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የ ፌዳራሌ መንግሥት የ ፋይናንስ ግሌጽነ ትና ተጠያቂነ ት ረቂቅ  መመሪያ 
ቁጥር240/2013 

 

ክፍሌ አንዴ 
ጠቅሊሊ 

1. አውጪው ባሇሥሌጣን 

 

የ ገ ንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴር በፌዳራሌ መንግሥት የ ፋይናንስ አስተዲዯር አዋጅ ቁጥር 

648/2001 አንቀጽ 75 በተሰጠው ሥሌጣን መሰረት ይህንን መመሪያ አውጥቷሌ፡ ፡  

 

2. አጭር ርዕስ 

 

ይህ መመሪያ ‘’የ ፌዳራሌ መንግሥት የ ፋይናንስ ግሌጽነ ትና ተጠያቂነ ት መመሪያ ቁጥር 240/2013’’ 

ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ፡ ፡   

    

3. ትርጓሜ 

 

የ ቃለ አገ ባብ ላሊ ትርጉም የ ሚሰጠው ካሌሆነ  በስተቀር በዚህ መመሪያ ውስጥ ያለ ቃሊትና ሃረጎ ች 

በፌዳራሌ መንግሥት የ ፋይናንስ አስተዲዯር አዋጅ ቁጥር 648/2001 (እንዯተሸሻሇው) እና በፌዳራሌ 

መንግስት የ ግዥ እና የ ንብረት አስተዲዯር አዋጅ ቁጥር 649/2001 እንዱሁም በሚኒስትሮች ምክር ቤት 

የ ፋይናንስ አስተዲዯር ዯንብ ቁጥር 190/2002 የ ተሰጣቸውን ትርጉም ይይዛለ፡ ፡  ከዚህ በተጨማሪ በዚህ 

መመሪያ ውስጥ፡ - 

 

1. ‘’የፋይናንስ ግልጽነትና ተጠያቂነት‘’ ማሇት  የ መንግሥት ፋይናንስ ግሌጽነ ትና ተጠያቂነ ት 

መረጃዎችን ሇህብረተሰቡ ሇማዴረስ እና ህብረተሰቡን ሇማሳተፍ የ ሚከናወኑ ሥራዎችን ሇመከታተሌ 

እንዱሁም ሇተገ ኙ አለታዊ ውጤቶች ወይም ሊሌተፈፀሙ ሥራዎች ተጠያቂነ ትን ሇማረጋገ ጥ የ ተዘረጋ 

ሥርዓት ነ ው፡ ፡  

 

2. ‘’የመንግስት ፋይናንስ ግሌጽነ ትና ተጠያቂነ ት መረጃ‘’ ማሇት ሇዜጎ ች የ ሚቀርብ ወቅታዊ 

እና ተከታታይነ ት ያሇው የ መንግስት በጀት፣  የ መሰረታዊ አገ ሌግልት አሰጣጥ ዯረጃ፣  የ ፕሮጀክቶች 

አፈፃ ፀም፣  የ መንግስት ግዥ አፈጻጸም እና የ ኦዱት ግኝት መረጃዎች ናቸው፡ ፡  
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3. .‘’የ መሠረታዊ አገ ሌግልት አሰጣጥ ዯረጃ’’ ማሇት ሙለ በሙለ ወይም በከፊል 

ከመንግሥት በተመደበ በጀት ወይም ከመ/ቤቱ የውስጥ ገቢ ከተገኘ ገንዘብ 

ወይም ከልማት አጋሮች ከተገኘ ብድርና እርዳታ ሇሁለም ዜጎች ወይም ሇተወሰነ 

የህብረተሰብ ክፍል የሚሰጥ የትምህርትና ስልጠና፣ የጤና ክብካቤ፣ የውሃና 

አካባቢ ጽዳት፣ የግብርና፣ የመንገድ ግንባታና የሌሎች አገልግሎቶች አሰጣጥ 

ደረጃ መረጃ ማሇት ነው፡፡ 

4. ‘’አመላካች/ቴምፕሌት‘’ ማሇት የ መንግሥት በጀት (ገ ቢና ወጪ)፤  የ መሰረታዊ አገ ሌግልት 

አሰጣጥ ዯረጃ፣  የ ፕሮጀክቶች አፈፃ ፀም ዯረጃ፣  የ መንግስት ግዥ አፈጻጸም ሂዯት እና የ ኦዱት 

ግኝት መረጃዎችን በሠንጠረዥ ወይም ላልች ሌዩ ሌዩ የ ማቅረቢያ ዘዳዎችን በመጠቀም ሇህብረተሰቡ 

የ ሚዯርስበት መሣሪያ ወይም ስሌት ነ ው:: 

  

4. የ ተፈፃ ሚነ ት ወሰን 

ይህ መመሪያ በፋይናንስ አስተዲዯር አዋጅ ቁጥር 648/2001(እንዯተሸሻሇው) የ መንግሥት መስሪያ ቤቶች 

ተብሇዉ በተመሇከቱት ሁለ ሊይ ተፈጻሚ ይሆናሌ፡ ፡   

 

5. ዓሊማዎች 

የ ዚህ መመሪያ ዓሊማዎች፡ -  

1. የ መንግስት መ/ቤቶች የ መንግሥት ፋይናንስ ግሌጽነ ትና ተጠያቂነ ት መረጃዎችን በተዘረጋው የ አሰራር 

ሥርዓት መሠረት ዜጏች በቀሊለ ሉረደት በሚችለበት ዘዳ በወቅቱና በተሟሊ መሌኩ ተዯራሽ እንዱያዯርጉ 

በማዴረግ ግሌጽነ ትና እና ተጠያቂነ ትን ማረጋገ ጥ፣   

 

2. የ ዜጏች ተሳትፎን በማጏሌበት ውጤታማነ ት እና የ ህዝብ ፍትሃዊ ተጠቃሚነ ትን   በማረጋገ ጥ መሌካም 

አስተዲዯርን ማስፈን፣   

ናቸው ፡ ፡  

6. መርሆዎች 

የ መንግስት መ/ቤቶች ማንኛውንም የ ፋይናንስ ግሌጽነ ትና ተጠያቂነ ት ተግባር ሲያከናውኑ የ ሚከተለትን 

መርሆች መሰረት ማዴረግ አሇባቸው፡ -  

1. የ መንግስት ፋይናንስ ግሌጽነ ትና ተጠያቂነ ት መረጃዎች ህብረተሰቡ ሉረዲው በሚችሌ መሌኩ ተሟሌቶ 

እና ወቅቱን ጠብቆ ተዯራሽ መዯረጋቸውን፣  
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2. የ ዜጏች ፍትሃዊ ተጠቃሚነ ትን ሇማረጋገ ጥ የ ፕሮግራሙ ወይም የ ፕሮጀክቱ ወይም የ ተግባሩ ቀጥታ 

ተጠቃሚ የ ሆነ ው የ ህብረተሰብ ክፍሌ በበጀት ሂዯቱ በተሟሊ መሌኩ የ ሚሳተፍበት ምቹ ሁኔታ 

የ ተፈጠረሇት መሆኑን፣   

3. በማንኛውም የ በጀት ምንጭ የ ሚከናወኑ ፕሮግራሞች ወይም ፕሮጀክቶች ወይም ተግባራት በዕቅደ 

መሠረት በቁጠባ፣  በብቃት፣  በጥራት እና በውጤታማነ ት የ ተከናወኑ እንዱሁም በአፈፃ ፀም የ ሚታዩ 

አለታዊ ሌዩነ ቶች ተጠያቂነ ት የ ሚያስከትለ መሆኑን፣  

 

ክፍል ሁሇት 

ተግባርና ኃላፊነት 
 

7. የ ሚኒስቴሩ ተግባርና ኃሊፊነ ት 
 
ሚኒስቴሩ፡ - 

  1. መሠረታዊ የ ፌዳራሌ መንግሥት የ በጀት መረጃዎችን እና ላልች የ መንግሥት ፋይናንስ 

ግሌጽነ ትና ተጠያቂነ ት መረጃዎችን በዴረ - ገ ጹ እና በላልች ተዯራሽ በሆኑ 

የ መገ ናኛ ብዙኃን ዘዳዎች አማካኝነ ት ሇህብረተሰቡ እና ሇላልች ባሇዴርሻ አካሊት 

ተዯራሽ ያዯርጋሌ፣  

      2. የ መንግስት መ/ቤቶች የ ተመዯበሊቸውን በጀት፣  በበጀት ዓመቱ ውስጥ  ከሌዩ ሌዩ 

ምንጮች በጥሬ ገ ንዘብና በዓይነ ት ያገ ኙትን የ ዕ ርዲታና የ ብዴር ገ ንዘብ መረጃ 

በግሌጽ ሇህብረተሰቡ እና ሇባሇዴርሻ አካሊት ተዯራሽ ማዴረጋቸውን ይከታተሊሌ፣  

ያረጋግጣሌ፣  ዴጋፍ ያዯርጋሌ፣  

     3. የ መንግስት መ/ቤቶች በአገ ር ዯረጃ ከተቀመጠው የ አገ ሌግልት አሰጣጥ ዯረጃ ግብ 

አኳያ ባሇፈው በጀት ዓመት የ ተዯረሰበት እና በበጀት ዓመቱ ሉዯረስበት የ ታቀዯውን 

የ አገ ሌግልት አሰጣጥ ዯረጃ መረጃ በግሌጽ ሇህብረተሰቡ እና ሇባሇዴርሻ አካሊት 

ተዯራሽ ማዴረጋቸውን ይከታተሊሌ፣  ያረጋግጣሌ፣  ዴጋፍ ያዯርጋሌ፣  

     4.   የ መንግስት መ/ቤቶች የ መንግሥት ግዥ አፈጻጸም ሂዯት እና የ ኦዱት ግኝት 

መረጃዎችን ሇህብረተሰቡ እና ሇባሇዴርሻ አካሊት ተዯራሽ ማዴረጋቸውን ይከታተሊሌ፣  

ያረጋግጣሌ፣  ዴጋፍ ያዯርጋሌ፣  

     5.  ከመንግሥት መሥሪያ ቤቶች የ ፋይናንስ ግሌጽነ ትና ተጠያቂነ ት የ ሥራ አፈፃ ፀም 

ሪፖርት ይቀበሊሌ፣  ይገ መግማሌ፣  ሪፖርቱን በማጠቃሇሌ መረጃውን ሇዜጏች እና 

ሇባሇዴርሻ አካሊት ተዯራሽ ያዯርጋሌ፣  
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     6. በመንግሥት መሥሪያ ቤቶች በተጨማሪነ ት የ ሚቀረፁ አዲዱስ የ መረጃ ማሰራጫ 

ስሌቶች/ዘዳዎች ካለ በመገ ምገ ም ሥራ ሊይ እንዱውለ ይፈቅዲሌ፣  

     7. ሇአስፈፃ ሚ አካሊት፣  ሇዜጏችና ባሇዴርሻ አካሊት እንዯአስፈሊጊነ ቱ የ ግንዛቤ 

ማስጨበጫ መዴረኮችን በማዘጋጀት ሥሌጠና ይሰጣሌ፡ ፡  

 

8. የ መንግሥት መሥሪያ ቤቶች ተግባርና ኃሊፊነ ት 

የ መንግስት መ/ቤቶች፡ - 

     1. ሇመዯበኛ ፕሮግራም ወይም ፕሮጀክት ወይም ተግባራት ማስፈፀሚያ የ ተመዯበሊቸውን 

በጀት፣  በበጀት ዓመቱ ውስጥ ከሌዩ ሌዩ ምንጮች በጥሬ ገ ንዘብና በዓይነ ት ያገ ኙትን 

የ ዕ ርዲታና የ ብዴር ገ ንዘብ ወቅታዊ እና የ ተሟሊ መረጃ ቀሊሌና ግሌጽ በሆነ  መንገ ዴ 

ሇህብረተሰቡ እና ሇባሇዴርሻ አካሊት ተዯራሽ ያዯርጋለ፣   

     2. በአገ ር ዯረጃ ከተቀመጠው የ አገ ሌግልት አሰጣጥ ዯረጃ ግብ አኳያ ባሇፈው በጀት 

ዓመት የ ተዯረሰበትን እና በበጀት ዓመቱ ሉዯረስበት የ ታቀዯውን የ አገ ሌግልት አሰጣጥ 

ዯረጃ መረጃ ቀሊሌና ግሌጽ በሆነ  መንገ ዴ ሇህብረተሰቡ እና ሇባሇዴርሻ አካሊት 

ተዯራሽ ያዯርጋለ፣  

    3.  የ መ/ቤቱን የ ግዥ አፈጻጸም ሂዯት እና የ ኦዱት ግኝት ወቅታዊ እና የ ተሟሊ 

መረጃዎችን ቀሊሌና ግሌጽ በሆነ  መንገ ዴ ሇህብረተሰቡ እና ሇባሇዴርሻ አካሊት ተዯራሽ 

ያዯርጋለ፣   

4. የ የ ሩብ ዓመቱን የ ፋይናንስ ግሌጽነ ትና ተጠያቂነ ት የ ሥራ አፈፃ ፀም ሪፖርት ሩብ ዓመቱ 

ባሇቀ በ15 ቀናት ውስጥ ሇሚኒስትሩ ያቀርባለ፣  

 5. በህግ ከተሰጣቸው ኃሊፊነ ትና ተግባር አንፃ ር ሇዜጏች ወይም ሇላልች ባሇዴርሻ አካሊት 

ተዯራሽ መሆን አሇባቸው በማሇት ከዚህ መመሪያ ጋር አባሪ ተዯርገ ው ከተሊኩት 

አመሊካቾች/ቴምፕላቶች በተጨማሪ የ ሚቀርፁዋቸው አዲዱስ የ መረጃ ማሰራጫ ስሌቶች ካለ 

ሇሚኒስቴሩ አቅርቦ በማስፈቀዴ ስራ ሊይ እንዱውለ ያዯርጋለ፡ ፡  

ክፍሌ ሦስት 

ሇዜጏች እና ሇባሇዴርሻ አካሊት የ ሚገ ሇፁ መረጃዎች 

 

9. በሚኒስቴሩ የሚገሇፁ መረጃዎች 
  

ሚኒስቴሩ ከዚህ በታች የተመሇከቱትን መሰረታዊ የበጀት እና የኦዲት የ መንግሥት 

ፋይናንስ ግሌጽነ ትና ተጠያቂነ ት መረጃዎችን በተዘረጋው የአሠራር ሥርዓት መሰረት 
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በተቀመጠው የጊዜ ገደብ ውስጥ ሇዜጏች እና ሇባሇድርሻ አካላት ግልጽ ማድረግ  

አሇበት ፡- 

1.የ አስፈጻሚ አካሊት የ በጀት ዕቅዴ አጠቃሊይ መመዘኛ የ ሆኑትን ወጪን፣  የ ገ ቢ ዕቅዴን፣  

እና የ ዕዲ መጠንን የ ሚመሇከቱ መረጃ መግሇጫዎችን(የ ቅዴመ በጀት መግሇጫ) ቢያንስ 

የ በጀት ዓመቱ ከመጀመሩ አራት ወራት በፊት፣  

2.ጥቅሌ የ አስፈጻሚ አካሊት ዓመታዊ የ በጀት ዕቅዴ ሰነ ዴን ሇህግ አውጪው በቀረበ 

በአንዴ ሳምንት ጊዜ ውስጥ፣   

3.በህግ አውጪው ህግ ሆኖ የ ፀዯቀውን የ ዓመቱን በጀት በፀዯቀ በሁሇት ሳምንት ጊዜ 

ውስጥ፣    

4.ግሌጽና ቀሊሌ ማጠቃሇያ የ አስፈጻሚ አካሊት የ በጀት ዕቅዴን እና  የ ፀዯቀ  በጀትን 

(የ ዜጎ ች በጀት) እንዯአስፈሊጊነ ቱ በአካባቢያዊ ቋንቋ ተተርጉሞ እንዯቅዯምተከተሊቸው 

ሇህግ አውጭው በቀረበ በሁሇት ወራት ጊዜ ውስጥ እና በጀቱ በፀዯቀ በአንዴ ወር ጊዜ 

ውስጥ፣  

5.   የ ወር ወይም የ ሩብ ዓመት የ በጀት አፈጻጸም ሪፖርትን ሪፖርቱ በወጣ በአንዴ ወር 

ጊዜ ውስጥ፣  

 6.  በበጀት ዓመቱ አጋማሽ አጠቃሊይ በጀቱ ያስገ ኘው ውጤት ሊይ የ ተዯረገ   ውይይትን  

እና በፀዯቀው በጀት ፖሉሲ ሊይ ተጽዕኖ በማሳዯራቸው የ ተሻሻለ ኢኮኖሚያዊ ታሳቢዎች 

ካለ ግማሽ ዓመቱ በተጠናቀቀ በሁሇት ወራት ጊዜ ውስጥ፣  

7.  ዓመታዊ የ በጀት አጠቃቀም ሪፖርትን የ በጀት ዓመቱ በተጠናቀቀ በስዴስት ወራት ጊዜ 

ውስጥ፣  

          8.  የ ውጪ ኦዱት ሪፖርትን ያካተተ ዓመታዊ የ ፋይናንስ ኦዱት ሪፖርትን የ በጀት ዓመቱ 

በተጠናቀቀ በ12 ወራት ጊዜ ውስጥ (ቀጣይ በጀት ዓመት ከመጠናቀቁ በፊት)፣  

1ዏ. በመንግስት መሥሪያ ቤቶች የሚገሇጹ መረጃዎች 
 

1. በመዯበኛነ ት የ ሚገ ሇጹ የ አገ ሌግልት አሰጣጥ መረጃዎች 

      የ መንግስት መ/ቤቶች ከዚህ በታች የ ተመሇከቱትን በመዯበኛነ ት የ ሚገ ሇጹ የ አገ ሌግልት አሰጣጥ 

እና የ መንግሥት ፋይናንስ ግሌጽነ ትና ተጠያቂነ ት መረጃዎችን ሇዜጏች እና ሇባሇድርሻ 

አካላት ግልጽ ማድረግ አሇባቸው፡-  
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ሀ. የ መሥሪያ ቤቱን ስም ፤ ራዕይ ፤ ተሌዕኮና እሴቶች፣  

ሇ. የ መንግሥት መሥሪያ ቤቱን የ በሊይ ኃሊፊ የ ቢሮና የ ስሌክ አዴራሻ፣  

ሐ. የ በጀትና ወጪ አፈጻጸም መረጃዎችን ከዚህ መመሪያ ጋር በተያያዘው ዕዝሌ 1 መሰረት፣  

መ. ዋና ዋና የ መሰረታዊ አገ ሌግልት አሰጣጥ ዯረጃ መረጃዎችን (በመሰረታዊ አገ ሌግልት ሰጪ 

ተቋማት) ከዚህ መመሪያ ጋር በተያያዘው ዕዝሌ 2 መሰረት፣  

ሠ. የ ኦዱት ግኝት እና የ ማስተካከያ እርምጃ መረጃዎችን ከዚህ መመሪያ ጋር በተያያዘው ዕዝሌ 

3 መሰረት፣   

ረ. በየ ዘርፉና በየ መ/ቤቱ የ ሚሰራ(ሩ) ትሊሌቅ ፕሮጀክቶች ዕቅዴን፣  የ በጀትና የ አፈጻጸም 

መረጃዎችን ከዚህ መመሪያ ጋር በተያያዘው ዕዝሌ 4 መሰረት ፣  

ሰ.  የ መንግሥት የ ግዥ ዕቅዴና የ ግዥ አፈፃ ፀም ሂዯት መረጃዎችን ከዚህ መመሪያ ጋር 

በተያያዘው ዕዝሌ -------- መሰረት 

  

2. የ ዕ ርዲታ እና ብዴር መረጃዎች፡ - 

  የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች ከማዕከላዊ መንግሥት ግምጃ ቤት ከተመደበላቸው 

በጀት በተጨማሪ ሇተሇያዩ ፕሮግራሞች ወይም ፕሮጀክቶች ወይም ተግባራት 

ማስፈፀሚያ ከተሇያዩ ምንጮች በጥሬ ገንዘብ እና በዓይነት ያገኙትን የዕርዳታና 

የብድር ገንዘብ በተመሇከተ የሚከተለትን መረጃዎች ሇዜጎ ች ግሌጽ ማዴረግ አሇባቸው፡ -  

ሀ. በዕርዳታና በብድር የተገኘውን የ ገ ንዘብ መጠን፣   

ሇ. በፕሮግራሙ ወይም በፕሮጀክቱ ወይም በተግባሩ ሉሳካ የ ታሰበው ዓሊማ ፤  

ሐ. በፕሮግራሙ ወይም በፕሮጀክቱ ወይም በተግባሩ ቀጥተኛ ተጠቃሚ የ ሚሆነ ው የ ማህበረሰብ 

ክፍሌ፤  

መ. የ ፕሮግራሙ ወይም የ ፕሮጀክቱ ወይም የ ተግባሩ ተጠቃሚዎች የ ተሇዩበት መስፈርት፣  

ሠ. በፕሮግራሙ ወይም በፕሮጀክቱ ወይም በተግባሩ የ ተገ ኘ ጥቅም እና የ ተሳካ ውጤት፣   

3.  የ መንግስት መ/ቤቶች ሇህዝብ ይፋ የ ሚያዯርጉትን የ መንግሥት ፋይናንስ ግሌጽነ ትና ተጠያቂነ ት 

መረጃዎችን እንዯየ ዓይነ ታቸውና ይዘታቸው የ ተዘጋጀሊቸውን ቅጾች (ከዚህ መመሪያ ጋር ተያይዞ በቀረበው 

ዕዝሌ እንዯተመሇከተው) እንዱሁም የ መንግሥት ሪፖርት ማቅረቢያ ፎርማትን በመጠቀም ሞሌተው በማዘጋጀት 

በመሥሪያ ቤቱ የ በሊይ ኃሊፊ ከተፈረመ በኋሊ የ መሥሪያ ቤቱ ማህተም ተዯርጎ በት አመቺ በሆኑ የ መረጃ 

ማስተሊሇፊያ ዘዳዎች አማካኝነ ት ሇዜጎ ች ግሌጽ ማዴረግ አሇባቸው፡ ፡  

 

11. የመረጃ ማስተሇሇፊያ ዘዴዎች 
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የ መንግስት መሥሪያ ቤቶች ከሚሰጡት አገ ሌግልት ባህሪ አን ፃ ር እየ መዘኑ ከሚከተለት የ መረጃ 

ማስተሊሇፊያ ዘዳዎች ቢያንስ 3ቱን በመጠቀም የ መንግሥት ፋይናንስ ግሌጽነ ትና ተጠያቂነ ት እና 

የ አገ ሌግልት አሰጣጥ ዯረጃ መረጃዎችን ተዯራሽ ማዴረግ አሇባቸው፡ - 

 

   ሀ.በመሥሪያ ቤቱ ዴረ-ገ ጽ፣  

1. ሇ.በቴላቭዥን፣   

2. ሐ.በሬዱዮ፣  

3. መ.በባነ ር፣  

4. ሠ.በበራሪ ወረቀቶች (ብሮሸር)፤  

5. ረ.በህትመት ውጤቶች (መጽሄቶች እና ጋዜጦች)፣  

6. ሰ.በማህበራዊ ሚዱያ ( ፌስቡክ፤ ቲዊተር ወዘተ…) 

7. ሸ.በቲቪ ስክሪን፣   

8. ቀ. በማስታወቂያ መሇጠፊያ ሰላዲዎች፡ ፡  

  

12.   የ መረጃ ማስተሊሇፊያ ጊዜ ሰላዲ፤  

የ መንግሥት መሥሪያ ቤቶች ከዚህ በታች በተመሇከተው የ ጊዜ ሰላዲ መሰረት የ ፋይናንስ ግሌጽነ ትና 

ተጠያቂነ ት መረጃዎችን ሇዜጏች እና ሇባሇዴርሻ አካሊት ግሌጽ ማዴረግ አሇባቸው፡ - 

1. የ በጀትና የ ወጪ መረጃዎችን በየ ሩብ ዓመቱ ሆኖ፡ - 

ሀ.  የ አንዯኛ ሩብ ዓመት መረጃዎችን  እስከ ጥቅምት 15 ዴረስ፣  

ሇ.  የ ሁሇተኛ ሩብ ዓመት መረጃዎችን እስከ ጥር 15 ዴረስ፣  

ሐ.  የ ሦስተኛ ሩብ ዓመት መረጃዎችን እስከ ሚያዝያ 15 ዴረስ፣   

መ. የ አራተኛ ሩብ ዓመት ወይም ዓመታዊ የ ተጠቃሇሇ መረጃዎችን እስከ ነ ሐሴ 15 ዴረስ፣  

2. የ መሰረታዊ አገ ሌግልት አሰጣጥ ዯረጃ መረጃዎችን በዓመት አንዴ ጊዜ በሐምላ ወር ሶስተኛ 

ሳምንት፣   

3. የ መንግሥት የ ግዥ ዕቅዴና የ ግዥ አፈፃ ፀም ሂዯት መረጃዎችን በግዥ ሕጉ በተቀመጠው የ ጊዜ ገ ዯብ 

፣  

4. የ ውጪ እና የ ውስጥ ኦዱት ዋና ዋና የ ኦዱት ግኝት መረጃዎችን ግኝቶቹ ሇማኔጅመንት ቀርበው 

የ መውጫ ስብሰባ በተዯረገ  በ15 ቀን ውስጥ፣  

5. የ ካፒታሌ ፕሮጀክቶች የ ፊዚካሌና የ ፋይናንሺያሌ መርሃ ግብር መረጃዎችን እስከ ሐምላ 3ዏ ዴረስ፣  

ክፍሌ አራት 

ልዩ ልዩ 
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13.  ከተባባሪ አካሊት ጋር የ ሚዯረግ ጥምረት 

1. የ መንግሥት መ/ቤቶች የ ፋይናንስ ግሌጽነ ትና ተጠያቂነ ት ሲተገ ብሩ ከላልች የ ዜጎ ች ሁሇንተናዊ 

ተሳትፎ ተግባሪ አካሊት (የ ማህበራዊ ተጠያቂነ ት እና ቅሬታ ሰሚ አካሊት) ጋር ጥምረት 

በመፍጠር የ ዜጎ ችን ተሳትፎ ማሳዯግ አሇባቸው ፡ ፡  

2. የ መንግሥት መስሪያ ቤቶች ከተሰጣቸው ተግባርና ኃሊፊነ ት አንፃ ር በካፒታሌ ፕሮጀክቶች 

ዕቅዴና በጀት አፈጻጸም ሊይ በየ ሩብ አመቱ ሩብ ዓመቱ በተጠናቀቀ በአንዴ ወር ጊዜ ውስጥ 

ከተጠቃሚው ህብረተሰብ እና ከላልች ባሇዴርሻ አካሊት ጋር መወያየ ት አሇባቸው፡ ፡  

14. አስተዲዯራዊ እርምጃዎች፡ - 

በፋይናንስ አስተዲዯር ኃሊፊነ ትን በአግባቡ ባሇመወጣት የ ሚወሰደ አስተዲዯራዊ እርምጃዎች መመሪያ ቁጥር 

48/2009 የ ተዯነ ገ ጉት የ ቅጣት ዴንጋጌዎች እንዯአግባብነ ቱ ሇዚህ መመሪያም ተፈጻሚ ይሆናለ፡ ፡  

ክፍሌ አምስት 

 
15. መመሪያው ተፈጻሚ የሚሆንበት ጊዜ 

ይህ መመሪያ ከ-------------------ቀን 2009 ጀምሮ ተፈፃ ሚ ይሆናሌ፡ ፡     

   

---------------- ቀን 2ዏዏ9 ዓ.ም.  

አዱስ አበባ 

 

                                          አብራሃም ተከስተ (ድ/ር) 

የ ኢፌዱሪ ገ ንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴር ሚኒስትር 
 

 


