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የሰባት ወራት ዕቅድ አፈፃፀም
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የመንገድ ፈንድ ጽህፈት ቤት በዋናነት ለመንገድ ጥገና ፈንድ ማሰባሰብ፣ የተሰበሰበን ፈንድ ማስተዳደር፣ ለመንገድ
ኤጄንሲዎች የማከፋፈልና ለሚከፈለው ገንዘብ ተገቢና ትክክለኛ አገልግሎት መገኘቱን በፋይናንስና ቴክኒክ ኦዲት
የማረጋገጥ ሥራዎችን ይሰራል፡፡ በ2011 የበጀት ዓመትም ዓመታዊ ዕቅድ በማዘጃጀት በርከታ ተግባራትን በማከናወን
ላይ ይገኛል፡፡ በባለፉት ሰባት ወራት ውስጥ ለመንገድ ጥገናና ለመንገድ ደህንነት እርምጃዎች ማስፈፀሚያ ገቢ ብር
1,532.614 ሚሊዮን ለመሰብሰብ አቅዶ ብር 1,403.726 ሚሊዮን (92%) መሰብሰብ ችሏል፡፡ በፈንዱ
ለተሚደገፉ የመንገድ ጥገና ፕሮጀክቶች ከመንገድ ኤጄንሲዎች በሚቀርቡ የክፊያ ሰርተፍኬቶች መሰረት ብር 655.06
ሚሊዮን ክፊያ ፈጽሟል፡፡

በሰባት ወራት ውስጥ የተጠገኑ መንገዶች በኪሎ ሜትር ሲታዩ፣ መደበኛ ጥገና 5,735.30 ኪ.ሜ፣ ወቅታዊ ጥገና
1,481.2 እና አጠቃላይ አፈጻጸም 7,216.51 ኪ.ሜ ጥገና መካሄዱን ያሳያል፡፡ ለጥገና የሚከፈል ክፊያ
ተመጣጣኝ ዋጋ መገኘቱን በቁጥጥርና ክትትል ከማረጋገጥ አኳያ የ2010 በጀት ዓመት መደበኛ ሂሣብ 4ኛ ሩብ ዓመት
እና የ2011 የ1ኛ እና 2ኛ ሩብ ዓመት መደበኛ ሂሣብ ምርመራ ተከናውኖ ሪፖርቱ ለገንዘብ ሚ/ር ተልኳል፡፡
በተመሳሳይ በደቡብ መንገዶች ባለሥልጣን-የዲላ፣ ሶዶና ሆሳዕና ዲስትሪክቶች፤ በሀዋሳ ማዘጋጃ ቤት እና
በኢመባ-ዓለምገና ዲስትሪክት በእምድብር ሴክሺን የመስክ ግምገማ ተደርጓል፡፡ ለዝርዝሩ እንዲያግዛችሁ ከኢሜይሉ
ጋር አባሪ የተደረገውን ሰነድ ይመልከቱ፡፡
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2.2 ፋይናንስን በተመለከተ፣
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 ለመንገድ ጥገናና ለመንገድ ደህንነት እርምጃዎች ማስፈፀሚያ ገቢ ብር

1.532614 ቢሊዮን ለመሰብሰብ ታቅዶ ብር 1.403726 ቢሊዮን

(92%) ተሰብስቧል፣



የገቢ ርዕስ የ7 ወራት ዕቅድ የ7 ወራት ክንውን ንፅፅር በ%

በነዳጅ ላይ ከተጣለ ታሪፍ 1,400,000,000 1,294,293,683 92

ከተሸከርካሪ ዘይትና ቅባት 1,983,333 1,886,510 95

ከመንገድ ጠቀሜታ ክፍያ 2,916,667 3,861,200 132

ከግምጃ ቤት ሠነድ ግዢ ወለድ 4,800,000 7,500,000 156

በክብደት ላይ የተመሰረተ ዓመታዊየተሸከርካሪ

ፈቃድ ማደሻ 122,914,444 96,184,856 78

ድምር 1,532,614,444 1,403,726,249 92

የ2011 በጀት ዓመት የ7ወራት ገቢ በዝርዝር
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 በፈንዱ ለተደገፉ የመንገድ ጥገና ፕሮጀክቶች በሚቀርቡ የክፍያ ሰርተፍኬቶች

መሰረት ለመንገድ ኤጀንሲዎች ብር 1.41784 ቢሊየን ክፍያ ለመፈፀም ታስቦ

ብር 655.06 ሚሊየን (46%) ክፍያ ተፈፅሟል፣

 ክፊያው የሚፈጸመው የክፊያ ሰርትፊኬት ሲያቀርቡ ነው፡፡ ላቀረቡ ሁሉም

ተከፍሏል፡፡
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የበጀት ድልድል የ7ወራት በጀት ክንውን ንፅፅር በመቶኛ

ለመንገድ ጥገና 1,383.07 647.67 47

ለኢመባ 876.73 470.24 54

ለክልል 341.19 127.82 37

ለከተማ 165.16 49.61 30

ለመንገድ ደህንነት 13.61

ለፈንዱ ድጋፍ አገልግሎት 21.16 7.38 35

መጠባበቂያ

ድምር 1,417.84 655.06 46

የ2011 በጀት ዓመት የ7ወራት ክፍያ አፈፃፀም

ቅድመ ክፍያና በአማካሪ ድርጅቶች የቀረበ የክፍያ ሠርተፊኬት መሠረት ከጽ/ቤት የተላለፈ ክፍያ ነው፤
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አጀንሲ
መደበኛ ጥገና (በኪ.ሜ) ወቅታዊ ጥገና (በኪ.ሜ) ድምር

ዕቅድ ክንውን % ዕቅድ ክንውን % ዕቅድ ክንውን %

ኢመባ 3,972.0 2,737.0 69 392.0 321.0 82 4,364.0 3,058.0 70

ክልሎች 3454.96 2911.95 84 1293.5 1129.8 87 4748.46 4041.75 85

ከተሞች 95.437 86.3535 90 34.864 30.41 87 130.301 116.7635 90

ድምር 7,522.40 5,735.30 76 1,720.36 1,481.21 86 9,242.76 7,216.51 78

የ2011 በጀት ዓመት የ7 ወራት የመንገድ ጥገና አፈፃፀም
በኪ.ሜ

• ማስታወሻ፡- ኢመባ- የኢትዮጵያ መንገዶች ባለሥልጣን
» ክልሎች- 9 ክልሎች

» ከተሞች- አዲስ አበባን ጨምሮ የክልልና የዞና ዋና ዋና ከተሞች


