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የ ፌዳራሌ መንግሥት ገ ንዘብ ክፍያ  
መመሪያን ሇማሻሻሌ የ ወጣ መመሪያ ቁጥር 203/2013  

 
 

የ ፌዳራሌ መንግሥት ገ ንዘብ ክፍያ መመሪያ ቁጥር 4/2003ን ማሻሻሌ በማስፈሇጉ፣  
 

የ ገ ንዘብ ሚኒስቴር በኢትዮጵያ ፌዳራሊዊ የ መንግሥት የ ፋይናንስ አስተዲዯር አዋጅ ቁጥር 648/2001 

(እንዯተሻሻሇ) አንቀጽ 75 በተሰጠው ሥሌጣን መሠረት ይህን መመሪያ አውጥቷሌ፡ ፡    
 

1. አጭር ርዕስ 
 

ይህ መመሪያ "የ ፌዳራሌ መንግሥት ገ ንዘብ ክፍያ (ማሻሻያ) መመሪያ ቁጥር 203/2013 ተብል 

ሉጠቀስ ይችሊሌ፡ ፡  
 

2. ማሻሻያ 
 

የ ፌዳራሌ መንግሥት ገ ንዘብ ክፍያ መመሪያ ቁጥር 4/2003 እንዯሚከተሇው ተሻሽሎሌ፡ ፡  
 

1/ የ መመሪያው አንቀጽ 3 ንዑስ አንቀጽ (3) ተሰርዞ በሚከተሇው አዱስ ንዑስ አንቀጽ 

(3) ተተክቷሌ፡ ፡  
 

“3 “የ ክፍያ ዘዳ” ማሇት የ መንግሥት ገ ንዘብ ሇሚከፈሇው አካሌ ወይም ተቀባይ መሥሪያ 

ቤት በጥሬ ገ ንዘብ ወይም በቼክ ወይም በላትር ኦፍ ክሬዱት ወይም በገ ንዘብ 

መዘዋወሪያ የ ማዘዣ ትዕዛዝ ወይም የ ኤላክትሮኒክስ የ ክፍያ ዘዳ በመጠቀም የ ሚፈፀም 

ክፍያ ነ ው፡ ፡ ” 
 

2/ የ መመሪያው አንቀጽ 6 ንዑስ አንቀጽ (3) እና (5) ተሰርዘው እንዯቅዯም ተከተሊቸው 

በሚከተለት አዱስ ንዑስ አንቀጽ (3) እና (5) ተተክተዋሌ፤  
 

“3/  የ መንግሥት ገ ንዘብ ክፍያ የ ሚፈፀመው ወይም ወጪ የ ሚዯረገ ው በጥሬ ገ ንዘብ፣  

በቼክ፣  በላተር ኦፍ ክሬዱት፣  በባንክ ዝውውር የ ክፍያ ማዘዣ በመሙሊት ወይም 

ወዯ ባሇመብቱ የ ባንክ ሂሣብ በኤላክትሮኒክስ የ ክፍያ ዘዳ በማስተሊሇፍ ነ ው፡ ፡   
 

5/ በዚህ መመሪያ አንቀጽ 17 ንዑስ አንቀጽ 4 የ ተመሇከተው እንዯተጠበቀ ሆኖ 

በበጀት ዓመቱ ውስጥ የ ሚከፈለ የ ክፍያ መጠናቸው ከብር 5,000.00 (አምስት 

ሺህ) በሊይ የ ሆኑ ወጪዎች መከፈሌ ያሇባቸው በኤላክትሮኒክስ ዘዳ በመጠቀም ወዯ 

ባሇመብቱ የ ባንክ ሂሣብ በማስተሊሇፍ ይሆናሌ፡ ፡ ” 

 

 

 

 

3/ የ መመሪያው አንቀጽ 8 ንዑስ ንቀጽ (1)(ሇ) ተሠርዞ በሚከተሇው አዱስ ንዑስ አንቀጽ 

(1)(ሇ) ተተክቷሌ፡ ፡  
 

“1(ሇ)/ እያንዲንደ የ መንግሥት መሥሪያ ቤት ከተፈቀዯሇት የ ገ ንዘብ ጣሪያ ሳያሌፍ 

ከተከፈተሇት የ ገ ንዘብ ማስተሊሇፊያ የ ባንክ ሂሣብ በቼክ ወይም በገ ንዘብ ማዘዋወሪያ 
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ትዕዛዝ ወይም በላተር ኦፍ ክሬዱት ወይም በኤላክትሮኒክስ የ ክፍያ ዘዳ ክፍያ 

ይፈጽማሌ፡ ፡ ” 
 

4/ የ መመሪያው አንቀጽ 11 ተሠርዞ በሚከተሇው አዱስ አንቀጽ 11 ተተክቷሌ፤  
 

“11/ የ መንግሥት ሠራተኞች ዯመወዝ በመሥሪያ ቤቱ ገ ንዘብ ከፋይ በኩሌ በጥሬ ገ ንዘብ 

ወይም ከባንክ ጋር በሚዯረግ ስምምነ ት መሠረት በቀጥታ በኤላክትሮኒክስ የ ክፍያ ዘዳ ወዯ 

ሠራተኛው የ ባንክ ሂሣብ ቁጥር በማስተሊሇፍ ሉከፈሌ ይችሊሌ፡ ፡ ” 
 

5/ የ መመሪያው አንቀጽ 12 ንዑስ አንቀጽ (3)(መ) እና ንዑስ አንቀጽ (3)(ሸ) 

ተሠርዘው እንዯቅዯም ተከተሊቸው በሚከተለት አዱስ ንዑስ አንቀጽ (3)(መ) እና ንዑስ 

አንቀጽ (3)(ሸ) ተተክተዋሌ፡ ፡  
 

“3(መ)/ መስሪያቤቱ ሇወሩ ጥቅሌ የ ተጣራ የ መሥሪያ ቤቱን የ ሠራተኛ ዯመወዝ ክፍያ 

በኤላክትሮኒክስ የ ክፍያ ዘዳ ክፍያ ይፈጽማሌ፣  

 

3(ሸ)/ የ ሠራተኛው ዯመወዝ በኤላክትሮኒክስ የ ክፍያ ዘዳ ስሇመተሊሇፉ ከባንኩ ሲስተም 

የ ሚገ ኝ ማረጋገ ጫ እንዯወጪ ክፍያ ማስረጃ ሉቆጠር ይችሊሌ፡ ፡ ” 
 

3. መመሪያ የ ሚፀናበት ቀን   

 

ይህ መመሪያ  ከህዲር 19 ቀን 2012 ዓ.ም ጀምሮ የ ፀ ና ይሆናሌ፡ ፡  

 

 

      አዱስ አበባ ህዲር 15 ቀን 2012 ዓ.ም  

          

 
        አህመዴ ሺዳ  

          የ ገ ንዘብ ሚኒስቴር ሚኒስትር 


