
የገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴር  

የፋይናንስ ግሌጽነትና ተጠያቂነት የውስጥ መመሪያ 

ክፍሌ አንዴ  

ጠቅሊሊ 

 

1. አውጪው ባሇስሌጣን 

የገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴር በፌዳራሌ መንግስት የፋይናንስ አስተዲዯር አዋጅ 

ቁጥር 648/2001 አንቀጽ 75 በተሰጠው ስሌጣን መሰረት የፋይናንስ ግሌጽነትና 

ተጠያቂነት ሥራን የፌዳራሌ መንግሥት መስሪያ ቤቶች ሇመተግበር ባወጣው መመሪያ 

ቁጥር 51/2010 ክፍሌ ሁሇት አንቀጽ 7 እና 9 ሊይ የተቀመጠውን ኃሊፊነት ሇመወጣት 

ይህን የውስጥ  መመሪያ አውጥቷሌ፡፡ 

2. አጭር ርዕስ 

ይህ መመሪያ ‘’የገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴር የፋይናንስ ግሌጽነትና ተጠያቂነት 

የውስጥ መመሪያ’’ ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡     

3. ትርጓሜ 

የቃለ አገባብ ላሊ ትርጉም የሚሰጠው ካሌሆነ በስተቀር በዚህ የውስጥ መመሪያ ውስጥ 

ያለ ቃሊትና ሃረጎች በፌዳራሌ መንግሥት የፋይናንስ አስተዲዯር አዋጅ ቁጥር 

648/2001 (እንዯተሸሻሇው)፣ በፌዳራሌ መንግስት የግዥ እና የንብረት አስተዲዯር 

አዋጅ ቁጥር 649/2001፣ በሚኒስትሮች ምክር ቤት የፋይናንስ አስተዲዯር ዯንብ ቁጥር 

190/2002 እና በፌዳራሌ መንግስት የፋይናንስ ግሌጽነትና ተጠያቂነት መመሪያ ቁጥር 

51/2010 የተሰጣቸውን ትርጉም ይይዛለ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ በዚህ መመሪያ ውስጥ፡- 

1. “የስራ ክፍልች” ማሇት ሇህዝብ ይፋ የሚዯረጉ የፋይናንስ ግሌጽነትና ተጠያቂነትን 

መረጃዎችን በማዘጋጀትና በማሰራጨት ሂዯት የሚሳተፉ የሚኒስቴሩ ዲይሬክቶሬቶች 

ሲሆኑ የበጀት ዝግጅትና አስተዲዯር፣ የፊሲካሌ ፖሉሲ፣ የታክስ ፖሉሲ፣ የትሬዠሪ፣ 

የመንግስት ሂሳብ፣ የእንስፔክሽን፣ የቻናሌ አንዴ ፕሮግራሞች ማስተባበሪያ፣ የዓሇም 

አቀፍ ፋይናንስ ተቋማትና ትብብር፣ የተባበሩት መንግስታት-ተቋማት የአየር ንብረት 

ሇውጥ ፋሲሉቲ አህጉራት ኢኮኖሚ ትብብር፣ የብዴር አስተዲዯር፣ የመንግስታት 

ትብብር፣ የአውሮፓ ህብረት፣ የኢትዮ-ቻይና፣  የዕቅዴ፣ የፋይናንስና ግዢ አገሌግልት፣ 



የውስጥ ኦዱት፣ የህዝብ ግንኙነትና ኢንፎርሜሽን፣ የመንግስት ወጪ አስተዲዯርና 

ቁጥጥር ማሻሻያ ዲይሬክቶሬቶች፣ የአይቤክስ/ኢፍሚስ ፕሮጀክት  ጽ/ቤት እና ላልች 

አግባብነት ያሊቸው የሚኒስቴሩ ዲይሬክቶሬቶች ናቸው፡፡ 

2. “መመሪያ’’ ማሇት የፌዳራሌ መንግሥት የፋይናንስ ግሌጽነትና ተጠያቂነት መመሪያ 

ቁጥር 51/2010 ነው፡፡ 

4. የመመሪያው ወሰን 

ይህ የውስጥ መመሪያ በፌዳራሌ መንግስት የፋይናንስ ግሌጽነትና ተጠያቂነት መመሪያ 

ቁጥር 51/2010 መሰረት በሚኒስቴሩ ይፋ የሚዯረጉ መረጃዎችን በሚያዘጋጁና 

በሚያሰራጩ የሚኒስቴሩ የስራ ክፍልች ሊይ ተፈጻሚ ይሆናሌ፡፡  

5. የመመሪያዉ ዓሊማ 

የዚህ የውስጥ መመሪያ ዓሊማ የሚኒስቴሩ የስራ ክፍልች፡- 

1. የሚኒስቴሩን የፋይናንስ ግሌጽነትና ተጠያቂነት መረጃዎችን በተዘረጋው የአሰራር 

ሥርዓት መሠረት ዜጏች በቀሊለ ሉረደት በሚችለበት ዘዳ፣ በወቅቱና በተሟሊ 

መሌኩ ተዯራሽ እንዱያዯርጉ በማዴረግ ግሌጽነት እና ተጠያቂነትን ማረጋገጥ፣  

2. የዜጏች ተሳትፎን እንዱያጎሇብቱ በማዴረግ የመንግስት ሀብት ቀሌጣፋና 

ውጤታማ በሆነ መሌኩ ሇታሇመሇት ዓሊማ መዋለን እና የህዝብ ተጠቃሚነትን 

በማረጋገጥ መሌካም አስተዲዯርን ማስፈን ናቸው ፡፡ 

6. መርሆች 

የሚኒስቴሩ የስራ ክፍልች ማንኛውንም የፋይናንስ ግሌጽነትና ተጠያቂነት ተግባር 

ሲያከናውኑ የሚከተለትን መርሆች መሠረት ማዴረግ አሇባቸው፡-  

1. የሚኒስቴሩ የመንግስት ፋይናንስ ግሌጽነትና ተጠያቂነት መረጃዎች ህብረተሰቡ 

ሉረዲው በሚችሌ መሌኩ ተሟሌቶ እና ወቅቱን ጠብቆ ተዯራሽ መዯረጋቸውን፣ 

2. የዜጏችን ተጠቃሚነት ሇማረጋገጥ የፕሮግራሙ ወይም የፕሮጀክቱ ወይም 

የተግባሩ ቀጥታ ተጠቃሚ የሆነው የህብረተሰብ ክፍሌ በበጀት ሂዯቱ በተሟሊ 

መሌኩ የሚሳተፍበት ምቹ ሁኔታ የተፈጠረሇት መሆኑን፣  

3. በማንኛውም የበጀት ምንጭ የሚከናወኑ ፕሮግራሞች ወይም ፕሮጀክቶች ወይም 

ተግባራት በዕቅደ መሠረት በቁጠባ፣ በብቃት፣ በጥራት እና በውጤታማነት 

የተከናወኑ እንዱሁም በአፈፃፀም የሚታዩ አለታዊ ሌዩነቶች ተጠያቂነት 

የሚያስከትለ መሆኑን፣ 



ክፍሌ ሁሇት 

ተግባርና ኃሊፊነት 

7. የሚኒስቴሩ ስራ ክፍልች ኃሊፊነትና የስራ ዴርሻ  

ሇህዝብ ይፋ የሚዯረጉ የፋይናንስ ግሌጽነትንና ተጠያቂነትን መረጃዎችን በማዘጋጀትና 

በማሰራጨት ሂዯት የሚሳተፉ የሚኒስቴሩ ስራ ክፍልች የሚከተለት ተግባርና ኃሊፊነት 

አሇባቸው፡- 

1. የህዝብ ግንኙነትና ኢንፎርሜሽን ዲይሬክቶሬት 

 

ሀ. በመመሪያው ክፍሌ ሁሇት አንቀጽ 7 ስር የተዘረዘሩትን የሚኒስቴሩን 

የፋይናንስ ግሌጽነትና ተጠያቂነት ሥራዎችን በበሊይነት ይመራሌ፤ 

ሇአፈጻጸሙም የሚኒስቴሩን የስራ ክፍልች ያስተባብራሌ፤ 

ሇ. የመ/ቤቱን የፋይናንስ ግሌጽነትና ተጠያቂነት ስራን ከዕቅዴ እስከ አፈጻጸም 

በበሊይነት ያስተባብራሌ፤ የአፈጻጸም አጠቃሊይ ሪፖርት ሇሚኒስትሩና  

ሇመንግስት ወጪ አስተዲዯርና ቁጥጥር ማሻሻያ ዲይሬክቶሬት በዚህ መመሪያ 

አንቀጽ 10 በተቀመጠው የጊዜ ገዯብ  መሰረት ያቀርባሌ፤ 

ሐ. የሚኒስቴሩን የፋይናንስ ግሌጽነትና ተጠያቂነት የስሌጠናና ግንዛቤ ማስጨበጫ 

መዴረኮችን ያዘጋጃሌ፤ ያስተባብራሌ፤  

መ. በመመሪያው ክፍሌ 3 አንቀጽ 10 እና 13 የተዘረዘሩትን መረጃዎች 

ከመመሪያው ጋር በአባሪነት በተያያዙት አመሊካቾች መሰረት ተዘጋጅተው 

እንዱቀርቡ ያዯርጋሌ፡፡ 

ሠ. በአጠቃሊይ የፌዳራሌ መንግሥት መሠረታዊ የበጀት መረጃዎችን እና ላልች 

የመንግሥት ፋይናንስ ግሌጽነትና ተጠያቂነት መረጃዎችን ከሚመሇከታቸዉ 

ዲይሬክቶሬቶች በማሰባሰብ በመመሪያው ክፍሌ 3 አንቀጽ 14 መሰረት በዚህ 

መመሪያ አንቀጽ 10 በተቀመጠው የጊዜ ገዯብ መሰረት ይፋ ያዯርጋሌ፣ 

ረ. ከሚኒስቴሩ የመንግስት ወጪ አስተዲዯርና ቁጥጥር ማሻሻያ ዲይሬክቶሬት ጋር 

በመተባበር ሌዩ ሌዩ አገራዊ የፋይናንስ ግሌጽነትና ተጠያቂነት የአፈጻጸም 

መረጃዎችን እና ተሞክሮዎችን በዴምጽና በምስሌ በመቅረጽ እና በጽሁፍ 

በማዘጋጀት ሇዜጎች ተዯራሽ ያዯርጋሌ፣  

 



2. የመንግስት ወጪ አስተዲዯርና ቁጥጥር ማሻሻያ ዲይሬክቶሬት 

በአገር አቀፍ ዯረጃ የመንግሥት ፋይናንስ ግሌጽነትና ተጠያቂነት የማሻሻያ 

ፕሮጀክትን  የማስተባበር፣ አፈጻጸሙን የመከታተሌና የመዯገፉ ሥራ እንዯተጠበቀ 

ሆኖ በሚኒስቴሩ ዯረጃ የሚከተለት ተግባራትና ኃሊፊነት ይኖሩታሌ፡- 

ሀ. ሚኒስቴሩ የተመዯበሇትን በጀት፣ በበጀት ዓመቱ ውስጥ  ከሌዩ ሌዩ ምንጮች 

በጥሬ ገንዘብና በዓይነት ያገኘውን የዕርዲታና የብዴር ገንዘብ መረጃ በግሌጽ 

ሇህብረተሰቡ እና ሇባሇዴርሻ አካሊት ተዯራሽ ማዴረጉን ይከታተሊሌ፣ 

ያረጋግጣሌ፣ ዴጋፍ ያዯርጋሌ፣ 

ሇ. ሚኒስቴሩ የፌዳራሌ መንግሥት መሠረታዊ የበጀት መረጃዎችን እና ላልች 

የመንግሥት ፋይናንስ ግሌጽነትና ተጠያቂነት መረጃዎች ሇዜጎች እና ሇላልች 

ባሇዴርሻ አካሊት ተዯራሽ ማዴረጉን ይከታተሊሌ፣ ያረጋግጣሌ፣ ዴጋፍ ያዯርጋሌ፣ 

ሐ. ሚኒስቴሩ በተጨማሪነት የሚቀርፃቸው አዲዱስ የመረጃ ማሰራጫ ዘዳዎች ካለ 

በመገምገም ሥራ ሊይ እንዱውለ ይፈቅዲሌ፣ 

መ. የሚኒስቴሩን የፋይናንስ ግሌጽነትና ተጠያቂነት የሥራ አፈፃፀም ሪፖርት ከህዝብ 

ግንኙነትና ኢንፎርሜሽን ዲይሬክቶሬት ይቀበሊሌ፣ ይገመግማሌ፣ ግብረ መሌስ 

ይሰጣሌ፣ 

ሠ. የህዝብ ግንኙነትና ኢንፎርሜሽን ዲይሬክቶሬት ሌዩ ሌዩ አገራዊ የፋይናንስ 

ግሌጽነትና ተጠያቂነት የአፈጻጸም መረጃዎችን እና ተሞክሮዎችን በዴምጽና 

በምስሌ በማዘጋጀት ሇዜጎች ተዯራሽ እንዱያዯርግ ስራውን ያስተባብራሌ፣ 

አስፈሊጊ ሁኔታዎችን ያመቻቻሌ፣ 

  

3. የበጀት ዝግጅትና አስተዲዯር ዲይሬክቶሬት  

ሀ. የፌዳራሌ መንግሥት መሠረታዊ የበጀት መረጃዎችን እና ላልች የመንግሥት 

ፋይናንስ ግሌጽነትና ተጠያቂነት መረጃዎችን ሇህብረተሰቡ እና ሇባሇዴርሻ አካሊት 

ተዯራሽ ሇማዴረግ ከመመሪያው ጋር በተያያዘው አባሪ 1.3 ሊይ በመሙሊት 

በዚህ መመሪያ አንቀጽ 10 በተቀመጠው የጊዜ ገዯብ መሰረት ሇህዝብ ግንኙነትና 

ኢንፎርሜሽን ዲይሬክቶሬት ያቀርባሌ፣ 

 



ሇ. በአገር ዯረጃ ከተቀመጠው የፌዳራሌ መንግሥት መስሪያ ቤቶች  የፕሮግራም 

ግብ አኳያ ባሇፈው በጀት ዓመት የተዯረሰበት እና በበጀት ዓመቱ ሉዯረስበት 

የታቀዯውን ውጤት፣ ግብና የግብ ስኬት መረጃ በዚህ መመሪያ አንቀጽ 10 

በተቀመጠው የጊዜ ገዯብ መሰረት  ሇህዝብ ግንኙነትና ኢንፎርሜሽን 

ዲይሬክቶሬት ያቀርባሌ፣ 

ሐ. በአገር ዯረጃ የተያዙ የፌዳራሌ መንግስት ትሌሌቅ ፕሮጀክቶች ዝርዝር መግሇጫ 

መረጃዎችን ከመመሪያው ጋር በተያያዘው  አባሪ 4.1 እና 4.2 ሊይ በመሙሊት 

በዚህ መመሪያ አንቀጽ 10 በተቀመጠው የጊዜ ገዯብ መሰረት ሇህዝብ ግንኙነትና 

ኢንፎርሜሽን ዲይሬክቶሬት ያቀርባሌ፣ 

መ. ሇፌዳራሌ መንግስት መስሪያ ቤቶች ከማዕከሊዊ የመንግስት ግምጃ ቤት፣ 

ከብዴር፣ ከዕርዲታ እና ከመንግስት የሌማት ዴርጅቶች የተገኘ የመንግስት 

የትርፍ ዴርሻ  ገቢ ሇበጀት ዓመቱ ሇመዯበኛና ሇካፒታሌ ፕሮጀክቶች 

ማስፈጸሚያ፣ ሇክሌልችና ከተማ አስተዲዯሮች  የሚዯረግ የበጀት ዴጎማ እና 

ሇዕዲ ክፍያ የተመዯበ ጥቅሌ የበጀት መረጃዎችን በአባሪ 1.3 እና 1.10 ሊይ 

በመሙሊት በዚህ መመሪያ አንቀጽ 10 በተቀመጠው የጊዜ ገዯብ  መሰረት 

ሇህዝብ ግንኙነትና ኢንፎርሜሽን ዲይሬክቶሬት ያቀርባሌ፣ 

 

4. በሚኒስቴሩ የኢኮኖሚ ትብብር ዘርፍ ስር የሚገኙ ዲይሬክቶሬቶች 

በዘርፉ የሚገኙ የብዴር አስተዲዯር፣ የመንግስታት ትብብር፣ የአውሮፓ ህብረት 

ትብብር፣ የኢትዮ-ቻይና ሌማት ትብብር፣ የተባበሩት መንግስት ተቋማት የአየር 

ንብረት ሇውጥ ፋሲሉቲ የአህጉራት ኢኮኖሚ ትብብር እና አሇም አቀፍ ፋይናንስና 

ተቋማት ትብብር ዲይሬክቶሬቶች የሚመሇከታቸውን የፌዳራሌ መንግስቱ ከሀገር 

ውስጥና ከውጭ ሀገራት ያገኘውን የብዴር እና ዕርዲታ መረጃ በመመሪያው ክፍሌ 3 

አንቀጽ 13 ንዑስ አንቀጽ 2 መሰረት በማዘጋጀት በዚህ መመሪያ አንቀጽ 10 

በተቀመጠው የጊዜ ገዯብ መሰረት ሇህዝብ ግንኙነትና ኢንፎርሜሽን ዲይሬክቶሬት 

ያቀርባለ፣ 

5. የቻናሌ አንዴ ፕሮግራሞች ማስተባበሪያ ዲይሬክቶሬት 

ሀ. ሇፌዳራሌ መንግስት መስሪያ ቤቶች፣ ሇክሌልችና ከተማ አስተዲዯሮች እንዱሁም 

ሇሌዩ ሌዩ ዴርጅቶችና ተቋማት ከማዕከሊዊ የመንግስት ግምጃ ቤት፣ ከብዴር፣ 



ከዕርዲታ እና ከመንግስት የትርፍ ዴርሻ የተገኘ ገቢ ሇበጀት ዓመቱ ሇፕሮጀክቶች 

ማስፈጸሚያ የሚዯረግን የበጀት ዴጋፍ የተመዯበ ጥቅሌ የበጀት መረጃዎችን 

ከመመሪያው ጋር በተያያዘው  አባሪ 1.4፣ 1.5፣ 1.6፣ 1.7፣ 1.8፣ 1.9 እና 

1.10 ሊይ በመሙሊት  በዚህ መመሪያ አንቀጽ 10 በተቀመጠው የጊዜ ገዯብ 

መሰረት  ሇህዝብ ግንኙነትና ኢንፎርሜሽን ዲይሬክቶሬት ያቀርባሌ፣ 

ሇ. ኦዱት የተዯረገ የተጠቃሇሇ ዓመታዊ የፌዯራሌ መንግስት ቻናሌ አንዴ 

ፕሮግራሞች የገቢና ወጪ ሂሳብ መረጃዎችን በዋና ዋና የሂሳብ መዯቦች 

በመሇየት በዚህ መመሪያ አንቀጽ 10 በተቀመጠው የጊዜ ገዯብ መሰረት ሇህዝብ 

ግንኙነትና ኢንፎርሜሽን ዲይሬክቶሬት ያቀርባሌ፣ 

ሐ. በቻናሌ አንዴ በኩሌ የሚገቡ የብዴርና እርዲታ ገቢዎችን፣ ሇክሌልች/ከተማ 

አስተዲዯሮች በቻናሌ አንዴ በኩሌ ፈሰስ የተዯረገውን በጀት የሂሳብና ኦዱት 

ሪፖርት ከመመሪያው ጋር በተያያዘው አባሪ 3 ሊይ በመሙሊት በዚህ መመሪያ 

አንቀጽ 10 በተቀመጠው የጊዜ ገዯብ መሰረት  ሇህዝብ ግንኙነትና ኢንፎርሜሽን 

ዲይሬክቶሬት ያቀርባሌ፣ 

መ. በቻናሌ አንዴ ፕሮግራሞች የሚተገበሩ የግዥ አፈጻጸም መረጃዎች  

በመመሪያው ክፍሌ 3 አንቀጽ 9 ተራ ቁጥር 3 በአባሪ 5.2 ሊይ በመሙሊት 

በዚህ መመሪያ አንቀጽ 10 በተቀመጠው የጊዜ ገዯብ መሰረት  ሇህዝብ 

ግንኙነትና ኢንፎርሜሽን ዲይሬክቶሬት ያቀርባሌ፣  

6. የፊሲካሌ ፖሉሲ ዲይሬክቶሬት  

የፌዳራሌ መንግሥቱን የማክሮ ኢኮኖሚና የፊስካሌ ማዕቀፍ ማሇትም የገቢና 

የወጪ ዕቅዴን እንዱሁም የወጪ አሸፋፈንን የሚመሇከቱ መረጃ መግሇጫዎችን 

በዚህ መመሪያ አንቀጽ 10 በተቀመጠው የጊዜ ገዯብ መሰረት  ሇህዝብ ግንኙነትና 

ኢንፎርሜሽን ዲይሬክቶሬት ያቀርባሌ፣ 

7. የትሬዠሪ ዲይሬክቶሬት  

ሀ. ሇፌዳራሌ መንግስት መስሪያ ቤቶች፣ ሇክሌልችና ከተማ አስተዲዯሮች እንዱሁም 

ሇሌዩ ሌዩ ዴርጅቶችና ተቋማት ከማዕከሊዊ የመንግስት ግምጃ ቤት ወጪ ሆኖ 

የተሊሇፈውን ክፍያ ከመመሪያው ጋር በተያያዘው አባሪ 1.10 ሊይ በመሙሊት 

በዚህ መመሪያ አንቀጽ 10 በተቀመጠው የጊዜ ገዯብ መሰረት ሇህዝብ ግንኙነትና 

ኢንፎርሜሽን ዲይሬክቶሬት ያቀርባሌ፣ 



ሇ. የፌዳራሌ መንግስቱ በበጀት ዓመቱ ከታክስና ታክስ ነክ ካሌሆኑ ገቢዎች፣ 

ከዕርዲታ፣ ከብዴር እና ከመንግስት የሌማት ዴርጅቶች የትርፍ ዴርሻ   

የተሰበሰበውን ጥቅሌ የገቢ መረጃ በመመሪያው አባሪ 1.2 ሊይ በመሙሊት በዚህ 

መመሪያ አንቀጽ 10 በተቀመጠው የጊዜ ገዯብ መሰረት ሇህዝብ ግንኙነትና 

ኢንፎርሜሽን ዲይሬክቶሬት ያቀርባሌ፣ 

8. የመንግስት ሂሳብ ዲይሬክቶሬት  

ሀ. ኦዱት የተዯረገ የተጠቃሇሇ ዓመታዊ የፌዳራሌ መንግስት የገቢና ወጪ ሂሳብ 

መረጃዎችን በመንግስት ሂሳብ ማንዋሌ ሊይ በተገሇጹት ቅጾች መሠረት በዋና ዋና 

የሂሳብ መዯቦች በመሇየት በዚህ መመሪያ አንቀጽ 10 በተቀመጠው የጊዜ ገዯብ 

መሰረት ሇህዝብ ግንኙነትና ኢንፎርሜሽን ዲይሬክቶሬት ያቀርባሌ፣ 

ሇ. የተጠቃሇሇውን የየሩብ ዓመት የፌዳራሌ መንግስት የሂሣብ ሪፖርት በመንግስት 

ሂሳብ ማንዋሌ ሊይ በተገሇጹት ቅጾች መሠረት በማዘጋጀት በየሩብ ዓመቱ 

መጨረሻ በዚህ መመሪያ አንቀጽ 10 በተቀመጠው የጊዜ ገዯብ መሰረት ሇህዝብ 

ግንኙነትና ኢንፎርሜሽን ዲይሬክቶሬት ያቀርባሌ፣ 

9. የኢንስፔክሽን ዲይሬክቶሬት 

የፌዳራሌ መንግስት ኦዱት የተዯረገ የተጠቃሇሇ ዓመታዊ የጥሬ ገንዘብ፣ ገቢ፣ 

ተሰብሳቢ ሂሳብ፣ ግዥ፣ ንብረት፣ ወጪ፣ በጀት እና ኦዱት ክትትሌ ሂሳብ 

መረጃዎችን በመመሪያው አባሪ 3 ሊይ በመሙሊት በዚህ መመሪያ አንቀጽ 10 

በተቀመጠው የጊዜ ገዯብ መሰረት ሇህዝብ ግንኙነትና ኢንፎርሜሽን ዲይሬክቶሬት 

ያቀርባሌ፣ 

10. የአይቤክስ/ ኢፍሚስ ፕሮጀክት ጽ/ቤት 

የፕሮጀክቱን ዝርዝር መግሇጫ መረጃዎችን በመመሪያው አባሪ 4.1 እና 4.2 ሊይ 

በመሙሊት በዚህ መመሪያ አንቀጽ 10 በተቀመጠው የጊዜ ገዯብ መሰረት ሇህዝብ 

ግንኙነትና ኢንፎርሜሽን ዲይሬክቶሬት ያቀርባሌ፣ 

 

11. የ ፋይናንስ እና ግዥ አገሌግልት ዲይሬክቶሬት  

ሀ. በበጀት ዓመቱ ውስጥ ሚኒስቴሩ በዓይነት ያገኘውን ዕርዲታ ሂሳብ መረጃ 

ከመመሪያው ጋር በተያያዘው  አባሪ 1.4 ሊይ በመሙሊት በመመሪያው 



ከተቀመጠው የጊዜ ገዯብ አምስት ቀናት በፊት ሇዕቅዴ ዝግጅትና አፈጸጻም 

ክትትሌ ዲይሬክቶሬት ያቀርባሌ፣ 

ሇ. የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱን የየሩብ ዓመት የሂሣብ ሪፖርት በመንግስት ሂሳብ 

ማንዋሌ ሊይ በተገሇጹት ቅጾች መሠረት በማዘጋጀት በየሩብ ዓመቱ መጨረሻ 

በዚህ መመሪያ አንቀጽ 10 በተቀመጠው የጊዜ ገዯብ መሰረት ሇህዝብ ግንኙነትና 

ኢንፎርሜሽን ዲይሬክቶሬት ያቀርባሌ፣ 

ሐ. በሚኒስቴሩ አስፈጻሚነት የሚከናወኑ ትሌሌቅ ፕሮጀክቶች ከተጀመሩበት ጊዜ 

ጀምሮ እስከ በበጀት ዓመቱ መጨረሻ ዴረስ ከተሇያዩ የበጀት ምንጮች የወጣ 

ወጪን ዝርዝር መረጃዎችን በመመሪያው አባሪ 4.1 ሊይ በመሙሊት በዚህ 

መመሪያ አንቀጽ 10 ከተቀመጠው የጊዜ ገዯብ  አምስት ቀናት በፊት ሇዕቅዴ 

ዝግጅትና አፈጸጻም ክትትሌ ዲይሬክቶሬት ያቀርባሌ፣ 

መ. የሚኒስቴሩን  የግዥ አፈጻጸም መረጃዎች  በመመሪያው ክፍሌ 3 አንቀጽ 9 

ተራ ቁጥር 3 መሠረት በአባሪ 5.2 ሊይ በመሙሊት በዚህ መመሪያ አንቀጽ 10 

በተቀመጠው የጊዜ ገዯብ መሰረት ሇህዝብ ግንኙነትና ኢንፎርሜሽን ዲይሬክቶሬት 

ያቀርባሌ፣ 

 

12. የዕቅዴ ዝግጅትና አፈጸጻም ክትትሌ ዲይሬክቶሬት 

ሀ. ሇሚኒስቴሩ የተመዯበ በጀት፣ በበጀት ዓመቱ ውስጥ ከሌዩ ሌዩ ምንጮች በጥሬ 

ገንዘብ የተገኘ እና በመንግስት ፋይናንስ እና ግዥ አገሌግልት ዲይሬክቶሬት በኩሌ 

የቀረበ በዓይነት የተገኘ የዕርዲታ ሂሳብ መረጃን በማካተት በመመሪያው አባሪ 1.4 

ሊይ በመሙሊት በዚህ መመሪያ አንቀጽ 10 በተቀመጠው የጊዜ ገዯብ መሰረት  

ሇህዝብ ግንኙነትና ኢንፎርሜሽን ዲይሬክቶሬት ያቀርባሌ፣  

ሇ. የሚኒስቴሩን ትሌሌቅ ፕሮጀክቶች ዝርዝር መግሇጫ መረጃዎችን በመመሪያው 

አባሪ 4.1 እና 4.2 ሊይ በመሙሊት በዚህ መመሪያ አንቀጽ 10 በተቀመጠው 

የጊዜ ገዯብ መሰረት ሇህዝብ ግንኙነትና ኢንፎርሜሽን ዲይሬክቶሬት ያቀርባሌ፣ 

ሐ. የሚኒስቴሩን የፕሮግራሞች ውጤቶችና ግቦች ዓመታዊ የዕቅዴና የየሩብ ዓመቱን 

የአፈጻጸም መረጃዎች በመመሪያው አባሪ 4.3 ሊይ በመሙሊት በዚህ መመሪያ 

አንቀጽ 10 በተቀመጠው የጊዜ ገዯብ መሰረት  ሇህዝብ ግንኙነትና ኢንፎርሜሽን 

ዲይሬክቶሬት ያቀርባሌ፣ 



 

13. የውስጥ ኦዱት ዲይሬክቶሬት 

የሚኒስቴሩን የውስጥ ኦዱት ግኝት፣ የተጠቃሇሇ ዓመታዊ የጥሬ ገንዘብ፣ ገቢ፣ 

ተሰብሳቢ ሂሳብ፣ ግዥ፣ ንብረት፣ ወጪ፣ በጀት እና ኦዱት ክትትሌ ሂሳብ 

መረጃዎችን በመመሪያው አባሪ 3 ሊይ በመሙሊት በዚህ መመሪያ አንቀጽ 10 

በተቀመጠው የጊዜ ገዯብ መሰረት ሇህዝብ ግንኙነትና ኢንፎርሜሽን ዲይሬክቶሬት 

ያቀርባሌ፣ 

 

ክፍሌ ሦስት 

8. ሇዜጏች እና ሇባሇዴርሻ አካሊት የሚገሇፁ መረጃዎች 

ሚኒስቴሩ በመመሪያው አንቀጽ 13 ከንዑስ አንቀጽ 1 እስከ 3 የተመሇከቱትን መሰረታዊ 

የመንግሥት የበጀት መረጃዎችን በተቀመጠው የጊዜ ገዯብ መሰረት  በህዝብ ግንኙነትና 

ኢንፎርሜሽን ዲይሬክቶሬት አማካኝነት ሇዜጏች እና ሇባሇዴርሻ አካሊት ይፋ ማዴረግ 

አሇበት ፡፡  

 

9. የመረጃ ማስተሊሇፊያ ዘዳዎች 

የህዝብ ግንኙነትና ኢንፎርሜሽን ዲይሬክቶሬት በመመሪያው ክፍሌ 3 አንቀጽ 14 ስር 

የተቀመጡትን የመረጃ ማስተሊሇፊያ ዘዳዎች በመጠቀም የፋይናንስ ግሌጽነትና 

ተጠያቂነትን ሇማረጋገጥ የሚሰጡ መረጃዎችን ሇዜጏች እና ሇባሇዴርሻ አካሊት ተዯራሽ 

ማዴረግ አሇበት፡፡ 

 

10. የመረጃ ማስተሊሇፊያ ጊዜ ሰላዲ፤ 

የሚመሇከታቸው የሚኒስቴሩ የስራ ክፍልች በመመሪያው ክፍሌ ሦስት አንቀጽ 15 ስር 

ከተጠቀሱት የመረጃ ማስተሊሇፊያ ጊዜ ሠላዲ 5 የስራ ቀናት በፊት በአባሪዎቹ መሰረት 

እንዯ የስራ ክፍለ ኃሊፊነትና የስራ ዴርሻ የተዘጋጁትን የፋይናንስ ግሌጽነትና 

ተጠያቂነት መረጃዎችን ሇህዝብ ግንኙነትና ኢንፎርሜሽን ዲይሬክቶሬት ማቅረብ 

አሇባቸው፡፡ 

 

ክፍሌ አራት 



ሌዩ ሌዩ 

11. ከተባባሪ አካሊት ጋር የሚዯረግ ጥምረት 

1. የሚመሇከታቸው የሚኒስቴሩ የስራ ክፍልች የፋይናንስ ግሌጽነትና ተጠያቂነት 

ስርዓትን ሲተገብሩ ከላልች የዜጎች ሁሇንተናዊ ተሳትፎ ተግባሪ አካሊት 

(የማህበራዊ ተጠያቂነት እና ቅሬታ ሰሚ አካሊት) ጋር በጥምረት መስራት፣ መረጃ 

መሇዋወጥና የዜጎችን ተሳትፎ ሉያሳዴግ በሚያስችሌ ተግባራት ሊይ አብሮ 

መስራት ይኖርባቸዋሌ፡፡  

2.  ሚኒስቴሩ በመዯበኛ፣ በብዴርና እርዲታ የበጀት ምንጭ የሚከናወኑ የካፒታሌ 

ፕሮጀክቶች ዕቅዴና የበጀት አፈጻጸም ሊይ ከተጠቃሚው የህብረተሰብ እና ከላልች 

ባሇዴርሻ አካሊት ጋር በየሩብ ዓመቱ፤ ሩብ ዓመቱ በተጠናቀቀ በአንዴ ወር ጊዜ 

ውስጥ መወያየት ይኖርበታሌ፣ 

3. ሚኒስቴሩ በፌዳራለ መንግስት በጀት የሚከናወኑ ትሊሌቅ ፕሮጀክቶች አፈጻጸም   

በተመሇከተ ከአካባቢው ህብረተሰብና ከባሇዴርሻ አካሊት ጋር ቢያንስ በዓመት አንዴ 

ጊዜ ምክክር ማዴረግ አሇበት፡፡ 

4. በዚህ አንቀጽ  ንዑስ አንቀጽ2 እና 3  መሰረት በሚዯረገው ምክክር   

የሚመሇከታቸው የሚኒስቴሩ የስራ ክፍልች ከተሰጣቸው ተግባርና ኃሊፊነት አንፃር 

ተገቢውን መግሇጫ ማቅረብ ይኖርባቸዋሌ፡፡ 

5. በፌዳራለ መንግስት በጀት የሚከናወኑ ትሊሌቅ ፕሮጀክቶች አፈጻጸምን   

በተመሇከተ አስፈጻሚ የመንግስት  መስሪያ ቤቶች ከፕሮጀክቱ ተጠቃሚ 

ማህበረሰብ ጋር ከሚያዯርጓቸው ውይይቶች መካከሌ የጎሊ አገራዊ ፋይዲ ያሊቸውን 

በመምረጥ የሚመሇከታቸው የሚኒስቴሩ የስራ ክፍልች መሳተፍ አሇባቸው፣  

 

 

 

 

 

 

 

 



ክፍሌ አምስት 

 

12. መመሪያው ተፈጻሚ የሚሆንበት ጊዜ 

ይህ መመሪያ ከየካቲት 20 ቀን 2010 ዓ.ም ጀምሮ ተፈፃሚ ይሆናሌ፡፡ 

   

የካቲት 15 ቀን 2010 ዓ.ም. 

አዱስ አበባ 

 

 

 

አብራሃም ተከስተ (ድ/ር) 

የገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴር 

ሚኒስትር 

 

 


