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መግቢያ 

የዯቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክሌሌ የበጀት አስተዲዯርና የክፍያ አፈፃፀምን ሥርዓትንና 

ይበሌጥ ውጤታማና ቀሌጣፋ እንዱሆን ሇማዴረግ! በክሌለ ያሇውን ውስን ሀብት ከወጪ ፍሊጎት 

ጋር በማጣጣም ማህበራዊና ኢኮኖሚ ፋይዲ ባሊቸው የሌማት ዘርፎች ሊይ በብቃት እንዱውሌ 

ሇማስቻሌ! በክሌለ ሇመስተንግድ የወጪ መዯብ የሚመዯበውን በጀት ከብክነት ሇማዲንና 

አጠቃቀሙን ሥርዓት ባሇው መሌኩ ሇመቆጣጠር እንዱቻሌ የዯቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦችና 

ህዝቦች ክሌሌ መንግስት የፋይናንስ አስተዲዯር አዋጅ ቁጥር 128/2002 አንቀፅ 69 ሇቢሮው 

በተሰጠው ሥሌጣን መሠረት ይህ የመስተንግድ በጀት አመዲዯብና አጠቃቀም መመሪያ 

ተዘጋጅቷሌ:: 

ክፍሌ አንዴ 
ጠቅሊሊ 

 
1. አጭር ርዕስ 

 
ይህ መመሪያ  

“የዯቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክሌሌ መንግሥት የመስተንግድ በጀት አመዲዯብና  

አጠቃቀም መመሪያ ቁጥር 26/2009  ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ:: 

 
2. ትርጓሜ  
 
የዯቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክሌሌ መንግስት የፋይናንስ አስተዲዯር አዋጅ ቁጥር 

128/2002 እና በፋይናንስ አስተዲዯር ዯንብ ቁጥር 93/2003 ትርጉም የተሰጣቸው በዚህ 

መመሪያ ውስጥ ጥቅም ሊይ የዋለ ቃሊትና ሀረጎች በአዋጁ እና በዯንቡ የተሰጣቸውን ትርጉም 

ይይዛለ ከዚህ በተጨማሪም በዚህ መመሪያ ውስጥ፡-  

ሀ. “የመስተንግድ በጀት” ማሇት ሇመንግሥት ሥራ ወዯ የመ/ቤቶቹ ሇጥናት፣ ሇሌምዴ 

ሌውውጥ፣ ሇዴጋፍና ክትትሌ፣ ሇማማከር፣ እና ሇላልች ጉዲዮች ሇሚመጡ እንግድች           

የሚዯረግን መስተንግድ የሚያካትት ነው፡፡ 

ሇ. “ወጪ በጀት” ማሇት መንግሥት በአንዴ የበጀት ዓመት ውስጥ ሇሚሰጣቸው አገሌግልቶችና 

የሌማት ሥራዎች እንዱሁም ውሌ ወይም ግዳታ ሇተገባባቸው ጉዲዮች የሚዯሇዯሌ ሃብት ነው፡፡ 
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ሐ. “ የበጀት ዝውውር ” ማሇት በመንግሥት ፋይናንስ አስተዲዯር አዋጅ ቁጥር 128/2002 

አንቀጽ 23 የተሰጠው ትርጉም እንዯተጠበቀ ሆኖ ከአንዴ የመንግሥት መ/ቤት ወዯ ላሊ 

የመንግሥት መ/ቤት በአርዕስት½ በንዑስ አርዕስት½ በሂሣብ መዯብ ወይም ከአንዴ ፕሮጀክት ወዯ 

ላሊ ፕሮጀክት የሚዯረግ የተፈቀዯ የበጀት ዝውውርን ይጨምራሌ፡፡  

መ. “የበጀት ቁጥጥር” ማሇት መንግሥት ወይም የመንግሥት መ/ቤቶች የበሊይ ኃሊፊዎች 

በተፈቀዯው የበጀት ዝውውር ሊይ ቁጥጥር ሇማዴረግ  እንዱቻሌ ተገቢውን መረጃ ሇማግኘት 

ወይም ውሣኔ ሇመስጠት እንዱሁም ከበጀት በሊይ ወጪ ያሇመዯረጉን ሇመቆጣጠር የሚረዲ 

የበጀት አመዘጋገብ አስተዲዯር ሥርዓት ነው፡፡ 

ሠ. “የፀዯቀ በጀት” ማሇት በየአስተዲዯር እርከኑ ባለ ምክር ቤቶች ተቀባይነት አግኝቶ የፀዯቀና 
የተፈቀዯ በጀት ማሇት ነው፡፡ 
 
3. የመመሪያው ተፈፃሚነት ወሰን 
 
ሀ. ይህ መመሪያ የዯቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክሌሌ መንግስት የፋይናንስ አስተዲዯር 

አዋጅ ቁጥር 128/2002 ሊይ የመንግሥት መ/ቤቶች ተብል በተመሇከቱት ሁለ ሊይ ተፈፃሚ 

ይሆናሌ፡፡  

ሇ  ከሊይ አንቀፅ 3.ሀ ሊይ የተገሇፀው እዯተጠበቀ ሆኖ ካሇው የእንግዲ ብዛትና ላልች ሁኔታዎች 

አንፃር የክሌለ ርዕሰ መስተዲዴር ጽ/ቤት የመስተንግድ ወጪ ጣሪያ ዝርዝር ዕቅዴ እየተዘጋጀ 

ሇክሌለ ፋ/ኢ/ሌ/ቢሮ እየቀረበ ሲፀዴቅ ተፈፃሚ ይሆናሌ፡፡ 

 
4. የመመሪያው ዓሊማ  
 
ሀ. የክሌለ የመስተንግድ በጀት አመዲዯብና አጠቃቀም ሁኔታ ሥርዓት ባሇው መሌኩና ወጥነት 

ባሇው አሠራር ተግባራዊ እንዱዯረግ ሇማስቻሌና የበጀት ብክነትን በመቆጣጠር የክሌለ የሀብት 

አጠቃቀም ይበሌጥ በውጤታማነት እንዱተገበር ሇማዴረግ፣ በየዯረጃው በሚገኙ የአስተዲዯር 

እርከኖች ሉኖር የሚገባውን የሥራ ኃሊፊነትና ተጠያቂነት እንዱሁም የመስተንግድ በጀት 

አመዲዯብና አጠቃቀም የቁጥጥር ሥርዓትን በማጠናከር የሚስተዋለ የአፈፃፀም ችግሮችን 

በዘሊቂነት ሇመፍታት ነው፡፡ 
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ክፍሌ ሁሇት 
5. የመስተንግድ የበጀት አመዲዯብ ሁኔታ 

 
5.1. በየአስተዲዯር እርከኑ የሚገኙ የመንግሥት መ/ቤቶች በየዘርፉ የተጣለ ግቦችን ሇማሳካት  

የፀዯቀሊቸውን ዓመታዊ በጀት መሠረት በማዴረግ ሇዋና ዋና የወጪ መዯቦች በጀታቸውን 

በዝርዝር ሉመዴቡ ይገባሌ፡፡ በዚህም መሠረት የመንግሥት መ/ቤቶች ሇመስተንግድ የወጪ 

መዯብ በዚህ መመሪያ በተመሇከተው መሠረት በቁጠባና ከብክነት ነፃ በሆነ መሌኩ ሉመዴቡ 

ይገባሌ፡፡  

5.2. በመሆኑም የመስተንግድ በጀት የሚከተለትን ያካትታሌ 

ሀ. በመስሪያ ቤቶች ውስጥ ከውስጥም ሆነ ከውጭ ሇሚመጡ እንግድች የሚዯረግ 

የሻይ! የቡና የውሃ መስተንግድ፣ 

ሇ. ሇተሇያዩ ሥሌጠናዎች የሚዯረግ የሻይ ! የቡናና የውሃ መስተንግድ፣ 

ሐ. ሇክሌሌ/ሇዞን/ሇከተማ አስተዲዯር /ሇሌዩ ወረዲና ወረዲ ምክር ቤቶች ጉባኤዎች እና 

ሇሴክተር መ/ቤቶች ጉባኤዎች የሚዯረግ መስተንግድ፣ 

መ. ሇሌዩ ሌዩ ማቀጣጠያ ሠነዴ የግንዛቤ ማዲበሪያ የውይይት መዴረኮች የሚዯረግ 

መስተንግድ፣ 

ሠ. ሇሲምፖዚየሞችና ሇባህሊዊ የዘመን መሇወጫ በዓሊት ዝግጅት የሚዯረግ 

መስተንግድ፣ 

ረ. በሌዩ ሌዩ ዘርፎች ብሔራዊና ክሌሊዊ ዓመታዊ የበዓሊት ቀን አከባበር ሊይ የሚዯረግ 

መስተንግድ፣ 

ሰ. ሇስፖርታዊ ውዴዴር ሻምፕዮናዎች ሇተወዲዲሪዎች የሚዯረግ መስተንግድ ናቸው፡፡ 

 
6. የመስተንግድ በጀት ስሇመመዯብ 

6.1. በዚህ መመሪያ አንቀጽ 5 ንዑስ አንቀጽ “5.1” በተገሇጸው መሰረት ሇመ/ቤቶች  

የውስጥ አገሌግልትም ሆነ ከውጭ ሇሚመጡ እንግድች የሚዯረግ የሻይ ቡና 

መስተንግድ፣ በጀት አመዲዯብን በተመሇከተ ማንኛውም የመንግስት መስሪያ ቤት 

በሥሩ የሚገኙ ዋና እና ዯጋፊ ሥራ ሂዯቶች ከሚሰጡት አገሌግልት ጋር 

በተያያዘ ወዯ መ/ቤቱ ወይም የሥራ ሂዯቱ የሚመጡ እንግድችን ሁኔታ መሠረት 

በማዴረግ የወሩንና የአመቱን በጀት በማስሊት ቀጥል ባሇው ሠንጠረዥ 

በተመሇከተው ሁኔታ የሚዘጋጅ ይሆናሌ፡፡ 
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ተቁ 

 

የመስተንግድ ተጠቃሚ የሆኑ የሥራ ኃሊፊዎች 

ወርሃዊ 
የመስተንግድ 

ወጪ 
መጠን/ብር/ 

ዓመታዊ 
የመስተንግድ 
ወጪ መጠን 

/በብር/ 

ሀ  በክሌሌ ማዕከሌ   

1 የቢሮ ኃሊፊ፣የገቢዎች ባሇሥሌጣን ኃሊፊ ! የስነምግባርና ፀረ 
ሙስና ኮሚሽን ኮሚሽነር፣ የምክር ቤት እና ብሔረሰቦች 
ም/ቤት ዋና አፈ ጉባኤ፣ ጠቅሊይ ፍርዴ ቤት ፕሬዝዲንት እና 
የዋና ኦዱት መ/ቤት ዋና ሃሊፊ   

2,000 24,000 

2 የባሇስሌጣን፣ ኮሚሽን፣ የጠቅሊይ ፍርዴ ቤት ም/ፕሬዝዲንት ፣ 
ኤጀንሲና ጽ/ቤት ዋና ኃሊፊዎች 

 1,000 12,000 

3 በምክትሌ የቢሮ ኃሊፊዎች ሇሚመሩ የስራ ክፍልች   1,000 12,000 

4 የባሇስሌጣን፣ የኮሚሽን፣ የኤጀንሲ፣ የጽ/ቤት ምክትሌና 
በምክትሌ ማዕረግ ኃሊፊዎች 

800 9,600 

5 ምክትሌ አፈ-ጉባኤ   1,000 12,000 

6 ዋና የሥራ ሂዯቶች 600 7,200 

7 ዯጋፊ የሥራ ሂዯቶች 400 4,800 

ሇ በዞን ማዕከሌ   

1 የዞን ዋና አስተዲዲሪ፣ የሃዋሳ ከተማ  ዋና ከንቲባ  3,200 38,400 

2 የዞን ምክትሌ ዋና አስተዲዲሪ እና ሀዋሳ ከተማ  ምክትሌ 
ከንቲባ እና ዋና አፈ ጉባኤ 

1,000 12,000 

3 የዞን/የሃዋሳ ከተማ መምሪያ ሃሊፊ፣ የሃዋሳ ከተማ ማዘጋጃ 
ቤት ሥራ አስኪያጅ  

600 7,200 

4 ከፍተኛ ፍርዴ ቤት ፕሬዝዲንት 1000 12,000 

5 የዞን ምክትሌ የመምሪያ ኃሊፊ፣ የዋና አስተዲዲሪ አማካሪ  
የአስተዲዯር ጽ/ቤት ኃሊፊና ምክትሌ አፈ ጉባኤ 400 4,800 

6 የዞን ዋና የሥራ ሂዯቶች 300 3,600 

ሐ ሌዩ ወረዲ፣ ወረዲና ከተማ አስተዲዯር እርከን   

1 የሌዩ ወረዲ እና ወረዲ ዋና አስተዲዲሪ  1000 12,000 
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ተቁ 

 

የመስተንግድ ተጠቃሚ የሆኑ የሥራ ኃሊፊዎች 

ወርሃዊ 
የመስተንግድ 

ወጪ 
መጠን/ብር/ 

ዓመታዊ 
የመስተንግድ 
ወጪ መጠን 

/በብር/ 

2 የወረዲ ምክትሌ አስተዲዲሪ/ዋና አፈ ጉባኤ 400 4,800 

3 የወረዲ ሴክተር ጽ/ቤት ሃሊፊ እና የማዘጋጃ ቤት ስራ አስኪያጅ 300 3,600 

4 የመጀመሪያ ዯረጃ ፍርዴ ቤት ፕሬዝዲንት 400 4,800 

5 ሇ1ኛ  ዯረጃ ከተማ ከንቲባ 1,500 18,000 

6 ሇ1ኛ ዯረጃ ከተማ ም/ከንቲባ 600 7,200 

7 ሇ1ኛ ዯረጃ ከተማ ሴክተር ጽ/ቤት ሃሊፊ እና የማዘጋጃ ቤት 
ስራ አስኪያጅ 500 6,000 

መ ኮላጆች፣ ተቋማትና የቅርንጫፍ ጽ/ቤት   

1 ኮላጆች እና ጀነራሌ ሆስፒታልች 800 9,600 

2 ተቋማት እና የመጀመሪያ ዯረጃ ሆስፒታልች  600 7,200 

3 የቅርንጫፍ ጽ/ቤት 300 3,600 

 
6.2 ከሊይ በአንቀፅ 6.1 ከተዘረዘሩት አዯረጃጀቶች ውጭ ላልች በአዱስ የሚዯራጁ ሲኖሩ ከሊይ 

ከተዘረዘሩት አቻ ትይዩ እየታየ በተመሣሣይ ሉመዯብ ይችሊሌ፡፡  

6.3 በላሊ በኩሌ 2ኛ ዯረጃ ከተማ ፈርጅ እና ከዚያ በታች ዯረጃ የተሰጣቸው ከተሞች ሇወረዲ 

አዯረጃጀት የተፈቀዯውን የበጀት ጣራ የሚመዯብ ይሆናሌ፡፡ 

6.4 በዚህ መመሪያ በተራ ቁጥር 6.1 ሊይ የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ ከዚህ በፊት 

ሇኤች.አይቪ.ኤዴስ መከሊከሌና ዴጋፍ የሚመዯበው 2 በመቶ የበጀት ዴርሻ ቀዴሞ በነበረው 

አሰራር የሚፈፀም  ይሆናሌ፡፡ 

6.5 የመንግስት መ/ቤቶች በሌማትና መሌካም አስተዲዯር ጉዲዮች ሊይ የጋራ መግባባትን 

ሇመፍጠር በተገሌጋዮች ቻርተር ሊይ በተቀመጠው መሰረት ከመ/ቤቱ ሠራተኞች፣ ከተሇያዩ 

ህብረተሰብ ክፍልች፣ ከተገሌጋዮች እና ከባሇዴርሻ አካሊት ጋር የሚዯረጉ ውይይቶች ማካሄዴ 

ሲያስፈሌግ የውይይቶቹ አሊማ በግሌፅ ተቀምጦ፣ ዝርዝር የወጪ ፍሊጎቱ ተዘጋጅቶ በፕሮጀክት 

መሌክ እንዯተቋም በመያዝ የሻይ ቡናና የውሃ መስተንግድ ማዴረግ ይቻሊሌ፡፡ 
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ክፍሌ ሶስት 

7. ከሻይ፣ ቡና እና ውሃ ውጪ የሚዯረግ የምግብ መስተንግድን በተመሇከተ  

7.1 በየአስተዲዯር እርከኑ ባለ ምክር ቤቶች በሚካሄደ ጉባኤዎች፣ በየዯረጃው ሇሚዘጋጁ 

የክህልት ሥሌጠናዎች፣ የሴክተር ጉባኤዎችና መሰሌ መዴረኮች ሲካሄደ የምግብ 

መስተንግድ ማዴረግ የተከሇከሇ ተግባር ነው፡፡ ይሁን እንጂ ከሊይ ሇተጠቀሱት መዴረኮች 

የሚሆን የሻይ፣ ቡና እና ውሃ ወጪዎች በጀት በተሳታፊ ቁጥር በማስሊት በሀገር ውስጥ 

ስሌጠና የወጪ ርዕስ /6271/ የሚያዝ ይሆናሌ፡፡ 

7.2  ከዚህ በሊይ በተራ ቁጥር 7.1 የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ በረዥም ጊዜ አንዴ ጊዜ 

የሚካሄዴ በመሆኑና ከላልች ሁኔታዎች አንፃር የአስተዲዯር እርከን የምክር ቤት 

መስራች ጉባኤዎች ሲካሄደ ዝርዝር እቅደ በበጀት ተዯግፎ በፋ/ኢ/ሌማት መ/ቤቶች  

ሲፀዴቅ  ቁጠባን መሰረት ባዯረገ መሌኩ የምግብ መስተንግድ ተፈፃሚ ሉሆን ይችሊሌ፡፡ 

7.3   ከዚህ በሊይ በአንቀፅ 7.1 ሊይ የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ ካሇው ጠቀሜታ አንፃር 

እየታየ ከህዝብ ክንፍ ጋር የሚዯረጉ የውል አበሌ ሙለ በሙለ ወይም በግማሽ 

የማይከፈሌባቸው የውይይት መዴረኮች ሲካሄደ በመዴረኩ ማጠቃሇያ ሊይ አንዴ ጊዜ 

ብቻ የምሳ ወይም የእራት ግብዣ ሇማዴረግ የሚበቃውን በጀት በማስሊት ዝርዝር 

የፕሮጀክት ፕሮፖዛሌ ተዘጋጅቶ  በፋይናንስና ኢኮኖሚ መ/ቤቶች ሲፀዴቅ  በጀት መያዝ 

ይቻሊሌ፡፡  

7.4  ከዚህ በሊይ በአንቀፅ 6.1 ሊይ የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ ከመስሪያ ቤቱ ባህሪ ጋር 

ተያይዞ ከላሊ አካባቢዎች ሇጥናት፣ ሇዴጋፍና ክትትሌ፣ ሇማማከር እና ሇመሳሰለት 

ተግባራት እንግዲ የሚመጡባቸው መስሪያ ቤቶች በሆቴሌ ሇሚያዯርጉት መስተንግድ 

የሚሆን በጀት ስላት በአመት 4 ጊዜ ብቻ እንዯሚመጡ ታሳቢ በማዴረግ በሴክተሩ 

እቅዴ ውስጥ በማካተት ቁጠባን ማእከሌ ባዯረገ መሌኩ ውስን በጀት በበሊይ አመራር 

የሥራ ክፍሌ ሊይ ብቻ የሚያዝ ሆኖ በተቋሙ ማነጅመንት እየተወሰነ በቁጠባ ተፈፃሚ  

ይሆናሌ፡፡ 

7.5 ከዚህ በሊይ በአንቀፅ 6.1 ሊይ የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ የሀዋሳ ከተማ አስተዲዯር 

እዱሁም ክሌሌ ሴክተር ቢሮዎች ሀገራዊና አሇም አቀፋዊ መዴረኮች የሚያስተናግዴ ሆኖ 

ሲገኝ መዴረኩ ካሇው ፋይዲ አንፃር መስተንግድ ማዴረግ ጠቃሚ መሆኑ ሲታመንበት 
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በበቂ ማብራሪያ ተዯግፎ ሲቀርብ በክሌለ ፋ/ኢ/ሌ/ቢሮ ተረጋግጦ ሲፈቀዴ ተፈፃሚ 

ይሆናሌ፡፡ 

7.6 በዚህ መመሪያ ስሇመስተንግዶ ክሌከሊ የተጠቀሰው እንዯተጠበቀ ሆኖ ህዝባዊ 

የባህሌና የቋንቋ ሲምፖዚየሞችን ማካሄድ ሲያስፈሌግ በዓለን አስመሌክቶ የሚወጡ 

የመስተንግዶ ወጪዎች ሊይ በአስተዳዯር እርከኑ የሚገኙ አስፈፃሚ አካሊት ወይም 

ካቢኔ የወጪ ዝርዝሩ ቀርቦ ሇሀብት ብክነትን ባሌተጋሇጠ መሌኩ ውሳኔ እየተሰጠበት 

የሚፈፀም ይሆናሌ፡፡  

7.7 ሇየአስተዳዯር እርከኑ ሇሚዯረጉ ስፖርታዊ ውድድሮችና ሻምፕዮናዎች ዝግጅት 

ሇተወዳዳሪ ስፖርተኞች የሚዯረጉ የምግብ መስተንግዶ የገበያ ዋጋን መሰረት 

ያዯረገና በመስተንግዶ ሊይ የተሳተፉ ስፖርተኞች ዝርዝር መረጃ ወይም አቴንዳንስ 

ተያይዞ ሉቀርብ ይገባሌ፡፡ 

7.8  በየአስተዳዯር እርከኖች በድንገት ሇሚያጋጥሙ ማሇትም ጎርፍ፣ እሳት አዯጋ፣ 

የፀጥታ ችግር እና ላልች ተመሳሳይ ድንገተኛ አዯጋዎች ሲያጋጥሙ ዝርዝር የወጪ 

እቅድ ቀርቦ በአስተዳዯር ምክር ቤት ካቢኔ እየተወሰነ የሚፈፀም ይሆናሌ፡፡  

7.9 ካሇው ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ጠቀሜታ አንፃር እየታየ ክሌሊዊ የሆኑ ትሊሌቅ 

ፕሮጀክቶች ሲጠናቀቁ ምረቃ ማካሄድ አስፈሊጊ መሆኑ በመስሪያ ቤቱ ማነጅመንት 

ተረጋግጦ ሲወሰን  ቁጠባን መሰረት ባዯረገ መሌኩ ዝርዝር ወጪያቸው በአመታዊ 

የሴክተር የበጀት እቅድ ውስጥ ተካትቶ ሲቀርብ በፋይናንስና ኢኮኖሚ ሌማት 

መ/ቤቶች ሲፈቀድ ተፈፃሚ ይሆናሌ፡፡ 

7.10 በዚህ መመሪያ በክፍሌ ሶስት ሊይ ተዯንግገው የተፈቀደ መስተንግዶዎችን 

አፈፃፀም በተመሇከተ በግዥ አፈፃፀም መመሪያ መሰረት ተፈፃሚ ይሆናሌ፡፡  

8. የፋይናንስና ኢኮኖሚ ሌማት መ/ቤቶች ተግባርና ኃሊፊነት 

1. በየዯረጃው የሚገኙ የመንግሥት መ/ቤቶች የመስተንግድ በጀት አመዲዯብና አጠቃቀም 

በዚህ መመሪያ በተዯነገገው መሠረት መሆኑን ይከታተሊሌ፣ ይቆጣጠራሌ፣ ያረጋግጣሌ፤ 

2. የመስተንግድ በጀት አፈፃፀምን ይከታተሊሌ፣ የሩብ አመታት የውስጥ ኦዱት ሪፖርትን 

በመቀበሌ ሇአስተዲዯር እርከኑ ዋና አስተዲዲሪ በማቅረብ በካቢኔ እንዱገመገም ያዯርጋሌ፡፡   
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3. በየዯረጃው የሚገኙ የመንግሥት መ/ቤቶች የመስተንግድ በጀት አመዲዯብና አጠቃቀም 

በዚህ መመሪያ ከተዯነገገው ውጭ መሆኑ ሲረጋገጥ በዚህ መመሪያና በፋይናንስ 

አሰተዲዯር አዋጅና ዯንብ መሠረት ተገቢውን የእርምት እርምጃ ይወስዲሌ፤ 

4. የመስተንግድ በጀት አመዲዯብና አጠቃቀምን በተመሇከተ ወቅታዊ መረጃና ሪፖርት 

ሇሚመሇከታቸው አካሊት በጥራት ያቀርባሌ፤ 

5. ሁለም ሴክተር መ/ቤቶችና ላልች የሚመሇከታቸው አካሊት በዚህ መመሪያ ሊይ ያሊቸው 

ግንዛቤ ይበሌጥ እንዱጎሇብት ሇማዴረግ ተከታታይ የሆነ የግንዛቤ ማስጨበጫ መዴረኮችን  

በማዘጋጀት ይሰጣሌ፤ 

  
9. ከዚህ መመሪያ አንፃር የመንግስት መስሪያ ቤቶች ተግባርና ኃሊፊነት 

1. የመ/ቤቱን የመስተንግድ በጀት በዚህ መመሪያ መሠረት ሇሁለም የሥራ ክፍልች 

በአግባቡ ይመዴባሌ፤ 

2. የመ/ቤቱ የመስተንግድ በጀት አመዲዯብና አጠቃቀም በዚህ መመረያ በተዯነገገው 

መሠረት መሆኑን ይከታተሊሌ ይቆጣጠራሌ ያረጋግጣሌ፤ 

3. የመስሪያ ቤቱ የመስተንግድ በጀት አጠቃቀም ጊዜውን ጠብቆ መከናወኑን ያረጋግጣሌ 

በኦዱት ሪፖርት በተመሇከተው መሠረት አስፈሊጊን እርምጃ ይወስዲሌ፤    

4. የመስሪያ ቤቱ የመስተንግድ በጀት አመዲዯብና አጠቃቀም በዚህ መመሪያ ከተዯነገገው 

ውጭ መሆኑ ሲረጋገጥ በዚህ መመሪያና በፋይናንስ አስተዲዯር አዋጅና ዯንብ መሠረት 

ተገቢው የእርምት እርምጃ ይወስዲሌ፤  

5. የመስሪያ ቤቱን የመስተንግድ በጀት አመዲዯብና አጠቃቀምን በተመሇከተ ወቅታዊ 

መረጃና ሪፖርት በየዯረጃው ሇሚገኙ የፋይናንስና ኢኮኖሚ ሌማት መ/ቤቶችና ሇላልች 

ሇሚመሇከታቸው አካሊት ያቀርባሌ፤ 

 
10.  የአስተዲዯር እርከኖች ዋና አስተዲዲሪ/ከንቲባ ተግባርና ሃሊፊነት 

1. በዚህ መመሪያ የተዯነገጉ ጉዲዮችን ማሇትም ከበጀት ምዯባ እስከ አጠቃቀም ያለትን   

ጉዲዮች በበሊይነት ይከታተሊሌ፣ ይቆጣጠራሌ፡፡  

2. የመስተንግድ በጀት አፈፃፀምን በሚመሇከት የውስጥ ኦዱት የሩብ ዓመታት ሪፖርትን 

አፈፃፀም ይቀበሊሌ፤ የምርመራ ግኝት ሇአስተዲዯር እርከኑ ካቢኔ በማቅረብ እንዱገመገም 

በማዴረግ የውሳኔ ሃሳብ ያስተሊሌፋሌ፡፡  
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11. የተከሇከለ የመስተንግድ አይነቶች 

በየዯረጃው ባለ የመንግሥት መ/ቤቶች የመስተንግድ በጀት አመዲዯብና አጠቃቀምን 

በተመሇከተ ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን መፈፀም  የተከሇከሇ ነው፡፡ 

1. በየአስተዲዯር እርከኑ የሚገኙ የሴክተር ማኔጅመንት አካሊትና ሇሠራተኞች በሌዩ 

ሌዩ ጉዲዮች ሊይ ስብሰባዎችን ካካሄደ በኋሊ የሚዯረጉ የምግብ መስተንግድዎች 

የተከሇከለ ናቸው፡፡ 

2. በየአስተዲዯር እርከኑ በፋይናንስና ኢኮኖሚ መ/ቤቶች በቅዴሚያ ሳይታወቁና 

አስፈሊጊነቱ ሳይረጋገጥ የሚዯረጉ የምግብ መስተንግድዎች ዯረሰኞች ተቀባይነት 

የሊቸውም፡፡ 

3. በዚህ መመሪያ መሰረት ሇተፈቀደ የተሇያዩ መዴረኮች ሇሚቀርቡ የምግብ 

መስተንግድዎች ከሚመሇከታቸው ቁጥር በሊይ ተጨማሪ ተጠቃሚዎችን ማሳተፍ 

የተከሇከሇ ነው፡፡  እንዱሁም ሇመስተንግድው ከተገሇፀው ቀን በፊትም ሆነ በኋሊ 

የምግብ መስተንግድ መጠቀም የተከሇከሇ ነው፡፡ 

4. በዚህ መመሪያ መሠረት በየአስተዲዯር እርከኑ ሇሚገኙ መ/ቤቶች ዘርፎች እና 

የሥራ ሂዯቶች የሚመዯበው ዓመታዊ የመስተንግድ በጀት የበጀት ዓመቱ ከማሇቁ 

በፊት በጀቱ ቢጠናቀቀ ከማናቸውም የወጪ መዯቦች ወዯ መስተንግድ የወጪ 

ርዕስ የበጀት ዝውውር ማዴረግ የተከሇከሇ ነው፡፡ 

5. ሇሌዩ ሌዩ ጥናቶች፣ ሇከተሞች ውዴዴርና ሇከተማ ፕሊን ወዘተ ሥራዎች    

ከላልች አካባቢ ሇሚመጡ ባሇሙያዎች ሇሚያበረክቱት አስተዋፅኦ በውሌ የተዯገፈ 

የአገሌግልት ክፍያ ወይም የውል አበሌ ክፍያ የሥራ ስምሪት ሇሰጣቸው አካሊት 

የሚፈፀም በመሆኑ  ተጨማሪ የምግብ፣ የአሌጋና ሌዩ ሌዩ ወጪ ክፍያ ማዴረግ 

የተከሇከሇ ነው፡፡  

6. የካፒታሌ ፕሮጀክቶች ሳይጠናቀቁ ማስመረቂያ በጀት መያዝ የተከሇከሇ ነው፡፡ 

7. በየዯረጃው የሚካሄደ የክህልት ሥሌጠናዎችና የሴክተር ጉባኤዎች ሰሌጣኞች 

ወይም ተሳታፊዎች በሥሌጠና ወይም በውይይት ሇቆዩባቸው ቀናት የውል 

አበሌ የሚከፈሊቸው ከሆነ ከሻይ ቡና ውጪ በሆቴሌ የሚዯረግ የምሳ ግብዣ 

የተከሇከሇ ይሆናሌ፡፡  
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12. ተጠያቂነት የሚያስከትለ ሁኔታዎች  

       የመንግሥት መ/ቤቶች  በዚህ መመሪያ በተዯነገገው መሠረት አፈፃፀማቸውን ተግባራዊ  

የማያዯርጉ መሆኑ ሲረጋገጥ በክሌለ የፋይናንስ አስተዲዯር አዋጅ ቁጥር አንቀፅ 64 

መሠረት የተጠቀሱት ቅጣቶች ተፈፃሚ ይዯረጋለ፡፡  

13.  መመሪያን ስሇማሻሻሌ 

  ይህ መመሪያ እንዯየአስፈሊጊነቱ መመሪያውን ባወጣው አካሌ ሉሻሻሌ ይችሊሌ፡፡           

14. መመሪያው የሚፀናበት ጊዜ 

ይህ መመሪያ ከመጋቢት 1  ቀን 2009 ዓ.ም ጀምሮ የፀና ይሆናሌ፡፡ 

 

 

 
                          ታምራት ዱሊ 

           የፋይናንስና ኢኮኖሚ ሌማት ቢሮ ኃሊፊ 
 


