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ልሳነ-ኦዲተር

ቅኝቷን በኦዲት ስራ ላይ ያደረገችው 

ልሳነ-ኦዲተር መጽሄት እነሆ ዘንድሮም 

ለአንባቢያን ደርሳለች፡፡ የኦዲትን 

ሀገራዊ ረብ የርዕሰ ጉዳዮቿ እምብርት 

አድርጋ ኦዲት ነክ መጣጥፎችና 

ዜናዎችን ሰንቃ የጽሁፍ ድግሷን ጀባ 

ትልዎታለች፡፡ 

መልካም ንባብ!

ዋና አዘጋጅ ፡-

አወቀ ጤናው

አዘጋጆች፡-

ወንድወሰን ብርሀኑ

አባይ አማረ

ፎቶፍራፍ፡-

ወንድወሰን ብርሀኑ

አባይ አማረ

ኮምፒዩተር ጽሁፍ፡-

ወ/ሮ ትዕግስት ይርጋ 

ግራፊክ ዲዛይነር፡-

አባይ አማረ

የውጭና የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክቶሬት

  +251 115 57 5729
e-mail: ofagcommunication@ofag.gov.et

የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት

 +251 115 57 5701
 457, Addis Ababa, Ethiopia
ድረ ገጽ/website፡ www.ofag.gov.et
ኢ-ሜይል/E-mail፡ ofagit@ethionet.et

  Office of the Federal Auditor General, Ethiopia

ውድ አንባቢያን 

 » በድረ ገጻችንና በፌስቡክ ገጻችን ዜናዎችና 
ወቅታዊ ጉዳዮችን፤

 » በድረ ገጻችን ዜናዎችን፣ የኦዲት 
ሪፖርቶችን፣ የህትመት ውጤቶቸን፣ 
ኦዲት ነክና ሌሎች መረጃዎችን ያገኛሉ፡፡

ይጎብኙን፤ አስተያየትዎንም ይስጡን 

የዝግጅት ክፍሉ መልዕክት

የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት በማሻሻያ አዋጅ ቁጥር 982/2008 የተቋቋመ 
ተጠሪነቱ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሆነ መ/ቤት ነው፡፡ መ/ቤቱ የፌዴራል 
መንግስት መ/ቤቶች፣ ድርጅቶች፣ ፕሮጀክቶችና ፕሮግራሞች የተመደበላቸውን 
የካፒታልና መደበኛ በጀት በወጡ ህጎችና ደንቦች መሰረት አገልግሎት ላይ 
ማዋላቸውን ይመረምራል፤ ማረጋገጫም ይሰጣል፡፡ ተቋማት የተመደበላቸውን 
በጀት ተጠቅመው የተቋቋሙለትን ዓላማ ማሳካታቸውን ለማረጋገጥም የክዋኔ 
ኦዲት ያደርጋል፡፡ ውጤቱንም ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በሪፖርት ያቀርባል፡፡ 

የመ/ቤቱ የውጭና ህዝብ ግንኙነት ዳይሬክቶሬትም የመ/ቤቱን ሁለንተናዊ 
እንቅስቃሴ ለውስጥና ለውጭ ባለድርሻ አካላት የተለያዩ የግንኙነት እና መልእክት 
ማስተላለፊያ ዘዴዎችን በመጠቀም ያስተዋውቃል፤ ግንዛቤም ይፈጥራል፡፡ ይህች 
ልሳነ-ኦዲተር በመባል የምትዘጋጀው ዓመታዊ መጽሔት ከግንኙነት ዘዴዎቹ 
መካከል አንዷ ነች፡፡

ይህች ቁጥር 18 እትም ልሳነ-ኦዲተር መጽሄት በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 
የመንግስት ወጪ አስተዳደርና ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ኦዲት ተደራጊ 
መ/ቤቶችን በመጥራት በ2007 በጀት ዓመት ኦዲት ግኝቶች ላይ የወሰዷቸውን 
የማስተካከያ እርምጃዎች እንዲያብራሩ ያካሄዳቸው ይፋዊ ስብሰባዎችን የተመለከቱ 
ዜናዎችን፣ በመ/ቤቱ የተከናወኑ የተለያዩ ሁነቶች ዘገባዎችን፣ አንኳር በሆኑ 
ኦዲት ነክ ጉዳዮች ላይ ከሚመለከታቸው የመንግስት ኃላፊዎች ጋር የተደረጉ 
ቃለ ምልልሶችን፣ የውጭ ኦዲት ተጠያቂነትን ለማስፈን ስላለው አስተዋጽኦ 
የሚያስገነዝቡ ጽሁፎችን፣ ትምህርት ሊወሰድባቸው የሚችሉ ተሞክሮዎችን እና 
ሌሎች ጠቃሚ ጉዳዮችን ይዛላችሁ ቀርባለች፡፡

መጽሔቷ የኦዲት መ/ቤቱን ፋይዳ በጠቋሚ መረጃዎች ታሳይዎታለች፡፡ በኦዲት 
ተደራጊ መ/ቤቶች ስለሚታዩ የኦዲት ግኝቶች እንዲሁም ግኝቶቹን ለመቅረፍ 
መወሰድ ስላለባቸው ተግባራት መረጃ ትሰጥዎታለች፡፡ የመንግስት መ/ቤቶች 
የገንዘብ እንቅስቃሴ ከህግና ደንብ ወይም መመሪያዎች አንጻር በምን ሁኔታ ላይ 
እንዳለም ታስገነዝብዎታለች፡፡ ስለሆነም ይህችን መጽሔት ለማንበብ በሚያጠፉት 
ውድ ጊዜዎ አብዝተው ያተርፋሉ፡፡ ለጊዜዎ ሳይሰስቱ ያንብቧት፡፡

መልካም የንባብ ጊዜ ተመኘን!

http://www.ofag.gov.et
mailto:ofagit@ethionet.et
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ጥረት ተደርጓል፡፡ በዚህ ፈተና ውስጥም ሆነው ከፍተኛ ውጤት በማምጣት ላይ ለሚገኙት 
የመ/ቤቱ ሠራተኞችና የሥራ ኃላፊዎች ከፍተኛ ምሥጋና ይገባቸዋል፡፡ 

የመ/ቤታችን ትልቁና ዋነኛው ዓላማ በሚደረጉ ኦዲቶች የመንግሥት መ/ቤቶችን 
ክፍተት በመለየት የፋይናንስና የንብረት አስተዳደርና አጠቃቀም እንዲጠናከርና መ/ቤቶች 
ተልዕኮአቸውን እንዲያሣኩ ማገዝ ነው፡፡ ይህ ደግሞ እውን ሊሆን የሚችለው ኦዲቱን 
ተከትሎ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት፣ በኦዲት ተደራጊው መ/ቤት፣ በገንዘብና ኢኮኖሚ 
ልማት ትብብር ሚኒስቴር፣ በሚዲያው፣ በመ/ቤታችንና በሌሎች ባለድርሻ አካላት የሚደረጉ 
ክትትሎች ሲጠናከሩና በተለዩት ክፍተቶችና የኦዲት ግኝቶች ላይ ተገቢው የእርምት እርምጃ 
ሲወሰድ ብቻ ነው፡፡ በዚህ ረገድ የተጀመሩት ጥረቶች ተስፋ ሰጪ ቢሆኑም ሊጠናከሩና 
ሥርዓት ሊሆኑ ይገባል፡፡ በተለይ ሁሉም የምክር ቤቱ ቋሚ ኮሚቴ አካላትና ሚዲያው 
እንደዚሁም የገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ትብብር ሚኒስቴር እነዚህን ጅምሮች ወደ ላቀ ደረጃ 
ለመውሰድና ኦዲት የሚያስገኘውን ፋይዳ ለማረጋገጥ ቀደምት ሚና ሊጫወቱ ይገባል፡፡ ሥራ 
አስፈጻሚውም አሁን እያሳየ ያለውን ቁርጠኝነት የበለጠ ሊያጠናክር ይገባል፡፡

በእርግጥ ኦዲት ተደራጊዎች እርምጃ እንዲወስዱ ከሚደረግ ግፊት ጐን ለጐን ለችግሮቹ 
መንስኤ የሆኑ ምክንያቶችን  ለመፍታት ጥረት መደረግ ይኖርበታል፡፡ ከዚህ አንፃር የሂሣብ፣ 
የንብረት አያያዝ፣ የግዥና የውስጥ ኦዲት ባለሙያዎችን አቅም ከማሳደግ አንፃር ተገቢው 
ትኩረት ሊሰጥ ይገባል፡፡

በሌላ በኩል መ/ቤታችን በበኩሉ የኦዲት ጥራትን ለማሻሻል ከምንጊዜውም በላይ ትኩረት 
ሰጥቶ የሚሠራ ይሆናል፡፡ በኦዲት ጥራት ላይ ተፅዕኖ ከሚያደርሱት ጉዳዮች መካከል 
ዋነኞቹ የኦዲት ሥራው መሠረት የሚያደርገው ስታንዳርድ፣ ይህንኑ መሠረት አድርጐ 
የሚቀረጸው የኦዲት አሠራር ዘዴ፣ ሥራውን የሚያከናውነው የኦዲት ባለሙያ ክህሎትና 
ብቃት እንደዚሁም የክትትልና ገለልተኛ የጥራት ማረጋገጥ ሥራዎች ዋንኞቹ ናቸው፡፡ 
የኦዲት ስታንዳርድና የአሠራር ዘዴን በተመለከተ ዓለምአቀፍ የመንግስት ኦዲት ስታንደርድን 
ተከትለን ለመሥራት የጀመርነውን አሠራር አጠናክረን የምንቀጥል ይሆናል፡፡

የኦዲት ጥራትን ማረጋገጥ የሁሉም የኦዲት ባለሙያ ኃላፊነት ቢሆንም የኦዲት ጥራት 
ማረጋገጥ የስራ ክፍላችንን በማጠናከር በራስ አቅም የሚደረግ ገለልተኛ የኦዲት ጥራት 
ግምገማ ተጠናክሮ ይቀጥላል፡፡ ከዚህም በተጨማሪ ከእንግሊዘኛ ተናጋሪ የአፍሪካ ዋና 
ኦዲተሮች ማህበር ጋር በመሆን በየሁለት ዓመቱ እያስገመገምን ያለነውን የጥራት ማረጋገጥ 
ሥራ አጠናክረን የምንቀጥልና ተገቢውንም የማስተካከያ እርምጃ ትኩረት ሰጥተን የምንወስድ 
ይሆናል፡፡ 

በሌላ በኩል ኦዲቱ ያስገኘውን ውጤት በየዓመቱ እየገመገምን ለባለድርሻ አካላትና 
ለተጠቃሚዎች ሁሉ መረጃውን የምናደርስበትን ስርዓት አጥንተን መተግበር ቀጣይ 
የትኩረት አቅጣጫችን ይሆናል፡፡ ከዚህ ጋር ተያይዞ የጀመርነውን የለውጥ ሥራ አመራር 
ሥርዓት በሚገባ በመተግበር አዳዲስ አሠራሮችንም በቀጣይነት ሥራ ላይ በማዋል በራዕያችን 
ያስቀመጥነውን በአፍሪካ ሞዴል የመንግሥት የኦዲት ተቋም የመሆን ትልማችንን ለማሳካት 
ባለድርሻ አካላትን ከጎናችን በማሰለፍ ጥረት እናደርጋለን፡፡

በመጨረሻም እስከ አሁን ለተገኘው ውጤት የመላው ሠራተኞችና አመራር፣ የህዝብ 
ተወካዮች ምክር ቤት ቋሚ ኮሚቴዎችና የመንግሥት ስራ አስፈጻሚ አካላት፣ የሚዲያና 
የሌሎች ባለድርሻ አካላት ድጋፍና ትብብር ከፍተኛ በመሆኑ ከልብ እያመሰገንኩ ለወደፊቱም 
ይኸው ትብብር ተጠናክሮ እንዲቀጥል እጠይቃለሁ፡፡

አመሰግናለሁ!

የዋና ኦዲተር መ/ቤት ከተቋቋመበት ከ1937 ዓ.ም ጀምሮ በየወቅቱ ዕድገት በማሣየት አሁን 
የሚገኝበት ቁመና ላይ የደረሰ ከፍተኛ ሀገራዊ ኃላፊነት የተጣለበት የፌዴራል መንግሥት 
መ/ቤት መሆኑ ይታወቃል፡፡

የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት የመንግሥት መ/ቤቶች የመንግሥት ገቢን ሕጉ በሚፈቅደው 
መሠረት በአግባቡ መሰብሰባቸውን፣ ለዓላማ ማስፈፀሚያ የሚመደብላቸውን በጀት ህግና 
ሥርዓትን ጠብቀው ለታለመለት ዓላማ ማዋላቸውን፣ የመንግሥትን ንብረት በአግባቡ 
መያዛቸውንና ጥቅም ላይ ማዋላቸውን እንዲሁም የተቋቋሙለትን አላማ ማሳካታቸውን 
ዓለም አቀፍ የኦዲት ደረጃንና የሀገሪቱን ህግና ሥርዓት ጠብቆ ኦዲት በማድረግ ገለልተኛ 
የኦዲት መረጃ ለኢ.ፌ.ዲ.ሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በማቅረብ ተጠያቂነትና ግልፅነት 
እንዲሰፍን የበኩሉን አስተዋጽኦ ማድረግ ይጠበቅበታል፡፡

መ/ቤቱ ይህንኑ ተልዕኮ መሠረት በማድረግ ዓላማውን ለማሳካት ከፍተኛ ጥረት ሲያደርግ 
ቆይቷል፡፡ ይሁንና መንግሥት ለመ/ቤታችን ባደረገው ልዩ ድጋፍ በአሁኑ ወቅት በተወሰነ 
ደረጃ ችግሩ የተቃለለ ቢሆንም ባለፉት ቅርብ ዓመታት መ/ቤቱን ያጋጠመው ከፍተኛ 
የሠራተኛ ፍልሰት በሥራውና ጥራቱ ላይ ከፍተኛ ተፅዕኖ ሲያሳድር ቆይቷል፡፡ በዚህ መልኩ 
የነበረው ጫና ከፍተኛ ቢሆንም የመ/ቤቱ ሠራተኞችና አመራር ባሳዩት ቁርጠኝነት የኦዲት 
ሽፋኑን በከፍተኛ ደረጃ በማሣደግ ለመ/ቤቱ የተሰጠውን ተልዕኮ ከዳር ለማድረስ ከፍተኛ 

መልዕክት

ክቡር አቶ ገመቹ ዱቢሶ
የፌዴራል ዋና ኦዲተር
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ክቡር አቶ ገመቹ ዱቢሶ የፌዴራል ዋና ኦዲተር

“በተደጋጋሚ ሀብት በሚያባክኑና ስርዐት፣ ህግና 
አሰራርን ተከትለው በማይሰሩት ላይ የኦዲት ግኝትን 
መሰረት አድርጎ በመንግስት በኩል እርምጃ አወሳሰዱ 

ሊጠናከር ይገባል!”

ልሳነ-ኦዲተር፡- የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት እስካሁን 
ያስመዘገባቸውን ስኬቶች እንዴት ይገመግሟቸዋል፤ 
ያልተሳኩ ጉዳዮችስ ምንድን ናቸው?

ክቡር አቶ ገመቹ፡- አንደኛው ትልቅ ስኬት ብለን 
የምናስበው ባለፉት ዓመታት የኦዲት ሽፋናችን በከፍተኛ 
ደረጃ ማደጉ ነው፡፡ የኦዲት ሽፋኑ ማደጉ ብቻም ሳይሆን 
የኦዲት ሪፖርቶች የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትንና 
በአጠቃላይም የመንግሥትን ትኩረት ማግኘታቸው 
እንደስኬት ሊወሰድ ይችላል፡፡ 

ትልቅ ስኬት አድርገን የምንቆጥረው ሌላው ጉዳይ 
የህዝብ ተወካዮች ም/ቤት በተለይም የመንግሥት ወጪ 
አስተዳደር ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የኦዲት ግኝቱን 
ተመስርቶ እያደረጋቸው ባሉ ይፋዊ ስብሰባዎች ኦዲት 
ተደራጊ መ/ቤቶች የእርምት እርምጃ ስለመውሰዳቸው 
ጠንካራ ክትትል እና ቁጥጥር እያደረገ መሆኑ ነው፡፡      
ከዚሁ ጎን ለጎን ሁሉም ቋሚ ኮሚቴዎች በቁጥጥር 
ስራቸው ውስጥ የኦዲት ግኝትን እንደ አንድ የመረጃ 
ምንጭ/ማገናዘቢያ (checklist) ተጠቅመው በስራቸው 
የሚከታተሏቸው መ/ቤቶች የሚወስዱትን እርምጃዎች 
እየተከታተሉ መሆኑና ይህም እያመጣ ያለው ውጤት 
ሌላኛው ስኬት ተደርጎ ሊወሰድ የሚችል ጉዳይ ነው፡፡ 
ይህ ሌሎች አገሮችም ሊቀስሙት የሚችሉት ተሞክሮ 
ነው፡፡

የመ/ቤቱን አቅም ለመገንባት ከተሰሩ ስራዎች ጋር የተያያዙ 
ስኬቶችም አሉ፡፡ አንደኛው ጉዳይ መ/ቤቱን በሰው ሃይል 

ለሟሟላት የተደረገው ጥረት ያለቀለት ባይሆንም በጥሩ 
መንገድ ላይ ያለ በመሆኑ እንደ ስኬት ሊቆጠር የሚችል 
ነገር ግን በቀጣይነትም ልንሰራበት የሚገባ ጉዳይ ነው፡፡ 
ሁለተኛው ጉዳይ ደግሞ በጅምር ላይ ያለና የተዋጣለት 
ነው ባይባልም የመረጃ ቴክኖሎጂ አጠቃቀምን በማሳደግ 
በተለይ የወረቀት አልባ ቢሮ ጽንሰ ሃሳብን ለመተግበርና 
ወጪንም ለመቀነስ በተደረገው ጥረት የመጣው ስኬት 
ነው፡፡ ሌላው መንግሥት ለኦዲት ሥራው በሠጠው 
ልዩ ትኩረት መ/ቤቱ ለረጅም ጊዜ ሲቸገርበት የነበረው 
የመሥሪያ ቦታ ችግር እንዲፈታ ደረጃውን የጠበቀ ህንፃ 
እንዲሰራለትና ሠራተኛው በተመቻቸ ሁኔታ ውስጥ 
ሆኖ ስራውን እንዲያከናውን ባደረገው ክትትልና ድጋፍ 
የመጣው ውጤት እንደ ስኬት የሚወሰድ ሌላው ትልቅ 
ጉዳይ ነው፡፡ 

ከዚህም ሌላ በመስሪያ ቤቱ ማህበረሰብ ዘንድ አንድ 
ዓይነት አስተሳሰብ እንዲሰርፅ የተደረገው ጥረትና ከሞላ 
ጎደል እየመጣ ያለው ውጤት እንደ ስኬት ሊወሰድ 
ይችላል፡፡ መ/ቤታችን አሁን እያደረገ ባለው እንቅስቃሴ 
በአጠቃላይ በማህበረሰቡ ውስጥ እያተረፈ ያለው 
ተቀባይነት የእያንዳንዱ ሠራተኛ ውጤት በመሆኑ ይህ 
ለዘላቂ ስኬት እርሾ ሆኖት ሰራተኛው የበለጠ ጥረት 
ለማድረግ እየተነሳሳ ያለበት ሁኔታ ስላለ ነው ይህን 
ጉዳይ እንደስኬት የምናየው፡፡ 

በተጨማሪም የዋና ኦዲተር መ/ቤት በህብረተሰቡ ዘንድ 
ያለው እውቅና /visibility/ ሊሆን በሚገባው ደረጃ ላይ 
ገና ባይደርስም በፊት ከነበረበት አንፃር ሲነጻጸር ዛሬ  

የኢ.ፌ.ዴ.ሪ የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት ተቋማት የተመደበላቸውን ሃብት በአግባቡ ህግን በመከተል ስለመጠቀማቸውና 
ሥራ ላይ ስለማዋላቸው ብሎም ውጤት እያስገኙ ስለመሆናቸው ገለልተኛ ሙያዊ ግምገማና ትንተና በማከናወን 
በተለያዩ አካላት ጥቅም ላይ ሊውል የሚችል የኦዲት መረጃ የሚያመነጭ ተቋም ነው፡፡

ከዚህ አንጻር በዘርፉ በተመዘገቡ ውጤቶች፣ በተያዙ ስትራቴጂካዊ እቅዶች፣ የመንግስትና የህዝብ ሃብት በአግባቡ 
ጥቅም ላይ እንዲውልና የተጠያቂነት ስርዐት እንዲሰፍን ከማስቻል አንፃር የኦዲት ሥራ እየተጫወተ ባለው ሚና 
እንዲሁም የኦዲት ጥራትን ከማረጋገጥ አኳያ እየተሠሩ በሚገኙ ስራዎች ዙርያ ከፌዴራል ዋና ኦዲተር ከክቡር አቶ 
ገመቹ ዱቢሶ ጋር ልሳነ-ኦዲተር መፅሔት ቆይታ አድርጋለች፡፡ መልካም ንባብ!!
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“ይመለሱ ያልናቸው
 የህዝብ ሃብቶችን 

ከማስመለስ አንፃር ብዙም 
እንዳልተሄደበት በጥቅሉም 
ተጠያቂነትን ከማረጋገጥ 

አንፃር ብዙ ርቀት 
እንደሚቀረንና ቀሪ ስራዎች 

እንዳሉ አስባለሁ፡፡” 

መ/ቤቱ የሚሰራቸው ስራዎች በህብረተሰቡ ዘንድ እያገኘ 
ያለው ትኩረት ማደጉን እንደስኬት ማየት ይቻላል፡፡ 

እንደተሳኩት ሁሉ ገና ያልተሳኩ ጉዳዮችም አሉ፡፡ 
የመጀመሪያውና ትልቁ ብዬ የማስበው የኦዲት ሽፋናችንን 
ብናሳድግም በተለይ በዓለም አቀፍ የኦዲት ዘዴ ትግበራ 
ሂደት የተሻለ የኦዲት ጥራት ለማምጣት የተደረገው 
ጥረት በሚፈለገው ደረጃ አለመሆኑ ነው፡፡ ስለሆነም ብዙ 
ልንሰራበት እና ትኩረት ልንሰጠው የሚገባ አንዱ ጉዳይ 
የኦዲት ጥራትን ማረጋገጥ ነው፡፡ 

ሁለተኛው እንደ ክፍተት የማየውና ትኩረት ሰጥተን 
ልንሠራበት የሚገባው ትልቁ ጉዳይ የሠራተኛውን 
ክህሎትና ብቃት ማሳደግ ነው፡፡ ይህ ጉዳይ 
በስትራቴጂክም ሆነ በሌሎች እቅዶቻችን ላይ በዝርዝር 
ቢቀመጥም የሠራተኛውን ሙያዊ ብቃት እና ክህሎት 
ከማሳደግ አንፃር በተለይም የኦዲት ሙያን በፕሮፌሽናል   
(professional) ባለሙያዎች ከማሰራት አንፃር እነዚህ 
ክፍተቶች አሉብን ብዬ አስባለሁ፡፡ 

ተጠያቂነትን በማስፈን ረገድም እዚህም እዚያም ይመለሱ 
ያልናቸው የህዝብ ሃብቶችን ከማስመለስ አንፃር ብዙም 
እንዳልተሄደበት በጥቅሉም ተጠያቂነትን ከማረጋገጥ 
አንፃር ብዙ ርቀት እንደሚቀረንና ቀሪ ስራዎች እንዳሉ 
አስባለሁ፡፡ 

ልሳነ-ኦዲተር፡- በቀጣይ የስትራቴጂክ ዘመን ተቋሙን 
የት ለማድረስ ታስቧል?

ክቡር አቶ ገመቹ፡- እኛ የአፍሪካ የዋና ኦዲተር         
መ/ቤቶች ማህበር (AFROSAI community) አባል ነን፡፡   
በማህበሩ አባላት የጋራ እቅድ መሰረት ሁሉም የኦዲት 
ተቋማት ደረጃ ሦስትን ጨርሰው ወደ ደረጃ አራት 
ሽግግር ያደርጋሉ፡፡ ይሄም የሚለካባቸው መስፈርቶች 

አሉ፡፡ ከመስፈርቶቹ መካከል የህግ ማዕቀፍን /Regu-
larity Framework/ የሚመለከቱ ጉዳዮች አሉ፡፡  በዚህ 
ረገድ የኛ አዋጅ በ2008 ዓ.ም ተሻሽሏል፡፡ በሚቀጥሉት 
ጊዜያቶች ተቋሙ በአዋጁ ላይ በተቀመጠው መንገድ 
የራሱ የሆነ የሠራተኞች አስተዳደር እና Autonomy 
በተሟላ ሁኔታ ኖሮት የበለጠ የኦዲት ሥራ መስራት 
የሚጀምርበት ደረጃ ላይ ማድረስ አንዱ ትኩረት ነው፡፡ 

ሌላው ትኩረታችን የመ/ቤቱን ሠራተኛ በክህሎትም 
በብቃትም የማሳደግ ሥራ ነው፡፡ ከሰው ሃብት ልማት 
አንፃር መ/ቤቱ የራሱን የማሠልጠኛ ተቋም ማደራጀት 
እንደሚችል በአዲሱ አዋጅ ላይ በግልጽ ተደንግጓል፡፡ ከዚህ 
አንፃር መጀመሪያ ሲታሰብ ቀድሞ የነበርንበትን ህንፃ 
እንደ ማሰልጠኛ ማዕከልነት ለመጠቀም አስበን ነበር፤ 
ያ ባይሳካም አሁን የተከተልነው አቅጣጫ ባለንበት ህንፃ 
የማሠልጠኛ ተቋም ወይም ማዕከል እንዲኖረንና ሙሉ 
በሙሉ ሥራ እንዲጀምር ማድረግ ነው፡፡ ከዚህ አንጻር 
የካሪኩለም ቀረፃው በመጠናቀቅ ላይ ሲሆን የሥልጠና 
ማዕከሉን በቁሳቁስ የማደራጀት ሥራ በመሰራት ላይ 
ይገኛል፡፡ የአሠልጣኞች ስልጠና በመስጠትም አሰልጣኞች 
ከወዲሁ ለማፍራት ዝግጅት እየተደረገ ነው፡፡ 

ከቴክኖሎጂ አንጻርም የቴክኖሎጂ አጠቃቀማችንን 
በማሳደግ የኦዲትም ሆነ የሌሎች ሥራ አመራር 
ስርዓቶችን የበለጠ ለማዘመን ታስቧል፡፡ ከዚህ አንጻር 
በእንግሊዝ መንግሥት ድጋፍ እየተደራጀ ያለ የዳታ 
ማዕከል አለ፡፡ የኦዲት ጥራትን ከማሳደግ አንፃር እነዚህ 
ተጨማሪ አቅም የሚሆኑ ጉዳዮች ናቸው፡፡

ከእነዚህ ዋና ዋና የትኩረት አቅጣጫዎች ባሻገር በለውጥ 
መሣሪያ አጠቃቀም ላይ ትኩረት ሰጥተን እንሰራለን ብለን 
አቅደናል፡፡ ከዚህ ዓመት ጀምሮ በውጤት ተኮር ስርዓት 
(BSC) ትግበራም ሆነ በሌሎች የለውጥ መሳሪያዎች 
አጠቃቀም ላይ እንሰራለን፡፡ 

ሌላኛው የወደፊት ትኩረታችን ከባለድርሻ አካላት ጋር 
ያለን ግንኙነት ነው፡፡ በዚህ ረገድ እስከአሁን የተሰሩ 
የተወሰኑ ነገሮች ቢኖሩም በብዛት ትኩረት ተሠጥቶት 
ያልተሰራበት ጉዳይ ነው፡፡ ስለሆነም በቂ ሀብት እና ጊዜ 
ሰጥተነው በትኩረት የምንሰራበት ጉዳይ ይሆናል፡፡

ሌላኛው በቂ ትኩረት ያልሰጠነው እና አሁን ትኩረት 
እንሰጥበታለን ያልነው የኮሙዩኒኬሽን ሥራ ነው፡፡     
በውስጥም በውጭም የኮሙዩኒኬሽን ስራዎቻችን በርካታ 
ክፍተቶች ስላሉ እነዚህን ክፍተቶች ለመድፈን በነኚህ 
ጉዳዮች ላይ በመሥራት ኦዲቱ የሚያሳድረውን ተጽዕኖ 
/impact/ ለማሳደግ እና የውስጥ ኮሙዩኒኬሽናችንን 
ለማጠናከር ትኩረት እናደርጋለን፡፡ ከዚህም ሌላ ኦዲቱ 
ምን ውጤት /impact/ አመጣ የሚለውን መገምገም 
ሥራ በቀጣይ ትኩረት የሚሰጥበት ሥራ ነው፡፡

ልሳነ-ኦዲተር፡- የኦዲት ጥራትን ለማሳደግ መ/ቤቱ ምን 
እየሰራ ነው?

ክቡር አቶ ገመቹ፡- የኦዲት ጥራትን በተመለከተ በዓለም 
ባንክ የ2.3 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር የገንዘብ ድጋፍ 
የሚተገበር በኦዲት ጥራት ላይ ብቻ ያተኮረ ራሱን 
የቻለ ፕሮጀክት ተቀርጿል፡፡ በፕሮጀክቱ መ/ቤታችንን 
የሚደግፍ የኦዲት ድርጅት የሚቀጠር ሲሆን ድርጅቱ 
በመስክ ያሉ ኦዲተሮች የጥራት ጉዳዮችን ፈትሾ 
ጥራቱን ማሻሻል እንዲችሉ አብሯቸው ይሰራል፡፡ ከዚህ 
በተጨማሪም በፕሮጀክቱ ዋና ኦዲተሩን በጥራት ጉዳይ 
ላይ የሚያማክሩ በቂ ክህሎትና ብቃት እንዲሁም ልምድ 
ያላቸው አማካሪዎች የቀጠራሉ፡፡ የቅጥር ሂደቱም 
ተጀምሯል፡፡

ሁለተኛው ጉዳይ የአፍሪካ የዋና ኦዲተር መ/ቤቶች 
ማህበር /AFROSAI/ ከሚያደርገው የኦዲት ጥራት 
ግምገማ ጋር በተገናኘ ሊሰራ የታሰበው ስራ ነው፡፡ ማህበሩ  
(AFROSAI) በቅርቡ እኛ ጋር በመምጣት የዳሰሳ ጥናት 
በማድረግ የኦዲት ጥራት መነሻ (Base line) ያዘጋጃል፡፡   
መነሻውን መሰረት በማድረግ በየዓመቱ የኦዲት ጥራት 
መሻሻሉን እየገመገሙ ይሄዳሉ፡፡ ቀደም ብዬ የጠቀስኩት 
ድርጅትም የአቅም ክፍተቶች እንዲሟሉ ይሰራል፡፡ እነዚህ 
ሁለት ተግባራት አንድ ላይ ሆነው የኦዲት ጥራቱን 
ወደፊት ያራምዳሉ ተብሎ ይጠበቃል፡፡ እነዚህ  ጉዳዮች 
ግን  ጊዜያዊ  እርምጃዎች ናቸው፡፡ ኦዲትን ስናስብ 
በጥራቱ ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ ከአሰራርና  /Method-
ology/ ከሰው ሃይል ብቃት ጋር የተያያዙ ጉዳዮች  አሉ፡፡       
ከአሰራር አንፃር አለም ዓቀፋዊ ሥርዓቱን ተከትለን 
እየሰራን ስለሆነ ችግር የለም፡፡ በዚህ መሠረት እየሰራን 
ነው ወይስ አይደለም? ምን ክፍተቶች አሉ? የሚለውን 
የሚቀጠረው አማካሪ ተቋም ድጋፍ የሚያደርግበት ነው፡፡ 
ከሰው ሃይል ብቃት አንፃር በስልጠና የሰራተኛውን አቅም 
በቀጣይነት በመገንባት እያንዳንዱ ሰራተኛ ለኦዲት ስራ 
ስለምንሰጠው ትኩረት በደንብ ተገንዝቦ የሚጠበቅበትን 
ሥራ ጥራቱን ጠብቆ እንዲሰራ ማድረግ ዋነኛ የወደፊት 
ትኩረታችን ነው፡፡ ከዚህ ሌላ የኦዲት ጥራት ቁጥጥር 
ክፍላችንን በሰው ኃይል፣ በቁሳቁስና በሚያስፈልጉ ነገሮች 
ሁሉ የማጠናከር ሥራ እንሰራለን፡፡ እነኚህ ነገሮችን አንድ 
ላይ ካከናወንናቸው የኦዲት ጥራቱ ሥራ እየተሻሻለ ሊሄድ 
ይችላል የሚል እምነት አለኝ፡፡ 

ልሳነ-ኦዲተር፡- በተቋሙ የኦዲት ስራዎች ውስጥ ያሉት 
ዋነኛ ተግዳሮቶችና መልካም አጋጣሚዎች ምንድን 
ናቸው?

ክቡር አቶ ገመቹ፡- አንደኛው መልካም አጋጣሚ 
በመንግሥት ደረጃ ለኦዲቱ ትልቅ ፍላጎት /political will/ 
መኖሩ ነው፡፡ በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ፣ በምክር ቤቱ 
አፈጉባኤና በምክር ቤቱ አባላት ዘንድ በኦዲት ስራው 
ላይ ከፍተኛ ፍላጎት /political will/ አለ፡፡ ይህ ትልቅ 
እድል ሁልጊዜ የማይገኝ፣ ብዙ ሀገሮች ጋርም የሌለ 
በመሆኑ መጠቀም ያስፈልጋል፡፡ ሁለተኛ ከህዝቡም 
አንፃር በዚህ መ/ቤት ላይ ትልቅ እምነት አለ፡፡    የህዝብ 
ሃብትና ንብረት በአግባቡ እንዲጠበቅና ጥቅም ላይ 
እንዲውል ውጤትም እንዲያስገኝ ከማድረግ አንፃር መ/

ቤቱ የሚጫወተው ሚና እውቅና እያደገ መጥቷል፡፡ ይህ 
ትልቅ እድል በመሆኑ ልንጠቀምበት ይገባናል፡፡ 

ሌላው መ/ቤቱ በሰው ሃይልም ሆነ በሎጅስቲክ በተሻለ 
ደረጃ ላይ ይገኛል፡፡ ይሄ ከዚህ በኋላ ልንሰራ ላሰብነው 
ሥራ ትልቅ መደላድል የሚፈጥር ነውና ከእዚህ በመነሳት 
ወደፊት መስፈንጠር የሚያስችል እድል ይመስለኛል፡፡ 

ተግዳሮቶችን ስንመለከት አንዱ ተግዳሮት የሚሆነው 
የሰው ሃብት ብቃት ጉዳይ ነው፡፡ የሰው ሃይላችንን 
ብቃትና ክህሎት ካላሳደግን እንደዚሁም ተቋሙን የተረጋጋ 
ሠራተኛ ያለው መ/ቤት ማድረግ ካልቻልን ያቀድናቸውን 
ግቦች ልናሳካ አንችልም፡፡ በተለይ የተረጋጋ ሠራተኛ 
ከመፍጠር አንፃር አብሮ የሚያያዙ ከምቹ የሥራ አካባቢ 
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ጋር የተገናኙ ከሠራተኛ ክፍያ እና ጥቅማ ጥቅሞች 
ጋር የተያያዙትን ጉዳዮች ጨምሮ እያሻሻሉ መሄድ 
ያስፈልጋል፡፡ እነኚህ በተከታታይ እየተሻሻሉ ከገበያው ጋር 
እየሄዱ፣ ከገበያው ጋር መሄድ እንኳን ባይቻል በመጠነኛ 
ደረጃ እያደጉ ሊሄዱ ይገባል፡፡ ይሄ ካልሆነ ፈታኝ ሁኔታ 
ስለሚፈጠር ተግዳሮት ይሆናል ብዬ ነው የማስበው፡፡ 

ሁለተኛው ተግዳሮት የተጠያቂነት ሥርዓቱ እየተጠናከረ 
ከመምጣቱ ጋር የተገናኘ ነው፡፡ ተጠያቂነት እየተጠናከረ 
ሲሄድ ሰዎች እንደሚጠየቁ በሚያረጋግጡበት ጊዜ ከትብብር 
አንፃር ኦዲት ላለመደረግ እንደ ድሮው በራቸውን ክፍት 
ላያደርጉ ስለሚችሉ ፈተና ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ፡፡  
አንዳንዶቹም አሁን የዚህ አይነት ምልክት እያሳዩ ነው፤ 
ህግ ለኦዲት ስራው የመተባበር ግዴታ የሚጥልባቸውም 
ቢሆንም፡፡ ሆኖም መንግስት በኦዲት ስራ ላይ ትልቅ 
ፍላጎት /political will/ ያሳደረ በመሆኑ እና ህግም 
ስለሚያስገድዳቸው ሊያንገራግጩን ይችላሉ እንጂ ሙሉ 
በሙሉ ፈተና ሊሆኑ ይችላሉ ብዬ አላስብም፡፡ 

ሌላው የተጠያቂነት ሥርዓቱን ከማጠናከር አንፃር አሁን 
እየተጫወትን ያለነው ሚና ጥሩ ቢሆንም በሌላ በኩል 
ስናየው ግን የኦዲት ግኝትን መሰረት አድርጎ እርምጃዎች 
በተሟላ መንገድ እየተወሰዱ አይደለም፡፡ እና ይሄ በተወሰነ 
መልኩ ተግዳሮት ነው፡፡ 

ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለህዝብ ተወካዮች ምክር 
ቤት የ6 ወር ሪፖርታቸውን ሲያቀርቡ የማጭበርበር 
ምልክቶች የሚታዩባቸው የኦዲት ሪፖርት ውጤቶች 
በሙሉ በቀጥታ ለፌዴራል መርማሪ ቢሮ ተልከው 
የበለጠ ጥልቀት ያለው ምርመራ በማድረግ ወደ ህግ 
የማቅረብ ስራ ይሰራል ብለው ለህዝብ ግልጽ ያደረጉት 
ጉዳይ ይህን ተግዳሮት ለመፍታት ትልቅ እርምጃ ነው፡፡ 
ይሄ እርምጃ ከተተገበረ ስጋቴ ሊቀንስ ይችላል፡፡ 

ልሳነ-ኦዲተር፡- ኦዲት ተደራጊ ተቋማት የተመደበላቸውን 
ሀብት በአግባቡ በመጠቀምና በማስተዳደር ለታለመለት 
አላማ ከማዋል አንዲሁም ተልኳቸውን ከማሳካት አኳያ 
ያሉበትን ሁኔታ እንዴት ያዩታል? 

ክቡር አቶ ገመቹ፡- በጥቅሉ ሲታይ የሀብት 
አጠቃቀሙም ሆነ ተልዕኮን የመወጣቱ ጉዳይ የተለያየ 
መልክ ይታይበታል፡፡ ከዚህ አንጻር በአግባቡ ሃብታቸውን 
የሚጠቀሙ እንዳሉ ሁሉ ህግና ስርዓትን በጣሰ መንገድ 
የሚጠቀሙም አሉ፡፡ በተልዕኮ አፈጻጸምም ረገድ ውጤት 
እያስገኙ ያሉ ተቋማት እንዳሉ ሁሉ ጉድለት ያለባቸው 
ተቋማትም አሉ፡፡ በየዓመቱ ተመሳሳይ ድክመት በኦዲት 
የሚገኝባቸውና ለግኝቱ ምንም ግድ ያልሰጡ መ/ቤቶች 
አሉ፡፡ በአንጻሩ ደግሞ ብዙ መ/ቤቶች ይህን የኦዲት 
ሪፖርት ወስደው ለመለወጥ ጥረት እያደረጉ ነው፡፡ 

በመንግሥት መ/ቤቶች ውስጥ የሚታዩ ግኝቶችን 
ጨምቀን፣ በየግኝቱ ተንትነን እና መፍትሄዎችን ጭምር 
አመላክተን ለመንግሥት አቅርበናል፡፡ መንግሥትም 
የሚመለከታቸው መ/ቤቶች በሙሉ በእነኚህ ጉዳዮች ላይ 
እርምጃ እንዲወስዱ መመሪያ ሰጥቷል፡፡ እንደማስበው ይሄ 
በቀጥታ ለክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዲቀርብ ተደርጎ 
እርሳቸው መመሪያ ሰጥተውበት ለሁሉም እንደ ሰርኩላር 
የተላለፈ ጉዳይ ስለሆነ ከዚህ በኋላ የተሻለ ይኖራል፡፡

ልሳነ-ኦዲተር፡- ለባለድርሻ አካላት ማስተላለፍ 
የሚፈልጉት መልዕክት ካለ፤

ክቡር አቶ ገመቹ፡- ይህ መስሪያ ቤት ቁልፍ ተልዕኮ 
አለው፡፡ ተልዕኮው በተወሰኑ ሴክተሮች ላይ የተገደበ 
አይደለም፡፡ ሁሉን ሴክተር ሁሉን መንግስታዊ 
አገልግሎትና ተቋማት የሚዳስስ ነው፡፡ እስካሁን 
በርትተን፣ ተግተን እየሠራን ነው፡፡ እስካሁን የገለጽኳቸው 
ውጤቶች የመጡት ሰራተኛው ባደረገው ጥረትና ባሳየው 
ቁርጠኝነት እንዲሁም መንግስት ባደረገው ድጋፍና ምክር 
ቤቱ በሰጠው ትኩረት የተነሳ ነው፡፡ ለዚህም በመ/ቤቱና 
በራሴ ስም በቅድሚያ ለመ/ቤቱ ሰራተኞች፣ ቀጥዬም 
ለክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ፣ ለመላው ምክር ቤቱ፣ 

ለአፈጉባኤው፣ ለቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢዎችና አባላት 
ምስጋና ማቅረብ እፈልጋለሁ፡፡ የሰራተኛው አስተዋጽዖ፣ 
በሁሉም ረገድ መንግስት ያደረገው ድጋፍና እርምጃ 
እንዲወሰድ እያደረገ ያለው ግፊት፣ ምክር ቤቱም 
የተጠያቂነት ስርዓቱን ለማጠናከር እያደረገ ያለው ጥረት 
እውቅናና ምስጋና ሊሰጠው ይገባል፡፡ 

የኦዲት ስራ ጉዟችን በሂደት ላይ ያለ እንጂ የተጠናቀቀ 
አይደለም፡፡ ስለዚህ ይህ ተቋም በየጊዜው መገንባት 
አለበት፡፡   መንግስትም ምክር ቤቱም አሁንም ቢሆን 
ስለተቋሙ ግንባታ ትኩረት ሊሰጡ ይገባል፡፡ እስካሁን 
የሰጡት ትኩረት አለ፤ ከዚያ የበለጠ ትኩረት ሰጥቶ 
ይሄ ተቋም የበለጠ እንዲገነባና የበለጠ ሚና እንዲጫወት 
ድጋፍ ሊያደርጉለት ይገባል፡፡ ሌላው ጉዳይ ይህ 
ተቋም የሚጠናከረው የሰራተኛው ተነሳሽነት የበለጠ 
ሲያድግ በመሆኑ ይህ እንዲሆን ማድረግ ይገባል፡፡
ሌላው የመንግስት አገልግሎት እንዲቀላጠፍ ለህዝቡ 
የሚያቀርበውም አገልግሎት የበለጠ ጥራት እንዲኖረው 
በተደጋጋሚ ሀብት በሚያባክኑና ስርዐት፣ ህግና አሰራርን 
ተከትለው በማይሰሩት ላይ የኦዲት ግኝትን መሰረት 
አድርጎ በመንግስት በኩል እርምጃ አወሳሰዱ ሊጠናከር 
ይገባል፡፡

ሰራተኛውም የራሱን ብቃትና አቅም ማሳደግ አለበት፡፡ ይህ 
አቅም ነው የተቋም አቅም ሆኖ በሀገር ግንባታ ውስጥ 
ሀብታችንን በአግባቡ በመጠቀም እያንዳንዱ ሽርፍራፊ 

ሳንቲም እንዳይባክን በመከላከል ጉልህ አስተዋጽዖ 
የሚያደርገው፡፡ ስለዚህ ሰራተኛው የላቀ ሀገራዊ ግዴታ 
እንዳለበት አውቆ የበለጠ ተነሳስቶና ተግቶ በሀገሪቱ 
የእድገት ታሪክ ውስጥ የበኩሉን ሚና መጫወት አለበት፡፡

የዋና ኦዲተር መ/ቤት ዓላማ ክፍተቶችን ለይቶ ኦዲት 
ተደራጊዎችን ማገዝ ነው፡፡ በክፍተቶቻቸው ላይ እርምጃ 
ወስደው የበለጠ ውጤታማ እንዲሆኑ፤ በተሻለ መልኩ 
ተልዕኳቸውን እንዲያሳኩ፣ ህግና ሥርዓትን ጠብቀው 
እንዲሰሩ የኦዲት ስራችን ያግዛቸዋል፡፡ ስለዚህ ኦዲት 
ተደራጊዎች ይሄን በእምነት እንዲቀበሉ፣ የሚመጣውንም 
የኦዲት ግኝት እርምጃ እንዲወስዱበት፤ ለነሱ 
የምናደርገውን ድጋፍም በአግባቡ እንዲጠቀሙበት አደራ 
ማለት እፈልጋለሁ፡፡ 

ሚድያ ከህግ አውጭው፣ ከህግ ተርጓሚውና ከህግ 
አስፈጻሚው በተጨማሪ የተጠያቂነት አሰራር እንዲኖር 
የሚያስችል አራተኛው የመንግስት ክንፍ ነው፡፡ እስካሁን 
ድረስ ሚዲያው የእኛን ስራ ለህዝብ በማድረስና ህዝብ 
በዚህ መ/ቤት ላይ ያለው እምነት እንዲዳብር በማድረግ 
ረገድ የተጫወተው ሚና በጣም ታላቅ ነው፡፡ ለዚህም 
ሚድያውን ላመሰግን እወዳለሁ፡፡ ነገር ግን የበለጠ ሥራ 
ሚዲያው ሊሰራ ይገባል ብዬ አምናለሁ፡፡ ምክንያቱም 
እንዳልኩት አራተኛ የመንግሥት የተጠያቂነት ማረጋገጫ 
ክንፍ ነው፡፡ ሚዲያ የምናቀርባቸውን ሪፖርቶች 
ለህዝብ ማድረስ ብቻ ሳይሆን ሪፖርቶቹ ከቀረቡም 
በኋላ እያንዳንዱ ተቋም በሪፖርቶቹ መሠረት እርምጃ 
ስለመውሰዱ ተከታትሎ ለህዝብ በማቅረብ ተጠያቂነት 
እንዲጠናከር ማድረግ አለበት፡፡ ሚዲያው ይሄን ሚናውን 
እንዲያጠናከር እንፈልጋለን፡፡ ለዚህም ከአቅም ግንባታ 
ጀምሮ ከሚዲያው ጋር በቅርበት ለመስራት እንፈልጋለን፡፡            
ሚድያው የኦዲትን ቋንቋ እንዲረዳ በዘገባውም የኦዲት 
ግኝትን አስጩሆ ወይም አንኳሶ የማያቀርብ ሚዛናዊ 
እና ያልተዛባ መረጃ ለህዝብ የሚያደርስ እንዲሆን 
እንፈልጋለን፡፡ በጥቅሉም ተጠያቂነትንና ግልጽነትን 
ከማጠናከር አንፃር እየተጫወተ ያለውን ሚና ከኛ 
ስራ ጋር በማጣመር እንዲያሳድግ አብሮን እንዲሰራ 
እንፈልጋለን፡፡ 

በመጨረሻም ድጋፍ ለሚያደርጉልን አካላት በሙሉ 
ድጋፋቸው ፍሬ እያፈራ ስለሆነ በተለይ የሚያደርጉልንን 
የአቅም ግንባታ ድጋፍ አጠናክረው እንዲቀጥሉ 
እጠይቃለሁ፡፡  

“ሰራተኛው 
የላቀ ሀገራዊ ግዴታ 

እንዳለበት አውቆ የበለጠ 
ተነሳስቶና ተግቶ በሀገሪቱ 
የእድገት ታሪክ ውስጥ 
የበኩሉን ሚና መጫወት 

አለበት”

“ሚዲያ የምናቀርባቸውን ሪፖርቶች ለህዝብ ማድረስ ብቻ 
ሳይሆን ሪፖርቶቹ ከቀረቡም በኋላ እያንዳንዱ ተቋም 

በሪፖርቶቹ መሠረት እርምጃ ስለመውሰዱ ተከታትሎ ለህዝብ 
በማቅረብ ተጠያቂነት እንዲጠናከር ማድረግ አለበት”
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የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት ያደረጋቸውን የሂሳብና ህጋዊነትም ሆነ 
የክዋኔ ኦዲት ሪፖርቶችን ለክትትል፣ ቁጥጥርና ድጋፍ ስራ ለህዝብ 

ተወካዮች ምክር ቤት የመንግስት ወጪ አስተዳደርና ቁጥጥር ጉዳዮች 
ቋሚ ኮሚቴ ይልካል፡፡ ቋሚ ኮሚቴውም ተቀባይነት የሚያሳጣ አስተያየት 
በተሰጠባቸው የፋይናንሺያል (የሂሳብ) ኦዲት ሪፖርቶችና በሁሉም የክዋኔ 
ኦዲት ሪፖርቶች ላይ የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት፣ ባለድርሻ አካላት እና 
የኦዲት ተደራጊው መ/ቤት ስራ አመራሮች ባሉበት ይፋዊ ስብሰባ (Pub-
lic Hearing) ያካሂዳል፡፡ በዚህ ስብሰባ ላይ ቋሚ ኮሚቴው በኦዲት ግኝቱ 
የታዩት ችግሮች መንስኤ እንዲገለጽለት እንዲሁም ከኦዲቱ በኋላ ኦዲት 
ተደራጊ መ/ቤቶች ድክመቶችን ለማስተካከልና ለመቅረፍ የድርጊት መርሃ 
ግብር በማዘጋጀት ስለሰሩት ስራ እንዲብራራለት የሚጠይቅ ሲሆን በቀጣይ 
ሊወሰዱ ስለሚገቡ እርምጃዎችም አቅጣጫ ይሰጣል፡፡ 

የዝግጅት ክፍላችንም ይህ መጽሄት እስከታተመበት ጊዜ ድረስ ቋሚ ኮሚቴው 
በ2009 ዓ.ም ካደረጋቸው ይፋዊ ስብሰባዎች ላይ ከዘገባቸው ዜናዎች መካከል 
ጥቂቶቹን ለግንዛቤ ያህል መርጦ አቅርቦላችኋል፡፡

ዜናየከፍተኛ ትምህርት አግባብነትና ጥራት ኤጀንሲ 

ኃላፊነቱን በአግባቡ እየተወጣ እንዳልሆነ ተገለጸ

  የተጠያቂነት ማሳያይፋዊ ስብሰባ

የከፍተኛ ትምህርት አግባብነትና ጥራት ኤጀንሲ 
በመንግስት ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ውስጥ 
የትምህርት ጥራትንና አግባብነትን ለማረጋገጥ 
የሚያደርገው ክትትልና ድጋፍ ዝቅተኛና የሀገሪቱን 
የእድገት ግብና ፍላጎት የሚያሟላ የተማረ ትውልድ 
ለመፍጠር የማያስችል በመሆኑ ኃላፊነቱን በአግባቡ 
ሊወጣ እንደሚገባ የመንግስት ወጪ አስተዳደርና ቁጥጥር 
ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አሳሰበ፡፡

ቋሚ ኮሚቴው ኤጀንሲው በመንግስት ከፍተኛ የትምህርት 
ተቋማት የመጀመሪያ ዲግሪ የትምህርት ጥራት ላይ 
የሚያደርገውን ክትትልና ግምገማ በተመለከተ ከ2004-
2006 ዓ.ም በተከናወነ የክዋኔ ኦዲት ላይ ይፋዊ ስብሰባ 
ጥር 22 ቀን 2009 ዓ.ም አድርጓል፡፡

በስብሰባው ወቅት ቋሚ ኮሚቴው የፌዴራል ዋና ኦዲተር 
መ/ቤት በኤጀንሲው ላይ ያከናወነውን የክዋኔ ኦዲት ግኝት 
መሰረት በማድረግ የትምህርት ጥራትንና አግባብነትን 
ከማረጋገጥ አኳያ ኤጀንሲው ድክመት ያሳየባቸውን 
ተግባራት በመዘርዘር የተቋሙ የስራ ኃላፊዎች ማብራሪያ 
እንዲሰጡ ጠይቋል፡፡

ማብራሪያ እንዲሰጥባቸው ከተፈለጉት ጉዳዮች ውስጥ 
ኤጀንሲው የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት ያከናወነውን 
ኦዲት ተከትሎ የማሻሻያ የድርጊት መርሀ ግብር 
አዘጋጅቶ አለመላኩ፣ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት 
የሚሰጧቸው ትምህርቶችና ስልጠናዎች ከሀገሪቱ 
የኢኮኖሚና ማህበራዊ ፍላጎት እንዲሁም ፖሊሲዎችና 
ስትራቴጂዎች ጋር የተገናዘቡ ስለመሆናቸውና ለሀገሪቱ 

የይ
ፋዊ

 ስ
ብሰ

ባ 
ዜና

ዎ
ች
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ሁለንተናዊ እድገት የሚፈለጉ ብቁ ተመራቂ ተማሪዎችን 
ማፍራት ስለመቻላቸው ማረጋገጥ ሲገባው ተቋማቱ 
እነዚህን ኃላፊነቶች እንዲወጡ የሚያስገድድበት ህጋዊ 
መነሻ የለውም በሚል ሰበብ ኃላፊነቱን አለመወጣቱ፣ 
በመንግስት ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት በሀገር አቀፍ 
ደረጃ የተቀረጹት የትምህርት ፕሮግራሞች ተግባራዊ 
መደረጋቸውን አለማረጋገጡ፣ ካሪኩለሙ ባስቀመጠው 
የጊዜ ሰሌዳ መሰረት የተግባርና የንድፈ ሀሳብ ትምህርቶች 
መጠናቀቃቸውን የሚያረጋግጥበት ስርዓት የሌለው 
መሆኑ እንዲሁም ተመራቂዎች ተፈላጊውን ዕውቀትና 
ክህሎት ይዘው መመረቃቸውን የሚያረጋግጥበት የሙያ 
ብቃት ምዘና ስርዓት ያልዘረጋ መሆኑ ይገኙበታል፡፡ 

በተጨማሪም ኤጀንሲው በከፍተኛ የትምህርት ተቋማት 
ውስጥ ለተማሪዎች ጥቅም የሚውሉ የትምህርት፣ 
የጤና፣ የማደሪያ፣ የመመገቢያ ቁሳቁሶች፣ ግብአቶችና 
አገልግሎቶች እንዲሁም ለመምህራን የሚውሉ 
አገልግሎቶች በሚፈለገው ሁኔታ የተሟሉ፣ የተመጣጠኑ፣ 
ጥራታቸውን የጠበቁና ለደህንነት ስጋት የማይፈጥሩ ሆነው 
መገኘታቸውንና አገልግሎት መስጠታቸውን መከታተል 
አለመቻሉ፣ አዳዲስ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት 
ሲገነቡም ሆነ ነባሮቹ ሲስፋፉ ግንባታዎች አካል ጉዳተኛ 
ተማሪዎችን ታሳቢ ስለማድረጋቸው የማይከታተል 
መሆኑ፣ ተማሪዎች መምህራንን በሚመዝኑበት አሰራር 
ውስጥ መምህራኑ የሚያቀርቡት ቅሬታ በአፋጣኝና 
በጥንቃቄ መፍትሄ የሚያገኝበት ስርዓት መፈጠሩን 

የሚያረጋግጥበት የአሰራር ስርዐት የሌለው መሆኑ 
እንዲሁም የግልም ሆነ የመንግስት ከፍተኛ የትምህርት 
ተቋማትን የተመለከተ መረጃ ያልያዘና በዘመናዊ 
ቴክኖሎጂ የታገዘ፣ ወቅቱን የጠበቀና ቀልጣፋ የመረጃ 
ልውውጥ ስርአት ያልዘረጋ መሆኑ ተጠቅሰው ማብራሪያ 
ተጠይቆባቸዋል፡፡

የኤጀንሲው ዋና ዳይሬክተር ዶ/ር ተስፋዬ ሙልዬ 
ለጥያቄዎቹ ምላሽ የሰጡ ሲሆን በፌዴራል ዋና 
ኦዲተር መ/ቤት የተደረገው የክዋኔ ኦዲት በኤጀንሲው 
እይታ ውስጥ ያልነበሩ ጉዳዮችንና ሊተገበሩ የሚችሉ 
ጉዳዮችን ያመላከተ እንደሆነ ገልጸዋል፡፡ ዋና ዳይሬክተሩ 
አያይዘውም ኤጀንሲው የማሻሻያ የድርጊት መርሀ ግብር 
ቢያዘጋጅም አለመላኩ ስህተት መሆኑን፣ ኦዲቱን መሰረት 
አድርጎ ዋና ዋና ግኝቶችን ከፋፍሎ እርምጃ እንዲወሰድ 
ለሚመለከታቸው የስራ ክፍሎች ስራዎችን መሰጠቱን 
ነገር ግን ስራዎቹ አሁን ኤጀንሲው ባለው አደረጃጀት 
ሊፈጸሙ የማይችሉ በመሆኑ የአሰራር ስርዓት በመዘርጋት 
ላይ ማተኮሩን፣ ከአደረጃጀት ጥበትና ከመዋቅር ጋር 
በተያያዘ ያለውን ችግር ለመፍታት ጥናትና ምርምር 
በማካሄድ ግኝትን መሰረት አድርጎ ስትራቴጂ የሚቀርጽና 
ስርዓት የሚነድፍ አደረጃጀት ባለመኖሩ የተፈጠረውን 
ትልቅ ክፍተት ለመሙላት በመሰረታዊ የስራ ሂደት 
ለውጥ የጥናትና ምርምር ስታንዳርዳይዜሽንና አለም 
አቀፍ ተሞክሮ ዳይሬክቶሬት እንዲቋቋም እንዲሁም 
የትምህርት ተቋማቱን እንቅስቃሴዎችን ለመከታተልና 
ለመደገፍም የተቋማት ኢንስፔክሽን የክልል ቅርንጫፍ 
ጽ/ቤቶች እንዲቋቋሙ መደረጉን፣ ከዚህ ውጪ ግን 
በኦዲቱ የተገኙትን እያንዳንዱን ችግሮች በየዩኒቨርስቲዎቹ 
እየተከታተሉ እንዲፈቱ ለማድረግ ቀርቶ በፕሮግራም 
የተያዙ ኦዲቶችን እንኳ በአግባቡ ለማከናወን ኤጀንሲው 
አቅም እንደሌለው አስረድተዋል፡፡

ሌሎች የኤጀንሲው ኃላፊዎችም ኦጀንሲው እስከ ቅርብ 
ጊዜ ድረስ የመንግስት ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ላይ 
ባደረገው የትምህርት ጥራት ኦዲት መሰረት ማስተካከያ 
እንዲደረግ ከመንገር ባለፈ ተፈጻሚ እንዲያደርጉ 
የሚያስገድድበት አሰራር እንዳልነበረ ገልጸው የፌዴራል 
ዋና ኦዲተር መ/ቤትን የኦዲት ግኝት መሰረት አድርገው 
ከ2008 ዓ.ም ጀምሮ የኦዲት ሪፖርታቸውን ለትምህርት 
ሚኒስቴር እና ለከፍተኛ ትምህርት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ 
በመላክ ተጠያቂነት እንዲኖር ጥረት መጀመሩን እንዲሁም 
ከፍተኛ የትምህርት ተቋማቱ የማስተካከያ መርሀ 
ግብር አዘጋጅተው ከላኩ በኋላ ተግባራቱ በተጨባጭ 
መተግበራቸውን መከታተል እንደተጀመረ አስረድተዋል፡፡ 

በተጨማሪም ኤጀንሲው የመንግስት ከፍተኛ የትምህርት 
ተቋማት የጥራት ማረጋገጥ ስራቸውን በራሳቸው 
እንዲያካሂዱና እንዲገመግሙ የሚያደርግ የውስጥ 
ቁጥጥር ስርዓት እንዲዘረጉ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር 
በመሆን ድጋፍ እየሰጠ መሆኑን፣ የትምህርት ተቋማቱ 
የጥራት ማሻሻያ መርሀ ግብር እንዲያዘጋጁ እየተደረገና 

ባንዳንዶቹ ተቋማትም ላይ መሻሻሎች እየታዩ መሆኑን 
እንዲሁም በአንዳንድ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ውስጥ 
በኦዲቱ ከታየው ችግርም በላይ ሰፊ ችግሮች እንዳሉና 
ለዚህም በየተቋማቱ የአቅም ችግር አንደኛው መንስኤ 
እንደሆነ፣ በመንግስት ዩኒቨርቲዎች የሚታየው የጥራት 
ችግርም ባንድ በኩል ተቋማቱ ለትምህርት ጥራት 
የተቀመጡ አስፈላጊ ሁኔታዎችን ሳያሟሉና ከኤጀንሲው 
አስተያየትና ማረጋገጫ ሳያገኙ በሚኒስቴሮች ምክር ቤት 
ደንብ እንዲቋቋሙ በመደረጉ ምክንያት የተፈጠረ እንደሆነ 
አስረድተዋል፡፡

ከዚህም ሌላ የትምህርት ተቋማት ሲገነቡና ወደ ስራ 
ሲገቡ በኤጀንሲውና በትምህርት ሚኒስቴር መሀከል 
ቅንጅት አለመኖሩን፣ ኤጀንሲው የትምህርት ጥራትና 
አግባብነትን የማረጋገጥ ስራውንም ሆነ የእውቅና 
አሰጣጡን በአግባቡ እንዲወጣ የሚያስችል በቂ የሰው 
ሀይል የሌለው መሆኑን፣ የርቀት ትምህርት መርሀ ግብር 
የሚሰጡትን የመንግስት የትምህርት ተቋማትን በሙሉ 
ባለው አቅም በልዩ ሁኔታ ኤጀንሲው እየገመገመና 
ፈቃድ እየሰጠ እንደሆነ ሆኖም ግን መደበኛ መርሀ 
ግብር ላይ ያሉትን በመገምገም እውቅና በመስጠት ላይ 
በአቅም ውስንነት ምክንያት እንዳልሄደበት እንዲሁም 
ኤጀንሲው ራሱን ለሚመለከታቸው አካላት በቅርበት 
እንዳላስተዋወቀና መግባባት ላይ እንዳልደረሰ የስራ 
ኃላፊዎቹ አስረድተዋል፡፡ 

የቋሚ ኮሚቴው አባላት በሌሎች ተያያዥ ጉዳዮች ላይ 
ያላቸውን ጥያቄ ያቀረቡ ሲሆን የመስሪያ ቤቱ ኃላፊዎች 
ተጨማሪ ማብራሪያ ሰጥተዋል፡፡

የቋሚ ኮሚቴው አባላት በሰጡት አስተያየት ኤጀንሲው 
የኦዲት ግኝቱን እንደጠቃሚ ግብአት ወስዶ ለመታረም 
ያሳየው ዝግጁነትና ከችግሮቹ ለመውጣት ስርዐት 
ለመፍጠር እያደረገ ያለውን ጥረት በመልካም ጎን ጠቅሰው 
ነገር ግን የትምህርት ጥራት ማረጋገጥ ስራ መብቃት 
(empowerment) የሚጠይቅ በመሆኑ ኤጀንሲው በዚህ 
አግባብ መንቀሳቀስ እንዳለበት፣ የጥራት መለኪያ መነሻ 
(benchmark) ማዘጋጀት እንደሚጠበቅበት፣ ጥራትን 
በወቅቱ ማረጋገጥ እንደሚያሻው፣ ከሀገሪቱና ከገበያው 
ፍላጎት ጋር የተጣጣመ የተማረ የሰው ሀይል ለማፍራት 
በግልም ሆነ በመንግስት ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት 
በሚቀረጹ የትምህርት ፕሮግራሞች አግባብነት ላይ 
አትኩሮ መስራት እንደሚገባው፣ የጥራት ቁጥጥሩን 
ለግልም ሆነ ለመንግስት ተቋማት ወጥና ፍትሀዊ 
ማድረግ እንደሚኖርበት፣ የማሻሻያ የድርጊት መርሀ ግብር 
አዘጋጅቶ አለመላክ ተጠያቂነትን የሚያስከትል በመሆኑ 
መርሀ ግብሩን አዘጋጅቶ ለመላክና ለመተግበር ትኩረት 
መስጠት እንደሚያሻው እንዲሁም የትምህርት ጥራትና 
አግባብነትን የማረጋገጥ ኃላፊነት የትምህርት ፖሊሲውን 
የማሳካት ጉዳይ በመሆኑ ለዚህ ትልቅ ጉዳይ ትኩረት 
ሰጥቶ መንቀሳቀስ እንደሚገባው አሳስበዋል፡፡ 

የቋሚ ኮሚቴ አባላቱ አያይዘውም የመንግስት የትምህርት 

ተቋማት ችግራቸውን እየፈተሹ የትምህርት ጥራታቸውን 
በራሳቸው እንዲያረጋግጡ የማብቃት ስራው እንዳለ ሆኖ 
የኤጀንሲው ክትትልና ድጋፍ መጠናከር እንደሚገባው፣ 
በግል የትምህርት ተቋማት ውስጥ ያለውን የትምህርት 
ጥራት ችግርና ብልሹ አሰራር ለመፍታት ልዩ ትኩረት 
ሰጥቶ መስራት እንደሚኖርበት፣ ለትምህርት ጥራት 
የግብአት መሟላት ወሳኝ በመሆኑ ቢያንስ መሰረታዊ 
ግብአቶችንና አገልግሎቶችን በፍጥነት ለሟሟላት ትኩረት 
መስጠት እንደሚገባው፤ አሁን የተጀመሩት ስርዐት 
የመገንባት፣ የህግ ማዕቀፎችን የመፈተሽ፣ አደረጃጀትና 
መዋቅርን የማስተካከልና ከባለድርሻ አካላት ጋር ጥብቅ 
ቅንጅታዊ አሰራር የመፍጠር ተግባራትን አጠናክሮ 
ማስቀጠል እንደሚኖርበት፣ ኤጀንሲው ኃላፊነቱ በቁጥጥር 
ሚና ላይ የተገደበ ብቻ ሳይሆን በትምህርት ቁጥጥር 
ዘርፉ ላይ የአመራርነት ሚና መጫወት ጭምር እንዲሆን 
መስራት እንዳለበት አስተያየት ሰጥተው ኤጀንሲው 
አሁን ባለበት ቁመና የትምህርት ጥራትንና አግባብነትን 
በማረጋገጥ ሀገሪቱ ለኢኮኖሚያዊና ለማህበራዊ እድገቷ 
የምትፈልገውን ብቁ የሰው ሀይል ለማምረት የትምህርት 
ጥራትና አግባብነትን የማረጋገጥ ሚናውን በአግባቡ 
እየተወጣ ባለመሆኑ ችግሮቹን አርሞ ጠንክሮ ሊሰራ 
እንደሚገባ አስገንዝበዋል፡፡ 

የፌዴራል ዋና ኦዲተር ክቡር አቶ ገመቹ ዱቢሶ በበኩላቸው 
ከአምስት አመት በፊት በግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት 
የትምህርት ጥራት ላይ ኦዲት ተደርጎ በርካታ ችግሮች 
እንደተገኙ በማስታወስ ይህንን ሪፖርት በመመልከት 
ለቀጣይ ስራ ኤጀንሲው በግብአትነት እንዲጠቀምበት 
ጠቁመው የኦዲት ግኝቱን መሰረት አድርጎ ኤጀንሲው 
ስለሰራው የክትትል ስራ ሪፖርት እንዲልክ ለቀረበለት 
ጥያቄ ግን ምላሽ እንዳልሰጠ ገልጸዋል፡፡ 

ክቡር አቶ ገመቹ የከፍተኛ ትምህርት አዋጁ በመንግስት 
የከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ላይ ኤጀንሲው እርምጃ 
እንዲወስድ የማያስችለው እንደሆነ ካመነ ባለፉት ስምንት 

 “ኤጀንሲው ኃላፊነቱ 
በቁጥጥር ሚና ላይ የተገደበ 
ብቻ ሳይሆን በትምህርት 

ቁጥጥር ዘርፉ ላይ 
የአመራርነት ሚና መጫወት 
ጭምር እንዲሆን መስራት 

አለበት”

የከፍተኛ ትምህርት አግባብነትና ጥራት ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር   
ዶ/ር ተስፋዬ ሙልዬ በኦዲት ግኝቶቹ ላይ ማብራሪያ ሲሰጡ
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አመታት እንዲስተካከል ከትምህርት ሚኒስቴር ጋር 
ሆኖ መስራት እንደነበረበት፣ አሁንም ኤጀንሲው ከኦዲት 
ሪፖርቱ በኋላ የድርጊት መርሀ ግብር አዘጋጅቶ እየሰራ 
ባለመሆኑ ጉዳዩ በትኩረት ሊታይ እንደሚገባው፣ ባለፉት 
ሰባት አመታት ኤጀንሲው በግልና በመንግስት የትምህርት 
ተቋማት ላይ 54 የጥራት ኦዲቶችን ብቻ ማድረጉ የኦዲት 
ሽፋኑ በጣም ትንሽ መሆኑን እንደሚያሳይ፣ እርምጃ 
አወሳሰዱም በናሙና በታዩት ዩኒቨርስቲዎች ሲታይ 
የኤጀንሲው ኃላፊዎች በገለጹት ልክ እንዳልሆነ፣ ኤጀንሲው 
የሚያካሂደውን የጥራት ኦዲት መሰረት አድርጎ እርምጃ 
በመውሰድ ረገድ የራሱን ሚና በሚገባ አለመወጣቱን፣ 
ዩኒቨርስቲዎች የሚከፍቷቸው ፕሮግራሞችና ትምህርት 
ክፍሎች እንዲሁም የሚያስመርቋቸው ተማሪዎች 
ገበያውንና የሀገሪቱን ፖሊሲ በሚመጥን አግባብ መሆኑን 
የማገናዘብ ስራ በሚገባ እየተሰራ ባለመሆኑ በድጋሚ 
ሊጤን እንደሚገባው ጨምረው ገልጸዋል፡፡

የቋሚ ኮሚቴው ሰብሳቢ የተከበሩ አምባሳደር መስፍን 
ቸርነት በማጠቃለያ ሀሳባቸው ተቋሙ ከችግሮቹ 
ለመውጣት የጀመረውን ጥረት በጥሩ ጎኑ ገልጸው ነገር 
ግን ኦዲቱን ተከትሎ የድርጊት መርሀ ግብር መላክ 
እንደነበረበትና ይህም ኤጀንሲው ለጀመረው የእርምት 
ስራ አጋዥ ግብአቶችን ከፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት 
እንዳያገኝ እንዳደረገውና መርሀ ግብሩን ለሚመለከታቸው 
አካላት መላክ መልካም አስተዳደር የማረጋገጥ ጉዳይ 

ተደርጎ መወሰድ እንደነበረበት ገልጸዋል፡፡

የተከበሩ አምባሳደር መስፍን ኤጀንሲው አዲስ በሚገነቡ 
ዩኒቨርስቲዎችም ሆነ በነባር የትምህርት ተቋማት 
የሚከናወን የማስፋፊያ ግንባታ ለአካል ጉዳተኛ 
ተማሪዎች ፍላጎትና መብት ትኩረት መሰጠቱን ማረጋገጥ 
እንደሚገባው፣ ለዩኒቨርስቲዎች የትምህርት ጥራት 
መሟላት አስፈላጊ ግብአቶች በጎንዮሽ ዘዴዎችም ሆነ 
በተራዘመ አግባብ መሟላታቸውን የመቆጣጠር ስልጣን 
አለኝ ብሎ ስልጣኑን በቅንጅትም ሆነ በተናጥል መጠቀም 
እንደሚጠበቅበት፣ ተቋሙ ስለተልእኮና ስለኃላፊነቱ 
ራሱን ለህብረተሰቡም ሆነ ለሌሎች ባለድርሻ አካላት 
ማስተዋወቅና በዚህም የሚገኙ ግብዐቶችን መጠቀም 
እንደሚያሻው፣ የትምህርት ጥራትን በማስጠበቅ ረገድ 
የሚያጋጥሙ ከኤጀንሲው አቅም በላይ የሆኑ ጉዳዮችን 
ለመንግስት ወጪ አስተዳደርና ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ 
ኮሚቴም ሆነ ለከፍተኛ ትምህርት ቋሚ ኮሚቴ በማሳወቅ 
ተጠያቂነት እንዲመጣ መስራት እንደሚገባው፣ በተቋሙ 
ውስጥ ያለው የመልካም አስተዳደር ችግር የተቋሙን 
አቅም የሚጎዳና ተልዕኮውን እንዳይወጣ የሚያደርግ 
ዋነኛ ችግር በመሆኑ በአመለካከትና በአቅም የተሟላ 
ፈጻሚ ለመፍጠር በመ/ቤቱ የሰው ሀይል ላይ ትኩረት 
አድርጎ መስራት እንደሚገባው እንዲሁም ከባለድርሻ 
አካላትና ከህዝብ ክንፉ ጋር ያለውን ትስስርና ተሳትፎን 
ማሳደግ እንደሚኖርበት አሳስበዋል፡፡ 

የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት በመድሃኒት ፈንድና 
አቅርቦት ኤጀንሲ የመድሃኒትና የህክምና መገልገያ 
መሳሪያዎች ግዥ አፈጻጸም ላይ ባከናወነው የክዋኔ 
ኦዲት ግኝት ላይ ይፋዊ ስብሰባ ታህሳስ 19፣ 2009 
ዓ.ም ተደረገ፡፡ በወቅቱ በኦዲቱ አማካይነት በኤጀንሲው 
አሰራር ላይ የተገኙ ችግሮች በዝርዝር ቀርበው 
ውይይት የተደረገባቸው ሲሆን ተቋሙ አሁን ባለበት 
ሁኔታ ለህብረተሰቡ መድሃኒትና የህክምና መገልገያ 
መሳሪያዎችን በወቅቱና በፍጥነት ለማድረስ የማይችል 
በመሆኑ አሰራሩን ማሻሻል እንዳለበት ተገልጿል፡፡

በስብሰባው ላይ እንደተገለጸው ኤጀንሲው ከፌዴራሉ 
መንግስት የግዥ አዋጅ ጋር የሚጻረር የግዥ መመሪያ 
አውጥቶ ጥቅም ላይ ማዋሉን፣ አመታዊ የመድሃኒትና 
የህክምና መገልገያ መሳሪያዎች የግዥ ጥያቄ ከጤና 
ተቋማት የሚሰበስብ ቢሆንም ፍላጎቶቹ በበጀት 
መደገፋቸውን የማያረጋግጥና ጥያቄዎቹንም በመጠን፣ 
በጊዜና በገንዘብ ተንትኖ የግዥ እቅድ ያላዘጋጀ መሆኑን፣ 

የሚፈጸሙ ግዥዎች በየበጀት አመቱ ለሚመለከተው 
አካል ቀርቦ እንዲጸድቅና እንዲፈቀድ ስለመደረጉ እንዲሁም 
የተዘጋጀው የግዥ እቅድ ለመንግስት ግዥና ንብረት 
አስተዳደር ኤጀንሲ ስለመላኩ መረጃ አለመቅረቡን፤ 
የተፈቀደውም በትክክል ስራ ላይ ስለመዋሉ ክትትል 
የማይደረግ መሆኑን ኦዲቱ አሳይቷል፡፡

እንደዚሁም ኤጀንሲው ከእቅድ ውጪ ለሚያከናውናቸው 
ግዢዎች የአስቸኳይ የመድሃኒትና የህክምና መገልገያ 
መሳሪያዎች ግዥ አፈጻጸም መስፈርት ሳያዘጋጅ 
በድምሩ 16,863,333.00 ብር የሚያወጣ የአስቸኳይ 
የመድሃኒትና የህክምና መገልገያ መሳሪያዎች ግዥ 
መፈጸሙ ተገልጿል፡፡ 

በተጨማሪም ከ2005-2007 በጀት አመታት የመንግስት 
የግዥ መመሪያን ባለመከተል በመመሪያው ከተፈቀደው 
የገንዘብ መጠን በላይ በውስን ጨረታ ከ11.3 ቢሊየን ብር 
በላይ፣ በቀጥታ ግዥ ከአንድ አቅራቢ ከ692.2 ሚሊዮን 
ብር በላይ እንዲሁም በዋጋ ማቅረቢያ ከ12.2 ቢሊዮን 
ብር በላይ ግዥ በመፈጸም ከፍተኛ ሀብትን ለህገወጥ 
አሰራር፣ ለምዝበራና ለብክነት ማጋለጡን ብሎም በጥቅል 
ግዥ የሚገኘውን ጥቅም ማሳጣቱንና የግዥውን ሂደት 
የሚገልጽ ማስረጃ እና የግዥው መንገድ የተመረጠበት 
ግልጽ ምክንያት ተሟልቶ ግዥው ስለመከናወኑ ማስረጃ 
አለማቅረቡን ኦዲቱ አመልክቷል፡፡ 

ከዚህም ሌላ የአሰራር መመሪያ ሳይኖርና በእቅድ ሳይያዝ 
ከ2005-2007 በጀት አመታት ከ245 ሚሊዮን ብር 
በላይ ዋጋ ያላቸው መድሃኒቶችና የህክምና መገልገያ 
መሳሪያዎችን መንግስታዊ ላልሆኑ የግል የጤና ተቋማት 
ማከፋፈሉ፣ ከአንድ አቅራቢ ለሚፈጸም ግዢ የዋጋ 
ተደራዳሪ ኮሚቴ ሳያቋቁምና የድርድር ማድረጊያ ነጥቦች 
አዘጋጅቶ ሳይሰጥ ከስድስት አቅራቢዎች በድምሩ ከብር 
21.2 ሚሊዮን በላይ ግዢ መፈጸሙ፣ በመንግስት የግዥ 
መመሪያ መሰረት ግዥ የተፈጸመበት ገንዘብ፣ የጨረታው 
ውጤት እንደዚሁም ሌሎች መረጃዎች በኤጀንሲውና 
በመንግስት ግዥና ንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ ድረ ገጽ 
ላይ መቀመጥ እንዳለበት ቢገለጽም ይህን አለመፈጸሙ 
በኦዲት ግኝቱ ላይ ታይቷል፡፡ 

ኤጀንሲው የጥራት ጉድለት የተገኘባቸው መድሃኒቶችና 
የህክምና መገልገያ መሳሪያዎች እንዲመለሱ ሲደረግ 
መመለሳቸውን የሚያረጋግጥ ማስረጃ ለኢትዮጵያ 
የምግብ የመድሃኒትና የጤና ክብካቤ አስተዳደር ቁጥጥር 
ባለስልጣን ከማሳወቅ ባለፈ ስለመመለሳቸው ቁጥጥር 
የማያደርግ መሆኑም ተጠቅሷል፡፡

የጤና ተቋማት በአመቱ መጀመሪያ የመድሃኒትና 
የህክምና መገልገያ መሳሪያ ፍላጎታቸውን ቢያሳውቁም 
ኤጀንሲው ከ30 በመቶ በላይ ፍላጎታቸውን ማሟላት 
አለመቻሉ እንዲሁም ለሆስፒታሎች አገልግሎት የመጡ 
መሳሪያዎች የመለዋወጫና የኬሚካል እጥረት ያለባቸው 
በመሆኑ አገልግሎት የማይሰጡ መሆኑ፣ ሆስፒታሎቹ 

ከሚጠይቋቸው መድሃኒቶች ውስጥ ከ2005-2008 ዓ.ም 
ድረስ 986 አይነት የተለያዩ መድሃኒቶችን ኤጀንሲው 
ማቅረብ አለመቻሉ በናሙና በተመረጡ የጤና ተቋማት 
የተሰበሰበ መረጃ ማሳየቱንና በአዲስ አበባ ባሉና በናሙና 
ተመርጠው ለታዩ የተለያዩ ሆስፒታሎች ኤጀንሲው 
መድሃኒትና የህክምና መገልገያ መሳሪያ በወቅቱና 
በጠየቁት መጠን ማቅረብ ባለመቻሉ ተቋማቱ በድምሩ 
ከ105.4 ሚሊዮን ብር በላይ ግዥ ከግል አስመጪ 
ድርጅቶች መግዛታቸውም በኦዲቱ ተመልክቷል፡፡ 

ኤጀንሲው የጥራት ፍተሻቸው የተጠናቀቀ መድሃኒቶችን 
በወቅቱ ባለመረከቡና ለ76 ቀናት ከተራገፉበት ቦታ 
ባለማንሳቱ የገንዘብ መጠናቸው ያልታወቀ መድሃኒቶችና 
የህክምና መገልገያ መሳሪያዎች ከአገልግሎት ውጭ 
ሆነው በተለያዩ መጋዘኖች መከማቸታቸው፣ ምርቶችን 
ከመድሃኒት አምራቾች በወቅቱ የማይረከብ መሆኑ፣ 
መድሃኒቶችንና የህክምና መገልገያ መሳሪያዎችን 
በተሰበሰበው ፍላጎት መሰረት የግዥ እቅድ አውጥቶ 
ግዥን በመፈጸም በወቅቱ ማከፋፈል ሲገባው ባለማድረጉ 
በአዲስ አበባ ለማንና መቼ እንደተገዙ የማይታወቁ ከ256 
ሚሊዮን ብር በላይ የሚያወጡ በአዳማ ቅርንጫፍ ደግሞ 
የጥራት ችግር ያለባቸው ከ34.8 ሚሊዮን ብር በላይ 
የሚያወጡ መድሃኒቶችና የህክምና መገልገያ መሳሪያዎች 
በመጋዘን ተከማችተው እንዳሉ እንዲሁም ከ2005-
2007 ዓ.ም ድረስ በ11 ቅርንጫፎች በድምሩ ከ569 
ሚሊዮን ብር በላይ የሚያወጡ የአገልግሎት ጊዜያቸው 
ያለፈባቸው መድሃኒቶችና የህክምና መገልገያ መሳሪያዎች 
መኖራቸውን ኦዲቱ አሳይቷል፡፡

ቋሚ ኮሚቴው እነዚህን ጥያቄዎች በማንሳት ችግሮቹ 
ለምን እንደተፈጠሩ፣ ኤጀንሲው ከኦዲት ግኝቱ በኋላ 
ምን የማስተካከያ እርምጃዎችን እንደወሰደ እንዲሁም 

ዜና የመድሃኒትና የህክምና መገልገያ መሳሪያዎችን በወቅቱና በፍጥነት 

ለማቅረብ ኤጀንሲው አሰራሩን ማሻሻል እንዳለበት ተገለጸ

የመድሃኒት ፈንድና አቅርቦት ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር አቶ መስቀሌ 
ሌራ በኦዲት ግኝቶቹ ላይ ማብራሪያ ሲሰጡ

የተከበሩ የምክር ቤት አባላት ለኤጀንሲው የስራ ኃላፊዎች ጥያቄዎችና 
አስተያየቶችን ሲያቀርቡ
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“ኤጀንሲው ቀልጣፋ፣ 
ውጤታማ፣ ወጪ ቆጣቢ 
የመድሃኒትና የህክምና 
መገልገያ መሳሪያዎችን 

እያቀረበ ነው በሚባልበት 
አቋም ላይ ባለመሆኑ 

ፈጣን ለውጥ 
ያስፈልገዋል” 

ኪራይ ሰበሳቢነትን በመታገልና ግልጽነትና ተጠያቂነትን 
በማስፈን ረገድ ኤጀንሲው ያለበት ሁኔታ እንዲብራራለት 
ጠይቋል፡፡

የኤጀንሲው ዋና ዳይሬክተርን ጨምሮ ሌሎች የስራ 
ኃላፊዎች በሰጡት መልስ ኤጀንሲው በጣም አስፈላጊ 
መድሃኒቶችንና የህክምና መገልገያ መሳሪያዎችን 
ለመለየትና ፍጆታን፣ ክምችትንና በግዥ ሂደት ላይ ያለን 
መረጃ መሰረት ያደረገ የፍላጎት ትንበያን ለማከናወን 
ከሚመለከታቸው አካላት ጋር እየሰራ መሆኑን እንዲሁም 
የመድሃኒቶችና የህክምና መገልገያ መሳሪያዎች ፍላጎት 
ተጠቃሎ በኤጀንሲው እንዲከናወን የተለያዩ በሽታዎችን 
የተመለከተ ኮሚቴ ከባለድርሻ አካላት ጋር በማቋቋም 
የሚገዙ አቅርቦቶችን ምንነት ከነዋጋ ዝርዝራቸው የያዘ 
እቅድ አዘጋጅቶና በቦርድ አጸድቆ ግዥ ለመፈጸም 
እየተንቀሳቀሰ እንደሚገኝ አስረድተዋል፡፡

ከመድሃቶችና የህክምና መገልገያ መሳሪያዎች ብክነትና 
በወደቦች ላይ ቶሎ ካለመረከብ ችግር ጋር በተያያዘ መንስኤ 
ያሏቸውን ምክንያቶች በመግለጽ እነዚህን ለማስተካከል 
እየተወሰዱ ያሉ እርምጃዎችን አስረድተዋል፡፡

በመሰረታዊ መድሃኒቶች አቅርቦት ላይ የነበረውን 
አቅርቦት ክፍተት ለመሙላትም ከ2007 ዓ.ም ጀምሮ 
ሆስፒታሎችን ጨምሮ ጉዳዩ የሚመለከታቸው የተለያዩ 
አካላት በአባልነት ያሉበት ኮሚቴ አቋቁሞ ለሆስፒታሎች 

አገልግሎት የሚውሉ 1,105 መድሀኒቶች ፍላጎት ትንበያ 
በማከናወን በመጀመሪያ ዙር ጨረታ ከ600 መድሃኒቶች 
በላይ እንደተገዙና ሌሎቹንም ለማቅረብ ጥረት እየተደረገ 
መሆኑን በዚህም ለአብነት በአማኑኤል እና አለርት 
ሆስፒታሎች እጥረቱን በከፍተኛ ሁኔታ መቀነስ እንደተቻለ 
አስረድተዋል፡፡

በመመሪያ ረገድም ኤጀንሲው ሲቋቋም መድሃኒቶች 
ካላቸው ልዩ ባህሪ የተነሳ በኤጀንሲው የስራ አመራር 
ቦርድ የሚቀረጽ የራሱ የሆነ የግዥ መመሪያ እንዲያዘጋጅ 
በአዋጅ በተሰጠው ኃላፊነት መሰረት ከ2005 ዓ.ም ጀምሮ 
የራሱን መመሪያ አጸድቆ ተግባራዊ ሲያደርግ መቆየቱን 
ገልጸው መመሪያው የገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር 
ሚኒስቴር ቴምፕሌትን የማይከተልና ጣርያ የሌለው 
በመሆኑ ከባለድርሻ አካላት ጋር በመመካከር የመንግስት 
የግዢን መመሪያ መከተል እንደጀመረና በዚህ መመሪያ 
የማይስተናገዱ ልዩ ሁኔታዎችን ለሚመለከተው 
የመንግሰት አካል በማስፈቀድ ግዥ እየፈጸመ እንደሚገኝ 
ገልጸዋል፡፡ 

ከአስቸኳይ ግዥ መመሪያ አለመኖር ጋር ተያይዞ 
ለተነሳው ጥያቄም በኤጀንሲው ግዥ መመሪያ ውስጥ 
ስለአስቸኳይ ግዥ የሰፈረ መሆኑን ነገር ግን መዳበር 
እንዳለበት አስረድተው በመንግስት ግዥ መመሪያ ውስጥ 
ስለ አስቸኳይ ግዥ የተደነገገውን በመከተል እንዲሁም 
ከጤና ጥበቃ ሚኒስቴር በወረደ ትዕዛዝ መሰረት 
ግዢዎችን መፈጸማቸውን ገልጸዋል፡፡ የሥራ ኃላፊዎቹ 
በተለያዩ የግዢ መንገዶች ስለተገዛበት ምክንያት ሰፊ 
ማብራሪያ የሰጡ ሲሆን ተቋሙ ከግዥ ጋር የተያያዙ 
መረጃዎችን በድረገጽ ላይ ያላሰፈረበት ምክንያትም 
ተቋሙ ድረ ገጽ ስላልነበረው በመሆኑ ገልጸው አሁን 
ግን ችግሩ መፈታቱን አስረድተዋል፡፡

በስራ ኃላፊዎቹ ምላሽ ላይ ሰፊ ውይይት የተደረገ ሲሆን 
የምክር ቤቱ አባላትም ሆኑ የፌዴራል ዋናው ኦዲተር 
ምላሾቹ አጥጋቢ እንዳልሆኑና በዋናነት ከመመሪያ 
ውጪ ስለሰሩበትም ሆነ የተለያዩ የግዥ መንገዶች 
ስለተመረጡበትና ስለ ግዥው ሂደት ኤጀንሲው ማስረጃ 
ማቅረብ እንዳልቻለ አጽንኦት ሰጥተው በመግለጽ አሰራሩ 
መንግስት ያወጣቸውን ህጎች የሚጻረርና ለኪራይ 
ሰብሳቢነት በር የሚከፍት መሆኑን ተናግረዋል፡፡ 

የቋሚ ኮሚቴው አባላት ተቋሙ የኦዲት ግኝቱን መሰረት 
አድርጎ ማስተካከያ እርምጃዎችን ለመውሰድ ያደረገውን 
ጥረት በመልካም ጎኑ አንስተው ነገር ግን ተቋሙ 
ከተጣለበት ትልቅ ሀገራዊ ኃላፊነት ጋር የተጣጣመ 
ስራ መስራት እንዳለበት አስገንዝበዋል፡፡ በዚህ ረገድ 
የኤጀንሲውን የግዥ መመሪያ ከመንግስት የግዥ መመሪያ 
ጋር ማጣጣም፣ የአስቸኳይ ግዢ መመሪያውንም 
በዝርዝር ማዘጋጀት፣ የመድሃኒትና የህክምና መገልገያ 
መሳሪያዎች አቅርቦት የግዥ እቅድ ጥራት ችግርን 
በማስተካከል እንዲሁም ስርጭትና ክምችትን በመፈተሽ 
ብክነትን በመቀነስ ፈጣንና ወቅቱን የጠበቀ ግዥና ስርጭት 

ማካሄድ፤ ለሚያከናውናቸው ግዥዎችም የግዥው 
መንገድ የተመረጠበትንና ግዥው የተከናወነበትን ሂደት 
የሚያሳይ ማስረጃ ማቅረብ እንዲሁም ለተበላሹና በጥራት 
ጉድለት ምክንያት ለሚመለሱ መድሃኒቶችና ህክምና 
መገልገያ መሳሪያዎች አወጋገድና አመላለስ ትኩረት 
መስጠት እንዳለበት ገልጸዋል፡፡ 

የቋሚ ኮሚቴው አባላት አክለውም ስትራቴጂክ ተቋም 
በመሆኑ ያለበትን ድክመቶች ለማረምና የተጣለበትን 
ከፍተኛ ኃላፊነት ለመወጣት በአደረጃጀትና በአመራር 
ራሱን መፈተሽ እንደሚገባው፣ በተቋሙ ላይ የሚደረገውም 
ክትትል መጠናከር እንዳለበትና የኪራይ ሰብሳቢነት 
ምንጭ የሆኑ አሰራሮችን ለይቶ ማስወገድ እንደሚጠበቅ 
አጽንኦት በመስጠት አሳስበዋል፡፡

የፌዴራል ዋና ኦዲተር ክቡር አቶ ገመቹ ዱቢሶ ኤጀንሲው 
አጠቃላይ የክምችትና ስርጭት ስርዓት በመገንባት፣ 
ከመንግስት የግዥ መመሪያ አንጻር የተቋሙን ግዥ 
መመሪያ ፈትሾ በማስተካከል፣ በአስቸኳይ ለሚፈጽመው 
ግዥና ለግል ህ ክምና ተቋማት መድሃኒትና የህክምና 
መገልገያ መሳሪያዎችን በሚያቀርብበት አግባብ ላይ 
ግልጽ መመሪያ በማዘጋጀት፣ የግዥ እቅድ በፍላጎት ላይ 
እንዲመሰረት በማድረግ፣ ከአንድ አቅራቢ ለሚፈጸም ግዥ 
የመደራደሪያ የትኩረት ነጥቦች በማዘጋጀት፣ የመድሃኒትን 
ክምችት በመለየት እስከታች ድረስ የሚደርስበትን 
ስርዓት በማጠናከር፣ የጥራት ጉድለት ያለባቸው 
መድሃኒቶች ወደገበያ እንዳይገቡ ቁጥጥር በማድረግ፣ 
ጥራት የሚጎድላቸው መድሃኒቶች እንዲተኩ አልያም 
በባንክ ሌተር ኦፍ ክሬዲት (Letter of Credit) የተያዘው 
ገንዘብ እንዲመለስ በማድረግ፣ አሁን ለብክነት እየዳረጉ 
ያሉ ሁኔታዎችን በመለየት ብክነትን በመቀነስ እንዲሁም 
የመረጃ አያያዝና አስተዳደር ችግሩን በመፍታት ላይ 
አትኩሮ መስራት እንደሚጠበቅበት አሳስበዋል፡፡ 

የቋሚ ኮሚቴው ሰብሳቢ ክቡር አምባሳደር መስፍን 
ቸርነት በማጠቃለያ ሀሳባቸው ትንበያን አጠቃሎ 
ኤጀንሲው ለመስራት እንዲሁም አዲስ አበባ ካሉ 
ሆስፒታሎች ጋር በመሆን አቅርቦቱን ለማሳደግ የጋራ 
ኮሚቴ አቋቁሞ በመስራት የተጀመሩ ስራዎችን በበጎ ጎን 
እንደሚታዩ ገልጸው በአንጻሩ ግን ኤጀንሲው ለኦዲት 
ግኝቶች ትኩረት ሰጥቶ በወቅቱ እንዳልተንቀሳቀሰ፣ 
መረጃዎችንም አለማቅረቡና በቴክኒካል ጉዳዮች 
ላይ በወቅቱ መግባባት ላይ መድረስ ሲገባው ይህንን 
አለማከናወኑ፣ መስሪያ ቤቱ በኦዲት ግኝቱ መነሻነት 
ሲታይ ይህንን ያህል የሀገር ሀብት የሚያስተዳድር 
ስትራቴጂክ ተቋም ተሸክሞ የሚያንቀሳቅስ ፕሮፌሽናል 
ባለሙያዎች ሊኖሩት እንደሚገባ፣ ከሀገሪቱ የግዥ ስርዓት 
ጋር አብሮ ያለመሄድ ችግር የሚስተዋልበት በመሆኑ 
ካለምንም ቅድመ ሁኔታ ማረም እንዳለበት፤ በመረጃ፣ 
በመመሪያና በህግ ያልተደገፉ ግዥዎችና ወጪዎችን 
ትክክለኛና ጤናማ ናቸው ብሎ ቋሚ ኮሚቴው ለመቀበል 
እንደሚቸገር፣ በቀጣይ በኦዲት ሰነዱ ላይ ከዋና ኦዲተር 
መ/ቤቱ ጋር በሚደረግ ውይይት ትክክለኛ ማስረጃዎችን 

በማቅረብ መተማመን እንደሚያስፈልግ ትክከለኛ መረጃ 
ያልቀረበባቸውና በህግ ያልተደገፉትም በህግ መታየት 
እንዳለባቸው ገልጸዋል፡፡

በተጨማሪም ከክልሎችና ከጤና ተቋማት ጋር ያለውን 
ቅንጅት መፈተሽ የተቋማቱን የሰው ሀይል፣ የመድሃኒት 
ፍላጎት፣ ክምችትና ስርጭት ወርዶ በማየት በመናበብ፣ 
በመቀናጀት አስፈላጊውን ድጋፍ መስጠትና ስረ መሰረታዊ 
የችግር መንስኤዎችን መፍታት እንዳለበት፣ በኤጀንሲው 
ተገዝተው የቀረቡና በመንግስት የጤና ተቋማት 
የሉም የሚባሉ መድሃኒቶች በግል የህክምና ተቋማት 
የሚገኙበትን የመልካም አስተዳደር ችግር ምክንያት 
መጣራት እንደሚገባው፣ ለአደረጃጀትና ለአሰራር 
የተሰጠውን ትኩረት አጠናክሮ መቀጠል እንደሚኖርበትና  
ለመሰረታዊ የስራ ሂደት ለውጥና ለሚዛናዊ የስራ 
አፈጻጸም ምዘና ስርዓት ትኩረት ሰጥቶ ችግሮችን 
ለመፍታት በፍጥነት መጣር እንዳለበት አሳስበዋል፡፡

ከዚህ ባሻገር የውስጥ ኦዲትን በማጠናከር ችግሮችን 
በቅርበት እንዲያርም ማድረግ፣ ሰነዶች በጥራት ታይተው 
የተሰወዱ እርምጃዎች በዋና ኦዲተር ተረጋግጠው በአጭር 
ጊዜ ውስጥ ለኮሚቴው ማሳወቅ፣ ተቋሙ ለኪራይ 
ሰብሳቢነት ተጋላጭ እና አደጋ ላይ ያለ በመሆኑ በህገወጥ 
የተሰሩ ጉዳዮችን ሁሉ ማጣራት እንደሚያስፈልገው፣  
መ/ቤቱ የቋሚ ኮሚቴው፣ የስራ አመራር ቦርዱ፣ 
የጤና ጥበቃ ሚኒስቴርና የሚመለከታቸው አካላት 
ክትትልና ቁጥጥር የሚያስፈልገው በመሆኑ ትኩረት 
እንዲሰጠው ማድረግ እንደሚገባ ገልጸው በአጠቃላይ 
ሲታይ ኤጀንሲው ቀልጣፋ፣ ውጤታማ፣ ወጪ ቆጣቢ 
የመድሃኒትና የህክምና መገልገያ መሳሪያዎችን እያቀረበ 
ነው በሚባልበት አቋም ላይ ባለመሆኑ ፈጣን ለውጥ 
ያስፈልገዋል ብለዋል፡፡ 

የቋሚ ኮሚቴው ሰብሳቢ የተከበሩ አምባሳደር መስፍን ቸርነት 
አስተያየታቸውን ሲሰጡ
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ዜና የኢትዮጵያ ወጣቶች ስፖርት አካዳሚ ያለበትን የአሠራር ችግር 

በማስተካከል ውጤታማ ስፖርተኞችን እንዲያፈራ ተጠየቀ

በኢትዮጵያ ወጣቶች ስፖርት አካዳሚ የ2007 በጀት 
ዓመት የሂሳብ የኦዲት ግኝት ላይ ይፋዊ ስብሰባ ታሀሳስ 
14፣ 2009 ዓ.ም ተካሄደ፡፡ በስብሰባው ተቋሙ ያሉበትን 
የአሠራር ችግሮች በመቅረፍ ውጤትን መሠረት ያደረገ 
ስራ እንዲሠራ ተጠይቋል፡፡

በኢ.ፌ.ዲ.ሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የመንግስት ወጪ 
አስተዳደርና ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የኦዲት ሪፖርቱን 
መነሻ በማድረግ ስፖርት አካዳሚው ስህተት ፈፅሟል 
በተባለባቸው ጉዳዮች ላይ የተቋሙ አመራሮች ማብራሪያ 
እንዲሰጡ በመጠየቅ ሰፊ ውይይት ተደርጎባቸዋል፡፡ 

አካዳሚው የአስተዳደር ቦርድ ለወንድ ሰልጣኞች ብር 
300.00፣ ለሴት ሰልጣኞች ብር 350.00 የኪስ ገንዘብ 
እንዲከፍል የውሳኔ ሃሳብ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት 
ቀርቦ ሳይፀድቅ ብር 552,500.00 ከመመሪያ ውጪ 
ክፍያ የፈፀመ መሆኑን፣ የምርምር ጥናታዊ ፅሑፍ 
እና የመሰረታዊ የስራ ሂደት ለውጥ ጥናት ላቀረቡ 
የመ/ቤቱ ሠራተኞች ለማበረታቻ ተብሎ የተያዘ በጀት 
ሳይኖርና ከሚመለከተው አካል ሳይፈቀድ በድምሩ 
ብር 177,914.00 ክፍያ የተከፈለ መሆኑንና የክፍያው 
ትክክለኛነት ሳይረጋገጥ ከቀረበው ማስረጃ በላይ ለምግብ 
አቅርቦት በብልጫ ብር 5,264.00 ክፍያ የተፈፀመ 
መሆኑን የኦዲት ሪፖርቱ አሳይቷል፡፡ 

አካዳሚው የትርፍ ሰዓት ክፍያ ሲፈፀም መቀነስ ያለበትን 

የገቢ ግብር ከሰራተኞቹ ደመወዝ ጋር እየደመረ ማስላት 
ሲገባው በተከፈለው የትርፍ ሰዐት ክፍያ ላይ ብቻ 
ተሰልቶ በመቀነሱ ምክንያት ብር 5,538.23 የስራ ግብር 
ያልተቀነሰ መሆኑን፣ የተለያዩ ግዢዎችና አገልግሎቶች 
ሲፈፀሙ የቅድሚያ ግብር ተቀናሽና የተጨማሪ እሴት 
ታክስ ተከፋይ ሒሳብ በአዋጁ በተደነገገው የጊዜ ገደብ 
ውስጥ ባለመፈፀሙ ብር 20,057.09 ቅጣት ተጥሎበት 
አካዳሚው የከፈለ መሆኑን እንዲሁም የውሎ አበል 
በሚከፈልበት ወቅት በሚዘጋጀው የውሎ አበል 
ማመሳከሪያ ላይ ወጪውን ያዘዙት የስራ ኃላፊዎችና 
ገንዘቡን የሚወስዱት ሰራተኞች የማይፈርሙ መሆኑን 
የኦዲት ሪፖርቱ አመልክቷል፡፡

ከግዢ ጋር በተያያዘም የስፖርት አካዳሚው የግዢና 
የጥገና መጠየቂያ ያልቀረበላቸው፣ የዋጋ ማወዳደሪያ 
ያልተሰበሰበባቸው እና ለተገዙ እቃዎች የንብረት ገቢ 
ደረሰኝ (ሞዴል 19) ያልተቆረጠላቸው የጥገና እና 
የአገልግሎት እቃዎች ግዢ በብር 68,406.56 ከመመሪያ 
ውጪ የፈፀመ መሆኑን፤ ከደንብ ልብስ አስፈላጊነት እና 
ዓላማ ውጪ ለደንብ ልብስ ስፌት በሚል ለሠራተኞች 
በብር 84,720.00 የጥሬ ገንዘብ ክፍያ ተፈፅሞ መገኘቱን 
ሪፖርቱ አመልክቷል፡፡ 

በሌላ በኩል በኦዲት ግኝቱ እንደተመለከተው ስፖርት 
አካዳሚው ለ2007 በጀት ዓመት ከተመደበለት የመደበኛ 
በጀት ብር 5,291,298.02 (ከ10% በላይ) ሥራ ላይ ያላዋለ 

መሆኑ፤ ከተደለደለው በጀት በላይ ብር 1,627,005.20 
ወጪ ያደረገ መሆኑ እና ተጨማሪ በጀት መኖሩ በበጀት 
ክፍሉ ሳይረጋገጥ ብር 482,694.45 ለተለያዩ ክፍያዎች 
መፈፀሙ ተረጋግጧል፡፡

ከንብረት አያያዝና ቆጠራ ጋር በተያያዘም ስፖርት አካዳሚው 
በ2006 እና 2007 ዓ.ም ባደረገው የንብረት ቆጠራ በስቶክ 
ካርድ ያለመመዝገቡን፣ ከወጪ ቀሪ ያለመመዛዘኑን፣ ለቋሚ 
ንብረት የመለያ ቁጥር አሟልቶ አለመስጠቱን፣ የንብረት 
ክፍል ሠራተኞች ሲቀያየሩ በትክክል ርክክብ ያለመደረጉን፣ 
የንብረት ገቢና ወጪ ሞዴል-19 እና ሞዴል-22 በአግባቡ 
ባለመሰራታቸው ሁለት መኪና አሸዋ በብር 13,000 
ተገዝቶ ገቢ ሳይደረግ አስረካቢው ብቻ ፈርሞ ተረካቢው 
አለመፈረሙን እና ለጥገና አገልግሎት ግዢ ክፍያ ብር 
68,406.56 ከግዢ መመሪያ ውጪ መፈፀሙን የኦዲት 
ሪፖርቱ አመልክቷል፡፡

የስፖርት አካዳሚው ምክትል ዋና ዳይሬክተር የሆኑት 
አቶ ፍቃዱ መኩሪያ በቀረቡት ጥያቄዎች ላይ ማብራሪያ 
ሲሰጡ በርካታ ችግሮች የተፈጠሩት የስፖርት አካዳሚው 
ከተመሠረተ አጭር እድሜ ያለው በመሆኑ ከልምድ 
ማነስ ጋር ተያይዞ እንደሆነ ገልፀው ለደንብ ልብስ 
ከመመሪያው ውጪ በጥሬ ገንዘብ ክፍያ የተፈጸመበት 
ምክንያት የግዢ ኤጀንሲ የሚፈለገውን የደንብ ልብስ በጊዜ 
ሊያቀርብ ባለመቻሉ እንደሆነ፣ የውሎ አበል ፎርሞች 
በሚመለከታቸው አካላት ሳይፈረሙ የተፈጸመውን ክፍያ 
በተመለከተም ከኦዲት ሪፖርቱ በኋላ መስተካከሉን፣ ከ10 
በመቶ በላይ በጀት ስራ ላይ ያልዋለውም በበጀታቸው 
ላይ በአግባቡ ቁጥጥር ባለማድረጋቸውና የቁጥጥር 
ስርዓታቸው ደካማ በመሆኑ እንደሆነ ገልፀው የእርምት 
እርምጃ መውሰዳቸውን ገልፀዋል፡፡

የንብረት ቆጠራ በአግባቡ ያልተደረገውም በቂ የሰው ሃይል 
ባለመኖሩ እንደሆነና ከኦዲት ግኝቱ በኋላ ሙሉ በሙሉ 
የተፈጠረውን ችግር ለመቅረፍ በዘመቻ ማስተካከላቸውን፣ 
በአግባቡ ያልተፈረሙ ሞዴሎችም መፈረማቸውን 
ገልፀው የበጀት ቁጥጥር አካባቢ ያለውን ችግር ለመቅረፍ 
የቁጥጥርና የክትትል ሥርዓታቸውን በማሻሻል ችግሩን 
ለመቅረፍ እንደሚሰሩ እና የውስጥ ኦዲት ችግር ለመቅረፍ 
ተከታታይ ማስታወቂያ በማውጣት ለመቅጠር የተደረገው 
ጥረት ባለመሳካቱ አሁንም ችግሩ መኖሩን አቶ ፍቃዱ 
አስረድተዋል፡፡ 

ሌሎች የስፖርት አካዳሚው አመራሮች በተነሱ ሌሎች 
ጥያቄዎች ላይ በሰጡት ምላሽ ተቋሙ ባለበት የሰው 
ሀይል እጥረት ሳቢያ በስራቸው ላይ ክፍተት እንደተፈጠረ 
አስረድተዋል፡፡

የስፖርት አካዳሚው ዋና ዳይሬክተር ዶ/ር ሲራክ       
ኃ/ማርያም ሲያስረዱ በተቋሙ እየታየ ያለውን የኪራይ 
ሰብሳቢነት ችግር ለመቅረፍ በስነ-ምግባርና በለውጥ 
ሥራ ክፍሎች በተዘጋጁ መድረኮች ሠራተኛው ከብልሹ 
አሰራሮች ፀድቶ ሥራውን በሚጠበቀው ደረጃ እንዲሠራ 

የግንዛቤ ማስጨበጫ የተለያዩ መድረኮች እንደተዘጋጁና 
ለጥናትና ምርምር አካዳሚው ትኩረት በመስጠት እየሰሩ 
እንደሚገኙ አስረድተዋል፡፡

በይፋዊ ስብሰባው የተገኙ ባለድርሻ አካላት የተለያዩ 
ሃሳቦችን የሰጡ ሲሆን አብዛኞቹ ሠራተኞች የደንብ ልብስ 
መውሰድ ስለማይፈልጉና በደንብ ልብሱ ምትክ ክፍያ 
እንዲፈፀምላቸው የማድረግ ፍላጎት በመኖሩ ደንብ ልብሱን 
ላለመረከብ የመጓተት ሁኔታ እንዳለና አሁንም በጀት መኖሩ 
ሳይረጋገጥ ክፍያ እየተፈፀመ እንደሚገኝ የገለፁ ሲሆን 
አካዳሚው አዲስ እንደመሆኑ ያን ያህል የተጠራቀመ 
ንብረት ስለማይኖረው ንብረት አያያዝ ላይ ከአሁኑ ትኩረት 
ሰጥቶ ሊሠራ እንደሚገባና የግዢ ችግርንም ለመፍታት 
ከመንግስት ግዢና ንብረት አስተዳደር አገልግሎት ጋር 
በመነጋገር የግዢ አገልግሎት መ/ቤቱ በወቅቱ ሊያቀርብ 
በማይችላቸው ዕቃዎች ላይ ተቋሙ በራሱ ግዢ ሊፈጽም 
የሚችልበት አግባብ እንዳለ አስረድተዋል፡፡ 

የመንግስት ወጪ አስተዳደርና ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ 
ኮሚቴ አባላት በሰጡት ሃሳብ ስፖርት አካዳሚው 
የሰው ኃይል ማነስን በመረዳት የተፈጠረውን ክፍተት 
ለመሙላት የሰራውን ሥራ በጠንካራ ጎን በመውሰድ 
ስህተቶችን ከተቋሙ አዲስነት ጋር በማያያዝ ለማስረዳት 
መሞከሩ አግባብ እንዳልሆነና ተቋሙ በአዲስነቱ ኦዲት 
መደረጉን እንደ ጥሩ አጋጣሚ ወስዶ ሊሠራ እና መንግስት 
ያወጣቸውን የፋይናንስ ህጎች፣ ደንቦችና መመሪያዎች 
በአግባቡ ተፈፃሚ ሊያደርግ እንደሚገባ አሳስበዋል፡፡

የፌዴራል ዋና ኦዲተር ክቡር አቶ ገመቹ ዱቢሶ በሰጡት 
ሃሳብ የተቋሙ አመራሮች የኦዲት ግኝቱን ተከትለው 
ለማስተካከል በፍጥነት የወሰዱትን እርምጃ አድንቀው 
ነገር ግን ለጥናትና ምርምር እንዲሁም መሰረታዊ የስራ 
ሂደት ለውጥ (BPR) ለማሰራት ተብሎ የተፈፀመው 
ክፍያ ለማበረታቻ ተብሎ መከፈሉን ገልፀው ተቋሙ 

የፌዴራል ዋና ኦዲተር ክቡር አቶ ገመቹ ዱቢሶ አስተያየታቸውን ሲሰጡ

የኢትዮጵያ ወጣቶች ስፖርት አካዳሚ ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ ፍቃዱ መኩሪያ በኦዲት ግኝቶቹ ላይ ማብራሪያ ሲሰጡ
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ዜና የአገሪቷን የእግር ኳስ ችግር ለመቅረፍ ስፖርቱ በዘመናዊ የአሰራር 

ስርዓት ሊመራ እንደሚገባው ተጠቆመ

የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ውጤትን መሠረት ያደረገ 
ዘመናዊ የአሰራር ስርዓት በመከተል ለህዝብ የውጤት 
ጥማት ምላሽ ሊሰጥ እንደሚገባ የመንግስት ወጪ 
አስተዳደርና ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አሳሰበ፡፡፡

የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት ፌዴሬሽኑ የእግር ኳስ 
ስፖርትን ለመምራት እና ለማስፋፋት እያከናወነ ያለውን 

የአሠራር ሥርዓት በተመለከተ ባከናወነው የ2007 በጀት 
አመት የክዋኔ ኦዲት ግኝት ላይ ይፋዊ ስብሰባ ህዳር 14፣ 
2009 ዓ.ም ስብሰባ ተደርጓል፡፡

የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት በፌዴሬሽኑ ላይ 
ያከናወነውን የክዋኔ ኦዲት ግኝት መሰረት በማድረግ 
በኢ.ፌ.ዲ.ሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የመንግስት 

ወጪ አስተዳደርና ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ 
ፌዴሬሽኑ ስህተት ፈፅሟል በተባለባቸው ጉዳዮች ላይ 
የተቋሙ አመራሮች ማብራሪያ እንዲሰጡ በመጠየቅ ሰፊ 
ውይይት አድርጓል፡፡ 

በኦዲት ሪፖርቱ እንደተመለከተው ፌዴሬሽኑ        
በ2006 ዓ.ም የዓለም ዓቀፍ አደረጃጀትን መነሻ በማድረግ 
የውስጥ መዋቅራዊ አደረጃጀትና የሰው ኃይል ፍላጎት 
ጥናት ያስጠና ቢሆንም ጥናቱን ተግባራዊ አለማድረጉን፤ 
በትምህርት ቤቶች እግር ኳስ ሁኔታ፣ በብሔራዊ ቡድኖች 
ውጤትና በወደፊቱ የአገሪቱ እግር ኳስ ላይ የጥናትና 
ምርምር ሥራዎችን በመስራት ተግባራዊ ማድረግ 
ቢጠበቅበትም በየዓመቱ የሚሠራቸውን ጥናቶች በእቅድ 
በመያዝ እንዲተገበሩ አለማድረጉ በኦዲቱ ተጠቅሷል፡፡

ፌዴሬሽኑ በሁሉም ክልሎችና የከተማ መስተዳድሮች 
የሚገኙ የእግር ኳስ ፌዴሬሽኖች፣ ክለቦችና ፕሮጀክቶች 
እንዲቋቋሙና እንዲደራጁ ድጋፍና ክትትል ያላደረገ 
መሆኑ፤ የክልል ፌዴሬሽኖችና ክለቦች በፌዴሬሽኑ 
መተዳደደሪያ ደንብ ላይ የተቀመጡ የአባላት ግዴታዎችን 
ስለመወጣታቸው የሚከታተልበት ሥርዓት ያልዘረጋ 
መሆኑ እና በሁሉም እድሜ ክልል የሚገኙ ሴቶችን 
ተሳትፎ የሚያጠናክርበት ሥርዓት የሌለው መሆኑን 
የኦዲት ግኝቱ አመልክቷል፡፡

እንደዚሁም በኦዲቱ ወቅት በናሙና በታዩ ኦሮሚያና 
ትግራይ ክልሎች እንዲሁም በአዲስ አበባ ከተማ 
አስተዳደር የሚገኙ ፌዴሬሽኖች ብስራት በሚል ስያሜ 
ተሰጥቷቸው ፌዴሬሽኑ ያቋቋማቸው የታዳጊ ወጣቶች 
ልማት ፕሮግራሞች የአፍሪካ እግር ኳስ ማህበር የፍቃድ 
አሰጣጥ ደንብ ላይ የተቀመጡትን የሰው ሃይል፣ የስልጠናና 
የውድድር እንዲሁም የፋይናንስ ምንጭና የተጫዋቾች 
የህክምና አቅርቦቶች መስፈርት ሳያሟሉ የተቋቋሙ 
መሆናቸው እንዲሁም በ2006 ዓ.ም ለእነዚህ ክለቦች 
ለአሰልጣኞች ክፍያና የመጫወቻ ኳሶችን ከመስጠት 
ያለፈ ምንም አይነት ክትትልና ድጋፍ ያልተደረገላቸው 
መሆኑ በኦዲት ግኝቱ ተገልጿል፡፡ 

የአፍሪካና የዓለም አቀፍ እግር ኳስ ማህበራት ደረጃና 
ፈቃድ አሰጣጥ ደንብ በሚጠይቀው ቅድመ ሁኔታ 
መሠረት የተሟላ ጽ/ቤት፣ በሙያው የሰለጠነ ባለሙያ፣ 
በቂ በጀትና የስፖርት ማዘውተሪያ ቦታ እንዲሁም የባንክ 
አካውንት በሟሟላት መቋቋም እንዳለባቸው በደንቡ 
የተቀመጠ ቢሆንም በኦዲቱ ወቅት በናሙና ከታዩት የእግር 
ኳስ ክለቦች ቅዱስ ጊዮርጊስ፣ ቡራዩ፣ ሰበታ፣ ወልወሎ 
እና መቀሌ አስፈላጊውን ቅድመ ሁኔታ አሟልተው 
ያልተቋቋሙ ስለመሆናቸው እና ከእነዚህ ክለቦች ውስጥ 
ከቅዱስ ጊዮርጊስ እና ከኢትዮጵያ ቡና ክለቦች በስተቀር 
በውጭ ኦዲተር ሂሳባቸውን የማያስመረምሩ መሆናቸው 
በኦዲት ግኝቱ ተመልክቷል፡፡

ፌዴሬሽኑ ከአራት ዋና ዋና ባለድርሻ አካላት ማለትም 
ከፌዴራል ስፖርት ኮሚሽን፣ ከጤና ጥበቃ ሚኒስቴር፣ 

ከትምህርት ሚኒስቴር እና ከሴቶችና ህጻናት ጉዳይ 
ሚኒስቴር ጋር በህፃናት እግር ኳስ ልማት ዙሪያ በጋራ 
ለመስራት የሚያስችለው ሰነድ በ2006 ዓ.ም የተዘጋጀ 
ቢሆንም ተፈርሞ ወደ ተግባር ያልተገባ መሆኑ 
እንዲሁም በታዳጊ ፕሮጀክቶች የታቀፉት ታዳጊ ሰልጣኞች 
ከስልጠና ጋር በተያያዘ ለሚያጋጥማቸው ጉዳት የህክምና 
አገልግሎት ተጠቃሚ እንዳልሆኑ በሪፖርቱ ተጠቁሟል፡፡

ፌዴሬሽኑ በሲኤምሲ አካባቢ የሚገኘውን የአፍሪካ 
እግር ኳስ ኮንፌዴሬሽን የምስራቅና መካከለኛው አፍሪካ 
አገሮች የእግር ኳስ አካዳሚ ህንፃ ፕሮጀክት ግቢ አጥር 
ለማስገንባት የተላከውን የ250 ሺህ የአሜሪካን ዶላር 
ያለጨረታ ለአንድ ድርጅት የሠጠ መሆኑም በኦዲቱ 
ተጠቅሷል፡፡

ፌዴሬሽኑ ለአሰልጣኖች የሚሰጠው ደረጃ ከዓለም 
አቀፍ ደረጃ ጋር የማይጣጣም መስፈርቱን የማያሟላና 
በሁለቱም ፆታ ብሔራዊ ቡድኖች የሚያሰለጥኑ 
አሰልጣኞች ለመምረጥ የሚያስችል ግልፅ የሆነ 
የመመልመያ መስፈርት ባለማዘጋጀቱ የቴክኒክ ኮሚቴው 
በየጊዜው እንደአስፈላጊነቱ በሚያወጣቸው መመዘኛዎች 
የሚመርጥ መሆኑ እና የፀረ-አበረታች መድሃኒት  
ቁጥጥር የሚያደርግበት ሥርዓት ተግባራዊ ያላደረገ 
መሆኑ በኦዲት ሪፖርቱ ተገልጿል፡፡

ፌዴሬሽኑ በሁለቱም ፆታዎች የሚያዘጋጃቸው ውድድሮች 
የሁሉም ሊጎች የአገር አቀፍ የእግር ኳስ ማህበር የጊዜ 
ሰሌዳን መሠረት የማያደርጉና በየውድድር ዓመቱ 
የሚያወጣቸው የሊጎች የውድድር መርሃ ግብር የሁሉንም 
ክልሎች ተጨባጭ ሁኔታን ያላገናዘቡ መሆናቸውን፣ 
እግር ኳስ ፌዴሬሽኑ ከተቋቋመበት ጊዜ ጀምሮ ያሉ 
መረጃዎችን ተሰብስበውና ተደራጅተው በዘመናዊ የመረጃ 
ቋት ያልተያዙና የመረጃ መረብ የሌለው መሆኑ እንዲሁም 
የራሱ የሆነ ብሔራዊ ስታዲየም ለመገንባት በዕቅድ ይዞ 

ለመሰረታዊ የስራ ሂደት ለውጥ ጥናት አማካሪ አካላትን 
ምክር መጠየቅ ቢችልም መሰረታዊ የስራ ሂደት ለውጥ 
ጥናቱን ማጥናት ያለበት ራሱ እንደሆነና ከዚህ ጋር 
ተያይዞ ከመደበኛ ስራ ሰዓት ውጪ ቅዳሜና እሁድ 
እንዲሁም በዓላትን ጨምሮ ለሠሩበት ተብሎ የተፈፀመው 
ክፍያ ስለመስራታቸው ማረጋገጫ ያልቀረበበት በመሆኑ 
የተፈጸመው ክፍያ ተመላሽ መሆን እንዳለበት ገልፀዋል፡፡

ከዚህ በተጨማሪም የገቢ ግብር አዋጅን በመጣስ ተቋሙ 
ሳይከፍል ለቆየው ክፍያ ቅጣት መንግስት እንዲቀጣ 
የተደረገው ብር 20ሺ ትክክል ባለመሆኑ መቀጣት 
ካለበት የተቋሙ አመራር በመሆኑ የመንግስት ብር 
ተመላሽ ሊሆን እንደሚገባ ገልፀው የበጀት አጠቃቀምን 
በተመለከተም በጀት ዝውውር ሳይደረግ ጥቅም ላይ የዋለ 
በጀት ሊስተካከል እንደሚገባ ዋና ኦዲተሩ አሳስበዋል፡፡

የቋሚ ኮሚቴው ሰብሳቢ የተከበሩ አምባሳደር መስፍን 
ቸርነት በመጨረሻ ባስተላለፉት መልዕክት ስፖርት 

አካዳሚው የኦዲት ግኝቱን ተከትሎ የድርጊት መርሃ 
ግብር በወቅቱ አዘጋጅቶ መላኩንና በአንዳንድ ጉዳዮች 
ላይ የወሰዳቸው የማስተካከያ እርምጃዎች ጥሩ ጅምር 
መሆናቸውን ገልፀው ተቋሙ በስነ-ምግባር የታነፁ 
አካላዊና መንፈሳዊ ጥንካሬ ኖሯቸው በአገራዊና ዓለም 
ዓቀፋዊ ውድድሮች አገርን የሚያስጠሩ ስፖርተኞችን 
እንዲያፈራ ትልቅ ኃላፊነት የተጣለበት በመሆኑ 
ለወጣቶቹ የሚመደበውን ሃብት በአግባቡ ጥቅም ላይ 
ማዋል እንደሚጠበቅበት፤ በጀት አጠቃቀም ላይም 
እየታዩ ያሉ ችግሮችን ሊያስተካክል እንደሚገባ፤ የሰው 
ሃይሉን ማጠናከርና በስልጠናም ሆነ በልምድ ልውውጥ 
የውስጥ አቅምን ማሳደግ እንደሚያስፈልግ፤ የኪራይ 
ሰብሳቢነትና መልካም አስተዳደር ችግሮች በአግባቡ 
ተለይተው ሊሠራባቸው እንደሚያሻ፤ የጥናትና ምርምር 
ስራው በዘርፉ ያለውን የውጤት ችግር ከመቅረፍ አኳያ 
የጎላ ሚና የሚኖረው በመሆኑ አካዳሚው ትኩረት ሰጥቶ 
መስራት እንደሚጠበቅበትና በአጭር ጊዜ የታዩትን 
ችግሮች ማሰተካከል እንደሚኖርበት አሳስበዋል፡፡ 

የተከበሩ የምክር ቤት አባላት ለተቋሙ የስራ ኃላፊዎች ጥያቄዎችና 
አስተያየቶችን ሲያቀርቡ

የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት አቶ ጁኔይዲ በሻ በተነሱት ጥያቄዎች ላይ ምላሽ ሲሰጡ 
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ያልገነባ እና ከዓለም አቀፍ የእግር ኳስ ማህበር /FIFA/
ለቢሮ ግንባታ እ.ኤ.አ 2015 የተመደበለትን 500 ሺህ 
ዶላር ለግንባታ አለማዋሉ በኦዲት ግኝቱ ተረጋግጧል፡፡

በኢ.ፌ.ዴ.ሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የመንግስት 
ወጪ አስተዳደርና ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ በነዚህ 
የኦዲት ግኝቶች ላይ የተቋሙ አመራሮች ማብራሪያ 
እንዲሰጡባቸው ጠይቋል፡፡

የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት አቶ ጁኔይዲ 
በሻ በተነሱት ጥያቄዎች ላይ ምላሽ ሲሰጡ የኦዲት ግኝቱ 
በተቋሙ ውስጥ ያለውን ችግር ለማወቅና መፍትሔ 
ለመስጠት እንደጠቀማቸው ገልፀው በተቋሙ ያሉ 
ችግሮችን ለመቅረፍ ፌዴሬሽኑ የ5 ዓመት ስትራቴጂክ 
ዕቅድ በማዘጋጀት የባለሙያውን፣ የፋይናንስ አቅምንና 
የውጭ ግንኙነትን ለማሳደግ እንዲሁም በአገር ውስጥ 
ያሉ ውድድሮችን ለማሻሻል እና የአገልግሎት አሰጣጥን 
ለማዘመን ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ እንደሆነ አስረድተዋል፡፡

እግር ኳስ ፌዴሬሽኑ ለክልሎች የሚያደርገው ድጋፍ 
አነስተኛ እንደሆነ ለተገለፀው ሃሳብ ምላሽ ሲሰጡ ፌዴሬሽኑ 
በተለያዩ ጊዜያት ለክልሎች ድጋፍ ማድረጉን፣ ጥናትና 
ምርምርን በተመለከተ ከተለያዩ ከፍተኛ የትምህርት 
ተቋማት ጋር ግንኙነት መፍጠራቸውን በመግለፅ 
በጥናት ላይ የተመሰረቱ ሥራዎች ለመተግበር እየሰሩ 
እንደሚገኙ፣ ለህፃናት እግር ኳስ ትኩረት በመስጠት ከ20 
ዓመት በታች፣ ከ17 ዓመት በታች እና ከ15 ዓመት በታች 
ውድድሮችን በማድረግ እንዲሁም ከኮካ ኮላ ድርጅት ጋር 
በመተባበር እየተሠሩ ያሉ በርካታ ሥራዎች መኖራቸውን፤ 
ኢትዮጵያ በዓለም አቀፍ ውድድሮች ትሳተፍባቸው የነበሩ 
መድረኮች እስከቅርብ ጊዜ ድረስ በሁለት ዘርፎች ብቻ 
እንደነበረ አስታውሰው በአሁኑ ወቅት የምትሳተፍባቸው 
የውድድር መድረኮች ወደ 8 ማደጋቸውን እና በሲኤምሲ 
አካባቢ የሚገነባውን የእግር ኳስ አካዳሚ በጀቱንም ሆነ 
ሥራውን የሚከታተለው ድጋፉን ያደረገው አካል እንደሆነ 
አቶ ጁኔይዲ አስረድተዋል፡፡

ሌሎች የፌዴሬሽኑ ከፍተኛ አመራሮች በሰጡት ምላሽ 
ፌዴሬሽኑ በአገር አቀፍ ደረጃ ባወጣው የውድድር ሰሌዳ 
መሠረት ሊመራ ያልቻለው በበርካታ ምክንያቶች እንደሆነ 
ገልፀው በተለይም የአዲስ አበባ ብሔራዊ ስታዲየም 
በተለያዩ አገራዊ መድረኮች የሚያዝበት ሁኔታ እንዳለና 
በተቻለ አቅም ሊጎች በጊዜ ተጀምረው ክረምት ሳይገባ 
እንዲጠናቀቁ ለማድረግ እየተሰራ እንደሆነ፣ የልምድ 
ልውውጥ ብራዚል ድረስ በመሄድ መደረጉን፤ ሽልማትን 
በተመለከተ ስፖርቱ የወጣቶች እንደመሆኑ ወጣቶቹን 
ለማነቃቃትና ለማበረታታት ከፍተኛ የሽልማት ገንዘብ 
እንደሚጠይቅ ገልፀው ሽልማት አሰጣጡ የሚከናወነው 
በቴክኒክ ኮሚቴው ታይቶ እንደሆነ፤ ዛሬም ክለቦች ለሴቶች 
ተሳትፎ የሚሠጡት ቦታ ዝቅተኛ ቢሆንም የተለያዩ ህጎችና 
መመሪያዎችን በማዘጋጀት ተሳትፏቸው እንዲጨምር 
እየተሰራ መሆኑን፤ በእግር ኳሱ የሚታዩ የመልካም 
አስተዳደር ችግሮችን ለመፍታት ከሚመለከታቸው አካላት 

ጋር ቅንጅት በመፍጠር እየሰሩ እንደሚገኙ እና ስልጠና 
ትውልድን በጥሩ ሰብዕና የማስቀጠል ሚና እንዳለው 
ግምት ውስጥ በማስገባት የተለያዩ አይነት ስልጠናዎች 
እየተሰጡ እንደሚገኙ ገልፀዋል፡፡

የቋሚ ኮሚቴው አባላት እንደገለፁት ፌዴሬሽኑ የኦዲት 
ግኝቱን ለቀጣይ ስራቸው ጠቃሚ እንደሆነ መቀበላቸውን 
አድንቀው ከህፃናት እግር ኳስ ልማት ጋር በተያያዘ 
ከሚመለከታው አካላት ጋር በመቀናጀት የበለጠ ሊሰራ 
እንደሚገባ፣ የሴቶችን ተሳትፎ በስፖርቱ ለማጎልበት 
አሁንም ብዙ መስራት እንደሚጠበቅ፣ ከፀረ-አበረታች 
መድሃኒት ጋር ተያይዞ በእግር ኳሱ ላይም ጥላውን 
እንዳያጠላ አስቀድሞ ሊሰሩ ለሚገቡ ስራዎች ትኩረት 
ሰጥቶ መስራት እንደሚያስፈልግ እና ከዳኞችና አሰልጣኞች 
መመዘኛ መስፈርት አንጻርም ያለውን ችግር ለመፍታት 
ወጥ የሆነ መመሪያ ማዘጋጀት እንደሚገባ ገልፀዋል፡፡

የፌዴራል ዋና ኦዲተር ክቡር አቶ ገመቹ ዱቢሶ ስፖርቱ 
የገፅታ ግንባታና የኢኮኖሚ ጉዳይ እንዲሁም የጠቅላላ 
የኢትዮጵያ ህዝብን ፍላጎት ያያዘ እንደመሆኑ ወጥ 
የሆነ ስርዓት መዘርጋት እንደሚጠይቅ፤ የመንግስትንም 
ሆነ የህዝብን ድጋፍ ለማምጣት ስፖርቱን ወደ ቢዝነስ 
መለወጥ እንደሚገባ፣ አገሪቱን እንዴት ወደ እግር ኳስ 
አገርነት /Football Nation/ መለወጥ ወይም ማሳደግ 
እንደሚቻል አስቦ መስራት እንደሚያስፈልግ እና እግር 
ኳስ ፌዴሬሽኑ እንደ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ሁሉ ራሱን 
በባለሙያ የሚያደራጅበት ስርዓት ቢዘረጋ ስፖርቱን 
ለማሳደግ እንደሚረዳ አስገንዝበዋል፡፡

የቋሚ ኮሚቴው ሰብሳቢ የተከበሩ አምባሳደር መስፍን 
ቸርነት በመጨረሻ ባስተላለፉት መልዕክት የኦዲት 
ግኝቱን መሠረት አድረጎ ፌዴሬሽኑ የወሰዳቸውን 
የማሻሻያ እርምጃዎች በማድነቅ ስፖርቱ እንዲያድግ 
የውድድር አይነቶቹ እንዲሰፉ መደረጉን፣ የሴቶችን 
ተሳትፎ ለማሳደግ ብሔራዊና የፕሪሚየር ሊግ ክለቦች 
ሴቶችን እንዲያቅፉ ተደረጎ መሠራቱን እና ለውጭ 
ግንኙነትና ገጽታ ግንባታ እንዲሁም ልምድ መቅሰም 
ከአገር ውጪ የሚደረጉ ውድድሮችና ስልጠናዎች 
የሚበረታቱ መሆናቸውን ገልፀዋል፡፡

ሰብሳቢው በቀጣይ በፌዴሬሽኑ ትኩረት ይሻሉ ባሏቸው 
ጉዳዮች ላይም ሃሳብ የሰጡ ሲሆን የሁሉም ስፖርት ስኬት 
የሚለካው ባስመዘገበው ውጤት በመሆኑ ፌዴሬሽኑ 
ውጤትን መሠረት ያደረገ ሥራ ሊሰራ እንደሚገባ፣ 
የክልልና የሀገር አቀፉ የእግር ኳስ ፌዴሬሽን ግንኙነት 
በመደጋገፍ እና አቅም በመገንባት ላይ የተጠናከረ ቅንጅት 
እንዲኖረው ማድረግ እንደሚገባ፤ ፌዴሬሽኑ ስፖርታዊ 
ስነ-ምግባር ላይ እየሰራ ያለውን ሥራ አጠናክሮ ሊቀጥል 
እንደሚገባ፤ ስፖርቱ ሳይንሳዊና በእውቀት የተደገፈ 
እንዲሆን የተጠናከረ ሥርዓት መዘርጋት እንደሚያስፈልግ 
እና ለእግር ኳስ ውጤት የተለያዩ አካላት ቅንጅት ወሳኝ 
በመሆኑ የሚመለካታቸው አካላት በሙሉ እንዲሠሩ 
ማድረግ እንደሚጠበቅ አሳስበዋል፡፡ 

የዚህ እትም ልሳነ-ኦዲተር መጽሄት እንግዳችን የተከበሩ አምባሳደር መስፍን ቸርነት ይባላሉ፡፡ ተወልደው ያደጉት በደቡብ 
ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል በሰሜን ቤንች ማጂ ዞን ሚዛን አማን ከተማ ልዩ ስሙ ኮስኮል በሚባል አካባቢ 
ነው፡፡ የ1ኛና 2ኛ ደረጃ ትምህርታቸውን ተወልደው ባደጉበት ሚዛን አማን ተምረው አጠናቀዋል፡፡ በኌላም በ1996 ዓ.ም 
ከሰቪል ሰርቪስ ዩኒቨርስቲ በህግ ትምህርት በዲፕሎማ የተመረቁ ሲሆን በህግ ትምህርት የመጀመሪያ ዲግሪያቸውን ደግሞ 
ከጅማ ዩኒቨርስቲ በ2001 ዓ.ም አግኝተዋል፡፡ 

የተከበሩ አምባሳደር መስፍን ባለፉት 25 ዓመታት በበርካታ የመንግስትና የድርጅት የኃላፊነት ቦታዎች ላይ ሰርተዋል፡፡ 
በነዚህ ጊዜያት የዞን የፖለቲካ ኃላፊ፣ የዞን አስተዳዳሪ፣ የዞን አፈ ጉባኤ፣ የክልል ምክር ቤት አባልና የክልል ቋሚ ኮሚቴ 
አባል፤ የ3ኛው፣ የ4ኛውና የ5ኛው ዙር የኢ.ፌ.ዲ.ሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል፣ በምክር ቤቱ የህግና አስተዳደር 
ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አባል፣ በምክር ቤቱ የአማካሪ ጉዳዮች ኮሚቴ አባል፣ የውጭ መከላከያና ደህንነት ጉዳዮች ቋሚ 
ኮሚቴ አባል፣ ለ2 ዓመታት በጅቡቲ ሪፐብሊክ የኢትዮጵያ አምባሳደርና ምክትል የሚሲዮን መሪ ሆነው ያገለገሉ ሲሆን 
አሁን የምክር ቤቱ የመንግስት ወጪ አስተዳደርና ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ሆነው እያገለገሉ ይገኛሉ፡፡

“የኦዲት ተደራጊ መ/ቤቶች ለኦዲት ግኝት ሪፖርት ወቅታዊ 
ምላሽ በመስጠት የሚታዩ ድክመቶችን ለማረም ተግተው 

ቢሰሩ የምናልመው የጋራ ራዕይ የሚሳካ ይሆናል”

ልሳነ-ኦዲተር፡- እርስዎ በሰብሳቢነት የሚመሩት 
የመንግስት ወጪ አስተዳደርና ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ 
ኮሚቴ ኃላፊነትና ኃላፊነቱን ለመወጣት የሚያከናውናቸው 
ዋና ዋና ተግባራት ምን እንደሆኑ ቢገልጹልን፤

የተከበሩ አምባሳደር መስፍን፡- የመንግሥት ወጪ 
አስተዳደርና ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ በምክር 
ቤቱ ከተቋቋሙ 18 ቋሚ ኮሚቴዎች አንዱ ሲሆን 
ኃላፊነቱም በኢ.ፌ.ዲ.ሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር 

እንግዳችን

 የተከበሩ አምባሳደር መስፍን ቸርነት በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 
የመንግስት ወጪ አስተዳደርና ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ 
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ቤት ለመንግሥት መ/ቤቶች ተመድቦ የፀደቀው በጀት 
በአግባቡ ሥራ ላይ ስለመዋሉ መከታተልና መቆጣጠር 
እንዲሁም የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት ሪፖርትን 
በማየት የመንግስት መ/ቤቶችና የመንግሥት ልማት 
ድርጅቶች የተመደበላቸውን በጀት ለታለሙ ዓላማዎች 
በማዋል የሚፈለገውን ውጤት ስለማስመዝገባቸውና 
ለተቋማቱ የተመደበው በጀት በፋይናንስ ህግ ደንብና 
መመሪያ መሠረት በስራ ላይ ስለማዋላቸውና 
የመንግሥት ፖሊሲ፣ ስትራቴጂና ዕቅዶች ውጤታማ፣ 
ቀልጣፋና ኢኮኖሚያዊ በሆነ ሁኔታ ስለመፈጸማቸው 
መከታተልና መቆጣጠር ነው፡፡ 

ልሳነ-ኦዲተር፡- ቀደም ብለው ከጠቀሷቸው የቋሚ ኮሚቴው  
ኃላፊነቶች  አኳያ  የፌዴራል  ዋና ኦዲተር መ/ቤት 
የሚያወጣቸው የኦዲት ሪፖርቶች  ለቋሚ  ኮሚቴው 
ስራ ምን ያህል ጠቃሚ ናቸው፣ በምን መልኩስ ቋሚ 
ኮሚቴው እየተጠቀመባቸው ይገኛል?

የተከበሩ አምባሳደር መስፍን፡- የፌዴራል ዋና ኦዲተር 
መ/ቤት ከተመሠረተ ጊዜ አንስቶ የመንግሥት ሃብትና 
ንብረት ለህዝብ ጥቅም መዋሉን ሥራዎችም በህግና 
ደንብ መሠረት መፈጸማቸውን እና ኢኮኖሚያዊ፣ 
ውጤታማና ቀልጣፋ መሆናቸውን ኦዲት በማድረግ 
ለህዝብና ለመንግስት ተገቢውን መረጃ በመስጠት 
መልካም አስተዳደር የተረጋገጠበት ሥርዓት እየተጠናከረ 
እንዲመጣ መተኪያ ያልተገኘለት ሚና ሲጫወት ቆይቷል፡፡  
በተለይም ይህ ሚናው ባለፉት 2 ዓመታት በጣም ጎልቶ 
ወጥቷል፡፡ የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት የሚያወጣቸው 
የኦዲት ግኝት ሪፖርቶች ለመንግሥት ወጪ አስተዳደርና 
ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴም ሆነ ለምክር ቤቱ ልዩ 
ልዩ ቋሚ ኮሚቴዎች የቁጥጥርና ክትትል ተግባር ጉልህ 
ሚና እየተጫወተ ይገኛል፡፡ በአጠቃላይ መልኩ ሲታይ 
የኦዲት ግኝት ሪፖርቶች የምክር ቤቱ አንዱ ተግባር 
ለሆነው ክትትልና ቁጥጥር ሥራ ከፍተኛ አስተዋጽኦ 
እያበረከቱ ይገኛሉ፡፡ 

ልሳነ-ኦዲተር፡- የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት 
የሚያወጣቸውን የኦዲት ሪፖርቶች መሰረት በማድረግ 
በቋሚ ኮሚቴው የተደረጉ የክትትልና የድጋፍ ስራዎችና 
የተገኙ ውጤቶች ምንድን ናቸው?

የተከበሩ አምባሳደር መስፍን፡- የመንግሥት ወጪ 
አስተዳደርና ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የፌዴራል 
ዋና ኦዲተር የሚያወጣቸውን የኦዲት ግኝት ሪፖርቶችን 
በማየት ኦዲት የተደረጉ የመንግሥት መ/ቤቶችና የልማት 
ድርጅቶች የፋይናንስ ህግና ደንብን በትክክል ተግባራዊ 
ስለማድረጋቸው፤ ፖሊሲ፣ ስትራቴጂና ዕቅዶችን በአግባቡ 
ስለመፈፀማቸው፤ የላቀ ውጤት ስለማስመዝገባቸው፤ 
የህዝብ ተጠቃሚነት ስለመረጋገጡና በሂደቱም ግልጽነትን 
በማስፈን ተጠያቂነት እንዲኖር ለማድረግ ክትትልና 
ቁትጥር የሚያደርግ ቋሚ ኮሚቴ ነው፡፡ ከዚህ አንፃር 
ሲታይ ባለፉት ዓመታት የተለያዩ የፋይናንስ የኦዲት 
ግኝቶችን በማየት የፋይናንስ ህግና ደንቦች እንዲከበሩ 

ለማድረግ የቁጥጥርና የክትትል ሥራዎችን ሰርቷል፡
፡ እንዲዚሁም የክዋኔ ኦዲት ሪፖርቶችን በመፈተሽ 
ቀልጣፋ፣ ውጤታማና ኢኮኖሚያዊ አፈፃፀም እንዲጠናከር 
ክትትል በማድረግ የመደገፍ ሥራዎች ተሠርተዋል፡
፡ ቋሚ ኮሚቴው ባካሄዳቸው የክትትልና የቁጥጥር 
ሥራዎች ግልፅነት እየተጠናከረ መጥቷል፡፡     በዚህም 
የመንግሥት መ/ቤቶችና የልማት ድርጅቶች በምክር 
ቤቱ እየተገኙ ኦዲቱን መሠረት በማድረግ ከምክር ቤቱ 
ለሚቀርብላቸው ጥያቄ ምላሽ የሚሠጡበትና የተጠያቂነት 
አሠራሩ እየጎለበት የመጣበት አሠራር ተፈጥሯል፡፡ 
ተጠቃሎ ሲታይም የኦዲት ግኝት ሪፖርትን መሠረት 
ያደረጉ እርምጃዎች በመንግሥት እየተጠናከሩ በመምጣት 
ላይ ይገኛሉ፡፡

ልሳነ-ኦዲተር፡- በተደጋጋሚ በፌዴራል ዋና ኦዲተር 
መ/ቤት የኦዲት ግኝቶች ላይ ማስተካከያ በማያደርጉ 
ተቋማት ላይ በህጉ መሰረት ምን እርምጃ እየተወሰደ 
ነው? ወደፊትስ ምን ለመስራት ታስቧል?

የተከበሩ አምባሳደር መስፍን፡- እንደሚታወቀው 
የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት የሚያወጣቸው 
የኦዲት ሪፖርቶች የመንግስት መ/ቤቶችና ድርጅቶች 
የማስተካከያ ሃሳቦችና የእርምት እርምጃዎች እንዲወሰዱ 
የሚጠይቁ ግኝቶች ናቸው፡፡ በቅድሚያ የመንግስት 
ወጪ አስተዳደርና ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴም 
ሆነ ሌሎች ቋሚ ኮሚቴዎች የተሰጣቸው ተልዕኮ 
ማስተካከያዎችና የእርምት እርምጃዎች ተግባራዊ 
መሆናቸውን መከታተል፣ መቆጣጠርና መደገፍ ሲሆን 
ይህም የሚካሄደው በይፋዊ ስብሰባዎች፣ በሪፖርትና 
የግብረ መልስ አሰጣጥ አቅጣጫን ተከትሎ ነው፡፡ 
በዚህ መንገድ ብዙ ርቀት ሄደናል፡፡ ብዙ መሻሻሎችም 
እየታዩ ነው፡፡ ከዚያ በመቀጠል የሚመጣው እርምጃ 
ዋና ኦዲተሩ ለምክር ቤቱ በሚያቀርቡት ሪፖርትና 
የቋሚ ኮሚቴዎችን ግብረ መልሶች መነሻ በማድረግ 
በማያሻሻሉ የመንግሥት መ/ቤቶችና ድርጅቶች ላይ 
የምክር ቤቱ አፈ-ጉባኤ በሚያቀርቡት ጥያቄ ላይ 
ተመስርቶ የእርምት እርምጃ የመውሰድ የመጨረሻው 
ሥልጣን የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ነው፡፡ በዚህ 
ረገድ ሲታይም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ በየጊዜው 
ለምክር ቤታችን በሚሰጡት መግለጫዎች ለመገንዘብ 
እንደሚቻለው ለኦዲት ግኝት ሪፖርቶች ከፍተኛ 
ትኩረትና ክብደት ተሰጥቶ እየተሰራ እንደሚገኝ ነው፡፡ 
ተጠያቂነትን ለማጠናከር የፋይናንስ አስተዳደር አዋጁ 
ላይ ማሻሻያ ተደርጓል፡፡ የመንግሥት መ/ቤቶች የውስጥ 
ኦዲተሮች የመንግስት ገንዘብና ንብረት አስተዳደርን 
በነፃነት የሚቆጣጠሩበት አሰራር   ተዘርግቷል፡
፡ በአጠቃላይ ሲታይ ቋሚ ኮሚቴው በኦዲት ግኝት 
ሪፖርት ላይ ተመስርቶ የሚያደርገው የተቀናጀ 
የቁጥጥርና የክትትል ተግባር በኦዲት ግኝት ሪፖርት 
ላይ የሚሰጡ ማስተካከያዎችና የእርምት እርምጃዎች 
ውጤታማ እንዲሆኑ አስተዋጽኦ እያደረገ ይገኛል፡፡ ይህ 
አሰራር ተጠናክሮ የሚቀጥል ይሆናል፡፡ 

ልሳነ-ኦዲተር፡- የኦዲት ተደራጊ መስሪያ ቤቶችንም 
ሆነ የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤትን ለማጠናከር እና 
ለመደገፍ ምን ታስቧል?

የተከበሩ አምባሳደር መስፍን ፡- የኦዲት ተደራጊ መስሪያ 
ቤቶችንም ሆነ ዋና ኦዲተር መ/ቤትን ለማጠናከር በምክር 
ቤቱና በመንግሥት የተለያዩ ድጋፎች እየተጠናከሩ 
በመምጣት ላይ ይገኛሉ፡፡ 

በመጀመሪያ የዋናው ኦዲተር መ/ቤትን አዋጅ የማሻሻል 
ሥራ ተሰርቷል፡፡ የመ/ቤቱ የሰው ኃይል በተለይም 
የከፍተኛ አመራሩ ቁጥር ከፍ እንዲል ተደርጓል፡፡       
የሙያተኛው አቅምና የደመወዝ ሁኔታ እንዲሻሻል 
ተደርጓል፡፡ መ/ቤቱ የራሱ ማሠልጠኛ ማዕከል እንዲኖረው 
በአዋጅ እንዲጸድቅ ተደርጓል፡፡ ወደፊትም በጥናት ላይ 
ተመስርቶ የመ/ቤቱን አቅም በሁለንተናዊ መልኩ 
እንዲጠናከርና በአፍሪካ ምርጥ የኦዲት ተቋማት አንዱ 
እንዲሆን በምክር ቤቱ የሚሰጠውን የአመራር ድጋፍ 
እንዲሁም በቋሚ ኮሚቴያችን የምናደርገውን ክትትልና 
ድጋፍ አጠናክረን እንቀጥላለን፡፡ በሌላ በኩል ኦዲት 
ተደራጊ መ/ቤቶችን በተመለከተም በኦዲት ግኝት ሪፖርት 
መሠረት ተደጋጋሚና የጎላ ችግር የሚታይባቸው መስሪያ 
ቤቶችና የልማት ድርጅቶች ላይ የግኝቶቹን መንስኤዎች 
ለይተን ችግሩን የሚፈታ ቁጥጥርና ድጋፍ ለማድረግ 
የጀመርነውን ተግባር አጠናክረን እንቀጥላለን፡፡ እስከአሁን 
ከሚቀርቡልን የኦዲት ግኝት ሪፖርቶች ለመገንዘብ 
እንደቻልነው ችግሮቹ የሚደጋገሙና ምክንያታቸውም 
የሚታወቁ ናቸው፡፡ ስለሆነም በእነዚህ የሚደጋገሙና 
ምክንያታቸው የሚታወቁ የኦዲት ግኝት በሚታይባቸው 
የመንግስት መ/ቤቶችና የልማት ድርጅቶች ላይ 
በማተኮር በአንድ በኩል ከችግሮች የሚወጡበት ተገቢ 
ድጋፍ የመስጠትና የማጠናከር ሥራ የሚሰራ ሲሆን 
በሌላ በኩል በሚሰጠው ድጋፍና የመፍትሔ አቅጣጫ 

ታግዘው መሻሻል በማያመጡ ተቋማት ላይ ተጠያቂነት 
የሚያረጋግጥ የእርምት እርምጃ እንዲወሰድ ቁጥጥርና 
ክትትላችንን እናጠናክራለን፡፡

ልሳነ-ኦዲተር፡- የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት 
ማቋቋሚያ አዋጅ በቅርቡ ተሻሽሏል፡፡ በማሻሻያ አዋጁ 
ያሉ ዋና ዋና ለውጦች ምንድን ናቸው፡፡ ለውጡ ምንን 
ታሳቢ ያደረገ ነው?

የተከበሩ አምባሳደር መስፍን፡- ባለፈው ዓመት የፌዴራል 
ዋና ኦዲተር ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 669/2002 
እንዲሻሻል ተደርጓል፡፡ አዋጁን እንዲሻሻል ካደረጉት ዋና 
ዋና ጉዳዮች መካከል ምክር ቤቱ የሚያፀድቀው በጀትና 
ከልዩ ልዩ አገራት የሚመጡ የድጋፍ በጀቶች በኦዲት 
እንዲካተቱ ለማድረግ፣ ዘመኑ የኢንፎርሜሽን ዘመን 
እንደመሆኑ መጠን የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ አጠቃቀምን 
በተመለከተ ኦዲት ማድረግ እንዲካተት ለማድረግና 
የኦዲት ሽፋንና ጥራት በማሳደግ የክዋኔ ኦዲትን ይበልጥ 
አጠናክሮ ለማስቀጠል የምክትል ዋና ኦዲተሮች ቁጥር 
ከሁለት ወደ አራት ለመጨመር ናቸው፡፡

ልሳነ-ኦዲተር፡- በመጨረሻም ከኦዲት ስራ ጋር በተገናኘ 
ጉዳዩ ለሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት የሚያስተላልፉት 
መልዕክት ካለ፤

የተከበሩ አምባሳደር መስፍን፡- በቋሚ በኮሚቴያችን 
ከ2008 በጀት ዓመት ጀምሮ የኦዲት ግኝት ሪፖርትን 
መሠረት በማድረግ ባለድርሻ አካላትን ያካተተ የምክክር 
መድረኮችን መስርተናል፡፡ የሁሉንም አካላት ተግባርና 
ኃላፊነት ለይተን በመግባባት በየሦስት ወሩ እየተገናኘን 
ስለአፈፃፀማችን ለመገምገም ተግባብተናል፡፡ በዚህ 
መሰረት የባለድርሻ አካላት ተሳትፎና ሚና እየተጠናከረ 
በመምጣት ላይ ይገኛል፡፡ 

በቀጣይ ይህን ተግባራችንን አጠናክረን እንድንቀጥል 
ጥሪዬን አቀርባለሁ፡፡ የኦዲት ተደራጊ መ/ቤቶች ለኦዲት 
ግኝት ሪፖርት ወቅታዊ ምላሽ በመስጠት የሚታዩ 
ድክመቶችን ለማረም ተግተው ቢሰሩ የምናልመው 
የጋራ ራዕይ የሚሳካ ይሆናል፡፡ ስለሆነም ቋሚ ኮሚቴው 
በሚያከናውነው የቁጥጥርና ክትትል ድጋፍ ተግባር 
ሁሉም ኦዲት ተደራጊ ተቋማት የመንግስትና የህዝብ 
ገንዘብና ንብረት ለታለመት ዓላማ በፋይናንስ ህግና 
ደንብ መሠረት መዋሉን በፖሊሲውና በስትራቴጂው 
አቅጣጫ በመመራት ቀልጣፋ ኢኮኖሚያዊና ውጤታማ 
አሠራርን ተግባራዊ ለማድረግ ጠንክረው መሥራት 
ይገባቸዋል፡፡

ልሳነ-ኦዲተር፡- እጅግ በጣም እናመሰግናለን!

የተከበሩ አምባሳደር መስፍን፡- እኔም በጣም 
አመሰግናለሁ፡፡ 

“በኦዲት ግኝት ሪፖርት 
መሠረት ተደጋጋሚና የጎላ 
ችግር የሚታይባቸው መ/
ቤቶችና የልማት ድርጅቶች 
ላይ የግኝቶቹን መንስኤዎች 
ለይተን ችግሩን የሚፈታ 
ቁጥጥርና ድጋፍ ለማድረግ 

የጀመርነውን ተግባር 
አጠናክረን እንቀጥላለን”
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ኦዲት የሚለው ቃል ሥራው እንደሚካሄድበት ተቋም 
ሁኔታ ሊተረጐም ቢችልም በጥቅል ትርጓሜው የግለሰብ፣ 
የድርጅት፣ የሲስተም፣ የሥራ ሂደት፣ የፕሮጀክት ወይም 
የምርት አፈፃፀም ግምገማ ተብሎ ሊወሰድ ይችላል፡፡     
የሚካሄደውም የተቋም ዓላማ መሳካቱን ለማረጋገጥ  
ነው፡፡ ቃሉ አብዛኛውን ጊዜ ከአካውንቲንግ ሙያ ጋር 
ተያይዞ የሚነሳ ቢሆንም በፕሮጀክት ሥራ አመራር፣ 
በጥራት ሥራ አመራርና በሌሎች የልማት ሥራዎች 
አካባቢም በሚገባ ጥቅም ላይ ይውላል፡፡

የኦዲት ተግባር በተቋሙ ሠራተኛ ወይም ሠራተኛ 
ባልሆነ ገለልተኛ (independent) የውጭ ኦዲተር 
ሊካሄድ ይችላል፡፡ በተቋሙ ሠራተኛ የሚካሄደው ኦዲት 
የውስጥ ኦዲት የሚባል ሲሆን ገለልተኛ (Independent) 
በሆነ የውጭ ኦዲተር የሚከናወነው ኦዲት ደግሞ የውጭ 
ኦዲት ይባላል፡፡ ከዚህ አንጻር የፌዴራል ዋና ኦዲተር   
መ/ቤት የተቋቋመው የፌዴራል መንግስት መስሪያ 
ቤቶችና ድርጅቶችን፣ ለመስሪያ ቤቶቹና ድርጅቶቹ 
የተለገሱ እርዳታዎችን፣ ብድሮችንና ስጦታዎችን 
እንዲሁም የህዝብንና የመንግስትን ጥቅም ለማስከበር 
ሲባል የግል ወይም ህዝባዊ ድርጅቶችን ገለልተኛ ሆኖ 
ኦዲት ለማድረግ በመሆኑ የሚያከናውነው የውጪ ኦዲት 
ነው፡፡

የዚህ ጽሁፍ ትኩረትም ስለውጭ ኦዲት ምንነት፣ 
አሰራር እና የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት ኦዲቱን 
ስለሚተገበርበት አግባብ በአጭሩ ማሳወቅ ነው፡፡

በፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት የሚካሄዱ 
ዋና ዋና የኦዲት ዓይነቶች

ዓለም አቀፍ ተሞክሮ እንደሚያሳየው የዋና ኦዲተር     
መ/ቤቶች እንደየሀገሮቹ ተጨባጭ ሁኔታ በርካታ የኦዲት 

ዓይነቶችን የሚያካሂዱ ሲሆን ዋና ዋናዎቹ የፋይናንሻልና 
የሕጋዊነት ኦዲት፣ የክዋኔ ኦዲት፣ የአካባቢ ኦዲት፣ 
የቁጥጥር ሥርዓት ኦዲት፣ የመረጃ ሥርዓት (IT) ኦዲት 
እና የፍሮድ (Fraud) ኦዲት ናቸው፡፡

የፋይናንሻል ኦዲት የሚካሄደው የመንግሥት መ/ቤቶች 
የተመደበላቸውን በጀት ለታቀደለት ዓላማ ማዋላቸውን 
እንደዚሁም አዘጋጅተው የሚያቀርቧቸው የሂሳብ 
መግለጫዎች በመንግሥት የሂሳብ አያያዝ ሥርዓት 
መርሆች መሠረት መሆኑን በማረጋገጥ አስተያየት 
ለመስጠት ነው፡፡ የሕጋዊነት ኦዲት ደግሞ መ/ቤቶች 
ሕግና ደንብን አክብረው ስለመሥራታቸው ማረጋገጫ 
ለመስጠት ይደረጋል፡፡

የክዋኔ ኦዲት የመንግሥት መ/ቤቶች አፈጻጸም ውጤታማ፣ 
ኢኮኖሚያዊ አሠራርን የተከተለና የታለመለትን ግብ 
የመታ መሆኑን ለማረጋገጥ የሚደረግ ኦዲት ነው፡፡ 

የአካባቢ ኦዲት ደግሞ ከአካባቢ ጥበቃ ጋር በተያያዘ 
የሚደረግ ኦዲት ሲሆን አንዳንዴ ራሱን ችሎ ሌላ ጊዜ 
ግን ከክዋኔ ኦዲት ጋር እየተጣመረ የሚካሄድ ነው፡፡

የቁጥጥር ሥርዓት ኦዲት ደግሞ የመንግሥት መ/ቤቶች 
የሕዝብ ሀብትና ንብረት እንዲጠበቅ ተገቢና በቂ የሆነ 
የቁጥጥር ሥርዓት መዘርጋታቸውንና ሥራ ላይ ለማዋል 
ያደረጉትን ጥረት ለመገምገም የሚካሄድ ኦዲት ሲሆን 
አንዳንዴ ራሱን ችሎ ሌላ ጊዜ የፋይናንሻልና ሕጋዊነት 
ኦዲት አካል ተደርጎ የሚካሄድ ኦዲት ነው፡፡

የመረጃ ሥርዓት (IT) ኦዲት የሚካሄደው መ/ቤቶች 
የዘረጉት የመረጃ ሥርዓት ተገቢውንና ትክክለኛውን 
መረጃ የሚያመነጭ ወይም የሚሰጥ መሆኑንና ለመረጃ 
ሥርዓቱ በቂ የጥበቃ ሥርዓት የተዘረጋና መረጃዎቹ 
ከአደጋ የተጠበቁ መሆኑን ለማረጋገጥ የሚደረግ ኦዲት 

ሲሆን ከፍተኛ የመረጃ ሥርዓት (IT) ዕውቀትና ክህሎት 
የሚጠይቅ ነው፡፡

የፍሮድ ኦዲት የሚካሄደው የማጭበርበር ተግባር 
ተፈጽሟል የሚል ጥርጣሬ ሲኖር ሲሆን ፍሮድ ወይም 
ማጭበርበር የሚባለው ህጋዊ ወይም ተገቢ ያልሆነ 
ጥቅምን ለማግኘት ሲባል ሆን ተብሎ የሚፈጸም 
የማጭበርበር ተግባር ነው፡፡

እስካሁን ባለው ሂደትና አሁን ባለው ወቅታዊ ሁኔታ 
የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት በዋናነት የፋይናንሻል/
የህጋዊነት፣ የክዋኔና የአካባቢ ኦዲቶችን በመደበኛ 
አመታዊ እቅድ በመያዝ ወይም አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ 
በሚመለከታቸው የመንግስት አካላት በሚቀርብለት 
ጥያቄ መሰረት በልዩ ኦዲት መልክ እያከናወነ ይገኛል፡፡  
በሀምሌ 2008 ዓ.ም በተሻሻለው የመ/ቤቱ የማቋቋሚያ 
አዋጅ 982/2008 የፌዴራል መንግስት መ/ቤቶችን 
እና ድርጅቶችን የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ስርዓት፤ 
አጠቃቀምና አስተዳደርን ኦዲት እንዲያደርግ ስልጣን 
የተሰጠው በመሆኑ በቀጣይ በዚህ ዙርያ የኦዲት 
ስራዎችን ይሰራል፡፡

የውጭ ኦዲት ጠቀሜታ

የውጭ ኦዲት በርካታ ጠቀሜታዎች ያሉት ሲሆን ዋና 
ዋናዎቹ የሚከተሉት ናቸው፡፡

 � በኦዲት ተደራጊ መ/ቤት ለቀረበው መረጃ 
ተዓማኒነትን ይጨምራል፡፡

 � በመንግሥታዊ ተቋማት ላይ የሚደረገውን 
ክትትል፣ ተጠያቂነትና መልካም አስተዳደርን 
የማስፈን ጥረቶችን ያጠናክራል፡፡

 � የመንግሥታዊ ሴክተር የፋይናንስና የንብረት 
አስተዳደር ሥርዓት እንደዚሁም የመንግሥታዊው 
ዘርፍ የመፈጸም አቅም በተሻለ ፍጥነት እንዲጠናከር 
ይረዳል፡፡

የውጭ ኦዲት ሂደትና አፈጻጸም

ኦዲት እንደማንኛውም ተግባር የራሱ የሆነ ሂደትና 
አፈጻጸም ያለው ሲሆን አራት ዋና ዋና ምዕራፎች 
አሉት፡፡ እነርሱም፤

ሀ/ ከእያንዳንዱ ኦዲት በፊት የሚከናወኑ (Pre-engage-
ment) ተግባራት

 � ኦዲቱን ለማከናወን የሚያስፈልገውን የኦዲት 
ቡድን ክህሎትና ዕውቀት መወሰን፣

 � የሥራ አመራሩንና የኦዲተሩን ኃላፊነት በዝርዝር 
ማስቀመጥ፤

ለ. የኦዲት ዕቅድ

 � ኦዲት ተደራጊውንና አካባቢውን በሚገባ መረዳት፣

 � የአካውንቲንግ መረጃውንና የውስጥ ቁጥጥር 
ሥርዓቱን መገንዘብ፣

 � የስጋት ግምገማ ማድረግ /የትኩረት አካባቢውን 
ለመለየት/

 � የጉልህነት መጠን መወሰን /የመረጃው 
ተጠቃሚዎች ውሳኔ ላይ ተፅእኖ የሚያስከትለውን 
መጠን ለመለየት/

 � የኦዲት ስትራቴጂ መንደፍ /እንዴት፣ መቼና ምን 
ያህል ኦዲት በማድረግ ተገቢ ያልሆነ የኦዲት 
አስተያየት የመስጠት ሥጋትን ለመቀነስ/

ሐ. የመስክ ኦዲት (execution) 

 � በዕቅድ ዝግጅት ወቅት የተለዩትን ስጋቶች በሚገባ 
ሊዳስስ የሚችል የኦዲት ሥርዓት/አሠራር 
መዘርጋት

 � ሥርዓቱን መሠረት በማድረግ የናሙና ምርመራ 
ማካሄድ፣ /ኦዲት ሁሉንም ትራንዛክሽን ወይም 
ሂሳብ 100% ምርመራ ስለማያደርግ/

 � መረጃ እንዴት ይገኛል? ወይም የመረጃ ምንጭ 
ምንድነው? የሚለውን መለየት 

መ. መረጃ መገምገም፣ ድምዳሜ ላይ መድረስና ሪፖርት 
ማድረግ፣

 � በኦዲት ሂደት የተገኙ መረጃዎች በሙሉ ይከለሳሉ፣
 � በክለሳው ሂደት የሚደርስባቸው Exceptions 

ሪፖርት ይደረጋሉ፣
 � የኦዲት ግኝቶች በሥራ አመራር ሪፖርት 

አማካኝነት ለኦዲት ተደራጊ መ/ቤቱ ስራ አመራር 
ይላካሉ፣

 � የኦዲት ተደራጊ መ/ቤቱ ስራ አመራር በሥራ 
አመራር ሪፖርቱ ላይ ለተጠቀሱት ግኝቶች በጽሁፍ 
መልስ ይሰጣል፣

 � የሥራ አመራር ሪፖርት ለሕዝብ ይፋ የሚሆን 
ሠነድ ባይሆንም ጉልህ የሆኑ ግኝቶች ወደ ኦዲት 
ሪፖርት ይተላለፉሉ፣

የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት የኦዲት ስራው አለም 
አቀፍ የአሰራር ሂደትን እንዲከተል፣ በአግባቡ እንዲመራና 
የኦዲት ውጤቱም ተቀባይነት ያለውና ጥራቱን የጠበቀ 
እንዲሆን እነዚህ በኦዲት ስራው ውስጥ ያሉ ምዕራፎች 
በአግባቡ የታቀዱና የተፈጸሙ መሆኑን ያረጋግጣል፣ 
በየወቅቱም ይከታተላል፡፡

የኦዲት መርሆች

ማንኛውም የኦዲት ተቋም የኦዲት ሥራውን 
በሚያካሂዱበት ጊዜ የሚከተሉትን መሠረታዊ መርሆች 
መከተል ይገባዋል፡፡

 � ማንኛውም ኦዲት ሲካሄድ የሂሳብና የኦዲት 
ደረጃዎችን መሠረት ማድረግ አለበት፡፡

 � በኦዲቱ ሂደት ከፍተኛ የሙያና መልካም የግል    

የውጭ ኦዲት አሰራርና 
የፌዴራል ዋና ኦዲተር 

መስሪያ ቤት
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ሥነ-ምግባር ሊጠበቅ በሥራም ሂደት ሊገለጽ 
ይገባል፡፡

 � ሁሉም ኦዲቶች ነፃ በሆነ መንገድ ሊካሄዱና 
ሪፖርት ሊደረጉ ይገባል፡፡

 � በኦዲት ወቅት የታዩ እና ትኩረት የሚሹ 
ማናቸውም ጉዳዮች በሪፖርቱ መካተት አለባቸው፡፡

 � በኦዲት ሥራ የሚደረስባቸው መደምደሚያዎችና 
የሚቀርቡ የማሻሻያ ሃሣቦች ሁሉ በበቂ የኦዲት 
ማስረጃ ሊደገፉ ይገባል፡፡

 � ኦዲተሮች በኦዲት የሥራ ሂደት ማንኛውንም 
መረጃ የማግኘት መብት አላቸው፡፡ ምንም ዓይነት 
ክልከላ ሊደረግባቸው አይገባም፡፡

 � የኦዲቱን ዓላማ፣ ወሰን እንደዚሁም በኦዲቱ ሂደት 
የሚገኙ ግኝቶችን አስመልክቶ ሪፖርት ሳይሰራጭ 
አስቀድሞ ከኦዲት ተደራጊው ጋር በቂ ውይይት 
መደረግ አለበት፡፡

የኦዲት ተደራጊ መ/ቤት የሥራ አመራር 
ኃላፊነት 

የኦዲት ተደራጊ መ/ቤት ስራ አመራር ለተቋሙ ግብ 
ስኬት፣ ለግልጽነትና ለተጠያቂነት አሰራር መስፈን 
እንዲሁም ለኦዲት ስራው መሳለጥና ውጤታማ መሆን 
ሊወጣቸው የሚገቡ ኃላፊነቶች አሉ፡፡ እነርሱም፡-

 � የሂሳብ መግለጫዎችን ማዘጋጀት፤
 � በቂ የውስጥ ቁጥጥር ሥርዓት መዘርጋትና ሥራ 

ላይ ማዋል፤
 � የሪፖርቲንግ ሕጉን መሠረት በማድረግ 

የአካውንቲንግ ፖሊሲ መምረጥ፤
 � ሕጐችንና ደንቦችን ተከትሎ ተግባራትን ማከናወንና
 � ለኦዲተሮች አስፈላጊውን ሁሉ መረጃ ማቅረብ 

ናቸው፡፡

በኦዲት ሂደትና አሠራር የኦዲተር ኃላፊነት

ኦዲተሮች የኦዲት ስራቸውን በሚያከናውኑበት ወቅት 
የሚከተሉትን ኃላፊነቶች ሊወጡ ይገባል፡፡

 � ነፃና ገለልተኛ መሆን፤
 � የሂሳብ መግለጫዎቹ መርህን ተከትለው 

ስለመዘጋጀታቸው መገምገም፤
 � በቂ የውስጥ ቁጥጥር መዘርጋቱንና ተግባራዊ 

መደረጉን መገምገም፤
 � ሕጐችና ደንቦች መከበራቸውን መገምገም፤
 � የአካውንቲንግ ፖሊሲው መርህንና ሕግን የተከተለ 

መሆኑን መገምገም፤
 � የኦዲቱን ውጤት በሚገባ የሚያሳይ በግልፅ ቋንቋ 

የተዘጋጀ የኦዲት ሪፖርት ማቅረብ፡፡

የኦዲት ሪፖርትና አስተያየት

ኦዲተሮች የኦዲት ሥራን ሠርተው ሲያጠናቅቁ የኦዲት 

ሪፖርት ያዘጋጃሉ፡፡ የሚያዘጋጁትም ሪፖርት ሁለት 
ዓይነት ሲሆን አጭርና ረጅም ሪፖርት ተብለው 
ይታወቃሉ፡፡ 

የሂሳብ መግለጫዎች ላይ የሚቀርበው የኦዲት ሪፖርት 
በኦዲቱ ሂደት የተደረገውን ግምገማና ክለሳ መነሻ 
በማድረግ በሚደርስበት መደምደሚያ መሠረት የሚሰጥ 
የኦዲት አስተያየትን ይይዛል፡፡ ይህ የኦዲተሩን አስተያየት 
የሚይዘው ሪፖርት ዋና ሪፖርት ወይም አጭሩ ሪፖርት 
ተብሎ ይታወቃል፡፡ ሌላውና ሁለተኛው ዝርዝር የኦዲት 
ግኝቶችንና የማሻሻያ ሃሳቦችን ያካተተው ሪፖርት ሲሆን 
ይህ ደግሞ ረጅሙ ወይም ማኔጅመንት ሌተር  (man-
agement letter) በመባል ይታወቃል፡፡ ይህ ሪፖርት 
በዋነኛነት የሚዘጋጀው ለኦዲት ተደራጊው መ/ቤት ስራ 
አመራር ሲሆን ዓላማውም ሥራ አመራሩ ዝርዝር 
ችግሮችን ተረድቶ የማስተካከያ እርምጃ በመውሰድ   የመ/
ቤቱን አሠራርና አፈጻጸም እንዲያጎለብት ለማስቻል ነው፡፡

የኦዲት አስተያየት  ዓይነቶች  በዋናነት በሁለት  
ይከፈላሉ፡፡ እነርሱም፡- 

 � ነቀፌታ የሌለበት (Unqualified or unmodified 
opinion) 

 � ነቀፌታ ያለበት (Qualified or modified opinion) 

ነቀፌታ የሌለበት አስተያየት (Unqualified opinion 
or clean opinion) በዋነኛነት የሂሣብ መግለጫዎቹ 
የድርጅቱን ትክክለኛ ገፅታ የሚያንፀባርቁ መሆኑን 
ኦዲተሩ ድምዳሜ ላይ ሲደርስ የሚሰጥ ሆኖ የሚሰጠውም 
ኦዲተሩ የሚከተሉትን ሁኔታዎች በተመለከተ እርግጠኛ 
ሲሆን ነው፡፡

 � የሂሣብ መግለጫዎች ተቀባይነት ያላቸውን 
የአካውንቲንግ መርሆችንና ፖሊሲዎችን ተከትለው 
ከዓመት ዓመት ሳይለዋወጡ የተዘጋጁ መሆናቸውን 
ሲያረጋግጥ፤

 � መግለጫዎች በሕግ የሚፈለገውንና አግባብነት 
ያላቸውን ደንቦችና መመሪያዎች ጠብቀው 
የተዘጋጁ መሆኑን ሲያረጋግጥ፤

 � የሂሣብ መግለጫዎቹ የሚያሳዩት ሁኔታ ኦዲተሩ 
ስለኦዲት ተደራጊው መ/ቤት ከሚያውቀው ጋር 
የተጣጣመ ሲሆን፤

 � የሂሣብ መግለጫዎች ላይ የተመለከቱ ጉልህ 
ጉዳዮች ሁሉ በቂ መግለጫ ወይም ማብራሪያ 
ሲሰጥባቸው፤

በሌላ በኩል ነቀፌታ ያለበት አስተያየት (Qualified 
opinion) የሚሰጠው በዋናነት፤

 � ኦዲተሩ የኦዲት ወሰኑ በመገደቡ ምክንያት 
ሙሉ በሙሉ ወይም በከፊል የኦዲት አስተያየት 
ለመስጠት ሳይችል ሲቀር (limitation of scope)

 � በቀረቡት የሒሳብ መግለጫዎች አዘገጃጀትና 
አቀራረብ ላይ በኦዲተሩ እና በኦዲት ተደራጊ 

መ/ቤት መካከል ሙሉ በሙሉ ወይም በከፊል 
አለመስማማት ሲኖር (disagreement) ነው፡፡
ነቀፌታ ያለበት የኦዲት አስተያየት በሦስት ሊከፈል 
ይችላል፡፡

የመጀመሪያው “ከዚህ በስተቀር” ወይም “except 
or subject to …” በማለት ኦዲተሩ የሚሰጠው 
አስተያየት ነው፡፡ ሁለተኛው የኦዲት አስተያየት ዓይነት 
አለመስማማት (adverse opinion) ሲሆን እነኚህ 
ከላይ የተጠቀሱት ግኝቶች በተለይ አለመስማማትን 
ያስከተሉት ጉዳዮች ጉልህና መሠረታዊ ሲሆኑ ኦዲተሩ 
የተቃርኖ አስተያየት (adverse opinion) ይሰጣል፡፡ 
በዚህን ጊዜ በኦዲተሩ አስተያየት የተዘጋጁት የሂሣብ 
መግለጫዎች የድርጅቱን ትክክለኛ ገፅታ ወይም 
እውነታ አያሳዩም በማለት አስተያየት ይሰጣል፡፡ 

ሦስተኛው የኦዲት አስተያየት ዓይነት አስተያየት 
ለመስጠት የማያስችል (disclaimer of opinion) 
ሲሆን የኦዲት ወሰን በመገደቡ ምክንያት ኦዲተሩ 
አስተያየት ለመስጠት የሚያስችል በቂ መረጃ ማግኘት 
ባለመቻሉ ይህን አስተያየት ይሰጣል፡፡ ለምሳሌ ኦዲተሩ         
ማስረጃ/መረጃ እንዳያገኝ በመከልከሉ ንብረት ስለመኖሩ 
ወይም ስለዋጋው ትክክለኛነት ማረጋገጥ ሳይችል ሲቀር 
ይህን ዓይነት አስተያየት ይሰጣል፡፡

ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሚቀርብ 
የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት ሪፖርት 

የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት ተጠሪነቱ ለህዝብ 
ተወካዮች ምክር ቤት በመሆኑ ሪፖርቶቹን ለምክር ቤቱ 
ያቀርባል፡፡መ/ቤቱ ለምክር ቤቱ የሚያቀርባቸው ሪፖርቶች 
ሦስት ዓይነት ሲሆኑ እነርሱም፤ 

ሀ. የተጠቃለለ ዓመታዊ ሪፖርት፣

ለ. ጎላ ጎላ ያሉ ግኝቶች የተገኙባቸውና አስተያየት  
   ሊሰጥባቸው   ወይም   አቋም  ሊወሰድባቸው  
   ያልተቻሉ ሪፖርቶችና 

ሐ. ሁሉም የክዋኔ ኦዲት ሪፖርቶች ናቸው፡፡

የተጠቃለለው ዓመታዊ ሪፖርት የፌዴራል ዋና ኦዲተር 
መ/ቤት ኦዲት ያደረጋቸው መ/ቤቶች ላይ የተገኙ ዋና 
ዋና ግኝቶች፣ ባለፉት ዓመታት በተሰጡ የማሻሻያ ሃሳቦች 
ላይ የተወሰዱ እርምጃዎች እንደዚሁም የፈጻሚ መ/ቤቶች 
የሂሳብ አያያዝና የገንዘብ አስተዳደር ሥርዓት ሁኔታን 
በማመልከት የሚቀርብ ሪፖርት ነው፡፡ በተጨማሪም 
ሪፖርቱ የዋና ኦዲተር መ/ቤትን አፈፃፀም ያካትታል፡፡ 
ይህ ሪፖርት በየአመቱ በቀጥታ ለምክር ቤቱ የሚቀርብ 
ነው፡፡

ከተጠቃለለው አመታዊ ሪፖርት በተጨማሪ ጎላ ጎላ ያሉ 
ግኝቶች የተገኙባቸውና አስተያየት ሊሰጥባቸው ወይም 
አቋም ሊወሰድባቸው ያልተቻሉ የኦዲት ሪፖርቶች 

እንዲሁም ሁሉም የክዋኔ ኦዲት ሪፖርቶች ለምክር 
ቤቱ የመንግሥት ወጪ አስተዳደርና ቁጥጥር ጉዳዮች 
ቋሚ ኮሚቴ ይቀርባሉ፡፡ ቋሚ ኮሚቴው እነዚህን የኦዲት 
ሪፖርቶችን መሰረት በማድረግ የተቋማቱን የስራ አመራር 
በመጋበዝ በግኝቶቹ ላይ ይፋዊ ስብሰባ በማድረግ እርምጃ 
እንዲወሰድ አቅጣጫ የሚሰጥ ሲሆን በቀጣይም እርምጃው 
ስለመወሰዱ ክትትል ያደርጋል፡፡

የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤትም ተቋማቱ የኦዲት 
ግኝቱን መሰረት አድርገው ባወጡት መርሀ ግብር 
መሰረት የእርምት እርምጃ ስለመውሰዳቸው የክትትል 
ኦዲት ያከናውናል፡፡  
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የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት በህገ መንግሥቱና 
በማቋቋሚያ አዋጁ የተሰጡትን ስልጣንና ተግባራት 
ለመወጣት ከፍተኛ እንቅስቃሴ እያደረገ የሚገኝ ተቋም 
ነው፡፡ መ/ቤቱ የመንግሥት ገንዘብና ንብረት በአግባቡ 
ሥራ ላይ አንዲውልና የታለመውን ውጤት እንዲያስገኝ 
የመንግሥት መ/ቤቶች አፈፃፀም እንዲጎለብትና ግልፅነትና 
የተጠያቂነት አሰራር እንዲጠናከር እንደዚሁም መልካም 
አስተዳደር እንዲሰፍን የጎላ ሚና እየተጫወተ ይገኛል፡፡

መ/ቤቱ በቀደምት ጊዜያት ይተገበሩ ከነበሩ ተቋማዊ 
ስትራቴጂዎች የቀጠሉና መ/ቤቱ ይህንን ሚናውን 
በብቃት ለመጫወት እንዲችል የሚያደርጉ ከዕድገትና 
ትራንስፎርሜሽን እቅዶች ጋር የተናበቡ ሁለት 
ስትራቴጂዎችን ቀርጾ ሲተገብር ቆይቷል፤ እየተገበረም 
ይገኛል፡፡ የመጀመሪያው ስትራቴጂክ እቅድ ከ2003 ዓ.ም 
እስከ 2008 ዓ.ም የተተገበረ ሲሆን ሁለተኛውና በ2008 
ዓ.ም ተጀምሮ አሁን ድረስ በትግበራ ላይ የሚገኘው 
ስትራቴጂ በ2013 ዓ.ም የሚጠናቀቅ ይሆናል፡፡

በአንደኛው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ዘመን 
በተተገበረው ተቋማዊ ስትራቴጂክ ዕቅዱ ውስጥ 
ባስቀመጣቸው ስትራቴጂዎችና ባከናወናቸው ተግባራት 
ዋና ዋና የሚባሉ ስኬቶችን መ/ቤቱ አስመዝግቧል፡፡        
ከዚህ አንጻር የቅርብ ጊዜውን ወስደን ብንመለከት በ2001 
በጀት ዓመት በፋይናንሺያልና ህጋዊነት ኦዲት የተሸፈኑ 
መስሪያ ቤቶች ቁጥር 76 ብቻ የነበረ ሲሆን በ2007 
በጀት ዓመት ይህን ቁጥር በእጥፍ በማሳደግ 153 
የፌዴራል ባለበጀት መ/ቤቶችን የፋይናንሺያልና ህጋዊነት 
ኦዲት ሪፖርት በማውጣት የፋይናንሺያልና ህጋዊነት 
የኦዲት ሽፋንን 100 ፐርሰንት ማድረስ ተችሏል፡፡ 
እንደዚሁም በክዋኔ ኦዲት ላይ እመርታዊ የአፈጻጸም 
እድገት ታይቷል፡፡ ለዚህም በ2001 በጀት ዓመት የክዋኔ 
ኦዲት በአማካይ 3 ሪፖርቶች ይወጣ ከነበረበት በአሁኑ 
ወቅት 18 የክዋኔ ኦዲት ሪፖርቶችና 4 የክትትል ኦዲት 
ሪፖርቶች ማውጣት የሚቻልበት የስኬት ደረጃ ላይ 
መደረሱ ማሳያ ነው፡፡

ይህ ውጤት ስትራቴጂክ ዕቅድ ከመንደፍ ባለፈ 

የታቀደውን እቅድ ለፈጻሚ ሰራተኞች ግልጽ በማድረግና 
የጋራ መግባባት በመፍጠር ላይ ተመስርቶ በመተግበር 
የተገኘ ውጤት ነው፡፡ ውጤቱን የበለጠ ለማሻሻል እና 
የተቋሙን አፈጻጸም ወደ ላቀ ደረጃ ለማሸጋገር ከዚህ 
በፊት የተተገበረውን የስትራቴጂክ እቅድ በመገምገም እና 
የነበረውን የላቀ አፈጻጸም በማስቀጠል ለቀጣይ አምስት 
ዓመታት የሚያገለግል ከየካቲት 2008 እስከ ታህሣሥ 
2013 ዓ.ም የሚቆይ ስትራቴጂክ ዕቅድ ተዘጋጅቶ በትግበራ 
ላይ ይገኛል፡፡ በዚህም አስከአሁን የተገኘውን ውጤት 
ማስጠበቅ ዋነኛው ጉዳይ ሆኖ የሠራተኛውንና የመ/ቤቱን 
የመፈጸም አቅምና ብቃት ማሳደግ፤ የኦዲት ጥራትን 
ማሻሻልና የኦዲት ማሻሻያ አስተያየቶች በመተግበራቸው 
የተገኘውን ፋይዳ ለክቶ ማወቅ፤ የክዋኔ ኦዲትን ሽፋን 
ማሳደግ፤ የቴክኖሎጂ አጠቃቀምንና አስተዳደርን ማሻሻል፣ 
የመረጃ ሥርዓት ብቃትና ጥራት ማሻሻልና የመ/ቤቱን 
ገፅታ እንዲሁም የባለድርሻ አካላትን ግንኙነት፣ ትብብርና 
ድጋፍ ማሳደግ ስትራቴጂያዊ ትኩረት ተሰጥቷቸዋል፡፡ 

የሠራተኛውንና የመ/ቤቱን የመፈጸም አቅምና 
ብቃት ማሳደግ 

የሠራተኛውንና የመ/ቤቱን የመፈጸም አቅምና ብቃት 
ለማሳደግ በርካታ ተግባራት የሚከናወኑ ሲሆን የመ/ቤቱን 
አቅም ለመገንባት ትኩረት ተሰጥቶት የሚከናወን ይሆናል፡፡               
እስካሁን ከነበረው የአቅም ግንባታ ስራ በተለየ ሁኔታ 
የተቋም የስልጠና ማዕከል ማቋቋም እና ወደ ተግባር 
ማስገባት ልዩ ትኩረት ተሰጥቶት የሚከናወን ተግባር ነው፡፡   
በተጨማሪም የስልጠና ፍላጎቶችን በማጥናትና በመለየት 
የአጭር፣ የመካከለኛና የረጅም ጊዜ የትምህርትና ሥልጠና 
ዕቅድ ማዘጋጀት፤ ዕቅዱን መሠረት በማድረግ የቀለምና 
የሙያ ሥልጠናዎችን ለሠራተኞች መስጠት፤ የተሰጡ 
ሥልጠናዎች ያስገኙትን ፋይዳ መገምገም፤ በዓለም አቀፉ 
የዋና ኦዲተሮች ማህበር (INTOSAI) መመሪያ መሰረት 
ለኦዲተሮች በዓመት ቢያንስ የ40 ሰአት ስልጠና መስጠት፤ 
ኦዲተሮች ልምድ እንዲቀስሙ የልምድ ልውውጦችን 
ማድረግ እና አጫጭር የክህሎት ማዳበሪ ስልጠናዎችን 
ለሁሉም ሰራተኞች መስጠት በሁለተኛው የስትራቴጂክ 
እቅድ የተያዙ ተግባራት ናቸው፡፡ 

የኦዲት ጥራት ማሻሻል እና የኦዲት ሥራ 
ያስገኘውን ፋይዳ መለካትና ማሳደግ 

በመ/ቤቱ የፋይናንሺያልና ህጋዊነት ኦዲት 100% ሽፋን 
ከማከናወን ባሻገር የኦዲቱን የጥራት ደረጃ የበለጠ 
ማሻሻልና ጥልቀት ያለው የኦዲት መረጃ ማመንጨት 
በተያዘው የሁለተኛው ስትራቴጅክ ዘመን ዋና ጉዳይ 
ተደርጎ ተወስዷል፡፡ ከዚህ በተጨማሪም የኦዲት ጥራትን 
ለማረጋገጥ የኦዲት ደረጃዎችንና መመሪያዎችን ተቀብሎ 
ማጽደቅ፤ የኦዲት ደረጃዎችንና መመሪያዎችን በየዓመቱ 
ወቅታዊ ማድረግ፤ የኦዲት ደረጃዎችና መመሪያዎች 

ስትራቴጂውን መገንዘብ ለላቀ ውጤታማነት!
ለሁሉም ኦዲተሮች እንዲደርስ ማድረግና መድረሱንም 
ማረጋገጥ፤ የኦዲት ደረጃዎችና መመሪያዎች ተግባር 
ላይ መዋላቸውን ለማረጋገጥ በየጊዜው ክትትልና ድጋፍ 
ማድረግ፤ ዓለም አቀፍ ደረጃውን የጠበቀ የጥራት ማእቀፍ 
ማዘጋጀት፣ ማፀደቅና እንዲተገበር ማድረግ፤ የኦዲት 
ጥራት ማእቀፉን ተግባራዊነት በየእለቱና በየሦስት 
ወሩ መከታተል፤ ሥጋትን መሰረት ያደረገ የፋይናንስና 
ህጋዊነት ኦዲት ዓመቱን ሙሉ ማከናወን፤ የፕሮጅክቶችና 
ፕሮግራሞች ሂሳብ ኦዲትን ለግል ኦዲተሮች በኮንትራት 
መስጠት፤ የኢንቲሪም ኦዲት ስልትን ለሁሉም የፈይናንስና 
ህጋዊነት ኦዲቶች መጠቀም፤ ዘመናዊ ቴክኖሎጂን በኦዲት 
ሥራ ላይ በስፋት መጠቀም፤ የመ/ቤቱን የጥራት ማረጋገጫ 
ሥርዓት በአቻ መ/ቤቶች ማስገምገም፤ ጥራታቸውንና 
ወቅታቸውን የጠበቁ የፋይናንስ፣ የክዋኔ እና ሌሎች 
ኦዲቶችን በማከናወን ለኦዲት ተደራጊዎች አስተያየት 
መስጠት፤ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሪፖርት 
ማቅረብ እና በህግ በተደነገገው መሰረት የአፈጻጸምና 
የኦዲት ሪፖርት በወቅቱ ማቅረብ በስትራቴጂክ ዘመኑ 
የሚከናወኑ ዋና ዋና ተግባራት ናቸው፡፡

የክዋኔ ኦዲት ሽፋንን ማሳደግ

የክዋኔና የአካባቢ ጥበቃ ኦዲት ማከናወን፣ የክዋኔ 
ኦዲት የሚደረግባቸውን የኦዲት አካባቢዎች መለየት፤ 
የፕሮጀክቶችና ፕሮግራሞች ሂሳብ ኦዲትን ለግል 
ኦዲተሮች በኮንትራት መስጠት እንዲሁም ክትትልን 
ተግባራዊ የማድረግ ስራ በስትራቴጂክ ዘመኑ ይሰራል፡፡

በኦዲትም ሆነ በሌሎች ሥራዎች የቴክኖሎጂ 
አጠቃቀምን ማሳደግ

በአሁኑ ወቅት የተቋም ለውጥ ከቴክኖሎጂ አጠቃቀም 
ውጪ የሚታሰብ ባለመሆኑ የቴክኖሎጂ አጠቃቀምን 
ወደ ከፍተኛ ደረጃ ማሳደግ ልዩ ትኩረት ተሰጥቶት 
የሚከናወን ተግባር ይሆናል፡፡ ስለሆነም የTeammate 
እና ACL ሶፍትዌሮችን አጠቀቀም ሥልጠና ለኦዲተሮች 
መስጠት፤ የIFMIS እና ሌሎች የIT ኦዲት ክህሎቶችን 
በማሳደግ የኦዲተሮችን ቴክኖሎጂ አጠቃቀም አቅም 
ማጎልበት፤ የሁሉንም ሠራተኛ የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ 
አጠቃቀም አቅም በማላቅ ደረጃውን የጠበቀ ወቅታዊና 
ወጥ የመረጃ ስርጭትና ተደራሽነትንና አጠቃቀምን 
ማሳደግ እንዲሁም የE-Learning መሣሪያ በመጠቀም 
ሰራተኞች በኦዲት በስታንዳርድና በማኑዋሎች ላይ 
እንዲሰለጥኑ በስትራቴጂክ ዘመኑ ይሠራል፡፡ 

የመረጃ ሥርዓት ብቃት፣ ጥራት፣ አስተዳደርና 
አጠቃቀም ማሳደግ

የመረጃ ሥርዓት ብቃት፣ ጥራት፣ አስተዳደርና አጠቃቀምን 
ማሳደግ በስትራቴጂክ ዘመኑ ትኩረት ተሠጥቶባቸው 
ከሚከናወኑ ዋና ዋና ተግባራት ውስጥ አንዱ ነው፡፡ በዚህም 
የመረጃ አስተዳደር ፖሊሲና ስትራቴጂ ማዘጋጀትና ስልጠና 
የመስጠት፤ የተጀመሩ የመረጃ ስርዓቶችን የማጠናቀቅ፤ 

የመረጃ ጥራት መለኪያዎች ነድፎ ግንዛቤ የማስጨበጥና 
የመተግበር፤ መረጃዎች ሊያሟሉ የሚገባቸውን መስፈርቶች 
ዘርዝሮ የማሰቀመጥ፤ ከየስራ ክፍሉ የመነጩት መረጃዎች 
የተሟላና ሊያካትቱ የሚገባቸውን ጉዳዮች መሟላታቸውን 
የመረጃ አስተዳደር ክፍል የማረጋገጥ፤ ጥራቱን ያልጠበቀ 
መረጃ አመንጪዎችን ተጠያቂ የማድረግ፤ የተሻለ ጥራት 
ያለው መረጃ ላመነጩት ዕውቅና የመስጠት፤ የሚደራጁ 
መረጃዎችን አይነት የመለየትና ሁሉንም መረጃዎች 
በተዘጋጁ ፎርማቶች መሰረት የማሰባሰብና የማደራጀት፤ 
መረጃዎችን በሃርድና በሶፍት ኮፒ በመያዝ በየጊዜው 
ወቅታዊ የማድረግ፤ የተያዙትን መረጃዎች ጥቅም ላይ 
የማዋል እና ለሚመለከታቸው አካላት በወቅቱ የማድረስ 
ሥራዎች ይከናወናሉ፡፡

የመ/ቤቱን ገፅታ እንዲሁም የባለድርሻ አካላትን 
ግንኙነት፣ ትብብርና ድጋፍ ማሳደግ

የአንድ መስሪያ ቤት ገጽታ የሚገነባው በሁሉ አቀፍ 
ስራዎች በመሆኑ በአምስት ዓመቱ ስትራቴጅክ እቅድ 
ውስጥ የመ/ቤት ገጽታ ግንባታ ትኩረት ተሰጥቶት 
ይሰራል፡፡ የመስሪያ ቤቱን እሴቶች፣ እንቅስቃሴዎችና 
ለሀገራዊ እድገትና ለመልካም አስተዳደር የሚያበረክተውን 
ወሳኝ አስተዋጽኦ በህትመት፣ በኤሌክትሮኒክ እና 
በእንተርኔት ሚድያዎች የማስተዋወቅ እንዲሁም ከብዙኀን 
መገናኛዎች፣ መንግስታዊና መንግስታዊ ካልሆኑ ሀገራዊና 
አለም አቀፋዊ ተቋማት ጋር ቀጣይና ገንቢ የስራ ግንኙነት 
የመፍጠርና የማጠናከር ስራዎች ይሰራሉ፡፡

የመ/ቤቱ ሠራተኞች መ/ቤቱ የሚጠብቅባቸውን ተልዕኮ 
በአግባቡ በማሳካት በስትራቴጅክ ዘመኑ የየራሳቸውን 
የማይተካ ጉልህ ሚና የሚጫወቱ ይሆናል፡፡ ይሁን 
እንጂ የመ/ቤቱ ሠራተኞች ብቻቸውን የሚያደርጉት 
ጉዞ የተቋሙን  አላማ ከግብ ለማድረስ  አያስችልም፡፡    
ስለሆነም የባለድርሻ አካላት ቅንጅትና አብሮ መስራት 
ወሳኝነት አለው፡፡

ባለድርሻ አካላት በተቋሙ ራዕይ ዕውን መሆን 
የሚኖራቸው ድርሻ ወይም የሚጫወቱት ሚና ከፍተኛ 
ነው፡፡ ይህን ከግምት በማስገባትም መ/ቤቱ 2ኛው 
የአምስት ዓመት ስትራቴጂክ እቅዱ ውስጥ ተገልጋይ 
እና ባለድርሻ አካላትን የለየ ሲሆን ከነዚህ ባለድርሻ 
አካላት ጋር ያለውን የሥራ ቅንጅት እና በመ/ቤቱ ላይ 
ስለሚኖራቸው ተጽዕኖ ተንትኖ አስቀምጧል፡፡ ተቋሙ 
በርካታ ተገልጋይና ባለድርሻ አካላት ያሉት ሲሆን 
በዋናነት ኦዲት ተደራጊ አካላት ለተቋሙ ስራ ስኬት 
ወሳኝ ድርሻ አላቸው፡፡ 

የመ/ቤቱ ተልዕኮ እንዲሳካ ኦዲት ተደራጊ ተቋማት በኦዲት 
ሂደቱ ሙሉ ትብብር እንዲያደርጉና በኦዲት ግኝቶችም ላይ 
በኦዲቱ በተሰጠው አስተያየት መሰረት የማስተካከያ እርምጃ 
እንዲወሰድ በማድረግ ከላይ በስትራቴጂክ ዘመኑ የተቀመጡ 
የትኩረት ጉዳዮችን ለማሳካት ጉልህ ሚና ያላቸው በመሆኑ 
አጋርነታቸውን ለማጠናከር መ/ቤቱ ይሰራል፡፡ 
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በመንግስታዊ አሰራር ውስጥ አስተዳደር የሚለው ቃል 
ግቦች የሚቀረፁበትንና ተግባራዊ የሚደረጉበትን መንገድ 
የሚገልጽ ሲሆን የመንግስት አካላት ተአማኒ መሆናቸውን፣ 
ፍትሀዊ አገልግሎት መስጠታቸውን እንዲሁም የህዝብ 
ሀብት ለሙስና እንዳይጋለጥ የመንግስት ኃላፊዎች 
ተገቢ ስነምግባር መላበሳቸውን ለማረጋገጥ የሚከናወኑ 
ተግባራትንም ይጨምራል፡፡

በዓለም ዙርያ የመንግስት አካላት በአወቃቀራቸውም ሆነ 
በስልጣንና ኃላፊነታቸው ቢለያዩም በጋራ የሚከተሏቸው 
መሰረታዊ የአስተዳደር መርሆዎች ግን አሉ፡፡ 

እነዚህ የጋራ የአስተዳደር መርሆዎች 1) የተቋሙ 
ስራዎች በፖሊሲ የሚመሩበትን አቅጣጫ ማስቀመጥን 
2) ስነምግባራዊ እሴቶችን፣ ግቦችንና ስትራቴጂዎችን 
በግልጽ ማስቀመጥንና የውስጥ ተቋማዊ የቁጥጥር 
ስርዓትን  በመዘርጋት   ስነምግባርን   በማስረጽን 
3) ፖሊሲዎች በታቀዱት መሰረት መተግበራቸውን፣ 
ስትራቴጂዎች መሳካታቸውን፣ የተቋሙም አጠቃላይ 
አፈጻጸም ከፖሊሲዎች፣ ከህጎችና ከመመሪያዎች 
ጋር በተጣጣመ መልኩ በሚጠበቀው ልክ መሆኑን 
ለማረጋገጥ ውጤቶችን መከታተልን 4) በገለልተኛ 
ኦዲተር የተረጋገጠ የፋይናንሻልና የክዋኔ የኦዲት ሪፖርት 
መቅረቡንና ሀብትን አላግባብ በተጠቀሙ አካላት ላይም 
ቅጣት መጣሉን የሚያረጋግጥ የተጠያቂነት ሪፖርት 
አቀራረብ መፍጠርን 5) ተቋሙ የፋይናንሻልም ሆነ 
የኦፕሬሸናል ግቦቹን ማሳካት ሳይችል አልያም በኦፕሬሽንና 
በበጀት አጠቃቀም ረገድ ውጤታማ ሳይሆን ሲቀር 
የችግሮቹን ሥረ-መሰረታዊ መንስኤና የሚያስፈልገውን 
የማስተካከያ እርምጃ የሚለይ እንዲሁም እርምጃዎቹ 
በአግባቡ መወሰዳቸውን የሚያረጋግጥ የዕርምት ስርዓት 
መፍጠርን ይመለከታሉ፡፡

የመንግስታዊ አስተዳደር ልዩ ባህሪያት ያሉት ሲሆን 
ለዚህም የተለያዩ የፖለቲካ ኃይሎች ሚና የሚያርፍበት፣ 
ለትርፍ ያልተቋቋመ፣ ለህዝቡ አገልግሎት የሚሰጥባቸው 
በርካታ ስራዎች የሚሰሩበት እና የመንግስት ተቋማት 
ለምሳሌም ፖሊስ፣ የግብር ሰብሳቢና ተቆጣጣሪ           
መ/ቤቶች በህዝቡና በኢኮኖሚያዊ ተቋማት ላይ አስገዳጅ 
ስልጣን ያላቸው መሆኑን በምሳሌነት ማንሳት ይቻላል፡፡     
እነዚህ የመንግስት አካላት ስልጣን አጠቃቀማቸውም 
ሆነ አገልግሎት አሰጣጣቸው ፍትሀዊነትና ተጠያቂነትን 
የተላበሰ መሆኑን ማረጋገጥ ዜጎች ለመንግስት ስልጣንን 
በሰጡባቸው የፖለቲካ ስርዓቶች ውስጥ በጣም አስፈላጊ 
ነው፡፡ በአጠቃላይም ሲታይ የትኛውም የመንግስት አካል 
ኃላፊዎቹ ሀብትንና ስልጣንን ለተሰጧቸው ግቦችና 
እና ዓላማዎች ማሳኪያነት በስልጣን ክልላቸው ውስጥ 
ማዋላቸውን ከሚያረጋግጥ የተጠያቂነት ስርዓት ተጠቃሚ 
ነው፡፡ በተጨማሪም መልካም አስተዳደር ፍትሀዊና 

ከመድልዎ የጸዳ የህግና የመመሪያዎች አፈጻጸም እንዲኖር 
ይሻል፡፡ የመልካም አስተዳደር መዋቅሮች አለመኖርና 
ለመሰረታዊ የአስተዳደር መርሆዎች   አለመገዛት 
በህዝብ ሀብት  ላይ የሙስና  አደጋ  እንዲጨምር 
ያደርጋል፡፡ ስለሆነም ቀደም ብሎ ከተጠቀሱት ከመሰረታዊ 
የአስተዳደር መርሆዎች በተጨማሪ የተጠያቂነት፣ 
የግልጽነት፣ የተአማኒነትና የፍትሀዊነት መርሆዎች 
ለመንግስታዊ ዘርፉ በጣም አስፈላጊ ናቸው፡፡

ተጠያቂነት፡- ተጠያቂነት የመንግሰት ተቋማትና 
በውስጣቸው የሚሰሩ ግለሰቦች የህዝብ ሀብትን 
ለማስተዳደርም ሆነ ሌሎች ማናቸውንም ተግባራት 
ለማከናወን በሚጠቀሙት ሀብትና በሚወስዱት እርምጃ 
ላይ ኃላፊ የሚሆኑበትና ራሳቸውንም በውጫዊ አካል 
ለሚደረግ ምርመራ የሚያቀርቡበት ሂደት ነው፡፡ 
ተጠያቂነት ሊሳካ የሚችለውም ጤናማ በሆነ አደረጃጀት 
ውስጥ ሁሉም አካላት ስለ ኃላፊነታቸው ግልጽ ግንዛቤ 
ሲይዙና በግልጽ የተለየ ሚና ሲኖራቸው ነው፡፡

ግልጽነት፡- የግልጽነት መርህ ተቋማት ራሳቸውን 
ለህዝቡ ክፍት ከሚያደርጉበት ሁኔታ ጋር የተያያዘ ነው፡፡ 
መልካም አስተዳደር አንድ ተቋም ያከናወናቸው ተግባራት 
ስለሚያስገኙት ውጤትና ድርጊቱን ስላከናወነበት 
ምክንያት ግልጽ ግንዛቤ እንዲኖራቸው አስፈላጊ የሆኑና 
ስለተቋሙ እንቅስቃሴና ተግባራት ተገቢ መረጃዎችን 
ለባለድርሻ አካላት ማቅረብን ይጨምራል፡፡ በመሆኑም 
የተቋሙ ውሳኔዎችና ተግባራት በግልጽ ሊከናወኑ 
ይገባል፡፡ ሆኖም ከወንጀል ምርመራና ከሀገር ደህንነት 
ጋር የተያያዙ መረጃዎች በሚስጥራዊነት ሊያዙ ይገባል፡፡

ተአማኒነት፡-   ይህ መርህ የመንግስት ኃላፊዎች 
ከስነምግባር መርሆዎችና እሴቶች፣ ከሚጠበቅባቸው 
ኃላፊነት፣ ከፖሊሲዎችና ተቋሙ ከሚያስገኛቸው 
ውጤቶች ጋር በተጣጣመ አግባብ መንቀሳቀስ እንዳለባቸው 
ያመለክታል፡፡ የተቋሙ መረጃና ተግባራት እምነት 

የሚጣልባቸውና የሚያስተማምኑ አለመሆን በተቋሙ 
አሰራር ትክክለኛነት (Legitimacy) እና በመምራት አቅሙ 
ላይ ያለው እምነት እንዲሸረሸር ያደርጋል፡፡ በህብረተሰቡ 
ላይ የሚያደርሰው ፖለቲካዊ፣ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና 
አካባቢያዊ ጉዳትም በጣም ከፍተኛ ሊሆን ይችላል፡፡

ፍትሀዊነት፡- የፍትሀዊነት መርህ የመንግስት ኃላፊዎች 
የተሰጣቸውን ስልጣን ምን ያህል በፍትሀዊነት 
ስለመጠቀማቸው የሚያመለክት ነው፡፡ ህብረተሰቡ 
ለተቋሙና ለተቋሙ ኃላፊዎች የሰጠው ገንዘብና ስልጣን 
አላግባብ ጥቅም ላይ አለመዋሉ፣ ሀብት አለመባከኑና 
ከሙስና ጋር ወይም ከደካማ አመራር ጋር በተያያዘ 
ተቋሙ ኃላፊቱን እንዳይወጣ እና ለህዝቡ ተገቢ አገልግሎት 
እንዳይሰጥ የሚያደርጉ ተግባራት አለመፈጸማቸውን 
የሚያረጋግጥ ነው፡፡

በመንግሥት አስተዳደር ውስጥ ከህዝቡ ውክልና ተቀብለው 
የሚሰሩት ኃላፊዎችና ተቋማት ሀብትን በመጠቀምና 
በማስተዳደር የተሰጣቸውን ኃላፊነት ስለመወጣታቸውና 
የተቀመጡ አገራዊ ግቦች ምን ያህል ተሳኩ በሚለው 
ጉዳይ ላይ ለህዝቡ ተጠያቂ ናቸው፡፡ ይሁንና ኃላፊዎች 
የህዝቡን ሀብት ለግል ጥቅማቸው ሊያውሉ የሚችሉበትና 
የተቋማቱ እንቅስቃሴም ከቀጥተኛ የህዝብ ቁጥጥር ውጪ 
ሊሆን የሚችልበት ሁኔታ በመኖሩ፤ ህዝቡም የተቋማትን 
እንቅስቃሴ ለመከታተል የሚያስችለው ሙያዊ እውቀት 
ላይኖረው ስለሚችል እንዲሁም ተቋማት ከፍተኛ የሆነን 
ሀብት በሚያስተዳድሩበትና በህዝብ ህይወትና ጤና ላይ 
ውጤት ያላቸውን ፕሮግራሞች በሚተገብሩበት ወቅት 
የሚፈጠሩ ስህተቶች ከፍተኛ አደጋ ሊፈጥሩ በመቻላቸው 
ምክንያት ተቋማቱ የሚያወጡት ፋይናንስና የክዋኔ 
ሪፖርቶች ተቀባይነት ያላቸው መሆናቸውን፣ ተቋማቱም 
ህጋዊ አግባብን ተከትለው መንቀሳቀሳቸውንና ሌሎች 
በህዝቡና በተቋማቱ መሀከል ባሉ ውስጣዊ (Inherent) 
ጉዳዮች ሳቢያ የተወሰዱ እርምጃዎች ተቀባይነት ያላቸው 
መሆናቸውን ገለልተኛ በሆነ ሦስተኛ ወገን ማጣራት 
ያስፈልጋል፡፡ ለዚህም ህዝቡ ገለልተኛ እና ከግላዊነት 
የፀዳ ምዘና እንዲያደርግለት በኦዲተሩ ላይ ይመረኮዛል፡፡

ኦዲተሮች በሚያከናውኑት ኦዲት የሚያገኙት ግኝትና 
የሚሰጡት የማስተካከያ ሀሳብ ተቋሙ ተለይተው የታወቁ 
ድክመቶቹን እንዲያስተካክልና እጥረቶቹን በፍጥነትና 
በአግባቡ እንዲሞላ በማስቻል ለመልካም አስተዳደር 
መስፈን ወሳኝ ግብዓት ይሆናሉ፡፡ ኦዲተሮች የታለሙ 
የተቋሙ ግቦች እንዲሳኩ የህዝብ ሀብትን በኃላፊነትና 
ውጤታማ በሆነ መንገድ እያዋለ ስለመሆኑ ወገንተኝነት 
የማይንጸባርቅበት (unbaised) እና በማስረጃ የተደገፈ 
ምዘና በማድረግ የመንግሥት ተቋማት ተጠያቂና ተአማኒ 
እንዲሆኑ፣ የተቋማቱ እንቅስቃሴዎች እንዲሻሻሉ፣ ህዝቡና 
ባለድርሻ አካላትም እምነት እንዲኖራቸው ያደርጋሉ፡፡

የኦዲተሮች ሚና የመንግስት የአስተዳደር ኃላፊነት 
የሆኑትን የመቆጣጠር (oversight)፣ ውስጥን የመፈተሸ 
(insight) እና የወደፊቱን አሻግሮ የመመልከት (fore-

sight) ተግባራትን ያይዛል፡፡

በቁጥጥር (Oversight) ሚና፡- ኦዲተሮች ተቋማት 
የሚጠበቅባቸውን ተግባር መፈጸማቸውን፣ በጀትን 
ለታለመለት ተግባር ማዋላቸውንና ከህጎችና መመሪያዎች 
ጋር በተጣጣመ መልኩ መስራታቸውን በመመዘን ውሳኔ 
ሰጪ አካላትን የቁጥጥር ተግባር ያግዛሉ፡፡ ቁጥጥርን 
አልመው የሚደረጉ ኦዲቶች ፖሊሲው እንደታለመው 
ተተግብሯል? እና የስራ ኃላፊዎች ስጋቶችን ለመቀነስ 
የሚያስችሉ ውጤታማ የቁጥጥር ስልቶችን እየተገበሩ 
ነው? የሚሉ ጥያቄዎችን ይመልሳሉ፡፡ ኦዲት የተለያዩ 
አካላትንና እና የፕሮግራሞች አፈጻጸምን የተመለከቱ 
የፋይናንስና ክዋኔ ሪፖርቶች ትክክለኛ ስለመሆናቸው 
እንዲሁም የተቋሙን ህጎች እና ዓላማዎችን ተከትለው 
ስለመከናወናቸው በመፈተሽ የተቋሙን የአመራር 
መዋቅር (the governance structure) ይደግፋል፡፡    
በተጨማሪም የቁጥጥር ኦዲቶች የተቋሙን አፈፃፀም 
የተመለከተ መረጃ በተቋሙ ውስጥና ውጪ ላሉ ባለድርሻ 
አካላት ተደራሽ እንዲሆን በማድረግ ለህዝቡ ተጠያቂነት 
እንዲኖራቸው አስተዋፅኦ ያደርጋሉ፡፡ ኦዲተሮች ከዚህ 
ሌላም ማጭበርበር፣ ብክነት፣ አለአግባብ መጠቀም እና 
ሌሎች ተገቢ ያልሆኑ ስልጣንና ሀብትን የመጠቀም 
ተግባራትን ጨምሮ በህዝብ ሀብት ላይ በኃላፊዎች 
የሚፈጸም ምዝበራን መርምሮ የማግኘት እና የመከላከል 
ኃላፊነት አለባቸው፡፡

ውስጥን በመፈተሽ ሚና (insight)፡- ኦዲተሮች ውጤታማ 
የሆኑ ፕሮግራሞችና ፖሊሲዎችን ውጤታማ ካልሆኑት 
በመለየት፣ መልካም ተሞክሮዎችንና መነሻ ሊሆኑ የሚችሉ 
መረጃዎችን በማጋራት ብሎም መልካም አጋጣሚዎችን 
ለመዋስና አላምዶ ለመጠቀም ወይም የሥራ አመራሩን 
ዘይቤ ዳግም ለማዋቀር በመንግሥታዊ መዋቅሩ ውስጥ 
በጎናዊም ሆነ በተዋረዳዊ መዋቅር ላይ የሚገኙ ተቋማትን 
በመመልከት ለውሳኔ ሰጪዎች ጠቃሚ ሀሳቦችን 
በማቅረብ እገዛ ያደርጋሉ፡፡ ኦዲት ተቋሙ ፖሊሲዎቹን 
እንዲያስተካክል ተከታታይ ግብረ መልስ በመስጠት 
ተቋሙ እየተማረ እንዲሄድ ያደርጋል፡፡  ኦዲተሮች 
በስልታዊ እና በገለልተኛ መንገድ ስለተቋሙ እንቅስቃሴ 
ለመረዳትና መረጃ ላይ ተመስርቶ ድምዳሜ ላይ ለመድረስ     
ይሰራሉ፡፡ ይህም የተቋሙን ችግሮች፣ ሀብቶች፣ ሚናዎችና 
ኃላፊነቶች በጥልቀት አይተው ለመግለጽ ስለሚያስችላቸው 
የተቋሙን ስረ-መሰረታዊ ችግሮች ከመረዳታቸውና ጠቃሚ 
የማሻሻያ ሀሳብ ከመስጠታቸው ጋር ተዳምሮ ባለድርሻ 
አካላትን ለችግራቸው መፍትሄ ፍለጋ ዳግም እንዲያስቡ 
ያበረታታቸዋል፡፡ ኦዲት ተቋሙና ህብረተሰቡ መሠል 
ችግሮችን እንዲፈቱም አቅማቸውን ይገነባል፡፡

የወደፊቱን አሻግሮ የመመልከት (foresight)፡- ኦዲተሮች 
የሁኔታዎችን አዝማሚያ በመለየትና እየተፈጠሩ ያሉ 
ችግሮች ወደ ቀውስነት ከመቀየራቸው አስቀድሞ ትኩረት 
እንዲሰጣቸው በማድረግ ተቋማቸው መጪውን ሁኔታ 
አስቀድሞ እንዲያይ ይረዳሉ፡፡ የኦዲት ሥራው በተለያዩ 
ምክንያቶች ለምሳሌም ከሥነ-ህዝብና ከኢኮኖሚያዊ 

የኦዲት ስራ በመንግስት አስተዳደር ውስጥ
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ብት

የዋና ኦዲተር
 መ/ቤት

የሂሳብ  ሪፖርቶችንና 
ሌሎች ማስረጃዎችን ማቅረብ

ኦዲት ማድረግ

የመንግስት ስራ 
አስፈጻሚ

የአፈጻጸም ሪፖርት

ተልዕኮና ሀብት
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ሁኔታዎች፣ ከሳይንስና ቴክኖሎጂ እድገት፣ ውስብስብ 
ከሆነው ዘመነኛ የህብረተሰብ አኗኗር እና ከዓለም አቀፍ 
ሁኔታዎች የተነሳ ሊመጡ የሚችሉ ስጋቶችን አጉልተው 
ለማሳየት እንዲሁም ስጋቶችንና መልካም አጋጣሚዎችን 
መለየት ያስችላል፡፡ ስጋትን መሠረት ያደረገ ኦዲት (risk 
based auditing) በመባል የሚዘወተረው የኦዲት አይነትም 
ተቋሙ በአጠቃላይ ስጋቶችን ለመቋቋም በዘረጋው 
ስልት ላይ የሚያተኩር ሲሆን ተቀባይነት የሌላቸውን 
ስጋቶች ለመለየትና ለማስቀረት ይረዳል፡፡  ኦዲተሮች 
አዝማሚያዎችን በማየት ውሳኔ አሰጣጥን ከማገዝ 
በተጨማሪ የሥራ ኃላፊዎቸ ስለሥጋት ትንተና እንዲረዱና 
የሥጋት ትንተና በተቋሙ እንዲጀመር እንዲያደርጉ ቁልፍ 
ሚና ይጫወታሉ፡፡ በተጨማሪም የኦዲት ስራ በራሱ 
የሚያከናውነው የሥጋት ትንተና ለኦዲት ስራ ጥቅም ላይ 
የሚውሉ ሀብቶች በጣም ከፍተኛ የስጋት ተጋላጭነት 
ያለባቸው ጉዳዮችን ለመፍታት ውጤታማ በሆነ መንገድ 
ጥቅም ላይ መዋላቸውን ያረጋግጣል፡፡

ኦዲተሮች እነዚህን ሚናዎች በመጫወት የህብረተሰቡ 
ዋነኛ እሴቶች እንዲጠበቁ ያደርጋሉ፡፡ የመንግሥት 
ኦዲተሮች የቁጥጥር፣ ውስጥን የመፈተሽና የወደፊቱን 
አሻግሮ የመመልከት  ሚናን በመወጣት የሥራ ኃላፊዎች 
የመንግሥት ስራን  በግልጽነት፣  አድሏዊ ባልሆነ፣  
በሀቅ፣ በፍትሃዊነትና በተአማኒነት ማከናወናቸውን 
ያረጋግጣሉ፡፡  

ምንጭ- Supplemental Guidance:The Role of Audit-
ing in Public Sector Governance by the Institute 
of Internal Auditors (2012)

በተለምዶ ፌስታል እያልን የምንጠራው የእቃ መያዣ 
ላስቲክ እ.ኤ.አ. በ1960ዎቹ መግቢያ ዓመታት ላይ 
በሲውዲናዊው ኢንጂነር ስተን ጉስታፍ ቱሊን (Sten 
Gustaf Thulin) ሲፈጠር እንደ ታላቅ ግኝት ተቆጥሮ 
የነበረ ሲሆን በሸማቾችም ዘንድ ልዩ ስፍራ ተሰጥቶት 
ነበር፡፡ ይሁንና ይህን ግኝት ተከትሎ የመጣ ችግር ነበር፡፡ 
በሂደት እንደታየው ላስቲክ በቆሻሻነት በሚጣልበት ወቅት 
አካባቢን የሚበክልና በተፈጥሮ ላይም ጉዳት የሚያስከትል 
ሆኖ ተገኝቷል፡፡

ላስቲክ በአፈር ውስጥ እስከ 1000 ዓመት በውሃ ውስጥ 
ደግሞ እስከ 450 ዓመት ሳይበሰብስ የሚቆይ በመሆኑ 
በስነምህዳር ውስጥ ባሉ ህይወት ባላቸውና በሌላቸው 
ነገሮች ላይ አደጋ ያስከትላል፡፡ ተጥሎ ባለበት ስፍራ 
የዝናብ ውሃን እያቆረ የወባ ትንኝ መራቢያ በመሆን ለወባ 
በሽታ መስፋፋት ምቹ ሁኔታን ይፈጥራል፡፡ በከተሞች 
የቆሻሻ ማከማቻና ማስወገጃ ጣብያዎችም እንደ አይጥና 
ዝንብ ላሉ የበሽታ አስተላላፊዎች መኖሪያ በመሆን 
በሽታዎች እንዲዛመቱ አስተዋጽኦ ያደርጋል፡፡ ወደ ውሃ 
አካላት በሚገባበት ወቅትም አሳዎች፣ አጥቢ እንስሳትና 
አዕዋፋት ምግብ መስሏቸው እየተመገቡት ሐሰተኛ የጥጋብ 
ስሜት እንዲሰማቸው በማድረግ፣ እንዲታነቁ በማድረግ 
አልያም በመተብተብ እንዲሞቱ ያደርጋል፡፡ በውሃ 
ውስጥ ሲበሰብስና ሲበጣጠስም ለእንስሳት ሞትና ለውሃ 
ጥራት መጓደል ይዳርጋል፡፡ በንፋስ ኃይል እየተገፋም 
መንገዶችንና ተፈጥሯዊ አካባቢዎችን ያቆሽሻል፤ የውሃ 
መውረጃዎችንም ይዘጋል፡፡ 

ሩዋንዳ ላስቲክ የሚያስከትላቸውን እነዚህን በርካታ 
ችግሮችን ለማስቀረት ስትል እ.ኤ.አ. በ2008 ላስቲክ ወደ 
ሀገር እንዳይገባ፣ እንዳይሸጥና ጥቅም ላይ እንዳይውል 
አግዳለች፡፡ ከእገዳው ሌላም ላስቲክን የመጣል ልማድ 
እንዲቀር ላስቲክን ደጋግሞ ጥቅም ላይ የማዋልን (re-

use)፣ ለሌላ አገልግሎት መልሶ በግብዓትነት የመጠቀምን 
(recycle) እንዲሁም የመሰብሰብን (recollect) ስልት 
ተጠቅማለች፡፡ በዚህም ዛሬ ሩዋንዳ ከሞላ ጎደል ከላስቲክ 
የጸዳች ሀገር ለመሆን በቅታለች፡፡ 

ሩዋንዳ ወደዚህ ሁኔታ ከመሸጋገሯ አስቀድሞ ግን 
የነበራት ገጽታ የተለየ ነበር፡፡ ከክልከላው በፊት ላስቲክ 
በሀገሪቱ በየመንገዱ፣ በየጥሻውና በየውሃ አካላቱ እዚህም 
እዝያም ተበታትኖ አካባቢውን አቆሽሾ ይታይ ነበር፡፡ 
አንድ ጊዜ አገልግለው የሚጣሉ ላስቲኮች መጠንም እጅግ 
ከፍተኛ የነበረ ሲሆን ህዝቡ ላስቲክን በየቦታው መጣል  
ስለሚያስከትለው ጉዳት እንዲረዳ አልተደረገም ነበር፡፡ 
ላስቲክን ለማስወገድ ጥቅም ላይ ይውል የነበረው መንገድ 
ማቃጠል ነበር፡፡ ይህም ዳይኦክሲን እና ፈርናስ የተባሉ 
የጤና ጠንቅ የሆኑ መርዛማ ኬሚካሎች እንዲፈጠሩ 
የሚያደርግ ጎጂ ተግባር ነበር፡፡ 

እነዚህ ሁኔታዎች ሀገሪቱ እ.ኤ.አ. በ2008 ላስቲክን 
ወደማገድ እንድትደርስ ቢያደርጉም ለአካባቢ ጥበቃ 
የተሰጠው ትኩረት ግን ቀደም ካሉት አመታት ጀምሮ 
ሲጠናከር የመጣ ነው፡፡ ሩዋንዳ እ.ኤ.አ. ከ1996 ጀምሮ 
የብሔራዊ አጀንዳ እና ብሔራዊ የአካባቢ ስትራቴጂዎችን 
አጽድቃለች፡፡ እ.ኤ.አ. በ1997 እና እ.ኤ.አ. በ1999 ደግሞ 
ባይጸድቁም ከአካባቢ ጥበቃ ጋር ተያያዙት ፖሊሲ እና 
ህግ ተዘጋጅተዋል፡፡ እ.ኤ.አ. በ2001 የአካባቢ ጉዳዮችን 
ጨምሮ የተፈጥሮ ሀብትን በኃላፊነት ይመራ ለነበረው 
ሚኒስቴር መ/ቤት ተጠሪ ሚኒስትር (minister of state) 
በመመደብ እንዲጠናከር ተደርጓል፡፡ እ.ኤ.አ. በ2005 
የሩዋንዳ የአካባቢ አስተዳደር ባለስልጣን የተቋቋመ 
ሲሆን በዚሁ ዓመት መንግስት የአካባቢ ህግን ተግባራዊ 
አድርጓል፡፡ ይህ ህግ መንግስት አካባቢን የመጠበቅ 
ኃላፊነት፣ እያንዳንዱ ዜጋም በጤናማና እርካታን 
በሚያስገኝ አካባቢ የመኖር መብት እንዳለው የሚደነግግ 

ሩዋንዳን እንከተል - የአካባቢ ብክለትን እንከላከል

የተጣሉበትን ኃላፊነቶች ለመወጣት ከባለድርሻ አካላት 
ጋር በመሆን የተጠያቂነት ስርዓት እንዲሰፍን የበኩሉን 
ሚና እየተጫወተ ይገኛል፡፡ 

መ/ቤቱ በፌዴራል የመንግስት ተቋማት ላይ 
የሚያከናውነው የፋይናንሻልና የክዋኔ ኦዲት ሽፋን ከጊዜ 
ወደ ጊዜ እያደገ የመጣ ሲሆን መስሪያ ቤቱ ተቋማዊ 
አቅሙን በማሳደግ በ2009 የኦዲት ዓመትና በቀጣይ 
የስትራቴጂክ እቅድ ዘመኑ በፋይናንሻል ኦዲት ረገድ 
ያለበትን ደረጃ ጠብቆ ለመቀጠልና የክዋኔ ኦዲቱን 
ሽፋንና አድማስ ለማሳደግ አቅዷል፡፡ ከዚህ ጎን ለጎንም 
የኦዲት ጥራትና ጥልቀትን ለማጎልበት ይሰራል፡፡ ለዚህም 
ከኦዲት ተደራጊ ተቋማት፣ ከህዝብ ተወካዮች ምክር 
ቤት፣ ከዴሞክራሲያዊ ተቋማት፣ ከብዙሀን መገናኛዎች፣ 
ከክልል የኦዲት መ/ቤቶች፣ ከአህጉራዊና ከዓለም አቀፍ 
የኦዲት ተቋማትና ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር 
ትስስሩን በማጥበቅ ተጠያቂነትን በማጠናከር መልካም 
አስተዳደርን ለማስፈንና የመንግስትን አፈጻጸም ብቃት 
ለማሳደግ የጀመረውን ስራ አጠናክሮ ይቀጥላል፡፡ 

አካል ከሚደረግ ጫና ተጠብቀው በነጻነት የሚሰሩበት 
ሁኔታ መኖሩን ማረጋገጥ፣ አቅማቸው እንዲገነባም 
አስፈላጊውን እገዛ መስጠት እንዲሁም የኦዲት ግኝቱ 
በተጨባጭ ለሀገራዊና ለክልላዊ እቅዶች ዝግጅትና 
ግምገማ በግብዓትነት እንዲውሉ ማድረግና ሪፖርቱን 
መሰረት ያደረገ ወቅታዊ እርምጃ እንዲወሰድ ማስቻል 
ይኖርባቸዋል፡፡ 

እነዚህ አካላት ለኦዲት ዘርፉ በጋራና በተናጥል 
የሚያደርጉት እንቅስቃሴ በድምር ውጤቱ የተጠያቂነት 
ስርአቱ በየደረጃው እንዲሰፍን የሚያስችል፣ ህብረተሰቡ 
በመንግስት ተቋማት እንቅስቃሴ ላይ ያለው እምነት 
እንዲጠነክርና ተጠቃሚነቱም እንዲልቅ የሚያደርግ፣ 
የሀገሪቱ የልማት ግቦች እንዲሳኩ የሚያግዝ በአጠቃላይም 
ልማት እንዲፋጠንና መልካም አስተዳደር በሀገሪቱ 
እንዲፈጠር የሚያደርግ ነው፡፡

በዚህ ረገድ የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት በነደፈው 
የአምስት አመታት ስትራቴጂክ ዕቅድ አማካኝነት 
በህገመንግስቱና በመ/ቤቱ ማቋቋሚያ አዋጅ መሠረት 

ከገጽ 56 የዞረ

የመንግስት ዘርፍ ኦዲት 

 � በበቂና ተገቢ ማስረጃ ላይ ተመስርቶ 
ለሚመለከታቸው የኦዲቱ ተጠቃሚ አካላት 
(intended users) የመንግስት ተቋማትን 
የተመለከተ ነጻ፣ ገለልተኛና (Objective) 
ተአማኒ፣ መረጃን፣ ድምዳሜን ወይም 
አስተየያትን በመስጠት፤

 � ተጠያቂነትና ግልጽነትን በማጎልበት፣ በህዝብ 
ሀብት አጠቃቀምና በህዝብ አመራር ረገድ 
ቀጣይነት ያለው መሻሻልና ዘላቂ አመኔታ 
እንዲኖር በማበረታታት፤

 � በመንግስት ላይ አጠቃላይ የቁጥጥርና የእርምት 
እርምጃ እንዲተገብሩ በህገመንግስቱ የተዋቀሩ 
አካላትን እንዲሁም በህዝብ ሀብት የሚከናወኑ 
እንቅስቃሴዎችን ለማስተዳደር ኃላፊነት 
የተሰጣቸው አካላትን ውጤታማነት በማጠናከርና

 � እውቀትን፣ የተሟላ ትንተናን እና አሳማኝ 
የሆነ የማሻሻያ ሀሳቦችን በመስጠት ለለውጥ 
ተነሳሽነትን በመፍጠር ለመልካም አስተዳደር 
አስተዋጽዖዎችን ያበረክታል፡፡

ምንጭ፡- ISSAI Fundamental Principles of Public-Sector 

Auditing 

ፎቶ ከhowafrica.com ድረ ገጽ



40 41የፌዴራል ዋና ኦዲተር መስሪያ ቤት ልሳነ-ኦዲተር 2009 ዓ.ም

ሲሆን የሩዋንዳ መንግስት እ.ኤ.አ. በ2008 ላስቲክ ላይ 
እገዳ ለማድረግ ቆራጥ አቋም እንዲይዝ አነሳስቷል፡፡

በላስቲክ ላይ የተደረገውን ክልከላ ተከትሎ የህጉን አፈጻጸም 
የሚያግዝና ከአካባቢ ጥበቃ አካላት ጋር የሚሰራ የፖሊስ 
አካል ተቋቁሟል፡፡ ከአካባቢ ጋር የተያያዙ ጉዳዮችም 
በሀገሪቱ ዋና ዋና የልማት ዕቅዶች ውስጥ ስትራቴጂያዊ 
ስፍራ እንዲሰጣቸውና ቅድሚያ እንዲያገኙ ተደርጓል፡፡   
እ.ኤ.አ. ከ2013-2018 ድረስ የሀገሪቱን ሁለንተናዊ ልማት 
የሚመራው የኢኮኖሚ እድገትና የድህነት ቅነሳ ስትራቴጂ 
ቅድሚያ ከሰጣቸው ጉዳዮች ውስጥ አንደኛው ለኢኮኖሚያዊ 
ትራንስፎርሜሽን አረንጓዴ የኢኮኖሚ መንገድን መከተል 
የሚለው ነው፡፡ ስትራቴጂው ካለትክክለኛ የአካባቢ 
አስተዳደር እንደ ግብርና፣ ኢንዱስትሪ፣ መሰረተልማት፣ 
ንግድና ኢነርጂ ባሉ ዘርፎች የሚደረጉ የልማት 
እንቅስቃሴዎች ኢኮኖሚን ወደሚያቀጭጭ ጉልህ የአካባቢ 
መጎዳት ሊመራ እንደሚችል ይገልጻል፡፡ 

በሩዋንዳ ላስቲክን በማስወገድ አካባቢን ለመጠበቅ በፖሊሲ 
ደረጃ ከተሰጠው ትኩረት ባሻገር በርካታ ህብረተሰቡንና 
በየደረጃው ያሉትን የመንግስት የአስተዳደር አካላት 
ያሳተፉ ተጨባጭ ስራዎች በሀገሪቱ የተፈጥሮ ሀብት 
ሚኒስቴር፣ የአካባቢ አስተዳደር ባለስልጣንና ሌሎች 
ባለድርሻ አካላት ቅንጅት ተሰርተዋል፡፡ 

እ.ኤ.አ. ከ2004 ጀምሮ ላስቲክ በአካባቢ በአጠቃላይም 
በስነምህዳር ላይ ስለሚያስከትለው ጉዳት ህብረተሰቡን 
የሚያስገነዝቡ ዘመቻዎች ተደርገዋል፡፡ በዚህም ህዝቡ 
የቆሻሻ መጣያ ቅርጫቶችን በአግባቡ እንዲጠቀም 
የማስተማር ስራ ተሰርቷል፡፡ ህብረተሰቡ በጋራ አካባቢውን 
እንዲያጸዳም የወሩን የመጨረሻ ቅዳሜ “የከተማ ጽዳት ቀን” 
ብሎ በመሰየም የጽዳት ስራን ሩዋንዳውያን እንዲያከናውኑ 
ተደርጓል፡፡ የከተማ ጽዳት ቀኑ ቆሻሻን ከማጽዳት 
በተጨማሪ በላስቲክ ላይ ስለተጣለው እገዳና መንግስት 
ስላወጣቸው ህጎች ማብራሪያዎችና ውይይት የሚደረግበት 

ሲሆን የተጣለ ላስቲክ በልተው ከብቶቻቸው የሞቱባቸው 
ገበሬዎች ምስክርነታቸውን የሚሰጡበት ጭምር ነው፡፡ 

የአካባቢ አስተዳደር ባለስልጣን አልፎ አልፎ በሬድዮና 
በቴሌቪዥን የሚያስተላፋቸው ፕሮግራሞች ህብረተሰቡ 
ላስቲክ ጥቅም ላይ እንዳይውል ለማድረግ ስላለው 
አስተዋጽኦና ላስቲክ ላይ በተጣለው እገዳ እንዴት ተጠቃሚ 
እንደሚሆን ያለውን ግንዛቤ አሳድጓል፡፡ ከነዚህ ተግባራት 
በተጨማሪ በአይሮፕላን ማረፊያዎችና በአውቶቡሶች ላይ 
አጫጭር ቪድዮዎችን በማሳየት መንገደኞች በላስቲክ 
ላይ ስለተጣለው እገዳ ግንዛቤ እንዲይዙ ተደርጓል፡፡ 
እንደዚሁም ማንኛውም በኪጋሊ አለምአቀፍ አይሮፕላን 
ማረፊያ በኩል የሚገባ ተጓዥ ላስቲክ ላይ ስለተጣለው 
እገዳ የሚነገረው ሲሆን የያዘው ላስቲክ ተወስዶ በምትኩ 
ከወረቀት የተሰራ የዕቃ መያዣ እንዲሰጠው ይደረጋል፡፡

የሩዋንዳ መንግስት ላስቲክን ለሌላ አገልግሎት መልሰው 
በግብዐትነት ጥቅም ላይ ለሚያውሉና (recycle) ላስቲክን 
የሚተካ ምርት ለሚያመርቱ ድርጅቶች ማበረታቻዎችን 
ይሰጣል፡፡ በድንበር አካባቢዎችም ላስቲክ በድብቅ ወደ 
ሀገር ውስጥ የሚያስገቡ አካላትን ለመያዝ ተከታታይ 
ቁጥጥር ያደርጋል፡፡ ላስቲክን ወደ ሀገር ውስጥ 
በማስገባት፣ በመጠቀምና በመሸጥ ላይ የወጣውን ህግ 
በመተላለፍ ላስቲክን ባመረተ ወይም በሸጠ ግለሰብ ላይ 
በህጉ በተቀመጠው መሰረት ከ6 እስከ 12 ወራት የሚደርስ 
እስርና ከመቶ ሺ እስከ አምስት መቶ ሺህ የሩዋንዳ ፍራንክ 
የሚደርስ የገንዘብ ቅጣትም እንዲጣል ያደርጋል፡፡

በአካባቢ ጥበቃ ዙርያ በመንግስት እየተሰወዱ ያሉ 
እርምጃዎችን የማጠናከርና ወደ ተግባር የመተርጎም 
ኃላፊነት በሁሉም ተቋማት ላይ የተጣለ ነው፡፡ የላስቲክ 
አጠቃቀምን የመቆጣጠር ኃላፊነት የተሰጣቸው እንደ 
የአካባቢ አስተዳደር ባለስልጣን፣ ፖሊስ፣ የጉምሩክ 
ባለስልጣን፣ የደረጃዎች ቢሮ፣ የየአካባቢው አስተዳደር 
እና በፍትህ ሚኒስቴር ስልጣን የተሰጣቸው ግለሰቦችና 
ሌሎች አካላት እርስ በርስ በቅንጅት የሚሰሩ ሲሆን 
የተፈጥሮ ሀብትና አካባቢን ለሚመራው ሚኒስቴር 
ሪፖርት ያቀርባሉ፡፡ የአካባቢ አስተዳደር ባለስልጣን 
ሰራተኞችም በተዋረድ ከሚገኙ ባለድርሻ አካላት ጋር 
አልፎ አልፎ ውይይቶችን ያካሂዳሉ፡፡ 

ከመንግሰትና ከህብረተሰቡ ጥረት ውጪም ካምፓኒዎች 
ለአካባቢ ጥበቃው አስተዋጽኦ አድርገዋል፡፡ በዚህ ረገድ 
ላስቲክን ለመተካት ከወረቀት የሚሰሩ የዕቃ መያዣዎችን 
የሚያመርቱ ድርጅቶች ወደ ስራ መግባታቸው የሚጠቀስ 
ነው፡፡ 

እነዚህ ተግባራት ሩዋንዳን ከላስቲክ ብክለት የጸዳች 
ሀገር እንድትሆን ያደረጓት ሲሆን ሀገሪቱ በአፍሪካ 
ካሉ በንጹህነታቸው ቀዳሚ ከሆኑት ሀገራት ተርታ 
እንድትሰለፍ አስችለዋታል፡፡ በንጽህናዋ ምክንያት 
ቱሪስቶችን እንድትስብና አካባቢያዊና ዓለም አቀፋዊ 
ስብሰባዎችን እንድታስተናግድ በማስቻል ኢኮኖሚያዊ 

ተጠቃሚነትን አትርፎላታል፡፡ ሌሎች ሀገራትም ተሞክሮ 
የሚቀስሙባት ሀገር ሆናለች፡፡ እ.ኤ.አ. በ2008 የሀገሪቱ 
መዲና ኪጋሊ የላስቲክን አጠቃቀምን ለማስቀረት 
ላሳየችው ቁርጠኝነት እንዲሁም በአካባቢ ጥበቃ ዙርያ 
ላደረገቻቸው ሌሎች ጥረቶችና ላስመዘገበቻቸው ስኬቶች 
የዩኤን ሀቢታት ስክሮል ኦፍ ኦነር አዋርድ (UN Hab-
itat Scroll of Honor Award) ተሸላሚ ሆናለች፡፡ 
ኪጋሊ ይህንን ሽልማት ለማግኘት የበቃች የመጀመሪያዋ 
አፍሪካዊ ከተማ ነች፡፡

እነዚህ ስኬታማ ውጤቶች ቢመዘገቡም በየወቅቱ ያጋጠሙ 
ችግሮች ግን ነበሩ፡፡ ላስቲክን ለሌላ አገልግሎት መልሶ 
በግብዐትነት ለመጠቀም በታሰበበት ወቅት ይህንን ተግባር 
የሚያከናውኑ ተቋማትም ሆነ ይህንን ለማስፈጸም የዋለ 
ሀብት አልነበረም፡፡ በተጨማሪም ምንም እንኳ ላስቲክን 
መጠቀም ቢከለከልም ለሆስፒታሎች እና ለዳቦ ቤቶች ዳቦ 
ማሸጊያነት ጥቅም ላይ መዋል ነበረበት፡፡ ለነዚህ ተግባራት 
ጥቅም ላይ ቢውልም አጠቃቀሙን በሚገባ ለመቆጣጠር 
ግን ተችሏል፡፡ ከዚህም ሌላ አነስተኛ ቢሆንም አንዳንድ 
ግለሰቦች ላስቲክን ከጎረቤት ሀገሮች በድብቅ የሚያስገቡበት፣ 
የሚሸጡበትና የሚያዘዋውሩበት ሁኔታ ነበር፡፡ ላስቲክን 
ለመተካት ጥቅም ላይ የዋለው ከወረቀት የሚሰራ እቃ 
መያዣ በብዛት እቃ ለመያዝ እንዲሁም እንደ አሳና ስጋ ያሉ 
ሸቀጦችን ለመያዝ ባለመመቸቱና በአንጻራዊነት ከላስቲክ 
ጋር ሲተያይ ዋጋው ውድ የአገልግሎት ዘመኑ ደግሞ 
አጭር መሆኑም ከተጠቃሚዎች ቅሬታ ይቀርበበት ነበር፡፡ 
ሩዋንዳ እነዚህን ችግሮች በመቋቋም የላስቲክ አጠቃቀምን 
ከሞላ ጎደል ለማስቀረትና አካባቢንና ስነምህዳሯን ከብክለት 
ለመጠበቅ ችላለች፡፡

በአሁኑ ወቅት በሀገራችን በተለይም በመዲናችን አዲስ 
አበባ ከላስቲክ ጋር ተያይዞ የመጣው ብክለት ቀደም ብሎ 
በሩዋንዳ ከነበረው ሁኔታ ጋር በእጅጉ ተመሳሳይነት 
አለው፡፡ በየመንገዱ፣ በየጥሻው፣ በየውሃ መውረጃውና 
በየአካባቢው ተበታትኖም ሆነ ተከማችቶ የምናስተውለው 
ላስቲክ (የውሃና ሌሎች ፈሳሾች ማሸጊያ የፕላስቲክ 
ጠርሙሶችን ጨምሮ) የሚፈጥረውን ስነ-ምህዳራዊ፣ 
የጤናም ሆነ ሌላም ችግር ለማስቀረት ትኩረት በመስጠት 
ሩዋንዳ የሄደችበትን መንገድ ልንከተል ከርሷም አልፈን 
ርቀን በመሄድ ሌሎች አካባቢ በካይና ጎጂ ቆሻሻዎችን 
በአግባቡ መልሰን ለመጠቀም ካልሆነም ለማስወገድ 
መጣር ይኖርብናል፡፡

በዚህ ረገድ በተለይ በአካባቢ ጥበቃ ዙርያ ያወጣናቸው 
ፖሊሲዎቻችንና ማስፈጸሚያ ስትራቴጂዎች ውጤታማ 
በሆነ መንገድ በአግባቡ መፈጸማቸውን ማረጋገጥ ይገባል፡፡     
በተለይም የገቢና የወጪ ንግዳችን እያደገ በመጣበት፣ 
ኢኮኖሚያችን እያደገ በሄደበት፣ የከተሞች መስፋፋትና 
የህዝብ ቁጥር እየጨመረ ባለበት እንዲሁም ሀገራችን ወደ 
ኢንዱስትሪ መር ኢኮኖሚ ለመሸጋገር እየተንደረደረችበት 
ባለችበት በአሁኑ ወቅት ሊፈጠር የሚችለውን ከፍተኛ 
የሆነ ቆሻሻ በአይነትም ሆነ በመጠን በአግባቡ ለማስተናገድ 

የሚያስችል ስርዓትን እየቀየስን መጓዝ አለብን፡፡ 

ከዚህ አንጻር ሲታይ የአካባቢ ጥበቃን ስርዓት ባለው 
መንገድ ለመምራት ለቆሻሻ አያያዝና አወጋገድ ትኩረት 
መሰጠት እንዳለበት በመንግስት ታምኖበት የፖሊሲና 
የህግ ማዕቀፍ ተዘጋጅቶለት አስፈጻሚ አካላት 
ተቋቁመውለት እየተሰራ ቢገኝም ደረጃውን በጠበቀ 
ሁኔታ እንደማይከናወንና በሚገባው መጠን ቁጥጥር 
እየተደረገበት እንዳልሆነ የሚያሳዩ ከተራ ምልከታ ያለፉ 
በጥናትም የተደገፉ ሁኔታዎች አሉ፡፡ ለዚህም በፌዴራል 
ዋና ኦዲተር መ/ቤት በ2005 ዓ.ም በአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ 
የቆሻሻ አወጋገድ እንዲሁም በምግብ፣ የመድኃኒትና የጤና 
ክብካቤ አስተዳደር እና ቁጥጥር ባለስልጣን በግል የጤና 
ተቋማት የቆሻሻ አያያዝና አወጋገድ ላይ የተከናወኑ የክዋኔ 
ኦዲቶች በሁለቱ ተቋማት ውስጥ ያለው የቆሻሻ አያያዝና 
አወጋገድ የተለያዩ ችግሮች የሚስተዋሉበትና ደረጃውን 
በጠበቀ መልኩ እንደማይከናወን ማመላከታቸውን 
እንደማሳያ መጥቀስ ይቻላል፡፡ እነዚህ ተቋማት በማሳያነት 
ቀረቡ እንጂ ከ2005 ዓ.ም በኋላ በሌሎች ተቋማት ላይ 
የተከናወኑ የክዋኔ ኦዲቶችም ተመሳሳይ ችግሮች አሁንም 
እንደቀጠሉ ያሳያሉ፡፡

እነዚህ የኦዲት ግኝቶችን እንደዋቢ ማንሳት ያስፈለገበት 
ምክንያት ሀገራችንን እየበከላት ያለው ላስቲክም ሆነ ሌሎች 
በአካባቢና ህይወት ባላቸው አካላት ላይ ጉዳት የሚያደርሱ 
ቆሻሻዎች በአግባቡ እየተያዙና እየተወገዱ እንዳልሆኑ 
በመጠቆም ከጉዳዩ ጋር ግንኙነት ያላቸው አካላት በሙሉ 
ትኩረት እንዲሰጡት ለማድረግ ነው፡፡ በመሆኑም ቆሻሻን 
በአግባቡ እየተጠቀምንና እያስወገድን ሀገራችን ከብክለት 
ነጻ ሆና በእድገት ጎዳና እንድትጓዝ የሩዋንዳን ተምሳሌታዊ 
ፈር እንከተል መልዕክታችን ነው፡፡ 

የጽሁፍ ምንጭ- የሩዋንዳ የዋና ኦዲተር መ/ቤት Banning 
Plastic Bags in Rwanda በሚል ያዘጋጀው ጽሁፍ

በሩዋንዳ ፌስታል ከፍተኛ የአካባቢ ብክለት መንስዔ ነበር 

ሩዋንዳ ፌስታልን ለመተካት የወረቀት እቃ መያዣ 
አምራቾችን አበረታታለች

ፎቶ ከኢንተርኔት

ፎቶ አልጀዚራ አሜሪካ ካዘጋጀው ፊልም የተወሰደ
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የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት የሴቶችና ወጣቶች 
ተሳትፎና ተጠቃሚነት በተቋሙ ውስጥ እንዲጎለብት 
የሴቶችና ወጣቶች ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት አቋቁሞ እየሰራ 
የሚገኝ ሲሆን ለዘርፉ የሠጠውም ትኩረት ከጊዜ ወደ 
ጊዜ እያደገ መጥቷል፡፡ 

የሴቶችና ወጣቶች ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት በዳይሬክቶሬት 
ደረጃ ራሱን ችሎ በፌዴራል ዋና ኦዲተር መስሪያ ቤት 
የተቋቋመው በጥር 2008 ዓ.ም ነው፡፡ ዳይሬክቶሬቱ 
በአሁኑ አደረጃጀቱ ከመቋቋሙ አስቀድሞ የሴቶችን ጉዳይ 
የሚከታተለው የሴቶችን ጉዳይ ለመከታተል የተዋቀረ 
ኮሚቴ ነበር፡፡ በአሁኑ ወቅት የሴቶችና ወጣቶች ጉዳዮች 
ዳይሬክቶሬት አንድ ዳይሬክተርና አንድ ከፍተኛ የስርዓተ 
ጾታ ባለሙያን በመያዝ እየሰራ ይገኛል፡፡

ዳይሬክቶሬቱ ከ2008 ዓ.ም ጀምሮ ውስጣዊ አቅሙን 
በማጠናከር በተቋሙ ውስጥ የሴቶች መብት እንዲከበር 
ተሳትፎና ተጠቃሚነታቸውም እንዲያድግ የተለያዩ 
ተግባራትን ሲያከናውን ቆይቷል፡፡ እኛም ዳይሬክቶሬቱ 
በዚህ አጭር እድሜው ያከናወናቸውን ዋና ዋና ተግባራት 
እናስቃኛችኋለን፡፡

የሴቶችና ወጣቶች ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት በተቋሙ ውስጥ 
በአዲስ መልኩ እንደመቋቋሙ መጠን ተቀዳሚ ተግባሩ 
የነበረው ስራውን ለመጀመር የሚያስችለውን ዝግጅት 
ማድረግ ነበር፡፡ ለዚህም ዳይሬክቶሬቱ ስራውን ለመጀመር 
የሚያስችሉትን ቅድመ ሁኔታዎች በማመቻቸት ላይ 
ትኩረት በመስጠት የስራ ክፍሉን በቁሳቁስ የማደራጀት፣ 
ለስራው አስፈላጊ ተቋማዊም ሆነ ዘርፍ ተኮር ሰነዶችን 
የማሰባሰብ እንዲሁም ከተቋሙ ስትራቴጂክ እቅድ ጋር 
የተጣጣመ እቅድ የማዘጋጀት ተግባራትን አከናውኗል፡፡ 

በዚህ መልክ ስራ የጀመረው ዳይሬክቶሬቱ ስርዓተ-ጾታንና 
የወጣቶችን ጉዳይ ከማካተት፤ የሴቶች አደረጃጀትን 
ከማጠናከርና ግንዛቤና ንቅናቄን ከመፍጠር፤ የሴቶችን 
መብት ከማስከበርና ተሳትፎና ተጠቃሚነታቸውን 
ከማጎልበት፤ ድጋፍ፣ ክትትልና ግምገማ ከማካሄድ፤ 
የመረጃ ጥራት እና ሽፋንን ከማሳደግ፤ እንዲሁም 
ከባለድርሻ አካላት ጋር ግንኙነትን ከማጠናከር ጋር 
የተያያዙ ዋና ዋና ግቦችን ለማሳካት በተናጥልም ሆነ 
ከተቋሙ የስራ ክፍሎችና ከሌሎች ውጫዊ አካላት ጋር 
ሲሰራ ቆይቷል፤ እየሰራም ይገኛል፡፡

ስርዓተ-ጾታና የወጣቶችን ጉዳይ ማካተት

የስርዓተ ጾታና የወጣቶች ጉዳይ በተቋሙ እቅዶችና 
ስራዎች ተካቶ እንዲሰራ የተለያዩ ተግባራት በዳይሬክቶሬቱ 
በኩል ተከናውነዋል፡፡

በዚህ ረገድ የስራ ክፍሎች የሴቶችና ወጣቶችን ጉዳይ 
አካተው እንዲያቅዱ ይረዳ ዘንድ በሴቶችና በወጣቶች 
ዙርያ የወጡ ፖሊሲዎችንና ፓኬጆች እንዲሁም የማካተቻ 
ማንዋል እንዲያገኙ የተደረገ ሲሆን ለኦዲት ስራ ዕቅዳቸው 
እንደ መነሻ እንዲያገለግላቸውም የስርዓተ-ጾታ ኦዲት 
ማንዋል ከማገናዘቢያ ቼክሊስቱ ጋር እንዲደርሳቸው 
ተደርጓል፡፡ በዚህም መሰረት ከ2008 ዓ.ም ጀምሮ በሁሉም 
የመ/ቤቱ ዳይሬክቶሬቶች ላይ እቅዳቸውን ከስርዓተ-ጾታ 
አንጻር ስለማቀዳቸው የማረጋገጥ ስራ ተሰርቷል፡፡

ከዚህም ሌላ የመ/ቤቱ እቅዶች፣ መመሪያዎች እና 
አሰራሮች ከስርዓተ-ጾታ አኳያ የተቃኙ መሆኑን 
በማረጋገጥ እንዲሻሻሉ ተደርጓል፡፡ በተጨማሪም       
በመ/ቤቱ ተግባራዊ የሆኑ እንደ የደረጃ ዕድገት፣ የቅጥር፣ 

የዝውውርና የስልጠና መመሪያ ያሉ ነባርም ሆነ አዲስ 
የተዘጋጁ ሰነዶችን ከስርዓተ-ጾታ አንጻር በመገምገም 
ግብረመልስ የመስጠት፣ ለሴት ሰራተኞች ልዩ የድጋፍ 
እርምጃ በአግባቡ ተግባራዊ መሆኑን የማረጋገጥ 
እንዲሁም በመ/ቤቱ የዕቅድ ዝግጅትና ሌሎች ስብሰባዎች 
ላይ እቅዶችና ስራዎች ከስርዓተ-ጾታ አንጻር እንዲቃኙ 
አስተያየት በመስጠት የማስገንዘብ ስራ ተሰርቷል፡፡ 

ከተቋሙ የስራ ባህሪና ከስልጣንና ከኃላፊነቱ ጋር 
የተጣጣመ የሥርዓተ-ጾታ ማካተቻ መመሪያም 
ለማዘጋጀት የቅድመ ዝግጅት ስራ ተጀምሯል፡፡

የሴቶች አደረጃጀትን ማጠናከር፣ ግንዛቤና 
ንቅናቄ መፍጠር

ዳይሬክቶሬቱ ስርዓተ-ጾታን ከማካተት በተጓዳኝ የሰራው 
ሌላው ስራ በተቋሙ ውስጥ የሴት ሰራተኞች አደረጃጀት 
እንዲጠናከር የማድረግና በሴቶችና በወጣቶች ዙርያ 
ግንዛቤ እንዲጎለብት የማድረግ ስራ ነው፡፡

የመ/ቤቱ ሴት ሰራተኞች በጋራ ጉዳዮቻቸው ላይ 
የሚመክሩበትና በመብቶቻቸው፣ በፍላጎቶቻቸውና 
በጥቅሞቻቸው ዙርያ የሚደራጁበት የሴቶች ፎረም 
ቀደም ብሎ የተቋቋመ ቢሆንም በ2008 ዓ.ም እንደገና 
እንዲጠናከር የተደረገ ሲሆን ፎረሙን ለአባላቱ 
የማስተዋወቅ፣ መተዳደሪያ ደንቡን የማዘጋጀት፣ አስፈጻሚ 
ኮሚቴውን የመምረጥና እንቅስቃሴውን የመደገፍ ስራ 
ተሰርቷል፡፡

በተቋም ደረጃ ዓለም አቀፍ የሴቶች ቀንንና ዓለም አቀፍ 
የወጣቶች ቀንን በማክበር ሰራተኞች በሴቶችና በወጣቶች 
ጉዳይ ላይ ግንዛቤ እንዲጨብጡ የማድረግና በመድረኩ 
ከተጋበዙ ተምሳሌታዊ ሴቶች ሴት ሰራተኞች ትምህርትና 
ተሞክሮ እንዲቀስሙ ተደርጓል፡፡ 

በተጨማሪም የመስሪያ ቤቱ ሴት ሰራተኞች በማህጸን 
ካንሰር ዙርያ ያላቸውን ግንዛቤ ለማሳደግ ለ36 ሴቶች 
በበሽታው ምንነትና ህክምናው ዙርያ ስልጠና የተሰጠ 
ሲሆን ይህንንም ተከትሎ የማህጸን ካንሰር ቅድመ 
ምርመራ እንዲያደርጉ ተደርጓል፡፡ 

የሴቶችን መብት ማስከበር፣ ተሳትፎና 
ተጠቃሚነትን ማጎልበት

የሴቶች መብት ከማስከበርና ተሳትፎና ተጠቃሚነታቸውን 
ከማሳደግ አንጻር የተለያዩ ተግባራት በዳይሬክቶሬቱ 
በኩል ተከናውነዋል፡፡

ከመብት አንጻር ቀደም ሲል እንደተጠቀሰው ሴቶች የልዩ ድጋፍ 
እርምጃ ተጠቃሚ መሆናቸውን የማረጋገጥ፣ በተሳትፎና 
ተጠቃሚነት ረገድም በራሳቸው ጉዳይ ላይ የሚወያዩበትና 
ጥቅሞቻቸውንና ፍላጎቶቻቸውን የሚያራምዱበትን የሴቶች 
ፎረም የማጠናከር ስራ ተሰርቷል፡፡ 

ከነዚህ ተግባራት በተጨማሪም በይበልጥ የሴት 
ሰራተኞችን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ የተሰሩ ተግባራት 
አሉ፡፡ በዚህ ረገድ ከ2005 እስከ 2008 ዓ.ም በቅጥር፣ 
በደረጃ ዕድገትና በውሳኔ ሰጭነት ተጠቃሚ የሆኑ 
ሰራተኞችን መረጃ በማየት የመ/ቤቱ ሴት ሰራተኞች ምን 
ያህል ተጠቃሚና ተሳታፊ እንደሆኑ የመለየት ስራዎች 
የተሰሩ ሲሆን በተመሳሳይ ወቅት የረጅምና የአጭር 
ጊዜ የትምህርትና ስልጠና ዕድል ያገኙ የመ/ቤቱ ሴት 
ሰራተኞች መረጃም ተለይቷል፡፡

በሌላ በኩል አነስተኛ ገቢና ዝቅተኛ የትምህርት 
ደረጃ ያላቸውን ሴት ሰራተኞች አቅም በማሳደግ 
ተጠቃሚነታቸውን ለማላቅ የትምህርትና የስልጠና 
እድሎችን በማፈላለግ ከተለያዩ የግል የትምህርትና 
ስልጠና ተቋማት በተገኘ የነጻና የከፊል ነጻ የትምህርት 
እድል 26 ሴቶችን በአምስት የግል የትምህርትና የስልጠና 
ተቋማት ማስተማር ተችሏል፡፡

ከዚህም ሌላ ከተለያዩ ተቋማት ጋር በመተባበር 46 
ሴት ሰራተኞች በቁጠባ ምንነትና አስፈላጊነት እንዲሁም 
በቁጠባ አይነቶች ላይ ግንዛቤ እንዲጨብጡና በቁጠባና 
ብድር አገልግሎት ተጠቃሚ እንዲሆኑ ስልጠና 
እንዲያገኙ የተደረገ ሲሆን አነስተኛ ገቢ ላላቸው 30 
ሴት ሰራተኞች ደግሞ በመሰረታዊ የንግድ ክህሎት ላይ 
ስልጠና  እንዲያገኙ  ተደርጓል፡፡  በተጨማሪም 38 የመ/
ቤቱ የጽዳት ሰራተኞች በስራ አካባቢ ደህንነትና በጽዳት 
ስራ አሰራር ላይ ስልጠና ተሰጥቷቸዋል፡፡

ድጋፍ፣ ክትትልና ግምገማ 

ቀደም ብሎ እንደተገለጸው የስርዓተ ጾታ ጉዳይ በተቋም 
እቅድ፣ መመሪያዎችና አሰራር ውስጥ ትኩረት ተሰጥቶት 
መታቀዱንና መተግበሩን የመከታተልና የመገምገም 
እንዲሁም የሴቶች የውሳኔ ሰጪነት፣ የተሳትፎና 
ተጠቃሚነት ሁኔታን የመገምገም ስራዎች በሴቶችና 
ወጣቶች ጉዳይ ዳይሬክቶሬት ተከናውኗል፡፡ ከነዚህ የመስሪያ ቤቱ የሴቶች ፎረም መድረክ

የመ/ቤቱ ሴት ሰራተኞች መሰረታዊ የንግድ ክህሎት ስልጠና ሲሰጣቸው

  የሴቶችና ወጣቶች ጉዳይ ማካተት ጅምር ጉዞ በፌዋኦ
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ተግባራት ውጪም በዳይሬክቶሬቱ የተከናወኑ የድጋፍና 
የግምገማ ስራዎች አሉ፡፡

በድጋፍ ረገድ የሚመለከታቸውን ዳይሬክቶሬቶች 
በታቀዱ ዕቅዶችና ክንውኖች እንዲሁም የስርዓተ-ጾታ 
ኦዲት በሚከናወንበት አግባብ ላይ የመደገፍና በስርዓተ 
ጾታ ጉዳዮች ላይ በመወያየት ግንዛቤ የማስጨበጥ ስራ 
ተሰርቷል፡፡ በሌላ በኩልም የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት 
ኦዲት ከሚያደርጋቸው ተቋማት በሁለቱ ላይ የተገኘውን 
የኦዲት ሪፖርት ከስርዓተ-ጾታ አንጻር የመቃኘት ስራ 
ተሰርቷል፡፡ በዚህም በ2005 ዓ.ም በመንግስት ከፍተኛ 
የትምህርት ተቋማት ውስጥ በሚገኙ ተማሪዎች ላይ 
የሚታዩ የስነምግባር ችግሮችንና የሚገጥሟቸውን 
ተቋማዊና አካባቢያዊ አሉታዊ ተጽዕኖዎችን በተመለከተ 
እንዲሁም በ2007 ዓ.ም በግብርና ሚኒስቴር የግብርና 
ኤክስቴንሽን በተለይ የሰብል ኤክስቴንሽን አፈጻጻምን 
በተመለከተ የተከናወኑ የክዋኔ ኦዲቶች ከስርዓተ ጾታ 
አንጻር ተቃኝተዋል፡፡

የመረጃ ጥራትና ሽፋንን ማሳደግ

የመ/ቤቱን ሠራተኞች የፆታና የእድሜ መረጃን ለማጠናቀር 
እና ስርዓተ-ጾታ ተኮር የሆኑ ሌሎች መረጃዎችን 
ለማሰባሰብ፣ ለማደራጀትና ተደራሽ ለማድረግም 
ዳይሬክቶሬቱ ተንቀሳቅሷል፡፡ 

በዚህ ረገድ የመ/ቤቱን ሰራተኞች መረጃ በመጠቀም የጾታ፣ 
የደሞዝ፣ የትምህርት ደረጃ፣ የሥራ መደብ የመሳሰሉትን 
መረጃዎች በመለየት የዳሰሳ ጥናት በማድረግ የማጠናቀር፤ 
ከ2004 እስከ የካቲት 2008 ዓ.ም ድረስ ዝውውር፣ 
ቅጥርና የደረጃ እድገት ያገኙ ሰራተኞችን መረጃ በጾታ 
የመለየት እንዲሁም የአጭርና የረጅም ጊዜ የትምህርት 
ዕድል ያገኙ ሰራተኞችን መረጃ የማሰባሰብና የማደራጀት 
ስራ ተሰርቷል፡፡

ከዚህ ሌላም የስርዓተ ጾታ ጉዳይን አካቶ ለመስራት 

አስፈላጊ የሆኑ እንደ ሴቶችና ወጣቶች ፖሊሲ፣ የሴቶች 
የልማት የለውጥ ፖኬጅ፣ የሥርዓተ-ጾታ ማካተቻ 
መመሪያ ፣የሥርዓተ ጾታ የኦዲት ማንዋል ወዘተ. 
ያሉ መረጃዎችን የማሰባሰብና ለሚመለከታቸዉ የሥራ 
ክፍሎች የማሰራጨት ስራ ተከናውኗል፡፡

ከባለድርሻ አካላት ጋር ግንኙነት ማድረግና 
ማጠናከር

ዳይሬክቶሬቱ በሴቶችና ወጣቶች ዘርፍ ያቀዳቸውን 
ተግባራት ለማሳካት ከውስጥና ከውጭ ባለድርሻ አካላት 
ጋር በቅንጅት ሰርቷል፡፡ 

በዚህ ረገድ ከተቋሙ ሴት ሰራተኞች፣ ከተለያዩ የስራ 
ክፍሎችና ከተቋሙ አመራር ጋር ሴቶችንና ወጣቶችን 
በተመለከቱ የተለያዩ ጉዳዮች ዙርያ በቅርበት ሰርቷል፡፡ 
በተመሳሳይ መልኩም በተለይ ከሴቶች መብት፣ ተሳትፎና 
ተጠቃሚነት ጋር በተያያዙ ጉዳዮች ላይ ከሴቶችና 
ህጻናት ጉዳይ ሚኒስቴርና ከሌሎች ተቋማት የስርዓተ 
ጾታና የወጣቶች ጉዳይ የስራ ክፍሎች ጋር፤ ከሴቶች 
ተጠቃሚነት ጋር በተገናኘም ከተለያዩ የትምህርት፣ 
የስልጠናና የህክምና ተቋማት፣ ከራስ አገዝ የሴቶች 
የልማት ድርጅት፣ ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ፣ ከሴት 
ደራሲያን ማኅበር፣ ከሴት አካል ጉዳተኞች ማህበር፣ 
ከኢትዮጵያ አይነስውራን ማህበር ወዘተ. ጋር በመስራት 
ሴቶችን ተጠቃሚ የሚያደርጉ እድሎችንና የስራ ክፍሉን 
የሚያጠናክሩ መረጃዎችንና ድጋፎችን የማስገኘት 
እንዲሁም ግንኙነትን የማጠናከርና ልምድ የመለዋወጥ 
ስራዎችን አከናውኗል፡፡ 

ዳይሬክቶሬቱ ለውስጥና ለውጭ ባለድርሻ አካላት 
ቀልጣፋ አገልግሎትን ለመስጠትም የተገልጋዮች ቻርተር 
አዘጋጅቷል፡፡

ቀጣይ ተግባራት 

የሴቶችና ወጣቶች ጉዳይ ዳይሬክቶሬት በቅርብ ጊዜ 
የተቋቋመ ቢሆንም በተለይ በሴቶች መብት፣ ተሳትፎና 
ተጠቃሚነት ዙሪያ ይበል የሚያሰኙ ተግባራትን 
አከናውኗል፡፡ እነዚህን ተግባራት በማጠናከር ስርዓተ-
ጾታን ተቋማዊ ማድረግ እንዲሁም የወጣቶች 
ጉዳይ ትኩረት ተሰጥቶት ተካቶ እንዲሰራ ማስቻል 
ከዳይሬክቶሬቱ የሚጠበቅ በመሆኑ እስካሁን 
ሲያከናውናቸው የነበሩ ተግባራትን በቀጣይ አጠናክሮ 
ለማከናወን አቅዷል፡፡

በመጨረሻም ዳይሬክቶሬቱ በፌዴራል ዋና ኦዲተር   
መ/ቤት ውስጥ የሴቶችና ወጣቶች ጉዳይ በአግባቡ 
እንዲካተት እንዲሁም የሴቶች መብት እንዲከበርና 
ተሳትፎና ተጠቃሚነታቸው እንዲያድግ ያደረገውን 
መልካም ጅምር በመደገፍ ረገድ የሚመለከታቸው 
የውስጥና የውጭ ባለድርሻ አካላት የበኩላቸውን ድርሻ 
እንዲወጡ መልዕክታችንን እናስተላልፋለን፡፡ 

የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት በአዋጅ በተሰጠው 
ስልጣንና ኃላፊነት መሠረት የመንግስት ተቋማት 
የተመደበላቸውን ሃብት በአግባቡ ህግና መመሪያውን 
ተከትለው ስለመጠቀማቸውና ሥራ ላይ ስለማዋላቸው 
ብሎም ውጤት ያስገኙ ስለመሆኑ ሙያዊ ግምገማና 
ትንተና በማከናወን ለተለያዩ አካላት ጥቅም ሊሰጥ 
የሚችል ኦዲት መረጃ ያመነጫል፡፡

ይህን ከባድ የህዝብና የመንግስት ኃላፊነት የሚወጡ 
ቁጥራቸው የበዛ የኦዲት ሙያተኞች የፌዴራል 
መንግስት ተቋማት በመሄድ ተቋማቱ በየበጀት ዓመቱ 
የተፈቀደላቸውን በጀት በህግና መመሪያው መሠረት 
ማከናወናቸውን ይመረምራሉ፣ መረጃዎችን ያጠናቅራሉ፡፡

ይህን ከባድ ኃላፊነት ለመወጣት ወደ መ/ቤቱ በቅጥር 
የሚገቡ የኦዲትና የደጋፊ ዘርፍ ባለሙያዎች ወደ ሥራ 
ከመግባታቸው በፊት በተቋሙ የትውውቅ ስልጠና        
/Induction Course/ እንዲሠለጥኑ ይደረጋል፡፡ ይህ 
የአዲስ ገቢ ሠራተኞች ስልጠና የኦዲት ሥራውን፣ 

ለሥራው የሚያስፈልገውን እውቀት፣ ክህሎት፣      
የመ/ቤቱን አጠቃላይ ሁኔታ፣ መብትና ግዴታቸውን 
በተመለከተ ግንዛቤ ያስጨብጣቸዋል፡፡ 

ከዚህ በተጨማሪም ሰልጣኞቹ ወደ ሥራ በሚሰማሩበት 
ጊዜ ችግር ሳይገጥማቸው ራሳቸውን ችለው እንዲሰሩ 
በሥራ ቦታ ሊያጋጥሟቸው የሚችሉ ችግሮችን በማንሳት 
ከተቋማቱ አመራሮች ጋር የሚኖራቸው ተግባቦትና የመረጃ 
ልውውጥ ምን መምሰል እንዳለበት እና ከሥራ በኋላም 
እንዴት የኦዲት ሪፖርት እንደሚያዘጋጁ በተጨባጭ 
ተሞክሮዎች ግንዛቤ እንዲጭብጡ ይደረጋል፡፡ 

በዚህም መሰረት በ2008-2009 በጀት ዓመት ከመጋቢት 
09 አስከ 29 ቀን 2008 ዓ.ም ለአዲስ ተቀጣሪ ሠራተኞች 
የተሰጠውን ስልጠና በዚህ ጽሑፍ በመቃኘት የትውውቅ 
ስልጠና በመ/ቤቱ ምን እንደሚመስል ልናስቃኛችሁ 
ወደናል፡፡ ስልጠናው ለኦዲት ዘርፍና ለድጋፍ ዘርፍ 
ሰራተኞች የተሰጠ ሲሆን ይህ ጽሁፍ በተለይ በኦዲት 
ዘርፍ ላሉ አዲስ ገቢ ሙያተኞች ለተከታታይ 10 የሥራ 

የመ/ቤቱ ሴት የጽዳት ሰራተኞች በጽዳት ስራ ዙርያ ሲሰለጥኑ

የትውውቅ ስልጠና 
ጥራት ላለው የኦዲት 

ሥራ
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ቀናት በፋይናንሺያልና ክዋኔ ኦዲት አሠራር ዙሪያ 
በተሰጠው የትውውቅ ስልጠና ላይ ትኩረት አድርጓል፡፡ 

በዚህ ሥልጠና 49 አዲስ ገቢ የኦዲት ሠራተኞች 
የትውውቅ ስልጠናውን የወሰዱ ሲሆን በፋይናሺያልና 
ህጋዊነት ኦዲት 37 ሠራተኞች እንዲሁም በክዋኔ ኦዲት 
12 ሠራተኞች ተሳትፈዋል፡፡ ከነዚህም ውስጥ 19ኙ 
ሴቶች ሲሆኑ የተቀሩት 30 ሠራተኞች ደግሞ ወንዶች 
ናቸው፡፡ ሥልጠናውንም በመስጠት ከፋይናሺያልና ክዋኔ 
ኦዲት ዳይሬክቶሬቶች የተወጣጡ ባለሙያዎችና የሥራ 
ኃላፊዎች ተሳትፈውበታል፡፡

በዚህ የሥልጠና መክፈቻ ስነ-ሥርዓት ወቅት አቶ አወቀ 
ጤናው የትምህርትና ስልጠና ጊ/ዳይሬክተር እንደገለፁት 
ስልጠናው መ/ቤትቱ ወደፊት የሚሰራቸውን ሥራዎች 
ታሳቢ ባደረገ ሁኔታ መዘጋጀቱንና ሠራተኞቹም በቂ 
ግንዛቤ ይዘው ወደ ሥራ እንዲገቡ ሰፊ ጊዜ እና ትኩረት   
ተሰጥቶት እንደሚከናወን ተናግረዋል፡፡ ከስልጠናው በኋላ 
ከሰልጣኞች የሚጠበቀውን ተግባር ሲገልፁም “ሰልጣኞች 
በሚመደቡበት ቦታ የተቋሙን ተልዕኮ ለማሳካት ሚናቸው 
የጎላ መሆኑን አውቀው ያገኙትን እውቀት በአግባቡ 
በመተግበር ሙያዊ ግዴታቸውን ሊወጡ ይገባል” ብለዋል፡፡

ለሰልጣኞች የፋይኔሺያል ኦዲትን ያሰለጠኑት የኦዲት 
ጥራት ማረጋገጥ ዳይሬክተር አቶ አህመድኑር ሱዋሊህ 
“አዲስ ሰው ወደ ፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት ሲገባ 
ቁርጠኝነቱ ከፍተኛ ነው፡፡ ነገር ግን በስራው ላይ በቀጥታ 
ሲሰማራ ግር ይሰኛል፤ ይህም ከተግባራዊ ክህሎት ማነስ 
የሚፈጠር ነው፡፡  ስለዚህ ይህ ስልጠና ያላቸውን የክህሎት 
ክፍተት የሚሞላ ነው፡፡ የምንሰጣቸውም ምሳሌዎች በስራ 
ላይ በተጨባጭ የሚያጋጥሟቸውን ነገሮች መሠረት 
ያደረጉ ናቸው፤ የስልጠናው ይዘትም ከአፍሪካና  ዓለም 
አቀፍ   የዋና  ኦዲተር   ማህበራት  /AFROSAI 
and  INTOSAI/ አሰራር ጋር የተናበበ በመሆኑም 
በቀጥታ የኦዲቱን ሥራ ለመሠራት ያግዛቸዋል” ሲሉ 
የስልጠናውን ጥቅም ይገልፃሉ፡፡ ስልጠናው ከዚህ በፊት 
ይሰጥ ከነበረው በተለየ ሁኔታ በጥልቀት እንደተሰጠና 
አዲስ ገቢ ሠራተኞች ወደ ሥራ ሲሄዱ ውጤታማ ሥራ 
ለመስራት እንደሚያስችላቸውም አስረድተዋል፡፡ 

በየትኛውም ተቋም አዲስ ሰራተኞች ሥራ ሲጀምሩ 
ግር መሰኘታቸው አይቀርም፡፡ የኦዲት ሥራም ተገቢ 
ትውውቅ ካልተደረገ ሙያተኞች በሥራ ላይ ችግር 
እንደሚያጋጥማቸው ይታወቃል፡፡ ከክዋኔ ኦዲት 
አሰልጣኞች አንዱ እና የክዋኔ ኦዲት ማኔጀር አቶ ዘርጋው 
ጨመዳ የስልጠናውን ዓላማ ሲያስረዱ አዲስ ሠራተኞችን 
ከኦዲት ሥራ ጋር ማስተዋወቅና ሰልጣኞች ወደ ሥራ 
ሲገቡ ምንም ሳይቸገሩ በቂ የሆነ እውቀት ይዘው በራስ 
መተማመን ሥራውን እንዲያከናውኑ ለማስቻል እንደሆነ 
ተናግረው በዚህ ስልጠና የሁሉም ሰልጣኞች ተሳትፎ 
እጅግ የላቀ እንደነበር ገልፀዋል፡፡

ለሰልጣኞቹ ስለተሰጡት የፋይናንሻልና የክዋኔ የኦዲት 
አይነቶች ልዩነት አቶ ዘርጋው ሲያስረዱ የፋይናንሺያል 
ኦዲት ሒሳብ ነክ የሆኑ፣ ከትራንዛክሽን እስከ ሪፖርቲንግ 
/Transaction up to Reporting/ ያለውን ሂደት አይቶ 
ከመንግስት የፋይናንሺያል እና የቁጥጥር መመሪያና 
ደንቦች አኳያ መፈፀማቸውን የሚመረምር እንደሆነና 
በዚህም ወጪዎችና ግዢዎች በትክክል በመንግሰት 
የወጪና የግዢ ደንብና መመሪያ መሠረት መፈፀማቸውን፣ 
ለእያንዳንዱ ግዢ አስፈላጊ ሰነዶች መያያዛቸውን፣ ግዢ 
የተፈፀመበትን ስርዓትና አግባብነትም ከፋይናንስ አኳያ 
ብቻ የሚያይ የኦዲት ዓይነት እንደሆነ በመግለፅ የበጀት 
ዓመቱ ከተጠናቀቀ በኋላ ያለፈ ጊዜ መረጃ /Past Data/ 
የሚያወጣ የኦዲት ዓይነት መሆኑን ይገልፃሉ፡፡

ባለሙያው የክዋኔ ኦዲት ምንነትን ሲያስረዱ ሦስት 
መሠረታዊ ጉዳዮች መሰረት በማድረግ የሚሠራ ሰፊና 
ጥልቅ ምርመራን የሚይዝ የኦዲት ዓይነት እንደሆነ 
ይገልፃሉ፡፡ እነሱም አንደኛ ክዋኔ ኦዲት የአንድ ተቋም 
በጀት አጠቃቀም ወይም አሠራር ውጤታማ /Effec-
tive/ መሆኑን ለማረጋገጥ የሚደረግ ምርመራ እንደሆነና 
የተመደበው በጀት ለታለመለት ዓላማ መዋሉንና 
ግብ መምታቱን እንደሚፈትሽ፤ ሁለተኛ ክዋኔ ኦዲቱ 
አዋጭነትን /Economic/ የመፈተሽ ተግባር ሲኖረው 
በዚህም የተፈፀመው ተግባር ወይም ግዢ አስፈላጊነቱንና 
በተገቢ ዋጋ መገዛቱን የማጣራት ምርመራ እንደሚያደርግና 
ሦስተኛ ደግሞ ቅልጥፍናን /Efficient/ በመመርመር 
በተቋሙ የተሰራው ሥራ ምን ያህል ከወጣለት 

ወጪ አኳያ ውጤታማና ጥራቱ የተረጋገጠ እንደሆነ 
የሚረጋገጥበት ኦዲት ዓይነት መሆኑን ያስረዳሉ፡፡

በነዚህ ሁለት የኦዲት ዘርፎች ያሉትን ፅንሰ ሃሳቦች ከመረዳት 
ጀምሮ በየተመደቡበት ዘርፍ እያንዳንዱን ሰነድ በምን 
አግባብ እንደሚመረምሩ፣ በሥራ ወቅት የሚያጋጥሟቸውን 
ችግሮች እንዴት እንደሚፈቱ እና የሚሠሩትን ሥራና 
የሚከተሉት የአሰራር መንገድ ምን እንደሚመስል 
በትውውቅ ስልጠናው  ለመዳሰስ ተሞክሯል፡፡ ለዚህም 
በተቋሙ ከነበረው ልምድ ባሻገር ከአፍሪካ የዋና ኦዲተሮች 
ማህበር /AFROSAI/ የተገኙ ልምዶችን በመቀመር ከዛ 
የተገኙትን ማንዋሎች እንዲያነቡ፣ በፊልም የተዘጋጁትንም 
እንዲመለከቱ በማድረግ ዓለም አቀፍ አሠራሮችንእንዲቀስሙ  
ተደርጓል፡፡ በአጠቃላይ በሁሉም መሠረታዊ ፅንሰ-ሃሳቦች 
ላይ በቂ እውቀት/ክህሎት እንዲይዙ የተደረገ ሲሆን የተለያዩ 
መልመጃዎችን እንዲሠሩና በሠሩዋቸው መልመጃዎች ላይ 
ውይይት እንዲያደርጉ ተደርጓል፡፡ 

ስልጠናውን የተከታተሉት አዲስ ገቢ ሠራተኞችም 
የትውውቅ ስልጠናው መሰጠቱ ያስገኘላቸውን ጥቅም 
ያስረዳሉ፡፡ በዚህ ስልጠና ወቅት ከተካፈሉት አዲስ 
ሠራተኞች አንዱ የሆነው ሰልጣኝ ኢዮብ ተስፋዬ ሲናገር 
በገቢዎችና ጉምሩክ መ/ቤት መመደቡን በመግለፅ ስልጠናው 
ወደ ተቋሙ ለኦዲት በሚሔድበት ጊዜ የሚሠራውን ነገር 
አስቀድሞ እንዲገነዘብ እንደረዳው ገልጿል፡፡ 

ሌላዋ አዲስ ተቀጣሪ ኦዲተር ፂዮን ኃይሉም የኢዮብን   
ሃሳብ ትጋራለች፡፡ ወደ ኦዲት ሥራ ሲገቡ አዲስ 
ሳይሆንባቸው እንዴት በተቀመጡ የኦዲት ስታንዳርዶች 
መሰረት ኦዲት ማድረግ እንደሚችሉ መማራቸውን 
በመግለጽ፡፡ የክዋኔ ኦዲት ሰልጣኝ ሀብታሙ              
ወ/ሰንበት በበኩሉ በተለይ ዓለም አቀፍ የሆኑ የኦዲት 
ማንዋሎችን መሠረት ተደርጎ ትምህርቱ መሠጠቱ 
በቀላሉ ስራውን እንዲገነዘቡና ወደ ሥራ በሚሄዱበትም 
ወቅት ያለምንም ችግር መሥራት የሚያስችላቸውን 
አቅም እንደፈጠረላቸው ይገልጻል፡፡

እፀገነት ጌታቸው በክዋኔ ኦዲት ሲሰለጥኑ ከነበሩት 
ሰልጣኞች አንዷ ስትሆን ከስልጠናው በርካታ ነገሮችን 

ማግኘቷን ትናገራለች፡፡ እፀገነት የጠናውን ጥቅም ስትገልጽ 
በክዋኔ ኦዲት ከጅማሬው እስከ መጨረሻ ወይም ክትትል 
ጊዜ  /Follow up/ ድረስ ያለውን ሥራ ማየታቸውን፤ 
በእያንዳንዱ ምዕራፍ ስራን ስለሚሠሩበት አግባብ 
ማለትም እንዴት መረጃ እንደሚሰበስቡ፣ መረጃዎቹን 
እንዴት እንደሚይዙ፣ ከዚያም ውጤት /Findings/ ላይ 
እንዴት እንደሚደርሱና ሪፖርት እንደሚጠናቅሩ የተለያዩና 
ተደጋጋሚ መልመጃዎችን በመስራት በቂ እውቀት 
መቅሰማቸውን ትገልጻለች፡፡

በስልጠናው መጨረሻ ከኦዲት ሠራተኞች በተጨማሪ 
የድጋፍ ዘርፍ አዲስ ተቀጣሪ ሰራተኞችን ባካተተ 
ሁኔታ ስለ መ/ቤቱ አጠቃላይ ታሪካዊ ዳራና አጠቃላይ           
የመ/ቤቱን ስልጣንና ኃላፊነት፣ ስለሥራና አካባቢ 
ደህንነትና ጤንነት፣ ስለመልካም አስተዳደር ምንነትና 
ስለፈጻሚው ሚና እንዲሁም ስለሠራተኞች መብትና 
ግዴታ በሚመለከታቸው የሥራ ክፍል ኃላፊዎች 
መሠረታዊ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና እንዲያገኙ 
ተደርጓል፡፡ በዚህም ሰልጣኞች ይበልጥ የተቋሙን 
ራዕይ ተግንዝበው ሁሉም ለአንድ ዓላማ ድርሻቸውን 
እንዲወጡና የለውጥ አንቀሳቀሽ ሞተር በመሆን ተቋሙን 
ወደተሻለ ደረጃ ላይ እንደሚያደርሱ ይታመናል፡፡ 

የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት የድጋፍ ዘርፍ ም/ዋና 
ኦዲተር ክብርት ወ/ሮ ባዩሽ ተስፋዬ በትውውቅ ስልጠናው 
መዝጊያ ላይ ባስተላለፉት መልዕክት መ/ቤቱ በየጊዜው 
ለውጥ እያመጣና ከፍተኛ ተቀባይነት እያገኘ መምጣቱን 
በመግለፅ ውጤቱ በየአንዳንዱ ኦዲተር ያላሰለሰ ጥረትና 
የስራ ውጤት የተገኘ እንደሆነና ለአዲስ ገቢ ሠራተኞችም 
የተሠጠው የትውውቅ ስልጠና የተቋሙን ግብ ለማሳካት 
ተጨማሪ አቅም እንደሚፈጥር ገልፀዋል፡፡ ሰልጣኞችም 
ወደ ሥራ ሲሰማሩ በተለይም በቡድን በሚሰሩበት ጊዜ 
በመግባባትና በመረዳዳት መንፈስ ከተለያዩ የስነምግባር 
ግድፈቶች ተጠብቀው ሥራቸውን በመስራት በሚሄዱባቸው 
መ/ቤቶች ሁሉ የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት አምባሳደር 
በመሆን የተሰጣቸውን ተልዕኮ በአግባቡ እንዲወጡ 
እንዲሁም አቅማቸውን በየጊዜው በማሳደግ፣ ብቁና 
ተወዳዳሪ ሠራተኞች ሆነው መገኘት እንደሚጠበቅባቸው 
መልዕክት አስተላልፈዋል፡፡  

“አዲስ ሰው ወደ ፌዋኦ መ/ቤት ሲገባ ቁርጠኝነቱ ከፍተኛ ነው፡፡ ነገር 
ግን በስራው ላይ በቀጥታ ሲሰማራ ግር ይሰኛል፤ ይህም ከተግባራዊ 

ክህሎት ማነስ የሚፈጠር ነው፡፡ ስለዚህ ይህ ስልጠና ያላቸውን 
የክህሎት ክፍተት የሚሞላ ነው፡፡” 



48 49የፌዴራል ዋና ኦዲተር መስሪያ ቤት ልሳነ-ኦዲተር 2009 ዓ.ም

የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት የ2008/09 የኦዲት ዘመን 
የእቅድ አፈጻጸም ግምገማና የ2009/10 የኦዲት ዘመን 
እቅድ ዝግጅት መድረክን ሁሉንም የመ/ቤቱን ሰራተኞች 
ባሳተፈ መልኩ ከየካቲት 20-24፤2009 ዓ.ም በኢትዮጵያ 
ስራ አመራር ኢኒስቲትዩት አከናወነ፡፡ 

በመድረኩ መክፈቻ ላይ የፌዴራል ዋና ኦዲተር ክቡር 
አቶ ገመቹ ዱቢሶ በ2008/2009 የእቅድ ዝግጅት ወቅት 
ፈጻሚውና አመራሩ በእቅድ ይዞ ሲያከናውናቸው የነበሩ 
ተቋማዊ ግቦች በምን አግባብ እንደተከናወኑና በሂደት 
ያጋጠሙ ተግዳሮቶችና መልካም አጋጣሚዎች ምን 
እንደነበሩ በመገምገም የቀጣዩን አመት እቅድ ለማቀድ 
ሰራተኛው የሚመክርበት አመታዊ መድረክ እንደሆነ 
ገልጸዋል፡፡ 

መንግስት የራሱንና የፐብሊክ ሰርቪሱን ችግሮች መለየቱን 
ያስታወሱት ዋና ኦዲተሩ የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት 
የፌዴራል ተቋማትን አፈጻጸም የመቆጣጠር ኃላፊነት 
ያለበት እንደመሆኑ መጠን እንደተቋም እቅዶቹን በሚገባ 
የመተግበርና የኦዲት ስራውን በበለጠ ጥልቀትና ጥራት 
የመፈጸም ኃላፊነት እንዳለበት አስገንዝበዋል፡፡ ከዚህ 
አኳያም እያንዳንዱ ፈጻሚና ዳይሬክቶሬት ህዝብና 
መንግስት የሚጠብቁበትን ኃላፊነት ምን ያህል እንደፈጸመ 
በመድረኩ በግልጽ መወያየት እንዳለበት አሳስበዋል፡፡

በተጠናቀቀው የ2008/2009 የኦዲት ዓመት በኦዲት 
ዘርፉ ከታች እስከ ላይ በግለሰብ ደረጃ የነበረው አፈጻጸም 
ሰፊ ልዩነት እንደተስተዋለበት የጠቆሙት ክቡር አቶ 
ገመቹ የኦዲት ሪፖርቶችን በእቅዱ የጊዜ ሰሌዳ መሰረት 
በወቅቱ አጠናቆ በማውጣቱ ረገድም ካለፉት አመታት 
በተለየ መልኩ መዘግየት እንደታየ ገልጸዋል፡፡ በአንጻሩም 

የኦዲት ዘርፉን ለመደገፍ የሚያስችል ብቃት ያለው የሰው 
ኃይል በድጋፍ ዘርፉ ውስጥ ከመቀጠሩ ጋር በተያያዘ 
በቂ ባይሆንም በድጋፍ ዘርፉ ዘንድ የተሻለ አፈጻጸም 
እንደታየና በሌላ በኩል ግን በተለይ በአቅም ግንባታ ረገድ 
የሚፈለገውን ያህል ርቀት እንዳልተሔደ ተናግረዋል፡፡ 

ክቡር ዋና ኦዲተሩ በተስተዋለው የተግባራት አፈጻጸም 
ልዩነትና በስራዎች መዘግየት ላይ መወያየት፣ በአፈጻጸም 
ድክመት ያሳትዩንም ማረም ከመድረኩ እንደሚጠበቅ 
የገለጹ ሲሆን ጠንካራ አፈጻጸም ላሳዩ የመ/ቤቱ ሰራተኞች 
ምስጋና አቅርበዋል፡፡

የመ/ቤቱ የእቅድ ዝግጅት፣ ክትትልና ግምገማ ዳይሬክተር 
አቶ ደጀኔ ደቦጭ የ2008/09 የኦዲት ዘርፉን የአንድ 
አመት አፈጻጸም እንዲሁም የድጋፍ ዘርፉን የሰባት ወራት 
አፈጻጸም ሪፖርት አቅርበዋል፡፡ አቶ ደጀኔ በሪፖርታቸው 
በኦዲት ዘመኑ እስከ ጥር 30፣2009 ዓ.ም ድረስ በኦዲት 
ሰርቪስ ኮርፖሬሽን ኦዲት የሚደረጉ 6 መ/ቤቶችን ጨምሮ 
በጥቅሉ 165 የፌዴራል መ/ቤቶች ላይ የፋይናንስና 
ህጋዊነት ኦዲት ለማድረግ ታቅዶ እንደነበር ገልጸው እስከ 
የካቲት 10፣ 2009 ዓ.ም ድረስ 125 መ/ቤቶች (78.61%) 
ኦዲት መጠናቀቁንና ቀሪዎቹም የመስክ ስራቸው ተጠናቆ 
ሪፖርታቸው እስከ የካቲት 30፣2009 ዓ.ም እንደሚወጣ፣ 
የአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ ሂሳብ በወቅቱ ባለመዘጋቱ በኦዲት 
ላይ እንደሚገኝ እንዲሁም 5 ልዩ ኦዲቶችና አንድ የክትትል 
ኦዲት ስራ መሰራቱን ገልጸዋል፡፡

በክዋኔ ኦዲት በኩልም በኦዲት ዘመኑ 26 የክዋኔ ኦዲት 
ሪፖርቶችን ወጪ ለማድረግ ታቅዶ 11 (42.3%) የኦዲት 
ሪፖርቶች መጠናቀቃቸውንና በሂደት ላይ ያሉት ቀሪ 
ሪፖርቶችም እስከ የካቲት 30 እንቀሚጠናቀቁ የገለጹ 

ሲሆን ከእቅድ ውጪ አንድ የኦዲት ስራ እየተሰራ 
እንደሚገኝ አስረድተዋል፡፡

በመሰረታዊ አገልግሎቶች ከለላ ኦዲት በኩልም በ305 
ወረዳዎችና ከተማ አስተዳደሮች ላይ በወኪል መ/ቤቶች 
አማካይነት ተከታታይ ኦዲት ለማድረግ ታቅዶ 238 
(78%) ኦዲቶች መጠናቀቃቸውን አቶ ደጀኔ ገልጸዋል፡፡   
በተጨማሪም አንድ ልዩ ኦዲት፣ 10 አመታዊ ኦዲት 
እና 9 ፍትሀዊ መሰረታዊ አገልግሎት ለሁሉ አቀፍ 

የእድገት ተጠቃሚነት ፕሮግራም የኦዲት ስራዎች 
መሰራታቸውን ተናግረዋል፡፡

አቶ ደጀኔ በድጋፍ ዘርፍ ስር ባሉ የተለያዩ ዳይሬክቶሬቶች 
ውስጥ ከሐምሌ 01 ቀን 2008 ዓ.ም ጀምሮ ባለፉት ሰባት 
ወራት የተሰሩ ስራዎችን የተጠቃለለ ሪፖርትም አቅርበዋል፡፡

በአፈጻጸም ሂደት የግብአትና የአገልግሎቶች አለመሟላት፣ 
የበቂ ሱፐርቪዥን አለመደረግ፣ የአንዳንድ ስልጠናዎች 
በተያዘላቸው ጊዜ ያለመሰጠት፣ በአንዳንድ ኦዲት 
ተደራጊዎች በኩል መረጃዎች በወቅቱ አለመቅረብና ሌሎች 
ችግሮች እንዳጋጠሙ ዳይሬክተሩ አስረድተዋል፡፡

ዳይሬክተሮችና ከፍተኛ ባለሙያዎች የኦዲት ስራው 
እንዲዘገይ ምክንያት ናቸው ባሉዋቸው ውጫዊና ውስጣዊ 
ጉዳዮች ላይ ማብራሪያ የሰጡ ሲሆን የበላይ አመራሩ 
ግልጽነት በሚሹና ምላሽ በሚፈልጉ ሃሰቦች ላይ ገለጻ 
አድርጓል፡፡ 

በመድረኩ ላይ ለ2009/10 እቅድ ዝግጅት መነሻ 
አቅጣጫዎችን በኦዲትና በድጋፍ ዘርፉ የመለየት ስራ 
ተሰርቶ እያንዳንዱ ዳይሬክቶሬት የ2008/09 እቅድ 
አፈጻጸሙንና የተቀመጡትን አቅጣጫዎች መነሻ በማድረግ 
አመታዊ እቅዱን የማዘጋጀት ስራ ያከናወነ ሲሆን የድጋፍ 
ዘርፍ ዳይሬክቶሬቶችም በተጨማሪ የ2009 እቅዳቸውን 
ከልሰዋል፡፡ አጠቃላይ የየዳይሬክቶሬቶቹ እቅድ መላው 
ሰራተኛ በተገኘበት ውይይት ተደርጎበት እንዲጸድቅ 
የተደረገ ሲሆን በመጨረሻም በቀጣይ ሊኖር ስለሚገባው 
የእቅድ አፈጻጸም የበላይ አመራሩ አቅጣጫ ሰጥቷል፡፡ 

የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት ሰራተኞች 11ኛውን 
የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ቀንን “ህገ 
መንግስታችን ለዴሞክራሲያዊ አንድነታችንና ለህዳሴችን” 
በሚል መሪ ቃል ህዳር 23 ቀን 2009 ዓ.ም በመ/ቤቱ 
የመሰብሰቢያ አዳራሽ በተለያዩ ዝግጅቶች አከበሩ፡፡

በስነስርዐቱ መክፈቻ ላይ የፌዴራል ዋና ኦዲተር ክቡር 
አቶ ገመቹ ዱቢሶ ባደረጉት ንግግር የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ሕገ 
መንግስት የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች 
የተዛባ የበፊት ታሪካቸውን አርመው፣ በጎውን ታሪካቸውንና 
የአብሮነታቸውን ልምድ አበልፅገው በፍትህዊነት፣ 

በመከባበርና በመፈቃቀድ የጋራ የመልማትና የማደግ 
ፍላጎታቸውን በዴሞክራሲያዊ አግባብ ለማሣካት ቃል 
የገቡበት የጋራ የቃል ኪዳን ሰነድ መሆኑንና ሕገ መንግስቱ 
የጸደቀበት ቀንም በግንቦት 1983 ዓ.ም ለተገኘው አዲስ 
ተስፋና ድል ዋስትና መስጠት የተቻለበት የስኬት ብስራት 
ቀን መሆኑን ገልጸዋል፡፡

ክቡር ዋና ኦዲተሩ አያይዘውም የሕገ-መንግስቱን ዓላማዎች 
በአግባቡ በመገንዘብ፣ ሕገ መንግስታዊ መብትና ግዴታን 
በመረዳት እንዲሁም የሕገ-መንግስቱን መልካም ፍሬዎች 
በማወቅ የመንግስት አሰራር በግልጽነትና በተጠያቂነት 

የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት ሰራተኞች የብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀንን፣ የኤድስ 
ቀንንና የፀረ-ጾታዊ ጥቃት ቀንን አከበሩ

“መ/ቤቱ በሕገ መንግስቱ የተደነገገው የግልጽነትና 

የተጠያቂነት አሰራር እንዲሰፍን እየሰራ ነው”
የፌዴራል ዋና ኦዲተር ክቡር አቶ ገመቹ ዱቢሶ  

ዜና

ዜና የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት የእቅድ አፈጻጸም ግምገማና 

የእቅድ ዝግጅት መድረክ ተካሄደ

ተቋማዊ ዜናዎች

የመ/ቤቱ የእቅድ ዝግጅት፣ ክትትልና ግምገማ ዳይሬክተር 
አቶ ደጀኔ ደቦጭ የእቅድ አፈጻተም ሪፖርቱን ሲያቀርቡ
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አግባብ እንዲፈጸም የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት 
የበኩሉን ሚና መጫወት እንዳለበት አስገንዝበዋል፡፡

በበአሉ አከባበር ወቅት የኦዲት ዘርፍ ምክትል ዋና 
ኦዲተር ክብርት ወ/ሮ መሰረት ዳምጤ “የተጠያቂነትና 
ግልጽነት አሰራርን በማጠናከር ህገ መንግስታዊ ስርዐቱን 
ለማጎልበት የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት ሚና” በሚል 
የተዘጋጀ የውይይት መነሻ ጽሁፍ አቅርበዋል፡፡

ክብርት ምክትል ዋና ኦዲተሯ ባደረጉት ገለጻ በ1987 
ዓ.ም የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች 
በታሪካቸው ለመጀመሪያ ጊዜ በፈቃዳቸው የሚተዳደሩበትን 
ህገመንግስት ማጽደቃቸውና ይህንን ተከትሎ ባለፉት 22 
ዓመታት ሕገ መንግስቱ ያስገኛቸው በርካታ ውጤቶች 
በየዘርፉ መመዝገባቸውን ገልጸዋል፡፡

ክብርት ወ/ሮ መሰረት ሕገ መንግስቱ የግልጽነትና 
የተጠያቂነት አሰራርን የደነገገ መሆኑን ጠቅሰው 
የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤትም ይህን የማረጋገጥ 
ተልዕኮ ይዞ እየሰራ እንደሆነና ሁለተኛውን የአምስት 
አመት ስትራቴጂክ እቅድ አዘጋጅቶ ለሁሉም ፈጻሚ 
ግልጽ በማድረግ እየተተገበረ እንደሚገኝ አስረድተዋል፡፡ 

ከዚህ አንጻር በፌዴራል መንግስት መ/ቤቶች ውስጥ 
ተጠያቂነትና ግልጽነትን በማስፈን መልካም አስተዳደርን 
ለማረጋገጥ የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት ዋነኛ አጋዥ 
ኃይል መሆኑን በመገንዘብ ሰራተኛው ለዚህ ተልዕኮ 
በይበልጥ ሊዘጋጅ እንደሚገባ አሳስበዋል፡፡ 

በተለይም ስትራቴጂክ እቅዱን መነሻ በማድረግ እስካሁን 
የተገኙ ውጤቶችን በማስጠበቅ፣ የክዋኔ ኦዲት ሽፋንን 
በማሳደግ፣ የኦዲት ጥራትን በማሻሻል፣ የሰራተኛውን አቅም 
በመገንባት፣ የኦዲት ማሻሻያ አስተያየቶች መተግበራቸውን 
በማረጋገጥ፣ የቴክኖሎጂ አጠቃቀምና አስተዳደርን በማሻሻል 
ላይ ትኩረት ሰጥቶ ሊሰራ እንደሚገባ አስገንዝበዋል፡፡ 

በዕለቱ የመ/ቤቱ ሰራተኞች ከኢትዮጵያ ብሔሮች፣ 
ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ቀን ጎን ለጎን ዓለም አቀፍ የኤድስ 

ቀንና የፀረ-ጾታዊ ጥቃት ቀንን ጨምረው አክብረዋል፡፡ 

በየአመቱ ህዳር 22 ቀን የሚከበረው ዓለም አቀፍ የኤድስ 
ቀን በሀገራችን ለ29ኛ ጊዜ “አሁንም ትኩረት ለኤች.ኤ.ቪ 
መከላከል” በሚል መሪ ቃል የተከበረ ሲሆን የስራ አካባቢ 
ደህንነትና ጤንነት ባለሙያ የሆኑት አቶ ታመነ ጌታሁን 
ቫይረሱ በሀገራችን ስላለው ስርጭት፣ በይበልጥ ለቫይረሱ 
ተጠቂ ስለሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች፣ ስለኤድስ በሽታ 
ምንነት፣ ስለቫይረሱ መተላለፊያና መከላከያ መንገዶች፣ 
በሽታው ስለሚያደርሰው ተጽዕኖ፣ ስለምርመራና ህክምና 
እንዲሁም ሌሎች ተያያዥ ጉዳዮች ገለጻ አድርገዋል፡፡

በተመሳሳይ ሁኔታም ከህዳር 16 - ታህሳስ 1 ቀን ድረስ 
በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚከበረው የፀረ-ጾታዊ ጥቃት ቀን 
(የነጭ ሪባን ቀን) በሀገራችን ለ11ኛ ጊዜ “በሴቶች ላይ 
የሚፈጸሙ የኃይል ጥቃቶችን በመከላከልና በማስቆም 
የህዳሴ ለውጥን ዘላቂነት እናረጋግጥ!” በሚል ሀገራዊ መሪ 
ቃል ተከብሯል፡፡ በወቅቱ የስርአተ ጾታ ከፍተኛ ባለሙያ 
የሆኑት አቶ ገዛኸኝ ሙሊሳ በበዓሉ ታሪካዊ አመጣጥ፣ 
በጾታዊ ጥቃት መገለጫዎች፣ በጥቃቱ ሰለባዎች ማንነት፣ 
ጥቃቱ በሚፈጸምባቸው አካባቢዎች፣ በሚፈጸምበት 
ምክንያትና በሚያስከትለው ጉዳት፣ ጥቃቱን ለማስወገድ 
መወሰድ ስላለባቸው እርምጃዎችና ከጾታዊ ጥቃት ጋር 
በሚገናኙ ጉዳዮች ላይ ማብራሪያ ሰጥተዋል፡፡ 

በኤች.አይ.ቪ ኤድስና በጾታዊ ጥቃት ላይ በቀረቡት 
ገለጻዎች ላይ ክቡር ዋና ኦዲተሩ በሰጡት ማጠቃለያ የኤች 
አይ ቪ ኤድስ በሽታ የለም የሚል የተሳሳተ አመለካከት 
እየተፈጠረና ስርጭቱም ዳግም እያንሰራራ እንደሚገኝ 
በመግለጽ በተለይ ከስራ ባህሪያቸው ጋር ተያይዞ ለበሽታው 
ሊጋለጡ የሚችሉ የመ/ቤቱ ሰራተኞች ይበልጥ ጥንቃቄ 
ማድረግ እንዳለባቸው አሳስበዋል፡፡ ጾታን መሰረት አድርጎ 
ከሚፈጸም ሀይል ጥቃት ጋር በተያያዘም ወንዶች በሴቶች 
ላይ የሚፈጽሙትን የሀይል ጥቃት ለማቆምና ጥቃቱ 
ሲፈጸም ዝም ላለማለት ቃል መግባት እንዳለባቸው ከዚህ 
ባለፈም ስለጾታዊ ጥቃት ምንነት ላካባቢያቸው ማህበረሰብ 
ማስተማር እዳለባቸው ዋና ኦዲተሩ አስገንዝበዋል፡፡ 

ለፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት የገቢዎችና ጉምሩክ 
ኦዲት ዳይሬክቶሬት ኦዲተሮች የገቢዎችና ጉምሩክ 
ባለስልጣን የሀገር ውስጥ ታክስን እና የጉምሩክ አሰራርን 
ለማስተዳደር እየተጠቀመበት ስላለው በኢንፎርሜሽን 
ቴክኖሎጂ የተደገፈ የመረጃ አያያዝ ስርዓት ስልጠና 
ተሰጠ፡፡

በባለስልጣኑ የመረጃ ስራ አመራር ቴክኖሎጂ ምክትል 
ዳይሬክተር አቶ ጌትነት አበባው ስለ ስልጠናው ተጠይቀው 
በሰጡት አስተያየት መ/ቤቱ የሀገር ውስጥ ታክስን 
በሲግታክስ (SIGTAX) እንዲሁም የጉምሩክ አሰራርን 
በአሲኩዳ ፐላስ ፕላስ (ASYCUDA++) የመረጃ አስተዳደር 
ስርዓትን እየመራ እንደሚገኝ ገልጸው የፌዴራል ዋና 
ኦዲተር መ/ቤት ኦዲተሮች የባለስልጣኑን በቴክኖሎጂ 
የተደገፈ አሰራር በመረዳት ስራቸውን እንዲያከናውኑ 
ስልጠናው ጠቃሚ መሆኑን አስረድተዋል፡፡ 

በስልጠናው ወቅት ለሠልጣኞቹ ስለሁለቱ የመረጃ 
አስተዳደር ስርአቶች ምንነት፣ ከምዝገባ እስከ ሪፖርት 
ዝግጅት ድረስ መረጃዎች በስርዓት ተደራጅተው ጥቅም 
ላይ ስለሚውሉበት ሂደት እንዲሁም ከሀገር ውስጥ ገቢ 
አስተዳደርና ከጉምሩክ ስርዓት ጋር በተያያዘ ኦዲተሮች 
ሊያውቋቸው ስለሚገቡ ጉዳዮች የንድፈ-ሀሳብና የተግባር 
ትምህርት ተሰጥቷል፡፡

ስልጠናው መሰጠቱ ኦዲተሮች በቀጥታ የባለስልጣኑን 
መረጃ በማግኘት የኦዲት ስራቸውን እንዲያከናውኑ 

በማገዝ በመረጃ ተደራሽነት ላይ የነበረውን ችግር 
እንደሚፈታ ይታመናል፡፡

በስልጠናው ተካፋይ የሆኑት ወ/ት ብስኩት ለገሰና 
አቶ አድነው አማዶ ስልጠናው በመረጃ አስተዳደር 
ስርአቶቹ ላይ ግንዛቤ እንዲጨብጡ እንዳደረጋቸውና 
በቀጣይ ለሚኖራቸው ስራ ምቹ ሁኔታ እንደፈጠረላቸው 
አስረድተዋል፡፡

ስልጠናው በፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት አዘጋጅነት 
ለ35 ኦዲተሮች በሁለት ዙር ተሰጥቷል፡፡ 

የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት በውጤት ተኮር ስርዓት 
(BSC) ላይ ያተኮረ ስልጠና በመ/ቤቱ የተለያዩ የስራ 
ክፍሎች ውስጥ ለሚሰሩ የስራ ሃላፊዎችና ባለሙያዎች 
ከታህሳስ 13-14/2009 ዓ.ም ሰጠ፡፡  

በለውጥ ስራ አመራር ዳይሬክቶሬት በተዘጋጀው ስልጠና 
መክፈቻ ላይ የክቡር ዋና ኦዲተሩ ልዩ ረዳት አቶ ሻሾ 
መኮንን በተቋሙ ስትራቴጂክ እቅድ የተቀመጡ ስራዎች 
ለእያንዳንዱ ፈጻሚ ወደታች ወርደው በBSC እየተለኩ 
ባለመሆኑ እንዲሁም በውጤት ተኮር ስርዓት ላይ 
ተመጣጣኝ ግንዛቤ በሁሉም የስራ ክፍሎች ኃላፊዎችና 
ሰራተኞች ዘንድ ባለመኖሩ ስልጠናው መዘጋጀቱ አስፈላጊ 

መሆኑን ገልጸዋል፡፡ አቶ ሻሾ አያይዘውም ሰልጣኞች 
ስለውጤት ተኮር ስርዓት በቂ ግንዛቤ ጨብጠው ስርዓቱን 
ወደ ተግባር መለወጥ እንደሚጠበቅባቸው አሳስበዋል፡፡

ስልጠናውን የሰጡት የለውጥ ስራ አመራር ዳይሬክተር 
አቶ አበራ ተፈራ በተቋሙ የውጤት ተኮር ስርዓት 
መጠናቱንና ወደ ሁሉም የስራ ክፍልና ባለሙያ 
ባይወርድም በአንዳንድ የስራ ክፍሎች እስከ ከፍተኛ 
ባለሙያ ድረስ የBSC ስልጠና መሰጠቱን አስታውሰው 
ስልጠናውን ያልወሰዱት ሌሎች የስራ ክፍሎች በBSC 
ምንነት፣ ጠቀሜታ፣ የጥናት ሂደት፣ አተገባበርና 
ውጤት ላይ ግንዛቤና ክህሎታቸውን በማሳደግ ስርዓቱን 

ዜናበሀገር ውስጥ ገቢ እና በጉምሩክ ስርዓት አስተዳደር 

ዙሪያ ለኦዲተሮች ስልጠና ተሰጠ

ዜናየውጤት ተኮር ስርዓት ስልጠና ተሰጠ

የመ/ቤቱ ሰራተኞች የብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀንን፣ የኤድስ ቀንንና የፀረ-ጾታዊ ጥቃት ቀንን ሲያከብሩ

ስልጠናው በተሰጠበት ወቅት
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በአስተማማኝነት ለመዘርጋት ስልጠናው መዘጋጀቱን 
ገልጸዋል፡፡

ውጤት ተኮር ስርዓት ስትራቴጂክ የስራ አመራር፣ 
የአፈጻጸም ምዘናና የስርዓተ ተግባቦት መሳርያ ሆኖ 
እንደሚያገለግል የገለጹት አቶ አበራ በምንነቱ፣ 
በአስፈላጊነቱ፣ በታሪካዊ አመጣጡና እድገቱ፣ በግንባታና 
ትግበራ ደረጃዎቹ እንዲሁም ስርአቱን ከማሳካትና 
ቀጣይነቱን ከማረጋገጥ ጋር በተያያዙ ጉዳዮች ላይ ገለጻ 
አድርገዋል፡፡ አቶ አበራ የተቋሙን የአምስት አመት 
ስትራቴጂክ እቅድ በማቅረብም የስራ ክፍሎች እንደየስራ 
ድርሻቸው ተቋማዊ ስትራቴጂያዊ ግቦችን እየወሰዱ 
የክፍላቸውንና የባለሙያዎቻቸውን የBSC ስኮር ካርድ 
(እቅድ) እንዴት እንደሚያዘጋጁ አስተምረዋል፡፡

በስልጠናው መዝጊያ ላይ አቶ ሻሾ በቀጣይ በመ/ቤቱ 
ውስጥ የሚከናወኑ ስራዎች በውጤት ተኮር ስርዓት 
እንደሚመዘኑ ገልጸው ስልጠናውን የወሰዱ የስራ 
ክፍሎች የተቋሙን የBSC ጥናትና የሲቪል ሰርቪስ 

የሰራተኞች አፈጻጸም ምዘና መመሪያን መሰረት አድርገው 
የዳይሬክቶሬት እና የግለሰብ የBSC እቅድ አዘጋጅተው 
በማጸደቅ በፍጥነት ወደ ስራ መግባት እንዳለባቸው 
አስገንዝበዋል፡፡ 

በተሻሻለው የፌዴራል የቤተሰብ ህግ ላይ ያተኮረ ስልጠና 
ለፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት ሰራተኞች ከታህሳስ  
26-27/2009 ዓ.ም ተሰጠ፡፡

በሴቶችና ወጣቶች ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት አስተባባሪነት 
በተዘጋጀው ስልጠና መክፈቻ ላይ ዳይሬክተሯ ወ/ሮ 
ሙሉ ጥሩነህ ስልጠናው የመ/ቤቱ ሰራተኞች በተሻሻለው 
የቤተሰብ ህግ ላይ ግንዛቤ እንዲኖራቸው ለማድረግ 
የተዘጋጀ መሆኑን ገልጸዋል፡፡

በቤተሰብ ህጉ ላይ ስልጠና የሰጡት የመ/ቤቱ የህግ ጉዳዮች 
ዳይሬክተር አቶ አወቀ አግዘው እንደገለጹት የቤተሰብ 

ህጉ በ1992 ዓ.ም ከመሻሻሉ አስቀድሞ   በ1952 ዓ.ም 
በጸደቀው የፍትሐብሄር ህግ ውስጥ ተካቶ ይሰራበት 
እንደነበረና የሴቶች መብት የማያስከብሩ በርካታ የህግ 
ድንጋጌዎችን የያዘ እንደነበር ገልጸዋል፡፡

በመሆኑም አሁን ካለው የህብረተሰብ የእድገት ደረጃ 
በዋነኝነትም ከህገ-መንግስቱ ጋር የተጣጣመ እንዲሆን 
ለማድረግ፣ በጋብቻም ሆነ በፍች ወቅት የተጋቢዎችን 
እኩልነትና መብት ለማስጠበቅ አንዲሁም የህጻናትን 
መብት ለማስከበርና ለቤተሰብ አስፈላጊውን ጥበቃ 
ለማድረግ የቤተሰብ ህጉ እንዲሻሻል መደረጉን አቶ አወቀ 
አስረድተዋል፡፡

የቤተሰብ ህጉ መሻሻል የህገመንግስቱ ትሩፋት መሆኑን 
ያስታወሱት ዳይሬክተሩ በህገመንግስቱ የሴቶችንና 
የዜጎችን መብቶች አስመልክተው የተደነገጉ ድንጋጌዎችን 
አካቶ እንደተዘጋጀ አስረድተዋል፡፡

አቶ አወቀ በቤተሰብ ህጉ የተካተቱ ዋና ዋና ጉዳዮች 
ላይ ዝርዝር ማብራሪያ የሰጡ ሲሆን ከጋብቻ፣ ከፍች፣ 
ከትዳርና ቤተሰባዊ አኗኗር ጋር የተያያዙ ህጋዊና ስርዓተ 
ጾታዊ ሁኔታዎችን እንዲሁም ከፌዴራልና ከክልል 
የቤተሰብ ህጎች ጋር የተገናኙ ጉዳዮችን ቀድሞ ከነበረው 
ህግና አሰራር፣ ከነባራዊ ሁኔታዎች፣ በስራና በህይወት 

ከተገኙ ተሞክሮዎች ብሎም ከዓለም አቀፍ ህግጋት ጋር 
አስተሳስረው አቅርበዋል፡፡ 

ስልጠናውን ተከትሎ የመ/ቤቱ ሰራተኞች ባነሷቸው 
ጥያቄዎች ላይ ምላሽ የተሰጠ ሲሆን ውይይትም 
ተካሂዷል፡፡ ሰራተኞቹ ስልጠናው ስለ ቤተሰብ ህጉ 
ግንዛቤ እንደፈጠረላቸው የገለጹ ሲሆን በቀጣይም መሰል 
ስልጠናዎች እንዲዘጋጁ ጠይቀዋል፡፡ 

በሁለት ዙር በተሰጠው ስልጠና ላይ 74 ሴትና 37 ወንድ 
በድምሩ 111 ሰልጣኞች ተካፍለዋል፡፡ 

ዜና በተሻሻለው የፌዴራል የቤተሰብ ህግ ላይ ለመ/ቤቱ 

ሰራተኞች ስልጠና ተሰጠ

 በኢፌዴሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የመንግስት ወጪ አስተዳደር ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ 
ኮሚቴ መ/ቤቱን ጎበኙ

ዜናየፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት አዲስ ወደተሠራለት 

ህንፃ ተዘዋወረ

የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት ፒያሳ አካባቢ ለረጅም 
ዓመታት ሲጠቀምበት የነበረውን ህንፃ በመልቀቅ 
ፍላሚንጎ አካባቢ (ከኢግዚቢሽን ማዕከል ጀርባ) መንግስት 
ወዳሰራለት ባለ10 ፎቅ ህንፃ ተዘዋወረ፡፡

የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት የተዘዋወረበት አዲስ ህንፃ 
ተቋሙ የተሰጠውን ከፍተኛ የህዝብ ኃላፊነት መወጣት 
በሚያስችለው አግባብ የተገነባ ሲሆን እያንዳንዱ የህንፃው 
ወለል እንደየሥራ ክፍሎቹ ባህሪና የሰው ኃይል ብዛት 
መጠን ዲዛይን ተደርጎ ተሰርቷል፡፡

አዲሱ ህንፃ ከሰራተኞች የስራ ክፍሎች በተጨማሪ 
ደረጃውን የጠበቀ የስብሰባ አዳራሽ፣ ቤተ መፅሐፍት፣ 
የሥልጠና ክፍሎች፣ ካፍቴሪያ እና ጂምናዚየም ይዟል፡፡

በኢ.ፌ.ዲ.ሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የመንግስት 
ወጪ አስተዳደርና ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ 
የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤትን ሰኔ 24፣ 2008 ዓ.ም 
ጎብኝተዋል፡፡ በወቅቱ ቋሚ ኮሚቴው የተቋሙን አዲስ 
ህንፃ የጎበኘ ሲሆን ከተቋሙ ኃላፊዎችና ሰራተኞች ጋር 
ተወያይቷል፡፡ 

ቋሚ ኮሚቴው ከሰራተኞች ጋር በተወያየበት ወቅት 
የቋሚ ኮሚቴው ሰብሳቢ የተከበሩ አምባሳደር መስፍን 
ቸርነት የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት አመራሮችና 
ሰራተኞች በኦዲት መስክ ለሠሩት ጠንካራ ሥራ እውቅና 
በመስጠት ተቋሙ ዘንድሮ በይፋዊ ስብሰባዎች (Public 
Hearing) ባቀረቧቸው ሪፖርቶች ከፍተኛ ሥራ መስራት 
መቻሉን ገልፀዋል፡፡ 

የኦዲት ዘርፍ ሽፋንንና ጥራትን ከማሳደግ ብሎም 

የኪራይ ሰብሳቢነትና የመልካም አስተዳደር ችግሮችን 
ከመቅረፍ አንፃር የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት ጉልህ 
ሚና የሚጫወት መሆኑን በመረዳት ሠራተኛው ይበልጥ 
መሥራት እንደሚጠበቅበት በመግለፅ መንግስት ለኦዲት 
ዘርፉ ልዩ ትኩረት ሠጥቶ ድጋፍ እንደሚያደርግ የቋሚ 
ኮሚቴው ሰብሳቢ ተናግረዋል፡፡

የፌዴራል ዋና ኦዲተር ክቡር  አቶ ገመቹ ዱቢሶ 
በበኩላቸው ምክር ቤቱና መንግስት ለተቋሙ ስራ ትኩረት 
ሰጥቶ ዘመናዊ ሕንፃ እንዲገነባ በመደረጉ መደሰታቸውንና 
አዲሱ ህንጻ ለበርካታ አመታት ተቋሙ ሲቸገርበት 
የነበረውን የቢሮ ጥበት ችግር እንደሚቀርፍ ገልፀው 
በቀጣይ ተቋሙ ሙሉ ትኩረቱን የኦዲት ስራን አጠናክሮ 
በማከናወን ላይ አድርጎ መሥራት እንደሚያስችለው 
ገልፀዋል፡፡  

የለውጥ ስራ አመራር ዳይሬክተር አቶ አበራ ተፈራ 
ስልጠናውን ሲሰጡ

የቋሚ ኮሚቴው አባላት አዲሱን የመ/ቤቱን ህንጻ ሲጎበኙ

የመ/ቤቱ የህግ ጉዳዮች ዳይሬክተር አቶ አወቀ አግዘው (በስተግራ) እና የህግ ጉዳዮች ከፍተኛ ባለሙያ አቶ ሳሙኤል ግርማ (በስተቀኝ) 
ስልጠናውን በሰጡበት ወቅት



54 55የፌዴራል ዋና ኦዲተር መስሪያ ቤት ልሳነ-ኦዲተር 2009 ዓ.ም

የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት ከተለያዩ የአፍሪካ 
ሀገራትና ከኢንዶኔዥያ መንግስት ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች 
ጋር የልምድ ልውውጥ መስከረም 13 ቀን 2009ዓ.ም 
አካሄደ፡፡

መድረኩ በኦዲት ዘርፍ መ/ቤቱ ያለውን ተሞክሮ ለሌሎች 
ማጋራትንና ከሌሎች ሀገራት ልምድ መቅሰምን ያለመ 
ነበር፡፡

በፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት የዋና ኦዲተሩ ልዩ ረዳት 
አቶ ሻሾ መኮንን ለተሳታፊዎች በመ/ቤቱ እንቅስቃሴዎች 
ዙርያ ገለጻ ያደረጉ ሲሆን በዋናነት ከስልጣኑና ከኃላፊነቱ፣ 
ከሚያከናውናቸው የኦዲት አይነቶች፣ ከሚከተላቸው 
የኦዲት ስታንዳርዶች፣ ከሚያቀርባቸው የኦዲት ሪፖርቶች፣ 
ከስኬቶቹ፣ ከተግዳሮቶቹና ከወደፊት አቅጣጫዎቹ ጋር 
በተያያዙ ጉዳዮች ላይ ማብራሪያ ሰጥተዋል፡፡ አቶ ሻሾ 
በገለጻቸው መ/ቤቱ መሰረታዊ የለውጥ ትግበራን ማካሄድ 
ከጀመረ ወዲህ የኦዲት ሽፋኑ እያደገ እንደመጣና ይህም 
በሀገሪቱ ውስጥ መልካም አስተዳደር እንዲሰፍን የበኩሉን 
አስተዋጽኦ እያደረገ መሆኑን አስረድተዋል፡፡

በመድረኩ የተገኙ ተሳታፊዎች ማብራሪያ በፈለጉባቸው 
ጉዳዮች ላይ ጥያቄዎችን ያነሱ ሲሆን በአቶ ሻሾ 
መኮንንና በሌሎች የመ/ቤቱ ከፍተኛ አመራሮች 
ምላሽ ተሰጥቶባቸዋል፡፡ ተሳታፊዎች በተደረገላቸው 
ገለጻ ስለመ/ቤቱ እንቅስቃሴ በቂ ግንዛቤ እንደጨበጡ 
ገልጸዋል፡፡

መድረኩ አዲስ አበባ የሚገኘው የኢንዲኔዥያ ኤምባሲ 
ለፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት ባቀረበው ጥያቄ መሰረት 
የተዘጋጀ ሲሆን ከኬንያ፣ ከታንዛኒያ፣ ከናይጄርያ ከቱኒዝያና 
ከኢንዶኔዥያ የተወጣጡ ኦዲተሮችና ዲፕሎማቶች 
ተካፍለውበታል፡፡ 

ዜና የልምድ ልውውጥ መድረክ ተካሄደ

ዜና Africa can learn from China’s audit experience,
 Auditor General

International Audit Seminar for African English 
Speaking Countries was conducted in China, 
Nanjing and Guangzhou provinces from 
October 18-27, 2016. Auditor Generals and 
other senior officials from 14 English speaking 
African countries participated in the seminar. 
A delegation led by H.E Mr. Gemechu Dubiso, 
Auditor General of the FDRE represented 
Ethiopia at the event. 

During the first part of the seminar held at 
Nanjing Audit University, Nanjing Province, 
participants discussed very important audit-
related issues tabled by numerous presenters. 

Among the topics discussed during the seminar 
were: the development course and prospect of 
social security audit in China, higher education 
audit in China, national audit standards of China, 
Chinese state-owned enterprises auditing, 
introduction of economic responsibility audit 
system in China, and the theories and practices 
of Chinese national auditing and information 
technology in audit.

Fervent discussions were made on the 
presentations, of which, the issues of economic 
accountability audit and real time audit received 
heightened attention from participants. 

The forum served as an experience sharing 
opportunity that helped participants acquire 
knowledge and experience that would improve 
the audit work in their respective countries. 

Different side events took place during the 
seminar, of which the welcome dinner reception 
hosted by the Federal Auditor General of the 
Peoples’ Republic of China H.E. Mr. Liu Jiayi was 
one. On this occasion the Auditor General of 
Ethiopia H.E. Mr. Gemechu Dubiso delivered a 
speech on behalf of all African participants.

In his remarks, H.E. Mr. Gemechu highlighted 
the remarkable development that China has 
made over the past 30 years. Mr. Gemechu 
emphasized in his speech that the speed at 
which China has achieved this amazing result, 
i.e. leaping from being a poor country to its 

current standing as industrial power house 
of the world, is the outcome of the right 
policy, effective leadership, commitment and 
hardworking culture of the Chinese people, 
which he said should be emulated by all 
developing countries. Africa can benefit from 
the development stories and experiences of 
China, he underscored. 

H.E. Mr. Gemechu also underlined the impact of 
institutional level cooperation and experience 
sharing among accountability institutions to 
ensure efficiency and effectiveness of public 
administration as part of improving national 
governance. He expressed his belief that 
Chinese National Audit Office has, indeed, a 
unique character and experience including real 
time and economic accountability audits, which 
African Supreme Audit Institutions (SAIs) could 
emulate. H.E. Mr Gemechu said this requires a 
platform that could be used to ensure continued 
engagement and sharing among the SAIs.

Other side events like Tai Chi; Chinese marshal 
art, the Chinese cultural exploration and 
visit to the Audit Academy of Nanjing Audit 
University, CSR Nanjing Puzhen co.LTD,Dr. Sun 
Yat-Sen’s Mausoleum and CNAO regional office 
in Nanjing made the seminar complete in its 
objective of sharing experience.

During the second part of seminar, the 
seminar home moved to Guangzhou province 
and the Provisional Audit Office hosted the 
remainder of the seminar with different and 
outstanding events until its closing. Visit and 
practical experience sharing were major tasks 
in Guangzhou. 

የዋና ኦዲተሩ ልዩ ረዳት አቶ ሻሾ መኮንን ለተሳታፊዎቹ ገለጻ 
ሲያደርጉ

H.E Mr. Gemechu Dubiso, Federal Auditor General of Ethiopia
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የተጠያቂነት ስርዓትን ዘርግቶ በአግባቡ ተግባራዊ መሆኑን 
ማረጋገጥ በሀገራችን መልካም አስተዳደርን ለማስፈን 
ወሳኝ ሚና ያለው ተግባር ነው፡፡ የተጠያቂነት አሰራርን 
ለመዘርጋትና ለማረጋገጥ ደግሞ ኦዲት አይነተኛ መሳሪያ 
ነው፡፡

የኦዲት ስራ ዋነኛ አላማው ተቋማት ኢኮኖሚያዊ፣ 
ቀልጣፋና ውጤታማ በሆነ አግባብ የተሰጣቸውን ተግባር 
ማከናወናቸውን እንዲሁም የተመደበላቸውን ሀብት በወጡ 
ህጎች መሰረት በውጤታማነት መጠቀማቸውን ማረጋገጥ 
ነው፡፡ በተለይም በመንግስት ተቋማት ላይ የሚከናወነው 
ኦዲት የመንግስትና የህዝብ ሀብት እንዲሁም የሀገሪቱ 
ህጎች በአግባቡ ስራ ላይ መዋላቸውን የሚያረጋግጥና 
ይህንን ኃላፊነት በአግባቡ ባልተወጡት አካላት ላይም 
ተጠያቂነትን የሚያስከትል ነው፡፡

በአሁኑ ወቅት በሀገራችን በመንግስት ተቋማት ላይ 
በዋናነት የክዋኔና የፋይናንሻል/የህጋዊነት ኦዲቶች 
እየተከናወኑ ይገኛሉ፡፡ እነዚህ ተግባራት በእያንዳንዱ 
የፌዴራል የመንግስት ተቋማት ውስጥ ባሉ የውስጥ 
ቁጥጥር በሚያደርጉ ኦዲተሮች እንዲሁም በዋናነት 
በፌዴራል እና የክልል ዋና ኦዲተር መ/ቤቶች አማካኝነት 
እየተከናወኑ የሚገኙ ተግባራት ናቸው፡፡ እነዚህ የኦዲት 
አሰራሮች የሚያከናውናቸው አካል ማንነት ቢለያይም 
ህጋዊነትንና ተጠያቂት የማስፈን የጋራ አላማን አንግበው 
የሚከወኑ ተመጋጋቢ የቁጥጥር ተግባራት ናቸው፡፡

በሁለቱም መልኩ የሚከናወኑትን የኦዲት አሰራሮች 
ማጠናከር ተቋማዊና ሀገራዊ ግብን ለማሳካትና 
ተጠያቂነትን ለማስፈን መሰረታዊ ጉዳይ ነው፡፡ ከዚህ 
አኳያ የተቋማት አመራሮችና ሰራተኞች የኦዲት ስራ 
በአንድ በኩል የራስን ጥንካሬና ድክመት መመርመርያ 
መነጽር፣ የመልካምም ሆነ የደካማ አፈጻጸም አመላካች 
መሆኑን በመረዳት በሌላ በኩልም ተጠያቂነትን በማስፈን 
መልካም አስተዳደርን ማጎልበቻ መሳሪያ መሆኑን 
መገንዘብ ይኖርባቸዋል፡፡

በመሆኑም ኦዲት ከሚሰጠው እጥፍ ድርብ ጠቀሜታ 
አንጻር ለኦዲት ባለሙያዎች ሙያዊ አስተያየት 
የሚሰጠውን ትኩረት ማሳደግ፣ በነጻነትና በገለልተኛነት 
የሚሰሩበትን ሁኔታ ማመቻቸት እንዲሁም ሙያዊ 

የኦዲት ስራን 
ማጠናከር 

ተጠያቂነትንና 
መልካም 

አስተዳደርን 
ለማስፈን

በዓለም ጤና ድርጅት ብያኔ መሠረት “ጤና” ማለት 
ሙሉ በሙሉ የአካል፣ የአዕምሮ፣ የማህበራዊ ደህንነት 
እንጂ ከህመምና ከአካል ጉዳት ነፃ መሆን ብቻ አይደለም 
የሚል ትርጉም የተሰጠው ሲሆን የሥራ አካባቢ ደህንነትና 
ጤንነት ደግሞ ሰፋ ያለ ትርጉም ተሰጥቶታል፡፡ በዓለም 
የሥራ ድርጅትና በዓለም የጤና ድርጅት የጋራ ትርጉም 
መሠረት የሥራ አካባቢ ደህንነትና ጤንነት ማለት፡-

 ® በማናቸውም የሥራ መስኮች ውስጥ የሚገኙ 
ሠራተኞችን በከፍተኛ ደረጃ የአካል፣ የአዕምሮና 
የማህበራዊ ደህንነታቸውን መጠበቅና ማራመድ፣

 ® ሠራተኞችን ከሥራ ሊያገሉ የሚችሉ የጤና ቀውስ 
ምክንያቶችን በሥራ ቦታ ውስጥ እንዳይኖሩ መከላከል፣

 ® ሠራተኞችን ለጤናቸው ጠንቅ ከሆኑ ነገሮች 
መጠበቅና ሠራተኞችን በሚስማማቸውና በሚችሉት 
ሥራ መመደብ ነው፡፡

በአጠቃላይ ሥራን ለሰራተኛው ማመቻቸት እያንዳንዱንም 
ሰው ከሥራው ጋር ማስማማት ማለት ነው፡፡

የሥራ አካባቢ ደህንነትና ጤንነት አጠባበቅ በስፋትና 
በጥልቀት በሥራ ሲተረጎም የሠራተኞችን ደህንነትና 
ጤንነት እንዲጠበቅ ከማድረጉም በላይ ለማህበራዊ 
ደህንነትና ለምርት ዕድገት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርጋል፡፡ 
የሥራ አካባቢ ደህንነትና ጤንነትን ለመጠበቅና ለማራመድ 
የሕግ አገልግሎት ተቋምና የአስፈፃሚ ባለሙያዎች መኖር 
ብቻ በቂ አይሆንም፡፡ በተለይም የችግሩ ተጠቂ የሆኑትን 
ወገኖች ማለትም የመሥሪያ ቤቱ ኃላፊዎችን፣ የየሥራ 
ክፍል ኃላፊዎችን እና የሁሉንም ሠራተኞችን ሙሉ 
ትብብር እና ተሣትፎን የሚጠይቅ ሲሆን ስለሥራ አካባቢ 
ደህንነትና ጤንነት አጠባበቅ በቂ ግንዛቤ እንዲኖራቸው 
ማድረጉ ቅድሚያ የሚሠጠው የትኩረት አቅጣጫ ነው፡፡ 

የሥራ አካባቢ ደህንነትና ጤንነትን አለመጠበቅ 
የሚያስከትላቸው ጉዳቶች

የሥራ አካባቢ ደህንነትና ጤንነት በአግባቡ ባይጠበቅ 
ጉዳቱ በሠራተኞች ላይ ብቻ ሳይሆን በመ/ቤቶች፣ በሀገር 
እና በቤተሰብ ላይም ነው፡፡ ይህንንም ዘርዘር አድርጎ 
ማየት ተገቢ ነው፡፡

 ሀ/ በሠራተኞች ላይ የሚደርስ ጉዳት፡-

 ® በሕመም ምክንያት የሚደርስ ስቃይ፣ 
 ® ነዋሪ ወይም ዘላቂ የሆነ ህመም፣
 ® ቀድሞ ሲሰሩት የነበረውን ሥራ መሥራት 
አለመቻል፣ 

 ® የገቢ መጠን መቀነስ፣
 ® ለህክምና ተጨማሪ ወጪ ማውጣት፣

 ለ/ በቤተሰብ ላይ የሚደርስ ጉዳት 

 ® የሚወዱትን ሰው ማጣት፣
 ® የቤተሰብ ድጋፍን ማጣት፣
 ® አስታማሚ በመሆን ከማህበራዊ ተሣትፎ ወይም 
ከሥራ መቅረት፣

 ® የገቢ መጠን መቀነስ፣

 ሐ/ በመስሪያ ቤት ላይ የሚደርስ ጉዳት 

 ® ላልተሰራባቸው ቀናት /በሕክምና ወቅት/ የደመወዝ 
ክፍያ መፈጸም፣ 

 ® ልምድ ያለውን ሰራተኛ ማጣት፣
 ® አደጋ በደረሰበት የሥራ ክፍል ለመስራት ፍቃደኛ 
አለመሆን፣

 ® ለአዲስ ሠራተኛ የሚወጣ የሥልጠና ወጪ፣
 ® የመስሪያ ቤቱ ሰራተኞች ታማሚውን በመጠየቅ 
የሚባክኑ የሥራ ሰዓቶች

ብቃታቸውን ማጎልበትና አመቺ የስራ ሁኔታ መፍጠር 
ያስፈልጋል፡፡ በተመሳሳይም በዋና ኦዲተር መ/ቤት 
ኦዲተሮች አማካኝነት ለሚደረገው የኦዲት ስራ ቀና 
የስራ ትብብር ማሳየት፣ በሚሰጡት አስተያየት ላይም 
በግልጽነት ተወያይቶ መግባባት፣ በይፋዊ የኦዲት ሪፖርት 
ስብሰባዎች ላይም በተመሳሳይ መንፈስ በመሳተፍ 
ብሎም ጥንካሬዎችን ለማስቀጠልና ድክመቶችን ለማረም 
ኃላፊነት ወስዶ ለማሻሻል በባለቤትነት መንፈስ ጥረት 
ማድረግ ያስፈልጋል፡፡

የፌዴራልና የክልል ዋና ኦዲተር መ/ቤቶችም 
የሚያከናውኑትን የኦዲት ስራ በሽፋንና በጥራት ማሳደግ፣ 
የኦዲት ስራው በዓለም አቀፍ ስታንዳርድ መሰረት 
የተከናወነና ተአማኒነት ያለው እንዲሆን ማስቻል፣ የኦዲት 
ስራው ዘመኑ ካመጣው ለውጥና ፍላጎት ጋር አብሮ 
እንዲሄድ ማድረግ፣ የኦዲትና ሌሎች ባለሙያዎቻቸውን 
አቅም በተከታታይ መገንባት እንዲሁም በተቋማት ላይ 
የተካሄደውን ኦዲት ግኝት መሰረት አድርገው ተቋማት 
የአሰራርና የሀብት አጠቃቀማቸውን ስለማሻሻላቸው 
ክትትል ማድረግ ይኖርባቸዋል፡፡ እንደዚሁም እርስ በርስ 
እና ከአህጉራዊና ዓለም አቀፍ የኦዲት ተቋማት ጋር 
ያላቸውን ግንኙነት ማጠናከር ብሎም ህብረተሰቡ ኦዲት 
የተጠያቂነት አሰራርን በማስፈን ለመልካም አስተዳደር 
መጎልበት ስላለው አስተዋጽኦ ግንዛቤው እንዲያድግና 
የራሱንም ሚና እንዲጫወት ለማድረግ በተለያዩ አግባቦች 
መስራት ያስፈልጋል፡፡ በተለይም ከብዙሀን መገናኛዎች 
ጋር ግንኙነትን መፍጠር፣ ማጠናከርና ኦዲትን 
አስመልክቶ አቅማቸውን መገንባት ይጠበቅባቸዋል፡፡ 

በመንግስት ከፍተኛ አካላት በኩልም የህዝብ ተወካዮች 
ምክር ቤትና  የክልል  ምክር ቤቶች  በአስፈጻሚ  አካላት 
ላይ የሚደረገውን ኦዲት መሰረት ያደረገ  የእርምት 
ተግባር  በተቋማቱ  መከናወኑንና  የዋና   ኦዲተር    
መ/ቤቶችም እርምቱ ስለመከናወኑ ክትትል ማድረጋቸውን 
ማረጋገጥ፣ የአስፈጻሚ አካላት አመራሮች የተጣለባቸውን 
ህዝባዊ ኃላፊነት በአግባቡ አለመወጣታቸው ተጠያቂነት 
የሚያስከትል መሆኑን እንዲሁም የውስጥ ኦዲት 
ስራን የማጠናከር ኃላፊነት እንዳለባቸው  ማስገንዘብ   
ይገባቸዋል፡፡ ከዚህም ሌላ የኦዲት ተቋማቱ ከአስፈጻሚው 

ወደ ገጽ 38 የዞረ

®!
የሥራ አካባቢ 

ደህንነትና ጤንነት ምንነት
ምስል ከAlabama Today ድረ ገጽ
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መ/ በአገር ላይ የሚደርስ ጉዳት

 ® ለብሔራዊ ኢኮኖሚ አስተዋጽኦ የሚያደርግ 
የሠለጠነ ሠራተኛ ማጣት፣

 ® መድሃኒት ከውጭ አገር ለመግዛት የውጭ ምንዛሬ 
ማውጣት፣

 ® በሽታ ወይም አደጋ የሚያደርሱ የሥራ ዘርፎች 
በአዲስ ሠራተኞች ተቀባይነት ማጣት፣ 

በቢሮ አካባቢ የሚከሰቱ ዋና ዋና የጤና ችግሮችና 
መከላከያ መንገዶች

ከዚህ በመቀጠል በቢሮ አካባቢ የሚከሰቱ ዋና ዋና የጤና 
ችግሮች እንደሚከተለው ቀርበዋል፡፡

የአይን ሕመም:- በዘመናችን በኮምፒውተር በመታገዝ 
ስራዎችን ማከናወን የተለመደ ነው፡፡ እንዳንዶቹ የሥራው 
ባህሪ እያስገደዳቸው ለረጅም ሰዓታት በኮምፒውተር ስክሪን 
ላይ ሲያፈጡ ሌሎቹ ደግሞ ለመዝናናት ረጅም ሰዓታት 
ኮምፒውተርን ይጠቀማሉ፡፡ ኮምፒውተርን መጠቀም 
በራሱ ችግር ባያመጣም ያለአግባብ መጠቀሙ ግን በአይን 
ጤንነት ላይ የተለያዩ ችግሮችን ይፈጥራል፡፡ ኮምፒውተርን 
በአግባቡ ባለመጠቀም የሚመጣ የዓይን ህመም የሚከሰተው 
ሰዎች በተደጋጋሚ ለረጅም ሰዓታት በኮምፒውተር ላይ 
በሚያደርጉት እይታ ነው፡፡ በኮምፒተር ላይ የሚሰሩ 
ስራዎች በኮምፒውተር ስክሪን ላይ እይታችንን እንድናደርግ 
ያስገድዱናል፡፡ ይህ ደግሞ ስራውን ቶሎ ለመጨረስ ከማሰብ 
የተነሳ ወይም በመመሰጥ ለረጅም ሰዓታት ያለዕረፍት 
እንድንሰራ ያደርገናል፡፡ ሳይታወቀንም ከአቀማመጥ ጋር 
ተያይዞ ለሚመጣ የጤና ችግርና በኮምፒውተሩ ነፀብራቅ 
ለሚከሰት የአይን ጉዳት ይዳርገናል፡፡ 

ኮምፒውተርን በአግባቡ ባለመጠቀም የሚመጣ የዓይን 
ህመም መታወርን ባያስከትልም ዓይናችንን ግን ለተለያዩ 
ችግሮች ይዳርጋል፡፡ ከነዚህም ውስጥ ብዥታ (ነገሮችን 

አጥርቶ አለማየት)፣ የዓይን መድረቅና መቅላት፣ 
ኮምፒውተርን ከተጠቀሙ በኋላ ዓይንን የማሳከክና 
የመለብለብ ስሜት፣ ነገሮችን መንታ አድርጎ ማየትና 
ራስ ምታት ይጠቀሳሉ፡፡ ኮምፒውተር በምንጠቀምበት 
ወቅት የሚከተሉትን ነገሮች በማስተካከል በአይናችን ላይ 
ሊደርስ የሚችለውን ጉዳት መከላከል እንችላለን፡፡ 

የኮምፒውተር አቀማመጥን ማስተካከል፡- ሞኒተሩ 
(ስክሪኑ) ወደ ግራ ወይም ቀኝ ሳያጋድል በቀጥታ 
በተጠቃሚው ፊት ለፊት መሆን አለበት፡፡ የአንገት 
ህመም እንዳያስከትል የስክሪኑ ቁመት ከአይን ትይዩ 
ወይም በትንሹ ዝቅ ያለ መሆን አለበት፡፡ እንዲሁም 
ወደፊት ወይም ወደኋላ ማለትን ሳይጠይቅ የስክሪኑ 
ቁመት ለማንበብ በሚያመች መልኩ መደራጀት አለበት፡፡ 

ነጸብራቅን መከላከል፡- ከመስኮት፣ ከበር፣ ከመብራት 
ወይም ከሌላ ምንጭ የሚመጣ ብርሃን በኮምፒውተሩ 
ስክሪን ላይ ነፀብራቅ መፍጠር የለበትም፡፡ ከተለያዩ 
ቦታዎች ወይም አቅጣጫዎች የሚመጣ ብርሃን ካለ 
ነፀብራቁ ወደሚቀንስበት ወይም ወደሌለበት አቅጣጫ 
አቀማመጣችንን መቀየር ይገባናል፡፡

የስክሪኑን የብርሃን መጠን (Brightness) ማስተካከል፡- 
የስክሪኑን የብርሃን መጠን በጣም እንዳይበዛና እንዳያንስ 
በማስተካከል የአይናችን ምቾት መጠበቅ ይኖርብናል፡፡

አይንን ማርገብገብ፡- በኮምፒውተር ላይ ለሚሰራ 
ሰው አይንን ማርገብገብ በጣም ጠቃሚ ነው፡፡ አይንን 
ማርገብገብ የዓይን ድርቀትን ይከላከላል፡፡ ጥናቶች 
እንደሚያሳዩትም ኮምፒውተርን ከሚጠቀሙ ሰዎች 
አይናቸውን የሚያርገበግቡ ሰዎች ከማያርገበግቡ አምስት 
እጥፍ በኮምፒውተር ከሚመጣባቸው የጤና ችግር 
የመጠቃት እድላቸው ይቀንሳል፡፡ 

እረፍት ማድረግ፡- ለረዥም ጊዜ ኮምፒውተር ላይ መስራት 
የሚያስፈልግ ሆኖ ከተገኘ ወደሌላ ቦታ በማየት አይንን 
ዘና ማድረግ ያስፈልጋል፡፡ በተለይም 20-20-20 ስርዓትን 
መጠቀም ማለትም በየሃያ ደቂቃ በ6 ሜትር ርቀት ላይ 
የሚገኝ እቃን ለሀያ ሰከንድ ማየት ያስፈልጋል፡፡ 

የጀርባ ህመም:- ለረጅም ሰዓት ትክክለኛ አቀማመጥን 
ሳይጠብቁ ተቀምጦ መስራት ከጊዜ በኋላ ለሚከሰት 
የጀርባ ህመም አንዱና ዋነኛው ምክንያት ነው፡፡ 
የቢሮ ሠራተኛ በሥራ ቦታ ወገቡን ሳያጥፍ የፅህፈት 
ጠረጴዛውን ከሚቀመጥበት ወንበር ጋር በተመጣጣኝ 
ርቀት በማስቀመጥ የሰውነትን ነፃነት በመጠበቅ ሊቀመጥ 
ይገባል፡፡ በሥራ ጊዜ የሰውነትን ሚዛን ሳይጠብቁ ማጎንበስ 
ወይም ወደ ጎን ማዘንበል ከፍተኛ የጤና ችግር በጀርባ 
ላይ ሊያመጣ ይችላል፡፡ ለሥራ የምንጠቀምባቸውን 
የቢሮ ቁሳቁሶች ወገብ ሳይታጠፍ እጅን ብቻ በመዘርጋት 
ማንሳት በሚቻልበት ርቀት ላይ ማስቀመጥ ይገባል፡፡ 
እጅን በመዘርጋት ሊደረስባቸው ያልቻሉ የቢሮ ቁሳቁሶችን 
በመነሳት ወይም በመንቀሳቀስ ማቅረብ እንጂ ወገብን 

በማጠፍ ለማቅረብ መሞከር ፈፅሞ አይገባም፡፡ 

የጀርባ ህመምን ለመከላከል ትክክለኛ የአቀማመጥ 
ልማድን ማዳበር አስፈላጊ ነው፡፡ ጀርባችን የተገነባው 
ከላይ እስከ ታች በተደረደሩ የ”S” ቅርጽ ባላቸው በርካታ 
ጥቃቅን የወገብ አጥንቶች (spinal cord) በመሆኑ 
አንገት፣ ራስ እና ሆድ ቀጥ ብለው ጀርባ ሳይታጠፍ 
በትክክል በወንበር ላይ መደገፍ አለበት፡፡ ጫንቃ (ትከሻ) 
እና የላይኛው እጅ (ከትከሻ እስከ ክርን ያለው ክፍል) 
ቀጥ ያሉ ሆነው ዘና ማለት አለባቸው፡፡ የፊተኛው እጅ 
(ከክርን እስከ መዳፍ ያለው ክፍል)፣ መዳፍ እና እጅ 
(ጣቶችን የያዘው ክፍል) ቀጥ ባለ መስመር (ከላይኛው 
እጅ አንጻር 90°) መሆን አለባቸው፡፡ ጭን ከወለሉ ትይዩ 
መሆን ሲገባው የታችኛው እግር (ከጉልበት እስከ ጫማ 
ያለው ክፍል) ደግሞ ከወለሉ ቀጥተኛ መሆን አለበት፡፡ 
የእግር  (ጫማ)  ማስቀመጫ ወለሉ ወጣ ገባ የሌለበት 
ምቹ መሆን አለበት፡፡ ሥራ በምንሰራበት ወቅት የእግር 
ጫማችን ሙሉ በሙሉ ወለል ላይ ማረፍ ይኖርበታል፡፡

የመገጣጠሚያ አካላት ህመም፡- መገጣጠሚያ አካላት 
የተለያዩ የሰውነት ክፍሎች እንቅስቃሴ እንዲያደርጉ እና 
በአንድ ቦታ እንዲቆዩ የሚረዱ በሁለት አካላት መካክል 
የሚገኙ የሰውነት ክፍሎች ናቸው፡፡ መገጣጠሚያዎች 
በብዛት በእጅ፣ በእግር፣  በትከሻና በዳሌ  አካባቢ 
ይገኛሉ፡፡ ሰውነትን ዘና አድርጎ አለመቀመጥና የሰውነት 
እንቅስቃሴን በየጊዜው አለማድረግ መገጣጠሚያ አካላትን 
በመጠምዘዝ፣ በመጉዳትና ከስፍራቸው  እንዲንሸራተቱ 
በማድረግ በስፍራቸው ህመም እንዲፈጠር ያደርጋል፡፡ 
ለዚህ  ዋናው   መፍትሄ   አቀማመጥን    ማስተካከልና 
በየጊዜው የአካል እንቅስቃሴ ማድረግ ናቸው፡፡ የአካል 
እንቅስቃሴ ሲባል ከመቀመጫችን በመነሳት አጭር 
እንቅስቃሴን ማድረግን የሚያጠቃልል እንጂ ስፖርት 
መስራት ብቻ አይደለም፡፡

መውደቅ:-  ይህ ችግር ደረጃዎችን ሲወጡና ሲወርዱ 
ጥንቃቄ ካለማድረግ፣ የሚያንሸራትት ጫማን በመጫማት፣ 
የስልክ እና የመብራት ገመዶች በአግባቡ ባለመዘርጋታቸውና 
የቢሮ ቁሳቁሶች በስነ ስርዓት ባለመቀመጣቸው ምክንያት 
በሚፈጠር መደናቀፍ ወዘተ. የሚከሰት ሲሆን ጥንቃቄ 
በተሞላበት ሁኔታ ቀኝ ጎንን በመያዝ ደረጃ በመውጣትና 
በመውረድ፣ የሚያንሸራትቱ ጫማዎችን ባለመጫማት፣ 
የመብራት እና የስልክ ገመዶችን በአግባቡ በመዘርጋትና 
የቢሮ ቁሳቁሶችን በስነ ስርዓት በማስቀመጥ መከላከል 
ይቻላል፡፡

የሥነ- ልቦና እና የማህበራዊ ችግሮች፡- ሥራን በጊዜ 
አለመጨረስን፣ ትኩረት በሚሻ ሥራ ላይ መጠመድን፣ 
ከአቅም በላይ ወይም ከአቅም በታች መስራትን፣ ሥራን 
ለመስራት በቂ ክህሎትና ዕውቀት ማነስን፣ ከኃላፊዎች 
ወይም ከሠራተኞች ጋር አለመስማማትን፣ የቤትና 
የሥራ ቦታ ግጭትን፣ የሥራ ዋስትና ማጣትን፣ ያልታሰበ 
የሥራ ለውጥን፣ ሠርቶ ምስጋና አለማግኘትን፣ ዕድገትና 
ስልጠና በወገንተኝነትና በአድልዎ መሆንን፣ ደካማ 

ማህበራዊ ግንኙነትን፣ የገቢ አነስተኛነትንና የመሳሰሉትን 
የሚያካትት ሲሆን፤ ሠራተኞችን በእውቀታቸውና 
በክህሎታቸው በሚመጥናቸው ቦታ መመደብ፣ በስራ 
ቦታ ወገንተኝነትንና አድልዎን ማስወገድ፣ ሠራተኞችን 
በየጊዜው ማወያየት፣ የሁሉንም ሠራተኞች ቅሬታና 
ጥያቄ በመቀበል በአግባቡ መመለስ፣ ሁሉም ሠራተኞች 
የሚረዱት ግልፅ የሆነ የአሠራር ዘዴን መዘርጋት፣ 
የሠራተኞች ክህሎትና ዕውቀት በስልጠናና በትምህርት 
እንዲዳብር ማድረግ፣ በስራ ቦታ የሌላውን ሞራልና 
ስነልቦና የሚነካ ንግግር አለመናገር የመሳሰሉትን 
በመተግበር መከላከል ይቻላል፡፡

በሥራ ቦታ በሠራተኛው ላይ የሚደርሱ የጤንነት ችግሮች 
የተለያዩ ቢሆኑም አገልግሎት ሰጪ በሆኑ ተቋማት 
ግን በብዛት የሚያጋጥሙት ከላይ የተጠቀሱት ናቸው፡፡ 
የሥራዎች ተከታታይነትና ተደጋጋሚነት፣ የእንቅስቃሴው 
ፍጥነት፣ በሥራ መካከል ያለው የእረፍት መጠን እና 
ሌሎች በአካባቢው ያሉ ሙቀት፣ ቅዝቃዜ እና ርግብግቢት 
በጋራ ጥምረትና መደጋገፍ እነዚህን የጤንነት  እና  
ደህንነት  ቸግሮች እንዲባባሱ እና በፍጥነት እንዲከሰቱ 
ያደርጋሉ፡፡ ስለዚህም በሥራ ቦታ ሊደርሱ የሚችሉ የሥራ 
አካባቢ ደህነንትና ጤንነት ችግሮችን ለመከላከል እና 
ለመቆጣጠር ሠራተኞች በቂ ግንዛቤ ሊኖራቸው ይገባል፡፡ 

ማጠቃለያ 

በማናቸውም የስራ ቦታዎች የሚገኙትን የመ/ቤቱን 
ሠራተኞች የአካል፣ የአእምሮና የማህበራዊ ደህንነት 
መጠበቅና ማራመድ፣ ሠራተኞችን ከሥራ ሊያገሉ የሚችሉ 
የጤና ቀውስ ምክንያቶችን በሥራ ቦታው ውስጥ እንዳይኖሩ 
መከላከል፣ እንዲሁም ሠራተኞችን ለጤናቸው ጠንቅ ከሆኑ 
ነገሮች መጠበቅና በሚስማማችውና በሚችሉት ሥራ 
ማሰማራት ከመ/ቤቶች የሚጠበቅ ተግባር ነው፡፡

የሠራተኞችን ጤንነትና ደህንነት ለመጠብቅ የመ/ቤቱ 
ሠራተኞች የሚሠሩበትን የሥራ ቦታ፣ የአሠራር ዘዴ 
እና ለሥራ የሚጠቀሙባቸውን መሳሪያዎችና ቁሳቁሶች 
መለየት ቅድሚያ የሚሰጠው ተግባር በመሆኑ       የመ/
ቤቱን ሰራተኞች ጤንነትና ደህንነት የሚጎዱ የሥራ ቦታ 
ችግሮችን በማስወገድ የመ/ቤቱን እቅድ ማሳካት ይገባል፡፡  

ምንጭ፡- 

• የፌዴራል መንግስት ሠራተኞች አዋጅ 515/99 

• የአደጋ መከላከያ መሣሪያዎችና ቁሳቁሶች ጥናት 
አፈቃቀድ እና አፈፃፀም መመሪያ ነሐሴ 2000 ዓ.ም 

• Occupation Hazard - Gondar University 
lecture note

• የተለያዩ ማህበራዊ ድህረ ገጾች

በሰው ሀብት ሥራ አመራር ዳይሬክቶሬት በሥራ አካባቢ 
ደህንነትና ጤንነት ባለሙያ በአቶ ታመነ ጌታሁን የተዘጋጀ

ም
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60 61የፌዴራል ዋና ኦዲተር መስሪያ ቤት ልሳነ-ኦዲተር 2009 ዓ.ም

መንግስት የሀገሪቱን ሁለንተናዊ እድገት ለማፋጠን፣ 
የዜጎችን መብቶች ለማስከበርና በሀገሪቱ የልማትና 
የዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ሂደት ውስጥ ተሳትፎና 
ተጠቃሚነታቸውን ለማሳደግ ያቋቋማቸው የተለያዩ 
አካላት የተመሰረቱበትን ግብ ከዳር እንዲያደርሱ 
በአግባቡ መመራታቸውንና መንቀሳቀሳቸውን ለማረጋገጥ 
ከዘረጋቸው የቁጥጥር ስርአቶች ውስጥ አንደኛው የውስጥ 
ኦዲት ነው፡፡

የውስጥ ኦዲት ተቋማት የተመሰረቱበትን ዓላማ 
ለማሳካት የሚያከናውኑት ተግባር እንዲሁም ጥቅም ላይ 
የሚያውሉት የህዝብ ሀብት በአግባቡ በታቀደ እንዲሁም 
ቀልጣፋ፣ ውጤታማ፣ ኢኮኖሚያዊና ህጋዊ በሆነ አግባብ 
የተመራ መሆኑን ስርዓት ባለው፣ ነጻና ተጨባጭ በሆነ 
መንገድ በሚያደርጋቸው ኦዲቶች የማረጋገጥ ብሎም 
ከመ/ቤቱ ግብ አንጻር በስጋት አመራር፣ በቁጥጥር እና 
በአስተዳደራዊ ጉዳዮች ላይ የተቋሙን አመራር የማማከር 
ከፍተኛ ሚና አለው፡፡ 

ከዚህ አንጻር ሲታይ የውስጥ ኦዲት እሴትን የሚጨምርና 
በተቋም አመራር ውስጥ ስትራቴጂክ ሚና ያለው 
ለተቋማዊ ግብ ስኬት አጋዥና በመንግስት ተቋማት 
ውስጥ ግልጽነትና ተጠያቂነት እንዲሰፍን አስቻይ 
ውስጣዊ አቅም መሆኑን መረዳት ይቻላል፡፡ 

የውስጥ ኦዲት በዚህ ደረጃ የሚቀመጥ ተቋማዊና ሀገራዊ 
ረብ ካለው ደግሞ ስርዐቱን እያጠናከሩ መሄድ አስፈላጊ 
ነው፡፡ በተለይም ሀገራችን የህዳሴ ጉዞ ላይ ባለችበት 
በአሁኑ ወቅት የመንግስት ተቋማት የተጣለባቸውን 
ኃላፊነት በአግባቡ መወጣታቸውን ሀብታቸውንም በሚገባ 
መጠቀማቸውን ለማረጋገጥ በሚያስችል የተሟላ ቁመና 
ላይ እንዲገኝ ማድረጉ ወሳኝ ጉዳይ ነው፡፡

በአሁኑ ወቅት አጠቃላይ የውስጥ ኦዲት ስለሚገኝበት 
ነባራዊ ሁኔታ በተጨባጭ በማስረጃ የተደገፈ ትንተና 
ለማቅረብ ሰፊ ጥናት ማድረግ የሚጠይቅ ቢሆንም የውስጥ 
ኦዲቱ የሚጠበቅበትን ተቋማዊና ሀገራዊ ኃላፊነት በሚገባ 
በሚወጣበት አቋምና ሁኔታ ላይ እንደማይገኝ አመላካች 
ሁኔታዎች ይስተዋላሉ፡፡ ለዚህም እንደማሳያ በፌዴራል 
ዋና ኦዲተር መ/ቤት በመንግስት ተቋማት ላይ በሚደረጉ 
የኦዲት ይፋዊ ስብሰባዎች ላይ በተደጋጋሚ የሚነሱ 
ሀሳቦችን መመልከት ይቻላል፡፡

የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት በፌዴራል መንግስት  
መ/ቤቶች ላይ በየአመቱ የሚያከናውናቸው የፋይናንሻልም 
ሆነ የክዋኔ ኦዲት ሪፖርቶች አብዛኞቹ ተቋማት በቀላሉ 

በውስጥ ኦዲታቸው በሚዘረጉት የቁጥጥር ስርዐት 
መከላከልና ማረም ይችሏቸው የነበሩ ድክመቶችን 
በግኝትነት ይዘው ሲወጡ በስፋት ይስተዋላል፡፡ በሌላ 
በኩልም የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት በተቋማቱ ላይ 
ያደረገውን ኦዲት ተከትሎ ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 
የመንግስት ወጪ አስተዳደርና ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ 
ኮሚቴ ጋር በመሆን የኦዲት ተደራጊ ተቋማት ተወካዮች 
ባሉበት በሚደረገው ይፋዊ ስብሰባ ወቅት በተቋማቱ ላይ 
የተገኙ በርካታ ድክመቶች በውስጥ ኦዲት ቀድመው 
ሊቀሩ ወይም ሊታረሙ ይገቡ የነበሩ እንደነበሩ ተደጋግሞ 
ሲነገር ይሰማል፡፡ 

የኦዲት ተደራጊ ተቋማቱ የውስጥ ኦዲት የስራ ክፍል 
ተቋማቱ በሚጠበቅባቸው ልክ በአግባቡ እንዲንቀሳቀሱ 
በማገዝ ረገድ ሚናውን በሚገባ እንዳይጫወት ሊያደርጉ 
የሚችሉ ከአወቃቀር፣ ከአቅም፣ ከአሰራር፣ ከአመለካከት 
ወዘተ. ጋር ሊያያዙ የሚችሉ የተለያዩ ጉዳዮች ቢኖሩም 
እነዚህን ችግሮች ተሻግሮ መሄድ የግድ ይላል፡፡

በዚህ ረገድ በዋናነት የተቋም አመራሮችና ሰራተኞች 
የውስጥ ኦዲት ለተቋም ስኬትና ለመልካም አስተዳደር 
መረጋገጥ ስትራቴጂክ ሚና ያለው ነጻ መካር አጋር መሆኑን 
ተረድተው አብረውት በቅርበት እንዲሰሩ ስለ ውስጥ 
ኦዲት ሚናና አሰራር በሚገባ እንዲገነዘቡ ማድረግ ያሻል፡፡ 
ይህንን ስትራቴጂያዊ ሚናውን እንዲወጣም የውስጥ ኦዲት 
ሰራተኞችና ኃላፊዎችን አቅም በእውቀት፣ በክህሎት፣ 
በአመለካከትና በግብአት ማጎልበትና ተገቢ በሆኑ ሙያዊ 
ክህሎታቸውን በሚጠይቅና በሚያሳድጉ እሴት ጨማሪ 
ተግባራት ላይ እንዲሰማሩ ማድረግ ይገባል፡፡ 

ከዚህ ጎን ለጎን የውስጥ ኦዲት እንዲጠናከር በየተቋማቱም 
ሆነ በፌዴራል ደረጃ ስትራቴጂያዊ እርምጃዎች 
እንዲወሰዱና እንዲበረታቱ ማድረግ ያስፈልጋል፡፡ ከዚህ 
አንጻር የመንግስት መ/ቤቶች የውስጥ ኦዲት ኃላፊና 
ባለሙያዎች ተጠሪነታቸው ለተቋማቸው አመራር 
መሆኑ ቀርቶ ለገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴር 
እንዲሆን በፌዴራል መንግስት በፋይናንስ አስተዳደር 
ማሻሻያ አዋጅ ቁጥር 970/2008 መደንገጉ ለውስጥ 
ኦዲቱ የበለጠ የስራ ነጻነት የሚሰጥ በመሆኑ በአዎንታ 
የሚታይ ስትራቴጂያዊ እርምጃ ነው፡፡

በአጠቃላይ የውስጥ ኦዲት በተቋም ውስጥ ቢካሄድም 
ውጤቱ በተቋም ስኬት ላይ ተንጠልጥሎ የማይቀር 
የልማትና የመልካም አስተዳደር ማረጋገጫ ስርዐት 
በመሆኑ በሁሉም የሚመለከታቸው አካላት ዘንድ ልዩ 
ትኩረት እንዲሰጠው መልዕክታችንን እናስተላልፋለን፡፡ 

የሂሳብ አያያዝ (accounting) እና የኦዲት ሙያዎች እንደሌሎቹ ሙያዎች ሁሉ የራሳቸው ሙያዊ ቋንቋን 
ይጠቀማሉ፡፡ በመሆኑም ከሂሳብ አያያዝና ከኦዲት ግኝቶች ጋር የተያያዙ ሰነዶችንና ሪፖርቶችን በማንበብ፣ 
በማዘጋጀትና ሪፖርት በማድረግ ሂደት ውስጥ ሙያዊ ቋንቋዎቹን መረዳትና መጠቀም የግድ የሚሆንበት ሁኔታ 
ያጋጥማል፡፡ እነዚህን ቃላት ለመረዳትና ሀሳብን በሚገባ ለማስተላለፍ የሙያዊ ቃላት መፍቻን መጠቀምና 
ባለሙያዎችን ማማከር ጠቃሚ ይሆናል፡፡ ስለሆነም አንዳንድ በሂሳብ አያያዝና በኦዲት ስራ ውስጥ ተደጋግመው 
የሚያጋጥሙ ሙያዊ ቃላትንና ሀሳቦችን ለግንዛቤ ያህል በእንግሊዝኛ ቋንቋ አቅርበንላችኋል፡፡

የውስጥ ኦዲትን ማጎልበት ለተቋምና ለሀገራዊ ስኬት

Accounting principles:  are alternative ways 
of reporting and disclosing information in 
financial statements and related footnotes.

Accounts receivable:  debts due from 
customers from sales of products and services. 
Normally a current asset adjusting entries 
are accounting entries made at the end of an 
accounting period to allocate items between 
accounting periods.

Adverse: An audit opinion that the financial 
statements as a whole are not in conformity 
with U.S. GAAP.

Agreed-upon procedures: an engagement 
where the client specifies procedures and the 
accountant agrees to perform those procedures. 
An accountant may accept an engagement 
to apply agreed-upon procedures to financial 
statement elements, where the scope of the 
engagement is not sufficient to express an 
opinion, if the users assume responsibility for 
sufficiency of the procedures, and use of the 
report is restricted to specified users. 

Analytical procedure: a comparison of 
financial statement amounts with an auditor’s 
expectation. An example is to compare actual 
interest expense for the year (a financial 
statement amount) with an estimate of what 
that interest expense should be. The estimate 
can be found by multiplying a reasonable 
interest rate times the average balance of 
interest bearing debt outstanding during 
the year (the auditor’s expectation). If actual 
interest expense differs significantly from the 
expectation, the auditor explains the difference 
in audit documentation.

Ascertain: an audit procedure to determine 

or to discover with certainty. For example, to 
ascertain the date on which an investment was 
purchased by examining source documents. 

Audit adjustment: whether or not recorded 
by the entity, is a proposed correction of the 
financial statements that may not have been 
detected except through audit procedures.

Audit committee: a committee of the board 
of directors responsible for oversight of the 
financial reporting process, selection of the 
independent auditor, and receipt of audit 
results.

Audit objective: in obtaining evidence in 
support of financial statement assertions, 
the auditor develops specific audit objectives 
in light of those assertions. For example, an 
objective related to the completeness assertion 
for inventory balances is that inventory 
quantities include all products, materials, and 
supplies on hand.

Audit planning: is developing an overall 
strategy for the audit. The nature, extent, 
and timing of planning varies with size and 
complexity of the entity, experience with the 
entity, and knowledge of the entity’s business.

Check register: a listing of checks issued, 
normally in numeric sequence and in order by 
date issued.

Condensed financial statements: are 
presented in considerably less detail than 
complete financial statements.

Confirm (confirmation): communication 
with outside parties to authenticate internal 
evidence.

Auditing Glossary of Terms

የውስጥ ኦዲት እንዲጠናከር በየተቋማቱም ሆነ በፌዴራል ደረጃ ስትራቴጂያዊ 
እርምጃዎች እንዲወሰዱና እንዲበረታቱ ማድረግ ያስፈልጋል፡፡
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Contingency: is an existing condition 
involving uncertainty as to possible gain (gain 
contingency) or loss (loss contingency) that 
will be resolved by future events. Estimates, 
such as the useful life of an asset, are not 
contingencies. Eventual expiration of the 
asset’s utility is not uncertain.

Continuing auditor: is the auditor of the 
current year who also audited the financial 
statements of the client for the previous year.

Engagement letter: a letter that represents the 
understanding about the engagement between 
the client and the CPA. The letter identifies 
the financial statements and describes the 
nature of procedures to be performed. It 
includes an explanation of the objectives 
of the procedures, an explanation that the 
financial information is the responsibility of 
the company’s management, and a description 
of the form of report.

Estimation sampling: is sampling to estimate 
the actual value of a population characteristic 
within a range of tolerable misstatement.

Examination: is evaluating the preparation of 
prospective statements, support underlying 
assumptions, and presentation. The accountant 
reports whether, in his or her opinion, the 
statements conform to AICPA guidelines and 
assumptions provide a reasonable basis for the 
responsible party’s forecast. The accountant 
should be independent, proficient, plan the 
engagement, supervise assistants, and obtain 
sufficient evidence to provide a reasonable 
basis for the report.

Except for A qualified opinion: an auditor can 
qualify the audit opinion for both departures 
from U.S. GAAP in the financial statements 
and restrictions on the scope of the audit. The 
opinion paragraph of the qualified report is 
worded “In our opinion, except for...”

Expenditure: cash paid or liability incurred.

FIFO or First In First Out: inventory cost flow.

Financial forecasts: are prospective financial 

statements that present expected future 
financial position, results of operations, and 
cash flows based on expected conditions. A 
financial forecast is of the most likely future 
scenario.

Financial projections: are prospective financial 
statements that present, given one or more 
hypothetical assumptions, an entity’s expected 
financial position, results of operations, and 
changes in financial position. A financial 
projection includes several alternative 
scenarios while a forecast is the single most 
likely scenario.

Fraud: a deliberate deception to secure unfair 
or unlawful gain. False representation intended 
to deceive relied on by another to that person’s 
injury. Fraud includes fraudulent financial 
reporting undertaken to render financial 
statements misleading, sometimes called 
management fraud, and misappropriation of 
assets, sometimes called defalcations.

GAAP or Generally Accepted Accounting 
Principles: According to Rule 203 of the AICPA 
Code of Professional Conduct, GAAP for 
nongovernment entities include (in a conflict 
the source earlier in the list prevails): 1. FASB 
Statements and Interpretations, APB Opinions, 
ARBs. 2. FASB Technical Bulletins, AICPA Guides 
and AICPA Statements of Position. 3. Positions 
of the FASB Emerging Issues Task Force and 
AICPA Practice Bulletins. 4. AICPA accounting 
interpretations, FASB staff “Qs and As”, and 
widely recognized industry practices. 5. FASB 
Concepts Statements, textbooks, articles.

GAAS or Generally Accepted Auditing 
Standards: the ten auditing standards adopted 
by the membership of the AICPA. Auditing 
standards differ from audit procedures in that 
“procedures” relate to acts to be performed, 
whereas “standards” deal with measures of 
the quality of the performance of those acts 
and objectives of the procedures. 

Government Auditing Standards: a book 
issued by the comptroller general of the 
United States, sometimes called the “yellow 

book.” Government Auditing Standards 
contains standards for audits of government 
organizations, programs, activities, and 
functions and of government assistance 
received by contractors, not-for-profit 
organizations, and other nongovernment 
organizations. These standards, which include 
designing the audit to provide reasonable 
assurance of detecting material misstatements 
resulting from noncompliance with provisions 
of contracts or grant agreements that have a 
direct and material effect on determination 
of financial statement amounts, are followed 
when required by law, regulation, agreement, 
contract, or policy. For financial audits, 
Government Auditing Standards prescribes 
fieldwork and reporting standards beyond 
those required by GAAS. 

Interim audit procedures: are done during the 
year under audit, before year-end.

Invoice: an itemized list of goods shipped or 
services rendered with costs.

Liquidity: the availability of cash or ability to 
obtain it quickly. Debt paying ability.

Management representation letter: a letter 
addressed to the auditor, signed by the client’s 
chief executive office and chief financial 
officer. During an audit, management makes 
many representations to the auditor. Written 
representations from management in the 
letter confirm oral representations given 
to the auditor, document the continuing 
appropriateness of such representations, and 
reduce the possibility of misunderstanding.

Material (materiality): information important 
enough to change an investor’s decision. 
Insignificant information has no effect on 
decisions, so there is no need to report it. 
Materiality includes the absolute value and 
relationship of an amount to other information.

Opinion: a CPA’s conclusion held with 
confidence but not substantiated by positive 
knowledge or proof. 

Qualified: (qualify) an audit opinion that the 

financial statements as a whole are presented 
in conformity with U.S. GAAP, with the 
exceptions noted.

Single audit act: this federal legislation 
requires state and local governments that 
receive federal aid of $500,000 or more in a 
fiscal year to have an audit under the act. A 
government that receives less than $500,000 
can have an audit under the act or with specific 
laws and regulations of programs in which 
the government participates. Auditors report 
whether the audited entity has followed laws 
and regulations that may have a material effect 
on each major federal aid program.

Unqualified: an audit opinion that the financial 
statements are in conformity with U.S. GAAP.

Working papers: (written audit documentation) 
Records kept by the auditor of procedures 
applied, tests performed, information 
obtained, and pertinent conclusions in the 
engagement. 

Write-off: cancellation of part or all of a 
balance. Costs incurred that have no future 
utility are charged (written-off) to an expense 
or loss account, not carried forward as an 
asset.

Write-up: in dollar terms a write-up is an 
intentional over-valuation of assets. In 
narrative terms a description of something or 
some event.
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የመ/ቤቱ ሰራተኞች ከኢንዱስትሪ ሚ/ርና ከኢትዮጵያ ብሮድካስት 
ባለስልጣን ሰራተኞች ጋር የሰንደቅ ዓላማ ቀንን ሲያከብሩ

የመስሪያ ቤቱ ሰራተኞች በተቋሙ እቅድ አፈጻጸም ግምገማና 
እቅድ ዝግጅት መድረክ ላይ ሲካፈሉ

የአፍሮሳይ-ኢ የኦዲተሮች ቡድን በፌዋኦ የኦዲት ጥራት ላይ 
ያደረገውን ቅኝት ውጤት ለመ/ቤቱ አመራር ሲያቀርብ

መስሪያ ቤቱ ለብዙኃን መገናኛዎችና ለሌሎች አካላት መረጃ 
ተደራሽ እንዲሆን ይሰራል 

የእርሻና ተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴር የኦዲት መውጫ ስብሰባ 
ሲካሄድ

ፒያሳ አካባቢ የሚገኘውና የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት 
ለረዥም አመታት ሲጠቀምበት የነበረበት ህንጻ 

የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት በመንግስት የተገነባለትና  
ፍላሚንጎ አካባቢ የሚገኘው አዲሱ ባለ 10 ፎቅ ህንጻ 

በቻይና በተካሄደው የእንግሊዝኛ ተናጋሪ የአፍሪካ ሀገራት ዓለም 
አቀፍ የኦዲት ሴሚናር ላይ መ/ቤቱ ተካፍሏል

የመንግስት ወጪ አስተዳደርና ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ  ኮሚቴ 
አባላት ከመ/ቤቱ ሰራኞች ጋር በተወያዩበት ወቅት 

በተቀናጀ የፋይናንስ አስተዳደር መረጃ ስርዓት ላይ ለመ/ቤቱ 
ሰራተኞች ስልጠና ሲሰጥ

ዓለም አቀፍ የሴቶች ቀንን በማስመልከት የመ/ቤቱ ሰራተኞች 
የሴቶች ማረፊያና ልማት ማህበርን በጎበኙበት ወቅት

የመ/ቤቱ የዕቅድ አፈጻጸም ሪፖርት ለመንግስት ወጪ 
አስተዳደርና ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሲቀርብ

ዝክ
ረ-ፎ
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ኦዲት በጥቅል ትርጓሜ የግለሰብ፣ የድርጅት፣ የሲስተም፣ 
የሥራ ሂደት፣ የፕሮጀክት ወይም የምርት አፈፃፀም ግምገማ 
ማለት ሊሆን ይችላል፡፡

Audit, in its inclusive definition, is the evaluation 
of individuals’, organizations’, systems’ projects’,     
service and productions’ performance.

ኦዲት ዓላማው ስህተት መፈለግ ሳይሆን የሕጋዊነት፣ 
የኢኮኖሚ፣ የቅልጥፍናና የውጤታማነት መርህን የጣሱ 
አሠራሮችና ጉዳዮችን በፍጥነት በመለየት የሥራ አመራሩ 
የእርምት ወይም የመከላከያ እርምጃ እንዲወስድ ማድረግ 
ነው፡፡

The staple objective of audit is not finding out 
mistake rather identifying swiftly issues and 
procedures violating legal, economic, efficient and          
effective principles and correcting or protecting 
them not to happen again.

ኦዲት ተጠያቂነትን በየደረጃው በማረጋገጥ የተቋማቱን 
አፈጻጸም፣ የአገልግሎት አሰጣጥ፣ የሀብትና ንብረት 
አጠቃቀም እና ዜጎች በመንግሥትና በተቋማቱ ላይ ያላቸውን 
እምነት ያጠናክራል፡፡

Audit prevailing accountability on every level 
of hierarchy, it strengthens the performance, 
service rendering and resource utilization of the 
institutions and also the trust between citizens and      
government.

ማንኛውም የኦዲት ሂደት የሂሳብና የኦዲት ደረጃዎችን 
(Standards) መሠረት ማድረግ አለበት፡፡

Any audit process has to base fundamental          
accounting and audit standards.

የኦዲት ሂደት በከፍተኛ የሙያና መልካም የግል ሥነ-
ምግባር ሊሰራ ይገባል፡፡

Audit has to be accomplished with highly qualified 
professional ethics and decent personal ethics.

ኦዲት ከማንኛውም አሉታዊ ተጽእኖ ነፃ በሆነ መንገድ 
መካሄድና ሪፖርት መደረግ አለበት፡፡

Auditing should be free from any negative impact 
and reported in the same manner.

በኦዲት ወቅት የታየና የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 
የመንግስት ወጪ አስተዳደርና ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ 
ኮሚቴን ትኩረት የሚሹ ማናቸውም ጉዳዮች በሪፖርቱ 
መካተት አለባቸው፡፡

Issues observed during audit and require thoughtful 
concern of Public Accounts Committee (PAC) should 
be encompassed in audit report.

በኦዲት ሥራ የሚደረስባቸው መደምደሚያዎችና የሚቀርቡ 
የማሻሻያ ሃሣቦች ሁሉ በበቂ የኦዲት ማስረጃ ሊደገፉ 
ይገባል፡፡

Conclusions and recommendations generated 
from audit need to be backed with tangible enough      
audit documents.

ኦዲተሮች በኦዲት የሥራ ሂደት ማንኛውንም መረጃ 
የማግኘት መብት አላቸው፡፡ ምንም ዓይነት ክልከላ 
ሊደረግባቸው አይገባም፡፡

Auditors obtain the right of getting any documents 
pertaining to audit works. They should be free from 
any prohibition.

የኦዲቱን ዓላማ፣ ወሰንና የኦዲት ግኝቶች ላይ ሪፖርት 
ከመሰራጨቱ አስቀድሞ ከኦዲት ተደራጊው ጋር በቂ 
ውይይት መደረግ አለበት፡፡

Substantial discussion should be held between    
the auditor  and  audited  organization on the 
objective, scope and findings of audit before the 
report distribution.

ጥራቱን የጠበቀ የኦዲት ስራና ወቅታዊ የኦዲት ሪፖርት 
ተጠያቂነትን ያጎለብታሉ፡፡

Quality auditing and its timely report fortify 
accountability.

ኦዲት የመንግስት ስራ አስፈጻሚው የኢኮኖሚና የልማት 
እድገት ለማስመዝገብ በሚያደርገው ጥረት ላይ ጉልህ 
የድጋፍ አስተዋጽኦ ያበረክታል፡፡

Audit contributes vivid support in the effort 
of executive body to achieve economic and 
developmental growth.

የኦዲት ግኝቶች ላይ የማስተካከያ እርምጃ የማይወስዱ 
አካላትን ተጠያቂ የሚያደርግ ሥርዓት መጠናከር አለበት፡፡

A system that makes accountable those who 
do not take corrective action on negative audit 
findings is required to be strengthened.

ኦዲት ነፃና ገለልተኛ ግምገማ ነው፡፡ Audit is unrestricted and independent evaluation.

በኦዲት ግኝቶች ላይ ወቅታዊና በቂ የማስተካከያ እርምጃ 
በመውሰድ ኦዲት ይበልጥ ውጤታማ እንዲሆን አስተዋጽኦ 
እናድርግ፡፡

By taking timely and sufficient corrective 
measures on audit findings, let’s contribute to the 
effectiveness of auditing.

ሥራ አመራሩ ኦዲትን እንደ ስህተት ፈላጊ ሳይመለከት 
ይልቁንም ለተልዕኮው ስኬት አስተዋጽኦ የሚያደርግ 
መሣሪያ መሆኑን ተገንዝቦ ተገቢውን ድጋፍና ትብብር 
ሊያደርግ ይገባል፡፡

The management body should provide necessary 
support and cooperation to audit procedures 
conceptualizing it as a tool of mission achievement 
rather than considering it as fault finding 
mechanism.

የኦዲት ግኝቶችን እና ምክረሃሳቦችን እንደ ግብአት መጠቀም 
የተቋምን ተልእኮ እውን ለማድረግ አንድ መሳሪያ ነው፡፡

Inputting audit findings and recommendations is a 
means to make institutional missions real.

ኦዲት ነክ መልዕክቶች ለግንዛቤዎ



68 የፌዴራል ዋና ኦዲተር መስሪያ ቤት


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	G
	Q
	U
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

