
የ2015 በጀት ዓመት በጀት ድሌድሌን አስመሌክቶ ከዯቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች 

ክሌሌ መንግሥት ፋይናንስ ቢሮ ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት የተሰጠ ማብራሪያ 

 

ሐምላ 20/2014 ዓ.ም ሀዋሳ 

የዯቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክሌሌ ምክር ቤት ያፀዯቀውን የ2015 በጀት ዓመት 

በጀት አዋጅ በቢሯችን ድረ ገጽና ፌስ ቡክ አካውንት የተጠቃሇሇ መረጃ ይፋ ማድረጋችን 

ይታወሳሌ፡፡ ሆኖም መረጃው ከተሇቀቀ በኋሊ የተሇያዩ የማብራሪያ ጥያቄዎችና የበጀት ድሌድለ 

በተወሰኑ አስተዳዯራዊ መዋቅሮች ሊይ ኢፍትሐዊ እንዯሆነ ተዯርጎ የተሰጡ አስተያየቶች 

እንዯተሰነዘሩ አስተውሇናሌ፡፡  

በጀቱ የተዯሇዯሇው በፌዴሬሽን ምክር ቤት ፀድቆ ከ2010 በጀት ዓመት ጀምሮ ተግባራዊ 

በተዯረገው ቀመር ሲሆን በክሌለ ፕሊንና ሌማት ቢሮ በኩሌ ተዘጋጅቶ ሇዞንና ሌዩ ወረዳዎች 

አመራሮች ቀርቦ ውይይት ተዯርጎና ሥሌጠና ተሰጥቶ በፀዯቀ የቀመር መረጃ መሠረት የክሌለ 

ፋይናንስ ቢሮ ከፌዴራሌ መንግሥት ሇክሌለ የተሰጠ የድጎማ በጀት ብቻ በቀመሩ አከፋፍል 

በክሌለ ምክር ቤት ያስፀድቃሌ፡፡ በዚህ ክፍፍሌ ውስጥ ዞኖችና ሌዩ ወረዳዎች የሚሰበስቡት 

የገቢ ዕቅድ አይካተትም፡፡ ገቢውን የሚሰበስበው አካሌ ሰብስቦ የሚጠቀመው የገቢ በጀት ማሇት 

ነው፡፡ (ይህ ማሇት ከፌዴራሌ መንግሥት የሚገኘው የበጀት ድጎማ በቀመር ሲከፋፈሌ፣ ገቢውን ከፍ አድርጎ 

የሰበሰበ አስተዳዯራዊ መዋቅር የተሻሇ የበጀት መጠን የሚያገኝ ሲሆን ከፍና ዝቅታው የመጣውም ከገቢ መጠን 

መበሊሇጥ ጋር በተያያዘ ነው)፡፡   

የ2015 በጀት ዓመት በጀት ድሌድሌ ካሇፉት ዓመታት ጋር እንዲሁም መዋቅር ከመዋቅር ጋር 

ያገኘውን ሌዩነት ማነጻጸር በመሠረታዊነት ስህተት ሊይ የሚጥሌ ከመሆኑም በሊይ 

ድምዳሜውም አሳሳች ስሇሚሆን አጠቃሊይ መረጃውን ማገናዘቡ ጠቃሚ ይሆናሌ፡፡ ከዚህ አኳያ 

ክሌሌ ማዕከሌም ሆነ ዞኖችና ሌዩ ወረዳዎች ራሳቸውን እንዲችለ ባዯረገው ጥረት የክሌለ 

መዯበኛ ገቢ ካሇፈው ዓመት የ48 በመቶ ዕድገት ያሳየ ሲሆን መዯበኛ ባሌሆኑ ገቢዎችም 

በተመሳሳይ ዕድገት ተመዝግቦባቸዋሌ፡፡ ስሇዚህ በየአስተዳዯራዊ መዋቅሩ የታየው ከፍና ዝቅታ 

ከዚሁ አንፃር መሆኑ ታሳቢ ቢዯረግ መሌካም ነው፡፡ የታየው የገቢ ዕድገት ከየበጀቱ ያሇውን 

ድርሻ ሇመረዳት ከዚህ ጋር ተያይዞ የቀረበውን ሠንጠረዥ ይመሌከቱ፡፡ 



የክሌለ የ2015 በጀት ዓመት ጠቅሊሊ ገቢ በሚሉየን ብር  

t.q$. አርዕስት  
የ2014 ዕቅድ  የ2015 ዕቅድ  ዕDgT 

bmè¾  

ከጠቅሊሊ  
በጀት ድርሻ 

1 የክሌለ ገቢ     
1.1 መዯበኛ ገቢ 9,629 14,243 48 30.75 

1.2 የማዘጋጃ ቤት ገቢ 1,620 2,169 34 4.68 

1.3 የመ/ቤቶች የውስጥ ገቢ 73.93 118 60 0.26 

1.4 የጤና ተቋማት ገቢ 589.77 899.16 52 1.94 

1.5 የትምህርት ቤቶችና 
ኮላጆች ገቢ 

324.85 489.15 50.57 1.06 

ድምር  12,237.71 17,918.79 46 38.69 

2 የፌዴራሌ መንግስት 
ጥቅሌ የበጀት ድጋፍ 

   - 

2.1 ከመንግስት ግምጃ ቤት 25,951.52 26,492.40 2 57.20 

2.2 ከውጭ ዕርዳት 125.81 98.96 (21) 0.35 

2.3 ሇዘሊቂ ሌማት ግቦች 
ማስፈጸሚያ በጀት 
ድጋፍ 

1,556.03 1,806 16 3.90 

ድምር  27,633.36 28,397.65 3 61.31 

ጠቅሊሊ 
ድምር 

 39,871.07 46,316.44 16 100.00 

 

 

 

 


