
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ፋይናንስ ቢሮ 

ሐምሌ/2014 
 

 



የ2015 በጀት ዓመት በጀት መግለጫ 

 

የደ/ብ/ብ/ሕ/ክልል መንግስት  2 

  

1 መግቢያ 

የ2015 የደ/ብ/ብ/ሕ/ክ መንግስት ረቂቅ በጀት መግሇጫ በክልሊችን ባሇፉት ዓመታት 

የኢኮኖሚ ዕድገቱ ያሇበትን ደረጃ፣ እንዲሁም የፊስካል ፖሉሲ አፈጻጸም እና ድህነትን 

ሇመቀነስና ዘሊቂ ልማት ግቦችን ሇማሳካት የተከናወኑ ተግባራትንና የተመዘገቡ 

ውጤቶችን በመገምገም ሇ2015 በጀት ዓመት ዋና ዋና የኢኮኖሚ፣ የድህነት ቅነሳ እና 

የፊስካል ማዕቀፍ ታሳቢዎችን መነሻ በማድረግ የተዘጋጀ በጀት ሊይ የቀረበ ዝርዝር 

መግሇጫ ነው፡፡       

ከ2002 እስከ 2012 ባለት 10 ዓመታት የክልሊችን ኢኮኖሚ ፈጣን ዕድገት እንዲቀጥል፣ 

የሀብት ክፍፍለ ፍትሃዊ እንዲሆን bxStÄdR XRkñC XÂ DHnT qÂ> zRæC §Y 

XNÄ!Ãtk#R ሇማድረግ ከፍተኛ ጥረት ተደርጓል፡፡ ባሇፉት 3 ዓመታትም በተመሳሳይ 

የተጀመሩ የልማት ሥራዎች በዘሊቂነት እንዲቀጥለና የህብረተሰባችንን ተጠቃሚነት 

ሇማረጋገጥ በተደረገው ጥረት በርካታ ፕሮጀክቶች ተመርቀው አገልግሎት እንዲሰጡ 

ሇማድረግ ተችሏል፡፡ በተሇይ በ2014 በጀት ዓመት በፕሮጀክቶች አስተዳደር ዙሪያ 

የሚታዩ ችግሮችን ልዩ ትኩረት በመስጠት የቅርብ ክትትል የሚያደርግ ታስክ ፎርስ 

በማዋቀር የሚታዩ ችግሮችንና ማነቆዎችን ሇመፍታት ጥረት የተደረገ ሲሆን በርካታ 

ፕሮጀክቶችን ሇማስመረቅ ተችሏል፡፡         

የክሌለ ኢኮኖሚ ባሇፉት 10 ስትራተጂ ዕቅዴ ዓመታት (2002-2012) በአማካይ በየዓመቱ 

10.1 በመቶ ዕዴገት አሳይቷሌ፣ ዕዴገቱ በዘርፎች ሲተነተን የግብርና፣ የኢንዯስትሪ እና 

የአገሌግልት ዘርፎች በቅዯም ተከተሌ በ2002 7.4 በመቶ፣ 14.6 በመቶ እና 10.4 በመቶ 

ከነበረበት  በ2012  ወዯ 5.8 በመቶ፣ 18 በመቶ እና 10.4 በመቶ ዕዴገት አሳይቷሌ፡፡ 

የግብርናው ዘርፍ በ2002 ከጠቅሊሊ የክሌለ ምርት 51.4 በመቶ ዴርሻ የነበረው ሲሆን በ2012 

ዴርሻው የ44.9 በመቶ ሆኗሌ፡፡ የኢንደስትሪ ዘርፍ በ2002 14.6 በመቶ የነበረው ዴርሻ 

በ2012 ወዯ 20.3 በመቶ ከፍ ብሎሌ፡፡ ይህም ዕዴገት የኢንደስትሪ ዘርፍ አካሌ የሆነው 

የኮንስትራክሽን ንዐስ ዘርፍ ከጠቅሊሊው የክሌለ ምርት ዴርሻ 12.6 በመቶ በመሆኑ 

የኢንደስትሪ ዘርፍ ዋና የዕዴገት አንቀሳቃሽ የኮንስትራክሽን ኢንደስትሪ ንዐስ ዘርፍ መሆኑን 
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ያሳያሌ፡፡  

በሀገር ዯረጃ ወጥ በሆነ የሀብት ግመታ ጥናት (GDP) አዘገጃጀት የተጣጣመ የኢኮኖሚ 

ዕዴገት መሇኪያዎችና አሠራሮችን /harmonization and standardization/ በመጠቀምና 19 

የተሇያዩ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ዘርፎች (activities) ባለት የማዯራጃ ስርዓት /test estimation 

template/ በመጠቀም የክሌለን የ4 ዓመት (2008-2011 ዓ.ም) ኢኮኖሚ ዕዴገት 

እንዯሚያሳየው ባሇፉት አራት ዓመታት ብቻ ወስዯን ስናይ የክሌለ ኢኮኖሚ በአማካይ የ9.7% 

እዴገት፣ የግብርናው ክፍሊተ ኢኮኖሚ በአማካይ 9.6%፣ኢንደስትሪው በ10.2% እና 

የአገሌግልት ዘርፍ 9.6% አማካይ እዴገት ማስመዝገቡን የክሌለ ፕሊንና ሌማት ቢሮ ሪፖርት 

ያሳይሌ፡፡  

የፊስካሌ አፈፃፀምን በተመሇከተ በአጭርና በመካከሇኛ ዘመን የማክሮ ኢኮኖሚና ፊስካሌ 

ማዕቀፍ በማዘጋጀት፣ አፈፃፀማቸውን በመከታተሌ እንዱሁም በጥናት ሊይ የተመሠረተ የበጀት 

ቁጠባና ወጪ ቅነሳ ስትራተጂዎችን ተግባራዊ በማዴረግና የፊስካሌ ጉዴሇት ማሟያ ዘዳዎችን 

በመጠቀም ጤናማ የፊስካሌ ባሊንስ እንዱኖርና ጥረት ተዯርጓሌ፡፡ ያሇፉት ኣመታት የፊስካሌ 

አፈጻጸም መረጃዎች እንዯሚያሳዩት በ2003 በጀት ዓመት በክሌለ ምክር ቤት የፀዯቀዉ 

ጠቅሊሊ በጀት ብር 6,001,550,000 ሲሆን በ2012 የፀዯቀ ጠቅሊሊ በጀት ብር 

40,056,938,826 ሆኗሌ፡፡ ይህ ዕዴገት ሲታይ በየዓመቱ በአማካይ 21 በመቶ ዕዴገት 

እያስመዘገበ መምጣቱን ያሳያሌ፡፡  በተመሳሳይ በ2013 እና በ2014 በጀት ዓመት የክሌለ 

ጠቅሊሊ በጀት በቅዯም ተከተሌ ወዯ ብር 40.31 ቢሉዮን እና 49.04 ቢሉዮን ብር ከፍ ብሎሌ፡፡  

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

በጀት ዓመት በቅዯም ተከተሌ 76 በ 24 በመቶ ዴርሻ ከነበረበት በ2012 በጀት ዓመት 73 በ 

27 በመቶ ዴርሻ መያዙ የገቢ በጀት ዕዴገት ያሳየ ቢሆንም በ2014 በጀት ዓመትም የፌዯራሌ 

ዴጎማ በጀት ከክሌለ ጠቅሊሊ በጀት ጋር ያሇው ዴርሻ 69.4 በ 30.3 መሆኑ ሲታይ አሁንም 

የክሌሊችን ዋነኛ የበጀት ምንጭ ከፌዳራሌ መንግስቱ የሚገኝ ጥቅሌ ዴጎማ በጀት መሆኑን 

ያሳያሌ፡፡    
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የፌዯራሌ መንግስት ጥቅሌ የበጀት ዴጎማ በመጠን ዕዴገት ያሳየ ቢሆንም ከጠቅሊሊ በጀት 

ያሇው ዴርሻ ግን እየቀነሰ እንዯሆነና የውጭ እርዲታም በተመሳሳይ በየዓመቱ እየቀነሰ 

መምጣቱን መረጃዎች ያሳያለ፡፡   

በክሌለ የሚሰበሰብ ገቢ እያዯገ ከመጣው ኢኮኖሚ ጋር ሲነጻጸር አሁንም ሰፊ ሥራ የሚጠይቅ 

ቢሆንም በየዓመቱ ዕዴገት እያሳየ መምጣቱ በጥንካሬ ሉወሰዴ ይገባሌ፡፡ መረጃዎች 

እንዯሚያሳዩት በክሌለ እንዱሰበሰብ የታቀዯ ገቢ በ2003 በጀት ዓመት ብር 1,190,710,016  

ከነበረበት በ2012 ወዯ ብር 11.07 (ቢሉዮን) ፣ በ2014 ዯግሞ ወዯ 14.84 (ቢሉዮን) አዴጓሌ፡፡ 

በተመሳሳይ የጤና፣ የትምህርት፣ የማዘጋጃ ቤቶችና ላልች የመንግስት መ/ቤቶች ገቢ ዕዴገት 

እንዲሇው መረጃዎች ያሳያለ፡፡   

ያሇፉት 3 ዓመታት የማክሮ ኢኮኖሚና ፊስካሌ አፈጻጸም (2011-2013) ስንመሇከት የአገራችን 

ኢኮኖሚ ዘርፈ ብዙ ፈተናዎች ስሊጋጠሙት የክሌሊችን ኢኮኖሚና ፊስካሌ ማዕቀፉ ሊይ 

አለታዊ ተጽዕኖ ማሳዯሩ ግሌጽ ነው፡፡ የኮቪዴ 19 ወረርሽኝ፣ የዝናብ እጥረትን ተከትል 

የተከሰተው ዴርቅ እንዱሁም በሰሜኑ የአገራችን ክፍሌ የተከሰተው ጦርነትና ተያያዥ 

አሇመረጋጋቶች አጠቃሊይ ኢኮኖሚው ሊይ ጫና ማሳዯራቸው አሌቀረም፡፡ በሸቀጦች እንዱሁም 

በኮንስትራክሽን ዕቃዎች ሊይ የታየው የዋጋ ንረት የሸማቾችን ብቻ ሳይሆን የመንግስትንም 

አቅም በእጅጉ የተፈታተነ የኢኮኖሚው ከፍተኛ ፈተና ሆኗሌ፡፡ ይሁንና በመንግስት በኩሌ 

የንግዴ ሥርዓቱ ጋር የተያያዙ ችግሮችን ጨምሮ በአጭርና መካከሇኛ ጊዜ መወሰዴ 

ያሇባቸውን የመፍትሄ እርምጃዎች ሇመውሰዴ ጥረት የተዯረገ ቢሆንም ከአሇም አቀፍ 

ሁኔታዎችና ግጭቶች ጋር ተያይዞ ችግሩን በታሰበው ሌክ መፍታት አሌተቻሇም፡፡  

ይሁን እንጂ ባሇፉት ሁሇትና ሶስት ዓመታት በክሌለ የታቀደ ዋና ዋና የሌማት ዕቅድች 

አፈፃፀም በአብዛኛዉ መስክ አበረታች ውጤት የተመዘገበ ቢሆንም አፈፃፀሙ በእቅደ በየዘርፉ 

ከተጣለት ግቦች አንፃርና የክሌለ ህዝብ ከሚጠብቀው ውጤት አንፃር ተዯማሪ ሇውጥ 

የታየባቸው እንጂ መዋቀራዊ ሽግግር በሚፈጥር ዯረጃና እምርታዊ ሇውጥ በሚያመጣ ሌክ 

ተፈፃሚ አሇመዯረጋቸው መገምገም ተችሎሌ፡፡  

ክሌሊዊ የሪፎርም እና የመሌካም አስተዲዯር ሥራዎችም በዋናነትም በኢኮኖሚ፣ በመሌካም 

አስተዲዯር እና በላልች በውስን ጉዲዮች በተዯራጀና ወጥነት ባሇው አሰራር ተግባራዊ 
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ማዴረግና የሕዝቡን ጥያቄ በተዯራጀ መሌኩ ሇመመሇስና የመንግስት አገሌግልቶችን ተዯራሽ 

ሇማዴረግ የሚዯረገው ርብርብ እንዯተጠበቀ ሆኖ በየዯረጃው በአዱስ መሌኩ በተፈቀደ 

መዋቅሮች ምክንያት የአስተዲዯር ወጪዎች በከፍተኛ ዯረጃ እንዯሚጨምር ታሳቢ ማዴረግና 

ይህን ተፅዕኖ ሇመቋቋም የአስፈፃሚ አካሊትና የበጀት ወጪ ማእከሌ በመቆጣጠር እየጨመረ 

የመጣውን አስተዲዯራዊ ወጪ በመቀነስ ያሇውን ውስን በጀት ሇሌማት ሇማዋሌ ተግቶ 

መስራት እንዯሚገባ ታሳቢ መዯረግ ይኖርበታሌ፡፡  

የ2015 በጀት ዓመት በጀት አመዲዯብ ዋና ዋና ታሳቢዎች   

የብሌጽግና ጉዞአችንን ሉያሳካ የሚችሇውን ስትራቴጂና ዕቅዴ ሇመተግበር የሚዯረገውን ጥረት 

በፋይናንስ መዯገፍ ተገቢነቱ አያጠያይቅም፡፡ የክሌሊችን የሌማት ዕቅዴ ዋነኛዉ ዓሊማ ፈጣንና 

ዘሊቂ ዕዴገታችንን በማስቀጠሌ የክሌሊችን ዜጎች የነፍስ ወከፍ ገቢ በማሳዯግ የኑሮ ሁኔታ 

ማሻሻሌ ሲሆን ይህን ራዕይ እዉን ማዴረግ የሚያስችሌ ርብርብ በቀጣይ ዓመትም የሚቀጥሌ 

ይሆናሌ፡፡  

የተጀመረውን ዕዴገት በማስቀጠሌ እና በኢኮኖሚው ውስጥ መዋቅራዊ ሽግግር ሇማምጣት 

ወሳኝ የሆነዉን የማንፋክቸሪንግ የኢንደስትሪ ምርትና ምርታማነት የማሳዯግ እና አሁንም 

የኢኮኖሚያችን መሠረት çñ yq-lWN የግብርና KFl x!÷ñ¸ ምርታማነት 

በሜካናይዜሽን፣ እና የኩታ ገጠም እርሻ ፣ የበጋ መስኖ ስንዳ እና የአትክሌትና ፍራፍሬ 

ሥራችንን፣ የአነስተኛ፣ መካከሇኛና ከፍተኛ መስኖ ጥናትና ግንባታ ሥራዎች በሌዩ ትኩረት 

ማስቀጠሌ በ2015 በጀት ዓመት የበጀት ዴሌዴለ ታሳቢዎች ናቸው፡፡ በላሊ በኩሌ የተጀመሩ 

ነባር የመሠረተ ሌማት ግንባታ እና የመሠረታዊ አገሌግልቶች አቅርቦት ሇቀጣዩም 

በተመሳሳይ ተገቢ ትኩረት ተሰጥቶት የሚፈጸም ይሆናሌ፡፡  

የግለ ሴክተር የኢንደስትሪ ኢንቨስትመንት ማጠናከር እንዱሁም በመንግስት በኩሌ የእነዚህን 

አካሊት የተዯራጀ ተሣትፎና አቅም በሚገነባ መሌኩ ዴጋፍና ክትትሌ ማዴረግ፣ የማህበራዊና 

ኢኮኖሚያዊ መሠረተ ሌማት ግንባታ ተጠናክሮ እንዱቀጥሌ ማዴረግ ሇዕቅደ ስኬትና 

ቀጣይነት ሊሇው ፈጣን ኢኮኖሚ ዕዴገት ወሣኝ ዴርሻ ይኖረዋሌ፡፡ ከፈጣን ኢኮኖሚያዊ ዕዴገት 

ጎን ሇጎን ፍትሏዊ ተጠቃሚነትን ሇማረጋገጥ የማህበራዊ አገሌግልቶችን ተዯራሽነትና ጥራት 

ማሳዯግ፣ የወጣቶችና ሴቶች ተሳታፊነትና ተጠቃሚነት ማጠናከር፣ ትኩረት ተሰጥቶት በበጀት 
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የሚዯገፍ ይሆናሌ፡፡ በገጠርና በከተማ አዲዱስ የሥራ ዕዴልችን በመፍጠር የወጣት ሴቶችና 

ወንድች ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነትን ማስፋት በተመሳሳይ በትኩረት የሚተገበር ይሆናሌ፡፡     

የ2015 በጀት ዓመት የክሌለ በጀት ዕቅዴ ከሊይ የተጠቀሱትን ዋና ዋና ታሳቢዎችን መነሻ 

በማዴረግ የተዘጋጀ ሆኖ የዕቅድ ተግባራትን ሇማሳካት በሚያግዝ መልኩ በዕድገት 

አምጪና ድህነት ቀናሽ ዘርፎች ሊይ በማተኮር ውስን የሆነውን የመንግስት ፋይናንስ 

የመደልደል አቅጣጫ በመከተል የቀረበ ነው፡፡ በክልለ በሁለም አካባቢዎች §l# ዜጎች 

በመንግስት የሚቀርበውን አገልግሎት በፍትሃዊነት ማቅረብ የሚያስችል የሀብት ክፍፍል 

በጸደቀ ቀመር መሰረት ተዘጋጅቶ ሇአስተዳደር እርከኖች ተከፋፍሎ ቀርቧል፡፡  

ከገቢ አኳያ ባሇፉት ዓመታት በክሌሊችን በየዘርፉ ሇጀመርናቸው የሌማት ስራዎች ወጪ 

መሸፈን የሚስያችሌ በቂ ፋይናንስ ከማቅረብ አኳያ የክሌሊችን የገቢ አፈፃፀም እያዯገ እንዱሄዴ  

በየዯረጃው ሰፊ ጥረት የተዯረገ ቢሆንም የክሌሊችን ዜጎች የሌማት ጥያቄዎችን በተሟሊ 

መንገዴ ሇመመሇስና የተጀመሩ ፕሮጀክቶችን በውሇታ ጊዜያቸው እንዱጠናቀቁ 

የሚያስፈሌገውን የሀብት መጠን ከሟሟሊት እና ኢኮኖሚው እያመነጨ ያሇውን የገቢ አቅም 

አሟጦ ከመሰብሰብ አንጻር አሁንም ያሌተሻገርነዉ ጉዲይ ነው ፡፡ የተጠናከረ የገቢ አሰባሰብ 

ሥራ ማከናወን ሇዕቅዲችን ስኬት የማይተካ ሚና እንዲሇው የሚያጠያይቅ ስሊሌሆነ በገቢ 

አሰባሰብ ስርአት ውስጥ ያለትን ውስንነቶችን በመፍታት የግብር ከፋዩን ግንዛቤ በማሳዯግ 

እንዱሁም የገቢ ግብርና የታክስ አስተዲዯር አዋጆችና በተሟሊ መንገዴ ተፈፃሚ በማዴረግ 

የክሌለን የገቢ አቅም ማሳዯግ ያስፈሌጋሌ$  

ከወጪ አኳያ ባሇፉት ዓመታት የክሌለ ወጪ በጀት በየዓመቱ እየጨመረ የመጣ ቢሆንም 

የመዯበኛ ወጪ በከፍተኛ ዯረጃ እየጨመረ መምጣቱን ተከትል በአብዛኛው የክሌለ አካባቢዎች 

ከፍተኛ ጫና እየተፈጠረ ምምጣቱ ተስተውሎሌ፡፡ በአንጻሩ የካፒታሌ ወጪ ከጠቅሊሊ ወጪ 

አኳያ መጨመር ያሇበት ያህሌ ዴርሻ የያዘ ስሊሌሆነ የተዛባውን የመዯበኛና ካፒታሌ በጀት 

ዴርሻ ሚዛን ማስጠበቅ ትኩረት ተሰጥቶት መሰራት ያሇበት አጀንዲ ይሆናሌ፡፡   

ከአጠቃሊይ የክሌለ የ2014 ወጪ 64.5 በመቶው የመሰረታዊ አገሌግልቶችን ሇማቅረብና 

የተጀመሩ የመንገዴ፣ የውሃ፣ የጤና ፣ የግብርና፣ የትምህርት ካሪኩሇም ዝግጅትና መጽሃፍ 

ህትመት፣ በከተሞች የመሰረተ ሌማት አቅርቦት፣ እና ነባር ፕሮጀክቶችን ሇማስቀጠሌና 
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መጠናቀቅ የሚችለትን ሇማጠናቀቅ የተያዘ እንዯሆነ መረዲት ያስፈሌጋሌ፡፡ በክሌለ በተሇያዩ 

አካባቢዎች የተከሰቱ የጸጥታ ችግሮችን ሇመከሊከሌ፣ እንዱሁም በአገራችን በሰሜኑ ክፍሌ 

ሇተከሰተው ጦርነት ሇመከሊከያ ዴጋፍ ወጪዎች ምክንያት ተጨማሪ የወጪ ፍሊጎት 

ማስተናገዲችን የሚታወስ ነው፡፡ ከዚህ በተጨማሪ ፣ በቂ በጀት ባሌተያዘበት ከፍተኛ የሆነ 

አዱስ ሰው ሓይሌ ቅጥር መፈጸም፣ የተሇያዩ የበጀት ጉዴሇቶችን ሇመሸፈን የሚወሰዴ የጥሬ 

ገንዘብ ብዴሮች፣ የአፈር ማዲበሪያ ውዝፍ ዕዲ ከወጪ መርጃ ሲቀነስ እንዱሁም የተሇያዩ 

ብዯሮችና ውዝፍ የጡረታ መዋጮ ገንዘብ ሲቀነስ የፊስካሌ ሚዛን/ባሊንስ መዛባት የሚያስከትሌ 

መሆኑን መገንዘብ ያስፈሌጋሌ፡፡        

በአጠቃሊይ ያጋጠመንን የፊስካሌ ሚዛን መዛባትንና ላልች ተጨማሪ የወጪ ግዳታዎችን 

ታሳቢ ያዯረገ የወጪ ቅነሳ ስትራተጂ ትግበራ በክሌለ መስተዲዯር ምክር ቤት ውይይት 

ተዯርጎ አቅጣጫ ከተሰጠበት በኋሊ ሀብትን በቁጠባ ሇመጠቀምና በክሌሊችን የተጀመሩ 

ፕሮጀክቶች ያጋጠማቸውን የፋይናንስ እጥረት ሇመቅረፍ ከፍተኛ ጥረት ተዴርጎ በርካታ 

ፕሮጀክቶች ተጠናቀው ሇምረቃ በቅተዋሌ፡፡  

ስሇሆነም በፋይናንስ ሥርዓቱ ሊይ ያጋጠሙትን ተግዲራቶች ሇመቅረፍ በየዯረጃው ሇገቢ በጀት 

ሌዩ ትኩረት መስጠት፣ ሀብትን በቁጠባ መጠቀም፣ ቅዴሚያ ሇሰብዓዊ አገሌግልቶች 

መስጠትና በበጀት መዯገፍ፣ የዜጎች ቁጠባ ባህሌ ማጠናከርም የግለን ሴክተር ኢንቨስትመንት 

ሇማስፋፋትና ሇኢኮኖሚ ዕዴገት ዘሊቂነት ወሳኝ ዴርሻ ያሇዉ በመሆኑ ትኩረት ሉሰጠዉ 

የሚገባ ነዉ፡፡  

ከእነዚህ ነባራዊ የማክሮ ኢኮኖሚና የፊስካሌ ማዕቀፍ ሁኔታዎች በመነሣት የክሌሊችን የ2015 

በጀት ዓመት በጀት እዴገት አምጪና ዴህነት ቀናሽ በሆኑ ዘርፎች ማሇትም ሇትምህርት

ጤና  ግብርና ሌማት  ንፁህ መጠጥ ውሃ አቅርቦት፣ ሇገጠር መንገዴ እንዱሁም ሇከተማ 

ሌማት ሥራዎችና ሇሥራ ዕዴሌ ሇሚፈጥሩ የጥቃቅን አነስተኛና መካከሇኛ ኢንደስትሪ፣ 

የከተማ መሠረተ ሌማት እና በመሌካም አስተዲዯር ሥራዎች ሊይ ትኩረት በማዴረግ በክሌለ 

ሕገ መንግሥት አንቀጽ 66/3 መሠረት በክሌለ መንግስት መስተዲዯር ም/ቤት የተዘጋጀው 

የ2ዏ15 ረቂቅ በጀት እና የበጀት አዋጅ መግሇጫ በክሌሌ ም/ቤት የአሠራርና የአባሊት ስነ 

ምግባር ዯንብ ቁጥር 16/2ዏዏ8 አንቀጽ 61 መሠረት ሇክሌሌ ምክር ቤት ቀርቧሌ፡፡  
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የ2015 የክሌሌ መንግስት ጠቅሊሊ በጀት½  

የክሌሊችን አጠቃሊይ የኢኮኖሚ እና የፊስካሌ አፈጻጸም ከሊይ በዝርዝር እንዯቀረበው ሲሆን 

የ2015 በጀት ዓመት ሇክሌለ በጀት ዝግጅት እንዯመነሻ የተወሰዯው የክሌለ የ3 ዓመት 

ተንከባሊይ የፊስካሌ ማዕቀፍ ትንበያ፣ ያሇፈው በጀት ዓመት የወጪ/በጀት አፈጻጸም፣ የ10 

ዓመቱ የክሌለ መሪ የሌማት ዕቅዴ ዋና ዋናዎቹ ሲሆኑ ከፊስካሌ ማዕቀፍ ረገዴ የክሌለ የገቢ 

ዕቅዴ እንዯ መነሻ ተወስዶሌ፡፡        

መዯበኛ ገቢ       

የ2015 በጀት ዓመት የክሌለ መንግስት መዯበኛ ገቢ በጀት በክሌለ ሉሰበሰብ የሚችሇውን ገቢ 

በመገመትና ያሇፉትን ዓመታት አፈጻጸሞችን መሰረት በማዴረግ ብር 14,242,968,735 

የመዯበኛ ገቢ ዕቅዴ ተይዟሌ፡፡ YH :QD k2014 bjT ›mT ytStµkl ygb! bjT UR 

s!NÚ[R y48 bmè XDgT ÃúÃLÝÝ kz!H bt=¥¶ ÆlfW bjT ›mT bbjT 

ktÃzW b§Y mdb¾ gb! lsbsb# xStÄdR XRkñC lÍYÂNS b!é bbjT xêJ 

b¸s-W SLÈN msrT t=¥¶ bjT çñ |‰ §Y XNÄ!WL y¸fqDbT xs‰R 

ytšl gb! XNÄ!sbSb# y¸Ãbr¬¬ bmçn# bz!H bjT ›mTM YH tGÆR t-ÂKé 

XNd¸q_L ታሳቢ ተዯርጓሌ፡፡    

ymS¶Ã b@èC yWS_ gb!  

kmdb¾ gb! W+ ÆlbjT m¼b@èC ytlÃ† xgLGlÖèC bmS-TÂ yMRT >Ã+ 

b¥µÿD gb! sBSbW y¸Ãgß#T gNzB kmNG|T k¸mdB§cW bjT bt=¥¶ 

gb!W ÃmnŒbTN tGÆR XNÄ!Ã-ÂK„ bbjT ›mt$ bjT WS_ tµè _QM §Y 

XNÄ!WL bz!H bjT ›mT bjT xêJ §Y tµè qRÆ*LÝ፡  

በዚህ መሠረት  

ከቱሪዝምና  ፓርኮች የሚሰበሰብ  የፓርክና የአዯን ገቢ ብር……….  8,600,000 

ከዯቡብ ቴላቪዥንና ሬዱዮ ዴርጅት የሚሰበሰብ ገቢ ብር…………. 42,000,000 

ከሌህቀት ማዕከሌ ከተማሪዎች ፈተና የሚሰበሰብ ገቢ ብር………… 30,000,000 

ከክሌለ ግብርና ምርምር ከተሇያዩ አገሌግልት የሚያገኘው ገቢ ብር………..  5,084,400 
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ከግብርና ኮላጅ ከተሇያዩ አገሌግልት እና ከምርት ሽያጭ ገቢ …       5,111,000 

ከኢንቨስትመንት የሚገኝ ገቢ  ………….    415,600 

የአርባምንጭ ተሃዴሶ ማዕከሌ አገሌግልት ገቢ …………. 

የትራንስፖርትና መንገዴ ሌማት ቢሮ ከህትመቶች ገቢ  ………….                        

   901,500  

24,971,041 

ከዕጽዋት ዘር ማዕከሌ ከዕፅዋት ዘር ቁጥጥር የሚገኝ ገቢ ………….    992,000  

 

bDM„ BR 118,425,541 ገቢዉን ሊመነጩ መ/ቤቶች የ2015 በጀት ዓመት የበጀት አካሌ 

ሆኖ እንዱታወጅ qRÆ*LÝÝ ይህም ካሇፈው በጀት ዓመት በተመሳሳይ ወቅት ከጸዯቀው ዕቅዴ 

ጋር ሲነፃፀር የ60 በመቶ ዕዴገት ያሳያሌ$  

የጤና ተቋማት ገቢ  

bøñC½ bሌዩ wrÄãC በወረዲዎችÂ bktäC y¸gß# ymNGST -@Â tÌ¥T 

gb!ÃcWN Ñl# bÑl# XNÄ!-qÑ btfqdW m\rT tÌ¥t$ k¸s-#T 

xgLGlÖT ysbsb#TN gb! m-qM XNd¸Cl# ¬úb! b¥DrG bbjT ›mt$ l!sbSb# 

YC§l# tBlÖ ytgmtW ብር 899,155,340  በ2015 በጀት አመት የገቢ በጀት ውስጥ ተካቶ 

ቀርቧሌ፡፡ ይህ የጤና ተቋማት ገቢ ካሇፈው በጀት ዓመት ዕቅዴ ጋር ሲነፃፀር የ52 በመቶ 

ዕዴገት አሳይቷሌ፡፡  

የትምህርት ቤቶች ገቢ   

bKLL mNGST bjT y¸tÄd„ TMHRT b@èC ktlÃ† xgLGlÖT y¸Ãgß#TN 

yWS_ gb! xúWjW Ñl# lÑl# l¸s-#T xgLGlÖT m-qM XNÄ!Cl# 

btfqdW m\rT TMHRT b@èC b2015 bjT ›mT ሉሰበሰቡ ይችሊለ ተብል 

የታቀዯው ብር 489,145,669 ሲሆን በ2015 በጀት ዓመቱ ዕቅዴ ውስጥ ተካቶ ቀርቧሌ፡፡ ይህ 

የትምህርት ቤቶች ገቢ ዕቅዴ ካሇፈው በጀት ዓመት ጋር ሲነፃፀር የ50.57  ዕዴገት 

ታይቶበታሌ፡፡    

የማዘጋጃ ቤቶች ገቢ    

የማዘጋጃ ቤቶች ገቢ ሇከተሞች ሌማት በመንግስት የፋይናንስ አስተዲዯር ህግ መሠረት እንዱመራ 

ተወስኖ ባሇፉት ዓመታት በከተሞች አበረታች ተግባራት ተከናውነዋሌ፡፡ በዚሁ መሠረት በክሌሊችን 
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የሚገኙ ከተሞች ከማዘጋጃ ቤት አገሌግልቶች የሚሰበስቡትን ገቢ ሙለ በሙለ የማዘጋጃ ቤቶችን 

አገሌግልት ሇማስፋፋትና ሇማሻሻሌ እንዱያውለት ሆኖ ብር 2,169,180,000 በ2015 በጀት ዓመት ገቢ 

በጀት ውስጥ ተካትቶ እዱታወጅ ቀርቧሌ፡፡ ይህ የማዘጋጃ ቤቶች ገቢ በጀት ካሇፈው ዓመት ጋር 

ሲነጻጸር የ34% ጭማሪ ያሇዉ ነዉ፡፡   

በአጠቃሊይ ክሌለ ከተሇያዩ የገቢ ምንጮች ሇመሰብሰብ የታቀዯው ብር 17,918,875,285 ሆኗሌ፡፡  

yØÁ‰L mNG|T _QL bjT DUF        

የክሌለ መንግስት አብዛኛውን ወጪ የሚሸፍነው ከፌዯራሌ መንግስት ጥቅሌ በጀት ዴጋፍ  መሆኑ 

ይታወቃሌ:: በዚሁ መሰረት ከፌዯራሌ መንግስት ሇ2015 በጀት ዓመት ጥቅሌ በጀት ዴጋፍ ከመ/ግምጃ 

ቤት ብር 26,492,396,959 ፣ ከውጭ እርዲታ ብር 98,959,379 በዴምሩ ብር 26,591,356,338 

ሲሆን ሇዘሊቂ ሌማት ግቦች ማሳኪያ ብር 1,806,293,070 በጠቅሊሊ ብር 28,397,649,408 ከፌዯራሌ 

መንግስት የተመዯበ ጥቅሌ በጀት ዴጋፍ ነው፡፡ የፌዯራሌ መንግስት ጥቅሌ በጀት ዴጋፍ ከ2014 በጀት 

ዓመት በጀት ጋር ሲነፃፀር በ 2 በመቶ ከፍ ያሇ ነው

yKLl# y2015 bjT ›mT -Q§§ gb! bjT yØÁ‰L mNGST _QL bjT DUFÂ yKLl# 

-Q§§ gb! bjT DMR BR 46,316,524,693 ሆኗሌ፡፡ ይህ አሃዝ ከ2014 የክሌለ ጠቅሊሊ 

የተስተካከሇ በጀት ማሇትም ብር 39,870,590,219 ጋር ሲነጻጸር የብር 6,445,934,474 ወይም የ16.2 

በመቶ ብሌጫ ያሇው ነው፡፡  

የክሌለ የ2015 በጀት ዓመት ጠቅሊሊ ገቢ በሚሉየን ብር  

t.q$. አርዕስት  የ2014 ዕቅዴ  የ2015 ዕቅዴ  ዕDgT 

bmè¾  

ከጠቅሊሊ  
በጀት ዴርሻ 

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 

ዴምር  12,237.71 17,918.79 46 38.69 

2 የፌዳራሌ መንግስት 
ጥቅሌ የበጀት ዴጋፍ 

   - 

2.1 ከመንግስት ግምጃ ቤት 25,951.52 26,492.40 2 57.20 
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2.2 ከውጭ ዕርዲት 125.81 98.96 (21) 0.35 

2.3 ሇዘሊቂ ሌማት ግቦች 
ማስፈጸሚያ በጀት 
ዴጋፍ 

1,556.03 1,806 16 3.90 

ዴምር  27,633.36 28,397.65 3 61.31 

ጠቅሊሊ 
ዴምር 

 39,871.07 46,316.44 16 100.00 

 

yKLl# y2015 bjT ›mT x-”§Y bjT DLDL  

ybjT DLDL xfÚÚM  

kØÁ‰L mNGST lKLl# ytmdb yDUF bjT በአስተዲዯር እርከኖች መካከሌ በኢፌዱሪ 

ፌዳሬሽን ም/ቤት ጸዴቆ yØÁ‰L mNGST lKLlÖC l¥kÍfL y¸-qMbTN ywÀ F§¯T 

¥mÈ-¾ qmR W-@T msrT KFFL ytdrg s!çN yKLL ¥:KL DRš DRš 18 በመቶ 

እና ዞኖችና ሌዩ ወረዲዎች ዴርሻ ወዯ 82 በመቶ ከፍ እንዱሌ ተዯርጓሌ፡፡ øñCÂ L† wrÄãCM 

btmúúY bqmR ydrúcWN DRš btmúúY qmR lwrÄãCÂ kt¥ xStÄdéC 

bFT¦êEnTÂ በግሌጸኝነት ¥kÍfL y¸-bQÆcý ይሆናሌ፡፡   

የበጀት ክፍፍል በአስተዳደር እርከንና በፕሮግራም  

                  የበጀት ክፍፍል በአስተዳደር እርከንና በፕሮግራም ልዩነት 
አስተዳደር እርከን  2014 2015      በአሀዝ  % 

ክልል ማዕከል 3,254,531,689 3,607,624,829 353,093,140 10.8 

የመስሪያ ቤቶችና ኮሌጆች ገቢ 140,261,730 210,100,630 69,838,900 49.8 

ክልላዊ ፕሮግራም 2,817,465,601 3,000,000,000 182,534,399 6.5 

መጠባበቂያ 161,200,000 200,000,000 38,800,000 24.1 

ለዘላቂ ልማት ግቦች ማስፈጸሚያ 1,556,031,360 1,806,293,070 250,261,710 16.1 

የክልል  ድምር 7,929,490,380 8,824,018,529 894,528,149 11.3 

ዞንና ልዩ ወረዳ 29,472,806,539 34,026,700,244 4,553,893,705 15.5 

የጤና፤ የትምህርት እና የማዘጋጃ ቤቶች 

የውስጥ ገቢ 

2,468,293,300 3,465,805,920 997,512,620 40.4 

ዞንና ልዩ ወረዳ ድምር 31,941,099,839 37,492,506,164 5,551,406,325 17.4 

ጠቅላላ ድምር 39,870,590,219 46,316,524,693 6,445,934,474 16.2 
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የ2015 በጀት ዓመት የክሌሌ ማዕከሌ ወጪና የወጪ አሸፋፈን   

ሀ/. የመዯበኛ እና ካፒታሌ በጀት ጣሪያ   

yKLL ¥XkL m¼b@èC ymdb¾ XÂ µpE¬L wÀ ytwsnW yKLl#N y10 ›mT 

m¶ :QD mnš b¥DrG XNÄ!h#M y¥Ké x!÷ñ¸ ðs!µL ¥XqF msrT b¥DrG 

b2015 bjT ›mT t=¥¶ bjT l!ÃSkTl# y¸Cl# ywÀ ¬œb!ãCN b¥gÂzB 

XÂ lKLL ¥:kL m¼b@èC y¸qrý lxStÄdR XRkñC k¸wRdý UR ytmÈ-n 

XNÄ!çN b¥DrG nWÝÝ  

y2015 bjT ›mT yKLl# ¥:kL bjT È¶Ã BR 8,824,018,529 ሲሆን ካሇፈው ዓመት 

ጋር ሲነፃር የ11.3 ጭማሪ ያሇው ሲሆን አብዛኛው ጭማሪ ከመዯበኛ ገቢ እና ሇዘሊቂ ሌማት 

ግቦች ማስፈጸሚያ በጀት ዴጋፍ የተገኘ ሲሆን ብር 20,734,863 ከውጭ ከዕርዲታ የተገኘ 

ነዉ፡፡  

ሇ/. ሇክሌለ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ሌማት ፕሮጀክቶችና ፕሮግራሞች ማስፈጸሚያ 

በጀት ጣሪያ   

b2015 bjT ›mT bKLL ¥:kL bjT tYø bøñCÂ L† wrÄãC l¸µÿÇ 

PéG‰äCÂ PéjKèC ¥Sf[¸Ã b_Ql# BR 3,000,000,000 የተያዘ ሲሆን በጀቱ 

የሚመዯብሊቸው ዋና ዋና ክሌሊዊ ኘሮግራሞች በክሌሌ ማዕከሌ የተያዙ ቢሆንም በዞኖች፣ 

ወረዲዎችና ከተማ አስተዲዯሮች የሚፈጸሙ በመሆናቸው ሇክሌሌ ማዕከሌ መ/ቤቶች ሇመዯበኛ 

ሥራ የሚውሌ አይሆንም፡፡ 

/¼. m-ÆbqEÃ bjT   

በክሌለ ሇዴንገተኛና ሊሌታሰቡ ወጪዎች ብር 200,000,000 lm-ÆbqEÃ ተይዟሌ፡፡ 

m¼.ጥቅሌ ዴጎማ ሇዞኖችና ሌዩ ወረዲዎች   

øñCÂ L† wrÄãC b_QL Ãgß#TN bjT bS‰cW §l# wrÄãC½ ktäCÂ løN 

¥:kL mRHN btktl h#n@¬ bFThêEnTÂ በግሌጽነት ywÀ F§¯TNÂ W-@TN 

ÆgÂzb mLK ¥kÍfL y¸-bQÆcW s!çN bKFFl# wQT y¸ktl#TN g#Ä×C 
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ማጤን ይñRÆcêLÝÝ 

 bøñCÂ L† wrÄãC |R Ãl# ktäC½ wrÄãCÂ yøN ¥:kl# bqmR 

y¸Ãgß#T bjT b2;15 ktdldl§cW bjTÂ b›mt$ µU-¥cW ywÀ 

bjT g#DlTÂ D¯¥ UR bxGÆb# ytgÂzb mçN YñRb¬LÝÝ  

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

wQT በቅዴሚያ ሇበጀት ዓመቱ ሇdmwZ በጀትና ሇGÁ¬ wÀãCN bqE bjT 

kdldl# b“§ q¶WN L¥TN b¸ÃÍ_n#Â lDHnT Qnú አስተዋፅኦ 

ሇሚያዯርጉ s@KtéC lµpE¬L ßéjKèC በጀት mdLdL YC§l#ÝÝ  

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

l¥cENG fND tgb!WN QD¸Ã mS-TM ÃsfLULÝÝ  

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

L† wrÄãC ywsÇT y_Ê gNzB BDR mmlS y¸-bQÆcW bmçn#  

bbjT xµtW መያዝ ይጠበቅባቸዋሌÝÝ 

 bktäC y|‰ :DL lmF-R l¸ÃGz# ßéjKèC QD¸Ã bmS-T 

l¥à§T yµpE¬L bjT mmdB ÃSfLULÝÝ 

 ym-ÆbQÃ bjT bh#l#M wrÄ §Y mÃZ ÃLtfqd bmçn# bøN XÂ 

bL† wrÄãC dr© løN¼L† wrÄ ¥:kl# µgßW ygNzB DRš k2 bmè 

ÃLbl- bjT l!mdB YC§l#ÝÝ  

5. ymdb¾ና yµpE¬L wÀ êÂ êÂ ¬úb!ãC  

የ2015 በጀት ዓመት የበጀት ዴሌዴሌ በሚካሄዴበት ወቅት በየዯረጃው ባለ አስተዲዯር 

ዕርከኖች እና የመንግሥት መ/ቤቶች በወጭ ግዳታ ቅዯም ተከተሌ መሠረት በ2015 በጀት 

ዓመት ያጋጠመንን የበጀት እጥረት ታሳቢ በማዴረግ መፈጸም ይገባቸዋሌ፡፡ በዚህም መሠረት 

ቅዴሚያ ከሚሰጣቸው ጉዲዮች መካከሌ  

 lnÆR \‰t®C dmwZÂ _Q¥ _QM -#$r¬N =Mé   

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

ሇጤና Èb!ÃãCÂ çSpE¬lÖC |‰ xSk!ÃíC xbL፣  

 l-@Â  lTMHRT  lGBRÂ ÷l@J t¥¶ãC yk!S gNzB½  
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 lHG ¬‰¸ãC yMGBÂ yHKMÂ wÀãC½   

 lwÈèC |‰ :DL f-‰½ 

 lnÆR ßéjKèC ¥S=rš½ 

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

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

 yßéjKT GNÆ¬cW lt-Âqq$ ßéjKèC ymÃÏ KFÃ½  

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

_gÂ XÂ xStÄdR wÀEãC  

 yßéjKèC ¥cENG fND êÂ ዋናãc$ ÂcWÝÝ  

ማጠቃሇያ 

የተከበረው ም/ቤት በቀረበው የዯቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦች ህዝቦች ክሌሌ መንግሥት የ2015 

ረቂቅ በጀት አዋጅ እና በዚህ መግሇጫ ሊይ ተወያይቶ እንዱያጸዴቅ እየጠየቅኩ ፤ በተሻሻሇው 

የክሌለ ፋይናንስ አስተዲዯር አዋጅ ቁጥር 128/2002 አንቀጽ 22 ን/አንቀጽ 2 መሠረት ዞኖች" 

ሌዩ ወረዲዎች" ወረዲዎችና ከተማ አስተዲዯሮች በየምክር ቤታቸው ተወያይተውና በዚህ 

የበጀት አዋጅ መግሇጫ መሠረት ቅዯም ተከተለን በመጠበቅ እስከ ሏምላ 30/2014 ዴረስ 

በጀቱን አሳውጀው የበጀት ዴሌዴሌ መረጃውን ሇሚመሇከተው አካሌ እንዱያዯርሱ እና 

በዞኖች½ሌዩ ወረዲዎች" ከተሞችና ወረዲ አስተዲዯሮች ሇተሇያዩ ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊና 

አስተዲዯራዊ ጉዲዮች የተዯሇዯሇው በጀት ሇህዝቡ ግሌጽ በሆነ ቦታ ሊይ በመሇጠፍ ሕዝቡ 

የበጀት መረጃ እንዱያገኝ በማዴረግ የበጀት ግሌፀኝነትና ተጠያቂነት አሰራር ማጠናከር 

ሳይታሇፍ ሉፈፀም የሚገባ ተግባር መሆኑን ሇመግሇጽ እወዲሇሁ፡፡  

አመሰግናሇሁ ! 

አቶ ተፈሪ አባተ ሻሾ 

የዯ/ብ/ብ/ሕ/ክሌሌ መንግስት  

ፋይናንስ ቢሮ ኃሊፊ 

 


