መንግሥቱ እና በሕዝብ የተሰጣቸውን የሥራ ተግባራትና ኃሊፉነቶች 

በአግባቡ ሇመፇፀም እንዱያስችሊቸው ውጤታማ የሆነ ውስጣዊ አዯረጃጀትና የአሠራር ስሌት 

ዘርግተዋሌ፡፡ በዚህም መሠረት ምክር ቤቱ የተሇያዩ ቋሚ ኮሚቴዎችን አዯራጅቷሌ፡፡ 

የወረዲ ካውንስልች በሥራቸው እንዯሁኔታው ከ4-6 የሚዯርሱ ቋሚ ኮሚቴዎች አሎቸው፡፡ 

እያንዲንደ ቋሚ ኮሚቴ በክሊሰተር የተዯራጁ የመንግሥት መ/ቤቶችን ይከታተሊሌ፡፡ ከቋሚ 

ኮሚቴዎቹ መካከሌ አንደ የበጀትና የፊይናንስ ጉዲዮች ቋሚ ኮሚቴ ነው፡፡ የዚህ ኮሚቴ ዋና 

ዋና ተግባራትና ኃሊፉነቶች የሚከተለት ናቸው፡፡ 

 በወረዲው ምክር ቤት የፀዯቀው በጀት በአግባቡ ሥራ ሊይ መዋለን መከታተሌና 

መቆጣጠር፣ 

 በክትትሌና በቁጥጥር ሂዯት ከሚከናወኑ ዝርዝር ተግባራት መካከሌ፡- 

 የተመዯበው በጀት ሇታሇመሇት ዓሊማና አገሌግልት ወጪ መዯረጉ፣ 

 ወጪው ሥሌጣን ባሇው አካሌ የተረጋገጠ መሆኑና 

 የበጀት ዝውውር ሲኖር በፊይናንስ ህጉ መሠረት መከናወኑ የሚለት 

ይገኙባቸዋሌ፡፡ 

 በማንኛውም መንግሥታዊ አካሌ ሇበጀት ዓመቱ ከተመዯበው በሊይ የበጀት አጠቃቀም 

ሲኖር ቋሚ ኮሚቴው ከበጀት በሊይ ሇማውጣት አስገዲጅ የሆነውን ምክንያት 

የማጣራትና አስፇሊጊ ሆኖ ሲያገኘውም ሪፖርትና የውሳኔ ሀሳብ ሇወረዲው ምክር ቤት 

የማቅረብ ኃሊፉነት አሇበት፡፡ 

 ከክሌለ የሚሰጡ የበጀት ዴጏማዎች በአግባቡ ሥራ ሊይ መዋሊቸው መከታተሌ፣ 

 በወረዲው የመንግሥት ገንዘብና ንብረት በአግባቡ መሰብሰቡንና መጠበቁን መከታተሌና 

ማረጋገጥ፣ 

 በየበጀት ዓመቱ መጀመሪያ ከሚከታተሎቸው መ/ቤቶች የዓመታዊ ዕቅዴ ሰነድችን 

በመቀበሌ ተገቢውን ግምገማ ማካሄዴና የተሟሊ መሆኑን ማረጋገጥ፣ 

 የሚከታተሎቸውን መ/ቤቶች የሩብ ዓመት የዕቅዴ አፇፃፀም ሪፖርቶች በመገምገም 

ግብረ-መሌስ መስጠት፣  
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 የመስክ ክትትሌና ቁጥጥር ተግባራትን ማከናወን፣ 

 ከቋሚ ኮሚቴው ተግባር ጋር ተያያዥነት ያሊቸው የወረዲ ፖሉሲዎች፣ ህጏች፣ 

ስትራቴጂዎች፣ ፕሮግራሞች ፕሮጀክቶችና ዕቅድች በአግባቡ ሥራ ሊይ መዋሊቸውን 

መከታተሌና መቆጣጠር ናቸው፡፡ 

1.4 ሇመስክ ጉብኝት በናሙና በተመረጡት ክሌልችና ወረዲዎች በበጀትና ፊይናንስ 
ቋሚ ኮሚቴዎች አሠራር ሊይ የታዩ ጠንካራና ዯካማ ጏኖች 
 

በተጏበኙት ወረዲዎች ውስጥ ይህ ኮሚቴ የበጀት፣ የፊይናንስና የኦዱት ጉዲዮች ቋሚ ኮሚቴ 

በመባሌ ተሰይሟሌ፡፡ ኮሚቴው የገቢዎችንና የገንዘብና ኢኮኖሚ ሌማት ጽ/ቤት ተግባራትን 

የሚከታተሌ ሲሆን፣ እንዯሁኔታው ከ3-7 የሚሆኑ አባሊትን ይዟሌ፡፡ እነዚህ የኮሚቴ አባሊት 

በሕዝብ ከተመረጡት የወረዲ ካውንስሌ አባሊት መካከሌ በትምህርት ዝግጅታቸውና የሥራ 

ሌምዲቸው ቋሚ ኮሚቴው ሇሚከታተሊቸው የሥራ መስኮች ቀረቤታ አሊቸው ተብሇው 

የተመዯቡ ናቸው፡፡ አብዛኞቹ የበጀትና ፊይናንስ ቋሚ ኮሚቴ አባሊት የመንግሥት ሠራተኞች 

ሲሆኑ የተወሰኑት ዯግሞ በግሌ ሥራ (በግብርና ሥራ) የሚተዲዯሩ ናቸው፡፡ በመንግሥት ሥራ 

ሊይ የተሠማሩት የህዝብ ተወካዮች የትምህርት ዝግጅት ከሠርተፉኬት እስከ ዱግሪ ዯረጃ 

የሚዯርስ ሲሆን አንዲንድቹ ዯግሞ የትምህርት ዕዴሌ ያሊገኙ ናቸው፡፡ ከተጏበኙት ወረዲዎች 

ውስጥ በአንዲንድቹ የበጀትና ፊይናንስ ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ሆነው የተመዯቡት በአካውንቲንግ 

ዱፕልማና በማኔጅመንት የመጀመሪያ ዱግሪ ያሊቸው ናቸው፡፡  

የቋሚ ኮሚቴዎቹ አባሊት የትምህርት ዝግጅትና አጠቃሊይ የሥራ እንቅስቃሴ ሁኔታ ሲታይ 

ከክሌለ ርዕሰ ከተማ በቅርብ እርቀት በሚገኙ ወረዲዎች ውስጥ ያለት የቋሚ ኮሚቴ አባሊት 

የተሻሇ የትምህርት ዝግጅትና የሥራ እንቅስቃሴ የሚታይባቸው ሲሆን፣ ሩቅ በሆኑ ወረዲዎች 

ውስጥ ያለት ዯግሞ አንፃራዊ በሆነ መሌኩ ዝቅ ያሇ የትምህርት ዝግጅትና የሥራ እንቅስቃሴ 

እንዯሚታይባቸው ሇቡዴኑ ከተሰጠው መግሇጫ ሇመገንዘብ ተችሎሌ፡፡ ኮሚቴዎቹ ከሊይ በንዐስ 

ክፌሌ 1.3 የተሰጧቸውን የሥራ ተግባራት በመፇፀም ሂዯት ከወረዲ ወረዲ ሌዩነቶች 

እንዯሚታዩባቸው ከተሰጡት መግሇጫዎች ሇመረዲት ተችሎሌ፡፡ በአጠቃሊይ በተጏበኙት 

ወረዲዎች በበጀትና ፊይናንስ ቋሚ ኮሚቴዎች አሠራር ሊይ ቡዴኑ የተመሇከታቸው ዋና ዋና 

ጠንካራና ዯካማ ጏኖች እንዯሚከተሇው ቀርበዋሌ፡፡ 
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ጥንካሬዎች ዴክመቶች 

- በቋሚ ኮሚቴዎችና በገንዘብና ኢኮኖሚ ሌማት ጽ/ቤት 

መካከሌ በመተጋገዝ መንፇስ ተቀራርቦ ሇመሥራት 

ያሇው ፌሊጏትና ተነሳሽነት በሁሇቱም በኩሌ ከፌተኛ 

መሆን፣ 

- በአንዲንዴ ወረዲዎች የበጀትና ፊይናንስ ቋሚ 

ኮሚቴውን ተግባርና ኃሊፉነት የሚገሌጽ በፅሁፌ 

የተዘጋጀ ቢጋር የላሇ መሆኑ፣ 

- የኮሚቴ አባሊቱ የተሟለ መሆናቸውና አቅሙና 

ሁኔታው በፇቀዯው መጠን የተሰጣቸውን የሥራ 

ኃሊፉነት ሇመወጣት ጥረት የሚያዯርጉ መሆናቸው፣ 

- ሇቋሚ ኮሚቴው አስፇሊጊ የሆኑ የመንግሥት በጀትና 

ፊይናንስ አዋጆች፣ ዯንቦች፣ መመሪያዎችና 

ማንዋልች በአንዲንዴ ወረዲዎች ተሟሌተው 

ያሇመገኘት፣ 

- በአንዲንዴ ወረዲዎች ሇሁለም ቋሚ ኮሚቴዎች 

ሇሥራ የሚሆን የተወሰነ ጥቅሌ በጀት በአፇ-ጉባዔው 

ጽ/ቤት ስር የሚመዯብ መሆኑ፣ 

- ሁለም ቋሚ ኮሚቴዎች በጋራ እንዱገሇገለበት 

የሚሰጣቸው 1 ክፌሌ ብቻ መሆኑ፣ (የቢሮ እጥረት 

መኖሩ) 

- በካፒታሌ በጀት በሚከናወኑ ተግባራት ሊይ በበሇጠ 

በማተኮር በተሇይ በኮንትራክተሮች የሚከናወኑ 

የግንባታ ሥራዎችን በቅርበት በመከታተሌና 

በመቆጣጠር ችግር ያሇባቸው እንዯገና እንዱስትካከለ 

በማዴረግ ረገዴ ከፌተኛ ጥረት የሚያዯርግ መሆኑ፣ 

- ሇሥራ ጠቃሚ የሆኑ ሰነድችን፣ ድኩመንቶችንና ሌዩ 

ሌዩ መረጃዎችን በተዯራጀ ሁኔታ ሇማስቀመጥና 

ሇተተኪ ተመራጮች ሇማስተሊሇፌ የሚያስችሌ በቂ 

የድኩመንቴሽን ክፌሌ (ቢሮ) ያሇመኖር፣ 

- የመስክ ክትትሌ ሥራ ሲካሄዴ ሁለም የቋሚ ኮሚቴ 

ሰብሳቢዎች በቅንጅት የሚንቀሳቀሱ መሆኑ፣ 

- ሇቋሚ ኮሚቴው ሥራ ማስፇፀሚያ የሚመዯበው 

በጀትና ቁሳቁስ ከሥራው ስፊት አኳያ በቂ 

ያሇመሆንና የክትትለና ቁጥጥሩ ተግባር 

እንዯሚፇሇገው ያሇመጠናከሩ፣ 

 - ቋሚ ኮሚቴው ስሇሚከታተሊቸው ዘርፍች የሥራ 

ሁኔታ ጠሇቅ ያሇ ዕውቀትና ግንዛቤ ያሇመኖር፣ 

 - የኦዱት ግኝቶችን እስከ መጨረሻ ተከታትል 

እንዱስተካከለ የማዴረግና ጥፊተኞች ወዯ ፌትህ 

አካሌ ቀርበው ተጠያቄ እንዱሆኑ የማዴረግ 

እንቅስቃሴው አጥጋቢ ያሇመሆኑ፣ 

 - ከሥራው ጋር የተገናኘ በቂና ተከታታይነት ያሇው 

የሥሌጠና ዕዴሌ ሇሁለም የቋሚ ኮሚቴ አባሊት 

ያሇመመቻቸቱ፣ 
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ክፌሌ 2 - የመንግሥት በጀት አዘገጃጀትና አስተዲዯር ሥርዓት 
 

2.1 የበጀት ምንነት (ትርጉም) 
 

በጀት የሚሇው ቃሌ ከፇረንሳይኛ ቋንቋ “ቡዠት” ከሚሇው ቃሌ የተወሰዯ ሲሆን፣ ትርጉሙም 

ትንሿ ቦርሣ ማሇት ነው፡፡ የመንግሥትን በጀት የተሇያዩ አካሊት ከተሇያዩ እይታዎች አንፃር 

ይመሇከቱታሌ፡፡ 

- ኢኮኖሚስቶች የመንግሥትን በጀት ከፕሊኒንግ ጋር ያያይዙታሌ፡፡ ከዚህ አንፃር ውሱን 

የሆነውን ሀብት የተሻሇ ጥቅም በሚሰጥ ተግባር ሊይ እንዱመዯብ እና ሇወጣበት ገንዘብ 

ተመጣጣኝ ጥቅም (volue for money) እንዱገኝ ሇማዴረግ የሚቀርብ የውሳኔ ሀሳብ 

በአጥጋቢ መረጃ መዯገፌ ይኖርበታሌ ይሊለ፡፡ 

- የሂሣብ ሙያተኞችን (አካውንታንቶችን) እና ኦዱተሮችን የሚያሳስበው ጉዲይ ዯግሞ 

የተመዯበው በጀትና የወጣው ወጪ ምን ያህሌ ይጣጣማለ የሚሇው ሲሆን፣ 

- የመንግሥት የሥራ ኃሊፉዎች ዯግሞ በጀትን የፖሉሲና የሌማት ዕቅዴ ማስፇፀሚያ 

ዋነኛ መሣሪያ አዴርገው ያዩታሌ፡፡ 

ከተጠቀሱት እይታዎች አኳያ በጀት የመንግሥት የዕዴገትና ሌማት ዓሊማዎች፣ 

እስትራቴጂዎችና የሌማት ቅዯም ተከተልች የሚንፀባረቁበት ቁሌፌ የፖሉሲ ማስፇፀሚያ 

መሣሪያ ነው ማሇት ይቻሊሌ፡፡ ይህን የፖሉሲና ዕቅዴ ማስፇፀሚያ መሣሪያነትን ይበሌጥ ወዯ 

ተግባር ሇማሸጋገር በጀት ማሇት በተወሰነ ጊዜ ሉተገበር የተቀመጠ ግብን ሇማሳካት የተቀረፁ 

ፕሮግራሞችን/ፕሮጀክቶችን ሇማስፇፀም የተዘጋጀ የፊይናንስ ዕቅዴ ነው ማሇት ይቻሊሌ፡፡ በኛ 

አገርም ሁኔታ ቢሆን በጀት ማሇት የተፇሇገውንና የታቀዯውን ውጤትና ሇውጥ ሇማስመዝገብ 

የሚያስችሌ የማስፇፀሚያ የሀብት ግምት ወይም ዕቅዴ ነው፡፡ ይህንንም ሇመፇፀም፤ 

 ምን ውጤት ሇማምጣት ታቅዶሌ ወይም ግብ ተይዟሌ? 

 የተጠበቀውን ውጤት ሇማስመዝገብስ ምን መሠራት አሇበት? 

 ይህን ሥራ ሇመሥራት ምን ያህሌ ወጪ ይጠይቃሌ? 

 ይህን የወጪ ግምት ሇማሳካት ምን አማራጮች አለ? 

 በወጣው ወጪስ ምትክ ምን ይገኛሌ? እና 

 ላልች ጥያቄዎችን በማንሳትና በመመሇስ የሚዘጋጅ የፊይናንስ ዕቅዴ ነው፡፡ 

በአጠቃሊይ የበጀት ዕቅዴንና የሌማት ግቦቻችን በአጠቃቀም ዙሪያ ተጠያቂነትን ከማስፇን 

አሠራር ጋር አያይዞ ማየት ይቻሊሌ ወይም ይገባሌ፡፡  
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በጀት ገቢን ሇማመንጨትና የመንግሥት ወጪን ሇመሸፇን ብቻ ሳይሆን የሀብት አጠቃቀምን 

በመወሰን ቁሌፌ የሌማት ፖሉሲ መሣሪያ ሆኖ ከማገሌገለም በሊይ የአንዴን ሀገር ኢኮኖሚ 

እንዯ ማረጋጊያና መቆጣጠሪያነትም ያገሇግሊሌ፡፡ 

2.2 የበጀት ማዕቀፌ 
 

2.2.1 የበጀት ህግና የአሠራር መሠረት 
 

በሀገራችን የመንግሥት ፊይናንስ አስተዲዯር ፖሉሲ የበጀት አስተዲዯርን ጨምሮ 

በበርካታ ዴንጋጌዎች የሚመራ ነው፡፡ እነዚህ ዴንጋጌዎች፡- አዋጆችን፣ ዯንቦችን፣ 

መመሪያዎችን እና የአሠራር ማንዋልችን ያካትታለ፡፡ በዚህ የሥሌጠና ማንዋሌም ይህ 

የበጀት ክፌሌ የተዘጋጀው በእነዚህ አዋጆችና ዯንቦች ሊይ ተመስርቶ ነው፡፡ 

በእነዚህ የህግ ማዕቀፍች መሠረት ያሇመፇፀም ተጠያቂነትን ያስከትሊሌ፡፡ የመንግሥት 

ፊይናንስ አስተዲዯር አዋጅ ተፇፃሚ የሚሆነው በመንግሥት በጀት በሚተዲዯሩ 

መ/ቤቶች ሊይ ነው፡፡ የየክሌለ/ወረዲው ሥራ አስፇፃሚ ኮሚቴ አዋጁ የሚመሇከታቸውን 

የመንግሥት መ/ቤቶች ዝርዝር በየጊዜው ያወጣሌ፡፡ በዚህ መሠረት የእያንዲንደ 

የመንግሥት መ/ቤት የበሊይ ኃሊፉዎች ሇመ/ቤቱ የተመዯበው የመንግሥት ሀብት 

(በጀት) ሇተገቢና አግባብ ባሇው የመንግሥት አካሌ ሇፀዯቀ ዓሊማ ብቻ መዋለን 

እንዱሁም አጠቃቀሙ ቁጠባ፣ ብቃትን እና ውጤታማነትን በከፌተኛ ዯረጃ ሉያስገኝ 

በሚችሌ መንገዴ መፇፀሙን የማረጋገጥ ኃሊፉነት አሇባቸው፡፡  

በኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፐብሉክ ህገ መንግሥት መሠረት አዋጆችን 

(የመንግሥት ፊይናንስ አስተዲዯር አዋጅን ጨምሮ) የማውጣት ሥሌጣን የተሰጠው 

ሇሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ነው፡፡ በአዋጅ ሊይ ጠቅሇሌ ብሇው የተቀመጡ ጉዲዮችን 

የሚያብራሩት ዝርዝር የማስፇፀሚያ ዯንቦች የሚወጡት ዯግሞ በሚ/ሮች ምክር ቤት 

ሲሆን አዋጆችንና ዯንቦችን መሠረት በማዴረግ ዝርዝር መመሪያዎችና የአሠራር 

ማንዋልች የሚዘጋጁት ዯግሞ በየሚመሇከታቸው የሚኒስቴር መ/ቤቶች ነው፡፡  

በዚህ መሠረት አሁን በሥራ ሊይ ያሇው የፊይናንስ አስተዲዯር አዋጅ ቁጥር 648/2ዏዏ2 

በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እና በፊይናንስ አስተዲዯር የፊይናንስ ዯንብ ቁጥር 

19ዏ/2ዏዏ2 ዯግሞ በሚኒስትሮች ምክር ቤት እንዱወጡ ተዯርጓሌ፡፡  

የገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴርም ሇአፇፃፀም የሚያግዙ መመሪያዎችንና 

የአሠራር ማንዋልችን እያዘጋጀ ሥራ ሊይ ያውሊሌ፡፡ ክሌልችም በተዋረዴ በፋዳራሌ 
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መንግሥት ከሚወጡት ጋር በሚጣጣም ሁኔታ በየራሳቸው ተጨባጭ ሁኔታ ሊይ 

የተመሠረቱ አዋጆችን፣ ዯንቦችን፣ መመሪያዎችንና የአሠራር ማንዋልችን እያወጡና 

እያዘጋጁ ሥራ ሊይ ያውሊለ፡፡ 
 

2.2.2 የሂሣብ አወቃቀርና የበጀት አዯረጃጀት ሥርዓት 
 

ሀ/ የሂሣብ አወቃቀር 

የሂሣብ አወቃቀር ሥርዓት ሇሂሣብ አያያዝ የሚያገሇግለ ዋና የሂሣብ ምዴቦችን 

አሰያየም እና መሇያ ቁጥሮች አሰጣጥ እንዱሁም በበጀት ሰነዴ የሚካተቱ ዋና የበጀት 

ምዴቦች አሰያየም እና መሇያ ቁጥሮች የሚሰጥበት ሥርዓት ነው፡፡ «የሂሣብ አወቃቀር 

ሥርዓት» እና «የበጀት አዯረጃጀት ሥርዓት» አንዲንዴ ጊዜ ሁሇቱም አንዴ አይነት 

እንዯሆኑ በማሰብ በማሇዋወጥ በጥቅም ሊይ ይውሊለ፡፡  

ይሁን እንጂ «የሂሣብ አወቃቀር» በበጀት አዯረጃጀት ሥርዓት ከሚታዩ የሂሣብ መዯቦች 

በተጨማሪ የሂሣብ አያያዝ ትርጉም ያሊቸው ላልችንም ይጨምራሌ፡፡ በመሆኑም 

በሂሣብ አያያዝ ፌቺ የሂሣብ አወቃቀር ማሇት በሂሣብ መዝገብ የሚያዙ የሂሣብ 

አይነቶች መጠሪያ እና መሇያ ቁጥሮችን ዝርዝር ማሇት ነው፡፡  

የሂሣብ መሇያ ቁጥሮች በመዝገብ የሚያዙ ዋና ዋና የሂሣብ ምዴቦችን ማሇትም 

ገቢዎች፣ ወጪዎች፣ ሀብቶች፣ ዕዲዎች እና የተጣራ ሀብት (የተጠቃሇሇ ፇንዴ) 

የሚያመሇክቱ ናቸው፡፡ የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ መንግሥት የሂሣብ አያያዝ ሥርዓት 

ቀጥል በቀረበው ሠንጠረዥ የተመሇከተውን የሂሣብ አወቃቀር ይጠቀማሌ፡፡ 

 

ሇሂሣብ አያያዝ የሚያገሇግለ የሂሣብ ምዴቦችና መሇኪያ ቁጥሮች 

ዋና ዋና የሂሣብ ምዴቦች መሇያ ቁጥሮች 
ዘርፌ/ንዐስ ዘርፌ/የመንግሥት መ/ቤቶች ዏ - 999 
ገቢዎች የሀገር ውስጥ ገቢ 1ዏዏዏ - 1799 

የውጭ እርዲታ 2ዏዏዏ - 2999 
የውጭ ብዴር 3ዏዏዏ - 3999 

ወጪዎች 6ዏዏዏ - 6999 
ሀብቶች 41ዏዏ - 4999 
ዕዲዎች 5ዏዏዏ - 5599 
የተጣራ ሀብት/ወሮት/የተጠቀሇሇ ፇንዴ 56ዏዏ - 5699 
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ሇ/ የበጀት አዯረጃጀት 

በሀገራችን ወጪዎችን ሇማዯራጀት አሥራ አንዴ ምዴቦች በሥራ ሊይ ውሇዋሌ፡፡ 

እነርሱም በሚቀጥሇው ሠንጠረዥ ተዘርዝረዋሌ፡፡ 

 

የወጪ በጀት አዯረጃጀት ሥርዓት 

 

 
የበጀት ምዴቦች 

የበጀት ምዴቦች  
ዯረጃ/እርከን 

በወጥነት ወይም እንዯ አስፇሊጊነቱ 
የሚሠራባቸው የመሇያዎች አሀዝ ብዛት 

የሥሌጣን ወሰን  7  ወጥ 
የበጀት ዓይነት  1  ወጥ 
ዘርፌ አርዕስት 1  ወጥ 
ንዐስ ዘርፌ    “ 1  ወጥ 
የመንግሥት መ/ቤት    “ 1  ወጥ 
ፕሮግራም ንዐስ አርዕስት 2  እንዯ አስፇሊጊነቱ* 
የሥራ ክፌሌ ንዐስ፣ ንዐስ አርዕስት   2  እንዯ አስፇሊጊነቱ 
ንዐስ ፕሮግራም ንዐስ፣ ንዐስ፣ ንዐስ አርዕስት 2  እንዯ አስፇሊጊነቱ 
ፕሮጀክት ንዐስ፣ ንዐስ፣ ንዐስ፣ንዐስ አርዕስት 3  እንዯ አስፇሊጊነቱ 
የወጪ ዓይነት ዓይነት 4  ወጥ 
የፊይናንስ ምንጭ ምንጭ 4  ወጥ 
 
 

ከሊይ በሠንረዡ እንዯተመሇከተው የበጀት ምዴቦች በበጀት አዯረጃጀት ሥርዓት ውስጥ የተሇያዩ 

ተጠቃሚዎች በጀትን ሇማዯራጀት የሚገሇገለባቸው ዋና ክፌልች (ሇምሳላ ፕሮግራም፣ ሥራ 

ክፌሌ) ናቸው፡፡ የሂሣብ ምዴቦች «እርከን» በመሇያ ቁጥር አሰጣጥ ሥርዓት ውስጥ የእያንዲንደ 

የበጀት ምዴብ የሚገኝበትን ዯረጃ ሇማመሌከት የተሰጠ የእርከን ስያሜ ነው፡፡ ሇምሳላ ንዐስ 

አርዕስት ሇፕሮግራም የበጀት ምዴብ የተሰጠ የእርከን ስያሜ ነው፡፡ መሇያዎች በወጥነት ወይም 

እንዯ አስፇሊጊነቱ የሚሠራባቸው ሇበጀት ምዴቦች የተሰጡ የአሀዝ ብዛቶች ናቸው፡፡ ሇምሳላ 

የወጪ ዓይነት አራት የአሀዝ ብዛት ባሇው ወጥ እና በተሇየ መሇያ ቁጥር ይገሇፃሌ፡፡ 

የፊይናንስ አስተዲዯር መረጃ ሥርዓትን በመጠቀም የበጀት ዝግጅትን ሇማቀሊጠፌ ሁለም የበጀት 

ምዴቦች መሇያ ቁጥር ሉኖራቸው ይገባሌ፡፡  ይህንንም የካፒታሌ በጀት አዯረጃጀት ምዴቦችንና 

እርከን በምሳላነት በመጠቀም ቀጥል ከቀረበው ሠንጠረዥ መረዲት ይቻሊሌ፡፡ 

  
                                                           
*
 በክሌልች ፣ በዞኖችና በወረዲዎች እንዯ ፋዳራሌ የተወሰኑ ፕሮግራሞችና ሥራ ክፌልች ወጥ እንዱሆኑ 

ተዯርገዋሌ፡፡ 
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የበጀት ምዴብ እርከን 

(የካፒታሌ በጀት በሂሣብ ምዴብ፣ በዘርፌና ንዐስ ዘርፌ አመዲዯብ) 

 

በ ሂ ሣ ብ  ም ዴ ብ  
 

መ ግ ሇ ጫ 

 
 

ዴምር 

የ ገ ን ዘ ብ  ም ን ጭ 
 

የመንግሥ
ት መ/ቤት 

ኮዴ 

 
ንዐስ  

አርዕስት  
ፕሮግራም 

ንዐስ፣ 
ንዐስ  
የሥራ 
ክፌሌ 

ንንን 
አርዕስት 

ን ፕሮግራም 

 
ንንንን 
አርዕስት 
ፕሮጀክት 

 
የመንግሥት 
ግምጃ ቤት 

 
የዴርጅት 

ገቢ 

 
እርዲታ 

 
ብዴር 

1 2 3 4 5 6 78+9+1ዏ+11 8 9 1ዏ 11 
211     ግብርናና ገጠር ሌማት ሚ/ር መ ሀ ሠ ሇ ሏ 

     የተፇጥሮ ሀብት ሌማትና ጥበቃ ረ ቀ - በ ሰ 
     የውሃ ዕቀባ፣ የአነስተኛ መስኖና የገጠር 

መሠረተ ሌማት ማስፊፉያ መምሪያ 
ተ ፕ - ወ ነ 

     የሇም ተ ፕ - ወ ነ 
     የግብርና ዘፌር ዴጋፌ ሰጪ ፕሮጀክት ተ ፕ - ወ ነ 
     የዯን፣ የመሬት አጠቃቀምና የአፇር ሌማት 

ጥበቃ መምሪያ 
ሸ ቸ - - አ 

     የሇም ሸ ቸ - - አ 
     የዯን ዕጽዋት አቅርቦት ማሻሻያ ፕሮጀክት ሸ ቸ - - አ 
     የግብርና ሌማት ዯ ጨ ገ የ ከ 
     የሰብሌ ጥበቃ መምሪያ ዠ ጀ - ጠ - 
     የሇም ዠ ጀ - ጠ - 
     የተዛማች ተባዮች መከሊከያ አውሮፖሊን ማረፉያ 

ሜዳና የአጥር ግንባታ ፕሮጀክት 
ዘ ፇ - - - 

     በጥቅም ሊይ የማይውለ ፀረ-ተባይ 
መዴሃኒቶችና ቁሳቁሶች የማስወገዴ ፕሮጀክት 

ኸ - - ኸ - 
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የበጀት አዯረጃጀት መሇያ ቁጥሮች 

 

ከሊይ በሠንጠረዡ የተመሇከቱት አንዲንዴ ምዴቦች ወጥ የሆኑ መሇያ ቁጥሮች የተሰጣቸው ሲሆን፣ 

ላልች የበጀት ምዴቦች ዯግሞ እንዯአስፇሊጊነቱ የሚሠራባቸው መሇያ ቁጥሮች ተሰጥቷቸዋሌ፡፡ 

ማናቸውም የመንግሥት መ/ቤት፣ ክሌሌና ወረዲ በገ/ኢ/ት/ሚ/ር በጀት እና የመንግሥት ሂሣብ 

ዲይሬክቶሬቶች በወጥነት የተሰጡትን መሇያ ቁጥሮች መጠቀም ያሇበት ሲሆን፣ ሇላልች ምዴቦች 

እንዯአስፇሊጊነቱ እንዱሠራባቸው የተሰጡትን መሇያ ቁጥሮች የአሀዝ ብዛት በመጠበቅ የራሳቸውን መሇያ 

ቁጥሮች መስጠት ይችሊለ፡፡ 

በማናቸውም የመንግሥት አስተዲዯር እርከን የበጀት ምዴቦች የሚጀምሩት በሥሌጣን ወሰን (ፋዯራሌ፣ 

ክሌሌ፣ አስተዲዯር ም/ቤቶች) ሲሆን፣ የፊይናንስ ምንጭ የበጀት ምዴብን በማመሌከት ያበቃለ፡፡ ይሁን 

እንጂ በበጀት ሰነዴ ውስጥ ሇአቀራረብ ሲባሌ የሚጀምሩት በ«አርዕስት» የበጀት ምዴብ እርከን (ማሇትም 

ዘርፌ፣ ንዐስ ዘርፌና መ/ቤትን በማጣመር የሚያመሇክተው እርከን) ነው፡፡ የበጀት ምዴቦች መሇያ 

እርከን ምንጊዜም በወጥነት የሚያገሇግሌ በመሆኑ አንደን የበጀት ምዴብ መሇያ እርከን ሇላሊ የበጀት 

ምዴብ ማዋሌ አይቻሌም፡፡ ሇምሳላ የፕሮግራም የበጀት ምዴብ መሇያ እርከን ምንጊዜም ንዐስ አርዕስት 

ነው፡፡ ንዐስ አርዕስትን ሇሥራ ክፌሌ የበጀት ምዴብ መጠቀም አይቻሌም፡፡ 

የመንግሥት መ/ቤቶች ከገ/ኢ/ት/ሚ/ር ጋር በመመካከር ሇፕሮግራም፣ ሇሥራ ክፌሌ፣ ሇንዐስ 

ፕሮግራሞች እና ፕሮጀክቶች የራሳቸውን መሇያ ቁጥሮች መስጠት ይችሊለ፡፡ ሇምሳላ ንዐስ አርዕስት 

የበጀት ምዴብ እርከን ሇፕሮግራም ምዴብ በወጥነት የተሰጠ ሲሆን፣ የግብርና ሚ/ር በሥሩ ሊሇው 

ሇግብርና ሌማት ፕሮግራም መሇያ ቁጥር ዏ2 ወይም ላሊ ቁጥር ሉሰጥ ይችሊሌ፡፡ ይሁን እንጂ ሇአንዴ 

የበጀት ዓመት በሥራ ሊይ የዋለ ስያሜዎች መሇያ ቁጥሮች በየዓመቱ ባይሇዋወጡ ይመረጣሌ፡፡ 

የበጀት አዯረጃት ሥርዓት የመንግሥት መ/ቤቶች ከዴርጅታዊ መዋቅራቸው አንፃር በጀታቸውን 

እንዱያሳዩና እንዱያዯራጁ በሚቀጥሇው ሠንጠረዥ የተመሇከቱትን አራት የበጀት ምዴቦች እንዱጠቀሙ 

ያስችሊቸዋሌ፡፡ 

 

  

                                                           
ይሁን እንጂ በክሌልች፣ ዞኖችና ወረዲዎች አንዲንዴ ዋና ዋና ፕሮግራሞችና የሥራ ክፌልች በፋዳራሌ ዯረጃ 

እንዲለት በቋሚነት እንዱሠራባቸው ተዯርገዋሌ፡፡ 
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የመንግሥት መ/ቤቶች የሚገሇገለባቸው የበጀት ምዴቦች 

 

የበጀት ምዴቦች የምዴቦች እርከን/ዯረጃ 

የመንግሥት መ/ቤት አርዕስት 

ፕሮግራም ንዐስ አርዕስት 

የሥራ ክፌሌ ንዐስ፣ ንዐስ አርዕስት 

ንዐስ ፕሮግራም ንዐስ፣ ንዐስ፣ ንዐስ አርዕስት 

ፕሮጀክት ንንንን አርዕስት 

 

እነዚህ የበጀት ምዴቦች በሁለም የመንግሥት መ/ቤቶች ሇመዯበኛና ሇካፒታሌ በጀት በወጥነት ጥቅም 

ሊይ ይውሊለ፡፡ 

የተወሰኑ የበጀት ምዴቦች ሇሁሇቱም የበጀት አይነቶች የሚያገሇግለ ሉሆኑ ይችሊለ፡፡ ሇምሳላ የካፒታሌ 

በጀት በሥራ ክፌሌ የበጀት ምዴብ ሊይዯራጅ የሚችሌ በመሆኑ የበጀት ምዴቡ ክፌት ሉተው ወይም 

ሊይሞሊ ይችሊሌ፡፡ 

በካፒታሌ በጀት አዯረጃጀት ውስጥ ዝቅተኛው የበጀት ምዴብ ፕሮጀክት ሲሆን፣ በመዯበኛ በጀት 

አዯረጃጀት ዯግሞ ዝቅተኛው የበጀት ምዴብ የሥራ ክፌሌ ነው፡፡ 

ከበጀት ምዴቦች ውስጥ ሶስቱ (ማሇትም ዘርፌ፣ ንዐስ ዘርፌ እና የመንግሥት መ/ቤት) ጥምር መሇያ 

ቁጥርና «አርዕስት» የበጀት ምዴብ እርከን ስያሜ ተሰጥቷቸዋሌ፡፡ ሇምሳላ የበጀት ምዴብ ዕርከን 

የ«አርዕስት» መሇያ ቁጥር 211 የሚያመሇክተው የዘርፌ የበጀት ምዴብ (2ዏዏ - ኢኮኖሚ)፣ ንዐስ ዘርፌ 

የበጀት ምዴብ (21ዏ - ግብርናና ተፇጥሮ ሀብት) እና የመንግሥት መ/ቤት የበጀት ምዴብ (211 - 

የግብርና ሚኒስቴር) ጋር በማጣመር የመንግሥት መ/ቤቱ መሇያ ቁጥር 211 ይሆናሌ፡፡ 

  

                                                           
ሆኖም የመዯበኛ በጀት በብዴር የፊይናንስ ምንጭ የማይሸፇን በመሆኑ ሇካፒታሌና ሇመዯበኛ በጀት የሚያገሇግለ 

ቅፆች ሌዩነት ይኖራቸዋሌ፡፡ 
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የመዯበኛና የካፒታሌ በጀት የበጀት ምዴቦች መሇያ ቁጥር አሰጣጥ ምሣላዎች 

 

ሰባቱ የበጀት ምዴብ እርከን መሇያዎች /አርዕስት፣ ንኡስ አርዕስት፣ ንን አርዕስት፣ ንንን አርዕስት፣ 

ንንንን አርዕስት፣ የወጪ አይነትና የፊይናንስ ምንጭ/ ሇካፒታሌ በጀትም ሆነ ሇመዯበኛ በጀት 

የሚያገሇግለ ሲሆኑ፣ ስያሜያቸውና መሇያ ቁጥራቸው በበጀት ሰነድች ውስጥ ይቀርባለ፡፡ አንዴ የበጀት 

ምዴብ እርከን ሇአንዴ የመንግስት መ/ቤት የሚያገሇግሌ ከሆነ /ሇምሣላ ንንን አርዕስት/ ሇዚህ እርከን 

የተሰጡትን የአሀዞች ብዛት መሠረት በማዴረግ “00” ወይም “000” በማሇት ይሞሊሌ፡፡ የመዯበኛንም 

ሆነ የካፒታሌን የበጀት ምዴቦች አዯረጃጀት ዝርዝር ሁኔታ ከሚከተለት 2 ሠንጠረዦች መረዲት 

ይቻሊሌ፡፡ 

 

የመዯበኛ በጀት ምዴቦች አዯረጃጀት 

 

 

*ሇዞኖችና ሇወረዲዎች የሥሌጣን ወሰን መሇያ ቁጥሮች ወዯ ሰባት ከፌ ማሇት ይኖርባቸዋሌ፡፡ 

  

የሂሣብ ምዴብ የበጀት ምዴብ የአሀዞች 
ብዛት 

ምሣላ የመሇያ ቁጥር 
ምሣላ 

 የሥሌጣን ወሰን-ክሌሌ 2 ፋዯራሌ* 15 
 የሥሌጣን ወሰን-ዞን 2 ፋዯራሌ 00 
 የሥሌጣን ወሰን-ወረዲ 3 ፋዯራሌ 000 
 የበጀት አይነት 1 መዯበኛ 1 
አርዕስት ዘርፌ 1 የኢኮኖሚ ዘርፌ 2 
አርዕስት ንዐስ ዘርፌ 1 ግብርናና ገጠር ሌማት 1 
አርዕስት የመንግስት መ/ቤት 1 ግብርና ሚኒስቴር 1 
ንዐስ አርዕስት ፕሮግራም 2 የግብርና ሌማት 02 
ንን አርዕስት የሥራ ክፌሌ 2 የግብርና ኤክስቴንሽን 13 
ንንን አርዕስት ንዐስ ፕሮግራም  2 - 00 
ንንንን አርዕስት ፕሮጀክት 3 - 000 
ዓይነት የወጪ መዯብ 4 ዯመወዝ 6111 
ምንጭ የፊይናንስ ምንጭ 4 የመንግስት ግምጃ ቤት 1800 
የተሟሊ የወጪ መሇያ ቁጥር 15/ዏዏ/ዏዏዏ/1/211/ዏ2/13/ዏዏ/ዏዏዏ/6111/18ዏዏ 
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የካፒታሌ በጀት ምዴቦች አዯረጃጀት 

 

የሂሣብ ምዴብ የበጀት ምዴብ የአሀዞች 
ብዛት 

ምሣላ የመሇያ ቁጥር 
ምሣላ 

 የሥሌጣን ወሰን-ክሌሌ 2 ፋዯራሌ* 15 
 የሥሌጣን ወሰን-ዞን 2 ፋዯራሌ 00 
 የሥሌጣን ወሰን-ወረዲ 3 ፋዯራሌ 000 
 የበጀት አይነት 1 ካፒታሌ 2 
አርዕስት ዘርፌ 1 የኢኮኖሚ ዘርፌ 2 
አርዕስት ንዐስ ዘርፌ 1 ግብርናና ገጠር ሌማት 1 
አርዕስት የመንግስት መ/ቤት 1 የግብርና ሚ/ር 1 
ንዐስ አርዕስት ፕሮግራም 2 የግብርና ሌማት  02 
ንን አርዕስት የሥራ ክፌሌ 2 የቡና፣ የሻይ፣ የቅመማ ቅመምና 

የጥጥ ሌማት መምሪያ 
07 

ንንን አርዕስት ንዐስ ፕሮግራም  2 - 00 
ንንንን አርዕስት ፕሮጀክት 3 የቡና ተክሌ ማሻሻያ ፕሮጀክት 001 
ዓይነት የወጪ መዯብ 4 ሇፕሊንት፣ ሇማሽነሪና ሇመሣሪያ 

መግዣ 
6313 

ምንጭ የፊይናንስ ምንጭ 4 የውጭ እርዲታ - EU 2800 
የተሟሊ የወጪ መሇያ ቁጥር 15/ዏዏ/ዏዏዏ/2/211/ዏ2/ዏ7/ዏዏ/ዏዏ1/6313/28ዏዏ 
 

 ሇዞኖችና ሇወረዲዎች የሥሌጣን ወሰን መሇያ ቁጥሮች ወዯ ሰባት አሀዞች ከፌ እንዱሌ ተዯርጓሌ፡፡ 
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የበጀት አዯረጃጀት መርህ 

የበጀት ምዴቦችና መሇያ ቁጥሮችን አሰጣጥ በወጥነት ሇመጠቀምና የማይሇዋወጡ እንዱሆኑ የመንግስት 

መ/ቤቶች ሉከተሎቸው የሚገባቸው ስምንት የበጀት አዯረጃጀት መርሆዎች ከዚህ በታች ቀርበዋሌ፡፡ 

 ምዴቦችና መሇያ ቁጥሮች ሌዩነቶችን በበቂ ሁኔታ ማሳየት አሇባቸው 

 ምዴቦች እና መሇያ ቁጥሮች ግሌጽ፣ትርጉም የሚሰጡ እና የማይሇዋወጡ መሆን አሇባቸው 

 ምዴቦችና መሇያ ቁጥሮች ከአመት ወዯ አመት የማይሇዋወጡ መሆን አሇባቸው 

 ምዴቦችና መሇያ ቁጥሮች ከበጀት አይነት ገሇሌተኛ መሆን ይኖርባቸዋሌ፡፡ ይህም ማሇት በመዯበኛም 

ሆነ በካፒታሌ በጀት አይነቶች አንዴ አይነት የበጀት አዯረጃጀት ስርአት ጥቅም ሊይ ይውሊሌ ማሇት 

ነው፡፡ በተመሳሳይ ሁኔታ ወጥ የሆኑ ተከተታይ የወጪ መዯብ መሇያ ቁጥሮች ማሇትም ከ61ዏዏ 

እስከ 64ዏዏ ሇሁሇቱም የበጀት አይነቶች ሥራ ሊይ ይውሊለ 

 የበጀት ምዴቦች የአንዴን የመንግስት መ/ቤት በጀት በዋና ዋና የመዋቅር እርከኖች እና ፕሮግራሞች 

ሇይተው ማሳየት  አሇባቸው 

 የካፒታሌና የመዯበኛ ወጪዎች በወጪ ማዕከሊት ሉገናኙ ይገባሌ፡፡ በካፒታሌ በጀት ውስጥ ያለት 

ፕሮጀክቶችና በመዯበኛ በጀት ውስጥ ያለት የሥራ ክፌልች /የወጪ ማዕከሊት/ ማናቸውንም 

የመዯበኛም ሆነ የካፒታሌ ወጪዎች በአንዴነት በማሰባሰብ እንዱታዩ ያስችሊለ፡፡ 

 ምዴቦችና መሇያ ቁጥሮች የመካከሇኛ ዘመን የወጪ እቅዴን በጀትን እና ሂሣብን ሉያገናኙ ይገባሌ፡፡ 

የካፒታሌ ወጪዎች በአመታዊ በጀት ውስጥ እንዱካተቱ ከመዯረጋቸው በፉት በመካከሇኛ ዘመን 

የወጪ እቅዴ ውስጥ መታየት ይኖርባቸዋሌ፡፡ 

 የበጀት ምዴቦች እና በቋሚነት የሚሰራባቸው መሇያ ቁጥሮች በማዕከሊዊነት በገንዘብና ኢኮኖሚ 

ትብብር ሚ/ር የሚዘጋጁ መሆን አሇባቸው፡፡ 

ከሊይ የተጠቀሱት መርሆዎች ሳይሇዋወጡ ተግባራዊ ማዴረግ በመንግስት መ/ቤቶች መካከሌ ንጽጽር 

ሇማዴረግ ከማስቻለም በሊይ በበጀትና ሂሣብ አያያዝ ረገዴ ግሌጽነት እንዱኖር ያዯርጋሌ፡፡ ሇምሣላ 

በበጀት ምዴብ ስር ያሇው የሥራ ክፌሌ የንኡስ ንኡስ አርእስት የተሰጠው ከሆነ ይህ የእርከን መሇያ 

በመንግስት መ/ቤት ውስጥ በየአመቱ ሳይሇዋወጥ ሇሥራ ክፌሌ የበጀት ምዴብ ማገሌገሌ ይኖርበታሌ 

እንጂ ሇላሊ የበጀት ምዴብ /ሇምሣላ ሇፕሮግራም/ መሰጠት የሇበትም፡፡ 
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የገቢ በጀት አዯረጃጀት ስርአት 

በገቢ በጀት አዯረዲጀት አምስት ምዴቦች ያለ ሲሆን፣ እነዚህም በሚከተሇው ሠንጠረዥ 

ተመሌክተዋሌ፡፡ 

የበጀት ምዴቦች የአሀዝ ብዛት 

የሥሌጣን ወሰን 7 በቋሚነት* 

ዘርፌ 1     “ 

ንዐስ ዘርፌ 1     “ 

የመንግስት መ/ቤት 1     “ 

የገቢ አይነት 4     “ 
 

* ሇዞኖችና ሇወረዲዎች የሥሌጣን ወሰን መሇያ ቀጥሮች ወዯ ሰባት ከፌ እንዱለ ተዯርጓሌ፡፡ 

የሥሌጣን ወሰን ሇገቢዎችም ሇወጪዎችም ተመሳሳይ ትርጉም አሇው፡፡ በጀቱ የሚመሇከተውን 

የመንግስት የአስተዲዯር እርከን የሚያሳይ ነው፡፡ የሥሌጣን ወሰንን ሇመሇየት 7 አሀዞች ያለ 

ቢሆንም በፋዳራሌ መንግስት መ/ቤቶችም ሆነ በክሌሌ ቢሮዎች ዯረጃ ጥቅም ሊይ የሚውለት 

የመጀመሪያዎቹ ሁሇት አሀዞች ብቻ ናቸው፡፡ እነዚህ ሁሇት አሀዞች የሚያገሇግለት አስራ ሁሇቱን 

የስሌጣን ወሰኖች ማሇትም የፋዳራሌ መንግስት፣ ዘጠኙን ክሌልችና ሁሇቱን የከተማ አስተዲዯር 

ምክር ቤቶች ሇማመሌከት ነው፡፡ የተቀሩት አምስት አሀዞች ሇዞንና ሇወረዲዎች የሚያገሇግለ 

ሲሆኑ በፋዳራሌ የመንግስት መ/ቤቶችና በክሌሌ የሴክተር ቢሮዎች ዜሮ ቁጥሮች ይሞሊለ 

ወይም ክፌት ይተዋለ፡፡ የስሌጣን ወሰን መሇያ ቁጥሮች በበጀት ሰነዴ ውስጥ አይቀርቡም፡፡ 

ምክንያቱም በጀቱ የሚዘጋጀው በአንዴ ሥሌጣን ወሰን ወይም በሥሌጣን  ወሰን ውስጥ በመሆኑ 

ነው፡፡ 

ዘርፌ፣ ንዐስ ዘርፌ እና የመንግስት መ/ቤት የተሰኙት የበጀት ምዴቦች በገቢዎችም ሆነ 

በወጪዎች የበጀት አዯረጃጀት ስርአት የሚኖራቸው ትርጉም ተመሳሳይ ነው፡፡ 

የገቢ አይነት የሚሇው የበጀት ምዴብ የሚዘጋጀውና ክትትሌ የሚዯረገው በመንግስት መ/ቤት 

ዯረጃ በመሆኑ የገቢ አይነቶቹ በፕሮግራም፣ በንዐስ ፕሮግራምና በሥራ ክፌሌ ወይም በፕሮጀክት 

የበጀት ምዴቦች አይዯራጁም፡፡ ሆኖም አራት አሀዞች ያሊቸው የገቢ አይነት መሇያ ቁጥሮች የአገር 

ውስጥ ገቢ፣ የውጭ እርዲታና ብዴር ገቢ፣ የታክስና ታክስ ያሌሆኑ ገቢዎች ወዘተ.. ሇማመሌከት 

የገቢ አይነቶች በንዐስ ክፌልች ተከፌሇዋሌ፡፡ 
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 ማንኛውም የአገር ውስጥ ገቢ አይነቶች አራት አሀዝ ያሊቸው ከ1ዏዏዏ እስከ 1799 

ዴረስ መሇያ ቁጥሮች ተሰጥቷቸዋሌ፡፡ 

 የታክስ ገቢዎች 11ዏዏ-13ዏዏ 

 ታክስ ያሌሆኑ ገቢዎች 14ዏዏ-149ዏ 

 የካፒታሌ ገቢ 15ዏዏ 

 የክሌልች፣ የወረዲ የበጀት ዴጋፌ ገቢ 16ዏዏ 

 ጥቅሌ የበጀት ዴጋፌ ከገ/ኢ/ት/ሚ/ር 16ዏዏ-161ዏ 

 ጥቅሌ የበጀት ዴጋፌ ከገ/ኢ/ሌ/ቢሮ 162ዏ 

 የመዘጋጃ ቤት ገቢ 17ዏዏ 

የክሌልች የዴጏማ በጀት፡- ክሌልች የሚቀበለት የበጀት ዴጏማ ወይም ዴጋፌ በክሌሌ ዯረጃ፡- 

የመዯበኛ ዴጏማ በገቢ መሇያ ቁጥር 16ዏ1 እና የካፒታሌ ዴጏማ በመሇያ ቁጥር 16ዏ2 

ይመዘገባሌ፡፡ እነዚህ ፇንድች የትሬዠሪ የፊይናንስ ምንጭ አካሌ ተዯርገው ስሇሚወሰደ 

የፊይናንስ ምንጭ መሇያ ቁጥር 18ዏዏ ይሰጣቸዋሌ፡፡ በተመሳሳይ ሁኔታ የክሌሌ ፊይናንስና 

ኢኮኖሚ ሌማት ቢሮዎች ሇዞኖችና ሇወረዲዎች የሚያስተሊሌፈት የዴጏማ በጀት /ዴጋፌ/ 

በዞኖች/በወረዲዎች፣- ሇመዯበኛ ዴጏማ 1621 እና ሇካፒታሌ ዴጏማ 1622 የገቢ መሇያ ቁጥር 

በመጠቀም የትሬዠሪ የፊይናንስ ምንጭ አካሌ ተዯርገው18ዏዏ መሇያ ቁጥር ይሰጣቸዋሌ፡፡ 

2.2.3 የክሌሌ፣ የዞን እና የወረዲ የመሇያ ቁጥር ስርአት ሌዩነቶች 
 

በአጠቃሊይ በክሌሌ፣ዞንና ወረዲ የሚገኙ የመንግስት ቢሮዎች ጽ/ቤቶች ሇፋዳራሌ 

መንግስት መ/ቤቶች የተሰጡትን ስሞችና መሇያ ቁጥሮች በወጥነት መጠቀም 

ይኖርባቸዋሌ፡፡ ይህም የሚጠቅመው ክሌሊዊ ንፅፅርን ሇማሳየት፣ የክሌልችን መረጃ 

ሇማጠቃሇሌና አገራዊ የበጀትና የሂሣብ ማጠቃሇያን ሇመስራት ነው፡፡ 

ነገር ግን እያንዲንደ የመስተዲዴር እርከን የራሱን መ/ቤቶች ቢሮዎችና ጽ/ቤቶች 

የመፌጠርና የማዯራጀት ሥሌጣንና ነጻነት ያሇው በመሆኑ ሌዩነቶች ሉፇጠሩ ይችሊለ፡፡ 

ሇምሣላ አንዲንዴ የፋዳራሌ መ/ቤቶች በክሌልችና በወረዲዎች ተመሳሳይ የሆኑ ቢሮዎችና 

ጽ/ቤቶች ሊይኖራቸው ይችሊሌ፡፡ በእነዚህ አካሊት የሚከናወኑ ተግባራትም የተሇያዩ ሉሆኑ 

ይችሊለ፡፡ ይሁን እንጂ የመንግስት በጀትና ሂሣብ በሚጠቃሇሌበት ወቅት እነዚህን 

በአዯረጃጀት፣በአሰያየምና በመሇያ ቁጥሮች የሚታዩ ሌዩነቶች የማመሌከት /የማሳወቅ/ ዘዳን 

በመጠቀም ሇማስተካከሌ ይቻሊሌ፡፡  

ሇምሣላ በክሌሌ የሚታዩ ፕሮግራሞችን፣ ንዐስ ፕሮግራሞችን፣ የሥራ ክፌልችንና 

ፕሮጀክቶችን በፋዳራሌ ካለ ተመሳሳይ ሁኔታዎች ጋር ማመሊከት ይቻሊሌ፡፡ ሇዚህም 
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እንዱረዲ የተቀናጀ የበጀትና ሂሣብ መረጃ ስርአት በውስጡ የማመሊከቻ ሞጁሌ እንዱይዝ 

ተዯርጓሌ፡፡ ክሌልችም ሆነ ወረዲዎች የሚያዯርጉትን የመዋቅር፣ የቢሮ/ጽ/ቤት ስያሜ እና 

ከዚሁ ጋር ተያይዞ በመሇያ ቁጥሮች የሚዯረጉ ሇውጦችን አስቀዴሞ የገንዘብና ኢኮኖሚ 

ትብብር ሚ/ር እንዱያውቃቸው ማዴረግ ይጠበቅባቸዋሌ፡፡  

2.3 የፊይናንስ የጊዜ ሰላዲ /ፋዳራሌ/ 
 

የፊይናንስ የጊዜ ሰላዲ የእቅዴና የበጀት ዐዯትን የሚያካትት ሲሆን፣ እቅዴና በጀቱ እንዱያያዙና 

ስርአት ባሇው መንገዴ እንዱዘጋጁ፣ እንዱፀዴቁና እንዱተገበሩ ይረዲሌ፡፡ ባሇበጀት የመንግስት 

መ/ቤቶች የእቅዴና የበጀት ዝግጅትን ተግባር አስገዲጅ የሆነውን የፊይናንስ የጊዜ ሰላዲ በማክበር 

መፇጸም ይኖርባቸዋሌ፡፡ 

2.3.1  የእቅዴ ኡዯት 
 

የእቅዴ ኡዯት ሶስት ዯረጃዎች አለት፡፡ እነርሱም፡- 

 የማክሮ ኢኮኖሚና ፉስካሌ ማእቀፌ 

ይህ የማክሮ ኢኮኖሚና ፉስካሌ ማእቀፌ የሶስት አመታት ትንበያ ሆኖ 

የሚከተለትን ይይዛሌ፡፡ 

 የኢኮኖሚ እዴገትና ጠቅሊሊ የሀገር ውስጥ ምርት፣ 

 የመንግስት ገቢና ወጪ እንዱሁም የፊይናንስ ምንጭ፣  

 የፋዳራሌ መንግስት ወጪ፣ የክሌልችና መስተዲዴር ካውንስልች 

ዴጏማ ዴሌዴሌ እና  

 ሇፋዳራሌ መንግስት የካፒታሌና መዯበኛ ወጪ ዴሌዴሌ 

ይህን ማእቀፌ የማዘጋጀት ኃሊፉነት የተሰጠው ሇገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚ/ር 

ሲሆን፣ በየአመቱ የማእቀፈ ዝግጅት ከጥቅምት 16 ቀን በፉት እንዱጠናቀቅ ይዯረጋሌ፡፡ 

 የሶስት ዓመት የዴጏማ በጀት ግምት ማሳወቅ 

በሚኒስትሮች ምክር ቤት የፀዯቀውን የማክሮ ኢኮኖሚና ፉስካሌ ማእቀፌ 

መሠረት በማዴረግና በፋዳሬሽን ምክር ቤት በፀዯቀው የበጀት ዴጏማ ቀመር 

በመጠቀም የገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚ/ር የሶስት አመት የዴጏማ በጀት 

ግምት ሇእያንዲንደ ክሌሊዊ መንግሥትና የመስተዲዴር ካውንስሌ በየአመቱ እስከ 

ታህሣሥ 15 ቀን ያሳውቃሌ፡፡ 
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 አመታዊ የፉስካሌ እቅዴ ዝግጅት፡- 

ይህ እቅዴ ከታች ወዯሊይ/በእያንዲንደ አስፇጻሚ አካሌ/ የቅርብ ጊዜ አሀዛዊ 

መረጃዎችን መሠረት አዴርጏ የሚዘጋጅ ሲሆን፣ በፋዳራሌ ዯረጃ አጠቃል 

የሚያዘጋጅውም የገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚ/ር ነው፡፡ እቅደ ሇሚቀጥሇው 

በጀት አመት የሚኖረውን የገቢ፣ የወጪ /ዴጏማን ጨምሮ/ እና የወጪ 

አሸፊፇንን የሚያካትት ጥቅሌ የሆኑ የማክሮ ኢኮኖሚ ግምቶችን የሚያሳይ 

ሲሆን፣ ዝግጅቱ የሚጠናቀቀውም በጥር ወር ውስጥ ነው፡፡ 

እነዚህ ሶስት እቅድች ከዴህነት ቅነሳና ከክፌሇ ኢኮኖሚ እቅድች ጋር የተጣጣሙ 

ሲሆኑ ሇአመታዊ በጀት ዝግጅትም መሠረት ናቸው፡፡  

2.3.2 የበጀት ኡዯት 
  

የበጀት ኡዯት አስር ዯረጃዎች ያለት ሲሆን እነርሱም፡- 

 በጀት ዝግጅት  በጀት ማጽዯቅና መዯሌዯሌ 

 አመታዊ የዴጏማ በጀት ማስታወቅ  የጸዯቀውን በጀት ማሳወቅ 

 የበጀት ጥሪ ማዴረግ  የጸዯቀውን በጀት መቀበሌና የሥራ 

መርሃ-ግብርና የፊይናንስ መርሃ-ግብር 

ሇውጦች ማስተካከሌና 

 የበጀት ጥያቄ ማቅረብ  የጸዯቀውን በጀት በሥራ ሊይ ማዋሌ 

ናቸው፡፡ 

 ረቂቅ የበጀት ዴጋፌ ዝግጅት 

 የበጀት ዴጋፌ 

 

 

በፋዳራሌ ዯረጃ የእቅዴና የበጀት ኡዯትን እና ኃሊፉ ተቋማትን የሚያሳይ የፊይናንስ 

የጊዜ ሠላዲ ከዚህ ቀጥል ቀርቧሌ፡፡ 
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የፊይናንስ የጊዜ ሰላዲ /ፋዳራሌ/ 

ዐዯት/ክፌሌ/ዯረጃ የጊዜ ሠላዲ /ጊዜያዊ/ * ኃሊፉ ተቋማት 

የዕቅዴ ዐዯት   

1. ማክሮ ኢኮኖሚና ፉስካሌ ማዕቀፌ ሏምላ 1- ህዲር 1  

1.1 የማክሮ ኢኮኖሚና ፉስካሌ ማእቀፌ ዝግጅት ከጥቅምት 16 በፉት ገ/ኢ/ት/ሚ/ር፣ የገቢዎች ሚ/ር፣ 

ብሏራዊ ባንክ 

1.2 የማክሮ ኢኮኖሚና ፉስካሌ ማእቀፌ ማጽዯቅ ጥቅምት 17 - ህዲር 1 ሚኒስትሮች ምክር ቤት 

2. የሶስት አመት ዴጏማ በጀት ግምት ማሳወቅ ህዲር 16 ገ/ኢ/ት/ሚ/ር 

3. አመታዊ ፉስካሌ እቅዴ ማዘጋጀትና ማጠናቀቅ ጥር 16 ገ/ኢ/ት/ሚ/ር፣የገቢዎችሚ/ር፣ 

ብሏራዊ ባንክ 

የበጀት ዐዯት 

ሀ. የበጀት ዝግጅና ዴጋፌ ትግበራ 

1. በጀት ዝግጅት 

 

 

ከየካቲት 1 በፉት 

 

 

አስፇጻሚ አካሊት 

2. አመታዊ የዴጏማ በጀት ማስታወቅ የካቲት 1 ገ/ኢ/ት/ሚ/ር 

3. የበጀት ጥሪ ማዴረግ የካቲት 1 ገ/ኢ/ት/ሚ/ር 

4. የበጀት ጥያቄ ማቅረብ ከመጋቢት 13 በፉት አስፇጻሚ አካሊት 

5. ረቂቅ የበጀት ዴጋፌ ዝግጅት መጋቢት 14-ግንቦት 14 ገ/ኢ/ት/ሚ/ር 

6. የበጀት ዴጋፌ ግንቦት 15- ግንቦት 25 ሚኒስትሮች ምክር ቤት 

ሇ. በሕግ አውጪው መጽዯቅ 

7. በጀት ማጽዯቅና መዯሌዯሌ 

 

ሰኔ 1- 3ዏ 

 

የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 

ሏ. የአፇጻጸም ትግበራ 

8. የጸዯቀውን በጀት ማሳወቅ 

 

ሏምላ 1- 7 

 

ገ/ኢ/ት/ሚ/ር 

9. የጸዯቀውን በጀት መቀበሌና የሥራ መርሃ-ግብር እና 

የፊይናንስ መርሃ-ግብር ሇውጦችን ማስተካከሌ 

ሏምላ 9-ነሏሴ 1ዏ አስፇጻሚ አካሊት 

1ዏ. የጸዯቀውን በጀት በሥራ ሊይ ማዋሌ ሏምላ 1-ሰኔ 3ዏ አስፇጻሚ አካሊት 
 

 የፋዳራለን ጊዜያዊ /ጠቋሚ/ የጊዜ ሠላዲ ግምት ውስጥ በማስገባት ክሌልችም ሆነ ወረዲዎች 

የየራሳቸውን የፊይናንስ የጊዜ ሠላዲ ያዘጋጃለ፡፡ 
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2.4 ክሌሊዊ የፊይናንስ የጊዜ ሠላዲ ስሇማጣጣም 
 

 

ቀዯም ሲሌ እንዯተገሇጸው የፋዳራሌ የፊይናንስ የጊዜ ሠላዲ በመመሪያ ቁጥር 16/1996 

እንዱመራ ተዯርጓሌ፡፡ የክሌሊዊ ፊይናንስ የጊዜ ሠላዲዎች ግን በአብዛኛው በዯንብ ወይም 

በመመሪያ የታገዙ ሳይሆን፣ በሥራ ሌምዴ የሚገሇጹ ናቸው፡፡ የእቅዴና የበጀት ዐዯት ጊዜያት 

ከክሌሌ ክሌሌ የተሇያዩ ቀናት አሎቸው፡፡  

የፋዳራሌ መንግሥት ሇክሌልች የሚሰጠው የዴጏማ በጀት በክሌልች በጀት ውስጥ ከፌተኛ 

ዴርሻ ስሊሇው በክሌሌና በወረዲ ያሇው የበጀት ዐዯት ከፋዳራሌ ወዯ ክሌልች በሚተሊሇፌበት 

ቀን ሊይ ይመሰረታሌ፡፡ የክሌለ የገንዘብና ኢኮኖሚ ሌማት ቢሮ ከገ/ኢ/ት/ሚ/ር የሚያገኘው 

የዴጏማ በጀት ማሳወቂያ ቀን የሚዘገይ ከሆነ የክሌለ ወይም የወረዲው የበጀት ዐዯት ብልም 

የበጀት ዝግጀቱ ከሚከናወንበት ጊዜ ሉዘገይ ይችሊሌ፡፡ ስሇዚህ የፋዳራሌ፣ የክሌሌና የወረዲ 

እቅዴና በጀት የጊዜ ሰላዲ በተቻሇ መጠን ሉጣጣም ይገባሌ፡፡ 

ክሌልች ሇበጀት አመቱ ከፋዳራሌ መንግስት የሚሰጣቸውን የዴጏማ በጀት መጠንና ጊዜውን 

ሇማወቅ እርግጠኛ በማይሆኑበት ጊዜ የክሌሌ የእቅዴና በጀት ባሇሙያዎች የራሳቸውን ግምት 

በማዴረግ መነሻ የሚሆን ጣሪያ በማዘጋጀት የክሌሌ ቢሮዎችና ወረዲዎች እንዱያወቁ ያዯርጋለ፡፡  

በተመሳሳይ ሁኔታ የወረዲ የገንዘብና ኢኮኖሚ ሌማት ጽ/ቤቶች መነሻ የሚሆን ጣሪያ 

በማዘጋጀት በወረዲቸው ሇሚገኙ የክፌሇ ኢኮኖሚ ጽ/ቤቶች ያሳውቃለ፡፡ የክሌሌ የገንዘብና 

ኢኮኖሚ ሌማት ቢሮዎች ከገ/ኢ/ት/ሚ/ር የዴጏማ በጀቱን መጠን እንዲወቁ ሇክሌለ ሴክተር 

ቢሮዎችና ሇወረዲዎች የበጀት ጥሪ ከጣሪያ ጋር ይሌካለ፡፡ በዚህ መሠረት ቀዯም ሲሌ 

የተከናወነው ግምታዊ አሰራር እንዱስተካከሌ ይዯረጋሌ፡፡ 

የሶስቱንም የመስተዲዴር እርከኖች የእቅዴና በጀት ጠቋሚ የጊዜ ሠላዲ ከሚቀጥሇው ሠንጠረዥ 

መመሌከት ይቻሊሌ፡፡ ሇክሌልችና ወረዲዎች የተመሇከቱት ጊዜያት አመሌካቾች ሲሆኑ 

በአሰራርም ከክሌሌ ክሌሌ የተሇያዩ ናቸው፡፡ 
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የፋዳራሌ፣ የክሌሌና የወረዲ ዕቅዴና በጀት የጊዜ ሠላዲ ማጠቃሇያ 
የ ዝግጅት 

ጊ ዜ ፌዴራል  ክልል  ዞን /ወረዳ  
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የ

ዕ

ቅ

ድ 

ዑ

ደ

ት  

 

የ

በ

ጀ

ት 

ዑ

ደ

ት  

 

የፌዴራል  ዕቅድ ዑደት 

- የ ማክሮ ኢኮኖሚ ፊስካል  

ማዕቀፍ ህዳር  30 

- ዓመታዊ የ ፊስካል  ዕቅድ  

 ጥር  1 

- የ 3ዓመት ድጎ ማ በጀት ግምት 

ህዳር  16 

የ ክልል  ዕቅድ ዑደት 

- የ ዘ ርፍ ዕ ቅድ 
- ማክሮ ኢኮኖሚ ፊስካል  ማዕቀፍ 

- የ መንግሥት ኢንቨስትመንት 

ፕሮግራም 
- የ ፊስካል  ዕ ቅድ 

- የ በጀት ስልት ሰ ነ ድ 

- የ ድጎ ማ በጀት ቀመር  

ወቀታዊ ማድረግ  

የወረዳ ዕቅድ ዑደት 

- የ ማህበረ ሰብ ምክክር  

- የ ዘ ር ፍ ዕ ቅድ 

- የ መንግሥት ኢንቨስትመንት 

ፕሮግራም 

- የ ፊስካል  ዕ ቅድ 

- የ በጀት ስልት ሰ ነ ድ 

ዝግጅቶቹ እ ንደየ ወረ ዳው አ ቅም 
ይወሰናሉ፡ ፡  

የበጀት ዝግጅት በአስፇጻሚ 
አካሊት የካቲት 1 

ዓመታዊ የበጀት ዴጎማ 
ግምት ሇክሌልች የካቲት 1 

የበጀት ጥሪ በአስፇጻሚ 
አካሊት የካቲት 1 

የአስፇጻሚ አካሊት የበጀት 
ጥያቄ ማቅረቢያ 
ጊዜመጋቢት 13 

የተዯገፇ በጀት ማጠናቀቅ 
መጋቢት 14 - ግንቦት 14 

የተዯገፇ በጀትን መፌቀዴ 
ሰኔ 1 - 30 

የተፇቀዯ በጀት ሇአስፇጻሚ 
አካሊት ማስታወቅ  
ሀምላ 1 - 8 

የተፇቀዯ በጀት በሥራ ሊይ 
ማዋሌ ሀምላ 1 - ሰኔ 30 

የበጀት ዝግጅት በክሌሌ 
ዘርፌ ቢሮዎች 

የበጀት ጥሪና ቅዴመ ጣሪያ 
ሇክሌሌ ዘርፌ ቢሮዎችና 
ወረዲዎች 

የበጀት ዝግጅት በክሌሌ 
ዘርፌ ቢሮዎች መቀጠሌ 

የመጨረሻ ጣሪያና የበጀት 
ጥሪ ሇክሌሌ ዘርፌ ቢሮዎችና 
ወረዲዎች ግንቦት 24 

ከዞን ቢሮዎች የበጀት 
ጥያቄ ማቅረቢያ ግንቦት  
13 - ሰኔ 12 

የተዯገፇ በጀት መፌቀዴ 
ሰኔ 24 - 30 

የተፇቀዯ በጀት ሇአስፇጻሚ 
አካሊት ማስታወቅ  
ሰኔ 24 - 30 

የተፇቀዯ በጀት በሥራ ሊይ 
ማዋሌ 

የበጀት ዝግጅት በዘርፌ 
ጽ/ቤቶች 

የበጀት ጥሪና ቅዴመ ጣሪያ 
ሇዘርፌ ጽ/ቤቶች የካቲት 8 

የበጀት ዝግጅት ዘርፌ 
ጽ/ቤቶች መቀጠሌ  

የመጨረሻ ጣሪያና በጀት 
ጥሪ ሇዘርፌ ጽ/ቤቶች ሰኔ 
12 - 20 

የዘርፌ ጽ/ቤቶች የበጀት 
ጥያቄ ማቅረቢያ  
ሰኔ 13 - 22 

የተዯገፇ በጀት ማጠናቀቅ 
ሀምላ 9 

የተዯገፇ በጀትን መፌቀዴ 
ሀምላ 14 

የተፇቀዯ በጀት 
ሇአስፇጻሚዎች ማስታወቅ 
ሀምላ 15 - 20 

የተፇቀዯን በጀት በሥራ ሊይ 
ማዋሌ ሀምላ 15 - 20 
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ማሳሰቢያ፡- የክሌሌና የወረዲ የጊዜ ሠላዲዎች ግምታዊ ናቸው፡፡ 
በመመሪያ ተወስነው የተቀመጡ አይዯለም፡፡ 

 

 

2.5 የመንግስት መ/ቤቶች የመዯበኛና የካፒታሌ በጀት አዘገጃጀትና አቀራረብ አጠቃሇይ 
መመሪያ 

 

 የበጀት ጥያቄ የሚመሰረተው መ/ቤቱ ሇመጪው አመት ባዘጋጀው መርሃ-ግብር ሊይ 

ነው፡፡ የበጀት ጥያቄዎቹ ሲዘጋጁና ቅዯም ተከተሌ ሲወጣ የመካከሇኛ ጊዜ እቅዴን፣የዘሊቂ 

ሌማትና ዴህነት ቅነሳ ፕሮግራምን፣ የክፌሇ ኢኮኖሚ እቅድችን እና የእያንዲንደን 

አስፇጻሚ መ/ቤት ስትራቴጂክ እቅዴ ያገናዘበ መሆን ይገባዋሌ፡፡ 

 የበጀት ጥያቄ ዴሌዴለ ሇፕሮግራሞች፣ ንኡስ የሥራ ክፌልች፣ ንኡስ ፕሮግራሞችና 

ፕሮጀክቶች ቅዯም ተከተሌ በማውጣት የእያንዲንደን አስፇጻሚ መ/ቤት ስትራቴጂካዊ 

እቅዴ ሰነዴን ሇመተግበር በሚያስችሌ መሌኩ መዘጋጀት ይኖርበታሌ፡፡ 

 ተጨማሪ የበጀት ጥያቄ ሉቀርብ የሚችሇው በአሇው የመዯበኛ በጀት የሚፇሇገውን 

አገሌግልት ሇማቅረብ አሇመቻለ ሲረጋገጥ ብቻ ነው፡፡ 

 የበጀት ጥያቄዎቹ የሚቀርቡት በተሰጠው የበጀት ጣሪያ/በፊይናንስ ምንጭ/ መሠረትና 

ሇዚሁ አገሌግልት በተዘጋጁት ቅጾች መሠረት መሆን ይኖርበታሌ፡፡ 

 ሇነባር ፕሮጀክቶችና ቀጣይ ፕሮግራሞች የሚያስፇሌገው ወጪ ቅዴሚያ ሉያገኝ 

ይገባሌ፡፡ ሇአዲዱስ ፕሮግራሞችና ፕሮጀክቶች በጀት ከመመዯቡ በፉት ነባር 

ፕሮግራሞች፣ መሠረተ ሌማትና አገሌግልቶች ሥራቸውን በቀጣይነት ሇማከናወን 

እንዱችለ በቂ በጀት ማግኘታቸው መረጋገጥ ይኖርበታሌ፡፡ 

 ወቅታዊ ዋጋና ታሪፌን፣ የነጠሊ ዋጋን እንዱሁም የወጪ መዯቦች ዋጋን ማሇትም 

ነዲጅና የቀን አበሌ ሇማስሊት መጠቀም ይገባሌ፡፡ 

 እያንዲንደ አስፇጻሚ አካሌ የበጀት ጥያቄውን በተመሇከተ በገ/ኢ/ት/ሚ/ር በተጠየቀ ጊዜ 

ዯጋፉ ሰነዴ ማቅረብ ይኖርበታሌ፡፡ 

 የበጀት ጥያቄው ሇገ/ኢ/ት/ሚ/ር ከመቅረቡ በፉት በአስፇጻሚ አካለ የበሊይ ኃሊፉ 

መረጋገጥና መፇረም ይኖርበታሌ፡፡ 
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2.6 የበጀት አስተዲዯርና አፇጻጸም 
 

የፀዯቀን በጀት በሥራ ሊይ ማዋሌ የበጀት አስተዲዯርና አፇጸጸም ይባሊሌ፡፡ ሇበጀት አመቱ 

የፀዯቀው በጀት ከሏምላ 1 እስከ ሰኔ 3ዏ ባሇው ጊዜ በመ/ቤቶች ይተገበራሌ፡፡ በሕግ ከተፇቀዯው 

በሊይ በተናጠሌም ይሁን በጥቅሌ ወጪ ማዴረግ አይቻሌም፡፡  

በእቅዴና በጀት አዘገጃጀትና ትግበራ ሂዯቶች የቀጣዩን አመት ወይም የወዯፉት ሁኔታዎችን 

በዝርዝር ሇማሳየት ቢሞከርም ሁለንም ጉዲዮች በትክክሌ መገመት የሚቻሌ አይሆንም፡፡  

ያሌታሰቡና አስገዲጅ ሁኔታዎች ከተፇጠሩ ሇበጀት አመቱ የተፇቀዯውን በጀት ሕጋዊ በሆነ 

መሌኩ ማስተካከሌ ይቻሊሌ፡፡ በሕግ የሚፇቀደ ሁሇት አይነት ማስተካከያዎች አለ፡፡ እነዚህም 

የበጀት ዝውውርና የተጨማሪ በጀት ናቸው፡፡ 

2.6.1 የበጀት ዝውውር 
 

በፊይናንስ አስተዲዯር አዋጁና በፊይናንስ ዯንቡ መሠረት የዝውውርና የማዛወር ገዯብ 

ከተዯረገባቸው የተወሰኑ ጉዲዮች በስተቀር በመንግስት መ/ቤቶች፣ ፕሮጀክቶች ወይም የወጪ 

አርእስቶች መካከሌ የፀዯቀው በጀት ዴምር ሳይሇወጥ የበጀት ዝውውር ማዴረግ ይቻሊሌ፡፡ 

በአዋጁና ዯንቡ ውስጥ የተመሇከቱት ገዯቦች የሚከተለት ናቸው፡፡ 

 ከካፒታሌ በጀት ወዯ መዯበኛ በጀት ማዛወር አይፇቀዴም፣ 

 ከላልች የመዯበኛ ወጪዎች በጀት ወዯ ዯመወዝ፣ ምንዲና አበሌ ማዛወር የሚቻሇው 

ዝውውሩን የገ/ኢ/ት/ሚ/ር ሲያፀዴቀው ብቻ ይሆናሌ፡፡ 

2.6.2 ተጨማሪ በጀት 
 

በበጀት አመቱ ሇሥራዎች ማስፇጸሚያ የተፇቀዯው በጀት በቂ ሳይሆን ሲቀር ወይም 

በአመቱ የወጪ በጀት ያሌተፇቀዯሇት የመንግስት ሥራ ሲያጋጥም የሚፇቀዴ በጀት ነው፡፡ 

የተጨማሪ በጀት ጥያቄን የሚያስከትለ ሁኔታዎች ቀጥል ተመሌክተዋሌ፡፡ 

 አስቸኳይና በበጀት ዝግጅት ወቅት ያሌታዩ በበጀት አመቱ መካከሌ ሉከሰቱና 

ወጪ የሚፇሌጉ ሆነው ሲገኙ /ሇምሣላ፡- የተፇጥሮ አዯጋ/፣ 

 በበጀት ያሌተያዘ ነገር ግን በበጀት አመቱ እንዱያዝ የተፇሇገ አዱስ ፕሮጀክት፣ 

 ተጨማሪ ገቢ /ሇምሣላ ከውጭ እርዲታና ብዴር/ ተገኝቶ ተጨማሪ ወጪ 

ወይንም አዱስ ፕሮጀክት የሚኖር ከሆነ፣ 
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 ተጨማሪ በጀት መጀመሪያ ሇበጀት አመቱ ከተፇቀዯው በጀት በተጨማሪ 

የሚፇቀዴ በመሆኑ በበቂ ማስረጃዎችና ማብራሪያዎች መዯገፌ ይኖርበታሌ፣ 

የተጨማሪ በጀት ጥያቄው ከመጠባበቂያ በጀት ወይም በላሊ አማራጭ 

የማይሸፇን ሆኖ ሲገኝ ሇሚኒስትሮች ምክር ቤት ቀርቦ ሲዯገፌ የሕዝብ 

ተወካዮች ም/ቤት እንዱያፀዴቀው ይዯረጋሌ፡፡ 

  



27 
 

 

2.6.3 የበጀት ቁጥጥር 
 

 ውስን የሆነው የሀገሪቱ ሀብት (ማቴሪያሌና ገንዘብ) በአግባቡ በሥራ ሊይ መዋለን 

ሇማረጋገጥና በበጀት የሚያዙት ፕሮጀክቶች በተገቢው የገንዘብ ወጪና 

በተቀመጠሊቸው የጊዜ ገዯብ ውስጥ ተጠናቀው የሚጠበቅባቸውን አስተዋፅኦ 

እንዱያበረክቱ ሇማዴረግ በየወቅቱ ስሇአፇፃፀማቸው ክትትሌና ቁጥጥር ማዴረግ 

ተገቢ ይሆናሌ፡፡ በካፒታሌ ፕሮጀክቶች ሊይ ትኩረት ከሚዯረግባቸው ጉዲዮች 

መካከሌ ዋና ዋናዎቹ የሚከተለት ናቸው፡፡ 

 ሇፕሮጀክቶች ወዯ ተግባር መሸጋገር ወሳኝ የሆኑ ቅዴመ ዝግጅቶች 

መከናወናቸው፣ 

 የፕሮጀክቶች የተግባር መርሃ-ግብር ከማስፇፀም አቅም ጋር ተገናዝቦ 

መዘጋጀቱ፣ 

 ሠራተኞች በአፇፃፀም ክትትሌ ሊይ የሚኖራቸውን ተሳትፍ ማሳዯግና 

በኮንትራክተር የሚሠሩ ተግባራት በውለ መሠረት መፇፀማቸውን 

ማረጋገጥ፣ 

 በአጠቃሊይ የሚመሇከታቸው አካሊት የፕሮጀክቶችን አፇፃፀም 

ሇመከታተሌና ሇመቆጣጠር የሚያስችሌ የአሠራር ስሌት በመቀየስ 

አፇፃፀሙን ሇማሻሻሌ የሚያስችሌ የተሟሊ ክትትሌና ቁጥጥር ማዴረግ 

ይጠበቅባቸዋሌ፡፡ 

 

 ማንኛውም የመንግስት መ/ቤት ሇበጀት አመቱ የተፇቀዯሇትን የመዯበኛም ሆነ 

የካፒታሌ በጀት አጠቃቀም በሚገባ ሇመቆጣጠር እንዱቻሌ የበጀት መቆጣጠሪያ 

መዝገብ ወይም የተዘረጋ የኤላክትሮኒክስ መረጃ ስርአት /IBEX/ አመዘጋገብ 

ሉኖረው ይገባሌ፡፡ 

 የሚያዘው የበጀት ላጀርም የሚከተለትን የሚያሳይ መሆን ይኖርበታሌ፡፡ 

 በመዯበኛ በጀት በአርእስት ወይም በንኡስ አርእስት የወጪ መዯቦች ዝርዝር፣  

 በካፒታሌ በጀት በየፕሮጀክቱ አርእስት ወይም በንኡስ አርእስት የወጪ መዯቦች 

ዝርዝር፣ 

 ሇመ/ቤቱ የተፇቀዯውን የተጨማሪ በጀት ዝርዝር፣ 

 ሇመ/ቤቱ የተፇቀዯውን የበጀት ዝውውርና የተስተካከሇ በጀት 

 

 



28 
 

 

 

 

2.7 የበጀት ሪፖርት አቀራረብ የመረጃ ስርአት 
 

የፊይናንስ ዯንብ አንቀጽ 55 የገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚ/ር ሇክሌሌ መንግስታት አመራርና 

ዴጋፌ በመስጠት የፊይናንስ ሪፖርት አቀራረብ ስርአቶቻቸው የተጣጣሙና ወጥ እንዱሆኑ 

ማዴረግ እንዲሇበት ያመሇክታሌ፡፡ በዚህ መሠረት መ/ቤቱ በየዯረጃው የተቀናጀ የበጀትና ወጪ 

መረጃ ስርት /IBEX/ እንዱዘረጋ በማዴረግ የበጀት ዝግጅቱና አስተዲዯሩ በዚህ የአሰራር ስርአት 

እንዱከናወን አዴርጓሌ፡፡  

አንዲንዴ የፋዳራሌ መንግስት መ/ቤቶች፣ የክሌሌ ቢሮዎችና የወረዲ ጽ/ቤቶች አስተማማኝ 

መረጃን ከመንግስት የመረጃ መረብ ማግኘት የማይችለበት ሁኔታ ሲፇጠር የተቀናጀ የበጀትና 

ወጪ መረጃ ስርአቱን በነጠሊ ኮምፕዩተር ሊይ በመትከሌ መገሌገሌ ይቻሊሌ፡፡ አይቤክስ ሇበጀት 

ዝግጅትና በጀት አስተዲዯር የሚጠቅሙ ሞጁልች አለት፡፡ እነዚህም፡- 

 የበጀት ዝግጅት 

 የበጀት ማስተካከያ እና 

 የበጀት መቆጣጠሪያ ሞጁልች ናቸው፡፡ 
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ክፌሌ 3 - የመንግስት ሂሳብ አያያዝ ሥርዓት 
 

3.1 የሂሣብ አያያዝ 

3.1.1 አጠቃቀም 
 

 የሂሳብ ሥራ መሰረት  

የመንግስት መ/ቤቶች ከበጀት ሥርዓት ጋር አብሮ የሚሄዴ በጥሬ ገንዘብ እንቅስቃሴ ሊይ 

የተመሰረተ የተሻሻሇ የጥንዴ የሂሳብ አያያዝ ሥርዓት መጠቀም ይኖርባቸዋሌ፡፡ ይህም 

ማሇት የሂሳብ እንቅስቃሴዎች በጥሬ ገንዘብ ገቢ ሲዯረጉና በጥሬ ገንዘብ ክፌያ ሲፇፀም 

ዕውቅና መስጠት ይኖርባቸዋሌ ማሇት ነው፡፡  

 የሂሳብ መዝገብ አያያዝ ዘዳ  

የመንግስት መ/ቤቶች ጥንዴ የሂሳብ መዝገብ አያያዝ ዘዳን በመጠቀም የዯቢት ጠቅሊሊ 

የሂሳብ መጠን እና የክሬዱት የሂሳብ ሌክ አንደ ከላሊው ጋር እኩሌ እንዱሆን በሚያስችሌ 

መሌኩ መያዝ አሇባቸው፡፡  

 የበጀት አዯረጃጀት  

የመንግስት መ/ቤቶች በበጀት አዯረጃጀት ሥርዓት መሠረት የተፇቀዯሊቸውን በጀትና 

የወጣውን ወጪ ማመሌከት እንዱችለ ተሇይቶ በተሰጣቸው የበጀት መሇያ መዯቦች 

ተጠቅመው የሂሳብ እንቅስቃሴዎችን መመዝገብ አሇባቸው፡፡  

 የመንግስት መ/ቤቶች የፊይናንስ አሰራር ኃሊፉነት  

የመንግሥት መ/ቤቶች የፊይናንስ ሀብትን ከብከነትና ከጥፊት መከሊከሌ በሚያስችሌ መሌኩ 

ተገቢውን የስራ ክፌፌሌና አዯረጃጀት በማዴረግ የመንግስትን ስራ ሲያከናውኑ ስራ ሊይ 

ፀንተው ባለ ሕጎች/አዋጆች፣ ዯንቦችና መመሪያዎች/ እንዱመራ ማዴረግ አሇባቸው፡፡  

 የሂሳብ ስራ ዐዯት  

ሀ) የሂሳብ ምዝገባ መነሻ  

ማናቸውም የሂሳብ እንቅስቃሴዎች በሂሳብ ምዝገባ ማዘዣ ሰነድች አማካይነት 

መከናወን አሇባቸው፡፡  
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ሇ) የሂሳብ ምዝገባ ክንውን  

የሂሳብ እንቅስቃሴ መነሻ ሰነዴ የተዘጋጀሊቸው ሂሳቦች በእሇቱ በፊይናንስ ምንጩ በሂሳብ 

መዝገብ መመዝገቢያና በሂሳብ ላጀር ካርዴ ሊይ መወራረስ አሇበት፡፡  

ሏ) የሂሳብ ሪፖርት ማዘጋጀት  

በሂሳብ ላጀሮች ሊይ በፊይናንስ ምንጫቸው የተመዘገቡ ሂሳቦች ሚዛን ተወስድ 

ወርሃዊና ዓመታዊ የሂሳብ ሪፖርቶች በወቅቱ መዘጋጀት አሇባቸወ፡፡  

መ) የፊይናንስ መግሇጫ  

በበጀት ዓመቱ መጨረሻ የገቢና ወጪ ሂሳብ ማጠቃሇያ፣ ዝርዝር የገቢና የወጪ ሂሳብ፣ 

የጥሬ ገንዘብ ፌሰት፣ የሃብትና ዕዲዎች መግሇጫ መዘጋጀት አሇበት፡፡  

 የሂሳብ ሰነድችና መዛግብት አያያዝና አጠቃቀም  

የመንግስት መ/ቤቶች ማናቸውንም የሂሳብ እንቅስቃሴዎች እውቅና በተሰጣቸው የሂሳብ 

ሰነድችና መዛግብት መያዝ አሇባቸው፡፡  

 የሂሳብ ሪፖርት  

የመንግስት መ/ቤቶች የሚከተለትን ወርሃዊ የሂሳብ ሪፖርቶች እንዱያዘጋጁ ይጠበቃሌ 

 የአገር ውስጥ ገቢ/እርዲታ/ የብዴር ሂሳብ ሪፖርት፣ 

 የመዯበኛ በጀት ወጪ ሂሳብ ሪፖርት፣ 

 የካፒታሌ በጀት ወጪ ሂሳብ ሪፖርት፣ 

 የገንዘብ ዝውውር ሂሳብ ሪፖርት፣ 

 የተሰብሳቢ ሂሳቦች ሪፖርት፣ 

 የተከፊይ ሂሳብ ሪፖርት እና  

 የሂሳብ ማመዛዘኛ ወርሃዊ ሪፖርት፡፡ 
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3.1.2 የመንግሥት ሂሣብ አያያዝ 
 

 የገቢ ሂሳብ አያያዝ 
 

ሀ) በጥሬ ገንዘብ፣ በቼክ፣ በቀጥታ ዱፖዚትና በባንክ የገንዘብ ዝውውር ሇተሰበሰበው 

ገንዘብ በሕትመት ተከታይ ቁጥር በተሰጠውና ሴሪ ባሇው ሕጋዊ የገቢ ዯረሰኝ 

መሰብሰብ አሇበት  

ሇ) የገቢ ዯረሰኝ የተቆረጠበት ሂሳብ በዕሇቱ በሂሳብ መዝገብ ሊይ መመዝገብና በሂሳብ 

ላጀር ሊይ መወራረስ አሇበት፡፡ 
 

 የወጪ ሂሳብ አያያዝ  

ሀ) ወጪ የተዯረገው ገንዘብ በእሇቱ በሂሳብ መዝገብ ሊይ መመዝገብና በሂሳብ ላጀር 

ሊይ መወራረስ አሇበት፡፡  

ሇ) ማስረጃ የሚቀርብባቸው የጥሬ ገንዘብ ክፌያናዎችበተወሰነ ጊዜ ውስጥ መፇፀም 

አሇባቸው፡፡  

ሏ) በዜሮ ሚዛን የባንክ አገሌግልት የሚጠቀሙ መስሪያ ቤቶች ወጪውን 

ከመፌቀዲቸው በፉት የክፌያ ጣሪያው የተጠየቀውን ክፌያ ሉሸፌን የሚችሌ 

መሆኑን ማጣራት አሇባቸው፡፡  

መ) ላልች የወጪ ዓይነቶች  
 

 የተሰብሳቢ ሂሳብ አያያዝ  

ሀ)  የቅዴሚያ ክፌያ ሂሳቦች ስሌጣን ባሇው አካሌ ሲፇቀደ ብቻ መከፇሌ አሇባቸው፡፡  

ሇ)  የሥራ ማስኬጃ ቅዴሚያ ክፌያ በሰባት የሥራ ቀናት ውስጥ፣ የዯመወዝ 

ቅዴሚያ ክፌ በ3 ቀናት ውስጥ መወራረዴ አሇባቸው፡፡  

ሏ) የተሰብሳቢ ሂሳብ ክምችት እንዲይፇጠር ቁጥጥር መዯረግ አሇበት፡፡  

መ)   ላልች የተሰብሳቢ የሂሳብ ዓይነቶችንም በአግባቡ መዝግቦ ክትትሌ ማዴረግ 

ይገባሌ፡፡  

 የተከፊይ ሂሳብ አያያዝ 

ሀ) ማናቸውንምወዯፉት ክፌያ የሚፇፀምባቸው ሂሳቦች ተከፊይ ሂሳብነታቸውን የሚያረጋግጥ 

በቂ ማስረጃ ሲቀርብና ስሌጣን ባሇው አካሌ ሲፇቀዴ ብቻ በተከፊይ  ሂሳብነት መያዝ 

አሇባቸው፣ 

ሇ) መስሪያ ቤቶች ከተሇያዩ አካሊት ቀንሰው ያስቀሯቸውን የግብር እና ላልች ሂሳቦች 

ሇሚመሇከተው ግብር አስገቢ አካሌ ወቅቱን ጠብቀው ማሰተሊሇፌአሇባቸው፡፡ 
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 የጥቃቅን ሥራ ማስኬጃ ወጪዎች አያያዝ  

ሀ) የመንግስት መ/ቤቶች  ሇጥቃቅን የስራ ማስኬጃ ወጪዎች፣ የሚውሇውን ገንዘብ፣ 

በገንዘብ የአተካክ ዘዳ ማከናወን፣ 

ሇ) መ/ቤቶች በተፇቀዯው መጠን ሌክ የጥቃቅን ሥራ ማስኬጃ ወጪዎች ሂሳብ 

መመስረት አሇባቸው፡፡  

 የበጀት ቁጥጥር  

ሀ) መ/ቤቶች የተፇቀዯሊችን በጀት በሥራ ክፌሌ ወይም በፕሮጀክት፣በፊይናንስ 

ምንጭ እና በየወጪ የሂሳብ መዯቡ የበጀት መቆጣጠሪያ ላጀር ከፌተው 

እንቅስቃሴውን መመዝገብና መቆጣጠር አሇባቸው፡፡ 

ሇ) ወጪ ወይም ግዳታ የሚገባበት ሂሳብ ከመፇቀደና ክፌያ ከመፇፀሙ በፉት 

በጀት ስሇመኖሩ ማረጋገጥ አሇበት፡፡  

ሏ) ማናቸውም ትክክሇኛ ወጪ በበጀት ከተፇቀዯው አሇመብሇጡ መረጋገጥ አሇበት፡፡  

 የሂሳብ ሪፖርት  

ሀ) መ/ቤቶች ወርሃዊ የሂሳብ ሪፖርትን፣ ትክክሇኛነቱ የተረጋገጠውን የአጠቃሊይ 

ሂሳብ ላጀር ሚዛን ወዯ ገቢ ወጪ ዝውውር፣ ተከፊይና ተሰብሳቢ ሂሳብ 

ሪፖርት ማዴረጊያ ቅዴ ሊይ በትክክሌ ከተሊሇሇፇ በኋሊ ያዘጋጃለ፡፡  

ሇ) የተዘጋጀው ወርሃዊ የሂሳብ ሪፖርቶችና የባንክ ሂሳብ ማስታረቂያ ሂሳብ 

መግሇጫዎች በመ/ቤቶች የበሊይ ኃሊፉ ፉርማ ወርሃዊ የሂሳብ ሪፖርት 

ሇሚመሇከተው የበሊይ ተቋም መሊክ አሇበት፡፡  

ሏ) የመ/ቤቶች የተዘጋ የሂሳብ ሪፖርትና የሂሳብ ዘገባ በዓመቱ መጨረሻ ከኦዱተሮች 

ሪፖርት ጋር ተዘጋጅቶ በመ/ቤቱ የበሊይ ኃሊፉ ወይም እርሱ በሚወክሇው 

ፉርማ ሇቢሮው መሊክ አሇበት፡፡  

 የሂሳብ መግሇጫ  

ሀ) መ/ቤቶች ስሇመ/ቤታቸው የፊይናንስ አቋም፣ የአፇፃፀምን የገንዘብ ፌሰት 

መረጃዎች ሇውሳኔ አሰጣጥ በሚያመች መሌኩ ማዘጋጀት አሇባቸው፡፡  

ሇ) የሂሳብ መግሇጫው የሂሳብ አያያዝ ሥርዓቱን፣ ፖሉሲዎችን፣ የሂሳብ 

ማስታዎሻዎችን እንዱይዝ ተዯርጎ የአገር ውስጥ ገቢ በጀት ከተሰበሰበው ጋር 

የውጭ አገር ብዴር/እርዲታ ከበጀቱ ጋር የታወጀው በጀት ከተስተካከሇው በጀት 

እና ከወጪው ጋር ተነጻጽሮ መቅረብ አሇበት፡፡ 
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3.1.3   የብዴርና እርዲታ ገንዘብ ፌሰት የሂሳብ አያያዝ 
 

መ/ቤቶች ከአሇም አቀፌ ዴርጅቶችና ከውጭ አገር ሇጋሸ መንግስታት የሚያገኙትን የብዴርና 

የእርዲታ ገንዘብ እና በቻናሌ አንዴ የገንዘብ ፌሰት የታሊሊፉውን በመ.ንግሰዴት የሂሳብ አያያዝ 

ስርአት መሰረት የተዘጋጁትን ቻርት አፌ አካውንት፣ ቫውቸሮች፣ መዝገቦች ሪፖርት ማቅረቢያ 

ቅጾችን በመጠቀም ሂሳቡን መዝግበው መያዝና ወርሃዊ ሪፖርቱን ከተቆጠረውየጥሬ ገንዘብ እና 

ከባንክ መግሇጫው ጋር ማቅረብ አሇባቸው፡፡ 

 

3.1.4   የሂሳብ ምዝገባ ክንውን 
 

መ/ቤቶች ሇመንግስት ሂሳብ አያያዝ በተዘረጋው የሂሳብ አያያዝ ዘመናዊ መረጃ ስርአትን 

/IBEX/ በመከተሌ የሂሳብ ምዝገባቸውን ማከናወን ያሇባቸው ሲሆን፣ ከኤላክትሮኒክስ ወጪ 

በእጅ ምዝገባ የሚያከናውኑ መ/ቤቶችም መዯበኛውን የሂሳብ አሰራር በመጠበቅና ተገቢውን 

መዛግብት በመጠቀም የሂሳብ ምዝገባ ማከናወን አሇባቸው፡፡  

 

3.2 የመንግሥት ሂሳብ ሪፖርት ይዘትና የማቅረቢያ ጊዜ 
 

3.2.1 የሪፖርቱ ይዘት 
 

የመንግስት መ/ቤቶች ከትሬዠሪ ምንጭ፣ ከብዴርና እርዲታ የሚያገኙትን ሂሳብ አጠቃቀም 

ሪፖርት በየወሩ ሇቢሮው ማቅረብ ይኖርባቸዋሌ፡፡ የሪፖርቱም ይዘት፡-  

1. የአገር ውስጥ ገቢ/ የእርዲታ/ የብዴር ገቢ ሂሳብ ሪፖርት  

2. የመዯበኛ ወጪ ሪፖርት  

3. የካፒታሌ በጀት ወጪ ሪፖርት  

4. የገንዘብ ዝውውር ሂሳብ ሪፖርት  

5. የተሰብሳቢ ሂሳብ ሪፖርት  

6. የተከፊይ ሂሳብ ሪፖርት  

7. የሂሳብ ማመዛዘኛ ሪፖርት  

8. የጥሬ ገንዘብ ቆጠራ ሰርተፉኬት  

9. የባንክ ሂሳብ ማስታረቂያ ሪፖርት ከባንክ ስቴትመንት ጋር  

10. በዓመቱ መጨረሻ ዴህረ ሂሳብ ማመዛዘኛ የያዘ መሆን ይኖርበታሌ፡፡  
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3.2.2 የሪፖርቱ ማቅረቢያ ጊዜ 
 

የመንግስት መ/ቤቶች የአስተዲዯር እርከኖች ከትሬዠሪ ምንጭ የወሰደትን እንዱሁም የብዴርና 

እርዲታ ሂሳብ ሪፖርት በየወሩና በየዓመቱ ያቀርባለ፡፡  

 

3.2.3 የቻናሌ አንዴ ሂሳብ ሪፖርት 
 

ሀ. ሇኢኮኖሚ እና ሇማህበራዊ ሌማት ፕሮግራሞች ከዓሇም አቀፌ ዴርጅቶችና 

ከመንግስታት የተገኘውን የብዴር/እርዲታ ገንዘብ በቢሮው በኩሌ ሇአስተዲዯር 

እርከኖቸች የፊይናንስና ኢኮኖሚ ሌማት መ/ቤቶችና ሇአስፇፃሚ የክሌሌ መ/ቤቶች 

የተዯረገውን የገንዘብ ፌሰት የአፇፃጸም የሂሳብ ሪፖርት በተመሇከተየክሌሌ መንግስት 

መ/ቤቶች እና የአስተዲዯር እርከን ፊይናንስና ኢኮኖሚ ሌማት መ/ቤቶች ወርሃዊና 

ዓመታዊ ሰላዲ መሠረት ሇቢሮው ማቅረብ አሇባቸው፡፡  

ሇ. ቢሮው ከአስተዲዯር እርከን ፊይናንስ ኢኮኖሚ ሌማት መ/ቤቶች እና ከክሌሌ ሴክተር 

መንግስት መ/ቤቶች ያሰባሰበውን የብዴር/የእርዲታ የሂሳብ ሪፖርቶች መግሇጫ 

በማጠቃሇሌ ከስምምነት ሰነዴ ሊይ በተቀመጠው የጊዜ ሰላዲ መሰረት 

ሇሚመሇከታቸው ክፌልች ያቀርባሌ፡፡ 
 

3.2.4 የክሌሊዊ መንግሥት የተጠቃሇሇ የፊይናንስ ሪፖርት 
 

 

 

ሀ. ቢሮው ከክሌሌ ሴክተር መ/ቤቶችና ከአስተዲዯር እርከኖች የቀረበሇትን የሂሳብ 

ሪፖርቶች በ45 ቀናት ውስጥ በማጠቃሇሌክሌሊዊ የፊይናንስ ሪፖርት ያዘጋጃሌ፡፡  

ሇ. የክሌለን መንግስት የበጀት ዓመቱን የተጠቃሇሇ የፊይናንስ ሪፖርት የበጀት ዓመቱ 

ባሇቀ በ90 ቀናት ውስጥ ሇገንዘብና ኢኮኖሚ ትብበብር ሚኒስቴር ማቅረብ አሇበት፡፡  

 

3.2.5 ሀገራዊ የመንግሥት የተጠቃሇሇ የፊይናንስ ሪፖርት 
 

የየክሌሌ እና ፋዳራሌ ባሇበጀት መ/ቤቶችን ዓመታዊ የፊይናንስ ሪፖርት በማጠቃሇሌ 

ሀገራዊ የተጣቃሇሇ የፊይናነንስ ሪፖርት አዘጋጅቶ ያቀርባሌ፡፡  

 

  



35 
 

3.3 ሉሰበሰብ ያሌቻሇን ሂሳብ ከመዝገብ ስሇመሰረዝ(WRITE OFF) 
 

የተሰብሳቢ ሂሳቦች ግዳታዎች ወይም የይገባኛሌ ጥያቄዎች እንዱሁም የጠፊ ገንዘብ ወይም ንብረት 

ከመዝገብ ሉሰረዝ የሚችሇው ሇሚለ የሚገባቸው ቅዴመ ሁኔታዎች ተሟሌተው ሲገኙ ይሆናሌ፡፡  

 

3.3.1 የተሰብሳቢው ሂሳቦች ዓይነት 
 

የተሰብሳቢው ሂሳቦች ዓይነት፡  

ቀጥል የምናገኘው የተሰብሳቢ ሂሳቦችን ዓይነቶች ዝርዝር ይሆናሌ፡፡  

ሀ. በሞት ከተሇዩ፣ ከአገር ወጥተው ካሌተመሇሱ፣ አዴራሻቸው ከማይታወቅና 

በጡረታ ከተገሇለ ሰራተኞች የሚፇሇግ ዕዲ፣  

ሇ. የግብር ዕዲ ተሰብሳቢ  

ሏ. ከመንግስት ተሰብሳቢ  

መ. የነዲጅ ተሰብሳቢ 

ሠ. የጠፊ ገንዘብ ወይም ንብረትን የሚመሇከት ሂሳብ ማሰባሰብ 

ረ. ከአገሌግልት ውጭ የሆኑ የቀረጥ ቴምብሮች እና ዋጋ ያሊቸው ፍርሞች 

ሂሳብ እና ላልች  

 በስርቆትና በዘረፊ ምክንያት የጠፊ ገንዘብ ተሰብሳቢ፣  

 በእሳት አዯጋ ሇማዲን ወይም ሇተቃጠሇ ንብረት፣ በጦርነት ወይም 

በተፇጥሮ አዯጋ ምክንያት  

 ሇጠፊ ገንዘብ ወይንም ንብረት  

ከሊይ የተገሇፁት የተሰብሳቢ ሂሳቦች ሲሆኑ ከመዝገብ ከመሰረዛቸው በፉት ሇእንዲንዲቸው 

ሉሰበስቡ አሇመቻሊቸው የሚያረጋግጡ መስፇርቶች አሎቸው፡፡ እነዚህ መስፇርቶች 

ሲረጋገጡ ሂሳብ ሉሰረዝ ይችሊሌ፡፡ 

3.3.2 ከመዝገብ የመስረክ አፇፃፀም የሚመራበት ስነስርአት 
 

ማናቸውም ተሰብሳቢ ሂሳብ፣ ግዳታ ወይም ይገባኛሌ ጥያቄ፣ የጠፊ ገንዘብ ወይም ንብረት 

ከመዝገብበ ሉሰረዝ የሚችሇው እንዯተሰብሳቢ ሂሳብ አይነት ሉሟሊ የሚገባው መስፇርት 

መሟሇቱ ሲረጋገጥ ይሆናሇሌ፡፡  
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ከመዝገብ የመሰረዝ አፇጻጸም ሂዯት ውስጥ የመንግስት መ/ቤቶች ፣ የስራ ሂዯቶች፣ ቢሮዎች 

እና የመንግስት መ/ቤቶች  የውስጥ ኦዱት በየዯረጃቸው የየራሳቸው ተግባሮችና ኃሊፉነቶች 

ይኖርባቸዋሌ፡፡  

 

 

3.4 የፊይናንስ መዛግብት አጠባበቅ 
 

3.4.1 የፊይናንስ መዛግብት አጠባበቅ 
የ 

 የመዛግብት ስሇሚቆይበት ጊዜ 
 

ሀ. የመንግስት መ/ቤቶች  ማናቸውንም የፊይናንስ መዛግብት ቢያንስ ሇአስር 

ዓመታት ማቆየት አሇባቸው  

ሇ. ወንጀሌ የተፇፀመባቸው ሰነድች በፌ/ቤቱ ውሳኔ እስኪያገኙ ዴረስ መቆየት 

አሇባቸው፡፡ 
 

 መዛግብትን የማቆየት ዘዳና ስሇማጥራት  

የመንግስት መ/ቤቶች የፊይናንስ መዛግብቶቻቸውን ተገቢና አመቺ በሆነ መንገዴ 

ማቆየት አሇባቸው፡፡ በፌ/ቤት ከሚፇሇጉ መግብቶችና ሰነድች ውጭ ያለትን 

በኤላክትሮኒክስ ተመሣሣይ የቼክና ቴክኖልጂ ውጤቶች ባለት ማስቀመጥ ይችሊሌ፡፡  

የመንግስት መ/ቤቶች  ከአስር ዓመት በኋሊ ሇተጨማሪ ጊዜ መቆየት ያሇባቸውንና 

የላሇባቸውን የፊይናንስ መዛግብትና ሰነድችን በየዓመቱ የማጣራትና የመሇየት ተግባር 

ማከናወን አሇባቸው፡፡  

 

3.4.2 የፊይናንስ መዛግብቶች 
 

የፊይናንስ መዛግብቶች የሚባለት፡- 

1. የፊይናንስ መዝገቦችና ሪፖርቶች  

2. የፊይናንስ እንቅስቃሴ ሰነድች እና  

3. የፊይናንስ መጻጻፌ የተዯረገባቸው ሰነድች ናቸው፡፡  

እነዚህ መዛግብቶች እስከሚወገደ ዴረስ በቂ ጥበቃ ሉዯረግባቸው ይገባሌ፡፡  
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3.4.3 የፊይናንስ መዛግብትን የማስወገዴ ተግባርና አፇፃፀም 
 

ሀ. የፊይናንስ ስራን የሚያከናውነው የስራ ሂዯት ሉወገደ የሚገባቸውን መዛግብትና 

ሰነድች ከውሳኔ ሀሳብ ጋር በስራ ሂዯቱ ሃሊፉ አማካኝነት ሇመሥሪያ ቤቱ የበሊይ 

ኃሊፉዎች ያቀርባሌ፡፡ ሃሊፉዎቹም በተራቸው ሰነድችና መዛግብቶቹ የሚወገደበትን 

ውሳኔ ማስተሊሇፌ አሇባቸው፡፡  

ሇ. የመንግስት መ/ቤቶች  የፊይናንስ መዛግብትና ሰነድችን በማቃጠሌ ማስወገዴ 

አሇባቸው፡፡ ሆኖም ላልች የተሻለ የማስወገጃ መንገድች ካለ እነሱን መጠቀም 

ይችሊሌ፡፡  

ሏ. መዛግብቱና ሰነድቹ ሲወገደ በሚስጥር መሆን ይኖርበታሌ፡፡ ሲወገደም የፊይናንስ 

ሃሊፉ፣ ሰነድቹን በኃሇፉነት የሚይዝ ሰራተኛ እና ከፊይናንስ ስራ ውጪ ያለ ሶስት 

ገሇሌተኛ ግሇሰቦች ባለበት ሆኖ የአፇፃጸም ሪፖርቱ ሇመ/ቤቱ የበሊይ ኃሊፉ መቅረብ 

ይኖርበታሌ፡፡   
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ክፌሌ 4 -  የመንግሥት ግዥና ንብረት አስተዲዯር 
 

4.1 የመንግሥት ግዥ 
 

4.1.1 የግዥ ምንነት /ትርጉም/ 
 
 

ግዥ ማሇት፡- ዕቃዎችን፤የግንባታ ዘርፌ ሥራዎችን እና የምክር አገሌግልቶችን ወይም 
የምክር ያሌሆኑ በግዥ፤በኪራይ ወይም በላሊ ተመሳሳይ በሆኑ ውሌ ማግኘት ነው፡፡ 

 

የመንግስት ግዥ ማሇት፡-ከፋዯራሌ መንግስት በሚመዯብ ገንዘብ፤ ከውጭ ዕርዲታና ብዴር 

ወይም ከውስጥ በሚገኝ ገቢ የሚከናወን ግዥ ሲሆን የሚከተለትን ያጠቃሌሊሌ፡፡ 
 

ሀ.  በመንግስት የኢኮኖሚ ፖሉሲ ሊይ የተመሰረተ፤ 

ሇ.  ብሄራዊ ወይም ክሌሊዊ ፖሉሲን ማስጠበቅ፤ 

ሏ.  በትርፌ ሊይ ሳይሆን በመንግስት ገንዘብ ሊይ ተመጣጣኝ ፊይዲ በማስገኘት 

የተመሰረተ፤ 

መ. አቅራቢዎች ወይም አገሌግልት ሰጪዎች አሊስፇሊጊ የሆነ ጥቅም እንዲያገኙ 

የመከሊከሌና የመጠበቅን አሰራር ተከትል የፋዯራሌ መንግስት 

በሚያወጣው/በሚያስተሊሌፇው ህግና ዯንብ ጠብቆ የሚፇጸም ነው፡፡ ግዥ ሇአንዴ 

አገር እዴገት ወሳኝ ሚና ይጫወታሌ፡፡ 

 

4.1.2 የመንግሥት ግዥ መርሆዎችና ትርጓሜዎች (Basic Principles of Public 
Procurement) 

 

ሀ. የመንግስት ግዥ የሚከተለትን ዋና ዋና መርሆዎችን ይይዛሌ፡- 

1. ገንዘብ ሉያስገኝ የሚችሇውን ከፌተኛ ጥቅም ማስገኘት (Value for Money) 

 

ገንዘብ ሉያስገኝ የሚችሇው ከፌተኛ ጥቅም ማስገኘት የሚቻሇው የሚከተለትን (5RIGHT) 

ሂዯት በትክክሌ በመተግበር ነው  

 ትክክሇኛ ዕቃጥራት (Right Quality materials)      

 ትክክሇኛ መጠን (Right Quantity) 

 ትክክሇኛ ዋጋ (Right Price) 

 ትክክሇኛ ጊዜ (Right Time) 

 ትክክሇኛ ቦታ (Right Source) 
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2. ቅሌጥፌናናብቃት (Efficiency& Effectiveness) 

3. ቁጠባ (Economy) 

4. ከአዴል ነጻ የሆነ አሰራር መፌጠር (Non-Discrimination/Equal 

Opportunity/Competition) 

5. ግሌትነት/ፌትሃዊነት (Transparency/Fairness) 

6. ሇሕዝብ ተጠያቂነት ወይም ተጠሪነት (Accountability) 
7. የሀገሪቱን ኢኮኖማያዊ እዴገት መዯገፌ (Support the country Economy) 

8. ሇሀገር ውስጥ አምራቾችና ኩባንያዎች ሌዩ አስተያየት በማዴረግ ማበረታታት 

(Encourage Local Manufacturers and Suppliers by providing Domestic 

preference) ከነዚህም በተጨማሪ የብሄራዊ ዯህንነት፤ የአገራዊ ሌማትና የማህበራዊ 

ፌትሃዊትን ይጨምራሌ፡፡ 

 
ሇ. የመንግስት ግዥ መርሆዎች ትርጓሜ 

 

ገንዘብ ሉያስገኝ የሚችሇውን ከፌተኛ ጥቅም ማስገኘት (Value for Money)፡- 

ካሇይ የተጠቀሱትን አምስቱን ትክክሇኛ ሚዛናዊ አሰራር በአግባቡ በመጠቀም ሇግዥ የተመዯበን 

በጀት/ገንዘብ/ ግዥ ሉያስገኝ የሚችሇውን ከፌተኛ ጥቅም ማስገኘት (The ultimate purpose of 

sound procurement is to obtain maximum value for money or use fund for 

intended purpose/ 

ቅሌጥፌናና ብቃት(Efficiency & Effectiveness)፡- 

ረጅም አሰራሮችን በመቀነስ ሇሁለም ተወዲዲሪዎች ትክክሇኛውን መረጃ በመስጠት እንዱሳተፈ 

ማዴረግ እና ቀሊሌና ፇጣን እንዱሁም ሳይዘገይ የገዥውን ፌሊጎት ሉያሟሊ የሚችሌ ግዥ 

ማሇት ነው   

ቁጠባ (Economy)፡- ብክነትንና ብሌሹ አሰራርን በማስወገዴ የመንግስትን ገንዘብ/ንብረትን/ 

በኃሊፉነት/በአግባቡ/መጠቀም፣ መንግስት ሊወጣው ገንዘብ/ወጪ/ተመጣጣኝ ጥቅም/አገሌግልት 

ማስገኘት ነው፡፡ ቁጠባ ከሊይ የተጠቀሱትን አምስቱን ትክክሇኛ ሚዛናዊ አሰራሮችን በመተግበር 

ሇወጣው ወጭ ተመጣጣኝ አገሌግልቶችን ማስገኘት፡፡ 
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ከአዴል ነጻ የሆነ አሰራር መፌጠር (Non-Discrimination/Equal Opportunity) 

ሌዩ አስተያየት ካሇተሰጠ በስተቀር ብቁ ሇሆኑ ሇሁለም ተጫራቾች፤ አማካሪዎች ወይም 

ኮንትራክተሮች ግሌጽ መረጃ በመስጠት እኩሌ እንዱሳተፈ  ወይም እንዱወዲዯሩ በማዴረግ 

መንግስት ሇሚያወጣው ገንዘብ ተመጣጣኝ ጥቅም እንዱያስገኝ ማስቻሌና አዴል የላሇበትና 

ሚዛናዊ የሆነ ግዥ መፇጸም ነው፡፡  

ግሌጽነት/ፌትሃዊነት (Transparency/Fairness)፡- 

 ማናቸውም ግዥ ሲፇጸምና ውሳኔ ሲሰጥ  በግሌጽና ፌትሃዊ  የማያሻማ/ወጥ/ የሆነ  

አሰራር በመዘርጋት እንዱሳተፈ ማዴረግ፡፡ 

 የሚመሇከታቸውም አካሊት  መረጃ ሲፇሌጉ ትክክሇኛውን  መረጃ  በወቅቱ መስጠትና 

ይፊ ማዴረግ፡፡ 

 ግሌጽና ወጥ የሆነ አሰራር መዘርጋት ሇምሳላ  ግሌጽ ዝርዘር እስፔሲፉኬሽን፤ የግዥ 

ዘዳ የመገምገሚያ መስፇርት እና ላልችን መመዘኛዎች በግሌጽ ማስቀመጥና ሇሁለም 

ተወዲዲሪዎች እንዱያውቁት ማዴረግ፡፡ 
 

ሇሕዝብ ተጠያቂነት ወይም ተጠሪነት (Accountability) 

ማናቸውም የመንግስት ስራተኞች ሇሚሰሯቸው ስራዎችና በሚያስተሊፊቸው ውሳኔዎች በህጉና 

በዯንቡ መሰረት መሆንና መፇጸም አሇባቸው፤ መመሪያውን ተከትል መስራትና ማክበር፤ 

ሙያዊ ስነ ምግባር ማክበር አሇባቸው፡፡ 

ሇሀገር ውስጥ አምራቾችና ኩባንያዎች ሌዩ አስተያየት በማዴረግ ማበረታታት (Encourage 
Local Manufacturers and Suppliers by providing Domestic  preference) 
 

ሌዩ አስተያየት የሚፇቀዯው ትሌሌቅ አሇም አቀፌ ግዥዎች/ጨረታዎች/ግንባታዎች/ 

በሚከናወኑበት ጊዜ የአገር ውስጥ አምራቾችን ወይም አቅራቢ ዴርጅቶችን ሇማበረታታት ሲባሌ 

ሌዩ አስተያየት (Domestic preference) በፋዯራሌ የግዥ መመሪያ/አዋጅ ቁጥር 649/2001 

መሰረት ሌዩ አስተያየት ይፇቀዲሌ. ከፕሮፍርማና ከአንዴ አቅራቢ ከሚፇጸም ግዥ በስተቀር 

በማናቸውም ግዥ በኢትዮጵያ ውስጥ ሇተመረቱ ዕቃዎች፣ በአነስተኛና ጥቃቅን ተቋማት አዋጅ 

መሰረት ሇተቋቋሙ አነስተኛና ጥቃቅን ተቋማት፤ በኢትዮጵያ ኩባንያዎች ሇሚከናወኑ የግንባታ 

ዘርፌ ስራወችና የምክር አገሌግልት ስራዎች ሌዩ አስተያየት ይዯረጋሌ፡- ነገር ግን በአሇም ባንክ 

ሇሚከናወኑ ግዥች ሇግንባታ ዘርፌ ስራዎች፤ ሇምክር አግሌግልትና ሇዕቃ ግዥ ምንም አይነት 

ሌዩ አስተያየት አይፇቀዴም፡፡ በፋዳራሌ የግዥ መመሪያ አዋጅ መሠረት ሌዩ አስተያየት 

የሚዯረገው ሇሚከተለት ይሆናሌ፡፡ 

 በጨረታ ግምገማ ወቅት ሇአገር ውስጥ ምርቶች የ15% ሌዩ አስተያየት ይዯረግሊቸዋሌ፣ 
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 ከምርቱ ዋጋ ቢያንስ 35% ኢትዮጵያ ውስጥ የታከሇ ከሆነ፣ 

 35% በአገር ውስጥ የታከሇ ዋጋ መሆኑን የሚያስረዲ አቅራቢው ብቃት ባሇው ኦዱተር 

የተረጋገጠ ማስረጃ ሲያቀርብ፣  

 ሌዩ አስተያየቱ ሉዯረግ የሚችሇው፤ የታከሇ ዋጋ = ጠቅሊሊ ወጪ - (ከውጭ አገር 

የሚመጡ ጥሬ ዕቃዎችና አቅርቦቶች ወጪ + ከውጭ አገር ሇተገኘ አገሌግልት የተዯረገ 

ወጪ) ይህም ወጪ በምርት ሊይ የሚከፇለ ቀጥተኛ ያሌሆኑ ታክሶችን አይጨምርም፣ 

 ሇግንባታ ዘርፌ ሥራ፣ እና ሇምክር አገሌግልት 7.5%፣ 

 ሇግንባታና ሇምክር አገሌግልት ሌዩ አስተያየት ተፇጻሚ ሉሆን የሚችሇው የሚከተለት 

ሁኔታዎች በሙለ ሲሟለ ብቻ ነው፡፡፣ 

 

ሀ/ ኩባንያው በኢትዮጵያ ህግ መሠረት የተቋቋመ እና ዋናው መ/ቤቱ በኢትዮትያ 

ውስጥ ከሆነ፣ 

ሇ/ ከቡባንያው አክሲዮን ወይም የካፒታሌ ዴርሻ አብዛኛው በኢትዮጵያውያን 

ከተያዘ፣ 

ሏ/ ከቡባንያው የዲይሬክተሮች ቦርዴ አባሊት መካከሌ አብዛኛው ኢትዮጵያውያን 

ከሆኑ፣ 

መ/ ከቡባንያው ቁሌፌ ሠራተኞች መካከሌ ቢያንስ 50% ኢትዮጵያውያን ከሆኑ፣  

ሠ/ ሇመዴኃኒትና የህክመና መሳሪያዎች 25%፣  

ረ/ ሇጥቃቅንና አነስተኛ ተቋማት 3%፣ 
 

 

 
 

4.1.3 የግዥ ዕቅዴ/PROCUREMENT PLAN/ 
 

 
የግዥ ዕቅዴ ማሇት፡- በበጀት ዓመቱ በመንግስት በሚመዯብ በጀት የሚከናወን የእቃ፤ 

የግንባታ፤ የአገሌግልት እና የአገሌግልት ያሌሆኑ ግዥዎችን ሇወዯፉት ሇማከናወን 

የሚዘጋጅ ዕቅዴ ነው፡፡ 
 

 ምን መገዛት አሇበት፣ምን ያህሌ ያስፇሌጋሌ፤ እንዳት መገዛት እሇበት፤ መቼ 

እንዯሚገዛ/እንዯሚፇሇግ ሇሚለት ጥያቄዎች በዝርዝር የሚገሌጽ  ነው፡፡ 

 ሇፕሮጅክቱ መሳካት ዋነኛውን ሚና የሚጫወተው ዕቅዴ ነው 

ማንኛውም የመንግስት መስሪያ ቤትና በስሩ የተዯራጁ አካሊት የታቀደ የስራ 

ፕሮግራሞቻቸውን ተግባራዊ ሇማዴረግ የሚያስፇሌጋቸውን ግዥ በወቅቱ ሇመፇጸም 

የሚያሥችሌ በመርሃ ግብር የተዯገፇ የግዥ ዕቅዴ ማዘጋጀት አሇባቸው፡፡የሚዘጋጀው 

የግዥ ዕቅዴ ከሊይ የተጠቀሱትን የግዥ መርሆዎች የሚያሟሊ መሆን አሇበት፡፡ የግዥ 
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ዕቅዴ አሇመኖር ማሇት በጨሇማ ያሇመብራት እንዯመጓዝ ወይም አጀንዲ የላሇው ስብሰባ 

ማካሄዴ ማሇት ነው፡፡  
 
 

የግዥ ዕቅዴ ሇምን ያስፇሌጋሌ? 
 
ሀ/ ቅዴሚያ የሚሰጣቸውን ዕቃዎችና አገሌግልቶች ሇመሇየት (to provide prioritization) 

ሇ/ የቁጥቁጥ ግዥን በመከሊከሌ ጊዜና ወጪን ሇመቆጠብ፤ 

ሏ/ አስቸኳይ ግዥዎችን ሇማስወገዴ (to avoid emergency procurements) 

መ/ የአፇጻጸም ክትትሌና ግምገማ ሇማከናወን ያግዛሌ፣ 

ሠ/ ብዙ ተጫራቾችን በትንሽ ዋጋ ሇማግኘት ይረዲሌ  

ረ/ ሇግዥው የተመዯበውን በጀት የመንግሥት የግዥ ሥርዓት ተጠብቆ በወቅቱና በአግባቡ 

በሥራ ሊይ ሇማዋሌ ይረዲሌ 
 

የግዥ ዕቅዴ ዓሊማዎች Objective of Procurement planning 

 

ሀ. ገንዘብ ሉያስገገኝ የሚችሇውን ጥቅም ሇማሰገኘት (Best value for money) 

ሇ. ተወዲዲሪዎች እኩሌ እንዱሳተፈ/እንዱወዲዯሩ ሇማዴረግ/Equal opportunity & treatment 

of Bidders) 

ሏ. ተዯጋጋሚ /ቁጥቁጥ ግዥዎችን ሇማስወገዴ (To avoid expensive rush type of order) 

መ. የዕቅደን/የፕሮጅክቱን አሊማ ሇማሳካት (To meet successfully planned target) 

 
የግዥ ዕቅዴ ጠቀሜታዎች (BENEFITS OF PROCUREMENT PLANNING) 

 
ሀ. ግዥ የሚፇጸምበትን ጊዜ ሇመወሰን ሇማንና ሇማን፣ እንዳት እና በምን ያህሌ እንዯሚገዛ 

ሇመወሰን አስፇሊጊ ሇሆኑ ግዥዎች ቅዴሚያ ሇመስጠት ሉያጋጥሙ የሚችለ ስጋቶችን 

ከወዱሁ አውቆ ተገቢውን ቅዴመ ዝግጅት ሇማዴረግና እርምጃ ሇመውሰዴ የጨረታ 

ውዴዴር አዴማስን በማስፊት ከፌተኛ ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ያሇው /ጥራት ያሇው ዕቃ እና 

አገሌግልት በተመጣጣኝ ዋጋ /ማግኘት ያስችሊሌ (Value for Money) 

 

የግዥ ዕቅዴ ሂዯት (Procedures of Procurement Plan) 
 

ሀ. የግዥ ፌሊጎት ከተጠቃሚ ክፌልች ማሰባሰብ እና መሇየት 

ሇ. የግዥ ፌሊጎት ከተሰባሰበ በኋሊ እያንዲንደ ዕቃ ይዘረዘራሌ 

ሏ. በግዥ ዓይነትና ሇግዥ አፇጻጸም ባሇው አመቺነት በልት ይመዯባሌ 
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ግዥ ዕቅዴ ውስጥ የሚካተቱ ጉዲዮች 

 
   ሀ.  እያንዲንደ ጥቅሌ ግዥ የሚፇጸምበት የግዥ ዘዳ 

   ሇ.  የአማካሪ ወይም የተቆጣጣሪ መሃንዱስ ሚና 

   ሏ.  በፕሮጀክት አፇጻጻም መርሃ ግብር ሊይ የተመሰረተ የግዥ የጊዜ ሰላዲ 

   መ. በፕሮጀክቱ የአፇፃፀም መርሃ ግብርና በግዥ አፇፃፀም የጊዜ ሰላዲ መካከሌ አሇመጣጣም 

ካሇ መንስዔዎቹን በመሇየት የማስተካከያ እርምጃዎች ይወሰዲለ፡፡ 

 

በግዥ ዕቅዴ ምሊሽ ማግኘት የሚገባቸው ጥያቄዎች 

 
 

ሀ. ምነዴነው የሚገዛው /ዕቃ፣ አገሌግልት፣ ወይም የግንባታ ሥራ/? 

ሇ. ሇግዥው ምን ያህሌ በጀት ተመዴቧሌ? 

ሏ. የትኛው የግዥ ዘዳ ሥራ ሊይ ይውሊሌ? 

መ. የግዥ ጥሪው ማንን ይመሇከታሌ? 

  (ዓሇም አቀፌ አቅራቢዎችን - ICB ወይም ብሔራዊ አቅራቢዎችን - NCB ወዘተ 
 

የግዥ ፌሊጎቶች ሲጠናቀሩና በልት ሲመዯቡ ታሳቢ የሚዯረጉ ነገሮች 
 

   ሀ. ከተጠቃሚ ክፌልች የተሰበሰቡ የግዥ ፌሊጎቶች ዝርዝር  

   ሇ. በዓይነታቸው እና ሇግዥ ባሊቸው አመቺነት በልት ይመዯባለ 

 
የግዥ ዕቅዴ ይዘት 
 

የግዥ ዕቅዴ የሚከተለትን ማካተት ይኖርበታሌ 

 የግዥውን ምዴብ፣ ቁጥር 

 የግዥውን መግሇጫ 

 የግዥውን መጠን 

 የግዥው ዝርዝር አፇጻጸም የሚከተሊቸው አሰራሮች 

 ግዥውን ሇማከናወን የሚከናወኑ ዋና ዋና ተግባራትና የሚፇጸምበትን ጊዜ 

 ሇግዥው የሚያስፇሌገውን የበጀት መጠንና የፊይናንስ ምንጭ ላልችም 
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4.1.4 የግዥ ዘዳዎች /Procurement Method/ 
 
የተፇቀደ የግዥ ዘዳዎች (APPROVED PROCUREMENT METHOD) 

ሀ.  ግሌጽ ጨረታ (Open Tender) (አሇም አቀፌ (ICB)፤ ብሔራዊ (NCB) 

ሇ.  ውስን ጨረታ (Limited Tender) 

ሏ.  ባሇ ሁሇት ዯረጃ ጨረታ (Two Stage Tendering) 

መ.  የመወዲዯሪያ ሃሳብ መጠየቂያ (Request for proposal) 

ሠ.  የዋጋ ማቅረቢያ (Request for Quotation) 

ረ.  ከአንዴ አቅራቢ በቀጥታ የሚፇጸም ግዥ (Direct Procurement) ናቸው 

ከሊይ ከተጠቀሱት የተፇቀደ የግዥ ዘዳዎች ሲሆኑ እንዯ ክሌለና አካባቢው ተጨባጭ 

ሁኔታ ሉሇያዩ ይችሊለ 

የግዥ ዘዳ የሚወሰንባቸው ሁኔታዎች 

 በግዥው ዓይነት፣ 

 በግዥው መጠን፣ 

 በግዥው ውስብስብነት፣  

 በአቅራቢዎች ቁጥር ውስንነት፣ 
 

ግሌጽ ጨረታ (Open Tender) 
 

ሀ. ሁኔታዎች ካሊስገዯደ በስተቀር ማናቸውም የመንግሥት ግዥ በግሌጽ ጨረታ የግዥ 

ዘዳ መፇፀም አሇበት፣ 

ሇ. የጨረታ ማስታወቂያ በማውጣት አቅራቢዎች እንዱሳተፈ የሚዯረግበት ተመራጭ 

የግዥ አፇፃፀም ስሌት ነው፣ 

ሏ. ከግሌጽ ጨረታ ውጪ በላልች የግዥ ዘዳዎች ግዥ ሇመፇጽም የመ/ቤቱ ኃሊፉ 

መፌቀዴ አሇበት፡፡ 
 

ግሌጽ ጨረታ ተመራጭ የሚሆንባቸው ምክንያቶች 
 

ሀ. ሇማንኛውም ሕጋዊ ተጫራቾች /ግብር ከፊይ/ እኩሌ ዕዴሌ ስሇሚሰጥ፣ 

ሇ. ከበርካታ ተጫራቾች የውዴዴር ተሳትፍ ከፌተኛ የዕቃ፣ አገሌግልት ጥራት ስሇሚገኝ፣ 

ሏ. ትክክሇኛ/ያሌተጋነነ /ተመጣጣኝ/ ዋጋ ስሇሚያስገኝ፣ 

መ. ከላልች የግዥ ዘዳዎች በተሻሇ የመንግሥት ግዥ መርሆዎችን ተግባራዊ 

ስሇሚያዯርግ፣ 

ረ. ሇሕዝብ እይታ ግሌጽና ሇቁጥጥር አመቺና አዲዱስ አቅራቢዎችም የውዴዴሩ ተሳታፉ 

ስሇሚሆኑ፣ 
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ብሄራዊ ግሌጽ ጨረታ (National Competitive Bidding (NCB) 

 

በአገር ውስጥ ሇሚከናወኑ ግዥዎች  በጣም ተመራጭ የግዥ ዘዳ ሲሆን ተመራጭ 

የሚያዯርገውም የሚከተለትን ቅዴመ ሁኔታዎች ስሇሚያካትት ነው፡- 
 

ሀ. የጨረታ ጥሪው ሰፉ  አገራዊ ሽፊን ባሇው ሜዱያ  ወይም ጋዜጣ ስሇሚወጣና 

ሁለም ተጫራቾች  በእኩሌ ስሇሚሳተፈ  

ሇ. የሚወጣው ጨረታ የመገምገሚያ መስፇርቶች/እስፔሲፉኬሽን በግሌጽ ስሇሚቀመጡ፣ 

ተወዲዯሪዎች ሉያሟለ ሚገባቸውን መስፇርቶች ግሌጽ በሆነ ሁኔታ ስሇሚገሇጽ 

 
የውጭ ሀገር አቅራቢዎች በብሄራዊ ግሌጽ ጨረታ አብዛኛውን ጊዜ የማይሳተፈበት ምክንያት 

 
  ሀ. በጀቱ/የኮንትራት ዋጋው) በጣም ትንሽ ስሇሆነ (The contract values are 

small) 

  ሇ.  ሇስራው የቦታው አቀማመጥ አመች ባሇመሆኑ (ብዙ ጊዜ ስሇሚወስዴ) (works 

are scattered geographically or spread over time) 

  ሏ. ብዙ የጉሌበት ሰራተኛ ስሇሚያስፇሌግ (works are labour intensive) 

  መ. ግዥው/የግንባታ ዘርፌ ስራው/ በኣካባቢ በሚገኙ አቅራቢዎች ከአሇም አቀፌ ገበያ 

ዋጋ በታች ስሇሚገኝ (The goods or works are available locally at prices 

below the international market) 

ዓሇም አቀፌ ጨረታ (International Competitive Bidding (ICB) 

አሇም አቀፌ የጨረታ ዘዳ ጥቅም ሊይ ሉውሌ የሚችሇው ትሌሌቅ የግንባታ ዘርፌ ስራዎች፤ 

የእቃ ግዥ እና የምክር አገሌግልት የአገር ውስጥ ተጫራቾች ማቅረብ የማይችለ ሲሆንና 

ብቃት ያሊቸው የውጭ ኩባንያዎች፤ ኮንትራክተሮች ወይም አቅራቢዎች ቢሳተፈ ጨረታው 

ውጤታማ ይሆናሌ ተብል ሲታመን፡፡ 
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አሇም አቀፌ ግሌጽ ጨረታ ተመራጭ የሚሆንባቸው ምክንያቶች 

 

  ሀ. ማስታወቂያው ትክክሇኛ በመሆኑና ሰፉ ሽፊን ባሇው ሚዱያ/ጋዜጣ/ ስሇሚወጣ 

(Adequate notification) 

  ሇ. ሁለም ዕጩ ተወዲዲሪዎች እኩሌ ተሳትፍ ስሇሚያዯርጉ (Equal opportunity) 

 የጨረታ ማስገቢያው/በአየር ሊይ የሚቆይበት ጊዜ ሰፉ በመሆኑ (Time for bid 

submission) 

 የውሌ ሁኔታዎች በግሌጽ ስሇሚቀመጡ (Fair conditions of contract) 

 ሰፊ ያሇ የቴክኒክ መግሇጫ/እስፔሲፉኬሽን ስሇሚዘጋጅ (Broad specifications) 

  ሏ.  ሁለም ተጫራቾች በእኩሌ ስሇሚታዩ (Equal treatment of bidders)  

  መ. የመገምገሚያ መስፇርቱ ሇሁለም ተወዲዲሪዎች ይፊ ስሇሚዯረግ (Disclose evaluation 

criteria) 

  ሠ.  ከአዴል ነጻ የሆነ አሰራር ስሇሚዯረግ (Apply without discrimination) 

  ረ.   ጨረታው የሚከፇተው ተጫራቾች ባለበት በመሆኑ (Public bid opening) 

  ሸ.   አሸናፉው የሚመረጠው የቴክኒክ መመዘኛ መስፇርት ካሟሊ በኃሊ ዝቅተኛ ዋጋ 

ያቀረበው ወይም በቴክኒክና ፊይናንስ በሁሇቱ ከፌተኛ ዴምር ያገኘው ዴርጅት 

ስሇሚመረጥ (Award to lowest evaluated bid & highest score) 

 
ውስን ጨረታ (Limited Tender) 
 
የውስን ጨረታ ሇብሔራዊ ወይም ሇአሇም አቀፌ ግሌጽ ጨረታ ከተዘረዘሩት ስርአቶች ጋር 

ተመሳሳይ ሲሆን በሚከተለት ሌዩ ሁኔታዎች ሊይ ተመስርቶ ይከናወናሌ፡- 
 

ሀ. የግንባታ ዘርፌ ስራው ወይም የአገሌግልት ወይም ላሊ አገሌግልት የሚገኘው 

ከተወሰኑ አቅራቢዎች ብቻ  የሚገኝ ሲሆን  ሇተመረጡት ዴርጅቶች በአዴራሻቸው 

የጥሪ ዴብዲቤው ስሇሚሊክ 

ሇ.  የጨረታ ጥሪው እስከተቻሇ ዴረስ በአቅራቢዎች ዝርዝር ውስጥ ከተመዘገቡት 

አቅራቢዎች መካከሌ መሆንና ምርጫው ቢያንስ አምስትዕጩ ተወዲዲሪዎች 

መመረጥ አሇባቸው . 

ሏ. ሇመጫረቻ ሰነዴ ዝግጅት የሚፇቀዯው ጊዜ ከግዥ መመሪያው ከተጠቀሰው ማነስ 

የሇበትም ነገር ግን ሁለም የተጋበዙት ዴርጅቶች ከጨረታ መቆያ ጊዜ ገዯቡ በፉት 

የመጫረቻ ሰነዲቸውን ካስገቡ የጊዜ ገዯቡ እስከሚጠናቀቅ መጠበቅ ሳያስፇሌግ 

መስሪያ ቤቱ ሇሁለም ዴርጅቶች አዱሱን የጨረታ መክፇቻ ቀን በማሳወቅ 

ጨረታውን መክፇት ይቻሊሌ፡  
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መ.  የጨረታ ማስከበሪያ ቢጠየቅ ውስን የሆኑትን ተጫራቾች እንዲይሳተፈ ያዯርጋሌ 

ተብል ሲታመን ማስከበሪያ ማስያዝ ሳያስፇሌግ የስምምነት ማረጋገጫ ፇርመው 

ጨረታውን እንዱሳተፈ ማዴረግ ይቻሊሌ፡፡ የውስን ጨረታ የገንዘብ 

መጠን/Treshold) በአዋጁ ወይም በመመሪያ መሰረት መሆን አሇበት፡፡ 

የውስን ጨረታ ሇመፇጸም የሚከተለት ሁኔታዎች መሟሊት አሇባቸው 
 

ሀ.  ግዥውን ሇመፇጸም ግሌጽ ጨረታ ማስታወቂያ  ቢያንስ ሇሁሇት ጊዜ ወጥቶ ምንም 

አይነት ተጫራች ያሌቀረበ ከሆነ ወይም የቀረቡት ተጫራቾች የተዘጋጀውን  

የቴክኒክ ፌሊጎት ሳያሟለ ሲቀሩ  

ሇ.  የመንግስት መስሪያ ቤቱ በመስኩ የተሰማሩ አቅራቢዎች በውስን ጨረታ ቢጋበዙ 

ፇቃዯኛ ይሆናለ  ብል ሲያምን  

ሏ.  በመስኩ የተሰማሩት አቅራቢዎች በግሌጽ ጨረታ ሇመሳተፌ ፇቃዯኛ ያሌሆኑበትን 

ምክንያት በማጣራት ምክንያታቸው ህጋዊና የመንግስት መ/ቤቱን ጥቅም ያሇመ 

አሇመሆኑ ሲረጋገጥ 
 

ባሇ ሁሇት ዯረጃ ጨረታ (Two Stage Tendering) 
 
ባሇ ሁሇት ዯረጃ ጨረታ ሇመፇጸም የሚቻሇው የሚከተለት  ሁኔታወች ሲከሰቱ ብቻ ነው፡- 
 

ሀ.  ሇሚገዙት ዕቃዎች ወይም አገሌግልቶች በቂ ዝርዘር መግሇጫ ማዘጋጀት በመስሪያ ቤቱ 

የማይቻሌ ሲሆን ወይም አገሌግልቶችን በሚመሇከት ባህሪያቸውን ሇይቶ ሇማሳየት 

የማይቻሌ በሚሆንበት ጊዜና የመስሪያ ቤቱን የግዥ ፌሊጎት በከፌተኛ ዯረጃ ሇሟሟሊት 

የሚያስችሌ መፌትሄ ሲፇሇግ 

ሇ. ግዥው የሚካሄዯው በገባያ ሊይ ሉውለ የሚችለ ዕቃዎችን ሇማምረት ወይም 

የምርምርና የሌማት ዕቃዎችን ሇመተካት እስካሌሆነ ዴረስ የመንግስት መስሪያ ቤቱ 

የምርምር፤ ሙከራ የጥናትና ስራዎችን ሇማከናወን የሚያስችሌ ውሌ ሇመፇጸም 

ሲፇሌግ 

ሏ.  ጨረታ እንዱወጣ ተዯርጎ በሚገዙት ዕቃዎች፤ የግንባታ ዘርፌ ስራዎች፤ የምክር እና 

ላልች አገሌግልት በባህርይ ወይም በተፇጥሮ ግሌጽ አሇመሆን ምክንያት ዕጩ 

ተወዲዲሪዎች በጨረታው ያሌቀረቡ እንዯሆነ ወይም የቀረቡት ተጫራቾች ውዴቅ 

ሲዯረጉና ይህ የሆነው መ/ቤቱ ዝርዘር መግሇጫ ባሇመዘጋጀቱ መሆኑ ሲታመን 

መ.  ሇግንባታ፤ ሇምክር አገሌግልት ከዕጩ ተወዲዲሪዎች ጋር ዴርዴር ማዴረግ ሲያሰፇሌግ 
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የሁሇት ዯረጃ ጨረታ አፇጻጸም 

 

የግዥ ሂዯቱ የዓሇም አቀፌ ወይም የብሔራዊ ግሌጽ ጨረታ ሒዯቶችን በመከተሌ የሚከናወን 
ሲሆን የአሰራር ሂዯቱም የሚከተለትን ከግምት ውስጥ ያስገባ መሆን አሇበት፡- 

ሀ.በመጀመሪያው ዙር ተወዲዲሪዎች ዋጋን ያሌጨመረ የመወዲዲሪያ ሀሳባቸውን 

እንዱያቀርቡ  በግሌጽ ጨረታ ጥሪ መዯረግ አሇበት፣  

ሇ.  በመጀመሪያው ዙር ዕጩ ተወዲዲሪዎች የጨረታ ዋስትና እንዱያቀርቡ አይጠየቁም፣ 

ሏ. የሚዘጋጀው የጨረታ ሰነዴ አጠቃሊይ የመስሪያ ቤቱን ፌሊጎት የሚገሌጽ ሆኖ 

አሊማው ዕጩ ተወዲዲሪዎች በሚያቀርቡት ሃሳብ ሰፊ ያሇ ዝርዝር መግሇጫ 

ሇማዘጋጀት ስሇሆነ አስፇሊጊ መረጃዎች መጠቀስ አሇባቸው፣   

መ.  ዕጩ ተወዲዲሪዎች በመጀመሪያው ዙር ጨረታው ሲከፇት መገኘት 

አይጠበቅባቸውም፣ 

ሠ.  በመጀመሪያው ዙር የመወዲዯሪ ሃሳባቸውን የገሇጹትን ዕጩ ተወዲዲሪዎች ከግዥ 

ፌሊጎቱ አንጻር በመገምገም ተቀባይነት ያሇው የመወዲዲሪ ሃሳብ ያቀረቡት 

ተሇይተውና ዝርዝር መግሇጫ ከተዘጋጀ በኃሊ አንዴ ወጥ የሆነ የጨረታ ሰነዴ 

ተዘጋጅቶ ብቁ ሆነው ሇተገኙት ተወዲዲሪዎች የቴክኒክና ፌይናንስ የመዲዯሪያ 

ሰነዲቸውንና የጨረታ ማስከበሪያ ጨምረው እንዱያቀርቡ ይጋበዛለ 

ረ.  የቴክኒክና የፊይናንስ ግምገማ የሚካሄዯው የግሌጽ ጨረታ የግዥ ሂዯቶችን 

በመከተሌ መከናወን ይኖርበታሌ፣ 
 

የዋጋ ማቅረቢያ (Request for Quotation) 

ሀ. የመንግስት መስሪያ ቤቶች ውዴዴሩን ሇማከናወን ቢያንስ በአቅራቢዎች ዝርዘር 

ከተመዘገቡት አቅራቢዎች መካከሌ ሶስት ዴርጅቶችን በመምረጥ መጋበዝ 

ይኖርበታሌ፤ የሚገዙት ዕቃዎችም ወዱያውኑ ጥቅም ሊይ ሉውለ የሚችለና 

በጅምሊ ሉገዙ ያሌቻለና ዋጋቸውም በመመሪያው ከተጠቀሰው ገዯብ በታች መሆን 

አሇበት፤ 

ሇ.  አማራጭ አቅራቢዎች አስካለ ዴረስ በተዯጋጋሚ ተመሳሳይ ዴርጅቶችን መጋበዝ 

የሇበትም፤  

ሏ. ሇተወዲዲሪዎቹ የሚሊከው የግዥ መጠየቂያ አስፇሊጊ ዝርዘር መግሇጫዎችና ላልች 

ወሳኝ መረጃዎች መያዝ አሇበት፤ 

መ.  የመወዲዯሪያ ሰነዲቸውን ሇማዘጋጀት በቂ ጊዜ መሰጠት አሇበት፤ 
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ከአንዴ አቅራቢ በቀጥታ የሚፇጸም ግዥ (Direct Procurement) 

 
ከአንዴ አቅራቢ በቀጥታ ግዥ ሇመፇጸም የሚቻሇው የሚከተለት ሁኔታዎች ሲከሰቱ ብቻ ነው  
 

ሀ. ዕቃው፤ የግንባታ ዘርፌ ስራው ወይም የምክርና ላልች አገሌግልቶች ከአንዴ አቅረቢ 

ብቻ በመገኘቱ ማወዲዯር የማይቻሌ መሆኑ ሲረጋገጥ 

ሇ. ዕቃዎቹ ወይም ሇተገጣጣሚ ተጨማሪ መሇዋወጫዎችን ወይም ተጨማሪ 

አገሌግልቶችን መግዛት ሲፇሇግ ወይም ከላሊ አቅራቢ ግዥው ቢፇጸም የሚገዛው 

ተገጣጣሚ መሳሪያ ወይም አገሌግልት መስሪያ ቤቱ ከሚጠቀምበት የማይጣጣም 

ከሆነና ከመጀመሪያው አቅራቢ መግዛት ሲያስፇሌግ  

ሏ. የግዥው መመሪያ ገዯብ እንዯተጠበቀ ሆኖ ያሌታሰቡ ሁኔታዎች በማጋጠማቸው 

ምክንያት በመጀመሪያው ውሌ ያሌተካተቱ ተጨማሪ የግንባታ ስራዎች ማሰራት 

አስፇሊጊ ሆኖ ሲገኝና በቴክኒክ ወይም በኢኮኖሚ ምክንያት እነዚህን ተጨማሪ 

የግንባታ ስራዎች ከመጀመሪያው ውሌ ነጥል ማሰራት የማይቻሌ ሲሆን  

መ. የመጀመሪያው የምክር ወይም ላልች አገሌግልቶች ውሌ አጥጋቢ በሆነ ሁኔታ 

መጠናቀቁና ውለ እንዱራዘም ማዴረግ ቁጠባንና ቅሌጥፌናን በማረጋገጡ መቀጠሌ 

አስፇሊጊ ሲሆን 

ሠ. በጣም አስቸኳይ ከመሆኑ የተነሳ ከባዴ ችግርና  በመስሪያ ቤቱ የስራ አፇጻጸም ሊይ 

ጉዲትን የሚያስከትሌ ሲሆን 

ረ. ሇአጭር ጊዜ የሚቆይና ሇመስሪያ ቤቱ ሌዩ ጥቅም በሚያስገኝ ሁኔታ የሚፇጸም የዕቃ 

ግዥ ሲሆን ነገር ግን ይህ አንቀጽ የሚያገሇግሇው በመዯበኛ አቅራቢነት ያሌተሰማሩ 

ሰዎች/አቅራቢዎች/ ሇሚሸጧቸው ዕቃዎች ነው የመዯበኛ አቅራቢዎችን አይጨምርም፡፡ 

 በተጨማሪነት የሚታዘዘው ዕቃ፤ የግንባታ ዘርፌ ስራ ወይም የምክር 

አግሌግልት ግዥ መጠን ቀዯም ሲሌ ከተገዛው ከ20% መብሇጥ የሇበትም 

 በተጨማሪነት የሚታዘዘው የግንባታ ዘርፌ ስራ የገንዘብ መጠን ከመጀመሪያው 

ውሌ ጠቅሊሊ ዋጋ ከ30% መብሇጥ የሇበትም  

እነዚህ ከሊይ የተጠቀሱት ሁኔታዎች ሲከሰቱ መስሪያ ቤቱ ዝርዘር መግሇጫውንና ዋጋን 

ጨምሮ ከአቅራቢው ጋር በመዯራዯር ውሌ መፇረምና ስራውን ማስቀጠሌ ይቻሊሌ፡፡ 
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4.1.5የመዯበኛ ጨረታ (Standard Bid Document) 
 

 

የመዯበኛ የጨረታ ሠነድች አሊማና ጥቅም 

ሀ. አሊማ (Objective of SBDs) 

1. ግዥው የመንግስትን የግዥ ሥርዓትና ዯንብ በተገቢው መንገዴ መፇጸሙን ሇማረጋገጥ 

2. ሇመንግሥት ግዥ አፇጻጸም ተስማሚ የውሌ ሁኔታዎች መኖራቸውን ሇማረጋገጥ 

3. ዯረጃውን የጠበቀና እንዯ ግዥው ዓይነት አገሌግልት የሚሰጥ ወጥ የሆነ ሠነዴ 

ሇመጠቀም 

4. ሇሁለም ተጫራቾች እኩሌ መረጃ ሇመስጠት 

5. ጨረታዎች የሚቀርቡበትን ሥርዓት በተመሇከተ ሇተጫራቾች መመሪያ ሇመስጠት 

6. የሚገዙ ዕቃዎችን፣ የግንባታ ዘርፌ ሥራዎችን ወይም አገሌግልቶችን ሇመግሇጽ 

7. ጨረታዎችን ሇመገምገም የሚጠቅሙ መመዘኛዎችን /መስፇርቶችን ሇተጫራቾች 

ሇማሳወቅ 

8. ጨረታዎች ሇምን ያህሌ ጊዜ እንዯሚቆዩ ሇመግሇጽ፣ ጨረታዎች በተጫራቾች ፉት 

የሚከፇቱ መሆናቸውን ሇተጫራቾች ሇማሳወቅና የውሌ ሁኔታዎችን ሇመወሰን 

 
ሇ. ጥቅም (Benefits of SBDs) 

1. የጨረታ ሠነዴ ዝግጅትን ፇጣንና ቀሊሌ ያዯርጋሌ 

2. ተጫራቾች የግዥ ፇጻሚውን ፌሊጎት በቀሊለ በመረዲት የመጫረቻ  ሠነዴ (Offer) 

ማዘጋጀት በቂ ትኩረት እንዱሰጡ ያግዛሌ 

3. የግዥውን ፌሊጎት በቀሊለ በመረዲት የመጫረቻ ሰነዲቸውን በቀሊለ ሇማዘጋጀት ይረዲሌ 

4. ጨረታዎችን የመገምገምና ከፌተኛ ብቃት ያሊቸውን አሸናፉ ተጫራቾች/ዴርጅቶች/ 

የመሇየት ሥራን ግሌጽ እና ምቹ ያዯርጋሌ 

5. ማንኛውም ግዥ በሥራ ሊይ ካሇው የመንግሥት የግዥ አዋጅና መመሪያ ጋር 

የተጣጣመ የአፇጻፀም ሂዯት የተከተሇ መሆኑን ሇማረጋገጥ የስችሊሌ 

6. የመንግሥት ግዥ አፇፃፀም ሂዯት ግሌጽ፣ ፌትሏዊ ቀሌጣፊና ውጤታማ እንዱሆን 
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ትክክሇኛ ያሌሆነ የጨረታ ሰነዴ ችግሮች (Impact of poorly drafted documents) 
 

ሀ. በተጫራቾች በኩሌ ቅሬታ ያሰነሳሌ (Complaints from bidders) 
ሇ. በአፇጻጸሙ ዯካማ ዴርጅት እንዱመረጥ ያዯርጋሌ (Selection of poorly qualified 

firm) 
ሏ. የፕሮጀክቱን አፇጻጸም ያዘገያሌ (Delays in project implementation) 
መ. የክፌያ ጥያቄን ያዘገያሌ (Delays in disbursements)  

ሠ. ታማኝ/ጥሩ ዴርጅቶችን ያሳጣሌ (Lack of Credibility of institutions) እና 

ግዥው እንዱሰረዝ ያዯርጋሌ (Mis-procurement) 

 
የጨረታ ማስከበሪያ (BID SECURITY) 

 

ከምክር አገሌግልት በስተቀር የመንግስት መስሪያ ቤቶች ሇግሌጽ ጨረታ፤ ውስን ጨረታ፤ ሇባሇ 

ሁሇት ዯረጃ የጨረታ ዘዳዎችን በሚጠቀሙበት ጊዜ ሇእያንዲንደ ግዥ በጨረታ ሰነደ ውስጥ 

የሚያሰፇሇገውን የጨረታ ማሰከበሪያ በግሌጽ ማስቀመጥና መወሰን አሇበት፡፡ 
 

የጠቅሊሊ ግዥውን ግምታዊ ዋጋ ከግምት ውስጥ መሰረት በማዴረግ ከ0.5% ያሊነሰና ከ2% 

ያሌበሇጠ ሆኖ በጨረታ ጥሪውና በጨረታ ሰነደ ውስጥ መካተት ወይም መግሇጽ አሇበት፡፡ 

የሚወሰነውም የጨረታ ማስከበሪያ ከ500,000 መብሇጥ የሇበትም፡፡ 

 
የጨረታ ማስከበሪያ ሲዘጋጅ የሚከተለትን ከግምት ውስጥ ማስገባት አሇበት 
 

ሀ. የሚገዛው ዕቃ/የአገሌግልት የዋጋ ሁኔታ በከፌተኛ ዯረጃ ተሇዋዋጭ መሆን 

       ሇ.  በጨረታው የሚሳተፈ ተወዲዲሪዎች መኖር  

       ሏ.  ተጫራቾች እንዱያቀርቡ የተጠየቀው ዋስትና እንዲይሳተፈ እንቅፊት የማይሆን 

       መ. አሸናፉ ሆኖ የሚመረጠው ተጫራች ውለን ሇመፇረም የሚገፊፊ መሆንያ 

አሇበት 

       ሠ. አሸናፉ ሆኖ የሚመረጠው ተጫራች ውለን ሇመፇረም ፇቃዯኛ ባይሆን 

በመስሪያ ቤቱ ሊይ የሚዯርሰውን ጉዲት ሇማካካስ የሚመጥን መሆን አሇበት. 

 
 የማስከበሪያው ዋስትና በጥሬ ገንዘብ ወይም ከታወቀ ባንክ የሚሰጥ ማዘዣ ቼክ ወይም 

የባንክ ዋስትና ወይም ላተር ኦፌክሬዱት ሉሆን ይችሊሌ /የአገር ውስጥ ስራ ተቋራጫቾች 

ሇጨረታ ማስከበሪያ በሁኔታ ሊይ የተመሰረተ የመዴን ዋስትና ሉያቀርቡ ይችሊለ ነገር ግን 

የውጭ ሀገር ተጫራቾች ከሆኑ የሚያቀርቡት ከኢትዮጵያ ውጭ ባለ ባንኮች የተሰጠ ከሆነ 

በአገር ውስጥ ባለ ባንኮች ማረጋገጫ ያገኘና በሁኔታ ሊይ ያሌተመሰረተ መሆን አሇበት፡፡ 
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የጨረታ ማስከበሪያ የሚወረስባቸው ሁኔታዎች (Forfeited of Bid Security) 
 

ሀ. በጨረታ ሰነደ ውስጥ የተጠቀሱት የመጫረቻ ሰነዴ ማቅረቢያ የመጨረሻ ጊዜ ካሇፇ 

በኃሊ በመጫረቻ ሰነደ ሊይ የተገሇጸው የጨረታ ዋጋ ጸንቶ የሚቆይበት ጊዜ ውስጥ 

ተጫራቹ ራሱን ከጨረታው ካገሇሇ 

ሇ. በጨረታው ውዴዴር አሸናፉ ሆኖ ውሌ እንዱፇርምና የውሌ ማስከበሪያ እንዱያስይዝ 

የተጠየቀውን የውሌ ማስከበሪያ ሇማስያዝና ውሌ ሇመፇረም ፇቃዯኛ ካሌሆነ ያስያዘው 

የጨረታ ማስከበሪያ በሙለ ይወረሳሌ፡፡ 
 

የጨረታ አቀባበሌ፤ አከፊፇትና ግምገማ (Bid Receiving,Opening& Evaluation) 
 

የጨረታ ሰነዴ መረከብ (RECEIVING OF BID) 

 
ሀ. የግዥ ስራ ክፌሌ የሁለንም የተጫራቾችን የመጫረቻ ሰነዴ ተቀብል በተዘጋጀሇት 

በታሸገ የጨረታ ሳጥን ማስቀመጥ አሇበት 

 

ሇ. የጨረታ ሳጥኑ ቁሌፌ በግዥ የስራ ክፌሌ ኃሊፉ መያዝ አሇበት፤ዕጩ ተወዲዲሪው 

በተዘጋጀው የጨረታ ሰነዴ ማስገቢያ ፍርም በመመዝገብ መፇረምና  የመወዲሪያ 

ሰደን ሳጥኑ ውስጥ ማሰገባት  አሇበት 

 

ሏ. ተጫራቾች የጨረታ ሰነዲቸውን አሽገው ማስገባት አሇባቸው 
 

መ. የመጫረቻ ሠነዴ ማስረከቢያው የመጨረሻ ቀንና ሰዓት በኋሊ ዘግይቶ የዯረሰ 
የመጫረቻ ሰነዴ እሽጉ ሳይከፇት ወዱያውኑ ሇተጫራቹ መመሇስ ይኖርበታሌ. 

የጨረታ አከፊፇት /PUBLIC BID OPENING) 

 

ሀ. የጨረታ ማስገቢያው በጨረታ ሰነደ በተጠቀሰው ቀንና ሰዓት መሆንና ወዱያውኑ 

ተጫራቾች/ ህጋዊ ወኪልቻቸው በተገኙበት መከፇት አሇበት 

ሇ.  ተጫራቾች የጨረታ መክፇቻውን ስነ ስርዓት እንዱከታተለ ሉፇቀዴሊቸው ይገባሌ  

ሏ. ተጫራቹ በራሱ ምርጫ ጨረታው በሚከፇትበት ጊዜ ሳይገኝ ቢቀር የአከፊፇት 

ሂዯቱን  አያስተጓጉሇውም 

መ. በጨረታ አከፊፇቱ ስነስርዓት ቢያንስ ሶስት የግዥ ባሇሙያዎች መገኘት አሇባቸው 

ሠ. የግዥ ሥራ ክፌሌ የጨረታውን አከፊፇት ሂዯት ቃሇ ጉባዔ መያዝና መመዝገብ 

አሇባቸው 
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ረ. ማንኛውም ተጫራች በጨረታ መክፇቻው ወቅት የማስገቢያ ሰዓቱ ካበቃ በኋሊ 

ዘግይቶ ካስገባ ከጨረታው ውጭ ሉዯረግ አይገባም 

 
 ጨረታው በአንዴ ኢንቨልፕ እንዱቀርብ የተጠየቀ ከሆነ በሚከፇትበት ጊዜ 

የእያንዲንደ ዕጩ ተወዲዯሪ ሰነዴ  በመክፇት የተጫራቹን ስም፤ያቀረበውን ዋጋ፤ 

የጨረታ ማስከበሪያ እና ላልችም ከፌ ባሇ ዴምጽ መነበብና መመዝገብ አሇበት፡፡ 

 ጨረታው በሁሇት ኢንቨልፕ እንዱቀርብ የተጠየቀ ከሆነ የቴክኒክ ሰነደ ብቻ 

ይከፇትና አስፇሊጊ ነጥቦች ሇተወዲዲሪዎች ከተነበቡ በኃሊ የሁለም ተወዲዲሪዎች 

የፊይናንስ መወዲዯሪያ ሰነዴ ሳይከፇት የቴክኒክ ግምገማው እስከሚጠናቀቅ ዴረስ 

ሳይከፇት መቀመጥ አሇበት፡፡ የቴክኒክ ግምገማው ከተጠናቀቀ በኋሊ የቴክኒክ 

ግምገማውን ያሇፈት ብቻ የፊይናንስ መወዲዯሪያ ተጫራቾች በተገኙበት 

ይከፇታሌ፡፡ 
 

ጨረታን መገምገምና ማወዲዯር 
 

የመጀመሪያ ዯረጃ /ቅዴመ/ ግምገማ (PRELIMINARY EXAMINATION OF BIDS) 
 

አሊማ፡- የመወዲዯሪያ ሰነዲቸውን ያስገቡት ተጫራቾች በጨረታ ሰነደ የተጠቀሱትን 
የመገምገሚያ መስፇርቶች የሚያሟለና የማያሟለትን ሇመሇየት፤ 

 
ተጫራቾች ወዯሚቀጥሇው ዝርዝር ግምገማ ሂዯት ሇማሇፌ የሚከተለትን ማሟሊት 
አሇባቸው  
 
 

ሀ. በትክክሌ ገቢ መዯረግና የተሟሊ መሆን አሇበት (must be correctly 

submitted and completed in all material respects) 

ሇ. በትክክሌ መፇረም አሇበት (must be properly signed) 

ሏ. በጨረታ ሰነደ ሊይ የተጠቀሱት መስፇርቶች መሟሊት አሇባቸው (must be 

meet any eligibility requirements specified in the bidding 

document) 

መ. የተጠየቀው የጨረታ ማስከበሪያ መሟሊት አሇበት (must be 

accompanied by the required bid security) 

ሠ. የቀረበውን የመጫረቻ ዋጋ የተሟሊ መሆን አሇበት (Fully priced) 

ተጫራቾች ከሊይ የተጠቀሱትን መስፇርቶች ካሌተሟለ ወዯ ዝርዘር 

የቴክኒክ ግምገማ አይቀርቡም 
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በግምገማ ወቅት ጨረታው ውዴቅ የሚዯረግባቸው ሁኔታዎች/ሌዩነቶች (Major Deviation) 
 

 

G. በበቂ ሁኔታ በጨረታ ሰነደ ውስጥ የተገሇጹትን የግንባታ ስራዎችና አገሌግልቶች 

ወይም አቅርቦቶች ወሰን፣ ጥራት ወይም ክንዋኔ /አፇጻጸም/ የሚጎዲ ከሆነ 

ሇ.  ከጨረታ ሰነደ፣ ከግዥ ፇፃሚው አካሌ መብቶች ወይም ከተጫራቾች ግዳታ ተቃራኒ 

በሆነ ሁኔታ የውለን ውጤት የሚገዴብ/የሚወስን/ ከሆነ 

ሏ. እንዱስተካከሌ ከተዯረገ በበቂ ሁኔታ የተሟሊ ጨረታ ያቀረቡ የላልች ተጫራቾችን 

የተወዲዲሪነት አቋም ኢፌትሏዊ በሆነ ሁኔታ የሚጏዲ ከሆነ 

መ. የገዥውንና የተጫራቹን መብትና ግዳታ የሚቃወም ከሆነ 

ሠ. ተፇጻሚ ህጎችን፤ታክስ፤ቀረጥ የሚቃወም ከሆነና የተሇየ አቀራረብ ካቀረበ 

ረ.  የጨረታ ማስከበሪያ ከተጠቀሰው ያነሰ ከሆነ ወይም ካሊስያዘና ጨረታው ጸንቶ 

የሚቆይበትን ጊዜ የሚቃረን ከሆነ 

ሸ.  የማይቀየር (ቋሚ) ዋጋ እንዱያቀርብ ተጋብዞ በየጊዘው የሚቀያየርና በሁኔታወች ሊይ 

የተመሰረተ ዋጋ ካቀረበ እና ሌዩነቱ መሰረታዊ ከሆነ ጨረታው በበቂ ሁኔታ ተሟሌቶ 

ያሌቀረበ ከሆነ 
 

በተጫራቾች የመጫረቻ ሰነዴ ከሊይ የተጠቀሱት ሌዩነቶች ከተገኙ በሙለ ከጨረታው ውጭ 
ይሆናለ፡፡ 

 

በግምገማ ወቅት ከጨረታው ውጭ የማያስዯርጉ ጥቃቅን ሌዩነቶች (Minor 
Deviations) 

 

 
ከጨረታ ሰነደ ጋር ያለ ሌዩነቶች 
 

ሀ. በጨረታ ሰነደ ሊይ ከሰፇረው የአቅርቦት ጥራት ብዙም የማይርቅ በመሆኑ ጥራቱ 

ሊይ እምብዛም ተጽዕኖ የማያሳዴር ከሆነ 

ሇ. እንዱስተካከለ ቢዯረግ የላልች ተጫራቾችን የተወዲዲሪነት መብት የማይጋፊ ከሆነ 

ሏ. በማንኛውም የውሌ ውጤት ሊይ የግዥ ፇጻሚውን አካሌ መብቶች ወይም 

የተጫራቾችን ግዳታዎች የማይገዴቡ ከሆነ 

መ. በዋጋው፣ በጥራቱ፣ በማቅረቢያ ጊዜው ሇውጥ የማያመጣ ከሆነ 
 

የቅዴመ ምርመራውን ያሟለት ተጫራቾች ብቻ ወዯ ዝርዝር የቴክኒክ ምርመራው ይገባለ፡፡ 
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ዝርዝር ግምገማ ማዴረግና አሸናፉውን መሇየት (DETAILED TECHNICAL & FINANCIAL  

EVALUATION & PROPOSED AWARD) 
 

የቅዴመ ምርመራውን ያሇፈት ተጫራቾች ብቻ ይገመገማለ የመገምገሚያ መስፇርቱም 

 

ሀ. ጨረታው ሲወጣ በጨረታ ሰነደ ውስጥ በተካተቱት የመገምገሚያ መስፇርቶች ብቻ 

መሆን አሇበት  

ሇ.  ገምጋሚ ኮሚቴው በሰነደ ሊይ በተጠቀሱት መስፇርቶች ብቻ መገምገም አሇበት 

አዱስ መስፇርት መጠቀም አይቻሌም 

ሏ. ገምጋሚ ኮሚቴው አቅራቢው ያስገባው የመወዲዯሪያ ሰነዴ በጨረታ ሰነደ ሊይ  

ወይም በገዥው ፌሊጎት ሰነዴ የተጠቀሱት የቴክኒክ መግሇጫዎች (እስፔሲፉኬሽ) 

በትክክሌ መሟሊታቸውን በጥሌቀት መግምገም አሇባቸው  

 
የግምገማ ስርዓቱም ከሚከተለት በአንደ መገምገም አሇበት 

 

ሀ.  በአንዴ ኢንቨልፕ የቀረበን ጨረታ የቴክኒክ ግምገማ መመዘኛውን ያሟሊና የዴምር 

ስህተት /የቁጥርና የፉዯሌ ስህተት እና የነጠሊ/ የጠቅሊሊ ዋጋ ዴምር፤ የገንዘቡ አይነት 

ላልችን ጨምሮ በዝርዘር ከተሰራ በኃሊ ዝቅተኛ ዋጋ ያቀረበው ዴርጅት ግዥው ትሌቅና 

ወቅታዊ የብቃት ሁኔታ አስፇሊጊ መሆኑ ሲታመን መጀመሪያ ጨረታው ሲወጣ በጨረታ 

ሰነደ ውስጥ በተካተቱት የዴህረ ግምገማ መስፇርቶች መሰረት ዴርጅቱ ኮንትራቱን 

ሇመፇጸም/ስራውን ሇማከናወን የዴህረ ብቃት /POST QUALIFICATION 

EXAMINATION/ ግምገማ ተዯርጎ ስራውን ሇማከናወን  ብቁ  ሆኖ ከተገኘ  

በሚመሇከተው ወይም ስሌጣን በተሰጠው ክፌሌ ይጸዴቅና የጨረታ ውጤቱ ተቀባይነት 

ካገኘ አሸናፉ ሆኖ ይመረጥና  ውሌ እንዱፇርም  ይዯረጋሌ፡፡ ነገር ግን አሸናፉ ተብል 

የተመረጠው ዴርጅት የዴህረ ብቃት /POSTQUALIFICATION EXAMINATION) 

ካሊሇፇ ይሰረዝና ሁሇተኛ የወጣው ዴርጅት ተመሳሳይ የዴህረ ብቃት 

/POSTQUALIFICATION EXAMINATION/ ተዯርጎ መመዘኛውን የሚያሟሊ ከሆነ 

ይመረጥና ውሌ ይፇራረማሌ፡፡ 
 

ሇ. በሁሇት ኢንቨልፕ/በሜሪት ፖይንት ስይስተም/ የቀረበን ጨረታ በጨረታ ሰነደ 

በተጠቀሰው የመገምገሚያ መስፇርት ከተገመገመ በኋሊ ግምገማውን ያሇፊት ዴርጅቶች 

ብቻ የቴክኒክና የፊይናንስ በሁሇቱም አጠቃሊይ ግምገማ ዴምር ውጤት ተሰርቶ ከፌተኛ 

ነጥብ ያገኘው ዴርጅት አሸናፉ ሆኖ ይመረጥና ጨረታውን ሇማጽዯቅ ስሌጣን በተሰጠው 

አካሌ በአጽዲቂ ኮሚቴ ወይም በሚመሇከተው የስራ ክፌሌ እንዱጸዴቅ ያዯረጋሌ፡፡ 
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ጨረታውን በሙለ መሰረዝና እንዯገና ማውጣት (REJECTION OF ALL BIDS & 

RETENDER) 

 

የሚከተለት ሁኔታዎች ሲከሰቱ ጨረታው በሙለ ይሰረዝና በዴጋሚ እንዱወጣ ይዯረጋሌ 
 

ሀ. ተጫራቾች ግምገማውን ሳያሟለ ሲቀሩ (None of Bids are Responsive) 

ሇ.  ተጫራቾች ብቁ ሳይሆኑ ሲቀሩ (None of the Bidders are qualified) 

ሏ. በዝቅተኛ ዋጋ አሸናፉው ሆኖ የተመረጠው ዴርጅት መጀመሪያ ከተያዘው በጀት በሊይ 

ከበሇጠ (the lowest evaluated responsive bid exceeds the pre-bid cost 

estimateor bids are unreasonably high) 

መ. ሰፉ የጨረታ ማስታወቂያ /ጥሪ/ተዯርጎ በቂ የሆነ ውዴዴር ካሌተገኘ (wider 

advertising or sourcing of bidders if the rejection of all bids is due to 

lack of competition) እና የአሸናፉው ዴርጅት ዋጋ ከተገመተው ዋጋ ጋር ሲነጻጸር 

በከፌተኛ ሌዩነት የሚበሌጥና ትክክሇኛ ያሌሆነ የገበያ ዋጋ ባሇመሆኑ ምክንያት አዱስ 

ጨረታ ማውጣት የሚሻሌ መሆኑ ሲታመን 

 
ተጫራችን ከጨረታ ውጭ ማዴረግ የሚቻሌባቸው ሁኔታዎች 

 

ተጫራቹ የሚከተለትን ጥፊቶች ፇጽሞ ከተገኘ የመንግስት መስሪያ ቤቱ ተጫራቹን ከጨረታው 
ውጭ ሉያዯርገው ይገባሌ  

ሀ. የኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ መንግስት የንግዴ ግንኙነት ሊሇማዯረግ ክሌከሊ ከጣሇበት አገር 

የሚመጡ ዕቃዎች ወይም አገሌግልቶች  

ሇ. በተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት ከዚያ አገር ዕቃዎቸንና ተዛማጅ 

አገሌግልቶቸን ማስመጣት ወይም ከዚያ አገር ሰዎች ጋር ወይም ዴርጅቶች ጋር 

ማንኛውንም ክፌያ ሇመፇጸም የተከሇከሇ ከሆነ 

ሏ. የመንግስት ግዥና ንብረት አስተዲዯር አዋጅን መመሪያን የሚጥሱ ዴርጊቶችን 

መፇጸሙ የተረጋገጠ ከሆነ  

መ. ቀዯም ሲሌ በወጡ ጨረታዎች የገባቸውን የውሌ ግዳታዎች ባሇመፇጸሙ ምክንያት 

በመንግስት ግዥ ኤጀንሲ በጨረታዎች እንዲይሳተፌ የታገዯ ከሆነ 

ሠ. ጨረታውን ሇማሸነፌ የተሇያዩ ጥረቶችን የሚያዯርግና ጨረታውን ሇማሸነፌ 

የማጭበርበር ተግባር ከፇጸመና ከላሊ ዴርጅት ጋር ከተመሳጠረ ከጨረታው ውጭ 

ይዯረጋሌ፡፡ 
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የጨረታ አሸናፉን ማሳወቅ (NOTIFICATION OF AWARD) 

ግዥ ፇጻሚው መስሪያ ቤት የጨረታ ግምገማው ከተከናወነና በሚመሇከተው ወይም ስሌጣን 

በተሰጠው አካሌ ከጸዯቀ በኃሊ   አሸናፉ ሇሆነውና በጨረታው ሇተሳተፈ  በሙለ በዕኩሌ ጊዜ 

በጽሁፌ መግሇጽ አሇበት፡፡ሇተሸነፈት ተጫራቾች የተሸነፈበትን   ምክንያትና የአሸናፉውን 

ማንነት መገሇጽ አሇበት፡፡ 
 

ሇአሸናፉው ዴርጅት የሚገሇጽሇት ዯብዲቤ የሚያካትታቸው 
 

ሀ/ የቀረበው የመጫረቻ ሃሳብ በገዥው መ/ቤት ተቀባይነት ያገኘ መሆኑን 

ሇ/ ውሌ የሚፇጸምበት ጠቅሊሊ ዋጋ  

ሏ/ ተጫራቹ ማስያዝ የሚገባውን የውሌ ማስከበሪያ መጠንና ውለ የሚፇረምበትን 

የመጨረሻ ቀን መጥቀስ ያስፇሌጋሌ፡፡ 
 

የውሌ ማስከበሪያ /PERFORMANCE SECURITY) 

ከዋጋ ማቅረቢያ ከሚፇጸም ግዥና ከኪራይ አገሌግልት ግዥ በስተቀር መስሪያ ቤቱ 

የውሌ ማስከበሪያ መቀበሌ አሇበት፡፡ የውለን 10% በውሌ ማስከበሪያነት ሇመስሪያ ቤቱ 

በባንክ በታዘዘ ቼክ ወይም መመሪያው በሚፇቅዯው መሰረት ማስያዝ አሇባቸው፡፡ 

 

ውሌ መፇጸም /SIGNED OF CONTRACT/ 

በሁሇቱ ተዋዋይ ወገኖች መካከሌ የሚፇጸመው ውሌ የሚከተለትን ያሟሊ መሆን አሇበት 

ሀ. የሚፇረመው ውሌ ዋና ዋና የጨረታ ሰነደ አካሌ የሆኑትን አጠቃሊይ የውሌ 

ሁኔታዎችና ስምምነት የተዯረሰባቸው ሌዩ የውሌ ሁኔታዎች፣ የተፇጻሚነት ወሰንና 

ላልችን በቅዯም ተከተሌ የውለ አካሌ ሆነው መፇረም አሇባቸው 

ሇ. በውለ የሚቀርበው የግንባታ ዘርፌ ሥራ፣ የዕቃ፣ የምክር እና ላልችም አገሌግልቶች 

ዓይነት፣ ጥራት፣ ብዛት፣ የሚቀርብበት ሁኔታ/የማስረከቢያ ጊዜ፣ አጠቃሊይ 

የሚከፇሇው የውሌ ዋጋና የአከፊፇሌ ሁኔታ 

ሏ. ከሶስተኛ ወገን የሚገኝ የትራንስፖርት/ኢንሹራንስና ላልችም በማን እንዯሚፇጸም 

በግሌጽ መቀመጥ አሇበት 

መ. ውለ የሁሇቱን ተዋዋይ አካሊት መብትና ግዳታ በግሌጽ ማስቀመጥ ያስፇሌጋሌ፤ 

ውሌ ከተፇረመ በኋሊ የወዯቁት ዴርጅቶችና የአሸናፉው የጨረታ ማስከበሪያ 

ወዱያውኑ መመሇስ አሇበት፡፡ የውሌ አስተዲዯሩም ኮንትራቱ ከተፇጸመበት ጊዜ ጀምሮ 
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ክትትሌ ማዴረግና አስፇሊጊ ሰነድች በሚመሇከተው ክፌሌ ተረጋግጠው ሲቀርቡ ክፌያ 

መፇጸምና ላልችንም ሥራዎች በቅዯም ተከተሌ መከታተሌ ያስፇሌጋሌ፡፡ 
 

4.1.6የአማካሪ መረጣ (Selection of Consultants) 
 

አማካሪ ማሇት፡- አማካሪዎች ያሊቸውን ሙያዊ ክህልት በመጠቀም የሚሰጡት የእውቀት 

ሽግግር፤ ስሌጠና የመስጠት እና ፕሮጀክቶችን የመቅረጽ ወይም ጥናት እና ተመሳሳይ ስራዎችን 

ሇመስራት የሚዯረግ የአማካሪነት ሙያ ያሇው የአዕምሮ ስራ ነው፡፡ 

ሁሇት ዓይነት የአማካሪ አይነቶች አለ 

ሀ/ የግሌ አማካሪ (Individual consultants) 

ሇ/ አማካሪዴርጅት (Consulting firms) 
 

የግሌ አማካሪ (Individual consultants)  

የግሌ አማካሪ አስፇሊጊ የሚሆንባቸው ሁኔታዎችና የአመራረጡ ሂዯት፡- 

 የግሇሰቡ ብቃትና ሌምዴ በጣም አስፇሊጊ ሲሆን (Individual Experience and 

Qualifications Paramount) 

 የቡዴን ስብጥር ስሇማያስፇሌግ (Teams Are Not Required) 

 ተጨማሪ የሙያ ዴጋፌ የማያስፇሌግ ሲሆን (No Outside Support Needed) 

 የግሇሰቡን የትምህርትና የስራሌ ሌምዴ በማወዲዯር መረጣው ይከናወናሌ፡፡ 
 

የአማካሪ መረጣ የሚከተለትን ከግምት ውስጥ ያስገባ መሆን አሇበት (main consideration) 
 

ሀ. ጥራት ያሇው ከፌተኛ አገሌግልት ሇማግኘት /Obtain high quality services) 

ሇ. ኢኮኖሚውንና ብቃቱን ሇማረጋገጥ /Ensure Economy & Efficiency/  

ሏ.  የአካባቢ አማካሪወችን ሇማበረታታት /Encourage Local Consultants/ 

መ.  እኩሌ ተሳትፍ እንዱኖር ሇማዴረግ /promote equal opportunity for 

consultants/ 

ሠ. ሂዯቱን ግሌጽ ሇማዴረግ /Transparency process/  
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የአማካሪ መረጣ ዘዳዎች (SELECTON OF CONSULTING FIRMS) 

 
1. ጥራትና ዋጋን መሰረት ያዯረገ መረጣ (QUALITY & COST-BASED SELECTION) 

2. ጥራትን መሰረት ያዯረገ መረጣ (QUALITY BASED SELECTION) 

3. ቁርጥ በጀትን መሰረት ያዯረገ መረጣ (FIXED BUDGET SELECTION) 

4. ዝቅተኛ ዋጋን መሰረት ያዯረገ መረጣ (LEAST COST SELECTION) 

5. በአማካሪው ብቃት ሊይ የተመሰረተ መረጣ (CONSULTANT QUALIFICATIONS) 

6. ከአንዴ ዕጩ አማካሪ የሚዯረግ መረጣ (SINGLE SOURCE SELECTION) 
 
 

ጥራትና ዋጋን መሰረት ያዯረገ መረጣ (QUALITY & COST-BASED SELECTION) 
 

ይህ የመረጣ ዘዳ ተመራጭ የሚሆንባቸው ሁኔታዎች 

ሀ. ውስብስብ ሊሌሆነ የተሇየ ሙያ የማይጠይቅ ሲሆን   

ሇ. የስራው አሊማና ወሰን በቀሊለ የሚታወቅና የሚተነበይ፣ ቢጋሩም፣ የዱዛይንስራው፣ 

የቴክኒክ ፌሊጎት መግሇጫው የማያስቸግርና በቀሊለ ሇሚዘጋጁ ስራዎች ተመራጭ 

የመረጣ ዘዳ ነው፡፡ 

ጥራትና ዋጋን መሰረት ያዯረገ መረጣየሚከተለት የመረጣ ሂዯቶች /Selection Steps/ 
ይከተሊሌ 

 

1. ማጣቀሻ /ቢጋር) ማዘጋጀት (Prepare terms of reference) 

2. ማስታወቂያ ማውጣት (Advertise for expressions of interest)  

3. የምሌመሊ ሪፖርት ማዘጋጀት (Prepare shortlist Evaluation) 

4. የመወዲዯሪያ ሃሳብ መጠየቂያ ማዘጋጀት (Prepare and issue request for 

proposals) 

5. የመወዲሪያ ሰነዴ መቀበሌ (Receipt of Proposal)  

6. የቴክኒክ ግምገማ (Evaluate technical proposals) 

7. የፌይናንስና የቴክኒክ የጥምር ግምገማ (Combined Evaluation) 

8. ዴርዴርና ውሌ መፇራም (Negotiate and sign contract) 
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የማጣቀሻ/ቢጋር/ ማዘጋጀት (Prepare terms of reference) 

አማካሪውን ሇመቅጠር የሚዘጋጀው ማጣቀሻ ወይም ቢጋር በግሌጽና በጥሌቀት መዘጋጀት 
አሇበት  

ሀ. ስሇ ስራው አጠቃሊይ ዝርዝር መግሇጫ (Background) 

ሇ. የጥናቱ አሊማና ወሰን (Objective & scope of the assignment) 

ሏ. የጊዜ ሰላዲ መግሇጫ (Scheduling) 

መ. ከአሰሪው የሚሰጠው መረጃ/የተሰሩ ጥናቶች (Inputs of Clients) 

ሠ. ከአማካሪው የሚጠበቁ ግብአቶች (Expected output by consultants) እና 

ላልችም በዝርዝር መዘጋጀትና መገሇጽ አሇባቸው፡፡ 
 

ማስታወቂያ ማውጣት (Advertise for expressions of interest)  
 

የፌሊጎት መግሇጫ ጥሪ ሲወጣ ሰፉና አገራዊ ሽፊን ባሇው ሜዱያ፤በጋዜጣ ወይም  በዌብሳይት 

መውጣት አሇበት፣ መካተት ያሇባቸው፤ የሚፇሇገውን የምከር አገሌግልት አይነት፤ 

የሚጠበቀውን ውጤት፤አማካሪው ሉኖረው የሚገባውን ብቃት፤የአማካሪው የስራ ሌምዴ፤ 

የመገምገሚያ መስፇርት፤ የጥቅም ግጭትን የሚገሌጽ መግሇጫ፤የማስገቢያ ቀንና፤ላልችም 

ወሳኝ መረጃዎች መጠቀስ አሇባቸው. 

 
ሪፖርት ማዘጋጀት (Prepare shortlist Evaluation Report) 
 

ሀ. ሇስራው የተሻለና ብቃት ያሊቸው ሆነው  ከሶስት ያሊነሱና ከሰባት ያሌበሇጡ 

ዴርጅቶች ይመረጣለ፤ 

ሇ. በወጣው የመመዘኛ መስፇርት መሰረት ከሰሩት ስራና ካሊቸው ተመሳሳይ  የስራ 

ሌምዴ  አንጻር ሇስራው ብቁ የሆኑ 

ሏ. ስራው ትንሽ ካሇሆነ በስተቀር የውጭ ሀገር አማካሪዎችም መሳተፌ ይችሊለ 

 
የመወዲዯዯሪያ ሃሳብ መጠየቂያ ማዘጋጀት (Prepare and issue of request for proposals) 
 
የመወዯዲሪያ ሃሳብ የሚያካትታቸው፡-  

1. የጥሪ ዯብዲቤ (Letter of invitation (LOI) 
 
የግዥው ፌሊጎት፤ የገንዘብ ምንጭ፤ የገዥው ስምና አዴራሻ፤ ላልች አስፇሊጊ 
መረጃዎች 
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2. የተጫራቾች መመሪያ /Instruction to Consultants/ data sheet 
 
ዕጩ ተወዲዲሪዎች የተሟሊ የመወዲሪያ ሃሳብ እንዱያቀርቡና እንዱወዲዯሩ ግሌጽነትና 

ፌትሃዊነትን ሇማረጋገጥ የመወዲዯሪያ ሃሳቡ የሚከተለት በግሌጽ መቀመጥ አሇባቸው 
 

ሀ. የግምገማው መስፇርትና ነጥብ/ክብዯት/፤ ዋናና ንኡስ የመመዘኛ መስፇርቶች፤ 

የባሇሙያ ስብጥር፤ ቢጋር 

ሇ. ሇፊይናስና ሇቴክኒክ ውዴዴሩ ማሇፌ እንዱችሌ ከአማካሪው የሚጠበቀው 

ዝቅተኛውን ነጥብ የሚያመሇክቱ መረጃዎች፤ የመረጣ ዘዳ፤ በፊይናስና 

በቴክኒክ መወዲዯሪያ ሰነዲቸው ውስጥ መካተት ያሇባቸው ዝርዝር መረጃዎች 

መጠቀስ አሇባቸው የተጫራቾች መመሪያና አጠቃሊይ የውሌ ሰነድች ሊይ 

ማስተካከያ እንዱሰጥ ስሌጣን ከተሰጠው የመንግስት መስሪያ ቤት ዉጭ 

ምንም አይነት ማስተካከያ ማዴረግ አያስፇሌግም፤ማስተካያ የሚዯረገውም 

data sheet ሊይ ብቻ ነው፡፡ 
 

የመወዲዯሪያ ሰነዴ መቀበሌ (Receipt of Technical &Financial  Proposal) 

ሀ/ የቴክኒክና የፊይናስ የመወዲዯሪያ ሰነዴ ሇየብቻ በሁሇት ኢንቨልፕ ከተጠቀሰው 

የማስገቢያ ቀን በፉት መቅረብ አሇበት (Two separate sealed envelopes - 

technical and financial)  

ሇ/ የቴክኒክ የመጫረቻ ሰነደ በስራ ክፌለና በሚሰየመው ጊዜያዊ ኮሚቴ መከፇት 

አሇበት፣ የቴክኒክ ግምገማው እስከሚጠናቀቅ ዴረስ የፊይናንስ የመወዲዯሪያ ሰነዴ 

መከፇት የሇበትም (technical proposals opened immediately after deadline 

for submission and financial proposals shall remain sealed until after 

technical evaluation is completed) 

ሏ/ የማስገቢያ ቀኑ ካሇፇ በኃሊ የሚመጣ የመወዲሪያ ሰነዴ ሳይከፇት ሇተዋዲዲሪው 

መመሇስ አሇበት (Late Proposals retuned unopened) 

የቴክኒክ ግምገማ (Evaluation of Technical Proposals) 

የቴክኒክ ግምገማው በመወዲዯሪያ ሃሳብ መጠየቂያ (Request for Proposal (RPF) 

በተጠቀሰው የመገምገሚያ መስፇርት መሰረት መገምገም አሇበት፡፡ የመገምገሚ መስፇርቱ 

የሚከተለትን ያካትታሌ፡፡ 

የአማካሪው የተሇየ ሌምዴ-(General and specific experience of the firm) -----5-10% 

ጥናቱ የሚወሰንበት ዘዳ (Methodology and approach) ----------------------------20-50%  

በምክር አገሌግልቱ የሚሳተፈ ቁሌፌ ባሇሙያዎች (Qualifications of key staff)-30-60% 
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ዕውቀት የማስተሊሇፌ ችልታ (Transfer of knowledge) -------------------------------5-10% 

የኢትዮጵያውን ተሳትፍ (Participation by national’s) ---------------------------------5-10% 

ጠቅሊሊ ነጥብ   ---------------------------------------------------------------------------------100%                                                                     
 

የቴክኒክ ግምገማው የሚካሄዯው ከሊይ በተጠቀሱት ዋና መገምገሚያ መስፇርቶችና እና 

በስራቸው በሚኖሩአቸው ንኡስ የመገምገሚያ መስፇርቶች መሰረት ግምገማው በጥሌቀት ወይም 

በዝርዝር መከናወን ይኖርበታሌ፡፡ በግምገማው መሰረት 70% እና ከዛ በሊይ ያመጡት 

ተወዲዲሪዎች ወዯ ቀጣይ የፊይናንስ ግምገማ ያሌፊለ፡፡ ከ70% በታች ያገኙት ተወዲዲሪዎች 

ይሰረዛለ (Reject non responsive proposals or those scoring beloews the minimum 

required score stated in the RFP), አጠቃሊይ ሪፖርት ተዘጋጅቶ ያሇፈትና የወዯቁት 

ከተሇዩ በኋሊ ስሌጣን በተሰጠው አካሌ ሪፖርቱ ከጸዯቀ በኃሊ 70%ና ከዛ በሊይ ያመጡት 

ተወዲዲሪዎች የፊይናንስ መወዲዯሪያቸው እንዱከፇት በዯብዲቤ መገሇጽ አሇበት፣ ሇወዯቁትም 

ማሳወቅ ያስፇሌጋሌ፡፡ 

 
የፊይናንስ ግምገማ (Financial Evaluation) 

 

ሀ/ የቴክኒክ ግምገማው ከተጠናቀቀ በኋሊ ግምገማውን ያሟለት ዴርጅቶች ብቻ 

የፊይናንስ መወዲዯሪያ ሰነዲቸው አማካሪዎቹ ወይም ተወካዮቻቸው በተገኙበት 

ይከፇታሌ/Public opening of financial proposals of only successful 

firms). 

ሇ/ ዝቅተኛ የመጫረቻ ዋጋ ሊቀረበው ተወዲዲሪ ሇዋጋው ሙለ ነጥብ 100% የሚሰጥ 

ሲሆን በተነጻጻሪ ከፌተኛ ዋጋ ሊቀረቡት ተወዲዲሪዎች አነስተኛ ነጥብ ይሰጣሌ፡፡ 

ሏ/ የቴክኒክ ግምገማ የነጥብ ዴርሻ 80%፤ የዋጋ ነጥብ ዴርሻ ዯግሞ 20% ይሆናሌ፡፡ 

 

የቴክኒክና የፊይናንስ በሁሇቱ ዴምር (Combine Technical & Finacial Evaluation) ከፌተኛ 

ዴምርና አንዯኛ ዯረጃ የወጣው ዴርጅት የጨረታው አሸናፉ ሆኖ ይመረጣሌ፡፡ 

 
ከአሸናፉው ዴርጅት ጋር የሚዯረግ ዴርዴር(TECHNICAL AND FINANCIAL 
NEGOTIATIONS) 
 

ከአሸናፉ ዴርጅቱ ጋር ዴርዴር የሚዯረግባቸው ነጥቦች፡- 
 

ቢጋር/TOR/ ስራው የሚከናወንበት ስሌት/METHODOLOGY/ የባሇሙያ ስብጥር/STAFFING/ 

ግብአቶች/ሌዩ ውልች SPECIAL CONDITIONS OF CONTRACT)፤ ተመሊሽ በሚዯረጉ 

ወጭዎች እና ውለን በማያዛቡ ሁኔታዎች ሊይ መዯራዯር ይቻሊሌ፡፡ ከዚህ በኋሊ የመንግስት 

መስሪያ ቤቱ ከተመረጠው ዴርጅት ጋር የውሌ ስምምነት ይፇጸማሌ፡፡ 
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ጥራትን መሰረት ያዯረገ መረጣ (QUALITY BASED SELECTION) 

 
የመረጣ ዘዳ አገሌግልት ሊይ ሉውሌ የሚችሇው 
 

ሀ/ የምክር አገሌግልቱ በጣም ውስብስና የተሇየ የሙያ ብቃት የሚጠይቅና ሇዚሁ ስራ 

ሲባሌ ቢጋር ማዘጋጀት የማይቻሌ ሲሆንና ሇይቶ ሇማወቅ የማይቻሌ ሲሆን አማካሪው 

የራሱን የተፇጥሮ ችልታ ተጠቅሞ የመወዲዯሪያ ሃሳቡን ሇማቅረብ አስፇሊጊ ሆኖ 

ሲገኝ፣ 

ሇ/  ከፌተኛ ሙያ ያሊቸውን አማካሪዎች ማግኘትአስፇሊጊ ሆኖ ሲገኘ ሇወዱፉትም ከፌተኛ 

ጉዲዮች የሚያሥፇሌጉ ሲሆን፣ 

ሏ/ ትሌሌቅ የግንባታ ስራዎችን ሇመገንባት ከፌተኛ  የማማከር አገሌግልት ሲያስፇሌግ፣ 

መ/ የምክር አገሌግልቱ በተሇያዩ መንገድች ሉቀርብ የሚችሌ በመሆኑ ምክንያት 

ተመሳሳይ የሆኑ ሃሳቦችን ማወዲዯር አስቸጋሪ መሆኑ ሲታመን፣ ከሊይ የተጠቀሱትን 

የጥራትና ዋጋ ሊይ የተመሰረተ የመረጣ ሂዯት በሙለ ሇዚህ የመረጣ ዘዳም 

በተመሳሳይ ሁኔታ ተፇጻሚነት ይኖራቸዋሌ፣ የቴክኒክ ግምገማው ከተከናወነ በኃሊ 

ከፌተኛ የቴክኒክ ውጤት ያገኘው ዴርጅት ይመረጥና ያቀረበው ዋጋ መስሪያ ቤቱ 

ከያዘው በጀት ጋር የሚጣጣም ከሆነ አሸናፉ ሆኖ ይመረጣሌ ነገር ግን ያቀረበው ዋጋ 

በጣም ከፌተኛ  ከሆነ ይሰረዝና ሁሇተኛ የወጣው ዴርጅት በተመሳሳይ ሂዯት 

ይመረጣሌ፡፡ 
 

ቁርጥ በጀትን መሰረት ያዯረገ መረጣ (FIXED BUDGET SELECTION) 
 

በቁርጥ በጀት ሊይ የተመሰረተ መረጣ ተፇጻሚነት የሚሆንባቸው ሁኔታዎች  

ሀ/ የምክር አገሌግልቱ ውስብስብነት የላሇውና በትክክሌ ሉገሇጽ የሚችሌና በጀቱም ጣሪያ 

ያሇው (የተወሰነ) ከሆነ፣ 

ሇ/  የምክር አገሌግልቱ ቀሊሌ፤ የሚዘጋጀው ቢጋር ግሌጽና በቀሊለ የሚወሰን ሲሆን ከዚህ 

በታች ከተዘረዘሩት የተሇያዩ ሁኔታዎች በስተቀር በጥራትና በዋጋ መሰረት በሚዯረግ 

መረጣ ተፇጻሚ የሚሆኑት ሂዯቶች ሇቁርጥ በጀትም በተመሳሳይ ሁኔታ ተፇጻሚ 

ይሆናለ፡፡ 

ሏ/ የሃሳብ ማቅረቢያ መጠየቂያው (RFP) የተያዘውን በጀት ማሳየትና አማካሪዎች በበጀቱ 

መሰረት የራሳቸውን የመወዲዯሪያ ዋጋ በሁሇት ኢንቨልፕ እንዱያቀርቡ መጋበዝ፣ 

መ/ በዚህ በተጠቀሰው በጀት አማካሪዎች ስራቸውን ሇማከናዎን /ሇማጠናቀቅ 

የሚያስችሊቸው መሆኑን ሇማረጋገጥ የሚዘጋጀው ቢጋር በተቻሇ መጠን ግሌጽና 

የተሟሊ መሆን አሇበት፡፡ 
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በቅዴሚያ የቴክኒክ ግምገማው ከተከናወነ በኃሊ የግምገማ መስፇርቱን ያሟለት ዴርጅቶች 

የፊይናንስ መወዲዯሪያ ፖስታቸው አማካሪዎቹ ወይም ህጋዊ ወኪልቻቸው በተገኙበት 

ይከፇታሌ፡፡ከተከፇተ በኃሊ ከተፇቀዯው በጀት በሊይ ያቀረቡት ዴርጅቶች ከጨረታው ውጭ 

ተዯርገው ሇጨረታው ከተያዘው በጀት ያሌበሇጠ ዋጋ ያቀረበውና በአጠቃሊይ ውጤቱ ከፌተኛ 

ነጥብ ያገኘው ተጫራች የውዴዴሩ አሸናፉ ሆኖ ሇዴርዴርና ሇውሌ ይቀርባሌ፡፡ 

 

ዝቅተኛ ዋጋን መሰረት ያዯረገ መረጣ (LEAST COST SELECTION) 
 
 

በዝቅተኛ ዋጋ ሊይ የተመሰረተ የመረጣ ዘዳ ከዚህ በታች ከተዘረዘሩት በስተቀር በዋጋና በጥራት 

ሊይ የተመሰረተ የመረጣ ዘዳ የሚከተሊቸውን የመረጣ ሂዯቶች በተመሳሳይ ሁኔታ ተፇጻሚ 

ይሆናለ. 

በዝቅተኛ ዋጋ ሊይ የተመሰረተ መረጣ አገሌግልት ሊይ ሉውሌ የሚችሇው የሚገዛው የምክር 

አገሌግልት የባሇሙያውን ሌዩ የሙያ ችልታ የማይጠይቅና ውስብስብ ያሌሆነና ሰታንዲርዴ 

ያሇው ወይም በተመሳሳይ ወጥ የሆነ/ተዯጋጋሚ/ አሰራር ሉከናወን የሚችሌ ሲሆን ነው፡፡ 

የቴክኒክ ግምገማው ከተከናወነ በኃሊ የግምገማ መስፇርቱን ያሟለት ዴርጅቶች የፊይናንስ 

መወዲዯሪያ ፖስታቸው አማካሪዎቹ ወይም ህጋዊ ወኪልቻቸው በተገኙበት ይከፇታሌ፡፡ 

ግምገማው ከተከናወነ በኃሊ ከተወዲዲሪዎቹ መካከሌ ዝቅተኛ ዋጋ ያቀረበው ተጫራች የውዴዴሩ 

አሸናፉ ሆኖ ሇዴርዴርና ሇውሌ ይቀርባሌ፡፡ 

በአማካሪው ብቃት ሊይ የተመሰረተ መረጣ (CONSULTANT QUALIFICATIONS) 

ሇአማካሪው የሚሰጠው ስራ በጣም አነስተኛ በመሆኑ ምክንያት የመወዲዯሪያ ሃሳቦችን 

ሇማዘጋጀትና ሇመገምገም የሚያስፇሌገው ጊዜና ወጭ ከስራው ጋር የማይመጣጠን ሲሆን፣ 

አማካሪው  የራሱን  የስራ ሌምደንና ብቃቱን  ተጠቅሞ  ቢጋር እንዱያዘጋጅ ሲፇሇግና 

ሇስራው ብቁ አማካሪ ሇመቅጠር ሲፇሇግ፣ 

የቴክኒክ ግምገማው ከተከናወነ በኃሊ የግምገማ መስፇርቱን  ዴርጅቱ የሚያሟሊ ከሆነ  

የፊይናንስ መወዲዯሪያ ፖስታው አማካሪው ወይም ህጋዊ ወኪለ በተገኘበት ይከፇታሌ፡፡ 

ግምገማው ከተከናወነ በኃሊ ሇዴርዴርና ሇውሌ ይቀርባሌ፡፡ 
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ከአንዴ ዕጩ አማካሪ የሚዯረግ መረጣ (SINGLE SOURCE SELECTION) 
 

ከአንዴ ዕጩ ተወዲዲሪ የሚዯረግ መረጣ ተፇጻሚ የሚሆነው ፡- 

ሀ/ ስራው /የምክር አገሌግልቱ/ በባህሪው/በተፌጥሮው በፉት ከተሰራው ስራ ጋር 

ቀጣይነት የሚኖረው ከሆነ   

ሇ/  ስራው/አገሌግልቱ/ ቢዘገይ የተፇጥሮ አዯጋ የሚያመጣ ከሆነ ወይም በጣም 

አስቸኳይና አጣዲፉ ከሆነ  

ሏ/  በጣም ዝቅተኛ ስራ ከሆነ 

መ/  በስራው ሊይ አንዴ ብቁ  አማካሪ ዴርጅት ብቻ ሲኖር ወይም  ሌዩ የሆነ ሌምዴ 

ያሇው ከሆነ  እነዚህንና ላልች ተመሳሳይ ስራዎችን ሇማከናወን ሲባሌ ምንም 

አይነት ውዴዴር ሳያስፇሌግ በቀጥታ ዴርጅቱን በመጋበዝ መዯራዯርና ውሌ 

መፇረም፡፡ 
 

የዋጋ ማስተካከያ (Price Adjustment) 
 

ሇግባታ ስራ የሚዯረግ ዋጋ ማስተካከያ 
 

በመዯበኛ የጨረታ ሰነዴና በማንዋሌ ሊይ የተቀመጡ ቀመሮችን በመጠቀም መሰሊት ይኖርበታሌ 

የዋጋ ማስተካከያ ሲሰሊ የሚከናወኑ ተግባራት የሚከተለት ታሳቢ መሆን አሇባቸው  

1. ተመሳሳይነት ያሊቸውን ግብዓቶች በዓይነታቸው መሇየት 

2. ከየምዴቡ ወካይ አቅርቦቶች መሇየት 

3. ወካይ አቅርቦቶች ከጠቅሊሊው ግንባታ ሥራ አንጻር የሚኖራቸውን አንጻራዊ የወጪ 

ዴርሻ በመረጃ ሊይ ተመስርቶ መወሰን 

4. የዋጋ ኢንዳክስ የሚወስዴበትን ቀን መወሰን 

5. ተቀባይነት ካሇው የመረጃ ምንጭ መረጃውን መውሰዴ 

6. ውለ ተፇጻሚ መሆን ከጀመረበት 12 ወራት በኋሊ ነው ዋጋ ማስተካከያ የማዯረገው 

7. ውለን ሇማጠናቀቅ ከ18 ወራት በሊይ የሚፇጅ ከሆነ ነው 

8. መነሻና የተሇወጠ ዋጋ እና የዋጋ ኢንዳክሰ ከኤጀንሲው ወይም ከማዕከሊዊ ስታትስቲክስ 

ኤጀንሲ የሚሰጥ ከሆነ ነው 

9. መረጃ ከላሇ ከታወቀ የአገር ውስጥ አምራች ወይም የውጭ አገር ህጋዊ ተቋም 

መረጃው ከተገኘ ነው 
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ሇምክር አገሌግልት ግዥ የሚዯረግ የዋጋ ማስተካከያ 

 
 

1. የዋጋ ማስተካከያ የሚዯረገው የአማካሪው ስህተት ባሌሆነ ምከንያት ውለ በመራዘሙ 

2. የውለን 15 በመቶ መብሇጥ የሇበትም 

3. ከዋጋ ማስተካከያው ጥያቄ ጋር የሚቀርቡ ማስረጃዎች ዓይነትና መጠን መገሇጽ 

አሇበት 

4. በዋጋ ማስተካከያው ምክንያት የተፇጠረው ሌዩነት ከግንባታ ስራው ጠቅሊሊ ዋጋ ከ25 

በመቶ በሚበሌጥበት ጊዜ የመ/ቤቱ ኃሊፉ እንዱያውቅ መዯረግ አሇበት 
 

4.2 የመንግሥት ንብረት አስተዲዯር 
 

4.2.1 ስቶክ ማኔጅመንት 
 

 

ስቶክ ማሇት በመ/ቤቱ የተገዙ ወይም የተመረቱ ወይም በእርዲታ የተገኙ ንብረቶች ሆነው 

በመዯበኛው የስራ እንቅስቃሴ ውስጥ አገሌግልት ሊይ እስከሚውለ ዴረስ በመጋዘን 

የተቀመጡ ቋሚ ዕቃዎች፣መሣሪያዎችና አሊቂ ዕቃዎች ማሇት ነው፡፡ 

 

የስቶክ ማኔጅመንት ተግባራት 

 

ስቶክን የመሇየትና ስያሜ የመስጠት 

ስቶክ የመሇየትና ስያሜ የመስጠት ይህ ተግባር መዯብና መሇያ መስጠትን የሚከታተሌ ነው  

ስቶክን መቀበሌ  በማንኛውም መንገዴ ገቢ የሆኑ ንብረቶችን ወዯ ዕቃ ግ/ቤት ገቢ 
የማዴረግና ስቶክ የመፇተሸና የመረከብ ተግባር ነው   

ስቶክን ወጭ ማዴረግና ማዯሌ  ማንኛውም ስቶክ ከዕቃግ/ቤት ወጪ የማዴረግ ተግባር  ነው 
 

ስቶክ መዛግብትና ሂሳብ አሰራር  የስቶክ ዕንቅስቃሴን የመመዝገብና ረፖርት የማዘጋጀት ተግባር ነው  

ስቶክ ቆጠራና ቁጥጥር  በየጊዜው በግምጃ ቤት የሚገኙ ስቶኮችን የመቁጠርና፤ ስቶኮችን 
በተፇሇጉ ጊዜ ሇመስሪያ ቤቱ አገሌግልት በበቂ ሁኔታ እንዱገኙ 
የማረጋገጥ ተግባር ነው  

ክምችት  ስቶኮችን በዕቃ ግ/ቤት ሳይበሊሹ የማስቀመጥ ተግባር ነው  

 

በስቶክ ማኔጅመንትና በቋሚ ንብረት አስተዲዯር ያሇው ሌዩነትና አንዴነት 
 

ሀ/ ስቶክ ማኔጅመንት ተግባር የሚጀምረው አንዴ ቋሚ ወይም አሊቂ ዕቃን ወዯ ግ/ቤት 

ከመረከብ ጀምሮ ነው፣ 

ሇ/ የቋሚ ንብረት አስተዲዯር ሥርዓት የሚጀመረው አንዴ ቋሚ ንብረት ከዕቃ ግ/ቤት 

ወጪ ሲዯረግ ነው፡፡ 
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ቶክ የመያዝ አስፇሊጊነት 
 
በስቶክ አቅርቦት እጥረት ምክንያት ሥራ ሳይዯናቀፌ ሇማከናወን እንዱቻሌ የመንግሥት 
መሥሪያ ቤቶች ስቶክ እንዱይዙ ይገዯዲለ፡፡ ይህ የሚሆንበት ምክንያት፡- 

1. ጥቅሌ ግዢ የሚያስገኘውን ጥቅም ሇማግኘት ሲታሰብ፣  

2. ከውጭ ሀገር የሚገዙ ስቶኮችን ሇማግኘት ረዥም ጊዜ ስሇሚያስፇሌግ፣  

3. የተፇሇገውን ስቶክ፣ በጥራት፣ በዋጋ፣ በብዛትና በጊዜ የሚያቀርብ አስተማማኝ አቅራቢ 

የማይገኝ ሲሆን፣  

4. አንዲንዴ ሰትራቴጂክ ስቶኮች በቀሊለ በአካባቢው ገበያ ስሇማይገኙ /ምሣላ፡- መዴኃኒት፣ 

ተባይ ማጥፉያ ወዘተ… በስቶክ ማስቀመጥ ሲያስፇሌግ፣ እና ወዯፉት ይኖራለ ተብል 

የሚታሰቡ የስቶክ ዋጋ ጭማሪ ሲኖር በብዛት ገዝቶ መያዝ ሲያስፇሌግ፣ ይሆናሌ፡፡ 
 

ስቶክን የመሇየት አስፇሊጊነት 
 

ስቶክን ኮዴ ሇማዴረግ  የሚያስፇሌጉ ሁኔታዎች 

 ሀ. አንደ የስቶክ አይነት ከላሊው ጋር መዯባሇቅ የሇበትም፡፡ 

 ሇ. በተቻሇ መጠን ኮደ ስቶኩን መሇየት ይኖርበታሌ፡፡  

 ሏ. የኮዴ ሥርዓት እንዯ አስፇሊጊነቱ ተሇዋዋጭና የስቶኩ አይነት ሲጨምር ማስተናገዴ 

የሚችሌ ሆኖ መዘጋጀት ይኖርበታሌ፡፡  

ስቶክን መመዯብና ኮዴ ማዴረግ አስፇሊጊ የሚያዯረገው በሚከተለት ምክንያቶች ነው 

ሀ.  ዕቃዎችን ሇመጥራት ረጃጅም ሀረጏችን መጠቀምን ሇማስቀረት፣ በዚህ ምክንያት 

የሚፇጠሩ ሥህተቶችንና የሠው ኃይሌ ወጪን ሇመቀነስ፣ 

ሇ.  እያንዲንደን ስቶክ በትክክሌ በማያሻማ ሁኔታ ሇመሇየት፣ 

ሏ.  የስቶክን ዴግግሞሽ ሇማስቀረት ይረዲሌ፡፡  

መ. የዕቃዎችን ዯረጃ ሇማውጣት፣የዕቃዎች ዯረጃ (ስታንዲርዲይዜሽን) በዕቃ ግ/ቤት 

ሉኖሩና ሥራ ሊይ ሉውለ የሚገባቸውን ዕቃዎች አይነት የመቀነስ ሂዯት ነው፡፡ 

ሇምሣላ የተሇያዩ የወረቀት አይነቶችን በመግዛት ጥቅም ሊይ ከመዋሌ ይሌቅ እጅግ 

አስፇሊጊ የሆኑትን አንዴ ወይም ሁሇቱን ጥቅም ሊይ ማዋሌ ሇግዢም ሆነ ሇክምችት 

ቀሊሌ ይሆናሌ፡፡ 

ሠ. በዕቃ ግ/ቤት ውስጥ ሇሚቀመጡ ዕቃዎች የተሇዩ ቦታዎችን ሇመዯሌዯሌ፣ 

ረ.  የስቶክ ድክመንቶችን በመሌክ በመሌኩ ሇማዘጋጀት፣  

ሰ.  የሰቶክ አሰራርን ኮምፒውተራይዝዴ ሇማዴረግ እና ቁጥጥርና ክትትሌን 

ሇማሻሻሌ ይሆናሌ፡፡ 
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ስቶክ መቀበሌ 

ስቶክ መቀበሌ ማሇት ከተሇያዩ ምንጮች የሚገኙ ንብረቶችን ቆጥሮ፣ ሇክቶና ፇትሾ የመረከብ ሂዯት ነው፡  

ስቶክ የመቀበሌ ኃሇፉነት 

 

ሀ. የዕቃ ግ/ቤት ኃሊፉ ከማንኛውም ምንጭ የሚገኝ ዕቃን ፇትሾ መረከብ ይኖርበታሌ፡፡ 

ሇ.  የመሥሪያ ቤቱ የግዥ ክፌሌ ከሀገር ወስጥም ሆነ ከሀገር ውጪ የተፇጸሙ ግዢዎች 

የዕቃ ዝርዝር (ስፔሲፉኬሽን) ተከትል የተፇፀመ መሆኑን ማረጋገጥ አሇበት፡፡ 
 

ስቶክ የመቀበሌ ሥርዓት 

ስቶክን ከማንኛውም ምንጭ ተረክቦ ስራ ሊይ ከማዋሌ በፉት የሚከተለትን ከግምት 

ውስጥ ማስገባት ያስፇሌጋሌ 
 

ሀ. ንብረትን ከማንኛውም ምንጭ ሇማግኘት ኃሊፉነት የተሰጠው ኃሊፉ ስቶክ 

እንዱገባ ፇቃዴ መስጠት ይኖርበታሌ፡፡ ይህም በጽሁፌ ቢሆን ይመረጣሌ:: 

ሇ. ዕቃውን ሇመቀበሌና ርክክብ ሉፇፀም የሚገባው ቦታ በቅዴሚያ መታወቅ 

ይኖርበታሌ፡፡ በአብዛኛው ይህ ቦታ የዕቃ ግ/ቤት ሲሆን ተጠቃሚ የሥራ 

ክፌልች የሥራ ቦታ ሉሆን ይችሊሌ፡፡ 

ሏ. የመቀበሌና ርክክብ ሥነ ሥርዓቱ በሙለ ከመፇፀሙ በፉት ዕቃውን 

ጥቅም ሊይ ማዋሌ አስፇሊጊ አይሆንም፡፡ 

 

ስቶክ ወጪ ማዴረግ 
 

ስቶክ ከመጋዘን የሚወጣው መጀመሪያ የገባው መጀመሪያ ይወጣሌ የሚሇውን የሂሣብ አሠራር 

መሠረት በማዴረግ ነው፡፡ በዕቃ ግ/ቤት የሚገኙ ስቶኮች የመሥሪያ ቤቱን ገንዘብ የያዙ በመሆኑ 

እንዲይጠፈ፣ እንዲይሰረቁና ሇአሊስፇሊጊ ጉዲይ እንዲይውለ ጥንቃቄና ስርዓት ሉዯረግሊቸው 

ይገባሌ፡፡ ከአሰራር አንፃር ዕቃዎች ወጪ ሲዯረጉ 

 

ሀ/ በተወሰነ ጊዜ የሚዯረግ የስቶክ አወጣጥ 

ሇ/ ሇምትክ የሚዯረግ የስቶክ አወጣጥ 

ሏ/ በዕቃ ግ/ቤት ውስጥ በጊዜያዊነት መቀመጥ ሇማይገባቸውና ወዯያውኑ ጥቅም ሊይ 

ሇሚውለ ዕቃዎች የስቶክ አወጣጥ 
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ስቶክ ወጪ የማዴረግ  ኃሊፉነት 
 

ስቶክ ወጪ በማዴረግ ሂዯት የሚከተለት ሶስት አካሊት ኃሊፉነት አሇባቸው፡፡ 

ሀ/  የንብረት አስተዲዯር ኃሊፉ 

ሇ/  ተጠቃሚ የሥራ ክፌልች  

ሏ/  የዕቃ ግ/ቤት ኃሊፉ 
 

በመሥሪያ ቤቶች ስቶክ ወጪ የማዴረግ አሠራር 

ሀ/  የዕቃ መጠይቁን ማጸዯቅ፣ 

ሇ/  የዕቃ መጠይቁን ማዘጋጀት፣ 

ሏ/  የተጠየቀው ዕቃ ሇተጠቃሚ የሥራ ክፌልች ርክክብ መፇፀም፣ 
 

የስቶክ ምዝገባ አስፇሊጊነት 
 

የመንግሥትን ንብረት በአግባቡ ሇመጠበቅና ሇመጠቀም የዕቃዎችን እንቅስቃሴ የሚያሳይ መረጃ 

ሉኖር የግዴ ይሊሌ፡፡ የስቶክ ሪከርዴ የዕቃዎችን የገቢና ወጪ እንቅስቃሴ በዕቃ ግ/ቤት ውስጥ 

የሚገኙ ቀሪ ዕቃ የሚያመሇክቱ መረጃዎችን በቀሊለ ሇማግኘት የሚያስችለ ናቸው፡፡ 
 

ሀ/ የስቶክ ምዝገባ ኃሊፉነት 

ሇ/ ሇስቶክ መዛግብት ሂሳብ ሥራና ሪፖርት የሚከተለት ሦስት አካሊት ኃሊፉነት 

አሇባቸው፡፡ 

ሏ/  የንብረትና አስተዲዯር ኦፉሰር  

መ/ የዕቃ ግ/ቤት ምዝገባ ሠራተኛ እና የዕቃ ግ/ቤት ኃሊፉ  
 

የስቶክ ቆጠራና የስቶክ ቁጥጥር 

 
ሀ/ ቆጠራ ማሇት፡- በቃ ግ/ቤት የሚገኝ እያንዲንደን ስቶክ በዝርዝር መቁጠር መመዘን 

መሇካትና ውጤቱንም መመዝገብ ያካትታሌ፡፡  

 
ሇ/ የስቶክ ቁጥጥር ዋና ዓሊማ፡-ዕቃዎችና አቅርቦቶች በተፇሇጉ ጊዜ እንዱያገኙ ማስቻሌ ነው፡፡ 
 
 
ዝርዝር አሊማዎቹ፡- 
 

ሀ/  ዕቃዎች መቼ እንዯሚያዙ፣ በምን ያህሌ መጠን እንዯሚያዝና ዝቅተኛና ከፌተኛ 

የዕቃ ክምችት መጠንን ሇመወሰን፣ 

ሇ/  የተበሊሹና ጥቅም ሊይ ሉውለ የማይችለ ስቶኮችን መሇየት ናቸው፡፡ 
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ቆጠራ የማካሄጃ ዘዳዎች 
 

ሀ/ በዓመቱ መጨረሻ የሚዯረግ የቆጠራ ዘዳ 

ሇ/ ዓመቱን በሙለ የሚካሄዴ የቆጠራ ዘዳ 
 

 

የቆጠራ ዝርዝር አሠራርና የቆጠራ ቡዴን አባሊት ተግባር 

በሁለም በዕቃ ግ/ቤት የሚገኙ ዕቃዎች ቢያንሰ በዓመት አንዴ ጊዜ መቆጠር 

ይኖርባቸዋሌ፡፡የስቶክ ቁጥጥር ሇማከናወን አስፇሊጊ ሁኔታዎችና ዘዳዎች  
 

ሀ/ የስቶክ አስተዲዯር ተግባራትን የሚያከናውን የሥራ ሂዯት በየጊዜው የሚያስፇሌጉ 

ስቶኮች በበቂ መጠን መያዝ ይኖርበታሌ፡፡ የስቶክ መጠንን ሇመወሰን ሇመዯበኛ 

ሥራ ማስፇፀሚያ የሚያስፇሌጉ የስቶክ ፌሊጎት የታዘዙ ዕቃዎች መጋዘን 

ሇመዴረስ የሚፇጅበትን ጊዜ፣ የመጋዘኑ የመያዝ አቅም እና የግዥ ትዕዛዙን 

ሇመፇፀም የሚያስፇሌገውን ወጪ ከግምት ውስጥ ማስገባት ይኖርበታሌ፡፡ 
 

የስቶክ ቁጥጥር ዘዳዎች 

የተሇያዩ አይነት የስቶክ ቁጥጥር ዘዳዎች አለ፡፡ ሁሇት ዋና ዋና የቁጥጥር ዘዳዎችም፣ 
 

ሀ.  ስቶክ በተወሰነው መጠን ሲዯርስ ማዘዝ፣  

ሇ.  የስቶክ መጠን በተወሰነ ጊዜ በማየት ትዕዛዝ ማስተሊሇፌ ናቸው፡፡  

 

4.2.2 የቋሚ ንብረት መሠረታዊ ነጥቦችና መርሆዎች 
 

የንብረቶች ትርጉሜ 

የመንግስት ንብረት በሁሇት ዓይነት ይከፇሊሌ 

1. አሊቂ እቃዎችና 

2. ቋሚ •እቃዎች 

 

ሀ/አሊቂ ዕቃ ማሇት፡- ከቋሚ ዕቃ ውጪ የሆነ ማናቸውም የመንግሥት ንብረት ሲሆን፣ ጥቅም 

ሊይ መዋሌ ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ እስከ አንዴ ዓመት አገሌግልት ሉሰጥ የሚችሌና 

ዋጋው ከ1000 ብር በታች የሆነ ንብረት ነው፡፡ 

 

ሇ/  ቋሚ ንብረት ማሇት፡- ግዙፊዊ ሀሌት ያሇው፣ የተናጠሌ ዋጋው ብር 1000 እና ከዚያ በሊይ 

የሆነ፣ ከአንዴ ዓመት በሊይ ሇሆነ ጊዜ የጠቀሜታ እሴት የሚኖረውና አገሌግልት 

በመስጠት ሊይ የሚገኝ ንብረት ሲሆን እንዯ የቢሮ ዕቃ፣ ኮምፒዩተር፣ ከባዴ መሣሪያ፣ 
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ተሽከርካሪ፣ መርከብ፣ አውሮፕሊን፣ ሕንጻ፣ መንገዴ፣ የፌሳሽ መስመር፣ ዴሌዴይ 

የመሳሰለትን ይጨምራሌ፡፡ 
 

4.2.3 የመንግሥት አጠቃሊይ የንብረት አስተዲዯር ሥርዓት 
 

ሀ/  የቋሚ ንብረቶች አስተዲዯር ከመጋዘን ሲወጡና ሇተጠቃሚ ሰዎች ወይንም 

ዲይሬክተሮች ሲሰጡ ይጀምራሌ፡፡ እንዱሁም በማንኛውም ምክንያት ንብረቱ ወዯ 

አገሇገለ ንብረቶች መጋዘን ሲመሇስ ያበቃሌ፡፡ 

ሇ/  በተጨማሪም ሇቋሚ እቃዎች ሌዩ ጥበቃና እንክብካቤ ሉዯረግሊቸው ይገባሌ፡፡ 

ሏ/  የተገዙ ወይም ከተጠቃሚ የተመሇሱ ቋሚ ንብረቶች እስከሚሰራጩ ወይም 

እስከሚወገደ ዴረስ የእስቶክ አስተዲዯር ሥርዓትን ይይዛለ፡፡  
 

የመንግሥት መሥሪያ ቤት ቋሚ ንብረት አስተዲዯር ክፌሌበሁሇት ዋና ዋና ክፌልች ተመዴቦ 
የሚከተለት ማና ይኖረዋሌ? 

 

በመ/ቤቶች የንብረት አስተዲዯር ክፌልች የሥራ ዴርሻ 

ሀ/  የመጀመሪያ አጠቃሊይ ቆጠራ (አይሲሲ)  የ”አይሲሲ” ወቅት 

ሇ/  ቆጠራውን በዯረጃ ሇማካሄዴ እቅዴ ማውጣት ይኖርበታሌ፡፡ 

ሏ/ ንብረት ቆጠራው በታቀዯው መሰረት መከናወኑን ይቆጣጠራሌ፡፡ 

መ/  ሇቋሚ ንብረቶቹ የባሇቤትነት ማስረጃዎችን በከፌተኛ ጥንቃቄ መያዝ ይኖርበታሌ 

ሠ/ ዕቃዎች ከንብረት ክፌሌ ሲወጣ የቋሚ ንብረት ምዝገባ ስርአትን መከተሌ 

ይኖርባቸዋሌ፡፡ 

ረ/ ዕቃዎች ከተጠቃሚዎች ሲመሇስ የመመዝገቢያ ካርድቹን ማዯስ ያስፇሌጋሌ፡፡ 

ሸ/  የቋሚ ንብረቶችን  ያለበትን ሁኔታ በማረጋገጥ ሪፖርት ማቅረብ ይገባሌ፡፡ 
 

መዯበኛ የአስተዲዯር ወቅት 

ሀ/  ይሄ የሚመሇከተው እያንዲንደ የመ/ቤት የቋሚ ንብረት አስተዲዯር ክፌሌ /ፊሙ/ 

በየጊዜው በመዯበኛነት መሥራት ያሇበት ነው፡፡ 

ሇ/  የዕርጅና ቅናሾችን ማስሊት 

ሏ/  በግንባታ ሊይ ያለ ስራዎችን ተቆጣጥሮ መመዝገብ 

መ/  የዓመቱን አጠቃሊይ የቋማ ንብረቶቹን ሁኔታ ሇሚመሇከተው ሪፖርት ማቅረብ 

ይኖርበታሌ 

ሠ/  የዋጋ ገማች ኮሚቴዎቹ የተቀመጠውን መመሪያና ሇዋጋ መገመቻ የተቀመጡትን 

ቴክኒኮች እንዱጠቀሙ ማዴረግና ዋጋ ገማች ኮሚቴው የሚያስፇሌገውን መረጃ 

ማቅረብ፡፡ 
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ያገሇገለ ቋሚ ንብረቶች በግምጃ ቤት 

እያንዲንደ መ/ቤት ከተጠቃሚዎች የተመሇሱትን ንብረቶች ሇማስተዲዯር እንዱቻሌ ያገሇገለ 

ቋሚ ንብረቶች ማስቀመጫ መጋዘን ማዘጋጀት አሇበት:፡ 

 
ያገሇገለ ቋሚ ንብረቶች መጋዘን የሚከተለትን ግሌጋልት ይሰጣሌ; 

 

ሀ/  ያገሇገለ ቋሚ ንብረቶች አስተዲዯር የተቀሊጠፇ እንዱሆን ያዯርጋሌ:: 

ሇ/  ያገሇገለ እና አዲዱስ ቋሚ ንብረቶች ሳይዯባሇቁ እንዱቀመጡ ሇመቆጣጠር 

ሏ/ ተገቢው ቁጥጥር እንዱካሄዴና የማስወገደ/የማጽዯቁ ተግባር በወቅቱ እንዱከናወን 

ይረዲሌ፡፡  
 

የመጀመሪያ አጠቃሊይ ቆጠራ እንቅስቃሴ እና የመዝገብ ዝግጅት ሒዯት (አይሲሲ) 
 

አጠቃሊይ ቆጠራ /INITIAL COMPREHENSIVE COUNT /ICC/ማሇት፡- የቋሚ 

ንብረቶች አስተዲዯር ስርዓት ሇመዘርጋት የታቀዯውን የመጀመሪያ ዓሊማ ሇማሳካት ቀን 

ተቆርጦሇት የሚከናወን የስራ እንቅስቃሴ ነው፡፡ 

አጠቃሊይ ቆጠራ ከመካሄደ በፉት የሚከተለት ሥራዎች መካሄዴ አሇባቸው 

ሀ)  ከቆጠራ በፉት/BEFORE COUNT/ 
 

1. ቆጠራው የሚጀመርበትን ጊዜ መወሰን 

2. ሇውስጥ ኦዱት ቆጠራው የሚጀመርበትን ጊዜ ማሳወቅ 

3. ቆጣሪ የተቆጠረውን የሚያረጋግጡ እና ተቆጣጣሪ ቡዴኖቹን ማዯራጀት 

4. በቆጠራው ሇተሳተፈና ሇሚመሇከታቸው ሁለ የቆጠራውን መመሪያ በጹሁፌ 

መስጠት 

5. በቆጠራው ሇሚሳተፈ አጭር መግሇጫ መስጠት 

6. አስፇሊጊውን የቋሚ ንብረት ቆጠራ ቅጽ ላልች አስፇሊጊ ካርድችን ተከታታይ 

ቁጥሮች የተሰጣቸው መሆንና መሰራጨት ይኖርባቸዋሌ፡፡ 

ሇ)  በቆጠራ ወቅት /DURING COUNT/ 
 

1. ቆጠራው እስከሚጠናቀቅ ንብረቶች ከመጋዘን ባይወጡ ይመረጣሌ 

2. የቆጠራው ቅጽ በሁሇት ኮፒ መዘጋጀት እና በግሌጽ የእጅ ጽሁፌ የእቃው ዝርዝር 

መጻፌ ይኖርበታሌ፡፡ 

3. ሁለም ቋሚ ንብረቶች መቆጠራቸውን ሁለም የቆጠራ ቡዴኖች መካከሌ ቅንጅት 

መኖር አሇበት 
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ሏ)  ከቆጠራ በኋሊ/AFTER COUNT/ 
 

1. ሇቆጣሪዎች የተሰጡ የቆጠራ ቅጾች ሁለም የተበሊሹት ጭምር ከቆጠራ በኋሊ 

መመሇስ ይኖርባቸዋሌ 

2. ቆጣሪዎችና ተቆጣጣሪዎች በቆጠራ ቅጾቹ ሊይ ተፇራርመው ሇፊሙ ያቀርባለ 

ፊሙም አንዴ በአንዴ ተረጋግጦ ይፇርማሌ እና ላልችም 
 

የ“ዩሲ“ እና “የፊር“ ፊይሌ አያያዝ ሥርዓት 

ሀ/ "ዩሲ' እና "ፊር' ካርድች ቋሚ ንብረቶችን ሇመቆጣጠር የተዘጋጁ ሌዩ ካርድች 

ናቸው:: 

ሇ/ "ዩሲ”ዎች በተጠቃሚዎች እጅ ሊይ ያለትን ቋሚ ንብረቶች ሇመመዝገብና 

ሇመቆጣጠር ያገሇግሊለ:: 
 

ሂዯቱም የሚከተሇውን ይጨምራሌ 
 

ሀ/ እያንዲንደ ተጠቃሚ የተሇየና የራሱ ብቻ የሆነ መሇያ ቁጥር ይሰጠዋሌ:: 

ሇ/  ተጠቃሚው በኃሊፉነቱ ስር ስሊለ ቋሚ ንብረቶች መረጃ ሲሇዋወጥ ሁሌጊዜም 

መሇያ ቁጥሩን መጠቀም ይኖርበታሌ:: 

ሏ/  የተጠቃሚው መሇያ ቁጥር በእያንዲንደ የተጠቃሚው "ዩሲ”ዎች ሊይ ይሰፌራሌ:: 

መ/ "ዩሲ”ዎች  በተጠቃሚዎች መሇያ ቁጥሮች ቅዯም ተከተሌ መሰረት ፊይሌ 

ይዯረጋለ:: 

ሠ/  ፊር ካርድች ከመጋዘን የወጡ ቋሚ ንብረቶችን በጠቅሊሊው በተጠቃሚዎች እጅ ሊይ 

ሆኑም አሌሆኑ ሇመቆጣጠር ያገሇግሊለ፡፡ 
 

ቋሚ ንብረቶችን ስሇመቀበሌ 

 
ሀ/ ሁለም ቋሚ ንብረቶች የንብረት መረከቢያ /ሞዳሌ 19/ ተቆርጦሊቸው በመጋዘን 

ውስጥ መግባትና ሇተጠቃሚዎች ወይም ሇተጠቃሚ ክፌልች ሲሰጡ ዯግሞ 

የንብረት ማውጫ /ሞዳሌ 22/ ተቆርጦሊቸው መውጣት ይኖርባቸዋሌ፡፡ 

 
በግምጃ ቤት ያለ ቋሚ ንብረቶች 
 

ሀ/  ቋሚ ንብረቶች ሇተጠቃሚዎች እስከሚሰጡ ወይንም እስከሚወገደ ዴረስ በመጋዘን 

ይቀመጣለ:: እነዚህ ንብረቶች ሇመኖራቸው እና በአሊቂ እቃ አስተዲዯር ውስጥ 

ያለበትን ሁኔታ ሇማረጋገጥ መረጃ ከማስፇሇጉ በስተቀር በ"አይሲሲ” እንቅስቃሴ 

አይሸፇኑም:: 
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በግንባታ ሊይ ያለ ቋሚ ንብረቶች 
 
እነዚህን ንብረቶች በሚመሇከትከዚህ በታች የተዘረዘሩት ሉፇጸሙ ይገባሌ፣ 
 

ሀ) በመገንባት ሊይ ያለ ቋሚ ንብረቶችን መሇየትና ተገቢውን መረጃ መሰብሰብና 

በዯጋፉ ሰነድች ማጠናከር፤ 

ሇ)  ሇወዯፉት ክትትሌ እንዱያገሇግሌ በግንባታ ሊይ ያለ ቋሚ ንብረቶችን በማጠቃሇያ 

ሠንጠረዥ /ፊውክስት/ ሊይ ማስፇር 
 

በተጠቃሚዎች እጅ ስሇሚገኙ ቋሚ ንብረቶች 

አጠቃሊይ ቆጠራ ሲካሄዴ በተጠቃሚዎች እጅ ሊይ ያለ ባጠቃሊይ በተሇየ የቆጠራ ቅጽ ሊይ 

ተመዝግበው ይያዛለ፡፡ 
 

በጥቅም ሊይ ሊለ ቋሚ ንብረቶች የመሇያ ቁጥር (ፒን) ሇመስጠትና ምሌክት ሇማዴረግ 

መሇያ ቁጥር (ፒን) ማሇት ቀሊሌ፣ የማያስቸግር እና ምክንያታዊ መሆን አሇበት፡፡ የንብረት 

መሇያ ቁጥር (ፒን) የሚባሇው አንዴን ቋሚ ንብረት ከላልቹ ሇይቶ ሇማወቅ የሚያገሇግሌ ቁጥር 

ሲሆን በ"አሌፊቤት' በፉዯሌና በቁጥር ቅሌቅሌ እንዱሁም ከተፇሇገ በላሊ በሚመች መንገዴ 

ሉዘጋጅ ይችሊሌ:: 
 

በአዱስነት ገቢ ስሇሆኑ ቋሚ ንብረቶች 

ሀ/ ግምጃ ቤቱ ንብረት ሲረከብ የቋሚ ንብረት ገቢዯረሰኝ (RFFAR Model19) ሇቋሚ 

ንብረቶችመረከቢያ ብቻ እንዱያገሇግሌ ተብል የተዘጋጀ ናሙና፤ ይህ ቅጽ ሇአሊቂ 

ዕቃዎች መረከቢያነት አያገሇግሌም፡፡ 

ሇ/ መጋዘኑ የተረከባቸው ቋሚ ንብረቶች በመጋዘን ውስጥ እስከቆዩ ዴረስ በአሊቂ ዕቃዎች 

አስተዲዯር ስር ያለ ንበረቶች ሆነው ይቆጠራለ::  
 

ከግምጃ ቤት በአዱስነት የሚወጡ እቃዎች 

 
ቋሚ ንብረቶች ከግምጃ ቤት ሲወጡ ሞዳሌ 22 ጥቅም ሊይ ይውሊሌ 

 

 

የቋሚ ንብረቱን ትክክሇኛ ምዴብ መሇየት፡- ትክክሇኛው የንብረቱ የሒሳብ መዯብ የሒሳብ 

ቻርቱን በመከተሌ ይሇያሌ፡፡ 
 

ሇንብረቱ የመሇያ ቁጥር /ፒን/ መስጠት፡- በሁለም መ/ቤቶች የፒን፣ መዝገብ ይያዛለ፡፡ 

ንብረቶችን በዩሲ፣ ሊይ መመዝገብ፡- ይህ መዝገብ ሁሇቱንም ማሇትም በቋሚ ንብረትነት 

የሚቆጠሩትን ዋጋቸው ከብር 1000 በሊይ የሆኑትን ቋሚ ንብረቶችና ከዚያ በታች የሆኑትን 

የቋሚ ንብረትነት ባህሪ ያሊቸውን ያካትታሌ፡፡ 
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ፒን፣ በቋሚ ንብረቱ ሊይ ስሇማተም፡- ንብረቱ ሇተጠቃሚው የሚተሊሇፇው ፒን፣ ከታተመበት 

በኋሊ መሆኑን ያረጋግጣሌ፡፡ 
 

ንብረቱን ሇተጠቃሚው ማስረከብ፡- ቋሚ ንብረቶቹ ሇተጠቃሚው ከመተሊሇፊቸው በፉት ቀዯም 

ብል የተጠቀሱት እንቅስቃሴዎች ሁለ መጠናቀቃቸውን ያረጋግጣሌ፡፡ 
 

4.2.4 ስሇ ቋሚ ንብረቶች አወጋገዴ /Disposal of Fixed Assets/ 
 

የመንግሥት ንብረት የሚወገዯው ንብረቶቹን ሇማስወገዴ ስሌጣን በተሰጠው አካሌ መመሪያውን 

መሠረት በማዴረግ እንዱወገደ ይዯረጋሌ፡፡ የመንግሥት ንብረት ሇመንግሥት መሥሪያ ቤቱም 

ሆነ ሇላሊ ፇጽሞ የማያገሇግሌ ሆኖ ከተገኘ ከንብረትነት እንዯሚሠረዝም ይወስናሌ፡፡ 

 

ሇንብረት መወገዴ አራት ምክንያቶች ይጠቀሳለ /FOUR COMMONLY KNOWN 
REASONS TO START THE FIXED ASSETS DISPOSAL PROCESS/ 

 
1. ንብረቱ ሉታዯስ /ሉጠገን የማይቻሌ /UNSERVICEABLE/ ሲሆን ዕዴሜ ወይም 

በአዯጋ ምክንያት ሇጥገናው የሚወጣው ወጪ በከፌተኛ ዯረጃ የጨመረ፤ የሚሰጠው 

አገሌግልት ግን እየቀነሰ ሲኖዴ ሇንብረቱ ጥገና በየጊዜው ብዙ ወጪ ከማውጣት ይሌቅ 

ማስወገደ ተገቢ ውሳኔ ይሆናሌ፡፡ 
 

2. ሲያረጅ /OBSOLETE/ ጊዜው ያሇፇበት ሲሆንና በላልች ምክንያቶች ጠቀሜታው 

ሲቀንስ አንዴ ንብረት በቴክኖልጂ ሇውጥ ምክንያት ጠቀሜታውን ሉያጣ ይችሊሌ፡፡ 

ላሊው ምክንያት የሚሰጠው አገሌግልት ወይም ምርት በተጠቃሚዎች ዘንዴ ተቀባይነት 

የላሇው ሉሆን ይችሊሌ፡፡ ላሊው ምክንያት የሚሰጠው አገሌግልት ወይም ምርት 

በተጠቃሚዎች ዘንዴ ተቀባይነት የላሇው ሉሆን ይችሊሌ፡፡ 

3. ትርፌ በመሆኑ ምክንያት /SURPLUS/:- 

አሁንም ሆነ ሇወዯፉቱ በሌዩ ሌዩ ምከንያት ሉገሇገሌበት የማይቻሊቸውን በላሊ በኩሌ 

ንብረቱን ላልች መ/ቤቶች ሉገሇገለበት ያስፇሌጋቸው ይሆናሌ፡፡ በዚህ ሁኔታ ንብረቱን 

ከማስቀመጡና ጠቀሜታውን ያጣ ወይም ሉጠገንና ግሌጋልት መስጠት ከማይችሌበት 

ዯረጃ ሊይ ከመዴረሱ በፉት ሇሚገሇገለበት ወገኖች በማስተሊሇፌ ማስወገደ ተገቢ 

ይሆናሌ፡፡ 

4. የተጣለና ባሇቤት የላሊቸው ሲሆን /ABANDONED ASSETS/ 

እነዚህ የሚመሇከቱት በጉምሩክ፣ በፖሉስ ወይም በላልች የሕግ አካሊት እጅ ያለትን 

ወይም ባሇንብረቶቹ ያሌታወቁ ወይም የንብረቶቹ ባሇቤት ሇመሆን የሚፇሇገውን ህግዊ 



76 
 

ግዳታ ማሟሊት ሳይችለ የቀሩትን ነው፡፡ እነዚህን ንብረቶች የያዙት መ/ቤቶች 

ዕቃዎቹን በቋሚ “ንብረትነት” የሚገሇገለባቸው አይሆንም፡፡ እነዚህ መ/ቤቶች ንብረቶቹ 

በእጃቸው የገቡት መዯበኛ ሥራቸውን ሲያከናውኑ ሉሆን ይችሊሌ፡፡ በመሆኑም እነዚህ 

ንብረቶች በቋሚ ንብረትነት ተመዝግበው በሚመሇከተው አካሌ መወገዴ ይኖርባቸዋሌ፡፡ 
 

ቋሚ ንብረቶች መቼ ይወገደ /When Government Owned Fixed Assets should 
be Disposed/ 
 

የመንግስት ንብረት በሚወገዴበት ወቅት አብረው መወገዴ የላሇባቸውና ትኩረት 

የሚያስፇሌጋቸው ንብረቶች የሚከተለት ሉጠቀሱ ይችሊለ፡፡ 

ሀ/ የጽሕፇት መሣሪያዎች፡- በተሇይ የታተሙ የጽሕፇት መሣሪያዎች ከሆኑ ያሇአግባብ 

ወይም ሇጭብርብሮች ተግባር ሉውለ የሚችለ 

ሇ/ ሶፌትዌር፡- ከአንደ ወዯላሊው ያሇፇቃዴ ማዘዋወር ከዕቃ አቅራቢዎች ጋር ያሇውን 

የፇቃዴ ውሌ ማፌረስን ሉያስከትሌ ይችሊሌ፡፡ 

ሏ/ በኮምፒዩተር በመረጃ መያዣ ዱስኮች ሊይ የተቀመጡ ምስጥራዊ መረጃዎች 

ሉባክኑና በማይገባቸው ወገኖች እጅ ሉገቡ ይችሊለ፡፡ 

መ/ መዛግብት፤ ፊይልች መረጃዎችን የያዙ ወረቀቶች ወይም ነጭ ቦርድች መረጃዎቹ 

ወዯ ላሊ ወገን ቢተሊሇፈ በህግ ሚስጥርነቱ የተጠበቀነቱን የሚያሳጡና ችግር 

የሚፇጥሩ ከሆነ 

ሠ/  ንብረቶቹ አዯገኛ በመሆናቸው ወዯ ላሊ ወገኖች ቢተሊሇፈ የህግ ተጠያቂነት 

ሉያስከትለ የሚችለ ከሆኑ 
 

የማስወገጃ ዘዳዎች /MOST APPROPRIATE METHOD OF DISPOSAL/ 

1. ቋሚ ንበረቶችን በሽያጭ ስሇማስወገዴ /SALE THROUGH PUBLIC TENDER/  

ሀ/  በጨረታ በመሸጥ /DISPOSAL BY SALE/ 

ሇ/  በሏራጅ በመሸጥ ናቸው /SALE BY PUBLIC AUCTION/ 

2. ቋሚ ንብረቶችን በግሌ ዴርጅት በማስወገዴ 

3. ንብረቶቹን ሇላሊ የመንግሥት መ/ቤቶች /ሇት/ቤቶች፣ ሇዩኒቨርሲቲዎች፣ ሇምርምር 

ተቋማት በማስተሊሇፌ ስሇማስወገዴ/ /Transfer to other public bodies/  

4. ንብረቶችን ሇመሇዋወጫ ዕቃነት በመፇታታት 

5. በውዲቂነት በመሸጥ 

6. በማፇራረስ፣ በመጣሌ ወይም በመቅበር ማስወገዴ 

 
የመንግስት ንብረት ከሊይ ከተጠቀሱት የማስወገጃ ዘዳዎች መመሪያውን ዯንቡን መከተሌ 

ማስወገዴ ይቻሊሌ፡፡ 
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ክፌሌ 5 - የውስጥ ቁጥጥር ስርዓትና የውስጥ ኦዱት 
 

5.1 የውስጥ ቁጥጥር ስርዓት 
 

 

የወረዲ ምክር ቤቶች ወረዲውን በረጅምና አጭር ግዜ ውስጥ ወረዲው ሉዯርስ ይገባዋሌ ብሇው 

በእስትራቴጄክ እቅዴ ያስቀመጡትን ዓሊማ ሇማሳካትና ህዝቡን ተጠቃሚ ሇማዴረግ  በሚያዯርጉት 

ጥረት በርካታ እንቅፊቶች ያጋጥሙዋቸዋሌ እነዚህን እንቅፊቶች ከተቻሌ ምንም ችግር ሳያዯርሱ 

ካሌሆነም የሚያዯርሱትን ጉዲት ዝቅ በማዴረግ ዓሊማቸውን ሇማሳካት የሚችለበትን እዴሌ 

ሇመጨመር/ በተሻሇ ሁኔታ አሊማን ሇማሳካት የሚቻሇው ሇአፇፃፀም አመቺና በአነስተኛ ወጪ 

ሉተገበር የሚችሌ የቁጥጥር ስርአት በማዘጋጀትና በስራ ሊይ በማዋሌ ነው፡፡  

የስሌጠናው  ዓሊማ 

በየበጀት አመቱ ከፋዯራሌ፣ ከክሌሌና ከውጭ ብዴርና እርዲታ ወዯ ወረዲዎች የሚሊከውን ከፌተኛ 

በጀት ማስተዲዯር የሚችሌ የሰው ሀብት በወረዲዎች ሇማዯራጀት ይቻሌ ዘንዴ የወረዲውን ምክር 

ቤት አባሊት በመንግስት ፊይናንስ አስተዲዯርና በውስጥ ኦዱት ሊይ አቅማቸውን በማጎሌበት በወረዲ 

ጠንካራ የፊይናንስ አስተዲዯር እውን ማዴረግ፡፡  

 

ዝርዝር ዓሊማ  

ሰሌጣኞች ከዚህ ስሌጠና በሁኋሊ  

 የውስጥ ቁጥጥር ስርአትን ትርጉም  በትክክሌ ተረዴተው ይተገብራለ፣ 

 በወረዲው የተዘረጋው የቁጥጥር ስርአት ውጤታማ መሆኑን ያረጋግጣለ፣ 

 በወረዲው የተዯራጀው የውስጥ ኦዱት ነፃና ገሇሌተኛ ሆኖ ሀሊፉነቱን ሇመወጣት የሚያስችሌ 

አዯረጃጀት መኖሩን ያረጋግጣሌ፣ 

 በእስትራቴጂክ እና አመታዊ እቅድች የወረዲው የስጋት አካባቢዎች በሙለ መካተታቸውን 

ያረጋግጣለ፣ 

 የወረዲው ሀብት በትክክሌ በስራ ሊይ መዋለን ያረጋግጣለ፣ 

 በወረዲው ፅ/ቤቶች ውጤታማ የሰው ሀብት እንዱዯራጅ ያዯርጋለ፡፡ 
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5.1.1 የውስጥ ቁጥጥር ስርዓት ትርጉም 
 

የውስጥ ቁጥጥር ስርአት የዴርጅቱ የስራ ሂዯት አካሌ ሆኖ በዴርጅቱ ስራ አመራር እና 

ሰራተኞች ተግባራዊ ሉሆን የሚችሌ የዴርጅቱን ስራ ሇመቆጣጠርና የዴርጅቱ ተሌእኮ የተሳካ 

እንዱሆን ክትትሌ የሚዯረግበት ሇመሆኑ ተመጣጣኝ ማረጋገጫ እንዱሰጥ የተዘረጋ ስርዓት 

ነው፡፡ 

 

የውስጥ ቁጥጥር የተዘረጋው/የተቀናጀው የተሇያዩ የስራ ክፌልች የተቌሙን አሊማ ሇማሳካት 

ሇሚያዯርጉት የስራ ግንኙነት ተከታታይ የሆኑ አጠቃሊይ ዓሊማዎችን ሇማሳካት የሚያስችሌ 

የአሰራር ስርዓት ሲሆን፡- 

- ሥራን በተዯራጀ መሌኩ በሥነ ምግባር በቁጠባ ውጤታማ በሆነ እና ብቃት ባሇው 

መንገዴ ሇማከናወን  

- በተዯራጀመሌክ ማሇት ሥራን በተቀናጀ ሁኔታ እና በዘዳ ማከናወን 

- ሥነ ምግባር ከሞራሌ መርህ ጋር የተያያዘ ሲሆን ማጭበርበርንና ሙስናን 

ሇመከሊከሌና ሇማጋሇጥ፣ እንዱሁም ማህበረሰቡን በሥነምግባር በማነፅ በሥነ 

ምግባር የታነፀ ማህበረሰብ ሇመፌጠር ሰፉ ዴርሻ አሇው፡፡ 

- ብቃት ማሇት ሀብትን በቁጠባ በአግባቡ በጊዜው ሇከፇለት ገንዘብ ተመጣጣኝና 

ጥራት ያሇው አገሌግልት ወይም ዕቃ ማግኘት ማሇት ነው፡፡ ቁጠባ  በአግባቡ 

በግዝው ሇከፇለት ገንዘብ ተመጣጣኝ ጥራት ያሇው ዕቃ ማግኘት ማሇት ነው፡፡ 

- በብቃት ሥራ ሊይ በዋሇው ሀብትና ዓሊማውን ከግብ ሇማዴረስ በተገኘው ውጤት 

መካከሌ ያሇውን ግንኙነት የሚያመሇክት ነው፡፡ 

- ውጤታማነት የሚያመሇክተው ዓሊማን ሇማሳካት የተከናወነው ሥራና የተገኘው 

ውጤት ሇማከናወን ከታሰበው ሥራና ከተገኘው ውጤት ጋር ምን ያህሌ 

እንዯሚመጣጠን ነው፡፡  

- የተጠያቂነት ግዳታን ማሟሊት፡- ተጠያቂነት ማሇት የመንግሥት መ/ቤቶችና 

ሠራተኞቻቸው ሇሚወስኑት ውሳኔና ሇሚወስደት እርምጃ ተጠያቂ የሚሆኑበት 

አሰራር ነው፡፡ 

- ሕጏችንና ዯንቦችን አክብሮ መሥራት፡- ዴርጅቶች በተሇይም የመንግሥት መ/ቤቶች 

በርካታ ሕጏችንና ዯንቦችን በመተግበር ይጠቀምባቸዋሌ፡፡ 

- ሀብትን ከሥርቆት፣ አሇአግባብ ከመጠቀምና ከብሌሽት መጠበቅ፡- ይህ 

የሚያመሇክተው የመንግሥት ሀብት ከማንኛውም ጥፊት መጠበቅ እንዲሇበት፣ 
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- ትክክሇኛና ተአማኒ የሆኑ የሂሣብ መግሇጫዎች እንዱኖሩ ማዴረግና አስተማማኝ 

የሆኑ የገንዘብ ነክና የሥራ አመራርን ዲታ (Data) መጠበቅ የተሰበሰበውን ዲታ 

በወቅታዊ ሪፖርት በአግባቡ ማሳየት የሚያስችሌ የአሰራር ስርአት ነው፡፡  
 

የውስጥ ቁጥጥር ሥርዓት ጠንካራ ሇመባሌ ሶስት መሠረታዊ መመዘኛዎችን ማሟሊት 

ይኖርበታሌ፡-  

 ተገቢ /ትክክሇኛ ቁጥጥር በትክክሇኛው ቦታ እና ሇሥጋቱ ተመጣጣኝ የሆነ/፣ 

 ሇተባሇው ጊዜ ያሇማቋረጥ መሥራቱ  

 በወጪ አኳያ ውጤታማ መሆን /የውስጥ ቁጥጥሩን ሇመተግበር የወጣዉ ወጪ 

ከጥቅሙ መብሇጥ የሇበትም፡፡  
 

የህዝብ ተጠያቂነት የተሇያዩ ዯረጃዎች ቢኖሩትም ዓሊማዎቹ የሚከተለት ናቸው፡፡  

ሥራዎችን በተዯራጀ አኳኋን በሥነ ምግባር ኢኮኖሚያዊ ውጤታማና ብቃት ባሇው መንገዴ 

እንዱከናወን፡- 

- የተጠያቂነት ግዳታዎች እንዱኖር፣  

- አግባብነት ያሊቸውን ሕጏችና ግዳታዎችን ተከትል መሥራት እንዱቻሌ፣  

- ሀብትን ከሥርቆት አሇአግባብ ከመጠቀም ከብሌሽት መጠበቅ፣  

- ትክክሇኛና ተአማኒ የሆኑ የሂሣብ/ላልች መግሇጫዎች ማቅረብ መቻሌ ናቸው፡፡  
 

ተመራጭ የካቢኔ አባሊት እንዱሁም የወረዲው ሠራተኞች በወረዲው ብልም በክሌሌ ተመራጭ 

የካቢኔ አባሊት እንዱሁም የወረዲ ተመራጭ የካቤኔ አባሊት እንዱሁም የወረዲው ሠራተኞች 

በወረዲው ብልም በክሌሌ ዯረጃ የተያዘውን ዓሊማ ከግብ ሇማዴረስ የወረዲውን  ሌዩ ሌዩ 

ተግባራት በተቀናጀ መሌኩ በቁጠባ ብቃት ባሇውና ውጤታማ በሆነ መንገዴ ሥራ ሊይ ሇማዋሌ 

እንዱቻሌ ጠንካራ የውስጥ ቁጥጥር በመዘርጋት የሕዝብ ተጠያቂነት በአስተማማኝ ሁኔታ 

መፇፀሙን ማረጋገጫ ማግኘት አሇባቸው፡፡በዚህ ሰነዴ የሕዝብ ተጠያቂነትን በበቂ ሁኔታ 

ሇመፇፀም የሚያስችለ የውስጥ ቁጥጥር ሥርዓት ዯረጃዎችን፣ እንዱሁም ተስማሚ የውስጥ 

ቁጥጥር ሥርዓትን ሇመዘርጋትና ሇመጠበቅ በሚያግዙ ዘዳዎች ቀርበዋሌ፡፡  
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5.1.2 የቁጥጥር ዓሊማዎች 
 

ወረዲዎች ከአጠቃሊይ ዓሊማዎቻቸው ጋር የተጣመሩ፣ እውነተኛ፣ ሉተገበሩ የሚችለ፣ በበቂ 

ሁኔታ የተለ፣ የውስጥ ቁጥጥር ዓሊማዎችን መሇየት፣ ማሳዯግና መጠበቅ አሇባቸው፡፡ 

 

አራቱ የውስጥ ቁጥጥር ዓሊማዎች  

ሀ/  ሥራዎችን በተዯራጀ አኳኋን፣ በሥነ-ምግባር፡ ቁጠባ ውጤትና በብቃት 

ማከናወንን፣ 

ሇ/  የተጠያቂነትን ግዳታዎች ማሟሊት፣ 

ሏ/  አግባብነት ያሊቸውን ሕጏችና ግዳታዎችን ተከትል መሥራት፣ 

መ/  ሀብትን ከስርቆት፣አሇአግባብ ከመጠቀምና ከብሌሽት መጠበቅ ናቸው፣ 

 

ከውስጥ ቁጥጥር ትርጉም ውስጥ ግንዛቤ ማግኘት ያሇባቸው ቁሌፌ መሠረታዊ ነገሮች፡-  

 የዴርጅቱ የሥራ ሂዯት አካሌ /Integral Process/:-የውስጥ ቁጥጥር በአንዴ ወቅት 

ወይም በአንዴ ምክንያት የሚከሰት ሳይሆን በዴርጅቱ የሥራ ሂዯት ውስጥ የሚከናወን 

ተከታታይና ቀጣይ እርምጃ ነው፣ 

 በዴርጅቱ ሥራ አመራርና ሠራተኞች ተፇፃሚ የሚሆን ነው፡፡  

 የዴርጅቱን ተሌዕኮ ሇማሳካት የሚያስችሌ ክትትሌ፡- ማንኛውም ዴርጅት የመጀመሪያ 

ፌሊጏቱ ተሌዕኮውን ማሳካት ነው፡፡ 

 ሥጋትን ማስወገዴ፡- የትኛውንም ዓይነት ተሌዕኮ ከግብ ሇማዴረስ ብዙ ሥጋቶች 

ያጋጥማለ፡፡ የወረዲው አመራር ዋንኛ ሥራ የሚሆነው ሥጋቶችን ሇይቶ ማወቅና 

የወረዲውን ተሌዕኮ የማሳካት ዕዴሌ ከፌ ሇማዴረግ እንዱቻሌ ወቅታዊ ምሊሽ መስጠት 

ወይም ተገቢ ዕርምጃ መውሰዴ ነው፡፡ 

 ተመጣጣኝ ማረጋገጫ መስጠት፡- የማዘረጋው የውስጥ ቁጥጥር ስርዓት ወረዲው 

ተሌዕኮ ወይም ዓሊማ መሳካት ፌፁም የሆነ ማረጋገጫ ሉሰጥ ባይችሌም ተመጣጣኝ 

ማረጋገጫ መስጠት መቻሌ አሇበት፡፡ 

 ዓሊማን ከግብ ማዴረስ፡- የውስጥ ቁጥጥር ስርዓት የተዘረጋው የተሇያዩ የስራ 

ፌሰቶችን በተቀናጀ መሌኩ በማከናወን አጠቃሊይ ዓሊማዎችን ሇማሳካት ነው፡፡ 
 

 ሥራን በተዯራጀ /በተቀናጀ መሌኩ፡ በሥነ ምግባር፣ ኢኮኖሚያዊ ውጤታማ 

በሆነና ብቃት ባሇው መንገዴ ማከወን፣ 
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 ሥነ ምግባርን ከሞራሌ መርህ ጋር በማጣመር ማጭበርበርንና ሙስናን 

ሇመከሊከሌና ከተከሰተም ሇማጋሇጥ ይቻሊሌ፣ 

 ኢኮኖሚያዊ ማሇት ብክነት ያሌተሞሊበት በጊዜው ሇከፇለት ገንዘብ 

ተመጣጣኝና ጥራት ያሇው አገሌግልት ወይም ዕቃ ማግኘት ማሇት ነው፣ 

 ገንዘብ ተመጣጣኝና ጥራት ያሇው አገሌግልት ወይም ዕቃ ማግኘት ማሇት 

ነው፣ 

 ብቃት ሥራ ሊይ በዋሇው ሀብትና ዓሊማውን ከግብ ሇማዴረስ በተገኘው 

ውጤት መካከሌ ያሇውን ግንኙነት የሚያመሇክት ነው፡፡ ይህም ማሇት 

አነስተኛ ሀብት በመጠቀም የተወሰነ ብዛትና ጥራት ያሇው ውጤት ማግኘት 

ወይም የተወሰነ ሀብትን ግብዓት በማዴረግ ጥራቱንና ብዛቱ የተጠበቀ ከፌተኛ 

ውጤት ማምጣት ማሇት ነው፣ 

 ውጤታማነት የሚያመሇክተው ዓሇማን ሇማሳካት የተከናወነው ሥራና 

የተገኘው ውጤት ሇማከናወን ከታሰበው ሥራና ከተገኘው ውጤት ጋር ምን 

ያህሌ እንዯሚመጣጠን ነው፣ 

 የተጠያቂነት ግዳታን ማሟሊት፡- ተጠያቂነት ማሇት ከወረዲው አስተዲዯር 

ጀምሮ ያለ ኃሊፉዎችና ሠራተኞች በተሰጣቸው ኃሊፉነት ሇሚወሰኑት ውሳኔና 

ሇሚወስደት እርምጃ ተጠያቂ የሚሆኑበት ስርዓት ነው፣ 

 ሕጏችና ዯንቦችን ተከትል መሥራት፡- ዴርጅቶች በተሇይም የመንግሥት 

መ/ቤቶች በርካታ ሕጏችንና ዯንቦችን መከተሌ ይጠበቅባቸዋሌ፣ 

 ሀብትን ከሥርቆት፣ አሇአግባብ ከመጠቀምና ከብሌሽት መጠበቅ፡፡ 

 ሕጏችና ዯንቦችን ተከትል መሥራት፡- ዴርጅቶች በተሇይም የመንግሥት 

መ/ቤቶች በርካታ ሕጏችንና ዯንቦችን መከተሌ ይጠበቅባቸዋሌ፡፡ 
 

5.1.3 የውስጥ ቁጥጥር ሥርዓት ውስንነት 
 

የውስጥ ቁጥጥር ሥርዓት መዋቅር ምንም እንኳን ዝርዝርና ሁለን አቀፌ ቢሆንም በራሱ 

ስኬታማ አስተዯዯር፣ ያሟሊና ትክክሇኛ ምዝገባ ስሇመኖሩ ዋስትና አይሰጥም፡፡ በተሇይም 

በሥሌጣን ቦታ ሊይ የተመዯቡ እምነት የሚጣሌባቸው ካሌሆኑ ስርዓቱ ማጭበርበርሊሇ መከሰቱ 

ማረጋገጫ ሉሰጥ አይችሌም፡፡ 

 

የሥራ ክፌፌሌን መሠረት አዴርገው የተዘረጉ የውስጥ ቁጥጥር ሥርዓቶች የተሇያዩ ግሇሰቦች 

በሚመሳጠሩበት ጊዜ ውጤታማ አይሆኑም፡፡የንብረት /የሀብት/ መጥፊትን ሥጋት ሙለ 
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ሇሙለ ሉያስወግዴ የሚችሌ የውስጥ ቁጥጥር ሥርዓት መዘርጋት ከፌተኛ ወጪ የሚጠይቅና 

ምናሌባትም የሚገኘው ጥቅም ከወጪው ያነሰ ሉሆን ይችሊሌ፡፡ 

 

የውስጥ ቁጥጥር 

 የማያቋርጡ አብረው የተገነቡ ሥራዎች አካሌ፣  

 በሰዎች የሚተገበሩ፣  

 አስተማማኝ ማረጋገጫ የሚሰጡ /ፌፁማዊ ያሌሆኑ/  

የውስጥ ቁጥጥር ሥርዓት በሥራዎች ውስጥ አብሮ የተገነባ የማያቋርጥ ሂዯት ነው፡፡  

 

የውሰጥ ቁጥጥር ሥርዓት የአንዴ ወቅት ክስተት ሳይሆን ይሌቁንም ዴርጊቶችና እንቅስቃሴዎች 

በአጠቃሊይ በመ/ቤቱ ሥራዎች ውስጥ ተከታታይና ቀጣይነት ባሇው መሌኩ ሲከናወኑ 

የሚታዩበት ሂዯት ነው፡፡ የውስጥ ቁጥጥር ሥርዓት የሥራ አመራሩ ሥራውን ሇመሥራትና 

ሇመቆጣጠር እንዱችሌ በመ/ቤቱ ውስጥ እንዯ አንዴ የተሇየ ሂዯት ሳይሆን እንዯ አንዴ ኣካሌ 

ተዯርገው ሉቆጠሩ ይገባሌ፡፡ በዚህ አባባሌ የውስጥ ቁጥጥር ማሇት የሥራ አመራር የመ/ቤቱን 

ሥራና ዓሊማዎቹን ቀጣይነት ባሇው መሌኩ ከግብ ሇማዴረስ በመ/ቤቱ ውስጥ እንዯ አንዴ አካሌ 

አብረው የተዘረጉ የሥራ አመራሩ ቁጥጥር ማሇት ነው፡፡  

5.1.4 የውስጥ ቁጥጥር ዯረጃዎች 
 

የውስጥ ቁጥጥር ሥርዓት የወረዲ ጽ/ቤቶች ያቀደትን ዓሊማ ከግብ ሇማዴረስ ዋና ዋና አስፇሊጊ 

የሆኑ ሥርዓት ሲሆን ይህንን ሥርዓት ሇማነፃፀር መነሻ የሚሆኑና እነዚህ ሥርዓቶች 

የሚገመገሙበት ተቀባይነት ያሊቸው አስተማማኝ የጥራት ዯረጃዎች ናቸው፡፡  

የውስጥ ቁጥጥር ዯረጃዎች ዋና ዋና ዓሊማዎች ገንዘብና ገንዘብ ነክ ያሌሆኑ ሥራ አመራርን 

ሇማጠናከር በወረዲዎች ግሌጽ ተጠያቂነት ያሇበት የውስጥ ቁጥጥር ሥርዓት ሇመዘርጋትና 

ሇመጠበቅ የሚያስችሌ መመሪያ ሇማውጣት በተጨማሪም በወረዲው የተዘረጋውን የውስጥ 

ቁጥጥር ሥርዓት የውጭ ኦዱተሮችና የገንዘብና ኢኮኖሚ ሌማት ቢሮ/ ዞን እንስፔክሽን መምሪያ 

በሚገመግሙበት ጊዜ ሇማነፃፀርያ ያገሇግሊሌ፡፡  

 

5.1.4 የውስጥ ቁጥጥር ዯረጃዎች ዲሰሳ 
 

የመንግስት መ/ቤቶች ሇሚከተሎቸው የቁጥጥር ስርዓቶች በጣም ጠሇቅ ያሇ አንዲንዴ ግዜ 

ቁጠባን፣ ውጤታማነትንና ስኬታማነትን ሇማሻሻሌ የስራ አመራሩን በሙያ ሌምዴና ተነሳሽነት 

የሚያዯርገውን እንቅስቃሴ የሚፇቅዴ መሆን አሇበት፡፡ ከሊይ የተገሇፀውን እውነታ መሰረት 
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በማዴረግ ሇህዝብ ሀብት ቁጥጥር የውስጥ ቁጥጥር ዯረጃዎች በሶስት የተከፇለ ሲሆን እነሱም:- 

አጠቃሊይ ዯረጃዎች፣ ዝርዝር ዯረጃዎችና፣ የሪፖርት ዯረጃዎች በመባሌ ይታወቃለ፡፡ 

 አጠቃሊይ ዯረጃዎች፡- ሇዝርዝር ዯረጃዎች መነሻ የሆኑ በወረዲው ተፇፃሚ  የሚሆንና 

ከአጠቃሊይ የውስጥ ቁጥጥር ስራ አካባቢ ጋር በቀጥታ የሚዛመደናቸው፡፡ የስራ 

አመራሩና ሰራተኞች ፅ/ቤቱ ባጠቃሊይ ሇውስጥ ቁጥጥርና ሇቁጥጥር ዕውቀት ቀናና 

ዯጋፉ አስተሳሰብ የሚፇጥር የቁጥጥር አካባቢ መገንባትና መጠበቅ አሇባቸው፡፡  

 ዝርዝር ዯረጃዎች /የቁጥጥር ተግባሮች፡- የወረዲዉን ዓሊማዎች በማሳካት በኩሌ 

ቁጠባን፣ ዉጤታማና ስኬታማ መሆን አሇባቸው እንዚህ በተሇያየ ዯረጃ ከሚገኙ 

የውስጥ ቁጥጥር ስራዎች ጋር የሚዛመደ ሲሆኑ በታችኛው የመዋቅር ክፌሌና  

የሚወሰን ሲሆንበተሇያዩ ኦፕሪሽን አካባቢዎች የሚከናወኑ ናቸው፡፡  

 የግምገማና ሪፖርት ዯረጃዎች፡- እነዚህ ዯረጃዎች የወረዲውን የውስጥ ቁጥጥር 

ሥርዏት መገምገምን፣ ሪፖርት የማዴረግና በኦዱት ግኝቶችና አሰተያየቶች ሊይ 

መሌስ መስጠትን ያካትታሌ፡፡  

 

ሀ. አጠቃሊይ ዯረጃዎች፡- ሰባት ንዐሳን ዯረጃዎች ያለት ሲሆን 

የመጀመሪያ ዯረጃ፡-በስራ አመራሩ የሚወሰን ሲሆን  ሀገሪቱ ካስቀመጠችው ግብ አንፃር  

በወረዲው ምን ይጠበቃሌ:: ሇምሳላ ሀገሪቱ በ2020 መካከሇኛ ገቢ ካሊቸው ሀገሮች ተርታ 

መሰሇፌ መቻሌ የሚሇውን አሊማ ሇማስፇፀም እየተንቀሳቀሰች ነው፡፡ ይህ አሊማ የሚሳካው 

በሀገሪቱ ያለ ወረዲዎች ሁለ ዴርሻቸውን መወጣት ከቻለ ብቻ ስሇሆነ ወረዲዎች ከታቀዯው 

ሇመዴረስ በትምህርት፣ በጤና፣ በግብርና በላልችም ዘርፍች የት መዴረስ እንዲሇባቸው 

በወረዲው ያለ ተቌማት በዝርዝር ማስቀመጥ አሇባቸው ይህ የቁጥጥር የመጀመሪያው ዯረጃ 

ነው፡፡ በዝቅተኛ ዯረጃ ያለ ዓሊማዎች በወረዲው አጠቃሊይ ዓሊማ ውስጥ መካተትና ስሇ ቁጥጥሩ 

አስፇሊጌነት ቁጥጥር የሚዯረግባቸው የስራ ክፌልችግንዛቢ ሉኖራቸው ይገባሌ፡፡ 

ሁሇተኛው ዯረጃ፡-ዓሊማን ሇማሳካት የሚያስችለ እርምጃዎች ቀርፆ ስራ ሊይ ማዋሌ 

ነው::የወረዲውን ሀብት ተጠቅሞ ከታቀዯው አሊማ ሇመዴረስ ሀብትን በቁጠባ' ብቃት ባሇውና 

ዉጤታማ በሆነ መንገዴ ተግባራዊ ማዴረግ ያስችሊሌ ብል ያመነባቸውን እርምጃዎች 

ያዘጋጃሌ፡፡ ሇምሳላ የወረዲውን የጤና፣ ትምህርት፣ ላልችም ሽፊን ከነበረበት  በ10% ማሰዯግ 

ሉባሌ ይችሊሌ፡፡ 
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በሶስተኛ ዯረጃ፡-ውጤትን መሇካት ነው:: በወረዲው የተቀመጠው አሊማ መሳካቱን በተወሰነ ግዜ 

ሌዩነት መሇካት አሇበት፡፡ የተገኘው ውጤት ከተቀመጠው መስፇርት“ ከተጠበቀው ውጤት ጋር 

ሇማነፃፀር አስተዲዯሩ መረጃን መሰብሰብ የሚያስችሌ መመሪያ ማዘጋጀት አሇበት:: 

 

በአራተኛ ዯረጃ፡-ውጤቶች በዯረጃ ሁሇት ካስቀመጥነው ግብ ጋር ይነፃፀራለ:: በዚህ ሂዯት 

የመሇኪያው ዓሊማ ምን ያህሌ በዯህና ሁኔታ የተሳካ መሆኑን ማወቅ ያስችሊሌ:: የተገኙት 

ዉጤቶች ተቀባይነት ያገኙና ያሊገኙ ሇመሆኑ የስራ አመራሩ ውሳኔ ያስፇሌጋሌ፡፡ውጤቶቹ 

ተቀባይነት ያሊገኙ ከሆነ ወዯሚቀጥሇው ዯረጃ ይኬዲሌ:: 

 

በአምስተኛ ዯረጃ፡ - ዯረጃዎች ሇምን እንዲሌተሳኩ ሇማረጋገጥ እንዱቻሌ የሌዩነቶችን ምክንያቶች 

መተንተን ያስፇሌጋሌ:: ዯረጃው ያሌተሳካባቸው ብዙ ዓይነት ምክንያቶች ሉኖሩ ይችሊለ፡-

ሇምሳላ ዯረጃው ተግባራዊ ሉሆን የማይችሌ የተጋነነ፣ የተወሰደት መስፇርቶች ትክክሌ 

አሇመሆን፣ የፅ/ቤቶች አዯረጃጀት፣ የሰው ሀብት አዯረጃጀት፣ አቅም፣ አመሇካከት ላልችም 

በርካታ ችግሮች በዝርዝር መታየት ይኖርባቸዋሌ::  

በስዴስተኛ ዯረጃ፡- በዯረጃ አምስት ሊይ በዝርዝር የተቀመጡትን ችግሮች በማጥናት ስራ 

አመራሩ ተገቢ እርምጃዎችን መውሰዴ ይኖርበታሌ ሉወሰደ ከሚችለት እርምጃዎች ጥቂቶቹ፡-  

 

 እርምጃዎቹ ቀስበቀስ ሉሰሩ እንዯሚችለ ተስፊ በማዴረግ መቀጠሌ' 

 እርምጃዎቹ በስራ ሊይ የሚውለበትን አካሄዴ መቀየር፣ 

 አዲዱስ ወይም ተጨማሪ እርምጃዎችን ስራ ሊይ ማዋሌ፣ 

 ዓሊማውን መተው ወይም ተግባራዊ ሉሆን በሚችሌ መሌኩ መቅረፅ፣  
 

በዯረጃ ሰባት፡- በዯረጃ ስዴስት በተወሰነው ሊይ ተመስርቶ እርምጃ ይወሰዲሌ:: 

በመጨረሻ ዯረጃ፡- ነባር መስፇርቶች/አዲዱሶቹ መስፇርቶች ውጤታማ መሆናቸውን ሇማረጋገጥ 

እንዱያስችሌ በተከታታይ መገምገም ያስፇሌጋሌ ግምገማው አሊማው እስከሚሳካ ወይም 

እስከሚተው ይቀጥሊሌ  

 

ሇ. ዝርዝር ዯረጃዎች 

 

እነዚህ ዯረጃዎች ከቁጥጥር ተግባራት ጋር በቀጥታ የሚዛመደ ሲሆኑ በፅ/ቤቶች በተሇያዩ 

ዯረጃዎችና ስራዎች ይገኛለ፡፡ ዝርዝር ዯረጃዎች የተስተካከሇ፣ በቂና ውጤታማ የውስጥ 

ቁጥጥር ስርአት ሇመጠበቅና ሇመቅረፅ እንዱቻሌ ያገሇግሊለ፡፡  ከነዚህ ዯረጃዎች ጥቂቶቹ የስራ 
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ክፌፌሌን፣ መፌቀዴና ማከናወንን፣ ግብይቶችንና ክስተቶች በአግባቡ መመዝገባቸውን፣ 

በኮምፒዩተር የታገዘ የመረጃ ፌሰትን፣የሰነዴ አያያዝን፣ የሀብት ጥበቃን፣ እንዱሁም 

የሱፐርቪዥንን ያጠቃሌሊለ፡፡ 

1. የሥራክፌፌሌ፡- ተከታታይየሆኑ ስራዎችን ማሇትም የመፌቀዴ፣ የማከናወን፣ 

የመመዝገብ፣ ግብይት የማከናወን የመሳሰለ ተከታታይ ስራዎችን ሆን ተብል 

የሚፇፀም ማጭበርበርን ወይም የሚከሰቱ ስህተቶችን ሇማስተካከሌ በተሇያዩ 

ባሇሙያዎች እንዱከናወን መዯረግ አሇበት፡፡ 

አነስተኛ ሰራተኞች ባለባቸው ፅ/ቤቶች ስራዎችን ከፊፌል ማሰራት የማይቻሌ ከሆነ ስራ 

አመራሩ ባለት ባሇሙያዎች የተሻሇ የቁጥጥር ስርአት እንዱኖረው ላልች አማራጮችን 

ማሇትም ሰራተኞችን እያዘዋወሩ ማሰራት፣ የዓመት ፇቃዲቸውን እንዱወጡ በማዴረግ 

ላልች ሰራተኞች ስራውን እንዱያከናውኑ በማዴረግ ስጋትን መቀነስ ይቻሊሌ፡፡ 

2. መፌቀዴናማከናወን፡- በወረዲውየሚከናወኑ ግብይቶችና ላልች ዴርጊቶች መከናወንና 

መፇቀዴ ያሇባቸው የስሌጣን ገዯብ በተሰጣቸው ሰራተኞች መሆን አሇበት፡፡ ሰራተኞችም 

ሀሊፉነታቸውን የሚያከናውኑት በስራ አመራሩ በተሰጣቸው የስራ መዘርዝር ብቻ መሆን 

አሇበት፡፡ 

3. ግብይቶችንናዴርጊቶችን በወቅቱና በአግባቡ መመዝገብ፡-  በፅ/ቤቶች የተከናወኑ 

ግብይቶችና ላልች ዴርጊቶች በወቅቱ መመዝገብ አሇባቸው  

4. በኮምፒዩተርየታገዘየመረጃስርአት፡- ወረዲዎች መረጃዎቻቸውን በኮምፒዩተር ስርአት 

ማስተዲዯር የጀመሩ ሲሆን ስርአቱ ተገቢ የሆነ የቁጥጥር ስርአት እንዱዘረጋሇት 

ካሌተዯረገ ሇጥፊት ተጋሊጭነቱ እጅግ ከፌተኛ ነው መረጃዎችን ከማጣት ጀምሮ 

የተሳሳቱ መረጃዎችን ወዯ መረጃ ማዕከለ በማስገባት የመ/ቤቱንም ሆነ የግሇሰቦች መረጃ 

ሊይ ማጭበርበር ስሇሚፇፀም ብርቱ ጥንቃቄ መዯረግ ይኖርበታሌ፡፡   

5. ወዯሀብትና መዛግብት የመቅረብ መብትና ተጠያቂነት፡- በወረዲው ሀብቶችና መዛግብት 

የመጠቀምና የመቅረብ መብት ሇተፇቀዯሊቸው ሰራተኞች ብቻ መገዯብ አሇበት ይህንኑ 

ሇመገዯብ እንዱረዲ የመጠበቅና የመጠቀም ሀሊፉነትንና ተጠያቂነትን ሇይቶ መስጠት 

ተገቢ ነው፡፡ ወዯ ንብረት መቅረብ ሊይ የሚጣሇው ገዯብ ንብረቱ ሇጠፊት ባሇው 

ተጋሊጭነት መጠን እና ይዯርሳሌ ተብል በሚታሰበው ጥፊት የሚወሰን ይሆናሌ፡፡ 

ሇምሳላ እነዯ ቼክ ባለ ሇጥፊት ተጋሊጭ ሰነድች የመቅረብ ገዯብና ተጠያቂነት 

ሇማሳካት፡- 

 በካዝና ቆሌፍ ማስቀመጥ 

 ተከታታይ ቁጥራቸውን ጠብቀው አገሌግልት ሊይ ማዋሌ 
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 የመጠበቅ ሀሊፉነትና ተጠያቂነት ሇሚመሇከታቸው ሰራተኞች በዝርዝር 

መስጠት፡፡ 

 

የሀብትን ተጋሊጭነት ሇማወቅ በወረዲው ስሊለ ንብረቶች ዋጋቸውን፣ ከቦታ ቦታ ተንቀሳቅሰው 

አገሌግልት መስጠት መቻሊቸውንና በቀሊለ ወዯ ጥሬ ገንዘብ መሇወጣቸውን በማጥናት 

የስጋቶችን መጠን መገመት ተገቢ ነው፡፡ 

ሱፐርቪዥን፡- ፅ/ቤቶች ያስቀመጡትን ዓሊማ መሳካቱን ሇማረጋገጥ ብቃት ያሇው የሱፐርቪዥን 

ስርአት ስራ ሊይ ማዋሌ አሇባቸው፡፡ በየ ዯረጃው ያለ ሀሊፉዎች ሇሰራተኞቻቸው አስፇሊጊውን 

መመሪያ እና ስሌጣን በመስጠት ስህተቶች፣ ብክነት እና ተገቢ ያሌሆኑ ዴርጊቶች 

እንዲይፇጸሙና የፅ/ቤቱን ዝርዝር መመሪያ ተገንዝበው ውጤታማ እንዱያዯርጉ የእሇት ተእሇት 

ክትትሌ ማዴረግና የሰራተኞቻቸውን አፇፃፀም እንዯአስፇሊጊነቱ መከሇስና ማፅዯቅ ይኖርባቸዋሌ፡፡   

ሰራተኞች ይህንን እንዱተገብሩ፡- 

 የተሰጣቸውን የግሌና የጋራ የስራ ዴርሻ ሀሊፉነትና ተጠያቂነት በግሌፅ ማሳወቅ 

 የእያንዲንደን ሰራተኛ ስራ መገምገም 

 ስራዎች በተገቢው መንገዴ መከናወናቸውን ሇማረጋገጥ ወሳኝ በሆኑ ዯረጃዎች የተሰሩ 

ስራዎችን ማፅዯቅ 

 

ሏ. የግምገማና ሪፖርት አዯራረግ ዯረጃዎች 

በዚህ ዯረጃ የፅ/ቤቱን የውስጥ ቁጥጥር ስርአት ስኬታማነት በመገምገም አግባብ ሊሊቸው አካሊት 

ሪፖርት ማዴረግንና ሇውጭና ሇውስጥ ኦዱት ግኝቶች የተወሰዯውን የማስተካከያ እርምጃ 

ማሳወቅን ያጠቃሌሊሌ፡፡  

የውስጥ ቁጥጥር ግምገማ 

የውስጥ ቁጥጥር ሥርዓቱ ስኬታማ ነው ብል ሇመወሰን የወረዲው አመራር ቀጥል በተዘረዘሩት 

ጉዲዮች ሊይ አስተማማኝ ማረጋገጫዎችን ማግኘት አሇበት፡- 

 የተቋሙ የአፇፃፀም ግቦች መሳካታቸውን፣ 

 ሀብት ከጥፊት ወይም አሇአግባብ ጥቅም ሊይ ከመዋሌ መጠበቁን፣ 

 ሇውስጥም ሆነ ሇውጭ ተጠቃሚዎች የሚያዘጋጃቸውና የሚይዛቸው የሂሣብ 

መግሇጫዎችና ሂሣብ ነክ ያሌሆኑ ሪፖርቶች አግባብነት ያሊቸው፤የሚታመኑና በቂ 

መሆናቸው እንዱሁም፣ 

 አግባብነት ያሊቸው ሕጎችና ዯንቦች መከበራቸውን፣ ማረጋገጥ ዋና ዋናዎቹ ናቸው፡፡ 
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የሥራ አመራሩ የዘረጋቸውን የውስጥ ቁጥጥሮች በየጊዜው ሇመገምገም ችግሮችን ሪፖርት 

ሇማዴረግ እና ዴክመቶችን ሇማረም የሚያስችሇው ግሌጽ ዕቅዴ ሉኖረው ይገባሌ፡፡ የውስጥ 

ቁጥጥር የማያቋርጥ ሂዯት ነው፡፡ የቁጥጥር ስኬታማነት ግን በዚህ ሂዯት ውስጥ በአንዴ 

በተወሰነ ወቅት ሊይ የሚታየውን ዯረጃ ወይም ሁኔታ አመሌካች ነው፡፡ 

በሥራ ሊይ እንዱውለና ውጤታማ እንዱሆኑ ከተፇሇገ የውስጥ ቁጥጥሮች የሚከተለትን ሶስት 

መሠረታዊ መመዘኛዎች ማሟሊት አሇባቸው፡- 

 አግባብነት ያሊቸው መሆን አሇባቸው (ማሇትም ትክክሇኛውን ቁጥጥር በተገቢው ቦታ 

እና ከችግሩ ጋር ተመጣጣኝ የሆነ)፣ 

 ቁጥጥሮቹበተመሳሳይሁኔታበታቀዯውመሠረትያሇማቋረጥመሥራትአሇባቸው (ይህም 

በሁለም ሠራተኞች በጥንቃቄ መከበር እንዲሇባቸው እና ቁሌፌ የሆኑ ሠራተኞች 

በማይኖሩበት ወቅት ወይም ከፌተኛ የሥራ ጫና ሲኖር መጣስ እንዯላሇባቸው) እና 

 በዋጋ ረገዴም አዋጭነት ያሊቸው መሆን እንዲሇባቸው (ማሇትም ቁጥጥሩን በሥራ ሊይ 

ሇማዋሌ የወጣው ወጪ ከሚያስገኘው ጥቅም መብሇጥ የሇበትም የሚለት ዋና ዋናዎቹ 

ናቸው፡፡ 

 ሇውጭ አካሊት ሪፖርት ማዴረግ 

ፅ/ቤቶች ሇወረዲው ምክር ቤት በሚያቀርቡት ዓመታዊም ሆነ የሩብ ዓመት ሪፖርት ውስጥ 

በፅ/ቤቱ የተዘረጋው የቁጥጥር ስርአት ስኬታማ መሆኑን አሌያም ያለበትን ክፌተቶችና 

ዴክመቶችን ሇማስተካከሌ የተያዘውን እቅዴና የግዜ ሰላዲ ሇይተው ማሳየት አሇባቸው፡፡ 
 

 ሇኦዱት ግኝቶች ፇጣን መፌትሄ መስጠት  

በወረዲው በዋናው ኦዱተርና በውስጥ ኦዱተሮች የተከናወኑ የኦዱት ስራዎች  የማሻሻያ ሀሳቦችን 

የሚያቀርቡ ቢሆንም በፅ/ቤት ሀሊፉዎች ተገቢዉ  ትኩረት ተሰጥቶ ማስተካከያዎች 

ባሇመወሰዲቸውና የቁጥጥር ስርአቱ ማስተካከያ እንዱዯረግበት ባሇመዯረጉ ተዯጋጋሚ ግኝቶች 

በየ በጀት አመቱ ሲቀርቡ ይታያለ፡፡ እነዚህን ክፌተቶች ሇማሻሻሌ የሚቀርቡ ኦዱት ሪፖርቶች፡- 

 በፌጥነት መገምገም አሇባቸው 

 ተገቢ የሆነውን እርምጃ መወሰን 

 በተወሰነ የግዜ ሰላዲ ሉወሰደ የሚገባቸውን የማሻሻያ እርምጃዎች በሙለ መውሰዴ 

አሇበት፡፡ 
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5.1.5 የቁጥጥር ሂዯት 

 
ቁጥጥር ሇብቻዉ ያሇ ነገር ሳይሆን የፅ/ቤቶች የስራ ሂዯት አካሌ ነው፡፡ የቁጥጥር ስርአት 

ተዘርግቶ ስራ ሊይ ከዋሇ በሁዋሊ በተወሰነ ግዜ ውስጥ መገምገምና  በሚታዩ ክፌተቶች  ሊይ 

ማስተካከያዎች መሰራት ይኖርበታሌ:: የውስጥ ቁጥጥር ስርአት ሲዘረጋ ዓሊማ ሉኖረው 

ይገባሌ፣ የተዘረጋው ስርአት የተዘረጋበትን ዓሊማ ማሳካቱን በየግዜውመቆጣጠር የፅ/ቤት 

ሀሊፉዎች ሀሊፉነት ሲሆን የወረዲው አስተዲዯር /ካቢኔው  በወረዲው ስሊሇው የቁጥጥር ስርአት 

ክትትሌ ማዴረግ ይኖርበታሌ::  

 

የቁጥጥር ዓይነቶችና አመዲዯባቸው 

 

በወረዲዎች በአጠቃሊይ ሁሇት ዓይነት ቁጥጥሮች የሚኖሩ ሲሆን እነሱም የፊይናንስና የስራ 

አመራር ቁጥጥሮች ናቸው 

 የፊይናንስ ቁጥጥሮች፡- የሚያተኩሩት በበጀት ቁጥጥር፣ የሂሳብ ምዝገባ መረጃዎች 

ተአማኔነት ያሊቸው መሆኑን እንዱሁም የወረዲውን ሀብት መጠበቁን ሉያረጋግጡ 

የሚችለ መሆናቸው ነው::  

 የስራ አመራር ቁጥጥር፡- የሚያተኩረው በወረዲው ተቀናጅተው በስራ ሊይ ያለት 

አሰራሮች ሊይ ነው:: 
 

አምስቱ የውስጥ ቁጥጥር አካልች/Components/ 

የውስጥ ቁጥጥር እርስ በእርሳቸው የተያያዙ አምስት አካልች አለት:- 

ሀ. የቁጥጥር ከባቢያዊ ሁኔታ•/Control environment/ 

ሇ. ሥጋትን መፇተሻ /Risk assessment/ 

ሏ. የቁጥጥር ሥራዎች/Control activities/ 

መ. መረጃ መሇዋወጥ/Information Communication/ 

ሠ. ክትትሌ /Monitoring/ 
 

የውስጥ ቁጥጥር የሚዘረጋው የወረዲው አጠቃሊይ አሊማዎች ከግብ ስሇመዴረሳቸው ሚዛናዊ 

የሆነ ማረጋገጫ እንዱሰጥ ሲሆን የሚዘረጉት የውስጥ ቁጥጥሮች ከወረዲ ወረዲ ከአንዴ ፅ/ቤት 

ላሊው ፅ/ቤት የሚሇያይ ቢሆንም ሁለም የቁጥጥር ስርአቶች ተጠያቂነትን፣ የሪፖርት አቀራረብ 
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ስርአትን፣ ህጎችንና ዯንቦችን ማክበርን፣ ስራን በቅንጅት ማከናወንን፣ በስነ ምግባር፣ 

ኢኮኖሚያዊ፣ ብቃት ባሇውና ውጤታማ በሆነ መንገዴ ሀብትን በቁጠባ ስራ ሊይ ማዋሌ ናቸው:: 

ሀ. የቁጥጥር ከባቢያዊ ሁኔታ 

የቁጥጥር ከባቢያዊ ሁኔታ ሰራተኞች ስሇቁጥጥር ባሊቸው ንቃተ ህላና ነፀብራቅ ሊይ ተፅዕኖ  

ያሇው አመሇካከት ነው:: የተስተካከሇ የቁጥጥር ከባቢያዊ ሁኔታ የላልች የውስጥ ቁጥጥር 

ስርአቶች መሰረት ነው፡፡ በአጠቃሊይ የውስጥ ቁጥጥር ስርዏት ጥራት ሊይ ተፅዕኖ ሉኖረው 

የሚችሌ ዱስፕሉንና አወቃቀር እንዱሁም አመሇካከት በመፌጠር በእስትራቴጄክ እቅዴ 

አፇፃፀምና ዓሊማዎች ስኬት ሊይ ተፅዕኖ አሇው:: 

የቁጥጥር ከባቢያዊ ሁኔታ መሰረታዊ ጉዲዮች 

 የሰራተኛና ሀሊፉዎች በግሌና በጋራ ሇሙያቸው ያሊቸው ታማኝነትና የስነ ምግባር 

እሴቶች 

 ብቃትን ሇማሳዯግ የሚዯረግ ጥረት- ስራን በቅንጅት፣ በስነ ምግባር በቁጠባና ፣ብቃት 

ባሇውና ውጤታማ በሆነ መንገዴ መከናወኑን ሇማረጋገጥ የሚያስችሌ የዕውቀት ዯረጃና 

ክህልት እንዱሁም የውስጥ ቁጥጥርን በተመሇከተ እያንዲንደ ሰራተኛ ባሇው ሀሊፉነት 

ሊይ ጥሩ መግባባት እንዱኖር ማዴረግ ናቸው፡፡: 

 የወረዲው አስተዲዯርና  ፅ/ቤቶች ስራ አመራር አመሇካከት መገሇጫ፡- በማናቸውም ጊዜ 

ሇውስጥ ቁጥጥር ነፃ መሆን፣ ብቁ መሆንእንዱሁም ሇውስጥ ቁጥጥር ዓሊማ መሳካት 

በተሇይም ሇስነ ምግባር አፇፃጸም ውጤታማነት ዴጋፌ የሚሆን ግምገማ በማዴረግ 

ነው፡፡ 
 

ዴርጅታዊ መዋቅር 

በወረዲው ያለ ፅ/ቤቶች የስሌጣን ክፌፌሌንና ኃሊፉነትን በግሌፅ የሚያሳይና ተስማሚ የሪፖርት 

ማቅረቢያ ስርአት ሉኖራቸው ይገባሌ ዴርጅታዊ መዋቅር ስንሌ፡- 

 የሃሊፉነትና የስሌጣን ክፌፌሌን' 

 የማስፇፀም አቅምና ተጠያቂነትን' 

 ተገቢ የሪፖርት አቀራረብ ስርዓቶች ከወረዲ እስከ ክሌሌ ቢሮዎችያሇውን ያካትታሌ፡፡ 
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የሰው ኃይሌ ፖሉሲዎችና ተግባራት 

 

በወረዲው ሌዩ ሌዩ ፅ/ቤቶች የሚገኝ የሰው ሀብትን ሇመቅጠር፣ ሇማሰሌጠን ሱፐርቫይዝ 

ሇማዴረግ፣ ሇመገምገም፣ሇማማከር፣በዱስፒሉን ሇመቅጣት፣ከስራ ሇማሰናበት፣ እዴገት ሇመስጠት 

ተስማሚ ፖሉሲዎች ሉኖሩት ይገባሌ፡፡ 

ታማኝነትና ሙያዊ ብቃት  

የወረዲው ስራ አመራርና ሰራተኞች ግሊዊና ሙያዊ ታማኝነት ሉኖራቸውና የተሰጣቸውን ስራ 

ሇማከናወንና የሚፇሇገውን ዓሊማ ሇማሳካት እንዱችለ፡-  

 ግሊዊና ሙያዊ ታማኝነት ማሳዯግና ማጭበርበርን መከሊከሌ፣ 

 ሇውጤታማነትና ስኬታማ ክንውን የሚረዲ በቂ የክህልት ዯረጃና 

 ኃሊፉነታቸውን በብቃት ሇመወጣት የሚያስችሌ ያሇውን የቁጥጥር ስርአት 

መገንዘብንና መጠበቅን ኃሊፉነታቸውን በብቃት ሇመወጣት የሚያስችለ የውስጥ 

ቁጥጥር ሥርዓትን መገንዘብንና መተግበርን ማሳየት አሇባቸው፡፡ 

ዯጋፉ አመሇካከት 

የወረዲው ሰራተኛች በወረዲው የሚከናወኑ ስራዎችን በማንኛውም ጊዜ በቁጠባ፣ ዉጤታማና 

ስኬታማ በሆነ መሌኩ ሇማከናወን እንዱቻሌ ሇውስጥ ቁጥጥር ስርዓት መጠበቅ ቀናና ዯጋፉ 

አመሇካከት ሉኖራቸው ይገባሌ፡፡ 
 

ሇ. ሥጋትን መፇተሽ 

 

በወረዲው የሚያጋጥሙና የተቀመጡ አሊማዎችን ሇማሳካት ሇሚዯረገው ጥረት 

እንቅፊቶች/ሥጋቶች በየግዜው መገምገምና ከፌተኛ ጉዲት ከማዴረሳቸው በፉት ሇመከሊከሌ 

ሇስጋቶች ተጋሊጭነት ሊይ ተስማሚ እርምጃዎች መወሰዴ አሇባቸው፡፡ 

 

አብዛኞቹ ወረዲዎቻችን በገጠራማ አካባቢ ያሇውን ህዝብ የሚያስተዲዴሩ ሲሆኑ ይህ 

ህብረተሰብም አብዛኛው በእርሻ፣ ከብት እርባታና ጥቃቅን ንግድች የሚተዲዯር እንዯመሆኑ 

የወረዲ አስተዲዯሮች ስጋቶቻቸውን ሲሇዩ ትኩረት መስጠት ያሇባቸው በወረዲው በግብርና 

ዉጤቶች፣ በእንስሳት ሀብት፣ በዜጎች ጤና፣ በተፇጥሮ ጥበቃና በላልችም ሊይ የሚያጋጥሙ 

ዴንገተኛ ችግሮችን ከፌተኛ ጉዲት ከማዴረሳቸው በፉት እንዱት ሇመከሊከሌ እንዱሚቻሌ 

አመሊካች መሆን ይኖርበታሌ ÃIU፡-- 
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 ሥጋትን ሇይቶ የማወቅ ተግባር ወረዲው ካስቀመጠው ዓሊማ ጋር ግንኙነት ያሇው 

ሲሆን ከውስጥና ከውጭ የሚያጋጥሙ ስጋቶችን በተጨማሪም የማጭበርበርና 

የሙስናን መከሰት፣  

 ሥጋትን መሇየት ከጉሌህነትና ሉከሰት ከሚችሌበት ዴግግሞሽ አንፃር በመፇተሸ 

አመራሩን ሥጋት ያሇባቸውን አካባቢዎች በመጠቆም ሇመከሊከሌ አንፃራዊ ቅዴሚያ 

የሚሰጣቸውን ስጋቶቸ ሇማሳየት፣  

 ወረዲውሉጋሇጥባቸው የሚችለ ስጋቶችን መመርመር ማሇት፡ ወረዲው ሳይዘጋጅና 

ሉወሰደ ስሇሚገባቸው ሚዛናዊ እርምጃዎች ሳያውቅ ሇምን ያህሌ ስጋቶች/እንቅፊቶች 

ሉጋሇጥ እንዯሚችሌ ገምግሞ ማወቅ፣ 

 ሥጋትን ሇመከሊከሌ ሉወሰደ የሚችለ አራት አይነት እርምጃዎች ያለ ሲሆን እነሱም 

ዝውውር፣ መቻሌ፣ እንደሁኔታው ማስተናገዴና ማስወገዴ ሲሆኑ እንዯሁኔታው 

ማስወገዴ በይበሌጥ ተቀባይነት አሇው፡፡ ምክንያቱም ውጤታማ የውስጥ ቁጥጥር 

ስርአት መዘርጋት ስጋትን ሇመከሊከሌ ዋነኛ ዘዳ ስሇሆነ ነው፡፡ ስጋቶች በየ ግዜው 

ተሇዋዋጭ ባህሪ ስሊሊቸው ሥጋትን መሇየትና የመከሊከለ ስራ በየ ግዜው መከናወንና 

ወቅታዊ መዯረግ ይኖርበታሌ፡፡ 

ሏ. የቁጥጥር ሥራዎች 

የቁጥጥር ስራዎች የስጋት ማቃሇያ ዋነኛው እስትራቴጂና ሥጋትን ሇመከሊከሌ የሚወሰደ 

እርምጃዎች ናቸው፡፡  

የውስጥ ቁጥጥር ሥራዎች ውጤታማ እንዱሆኑ በስራ ዘመኑ ሳያቋርጡ የሚሰሩ፣ በአነስተኛ 

ወጪ የሚተገበሩ፣ ሁለን አቀፌ፣ ምክንያታዊ፣ ከቁጥጥር ዓሊማ ጋር በቀጥታ ግንኙነት 

ያሊቸው ሉሆኑ ይገባሌ፡፡ 

በወረዲው በሚገኙ የተሇያዩ ፅ/ቤቶች የሚዘረጋ የውስጥ ቁጥጥር አነደ ከላሊኛው ፅ/ቤት የውስጥ 

ቁጥጥር ጋር ሉሇያይ ይችሊሌ ይህም ሉሆን የሚችሇው: 

 የፅ/ቤቶቹ ዓሊማና ግብ የተጠቆሙበት ተግባርና ሀሊፉነት' 

 የየእሇት ስራ እንቅስቃሴና በውስጣቸው ያለ ሰራተኞችና አመራሩ የተሇያዩ 

መሆን  

 የስራ ውስብስብነት 

 ፅ/ቤቶች ባህሌና አመሇካከት ሌዩነት' 

 ዓሊማና ግባቸውን ሇማሳካት በሚያዯርጉት እንቅስቃሴ የሚያጋጥማቸው 

ሥጋቶች   የተሇያየ መሆን የቁጥጥር ስርአቱን የተሇያየ እንዱሆን የሚያዯርግ 
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ሲሆን በተጨማሪም የበሊይ ሀሊፉዎች አስተሳሰብ፣ እውቀት የአስተዲዯር ዘይቤ 

መሇያየት በተሇያዩ ፅ/ቤቶች የተዘረጉ የቁጥጥር ስርአቶች እንዱሇያዩ ምክንያት 

ሉሆን ይችሊሌ፡፡  

 

የቁጥጥር ስራዎች በወረዲው በሚገኙ ፅ/ቤቶች በየዯረጃው በሚገኙ የተሇያዩ የስራ ክፌልች ሁለ 

ሉዘረጉ ይገባሌ እነዚህ የቁጥጥር ስራዎች የሚከተለትን ተያያዥነት ያሊቸውና መርምሮ  

ማግኘትና የመከሊከሌ የቁጥጥር ስራዎችን ያካትታሌ፡-  

የመፌቀዴና የማፅዯቅ መመሪያዎች 

 በሂሳብ እንቅስቃሴ ውስጥ ፇቃዴ መስጠትና ስራ ሊይ የማዋሌ ዴርጌቶች ሉከናወኑ 

የሚችለት ይህ ስራ በሚሸፌነው እንቅስቃሴ ውስጥ በሚገኙ ሰራተኞች 

በተሰጣቸውየስሌጣን ገዯብ ውስጥ ብቻ ነው፡፡ የመፌቀዴና የማፅዯቅ መመሪያ 

አመራሮችና ሰራተኞች በግሌፅ እንዱያውቁት መዯረግ ይኖርበታሌ፡፡ 

 ሀሊፉነትን ሇሰራተኞች ከፊፌል መስጠት /መፌቀዴ፣ መጠበቅ፣ ስራን ማከናወን፣   

ምዝገባንና ማረጋገጥ/ 

 ስህተቶችን፣ ብክነትን፣ የተሳሳተ አሰራርን፣ እንዱሁም እነዚህን ስጋቶች ያሇማጋሇጥ 

ችግሮችን ሇመቀነስ እንዱቻሌ አነዴ ሰራተኛ ወይም ቡዴን ሁለንም የሂሳብ እንቅስቃሴና 

ቁሌፌ ዯረጃዎች እንዲይቆጣጠር ማዴረግ አነደ የመከሊከሌ አካሌ ነው:: 

 በሂሳብ መረጃ አጠቃቀም ሊይ የሚዯረግ ቁጥጥር 

 ሀብትና መረጃዎች ሉይዝ የሚገባው ሀብቱን ወይም መረጃውን ሉይዝ በተፇቀዯሇት 

ተጠያቂነት ባሇባቸው ሰራተኞች ነው፡፡ሀብትን ሥሌጣን ባሇው ሀሊፉ ካሌተፇቀዯ 

በስተቀር ሇላሊ ሰራተኛ አሳሌፍ መሥጠት/አሇመጠቀም በመንግስት ንብረት ሊይ ሉመጣ 

የሚችሌን ስጋት ይቀንሳሌ የመንግስት ንብረት ሇመንግሰት ስራ ብቻ መዋለን 

ማረጋገጫ ሇማግኘት ያስችሊሌ፡፡ 

 ማረጋገጫ መስጠት፡- የሂሳብ እንቅስቃሴ ከመፇፀማቸው በፉትና በ|ሊ ትክክሇኛነታቸው 

እንዱረጋገጥ ማዴረግ ያስፇሌጋሌ፡ ሇምሳላ በግዥ የሚቀርቡ እቃዎች ከታዘዘው እቃ 

ጋር  በጥራት በብዛት በአይነት ትክክሇኛ መሆኑን፡፡  

 የሂሳብ ማስታረቂያዎች፡- ምዝገባዎች በተወሰነ ግዜ ከሰነድች ጋር እንዱገናዘቡ ማዴረግ 

ምሳላ የባንክ ምዝገባዎች ከባንክ ከሚመጡ የባንክ ሂሳብ መግሇጫዎች ጋር እንዱታረቁ 

ማዴረግ:: 
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የሥራ አፇፃፀም ግምገማ 

 የስራ አፇፃፃም ሂዯቶች ዯረጃቸውን የጠበቁ ሇመሆናቸውና የታሰበውን ዉጤት 

ማስገኘታቸውን ሇማረጋገጥ በተወሰነ ግዜ ውስጥ መገምገም ያስፇሌጋሌ፡፡ በውጤቱ 

መሰረት የታሰበው አሊማ አሇመሳካቱና አፇፃፀሙ ዯረጃውን የጠበቀ ስሇመሆኑ 

ከተረጋገጠ በወረዲው የተቀመጠው ዓሊማና የወረዲው አሰራር እንዯገና መገምገም፣ 

መፇተሸና አስፇሊጊ ከሆነም መሻሻሌ አሇባቸው፡፡ 

 የስራ እንቅስቃሴዎች የስራ ሂዯቶችና አሰራሮች ከዯንቦች ህጎች መመሪያዎችና 

ፖሉሲዎች ጋር የተጣጣሙ መሆኑን በማረጋገጥ በተወሰነ የጊዜ ገዯብ ውስጥ 

መገምገም ይኖርባቸዋሌ፡፡ 
 

ሱፐርቪዥን፡- ስራን ማከፊፇሌ ፣ መገምገም፣ መመሪያዎች ስራ ሊይ እንዱውለ ማዴረግና 

ስሌጣን መስጠት ሲሆኑ የውስጥ ቁጥጥር ስረአት ዓሊማ ስኬታማ እንዱሆን ሇማዴረግ ነው፡፡ 

ስራን ከፊፌል መስጠት የሚከተለትን ያካትታሌ፣ 

 እያንዲንደ ሰራተኛ የተሰጠውን ተግባርና ሀሊፉነት ያሇበትን ተጠያቂነት ሇይቶ 

እንዱያውቅ ማዴረግ፣ 

 የሚቻሌ እስከሆነ ዴርስ ሇእያንዲንደ ሰራተኛ የተሰጠውን ስራ በተቻሇ መጠን የተወሰነ 

ስርአትን ተከትል መገምገም፣ 

 ስራዎች በተፇሇጉበት መንገዴ የተከናወኑ መሆኑን ሇረጋገጥ ወሳኝ የሆኑ ዯረጃዎች ሊይ 

አፇፃፀሙን ማፅዯቅ፣ 
 

ሇሀሊፉዎች የሚሰጠው የላልችን ሥራ የመገምገም ውክሌና ሇሀሊፉው የተሰጠውን የላልችን 

ሥራ የመገምገም ሀሊፉነት የራሱን ተግባርና ሀሊፉነት ሇመወጣት ረገዴ ያሇበትን ተጠያቂነት 

ሉቀንስ አይገባውም:: የስራ ሀሊፉዎች የሚቆጣጠሩዋቸው ሰራተኞች ስህተትን፣ ብክነትን፣ ተገቢ 

ያሌሆነ አፇፃፀሞችን መጠን መቀነሱንና የስራ አመራሩ መመሪያዎችና ትእዛዞች ግንዛቤ 

አግኝተው መተግበራቸውን ማረጋገጥ እንዱችለ ተገቢውን መመሪያና አስፇሊጌ ስሌጠና 

እንዱያገኙ መዯረግ አሇበት፡፡ 

 

መ. መረጃ መሇዋወጥ 

 

አንዴ መ/ቤት ስራዎቹን ሇመምራትና ሇመቆጣጠር፣ከመ/ቤቱ ውጪያዊና ውስጣዊ ዴርጊቶች 

ጋር ተዛማጅ የሆኑ ጠቃሚ፣ አስተማማኝና በቂ የፊይናንስና ፊይናንስ ነክ ያሌሆኑ መረጃዎች 
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ሉኖረው ይገባሌ፡፡ በመ/ቤቱ ውስጥ ሇስራ አመራሩና ሇተሇያዩየስራ ክፌልች ከመ/ቤቱ ውጭ 

መብት ሊሊቸው ይህ መረጃ በሚፇሇገው መሌክና በጊዜ ማዕቀፌ ውስጥ ሇተጠቃሚዎች መዴረስ 

አሇበት፡፡ 

ውጤታማና በቂ የመረጃ መሇዋወጥ መኖር ሇአንዴ መ/ቤት የውስጥ ቁጥጥር በትክክሌ ስራ ሊይ 

መዋለን ሇማረጋገጥ የሚያስችሌ ስርአት ነው፡፡ መረጃ መሇዋወጥ ስንሌ ሰዎች ሇሰዎች፣ በስራ 

ክፌልች መካከሌ፣ ግሇሰቦች/ሰራተኞች ሇመ/ቤቶች፣ በመ/ቤቶች መካከሌ ሲሆን ይህም በቃሌ 

በፅሁፌወይም በኤላክትሮኒክስ በመጠቀም የሚተሊሇፌ መረጃ ነው፡፡ እነዚህ መረጃዎች በወቅቱ 

ሇስራ አመራሩ የሚዯርሱበትን ስርአት በማመቻቸት ወቅታዊ ውሳኔዎች ሇመስጠት ይቻሊሌ፡፡  

መረጃዎች የውስጥ ቁጥጥር ዓሊመዎችን ሁለ ሇመገንዘብ አስፇሊጊ ናቸው፡፡ ሇምሳላ 

የተጠያቂነት ግዱታዎችን ተግባራዊ የሚሆኑት ተጨባጭና ተቀባይነት ያሊቸው የፊይናንስና 

ፊይናንስ ነክ ያሌሆኑ መረጃዎች በወቅቱ በጥራት ሇሚመሇከተው አካሌ መዴረስ ከቻለ ብቻ 

ነው፡፡ 

 

ሠ. ክትትሌ፡- ክትትሌ ውስጥ ቁጥጥር ስርአት አምስተኛው ክፌሌ እንዯመሆኑ በዚህ ክፌሌ 

የወረዲው ስራ አመራር በተዘረጉ የውስጥ ቁጥጥር ስርዏቶች ሊይ ሳያ ርጡ ክትትሌ ማዴረግና 

በሚገኙ ክፌተቶች ሊይ ወቅታዊ እርማጃዎችን መውሰዴ ይኖርባቸዋሌ፡፡ የቁጥጥር ስርዏቶች 

ሥጋቶችን ሇመከሊከሌ የምንዘረጋቸው እንዯመሆናቸው የስጋቶችን ተሇዋዋጭነትን ተከትል 

የቁጥጥር ስርዏቶቹ በየግዜው ክትትሌ እየተዯረገባቸው ማስተካከያዎች ሉዯረግባቸው ይገባሌ፡፡  

 

የወረዲ ተቆጣጣሪ አካሊት 

የወረዯውተቆጣጣሪ አካሊት የክሌሌ/ዞንና ወረዲ ምክር ቤቶች ተስማሚ ፖሉሲዎችንና 

መመሪያዎችን ማውጣትና መጠበቅ፣ በህግ የተሰጡትን ግቦች መሳካታቸውን መከታተሌ 

አሇባቸው፡፡ 

 በወረዲየውስጥ ቁጥጥር ባሇዴርሻ አካሊት 

 በአንዴ መ/ቤት ወይም ዴርጅት ውስጥ የሚሠራ ማንኛውም ሠራተኛ ቁጥጥር ሥርዓትን 

በተመሇከተ ግሌጽ ኃሊፉነት አሇበት፡፡ ይሁን እንጂ የውስጥ ቁጥጥር ሥርዓትን የመዘርጋቱና 

በአግባቡ እየሠራ መሆኑን የመከታተሌና የመገምገም ኃሊፉነት በዋነኛነት የወረዲውምክር ቤት 

ሲሆን የወረዲው ካቢኔና በበካቢኔው ስር የተዯራጁ ሚ ኮሚቴዎች የየራሳቸው ዴርሻ አሊቸው፡፡ 
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የወረዲው ምክር ቤት 
 

 ምክር ቤቱ የወረዲው ከፌተኛ የስሌጣን እርከን እንዯመሆኑ የወረዲውን የረጅምና አጭር ግዜ 

እስትራቴጂክ እቅዴ የማዘጋጀት የማፅዯቅና አፇፃፀሙን በበሊይነት የመምራት ሀሊፉነት አሇበት፡፡ 

የቁጥጥር የመጀመሪያው ዯረጃ ዓሊማን ማስቀመጥ እንዯመሆኑ ምክር ቤቱ ሉዯረስበት 

የሚችሌና ከሀገራዊ እስትራቴጅክ አቅጣጫ ጋር የተጣጣመ እቅዴ ማወጣት፣ እቅደን ሉተገብር 

የሚችሌ አዯረጃጀት በወረዲው ማዯራጀትና በየ ግዜው በሚቀርቡ አፇፃፀም ሪፖርቶች 

ክፌተቶችን በመሇየት አፊጣኝ እርምጃዎችን በመውሰዴ ሇወረዲው ስኬት ከፌተኛ ሀሊፉነት 

አሇበት፡፡  

 የወረዲው አስተዲዯር 
 

 የወረዲው አስተዲዯርና የካቤኔ አባሊቱ የውስጥ ቁጥጥር ስርአትን የመቅረፅ b|‰ §Y y¥êLÂ 

b¸flgW mNgD Xyt\‰bT mçn#N ymk¬tሌ `§ðnT አሇባቸው፡፡  

 የበጀትና ፊይናንስ ቋሚ ኮሚቴ በፊይናንስ አስተዲዯሩ ሊይ የተዘረጋውን የውስጥ ቁጥጥር 

ስርዓት በየጊዜው መገምገምና የሚታዩ ችግሮችን ሪፖርት በማዴረግ ዴክመቶችን 

ሇማረም/ሇማስተካከሌ/ የሚያስችሌ ግሌጽ ዕቅዴ ሉኖራቸው ይገባሌ፡፡ ሇዚህም ቀጥል 

የተዘረዘሩትን ሂዯቶች መከተለ አስፇሊጊ ይሆናሌ፡፡ 

 

 ካቤኔውን አቅም ባሊቸው ሀሊፉዎች ማዯራጀት 

 እያንዲንደ ፅ/ቤት ከወረዲው እቅዴ የተቌሙን ዴርሻ ወስድ ማዘጋጀት 

 በየግዜው አፇፃፀማቸውን መከታተሌ  

 የሚከሰቱ ክፌተቶችን በወቅቱ ሇማረም የሚያስችሌ የክትትሌ ስርአት ማዘጋጀት 
 

 የካቢኔ አባሊት 

 

 በወረዲው ያለ ፅ/ቤቶችን በበሊይነት የሚመሩ እንዯመሆናቸው ፅ/ቤቶች ሀሊፉነታቸውን 

መወጣት በሚያስችሌ መሌኩ መዯራጀታቸውን ማረጋገጥ፣ 

 በእያንዲንደ የሥራ ክፌሌ ተግባር ውስጥ ያለትን ፕሮግራሞችና አስተዲዯራዊ 

ተግባራት ሇይቶ ማወቅ፣ 

 ተግባር ውስጥ ያለትን ፕሮግራሞችና አስተዲዯራዊ ተግባራት ሇይቶ ማወቅ፣ 

 የእያንዲንደን ፕሮግራም አጠቃሊይ የቁጥጥር አካባቢያዊ ሁኔታ፣ የየፕሮግራሙንና 

በፕሮግራሙ ውስጥ የታቀፈ ተግባራትን ሇማሳካት የተመዯበው ሀብት ሇብክነት እና 
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ጥፊት ያሇውን ተጋሊጭነት እንዱሁም ላልች የታቀደ ግቦችን እንዲይሳኩ ሉያዯርጉ 

ሇሚችለ ዴክመቶች ያሇውን ተጋሊጭነት መፇተሽ፣ 

 የውስጥ ቁጥጥሮች ሇመገምገም የሚያስችሌ ዕቅዴና ዝርዝር የአፇፃፀም መርሃ-ግብር 

ማዘጋጀት፣ 

 የተወሰኑ ፕሮግራሞችንና ተግባራትን በመምረጥ በእነዚህ ፕሮግራሞችና ተግባራት ሊይ 

የተዘረጉት የውስጥ ቁጥጥሮች በተገቢው ሁኔታ እየሠሩ መሆኑን ሇማረጋገጥ 

መገምገም፣ 

 ዴክመት የሚታይባቸውን የውስጥ ቁጥጥሮች መሇየትና አስፇሊጊ ሆኖ ሲገኝ ሉወሰዴ 

የሚገባውን የማሻሻያ እርምጃ ማሣየት ወይም መግሇጽ፣ 

 የውስጥ ቁጥጥር ሥርዓቱን በተመሇከተ በተዯረገው ግምገማ የተዯረሰበትን አጠቃሊይ 

ውጤት/የውስጥ ቁጥጥሩ ጠንካራ ነው፣ መካከሇኛ ነው፣ ዯካማ ነው/ እና ሉወሰዴ 

የሚገባውን አስፇሊጊ የማስተካከያ እርምጃ ሪፖርት ማዴረግ፣ 
 

 

 የወረዲው የመንግስት ሰራተኞች 

የውስጥ ቁጥጥር ሥርዓትን በማጎሌበት፣ በአግባቡ እንዱሠራ በመጠበቅና አስተማማኝነቱን 

በማረጋገጥ ረገዴ የመ/ቤቱ ሠራተኞች ጉሌህ ሚና አሊቸው፡፡ ከዚህ በተጨማሪ ሁለም 

ሠራተኞች የውስጥ ቁጥጥር ዴክመቶችን ማሇትም የመመሪያዎችና ትዕዛዦች አሇመከበርን 

ሇበሊይ የሥራ ኃሊፉዎች የማሣወቅ እና መረጃ የማስተሊሇፌ ኃሊፉነት አሇባቸው፡፡ የውስጥ 

ቁጥጥር ሥርዓትን በማስከበሩ ተግባር ሊይ ሁለም የመ/ቤቱ ሠራተኞች ተሣታፉ እንዱሆኑ 

ሇማስቻሌ የሥራ አመራሩ የእያንዲንደን ሰው ተግባርና ኃሊፉነት በማዘጋጀት ፇፃሚው ሠራተኛ 

እንዱያውቀው መዯረግ አሇበት፡፡ 

 በፅ/ቤቱ የተዘረጋው አሰራር ሇስራዎች ቀሌጣፊነት አስፇሊጊ መሆኑን መረዲት 

 ሇስርአቱ ሁለም ተገዢ መሆን ይኖርባቸዋሌ 
 

የውስጥ ኦዱተሮች 

የውስጥ ኦዱተሮች የውስጥ ቁጥጥር ሥርዓትን በቀጥታ የመፇተሽና በሚታዩ ዴክመቶች ሊይ 

እርምጃ እንዱወሰዴ ሇሥራ አመራሩ የማሻሻያ ሃሣብ የመስጠት ኃሊፉነት አሇባቸው፡፡ የመ/ቤቱን 

ዋና ዋና ተግባራት፣ የሂሣብ ሪፖርቶችን የውስጥ ቁጥጥር ሥርዓቶችን ጠብቆ ሥራን ማከናወን 

ጨምሮ ማንኛውም መ/ቤቱ የሚያከናውናቸው ተግባራት በሙለ በውስጥ ኦዱተሩ የሥራ 

ክሌሌና የእይታ አዴማስ ውስጥ የተካተቱ ኃሊፉነቶች ናቸው፡፡ 
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ይሁን እንጂ የውስጥ ኦዱተሮች የአንዴን መ/ቤት የውስጥ ቁጥጥር ሥርዓት የመዘርጋትና 

የመጠበቅ ቀዲሚ ኃሊፉነት የላሇባቸው መሆኑን መገንዘብ ያስፇሌጋሌ፡፡ ይህን ማዴረግ 

ምንጊዜም ቢሆን የመ/ቤቱ የበሊይ ኃሊፉዎች ተግባር ነው፡፡ 

 

የውጭ ኦዱተሮች 

የውስጥ ቁጥጥር ሥርዓትን በተመሇከተ የውጭ ኦዱተሮች ትኩረት የሚሰጡት የተዘረጋው 

የውስጥ ቁጥጥር ሥርዓት የመ/ቤቱን ዓሊማ ሇማሳካት በመርህ ዯረጃ ብቃት ያሇውና በሥራ ሊይ 

ሲውሌም ውጤታማ መሆኑን መፇተሽና ማረጋገጥ ሊይ ነው፡፡ 

ይህንን ሇማረጋገጥ የውጭ ኦዱተሮች በተወሰነ ጊዜ ውስጥ የመ/ቤቱን የቁጥጥር ስርዓት 

መገምገምና የሚታዩ ክፌተቶችን ሇፅ/ቤቱ የበሊይ ኃሊፉ ማረጋገጫ መስጠት አሇባቸው፡፡ 

 

የኦዱት ኮሚቴ 

በሀገራችን ያሇው የውስጥ ኦዱት አዯረጃጀት ተጠሪነት ሇመ/ቤቶች የበሊይ ሀሊፉ/ በወረዲ 

ሇገንዘብና ኢኮኖሚ ሌማት ጽ/ቤትኃሊፉ/ በመሆኑና የፅ/ቤቱ አጠቃሊይ ሀሊፉነትም በሀሊፉው እጅ 

በመሆኑ የውስጥ ኦዱቱ ነፃና ገሇሌተኛ ሆኖ የማረጋገጥ ስራዎችን ሇመስራት ችግሮች ያጋጠሙ 

ሲሆን በውስጥም ሆነ በውጭ ኦዱተሮች የሚቀርቡ ግኝቶችን ተከታትል የማስፇፀም ችግሮችም 

ታይተዋሌ፡፡  

ይህንኑ የኦዱት ነፃነትና በግኝቶች ሊይ ሇሚዯረገውም የክትትሌ ስራ ሇኦዱተሩ አጋዥ እንዱሆን 

በተወሰኑ ወረዲዎች የኦዱት ኮሚቴዎች በመዯራጀት ስራ የጀመሩ ሲሆን ወዯ ፉት በሁለም 

ወረዲዎች በመዯራጀት ጠንካራ የፊይናንስ አስተዲዯር በወረዲዎች ሇማዯራጀት ሇሚዯረገው ጥረት 

ከፌተኛ ዴርሻ የሚኖራቸው ሲሆን ከተሰጣቸው ሀሊፉነት ዋናዎቹ፡- 

 በወረዲው ያሇው የውስጥ ኦዱት አቅም ባሊቸው ባሇሙያዎች እንዱዯራጅ ጥረት 

ያዯርጋለ፣ 

 የውስጥ ኦዱቱን አመታዊና/ እስትራቴጄክ እቅዴ የወረዲውን የስጋት አካባቢዎች ያካተተ 

መሆኑን ያረጋግጣለ፣ 

 ማስተካከያ እርምጃ ባሌተወሰዯባቸው ግኝቶች ሊይ የሚመሇከታቸው ሀሊፉዎች 

በማነጋገር ማስተካከያ እንዱወሰዴ ጥረት ያዯርጋሌ ከአቅሙ በሊይ ከሆነ ሇወረዲው 

አስተዲዯር /አፇ ጉባኤ ያቀርባሌ/ ምክር ቤት የማዴረስ ሀሊፉነትም አሇባቸው፣ 
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 በበጀት አመት በተወሰኑ ግዜያት በምክር ቤት በመገኘት ስሇ ወረዲው የፊይናንስ 

አስተዲዯር በግማሽ አመት ሪፖርት በማቅረብ ምክር ቤቱ ስሇ ወረዲው ፊይናንስ 

አስተዲዯር ገሇሌተኛ አካሌ መረጃዎች እንዱዯርሱት ያዯርጋለ፡፡ 

 

በወረዲ/ቀበላ ፊይናንስ አስተዲዯር በቁጥጥር ስርዓት ትኩረት የሚሹ ጉዲዮች፡- 

 ጥሬ ገንዘብ 

- አሰባሰብ 

- ክፌያዎች 

- በእጅ ያሇ ጥሬ ገንዘብ 

- ወዯ ማዕከሊዊ ግምጃ ቤት፣ባንክ/ጥሬ ገንዘብ ስሇማስተሊሇፌ 

- የጥሬ ገንዘብ እንቅስቃሴ ሂሣብ አያያዝ 

 የገቢ ሂሳብ አስተዲዯር 

- ሇገቢ እውቅና መስጠት  

- ተሰብሳቢ ሂሣብን መሰብሰብ 

 ተሰብሳቢ ሂሳብ 

- ወዯ ተሰብሳቢ ከሳጥንና/ከባንክ ሰነዴነት መዞር 

- ከተሰብሳቢ የሚወራረደ ገቢዎች በሳጥን/በባንክ 

 የመ/ቤቶች ንብረት 

- ተገቢ የሆነ አጠቃቀም 

- ንብረት ሇአዯጋ እንዲይጋሇጥ መከሊከሌ 

- የንብረት ሂሣብ አያያዝ 

 ግዥ እና ተከፊይ ሂሣቦች 

- ፌሊጏትን መሇየት 

- የግዥ እቅዴ ዝግጅት 

- ንብረትን መረከብ 

- የዕዲ ክፌያ 

 የፊይናንስ ሪፖርት 

- የፊይናንስ መረጃዎች  

- የፊይናንስ ሪፖርቶች 
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ጥሬ ገንዘብ  

ጥሬ ገንዘብ ማሇት ቼክን፣የገንዘብ ማዘዣዎችን፣የተሇያየ ገንዘብን (ሣንቲምን፣ሲፒኦ፣ ሰነዴ፣ 

ቦንዴን) ያካትታሌ፡፡ 

 

የጥሬ ገንዘብ አሰባሰብ፡-የገቢ ሂሳብ እውቅና የሚኖረው ሕጋዊ የሆነ የገቢ መሰብሰቢያ ዯረሰኝ 

እንዱያውቀው ከተዯረገ በመሆኑ ገቢዎች ወዱያውኑ የገቢ ዯረሰኝ ሉቆረጥሊቸው ይገባሌ፡፡ 
 

የሚከተለትተግባሮችእንዯወረዲው/ቀበላውገቢየመሰብሰብአቅምተሇያይተውቢያንስበሁሇትሰራተኞች

እንዱከናወንመዯረግይኖርበታሌ፡፡ 

 የጥሬ ገንዘብ የሚሰበሰብበት ዯረሰኝ ማዘጋጀትና ገንዘብ መሰብሰብ፣  መመዝገብ፣ 

 በጥሬ ገንዘብ የተሰበሰበ ሂሣብን ባንክ ገቢ የማዴረግ፣ 

 በጥሬ ገንዘብ የተሰበሰበ ገቢን ከባንክ  የማስታረቅ ስራ፣ 

 የክፌያሂሳቦችንከዕሇትመሰብሰቢያገቢሊይእንዲይከፇሌማዴረግ፣ 

 ባንክ ገቢ የሚዯረግ የተሰበሰበ ገቢ የገቢ ዯረሰኙን ባንክ ገቢ የተዯረገው ስሉፕሊይ በዝርዝር 

መመዝገብ፣ 

 ቼኮችንከመቀበሌበፉትትክክሇኛነታቸውእናየሚታመኑመሆናቸውእንዱረጋገጥማዴረግ፣ 

 አጠራጣሪ ቼኮች ሇከፊዩ ወዱያውኑ ተመሊሽ እንዱዯረጉ፣ 

 በጥሬ ገንዘብ ክፌያ ከተሰጠው ጣሪያ በሊይ በጥሬ ገንዘብ አሇመከፇሌ፣ 

 ገንዘብ ያዥ የጥሬ ገንዘብ መመዝገቢያ መዝገብ እንዱያቋቁም ማዴረግ፣ 

 በጥሬገንዘብየተሰበሰበሂሣብወዱያውኑበካሽሬጅስተርሊይእንዱመዘገብማዴረግ፣ 

 የተመዘገበው መረጃ ቀን፣የገንዘቡን ሌክ፣ የክፌያውን ሁኔታ፣ የክፌያውን ምክንያት፣ 

የገንዘብ ተቀባዩን ስም እና የከፊዩን ስም እንዱያካትት ማዴረግ፣ 

 የገቢ ዯረሰኞች ሕትመት በተፇቀዯሊቸው ህትመት ቤቶች ብቻ እንዱታተም፣ 

 የገቢ ዯረሰኞች በቅዴሚያ ተከታታይ ቁጥር እየተሰጣቸው በየወቅቱ እንዱመዘገቡ ማዴረግ 

 ከሕትመት/ ከገ/ኢ/ሌ/ቢሮ ዯረሰኛች ወዯ ወረዲው/ቀበላው ሲመጣ  ተገቢው ኃሊፉነት ባሇው 

ቅዯም ተከተለ ተረጋግጦ ገቢ እንዱዯረግ፣ 

 ከንብረት ክፌሌ ወጪ ተዯርጏ ወዯ ሂሣብ ክፌሌ ሲሄዴ ተገቢው ምዝገባና ርክክብ 

መከናወኑ፣ 

 ከሂሣብ ክፌሌ የገቢ ዯረሰኝ ወጪ የሚያዯርጉት ገንዘብ ሇመሰብሰብ ኃሊፉነት በተሰጣቸው 

ገንዘብ ሰብሳቢዎች ብቻ እንዱዯረግ፣ 

 በእያንዲንደ ጥራዝ የተሰበሰበ ጥሬ ገንዘብ ባንክ ገቢ መዯረጉ ሳይረጋገጥና ሇሂሣብ ክፌሌ 

ተመሊሽ ሳይዯረግ አዱስ የገቢ መሰብሰቢያ ዯረሰኞች አሇመስጠት 
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 የተሰበሰበው በሙለ ባንክ ሇመግባቱ በሂሣብ ሠራተኛው መረጋገጥ ተመሊሽ የተዯረገው 

ጥራዝ በተገቢው መንገዴ አዯራጀቶ ማስቀመጥ፣ 

 የእያንዲንደ ገንዘብ ያዥ የጥሬ ገንዘብ ጉዴሇት ካጋጠመው የጉዴሇቱ መንስዔ 

የአቅም፣ስነምግባር፣ አሰራር መሆኑ ተጣርቶ ተገቢው ማስተካከያ መውሰዴ፣ 

የገንዘብ አሰባሰብ ቁጥጥር ግምገማ ዴምዲሜ ሊይ መዴረስ፡- 

ከሊይ በዝርዝር ሇቀረቡት የአሠራር ሂዯቶች በቁጥጥር ሥርዓት በመገምገምብ የገንዘብ አሰባሰብ 

በአግባቡ የተፇቀዯ፣ በማስረጃ የተዯገፇ እና የተመዘገበ መሆኑን የሚያረጋግጥ በቂ ቁጥጥር 

መዘርጋቱን ማረጋገጥ ክፌተቶችንም በመሇየት ማስተካከያ ማዴረግ ጥፊቶች እንዲይከሰቱ 

መከሊከሌ ቢከሰቱም የከፊ ችግር ከመፇጠሩ በፉት ሇማወቅ ያስችሊሌ፡፡ 

 

በእጅ ያሇ ጥሬ ገንዘብ፡- 

 በእጅ ሊሇ ጥሬ ገንዘብ ጥበቃ አስፇሊጊ የሆነ ካዝና፣ ቢሮ እና እምነት የሚጣሌበት 

ገንዘብ ያዥ መኖር ይኖርበታሌ፣ 

 አሌፍ አሌፍ የሳጥን ቆጠራዎችን በማከናወን ከገ/ያዥ ና ከሂሳብ ክፌሌ ላጀር ጋር 

ማመሳከር፣ 

 በየዕሇቱ የሚሰበሰበው ገንዘብ በዕሇቱ ወዯ ባንክ ገቢ መዯረግ ይኖርበታሌ፣ 

 የባንክ ሂሣብ የሚከፇተው በሚመሇከተው የማዕከሊዊ ግምጃ ቤት ኃሊፉ መፇቀዴ 

ይኖርበታሌ ማዕከሊዊ ግምጃ ቤት ባሌፇቀዯው ወይም በግሇሰብ የሂሣብ ቁጥር 

የመንግሥት ገንዘብ ባንክ ማስቀመጥ በፌጹም የተከሇከሇ ነው፣ 

 የጥሬ ገንዘብ ጉዴሇት ከተከሰተ ወዱያውኑ ሇመ/ቤት ኃሊፉ ሪፖርት መዯረግ አሇበት፣ 

የጥሬ ገንዘብ አያያዝ ሁኔታ ዴምዲሜ፡- 

ከሊይ ሇቀረቡት በእጅ ሊይ ያሇ ጥሬ ገንዘብ ቁጥጥር ስርዓት በመገምገም በእጅ ሊይ ያሇ ጥሬ 

ገንዘብ ተስማሚ ጥበቃ እንዱኖረው በቂ ቁጥጥር ተዘርግቷሌን? ይህስ ቁጥጥር እንዳት ሉሻሻሌ 

ይችሊሌ? የሚለትን ጥያቄዎች በማንሳት ከአንዴ ዴምዲሜ ሊይ መዴረስ ያስፇሌጋሌ፡፡ 

 

ወዯ ማዕከሊዊ ግምጃ ቤት ገንዘብ ስሇማስተሊሇፌ፡- 

 በቀበላዎችና ወረዲዎች ሇሚዯረግ የገንዘብ ዝውውር ዘዳ በወቅቱ/ በአስተማማኝ ሁኔታ 

ሇማስተሊሇፌ መቻለ መረጋገጥ ይኖርበታሌ፣ 

 የተሰበሰበ ገንዘብ በዕሇቱ ወዯ ባንክ ገቢ ማዴረግ ይቻሊሌ ካሌተቻሇ የቢሮው ካዝና 

ዯህንነት አስተማማኝ መሆኑ ማረጋገጥ፣ 
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ወዯ ወረዲዎች/ቀበላዎች ገንዘብ የሚተሊሇፌበትን ሁኔታ ገምግሞ ዴምዲሜ ሊይ መዴረስ፡- 

ከሊይ በቀረቡት ግምገማዎች በማዴረግ የተሰበሰበ ጥሬ ገንዘብ ወዱያውኑ ወዯ ወረዲው/ቀበላ 

የሚተሊሇፌበትና የሚጠበቅበት በቂ ቁጥጥር አሇን? ይህስ ቁጥጥር በምን ሁኔታ ሉሻሻሌ 

ይችሊሌ? የሚለትን ጥያቄዎች በማንሳት ከአንዴ መዯምዯሚያ ሊይ መዴረስ ያስፇሌጋሌ፡፡ 

 

የጥሬ ገንዘብ እንቅስቃሴ ስሇመመዝገብ፡- 

 በዕሇቱ የሚሰበሰበው ገንዘብ ወዱያውኑ እየተጠቃሇሇ በጥሬ ገንዘብ የሂሣብ ቋት ሊይ 

መመዝገቡ፣ 

 ወዯ ባንክ ገቢ የተዯረገ ሂሣብ ወዱያውኑ መመዝገቡ፣ 

 ወዯ ባንክ ገቢ የተዯረገውና የተሰበሰበው ሂሣብ እንዱታረቅ መዯረጉ፣ 

 ክፌያ ወዱያውኑ እየተጠቃሇሇ በጥሬ ገንዘብ ክፌያ የሂሣብ ቋት ሊይ እንዱመዘገብ 

መዯረጉ፣ 

 ገንዘብ ሇመሰብሰብና ሇመክፇሌ የተፇቀዯ የሂሣብ ቻርት (chart of account) ጥቅም ሊይ 

መዋለን፣ 

 የተሰበሰበው ገቢ በየወሩ ሇወረዲው ገ/ጽ/ቤት ቀበላ ሪፖርት መዯረጉን፣ 

 ባንክ ገቢ የተዯረገ ሂሣብ ከአጠቃሊይ የሂሣብ ቋት ጋር እንዱታረቅ መዯረጉ፣ 

 

የጥሬ ገንዘብ እንቅስቃሴን አመዘጋገብ ግምገማ ዴምዲሜ ሊይ መዴረስ፡- 

ከሊይ ሇቀረቡት መገምገሚያ መስፇርቶች የጥሬ ገንዘብ እንቅስቃሴ በትክክሌ መመዝገቡን 

ሇወረዲ/ቀበላ ሪፖርት መቅረቡን ሇመከታተሌ የሚያስችሌ በቂ ቁጥጥር ተዘርግቷሌን? ቁጥጥሩስ 

እንዳት ሉሻሻሌ ይችሊሌ? የሚለትን ጥያቄዎች በማንሳት ከአንዴ መዯምዯሚያ ሊይ መዴረስ 

ያስፇሌጋሌ፡፡ 

ከሊይ ከተራ ቁጥር 1.1 እስከ 1.5 የተጠቀሱትን ዴምዲሜዎች መሠረት በማዴረግ በጥሬ 

ገንዘብና በጥሬ ገንዘብ እንቅስቃሴ ሊይ አግባብ ያሇው ተጠያቂነት እንዱኖር በቂ ቁጥጥር 

ተጠርግቷሌ የሚሇውን ማረጋገጥ ያስፇሌጋሌ፡፡ 

 

 

ክፌያዎች 
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 እንዯ ወረዲው/ቀበላው የበጀት ጣሪያ የሚከተለት ተግባሮች ተሇይተው ቢያንስ በሁሇት 

ሠራተኞች እንዱከናወኑ መዯረግ ይኖርበታሌ፡፡ 

- ክፌያን መፌቀዴ፣ 

- ገንዘብ መያዝ፣ 

- ክፌያን መመዝገብና ማስታረቅ፣ 

 ክፌያን ሇማጽዯቅ ግሌጽና የማያሻማ የክፌያ አስተዲዲር ስርዓት ተዘጋጅቶ የሀሊፉነት 

መጠን በዝርዝር መሰጠት ይኖርበታሌ፣ 

 ተዯጋጋሚ ቅዴሚያ ክፌያዎችን አሇመፌቀዴ፣ በሚመሇከተው ኃሊፉ ካሌተፇቀዯ ክፌያ 

እንዲይፇጸም ማዴረግ፣ 

 ከተፇቀዯ የገንዘብ ምንጭ ወይም የባንክ ሂሣብ ካሌሆነ በስተቀር ከተሰበሰበና በሳጥን ካሇ 

ጥሪ ገንዘብ ክፌያዎች አሇመፇፀም፣ 

 ያሌተሰራባቸው ቼኮች እና የፉርማ ናሙናዎች ተገቢው ጥበቃ እንዱዯረግሊቸው፣  

 ቼክ ሇመፇረም የተፇቀዯሊቸው ሠራተኞች በተፇቀዯሊቸው የገንዘብ ጣሪያ ብቻ 

እንዱፇርሙ ማዴረግ፣ 

 ቼክ የሚፇርሙ ኃሊፉዎች ከመፇረማቸው በፉት ዯጋፉ ማስረጃዎችን በዝርዝር 

የሚታይበት ስርዓት በፊይናንስ መዘጋጀቱን፣ 

 በኤላክትሮኒክስ መሣሪያዎች አማካኝነት ሇተፇረመ እያንዲንደ ክፌያ ሇተቀባዩ የጽሁፌ 

ማረጋገጫ እንዯዯርሰው መዯረጉን 

 ክፌያዎች ወዱያውኑ እንዱመዘገቡ በማዴረግ ያሌተመዘገቡ ሰነድች ክምችት እንዲይኖር 

ማዴረግ፣ 
 

የክፌያ አፇፃፀም ግምገማ ዴምዲሜ ሊይ መዴረስ፡- 
 

ከሊይ በዝርዝር ሇቀረቡት የቁጥጥር ስርዓቶች የተዯረገውን የግምገማ ውጤት  መሠረት 

በማዴረግ የክፌያ አፇፃፀም በአግባቡ መፇቀደን በማስረጃ መዯገፈን እና መመዝገቡ 

የሚረጋገጥበት በቂ ቁጥጥር ተዘርግቷሌን? ይህ ቁጥጥርስ በምን ሁኔታ ሉሻሻሌ ይችሊሌ? 

የሚለትን ጥያቄዎች በማንሳት አስፇሊጊ ማሻሻያዎች መዯረግ ይኖርባቸዋሌ፡፡ 
 

ገቢ፡-  
 

በእቅዴ የተቀመጡ ፕሮጀክቶችን ሇማከናወንና የወረዲውን ነዋሪ ፌሊጎት ቀስ በቀስ ሇማሻሻሌ 

ከፌተኛ በጀት ያስፇሌጋሌ እስካሁን ከፉዯራሌ፣ ከክሌሌ መንግስታትና ከሌዩሌዩ ሇጋሽና አበዲሪ 

ሀገሮች በሚገኝ ዴጋፌ በርካታ ፕሮጀክቶች እየተከናወኑ ቢሆንም ወዯፉት ገቢ የማመንጨትና 

የመሰብሰብ አቅማችንን በማሳዯግ ከወረዲዎች በሚሰበሰብ ገቢ ወረዲችንን ሇማሻሻሌ የገቢ 

አሰባሰብና አጠቃቀም የቁጥጥር ስርአታችንን በሚገባ ማዯራጀት ይኖርብናሌ፡፡   
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አብዛኛው ሕዝባችን አርሶ አዯር፣ አርብቶ አዯርና በላልች አነስተኛ ስራዎች የሚተዲዯር 

እንዯመሆኑ የወረዲዎችን ገቢ ሇማሳዯግ የህብረተሰቡን አቅም ያገናዘበና ተዯጋጋሚ ያሌሆነ 

የክሌለን የገቢ አሰባሰብ መመሪያ በማይቃረን መሌኩ ገቢ የመሰብሰብ አቅምን በማሳዯግ 

የወረዲውን የበጀት ፌሊጎት ሇማሊት ጥረት መዯረግ አሇበት፡፡ 

 
ሇገቢ ዕውቀና መስጠት፡- 
 

 በሕጏችና ዯንቦች ሇውጥ ምክንያት የገቢ ምንጭ ሲሇወጥ፣ አዱስ ሲፇጠር ወይም 

ማሻሻያ ሲዯረግ የሚመሇከታቸው ሁለ እንዱያውቁት መዯረግ ይኖርበታሌ፣ 

 የሚሰበሰበው ገቢ ከግብር ወይም ከፇቃዴ በሚሆንበት ጊዜ የግብር ግምት ውስጥ 

ሉካተቱ የሚገባቸው ተግባራት ወይም ባህሪያት የሚሇዩበት ዘዳ ሇአገሌግልት 

ሰጪውም ሆነ ተቀባዩ በግሌጽ መታወቅ ይኖርበታሌ፣ 

 ያሌተሇመደ ሇውጦች ካለ ሇማወቅ የበጀት ዓመቱ ገቢ ካሇፈት ዓመታት ገቢ ጋር 

እየተወዲዯረ የሌዩነቱ መንስዔዎች ጥናት መከናወን ይኖርባቸዋሌ፣ 

 ሥራዎች ተከፊፌሇው ቢያንስ በሁሇት ሠራተኞች እንዱሠሩ መዯረግ ይኖርባቸዋሌ፡፡ 

 የገቢ ሂሳብ ጥያቄን ማፅዯቅ፣ 

 የገቢጥያቄንማዘጋጀት፣ 

 የገቢሂሣብንበየሂሣብ መዯቡ በመሇየት መመዝገብ ገቢዎችን መሰብሰብ፣ 

 የገቢጥያቄዎችናሂሣብሁኔታበወርአንዴጊዜሪፖርትተዘጋጅቶመቅረብይኖርበታ

ሌ፡፡ 

የመገምገሚያ ነጥቦችን መሠረት በማዴረግ ገቢ ሰብሳቢው አካሌ ሇሁለም ገቢ እውቅና 

መስጠቱን እና መመዝገቡን የሚያረጋግጥ በቂ ቁጥጥር መኖሩንና ቁጥጥሮቹ እንዳት ሉሻሻለ 

እንዯሚችለ ጥናት በማዴረግ የማጠቃሇያ ሀሳብ ሊይ መዯረስ ይኖርበታሌ፡፡ 
 

 

የተሰብሳቢ ሂሳብ፡- 
 

በአሁኑ ወቅት የተሰብሳቢ ሂሣቦች ክምችት በሀገር አቀፌ ዯረጃ አሳሳቢ ዯረጃ ዯርሷሌ፡፡ 

የተሰብሳቢ ሂሣቦች ከመፇጠራቸው በፉት ጥንቃቄ በማዴረግ ተጨማሪ የማይሰበሰቡ 

ተሰብሳቢዎች እንዲይፇጠር ሇማዴረግ ጥረት መዯረግ ይኖርበታሌ፡፡ 
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በተሰብሳቢ ተከማችተው የሚገኙት በዋነኛነት ፡- 

 ሇመ/ቤቱ ሠራተኞች የተሰጠ ብዴር/ውል አበሌ፣ 

 ሇመ/ቤቱ የግዢ ሠራተኞች ቅዴሚያ ክፌያ  

 ሇተቋራጮች/አቅራቢዎች ቅዴሚያ ክፌያ በዋነኛነት የሚታዩ የተሰብሣቢ ክምችቶች 

ናቸው፡፡ 
 

ሇመ/ቤቱ ሠራተኞች የሚሰጥ ብዴር፡- 

 

በወሩ ውስጥ ተመሊሽ የሚዯረግ ዯመወዝ ብዴርና የውል አበሌ ሇሠራተኞች ሲሰጥ በወሩ 

መጨረሻ ከዯመወዛቸው ተቀንሶ መተካት ቢኖርበትም በተሇያዩ ሁኔታ ተመሊሽ ባሇመዯረጉ 

በሠራተኞች ሊይ ተከማችቶ ይታያሌ ይህንን ክምችት ሇማሰወገዴ ወይም መጀመሪያውኑ 

እንዲይፇጠር ሇማዴረግ፣ 

 በመ/ቤቱ የበሊይ ሀሊፉ ካሌተፇቀዯ በስተቀር የብዴር ሂሳብ ሇሰራተኞች አሇመስጠት፣ 

 የዯመወዝ ብዴር ተበዲሪው በስራ ሊይ እስካሇ ዴረስ በወሩ ውስጥ ተመሊሽ ካሌተዯረገ 

የሂሳብ ክፌለ ተጠያቄ የሚሆንበት ስርአት ማዘጋጀት፣ 

 ሇስራ ማስኬጃ ወጪ የተዯረገ ገንዘብ የክሌለ መስተዲዴር በሚያወጣው የማወራረጃ 

የግዜ ገዯብ ውስጥ ካሌተወራረዯ ተጨማሪ ስራ ማስኬጃ አሇመስጠትና በወሩ ከዯመወዝ 

ተቀንሶ ገቢ መሆን እንዲሇበት አስገዲጅ መመሪያ በስራ ሊይ ማዋሌ፡፡ 

 

የግዥ ሰራተኞች ቅዴሚያ ክፌያ፡- 
 

የግዥ መመሪያው ከሚፇቅዯው ውጭ ግዥ  ሰራተኞች በጥሪ ገንዘብ እንቅስቃሴ ውስጥ 

ተሳታፉ እንዲይሆኑና በስማቸውም የተሰብሳቢ ክምችት እንዲይኖርባቸው ሇማዴረግ የግዥ 

ክፌያዎች መፇፀም ያሇባቸው፡- 

 እንዯ ክፌያው መጠን ቼኮች /ክፌያዎች በአቅራቢው ስም እንዱዘጋጁ ወይም በዯብዲቤ 

ዝውውር ክፌያን መፇፀም፣ 

 ተዯራራቢ የግዥ ቅዴሚያ ሇግዥ ሰራተኞች አሇመስጠት፣ 

 ግዥ ሰራተኞች የሚያቀርቡትን የወጪ ሰነዴ በወቅቱ መረከብና በወጪ እንዱመዘገብ 

ቀሌጣፊ ስርአት በፊይናንስ አካባቢ ማመቻቸት፣ 

 በወር/ሩብ አመት/በበጀት አመት መጨረሻ በሚዯረግ ቆጠራ በግዥ ሰራተኞች እጅ ያሇ 

ጥሪ ገንዘብ/ሰነዴ ቆጠራ በማከናወን በግዥ ሰራተኞች እጅ የሚታየው ተሰብሳቢ በምን 

ሁኔታ ሊይ እንዲሇ ማረጋገጥ፡፡ 
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ሇተቋራጮች/አቅራቢዎች ቅዴሚያ ክፌያ፡- 

 

ተቌራጮች/ አቅራቢዎች አሸናፉ ሇሚሆኑት ጠቅሊሊ ዋጋ ሇስራ ማስኬጃ እንዲይቸገሩ በሚሌ 

ከጠቅሊሊ ውሌ ዋጋ ከ30% ያሌበሇጠ ቅዴሚያ ክፌያ ተመጣጣኝ የሆነ ዋስትና በማስያዝ 

እንዱሰጣቸው የግዥ አዋጅ ይፇቅዲሌ፡፡ 
 

ይህንኑ መነሻ በማዴረግ ተቌራጮች/ አቅራቢዎች የቅዴሚያ ክፌያ የሚሰጣቸው ሲሆን 

የቁጥጥር ስርአቱ ዯካማ በመሆኑ ሉወራረደ የማይችለ ተሰብሳቢዎች በየ መ/ቤቶች 

ተከማችተዋሌ፡፡  
 

ሇክምችቱ ዋነኛ ምክንያት ተዯርገው የሚወሰደት፡- 
 

 ተመጣጣኝ ያሌሆነ ዋስትና እንዱያዝ መዯረጉ 

 አስተማማኝ የሆነ ዋስትና አሇማስያዝ 

 ከተፇቀዯው የቅዴሚያ ክፌያ በሊይ መክፇሌ 

 የክፌያ ጥያቄ በተቋራጮች/አቅራቢዎች ሲቀርብ በተሇያዩ ምክንያቶች መቀነስ ያሇብትን 

የቅዴሚያ ክፌያ በከፉሌ/በሙለ ቀንሶ አሇማስቀረት 

 ሇቅዴሚያ ዋስትናው የተያዘው የዋስትና ሰነዴ የቆይታውን ግዜ ክትትሌ ባሇማዴረግ 

በቀሊለ ማስመሇስ የሚቻሌ የህዝብ ሀብት መመሇስ የማይችሌበት ዯረጃ ሉዯርስ 

ይችሊሌ፡፡ 
 

በተሰብሳቢ ሊይ ያሇውን የቁጥጥር ስርአት በተገቢው መንገዴ በማዯራጀት ወዯፉት 

የሚፇጠር የተሰብሳቢ ክምችትን መከሊከሌና ተከማችተው የሚገኙ ተሰብሳቢዎችን 

ሇማወራረዴ ተገቢ የሆነ ስርአት በማዘጋጀት፡- 
 

 የቅዴሚያ ክፌያው በግዥ መመሪያው ከተገሇፀው የማይበሌጥ መሆኑን ማረጋገጥ 

 ከሁለም ክፌያዎች ሊይ ቅዴሚያ ክፌያው እየተቀነሰ ገቢ መዯረጉን መከታተሌ 

 የቅዴሚያ ክፌያዎችን በተሇይም ከተቋራጮች/አቅራቢዎች የሚሰበሰቡ የዋስትና 

ሰነድችን ህጋዊነት ማረጋገጥና ወቅታቸውን ጠብቀው እንዱወራረደ በተገቢው 

መነገዴ ሉያስተዲዯር የሚችሌ ሀሊፉነትን መስጠት 

 ተቋራጮች/አቅራቢዎች በተሰጣቸውየኮንትራት ግዜ ማስረከብ ካሌቻለ የዋስትና 

ሰነደን እንዱያሳዴሱ በቃሌ/በፅሁፌ ማሳሰቢያ መስጠት 

 በተሰጣቸው ግዜ የዋስትና ሰነዲቸውን ካሊዯሱ የቆይታው ግዜ ከማሇቁ በፉት 

ዋስትናውን ከሰጠው ተቌም /ባንክ፣ ኢንሹራንስ . . / በመገኘት ህጋዊ እርምጃ 
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መውሰዴና ቅዴሚያ ክፌያውን በመሰብሰብ ተጨማሪ የተሰብሳቢ ክምችትን 

የሚከሊከሌ ስርአት ማዘጋጀት ያስፇሌጋሌ፡፡   
 

ተከፊይ ሂሣቦች፡- 

 

የተከፊይ ሂሳቦች በፅ/ቤቱ ከእቃ አቅራቢዎች፣ ከተቌራጮች  እና ከፅ/ቤቱ ሰራተኞች ተቀንሰው 

ከሚቀሩ ሌዩ ሌዩ ተከፊዮች የሚገኝ ሲሆን ክፌያዎች ከመፇፀማቸው በፉት፡- 
 

 ንብረቶች ገቢ ሇመዯረጋቸው የንብረት ገቢ ማዴረጊያ ዯረሰኝ መያያዙን ማረጋገጥ፣ 

 በመያዣ ሇተያዙ ተከፊዮች አገሌግልቱ መገኘቱ፣ 

 እንዯ ገንዘቡ መጠን ክፌያው በቼክ/ጥሬ ገንዘብ/በዝውውር መፇፀም፣ 

 ከተከፊይ ሂሳብ ሊይ ተቀንሰው የሚቀሩ ተቀናናሾች በሙለ በቅዴሚያ መቀነሳቸው 

መረጋገጥ አሇበት 
 

ከተከፊይ ሂሳቦች ተቀንሰው የሚቀሩ አዯራ ሂሳቦች የቫት፣ ዊዝ ሆሌዱንግ፣ ስራግብረ ለልችም 

ከተሰበሰቡበት ወር ቀጥል ባሇው ወር ውስጥ ሇወረዲው ገቢዎች ፅ/ቤት ገቢ መዯረግ 

ይኖርባቸዋሌ፡፡ በአዯራ ከተሰበሰበው ገቢ ሊይ ሇቢሮ ጥቅም ወጪ ማዴረግ አይፇቀዴም፡፡ 
 

የወረዲው ንብረት፡- 
  

የወረዲው ንብረት ማሇት በግዥ፣ በስጦታ ወይም በሉዝ ያገኘው ንብረት  ሲሆን እነሱም 

እንዯመሬት፣ ሕንፃ፣ የመገሌገያ ዕቃዎች እና ተሽከርካሪዎች መሣሪያዎች የመሳሰለትን 

ያካትታሌ፡፡ 
 
 

በአግባቡ ጥቅም ሊይ ማዋሌ፡- 
 

በመንግሥት ንብረት ሊይ የተሻሇ አስተዲዯር ሇማምጣት ቀጥል የተመሇከቱት ተግባሮች እንዯ 

ፅ/ቤቱ ንብረት ስፊትና/ጥበት ተከፊፌሇው ቢያንስ በሁሇት ሠራተኞች እንዱሰሩ መዯረግ 

ይኖርበታሌ፣ 

 ግዥ የመፌቀዴ፣ ንብረት የማስወገዴ ወይም ወዯላሊ የማስተሊሇፌ 

ሥሌጣን፣በንብረቱ መጠቀም፣ የንብረት ምዝገባ ማከናወን ፣በቆጠራ የተገኘን 

ንብረት ከምዝገባ ጋር ማስታረቅና ማስተካከሌ፣ 

 የንብረት ግዥም ሆነ የሉዝ (ኪራይ) አፇፃፀም የክሌለ መንግሥት ያወጣቸውን 

መመሪያዎችና ተዛማጅ የሆኑ ሕጎችና ዯንቦች ተከትል መከናወን አሇበት፣ 

 አስፇሊጊ የሆኑ ንብረቶችን ጥቅም የወረዲው ሠራተኞች እና ተጠቃሚዎች 

እንዱያውቋቸው ማዴረግ ተገቢ ነው፣ 
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 ከፌተኛ ዋጋ ያሊቸው ወይም በቀሊለ ሇብሌሽት የሚጋሇጡ ዕቃዎች በጥንቃቄ 

እንዱያዙና ወዯነዚህ ንብረቶች የተፇቀዯሊቸው ተጠቃሚዎች ብቻ የሚገቡበት 

ሥርዓት መዘርጋት ይኖርበታሌ፣ 

 የተፇቀዯሊቸው ተጠቃሚዎች የመ/ቤቱን ንብረት በአግባቡ እንዱጠቀሙበት 

ሇማዴረግ ተገቢው ሙያዊ ሥሌጠና ሉሰጣቸው ይገባሌ፡፡ 

 

ንብረት በአግባቡ ጥቅም ሊይ መዋለን ገምግሞ ዴምዲሜ ሊይ መዴረስ፡- 
 

ከሊይ በቀረቡት የቁጥጥር ሥርዓቶች የወረዲው ንብረት ሇታሰበው ተግባር መዋለንና መጠበቁን 

መከታተሌ የሚያስችለ በቂ መሆናቸውን በየግዜው መከታተሌና የሚታዩ ክፌተቶችን 

ማስተካከሌ ተገቢ ነው፡፡ 
 
 

ንብረትን ከጉዲት መከሊከሌ፡- 
 

 ከፌተኛ ዋጋ ያሊቸው ወይም በቀሊለ ሇብሌሽት የሚጋሇጡ ዕቃዎች ሇስርቆትና ሇብሌሽት 

እንዲይጋሇጡ ተገቢ የሆነ የመከታተያ ሥርዓት ማዘጋጀት፣ 

 የመ/ቤቱ ወይም የዴርጅቱ የሆኑ ንብረቶች ሉሇዩ እንዱችለ ገሊጭ ምሌክቶች 

እንዱኖራቸው ማዴረግ፣ 

 ሇንብረቶ ጥበቃና ጥገና ኃሊፉ የሆነ ባሇሙያ መመዯብ፣ 

 የንብረቶችን ጠቀሜታና የአገሌግልት ዘመን ሇማራዘም በተወሰነ ጊዜ ጥገና የሚዯረግበት 

አሠራር መዘርጋት፣ 

 የአዱስ ዕቃዎች የዋስትና መረጃ በአግባቡ መያዙን ማረጋገጥ ይኖርበታሌ፡፡ 

 

የንብረት አጠባበቅን የቁጥጥር ስርዓት መገምገም፡- 
 

 

ከሊይ ሇቀረቡት ዝርዝሮች በስራ ሊይ ካሇው አሰራር ጋር በማገናዘብ  የመ/ቤቱን ወይም 

የዴርጅቱን ንብረት ከጉዲት መጠበቁን ማረጋገጥ ቁጥጥሩ በቂ መሆኑን መገምገምና የሚታዩ 

ክፌተቶች እንዱት ሉሻሻለ እንዯሚችለ የተሻለ አሰራሮችን ማዘጋጀት ይገባሌ፡፡ 
 

  

የንብረት ሂሣብ አያያዝ 

 የንብረትን ዝርዝር ሁኔታ ማሇትም መሇያ ቁጥር፣ ያሇበት ቦታ፣ የተገዛበት ዋጋ፣ መቼ 

እንዯተገዛ በማን እጅ እንዲሇ የንብረቱን ዓይነት የሚያመሇክት መዝገብ መቋቋም 

ይኖርበታሌ፣ 
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 ንብረት በአካሌ መኖሩን ሇማጣራት በበጀት ዓመቱ መጨረሻ እየተቆጠረ ከንብረት 

መዝገብ ጋር መገናዘብ ይኖርበታሌ፣ 

 የጠፈ፣ወዯላሊ ቦታ የተሊሇፈ እና አገሌግልት የማይሰጡ ዕቃዎች ዝርዝር ማስረጃው 

የሚያዝበት ሥርዓት መዘርጋቱ ይረጋገጣሌ፡፡ 

 

የንብረት ሂሣብ አያያዝን ገምግሞ ዴምዲሜ ሊይ መዴረስ፡- 
 

 

ከሊይ በግምገማ የተዯረሰበት ዴምዲሜ የወረዲው ንብረት በአግባቡ መመዝገቡን ሇማረጋገጥ 

ቁጥጥሮቹ በቂ ናቸውን? ቁጥጥሮቹስ እንዳት ሉሻሻለ ይችሊለ? በማሇት ከአንዴ መዯምዯሚያ 

ሊይ ሉዯረስ ይገባሌ፡፡ 
 

በአጠቃሊይ የወረዲውን የህዝብ ሀብት አያያዝ  ሊይ ዴምዲሜመዴረስ፡- 

 

በተሰጠው ዴምዲሜ መሠረት የወረዲው የህዝብ  ንብረት አያያዝ አግባብ ያሇው ተጠያቂነት 

እንዱኖር ሇማዴረግ ቁጥጥሮች በቂ ናቸውን? በሚሌ ጥያቄ ከዴምዲሜ ሊይ መዴረስ 

ያስፇሌጋሌ፡፡ 
 
 

ግዥ፡- 

  

የወረዲውን የግዥ ፌሊጎት በማሰባሰብ የግዥ እቅዴ ተዘጋጅቶ በክሌለ በተዘጋጀው የግዥ 

መመሪያ ሊይ በተገሇፀው የግዥ እቅዴ ማቅረቢያ ግዜ ውስጥ ሁለም የወረዲው የግዥ ፌሊጎት 

ተጠቃል ሇወረዲው ግዥ ፇፃሚ አካሌ መዴረስ ይኖርበታሌ፡፡ 

 

የግዥ ፌሊጏትን መሇየት፡- 
 

 የግዥ ውሣኔ ሊይ ከመዴረሱ በፉት ከግዢ ላሊ ፌሊጏቱ ሉሟሊ የሚችሌበት አማራጮች 

መኖራቸው መረጋገጥ ይኖርበታሌ፡ 

 የተሳሳተ ዕቃ የመግዛት ሥጋትን ሇመቀነስ የግዥ መጠየቂያ አጥጋቢ የሆኑ ዝርዝሮችን 

እንዱያካትት በባሇሙያ መዘጋጀት አሇበት፡ 

 የሚገዛው ንብረት ዝርዝር ሁኔታ (Specification) በጠያቂው አካሌ መረጋገጥ 

ይኖርበታሌ፡፡ 
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የግዥ ፌሊጏትን በመሇየት ረገዴ ዴምዲሜ ሊይ መዴረስ፡- 
 

ከሊይ ሇቀረቡት ጥያቄዎች የተሰጠውን ምሊሸ መሠረት በማዴረግ አስፇሊጊ የሆኑ ንብረቶች ብቻ 

እንዱገዙ ሇማዴረግ ቁጥጥሮቹ በቂ ናቸውን? ቁጥጥሮቹስ እንዳት ሉሻሻለ ይችሊለ? በማሇት 

ከአንዴ መዯምዯሚያ ሊይ ሉዯረስ ይገባሌ፡፡ 
 

 

4.2 የመንግሥት ግዥ መመሪያ፡- 
  

የመንግሥት ግዥ እስከተቻሇ ዴረስ በግሌጽ ጨረታ ብቻ መፇፀም ይኖርበታሌ፡፡ ይህንንም 

ሇመፇፀም በወረዲው ያለ ጽ/ቤቶች በጋራ ፌሊጏታቸው በማቅረብ በዓመት ከ2 ግዜ ባሌበሇጠ 

የተጠቃሇሇ ግዥ በመፇፀም የተሻሇ ዋጋና ጥራት ያሇው እቃ በመግዛት ጽ/ቤቶችን ተጠቃሚ 

ማዴረግ ይቻሊሌ፡፡ 
 

ንብረት መረከብ፡- 
  

ንብረቶች ገቢ ከመዯረጋቸው በፉት የቀረቡት ንብረቶች የግዥ ሰነዴ ሊይ በቀረበው መዘርዝር 

(Specification) መሰረት መሆኑን በባሇሙያ መረጋገጥ ይኖርበታሌ፣ ንብረቶችን እንዱያረጋግጥ 

የተመዯበው ባሇሙያ ንብረቶቹ ትክክሇኛ መሆናቸውን ማረጋገጫ የሰጠባቸው ንብረቶች ብቻ ገቢ 

መዯረግ አሇባቸው፡፡  
 

 ተገዝተው የመጡ ዕቃዎችና አገሌግልቶች በግዥ ትዕዛዙ መሠረት መሆኑን  

 በግዥ ትዕዛዝ መሠረት ያሌቀረቡ ዕቃዎች ወዱያውኑ ሇአቅራቢው እንዱመሇሱ 

ማዴረግ፣ 

 በግዥ ትዕዛዝ መሠረት ያሌቀረቡ ንብረቶችን ሁኔታ ወዱያውኑ ዕቃ አቅራቢው 

በጽሁፌ እንዱያውቀው ማዴረግ፣ አቅራቢው ማስተካከሌ የማይችሌ ከሆነ ሇዋስትና 

ያስያዘው ሰነዴ ሊይ ውሳኔ መስጠት፣ 

 ገቢ የተዯረጉ ዕቃዎችን ጠያቂው አካሌ አገሌግልት ሊየ እንዱያውሊቸው መረጃ 

እንዱዯርሰው ማዴረግ፡፡ 
 

ተከፊይ ሂሣብ፡- 
 

 የተከፊይ ሂሣቦች በሁሇት መንገዴ እውቅና አግኝተው ሉመዘገቡ ይችሊለ የመጀመሪያው 

ግዢዎች ተፇፅመው ንብረቶች ገቢ ከተዯረጉ በሁዋሊ የሚፇፀም ክፌያ ሲሆን ላሊው ዯግሞ 

ከሌዩ ሌዩ ተከፊዮች ማሇትም ከዯመወዝ ክፌያ ስራ ግብር፣ ጡረታ ሇአቅራቢዎች ከሚከፇሌ 

ክፌያ ተቀንሶ የሚቀር ዊዝሆሌዱንግእና ሇቫት ክፌያዎች ፅ/ቤት ተቀንሰው ከሚቀር ሂሳብ 

ሉመዘገቡ ይችሊለ፡፡ 
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ሇተከፊይ ሂሳቦች የሚቀርቡ ክፌያዎች ከመፇፀማቸው በፉት በሂሳብ ክፌለ መጣራት 

ያሇባቸው፡- 

 ሇእያንዲንደ የደቤ ግዥ በወቅቱ የክፌያ መጠየቂያ ኢንቮይስ/ንብረቱ ገቢ የተዯረገበት 

ሞ/19 ተያይዞ መቅረቡን፣ 

 ከአቅራቢዎች የክፌያ መጠየቂያ ሲዯርስ ሇቀረበው ጥያቄ ወረዲው/ቀበላው በትክክሌ 

ግዥ የፇጸመበት መሆኑን፣ 

 ንብረቶች በትክክሌ ገቢ መዯረጋቸውን፣ 

 የክፌያ መጠየቂያው ትክክሌ ስሇመሆኑ፣ 

 የክፌያ መጠየቂያና የቀረበው በኦሪጂናሌ ሰነዴ መሆኑን መረጋገጥ ይኖርባቸዋሌ፡፡ 

 

ከሌዩ ሌዩ ተከፊዮች ተቀንሰው የቀረ ተከፊዮችን ክፌያ መፇፀም፡- 

  

በወረዲው/ቀበላው ተሰብስቦ ሇገቢዎች ገቢ የሚዯረግ ሂሣቦች በሂሣብ አርዕስታቸው ተነጥሇው 

መመዝገብና የክፌያ የግዜ ገዯባቸው ከማሇፈ በፉት ሇሚመሇከተው አካሌ ገቢ ተዯርገው 

ተመዝግበው መያዝ አሇባቸው፡፡ 
 

 በሂሣብ መግሇጫ ሊይ የሚታዩ የተከፊይ ሂሣቦች ክምችት እንዲይፇጠርና ከተሰበሰበ ገንዘብ ሊይ 

ክፌያ መፇፀም ስሇላሇበት አገሌግልት ሊይ እንዲይውሌ ጥንቃቄ መዯረግ ይኖርበታሌ፡፡ 
 

የፊይናንስ ሪፖርት አቀራረብ፡- 

የፊይናንስ መረጃ 

የፊይናንስ መረጃ አያያዝን አስተማማኝነት ሇማረጋገጥ የተዘረዘሩት ነጥቦች መተግበራቸውን 

ማረጋገጥ ይገባሌ፡፡ 

 ሁለንም የፊይናንስ እንቅስቃሴ ሇመመዝገብ እንዱቻሌ የሂሣብ ቋት (ledger) 

መቋቋሙን፣ 

 ከመነሻው ማስረጃ በመነሣት ከሂሣብ ቋቱ ጋር ሇማገናዘብ የሚያስችሌ የኦዱት 

ተከታታይነት ((Audit Trial) መኖሩን፣ 

 የሂሣብ ቋቶች በየወቅቱ እንዱታረቁ መዯረጉን፣ 

 የኦዱትን ፌሊጎት እና የሕግ ግዳታን ሇመወጣት የሚያስችሌ ማስረጃ የማቆየት ፖሉሲ 

መኖሩን፣ 

 የሂሣብ ማስረጃዎች በየጊዜው ኦዱት መዯረጋቸውን፣ 

 የሂሣብ እና የፊይናንስ ሠራተኞች በቂ የሆነ ሥሌጠና የተሰጣቸው፣ ኃሊፉነታቸው 

ሉወጡ የሚችለ መሆናቸውን፣ መረጋገጥ አሇበት፡፡ 
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የፊይናንስ መረጃ አያያዝን ገምግሞ ዴምዲሜ ሊይ ሇመዴረስ፡- 

ከሊይ ሇቀረቡት ነጥቦች የተገኘውን ማረጋገጫ አስተማማኝነቱ በመገምገም የተዘረጋው ቁጥጥር 

በቂ ነውን? ይህ ቁጥጥር እንዳት ሉሻሻሌ ይችሊሌ? በማሇት ከዴምዲሜ ሊይ መዴረስ 

ያስፇሌጋሌ፡፡ 
 

የፊይናንስ ሪፖርት፡- 
 

በመ/ቤቱ ተዘጋጅተው የሚቀርቡ የሂሳብ መግሇጫዎች ስሇ መ/ቤቱ ትክክሇኛ ገፅታ ገሊጭ 

መሆን ስሊሇባቸው ሪፖርቶችና አስተማማኝነት ሇማረጋገጥ የሚከተለትን ማረጋገጫዎች 

ማግኘት ያስፇሌጋሌ፡- 
 

 የፊይናንስ ሪፖርቶች የሚዘጋጁት የሂሣብ ቋቶችን መሠረት በማዴረግ ነውን? 

 የፊይናንስ ሪፖርቶች አግባብ ባሇው የፊይናንስ ሥራ አመራር እየተከሇሱ እንዱጸዴቅ 

ይዯረጋለን? 

 የፊይናንስ ሪፖርት ሇማቅረብ ሕጋዊ ግዳታ ሲኖር ሪፖርቱን በወቅቱ ሇማዘጋጀት 

የሥራ መርሏ ግብር ተዘጋጅቷሌን?  

 በተሇያዩ ጊዜያት የሚሰጡ የውስጥ/የውጭ ኦዱተሮች ማስተካከያዎች እንዱተገበሩ 

ተዯርጓሌ 

 በወረዲው ሇውስጥ/ሇውጭ አገሌግልት የሚዘጋጁ የፊይናንስ ሪፖርቶች ጠቀሜታ 

በየጊዜው ይገመገማሌን? የሚለትን መጠይቆች በማቅረብ መረጃዎችን ማሰባሰብ 

ይገባሌ፡፡ 
 

የፊይናንስ ሪፖርት አዘገጃጀትን ገምግሞ ዴምዲሜ ሊይ መዴረስ፡- 
 

ከሊይ በዝርዝር የቀረቡትን መገምገሚያ መስፇርቶች በዝርዝር በማየት የቀረበው የፊይናንስ 

ሪፖርት አስተማማኝ መሆኑንና የተዘረጋውን የቁጥጥር ስርዓት ብቃት በመመዘን ቁጥጥሩ 

እንዳት ሉሻሻሌ እንዯሚችሌ ገንቢ ሃሳቦችን በማቅረብ ከዴምዲሜ ሊይ መዴረስ ያስፇሌጋሌ፡፡ 
 

የሰው ኃብት አስተዲዲር፡-  
 

በወረዲው/ቀበላው የታቀደ እቅድችን ሇማሳካት የሚቻሇው የተዘረጋውን የፊይናንስ አስተዲዯር 

ሥርዓት በትክክሌ ሉተገበር የሚችሌ ኃሊፉነቱን በብቃት ሉወጣ የሚችሌ የሰው ሀብት 

በወረዲዎች/ቀበላዎች ማዯራጀት ከተቻሇ ብቻ ነው፡፡ የዚህን የሰው ሀብት አስተዲዯር በትክክሌ 

መዯራጀቱን ሇማረጋገጥ ሇሰው ሀብት አስተዲዯር የቁጥጥር ሥርዓት ማዘጋጀት ይኖርበታሌ፡፡ 
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የክፌለ ይዘት፡- 
 

1. የሰው ሀብት  

ቅጥር 

የሥራ ኃሊፉነት 

የሥራ አፇፃፀም 

 

ዝውውር 

መረጃ ሌውውጥ 

 

1.1 ቅጥር 

 ሠራተኞችን ሇመቅጠር የሚዘጋጁ መስፇርቶች ሇስራ መዯቡ የተዘረዘሩትን ሀሊፉነቶች 

በብቃት ሇመወጣት የሚችሌን ሰራተኛ ሇመምረጥ ብቻ አስፇሊጌ መስፇርቶችን የያዘ 

መሆን ይኖርበታሌ፣ 

 ቁሌፌ የሆኑ የሥራ ኃሊፉነቶች በሚመሇከታቸው የሥራ አመራሮች በግሌጽ እንዱሇዩ 

ተዯርጏ ሇቦታው የተቀመጠውን መስፇርት የሚያሟለ ሠራተኞች ብቻ ቅጥር መፇፀም 

ይኖርበታሌ፣ 

 የሲቪሌ ሰርቪስ ፇተና ወይም ተመሳሳይ ፇተናዎች ሇሥራው አስፇሊጊ የሆኑ ሌዩ ሙያ 

እና ችልታን መሠረት ያዯረጉ መሆናቸውን፣ 

 ብቁ የሆኑ የሥራ አመሌካቾችን ሇማግኘት የክፌት ሥራ ማስታወቂያው ብዙ ሰው 

ሉያየው በሚችሌ መሌኩ እንዱወጣ መዯረግ፣ 

 የመረጣ ሥርአቱ የተሻሇውን ተወዲዲሪ ሇመቅጠር በሚያስችሌ መሌኩ የተዘጋጀ 

መሆኑን ማረጋገጥ አስፇሊጊ ነው፡፡ 
 

የቅጥር አፇፃፀምን ሁኔታ ገምግሞ ዴምዲሜ ሊይ መዴረስ፡- 
 

ከሊይ ሇቀረቡት የግምገማ መስፇርቶች የተገኙትን ምሊሾች መሠረት በማዴረግ የተዘረጋው 

ቁጥጥር ሇቦታው ተስማሚ የሆነ ሙያ እና ችልታ ያሇውን አመሌካች ሇመቅጠር በቂ ነውን? 

ቁጥጥሮቹስ እንዳት ሉሻሻለ ይችሊለ? በማሇት ከዴምዲሜ ሊይ መዴረስ ይገባሌ፡፡  
 

1.2 የዯመወዝ እና ሌዩ ሌዩ ጥቅማጥቅሞች ክፌያ (Compensation) 

 ከሕጉ ጋር ተስማሚ የሆነ የክፌያ መመሪያ የተዘጋጀ መሆኑን፣ 

 የፔይሮሌ ሠራተኞች በፔይሮሌ ዝግጅት በቂ ሥሌጠና ማግኘታቸውን፣ 

 ሠራተኞች በሥራ ሊይ የዋለት ሰዓት በሱፐርቫይዘር እንዱጸዴቅ፣ 

 ሠራተኞች ሲቀጠሩ/ሲሇቁ የሚመሇከታቸው የሥራ ክፌልች መረጃው 

እንዱዯርሳቸው መዯረጉን፣ 
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 የሠራተኞች የዯመወዝ ሇውጥ በአግባቡ እየተፇቀዯ ማስረጃውም 

ሇሚመሇከታቸው የሥራ ክፌልች በወቅቱ እንዱዯርሳቸው መዯረጉን ማረጋገጥ 

ይኖርበታሌ፡፡ 
 

የዯመወዝ እና ሌዩ ሌዩ ጥቅማጥቅሞችን የክፌያ አፇፃፀም ገምግሞ ዴምዲሜ ሊይ መዴረስ፡- 
 

ከሊይ ሇቀረቡት መጠይቆች የተሰጠውን መሌስ መሠረት በማዴረግ የተዘረጉት ቁጥጥሮች 

በመ/ቤቱ ፖሉሲ መሠረት ሇሠራተኞች አገባብ ያሇው ክፌያ መፇፀሙን ሇማረጋገጥ በቂ 

ናቸውን? ቁጥጥሮቹስ እንዱት ሉሻሻለ ይችሊለ? በማሇት ከዴምዲሜ ሊይ መዴረስ ይገባሌ፡፡ 
 
 

1.3 የሥራ ኃሊፉነት 
 

ሠራተኞች ሲቀጠሩም ሆነ በዝውውር ከአንዴ የሥራ ክፌሌ ወዯ ላሊው ሲዛወሩ፣ በግዚያዊነት 

የላልችን ሥራ በመወከሌ ሲሰሩ ኃሊፉነታቸው ተዘርዝሮ በፁሁፌ ሉሰጣቸው ይገባሌ፡፡ 
 

 እያንዲንደ ሠራተኛ የሥራ ኃሊፉነቱ ተሇይቶ እንዱመዯብና ምዯባውም በጹሁፌ 

እንዱዯርሰው መዯረጉን፣ 

 መሠረታዊ የሆነ የምዯባ ሇውጥ ሲዯረግ የጹሁፌ ማስረጃ መቀመጡን፣ 

 ቁሌፌ የሆኑ የሥራ ኅሊፉነቶች በተገቢው ባሇሥሌጣን የጸዯቁ መሆናቸውን፣ 

 የሥራ ኃሊፉነት መግሇጫዎች ሠራተኛው በመ/ቤቱ ግብ ሊይ ሉኖረው የሚችሇውን 

አስተዋጽኦ ገሊጭ መሆናቸውን፣ 
 

የሥራ ኃሊፉነቶችን ሇሚመሇከተው ሠራተኛ በግሌጽ በማሳወቅ ረገዴ ያሇውን አፇፃፀም ገምግሞ 

ዴምዲሜ ሊይ መዴረስ፡- 
 

ከሊይ ሇቀረቡት መጠይቆች የተሰጠውን መሌስ መሠረት በማዴረግ የሠራተኞች የሥራ ኃሊፉነት 

ከመ/ቤቱ ግብ ጋር የሚስማማ መሆኑን ሇማረጋገጥ በቂ ቁጥጥሮች ተዘርግተዋሌን? ቁጥጥሮቹስ 

እንዳት ሉሻሻለ ይችሊለ? በማሇት ከዴምዲሜ ሊይ መዴረስ ያስፇሌጋሌ፡፡ 
 

1.4 ሥሌጠና 
 

ሠራተኞች ወዯ ሥራ ከመሰማራታቸው በፉት ሇስራ ክፌለ ስሌጣንና ኃሊፉነት በቂ  ስሌጠና 

ሉሰጣቸው ይገባሌ፡፡ 
 

 ሠራተኞች ኃሊፉነታቸውን ሇመወጣት የሚያስፇሌጓቸውን ንብረቶች እና መሣሪያዎች 

ተሇይተዋሌን? 

 የሠራተኞችን ሙያ ሇማዲበር የሚያስችለ ሥሌጠናዎች ተሇይተዋሌን? 
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 ሇሥሌጠና አስፇሊጊ የሆኑ ንብረቶችን እና መሣሪያዎችን ሇመግዛት የሚያስችሌ በጀት 

ተይዟሌን? 
 

የሥሌጠናን ፌሊጏት እና አስፇሊጊ መሣሪያዎች ከማሟሊት አንፃር ያሇውን አሠራር ገምግሞ  

ዴምዲሜ ሊይ መዴረስ፡- 
 

ከሊይ ሇቀረቡት መጠይቆች የተሰጠውን መሌስ መሠረት በማዴረግ ሠራተኞች የተጣሇባቸውን 

ኃሊፉነት ሇመወጣት እንዱችለ አስፇሊጊ የሆኑ ንብረቶች እና ሥሌጠናዎች የሚያገኙበትን 

ሁኔታ ሇማረጋገጥ ቁጥጥሮቹ በቂ ናቸውን? ቁጥጥሮቹስ እንዳት ሉሻሻለ ይችሊለ? በማሇት 

ከዴምዲሜ ሊይ መዴረስ ያስፇሌጋሌ፡፡ 
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5.2 የውስጥ ኦዱት 
 

የስሌጠናው ዋና ዓሊማ 
 

 

ከተሇያዩ የበጀት ምንጮች ወዯ ወረዲዎች የሚሊከውን በጀት በቁጠባ፣ ብቃትና ውጤታማ በሆነ መንገዴ 

ስራ ሊይ ሇማዋሌ በወረዲዎች የመንግስት ፊይናንስ አስተዲዯር ሀሊፉዎች፣ የካቢኔ አባሊትንና የቀበላ 

ተወካዮችን ስሇ ውስጥ ኦዱት ተግባርና ሀሊፉነት፣ የውስጥ ኦዱት የስራ ክፌሌ የሚመራባቸው 

መርሆዎችን ጠንቅቀው አውቀው ሇውስጥ ኦዱተሩ አጋዥ ሀይሌ በመፌጠር ጠንካራ የፊይናንስ 

አስተዲዯር በሀገሪቱ ሇማስፇን በሚዯረገው ጥረት የበኩሊቸውን እንዱወጡ ማስቻሌ ነው፡፡  
 

ዝርዝር አሊማው 
 

ከዚህ ስሌጠና በሁዋሊ ሰሌጣኞች፡- 
 

 ስሇ ውስጥ ኦዱት በቂ ግንዛቤ ኖርዋቸው ጠንካራ የውስጥ ኦዱት በወረዲው እንዱዯራጅ 

ያዯርጋለ 

 በውስጥ ኦዱት መከናወን ያሇባቸውንና የላሇባቸውን ስራዎች በመሇየት የውስጥ ኦዱተሩ 

በውስጥ ኢዱተሮች ዯረጃ/ standard/ መሰረት ሀሊፉነቱን እንዱወጣ ያዯርጋለ  

 በውስጥ ኦዱቱም ሆነ በውጭ ኦዱተሮች በሚቀርቡ ግኝቶች ሊይ ተገቢ እርምጃ በወቅቱ 

በሚመሇከታቸው እንዱወስደ ክትትሌ ያዯርጋለ 

 በግኝቶች ሊይ ወቅታዊ ማስተካከያ በማይወስደ ሰራተኞች/ ሀሊፉዎችና ሉልች የሚመሇከታቸው 

ሊይ ሀሊፉነት ሊሇበት አካሌ ግኝቶችን ማቅረብና ማስፇፀም  ማስቻሌ 

 በኦዱት ግኝቶች ሊይ አጣዲፉ ማስተካከያዎች በፊይናንስ መመሪያዎች መሰረት የሚመሇከታቸው 

የስራ ክፌልች መውሰዲቸውን ያረጋግጣለ፣ 
 

5.2.1 የውስጥ ኦዱት ታሪካዊ አመጣጥ 
 

 

የውስጥ ኦዱት እራሱን የቻሇ የሙያ መስክ ሲሆን ቀዯም ሲሌ የነበረው የኦዱት አሰራር 

ስህተቶችን ከመፇሇግ ከሂሳብ መዛግብትና ፊይናንስ ቁጥጥር  የዘሇሇ አሌነበረም ዘመናዊው 

ኦዱት የተሰሩ ስራዎችን ከማረጋገጥበተጨማሪ በፖሉሲዎች፣ መመሪያዎች፣ እቅድች፣ 

ስጋቶችን በማሻሻሌና በማማከር ሇተቌማት እሴት የሚጨምር ስራዎችን በመስራት ሊይ 

ይገኛሌ፡፡ 
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ሙያው የሚመራበት ህጎች/ዯረጃዎች/ Standared /በሙያ ማህበሩ /IIA/ በውስጥ ኦዱተሮች 

ኢንስቲትዩት ሇመጀመሪያ ግዜ በ1947 ዓ.ም በማውጣት ዓሇም ሊይ ያለ የውስጥ ኦዱተሮች 

ሙያቸውን ወጥ በሆነ ዯረጃዎች እንዱመሩ አዴርጓሌ፡፡ 
 

እነዚህ ዯረጃዎች ከዓሇም የኢኮኖሚና ፖሇቲካ እዴገት ጋር አብረው መጓዝ ስሊሇባቸው በየግዜው 

ወቅታዊ እየተዯረጉ ሇስራ አመራሩ ዴጋፌ ሰጪነታቸውን እያጎሇበቱ መተዋሌ፡፡  የገ/ኢ/ሌ/ሚ/ር 

በ1997 ጀምሮ ባከናወነው መሰረታዊ ሇውጥ ይኸው የስራ ክፌሌ በዘመናዊነት እንዱዯራጅ 

በመዯረጉ በሙያ ማህበሩ  /IIA/  በስራ ሊይ ያዋሊቸውን ዯረጃዎች ሉተገበር በሚችሌበት ሁኔታ 

ጥናቶችን በማከናወን የውስጥ ኦዱቱ ከፉዯራሌ እስከ ወረዲ አስተዲዯሮች እንዱዯራጁ ተዯርጓሌ፡፡ 

የፊይናንስና ክዋኔ ኦዱት ማንዋልችና ሞጁልችን በማዘጋጀት በየበጀት ዓመቱ በሁለም 

ክሌልች፣ ዞኖች፣ ወረዲዎች ሇውስጥ ኦዱተሮች ስሌጠናዎች ይሰጣለ ሇላልች የስራ ክፌልችና 

ሀሊፉዎች የግንዛቤ ማስጨበጫ ገሇፃዎች በመሰጠት ቀዯም ሲሌ የነበረውን የስህተት ፇሊጊነት 

አመሇካከት ከህበረሰቡና ከኦዱተሩ ሇማውጣትና ኦዱተር የሁለም የስራ ክፌልች አጋዥ ሀይሌ 

መሆኑን ሇማስገንዘብ ጥረቶች ሲዯረጉ ቆይተዋሌ ወዯፉትም ተጠናክሮ ይቀጥሊሌ፡፡  
 

5.2.2 በውስጥ ኦዱት መሰረታዊ ፅንሰ ሀሳቦች 
 

ገሇሌተኛ ተግባር፡-የውስጥ ኦዱተሩ ነፃ የሆነ የምክር አገሌግልት ሇስራ አመራሩም ሆነ ሇስራ 

ክፌልች ይሰጥ ዘንዴ በስራ አመራሩም ሆነ በስራ ክፌልች የቀን ተቀን የስራ እንቅስቃሴና 

ውሳኔ ሊይ በቀጥታ ተሳታፉ መሆን የሇበትም፡፡ 
 
 

ማረጋገጥና የምክር አገሌግሇት፡- የውስጥ ኦዱቱ በዴርጅቱ የተሇዩትን የስጋት 

አካባቢዎችቅዴሚያ በመስጠትና በመቆጣጠር በዴርጅቱ መሌካም አስተዲዯር በማስፇን ተቌሙ 

የተቌቌመበትን ዓሊማ እንዱወጣ አስፇሊጊውን ዴጋፌ ማዴረግ፡፡ 
 
 

ተጨማሪ እሴት መፌጠርና ማሻሻያ ማዴረግ:- በየተቌሙ የተዯራጁ ሁለም የስራ ክፌልች 

ትርጉም ያሇው ውጤት በማስመዝገብ የተቌሙን እቅዴ ማሳካት ይጠበቅባቸዋሌ፡ የኦዱት 

ክፌልች መ/ቤታቸው የዘረጋውን የውስጥ ቁጥጥር ስርአት በመገምገም አሊማውን ሇማሳካት 

የሚያጋጥሙ ችግሮች መኖራቸውን አሌያም የተዘረጋው ስርአት ዓሊማን ሇማሳካት ከግብ 

ሇመዴረስ አስተማማኝ መሆኑን ማረጋገጫ የመስጠት ሀሊፉነት አሇባቸው፡፡ 
 
 

ዴርጅቱን ሙለ በሙለ ግምት ውስጥ በማስገባት፡- ቀዯም ባሇው ትርጉም የውስጥ ኦዱት 

የተወሰኑ የስራ ክፌልችን ብቻ /ፊይናንስ፣ ንብረት፣/ የመሳሰለ የስራ ክፌልችን ዴጋፌ ያዯርግ 

ነበር፡፡ አሁን ያሇው የውስጥ ኦዱት ተቌሙን ሙለ በሙለ ከግምት ውስጥ አስገብቶ የሁለንም 
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የስራ ክፌልች ችግሮችን መሇየትና አጠቃሊይ ሰፊ ባሇ ሁኔታ የመፌትሄ ሀሳቦችን ማቅረብ 

ይጠበቅበታሌ፡፡ 

 
 

የሥጋት አስተዲዯር ፣ ቁጥጥርና የአሰራር ውጤታማነት ማሻሻሌ፡- ቀዯም ብል የነበረው 

የውስጥ ኦዱት ትርጉምየውስጥ ኦዱት መረጃን በመተንተን፣ በመገምገም የመ/ቤቱን የስራ 

እንቅስቃሴ አስመሌክቶ መረጃንና የምክር አገሌግልት መስጠት ብቻ የስራ ዴርሻቸው ተዯርጎ 

ይወሰዴ ነበር፡፡ በዘመናዊው የውስጥ ኦዱት ትርጉም መሰረት  የውስጥ ኦዱተሩ የተዘረጋው 

የውስጥ ቁጥጥር ስርአት ሇመ/ቤቱ ስጋት ያሇባቸውን የስራ ዘርፍች በማስተዲዯርና ውጤታማ 

የሆነ የስራ አመራር ስርአት ሇመዘርጋት እገዛ ሇማዴረግ የተዯራጀ የስራ ክፌሌ ነው፡፡ 
 

5.2.3 የውስጥ ኦዱት ዯረጃዎችና የመሇያ ዯረጃዎች 
 

የወስጥ ኦዱት ስራ የተሇያየ ህግና ባህሌ ባሊቸው ሀገሮች ውስጥ በሚገኙ የተቌቌሙበት ዓሊማ፣ 

ስፊታቸው፣ አዯረጃጀታቸው፣ ተጠሪነታቸው በሚሇያይ ሀገሮች ውስጥ ተቀጥረው የሚሰሩ 

የኦዱት ባሇሙያዎች የሚከናወን ተግባር ነው፡፡ በነዚህ በተሇያዩ የስራ አካባቢዎች የሚከናወን 

ቢሆንም ሁለም የውስጥ ኦዱተሮች ነፃና ገሇሌተኛ የምክርና የማረጋገጥ አገሌግልት ሇመስጠት 

የውስጥ ኦዱት ዯረጃዎችን ይተገብራለ፡፡ 

  

የውስጥ ኦዱት ዯረጃዎችና ዓሊማዎች፡- 
 

 የውስጥ ኦዱት ተግባርን በስፊት ሇማከናወንና ዉጤታማ ስራዎችን ሇማከናወን  

ማእቀፌ ሇመቅረፅ 

 የውስጥ ኦዱት ተግባርን ሉሆን በሚገባው መሌኩ የሚገሇፅ መሰረታዊ ነጥቦችን 

ሇማስቀመጥ 

 ሇውስጥ ኦዱት መርሃ ግብር  መሇኪያ የሚሆን መሰረታዊ ነጥቦች ሇማዘጋጀት 

የሚጠቀሙበት ነው፡፡ 
 

የገንዘብናኢኮኖሚትብብርሚ/ርሇውስጥኦዱተሮችሁሇትየኦዱትዯረጃዎችንየያዘየስሌጠናሰነዴየአሇምአ

ቀፌየውስጥኦዱተሮችማህበርን /IIA/ የስሌጠናሰነዴመሰረትአዴርጎያዘጋጀሲሆንእነሱም፡- 
 

 የመሇያዯረጃዎች 

 የአፇፃፀምዯረጃዎችሲሆኑ  

 

በዚህ ስሌጠና ሰነዴ ሊይ የበጀትና ፊይናንስ kሚ ኮሚቴ አባሊት ስሇ ውስጥ ኦዱት ተግባርና 

ሀሊፉነት ግንዛቤ እንዱኖራቸው ስሇተፇሇገ የመሇያ ዯረጃዎች ብቻ እንዱካተቱ ተዯር¹ሌ፡፡ 
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የመሇያዯረጃዎች 
 

የመሇያ ዯረጃዎች በውስጣቸው አራት ዋና ዋና ዯረጃዎች ሲኖርዋቸው እነሱም 

 1000 የወስጥ ኦዱቱ ዓሊማ ስሌጣንና ሀሊፉነት 

 1100 የሙያ ነፃነትና ገሇሌተኛነት 

 1200 የሙያ ብቃትና ተገቢ የሙያ ጥንቃቂ 

 1300 የጥራት ማረጋገጫና ማሻሻያ  ናቸው፡፡ 
 

 

የውስጥ ኦዱተሮች ሀሊፉነታቸውን ሇመወጣት እነዚህን ዯረጃዎች ጠንቅቀው ማወቅ ያሇባቸው 

ሲሆን የወረዲ ሀሊፉዎች፣ የካውንስሌ አባሊት፣ ቀበላ አስተዲዯሮችና ዜጎች ባጠቃሊይ የውስጥ 

ኦዱተሮች ማከናወን ያሇባቸውንና የላሇባቸውን ማወቅ ይኖርባቸዋሌ፡፡ 
 

1000 የውስጥ ኦዱቱ ዓሊማ ስሌጣንና ሀሊፉነት 

 

የመንግስት መ/ቤቶች የውስጥ ኦዱት ዓሊማ፣ ስሌጣንና ሀሊፉነት በቻርተር ተዘጋጅቶ በመ/ቤቱ 

ሀሊፉ ፀዴቆ መቀመጥ አሇበት በገ/ኢ/ት/ሚ በ1997 በተዘጋጀው የውስጥ ኦዱት ማሻሻያ ሪፍርም 

መነሻነት ከወጡት አዋጆች በመመሪያ ቁጥር 7 የውስጥ ኦዱተሩን ተግባርና ሀሊፉነት በዝርዝር 

የወጣ ሲሆን ይህንኑ መነሻ በማዴረግ የክሌሌና ከተማ አስተዲዯሮች የውስጥ ኦዱቱን ተግባርና 

ሀሊፉነት ከክሌሌ ቢሮዎች እስከ ወረዲ አስተዲዯር የሚተዲዯርበት መመሪያዎች በማውጣት በስራ 

ሊይ እንዱውሌ ተዯርጓሌ፡፡  
 

ነፃነትና ገሇሌተኛነት 

 

የውስጥ ኦዱት ስራ ተአማኒነት እንዱኖረው ኦዱተሩ ከስራው ጋር ምንም ግንኙነት 

የላሇው/በስራው ተሳታፉ/ ያሌሆነ መሆን አሇበት፡፡ የውስጥ ኦዱተሮቹ የመ/ቤቱ ተቀጣሪ 

በመሆናቸው በተሇያዩ የኮሜቴ፣ እርክክብና ላልች ስራዎች ሊይ እንዱሳተፈ ከተዯረገ ኦዱት 

በሚያከናውኑበት ጊዜ ነፃና ገሇሌተኛ አስተያየት መስጠት ስሇማይችለ ከእሇት እሇት ስራዎች ነፃ 

መሆን ይኖርባቸዋሌ፡፡ 
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መዋቅራዊ ነፃነት 

 

በወረዲው ፊይናንስ አስተዲዯር ሊይ ቀጥተኛ ሀሊፉነት ያሇበትና የክፌያ ስርአቱን የሚመራው 

የወረዲው ገ/ኢ/ሌ/ፅ/ቤት እንዯመሆኑ የውስጥ ኦዱቱን ነፃና ገሇሌተኛ ሆኖ በፊይናንስ አስተዲዯሩ 

ሊይ ነፃ የኦዱት አስተያየት ሉሠጥ የሚችሌበት አዯረጃጀት ሉኖረው ይገባሌ፡፡ 
 
 

በፋዯራሌም ሆነ ክሌሌ/ከተማ አስተዲዯሮች ያለ የውስጥ ኦዱተሮች ተጠሪነት ሇመ/ቤቶች የበሊይ 

ሀሊፉ ሲዯረግ ታሳቢ የተዯረገው የመ/ቤቱ ሀሊፉ ስሇ ተቌሙ አጠቃሊይ እንቅስቃሴ ነፃና 

ገሇሌተኛከሆነ የስራ ክፌሌ /የውስጥ ኦዱት/ ማረጋገጫ ሉቀርብሇት ይገባሌ የሚሇውን ታሳቢ 

በማዴረግ ነው፡፡ 
 

የእያንዲንደ የውስጥ ኦዱተር ገሇሌተኛነት 
 

የወስጥ ኦዱተሮች የኦዱት ዯረጃዎችን ተከትሇው ሇመስራትና ገሇሌተኛነትን ሇመገምገም  

የሚከተለትን አምስት ነጥቦች ስራ ሊይ ማዋሌ ይጠበቅባቸዋሌ፡፡ 
 

 የኦዱት ስራቸውን ሲያከናውኑ ከምንም ነገር ነፃ የሆነ አመሇካከት ሉኖራቸው ይገባሌ 

 ኦዱተሩ ስራውን አከናውኖ ነፃ የሆነ አስተያየት መስጠት የማያስችሌ ሁኔታ መኖሩን 

ካመነ ስራውን ማከናወን አይኖርበትም፡፡ 

 ኦዱተሮች ሇስራ ሲመዯቡ በማወቅም ሆነ ባሇማወቅ የጥቅም ግጭትንም ሆነ፣ የስራ 

ውጤት ጥራትን የሚያጓዴሌ ሁኔታዎችን ሇማስወገዴ ስሇ ኦዱት ባሇሙያዎቻቸው 

አስፇሊጌ መረጃዎችን በመያዝ ተገቢ ጥንቃቄ ሉያዯርጉ ይገባሌ፡፡ 

 በውስጥ ኦዱቱ የተከናወነው የኢዱት ስራ ሪፖርት ከመቅረቡ በፉት ስራው 

በገሇሌተኛነት ሇመከናወኑ ግምገማ መከናወን ይኖርበታሌ፡፡ 

 የውስጥ ኦዱተሩ ስራውነ ከሚያከናውንባቸው የስራ ክፌልች ክፌያ፣ አበሌና ሌዩ ሌዩ 

ስጦታ መቀበሌ የሇበትም፡፡ 
 

1130 የነፃነት ወይም ገሇሌተኛነት መጓዯሌ 
 

ኦዱተሮች ስራቸውን ሇመስራት በማይችለበት ሁኔታ የነፃነት መጓዯሌ ከተከሰተ የተጓዯሇበት 

ሁኔታ በዝርዝር ከነምክንያቱ ሇተገቢው አካሌ መገሇፅ ይኖርበታሌ፡፡ ይህንን የውስጥ ኦዯት ዯረጃ 

በስራ ሊይ ሇማዋሌ የውስጥ ኦዱተሮች የተዘረዘሩትን መመሪያዎች/ማብራሪያዎች መገንዘብ 

ይኖርባቸዋሌ፡፡   
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 ኦዱተሮች በስራቸው ሊይ የጥቅም ግጭት ካጋጠማቸው ወይም በስራቸው ሊይ የጥቅም 

ግጭት መኖሩ ጥርጣሬ ሲኖር ወይም አሇ የሚሌ ዴምዲሜ ሊይ ከተዯረሰ ሇኦዱት 

ሀሊፉው ሪፖርት ማቅረብ አሇባቸው:: 

 የወረዲ የውስጥ ኦዱተሮች በኦዱት የስራ ስፊት ሊይ የሚዯረግ ገዯብ የኦዱት የስራ 

ክፌለ ዓሊማውንና ዕቅደን ከግብ እንዲያዯርስ የተጣሇበት ገዯብ መሆኑን በማወቅ 

ሇሚመሇከተው ሀሊፉ በፅሁፌ ማቅረብ ይኖርበታሌ፡፡  

 

11301 የውስጥ ኦዱተሮችን ገሇሌተኛነት ሇመጠበቅ ሲባሌ ኦዱተሮች ኦዱተር ከመሆናቸው 

በፉት በላልች የስራ ክፌልች ያከናወኑትን ስራ ኦዱት ማዴረግ አይኖርባቸውም:: 
 

11302 የውስጥ ኦዱት ሀሊፉው በላልች ሃሊፉነቶች ሊይ ተሳታፉ ከሆነ የሰራውን ስራ 

ኦዱት ሇማዴረግ ከኦዱት ክፌለ ውጭ የሆነ ባሇሙያ ኦዱት እንዱያዯርገው መዯረግ 

ይኖርበታ፡፡ 
 

1130C1 የውስጥ ኦዱተሮች ቀዯም ሲሌ በሀሊፉነት ያንቀሳቀሱት ሥራ ኦዱት በሚዯረግበት 

ወቅት የምክር አገሌግልት ሉሰጡ ይችሊለ፡፡  
 

1130C2 በውስጥ ኦዱተሮች እንዱከናወን የታሰበው የምክር አገሌግልት ነፃነታቸውንና 

ገሇሌተኛነታቸውን ሉያዲክም የሚችሌ ከሆነ ሥራውን ከመቀበሊቸው በፉት 

ሇሚመሇከተው አካሌ ማሳወቅ አሇባቸው፡፡ 
 

1200 ሉኖር የሚገባው ብቃትና ሇሙያው ሉዯረግ የሚገባው ጥንቃቄ 
  

የውስጥ ኦዱተሮች የተመዯቡበትን ሥራ ማከናወን ያሇባቸው ተገቢ የሙያ ብቃትና 

ጥንቃቄ ባሇበት ሁኔታ ነው:: ኦዱተሮቹ ሉሰሩት የታዘዙት ወይም በእቅዴ የያዙትን 

ስራ ሇማከናወን የሚጠይቀውን እውቀት በተናጠሌ ወይም በጋራ ከላሊቸው ስራውን 

መስራት አይኖርባቸውም፡፡ 
 

 

ከውስጥ ኦዱት ሙያና ተግባር ጋር በቀጥታ ግንኙነት ያሊቸው መርሆዎች:- 

 ተአማኒነት (Integrity) 

 ገሇሌተኝነት (Objectivity) 

 ሚስጥር መጠበቅ (Confidentiality)“ 

 ሙያዊ ብቃት (Competency) 
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ከውስጥኦዱተሮችየሚጠበቀውንባህርይየሚገሌጹዯንቦች፡- እነዚህ ዯንቦች የውስጥ ኦዱተሮች 

መርሆዎችን በሥራ ሊይ እንዱያውለ የሚያግዙ ሲሆን፣ የውስጥ ኦዱተሮች የሙያ ሥነ-ምግባር 

ዯንቦችን እንዱያከብሩ ያስገዴዶቸዋሌ፡፡ 
 

121ዏ የሙያ ብቃት (Proficiency) 
  

የወስጥ ኦዱተሮች በግሌ የተሰጣቸውን ኃሊፉነት መወጣት የሚያስችሌ እውቀት፣ 

ክህልት እና ላልች ሇሥራው አስፇሊጊ የሆኑ ብቃቶች በአንዴነት እንዱሁም የሥራ 

ክፌለ በጋራ ተገቢ እውቀት ክህልትና ላልችም ኃሊፉነቱን በብቃት ሇመወጣት 

የሚረደት የሥራ ብቃቶች ሉኖሩ ይገባሌ፡፡ 
 

 የወረዲ የውስጥ ኦዱተሮች እያንዲንዲቸው በተናጠሌ የተወሰነ እውቀት፣ 

ክህልትና ብቃት እንዱኖራቸው ያስፇሌጋሌ፡፡ 
 

 የሂሣብ አያያዝ ትምህርት መርሆዎችና የአሠራር ቴክኒክ አስተማማኝ እውቀት 

መኖር በፊይናንስ ኦዱት ሊይ ሇሚሰሩ የኦዱት ባሇሙያዎች አስፇሊጊ ነው፡፡ 

 ኦዱተሩ ከትክክሇኛ/መሌካም አሠራር የተሇዩ ሁኔታዎችን ከግምት ውስጥ 

የሚገቡና  መሠረታዊ መሆን ያሇመሆናቸውን ሇመገንዘብ እንዱችሌ ስሇ ሥራ 

አመራር መርሆዎች መሠረታዊ እውቀት ሉኖረው ይገባሌ፡፡  

 ኦዱተሩ በሂሣብ አያያዝ፣ በኢኮኖሚክስ በንግዴና በሕግ፣ በፊይናንስ ትንታኔ 

ዘዳዎች እና በመረጃ ቴክኖልጂ ግንዛቤ እንዱኖረው ያስፇሌጋሌ፡፡ 

 የውስጥ ኦዱተሮች ከሰዎች ጋር ጤናማ ግንኙነትን የመፌጠርና በበቂ ሁኔታ 

የመግባባት ክህልት ሉኖራቸው ያስፇሌጋሌ፡፡ በተጨማሪም ኦዱተሮቹ ከኦዱት 

ተዯራጊዎች ጋር የሚኖራቸው ግንኙነት ጤናማ የማዴረግ አቅም ሉኖራቸው 

ይገባሌ፡፡ 

 ኦዱተሮች በንግግርና በጹሁፌ ሀሳብን የመግሇጽ በቂ እውቀትና ክህልት 

እንዱኖራቸው ያስፇሌጋቸዋሌ፡፡ ይህም ተገቢ የሆነ ሪፖርት የማዘጋጀትና፣ 

ሀሳባቸውን በትክክሌ የመግሇጽ አቅም እንዱኖራቸው ያግዛሌ፡፡ 

 የውስጥ ኦዱት ኃሊፉ ሇሥራው ስፊትና ሇሀሊፉነቱ ዯረጃ ተገቢውን ግምት 

በመስጠት ሇኦዱተሮች የሥራ መዯብ አስፇሊጊውን የትምህርት ዯረጃ እና የሥራ 

ሌምዴ መሥፇርት ማዘጋጀት፣ በተዘጋጀው መስፇርትም የሰው ሀብት መመዯብ 

ይጠበቅበታሌ፡፡ 
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121ዏA1መ/ቤቱ ያለት የውስጥ ኦዱተሮች የኦዱቱን የሙያ ተግባር በሙለ ወይም በከፉሌ 

በአስተማማኝ ሁኔታ ሇማከናወን የሚያስችሌ በቂ እውቀት፣ ክህልትና ላልች 

አስፇሊጊ ብቃቶች ከላሊቸው የውስጥ ኦዱት ኃሊፉው ተገቢ ዴጋፌ ሉዯረግበት 

ይገባሌ፡፡ 
 

121ዏA2 የውስጥ ኦዱተሮች በመ/ቤቱ ውስጥ የማጭበርበር ተግባር ጠቋሚ ምሌክቶችን 

መሇየት የሚያስችሌ እውቀት ሉኖራቸው ይገባሌ ሆኖም ማጭበርበርን መርምሮ 

የማውጣት የሙያ ብቃት እንዱኖራቸው አይጠበቅም፡፡ 

የውስጥ ኦዱተሮች ማጭበርበርን ሇማጋሇጥ ሇሚዯረገው እንቅስቃሴ የተዘረጋው 

የውስጥ ቁጥጥር ሥርዓት፣ሇማጭበርበር ዴርጊት ሉጋሇጡ የሚችለ ሥጋት 

ያሇባቸው የዴርጅቱ የተሇያዩ የሥራ ዘርፍች ካሇባቸው ሥጋት ጋር የሚጣጣም 

እንዱሁም በቂ እና ትክክሇኛ መሆኑን በመገምገም ረገዴ እገዛ የማዴረግ ሀሊፉነት 

አሇባቸው የውስጥ ቁጥጥር ሥርዓት ይህንን ተግባራዊ በማዴረጉ ረገዴ የውስጥ 

ኦዱተሮች የሚከተለትን ማረጋገጥ አሇባቸው፡፡ 
 

 የዴርጅቱ የሥራ አካባቢ ቁጥጥርን የሚያበረታታ መሆኑን፣  

 ተጨባጭ ዴርጅታዊ ዓሊማና ግቦች መቀመጣቸውን፣ 

 ያሌተፇቀደ ሥራዎችን የሚዘረዝሩ እና ተሰርተው ቢገኙ የሚወስዯውን 

እርምጃ የሚያብራሩ በጹሁፌ የተዘጋጁ ፖሉሲዎች/ሇምሳላ የሥነ-ምግባር 

ዴንጋጌ/ መኖራቸውን፣ 

 ክፌያ ሇመፌቀዴ የሚያስችሌ ተገቢ የውክሌና ሥሌጣን መኖሩን፣ 

 የዴርጅቱን ተግባር ሇመከታተሌ እና በተሇይም ከፌተኛ ስጋት ባሇባቸው 

አካባቢዎች የንብረቶችን ዯህንነት ሇመጠበቅ የሚያስችለ ፖሉሲዎች፣ 

የአሠራር ሌምድች፣ ሥርዓቶች የሪፖርት አቀራረብ ዘዳዎች ተዘጋጅው 

በሥራ ሊይ መዋሊቸውን፣ 

 በወረዲው ውስጥ የተዘረጉት የግንኙነት ሥርዓቶች ሇወረዲው ሥራ አመራር 

በቂና አስተማማኝ መረጃ የሚያስገኙ መሆኑን፣ 
 

በወረዲውውስጥየሚፇፀምንየማጭበርበርተግባርመከሊከሌየሚያስችሌወጪንከውጤትጋርያገናዘበየቁ

ጥጥርሥርዓትእንዱዘረጋአስተያየትመስጠቱአስፇሊጊነው፡፡ 
 

 የውስጥኦዱተሩበመ/ቤቱውስጥየማጭበርበርዴርጊትስሇመፇፀሙጥርጣሬካሇውወይም 

ከዯረሰበት ጉዲዩን ሇሚመሇከተው አካሌ ማሳወቅ አሇበት፡፡ ኦዱተሩ የማጭበርበሩን 

ዴርጊት ሇማጋሇጥ የሚቻሌበትን የኦዱት ዓይነት አስመሌክቶ አስተያየትና ምክር 

ሉሰጥ ይችሊሌ፡፡ 
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 የማጭበርበርተግባርንሇማጣራትሥራበጠቋሚሁኔታዎችበታየውመሠረትጥፊቱመፇፀ

ሙንሇማረጋገጥየሚያስችሌሰፉናውስብስብየአሠራርሥርዓትንበማዘጋጀትበቂመረጃዎ

ችንመሰብሰብንያካትታሌ፡፡በማጣራትሥራሊይየሚሰማሩ ወይም የሚሳተፈ ከመ/ቤቱ 

ውስጥና ከመ/ቤቱ ውጪ የሚውጣጡ የውስጥ ኦዱተሮች፣ የሕግ ባሇሙያዎች፡ 

መርማሪዎች፣ ላልችም ባሇሙያዎች ሉሆኑ ይችሊለ፡፡ 
 

 

የውስጥ ኦዱተሩ በማጭበርበር ዴርጊት የማጣራት ሥራ ሊይ የሚካፇሌ ከሆነ የሚከተለትን 

ማከናወን አሇበት፡- 
 

 የማጭበርበሩን ዯረጃ፣ ስፊትና ውስብስብነቱን በወረዲው ውስጥ መቃኘት አሇበት፡፡ 

ይህም ተግባር የውስጥ ኦዱተሮች በማጭበርበሩ ሇተሳተፈ ግሇሰቦች መረጃ እንዲይሰጡ 

ወይም የተሳሳተ መረጃ እንዲይቀበለ ሇማዴረግ ከፌተኛ እገዛ አሇው፡፡ 
 

 ኦዱቱ ውጤታማ በሆነ መንገዴ ሇማከናወን የሚያስፇሌገውን ተፇሊጊ እውቀት፣ 

ክህልትና ላልች የብቃት ዯረጃዎች መወሰን አሇበት፡፡ የማጣራቱን ሥራ የሚያከናውኑ 

ባሇሙያዎች ተገቢው የቴክኒክ እውቀት እና ዯረጃ ያሊቸው ኦዱት ከሚዯረገው ሠራተኛ 

/የሥራ ክፌሌ ጋር የቀረበ ግንኙነት የላሊቸው መሆኑን ማረጋገጥ ያስፇሌጋሌ፡፡ 

 ዴርጊቱን ሇማጣራት የሚያስችሌ የአሠራር ሥርዓት መቀረጽ ሲኖርበት ሥርዓቱ 

የማጭበርበሩን ተግባር የፇፀሙትን ሇመሇየት፣የማጭበርበሩን ስፊት፣ የተጠቀሙበትን 

ስሌት/ዘዳ/ እና የማጭበርበሩን ምክንያት ሇማወቅ የሚያስችሌ መሆን አሇበት፡፡ 

 የማጣራቱ ሥራ በወረዲው አመራር ሊይ ካለ ኃሊፉዎች፣ የሕግ አማካሪዎች እና 

ከላልች የሙያ ባሇቤቶች ጋር በሚኖር ቅንጅት መከናወን አሇበት፡፡ 

 በማጣራቱ ሂዯት የሚመረምሩት የወንጀለ ተጠርጣሪዎች እና ሠራተኞች መብትና 

የወረዲው መሌካም ስም ሉጠበቅ ይገባሌ፡፡ 
 

የማጭበርበሩ ማጣራት ሥራ ከተጠናቀቀ በኋሊ የውስጥ ኦዱተሮች በተዯረሰባቸው ግኝቶች ሊይ 

ግምገማ በማዴረግ፣ 
 

 ሇወዯፉት ሉያጋጥም የሚችሇውን አዯጋ ሇመከሊከሌ የውስጥ ቁጥጥር ሥርዓትን 

ሇማጠናከር፣ 
 

 ወዯፉት በተመሳሳይ ሁኔታ ሉከሰት የሚችሌን ማጭበርበር ሇማረጋገጥ የሚያስችሌ 

ዕቅዴ ሇመንዯፌ፣ 
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 የውስጥ ኦዱተሮች በተሰጣቸው ኃሊፉነት መሠረት በማጭበርበር ዴርጊት ሊይ በቂ 

እውቀት እንዱኖራቸውና የማጭበርበር ምሌክቶችን መሇየት እንዱችለተሞክሮ  

ይሆናሌ፡፡ 
 

 የማጭበርበርተግባርየማጣራትሪፖርትየማጣራቱተግባርየሚገኝበትንዯረጃናግኝቶቹንበቃሌ

ወይምበጹሁፌ፣በሥራሂዯትመሃሌወይምየመጨረሻሪፖርትሇመ/ቤቱአመራርአካሌበማቅረብ

ሉከናወንይችሊሌ፡፡ 
 

 የውስጥኦዱትኃሊፉውከፌተኛየማጭበርበርተግባራትተፇጽመውሲገኙይህንኑወዯያውኑበየዯ

ረጃ ሊለ የወረዲው የበሊይ ኃሊፉዎች ሪፖርት የማዴረግ ኃሊፉነት አሇበት፡፡ የመጨረሻው 

ሪፖርት ከመቅረቡ በፉት የማጭበርበሩ ዴርጊት በትክክሌ የተፇፀመ ሇመሆኑ በቂ 

ማስረጃ መሰብሰብና አስተማማኝ የማጣራት ሥራ መከናወን ይኖርበታሌ፡፡ በማጭበርበሩ 

ተግባር መፇፀሙ በሚዯርሰበት ዯረጃ የመጀመሪያ ዯረጃ ሪፖርት ወይም የተጠቃሇሇ 

ሪፖርት ማቅረብ አስፇሊጊ ይሆናሌ፡፡  
 

 የሚቀርበውሪፖርትየማጭበርበሩንዴርጊትሙለበሙለ ሇማጣራት የሚያስችሌ ማስረጃ 

ስሇመገኘቱ ኦዱተሩ ያሇውን አስተያየት የሚያካትት መሆን አሇበት፡፡ ሪፖርቱ ከውሳኔው 

ሊይ ሇመዴረስ መሠረት የሚሆነ በቅርብ የተስተዋለመረጃዎችንና አስተያየቶችን 

ማካተት አሇበት፡፡ ቀዯም ብል ግኝቱን ሇማስመዝገብ ሇአመራር አካሌ በቃሌ ተገሌጾ 

የነበረ ከሆነ በተከታታይ የጹሁፌ ሪፖርት መቅረብ ይኖርበታሌ፡፡ 
 

 የማጭበርበርንተግባርየማጋሇጥሥራየምርመራሥራእንዱያከናውን የሚቀርበውን ሃሳብ 

የሚዯግፈ ጠቋሚ መረጃዎችን ሇይቶ የሚያሳይ ጭምር መሆን አሇበት፡፡ ጠቋሚ 

መረጃዎቹ በመ/ቤቱ አመራር የዘረጋው የውስጥ ቁጥጥር ሥርዓት ውጤቶች ወይም 

የውስጥ ኦዱተሮች በየጊዜው የሚያዯርጉት ኦዱት ውጤት እና ላልች ከመ/ቤቱ 

ውስጥም ሆነ ከመ/ቤቱ ውጪ ከሆኑ የመረጃ ምንጮች የተገኙ ሉሆኑ ይችሊለ፡፡ 
 

122ዏ ተገቢ የሙያ ጥንቃቄ  

 

የውስጥ ኦዱተሮች በማንኛውም ጊዜ ከአንዴ ጠንቃቃና አርቆ አስተዋይ ባሇሙያ የሚጠበቀውን 

የሙያ ጥንቃቄ ማዴረግ ይኖርባቸዋሌ፡፡ ተገቢ የሙያ ጥንቃቄ ሲባሌ ፌፁም የማይሳሳት ወይም 

እንከን የላሇው ማሇት አይዯሇም፡፡ 
 

 

 የውስጥኦዱተሮች  በቂ እውቀትና ክህልት በተመሳሳይ ዯረጃ ያለ ኦዱተሮች ሁለ 

ሉኖራቸው ይገባሌ፡፡ እንዯየሥራው ስፊትና ውስብስብነት አስፇሊጊና ተገቢ የሙያ 

ጥንቃቄ ማዴረግ ተገቢ ይሆናሌ፡፡ የውስጥ ኦዱተሮች ሥራቸውን በሚያከናውኑበት ጊዜ 
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ሆን ብል ማሳሳት፣ ስህተት እና ግዴፇት፣ ብቃት አሇመኖር፣ የሀብት ብክነት፣ 

ውጤታማ ያሇመሆንና የጥቅም ግጭት ሉያጋጥም ስሇሚችሌ ኦዱተሮቹ ተገቢ የሙያ 

ጥንቃቄ ሉያዯርጉ ይገባሌ፡፡ 
 

 ተገቢጥንቃቄሲባሌአስፇሊጊጥንቃቄናብቃትንያመሊክታሌእንጂአሇመሳሳትናእንከንየላሇውመ

ሆኑንወይምከመዯበኛውአሠራርየተሇየሥራአፇፃፀምንአያመሇክትም፡፡ተገቢጥንቃቄሲባሌኦዱ

ተሩምርመራዎችንናሌዩሌዩየማጣራትሥራዎችንአስፇሊጊበሆነመጠንማከናወን እንጂ 

ሂሣቡን በሙለ በዝርዝር ኦዱት ማዴረግ አይጠበቅበትም፡፡ በመሆኑም የውስጥ 

ኦዱተሮች በሚያከናውኑት ኦዱት ሕጏች፣ ዯንቦችና መመሪያዎችን ያሌተከተሇ አሠራር 

የላሇ ስሇመሆኑ ፌጹም የሆነ ማረጋገጫ ሉሰጡ አይችለም፡፡ ይሁን እንጂ የውስጥ 

ኦዱተሩ የኦዱቱን ሥራ በሚያከናውንበት ወቅት ተገቢ ያሌሆነ አፇፃፀም ወይም ከሕግ 

ውጪ የሚከናወኑ ሥራዎች እንዯሚኖሩ ግምት ውስጥ ማስገባት ይኖርበታሌ፡፡ 
 

123ዏ- ሙያን በተከታታይ ማሳዯግ፣ 
  

የውስጥ ኦዱተሮች ያሊቸውን እውቀት፣ ክህልትና ላልች ብቃቶችን ሇማሻሻሌ በተከታታይ 

ትምህርት ሙያቸውን ማሳዯግ አሇባቸው፡፡ 
 

 

 የውስጥኦዱተሮችብቃታቸውንጠብቆሇማቆየትሙያቸውንበተከታታይትምህርትበየጊዜውየ

ማሳዯግኃሊፉነትእንዲሇባቸውግንዛቤሉኖራቸውይገባሌ፡፡ኦዱተሮቹበውስጥኦዱትዯረጃዎች፣የ

አሠራርሥርዓቶችናቴክኒኮችሊይስሇተዯረገውመሻሻሌእናአሁን ስሇተዯረሰበት ዕዴገት 

ማወቅ አሇባቸው፡፡ 

 የውስጥኦዱተሮችበያዙትሙያየሚፇሇግባቸውንየሙያኃሊፉነትሇመወጣትእንዱችለሙያቸ

ውበሚጠይቀውመስክእውቀታቸውንበተከታታይትምህርትማሳዯግአሇባቸው፡፡ 
 

 

13ዏዏ ጥራትን የማረጋገጥና የማሻሻሌ ፕሮግራም 
  

የውስጥ ኦዱት ኃሊፉው የውስጥ ኦዱቱን የስራ ክፌሌ ሁሇንተናዊ እንቅስቃሴ በሚሸፌን አኳኋን 

የጥራት ማረጋገጫ እና ማሻሻያ ፕሮግራም የመዘርጋትና ውጤታማነቱን በየጊዜው የመገምገም 

ግዳታ አሇበት፡፡ የሚቀረጸው ፕሮግራም የውስጥ ኦዱት ክፌለ ተጨማሪ እሴት የሚፇጥር 

እንዱሆን ሇማዴረግ፣ የኦዱት ክፌለን አሠራር ሇማሻሻሌ የሚረዲ የውስጥ ኦዱት ዯረጃና የሙያ 

ሥነ-ምግባር ዯንብ ተጠብቀው ሥራዎች የተከናወኑ መሆኑን ሇማረጋገጥ የሚያስችሌ መሆን 

አሇበት፡፡ 
 

 

131ዏ የፕሮግራም ጥራት ግምገማ  
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የውስጥ ኦዱት ሥራ ውጤታማ መሆኑን ሇመከታተሌና ሇመገምገም የሚያስችሌ የፕሮግራም 

ጥራት ግምገማ የአሠራር ሥርዓት መዘርጋት አሇበት፡፡ 
 

 የውስጥ ኦዱት የጥራት ማረጋገጫ ፕሮግራም ተግባራዊ ማዴረግ የውስጥ ኦዱት 

ኃሊፉው ኃሊፉነት ነው፡፡ ሇኃሊፉው/ዋ የተሰጠው ኃሊፉነት የውስጥ ኦዱቱ ሇአገሌግልቱ 

ተጠቃሚዎች ተቀባይነት ያሇው ማረጋገጫ እንዱሰጥ የተቀረፀውን ፕሮግራም በሥራ 

መተርጏም በመሆኑ፣ 

 የውስጥ ኦዱቱ ከውስጥ ኦዱት የሙያ ዯረጃና የውስጥ ኦዱት የሥነ ምግባር ዯንብ ጋር 

በተጣጣመ ሁኔታና በተቋቋመበት ቻርተር በተሰጠው ሥሌጣን መሠረት ተግባሩን 

ማከናወኑን፣ 

 የተሰጠውን ሀሊፉት ውጤታማ በሆነና ብቃት ባሇው መንገዴ ማከናወኑን፣ 

 በተጠቃሚዎች ዘንዴ ተጨማሪ እሴት የሚፇጥርና የዴርጅቱን የሥራ ውጤት 

የሚያሳዴግ ስሇመሆኑ አወንታዊ አመሇካከት መኖር አሇበት፡፡ ይህ የሥራ ሂዯት 

በቅርብ ተገኝቶ መቆጣጠር፣ በተወሰነ ጊዜ ሌዩነት የሚዯረግ የውስጥ ግምገማንና 

በጥራት ግምገማ ሊይ በተከታታይነት የሚዯረግን ክትትሌ እንዱሁም በተወሰነ ጊዜ 

የሚከናወን የውጪ ኦዱትን ያጠቃሌሊሌ፣ 
 

በፕሮግራምጥራትሊይ የሚዯረግ ግምገማ የሚከተለትን ይጨመራሌ፡- 
 

 በውስጥኦዱትዯረጃናበሙያሥነምግባርዯንብመሠረትመሠራቱን፣ 

 የውስጥኦዱትክፌለ፣በመመሪያየተሰጠውሥሌጣንዓሊማ፣ግብ፣ፖሉሲዎችናየአሠራር

ሥርዓትበቂመሆኑን፣ 

 የውስጥ ኦዱቱ በመ/ቤቱ ውስጥ ሥጋት ያሇባቸውን የሥራ አካባቢዎች ሇይቶ 

በማወቅ፣ በመቆጣጠርና መሌካም አስተዲዯርን በማስፇን ረገዴ ያሇውን አስተዋጽኦ፣ 

 አግባብነት ያሊቸው ሕጏት፣ዯንቦችና መመሪያዎች በትክክሌ ሥራ ሊይ 

መዋሊቸውን፣ 

 በተከታታይ የሚዯረጉ ማሻሻያዎችን ውጤታማነትና የተሻሇ የአሠራር ዘዳ ሥራ 

ሊይ መዋለን፣ 

 የውስጥ ኦዱቱ የሚያከናውነው ሥራ በተጨማሪ እሴት የሚፇጥርና የመ/ቤቱን 

አሠራር የሚያሻሽሌ መሆኑን፣ 
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1311 የውስጥ ግምገማ  

  የውስጥ የጥራት ግምገማ የሚከተለትን ይይዛሌ፣ 

 የውስጥ ኦዱት ክፌለን ሥራ አፇፃፀም በተከታታይነት መገምገም፣ 

 በተወሰነ የጊዜ ሌዩነት ውስጥ ሥራውን ያከናወነው ግሇሰብ ራሱን እንዱገመግም 

ወይም በላልች በመ/ቤቱ ውስጥ በሚገኙ የኦዱት እውቀት ሌምዴ ባሊቸው 

እንዱሁም የኦዱት ዯረጃን በሚገነዘቡ ባሇሙያዎች እንዱገመገም ማዴረግ፣ 
 

1312  የውጪ አካሊት ግምገማ  
  

እንዯ ጥራት ማረጋገጫ ግምገማ ያሇ በውጭ አካሊት ከክሌሌ እንስፔክሽን ዞን ኦዱት የሚዯረግ 

ግምገማ ቢያንስ በአምስት ዓመት አንዴ ጊዜ መዯረግ ይኖርበታሌ፡፡ ግምገማው መዯረግ ያሇበት 

ገሇሌተኛና ነፃ በሆኑ ከመ/ቤቱ ውጪ በሚመጡ ባሇሙያዎች ነው፡፡ 
 

1320 በጥራት ፕሮግራም ሊይ ሪፖርት ስሇማቅረብ 

  

የውስጥ ኦዱት ኃሊፉ በውጪ ገምጋሚ ቡዴን የተገኘውን የግምገማ ውጤት ሇመ/ቤቱ የበሊይ 

ኃሊፉ ማቅረብ ይኖርበታሌ፡፡ የውስጥ ኦዱተሮች በጥራት ፕሮግራም ሊይ ሪፖርት 

በሚያቀርብበት ጊዜ የሚከተለትን ግምት ውስጥ ማስገባት ይጠበቅባቸዋሌ፡፡ 
 

 ከውጪ የመጣው ገምጋሚ ቡዴን ከክሌሌ ከዞን ሥራውን እንዲጠናቀቀ የውስጥ 

ኦዱቱ የውስጥ ኦዱት ዯረጃዎችን ተከትል ሥራውን ማከናወኑን/አሇማከናወኑን 

የሚገሌጽ ሪፖርት ማቅረብ አሇበት፡፡ በተጨማሪም ሪፖርቱ የውስጥ ኦዱቱ 

በማቋቋሚያ ቻርተሩ በተሰጠው ሥሌጣንና በላልችም አግባብነት ባሊቸው የውስጥ 

ኦዱት ዯረጃዎች መሠረት ሥራውን ያከናወነ መሆን ያሇመሆኑንና አግባብነት 

ያሊቸውን የማሻሻያ ሀሳቦችን ማካተት አሇበት፡፡ 

 የውስጥ ኦዱት ኃሊፉው በውጪ ገምጋሚ ቡዴን በቀረበው ሪፖርት ውስጥ በተካተቱ 

ተጨባጭ በሆኑ አስተያየቶችና የማሻሻያ ሃሳቦች ሊይ ተመስርቶ በቀረበው ሪፖርት 

መሠረት ተግባራዊ ማዯረግ የሚያስችሌ የዴርጊት መርሃ-ግብር በጽሁፌ ማዘጋጀት 

ይኖርበታሌ፡፡ በተጨማሪም ኃሊፉው የዕቅደን ተግባራዊነት የመከታተሌ ኃሊፉነት 

አሇበት፡፡ 

 የመንግሥት መ/ቤቶች የውስጥ ኦዱተሮች በሙያዊ የውስጥ ኦዱት በውስጥ ኦዱት 

ዯረጃ ተግባራዊነት ሊይ የሚዯረግ ግምገማ፣ የውጪ ግምገማ ወሳኝ ክፌሌ መሆኑን 

መረዲት አሇባቸው፡፡ በላሊ በኩሌ የግምገማ ቡዴኑ የውስጥ ኦዱት ክፌለ የውስጥ 

ኦዱት ዯረጃዎችን ጠብቆ ሥራውን የሚያከናውን ስሇመሆኑ አስተያየት ሇመስጠት 

የውስጥ ኦዱት ዯረጃዎችን ማወቅ ይጠበቅበታሌ፡፡  
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133ዏ «ዯረጃዎችን ተከትል የተከናወነ ሥራ» ጥቅም፡-የውስጥ ኦዱተሮች ያከወኑትን ሥራ 

ውጤት ሪፖርት በሚያቀርቡበት ወቅት ሥራዎቹ የውስጥ ኦዱት የሙያ ተግባር 

ዯረጃዎችን ተከትሇው የተከናወኑ መሆኑን እንዱያረጋገጡ ይበረታታለ፡፡ ይሁንና 

ኦዱተሮቹ ከሊይ የተጠቀሰውን በሪፖርታቸው ውስጥ ሉገሇጹ የሚችለት የጥራት 

ማሻሻያ ፕሮግራም ግምገማ ውጤት የውስጥ ኦዱቱ ዯረጃዎቹን ጠብቆ ሥራውን 

ማከናወኑን የሚያረጋግጥ ከሆነ ብቻ ነው፡፡ 


