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የአገር አቀፌ የፇተናዎች አስተዲዯር የፊይናንስ  
አፇፃፀም መመሪያ ቁጥር_226/2013 

 

 

የ ፈተና ሥራ በጊዜ ገ ዯብ በዓመት አንድ ጊዜ በዘመቻ የ ሚካሄድ ቢሆንም ከፈተናው በፊት መከናወን 

ያሇበት የ ሰው ኃይል አዯረጃጀት፣  የ ፋይናንስ ስርጭት እንዲሁም ፈተናው ከተከናወነ  በኋላ በቀጣይነ ት 

የ ሚቀረው የ ንብረት አሰባሰብና ሂሣብ አዘጋግ ሥራዎችን ውጤታማ በሆነ  መንገ ድ መምራት አስፈላጊ በመሆኑ፣  

 ይህን ከፍተኛ ተግባርና ኃላፊነ ት በሚገ ባ ሇመወጣት የ ተሟላ የ ፋይናንስ የ ሥራ አፈፃ ፀም መመሪያ 

መኖሩ እጅግ አስፈላጊ ሆኖ በመገ ኘቱ፣  

ሇሥራው ስኬታማነ ት ከትምህርት ቢሮዎች ጎ ን ሇጎ ን የ ፋይናንስ አስተዳዯሩን ተግባርና ኃላፊነ ት 

የ ሚከታተለ በየ ዯረጃው ያለ የ ገ ንዘብና ኢኮኖሚ ልማት የ ክልል ቢሮዎች/የ ዞ ን መምሪያዎች /የ ወረዳ ጽ/ቤቶች 

አስፈላጊው የ ሰው ኃይል ተሟልቶ፣  የ ሂሣብ መዝገ ብ ተቋቁሞ የ ፋይናንስ አስተዳዯሩን አንድ ወጥ በሆነ  

የ አፈፃ ፀም መመሪያ እንዲያከናውኑ ሇማድረግ የ ሚያስችል ውክልና መስጠት ተገ ቢ መሆኑ ስሇታመነ በት፣   

የ ገ ንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ መንግሥት የ ፋይናንስ አስተዳዯር አዋጅ 

ቁጥር 648/2001 አንቀጽ 5(2) እና አንቀጽ 75 በተሰጠው ሥልጣን መሠረት ይህንን መመሪያ 

አውጥቷል፡ ፡  

 

ክፌሌ አንዴ 
ጠቅሊሊ 

 
1. አጭር ርዕስ፡- 

ይህ መመሪያ “አገር አቀፌ የፇተናዎች አስተዲዯር የፊይናንስ አፇፃፀም መመሪያ 

ቁጥር 226/2013” ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡ 
 

2. ትርጓሜ፡- 
  

2.1 “ክሌሌ”  ማሇት ዘጠኙ ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግሥታትና ሁሇቱ ከተማ 

አስተዲዯሮችን ነው፡፡ 

2.2 “ዞን”  ማሇት የክሌልች የዞን አስተዲዯር እርከንና የሁሇቱ ከተሞች ክፌሇ-

ከተማዎችን ነው፡፡ 

2.3 “ኤጀንሲ” ማሇት አገር አቀፌ የትምህርት ምዘናና ፇተናዎች ኤጀንሲ ነው፡፡  
 

2.4 “ሚኒስቴር” ማሇት የገንዘብና ኢኮኖሚ ሌማት ሚኒስቴር ነው፡፡ 
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3. የመመሪያው ዓሊማ፡ - 

 

የዚህ መመሪያ ዓሊማ ሇፇተና ሥራ ማስፇፀሚያ የተመዯበው የመንግሥት ገንዘብ 

እንቅስቃሴ ተገቢው ጥበቃ ተዯርጏሇት በወቅቱ ሇታሰበው ዓሊማ እንዱውሌ ተቋማዊ 

በሆነ የአሰራር ዘዳ መምራትና መቆጣጠር ነው፡፡ 

ክፌሌ ሁሇት 
የገንዘብ ምንጭና ፌሰት 

 

4.  የተፇፃሚነት ወሰን፡- 
 

ይህ መመሪያ ተፇፃሚ የሚሆነው ሇአገር አቀፌ የትምህርት ምዘናና ፇተናዎች 

ኤጀንሲ ሇፇተና ማስፇጸሚያ የሚመዯበውን በጀት በሚመሇከት ብቻ ይሆናሌ፡፡ 

5.  የፊይናንስ ምንጭ፡- 
 

5.1 ሇፇተና ማስፇፀሚያ የሚውሇው ወጪ የሚሸፇነው መንግሥት ሇአገር አቀፌ   

የትምህርት ምዘናና ፇተናዎች  ኤጀንሲ በሚመዴበው በጀት ይሆናሌ፡፡ 

5.2 ኤጀንሲው የገንዘቡን ፌሰት የጊዜ ሰላዲ አዘጋጅቶ ሇሚኒስቴሩ ያሳውቃሌ፡፡ 

 

6.    ተቋማዊ የሥራ ግንኙነት፡- 

 

6.1.  ኤጀንሲው   

ሀ.  ሇፇተና ማስፇጸሚያ የተመዯበውን በጀት በየፇተና ጣቢያዎቹ 

በመዯሌዯሌ ሇክሌሌ ገንዘብና ኢኮኖሚ ሌማት ቢሮዎች 

እንዱተሊሇፌ በሚኒስቴሩ ዘንዴ በተከፇተው የባንክ ሂሣብ ገቢ 

ያዯርጋሌ፡፡ 

ሇ.    ሇየክሌልቹ የገንዘብና ኢኮኖሚ ሌማት ቢሮዎች የሚሊከውን የገንዘብ 

መጠን የሚያሳይ ዝርዝርም ሇሚኒስቴሩ በዯብዲቤ ያሳውቃሌ፡፡ 
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6.2   ሚኒስቴሩ፡- 

 

ሀ.  የክሌሌ ገንዘብና ኢኮኖሚ ሌማት ቢሮዎች ሇፇተና አገሌግልት 

የሚውሌ ገንዘብ ማንቀሳቀሻ የባንክ አካውንት እንዱከፌቱ 

በዯብዲቤ ያሳውቃሌ፡፡ 

ሇ.  ከኤጀንሲው በሚዯርሰው የበጀት ዴሌዴሌ መሰረት ገንዘቡን 

በየክሌለ ገንዘብና ኢኮኖሚ ሌማት ቢሮዎች ስም በተከፇተው 

የባንክ ሂሳብ ገቢ እንዱሆን ያዯርጋሌ፡፡ 

ሐ.   ሇክሌሌ ገንዘብና ኢኮኖሚ ሌማት ቢሮዎች ገንዘብ ሲያስተሊሌፌ  

ኤጀንሲው በግሌባጭ እንዱያውቀው ያዯርጋሌ 

መ.  ሇክሌሌ ገንዘብና ኢኮኖሚ ሌማት ቢሮዎች ሊስተሊሇፇው ገንዘብ 

ሪፖርት ይጠይቃሌ፡፡ የተቀበሇውን ሪፖርትም አጠናቅሮ 

ሇኤጀንሲው ያሳውቃሌ 

ሠ.  ሇፇተና ማስፇፀሚያ ከተሊከው ገንዘብ ተራፉ የሆነውን ከየክሌልቹ 

የገንዘብና ኢኮኖሚ ሌማት ቢሮዎች ተመሊሽ እንዱሆንሇት 

ያዯርጋሌ፡፡  

6.3   የክሌሌ ትምህርት ቢሮ  

 የክሌሌ ትምህርት ቢሮ ከኤጀንሲው በዯረሰው የበጀት ዴሌዴሌ 

መሠረት የክሌለን ዴርሻ በተመሇከተ የክፌያ ሰነድች እና ተዛማች 

ዯጋፉ ሰነድችን በማያያዝ ክፌያ እንዱፇጸምሇት ሇክሌለ ገንዘብና 

ኢኮኖሚ ሌማት ቢሮ ጥያቄ ያቀርባሌ፡፡ እንዱሁም የዞንና የወረዲዎች 

በጀት ዴሌዴሌ ወዯ ዞንና ወረዲ ገንዘብና ኢኮኖሚ ሌማት 

መምሪያ/ዴ/ቤት እንዱተሊሇፌ ይጠይቃሌ/ይከታተሊሌ፡፡  

6.4   የክሌሌ ገንዘብና ኢኮኖሚ ሌማት ቢሮዎች 

ሀ. ሇፈተና አገ ልግሎት ገ ንዘብ ማንቀሳቀሻ የ ሚውል የ ባንክ ሂሳብ ቁጥር  

ይከፍታል፡ ፡  

ሇ. በበጀት ድልድለ መሰረት ክልለ የ ሚያስፈልገ ውን ድርሻ በማስቀረት ሇዞንና 

ሇወረዳ ገ ንዘብና ኢኮኖሚ ልማት መምሪያዎች/ጽ/ቤቶች ሇፈተና ስራ 

ማስፈጸሚያ የ ተላከውን ገ ንዘብ ሇባንክ ሂሣባቸው ያስተላልፋል፡ ፡  

ሐ. ከክልለ ትምህርት ቢሮ ሇፈተናው ስራ ማስፈጸሚያ በሚዯረሰው መክፈያ 

ሰነ ዶችና ተዛማጅ ዯጋፊ ማስረጃዎች መሰረት ክፍያ ይፈጽማል፡ ፡  
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መ.  ሇፈተናው ስራ በትምህርት ቢሮ በኩል ሇተከናወኑ ተግባራት ሥራ ላይ 

የ ዋሇውንና ከወጪ ቀሪ ሂሳብ ሪፖርት፤  ከዞንና ከወረዳ ገ ንዘብና ኢኮኖሚ 

ልማት መምሪያዎች/ ጽ/ቤቶች የ ዯረሳቸውን የ ሂሳብ ሪፖርት በማጠናቀር 

የ መንግስት ሂሳብ ሪፖርት ማቅረቢያ ፎርም አዘጋጅተውና አጠቃሇው የ ባንክ 

እስቴትመንት ፎቶ ኮፒ በማድረግ በሃላፊዎች የ ተፈረመ ሪፖርት ሇሚኒስቴሩ 

የ መንግሥት ሂሣብ ዳይሬክቶሬት ይልካለ፡ ፡  

ሠ.  ሇፈተናው ማስፈፀሚያ ከተላከው ገ ንዘብ ተራፊ ገ ንዘብ ካሇ ከዞን ፣  

ከወረዳ ገ ን ዘብና ኢኮኖሚ ልማት /መምሪያ/ ጽ/ቤቶች ተጠቃሎ 

እንዲዯርሰው በማድረግ ሇሚኒ ስቴሩ ፈሰስ ያዯርጋል፡ ፡  

 

6.5  የዞን የትምህርት መምሪያ 
 

የዞን የትምህርት መምሪያ ሇፇተናው ስራ ማስፇጸሚያ በዯረሰው 

የበጀት ዴሌዴሌ መሰረት የክፌያ ሰነድችን እና ተዛማጅ ዯጋፉ 

ማስረጃዎችን በማያያዝ ክፌያ እንዱፇፀምሇት ሇዞኑ ገንዘብና ኢኮኖሚ 

ሌማት መምሪያ ያቀርባሌ፡፡ 
 

  6.6  የዞን ገንዘብና ኢኮኖሚ ሌማት መምሪያ 
 

ሀ. የፇተና ማስፇፀሚያ ገንዘብ ከክሌለ ገንዘብና ኢኮኖሚ ሌማት 

ቢሮ ሲዯርሰው እና ከዞኑ ትምህርት መምሪያ ሇፇተና ስራ 

ማስፇጸሚያ የሚያስፇሌገውን ወጪ መክፇያ ሰነድችና ተዛማጅ 

ዯጋፉ ማስረጃዎች ተያይዘው ጥያቄው ሲቀርብ መርምሮ ክፌያ 

ይፇጸማሌ፡፡ 

ሇ. በዞን ዯረጃ ሇፇተናው ስራ የተከፇሇውን ገንዘብ ስራ ሊይ 

ያሌዋሇውንና ከወጪ ቀሪ ሂሳብ ሪፖርት እና ከወረዲ ፊይናንስና 

ኢኮኖሚ ሌማት ጽ/ቤቶች የዯረሳቸውን የሂሳብ ሪፖርት 

በማጠናቀር በመንግስት የሂሳብ ሪፖርት ማቅረቢያ ፍርም 

አዘጋጅቶና አጠቃል የባንክ እስቴትመንት ፍቶ ኮፒ በማያያዝ 

በሃሊፉዎች የተፇረመ ሪፖርት በሪፖርት ማቅረቢያው ጊዜ ገዯብ 

ውስጥ ሇክሌለ ገንዘብና ኢኮኖሚ ሌማት ቢሮ ይሌካለ፡፡    
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ሐ. ሇየወረዲዎቹ ሇፇተናው ማስፇፀሚያ ከተሊከው ገንዘብ ተራፉ ካሇ 

ሇክሌለ ገንዘብና ኢኮኖሚ ሌማት ቢሮ ተመሊሽ እንዱሆን 

ያዯርጋሌ፡፡ 

   6.7    የወረዲ ትምህርት ጽ/ቤት 

የወረዲ ትምህርት ጽ/ቤት በበጀት ዴሌዴለ መሰረት ሇፇተና ስራ 

ማስፇጸሚያ የሚሆን ወጪ ሰነድችን እና ተዛማጅ ዯጋፉ ማስረጃዎችን 

በማያያዝ ክፌያ እንዱፇጸምሇት ሇወረዲው ገንዘብና ኢኮኖሚ ሌማት 

ጽ/ቤት ጥያቄ ያቀርባሌ፡፡   
 

 6.8    የወረዲው ገንዘብና ኢኮኖሚ ሌማት ጽ/ቤት 

 

ሀ. የፇተና ማስፇፀሚያ ገንዘብ ከክሌለገንዘብና ኢኮኖሚ ሌማት 

ቢሮ በባንኩ በኩሌ ሲዯርሰው ከወረዲው ትምህርት ጽ/ቤት 

ሇፇተና ስራ ማስፇጸሚያ በሚዯርሰው የወጪ ጥያቄ መክፇያ 

ሰነድችና ተዛማጅ ዯጋፉ ማስረጃዎችን መሰረት በማዴረግ ክፌያ 

ይፇፅማሌ፡፡ 

ሇ. በወረዲ ዯረጃ ሇፇተና ስራ ማስፇጸሚያ የወጣውን ወጪ 

እንዱሁም ስራ ሊይ ያሌዋሇውን ከወጪ ቀሪ የሂሳብ ሪፖርት 

በማጠናቀር የመንግስት ሂሳብ ሪፖርት ማቅረቢያ ፍርም 

አዘጋጅተውና አጠቃሇው የባንክ እስቴትመንት ኮፒ በማያያዝ 

በሃሊፉዎች የተፇረመ ሪፖርት በሪፖርት ማቅረቢው ጊዜ ገዯብ 

ውስጥ ሇዞኑ  ገንዘብና ኢኮኖሚ ሌማት መምሪያ ይሌካሌ፡፡ 

ሐ. ሇወረዲ የፇተና ማስፇፀሚያ ከተሊከው ገንዘብ ተራፉ ካሇ ሇክሌለ 

ገንዘብና ኢኮኖሚ ሌማት ቢሮ ተመሊሽ ያዯርጋሌ፡፡ 
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ክፌሌ ሦስት 
የሰው ኃይሌ አዯረጃጀትና የሥራ ኃሊፉነት 

 

 7.  የሰው ኃይሌ አዯረጃጀት 
 

በሀገር አቀፌ ዯረጃ ፇተናን ሇማስተዲዯር በየዯረጃው ያለ የሚከተለት ተሳታፉ 

ይሆናለ፡፡ 

ሀ.   ከገንዘብና ኢኮኖሚ ሌማት ሚኒስቴር 

 የመንግስት ሂሣብ ዲይሬክቶሬት 

 የትሬዠሪ ዲይሬክቶሬት 

 የኦዱትና ኢንስፔክሽን ዲይሬክቶሬት  

 የበጀት ዲይሬክቶሬት 

 

ሇ.      ከክሌሌ/ዞን/ወረዲ/የገንዘብና ኢኮኖሚ ሌማት ቢሮ/መምሪያ/ጽ/ቤት 

 የፊይናንስ ቢሮ ኃሊፉዎች 

 የሂሣብ ኃሊፉ 

 የሂሣብ ሠራተኛ 

 ገንዘብ ያዥ 

 

ሐ.     ከክሌሌ/ዞን/ ወረዲ የት/ቢሮ/መምሪያ/ጽ/ቤት 

 የክሌሌ /ዞን/ ወረዲ/ ት/ቢሮ /መምሪያ/ጽ/ቤት ኃሊፉዎች 

 በየዯረጃው የሚገኙ የፇተና ክፌሌ ኃሊፉዎች 

 የፇተና ጣቢያ ኃሊፉዎች 
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8. የሥራ ኃሊፉነትና ተግባር 

 

8.1   የእያንዲንደ የገንዘብና ኢኮኖሚ ሌማት ቢሮ/መምሪያ/ጽ/ቤት የሥራ     

መዯብ ሠራተኞች ኃሊፉነትና ተግባር የሚከተሇው ይሆናሌ፡፡ 
 

ሀ.    የፊይናንስ ቢሮ መምሪያ ፅ/ቤት ተግባርና ሃሊፉነት 
 

 ከትም/ቢሮ መምሪያ ፅ/ቤት የሚቀርበውን የወጪ መጠየቂያ 

በጀት ዴሌዴሌ መሰረት አዴርጎ ክፌያ እንዱፇፀም 

ያስተሊሌፊሌ/ያዛሌ፡፡ 
 

ሇ.   የሂሳብ ሃሊፉ ተግባርና ሃሊፉነት  

 የሂሳብ ሃሊፉው በየዯረጃው ባለ የገንዘብና ኢኮኖሚ ሌማት 

ቢሮ /መምሪያ/ ጽ/ቤት ሃሊፉ አማካኝነት ሇዚህ ተግባር 

ይመዯባሌ፡፡ 

 ተጠሪነቱ ሇመዯበው የፊይናንስ ቢሮ/መምሪያ/ ጽ/ቤት ሃሊፉ 

ይሆናሌ፡፡ 

 ሇፇተናው ስራ ተግባር የተመዯበውን በጀት የጣቢያ ሃሊፉው 

በሚያቀርበው ክፌያ መጠየቂያ መሰረት ከገንዘብና ኢኮኖሚ 

ሌማትቢሮ/መምሪያ/ ጽ/ቤት ሃሊፉ ጋር በጣምራ ፉርማ 

በማንቀሳቀስ ክፌያው እንዱፇጸም ያዯርጋሌ፡፡ 

 ሇፇተናው ስራ ወጪ የሆነውን ገንዘብ በዋናው መዝገብ ሊይ 

መመዝገቡን ይከታተሊሌ፡፡ 

 ሇፇተና ጣቢያዎች የተሊሇፇውንና የጣቢያ ሃሊፉው 

ሇነዲጅ፣ሇጉሌበትና ሇመሳሰለት ቅዴሚያ የተከፇሇው የፇተና 

ማስፇጸሚያ ገንዘብ በየስማቸው የሂሳብ ላጀር ተከፌቶ 

የሰነዴ ሂሳቦች በተናጠሌ መመዝገባቸውን ይከታተሊሌ፡፡ 

 ከፇተናው ፌፃሜ በኃሊ የሚተሊሇፈትን የሂሳብ ሪፖርቶችንና 

የወጪ ማስረጃዎችን በየስማቸው ከተከፇተው ላጀርና 
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ከዋናው መዝገብ ሊይ በወጪ ተመዝግቦ መቀናነሱን 

ይከታተሊሌ፡፡ 

 ሇፇተናው ስራ ማስፇፀሚያ በስራ ሊይ የዋሇውን ሂሳብ 

ሪፖርት የማጣራት እና ኦዱት የማስዯረግ ሃሊፉነት 

ይኖረዋሌ፡፡ 

ሐ.    የሂሣብ ሠራተኛ ተግባርና ሃሊፉነት 

 የሂሳብ ሰራተኛ በየዯረጃው ባለ የገንዘብና ኢኮኖሚ ሌማት ቢሮ 

/መምሪያ/ ጽ/ቤት ሃሊፉ አማካኝነት ሇዚህ ተግባር ይመዯባሌ፡፡ 

 የሂሳብ ሰራተኛ ተጠሪነቱ ሇመዯበው የገንዘብና ኢኮኖሚ ሌማት 

ቢሮ /መምሪያ/ ጽ/ቤት የፊይናንስ ሃሊፉ ይሆናሌ፡፡ 

 ሇፇተና ማስፇጸሚያ ተግባር ከመንግስት የተፇቀዯውን ገንዘብ 

የፇተና ጣቢያ ሃሊፉው በሚያቀርበው የክፌያ መጠየቂያ 

መሰረት በገንዘብና ኢኮኖሚ ሌማት ቢሮ፤ /መምሪያ/፤ ጽ/ቤት 

ሃሊፉና የፊይናንስ ሃሊፉ ጋር በጣምራ ፉርማ ጸዴቆ ሲታዘዝ 

ክፌያ እንዱፇጸም ያዯርጋሌ፡፡ 

 ሇፇተና ስራ ተጠይቆ ወጪ የሆነውን ገንዘብ በዋናው መዝገብ 

ሊይ ይመዘገባሌ፡፡ 

 ሇየፇተና ጣቢያዎቹ የተሊሇፇውን የጣቢያ ሃሊፉው ሇነዲጅ፣ 

ሇጉሌበት፣ ሇመሳሰለት በቅዴሚያ የተከፇሇውን የፇተና 

ማስፇጸሚያ ገንዘብ በየስማቸው የሂሳብ ላጀር ከፌቶ የሰነዴ 

ሂሳቦችን በተናጠሌ መዝግቦ ይይዛሌ፡፡ 

 ከፇተናው ፌፃሜ በኋሊ የሚተሊሇፎትን የሂሳብ ሪፖርትና የወጪ 

ማስረጃ ተቀብል በየስማቸው ከተከፇተው ላጀርና ከዋናው 

መዝገብ ሊይ በወጪ እየመዘገበ ያቀናንሳሌ፡፡ 

 ሇፇተናው ስራ ማስፇፀሚያ በስራ ሊይ የዋሇውን ሂሳብ በወጪ 

አርዕስት በመተንተን የሂሳብ ሪፖርት ያዘጋጃሌ ፣ ሂሳቡንም 

ኦዱት የማስዯረግ ኃሊፉነት አሇበት፡፡ማስረጃ (ዯረሰኝ) በማቅረብ 

በስሙ የተያዘውን ሰነዴ ያወራርዲሌ፡፡ 
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መ.  የገንዘብ ያዥ ተግባርና ኃሊፉነት  

 ገንዘብ ያዥ በየዯረጃው ባለ የገንዘብና ኢኮኖሚ ሌማት ቢሮ 

/መምሪያ/ ጽ/ቤት ሃሊፉ አማካኝነት ሇዚህ ተግባር ይመዯባሌ ፡፡ 

 ሇፇተናው ስራ የተመዯበውን ገንዘብ በራሱ መዝገብ መዝግቦ 

ይይዛሌ፡፡ 

 ከፇተና ጣቢያ ሃሊፉው በሚተሊሇፌ ዝርዝር ወይም የክፌያ 

መጠየቂያ መሰረት የውል አበሌ ፣ ስራ ማስኬጃ ፣ የአገሌግልት 

ክፌያ ሇታዘዘሇት ሰው በበሊይ ሃሊፉው ሲፇቀዴ ይከፌሊሌ፡፡ 
 

8.2   የት/ቢሮ መምሪያ ፅ/ቤት ሃሊፉ ተግባርና ሃሊፉነት 

ሇፇተና ስራ ማስፇፀሚያ የሚቀርቡ የወጪ ጥያቄዎችን ሇፊይናንስ ቢሮ 

መምሪያ ጽ/ቤት አቅርቦ ያስፇቅዲሌ፡፡    
 

8.3   የትምህርት ቢሮ /መምሪያ/ ጽ/ቤት የፇተና ክፌሌ ተግባርና ሀሊፉነት 

የፇተና ክፌሌ ሃሊፉው የጣቢያ ሃሊፉ እንዱመሇመሌና እንዱመዯብ 

ይዯረጋሌ፣ በፇተና ወቅት በጣቢያ ኃሊፉው የሚቀርቡትን የወጪ 

መጠየቂያዎችን ያጣራሌ፡፡   
 

 8.4   የጣቢያው ኃሊፉ ተግባርና ኃሊፉነት 
 

ሀ. ሇፇተና ስራ የሚያስፇሌገውን የውል አበሌ፣የትራንስፖርት 

የአገሌግልት ክፌያ /ሴሽን/ ሇጣቢያው የተዯሇዯሇውን በጀት መሰረት 

አዴርጉ በማስሊት ሇትምህርት ጽ/ቤት ይጠይቃሌ ፣ ያስፇቅዲሌ 

እንዱሁም አስፇሊጊ ሆኖ ሲገኝ ሇነዲጅ ፣ ሇሰው ጉሌበትና ሇመሳሰለ 

ወጪዎች ሲፇቀዴሇትበቅዴሚያ ገንዘብ ወጪ ያዯርጋሌ፡፡ 

ሇ. ሇፇተና ስራ ያሰራጨውን የቅዴሚያ ክፌያ የነዲጅ፣የጉሌበት 

የመሳሰለትን የወጪ ማስረጃ በማቅረብ በስሙ የተያዘውን ሰነዴ 

ያወራርዲሌ፡፡  
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                   ክፌሌ አራት 

የክፌያ አፇፃፀም 
9. የክፌያ አፇፃፀም፣ 
 

9.1  ሇፇተና ስራ ማስፇፀሚያ ወጪ የሚሆን ገንዘብ የሰነዴ ቅዴሚያ ክፌያ 

አፇፃፀም ከዚህ እንዯሚከተሇው ይሆናሌ፡፡ 

ሀ. ሇፇተና ስራ ማስፇፀሚያ አገሌግልት የሚውሌ ስራ ማስኬጃ ገንዘብ 

ቢፇሇግ የትምህርት ቢሮ /መምሪያ/ጽ/ቤት በቅዴሚያ ገንዘብ 

መጠየቂያ ሞሌቶ ሇገንዘብና ኢኮኖሚ ሌማት ቢሮ /መምሪያ/ ጽ/ቤት 

ኃሊፉ ያቀርባሌ፡፡ 

ሇ.  የገንዘብና ኢኮኖሚ ሌማት ቢሮ /መምሪያ/ ጽ/ቤት ኃሊፉ የቀረበውን  

የቅዴሚያ የገንዘብ ክፌያ መጠየቂያ አረጋግጦ ወጪውን ይፇቅዲሌ፡ 

ሐ.  የተፇቀዯው ወጪም በፊይናንስ ክፌሌ ኃሊፉው በኩሌ ታይቶ ሇሂሳብ 

ሰራተኛው ይተሊሇፌና የወጪ ማስመስከሪያ ቫውቸር ይዘጋጃሌ፡፡ 

መ.  የተዘጋጀው የክፌያ ማረጋገጫና የወጪው መጠየቂያ ቅፅ ሇገንዘብ ያዥ                                                                                                                

ተሊሌፍ   ገንዘቡን የጠየቀው ግሇሰብ የተፇቀዯሇትን ገንዘብ መረከቡን 

በፉርማ ሲያረጋግጥ ክፌያ ይፇፅማሌ፡፡ 

ሠ.  ህጉን ባሌተከተሇ መሌኩ የሚዯረጉ ክፌያዎች ሁለ ክፌያውን የፇፀመው       

ኃሊፉ ሇመንግስት ገንዘብ ተጠያቂ ይሆናሌ፡፡ 

ረ. ተጨማሪ ገንዘብ ሲጠየቅ ቀዯም ብል በጠያቂው ስም በሰነዴ የተያዘ 

ሂሳብ ካሇ ገንዘቡ በስራ ሊይ ሇመዋለ ማስረጃ ቀርቦ ማወራረዴ 

ይኖበታሌ፡፡ 
 

9.2 የቅዴሚያ ክፌያ ሰነዴ ሂሣብ አወራረዴ  

ሀ. ሇፇተና ሥራ ማስፇጸሚያ ቅዴሚያ ክፌያ የተከፇሇው የትምህርት 

ቢሮ/ መምሪያ/ ጽ/ቤት የፇተና ጣቢያ ሃሊፉ የፇተና ስራው 

እንዯተጠናቀቀ ወዯ ክሌሌ /ዞን/ ወረዲ ገንዘብና ኢኮኖሚ ሌማት ቢሮ 

/መምሪያ/ ጽ/ቤት በመቅረብ በዯረሰኝ ሂሳቡን ያወራርዲሌ፤ ተመሊሽ 

ሂሳብም ካሇ መመሇስ ይኖርበታሌ፡፡ 
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ሇ. በዚህ አይነት በየዯረጃው ሊለ የገንዘብና ኢኮኖሚ ሌማት ቢሮዎች 

/መምሪያዎች/ ጽ/ቤቶች የሚቀርብ ዯረሰኝ ተቀባይነት እንዲያጣ 

የሚቀርበው ማስረጃ ስሇወጪ ማስረጃዎች አቀራረብ በዚህ መመሪያ 

የተመሇከቱትን ነጥቦች የሚያሟሊ መሆኑ መረጋገጥ ይኖርበታሌ፡፡ 

ሐ. የሂሳብ ሰራተኛው ከመስክ የመጣሇትን ዯረሰኝ ትክክሇኛነቱን አረጋግጦ 

በመረካከቢያ ሰነዴ ከተረከበ በኃሊ የወጪ ማስመስከሪያ አዘጋጅቶና 

በሚመሇከተው ሃሊፉ አስፇርሞ ሇገንዘብ ያዥ ይሰጣሌ፡፡ 

መ. ገንዘብ ያዥ በቀረበው የወጪ ማስመስከሪያ መጠን የሰነዴ ሂሳቡን 

ያቀናንሳሌ ፣ የቅዴሚያ ክፌያው ሰነዴም ተሰርዞ ጉዲዩ ሇሚመሇከተው 

ሰው ይመሇስሇታሌ፡፡ 

ሠ. በዚህ አይነት ያሌተፇፀመ ርክክብ ሇሰነዴ መጥፊት ምክንያት ሉሆን 

ስሇሚችሌ በላሊ በኩሌ ዯግሞ ዯረሰኝ እንዯ ጥሬ ገንዘብ የሚቆጠር 

በመሆኑ አስረካቢውም ሆነ ተረካቢው ከፌተኛ ጥንቃቄ ማዴረግ 

ይኖርባቸዋሌ፡፡ 

ረ. በየዯረጃው የሚገኙ የገንዘብና ኢኮኖሚ ሌማት ቢሮ /መምሪያ/ ጽ/ቤት 

የፇተናው ስራ በተጠናቀቀ ማግስት ጀምሮ ማንኛውም የሰነዴ ሂሳብ 

መወራረደን ማረጋገጥ ይኖርባቸዋሌ፡፡ 

ሰ. ሇፇተና ስራው ገንዘብ በሰነዴ የተረከበ ማንኛውም ሰራተኛ ሇተረከበው 

ገንዘብ ዯረሰኝ አቅርቦ ሳያወራርዴ ከቀረ በቅዴሚያ የወሰዯውን ገንዘብ 

ሙለ በሙለ እስኪተካ ዴረስ ዯመወዝ እንዲይከፇሌ የገንዘብና 

ኢኮኖሚ ሌማት ቢሮ /መምሪያ/ ጽ/ቤት ሰራተኛው ሇተወከሇበት 

መ/ቤት ሇበሊይ አካሌ ማሳወቅ ይኖርበታሌ፡፡ 

9.3  ቀጥታ ክፌያን በሚመሇከት  

በተሇይ በፇተና ስራው ሊይ የተሳተፈ ፇታኞች፣ የአስተባበሪዎች የውል 

አበሌ እና የአገሌግልት ክፌያ አፇፃፀም እንዯሚከተሇው ይሆናሌ፡፡ 

 

ሀ. የፇተና ጣቢው ኃሊፉው የክፌያ መጠየቂያ ቅፅና ገንዘብ 

የሚከፇሊቸውን ሰራተኞች ሇክሌሌ ዞን ወረዲ ገንዘብና ኢኮኖሚ 
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ሌማት ቢሮዎች /መምሪያዎች/ ጽ/ቤቶች ኃሊፉዎች በማቅረብ 

ክፌያውን ያስፇቅዲሌ፡፡ 

ሇ. ክፌያው የተፇቀዯበት ቅፅ ክፌያ ከተጠየቀሊቸው ግሇሰቦች ስም 

ዝርዝር ጋር ሇገንዘብና ኢኮኖሚ ሌማት ቢሮ /መምሪያ/ ጽ/ቤት 

የፊይናንስ ክፌሌ ኃሊፉ ይተሊሇፌና የአበሌ ክፌያ መጠየቂያና 

ማወራረጃ ቅፆች ተሞሌተው የውል አበሌ ክፌያ ማረጋገጫ 

ዝርዝር ይዘጋጃሌ፡፡ 

ሐ. የአገሌግልት /ሴሽን/ ክፌያ በፇተኑበት ክፌሇ ጊዜ ሌክ ተሰሌቶ 

ከዯመወዝ ጋር ተዯምሮ የስራ ግብር ተቀንሶ በየስማቸው 

ይዘጋጃሌ፡፡ 

መ. የትራንስፖርት ክፌያ በሚቀርብ ህጋዊ ዯረሰኝ መሰረት 

ይፇፀማሌ፡፡ 

ሠ. በተዘጋጀው የክፌያ ሰነዴ መሰረት ገንዘቡ እንዱተሊሇፌሊቸው 

የታዘዘሊቸው ግሇሰቦች በግንባር እየቀረቡ በመፇረም ከገንዘብ 

ያዥ ክፌያ ይፇፀማሌ፡፡ 

ረ. ክፌያ የሚፇፀመው በክፌያ ቫውቸር ወይም ከክፌያ ቫውቸር ጋር 

አብሮ በተያያዘው ዝርዝር ሊይ ስሙ ሇተጠቀሰው ሰው ብቻ 

ነው፡፡ የተከፊዩን ማንነት ገንዘብ ከፊይ በሚገባ ማረጋገጥ 

ይኖርበታሌ፡፡ ይህንን ማዴረግ ካሌቻሇ የፇተና ጣቢያ ኃሊፉው 

ወይም ጉዲዩ የሚመሇከተው አካሌ ማረጋገጥ ይኖርበታሌ፡፡ 

9.4  ሇፇተና ስራ እንቅስቃሴ የውል አበሌ አከፊፇሌ በፋዯራሌ ሲቪሌ ሰርቪስ 

ሚኒስቴር በ2004 ዓ.ም የወጣውን የውል አበሌ አከፊፇሌ መመሪያን 

መሰረት በማዴረግ ይፇፀማሌ፡፡ 

9.5 በየክሌለ የአየር ጠባይ አበሌ የሚከፇሌባቸውን ሥፌራዎች ዝርዝር 

ከየክሌለ ሲቪሌ ሰርቪስ ቢሮ በህጋዊ ዯብዲቤ በመውሰዴ በየፇተና 

ጣቢያዎቹ ሇሚካሄዴ የፇተና ስራ የተሰማሩ ባሇሙያዎች በውል አበሌ 

መመሪያው ሊይ በተቀመጡት የዯመወዝ መጠን ውስጥ በሚወዴቀው የውል 

አበሌ መቶኛ እየታሰበ የአየር ጠባይ አበሌ በተጨማሪ ይከፇሊሌ፡፡     
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9.6 በፇተናው ስራ ሊይ የተሰማሩ ፇታኞች ፣ ተቆጣጣሪዎችና የጣቢያ ሃሊፉዎች 
በፇተና ስራው ወቅት የፇተኑበት፣ የተቆጣጠሩበት ክፌሇ ጊዜ በፇረሙት 
ፉርማ ሊይ በመመስረት ሇሴሽን ክፌያው በኤጀንሲው የፇተና እና የምዝገባ 
መመሪያ መሰረት የተቀመጠው የክፌያ መጠን ከዯመወዝ ጋር ተዯምሮ 
የስራ ግብር ተቆርጦ ይከፇሊሌ፡፡ 
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ክፌሌ አምስት 
የዯረሰኝ አጠቃቀም 

10. ዯረሰኝ 
 

10.1 የገንዘብና ኢኮኖሚ ሌማት ቢሮ /መምሪያ/ ጽ/ቤት ሇገቢና ሇክፌያ የሚውለ 

ዯረሰኞችን በፇተናዎች ኤጀንሲ ስም ሇይተውና መዝግበው ይይዛለ፡፡ የሚቀርቡ 

ዯረሰኞች ቀጥል የተዘረዘሩትን ነጥቦች አሟሌተው መያዝ ይኖርባቸዋሌ፡፡ 

 
ሀ. ክፌያው የተፇጸመበት ቀን 

ሇ. የተከፇሇበት ምክንያት 

ሐ. ክፌያው ተሸከርካሪን የሚመሇከት ከሆነ የሰላዲ ቁጥር መጥቀስ 

መ. ዯረሰኙ በተከፇሇው ገንዘብ ሌክ የተዘጋጀ መሆኑን፡፡ 

ሠ. የገንዘብ ተቀባይ ፉርማ መኖሩን 

ረ.  አጠቃሊይ የገንዘብ ዯረሰኝ ከሆነ ዝርዝሩን የሚገሌጽ ዋጋ መጠየቂያ   

ኢንቮይስ መኖሩን 

ሰ. በዯረሰኝ ሊይ የተጠቀሱ የዋጋ መጠየቂያ (ፕሮፍርማ) ኢንቮይስ ካሇ 

ከዋናው ዯረሰኝ ጋር መያያዙን  

ሸ. ሇጉሌበት ሰራተኛ በሚፇፀም ክፌያ ሊይ የተከፊይ ፉርማ እና 

የእማኞች ፉርማ መፇጸሙን፡፡ 

ቀ. የገንዘብ ክፌያ በተሇያየ ቀን የተፇጸመ ከሆነ ዯረሰኙ ገንዘብ 

በተከፇሇበት ቀን የተዘጋጀ መሆኑን፡፡ 

በ. በዯረሰኝ ሊይ ስርዝ፣ ዴሌዝ፣ ፌቀት አሇመኖሩን፤ ካሇም ወዱያው 

ማስሇወጥ፡፡ 

ተ. ዯረሰኝ ሰጪው ግሇሰብ ወይም ዴርጅት ህጋዊ ዯረሰኝ ያሇው ከሆነ 

በነጭ ወረቀት የተፃፇ ዯረሰኝ ማህተም ቢኖረውም አሇመቀበሌ፡፡ 
 

10.2 በማንኛውም ዯረሰኝ ሊይ ገንዘቡን የከፇሇው ሰራተኛ ወይም ሃሊፉ በትክክሌ 

ስሇመክፇለ በዯረሰኙ ጀርባ ሊይ ምሌክት ማዴረግ ይኖርበታሌ፡፡ 

ክፌሌ ስዴስት 
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የሂሣብ ሪፖርትና ኦዱት 
 

11. የሂሣብ መዝገብ መቋቋም 

ሇፇተና ማስፇፀሚያ ስራ በክሌሌ በዞንና በወረዲ ገንዘብና ኢኮኖሚ ሌማት 

ቢሮ/መምሪያ/ጽ/ቤት የሂሳብ መዝገብ ይቋቋማሌ  

12. የሂሣብ ሪፖርት 

 

ሇሂሣብ ሪፖርት አቀራረብ በየዯረጃው የሚከናወኑት ተግባራት የሚከተለት ናቸው፡፡  
 

የገንዘብና ኢኮኖሚ ሌማት ሚኒስቴር 

 

ሀ. ከየክሌልቹ የገንዘብና ኢኮኖሚ ሌማት ቢሮዎች የሂሳብ ሪፖርት 

በመንግስት የፊይናንስ ዯንብና ሪፖርት ማቅረቢያ ቅፅ መሰረት 

እንዱቀርብ ያዯርጋሌ፡፡ 

ሇ. የቀረበውን ሪፖርት በግሌባጭ ሇሃገር አቀፌ የትምህርት ምዘናና 

ፇተናዎች ኤጀንሲ ያሳውቃሌ፡፡ 

የክሌሌ ገንዘብና ኢኮኖሚ ሌማት ቢሮ 

ሀ. ከየዞኖችና ወረዲ ገንዘብና ኢኮኖሚ ሌማት መምሪያዎች/ጽ/ቤቶች 

ሇሰጠው ገንዘብ የሂሳብ ሪፖርት እንዱቀርብ ያዯርጋሌ ፡፡ 

ሇ. ከዞን /ወረዲ/ ገንዘብና ኢኮኖሚ ሌማት የዯረሰውን የሂሳብ ሪፖርት 

በክሌለ ሇፇተና ስራ ማስፇጸሚያ ጥቅም ሊይ ከዋሇው ጋር በማጠቃሇሌ 

በመንግስት የፊይናንስ ዯንብና ሪፖርት ማቅረቢያ ቅፅ አጠቃል 

እንዱሁም የባንክ እስቴትመንት ፍቶ ኮፒ አያይዞ ሇሪፖርት ማቅረቢያ 

በተቀመጠው ጊዜ ገዯብ ውስጥ ሇገንዘብና ኢኮኖሚ ሌማት ሚኒስቴር 

ይሌካሌ፡፡ 

 

የዞን ገንዘብና  ኢኮኖሚ ሌማት መምሪያ 
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ሀ. ከወረዲ ገንዘብና ኢኮኖሚ ሌማት ጽ/ቤት የሂሳብ ሪፖርት እንዱቀርብ 

በማዴረግ ከዞኑ ጋር አጠቃል ሇክሌለ ገንዘብና ኢኮኖሚ ሌማት ቢሮ 

እንዱዯርስ ያዯርጋሌ፡፡ 

ሇ. ከወረዲው ገንዘብና ኢኮኖሚ ሌማት ጽ/ቤት የዯረሰውን የሂሳብ ሪፖርትና 

በዞኑ ሇፇተና ስራው ጥቅም ሊይ የዋሇውን በመንግስት የፊይናንስ 

ዯንብና ሪፖርት ማቅረቢያ ቅፅ አጠቃል እንዱሁም የባንክ 

ስቴትመንትን ፍቶ ኮፒ አያይዞ  ሇሪፖርት ማቅረቢያ በተቀመጠው ጊዜ 

ገዯብ ውስጥ ሇክሌል ገንዘብና ኢኮኖሚ ሌማት ቢሮ ይሌካሌ፡፡ 

የወረዲ ገንዘብና ኢኮኖሚ ሌማት ጽ/ቤት 

ሇወረዲው የፇተና ስራ ማስፇጸሚያ ሇተሊከው ገንዘብ በመንግስት 

የፊይናንስ ዯንብና ሪፖርት ማቅረቢያ ቅፅ አጠቃል እንዱሁም የባንክ 

ስቴትመንትን ፍቶ ኮፒ አያይዞ ሇሪፖርት ማቅረቢያ በተቀመጠው 

ጊዜ ገዯብ ውስጥ ሇዞኑ ሇገንዘብና ኢኮኖሚ ሌማት መምሪያ ሪፖርት 

ያቀርባሌ፡፡ 

13. ኦዱት 
 

 ሇፇተና ስራ ማስፇጸሚያ ወጪ የሆነውን የሂሳብ ሰነዴ የክሌሌ /ዞን/ 

ወረዲ ገንዘብናኢኮኖሚ ሌማት ቢሮ /መምሪያ/ ጽ/ቤቶች አዯራጅተው 

በማስቀመጥ ሇኦዱት ስራ በተፇሇገ ሰዓት የማስመርመር ሃሊፉነት 

አሇባቸው፡፡ 
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ክፌሌ ሰባት 
ሌዩ ሌዩ 

 

14.  አባሪዎች  

ከዚህ መመሪያ ጋር ከገጽ 18 እስከ 32 የተያያዙ አባሪዎች የዚህ መመሪያ 
አካሌ  ናቸው፡፡  

15.    መመሪያው የሚፀናበት ጊዜ  

  ይህ መመሪያ ከ ____________ 2006 ጀምሮ የፀና ይሆናሌ፡፡ 

 

 

                           አዱስ አበባ _______ ቀን 2006 ዓ.ም. 

                      ሱፉያን አህመዴ 

                          የገንዘብና ኢኮኖሚ ሌማት  

                         ሚኒስቴር ሚኒስትር 
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አባሪዎች 

 

ዕዝሌ 1.ምሳላያዊ የሂሳብ አመዘጋገብ 

የፇተና ማስፇፀሚያ በጀት ምንጩ በበጀት የተዯገፇ በመሆኑ የሂሳብ አሰራሩን 

ዯንብንና መመሪያን ተከትል የሚሄዴ ሲሆን ሇየት የሚያዯርገው ሇክሌልች 

የሚተሊሇፌ ገንዘብ ሇፕሮግራሙ ማስፇፀሚያ በዝውውር መሌክ ሇአንዴ ጊዜ 

የሚተሊሇፌ እና የሂሳብ ሪፖርት የሚቀርብበት መሆኑ ነው፡፡ 

ሇፕሮግራሙ የሂሳብ አመዘጋገብ አቀራረብ ሂዯት ቀጥል እንመሇከታሇን፣ 

1. ከገንዘብና ኢኮኖሚና ሌማት ሚኒስቴር /MoFED/ ወዯ ክሌሌ ገንዘብና  ኢኮኖሚ 

ሌማት ቢሮ /BoFED/ የሚተሊሇፌ ሂሳቦች አመዘጋገብ /MoFED/ 

2. ከገንዘብና ኢኮኖሚና ሌማት ሚኒስቴር /MoFED/ ወዯ ክሌሌ ፊይናንስና ኢኮኖሚ 

ሌማት ቢሮ /BoFED/ የተሊከሇትን ገንዘብ አመዘጋገብ /at Regional Level/ 

3. ፊይናንስና ኢኮኖሚና ሌማት ቢሮ /BoFED/ ወዯ ዞን ፊይናንስና ኢኮኖሚና ሌማት 

መምሪያ /ZoFED/ ወይም ወረዲ ፊይናንስ ጽ/ቤት /WoFED/ የተሊከሇትን ገንዘብ 

አመዘጋገብ /at ZoFED or WoFED Level/  

4. ፊይናንስና ኢኮኖሚና ሌማት መምሪያ /ZoFED/ ወዯ ወረዲ ፊይናንስ ጽ/ቤት 

/WoFED/ የተሊከሇትን ገንዘብ አመዘጋገብ /at WoFED Level/ 

ከሊይ የተጠቀሰው የሂሳብ አመዘጋገብ ሂዯቶች በሁለም አካሊት የሚካሄደ አሇመሆኑን 

በመገንዘብ እያንዲንዴ አስፇፃሚ አካሌ የራሱ የሆነውን የሚመሇከተውን ብቻ መርጦ 

መጠቀም ይኖርበታሌ፡፡ 

የክሌሌ ፊይናንስ ቢሮ፣ የዞን ፊይናንስ መምሪያና የወረዲ ፊይናንስ ጽ/ቤት ሇፇተናው ስራ 

የሚጠቀምባቸውን የገቢ ዯረሰኝ፣ የወጪ ማስመስከሪያ፣ የሂሳብ ምዝገባ ማዘዣ፣ የሂሳብ 

እንቅስቃሴ መዝገብ፣ የሂሳብ ላጀር ካርዴ፣ የገቢ ገንዘብ መዝገብ ሇብቻ ተሇይተው 

መጠቀም አሇባቸው፡፡ 
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በስራ ሊይ የሚውለ ኮድች 
 የትሬዠሪ የባንክ ሂሳብ መዯብ  4105 
 የክሌልች የባንክ ሂሳብ መዯብ  4103 
 ሇክሌልች የሳጥን ሂሳብ መዯብ  4101 
 ዝውውር ከገ/ኢ/ሌ/ሚ/ር   4008 
 ዝውውር ከገ/ኢ/ሌ/ቢሮ ሇዞን ፊይናንስ 4010 

ማሳሰቢያ፡- እያንዲንደ ክሌሌ፣ ዞንና ወረዲ መሇያ  የሚጠቀምበትን ኮዴ ከበጀት ኮደ በፉት 

በማስገባት መጠቀም ይኖርበታሌ፡፡ 

1. ከገንዘብና ኢኮኖሚና ሌማት ሚኒስቴር /MoFED/ ወዯ ክሌሌ ፊይናስና ኢኮኖሚና 

ሌማት ቢሮ /BoFED/ የሚተሊሇፌ ሂሳቦች አመዘጋገብ (at MoFED Level) 

የገንዘብ ዝውውሩ ሇክሌልች ምን ያህሌ ገንዘብ እንዯተዛወረ በክሌለ ኮዴ ተከፊፌል 
ይመዘገባ ሇምሳላ ሀገር አቀፌ የትምህርት ምዘናና ፇተናዎች ኤጀንሲ ሇእያንዲንደ ክሌሌ 
ሇፕሮግራም ማስፇፀሚያ እንዱሊክ ሇገንዘብና ኢኮኖሚ ሌማት ሚኒስቴር ያስተሊሇፇው 
የገንዘብ መጠን፣ 

ሇትግራይ ክሌሌ    5000000  

ሇአማራ ክሌሌ  12000000    

ሇኦሮሚያ ክሌሌ    19000000  

ሇዯቡብ ክሌሌ  18000000 

ሐረሪ ክሌሌ     600000 

ዴሬዲዋ አስተዲዯር    450000  

ቢሆንና በዴሌዴለ መሠረት ገንዘብ ሇአራቱም ክሌሌ ቢሊክ የሂሳብ አመዘጋገቡ በባንክ 

አዴቫይስ መሰረት፣ 

4008 – /ትግራይ/  . . . . . . . . 5000000 
4008 – /አማራ/  . . . . . . . . . 12000000 
4008 –  /ኦሮሚያ/ . . . . . . . . .19000000 
4008 – /ዯቡብ/ . . . . . . . . . . 18000000 
4008 – /ሐረሪ/. . . . . . . . . . . 600000 
4008 – /ዴሬዲዋ/. . . . . . . . . . 450000 
 

2. ከገንዘብና ኢኮኖሚ ሌማት ሚኒስቴር /MoFED/ ወዯ ክሌሌ 

ፊይናንስናኢኮኖሚ ሌማት ቢሮ /BoFED/ የተሊከሇትን ገንዘብ አመዘጋገብ /at 

Regional Level/ 
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ሀ. እያንዲንደ የክሌሌ ፊይናንስና ኢ/ሌ/ቢሮ ሇፕሮግራሙ ማስፇፀሚያ በባንክ 

የተዘወረሇትነ ገንዘብ በባንክ አዴቨይስ መሠረት የገቢ ዯረሰኝ ያዘጋጃሌ፡፡ 

ሇምሳላ፡- ኦሮሚያ ክሌሌ አመዘጋገብን ብንመሇከት 

ሇ. የክሌሌ ፊይናንስና ኢ/ሌ/ቢሮ ሇZoFED or WoFED የገንዘብ ዝውውሩ ሇዞን 

ወይም ሇወረዲ ምን ያሌ ገንዘብ እንዯተዛወረ በዞን ወይም በወረዲ ኮዴ 

ተከፊፌል ይመዘገባሌ ሇምሳላ በሀገር አቀፌ የትምህርት ምዘናና ፇተናዎች 

ኤጀንሲ ሇእያንዲንዴ ዞን ወይም ወረዲ ሇፕሮግራም ማስፇፀሚ እንዱሊክ 

የክሌሌ ፊይናንስና ኢ/ሌ/ቢሮ ያስተሊሇፇው የገንዘብ መጠን፣ አርሲ ዞን ብር 

250,000 

       Dr.           Cr. 

4010 . . . . . . . . . . . .250,000 

4103 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250,000 

ሐ. በክሌሌ ዯረጃ ወጪ ካሇ የወጪ ቫውቸር /PV/ ይዘጋጅና ይመዘገባሌ፡፡ 

ሇምሳላ ሇውል አበሌ   ብር 2,000 

  ሇትራንስፖርት  ብር 1,000 

የክሌለ ፊይናንስ ኢ/ሌ/ቢሮ እንዯሚከተሇው ይመዘገባሌ 

Dr.   Cr. 

154/03/01/00/001 ኮዴ - 6231 . . . . . . . . . . . 2,000 

154/03/01/00/001 ኮዴ - 6232 . . . . . . . . . . . 1,000 

የክሌለ ፊይናንስና ኢ/ሌ/ቢሮ ኮዴ 4103 . . . . . . . . . . .3,000 

3. ፊይናንስና ኢኮኖሚና ሌማት ቢሮ /BoFED/ ወዯ ዞን ገንዘብና ኢኮኖሚ ሌማት 

መምሪያ /ZoFED/ ወይም ወረዲ ፊይናንስ ጽ/ቤት /WoFED/ የተሊከሇትን ገንዘብ 

አመዘጋገብ /at ZoFED or Wofed level/ 

ሀ. እያንዲንዴ የዞን ወይም ወረዲ ፊይናንስና ኢ/ሌ/መምሪያ ወይም ጽ/ቤት 

ሇፕሮግራሙ ማስፇፀሚ በባንክ የተዘወረሇትን ገንዘብ በባንክ አዴቫይስ መሰረት 

የገቢ ዯረሰኝ ያዘጋጃሌ፡፡ 
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ምሳላ አርሲ ዞን ብር 250000 ከኦሮሚያ ክሌሌ BoFED ቢተሊሇፌሇት 

Dr.   Cr. 

4103 . . . . . . . . . . . 250,000 

 4010 . . . . . . . . . . 1,000 

ሇ. የዞኑ ፊይናንስና ኢኮኖሚ ሌማት ቢሮ ሇWoFED የገንዘብ ዝውውሩ ሇወረዲ ምን 

ያህሌ ገንዘብ እንዯተዛወረ በወረዲ ኮዴ ተከፊፌል ይመዘገባሌ ሇምሳላ ፇተናዎች 

ኤጀንሲሇ እያንዲንዴ ወረዲ ሇፕሮግራም ማስፇፀሚ እንዱሊክ የየዞኑ ፊይናንስና 

ኢ/ሌ/መምሪያ ያስተሊሇፇው የገንዘብ መጠን፣ አርሲ ዞን ብር 20,000 ሇአሚኛ 

ወረዲ፣ ጢዮ ወረዲ ወይምድድታ ወረዲ ቢያስተሊሌፌ 

                                         Dr.        Cr. 

4011. . . . . . .  . . . . . .20,000 

4103 . . . . . . . . . . . . . .  . . . . 20,000 

ሐ. በዞን ዯረጃ ወጪ ካሇ የወጪ ቫውቸር /PV/ ይዘጋጅና ይመዘገባሌ፡፡ 
 ሇምሳላ ሇውል አበሌ  ብር 2,000 

ሇትራንስፖርት  ብር 1,000 
የዞኑ ፊይናንስና ኢ/ሌ/መምሪያ እንዯሚከተሇው ይመዘገባሌ 

Dr.   Cr. 

154/03/01/00/001 ኮዴ - 6231 . . . . . . . . . . . 2,000 
154/03/01/00/001 ኮዴ - 6232 . . . . . . . . . . . 1,000 

  የዞኑ ፊይናንስና ኢ/ሌ/ቢሮ ኮዴ 4103 . . . . . . . . . . .3,000 
 
 

 

4. ከፊይናንስና ኢኮኖሚና ሌማት መምሪያ /ZoFED/ ወዯ ወረዲ ፊይናንስ ጽ/ቤት 

/WoFED/ የተሊከሇትን ገንዘብ አመዘጋገብ /at WoFED Level/ 

ሀ. እያንዲንዴ ወረዲ ፊይናንስና ኢ/ሌ/ጽ/ቤት ሇፕሮግራሙ ማስፇፀሚያ 

በባንክ የተዘወረሇትን ገንዘብ በባንክ አዴቫይስ መሰረት የገቢ ዯረሰኝ 

ያዘጋጃሌ፡፡ 

 

ምሳላ፡ ሇአሚኛ ወረዲ ብር20000 ከአርሲ ዞን ቢተሊሇፌሇት 
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Dr.     Cr. 

4103/4101 . . . . .  . . . 20,000 
     4011 . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,000 

ሇ. በወረዲ ዯረጃ ያለ ወጪ የወጪ ሻውቸር /PV/ ይዘጋጅና ይመዘገባሌ፡፡ 

  ሇምሳላ ሇውል አበሌ  ብር 2,000 

        ሇትራንስፖርት ብር 1,000 

የወረዲ ፊይንስና ኢ/ሌ/ጽ/ቤት እንዯሚከተሇው ይመዘገባሌ 

Dr.     Cr. 

    154/03/01/00/001  6231 . . . . . . . . . . . 2,000 

  154/03/01/00/001  6232 . . . . . . . . . . . 1,000 

                               4101 . . . . . . . .  . . .  . . 3,000 
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ዕዝሌ 2፣       የተሇያዩ የፊይናንስ ቅጾች፣ 

የሀገር ውስጥ ገቢ /የዕርዲታ/ የብዴር ሂሳብ ሪፖርት 
Revenue /Assistance/ Loan Report 

የመንግስት መ/ቤቱ ስም  _____________________  መሇያ ቁጥር __________  ወር ______ 
Name ofe public body:    Code           Month 
የፕሮግራም ስም ____________________________ መሇያ ቁጥር __________ 
Name of program     Code 
የስራ ክፌለ ስም  ____________________________ መሇያ ቁጥር __________ 
Name of Sub Agenecy:    Code 
የንዑስ ፕሮግራሙ ስም _______________________ መሇያ ቁጥር __________ 
Name of Sub Prugram:    Code 
የፕሮጀክቱ ስም _____________________________ መሇያ ቁጥር __________ 
Name of Project:     Code 
የፊይናንስ ምንጭ ___________________________ መሇያ ቁጥር __________ 
Source of Finance:     Code  
የባንክ ሂሳብ ቁጥር __________________________ መሇያ ቁጥር__________ 
Bank Account Number     Code 

የሂሣብ 
መዯብ 
Account 
Code 

 
የሂሳብ መግሇጫ 

Account Description 

እስከ ዛሬ ያሇው ገቢ 
YTD Revenue 

ዳቢት 
Debit 

ክሬዱት 
Credit 

1101 ከምንዲ ዯመወዝ ስራ ግብር 
Tax on wages and salaries 

    

1465 ሇመንግስት ሰራተኞች ከተሰጠ ብዴር  የሚገኝ ወሇዴ 
Interest on loans to government employees 

    

1485 ላልች ሌዩ ሌዩ ገቢዎች 
Other miscellaneous revenue 

    

      

      

      

      

      

      

                                    ዴምር /ወዯ ሂሳብ ማመዛዘኛ/ 
                                      Total /To Trial Balance 

    

መሂ  
ME/HE 21 
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የመዯበኛ በጀት ሂሳብ ሪፖርት 

የመንግስት መ/ቤቱ ስም  _____________________  መሇያ ቁጥር __________  ወር ______ 
Name ofe public body:    Code           Month 
የፕሮግራም ስም ____________________________ መሇያ ቁጥር __________ 
Name of program    Code  
የስራ ክፌለ ስም  ___________________________መሇያ ቁጥር __________ 
Name of Sub Agenecy:    Code 
የንዑስ ፕሮግራሙ ስም _______________________ መሇያ ቁጥር __________ 
Name of Sub Prugram:    Code  
የፕሮጀክቱ ስም _____________________________ መሇያ ቁጥር __________ 
Name of Project:    Code 
የፊይናንስ ምንጭ ___________________________ መሇያ ቁጥር __________ 
Source of Finance:    Code  
የባንክ ሂሳብ ቁጥር __________________________ መሇያ ቁጥር __________ 
Bank Account Number    Code 

የሂሣብ 
መዯብ 
Account 
Code 

 
የሂሳብ መግሇጫ 

Account Description 

እስከ ዛሬ ያሇው ወጪ 
YTD Expenditure 

ዳቢት 
Debit 

ክሬዱት 
Credit 

6111 ሇቋሚ ሰራተኞች ዯመወዝ 
Salaries to permanent staff 

    

6113 ሇኮንተራተ ሰራተኞች ምንዲ 
Wages to contract staff 

   

6114 ሇቀን ሰራተኞች ምንዲ 
Wages to casual staff 

    

6115 ሇውጭ የኮንትራት ስራተኞች ምንዲ 
Wages to external contract staff 

    

6116 ሇሰራተኞች የሚዯረጉ የተሇያዩ ክፌያዎች 
Miscellaneous payments to staff 

    

6121 ሇቋሚ ሠራተኞ አበሌ 
Allowances to permanent staff 

    

6123 ሇኮንትራት ሰራተኞች አበሌ 
Allowances to contract staff 

    

6124 ሇውጭ የኮንትራት ሰራተኞች አበሌ 
Allowances to external contract staff 

    

6131 ሇቋሚ ሠራተኞች የጡረታ መዋጮ 
Government contribution to permanent staff pension  

    

6211 ሇዯንብ ሌብስ፣ ሇሌብስ፣ ሇፌራሽ አሌጋ ሌብስ 
Uniforms clothing, bedding  

    

6212 ሇአሊቂ የቢሮ ዕቃዎች 
Office supplies 

    

6213 ሇህትመት 
Printing 

    

6214 ሇአሊቂ የህክምና ዕቃዎች 
Medical supplies 

    

                                                 የሚዞር ዴምር 
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የሂሣብ 
መዯብ 
Account 
Code 

 
የሂሳብ መግሇጫ 

Account Description 

እስከ ዛሬ ያሇው ወጪ 
YTD Expenditure 

ዳቢት 
Debit 

ክሬዱት 
Credit 

6215 ሇአሊቂ የትምህርት ዕቃዎች 
Educational supplies 

    

6216 ሇምግብ 
Food 

    

6217 ሇነዲጅና ቅባቶች 
Fuel and lubricants 

    

6218 ሇላልች አሊቂ ዕቃዎች 
Other material and supplies 

    

6219 ሇተሇያዩ መሣሪያዎችና መፃሕፌት 
Miscellaneous equipment 

    

6221 ሇግብርና ሇዯን እና ሇባህር ግብዓቶች 
Agriculture, forestry and  

    

6222 ሇእንስሳት ህክምና የሚያገሇግለ አሊቂ ዕቃዎች እና መዲኃኒቶች 
 

    

6223 ሇምርምር እና ሇሌማት አሊቂ ዕቃዎች 
 

    

6231 ሇውል አበሌ 
 

    

6232 ሇትራንስፖርት ክፌያ 
 

    

6233 ሇመስተንግድ 
 

    

6241 ሇተሸከርካሪዎች እና ሇላልች መጓጓዣዎች ዕዴሳት እና ጥገና 
Maintenance and repair of reticules and other transport 

    

6242 
 

ሇአውሮፕሊን እና ጅሌባዎች ዕዴሳት እና ጥገና 
Maintenance and repair of aircraft and boats 

    

6243 
 

ሇፕሊንትት ሇማሽነሪ እና ሇመሳሪያ ዕዴሳት እና ጥገና 
Maintenance and repair of plant,and machinery,and equipment 

    

6244 
 

ሇህንፃ፣ ሇቁሳቁስ እና ሇተገጣጣሚዎች ዕዴሳት እና ጥገና 
Maintenance and repair of buildings, furnishings and fixtures 

    

6245 
 

ሇመሠረተ ሌማት ዕዴሳት እና ጥገና 
Maintenance and repair of infrastructure  

    

6251 
 

በውሌ የሚፇፀሙ የሙያ አገሌግልቶች 
Contracted professional services 

    

6252 
 

ሇኪራይ 
Rent 

    

6253 
 

ሇማስታወቂያ 
Advertising 

    

6254 
 

ሇኢንሹራንስ 
Insurance 

    

6255 
 

ሇጭነት 
Freight 

    

6256 
 

ሇአገሌግልት ክፌያዎች 
Fees and Charges 

    

6257 
 

ሇኤላክትሪክ አገሌግልት ክፌያ 
Electric Charges 

    

 
                                                 የሚዞር ዴምር 
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የሂሳብ መግሇጫ 

 
 

Account Description 

እስከ ዛሬ ያሇው ወጪ 
YTD Expenditure 

ዳቢት 
Debit 

ክሬዱት 
Credit 

                                   የዞረ ዴምር     
6258 

 
ሇቴላኮሙኒኬሽን አገሌግት ክፌያ 
Telecommunication charges 

   

6259 
 

ሇውኃ፣ ፖስታ እና ሇላልች አገሌግልት ክፌያዎች 
Water and other utilities 

    

6271 
 

ሇሀገር ውስጥ ስሌጠና 
Local training 

    

6272 
 

ሇውጭ አገር ስሌጠና 
External training 

    

6313 ሇፕሊንት፣ ሇማሽነሪ እና ሇመሳሪ መግዣ 
Purchase of plant, machinery and equipment 

    

6314 ሇህንፃ፣ ሇቁሳቁስ እና ሇተገጣጣሚዎች መግዣ 
Purchase of buildings, furnishings and fixtures 

    

                                          ዴምር /ወዯ ሂሳብ ማመዛዘኛ 
                                         Total ( To Trial Balance) 
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የገንዘብ ዝውውር ሂሳብ ሪፖርት ክፌሌ 1 
Transfer Report Part 1 

የመንግስት መ/ቤቱ ስም  _____________________  መሇያ ቁጥር __________  ወር ______ 
Name ofe public body:    Code           Month 
የፕሮግራም ስም ____________________________ መሇያ ቁጥር __________ 
Name of program     Code 
የስራ ክፌለ ስም  ____________________________ መሇያ ቁጥር __________ 
Name of Sub Agenecy:    Code 
የንዑስ ፕሮግራሙ ስም _______________________ መሇያ ቁጥር __________ 
Name of Sub Prugram:    Code 
የፕሮጀክቱ ስም _____________________________ መሇያ ቁጥር __________ 
Name of Project:     Code 
የፊይናንስ ምንጭ ___________________________ መሇያ ቁጥር __________ 
Source of Finance:     Code  
የባንክ ሂሳብ ቁጥር __________________________ መሇያ ቁጥር__________ 
Bank Account Number     Code 

የሂሣብ 
መዯብ 
Account 
Code 

 
የሂሳብ መግሇጫ 

Account Description 

እስከ ዛሬ ያሇው ዝውውር 
YTD Balance 

ዳቢት 
Debit 

ክሬዱት 
Credit 

4001 የመዯበኛ ዯመወዝና አበሌ 
Recurrent Salary and allowances 

    

4002 የመዯበኛ ስራ ማስኬጃ ወጪ 
Recurrent Operating Expenditure  

    

4003 የካፒታሌ ዯመወዝና አበሌ 
Capital Salary and allwances 

    

4004 የካፒታሌ ስራ ማስኬጃ ወጪ 
Capital Expenditure 

    

4005 ሇሠራተኞች ቅዴሚያ ክፌያ 
Staff Advances 

    

4006 ሇማህበራዊ ዘርፌ ሌማት ፕሮግራም ፇንዴ 
SSDP funds 

    

4007 የችሮታ ጊዜ ተከፊይ 
Grace period payables 

    

4008 የባሇበጀት መ/ቤቶች እና ወይም በክሌልች መካከሌ 
Between BI and or region 

    

4009 ላልች የገንዘብ ዝውውሮች     
4051 ገንዘብ ነክ ያሌሆነ መዯበኛ ዯመወዝና አበሌ     
4052 ገንዘብ ነክ ያሌሆነ መዯበኛ ስራ ማስኬጃ ወጪ     
4053 ገንዘብ ነክ ያሌሆነ የካፒታሌ ዯመወዝና አበሌ     
4054 ገንዘብ ነክ ያሌሆነ የካፒታ ስራ ማስኬጃ ወጪ 

Capital expen 
    

4055 ላልች ገንዘብ ነክ ያሌሆኑ ዝውውሮች 
Other non – cash transfer 

    

                                                 የሚዞር ዴምር     

24 

መሂ  
ME/HE

 21 
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የገንዘብ ዝውውር ሂሣብ ሪፖርት ክፌሌ 2 

Transfer Report part 2 

ገፅ 2 የ2 
Page to 

 

  
4001 

 
4002 

 
4003 

 
4004 

 ቀን 
Date 

ዳቢት 
Debit 

ክሬዱት 
Credit 

ቀን 
Date 

ዳቢት 
Debit 

ክሬዱት 
Credit 

ቀን 
Date 

ዳቢት 
Debit 

ክሬዱት 
Credit 

ቀን 
Date 

ዳቢት 
Debit 

ክሬዱት 
Credit 

                     
                     
                     
                     
                     
                     
ዴምር                    
Total                    

የተጣራ እንቅስቃሴ                    
Net Activity                    

በወሩ መጀመሪያ የዞረ                    
BOM BALANCE                    

በወሩ መጨረሻ የሚዞር                    
EOM Balance                    
 

 

የገንዘብ ዝውውር ሂሣብ ሪፖርት ክፌሌ 2 

24 መሂ  
ME/HE
 21 

 

24 መሂ  
ME/HE

 21 
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Transfer Report part 2 

ገፅ 2 የ2 
Page to 

  
4005 

 
4006 

 
4007 

 
4008 

 ቀን 
Date 

ዳቢት 
Debit 

ክሬዱት 
Credit 

ቀን 
Date 

ዳቢት 
Debit 

ክሬዱት 
Credit 

ቀን 
Date 

ዳቢት 
Debit 

ክሬዱት 
Credit 

ቀን 
Date 

ዳቢት 
Debit 

ክሬዱት 
Credit 

                     
                     
                     
                     
                     
                     
ዴምር                    
Total                    

የተጣራ እንቅስቃሴ                    
Net Activity                    

በወሩ መጀመሪያ የዞረ                    
BOM BALANCE                    

በወሩ መጨረሻ የሚዞር                    
EOM Balance                    
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የተሰብሳቢ ሂሳቦች ሪፖርት 
Receivables Report 

የመንግስት መ/ቤቱ ስም  _____________________  መሇያ ቁጥር __________   ወር ______ 
Name ofe public body:    Code           Month 
የፕሮግራም ስም ____________________________ መሇያ ቁጥር __________ 
Name of program     Code  
የስራ ክፌለ ስም  ____________________________ መሇያ ቁጥር __________ 
Name of Sub Agenecy:    Code 
የንዑስ ፕሮግራሙ ስም _______________________ መሇያ ቁጥር __________ 
Name of Sub Prugram:    Code  
የፕሮጀክቱ ስም _____________________________ መሇያ ቁጥር __________ 
Name of Project:     Code 
የፊይናንስ ምንጭ ___________________________ መሇያ ቁጥር __________ 
Source of Finance:    Code  
የባንክ ሂሳብ ቁጥር __________________________ መሇያ ቁጥር __________ 
Bank Account Number    Code 

የሂሣብ 
መዯብ 
Account 
Code 

 
የሂሳብ መግሇጫ 

Account Description 

እስከ ዛሬ ያሇው ተሰብሳቢ 
YTD Balance 

ዳቢት 
Debit 

ክሬዱት 
Credit 

4201 ሌዩ ሌዩ ቅዴሚያ ክፌያዎች 
Suspense 

    

4202 የጥሬ ገንዘብ ጉዴሇት 
Cash shortage 

    

4203 ሇሠራተኞች ቅዴሚያ ክፌያ 
Advance to staff 

    

4204 የማህበራዊ ዘርፌ ሌማት ፕሮግራም ቅዴሚያ ክፌያ 
Advance for SSDP 

    

4205 ከሚቀጥሇው ዓመት በጀት ሇሠረተኞች ቅዴሚያ ክፌያ 
Advance for Staff from next year’s budget 

    

4206 ከሚቀጥሇው ዓመት በጀት ሇመዯበኛ ወጪ ቅዴሚያ ክፌያ 
Advance for recurrent expenditures from next year’s budget 

    

4207 ከሚቀጥሇው ዓመት በጀት ሇካፒታሌ ወጪ ቅዴሚያ ክፌያ 
Advance for Capital expenditures from next year’s budget 

    

4208 ሇክሌልች ቅዴሚያ ክፌያ 
Advance to regions 

    

4209 ሇባሇበጀት መ/ቤቶች ላልች ቅዴሚያ ክፌያዎች 
Other advance to BI 

    

4210 በመንግስት መስሪያ ቤት ውስጥ ላልች ቅዴሚያ ክፌያዎች 
Other advances within government 

    

4251 ሇስራ ተቋራጮች ቅዴሚያ ክፌያ 
Advance to contractors 

    

4252 ሇአማካሪዎች ቅዴሚያ ክፌያ 
Advance to consultants  

    

4253 ሇዕቃ አቅራቢዎች ቅዴሚያ ክፌያ 
Advance to suppliers  

    

4254 ከመንግስታዊ መ/ቤቶች ውጭ ሇላልች ቅዴሚ ክፌያዎች 
Other advances otside government 

    

4271 ሇገበሬ ማህበራት 
Peasant associations 

    

4272 ሇሕብረት ስራ ማህበራት 
Cooperatives 

    

4273 ሇግሇሰቦና ሇግሌ ዴርጅቶች 
Individuals and private organization 

    

4274 ላልች 
Others                                    

    

                                                   ዴምር /ወዯ ሂሳብ ማመዛዘኛ 
                                                   / Total /To Trial Balance/ 

    

መሂ  
ME/HE 25 
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የተከፊይ ሂሳቦች ሪፖርት 
Payabeles Report 

የመንግስት መ/ቤቱ ስም  _____________________  መሇያ ቁጥር __________   ወር ______ 
Name ofe public body:    Code           Month 
የፕሮግራም ስም ____________________________ መሇያ ቁጥር __________ 
Name of program     Code  
የስራ ክፌለ ስም  ____________________________ መሇያ ቁጥር __________ 
Name of Sub Agenecy:    Code 
የንዑስ ፕሮግራሙ ስም _______________________ መሇያ ቁጥር __________ 
Name of Sub Prugram:    Code  
የፕሮጀክቱ ስም _____________________________ መሇያ ቁጥር __________ 
Name of Project:     Code 
የፊይናንስ ምንጭ ___________________________ መሇያ ቁጥር __________ 
Source of Finance:    Code  
የባንክ ሂሳብ ቁጥር __________________________ መሇያ ቁጥር __________ 
Bank Account Number    Code 

የሂሣብ 
መዯብ 
Account 
Code 

 
የሂሳብ መግሇጫ 

Account Description 

እስከ ዛሬ ያሇው ተከፊይ 
YTD Balance 

ዳቢት 
Debit 

ክሬዱት 
Credit 

5001 የችሮታ ጊዜ ተከፊይ ሂሳቦች 
Grace period payables 

    

5002 ሌዩ ሌዩ ተከፊይ ሂሳቦች 
sundary creditors  

    

5003 የጡረታ መዋጮ ተከፊይ ሂሳቦች 
Pension contribution payable 

    

5004 የዯመወዝ ተከፊይ ሂሳቦች 
Salary payable 

    

5021 ሇሠራተኞ ተከፊይ ሂሳብ 
Due to Staff 

    

5022 ከሇ.ዘ.ሇ.ጵ ሇገ.አ.ሌ. ሚ/ር ተከፊይ ሂሳቦ 
Due to MOFED for SSDP 

    

5023 ከሚቀጥሇው ዓመት በጀት ከሰራተኞ ሇገንዘብና ኢኮኖሚ ሌማት ሚ/ር ተከፊ ሂሳቦች 
Due to MoFED for Staff from next year’s budget 

    

5024 ከሚቀጥሇው ዓመት በጀት ከመዯበኛ ወጪ ሇገንዘብና ኢኮኖሚ ሌማት ሚ/ር ተከፊይ ሂሳቦች 

Due to MoFED for recurrent expenditures from next year’s budget 
    

5025 ከሚቀጥሇው ዓመት በጀት ከካፒታሌ ወጪ ሇገንዘብና ኢኮኖሚ ሌማት ሚ/ር ተከፊይ ሂሳቦች 

Due to MOFED for capital expenditures from next year’s budget 
    

5026 ሇክሌልች ተከፊይ ሂሳቦች 
Due to raglans  

    

5027 ሇላልች ሇገ/ኢ.ሌ ሚ/ር ተከፊይ ሂሳቦች 
Other payables to MoFED 

    

5028 በመንግስት መስሪያ ቤት ውስጥ ላልች ተከፊይ ሂሳቦች  
Other payables within government 

    

5051 የጉምሩክ መያዣዎች 
Custom deposits 

    

5052 የፌርዴ ቤት መያዣዎች 
Court deposits 

    

5053 የሆስፒታሌ መያዣዎች 
Hospital deposits 

    

5054 ላልች መያዣዎች 
Others deposits 

    

5081 የኮንተራት መያዣዎች 
Retention on counteract  

    

                                                   ዴምር /ወዯ ሂሳብ ማመዛዘኛ 
                                                   / Total /To Trial Balance/ 

    

  

መሂ 25 
ME/HE 
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የሂሳብ ማመዛዘኛ 
 Trial Balance 

የመንግስት መ/ቤቱ ስም  _____________________  መሇያ ቁጥር __________   ወር ______ 
Name ofe public body:    Code           Month 
የፕሮግራም ስም ____________________________ መሇያ ቁጥር __________ 
Name of program     Code  
የስራ ክፌለ ስም  ____________________________ መሇያ ቁጥር __________ 
Name of Sub Agenecy:    Code 
የንዑስ ፕሮግራሙ ስም _______________________ መሇያ ቁጥር __________ 
Name of Sub Prugram:    Code  
የፕሮጀክቱ ስም _____________________________ መሇያ ቁጥር __________ 
Name of Project:     Code 
የፊይናንስ ምንጭ ___________________________ መሇያ ቁጥር __________ 
Source of Finance:    Code  
የባንክ ሂሳብ ቁጥር __________________________ መሇያ ቁጥር __________ 
Bank Account Number    Code 

የሂሣብ 
መዯብ 
Account 
Code 

 
የሂሳብ መግሇጫ 

Account Description 

  

ዳቢት 
Debit 

ክሬዱት 
Credit 

- አገር ውስጥ ገቢ፣ ዕርዲታ፣ ብዴር ሂሳብ ሪፖርት 
Revenues / Assistance/ Loan: (From revenue / Assistance/ Loan Report/ 

    

- ወጪዎች፡- 
Expenditures: 

    

- መዯበኛ ወጪ / ከመዯበኛ ወጪ ሂሳብ ሪፖርቶች ዴምር/ 
Recurrent expenditure (Total of Recurrent Expenditure Reports) 

    

- የካፒታሌ ወጪ /ከካፒታሌ ወጪ ሂሳብ ሪፖርቶች ዴምር/ 
Capital expenditure ( total of capital Expenditure reports) 

    

- ዝውውሮች /ከገንዘብ ዝውውር ሂሳብ ሪፖርቶች ዴምር/ 
Transfers: (from Transfer Report) 

    

- ተሰብሳቢ ሂሳቦች /ከተሰብሳቢ ሂሳብ ሪፖርቶች ዴምር/ 
Receivables: (from Receivables Report/ 

    

- ተከፊይ ሂሳቦች / ከተከፊይ ሂሳብ ሪፖርት/ 
Payables: (from payables report/ 

    

- ላተር ኦፌ ክሬዱቶች /በሂሳብ መዯብ ከአጠቃሊይ መዝገብ/ 
Letters of Credit: (by account code – from General Lader) 

    

5601 የተጣራ ሀብት / አጠቃሊይ ላጀር/ 
Net Assets /Equity (from General Ledger) 

    

      

 ጥሬ ገንዘብና የጥሬ ገንዘብ እኩሌ ዋጋ ያሊቸው /በሂሳብ መዯብ ከአጠቃሊይ ላጀር/ 
Cash & Cash Equivalents (by account code – from general ledger) 

    

4101 በሳጥን ያሇ ገንዘብ 
Cash on hand 

    

4102 በባንክ ያሇ የውጭ ምንዛሪ ገንዘብ 
Cash at bank in foreign currency 

    

4103 በባንክ ያሇ ገንዘብ 
Cash at bank 

    

      

                                                   ዴምር /ወዯ ሂሳብ ማመዛዘኛ 
                                                   / Total /To Trial Balance/ 

    

 

መሂ  
ME/HE 
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