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የኮሮና ቫይረስ (COVID-19) ወረርሽኝ ሇመከሊሌ እና ሇመቆጣጠር 

የተመዯበ  ፈንዴ የሚመራበት የፋይናንስ አስተዲዯር ሥርዓት 
  

መመሪያ ቁጥር 63/2012 
 

ክፍሌ አንዴ 

ጠቅሊሊ 
 

1. አውጪው ባሇሥሌጣን  

የኢ.ፌ.ዴ.ሪ የገንዘብ ሚኒስቴር bx!T×ùÃ ØÁ‰§êE mNG|T yÍYÂNS   xStÄdR 

xêJ  q$_R 648¼2001  xNq{ 31 XÂ 75   bts-W |LÈN m\rT YHN 

mm¶Ã xW_aLÝÝ 

 

2. አጭር ርዕስ 

ይህ መመሪያ ‹‹የኮሮና ቫይረስ (COVID -19) ወረርሽኝ ሇመከሊሌ እና ሇመቆጣጠር ከአገር 

ውስጥና እና ከውጭ የተገኘ ፈንዴ የሚመራበት የፋይናንስ አስተዲዯር ሥርዓት መመሪያ 

ቁጥር 63/2012» ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡ 

 

3. ትርጓሜ 

3.1. ፈንዴ፡- በዚህ መመሪያ ዉስጥ ፈንዴ ተብል የተጠቀሰው የኮሮና ቫይረስ (COVID-19) 

ሇመከሊከሌና ሇመቆጣጠር የተሰበሰበ ገንዘብ እና ንብረት ማሇት ነው፡፡ 

3.2. አሊቂ ዕቃ፡- የንጽህና መጠበቂያ ዕቃዎች፣ ኬሚካልች፣ መዴኃኒቶች፣ አሌባሳቶች፣ 

ፍራሾች፣ የምግብ፣ ሸቀጣሸቀጦች እና የመሣሰለትን ያካትታሌ፡፡ 

3.3. ጥሬ ገንዘብ፡- በባንክ እና በሳጥን የሚቀመጥ ጥሬ ገንዘብ ማሇት ነው፡፡ 

3.4. በጊዚያዊነት የሚያዝ አዯራ ንብረት፡- ሇወረርሽኙ መከሊከሌ በጊዛያዊነት የሚሰጥ 

ቤቶች፣ ተሸከርካሪዎች፣ ማሽነሪዎችን እና የመሳሳለትን ንብረቶችን ያካትታሌ፡፡ 

3.5. ወረርሽኝ፡- የኮሮና ቫይረስ (COVID-19) ማሇት ነው፡፡ 

3.6. ብሔራዊ ኮሚቴ፡- የኮሮና ቫይረስ (COVID-19) ሇመከሊከሌና ሇመቆጣጠር በፌዳራሌ 

ዯረጃ በሚኒስትሮች ምክር ቤት የተቋቋመ ኮሚቴ ማሇት ነው፡፡ 
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3.7. "Ì¸ NBrT" ¥lT bmNG|T G™Â NBrT xStÄdR xêJ q$_R 649¼2001 

yts-WN TRg#M y¸YZ çñ ytÂ-L êUW kBR 1000 ¼xND ¹!H¼ XÂ kz!Ã 

b§Y yçn NBrT nWÝÝ 

 

4. የመመሪያው ተፈፃሚነት ወሰን 

ይህ መመሪያ የኮረና ቨይረስ (COVID-19) ወረርሽኝን ሇመከሊከሌና ሇመቆጣጠር ከተሇያዩ 

ምንጮች የሚሰበሰበውን ገቢ እንዱያስተዲዴሩ በፌዳራሌ ዯረጃ ኃሊፊነት በተሰጣቸው 

ተ ማት ሊይ ሁለ ተፈፃሚ ይሆናሌ፡፡ 

 

5. ዓሊማ 

የዚህ መመሪያ ዓሊማ የኮሮና ቫይረስ (COVID-19) ወረርሽኝ ሇመከሊከሌና ሇመቆጣጠር 

ከውጭ እና ከአገር ውስጥ የሚኘውን የእርዲታ ገንዘብና ንብረት አሰባሰብ፣ አስተዲዯር፣ 

ክፍያ አፈፃፀም፣ ሪፖርት አቀራረብ እና የውስጥ ቁጥጥር ሥርዓት ወጥ በሆነ ሁኔታ 

እንዱሰራ በማዴረግ ፈንደ ሇታሇመሇት ዓሊማ እንዱውሌ ማዴረግ ነው፡፡ 

  

ክፍሌ ሁሇት 

ተግባርና ኃሊፊነት 

 

6. የገንዘብ ሚኒስቴር ተግባርና ኃሊፊነት 

6.1. የባንክ  ሂሳብ በሁለም ባንኮች ይከፍታሌ፣ ዕርዲታ ወይም ዴጋፍ ሇሚያዯርጉት አካሊት  

ያሳውቃሌ፣ 

6.2.  ዕርዲታውን ወይም ዴጋፉን በጥሬ ገንዘብ  ሇሚያዯርጉት አካሊት ዯረሰኝ የሚፈሌጉ 

ከሆነ  ገቢ መዯረጉን  አረጋግጦ ማስረጃ ይሰጣሌ፤ 

6.3. በግሌ ባንኮች አማካይነት የተሰበሰበው የዕርዲታ ገንዘብ ሇዚሁ አገሌግልት ወዯ 

ተከፈተው የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ ወይም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ  የባንክ ሒሳብ 

በየቀኑ መተሊሇፉን  ይከታተሊሌ፣ 

6.4. ብሔራዊ ኮሚቴው በሚሰጠው አመራር መሰረት ገንዘቡ ሇተፈቀዯሊቸው የፌዳራሌ 

አስፈጻሚ መ/ቤቶች ያስተሊሌፋሌ፣የሂሣብ ሪፖርት በየሶሰት ወሩ እየተዘጋጀ መቅረቡን 

ይከታተሊሌ፣  



3 
 

6.5. ሇፈንደ አገሌግልት የሚውለ የፋይናንስ ሠነድችን በመመሪያው መሠረት እንዱተሊሇፉ 

ያዯርጋሌ፣ ተፈጻሚነታቸውን ይከታተሊሌ፣እንዱሁም በዚህ መመሪያ መሠረት 

የተፈጸሙ ዝርዝር የግዥ፣ የበጀት ፣ የንብረት  አጠቃቀሞችን ይከታተሊሌ፣ 

ይቆጣጠራሌ፣  

6.6. ወረርሽኙ ከቆመ በኋሊ ሇዚህ ሥራ የተገዙ ወይም በዕርዲታ የተገኙ ንብረቶችን  

ሇተቋማት ይመዴባሌ፤ ጥሬ ገንዘቡን ወዯ ተጠቃሇሇ ፈንዴ ሂሳብ ገቢ ያስዯርጋሌ፤ 

ተገቢው ምዝገባ መካሄደንም ይከታተሊሌ፤  

 

7. የፌዳራሌ አስፈጻሚ አካሊት ተግባርና ኃሊፊነት 

7.1. በCOVID-19  ወረርሽን ምክንያት መንግስት ከሰጣቸው ተሌኮ አንጻር ወረርሽኙን  

ሇመከሊከሌና ሇመቆጣጠር የሚያስፈሌጋቸውን በጀት ዴጋፍ ሇብሔራዊ ኮሚቴው  

ያቀርባለ፤ በብሔራዊ ኮሚቴው  የተፈቀዯውን በጀት ሇተፈቀዯሊቸው ዓሊማ ብቻ 

መዋለን ያረጋግጣለ፤  

7.2. ብሔራዊ ኮሚቴው በሚሰጠው አመራር መሰረት የተመዯበውን ገንዘብ ከገንዘብ 

ሚኒስቴር  በመቀበሌ ሇየወረርሽኙን  የመከሊከሌና የመቆጣጠር ሥራ ያውሊለ ፣የሂሣብ 

ሪፖርቱን በየሶሰት ወሩ እያዘጋጁ ያቀርባለ፣  

7.3. በወረርሽኙ የመከሊከሌ ዘመቻ ሇሚሳተፉ የጤና ባሇሙያዎች እና ላልች ባሇሙያዎች 

በጤና ሚኒስቴር እና በሲቪሌ ሰርቪስ ኮሚሽን በጋራ ተዘጋጅቶ በመንግስት  

በሚፀዴቀው የጥቅማጥቅም መመሪያ መሠረት የሚፈፀም ይሆናሌ፤ 

7.4. ወረርሽኙ ከቆመ በኋሊ ሇዚህ ጉዲይ የተገዙና በዕርዲታ የተገኙ ንብረቶችን በዝርዝር 

መዝግበው ሇገንዘብ ሚኒስቴር ያስተሊሌፋለ፤ 

7.5.  አስፈጻሚ አካሊት በወረርሽኙ ምክንየት የተሊሇፈሇቸውን ገንዘብ  በብሔራዊ ኮሚቴው 

ጸዴቆ በገንዘብ ሚኒስቴር ካሌተረጋገጠ በስተቀር ሇላሊ ስራ በፍጹም ማዋሌ አይችለም፤ 

 

8. የብሔራዊ ክሌሊዊ መንግስታት ተግባርና ኃሊፊነት 

8.1. በክሌሌ ዯረጃ ወረርሽኙን ሇመከሊሌ እና ሇመቆጣጠር የሚሰበሰበው  ገቢ በአግባቡ 

ሥራ ሊይ ሇማዋሌ የፌዳራሌ መንግስት ወረርሽኙን ሇመከሊሌ እና ሇመቆጣጠር 

ያወጣውን  የፈንዴ አስተዲዯር መመሪያ በመከተሌ የክሌለ ፈንዴ የሚመራበት  

የፋይናንስ አስተዲዯር መመሪያ  ያዘጋጃለ፤ 
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8.2. ከፌዳራሌ መንግስት በገንዘብ ሚኒስቴር ወይም በፌዳራሌ አስፈጻሚ አካሇት በኩሌ 

ሇብሔራዊ ክሌሊዊ መንግስታት ወረርሽኙን ሇመከሊሌ እና ሇመቆጣጠር የሚተሊሇፈውን 

ፈንዴ አጠቃቀም በተመሇከተ ሪፖርት ያቀርባለ፤ 

8.3. ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግስታት በኩሌ ወረርሽኑን ሇመከሊሌ እና ሇመቆጣጠር 

የሚሰበሰበው  ገቢና የፈንደ አጠቃቀም በተመሇከተ ሇብሔራዊ ኮሚቴና ሇገንዘብ 

ሚኒስቴር  የተጠቃሇሇ ሪፖርት  በየጊዜው ያቀርባለ፤ 

 

9.  የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክና  የኢትዮጵያ ንግዴ  ባንክ ተግባርና ኃሊፊነት 

9.1. ከገንዘብ ሚኒስቴር በሚተሊሇፍ ቋሚ ትዕዛዝ መሠረት ሇወረርሽኙ መከሊከያ በተከፈቱ 

የባንክ ሂሳቦች ገቢ የተዯረጉ ገንዘቦች በየዕሇቱ 11፡00 ሰዓት ሊይ በኢት/ብሔራዊ ባንክ 

ሇኮሮና ቫይረስ (COVID-19) ወረርሽኝ መከሊከያና መቆጣጠሪያ ተብል ወዯ ተከፈተው 

የባንክ ሂሳብ ያስተሊሌፋለ፤ 

9.2. የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ  ባንክ በባንክ ሂሳቡ ገቢ የተዯረገውን ገንዘብ ክሬዱት 

አዱቫይስ ሇገንዘብ ሚኒስቴር ይሌካለ፤ 

9.3. በኢትዮጵያ  ብሔራዊ ባንክ የኮሮና ቫይረስ (COVID-19) ወረርሽኝ መከሊከያና 

መቆጣጠሪያ ተብል በተከፈተው የባንክ ሂሳብ ገቢ የተዯረገውን ገንዘብ  በገንዘብ 

ሚኒስቴር የበሊይ ኃሊፊዎች የባንክ ሂሳቡን እንዱያንቀሳቅሱ ውክሌና በተሰጣቸው 

ሰዎች ብቻ ይንቀሳቀሳሌ፤ 

9.4. ገንዘብ ሚኒስተር የክፍያ ሥርዓቱን ሉያቀሊጥፍሇት የሚችለ በኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ 

መዯቡ A የሆነ የባንክ ሂሳብ እንዱከፈትና ወጪዎችን ከዚሁ የባንክ ሂሳብ 

እንዱንቀሳቀስ ያዯርጋሌ፤ 

 

10. የግሌ ንግዴ ባንኮች ተግባርና ኃሊፊነት 

10.1. ከገንዘብ ሚኒስቴር በሚሰጠው ቋሚ ትዕዛዝ መሠረት ሇወረርሽኙ መከሊከያ በተከፈቱ  

የባንክ ሂሳቦች ገቢ የተዯረገውን ገንዘብ በየዕሇቱ በ11፡00 ሰዓት  በኢት/ብሔራዊ ባንክ 

ሇኮሮና ቫይረስ (COVID-19) ወረርሽኝ መከሊከያና መቆጣጠሪያ ተብል ወዯ ተከፈተው 

የባንክ ሂሳብ ያስተሊሌፋለ፤  

10.2. የግሌ ንግዴ ባንኮች የፈንደን ገቢ ሰብስበው ወዯ ብሄራዊ ባንክ ከማስተሊሇፍ ውጭ 

ከተሰበሰበው ገንዘብ  ሊይ ሇላሊ አካሌ አያስተሊሌፉም ወይም አይከፍለም፤ 
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10.3.  የግሌ ንግዴ ባንኮች ሊስገቢው አካሊት የከሬዱት አዴቨይስ መስጠት አሇባቸው፤ 

10.4.  የግሌ ንግዴ ባንኮች ሇኮቢዴ-19 የባንክ ሂሳብ መክፈት የሚችለት የገንዘብ   

ሚኒስቴር በሚያስተሊሌፍሊቸዉ ትዕዛዝ ብቻ ነው፤ 
 

ክፍሌ ሶስት 

 ፈንዴ አሰባሰብ እና አስተዲዯር 
 

11.  ስሇ ፈንዴ  አሰባሰብ እና አስተዲዯር 

11.1.  የገቢ ዓይነቶች፡- 

ሀ. በጥሬ ገንዘብ የሚሰበሰብ ገቢ፣ 

ሇ. በዓይነት የሚገኝ አሊቂ እና ሚ ዕቃ፣ 

ሐ. በጊዚዊነት በአዯራ የሚሰጥ ንብረት፣  

መ. የትራንስፖርት አገሌግልት፣  

 ሰ. ላልች፣ 
 

11.2. የገቢ ምንጭ 

ሀ. ከመንግስት የሚመዯብ  ገንዘብ፣  

ሇ. ከመንግስትሌማት ዴርጅቶች የሚሰጥ ዴጋፍ፣  

ሐ. ከግሌ ዴርጅቶች የሚሰጥ ዴጋፍ፣ 

መ. መንግስታዊ ካሌሆኑ ተቋማት (NGO) የሚገኝ ዴጋፍ፣  

ሠ. ከመንግስትና ከግሌ ተቀጣሪ ሰራተኞች የሚሰበስብ ገቢ፣ 

ረ. ከኃይማኖት ተቋማት የሚገኝ ዴጋፍ፣ 

ሰ. ከግሇሰቦች የሚሰጥ ዴጋፍ፣ 

ሸ. ከዱያስፖራ የሚገኝ ዴጋፍ፣ 

ቀ. ከውጭ መንግስታትና ዓሇም አቀፍ ተቋማት የሚገኝ  ዕርዲታ፣  

በ. ላልች 

 

12. የጥሬ ገንዘብ አሰባሰብ  

12.1. በውጭ ምንዛሬ የሚገባ ገንዘብ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ሇኮሮና ቫይረስ (COVID-19) 

ወረርሽኝ መከሊከያ ተብል በተከፈተው የባንክ ሂሳብ ገቢ ይዯረጋሌ፤ 
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12.2.  የጥሬ ገንዘብ አሰባሰብ በባንክ ዝውውር፣ በቼክ ወይም በጥሬ ገንዘብ ሉሆን ይችሊሌ፤ 

12.3. ከአገር ዉስጥ በኢትዮጵያ ብር ተሰብስቦ በባንክ ገቢ የሚዯረገው ጥሬ ገንዘብ ወይም 

ቼክ በኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ እና በግሌ ንግዴ ባንኮች ሇኮሮና ቫይረስ (COVID-19) 

ወረርሽኝ መከሊከያ ተብል በተከፈቱ የባንክ ሂሳብ ቁጥሮች ገቢ ይዯረጋሌ፤ 

12.4. ከመንግስት ሠራተኞች፣ ከግሌ ዴርጅት ሠራተኞች እና መንግስታዊ ካሌሆኑ ተቋማት 

ሠራተኞች የሚሰበሰብ ገቢ ፔይሮለን በሚያዘጋጀው መስሪያ ቤት አማካይነት  

የተሰበሰበው ገንዘብ በየወሩ መጨረሻ ቃሌ የተገባው እስኪጠናቀቅ ሳይቋረጥ በመንግስት 

ወይም በግሌ የንግዴ ባንኮች ሇዚሁ አገሌግልት በተከፈቱ የባንክ ሂሳብ ቁጥር ገቢ 

ይዯረጋሌ፤ 

12.5. በገንዘብ ያዥ ወይም  ገቢ እንዱሰበስብ ውክሌና የተሰጠው አካሌ አማካይነት በጥሬ  

ገንዘብ የሚሰበሰብ ገቢ በየዕሇቱ ሇዚሁ አገሌግልት በተከፈተ የባንክ ሂሳብ ገቢ መዯረግ 

አሇበት፤ 

12.6. ባንክ ገቢ ሇሚዯረጉ ገንዘቦች የባንክ ገቢ አዴቫይስ እንዯ ዯረሰኝ ይቆጠራሌ፤ 

 
13.  የጥሬ ገንዘብ መሰብሰቢያ ገቢ ዯረሰኞች እና አመዘጋገብ 

13.1. የፌዳራሌ መንግስት መስሪያ ቤቶች በባንክ ሇሚያስገቡት ገቢ ከባንክ የሚሰጣቸው 

አዴቫይስ ወይም ስሉፕ እንዯገቢ ዯረሰኝ ተጠቅመው የሂሳብ ማስመስከሪያ ቫውቸር 

በመጠቀም የሂሳብ ምዝገባ ያከናውናለ፤ 

13.2. ገንዘብ ሚኒሰቴር በየዕሇቱ ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የባንክ ስቴትመንት እና 

አዴቫይሶችን በመሰብሰብ ከየትኛው ባንክ እንዯገባ በእያንዲንደ ገቢ አዴራጊ ባንክ የገቢ 

ዯረሰኝ በማዘጋጀት ይመዘግባሌ፤ 

13.3. የጥሬ ገንዘብ ገቢ መሰብሰቢያ ዯረሰኝ የተሇየ ማሳተም ሳያስፈሌግ ሇመዯበኛው ሥራ 

ከገንዘብ ሚኒስቴር ገዝተው ወይም በገንዘብ ሚኒስቴር ፈቃዴ በኤላክትሮኒክስ ወይም 

በገንዘብ ሚኒስቴር ፈቃዴ አሳትመዉ የሚጠቀሙ መስሪያ ቤቶች ከሚጠቀሙበት 

ውስጥ የተወሰኑ የገቢ መሰብሰቢያ ዯረሰኝ ፓድችን በመሇየት ሇዚሁ ተግባር ብቻ 

እንዱውሌ በማዴረግ ይጠቀማለ፤  

13.4. መስሪያ ቤቶች ሇወረርሽኙ መከሊከያና መቆጣጠሪያ የሰበሰቡትን ገቢ ወዯ ባንክ 

ከማስገባት ውጭ ወጪ አዴርገው መጠቀም አይችለም፤ 

13.5. የአገር ውስጥ እርዲታ ገቢ በገቢ ሂሳብ ኮዴ 1483 የሚመዘገብ ይሆናሌ፤ 
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13.6. ከዱያስፖራ የሚገኝ እርዲታ በገቢ ሂሳብ ኮዴ 1489 ይመዘገባሌ፤ 

 

14.  በዓይነት የሚሰበሰብ ገቢ 

14.1. የአሊቂ ዕቃዎች ፣የንጽህና መጠበቂያ፣ መዴኃኒቶች፣ ምግብ፣ ጥሬ ዕቃዎች እና ሸቀጣ 

ሸቀጦች፣ አሌባሳት እና ላልች አሊቂ ቁሳቁሶች የወቅታዊ የገበያ ተመን ተወስድ ሇዚሁ 

አገሌግልት በተሇየው የንብረት ገቢ እና ወጪ ዯረሰኞች እየተመዘገበና ወጪ እየተዯረገ 

ሇፈንደ ቁጥጥር ስራ ይውሊሌ፡፡ 

14.2. በጊዛያዊነት የሚሰጡ አዯራ ንብረቶች 

ሀ. በጊዚያዊነት የሚሰጡ ሕንፃዎች፣ ተሸከርካሪዎች እና ላልች ቋሚ ዕቃዎች የተሇየ 

ፎርም ተዘጋጅቶ በአዯራ ይመዘግበሌ፤  

ሇ. በአዯራ በመረከብ አገሌግልት እየዋሇ በነበረበት ወቅት በንብረቱ  ሊይ የተሇየ ጉዲት 

ቢዯርስ፣ ዕቃ ቢሰበር እና ቢበሊሽ በዕሇቱ ይመዘገባሌ በመጨረሻም እንዱጠገንሇት 

ዕርዲታ ሰጪው ቢጠይቅ በአገሌግልቱ ወቅት መበሊሸቱ ከተረጋገጠ ሉጠገንሇት 

ይችሊሌ፤ 

14.3. ሙለ በሙለ በስጦታ የሚሰጡ ቋሚ ዕቃዎች በሚኖርበት ጊዜ፣ 

ሀ. በስጦታ የተሰጠዉ ዕቃ በፈቃዯኝነት የተሰጠ እና ሙለ በሙለ የተሰጠ ስሇመሆኑ 

ባሇንበረቱ በጽሑፍ ፈርሞ መስጠት አሇበት፣ 

ሇ. በስጦታ የተገኙ ሚ ንብረቶች ወረርሽኑ ሲያበቃ በገንዘብ ሚኒስተር በኩሌ 

ሇመንግስት ተ ማት ሉዯሇዯሌ ይችሊሌ፤ 

 

ክፍሌ ሦስት 

የበጀት እና የወጪ ሂሳብ አያያዝ 

 

15.  የበጀት አያያዝ እና አመዘጋገብ  

15.1. ከአገር ውስጥ ዕርዲታ የሚሰበሰብ ገቢ በገቢ ሂሳብ ኮዴ 1483 እንዱሁም ከዱያስፖራ 

የሚገኝ ዕርዲታ በገቢ ሂሳብ መዯብ 1489 በመመዝገብ ከዚሁ የሚወጣ ወጪም 

የፋይናንስ ምንጭ 1900 በመጠቀም የሚመዘገብ ሆኖ በበጀት ዓመቱ መጨረሻ 

በወጣዉ ወጪ ሌክ በተጨማሪ በጀት የሚመዘገብ ይሆናሌ፣ 
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15.2. ከመንግስት ግምጃ ቤት የሚመዯብ በጀት በ1800 የፋይናንስ ምንጭ ተመዝግቦ የወጪ 

ሂሳብ መዯቡ በተፈቀዯበት ፕሮግራም እና የወጪ ሂሳብ ኮዴ የሚመዘገብ ይሆናሌ፣ 

15.3. የዉጭ ዕርዲታ እና ብዴርም በስምምነት ሰነደ ሊይ በተገሇጸዉ የፋይናንስ ምንጭ እና 

የወጪ ሂሳብ መዯብ በመከተሌ ወጪዉ የሚመዘገብ ይሆናሌ፡፡ 

 

16.  የወጪ ሂሳብ አያያዝ እና አመዘጋገብ  

16.1. የግዥ ሂሳብ ሲወራረዴ በዯጋፊነት መቅረብ ያሇበት ዯጋፊ ሠነድች የግዥ መጠየቂያ፣ 

የግዥ ኮሚቴ ቃሇ ጉባኤ፣ አቅራቢው የሰጠው ዯረሰኝ፣ የንብረት ገቢ ዯረሰኝ፣ 

ተጨማሪ እሴት ታክስ (VAT) እና ዊዝ ሆሌዱንግ (Withholding) ታክስ የተቀነሰበት 

ዯረሰኝ ናቸው፤ 

16.2. የተጨማሪ እሴት ታክስ (VAT) እና ዊዝሆሌዱንግ (Withholding) ታክስ መሰብሰቢያ 

ዯረሰኞችን  ከገንዘብ ሚኒስቴር ሇዚሁ ተግባር ጠይቀው በመውሰዴ ሥራ ሊይ 

ይውሊሌ፤            

16.3. የጥቃቅን ሥራ ማስኬጃ ወጪ (Petty cash)፡- ሇጥቃቅን ሥራ ማስኬጃ እንዯ ነዲጅ፣ 

ውልአበሌ እና ላልች አስቸኳይ እና አነስተኛ ወጪዎች የሚውሌ እስከ ብር 

100,000.00 /አንዴ መቶ ሺህ/ ብር ዴረስ በካዝና በገንዘብ ያዥ ኃሊፊነት ይንቀሳቀሳሌ፤ 

16.4. በአንዴ የክፍያ መጠየቂያ ከካዝና ወጪ የሚሆን ከብር 10,000.00 (አስር ሺህ) 

የማይበሌጥ ይሆናሌ፤ ከብር 10,000.00 (አስር ሺህ) በሊይ የሚፈፀም ክፍያ በቼክና 

በባንክ ዝውውር የሚፈጸም ይሆናሌ፤ 

16.5. ሇተሇያዩ አገሌግልቶችና ዕቃዎች ግዥ ክፍያ ሲፈፀም የተጨማሪ እሴት ታክስ እና 

ከተከፋይ ሂሳብ ሊይ ተቀናሽ የሚዯረግ ታክስ በተዘጋጀው የታክስ አሰባሰብ ሕግ 

መሠረት ተግባራዊ ይዯረጋሌ፤ 

16.6. የወጪ ማስመስከሪያ ቫውቸሮች ሇዚሁ አገሌግልት ተሇይቶ ሇመዯበኛ ከሚገዛው ውስጥ  

የተወሰኑ ቫውቸሮቹን ሇይቶ በመውሰዴ የሚጠቀም ይሆናሌ፤ 

16.7. የወጪ ሂሳብ ኮዴ በመዯበኛው በ IBEX ወይም  IFMIS የአሠራር ሥርዓት 

የተዘረጋውን አርእስት የሚከተሌ ይሆናሌ፤ 
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ክፍሌ አራት 

የግዥ፤ ንብረት አያያዝና አወጋገዴ 
 

17.  የግዥ አፈፃፀም 

17.1. ወረርሽኙ ጊዜ የማይሰጥ አጣዲፊ፣ የሰውን ህይወት የሚቀጥፍ እና በፍጥነት 

የሚሰራጭ በመሆኑ ይህንኑ ሇመከሊከሌና ሇመቆጣጠር ሇአስቸኳይ ሥራዎች የሚፈሇጉ 

ዕቃዎችን ሇመግዛት በመንግሰት ግዥ አዋጅና መመሪያ ሊይ ሇእንዯዚህ ዓይነት አጣዲፊ 

አዯጋዎች ግዥዎች ሇመፈጸም በተዯነገገው  መሰረት ግዥው ሉፈጸም ይችሊሌ፤   

18.  የንብረት ገቢና ወጪ አያያዝ 

18.1. ሇወረርሽኝ አገሌግልት የሚገዛ ዕቃ ከፋብሪካ ወይም ከአከፋፋይ ዴርጅቶች በጥቅሌ 

የሚገዛና ወዯ ክሌልች እና ከተማ አስተዲዯሮች በዚያው በኩሌ የሚሰራጭ በሚሆንበት 

ጊዜ ንብረቱ ከተሊከሊቸው ክሌልች እና ከተማ አስተዲዯሮች ንብረቱ ሇመዴረሱ የሚሰጥ 

የንብረት ገቢ ዯረሰኝ  አስፈጻሚው መስሪያ ቤት ሲዯርሰው ምዝገባውን ያከናውናሌ፤ 

18.2. ሇፌዳራሌ አገሌግልት ግዥ የተፈፀመ ንብረት በንብረት ገቢ ዯረሰኝ (ሞዳሌ -19) 

አስፈጻሚው መስሪያ ቤት በሚያዘጋጀው ስቶር (የንብረት መጋዘን) ገቢ ያዯርጋሌ፤ 

18.3. የንብረት ወጪ ከሚመሇከተው አካሌ ትዕዛዝ ሲሰጠው በንብረት ወጪ ዯረሰኝ (ሞዳሌ 

22) መሠረት ሇሚመሇከተው አካሌ ይሰጣሌ፤ ይህንኑ ምዝገባ ያካሂዲሌ፤   

 

19. የንብረት አወጋገዴ ሥርዓት 

19.1. ወረርሽኙ በቁጥጥር ሥር መዋለ በብሔራዊ ኮሚቴ መግሇጫ ከተሰጠ በኋሊ ሥራ ሊይ 

የማይውለ ዕቃዎች በንብረት አስተዲዯር መመሪያ መሰረት ይወገዲለ፤  

ክፍሌ አምስት 

የሂሳብ አያያዝ እና ሪፖርት አቀራረብ 
 

20. የሂሳብ አያያዝ ዘዳ 

20.1. የፈንደ ሂሳብ የመዯበኛውን በጀት የ IBEX ወይም  IFMIS የሂሳብ አሰራር ሥርዓትን 

ይከተሊሌ፤ 

20.2. የሂሳብ አወቃቀር 
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ሀ. የአገር ውስጥ እርዲታ የገቢ ሂሳብ በኮዴ 1483 በመጠቀም የአገር ውስጥ እርዲታ 

ተብል ይመዘገባሌ፤ 

ሇ. የውጭ አገር እርዲታ ሲገኝ የዕርዲታ ሰጪውን የገቢ ኮዴ በመጠቀም ይመዘገባሌ፤ 

ሐ. ከዱያስፖራ የሚገኝ (ድሊር) ዕርዲታ የገቢ ሂሳብ ኮዴ 1489 በመጠቀም ይመዘገባሌ፤ 

መ. የወጪ ሂሳብ እና ላልች መዯበኛ /Natural Accounts/ መዯበኛውን የ IBEX ወይም  

IFMIS የሂሳብ አሰራር ስርዓት በመጠቀም ይመዘገባሌ፤  

20.3. የሂሳብ መዝገብና አያያዝ 

ሀ. የሂሳብ መዝገብ ሇዚሁ ሇኮሮና ቫይረስ (COVID-19) መቆጣጠሪያና መከሊከያ 

ከመንግስት የተመዯበ በጀት፣ የአገር ዉስጥ እርዲታ እንዱሁም የዉጭ ዕርዲታ እና 

ብዴር ሇየብቻ በየፋይናንስ ምንጩ የሂሳብ እንቅስቃሴ መዝገብ (Transaction 

Register) በ IBEX ወይም  IFMIS በመክፈት ይያዛሌ፤ 

ሇ. የሂሳብ ላጀሮችም በእያንዲንደ የሂሳብ ኮዴ ጠቅሊሊ እና ተቀጽሊ ላጀሮችን 

በማዘጋጀት ይያዛሌ፤ 

ሐ. በየወሩ የባንክ ማስታረቂያ ይዘጋጃሌ፤ 

መ. በየእሇቱ የሳጥን ሂሳብ ቆጠራ ይዯረጋሌ፤    

20.4.  የሂሳብ ሪፖርት ይዘት እና የማቅረቢያ ጊዜ 

20.4.1. የሂሳብ ሪፖርት ይዘቱ የሚከተለትን ያጠቃሌሊሌ 

ሀ. የገቢ ሂሳብ ሪፖርት 

ሇ. የወጪ ሂሳብ ሪፖርት 

ሐ. የገንዘብ ዝውውር ሪፖርት (ከመንግስት የሚመዯብ ዴጎማ በጀት) 

መ. የተሰብሳቢ ሂሳብ ሪፖርት 

ሠ. የተከፋይ ሂሳብ ሪፖርት 

ረ. የሂሳብ ማመዛዘኛ ሪፖርት 

ሰ. የባንክ ሂሳብ ማስታረቂያ ከነ ባንክ መግሇጫዉ 

ሸ. የሣጥን ቆጠራ ሪፖርት 

20.4.2. የሪፖርት ማቅረቢያ ጊዜ 

ሀ. አስፈጻሚው መስሪያ ቤት የሂሳብ ሪፖርቱን በየሶስት ወሩ ሇገንዘብ 

ሚኒስቴር የሂሳብ ሪፖረት ያቀርባሌ፤ 
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ክፍሌ ስዴስት 

የቁጥጥር እና ኦዱት ሥርዓት 

 

21. የቁጥጥር እና ኦዱት 

21.1. አሊቂ፣ ቋሚ እና በአዯራ የተሰጡ ንብረቶቹ በየሶስት ወሩ ቆጠራ እየተዯረገ ከወጪ ቀሪ 

ሚዛኑ ሪፖርት እየተዘጋጀ የሚቀርብና በመጨረሻም ኦዱት ስሇምዯረግ በስርዓት 

ተመዝግቦ ይቀመጣሌ፤ 

21.2.  የሂሳብ መዛግብቶች በትክክሌ እንዱያዝ በማዴረግ በአስፈጻሚ መስሪያ ቤቶች በኩሌ 

በውስጥ ኦዱተሮቸ ኦዱት የሚዯረግ ይሆናሌ፤ 

21.3. ወረርሽኙ በቁጥጥር ስር መዋለ በብሔራዊ ኮሚቴ ሇሕዝብ ከተገሇጸበት ዕሇት አንስቶ 

በአንዴ ወር ጊዜ ውስጥ በውስጥ ኦዱት ተረጋግጦ ይቀርባሌ፤ 
 

ክፍሌ ሰባት 

ተፈፃሚ የሚሆንበት ጊዜ 
 

22.  ይህ መመሪያ ከሚያዝያ 15 ቀን 2012 ዓ.ም. ጀምሮ ተፈፃሚነት ይኖረዋሌ፤ 

 

አዱስ አበባ  

 

አህመዴ ሽዳ 

ገንዘብ ሚኒስትር 


