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የ2009 በጀት ዓመት ሪፖርት

ግንቦት 16 ቀን 2010 ዓ.ም ለሕዝብ ተወካዮች 

ምክር ቤት የቀረበ የፌዴራል ዋና ኦዲተር 

የፌዴራል መንግሥት መ/ቤቶች 2009 በጀት 

ዓመት ሂሣብና ክዋኔ ኦዲት የተጠቃለለ ሪፖርት

• የተከበሩ የኢ.ፌ.ዴ.ሪ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባዔ!

• የተከበሩ የኢ.ፌ.ዴ.ሪ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ም/አፈ ጉባዔ!

• የተከበራችሁ የኢ.ፌ.ዴ.ሪ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት!

• ክቡራትና ክቡራን!

የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት በኢ.ፌ.ዲ.ሪ ሕገ-መንግሥት አንቀጽ 101 
ንዑስ አንቀፅ 2 እና መሥሪያ ቤቱን እንደገና ለማቋቋም በወጣው አዋጅ ቁጥር 
982/2008 አንቀጽ 5 ከንዑስ አንቀጽ 1 እስከ 15፤ እንዲሁም በአንቀጽ 13 
ከንዑስ አንቀጽ 1 እስከ 4 ለፌዴራል ዋናው ኦዲተር በተሰጠው ስልጣን 
መሠረት መ/ቤቱ ኦዲት ያደረገውንና ያስደረጋቸውንየመንግሥት መ/ቤቶችና 
ድርጅቶች የኦዲት ሪፖርት፣  በመሠረታዊ አገልግሎት ከለላ (Protection 
of Basic Services) ፕሮግራም አማካይነት የፌዴራል መንግሥት ለክልል 
መንግሥታት የሰጠውን የበጀት ድጋፍና ድጎማ በተከታታይ ኦዲት የተከናወኑ 
የኦዲት ሪፖርቶች፣ የመንግሥት መ/ቤቶች አሠራር ህጉን የተከተለ፣ ኢኮኖሚያዊ 
በሆነ አሠራር የተፈጸመ ተፈላጊውን ግብ የመታና ውጤት ያስገኘ መሆኑን 
ለማረጋገጥ የተደረገውን የክዋኔና አካባቢ ኦዲት እንዲሁም ስለመ/ቤቱ አጠቃላይ 
ሥራዎች ለሕዝብ ተወካዮች ም/ቤት ዓመታዊ ሪፖርት እንደሚያቀርብ 
በተደነገገው መሠረት የ2009 በጀት ዓመት ሂሳብ ኦዲትና በተመረጡ የፌዴራል 
መንግሥት መ/ቤቶች ላይ የተከናወኑ የክዋኔ ኦዲቶች ዕቅድ ክንውንና የኦዲቱ 
ዋና ዋና ግኝቶች እንደሚከተለው ቀርቧል፡፡

በዚህ ሪፖርት ውስጥ የተካተቱት፤

1. በፌዴራል መንግሥት መሥሪያ ቤቶችና ድርጅቶች ሂሳብ ላይ የተከናወኑ 
የፋይናንስና ሕጋዊነት ኦዲት፣ የክዋኔ ኦዲት እና በመሠረታዊ አገልግሎት 
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የ2009 በጀት ዓመት ሪፖርትየፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት

ከለላ ፕሮግራም ለክልሎች የተሰጠ ድጋፍ (Protection of Basic 
Services III) ተከታታይ እና ማጠቃለያ ሂሳብ ኦዲት የተከናወኑ ኦዲት 
ሪፖርቶች ናቸው፡ 

2. ሪፖርቱ በሂሣብ ምርመራ አገልግሎት ኮርፖሬሽን እና የሙያ ፈቃድ 
በተሰጣቸው የግል ኦዲት ድርጅቶች ኦዲት የተደረጉትን የመንግሥት 
የልማት ድርጅቶች ሂሳብና በመንግስትና በልማት አጋር ድርጅቶች 
እርዳታና ብድር የሚካሄዱ ፕሮጄክቶችን/ፕሮግራሞችን ኦዲት ያካትታል፡፡

3. የ2009/10 ኦዲት ዓመት የፌዴራል ባለበጀት መ/ቤቶች ሂሣብ የኦዲት 
ዕቅድ ክንውን እና ዋና ዋና የኦዲት ግኝቶች፣ የመሥሪያ ቤቱን አጠቃላይ 
የሥራ እንቅስቃሴ፣ በኦዲት ሥራ ሂደት ያጋጠሙ ችግሮች እና የሂሳብ 
ምርመራ አገልግሎት ኮርፖሬሽን አጭር የሥራ እንቅስቃሴን ያጠቃለለ 
ነው፡፡

4. የ2009 በጀት ዓመት ሂሣብ ኦዲትን በተመለከተ በመ/ቤታችን የተከናወኑ 
ዝርዝር የኦዲት ሪፖርቶች ራሳቸውን ችለው በተጠናቀሩ 2 ጥራዞች፣ 
የኦዲት አስተያየት ለመስጠት ያልተቻለባቸው 8 መ/ቤቶችና የጎላ 
ችግር ያለባቸው ሆነው በመገኘታቸው ተቀባይነት የሚያሳጣ አስተያየት 
የተሰጠባቸው 53 መ/ቤቶች፣ እንዲሁም የ20 አዳዲስና የ6 የክትትል 
ክዋኔ ኦዲቶች ሪፖርት ለም/ቤቱ የቀረቡ ስለሆነ እነዚህን ሪፖርቶች 
የመንግሥት ወጪ አስተዳደርና ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴና ሌሎችም 
የሚመለከታቸው ቋሚ ኮሚቴዎች በሚገባ በመመርመር አስፈላጊውን 
እርምጃ ለመውሰድ እንዲያስችል በጥልቀት ተዘጋጅተዋል፡፡ የሪፖርቶቹም 
ቅጅ በ2 ጥራዞች /የፌዴራል መንግስት መ/ቤቶች የፋይናንስና ሕጋዊነት 
የተጠቃለለ ኦዲት ሪፖርት እና አጠቃላይ ዘገባ ለጠቅላይ ሚኒስትር 
ጽ/ቤትም /በሶፍት ኮፒ/ እንዲደርስ ተደርጓል፡፡

5. እያንዳንዱ የኦዲት ሥራ እንደተጠናቀቀ ከሚመለከታቸው የኦዲት 
ተደራጊ መ/ቤት ኃላፊዎች ጋር በኦዲቱ ግኝቶች ላይ የመውጫ ስብሰባ 
(Exit Conference) ከመደረጉም ሌላ ረቂቅ የሥራ አመራር ሪፖርት 
ተልኮላቸው መ/ቤቶቹ ለሥራ አመራር ሪፖርቱ የሰጡትን ምላሽ ያገናዘበ 
በመሆኑ የመረጃዎቹ ተአማኒነትና አግባብነት በሁሉም ወገን ተቀባይነት 
እንዳለው ይታመናል፡፡

6. ለኦዲቱ መሠረት የሆኑት ዓለም አቀፍ የመንግሥት የኦዲት ደረጃዎች፣ 
የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ መንግሥት የሂሣብ አያያዝ ሥርዓት፣ ኦዲት 
ተደራጊ መ/ቤቶች ያቀረቧቸው የሂሣብ መዛግብት፣ ሰነዶች፣ የሂሣብ 
መግለጫዎችና ማብራሪያዎች ሲሆኑ፣ ኦዲቱም የተከናወነው በአብዛኛው 

የተለመደውን የአልፎ አልፎ ወይም የናሙና ኦዲት ስልት በመከተል፣ 
እንዲሁም እንደ ኦዲቱ አስፈላጊነትና አግባብነት ሙሉ በሙሉ ኦዲት 
በማድረግ ነው፡፡

የ2009 በጀት ዓመት የፌዴራል መንግስት መ/ቤቶች ኦዲት 
ዕቅድና ክንውን

የፋይናንስና ሕጋዊኒት ኦዲትን በተመለከተ

7. የ2009 በጀት ዓመት የፌዴራል መንግስት መ/ቤቶች ሂሳብ ኦዲት ዕቅድ 
መሠረት ያደረገው የመ/ቤታችን ማቋቋሚያ አዋጅ 982/2008 አንቀፅ 5 
ንዑስ አንቀፅ 1-15 እና የፋይናንስ አስተዳደር አዋጅ 648/2001 አንቀጽ 
63/2 (በአዋጅ 970/2008 እንደተሻሻለው) ነው፡፡ በየዓመቱ የኦዲት 
ሥራው የሚጀመረው በመጋቢት ወር ሆኖ የሚጠናቀቀው በቀጣዩ በጀት 
ዓመት ጥር 30 ላይ ይሆናል፡፡

8. በዚሁ መሠረት በ2009 በጀት ዓመት ሂሳብ አቅራቢ ከነበሩት 180 
የፌዴራል መንግሥት ባለበጀት መ/ቤቶች መካከል 174 መ/ቤቶችንና 48 
ቅ/ጽ/ቤቶች በመ/ቤታችን አማካይነት፣  ስድስቱን ደግሞ በኦዲት ሰርቪስ 
ኮርፖሬሽን ኦዲት በማስደረግ የኦዲት ሽፋኑን 100% ለማድረስ የታቀደ 
መሆኑ ይታወቃል፡፡ በመ/ቤታችን በኩል ኦዲት ለማድረግ ከታቀዱት 
174 መ/ቤቶች ሁለቱ ከዕቅድ በኋላ በመታጠፋቸው አንድ ተቀንሶ የ173 
መ/ቤቶችና 48 ቅ/ጽ/ቤቶች (1 ተጨማሪ ቅርንጫፍ ታክሎ) የተጠናቀቀ 
ከመሆኑም በላይ የፌዴራሉ መንግሥት የ2009 በጀት ዓመት አጠቃላይ 
ገቢና ወጪ ሂሳብ ኦዲትም በመከናወኑ በአጠቃላይ የፋይናንስና ህጋዊነት 
ኦዲት ዕቅድ አፈጻጸም 100% የኦዲት ሽፋኑንም 100% ቀጣይነት 
ማረጋገጥ ተችሏል፡፡

የፋይናንስና ሕጋዊነት ኦዲት በተከናወነባቸው መ/ቤቶች የሂሳብ 
መግለጫ ላይ የተሰጡ የኦዲት አስተያየቶች

9. የ2009 በጀት ዓመት ሂሣብን በተመለከተ መ/ቤታችን በ173 የፌዴራል 
መንግሥት ባለበጀት መ/ቤቶች ላይ ኦዲት በማድረግ የኦዲት ሪፖርት 
አዘጋጅቶ ለየመ/ቤቶቹ የላከ ሲሆን፣ የባለበጀት መ/ቤቶቹ ሪፖርቶችም 
ከግኝታቸው ባሕርይ አንፃር ከ2007 እና 2008 በጀት ዓመታት ሂሳብ 
ኦዲት አስተያየቶች ጋር በማነፃፀር እንደሚከተለው ቀርቧል፡፡
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የ2009 በጀት ዓመት ሪፖርትየፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት

መግለጫ
/የተሰጠው የኦዲት አስተያየት/

ኦዲት የተደረጉ
ሂሳቦች ብዛት

2007 2008 2009

ነቀፌታ የሌለበት አስተያየት    36 27 25
ከጥቂት ጉድለቶች በስተቀር በአጠቃላይ  
አጥጋቢ ሆነው የተገኙ

66 73 87

አስተያየት ለመስጠት ያልተቻለባቸው መ/
ቤቶች

6 5 8

የጎላ ችግር ያለባቸው ሆነው በመገኘታቸው 
ተቀባይነት የሚያሳጣ አስተያየት የተሰጠባቸው

37 53 53

ሂሳባቸውን በወቅቱ ስላልዘጉ ኦዲት 
ያልተደረጉ

1 - -

ድምር 146 158 173

በፌዴራል መንግሥት መ/ቤቶች የፋይናንስና ሕጋዊነት ኦዲት 
ወቅት የታዩ ዋና ዋና ግኝቶች

10. መ/ቤታችን የህዝብ ተወከዮች ምክር ቤት  ያጸደቀውን በጀት የፋይናንስ 
አስተዳደር ሕግ፣ ደንብና መመሪያ በሚፈቅድው መሠረት በትክክል ሥራ 
ላይ መዋሉን ለማረጋገጥ በ2009 በጀት ዓመት  ባከናወነው የሂሳብ ኦዲት 
በርካታ የሂሳብ አያያዝ ግድፈቶች እና የውስጥ ቁጥጥር ድክመቶች፣ 
እንዲሁም አፈጻጸማቸው ከደንብና መመሪያ ውጭ የሆኑ ሁኔታዎች 
የተገኙ ሲሆን፤ የም/ቤቱን ትኩረት ሊያገኙ የሚገቡ አንኳር ግኝቶች ብቻ 
ተለይተው እንደሚከተለው ቀርበዋል::

የጥሬ ገንዘብ ጉድለት

11. የጥሬ ገንዘብ ሂሳብ አያያዝና አጠባበቅ ትክክለኛነትን ለማረጋገጥ ኦዲት 
ሲደረግ በጋምቤላ ዩኒቨርሲቲ 779,754.00፣ በኢሚግሬሽንና ዜግነት 
ጉዳይ መምሪያ ብር 120,125.00፣ በጎንደር ዪኒቨርሲቲ ብር 30,852.31፣ 
በአካባቢ፣ ደንና የአየር ለውጥ ሚኒስቴር 16,095.25 እና በምግብ፣ 

መጠጥና ፋርማሲቲካል ኢንዱስትሪ ልማት ኢንስቲትዩት ብር 675.00 
በድምሩ ብር 927,522.46 የጥሬ ገንዘብ ጉድለት ተገኝቷል፡፡ 

12. በተጨማሪም በበጀት ዓመቱ መጨረሻ በሂሳብ መግለጫ ሪፖርት 
የተደረገውና በቆጠራ የተገኘው ጥሬ ገንዘብ መካከል በ3 መ/ቤቶች ቆጠራው 
ከመዝገብ ጋር ሲነፃፀር በብር 2,953,621.96 በማነስ ልዩነት ታይቷል፡፡ 
እንዲሁም በ16 መ/ቤቶችና በ14 ቅ/ጽ/ቤቶች የተለያዩ የጥሬ ገንዘብና 
የባንክ ሂሳብ አያያዝ ድክመቶች መኖራቸው በኦዲቱ ተረጋግጧል፡፡

13. የጥሬ ገንዘብና የባንክ ሂሳቦች ላይ ተገቢ ቁጥጥር አለማድረግ ለገንዘብ 
ብክነት፤ ጉድለትና ምዝበራ የሚያጋልጥ በመሆኑ፤ የጥሬ ገንዘብ ሂሣብ 
በየወቅቱ ተቆጥሮ ከመዝገብ ጋር እንዲመሳከር፤ በሂሣብ መግለጫ 
ሪፖርት ላይ የተመለከተው የጥሬ ገንዘብ ሂሣብ በቆጠራ ከተገኘው ጋር 
ሊመዛዘንና ትክክለኛነቱ ሊረጋገጥ እንደሚገባ፣ በጉድለት የታየው የጥሬ 
ገንዘብ ሂሳብ ተገቢው እርምጃ ተወስዶ እንዲተካ፣ በማነስ የታየውም 
ልዩነት ተጣርቶ እንዲተካ ወይም ተገቢው ማስተካከያ እንዲደረግ እና 
የታዩት የጥሬ ገንዘብ ሂሳብ አያያዝ ድክመቶች እንዲስተካከሉ አሳስበናል፡፡

የውዝፍ ተሰባሳቢ ሂሣብ

14. በሚኒስትሮች ምክር ቤት የፋይናንስ አስተዳዳር ደንብ ቁጥር 
190/2002 ከአንቀጽ 32 እስከ 35 በተደነገገው መሠረት የሰነድ ሂሳብ 
በወቅቱ መወራረዱ ሲጣራ በ116 መ/ቤቶችና በ15 ቅ/ጽ/ቤቶች ብር 
5,835,334,951.52 በደንቡ መሠረት በወቅቱ ሳይወራረድ ተገኝቷል፡፡ 

15. ውዝፍ ተሰብሳቢ ሂሳብ ከተገኘባቸው መ/ቤቶች ውስጥ የብሔራዊ አደጋ 
ስጋትና ስራ አመራር ኮሚሽን  ብር 3,526,111,909.99፣ አዲስ አበባ 
ዩኒቨርሲቲ ብር 572,280,328.63፣ የውሃ፣ መስኖና ኤሌክትሪክ ሚኒስቴር 
ብር 194,467,448.89፤ ዋቸሞ ዩኒቨርሲቲ ብር 173,651,200.77፣ ዲላ 
ዩኒቨርሲቲ ብር 112,701,810.27፣ በእርሻና ተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴርና 
በሥሩ ባሉት 6 ተጠሪ ኮሌጆች ብር 90,694,883.75፣ የመንግስት 
ግዥና ንብረት ማስወገድ አገልግሎት ብር 58,763,114.41፣ የትምህርት 
ሚኒስቴር ብር 67,156,467.64 እና በገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን ዋና 
መ/ቤትና 9 ቅ/ጽ/ቤቶች ብር 52,074,277.63 ዋና ዋናዎቹ ናቸው፡፡

16. በወቅቱ ያልተወራረደው  የተሰብሳቢ ሂሳብ ዕድሜ በቆይታ ጊዜው 
ሲተነተን ከአንድ ወር እስከ አንድ ዓመት ብር 1,004,811,500.39፣ 
ከአንድ ዓመት በላይ እስከ አምስት ዓመት ብር 3,745,300,525.75፣ 
ከአምስት ዓመት በላይ እስከ አሥር ዓመት ብር 264,830,787.34 እና 
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የ2009 በጀት ዓመት ሪፖርትየፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት

ከአሥር ዓመት በላይ ብር 111,142,869.56 ሲሆን ቀሪው ሂሳብ ብር 
709,249,268.48 የቆይታ ጊዜው በግልጽ ለመለየት ያልተቻለ ነው፡፡ 

17. እላይ በፓራግራፍ 14 ከተጠቀሰው ተሰብሳቢ ሂሳብ በተጨማሪ  በ10 
መ/ቤቶች እና በ8 ቅ/ጽ/ቤቶች ብር 1,332,235,294.08 ከመቼ ጀምሮ 
በተሰብሳቢነት እንደተመዘገበና ከማን እንደሚሰበሰብ በቂ ማስረጃ 
ሊቀርብለት ያልቻለ ሂሳብ በመሆኑ ትክክለኛነቱን ማረጋገጥ ያልተቻለ 
ሲሆን ከዚህ ውስጥ ከፍተኛውን ድርሻ የያዙት የሀገር መከላከያ 
ሚኒስቴር ብር1,215,751,975.22 እና ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ብር 
54,687,040.37 ናቸው፡፡

18. በሌላም በኩል በ12 መ/ቤቶችና 3 ቅ/ጽቤቶች ከተለመደው የሂሳብ ሚዛን 
በተቃራኒ ክሬዲት በብር 151,669,167.02 የሚያሳይ በመሆኑ በመ/ቤቶቹ 
ሊኖር የሚገባው ተሰብሳቢ ሂሳብ በብር 303,338,334.02 እንዲያንስ 
ማድረጉ፡፡

19. በመሆኑም መ/ቤቶች ውዝፍ ተሰብሳቢ ሂሳባቸውን ህጉ በሚፈቅደው 
መሠረት ተከታትለው  እንዲሰበስቡ ወይም እንዲያወራርዱ ከማን 
እንደሚሰበሰብ የማይታወቀው ተጣርቶ ትክክለኛነቱ በማስረጃ እንዲረጋገጥና 
እንዲሰበሰብ ወይም እንዲወራረድ ትክክለኛ ሚዛን የማያሳየውም ተጣርቶ 
እንዲስተካከል በሪፖርታችን አሳስበናል፡፡ 

የገቢ ሂሣብ

20. የመንግሥት ገቢ  በወጡሕጎች መሰረት በአግባቡ መሰብሰቡን ለማጣራት 
ኦዲት ሲደረግ ቀጥሎ የተመለከቱት ሁኔታዎች ተገኝተዋል፡፡

በገቢ ግብር፣ ቀረጥና ታክስ አዋጅ፣ ደንብና መመሪያ መሠረት 
ሳይሰበሰብ የተገኘ የገቢ ሂሣብ

21. ገቢ ሰብሳቢ መ/ቤቶችና አገልግሎት ሰጪ ድርጅቶች በገቢ ግብር፣ ቀረጥና 
ታክስ እንዲሁም በሌሎች ገቢ መሰብሰብን በሚፈቅዱ አዋጆች፤ ደንቦችና 
መመሪያዎች መሠረት የመንግሥትን ገቢ የሰበሰቡ መሆኑን ለማረጋገጥ 
ኦዲት ሲደረግ በገቢዎችና ጉምሩክ ባለሥልጣን ዋና መ/ቤት እና በስሩ 
ባሉ 17 ቅ/ጽ/ቤቶች ብር 1,463,463,992.66፣ በሌሎች በ49 መ/ቤቶች 
ብር 49,295,431.76 በድምሩ ብር 1,512,759,424.42 በገቢ ግብር፣ 
ቀረጥና ታክስን እንዲሁም በሌሎች ገቢ መሰብሰብን በሚፈቅዱ ህጎች 
መሠረት ሳይሰበሰብ ተገኝቷል፡፡ 

22. ገቢ ካልሰበሰቡ መ/ቤቶች መካከል በገቢዎችና ጉምሩክ ባለሥልጣን 
የአዲስ አበባ ቃሊቲ ቅ/ጽ/ቤት ብር 985,860,235.77፣ ሀዋሳ ቅ/ጽ/ቤት 
ብር 119,398,319.73፣ የምዕራብ አዲስ አበባ መካከለኛ ግብር ከፋዮች 
ቅ/ጽ/ቤት ብር 86,691,742.14 ምስራቅ አዲስ አበባ ቅ/ጽ/ቤት ብር 
70,980,332.17፣ አዳማ ቅ/ጽ/ቤት ብር 41,581,761.09፣ ከፍተኛ ግብር 
ከፋዮች ቅ/ጽ/ቤት ብር 37,911,841.04 ሲሆን፣ ከሌሎች መ/ቤቶች 
ደግሞ ዲላ ዩኒቨርሲቲ ብር 10,473,484.63፣ ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ብር 
6,054,599.28፣ ሀዋሳ ዩኒቨርሲቲ ብር 5,783,522.79 እና የአዳማ 
ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ብር 3,542,798.37 ዋና ዋናዎቹ ናቸው፡፡

23. የገቢ ሂሳቡ ሳይሰበሰብ የቀረበት ምክንያት ሲጣራ ግብር ከፋዮች በተጨማሪ 
እሴት ታክስ ማስታወቂያ ላይ ያሳወቁት ሽያጭ በትርፍና ኪሳራ ሂሳብ 
መግለጫ ላይ ከተመለከተው ሽያጭ ጋር ሲነጻጸር በተጨማሪ እሴት 
ታክስ ላይ የተመለከተው የሚያንስ በመሆኑ ያልተሰበሰበ የተጨማሪ 
እሴት ታክስ ዕቃዎች በትክክለኛው የታሪፍ ቁጥር Harmonized System 
Code (H.S.Code) እና Custom Procedure Code (CPC Code) 
ባለመመደባቸው ያልተሰበሰበ ቀረጥና ታክስ የመነሻ ዋጋ ለተወሰነላቸው 
ዕቃዎች በመነሻ ዋጋው መሰረት ያልተስተናገዱ ድርጅቶች መገኘታቸው፣ 
በትክክለኛው የትራንስፖርት የመጫኛ፣ ማራገፊያና ኢንሹራንስ እና 
ሌሎች ወጪዎች ለቀረጥ ማስከፈያነት ባለመወሰዱ ምክንያት ቀረጥና 
ታክስ ያልተሰበሰበ መሆኑ፣ በማነፃፀሪያ ዋጋ መሰረት ቀረጥና ታክስ 
ባለመሰራቱ በንግድ ትርፍ ስሌት ወቅት መቀነስ የሌለባቸው ወጪዎች 
በመቀነሳቸው ያልተሰበሰበ የንግድ ትርፍ ግብር፣ በጊዜያዊነት ወደ ሀገር 
ውስጥ በገቡ እቃዎች ላይ በህግ የተወሰነው የመቆያ ጊዜ ያለፈበት 
ቢሆንም በዋስትና የተያዘው ገንዘብ ለመንግስት ገቢ ያልተደረገ በመሆኑ 
እና መ/ቤቶች ከሚፈጽሙት ግዢ ላይ ቀንስው ማስቀረት የሚገባቸው 
ግብር (Withholding tax)፣ የተጨማሪ እሴት ታክስ እና ሥራ ግብር 
ሳይቀንሱ በመቅረታቸው የሚሉት ዋና ዋናዎቹ ናቸው፡፡

24. በመሆኑም መ/ቤቶቹ ለወደፊቱ የመንግሥትን ገቢ ህግና ደንብ 
በሚፈቅደው መሠረት መሰብሰብ እንዳለባቸው፣ በተለያዩ ምክንያቶች 
ያልተሰበሰበውም ገቢ እንዲሰበሰብ በላክነው ሪፖርት አሳስበናል፡፡

መሰብሰብ ሲገባ ያልተሰበሰበ የጉዳት ካሣ ሂሳብ

25. በፌዴራል መንግሥት የግዢ አፈጻጸም መመሪያ አንቀጽ 16 ንዑስ 
አንቀጽ 27/4 (ሀ) እና (ለ) መሠረት አቅራቢው ሣይፈጽም በቀረው የውል 
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መጠን ላይ ውል ሰጪ የመንግሥት መ/ቤቶች በየቀኑ 0.1% ወይም 
1/1000ኛ ከውሉ ዋጋ 10% ሣይበልጥ የጉዳት ካሣ ሊሰበስቡ እንደሚገባ 
ያመለክታል፡፡ በዚህ መሠረት መ/ቤቶች በውሉ መሠረት ባልፈጸሙት 
አቅራቢዎች ወይም አገልግሎት ሰጨዎች ላይ በመመሪያው መሠረት 
ተገቢውን እርምጃ የወሰዱ መሆኑ ሲጣራ በ21 መ/ቤቶች ከህንጻ ስራ 
ተቋራጮችና ዕቃ አቅራቢዎች በገቡት ውል መሰረት ባለመፈጸማቸው 
ያልሰበሰቡት የጉዳት ካሣ ወይም ቅጣት ብር 77,082,375.48 እና 
ገቢ ያልተደረገ የውል ማስከበሪያ ብር 1,256,965.48 ተገኝቷል፡፡ 
በተጨማሪም በተፈረመው የውል ስምምነት መሠረት ያልተሰበሰበ የሱቅና 
ሌሎች የኪራይ ገቢና ቅጣት በሌሎች 3 መ/ቤቶች ብር 6,431,747.45 
ያልተሰበሰበ ሂሳብ ተገኝቷል፡፡

26. የጉዳት ካሣውን ካልሰበሰቡት መ/ቤቶች መካከል ዋና ዋናዎቹየወልድያ 
ዩኒቨርስቲ ብር 17,724,599.13፣ የደብረ ታቦር ዩኒቨርስቲ ብር 
14,280,576.95፣ የአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ብር 11,600,771.21፣ 
የቡሌ ሆራ ዩኒቨርስቲ ብር 10,057,217.40፣ የአክሱም ዩኒቨርሲቲ ብር 
7,486,145.29 እና መቀሌ ዩኒቨርሲቲ ብር 3,922,414.72፣ ዋና ዋናዎቹ 
ናቸው፡፡

27. በመሆኑም መ/ቤቶቹ በተቀመጠው መመሪያና ውል መሠረት እስከ አሁን 
ያልተሰበሰበውን ገቢና የጉዳት ካሣ እንዲሰበስቡና ለወደፊቱም መመሪያው 
በሚጠይቀው መሠረት እንዲፈጽሙ አሳስበናል፡፡

ያልተሰበሰበ ውዝፍ የገቢ ሂሣብ 

28. ገቢ ሰብሳቢ መ/ቤቶችና ድርጅቶች በወጣው ህግና ደንብ መሠረት 
የመንግሥት ገቢ በወቅቱና በአግባቡ መሰብሰባቸውን ለማረጋገጥ 
ኦዲት ሲደረግ፣ በገቢዎችና ጉምሩክ ባለሥልጣን ዘጠኝ ቅ/ጽ/ቤቶች 
ከውዝፍ ግብር፣ ወለድ እና ቅጣት መሰብሰብ የሚገባው በድምሩ ብር 
6,220,131,548.44 በወቅቱ ያልተሰበሰበ ውዝፍ ገቢ መኖሩ ታውቋል፡፡ 

29. ውዝፍ ገቢን በወቅቱ ካልሰበሰቡ መ/ቤቶች መካከል በገቢዎችና ጉምሩክ 
ባለሥልጣን የከፍተኛ ግብር ከፋዮች ቅ/ጽ/ቤት ብር 4,922,242,000.48፣ 
የምዕራብ አዲስ አበባ መካከለኛ ግብር ከፋዮች ቅ/ጽ/ቤት ብር 
620,102,798.87፣ የምስራቅ አዲስ አበባ መካከለኛ ግብር ከፋዮች ቅ/ጽ/ቤት 
ብር 333,325,596.16 እና የሀዋሳ ቅ/ጽ/ቤት ብር 121,824,984.30 ዋና 
ዋናዎቹ ናቸው፡፡

30. በሌላ በኩል በግብር ከፋዮች ለቀረበው የቅሬታ አቤቱታ አጣሪ ኮሚቴው 
በወቅቱ ውሳኔ ባለመስጠቱ በገቢዎችና ጉምሩክ ባለሥልጣን በከፍተኛ 
ግብር ከፋዮችና በባህርዳር ቅ/ጽ/ቤቶች ከላይ ከተጠቀሰው በተጨማሪ 
ያልተሰበሰበ በድምሩ ብር 1,619,812,240.90 ውዝፍ የግብር፣ ቀረጥና 
ታክስ ገቢ መኖሩ ተረጋግጧል፡፡ በተጨማሪም በ4 መ/ቤቶች ከሰጡት 
የዱቤ ሽያጭ አገልግሎት ያልተሰበሰበ ብር 64,695,033.19 ውዝፍ የዱቤ 
ሽያጭ ሂሳብ መኖሩ በኦዲቱ ተረጋግጧል። 

31. በመሆኑም የሚሰበሰበው ገቢ መንግስት ለሚያከናውናቸው ማህበራዊና 
የኢኮኖሚ ልማት አገልግሎቶችን ለማስፋፋት፣ መሠረተ ልማት 
ለመዘርጋት እንዲሁም ለዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅዱ መሳካት ወሳኝ 
ሚና የሚኖረው በመሆኑ ለገቢ አሰባሰቡ ትኩረት ተሰጥቶ የመንግሥት 
ህግና ደንብ ተከብሮ እንዲሠራ፣ ያልተሰበሰበውም ውዝፍ ገቢ እንዲሰበሰብ 
በሪፖርታችን አሳስበናል፡፡ 

ተሰብስቦ በገቢ ሂሣብ ሪፖርት ውስጥ ያልተካተተ ገቢ

32. በበጀት ዓመቱ ገቢን እንዲሰበስቡ በተፈቀደላቸው የመንግሥት መ/ቤቶች 
የተሰበሰበው ገቢ በትክክል ተመዝግቦና በሂሣብ ሪፖርታቸው ተካቶ 
ለገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴር መቅረቡን ለማረጋገጥ ኦዲት 
ሲደረግ በ13 መ/ቤቶች ብር 367,716,599.48 የሰበሰቡትን የውስጥ ገቢ 
ባቀረቡት ዓመታዊ የገቢ ሂሣብ ሪፖርት ውስጥ ሳይካተት ተገኝቷል፡፡

33. የገቢ ሂሳብ በሪፖርት ካላካተቱ መ/ቤቶች ውስጥ አብዛኞቹ የትምህርት 
ተቋማት ሲሆኑ ይህ አሰራርም በገቢ ሂሳብ ላይ የሚደረገውን ቁጥጥር 
በማላላት ለምዝበራ በር የሚከፍት ከመሆኑም በላይ መ/ቤቶቹ በራሳቸው 
የሚያዘጋጁት የሂሳብ መግለጫዎችና የመንግስት አጠቃላይ ገቢና ወጪ 
ሂሳብ ትክክለኛውን ገጽታ እንዳያሳይ ያደርጋል፡፡

34. በየበጀት ዓመቱ መጨረሻ ላይ ባለበጀት መ/ቤቶች ያልተጠቀሙበት 
በባንክ የሚገኝ ገንዘብ ለገ/ኢ/ት/ሚ/ር ማዕከላዊ ግምጃ ቤት ፈሰስ መደረግ 
የሚገባው ቢሆንም በ9 መ/ቤቶች ብር 165,597,719.82 ፈሰስ ሳይደረግ 
የተገኝ ሲሆን በአንድ መ/ቤት ደግሞ ከተለያዩ የገቢ ምንጭ ተሰብስቦ  
ለሚመለከተው አካል ገቢ ያልተደረገ ብር 264,072.40 ሂሳብ ተገኝቷል።

35. በመሆኑም መ/ቤቶች የሚሰበስቡትን ማንኛውንም የመንግስት ገቢ ሕጋዊ 
በሆነ መንገድ በመሰብሰብ እንዲመዘግቡና በሂሳብ መግለጫዎቻቸው 
በማካተት ለገ/ኢ/ት/ሚ/ር ሪፖርት እንዲያደርጉ፣ እንዲጠቀሙበት 
እና በሕግ ያልተፈቀደለቸውን ገቢ ሂሳብ ለሚመለከተው አካል ፈሰስ 
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ሊያደርጉ እንደሚገባ አሳስበናል፡፡ በዚህ በተሰጠው የማሻሻያ ሃሳብ 
መሰረት ተገቢውን የማስተካከያ እርምጃ በማይወስዱና የመንግሥትን 
ገቢ ሰብስበው መዝገብ የማይዙና የሚደብቁ መ/ቤቶች ላይ መንግሥት 
ተገቢውን እርምጃ ሊወስድ ይገባል፡፡

ማስረጃ ባለመሟላቱ ምክንያት የገቢውን ትክክለኛነት ማረጋገጥ 
ያልተቻለ

36. የተሰበሰበውን ገቢ ትክክለኛነት ለማረጋገጥ ኦዲት ሲደረግ በገቢዎችና 
ጉምሩክ ባለስልጣን በሶስት ቅ/ጽ/ቤቶች እና በ4 መ/ቤቶች በድምሩ 
ብር  32,840,678.91  እንዲሁም በ7 ሌሎች መ/ቤቶች የማስከፈያ 
የዋጋ ተመን/ታሪፍ ሳይኖር የተሰበሰበ ገቢ ብር14,333,161.16 አስፈላጊ 
የሆኑ ማስረጃዎች ባለመሟላታቸው የገቢ ሂሳቡን ትክክለኛነት በኦዲት 
ማረጋገጥ አልተቻለም። በሌላም በኩል በናሙና ከታዩት ፋይሎች 
ዓመታዊ የንግድ ትርፍ ግብር ያላሳወቁ 95 ግብር ከፋዮች፣ የተጨማሪ 
እሴት ታክስ ያላሳወቁ 36 ግብር ከፋዮች እና ኤክሳይስ ታክስና ተርንኦቨር 
ታክስ ያለሳወቁ 26 ግብር ከፋዮች የተገኙ ሲሆን የሚፈለግባቸው ግብር 
ሂሳብ ምን ያህል እንደሆነም ግብሩንም ስለመክፈላቸው/ስለመሰብሰቡ 
ለማረጋገጥ አልተቻለም፡፡ 

37. ስለሆነም ማንኛውም ገቢ ማስረጃ ሳይሟላ በገቢ መመዝገቡ ተገቢ 
ስላልሆነየገቢ ማስረጃዎች ዝርዝር በትክክል ተደራጅተው እንዲያዙና 
ተገቢው የማስተካከያ እርምጃ እንዲወሰድ ግብር ከፋዮች የሚፈለግባቸውን 
ግብር በሙሉ በወቅቱ አሳውቀው እንዲፍሉ ክትትል ሊደረግ እንደሚገባ 
በላክነው ሪፖርት አሳስበናል፡፡

38. በመሆኑም የመንግስት ገቢ የገቢ አዋጆችን ደንቦችና መመሪያዎችን 
መሰረት በማድረግ እንዲከናወንና ለታዩትም ድክመቶች አስፈላጊውን 
ማስተካከያዎች በማድረግ ገቢው እንዲሰበሰብ አሳስበናል፡

የወጪ ሂሣብ

39. መ/ቤቶች የተፈቀደላቸውን በጀት በፋይናንስ አስተዳደር አዋጅ፣ ደንብና 
መመሪያዎች መሠረት በአግባቡ ወጪ ማድረጋቸውና መጠቀማቸውን፣ 
ተገቢው ማስረጃ መቅረቡንና ሂሣቡም በትክክል መመዝገቡን ለማጣራት 
ኦዲት ሲደረግ ቀጥሎ የተመለከቱት ሁኔታዎች ተገኝተዋል፡፡

የተሟላ የወጪ ማስረጃ ሳይቀርብ በወጪ ተመዝግቦ የተገኘ ሂሣብ

40. በወጪ ለተመዘገቡ ሂሣቦች የተሟላ ማስረጃ መቅረቡን ለማረጋገጥ ኦዲት 
ሲደረግ በ68 መ/ቤቶች ብር 506,026,502.67 የተሟላ ማስረጃ ሳይቀርብ 
በወጪ ተመዝግቦ ተገኝቷል፡፡

41. የተሟላ የወጪ ማስረጃ ሳይቀርብ በወጪ ከመዘገቡት መ/ቤቶች ውስጥ 
ትምህርት ሚኒስቴር ብር 157,383,533.13፣ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ 
ብር 60,183,740.86፣ የአክሱም ዩኒቨርሲቲ ብር 52,804,956.36፣ 
የዲላ ዩኒቨርሲቲ ብር 46,209,145.83፣ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር 
ብር 27,350,000.00፣ የቅርስ ጥናትና ጥበቃ ባለሥልጣን ብር 
22,855,986.00 እና የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ብር 20,426,334.68 ዋና 
ዋናዎቹ ናቸው፡፡

42. ተሟልተው ካልቀረቡት ማስረጃዎች መካከል ከዕቃ አቅራቢው የተሰጠ 
ተገቢ ማስረጃ ሳይቀርብ፣ በቀረበው የክፍያ ጥያቄ መሠረት የተፈፀመ 
እንጂ የተከናወነውን ሥራ በሚያሣይ ዝርዝር ማስረጃ ሳይደገፍ፤ 
የመንግሥት ሰራተኞች የውሎ አበል መጠየቂያና መፍቀጃ ቅፅ አንድ 
ሳይዘጋጅ፣ ለስልጠና መስተንግዶ ለተከፈለው ሂሳብ መስተንግዶውና 
ስልጠናው በትክክል ለመሰጠቱ የተሳታፊዎች ፊርማ (አቴንዳንስ) 
በማስረጃነት ያልቀረበ እና በሚመለከታቸው ኃላፊዎች ያልተረጋገጠ፣ 
የቀረቡት ተራ ደረሰኞች ማለትም የታክስ ከፋይ መለያ ቁጥር የሌላቸው 
እና በባንክ በኩል ገንዘቡ ተልኮ ሥራ ላይ መዋሉን ወይም ለተቀባዩ 
ስለመድረሱ የሚገልጽ ማረጋገጫ ሳይቀርብ በወጪ የተመዘገቡ ሂሳቦች 
ጐላ ያሉት ናቸው፡፡

43. ማንኛውም ሂሣብ በወጪ ከመመዝገቡ በፊት በፋይናንስ አስተዳደር 
አዋጅ፣ ደንብና መመሪያዎች መሠረት ማስረጃዎች መሟላታቸው 
እንዲረጋገጥ፣ ያልተሟሉት ማስረጃዎች እንዲሟሉና ለወደፊቱም 
ተገቢው ጥንቃቄ መደረግ እንዳለበት አሳስበናል፡፡

ደንብና መመሪያን ሳይከተሉ ያለአግባብ የተፈጸሙ ክፍያዎች

44. ኦዲት በተደረጉት መ/ቤቶች ደንብና መመሪያ ተጠብቆ ክፍያ መፈጸሙ 
ሲጣራ በ98 መ/ቤቶችና 14 ቅ/ጽ/ቤቶች ብር 189,895,337.99 እና 
በአሜሪካ ዶላር 49,990.00 ከደንብና መመሪያ ውጭ አላአግባብ ተከፍሎ 
ተገኝቷል፡፡

45. ከደንብና መመሪያ ውጪ አለአግባብ ክፍያ ከፈጸሙ መ/ቤቶች መካከል ዋና 
ዋናዎቹ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ብር 40,253,397.51 እና $12,400.00፣ 
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የግብርና ትራንስፎርሜሽን ኤጀንሲ ብር 19,175,755.52፣ የገቢዎችና 
ጉምሩክ ባለሥልጣን ጅግጅጋ ቅ/ጽ/ቤት ብር 18,799,243.82፣ የዲላ 
ዩኒቨርሲቲ ብር 12,268,727.60፣ የአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ 
ብር  9,491,954.72 እና የብሔራዊ የአደጋ ስጋት ሥራ አመራር ኮሚሽን 
ብር 9,624,735.53፣ የፐብሊክ ሰርቪስና የሰው ሀብት ልማት ሚኒስቴር 
ብር 8,186,199.07 ሲሆኑ፤ ምክንያቶቹም ከሚመለከተው አካል ሳይፈቀድ 
የትርፍ ሰዓት ክፍያ መፈጸም፤ ለሠራተኞች አበልና ደመወዝ ደንብና 
መመሪያ ሳይከተሉ በመፈጸም፣ ሰራተኞች መስክ ሳይወጡ የውሎ አበል 
በመክፈል፣ ለውጭ ጉዞ ከወሰዱት የውሎ አበል ሂሳብ በመመሪያው 
መሰረት መመለስ ሲገባቸው ተመላሽ ያለማድረግ፣ የሲቪል ሰርቪስ 
ሚኒስቴር ሳይፈቅድ የኃላፊነት አበልና ሌሎች ጥቅማ ጥቅሞችን ክፍያ 
፣መፈጸም፤ መ/ቤቱን ለለቀቁ ሰራተኞች ለበርካታ ወራት የደመወዝ ክፍያ 
፣መፈጸምና በሚመለከተው አካል ያልተፈቀደና ግልጽ የሆነ መስፈርት 
በሌለው ሁኔታ ለሰራተኞች ማበረታቻ በመክፈልና በመሳሰሉት ምክንያቶች 
ወጪ የተደረጉ መሆናቸው በኦዲቱ ተረጋግጧል፡፡

46. በሌላ በኩል የስራው ባህሪ ቋሚነት ወይም ቀጣይነት ያለው መሆኑ 
እየታወቀ በፐብሊክ ሰርቪስና የሰው ሀብት ልማት ሚኒስቴር ያልተፈቀደ 
የኮንትራት ሠራተኞች በመቅጠር በ6 ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት 
የተፈጸመ የብር 10,518,758.51 የደመወዝ ክፍያ ተገኝቷል፡፡ እንዲሁም 
በሌሎች 13 የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እና 2 መ/ቤቶች ተመራማሪዎች 
ጥናት ላቀረቡበት፣ ለፈተና ግምገማ፣ ለማስተርስና ፒ.ኤች.ዲ ተማሪዎች 
ፈተና የፈተኑበትና የገመገሙበት ክፍያ፣ ለመመረቂያ ጽሁፍ ማማከር 
ሥራዎች በመንግስት የተፈቀደ የክፍያ መመሪያና የክፍያ ተመን ሳይኖር 
ብር  24,184,740.66 የተፈጸሙ ክፍያዎች መኖራቸው በኦዲት ወቅት 
ተረጋግጧል፡፡

47. በመሆኑም ከደንብና መመሪያ ውጪ ያለአግባብ የተከፈለው ሂሣብ ተመላሽ 
እንዲሆን፣ የክፍያ ስርዓት ለሌላቸው ሥርዓቱን በመዘርጋትና በማስፈቀድ 
ለወደፊቱ ደንብና መመሪያዎች ተከብረው መሰራት እንዳለባቸው ኦዲት 
ለተደረጉት መ/ቤቶች አሳስበናል፡፡

በብልጫ የተከፈለ ወጪ

48. በወጪ የተመዘገቡት ሂሳቦች በፋይናንስ አስተዳደር አዋጅ፣ ደንብና 
መመሪያዎች መሰረት በአግባቡ የተከናወኑ፣ እንዲሁም መ/ቤቶቹ ላገኙት 
አገልግሎት የተፈጸሙ ክፍያዎች ስለመሆናቸው ለማጣራት ኦዲት ሲደረግ 

በ22 መ/ቤቶች ለግንባታና ለተለያዩ ሌሎች ግዢዎች ብር 9,724,581.41 
እና በ27 መ/ቤቶች ደግሞ ለደመወዝ፣ ለውሎ አበልና ሌሎች ክፍያዎች 
ብር 10,362,826.73 በጠቅላላው ብር 20,087,408.14 በብልጫ ተከፍሎ 
ተገኝቷል፡፡ 

49. በብልጫ የተከፈለው ሂሳብም በግዢ ሂደት ዝቅተኛ ዋጋ ያቀረቡ እያሉ 
ያለበቂ ምክንያት ከፍተኛ ዋጋ ካቀረቡት ድርጅቶች ግዢ በመፈጸም 
ከተገባው ውል ውጭ በመክፈል፣ ከውሎ አበል ተመን በላይ በመክፈል 
እንዲሁም ለትርፍ ሰዓት፣ ለተለያየ ጥቅማ ጥቅም እና ለመኖሪያ ቤት 
አበል ከተፈቀደው በላይ በብልጫ የተከፈሉ ይገኙበታል፡፡

50. ሊከፈል ከሚገባው በላይ ወጪ ማድረግ ህግን የተከተለ ካለመሆኑም 
በላይ የመንግስት ሀብት ለብክነት የሚዳርግና ለሙስናም በር የሚከፍት 
ይሆናል፡፡ በመሆኑም መ/ቤቶች የፋይናንስ ስርዓቱንና የወጡትን ደንብና 
መመሪያዎች ተከትሎ መፈጸም እንደሚገባቸው በብልጫ የተከፈለውም 
ወጪ ለመንግስት ካዝና ተመላሽ እንዲሆንና አስፈላጊውም እርምጃ 
እንዲወሰድ በሪፖርታችን አሳስበናል፡፡ 

የግዢ አዋጅ፣ ደንብና መመሪያ ሳይከተሉ የተፈጸሙ ግዢዎች

51. የዕቃና አገልግሎት ግዢ በመንግሥት ደንብና መመሪያ መሠረት የተፈጸመ 
መሆኑን ለማጣራት ኦዲት ሲደረግ በ97 መ/ቤቶችና በ6 ቅ/ጽ/ቤቶች 
ያለጨረታ ቀጥታ ግዥ በብር 193,896,805.57 መፈጸሙ፤ መስፈርቱ 
ሳይሟላ በውስን ጨረታ ብር 92,502,156.98 ግዢ፣ ግልጽ ጨረታ 
መውጣት ሲገባው በዋጋ ማወዳደሪያ የተፈጸመ ግዥ ብር 30,272,104.0፣ 
የዋጋ ማወዳደሪያ ሳይሰበሰብ የተፈጸመ ግዥ ብር 21,440,931.65 
እና ሌሎች የግዥ ሂደት ያልተከተሉ ብር 149,329,074.05 በድምሩ 
ብር 487,958,696.75 የመንግሥት የግዢ አዋጅ፣ ደንብና መመሪያ 
ያልተከተለ ግዢ ተፈጽሞ ተገኝቷል፡፡

52. ከግዥ አዋጅ፣ ደንብና መመሪያዎች ውጭ ግዥ ከፈጸሙ መ/ቤቶች መካከል 
የቡሌ ሆራ ዩኒቨርሲቲ ብር 61,168,638.68፣ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ 
ብር 61,085,880.38፣ አርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ብር 43,283,741.84፣ 
የወልዲያ ዩኒቨርሲቲ ብር 39,164,123.08፣ የሀዋሳ ዩኒቨርሲቲ ብር 
29,059,148.78፣ የመቱ ዩኒቨርሲቲ ብር 21,687,300.80፣ የደብረ ታቦር 
ዩኒቨርሲቲ  ብር 21,174,423.27፣ የሀገር መከላከያ ሚኒስቴር ብር 
17,696,548.64 እና የጅግጅጋ ዩኒቨርሲቲ ብር 12,964,399.77 ዋና 
ዋናዎቹ ናቸው፡፡ 
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53. ከዚህም ሌላ በ5 መ/ቤቶች የተገዙት ዕቃዎች በናሙናው መሠረት ገቢ 
ለመሆናቸው ሳይጣራና የተጠየቀው አገልግሎት ስለመሰጠቱ በባለሙያ 
ወይም በቴክኒክ ኮሚቴ ሳይረጋገጥ የብር 13,026,244.39 ክፍያ ተፈፅሞ 
ተገኝቷል፡፡ 

54. የግዢ መመሪያን ሳይከተሉ ግዢ መፈጸም የህግ ጥሰት ከመሆኑም 
በላይ መንግሥት ተወዳዳሪ ዋጋ እንዳያገኝ ለምዝበራና ለጥራት መጓደል 
እንዲሁም ለግብር ስወራ ጭምር የሚያጋልጥ በመሆኑ የመንግሥት 
ግዢ ደንብና መመሪያን አክብረው በማይሠሩ መ/ቤቶች ላይ የተጠናከረ 
እርምጃ ሊወሰድ ይገባል፡፡

የንብረት ገቢ ደረሰኝ ያልቀረበለትና በወጪ የተመዘገበ ሂሳብ

55. የመንግስት ገንዘብ ወጪ ሆኖ የተገዛው ንብረት ለመ/ቤቱ ገቢ ለመሆኑ 
የንብረት ገቢ ደረሰኝ የተቆረጠለት መሆኑን ለማረጋገጥ ኦዲት ሲደረግ 
በ9 መ/ቤቶችና አንድ ቅ/ጽ/ቤት  በብር 83,593,320.38 ተገዙ ተብሎ 
በወጪ ለተመዘገበ ሂሳብ ንብረቱ ገቢ ለመደረጉ ማስረጃ ሳይቀርብ ሂሳቡን 
በወጪ የመዘገቡ መ/ቤቶች እና በ2 መ/ቤቶች ብር 1,102,109,933.36 
ቀረጥ ተከፍሎባቸው ንብረቶቹ ገቢ ለመሆናቸው ማስረጃ ሳይቀረብላቸው 
ሂሳቡ በወጪ ተመዝግቦ ተገኝቷል፡፡ 

56. ንብረቱ ገቢ ለመደረጉ ማስረጃ ሳይቀርብ ሂሳቡን በወጪ ከመዘገቡት 
መ/ቤቶች መካከል የኢትዮጵያ ጨርቃ ጨርቅ ኢንዱስትሪ ልማት 
ኢንስቲትዩት ብር 71,128,769.99፣ የጅግጅጋ ዩኒቨርሲቲ ብር 
7,383,772.80፣ የደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ብር 1,662,342.75፣ የደብረ 
ታቦር ዩኒቨርሲቲ ብር 1,396,148.00 እና የኢንቨስትመንት ኮሚሽን 
ብር 1,364,859.58 ለግዥ ወጪ ሆኖ ለተገዛው ዕቃና ንብረት የገቢ 
ደረሰኝ ካልቆረጡት ዋና ዋናዎቹ ሲሆኑ ቀረጥ ተከፍሎባቸው ንብረቶቹ 
ገቢ ለመሆናቸው ማስረጃ ያልቀረበላቸው የብሔራዊ የአደጋ ስጋት ሥራ 
አመራር ኮሚሽን ብር 1,090,989,091.41 እና የኢትዮጵያ ብሮድካስት 
ባለስልጣን ብር 11,120,841.95 ዋና ዋናዎቹ ናቸው፡፡ 

57. ለዕቃና ንብረት ግዥ ለወጣው ገንዘብም ሆነ ቀረጥ ተከፍሎላቸው 
ዕቃው ገቢ ለመደረጉ የንብረት ገቢ ደረሰኝ ሳይቀርብ በወጪ መመዝገቡ 
መንግስት ላወጣው ወጪ አገልግሎት ስለማግኘቱ ማረጋገጥ የማያስችል 
ከመሆኑም በላይ የተገዛውም ንብረት ለብክነትና ለምዝበራ ሊጋለጥ 
ይችላል፡፡ 

58. በመሆኑም መ/ቤቶቹ በዚህ መልኩ ወጪ ለሆነው ሂሳብ ንብረቱ ገቢ 

ለመሆኑ በማረጋገጥ የንብረት ገቢ ደረሰኝ እንዲያዘጋጁና ለተከፈለውም 
የቀረጥ ሂሳብ ምዝገባ ከማከናወናቸው በፊት ቀረጡን የከፈሉላቸው 
ድርጅቶች ቀረጥ የተከፈለባቸውን ንብረቶች ገቢ ለማድረጋቸው ማረጋገጥ 
እንዳለባቸው አሳስበናል፡፡

በተሰብሳቢ ሂሳብ መመዝገብ ሲገባው በወጪ የተመዘገበ የቅድሚያ 
ክፍያ ሂሳብ 

59. በበጀት ዓመቱ በመንግሥት መ/ቤቶች በወጪ የተመዘገበው ሂሳብ 
በደንብና በመመሪያ መሠረት መሆኑን ለማረጋገጥ ኦዲት ሲደረግ በ10 
መ/ቤቶች  ለቅድሚያ ክፍያ በድምሩ ብር 41,966,889.32 የተፈጸመው 
ክፍያ በተሰብሳቢ ሂሳብ መመዝገብ ሲገባው በወጪ ተመዘግቦ ተገኝቷል፡፡

60. የቅድሚያ ክፍያን በወጪ ከመዘገቡት መ/ቤቶች መካከል የቆዳ ኢንዱስትሪ 
ልማት ኢንስቲትዩት ብር 17,993,749.61፣ የኢትዮጵያ ውሃ ቴክኖሎጂ 
ኢንስቲትዩት ብር 15,883,568.34፣ ፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ብር 
2,677,569.04 እና የሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ብር  1,536,778.73 
ዋና ዋናዎቹ ናቸው፡፡ 

61. ቅድሚያ ክፍያዎች በተሰበሳቢ ሂሳብነት ተይዘው ሥራው መሰራቱ 
ሲረጋገጥና ተገቢው ማስረጃ ሲሟላ ብቻ በወጪነት መመዝገብ 
አለበቸው፡፡ የግንባታ ክፍያዎችም በሚከፈሉበት ጊዜም ቀደም ሲል 
የተሰጠው ቅድሚያ ክፍያ እየተጣራ በሕጉ መሰረት ከእያንዳንዱ የክፍያ 
የምስክር ወረቀት ተቀንሶ ለመንግሥት ተመላሽ ሊሆን ይገባል፡፡ ህጉ 
ከሚፈቅደው ውጭ በወጪነት የሚመዘገብ ቅድሚያ ክፍያ ይቅርና 
በተሰብሳቢነት የተያዘውም የክፍያ ሥርዓቱ ባስቀመጠው መሠረት 
ተቀንሶ ተመላሽ እየተደረገ ባለመሆኑ የመንግሥት ገንዘብ ባክኖ እንዳይቀር 
ተገቢው እርምጃ ሊወሰድ ይገባል፡፡ 

62. በመሆኑም የመንግሥት ሂሳብ አያያዝ ስርዓት በሚያዘው መሠረት 
አስፈላጊውን ማስተካከያ በማድረግ ቅድሚያ ክፍያው ሥራው ተጠናቆ 
በቂ ማስረጃ እስከሚቀርብለት ድረስ በተሰብሳቢ ሂሳብ እንዲመዘገብና 
ተቀናሽ ያልተደረገው ቅድሚያ ክፍያ ተጣርቶ ለመንግስት ተመላሽ 
እንዲደረግ በሪፖርታችን አሳስበናል፡፡ 
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ማስረጃ ሳይኖር በወጪ የተመዘገበና ትክክለኛነቱን ለማረጋገጥ 
ያልተቻለ ወጪ ሂሳብ 

63. በወጪ የተመዘገቡ ክፍያዎች ህጋዊ ማስረጃ የቀረበላቸው መሆኑን 
ለማረጋገጥ ኦዲት ሲደረግ በ19 መ/ቤቶችና አንድ ቅ/ጽ/ቤት ብር 
110,033,859.03 ማስረጃ ሣይኖረው በወጪ ሂሳብ የተመዘገበና 
ማስረጃዎቹ ለኦዲት ባለመቅረባቸው ትክክለኛነቱን ለማረጋገጥ ያልተቻለ 
ወጪ ሂሳብ ተገኝቷል፡፡ 

64. ማስረጃዎቹ ለኦዲት ባለመቅረባቸው ትክክለኛነቱን ለማረጋገጥ ያልተቻለ 
ወጪ ሂሳብ ከተገኘባቸው መ/ቤቶች መካከል ዋቸሞ ዩኒቨርሲቲ ብር 
39,575,478.53፣ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ብር 22,123,507.92፣ የሀገር 
መከላከያ ሚኒስቴር ብር 27,044,750.71 እና የፌዴራልና የአርብቶ አደር 
ልማት ጉዳዮች ሚኒስቴር ብር 11,185,435.72 ዋና ዋናዎቹ ናቸው፡፡ 

65. ተገቢው ማስረጃ ሳይቀርብ ገንዘብ ወጪ ማድረግ የመንግስት ገንዘብን 
ለጥፋትና ለብክነት የሚዳርግ በመሆኑ ለወደፊቱም ማንኛውም ወጪ 
ከመመዝገቡ በፊት ተገቢው ማስረጃ መቅረቡን በማረጋገጥ እንዲመዘገብ፣ 
የወጪ ማስረጃ ያልቀረበለት ሂሣብ በቂ ማስረጃ እንዲቀርብለት፣ አለበለዚያ 
ገንዘቡ ለመንግስት ካዝና ተመላሽ እንዲደረግ በላክነው የስራ አመራር 
ሪፖርት አሳስበናል::

የማማከር ፈቃድ ሣይኖር ያለአግባብ ተረጋግጦ የተፈጸመ የግንባታ 
ክፍያ

66. ማንኛውም ግንባታ ሲከናወን ሥራው በትክክል ስለመሠራቱ ብቃቱ 
ተረጋግጦ የማማከር አገልገሎት እንዲሰጥ በሚመለከተው መንግሥታዊ 
አካል ፈቃድ በተሰጠው አማካሪ ድርጅት ሲረጋገጥ ብቻ ክፍያዎች 
ሊፈጸሙ ይገባል፡፡ ሆኖም የግንባታ ፕሮጀክቶችን ሥራ እንዲከታተሉ 
በየከፍተኛ ትምህርት ተቋማቱ የተቋቋሙ ነገር ግን የማማከር 
ፈቃድ በሌላቸው የግንባታ ጽ/ቤቶች የክፍያ ሠርቲፊኬት ትክክለኛነት 
የማረጋገጥ እና የመሳሰሉት ሥራዎች በማከናወን በ5 መ/ቤቶች ብር 
267,085,966.34 ወጪ የተደረገ ሲሆን በአማካሪ ድርጅት ባልጸደቀ 
የክፍያ ምስክር ወረቀት የተፈጸመ የግንባታ ሂሳብ በ3 መ/ቤቶች ብር 
6,325,575.80 ተገኝቷል፡፡ 

67. በሌላ በኩል የተጨማሪ ሥራ ውል ሥምምነት ሣይፈረም በ1 መ/ቤት 

ብር 4,025,000.00፣ ለአገልግሎትና ዕቃ ግዥ ከመጀመሪያው ውል እስከ 
25% ብቻ ተጨማሪ ግዢ መግዛት እንደሚቻል ከተፈቀደው በላይ በ1 
መ/ቤት ብር 2,167,818.10 እንዲሁም ለግንባታ ተጨማሪ ውል መዋዋል 
የሚቻለው ከመጀመሪያው ውል እስከ 30% ሆኖ ሳለ በ4 መ/ቤቶች 
ከተፈቀደው በላይ ብር 14,151,895.99 ውል የተገባ በመሆኑ በድምሩ 
ህግ ከሚፈቅደው በላይ ብር 20,344,714.09 ተከፍሎ ተገኝቷል፡፡  

68. ስራው በዲዛይኑና በተገቢው ጥራት ስለመሠራቱ የሚሰጠው ማረጋገጫ 
በገለልተኛና በህግ አግባብ ዕውቅና በተሰጠው አካል ካልተፈጸመ 
የተከናወነውን ግንባታ አስመልክቶ ችግር ቢፈጠር ተጠያቂነትን 
ማረጋገጥ ስለማያስችል መ/ቤቶቹ እየተከተሉት ያለው አሠራር በፍጥነት 
እንዲቋራጥና ለግንባታዎች ተገቢው ዕውቅና ያለው አማካሪ ድርጅት 
እንዲቀጠር ቀደም ባሉት ዓመታትም በተደጋጋሚ ብናሳስብም አሠራሩን 
ለማረም ፈቃደኛ ባለመሆናቸው በም/ቤቱ በኩል ተገቢው እርምጃ ሊወሰድ 
ይገባል፡፡

በወጪ ሂሳብ ሪፖርት ያልተካተተ ወጪ

69. ከውስጥ ገቢ እንዲጠቀሙ የተፈቀደላቸው መ/ቤቶች ከውስጥ ገቢያቸው 
ያወጡትን ወጪና ሌሎች መ/ቤቶችም የተከፈለውን ገንዘብ በወጪ ሂሳብ 
ሪፖርት አካተው ለገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴር የሚያቀርቡ 
መሆኑን ለማረጋገጥ ኦዲት ሲደረግ በ4 መ/ቤቶችና ሁለት ቅ/ጽ/ቤቶች 
በድምሩ ብር 24,767,649.35 ከውስጥ ገቢ የተከፈለና የሌሎች ወጪ 
ሂሳብ በወጪ ሂሳብ ሪፖርት ያልተካተተና ለገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር 
ሚኒስቴር ሪፖርት ያልተደረገ መሆኑ ታውቋል፡፡

70. ይህም የዘመኑን የፌዴራል መንግስትን አመታዊ የገቢና ወጪ ሂሳብ 
መግለጫ የተዛባ እንዲሆን ከማድረጉም በተጨማሪ የመ/ቤቶቹን 
ትክክለኛውን የፋይናንስ አፈጻጸምና ገፅታ እንዳይታወቅ ያደርጋል፡፡

71. ይህንን ጉዳይ በተመለከተ ባለፉት ዓመታት ሪፖርታችንም በተደጋጋሚ 
እንደተገለፀው በፋይናንስ አስተዳደር አዋጅ ቁጥር 648/2001 (970/2008 
እንደተሻሻለው) በተደነገገውና በፌዴራል መንግሥት የሂሳብ አያያዝ 
መመሪያ ቁጥር 5/2003 መሠረት የውስጥ ገቢም ሆነ ወጪ ለገንዘብና 
ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴር ሪፖርት መደረግ እንዳለበት ብናሳስብም 
በአንዳንድ መ/ቤቶች ሊታረም ባለመቻሉ በም/ቤቱ ተገቢው እርምጃ 
ሊወሰድ ይገባል፡፡ 
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የተከፋይ ሂሣብ

በወቅቱ ያልተከፈለ ተከፋይ ሂሣብ

72. በበጀት ዓመቱ በተከፋይ ሂሣብ የተያዙት ሂሣቦች በተገቢው ጊዜ ውስጥ 
መከፈላቸውን ለማረጋገጥ ኦዲት ሲደረግ በ74 መ/ቤቶችና በ12 ቅ/ጽ/ቤቶች 
ብር 789,616,771.63 በወቅቱ ያልተከፈለ ተከፋይ ሂሳብ ተገኝቷል፡፡ 

73. በወቅቱ ያልተከፈለ ተከፋይ ሂሳብ ከታየባቸው መ/ቤቶች መካከል የአዲስ 
አበባ ዩኒቨርሲቲ ብር 444,126,372.81፣ የመንግሥት ግዥና ንብረት 
ማስወገድ አገልግሎት ብር 53,982,806.33፣ የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ብር 
34,323,631.25፣ የእርሻና ተፈጥሮ ሃብት ሚኒስቴርና በሥሩ የሚገኙ 
5 ተቋማት 26,834,173.78፣ የገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን ሞጆ 
ቅ/ጽ/ ቤት ብር 22,431,939.13 እና የአርባምንጭ ዩኒቨርሲቲ ብር 
20,401,956.01 ዋና ዋናዎቹ ናቸው፡፡

74. የተከፋይ ሂሳቡ በዕድሜ በቆይታ ጊዜው ሲተነተን ከአንድ ወር እስከ 
አንድ ዓመት ብር 46,920,159.94፣ ከአንድ ዓመት እስከ አምስት ዓመት 
ብር 113,557,523.40፣ ከአምስት ዓመት እስከ አሥር ዓመት ብር 
15,796,869.41 እና ከአሥር ዓመት በላይ ብር 32,993,267.39 ሲሆን 
ቀሪው ብር 580,348,951.46 የቆይታ ጊዜው በግልጽ የማይታወቅ ነው፡፡ 

75. በፓራግራፍ 73 ከተጠቀሰው ተከፋይ በተጨማሪ በ6 መ/ቤቶችና በ6 
ቅ/ጽ/ቤቶች የቆይታ ጊዜውና ለማን እንደሚከፈል የማይታወቅ በመሆኑና 
ዝርዝር ማስረጃ ባለመቅረቡ ትክክለኛነቱን ማረጋገጥ ያልተቻለ ብር 
177,292,636.49 ተከፋይ ሂሳብ ተገኝቷል፡፡ 

76. በመሆኑም የተመለከተው ውዝፍ ተከፋይ ሂሳብ ተጣርቶ በፋይናንስ ሕጉ 
መሰረት ለሚመለከታቸው አካላት እንዲከፈል፤ ትክክለኛነቱን ማጣራት 
ያልተቻለውም ተከፋይ ሂሳብ ዝርዝር ማስረጃ እንዲቀርብና በጥንቃቄ 
እንዲጣራ ተደርጎ ማስረጃ ከሌለው ግን ተገቢው ማስተካከያ በማድረግ 
ከተከፋይ ሂሳብ ሊሰረዝ ይገባል፡፡

77. በመሆኑም መ/ቤቶች በወቅቱ ያልተከፈለውን ተከፋይ ሂሳብ 
ለሚመለከተው አካል የፋይናንስ ሕጉን ተከትለው ትክክለኛ የመ/ቤቱ ዕዳ 
መሆኑ እየተጣራ እንዲከፍሉ አሳስበናል፡፡ 

78. በዚህ ሁኔታ የሂሳብ መግለጫው ትክክለኛውን የተከፋይ ሂሳብ ገፅታ 
ስለማያሳይ የሚመለከታቸው መ/ቤቶች ተገቢውን ማጣራት በማድረግ 

የማስተካከያ እርምጃ በፍጥነት ሊወሰዱ ይገባል፡፡

የበጀት አጠቃቀም

ከተደለደለው በጀት በላይ ወጪ የሆነ ሂሣብ

79. መ/ቤቶች የተፈቀደላቸውን በጀት በአግባቡ መጠቀማቸውን ለማረጋገጥ 
በተደረገው ኦዲት በ41 መ/ቤቶች ለልዩ ልዩ የሂሳብ መደቦች ከተፈቀደላቸውና 
ከተደለደለው በጀት በላይ በደንቡ መሠረት ሳያስፈቅዱና በጀት ሳያዛውሩ 
ከመደበኛ በጀት ብር 765,807,523.17 እና ከካፒታል በጀት ብር 
132,675,821.28 በድምሩ ብር 898,483,344.45 ከተደለደለው በጀት 
በላይ ወጪ የሆነ ሂሣብ ተገኝቷል፡፡

80. ለልዩ ልዩ የሂሳብ መደቦች ከተፈቀደላቸው በጀት በላይ በደንቡ መሠረት 
ሳያስፈቅዱና ሳያዛውሩ ሥራ ላይ ካዋሉት መ/ቤቶች መካከል የውጭ ጉዳይ 
ሚኒስቴር ብር 330,099,679.28፤ የፌዴራል ቴክኒክና ሙያ ትምህርትና 
ስልጠና ኢንስቲትዩት ብር 184,334,927.00፣ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ 
ብር 75,535,092.74፣ ወልዲያ ዩኒቨርሲቲ ብር 48,993,357.87 
የአሶሳ ዩኒቨርሲቲ ብር 43,493,792.01፣  የጋምቤላ ዩኒቨርሲቲ  ብር 
36,092,729.98 እና የመቀሌ ዩኒቨርሲቲ 29,382,001.57 ዋና ዋናዎቹ 
ናቸው፡፡

81. በጀት ሳይፈቀድ ወይም ዝውውር ሳይደረግ ወጪ ማድረግ በፋይናንስ 
አስተዳደር አዋጅ የተከለከለ በመሆኑ መ/ቤቶች በፋይናንስ አስተዳደር 
አዋጅና ደንብ እንደዚሁም በበጀት አዋጁ መሠረት የተፈቀደላቸውን በጀት 
የተቀመጠውን አሠራር በመከተል በተገቢው መንገድ የበጀት ዝውውር 
በማድረግ አስፈቅደው ሥራ ላይ ማዋል እንዳለባቸው አሳስበናል፡፡ ነገር 
ግን ይህ ጉዳይ እየተሻሻለ ባለመሆኑ ም/ቤቱና የገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር 
ሚኒስቴር ተገቢውን አፋጣኝ እርምጃ ሊወስዱ ይገባል፡፡

የንብረት አስተዳደር

82. መንግሥት ለቋሚና አላቂ ዕቃዎች ግዥ በየዓመቱ የሚያወጣው ወጪ 
ከፍተኛ ቢሆንም በብዙ መ/ቤቶች የሚታየው የዕቃና ንብረት አስተዳደር 
በዚህ ዓመትም በሚፈለገው ደረጃ አጥጋቢ ሆኖ አልተገኘም፡፡ በበጀት 
ዓመቱ ኦዲት ከተደረጉት መ/ቤቶች ውስጥ፣
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ለቋሚ ዕቃዎች የተሟላ መለያ ቁጥር ያልሰጡ 30 መ/ቤቶች

ዓመታዊ ቆጠራ ያደረጉ ቢሆንም ከመዝገበ ከወጪ ቀሪ 
ጋር በማመሳከር ትክክለኛነቱን ያላረጋገጡ

18 መ/ቤቶች

የቋሚና አላቂ ዕቃዎች ቆጠራ ያላደረጉ 19 መ/ቤቶች

ቋሚ ዕቃ መዝገብ /እስቶክ ካርድ/ ያላቋቋሙ 19 መ/ቤቶች

የስቶክ መቆጣጠሪያ ቢን  ካርድ ያላዘጋጁ 10 መ/ቤቶች

አገልግሎት መስጠት የሚችሉ ያለአገልግሎት የተቀመጡ 
ንብረቶች የተገኙባቸው

18 መ/ቤቶች

አገልግሎት መስጠት የማይችሉ የተለያዩ ንብረቶች 
በመንግሥት መመሪያ መሠረት ሳይወገዱ የተገኙባቸው

45 መ/ቤቶችና 
13 ቅ/ጽ/ቤቶች

ተያያዥነት ያላቸው የንብረት አስተዳደር ስራዎች
በአንድ ሠራተኛ ብቻ የሚከናወንባቸው

17 መ/ቤቶች

በተወረሱና በእንጥልጥል ላይ ያሉ ንብረቶች አያያዝ 
ችግር የሚታይባቸው/59 የተለያዩ ተሸከሪካሪዎችና 63 
ሞተር ብስክሌቶች

4 ቅ/ጽ/ቤቶች

የለቀቁ ሰራተኞች ሲጠቀሙበት የነበሩባቸው የተለያዩ 
ንብረቶች ወደ ግምጃ ቤት ተመላሽ ያላደረጉ እና  በገንዘብ 
የተገለጸ  በድምሩ ብር 131,538.68

8 መ/ቤቶች

የንብረት ጉድለት የተገኙባቸው  በአንድ ቅ/ጽ/ቤት አንድ 
ታብሌት ኮምፕዩተር፤ በ1 መ/ቤት በአካል ያልተገኘ 
የጂም መሮጫ ትራክ ዋጋው ብር 1,649,999.99 የሆነ  
እና  በ4 መ/ቤቶች በድምሩ ብር  28,890.40

6 መ/ቤቶች

ጊዜው ያለፈበት መድኃኒትና የተለያዩ  ኬሚካሎችን 
በአግባቡ ያላስወገዱ መ/ቤቶች

7 መ/ቤቶችና 
2 ቅ/ጽ/ቤቶች

መሆናቸው በኦዲት ወቅት ተረጋግጧል፡፡

83. በመሆኑም የየመሥሪያ ቤቶቹ የንብረት አስተዳደር መንግሥት ባወጣው 
የንብረት አያያዝና አጠቃቀም መመሪያ መሠረት እንዲመራ፤ በታዩት 
ድክመቶች ላይ አስፈላጊውን የማስተካከያ እርምጃ በመውሰድ ተገቢው 
ክትትልና ቁጥጥር ማድረግ እንዳለባቸው በላክንላቸው ሪፖርት አሳስበናል፡፡

ሊብሬ ያልቀረበላቸው በ30  መ/ቤቶች 120 ተሽከርካሪዎች 
እና 36 ሞተር 
ብስክሌቶች

በብልሸት ምክንያት የቆሙ በ47 መ/ቤቶች 325 ተሽከርካሪዎች 
እና 37 ሞተር 
ብስክሌቶች

የሰሌዳ ቁጥር የሌላቸው በ9 መ/ቤቶች 22 ተሽከርካሪዎች እና
25 ሞተር ብስክሌቶች

የባለቤትነት መታወቂያ 
ደብተራቸው በሌሎች መ/ቤቶች 
ሥም የሆነ

በ13 መ/ቤቶች 119 ተሽከርካሪዎች 
እና
2 ሞተር ብስክሌቶች

የሞተር ቁጥር የሌላቸው በ3 መ/ቤቶች 82 ተሽከርካሪዎች

የነዳጅ መቆጣጠሪያቸው 
የማይሰራ 

በ4 መ/ቤቶች 39 ተሽከርካሪዎች እና
2 ሞተር ብስክሌቶች

የባለቤትነት መታወቂያ 
ደብተርና በተሽከርካሪዎቹ ላይ 
በተመለከተው የሻንሲ ቁጥር 
መካከል ልዩነት ያለው

በ1 ቅ/ጽ/ቤት 2 ሞተር ብስክሌቶች

የተሽከርካሪ አጠቃቀምና አያያዝ

84. የፌዴራል መንግሥት መ/ቤቶች የተሽከርካሪ አጠቃቀምና አያያዝ ሁኔታ 
ኦዲት ሲደረግ የሚከተሉት ሁኔታዎች ታይተዋል፡፡

መኖራቸው ታውቋል፡፡

85. በመሆኑም መ/ቤቶቹ በሁኔታው ላይ የእርምት እርምጃ መውሰድ 
እንዳለባቸው፣ በብልሽት ምክንያት ቆመው የሚገኙ ተሽከርካሪዎች 
ተጠግነው አገልግሎት መስጠት እንዳለባቸው፣ የማያገለግሉት ደግሞ 
በመንግሥት መመሪያ መሠረት እንዲወገዱ፣ ሊብሬ ያልቀረበላቸው 
አስፈላጊው ማስረጃ ተሟልቶ እንዲወጣላቸው ተገቢው እርምጃ 
እንዲወሰድ በሪፖርታችን አሳስበናል፡፡
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የ2009 በጀት ዓመት ሪፖርትየፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት

መሠረታዊ አገልግሎቶች ከለላ ድጋፍ (PBS) ተከታታይ 
ኦዲትን በተመለከተ

86. የኢትዮጵያ መንግሥትና የዓለም ባንክ ባደረጉት ስምምነት መሠረት 
የመሠረታዊ አገልግሎቶች ከለላ (PBS III) ፕሮጀክት ተከታታይ 
(Continuous) ኦዲት በየሩብ ዓመቱ የመሠረታዊ አገልግሎት አቅራቢ 
በሆኑት በወረዳና በክልል ደረጃ በሚገኙ የጤና፣ የትምህርት፣ የግብርናና 
ተፈጥሮ ሀብት፣ የንጹህ ውሃ አቅርቦትና የገጠር መንገድ ሴክቶሮች 
ኦዲት እየተከናወነ በስምምነቱ መሠረት ሪፖርቱ ለገንዘብና ኢኮኖሚ 
ትብብር ሚኒስቴር ተልኮ ለዓለም ባንክ በወቅቱ እንዲደርስ ይደረጋል፡፡ 

87. በዚህም መሠረት ከሁሉም ክልሎች በናሙና በተመረጡ በ251 ወረዳዎችና 
የከተማ አስተዳደር የፋይናንስ ጽ/ቤቶችና የፕሮግራሙ ፈጻሚ የክልል 
ሴክተር ቢሮዎች ተከታታይ ኦዲት እና አንድ ፕሮግራም አቀፍ የሆነ 
የማጠቃለያ ኦዲት ለማካሄድ ታቅዶ በ251 (100%) ወረዳዎችና የከተማ 
አስተዳደር የፋይናንስ ጽ/ቤቶችና የፕሮግራሙ ፈጻሚ በሆኑ የሴክተር 
ቢሮዎች እንደዚሁም አንድ ፕሮግራም አቀፍ የሆነውን የማጠቃለያ  
ኦዲት በገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴር ደረጃ ለመፈጸም 
ተችሏል፡፡ በተጨማሪም ለመንግሥት ለሚደረገው የገንዘብ ፍሰት የኦዲት 
ሪፖርታችንን መሠረት የሚያደርገው የፍትሃዊ መሠረታዊ አገልግሎት 
ለሁሉ አቀፍ የዕድገት ተጠቃሚነት ፕሮግራም (Enhancing Shared 
Prosperity through Equitable Services-ESPES, Program for 
Result) የገንዘብ ፍሰት አመልካቾችን የማረጋገጥ ሥራ (Verfication) 
በ8 ወረዳዎች ለማከናወን ታቅዶ በ16 ወረዳዎች ኦዲቱን በማከናወን 
ከታቀደው በላይ መፈጸም ተችሏል፡፡ 

የመንግሥት አጠቃላይ ገቢና ወጪ ሂሳብ ኦዲትን በተመለከተ

88. በገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴር የተዘጋጀው 2009 በጀት ዓመት 
የፌዴራል መንግሥት የተጠቃለለ ገቢና ወጪ ሂሳብ ኦዲት ተከናውኖ 
ሪፖርቱ ለሚኒስቴር መ/ቤቱ የተላከ ሲሆን በኦዲቱ ወቅት የታዩት ዋና 
ዋና ግኝቶች የሚከተሉት ናቸው፡፡ 

89. በ2009 በጀት ዓመት ውስጥ ቀደም ብለው ከተሸጡና በበጀት አመቱ 
ከሚሸጡ የመንግስት የልማት ድርጅቶች የሽያጭ ገቢ፤ የሊዝ ክፍያና 
የብድር ተመላሽ በድምሩ ብር 1,162,460,000.00 ለመሰበሰብ በእቅድ 
የተያዘ ቢሆንም የተሰበሰበው ገቢ ብር 663,410,000.00 (57%) ብቻ 

መሆኑ፤ 

90. መንግስት ከውጭ ሀገር ተበድሮ በመልሶ ማበደር ስምምነት ለልማት 
ድርጅቶች ያበደረውን ገንዘብ ተበዳሪዎች በገቡት ውል መሠረት ወቅቱን 
ጠብቀው ተመላሽ ማድረጋቸውን ለማረጋገጥ ኦዲት ሲደረግ በ2009 
በጀት ዓመት በበጀት ከተያዘው ውስጥ እስከ ሰኔ 30/2009 ዓ.ም ድረስ 
ከሁለት ድርጅቶች መሰብሰብ የነበረበት በድምሩ ብር 638,848,102.79 
የወለድ ሂሳብ ሳይሰበሰብ ተገኝቷል፡፡ 

91. በፋይናንስ አስተዳደር አዋጅ ቁጥር 648/2001 ክፍል 5 አንቀጽ 20 
ንዑስ አንቀጽ 2ሀ መሰረት አመታዊ በጀት ሲዘጋጅ በበጀት አመቱ ውስጥ 
ሊሰበሰብ ይችላል ተብሎ የሚገመተውን ማንኛውንም የመንግስት ገንዘብ 
ሊይዝ እንደሚገባ ይደነግጋል፡፡ ከዚህ አንጻር በ2009 በጀት አመት ውስጥ 
ከአገር ውስጥ ሊሰበሰብ የሚችለው ገቢ ሙሉ በሙሉ በበጀት የተያዘ 
መሆኑን ለማረጋገጥ ኦዲት ሲደረግ፣ በበጀት ሳይካተት ከሞኢንኮ ኩባንያ 
ብር 13,670,856.00፣ ከሚድሮክ ወርቅ ብር 26,717,610.41 በድምሩ 
40,388,466.41 እንደዚሁም በተለያዩ የሀገር ውስጥ ገቢ አርእስቶች ብር 
422,462,219.77 ተሰብስቦ ተገኝቷል፡፡

የክዋኔ ኦዲት አፈጻጸምና ዋና ዋና ግኝቶችን በተመለከተ

92. መ/ቤታችን የፋይናንስና የሕጋዊነት (regularity) ኦዲቱን ሽፋን 
በከፍተኛ ደረጃ በማሳደግ በሂደት ትኩረቱን በክዋኔ ኦዲት ላይ ለማድረግ 
ባስቀመጠው አቅጣጫ መሰረት በመንግሥት መ/ቤቶች የተቀረፁ 
ኘሮግራሞችና ኘሮጄክቶች የተመደበላቸውን በጀት በአግባቡ ሥራ ላይ 
ማዋላቸውን እና የታለመላቸውን ዓላማና ግብ በብቃትና ስኬታማ በሆነ 
መንገድ ማሳካታቸውን ለማረጋገጥ የክዋኔ ኦዲት ተከናውኗል፡፡ 

93. በዚሁ መሠረት በየካቲት 2009 ተጀምረው እስከ ጥር 30/2010 
የሚጠናቀቁ 20 የክዋኔ ኦዲቶችንና 8 የክትትል ኦዲቶችን ለማከናወን 
በእቅድ የተያዘ መሆኑ ይታወቃል፡፡

94. የክዋኔ ኦዲት ዕቅድ አፈጻፀም ሲታይ የ20 አዳዲስ ክዋኔ ኦዲቶች ሥራ 
በታቀደው መሠረት ተጠናቆ ሪፖርታቸው የተላከ ሲሆን የክትትል 
ኦዲቱን በተመለከተ የ6 ክትትል ኦዲቶች ተጠናቆ ሪፖርቶቹ ወጪ የሆኑ 
ሲሆን ቀሪዎቹን 2 የክትትል ኦዲት ማከናወን አልተቻለም፡፡ በመሆኑ 
የዓመቱ የክዋኔ ኦዲት ዕቅድ ክንውኑ 92.86% ብቻ ሆኗል፡፡ 

95. የኦዲት ሪፖርታቸው ወጪ የሆኑት የ20 አዳዲስና የ6ቱ የክትትል 
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የ2009 በጀት ዓመት ሪፖርትየፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት

ኦዲት ሪፖርቶች ለም/ቤቱና ለሚመለከታቸው አካላት የተላኩ ሲሆን ዋና 
ዋና ግኝቶቹ እንደሚከተለው ቀርበዋል፡፡ 

የኢንዱስትሪ ፓርኮች የማልማት እና የማስተዳደር ሥራዎች 
አፈፃፀምን በተመለከተ 

96. ኮርፖሬሽኑ የኢንዱስትሪ ፓርኮችን በአዘጋጀው የፓርኮች ግንባታ 
ጋይድላይን ላይ በተቀመጠው  መስፈርት  መሰረት ሊገነባ ሲገባ የቦሌ 
ለሚ ቁጥር 1 ኢንዱስትሪ ፓርክ የንግድ ሱቆች፣ የመረጃ ማዕከል (data 
center)፣ የስብሰባ አዳራሽ (conference room)፣ አምቡላንስ፤ የፓርኩ 
አጥር ዙሪያውን አለመታጠሩ (አለመከለሉ)፣ እና በኢንዱስትሪ ፓርኮች 
ተቀጥረው ለሚሰሩ ሰራተኞች መኖሪያ ቤት ታሳቢ ያልተደረገ መሆኑና 
እንደዚሁም በሀዋሳ በኢንዱስትሪ ፓርክ ተቀጥረው ለሚሰሩ ሰራተኞች 
መኖሪያ ቤቶች ታሳቢ ያልተደረጉ መሆኑ፣

97. የኢንዱስትሪ ፓርኮች በተያዘላቸው የጊዜ ገደብ እና የጥራት ደረጃ እየተገነቡ 
ስለመሆኑ ለማጣራት በተደረገው ኦዲት የአዳማ ኢንዱስትሪ ፓርክ የ19 
ፋብሪካ ሼዶች እና መሰረተ ልማት ግንባታ 100% ለመፈጸም  ታቅዶ 
27.78%፤ የድሬዳዋ ኢንዱስትሪ ፓርክ የ15 የፋብሪካ ሼዶች እና ተጓዳኝ 
የሆኑ አገልግሎት መስጫ ተቋማት ግንባታዎች 100% ለማከናወን ታቅዶ 
22.40%፤ የጅማ ኢንዱስትሪ ፓርክ የ 9 ፋብሪካ ሼዶች እና መሰረተ 
ልማት ግንባታ  70% ለመፈጸም ታቅዶ 5.41%፤ የቦሌ ለሚ ምዕራፍ 
ሁለት ኢንዱስትሪ ፓርክ ግንባታ 50% ለማከናወን ታቅዶ የ13.17%፤ 
የቂሊንጦ ኢንዱስትሪ ፓርክ  ግንባታ 50% ለማከናወን ታቅዶ 6.4%፣ 
የባህርዳር ኢንዱስትሪ ፓርክ የ13 ፋብሪካ ሼዶች እና መሰረተ ልማት 
ግንባታ 30% ለማከናወን ታቅዶ የካሳ ክፍያ፣ የሳይት ፕላን ርክክብ፣ 
የሃይድሮሎጂ ጥናት መጀመሩ እና የግንባታ ስራ ከሚሰራ ተቋም ጋር 
ውል ከመፈፀም በስተቀር ሌሎች የታቀዱ ስራዎች ያልተከናወኑ መሆኑ፤ 
የደብረብርሃን፣ አረርቲ እና አይሻ/ደዋሌ ኢንዱስትሪ ፓርኮች እንደቅደም 
ተከተላቸው 15%፣ 8% እና 8% የፋብሪካ ሼዶች እና የመሰረተ ልማት 
ሥራዎች 30% ለማጠናቀቅ ታቅዶ ያልተከናወነ መሆኑ፤

98. በኢንዱስትሪ ፓርኮች ውስጥ የተገነቡ የማምረቻ ሼዶችን ማከራየት እና 
የኪራይ ገቢ መሰብሰብን በተመለከተ በቦሌ ለሚ ኢንዱስትሪ ፓርክ 
ከተገነቡት 20 የፋብሪካ ሼዶች ውስጥ 11፣ በሀዋሳ ኢንዱስትሪ ፓርክ 
ደግሞ ከተገነቡ 52 ሼዶች ውስጥ 48 የተከራዩ ሲሆን የተቀሩት ኦዲቱ 
እስከተጠናቀቀበት ጊዜ ድረስ ያልተከራዩ ሲሆን ኮርፖሬሽኑ በ2009 በጀት 

ዓመት ከፋብሪካ ሼዶች ኪራይ እና ከሌሎች ተጓዳኝ አገልግሎቶች ብር 
180,862,187.00 ለመሰብሰብ አቅዶ ብር 65,786,436.22 የእቅዱን 
(36%) ብቻ የተሰበሰበ መሆኑን፤

99. በኢንዱስትሪ ፓርኮች የሰራተኛው ፍልሰት ከአመት ዓመት በከፍተኛ 
ሁኔታ እየጨመረ በመምጣቱ ጉዳዩ የሚመለከታቸው አካላት በመተባበር 
የሰራተኛ ፍልሰቱን መቀነስ የሚቻልበትን መንገድ ካልተፈጠረ በምርት 
እና በኤክስፖርት ሒደት ላይ ከፍተኛ ተፅዕኖ የሚያሳድር መሆኑ፤

100. ኮርፖሬሽኑ ውጤታማ የፓርክ አስተዳደርን ለባለሀብቱ ተደራሽ በማድረግ 
ወደ ውጪ የሚላኩ ምርቶች ለማሳደግ ከቦሌ ለሚ  ኢንዱስትሪ ፓርክ 
በ2008 130 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር ለማግኘት ታቅዶ 16.9 ሚለዮን 
ብቻ በማግኘቱ አፈፃፀሙ 13.03% መሆኑ፣ በ2009 በጀት ዓመት ከቦሌ 
ለሚ  ኢንዱስትሪ ፓርክ 40 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር ለማግኘት ታቅዶ 
23.8 ሚለዮን በማግኘቱ አፈፃፀሙ 59.79% መሆኑ፤ አንደዚሁም በ2009 
በጀት ዓመት በሀዋሳ ኢንዱስትሪ ፓርክ የፋብሪካ ምርቶችን ኤክስፖርት 
በማድረግ 50 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ለማግኘት ታቅዶ 1.4 ሚሊዮን 
የአሜሪካን ዶላር በማግኘት አፈፃፀሙ 2.91% ብቻ በመሆኑ ኢንዱስትሪ 
ፓርኮቹ ዝቅተኛ የወጪ ንግድ (export) አፈጻጸም እንዳላቸው ከተከለሱ 
መረጃዎች መታወቁ፤

101. ኮርፖሬሽኑ የሀገር ውስጥ ባለሀብቶች ወደ ኢንዱስትሪ ፓርኮች ገብተው 
እንዲያመርቱ አስፈላጊውን ድጋፍ ሊያደርግ የሚገባ ቢሆንም በቦሌ ለሚ 
ቁጥር 1 እና በሀዋሳ ኢንዱስትሪ ፓርክ  የሀገር ውስጥ ባለሀብቶች ወደ 
ኢንዱስትሪ ፓርኮች ያልገቡ መሆኑን፤ 

የሠራተኛ ማህበራት አደረጃጀትና መብት አጠባበቅን በተመለከተ

102. ሚኒስቴር መ/ቤቱም ሆነ ሥልጣን የተሰጣቸው የክልል ሠራተኛና 
ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮዎች ሠራተኞች በማህበር የመደራጀትና የሕብረት 
ድርድር የማድረግ መብቶቻቸውን እንዲጠቀሙ ለማድረግ የማበረታታትና 
የመደገፍ ሥራ መስራት ቢገባቸውም በፌዴራልም ሆነ በክልል ደረጃ 
በቂ ድጋፍ ባለመደረጉ በኢትዮጵያ ከሚገኙ የተለያዩ አሰሪ ድርጅቶች 
መካከል የሰራተኛ ማህበር የተቋቋመባቸው ከ1,700 የማይበልጡ መሆኑ፤ 
ለማሳያም በአዋጅ ቁጥር 377/1996 መሠረት አስር ወይም ከዚያ በላይ 
የሆኑ ሰራተኞች በሚገኙባቸውና የሠራተኛ ማህበር ሊደራጅባቸው 
ከሚችሉት በአዲስ አበባ ከተማ መስተዳድር ከሚገኙ 7,614 ድርጅቶች 
ውስጥ የሰራተኛ ማህበር የተቋቋመባቸው ከ 542 የማይበልጡ መሆኑ፤
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103. ሰራተኞች በማህበር የመደራጀት መብት እንዳላቸው በኢ.ፌ.ዲ.ሪ 
ህገ-መንግስትና በአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ ቁጥር 377/1996 በግልጽ 
የተቀመጠ ቢሆንም ሚኒስቴር መ/ቤቱ ሠራተኞች በማህበር እንዳይደራጁ 
ከሚከለክላቸው ነገሮች ጥበቃ እንዲደረግላቸው፣ እንዲሁም የሰራተኛ 
ማህበራት እንዳይደራጁ በሚከለክሉ አሰሪ ድርጅቶች ላይ ስለሚወሰድ 
አስገዳጅ ህጋዊ እርምጃ የተዘረጋ የአሰራር ሥርዓት አለመኖሩ፤

104. ሚኒስቴር መ/ቤቱ የሠራተኛ ማህበራት በምስረታቸውና በስራ 
እንቅስቃሴያቸው እንደዚሁም በአስተዳደራቸው በአሰሪ ድርጅቶቻቸው 
ከሚደረግባቸው ጣልቃ ገብነት ጥበቃ ለማድረግ የሚያስችል የስራ 
ሁኔታ ቁጥጥር የትግበራ ማንዋል ያዘጋጀ ቢሆንም ተግባራዊ ባለማድረጉ 
አሰሪዎች ማህበራት ከተደራጁ በኋላ ስራቸውን በአግባቡ እንዳያከናውኑ 
ጫና የሚፈጥሩ ድርጅቶች መኖራቸውና የተለያዩ ምክንያቶችን እየፈጠሩ 
የማህበር አመራሮችን የስራ ቦታ መቀየር እና ከስራ የማሰናበት ድርጊቶች 
መኖራቸው፤

105. ሚኒስቴር መ/ቤቱ የተደራጁ የሠራተኛ ማህበራት ከአሰሪዎቻቸው ጋር 
የህብረት ድርድር የማድረግ መብቶቻቸውን እንዲጠቀሙ ሊያበረታታና 
ድጋፍ ሊሠጥ የሚገባ ቢሆንም ከ2007-2009 ባሉት በጀት ዓመታት 
ውስጥ በህዳር 2008 ዓ.ም እና በጥር 2009 ዓ.ም ከአስራ ሦስት 
የፌደራል መንግስት የልማት ድርጅቶች ለተውጣጡ አሰሪና ሰራተኛ 
ማህበራት አመራሮች እንዲሁም በግንቦት 2009 ዓ.ም ከአስራ ሁለት 
የፌዴራል መንግስት የልማት ድርጅቶች ለተውጣጡ የአሰሪና መሰረታዊ 
የሰራተኛ ማህበራት አመራሮች በህብረት ድርድርና ስምምነት ላይ 
ስልጠና በመስጠት ድጋፍ ቢያደርግም በክልሎች እና በሁለቱ የከተማ 
አስተዳደሮች ለሚገኙ አስፈፃሚዎች፣ ለኢትዮጵያ ሰራተኛ ማህበራት 
ኮንፌዴሬሽን እና በተለያዩ ዘርፎች ለተደራጁ የሰራተኛ ማህበራት 
ኢንዱስትሪ ፌዴሬሽኖች የሰጠው ድጋፍ አለመኖሩ፤ 

106. በሚኒስቴር መ/ቤቱ የሥራ ላይ መብቶች በአሰሪዎች እንዳይጣሱና 
የሰራተኛ ማህበራት የሚያጋጥሟቸውን የመብት ጥሰቶች ለመገምገምና 
ለመቅረፍ በኢንስፔክሽን የመከታተል ስርዓት ቢኖርም የሚታዩ ጥሰቶች 
ግን ተግባራዊ የማይደረጉ ሲሆን በሌላ በኩል ሴቶች በሰራተኛ ማህበራት 
ውስጥ የሚኖራቸውን ተሳትፎና ተጠቃሚነት በተመለከተ በሚኒስቴር 
መ/ቤቱ የተቀመጠ ወይም የተዘረጋ አሰራር አለመኖሩ፤

107. በብሔራዊ የስራ ስምሪት ፖሊሲና ስትራቴጅ ላይ አነስተኛ የመነሻ 
ደመወዝ መጠን ለመወሰን የሚያስችል ስርዓት ሚኒስቴር መ/ቤቱ 

እንዲዘረጋ የሚደነግግ ቢሆንም ኦዲቱ እስከተጠናቀቀበት ጊዜ ሥርዓቱ 
ያልተዘረጋ መሆኑ፤

108. ሚኒስቴር መ/ቤቱ በአዋጅ በተሰጠው ስልጣን መሰረት በአሰሪና 
ሠራተኛ ጉዳይ ዘርፍ ብሔራዊ የመረጃ ስርዓት መዘርጋትና ተግባራዊ 
ማድረግ የነበረበት ቢሆንም ኦዲቱ እስከተጠናቀቀበት ጊዜ ድረስ የመረጃ 
ስርዓቱን ካለመዘርጋቱም በላይ በፌዴራልና በክልል የተደራጁ የሰራተኛ 
ማህበራትን ዝርዝር መረጃ ያልያዘና በኢትዮጵያ አጠቃላይ የተደራጁ 
የሰራተኛ ማህበራት ብዛት በትክክል የማይታወቅ መሆኑ፤  

የመገጭ መስኖ ግድብ ግንባታ ፕሮጀክት አፈጻጸም

109. ለልማት የሚውል መሬት እና ንብረት ካሳ እንዲከፈለው የሚጠይቅ ሰው 
ክፍያ ከመፈፀሙ በፊት የሚለቀቀው መሬት ሕጋዊ ባለይዞታና ካሣ 
የሚከፈልበት ንብረት ባለቤት መሆኑን የሚያረጋግጥ ማስረጃ ማቅረቡን 
በሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር 135/1999 በቅድሚያ የሚረጋገጥ 
መሆኑን ለማጣራት ኦዲት ሲደረግ ለመገጭ መስኖ ግድብ ግንባታ 
ፕሮጀክት 2007 ዓ.ም ተረጋግጦ ከተከፈለው ውጪ በ2005፣ 2006፣ 
2008 እና 2009 ዓ.ም ክፍያው ከመፈጸሙ በፊት መሟላት የነበረበት 
የመሬት ይዞታ ማረጋገጫ ሰነድ  ሳይሟላ ክፍያ እንዲፈጸም መደረጉ፤ 

110. የመገጭ ግድብ ፕሮጀክት ውል በባለቤቱና በተቋራጩ እ.ኤ.አ በ2008 
ከተፈረመ በኋላ በተለያዩ ችግሮች ማለትም በበጀት እጥረት፣ በይገባኛል 
ጥያቄ እንዲሁም በተቋራጩ የአቅም ውስንነት ምክንያት ግንባታው 
ለአምስት ዓመታት ያህል ሳይከናወን የቆየ ከመሆኑም በላይ የፕሮጀክት 
ዋጋ መጀመሪያ ላይ ብር 2,451,953,789.66 የነበረው ሁለት ጊዜ 
ተከልሶ በመጀመሪያው ክለሳ ብር 5,654,431,490.95፣ በሁለተኛ ክለሣ 
ወደ ብር 5,667,130,760.53 ያሻቀበ መሆኑ፤

የዛሬማ ሜይዴይ መስኖ ግድብ ግንባታ ፕሮጀክት አፈጻጸም

111. የዛሬማ ሜይዴይ መስኖ ግድብ ግንባታ ፕሮጀክት ስራ ያስጀመረው 
የስኳር ኮርፖሬሽን ሲሆን ፕሮጀክቱ ሥራ ከመጀመሩ እና በጀት ከመለቀቁ 
በፊት የቅድመ አዋጭነት /Pre-feasibility Study/ ጥናት መሠራት 
ሲገባው ያልተሰራለት ሲሆን ኋላ ላይ ፕሮጀክቱ ሥራ ከጀመረ በኋላም 
በእስቲዲዮ ጋሊ ኢንጅጀነሪያ አማካሪ ድርጅት የተሰራ የአዋጭነት ጥናት 
/feasibility Study/ በሚመለከታቸው ባለሙያዎች ስለመገምገሙና 
ይሁንታ ስለማግኘቱ የሚያስረዳ ማስረጃ ተጠይቆ ሊቀርብ አልቻለም፡፡
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112. የዛሬማ ሜይዴይ መስኖ ግድብ ግንባታ ፕሮጀክት እ.ኤ.አ በጥቅምት 
17/2011 በብር 4,179,655,504.67 (ብር አራት ቢሊዮን አንድ መቶ ሰባ 
ዘጠኝ ሚሊዮን ስድስት መቶ ሃምሰ አምስት ሺህ አምስት መቶ አራት 
ከ67/100 ሳንቲም) ባልተሟላ ዲዛይን ውለታ ተፈርሞ ግንባታ የተጀመረ 
ሲሆን ኋላ ላይ በአዲስ መልክ በSGI Studio Galli Ingegneria S.P.A 
in association with SC Sembenelli Consulting S.R.L and 
Metaferia Consulting Engineers PLC በተሠራ ዲዛይን መሠረት 
የፕሮጀክቱን ዋጋ መጀመሪያ ከነበረው 347.7% ጨምሮ ወደ ብር 
14,532,594,103.68 (ብር አሥራ አራት ቢሊዮን አምስት መቶ ሰላሣ 
ሁለት ሚሊዮን አምስት መቶ ዘጠና አራት ሺህ አንድ መቶ ሶስት 
ከ68/100 ሳንቲም) ከፍ ብሎ የኮንትራት ውለታው እንደገና እንዲከለስ 
አስገዳጅ ሁኔታ መፈጠሩ፤

የምግብ ደህንነት እና ጥራት ቁጥጥር አፈጻጸምን በተመለከተ

113. ባለሥልጣኑ የምግብ አምራች ድርጅቶች  የብቃት ማረጋገጫ ምስክር 
ወረቀት ከወሰዱ በኋላ ክትትል በማድረግ ፈቃዱ መታደሱ እንዲረጋገጥና 
ፈቃድ ባለማሳደሳቸው እንዲጠየቁ በማድረግ መታገድ ያለበት እንዲታገድና 
ፈቃዱም መሰረዝ ካለበት እንዲሰረዝ የሚያደርግበት ሥርዓት የዘረጋ 
ቢሆንም በኦዲቱ ወቅት በናሙና ተመርጠው ከታዩት ፋይሎች ውስጥ 
የድህረ ፈቃድ ኢንስፔክሽን ሳይከናወን ከ2008 እስከ 2010 ዓ.ም 
ባለው ጊዜ ውስጥ ለ37 ድርጅቶች የብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት 
እንዲታደስ መደረጉ፤ 

114. ከባለስልጣኑም ሆነ  ከሚመለከታቸው የክልል አካላት የብቃት ማረጋገጫ 
ፈቃድ ሳይኖራቸው ምግብ የሚያመርቱና የጥራት መቆጣጠር ላብራቶሪ 
ሥራ የሚሠሩ ድርጅቶች መኖራቸው፤

115. የምግብ አምራች ድርጅቶቹ መስፈርት ባለማሟላታቸው በአዲስ አበባ 
ከተማ አስተዳደር የምግብ የመድኃኒትና ጤና ክብካቤ አስተዳደር ቁጥጥር 
ባለሥልጣን ፈቃድ የተከለከሉ የምግብ አምራች ድርጅቶች ከፌዴራል 
ባለሥልጣን መ/ቤቱ ፈቃድ እንዲያገኙ መደረጉ፤

116. በአገር ውስጥ ለሚመረትና ከውጭ አገር ለሚገባ ማንኛውም ምግብ 
የምግብ ምዝገባ ስርዓት (ምግቦቹ የተመረቱበት እና የአመራረት 
ሂደታቸው ምን እንደሚመስል ታይቶ የሚመዘገብበት ስርዓት) የተዘረጋ 
ቢሆንም የህጻናት እና ተጨማሪ (መደበኛ አመጋገብን የንጥረ ምግብ 
ፍላጎት ለማሟላት የሚዘጋጅ ምግብ) ምዝገባ ብቻ የሚያከናውን ሲሆን 

በሌሎቹ ምግቦች ላይ የምግብ ምዝገባው እየተከናወነ አለመሆኑ፤

117. ባለሥልጣን መ/ቤቱ በምግብ አምራች ድርጅቶች የሚሠሩና ከምግብ 
ጋር ቀጥተኛ ንክኪ ያላቸው ሠራተኞች የግል ንጽህናቸው እንዲጠበቅ 
በማድረግ በሥራ ወቅት የምግቡን ጥራትና ደህንነት መጠበቂያ አልባሳት 
የሚጠቀሙ መሆኑን ክትትልና ቁጥጥር በማድረግ የማያረጋግጥ 
በመሆኑ በምርት ላይ ከነበሩትና በናሙና ከታዩት ሶስት ድርጅቶች 
ሁለቱ የምግብን ጥራትና ደህንነት መጠበቂያ አልባሳት የማይጠቀሙና 
ምግቦቹንም ጓንት ሳይጠቀሙ በእጃቸው ወደ ማሸጊያዎች እንደሚያስገቡ 
እንዲሁም በናሙና በታዩት ሦስቱም የምግብ አምራች ድርጅቶች 
በመመሪያው ላይ በተቀመጠው መሰረት ሠራተኞች የግል ንጽህናቸውን 
ለመጠበቅ የሚያስችል በቂ የልብስ ማጠቢያ ቦታ፣ የምግብ መመገቢያ 
ቦታ፣ በቂ የመጸዳጃ ቤትና የገላ መታጠቢያ ቦታ ያልተሟላ መሆኑን፤

118. በምግብ ማምረቻ ድርጅቶች በሚደረግ ኢንስፔክሽን የሚገኙ ክፍተቶች 
በኢንስፔክሽን ቼክ ሊስት ተሞልተው የግምገማ ነጥባቸው ከድርጅቶቹ 
ፋይል ጋር ሊያያዝና ኮፒውም ለድርጅቶቹ ሊሰጥ፣ ድርጅቶቹም 
በተሰጣቸው አስተያየት መሰረት የዕርምት እርምጃ ስለመውሰዳቸው 
ሊረጋገጥ የሚገባ ቢሆንም እነኚህ ተግባራት በባለሥልጠኑ የማይፈፀሙ 
ስለመሆኑ በኦዲቱ ወቅት በናሙና ለታዩ አምራች ድርጅቶች ከቀረበ 
መጠይቅና ከተከለሱ ማስረጃዎች የተረጋገጠ መሆኑ፤

119. ባለሥልጣን መ/ቤቱ ለሥራው አስፈላጊ የሆኑትን የምግብ ጥራት 
ምርመራ ላብራቶሪዎች ሊያደራጅና ሥራ ላይ ሊያውል የሚገባ ቢሆንም 
የምግብን ደህንነትና ጥራት ለመቆጣጠር አስፈላጊ የሆኑትን የምግብ 
ጥራት ምርመራ ላብራቶሪዎች በማደራጀት የተሟላ የምግብ  ደህንነትና 
ጥራት ቁጥጥር የማያደርግ መሆኑ፤

የመድሃኒት ፈንድ አቅርቦት ኤጀንሲ የመድኃኒት ማከማቻ 
መጋዘኖች ግንባታ አፈጻጸምና የኮንትራት አስተዳደር 

120. በኤጀንሲው እየተከናወኑ ያሉት የመድኃኒት ማከማቻ መጋዘንና ቢሮዎች 
ግንባታ በተያዘላቸው በጀት መጠናቀቃቸውን ለማረጋገጥ ኦዲት ሲደረግ 
17ቱን የመድኃኒት ማከማቻ መጋዘኖችና ቢሮዎች  ለማስገንባት በብር 
152,013,924.34 ከተለያዩ የሥራ ተቋራጮች ጋር ውል የገባ ቢሆንም 
ያልተጠናቀቁ የነገሌ ቦረናን እና ቀብሪ ደሃርን ጨምሮ ብር 311,172,926.38 
ክፍያ በመፈጸሙ ይህ ኦዲት እስከተጠናቀቀበት ጊዜ ድረስ የተፈጸመው 
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ክፍያ ከመጀመሪያው ስምምነት በብር 159,159,002.04  የጨመረ 
ከመሆኑም በላይ የመድኃኒት ማከማቻ መጋዘን እና ቢሮዎች ግንባታ 
ከ476 እስከ 1,542 ቀናት ድረሰ የዘገየ መሆኑ፤

121. ለእነኚህ ፕሮጀክቶች ተገቢው የአዋጭነት ጥናት ባለመጠናቱ፣ የግንባታ 
ዲዛይን ጽንሰ-ሀሳብ ቀርቦ ያልተተቸ በመሆኑ፣ የጸደቀ ዲዛይን ባለመኖሩ 
የግንባታ መጠኑን ሳያስፈቅዱ የሚጨምሩበት ሁኔታ በመኖሩ 
ምክንያትና በታሰበው መሠረት ፕሮጀክቶቹ በ2003 ተጠናቅቀው ሥራ 
ባለመጀመራቸው ኤጄንሲው ከ2004 እስከ 2010 ለመጋዘን ኪራይ ብቻ 
ብር 194,243,105.25 አላስፈላጊ ወጪ ማውጣቱ፤ 

122. ኤጄንሲው በውሉ መሠረት ግንባታውን ያላጠናቀቁ ተቋራጮችን በየቀኑ 
የውሉን 0.1% ወይም 1/1000ኛ ከውሉ 10% ሳይበልጥ መቅጣት ሲገባው 
በመጀመሪያው ውል ላይ ትልቁ የውል ጊዜ 240 ቀናት ሆኖ እያለ 
ሆን ብለው ተቋራጮቹ እንዳይቀጡ ለማድረግ የማይመስልና ተቀባይነት 
የሌለው ከ475-1542 ተጨማሪ የውል ማራዘሚያ ቀናት የተሰጠ መሆኑ፤

የግብርና ቴክኒክና ሙያ ሥልጠና አፈጻጸምን በተመለከተ

123. ሚኒስቴር መ/ቤቱ የግብርና ልማትን ለማፋጠንና የገጠር ቴክኖሎጂን 
ለማሻሻል የሚረዱ 5 የግብርና ማሰልጠኛ ማለትም የአላጌ፣ የአጋርፋ፣ 
የአርዳይታ፣ የሚዛንና የገዋኔ ግብርና ቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና 
ኮሌጆች እያስተዳደረ ቢሆንም እንደ ኮሌጅ ከተመሰረቱበት ከ1994 ዓ.ም 
ጀምሮ ኦዲቱ እስከተጠናቀቀበት ድረስ በህግ ስለመቋቋማቸው ማስረጃው 
ለኦዲት ቡድኑ ያልቀረበ መሆኑ፤

124. ሚኒስቴር መ/ቤቱ ኮሌጆች ማሟላት ስለሚገባቸው ደረጃ ስታንዳርድ 
ሊኖረውና በስታንዳርዱ መሰረት ሊከታተላቸውና ተገቢውን ምዘና 
ሊያደርግ የሚገባ ቢሆንም የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ኮሌጆች 
ማሟላት ስለሚገባቸው ደረጃዎች ለምሳሌ ቤተመፅሃፍቶች፣ ላቦራቶሪዎች፤ 
በቂ የሆነ የመማሪያና የማደሪያ  ክፍሎች መመሪያዎችና አስተዳደራዊ 
ሰነዶች…ወዘተ ያልተሟላ መሆኑ እና በተቀመጠው ስታንዳርድ መሰረት 
ክትትልና ምዘና የማያደርግ መሆኑ፤

125. ሚኒስቴር መ/ቤቱ በግብርና ሙያ ዘርፉ የሚፈልገውን ተተኪ የልማት 
ሰራተኞችን ለማፍራት የሚረዳ የስልጠና ፍላጎት /Need Assessments/ 
ሊያሰባስብ፣ በየወቅቱ ለውጦችን ተደራሽ የሚያደርግ ጥናት በማጥናት 
ስልጠናዎችን ሊሰጥ ሲገባ በ2007 እና በ2008 ዓ.ም ሀገራዊ የስልጠና 
ፍላጎት ያላጠና መሆኑ፤ ነገር ግን አጠቃላይ ሀገራዊ የፍላጎት ጥናት 

በ2009 ዓ.ም የተጀመረ ቢሆንም ተጠናቆ ወደ ተግባር አለመገባቱ፤

126. ሚኒስቴር መ/ቤቱ ለኮሌጆች የሚያስፈልጉ መምህራንን ከሀገር ውስጥም 
ሆነ ከውጭ ሀገር በስታንዳርዱ መሰረት (የማስተማር ዘዴ /Training 
Methodology/ እና የብቃት ምዘና /COC/ የሚያሟሉ) መምህራንን 
ሊቀጥር ወይም ሊመድብ ሲገባ ከ2007-2009 ዓ.ም ባለው ጊዜ 
በስታንዳርዱ መሰረት የማስተማር ዘዴ እና የብቃት ምዘና የማያሟሉ 
በገዋኔ 16፤ በሚዛን 9፣ በአጋርፋ 125፣ በአላጌ 21 መምህራን በማስተማር 
ላይ የሚገኙ መሆኑ፤

127. ሚኒስቴር መ/ቤቱ የየዘመኑን የትምህርት መርሐ-ግብር በማውጣት 
ለየኮሌጆች ሊልክ እና አፈፃፀሙን ሊከታተል የሚገባ ቢሆንም የየዘመኑን 
የትምህርት መርሐ-ግብር በማውጣት ለየኮሌጆች በመላክ አፈፃፀሙን 
የማይከታተል ከመሆኑም በላይ በስሩ የሚያስተዳድራቸው አምስቱም 
ኮሌጆች ወጥ የሆነ የአካዳሚክ ካሌንደር ስርዓት የሌላቸው መሆኑ፤

128. በየኮሌጆቹ የሚሰጠው የመካከለኛ ደረጃ የግብርና ሙያተኞችን 70 በመቶ 
በተግባር እና 30 በመቶ በንድፈ ሃሳብ በሚሸፍን ስርዓተ ትምህርት 
/curriculum/ ትምህርትና ስልጠና በመስጠት ከደረጃ አንድ እስከ ደረጃ 
አራት እየተሰጠ መሆኑን ለማጣራት ኦዲት ሲደረግ በመምህራን አቅም 
ውስንነት፣ በተግባር ትምህርት መስጫ መሳሪያዎች እጥረት፣ የተግባር 
ትምህርት መስጫ ማዕከላት ባለመኖር፣ ለተግባር ትምህርት መስጫ 
የሚሆን የግንባታ እጥረት እና የትምህርት ስርዓት ወይም የካሪኩለም 
ችግር በመኖሩ ማለትም የንድፈ ሃሳብ ትምህርት የሚሸፍነው ጊዜ 
ከተግባሩ በርካታ ጊዜ የሚወስድ በመሆኑ የ70/30 የስልጠና አሰጣጥ 
በተሟላ መልኩ ተግባራዊ አለመሆኑ፤

የደን ውጤቶች ዝውውርና ቁጥጥር ሥርዓት አፈጻጸምን 
በተመለከተ

129. ሚኒስቴር መ/ቤቱ የደን ልማትና አጠቃቀም ሥራዎችን የሚመራበት 
የደን ፖሊሲና አዋጅ በ1999 ዓ.ም የወጣ ቢሆንም ላለፉት አስር አመታት 
አዋጁን ለማስፈጸም የሚረዳ ዘርፉን የተመለከተ ደንብና መመሪያ ኦዲቱ 
እስከ ተጠናቀቀበት ቀን ድረስ ያልተዘጋጀ መሆኑን፤

130. ሚኒስቴር መ/ቤቱ በሰው ኃይል የተደራጀ ባለመሆኑ በክልል ለሚገኙ 
እና የደን ውጤቶች ዝውውር እና ቁጥጥር ለሚመለከታቸው አካላት 
ለአመራሩ፣ ለባለሙያው፣ ለፖሊስ፣ ለፍትሕ አካላትና ለህብረተሰቡ በደን 
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የ2009 በጀት ዓመት ሪፖርትየፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት

ፖሊሲ፣ ስትራቴጂ እና ህጎች ላይ በቂ ግንዛቤ እንዳልሰጧቸው በኦዲቱ 
ወቅት በናሙና ተመርጠው በታዩ በኦሮሚያ እና በደቡብ ብ/ብ/ሕ ክልል 
ጉዳዩ ለሚመለከታቸው አካላት ከተደረገላቸው ቃለ መጠይቅና የመስክ 
ምልከታ ለማወቅ መቻሉ፤  

131. የደን ውጤቶችን በህገ ወጥ መንገድ በሚያዘዋውሩ ሁሉ ላይ በአዋጅ 
542/1999 መሰረት ለህግ ቀርበው ውሳኔ እንዲያገኙ ሊደረግ የሚገባ 
ቢሆንም በኦዲቱ ወቅት በናሙና በታዩ ክልሎች፣ ዞኖችና ወረዳዎች 
የደን ውጤቶች በህገ ወጥ መንገድ ሲዘዋወሩ አጥፊዎች በድርድርና 
በሽምግልና የሚለቀቁ መሆኑ፣ ፍርድ ቤቶችና ፖሊስ ህገወጦች ላይ 
የሚወስዱት እርምጃ ብዙውን ጊዜ አስተማሪ አለመሆኑ፤ አልፎ አልፎ 
በህገ ወጥ መንገድ የሚዘዋወረውን የደን ውጤቶችን ከመውረስ ውጪ 
ምንም ዓይነት እርምጃ የማይወሰድ መሆኑ፤ 

132. ሚኒስቴር መ/ቤቱ ለደን ውጤቶች የሚሰጠው ፍቃድ የሀገሪቱን ውስን 
የደን ሀብት ዘለቄታዊ አጠቃቀም ባገናዘበና የአካባቢውን የተፈጥሮ ሀብት 
መዛባት በማያስከትል መንገድ ክልሎች በሚያዘጋጁት የማኔጅመንት 
ዕቅድ መሰረት ሊሆን የሚገባ ቢሆንም በክልሎች እና በአዲስ አበባ 
ከተማ በሚገኙ አካባቢዎች ያለምንም ንግድ ፈቃድ በህገወጥ መንገድ 
በግንዲላ ስንጠቃ ስራ የተሰማሩ ግለሰቦች መኖራቸውና ተገቢው እርምጃ 
የማይወሰድባቸው መሆኑ፤ እንዲሁም ፈቃድ ወስደው ነገር ግን ስራቸውን 
ያቋረጡ ግለሰቦች ፈቃዳቸውን እንዲመልሱ ወይም እንዲሰረዝ የማይደረግ 
መሆኑና የንግድ ፈቃዳቸውን በህገወጥ መንገድ ለሚሰማሩ ግለሰቦች 
አሳልፈው በመስጠት አላግባብ እንዲጠቀሙበት የሚያደርጉ መሆኑ፣ 
የግል እንጨት መሰንጠቂያዎች አብዛኞቹ ፍቃድ የሌላቸው፣ ለጣውላ 
የሚጠቀሙበት ግንድ በውል ከየት እንደሚያገኙ የማይታወቅ መሆኑ፣ 
ህጋዊ ፈቃድ ሳይኖራቸው አጣና የሚነግዱ አካላትን ለመቆጣጠር 
የሚያስችል ስርዓት ከሚመለከታቸው የፌዴራልና የክልል አካላት ጋር 
በመተባበር ያልተዘረጋ መሆኑ፣

133. በህገወጥ መንገድ ሲዘዋወሩ የሚያዙ የደን ውጤቶች የሚያዙበት፣ 
የሚቀመጡበት እና የሚወገዱበት ሥርዓት በአዋጅ ቁጥር 542/1999 
ዓ.ም መሰረት ተዘርግቶ ተግባራዊ መደረጉ ሲጣራ በናሙና በኦዲቱ 
ተመርጠው በታዩ ክልሎች፣ ዞኖችና ወረዳዎች ከተወረሰ የደን ሽያጭ 
ገቢ ክፍፍል የሚከናወንበት ወጥ የሆነ አሰራር የሌለ በመሆኑ በአንዳንድ 
ወረዳዎች የሽያጩን ሙሉ ገቢ ለመንግስት የሚገባበት በሌሎች ወረዳዎች 
ደግሞ ለልማት ማህበሮች የሚገባበት ሁኔታ መኖሩ፤ በህገወጥ ዝውውር 
ውስጥ የነበሩና በቁጥጥር ስር የዋሉ የደን ውጤቶች በጊዜ ሳይወገዱ 

በተለያዩ ቦታዎች ተከማችተው ለብልሽት እየተዳረጉ መሆናቸው፣

የአባይ ተፋሰስ ባለሥልጣን የተፋሰስ ልማትና የውሃ ሀብት 
አስተዳደር አፈጻጸምን በተመለከተ 

134. በተፈጥሮ አደጋ ምክንያት የመሬት መንሸራተት፣ ቦረቦሮችና አፈር 
መሸርሽር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መሄድ፣ ከኢንቨስትመንት መስፋፋት 
ጋር ተያይዞ በተፋሰሱ ዙሪያ የደን መጨፍጨፍ፣ በህጋዊም ሆነ በህገ 
ወጥ መንገድ ከተራራማ ቦታዎችና ከተቦረቦሩ መሬቶች አሸዋ ማውጣት 
መኖሩ፤ ከከፍታ በላይ ተራራማ ቦታዎች የሚታረሱበት ሁኔታ መኖሩንና 
ወደ ወንዝና ሀይቅ የሚገባ ደለል በየጊዜው እየጨመረ መሆኑ፣

135. የኢትዮጵያ ውሃ ሀብት አስተዳደር አዋጅ ቁጥር 197/2000 ዓ.ም 
ተቆጣጣሪው አካል አግባብ ካለው የመንግስት አካል ጋር በመመካከር 
እና በመተባበር የተወሰኑ የውሃ አካላት ዳርቻዎችን ወሰን መከለል 
እና በተከለሉ የውሃ አካላት ዳርቻዎች ክልል ውስጥ ያሉ እጽዋት 
ሽፋኖች ወይም ዛፎች እንዳይመነጠሩ ወይም እንዳይቆረጡ እንዲሁም 
የመኖሪያ ቤቶች እንዳይገነቡ መከልከል እንዳለባቸው ቢገልጽም፤ በተፋሰሱ 
የረግረጋማ መሬት አስተዳደርና የሀይቆች ዳርቻ ክልልን የሚመለከት 
ጥናት ያልተካሄደ እና የሀይቆች ዳርቻ ክልል (Buffer Zone) እና 
የረግረጋማ መሬት ወሰን የሚያሳይ ካርታ ያልተዘጋጀ መሆኑ፣

136. በተፋሰሱ አካባቢ ከሚገኙ ከተሞችና ኢንዱስትሪዎች የሚወጡ ደረቅና 
ፍሳሽ ቆሻሻዎች ወደ ተፋሰሱ የውሃ አካላት ለመልቀቅ ከተፋሰሱ ፈቃድ 
የሚያስፈልግ ቢሆንም በኦዲቱ ወቅት ከታዩት ከሦስት ድርጅቶች 
በስተቀር ሌሎቹ ኢንዱስትሪዎች ከምርት ክፍላቸው የሚለቀቀው 
ውሃ፤ በካይ የሆኑ ንጥረ ነገሮችንና ውሁዶችን የያዘ ቆሻሻ ያለምንም 
ቅድመ ማጣራትና ቁጥጥር ወደ ወንዞችና ሃይቆች የሚለቀቅ ሲሆን 
በባለስልጣኑም ቁጥጥር የማይደረግ መሆኑ፣ 

137. ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ በተፋሰሱ የውሃ መጠቀሚያ ክፍያ ስርዓት 
በመዘርጋትና የአጠቃቀም መመሪያ በማዘጋጀት ከተጠቃሚዎች የውሃ 
አገልግሎት ክፍያ እንደአገልግሎቱና አጠቃቀሙ ዓይነት ገቢ ሊሰበስብ 
የሚገባ ቢሆንም በተለያዩ የተፋሰሱ አካባቢዎች በባለሥልጣኑ የሚታወቁና 
ከፍተኛ የውሃ ሀብት በዓመት በአማካኝ 1,549,207,487 ሜትር ኪዩቢክ 
ውሃ የሚጠቀሙት 185 ድርጅቶች የሚከፍሉት ክፍያ አለመኖሩ፣ 
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የኢትዮጵያ ግብርና ትራንስፎርሜሽን ኤጀንሲ የሰብል ምርትና 
ምርታማነት ለማሳደግ የሚያከናውናቸው ፕሮጀክቶች  አፈፃፀምን 
በተመለከተ

138. ኤጀንሲው የአፈር ለምነት (Ethiosis) ደረጃ እና የማዳበሪያ አጠቃቀም 
ጥናት አጠናቆ ፍኖተ ካርታውን ለሶስት (አማራ፣ ደቡብ እና ትግራይ) 
ክልሎች ያሠራጨ ቢሆንም ጥናቱ የማዳበሪያ አጠቃቀም ላይ ግልጽ 
የሆነ ምክረ-ኃሳብ የማይሰጥ በአጠቃላይ በናሙና የተለየ እንጂ በቀበሌ፣ 
በጎጥ እና በአርሶ አደር ማሳ ደረጃ የማዳበሪያ አጠቃቀም ተግባራዊ 
በሚሆንበት መልኩ ተለይቶ ያልቀረበ መሆኑ መታወቁ፤

139. በሌላ በኩል በጥናቱ መሰረት ንጥረ ነገሮችን ከውጭ አገር በመግዛት 
እንደየአካባቢው አፈር ለምነት ይዘት በተዘጋጀው የማዳበሪያ አጠቃቀም 
ምክረ-ሃሳብ ቀመር ምጥን ማዳበሪያዎችን አቀነባብሮ ለአርሶ አደሩ 
ለማቅረብ ታስበው የተቋቋሙ የምጥን ማዳበሪያ ፋብሪካዎች አገር ውስጥ 
ተቀነባብሮ ከሚሸጠው ምጥን ማዳበሪያ ከውጪ ከሚገባው ጋር ሲነፃፀር 
በዋጋ ውድ ሆኖ በመገኘቱ ምክንያት ማምረት ባለመቻላቸው ኤጀንሲው 
በሰጠው ምክረ ሃሳብ መሰረት ፋብሪካውን ያቋቋሙ የገበሬዎች ኅብረት 
ስራ ዩኒዬኖች ማለትም በአማራ ክልል (መርከብ)፣ በደቡብ ብሄሮች 
ብሄረሰቦችና ህዝቦች ክልል (መሊቅ)፣ በትግራይ ክልል (እንደርታ) 
የተባሉት ሶስት የህብረት ስራ ዩኒየኖች ለኪሳራ የተዳረጉ መሆኑ፤ 

140. ኤጀንሲው የሰብል ምርትና ምርታማነትን አስመልክቶ በኃላፊነት 
የሚመራቸው ፕሮጀክቶች ተግባራዊ የሚደረጉበትን ቦታ (ክልል፣ዞን 
እና ወረዳ) የሚመርጥበት ግልጽ የሆነ መምረጫ መስፈርት ሊያዘጋጅ 
እና በመስፈርቱ መሰረት ቦታዎቹ ሊመረጡ እንዲሁም ፕሮጀክቶቹ 
ተግባራዊ የሚደረጉባቸው ክልሎች የተመደበላቸውን በጀት እንዲያውቁት 
ሊያደርግ የሚገባ ቢሆንም ከቀጥታ ዘር ግብይት በስተቀር ሌሎች 
ፕሮጀክቶች ተግባራዊ የሚደረጉባቸው ቦታዎች (ክልል፣ ዞን እና ወረዳ) 
የመረጠበትን መስፈርት የሚያሳይ ማስረጃ ሊያቀርብ ካለመቻሉም በላይ 
ፕሮጀክቶቹን ተግባራዊ ከሚያደርግባቸው ክልሎች ጋር ሳይገናኝ በቀጥታ 
በወረዳዎች ፕሮጀክቶችን ተግባራዊ የሚያደርግ እንዲሁም ክልሎችና 
ወረዳዎች ስለተመደበላቸው በጀት እና ስለ ፕሮጀክቱ ዝርዝር ተግባራት 
እንዲያውቁት የማያደርግ መሆኑ፣

141. ኤጀንሲው የሰብል ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ የሚያከናውናቸው 
ፕሮጀክቶች በተቀመጠላቸው የጊዜ ገደብ ውስጥ በማጠናቀቅ ለሚመለከተው 

የረጅም ጊዜ ተግባር ባለቤት (deliverable owner) የስምምነት ሰነድ 
በማዘጋጀት ሊያስተላልፍ የሚገባ ቢሆንም ኤጀንሲው በተቀመጠላቸው 
የጊዜ ገደብ ውስጥ በማጠናቀቅ ያስረከባቸው ፕሮጀክት አለመኖሩን 
በናሙና ተመርጠው የታዩ በትግራይ 4፤ በኦሮሚያ 7 እና በደቡብ 
ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች 9 የእርሻና ተፈጥሮ ሃብት ቢሮዎች/ጽ/ቤት 
እንዲሁም የህብረት ስራ ማስፋፊያ ኤጀንሲ ሃላፊዎች ማወቅ መቻሉ፤

የቴክኖሎጂ ሽግግርና ልማት አፈፃፀም ኢኮኖሚያዊ፣ ቀልጣፋ እና 
ውጤታማነትን በተመለከተ

142. በሀገር አቀፍ ደረጃ ቴክኖሎጂን ለማሸጋገር የሚረዳ የሳይንስና ቴክኖሎጂ 
ኢኖቬሽን ፖሊሲ በ2004፣ ፖሊሲውን ማስፈፀሚያ ስትራቴጂ በ2006 
ቢወጣም እንዲሁም ቴክኖሎጂን ለማፈላለግ ለመምረጥ፣ ወደ አገር ውስጥ 
ለማስገባትና ለመጠቀም የሚረዳ ረቂቅ ደንብ በ2005 የተዘጋጀ ቢሆንም 
ኦዲቱ እስከተጠናቀቀበት ጊዜ ድረስ ያልጸደቀ መሆኑ፤

143. ሚኒስቴር መ/ቤቱ በየዘርፉ ሊሸጋገሩ የሚችሉ ቴክኖሎጂዎችን ለመምረጥ 
የሚያስችል ግልጽ የሆነ የመምረጫ መስፈርት ከሚመለከታቸው 
አካላት ጋር በመተባበር ሊያዘጋጅ፣ በመምረጫው መስፈርት መሰረት 
ቴክኖሎጂዎችን የሚመርጥ ኮሚቴ ሊያቋቁምና መረጣውን ሊያካሄድ 
የሚገባ ቢሆንም በሚኒስቴር መ/ቤቱ እነኚህ ሥርዓቶች ተዘርግተው 
ባለመተግበራቸው የተለያዩ ዘርፎችና ዩኒቨርስቲዎች ቴክኖሎጂዎች 
በተለያዩ መንገዶች ወጥነት በጎደለው መልኩ ወደ ሃገር ውስጥ 
የሚያስገቡና ኮፒ የሚደረጉ መሆናቸው፤

144. አገልግሎት የማይሰጡም ሆኑ አገልግሎት ሰጥተው ተበላሽተው 
የተቀመጡ ቴክኖሎጂዎችና ተጓዳኝ ዕቃዎች በባለሙያ ተረጋግጠውና 
ተለይተው በአግባቡ ሊወገዱ የሚችልበት ስርዓት ተዘርግቶ ሊወገዱ 
የሚገባ ቢሆንም የጨረር አገልግሎት ሰጥተው የተበላሹ እቃዎችን 
በኢትዮጵያ ጨረር መከላከያ እንዲወገዱ የሚደረግበት ሁኔታ ከመኖሩ 
ውጭ በናሙና ተመርጠው በታዩ ዩኒቨርሲቲዎች፣ በመካከለኛና ከፍተኛ 
ማምረቻና አገልግሎት መስጫ ተቋማት እና በቴክኒክና ሙያ ትምህርት 
ስልጠና ተቋማት ውስጥ የሚገኙ አገልግሎት የማይሰጡ ቴክኖሎጂዎችና 
ተጓዳኝ ዕቃዎች  በሚኒስቴር መ/ቤቱ የማይታወቁ ከመሆኑም በላይ 
በባለሙያ ተረጋግጠውና ተለይተው የሚወገዱበት ስርዓት ያልተዘረጋ 
መሆኑ፤
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145. ሚኒስቴር መ/ቤቱ ለሀገሪቱ ከፍተኛ ጥቅም ያላቸው በምርምር 
ተቋማት የሚሰሩ ምርምሮች፤ ጥናቶችና የፈጠራ ስራዎችን ከመሸለምና 
ምርምሮችን አወዳድሮ የገንዘብ ድጋፍ ከማድረጉ ውጪ በምርምር 
የተደረሰባቸው፣ የፈለቁ ወይም የተቀዱ ቴክኖሎጂዎች ተለይተው 
ወደ ምርትና ምርታማነት ሊሸጋገሩ የሚችሉበት ስርዓት ያልተዘረጋና 
ያልተተገበረ መሆኑን፤

የመንገድ ትራፊክ ደህንነት አፈፃፀምን በተመለከተ

146. በመንገድ ትራፊክ ደህንነት ዙሪያ የወጡ ህጐች ረጅም እድሜ ያስቆጠሩ 
ከመሆናቸው ጋር ተያይዞ መሻሻል ያለባቸው እንዲሻሻሉ፣ ፖሊሲና 
ያልወጡ ህጐች እንዲወጡ ስለመደረጉ ኦዲት ሲደረግ በሀገር አቀፍ 
ደረጃ ትራንስፖርትን የሚመለከቱ ረቂቅ የፖሊሲ ሃሳብ ተዘጋጅቶ 
ለትራንስፖርት ሚኒስቴር የቀረበ ቢሆንም ፀድቆ ሥራ ላይ ያልዋለ 
መሆኑ፣ የተሽከርካሪ መለያ፣ መመርመሪያና መመዝገቢያ አዋጅ ቁጥር 
681/2002ን ተከትሎ ረቂቅ ደንብ የተዘጋጀ ቢሆንም ፀድቆ ሥራ ላይ 
አለመዋሉ፣ የተሽከርካሪ መኪናዎች ክብደትና መጠን መወሰኛ ደንብ 
ቁጥር 261/1955 ማሻሻያ በረቂቅ ደረጃ የተዘጋጀ ቢሆንም ጸድቆ ስራ ላይ 
ያልዋለ መሆኑ፤ የእግረኞች የመንገድ አጠቃቀም ላይ የተጣሉትን ቅጣቶች 
ለማሰፈጸም ረቂቅ ዝርዝር የአፈፃፀም መመሪያ የተዘጋጀ ቢሆንም ፀድቆ 
ሥራ ላይ አለመዋሉ፣ የአሽከርካሪ የሥነ-ምግባር መመሪያ ያልተዘጋጀ 
መሆኑ፤

147. ባለሥልጣን መ/ቤቱ ማንኛውም አሽከርካሪም ሆነ ተሳፋሪ የደህንነት 
ቀበቶ ማሠሩንና ሌሎች በደንብ ቁጥር 208/2003 የተከለከሉ ተግባራትን 
ማስከበሩን በተመለከተ ኦዲት ሲደረግ የትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጡ 
አሽከርካሪዎች የደህንነት ቀበቶ የማሠር ሁኔታ ቢኖርም ነገር ግን 
አንዳንድ አሽከርካሪዎች የሚያስሩት የደህንነት ቀበቶ ደረጃውን ያልጠበቀና 
አደጋን ለመከላከል የማያስችል መሆኑ፣ እንዲሁም በተሽከርካሪዎች 
ላይ የሚገጠመውን የደህንነት ቀበቶ ጥራት ለማስጠበቅ በክልልም ሆነ 
በፌደራል በተሽከርካሪዎች ላይ በሚደረገው ዓመታዊና ድንገተኛ የቴክኒክ 
ምርመራ ወቅት ፍተሻ የማይደረግበት መሆኑ፤ ተሳፋሪዎች በአብዛኛው 
የደህንነት ቀበቶ የማያስሩ መሆኑ፣ ባለሥልጣን መ/ቤቱም በደንቡ ላይ 
የተጠቀሱትን ህጐች ለማስተግበር ዝርዝር  የአፈፃፀም መመሪያ ያላወጣ 
መሆኑ፤

148. በሀገር ውስጥ አገልግሎት እየሰጡ ላሉና ወደ ሀገር የሚገቡ ያገለገሉ 

ተሽከርካሪዎችን የአገልግሎት ጊዜ ገደብ የሚወስን ህግ በትራንስፖርት 
ሚኒስቴር በኩል ቢዘጋጅም ፀድቆ ሥራ ላይ ያልዋለ መሆኑ፤

149. በባለስልጣን መ/ቤቱ  በከተማ ውስጥ የሚታዩ መንገድ ለመውጣት ብቁ 
ያልሆኑ ተሽከርካሪዎችን ለማስወገድ ወይንም እንዲያስተካክሉ ለማድረግ 
የመንገድ ላይ ድንገተኛ ቴክኒክ ምርመራ ለማድረግ በ2008 በጀት ዓመት 
በዕቅድ የተያዘ ቢሆንም ተግባራዊ ያላደረገ ሲሆን፤ በ2009 በጀት ዓመት 
በ4,147 ተሸከርካሪዎች ላይ በተደረገ ድንገተኛ የመንገድ ላይ የቴክኒክ 
ምርመራ መሰረት 892 (22%) ተሽከርካሪዎች ብቻ ብቁ ሆነው ሲገኙ 
የተቀሩት 3,255 (78%) ተሽከርካሪዎች ከደረጃ በታች ሆነው የተገኙ 
ቢሆንም በምርመራው ተገኙ በተባሉት ተሸከርካሪዎች ላይ ስለተወሰደው 
የእርምት እርምጃ ለኦዲት ቡድኑ ማስረጃ ሊቀርብ አለመቻሉ፤

150. በሀገሪቷ ከተሞች የመንገዶች  አቅምና የትራፊክ ፍሰት በዘመናዊ 
ቴክኖሎጂ የታገዘ እንዲሆን እንዲሁም በተቀናጀ መልኩ ለመምራት 
የመንገድ ትራፊክ መጨናነቅን ሊፈታና አደጋዎችን ሊቀንስ የሚያስችል 
ዘመናዊ የትራፊክ ማኔጅመንት ሥርዓት ዘርግቶ ተግባራዊ ለማድረግ 
በከተማና ገጠር ትራንስፖርት አገልግሎት ድጋፍና ክትትል ሞደርናይዜሽን 
ጥናቱ ላይ ቢጠቀስም በጥናቱ መሠረት ተግባራዊ አለመሆኑ፤

151. ባለሥልጣን መ/ቤቱ የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ ፈቃድ አሠራር 
መመሪያ ቁጥር 01/2007 በማውጣት ተግባራዊ እንዲሆን ያደረገ 
ቢሆንም በመመሪያው አተገባበር ላይ በተሟላ መልኩ ክትትልና ቁጥጥር 
ባለማድረጉ ዕጩ አሽከርከሪዎች 40 ኪ.ሜ በሚሸፍን ርቀት ላይ ጭነት 
ጭነውና ሳይጭኑ የተግባር ፈተና እና ስልጠና አሰጣጥ ሥርዓት 
በሁሉም ተቋማት ላይ ተግባራዊ አለመደረጉ፣ የተግባር ፈተና ሠዓት 
እንደ ተሽከርካሪዎች ዓይነት ወደ 60፣ 75 እና በ90 ደቂቃ የተሻሻለ 
ቢሆንም ተግባራዊ አለመደረጉ፣ ለንድፈ ሃሣብ ፈተና ሰዓት ከ50 ወደ 
60 ደቂቃ የተሻሻለ ቢሆንም ተግባራዊ አለመደረጉ፣ በሁሉም ተቋማት 
በኮምፒዩተር መጫን ያለበት 3000 የፈተና ጥያቄ ተግባራዊ አለመሆኑ፣ 
ለሁሉም ምድቦች የተግባር መፈተኛ መስመር መነሻ እና መድረሻ፤ 
የመንገድ ዳር ምልክቶች የመንገድ ላይ ቅቦች፤ አደባባይ፤ የትራፊክ 
መብራቶች ያለው መፈተኛ ቦታ ያልተዘጋጀ መሆኑ፣

152. በሀገሪቷ የሚገኙ የተሽከርካሪ ምርመራ ተቋማት ባለሥልጣን መ/ቤቱ 
በዓመታዊ የተሽከርካሪ የቴክኒክ ምርመራ የአሠራር መመሪያና በዓመታዊ 
የተሽከርካሪዎች ቴክኒክ ብቃት ማረጋገጫ በዘመናዊ የመመርመሪያ 
መሣሪያ ለማስተግበር በወጣው የአሠራር ማንዋል ቁጥር 01/2004 
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መሠረት ተግባራዊ ስለመደረጉ ኦዲት ሲደረግ አንዳንድ የምርመራ 
ተቋማት ተሽከርካሪው በአካል ሳይቀርብ በካሜራ በማንሳትና ሠሌዳውን 
ፎቶ ኮፒ በማድረግ ተሽከርካሪው ብቁ እንደሆኑ ተደርጐ ቦሎ 
እንዲሰጣቸው የማስደረግ ሁኔታ መኖሩ፣ በቼክ ሊስቱ ላይ መሞላት 
ያለበት የተሽከርካሪው ዓይነትና የተፈቀደለት የጭነት መጠን ሳይሞላ 
የምርመራ ማረጋገጫው የሚፈረም መሆኑ፣ ምርመራ የተከናወነበት 
ቦታና ምርመራ የተደረገበት ቀን እንዲሁም የአሽከርካሪው ስም ሳይጠቀስ 
የምርመራ ማረጋገጫው የሚሰጥ መሆኑ፣

የአእምሯዊ ንብረት ባለቤትነት መብት ለማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ 
ጠቀሜታ ለማዋል የአሰራር ስርዓት ተዘርግቶ መተግበሩን 
በተመለከተ

153. የአእምሯዊ ንብረት ጥበቃ ጽ/ቤት በአዋጅ በተሰጠው ስልጣን መሰረት 
የአእምሯዊ ንብረት የፖሊሲ ሃሳቦችን በማዘጋጀት ለመንግስት ማቅረብ 
ያለበት ቢሆንም ከ2007 -2009 ዓ.ም ባሉት ጊዜያት ውስጥ በዕቅዱ 
አካቶ ለመስራት ቢያዕቅድም የፖሊሲ ሃሳቡን በታቀደው ጊዜ አዘጋጅቶ 
ለሚመለከተው አካል ያላቀረበና ዘግይቶ በኦዲቱ ማጠናቃቂያ አካባቢ 
በታህሳስ 12/2010 ለሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር የላከ መሆኑ፤

154. ጽ/ቤቱ ለቴክኖሎጂ ሽግግር የሚያግዙ በፈጠራ ባለቤቶች የተሠሩ 
ፈጠራና መሰል ስራዎች ጥቅም ላይ ማዋል እንዲቻል እነኚህን ሥራዎች 
ጥቅም ላይ ለማዋል የሚሹ ባለሀብቶችና የፈጠራ ባለቤቶችን ለማገናኘት 
ሁኔታዎችን ማመቻቸት እንዳለበት በአዋጅ የተሰጠው ሀላፊነት ቢሆንም 
የፈጠራ ባለቤቶች ስለሚሰሯቸው ስራዎች ምዝገባ ከማከናወን ባለፈ 
ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግር ፈቺ የሆኑ ስራዎች እንዲበራከቱና የተሰሩ 
ስራዎች ወደ ጥቅም እንዲቀየሩ እና ለቴክኖሎጂ ሽግግር ተገቢውን እገዛ 
እንዲያደርጉ ከባለሀብቶች ጋር ለማገናኘት ሁኔታዎች የማመቻቸት ስራ 
ውጤታማ በሆነ መልኩ እየተሰራ አለመሆኑ፤

155. በጽ/ቤቱ የማህበረሰብ  ዕውቀት ጥበቃና የጥቅም ተጋሪነት አሰራር 
ስርዓት ያልተዘረጋ ከመሆኑም በላይ በባህላዊ ዕውቀት ባለመብቶችና 
ተጠቃሚዎች መካከል ያለው አሰራርና የጥቅም ተጋሪነት ግንኙነት  የላላ 
መሆኑ፤

የቁም እንስሳት ግብይት ሥርዓት አመራርና ቁጥጥር አፈጻጸምን 
በተመለከተ

156. በዓለም አቀፍ ደረጃ ተቀባይነት ባለው መስፈርት መሠረት የቁም 
እንስሳት ኳራንቲን ጣቢያ ግንባታን ለማከናወን የሚያስችል የግንባታ 
ስታንዳርድ ሊዘጋጅና ተግባራዊ ሊደረግ ሲገባ በስታንዳርዱ መሠረት 
ተገነቡ ከተባሉት መከካል አንዱ የሆነውን የሚሌ ኳራንቲን ጣቢያ 
ግንባታ መረጃ በአለም አቀፍ ስታንዳርድ መሠረት ዝቅተኛው ለአንድ 
ቀንድ ከብት የተወሰነ ቦታ 9m2 ቢሆንም የሚሌ ኳራንቲን ጣቢያ ግንባታ 
ፕሮጀክት ግን 4m2 መሆኑ፣ ለአንድ ቀንድ ከብት የመመገቢያ ገንዳ 
ርዝመት 38cm መሆን ቢኖርበትም በሚኒስቴር መ/ቤቱ የተዘጋጀው 
ስታንደርድ ግን 15cm ብቻ ከመሆኑ በተጨማሪ በሚሌ ኳራንቲን 
ጣቢያ የተገነባው 9.7 cm መሆኑ፤ ለአንድ ቀንድ ከብት የውሃ መጠጫ 
ገንዳ መጠንን በተመለከተ በአለም አቀፍ ስታንዳርድ ዝቅተኛው 15cm 
ቢሆንም በሚኒስቴር መ/ቤቱ የተዘጋጀው ስታንዳርድ ግን 3cm መሆኑና 
በጣቢያው የተገነባው ግንባታም ደግሞ 1.2 cm ብቻ መሆኑ፤

157. በሚኒስቴር መ/ቤቱ እየተገነቡ ላሉት ሞዴል የ2ኛ ደረጃ የቁም እንስሳት 
ግብይት ማዕከላትና የቁም እንስሳት ኳራንቲን ጣቢያዎች ግንባታ 
ግንባታው ከመጀመሩ በፊት የአካባቢ ተጽዕኖ ጥናት፣ የአዋጭነት ጥናት 
እና ዝርዝር የግንባታ ዲዛይን ጥናት ስለመከናወኑ ማስረጃ ተጠይቆ 
ሊቀርብ ያለመቻሉ፤

158. በናሙና ተመርጦ በኦዲት ቡድኑ በታየው የሚሌ ኳራንቲን ጣቢያ የደም 
ማጠራቀሚያ ጉድጓድ (Blood Collection pit)፤ የውጭና የውስጥ 
አጥር (External and internal fence) 80m፣ የላብራቶሪ ፈሳሽ ሴፕቲክ 
ታንክ (Septic tank)፤ የቆሻሻ ማጠራቀሚያ ጉድጓድ (Soak away pit)፤ 
የፈሳሽ ቆሻሻ ማስወገጃ ጉድጓድ (Cesspool)፣ የፈሳሽ ቆሻሻ ማስወጋጃ 
ቦይ (lagoon) በተለያዩ ጊዜ በጎርፍ ምክንያት ከጥቅም ውጭ መሆኑ፣ 
በተጨማሪም በበረት ውስጥ የሚገኙ ጥላዎች (pens shade) እና የውሃ 
መጠጫ ገንዳ ጥላዎች (Water through Shade) በመሬት ውስጥ 
የገባው የምሶሶው ቁመት ከ40 እስከ 50 ሴ.ሜትር ብቻ መሆኑንና ይህም 
ከአጠቃላይ ቁመቱ  አንጻር በቂ ባለመሆኑ በንፋስ ምክንያት በግመል 
በረት ውስጥ በቁጥር ስምንት የሚሆኑ ጥላዎች (pens Shade) እና 
ሦስት የውሃ መጠጫ ገንዳ ጥላዎች (Water through Shade) የወደቁ 
መሆኑ፤ እንዲሁም የጎርፍ መከላከያ (Quarantine Flood Protection) 
በሚል ያልታሰበ ሥራ በብር 9,999,300.44 በአፋር ገጠር መንገዶች 



40 41

የ2009 በጀት ዓመት ሪፖርትየፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት

ባለስልጣን እንዲከናወን የተደረገ መሆኑ፤ 

159. በቁም እንስሳት ግብይት የሚኒስቴሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር 341/2007 
መስፈርት መሠረት የሁለተኛ ደረጃ የግብይት ማዕከላት ግንባታ የተከናወነ 
መሆኑን ለማረጋገጥ ኦዲት ሲደረግ በናሙና በታዩት የአዳማና አዋሽ 7 
ኪሎ ሞዴል 2ኛ ደረጃ የቁም እንስሳት የግብይት ማዕከላት የመጠለያ 
ታዛ፣ የደረቅ ቆሻሻ ማቃጠያ እና ፈሳሽ ማስወገጃ (Drainage System)፣ 
ለጨረታ አመቺ የሆኑ መሰረተ ልማቶች፣ የተሸጡ እንስሳት መለያ ቦታ፣ 
የግብይት ተሳታፊ ለሆኑት ህብረት ስራ ማህበራት፣ ለአርቢዎች፣ እና 
ለአድላቢዎች የቁም እንስሳት መገበያያ ተሸንሽኖ የታጠረ ቦታ፣ የተለያዩ 
የቁም እንስሳት ዓይነቶችን ለመመዘን የሚያስችሉ የተለያዩ ሚዛኖችና 
የጥበቃ ማማ አለመኖሩ መታየቱ፣

160. የመጀመሪያ ደረጃ የቁም እንስሳት ግብይት ማዕከላት ውስጥ የቁም 
እንስሳትን ግዥ የሚፈጽሙ አርቢዎች፣ ህብረት ሥራ ማህበራት፣ 
አድላቢዎች፣ ላኪዎች፣ ቄራዎች፣ ሉኳንዳ ቤቶች፣ ሸማቾች እና በዘርፉ 
ላይ የታደሰ የንግድ ፍቃድ ያለው አካል ብቻ ሳይሆን ህጋዊ ያልሆኑ 
አካላት የሚሳተፉ መሆኑን፤

161. በሁለተኛ ደረጃ የቁም እንስሳት ግብይት ማእከል እንስሳትን ለሽያጭ 
የሚያቀርብ ማንኛውም የግብይት ተሳታፊ እንስሳቱን ከተሰጠው የቁም 
እንስሳት መለያ፣ ከእንስሳቱ የጤና መረጋገጫ ምስክር ወረቀት እና 
ከባለቤትነት ማረጋገጫ ሰነድ ጋር ማቅረብ እና ሽያጭ ከተፈጸመ በኋላም 
እንስሳቱን ከእነዚሁ ሰነዶች ጋር ለገዥው ማስረከብ ያለበት ቢሆንም 
እየተተገበረ አለመሆኑ፤

162. በሚኒስቴር መ/ቤቱ የሚሰጠው የቁም እንስሳት ላኪ፤ ማድለቢያና ማቆያ 
ጣቢያዎች የብቃት ማረጋገጫ አገልግሎት በመመሪያው መስፈርት መሠረት 
የሚሰጥ ሰለመሆኑ ለማረጋገጥ በናሙና ተመርጠው የታዩት ሁለት 
የማቆያ ጣቢያዎች ብቁ ነው ተብለው የብቃት ማረጋገጫ የተሰጠቸው 
ቢሆንም የሀጂ ሀሰን ዲዳ የቁም እንስሳት ላኪ ማድለቢያ/ማቆያ ጣቢያ 
የመመገቢያ ገንዳ ጥላ፣ የውሃ መጠጫ ገንዳ ጥላ፣ የክትባት መስጫ 
በረት፣ የእግር ኬሚካል መርጫ ቦታ፣ የታመሙ እንስሳት መለያ፣ የበድን 
ማቃጠያ፣ ከእንስሳቱ የሚወጣ ቆሻሻ ማስወገጃ ቦታ (Drainage System) 
እና ሚዛን የሌለው መሆኑን እንዲሁም የቱሬ ሐጂ አደም የቁም እንስሳት 
ላኪ ማድለቢያ/ማቆያ ጣቢያ ከላይ ከተጠቀሱት በተጨማሪ እንስሳት 
መጫኛና ማውረጃ፣ የእንስሳት ጤና ባለሙያ ቢሮ የሌለው መሆኑ፤

163. በቁም እንስሳት ግብይት አዋጅ ቁጥር 819/2006 መሠረት ወደ ውጭ 

ሀገር የሚላኩ እንስሳት ደረጃውን በጠበቀ ኳራንታይን ጣቢያ የጤና 
ክትትል ተደርጎላቸው የእንስሳት ጤና ምስክር ወረቀት እንደሚሰጥ 
የተደነገገ ቢሆንም በሚኒስቴር መ/ቤቱ ስር የሚገኙ የአዳማ፤ የድሬዳዋ፤ 
የሚሌ እና የጅጅጋ ኳራንቲን ጣቢያዎች የኳራንታይን አገልግሎት 
የሚሰጡት በግለሰቦች (በቁም እንስሳት ላኪዎች) ማቆያ ጣቢያ ውስጥ 
መሆኑ፤

የፌዴራል መንግስት ህንፃዎች የኔትዎርክ የመሰረተ ልማት 
ዝርጋታ አፈጻጸም ውጤታማነትን በተመለከተ

164. የፌዴራል መንግስት ተቋማት የኔትዎርክ ሥራ ዲዛይን ከመሰራቱ 
በፊትም ሆነ በስራ ሂደቱ ወቅት ለተጠቃሚ መ/ቤቶች ተስማሚ 
ስለመሆናቸው የወደፊት ፍላጎት እና የማስፋፊያ ሥራዎችን ፍላጎት 
ጥናት /Need Assessment/ መከናወን ሲገባው የማይከናወን መሆኑ፤

165. ኘሮኔት ኢንተርናሽናል ሰርቪስና ትሬዲንግ ኃ/የተ/የግ/ማ የተባለው 
ተቋራጭ በ2006 ዓ.ም. ለአራት መ/ቤቶች (የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ 
ባለሥልጣን ህንፃ C እና D በብር 12,107,580.00፣ የኢትዮጵያ ኘሬስ 
ድርጅት በብር 5,641,890.00፣ የኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን በብር 
11,084,179.00፣ እና ለማእከላዊ ስታትስቲክስ ኤጀንሲ ህንፃ ቁጥር 1 
እና 2 በብር 5,641,890.00) ተጨማሪ እሴት ታክስን ጨምሮ በድምሩ 
በብር 39,646,869.85 በኔትወርክ ዝርጋታ ሥራ ተቋራጭነት ሲሰራ 
በግዥ አፈፃፀም መመሪያ መሠረት የጨረታ ሰነድ ተዘጋጅቶና ጨረታ 
ወጥቶ የተመረጠ ሣይሆን ነገር ግን አስቀድሞ በ2001 ዓ.ም. ለአሥር 
መ/ቤቶች የማማከር ሥራ ለመሥራት ከጽ/ቤቱ ጋር የተዋዋለውን ውል 
መነሻ በማድረግ ያላግባብ ወደ ሥራ ተቋራጭነት እንዲገባ መደረጉ፤

166. በሌላ በኩል ኘሮኔት ከላይ በተገለፀው መንገድ ወደ ሥራ ተቋራጭነት 
ሲገባ ኤም.ኤች ኢንጅነሪንግ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር ደግሞ 
ኘሮኔት ኢንተርናሽናል ሰርቪስና ትሬዲንግ ኃ/የተ/የግ/ማህበር  
ለሚሠራው የኔትወርክ ግንባታ ሥራ ምንም ዓይነት ጨረታ ሣይወጣና 
ውድድር ሣይደረግ የኔትወርክ መሰረተ ልማት ዝርጋታ ውል ተቀፅላ 
(amandment) በማዘጋጀትና በቀጥታ ውል የተገባ መሆኑ፤

167. በፌዴራል የመንግስት ህንፃዎች የሚዘረጉ የኔትወርክ ዝርጋታዎች  
በውሉ ላይ በተቀመጠው ግዴታና ጊዜ መሰረት እየተፈፀሙ መሆኑን 
ለማጣራት ኦዲት ሲደረግ ኘሮኔት ኢንተርናሽናል ሰርቪስና ትሬዲንግ 
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የ2009 በጀት ዓመት ሪፖርትየፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት

ኃ/የተ/የግ ማህበር በጽ/ቤቱ በ2005 ዓ.ም. መጨረሻ ለ5 መ/ቤቶች 
የኔትወርክ መሰረተ ልማት ዝርጋታ ባወጣው ጨረታ ላይ በጨረታ 
እና በውለታ ሰነድ ዝግጅትና በውል መፈራረም ሂደት ወቅት የሚሰጥ 
የማማከር አገልግሎት እንዲሰጥ ያልተደረገ መሆኑና በትግበራ ወቅትም 
በኬብል መረጣ እና በገመድ ጉተታ ሥራ ወቅት ማድረግ የሚገባውን 
የቁጥጥር እና የማማከር ሥራ አለመስራቱ፣  

168. በተመሳሳይ ሁኔታ ኤድናሞል ኤች.ቲ.ኤስ ኃ/የተ/የግል ማህበር ህዳር 
29/2008 ዓ.ም. ለአምስት መ/ቤቶች ኔትወርክ ለመዘርጋት ውል 
የተዋዋለና በውሉ መሰረት በሁለት ወር /የካቲት 2008 ዓ.ም./ የኔትወርክ 
ሥራው ማለቅ ቢኖርበትም እስከ መጋቢት ወር 2008 ዓ.ም. ድረስ 
ሥራውን አለመጀመሩ እና ከሳይንስና ቴክኖሎጂ በስተቀር በተቀሩት 
አራት መ/ቤቶች እስከ 2009 ዓ.ም መጨረሻ ድረስ ከገመድ ጉተታ 
በስተቀር ሌሎች ሥራዎች አለመሰራታቸው እና በውለታው መሰረት 
መጠናቀቅ ከነበረበት ጊዜ ከአንድ አመት ከ8 ወር በላይ መዘግየቱ፣

169. ኘሮኔት በሥራ ተቋራጭነት በመስከረም ወር 2006 ዓ.ም. ለአራት 
መ/ቤቶች የኔትወርክ መሰረተ ልማት ዝርጋታ ፓሲቭ ሥራ በሦስት ወር 
ለመጨረስ ውል የተዋዋለ ቢሆንም የማእከላዊ ስታትስቲክስ ቁጥር 2 
የኔትወርክ ሥራ እና የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን ከዳታ 
ሴንተር ጋር የማገናኘት ሥራው እስከ ህዳር/2010 ዓ.ም. ባለመጠናቀቁ 
በውለታው መሰረት መጠናቀቅ ከነበረበት ከሦስት ዓመት በላይ የፈጀ 
ሲሆን የኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን መ/ቤት በውለታው ላይ ካለው 
ፓሲቭ ሥራ ውስጥ (Rack cabinets, cabinets accessories, 
copper, Fiber/Multimode cables, fiber patch panels and trays, 
fiber optic adaptors multimode LC Duples) የብር 2,204,182.00 
ሥራ በሥራ ተቋራጩ ያልተሰራ በመሆኑ ከዕቅዱ ውጭ የፋይበር ኬብል 
ዝርጋታ እና ተዛማጅ ሥራው በባለሥልጣን መ/ቤቱ ወጪ መሰራቱ፤

170. የሥራ ተቋራጮችም ሆኑ አማካሪዎች በውለታቸው መሠረት ሥራቸውን 
ያላከናወኑ ቢሆንም ጽ/ቤቱ አስፈላጊውን ህጋዊ እርምጃ ያልወሰደ መሆኑ፤

የከተማ መሬት ይዞታ ማረጋገጥ፣ ምዝገባ እና መረጃ አያያዝ 
አፈፃፀምን በተመለከተ

171. የፌዴራል እና የክልል ከተሞች መሬትና መሬት ነክ ንብረት የምዝገባ 
ተቋማትን በማስተባበር በቴክኖሎጂ የተደገፈና ወጥ የሆነ የከተማ 

መሬት ይዞታ ምዝገባ መረጃ ስርዓት ለመዘርጋት በኤጀንሲው እና 
በኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ መካከል ጥር 21/2008 ዓ.ም 
ብሔራዊ የካዳስተር እና የቋሚ ንብረት ምዝገባ ስርዓት ለማልማትና 
ለመተግበር በብር 68,829,800.00 እና 1,736,339.00 የአሜሪካን ዶላር 
በሃያ ሁለት ወራት ለማጠናቀቅ የውል ስምምነት የተደረገ ቢሆንም 
ስራው በስምምነቱ በተቀመጠለት ጊዜ ያልተጠናቀቀ እና ተግባራዊ 
ያልተደረገ መሆኑን፤

172. ኤጀንሲው ከ2008 እስከ 2012 ባዘጋጀው የአምስት ዓመት ስትራቴጂክ 
ዕቅድ የከተማ መሬት ይዞታ ምዝገባ ትግበራን በሃገር ደረጃ የሚመራ 
የአለም አቀፍ ተሞክሮ (በማኔጅመንት ኮንትራት) ወደ ሃገር ውስጥ 
በፌደራል ደረጃ በማስገባት በ2008 በጀት ዓመት በ6 ከተሞች 200,000 
እና 150,000፣ በ2009 በጀት ዓመት በ17 ከተሞች 320,000 እና 
200,000 ይዞታዎችን በቅደም ተከተል ለማረጋገጥና ለመመዝገብ ዕቅድ 
ያስቀመጠ ቢሆንም በ2008 በጀት ዓመት ምንም ያልተፈጸመ ሲሆን 
በ2009 በጀት ዓመት በሃገራዊ ማኔጅመንት አቅም በ230,000 የመሬት 
ይዞታዎች የማረጋገጥ ስራ ተግባራዊ ለማድረግ እቅድ ተይዞ 15,640 
(6.8%) ይዞታዎችን ብቻ ማረጋገጥ የተቻለ ቢሆንም የምዝገባ ስራው 
ያልተከናወነ መሆኑን፤

የልዩ ኦዲት ስራዎች

173. በዕቅድ ከያዝናቸው የኦዲት ሥራዎች በተጨማሪ በኦዲት ዓመቱ በተለያዩ 
አካላት ጥያቄ 11 የልዩ ኦዲት ስራዎች ተጀምረው በተለያየ ደረጃ ላይ 
የሚገኙ ሲሆን ከዚህ ውስጥ 4ቱ ሥራቸው ተጠናቀው የአንዱ ሪፖርት 
ሪፖርቱ ለጠያቂ አካል የተላከ ሲሆን ሌሎቹ በቅርቡ የሚላኩ ይሆናል፡፡ 
የቀሪዎቹ ሥራ በመፋጠን ላይ ይገኛል፡፡ 

በመ/ቤታችን በተሰጡ የኦዲት ማሻሻያ ሃሣቦች ላይ የማስተካከያ 
እርምጃ ስለመወሰዱ የሚደረግ ክትትልን በተመለከተ

174. በመ/ቤታችን ማቋቋሚያ አዋጅ አንቀጽ 17 ንዑስ አንቀጽ 3 እና 4 
መሠረት ኦዲት ተደራጊዎች በፌዴራል ዋና ኦዲተሩ በተላኩ የኦዲት 
ሪፖርቶች የተገለጹ ግኝቶች ላይ በጊዜ ገደብ እርምጃ የመውሰድ ግዴታ 
እንዳለባቸውና ለመውሰድ ካልቻሉም ምክንያቱን በመግለፅ ለፌዴራል 
ዋና ኦዲተር መ/ቤት ማሳወቅ እንዳለባቸው ተደንግጓል፡፡ 
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የ2009 በጀት ዓመት ሪፖርትየፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት

175. ይህንኑ ለማጣራት በ2009 በጀት ዓመት ሂሣብ ኦዲት ወቅት የ2008 
ኦዲት ግኝት ላይ እርምጃ ስለመወሰዱ ክትትል ሲደረግ 68 መ/ቤቶች እና 
11 ቅ/ጽ/ቤቶች በተለያዩ ነጥቦች ላይ በኦዲት ሪፖርቱ በተገለጸው መሰረት 
ተገቢውን እርምጃ ያልወሰዱ መሆናቸው ተረጋግጧል፡፡ 

176. በአጠቃላይ ሲታይ በኦዲት ግኝቶች ላይ እርምጃ ለመውሰድና ለማስተካከል 
በተወሰኑ መ/ቤቶች መሻሻል ቢታይም በበርካቶቹ መ/ቤቶች ግን ገና 
ወደሚጠበቀው ደረጃ ሊደርስ አልቻለም፡፡ አንዳንድ መ/ቤቶች በቀላሉ 
እርምጃ ወስዳው ሊያስተካክሉ የሚገባቸውን ጉዳዮች እንኳን ማረም 
አልቻሉም፡፡ ለምሳሌ ይቋረጡ የተባሉ ህጋዊ ያልሆኑ ክፍያዎችንና ህግና 
ሥርዓት ያልተከተሉ ግዢዎችን እንኳን ማቆም ያልፈለጉ ተቋማት አሉ፡፡ 
ይህ ሁኔታ በዚህ መልኩ ሊቀጥል ስለማይገባ ጥብቅ እርምጃ ተወስዶ 
ሊገታ ይገባል፡፡

177. ይህን ሁኔታ ለመለወጥ መ/ቤታችን ከሚያደርገው ጥረት ጎን ለጎን 
የመንግሥት ወጪ አስተዳደርና ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ጠንካራና 
ተከታታይ ይፋዊ መድረክ በማዘጋጀት ኦዲት ተደራጊዎች ስለወሰዱት 
እርምጃ መጠየቁና ሌሎችም የም/ቤቱ ቋሚ ኮሚቴ አባላት የሚከታተሏቸው 
መ/ቤቶች በኦዲት ግኝት ላይ የወሰዱትን እርምጃ በጥብቅ እየተከታተሉ 
በመሆኑ ኦዲት ተደራጊዎች እርምጃ እንዲወስዱ ጫና እየፈጠረ ቢሆንም 
በኦዲት ተደራጊዎች በኩል ግን አሁንም ለዚህ ጉዳይ የበለጠ ትኩረት 
ሊሰጥ ይገባል፡፡ 

178. በሌላ በኩል የገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴር ከዚህ አንፃር እያደረገ 
ያለው ክትትልም ተቋማት የኦዲት ግኝት ላይ ተገቢውን ማስተካከያ 
እንዲያደርጉ የራሱ ተፅዕኖ በማሳደር ላይ የሚገኝ ቢሆንም አንዳንዶች 
በኦዲት ግኝቱ ተምረንበታል ኦዲቱ ጠቅሞናል እያሉ ወደሚታይ ተጨባጭ 
እርምጃ ሣይሻገሩ የተሳሳተና ያልተስተካከለን ግኝት ተስተካክሏል በማለት 
ጭምር ለመድረክ ፍጆታ ብቻ እያዋሉት ይገኛሉ፡፡ 

179. በፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 982/2008 
አንቀፅ 21 ንዑስ አንቀፅ 1 (መ) መሠረት ያለበቂ ምክንያት በፌዴራል 
ዋና ኦዲተሩ በቀረቡ የኦዲት ሪፖርቶች በተሰጡ የማሻሻያ አስተያየቶችና 
ሃሣቦች ላይ በወቅቱ እርምጃ ያለመውሰድ ወይም በዚህ አዋጅ በተደነገገው 
መሠረት መፈጸም ሲኖርበት ለመፈጸም ፈቃደኛ ሆኖ ያልተገኘ በህግ 
እንደሚቀጣ በግልጽ ተደንግጓል፡፡ በዚሁ መሠረት ተገቢውን ህጋዊ እርምጃ 
እንዲወስድ ወይም እንዲያስወስድ በተከበረው ም/ቤት በተሰጠው አቅጣጫ 
መሠረት ዝርዝሩ ለፌደራል ጠቅላይ አቃቤ ህግ የተላለፈ ቢሆንም ኦዲት 

ተደራጊዎች ተገቢውን እርምጃ ወስደው እንዲያሳውቁ ደብዳቤ ከመጻፍ 
ውጭ በተጨባጭ የተገኘ ውጤት የለም፡፡

180. በመሆኑም የፌዴራል ጠቅላይ ዐቃቤ ህግ በመ/ቤታችን ማቋቋሚያ አዋጅ 
ቁጥር 982/2008 አንቀፅ 21 ንዑስ አንቀፅ 1 (መ) መሠረት ተገቢውን 
እርምጃ እንዲወስድ አሁንም የተከበረው ም/ቤት ተገቢ አቅጣጫ 
እንዲሰጥ በአክብሮት እጠይቃለሁ፡፡ በሌላ በኩል ኦዲት ተደራጊዎችም 
ቢሆኑ አሁንም በዚህ መልኩ ከሚደርስ ተጠያቂነትና ቅጣት ለመዳን 
ሌላ ተጨማሪ ጊዜ ሳይወስዱና ሳይዘገዩ በአስቸኳይ ተገቢውን እርምጃ 
ሊወስዱና የተዘረጋውን አሠራርና ሥርዓት አክብረው ሊሠሩ ይገባል፡፡  

የመ/ቤታችን ዋና ዋና የድጋፍ ዘርፍ አፈጻጸምን በሚመለከት

የለውጥና የመልካም አስተዳደር ሥራዎችን በተመለከተ

181. አሁን በምንገኝበት ደረጃ የለውጥና የመልካም አስተዳደር ሥራዎች በሦስት 
ጉዳዮች ላይ ማለትም ሁሉም ስራዎቻችን የውጤት ተኮር ሥርዓትን 
መሠረት እንዲያደርጉ፣ የሥራና ሠራተኛ ምዘናም በዚሁ መሠረት 
መፈጸምና የመልካም አስተዳደር ሥራዎችን የመደበኛ ሥራዎች አካል 
እንዲሆኑ ተደርጎ በሁሉም የሥራ ክፍሎች እንዲፈጸም ታቅዶ በመሠራት 
ላይ ይገኛል፡፡ በተለይ እስከ አሁን የተፈቱት የመልካም አስተዳደር 
ችግሮች ተመልሰው ችግር ሆነው ብቅ እንዳይሉ የተፈጸሙት ተግባራት 
ተቋማዊና ዘላቂ ስለመሆናቸው በየጊዜው እየተፈተሹ በመረጋገጥ ላይ 
ይገኛሉ፡፡ የውጤት ተኮር ሥራና ምዘናን በቴክኖሎጂ ከማስደገፍ አንፃር 
የትምህርት ሚኒስቴር የተሻለ ተሞክሮ ስላለው ይህንኑ ይዞ በዚህ ዓመት 
የተሻለ ሥራ ለመሥራት እንቅስቃሴዎች በመደረግ ላይ ናቸው፡፡ 

ሴክተር ዘለል ሥራዎችን በተመለከተ

182. በዚህ ረገድ የሥርዓተ ፆታ ሥራዎችን በሁሉም ሥራዎቻችን አካተን 
ለመፈጸም እንዲያስችለን የሥርዓተ ፆታ ማካተቻ መመሪያ በረቂቅ ደረጃ 
የተዘጋጀ ከመሆኑም በላይ መመሪያው እስከሚጸድቅ ድረስ ሁሉም የሥራ 
ክፍሎች የሥርዓተ ፆታ ጉዳይን የዕቅዳቸው አካል አድርገው እንዲፈጽሙ 
ስምምነት ላይ ተደርሶ እየተሠራ ይገኛል፡፡ 

183. በሌላ በኩል እንደ ከዚህቀደሙ ሁሉ ዓለም አቀፍ የሴቶችና የፀረ-ጾታ 
ጥቃት ቀናትን በተለያዩ ትምህርታዊና የግንዛቤ ማዳበሪያ ዝግጅቶች 
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ተከብሯል፡፡ በሌላም በኩል በየሁለት ወሩ የሚካሄደው የመ/ቤቱ ሴት 
ሠራተኞች የሚገናኙበትና ልምድ የሚለዋወጡበት መድረክ ከልምድ 
መለዋወጫ አልፎ ለመ/ቤቱ ሠራተኞች ሸቀጦችን በተመጣጣኝ ዋጋ 
በማቅረብ ምቹ የሥራ አካባቢን ከመፈጠር አንፃር የራሱን አስተዋጽኦ 
በማበርከት ላይ ይገኛል፡፡ 

184. የነፃ ትምህርት ዕድል በማፈላለግ ዝቅተኛ ገቢ ያላቸውን የመ/ቤታችንን 
ሴት ሠራተኞች ተጠቀሚ ለማድረግ ባለፉት ዓመታት እንደተደረገው 
ሁሉ በዚህም ዓመት 8 ለሚሆኑ ተጨማሪ ሴት ሠራተኞች ዕድሉ 
ተመቻችቶላቸው በመማር ላይ ይገኛሉ፡፡ 

185. HIV/AIDS በተመለከተ ዓለም አቀፍ የHIV/AIDS ቀን በማክበር 
ሠራተኞች ስለበሽታው ግንዛቤ እንዲኖራቸው ተደርጓል፡፡ በየወቅቱም 
የግንዛቤ ማስጨበጫ ጽሁፎች በተለያየ ዘዴ ለሠራተኛው እንዲደርስ 
እየተደረገ ይገኛል፡፡ 

186. የአካባቢ ጉዳዮችን በተመለከተ ቀደም ባሉት ዓመታት ከፍተኛ ገንዘብ 
ወጪ በማድረግ ለሁለት ዓመታት በገላን በሌላ ሁለት ተከታታይ ዓመታት 
ደግሞ በድሬ ግድብ ችግኝ የተከልን ቢሆንም ሊጸድቅ ባለመቻሉ ለተወሰኑ 
ዓመታት ችግኝ ተከላውን ካቋረጥን በኋላ በ2009 መጨረሻ በአዲሱ 
መ/ቤታችን ግቢ ውስጥ 21 ችግኞችን በመትከል ሁሉም በመጽደቁ 
ወደፊት ለሚደረጉ የችግኝ ተከላ ሥራዎች እንደ አንድ መልካም ተሞክሮ 
ተወሰዶ በሁሉም ዘንድ እንዲተገበር ለማድረግ ታስቧል፡፡

የአቅም ግንባታ ሥራዎችን በተመለከተ

187. የመ/ቤቱንና የሠራተኛውን አቅም ከመገንባት አንፃር የተለያዩ ሥራዎች 
የተሠሩ ሲሆን ዋና ዋናዎቹ የሚከተሉት ናቸው፤

188. የሠራተኛውን ብቃትና ክህሎት ለማሳደግ ባለፈው ዓመት በጅምር 
ላይ የነበረው የማሠልጠኛ ማዕከሉን በተገቢው ግብዓት የማደራጀትና 
የማሟላት ሥራ ማለትም የማሠልጠኛ ሞጁሎችና ማዕከሉን ለሥልጠና 
አስፈላጊ በሆኑ መሣሪያች የማሟላት እንዲሁም የአሠልጣኞች ሥልጠና 
ሥራዎች ተጠናቅቆ ማዕከሉ ሥራ እንዲጀምር ተደርጓል፡፡ በዚህም 
መሠረት ባለፉት ስምንት ወራት በተለያየ ዙር ወደ 416 የሚሆኑ 
ሠራተኞችን በማዕከሉ ለማሠልጠን ተችሏል፡፡ 

189. ሌላኛው የመ/ቤቱ የአቅም ግንባታ ማዕከል የነበረው የመ/ቤቱ የዳታ 

ማዕከል የመገንባትና ሁሉንም ሥራዎቻች በቴክኖሎጂ የማስደገፍ ሥራ 
ሲሆን ለዳታ ማዕከሉ የሚያስፈልጉ የIT ዕቃዎችን ለማቅረብና የዳታ 
ማዕከሉን የመገንባት ሥራ ባለፈው ሀምሌ ወር ውል ተፈርሞ ሥራውን 
በታህሣስ ወር ለማጠናቀቅ ውል የተገባ ቢሆንም ሥራው በውሉ 
በተቀመጠው ጊዜ ባለመጠናቀቁ የታሰበውን ሽግግር እስከ አሁን ዕውን 
ማድረግ አልተቻለም፡፡ ነገር ግን ሥራው ሲጠናቀቅ የመ/ቤቱን የመረጃ 
ቴክኖሎጂ አቅም በከፍተኛ ደረጃ እንደሚያሻግር ይጠበቃል፡፡ 

190. ሌላኛው የመ/ቤቱ የአቅም ግንባታ ማዕከል የነበረው የኦዲት ጥራትን 
የማጎልበት ሥራ ሲሆን በዚህ ረገድ ባለፈው ዓመት ሪፖርት ወቅት 
ከገለፅኩት ደረጃ የተሻገረ ነገር የለም፡፡ በወቅቱ መ/ቤታችን የሚገኝበት 
የኦዲት ጥራት ደረጃ (Baseline) በእንግሊዝኛ ተናጋሪ የአፍሪካ ሀገሮች 
ዋና ኦዲተሮች አማካይነት መለየቱን፤ ይህንንም መሠረት በማድረግ 
በኦዲት ላይ የሚታዩትን የአሠራር ግድፈቶችንና ክፍተቶችን የሚለይ 
አቅምና ልምድ ያለውና ከኦዲተሮቻችን ጋር መስክ ተሠማርቶ የሚሠራና 
ዕውቀት የሚያሸጋግር የኦዲት አማካሪ ድርጅት የመቅጠር ሥራ በጨረታ 
ሂደት ላይ መሆኑን ገልጬ ነበር፡፡ ነገር ግን በገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር 
ሚኒስቴር በኩል እየተከናወነ ያለው የአማካሪ ቅጥር አሁንም ድረስ 
ባለመጠናቀቁ በዚህ ፕሮጀክት አማካይነት ለመፈጸም የታሰበው የአቅም 
ግንባታ ሥራ እስከ አሁን ሊሳካ አልቻለም፡፡ የገንዘቡም ምንጭ ዕርዳታ 
በመሆኑ የዋናውም ፕሮጀክት ጊዜ እየተገባደደ ስለሚገኝ ከዚህ ፕሮጀክት 
ለማግኘት የታሰበው ጥቅም ስለመሳካቱ እርግጠኛ መሆን አይቻልም፡፡ 
ነገር ግን ይህ ፕሮጀክት ቢሳካም ባይሳካም ሌሎች የኦዲት ጥራት ማሻሻያ 
ሥራዎች ተጠናክረው በመከናወን ላይ ናቸው፡፡ 

የመ/ቤቱ የሰው ሀብት ሁኔታ

191. ለመ/ቤቱ በመዋቅር የተፈቀደው የሰው ኃይል ለኦዲት ባለሙያ 645 እና 
ለድጋፍ ሰጪ 314 በድምሩ 959 ሲሆን በየካቲት ወር 2009 የኦዲት 
ሥራው ሲጀመር የነበረው የሰው ሀይል 397 ኦዲተሮችና 205 የድጋፍ 
ሰጪ ሰራተኞች በድምሩ 602 ነበር፡፡ በኦዲት ዓመቱ 85 ኦዲተሮችና 
29 ድጋፍ ሰጪ ሠራተኞች በድምሩ 114 ሠራተኞች የተቀጠሩ ቢሆንም 
በሌላ በኩል ከድጋፍ 2 እና ከኦዲት 1 በድምሩ 3 ሠራተኞች በጡረታ፣ 
1 በሞት፣ 1 በዲሲፕሊን፤ 60 ኦዲተሮችና 16 ድጋፍ ሰጪ በድምሩ 76 
ሠራተኞች በራሣቸው ፈቃድ መ/ቤቱን የለቀቁ ሲሆን በአጠቃላይ በኦዲት 
ዓመቱ 81 የሚሆን የሰው ኃይል ከመ/ቤቱ ለቀዋል፡፡  
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192. በመሆኑም በኦዲት ዓመቱ መጨረሻ በመ/ቤቱ የኦዲት ባለሙያዎች 282 
ወንዶችና 142 ሴቶች በድምሩ 424፣ የድጋፍ ሰጪ 98 ወንዶችና 116 
ሴቶች በድምሩ 214 ድጋፍ ሰጪ ሠራተኞች በአጠቃላይ 638 ሠራተኞችና 
ኃላፊዎች በሥራ ላይ የነበሩ ሲሆን፣ 321 የሥራ መደቦች በክፍትነት 
ተመዝግበው ይገኛሉ፡፡ እነኚህ ክፍት የሥራ መደቦችን ለማሟላት በአሁኑ 
ወቅት ከፍተኛ ጥረት በመደረግ ላይ ይገኛል፡፡

የ2009 በጀት ዓመትና 2010 በጀት ዓመት የዘጠኝ ወር የበጀት 
አጠቃቀም 

193. በ2009 በመ/ቤታችን ሊከናወኑ ለታቀዱት ሥራዎች ማከናወኛ ብር 
79,290,102.00 በጀት ተፈቅዶ ብር 74,480,486.86 ወይም 93.93% 
ሥራ ላይ የዋለና ያልተሰራበት ብር 4,809,615.14 (6.07%) የነበረ 
ሲሆን ለ2010 በጀት ዓመት ዕቅድ ማስፈጸሚያ ለመ/ቤታችን ከተፈቀደው 
መደበኛ ብር 76,443,603.00 ለካፒታል ብር 52,000,000.00 በድምሩ 
ብር 128,443,603.00 ውስጥ እስከ መጋቢት 30/2007 የነበረው የዘጠኝ 
ወር በጀት ብር 59,163,892.72 ሲሆን በዘጠኝ ወር ውስጥ ስራ ላይ 
የዋለው ደግሞ ብር 53,544,230.46 ወይም 90.5% ሆኗል፡፡

መ/ቤቱን ያጋጠሙ ችግሮችና የተወሰዱ እርምጃዎች

194. አሁንም ያልተሻሻለውና ፈተና እየሆነብን ያለው ችግር ኦዲት ተደራጊዎች 
አልፎ አልፎ ምቹ የሥራ ቦታ ለኦዲተሮች ያለማመቻቸትና የሚጠየቁትን 
ማስረጃ በወቅቱ ያለመስጠት፣ ለኦዲት ማስታወሻዎች በወቅቱ ምላሸ 
ያለመስጠት፤ ኦዲተሮች ሥራቸውን አጠናቀው የመውጫ ስብሰባ 
አድርገው ከወጡና ወደ ሌላ ሥራ ከተሰማሩ  በኋላ በኦዲት ወቅት 
ያላቀረቡትን ማስረጃዎች አሉን በማለት በርካታ ሠነዶችን መ/ቤታችን 
ድረስ ጭነው ማምጣት፣ ለረቂቅ የሥራ አመራር ሪፖርት በወቅቱ ምላሽ 
ያለመስጠት ከኦዲቱ ጋር ተያይዞ እያጋጠሙንና ሊስተካከሉ የሚገቡ 
በቀጣዩ የኦዲት ሥራችን ላይ ጭምር ጫና እያስከተሉ ያሉና ሊፈቱ 
የሚገባቸው ችግሮች ናቸው፡፡

195. በሌላ በኩል ከመ/ቤታችን የሥራ ባህርይ የተነሣ ኦዲተሮችችን ከሌሎች 
የመንግሥት መ/ቤቶች ሠራተኞች በተለየ ዓመቱን በሙሉ መስክ ላይ 
መሆናቸው ይታወቃል፡፡ ነገር ግን አሁን ካለው የኑሮ ውድነት ጋር ተያይዞ 
ለመስክ የሚከፈላቸው የቀን ውሎ አበል ወጪያቸውን ሊሸፍን ባለመቻሉ 

ኦዲተሮቻችን በፍጹም ምቹ ባልሆነ ሁኔታ ውስጥ ሥራቸውን በማከናወን 
ላይ ናቸው፡፡ በዚህም የተነሳ ይዘው የሚሄዱት የመንግሥት ንብረትና 
ሠነድ ጭምር ለአደጋ የሚጋለጥ ይሆናል፡፡ በመሆኑም የሚመለከታቸው 
ሁሉ ይህንን ችግር ተገንዝበው የመ/ቤታችን የቀን የውሎ አበል ጉዳይ 
በልዩ ሁኔታ እንዲመለከቱትና ድጋፍ እንዲያደርጉልን እጠይቃለሁ፡፡ 

196. በዕቅዳችን መሠረት ሁሉም የኦዲት ሥራዎች ጥር 30 ላይ መጠናቀቅ 
ቢኖርባቸውም በነባራዊ ሀገራዊ ተጫባጭ ሁኔታ ምክንያት ሥራዎችን 
በዕቅዱ መሠረት ጥር 30 ላይ ማጠናቀቅ አልተቻለም፡፡ ሆኖም ግን 
መላው ሠራተኛ ችግሮቹን ተቋቁሞ ባደረገው ከፍተኛ ጥረት የዓመቱን 
ዕቅድ ማሳከት ተችሏል፡፡ 

የ2010/2011 ኦዲት ዓመት ዕቅድ

197. በ2010 በጀት ዓመት በጀት ከተመደበላቸው 183 የፌዴራል መ/ቤቶች 
ውስጥ ቀደም እንዳሉት ዓመታት 8 የሚሆኑት ሂሳባቸው በሂሳብ 
ምርመራ አገልግሎት ኦዲት እንደሚደረጉ ታሳቢ ተደርጎ የተቀሩትን 176 
ተቋማት በመ/ቤታችን ኦዲት በማድረግ የፋይናንስና የሕጋዊነት ኦዲት 
ሽፋኑን እንዳለፉት ዓመታት ሁሉ 100% ለማድረስ ታቅዷል፡፡ በሌላ በኩል 
ከመጋቢት 2009 እስከ ጥር 2010 ድረስ 24 አዳዲስ የክዋኔ ኦዲቶችንና 6 
የክትትል ኦዲቶችን በማከናወን 30 የክዋኔ ኦዲት ሪፖርቶችን ለማውጣት 
ታቅዷል፡፡ በተጨማሪም በ264 የመሠረታዊ አገልግሎት ተጠቃሚ 
በሆኑ ወረዳዎችና የሴክተር ቢሮዎች የተከታታይ ኦዲት በየሩብ ዓመቱ 
ለማከናወን እንደዚሁም አንድ ፕሮግራም አቀፍ ኦዲት በገንዘብና ኢኮኖሚ 
ትብብር ሚኒስቴር ደረጃ ለማካሄድ በእቅድ ተይዟል፡፡ ሁሉም የኦዲት 
ዓይነቶች ሲሠሩ የኦዲት ጥራት ስለመረጋገጡ በየደረጀው ያሉ ሀላፊዎች 
ትኩረት ሰጥተው ተገቢውን ክትትልና ድጋፍ እንዲያደርጉ ኦዲተሮችም 
ሥራዎቻቸውን ስታንዳርዱን ተከትለው እንዲያከናወኑ አቅጣጫ ተቀምጦ 
እየተሠራ ይገኛል፡፡ 

በሂሣብ ምርመራ አገልግሎት ኮርፖሬሽን እና በግል ኦዲት 
ድርጅቶች የተከናወነ ኦዲት 

198. የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት በማቋቋሚያ አዋጁ በተሰጠው ኃላፊነት 
ራሱ ከሚሰራው በተጨማሪ የመንግሥት የልማት ድርጅቶችን፣ 
ፕሮጀክቶችንና የእርዳታ ሂሳቦችን በሂሳብ ምርመራ አገልግሎት 
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ኮርፖሬሽኑ እና የሙያ ብቃት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት በተሰጣቸው 
የግል ኦዲት ድርጅቶች ኦዲት በማስደረግ ላይ ይገኛል፡፡ በዚሁ መሠረት 
በኦዲት ድርጅቶቹ ኦዲት አስደርጎ በሚቀርቡ ሪፖርቶች መነሻነት 
አስፈላጊው የማሻሻያ እርምጃዎችን እንዲወሰዱ ለኦዲት ተደራጊ 
ድርጅቶች፣ ለሥራ አመራር ቦርድና ለተቆጣጣሪ መ/ቤቶች አስፈላጊው 
ማሳሰቢያ ተሰጥቷል፡፡

199. በሂሳብ ምርመራ አገልግሎት ኮርፖሬሽን እና በግል የኦዲት ድርጅቶች 
በ2009 እና ሪፖርቱን ወቅታዊ ለማድረግ እስከ ጥር 30/2010 ዓ.ም 
በተከናወኑና ለመ/ቤታችን የደረሱን ኦዲቶች የታዩ ጎላ ጎላ ያሉ ግኝቶች 
በዋና ኦዲተር መ/ቤት ዘገባ ጥራዝ 2 ክፍል 3 በዝርዝር የቀረበ ስለሆነ 
ዝርዝሩን ከዚያው መመልከት ይቻላል፡፡

ኦዲት የተደረጉ ድርጅቶችና ፕሮጀክቶች የሂሣብ መግለጫዎች 
ላይ የተሰጠ ኦዲት አስተያየት

200. በ2009 በጀት ዓመት እና ሪፖርቱን ወቅታዊ ለማድረግ ከየካቲት1/2009 
እስከ ጥር 30/2010 ዓ.ም ሪፖርታቸውን ያቀረቡ የመንግሥት የልማት 
ድርጅቶችና በሽርክና የተቋቋሙ ድርጅቶች 46 ሲሆኑ በኢትዮጵያ 
መንግሥትና በአጋር ድርጅቶች የጋራ ትብብር የሚከናወኑ ፕሮጀክቶች 
ሂሳብ ኦዲት 145 በድምሩ 191 (ይህ ቁጥር በጊዜው የሁለት እና ከዚያ 
በላይ በጀት ዓመት ሂሳባቸው ኦዲት የተደረገ ድርጅት ወይም ፕሮጀክት 
ውስጥ የቅርብ ዓመቱን እንደ አንድ ብቻ በመቁጠር የተወሰደ ነው) 
ናቸው፡፡

201. በእነዚህ ሪፖርቶች ላይ የተሰጠው የኦዲት አስተያየት ዓይነት ሲተነተን 
አጥጋቢ ሆነው በመገኘታቸው ነቀፌታ የሌለበት (Unqualified Opinion) 
131፣ ከጥቂት ጉድለቶች ወይም ስህተቶች በስተቀር በአጠቃላይ አጥጋቢ 
ቢሆንም ነቀፌታ ያለበት (Qualified Opinion) 44፣ አቋም ለመውሰድ 
እንደማይቻል በመግለፅ አስተያየት ያልተሰጠባቸው (Disclaimer 
Opinion) 10፣ አጥጋቢ ሆነው ባለመገኘታቸው የተቃውሞ አስተያየት 
የቀረበባቸው (Adverse) 1፣ የኦዲት አስተያየት ያልተሰጠበት ኢንቲሪም 
ኦዲት 5 በድምሩ 191 ናቸው፡፡

202. በሌላም በኩል መ/ቤታችን ባለው መረጃ መሠረት ሂሣባቸውን ዘግተው 
በወቅቱ ኦዲት ያላስደረጉ 44 የመንግሥት ልማት ድርጅቶች ይገኛሉ፡፡

የኮርፖሬሽኑ የዕቅድ ክንውን

203. በ2009 በጀት ዓመት መጀመሪያ በነበረው 149 (100 ኦዲተሮችና 49 
ድጋፍ ሰጪ) የሰው ኃይል፣ 257 ኦዲቶችን ለማከናወን አቅዶ 239 
ኦዲቶችን (92.99%) የፈጸመ ሲሆን በሌላ በኩል በቁጥር 49 የሚሆኑ 
ረቂቅ ኦዲት ሪፖርቶች ለደንበኞች ተልከው በበጀት ዓመቱ መጨረሻ ምላሽ 
ያልተሰጠባቸው በመሆኑ ዕቅዱን ሙሉ በሙሉ ማሳካት አልተቻለም፡፡

የኮርፖሬሽኑ የፋይናንስ አንቅስቃሴ

204. ኮርፖሬሽኑ በ2009 በጀት ዓመት ከኦዲት ሥራ አገልግሎት ብር 
35,635,309.00 ገቢ ለማግኘት አቅዶ ብር 34,967,369.00 ገቢ 
አግኝቷል፡፡ በሌላም በኩል ብር 27,477,245.00 ወጪ ለማድረግ 
አቅዶ ብር 25,952,955.00 ወጪ ያደረገ ሲሆን በበጀት ዓመቱ ብር 
5,710,645.00 የተጣራ ትርፍ /ከታክስ በኋላ/ ሊያገኝ ችሏል፡፡
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የ2009 በጀት ዓመት ሪፖርትየፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት

ማጠቃለያ

205. በ2009 በጀት ዓመት ሂሣብ ላይ የተካሄደው የፋይናንስና የህጋዊነት 
ኦዲት በሂሳብ ምርመራ አገልግሎት ኮርፖሬሽን እንደሚሰሩ የታቀዱትን 
ጨምሮ የሁሉም የፌዴራል ባለበጀት መ/ቤቶች ኦዲት በታቀደው መሠረት 
የተከናወነ በመሆኑ ዕቅዱን መቶ በመቶ መፈፀም የተቻለ ከመሆኑም 
በላይ የፋይናንስና ህጋዊነት ኦዲት ሽፋኑንም በተመለከተ እንዳለፉት 
ዓመታት ሁሉ የ100% አፈጻጸም ማስቀጠል ተችሏል፡፡

206. የክዋኔ ኦዲት ዕቅድ አፈጻጸምን በተመለከተ 20 አዳዲስና 8 የክትትል 
ኦዲት በድምሩ 28 የክዋኔ ኦዲት ሪፖርት ለማውጣት ታቅዶ 20 
አዳዲስና 6 የክትትል በድምሩ 26 የክዋኔ ኦዲት ሪፖርቶች ወጪ 
ተደርጓል፡፡ በዚህም መሠረት የክዋኔ ኦዲት ዕቅድ አፈፃፀም በሁለት 
የክትትል ኦዲቶች አንሶ የተፈጸመ በመሆኑ አጠቃላይ የክዋኔ ኦዲት 
ዕቅድ አፈጻጸሙ 92.86% ሆኗል፡፡

207. የመሠረታዊ አገልግሎት ከለላ ኦዲትን በተመለከተ በ251 ወረዳዎችና 
የከተማ አስተዳደሮች እንዲሁም በክልልና ዞን ደረጃ በሚገኙ ፈጻሚ 
ሴክተር ቢሮዎች ኦዲቱን ለማከናወን ታቅዶ በ251 (100%) ወረዳዎችና 
የከተማ አስተዳደሮች እንዲሁም በክልልና ዞን ደረጃ በሚገኙ ፈጻሚ 
ሴክተር ቢሮዎች ኦዲቱ ተከናውኗል፡፡ በሌላ በኩል በፍትሃዊ መሠረታዊ 
አገልግሎት ለሁሉ አቀፍ የዕድገት ተጠቃሚነት ፕሮግራም (Enhancing 
Shared Prosperity through Equitable Services - ESPES, 
Program for Result) የገንዘብ ፍሰት አመልካቾችን የማረጋገጥ ሥራ 
(Verfication) በ8 ወረዳዎች ለመከናወን ታቅዶ በ16 ወረዳዎች ኦዲቱ 
ተከናውኗል፡፡  

208. የፌዴራል መንግሥት ባለበጀት መ/ቤቶች በየዓመቱ ኦዲት እየተደረጉ 
የሚታዩ የፋይናንስ እንዲሁም የንብረት አስተዳደርና አጠቃቀም ክፍተቶች 
እየተለዩ የማሻሻያ ሀሳብ በየዓመቱ የሚሰጥ ቢሆንም በርካቶቹ መ/ቤቶች 
በሚፈለገው ደረጃ ተገቢውን ትኩረት ሰጥተው በቂ የማስተካከያ እርምጃ 
ባለመውሰዳቸው በየዓመቱ ተመሳሳይ ጉዳዮች አሁንም የኦዲት ግኝት 
ሆነው በመታየት ላይ ናቸው፡፡ 

209. ስለሆነም እነኚህ በየዓመቱ እየተደጋገሙ ያሉት የኦዲት ግኝቶች ተገቢው 
ትኩረት ተሰጥቷቸው አስገዳጅ እርምጃ ተወስዶ ሊሰተካከሉና ሊታረሙ 
ይገባል፡፡ ዝርዝር የፋይናንስና ህጋዊነት ኦዲት ሪፖርቱና አጠቃላይ ዘገባ 
በሁለት ጥራዝ እንደዚሁም የእያንዳንዱ ክዋኔ ኦዲት ዝርዝር ሪፖርት 
ደግሞ በ26 ጥራዝ፤ አስተያየት ሊሰጥባቸው ያልተቻለ የ8 መ/ቤቶች 

ኦዲት ሪፖርትና ተቀባይነት የሚያሳጣ አስተያየት የተሰጠባቸው 53 
መ/ቤቶች ኦዲት ሪፖርቶች ለየብቻ ተዘጋጅተው ለተከበሩ አፈ-ጉባዔ 
የተላኩ በመሆኑ ሪፖርቶቹን በም/ቤቱ የመንግሥት ወጪ አስተዳደርና 
ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴና ሌሎችም ጉዳዩ የሚመለከታቸው ቋሚ 
ኮሚቴዎች ጭምር በጥልቀት ታይተው በሚመለከታቸው አካላት ተገቢው 
እርምጃ እንዲወሰድ ክትትልና ግፊት ሊደረግ ይገባል፡፡

210. እንዳለፉት ዓመታት ሁሉ በ2009 በጀት አመት ሂሳብ ኦዲትም ወቅት 
ዋነኛ የኦዲት ግኝት ሆነው የቀጠሉት በወቅቱ ያልተወራረዱ ወይም 
ያልተሰበሰቡ ውዝፍ ተሰብሳቢ እና በወቅቱ ያልተከፈሉ ተከፋይ ሂሣቦች፣ 
ደንብና መመሪያን ሳይጠብቁ የሚከናወኑ ግዥዎችና የሚፈጸሙ ወጪዎች 
እንደዚሁም አላግባብ ከህግ ውጪ የሚፈጸሙ የጥቅማ ጥቅምና ሌሎች 
ከፍያዎች፣ የመንግሥት የግንባታ ፕሮጀክቶች በተያዘላቸው ጊዜና በጀት 
ያለመጠናቀቅ እያስከተለ ያለው ተጨማሪ ወጪና ፕሮጀክቶቹ በታሰበው 
ጊዜ አገልግሎት ያለመጀመር እያስከተለ ያለው የመልካም አስተዳደር 
ችግር፣ ከመንግሥት ገቢ አተማመንና አሰባሰብ ጋር ተያይዞ የሚታዩ 
ተደጋጋሚ ችግሮች፣ ከውስጥ ገቢ አሰባሰብ፤ አጠቃቀምና ሪፖርት 
አደራረግ አንፃር የሚታዩ ጉድለቶች፣ እንደዚሁም በመንግሥት ንብረት 
አያያዝና አጠቃቀም ላይ የሚታዩ ጉድለቶች ናቸው፡፡   

211. እነኚህን ጉድለቶች ከማሳየትና እንዲታረሙ ከማሳሰብ በተጨማሪ ዋና ዋና 
ለሚባሉት ግኝቶች ሊወሰዱ የሚገቡ የመፍትሄ ሀሳቦች በ2008 ሪፖርት 
ወቅት የተጠቆሙ ቢሆንም በሚመለከታቸው መ/ቤቶችና ተቆጣጣሪ 
አካላት እርምጃ ባለመወሰዱ ችግሮቹ አሁንም ዘልቀው መጥተዋል፡፡ 

212. በሌላ በኩል ባለፉት ዓመታት ባደረግናቸው ኦዲቶች ያላግባብ የፈጸሙትን 
ክፍያ እንዲያስመልሱና ከተዘረጋው የመንግሥት የፋይናንስ አስተዳደር 
ሥርዓት ውጭ እየተፈጸሙ ያሉ ተግባራትን እንዲያቋርጡ በተደጋገሚ 
አሳስበን ያልፈጸሙ ተቋሟትና በየደረጃው ያሉ ሀላፊዎቻቸውን 
በተመለከተ የ2008 የኦዲት ሪፖርት ለተከበረው ም/ቤት በቀረበበት ወቅት 
በተሰጠው መመሪያ መሠረት ተገቢውን  ህጋዊ እርምጃ እንዲወስድ 
ከ2002 እስከ 2008 ያለው የኦዲት ግኝት ለፌዴራል ጠቅላይ ዐቃቤ 
ህግ የተላለፈ ቢሆንም እስከ አሁን ተወስዶ የተገለፀልን እርምጃ የለም፡፡ 
ተገቢው ህጋዊና አስተዳደራዊ እርምጃ ተወስዶ ተጠያቂነት ካልተረጋገጠ 
ይህ ጉዳይ እልባት ሊያገኝ አይችልም፡፡ 

213. በመሆኑም የሚደረገው ኦዲት የአሠራር ክፍተቶችን በማረም 
ተጠያቂነትንና መልካም አስተዳደርን በማስፈን ረገድ የበለጠ አስተዋፅኦ 
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በ2009 በጀት ዓመት ሂሳብ ኦዲት እና ባለፉት ተከታታይ ሶስት ኦዲቶች 

እንዲያደርግና እሴት እንዲጨምር በኦዲት ማሻሻያ አስተያየቶች መሠረት 
ተገቢው እርምጃ እንዲወሰድ፤ ያላግባብ የተከፈለው የመንግሥት ገንዘብ 
እንዲመለስ፤ ከተዘረጋው አሠራርና ሥርዓት ውጭ በመሆናቸው 
እንዲቋረጡ የተባሉት ተግባራት በፍጥነት እንዲቆሙ፤ አሠራርና ሥርዓት 
እንዲዘረጋላቸው የተባሉት በተሰጠው አስተያየት መሠረት እንዲፈጸሙ 
ሁሉም ጉዳዩ የሚመለከተቸው መ/ቤቶችና ተቆጣጣሪ አካላት ተገቢውን 
እርምጃ እንዲወስዱ የተከበረው ም/ቤት የበለጠ ግፊትና ክትትል በማድረግ 
ተጠያቂነትን እንዲያረጋግጥ በድጋሚ እየጠየቅሁ በጥሞና ስላዳመጣችሁኝ 
ከልብ አመሠግናለሁ፡፡

 ሀ/
ሂሣባቸው የጎላ ችግር ያለበት በመሆኑ ተቀባይነት የሚያሳጣ አስተያየት  
የተሰጣቸው   

X

 ለ/ አስተያየት ለመስጠት ያልተቻለባቸው መ/ቤቶች XX

   የበጀት ዓመት ሂሳብ

ተ.ቁ የመ/ቤቱ ስም 2009 2008 2007 2006

  የፋይናንስና ኮሙኒኬሽን መ/ቤቶች     

1 1 የቅርስ ጥናትና ጥበቃ ባለስልጣን XX XX   

2 2
የመንግሥት ግዥና ንብረት ማስወገድ 
አገልግሎት

X X   

  የገቢዎችና ጉምሩክ መ/ቤቶች     

3 1
የገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን ዋና 
መ/ቤት

X X X X

  የልማትና  ማህበራዊ  መ/ቤቶች     

4 1 የእርሻና ተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴር X X X X

5 2 የብሔራዊ ሜትሮሎጂ ኤጀንሲ X X   

6 3 የኢትዮጵያ ጂኦሎጂካል ሰርቬይ X X   

7 4 ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር X  X X

8 5 የቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ሚሊኒየም 
ሜዲካል ኮሌጅ

X X X X

  የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት  X   

9 1 ድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ X X X X

10 2 ሠመራ ዩኒቨርሲቲ X X   

11 3 ጅማ ዩኒቨርሲቲ X X X X

12 4 ሚዛን-ቴፒ ዩኒቨርሲቲ X X X X

13 5 ሐረማያ ዩኒቨርሲቲ X X   
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14 6 አክሱም ዩኒቨርሲቲ X X   

15 7 ባህርዳር ዩኒቨርሲቲ X X X XX

16 8 ደብረማርቆስ ዩኒቨርሲቲ X X X XX

17 9 ጎንደር ዩኒቨርሲቲ X X X X

18 10 ጋምቤላ ዩኒቨርሲቲ X X   

19 11 ትምህርት ሚኒስቴር X X   

20 12 አርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ X X X X

21 13 ወላይታ ዩኒቨርሲቲ X X X X

22 14 ሀዋሳ ዩኒቨርሲቲ X X XX XX

23 15 ዲላ ዩኒቨርሲቲ X X X XX

24 16 አምቦ ዩኒቨርሲቲ X X   

25 17 መቀሌ ዩኒቨርሲቲ X X X X

26 18 አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ XX X   

  የአቅም  ግንባታ  መ/ቤቶች     

27 1 አሶሳ ዩኒቨርስቲ X X   

28 2 ወልቂጤ ዩኒቨርስቲ X X   

29 3 ዋቸሞ ዩኒቨርስቲ X X XX X

30 4 ሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር X X   

31 5 ቡሌ ሆራ ዩኒቨርስቲ X X X XX

32 6 የአዲስ አበባ ሳይንስና ቴክ.ኖሎጂ 
ዩኒቨርስቲ

X X
  

33 7 የኢትዮጵያ የብዝሀ ሕይወት  
ኢንስቲትዩት

X X X
 

34 8 አዳማ ሣይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ X X X X

35 9 ደብረ ታቦር ዩኒቨርሲቲ X X   

36 10 ወልዲያ ዩኒቨርሲቲ X X   

37 11 የመቱ  ዩንቨርስቲ X X   

38 12 ቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ሥልጠና 
ኢንስቲትዩት

X XX
  

  የንግድና አስተዳደር መ/ቤቶች     

39 1 ሀገር መከለከያ ሚኒስቴር XX XX XX XX

40 2 የብሔራዊ መረጃ ደህንነት አገልግሎት XX XX XX X

41 3 የፌዴራል አርብቶ አደር ልማት ጉዳዮች 
ሚኒስቴር

XX X
  

42 4 የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን X X   

43 5  የፌዴራል ጠቅላይ ፍ/ቤት X X   

44 6 የውጪ ጉዳይ ሚኒስቴር X X X X
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አባሪ-2
Public Enterprises with Audit Backlogs  as of April 30/2018

No Name of Auditee Year end Audited

Back-
log 

years

1
Pharmaceutical Fund and Supply 
Agency 30 Sene 2005 4

2 Ethiopian Postal Service Enterprise 30 Sene 2004 5

3
Sugar Corporation: with its all 
sugar factories 30-Jun-12 5

4 National Lottery Administration 7-Jul-12 5

5

Metals and Engineering 
Corporation - Consolidated 
Account:- with  its 19 Industries 30 Sene 2004 5

6
Ethiopian Tourist Trading 
Enterprise 30-Jun-15 2

7 Ethiopian Shipping and Logestics 
Service Enterprise

30-Jun-14 3

8 Transport Authority 30 Sene 2007 2

9 Ethiopian Insurance Corporation 30-Jun-16 1

10 Government Houses Corporation 30 sene 2007 2

11 Public Servants Social Security 
Agency

30 sene 2008 1

12 Ethiopian Electric Power 7-Jul-15 2

13 Ethiopian Electric Utility 7-Jul-15 2

14 Ethiopian Agricultural Research 
Institute

7-Jul-14 3

15 Private  Organisation Employees  
Social Security Agency

30 Sene 2008 1

No Name of Auditee Year end Audited

Back-
log 

years
16 Ethiopian Civil  Aviation Authority 7-Jul-14 3

17 Defence Construction Enterprise 30-Jun-16 1

18 Ethio-Telecom 30-Jun-15 2

19 Ethiopian Industrial Parks 
Corporation

30-Jun-16 1

20 Ethiopian Agricultural Business 
Corporation

2007 2

21 Ethiopian Marble Processing 
Enterprise

7-Jul-14 3

22 Transport Construction Design 
Sh.Co

30-Jun-14 3

23 Shebele Transport Sh Co 30 Sene 2008 1

24 Ethiopian Minerals Development 
Sh Co

31-Dec-15 2

26 Roads Fund Office 30 Sene 2007 2

27 Ethiopian Roads Authority 30-Jun-16 1

29 Chemical Industry 
Corporation- HO

30-Jun-16 1

30 Kombolcha Textile Sh Co 30-Jun-16 1

31 Commercial Bank of Ethiopia 30-Jun-16 1

32 Ethiopian Commudity Exchange 30-Jun-16 1

34 SPA Service Enterprise 30-Jun-16 1

35 Ethiopian Pulp and Paper Sh.Co 30-Jun-16 1

36 National HIV/AIDS Prevention and 
Control Office Budgetary Fund

7-Jul-16 1
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37 Insurance Fund Administration 

Agency
 7 July 2016 1

38 Public Service Employees 
Transport Service Enterprise

30-Jun-16 1

39 Audit Service Corporation 7-Jul-14 3

40 Ethiopian Peterolium  Enterprise 30-Jun-13 4

41 Agricultural Mechanisation Service 
Enterprise

30-Jun-15 2

42 Ethiopian Toll Roads Enterprise 30 Sene 2007 2

43 Adola Gold Mines Development 
Enterprise

30-Jun-15 2

44 Forest Products Research 
Production and Supply

30-Jun-15 2

45 Bahir Dar Textile Sh Co 30-Jun-16 1

 Under Addis Ababa City 
Adminstration

  

46 Addis Ababa Water and Sewerage 
Service

30 Sene 2002 7

47 Addis Ababa Abbatories Service 30 Sene 2004 5

48 Anbesa City Bus Service 30-Jun-16 1
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