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1. መግቢያ

የኢትዮጵያ ፌዯራሌ ዳሞክራሲያዊ መንግስት ፈጣን፣ መሠረተ-ሰፊ፣ ሊቂ እና ፍትሃዊ
የኢኮኖሚ ዕዴገት በማረጋገጥ አገሪቱን በ2017 መካከሇኛ ገቢ ካሊቸው አገሮች ተርታ
ሇማሰሇፍ የሌማት ፖሉሲዎችን፣ ስትራቴጂዎች እና ፕሮግራሞችን ቀርጾ ሲንቀሳቀስ
ቆይቷሌ፡፡ ባሇፉት ዓመታት ተቀርጸው በመተግበር ሊይ የሚገኙት ፖሉሲዎች እና
ስትራቴጂዎች እንዱሁም ፕሮግራሞች ውጤት በማስገኘታቸው የአገራችን ኢኮኖሚ
ሊሇፉት

አሥራ

አስመዜግቧሌ፡፡

አራት

ዓመታት

በአማካይ

በየዓመቱ

የሁሇት

አኃዜ

ዕዴገት

ይህ ውጤት የተመገበው በመጀመሪያው የዕዴገትና ትራንስፎርሜሽን

ዕቅዴ (“ዕትዕ-1”) የተጀመሩት በርካታ ፕሮጀክቶች በአብዚኛው በተሳካ ሁኔታ የተተገበሩ
በመሆኑ ነው፡፡ በተመሣሣይ መሌኩ በሁሇተኛው የዕዴገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅዴም
(“ዕትዕ-2”) የተቀረጹትን ፕሮግራሞችና ፕሮጀክቶች ሇማስፈጸም መንግሥት ከፍተኛ
ገንብ መዴቦ ሇአፈጻጸሙ ሲረባረብ ቆይቷሌ፡፡ ይህም ሆኖ የህዜብ አገሌግልቶች
አቅርቦት በመጠንም ሆነ በጥራት ይበሌጥ ሉጠናከርና ሉሟሊ የሚገባው በመሆኑ
በቀጣይም ከፍተኛ መጠን ያሇው ኢንቨስትመንት እንዯሚያስፈሌግ ታይቷሌ፡፡ በላሊ
በኩሌ ግን የመንግስት ርፍ ብቻውን የሚፈሇገውን ፋይናንስ ሇማቅረብ የሚችሌበት
ሁኔታ አይኖርም፡፡
ስሇሆነም አገሪቱ መካከሇኛ ገቢ ካሊቸው አገሮች ተርታ ሇመሰሇፍ ያስቀመጠችውን ራዕይ
ሇማሳካት ከዙህም ጋር ተያይዝ በየጊዛው ሳያቋርጥ እያዯገ የመጣውን የህዜብ አገሌግልት
ፍሊጎት ሇማሟሊት ከመንግስት የፋይናንስ ምንጮች በተጨማሪ ላልች አማራጮችን
ማፈሊሇግ አስፈሊጊ ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ ከነዙህ ተጨማሪ ምንጮች መካከሌ የመንግሥትና
የግሌ

አጋርነት

አንደ

ስሌት

እንዱሆን

ተመርጧሌ፡፡

የመሰረተ-ሌማት

የፋይናንስ

ጉዴሇትን ሇማሟሊት የግለን ርፍ በአጋርነት ማሳተፍ እንዯ አንዴ የመፍትሄ ስሌት
መታየት ከተጀመረ ቆይቷሌ፡፡ የመንግስትና የግሌ አጋርነት (መግአ) የመሰረተ-ሌማት
አቅርቦትን ሇማሻሻሌ እንዯ አንዴ ስሌት ወይም ዳ የሚወሰዴ ሲሆን በአግባቡ ሥራ
ሊይ ከዋሇ የግለን ርፍ የኢንቨስትመንት አቅም እንዯ አስፈሊጊነቱ እንዱጠቀምበት ዕዴሌ
የሚሰጥ ነው፡፡
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የኢትዮጵያ መንግስት ከግሌ ርፉ ጋር እንዱኖር የሚፈሌገውን አጋርነት እውን
ሇማዴረግ
ፕሮግራም

የገንብና

ኢኮኖሚ

እንዱነዴፍ

ትብብር

ኃሊፊነት

ሚኒስቴር

ተሰጥቶታሌ፡፡

የመንግስትና

ይህ

የመግአ

የግሌ

የአጋርነት

ፖሉሲ

የአጋርነቱ

የአጠቃቀምና የትግበራ ፖሉሲ ሲሆን የህግ ማዕቀፍ የማጋጀቱ ሥራ የመጀመሪያና
ወሳኝ እርምጃ ተዯርጎ ይወሰዲሌ፡፡ ይህ ፖሉሲ የመግአ ፕሮጀክቶች በመሊ አገሪቱ
የሚተገበሩበትን ሁኔታ በተመሇከተ አቅጣጫ የሚሰጥ እንዱሁም የመግአ አፈጻጸም
የሚመራበት ሰነዴ ከመሆኑም ባሻገር የመንግስትና የግሌ አጋርነት ወጥ በሆነ መሌክና
በግሌጽነት እንዱተገበር ይረዲሌ፡፡
የመግአ ማዕቀፍ የመንግስትና የግሌ አጋርነትን ሇማሳሇጥ የሚረደ የአሠራር ሰነድችንና
የአስተዲዯር መዋቅርን የሚያካትት ይሆናሌ፡፡ የመግአ ሽፋንና አጠቃቀምን፣ የመግአ
ፕሮጀክቶች አመራረጥንና አገጃጀትን፣ የቁሌፍ ተዋናዮች ማንነትና ሚና እንዱሁም
እንዯ አስፈሊጊነቱ መግአን በተሇየ ትኩረት እንዱከታተለ የሚዯራጁና የሚሰየሙትን
ተቋማት የሚመሇከቱ አዋጆችና እና ዯንቦች በዙህ ማዕቀፍ የሚጠቃሇለ ናቸው፡፡ ከዙህም
በተጨማሪ የመግአ ፕሮጀክቶችን አፈጻጸም የሚመሇከቱ መመሪያዎች እንዱሁም የመግአ
ቁሌፍ ጉዲዮች የሚስተናገደባቸው ዜርዜር ማኑዋልች እና መዯበኛ የመግአ የጨረታ
ሰነድች የዙህ ማዕቀፍ አካሌ ተዯርገው ይወሰዲለ፡፡
የመሰረተ-ሌማት አቅርቦትን ፋይናንስ በማዴረግ ረገዴ መግአን እንዯ አንዴ አማራጭ
መውሰደ ሇኢትዮጵያ አዱስ መሆኑ ይታወቃሌ፡፡ በመሆኑም በመጀመሪያዎቹ ዓመታት
መግአ ሇሙከራ በተመረጡ ጥቂት የመሠረተ-ሌማት ፕሮጀክቶች እንዱያተኩር ማዴረጉ
ተገቢ ይሆናሌ፡፡ እነዙህንም ፕሮጀክቶች በመመምረጥ ረገዴ በሁሇተኛው የዕዴገትና
የትራንስፎርሜሽን

ዕቅዴ

ውስጥ

ቅዴሚያ

ትኩረት

ከተሰጣቸው

የመሰረተ-ሌማት

አውታሮች መጀመር ጠቀሜታው የጎሊ ነው፡፡ እነዙህ የሙከራ ፕሮጀክቶች ሲመረጡ
ታሳቢ የሚዯረገው የመንግስትን አቅም በመገንባቱ በኩሌ የሚኖራቸው አስተዋጽኦ እና
ወዯፊት መግአ በስፋት ሇመተግበር ምርጥ ተሞክሮ ሇመቀመር የሚያስችለ መሆናቸው
አንዴ ዋነኛ ጉዲይ ነው፡፡ የመግአ ማዕቀፍ በኢትዮጵያ ሉቀሰም የሚችሇውን ተሞክሮ
ሁለ ባካተተ መሌኩ ከጊዛ ወዯ ጊዛ እየጎሇበተ እንዯሚሄዴ የሚጠበቅ ሆኖ ከዙህ ጎን
ሇጎን የአሇም አቀፍ ምርጥ ተሞክሮዎች ወሳኝ ባህርያትን ከግምት ውስጥ በማስገባት
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የሚከናወን ነው፡፡ የዙህ ዋና ግብም ኢትዮጵያ ከላልች አገሮች ተሞክሮ እንዴትጠቀም
እና ከመነሻው ውጤታማ የሆነ፣ የመንግሥት ገንብ ተመጣጣኝ ዋጋ የሚያስገኝ
እንዱሁም

መሌካም

አስተዲዯር

እና

ግሌጽነትን

ያረጋገጠ

የመግአ

ፕሮግራም

እንዴትቀርጽ ሇማዴረግ ነው፡፡
በመሆኑም ኢትዮጵያ አጠቃሊይ የሌማት ዓሊማዋን ሇመዯገፍ የመግአ ፕሮግራምን
ሇመተግበር ስትወስን የመግአ ፋይዲዎችን በውሌ በመረዲት እና ከዙሁ የሚገኙ ጥቅሞች
ሳይሸራረፉ ተግባር ሊይ ሇማዋሌ የህግ ማዕቀፍ ማስፈሇጉን በመገንብ ነው፡፡
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2

2. የፖሉሲው መነሻዎች

የአገሪቷን ራዕይና የሌማት ዕቅዴ እንዯ መነሻ
ፈጣን፣ መሠረተ-ሰፊ፣ ሊቂ እና ፍትሃዊ የኢኮኖሚ ዕዴገት ማረጋገጥ የኢትዮጵያ
መንግስት ቁሌፍ የፖሉሲ ዓሊማ ነው፡፡ ይህ ዓሊማ አገሪቱ በ2017 ዓ.ም. መካከሇኛ ገቢ
ካሊቸው አገሮች ተርታ ሇመሰሇፍ የያችውን ራዕይ ሇማሳካት የማይተካ ሚና ይኖረዋሌ፡፡
እንዯሚታወቀው ከ1996 እስከ 2008 ባለት ዓመታት የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በአማካይ
ከአስር በመቶ ያሊነሰ ዕዴገት ሲያስመግብ ቆይቷሌ፡፡ ይህንን ዕዴገት ሇማስቀጠሌ እና
ሊቂ ሇማዴረግ ብልም የመዋቅር ሽግግር ሇማምጣት አገሪቱ በስትራቴጂካዊ ዕቅዴ
እንዴትመራ መዯረጉ ጠቀሜታን አስገኝቷሌ፡፡
የሚጠበቀውን የኢኮኖሚ ዕዴገትና መዋቅራዊ ሽግግር ሇማምጣት ትኩረት የሚሹ ቁሌፍ
ጉዲዮችን በሰባት ስትራቴጂካዊ ምሰሶዎች ሥር በማቀናጀት የመጀመሪያውን የአምስት
አመት የዕዴገትና የትራንስፎርሜሽን ዕቅዴ ከ2002-2007 ዓ.ም. ተግባራዊ አዴርጋሇች፡፡
ምሰሶዎቹ ፈጣን እና ፍትሏዊ የሆነ የኢኮኖሚ ዕዴገትን ማረጋገጥ፣ ግብርና ዋነኛ
የኢኮኖሚ ዕዴገት ምንጭ እንዱሆን ማስቻሌ፣ ማህበራዊ ሌማትን በተዯርሽነትና ጥራት
ዯረጃ ይበሌጥ ማበሌጸግ፣ መሌካም አስተዲዯርን ማስፈን፣ የሴቶችና ወጣቶች ፍትሏዊ
ተሳትፎን ማረጋገጥ እንዱሁም የማስፈጸም አቅም ማሻሻሌን የሚመሇከቱ ናቸው፡፡
በዙህም መሰረተ-ሌማትን የማስፋፋት ዓሊማ በዕቅደ ክፍተኛ ትኩረት ተሰጥቶቷሌ፡፡
እነዙህንና ላልች ምሰሶችን የያው የመጀመሪያው የዕዴገትና የትራንስፎርሜሽን ዕቅዴ
በአፈጻጸም ረገዴ ብዘዎቹን የኢኮኖሚ፣ የመሰረተ ሌማት እንዱሁም የማህበራዊ ርፍ
ግቦችን በትግበራው የአምስት ዓመታት ወቅት አሳክቷሌ ፡፡
ሁሇተኛው የዕዴገትና የትራንስፎርሜሽን ዕቅዴ (ከ2008-2012) (ዕትዕ-2) በታህሳስ
2008 ዓ.ም. ፀዴቆ ወዯ ትግበራ ተገብቷሌ፡፡ ሁሇተኛው የዕቅዴ ሰነዴ ከመጀመሪያው ጋር
ሲነጻጸር በፖሉሲ አቅጣጫዎች በአብዚኛው ተመሳሳይ ትኩረት ይዝ ተቀርጿሌ፡፡ እንዯ
ዕትዕ-1 ሁለ ዕትዕ-2 ሇግብርና ርፍ ትኩረት የሚሰጥ ሲሆን የበሇጠ የአምራች
ኢንደስትሪውን መሰረት ሇማስፋት ከፍተኛ ትኩረት ይሰጣሌ፡፡ በመሆኑም ላልች
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ምሰሶዎች እንዲለ ሆነው ዕትዕ-2 የሚከተለትን ምሰሶዎች አካቶ ጸዴቋሌ፡፡ እነዙህም
የአምራች ኢንደስትሪው ርፍ ሌማት፣ የመሰረተ ሌማት ዕዴገት እንዱሁም የግለን
ርፍ አቅም ማጎሌበት ይጠቀሳለ፡፡
በዙህም መሰረት እነዙህን ምሰሶዎች መሰረት ያዯረጉ በርካታ ፕሮጀክቶች በሁሇተኛው
ዕትዕ መን

ተቀርጸው በርካታዎቹ

ወዯ ትግበራ ገብተዋሌ፡፡ እነዙህ

ፕሮጀክቶች

የሚጠይቁት መዋሇ ነዋይ፣ ቴክኖልጂ እና ዕውቀት ከፍተኛ በመሆኑ መንግስት የግለን
ርፍ አቅም በሰፊው ሇመጠቀም አቅዶሌ፡፡ ይህም እቅዴ ተግባራዊ ከሚሆንባቸው
መንገድች አንደ የመንግስት እና የግሌ አጋርነት እንዯሚሆን ዕቅደ አመሊክቷሌ፡፡
በመሆኑም የመንግስትና የግሌ ሽርክና አሠራርን በመተግበር የአገሪቷን የመሠረተሌማት
ፍሊጎት በመሙሊት ኢኮኖሚያችን በቀጣይ ሇማሳዯግ የሚረዲ መሆኑ ታምኖበት ይህ
ፖሉሲ ተጋጅቷሌ፡፡

የመሰረተ ሌማት አቅርቦት ፍሊጎት እንዯ መነሻ
የኢትዮጵያ የሌማት ፖሉሲዎችና እስትራቴጂዎች በመሰረተ ሌማት እና በኢኮኖሚ
ዕዴገት መሃከሌ ሊሇው ቁርኝት እና መስተጋብር ግሌጽ እውቅና በመስጠት የተቃኙ
ናቸው፡፡

በመሰረተ ሌማት የተሻሇ ተዯራሽነት ሲኖር የኢኮኖሚውን ተወዲዲሪነት

በማሻሻሌና

ከፍ

ያሇ

የግሌ

ርፍ

ምርታማነትን

በማረጋገጥ

የኢኮኖሚ

ዕዴገትን

ሇማፋጠን ያስችሊሌ፡፡ በፊዙካሌ መሰረተ ሌማቶች ሊይ መዋዕሇ ንዋይ ማፍሰስ የማምረቻ
ወጪን

በመቀነስ፤

የዕቃዎችንና

አገሌግልቶችን

እንዱሁም

የሰዎችን

እንቅስቃሴ

በማቀሊጠፍ ረገዴ ያሇው ጉሌህ አስተዋጽኦ የሚያከራክር አይዯሇም፡፡ በተመሳሳይ መሌኩ
በማህበራዊ መሰረተ-ሌማትና ላልች የህዜብ አገሌግልቶች ሊይ የሚዯረግ ኢንቨስትመንት
የትምህርትና የጤና አገራዊ ውጤቶች እንዱሻሻለ በማዴረግ ረገዴ የጎሊ አስተዋጽኦ
አሇው፡፡ የመሠረተ ሌማት መስፋፋትና የጥራት መሻሻሌ በተሇይ እንዯኢትዮጵያ ሊለ
ዜቅተኛ የመሠረተ ሌማት ሽፋን ሊሊቸው አገሮች ይበሌጥ ውጤታማ እንዯሚሆን
ከእስከአሁኑ የሌማት ጥረትም የታየ ጉዲይ ነው፡፡
በኢኮኖሚ ዕዴገትና ሌማት ረገዴ ያሇውን ሚና ጠንቅቆ በመገንብ ሁሇተኛው የዕዴገትና
የትራንስፎርሜሽን ዕቅዴ መሰረተ-ሌማትን እንዯ አንዴ ስትራቴጂካዊ ምሰሶ እውቅና
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እንዱሰጠው አዴርጓሌ፡፡ በዙህ ዕቅዴ ውስጥ የተካተቱት የመሰረተ ሌማት ዜርጋታዎች
የመንገዴ ግንባታ፣ የምዴር ባቡር መስመር እና የልጂስቲክስ አገሌግልቶች ግንባታ፣
አዲዱስ

የአውሮፕሊን

ማረፊያዎች

ግንባታ፣

የኃይሌ

ሌማት፣

የኤላክትሪክ

ኃይሌ

ማስተሊሇፊያና ማከፋፈያ፣ የውኃ አቅርቦት እና ሳኒቴሽን አገሌግልቶች እና የመስኖ
መሠረተ-ሌማት ግንባታዎችን ይጨምራሌ፡፡
ከማስፈጸም አንፃር ግን የመሠረተ ሌማት ሥራዎች የሚጠይቁት አቅም ከፍተኛ ነው፡፡
በተሇይ በፋይናንስ ረገዴ ከፍተኛ አቅምን የሚፈሌጉ ሲሆን ከዕዴገት ዯረጃ ጋር
ተያይው የሚመጡ ውስብስብ መሠረተ ሌማቶች በቴክኖልጂ እና በሰው ኃይሌ
ዜግጁነት ረገዴ ትሌቅ አቅምን ይፈሌጋለ፡፡ ከአሇፉት ሁሇት አሥርት ዓመታት የሌማት
ጥረት እንዯታየው ኢትዮጵያ ከፍተኛ ዴርሻ ያሇውን የመንግሥት የፋይናንስ አቅም
በመሠረተ ሌማት ሊይ ሇማዋሌ የቻሇች ቢሆንም የመሠረተ ሌማት አገሌግልቶች
አቅርቦት በስፋት እና በጥራት ረገዴ ብዘ ሥራ እንዯሚቀረው በግሌጽ ይታያሌ፡፡ በዙህም
ምክንያት የአገሪቱን ራዕይ ዕውን ሇማዴረግ የሚያስችሌ በቂ መጠን እና ጥራት ያሇው
የመሰረተ ሌማት ዜርጋታን በመንግስት የፋይናነስ አቅም ብቻ ሇማከናወን አስቸጋሪ
ነው፡፡ በመሆኑም የግለ ርፍ በመሰረተ ሌማት አቅርቦት ርፍ ያሇውን ተሣትፎ
ሇማስፋት

የሚያስችለ የተሇያዩ እስትራቴጂዎች መጠቀም ያስፈሌጋሌ፡፡ ስሇዙህም

የመንግሥትና የግሌ አጋርነት አንዴ ተጨማሪ እስትራቴጂ ሆኖ ይታያሌ፡፡

የአገሪቱ የኢንቨስትመንት ፍሊጎት እንዯመነሻ
በሁሇተኛው የዕዴገትና የትራንስፎርሜሽን ዕቅዴ የተያዘትን የሌማት ውጥኖች ሇማሳካት
በአምስት አመት ጊዛ ውስጥ ከ150 ቢሌዮን የአሜሪካን ድሊር በሊይ የሆነ ኢንቨስትመንት
እንዯሚያስፈሌግ ተገምቷሌ፡፡ መካከሇኛ ገቢ ካሊቸው አገሮች ተርታ ሇመሰሇፍ ከዙሁ
መጠን

ያሊነሰ

ኢንቨስትመንት

ከሁሇተኛው

የዕቅዴ

መን

ባሻገር

ሊሇው

መንም

ያስፈሌጋሌ ተብል ይታመናሌ፡፡ ምንም እንኳን አብዚኛው ኢንቨስትመንት ከአገር ውስጥ
ምንጮች እና የተወሰነው ዯግሞ ከብዴር ይገኛሌ ተብል የሚጠበቅ ቢሆንም የውጭ
ኢንቨስትመንትንም ሇመሣብና ሇማንቀሳቀስ ከፍተኛ ጥረት እንዯሚዯረግ ሁሇተኛው
የዕዴገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅዴ ይጠቁማሌ፡፡

የኢትዮጵያ የመንግስት እና የግሌ አጋርነት ፖሉሲ
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ኢንቨስትመንት በማበረታታት ረገዴ ቀጥተኛ የውጭ ኢንቨስትመንት ከፍተኛ ትኩረት
የሚሰጠው ሲሆን ይህን ዓይነት ኢንቨስትመንት በሚፈሇገው መጠን እና ዓይነት ወዯ
ሀገር ውስጥ ከመሳብ አንፃር የመንግሥትና የግሌ አጋርነት (መግአ) አንደ መሳሪያ ሆኖ
ሉያገሇግሌ ይችሊሌ፡፡ የመግአ ማዕቀፍ ትግበራ መንታ ዓሊማዎች ያለት ሲሆን፤ በአንዴ
በኩሌ የግሌ ርፉ በመሰረተ ሌማት ሊይ የሚያዯርገው

ኢንቨስትመንት የሚያበረታታ

ሲሆን፣ በላሊ በኩሌ ዯግሞ የመሰረተ-ሌማት አቅርቦትን ጥራት ሇማሻሻሌ ያስችሊሌ፡፡
ከዙህ ጎን ሇጎን መግአ ወዯ አገር ውስጥ የሚገባውን የውጪ ካፒታሌ ፍሰት ይበሌጥ
ሇማሳዯግ እንዱሁም የቴክኖልጂ ሽግግርን ሇማፋጠን እንዯሚረዲ ይታመናሌ፡፡ የዕውቀት
ሽግግር፣ የአገር ውስጥ የግሌ ርፍ አቅምን ማጎሌበት፣ የኢንቨስትመንት ፍሰትን
በማሻሻሌ

የውጭ

ቀጥታ

ኢንቨስትመንትን

ማሳዯግ

ከተጓዲኝ

ዓሊማዎች

ውስጥ

የሚጠቀሱ ናቸው፡፡ የመግአ ፕሮጀክቶችና አጠቃሊይ ፕሮግራሙ በሚተገበርበት ወቅት
ይህ ፖሉሲና ፖሉሲውን ሇማስፈፀም የሚጋጀው የህግ ማዕቀፍ
ዓሊማዎች

በሚፈሇገው

መጠን

ከግብ

ሇማዴረስ

ያግዚሌ፡፡

እነዙህን ተጓዲኝ

በተሇይም

ይህ

ፖሉሲ

የመንግስትን ዓሊማዎችና መንግስት ሇመግአ የሰጠውን ትኩረት እና ያሇውን ቁርጠኝነት
በግሌፅ

በማሳየት

ሇአጋርነትው

የሚያስፈሌገውን

ማዕቀፍ

በጠንካራ

መሰረት

ሊይ

እንዱመሰረት ያዯርጋሌ፡፡

የተረጋጋ የማክሮ ኢኮኖሚ መኖር እንዯ መነሻ
በሁሇተኛው የዕዴገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅዴ ከተያዘት ዋና ዋና ስትራቴጂዎች አንደ
ዕቅደን በተረጋጋ የማክሮ ኢኮኖሚ ማዕቀፍ ውስጥ ተግባራዊ ማዴረግ ነው፡፡ ይህንንም
ከግብ ሇማዴረስ ከሚያስችለት ስሌቶች መካከሌ ጤናማ የፊስካሌ ፖሉሲ ተግባራዊ
ማዴረግ ሲሆን ሇዙህም ዋነኛው የመንግስት የፊስካሌ ጉዴሇት ከማክሮ ኢኮኖሚው ዓሊማ
ጋር የተጣጣመ ማዴረግ ሲቻሌ ነው፡፡ ከዙህ አንፃር በጥሩ ሁኔታ የተቀረጸ እና
የተተገበረ የመንግሥትና የግሌ አጋርነት ፕሮግራም የህዜብ አገሌግልቶችን በማቅረብ
ረገዴ የግለን ርፍ ተሳትፎ በማሳዯግ በተጓዲኝ የመንግስት ወጪ እንዲይንር አስተዋፅዖ
ያዯርጋሌ፡፡

የኢትዮጵያ የመንግስት እና የግሌ አጋርነት ፖሉሲ
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3

3 የመግአ ግቦችና ዓሊማዎች

ግቦች
ይህ ፖሉሲ የሚከተለት ዋና ዋና ግቦች አለት፡፡


የህዜብ አገሌግልት ተግባራትን1 ማስፋፋት፣



የህዜብ አገሌግልት ተግባራት ወጪ ቆጣቢ እንዱሆኑ፣ በታቀዯው ጊዛ እና
ጥራት እንዱቀርቡ ማስቻሌ፣



የግለ ርፍ የህዜብ አገሌግልት ተግባራትን በማቅረብ ሃብቱን ስራ ሊይ
እንዱያውሌ ማመቻቸት ናቸው፡፡

ዓሊማዎች
የመንግስትና የግሌ አጋርነት ዓሊማዎች
መግአን በመጠቀም ፕሮጀክቶች መተግበር የሚከተለት ዓሊማዎች አለት፡፡


ሇአገራችን መሠረተ-ሌማት ግንባታ እና አገሌግልቶች ማስፋፊያ የሚውሇውን
የፋይናንስ ሀብት ሇማሳዯግ እንዱቻሌ የግለን ርፍ ኢንቨስትመንትና የስራ
አመራር ክህልት መጠቀም፣



ሇግለ ርፍ ዴጋፍ በማዴረግ እና የስጋት ኃሊፊነትን እንዱጋራ በማዴረግ የግለ
ርፍ በመሰረተ-ሌማት ኢንቨስትመንት ይበሌጥ ቢሳተፍ ሉገኝ የሚችሇውን
ጥቅም ማሳዯግ ላሊው ዓሊማ ነው፡፡ ከግሌ ርፍ ተሣትፎ ጋር የተያያው ጥቅም
ሉገኝ የሚችሇው ግን ተገቢ እና ትርጉም ያሇው ስጋት ሇግለ ርፍ ማስተሊሇፍ
ሲቻሌ ብቻ ነው፡፡ በስፋት የሚዯረግ የግሌ ርፍ ተሣትፎ ሉያስገኝ የሚችሊቸው

1

በዙህ ፖሉሲ ውስጥ “የሕዜብ አገሌግልት ተግባር” ማሇት በኢትዮጵያ የፍትሏብሔር ሕግ ሊይ በተቀመጠው

መሠረት “ሇሕዜብ ጥቅም አስፈሊጊ በመሆኑ እና በግሌ ርፍ ብቻ በብቃት ሉሰራ እንዯማይችሌ የታመነበት በመሆኑ
ምክንያት በመንግሥት የሚከናወን ማናቸውም ተግባር ማሇት ነው”፡፡

የኢትዮጵያ የመንግስት እና የግሌ አጋርነት ፖሉሲ
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ጥቅሞች በርካታ ሲሆኑ ከሚጠበቁት ጥቅሞች መካከሌ የሚከተለት በዋነኛነት
ሉጠቀሱ ይችሊለ፤


በመሠረተ-ሌማት
አገሌግልት

ዱዚይን

በመሣተፍ

ወይም

የመሠረተ

ሌማት

በማቅረብ ረገዴ ከግሌ ርፍ የሚመነጭ አዲዱስ የፈጠራ

ሃሳቦችን (innovation) መጠቀም፣


በፕሮጀክቶች አፈጻጸም ረገዴ ሉኖር የሚችሇውን የጊዛ መጓተትና
የወጪ መናር መቀነስ፣



የመሰረተ-ሌማት

አቅርቦት

የዋጋ

አተማመን

የመሰረተ

ሌማቱን

የሙለ እዴሜ ወጪ (life cycle approach) ግምት ውስጥ አስገብቶ
እንዱሰሊ ማመቻቸት፣


የተሻሇ ጥራት እና ቅሌጥፍናን ማረጋገጥ፣



ሇአገር በቀሌ የግሌ ርፍ የዕውቀት ሽግግር ማመቻቸት፣



ሀብትን (asset) በተሻሇ ሁኔታ ሇመጠቀም መቻሌ ናቸው፡፡

የመንግስትና የግሌ አጋርነት ማዕቀፍ ዓሊማዎች
ግሌጽ በሆነ መንገዴ አጠቃሊይ አገራዊ ጥቅምን አይቶና የተፈፃሚነት ወሰን አበጅቶ
በተጋጀ

የፖሉሲና

ህግ

ማዕቀፍ

መመራት

በርካታ

ጠቃሚነቶች

እንዲለት

ይታመናሌ፡፡ መንግስት መግአን የመሰረተ-ሌማት አቅርቦት ስሌት አዴርጎ መውሰደ
በተመረጡ ፕሮጀክቶች በመጀመር መተግበሩ የፕሮጀክቶችን አፈጻጸም ከማሳሇጥ
ባሻገር የግሌ ርፍ ሌምዴ እና ኢንቨስትመንት አቅምን በመጠቀም ወዯፊት በርካታ
የህዜብ አገሌግልቶችን በስፋት ሇማቅረብ ያስችሊሌ፡፡ መግአን በሰፊው በመተግበር
ሉገኝ የሚችሇውን ጥቅም ሇማረጋገጥ
የኢኮኖሚ

ርፎች

የፕሮግራም

በረዥም ጊዛ እንዱሁም ቀስ በቀስ በሁለም

ስሌትን

ሇመከተሌ

እና

ተግባራዊ

ሇማዴረግ

የሚያስችሌ አቅጣጫን ያመቻቻሌ፡፡ የመግአ ፕሮጀክቶች አቀራረጽና አተገባበር
ስሌትም በመግአ ማዕቀፍ ውስጥ እንዱካተት ይዯረጋሌ፡፡ በዙህ ሊይ መግአን ሥራ
ሊይ

ሇማዋሌ

የመግአ

ፕሮጀክቶች

የሚቀረጹበት

ሂዯት

የሚመራበት

የመግአ

ፖሉሲ፣ የማስፈጸሚያ አዋጅ እና ዜርዜር መመሪያዎች መኖራቸው ሇመግአ
ፕሮግራም አፈጻጸም ስኬት ወሳኝ ነው፡፡

የኢትዮጵያ የመንግስት እና የግሌ አጋርነት ፖሉሲ
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ይህንን ስሌት መከተሌ የሚከተለት ዓሊማዎች አለት፡፡


የግለ ርፍ በመሠረተ-ሌማት ኢንቨስትመንት ውስጥ ያሇውን ተሳትፎ ሇማሳዯግ
አስቻይ አካባቢያዊ ሁኔታዎችን መፍጠር፣ በመግአ ፕሮጀክቶች አተገባበር ዘርያ
ከአገር ውስጥም ሆነ ከዓሇም አቀፍ የግለ ርፍ ተሳታፊዎች የሚመነጨውን
ዕውቀት በማዯራጀትና በሰፊው በማጋራት፣ ስኬታማ የመግአ አገጃጀት ሞዳሌ
በአገሪቱ እንዱኖር ማዴረግ፣



ከመግአ አንፃር ሇሁለም የመንግስትና የግሌ ርፍ ተሳታፊ ወገኖች የሚሰጠው
ኃሊፊነት ተገማችና ግሌፅ እንዱሆን ማዴረግ፣



በመግአ ቀረጻ፣ አፈጻጸም እና ቁጥጥር መስክ የግሌ ርፍ አጋርን መምረጥ
ጨምሮ ያለትን ሂዯቶች በተመሇከተ ተገቢውን አመራር በመስጠት ሇማስተባበር፣
እንዱሁም



ተጨባጭ የመግአ መገምገሚያ ስርዓት በማበጀት በቀጣይ የመግአ ማዕቀፍ
በኢትዮጵያ የሚጎሇብትበትን እና የመግአ ፕሮጀክቶች አፈጻጸም የሚጠናከርበትን
መንገዴ ማመቻቸት ናቸው፡፡

የኢትዮጵያ የመንግስት እና የግሌ አጋርነት ፖሉሲ
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4 የፖሉሲው መርሆዎች

4

መንግስት ሇመሰረተ-ሌማት መስፋፋት እና ሇህዜብ አገሌግልቶች ፍሊጎት መሟሊት
ቁርጠኝነት አሇው፡፡ ይህንን በማሟሊት ረገዴ የግሌ ኢንቨስትመንትን ጨምሮ ሉገኝ
የሚችሇውን ሃብት በተሻሇ መንገዴ ሇመጠቀም የሚያስችሇውን ማናቸውንም ስሌት
በመቀየስ

ስራ

ሊይ

ያውሊሌ፡፡

የመሰረተ-ሌማት

አቅርቦት

ስሌት

የመምረጥ

ስራ

የሚከናወነው የትኛው ስሌት ሉያጋጥሙ የሚችለትን እጥረቶች ወይም መሰናክልችን
በብቃት ተቋቁሞ የህዜቡን የሌማት ፍሊጎት በተሻሇ ሁኔታ ሇሟሟሊት ያስችሊሌ ሇሚሌ
ጥያቄ አጥጋቢ መሌስ መስጠት የሚያስችሌ መሆኑን በማረጋገጥ ነው፡፡ በዙህ ዘሪያ ብዘ
ታሳቢዎችን ማጤን የሚጠይቅ ሲሆን መንግስት የመግአ ማዕቀፍን ሲያጋጅና የመግአ
ፕሮጀክቶችን ሲያስፈጽም ሇሚከተለት መርሆዎች ተገዥ ይሆናሌ፡፡

የህዜብን ጥቅም ማስጠበቅ
ከሊይ እንዯተጠቀሰው በመግአ አማካኝነት የሚቀረቡ የሕዜብ አገሌግልቶች የመንግሥት
ኃሊፊነት እና ትኩረት የሆኑ አገሌግልቶችን ስሇሚሸፍኑ በዛጎች የዕሇት ተዕሇት ኑሮ ሊይ
የሚኖራቸው

ተፅዕኖ

ከፍተኛ

ነው፡፡

የእነዙህ

አገሌግልቶች

አቅርቦት

በወቅቱ፣

በተመጣጣኝ ዋጋ እና ጥራት መሟሊት ዯግሞ በበኩለ የመጨረሻ ተጠቃሚ የሆኑት
ዛጎች የኑሮ ዯረጃ ሇማሻሻሌ ሇሚዯረገው ጥረት ወሳኝ ሚና ይኖረዋሌ፡፡ በተጨማሪም
የእነዙህ አቅርቦቶች መሟሊት ከቀጥተኛ ተጠቃሚዎች በተጨማሪ በአጠቃሊይ የዛጎች
ኑሮ መሻሻሌ ሊይ አዎንታዊ ውጤት ይኖረዋሌ፡፡
ፕሮጀክቶች

በአካባቢ

ሊይ

የሚያሳዴሩትን

አለታዊ

ውጤትና

ተጽዕኖ

ሇመቀነስና

ሇመቆጣጠር መወሰዴ የሚገባቸው እርምጃዎች ይኖራለ፡፡ ከዙህም በተጨማሪ ሇህዜቡ
አገሌግልት ሇማቅረብ የሚያስፈሌጉ የመሰረተ ሌማት ፕሮጀክቶች ትግበራም ሆነ ራሱ
አገሌግልት የመስጠት ሂዯት ውስጥ በህዜብ ጤና፣ ዯህንነት፣ የግሇሰብ መብት፣ ሇህዜብ
በሚኖረው

ተዯራሽነት፣

ፍትሃዊ

ተጠቃሚነት

እና

በመሳሰለት

ሊይ

ሉያስከትሌ

የሚችሇውን ተጽዕኖ አበክሮ በማጤን ተፅዕኖውን መቀነስና መቆጣጠር ያስፈሌጋሌ፡፡

የኢትዮጵያ የመንግስት እና የግሌ አጋርነት ፖሉሲ
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በመሆኑም ከሊይ የተረሩትን ሃሳቦች መነሻ በማዴረግ መንግስት መግአን በመተግበሩ
ሂዯት የህዜብን ጥቅም ምንጊዛም ታሳቢ የማዴረግ ቁርጠኝነቱ አሇው፡፡

የግሌ ርፍ ተሳትፎ
በመሠረተ-ሌማት

አገሌግልቶች

አቅርቦት

ረገዴ

ቅዴመ-ሁኔታዎች

ከተመቻቹ

እና

በትክክሌ እስከ ተጠኑ ዴረስ የግሌ ርፍ ተሳትፎ የሚያክሇው የራሱ የሆነ እሴት
መኖሩና መንግስት ሇብቻው ከሚያዯርገው አስተዋጽኦ በተጨማሪ ተጨባጭ አስተዋጽኦ
እንዲሇው ይታመናሌ፡፡ በመሆኑም ተጨባጭ እሴት በሚታከሌበት ርፍ ሁለ የግሌ
ርፍ ተሳትፎን ማበረታታት የመንግስት ግሌጽ ፍሊጎት ነው፡፡
በመሰረተ-ሌማት አቅርቦት የግሌ ርፉ ተሳትፎ መረጋገጥ ይኖርበታሌ ሲባሌ ሇዙህ
እምነት

በርካታ

የሚረጋገጥባቸው

መነሻዎችን
ሁሇት

መጥቀስ

ዓበይት

ይቻሊሌ፡፡

መንገድች

ያለ

በተሇይም
ሲሆን

የእሴት

አንዴም

ጭማሪ

የሚቀርበውን

አገሌግልት በማሻሻሌ ምክንያት የሚገኝ ሲሆን በላሊ በኩሌ ዯግሞ በመሠረተ-ሌማት
ፕሮጀክቱ ትግበራና የዕዴሜ መን አፈፃፀም የሚገኙ የወጪ ቁጠባዎችን የሚመሇከት
ነው፡፡ ከዙህም በሊይ መንግስት የመግአ ፕሮግራምን በስፋት ሇማራመዴ የሚያስችሌ
ሌምዴና የአሠራር ቅሌጥፍና የሚያገኝበት ይሆናሌ፡፡ ከዙህ ባሇፈ በመግአ አማካኝነት
የሚዯረግ የግሌ ርፍ ተሣትፎ መንግሥት ሇሚያራምዯው አጠቃሊይ የመሠረተ ሌማት
ፕሮግራም እና አጀንዲ ውጤታማነት የሚጨምረው እሴት እንዯሚኖር ታሳቢ ያዯርጋሌ፡፡
የሚገኘው የእሴት ጭማሪ በሚከተለት መሌክ ሉሆን ይችሊሌ፡፡
ሀ.

አንዴን

ፕሮጀክቶች

ፕሮጀክት
ሉገጥማቸው

በመግአ

አማካኝነት

የሚችሇውን

መተግበር

የአጀማመርና

ላልች

ተመሳሳይ

አተገባበር

ተግዲሮት

ሇማቃሇሌ ይረዲሌ፡፡
ሇ. አንዴ ፕሮጀክት በመግአ ስሌት ሲፈጸም ሇፕሮጀክቱ ሳይወጣ የቀረው
የመንግሥት ፋይናንስ ሇላልች የመግአ ፕሮጀክቶች ወይም ከዙህ ማዕቀፍ ውጭ
ሇሆኑ ፕሮጀክቶች ሉውሌ የሚችሌ መሆኑ የሚለት ይጠቀሳለ፡፡
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የመግአ ፕሮጀክት አመራረጥ
በአጠቃሊይ ከነባር የመሰረተ-ሌማት አቅርቦት ስሌት በተጓዲኝ የመግአ ስሌትን መጠቀም
ተጨማሪ

ላልች

ጠቀሜታዎችን

ሉያስገኝ

እንዯሚችሌ

የሚታመን

ቢሆንም

ይህ

የሚሆነው ግን መግአ በአግባቡ የህብረተሰቡን የመሰረተ-ሌማት ፍሊጎት መሠረት አዴርጎ
ሲቀረጽና፣ ወቅታዊ ተጨባጭ ሁኔታ እና ችግሮችን ባገናበ መሌኩ ሲታቀዴ ነው፡፡
በዙህም ምክንያት በመግአ ስሌት የሚተገበሩ ፕሮጀክቶች የሚመረጡበት አካሄዴ ከፍተኛ
ትኩረት የሚፈሌግ ጉዲይ ይሆናሌ፡፡ ኢትዮጵያ በመግአ ስሌት ሌምዴ የላሊት አገር
በመሆኗ ዯግሞ ሂዯቱን በጥንቃቄ የመምራት አስፈሊጊነትን ይበሌጥ ወሳኝ ያዯርገዋሌ፡፡
በመሆኑም በመግአ ትግበራ የመጀመሪያ ዓመታት መንግስት ፕሮጀክቶች ሲመርጥ
በጥቂትና የተወሰኑ ሴክተሮች ሊይ ያተኮረ አነስተኛ መጠን ያሊቸው ፕሮጀክቶች ሊይ
ሉያተኩር ይገባሌ፡፡ እነዙህ ጥቂት ፕሮጀክቶች ሲመረጡም ቢሆን በተቻሇ መጠን በመግአ
ስሌት መተግበራቸው ስኬት ሉያስገኙ እንዯሚችለ ሲታመን መሆን ይኖርበታሌ፡፡
የመንግሥት የማስፈጸም አቅም እየዲበረ ሲሄዴ በመግአ ስሌት የሚተገበሩ ፕሮጀክቶችን
ቁጥርና ስብጥር እያሰፉ መሄዴ ይቻሊሌ፡፡
የትኞቹ ፕሮጀክቶች በመግአ ስሌት መታቀፍ ይኖርባቸዋሌ የሚሇውን ወሳኝ ጥያቄ
መንግስት የሚመሌሰው ግሌጽ በሆኑ የመመኛና የመገምገሚያ መስፈርቶች ሊይ
በመመርኮዜ የተሇያዩ የመሰረተ-ሌማት አቅርቦት መንገድችን በማጤንና የሚያስከትለትን
ወጪ እና የሚያስገኙትን ጥቅም በዜርዜር ካየ በኋሊ ይሆናሌ፡፡ የዙህ አይነቱ ትንተና
ሲካሄዴ መንግስት ኃሊፊነት የሚወስዴባቸውን የስጋት ሁኔታዎች እንዱሁም እነዙህን
የስጋት ሁኔታዎች በመምራት እና በማስተዲዯር ረገዴ ከጅምር እስከ ማጠናቀቂያ ዴረስ
በፕሮጀክቱ ወጪና የሰው ሃይሌ ሊይ የሚኖረው አንዯምታ መፈተሽና ታሣቢ ማዴረግ
የማይታሇፍ ይሆናሌ፡፡ የዙህ ዓይነት ትንተና እና ግምገማ በተጨማሪ ሉዲስሰው
የሚገባው ላሊው ጉዲይ በቂ የሚባሌ ስጋት ሇግለ ርፍ አጋሩ ስሇመተሊሇፉ ሇማረጋገጥ
የሚያስችሌ ሉሆን ይሆናሌ፡፡ በዙህ መሌክ ወዯ ግለ ርፍ የሚተሊሇፍ በቂ ስጋት ሲኖር
በመግአው ተሣታፊ የሆኑት የመንግሥት እና የግሌ አካሊት ፕሮጀክቱን ሇመፈጸም
የሚኖራቸው ፍሊጎት እንዱጣጣም በማዴረግ ሇመንግሥት ተመጣጣኝ ገንብ ሇማስገኘት
ያስችሊሌ፡፡
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የአስተዲዯር ማዕቀፍ
መንግስት መግአን ሲጠቀም የመንግስት ሚናና ኃሊፊነት የሆኑ የህዜብ አገሌግልቶች
በከፊሌም ሆነ ሙለ በሙለ ሇግሌ ርፍ አጋር የሚተሊሇፉበት ሁኔታ ይፈጠራሌ ፡፡
እዙህ ሊይ መንጋት የላሇበት ጉዲይ አንዴ ፕሮጀክት በመግአ አማካኝነት መተግበሩ
ምንም ይሁን ምን መንግስት ሇዛጎች የመሰረተ ሌማት አገሌግልትን በማቅረብ ረገዴ
ያሇበትን ግዳታና ተጠያቂነት አያስቀረውም፡፡

መንግስት ያሇበትን ግዳታ ሇመወጣት

መግአን የአገሌግልት ማቅረቢያ የተቀሊጠፈ ስሌት አዴርጎ ሉጠቀምበት ይችሊሌ፡፡ ሆኖም
ከአገሌግልቶች አቅርቦት ህብረተሰቡ የሚያገኘውን ውጤት እና ፋይዲ የማረጋገጥን
ኃሊፊነት በውክሌና ሇግሌ ርፍ ሉያስተሊሌፍ አይችሌም፡፡ በዙህም ምክንያት በመግአ
አተገባበር የግሌ ርፍን ሚና እና ኃሊፊነት በመወሰን ረገዴ መንግስት ወሳኝ ኃሊፊነቶችን
መወጣት ይጠበቅበታሌ፡፡ በተሇይም በአንዴ ወይም በላሊ ፕሮጀክት የግሌ ርፉ ሚና
ምን ሉሆን እንዯሚገባው ገዯብ በማስቀመጥ እንዱሁም የግሌ ርፍን አጋር የስራ
አፈጻጻም በተከታታይ በመገምገም ረገዴ ቀጣይነት ያሇው ስራ ማከናወን ይኖርበታሌ፡፡
ከእያንዲንደ ፕሮጀክት አፈጻጸም በተጨማሪ መንግስት የመግአ ፕሮጀክቶችን ሇማጥናትና
ሇማጋጀት የሚያስፈሌገውን ወጪ መመዯብ ይጠበቅበታሌ፡፡ በመሆኑም

መግአ እንዯ

ስሌት በሚመርጥበት ጊዛ ከተሇያዩ ፕሮጀክቶች በአገር ዯረጃ በዙህ ስሌት የሚገኘውን
አጠቃሊይ ጥቅም መንግስት በተሇመዯው የግዢ አኳኋን ከሚያወጣው ወጪ ወይም
ሃብት

ጋር

በማነጻጸር

የሚኖረውን

ሌዩነት

በሚገባ

በማመዚን

ውሣኔ

መስጠት

ይኖርበታሌ፡፡

የግሌ ርፍ አጋር አመራረጥ
መግአ በረዥም ጊዛ የኮንትራት ስምምነት ወሳኝ የሆኑ የመሠረተ-ሌማት አገሌግልቶችን
ሇህብረተሰቡ ማቅረብ የሚያስችሌ በመሆኑ ከዙህ የመግአ ሌዩ ባህሪ

የተነሳ መግአን

ውጤታማ ሇማዴረግ የግሌ ርፍ አጋር አመራረጥ ወሳኝ ጉዲይ ነው፡፡ በዙህ ረገዴ
መንግስት በመግአ ሇሚታቀፉ የተሇያዩ ባህርያት ሊሊቸው ፕሮጀክቶች የግሌ አጋር
ሇመምረጥ የተሇያዩ ፈጠራ የታከሇባቸው ዳዎችን መጠቀም ያሇበት ሲሆን፣

ግሌጽ፣

ወጥ፣ የማያሻማ፣ እና ውዴዴርን የሚያበረታታ የግሌ አጋር አመራረጥ ስርዓት
መርጋት ይጠበቅበታሌ፡፡ በመሆኑም ሇመግአ የሚጋጀው ማዕቀፍ የመግአ አጋርን
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ሇመምረጥ

የሚያስፈሌጉ

ህጋዊ

መሠረቶችን

እና

የመግአ

ግዥ

ሥርዓቶችን

እንዱያስቀምጥ ይጠበቃሌ፡፡ ከዙህም በሊይ ብቁ የሆነ የግሌ ርፍ አጋር በመምረጥ በኩሌ
ማዕቀፉ የተሟሊ መረጃ ይሰጣሌ፡፡

የኢትዮጵያ የመንግስት እና የግሌ አጋርነት ፖሉሲ

15

5

5 የተፈፃሚነት ወሰን እና አጠቃቀም

የመግአ ማዕቀፍ እንዱያብራራቸው ከሚጠበቁ ጉዲዮች መካከሌ ፖሉሲው የየትኞቹ
መንግሥታዊ

ተቋማት

አማካኝነት

በሥራ

ሊይ

እንዯሚውለ፣

እንዱሁም

በመግአ

አማካኝነት የሚተገበሩ ፕሮጀክቶች ዓይነትና ይት በዋነኝነት ይጠቀሳለ፡፡ በዙህም
መሠረት ይህ የፖሉሲው ንዑስ ክፍሌ በማዕቀፉ የሚሸፈኑት መንግስታዊ ተቋማት
እነማን ሉሆኑ እንዯሚችለ ይጠቁማሌ፡፡ ከዙህም በተጨማሪ ፖሉሲው በማዕቀፉ ውስጥ
ሇመካተት ምቹ የሚሆኑ የፕሮጀክት ዓይነቶች የትኞቹ እንዯሆኑና በዙህ ማዕቀፍ ውስጥ
ሇመካተት ማሟሊት የሚኖርባቸውን ዋና ዋና መስፈርቶች ይጠቁማሌ፡፡

የመንግስት እና የግሌ አጋርነት ትርጓሜ
በዙህ የፖሉሲ ሰነዴ ሇመንግስት እና የግሌ አጋርነት (መግአ) የተሰጠው ትርጉም
በተዋዋይ ባሇስሌጣን እና በግሌ አጋር መካከሌ የሚዯረግ የረዥም ጊዛ ስምምነት ሆኖ፣


የግሌ ርፍ የህዜብ አገሌግልት ተግባራትን የሚያቀርብበት ወይም ሇህዜብ
አገሌግልት ተግባራት አቅርቦት አስተዋጽኦ የሚያዯርግበት፣



የግሌ ርፍ ሇሚያቀርበው አገሌግልት ከመጨረሻ ተጠቃሚዎች በክፍያ መሌክ
ወይም ከመንግስት በጀት ወይም በሁሇቱም መንገድች በጣምራ ገቢ የሚያገኝበት
ሲሆን፣



የግሌ

ርፍ

በመግአ

አማካኝነት

የሚያገኘው

ገቢ

የሚመሰረተው

ውሇታ

የተገባሇት አገሌግልት በውሇታው መሰረት በብዚትና በጥራት መቅረቡ ሲረጋገጥ
ብቻ ይሆናሌ፡፡ በዙህም የክፍያ እንዱሁም ስጋት ዴሌዴሌ አረጃጀት መሠረት
የህዜብ አገሌግልት በማቅረቡ ሂዯት ትርጉም ያሇው የስጋት ዴሌዴሌ ሇግሌ
ባሇኃብቱ መተሊሇፉን ማረጋገጥ ያስፈሌጋሌ፡፡

የኢትዮጵያ የመንግስት እና የግሌ አጋርነት ፖሉሲ
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የፖሉሲው የተፈፃሚነት ወሰን
ሇሕጉ ተገዢ መሆን ያሇባቸው ተዋዋይ ባሇስሌጣናት የሚከተለት ናቸው፡፡


በሙለ ወይም በከፊሌ በመንግስት በሚመዯብ በጀት የሚተዲዯር የፌዳራሌ
መንግስት ተቋም፣ እና፣



ማናቸውም ሙለ በሙለ ወይም በአብዚኛው በፌዳራሌ መንግስት ባሇቤትነት
የተያ እና የመግአ ትርጓሜን ያሟሊ ፕሮጀክት የሚያካሂዴ የመንግስት የሌማት
ዴርጅት ናቸው፡፡



የክሌሌ መንግስታት ይህንን ፖሉሲ መሠረት በማዴረግ የራሳቸውን የአሠራር
ማዕቀፍ መርጋት ይችሊለ፡፡

የመግአ ፕሮጀክቶች መምረጫ መስፈርቶች
በተዋዋይ

ባሇስሌጣን

የሚካሄደ

ፕሮጀክቶች

በዙህ

ፖሉሲ

ውስጥ

አጠቃሊይ የመግአ ትርጉም የሚያሟለ መሆኑ ከተረጋገጠ በኋሊ

የተቀመጠውን

የመግአ የአተገባበር

ስሌት እንዱጠቀሙ ከመወሰኑ በፊት ይህ ስሌት ከላልች ስሌቶች የተሻሇና አግባብነት
ያሇው መሆኑ መረጋገጥ ይኖርበታሌ፡፡ ሌዩ ሌዩ ፕሮጀክቶች በመግአ ስሌት ሉተገበሩ
የመቻሊቸውን ያህሌ፣ በዙህ ስሌት ፕሮጀክቶችን ሇመተግበር መቻለ ብቻ የመግአ ስሌት
ሇእነዙህ ፕሮጀክቶች ከሁለም ስሌቶች የተሻሇ ኢኮኖሚያዊ ጥቅም ያስገኛሌ ማሇት
ስሇማይቻሌ በአመራረጡ ሊይ ጥንቃቄ ማዴረግ ይገባሌ፡፡ በተሇይም በመንግስት አቅም
እና ሌምዴ ውስንነት ምክንያት በመጀመሪያዎቹ ዓመታት የማዕቀፉ ትግበራ በአንዴ ጊዛ
በርካታ ፕሮጀክቶችን ሇመንዯፍና ሇመምራት የሚያስችሌ አይሆንም፡፡ ከዙህም የተነሳ
ከሁለም አስቀዴሞ በመግአ ስሌት አማካኝነት ሉተገበሩ ይችሊለ ተብሇው የታጩ
ፕሮጀክቶች የተቀመጡትን መስፈርቶች ማሟሊታቸው በዜርዜር መገምገም ይኖርበታሌ፡፡
ከዙህ አንፃር ሇመግአ ብቁ የሚሆኑ ፕሮጀክቶችን ሇመምረጥ የሚያገሇግለ ቁሌፍ
መስፈርቶች ከዙህ በታች ቀርበዋሌ፡፡ በዙህ ፖሉሲ ሰነዴ የተቀመጡት መሥፈርቶች
ጥቅሌ ሲሆኑ በተጨማሪም የዙህ አይነቱን ግምገማ እንዳት ማካሄዴ እንዯሚቻሌ
የሚያስረዲ ዜርዜር መመሪያ መጋጀት ይኖርበታሌ፡፡
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ሀ. ሇገንብ ተመጣጣኝ ዋጋ ማስገኘት (Value for Money)
የመሰረተ-ሌማት አቅርቦትን በተመሇከተ በፖሉሲው መርሆዎች ሊይ እንዯተገሇጸው
በመግአ ስሌት የመፈጸም አግባብ የሚሆነው መንግስት ብቻውን ሉፈጥረው ከሚችሇው
እሴት በሊይ የግሌ ርፍ ተሳትፎ ሲታከሌ ሉፈጠር የሚችሇው እሴት ተመጣጣኝ ወይም
የሊቀ ሲሆን ነው፡፡ ይሁን እንጂ የግሌ ርፍ ተሳትፎ መኖሩ በራሱ ተጨማሪ እሴት
ይፈጥራሌ

የሚሌ

ዋስትና

ሉያስገኝ

አይችሌም፡፡

በአጠቃሊይ

ግን

የግሌ

ርፍ

ቢሳተፍባቸው በቂ እሴት ከማመንጨታቸው የተነሳ በመግአ በኩሌ መተግበራቸው
አሳማኝ ነው የሚባለት ፕሮጀክቶች ሇገንብ ተመጣጣኝ ዋጋ የሚያስገኙ መሆን
አሇባቸው፡፡ ይህንን በተጨባጭ ማረጋገጥ ዯግሞ መግአን እንዯ አንዴ የመሰረተ-ሌማት
የአቅርቦት ስሌት ሇመቀበሌ በቅዴመ ሁኔታነት ሉቀመጥ ይገባሌ፡፡
ሇገንብ ተመጣጣኝ ዋጋ መገኘቱ የሚሰሊው አንዴን ተጨባጭ ፕሮጀክት በመውሰዴ
የመግአ ስሌት በመተግበር መንግስት የሚያወጣው ጠቅሊሊ የዕዴሜ መን ወጪ በነባር
የአቅርቦት ዳ ወይም በመዯበኛ የመንግስት ግዢ ሥርዓት ቢከናወን ሉያስከትሇው
ከሚችሇው ጠቅሊሊ የዕዴሜ መን ወጪ ጋር በማነፃፀር ነው፡፡ ሇገንብ ተመጣጣኝ ዋጋ
መገኘቱን ሇማስሊት የተሇያዩ የጥቅም እና የወጪ ግምቶችን መውሰዴንም የግዴ ይሊሌ፡፡
ከዙህ ጎን ሇጎን የእያንዲንደ ፕሮጀክት ጥቅም እና ወጪ ሁለን አቀፍ የሆነ ምና
ማሇትም የፋይናንስ እና ኢኮኖሚያዊ መመኛዎችን ከግምት ውስጥ ያስገባሌ፡፡

ሇገንብ

ተመጣጣኝ ዋጋ መገኘቱን እንዳት በዜርዜር ማስሊት እንዯሚቻሌ የሚያስረደ ጠቋሚ
ሃሳቦች በመግአ ማዕቀፍ መመሪያ ውስጥ የሚካተቱ ይሆናሌ፡፡
የስጋት ምንጮች በመንግስት እና በግሌ ርፍ መካከሌ የሚዯሇዯለበት አግባብ ሇገንብ
ተመጣጣኝ ዋጋ መገኘቱን ሇማረጋገጥ በሚዯረግ ትንተና ሊይ ከፍተኛ ተጽእኖ አሇው፡፡
ሇገንብ ተመጣጣኝ ዋጋ መገኘቱ ይበሌጥ ውጤታማ የሚሆነው የስጋት ዴሌዴሌ
ሲዯረግ እያንዲንደ የስጋት ምንጭ እና ተያያዥ ሁኔታዎችን በተሻሇ ብቃት ሇመቆጣጠር
እና ሇመቋቋም ሇሚችሌ ተዋዋይ ወገን መተሊሇፍ ሲችሌ ነው፡፡ ይህም በፕሮጀክት
ትግበራ ሂዯት አጠቃሊይ ወጪን በመቀነስ የመንግስትም የወጪ ዴርሻ ዜቅ እንዱሌ
ይረዲሌ፡፡ በተጨማሪም ሇገንብ ተመጣጣኝ ዋጋ መገኘቱ ሲሰሊ በፕሮጀክት ትግበራ
ወቅት

ሉያጋጥሙ

የሚችለ

የስጋት

ሁኔታዎችንም

ከግምት

ውስጥ

ማስገባት

ያስፈሌጋሌ፡፡ ሇምሳላ ያህሌ መንግስት ወዯ ግሌ ርፍ አጋር ከሚያስተሊሌፋቸው የስጋት
የኢትዮጵያ የመንግስት እና የግሌ አጋርነት ፖሉሲ
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ዓይነቶች ውስጥ ከታቀዯው በሊይ ወጪ ሉያስወጡ እንዯሚችለ የሚገመቱ ሆነው ነገር
ግን በግሌ ርፍ ቢያዘ የተሻሇ ቁጥጥር ሉዯረግባቸው የሚችለትን በስጋት ክፍፍለ ወዯ
ግሌ ርፍ እንዱተሊሇፉ ሇማዴረግ መሥራት ይኖርበታሌ፡፡ መንግስት በሙለም ሆነ
በከፊሌ ተሸክሟቸው የሚቀጥሌ የስጋት ዓይነቶች ሇምሳላ መንግስት የሚሰጠው የክፍያ
ዋስትና በስላቱ ግምት ውስጥ መግባት ካሇባቸው ታሳቢዎች ውስጥ ይካተታለ፡፡ እዙህ
ሊይ ግንዚቤ ሉያዜበት የሚገባው ጉዲይ ማንኛውም ፕሮጀክት በመግአ ሥርዓት ሲተገበር
ሇመንግሥት ገንብ ተመጣጣኝ ዋጋ ሇማስገኘት የሚችሇው በቂና ትርጉም ያሇው ስጋት
ሇግሌ ርፍ ሲተሊሇፍ ይሆናሌ፡፡
የመግአ ፕሮጀክቶችን መንዯፍና ማጋጀት ከፍ ያሇ ወጪ የሚጠይቅ ስሇሆነ፣ ትናንሽ
ፕሮጀክቶችን

በመግአ

ስሌት

መተግበር

ጠቃሚ

ሊይሆን

ይችሊሌ፡፡

ከዙህ

አንፃር

ከአንዲንዴ አገሮች ሌምዴም በመነሳት ጠቅሊሊ የኢንቨስትመንት ወጪያቸው ከ50
ሚሌዮን የአሜሪካን ድሊር በሊይ የሆኑ ፕሮጀክቶች ብቻ በመግአ ስሌት ሇመተግበር
የቅዴመ ማጣሪያ ሆኖ እንዱያገሇግሌ ማዴረግ ያስፈሌጋሌ፡፡ እንዱህም ሆኖ በሌዩ ሁኔታ
ጠቅሊሊ ወጪአቸው ከዙህ በታች ይሆናሌ ተብሇው የሚገመቱ ፕሮጀክቶችም ቢሆኑ
በመግአ የአቅርቦት ስሌት ሉታቀፉ የሚችለበት ሁኔታ ሉኖር ይችሊሌ፡፡ በተሇይም
ፕሮጀክቶቹ ሇገንብ ተመጣጣኝ ዋጋ የማስገኘት አቅም እንዲሊቸው በግሌጽ ማሳየት ከተቻሇ
በመግአ ማዕቀፍ ውስጥ ሉካተቱ ይችሊለ፡፡
ሇ. የመክፈሌ አቅም
የመግአ ስምምነቶች በአብዚኛው መንግስትን በረጅም ጊዛ ግዳታ ውስጥ የሚያስገቡ፣
ወይም

ተጠቃሚዎች

ሇሚያገኙት

አገሌግልት

ሇግሌ

ርፍ

ክፍያ

እንዱፈፅሙ

የሚያስገዴደ፣ ወይም ሁሇቱ ግዳታዎች አንዴ ሊይ እንዱፈጸሙ የሚያመቻቹ ናቸው፡፡
በዙህም ምክንያት የገቢው ወይም የክፍያው ምንጭ ምንም ይሁን ምን መንግስትና
የአገሌግልቱ የመጨረሻ ተጠቃሚ ዛጎች የመክፍሌ አቅምን ያገናበ መሆን ይኖርበታሌ፡፡
በመሆኑም ፕሮጀክቶችን በመግአ ስሌት ሇማስፈጸም የሚዯረጉ ጥናቶች በጥንቃቄ ሊይ
በተመሰረተ ትንተና የታሪፍ ወይም የመንግስት በጀት ዴሌዯሊ ትንበያ እንዱካሄዴሊቸው
ይጠበቃሌ፡፡ ከዙህ ትንበያ በኋሊ ፕሮጀክቶች መገምገም ያሇባቸው ከመጨረሻ ተጠቃሚ
ዛጎች የመክፍሌ አቅምና ፍሊጎት እና/ወይም ከመንግስት የበጀት አቅም አንጻር ነው፡፡
በመጨረሻም የተጠቃሚ ዛጎች የመክፈሌ አቅምና ፍሊጎት አነስተኛ ወይም የተገዯበ ሆኖ
የኢትዮጵያ የመንግስት እና የግሌ አጋርነት ፖሉሲ
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ከተገኘ የመንግስትን በጀት በዯጋፊነት በመጠቀም እንዯ አግባብነቱ የተጠቃሚዎችን
ታሪፍ የመቀነስ ሁኔታ ሉኖር ይችሊሌ፡፡
ሏ. የህዜብ ጥቅም
መንግስት የዛጎችን መብትና ጥቅም የማስጠበቅ ኃሊፊነት ያሇበት እንዯመሆኑ፣ የመግአ
ፕሮጀክቶች የዕዴሜ መን አፈፃፀም በህዜብ ጥቅም ሊይ ምን ተጽዕኖ ሉያሣርፍ
እንዯሚችሌ በሚገባ ሇመረዲት እያንዲንደ

ፕሮጀክት በዜርዜር መጠናት አሇበት፡፡ ይህም

ማሇት አንዴ የህዜብ አገሌግልት ማቅረቢያ ስሌት ሲቀረጽ እና ሇዙሁ የሚያገሇግሇው
ፕሮጀክት በመግአ ስሌት አማካኝነት ከመተግበሩ በፊት ፕሮጀክቱ በአካባቢያዊ፣ በህዜብ
ጤና እና በዯህንነት እንዱሁም በአጠቃሊይ በምሌአተ ህዜቡ እና በአገሌግልቱ የመጨረሻ
ተጠቃሚዎች

የኑሮ

መሻሻሌ

ሊይ

የሚኖረው

ተጽዕኖ

ነው፡፡

በጥሌቀት ተተንትነው ሇመንግስት ውሣኔ መቅረብ አሇባቸው፡፡

እነዙህ

ተጽዕኖዎች

ይህ መሆኑ መንግስት

በበቂ መረጃ ሊይ ተመስርቶ በፕሮጀክቱ ዘርያ የኢትዮጵያን ህግ መሰረት በማዴረግ
ሇዛጎች የተሟሊ ዯህንነት እና ፍትሃዊ ጥቅም መጠበቅ መሟሊት ያሇባቸው ቅዴመ
ሁኔታዎችና ዜግጅቶችን አስመሌክቶ ጥናት እንዱዯረግ እንዱሁም በዙህ ጥናት መሠረት
ውሣኔ የሚሹ ጉዲዮች ተሇይተው ሇመንግስት ውሳኔ እንዱቀርቡ እና ውሣኔ የሚሰጥበት
ሁኔታ መፈጠር ይኖርበታሌ፡፡
መ. ሊቂነት
የመግአ ስምምነቶች የረዠም ጊዛ ስምምነቶች ከመሆናቸው ምክንያት፣ ከፕሮጀክቶቹ
በሚጠበቁም ውጤቶች ይሁን በሂዯት በዴንገት በሚከሰተ ሁኔታዎች ሳቢያ በረዥሙ
ሂዯት ሊይ ሉፈጠሩ የሚችለትን ሇውጦች፣ መዋዠቆች እና የውጤት መዚባቶች በሚገባ
ሇማስተካከሌና ሇመቋቋም በሚያስችሌ ሁኔታ ዱዚይን ሉዯረጉ ይገባሌ፡፡ በተቻሇ መጠን
የመግአ ስምምነቶች ሲረቀቁና ዴርዴር ሲዯረግባቸው ሁለም ወገኖች ሇተሇዋዋጭ ሁኔታ
ራሳቸውን በተገቢው ዯረጃ እንዱያጋጁ ማስቻሊቸውን ማረጋገጥ ተገቢ ነው፡፡ ሆኖም
ከሁለም በሊይ ሇሊቂነት ዋስትና የሚሰጠው በፕሮጀክቱ የተፈጠረው መሠረተ-ሌማት
በአገሌግልት መኑ በሙለ ሇሁሇቱም ወገኖች ጥቅም ማስገኘት ሲችሌ ነው፡፡ ሁሇቱም
ወገኖች

ከስምምነቱና

ከመስተጋብሩ

እንዯሚጠቀሙ

ሲገነቡ፣

ሁኔታዎች

ምንም

ተሇዋዋጭ ቢሆኑ የስምምነቱን መንፈስ ሇመጠበቅ ይተጋለ፡፡ ይህ ሁኔታ፣ የመሰረተሌማቶች የአቅርቦት ጥራት እና ዋጋ ሊይ ማተኮር ብቻውን በቂ ግብ ሉሆን እንዯማይችሌ
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ያሣያሌ፡፡ ይሌቁንም የግሌ ርፉ የተሸከመውን የስጋት ሁኔታ ያገናበ ተገቢ ትርፍ
ማግኘት እንዯሚገባው መንግስት አጥብቆ ማመን ይኖርበታሌ፡፡ ፕሮጀክቶች ሁለም ወገን
ተጠቃሚ በሚሆኑበት መንገዴ እንዱቀረጹ ማዴረግ የግሌ ርፉ አጋር ሇፕሮጀክቱ
መሣካት የሚኖረውን ጉጉት ከፍ ከማዴረጉም በሊይ በውዴዴር ሊይ የተመሰረተ የግሌ
ርፍ አጋር መረጣ እንዱኖር የሚያበረታታና ሇገንብ ተመጣጣኝ ዋጋ የመስገኘቱን
ዕዴሌ የሚያሻሽሌ ይሆናሌ፡፡
ሠ. ተቋማዊ አቅም
የመግአ ስምምነቶች ውስብስብ እና ሇማጋጀት ሰፊ ጊዛ የሚጠይቁ ናቸው፡፡ ከዙህም
በተጨማሪ

በመንግስት

ሊይ

የረዥም

ጊዛ

ግዳታን

የሚያስከትለ

ሲሆን

እነዙህ

ግዳታዎች በሁሇት ሰፋፊ ፈርጆች ይመዯባለ፡፡


በስምምነቱ የተቀመጡ ከመንግስት የሚጠበቁ ግዳታዎችን መፈጸም፤ ከነዙህም
መካከሌ መሬት ማቅረብ፣ ከመሰረተ-ሌማት ጋር ማገናኘት፣ ክፍያዎችን በወቅቱ
መፈጸም፣ ታሪፎችን እየተከታተለ ማሻሻሌ እና፣



የግሌ

ርፍ

አጋሩአጋሩ

በስምምነቱ

መሰረት

ግዳታዎችን

ስሇመወጣቱ

ሇማረጋገጥ ወቅታዊና ተከታታይነት ያሇው የአፈጻጸም ክትትሌ ማዴረግ ናቸው፡፡
ሇመንግሥት ገንብ ተመጣጣኝ ዋጋ ማስገኘት ከሚመሰረትባቸው ነጥቦች መካከሌ አንደ
ሇፕሮጀክቱ ዜግጅት የሚዯረገው በቂ ዜግጅት፣ ጥራትና ቅንቃቄ ሲሆን ሁሇተኛው ጉዲይ
ዯግሞ መንግስት በስምምነቱ የገባባቸውን ግዳታዎች በተሟሊ ሁኔታ ሇመወጣት መቻለ
ይጠቀሳለ፡፡

በመሆኑም በፕሮጀክት ቀረጻ እና ዜግጅት ወቅት እንዱሁም በመሊ

የፕሮጀክቱ የዕዴሜ መን የሚያስፈሌገውን ተቋማዊ አቅም በሚገባ መገንብ በእጅጉ
አስፈሊጊ ነው፡፡ መንግስታዊ ተዋዋይ ባሇስሌጣን እነዙህን የመጪ ጊዛ ግዳታዎችን
በምን ያህሌ ብቃትና ችልታ መወጣት እንዯሚችሌ መተንተኑ የመግአ የግዥ ስሌትን
እንዯ አንዴ የአቅርቦት ስሌት በመምረጥ እና ባሇመምረጥ ሂዯት ራሱን የቻሇ አንዴ
የመምረጫ መስፈርት መሆን ይኖርበታሌ፡፡
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6 የአስተዲዯር ማዕቀፍ

6

የመግአ ፕሮጀክቶችን ስኬታማ በሆነ መንገዴ በመንዯፍ፣ በመገምገም፣ በመፈጸም
እንዱሁም በመከታተሌ ረገዴ መንግስት በርካታ የማስተባበር እና ቅንጅት ስራዎችን
ማከናወን ይኖርበታሌ፡፡ የመግአ ማዕቀፍ የሚፈሇግበት አንደ ዋና ምክንያትም የአሰራር
ወጥነት

ሇማስፈን

እና

የተሇያዩ

ወገኖች

ሚናና

ኃሊፊነት

ግሌጽ

በሆነ

መንገዴ

ሇማስቀመጥ እንዱሁም እነዙህ ወገኖች በምን ዓይነት ሂዯት አሌፈው መቀናጀት
እንዲሇባቸው ሇማሳየት ነው፡፡ ይህ የፖሉሲው ክፍሌ የመግአን ፕሮጀክት በመቅረጽ፣
በማጋጀት እና በመተግበር ሂዯት ቁሌፍ ኃሊፊነቶች እና ሚናዎች የማን መሆን
እንዲሇባቸው ያሳያሌ፡፡ በዙህም መነሻነት የመግአ ሥርዓት አስተዲዯር ማዕቀፍ ሰፋ ባሇ
መንገዴ በአዋጅ፣ መመሪያዎች እና በላልች ሰነድች ይብራራሌ፡፡

የመግአ ተቋማት ሚና እና ኃሊፊነት
ሀ. የመግአ ቦርዴ
የመግአ ቦርዴ በፕሮጀክት ቀረጻ እና ዜግጅት ወቅት ወሳኝ በሆኑ እርምጃዎች ሊይ
የውሳኔ ሰጪነት ሚና የሚኖረው አካሌ ነው፡፡ በመጀመሪያ ዯረጃ ቦርደ በመግአ
ማስተባበሪያ ጽ/ቤት የቀረቡትን የመግአ ፕሮጀክቶችን ዜርዜር መርምሮ ያጸዴቃሌ፡፡
በሁሇተኛ ዯረጃ የመግአ ፕሮጀክቶች ሇጨረታ እንዱቀርቡ ይፈቅዲሌ፡፡ በሦስተኛ ዯረጃ
ፕሮጀክቶች
በአጠቃሊይም

ሇአሸናፊው
ቦርደ

ተጫራች

ከሊይ

እንዱሰጡና

ከተገሇጸው

ስምምነት

መሠረት

እንዱፈረም

ይወስናሌ፡፡

ሲያጸዴቅ

የፕሮጀክቱ

ሲፈቅዴና

አወቃቀር፣ በመንግስት ወገን እና በግሌ ርፍ አጋር በዴርሻነት የሚወሰደ የስጋት
ሁኔታዎች

አግባብነትና

ትክክሇኛነት፣

መንግስት

ሇፕሮጀክቱ

የሚሰጠው

ዴጋፍ

አግባብነቱ እንዱሁም ሇአገሪቱ አሳማኝ ጠቀሜታ የሚያስገኝ መሆኑን እና ላልች ቁሌፍ
ጉዲዮችን ማረጋገጥ ይጠበቅበታሌ፡፡

ከቦርደ የመግአ ፕሮጀክቶች የማጽዯቅ ኃሊፊነትና

ስሌጣን ጋር በተያያም በፕሮጀክቱ ትግበራ ወቅት ቀዯም ሲሌ በቦርደ ከጸዯቀው
የፕሮጀክቱ አወቃቀር እና ይት አንፃር በመግዓ አወቃቀሩ ሊይ ትርጉም ያሊቸው
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ሇውጦችን ማስተናገዴ በሚያስፈሌግበት ጊዛ ቦርደ የተጠየቀውን ሇውጥ መርምሮ ውሳኔ
መስጠት

ይኖርበታሌ፡፡

ከዙህ

በተጨማሪ

ቦርደ

በመግአ

አግባብ

ፕሮጀክቶችን

እንዱተገብሩ የተፈቀዲሊቸው መንግስታዊ መ/ቤት ወይም መንግስታዊ የሌማት ዴርጅት
በውሌ የተሇዩ ፕሮጀክቶችን በመግአ ስሌት እንዱተገብሩ ትዕዚዜ ሉያስተሊሌፍ ይችሊሌ፡፡
የቦርደ ሰብሳቢ የገንብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስትር ሲሆኑ የተሇያዩ አግባብነት
ያሊቸው ሚኒስትሮች፣ የመንግስት መ/ቤቶች የበሊይ ኃሊፊዎች እንዱሁም የግሌ ርፍ
አባሊት የዙሁ ቦርዴ አባሊት ይሆናለ፡፡ ተዋዋይ ባሇስሌጣን እና ሇተመረጠው ፕሮጀክት
ቀጥተኛ አግባብነት ያሊቸው ተቋማት የበሊይ ኃሊፊዎች እንዯፕሮጀክቱ ሁኔታ በቦርደ
ስብሰባዎች ሊይ ተሣታፊ ይሆናለ፡፡ ቦርደ የተዋዋይ ባሇስሌጣንን ፍሊጎት ብቻ ሳይሆን
የአጠቃሊይ የመንግስትን ፍሊጎት ይወክሊሌ፡፡ ተግባሩን በሚያከናውንበት ጊዛም በገንብና
ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴር ውስጥ በሚዯራጅ የመግአ ማስተባበሪያ ክፍሌ ይታገዚሌ፣
ይህ የመግአ ማስተባበሪያ ክፍሌም በሴክሬታሪያትነት ያገሇግሊሌ፡፡
ሇ. የገንብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴር
ፕሮጀክቶች በመግአ ስርዓት እንዱቀረጹ እና እንዱተገበሩ የገንብና ኢኮኖሚ ትብብር
ሚኒስቴር ቁሌፍ ሚና ይጫወታሌ፡፡ ሚኒስቴር መ/ቤቱ የመግአ ማዕቀፍ ባሇቤት
እንዯመሆኑ መጠን፣ በመግአ ማስተባበሪያ የሥራ ክፍሌ እየታገ ሇተሳካ የፕሮጀክቶች
አቀራረጽ፣ ዜግጅት፣ የግዥ ሂዯት እና አፈጻጸም ኃሊፊነት አሇበት፡፡
የእያንዲንደን የመግአ ፕሮጀክት አተገባበር አስመሌክቶ የገንብና ኢኮኖሚ ትብብር
ሚኒስቴር የሚከተለት ቁሌፍ ኃሊፊነቶች ይኖሩታሌ፡

አንዴ ፕሮጀክት በመግአ ስሌት ውስጥ መታቀፍ መቻለን ሇማረጋገጥ ከብሔራዊ
ፕሊን ኮሚሽን ጋር በመተባበር የመግአ ፕጀክቶችን ዜርዜር እና ቅዯምተከተሌ
በማጋጀት ሇመግዓ ቦርዴ አቅርቦ ያስወስናሌ፡፡ የዙህ ኃሊፊነት ዋና ጥቅሙ አንዴ
ተዋዋይ ባሇስሌጣን ዜርዜር ጥናት ከማካሄደና ከፍተኛ ወጪ ከማውጣቱ በፊት
በመግአ ሇመተግበር የሚታቀደ ፕሮጀክቶችን አስመሌክቶ ስሇሚያስፈሌጉ ቅዴመ
ሁኔታዎች መሟሊት በቂ ግንዚቤ እንዱያዜ እንዱሁም ሇመግአ ፕሮጀክቶች
ዜግጅት የሚያስፈሌግ የጥናት እና መሰሌ ወጪዎች በቅዴሚያ እና በጥንቃቄ
እንዱጤንና እንዱወሰን ማስቻለ ነው፣
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ሇመግአ ፕሮጀክቶች የሚሰጡ የመንግስት ዴጋፎችን ወይም በገንብና ኢኮኖሚ
ትብብር ሚኒስቴር ኃሊፊነት ውስጥ የሚወዴቁ ማበረታቻዎችን ያጸዴቃሌ፡፡
በዙህ ብቻ ሳይገዯብ የሚኒስቴር መ/ቤቱ የስሌጣን ክሌሌ ውስጥ ባለ ማናቸውም
ጉዲዮች ሉኖር በሚገባው የመንግስት ዴጋፍ እና ተሳትፎ ሊይ ይወስናሌ፡፡
ከሁለም ጎሌቶ የሚወጣው ተዋዋይ ባሇስሌጣኑ በውሌ መሰረት መወጣት
ያሇበትን

ግዳታ

መወጣቱን

ሇማረጋገጥ

ዋስትና

ሲጠየቅ

ይህንን

ዋስትና

የመስጠት ኃሊፊነት የሚኒስቴር መ/ቤቱ ኃሊፊነት ነው፡፡


የመግአ ቦርዴን በሰብሳቢነት ይመራሌ፡፡

ሏ. የመግአ ማስተባበሪያ የሥራ ክፍሌ

የመግአ ማስተባበሪያ የሥራ ክፍሌ ተጠሪነቱ ሇገንብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴር ሆኖ
የሚቋቋም አካሌ ሲሆን የመግአን የትግበራ ስሌት በመቅረጽ፤ የአዋጭነት ጥናት እና
የጨረታ ሰነዴ በማጋጀት እንዱሁም የግዢው ውሌ እንዱፈረም በማዴረግ ረገዴ ወሳኝ
ሚና ይኖረዋሌ፡፡ ማስተባበሪያው እነዙህን ስራዎች በሚያከናውንበት ጊዛ ከተዋዋይ
ባሇስሌጣን ጋር የቅርብ ምክክር ማዴረግ ይኖርበታሌ፡፡ የዙህ ማስተባበሪያ ዋነኛ ግብ
የመግአ

ፕሮጀክቶችን

በመቅረጽ፣

በማጋጀት፣

በማጫረት

እና

በመፈጸም

ረገዴ

በአጠቃሊይ በሀገሪቱ መሌካም ሌምዴ እንዱዲብር እና ወጥነት ያሇው አሰራር እንዱሰፍን
ማዴረግ ነው፡፡ በአጭሩ የመግአ ማስተባበሪያ ኃሊፊነቶች የሚከተለትን ያካትታሌ፡፡


የገንብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴር የመግአ ማዕቀፉን በሚቀርጽበት እና
በሚያስተዲዴርበት

ሂዯት

ሁለ

ቴክኒካሌ

የሆኑ

ሥራዎችን

በመፈጸምና

በማስተባበር የዯጋፊነት ሚና መጫወት፤


የመግአ ፕሮግራም እና ተጨባጭ ፕሮጀክቶች በሚጋጁበት ወቅት አስፈሊጊ
ቴክኒካዊ ዴጋፍ መስጠት እንዱሁም የማስተባበር ሥራ ማከናወን፣



የአዋጭነት ጥናት ማካሄዴ፣ የተጋጁ የአዋጭነት ጥናቶችን መመርመር፣
የጨረታ ሰነድችን ማጋጀት፣ የጨረታ ሂዯቶን መምራት፣ የውሌ ሰነድችን
ማጋጀት፣ ከግሌ ተዋዋይ ወገን ጋር የሚዯረጉ ዴርዴሮችን መምራት፣ በዙህም
ሂዯት
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ሇገንብ

ተመጣጣኝ

ዋጋ

የሚያስገኙ

ፕሮጀክቶችን

መሇየት

እና

መተንተን፣


የመግዓ የጨረታ ሂዯትን ሇማስፈጸም የሚያስፈሌጉ የጨረታ ድክመንቶች
ዜግጅት፣ ዴርዴር፣ የውሌ ድክመንቶች ዜግጅት፣ ወተ መምራትና
ማስተባበር፣ በዙህም ሂዯት የተዋዋይ ባሇስሌጣን እና ላልች ጉዲዩ
የሚመሇከታቸው አካሊት የተሟሊ ተሣትፎ መኖሩን ማረጋገጥ፣



ተዋዋይ

ባሇስሌጣናት

የመግአ

ፕሮጀክቶችን

በሚቀርጹበት፣

በሚፈጽሙበት እና በሚቆጣጠሩበት ሂዯት ዴጋፍ መስጠት፣


የመግአ

ቦርዴ

የቀረቡሇትን

ፕሮጀክቶች

በሚገመግምበት

እና

በሚያጸዴቅበት ሂዯት ቴክኒካዊ ዴጋፍ መስጠት፤


ስሇመግአ ፕሮግራም መረጃዎች በማሰባሰብ ሇህዜብ ማዴረስ በአጠቃሊይ ስሇ
መግአ የተገኙ ሌምድች እና ምርጥ ተሞክሮዎች በስፋት እንዱሰራጩ ማዴረግ፤



ሇመግአ

አተገባበር

የሚያስፈሌግ

አገር

አቀፍ

አቅም

እንዱገነባ

ሇማዴረግ

እንዱቻሌ ተቋማዊ አዯረጃጀቶችን፣ የአሠራር ሂዯቶችን፣ ዜግጁነትና ክፍልችን
ሇማጎሌበት የሚረደ ፕሮግሞችን በመቅረጽ በሥራ ሊይ ማዋሌ፣


የግለ

ርፍ

በመሰረተ-ሌማት

አቅርቦት

ሊይ

ያሇው

ተሳትፎ

እንዱጎሇብት

ሇማበረታታት የሚያስችለ ሥራዎችን ማከናወን ናቸው፡፡
የመግአ ማስተባበሪያ ክፍሌ የተቀመጡሇትን ኃሊፊነቶች በብቃት ይወጣ ንዴ በቴክኒካዊ
ችልታ፣ በህግ ዕውቀት እና በፋይናንስ ሙያ ዕው ቀት፣ ክህልት እና ሌምዴ ያሊቸውን
ባሇሙያዎች ያስፈሌጉታሌ፣ ይህንንም ሇማሟሊት ይሰራሌ፡፡ ጠንካራ ተቋማዊ አቅም
መገንባት በአጠቃሊይ ሇመግአ ፕሮጀክቶች እና ሇፕሮግራሙ ስኬት ያሇውን የሊቀ
ትርጉም በመረዲት ከፍተኛ አቅም ያሊቸውን ባሇሙያዎች መሳብና በቅጥር ሇረጅም ጊዛ
ማቆየት

ወሳኝነት

አሇው፡፡

እነዙህን

በሙያቸው

የዲበሩ

ባሇሙያዎችን

ሇመቅጠር

መንግስት አስፈሊጊውን ሁለ ያመቻቻሌ፡፡ በተጓዲኝ ወጣት ባሇሞያችን ከሰሇጠኑና ሌምዴ
ያሊቸው ባሇሞያዎች ጋር በማቀናጀት አገር አቀፍ አቅምና ቀጣይነት እንዱኖር ይሰራሌ፡፡
ከዙህ ባሻገርየመግአ ፕሮጀክቶች ዜግጅት፣ የጨረታ ሂዯት፣ የኮንትራት አስተዲዯር
እንዱሁም አጠቃሊይ አፈፃፀምና ክትትሌ ውስብስብ ስሇሆነ ሥራዎቹ በውጭ አማካሪዎች
እንዱታገዘ ይዯረጋሌ፡፡
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መ. ተዋዋይ ባሇስሌጣን
ተዋዋይ ባሇስሌጣን ማሇት በመግአ እንዱከናወን የሚፈሇገውን የህዜብ አገሌግልት በህግ
በተሰጠው ሥሌጣን መሰረት ሲያቀርብ የቆየ ተቋም ወይም እንዱያቀርብ የሚጠበቅበት
ተቋም

ማሇት

ሇፕሮጀክት

ነው፡፡

ቀረጻ፣

ይኖርበታሌ፡፡

ተዋዋይ
ዜግጅት፣

ባሇስሌጣን
የጨረታ

የፕሮጀክት
ሂዯት

እና

ባሇቤትነት
አፈጻጸም

ያሇው

በመሆኑ

ቀጥተኛ

ኃሊፊነት

ይህንኑ ኃሊፊነት ይወጣ ንዴ፣ ተዋዋይ ባሇስሌጣን የመግአ ፕሮጀክትን

በመቅረጹ፣ በማጋጀቱ፣ በጨረታ ሂዯት እና በመፈጸሙ ሂዯት ቁሌፍ ሚና ይጫወት
ንዴ ‘የፕሮጀክት ቡዴን’ ያቋቁማሌ፡፡ የተዋዋይ ባሇስሌጣን የበሊይ ኃሊፊ የዙህን ቡዴን
አባሊት ይሰይማሌ፡፡

የመንግስት ተሳትፎ እና ዴጋፍ
የመግአ ፕሮጀክቶችን ከመቅረጽ፣ ከማጋጀት፣ ከማጫረት እና ከመቆጣጠር ወሳኝ
ተግባራት

ባሻገር፣

መንግስት

የተሇያዩ

ዓይነት

ዴጋፎችን

በመስጠትና

በቀጥታ

በፕሮጀክት አፈጻጸም ሊይ በመሳተፍ ተጨማሪ ተግባራት ማከናወን ይኖርበታሌ፡፡
መንግስት በዙህ ዓይነት የሚያዯርገውን ተሳትፎ እና ዴጋፍ ቀዴሞውኑ በመሇየትና
በማስታወቅ ሇወዯፊት የፕሮጀክት ትግበራ ግሌፅ እና ምቹ ሁኔታን ይፈጥራሌ፡፡ ሆኖም
አንዲንድቹ የተሳትፎ እና የዴጋፍ ዓይነቶች ሊይ በውሌ ከመወሰኑ በፊት በጥንቃቄ ሊይ
የተመሰረተ ግምገማ ማዴረግ ይገባሌ፡፡ አንደ ወይም ላሊኛው የመንግስት ተሳትፎ
ጠቃሚ ነው ወይስ አይዯሇም ብል ሇመወሰን የሚቻሇውም እያንዲንደ ፕሮጀክት እና
ተሳትፎ በራሱ ሲመረመር ነው፡፡ የመንግሥት

ዴጋፍ ሇመሰጠቱ በፊት የሚከተለት

ጉዲዮች በሚገባ ሉመረመሩ ይገባሌ፡፡


ሇስኬታማ

የፕሮጀክት

አፈጻጸም

ምን

ዓይነት

የመንግስት

ተሳትፎ

እንዯሚያስፈሌግ፣


ፕሮጀክቱ

እንዯሚያስገኝ

የሚጠበቀም

የጥቅም

መጠን

የዙህን

ዓይነት

የመንግሥት ተሳትፎ እንዱኖር የሚያስገዴዴ መሆኑን፣


የሚመረጠው የአቀራረብ ስሌት ተግባራዊ እንዲይሆን የሚከሇክለ እጥረቶች እና
መሰናክልች ስሇመኖራቸው፣

የኢትዮጵያ የመንግስት እና የግሌ አጋርነት ፖሉሲ
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የመግአ ማዕቀፍ መንግስታዊ ተሳትፎ ሉኖር የሚችሌበትን አግባብ እንዱሁም ዴጋፎች
ሉሰጡበት የሚችሌባቸውን ሁኔታዎች ሇይቶ ያሣያሌ፡፡ በአጠቃሊይ መንግስት ዴጋፍ
የሚያዯርግባቸውና የሚሳተፍባቸው መንገድች የሚከተለት ናቸው፡፡


ሇፕሮጀክቶች አፈጻጸም የሚያስፈሌግ የማመቻቸት ዴጋፍ

የመግአ ፕሮጀክቶች በረዥሙ ቆይታቸው የተሇያዩ መንግስታዊ አካሊትን ያሳትፋለ፡፡
ተዋዋዩ ባሇስሌጣን ወይም በአጠቃሊይ መንግስት አንዴ ፕሮጀክት የሚያስፈሌጉትን
የተሇያዩ ዴጋፎች እንዱያገኝ በማመቻቸት እንዱሁም በመግአ መኑ ሁለ እንዱቀርቡ
እገዚ ማዴረግ ይኖርበታሌ፡፡ በዙህ መንገዴ ጊዛ እና ወጪ መቆጠብ የሚቻሌበት ዕዴሌ
ከመፈጠሩም

በሊይ

የግሌ

ባሇኃብቱ

በውለ

መን

ሁለ

የሚጠበቅበትን

ኃሊፊነት

ሇመወጣት በትጋት እንዱሰራ ያበረታታዋሌ፡፡

ይህ

በአይነት የሚዯረግ ዴጋፍ
የዴጋፍ

ዓይነት

የፕሮጀክቶችን

የተሳሇጠ

አፈጻጸም

ሇማረጋገጥ

ገንብን

የማይጨምር ዴጋፍ ማዴረግን የሚመሇከት ነው፡፡ ይህም መሬት ማቅረብን እንዱሁም
የፕሮጀክቱን አተገባበር ሇማቃሇሌ የሚጋግዘ ዴጋፎችን ይጨምራሌ፡፡ የገቢ ግብር እና
ላልች የፊስካሌ ማበረታቻዎችን መስጠትም በዙህ ርዕስ ሥር ይካተታሌ፡፡ ይሁንና በዙህ
መሌክ የሚዯረግ ዴጋፍ የአገሪቱ የህግ ማዕቀፍ በሚፈቅዯው መሠረት ሉሰጥ የሚገባው
ሲሆን በተሇይም በአገሪቱ የኢንቨስትመንት ህግ መሠረት ሉፈጸም ይገባሌ፡፡


የፕሮጀክት ኢንቨስትመንት

የመግአ ፕሮጀክት የሚያስፈሌጋቸውን ፋይናንስ በተሟሊ ሁኔታ ማግኘት እንዱችለ
አስፈሊጊ በሚሆንበት ጊዛ መንግስት አክሲዮኖችን በመግዚት ወይም ብዴር በመስጠት
ሉሣተፍ ወይም ዴጋፍ ሉያዯርግ ይችሊሌ፡፡


የካፒታሌ ዴጋፍ

በተሇይ በፕሮጀክት ዜግጅት ሂዯት ወቅት መንግሥት ሇመግአ ፕሮጀክቱ የሚሰጠው
የዴጋፍ አይነት ሲሆን መንግሥት ይህን ማዴረግ የሚፈሌግበት ምክንያት አገሌግልቱ
መቅረብ ሲጀምር የግሌ አጋሩ ሇአገሌግልቱ የሚያስከፍሇው የአገሌግልት ክፍያ ወይም
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ታሪፍ ሇህብረተሰቡ ተመጣጣኝ በሆነ መሌኩ እንዱቀርብ ሇማስቻሌ ነው፡፡ በተጨማሪም
የዙህ ዓይነት ዴጋፍ የግሌ አጋሩን የፋይናንስ አቅርቦት ሇማሟሊት የሚያግዜ ይሆናሌ፡፡


በውሌ መሰረት የሚፈፀም ክፍያ

በውለ መን ከፕሮጀክቱ ጋር በተዚመዯ መንግስት ቀጥታ ሇሚያገኘው አገሌግልት
በገባው የውለ ግዳታ መሰረት ክፍያ መፈፀም ይኖርበታሌ፡፡


ብዴር ሇማግኘት የሚዯረግ ዴጋፍ

ተዋዋይ ባሇስሌጣን በውለ በገባው ግዳታ መሰረት እንዯሚወጣ በዋስትና መሌክ
ማረጋገጥ የግዴ የሚሆንበት ወቅት ሉኖር የችሊሌ፡፡ ይህ በሚሆንበት ጊዛ ባሇስሌጣኑ
በስምምነት የገባበትን ግዳታ እንዯሚወጣ፣ ይህ ካሌሆነ ግን መንግሥት የተዋዋይ
ባሇስሌጣኑን ኃሊፊነት እንዯሚወስዴ ሇማረጋገጥ መንግስት ዋስትና ሉሰጥ ይችሊሌ፡፡

የመግአ ሂዯት
ሀ. የመግአ ፕሮጀክቶችን መሇየት
ሇመግአ የሚሆኑ ፕሮጀክቶችን መሇየት ሇተዋዋይ ባሇስሌጣን የመዯበኛ ስራ አካሌ እና
የመሰረተ-ሌማት ዕቅዴ አንደ አካሌ ነው፡፡ እዙህ ሊይ መታወቅ ያሇበት ጉዲይ ቢኖር
የመግአ

ፕሮጀክቶች

የሚመረጡት

ከነዙሁ

በመዯበኛ

የተዋዋይ

ባሇስሌጣኑ

ዕቅዴ

ከተረሩት እና ቅዴሚያ ይሰጣቸዋሌ ከሚባለት ፕሮጀክቶች መካከሌ እና ከነዙህም
ውስጥ ከግሌ ርፍ አጋር ጋር ቢሰሩ የበሇጠ ውጤታማ ይሆናለ ከሚባለት ውስጥ
ይሆናሌ፡፡ አንዲንዴ ጊዛም የመግአ ማስተባበሪያ ክፍሌ በመግአ ስሌት ቢከናወኑ የተሻሇ
ጠቀሜታ ይኖራቸዋሌ ብል ሲያምን ሇተዋዋይ ባሇስሌጣን የፕሮጀክት ሃሳቦችን ሉያቀርብ
ይችሊሌ፡፡ በማናቸውም ሁኔታ ቢሆን የመግአ ፕሮጀክቶች ቀዴመው በይፋ ‘ሇመግአ
የታጩ‘ ተብሇው አግባብነት ባሇው ባሇስሌጣን መሰየም ይኖርባቸዋሌ፡፡ ይህም ማሇት
ሇመግአ

ፕሮጀክቶች

ጥቅም

ሊይ

እንዱውለ

የተቀመጡት

ፖሉሲዎችና

ስርዓቶች

ሇታጩት ፕሮጀክቶች ጥቅም ሊይ እንዯሚውለ እንዯ ማረጋገጥ ይቆጠራሌ፡፡ የመግአ
ፕሮጀክቶችን የመምረጡ በገንብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴር አስተባባሪነት የሚከናወን
ሲሆን የፕሮጀክቶቹ ዜርዜር ሇቦረደ ቀርቦ ማጽዯቅ ይኖርበታሌ፡፡ የፕሮጀክት የአዋጭነት
ጥናት እና መዋቅራዊ ዜግጅት ሇማከናወን በሌዩ ሁኔታ በጀት የተመዯበ እንዯሆነ ዯግሞ
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የአንዴ ፕሮጀክት ሇመግአ መታጨት ሇጥናት ከዙሁ በጀት እንዱጠቀም እንዯመፍቀዴ
የሚቆጠር ነው፡፡
ሇ. የፕሮጀክት አዋጭነት እና አዯረጃጀት
በተዋዋይ ባሇስሌጣን የሚቋቋመው የፕሮጀክት ቡዴን አስፈሊጊ የሚባለትን የአዋጭነት
ጥናቶች

ያካሂዲሌ፡፡

ይህም

ጥናት

ቢያንስ

የቴክኒክ፣

የህግ

እንዱሁም

የፋይናንስ

ትንተናዎችን ማካተት ይኖርበታሌ፡፡ በአጠቃሊይ እነዙህ ትንተናዎች በተሇያዩ አማራጮች
የካፒታሌ እና የመዯበኛ ወጪዎች ትንበያን በማካተት የሚጋጅ ሲሆን የጥናቱ ውጤት
በፕሮጀክት አወቃቀር ዜግጅት ወቅት እንዯግብዓትነት ያገሇግሊሌ፡፡ የፕሮጀክት አወቃቀር
የሚከተለትን ጉዲዮች ማካተት ይኖርበታሌ፡፡


በአወቃቀሩ

ውስጥ

የተካተተው

የመንግስትና

የግሌ

ተዋዋይ

ወገኖች

የሚኖሩባቸውን ኃሊፊነቶች፣


እያንዲንደ ተዋናይ ወገን ኃሊፊነት የሚወስዴበትን የስጋት ዓይነትና መጠን
እንዱሁም ከመንግስት ተዋዋይ ወዯ ግሌ ተዋዋይ የሚተሊሇፍበት አግባብና
መንገዴ፣



የሚፈሇገውን የመንግስት ተሳትፎ እና ዴጋፍ ማካተት ያስፈሌጋሌ፡፡

በፕሮጀክት የመሇየት ሥራ እና የአዋጭነት ጥናት ተዋዋይ ባሇስሌጣኑ በዙህ ፖሉሲ
መሠረት ሇመግአ መምረጫ ሆነው የተሇዩ መመኛዎች እና መስፈርቶች
መሟሊታቸውን ማረጋገጥ ይኖርበታሌ፡፡
ሏ. የመግአ ፕሮጀክት አወቃቀርን ማጽዯቅ
በቀረበው የፕሮጀክት አዯረጃጀት መሰረት እና በመግአ ማስተባበሪያ ክፍሌ እየታገ
የመግአ ቦርዴ የራሱ የሆነ ግምገማ ያካሂዲሌ፡፡ ይህ ግምገማ ፕሮጀክቱ ሇምና
የተቀመጡትን መስፈርቶች እስከ ምን ዴረስ እንዲሟሊና መንግስት ክፍያዎችን
ጨምሮ ላልች ግዳታዎችን ሇመወጣት ያሇው አቅም እና ዜግጁነት እንዱሁም
ከፕሮጀክቱ የስጋት ሁኔታ ውስጥ መንግስት ኃሊፊነት የሚወስዴበትን አግባብና
መጠን መመርመርን ያካትታሌ፡፡ የመግአ ቦርዴ የፕሮጀክቱን አወቃቀር በተመሇከተ

የኢትዮጵያ የመንግስት እና የግሌ አጋርነት ፖሉሲ

29

የማጽዯቅ ውሳኔ በሰጠ ጊዛ ሇፕሮጀክቱ በቀረበው አወቃቀር ፕሮፖዚሌ መሰረት
መንግስት

ዴጋፉን

ሇመሰጠት

እንዯወሰነ

የሚቆጠር

ይሆናሌ፡፡

በላሊ

አባባሌ

የፕሮጀክቱን የፋይናንስ አንዯምታ እና ከመንግስት የሚጠበቀው ዴጋፍ ወይም
ተሳትፎ ከወዱሁ መንግስት ተቀብሎሌ ማሇት ነው፡፡ ፕሮጀክቱ በመግአ ስሌት
እንዱከናወን ውሳኔ ከተሊሇፈ በኋሊ የመግአ ማስተባበሪያ ክፍሌ የግሌ ርፍ አጋር
የማፈሊሇግ ስራን መስራት ይጀምራሌ፡፡
መ. የግሌ ርፍ አጋርን መምረጥ
ሇመግአ ግዢ አፈጻጸም በተቀመጠው ስርዓት መሰረት የመግአ ማስተባበሪያ የግሌ
አጋርየመምረጥ ኃሊፊነት አሇበት፡፡ መረጣው ግሌጽነት እና ውዴዴር ባሇበት የጨረታ
ሂዯት መሰረት የሚካሄዴ ሆኖ በተጫራቾች ከቀረቡት ፕሮፖዚልች ውስጥ ሇአገሪቱ
የትኛው የሊቀ ጥቅም ይሰጣሌ የሚሇውን ጥያቄ በመመሇስ ሊይ የተመሰረተ ይሆናሌ፡፡
የተጨባጭ ፕሮጀክቶች ባህርያት ሉሇያይ የሚችሌ ቢሆንም፤ የመግአ የግዢ ሂዯት
አብዚኛውን ጊዛ የቅዴመ ብቃት ማረጋገጫ ስርዓት ይኖረዋሌ፡፡ ይህንን ተከትል በቅዴመ
ብቃት

ማረጋገጫ

ስርዓት

የተመረጡት

ተጫራቾች

የጨረታ

ሰነዴ

ሞሌተው

እንዱያቀርቡና እንዱወዲዯሩ ይጋበዚለ፡፡ በዙህ የጨረታ ምዕራፍ የመግአ ረቂቅ ውሌ
ሇግምገማ ይሊካሌ፡፡ በተሊከው ረቂቅ ውሌ ሊይ ቅዴመ ማጣሪያን ያሇፉ የግሌ ዴርጅቶች
አስተያየታቸውን ይሰጣለ፡፡ ይህ ከሆነ በኋሊ ነው የውሌ ረቂቁ የመጨረሻ ድክመንት
ሇተጫራቾች ስርጭት ዜግጁ ነው ተብል የሚወሰዯው፡፡ ሇሁለም ተጫራቾች ከጨረታ
ሰነድች ጋር የውለን ናሙና አያይዝ በመበተን ተጫራቾች እኩሌ መረጃ እንዱያገኙ
ማዴረግ የግዴ ያስፈሌጋሌ፡፡ ከዙህ ጎን ሇጎን በስምምነት ዴርዴር ሂዯት ውስጥ በመግአ
ፕሮጀክት የስጋቶች ሁኔታ ዴሌዴሌም ሆነ ሇመንግስት ወይም ከመንግስት በሚኖረው
የገንብ ፍሰት ሊይ ትርጉም ያሊቸውን ሇውጦች ማስተናገዴ የግዴ ከሆነ የፕሮጀክቱ
ሰነዴ በዴጋሚ ሇመግአ ቦርዴ መቅረብ ይኖርበታሌ፡፡
በራስ ተነሳሽነት የመግአ የፕሮጀክት ሃሳብ ከግሌ ርፍ ወገኖች የሚቀርብበት ሁኔታ
ሉኖር ይችሊሌ፡፡

በራስ ተነሳሽነት የሚቀርቡ የፕሮጀክት ሃሳቦች ወዯ መግአ

ሥርዓት ከማስገባት ጋር በተያያ ውዴዴር ማስፈን አስፈሊጊ ስሇሚሆን እነዙህ
የፕሮጀክት ኃሣቦች በምን መንገዴ መስተናገዴ እንዲሇባቸውና በአጠቃሊይ የመግአ

የኢትዮጵያ የመንግስት እና የግሌ አጋርነት ፖሉሲ

30

ግዢ ስርዓትና አማራጮች ምን እንዯሚመስለ በመግአ ማዕቀፍ ተብራርተው
ይቀርባለ፡፡

ሠ. አሸናፊውን መምረጥ እና ስምምነትን መፈረም
አሸናፊው ተጫራች ከተሇየ በኋሊ የመግአ ማስተባበሪያ የሥራ ክፍሌ የጨረታ ሂዯቱን
አጠናቆ ተዋዋይ ባሇስሌጣኑ ውለን ከመፈረሙ በፊት የመግአ ቦርዴ የመጨረሻ ውሳኔን
መስጠቱን ማረጋገጥ ይኖርበታሌ፡፡ ቦርደ የጨረታውን ውጤት ሲያጸዴቅ የመግአ
ማስተባበሪያ ክፍሌ አሸናፊውን ወገን በይፋ ያሳውቃሌ፡፡ ይህንን ተከትል ከተዋዋይ
ባሇስሌጣኑ ጋር ውሌ ሇመፈራረም አስፈሊጊው ዜግጅት ያዯርጋሌ፡፡ ምንም እንኳን
አሸናፊ ከተሇየ በኋሊ ዴርዴር የሚካሄዯው በጣም ውስን በሆኑ አጋጣሚዎች ቢሆንም
(መካሄዴም ካሇበት)፤

የስምምነት ረቂቁን ማስተካከሌ ወይም ማረም የግዴ የሚሆንበት

ሁኔታ ሉፈጠር ይችሊሌ፡፡ ይህም በተሇይ ሉሆን የሚችሇው የመግአ ፕሮጀክት ወጪ
በውጭ ብዴር የሚሸፈን በሚሆንበት ጊዛ ነው፡፡ አሁንም ከሊይ እንዯተገሇጸው፤ የስጋት
ሁኔታዎች ዴሌዴሌ እና የገንብ ፍሰት ሊይ ትርጉም ያሇው ሇውጥ የሚፈጠር ከሆነ
እንዯገና ሇመግአ ቦርደ አስቀርቦ ማስወሰን የግዴ ይሆናሌ፡፡ ሇዙህ ሇውጥም ተጨማሪ
የቦርደ ስምምነት ከተገኘ፤ የመግአ ማስተባበሪያ የሥራ ክፍሌ እና ላልች ፈራሚ
የመንግስት

አካሊት

የመግአን

ስምምነት

ሇመፈረም

እና

ፕሮጀክቱን

ሇማስጀመር

የሚያስችሌ ፈቃዴ አግኝተዋሌ ማሇት ይቻሊሌ፡፡ ከዙህ በተጨማሪ ተዋዋይ ባሇስሌጣን
የግሌ ርፍ አጋሩ በፋይናንስ ረገዴ ከላልች ወገኖች ጋር ሙለ ስምምነት ሊይ
እንዱዯርስ ያግዚሌ፡፡
ረ. ትግበራ እና ክትትሌ
የተዋዋይ ባሇስሌጣን ተግባርና ኃሊፊነት በፕሮጀክት ትግበራ ወቅትም ይቀጥሊሌ፡፡ ተቋሙ
ከግሌ አጋሩ ጋር በተገባው ውሌ መሠረት የኮንትራት አስተዲዲር ሥራ ያካሂዲሌ፡፡
በትግበራ ምዕራፍ የግሌ ርፉን የስራ አፈጻጸም ይገመግማሌ፡፡ የተነዯፈው ፕሮጀክትና
የትግበራ ስሌት የአገሌግልት የአቅርቦት ፍሊጎቶችን ምን ያክሌ እንዲረካም መገምገም እና
መከታተሌ ይኖርበታሌ፡፡ ይህንን ሇማሳሇጥ፣ ፕሮጀክቱን የነዯፉ እና ያጋጁ የፕሮጀክት
ቡዴን አባሊት የመግአ ስምምነቶችን እንዳት ማስተዲዯር እና መከታተሌ እንዯሚቻሊቸው
የሚያብራራ

የስራ

መመሪያ

ያጋጃለ፡፡

በዙህ

መመሪያ

ውስጥ

በውሌ

የሰፈሩት

ቀጣይነት ያሊቸው እንዯ የፋይናንስ ግዳታዎችን መወጣት እና የስራ አፈጻጸምን
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መከታተሌ የመሳሰለ የመንግስት ኃሊፊነቶች በዜርዜር ይሰፍራለ፡፡ እነዙህ የውሌ
አስተዲዯር መመሪያዎች ሇፕሮጀክት ቡዴን እና ቀጥል ሇሚዯራጁት ቡዴኖች በፕሮጀክቱ
የቆይታ መን ውልችን እንዳት መከታተሌ እና መቆጣጠር እንዲሇባቸው ቋሚ ማጣቀሻ
ሆነው ያገሇግሊለ፡፡

የገንብና ኢኮኖሚ
ትብብር ሚኒስቴር
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