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ክፌሌ አንዴ 

1.1 መግቢያ  

የክሌለ መንግስት በሀገራችን እየተካሄዯ ያሇውን ሇውጥ ውጤታማ፣ ዘሊቂ እና ተቋማዊ 

ሇማዴረግ እንዱሁም የሌማትና የመሌካም አስተዲዯር ሥራዎችን ሇመወጣት የሚያስችሌና 

የክሌሊችንን ዕዴገት በሊቀ ዯረጃ ሇማፊጠንና ከዯረስንበት የዕዴገት ዯረጃ ጋር የሚጣጣም 

አዯረጃጀት መፌጠር አስፇሊጊ መሆኑ ታምኖበት የዯቡብ ብ/ብ/ሕዝቦች ክሌሊዊ መንግሥት 

የአስፇጻሚ አካሊትን ሥሌጣንና ተግባር ሇመወሰን በወጣው አዋጅ ቁጥር 180/2012 

እንዯገና ከተቀቋቋሙት ቢሮዎች አንደ የፊይናንስ ቢሮ መሆኑ ይታወቃሌ፡፡ 

የፊይናንስ ቢሮ እንዯገና ሇማዯራጀት ያስፇሇገበት ምክንያት የክሌለ ፕሊን ኮምሽን ከቢሮ 

ተሇይተው ራሱን አስችሇው መዯራጀት በማስፇሇጉና በዚሁ ምክንያት የቢሮውን ሥሌጣንና 

ተግባር እንዯገና መዯንገግ አሰፇሊጊ ሆኖ በመገኘቱ፣ ክሌለ መንግስት የውጡ የፊይናንስ 

ፖሉሲዎች፣ ሕጎች፣ዯንቦችና መመሪያዎች አፇጻጸም ሊይ ያጋጠሙ ማነቆዎቻችን ሇይቶ 

በመፌታት ዘመናዊ ውጤታማና ፌትሃዊ የመንግስተ ፊይናንስ ስርዓት በሊቀ ዯረጃ 

ሇመፇፀም እንዱሁም ዘመናዊ የሀብት ቁጥጥር መረጃ ስራዓትን በመዘርጋት አሰራሩን 

ሇማጠናከር ብልም የመንግስት ዓሊማዎችን ሇማስፇፀም በመንግስት ገቢ፣ ወጪ ብዴርና 

የወጪ እርዲት እንዱሁም የአጋር ዴርጅቶች ሃብት በብቃት ሇማስተዲዯር አቅም ያሇው 

ጠንካራ እና ዘመናዊ ተቋም እንዱሆን በማስፇሇጉ ነው፡፡ 

በዚሁ አዋጅ መሠረት ሇቢሮው ከተሰጡት ሥሌጣንና ተግባራት ውስጥ ዋና ዋናዎቹ 

የክሌለን መንግስት በጀት ማዘጋጀት፣ በተፇቀዯው በጀት መሠረት ክፌያ መፇጸም፣ የበጀቱን 

አፇጻጸም ማስተዲዯር፣ መገምገምና መቆጣጠር፤ የክሌለ መንግስት የበጀት፣የሂሳብ፣የክፌያና 

የውስጥ ኦዱት ሥራዓት መዘርጋትና በስራ ሊይ እንዱውሌ ማዴረግና መከታተሌ፤ የክሌለን 

መንግስት የገንዘብ ሰነድች፣ ገንዘቦችና ንብረቶች መያዝና ማስተዲዯር ይገኙበታሌ፡፡ 

ከአጋር ዴርጅቶች የሚገኝ ሀብት በውጤታማና በተቀሊጠፇ አኳን ሇማስተዲዯርም የክሌለ 

መንግስት የብዴርና እርዲታ ስምምነቶችን መፇራረምና ማስተዲዯር፤ በኢኮኖሚና ማህበራዊ 

ሌማት ዘርፌ የተሰማሩ መንግስታዊና መንግስታዊ ያሌሆኑ ዴርጅቶች ጉዲዮችን 

ከሚመሇከታቸው ጋር በመሆን ማስተባበርና መቆጣጠር፤ ሇሲቪሌ ማኀበረሰብ ዴርጅቶች 

የቅዴመ ስምሪት የስራ ውሌ ፇቃዴ መስጠት፤ የሲቪሌ ማህበረሰብ ፕሮጀክቶችን የማበሌጸግ 
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/Project Appraisal/፣የመጽዯቅና የመፇራረም ሂዯትን የመምራትና የማስተባበር፤

አተገባበራቸውንም በመስክ የመከታታሌና  መገምገም ሥራዎች ይገኙበታሌ፡፡ 

እንዱሁም ዘመናዊ የበጀት አስተዲዯር፤ የሂሳብ አያያዝ፣ የግዥና የንብረት አስተዲዯር 

ስርዓት መመስረት፣በስራ ሊይ መዋለን መከታተሌና መቆጣጠር፤ የክሌለን መንግስት 

የፊይናንስና ንብረት ኢንስፔክሽን ማከናወን፣ እርምጃ መውሰዴና እንዴወስዴ ማዴረግ፤ 

የክሌለን መንግስት የገቢ ዯረስኝ ማሳተም፣ ማሰራጨት፣መከታተሌና መቆጣጠር፤ በክሌለ 

የሚገኙ የመንግስት ሌማት ዴርጅቶችን እንቅስቃሴና ተግባራት መከታተሌ፣ መቆጣጠርና 

አፇጻጸሞችን መገምገም እንዱሁም ዓሊማውን ሇመፇጸም የሚረደ ላልች ሥራዎችን 

ማከናወን ተግባራቶች ይገኙበታሌ፡፡ 

ከሊይ የተጠቀሱትን ሥሌጣንና ተግባራትን በብቃትና በሊቀ ዯረጃ ሇመፇጸም እንዱችሌ 

ሇማዴረግ ሇቢሮ ተጠሪ የሆኑ ኤጀንሲና ባሇስሌጣን መ/ቤቶችን ጨምሮ በአራት ዘርፍች 

ማሇትም  አስተዲዯርና ፊይናንስ ዘርፌ፣ የመንግስት ፊይናንስ አሰተዲዯር ዘርፌ፣

የኢንስፔክሽንና የውስጥ ኦዱት ዘርፌ እና የፉሲካሌ ፖሉሲ፣የሲቪክና ትብብር ዘርፌ 

በማዋቀር በስራቸውም የተሇያዩ ተግባራት ሉያከናውኑ የሚችለ ዲይሬክቶሬችን እንዱቋቋሙ 

በማዴረግ የሚያከናውኑትን ተግባራትና ዴርጀታዊ መዋቅር በማዯረጀት ተዘጋጅቶ ቀርቦኣሌ፣ 

1.2 የአዱሱ አዯረጃጀት ዓሊማ 

በተሻሻሇው የዯቡብ ብ/ብ/ሕዝቦች ክሌሊዊ መንግሥት የአስፇጻሚ አካሊትን ሥሌጣንና 

ተግባር ሇመወሰን በወጣው አዋጅ ቁጥር 180/2012 መሰረት ሇክሌለ ፊይናንስ ቢሮ 

የተሰጡ ኃሊፉነትና ተግባራት ሇመወጣት እና ሇፊይናንስ ሴክተር እሴት የሚጨምሩ 

ስራዎችን በማካተት መሰረታዊ፣ እመርታዊ እና ስር ነቀሌ ሇውጥ ሉያመጡ የሚችለ 

አሰራሮችና አዯረጃጀት በመፌጠር ቀሌጣፊና ጥራት ያሇው ውጤታማና ቀሌጣፊ 

አገሌግልት በመስጠት የባሇ በጀት መስሪያ ቤቶች፣ የአቅራቢዎች እና የህብረተሰቡን 

እርካታን ማረጋገጥ የሚያስችሌ ሇትግበራ ምቹ የሆነ የሴክተር መ/ቤት፣የዞን፣የሌዩ 

ወረዲ፣ የወረዲና የከተማ አሰተዲዯር መዋቅር አዯረጃጀት መፌጠር በማስፇሇጉ ነው። 



4 
 

1.3  የአዱሱ አዯረጃጀት አስፇሊጊነት 

በተሻሻሇው የክሌለ አስፇጻሚ አካሊትን እንዯገና ሇማቋቋም በወጣው አዋጅ ቁጥር 

180/2012 መሰረት ሇቢሮው ከተሰጠው ተሌዕኮ አንፃር ኃሊፉነቱን በሚገባ ሇመወጣት 

እንዱችሌ የነበረውን አዯረጃጀትና አሰራር በመፇተሽ ከዚህ በታች በተገሇጹት ምክንያቶች 

በአዱስ መሌክ ማዯራጀት አስፇሊጊ ሆኗሌ፤ 

1. በተሻሻሇው አዋጅ መሰረት ወዯ ቢሮ የተጨመሩ እና ከቢሮው የተቀነሱ የስራ 

ክፌልችና ተግባራቶች በመኖራቸው፣ 

2. የክሌለን ሃብት አጠቃቀምና አስተዲዯር ውጤታማ፣ ወጪ ቆጣቢና ፌትሃዊ 

እንዱሆን ሇማስቻሌ፣ 

3. በፉሲካሌ ፖሉስና ገቢ አሰባሰብ ግሌጽ የሆነ የቁጥጥር ስርዓት ሇመዘርጋት፣  

4. አገሌግልትን በወቅቱ ሇመስጠት የሚያስችሌ አዯረጃጀትና አሰራር መዘርጋት የሚለት 

ጉዲዮች እንዯገና መዋቀሩን አስፇሊጊ አዴርገውታሌ፣  

5. ከአጋር ዴርጅቶች የሚገኙ ሀብቶች ሳይባክኑ ሇታሇመሇት ዓሊማ እንዱውለ የአሰራር 

ስዓት መዘርጋት አሰፇሊጊ ሆኖ መገኘቱ፤ 

1.4  የአዱሱ አዯረጃጀት ወሰን 

ከሽፊን አንጻር በክሌሌ ማዕከሌ፣ የሴክተር መ/በቶች፣ የዞኖች፣ የሌዩ ወረዲዎች፣

የወረዲዎችና ከተማ አሰተዲዯሮች የሚገኙትን የፊይናንስ ሴክተር አዯረጃጀቶች 

የሚሸፌንና በአዋጁ መሰረት በአዱስ መሌክ የማዯራጀት ጉዲይ የአዯረጃጀቱ ወሰን 

ይሆናሌ። 

1.5  ከአዱሱ አዯረጃጀት የሚጠበቅ ውጤት 

በተሻሻሇው አዋጅ መሰረት ሇቢሮ የተሰጡ ስሌጣንና ተግባራት በብቃትና በሊቄ ዯረጃ 

ሇመፇጸምና ምቹ አዯረጃጀትና አሰራር በዘመርጋት እመርታዊ ውጤት ሉያስገኝ 

የሚችሌ፣ ግሌፅ ፇጣንና ፌትሐዊ አገሌግልት መሰጠት  

 በክሌሊችን እየተካሄዯ ያሇውን ሇዉጥ ዉጤታማ፣ ዘሊቂና ተቋማዊ ማዴረግ፣ 

 የዘርፍች፣የዲይሬክቶሬቶችና የስራ ክፌልች አገሌግልት አሰጣጥ ተገሌጋይ ተኮር ይሆናለ፣ 

 የተገሌጋዮችንና የባሇዴርሻ አካሊትን ፌሊጎት ሇማርካት የተዘረጋ ዘመናዊ እና ቀሌጣፊ 

ስርዓትን ይበሌጥ ማሳሇጥ፣ 
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 በክሌለ መንግስት የወጡ የፊይናንስ ፖሉሲዎች፣ ሕጎች፣ዯንቦችና መመሪያዎች በአግባቡ 

ተግባራዊ ይዯረጋለ፤ 

 የሌማትና የመሌካም አስተዲዯር ሥራዎችን በሊቀ ዯረጃ መፇፀም፣ 

 ጤናማ የፊይናንስ አሰተዲዯር ሥርዓት በመተግብር ዘሊቂ ሌማት በማረጋገጥ የህዝቦችን 

አብሮነት ማረጋገጥ፤ 

1.6 የዯ/ብ/ብ/ሕ/ክሌሌ መንግስት ፊይናንስ ቢሮ አዱሱ አዯረጃጀት 

ተጠሪነቱ ሇቢሮ ኃሊፉ፣ ሇዘርፍች እና ሇዲይሬክቶሬቶች የሆኑ የሥራ ክፌልች አዯረጃጀት እንዯሚከተሇው 

ቀርቧሌ፡ 

1. የቢሮ ኃሊፉ ጽ/ቤት 

2. ሥነ ምግባር መከታተያ ክፌሌ 

3. የዉስጥ ኦዱት ዲይሬክቶሬት 

4. የመንግሥት ኮሙኒክሽን ዲይሬክቶሬት 

5. የህግ ጉዲዮች መከታተያ ክፌሌ 

6. የመንግስት ፊይናንስ አስተዲዯር ዘርፌ አዯረጃጀት፤ 

1. የማዕከሊዊ ግምጃ ቤት ዲይሬክቶሬት 

2. የመንግስተ ሂሳብ ማጠቃሇያ ዲይሬክቶሬት 

 የሂሳብ ማጠቃሇያ ቡዴን   

 የበጀት ጣሪያና የሂሳብ መረጃ ጥራት ክትትሌ ቡዴን 

3. የቻናሌ አንዴ ፕሮግራሞች ማስተባበሪያ ዲይሬክቶሬት 

 የኢኮኖሚ ዘርፌ ቻናሌ አንዴ ፕሮግራሞች ሀብት አስተዲዯር ቡዴን 

 የማህበራዊ ዘርፌ ቻናሌ አንዴ ፕሮግራሞች ሀብት አስተዲዯር ቡዴን 

 የአገሌግልት ዘርፌ ቻናሌ አንዴ ፕሮግራሞች ሀብት አስተዲዯር ቡዴን 

4. የኢንፍርሜሽን ኮሙኒክሽን ቴክኖልጂ ዲይሬክቶሬት እንዯገና የሚዯራጅ ሆኖ ከዚህ በፉት በነባሩ 

አዯረጃጀት የነበረውን አዯረጃጀት እስከታቸኛው መዋቅር ይዘው የሚቀጥሌ ይሆናሌ፡፡ 

7. የአስተዲዯርና ፊይናንስ ዘርፌ አዯረጃጀት  

1. የግዥና ንብረት አስተዲዯር ዲይሬክቶሬት 

2. የክፌያና ሂሳብ አስተዲዯር ዲይሬክቶሬት 

3. የሥርዓተ ፆታ ጉዲይ ቡዴን  

4. የኤች አይ ቪ/ ኤዱስ ጉዲዮች ቡዴን  

5. የዕቅዴና በጀት ዝግጅት፣ ክትትሌና ግምገማ ዲይሬክቶሬት 

 የዕቅዴና በጀት ዝግጅት፣ ክትትሌና ግምገማ ቡዴን 

 የማስፇጸም አቅም ግንባታና የሥራ አመራር ክትትሌና ግምገማ ቡዴን 

6. የሰዉ ሀብት ሌማትና አስተዲዯር ዲይሬክቶሬት 
 የሰው ሀብት ሌማትና አሰተዲዯር ዲይሬክቶሬት 
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 የጋራ አገሌግልት ቡዴን 

 የሰዉ ሀብት ስታትስትክስና መረጃ አስተዲዯር ቡዴን የሚዯራጅ ሆኖ ከዚህ በፉት በነባሩ 

አዯረጃጀት የነበረውን አዯረጃጀት እስከታቸኛው መዋቅር ይዘው የሚቀጥሌ ይሆናሌ፡፡ 

8. የፉስካሌ ፖሉስ፣የሲቪክና ትብብር ዘርፌ  በአዱስ መሌክ የተዯራጀ ሆነው በስሩ   

1. የበጀት አስተዲዯር፣ ክትትሌና ግምገማ ዲይሬክቶሬት፣ 

 የኢኮኖሚ ዘርፌ በጀት አስተዲዯር ክትትሌና ግምገማ ቡዴን 

 የማህበራዊ ዘርፌ በጀት አስተዲዯር ክትትሌና ግምገማ ቡዴን 

 የአሰተዲዯርና አገሌግልት ዘርፌ በጀት አስተዲዯር ክትትሌና ግምገማ ቡዴን 

 የቻናሌ ሁሇት ፕሮግራሞች የሀብት ፌሰት ክትትሌና ግምገማ ቡዴን 

2. የፉሲካሌ ማዕቀፌና የገቢ አሰባሰብ ክትትሌና ግምገማ ዲይሬክቶሬት፣ 

3. የሲቪሌ ማኀበረሰብ ፕሮጀክቶች ጉዲይ ማስተባበሪያ ዲይሬክቶሬት፣ 

4. የመንግስታት ትብብር ፕሮግራሞች ሀብት አስተዲዯር ዲይሬክቶሬት፣ 

5. የስትራቴጅክ ዕቅዴ ዝግጅት፣ ክትትሌ እና ግምገማ ዲይሬክቶሬት እንዯገና አዱስ መሌክ 

የሚዯራጅ ሆኖ ከዚህ በፉት በነባሩ ሌማት እቅዴና የኢኮኖሚ አሰተዲዯር የነበረውን አዯረጃጀት 

የክሌሌ ማዕከሌ፣ የሴክተርና የየአሰተዲዯር እርከኑን እስከታቸኛው መዋቅር ይዘው የሚቀጥሌ 

ሆኖ አዲዴስ የተዯራጁ ዲይሬክተሮችና ቡዴኖች እስከታቸኛው መዋቅር እንዯገና የሚከሇሱ 

ይሆናለ፡፡ 

9. የኢንስፔክሽንና የውስጥ ኦዱት ዘርፌ 

1. የክዋኔ ኦዱት ዲይሬክቶሬት 

2. የውስጥ ኦዱት ዴጋፌ ክትትሌና ግምገማ ዲይሬክቶሬት 

 የግበአት፣የአፇር ማዲበሪያና የተዘዋዋሪ ፊንድች ኦዱት ቡዴን 

10. ሇቢሮ ተጠሪ የሆኑ ኤጀንሲዎችና ባሇስሌጣን   

1. የመንግስት ግዥና ንብረት አሰተዲዯር ኤጀንሲ 

2. የመንግስት ሌማት ዴርጅቶች ተቆጣጣሪ ባሇስሌጣን. 

3. የመንግስት ግዥና ንብረት ማስወገዴ አገሌግልት አዯረጃጀት ሇአገሌግልት፣ ሇኤጀንሲና ሇባሇስሌጣን 

መ/ቤት የተሰጡትን ኃሊፉነትና ተግባራት የሚፇጽም ሆነው ተጠሪነቱ ሇፊይናንስ ቢሮ ይሆናሌ፡፡   

11. በክሌሌና በታችኛው እርከን ስሇሚኖር አዯረጃጀት  

 ከዚህ በፉት በነባሩ አዯረጃጀት በየአሰተዲዯር እርከኑ ማሇትም በክሌሌ ማዕከሌ፣ በዞንና ሌዩ ወረዲ 

/ወረዲ/ ከተማ አስተዲዯር እንዱሁም በሴክተር መ/ቤቶች የነበረውን አዯረጃጀት ይዘው የሚቀጥሌ 

ይሆናሌ፡፡ የሥራ ስፊት በሚበዛባቸው ዲይሬክቶሬቶች ስር ቡዴኖች እንዯየአስፇሊጊነቱ ይዯራጃለ፡፡ 
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የፊይናንስ ቢሮ 

የክፌያና ሂሳብ አሰተዲዯር ዲይሬክቶሬት  
 

የግዥና ንብረት አሰተዲዯር ዲይሬክቶሬት 

 

የሰው ሀብተ ሌማት አሰተዲዯር 
ዲይሬክቶሬት 
 

የሰው ሀብት ሌማት አሰተዲዯር 
ቡዴን 

የአሰተዲዯርና ፊይናንስ ዘርፌ 

የዕቅዴ፣የበጀት ዝግጅት ክትትሌና 
ግምገማ ቡዴን 

የአቅም ግንባታና የስራ አመራር 
ክትትሌና ግምገማ ቡዴን 

የዕቅዴ፣በጀት ዝግጅት ክትትሌና 
ግምገማ ዲይሬክቶሬት  

 

የማህበራዊ ዘርፌ በጀት አስተዲዯር ክትትሌና 

ግምገማ ቡዴን 

 

የኢኮኖሚ ዘርፌ በጀት አስተዲዯር 
ክትትሌና ግምገማ ቡዴን 

የፉስክሌ ማዕቀፌና ገቢ አሰባሰብ ክትትሌና 
ግምገማ ዲይሬክቶሬት 

የመንግስታት ትብብር ሀብት ግኝትና 
አሰተዲዯር ዲይሬክቶሬት 

የስትራቴጅክ ዕቅዴ ክትትሌና ግምገማ 
ዲይሬክቶሬት 

የበጀት አሰተዲዯር፣ክትትሌና ግምገማ 
ዲይሬክቶሬት 

የፉስካሌ ፖሉስ፣ የሲቪክና ትብብር ዘርፌ 
ምክትሌ ቢሮ ኃሊፉ  

የሲቪሌ ማኀበረሰብ ፕሮጀክቶች ጉዲይ 
ማስተባበሪያ ዲይሬክቶሬት  

 

 ዲይሬክቶሬት 

የመንግስት ግዥና ንብረት 
አስተዲዯር ኤጀንሲ 

የመንግስት ግዥና ንብረት 
ማስወገዴ አገሌግልት  

የመንግስት የሌማት ዴርጅቶች 
ተቆጣጣሪ ባሇስሌጣን  

 

ግበአት፣ የአፇር ማዯባሪያና 
የተዘዋወሪ ፇንድች ኦዱት ቡዴን 

 

የክዋኔ ኦዱት ዲይሬክቶሬት 

 

የዉስጥ ኦዱት ዴጋፌ ክትትሌና 
ግምገማ ዲይሬክቶሬት 

የኢንስፔክሽንና የውስጥ ኦዱት ዘርፌ 

የጋራ አገሌግልት ቡዴን  

የሰው ሀብት ስታትስትክስ መረጃ 
አሰተዲዯር ቡዴን 

የመንግስት ፊይናንስ አሰተዲዯር  ዘርፌ ምክትሌ 
ቢሮ ኃሊፉ  

የማዕከሊዊ ግምጃ ቤት ዲይሬክቶሬት 

የሂሳብ ሪፖርት ማጠቃሇያ ዲይሬክቶሬት 

የቻናሌ አንዴ ፕሮግራሞች ማስተባበሪያ 
ዲይሬክቶሬት 

የኢንፍርሜሽን ኮሙኒክሽን ቴክኖልጂ 

ዲይሬክቶሬት 

 

የኢኮኖሚ ዘርፌ ቻናሌ አንዴ 
ፕሮግራሞች ሀብት አሰተዲዯር ቡዴን 

የማህበራዊ ዘርፌ ቻናሌ አንዴ 
ፕሮግራሞች ሀብት አሰተዲዯር ቡዴን 
 

የአገሌግልት ዘርፌ ቻናሌ አንዴ 
ፕሮግራሞች ሀብት አሰተዲዯር ቡዴን 

የቢሮ ኃሊፉ ጽ/ቤት 

የስነ-ምግባር መከታተያ ክፌሌ 

 የሕግ ጉዲዮች መከታተያ ክፌሌ 

 

 

የመንግሥት ኮሙኒክሽን ዲይሬክቶሬት 
 

 የውስጥ ኦዱት ዲይሬክቶሬት 

 

 

የዯ/ብ/ብ/ክ/መ/ ፊይናንስ ቢሮ የተቋማዊ መዋቅር ስዕሊዊ መግሇጫ 

የቻናሌ ሁሇት ፕሮግራሞች የሀብት 
ፌሰት ክትትሌና ግምገማ ዲይሬክቶሬት 

የአሰተዲዯርና አገሌግልት ዘርፌ በጀት አስተዲዯር 

ክትትሌና ግምገማ ቡዴን 
 

ኤች አይቪ/ኤዴስ ጉዲዮች 

የሥርዓተ ፆታ ጉዲይ 

የሂሳብ ማጠቃሇያ ቡዴን 

የበጀት ጣሪያ የሂሳብ መረጃ ጥራት 
ክትትሌ ቡዴን 
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1.7  በየዘርፈና ዲይሬክቶሬቶች የሚከናወኑ ዋና ዋና ተግባራት 

1. የመንግስት ፊይናንስ አሰተዲዯር ዘርፌ 

በክሌለ ፊይናንስ ቢሮ ዉስጥ ከሚገኙ ዘርፍች አንደ የመንግሥት ፊይናንስ አስተዲዯር ዘርፌ ነዉ፡፡ 

መንግሥት ከተሇያዩ የገቢ ምንጮች በገንዘብ ወይም በዓይነት የሚሰበሰብ ሀብት ሇመንግሥት መዯበኛና 

ካፒታሌ ሥራዎች  ሇሚያዯረገዉ እንቅስቃሴ ወጪዎችን መሸፇንን፣ ማስተዲዯር እና መቆጣጠርን 

አካቶ የሚመራ የሥራ ዘርፌ ነዉ፣  ከክሌሌ እስከ ወረዲ/ቀበላ ዴረስ የመንግሥት ሀብት የሚመረባቸዉ 

የመንግሥት ፊይናንስ አስተዲዯር የህግ ማዕቀፍችን በማዘጋጀትና በማፀዯቅ ሇክሌሌ ባሇበጀት መሥሪያ 

ቤቶችና ሇአስተዲዯር እርከኖች በማሰራጨት ሥራ ሊይ እንዱዉሌ ከማዴረግም አንፃር ተግባራትን 

የሚያከናወን ነዉ፡፡ የተፇቀዯዉን በጀት፣ የተሊሇፇዉን ጥሬ ገንዘብ፣ የተከፇሇዉን ክፌያ፣ በሥራ ሊይ 

የዋሇዉን ሀብት፣ የሀብትና የዕዲ፣  የገቢና የወጪ ፊይናንሻሌ ሪፖርቶችና መገሇጫዎችን በማዘጋጀት 

ሇሚመሇከታቸዉ አካሊት በተቀመጠዉ የጊዜ ገዯብ ዉስጥ ተዯራሽ በማዴረግ አፇጻጸሙን በዉስጥና 

በዉጭ ኦዱተሮች እንዱመረመር ያዯርጋሌ፡፡ በተገኙት ኦዱት ግኝቶችም ሊይ የማስተካከያ እርምጃ 

እንዱወሰዴ በማዴረግ ግብረ መሌስ ይሰጠሌ፡፡ በዘርፈ የተሟሊ የሰዉ ኃይሌ እንዱሟሊ በማዴረግ የዘርፈ 

ባሇሙያዎችንና የአመራር አካሊት የክህልት ክፌተት በመሇየት የአቅም ግንባታ ሥሌጠናዎችና የግንዛቤ 

ማስጨበጫ መዴረኮችን በማዘጋጀት የዘርፈ ሥራዎች ዉጤታማ እንዱሆኑ ከማዴረግ አንፃርም ሚናዉ 

ከፌተኛ ነዉ፡፡ 

በአዋጁ ሇዘርፈ የተሰጠውን ተግባርና ኃሊፉነት ሇመወጣት በስሩ ከክሌሌ እስከ ወረዲ ዴረስ  

በተዯራጁት ዲይሬክቶሬቶቹ አማካይነት ክሌሊዊና የየአሰተዲዯር እርከኑን ዘመናዊ የበጀት 

አስተዲዯር፣ የሂሳብ አያያዝ፣ በስራ ሊይ መዋለን መከታተሌና መቆጣጠር፤ ማሰራጨት፣

መከታተሌና መቆጣጠር፤ እንዱሁም ዓሊማውን ሇመፇጸም የሚረደ ላልች ሥራዎችን 

ሇማከናወን እንዱያስችሇው ዘርፈ በአራት ዲይሬክቶሬት የተከፊፇል ተግባራትን ይመራሌ፡፡ 

የዲይሬክቶሬቶቹ ኃሊፉነትና ተግባራት ከዚህ በታች በዝርዝር ቀርቧሌ፡፡  

1. የማዕከሊዊ ግምጃ ቤት ዲይሬክቶሬት 

የዲይሬክቶሬቱ ዝርዝር የሥራ ኃሊፉነትና ተግባራት፤ 

 የዲይሬክቶሬቱን ዓመታዊ፣ የሩብ ዓመት፣ የግማሽ ዓመት፣ የዘጠኝ ዓመት ዕቅዴና የዕቅዴ አፇጻጸም 

ሪፖርቶችን ሇቅርብ ኃሊፉና ሇቢሮ በተቀመጠዉ የጊዜ ገዯብ ያቀርባሌ፣ 

 በክሌለ ምክር ቤት የፀዯቀዉን ዓመታዊ በጀት መነሻ በማዴረግ በመዯበኛና በካፒታሌ፣ በዯመወዝና 

በሥራ ማስኬጃ  በመሇየት  በክሌሌ ባሇበጀት መሥሪያ ቤቶችና በክሌሇ ተቋማት ሥር በሚገኙ 
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የስራ ክፌልች፣ በዞኖች፣ በሌዩ ወረዲዎች፣ በወረዲዎች እና በከተማ አስተዲዯር ስም የበጀት መረጃ 

ሇይቶ በመያዝ ይቆጣጠራሌ፣ 

 ሇዓመቱ የተፇቀዯዉን በጀት መነሻ በማዴረግ ከፋዳራሌ የሚገኝ ዴጎማ ገቢ፣  ከክሌሌ ባሇበጀት 

መሥሪያ ቤቶች፣ ከከሌሌ ተቋማት፣ ከዞኖች፣ ከሌዩ ወረዲ፣ ከወረዲ እና ከከተማ አስተዲዯር  

ሇመሰብሳብ በዕቅዴ የተያዘዉን መረጃ አዯራጅቶ በመያዝ አፇፃፀሙን ይከታተሊሌ፣ 

 ከሁለም የአስተዲዯር እርከኖች የጥሬ ገንዘብ ፌሊጎት በመሰብሰብ  ዓመታዊ የጥሬ ገንዘብ ፌሊጎት 

መርሃ ግብር በማዘጋጀት ሇፋዳራሌ ገንዘብ ሚኒስቴር ያቀርባሌ፣ 

 ከክሌለ ሇፋዳራሌ ገንዘብ ሚኒስቴር በቀረበዉ ጥሬ ገንዘብ ፌሊጎት መርሃ ግብር መሠረት የዴጎማ 

በጀት ወይም ገቢ በወቅቱ መሊኩን ይከታተሊሌ፣ 

 የክሌሌ ቢሮዎች የሚያቀርቡትን የክፌያ ጥያቄ በመቀበሌ ከተፇቀዯሊቸዉ በጀትና የጥሬ ገንዘብ 

ፌሊጎት መርሃ ግብር መሠረት የቀረበ መሆኑን በማጣራት የባንክ ጣሪያ ይመሰርታሌ፣ 

 የክሌሌ ባሇበጀት መሥሪያ ቤቶች የተሰጣቸዉን የባንክ ጣሪያ መነሻ በማዴረግ ከፌያ 

መፇፀማቸዉንና ከማዕካሇዊ ግምጃ ቤት በጥሬ ገንዘብ መተካቱን ያረጋግጣሌ፣ 

 ከሁለም አስተዲዯር እርከኖች ተንከበሊይ የ3 ወራት የጥሬ ገንዘብ ፌሊጎት መርሃ ግብር ተዘጋጅቶ 

እንዱቀርብ በማዴረግ በቀረበዉ መርሃ ግብር መሠረት ይፇፅማሌ፣ 

 በየወሩ ሇዞኖች፣ ሇሌዩ ወረዲዎች፣ ሇወረዲዎች እና ሇከተማ አስተዲዯሮች የቀረበዉን የጥሬ ገንዘብ 

ፊሊጎት መርሃ ግብርና የተፇቀዯሊቸዉን በጀት መነሻ በማዴረግ የባንክ ማዛዣ ዯብዯቤ በማዘጋጀት 

የጥሬ ገንዘብ ዝዉዉር ይፇጽማሌ፣ 

 ሇክሌሌ ባሇበጀት መሥሪያ ቤቶች፣ ሇክሌሌ ተቋማት፣ ሇዞኖች፣ ሇሌዩ ወረዲዎች፣ ሇወረዲዎች እና 

ሇከተማ አስተዲዯሮች የዯመወዝ ገንዘብ ሲተሊሇፌ የሲቪሌ ሠራተኞችና የሚሉተሪ የሠራተኞችና 

የመንግሥት የጡረታ መዋጮ ዴርሻ ከሚተሊሇፇዉ ገንዘብ ቀንሶ በማስቀራት በየወሩ ሇብሔራዊ 

ባንክ ያስተሊሌፊሌ፣ 

 የመንግሥት ገንዘብ በታሇመሇት ዓሊማ ሊይ ዉጤታማ በሆነ መንገዴ እንዱዉሌ  ሇማዴረግ ዘመናዊ 

የመንግሥት የጥሬ ገንዘብ አስተዲዯር ሥርዓት በየዯረጃዉ ወጥነት ባሇዉ መንገዴ እንዱዘረጋ 

ያዯርጋሌ፣ 

 በመንግሥት መሥሪያ ቤቶች በሳጥን የሚያዝ የጥሬ ገንዘብ ጣሪያ በመወሰን በዉሳኔዉ መሠረት 

እንዱተገበር ያዯርጋሌ፣ 

 የክሌለ የተጠቃሇሇ ፇንዴ አካዉንት ሂሳብ መቆጣጠርና ማስተዲዯር፣ 

 የመንግሥት መሥሪያ ቤቶችን የባንክ ሂሳቦችን መክፇት፣ መቆጣጠር፣ ማስተዲዯር እና  

የማይቀሰቀሱ የባንክ ሂሳቦችን ይዘጋሌ፣ 
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 በአመታዊና በተንከበሊይ የ3 ወር የጥሬ ገንዘብ ፊሊጎት መርሃ ግብር መሠረት ይገኛሌ ተብል 

በዕቅዴ የተያዘ ገንዘብ፣ የተከፇሇዉ እና ከወጪ ቀሪ የገንዘብ ሚዛን  የሚያሳይ የገቢና የወጪ 

መግሇጫ አዘጋጅቶ በመገምገም የአፇፃፀሙ ሪፖርቱን ሇሚመሇከታቸዉ አካሊት ያቀርባሌ፣  

 በክሌሌ ባሇበጀት መሥሪያ ቤቶች ዜሮ ሚዛን የክፌያ ሥርዓትን በማሻሻሌ ዘመናዊ የጥሬ ገንዘብ 

ፌሰት ሥርዓት ይዘረጋሌ፣ 

 በዞንና በወረዲ የሚተገበረዉን አንዴ የፊይናንስ የጋራ አገሌግልት(ፑሌ) ክፌያ ሥርዓት በመገምገም 

የሚታዩ ክፌተቶችን በማረም ወቅቱ የሚፇሌገዉን ቴክኖልጂ በመጠቀም የአሰራር ሥርዓቱን 

ዘመናዊ እንዱሆን ያዯርጋሌ፣ 

 ከመንግሥት መሥሪያ ቤቶች የፇሰስ ሂሳቦች በወቅቱ ወዯ ማዕከሊዊ ግምጃ ቤት ገቢ እንዱሆን 

ያዯርጋሌ፣ 

 በክፌያ አፇጻጸም ሊይ ክፌተት ያሇባቸዉን የመንግሥት መሥሪያ ቤቶችን በመሇየት የዴጋፌና 

የክትትሌ ሥራዎችን በማከናወን ግብረ መሌስ ይሰጣሌ፣  

 የአቅም ግንባታ ክፌተቶችን በመሇየት በክፌያ አፇጻጸም ዙሪያ የሚታዩ የአፇጻጸም ችግሮችን 

በመሇየት የሥሌጠና ሰነዴ አዘጋጅቶ ሥሌጠና ይሰጣሌ፣ 

 በቢሮ በሚዘጋጁ የዉይይት መዴረኮች ሊይ በመገኘት በክፌያና በጥሬ ገንዘብ አስተዲዯር ዙሪያ 

በሚነሳ ጥያቄዎች ሊይ ማብራሪያ ይሰጣሌ፣ 

 የጥሬ ገንዘብ አስተዲዯርና የክፌያ አሰራር ሥርዓትን በተመሇከተ የሚፇሇጉ መረጃዎችን አዯራጅቶ 

ሇገንዘብ ሚኒስቴርና ሇላልችም አካሊት ያቀርባሌ፣ 

 በሁለም አስተዲዯር እርከን በጥሬ ገንዘብ አስተዲዯርና አጠቃቀም ሊይ የሚታዩ ክፌተቶችን በጥናት 

በመሇየት ችግሮቹን በዘሊቂነት እንዱፇታ ያዯርጋሌ፣ 

 ከእንስፔክሽንና ከዉስጥ ኦዱት ዲይሬክቶሬት ጋር በማቀናጀት አሇአግባብ የተከፇለ ክፌያዎች 

ተመሊሽ ሆነዉ ወዯ ማዕከሊዊ ግምጃ ቤት ገቢ እንዱሆን ያዯርጋሌ፣ 

 የመንግሥት ፊይናንስ አስተዲዯር አዋጆች፣ ዯንቦች፣ መመሪያዎች እና የአሰራር ማንዋልች ሲዘጋጁ 

የጥሬ ገንዘብ አስተዲዯርና የክፌያ አሰራር ሥርዓትን በተመሇከተ አሰራር ሥርዓትን ዉጤታማ 

ሉያዯርጉ የሚችለ ሀሳቦችን ያቀርባሌ፣ 

 የመንግሥት ገቢ የሚሰበሰብባቸዉ የገቢ ዯረሰኞች በጥንቃቄ እንዱጠበቁ ክትትሌ ያዯርጋሌ፣ 

 የመንግሥት ገንዘብ ክፌያ የሚፇጸምባቸዉ የሂሳብ ሰነድችና ቼኮች በአግባቡ እንዱጠበቁ ያዯርጋሌ፣ 

 ክፌያ የተፇጸመባቸዉ የክፌያ ሰነድች በወቅቱ በተቀናጀ በፊይናንስ አስተዲዯር መረጃ ቋት(IBEX) 

እንዱመዘገቡ ሇሂሳብና ሪፖርት ማጠቃሇያ ዲይሬክቶሬት በየዕሇቱ ያስተሊሌፊሌ፣ 

 በዲይሬክቶሬቱ የሰዉ ኃይሌ በመዋቅሩ መሠረት እንዱሟሊ ያዯርጋሌ፣ 

 በዲይሬክቴሩ የሚያስፇሌጉ የሥራ ቁሳቁሶች እንዱሟሊ ያዯርጋሌ፣ 

 በቢሮ የዲይሬክቶሬቱ መዋቅር ሲዘጋጅ አስፇሊጊዉን ግብዓቶችን በማቅረብ አብሮ ያዘጋጃሌ፣     



 

11 
 

2. የመንግሥት ሂሳብ ማጠቃሇያ ዲይሬክቶሬት 

ዲይሬክቶሬቱ ከዘርፈ ዓሊማ በመነሰት የዲይሬክቶሬቱን ሥራዎች በማቀዴ፣ በመምራትና በማስተባበር 

የመንግሥት ሂሳብ አያያዝ ሥረዓት በማስተገበር፣ በማገምገምና በማሻሻሌ የመንግሥት ሂሳቦች በወቅቱ  

እንዱቀርቡ፣ እንዱጠቃሊለ እና እንዱዘጉ በማዴረግና በማስመርመር እንዱሁም የአቅም ግንባታ 

ሥራዎችን በመስጠት፣ በመከታተሌ እና በመዯገፌ ዘመናዊ የመንግሥት ሂሳብ አያያዝና አገሌግልት 

አሰጣጥ እንዱኖር ያዯርጋሌ፡፡ 

የመንግሥት ሂሳብ ማጠቃሇያ ዲይሬክቶሬት ዝርዝር  የሥራ  ኃሊፉነትና ተግባራት 

 አሇም አቀፌ ይዘት ያሇዉ የተቀናጀ ዘመናዊ የፊይናንስ መረጃ አያያዝ ሥርዓትን 

በቴክኖልጂ በማስዯገፌ በመንግሥት መሥሪያ ቤቶች እንዱዘረጋና እንዱተገበር  

ማስተባበር፣ መከታተሌ፣ መዯጋገፌና ማስፇፀም፣ 

 የመንግሥት ሂሳብ አያያዝ ሥርዓት የተቀመጠዉን ስታንዲርደን ተከትል እንዱፇፀም 

የአሰራር ሥርዓት ሉያሳዩ የሚችለ ማንዋልች እንዱዘጋጁ ማዴረግ፣  

 የመንግሥት ሂሳብ አሰራር ሥርዓት እንዱሻሻሌ የተሇያዩ ጥናቶች እንዱካሄደ በማዴረግ በሚቀርቡ 

ጥናቶችን ሊይ ቴክኒካዊ ግምገማዎችን በማካሄዴ አሰራር ሥርዓቱን ወቅታዊ ያዯርጋሌ፣  

 የአገር አቀፌ ዯረጃዎችን ሌያሟለ የሚችለ የሂሳብ ሙያ መሇኪያዎች(Accounting Standards) 

ተጠንቶ ሲቀርቡ  ከበሊይ ኃሊፉዎች ጋር በማነጋገር  በሥራ ሊይ እንዱዉሌ ሲወሰን ሇክሌለ 

ባሇበጀት መሥሪያ ቤቶች፣ ሇዞኖች፣ ሇሌዩ ወረዲዎች፣ ሇወረዲዎች እና ሇከተማ አስተዲዯሮች 

የተሸሻለ ሰነድች በማሰራጨት በሥራ ሊይ መዋሊቸዉን ይከታተሊሌ፣ 

 የተቀናጀ የፊይናንስ አስተዲዯር መረጃ ሥርዓት የሚመራባቸዉ መመሪያዎችና የአሰራር ማንዋልችን 

ተዘጋጅቶ እንዱተገበሩ ማዴረግና አፇጻጸማቸዉን ይከታተሊሌ፣ 

 በፋዳራሌ እንዱሁም በላልች ክሌልችና ከተማ አስተዲዯሮች ዯረጃ የተቀመሩ የመንግሥት ሂሳብ 

አያያዝ ምርጥ ተሞክሮ ዘዳዎችን በመዉሰዴ ወዯ ተግባር እንዱሇወጥ ያዯርጋሌ፣  

 በመንግሥት ፊይናንስ አስተዲዯር ሥር የሚገኙ ኃሊፉዎችና ባሇሙያዎች የሥሌጠና የዲሰሳ ጥናት 

እንዱካሄዴ በማዴረግ በጥናቱ ዉጤት መሠረት የሥሌጠና ሰነዴ ማዘጋጀት፣  

 ከመንግሥት ሂሳብ አያያዝ ሥራዎች ጋር በተያያዘ ሇሚዘጋጁ የመሥሪያ ቤቱ አዋጅ፣ ዯንብ እና 

መመሪያዎች በጥናት የተዯገፇ ግብዓቶችን መስጠትና ሲፀዴቅም በሥራ ሊይ ማዋለን ይከታተሊሌ፣ 

 ከትሬዥሪ ዲይሬክቶሬት የሚቀርቡ ሰነድችን መሠረት በማዴረግ የየቀኑን የወጪና ገቢ ሂሳቦች 

እንቅስቃሴ መመዝገብ፣ ማዋራረስ፣ ወቅታዊ የሆነዉን የሂሳብ መረጃዎችን መነሻ በማዴረግ 

ወቅታዊ የሂሳብ ሪፖርቶችና በማዘጋጀት ሇሚመሇከታቸዉ አካሊት ሁለ ተዯራሽ ማዴረግ፣ 

 የሂሳብ እንቅስቃሴዎች በተፇቀዯሊቸዉ የሂሳብ መዯቦች አቅጣጫዎችን ጠብቆ እንዱመዘገቡ ያዯርጋሌ 
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 ሂሳቦች በየወሩ በተፇቀዯሊቸዉ ሂሳብ አቅጣጫዎች መሠረት ሚዛናቸዉ በትክክሌ እንዱታረቁ 

ያዯርጋሌ፣ 

 የክሌሌ ባሇበጀት መሥሪያ ቤቶችና ተቋማት ጥሬ ገንዘብ ያሌሆኑ (Non Cash Transaction) 

የፇሰስ ሂሳቦች ተቀብል ይመዘግባሌ፣ 

 የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች ወርሃዊ የሂሳብ ሪፖርቶች(የገቢ፣ የወጪ፣ የተሰብሳቢ፣ የተከፊይ፣ 

የዝዉዉር እና የሂሳብ ማመዛዘኛ) በተቀናጀዉ ዘመናዊ የፊይናስ መረጃ ሥርዓት በትክክሌ 

መመዝገባቸዉንና መታረቃቸዉን በማረጋገጥ ግብረ መሌስ ይሰጣሌ፣ 

 የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች የባንክ ማስታረቂያና የጥሬ ገንዘብ ቆጠራ ሰርተፌኬት በትክክሌ 

እንዱዘጋጅና ሇዲይሬክቶሬቱ እንዱቀርብ ያዯርጋሌ፣ 

 የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች የተከፊይና የተሰብሳቢ ሂሳቦች በዕዴሜ ዘመን(Aging Analisis) 

ሇይቶዉ መዝግቦ እንዱያቀርቡና የማስተካከያ እርምጃ እንዱወሰዴ በማዴረግ ሚዛናቸዉ እንዱቀንስ 

ያዯርጋሌ፣ 

 የመንግሥት ገቢና ወጪ፣ የተፇቀዯ በጀትና ወጪ፣ የሀብትና የዕዲ ዓመታዊ መግሇጫዎች 

በማዘጋጀት ሇሚመሇከታቸዉ አካሊት ያቀርባሌ፣ 

 የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች ያቀረቡት የበጀት፣ የገቢ፣ የወጪ፣ የተሰብሳቢ፣ የተከፊይ እና  

የዝዉዉር ሂሳቦችን ወቅታዊነት በማረጋገጥ ከተፇቀደ በጀት ምንጮች ጋር የሚታረቅ መሆኑን 

ያረጋግጣሌ፣ 

 የተሰብሳቢና የተከፊይ ሂሳቦች መሰብሰብና መክፇሌ የማይችለ መሆናቸዉን በመሇየት ከመዝገብ 

እንዱሰረዝ በዯንቡና በመመሪያ መሠረት መረጃ እንዱዯራጅ በማዴረግ ሇዉስጥና ሇወጪ ኦዱተሮች 

እንዱቀርብ ያዯርጋሌ፣ 

 የተጠቃሇለ የሂሳብ ሪፖርቶችን በመዝጋት በሃርዴና በሶፌት ኮፒ እንዱዯራጅ በማዴረግ ሇዉስጥና 

ሇዉጭ ኦዱተሮች በማቅረብ እንዱመረመር ያዯርጋሌ፣ 

 የወስጥና የዉጭ ኦዱተሮች ሇሚጠይቁት ጥያቁዎች ማብራሪያ ይሰጣሌ፣ 

 በኦዱት ግኝቶች ሊይ የኦዱት ማጠቃሇያ የመዉጫ ስብሰባ(Exit Conference) የመሥሪያ ቤቱ 

የበሊይ ኃሊፉዎች በተገኙበት ሇሚነሱ ሇኦዱት ጉዲዮች ምሊሽ ይሰጣሌ፣ 

 ኦዱት የተዯረጉና የተጠቃሇሇ የመንግሥት ሂሳብ ሪፖርት ሇዜጎች፣ ሇሌማት አጋሮች እና ሇሌዩ ሌዩ 

ተጠቃሚ አካሊት እንዱጠቀሙበትና እንዱያወቁት ያዯርጋሌ 

 በተገኙት ኦዱት ግኝቶች ሊይ የማስተካከያ እርምጃ እንዱወሰዴ በማዴረግ ግብረ መሌሱን 

ሇሚመሇከታዉ አካሊት ያቀርባሌ፣ 

 በየበጀት ዓመቱ  ከመንግሥት መሥሪያ ቤቶች በሚሰጡ ኦዱት አስተያየቶች የማስተካከያ እርምጃ 

ሇመዉሰዴ የሚያስችለ የዴርግት መርሃ ግብር ማቅረቢያ ቼክሉስት በማዘጋጀት በመከታተሌ በኦዱት 

ግኝቶች ሊይ የማስተካከያ እርምጃ መዉሰዲቸዉን ያረጋግጣሌ፣ 
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 ሌዩ ዴጋፌ የሚያስፇሌጋቸዉን የክሌሌ ባሇበጀት መሥሪያ ቤቶች፣ ዞኖች፣ ሌዩ ወረዲዎች፣ 

ወረዲዎች እና ከተማ አስተዲዯሮች በመሇየት፣ የተሇዩ ችግሮች ማስተካከሌ የሚያስችለ ቼክ ሉስት 

በማዘጋጀት ዴጋፌና ክትትሌ ማዴረግ፣ አፇጻጸሙን መከታተሌና ግብረ መሌስ ይሰጣሌ፣ 

 በክሌሌ ባሇበጀት መ/ቤቶች፣ በዞኖች፣ በሌዩ ወረዲዎች፣ በወረዲዎች እና በከተማ አስተዲዯሮች ዉስጥ 

ሇረጅም ጊዜ ሲንከባሇለ የመጡ ያሌተወራረደና ሉወራረደ የማይችለ ተሰብሳቢና ተከፊይ ሂሳቦች 

በዕዴሜ ዘመን መረጃዉ ተዘጋጅቶ በአግባቡ መያዛቸዉን ያረጋግጣሌ፤ 

 ሇመንግሥት መሥሪያ ቤቶች እና ተቋማት ኃሊፉዎችና ባሇሙያዎች በመንግሥት ሂሳብ አያያዝ 

ሥርዓት ሊይ የአቅም ግንባታ ሥሌጠናና የግንዛቤ ማስጨበጫ ሥሌጠናዎችና በመስጠት የሥሌጠና 

ፊይዲዉን ይፇትሻሌ፣የስሌጣናውን ዉጤታማነት ዲሰሳ ጥናት ያዯርጋሌ፤ 

 ወርሃዊ፣ የሩብ ዓመት፣ የስዴስት ወር፣ የዘጠኝ ወር እና ዓመታዊ የዕቅዴ አፇጻጸም ሪፖርት 

በማዘጋጀት ሇሚመሇከታቸዉ አካሊት በመስጠት በሚሰጠዉ ግብረ መሌስ መሠረት የማስተካከያ 

እርምጃ መዉሰዴና ስሇመወሰደ ይከታተሊሌ፤ 

 የዲይሬክቶሬቱን ዓሊማ ሇማሳካት የሚያስፇሌገዉ የሰዉ ኃይሌና የሥራ ግብዓቶች እንዱሟሊ 

ያዯርጋሌ 

 በዲይሬክቶሬቱ ሥራ ሇተመዯቡ ባሇሙያዎች እንዯየዯረጃቸዉ ዝርዝር የሥራ ዴርሻ በመስጠት 

በቅርበት በመከታተሌና በመገምገም አፇጻጸማቸዉን በመሙሊት ግብረ መሌስ ይሰጣሌ፣ 

 የአቅም ግንባታ ሥሌጠናዎች ክፌተት በመሇየት ባሇሙያዎች ሥሌጠናና ግንዛቤ እንዱያገኙ 

ያዯርጋሌ፣ 

 ዲይሬክቶሬቱን በሚመሇከቱ በተሇያዩ ስብሰባዎች፣ሴሚናሮች ሊይ በመገኘት የሌምዴ ሌዉዉጦችንና 

ግንዛቤ በመቀመር በዲይሬክቶሬት ሥር የሚገኙ ባሇሙያዎችን ዉጤታማ የሆነ ሥራ እንዱያከናወኑ 

ማዴረግ፣የተገሌጋዮችን እርካታ ዯሰሳ ጥናት እንዱካሄዴ በማዴረግ የዲይሬክቶሬቱን አገሌግልት 

አሰጣጥ ሥርዓት የሚሻሻሌበት ሁኔታ ይቀይሳሌ፣ 

 በቢሮ ዲይሬክቶሬቱን በሚመሇከት የመዋቅር ጥናት የሚዯረግ ከሆነ አስፇሊጊዉን ግብዓቶችን 

በማቅረብ ባሇሙያዎች እንዱሰተፈ ያዯርጋሌ፣ 

 በየዕሇቱ በተቀናጀዉ በመንግሥት ፊይናንስ አስተዲዯር የመረጃ ቋት ሂሳቦችን ሇመመዝገብ ከትሬዠሪ 

ዲይሬክቶሬት የሂሳብ ሰነድችን ዝርዝር ይረከባሌ 

 በቀረቡት የሂሳብ ሰነድች መሠረት የሂሳቦች ጥራት በመጠበቅ ምዝገባ ማካሄዴ፣ 

 ሂሳቦች ከተመዘገቡ በኃሇ የሂሳብ ሰነድችን በመሄ 42 በዝርዝር በመመዝገብ ሇሰነዴ ያዥ ያስረክባሌ፣ 

 የሂሳብ ሰነድች በሰነዴ ክፌሌ መረጃ ፇሊጊዎች በቀሊለ መገኘት በሚችለበት ሁኔታ በየዓመቱ በየወሩ 

እና በቀን ተሇይቶ እንዱዯራጁ ያዯርጋሌ፣ 

 ሇሰነዴ አያያዝና አጠባበቅ የሚያስፇሌጉ የተሇያዩ ቁሳቁሶች እንዱሟለ ያዯርጋሌ፣ 

 የሰነዴ አያያዝና አጠባበቅ በዘመናዊ ቴክኖልጂ እንዱታገዝ ያዯርጋሌ፣ 
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 ኦዱት ተዯርጎ ከ10 ዓመት በሊይ ከቆዩ ከሂሳብ ሰነድች በፌርዴ ቤት የሚፇሇጉትን በመሇየት 

እንዱወገደ ሇሚመሇከታቸዉ አካሊት ያቀርባሌ፡፡   

የመንግሥት ሂሳብና ሪፖርት ማጠቃሇያ ዲይሬክቶሬት በሥሩ ሁሇት ቡዴኖች አለት 

1)  የሂሳብ ማጠቃሇያ ቡዴን   

 በዚህ ቡዴን ክፌያ የተከፇሇባቸዉና ገቢ የተሰበሰበባቸዉ የሂሰብ ሰነድችን መነሻ በማዴረግ በየዕሇቱ 

በተቀናጀ በበጀትና በወጪ ሶፌት ዌሪ(IBEX) የገቢ፣ የወጪ፣ የዝዉዉር፣ የተስብሳቢ፣ የተከፊይ 

እና ላልች የማስተካከያ ሂሳቦችን ይመዘግባሌ፣ 

 የክሌሌ ቢሮዎች፣ የክሌሌ ተቋማት፣ የአስተዲዯር እርከኖች በየወሩ የሂሰብ ሪፖርቶችን በስታንዯርደ 

መሠረት መምጣቱን አጣርቶ ይቀበሊሌ፡፡ 

 ከሂሳብ ምዝገባ እስከ ሂሳብ ማዘጋጀት፣ ማጠቃሊሌ እና መዝጋት ዴረስ ያሇዉን ተግባራት በሙለ 

ያከናወናሌ፡፡ 

 ከምዝገባ በኃሇ የሂሰብ ሰነድችን ወዯ ሰነዴ ክፌሌ ያስተሊሌፊሌ፡፡ 

2) የበጀት ጣሪያና የሂሳብ መረጃ ጥራት ክትትሌ ቡዴን 

 ክፌያ የተፇፀማዉ ወጪ/ክፌያ በተፇቀዯዉ በጀት መሠረት መሆኑን ያጣራሌ፣ 

 በጀት ባሌተፇቀዯበት ሇተከፇለ ክፌያዎች የማስተካከያ እርምጃ እንዱወሰዴ ያዯርጋሌ፣ 

 ከተፇቀዯዉ በጀት በሊይ በተከፇለ ክፌያዎች ሊይ የማስተካከያ እርምጃ እንዱወሰዴ ያዯርጋሌ፣ 

 ከተፇቀዯዉ የፊይናንስ ምንጭ ዉጪ የተመዘገቡ ሂሳቦችን በመሇየት የማስተካከያ እርምጃ 

እንዱወሰዴ ያዯርጋሌ፣ 

 የተሰብሳቢ ሂሳቦች በዕዴሜ ዘመናቸዉ መመዝገባቸዉን በማጠራት በወቅቱ ማወዲዯቃቸዉን 

ይከታተሊሌ፣  

 ረጅም ዘመናት ባሇቤት የላሊቸዉን ተሰብሳቢ ሂሳቦች የተቀመጠዉን የአሰራር ሥርዓት ተከትል 

ከመዝገብ እንዱዘረዝ ሇሚመሇከታቸዉ አካሊት ዝርዝር መረጃ እንዱቀርብ ያዯርጋሌ፡፡  

 በየጊዜ የተሰብሳቢ ሂሳቦች እንቅስቃሴ በመከታተሌና በመገምገም ሚዛኑ እንዲይከማች ቼክሉስት 

አዘጋጅቶ ክትትሌ በማዴረግ እርምጃ እንዱወሰዴ ያዯርጋሌ፣ 

 ተከፊይ ሂሳቦች በዕዴሜ ዘመናቸዉ በዝርዝር ተመዘግቦ ማቅረቡን በማጠራት በወቅቱ 

ሇሚመሇከታቸዉ አካሊት ዕዲዉ በወቅቱ እንዱተሊሇፌ ይከታተሊሌ፣ 

 በተስብሳቢና በተከፊይ ሂሳቦች መረጃ ሊይ ከጊዜ ወዯ ጊዜ ማሻሻያ መኖሩን ሇማረጋገጥ 

መረጃዎችን ከIBEX በመዉሰዴ ይተነትናሌ፣ ማሻሻያ ካላሇዉም መረጃዉን አዯራጅቶ 

ሇሚመሇከታቸዉ አካሊት ያቀርባሌ፣ 

 በኦዱት ግኝቶች ሊይ በትክክሌ የማስተካከያ እርምጃ ስሇመወሰደ ይከታተሊሌ፣ 

 ሇኦዱት ግኝቶች በወቅቱ ምሊሽ መሰጠቱን ይከታተሊሌ፣ 
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 በሳጥን ዉስጥ ተገኝቶ ቆጠራ በተዯረገ ገንዘብና በሂሳብ ማመዛዘኛ ሊይ የሚታያዉ ሚዛን ሌዩነት 

ያሇባቸዉን የክሌሌ ባሇበጀት መሥሪያ ቤቶች፣ ተቋማት እን አስተዲዯር እርከኖችን ሇይቶ 

የማስተካከያ እርምጃ እንዱወሰዴ ያዯርጋሌ፣ 

 የበጀትና ወጪ መግሇጫዎችን በማዘጋጃት በክሌሌ ባሇበጀት መሥሪያ ቤቶች፣ በክሌሌ ተቋማት እና 

በአስተዲዯር እርከኖች አሇአግባብ የሚወጡ ወጪዎችን በመሇየት መረጃዉን ሇሚመሇከታቸዉ 

አካሊት በማቅረብ ዉሳኔ እንዱሰጥ ያዯርጋሌ፡፡   

3. የቻናሌ አንዴ ፕሮግራሞች ማስተባበሪያ ዲይሬክቶሬት 

ቻናሌ አንዴ ፕሮግራሞች የመንግሥት የሌማት ዉጥኖች ከግብ ሇማዴረስና ዴህነትን ከሀገሪቱ 

ሇማስወገዴ የሚዯረገዉን የመንግሥት የሌማት እንቅስቃሴዎችን ጥረት በማገዝ ረገዴ ከዉጭ ሀገር 

የሚገኘዉ ዕርዲታና ብዴር የሚጫወተዉ ሚና በቀሊለ የሚገመት አይዯሇም፡፡ መንግሥት በዉጭ 

እርዲታና ብዴር ሀብትን ሇማገኘት በሀገሪቱ የተቀረፀዉን የመንግሥትን ፖሉስ ሇማስፇፀም የሚያግዙ 

በግብርና፣ በትምህርት፣ በጤና፣በዉሃ፣ በመንገዴ፣ በከተማ አስተዲዯር፣ በሴቶች፣ በወጣቶች፣ በህፃናት 

እና በላልችም ዘርፌ የተሇያዩ ፕሮግራሞችና ፕሮጀክቶችና በማዘጋጀትና በመቅረጽ ከተሇያዩ አሇም 

አቀፌ ዴርጅቶችና መንግሥታት ጋር የዉሌ ስምምነት በመፇራረም የተቀመጡ የዉጤት አመሌካቾችን 

መነሻ በማዴረግ የመዯበኛ በጀት ክፌተት የሚሸፌን ተጨማሪ ሀብት በመገኘት የሌማት ሥራዎችን 

በማፇጠን ሊይ ይገኛሌ፡፡ በዚህ ሁኔታ ከ1997 ዓ/ም ጀምሮ በዴህነት ቀናሽ መሥሪያ ቤቶችና በላልችም 

መንግሥት መሥሪያ ቤቶች  ከክሌሌ እስከ ወረዲ/ቀበላ ዴረስ የሚተገበሩ የተሇያዩ ፕሮግራሞችንና 

ፕሮጅክቶችን በመቅረፅ በርካታ ሀብት ተግኝቷሌ፣ እየተገኘም ይገኛሌ፡፡ ሇአብነት የገጠር ሌማታዊ 

ሴፌትኔት ፕሮግራም፣ የከተማ ሌማታዊ ሴፌትኔት ፕሮግራም፣ የከተሞች መሠረተ ሌማትና ማስፊፉያ 

ፕሮግራም፣ የከተሞች ተቋማዊና መሠረተ ሌማት ማስፊፉያ ፕሮግራም፣ የመሬት ይዞታና ሰርትፌኬት 

አሰጣጥ ፕሮግራም፣ የትምህርት ጥራት ማሻሻያ ፕሮግራም፣ የመንግሥት ፊይናንስ አስተዲዯር 

ፕሮጅክት፣ የእንቨስተመንት ፕሮጀክት ፊይናንስንግ፣ የፌትሃዊ መሠረታዊ አገሌግልት ሇሁለ አቀፌ 

የዕዴገት ተጠቃሚነት ፕሮግራም፣ የገጠርና የከተማ የመጠጥ ዉሃ ሃይጂንና ሳንቴሽን ፕሮግራም፣ 

የማህበረሰብ ትግበራ የገጠር የመጣጥ ዉሃ ፕሮግራም፣ የፊይናንስ ግሌጽነትና ተጠያቂነት ፕሮጅክት 

እና ላልችም ፕሮግራሞችና ፕሮጀክቶች ከክሌለ እስከ ወረዲ ዴረስ የሚተገበሩ ናቸዉ፡፡ አብዘኞዎቹ 

ፕሮግራሞችና ፕሮጀክቶች ሥራ ከጀመሩ ከ12 ዓመት በሊይ ዕዴሜ ያሊቸዉ ሲሆኑ ጥቅቶቹ ከ7 ዓመት 

በሊይ የቆዩ ናቸዉ፡፡ አንደ ፕሮግራም በላሊ ፕሮግራም እየተተካ የሚሄዴ ነወ፡፡ የፕሮግራሞች ዋና 

ዓሊማቸዉም የመንግሥትን የሌማት ሥራዎችን እንዱፊጣኑ በማዴረግ ሇህብረተሰቡ የሚሰጠዉ 

አገሌግልት አሰጣጥ ወቅታዊ፣ ጥራት ያሇዉና ግሌጽ እንዱሆን በማዴረግ ተጠያቂነት የሰፇነበት 

የአሰራር ሥርዓት ማጠናከር ነዉ፡፡ የበጀት ምንጫቸዉም ዕርዲታ፣ ብዴር፣ የመንግሥት መዋጮ እና 
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የህብረተሰብ ተሳትፍ ናቸዉ፡፡ ከእነዚህም ምንጮች በፊይናንስ ቢሮ ሇፕሮግራሞቹ ሀበት አስተዲዯር ወዯ 

ተከፇቱ ባንክ አካዉንቶች የሚፇሰዉ ሇፕግራሞቹ ተጠቃሚዎች በሚዯርሰዉ በቻናሌ አንዴ የገንዘብ 

ፌሰት ነዉ፡፡ ቻናሌ አንዴ በመባሌ የሚታወቀዉ የፇንዴ ፌሰት ከሇጋሽ አካሊት የሚገኝ ገንዘብ በቀጥታ 

በፋዳራሌ ገንዘብ ሚኔስቴር ሂሳብ ዉስጥ ገብቶ ወዯ ክሌሌ ፊይናንስ ቢሮ በፕሮግራሞች ባንክ 

አካዉንት ገቢ ሆነዉ ከነዚህ ባንክ አካዉንቶች በሚቀርበዉ በጥሬ ገንዘብ ፌሊጎት መርሃ ግብር መሠረት 

የጥሬ ገንዘብ ዝዉዉር እየተፇፀመ አፇጻጸሙ ዴጋፌ፣ ክትትሌና ግምገማ እየተዯረገበት የሚከናወን 

ነዉ፡፡ ይህ የቻናሌ አንዴ ፕሮግራሞች ማስተባበሪያ ዲይሬክቶሬት በመንግሥት ፊይናንስ አስተዲዯር 

ዘርፌ ሥር ከሚገኙ ዲይሬክቶሬቶች ዉስጥ አንደ ሲሆን በዲይሬክቶሬቱ ሥር በርካታ ቡዴኖች ይገኛለ፡፡ 

እነርሱም የሌማታዊ ሴፌትኔት ፕሮግራም ቡዴን፣ የዋን ዋሽ ናሽናሌ ፕሮግራም ቡዴን፣ የአጠቃሇይ 

የትምህርት ጥራት ማሻሻያ ፕሮግራም ቡዴን፣ የከተሞች መሠረተ ሌማትና ማስፊፉያ ፕሮግራም 

ቡዴን፣ የኮ.ዋሽ ፕሮግራም ቡዴን፣ የመሬት ይዞታና ሰርትፌኬት አሰጣጥ ፕሮግራም ቡዴን፣ 

የመንግሥት ፊይናንስ አስተዲዯር ቡዴን፣ የከተማ አስተዲዯር ሌማታዊ ሴፌትኔት ፕሮግራም ቡዴን እና 

የፊይናንስ ግሌጽነትና ተጠያቂነት ፕሮግራም ቡዴን ናቸዉ፡፡   

የፕሮግራሙ ተጠቃሚዎችም ከክሌሌ እስከ ወረዲ ዴረስ የኢኮኖሚ ዘርፌ መንግሥት መሥሪያ ቤቶች፣ 

የማህበራዊ ዘርፌ የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች እና የአስተዲዯርና አገሌግልት ዘርፌ የመንግሥት 

መሥሪያ ቤቶች ናቸዉ፡፡       

የቻናሌ አንዴ ፕሮግራሞች ማስተባበሪያ ዲይሬክቶሬት ዝርዝር ኃሊፉነትና ተግባራት 

 መንግሥት ከሌማት አጋሮች ጋር የገባዉን የስምምነት የዉሌ ሰነዴና የመሥሪያ ቤቱን ስትራቴጂክ 

ዕቅዴ መነሻ በማዴረግ  የዲይሬክቶሬቱን ዓመታዊ ዕቅዴ ማቀዴና በዕቅደ መሠረት ያከናወናሌ፣ 

 በዲይሬክቶሬቱ ሥር ያለ ቡዴኖች የዲይሬክቶሬቱን አመታዊ ዕቅዴ መነሻ በማዴረግ የእያንዲንደ 

ፕሮግራም ሥራዎችን  በተቀመጠዉ የጊዜ ገዯብ ዉስጥ ሇመፇፀም የሚያስችሌ የአሰራር ሥርዓት 

በመዘርጋት እቅድቹ ተግባራዊ እንዱሆኑ ያዯርጋሌ፣ 

 በዕቅደ መሠረት ተግባራት የሚከናወንበት ሀብት ከተሇያዩ አሇም አቀፌ ዴርጅቶችን መንግሥታት 

እንዱሁም የመንግሥትና የህብረተሰብ መዋጮች በወቅቱ ተስብስበዉ በሥራ ሊይ እንዱዉሌ 

ያዯርጋሌ፣ 

 የዲይሬክቶሬቱ ሥራ በዕቅደ መሠረት ዉጤታማ በሆነ መንገዴ እንዱፇፀም የሚያስፇሌገዉ የሰዉ 

ኃይሌና የተሇያዩ ቁሳቁሶች ከክሌሌ እስከ ወረዲ ዴረስ እንዱሟሊ ያዯርጋሌ፣  

 ወዯ ፕሮግራሞቹ አዱስ ሇሚቀሇቀለ ባሇሙያዎች በቂ የሆነ ኦሪንቴሽን በመስጠት በተመዯቡበት 

ሙያ ሊይ የአቅም ግንባታ ሥሌጠናና ግንዛቤ እንዱያገኙ ያዯርጋሌ፣ 
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 ዕቅድቹ በወቅቱ እንዲይፇፀሙ የሚያዯርጉ ክፌተቶችን መሇየት የሚያስችሌ አሰራር ሥርዓት 

ይዘረጋሌ፣ 

 እያንዲንደ ፕሮግራም የተፇቀዯዉን በጀት በተግባራትና በኮምፖንት መዝግቦ በመያዝ የጥሬ ገንዘብ 

ዝዉዉር ሲፇፀም በማቀናንስ ሚዛኑን ወቅታዊ ያዯርጋሌ፣ 

 ከተፇቀዯዉ በጀት ዉጭ ክፌያ ተፇፅሞ ቢገኝ የማስተካከያ እርምጃ ይወስዲሌ፣ 

 ከክሌሌ እስከ ወረዲ ዴረስ የእያንዲንደ ፕሮግራም ሀበት የሚተዲዯርበት ስያሜያቸዉ A የሆኑ 

የባንክ አካዉንቶች እንዱከፇቱ ያዯርጋሌ፣ 

 በስምምነቱ ሰነዴ መሠረት የፕሮግራሞቹ ተግባራት ማስፇፀሚያ ገንዘብ በወቅቱ ወዯ ፕሮግራሞቹ 

ባንክ አካዉንት ገቢ እንዱሆን አስፇሌጊዉን መረጃዎች ሇሚመሇከታቸዉ አካሊት ያቀርባሌ፣ 

 ወዯ ፕሮግራሞቹ ባንክ አካዉንት ገንዘብ ገቢ ስሇመሆኑ በክሌሌ ዯረጃ ፕሮግራሞችን ሇሚያስተበብሩ 

ባሇበጀት መሥሪያ ቤቶች በዯብዯቤ ያሰዉቃሌ፣ 

 በክሌሌ ዯረጃ ፕሮግራሞችን የሚያስተበብሩ ባሇበጀት መሥሪያ ቤቶች ሇፕሮግራሞቹ ተጠቃሚ 

ክሌሌ ቢሮዎች፣ ዞኖች፣ ሌዩ ወረዲዎች፣ ወረዲዎች እና ከተማ አስተዲዯሮች የጥሬ ገንዘብ ዝዉዉር 

ሇመፇፀም የጥሬ ገንዘብ ፌሊጎት መርሃ ግብር ተዘጋጅቶ እንዱሊክ ያዯርጋሌ፣ 

 በተሊከዉ የጥሬ ገንዘብ ፊሇጎት መርሃ ግብር መሠረት ከእያንዲንደ ፕሮግራም ባንክ አካዉንት የጥሬ 

ገንዘብ ዝዉዉር ሇመፇፀም የሚያስችለ የበንክ ማዛዣ ዯብዯቤዎችን በማዘጋጀትና በሚመሇከታቸዉ 

ኃሊፉዎች እንዱፇራሙ በማስዯረግ ገንዘብ እንዱተሊሇፌ ያዯርጋሌ  

 በፕሮግራሞቹ ባንክ አካዉንት ዉስጥ ከነበረዉ ገንዘብ ዉስጥ የተከፇሇዉን፣ ገቢ የተዯረገዉን እን 

የቀረዉን ሚዛን ሇይቶ ሇማወቅ የባንክ ዳቢትና ክሬዱት አዱቫይሶችን ይሰበስባሌ፣ 

 የተሊሇፇዉ ገንዘብ ሇተጠቃሚ መሥሪያ ቤቶች፣ ዞኖች፣ ሌዩ ወረዲዎች፣ ወረዲዎች እና ከተማ 

አስተዲዯሮች በትክክሌ መዴረሱንና በተቀመጠዉ የጊዜ ገዯብ ዉስጥ ሥራ ሊይ እንዱዉሌ 

ይከታተሊሌ፣  

 የፕሮግራሞቹ ሀብት የሚመራባቸዉ የፕሮግራሞቹን አፇፃፀም መመሪያዎች፣ የስምምነት ሰነድች 

የፕሮግራሞቹ አፇጻጸም ዉጤት መሊክያ የዉጤት አመሌካቾች የሚያሳዩ ሰነድችን ኮፒ በማዴረግ 

ሇፕሮግራሙ ተጠቃሚዎች ይሌካሌ፣ 

 የፕሮግራሙ ተጠቃሚዎች በተሊሇፈት በህግ ማዕቀፍች መሠረት ተግባሮቻቸዉን መፇፀማቸዉን 

ይከታተሊሌ፤ 

 ከአሰራር ዉጭ የሚተገበሩ ተግባሮችን በመሇየት የማስተካከያ እርምጃ እንዱወሰዴ ማዴረግና 

ሇሚመሇከታቸዉ አካሊት ሪፖርት ያቀርባሌ፣ 

 ዴጋፌና ክትትሌ የሚያስፇሌጋቸዉ የፕሮግራሙ ተጠቃሚዎችን ይሇያሌ፣ 

 የፕሮግራሞቹ ሀብት አስተዲዯር በሚመራባቸዉ በህግ ማዕቀፍች መሠረት መፇፀሙን ሇመከታተሌ 

በእያንዲንደ ፕሮግራም ቼክ ሉስት በማዘጋጀት የዴጋፌና የክትትሌ ሥራዎችን ያከናዉናሌ፣ 
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 በዴጋፌና ክትትሌ ዉቅት በተገኙት የአፇፃፀም ክፌተቶች ዙሪያ ከፕሮግራሙ ተጠቃሚ ክሌሌ 

ባሇበጀት መሥሪያ ቤቶች፣ ዞኖች፣ ሌዩ ወረዲዎች፣ ወረዲዎች እና ከተማ አስተዲዯር አመራር 

አካሊት በተገኙበት ዉይይት በማዴረግ የማስተካከያ እርምጃ እንዱወሰዴ ያዯርጋሌ፣ 

 ከዴጋፌና ክትትሌ መሌስ ግብረ መሌስ በጽሑፌ በመስጠት አፇጻጸሙን ይከታተሊሌ፣ 

 በዯጋፌና ክትትሌ ወቅቱ የተገኙ የአፇጻጸም ክፌተቶችን መነሻ በማዴረግ የዉይይት ሰነድችን 

በማዘጋጀት የፕሮግራሙ ተጠቃሚ ባሇዴርሻ አካሊት በተገኙበት የወይይት መዴረክ በማዘጋጀት 

ዉይይት በማካሄዴ አቅጠጫዎች እንዱቀመጡ በማዴረግ አፇጻጸሙን ይከታተሊሌ፣ 

 የቻናሌ አንዴ ፕሮግራሞች የመንግሥት ፊይናንስ አስተዲዯር የሕግ ማዕቀፍችን ሙለ በሙለ 

ተግባራዊ ስሇሚያዯርጉ በነዚህና በፕሮግራሞቹ አሰራር መመሪያዎች ሊይ የአቅም ግንባታና የግንዛቤ 

ማስጨበጫ መዴረኮች በማዘጋጀት ሥሌጠና ይሰጣሌ፣ 

 የዉይይት መዴረክና የተሰጡ የአቅም ግንባታ ሥራዎችን ፇይዲ በዯሰሳ ጥናት በመሇየት ክፌተቶችን 

ያርማሌ፣ 

 ፕሮግራሞችን በተመሇከተ በክሌሌ ዯረጃ በዓመት ከአራት ጊዜ በሊይ የዉይይት መዴረኮችን 

በማዘጋጀት ፕሮግራሞችን የማስተወቅ ሥራ ያከናወናሌ፣ 

 በእያንዲንደፕሮግራም አዲዱስ አሰራር ሥርዓቶች ሊይ ግንዛቤ ይፇጥራሌ፣ 

 ሇእያንዲንደ ፕሮግራም ከክሌሌ እስከ ወረዲ ዴረስ የሂሳብ መረጃ የሚተዲዯርበት በዘመናዊ 

ቴክኖልጂ የተጋዘ የተቀናጀ የበጀትና የወጪ ሶፌት ዌሪ(IBEX) እንዱዘረጋ በማዴረግ መሠረታዊ 

የሂሳብ ሰነድችን በመጠቀም በየዕሇቱ ምዝገባ ያካሄዲሌ፣ 

 በምዝገባ ሂዯት የተፇጠሩትን የጥራት ችግሮችን በመሇየት የማስተካከያ ሥራዎች ማዴረግ 

 የተስብሳቢና የተከፊይ ሂሳቦች በዕዴሜ ዘመናቸዉ በመሇያት ሚዛናቸዉን በመቀነስ መረጃዉን 

አዯራጅቶ የመያዝ ሥራ ያከናወናሌ፣   

 እያንዲንደ ፕሮግራም በመንግሥትና በሌማት አጋሮች ሪፖርት ፍርማት መሠረት ከፕሮግራሙ 

ተጠቃሚ ክሌሌ ቢሮዎችና ተቋማት፣ ኮላጆች፣ ዞኖች፣ ሌዩ ወረዲዎች፣ ወረዲዎች እና ከተማ 

አስተዲዯሮች በየወሩ፣ በሩብ ዓመት፣ በግማሽ ዓመት አመታዊ የፊይናንሻሌና የፉዚካሌ ሪፖርቶችን 

በተሟሊ ሁኔታ ጥራቱን የጠበቀ መሆኑን በማረጋገጥ ይሰበስባሌ፣  

 የፕሮግራሙ ተጠቃሚ ክሌሌ ቢሮዎችና ተቋማት፣ የዞኖች፣ የሌዩ ወረዲዎች፣ የወረዲዎች እና 

የከተማ አስተዲዯሮች ሪፖርቶችን በክሌሌ ዯረጃ በእያንዲንደ ፕሮግራም ስም ዝርዝር ሪፖርቶች 

በማዘጋጀት በተቀመጠዉ የጊዜ ገዯብ ሇሌማት አጋሮች፣ ሇፋዳራሌ መንግሥት እና ሇላልች 

ሇሚመሇከታቸዉ አካሊት ተዯራሽ ያዯርጋሌ፣ 

 የተሊኩ የፊይናንሻያሌና የፉዝካሌ ሪፖርቶችን መነሻ በማዴረግ የሚሰጡ ግብረ መሌሶችን ተቀብል 

የማስተካከያ እርምጃ ይወስዲሌ፣ 

 ከፕሮግራሙ ተጠቃሚዎች የቀረቡ ረፖርቶችን መነሻ በማዴረግ ግብረ መሌስ ይሰጣሌ፣ 
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 በመንግሥትና በሌማት አጋሮች መካከሌ በተዯረገዉ የስምምነት ሰነዴ መሠረት እያንዲንደ 

ፕሮግራም ከአገር ዉስጥ ከአገር ዉጭ በሚመጡ በሌማት አጋሮችና በመንግሥት አካሊት 

በቅንጅትና በተናጣሌ በፕሮግራሙ በተፇቀዯዉ ሀብት መሠረት የተከናወኑ ተግባራት በዕቅደ 

መሠረት ምን ያህሌ ከዉጤት፣ ከወጪ፣ ከጊዜ እና ከጥራት አንፃር በተመረጡ ወረዲዎችና ዞኖች 

በአካሌ በመገኘት ግምገማ በማዴረግ ግብረ መሌስ የሚሰጥበትን ሁኔታ ይፇጥራሌ፣ 

 የግምገማዉን ዉጤት መነሻ በማዴረግ በክሌሌ ዯረጃ የፕሮግራሙ ተጠቃሚ ባሇዴርሻ አካሊት 

በሚገኙበት ዉይይት የሚዯረግበት መዴረክ ያዘጋጃሌ፣ 

 በእያንዲንደ ፕሮግራም በክሌለ ስሇተከናወኑ ተግባራት የዕቅዴ አፇጻጸም ሪፖርት በማቅረብ 

ዉይይት እንዱዯረግበት ያዯርጋሌ፣ 

 ፕሮግራሞችን በሚመሇከት በፋዳራሌና በሌማት አጋሮቻችን አማከይነት በሚዘጋጀዉ መዴረክ ሊይ 

በመገኘት ስሇ ክሌለ ፕሮግራሞች ሪፖርት ያቀርባሌ፣  

 እያንዲንደን ፕሮግራም በሚመሇከት በኤሌክትሮኒክስ የመረጃ አሊሇክ ዘዳ በየዕሇቱ የሚፇሇጉ 

መረጃዎችን ሇመረጃ ፇሊጊዎች ይሰጣሌ፣  

 በአካሌ ተገኝቶ መረጃ ሇሚወስደ ከአገር ዉስጥና ከአገር ዉጭ ሇሚመጡ ሇሌማት አጋሮችና 

ሇላልችም አካሊት የተቀናጀ መረጃ ይሰጣሌ፣ 

 የእያንዲንደን ፕሮግራም የሀብት አጠቃቀም የሂሳብ ሰነድች በአግባቡና በቀሊለ መገኘት በሚያስችሌ 

ሁኔታ በሰነዴ ክፌሌ ተዯራጅቶ እንዱቀመጥ ያዯርጋሌ፣ 

 የእያንዲንደ ፕሮግራም የሀብት አስተዲዯር እንቅስቃሴ በፕሮግራሙ ተጠቃሚ ክሌሌ ቢሮዎች፣ 

ተቋማት፣ ኮላጆች፣ ዞኖች፣ ሌዩ ወረዲ፣ ወረዲ እና ከተማ አስተዲዯር የዉስጥ ኦዱተሮች ኦዱት 

እንዱዯረግ ያዯርጋሌ፣  

 በመንግሥትና በሌማት አጋሮቻችን መካከሌ በተዯረገዉ የስምምነት ሰነዴ መሠረት በተመረጡ 

በዉጭ ኦዱተሮች የእያንዲንደ ፕሮግራም ሀብት አስተዲዯርና አጠቃቀም ሂዯት ኦዱት እንዱዯረግ 

ያዯርጋሌ፣ 

 በኦዱት ሥራ ወቅት በተገኙት ኦዱት ግኝቶች ሊይ የማስተካከያ እርምጃ እንዱወሰዴ በማዴረግ ግብረ 

መሌሱን ኦዱት ሇተዯረጉት አካሊት በወቅቱ በመሊክ አፇጻጸሙን ይከታተሊሌ፣ 

 የፕሮግራሙ ተጠቃሚዎች በተገኙት ኦዱት ግኝቶች ሊይ በትክክሌ የማስተካከያ እርምጃ 

ስሇመዉሰዲቸዉ ኦዱት በተዯረጉት መሥሪያ ቤቶች በአካሌ በመገኘት አፇጻጸሙን ይፇትሻሌ፣ 

 በኦዱት ግኝቶች ሊይ በወቅቱ የማስተካከያ እርምጃ ተወስዯዉ ሇሚመሇከታቸዉ አካሊት የተሟሊ 

ማስረጃ የማይቀርብ ካሆነ የፋዳራሌ መንግሥት ሇክሌሊችን ከሚያስተሊሇፇዉ የዴጎማ ገንዘብ ቀንሶ 

የሚያስቀር በመሆኑ የኦዱት ግኝቶችን መነሻ በማዴረግ ከባሇዴርሻ አካሊት ጋር ዉይይት ሇማካሄዴ 

መዴረክ ያዘጋጃሌ፣ 
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የቻናሌ አንዴ ፕሮግራሞች ማስተባበሪያ ዲይሬክቶሬት በሶስት ቡዴኖች የሚከፊፇሌ ሲሆን 

ተግባራቸዉም ከዚህ በታች በተመሇከተዉ ሆኑታ ይሆናሌ፡፡ 

1. የኢኮኖሚ ዘርፌ ቻናሌ አንዴ ፕሮግራሞች ሀብት አስተዲዯር ቡዴን 

በኢኮኖሚ ዘርፌ በሚገኙ የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች  ዉስጥ የሚተገበሩ የቻናሌ አንዴ ፕሮግራሞች 

ፇንዴ በፕሮግራሞቹና በመንግሥት ፊይናንስ አስተዲዯር አፇጻጸም መመሪያዎች መሠረት የሚመራበትን 

አሰራር ሥርዓት ተከትል  ወቅታዊ፣ ጥራቱን የጠበቀ እና የተሟሊ የፊይናሻሌና የሂሳብ ሪፖርቶችና 

መረጃዎች እየቀረቡ ሇሚመሇከታቸዉ ባሇዴርሻ አካሊት ተዯራሽ የሚዯረግበትን ተግባራት ያከናዉናሌ፡፡  

2. የማህበራዊ ዘርፌ ቻናሌ አንዴ ፕሮግራሞች ሀበት አስተዲዯር ቡዴን 

በማህበራዊ ዘርፌ በሚገኙ የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች  ዉስጥ የሚተገበሩ የቻናሌ አንዴ ፕሮግራሞች 

ፇንዴ በፕሮግራሞቹና በመንግሥት ፊይናንስ አስተዲዯር አፇጻጸም መመሪያዎች መሠረት የሚመራበትን 

አሰራር ሥርዓት ተከትል  ወቅታዊ፣ ጥራቱን የጠበቀ እና የተሟሊ የፊይናሻሌና የሂሳብ ሪፖርቶችና 

መረጃዎች እየቀረቡ ሇሚመሇከታቸዉ ባሇዴርሻ አካሊት ተዯራሽ የሚዯረግበትን ተግባራት ያከናዉናሌ፡፡  

3. የአገሌግልት ዘርፌ ቻናሌ አንዴ ፕሮግራሞች ሀብት አስተዲዯር ቡዴን  

በአገሌግልት ዘርፌ በሚገኙ የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች  ዉስጥ የሚተገበሩ የቻናሌ አንዴ 

ፕሮግራሞች ፇንዴ በፕሮግራሞቹና በመንግሥት ፊይናንስ አስተዲዯር አፇጻጸም መመሪያዎች መሠረት 

የሚመራበትን አሰራር ሥርዓት ተከትል  ወቅታዊ፣ ጥራቱን የጠበቀ እና የተሟሊ የፊይናሻሌና የሂሳብ 

ሪፖርቶችና መረጃዎች እየቀረቡ ሇሚመሇከታቸዉ ባሇዴርሻ አካሊት ተዯራሽ የሚዯረግበትን ተግባራት 

ያከናዉናሌ፡፡  

4. የኢንፍርሜሽን ኮሙኒክሽን ቴክኖልጂ ዲይሬክቶሬት 

 የዲይሬክቶሬቱን ሥራ በማቀዴ፣ በመምራት፣ በማስተባበር፣ አፇጻጸሙን በመከታተሌና በመገምገም 

ውጤታማ ማዴረግ፣የኢንፍርሜሽን ኮሙኒኬሽን  ቴክኖልጂ መሠረተ ሌማት ማስፊፉያ ሥራዎችን 

መከታተሌ፡የኢንፍርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖልጂ የአሰራር ስርዓቶች  በአግባቡ መዘርጋታቸዉን 

ሇማረጋገጥ ነው 

 የሀገሪቱን የኢንፍርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖልጂ ስትራቴጂ መሰረት በማዴረግ ከመስሪያ ቤቱ 

ተሌእኮ ጋር የሚጣጣም የመ/ቤቱን የኢንፍርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖልጂ ስትራቴጂናመሪ ዕቅዴ 

መዘጋጀቱን ይከታተሊሌ፣በየጊዜውም እንዲስፇሊጊነቱ ማሻሻያ ያዯርጋሌ፡፡ 

 ከዘርፈ ስትራቴጂክ ዕቅዴ የተመነዘረ የዲይሬክቶሬቱን ዓመታዊ ዕቅዴ ያዘጋጃሌ፣  

 የዲይሬክቶሬቱን ዝርዝር ተግባራትን ያቅዲሌ፣ ያዯረጃሌ፣ ይመራሌ፣ይወስናሌ ፣

አፇጻጸሙንይቆጣጠራሌ ይከታተሊሌ፣ ይገመግማሌ። 
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 በሰሩ የሚገኙ የቡዴን መሪዎችንይዯግፊሌ፣ይቆጣጠራሌ ይከታተሊሌ፣ ይገመግማሌበየወቅቱ 

ይመዝናሌ፤ በምዘናው ውጤት መሠረትም ቀጣይ ተግባራትን ያካናውናሌ፣ 

 በተቋሙ የበሊይ ኃሊፉዎች በሚሰጠው የሥሌጣን ውክሌና መሠረት በኢንፍርሜሽን 

ኮሙኒኬሽንቴክኖልጂ አስተዲዯር ጉዲዮች ሊይ ውሳኔ ይሰጣሌ፣ወይም የሚሰጡ ውሳኔዎችን 

ተግባራዊነት ይከታተሊሌ፣ 

 በመ/ቤቱ በኢንፍርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖልጂ በመታገዝ ማሻሻያና ማስፊፉያ የሚፇሌጉ አዲዱስ 

ፌሊጎቶች ሲኖሩ የጥናት ቡዴኖች እንዱቋቋሙና ተግባራዊ እንዱሆኑ ያዯርጋሌ ይከታተሊሌ፣ 

 የመስሪያ ቤቱን አሰራር በኮምፒውተር የታገዘ ሇማዴረግ በተጠናና በተቀናጀ መንገዴ ዯረጀ በዯረጃ 

ተግባራዊ የሚያዯርግ የመስሪያ ቤቱን ቁሌፌ ተግባራት በሶፌትዌር የታገዙ መሆናቸውን 

ያረጋግጣሌ፡፡ 

 የመስሪያ ቤቱን ዴረ-ገፅ በማዯራጀት አዲዱስ አሠራሮችን በየጊዜው በማካተት ትክክሇኛና ወቅታዊ 

የመረጃ ፌሰት ሇተጠቃሚዎች እየዯረሰ መሆኑን ማረጋገጥ፡፡ 

 በመረጃቋቶች ሊይ ሉዯርሱ የሚችለ አዯጋዎችን በመሇየት ሇመከሊከሌ ወቅታዊ የሆኑትን የመከሊከሌ 

ሶፌትዌሮችና የሴኩሪቲ ሲስተሞችን ያዯራጃሌ ተግባራዊ መሆናቸውን ይከታተሊሌ፡ 

 የመሥሪያ ቤቱን የኢንፍርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖልጂ መሰረተ ሌማት፣ የመረጃዎች፤ 

የሃርዴዌርና የሶፌትዌር፤ የዲታ ሴንተር እና አጠቃሊይ የአይሲቲ ሃብቶች ዯህንነት የሚጠበቅበትን 

መንገዴ ፖሉሲ ይቀርፃሌ፤ ያዘጋጃሌ፤ ተግባራዊነቱንም ይከታተሊሌ፡፡• 

 የሶፌትዌር ሊይሰንስና የመረጃዎች ቅጅ በአግባቡ መያዙን ክትትሌ ያዯርጋሌ፡፡ 

 የአይሲቲ ኘሮጀክቶችን ያቅዲሌ መፌትሄ አቅራቢ ዴርጅቶችን ሇመጋበዝና ሇመምረጥ የሚያስፇሌጉ 

ሰነድችን ሇማዘጋጀት በሚዯረገው ሂዯት አስፇሊጊውን ሁለ ያዯርጋሌ፡፡ 

 የሴተክተሩን የኢንፍርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖልጂ ያሰተባብራሌ፣ ስራ ሊይ መዋለን ይከታተሊሌ፤ 

 በኢንፍርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖልጂ ሴሚናሮችና በመሳሰለት ስብሰባዎች ሊይ መ/ቤቱን በመወከሌ 

ይሳተፊሌ፡፡ 

 የዲይሬክቶሬቱ ሠራተኞች በተቀመጡ እሴቶች መሠረት በስነምግባር እና በባሇቤትነት ስሜት 

እንዱሰሩ እና ቀሌጣፊ እና ውጤታማ እንዱሆኑ የኮቺንግ (Coaching) ሥራ ያከናውናሌ፣  

አስፇሊጊ የሥራ ግብዏቶች እንዱሟለሊቸው ያዯርጋሌ፣ 

 የዲይሬክቶሬቱን  ወቅታዊ የሥራ አፇጻጸም ሇበሊይ አካሌ ሪፖርት ያቀርባሌ፣ 

 የመሥሪያ ቤቱን የኢንፍርሜሽን ኮሚኒኬሽን ቴክኖልጂ መሰረተ ሌማት ፌሊጎት ጥናትን በበሊይነት 

ይመራሌ 

 አዲዱስና ነባር የኔትወርክ ሲስተሞች የጥራት ዯረጃ ወዯ ተሻሇ ዯረጃ ሇማዴረስ የሚያስችለ 

መንገድችን ይቀይሳሌ፤ 
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 የኢንፍርሜሽን ቴክኖልጂ መሠረተ ሌማት ፕሮጀክቶች ሲፇቀደጥራታቸውን ጠብቀው 

በተቀመጠሊቸው የጊዜ ሰላዲ  መተግበራቸውን  ክትትሌ ያዯርጋሌ፣ 

 የመ/ቤቱን የኢንፍረሜሽን ቴክኖልጂ አጠቃቀም ዘመናዊ ሇማዴረግ የሚያስችለ ምርጥ 

ተሞክሮዎችን በመቀመር ተግባራዊ እንዱሆኑ ያዯርጋሌ፣ 

 የመ/ቤቱን የኢንፍረሜሽን ቴክኖልጂ አጠቃቀም ወዯ ተሻሇ ዯረጃ ሇማዴረስ የውሳኔ ሃሳብ ያቀርባሌ፣ 

ሲፇቀዴም ተግባራዊ ያዯርጋሌ፣ 

 የመ/ቤቱ የመረጃ ፌሰት ዓይነትና መጠን የመሇየት ጥናት ሲካሄዴ በከፌተኛ ሃሊፉነት በበሊይነት 

ይከታተሊሌ ፤ 

 ሇመ/ቤቱ የኢንፍርሜሽን ቴክኖልጂ አገሌግልት የሚውለ የሶፌትዌርና ሃርዴዌር መሣሪያዎች 

ስፔስፉኬሽን ትክክሇኛነት ያረጋግጣሌ፣ በትክክሌ መስራታቸዉንና አገሌግልት ሊይ መዋሊቸውን 

በበሊይነት ይቆጣጠራሌ፣ 

 ዯረጃዉን የጠበቀ የኢንፍርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖልጂ ፖሉሲ እንዱዘጋጅ በበሊይነት 

ያስተባብራሌ፤  ክትትሌ ያዯርጋሌ፤ 

 የመ/ቤቱን የኢንፍርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖልጂ ፖሉሲ ሥራ ሊይ መዋለን ይከታተሊሌ፣ 

 የመ/ቤቱ የኢንፍርሜሽን ኮሙኑኬሽን ፖሉሲ ድክምንቶች በአግባቡ መሰራታቸውን ይከታተሊሌ፣ 

 የመስሪያ ቤቱ ሠራተኞች የዱጅታሌ ቶክ ልጂ (e-mail, Internet, etc.) ተጠቃሚ እንዱሆኑ 

ሇሠራተኞች የሚመጥን መሰረታዊ የኮምፒውተር አጠቃቀም ሥሌጠና መዘጋጀቱን ሥራ ሊይ 

መዋለን ይከታተሊሌ፡፡ 

 በየቡዴኖቹ የሚዘጋጁ የአጠቀቀምና የስሌጠና ማንዋልች ይገመግማሌ፣ ማስተካከያ በማዴረግ 

የመጨረሻ ቅርፃቸውን እንዱይዙ ያዯርጋሌ ፣ 

 የመ/ቤቱ የኢንፍርሜሽን ቴክኖልጂ አገሌግልት አሰጣጥ በተጠቃሚዎች እንዱገመገም ያዯርጋሌ ፤  

 ከተጠቃሚዎች የሚነሱ  የአሰራር ችግሮች አፊጣኝ መፌትሄ እንዱያገኙ ያዯርጋሌ፤  

 ኮምፒውተራይዝ ተዯርገው ሥራ ሊይ የዋለ ሲስተሞችን በየጊዜው አፇፃፀማቸውን በመገምገም 

አስፇሊጊውን ማሻሻያ እንዱዯረግሊቸው ክትትሌ ማዴረግ፣ 

 ሇIFMIS ትግበራና ሇላልች አዲዴስ የአሰራር ሥርዓት ሇሚዘረጋው ቅዴሜ ሁኔታዎችን ያመቻቻሌ፣ 

ያዘጋጃሌ፤ 

 ስሇ ተከናወኑ ተግባራት ሰሇአጋጠሙ ችግሮች እንዱሁም ስሇተወሰደ እርምጃዎች ወቅቱን የበቀ 

ሪፖርት ያቀርባሌ፣ 

 የዲይሬክቶሬቱን ዓመታዊ፣ የሩብ ዓመት፣ የግማሽ ዓመት፣ የዘጠኝ ዓመት ዕቅዴና የዕቅዴ አፇጻጸም 

ሪፖርቶችን ሇቅርብ ኃሊፉና ሇቢሮ በተቀመጠዉ የጊዜ ገዯብ ያቀርባሌ፣ 

 ዲይሬክቶሬቱን በሚመሇከቱ በተሇያዩ ስብሰባዎች፣ሴሚናሮች ሊይ በመገኘት የሌምዴ ሌዉዉጦችንና 

ግንዛቤ በመቀመር  በዲይሬክቶሬት ሥር የሚገኙ ባሇሙያዎችን ዉጤታማ የሆነ ሥራ 
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እንዱያከናወኑ ማዴረግ፣የተገሌጋዮችን እርካታ ዯሰሳ ጥናት እንዱካሄዴ በማዴረግ የዲይሬክቶሬቱን 

አገሌግልት አሰጣጥ ሥርዓት የሚሻሻሌበት ሁኔታ ይቀይሳሌ፣ 

 በዲይሬክቶሬቱ የሰዉ ኃይሌ በመዋቅሩ መሠረት እንዱሟሊ ያዯርጋሌ፣  

2. የፉስካሌ ፖሉስ፣የሲቪክና ትብብር ዘርፌ  

ሇዘርፈ የተሰጠውን ተግባርና ኃሊፉነት ሇመወጣት በስሩ በተዯራጁት ዲይሬከተሮች አማካይነት ክሌሊዊና 

በየአሰተዲዯር እርከኑን የመንግስት በጀት ያዘጋጃሌ፣ የበጀቱን አፇጻጸም ያስተዲዯራሌ፣ ይገመግማሌ፤ 

ይቆጣጥራሌ እንዱሁም የክሌለ መንግስት የብዴርና እርዲታ ስምምነቶችን ይፇራረማሌ፣ ያስተዲዯራሌ፤ 

በኢኮኖሚና ማህበራዊ ሌማት ዘርፌ የተሰማሩ መንግስታዊና መንግስታዊ ያሌሆኑ ዴርጅቶች ስራ 

ከሚመሇከታቸው ጋር በመሆን ያስተባብራሌ፣ ይቆጣጥራሌ፤ የሲቪሌ ማኀበረሰብ ፕሮጀክቶች የብቃት 

ምዘና ያዯርጋሌ፣ የስራ ውሌ ይፇራረማሌ፣ ያስተባብራሌ፣ ይከታተሊሌ  ይገመግማሌ፡፡ ይህ ዘርፌ በስሩ 

የበጀት አስተዲዯር፣ ዝግጅት፣ ክትትሌና ግምገማ፣የፉሲካሌ ማዕቀፌና የገቢ አሰባሰብ ክትትሌና 

ግምገማ፣ የሲቪሌ ማኀበረሰብ ፕሮጀክቶች ጉዲይ ማሰተባበሪያ፣ የመንግስታት የትብብር ፕሮግራሞች 

ሀብት አስተዲዯርና የስትራቴጅክ ዕቅዴ ዝግጅት፣ ክትትሌ እና ግምገማ ዲይሬክቶሬቶችንና በስራቸው 

ያለ ቡዴኖችን  የሚያስተባበር ዘርፌ ሆነው ተዯራጅቷሌ፡፡    

1. የበጀት አስተዲዯር ዝግጅት፣ ክትትሌና ግምገማ ዲይሬክቶሬት 
 የመንግስት በጀት ያዘጋጃሌ፣ የበጀቱን አፇጻጸም ያስተዲዯራሌ፣ ይገመግማሌ፤ ይቆጣጥራሌ፤ 

 በበጀት የተዯገፉ የመንግስት ፕሮጀክቶች የአፈጻጸም አግባብነትን በመገምገም የክፍያ ስርዓት 

ተፈጻሚ እንዱሆን ያዯርጋሌ፤ 

 ወቅቱን ጠብቆ ሇክሌሌ ሴክተር መ/ቤቶች የበጀት ጥሪ ያስተሊሌፋሌ፤ የባሇበጀት መ/ቤቶችን 

የበጀት ስሚ ያዯርጋሌ፤ 

 የቀረበውን የበጀት ጥያቄ በመመርመር በበጀት ስሚ የተሰጡትን አስተያየቶች ከሀብት ጋር 

በማጣጣም በበጀት ይዯግፊሌ፤ የተዯገፇውን በጀት በማጠቃሇሌ፤ ረቂቅ የበጀት እቅዴ 

ሇሚመሇከተው አካሌ ሇአስተያየት ያቀርባሌ፤  

 የተሰጠውን ግብአት በማካተት ረቂቅ የበጀት እቅደን በቢሮው በኩሌ ሇክሌለ መንግስት 

ያቀርባሌ፤ 

 የክሌሌ ማዕከሌና የአሰተዲዯር ዕርከን ሴክተር መ/ቤቶች የተዯሇዯሇው በጀት አፇጻጸሙን 

በመከታተሌና በመገምገም ሇሚመሇከተው አካሌ ርፖርቱን ያቀረባሌ፤ 

 ሇአስተዲዯር እርከኖችና ሇክሌሌ መ/ቤቶች ተዯሌዴል በክሌለ መንግስት የፀዯቀውን  የበጀት 

አዋጅ ያሳውቃሌ፤  

 ተጨማሪ የበጀት ጥያቄ በማዯራጀት የበጀት ዴጋፍ ያጠቃሌሊሌ፤ ሲፀዴቅም ያሳውቃሌ፤ 

 የበጀት አዘገጃጀትና አቀራረብ መመሪያ ያዘጋጃሌ፤ 
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 በቀመር ተዯሌዴል  በክሌለ መንግስት የበጀት አዋጅ የፀዯቀውን የአስተዲዯር እርከኖች ጥቅሌ  

በጀት (Block Grant) እና የባሇ በጀት መ/ቤቶች ዓመታዊ በጀት በዯብዲቤ ያሳውቃሌ፤ 

 የፀዯቀ በጀት በባሇ በጀት መ/ቤት፣ በሥራ ክሌፍና በወጪ መዯብ ትክክሇኛነታቸውን 

በማረጋገጥ ያፀዴቃሌ፤ ያሳውቃሌ፤ 

 በአይቤክስ ሲስተም ሊይ በጀትን ሇማዯራጀት የበጀት ዓመት /Create Budget Year/ 

ይፈጥራሌ፤  የበጀት ዓመቱን የበጀት መዋቅር ያስተካክሊሌ /Edit Budget Structure 

 ዓመታዊ በጀት በሥራ ክፍሌና በበጀት ኮዴ በመዘርዘር ያዘጋጃሌ፤ ያጠቃሌሊሌ፤  

 አስፈሊጊ ሆኖ ሲገኝ ጥናት በማዴረግ የበጀት መዋቅር ማሻሻያ ሀሳብ ሇዘርፉ ያቀርባሌ፤ 

 የክሌሌ ባሇበጀት መ/ቤቶችን የዴርጊት መርሃ ግብር (Action Plan) ያጠቃሌሊሌ፤ 

 የወጪ ጥያቄዎች በዕቅዴ መከናወናቸውን ይቆጣጠራሌ፤  

 የጥሬ ገንዘብ ፍሊጎት መርሃ ግብር (Cash Request) በማዘጋጀት ያስተሊሌፋሌ፤ አስፈሊጊ ሆኖ 

ሲገኝ ይከሌሳሌ፤ 

 የክሌለን  የገቢ በጀት መረጃ  በፋይናንስ ምንጭ (የፌዯራሌ ዴጎማ፣ የውስጥ ገቢ፣ ብዴርና 

እርዲታ) በዝርዝር  ሴክቶራሌ በሆነ መሌክ በአይቤክ ሲስተም ያስተዲዴራሌ፤  

 ከብዴር እና እርዲታ የሚገኝ በጀት በትክሇኛው የአበዲሪ ወይም ረጂ ዴርጅት ኮዴ የተመዘገበ 

መሆኑን ያረጋግጣሌ፤ 

 ዓመታዊ የካፒታሌና መዯበኛ በጀት በአይቤክስ ሲስተም ያፀዴቃሌ/Approve the Budget/ 

 ከዞኖችና የክሌሌ ሴክተር መ/ቤቶች የሚመጣ የፀዯቀ በጀት በትክክሇኛው የሥራ ክፍሌና 

የወጪ መዯብ የተመዘገበ መሆኑን መርምሮ ያረጋግጣሌ፤ 

 አስፈሊጊ ሆኖ ሲገኝ የፀዯቀ በጀት ወዯኋሊ በመመሇስ /Demote the Approved Budget 

ያስተካክሊሌ፤ 

 የተጨማሪ በጀትና የበጀት ዝውውር መረጃ የተስተካከሇ በጀቶችን መረጃ በዝርዝር በካፒታሌና 

በመዯበኛ በጀት ትክክሇኛነታቸውን መርምሮ ይመዘግባሌ፣ ያረጋግጣሌ፤ ያጠናቅራሌ፤ 

 የክሌለን ዓመታዊ በጀት መረጃ  በዘርፍ፣ በሴክተርና በሥራ ክፍሌና በወጪ መዯብ 

በየአስተዲዯር እርከኑ በፋይናንስ ምንጭ ያጠቃሌሊሌ፤ 

 ከበጀት የወጣውንና የቀረውን እንዱሁም የተስተካከሇውን በጀት ያገናዝባሌ፤ 

 የበጀት መረጃ ስርዓት ያስተዲዴራሌ ሇውሳኔ በሚመች መሌኩ አዯራጅቶ ተዯራሽ ያዯርጋሌ 

 የዓመታዊ በጀት መረጃን ሇበጀት መፅሀፍና በጀት አዋጅ ሇማሳተም በሚያመች ሁኔታ 

ያጠቃሌሊሌ፤ እንዱታተም በማዴረግ ያሰራጫሌ  

 የባሇሙያዎች የአቅም ክፌተት በመሇየት አቅማቸው የሚጎሇብትበትን ሁኔታ ያመቻቻሌ አፇጻጸሙን 

ይከታተሊሌ 
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 በበጀትና ፊይናንስ ሊይ በተዘጋጁ አዲዱስ የአሠራር ሥርዓቶች፣ ማኑዋልችና ሶፌትዌሮች ሊይ  

ስሌጠናና ሙያዊ ዴጋፌ ይሰጣሌ፤ 

 የሥራ ክፌለን የሚያቀሊጥፈና ውጤታማ የሚያዯርጉ የአሰራር ዘዳዎችን ይቀይሳሌ ተግባራዊ 

እንዱሆኑ ያዯርጋሌ፡፡ 

 የዲይሬክቶሬቱን ዓመታዊ፣ የሩብ ዓመት፣ የግማሽ ዓመት፣ የዘጠኝ ዓመት ዕቅዴና የዕቅዴ አፇጻጸም 

ሪፖርቶችን ሇቅርብ ኃሊፉና ሇቢሮ በተቀመጠዉ የጊዜ ገዯብ ያቀርባሌ፣ 

 ዲይሬክቶሬቱን በሚመሇከቱ በተሇያዩ ስብሰባዎች፣ሴሚናሮች ሊይ በመገኘት የሌምዴ ሌዉዉጦችንና 

ግንዛቤ በመቀመር  በዲይሬክቶሬት ሥር የሚገኙ ባሇሙያዎችን ዉጤታማ የሆነ ሥራ 

እንዱያከናወኑ ማዴረግ፣የተገሌጋዮችን እርካታ ዯሰሳ ጥናት እንዱካሄዴ በማዴረግ የዲይሬክቶሬቱን 

አገሌግልት አሰጣጥ ሥርዓት የሚሻሻሌበት ሁኔታ ይቀይሳሌ፣ 

 በዲይሬክቶሬቱ የሰዉ ኃይሌ በመዋቅሩ መሠረት እንዱሟሊ ያዯርጋሌ፣ 

 በዲይሬክቴሩ የሚያስፇሌጉ የሥራ ቁሳቁሶች እንዱሟሊ ያዯርጋሌ፣ 

የበጀት አስተዲዯር ዝግጅት፣ ክትትሌና ግምገማ ዲይሬክቶሬት በአራት ቡዴኖች የሚከፊፇሌ ሲሆን 

ተግባራቸዉም ከዚህ በታች በተመሇከተዉ ሁኔታ ይሆናሌ፡፡ 

1. የኢኮኖሚ ዘርፌ በጀት አሰተዲዯር ክትትሌና ግምገማ ቡዴን 

በኢኮኖሚ ዘርፌ በሚገኙ የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች  ዉስጥ የሚተገበሩ የመንግስት በጀት አሰተዲዯር 

አፇጻጸም መመሪያዎች መሠረት የሚመራበትን አሰራር ሥርዓት ተከትል  ወቅታዊ፣ ጥራቱን የጠበቀ 

እና የተሟሊ ክትትሌና ግምገማ በማካሄዴ የአፇጻጸም ሪፖርቶችና መረጃዎች እየቀረቡ ሇሚመሇከታቸዉ 

ባሇዴርሻ አካሊት ተዯራሽ የሚዯረግበትን ተግባራት ያከናዉናሌ፡፡  

2. የማህበራዊ ዘርፌ በጀት አሰተዲዯር ክትትሌና ግምገማ ቡዴን 

በማህበራዊ ዘርፌ በሚገኙ የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች  ዉስጥ የሚተገበሩ የመንግስት በጀት 

አሰተዲዯር አፇጻጸም መመሪያዎች መሠረት የሚመራበትን አሰራር ሥርዓት ተከትል  ወቅታዊ፣ 

ጥራቱን የጠበቀ እና የተሟሊ ክትትሌና ግምገማ በማካሄዴ የአፇጻጸም ሪፖርቶችና መረጃዎች እየቀረቡ 

ሇሚመሇከታቸዉ ባሇዴርሻ አካሊት ተዯራሽ የሚዯረግበትን ተግባራት ያከናዉናሌ፡፡  

3. የአሰተዲዯርና አገሌግልት ዘርፌ በጀት አሰተዲዯር ክትትሌና ግምገማ ቡዴን 

በአሰተዲዯርና አገሌግልት ዘርፌ በሚገኙ የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች  ዉስጥ የሚተገበሩ የመንግስት 

በጀት አሰተዲዯር አፇጻጸም መመሪያዎች መሠረት የሚመራበትን አሰራር ሥርዓት ተከትል  ወቅታዊ፣ 

ጥራቱን የጠበቀ እና የተሟሊ ክትትሌና ግምገማ በማካሄዴ የአፇጻጸም ሪፖርቶችና መረጃዎች እየቀረቡ 

ሇሚመሇከታቸዉ ባሇዴርሻ አካሊት ተዯራሽ የሚዯረግበትን ተግባራት ያከናዉናሌ፡፡  
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4. ቻናሌ ሁሇት ፕሮገራሞች ሀብት ፌሰት ክትትሌና ግምገማ ቡዴን 

 የማህበራዊ፣ኢኮኖሚያዊና የአሰተዲዯርና አገሌግልት ዘርፍች የቻናሌ ሁሇት ፕሮግራሞች ሀብት 

ፌስትን ሇመከታተሌ የሚያስችለ ሰትራቴጂዊ የአሠራር ሥርዓቶች ይዘረጋሌ፤ ስራ ሊይ 

እንዱውሌም ያዯርጋሌ፡ 

 በኢኮኖሚና ማህበራዊ ሌማት ዘርፍ የተሰማሩ መንግስታዊ ያሌሆኑ ዴርጅቶች ፋይናንስ ዴጋፍ 

የሚሰሩ ስራዎችን  ከሚመሇከታቸው ጋር በመሆን ያስተባብራሌ ይቆጣጠራሌ፡  

 የቻናሌ ሁሇት ፕሮግራሞች ክፌሇ ኢኮኖሚያዊ ሌማት አስተዋጽኦን ከመዯበኛ ሌማት ጋር 

የሚኖረቸውን ቅንጅት በሁሇአቀፊዊ የክሌለ ሃብት ፌሰት አንጻር አንዱቃኙ ያዯርጋሌ፤ያስተባብራሌ፤ 

ይቆጣጠራሌ፤ 

 በክሌለ በየአመቱ የሚፇሰውን የቻናሌ ሁሇት ፕሮግራሞችን የሀብት ፌሰት ዓመታዊ መረጃ 

በመሰብሰብ በዘርፌና በሴክተር ያዯራጃሌ፣ የስርጭቱን ፕሮፊይሌ ያዘጋጃሌ ተዯራሽ የዯርጋሌ፤  

 የሴክተር መስሪያ ቤቶችን በማስተባበር የቻናሌ ሁሇት ፕሮግራሞችን አፇጻጸም ሂዯት በየሩብ ዓመት 

ክትትሌና ዴጋፌ ያዯርጋሌ ይገመግማሌ ሪፖርት ያቀርባሌ፡፡ 

 የሴክተር መስሪያ ቤቶችን በማስተባበር የቻናሌ ሁሇት ፕሮግራሞች የአፇጻጸም ይዘት ይገመግማሌ፣  

ሇሚመሇከተው አካሌ ሪፖርት ያቀርባሌ፣  

 የቻናሌ ሁሇት ፕሮግራሞች ሀብት ሇታሇመሇት አሊማ መዋሇቸውን ይከታተሊሌ፤ ይቆጣጠራሌ 

ያረጋግጣሌ፣ 

 በየሴክተሩ ዓመታዊ የቻናሌ ሁሇት የፕሮግራሞች/ፕሮጀክቶች ትግበራና የፊይናስ ፌሰት እቅዴ 

(Annual work plan) ተዘጋጅቶ እንዱቀርብ ያዯርጋሌ፤ይከታተሊሌ፤ ይቆጣጠራሌ፡፡ 

 የቻናሌ ሁሇት ፕሮግራሞችና ፕሮጀክቶች ሀብት ፌሰት የሚያሳይ የየሩብ ዓመት ፉዚካሌና 

ፊይናንሺያሌ አፇፃፀም ሪፖርት ከፇፃሚ አካሊት እንዱቀርብ ያዯርጋሌ፤ ያጠናቅራሌ፤የተነትናሌ፤  

ውጤቱንም ሇረጂ ዴርጅቶች ያስተሊሌፊሌ፤ 

 የቻናሌ ሁሇት ፕሮግራሞችና ፕሮጀክቶች የስዴስት ወርና ዓመታዊ አፇፃፀም ግምገማ መዴረክ 

(Review Meeting) ያዘጋጃሌ፤የአፇጻጸም ሪፖርት ያቀርባሌ፤  

 የቻናሌ ሁሇት ፕሮግራሞችና ፕሮጀክቶችን አፇጻጸም ሇማሳሇጥ የሚያስችሌ የክትትሌና የዴጋፌ 

አግባብ እንዱጠናከር በየአስተዲዯር እርከኑ ሇሴክተር ባሇሙያዎች የአቅም ግንባታ ስሌጠናዎችን 

ይሰጣሌ፤ አፇጻጸሙን ይከታተሊሌ፣ 

  ስራውን ሇማስፇፀም የሚረደ  ላልች ተዛማጅ ተግባራቶችን ይፇጽማሌ፡፡ 

2. የፉስካሌ ማዕቀፌና ገቢ አሰባሰብ ክትትሌና ግምገማ ዲይሬክቶሬት 

 የመንግስት በጀት በመካከሇኛ ጊዜ ዕይታ እንዱመራ የሚያስችሌና ሇዓመታዊ በጀት ዝግጅት መነሻ 

የሚያገሇግሌ የመካከሇኛ ዘመን የፉስካሌና ወጪ ማዕቀፌን ያዘጋጃሌ፤ ያስተባብራሌ፣ ማዕቀፈ 
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በክሌሌ ምክር ቤት ፀዴቆ ሥራ ሊይ ሲውሌ አፇፃፀሙን ይከታተሊሌ፣ ይገመግማሌ፣ ሪፖርት 

ያዘጋጃሌ፣ 

 የክሌለ ምክር ቤት በሚወስነው የክሌለ ሀብት ክፌፌሌ ቀመር መሠረት ፕሊን ኮሚሽን ያዘጋጀውን 

የክሌሌ ማዕከሌ፣ የዞኖችና ሌዩ ወረዲዎች በጀት ዴጋፌ (Block Grant) ዴርሻ ያዘጋጃሌ፤ በክሌለ 

መንግስት ዓመታዊ ረቂቅ በጀት ውስጥ እንዱካተት ያዯርጋሌ፤ 

 የፉሲካሌ ፖሉሲ ትንተና፣ የበጀት፣ የታክስ ፖሉሲና የብዴር አስተዲዯር ስራዎችን ያከናውናሌ፤ 

 የሦስት ዓመት ጠቋሚ የመንግሥት ገቢና ወጪ በምንጭ በመተንተን ሇይቶ በማዘጋጀት 

የቀጣይ አምስት አመቱን የመንግሥት ገቢና ወጪ ትንበያ ያካሂዲሌ፤ 

 የአስተዲዯር እርከኖችን ጠቋሚ የበጀት ጣሪያ በካፒታሌና መዯበኛ በጀት ዴርሻ ሇይቶ 

ያዘጋጃሌ፤ በክሌለ መንግስት እንዱፀዴቅ ሇሚመሇከተው አካሌ ያቀርባሌ፤ 

 የመንግስት ወጪ ፕሮግራም(መወፕ) እና የመንግሰት ኢንቨስትመንት ፕሮግራም(መኢፕ) 

ድኩመንቶችን ከዞንና ከክሌሌ ሴክተር መ/ቤቶች ያሰባስባሌ፤ ያጠቃሌሊሇ፤ ሇሚመሇከተው 

አካሌ ያቀርባሌ፤ 

 ሇዓመታዊ በጀት ዝግጅት የሚያስፈሌጉ የፖሉሲ መነሻ በማዴረግና የተገሌጋዮችንና ባሇዴርሻ 

አካሊትን ችግሮችና ፍሊጎቶች ይሇያሌ፤  

 የክሌለን የሌማት ግቦች ሇማረጋገጥ የሚያስችሌ የመካከሇኛና አጭር ዘመን ወጪ ማዕቀፌን 

ማዘጋጀት፤ 

 የክሌሊዊ እምቅ የገቢ ሀብትን የሚመሇከቱ ጥናቶችን ከሚመሇከታቸው ጋር በመሆን  ያጠናሌ፤ግብረ 

መሌስ ያዘጋጃሌ፤ 

 አዲዱስ ማዘጋጃ ቤታዊ ታክስ ጥናቶች ያከናውናሌ፣ 

 ሇጥናት የሚረደ የፉስካሌ ፖሉሲና ገቢ መረጃዎች ያዯራጃሌ ፣   

 በፉስካሌ ፖሉሲ ጥናትና ክትትሌ አቅም ማጎሌበት/ስሌጠና፣ሌምዴ ሌውውጥ/ ያዯረጋሌ 

 የገቢ ሪፖርት አመዘጋገብ ሊይ (Revenue Chart of Account) በሚዯረግ ዝግጅትና አፇጻጸም 

ማሻሻያ ጥናት በማካሄዴ በባሇዴርሻ አካሊት ያስተቻሌ እንዱሁም ተመሳሳይ የክሌሌና የፇዯራሌ 

መዴረኮች ሊይ በመሳተፌ ግበአት ይሰጣሌ፤ 

 የአስተዲዯር እርከኖችንና የክሌሌ ማዕከሌ ሴክተር መ/ቤቶች የወጪና የገቢ ጥናቶች አፇጻጸም 

ዴጋፌ፣ ክትትሌና ግምገማ ማዴረግ፤ 

 ስሌጠናዎችን በዲሰሳ ጥናት መሠረት በማዴረግ የስሌጠና ማንዋሌ ያዘጋጃሌ፣ 

 የፉስካሌ ፖሉሲ ከማመንጨት እና ከማስፇጸም አንጻር የፉስካሌ ፖሉሲ መመሪያ፣ዯንብ በማዘጋጀት 

ያሰሇጥናሌ ፣ 

 የወጪና የገቢ ማሻሻያ ጥናቶችን፣ በጥናት ውጤቶቹ ሊይም ተመስርቶ ማሻሻያዎቹ ተግባራዊ 

እንዱሆኑ  ክትትሌና ዴጋፌ ያዯርጋሌ፣ 
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 የባሇሙያ አቅምን በመገንባት ጥራት ያሇው የፉስካሌ ፖሇሲና ገቢ መረጃ በማዯራጀትና የክትትሌ 

ስርዓት ተግባራዊ እንዱሆን ያዯርጋሌ፣     

 የፉስካሌ ፖሉሲ ማስፇጸሚያ/መሳሪያ/ በጀት ኖርም/Budget Norm/ በማጥናት ማጸዯቅ፣ 

አፇጻጸሙን ይከታትሊሌ፣ 

 መንግስት ሉከተሇው የሚገባውን የበጀት ጉዴሇት መጠንና አሸፊፇኑን በተመሇከተ ጥናትና ክትትሌ 

ያዯርጋሌ፣ ሇፖሉሲ ውሳኔ የሚረዲ ሀሳብ ያመነጫሌ፣ 

 በክሌለ የመንግሥት ወጪን በመዯበኛና ካፒታሌ እንዱሁም በዘርፌና በኢኮኖሚ (Functional and 

Economic) የሚኖራቸውን አፇፃፀም ይከታተሊሌ፣ 

 ሇዓመታዊ የመንግስት በጀት የሚቀርቡ የኢኮኖሚ መግሇጫ ሰነድችን እንዱሁም ዓመታዊ የበጀት 

ፖሉሲ መግሇጫ ያዘጋጃሌ፤ 

 መ/ቤቱ በፉሲካሇ ፖሉሲ ጥናትና ክትትሌ በሚመሇከት ከአገሪቱ የሌማት አጋሮች የቴክኒክ ዕገዛ 

እንዱያገኝ ይሰራሌ፤ አፇጻጸሙን ይከታተሊሌ፤ 

 በፉሲካሌ ፖሉሲ ጥናትና ክትትሌ የመ/ቤቱንም ሆነ የዞኖች፣ሌዩ ወረዲዎች/ወረዲዎችና ከተማ 

አሰተዲዯር አቅም የሚያጏሇብቱ ተግባራትን ያከናውናሌ፣ የሀገር ውስጥና የውጭ ሀገር 

ሥሌጠናዎችን ያፇሊሌጋሌ፣ ያዘጋጃሌ፣ ተግባራዊ እንዱሆኑም ይሰራሌ፡፡ 

 የዲይሬክቶሬቱን ዓመታዊ፣ የሩብ ዓመት፣ የግማሽ ዓመት፣ የዘጠኝ ዓመት ዕቅዴና የዕቅዴ አፇጻጸም 

ሪፖርቶችን ሇቅርብ ኃሊፉና ሇቢሮ በተቀመጠዉ የጊዜ ገዯብ ያቀርባሌ፣ 

 ዲይሬክቶሬቱን በሚመሇከቱ በተሇያዩ ስብሰባዎች፣ሴሚናሮች ሊይ በመገኘት የሌምዴ ሌዉዉጦችንና 

ግንዛቤ በመቀመር  በዲይሬክቶሬት ሥር የሚገኙ ባሇሙያዎችን ዉጤታማ የሆነ ሥራ 

እንዱያከናወኑ ማዴረግ፣የተገሌጋዮችን እርካታ ዯሰሳ ጥናት እንዱካሄዴ በማዴረግ የዲይሬክቶሬቱን 

አገሌግልት አሰጣጥ ሥርዓት የሚሻሻሌበት ሁኔታ ይቀይሳሌ፣ 

 በዲይሬክቶሬቱ የሰዉ ኃይሌ በመዋቅሩ መሠረት እንዱሟሊ ያዯርጋሌ፣ 

 በዲይሬክቴሩ የሚያስፇሌጉ የሥራ ቁሳቁሶች እንዱሟሊ ያዯርጋሌ፣ 

 ስራውን ሇማስፇፀም የሚረደ  ላልች ተዛማጅ ተግባራቶችን ይፇጽማሌ፡፡ 

3. የስትራቴጅክ ዕቅዴ ክትትሌና ግምገማ ዲይሬክቶሬት 

 የክሌሌ ማዕከሌ፣ የሴክትር መ/ቤቶችና የአሰተዲዯር ዕርከኖች የመካከሇኛና የአጭር ዘመን የፉዚካሌና 

ፊይናንሻሌ ዕቅዴ አዘገጃጀት ሂዯትን ይከታተሊሌ፤ 

 በክሌሌ ማዕከሌ፣ የሴክትር መ/ቤቶችና የአሰተዲዯር ዕርከኖች ያዘጋጁትን ዓመታዊና መካከሇኛ ዘመን 

ዕቅዴ የክሌለን ሀብት መነሻ ማዴረጋቸውን ይገመግማሌ ግብረ መሌስ ይሰጣሌ፤ 

 በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ በክሌለ ሀብት አጠቃቀም ውጤታማነት ሊይ አለታዊ ተፅዕኖ ሉፇጥሩ 

የሚችለ በተበጣጠሰና ባሌተመጋገበ መሌኩ ባሌተዯራጀ ሁኔታ በተሇያዩ የክሌሌ ሴክተር መ/ቤቶች 



 

29 
 

እና የስራ ክፌልች የሚሰሩ ጥናቶችን በተቀናጀና ወጪ ቆጣቢ በሆነ መሌኩ ተቋማዊ በሆነ መንገዴ 

እንዱከናወኑ ያዯርጋሌ፤ ይከታተሌ፤ ዴጋፌ ይሰጣሌ፣ይቆጣጥራሌ፤ 

 የመንግስትና የግሌ ሽርክና/አጋሪነት/ የማጎሌበት ስራዎችን ያከናውናሌ፣ ሇስራ ምቹ ሁኔታ 

ይፇጥራሌ፣ አሠራሮችንም ይዘረጋሌ፡ ያስተባብራሌ፤ 

 በየአሰተዲዯር ዕርከኖችና በክሌሌ ማዕከሌ ሴክተር መ/ቤቶች በየተቋሙ ያለ የስራ ክፌልች 

ያለባቸውን የጥናትና ምርምር ፌሊጎቶች ወጥነት፣ ወጪ ቆጣቢና ዘሊቂነት ባሇው ተቋማዊ አግባብ 

እንዱመሩ ዴጋፌ ይሰጣሌ፣ አፇጻጸሙን ይገመግማሌ ግብረ መሌስ ይሰጣሌ፣  

 በክሌለ ባለ የአሰተዲዯር ዕርከኖችና ሴክተር መ/ቤቶች የሀብት አሰተዲዯርና የበጀት አመዲዯብ 

ስርዓት በክፌሇተ ዘርፍች ማሇትም በኢኮኖሚያዊ፣በማህበራዊና የአሰተዲዯርና አገሌግልት አንፃር 

የተቀኘና  ውስጣዊና ውጫዊ ስጋቶች/Risks/ ሇመሇየት፣ ሇመሇካትና የስጋት ማቅሇያ ሃሳቦችን 

ማመንጨት የሚያስችሌ ዲሰሳ ጥናት በማካሄዴ ግብረ መሌስ ይሰጣሌ የማሻሻያ ሀሳቦችን 

ሇሚመሇከተው አካሌ ያቀረባሌ፣ 

 በክሌለ ባለ ባሇበጀት መ/ቤቶችና የአሰተዲዯር ዕርከኖች የሚከናወኑ የሪፍርም ስራዎች ፊይዲ ዲሰሳ 

ጥናት /impact assessment/ ባማካሄዴ የክሌለ እምቅ ባገናዘበና ባመሊከተ መሌኩ 

መዘጋጀታቸውንና መፇጸማቸውን ይከታተሊሌ፣ ይገመግማሌ፣ ግብረ መሌስ ይሰጣሌ፣ 

ሇሚመሇከታቸውም ሪፖርት ያቀርባሌ፤ 

 የሪፍርም ስራውን በሚመሇከት ከፐብሉክ ሰርቪስና የሰው ሀብት ሌማት የሚወጡ መመሪያዎች ፣

ዯንቦች እና ተጓዲኝ ህጎች ከክሌለ ሀብት ጋር ስሇሚኖራቸው መስተጋብር በመመርመር ተግባራዊ 

እንዱሆን ያስዯርጋሌ፣ 

 በክሌሌ ማዕከሌ እና አስተዲዯር እርከኖች ተመሳሳይ በሆኑ የስራ ክፌልች ሇሚሰሩ አነስተኛ ጥናቶች 

የጥናት ስሌቶች ዝግጅትና ትግበራ ሂዯት ሙያዊ ዴጋፌ ይሰጣሌ፣አፇጻጸሙንም ይከታተሊሌ፡፡ 

 በሀብት አስተዲዯር ስርዓት እና ተግባራት አፇጻጸም ሂዯት ሊይ ቀጣይነት ያሇው ተቋማዊ 

የመማማሪያና የሌምዴ ሌውውጥ ስርዓትና ባህሌ እንዱጎሇብት ያዯርጋሌ፤  

 የስትራቴጂክ እቅዴ አፇጻጸም ሇማሳሇጥ የሚያስችሌ የክትትሌና የዴጋፌ አግባብ እንዱጠናከር 

ሇክሌሌ ማዕከሌ፣ የሴክተር መ/ቤቶችና በየአስተዲዯር እርከኑ ሇሴክተር ባሇሙያዎች የአቅም ግንባታ 

ስሌጠናዎችን ይሰጣሌ፤ አፇጻጸሙን ይከታተሊሌ፣ 

 የዲይሬክቶሬቱን ዓመታዊ፣ የሩብ ዓመት፣ የግማሽ ዓመት፣ የዘጠኝ ዓመት ዕቅዴና የዕቅዴ አፇጻጸም 

ሪፖርቶችን ሇቅርብ ኃሊፉና ሇቢሮ በተቀመጠዉ የጊዜ ገዯብ ያቀርባሌ፣ 

 ዲይሬክቶሬቱን በሚመሇከቱ በተሇያዩ ስብሰባዎች፣ሴሚናሮች ሊይ በመገኘት የሌምዴ ሌዉዉጦችንና 

ግንዛቤ በመቀመር  በዲይሬክቶሬት ሥር የሚገኙ ባሇሙያዎችን ዉጤታማ የሆነ ሥራ 

እንዱያከናወኑ ማዴረግ፣የተገሌጋዮችን እርካታ ዯሰሳ ጥናት እንዱካሄዴ በማዴረግ የዲይሬክቶሬቱን 

አገሌግልት አሰጣጥ ሥርዓት የሚሻሻሌበት ሁኔታ ይቀይሳሌ፣ 
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 በዲይሬክቶሬቱ የሰዉ ኃይሌ በመዋቅሩ መሠረት እንዱሟሊ ያዯርጋሌ፣ 

 በዲይሬክቴሩ የሚያስፇሌጉ የሥራ ቁሳቁሶች እንዱሟሊ ያዯርጋሌ፣ 

 ስራውን ሇማስፇፀም የሚረደ  ላልች ተዛማጅ ተግባራቶችን ይፇጽማሌ፡፡ 

4. የሲቪሌ ማህበረሰብ ፕሮጀክቶች ጉዲይ ማስተባበሪያ ዲይሬክቶሬት 

 በክሌለ የሚንቀሳቀሱ የሲቪሌ ማኀበረስብ ዴርጅቶች በአዱሱ የፋዳራሌ የሲቪሌ ማኀበረሰብ 

ዴርጅቶች አዋጅና መመሪያ እና በመንግስትና በሲቪሌ ማኀበረሰብ መመሪያ ይዘት መሰረት 

መስራታቸውን ይከታተሊሌ፤ይቆጣጠራሌ፤ ይገመግማሌ፤ ከሲቪሌ ማኀበረስብ ዴርጅቶች ኤጀንሲ 

የሚወጡ ህጎችን፣ ዯንቦችንና መመሪያዎችን በስራ ሊይ እንዱዉለ ያዯረጋሌ፣  

 የሲቪክ ማህበረብ ፕሮጀክቶችን በመምራት የሕዝብ ተጠቃሚነትን ሇማረጋገጥ የሚያስችለ ክሌሊዊ 

አዋጅ፤ ዯንቦች፣ መመሪያዎችንና፣ መስፇርቶችን ያዘጋጃሌ፣ የአሰራር ስሌቶችን ይቀይሳሌ፣

ያዘጋጃሌ፤በስራ ሊይ እንዱውሌ ያዯርጋሌ፤ አፇጻጸማቸውንም ይከታተሊሌ፡፡ 

 የሲቪሌ ማኀበረሰብ ዴርጅቶች የጋራ ምክክር መዴረኮችን ያዘጋጃሌ፤ሇምክክር መዴረኩ ስትሪንግ 

ኮሚቴ ያቋቋማሌ፤ 

 በሲቪክ ማኀበረስብ ዴርጅቶች የሚተገበሩ የአዱስና ነባር ፕሮጀክቶች በማበሌጸግ  (Project 

appraisal)፤በሚተገበሩበት አከባቢ በሚታቀደ ተግባራት ሌክ ያሇው ሀብት ተዯሌዴል እንዱቀርብ 

ያዯርጋሌ፤ተዯሌዯል መቅረቡን ያረጋግጣሌ፤ያጸዴቃሌ፤ 

 አዲዱስና ነባር የሲቪሌ ማኀበረሰብ ዴርጅቶች የሚያቀርቡትን ፕሮጀክቶች ሰነዴ በጀት 

የተገኘሇት(secured) መሆኑን በማረጋገጥ የፕሮጀክት ስምምነት (Project agreement) 

ይፇራረማሌ፣ 

 ከፋዳራሌ ከሲቪሌ ማኀበረስብ ዴርጅቶች አጄንሲም ሆነ ከክሌለ ፌትህ ቢሮ የህጋዊ ሰውነት 

ማረጋገጫ ምዝገባ   ወስዯው በክሌለ ስራ ሇመጀመር ሇሚፇሌጉ የበጎ አዴራጎት ዴርጅቶች የስራ 

ስምሪት ፇቃዴ ስምምነት/ Operational Agreement/ ሇመስጠት መሟሊት ያሇባቸው ቅዴመ 

ሁኔታዎችን መርምሮ በማረጋገጥ ይፇራራማሌ፤ ወዯ ስራ እንዱገቡ  ምቹ ሁኔታዎችን እንዱፇጠር 

ያዯርጋሌ፤ 

 ከሲቪሌ ማኀበረስብ ዴርጅቶች የሚቀርቡ የፕሮጀክት ማሻሻያ እና የጊዜ ማራዘሚያ (Project 

amendment and extension) ጥያቄዎችን ተቀብል ተገቢነታቸውን መርምሮ ያረጋግጣሌ ፣ 

ያጸዴቃሌ፣ ይከታተሊሌ፣ይገመግማሌ፡፡  
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 የሌማት ክፌተቶች ያሇባቸውን አካባቢዎች ከስፌራ አንጻር በዓይነት(Gap Identification on 

Spatial and thematic areas) በጥናት እንዱሇዩ በማዴረግ፣ ሚዛናዊ የፕሮጀክቶች ስርጭት 

እንዱኖር ያመቻቻሌያዯርጋሌ፤ 

 በሌማት ከፌተት ሌየታ (Gap Identification)  ውጤት መሰረት የፕሮጀክት ሃሳቦች ተቀርጸውና 

ሇሌማት አጋሮች ቀርበው የሚዯገፈበትን ስሌት (project marketing) በስራ ሊይ እንዱውሌ ምቹ 

ሁኔታዎች እዱመቻቹ ያዯርጋሌ፣ ይከታተሊሌ።  

 የሲቪክ ማህበረሰብ ፕሮጀከቶች የሌማት ውጤት/ out come የሁኔታዎች ትንተና /situational 

analysis/ እንዱዯረግ ማዴረግ፤ የትንተና ውጤት ሰነደንም ሇባሇዴርሻ አካሇት፣ ሇምርምር 

ተቋማትና ሇተጠቃሚ ተዯራሽ እንዱዯረግ ያዯርጋሌ፣ 

 የሲቪሌ ማኀበረሰብ ዴርጅቶች  ፕሮጀክቶች የክትትሌና ግምገማ ስርዓት ይዘረጋሌ፣  አሠራር 

ስርዓቱን ጠብቆ መሠራታቸውን በመስክ ይከታተሊሌ፣ የዲሰሳ ጥናት ያካሂዲሌ በግኝቶች መሰረት 

የማስተካከያ እርምጃ እንዱወሰዴ ያዯርጋሌ፡ 

 በሲቪሌ ማኀበረሰብ ዴርጅቶች የሚተገብሩ ፕሮጀክቶች አፇጻጸም አንዱገመገም ባሇዴርሻ አካሊቶችን 

በማስተባበር፤የአጋማሽና ማጠቃሇያ ጊዜ ግምገማ ያዯርጋሌ፤ ሪፖርትና ግብረ መሌስ ያዘጋጃሌ፤

ተዯራሽ ያዯርጋሌ፤ 

 በውጭ ኦዱተሮች የተሰራ የፕሮጀክት ብቻ የሆነ የኦዱት ግብረ መሌሶችን ያካተተ የኦዱት ሪፖርት 

በመቀበሌ ሇተግባራት አፇጻጸም አንጻር ተገቢነቱን መርምሮ ግብረ መሌሱን ሇሲቪሌ ማኀበረሰብ 

ዴርጅቱ ያሰተሊሌፊሌ፤ 

 ሇሲቪሌ ማኀበረሰብ ዴርጅቶች ዴጋፌና  አገሌግልት መሟሊት  ያሇባቸው  ቅዴመ  ሁኔታዎች 

እንዱሟለ በማዴረግ፣ከቀረጥ ነጻ፣ የውጭ ዜጋ የመኖሪያ ፇቃዴ፣ የባንክ አካውንትና  ላልች  

አገሌግልቶች ዴጋፌ  እንዱሰጥ ያዯርጋሌ፤ 

 በሲቪሌ ማኀበረሰብ ዴርጅቶች በሚተገብሩ ፕሮጀክቶች አፇጻጻም ሂዯት ሊይ የሚፇጠሩ ግጭቶችና 

አሇመግባባቶች በውይይት እንዱፇቱ ያዯርጋሌ፤  

 የተጠናቀቁ የሲቪሌ ማኀበረሰብ ዴርጅቶች ፕሮጀክቶችን ንብረትና ውጤቶች ሇሚመሇከታቸው 

አካሊት አሠራር ስራዓቱን ጠብቆ እንዱተሊሇፌና እንዱረካከብ ያዯርጋሌ፤  

 በክሌለ የሚተገበሩ ሲቪሌ ማኀበረሰብ ፕሮጀክቶች ዙሪያ ዝርዝር መረጃዎችን በማሰባሰብ፤ 

በማጠናቀርና በመተንተን ዓመታዊ የፕሮጀክት ፕሮፊይሌ  አዘጋጅቶ ያሳትማሌ፤ሇባዴርሻ አካሊትና 

ተጠቃሚዎች ተዯራሽ ያዯርጋሌ፤ 
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 በሲቪሌ ማኀበረስብ ዴርጅቶች ፕሮጀክቶች አሰተዲዯር አንጻር በሚወጡ መመሪያዎች መሰረት  

የክትትሌና ግምገማ ስራን በሊቀ ዯረጃ ሇማከናወን የሚያስችሌ የስሌጠናና የአቅም ግንባታ ስራዎችን 

ያከናውናሌ፤ 

 ከሲቪሌ ማህበረሰብ ፕሮጀክት መካከሌ የተሻሇ የህብረተሰብ ተጠቃሚነት ያረጋገጡ ፕሮጀክቶችን 

በመሇየት እውቅና እንዱያገኙ ያዯርጋሌ፡፡ 

 የሲቪሌ ማህበረሰብ ፕሮጀክቶች ክፌሇ ኢኮኖሚያዊ ይዘት የሁነቶች ትንተና/situational Analysis/ 

ውጤቶችን መረጃ፤ ክፌሇ ኢኮኖሚያዊ የሲቪክ ማህበራዊ ፕሮጀክቶች ስፌራዊ /Spatial 

distribution/ስርጭት የሚያሳይ መረጃን (Intervention map) አዯራጅቶ ሇተጠቃሚዎች እንዱዯርስ 

ምቹ ሁኔታን ይፇጥራሌ፤ ስርጭታቸውም በዚሁ እንዱቃኝ ተገቢው ዴጋፌ ያዯርጋሌ 

 የሲቪክ ዴርጅቶች፣ፕሮጀክቶችን መረጃን በሶፌትዌር በመጠቀም በኮምፒውተር በማዯራጀት፣  

ተንትኖ  ዓመታዊ የፕሮጀክት ፕሮፊይሌ  እንዱዘጋጅ፤  ተዯራሽ በማዴረገ ፇጣንና ቀሌጣፊ 

የአገሌግልት አቅርቦትን ሇተጠቃሚ ተዯራሽ እንዱዯረግ ያዯርጋሌ፤ ሲቪሌ ማሕበረሰብ ፕሮጀክቶች 

ያሰገኙት ውጤትና ፊይዲ ዯሰሳ ጥናት ያካሄዲሌ  

 የክሌለ ሇሲቪሌ ማኀበረሰብ ዴርጅቶች ከሉዝ ነጻ/ምዯባ የሚሰጣቸውን የይዞታ ማረጋገጫ  ካርታ 

በፊይናንስ ቢሮ ስም እንዱዘጋጅ ማዴረግና የሉዝ ውሌ ስምምነት መፇራረም፣መሬቱ ሇታሇመሇት 

አሊማ መዋለን ማረጋገጥ /መቆጣጠር፣ በየሲቪሌ ማኀበረሰብ ዴርጅቶች የያዙትን ይዞታ የዴርጅቱ 

ሰራ ሲጠናቀቅ/ሲዘጋ የይዞታ ማረጋገጫ ካርታ በፊይናንስ ቢሮ ስም እንዱዞር ማዴረግ፣ 

 በየአስተዲዯር እርከኑ ሇሚገኙ ሴክተር ባሇሙያዎች የፕሮጀክት ክትትሌና ግምገማና ላልች 

በሚዘጋጁ መመሪያዎችና ማኑዋልች ዙሪያ የአቅም ግንባታ ስሌጠናዎችን ይሰጣሌ፤ 

 በዘርፈ ሇተሰማሩ ወይም መሰማራት ሇሚፇሌጉ የበጎ አዴራጎት ዴርጅቶችና ማሀበራት የስራ 

መረጃ፣ ሙያዊ ዴጋፌና የምክር አገሌግልት ይሰጣሌ፤ 

 የዲይሬክቶሬቱን ዓመታዊ፣ የሩብ ዓመት፣ የግማሽ ዓመት፣ የዘጠኝ ዓመት ዕቅዴና የዕቅዴ አፇጻጸም 

ሪፖርቶችን ሇቅርብ ኃሊፉና ሇቢሮ በተቀመጠዉ የጊዜ ገዯብ ያቀርባሌ፣ 

 ዲይሬክቶሬቱን በሚመሇከቱ በተሇያዩ ስብሰባዎች፣ሴሚናሮች ሊይ በመገኘት የሌምዴ ሌዉዉጦችንና 

ግንዛቤ በመቀመር በዲይሬክቶሬት ሥር የሚገኙ ባሇሙያዎችን ዉጤታማ የሆነ ሥራ እንዱያከናወኑ 

ማዴረግ፣የተገሌጋዮችን እርካታ ዯሰሳ ጥናት እንዱካሄዴ በማዴረግ የዲይሬክቶሬቱን አገሌግልት 

አሰጣጥ ሥርዓት የሚሻሻሌበት ሁኔታ ይቀይሳሌ፣ 

 በዲይሬክቶሬቱ የሰዉ ኃይሌ በመዋቅሩ መሠረት እንዱሟሊ ያዯርጋሌ፣ 

 በዲይሬክቴሩ የሚያስፇሌጉ የሥራ ቁሳቁሶች እንዱሟሊ ያዯርጋሌ፣ 

 ሇስራው ሇማስፇፀም የሚረደ  ላልች ተዛማጅ ተግባራቶችን ይፇጽማሌ፡፡ 
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5. የመንግስታት ትብብር ፕሮግራሞች ሀብት አሰተዲዯር ዲይሬክቶሬት 
 የክሌለ መንግስት የብዴርና እርዲታ ስምምነቶችን ይፇራረማሌ፣ ያስተዲዯራሌ፤  

 ከመንግስታትና ዓሇም አቀፍ ረጂ ዴርጅቶች ሀብት ያፈሊሌጋሌ፣  

 በመንግስታት ትብብርና ዴጋፍ የሚከናወኑ ፕሮግራሞችና ፕሮጀክቶች ከመንግስት የሌማት 

ፖሉሲዎችና ስትራቴጂዎች ጋር የተጣጣሙ መሆናቸውን ያረጋግጣሌ፤ 

 በመንግስታት ትብብርና ዴጋፍ ሇሚካሄደ ፕሮግራሞች የሚመጣውን ገንዘብ ሇፈፃሚ የክሌሌ 

ማዕከሊት፣ ዞኖችና ወረዲዎች እንዱተሊሇፍ ያዯርጋሌ፤ መዴረሱን ያረጋግጣሌ፤ 

 በመንግስታት ትብብርና ዴጋፍ የሚከናወኑ ፕሮግራሞችና ፕሮጀክቶችን ፕሮፋይሌ ያዘጋጃሌ፤  

ተዯራሽ ያዯርጋሌ፤ 

 የመንግስታት ትብብር ፕሮግራሞችና ፕሮጀክቶች እንዱሁም የዓሇም አቀፍ ዴርጅቶች 

ዕርዲታና ብዴር ፕሮግራሞች/ፕሮጀክቶች ዓመታዊ እቅዴና በጀት (Annual work plan) 

ያዘጋጃሌ፤ያስፀዴቃሌ፤ የፀዯቀውንም በጀት ያስተሊሌፋሌ፤ 

 የመንግስታት ትብብር፣ የእርዲታና ብዴር ፕሮግራሞችና ፕሮጀክቶችን የየሩብ ዓመት 

ፊዚካሌና ፋይናንሺያሌ አፈፃፀም ሪፖርት ከፈፃሚ አካሊት ያሰባስባሌ፤ ያጠናቅራሌ፤ ሇረጂ 

ዴርጅቶች ያስተሊሌፋሌ፤ 

 በመንግስታት ትብብር፣ የእርዲታና ብዴር የሚከናወኑ ፕሮግራሞችና ፕሮጀክቶችን የዕቅዴ 

አፈፃፀም በመስክ ክትትሌና ግምገማ ያዯርጋሌ፤  

 የዕርዲታና ብዴር ፕሮግራሞች የስዴስት ወርና ዓመታዊ አፈፃፀም ግምገማ መዴረክ (Review 

Meeting) ያዘጋጃሌ፤ ሪፖርት ያቀርባሌ፤  

 በየአስተዲዯር እርከኑ ሇሚገኙ ሴክተር ባሇሙያዎች የአቅም ግንባታ ስሌጠናዎችን ይሰጣሌ፤ 

 የዲይሬክቶሬቱን ዓመታዊ፣ የሩብ ዓመት፣ የግማሽ ዓመት፣ የዘጠኝ ዓመት ዕቅዴና የዕቅዴ አፇጻጸም 

ሪፖርቶችን ሇቅርብ ኃሊፉና ሇቢሮ በተቀመጠዉ የጊዜ ገዯብ ያቀርባሌ፣ 

 ዲይሬክቶሬቱን በሚመሇከቱ በተሇያዩ ስብሰባዎች፣ሴሚናሮች ሊይ በመገኘት የሌምዴ ሌዉዉጦችንና 

ግንዛቤ በመቀመር በዲይሬክቶሬት ሥር የሚገኙ ባሇሙያዎችን ዉጤታማ የሆነ ሥራ እንዱያከናወኑ 

ማዴረግ፣የተገሌጋዮችን እርካታ ዯሰሳ ጥናት እንዱካሄዴ በማዴረግ የዲይሬክቶሬቱን አገሌግልት 

አሰጣጥ ሥርዓት የሚሻሻሌበት ሁኔታ ይቀይሳሌ፣ 

 በዲይሬክቶሬቱ የሰዉ ኃይሌ በመዋቅሩ መሠረት እንዱሟሊ ያዯርጋሌ፣ 

 በዲይሬክቴሩ የሚያስፇሌጉ የሥራ ቁሳቁሶች እንዱሟሊ ያዯርጋሌ፣ 

 ስራውን ሇማስፇፀም የሚረደ  ላልች ተዛማጅ ተግባራቶችን ይፇጽማሌ፡፡ 
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3. አሰተዲዯርና ፊይናንስ ዘርፌ   

ይህ ዘርፌ በክሌለ ፐብሉክ ሰርቪስና የሰው ሀብት ሌማት ቢሮ ያወጣውን መመሪያ ቁጥር 17/2009 

መሠረት በማዴረግ በቢሮአችን የተፇጠሩ የዘርፌ፣ የዲይሬክቶሬትና ላልች የስራ ክፌልች የተሰጣቸውን 

ተሌዕኮ በግሌጽነት፣ በፌትሐዊነት፣ በተጠያቂነትና በውጤታማነት በመፇፀም ተገሌጋዮችን ማርካት 

እንዱችለ በመካከሊችው ሉኖር የሚገባውን የስራ ግንኙነት የሚወስን አሰራር መዘርጋት አስፇሌጓሌ፡፡ 

ዘርፈ ተጠሪነቱ ሇመስሪያ ቤቱ የበሊይ ኃሊፉ ሆኖ የሚከተለት ተግባራትና ኃሊፉነቶች ይኖሩታሌ፡፡ 

 በሥሩ የተዯራጁትን ዲይሬክቶቶችና ላልች የስራ ክፌልች በበሊይነት የመራሌ፣ 

 የዘርፈን ዕቅዴ በማዘጋጀት በስሩ ሇሚገኙ ዲይሬክቶሬቶችና ላልች የስራ ክፌልች ያወያያሌ፣ 

ስምምነት የተዯረሰበትን የተግባርና የበጀት ዕቅዴ ሇማኔጅመንት አቅርቦ ያፀዴቃሌ፣ የጸዯቀውን 

ዕቅዴና በጀት በስሩ ሇተዯራጁ ዲይሬክቶሬቶችና ላልች የስራ ክፌልች ፌትሀዊ በሆነ መሌኩ 

በማውረዴ የአፇጻጸም ስምምነት ይፇራረማሌ፣ 

 የተቋሙን የሰው ሀብት ስራ አመራር ተግባራትን በተዘረጋው የአሰራር ስርዓት መሠረት አፇጻጸም 

ይከታተሊሌ፣ ይገመግማሌ፣ ግብረ-መሌስ ይሰጣሌ፣ ሇቢሮ ኃሊፉ ሪፖርት ያቀርባሌ፣ 

 የተቋሙን የግዥ/ፊይናንስና ንብረት አስተዲዯር ተግባራትን በፊይናንስ ህግ መሠረት አፇጻጸም 

ይከታተሊ፣ ይገመግማሌ፣ ግብረ-መሌስ ይሰጣሌ፣ ሇቢሮ ኃሊፉ ሪፖርት ያቀርባሌ፣ 

 የተቋሙን የዕቅዴና በጀት ዝግጅት፣ ክትትሌና ግምገማ ተግባራትን በተዘረጋው የአሰራር ስርዓት 

መሠረት አፇጻጸሙን ይከታተሊሌ፣ ይገመግማሌ፣ ግብረ-መሌስ ይሰጣሌ፣ ሇቢሮ ኃሊፉ ሪፖርት 

ያቀርባሌ፤ 

 የተቋሙን የስርዓተ-ጾታ ሜይንስትሪሚንግ፣ የኤች አይ ቪ ሜይንስትሪሚንግ እና የሪከርዴና 

ማህዯር ስራ አመራር ተግባራትን በተዘረጋው የአሰራር ስርዓት መሠረት አፇጻጸሙን ይከታተሊሌ 

ይገመግማሌ፣ ግብረ-መሌስ ይሰጣሌ፣ ሇቢሮ ኃሊፉ ሪፖርት ያቀርባሌ፣ 

 በስሩ የሚገኙትን ዲይሬክቶሬቶች፣ ላልች የስራ ክፌልች አስተባበሪዎችና ሇዘርፈ ቀጥታ ተጠሪ 

የሆኑ ባሇሙያዎችን ዕቅዴ አዘጋጅቶ ይፇራረማሌ፣ ክትትሌና ግምገማ በማዴረግ አፇጻጸማቸውን 

ይመዝናሌ፣ 

 በተቋሙ የሚሰጡ ሥሌጠናዎችን ሇማን እንዯሚሰጥ በበሊይ ኃሇፉ ታምኖበት ሲመራ በዘርፈ በኩሌ 

ታይቶ የሚያሌፌ ሆኖ ሌማት ዕቅዴም ሥሌጠናው በዕቅዴ ስሇመያዙ በጀት ስሇመኖሩ ወይም 

በበጀት ስሇመዯገፈ እንዱረጋገጥ ያስዯርጋሌ፡፡ ተገቢነቱም ከተረጋገጠ በግዥ፤ ፊይናንስ ንብረት 

አስተዲዯር ዲይሬክቶሬት ሇሥሌጠናው አስፇሊጊውን ሁኔታ እንዱያመቻች ይመራሌ ሇቢሮ ኃሊፉም 

ሪፖርት ያዯርጋሌ፡፣ 
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 ዘርፈ የሰው ሃብት ሌማት አስተዲዯር ዲይሬክቶሬት የሥሌጠናውን ውጤታማነት ቼክ ሉስት 

በማውጣት እንዱከታተሌ ያዯርጋሌ፡፡ ውጤቱንም አይቶ ግብረ-መሌስ እንዱሰጥ ያዯርጋሌ፡፡ ሪፖርት 

ተቀብል በተዯራጀ መንገዴ ሇቢሮ ኃሊፉ ያቀርባሌ፣ 

 ከምስሪያ ቤቱ ኃሊፉ የሚሰጡ ላልች ተጨማሪ ተግባራትን ያከናውናሌ፡፡ 

የአሰተዲዯርና ፊይናንስ ዘርፌ በስሩ የግዥና ንብረት አስተዲዯር፣ የክፌያና ሂሳብ አስተዲዯር፣ የዕቅዴ፣ 

በጀት ዝግጅት፣ክትትሌና ግምገማ እና የሰዉ ሀብት ሌማት አስተዲዯር ዲይሬክቶሬቶችን እንዱሁም 

የሥርዓተ ፆታ ጉዲይና የኤች አይ ቪ ሚይንስትምሪንግ ቡዴኖችን በማካተት የሚያስተባበር ዘርፌ 

ሆነው ተዯራጅቷሌ፡፡   

1. የግዥና ንብረት አስተዲዯር ዲይሬክቶሬት 

 ytÌÑN ›m¬êE yG™ F§¯T _Ãq&ãCN kyS‰ KFlÖC YsbSÆL½ ygbÃ _ÂT Ãµ£ÄL½ 

y:”'¾Ó”vታ wYM yxgLÓlÖT ZRZR mGlÅ/Bill of quantity፣  ¼Specification¼ tàLtW 

mQrb#N ÃrUGÈL½ yG™ F§¯T _Ãq&ãCN b¥-”lL xs‰„N tkTlÖ G™ãCN 

Yf{ML¿ 

 ytÌÑN yWSNÂ yGL} =r¬ lmfiM snD ÃzU©L½ xs‰„N btktl h#n@¬ 

tÅ‰ÓCN b¥wÄdR G™ bmfiM NBrt$N YrkÆL½ l¬lmlT ›§¥ XNÄ!WL 

ÃdrUL¿ 

 የግዥና ንብረት አስተዲዯር ስራዎች ተመጋጋቢ በመሆናቸው እነኝህ ተዛማጅነት ያሊቸው ስራዎች 

በአንዴ የስራ ክፌሌ ከጫፌ እስከ ጫፌ ማከናወን ያስችሊሌ፤ ተጠያቂነትም ያጠናክራሌ፣ 

 የግዥና የንብረት አስተዲዯር መረጃ ፌሰትን ፇጣንና ግሌፅ እንዱሆን ያዯርጋሌ፣  ግዥ ከመከናወኑ 

በፉት ተቋሙ ያሇውና የላሇውን ንብረት አረጋግጦ ግዥ ሇመፇፀም ያስችሊሌ፤ ያሇውን ሃብት 

ይቆጣጥራሌ፣  

 በእርዲታና ብዴር ተገዝተው የሚመጡ ዕቃዎች በአግባቡ እንዱመዘገቡና ሇአገሌግልት እንዱውለ 

ያዯረጋሌ፣ 

 lm¼b@t$ xgLGlT y¸s-# t>kRµ¶ãC g@©cW y¸s‰ mçn#N ÃrUGÈLÝÝ  

 የsS<” የዕቃዎችን፣ የግንባታ ስራዎችንና አገሌግልቶችን የግዥ ረቂቅ ውሌ ያዘጋጃሌ፣ በረቂቅ 

ውለ ሊይ ከአሸናፊ አቅራቢ ዴርጅት ጋር ይወያያሌ፣ ስምምነት ሊይ ይዯርሳሌ፣ የውሌ ሰነድች 

እንዱፈረሙ ያዯርጋሌ፣ አቅራቢዎች በግዥ መመሪያው መሰረት ያቀረቡትን የውሌ ማስከበርያ 

ዋስትና ይይዛሌ፣ ያስተዲዴራሌ፣  

 የመተማመኛ ሰነዴ (Letter of Credit) ማሻሻያ ጥያቄዎችን ተቀብል ምሊሽ ይሰጣሌ፣ 

 አቅራቢው ዴርጅት ኦሪጅናሌ እና ኮፒ የጭነት ሰነድችን አሟሌቶ መሊኩን ይከታተሊሌ፣ 

የጭነት ሰነዴ ሌዩነቶችን (Documents Discrepancy) የአገሌግልቱን ጥቅምና መብት በማይጎዲ 

መሌኩ ተቀባይነት እንዱኖራቸው ያዯርጋሌ፣ 



 

36 
 

 የውሌ አፈጻጸም ሌዩነት ሲያጋጥም የውሌ ማሻሻያዎችና የማስተካከያ እርምጃ እንዱወሰዴ ሃሳብ 

ያቀርባሌ፣ 

 በውለ መሰረት ሇአቅራቢዎች ሉከፈሌ የሚገባ ክፍያ የተጠናቀቀ መሆኑንና ሇተከፈለ 

ክፍያዎች ተገቢው አገሌግልት መገኘቱን ይከታተሊሌ ግብረ መሌስ ይሰጣሌ፣ 

 ከሶስተኛ ወገኖች ማሇትም ከኢንሹራንስ ዴርጅቶች፣ ከአጓጓዥ ዴርጅቶች፣ ከኢትዮጵያ 

ገቢዎችና ጉምሩክ ባሇስሌጣን፣ ከጉምሩክና ዕቃ አስተሊሊፊዎች፣ ከባንክ እና ከላልች 

አገሌግልት ሰጭዎች ጋር የተያያዙ የአገሌግልቱ ጥቅሞች መከበራቸውንና የአገሌግልቱ 

ግዳታዎች የተፈጸሙ መሆናቸውን ክትትሌ ያዯርጋሌ፣  

 አቅራቢ ዴርጅቶች በውለ መሰረት ዕቃዎችን፣ የግንባታ ዘርፍ ስራዎችንና አገሌግልቶችን 

ካሊቀረቡ በውለ መሰረት ተገቢው እርምጃ እንዱወሰዴ የመፍትሄ ሃሳብ ያቀርባሌ፣ 

 የስራ ዕቅዴና የአፇጻጸም ሪፖርት አዘጋጅቶ ያቀርባሌ፣ 

 የዲይሬክቶሬቱን ዓመታዊ፣ የሩብ ዓመት፣ የግማሽ ዓመት፣ የዘጠኝ ዓመት ዕቅዴና የዕቅዴ አፇጻጸም 

ሪፖርቶችን ሇቅርብ ኃሊፉና ሇቢሮ በተቀመጠዉ የጊዜ ገዯብ ያቀርባሌ፣ 

 ዲይሬክቶሬቱን በሚመሇከቱ በተሇያዩ ስብሰባዎች፣ሴሚናሮች ሊይ በመገኘት የሌምዴ ሌዉዉጦችንና 

ግንዛቤ በመቀመር በዲይሬክቶሬት ሥር የሚገኙ ባሇሙያዎችን ዉጤታማ የሆነ ሥራ እንዱያከናወኑ 

ማዴረግ፣የተገሌጋዮችን እርካታ ዯሰሳ ጥናት እንዱካሄዴ በማዴረግ የዲይሬክቶሬቱን አገሌግልት 

አሰጣጥ ሥርዓት የሚሻሻሌበት ሁኔታ ይቀይሳሌ፣ 

 በዲይሬክቶሬቱ የሰዉ ኃይሌ በመዋቅሩ መሠረት እንዱሟሊ ያዯርጋሌ፣ 

 በዲይሬክቴሩ የሚያስፇሌጉ የሥራ ቁሳቁሶች እንዱሟሊ ያዯርጋሌ፣ 

 ስራውን ሇማስፇፀም የሚረደ  ላልች ተዛማጅ ተግባራቶችን ይፇጽማሌ፡፡ 

2. የክፌያና ሂሳብ አስተዲዯር ዲይሬክቶሬት 

 የተቋሙን የፀዯቀ በጀት በበጀት ዓይነት በየባሇበጀት መ/ቤቶችና በሥራ ክፍልች በመሇየት 

በፋይናንስ ምንጭ፣ በበጀት ዓይነትና በወጪ መዯብ በመሇየት ላጀር በማቋቋም ይመዘግብሌ፣ 

ከሥራ ክፍልች በዕቅዲቸው መሠረት የተዘጋጀውን የዓመቱን የጥሬ ገንዘብ ፍሊጎት ዕቅዴ 

በመሰብሰብ ማጣራትና ከፀዯቀና ከቀሪ በጀት ጋር ያነጻጽራሌ፣ የፀዯቀ በጀት መነሻ በማዴረግ 

የጥሬ ገንዘብ ፍሊጎት ዕቅዴ በመዯበኛና በካፒታሌ እንዱሁም በዯመወዝና በሥራ ማሰኬጃ 

ሇይቶ በማዘጋጀት ሇመ/ፋ/አስ/ዋና የሥራ ሂዯት ያቀረባሌ፤ 

 የዴጎማ ገቢ ሇመመዝገብ የባንክ ክሬዱት አዴቫይስ እና የጥሬ ገንዘብ ዝውውር ዯብዲቤ 

ይሰበስባሌ፣ ሇዴጎማ ገቢ የገቢ ዯረሰኝ ያዘጋጅሌ፤ ሌዩ ሌዩ ገቢዎችን የገቢ ዯረሰኝ በማዘጋጀት 

ጥሬ ገንዘብ በመቀበሌ መዝገብ ሊይ በመመዝገብ ወዯ ባንክ በመውሰዴ ገቢ ያዯረጋሌ፣ ባንክ 

ገቢ ሇተዯረገው የክፍያ ሰነዴ በማዘጋጀት ያፀዴቃሌ፣  በጥሬ ገንዘብ መዝገብ ሊይ ወጪውን 



 

37 
 

በመመዝገብ የገቢና የክፍያ ሰነድችን በመሂ-42 በዝርዝር በመመዝገብ ሇሂሳብ ምዝገባና 

ሪፖርት ያቀረባሌ፤ 

 የተቋሙን የክፍያ ጥያቂዎች አግብብነት በማጣራትና በጀት መኖሩን በማረጋገጥ አሰራሩን 

በተከተሇ ሁኔታ ክፍያ /ከሳጥን ወይም ከባንክ/ ይገፅማሌ፤ የክፍያ ሰነዴ ያወዲዴቃሌ፤  

 የተቋሙን የዯመወዝ፣ የሥሌጠና /ስብሰባ የውል አበሌ፣ የትራንስፖርት እና የግዥ የክፌያ ጥያቄ 

ማስረጃዎችን/ጨረታ ሰነድች አሰራሩን በተከተሇ ሁኔታ በማጣራት ክፌያ ይፇፅማሌ፤ አፇጻጸሙን 

ይገመግማሌ  

 የተቋሙን የዯመወዝና ሥራ ማስኬጃ ወጪ መርጃ ሪፖርት ሇመንግሥት ፋይናንስ ያቀረባሌ፤  

የበጀትና የወጪ ንጽጽር ሪፖርት ሇስራ ክፍልች ያቀረባሌ፤የፋይናንስ አፈፃፀም ሪፖርት 

በማዘጋጀት ሇመ/ቤቱ ማናጅመንት በማቅረብ እንዱገመገም ያዯረጋሌ፤ 

 የችሮታ ጊዜ ክፍያ ጥያቄ በመቀበሌ ማስረጃ በማጣራትና በጀት መኖሩን በማረጋገጥ ክፍያ 

ይፈፅማሌ፣ 

 የሣጥን የጥሬ ገንዘብ ቆጠራ ያካሂዲሌ፣የሳጥን የጥሬ ገንዘብ ገቢና ወጪ ሂሳብ ያመዛዝናሌ፣  

የጥሬ ገንዘብ ቆጠራ ሰርተፊኬት በማዘጋጀት ይፈራረማሌ፣ 

 የተቋሙን ሇሚዛወሩ ሠራተኞች ክሉራንስ ከመንግሥት ዕዲ ነፃ መሆኑን በማረጋገጥ ይሰጣሌ፣ 

የአዯራ/የተከፋይ ሂሳቦች ገቢና ወጪ ያስተዲዯራሌ፣የሌዩ ሌዩ ፈንዴ ሂሳቦች ገቢ መርምሮ 

በመቀበሌ ያስተዲዯራሌ፤ 

 የገቢ ሂሳብ በበጀት ዓይነትና በበጀት ምንጭ ፣የመዯበኛና የካፒታሌ፤ የዯመወዝና የሥራ 

ማስኬጃ ወጪ፣ የተሇያዩ የወጪ ሂሳቦችን በበጀት ዓይነትና በበጀት ምንጭ እንዱሁም 

በመሥሪያ ቤት፣  በሥራ ሂዯትና በወጪ መዯብ በመሇየት፤ የገቢ፣ የተሰብሳቢ፣ የተከፋይ 

የሂሳብ፣ ማመዛዘኛ ሂሳብ እና የባንክ ሂሳብ ሇማስታረቅ የሂሳብ ሰነድችን በመረከብና ምዝገባ 

በማከናወን ያሰተዲዴራሌ፣  

 የተቋሙን ዓመታዊ ሂሳብ የቋሚና የጊዜያዊ ሂሳቦችን በመሇየት የሂሳብ መዝጊያ ሂሳብ መዝገብ 

ሊይ በመመዝገብ እና የዴህረ ሂሳብ ማመዛዘኛ ምዝገባ ማካሄዴ እንዱዘጋ ያዯረጋሌ፤ 

 የተቋሙን ተመዘግበው የተጠናቀቁ፣ የተመዘገቡ የበጀት ዝውውር፣ የገቢ ሂሳብ ማስረጃ 

ዯረሰኞች ፣የባንክ አዴቫይሶችና ዯብዲቤዎች፣ በበጀት የተዯገፉና የአዯራ ተከፋይ ወጪ /ክፍያ/ 

የዝውውር ዯረሰኞችን፣ የጥሬ ገንዘብ ነክ ያሌሆኑ የገቢና ወጪ ሂሳቦች ምዝገባ የተከናወነበት 

ዯረሰኞች /ሠነድችን/፣ መዛግብቶችን አጠቃሊይ እና ተቀጽሊ የሃሳብ ላጀሮችን፣ የገቢ፣ የወጪ፣ 

የተስብሳቢ፣ የተከፋይ፣ የዝውውር፣ የሂሳብ ማመዛዘኛዎች፣ የባንክ ሂሳብ ማስታረቂያ፣ የባንክ 

ሂሳብ መግሇጫ/Bank statements/፣ የመዯበኛና የካፒታሌ በጀት የባንክ ሂሳብ መግሇጫ፣ የሌዩ 

ሌዩ ፈንድችና የአዯራ ተከፋይ ባንክ ሂሳቦች እንቅስቃሴ መግሇጫዎች፣ የዋናው ግምጃ ቤት 

የሂሳብ ሠነድች አዯራጅቶ ይይዛሌ፣ ያስተዲዴራሌ፤ 
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 በውጪ ኦዱተር የገቢ ወጪ ሂሳብ እንቅስቃሴ የሚገሌጹ ዋና ሠነድች፣ መዛግብቶች፣ ላጀሮች፣ 

ሪፖርቶች፣ የፀዯቀ በጀት፣ የበጀት ዝውውሮች፣ የተጨማሪ በጀት ዋና መረጃዎችና ዯጋፊ 

ማስረጃዎች አቅርቦ ያስመረምራሌ፣ ሇተገኙ ግኝቶች የማስተካከያ እርምጃ ይወስዲሌ፣ 

 የዲይሬክቶሬቱን ዓመታዊ፣ የሩብ ዓመት፣ የግማሽ ዓመት፣ የዘጠኝ ዓመት ዕቅዴና የዕቅዴ አፇጻጸም 

ሪፖርቶችን ሇቅርብ ኃሊፉና ሇቢሮ በተቀመጠዉ የጊዜ ገዯብ ያቀርባሌ፣ 

 በዲይሬክቶሬቱ የሰዉ ኃይሌ በመዋቅሩ መሠረት እንዱሟሊ ያዯርጋሌ፣ 

 በዲይሬክቴሩ የሚያስፇሌጉ የሥራ ቁሳቁሶች እንዱሟሊ ያዯርጋሌ፣ 

 ስራውን ሇማስፇፀም የሚረደ  ላልች ተዛማጅ ተግባራቶችን ይፇጽማሌ፡፡ 

3. የዕቅዴና በጀት ዝግጅት፣ ክትትሌና ግምገማ ዲይሬክቶሬት 

የዕቅዴና በጀት ዝግጅት ክትትሌና ግምገማ  ዲይሬክቶሬት በሁሇት ቡዴኖች ማሇትም የዕቅዴ፣ በጀት 

ዝግጅት ክትትሌና ግምገማ እና የማስፇፀም አቅም ግንባታና የስራ አመራር ቡዴን የሚከፊፇሌ ሲሆን 

ተግባራቸዉም ከዚህ በታች በተመሇከተዉ ሁኔታ ይሆናሌ፡፡ 

የዕቅዴ፣ በጀት ዝግጅት ክትትሌ ግምገማ ዲይሬክቶሬት ዝርዝር ኃሊፉነትና ተግባራት 

 የተቋሙን ዓመታዊ እቅዴና በጀት በማዘጋጀት፣ አፇጻጸሙን በመከታተሌ፣ በመገምገም፣ የእቅዴና 

በጀት ዝግጅትና አፇጻጸምን የሚያሻሽለ ጥናቶችን በማካሄዴ የመሥሪያ ቤቱን የእቅዴና በጀት 

አፇጻፀም ውጤታማ እንዱሆን ያዯረጋሌ፣ የእቅዴና በጀት አፇጸጻምን ወቅታዊ ሪፖርት ያዘጋጃሌ 

ሇሚመሇከተው አካሌ ያቀርባሌ፣ 

 የተቀቋሙን ዓመታዊ እቅዴና በጀት ያዘጋጃሌ፣ ይከሌሳሌ፣ ያሻሽሊሌ፣ ሇበሊይ ኃሊፉ አቅርቦ 

ያጸዴቃሌ፣ የተቋሙ ስትራቴጂክ እቅዴ ሲዘጋጅና ሲከሇስ  አስፇሊጊውን ግብአት ያሰባስባሌ፣ 

ያዘጋጃሌ፣   

 አዲዱስ የፖሉሲ ሀሳቦች ሲቀርቡ ከተቋሙ ኃሊፉነትና ተግባር ጋር የሚዛመደ መሆናቸውን 

ያረጋግጣሌ፣ አስተያየት ይሰጣሌ፣ 

 ሇእቅዴና በጀት ማስፇጸሚያ የሚሆን የበጀት ፌሊጎት ያዘጋጅሌ፣ ይጠይቃሌ የተፇቀዯውን በጀት 

ሇየሥራ ክፌልች ይዯሇዴሊሌ፣  

 የላልች ሥራ ክፌልችን እቅዴና በጀት ዝግጅት ሊይ ሙያዊ ዴጋፌ ያዯርጋሌ፣ የምክር አገሌግልት 

ይሰጣሌ፣ 

 በእቅዴና በጀት ዝግጅት ክትትሌና ግምገማን በሚመሇከት ሇሥራ ክፌለ ባሇሙያዎችና ላልች እንዯ 

አስፇሊጊነቱ ስሌጠና ይሰጣሌ፡፡ 
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 የመሥሪያ ቤቱን የእቅዴና በጀት አጠቃቀም በእቅዴ መሠረት መሆኑን ይከታተሊሌ፣ በእቅዴና 

በበጀት አጠቃቀም የሚከሰቱ የአፇጻጸም ችግሮችን በመሇየት የሚፇቱበትን የውሳኔ ሀሳብ ሇኃሊፉው 

ያቀርባሌ፣ 

 በመሥሪያ ቤቱ የተዘጋጀውን ዓመታዊ እቅዴና በጀት አፇጻጸም ይከታተሊሌ ይገመግማሌ ግብረ-

መሌስ  ይሰጣሌ፣  

 የተመዯበው እቅዴና በጀት በፕሮግራሙ መሠረት ሇተፇሇገው ሥራ መዋለን ይከታተሊሌ፣ ችግር 

ሲያጋጥም የማስተካከያ እርማጃ እንዱወሰዴ ያዯርጋሌ፣  

 የእቅዴና በጀት እጥረት ሲያጋጥም የበጀት ምንጭ የሚገኝበትን አማራጭ ሀሳብ ሇኃሊፉው 

ያቀርባሌ፣ የበጀት ዝውውር ሲፇቀዴ ተግባራዊ ያዯርጋሌ አፇጻጸሙን ይከታተሊሌ፣ 

 ከጥናት ከግምገማና ወቅታዊ ጉዲች የመነጩ መረጃዎችን ጥሌቅ ትንተና በማካሄዴ ተግባራዊ 

እንዱሆን ያዯርጋሌ፣ አፇጻጸሙን በመከታተሌ የውሳኔ ኃሳብ ሇበሊይ ኃሊፉው ያቀርባሌ፣  

 የእቅዴና በጀት ዝግጅት ሥራ የሚሻሻሌበትን ሁኔታ በተመሇከተ ጥናት ያዯርጋሌ፣ ምርጥ 

ተሞክሮዎችን በማሰባሰብ ይቀምራሌ፣ ሇውሳኔ 

 የተቋሙን በተጨማሪ የተፈቀዯ በጀት በሥራ ሂዯትና በወጪ መዯብ በመሇየት የተስተካከሇ 

ምዝገባ ላጀር ሊይ ያከናውናሌ፣  በግመሽ አመት የበጀት ዝውውር ጥያቄ በመቀበሌ ያጣራሌ፣ 

በየሩብ ዓመት የዝውውሩን የተስተካከሇ ምዝገባ ላጀር ሊይ ማከናወኑን ይከታተሊሌ፣ 

ይገመግማሌ፣  

 የተቋሙን የቀጣይ ሦስት ዓመት የመንግስት ወጪ/ኢንቨስትመንት ፕሮግራሞች 

(መወፕ/መኢፕ) ዕቅዴ ሇሥራ ሂዯቶች በማቅረብ አስተያይቶችን በመሰብሰብ የተሰጡ 

አሰተያየቶችን በማካተት ዕቅደን ሇተቋሙ ማኔጅመንት በማቅረብ ያሰተቻሌ፣ የተሰጡ 

ግበአቶችን ያካትታሌ፣ ያፀዴቃሌ፣   

 የተቋሙን ዓመታዊ የመንግሥት በጀት ዝግጅት የሚያስፈሌጉ የፖሉሲ ድክመንትና የጥናት 

ውጤቶችን መረጃ በማሰባሰብና በማዯራጀት በጀት ያዘጋጃሌ፣ያሰተዲዴራሌ፣  ወቅቱን ጠብቆ 

ሇሥራ ሂዯቶች የበጀት ጥሪ ያስተሊሌፋሌ፣ ይከታትሊሌ፣ 

 በክሌለ መንግስት የበጀት አዋጅ ሇተቋሙ የፀዯቀውን መዯበኛ ጥቅሌ በጀት (Block Grant) 

ሇሥራ ሂዯቶች ረቂቅ የበጀት ዴሌዴሌ በማዘጋጀት ሇማኔጅመንት ያቀረባሌ፣ በማኔጅመንት 

የፀዯቀውን የሥራ ሂዯቶች መዯበኛና ካፒታሌ በጀት ሇሥራ ክፍልች በዯብዲቤ ያሳውቃሌ፣ 

አፈጻጸሙን ይከታትሊሌ፣ ይገመግማሌ፣ 

 የተቋሙን የፀዯቀ በጀት በሥራ ሂዯትና በወጪ መዯብ ትክክሇኛነታቸውን በማረጋገጥ 

ማጽዯቅና የማሳወቅ ተግባራቶችን ማሇትም የዴርጊት መርሃ ግብር (Action Plan)፣ የጥሬ 

ገንዘብ ፍሊጎት መርሃ ግብር (Cash Request)፣ የማዘጋጀት፣የማስተሊሇፍና የመከሇስ ሥራዎችነ 

ያከናውናሌ፣ 
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 የተቋሙን የበጀት ዝውውር መረጃና የተስተካከሇ በጀት መረጃ በዝርዝር በካፒታሌና በመዯበኛ 

በጀት ትክክሇኛነታቸውን መርምሮ ያረጋግጣሌ፣  

 የተቋሙን የበጀት ዓመት ይፈጥራሌ/ Create Budget Year/ ፣ የበጀት መዋቅር ያሰተካክሌሌ 

/Edit Budget Structure/፣ የበጀት መዋቅር ያጠፋሌ /Delete Budget Structure/ እና የበጀት 

መዋቅር ማሻሻያ ሀሳብ ሇሥራ ሂዯቶቹ ያቀረባሌ፣ በጀት ያስተዲዯርሌ፣ ይከታትሌሌ፣ 

ይገመግማሌ፤   

 የተቋሙን ዓመታዊ በጀት በበጀት ኮዴና በየሥራ ሂዯቱ (ወጪ ማዕከለ) በመዘርዘር 

ማዘጋጀትና ያጠቃሌሊሌ፣ የበጀት መረጃ ሥርዓት ያስተዲዯርሌ፣  

 የቢሮውን ገቢ በጀት መረጃ በፋይናንስ ምንጭ (ከመንግስት ግምጃ ቤት፣ የውስጥ ገቢ፣ ብዴርና 

እርዲታ)፤ የወጪ በጀት መረጃ  የወጪ መዯብ ትክክሇኛነት በፋይናንስ ምንጭ እንዱሁም 

በካፒታሌና በመዯበኛ ወጪ እና ከብዴር እና እርዲታ የሚገኝ በጀት በትክሇኛው የአበዲሪ 

ወይም ረጂ ዴርጅት ኮዴ የተመዘገበ መሆኑን በማረጋገጥ በዝርዝር በአይቤክስ ሲስተም 

ይመዘግባሌ፣ አፈጻጸሙን ይከታትሊሌ፣  

 የተቋሙን ዓመታዊ የካፒታሌና መዯበኛ በጀት በአይቤክስ ሲስተም ያስጸዴቃሌ /Approve the 

Budget/፣ የፀዯቀ በጀት ወዯኋሊ ይመሌሳሌ /Demote the Approved Budget/፣ የበጀት 

ማስተካከያ ያስተዲዴራሌ፣ 

 የተጨማሪ በጀትና የበጀት ዝውውር መረጃ የተስተካከሇ በጀቶችን መረጃ በዝርዝር በካፒታሌና 

በመዯበኛ በጀት ትክክሇኛነታቸውን መርምሮ ማረጋገጥና ሇውሳኔ ማቅረብ  

 የተቋሙን ዓመታዊ በጀት መረጃ በሥራ ሂዯትና በወጪ መዯብ በፋይናንስ ምንጭ 

ያጠቃሌሊሌ፣ የበጀት መረጃ ስርዓት ያስተዲዴራሌ፣ የእቅዴ አፈፃፀም የሩብ፣ የግማሽ ዓመትና 

ዓመታዊ ክትትሌና ግምገማ ያዯረጋሌ፣ የሥራ ሂዯቶች አፈፃፀም ሪፖርት በመቀበሌ 

በማጠቃሇሌ፣ ሇማኔጅመንት ያቀረባሌ፣  ግብረ መሌስ ይሰጣሌ፤  

 የተቋሙን የአምስት ዓመት ሌማት እቅዴ አፈፃፀም የእኩላታ ጊዜ ግምገማ በማካሄዴ ሪፖርት 

ያዘጋጃሌ፣ የግምገማ ውጤት ሊይ በመመስረት እቅደን ይከሌሳሌ፣ የአምስት ዓመት የሌማት 

እቅዴ አፈፃፀም የማጠቃሇያ ጊዜ ግምገማ በመገምገም ሪፖርት ያዘጋጃሌ፣ የቀጣይ የአምስት 

ዓመት ሌማት እቅዴ እንዱዘጋጅ ስራ ሂዯቶችን ያስተባብራሌ፤  

 የተቋሙን የሥራ ሂዯቶች የሇውጥ/የሪፎርም/ ሥራዎችን ያስተባብራሌ፣ ይከታትሊሌ፣ ሪፖርት 

በመቀበሌና ግብረ መሌስ ይሰጣሌ፣ የተቋሙ የሇውጥ ሥራዎች አፈፃፀም ሇፐብሉክ ሰርቪስ 

ቢሮ  ሪፖርት ያቀረባሌ፤  

 በቢሮው የሚዯረጉ የአቅም ግንባታ ተግባራት ፍሊጎት ከሁለም ዲይሬክቶሬቶችና ዘርፎች 

በመቀበሌ ያዯረጃሌ፣ የተዯራጀውን የአቅም ግንባታ ተግባራት በመተንተን ከበጀት ጋር አሊይን 

ያዯርጋሌ፣ ሁለም የአቅም ግንባታ ተግባራት በወቅቱ እንዴተገበሩ ያማክራሌ፣ ይከታትሊሌ፣  
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 በቢሮው ውስጥ የሚተገበሩ የአቅም ግንባታ ተግባራትን በአካሌ በመገኘት ይከታትሊሌ፣ መረጃ 

በመሰብስብ፣ በመተንተን፣ ዕርካታና ክፍተት/Gap/ ይሇያሌ፣ በተሇየው መረጃ ሊይ በመመርኮዝ 

የሚመሇከታቸው አካሊት አስፈሊጊውን ስራ እንዴሰሩ መረጃዎችን አዯራጅቶ ሇማነጅመንት 

በማቅረብ ውሳኔ ያሰጣሌ፡፡ 

 የተቋሙንና የዲይሬክቶሬቱን ዓመታዊ፣ የሩብ ዓመት፣ የግማሽ ዓመት፣ የዘጠኝ ዓመት ዕቅዴና 

የዕቅዴ አፇጻጸም ሪፖርቶችን ሇማናጅመንትና ሇላልች ሇሚመሇከታቸው አካሊት ያቀረባሌ፣ 

 በዲይሬክቶሬቱ የሰዉ ኃይሌ በመዋቅሩ መሠረት እንዱሟሊ ያዯርጋሌ፣ 

 በዲይሬክቴሩ የሚያስፇሌጉ የሥራ ቁሳቁሶች እንዱሟሊ ያዯርጋሌ፣ 

 ስራውን ሇማስፇፀም የሚረደ  ላልች ተዛማጅ ተግባራቶችን ይፇጽማሌ፣ 

4. የሰዉ ሀብት ሌማት አስተዲዯር ዲይሬክቶሬት 

 የተቋሙን አዯረጃጀትና የተሇያዩ የሰው ሀብት ሥራ አመራር ጥናቶችን በየጊዜው በማጥናት ዯንብና 

መመሪያን መሠረት በማዴረግ  የተቋሙን ዕቅዴና ዓሊማ ሉያሳካ የሚችሌ የሰው ሀብት እንዱሟለ 

ያገርጋሌ፤ 

 አዱስ የሰው ኃይሌ ፌሊጎት ሇሚያቀርቡ የሥራ ክፌልች እንዯ አስፇሊጊነቱ ጥናት በማካሄዴና የሥራ 

ዯረጃውን በመወሰን ሇሚመሇከተው ተቋም ያቀርባሌ፣ ሲፇቀዴም በዯንቡ መሠረት ይፇጽማሌ፣ 

 በተቋሙ አዯረጃጀት መሠረት በየሥራ መዯቦች ተገቢው የሥራ ዝርዝር እንዱዘጋጅ በማዴረግና  

በመገምገም የማሻሻያ ሃሳብ ሇሚመሇከተው አካሌ ያቀርባሌ፣ተፇጻሚነቱንም ይከታተሊሌ፣ 

 በተቋሙ የተሇያዩ የሰው ሀብት ሥራ አመራር መመሪያዎችና ማኑዋልችን ያዘጋጃሌ፣ ተፇጻሚነቱን 

በመከታተሌ እንዱሻሻሌ ያዯርጋሌ፣ 

 የተቋሙ ዴርጅታዊ መዋቅር በሚሻሻሌበት ጊዜ ጥናት በማዴረግና ሇሚመሇከተው ያቀርባሌ ሲፇቀዴ 

ተገቢውን በማሟሊት ሥራ ሊይ እንዱውሌ ያዯርጋሌ፣ 

 የሰው ኃይሌ እቅዴ መረጃዎችን ያዯራጃሌ፣ ያጠናቅራሌ፣ ከላልች ሙያተኞች ጋር በመተባበር 

የተቋሙን አዯረጃጀት ያጠናሌ፣ 

 ከተቋሙ በሚዯርሰው የሰው ኃይሌ ፌሊጎት መጠየቂያ ቅጽ መነሻ በማዴረግ ሇቅጥር፣ ሇዯረጃ 

ዕዴገትና ሇዝውውር ዯንብና መመሪያ መሠረት በማዴረግ ማስታወቂያ ያወጣሌ፣ 

 በማስታወቂያ መሠረት የተመዘገቡ አመሌካቾችን መረጃ ያጣራሌ፣ ምርጫ እንዱከናወን በማዴረግ 

ያጸዴቃሌ፣  

 ፇተና በማዘጋጀት ወይም እንዱዘጋጅ በማዴረግ ተወዲዲሪዎችን በመፇተን የፇተናውን ውጤት 

ያሳውቃሌ፣ 

 የተቀጠሩ ሠራተኞች የተቋሙንና የመንግስት ሠራተኞች አዋጅ፣ ዯንቦችና መመሪያዎችን 

እንዱያውቁ ያዯርጋሌ፣ 
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 በተቋሙ የተወሰደ አስተዲዯራዊ እርምጃዎች ህግንና መመሪያዎችን መሠረት ያዯረጉ መሆናቸውን   

ያረጋግጣሌ፡፡  

 በተቋሙ ሊለ ሠራተኞች የአገሌግልትና ሌዩ ሌዩ ጭማሪ የሚገባችውን ሠራተኞች በመሇየትና 

በጀት እንዱያዝሊቸው በማዴረግ ተፇጻሚነቱን ይከታተሊሌ፣  

 የተቋሙን ሠራተኞች የሥራ አፇጻጸም ምዘና መረጃ በየ6 ወር በትክክሌ መሞሊቱን በማረጋገጥ 

ያጠናቅራሌ፣ 

 ሇሠራተኞች በዯንብና መመሪያ መሠረት የተፇቀደ ሌዩ ሌዩ ጥቅማ ጥቅሞችን፣ የስራ ሌብስ፤ የስራ 

መሣሪያ፣ የተሇያዩ አበልች እና የዯረጃ እዴገት የሚያስፇሌጋቸውን መረጃዎች እንዱማለ በማዴረግ 

ሇሚመሇከተው አካሌ ያሳውቃሌ፤  

 በዱሲፕሉን ግዴፇት የሚቀርቡ ጉዲዮችን በህጉ መሠረት በማጣራት የውሳኔ ሀሳብ ያቀርባሌ። 

1. የሰው ሀይሌ መረጃ ስታትስትክትስ ቡዴን 

 yxgLGlÖt$N XQD ¥Sf[¸Ã bjT b¥zUjTÂ b¥SfqD bS‰ §Y XNÄ!WL ÃdRUL½ 
 yxgLGlÖt$N y„B ›mT½ yG¥> xmTÂ yxmT XQD b¥zUjT lmS¶Ã b@t$ ¦§ð 

b¥QrB ÃS[D”L½ b|‰ §Y XNÄ!WL ÃdRUL½ 
 ys‰t®CN y:lT t:lT S‰ Ym‰L½ YöÈ-‰L½ ÃStÆB‰L½ YgmG¥L½ y|‰ 

xfÚ[¥cWN wQt$N -Bö Yä§L½ 
 yS‰ £dt$ s‰t®C ytsÈcWN tGÆ‰T¼:QD b_‰T lmf[M XNÄ!Cl# xQ¥cW 

y¸¯lBTbTN h#n@¬ ÃmÒÒL½ btGÆR §Y XNÄ!WL ÃdRUL½ 
 y¶kRDÂ mr© xÃÃZÂ xs‰R b¸mlkT byg!z@W y¸w-#T dNïC½ mm¶ÃãCÂ 

yxs‰R SR›èC bxGÆb# mtGb‰cWN Yk¬t§L½ ÃrUGÈL½ 
 የመስሪያ ቤቱ ሪከርዴና ማህዯር ሇአሰራር አመቺ በሆነ መሌኩ መዯራጀታቸውንና dHNn¬cW 

ተጠብቆ መያዛቸውን ይከታተሊሌ፣ ይቆጣጠራሌ፣ 
 ተንቀሳቃሽÂ y¥YNqúqs# ¶kRDÂ ¥HdR tlYtW XNÄ!d‰J ÃdRUL½ ¬¶µêE -q»¬ 

Ã§cWN rkRìC lb@t m²GBTÂ b@tmÚHFT x@jNs! y¸t§lûbTN h#n@¬ ÃmÒÒL½ 
 L† _b” y¸ÃSfLUcW ¸S_‰êE ¶kRìCÂ snìC ymlÃ ÷D XNÄ!zUJ§cWÂ 

tgb!W yxÃÃZ _N”q&Â _b” XNÄ!Ãgß# ÃdRUL½ 
 በሪከርዴና ማህዯር አያያዝና አሰራር ጋር በተያያዘ ከተገሌጋዮች የሚቀርቡ ቅሬታዎችን በመቀበሌ 

ምሊሽ ይሰጣሌ፣ 
 ymS¶Ã b@t$N y¶kRDÂ ¥HdR xÃÃZÂ xs‰R SR›T bmft> KFtèCN YlÃL½ 
 y¶kRDÂ ¥HdR xÃÃZÂ xs‰R SR›TN msrT ÃdrgÂ zmÂêE xs‰R zÁãCN 

ytktl XNÄ!çN ytšl xs‰R µ§cW mS¶Ã b@èC LMD bmQsMÂ täKéãCN 

bmqmR  tGÆ‰êE ÃdRUL½ 
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 y¶kRDÂ ¥HdR xÃÃZÂ xs‰RN btmlkt bS‰ §Y yêl# yxfÚ[M mm¶ÃãCN 

KFtT bmlyTÂ b¥_ÂT ¶kRDÂ ¥HdR xÃÃZÂ xs‰R SR›t$ XNÄ!ššL y_ÂT W-@ 

t$N l¸mlktW ÃqRÆL½ 
 -q»¬ yl@§cW ¥HdéC wYM ¶kRìC y¸wgÇbTN xs‰R b¥zUjT lb§Y 

¦§ðãC lWún@ ÃqRÆL½ bWún@WM msrT XNÄ!f[M ÃdRUL½ 
 ከመ/ቤቱ ውጭ የሚመጡ ዯብዲቤዎች መቀበሌና ከመ/ቤቱ ወጪ የሚሆኑትን ዯብዲቤዎች ተሇያዩ 

መ/ቤቶች በመሊክ የክፌለ ሥራ ውጤታማ XNÄþçN ¥gZ ነው፡፡ 

 የገቢ ዯብዲቤዎችን፣ መረጃዎችን፣ ጋዜጦችንና መጽሄቶችን ማኀተም፣ ቲተር፣ ቁጥርና ቀን፣ አባሪ፣ 

የመ/ቤቱ ስም መኖሩን አረጋግጦ ገቢ በማዴረግ ሇሪከርዴና ማህዯር ሰራተኛ ይሰጣሌ 

 ስህተት ያሇባቸውንና ያሌተሟለ መረጃዎችን የያዙ ገቢ ዯብዲቤዎችን ሇሊኪው እንዱመሇሱ 

ያዯረጋሌ፣ 

 ወዯ ተሇያዩ የፋዯራሌ እና የክሌሌ መ/ቤቶች የሚሄደ ወጪ ዯብዲቤዎች አስፇርሞ ሇፖስተኛ 

ያስረክባሌ በወቅቱ መዴረሳቸውንም ይከታተሊሌ፣ እንዯአስፇሊጊነቱ አስቸኳይ የሆኑ ወጪ 

ዯብዲቤዎችን በኢሜሌ ወይም በፊክስ ይሌካሌ፣ መዴረሱንም ያረጋግጣሌ፣ 

 ከክሌለና ከክሌለ ውጪ የሚመጡ መሌክቶችን/ዯብዲቤዎችን ይቀበሊሌ፣ምሊሽ በፊክስ፣ በኢሜሌና 

በፖስታ ይስጣሌ፤ 

 የየዕሇት ወጪና ገቢ ዯብዲቤዎችን ስታትስቲክስ በመያዝ የሥራ ክንውን ሪፓርት በማዘጋጀት 

በየወቅቱ ሇቅርብ የሥራ ኃሊፉው ያቀረባሌ፡፡ 

2. የጋራ አገሌግልት ቡዴን 

 የጋራ አገሌግልቶች (የትራንስፖርት ስምሪት፣ የግቢ ዯህንነትና ጥበቃ፣ የግቢ ውበት፣ የጥገና 

አገሌግልቶች) ባሊቸው ተቋማት የጋራ አገሌግልት ስራን በመምራትና በማስተባበር፣ ሇክፌለ ሥራ 

የሚያስፇሌጉ እቃዎችና ዯንብ ሌብስ እንሟለ ማዴረግ እና የመ/ቤቱ የጥገና ሥራዎች በአግባቡ 

መከናወናቸውን በመከታተሌ ሇመሥሪያቤቱ ሥራ ውጤታማነት እገዛ ማዴረግ ነው፡፡ 

 የጋራ አገሌግልት ተግባራት (የትራንስፖርት ስምሪት፣ የግቢ ዯህንነትና ጥበቃ፣ የግቢ ውበት፣ 

የጥገና አገሌግልቶችን)  ያስተባብራሌ፣ ይመራሌ፣ ይቆጣጠራሌ፣ 

 ከላልች የሥራ ክፌልች ጋር በቅንጅት ይሰራሌ፣ 

 በመ/ቤቱ የሚገኙ ተሸከርካሪዎች ከየስራ ክፌልች የሚቀርቡ ጥያቄዎች መሰረት በማዴረግ በአግባቡ 

የሥምሪት ሥራዎች መከናወናቸውን ይቆጣጠራሌ፣  
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 የጥበቃ፣ የጽዲት፣ መሌእክተኞና የውበት ስራዎችን በአግባቡ መከናወናቸውን ይከታተሊሌ፣

ይቆጣጠራሌ፤  

 የጥበቃ፣የመሌእክተኛ፣ የጽዲትና ውበት ሠራተኞች የሥራ ስምሪት ይሰጣሌ፣   

 የጋራ አገሌግልት ሥራ ይፇትሻሌ፣ የሚሻሻሌበትን መንገዴ ይቀይሳሌ፣  

 የሠራተኞች የአቅም ክፌተት በመሇየት ክፌተቱ የሚሟሊበትን ዘዳ ይቀይሳሌ፣  

 የሠራተኞችን የሥራ አፇፃፀም ምዘና በማካሄዴ ሇቅርብ ኃሊፉው ያርባሇ፣ 

 በሥሩ የሚገኙ ሰራተኞች የመሥሪያቤቱን ዯንብና መመሪያ ተከትሇው ሥራቸውን በአግባቡ 

መወጣታቸውን ይቆጣጠራሌ፣ የስነምግባር ጉዴሇት የሚታይባቸው እና ኃሊፉነታቸውን በአግባቡ 

በማይወጡት ሊይ ተገቢው አስተዲዯራዊ ወይም እንዯአስፇሊጊነቱ የዱስፕሉን እርምጃ እንዱወሰዴ 

ሇሚመሇከተው ያቀርባሌ፣  

 አጠቃሊይ የሥራ ክንውን ሪፖርቶችን ያቀርባሌ፣ 

 በበጀት አመቱ ሇክፌለ የሚያስፇሌጉትን የዯንብ ሌብስ፣ የጽዲት እቃዎችና ላልችም የሥራ 

መሳሪያዎች  ፌሊጎት ይሇያሌ፣ 

 በመመሪያው መሰረት የዯንብ ሌብስ የሚያስፇሌጋቸውን ሰራተኞችና የሚያስፇሌጋቸውን የዯንብ 

ሌብስ አይነት በመሇየት ሇሚመሇከተው ያሳውቃሌ፣  

 በአመቱ የሚያስፇሌጉ የዯንብሌብስ፣ የጽዲት ዕቃዎችና ላልችም የሥራ መሳሪያዎች እንዱሟለ 

ዝርዝር በማቅረብ በጀት እንዱያዝ ያዯርጋሌ፣  

 በተያዘው በጀት መሰረት ግዥ ስሇመፇጸሙ ክትትሌ ያዯርጋሌ፣ 

 የሚመሇከታቸው ሠራተኞች የዯንብ ሌብስና የሥራ መሳሪያችን በአግባቡ መጠቀማቸውን 

ይከታተሊሌ፣ያረጋግጣሌም፣  

 በመሥሪያ ቤቱ ከተሇያዩ የሥራ ክፌልች የሚቀርቡ የጥገና ጥያቄዎችን በአግባቡ ያዯራጃሌ፣

የሚያስፇሌገውን የጥገና አይነት በመሇየት ሇሚመሇከተው ያቀርባሌ፣  

 ጥገና የሚያስፇሌጋቸው የቢሮ መገሌገያ ወንበሮች፣ ጠረንጰዛዎች፣ የፍቶ ኮፒ ማሽኖች፣ የውሃና 

ኤላትሪክ ብሌሽቶች ወዘተ በቀረቡ የጥገና ጥያቄ መሰረት መሠራታቸውን ይከታተሊሌ፣  

 ጥገና ሇተከናወነባቸው የክፌያ ጥያቄዎች ሲቀርቡ ጥገናው በአግባቡ ስሇመከናወኑ አጣርቶ ወይም 

እንዯአስፇሊጊነቱ በሚመሇከተው ባሇሙያ እንዱጣራ በማዴረግ ሇፊይናንስ የሥራ ክፌሌ ያቀርባሌ፣ 

 የተከናወኑ ጥገናዎችን ሪፖርት በማጠናቀር ሇቅርብ ኃሊፉው ሪፖርት ያቀርባሌ፣ 

 በመሥሪያ ቤቱ ከንብረት አያያዝና አጠቃቀም ጋር በተያያዘ የሚስተዋለ ችግሮችን በመሇየት 

ተገቢው ማስተካከያ እንዱዯረግ ሇሚመሇከተው ኃሊፉ ያቀርባሌ፣  

5. የሥርዓተ ፆታ ጉዲይ   

 የተቋሙ የሥራ ዴርሻ የሥርዓተ ጾታ እኩሌነትን ከማረጋገጥና የሴቶችን ተሳታፉነትና ተጠቃሚነት 
ከማሳዯግ አንጻር ከተቋሙ አሌፍ ወዯ ላልች የሚዘሇቅ  ተሌዕኮ ያሇው እና በተቋሙ የሚከናወኑ 
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ተግባራት በሥርዓተ ጾታ እኩሌነት ሊይ  የሚሳዴሩት  ተፅዕኖ  ከፌተኛ በሆነ መ/ቤት ውስጥ  
የዲይሬክቶሬቱን ሥራ  በመምራትና በማስተባበር የሴቶችን አቅም በመገንባት ሚናቸውን በማሳዴግ 
በማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ሌማት ተጠቃሚ እንዱሆኑ ማስቻሌ ነው፣ 

 የስራ ክፌለን የሩብ ዓመት፣ ግማሽ ዓመትና የዓመት እቅዴ ያዘጋጃሌ፣ ሲጸዴቅም በስራ ሊይ 

እንዱውሌ ያዯርጋሌ፣ 

 የስራ ክፌለን እቅዴ ማስፇጸሚያ በጀት በማዘጋጀትና በማስፇቀዴ በስራ ሊይ እንዱውሌ ያዯርጋሌ፣ 

 የስራ ክፌለን ባሇሙዎች የየእሇት ስራ ይመራሌ፣ ያስተባብራሌ፣ ይገመግማሌ፣  

 የስራ ክፌለን  ሥራ ከላልች የሥራ ክፌልች ጋር በቅንጅት እንዱሠራ ያስተባብራሌ፣ 

 የስራ ክፌለን ባሇሙዎች የሥራ አፇፃፀም ይገመግማሌ፣ ግብረ መሌስ ይሰጣሌ፣ የማብቃት ሥራ 

ያከናውናሌ፣  

 የስራ ክፌለን ባሇሙዎች ኃሊፉነታቸውን በብቃት እንዱወጡ አቅማቸው የሚጎሇብትበትን ሁኔታ 

ያመቻቻሌ፣ በተግባር ሊይ እንዱውሌ ያዯርጋሌ፣  

 በዘርፈ የወጡ ፖሉሲዎች፣ ዯንቦችና መመሪያዎችን ከሥርዓተ ፆታ አንፃር እንዱቃኙ ያዯርጋሌ፣ 

አፇጻጸሙን ይከታተሊሌ፣አተረጓጏሙም ሊይ ኃሊፉውን ያማክራሌ፣ 

 ከሥርዓተ ፆታ አኳያ ሃገሪቷ ተቀብሊ ያፀዯቀቻቸውን ዴንጋጌዎች የዴርጊት መርሃ ግብር በመንዯፌ 

ከዘርፈ ተጨባጭ ሁኔታ ጋር በማጣጣም ተግባራዊ እንዱሆን ክትትሌና ዴጋፌ ያዯርጋሌ፣ 

 በዘርፈ ሥራዎች የሥርዓተ ፆታ ጉዲዮች እንዱካተቱ የአሰራር ስርዓት ይዘረጋሌ፣ አፇፃፀሙን 

ይከታተሊሌ፣ ይገመግማሌ፣ ክፌተቶችን ይሇያሌ፣ ተገቢውን ግብረ መሌስ ይሰጣሌ፣  

 በዘርፈ ተግባራዊ የሚሆኑ ኘሮግራሞች/ኘሮጀክቶች እንዯአግባብነታቸው ሥርዓተ ፆታ ተኮር 

መሆናቸውን በመከታተሌ ተገቢውን የቴክኒክ ዴጋፌ ይሰጣሌ ፣  

 የተቋም ባህሌ ሇሥርዓተ ፆታ ምሊሽ ሰጪ መሆኑን ክትትሌና ዴጋፌ ያዯርጋሌ፣ 

 ፕሮጀክት ይቀርጻሌ ፇንዴ ያፇሊሌጋሌ፣  

 በዘርፈ ዯረጃ ሴቶች ያለበትን ተሣትፍና ተጠቃሚነት የሚያሳይ የተተነተነ መረጃ እንዱወጣ 

ክትትሌና ዴጋፌ ያዯርጋሌ፣ ያሰራጫሌ፣ 

 የሥሌጠና ፌሊጎት ዲሰሳ ጥናት እንዱካሔዴ ያዯርጋሌ፣በውጤቱ መሰረት መሠረት የአጭርና 

የረጅም ጊዜ ሥሌጠና በአመታዊ እቅዴ ውስጥ እንዱካተት በማዴረግ ተፇጻሚነቱን ይከታተሊሌ፣ሌዩ 

ሌዩ ስሌጠናዎችና ቴክኒካዊ ዴጋፍች የሚገኝበትን ስሌትና ዘዳ ይቀይሳሌ፣ 

 በዘርፈ በስርዓተ ፆታ ሊይ ከሚሰሩ ማህበራትና አዯረጃጀቶች ጋር የጋራ በሆኑ ጉዲዮች ሊይ የምክክር 

መዴረክ ያመቻቻሌ፣ መሌካም ተሞክሮዎችን ይቀምራሌ፣ ቅንጅት በመፌጠር ይሰራሌ፣ 

 መንግሥታዊና መንግሥታዊ ካሌሆኑ አካሊት ጋር በተመሰረተ ፍረም በአቅም ግንባታ ሥራዎች 

ተሞክሮ በመሇዋወጥ ጥሩ ሥራዎችን ያስፊፊሌ፣ 
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 የአካሌ ጉዲተኞችን ጉዲይ በሌዩ ትኩረት ተጠቃሚነታቸው በእያንዲንደ የስራ ዘርፌና ዲይሬክቶሬት 

መካተቱን ይከታትሊሌ፤ 

 የሴቶችን ሚናና መብት የሚያሳዴጉ ሴሚናሮችንና ወርክሾፖችን ያዘጋጃሌ፣ ሴቶችን የሚመሇከቱ 

ጥናታዊ ጽሑፍች እንዱቀርቡ ያዯርጋሌ፡፡ 

6. የኤች አይ ቪ/ ኤዴስ ጉዲዮች  

 ኤች አይ ቪ/ኤዴስ ሇመከሊከሌና ሇመቆጣጠር የሚያስችለ፣የሕግ ማእቀፍችን በማዘጋጀት ስሌጠና 
ይስጣሌ፣ ረቂቅ ፖሉሲ፣አዋጅ፣ ዯንብ  እና መመሪያ ያዘጋጃሌ፤ 

 ፖሉሲንና የሕግ ማእቀፎችን ሇመከሇስና የአሠራር ስሌቶችን ሇማሻሻሌ የሚረደ በጥናት ሊይ 
የተመሠረቱ ሙያዊ ሀሳቦችን ያመነጫሌ፣ ተግባራዊ ያዯርጋሌ፣ አፈፃፀማቸውን ይከታተሊሌ፣ 

 በፖሉሲውና በሕግ ማዕቀፎች ሊይ የአዴቮኬሲ/የማሳመን/ ሥራዎችን ይሠራሌ፣

ተፈፃሚነታቸውን ይከታተሊሌ፣  

 በቡዴኑ የሚገኙ ባሇሙያዎች አቅም እንዱገነባና በቂ ክህልት እንዱኖራቸው የዲሰሳ ጥናት ያካሂዲሌ፣  

 የተሇያዩ የአቅም ግንባታ ቢጋር (TOR) እና የመግባቢያ ሰነዴ (MOU) በማዘጋጀት ሇኃሊፊው 

ያቀርባሌ፣ ሲፈቀዴም ተግባራዊነቱን ይከታተሊሌ፣ 

 የአቅም ግንባታና ሜይንስትሪሚንግ ሥራ ውጤታማ እንዱሆን የአሰሌጣኞች ስሌጠና ያዘጋጃሌ፣ 

ስሌጠና ይሰጣሌ፣ 

 ኤች አይ ቪ/ኤዴስን ከመከሊከሌና ከመቆጣጠር አኳያ አዲዱስ ሃሳቦችን ያመነጫሌ፣ ሇኃሊፊው 

ያቀርባሌ፣ሲፈቀዴም ሇተግባራዊነቱ ይሰራሌ፣   

 ኤች አይ ቪ/ኤዴስን የመከሊከሌና የመቆጣጠር እንዱሁም የዴጋፍና እንክብካቤ ሥራዎችን 

ሇማከናወን የሚያግዙ ፕሮጀክቶችን እና ፕሮፖዛልች ያዘጋጃሌ፣ ያስገመግማሌ፣ ተቀባይነት 

ሲያገኙ በሥራ ሊይ ያውሊሌ ተግባራዊነታቸውን ይከታተሊሌ፣ 

 በኤች አይ ቪ/ኤዴስ ዙሪያ በሚካሄደ አሇም አቀፍም ሆነ ሀገራዊ ጉባኤዎች፣ አውዯ ጥናቶች፣ 

ሴሚናሮች፣ ሲምፖዚሞች ሊይ በመሳተፍ የተገኙትን ሌምድች እና ምርጥ ተሞክሮዎችን 

በመቀመር ሇኃሊፊው ያቀርባሌ ሲፈቀዴም ተግባራዊ ያዯርጋሌ፣ 

 በየመስሪያቤቱ በሚዘጋጁ ዯንቦች፣ መመሪያዎች ፕሮግራሞችና እቅድች ሊይ የኤች አይ 

ቪ/ኤዴስ ጉዲይ መካተቱን ይከታተሊሌ፣ እንዱካተቱም ያዯርጋሌ፡፡   

 በኤች አይ ቪ/ኤዴስ ዙርያ ከሚንቀሳቀሱ አጋር አካሊት ጋር በዘሊቂነት በትብብር ሇመስራት 

መዴረኮችን አዘጋጅቶ ሇኃሊፊው ያቀርባሌ፣ሲፈቀዴም ተግባራዊነታቸውን ይከታተሊሌ፣ 

ይገመግማሌ፣ አፈፃፀሙን  ሪፖርት ያዯርጋሌ፣ 

 የፀረ ኤች አይ ቪ/ኤዴስ እንቅስቃሴን የበሇጠ ውጤታማ ማዴረግ የሚያስችለ አዲዱስ 

አሠራሮች ሥራ ሊይ ያውሊሌ፣ አፈፃፀማቸውን ይገመግማሌ፣ ተግባራዊነታቸውን ይከታተሊሌ፣ 
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 በኤች አይ ቪ/ኤዴስ መከሊከሌና መቆጣጠር ዙሪያ የሚዯረጉ የጥናት የምርምርና እና የሙከራ 

ውጤቶች ሊይ በመመርኮዝ የመከሊከሌና የመቆጣጠር ሥራ ውጤታማ እንዱሆን ያዯርጋሌ፣ 

 በኤች አይ ቪ/ኤዴስ ሇመከሊከሌና ሇመቆጣጠር የሚረደ መረጃዎች አግባብነታቸውን 

በመገምገምና በመመዘን በመሥሪያቤቱ ሇሚገኙ ሠራተኞች የሚዯርሱበትን ስሌቶች ይነዴፋሌ 

ሇተግባራዊነታቸውም ከቡዴን መሪው ጋር በመሆን ይሰራሌ፣  

 ኤች አይ ቪ/ኤዴስን ሇመከሊከሌና ሇመቆጣጠር ከሚንቀሳቀሱ የዘርፍ አቻ መስሪያ ቤቶች ጋር 

የትብብር ፎረም ዝግጅት ሊይ አንዴ አካሌ በመሆን የተሇያዩ ግብዓቶችን በማቅረብ ያመቻቻሌ፣ 

ይሳተፋሌ፣ የተገኙ ምርጥ ተሞክሮዎችንና ሌምድችን በመቀመር ያስፋፋሌ፣ ተግባራዊ 

ያዯርጋሌ፡፡ 

 0.5% ከመንግስት ሠራተኛው የሚመጣዉ ዴጋፌና እንክብካበ ሀብት ሇታሇመሇት ዓሊማ መዋለን 

ይከታትሊሌ፣በኦዱትም እንዱረጋገጥ ያዯረጋሌ፤ 

 ኤች አይ ቪ በዯማቸው ሇሚገኝባቸው ሠራተኞች፣ በኤች አይ ቪ/ኤዴስ ምክንያት 

ወሊጆቻቸውን ሊጡ ህፃናትና ወጣቶች ዴጋፍና ክብካቤ እንዱሁም ራሳቸውን የሚችለበት የገቢ 

ማስገኛ መንገድችን ስሌት ይቀይሳሌ፣ይተገብራሌ፣ይከታተሊሌ፣ 

 ኤች አይ ቪ/ኤዴስ መከሊከሌና መቆጣጠርን አስመሌክቶ ሇሚመሇከታቸው አካሊት ሙያዊ 

ዴጋፍ ይሰጣሌ፣ ክትትሌ ያዯርጋሌ፣ ወቅታዊ ግብረ መሌስ ይሰጣሌ፣ 

 የኤች አይ ቪ/ኤዴስ ፈንዴ የሚቋቋምበትንና ፈንዴ የሚገኝበትን ሁኔታ ያመቻቻሌ በአግባቡ 

ሥራ ሊይ ያውሊሌ፣ ይከታተሊሌ፣ አፈፃፀሙን በመገምገም ሇኃሊፊው ያቀርባሌ፡፡ 

 የኤች አይ ቪ/ኤዴስ ፈንዴ የሚቋቋምበትንና ፈንዴ የሚገኝበትን ሁኔታ ያመቻቻሌ በአግባቡ 

ሥራ ሊይ ያውሊሌ፣ ይከታተሊሌ፣ አፈፃፀሙን በመገምገም ሇኃሊፊው ያቀርባሌ፡፡ 
 

 

7. የኢንስፔክሽንና ውስጥ ኦዱት ዘርፌ   

ሇዘርፈ የተሰጠውን ተግባርና ኃሊፉነት ሇመወጣት ባሇ በጀት መ/ቤቶች ውስጥ የሚገኙ የውስጥ 

ኦዱተሮችን ማዯራጀትና የአቅም ግንባታ ስራዎችን ማከናወንን የሚያካትት ሲሆን በስሩ 

በተዯራጁት ዲይሬከተሮች አማካይነት የክሌለን መንግስት የፊይናንስና ንብረት ኢንስፔክሽን 

ማከናወን፣ እርምጃ መውሰዴና እንዴወስዴ ማዴረግ ተግባራቶችን ያከናውናሌ፡፡ይህ ዘርፌ በስሩ 

የክዋኔ ኦዱት፣የፊይናንሻሌና የንብረት ኦዱትና የግበዓት፤የአፇር ማዲበሪያና የተዘዋዋሪ ፊንድች 

ኦዱት ዲይሬክቶሬቶች የሚያስተባበር ዘርፌ ሆነው ተዯራጅቷሌ፡፡  

በዘርፈ የሚፇጸሙ ዋና ዋና ተግባራቶች  

 የአፈር ማዲበሪያ ሥርጭትና ብዴር አመሊሇስ፣ የከተማ እና የገጠር ወጣቶች ሥራ ዕዴሌ 

ፈጠራ ተዘዋዋሪ ፈንዴ ኦዱት ሥራ፣ የእንሰሳት መዴሃኒትና የህክምና መሳሪያዎች ኦዱት ሥራ 
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እና የማህበረሰብ አቀፌ ጤና መዴን ከአርሶ አዯሩ የሚሰበሰብ የገቢ ሂሳብ ኦዱት ያከናውናሌ፣ ኦዱት 

ግኝት እርምጃ እንዱወስዴ ያዯረጋሌ፤ አፇጻጸሙን ይከታትሊሌ፣ ይገመግማሌ 

 በክሌለ የመንግስት ተቋማት በስራ ሊይ የሚያውለት ሀብት በቁጠባ (Economically)፣ በብቃት 

(Efficiently) እና ውጤታማ(Effectively) በሆነ መሌኩ የአካባቢ ጥበቃን /Environmently/ ታሳቢ 

በማዴረግ ማከናወናቸው እና ገንዘብ ያስገኘው ፊይዲ /value for money audit/ ኦዱት ያዯረጋሌ፣ 
 

 በክሌለ መንግስት የበጀት ዋስትና የአፇር ማዲበሪያ በግዥ ቀርቦ ሇተጠቃሚዎች እጅ በእጅ ክፌያ 

እና በብዴር የሚሰራጭ የአፇር ማዲበሪያ አያያዝና አጠባበቅ፣ የሽያጭ ገንዘብ አሰባሰብና የብዴር 

አመሊሇስ  ኦዱት ያከናውናሌ፣ ግብረ መሌስ ይስጣሌ፣ 

 ከፋዳራሌ መንግስት የሚሊክ የከተማና የገጠር ወጣቶች የሥራ ዕዴሌ ፇጠራ ተዘዋዋሪ ፇንዴ፣

ከአርሶ አዯር የሚሰበሰብ የማህበራዊ ጤና መዴን ገቢ ፣የትምህርት ጥራት ማሻሻያ 

ፕሮጀክት/GEQIP-II/፣ ዋን ዋሽ ፕሮግራም /One Wash/፣ኮ ዋሽ ፕሮግራም /Co-Wash/ ፣በገጠር 

የሌማታዊ ሴፌትኔት ፕሮግራም / PSNP-4/ ፣የከተማ ሌማታዊ ሴፌትኔት /UPSNP-4/፣ 

የመሠረታዊ አገሌግልት ማሻሻያ ፕሮጀክት /PBS-III/FTA/፣ የመንግስት ፊይናንስ አስተዲዯር 

ፕሮጀክት /PFM/፣የመሬት ይዞታና ሰርትፌኬት ፕሮግራም /LIFT/ Land Information for 

Transformation/፣ ሀብት ኦዱት ያከናውናሌ፣ አፇጻጸሙን ይከታትሊሌ፣ ይገመግማሌ፣ 

 የእንሰሳት መዴሃኒቶችና ሽያጭ ገቢና የህክምና መሳሪያዎች  ኦዱት ያዯረጋሌ፣  

  

 ከጠቅሊይ ዏቃቤ ህግ፣ ከፌርዴ ቤቶች እና ከህዝብ ምክር ቤቶች  በሌዩ ትዕዛዝ የሚሰጡ የኦዱት 

ሥራዎች ጥያቄ ተቀብል ኦዱት ያከናዉናሌ፣ የኦዱት ግኝቶች ሊይ ማብራሪያ ይሰጣሌ፣ አፇጻጸሙን 

ይከታትሊሌ፣ 

ዘርፈ የተሰጡትን ሀሊፉነቶችን ሇመወጣት በስሩ በሶስት ዲይሬክቶሬቶች ማሇትም የፊይናሻያሌና ንብረት 

ኦዱት፣ የክዋኔ ኦዱት፣ የግበአት፣የአፇር ማዲበሪያና የተዘዋዋሪ ፇንድች ኦዱት ዲይሬክቶሬቶች 

ተዯራጅቷሌ፡፡  

1. የክዋኔ ኦዱት ዲይሬክቶሬት 

 የክዋኔ ስሌጠና ፣ የኦዱት ሙያ ዴጋፌ  እና ምክር አገሌግልት ጥያቄ እንዯ ግብዓት በመቀበሌ 

የዲሬክቶሬቱን ዕቅዴና የአፇጻጸም ሪፖርት ያዘጋጃሌ፣  

 የኦዱት ፕሮስጀር ሰነዴ እና መመሪያ ሇማዘጋጀት መረጃዎችን በመሰብስብና በመተንተን የኦዱት 

የፐሮስጀር ሰነዴና መመሪያ ያዘጋጃሌ፣ስሌጠና በመስጠት፣ የፕሮግራሞችና የፕሮጀክቶች ቅሌጣፋና 

ውጤታማነት ፣ገንዘብ ያስገኘው ፊይዲ /value for money audit/ የአካባቢ ተስማሚነትና  ብክሇት 

አዋጭነት (Economical Value ) ኦዱት ያዯረጋሌ፣ 

 የኦዱት ሙያ ዴጋፌና ምክር አገሌግልት ይሰጣሌ ፤የክዋኔ ኦዱት የፕሮስጀር አፇጻጸም የውጤት 

ጥራትና የውስጥ ቁጥጥር ስርዓት  ይገመግማሌ፣ ይከታትሊሌ ፤  
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 የክዋኔ ሌዩ ኦዱትን በማከናወን በፌትህ አካሊት ሲጠየቅ ፇጣን የሙያ ምስክርነት አገሌግልት 

ይስጣሌ፤ የተገኘውን ፊይዲ በዲሰሳ ጥናት ያረጋግጣሌ፣ 

 የፀዯቀ የክዋኔ ኦዱት ሪፖርት፣ የኦዱት ፕሮስጀርና የስሌጠና ሰነዴ የተሰጠ  ስሌጠና የሙያና 

የምክር አገሌግልት የተዯረገ ዴጋፌ እንዱሁም የተሰጠ የሙያ ምስክርነት ያሰገኘውን ውጤት 

ይገመግማሌ፣ የተገኘውን ተሞክሮ በመቀመር የኦዱት ሽፊኑን፣ አፇጻጸሙን፣ ሇማሳዯግ የሀብት 

አጠቃቀም ውጤታማነትን፣ የአካባቢ ብክሇትና የብዝሀ ሀብት መሻሻሌ እና የተጠያቂነትን አሰራር 

ሇማስፇን ይሰራሌ፤ 

 ከውጭና ከውስጥ ኦዱት የቀረበ የኦዱት ሪፖርት ጥራት በመገምገምና ግብረ መሌስ በመስጠትና  

በግኝቶች ሊይ የእርምት እርምጃ ስሇመወሰደ ክትትሌ ያዯርጋሌ፣ 

 የዲይሬክቶሬቱን የዕቅዴ ዝግጅትና የአፇጻጸም ሪፖርት ያዘጋጃሌ፣ 

 በየአስተዲዯር እርከኑ ሇሚገኙ ሴክተር ባሇሙያዎች የአቅም ግንባታ ስሌጠናዎችን ይሰጣሌ፤ 

 የዲይሬክቶሬቱን ዓመታዊ፣ የሩብ ዓመት፣ የግማሽ ዓመት፣ የዘጠኝ ዓመት ዕቅዴና የዕቅዴ አፇጻጸም 

ሪፖርቶችን ሇቅርብ ኃሊፉና ሇቢሮ በተቀመጠዉ የጊዜ ገዯብ ያቀርባሌ፣ 

 ዲይሬክቶሬቱን በሚመሇከቱ በተሇያዩ ስብሰባዎች፣ሴሚናሮች ሊይ በመገኘት የሌምዴ ሌዉዉጦችንና 

ግንዛቤ በመቀመር በዲይሬክቶሬት ሥር የሚገኙ ባሇሙያዎችን ዉጤታማ የሆነ ሥራ እንዱያከናወኑ 

ማዴረግ፣የተገሌጋዮችን እርካታ ዯሰሳ ጥናት እንዱካሄዴ በማዴረግ የዲይሬክቶሬቱን አገሌግልት 

አሰጣጥ ሥርዓት የሚሻሻሌበት ሁኔታ ይቀይሳሌ፣ 

 በዲይሬክቶሬቱ የሰዉ ኃይሌ በመዋቅሩ መሠረት እንዱሟሊ ያዯርጋሌ፣ 

 በዲይሬክቴሩ የሚያስፇሌጉ የሥራ ቁሳቁሶች እንዱሟሊ ያዯርጋሌ፣ 

 ስራውን ሇማስፇፀም የሚረደ  ላልች ተዛማጅ ተግባራቶችን ይፇጽማሌ፡፡ 

2. የውስጥ ኦዱት ዴጋፌ ክትትሌና ግምገማ ዲይሬክቶሬት 

 የፊይናንሻያሌና የህጋዊነት ኦዱት ከሚዯረጉ መ/ቤቶች እና የሥራ ዘርፍች ጋር የኦዱት መግቢያ 

ውይይት ያዯረጋሌ፣ ከኦዱቱ ጋር አግባብነት ያሊቸው መረጃዎችን በመሰብስብ ያዯራጃሌ፣ 

የፊይናንሻያሌና  የህጋዊነት  ኦዱት ያከናዉናሌ፣       

 የገቢ፣ የወጪ፣የዝውውር ፣ የተከፊይ፣ የተሰብሳቢ፣ የሳጥንና የባንክ ሂሳቦች  የውስጥ ቁጥጥር 

ስርዓቱን በመገምገም ኦዱት ያከናዉናሌ፤ 

 የበጀት አስተዲዯርና ቁጥጥር ኦዱት ይሰራሌ፤ 

 የአስተዲዯራዊ ስራዎች ኦዱት ይሰራሌ፣ 

 የንብረት አስተዲዯር  ኦዱት ያዯርጋሌ፣ 

 በበጀት ዓመቱ መጨረሻ የጥሬ ገንዘብና ንብረት ቆጠራ በማዴረግ ፇሰስ እንዱሆኑ ያዯርጋሌ፤ 
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 የውስጥ ቁጥጥር ስርዓት ውጤታማነት ይገመግማሌ፤ 

 አስፇሊጊ ሆኖ ሲገኝ ሌዩ ኦዱት ያዯርጋሌ፣ 

 የብዴርና የዕርዲታ /ሌዩ ሌዩ ፇንዴ/ ሂሳቦች ኦዱት ያዯርጋሌ፣ 

 በኦዱት ውጤት መነሻ ሇፌትህ አካሊት የሙያ ምስክርነት ይሰጣሌ፣  

 የፊይዲ ዲሰሳ ጥናት ያዯርጋሌ፣ 

 ዴጋፌ ክትትሌና ግምገማ ያዯርጋሌ፣ 

 የተሽከርካሪ ነዲጅ አጠቃቀም ኦዱት ያዯረጋሌ 

 የንብረት አስተዲዯር ፣የህትመት ፣የመፅሐፌት  የመዴሃኒት እና የህክምና መገሌገያ መሳሪያዎች ኦዱት 

ያከናውናሌ፣ 

 ቋሚና የአሊቂ ዕቃዎች ኦዱት ያዯረጋሌ 

 ኦዱት ሪፖርት ጥራት ግምገማ ማዴረግና ግብረ መሌስ መስጠትና በኦዱት ግኝቶች ሊይ የእርምት እርምጃ 

ስሇመወሰደ ክትትሌ ያዯረጋሌ፤ 

 በየአስተዲዯር እርከኑ ሇሚገኙ ሴክተር ባሇሙያዎች የአቅም ግንባታ ስሌጠናዎችን ይሰጣሌ፤ 
 የዲይሬክቶሬቱን ዓመታዊ፣ የሩብ ዓመት፣ የግማሽ ዓመት፣ የዘጠኝ ዓመት ዕቅዴና የዕቅዴ አፇጻጸም 

ሪፖርቶችን ሇቅርብ ኃሊፉና ሇቢሮ በተቀመጠዉ የጊዜ ገዯብ ያቀርባሌ፣ 
 ዲይሬክቶሬቱን በሚመሇከቱ በተሇያዩ ስብሰባዎች፣ሴሚናሮች ሊይ በመገኘት የሌምዴ ሌዉዉጦችንና 

ግንዛቤ በመቀመር በዲይሬክቶሬት ሥር የሚገኙ ባሇሙያዎችን ዉጤታማ የሆነ ሥራ እንዱያከናወኑ 

ማዴረግ፣የተገሌጋዮችን እርካታ ዯሰሳ ጥናት እንዱካሄዴ በማዴረግ የዲይሬክቶሬቱን አገሌግልት 

አሰጣጥ ሥርዓት የሚሻሻሌበት ሁኔታ ይቀይሳሌ፣ 
 በዲይሬክቶሬቱ የሰዉ ኃይሌ በመዋቅሩ መሠረት እንዱሟሊ ያዯርጋሌ፣ 
 በዲይሬክቴሩ የሚያስፇሌጉ የሥራ ቁሳቁሶች እንዱሟሊ ያዯርጋሌ፣ 
 ስራውን ሇማስፇፀም የሚረደ  ላልች ተዛማጅ ተግባራቶችን ይፇጽማሌ፡፡ 

3. ግበአት፣ የአፇር ማዲበሪያና የተዘዋዋሪ ፊንድች ኦዱት ቡዴን 

 በዯቡብ ገበሬዎች ህብረት ስራ ፋዳሬሽን እና በሃያ ዩኒየኖች ሥር በሚገኙ የአፇር ማዲበሪያ አያያዝና 

አጠባበቅ ሥርጭት ኦዱት ያከናውናሌ፣ 

 ከማዕከሊዊ መጋዘን ወዯ ማሰራጫ ጣቢያ አፇር ማዲበሪያ  የሚያጓጉዙ የትራንስፖርት ዴርጅቶች ማህበራት 

በመንግስት የግዥ አፇጻጸም ዯንብና መመሪያ መሠረት የመጓጓዣ ዋጋ የተከፇሊቸው መሆኑን ኦዱት ማዴረግ 

 በዯቡብ ገበሬዎች ህብረት ስራ ፇዳሬሽን እና  ከዩኒየኖች በምርት ዘመኑ ወዯ ወረዲና በከተማ ቀበላአት 

/ጣቢያ/ መጋዘን ገቢ የተዯረገ የአፇር ማዲበሪያ ኦዱት ያዯረጋሌ፤ 

 ሇአርሶ አዯሮች የተሰራጨ የአፇር ማዲበሪያ ኦዱት ያከናዉናሌ፣ 

 የእጅ በእጅ ሽያጭ የቅዴመ ክፌያና የብዴር ተመሻ የአፇር ማዲበሪያ ገንዘብ ኦዱት ያከናዉናሌ፤ 
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 በኦሞ ኤጀንቶች ተሰብስቦ ሇኦሞ ማይክሮ ፊይናንስ ንዐስ ቅርንጫፌ ጽ/ቤት ገቢ የተዯረገ የአፇር ማዲበሪያ 

ሽያጭ ገቢ ኦዱት ያዯረጋሌ፤ 

 በኦሞ ማይክሮ ፊይናንስ ንዐስ ቅርንጫፌ ጽ/ቤት አማካኝነት ሇአፇር ማዲበሪያ ሽያጭ በኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ 

ሂሳብ ቁጥር  ገቢ የተዯረገ ገንዘብ ኦዱት ያከናውናሌ፤ 

 የአፇር ማዲበሪያ ሽያጭ የውሌ አስተዲዯርና አፇጻጸም ህጋዊነትን ኦዱት ያዯረጋሌ፤ 

 የአፇር ማዲበሪያ የገቢና የወጪ ዯረሰኞች ስርጭትና አጠቃቀም ኦዱትያዯረጋሌ፤ 

 ካሇፇው ምርት ዘመን በመጋዘን ውስጥ ሳይሰራጭ ያዯረ የአፇር ማዲበሪያ ቆጠራ ያከናዉናሌ፣ 

 በየአስተዲዯር እርከኑ ሇሚገኙ ሴክተር ባሇሙያዎች የአቅም ግንባታ ስሌጠናዎችን ይሰጣሌ፤ 
 የዲይሬክቶሬቱን ዓመታዊ፣ የሩብ ዓመት፣ የግማሽ ዓመት፣ የዘጠኝ ዓመት ዕቅዴና የዕቅዴ አፇጻጸም 

ሪፖርቶችን ሇቅርብ ኃሊፉና ሇቢሮ በተቀመጠዉ የጊዜ ገዯብ ያቀርባሌ፣ 
 ዲይሬክቶሬቱን በሚመሇከቱ በተሇያዩ ስብሰባዎች፣ሴሚናሮች ሊይ በመገኘት የሌምዴ ሌዉዉጦችንና 

ግንዛቤ በመቀመር በዲይሬክቶሬት ሥር የሚገኙ ባሇሙያዎችን ዉጤታማ የሆነ ሥራ እንዱያከናወኑ 

ማዴረግ፣የተገሌጋዮችን እርካታ ዯሰሳ ጥናት እንዱካሄዴ በማዴረግ የዲይሬክቶሬቱን አገሌግልት 

አሰጣጥ ሥርዓት የሚሻሻሌበት ሁኔታ ይቀይሳሌ፣ 
 በዲይሬክቶሬቱ የሰዉ ኃይሌ በመዋቅሩ መሠረት እንዱሟሊ ያዯርጋሌ፣ 
 በዲይሬክቴሩ የሚያስፇሌጉ የሥራ ቁሳቁሶች እንዱሟሊ ያዯርጋሌ፣ 
 ስራውን ሇማስፇፀም የሚረደ  ላልች ተዛማጅ ተግባራቶችን ይፇጽማሌ፡፡ 

8. የቢሮ ኃሊፉ ጽ/ቤት 

የቢሮ ኃሊፉ አማካሪና የጽህፇት ቤት ኃሊፊ ተጠሪነቱ ሇቢሮ ኃሊፉ ሆኖ የሚከተለት ተግባራትና 

ኃሊፉነቶች ይኖሩታሌ፤ 

 የቢሮ ኃሊፉን በሌዩ ሌዩ ጉዲዮች ሊይ ያማክራሌ፣  

 ከኃሊፉው በሚሰጠው ውክሌና መሠረት ሇኃሊፉው ተጠሪ የሆኑ ዲይሬክቶሬቶችን፣ ላልች የስራ 

ክፌልችንና ሠራተኞችን የስተባብራሌ፣ 

 የጽህፇት ቤቱን የሥራና የበጀት ዕቅዴ ሇመ/ቤቱ ኃሊፉ አቅርቦ ያፀዴቃ የፀዯቀውን ዕቅዴና በጀት 

ሇሚያስተባብራቸው የስራ ክፌልች በማሳወቅ አፇፃፀሙን ይከታተሊሌ፣ 

 የመስሪያ ቤቱን ማኔጅመንት የውይይት አጀንዲዎችን በመቅረጽ ሇመስሪያ ቤቱ ኃሊፉ አቅርቦ 

ያፀዴቃሌ፣ የስብሰባ ጥሪ ያዯርጋሌ፣ የውይይቱን ቃሇ-ጉባኤ ይይዛሌ፣ የተሊሇፈ ውሳኔውችን 

ሇሚመሇከታቸው አካሊት በጽሑፌ እንዱዯርስ ያዯርጋሌ፣ ውሳኔዎችንና ላልች አስፇሊጊ መረጃዎችን 

አዯራጅቶ ይይዛሌ፣ የውሳኔዎችን አስፇሊጊነት ያረጋግጣሌ፣ 
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 የዕቅዴ አፇጻጸም መረጃዎችን በማሰባሰብ፣ በማዯራጀትና በማጠቃሇሌ ሇቢሮ ኃሊፉ ያቀርባሌ፣ 

ከግምገማ በኃሊ በሚሰጠውን ግብረ-መሌስ በማዯራጀት ሇሚመሇከታቸው አካሊት እንዱዯርስ 

ያዯርጋሌ፣ ስሇተፇፃሚነታቸውም ተከታትል ሪፖርት ያቀርባሌ፣ 

 ወዯ ቢሮ ኃሊፉ የሚቀርቡ ባሇጉዲዮችን ይሇያሌ ኃሊፉው በማይኖርበት ጊዜ ባሇጉዲዮችን ተቀብል 

ያስተናግዲሌ፣ አስፇሊጊ ሆኖ ሲገኝ አገሌግልቱን ከሚመሇከታቸው ዘርፍች እንዱያገኙ ሁኔታዎችን 

ያመቻቻሌ፣ 

 ከተቋሙ ተሌዕኮ አንጻር የተነዯፈ ስትራቴጂያዊ ግቦች ክንውን አንጻር የተቋሙን ምርጥ ተሞክሮ 

ይቀምራሌ፡፡ የተገኘው ምርጥ ተሞክሮ ሇተቋሙ ውጤታማነት ይበሌጥ የሚያግዙ ከሆነ ሇአሠራር 

ሥርዓት ማሻሻያ ግብዓት የሚሆኑትን ይሇያሌ ሇቢሮ ኃሊፉም ያቀርባሌ፡፡ በቀጣይም 

ተገቢነቱ/አስፇሊጊነቱ እያየ የአሠራር ሥርዓትን በማሻሻሌ የተቋሙን ተሌዕኮ ይበሌጥ ስኬታማ 

እንዱሆን ይከታተሊሌ፡፡ 

9. የስነ ምግባር መከታተያ መኮንን 

 በተቋሙ ውስጥ ሇሙስናና ብሌሹ አሠራር ቀዲዲ የሚከፌቱ የአሠራር ችግሮችን በማጥናት አዲዱስ 

አሰራር ማንዋልችና የመተዲዯሪያ ኮድፌ ኢቲክስ ያዘጋጃሌ፣የግንዛቤ ማስጨበጫ ስሌጠናዎችን 

ይሰጣሌ፣ጥቆማዎችን ይመረምራሌ፣ እና ክትትሌ ያዯረጋሌ፤ 

 በተቋሙ ሇሙስናና ብሌሹ አሠራር ቀዲዲ የሚከፌቱ የአሠራር ችግሮችን ሇመሇየት           

የሚያስችሌ ጥናቶችን ያካሂዲሌ ፤ይሇያሌ፤ 

 በተቋሙ ውስጥ ሇሙስና ሇብሌሹ አሰራር ክፌተት የሚፇጥሩ ጉዲዮችን ሇመሇየት የሚስችለ 

የአሰራር ክፌተቶችን ሉያሟሊ የሚችሌ ተቋማዊ ረቂቅ የስነ-ምግባርና የብሌሹ አሰራር ማንዋሌና 

ያዘጋጃሌ፤ሇሃሊፉው ያቀርባሌ፤ 

 ከስነ-ምግባር ጉዴሇትና ከሙስና ጋር በተያያዘ የጥቆማ የአቅራቢዎች ሚስጢራዊነት ሉያረጋግጥ 

የሚችሌ የአሰራር ስርዓት ያዘጋጃሌ፡፡ 

 የስነ-ምግባር ተግባራትን የሚያጎሇብቱ አሰራሮችን ሉያሻሽለ የሚችለ ጉዲዮች ሊይ በየወቅቱ ጥናት 

ያካሂዲሌ፤ ሇሃሊፉው ያቀርባሌ፤ 

 የተቋሙን ሰራተኞች የስነ ምግባር አስተሳሰባቸውን ሉያጎሇብቱ የሚችለ የስሌጠና ሰነድችን 

ያዘጋጃሌ፤ ስሌጠና ይሰጣሌ፤  

 በተቋሙ የስነ-ምግባር የአሰራር ማንዋሌና የመተዲዯሪያ ኮድፌ ኢቲክስ ያዘጋጃሌ፤ ስሌጠና ይሰጣሌ፣ 

 ሀገር አቀፌ የስነ-ምግባርና የጸረ-ሙስና ፖሉሲዎች፣ዯንቦችና መመሪያዎች ዙሪያ ሇተቋሙ 

ማህበረሰብ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስሌጠናዎችን ይሰጣሌ፡፡  
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 በተቋሙ ውስጥ ሃብታቸውንና የገንዘብ ጥቅማቸውን እንዱያስመዘግቡ የህግ ግዳታ ሇተጣሇባቸው 

ሰራተኞችና ሃሊፉዎች የግንዛቤ ማስጨበጫ ስሌጠና በመስጠት ሀብታቸውን በአግባቡ 

እንዱያስመዘግቡ ያዯርጋሌ፤በአግባቡ ይመዘግባሌ፤ 

 የስነ-ምግባር ተግባራትን የሚያጎሇብቱ ተሞክሮዎችን ይቀምራሌ፤ያስፊፊሌ፤ አሰራሮችን በየወቅቱ 

ያሻሽሊሌ፤ 

 የተቋሙ የስነ-ምግባርና የጸረ-ሙስና የአሰራር ማንዋሌ፣ኮድፌ ኢቲክስ እንዱሁም የሀገሪቱ የስነ-

ምግባር የጸረ-ሙስና ህጎችና መመሪያዎች በተቋሙ ውስጥ መከበራቸውን ይከታተሊሌ፡፡ 

 በክትትሌ ወቅት የተገኙ የአሰራር ክፌተቶች በመሇየት የመፌትሄ ሃሳብ ሇሃሊፉው ያቀርባሌ፡፡ 

 በስነ-ምግባርና በጸረ-ሙስና ፖሉሲዎች፣ዯንቦችና መመሪያዎች ዙሪያ የተሰጡ ግንዛቤ ማስጨበጫ 

ስሌጠናዎች ያመጡትን ሇውጥ ይከታተሊሌ፣ 

 ሠራተኞች የሚያቀርቧቸውን የስነ-ምግባር ችግሮችና ማንኛውም ዯንብና መመሪያ ጥሰት 

ጥቆማዎችን ተቀብል ምርመራ ያዯርጋሌ፤የማስተካከያ እርምጃ በመሇየት ሇውሳኔ ሃሊፉው 

ያሳውቃሌ፡፡  

 በስነ-ምግባር ጉዴሇት ምክንያት በተከሰቱ ችግሮች ሊይ የተወሰደ ዕርምጃዎችን ይከታተሊሌ፣ወቅታዊ 

የስራ አፇጻጸም ሪፖርት በማዘጋጀት ሇበሊይ ሃሊፉ ያቀርባሌ፡፡ 

10. የውስጥ ኦዱት ዲይሬክቶሬት 

 የዲይሬክቶሬቱን ስራዎች በመምራት እና በማስተባበር፣ የኦዱት አሰራሮችን ሇማሻሻሌ  የመከናወኑ  

ጥናቶች፣ የክትትሌና ዴጋፌ ተግባራትን በመምራትየመንግስት ሃብት ሇታሇመሇት ዓሊማ መዋለን 

ሇማረጋገጥ ነው፡፡ 

 የዲይሬክትሬቱን ሥራዎች ያቅዲሌ፣ ሇባሇሙያዎች ያከፊፌሊሌ 

 የዲይሬክትሬቱን ሇስራ አስፇሊጊ የሁኑ ግብዓቶች እንዱሟለ ያዯርጋሌ 

 የዲይሬክተሩን ስራዎች ውጤታማ ሇማዴረግ የሚያስችለ አዲዱስ የአሰራር ስርዓቶችን ይዘረጋሌ፤ 

ስሌቶችንም ይነዴፊሌ፡፡ 

 የዲይሬክቶሬቱን ስራዎች ውጤታማ ሇማዴረግ ከባሇዴርሻ አካሊት በቅንጅት ሇመስራት የሚያስችለ 

ቅንጅታዊ አሰራሮችን ይዘረጋሌ፡፡  

 በዲይሬክቶሬቱ ሥር ያለ ፇጻሚ ባሇሙያዎች አቅማቸው እንዱገነባ ያዯርጋሌ፤ 

 የባሇሞያውን የስራ አፇጻጸም ይከታተሊሌ፣ ይገመግማሌ፣ ግብረ መሌስ ይሰጣሌ፣ 

 መ/ቤቶች የውስጥ ኦዱት የአሰራር ችግሮች በጥናት እንዱሇዩ ያዯርጋሌ፡፡ 

 የውስጥ ኦዱትን የሚመሇከቱ በባሇሙያዎች የሚቀርቡ የፖሉሲ ሃሳቦችን ይገመግማሌ፤ማሻሻያ 

በማዴረግ ያጠቃሌሊሌ፡፡ 
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 የውስጥ ኦዱት አሠራር በተመሇከተ በባሇሙያዎች የሚቀርቡ አዲዱስ የአሰራር ስርዓቶች፣ 

መመሪያዎችንና ማንዋልችን ይገመግማሌ፤ማሻሻያ በማዴረግ እንዱጸዴቅ ያዯርጋሌ፤፤ 

 ከውስጥ ኦዱት ጋር ተያያዥነት ያሊቸውን በዓሇምና አገር አቀፌ ምርጥ ተሞክሮዎችን እንዱካሄደ 

አሰፇሊጊውን ነገር ያመቻቻሌ፡፡ 

 በባሇበጀት መ/ቤቶች አሰራሮች ውጤታማ የሆነ የውስጥ ኦዱት አዯረጃጀት ሇመፌጠር የሚካሄደ 

ጥናቶችን በበሊይነት ያስተባብራሌ፤የሚቀርቡ የጥናት ውጤቶችን ይገመግማሌ፤ማሻሻያ በማዴረግ 

ያጸዴቃሌ፡፡ 

 የውስጥ ኦዱት በሥራው ምክንያት የሚዯርስበትን ተጽእኖ እንዱጣሩና መፌትሄ እንዱያገኙ 

ያዯርጋሌ፡፡ 

 የውስጥ ኦዱት አሰራርን በተመሇከተ የበሊይ ኃሊፉዎችና ሇሚመሇከታቸው ባሇሙያዎች የተሇያዩ 

የግንዛቤ ማስጫበቻ ስሌጠናዎችና የውይይት መዴረኮች እንዱዘጋጁ አስፇሊጊውን ነገር ያመቻቻሌ፡፡  

 ከሙያና ከስሌጠና ተቋማት ስሌጠናዎችን ሇማግኘት የሚያስችለ ፕሮጀክት እንዱቀረጹ ያዯርጋሌ፤ 

ስሌጠናዎችንም ያፇሊሌጋሌ፣ 

 የኦዱት እቅዴ ዝግጀት እና የስጋት አካባቢዎችን የመሇየት የሚዯረጉ ጥናቶችን ያስተባብራሌ፤ 

በበሊይነት ይመራሌ፡፡ 

 በተቋማት የአስተዲዯር ሥርዓት /Governance/ እንዱገመገም ያዯርጋሌ፡፡ 

 በተሇዩት የስጋት አካባቢዎች መስረት የፊይናሻሌ፣ የሕጋዊነትና የክዋኔ ኦዱት እንዱሁም የውስጥ 

ቁጥጥር ሥርዓት ግምገማ እንዱከናወኑ ያዯርጋሌ፤ሂዯቱንም በበሊይነት ያስተባብራሌ፤ይመራሌ፤ 

 በባሇሙያዎች የሚቀርቡ የፊይናሻሌ፣ የሕጋዊነትና የክዋኔ ኦዱት እንዱሁም የውስጥ ቁጥጥር 

ሥርዓት ግምገማ የኦዱት ሪፖርቶች በመገምገም እንዱጠቃሇለ ያዯርጋሌ፡፡ 

 በኦዱት መውጫ ስብሰባ ሊይ በመገኘት ስብሰባውን ይመራሌ ያወያያሇ፤  

 በውይይቱ ወቅት በተዯረሰባቸው ስምምነቶች መሠረት ተዘጋጅቶ የቀረበሇትን የኦዱት ሪፖርት 

ትክክሇኛነት አረጋገጥ ያስተሊሌፊሌ፤ 

 የውስጥ ኦዱት አሠራር በተመሇከተ የተዘጋጁ አዲዱስ የአሰራር ስርዓቶችን፣ መመሪያዎችንና 

ማንዋልችን በአግባቡ ተግባራዊ መዯረጋቸውን ክትትሌና ቁጥጥር መዯረጉን ይከታተሊሌ፤

ይቆጣጠራሌ፤ 

 ከመንግስት መስሪያ ቤቶች የሚቀርቡ የውስጥ ኦዱት እቅድችንና ሪፖርቶችእንዱገመገሙ በማዴረግ 

የማሻሻያ ሃሳቦችንሇተቋማት ይሌካሌ፡፡ 

 መ/ቤቶች ኦዱቱ ሲከናወን በተዘጋጀው የኦዱት ፕሮግራም መሰረት ሥራው እየተከናወነ መሆኑን 

ክትትሌና ዴጋፌ ያዯርጋሌ፤ 

 በውስጥና በውጪ ኦዱተሮች በተሰጡ የኦዱት አስተያየትና ማሻሻያ ሃሳቦች መሰረት የተወሰደ 

የእርምት እርምጃዎች በአግባቡ መገምገሙንይከታተሊሌ፤ይቆጣጠራሌ፡፡ 
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 በባሇሙያዎች የሚቀርቡ የመ/ቤቶች የተጠቃሇሇ የውስጥ ኦዱት ሪፖርት ይገመግማሌ፤ማሻሻያ 

በማዴረግና በማጸዯቅ ሇሚኒስትሮች ምክር ቤት እንዱሊክ ያዯርጋሌ፡፡ 

 በመ/ቤቶች አንኳር የኦዱት ግኝቶች ሪፖርት ሊይ ተመስርቶ በሚኒስትሮች ምክር ቤት የተሰጠ 

አመራር ተፇጻሚነትን ይከታተሊሌ፤ ይቆጣጠራሌ፤ 

 የውስጥ ኦዱት ክትትሌና ዴጋፌ በተመሇከተ ሇባሇሙያዎች የተሰጡ ስሌጠናዎች የመጡትን ሇውጥ 

ይከታተሊሌ፤ይገመግማሌ፣ 

 የዲይሬክቶሬቱን ዓመታዊ፣ የሩብ ዓመት፣ የግማሽ ዓመት፣ የዘጠኝ ዓመት ዕቅዴና የዕቅዴ አፇጻጸም 

ሪፖርቶችን ሇቅርብ ኃሊፉና ሇቢሮ በተቀመጠዉ የጊዜ ገዯብ ያቀርባሌ፣ 

 በዲይሬክቶሬቱ የሰዉ ኃይሌ በመዋቅሩ መሠረት እንዱሟሊ ያዯርጋሌ፣ 

 በዲይሬክቴሩ የሚያስፇሌጉ የሥራ ቁሳቁሶች እንዱሟሊ ያዯርጋሌ፣ 

 ስራውን ሇማስፇፀም የሚረደ  ላልች ተዛማጅ ተግባራቶችን ይፇጽማሌ፡፡ 

11. የመንግሥት ኮሙኒክሽን ጉዲዮች ዲይሬክቶሬት 

 የተሇያዩ የአሠራር ሥርዓቶችን ሇመዘርጋት የሚያስችለ ጥናቶችን በማካሄዴና ተቋሙን 

የሚመሇከቱ ሌዩ ሌዩ መረጃዎች በአግባቡ በማዯራጀትና በመተንተን የኮሙዩኒኬሽን 

ሥራዎችን ውጤታማ ማዴረግ፣ 

 ሇኮሙዩኒኬሽን ሥራ ውጤታማነት የሚረዲ ጥናት ሇማዴረግ የሚያስችሌ ዝክረ ሃሳብ 

በማዘጋጀት መመሪያዎች እንዱሻሻለ  የአርትኦት ሥራ በመሥራት ሇኃሊፊው ያቀርባሌ፣  

 ከተቋሙ ተገሌጋዮችና ሠራተኞች በወቅታዊ ጉዲዮችና በተቋሙ አገሌግልት አሰጣጥ ሊይ ጥናት 

ሇማዴረግ የሚረዲ የመረጃ ማሰባሰቢያ መጠይቅ ያዘጋጃሌ፣ የተሰበሰበው መረጃ ይተነትናሌ፣ 

የተጠቃሇሇ ሰነዴ ሇኃሊፊው ያቀርባሌ 

 የግንኙነት ስርዓት እንዱዘረጋ የሚያስችሌ ከተሇያዩ የመረጃ ምንጮች የተሰባሰቡ መረጃዎችን 

በመቀመር ሇጋራ የህዝብ ግንኙነት ስራ እንዱውለ አዯራጅቶ የመነሻ ሰነዴ በማዲበር 

የአርትኦት ስራ በመስራት ሇኃሊፊው ያቀርባሌ ፣ 

 በተቋሙ አገሌግልት አሰጣጥ ዙሪያ ከተገሌጋዮች እንዱሁም ከሚዴያዎች የተሰበሰቡ 

መረጃዎችን  በማዯራጀትና በመቀመር ጭምቅ ሀሳብ በማዘጋጀት ሇኃሊፊው ያቀርባሌ፣  

 ተቋሙን አስመሌክቶ በተሇያዩ ሚዱያዎች የተሰራጩ መረጃዎች በህብረተሰቡ ዘንዴ 

የፈጠሩትን ተጽእኖ በተመሇከተ የዲሰሳ ጥናት በማዴረግ በአዎንታና በአለታ ሇይቶ 

በማዯራጀትና በመተንተን ሇኃሊፊው ያቀርባሌ፣ 
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 ከተቋሙ ሁኔታ ጋር የተገናዘቡ ወቅታዊ አርቲክልችና ዜናዎችን ያዘጋጃሌ፣ ሇዘገባና ሇህትመት 

እንዱበቃ የአርትኦት ሥራ በመሥራት ሇኃሊፊው ያቀርባሌ፣ 

 ተቋሙን የተመሇከተ ያሌተጠበቀ ክስተት ወይም ቀውስ በሚያጋጥምበት ወቅት ወቅታዊ 

መረጃዎችን በማዯራጀትና በመተንተን ሇህዝብ ግንኙነት ሥራ እንዱውሌ ያቀርባሌ፣  

 በተቋሙ አፈፃፀም ዙሪያ የተመዘገቡ ስኬቶችንና መሌካም ተሞክሮዎችን በመቀመር ሰነዴ 

አዘጋጅቶ ሇኃሊፊ ያቀርባሌ፣በህትመት ሚዱያዎች  የሚሠራጭበትን ሁኔታ ያመቻቻሌ፣ 

 ሇኮሙዩኒኬሽን ሥራ የሚያስፈሌጉ መረጃዎችን በማዯራጀትና በመቀመር በመረጃ ቋት 

እንዱያዙ ያዯርጋሌ፣ 

 የተቋሙን ዓመታዊ የኮሙዩኒኬሽን ከባቢያዊ ሁኔታ ጥናት በማዴረግ ዓመታዊ የኮሙዩኒኬሽን መሪ 

ዕቅዴ ተዘጋጅቶ እንዱጸዴቅ ያዯርጋሌ፣ 

 የህትመትና የኤላክትሮኒክስ ሚዱያ በመጠቀም ኢንፍርሜሽንን የመሰብሰብና የማሠራጨት ሥራ 

ይሰራሌ፣ 

 ሇጋዜጣዊ መግሇጫ /Press Release/፣ ሇጋዜጣዊ ጉባኤ /Press Conference/፣ ሇቃሇ-ምሌሌስ 

እንዱውለ ተዘጋጅተው የቀረቡ ጽሑፎችን የአርትኦት ስራ በመስራት ሇኃሊፊው ያቀርባሌ፣   

 በተቋሙ የሚዘጋጁ የህትመት ውጤቶችን (መጽሄት፣ ጋዜጣ፣ ፕሬስ ኪት፣ ብሮሸር፣ በራሪ 

ወረቀት፣ ቡላቲን) ሇመስራት የሚያስፈሌጉ ግብዓቶችን በማዯራጀትና የአርትኦት ሥራ 

በመስራት ሇኃሊፊው ያቀርባሌ፣ 

 በተቋሙ የበሊይ ኃሊፊዎች መተሊሇፍ የሚገባቸውን መግሇጫዎችን፣ ንግግርችና መሌእክቶችን 

ሇማዘጋጀት የሚረደ መረጃዎችን ያዯራጃሌ፣ ይቀምራሌ፣ የአርትኦት ሥራ በመሥራት 

ሇኃሊፊው ያቀርባሌ፣  

 ከወቅታዊ አገራዊና ዓሇም አቀፋዊ ሁኔታዎች ጋር ግንኙነት ያሊቸው መረጃዎችን ሇገጽታ 

ግንባታ እንዱውለ አዯራጅቶ ሇኃሊፊው የቀርባሌ፣ 

 ዓሇም አቀፋዊና አገር አቀፋዊ ወቅታዊ ሁነቶችን ተጠቅሞ ተቋሙን ማስተዋወቅ የሚችሌ 

ዝግጅት በማዴረግ ሇገጽታ ግንባታ የሚውሌ ሰነዴ ሇኃሊፊው ያቀርባሌ፣ 

 የጋዜጣ አምዴ በመያዝ ተቋሙን የማስተዋወቅ ሥራ ሇመስራት የሚያስችሌ የሚዱያ መረጣ 

ያካሂዲሌ፣ ዴጋፍና ክትትሌ ያዯርጋሌ፣    

 በህትመት ሚዱያ ቋሚ አምዴ ይዞ ተቋሙን የማስተዋወቅ ሥራ ሇመሥራት የሚያስችሌ መረጃ 

በመቀመር የአርትኦት ሥራ በመስራት ሇኃሊፊው ያቀርባሌ፣ 

 ስሇተቋሙ በህትመት ሚዱያ የተዘገቡ አዝማሚያዎችን በመተንተንና በማዯራጀት ተቋሙን 

በአዎንታዊ ገጽታ ሇመገንባት የሚያስችሌ ሰነዴ አዘጋጅቶ ሇኃሊፊው ያቀርባሌ፣  
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 የኢንፍርሜሽን ኮሚዩኒኬሽን ቴክኖልጂ በመጠቀም የጽሁፌ፣ የዴምጽና የምስሌ መረጃ 

የሚሰበሰብበት የአሠራር ሥርዓት ይዘረጋሌ፣  

 በተሇያየ መንገዴ የተሰባሰበውን መረጃ ሇሚመረጠው የሚዱያ አዉታር ተስማሚ በሆነ መሌኩ 

በማጠናቀር በኤዱቶሪያሌ ኮሚቴ ታይቶ እንዱሰራጭ ማዴረግ፣ 

 በመንግስት ፖሉሲዎችና ስትራቴጂዎች እንዱሁም በተሇያዩ ጉዲዮች ሊይ ግንዛቤ ሇመስጠትና 

ግሌጽነትን ሇመፌጠር የሚዯረጉ ስብሰባዎችንና የስሌጠና መዴረኮችን መሰረት በማዴረግ ወቅታዊ 

መረጃዎችን ያዘጋጃሌ፤ ያሰራጫሌ፤ 

 መንግስታዊ ማስታወቂያዎችን አዘጋጅቶ በማሰራጨት ሇዘርፈ የሚመዯበው በጀት ተገቢው 

አገሌግልት ሊይ መዋለን የመከታተሌ ሥራ መስራት፣ 

 የተቋሙን የተገሌጋይ እርካታ ጥናት በየጊዜው ያካሂዲሌ፣ ይከታትሊሌ፣  

 የተቋሙን መሌካም ገጽታ የሚያጎሇብቱ ሁነቶችን በመፍጠር፤ ያስተባብራሌ፣ ያስተዋውቃሌ፤ 

 በዲታ ቤዝ የተዯገፇ የድክመንቴሽን ስራ በመተግበር መረጃን ከአንዴ ማእከሌ  የመጠቀም ስራ 

ተግባራዊ ያዯረጋሌ፣ 

 የተቋሙ የህዝብ ግንኙነት ሥራ ያስተባብራሌ፣ ይከታትሊሌ፣ ይዯግፋሌ፤ ሌዩ ሌዩ ህትመት፣ 

የድክመንታሪና ኦዱዮ ቪዥዋሌ ስራዎችን ይሰራሌ፤ 

 የተቋሙን የኢንፎርሜሽን ዲታ-ቤዝ፣ ዴረገጽ እና  ቤተ መጽሃፍት ያዯራጃሌ፣ያስተዲዴራሌ፤  

 ሇተቋሙን የፕሮዲክሽን ስራዎች አገሌግልት የሚሰጡ የቴክኖልጂ መሳሪያዎችን የቅዴመ 

ብሌሽት እና የብሌሽት ጥገና የቴክኒክ ስራዎችን ያከናውናሌ፤  

 የተቋሙን ምርጥ ተሞክሮዎችን የሚያስፋፉ መረጃዎች ያዯረጃሌ፣ ያሰራጫሌ፣ 

 የዲይሬክቶሬቱን ዓመታዊ፣ የሩብ ዓመት፣ የግማሽ ዓመት፣ የዘጠኝ ዓመት ዕቅዴና የዕቅዴ አፇጻጸም 

ሪፖርቶችን ሇቅርብ ኃሊፉና ሇቢሮ በተቀመጠዉ የጊዜ ገዯብ ያቀርባሌ፣ 

 በዲይሬክቶሬቱ የሰዉ ኃይሌ በመዋቅሩ መሠረት እንዱሟሊ ያዯርጋሌ፣ 

 በዲይሬክቴሩ የሚያስፇሌጉ የሥራ ቁሳቁሶች እንዱሟሊ ያዯርጋሌ፣ 

 ስራውን ሇማስፇፀም የሚረደ  ላልች ተዛማጅ ተግባራቶችን ይፇጽማሌ፡፡ 
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ክፌሌ ሁሇት 

የተቋሙ ራዕይ፣ተሌዕኮና ዕሴቶች 

ራዕይ 

በ2017 ዓ.ም የክሌለን ሀብት በብቃት በማሰተዲዯርና ቀጣይነት ያሇው ሁለን አቀፌ ሌማት 

በማረጋገጥ መሰረታዊ የኢኮኖሚ ሇውጥ መጥቶ ማየት፤በክሌሊችን ፐብሉክ ሰርቪሱ ዉስጥ 

በሌቀቱና በውጤቱ መሪ ተቋም መሆን፤ 

ተሌዕኮ  

በቁጠባ ሊይ የተመሰረተ የሃብት አጠቃቀም እንዱሰፍን ytÌÑN xQM GNÆ¬ b¥kÂwN፣ 

ዘመናዊ ymNGST ÍYÂNS አስተዲዯርና  ቁጥጥር ስርዓትን በመዘርጋት፣ የፊስካሌ ፖሉስ፣ 

የሲቪክና የትብብር ሀብት በማስተባበርና በመምራት፣ የመንግስት ሌማት ዴርጅቶችን 

በማስተባበር፣ አሰራሩን የጠበቀ ግዥ ሥራዓት በመዘርጋት እና የንብረት ማስወገዴ |‰ãCN 

b¥µÿD፣ ግሌጸኝነትና ተጠያቂነት በሰፈነበት አኳን በክሌለ ፈጣንና ቀጣይነት ያሇው ፍትሃዊ 

ሀብት አሰተዲዯር blq dr© ተግባራዊ እንዱሆን ማSÒL¿  

ዕሴቶች /Values/ 

 የሕዝብ አገሌጋይነት፣ 

 ዉጤታማነት፣ 

 የስራ ትጋትና ቁርጠኝነት፣ 

 የሙያ ሌቀት፣ 

 የመማሪና የሇውጥ ተነሳሽነት፣ 

 ተጋግዞ በቡዴን መሥራት፤  

ክፌሌ ሶስት 

የፊይናንስ ቢሮ ስሌጣንና ተግባር እና ስትራቴጂያዊ የትኩረት መስኮች ከነውጤታቸው 

3.1 የፊይናንስ ቢሮ ስሌጣንና ተግባር 

የክሌለ መንግስተ አስፇጻሚ አካሊትን ሇማቋቋም እንዯገና የወጣውን አዋጅ ቁጥር 180/2012 

መሰረት የፊይናንስ ቢሮ የሚከተለት ስሌጣንና ተግባራት ይኖሩታሌ፡፡ 
1. የክሌለን መንግስት በጀት ማዘጋጀት፣ በተፇቀዯው በጀት መሠረት ክፌያ መፇጸም፣ የበጀቱን 

አፇጻጸም ማስተዲዯር፣ መገምገምና መቆጣጠር፤  

2. የክሌለ መንግስት የበጀት፣የሂሳብ፣የክፌያና የውስጥ ኦዱት ሥራዓት መዘርጋትና በስራ ሊይ 

እንዱውሌ ማዴረግና መከታተሌ፤  
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3. የክሌለን መንግስት የገንዘብ ሰነድች፣ ገንዘቦችና ንብረቶች መያዝና ማስተዲዯር ይገኙበታሌ፡፡ 

4. የክሌለ መንግስት የብዴርና እርዲታ ስምምነቶችን መፇራረምና ማስተዲዯር፤  

5. በኢኮኖሚና ማህበራዊ ሌማት ዘርፌ የተሰማሩ መንግስታዊና መንግስታዊ ያሌሆኑ ዴርጅቶች ስራ 

ከሚመሇከታቸው ጋር በመሆን ማስተባበርና መቆጣጠር፤  

6. የሲቪሌ ማኀበረሰብ ዴርጅቶች ፕሮግራሞችና ፕሮጀክቶች የብቃት ምዘና ማዴረግ፣ የስራ ውሌ 

መፇራረም፣ ማስተባበር፣ መከታታሌና  መገምገም ሥራዎች ይገኙበታሌ፡ 

7. ዘመናዊ የበጀት አስተዲዯር የሂሳብ አያያዝ፣ የግዥና የንብረት አስተዲዯር ስርዓት መመስረት፣በስራ 

ሊይ መዋለን መከታተሌና መቆጣጠር፤  

8. የክሌለን መንግስት የፊይናንስና ንብረት ኢንስፔክሽን ማከናወን፣ እርምጃ መውሰዴና እንዴወስዴ 

ማዴረግ፤  

9. የክሌለን መንግስት የገቢ ዯረስኝ ማሳተም፣ ማሰራጨት፣መከታተሌና መቆጣጠር 

10. በክሌለ የሚገኙ የመንግስት ሌማት ዴርጅቶችን እንቅስቃሴና ተግባራት መከታተሌ፣ መቆጣጠርና 

አፇጻጸሞችን መገምገም  

11. ዓሊማውን ሇመፇጸም የሚረደ ላልች ሥራዎችን ማከናወን ተግባራቶች ናቸው፡፡ 

3.2 ስትራቴጂያዊ የትኩረት መስኮች ከነውጤታቸው  

3.2.1 የፊይናንስ ቢሮ 4 የስትራቴጂያዊ ትኩረት መስኮች ሲኖሩት/Pillars of Excellence) 

ሲኖሩት እነሱም፤ 

1. ውጤታማ የፉስካሌ ፖሉሲ፣የሲቪክና የትብብር ማዕቀፌ ትኩረት መስክ፣ 

2. ዘመናዊና ግሌፅ የመንግስት ሀብት አስተዲዯርና ቁጥጥር ስርዓት ትኩረት መስክ፣ 

3. ፌትሃዊና ተጠያቂነት ያሇበት የመንግስት ግዢና ንብረት ማስወገዴ አገሌግልት ትኩረት መስክ፣ 

4. የመንግስት ሌማት ዴርጅቶች ሀብት ማመንጨትና ሌማት ማረጋገጥ ትኩረት መስክ፣ 

3.2.2 ስትራቴጂያዊ ውጤቶች/Strategic Results/ 

1. ሇፖሉሲ ቀረፃ፣አፇጻጸም እና ሇበጀት ዝግጅት ግብአት የሆኑ የጥናት ውጤቶችና በአግባቡ ሌማት 

ሊይ የዋሇ የክሌለ ውስን ሃብት፣ 

2. ዯንብና ስርዓቱን ጠብቆ  በጥራትና በወቅቱ የተሰበሰበ፣ የተከፇሇ፣ የተመዘገበ ሃብት እና ተቀባይነት 

ያሇው የፊይናንስና የኦዱት ሪፖርት፣  

3. የተገመገመና ሇውሳኔ የሚረደ የፕሮጀክቶች አፇጻጸም ሰነዴ እና ተጠቃሚ የሆነ ህብረተሰብ፤ 

4. ቀሌጣፊ፣ ውጤታማ፣ ወጪ ቆጣቢ እና ተጠያቂነት ያሇው ግዥና ንብረት አስተዲዯር፣  
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ክፌሌ አራት 

የተቋሙ ዋና ዋና ተግባራት /አገሌግልቶች/ 

1. የዓመታዊ ጥቅሌ በጀት ሇአስተዲዯር እርከኖች ባሇበጀት መ/ቤቶች መዯሌዯሌና የማጸዯቅ 

አገሌግልት፣  

2. የፀዯቀ የመዯበኛና ካፒታሌ በጀት በዴርጊት መርሃ-ግብር መሠረት ሇባሇበጀት መ/ቤቶች የማሳወቅ 

አገሌግልት፣ 

3. የዕቅዴ ማስፇፀሚያ ጥሬገንዘብ የማስተሊሇፌ አገሌግልት፣ 

4. የክሌለን የመዯበኛና የፕሮግራሞች የፊይናንስ አፇጻጸም የሂሳብ ሪፖርት በማጠቃሇሌ  

ሇሚመሇከከታቸው አካሊት ተዯራሽ የማዴረግ አገሌግልት፣ 

5. የመንግስት የፊይናንስ አስተዲዯር፣ የግዥና የንብረት አስተዲዯር የህግ ማዕቀፍችን የማዘጋጀትና 

ማሰራጨት አገሌግልት፣ 

6. ዴጋፌ፣ ክትትሌ፣ ግምገማ የማዴረግ አገሌግልት፣ 

7. ክሌሊዊ ግዥዎችን የመፇጸምና የማሰራጨት አገሌግልት፣ 

8. ሇፊይናንስና ሇንብረት አገሌገልት የሚውለ ሠነድችን በማሳተም ማቅረብና የማሰራጨት 

አገሌግልት፣ 

9. በመንግስት ግዥና ንብረት አወጋገዴ ዙሪያ ሇሚቀርቡ ቅሬታዎች ውሳኔ የመስጠት አገሌግልት፣ 

10. በተቋሙ በተሇያዩ አፇጻጸም ዙሪያ የአቅም ግንባታ ስሌጠና አገሌግልት፣ 

11. የፊይናንስ ሲስተም ሶፉትዌሮች የመጫንና የጥገና አገሌግልት፣ 

12. የተስተካከሇ የንብረት አያያዝና አወጋገዴ ስርዓት የመዘርጋትና ተፇጻሚ የማዴርግ ስራ አገሌግልት፣ 

13. የክሌለን አጠቃሊይ የመካከሇኛና አጭር ዘመን የወጪ ማዕቀፌ ጥናት በማዘጋጀት ማጸዯቅ፣ 

14. የፉስካሌ ፖሉሲ ማስፇጸሚያ/መሳሪያ/ በጀት ኖርም/Budget Norm/ በማጥናት ያጸዴቃሌ፣ 

አፇጻጸሙን መከታተሌ፣ 

15. የፉስካሌና ገቢ መረጃዎችን ማዯራጀት፣ተዯራሽ ማዴረግ፣ 

16. በፉስካሌ ፖሉሲ እና ገቢ ጥናት የአቅም ክፌተትን የሚሞሊ ስሌጠና መስጠት፣ 

17. የክሌለን በአጠቃሊይ መ/ቤቶች በጀት በመረጃ  ሊይ በተመሰረተ እና ከመንግስት የትኩረት አቅጣጫ 

በመነሳት ግሌጽና አሳታፉ አመታዊ በጀት ማዘጋጀት፣ 

18. ከተቋማት የሚቀርቡ የዝውውር እና የተጨማሪ በጀት ጥያቄዎችን በመቀበሌ በማጥራት ተገቢውን 

የበጀት ማስተካከያ ማዴረግ፣ 

19. አስተዲዯሩ ሇሌማት የሚውሌ ተጨማሪ ሃብት ሲያገኝ (ከውስጥ ገቢ፣ ከእርዲታ እና ብዴር) 

በማዘጋጀት በተጨማሪ በጀት ማሳወጅ፣ 
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20. የክሌለን የመዯበኛና ካፒታሌ በጀት አፇጻጸም በመከታተሌና በመገምገም፣ ክፌተቶችን መሇየት እና 

ጥቅም ሊይ ያሌዋሇን በጀት በመሇየት ሇላልች የሌማት ስራዎች እንዱውሌ የበጀት ሽግሽግ 

ማዴረግ፣ 

21. በክሌለ ያለ የሂሳብ ሪፖርት አቅራቢ ተቋማትን የሂሳብ አመዘጋገብና ያለበትን ዯረጃ  ክትትሌ 

በማዴረግ የሂሳብ ሪፖርታቸው  ጥራቱን ጠብቆ በወቅቱ  እንዱያቀርቡ ሙያዊ ዴጋፌ ማዴረግ 

22. የክሌለ የተጠቃሇሇ ገቢና ወጪ ሂሳብ ሪፖርት ማዘጋጀትና ሇኦዱት ዝግጁ ማዴረግና ሇውሳኔ ሰጪ 

አካሊት ማቅረብ፣  

23. የሲቪሌ ማኀበረሰብ ዴርጅቶች ፕሮግራሞችና ፕሮጀክቶችን ማበሌፀግ" ማጽዯቅና ውሌ መፇራረም 

24. የሲቪሌ ማኀበረሰብ ዴርጅቶች ፕሮጀክቶች ማሻሻያ/Amendment/ በመቀበሌ የማሻሻያ ውሌ 

መፇራረምና ማስተዲዯር፣ 

25. የሲቪሌ ማኀበረሰብ ዴርጅቶች ፕሮጀክቶች ሂዯት የክትትሌ፣ ዴጋፌ እና የሴክተር መስሪያ ቤቶችን 

በማስተባበር የሲቪሌ ማኀበረሰብ ዴርጅቶች የፕሮጀክት አጋማሽ ግምገማ ማዴረግ፣ 

26. የሴክተር መስሪያ ቤቶችን በማስተባበር የሲቪሌ ማኀበረሰብ ዴርጅቶች ፕሮጀክቶችን ማጠናቀቂያ 

ግምገማ ማካሄዴ፣  

27. የፕሮጀክት ጊዜያቸው የተጠናቀቁ ዴርጅቶችን ንብረት ከፋዳራሌ የሲቪሌ ማኀበረሰብ ዴርጅቶች 

ኤጀንሲ ጋር በመሆን ተመሳሳይ አገሌግልት ሇሚሰጡ ዴርጅቶች ማስተሊሇፌ ፣ 

28. የክሌለ ሇሲቪሌ ማኀበረሰብ ዴርጅቶች ከሉዝ ነጻ/ምዯባ የሚሰጣቸውን የይዞታ ማረጋገጫ  ካርታ 

በፊይናንስ ቢሮ ስም እንዱዘጋጅ ማዴረግና የሉዝ ውሌ ስምምነት መፇራረም፣  

29. ቀዯም ሲሌ በየሲቪሌ ማኀበረሰብ ዴርጅቶች የያዙትን ይዞታ ዴርጅቱ ሲጠናቀቅ/ሲዘጋ የይዞታ 

ማረጋገጫ ካርታ በፊይናንስ ቢሮ ስም እንዱዞር ማዴረግ፣ 

30. የየሲቪሌ ማኀበረሰብ ዴርጅቶች የያዙትን መሬት ሇታሇመሇት አሊማ መዋለን ማረጋገጥ 

/መቆጣጠር፣ 

31. መመሪያዎች፣ ማኑዋልች፣ ማዘጋጀትና ማሻሻሌ፣ 

32. በዞን፣ በሌዩ ወረዲ፣ወረዲና ከተማ አሰተዲዯር ዯረጃ የሚበሇጽጉ ፕሮጀክቶችን፣ ማጠቃሇያ ግምገማ 

ሪፖርቶችን በመቀበሌ ክፌተቶችን በመሇየት የማስተካከያ ስራ መስራት፣ 

33. የመንግስት ግዢና ንብረት አስተዲዯር አዋጅ፣ ዯንብ ፣ መመሪያዎች ፣ ማኑዋልች እና የመዯበኛ 

የጨረታ ሰነዴ  ክፌተቶች ሊይ ጥናት በማዴረግ ስራ ሊይ ማዋሌ፣ 

34. በሥራ ሊይ እንዱውለ የተፇቀደ መዯበኛ የግዢ ሰነድች፣አሰራሩን የሚመሩ ቅጾች እና ላልች 

ሇግዢ አግባብነት ያሊቸው ሰነድችን ማዘጋጀት፣ 

35. በክሌለ ሉፇጽሙ የታቀደ ከፌተኛ ግዢዎች አይነትና መጠን፣ በከፌተኛ ግዥዎች ሊይ የጨረታ 

አሸናፉ የሆኑ አቅራቢዎችን ላልችንም ህዝብ ሉያውቃቸው የሚገባ መረጃዎችን መያዝ 

የሚያስችሌ ስርዓት ማዯራጀትና ተዯራሽ ማዴረግ፣ 
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36. የመንግስት ግዢና ንብረት አስተዲዯር አዋጅ፣ ዯንብ ፣ መመሪያዎች ፣ ማኑዋልች እና የመዯበኛ 

የጨረታ ሰነዴ  ክፌተቶች ሊይ ጥናት በማዴረግ ስራ ሊይ ማዋሌ፣ 

37. ከግዢ ፇጻሚ አካሊት የሚቀርቡትን የግዠ እቅዴ ማጠቀሇሌና የአፇጻጸም ሪፖርተ ይተነትናሌ፣  

38. በመንግስት ግዢ ፖሉሲዎች፣መርሆዎችና አፇጻጸሞች ሊይ የክሌለ መ/ቤቶችን ማማከርና የቴክኒክ 

ዴጋፌ መስጠት፣ 

39. ከተፇቀደ የግዚ ዘዳዎች፣ሰነድች፣አሰራሩን ከሚመሩ ቅጾች እና ከተዘረጋው ስርዓት ውጪ ግዢ  

ሇመፇጸም በመንግስት መ/ቤቶች የሚቀርቡ ጥያቄዎችን መርምሮ ውሳኔ መስጠት፣ 

40. በአሇም እና በሀገር አቀፌ ጨረታዎች ከተጫራቾች/አቅራቢዎች በመንግስት መ/ቤቶች ሊይ በግዥ 

አፇጻጸምና የንብረት ሽያጭ አወጋገዴ ሊይ የቀረቡ አቤቱታዎችንና ቅሬታዎችን አጣርቶ የግዢ 

ህጉንና መመሪያውን ተከትል መቅረቡን ማረጋገጥ፣ 

41. በመመሪያው መሰረት አቤቱታ የቀረበበት መ/ቤት የጨረታ ሰነድችና የተሇያዩ መግሇጫና ማስረጃ 

ተከታትል እንዱቀርብ ማዴረግ፣ 

42. የቀረበውን አቤቱታ ከመንግስት ግዥና ንብረት አስተዲዯር አዋጅ፣መመሪያ እና ሇተጫራቾች 

ከተሸጠው የጨረታ ሰነዴ እና ላልች አስፇሊጊ መረጃዎችን መሰረት በማጣራት ሇቦርደ ማቅረብ፣  

43. የቦርደን የውሳኔ ሀሳብ አዘጋጅቶ ሇቢሮ ሃሊፉ  በማቅረብና በማጸዯቅ በውሳኔው መሰረትም 

መፇጸማቸውንና ግብረመሌስ የተሰጠባቸው መሆኑን ማረጋገጥ፣ 

44. በመንግስት መ/ቤቶች የአሇም አቀፌ እና የሀገር ውስጥ ጨረታዎች  ሊይ በተጫራቾች/ 

በአቅራቢዎች በግዥ አፇጻጸምና በንብረት ሽያጭ አወጋገዴ ሊይ የቀረቡ  የጥፊተኝነት ሪፖርቶችን 

በህግ ማእቀፍች መሰረት በማጣራት ውሳኔ መስጠት 

45. ጥፊተኛነታቸው የተረጋገጠ  አቅራቢዎችን ማገዴና ሇሚመሇከታቸው በወቅቱ እግደን ማሰራጨት፣ 

46. የአቤቱታና የጥፊተኝነት ሪፖርትን በሚመሇከት ክፌተቶችን ሇመሙሊት የአሰራር ስርአት ማሻሻሌ 

እና ግንዛቤ መፌጠር፣ 

47. ከአቤቱና ከጥፊተኝነት ሪፖርት አቀራረብ ጋር ተዛማችነት ያሊቸው ህጎችን፣ አዲዱስ አሇማቀፌ 

ግኝቶችን ተሞክሮ በመቀመርና በማስፊትችግር ፇች ጥናቶችን ማዴረግ፣ 

48. ተጫራቾች/አቅራቢዎችም ሆኑ የመንግስት መስሪያቤቶች የተጨበረበረ ሰነዴ ያቀረቡ ከሆነ ጉዲዩ 

እንዱጣራ ያዯርጋሌ፣ 

49. የክሌለ የመንግስት የግዥና ንብረት አስተዲዯር አዋጅ ፣ የአፇጻጸም መመሪያ እና መዯበኛ የጨረታ 

ሰነድችና ሌዩ ሌዩ ቅጾች በትክክሌ ሥራ ሊይ መዋሊቸውን በመዯበኛ፣ በትዕዛዝና በጥቆማ ኦዱት 

በማዴረግ ማረጋገጥ፣     

50. የግዢ አፇጻጸም ግምገማ ተዯርጎ ችግር ያሇባቸውን ሇኦዱት መሇየት፣  

51. ሇኦዱት የተመረጡ መ/ቤት የግዢ ህጋዊነት፣ የክዋኔና ወጪ ቆጣቢ መሆኑን በኦዱት ማረጋገጥ፣ 

52. በኦዱትና ክትትሌ ውጤት መሰረት እርምጃ እንዱወሰዴ ማዴረግና መከታተሌ፣ 
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53. የግዢና ንብረት አሰራር የኦዱት ማንዋሌ ወቅታዊነቱን እየተከታተሇ እንዱሻሻሌ ማዴረግ፣ 

54. ከሴክተሮች፣ የዞኖች፣ የሌዩ ወረዲዎች፣ ወረዲዎችና ከተማ አሰተዲዯሮች የኦዱት ሪፖርቶችን 

በመቀብሌ የጥራት ግብረ መሌስ መስጠት፣  

55. የውስጥ ኦዱትን በበሊይነት መምራት፤ነፃና ገሇሌተኛ ሆኖ እንዱሰራ በጥናት ሊይ ተመስርቶ 

ያዯራጃሌ 

56. የውስጥ ቁጥጥር ሥርዓት ዲሰሳ ጥናት በማዴረግና የስጋት አካባቢዎችን ይሇያሌ፤ 

57. በዕቅዴ እና ከተሇያዩ አካሊት /ከጠቅሊይ አቃቤ ሕግ፣ ከፀረ ሙስናና ከፌ/ቤት/የሚመጡ የኦዱት 

ጥያቄዎቸና ትዛዞች የፊይናንሻሌ፣ የሕጋዊነትና የክዋኔ ኦዱት ማዴረግ፣ 

58. በውስጥና በውጪ ኦዱተሮች በተሰጡ የኦዱት አስተያየትና ማሻሻያ ሃሳቦች መሰረት የእርምት 

እርምጃዎች መወሰደን መከታተሌ፣ 

59. ከውስጥ ኦዱት የሚቀርቡ እቅድችንና የኦዱት ሪፖርቶችን ጥራት በመገምገም ግብረ መሌስ 

መስጠት፣ 

60. የአሰራር ችግሮች በጥናት እንዱሇዩ በማዴረግ አዲዱስ የአሰራር ስርዓቶች፣ አዋጅ፣ ዯንብ፣

መመሪያዎችንና ማንዋልችን ማዘጋጀትና ማሻሻሌ፤ በማሻሻያው መሰረት ተግባራዊ መዯረጉን 

ክትትሌ ማዴረግ፤ 

61. የአቅምና ክህልት ክፌተት ሇመሙሊት ስሌጠና፣ የተሇያዩ የግንዛቤ ማስጫበጫ ስሌጠናዎችና 

የውይይት/የምክክር መዴረኮች ያዘጋጃሌ፣ 

ክፌሌ አምስት 

ማጠቃሇያ  

ሇአንዱት ሃገር ሁሇንተናዊ እዴገትና የተረጋጋ ኢኮኖሚ ሇመፌጠር በየጊዜው ራሱን የሚፇትሽ ተቋም መኖር 

አስፇሊጊ ነው። ይህንን እሳቤ ተከትል በአሁኑ ጊዜ በመሊው አገሪቱ ተቋማት በተሇያዩ ዯረጃ የሪፍርም ሥራ 

እያካሄደ ይገኛለ። ከዚህ አንጻር የዯቡብ ብ/ብ/ሕዝቦች ክሌሊዊ መንግሥት የአስፇጻሚ አካሊትን ሥሌጣንና ተግባር 

ሇመወሰን በወጣው አዋጅ 180/2012 ሇፊይናንስ ቢሮ የተሰጡትን ኃሊፉነቶች በብቃትና በጥራት ሇመወጣት 

የተቋሙን አዯረጃጀት፣ በአዱስ መሌኩ አዋቅረዋሌ፡፡ 

በዚህ መሰረት መንግሥት ሇአስፇፃሚ አካሊት የሰጠውን ሥሌጣንና ኃሊፉነት በተሇይም  ሇፊይናንስ ቢሮ 

የተሰጡትን ሥሌጣንና ኃሊፉነት ከግምት በማስገባት ተጠሪነቱ ሇቢሮ፣ሇዘርፍች እና ሇዲይሬክቶሬቶች የሆኑ የሥራ 

ክፌልች አዯረጃጀት፣ የተቋሙ ራዕይ፣ተሌዕኮና ዕሴቶች፣ቢሮ ስትራቴጂያዊ የትኩረት መስኮች ከነውጤታቸው እና 

የተቋሙ ዋና ዋና ተግባራትና አገሌግልቶችን አዱስ የተቋማዊ መዋቅር ውስጥ በማዯረጀት እንዱሁም በየዘረፈ 

እሰከታቸኛው መዋቅር ሉኖሩ የሚችለ የስራ ክፌልችና በየክፌለ ሉሰሩ የሚችለ ዝርዝር ተገባራትን በመፇተሸ 

የፊይናንስ ቢሮ አዯረጃጀት በአጠቃሊይ እንዯቀርብ ተዯርጓሌ፡፡   


