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በርካታ ተቋማት በኦዲት ወቅት 
የተገኙባቸውን ስህተቶች ለማረም 
ዳተኝነት እንደሚታይባቸውና 
እርምጃ ለመውሰድ የሚሞክሩትም 
ጥረታቸው በቂ እንዳልሆነ ነው፡፡”

4

“በቀጣይ የኦዲት ስራችንን 
በውጤት ተኮር ስርአት አጠናክሮ 
በመተግበር ላይ አተኩረን 
በመስራት የኦዲት ስራችንን የበለጠ 
ውጤታማ ለማድረግ አቅደን 

እየሰራን እንገኛለን፡፡”

“80 በመቶ አርሶ አደር 
ህዝብ የማዳበሪያ ምርቱን 
እየተጠባበቀ ባለበት ሁኔታ 
ፍላጎቱን አለመመለስ የህዝብ 
ተጠቃሚነትን ጉዳይ አለመመለስ 

ነው፡፡”

“...በተለይም ነቀፌታ ያለበት 
የኦዲት ግኝት በተከታታይ 
እየተገኘባቸው የሚቀጥሉ 
መስሪያ ቤቶች የሚጠየቁበት 

ስርዓት ዘርግተናል፡፡”

6
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ተቋማዊ ዜናዎች

መጣጥፎች

እንግዳችን

የይፋዊ ስብሰባ ዜናዎች

ቆይታ

መልዕክቶች

በውስጥ ገጾች
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የዝግጅት ክፍሉ መልዕክት

ውድ የልሳነ-ኦዲተር መፅሔት አንባቢያን!

የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት በህገ መንግስቱ አንቀጽ 101 እንደዚሁም መ/ቤቱን 
እንደገና ለማቋቋም በወጣው አዋጅ ቁጥር 982/2008 በተሰጠው ስልጣንና ኃላፊነት 
መሰረት ተልዕኮውን እየተወጣ ያለ መ/ቤት ሲሆን በበጀት ዓመቱ በርካታ ውጤቶችን 
አስመዝግቧል፡፡ 

መ/ቤታችን በአዋጅ በተሰጠው ሥልጣንና ኃላፊነት መሠረት ስለሚያከናውናቸው 
ተግባራት፣ በሰራው ሥራ ስለተመዘገቡ ውጤቶች እና ሌሎች ከኦዲት ሙያ ጋር 
ህብረተሰቡ ሊያውቃቸው ብሎም የበኩሉን ሚና ሊጫወትባቸው በሚገቡ ጉዳዮች ዙሪያ 
ግንዛቤን የሚያስጨብጡ መረጃዎችን ተደራሽ ማድረግ ያስፈልጋል፡፡

ይህንንም ታሣቢ በማድረግ ተቋሙ የተለያዩ መረጃዎችን ተደራሽ የማድረጊያ ዘዴዎች 
በመጠቀም የህብረተሰቡን ግንዛቤ ማሳደግ የሚያስችሉ ሥራዎችን እየሠራ ይገኛል፡፡ 
ከምንጠቀምባቸው ህብረተሰቡን ተደራሽ ማድረጊያ የኮሙዩኒኬሽን ዘዴዎች መካከል 
አንዱ በየዓመቱ በማሳተም የምናሰራጨው የልሳነ-ኦዲተር መፅሔት ነው፡፡

በዚህ ዓመትም የልሳነ-ኦዲተር መጽሔትን እንደ ከዚህ ቀደሙ ሁሉ የተለያዩ ርዕሰ 
ጉዳዮችን በመያዝ ለህትመት የበቃች ሲሆን በውስጧ የተቋሙ የበላይ ኃላፊዎች 
መልዕክትና ቃለ መጠይቅ፣ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የተደረጉ የይፋዊ ስብሰባዎች 
ዜናዎችን፣ ተቋማዊ ዜናዎችን፣ ከኦዲት ሥራ ጋር የተያያዙ ግንዛቤን የሚያሳድጉ 
የተለያዩ መጣጥፎችን፣ የመፅሔቷን እንግዳ እና ሌሎች ጉዳዮችን ይዛ ቀርባለች፡፡ 
አንባቢያንም ከመፅሔቷ ጠቃሚ ቁምነገሮችን እንደሚያገኙ እንተማመናለን፡፡

መልካም ንባብ!!

ልሳነ-ኦዲተር

ልሳነ-ኦዲተር መጽሄት ነባር 

ታዳሚዎቿን፤ አዲስ እንግዶቿን 

እንኳን ደህና ቆያችሁኝ ትላለች፡፡  

ዘንድሮም እንደሁሌው ከኦዲት 

መስክ  መረጃ  ሰንቃ  ብቅ 

ብላለች፡፡ የዘወትር ግብዣዋ 

ከማዕዴ ተቋደሱ፣ ከድግሴ 

ቅመሱ ነው፡፡

      መልካም ንባብ! 

ምስጋና
በመጽሄቱ ዝግጅት ለተባበሩ አካላት ሁሉ የዝግጅት ክፍሉ ልባዊ ምስጋና ያቀርባል፡፡

ዋና አዘጋጅ ፡-

አወቀ ጤናው

አዘጋጆች፡-

ወንድወሰን ብርሀኑ

አባይ አማረ

ፎቶግራፍ፡-

ወንድወሰን ብርሀኑ

አባይ አማረ

ኮምፒዩተር ጽሁፍ፡-

ወ/ሮ ትዕግስት ይርጋ 

ግራፊክ ዲዛይነር፡-

አባይ አማረ

ውድ አንባቢያን 

 » በድረ ገጻችንና በፌስቡክ ገጻችን ዜናዎችና 
ወቅታዊ ጉዳዮችን፤

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

ይጎብኙን፤ አስተያየትዎንም ይስጡን፡፡ 

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

 መገኛ ስፍራ፡- ቂርቆስ ከፍለ፤ ከተማ ወረዳ 09
ከአዲስ አበባ ኤግዚቪሽን ማዕከል ጀርባ

የውጭና የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክቶሬት

  +251 115 57 5729
e-mail: ofagcommunication@ofag.gov.et
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ክቡር አቶ ገመቹ ዱቢሶ
የፌዴራል ዋና ኦዲተር

የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት በህግ በተሰጠው ስልጣን መሰረት በሚያደርጋቸው ኦዲቶች የመንግሥትና 
የህዝብ ሀብት በአግባቡ ለታለመለት ዓላማ እንዲውል፣ የመንግሥት መ/ቤቶችና ድርጅቶች የተልዕኮ አፈጻጸም 
ውጤታማ እንዲሆን እንዲሁም ግልፅነትና ተጠያቂነት ተረጋግጦ መልካም አስተዳደር እንዲሰፍን የበኩሉን 
ድርሻ እየተወጣ ይገኛል፡፡ 

በተለይ ባለፉት አምሰት አመታት የፋይናንስና ህጋዊነት ኦዲቱን ሽፋን በተከታታይ 100% ማድረግ የቻለ 
ሲሆን የክዋኔ ኦዲት ብዛትን በየጊዜው በማሳደግም በአማካይ በአመት 20 ኦዲቶችን ማድረግ ችሏል፡፡ 
ካለንበት በጀት አመት ጀምሮም የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ኦዲት በሙከራ ደረጃ ተጀምሯል፡፡

መ/ቤቱ የማስፈጸም አቅሙን በሂደት በመገንባት የሚያከናውነውን ኦዲት በሽፋን፣ በጥራትና በአይነት 
ለማሳደግ እየሰራና በመንግስት አስፈጻሚ አካላት ውስጥ ያለውን የሀብት አስተዳደርና የተልዕኮ አፈጻጸም 
በጥልቀትና በምልዓት በመፈተሸ ችግሮችን ነቅሶ በማውጣት መፍትሄ እንዲያገኙ በማድረግ የመንግስትን 
አፈጻጸም ለማሳደግና የተጠያቂነት ስርአቱን ለማጎልበት ጥረት እያደረገ ይገኛል፡፡

ሀገራችን መካከለኛ ገቢ ካላቸው ሀገሮች ተርታ ለመሰለፍ ግዙፍ የልማት ሥራዎችን እያከናወነች ባለችበት፣ 
ለሀገራዊ የልማት እቅዶች በየአመቱ በእጅጉ እያደገ የመጣ በጀትና ሀገራዊ ሀብት ጥቅም ላይ እያዋለች 
በምትገኝበት እንዲሁም ህብረተሰቡ ፈጣን ልማት፤ ቀልጣፋ፣ የተሟላና ፍትሀዊ አገልግሎት እንዲሰጠው 
የሚያቀርበው ጥያቄ እያደገ በመጣበት በአንጻሩም የኪራይ ሰብሳቢነት አመለካከትና ተግባር በሀገራችን 
እድገት ላይ ስጋት በደቀነበት በአሁኑ ወቅት መ/ቤታችን ኦዲቱን በሽፋን፣ በጥራትና በዓይነት አጠናክሮ 
መቀጠሉ ከመቼውም ጊዜ በላይ የተለየ ፋይዳ ይኖረዋል፡፡

ከዚህ አኳያ በተለይ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትና መንግሥት መ/ቤቱ ተጠናክሮ የበለጠ አስተዋጽኦ 
እንዲያደርግ እየወሰዷቸው ያሉ የማጠናከሪያ እርምጃዎች እንዲሁም የኦዲት ግኝቶት መረጃዎችን ለክትትልና 
ቁጥጥር ተግባር ለመጠቀም እያደረጓቸው ያሉ ጥረቶች መ/ቤታችን የበለጠ ተግቶ እንዲሠራ የሚገፋፉ 
ጉዳዮች ናቸው፡፡

ይሁንና እነኚህ ጥረቶች ቢኖሩም በየአመቱ በሚከናወኑ ኦዲቶች የሚታዩ ግኝቶች እንዲታረሙ፣ በድጋሚ 
እንዳይከሰቱ እንዲሁም አጥፊዎች ላይም ተገቢው እርምጃ እንዲወሰድ በማድረግ ረገድ የሚጠበቀውን ያህል 
ለውጥ ሊመጣ አልቻለም፡፡ 

እስካሁን የነበረው ሂደትና አሁንም በተጨባጭ የሚታየው እውነታ በርካታ ተቋማት በኦዲት ወቅት 
የተገኙባቸውን ስህተቶች ለማረም ዳተኝነት እንደሚታይባቸውና እርምጃ ለመውሰድ የሚሞክሩትም 
ጥረታቸው በቂ እንዳልሆነ ነው፡፡ ይህም የኦዲት ግኝቶቹ በየአመቱ ሳይፈቱ በተደጋጋሚ እንዲገኙ፣ የነበሩት 
ችግሮችም እንዲከማቹ፣ እንዲባባሱና የበለጠ እንዲወሳሰቡ እንዲሁም በአስፈጻሚው አካላት ላይ ጥያቄ 
እንዲነሳ እያደረገ ይገኛል፡፡ 

በመሆኑም ለፌዴራል ዋና ኦዲተር ግኝቶች፣ በምክር ቤቱ ለሚሰጡ ግብረ-መልሶች እንዲሁም በህዝብ 
ለሚቀርቡ ቅሬታዎች ትኩረት ሰጥተው ስህተቶችን በማያርሙና ለወደፊትም ግኝቶችንና ቅሬታዎችን 
የሚያስቀሩ የህግና የአሰራር ስርአቶችን በማይተገብሩ የመንግስት አካላት ላይ እርምጃ መውሰድ ያሻል፡፡ 

በዚህ ረገድ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትና ያቋቋማቸው ቋሚ ኮሚቴዎች የመንግስት አስፈጻሚ አካላት 
በወጡ ህጎችና መመሪያዎች መሰረት ብቻ መስራታቸውን፣ የተሰጣቸውን ተልእኮ በሚገባ መወጣታቸውን፣ 
የኦዲት ግኝቶችን ለማረም በቁርጠኝነት መንቀሳቀሳቸውን ባለው የድጋፍ፣ የክትትልና የቁጥጥር አግባቦች 
እያረጋገጠ በመስራት በተቋማቱ ላይ የሚታየው የሀብት ብክነትና ምዝበራ፣ ብልሹ አሰራርና ደካማ 
የተልእኮ አፈጻጸም እንዲቀር ለዚህም ሀላፊነቱን የሚወስዱ አካላት ተጠያቂ እንዲሆኑ ማድረግ ከማንም 
አካል በላይ ይጠበቅበታል፡፡ 

ኦዲት ተደራጊ አካላትም የኦዲትን ፋይዳ በመረዳት ግኝቶች ላይ የእርምት እርምጃ መውሰድ በበጎ ፈቃድ 
ላይ ተመስርቶ የሚከወን የምርጫ ጉዳይ ሳይሆን ሀገራዊ ተልእኮን በውጤታማነትና በብቃት ለማሳካት 
የተሰጠ ሀላፊነትን የመወጣት አስፈላጊ ተግባርና ሳይፈጸም ሲቀርም ተጠያቂነትን የሚያስከትል ግዴታ 
እንደሆነ መገንዘብ አለባቸው፡፡ ከዚህ ሌላም በተደጋጋሚ ለኦዲት ግኝቶች በር የሚከፍቱ አሰራሮችን 
ማስቀረትና ተቋማቸው ሀብትን በአግባቡ የሚያስተዳድርበት ተልእኮውን የሚወጣበት እንዲሁም የውስጥ 
ቁጥጥሩን የሚያጠናክርበት ስርአትን መዘርጋት እንደሚጠበቅባቸው መረዳት ይኖርባቸዋል፡፡

እንደ ምክር ቤቱና ኦዲት ተደራጊ ተቋማት ሁሉ ሌሎች ተቆጣጣሪና አስፈጻሚ ባለድርሻ አካላትም 
የበኩላቸውን ሚና መወጣት ይጠበቅባቸዋል፡፡

የነዚህ አካላት በዚህ አግባብ መንቀሳቀስ የምናካሂዳቸው ኦዲቶች ትርጉም እንዲኖራቸውና ፍሬ እንዲያፈሩ 
ያደርጋል፡፡ በአጠቃላይ ውጤቱም የሀገራችን ውስን ሀብት ለህዝቡ ጥቅምና ለሀገሪቱ ብልጽግና በሚገባ 
እንዲውል፣ ኪራይ ሰብሳቢነት እንዲዳከምና የህግ የበላይነት እንዲሰፍን ያስችላል፡፡ በመሆኑም የተቋማት 
ኃላፊዎችና ሰራተኞች በዚህ ረገድ የተለየና የላቀ ሀገራዊ ሀላፊነት እንዳለባቸው በውል መረዳትና 
ለተግባራዊነቱም በኔነት ስሜት መስራት ይጠበቅባቸዋል፡፡

የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤትም በጀመረው አግባብ የኦዲት ሽፋኑን ጥራቱንና፣  አይነቱን ለማሳደግ ጥረቱን 
የሚቀጥል ሲሆን ከዚህ ጎን ለጎን አቅሙን ለመገንባት፣ የኦዲት ማሻሻያ አስተያየቶች በመተግበራቸው 
የተገኘውን ፋይዳ ለክቶ ለማወቅ፣ የቴክኖሎጂ አጠቃቀምና አስተዳደሩን ለማሻሻል፣ የመረጃ ሥርዓት ብቃትና 
ጥራትን ለማሳደግ እንዲሁም ከባለድርሻ አካላት ጋር ያለውን ግንኙነት ለማጠናከር በትኩረት ይሰራል፡፡

በመጨረሻም የሀገራችንን ሀብት ለእድገቷና ለህዝቧ ጥቅም በአግባቡ  ለማዋል እንዲሁም በመንግስትና 
በህዝብ የተሰጠንን ተልዕኮ በብቃት ለመወጣት ስራችንን በወጡ ህጎችና መመሪያዎች መሰረት በሀላፊነትና 
በባለቤትነት መንፈስ እንድንወጣ ሁሉንም ባለድርሻ አካላትን በድጋሚ ለማሳሰብ እወዳለሁ፡፡

አመሰግናለሁ!

መልዕክት



6 7የፌዴራል ዋና ኦዲተር መስሪያ ቤት ልሳነ-ኦዲተር 2010 ዓ.ም

ልሳነ-ኦዲተር፡- የመስሪያ ቤቱ የ2009/2010 ኦዲት ስራ 
አፈፃፀም ምን ይመስላል? 

ክብርት ወ/ሮ መሰረት፡- የፌዴራል ዋና ኦዲተር                    
መ/ቤት በ2009/2010 ያካሄደው የኦዲት ስራ 
በ2008/2009 የኦዲት ዘመን የነበረውን አፈጻጸም 
ገምግሞ ባዘጋጀው የቀጣይ ኦዲት ዘመን እቅድ መሰረት 
የተመራ ነው፡፡

በዚሁ መሰረትም በ2009/2010 በጀት አመት በ180   
መ/ቤቶች ላይ የፋይናንስና ህጋዊነት ኦዲት እንዲደረግ 
ታቅዶ ነበር፡፡ ከነዚህ ውስጥ በእቅዱ መሰረት ስድስት 
መ/ቤቶች በሂሳብ ምርመራ አገልግሎት ኮርፖሬሽን 
አማካኝነት ኦዲት የተደረጉ ሲሆን ቀሪዎቹ 173 መ/ቤቶች 
እና 48 ቅርንጫፎች በመ/ቤታችን ተደርገዋል፡፡  በሀገሪቱ 
በነበረው ወቅታዊ ሁኔታ አፈፃፀሙ የተወሰነ መዘግየት 
ቢታይበትም ባለፉት ተከታታይ አመታት እንደነበረው 
ሁሉ የኦዲት ሽፋኑ 100% ነው፡፡ 

በክዋኔ ኦዲት በኩልም ካለፈው የኦዲት ዘመን ከነበረው 
አፈፃፀም 2 ኦዲቶችን በመጨመር 20 የክዋኔ ኦዲት 
እና 8 የክትትል የክዋኔ ኦዲት ለማድረግ ታቅዶ በእቅድ 
የተያዘው 20 የክዋኔ ኦዲት የተሰራ ሲሆን ከስምንቱ 
የክትትል ኦዲቶች ውስጥ ስድስቱ ተከናውነዋል፡፡ 

ከዚህ ሌላም በ2009/2010 የመሰረታዊ አገልግሎቶች 
ፕሮግራም ኦዲት በ251 ወረዳዎችና ከተማ አስተዳደሮች 
ለመስራት ታቅዶ 251 የተከናወነ ሲሆን አፈፃፀሙ 
100% ነው፡፡ 

በጥቅሉ የተቋማችን አፈጸጻም የተሳካ ነበር ለማለት 
ይቻላል፡፡ 

ልሳነ-ኦዲተር፡- የተቋሙን የኦዲት ስራ ለማጠናከር ምን 
እየተሰራ ነው?

ክብርት ወ/ሮ መሰረት፡- መ/ቤታችን ከየካቲት 2008 እስከ 
ጥር 2013 ዓ.ም የሚቆይ የአምስት አመት ስትራቴጂክ 
እቅድ ነድፎ በአመታዊ እቅዶች እየመነዘረ ተግባራዊ 
እያደረገ ይገኛል፡፡ በስትራቴጅክ እቅዱ ከተለዩ ቁልፍ 
ስትራቴጂያዊ ጉዳዮች አንዱ የሆነውና የኦዲት ስራውን 
ለማጠናከር ጉልህ ሚና ያለው ተግባር የሰራተኛውንና 
የመ/ቤቱን የመፈጸም አቅምና ብቃት ማሳደግ ነው፡፡ 

ከዚህ አንጻር መ/ቤቱ የሰራተኛውን አቅም በማሳደግ 
ላይ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ነው፡፡ በዚሁ መሰረትም 
ከጀማሪ እስከ ከፍተኛ ኦዲተር ድረስ በየደረጃው 
የሚሰጡ ስልጠናዎችን ለመስጠት በሚያስችል ደረጃ 
የስልጠና ማእከል ለማቋቋም የቅድመ ዝግጅት ስራዎችን 
ሲያካሂድ ቆይቷል፡፡ በአሁኑ ወቅትም የስልጠና ክፍሎችን 
የማደራጀት፣ የስልጠና ግብአቶችንና ስርአተ ትምህርት 
የማዘጋጀት እንዲሁም አሰልጣኞችን የማሰልጠን ስራ 
ተሰርቷል፡፡ በአሁኑ ወቅትም በሙሉ አቅሙም ባይሆን 
ለኦዲት ባለሙያዎች ስልጠና መስጠት ተጀምሯል፡፡ 

የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት የሚያከናውናቸው ኦዲቶች መንግስት የመደበው በጀት በአግባቡ ሥራ ላይ ውሎ 
የታለመውን ውጤት እንዲያስመዘግብ፣ የመንግስት መ/ቤቶች አፈፃፀም እንዲጎለብት እንዲሁም  ግልፅነትና 
ተጠያቂነት ተጠናክሮ መልካም አስተዳደር እንዲሰፍን ጉልህ ሚና ይጫወታሉ፡፡ 

በመሆኑም መ/ቤቱ እያከናወናቸው ባሉ የኦዲት ስራዎች አፈጻጸም፣ የኦዲት ስራውን ለማጠናከር እያደረገ ባለው 
ጥረትና በሌሎች ተያያዥ ጉዳዮች ላይ ማብራሪያ እንዲሰጡን ከክብርት ወ/ሮ መሰረት ዳምጤ የፌዴራል ዋና ኦዲተር 
መ/ቤት የኦዲት ዘርፍ ምክትል ዋና ኦዲተር ጋር ቆይታ አድርገናል፡፡  

ከዚህ በተጨማሪም ኦዲተሩ በስራ ላይ እያለ በኢ-ለርኒንግ 
ራሱን እንዲያሳድግ እድል ተፈጥሮለታል፡፡ ከዚህ ሌላም 
ከተቋሙ ውጪ የሚሰጡ ስልጠናዎች በመኖራቸው 
እነዚህን በመጠቀም አቅሙን እንዲያሳድግ እየተደረገ 
ይገኛል፡፡

በሌላ በኩል የኦዲት ስራው የኦዲት ማንዋሉን ተከትሎ 
እንዲከናወን እየተደረገ ሲሆን ይህም የቅርብ ክትትልና 
ድጋፍ እየተደረገበት ይገኛል፡፡ 

ከዚህ በተጨማሪም የኦዲት ስራውን ለማጠናከር መ/ቤቱን 
በሰው ሀይል ለሟሟላት ጥረት እየተደረገ ነው፡፡ በዚህም 
የኦዲት ባለሙያዎችን ቅጥር የመፈጸምና አስፈላጊውን 
ስልጠና ሰጥቶ ወደ ስራ የማሰማራት ስራ እየተሰራ ነው፡፡ 
አንደዚሁም የኦዲት ስራው ጥንካሬ ሰራተኛው የተቋሙን 
ተልእኮ በሚገባ ተገንዝቦ በመንቀሳቀሱ ላይ የተመሰረተ 
በመሆኑ ሰራተኛው መ/ቤቱ ያስቀመጠውን ራዕይ፣ 
ተልእኮና ስትራቴጂ በአግባቡ ተረድቶ እንዲተገብር ጥረት 
እየተደረገ ነው፡፡

በቀጣይ የኦዲት ስራችንን በውጤት ተኮር ስርአት 
አስደግፎ በመተግበር ላይ አተኩረን በመስራት የኦዲት 
ስራችንን የበለጠ ውጤታማ ለማድረግ አቅደን እየሰራን 
እንገኛለን፡፡ ከዚህ በተጨማሪም በስትራቴጅክ እቅዳችን 
የኦዲት ጥራትን ለማረጋገጥ ያስቀመጥነውን ግብ እውን 
ለማድረግ ትኩረት ተሰጥቶ ይሰራል፡፡

ልሳነ-ኦዲተር፡- ከፋይናንሻልና ከክዋኔ ኦዲት በተጨማሪ 
ምን አይነት አዳዲስ ኦዲቶችን ለመስራት ታስቧል?

ክብርት ወ/ሮ መሰረት፡- ሀገራችን ከጊዜ ወደ ጊዜ እድገት 
እያስመዘገበችና ዘመናዊ አሰራሮችን ተግባራዊ እያደረገች 
ነው፡፡ በመሆኑም አብዛኛዎቹ የመንግስት መ/ቤቶች 
ስራዎቻቸውን በቴክኖሎጂ ታግዘው እየሰሩ ይገኛሉ፡፡ 
ከዚህ መነሻነት የኛ ተቋምም እስካሁን ከሚያከናውናቸው 
የኦዲት ስራዎች በተጨማሪ የቴክኖሎጂ አጠቃቀም 
ስርአቱን ኦዲት ማድረጉ አስፈላጊ ሆኖ ስለተገኘ 
በ2009/2010 የኦዲት አመት ላይ ከDepartment for 
International Development (DFID) ጋር በመተባበር 

 “የኦዲት ስራው ውጤታማነት የሚወሰነው ባለድርሻ
 አካላት ሚናቸውን በተወጡበት ልክ ነው፡፡”

ክብርት ወ/ሮ መሰረት ዳምጤ 
የኦዲት ዘርፍ ምክትል ዋና ኦዲተር

“ በቀጣይ የኦዲት ስራችንን 

በውጤት ተኮር ስርአት አስደግፎ 

በመተግበር ላይ አተኩረን 

በመስራት የኦዲት ስራችንን የበለጠ 

ውጤታማ ለማድረግ አቅደን 

እየሰራን እንገኛለን፡፡ ”  

ቆይታ
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“ ኦዲት ተደራጊ ተቋማት 

ለኦዲት ስራው አስፈላጊውን እገዛ 

ማድረግ፣ ለግኝቶች በወቅቱ ምላሽ 

መስጠትና ለመግቢያና ለመውጫ 

ስብሰባዎች ትኩረት ሰጥቶ መገኘት 

ይጠበቅባቸዋል፡፡ ከዚህ በላይ ደግሞ 

ለኦዲት ግኝቶች ትኩረት በመስጠት 

የማስተካከያ  እርምጃዎችን መውሰድ፣ 

ከአሠራር ጋር ለሚያያዙት አሠራር 

ማበጀት፣ ከአቅም ክፍተት ጋር 

ለሚያያዙትም የሠራተኛውን አቅም 

ማሳደግ እንዲሁም ከህግ ጥሰት ጋር 

ለተገናኙት ሰራተኛውንና አመራሩን 

በህጉ መሰረት ተጠያቂ ማድረግ 

ይኖርባቸዋል፡፡ ”

የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ  ኦዲት ማንዋል በማዘጋጀት 
ላይ እንገኛለን፡፡ ከዚህ በተጨማሪም  የኢንፎርሜሽን 
ኮሙዩኒኬሽን ቴክኖሎጂ ስርአትን ተጠቅመው በሚሰሩ 
ሁለት የመንግስት ተቋማት ላይ የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ 
ኦዲቶችን በሙከራ ደረጃ በመስራት ላይ እንገኛለን፡፡ 
ይህንን ወደፊት አጠናክረን የምንሰራው ይሆናል፡፡

ልሳነ-ኦዲተር፡- ከፍተኛ ህዝባዊና ሀገራዊ ፋይዳ እንዲሁም 
ስጋት ያለባቸውን ተቋማት ለይቶ ኦዲት ከማድረግ አኳያ 
መ/ቤቱ ያለበት ሁኔታ ምን ይመስላል? 

ክብርት ወ/ሮ መሰረት፡- የፋይናንስና ህጋዊነት ኦዲታችን 
ሁሉንም የፌዴራል ባለበጀት የመንግስት መ/ቤቶች 
የሚሸፍን ነው፡፡ ሆኖም ግን የክዋኔ ኦዲታችን ሁሉንም 
የፌዴራል ባለበጀት መ/ቤቶች ስለማይሸፍን ከፍተኛ 
ህዝባዊና አገራዊ ፋይዳ እንዲሁም ስጋት ያለባቸውን 
ተቌማትን ለይቶ መስራትን ይጠይቃል፡፡ በተጨማሪም 
መንግስት ሁለተኛውን የእድገትና ትራንስፎርሜሽን 
እቅድ ሊያሳኩ ይችላሉ ብሎ የለያቸው ተቋማትና ዘርፎች 
ላይም ማተኮር ያስፈልጋል፡፡ በመሆኑም ለነዚህ ጉዳዮች 
ልዩ ትኩረት ሰጥተን እየሰራን እንገኛለን፡፡ 

ለማሳያ ያህል ባለፉት ቅርብ አመታት እንኳን በኤሌትሪክ 
የአገልግሎት አሰጣጥ፣ በመንገድ ግንባታ ፕሮጀክቶች፣ 
በመስኖ ግንባታ ፕሮጀክቶች፣ በስኳር ፋብሪካ ግንባታና 
ማስፋፊያ ፕሮጀክቶች፣ በገቢ አሰባሰብና ጉምሩክ 
ስነስርአት፣ በኢንዱስትሪ ፖርኮች ልማትና አስተዳደር 
እንዲሁም በሰብል ምርትና ምርታማነት ማሳደጊያ 
ፕሮጀክት ላይ የክዋኔ ኦዲቶችን አካሂደናል፡፡ 

በህዝብ ጤናና ደህንነትን እንዲሁም የአካባቢ ደህንነት ላይ 
ካከናወንናቸው ኦዲቶች ውስጥም ለተመላላሽ ታካሚዎች 
በሚሰጥ ህክምና፣ በምግብ ደህንነት እና ጥራት ቁጥጥር፣ 
በተቀናጀ የከተሞች ደረቅ ቆሻሻ አያያዝ፣ አሰባሰብና 
አወጋገድ ስርዓት እንዲሁም በሰራተኞች የሙያ ደህንነትና 
ጤንነት ላይ የተደረጉትን መጥቀስ ይቻላል፡፡ 

ወደፊትም ወሳኝ በሆኑና ቅድሚያ በሚሰጣቸው 
እንዲሁም ስጋት ባለባቸው ጉዳዮች ላይ ትኩረት ሰጥተን 
መስራታችንን እንቀጥላለን፡፡ 

ልሳነ-ኦዲተር፡- ዓለም አቀፍ የኦዲት ተሞክሮን በመቅሰም 
የተቋሙን አሠራር ለማሻሻል እየተሰራ ያለ ወይም የታሰበ 
እቅድ ካለ፤

ክብርት ወ/ሮ መሰረት፡- የኦዲት ዘርፍን ከአይነቱ 
መብዛት፣ ከአሰራሩ መንገድ ማደግ፣ እየጎላ ከመጣው 
ጠቀሜታው እንዲሁም እየገጠሙት ካሉት ተግዳሮቶች 
አንጻር ስናየው ሊቀሰሙና ወደኛ መጥተው ሊተገበሩ 
የሚችሉ በርካታ ልምዶች እንዲሁም እውቀት በአለም 
አቀፍ ደረጃ መኖራቸው ግልጽ ነው፡፡ እኛም እንደ ሀገር 
በአፍሪካ እና በአለም አቀፉ የዋና ኦዲተር መ/ቤቶች 
ማህበሮች ባሉን ተሳትፎዎች እንዲሁም ከሀገራት ጋር 
ባለን የስራ ግንኙነት በዘርፉ ያሉ አዳዲስ ጉዳዮችንና 
ወቅታዊ ሁኔታዎችን የተመለከተ መረጃ የምናገኝበት 
አግባብ አለ፡፡ ከእነዚህ መረጃዎችና ተሞክሮዎች ውስጥ 
እንደተቋማችንና እንደሀገራችን ተጨባጭ ሁኔታ ሊያሰሩ 
የሚችሉትን እየወሰድን እየተጠቀምን እንገኛለን፡፡ ሆኖም 
ግን በዚህ ዙርያ ልምዶችን እየቀመርን በተቋማችንም 
ሆነ በክልል ዋና ኦዲተር መ/ቤቶች በአግባቡ ጥቅም ላይ 
የሚውሉበትን ስርአት በመዘርጋት ላይ እንዲሁም ዓለም 
አቀፍ ትስስራችንንና ተሳትፏችንን ይበልጥ በማጠናከር 
ላይ መስራት ይጠበቅብናል፡፡

ልሳነ-ኦዲተር፡- የክልል ዋና ኦዲተር ቢሮዎችን 
ለማጠናከርና የኦዲት ስራው ሀገራዊ ፋይዳ እንዲያድግ 
ምን እየተሰራ ነው? በቀጣይስ ምን ሊሰራ ታቅዷል?

ክብርት ወ/ሮ መሰረት፡- እንደሚታወቀው በሀገሪቱ ባሉ 
የመንግስት ተቋማት ያለው የሀብት አጠቃቀምና የተልእኮ 
አፈጻጸም እንዲሻሻልና በሀገር አቀፍ ደረጃ ግልጽነትና 
ተጠያቂነት እንዲሰፍን ለማስቻል የፌዴራልና የክልል 
የኦዲት ተቋማት በጋራ መስራታቸው ወሳኝ ነው፡፡ ከዚህ 
ቀደም በዚህ አግባብ የኦዲት ስራውን ለማሳደግ ያስቻሉ 
ስራዎች በጋራ ሲሰሩ ቆይተዋል፡፡ ሆኖም ግን በአሁኑ 

ወቅት ከክልሎች ጋር በዚህ ደረጃ የሚገኝ አጥጋቢ ስራ 
እየሰራን አይደለንም፡፡

ይህ ውስንነት እንዳለ ሆኖ ግን ለአቅም ግንባታ 
የሚሆን ከUNDP የተገኘ የገንዘብ ድጋፍ ለሁሉም 
የክልል ዋና ኦዲተሮች ድጋፍ የማድረግ፣ የስልጠናና 
የቁሳቁስ ድጋፍ ለጠየቁንም የመስጠት ስራዎችን 
እየሰራን ነው፡፡ ይሁንና እነዚህ ተግባራት በቂ ናቸው 
ብለን አናስብም፡፡ ክልሎችን የመደገፍ ስራችን ወጥነት 
እንዲኖረው በቀጣይ በተለይ ከአቅም ግንባታ ስራዎች 
ጋር በተያያዘ ስልጠናዎችን ለመስጠት አቅደናል፡፡ 
ይህ በተለይም የስልጠና ማእከላችን ስራውን በደንብ 
ሲጀምር ተግባራዊ ይሆናል፡፡

ከዚህ ሌላም ከክልሎች ጋር ያነበረንን የጋራ የምክክር 
መድረክ በማስቀጠል በተቋማዊና ሀገራዊ ኦዲት ነክ 
ጉዳዮች ላይ በጋራ ለመስራት አቅደናል፡፡ ይህም የኦዲት 
ስራው ላይ ያሉ ችግሮችን ለመፍታት፣ ልምዶችን 
ለመለዋወጥና አቅማችንን በጋራ ለመገንባት ያግዘናል፡፡ 
በተጨማሪም የኦዲት አሰራራችን አለም አቀፋዊና ሀገራዊ 
ደረጃውን የጠበቀ፣ ወጥ የሆነ፣ ውጤታማና ፋይዳ ያለው 
እንዲሆን ለማድረግ ያስችላል፡፡ 

ልሳነ-ኦዲተር፡- የኦዲት ሥራውን ይበልጥ ውጤታማ 
ከማድረግ አኳያ ከሠራተኛው ከኦዲት ተደራጊ እና ከህዝብ 
ተወካዮች ም/ቤት የሚጠበቁት ነገሮች ምንድን ናቸው?

ክብርት ወ/ሮ መሰረት፡- እነዚህ አካላት ለኦዲት ስራው 
ውስጥ የየራሳቸው ጉልህ ድርሻ አላቸው፡፡ የኦዲት ስራው 
ውጤታማነትም የሚወሰነው ባለድርሻ አካላት ሚናቸውን 
በተወጡበት ልክ ነው፡፡

በዚህ ረገድ የፌዴራል ዋና ኦዲተር ሰራተኞች ለሙያው 
ታማኝ በመሆን ስራቸውን በተያዘው ጊዜ ውስጥ 
በማከናወን ጥራት ያለው የኦዲት ሪፖርት ማቅረብ 
ይጠበቅባቸዋል፡፡ 

ኦዲት ተደራጊ ተቋማትም ለኦዲት ስራው አስፈላጊውን 
እገዛ ማድረግ፣ ለግኝቶች በወቅቱ ምላሽ መስጠትና 
ለመግቢያና ለመውጫ ስብሰባዎች ትኩረት ሰጥቶ 
መገኘት ይጠበቅባቸዋል፡፡ ከዚህ በላይ ደግሞ ለኦዲት 
ግኝቶች ትኩረት በመስጠት የማስተካከያ እርምጃዎችን 
መውሰድ፣ ከአሠራር ጋር ለሚያያዙት አሠራር ማበጀት፣ 
ከአቅም ክፍተት ጋር ለሚያያዙትም የሠራተኛውን 
አቅም ማሳደግ እንዲሁም ከህግ ጥሰት ጋር ለተገናኙት 
ሰራተኛውንና አመራሩን በህጉ መሰረት ተጠያቂ ማድረግ 
ይኖርባቸዋል፡፡

በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በኩል እስካሁን 
የሚያደርጋቸው የድጋፍ፣ የክትትልና የቁጥጥር ስራዎች 
እድገት እያሳዩ ቢመጡም በኦዲት ግኝቶች ላይ እርምጃ 
በማይወስዱት አካላት ላይ የሚያደረገውን ክትትል በበለጠ 
አጠናክሮ መቀጠል ይኖርበታል፡፡ እንደዚሁም ለፌዴራል 

ዋና ኦዲተር መ/ቤት መጠናከር እያደረገ ያለውን ድጋፍ 
ይበልጥ ማሳደግ ይገባዋል፡፡

ልሳነ-ኦዲተር፡- ለተቋሙ ሠራተኞችም ሆነ ለባለድርሻ 
አካላት ማስተላለፍ የሚፈልጉት መልእክት ካለ፤

ክብርት ወ/ሮ መሰረት፡- የፌደራል ዋና ኦዲተር መ/
ቤት የኦዲት ሽፋን ላለፉት አመታት 100% ሊሆን 
የቻለው በሰራተኛውና በአመራሩ የጋራ ጥረትና ባለድርሻ 
አካላት በሚያደርጉት ድጋፍ ነው፡፡ በቀጣይም የግብር 
ከፋዩ ገንዘብ ለታሰበለት አላማ መዋሉንና ተቋማት 
የተቋቋሙበትን ግብ ማሳካታቸውን የማረጋገጥ ስራው 
ተጠናክሮ መቀጠል አለበት፡፡ ለዚህም ሠራተኛው 
እስካሁን ድረስ የነበረውን የስራ አፈፃፀም በኔነት ስሜት 
አጠናክሮ እንደሚቀጥል ተስፋ አለኝ፡፡ ከባለድርሻ አካላት 
ውስጥ ኦዲት ተደራጊዎች ራሳቸውን በኦዲት ከሚገኙ 
ችግሮች ለማውጣት ትኩረት ሰጥተው እንዲሰሩ፣ የህዝብ 
ተወካዮች ም/ቤት እና ሌሎች ተቆጣጣሪ አካላትም 
የተጠያቂነት ስርዓቱን እንዲያጠናክሩ በዚህ አጋጣሚ 
ጥሪዬን አቀርባለሁ፡፡
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ዜናየኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት የህዝቡን ጥያቄ 

የሚመልስ ስራ መስራት እንደሚጠበቅበት ተገለጸ

የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት በአገልግሎት 
አሰጣጡ ላይ የሚታዩትን የመልካም አስተዳደር 
ችግሮች በመፍታት የህዝቡን ጥያቄ የሚመልስና ቅሬታ 
እንዳይፈጠር የሚያደርግ ስራ መስራት እንደሚጠበቅበት 
የመንግስት ወጪ አስተዳደርና ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ 
ኮሚቴ አሳሰበ፡፡ 

ቋሚ ኮሚቴው የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት ከ2006-
2008 በኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት የደንበኞች 
አገልግሎት አሰጣጥ ቀልጣፋነትንና ውጤታማትን 
ለመገምገም ባካሄደው የክዋኔ ኦዲት ላይ ጥር 09/2010 
ዓ.ም ይፋዊ ህዝባዊ ስብሰባ አድርጓል፡፡

በይፋዊ ህዝባዊ ስብሰባው ላይ የፌዴራል ዋና ኦዲተር 
መ/ቤት በአገልግሎቱ ላይ ባካሄደው የክዋኔ ኦዲት የተገኙ  
ግኝቶች በዝርዝር ቀርበው የአገልግሎቱ የስራ ኃላፊዎች 
ማብራሪያ እንዲሰጡባቸው ተደርጓል፡፡ 

በዚህም ኦዲቱ አዳዲስ የሀይል ፈላጊ ደንበኞች ክፍያ 
በፈፀሙበት ቀን ቅደም ተከተል ተራቸው ተጠብቆ 
የማይስተናገዱበት፣ የደንበኞችን ዝርዝር መረጃ በአግባቡ 
አደራጅቶ ባለመያዝ የደንበኞች አድራሻ  የማይታወቅበት፣ 
በአገልግሎት አሰጣጥ አሰራር መሠረት ለደንበኞች 
የቆጣሪ፣ የትራንስፎርመር ተከላ እና ማሻሻያ ቀልጣፋ 
አገልግሎት የማይሰጥበትና ለአመታት የሚጠብቁበት 
ሁኔታ እንዳለ አሳይቷል፡፡

እንዲሁም የቆጣሪ አንባቢዎችን በተጠናከረ መልኩ 
ለመቆጣጠርና ለመከታተል የተዘረጋ ሥርዓትና የአሰራር 
መመሪያ እንደሌለና የቆጣሪ አንባቢያንና የደንበኖች ብዛት 
እንደማይመጣጠን ያሳየ ሲሆን ለአብነትም በሰሜን ሪጅን 
ደንበኞች አገልግሎት ማዕከል አንድ ቆጣሪ አንባቢ እስከ 
2,000 ቆጣሪ የሚያነብበትና በሰሜን አዲስ አበባ ሪጅን 
6 የኢንዱስትሪ ደንበኞች ከ2004 ጀምሮ የቆጣሪ ንባብ 
ባለመነበቡ ብር 53 ብቻ ለቆጣሪ ግብር ቢል እየወጣ 
ያለበት ሁኔታ እንዳለ ጠቅሷል፡፡

በተጨማሪም ከተለያዩ መንግስታዊና መንግሥታዊ 
ካልሆኑ ተቋማት እንዲሁም ግለሰብ ደንበኞች ከ10 
ዓመት በፊት ጀምሮ ያልተከፈለና ሲንከባለል የመጣ 133 
ሚሊዮን የሚጠጋ ብር መኖሩና 97 የተለያዩ የአገልግሎቱ 
ደንበኞች ከ1999-2008 በጀት ዓመት ለተጠቀሙበት 
የኤሌክትሪክ አገልግሎት ወደ 81 ሚሊዮን ብር ለመክፈል 
ፈቃደኛ ሳይሆኑ ቀርተው በተቋሙ ምንም ዓይነት 
እርምጃ ያልተወሰደባቸው መሆኑ እንዲሁም የኤሌክትሪክ 
አገልግሎት ክፍያን የመሰብሰብ አገልግሎት በሚሰጠው 
በለሁሉ የክፍያ ማዕከል ክፍያ የከፈሉ ደንበኞች 
አልከፈላችሁም በሚል የኤሌክትሪክ አገልግሎት ማቋረጥ 
ከሚሠሩ ባለሙያዎች ጋር ውዝግብ ውስጥ የሚገቡበት 
ሁኔታ መኖሩ እና ሀይል ያገኙ አዲስ ደንበኞች በ2 
ወራት ውስጥ ወደ ክፍያ ስርዓት የማይገቡበት ሁኔታ 
መኖሩ በኦዲቱ ተመልክቷል፡፡

የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ጎሳዬ መንግስቱ በኦዲት ግኝቶቹ ላይ ማብራሪያ ሲሰጡ

ይፋዊ ሕዝባዊ ስብሰባ
የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት ያደረጋቸውን የሂሳብም ሆነ የክዋኔ ኦዲቶች ሪፖርት ለህዝብ ተወካዮች 

ምክር ቤት የመንግስት ወጪ አስተዳደርና ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ለክትትል፣ ለቁጥጥርና ለድጋፍ 

ስራ ይልካል፡፡ ቋሚ ኮሚቴውም ተቀባይነት የሚያሳጣ የኦዲት አስተያየት በተሰጠባቸው የሂሳብ ኦዲት 

ሪፖርቶችና በሁሉም የክዋኔ ኦዲት ሪፖርቶች ላይ የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት እና የኦዲት ተደራጊ 

መ/ቤት ኃላፊዎች ባሉበት ይፋዊ ህዝባዊ ስብሰባ ያካሂዳል፡፡ በዚህ ስብሰባ ላይ ቋሚ ኮሚቴው በኦዲቱ 

የታዩት ችግሮች መንስኤ እንዲገለጽለት እንዲሁም ከኦዲቱ በኋላ ኦዲት ተደራጊ መ/ቤቶች ድክመቶችን 

ለማስተካከልና ለመቅረፍ የድርጊት መርሃ ግብር በማዘጋጀት ስለሰሩት ስራ እንዲብራራለት ይጠይቃል፤ 

በቀጣይ ሊወሰዱ ስለሚገቡ እርምጃዎችም አቅጣጫ ይሰጣል፡፡ በመድረኩ ላይ ጉዳዩ የሚመለከታቸው 

አካላትም በመገኘት አስተያየቶችንና ማብራሪያዎችን ይሰጣሉ፡፡

የዝግጅት ክፍላችንም መጽሄቷ እስከታተመችበት ጊዜ ድረስ ቋሚ ኮሚቴው በ2010 በጀት አመት ባደረጋቸው 

ይፋዊ ስብሰባዎች ላይ ከዘገባቸው ዜናዎች ውስጥ ጥቂቶቹን ለግንዛቤ ያህል መርጦ አቅርቦላችኋል፡፡ዜ
ና
ዎ
ች
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ያልተፈቀደ የሀይል አጠቃቀምን ወይም ብክነትን 
ያለመቆጣጠር እና ለመቆጣጠር የተሰራው ስራ ሽፋንም 
አነስተኛ መሆኑ፣ የተቋሙ የሀይል ብክነት ቁጥጥር ሥራ 
ስለመሰራቱ የሚያሳይ መረጃ ማቅረብ ያልተቻለና የሀይል 
ስርቆትና የትርፍ ሀይል ጭነት ኢንስፔክሽን አፈፃፀም 
ሪፖርት ግልፅነት የጎደለው መሆኑ፣ የደንበኞችን ቅሬታ 
በመቀበል ረገድ በአገልግሎት መስጫ ተቋማት የቅሬታ 
መቀበያ ፎርም ከማዕከል ማዕከል የሚለያይ መሆኑ፣ 
ማዕከላቱ የቀረበን ቅሬታ ስለመፍታታቸው መረጃ 
በሌለበት ሁኔታ በየወሩ የተፈታ ቅሬታ ሪፖርት ለሪጅኖች 
የሚላክበትና የተፈቱ ቅሬታዎችን ብዛት በትክክል 
የማይገልጹ ሪፖርቶች የሚወጡበት ሁኔታ መታየቱ 
በኦዲት ግኝትነት ተጠቅሰዋል፡፡

ከዚህም ሌላ ኦዲቱ በሀይል ማሰራጫ መስመር መበጠስ 
የአገልግሎት መቋረጥ ሲኖር በአሰራር በተቀመጠው ጊዜ 
ውስጥ ከመጋቢ መስመሮች አገልግሎት እንዲቀጥል 
ለማድረግና ያለ ፕሮግራም የሀይል መቆራረጥ ካለና 
ከ4 ሰዓት በላይ የሚቆይ ከሆነ በሬዲዮና በቴሌቭዥን 
መግለጽ ሲገባው የማይገለጽበት፣ ጥገናውም በወቅቱ 
የማይደረግበት፣ የአስቸኳይ ጊዜ ጥገና ክፍል ስልኮች 
በሰራተኞች የማይነሱበት፣ ከአስቸኳይ ጊዜ ጥሪ ማዕከል 
ከአስቸኳይ ጊዜ ጥገና ክፍል የሚገናኙበት የመረጃ 
ማስተላለፊያ ስርዓት ፈጣንና ቀልጣፋ ያልሆነበት፣ 
ፈጣን ምላሽ ባለመሰጠቱም ለአብነት በምርት ወቅት 
ሀይል በመቋረጡ የድሬዳዋ የምግብ ኮምፕሌክስ ከ36.2 
ሚሊዮን ብር በላይ የድሬዳዋ ጨርቃ ጨርቅ ፋብሪካ 
ደግሞ ከ2.2 ሚልዮን ብር በላይ ለኪሳራ የተዳረጉበት 
ሁኔታ እንዳለ አሳይቷል፡፡ 

የማስፋፊያ መስመሮችና ትራንስፎርመሮች ላይ 
የአገልግሎት ዘመናቸውን ጠብቆ የማሻሻያ ስራ 
እንደማይሰራና የማከፋፈያ ጣቢያዎች ከደንበኞች 
ፍላጎት ጋር በተናበበ ሁኔታ አስቀድመው እንዲሻሻሉ 
እንደማይደረጉ፣ በአገልግሎቱ ካሉት ትራንስፎርመሮች 
ውስጥ 40% ያህሉ የአደጋ መከላከያ መሳሪያዎች 
(አሬስተርና ድሮፕ አውት ፊውዝ) የሌላቸው በመሆኑ 
በ2007 በጀት ዓመት 1,029 ትራንስፎርመሮች 
በጭነት ምክንያት መቃጠላቸውን ኦዲቱ አሳይቷል፡፡ 
እንደዚሁም መስመሮች የአገልግሎት ዘመናቸው ተጠብቆ 
ባለመታደሳቸው፣ በትራንስፎርመር ብልሽትና የኤሌክትሪክ 
ገመድ ተሸካሚ የእንጨት ምሰሶዎች በአፈር ፀባይና 
በምስጥ በመበላት በመውደቃቸው በተለያዩ አካባቢዎች 
በመብራት መቆራረጥ የሚቸገሩበት፣ መብራት ለአመት 
ያህል የማያገኙበትና ከፍተኛ የሀይል ተጠቃሚ 
ደንበኞችም በሚሊዮኖች የሚቆጠር ብር ለጀነሬተር ወጪ 
የሚያወጡበት ሁኔታ መኖሩም ማስረጃዎችን ለአብነት 
በማቅረብ ኦዲቱ አመልክቷል፡፡

አገልግሎቱ ከኢትዮ ቴሌኮም፣ ከክልል መስተዳድሮች፣ 
ከኢትዮጵያ መንገድ ባለሥልጣን እና ሌሎች ባለ ድርሻ 
አካላት ጋር ስራዎች በሚሰሩበት ወቅት ለመደጋገፍ 

የመግባቢያ ሰነድ ተፈራርሞ የሚሰራበት ሁኔታ ያልተፈጠረ 
መሆኑ እንዲሁም የውስጥ ኦዲት የሥራ ክፍል በተለያዩ 
ማዕከላትና ሪጅኖች ላይ ከ2006-2008 ዓ.ም ባገኛቸው 
የኦዲት ግኝቶች ላይ በሚሰጠው የማሻሻያ ሀሳብ መሠረት 
ወቅታዊና አስተማሪ እርምጃዎችን ወይም እርምቶችን 
የማይወሰድ መሆኑም በኦዲቱ ተገልጿል፡፡

በአጠቃላይ እነዚህ ችግሮች ደንበኞችን ለአገልግሎትና 
ለመልካም አስተዳደር እጦት እንዲሁም ተቋሙን 
ለኪራይ ሰብሳቢነት የሚዳርጉ በመሆናቸው የተከሰቱበትን 
ምክንያትና በችግሮቹ ላይ ከኦዲቱ በኋላ የተወሰዱ 
የማሻሻያ ስራዎችን የአገልግሎቱ ኃላፊዎች እንዲገልጹ 
ቋሚ ኮሚቴው ጠይቋል፡፡

የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ዋና ስራ አስፈጻሚ 
አቶ ጎሳዬ መንግስቱና ሌሎች የአገልግሎቱ የስራ 
ኃላፊዎች በጉዳዮቹ ላይ ማብራሪያ ሰጥተዋል፡፡  

ለአዲስ ሀይል ፈላጊ ደንበኞች ቅደም ተከተልን የጠበቀ 
አገልግሎት አለመስጠትን በተመለከተ በናሙና በታየው 
ዲስትሪክት ላይ ደንበኞችን ካለወረፋ ባስተናገደ የስራ 
ኃላፊ ላይ እርምጃ እንደተወሰደ፣ ደንበኞችን በቅደም 
ተከተል ማስተናገድ በአገልግሎት አሰጣጥ መመሪያው ላይ 
እንዲካተት እንደተደረገ፣ ከ140 ሺ በላይ ወረፋ የሚጠብቁ 
ተገልጋዮችን ወደ 25ሺ ያህል መቀነስ እንደተቻለና 
ለነዚህ ምላሽ ከተሰጠ በኋላ በቀጣይ ደንበኛው በመጣበት 
ቅደም ተከተል መሰረት እንደሚስተናገድ ከዚህ ውጭ 
ግን ቅድሚያ ለሚሰጣቸው ኤክስፖርት ኢንዱስትሪዎችና 
ማህበራዊ አገልግሎቶች አሁንም ካለወረፋ እየተሰጠ 
ያለው አገልግሎት በዚሁ አግባብ እንደሚቀጥል ገልጸዋል፡፡

በደንበኞች መረጃ አያያዝ በኩልም የመረጃ ማደራጀት ስራ 
እየተሰራ እንደሆነ ገልጸዋል፡፡

ከቆጣሪ አንባቢዎች ጋር በተያያዘ የቆጣሪ አንባቢዎች ላይ 
የሚታይ የአመለካከት ችግር እንዳለ፣ ስህተት ሲፈጽሙ 
እርምጃ የሚወሰድበት ሁኔታ እንደነበረ፣ ከኦዲቱ በኋላም 
መተዳደሪያ ደንብ እንደተዘጋጀላቸው፣ አንድ ቆጣሪ 
አንባቢ 2,200 ደንበኛ በወር መሸፈን የሚጠበቅበት 
ቢሆንም በአሁኑ ወቅት ከዚያም በላይ የሚሸፍኑበት 
ሁኔታ እንዳለና ይህንን ለማካካስም የማትጊያ ስርአት 
እንደተበጀ ከዚህ ሌላም ተጨማሪ ቆጣሪ አንባቢዎች 
እንደተቀጠሩ አስረድተው ዋነኛው የችግሩ መፍትሄ 
ዘመናዊ የኤሌክትሪክ ቆጣሪዎችን መጠቀም በመሆኑ 
ይህንን ለማከናወን እየተሰራ እንደሆነ ገልጸዋል፡፡ ከዚህም 
ሌላ ለቆጣሪ ግብር 53 ብር ብቻ ይከፍሉ የነበሩት 
የኢንደስትሪ ደንበኞች ጉዳይ መስተካከሉን አስረድተዋል፡፡

ያልተሰበሰበ የአገልግሎት ክፍያን በተመለከተ አፈጻጸምን 
በማሻሻል ከኦዲቱ በኋላ ውዝፍ ተሰብሳቢ የአገልግሎት 
ሂሳቦችን ከኢትዮ ቴሌኮም፣ ከባቡር ፕሮጀክትና 
ሌሎች አካላት የመሰብሰብ ስራ መሰራቱንና በቀጣይም 
እንደሚሰራ አስረድተዋል፡፡ ከለሁሉ የክፍያ ማእከል ጋር 

በተያያዘም ችግሩ የተፈጠረው ከተገልጋዮች የአገልግሎት 
ክፍያ መክፈያ ጊዜ ውጪ ማእከሉ ክፍያ የሚቀበል 
በመሆኑና ይህ መረጃ ለአገልግሎቱ ባለሙያዎች በወቅቱ 
ባለመድረሱ መሆኑን በመግለጽ ችግሩ እንደተስተካከለ 
አስረድተዋል፡፡ 

ወደ ክፍያ ያልገቡ ደንበኞችን በተመለከተም ክፍያን 
መክፈል ያልጀመሩ ደንበኞችን የማጣራት ስራ በኮሚቴ 
እየተሰራ እንዳለ ተናግረዋል፡፡

ከሀይል ስርቆትና ብክነት ጋር በተያያዘም የተወሰነው ብክነት 
በቴክኒካል ችግሮች እንደሚከሰትና የተቀረው ግን በህገወጦች 
የሚፈጸም መሆኑን ጠቅሰው ህገወጥ ተጠቃሚዎችን 
ለማጣራት አጣሪ ቡድን ተቋቁሞ እንደተሰራ ስለተሰራውም 
ስራ ሪፖርት ባለማድረግ ችግር እንጂ የተሟላ መረጃ 
እንዳለና ደንበኞች ከየትኛው ትራንስፎርመር እንደሚጠቀሙ 
የሚታወቅበት ከስተመር ኢንዴክስ እየተዘጋጀ እንደሚገኝ 
ገልጸው በዋናነት ግን መፍትሄው ዘመናዊ ቆጣሪዎችን 
መጠቀም እንደሆነ አስረድተዋል፡፡ በቴክኒካል ችግር 
የሚመጣውን ብክነት ለመቀነስ ግን የኔትዎርክ ማሻሻያ 
ስራ መስራት እንደሚያስፈልግና ለዚህም ጥናት እየተካሄደ 
እንዳለ አስረድተዋል፡፡ 

የቅሬታ አቀባበል ስርአቱ ወጥነት ባይኖረውም ቅሬታዎችን 
ለመፍታት የሚደረግ ጥረት እንዳለና ይበልጥ ችግሮችን 
ለመፍታት የመረጃ አያያዝ ስርአቱን የማጠናከር ስራ 
እየተሰራ አንደሆነ የስራ ኃላፊዎቹ አስረድተዋል፡፡ 

የጥገናና የመረጃ መስጫ የስልክ መስመሮች ላይ ያለውን 
ችግር በመቀበል ባንድ ጊዜ እስከ ሃምሳ ጥሪ ተቀብሎ 
ማስተላለፍ የሚያስችል 24 ሰዓት የሚሰራ ዘመናዊ 
ስርአት እንደተዘረጋ፣ ከዚህ ሌላ በክልሎችም በዋና 
ዋና ከተሞች 24 ሰዓት በዞኖች ደግሞ እስከ ምሽቱ 5 
ሰዓት የሚሰሩ የጥገና ማእከሎች አሰራር እንደሚኖር 
ተናግረዋል፡፡ የሀይል መቋረጥን በተመለከተም በተቻለ 
አቅም ፌስቡክንና ቲዊተርን ጨምሮ በተለያዩ ሚድያዎች 
መረጃው እንደሚሰራጭና መረጃው በትክክል ህብረተሰቡ 
ጋር መድረሱን ማረጋገጥ እንደሚያስፈልግ ግን ገልጸዋል፡፡

የተቃጠሉ ትራንስፎርመሮችን በተለመከተም 
ትራንስፎርመሮቹ ከ2003 ዓ.ም ጀምሮ ሲጠራቀሙ 
የመጡ ጉዳት የደረሰባቸውና ያልተጠገኑ እንደሆኑ፣ 
ለትራንስፎርመሮቹ የመብረቅ መከላከያ ከውጭ ሀገር 
ተገዝቶ የሚመጣ በመሆኑ በፋይናንስ ችግር ምክንያት 
ባለመገዛቱ ካለመብረቅ መከላከያ እንደተተከሉና አሁንም 
ለመግዛት በሂደት ላይ እንዳለ ገልጸው የውጭ ምንዛሪና 
የፋይናንስ ችግሩ እንዲፈታ እንዲሁም የአገልግሎት 
ታሪፍ ማሻሻያ እንዲደረግ በመንግስት ትኩረት ሊሰጠው 
ይገባል ብለዋል፡፡ በተለያዩ አካባቢዎች ከሀይል እጦትና 
መቆራረጥ ጋር በተያያዘም በኦዲቱ የተጠቀሱት ችግሮች 
እንዳሉና ሁኔታውን ለመቀየር የማሻሻያ ስራ እየተሰራ 
እንደሚገኝ አስረድተዋል፡፡ 

ከባለድርሻ አካላት ጋር በቅንጅት ከመስራት አኳያ 
ከቴሌኮም፣ ከውሃ፣ ከመሬት፣ ከጸጥታ አካላት ወዘተ. 
ባጠቃላይም ከ 7 ተቋማት ጋር ስምምነት መፈረሙንና 
ችግሩ ግን ሁሉም ተቋም በጀት ሲኖረው ወደ ስራ 
ስለሚገባ ስራዎችን በጋራ አንድ ላይ አቀናጅቶ አለመፈጸም 
መሆኑን አስረድተዋል፡፡ 

በአጠቃላይ በአገልግሎቱ ላይ የሚታዩት ችግሮች 
ከአሰራር፣ ከአመለካከት፣ ከአደረጃጀት፣ ከግብአት፣ ከሰው 
ሀይል እጥረት ወዘተ. ጋር የተገናኙ መሆኑንና እነዚህን 
ችግሮቸ ለመፍታት ኦዲቱን መሰረት በማድረግ የድርጊት 
መርሀግብር ተዘጋጅቶ የተሻለ ሽፋንና ጥራት ያለው 
ቀልጣፋና መልካም አስተዳደርን ያረጋገጠ አገልግሎት 
ለማምጣት እየተሰራ መሆኑን አስረድተዋል፡፡

የውሃ፣ መስኖና ኤሌክትሪክ ሚኒስትር ዴኤታ ዶ/ር 
ፍሬህይወት ወልደሃና የኤሌክትሪክ ሀይል ሽፋንን 
በማሳደግ አብዛኛውን ህብረተሰበ ተጠቃሚ ለማድረግ 
እየተሰራ እንዳለ፣ የአገልግሎቱን አደረጃጀት ያልተማከለ 
ለማድረግ ጥረት መጀመሩንና በአተገባበሩ ላይ ከክልሎች 
ጋር በጋራ እየተሰራ እንደሚገኝ፣ በየክልሉ ያሉ 
የኤሌክትሪክ ባለሙያዎች እየተደራጁ የጥገና ስራዎችን 
ለአገልግሎቱ በክፍያ እንዲሰሩ ለማድረግ እንደታቀደ 
እንዲሁም ዘመናዊ ቆጣሪዎችን ስራ ላይ ለማዋል 
እየተሰራ እንደሆነ ጠቅሰዋል፡፡ ከዚሁ ጋር አያይዘው 
በመንግስት ለዘርፉ በቂ በጀት ካለመመደቡ፣ ከግዥ 
ስርአቱ ጋር ተያይዞ ጥራት ያላቸው ግብአቶችን መግዛት 
ካለመቻሉ፣ እየተሰራበት ያለው የአገልግሎት ታሪፍ ከ12 
አመታት በላይ ሳይሻሻል ከመቆየቱ እንዲሁም ከሰው 
ሀይል ፍልሰት ጋር የተያያዙ ችግሮች እንዳሉ ገልጸው 
ምክር ቤቱና ቋሚ ኮሚቴዎቹ አስፈላጊውን ድጋፍ 
እንዲያደርጉ ጠይቀዋል፡፡

የውሃ፣ መስኖና ኤሌክትሪክ ሚኒስትር ዴኤታ ዶ/ር ፍሬህይወት 
ወልደሃና አስተያየት ሲሰጡ
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የፌዴራል ዋና ኦዲተር ክቡር አቶ ገመቹ ዱቢሶ 
በአገልግሎቱ እንደተወሰዱ የተገለጹት እርምጃዎች ጥሩ 
መሆናቸውንና በርግጥም እርምጃዎቹ ስለመወሰዳቸው 
በክትትል ኦዲት እንደሚረጋገጥ ጠቅሰው ተቋሙ 
አገልግሎት አሰጣጡ ውጤታማ እንዳይሆን ያደረጉትን 
ውስጣዊ ጉዳዮች፣ ከባለድርሻ አካላት ጋር ያሉ ግንኙነቶች 
እንዲሁም ከመንግስት ድጋፍ ጋር ያሉ ችግሮችን ለይቶ 
ማየት እንደሚያስፈልገው ገልጸዋል፡፡

ኦዲቱ በናሙና ላይ ተመስርቶ የተደረገ በመሆኑ 
ሁሉንም የአገልግሎት መስጫ ሪጅኖችን አሰራር መፈተሽ 
እንደሚያስፈልግ፣ በፋይናንስ በኩልም እየተሰበሰበ ያለውን 
ገቢ አሁን ካለበት 80% ወደ 100% ማድረስ እንደሚገባ፣ 
የወጪ ቁጠባ ስትራቴጂ መቀየስ እንደሚያሻ፣ አሁንም ያሉ 
አገልግሎት ክፍያ ያልከፈሉ ተቋማትን ሒሳብ ከመሰረዝ 
ይልቅ እንዲከፍሉ ማድረግ እንደሚያስፈልግ ወደ ህግ 
የሚሄዱትንም መረጃቸውን በደንብ አደራጅቶ ከጠቅላይ 
አቃቢ ህግ ጋር በመሆን ማስፈጸም እንደሚጠበቅበትም 
ክቡር ዋና ኦዲተሩ ገልጸዋል፡፡ 

ከዚህ በተጨማሪም  ከደንበኞች ጥሪ መቀበያ ስልኮች 
አገልግሎት ጋር በተያያዘ አሁን ያለው ሁኔታ 
ህዝቡን ቅሬታ ውስጥ የሚጥል በመሆኑ ማሻሻል 
እንደሚያስፈልግ፣ የመብረቅ መከላከያ የሌላቸው 40% 
ትራንስፎርመሮች መኖር የሚያመጣውን ችግር በደንብ 
አይቶ ከአገልግሎት ማስፋፊያው ጎን ለጎን መፍትሄ 
እየሰጡ መሄድ እንደሚያስፈልግ፣ የሀይል ስርቆት ላይ 
የሚሰራውን ቁጥጥር ማጠናከር እንደሚገባ እንዲሁም 
አሁን እየባከነ ያለው የኤሌክትሪክ ሀይል ከፍተኛ በመሆኑ 
የሀይል ብክነት የሚፈጠርባቸውን ሁኔታዎች ለመቀነስ 
ከፍተኛ ትኩረት መስጠት እንደሚያሻ አስገንዝበዋል፡፡

የቋሚ ኮሚቴው አባላትና የተፈጥሮ ሀብት ጉዳዮች 
ቋሚ ኮሚቴ አባል እንዲሁም ሌሎች ባለድርሻ አካላት  

በአገልግሎቱ አሰጣጥ ላይ ኦዲቱ ባሳያቸው እንዲሁም 
ህብረተሰቡ በከተሞችም ሆነ በገጠር አካባቢዎች 
እየተቸገረባቸው ባሉ ጉዳዮች ላይ ድጋሚ ጥያቄዎችንና 
አስተያየቶችን አቅርበው ምላሽ ተሰጥቶባቸዋል፡፡ 

በወቅቱ በተሰጠው አስተያየት ከአገልግሎት አሰጣጥ 
አኳያ የመብራት መቆራረጥና የመጥፋት ችግር 
የሚታይበት፣ ለደንበኞች የተዘበራረቀ የአገልግሎት ክፍያ 
ጥያቄ የሚቀርብበት፣ ደሀው ህብረተሰብም ከፍተኛ ክፍያ 
እንዲከፍል የሚጠየቅበት፣ በክልል ያሉ የአገልግሎቱ 
ወኪሎች በጥቅም እየሰሩ ህዝቡን የሚበድሉበት፣ 
የኤሌክትሪክ መስመር ተዘርግቶ የአካባቢው ህብረተሰብ 
ግን ለአመታት የኤሌክትሪክ ሀይል የማያገኝበትና 
አገልግሎቱ መንግስትና ህዝብን እያጣላ ያለበት ሁኔታ 
እንዳለ ተገልጿል፡፡ 

እንደዚሁም በገጠር ያሉ እንደ ትምህርት ቤትና ጤና 
ጣቢያ ያሉ የማህበራዊ አገልግሎት መስጫ ተቋማት 
በሀይል እጦት ሳቢያ በተገቢው ሁኔታ የማይሰሩበት፣ 
የመንገድ መብራቶች የማይሰሩበት፣ የኤሌክትሪክ 
ምሰሶዎች በማሳ ላይ እየወደቁ አደጋ የሚያደርሱበት፣ 
ባልተመጣጠነ ኤሌክትሪክ ሀይል የተነሳ የግለሰቦችና 
የመንግስት ንብረቶች የሚቃጠሉበት፣ ህብረተሰቡና 
ከአነስተኛ ንግድ እስከ ከፍተኛ ኢንዱስትሪ ያሉ የሀይል 
ተጠቃሚዎች የሀይል መቋረጥን የተመለከተ መረጃ 
ባለማግኘት ስራ የሚፈቱበት ብሎም በሚልዮኖች 
የሚቆጠር ሀብት የሚከስሩበትና ለጄኔሬተርና ለነዳጅ 
ከፍተኛ ሀብት ለማፍሰስ የሚገደዱበት ሁኔታ እንዳለ 
እንዲሁም በአገልግሎቱ ሰራተኞች ላይ ያለውን 
የአመለካከት ችግር ከመፍታት ይልቅ በወረዳ ለመብራት 
ጥገና ተሽከርካሪ እጥረት አለ የሚል አሳማኝ ያልሆነ 
ምክንያት በመስጠት ወቅታዊ ጥገና የማይደረግበት 
ሁኔታ እንደሚታይ ተነስቷል፡፡ 

ባጠቃላይም አገልግሎት አሰጣጡ ከፍተኛ የመልካም 
አስተዳደር ችግር ያለበትና ተቋሙ እውን በመንግስት 
እየተመራ ነው የሚል ጥያቄ በህዝቡ እንዲነሳ ያደረገ 
አሰራር ያለበት ተቋም እንደሆነ አስተያየት ተሰጥቷል፡፡

የመንግስት ወጪ አስተዳደርና ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ 
ኮሚቴ ሰብሳቢ የተከበሩ ወ/ት ወይንሸት ገለሶ በማጠቃለያ 
አስተያየታቸው አገልግሎቱ ችግሮችን በመለየት 
ለመፍታትና አሰራርንና አደረጃጀትን በማስተካከል ላይ 
ትኩረት መስጠቱ በጥንካሬ እንደሚታይ ገልጸዋል፡፡ 

በሌላ በኩል ግን በይፋዊ ህዝባዊ ስብሰባ መድረኩ 
የተነሱ ጥያቄዎች እስከታች ድረስ ባለው ህብረተሰብ 
የሚነሱ ጥያቄዎች እንደሆኑና ህብረተሰቡ አገልግሎቱ 
እኛንና መንግስትን እያጣላን ነው እንዲል ያደረገው 
በየአካባቢው ያሉ የአገልግሎቱ ተቋማት ለህዝቡ መረጃን 
በአግባቡ ባለማድረሳቸው፣ ፈጣን አገልግሎትና ምላሽ 
ባለመስጠታቸው የተነሳ እንደሆነ ገልጸው ለህዝብ ጥያቄ 
ቀልጣፋ ምላሽ የሚሰጥ ህብረተሰቡ በተቋሙ ላይ እምነት 

እንዲያሳድር የሚያደርግ በቴክኖሎጂ የተደገፈ ዘመናዊ 
አሰራር መዘርጋት እንደሚያስፈልግ አስገንዝበዋል፡፡

በተጨማሪም የተከበሩ ወ/ት ወይንሸት የኤሌክትሪክ ሀይል 
ሽፋኑን ወደ 70% ማድረስ ከመታቀዱ ጋር በተያያዘ 
ይህንን ለማስፈጸም የሚያስችል የረጅም ጊዜ እቅድን 
ከወዲሁ ማሰብ እንደሚያስፈልግ፣ ከሌሎች ባለድርሻ 
አካላት ጋር ያሉ የአሰራር ችግሮችን መፍታትና ቅንጅታዊ 
ስራን የጋራ አቅም አድርጎ መስራት እንደሚገባ፣ ከክልል 
በየደረጃው ካለው አመራር ጋርም በቅርበት መስራት 
እንደሚያሻ፣ የተቋሙንና የሰራተኛውን አቅም መገንባት 

በተለይም በአመለካከት የተገነባ ወጥ አመለካከት ያለው 
ህብረተሰቡን ማገልገል የሚችል የሰራዊት ግንባታ ላይ 
መስራት እንደሚገባ፣ የአገልግሎቱ የውስጥ ኦዲት 
የሚሰጣቸውን አስተያየቶች በመውሰድ ቀድሞ መተግበር 
እንደሚያስፈልግ፣ የውስጥ ኦዲቱን በአቅምና በሰው 
ኃይል ማጠናከር እንደሚያስፈልግ፣ ተቋሙ አገልግሎቱን 
በአግባቡ መስጠት ካልቻለ ተጠያቂነት እንደሚኖር አስቦ 
መስራት እንዳለበት በአጠቃላይም በምክር ቤቱ አባላት 
እና በፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት የተነሱ ጉዳዮችን 
ወስዶ የህዝቡን ጥያቄ የሚመልስና ቅሬታ እንዳይፈጠር 
የሚያደርግ ስራ መስራት እንደሚጠበቅበት አሳስበዋል፡፡

ዜና
የኬሚካል ኢንዱስትሪ ኮርፖሬሽንና የሚመለከተው አካል 

የያዩ ዩሪያ ማዳበሪያ ፋብሪካ ግንባታን በአግባቡ በመምራት 

በኩል ኃላፊነቱን እንዳልተወጣ ተገለጸ

የኬሚካል ኢንዱስትሪ ኮርፖሬሽንና ጉዳዩ የሚመለከተው 
አካል የያዩ ዩሪያ ማዳበሪያ ፋብሪካ ግንባታን ተከታትሎ 
በአግባቡ በመምራትና በወቅቱ እንዲጠናቀቅ በማድረግ 
በኩል ኃላፊነቱን በአግባቡ እንዳልተወጣ የመንግስት 
ወጪ አስተዳደር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ገለጸ፡፡ 

የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት በኬሚካል ኢንዱስትሪ 
ኮርፖሬሽን ከ2006-2008 ዓ.ም የያዩ ዩሪያ የማዳበሪያ 
ፋብሪካ ግንባታ አፈጻጸም ውጤታማነት ላይ ባከናወነው 
የክዋኔ ኦዲት ላይ ጥር 30/2010 ዓ.ም ቋሚ ኮሚቴው 
ይፋዊ ህዝባዊ ስብሰባ አድርጓል፡፡ በስብሰባው ላይ የኦዲት 
ግኝቶቹ በዝርዝር ቀርበው የሚመለከታቸው አካላት 

ምላሽ እንዲሰጡበት ተደርጓል፡፡

መንግስት የያዩ ዩሪያ የማዳበሪያ ፋብሪካ ግንባታ 
የአዋጭነት ጥናትን እንዲያካሂድ ቻይና ኮምፕላንት 
ለተባለ ድርጅት ሰጥቶ ጥናቱ ከረጅም ጊዜ በኋላ 
በ1999 ዓ.ም ሲጠናቀቅ በጥናቱ መሰረት ግንባታውን 
ራሱ በማካሄድ በአራት አመታት ውስጥ ለመጨረስና 
አስፈላጊውንም ፋይናንስ ለማቅረብ እንደሚችል አጥኚው 
ድርጅት ቢገልጽም መንግሰት ጥናቱን ለብረታ ብረት 
ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን (ሜቴክ) እንደሰጠና ሜቴክም 
ጥናቱን በመከለስ በሁለት አመታት ውስጥ ፋብሪካውን 
ገንብቶ ለማጠናቀቅ እንዲሁም የምርት ሙከራ 

የፌዴራል ዋና ኦዲተር ክቡር አቶ ገመቹ ዱቢሶ አስተያየታቸውን ሲሰጡ
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ለማድረግና ለአንድ አመት ፋብሪካውን በማስተዳደር 
ለባለቤቱ ለማስረከብ በ2004 ዓ.ም ከፕራይቬታይዜሽን 
ኤጀንሲ ጋር ውል እንደገባ ኦዲቱ በመጥቀስ ከዚህና 
ከአፈጻጸም ጋር የተያያዙ በርካታ የኦዲት ግኝቶችን 
አስቀምጧል፡፡ 

በዚህም የማዳበሪያ ፋብሪካ ግንባታ ለሀገሪቱ አዲስ 
እንደመሆኑ መጠን ፋብሪካውን ለመገንባት የሚያስችል 
አቅም በሚፈጥርና የቴክኖሎጂ ሽግግር በሚያመጣ መልኩ 
ግልጽ የሆነ ጨረታ ወጥቶ በውድድር የተሻለ ብቃት 
ላለው ተቋራጭ አለመሰጠቱን፤ ፋብሪካውን እንዲያስገነባ 
የፕሮጀክት ባለቤት የነበረው የፕራያቬታይዜሽን ኤጀንሲ 
ከብረታ ብረት ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ጋር ውል የፈጸመ 
ሲሆን የማዳበሪያ ፋብሪካ ግንባታ ኮንትራቱን የሰጠው 
አካል በግልጽ ያልታወቀ መሆኑን፤ ቻይና ኮምፕላንት 
የተባለው ድርጅትና ብረታ ብረት ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን 
ባደረጓቸው ጥናቶች መሀከል ያለው የጊዜ ልዩነት 
እንዲጣጣም አለመደረጉን እንዲሁም የፋብሪካ ግንባታው 
በውሉ መሰረት በ2006 ዓ.ም አለመጠናቀቁና በኦዲቱ 
ወቅት ግንባታው 42 በመቶ ብቻ መሆኑን ኦዲቱ 
አመልክቷል፡፡

በተጨማሪም የግንባታው ስራ ተቋራጭ የሆነው ሜቴክ 
እቅዱን በመከለስ ስራውን በ2008 ዓ.ም ለማጠናቀቅ 
ከተጨባጭ የመፈጸም አቅም ጋር ያልተገናዘበ መርሀ 
ግብር እንዳቀረበና እስከ መጋቢት 2009 ዓም ድረስም 
አፈጻጸሙ ዝቅተኛ እንደነበረ፤ የግንባታ ፕሮጀክቱ 
መጠናቀቂያ ጊዜ በትክክል የማይታወቅና በውል 
ያልታሰረ እንደሆነ ስራውም ሜቴክ በሚያቀርበው የጊዜ 
ሰሌዳ ብቻ እንደሚከናወን አሳይቷል፡፡ ከዚህም ሌላ 
ውል ከተገባው 11,084,850,000 ብር ውጪ ሜቴክ 
ለተጨማሪ ስራዎች በሚል የክፍያው መጠን ወደ 
14,500,000,000 ከፍ እንዲል ያቀረበውና በኬሚካል 
ኢንዱስትሪ ኮርፖሬሽን ተቀባይነት ያላገኘው ጥያቄ 
ውሳኔ እንዲሰጠው ባለመደረጉ ተጨማሪ ወጪ፣ የጊዜ 
ብክነት እና የፕሮጀክት ስራ መጓተት ማስከተሉ፣ 
ፕሮጀክቱ በተያዘለት ጊዜ ባለመጠናቀቁም ኮርፖሬሽኑ 
ከባንክ ለተበደረው ብድር ወለድ እስከ መጋቢት 2009 
ዓ.ም ድረስ 1,826,513,172.20 ብር የተከፈለ መሆኑና 
ፕሮጀክቱ በተራዘመ ቁጥር ለባንክ የሚከፈለው ወለድ 
ከፍተኛ መሆኑ በኦዲቱ ተመላክቷል፡፡

ከዚህ በተጨማሪም የስራ ተቋራጩ ለእያንዳንዱ ፕሮጀክት 
ስራ የተተነተነ ዝርዝር እቅድና የስራ አፈጻጸም መርሀ 
ግብር በየወቅቱ አጠቃሎ የማያቀርብ መሆኑ፣ በፕሮጀክቱ 
የጋራ ስምምነት ላይ የተደረሰበት ፕሮጀክት የሌለው 
መሆኑ፣ በሀገር ውስጥ ስለሚመረቱና ከውጭ ስለሚገዙ 
ማሽነሪዎች መከታተያ የጊዜ ሰሌዳ የሌለው መሆኑ፣ 
ለፕሮጀክቱ በግብአትነት የሚያስፈልጉ መሳሪያዎች 
ስለሚቀርቡበት እንዲሁም የውጭ አማካሪ ቅጥር 
ለማከናወን የሚያስችሉ ጨረታዎች ስለሚወስዱት ጊዜ 
የሚያሳይ የጊዜ ሰሌዳ ተዘጋጅቶ ከዋናው የመርሀግብር 

እቅድ ዝርዝር ውስጥ አለመቅረቡም ተጠቅሷል፡፡ 

እንደዚሁም ሜቴክ የፋብሪካው ግንባታ ከተጀመረበት ጊዜ 
አንስቶ ከ2008 ዓ.ም በስተቀር የማሽነሪዎችና የመሳሪያዎችን 
ቴክኒካል ስፔሲፊኬሽን አዘጋጅቶ ለኮርፖሬሽኑ ያላቀረበ 
መሆኑ፣ የማሽነሪዎች ዝግጅት በሀገር ውስጥ በሚገኙት 
የሜቴክ እህት ኩባንያዎችና ኢንደዱስትሪዎች አማካኝነት 
እየተዘጋጀ የሚገኝ ቢሆንም የስራ አፈጻጸሙ ከፕሮጀክቱ 
አጠቃላይ ክንውን ጋር የማይጣጣምና የዘገየ መሆኑ፤ 
በሀገር ውስጥ እየተመረቱ ባሉ የተወሰኑ ምርቶች ላይ 
የብየዳ ስራ ወጥነት የሌለውና የጥራት ጉድለት የሚታይ 
መሆኑ፤ እንዲሁም የፕሮጀክቱ ወሳኝ እቃዎችን የመግዛት፣ 
የማምረትና የማቅረብ ስራ በጣም የዘገየና በታቀደለት ጊዜ 
የተከናወነ አለመሆኑ፤ በግንባታ ቅደም ተከተል መሰረት 
የሚያስፈልጉ መሳሪያዎች ተለይተው አለመቅረባቸው፤ 
ከውጭ ሀገር ለሚመረቱ እቃዎች ውል ባለመፈጸሙ 
ስራው አለመጀመሩ፣ ሜቴክ ስራውን ለሌላ ተቋራጭ 
በንኡስ ኮንትራት ሲሰጥ የፕሮጀክቱ አማካሪ ለሆነው 
ለአዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርስቲ ወይም 
ለፐሮጀክቱ ባለቤት ያላሳወቀ መሆኑ እንዲሁም የኬሚካል 
ኢንዱስትሪ ኮርፖሬሽን ከመቋቋሙ በፊት ፕሮጀክቱን 
ያስተዳድር ለነበረው  ለፕራይቬታይዜሽን ኤጀንሲ  በወቅቱ 
ስለማሳወቁ መረጃ አለመገኘቱ፤ የዲዛይን ዶክመንቶች 
መቅረብ ባለባቸው ጊዜ ለአማካሪው የማይቀርቡና የሚታዩ 
ክፍተቶች ላይ አስፈላጊው አስተያየት የማይሰጥ መሆኑ፣ 
ለፋብሪካው የሚያስፈልግ የውሀ አቅርቦትን በተመለከተ 
ዲዛይኑ እንደተጠናቀቀ በተቋራጩ ቢገለጽም የዲዛይን 
ሪፖርት ባለመቅረቡ ያለበት ትክክለኛ ደረጃ የማይታወቅ 
መሆኑ በኦዲቱ ተረጋግጧል፡፡ 

ከዚህ ውጪም ኮርፖሬሽኑ የኬሚካል ኢንዱስትሪው 
የሚፈልገውን የሰው ሀይል በሚፈለገው ጥራትና አይነት 

ለማሰልጠን ከሚመለከታቸው የትምህርት ተቋማት ጋር 
በማቀናጀት አሰልጥኖ ወደ ስራ እንዲገባ አስፈላጊውን 
ዝግጅት ማድረግ ቢገባውም ከአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ 
ዩኒቨርስቲ ጋር ብቻ ለመስራት የመግባቢያ ስምምነት 
ከመፈራረም ባለፈ ወደ ዝርዝር ስራ ያልተገባ መሆኑ፣ 
ተቋራጩ በሁለት አመታት ውስጥ ግንባታውን አከናውኖ 
ስራውን አስጀምሮ የሰው ሀይሉን አሰልጥኖ ማስረከብ 
እንዳለበት ውል ቢገባም ከወዲሁ ከፋብሪካው ግንባታ 
ጎን ለጎን የሰው ሀይል ተዘጋጅቶ ወደ ስራ እንዲገባ 
ያልተደረገ መሆኑ እንዲሁም ለፕሮጀክቱ ከተከለለው ቦታ 
ቀደም ሲል የለቀቁ አንዳንድ ሰዎች እንደገና እየሰፈሩ 
እንደሚገኙና ከሰራተኞች ደህንነትና ከአካባቢ ጥበቃ ጋር 
በተያያዘ ያልተሰሩ ቀሪ ስራዎች መኖራቸው ተጠቅሷል፡፡

በማዳበሪያ ፋብሪካ ግንባታ ቦታ ላይ የሚገኙ ማናቸውም 
ጥሬ ሀብቶች ባለቤታቸው የኬሚካል ኢንዱስትሪ ኮርፖሬሽን 
መሆኑ በውል ላይ የተገለጸ ቢሆንም ሜቴክ ውሉን 
ከፕራይቬታይዜሽን ኤጀንሲ ጋር ከፈረመበት ከግንቦት 
2004 ዓ.ም በፊት በሚያዝያ 2/2004 ዓ.ም የባለቤትነት 
ፈቃድ ከማእድን ሚኒስቴር በማውጣት በፕሮጀክቱ ስፍራ 
ያለውን የድንጋይ ከሰል ሀብት በባህላዊ ዘዴ እያወጣ 
ካለኤጀንሲው ፈቃድ የሚሸጥ መሆኑ፤ የአማካሪ ተቋሙ 
የየዘርፉ የስራ ኃላፊዎችና ቺፍ ሬዚደንት ኢንጂነሮች 
ቢያንስ በየሁለት ሳምንት አንድ ጊዜ ውይይት የማያደርጉ 
ከመሆኑ በላይ በሳይቱ በወር አንድ ጊዜ በመገናኘት 
ስራውን የሚገመግሙ ስለመሆኑ ቃለጉባኤው ሊቀርብ 
አለመቻሉና ተቋራጩ፣ ንዑስ ተቋራጩና አማካሪው 
የስራ ግንባታ ግብአቶች ጥራት በመስክ ፍተሻ በቋሚነት 
የማያደርጉ መሆኑ በኦዲቱ ተገልጿል፡፡

ቋሚ ኮሚቴውም እነዚህ ችግሮች የተፈጠሩበትን 
ምክንያት፣ አሁን ያሉበትን ደረጃ፣ ከኦዲቱ በኋላ 
የተወሰዱ እርምጃዎችን፣ ለችግሩ ተጠያቂ አካል ማን 

እንደሆነ፣ ችግሮቹን ለመፍታት የአመራሩ ቁርጠኝነት 
ምን እንደሚመስልና የኪራይ ሰብሳቢነት አመለካከትና 
ተግባርን ለመከላከል በኮርፖሬሽኑ ምን እንደተሰራ 
ማብራሪያ እንዲሰጥ ጠይቋል፡፡ 

የኬሚካል ኢንደስትሪ ኮርፖሬሽን ዋና ዳይሬክተር አቶ 
ፍቃዱ ደሜ፣ የመንግስት ልማት ድርጅቶች ሚኒስትር 
ደኤታ ክቡር አቶ በየነ ገ/መስቀልና የኮርፖሬሽኑ የስራ 
ኃላፊዎች በኦዲቱ በታዩ ችግሮችና በተነሱት ጥያቄዎች 
ላይ ማብራሪያ ሰጥተዋል፡፡

ስራው ለሜቴክ እንዲሰጥ ስለተደረገበት ሁኔታ ሲገልጹ 
በወቅቱ በሀገር ውስጥ የኢንዱስትሪ አቅምን ለመገንባት፣ 
የውጪ ምንዛሬን ለማዳንና የቴክኖሎጂ ሽግግርን 
ለማምጣት በሚል የተከናወነ እንደሆነና በዚህም ሚያዝያ 
2004 ዓ.ም የገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴር 
በጻፈው ደብዳቤ በመንግስት የሚሰሩ ፕሮጀክቶች በሜቴክ 
እንዲሰሩ በገለጸው መሰረት በቀጥታ ከሜቴክ ጋር ውል 
እንደተገባ አስረድተዋል፡፡ 

ሜቴክ ለተጨማሪ ስራዎች ከውሉ ውጪ ተጨማሪ 
ክፍያ የጠየቀባቸው ጉዳዮች ለአማካሪ ተቋሙ ቀርበው 
አንዳንዶቹ ተቀባይነት ያላቸው እንደሆኑ ሌሎቹ ግን 
ተቀባይነት የሌላቸውና ተቋራጩ አስቀድሞ በገባው 
ውል መሰረት ሊያከናውናቸው ሲገባ ያላከናወናቸው 
መሆናቸው በአማካሪው በተገለጸለት መሰረት ኮርፖሬሽኑ 
ለቦርዱ ለውሳኔ እንዲቀርብ መደረጉን አስረድተዋል፡፡

ለፕሮጀክቱ ስራ የተተነተነ ዝርዝር እቅድና የስራ አፈጻጸም 
መርሀ ግብር በማቅረብ በኩልም ኮርፖሬሽኑ የፕሮጀክቱ 
አማካሪ ለሆነው ለአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ ሳይንስና 
ቴክኖሎጂ መርሀ ግብሩን በመላክ እንደሚያስተችና 
የተሰጠውን ግብረመልስም ለሜቴክ እንደሚያቀርብ 
አስረድተው ነገር ግን ሜቴክ በግብረ መልሱ ላይ ምላሽ 
እንደማይሰጥ ተናግረዋል፡፡ ሜቴክ የአፈጻጸም ሪፖርት 
ቢልክም ችግሩ ግንባታው ፈቀቅ ማለት አለመቻሉ 
መሆኑንም ገልጸዋል፡፡

በሀገር ውስጥ እየተመረቱ ባሉ የተወሰኑ ምርቶች 
ላይ የብየዳ ስራ ወጥነት የሌለውና የጥራት ጉድለት 
የሚታይበት መሆኑን በተመለከተ ጉድለቶቹ በኦዲቱ 
ወቅት የነበሩ ወቅታዊ ችግሮች እንደነበሩና በሂደት 
እንደተስተካከሉ ገልጸዋል፡፡ 

የፕሮጀክቱ ወሳኝ እቃዎችን የመግዛት፣ የማምረትና 
የማቅረብ ስራ በጣም የዘገየበት ምክንያትም በግንባታ 
ወቅት  የስትራክቸር መሰንጠቅ ማጋጠሙና ይህንንም 
ለማስተካከል ሲባል የችግሩ መንስኤ የሆነውን የአፈር 
መሸሽን የሚገታ የሪቴይኒንግ ዎል ግንባታ ስራ ረጅም ጊዜ 
መውሰዱ ስራው ወደፊት እንዳይራመድ በማድረጋቸው 
መሆኑን ተናግረዋል፡፡ ከዚህ ጋር ተያይዞ በተቋራጩ 
በኩልም የውጭ ምንዛሪ እጥረት እንደችግር እንደሚነሳ 
ጠቅሰዋል፡፡

የመንግስት ወጪ አስተዳደር ጉዳዮች ቋሚ ኮሜቴ አባል 
የተከበሩ አቶ ተስፋዬ ሲርባሞ የኦዲት ግኝቶቹን በንባብ 

ባቀረቡበት ወቅት

አቶ ፍቃዱ ደሜ የኬሚካል ኢንዱስትሩ ኮርፖሬሽን ዋና 
ዳይሬክተር  በኦዲት ግኝቶቹ ላይ ማብራሪያ ሲሰጡ
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ሜቴክ ለንኡስ ተቋራጮች ስለሚሰጠው ስራና 
ስለተቋራጮቹ ማንነት ለፕሮጀክቱ ባለቤት ሳያሳውቅ 
ሲሰራ መቆየቱን በተመለከተ ከኦዲቱ በኋላ ሁኔታው 
መስተካከሉን ገልጸዋል፡፡ 

ለፋብሪካው የሚሆን የተማረ የሰው ሀይልን ከትምህርት 
ተቋማት ጋር በመሆን ማዘጋጀትን በተመለከተ በዚህ 
ረገድ ገፍቶ የተሰራ ስራ እንደሌለና የግንባታ ስራውም 
ገና በመሆኑ የሰው ሀይል አሰልጥኖ ካለስራ ማስቀመጡ 
ሀብት ማባከን ነው በሚል እንዳልተከናወነ ተናግረዋል፡፡ 

የፋብሪካው ግንባታ ወቅቱን ጠብቆ ያልተጠናቀቀበትን 
ምክንያት ሲገልጹ በዋናነት አራት ችግሮች እንደተለዩ 
እነርሱም ስራውን ለማከናወን የሚያስችል የራስ አቅም 
በሜቴክ በኩል ያለመኖር፤ የራስ አቅም በሌለበት ሁኔታም 
የሌሎችን አቅም ተጠቅሞ ለመስራት ዝግጁነትና ቅልጥፍና 
በሜቴክ በኩል አለመኖር፤ የፋይናንስ ችግርና የውጭ 
ምንዛሬ እጥረት እንዲሁም በግንባታ ወቅት የተፈጠሩ 
የቴክኒክ ችግሮች ፈጥኖ አለመፍታት መሆናቸውን  
አስረድተዋል፡፡ ከ2008 ዓ.ም በኋላም ሜቴክ ግንባታው 
ነሀሴ 2010 ዓ.ም እንደሚያልቅ ቢያሳውቅም በተባለው 
ወቅት ባለመጠናቀቁ እንደገናም ሀምሌ 2011 ዓ.ም 
እንደሚያልቅ የገለጸ መሆኑና የግንባታው ወጪም ከሀያ 
ቢልየን ብር በላይ የሚደርስ መሆኑን በማሳወቁ ጉዳዩ 
ለቦርዱ እንደቀረበ ገልጸዋል፡፡ ሜቴክ ሊተገብረው የሚችል 
ዳግም ሊከለስ የማይችል መርሀ ግብር ማዘጋጀት 
ስለመቻሉ፣ ይህን መርሀ ግብር ለማስተግበር የሚያስችል 
ዝግጅት ያለው ስለመሆኑ እንዲሁም ይህንን ለማድረግ 
ያሉ ችግሮችን ለይቶ እንዲያቀርብ ለአማካሪ ተቋሙ 
ስራው እንደተሰጠና አማካሪው በሚሰጠው ምላሽ ላይ 
ተመስርቶ በየካቲት ወር 2010 ዓ.ም ለመንግስት የውሳኔ 
ሀሳብ እንደሚቀርብ ተናግረዋል፡፡

ከሰዎችና ከአካባቢ ደህንነት ጥበቃ ጋር በተያያዘም የአካባቢ 
ተጽዕኖ ግምገማ ጥናት እንደተሰራና ነገር ግን ፋብሪካው 
የሚያደርሰውን ጉዳት በትክክል ማወቅ የሚቻለው ወደ 
ስራ ሲገባ መሆኑን አስረድተው በሰራተኞች ደህንነት 
ላይ የነበሩ ስጋቶችን ለመቀነስ በሜቴክ የማሻሻያ ስራ 
እንደተሰራ ተናግረዋል፡፡ 

ፕሮጀክቱን በየወቅቱ ከመከታተል ጋር ተያይዞም 
ከአዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጅ ዩኒቨርሲቲ ጋር 
በመሆን በግንባታ ቦታው ላይ በየሁለት ወሩ በመገኘት 
እየተገመገመ እንደሆነ ገልጸዋል፡፡

ለባንክ ስለሚከፈለው ወለድ ሲናገሩም በቀን ወደ 3 ሚልዮን 
ብር በወር ወደ ዘጠና ሚልዮን ብር ለባንክ ወለድ እየተከፈለ 
እንዳለና ግንባታው በቆየ መጠን ለፕሮጀክቱ የተመደበው 
በጀት ለወለድ እየተከፈለ ፕሮጀክቱንና በኮርፖሬሽኑ 
ስር ያሉ የኬሚካል ኢንዱስትሪዎችን ህልውና ስጋት 
ውስጥ ሊከት እንደሚችል፤ አማካሪ ድርጅቱም በፍጥነት 
ግንባታው ተጠናቆ ወደስራ ካልገባ አክሳሪ እንደሆነ ገልጾ 
እንደነበረና አሁንም ያልተጠናቀቀ በመሆኑ የፕሮጀክቱ 

አዋጭነት ስጋት ላይ እንደወደቀና እንዴት በፍጥነት 
ይጠናቀቅ የሚለው ጥያቄ በጣም አሳሳቢ ጉዳይ እንደሆነ 
አስረድተዋል፡፡

ተቋራጩ፣ ንዑስ ተቋራጩና አማካሪው የስራ ግንባታ 
ግብአቶች ጥራት በመስክ ፍተሻ በቋሚነት የማያደርጉ 
መሆናቸውን በተመለከተም ሜቴክ በእህት ኩባንያዎቹ 
የሚያመርታቸውን መሳሪያዎች ሲፈትሽ ኮረፖሬሽኑንም 
ሆነ አማካሪ ተቋሙን እንደማይጠራ ነገር ግን ንዑስ 
ኮንትራት የያዘው የቻይና ኩባንያ ለሚያመጣው ግብአት 
የጥራት ማረጋገጥ ስራ አሰርቶ እንደሚያመጣና ይህንንም 
አማካሪ ተቋሙ በየጊዜው እንደሚከታተል አስረድተዋል፡፡

የድንጋይ ከሰሉ በሜቴክ እየተሸጠ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ 
ድርጊቱ ተቀባይነት እንደሌለውና ፈቃዱ ከሜቴክ 
እንዲመለስ መደረጉን አስረድተዋል፡፡

የአማካሪው የአዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርስቲ 
የስራ ኃላፊ እንደገለጹት ሜቴክ ስራውን በጥራት፣ 
በተቀመጠው ጊዜና በተመደበው በጀት ሰርቶ በማጠናቀቅ 
ረገድ በአቅም ችግር ምክንያት ኃላፊነቱን አለመወጣቱን፣ 
በየወቅቱ እቅዱን እየከለሰ አጠናቅቃለሁ የሚልበት 
አካሄድም ትክክል አለመሆኑን፣ እንዲሁም አስቀድሞ 
ውሉ ላይ የነበሩ ስራዎችን አስመልቶ ዝግጅት 
አለማድረጉንና ለዚህም ተጨማሪ ስራ ናቸው በማለት 
ተጨማሪ ጊዜ እየጠየቀ ያለበት ሁኔታን አማካሪ ተቋሙ 
እንደማይቀበለው ገልጸው አሁንም ሜቴክ በ2011 ዓ.ም 
ግንባታውን አጠናቅቃለሁ በሚል ያቀረበው እቅድ አሳማኝ 
እንደማይመስል ገልጸዋል፡፡

በስራ ኃላፊዎቹ በተሰጡ ማብራያዎች እንዲሁም 
በግኝቶቹ ላይ ያላቸውን ጥያቄዎችና አስተያየቶች የቋሚ 
ኮሚቴው አባላት፣ የኢንዱስትሪ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ 
አባል እና በመድረኩ የተገኙ የተለያዩ ባለድርሻ አካላት 
የስራ ኃላፊዎች አቅርበዋል፡፡

በዚህም በዋናነት ፕሮጀክቱ መንግስት ለሰፊው የኢትዮጵያ 
አርሶ አደር ህዝብ ማዳበሪያ በሀገር ውስጥ በተሻለ 
ሁኔታ ለማቅረብ ተስፋ የሰጠበትና የሀገሪቱን የእድገትና 
ትራንስፎርሜሽን እድገት ያፋጥናል ተብሎ እምነት 
የተጣለበት በመጀመሪያው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን 
ዘመን እንደሚጠናቀቅ የታቀደ፤ ህዝብ በከፍተኛ ሁኔታ 
የሚጠብቀው ግዙፍ ፕሮጀክት ቢሆንም በአንጻሩ አሁን 
ያለበት ሁኔታ ሲታይ ግን ለተጨማሪ ወጪ ሀገሪቱን 
የዳረገና ግንባታውን በአግባቡ በየጊዜው ተከታትሎ 
እንዲጠናቀቅ የሚያደርገው ባለቤት ማን እንደሆነ 
የማይታወቅ የመሰለበት እንደሆነ ገልጸዋል፡፡ 

ከዚህ ጋር አያይዘውም ምንም እንኳን ፕሮጀክቱ 
ውስብስብና ከባድ እንደሆነና ሜቴክም ፕሮጀክቱን 
በአግባቡ አካሂዶ የማጠናቀቅ የአቅም ችግር እንዳለበት 
ቢታወቅም የፕሮጀክቱ ባለቤት እንደ መሪ ሚናውን 
በአግባቡ እንዳልተወጣ፤ አመራሩ ችግሮችን በየወቅቱ 

እየፈታ፣ ሜቴክን እየደገፈና ሜቴክ በራስ አቅም ማከወን 
ባልቻላቸው ጉዳዮች ላይ ሌሎች አማራጮችን እየፈለገ 
ፕሮጀክቱን ማስቀጠል እንዳልቻለ፤ የኦዲት ግኝቱንም እንደ 
ግብአት ተጠቅሞ ይህ ነው የተባለ እርምጃ እንዳልወሰደና 
አሁንም ድረስ ችግሮቹን ከማንሳት በዘለለ ፕሮጀክቱን 
ለማጠናቀቅ የሚያስችል ስራ እንዳልሰራ ተናግረዋል፡፡ 
አሁንም ግንባታውን በ2011 ዓ.ም ለማጠናቀቅ በሜቴክ 
የቀረበው መርሀ ግብር ይፈጸማል የሚል እምነት 
እንደሌላቸው ተናግረዋል፡፡

እንደዚሁም በግንባታ ስራው ውስጥ ያሉ አካላት 
ኃላፊነታቸውን በሚገባ እንዲወጡ ከማድረግ አኳያ አመራሩ 
ያለው ተነሳሽነትና ቁርጠኝነት ምን ያህል እንደሆነ፣ 
ፕሮጀክቱን ከማስፈጸም ጋር ከተያያዙ የአቅምና ቴክኒካል 
ችግሮች ባለፈ ግልጽነትና ተጠያቂነትን ከማስፈንና ከኪራይ 
ሰብሳቢነት ጋር የተያያዙ ችግሮች ስላለመኖራቸው ባለድርሻ 
አካላት ተጨማሪ ጥያቄዎችን ጠይቀዋል፡፡

የዘርፉ አመራር ገፍቶ በመሄድ መደረግ አለበት 
የሚለውን የመፍትሄ ሀሳብ ማመንጨትና መንግስትን 
ወደ ትክክለኛው አቅጣጫ መውሰድ ይጠበቅበታል 
ሲሉም አስገንዝበዋል፡፡ እንደዚሁም አሁን የፕሮጀክቱ 
ገንዘብ ከፋይ ከሚመስልበት ሁኔታ ወጥቶ የአመራርነት 
ሚናውን በመወጣት ሜቴክ ፕሮጀክቱን በቀነ ገደብ 
ውስጥ እንዲያጠናቅቅ ማድረግ ያለበት ይኸው አመራር 
እንደሆነ አስገንዝበዋል፡፡  

የፌዴራል ዋና ኦዲተር ክቡር አቶ ገመቹ ዲቢሶ በሰጡት 
አስተያየት የችግሮቹ ዋነኛ መንስኤ የፕሮጀክት አሰራር 
ሂደትን አለመከተል እንደሆነ ገልጸው በስራው አለም 
አቀፍ ልምድ ያለው አካል ፕሮጀክቱን በ4 አመታት 
እሰራለሁ እያለ በፋብሪካው ግንባታ ልምድ የሌለው ሜቴክ 
በ2 አመታት አጠናቅቀዋለሁ ሲል እቅዱ ምን ያህል 
ተጨባጭ ነው የሚለው ጥያቄ አለመጠየቁንና ችግሩን 
እዚህ ደረጃ ያደረሰውም ይህ አንደሆነ ተናግረዋል፡፡ ከዚህም 
ሌላ ማንኛውም ፕሮጀክት ሲካሄድ አማካሪ ድርጅት 
ሊኖረው ሲገባ ለፕሮጀክቱ እስከ 2006 ዓ.ም ድረስ 
አማካሪ ሳይቀጠርለት መሰራቱ ስህተት እንደነበር 
ጠቅሰዋል፡፡ እንደዚሁም ፕሮጀክቱ ሲቀረጽ የፋይናንስ 
ምንጩ በግልጽ ያለመወሰኑ ፕሮጀክቱ እንዲዘገይ ሚና 
እንደነበረው አመልክተዋል፡፡ ስራው ሲጀመርም ባለቤት 
እንዳልነበረውና ለኬሚካል ኢንዱስትሪ ልማት ኮርፖሬሽን 
ሲሰጥም ኮርፖሬሽኑ ይህንን ግዙፍ ፕሮጀክት ተሸክሞ 
ሊመራ የሚያስችለው አደረጃጀት አልነበረውም ብለዋል፡፡ 
ለስራው ልምድ ያለው አማካሪም እንዳልተቀጠረ ገልጸው 
በቂ ክትትል እንዳልተደረገ ተናግረዋል፡፡ የግንባታ ደረጃው 
ገና 42 በመቶ ለሆነ ፕሮጀክት 60 በመቶ ክፍያ 
መፈጸሙም ትክክል እንዳልሆነ አስረድተዋል፡፡ 

የፕሮጀክቱ በጀት በኦዲቱ ወቅት 11 ቢልየን ብር እንደነበር 
በማስታወስ አሁን ከ20 ቢልየን ብር በላይ እንደሚጠይቅ 
መነገሩ አስደንጋጭ ነው ያሉት ክቡር ዋና ኦዲተሩ 
አሳሳቢው ነገር ፕሮጀክቱ አዋጭ ይሆናል? የሚለውና 

አሁን በሜቴክ የቀረበው መርሀ ግብር በእውን ሊተገበር 
የሚችል ነው? የሚለው እንደሆነ በመጥቀስ ጉዳዩ ጊዜ 
ሳይወሰድ በፍጥነት ሊታይ ይገባል ሲሉ አስገንዝበዋል፡፡

የመንግስት ወጪ አስተዳደርና ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ 
ኮሜቴ ሰብሳቢ የተከበሩ ወ/ት ወይንሸት ገለሶ በማጠቃለያ 
አስተያየታቸው በውይይቱ የታየው ችግሩ እንደቀጠለ እንጂ 
የተሰጠ መፍትሄ እንደሌለና የሚሰጡ የማሻሻያ ሀሳቦችና 
የሚወሰዱ እርምጃዎች ለምን የሉም የሚለው ጥያቄ 
እንዳልተመለሰ ነው ብለዋል፡፡ በአመራሮቹ ከተሰጡት 
ማብራሪያዎች በመነሳት ይህ ነው የሚባል የማሻሻያ 
እንቅስቃሴ ስለመደረጉ ቋሚ ኮሚቴው እንዳላየና የቋሚ 
ኮሚቴው ፍላጎት አፋጣኝ መፍትሄ ተወስዶ ማየት 
እንደሆነ ገልጸዋል፡፡ ከተደረገው ውይይትም ቋሚ ኮሚቴው 
ባጭር ጊዜ ውስጥ እርምጃ ተወስዶ መፍትሄ ይሰጣል 
የሚል እምነት እንዳላሳደረ ተናግረዋል፡፡

በፋብሪካው ግንባታ ላይ ባለቤቱ ማን ነው የሚል ጥያቄ 
እንዲነሳ ያደረገው ውሳኔ ሰጪው አካል ባለመታወቁ ነው 
ያሉት ክብርት ወ/ት ወይንሸት 80 በመቶ አርሶ አደር 
ህዝብ ይህን ምርት እየተጠባበቀ ባለበት ሁኔታ ፍላጎቱን 
አለመመለስ የህዝብ ተጠቃሚነትን ጉዳይ አለመመለስ 
እንደሆነ በአመራሩ ዘንድ ሊወሰድ እንደሚገባው 
አስገንዝበዋል፡፡

እንደዚሁም ከውል ውጪ ያሉ ጉዳዮች ወደ ህግ 
ሊሄዱና ተጠያቂነትን ሊያስከትሉ እንደሚገባ ገልጸው 
የኬሚካል ኢንዱስትሪ ኮርፖሬሽን የተሰጠውን ተልዕኮ 
ሊወጣ እንደሚገባ፤ ሜቴክና አማካሪ ድርጅቱም ለጋራ 
ተልእኮ ተመሳሳይ ኃላፊነት ያለባቸው በመሆኑ ይህንን 
መወጣት እንደሚጠበቅባቸው ገልጸዋል፡፡ አመራሩም ሆነ 
መንግሰት ለችግሩ ፈጣን መፍትሄ ሊሰጠው ይገባል ሲሉ 
አሳስበዋል፡፡

የመንግስት ወጪ አስተዳደርና ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሜቴ 
ሰብሳቢ የተከበሩ ወ/ት ወይንሸት ገለሶ



20 21የፌዴራል ዋና ኦዲተር መስሪያ ቤት ልሳነ-ኦዲተር 2010 ዓ.ም

ማድረጉ፤ ለባለሙያዎች ማበረታቻ በሚል በወር ብር 
4,000.00 እንዲከፈላቸው በሥራ አመራሩ የተወሰነው 
የክፍያ ስሌት ከሲቪል ስርቪስ መመሪያ ውጪ የሆነና 
በምን ስሌት እንደተሠራ የሚያስረዳ ማስረጃ የሌለ መሆኑ፤ 
ግንባታዎች ላይ ክትትል ለሚያደርጉ ባለሙያዎች 
ብር 40,265.00፣ ለተለያዩ የዩኒቨርስቲው የአስተዳደር 
ሠራተኞች 477,197.71፣ ለሰርቪስና አንቡላንስ ሹፌሮች 
ብር 11,152.00፣ ለሐኪሞችና ስፔሻሊስቶች ከውስጥ ገቢ 
ብር 462,072.00 በድምሩ ብር 990,686.71 የማበረታቻ 
ክፍያና የትርፍ ሰዓት ክፍያ ከህግ፣ ከደንብና ከመመሪያ 
ውጭ ተከፍሎ መገኘቱ በኦዲት ሪፖርቱ ተመላክቷል፡፡

በኮንስትራክሽንና የመሠረተ ልማት ግንባታዎች ዙሪያ 
ዘላለም ሥራ ተቋራጭ ድርጅት በብር 25,309,962.09 
ለሚገነባው ግንባታ  ከተጨማሪ እሴት ታክስ ውጪ ከውሉ 
30% (ብር 7,592,988.62) ብቻ የተጨማሪ ግንባታ ሥራ 
መሰራት ሲገባው ከመመሪያ ውጭ የብር 26,374,222.23 
(104.2%) ተጨማሪ ግንባታ ሥራ መፈፀሙ፤ የጂ አይ 
ዜድ አይ ኤስ (GIZ-IS) ድርጅት ትምህርት ሚኒስቴር 
ባሳተመው ደረሰኝ ከተለያዩ ኮንትራክተሮች የሰበሰበውን 
ብር 682,243.73 ተጨማሪ እሴት ታክስ ወደ ገቢዎችና 
ጉሙሩክ ባለሥልጣን ገቢ ስለማድረጉ ማስረጃ ሊያቀርብ 
አለመቻሉ፤ በበጀት ዓመቱ መጨረሻ ዩኒቨርስቲው 
በተለያዩ የሒሳብ መደቦች በድምሩ ብር 3,137,589.86 
ከ2001 እስከ 2008 በጀት ዓመት መወራረድ ሲገባው 
ያላወራረደ መሆኑ እና በወቅቱ ለሚመለከታቸው አካላት 
መከፈል ሲገባቸው ያልተከፈሉና በበጀት ዓመቱ መጨረሻ 
መወራረድ ሲገባቸው ያልተወራረዱ ከ2001 እስከ 2008 
በጀት ዓመት የቆዩ በድምሩ ብር 682,877.12 ተከፋይ 
ሒሳቦች መኖራቸው ተገልጿል፡፡

በጀትን በተመለከተም ለዩኒቨርስቲው የተመደበ የተስተካከለ 
በጀትና በሥራ ላይ የዋለው የወጪ ሒሳብ ሲመዛዘን 
ከመደበኛና ከካፒታል በጀት በድምሩ ብር 2,430,240.07 
በተለያዩ የበጀት ርዕሶች ከ10% በላይ ሥራ ላይ ያልዋለ 
በጀት መኖሩ፤ በ2008 በጀት ዓመት በ4 ግለሰቦች ስም 
እንቅስቃሴ የሌለውና ባልተለመደ ሒሳብ ምዝገባ ሚዛን 
የተያዘ በድምሩ ብር 22,662.91 መኖሩ እንዲሁም 
ከ2002 እስከ 2008 በጀት ዓመት በሌጀር ላይ በተለያዩ 
ግለሰቦች ስም ብር 36,532.22 ተከፋይ ሒሳብ ተመዝግቦ 
መገኘቱ በኦዲቱ ታይቷል፡፡

የንብረት አያያዝን በተመለከተም በዩኒቨርስቲው አሮጌ 
ጎማዎች፣ የተሽከርካሪ ባትሪዎች፣ የአርማታ ብረቶች፣ 
የአገልግሎት ጊዜያቸው ያለፈባቸው የተለያዩ መድሃኒቶች 
ተለይተው ሳይወገዱ ለረጅም ጊዜ እንደተቀመጡ፤ 14 
ቴሌቭዥኖችና 400 አሮጌ ፍራሾች ለብልሽት እየተዳረጉ 
እንደሚገኙ፤ የንብረት መዛግብቶች ሥራ የማከናወን እና 
የንብረት የመያዝ ሥራ በአንድ ሠራተኛ እንደሚሠራ 
እንዲሁም ግንባታቸው ተጠናቆ በንብረትነት ርክክብ 
ያልተደረገባቸውን ህንጻዎች የተሟላ ታሪክ የሚያስረዳ 
ምዝገባ አለመደረጉ ተገልጿል፡፡

ቋሚ ኮሚቴው በኦዲት ሪፖርቱ ከተገለጹ ግኝቶች ጋር 
በተያያዘ ደንብና መመሪያ ውጪ ለምን ተግባራቱ 
እንደተፈፀሙና ተፈፅመዋል የተባሉ ስህተቶችን 
ለማስተካከል የተሰሩ የእርምት ስራዎች ምን እንደሆኑ 
የዩኒቨርስቲው አመራሮች እንዲያስረዱ ጠይቋል፡፡

አቶ ደሳለኝ በቀለ በደብረማርቆስ ዩኒቨርስቲ የፋይናንስና 
በጀት አስተዳደር ዳይሬክተር በተነሱት ጥያቄዎች ላይ 
ምላሽ የሰጡ ሲሆን ዩኒቨርስቲው የኦዲት ግኝቱን ተከትሎ 
የድርጊት መርሃ ግብር አዘጋጅቶ በተነሱት ችግሮች ላይ 
የእርምት እርምጃዎችን ሲወስድ እንደቆየና የማስተካከያ 
ሥራዎችን መሥራት እንደተቻለ ገልፀዋል፡፡

የወጪ ሒሳብ መደብን ጠብቆ አለመመዝገብን በተመለከተ 
የተጠቀሰው ግኝት በዩኒቨርስቲው የስፖርት ትምህርት 
ክፍል ያሉ ማስተማሪያ እቃዎችን የተመለከተ መሆኑንና 
ስህተቱ የተፈጠረው በግዥ ሒደት  እቃዎቹ መመዝገብ 
የነበረባቸው በቋሚ እቃ ሆኖ ሳለ በመማር ማስተማር 
በመመዝገባቸው እንደሆነ፤ የዶልቼ ኢንጂነሪንግ            
ኃ/የተ/የግ/ማህበርን በተመለከተም ድርጅቱ እቃዎቹን 
በበጀት ዓመቱ መጨረሻ ላይ በማቅረቡና የእቃዎቹን 
ጥራት አይቶ ለመረከብ ጊዜ በመውሰዱ በቀጣዩ በጀት 
ዓመት ላይ ክፍያው ሊፈፀም መቻሉን፤ ህጋዊ ያልሆነ 
ደረሰኝ ሳያቀርቡ ክፍያ ተፈፅሟል የተባለውም ግዥዎቹ 
የተፈፀሙት በአማራ ክልል የሚገኙ ህጋዊ የደረጃ “ሐ” 
ግብር ከፋይ ነጋዴዎች በሚያቀርቡት ደረሠኝ የተፈፀመ 
መሆኑን፤ ለድርጅቶች የተደረገ ድጋፍን በተመለከተ 
ድጋፍ ከተደረገላቸው ውስጥ ደረሰኝ ያቀረቡ እንዳሉና 
ሁለት ድርጅቶች ግን ደረሰኝ ማቅረብ ባይችሉም የባንክ 
ገቢ ደረሰኝ ማቅረባቸውን፤ የህዋ ሳይንስን በተመለከተ 
ለአማራ የዩኒቨርስቲዎች ፎረም ቀርቦ የተወሰነና 
የዩኒቨርስቲው ማኔጅመንት የጉዳዩን ጠቀሜታ አይቶ 
በወሰነው መሠረት ፈተና ለፈተኑ መምህራን የቁርጥ 
ክፍያ መፈፀሙንና ከኦዲት አስተያየት በኋላ መሰል 
ክፍያዎች እንዲቆሙ መደረጋቸውን ገልፀዋል፡፡

ያለጨረታ የተከፈሉ የተለያዩ ግዢዎችን በተመለከተ አቶ 
ደሳለኝ ምላሽ ሲሰጡ ዩኒቨርስቲው በርካታ ግዥዎችን 
የሚፈፅመው ዩኒቨርስቲው ካቋቋመው የመንቆረር አግሮ 
ኢንዱስትሪ መሆኑን፤ የሆቴል መስተንግዶ ግዥም 
ያለውድድር የሆነው በከተማው ደረጃቸውን የጠበቁ 
ሆቴሎች ባለመኖራቸው በማኔጅመንት ውሳኔ የተመረጡ 
ሆቴሎች ላይ የአገልግሎት ግዥ እንደተፈፀመ፤ የምግብ 
ዘይትም ከሞጆ ዘይት ፋብሪካ የቀጥታ ግዥ በማኔጅመንት 
ውሳኔ መፈፀሙንና ከኦዲት አስተያየቱ በኋላ ባለው 
ዓመት ግዥዎች ሲፈፀሙ የመንግስት ግዥና ንብረት 
አስተዳደር ኤጀንሲን በማስፈቀድ ማስተካከላቸውን 
አስረድተዋል፡፡ 

መመሪያን ያልተከተለ ክፍያን በተመለከተ የሐኪሞች 
የትርፍ ሰዓት ክፍያ መንግስት በፈቀደው የሰዓት ክፍያ 
(Credit Hour) መሠረት መፈፀሙን አስረድተዋል፡፡

የደብረማርቆስ ዩኒቨርስቲ ለኦዲት ግኝቶች ትኩረት 

በመስጠት ህግና መመሪያ ጠብቆ ሊሠራ እንደሚገባ ተገለፀ

የደብረማርቆስ ዩኒቨርስቲ ለኦዲት ግኝቶች ትኩረት 
በመስጠት ህግና መመሪያ ጠብቆ ሊሠራ እንደሚገባ 
ተገለፀ

የኢ.ፌ.ዲ.ሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የመንግስት 
ወጪ አስተዳደርና ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ 
በደብረ ማርቆስ ዩኒቨርስቲ የ2008 በጀት ዓመት ሂሳብ 
ላይ የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት ያደረገውን የሂሳብ 
ኦዲት መሰረት በማድረግ ይፋዊ ስብሰባ መጋቢት 17፣ 
2010 ዓ.ም ባካሔደበት ወቅት ዩኒቨርስቲው ለኦዲት 
ግኝት ትኩረት በመስጠት ህግና መመሪያን ተከትሎ 
ሊሠራ እንደሚገባ አሳሰበ፡፡

በይፋዊ ስብሰባው ቋሚ ኮሚቴው የደብረማርቆስ 
ዩኒቨርስቲ ከህግና መመሪያ ውጭ ፈፅሟቸዋል በተባሉ 
አሠራሮች ላይ ጥያቄዎችን አቅርቦ የተቋሙ አመራሮች 
ምላሽና ማብራሪያ እንዲሠጡ አድርጓል፡፡

ቋሚ ኮሚቴው ባቀረባቸው ጥያቄዎች ዩኒቨርስቲው በበጀት 
ዓመቱ ብር 4,682,383.93 በትክክለኛ የወጪ ሒሳብ 
አርዕስት ሳይመዘግብ መገኘቱ፤ ከዶልቼ ኢንጂነሪንግ 
ኃ/የተ/የግ/ማህበር የኤሌክትሪክ፣ የውሃና የጥገና ብር 
158,742.57 እንዲሁም ለዩኒቨርስቲው የምክክር መድረክ 
መከፈል የሚገባው ብር 20,000 በድምሩ 178,742.57 
የበጀት ዓመቱን ሳይጠብቅ የወጣ ወጪ መሆኑ፤ 
በብር 170,722.78 የተለያዩ ግዢዎች የተፈፀመባቸው 

ድርጅቶችና ግለሰቦች የንግድ ሥራ ፈቃድ እያላቸው 
ህጋዊ ያልሆነ ደረሰኝ አቅርበው ክፍያ ተፈፅሞ መገኘቱ፤ 
በተለያዩ የድጋፍ ክፍያዎች መንግስታዊ ላልሆኑ ተቋማት 
በድምሩ ብር 1,060,000.00 የክፍያ ደረሰኝ ሳይቀርብ 
መከፈሉንና የተከፈለው ሒሳብ በበጀት ዕቅድ ዘመን 
በበጀት አርዕስት ያልተካተተ መሆኑ እና የህዋ ሳይንስ 
በተማሪዎች ዘንድ ለማስረፅና ዝንባሌያቸውን ለማሳደግ 
በክልል ደረጃ እና በዩኒቨርስቲ ውስጥ ፈተና ለፈተኑ 
መምህራን በመንግስት የተፈቀደ የክፍያ ተመን ሳይኖርና 
በውል ሳይያዝ የዩኒቨርስቲው ሥራ አመራር በወሰነው 
መሠረት ለ5 ፈታኞች በድምሩ ብር 24 ሺህ ተከፍሎ 
መገኘቱ በኦዲት ግኝቱ ተገልጿል፡፡

ያለጨረታ የተፈፀሙ ግዥዎችን በተመለከተ ዩኒቨርስቲው 
በብር 69,476,518.45 የተለያዩ ግዢዎችን ከህግ፣ 
ደንብና መመሪያ ውጪ ያለምንም ውድድር በቀጥታ 
ግዢ ፈፅሞ መገኘቱ፤ ለህክምና ት/ቤት የዩኒቨርስቲው 
ተቀጣሪ ያልሆኑ ሐኪሞችን ከመመሪያ ውጪ በቁርጥ 
ክፍያ ውል በመያዝ ከጫና በላይ የትርፍ ሰዓት ክፍያ 
በሚል በድምሩ ብር 975,694.85 ከፍሎ መገኘቱ፤ 
ለግንባታ ፕሮጀክት ፅ/ቤት በተፈቀደው የኮንትራት 
ሥራ መደብ መሠረት ሥራ አስኪያጅ፣ ምክትል ሥራ 
አስኪያጅና ባለሙያዎች ባላቸው የሥራ ልምድ አወዳድሮ 
ዩኒቨርስቲው መቅጠር ሲገባው ያለውድድር ቦታውን 
ለመምህራን በመስጠት ጥቅማ ጥቅሞች እንዲከፈላቸው 

አቶ ደሳለኝ በቀለ በደብረማርቆስ ዩኒቨርስቲ የፋይናንስና በጀት አስተዳደር ዳይሬክተር በኦዲት ግኝቶች ላይ ማብራሪያ ሲሰጡ

ዜና
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ከግንባታ ፕሮጀክቶች ጽ/ቤት ጋር በተያያዘ 
በዩኒቨርስቲው ከ1.5 ቢሊዮን ብር በላይ የተለያዩ 
የግንባታ ሥራዎች እየተሠሩ እንደሚገኙ ገልጸው 
ለሥራው ባለው መስፈርት ባለሙያዎችን ከገበያ ላይ 
አወዳድሮ ለመቅጠር የተደረገው ጥረት ባለመሳካቱ 
ለመምህራን ክፍያ በመፈፀም ሊያሰሩ እንደቻሉ፤ 
የአስተዳደር ሠራተኞችን ያለአግባብ ተከፍሏል 
የተባለውን ክፍያም በሲቪል ሰርቪስ የለውጥ 
ፕሮግራሞች ላይ ለተሣተፉ ሠራተኞች የአከፋፈል 
መመሪያ ዩኒቨርስቲው በማዘጋጀት እንደተከፈለና 
በኋላም ከሲቪል ሰርቪስ የሰው ሃብት ልማት 
ሚኒስቴር በተሰጠው አስተያየት መሠረት ክፍያዎቹን 
ማቋረጣቸውን፤ ቅዳሜና እሁድ የሰርቪስ አገልግሎት 
ሲሠጡ ለነበሩ ሹፌሮች የነበረው አከፋፈል ስህተት 
መሆኑ ከተገለፀ በኋላ መቆሙን፤ ለሐኪሞችና 
ስፔሻሊስቶች የተከፈለ ክፍያም በአሠራር ላይ በነበረ 
የግንዛቤ ችግር የተፈፀመ እንደሆነ፤  ለዘላለም አስማረ 
የህንጻ ስራ ተቋራጭ ከተሰጠ ከኮንስትራክሽን መሠረተ 
ልማት ጋር በተያያዘ ዩኒቨርስቲው የፍሳሽ ቆሻሻ 
ፕሮጀክት እያስገነባ ቢገኝም ፕሮጀክቱ መዘግየቱንና 
ረጅም ጊዜ የወሰደ እንደሆነ ገልፀው ፕሮጀክቱን 
የመከታተል ሚና ያላቸው የትምህርት ሚኒስቴር እና 
ጂ አይ ዜድ መሆናቸውን አቶ ደሳለኝ አስረድተዋል፡፡

ፈሰስ ለመደረጉ ማስረጃ ያልቀረበበትን የተጨማሪ እሴት 
ታክስን በተመለከተ አቶ ደሳለኝ ሲያስረዱ በ2007 
ዓ.ም ለተጨማሪ እሴት ታክስን ለገቢዎችና ጉሙሩክ 
ባለሥልጣን ገቢ ማድረጉን ነገር ግን በኦዲት ትክክል 
እንዳልሆነ በተገለጸላቸው መሠረት በ2008 ሲቋረጥ 
እንደገና ለምን ገቢ አልተደረገም የሚል የሚጣረስ 
አስተያየት እንደተሰጣቸው እና ችግሩ ከዩኒቨርስቲው 
አቅም በላይ መሆኑን አቶ ደሳለኝ ገልጸዋል፡፡ 

ከውዝፍ ተሰብሳቢ ሒሳቦች ጋር በተያያዘ ዩኒቨርስቲው 
ከኦዲት ግኝት በኋላ ኮሚቴ በማዋቀር እያንዳንዱን 
ግኝት በማጣራትና ባለቤቱን በመለየት ከግለሰብና 
ከተለያዩ አካላት ሂሳቦቹ እንዲመለሱ ጥረት መደረጉንና 
በህግ አግባብ መታየት ያለባቸውንም በመለየት በፍርድ 
ቤት እንዲታዩ እየተደረገ መሆኑን እና ከአገር ውጪ 
የወጡ አካላትና ዋስትና ያልተገኘባቸው ግለሰቦች 
ውሳኔ እንዲሰጥባቸው ለበላይ አካል ማሳወቃቸውን፤ 
ከተከፋይ ሒሳብ ጋር በተያያዘ ዩኒቨርስቲው ሥር 
ነቀል እርምጃ መውሰዱን ገልፀው ከ396ሺህ ብር 
በላይ ለሚመለከታቸው አካላት ክፍያዎች እንዲፈፀሙ 
መደረጉንና ቀሪ ከ286 ሺህ ብር በላይ ሒሳብ ውሳኔ 
ያልተሰጠባቸውና በቀጣይ መፍትሔ እንዲሠጥባቸው 
ለማድረግ ጥረቱ እንደሚቀጥል ገልፀዋል፡፡

በሥራ ላይ ካልዋለ የመደበኛ እና ካፒታል በጀት ጋር 
በተያየዘ ለተነሱ ጥያቄዎች ምላሽ ሲሰጡ ነጋዴዎች 
ከዩኒቨርስቲው ጋር ውል ይዘው በወቅቱ እቃ ሳያቀርቡ 
በመቅረታቸው ያልተከፈለ እና ለመምህራን ቅጥር 

ማስታወቂያ ወጥቶ ባለመቀጠራቸው በጀቱ ሥራ ላይ 
ሳይውል መቅረቱን እና ባልተለመደ ሒሳብ ሚዛን 
የተያዘ የመደበኛ በጀት ተሰብሳቢ ሒሳብና ተከፋይ 
ሒሳብ የተገኘውን ግኝት ከኦዲት አስተያየት በኋላ 
ሙሉ በሙሉ ማስተካከላቸውን አቶ ደሳለኝ ገልፀዋል፡፡

ዶ/ር ታደሰ ጤናው በደብረማርቆስ ዩኒቨርስቲ 
የአካዳሚክ ጉዳዮች ምክትል ፕሬዝዳንት በቋሚ 
ኮሚቴው ለተነሱት ጥያቄዎች በሰጡት ተጨማሪ 
ምላሽ ከንብረት አያያዝ ጋር በተያያዘ የተሽከርካሪ 
ባትሪዎችና የአርማታ ብረቶች በሽያጭ እንዲወገዱ 
ተደርጎ ገንዘቡ ገቢ መደረጉን፤ በመጋዘን ተቀምጠው 
ከነበሩት 14 ቴሌቭዥኖች ውስጥ ሰባቱ ተጠግነው 
አገልግሎት እንዲሠጡ መደረጉንና ቀሪዎቹ በጥገና 
ላይ እንደሚገኙ፤ የንብረት  ምዝገባና ንብረት አያያዝ 
በአንድ ሠራተኛ እንዲከናወን የተደረገው ክፍሉ 
በሁለት ሰው የሚሠራ ሥራ የሌለው በመሆኑ እንደሆነ፤ 
በህንጻ አስተዳደር በኩል የአስተዳደር ህንፃዎች ምዝገባ 
መደረጉንና ከህንፃዎቹ ውስጥ ርክክብ የተደረገባቸውና 
ያልተደረገባቸው እንዳሉና ለመምህራን መኖሪያ የሚሆን 
10 ኮንዶሚኒየም ህንጻዎች ገዝቶ ርክክብ መፈፀሙን 
ነገር ግን ታሪካቸውን ለመመዝገብ በፕሮጀክት ጽ/ቤት 
በኩል በሂደት ላይ እንደሚገኙ አስረድተዋል፡፡

ቋሚ ኮሚቴው እና የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት 
በዩኒቨርስቲው አመራሮች የተሰጡትን ምላሾች 
ካዳመጡ በኋላ ሊሻሻሉና ሊታረሙ ይገባሉ ባሏቸው 
ጉዳዮች ላይ አስተያየት ሰጥተዋል፡፡

በተሰጠው አስተያየት መሠረት መንግስታዊ ላልሆኑ 
ተቋማት ከተከፈለው ገንዘብ ጋር በተገናኘ ዩኒቨርስቲው 
ለተለያዩ ድርጅቶች የሚያደርጋቸው ድጋፎች ተገቢ 
አለመሆናቸውን፤ ግዥዎች በግዥ መመሪያ የሚፈፀሙ 

እንጂ በማኔጅመንት ስብሰባ የሚወሰኑ አለመሆናቸው 
ታውቆ መሰል አሠራሮች በአፋጣኝ ሊታረሙ 
እንደሚገባ፤ ማንኛውም ገቢ በህጋዊ የገቢ ደረሰኝ 
ሊያዝ እንደሚገባ፤ መምህራን በግንባታ ሥራዎች 
ላይ እንዲሣተፉ ማድረግ የመማር ማስተማሩን ሂደት 
የሚጎዳና ተገቢ አሠራር ባለመሆኑ መስተካከል 
እንዳለበት፤ የጥቅማጥቅም ክፍያዎች በህግና መመሪያ 
መሠረት ሊፈፀሙ እንደሚገቡ፤ ዩኒቨርስቲው ህጋዊ 
አሠራርን በማስፈን አርዓያነት ያለው ተግባር ማካሄድ  
እና የበጀት አጠቃቀሙን የተሻለ ለማድረግ ዕቅዱን 
በወቅቱ ማሻሻል እንደሚጠበቅበት ገልፀዋል፡፡

ክብርት ወ/ሮ መሠረት ዳምጤ በፌዴራል ዋና ኦዲተር 
መ/ቤት የኦዲት ዘርፍ ምክትል ዋና ኦዲተር በሰጡት 
አስተያየት ከጂ አይ ዜድ ጋር በተያያዘ ተጨማሪ 
እሴት ታክስ የሰበሰበው ጂ አይ ዜድ እንደመሆኑ 
ታክሱን ገቢ ማድረግ ያለበትም ዩኒቨርስቲው ሳይሆን 
ጂ ኤ ዜድ ሊሆን እንደሚገባ፤ በ2008 ዓ.ም የተሰጡ 
አስተያየቶች ሳይሻሻሉ በ2009 በጀት ዓመትም ችግሮቹ 
መደገማቸውን አስቀምጠው የተቋሙ አመራሮች 
በኦዲት ግኝቱ መሠረት እየሠራን ነው ይበሉ እንጂ 
በተግባር የተለወጠ ነገር እንደሌለና ዩኒቨርስቲው 
ለኦዲት አስተያየት የሚሰጠው ስፍራ በጣም አናሳ 
እንደሆነ ገልጸው ከዚህ አይነት አመለካከት መውጣት 
እንዳለበት አስገንዝበዋል፡፡

ክቡር አቶ ገመቹ ዱቢሶ የፌዴራል ዋና ኦዲተር 
በሰጡት አስተያየት የስፖርት እቃዎችን ምዝገባ 
ከማስተካከል ባለፈ በተጨማሪ ሌሎች ንብረቶችም 
በዚሁ አግባብ ተስተካክሎ እንዲመዘገቡ ማድረግ 
እንደሚገባ፤ ከግዥ ጋር በተያያዘም  በዋናነት ግዥ 
የሚፈፀመው የፌዴራል መንግስት የግዥ ሥርዓትን 
ተከትሎ መሆኑ ታውቆ ግዥዎች ከየትም ቦታ 
ሲፈፀሙ ህጋዊ ደረሰኝ ከሚያቀርቡ አካላት ብቻ 
ሊሆን እንደሚገባ፤ ዩኒቨርስቲው ለተለያዩ  ተቋማት 
የሚያደርገውን ድጋፍ አቁሜያለሁ ይበል እንጂ 
ድጋፎቹ በ2009 በጀት ዓመትም መቀጠላቸውንና 
የሚደረገው ድጋፍ ተገቢ መሆኑ ከታመነም በበጀት 
አስቀድሞ መያዝ እንደሚያስፈልግ፤ ከህዋ ሳይንስ ጋር 
በተያያዘ ዓላማው ጥሩ መሆኑን ገልፀው ነገር ግን 
የአሠራር ሥርዓት ሊበጅለት እንደሚገባ፤ ያለጨረታ 
ግዢ መፈፀምን በተመለከተ መመሪያ የተዘጋጀው 
ግልፅ አሠራር እንዲኖር ለማድረግ፣ ህገወጥ አሠራርን 
ለመቅረፍና የውድድር ሥርዓትን ለመፍጠር እንደሆነ 
በመግለፅ የመንግስት ግዥና ንብረት አስተዳደር 
ኤጀንሲም ቢሆን ከዚህ ድርጅት ግዙ ብሎ ማዘዝ 
እንደማይችል ገልፀዋል፡፡ 

መመሪያን ካልተከተለ የመምህራን ክፍያ ጋር በተያያዘ 
የኮንታክት አወር (Contact Hour) እና ክሬዲት አወር 
(Credit Hour) ክፍያዎቹ የሚለያዩ ከሆነ ግልፅ ሆነው 
እንዲቀመጡ ለሚመለከተው አካል አሳውቆ ግልፅ 

መመሪያ እንዲወጣለት ማድረግ እንደሚያስፈልግ፤ 
የግንባታ ፕሮጀክትን በተመለከተ አስተማሪዎቹን 
ከትምህርት ሥራቸው አምጥቶ ግንባታ ላይ እንዲሣተፉ 
የሚደረጉ ከሆነ የማስተማር ሥራው እየተሰራ እንዳልሆነ 
ስለሚገልፅ ሊታረም የሚገባው አሠራር እንደሆነ፤ 
የጥቅማጥቅም ክፍያን በተመለከተ የሚኒስትሮች 
ምክር ቤት እንዲቋረጥ መወሰኑን ተከትሎ የፐብሊክ 
ሰርቪስና የሰው ሃብት ልማት ሚኒስቴር መመሪያ 
ማስተላለፉንና የዩኒቨርስቲ አመራር መመሪያውን 
ሊተላለፍ እንደማይችል፤ ለአስተዳደር ሠራተኞችና 
ሹፌሮች የተከፈሉ ክፍያዎችን በተመለከተም በተለይ 
ከውስጥ ገቢ የሚከፈሉ ክፍያዎች ሲፈፀሙ ፀንተው ያሉ 
ህግና ሥርዓቶችን ጠብቆ መሆን እንዳለበት  የገንዘብና 
ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴር መመሪያ ማስተላለፉን፤ 
አንድ ሠራተኛ በሁለት የሥራ ኃላፊነቶች ላይ 
እንዲሠራ የተደረገበት አግባብ የንብረት አስተዳደር 
ላይ ግልጽነት የሚፈጥር ባለመሆኑ በሁለቱም መደብ 
ተገቢው የሰው ሃይል ሊቀጠር እንደሚገባ፤ ከጂ 
አይ ዜድ ጋር በተያያዘ መንግስት በጀት የፈቀደው 
ለዩኒቨርስቲው እንደመሆኑ መጠን ዩኒቨርስቲው  
ድርጅቱ ተጨማሪ እሴት ታክስ ለገቢዎችና ጉሙሩክ 
ባለሥልጣን ማስገባቱን የመከታተል ህጋዊ ግዴታ 
እንዳለበት ገልፀው ዩኒቨርስቲው የፋይናንስ ሥርዓቱን 
ህጋዊ አሠራርን ተከትሎ ተግባራዊ እንዲሆን ትኩረት 
ሰጥቶ ሊሰራ እንደሚገባ አቶ ገመቹ አሳስበዋል፡፡

የቋሚ ኮሚቴው ሰብሳቢ የተከበሩ ወ/ት ወይንሸት ገለሶ 
በመጨረሻ በሰጡት አስተያየት ዩኒቨርስቲው የኦዲት 
ግኝትን መሠረት አድርጎ አንዳንድ ጉዳዮች ላይ የማሻሻያ 
እርምጃ መውሰዱ ጅምሩ ጥሩ መሆኑን ገልፀው በኦዲት 
ግኝት መሠረት እርምት የተወሰደባቸውን ጉዳዮች 
ለሚመለከተው አካል ማሳወቅ እንደሚገባ፤ መመሪያንና 
ደንብን ያልተከተሉ አሠራሮች ተገቢ ባለመሆናቸው 
ህጋዊ አሠራር ሊከተሉ እንደሚገባ፤ ከአቅም በላይ 
የሆኑ የአሠራር ችግሮች ካጋጠሙም መመሪያውን 
ከሚያወጣው አካል ጋር በመነጋገር መፍትሔ ሊፈለግ 
እንደሚገባ፤ የውስጥ ኦዲትንም በአደረጃጀት ደረጃ 
በአግባቡ በማደራጀትና የውስጥ አቅም አንዲሆን 
መስራት እንደሚያሻ፤ ከግዥ ጋር በተያያዘም ያሉትን 
ችግሮች ለመፍታት ዩኒቨርስቲው በእቅድ መመራትና 
ከቁጥቁጥ ግዢ መውጣት እንደሚገባው እንዲሁም 
የትምህርት ተቋማት አርዓያ በመሆን ከኦዲት ግኝት 
ሊወጡ የሚገባ በመሆኑ ዩኒቨርስቲው አሠራሩን 
በፍጥነት ማሻሻል አለበት ሲሉ አሳስበዋል፡፡

ክብርት ወ/ሮ መሠረት ዳምጤ በፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት 
የኦዲት ዘርፍ ምክትል ዋና ኦዲተር አስተያታቸውን ሲሰጡ
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የእንስሳት ዝርያ በማሻሻል የተሻለ ምርትና ምርታማነት 
የሚገኝበት ደረጃ ላይ እንዲደርስ ትኩረት ተሰጥቶ ሊሠራ 
እንደሚገባ፤ የዝርያ ማሻሻያ ሥራዎች ለውጥ ማምጣት 
ያልቻሉበት ምክንያት በአግባቡ ሊጠና እንደሚገባ፤ 
መንግስትንም ሆነ ሌሎች የሚመለከታቸውን አካላትን 
በማሳተፍ በፍጥነት ለውጥ ማምጣት በሚያስችል 
አግባብ መንቀሳቀስ እንደሚያስፈልግ፤ ከውጭ የሚመጡ 
ዝርያዎችን በተመለከተም 6 የዓለም አቀፍ የእንስሳት 
ጤና ድርጅት መስፈርቶች ማሟላታቸው ተረጋግጦ 
መግባት ሲኖርባቸው መስፈርቶቹ አለመረጋገጣቸውንና 
ከነዚህም ውስጥ አንዱ አይ ቢ አር መሆኑንና ለዝርያ 
ከገቡት ላሞች የተወለዱት ኮርማዎችም የመተንፈሻ አካል 
ችግር ያለባቸው መሆኑ እየታወቀ ሲሰራጩ እንደነበረና 
ባለሙያዎቹም ተጠያቂ አለመደረጋቸውን ተናግረዋል፡፡

የአባላዘር አቅርቦትን በተመለከተም ፍላጎቱ ብዙ ቢሆንም 
አቅርቦቱ ትንሽ እንደሆነና አቅርቦቱ በሚሻሻልበት 
ሁኔታ ላይ በትኩረት መሥራት እንደሚገባ፤ ከድራት 
ማጎልበቻ ሆርሞን ጋር በተያያዘም ለእንስሳቱ 
የሚሠጡት መድሃኒቶች ትክክለኛነታቸውን ማረጋገጥ 
እንደሚያስፈልግ፤ ከአቅም ግንባታ ጋር በተያያዘ ብዙ 
ሥራ እንዳልተሰራ ታውቆ የአገር በቀል ምርጥ ልምዶችን 
የመጠቀም ሁኔታ ሊጎለብት እንደሚገባ እንዲሁም 
ሚኒስቴር መ/ቤቱ በኦዲት ግኝቱ ከተመላከቱት ችግሮች 
ውጪ አስፍቶ በመመልከት በዘርፉ ተጨባጭ ለውጥ 
ለማምጣት መሥራት እንደሚጠበቅባቸው አቶ ገመቹ 
አሳስበዋል፡፡ 

የቋሚ ኮሚቴው ሰብሳቢ የተከበሩ ወ/ት ወይንሸት ገለሶ 
በመጨረሻ በሰጡት አስተያየት የኦዲት ግኝቶችን 
መሠረት በማድረግ በዘርፉ ምቹ ሁኔታ እየዘረጉ መሄድ 
እንደሚያስፈልግ፤ ፖሊስና ስትራቴጂ በዘርፉ ከሌለ 
ለተጠያቂነትም ሆነ ሥራውን ለማከናወን አስቸጋሪ 
ስለሚያደርገው በተጀመረው መንገድ በፍጥነት 
ወደተግባር መለወጥ እንደሚያስፈልግ፤ በዘርፉ ይበልጥ 
ትኩረትና ቅድሚያ ተሰጥቶ ሊሠራባቸው የሚገቡ 
ጉዳዮችን በመለየት በተቀናጀ እቅድ ሊመራ እንደሚገባ፤ 
ከውጭ አገር በሚመጡ እንስሳት ላይ ተገቢው ትኩረት 
ሊሰጥና ተጠያቂነት የሚያረጋግጥ ሥርዓት ሊበጅለት 
እንደሚገባ፤ የውስጥ አቅምን ከመገንባት በተለይም 
የባለሙያ እጥረትን ከመቅረፍ አንፃር ከክልሎች 
ጋር በቅንጅት መሥራት እንደሚያስፈልግ፤ በዘርፉ 
ለተሠማሩ ባለሃብቶችና አርሶ አደሮች ምቹ የሥራ ሁኔታ 
ሊፈጠርላቸው እንደሚገባ፤ በአገር ውስጥ ምርታቸው 
ጥሩ የሆኑ የእንስሳት ዝርያዎችን በመለየትና ቅድሚያ 
በመስጠት ማስፋፋት እንደሚያስፈልግ፤ ቅንጅታዊ 
አሠራርን ከከፍተኛ የትምህርት ተቋማት፤ ከክልሎችና 
ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር ለማጠናከር ትኩረት 
ሰጥቶ መሥራት እንደሚያስፈልግ እንዲሁም ሚኒስቴር 
መ/ቤቱ በኦዲት አስተያየቱ መሠረት የሚወሰዱ 
እርምጃዎችን ለሚመለከታቸው አካላት ማሳወቅ 
እንደሚጠበቅበት አሳስበዋል፡፡ 

ከውጭ አገር የገቡ የዝርያ ማሻሻያ ጊደሮችን በተመለከተ 
የግብርና ሚኒስቴር እንስሳትንም ሆነ የእንስሳት ዘር ከውጭ 
አገር ሲያስገባም ሆነ ወደ ውጭ ሲልክ የሚመራበት 
መመሪያ እንዳለውና በመሥፈርቱም እንስሳቱን ከውጭ 
አገር ሲያስመጣ ከጤናና ከዝርያ አንፃር ግምገማ 
በማድረግ እንደሆነ ገልፀው በ2005 የገቡት ላሞችም 
ይህን መስፈርት ተከትለው መግባታቸውን ገልጸው 
ነገር ግን ላሞቹ ከገቡ በኋላ በኢትዮጵያም ሆነ በሌሎች 
አገሮች የሚታወቅ አይ ቢ አር (IBR) በተባለ በሽታ 
ተጠቂ እንደነበሩና ክትባትም ሊሰጣቸው እንዳልተቻለ 
እንዲሁም ከነሱ የተወለዱትና ለአባለዘር ማምረት 
አገልግሎት ይውላሉ ተብለው የታሰቡት ኮርማዎችም 
የአባላዘር በሽታው ሊተላለፍባቸው እንደሚችል ሲታወቅ 
በሥጋ መልክ እንዲወገዱ መደረጉን ዶ/ር ገ/እግዚአብሔር 
አስረድተዋል፡፡ 

የድራት ማጎልበቻ ሆርሞን በተመለከተም 
ዶ/ር ገ/እግዚአብሔር ሲመልሱ በኦዲት ግኝቱ የተገለፀው 
ትክክለኛ መሆኑንና ሰው ሰራሽ ማዳቀያ ሥራ ሲጀመር 
ውጤታማ እንደነበረ ገልፀው በሂደት ሥራው  እየሰፋ 
ሲሄድ ከባለሙያ ክህሎት ማነስና ከግብዓት ውስንነት 
የተነሳ በሚፈለገው ደረጃ ውጤታማ ሊሆን እንዳልተቻለ 
አስረድተው በእንስሳት ዝርያ ማሻሻል አጠቃቀምና ጥበቃ 
ላይ ለተሰማሩ ባለሃብቶች፣ ቡድኖችና የህብረተሰብ ክፍሎች 
ሥልጠና እንዲያገኙ ከማደረግ አኳያ ከተቋሙ ዋና 
የሥልጠና ማዕከል በተጨማሪ በአራት ክልሎች በሚገኙ 
የሥልጠና ተቋማት ውስጥ ሥልጠናውን ለማግኘት 
በርካታ ፍላጎት ያላቸው ወጣቶች ቢኖሩም ለአንድ ባለሙያ 
የሚያስፈልገው ግብዓት እስከ 200 ሺህ ብር የሚጠይቅ 
በመሆኑ አቅሙ ኖሯው ግብዓቶቹን ገዝተው ወደሥራው 
የሚገቡ ሙያተኞች ውስን መሆናቸውን ገልፀዋል፡፡ 
ባለድርሻ አካላትን አቀናጅቶ ከመስራት አንፃርም ሚንስቴር 
መ/ቤቱ ውስንነት እንዳለበትና ያንንም ለማሻሻል የተለያዩ 
የከፍተኛ ትምህርትና የምርምር ተቋማት ስትራቴጂዎች 
ሲቀረፁም ሆነ ሲተገበሩ በማሳተፍ ለመሥራት ጥረቶች 
እየተደረጉ መሆኑን አስረድተዋል፡፡

ፕሮፌሰር ፈቃዱ በየነ የእንስሳትና ዓሣ ሃብት ሚኒስትር 
በሰጡት ተጨማሪ ምላሽ የኦዲት ግኝቱ ጠቃሚ 
መሆኑን ገልፀው ከኦዲቱ አኳያ የማሻሻያ ሥራዎች 
እየተሠሩ እንደሚገኙና በሂደት ውጤቱ እንደሚታይ፤ 
አቅም የሚጠይቁ ነገሮችን ለማስተካከል የስልጠና 
ስትራቴጂ እንደሚያስፈልግ በመገንዘብ የሥልጣና ተቋም 
መገንባት ላይ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሠራ እንደሚገኝ እና  
የእንስሳት ማዳቀያ ባለሙያዎች ከመደበኛ የሥራ ሰዓት 
ውጪ የሚሠሩበት ሁኔታ ስላለ ከሥራ ሰዓት ውጪ 
ለሚሠሩት ሥራ ተገቢውን ክፍያ መክፈል ያስችል ዘንድ 
መመሪያ እየተዘጋጀ እንደሆነ ገልፀዋል፡፡

ክቡር አቶ ገመቹ ዱቢሶ የፌዴራል ዋና ኦዲተር 
በሰጡት አስተያየት ዝርያን ከማሻሻል አኳያ እየተሠሩ 
ያሉ ሥራዎች ብዙ እንደሚቀራቸው፤ የአገራችን 

ዜና
በሚኒስቴር መ/ቤቱ የእንስሳት ዝርያ ማሻሻያ አፈፃፀም 

ውጤታማ አለመሆኑ ተገለፀ

የኢ.ፌ.ዲ.ሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የመንግስት 
ወጪ አስተዳደርና ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ 
የእንስሳትና ዓሣ ሃብት ሚኒስቴር የእንስሳት ዝርያ 
ማሻሻያ አፈፃፀምን በተመለከተ የፌዴራል ዋና ኦዲተር 
መ/ቤት ያከናወነውን የክዋኔ ኦዲት መሰረት በማድረግ 
ይፋዊ ስብሰባ መጋቢት 24፣ 2010 ዓ.ም ባካሔደበት 
ወቅት የእንስሳት ዝርያ ማሻሻያ አፈፃፀም በሚፈለገው 
ደረጃ ውጤታማ አለመሆኑን ገለፀ፡፡

በይፋዊ ስብሰባው ቋሚ ኮሚቴው የእንስሳትና ዓሣ ሃብት 
ሚኒስቴር የእንስሳት ዝርያ ማሻሻያ ስራን ውጤታማ፣ 
ቀልጣፋ እና ወጪ ቆጣቢ በሆነ መንገድ ከመተግባር 
አኳያ ውጤታማ ሊሆን ያልቻለበትን ምክንያት የተቋሙ 
ኃላፊዎች እንዲያስረዱ የተለያዩ ጥያቄዎችን አቅርቧል፡፡ 

ሚኒስቴር መ/ቤቱ የእንስሳት ዝርያ ማሻሻል ለልማታዊ 
አገልግሎትና ለኢኮኖሚ ዘርፍ ከፍተኛ አስተዋፅዖ 
እንዲያበረክት በዋነኛነት የሚያስፈልገውን ፖሊሲና 
ስትራቴጂ ያላዘጋጀ መሆኑ፤ ከውጭ አገር የሚገቡ 
የእንስሳት ዝርያዎች የዓለም አቀፍ የእንስሳት ጤና 
ድርጅት ያስቀመጣቸውን 6 የምርመራ መስፈርቶችን 
ሳያሟሉ በ2005 ከኔዘርላንድ ላሞች መገዛታቸውንና 
የተገዙትም ላሞች በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ የበሽታ 
ምልክት ያሳዩና ውርጃ የታየባቸው እንዲሁም የተሰጠው 
ሰርተፍኬት የእንስሳቱን የጤና ሁኔታ የማይገልፅ መሆኑ፤ 
የድራት ማጎልበቻ ሆርሞን (በሲንክሮናይዜሽን ሰርቪስ) 
የተዳቀሉት እንስሳት ውጤት ወደ እርግዝና መለወጥና ጥጃ 

የማስወለድ ምጣኔ ዝቅተኛ እንደሆነና በዚህም ምክንያት 
በተጠቃሚው ዘንድ ቅሬታዎችን እያስነሳና በአርሶ አደሩ፣ 
በከፊል አርብቶ አደሩና አርብቶአደሩ ቴክኖሎጂውን እስከ 
መጠራጠር የተደረሰበት ሁኔታ መኖሩ፤ በእንስሳት ዝርያ 
ማሻሻያ አጠቃቀምና ጥበቃ ላይ ለተሰማሩ ባለሃብቶች፣ 
ቡድኖችና የህብረተሰብ ክፍሎች ተደራሽነትን ለማረጋገጥና 
ለማሻሻል፣ በኋላቀርና በዘልማድ ዝርያን የማሻሻልን 
ሂደት ለማስቀረት በፕሮግራም  የዕውቀት ክህሎትና 
አቅም ግንባታ ሥልጠናዎች እንዲያገኙ አለመደረጉ እና 
ውጤታማና ቀልጣፋ የዝርያ ማሻሻያ ሥራን ለማከናወን 
ሚኒስቴር መ/ቤቱ ባለድርሻ አካላት ከሆኑት ከኢትዮጵያ 
ግብርና ምርምርና ከከፍተኛ ተቋማት ጋር ተቀናጅቶ 
እንደማይሰራ ቋሚ ኮሚቴው ገልጾ ምላሽና ማብራሪያ 
እንዲሰጥባቸው የተቋሙን ኃላፊዎች ጠይቋል፡፡

ዶ/ር ገ/እግዚአብሔር ገ/ዮሃንስ በእንስሳት ዓሣ ሃብት 
ሚኒስቴር ዲኤታ ለተነሱት ጥያቄዎች ምላሽና ማብራሪያ 
የሰጡ ሲሆን የእንስሳት ርቢ ፖሊሲና ስትራቴጂ 
በተመለከተ ፖሊሲውንና ስትራቴጂውን በማዘጋጀት 
ሂደት ላይ ረጅም ጊዜ መውሰዱና አስታውሰው በአሁኑ 
ሰዓት ዝግጅቱ ተጠናቆ በህትመት ታትሞ መውጣቱን፣ 
ፖሊሲውን ለማስፈፀም የሚያገለግሉ አዋጅና መመሪያ 
ማርቀቅ ሥራዎች እየተሠሩ እንደሚገኙ፣ የተቋሙን 
አደረጃጀት በማሻሻልም ብሔራዊ የሰው ሰራሽ ማራቢያ 
የነበረውን ወደ ኢንስቲትዩት ደረጃ እንዲያድግ መደረጉንና 
የማራቢያ ፕሮግራሞች እየተቀረፁ መሆኑን ገልፀዋል፡፡ 

ዶ/ር ገ/እግዚአብሔር ገ/ዮሃንስ የእንስሳት ዓሣ ሃብት ሚኒስትር ዲኤታ ለተነሱት ጥያቄዎች ምላሽና ማብራሪያ ሲሰጡ



26 27የፌዴራል ዋና ኦዲተር መስሪያ ቤት ልሳነ-ኦዲተር 2010 ዓ.ም

ዜና
አገልግሎቱ የማዕቀፍ ግዥ ስርአቱን ችግሮች በመፍታት 

ከተጠቃሚዎች የሚቀርቡበትን ቅሬታዎች ማስቀረት 
እንዳለበት ቋሚ ኮሚቴው አሳሰበ

የመንግስት ግዥና ንብረት ማስወገድ አገልግሎት 
በሚያካሂደው የማዕቀፍ ግዢ ተጠቃሚ የሆኑ ተቋማት 
የሚያቀርቡበትን መጠነ ሰፊ ቅሬታ በሚያስቀርና 
የተቋቋመበትን አላማ በሚያሳካ አግባብ ያሉበትን የአሰራር 
ችግሮች መፍታትና በእቅድ መንቀሳቀስ እንዳለበት 
የመንግስት ወጪ አስተዳደርና ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ 
ኮሚቴ አሳሰበ፡፡ 

የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት ከ2006-2008 ዓ.ም 
እና የ2009 የመጀመሪያ ሩብ አመት የነበሩ የአገልግሎቱ 
የስራ ክንውኖችን በማካተት ባደረገው የማእቀፍ ግዥ 
የኮንትራት ውል አፈጻጸም የክዋኔ ኦዲት ላይ ቋሚ 
ኮሚቴው መጋቢት 26/2010 ዓ.ም ይፋዊ ህዝባዊ ስብሰባ 
አካሂዷል፡፡ 

በስብሰባው ወቅት በክዋኔ ኦዲቱ የተገኙ ግኝቶች በዝርዝር 
ቀርበዋል፡፡ 

በዚህም አገልግሎቱ በማዕቀፍ ግዥ እቃ ለማቅረብ 
ጨረታ ያሸነፉ አቅራቢዎችን ከመወሰኑና ከነርሱ ጋርም 
ውል ከመፈራረሙ በፊት የቀድሞ የመልካም ስራ 
አፈፃፀማቸውን የሚገመግምበት አሰራር ቢዘረጋም ቅሬታ 
በቀረበባቸው አቅራቢዎች ላይ እርምጃ እንዳልወሰደና 
ከአቅራቢዎቹ ጋር ለ3 ዓመታት (2008-2010) የማዕቀፍ 
ውል ስምምነት ፈጽሞ እንደተገኘ ኦዲቱ አሳይቷል፡፡

ተጨማሪም የማዕቀፍ ግዥ ከመከናወኑ በፊት 
ከሁሉም የመንግስት መ/ቤቶች የግዥ ፍላጎት ተሰብስቦ 
የሚፈለገው እቃ መጠን በቅድሚያ ታውቆ ጨረታ 
በማውጣት አቅራቢዎች ውሉን ከመፈፀማቸው በፊት 
የሚያቀርቡትን ዕቃ በተፈለገው ጊዜና መጠን ለማቅረብ 
ብቃታቸው እና አቅማቸው በበቂ ሁኔታ ሳይረጋገጥ 
ውል እንደሚዋዋልና በማዕቀፍ ውል በተጠቀሰው 
መሠረት የግዥ ትዕዛዝ በደረሳቸው በ7 ቀናት ውስጥ 
እቃዎችን አጠናቀው በማያስረክቡ አቅራቢዎች ላዘገዩበት 
ጊዜ በቀረበው የውል መጠን በየቀኑ 0.1% የጉዳት ካሳ 
እንዳላስከፈለ ተገልጿል፡፡

የእቃዎችን ጥራት ከማረጋገጥ ጋር ተያይዞም አገልግሎቱ 
የማዕቀፍ ግዢ ውል ለተዋዋለላቸው የመንግስት መ/
ቤቶችና ዩኒቨርስቲዎች የቴክኒክ መግለጫ (specification) 
በሲዲ የሚልክ ቢሆንም ናሙና ግን እየላከ አለመሆኑንና 
ለተጠቃሚ መ/ቤቶች ከቴክኒክ መግለጫው እና ከቀረበው 
ናሙና ጋር በተጣጣመ መልኩ እቃው ገቢ እየተደረገ 
መሆኑን የሚያረጋግጥበት ሥርዓት አለመኖሩን የኦዲት 

ሪፖርቱ ያሳያል፡፡ ለአብነትም የ2007 እና የ2008 በጀት 
አመታት ዕቅድ አፈፃፀም ላይ እቃዎቹ በአግባቡ ለተጠቃሚ 
መ/ቤቶች በወቅቱ መድረሳቸውን አለመከታተሉ፣ 
ተጠቃሚ መ/ቤቶች ከኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ እቃዎች 
በስተቀር በማዕቀፍ ግዥ የተገዙ እቃዎችን ሲረከቡ 
በውሉ ላይ በተቀመጠው ስፔሲፊኬሽንና ናሙና መሰረት 
ስለመሆኑ በአገልግሎቱ የማይረጋገጥ መሆኑ እንዲሁም 
አገልግሎቱ በማዕቀፍ ግዥ ውል የተገዙ እቃዎች በውሉ 
ላይ በተቀመጠው ስፔስፊኬሽን እና ናሙና መሰረት 
በባለሙያ ተረጋግጠው ርክክብ የተፈጸመባቸው መሆኑን 
የማረጋገጥ ሥራ በዓመታዊ እቅድ አካቶ አለመስራቱ 
ተገልጸዋል፡፡

የመንግሥት መ/ቤቶችና ዩኒቨርሲቲዎች እቃ አቅራቢ 
ድርጅቶች እቃዎቹን ሙሉ በሙሉ ሲያስረክቡ በአምስት 
ቀናት ውስጥ ክፍያ ሊፈጽሙና አገልግሎቱም በገባው ውል 
መሠረት አቅራቢዎች ላቀረቡት እቃ ክፍያ ስለመከፈሉ 
አፈፃፀሙን መከታተል ቢገባውም የማዕቀፍ ግዥ ተጠቃሚ 
የመንግሥት መ/ቤቶች እና ዩኒቨርሲቲዎች እቃዎቹን 
ሙሉ በሙሉ ሲረከቡ ላቅራቢ ድርጅቶቹ በአምስት 
ቀናት ውስጥ ክፍያ የማይፈፅሙ መሆኑና አገልግሎቱም 
አቅራቢዎች ክፍያ እንዲፈፀምላቸው ሲያሳውቁ ብቻ 
ተጠቃሚ መ/ቤቶችን እንዲከፍሉ በደብዳቤ ከማሳወቅ 
በስተቀር ክፍያው መፈጸሙን የሚያረጋግጥበት አሰራር 
ስርዓት የሌለው መሆኑ ተገልጿል፡፡ 

ከመንግስት መ/ቤቶች እና ከአቅራቢዎች ጋር የመረጃ 
ልውውጥ ስርዓት በመዘርጋት በዘመናዊ መልኩ የተደራጀና 
ቀልጣፋ አገልግሎት እየሰጠ መሆኑ ኦዲት ሲደረግም 
አገልግሎቱ በማዕቀፍ ግዥ ዙሪያ ከሚመለከታቸው 
የመንግስት መ/ቤቶች እና ከአቅራቢዎች ጋር በዘመናዊ 
ቴክኖሎጂ የተደገፈ የመረጃ ልውውጥ እንደማያደርግና  
የተደራጀ የመረጃ ቋት (data base) ስርዓት ዘርግቶ 
ተግባራዊ እንዳላደረገ ታውቋል፡፡ 

ቋሚ ኮሚቴው በኦዲቱ የተገኙት ግኝቶች በምን ምክንያት 
እንደተፈጠሩና ከኦዲቱ በኋላ ለማሻሻል የተወሰዱ 
እርምጃዎች ምን እንደሆኑ እንዲገለጽለት የጠየቀ ሲሆን 
የአገልግሎቱ ዋና ዳይሬክተር አቶ ይገዙ ዳባና ሌሎች 
የስራ ኃላፊዎች ምላሽ ሰጥተዋል፡፡

በዚህም የማእቀፍ ግዢ ለአገልግሎቱ አዲስ አሰራር 
የነበረ በመሆኑ በሂደቱ የተለያዩ ጉድለቶች እንዳጋጠሙ፣ 
የኦዲት ግኝቱ በ2010 የሚደረገውን የማእቀፍ ግዢ 
የተሻለ ለማድረግ እንደግብአት እንደተወሰደና ከግኝቱ 

በኋላም በበርካታ ጉዳዮች ላይ የማሻሻያ ስራ እንደተሰራ 
ጠቅሰዋል፡፡ 

ወደ ዝርዝር የኦዲት ግኝቶቹ ሲገቡም ከመልካም ስራ 
አፈጻጸም ጋር በተያያዘ አገልግሎቱ የማዕቀፍ ግዥ 
አቅራቢዎችን አፈጻጸም እንደሚገመግም ገልጸው ነገር 
ግን አፈጻጸማቸው ደካማ የሆኑት አቅራቢዎች በቀጣይ 
የመንግስት ግዢ እዳይሳተፉ ሊያግድ የሚችለው 
የመንግስት የግዥና ንብረት አስተዳደርና ኤጀንሲ 
እንደሆነና የጥፋተኝነት ሪፖርት የማቅረቡ ኃላፊነት 
የተጠቃሚ መ/ቤቶች እንደሆነ ገልጸዋል፡፡ 

ከዚሁ ጋር በተያያዘ አገልግሎቱ የማእቀፍ ግዢ 
ሲፈጽም ካሉት ተጠቃሚ የመንግስት መ/ቤቶች ውስጥ 
ግማሾቹ ብቻ የግዥ ፍላጎታቸውን እንደሚያሳውቁና 
በዚህ ምክንያት ከቀረበው ፍላጎት ሌላ ግምታዊ ጭማሪ 
በማከል አቅራቢዎቹ እስከ 300% ድረስ ተጨማሪ እቃ 
እንዲያቀርቡ በማድረግ የግዢ ፍላጎታቸውን ያላቀረቡ 
መ/ቤቶችም ጭምር ከአቅርቦቱ እንዲጠቀሙ እየተደረገ 
እንደሚገኝ ገልጸው በዚህ መሀል ከአቅርቦት እጥረት ጋር 
ተያይዞ በሚፈጠር ቅሬታ መነሻነት ውል ከገባው በላይ 
እቃ ያቀረበውን አቅራቢ ማስቀጣት እንደሚያስቸግር 
ተናግረዋል፡፡ በሌላ በኩል ግን በገቡት ውል መሰረት 
እቃ የማያቀርቡትን አቅራቢዎች የመቅጣት፣ ብላክ 
ሊስት ውስጥ የማስገባትና ያስያዙትን የውል ማስከበሪያ 
የመውረስ ስራ መሰራቱን ገልጸዋል፡፡ 

የግዥ ውል ከመፈጸሙ አስቀድሞ የአቅራቢዎችን 
ብቃትና አቅም ማረጋገጥን በተመለከተም አቅራቢዎች 
ሊያሟሏቸው የሚገቡ መስፈርቶችን በጨረታ ሰነድ 
ውስጥ በማካተት መሟላታቸው እንደሚገመገም በአካል 
በመሄድም አቅማቸው እንደሚረጋገጥ ገልጸው ችግሩ 
የሚመጣው ቀደም ብሎ እንደተገለጸው የመንግስት 

መ/ቤቶች የግዢ ፍላጎታቸውን ባለማቅረባቸው 
በሚፈጠረው ሁኔታ እንደሆነ አስረድተው አቅም የሌላቸው 
አቅራቢዎች ግን ወደ ጨረታ እንዲገቡ እንደማይደረግ 
ተናግረዋል፡፡

እቃን በወቅቱ በማያቀርቡ አቅራቢዎች ረገድ መ/ቤቶች 
እቃን በወቅቱ ያላቀረበላቸውን አቅራቢ በውሉ መሰረት 
አስልተው የጉዳት ካሳ እንዲቀጡ መመሪያ እንደተላከላቸው 
አስረድተዋል፡፡ እንዲሁም አገልግሎቱ በወቅቱ እቃ 
የማያቀርቡ አቅራቢዎችን የጉዳት ካሳ እያስከፈለ 
እንደሚገኝ ገልጸው በአቅራቢዎች በኩል ግን እነርሱ ብቻ 
እንደሚቀጡና ላቅራቢዎች መክፈል የሚገባቸውን ክፍያ 
የሚያዘገዩ የመንግስት ተቋማት እንደማይቀጡ በመግለጽ 
ህጉ በእኩል ደረጃ አላየንም፣ ለመንግስት አዳልቷል 
የሚል ከፍተኛ ቅሬታ እንዳለ ተናግረዋል፡፡ 

እቃዎችን ተረክበው ለአቅራቢዎች ክፍያ የማይፈጽሙ 
መ/ቤቶችን በተመለከተም ክፍያ በማይፈጽሙም ሆነ 
የግዥ ፍላጎታቸውን በማያቀርቡት መ/ቤቶች ላይ 
እርምጃ ለመውሰድ የሚያስችል የህግ ማዕቀፍ እንደሌለ 
በመግለጽ በነዚህና በስፔሲፊኬሽን መሰረት እቃ መቅረቡን 
ሳያረጋግጡ በሚቀበሉ ተቋማት ኃላፊዎች ላይ እርምጃ 
እንዲወሰድ መመሪያ እንዲዘጋጅ ለገንዘብና ኢኮኖሚ 
ትብብር ሚኒስቴር መጠየቁን ተናግረዋል፡፡ መመሪያው 
መዘጋጀት ያለበት ከመንግስት ግዥ አዋጅ ጋር ተያይዞ 
እንደሆነና የግዥ አዋጁ ለምክር ቤቱ ቀርቦ እስኪጸድቅ 
ላለፉት ሁለት አመታት እየተጠበቀ እንደሆነ በመግለጽ 
አሁን ባለው ሁኔታ ያልከፈሉት ተቋማት ክፍያውን 
እንዲፈጽሙ አገልግሎቱ በደብዳቤ እየጠየቀ እንደሚገኝ 
ተናግረው ቋሚ ኮሚቴው አዋጁ በቶሎ እንዲጸድቅ 
ድጋፉን እንዲሰጥ ጠይቀዋል፡፡ ላቅራቢዎች ክፍያ 
አለመፈጸም በመልካም አስተዳደር ችግርነት በአጭር 
ጊዜ ይፈታሉ ተብለው ከተለዩት ችግሮች አንዱ እንደሆነ 

አቶ ይገዙ ዳባ የመንግስት ግዥና ንብረት ማስወገድ አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር በኦዲት ግኝቶች ላይ ማብራሪያ ሲሰጡ
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የገለጹ ሲሆን ክፍያ ላቅራቢዎች በማይከፍሉ ተቋማት 
ውስጥ ክፍያውን ለማስለቀቅ መማለጃ የሚጠየቅበት 
ሁኔታ እንዳለ ገልጸዋል፡፡

ናሙና ማቅረብንና የእቃዎችን የጥራት ደረጃን በሚመለከት 
የሚገዙ እቃዎች የተዘጋጀላቸውን ዝርዝር የፍላጎት መግለጫ 
ማሟላታቸውን በመገምገም እንዲሁም ናሙናቸው ቀርቦ 
በኢትዮጵያ የተስማሚነትና ምዘና ድርጅት አማካኝነት 
የኢትዮጵያ የጥራት ደረጃዎችን የሚያሟሉ መሆናቸውን 
በማረጋገጥ  የሚገዙ  መሆናቸውን ገልጸዋል፡፡ የእቃዎች 
ስፔሲፊኬሽን ለመ/ቤቶቹ በሲዲ ቢላክም የቀረቡ ጥቂት 
ናሙናዎችን ከ200 በላይ ለሆኑ ተጠቃሚ  ተቋማት 
መላክ እንደሚያስቸግር ገልጸው ተቋማት ናሙናውን 
ከአገልግሎቱ ዘንድ ማየት እንደሚችሉና በቀረበላቸው 
እቃ ጥራት ላይ ጥርጣሬ ካላቸውም ናሙና በመላክ 
አገልግሎቱ በኢትዮጵያ የተስማሚነትና ምዘና ድርጅት 
በኩል እንደሚያረጋግጥ በደብዳቤ መገለጹን፤ እቃው 
ችግር ካለበትም እንደሚስተካከል አስረድተዋል፡፡ ከዚህ 
በተጨማሪም የግዥ መመሪያው ምን ያህል ናሙና 
መቅረብ እንዳለበት እንደማይገልጽና የግዥ አዋጁ ሲጸደቅ 
ይህ ጉዳይ እንደሚስተካከል ገልጸዋል፡፡

ከኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ አጠቃቀም ጋር በተያያዘ ኦዲቱ 
በተካሄደበት ወቅት አገልግሎቱ የራሱ የመረጃ ማዕከል 
እንዳልነበረው፣ ከኦዲቱ በኋላ ግን ማዕከሉን እንዳቋቋመና 
መረጃዎች በሙሉ ወደ ማዕከሉ እንዲገቡ እንደተደረገ 
አስረድተዋል፡፡ ከዚህ ውጪ ግን በሀገር አቀፍ ደረጃ 
የሚዘረጋ ስርአት የበለጠ ጠቃሚ ነው የሚለውን ሀሳብ 
ለገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴር በማቅረብና 
ከመንግስት ግዢና ንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ ጋር 
በመነጋገር በሀገር አቀፍ ደረጃ ኢ-ፕሮኪዩርመንት 
የሚባል ስርአት ለመዘርጋት ዝግጅት እየተደረገ እንዳለና 
በሚቀጥለው በጀት አመት ወደዚህ ስርዓት ይገባል ተብሎ 

እንደሚጠበቅ አስረድተዋል፡፡ ስርዓቱ ተግባራዊ ሲደረግ 
ግብይቱ በዘመናዊ ቴክኖሎጂ ተደግፎ ስለሚከናወንና 
ባብዛኛው ከሰው ንክኪ ነጻ ስለሚሆን ከግዥ ጋር የተገናኙ 
ሙስናን ጨምሮ በግዥ ስርዓቱ ውስጥ ያሉ በርካታ 
ችግሮችን በከፍተኛ ደረጃ እንደሚቀርፍ አስረድተዋል፡፡

በአገልግሎቱ የስራ ኃላፊዎች በተሰጠው ምላሽ ላይ በቋሚ 
ኮሚቴው አባላት፣ በባለድርሻ አካላትና ከአገልግሎቱ 
የማእቀፍ ግዢ ዋነኛ ተጠቃሚ በሆኑ ተቋማት በኩል 
ተጨማሪ ጥያቄዎችና አስተያየቶች ቀርበዋል፡፡

በቋሚ ኮሚቴው አባላት በኩል ከመልካም ስራ 
አፈጻጸምና ከአቅራቢዎች ብቃት ጋር ኦዲቱ ያነሳውን 
ጉድለት የግዥ እቅድ በማያቀርቡ ተቋማት ምክንያት 
እንደተፈጠረ አድርጎ ማቅረቡ አገልግሎቱ ድክመቱን 
ከመቀበል ይልቅ ሌሎችን ተጠያቂ ለማድረግ እየሞከረ 
መሆኑን እንደሚያሳይ ገልጸዋል፡፡ እንደዚሁም ቋሚ 
ኮሚቴው የኦዲት ግኝትን መሰረት በማድረግ ከተቋማት 
ጋር በሚያደርገው ይፋዊ ስብሰባም ሆነ ከዩኒቨርስቲዎች 
ጋር ባለው የድጋፍና የክትትል ስራ እቃዎችን ገዝቶ 
በወቅቱና በሚፈለገው ጥራት ያለማቅረብ ሰፊ ድክመት 
በአገልግሎቱ በኩል እንዳለ በሚገለጽበት ሁኔታ ውስጥ 
አገልግሎቱ ተቋማት በወቅቱ የግዥ እቅድ አያቀርቡም 
በሚል ጉዳዩን ወደ ሌሎች አካላት መግፋቱ እንዲሁም 
ከሞላ ጎደል ለሁሉም የኦዲት ግኝቶች ሌሎች አካላትን 
ተጠያቂ ማድረጉ ተገቢ እንዳልሆነና ራሱን ከግኝቶቹ 
አኳያ በደንብ ማየት እንዳለበት አስገንዝበዋል፡፡

ከዚህም ሌላ አገልግሎቱ ለመንግስት የሚያስፈልጉ 
እቃዎችን በተመጣጣኝ ዋጋ፣ በጊዜና በጥራት እንዲያቀርብ 
የተቋቋመ ሆኖ ሳለ በተጨባጭ ሲታይ እቃዎችን በጊዜ 
በማያቀርብበት፣ ለጥራት ማመሳከሪያነትም ናሙናዎችን 
ለተጠቃሚ ተቋማት በማያቀርብበት ሁኔታ ውስጥ 
ተቋሙ ራሱን እንዴት እንደሚገመግም እንዲገለጽ 
ጠይቀዋል፡፡

እንደዚሁም አነስተኛ ግድፈት ያሳዩ አቅራቢዎችን 
እንቀበላለን በሚል በኦዲቱ ላይ አገልግሎቱ የሰጠውን 
ምላሽ መሰረት በማድረግ በምን ምክንያት አገልግሎቱ 
ይህን እንደሚፈጽም እንዲብራራ እንዲሁም የተገዙ 
ንብረቶች ይግቡ ወይም አይግቡ አገልግሎቱ ክትትል 
አያደርግም በሚል ኦዲቱ ላይ ከተገለጸው አኳያም 
ይህን ካላደረገ የአገልግሎቱ ስራ ምን እንደሆነ ማብራሪያ 
እንዲሰጥ ጠይቀዋል፡፡ በተጨማሪም ተቋማት የግዥ 
ጥያቄ ሳያቀርቡ ግዢ የሚፈጸምበት አሰራር ለምን ጥቅም 
ላይ እንደዋለ ጠይቀው፤ ይህ ተቋማት ግዥን አቅደው 
የመስራት ኃላፊነታቸውን እንዳይወጡ እድል የሚሰጥና 
የማእቀፍ ግዢም ግቡን እንዳይመታ የሚያደርግ መሆኑን 
ገልጸዋል፡፡ ከዚህም ሌላ አገልግሎቱ አቅራቢዎች ውል 
ከገቡት በላይ እቃ እያቀረቡና ተጠቃሚ ተቋማትም በጊዜው 
የሚያስፈልጋቸው እቃ እየቀረበላቸው ነው እያለ ባለበት 
ሁኔታ ውስጥ እቃዎች በወቅቱ እንደማይቀርብላቸው 
ተጠቃሚ ተቋማት የሚያነሱት ቅሬታ ምክንያቱ ምን 

እንደሆነ እንዲብራራ ጠይቀዋል፡፡ ኦዲቱ በናሙና መሰረት 
እቃዎች እንደማይቀርቡ ከመግለጹ አንጻርም አገልግሎቱ 
ይህንን የማጣራት ስራ በምን አግባብ እንደሚያከናውን 
ጠይቀዋል፡፡ ተቋማት የግዢ እቅዳቸውን እንዲያቀርቡና 
በዚሁ መሰረት ግዢ እንዲፈጸም ተቀራርቦ መስራት 
ያልተቻለበት ምክንያትስ ምንድን ነው ብለዋል፡፡

ተቋማት ከፍላጎታቸው ውጪ ለሚቀርብላቸው እቃ ክፍያ 
ላለመፈጸም ወደኋላ የሚሉበት ሁኔታ ከመኖሩ አንጻር 
አቅራቢዎች ለመንግስት ይዳላል በሚል የሚያቀርቡትን 
ቅሬታን አገልግሎቱ እንዴት እንደሚመለከተው የቋሚ 
ኮሚቴው አባላት ጠይቀዋል፡፡ አገልግሎቱ ተግባራትን 
በእቅድ ስለመፈጸሙ፣ በተፈጸሙና ባልተፈጸሙ ተግባራት 
ላይ ግምገማ ስለማካሄዱና ባልተፈጸሙት ላይም ክትትል 
ስለማድረጉ እንዲገለጽላቸውም ጥያቄ አቅርበዋል፡፡ 

እንደዚሁም አገልግሎቱ ከኦዲት ግኘቶቹ ተምሬያለሁ 
ቢልም የወሰደው እርምጃ የለም በማለት ገልጸው 
ተግባራትን በእኔነት ስሜትና ኃላፊነትን ወስዶ 
በማስፈጸም ረገድ ተቋሙ ምን እንደሚመስል እንዲሁም 
ብልሹ አሰራርን ለመታገል ያለው ቁርጠኝነት ምን ያህል 
እንደሆነ ጠይቀዋል፡፡ 

ከግዥ አገልግሎቱ ተጠቃሚ የሆኑ ተቋማትና ባለድርሻ 
አካላትም ጥያቄና አስተያየታቸውን አቅርበዋል፡፡ በጸረ 
ሙስናና ስነምግባር ኮሚሽን በኩል አቶ አክሊሉ ሙሉጌታ 
በአቅራቢዎችና በተጠቃሚዎች መካከል ሚዛናዊ የንግድ 
ግንኙነት በመፍጠር በኩል የሚቀር ነገር እንዳለና ይህ 
በሌለበት ግልጽነት የጎደለውና ለኪራይ ሰብሳቢነት 
የተጋለጠ አሰራር የሚፈጠርበት እድል እንዳለ ገልጸዋል፡፡  
ከክፍያ አፈጻጸም ጋር በተያያዘም በመንግስት ተቋማት 
በኩል ችግር ቢኖርም እቃን በወቅቱና በጥራት በማቅረብ 
በኩል ያለውን ትልቅ ጉድለት አገልግሎቱ አጉልቶ 
አለማሳየቱንም ተናግረዋል፡፡ ከዚህ ሌላም በግዥ ሂደቱ 
ያሉ ጉዳዮችን ለአቅራቢዎቹና ለተጠቃሚ ተቋማቱ ብቻ 
የሚያጋራ ከሆነ አገልግሎቱ ሚናውና ሀላፊነቱ ምንድን 
ነው የሚለውን ወደራሱ ወስዶ መመልከት አለበት 
ብለዋል፡፡

በትምህርት ሚኒስቴር ተወካዮች በኩል ባሉ ውጫዊና 
ውስጣዊ ችግሮች ውስጥ በውስን የሰው ሀይል ባለው 
አወቃቀርና ስርዓት በአገር አቀፍ ደረጃ የግዢ አገልግሎቱን 
ለመስጠት እየተደረገ ያለው ጥረት በበጎ እንደሚታይ 
እንዲሁም ተቋሙን በሚያጋጥሙት ችግሮች ውስጥ 
የሚመለከታቸው አካላት በየደረጃው ኃላፊነት ሊወስዱ 
እንደሚገባና የግዥ አዋጁ አለመጽደቅም የዚሁ አካል ሆኖ 
መታየት እንዳለበት ተገልጿል፡፡ 

ከዚህ ውጪ ግን ለዩኒቨርስቲዎችና ለሚኒስቴሩ 
እቃዎችን በጊዜና በጥራት በማቅረብ ረገድ አገልግሎቱ 
በርካታ ችግሮች እንዳሉበት ገልጸዋል፡፡ የግዥ እቅድ 
ክለሳ ስርአቱም ሊጤን እንደሚያሻው፣ የግዥ መጓተት 
በጣም ቁልፍ የግዢ አገልግሎቱ ችግር ነው ተብሎ 

መወሰድ እንዳለበት፣ ከዚህ ጋር ተያይዞም በግዥ ሂደቱ 
ላይ በቴክኒክ ምዘና ወቅት የሚያጋጥሙ ቅሬታዎች 
ላይ ውሳኔ የሚሰጠው ቦርድ ባለመሟላቱ ምክንያት 
ግዥ ለበርካታ ወራት የሚዘገይበት ሁኔታ መፍትሄ 
ሊሰጠው እንደሚገባ አስገንዝበዋል፡፡ የሚኒስቴር መ/ቤቱ    
ተወካዮች በተጨማሪም የበጀት አመት መጠናቀቂያ 
ሲደርስ ግዢዎችና የንብረቶች ርክክብ የሚፈጸምበት 
ሁኔታ እንዲቀር ምን እየተሰራ እንደሆነና በዩኒቨርስቲዎች 
ከማእቀፍ ግዢ ውጪ በሚልዮኖች በሚቆጠር ብር 
ግዢዎች እየተፈጸሙ ስለመሆኑ አገልግሎቱ ስለማወቁ 
ጠይቀዋል፡፡ አገልግሎቱ ከሰው ሀይል፣ ከደመወዝና 
ከሌሎች ጉዳዮች ጋር በተያያዘ ያሉበት ችግሮች ሊታዩ 
እንደሚገባም ገልጸዋል፡፡

በገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን በኩል የግዥና                 
ፋይናንስ ዳይሬክተሩ አቶ መንግስተአብ ይርዳው የማእቀፍ 
ግዢው መጀመር እቃዎች ወደ በጀት አመቱ ማለቂያ 
የሚገዙበትን ሁኔታ በማስቀረት ቀድመው እንዲገዙ 
ማስቻሉን ገልጸዋል፡፡ ሆኖም ግን አገልግሎቱ ከ2008-2010 
የማእቀፍ ግዥ ሲዋዋል የአቅራቢዎቹን የቀደመ 
የመልካም ስራ አፈጻጸም መገምገም አለመገምገሙን 
መግለጽ እንዳለበት ተናግረው የአቅርቦት ችግሩ አሁንም 
እንዳለና ባለስልጣኑ ለ18 ቅርንጫፍ ጽ/ቤቶች የጠየቃቸው 
የጽህፈት መሳሪያዎች፣ ኮምፒዩተሮችና ተያያዥ እቃዎች 
እስካሁን ገቢ እንዳልሆኑ በዚህም ለምልልስ እንደተዳረገ 
ተናግረዋል፡፡ ከዚህ ጋር ተያይዞም ባለስልጣኑ በአቅራቢዎች 
በኩል እቃን በወቅቱ ባለማቅረብ ስለሚፈጠሩ ችግሮች 
ለአገልግሎቱ እንዳሳወቀ ጠቅሰው በዚህ በኩል የተወሰደ 
እርምጃ ካለ እንዲገለጽላቸው ጠይቀዋል፡፡ በናሙና 
በኩልም ከኮምፒዩተር ውጪ ናሙና ለሚያስልጋቸው 
እቃዎች ናሙና እየቀረበላቸው እንዳልሆነም ገልጸዋል፡፡ 
ለእያንዳንዱ ተቋም ናሙና እንዲቀርብ ማድረግ ጥራት 
የሌለው እቃ መግዛት ከሚያስከትለው ወጪ ጋር 

የተከበሩ የቋሚ ኮሚቴው  አባል ወ/ሮ አሚናት ሙሀመድ 
ጥያቄዎችና አስተያየቶችን ሲያቀርቡ

ከትምህርት ሚኒስቴር ተወካዮች መካከል ወ/ሮ  አበበች 
ነጋሽ ጥያቄዎችና አስተያየቶችን ሲያቀርቡ
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ሲነጻጸር አነስተኛ ወጪ የሚጠይቅ በመሆኑ ናሙናው 
በአገልግሎቱ በኩል ተገዝቶም ቢሆን ለሁሉም ተቋማት 
ቢቀርብ የተሻለ ይሆናል የሚል ሀሳብ አቅርበዋል፡፡ 

አቶ መንግስተአብ  የማእቀፍ ግዢው በከፍተኛ 
የመንግስት በጀት ለሶስት አመታት የሚፈጸም ግዢን 
ለተወሰኑ አቅራቢዎች የሚሰጥ በመሆኑ ገበያውን 
ተወዳዳሪ ከማድረግና ሁሉንም አቅራቢዎች ከማሳተፍ 
አኳያ ሀገሪቱ ካስቀመጠችው የልማት አቅጣጫና 
የገበያ ስርዓት ጋር የተጣጣመ ስለመሆኑ ጠይቀዋል፡፡       
ከዚህ ሌላም የግዢ ውሉ ተጠቃሚዎች ከአቅራቢው 
ዘንድ ሄደው እቃውን እንዲወስዱ በሚል ስለተፈጸመ         
መ/ቤቶችን ለተደጋጋሚ ምልልስ እየዳረገ እንደሚገኝና 
ለኪራይ ሰብሳቢነትም እድል የሚፈጥር በመሆኑ በቀጣይ 
በሚታሰረው የማእቀፍ ግዥ ውል ላይ አቅራቢዎች 
እቃውን ወደ ተጠቃሚዎች አምጥተው የሚያስረክቡበት 
አሰራር እንዲቀየስ ሀሳብ አቅርበዋል፡፡ 

የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር የውስጥ ኦዲት ዳይሬክተር ወ/ሮ 
አስቴር ታከለ አገልግሎቱ ከተጣለበት ሰፊ ኃላፊነት አንጻር 
ከነችግሩ እየሰጠ ያለውን አገልግሎት በበጎ ጎኑ በማንሳትና 
ለመ/ቤታቸው ፈጣን ምላሽ በመስጠት ችግሮች በቀላሉ 
እንዲፈቱ እያደረገ መሆኑን በመግለጽ ከተጣለበት 
ኃላፊነት አንጻር ራሱን በቴክኖሎጂ፣ በአደረጃጀትና በሰው 
ሀይል ብቁ ማድረግ እንደሚገባውና በተለይም ከተጠቃሚ 
መ/ቤቶች ጋር ሰፊ ቅንጅታዊ አሰራርን በመፍጠር 
ግኝቶቹን ማስቀረት አንዳለበት ተናግረዋል፡፡ ከዚህ ሌላም 
ለመ/ቤታቸው በሚደረገው አቅርቦት በኩል አሁንም ድረስ 
ከጊዜና ከጥራት ጋር የተያያዙ ችግሮች እንዳልተፈቱ 
ገልጸው ችግሮቹን የሚፈታ አሰራር መዘርጋት አለበት 
ብለዋል፡፡ በተጨማሪም አገልግሎቱ የውስጥ ኦዲት 
አደረጃጀቱን ማጠናከር፣ የውስጥ ኦዲቱ የሚሰጠውን 
አስተያየት እየተቀበለ ማስተካከያ ማድረግና ለዋና ኦዲተር 

መ/ቤት የኦዲት አስተያየት ምላሽ በመስጠት ችግሮችን 
መፍታት አለበት ብለዋል፡፡

ከእርሻና ተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴር አቶ ዲሞስ       
ይግዛው በአገልግሎቱ በኩል ከፍተኛ የግዥ መጓተት አለ 
ብለዋል፡፡ በመንግስት መ/ቤቶች በኩልም ለአቅራቢዎች 
ሊከፈል የሚገባ ከፍተኛ የሆነ ገንዘብ ይዞ የመቀመጥ 
ችግር እንዳለ ገልጸው መልካም አስተዳደር ይስፈን ከተባለ 
የመንግስት ተቋማትም ተጠያቂ የሚሆኑበት ስርአት 
ሊኖር እንደሚገባ አስገንዝበዋል፡፡ ባቅራቢዎች በኩልም 
ኃላፊነታቸውን የማይወጡትንና ህገወጥ ተግባራት 
የሚፈጽሙትን ተከታትሎ በቁርጠኝነት እርምጃ 
እንዲወሰድ ማድረግ ከአገልግሎቱ ይጠበቃል ብለዋል፡፡ 

ከዚህ ውጪ በገቢዎችና ጉምሩክ እንዲሁም በተስማሚነት 
ምዘና ላይ እቃዎች ተይዘው የሚቆዩበት ሁኔታም መጤን 
እንዳለበትና ይህ ቢሮክራሲ ባለበት ሁኔታ ያለውን ጀማሪ 
አቅራቢ እንቅጣው ቢባል ከገበያ ማስወጣት ሊሆን 
እንደሚችል መታሰብ አለበት በማለት አሰራሩ ሚዛናዊ 
እንዲሆን ማድረግ ያስፈልጋል ብለዋል፡፡ በናሙና ረገድም 
ሩቅ ስፍራ ላሉት ብቻ ናሙና የሚላክበትና በቅርብ 
ያሉት ግን በናሙናው መሰረት እቃው የቀረበላቸው 
መሆኑን በአገልግሎቱ ዘንድ በመቅረብ ቢያረጋግጡ 
የተሻለ እንደሚሆን ሀሳብ ሰጥተዋል፡፡  ከዚህ ውጪም 
አገልግሎቱ ወቅታዊ ዋጋ ማስተካከያ እያደረገ ባለመሆኑ 
አቅራቢዎች እቃው እያላቸው ከእቃዎች የዋጋ መናርና 
ከገንዘብ የመግዛት አቅም መቀነስ ጋር በተያያዘ የዋጋ 
ማስተካከያ እንዲደረግላቸው ሲጠይቁ የገበያ ጥናት 
በማድረግ ፈጥኖ ማስተካካያ እንደማይደረግ ገልጸው 
የአቅራቢዎቹን ጥያቄም በአግባቡ ማስተናገድ እንደሚገባ 
አስገንዝበዋል፡፡

የከተማ ልማትና ቤቶች ሚኒስቴር የግዥና ንብረት 
ዳይሬክተር አቶ መሀመድ አሚን በአገልግሎቱ በኩል 
በጊዜና በጥራት በማቅረብ ረገድ የተነሱትን ችግሮች 
እንደሚጋሩ ገልጸው እስካሁን ድረስ በአቅራቢዎች        
ለመ/ቤታቸው ያልገቡ እቃዎች እንዳሉ ተናግረዋል፡፡                                                          
ከጉዳት ካሳ ጋር በተያያዘም መ/ቤቶች ራሳቸው 
ከአቅራቢዎች ጋር ውል ሳይገቡ የጉዳት ካሳ እንዴት 
ሊቀንሱ እንደሚችሉ እንዲብራራላቸው ጠይቀዋል፡፡                                    
አገልግሎቱ ተጠቃሚ መ/ቤቶችና አቅራቢዎች በየወቅቱ 
የሚገናኙበት የምክክር መድረክ የሚያዘጋጅ መሆኑን 
በበጎ ጎን አንስተው እነዚህን አካላት ከማገናኘት በዘለለ 
የእያንዳንዱ አቅራቢና ተጠቃሚ ችግር ተጠንቶ 
እንዲቀርብና ትምህርት እንዲወሰድበት አስተያየት 
ሰጥተዋል፡፡ በመ/ቤታቸው በኩል ለአቅራቢዎች የሚከፈል 
ክፍያ መዘግየትን በየጊዜው በመገምገም የክፍያ ስርአቱ 
እየተሻሻለ እንደመጣም ተናግረዋል፡፡ ከዚሁ ጋር ተያይዞ 
አገልግሎቱ በሚያዘጋጀው የምክክር መድረክ ላይ ክፍያን 
በማዘግየት የሚጠቀሱ ተቋማት እንዳሉ በመግለጽ ምክር 
ቤቱ በዚህ ረገድ እገዛ እንዲያደርግ ጠይቀዋል፡፡ 

የአገልግሎቱ ዋና ዳይሬክተር በተነሱ ዋና ዋና ጉዳዮች 

ላይ ምላሽ ሲሰጡ አገልግሎቱ የሰጠው ምላሽ የኦዲት 
ግኝቶቹን ወደሌላ አካል ለመግፋት ሳይሆን ያለውን 
ሁኔታ ለማስረዳት በሚል እንደሆነ በመግለጽ የኦዲት 
ግኝቶቹን ተቀብሎ የማሻሻያ ድርጊት መርሀ ግብር 
አዘጋጅቶ እየሰራ መሆኑን በማሳያነት አቅርበዋል፡፡ 
አገልግሎቱ ለአቅራቢዎች ወግኗል የሚለውም ትክክል 
እንዳልሆነና በአቅራቢዎችም ላይ በህጉና አሰራሩ መሰረት 
ቅጣት እንዲጣል እንዲሁም በትክክል ያላቀረቡትን 
እቃም አስተካክለው እንዲያቀርቡ እያደረገ እንደሚገኝ 
አስገንዝበዋል፡፡

የግዢ ፍላጎታቸውን ያላቀረቡ ተቋማት የማእቀፍ ግዢው 
ተጠቃሚ ስለሚሆኑበት ሁኔታ ሲገልጹም በ2008-2010 
የማእቀፍ ግዢ ፍላጎታቸውን የገለጹት ከዩኒቨርቲዎች 
16፣ ከተጠቃሚ የመንግስት መ/ቤቶች ደግሞ ግማሾቹ ብቻ 
እንደነበሩና አሁንም ተመሳሳይ ሁኔታ እንዳለ በመጥቀስ 
የግዢ እቅዳቸውን ያላቀረቡት ተቋማት ሊፈጠርባቸው 
የሚችለውን ችግር ታሳቢ በማድረግ ከማእቀፍ ግዢው 
እንዲጠቀሙ መደረጉን አስረድተዋል፡፡  

በመልካም ስራ አፈጻጸም በኩልም በ2007 የማእቀፍ ግዢ 
እንደተፈጸመ ነገር ግን በ2008 የሶስት አመት የማእቀፍ 
ግዢ ሲፈጸም የአቅራቢዎች የመልካም ስራ አፈጻጸም 
በዝርዝር እንዳልተገመገመና ይህም እንደስህተት ተወስዶ 
በ2010 ላይ በሚካሄደው የማእቀፍ ግዢ ላይ የእያንዳንዱ 
አቅራቢ አፈጻጸም በሚገባ እንደሚመዘን ገልጸዋል፡፡

የግዢ መጓተት ችግር እንዳለና ይህም በወቅቱ የግዥ 
ሂደቱን ጨርሶ ጨረታ ካለማውጣት፣ ጨረታ ከወጣ 
በኋላም የቴክኒክ ምርመራ ጨርሶ ሪፖርት የማውጣት 
ሂደቱ ረጅም ጊዜ ከመውሰዱ፣ በወጣው ሪፖርት ላይ 
የሚነሱ ቅሬታዎች የሚፈቱበት ሂደት ከመርዘሙ 
ባጠቃላይም በውስጣዊ ችግሮች የተፈጠረ ሊሆን 
እንደሚችል  ገልጸዋል፡፡ 

ከጥራት ጋር በተያያዘም አቅራቢው በቀረበለት 
ዝርዝር የፍላጎት መግለጫ ካቀረበ የጥራት ጉድለት 
እንዳለበት እንደማይቆጠር ገልጸው ዝርዝር መግለጫው 
በሚመለከታቸው መ/ቤቶች እንደሚወጣ አስረድተዋል፡፡ 
አገልግሎቱ በዝርዝር መግለጫ መሰረት እቃው መቅረቡን 
ማረጋጥ እንዳለበትና ለዚህም የክትትል ስርዓት 
እንደዘረጋ ገልጸው በዋናነት ግን ይህንን ማረጋገጥ ያለበት 
ተጠቃሚው መ/ቤት ነው ብለዋል፡፡

ተጠቃሚ መ/ቤቶች የግዢ ውሉን ከአቅራቢዎች ጋር 
ባይዋዋሉም ገንዘቡን የሚከፍሉት ራሳቸው በመሆናቸው 
በወቅቱ እቃውን የማያቀርቡ አቅራቢዎችን የጉዳት 
ካሳውን ማስከፈል እንዳለባቸው በደብዳቤ እንዲያውቁት 
ተደርጓል ብለዋል፡፡

ናሙናን በተመለከተ አገልግሎቱ ናሙናን በራሱ በጀት 
ገዝቶ ለሁሉም መ/ቤቶች ያቅርብ የሚለው ሀሳብ ሊታይ 
እንደሚችል ነገር ግን አቅራቢው ለሁሉም ተቋማት 

የሚሆን ናሙና እንዲያቀርብ ማድረግ አስቸጋሪ እንደሆነ 
አቶ ይገዙ ገልጸዋል፡፡ 

በግዢ አዋጁ በኩልም የአዋጁን አለመውጣት ለሁሉም 
የግዥ ስርአቱ ችግሮች እንደምክንያት ለማቅረብ ተፈልጎ 
ሳይሆን አዋጁ ጸድቆ ቢወጣ ተከትለውት የሚወጡት 
መመሪዎች በርካታ ችግሮችን ይፈታሉ በሚል እንደሆነ 
አስረድተዋል፡፡ 

ከመ/ቤቶች ጋር ተቀራርቦ በመስራት ረገድ ከተጠቃሚና 
ከአቅራቢ ድርጅቶች ጋር የምክክር መድረክ እየተደረገ 
እንዳለና በሁለቱም በኩል የሚነሱ ችግሮችን የማጣራት 
ስራ እየተሰራ እንደሆነ ዋና ዳይሬክተሩ ተናግረዋል፡፡

አገልግሎቱ በእቅድ ይመራል ለሚለው ጥያቄም ከእቅድ 
ውጪ የሆኑ በርካታ ግዢዎችን እንደሚፈጽም በዝርዝር 
አስረድተዋል፡፡

እቃዎች በወቅቱ ካለመቅረባቸው ጋር በተያያዘ የአቅራቢው 
አቅም ማነስ እንደተጠበቀ ሆኖ ከውጭ ምንዛሪ እጥረት፣ 
ከሌተር ኦፍ ክሬዲት፣ ከጉምሩክ ሂደት ወዘተ. ጋር 
የተያያዙ ጉዳዮች ግዢው በወቅቱ እዳይፈጸም የሚያደርጉ 
ከአገልግሎቱ ውጪ ያሉ ችግሮች እንደሆኑ ገልጸው 
ችግሮቹ እንዲፈቱ ጥረት እንደሚደረግ ግን አስረድተዋል፡፡

የዋጋ ማስተካከያ ከማድረግ ጋር በተያያዘም በዚህ አመት 
ከምንዛሪ ለውጥ በኋላ ከማእከላዊ ስታትስቲክስ ኤጀንሲ 
መረጃ ባለመገኘቱ ማስተካከያውን ማድረግ እንዳልተቻለና 
በተለይ የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ እቃ አቅራቢዎች 
የዋጋ ማስተካከያ ይደረግልን በሚል ጥያቄ መነሻነት እቃ 
እያቀረቡ እንዳልሆነ ገልጸዋል፡፡ በመሆኑም በፐብሊክ 
ሰርቪስና የሰው ሀብት ልማት ሚኒስቴር ለሚመራው 
የመልካም አስተዳደር ችግሮችን የሚፈታ ግብረ ሀይል 
ጉዳዩ ቀርቦ ውሳኔ እየተጠበቀ መሆኑን አስረድተዋል፡፡

የሌሎች ባለድርሻ አካላት ተወካዮች ጥያቄዎችና 
አስተያየቶችን ሲያቀርቡ

ከጤና ጥበቃ  ሚኒስቴር ተወካዮች መካከል ወ/ሮ  
አስቴር ታከለ ጥያቄዎችና አስተያየቶችን ሲያቀርቡ
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መ/ቤቶች በበጀት አመቱ መጨረሻ ግዢ የሚያከናውኑበትን 
ሁኔታ በተመለከተም አገልግሎቱ ለሶስት አመት የሚቆይ 
የማእቀፍ ግዢ እንዳለውና ተቋማት በራሳቸው እቅድ 
ግዢውን እንደሚፈጽሙ አገልገሎቱም በዚህ ጊዜ ግዙ 
እንደማይል ገልጸው በቅርቡ የገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር 
ሚኒስቴር ግዥዎች በተወሰነው ጊዜ ብቻ እንዲከናወኑ 
ደብዳቤ ማስተላለፉን አስረድተዋል፡፡

ከማዕቀፍ ግዢ ውጪ በተለይ በዩኒቨርስቲዎች 
ስለሚፈጸሙ ግዥዎች በተመለከተ አገልግሎቱ ስለጉዳዩ 
እንደሚያውቅ ገልጸው የማእቀፍ ግዥው የተወሰኑ 
እቃዎችን በማቅረብ እንደተጀመረና በሂደት እየሰፋ እንዳለ 
አሁንም መ/ቤቶች የሚፈልጉት እቃ ሙሉ በሙሉ 
በአገልግሎቱ እየቀረበ አንዳልሆነና ወደፊት ሁሉንም 
ለማቅረብ ጥረት እንደሚደረግ ተናግረዋል፡፡ አንዳንድ 
ተቋማት የሚፈልጓቸው ልዩ እቃዎች ግዢም ወደ 
ማእቀፍ ግዢ እንዳልገባ ገልጸዋል፡፡

ዋና ዳይሬክተሩ ከአቅርቦት ጋር በተያያዘ በኮምፒዩተር 
ረገድ ካለው የአቅርቦት ችግር ውጪ በወረቀትና የዋጋ 
ማስተካከያ በተደረገላቸው እቃዎች ላይ የአቅርቦት ችግር 
የለም ብለዋል፡፡

የማእቀፍ ግዢ አሳታፊነትንና ተወዳደሪነትን በተመለከተ 
በአሰራሩ በሀገሪቱ የትኛውም አካባቢ ያለ አቅራቢ 
መሳተፍ እንደሚችልና ይህም ውድድርን የሚያበረታታ 
እንደሆነ፣ የገበያ ስርአቱንም እንደማይረብሽ ገልጸዋል፡፡           
በሌላ በኩል ሞኖፖሊን ለመከላከል በአንድ እቃ ላይ 
በርካታ ተወዳዳሪዎች ከቀረቡና አሸናፊው ተወዳዳሪ 
ባቀረበው ዋጋ ለማቅረብ ከተስማሙ እንዲያቀርቡ እድል 
እንደሚሰጥ አስረድተዋል፡፡ 

አቅራቢዎች እቃዎችን ለየመ/ቤቱ እንዲያደርሱ ከማድረግ 

ጋር ተያይዞ ከአስራ ስድስቱ ዩኒቨርስቲዎች በስተቀር 
ሌሎቹ ተቋማት ከአቅራቢው መጋዘን እንዲወስዱ 
እንደሚደረግ ገልጸው ተቋማት መቼና ምን እንደሚፈልጉ 
በግዥ እቅዳቸው ላይ በማያቀርቡበት ሁኔታና በሌሎች 
ለአፈጻጸም አስቸጋሪ በሆኑ ምክንያቶች የተነሳ አቅራቢዎች 
እቃዎችን ለየመ/ቤቱ እንዲያደርሱ ማድረግ አስቸጋሪ 
እንደሆነ ተናግረዋል፡፡ 

የፌዴራል ዋና ኦዲተር ክቡር አቶ ገመቹ ዱቢሶ 
በሰጡት አስተያየት የግዥ እቅድ የማያቀርቡ ተቋማት 
መቀጣት እንዳለባቸውና አገልግሎቱም ለነዚህ አካላት 
ግዢ የመፈጸም ግዴታ እንደሌለበት፣ መግዛትም 
እንደማይገባው ገልጸው ተቋማቱ በማእቀፍ ግዢ 
መግዛት የነበረባቸውን እቃ ሳይገዙ ከተገኙም የኦዲት 
ግኝት ተደርጎ እንደሚወሰድባቸው ገልጸዋል፡፡ ከዚሁ ጋር 
ተያይዞም ተጠቃሚዎች የግዢ እቅድ ባለማቅረባቸው 
ሳቢያ ተጨማሪ አቅርቦት አቅራቢዎቹ እንዲያቀርቡ 
በመደረጉ ምክንያት ተፈጠረ የተባለውን አቅርቦት ችግር 
እንደማይቀበሉ ሲያስረዱም በኦዲት ወቅት በናሙና 
ከታዩት አቅራቢዎች ውስጥ አራት የተለያዩ ድርጅቶች 
በ2007 በጀት አመት በማእቀፍ ግዢ ውል ስምምነት 
እንዲያቀርቡ ውል የገቡባቸውን የተለያየ መጠንና 
አይነት ያላቸውን እቃዎች ሳያቀርቡ የቀሩ ቢሆንም 
በቀጣዩ የማእቀፍ ግዢ እንዲሳተፉ መደረጉንና ቅጣት 
ሳይጣልባቸው መቅረቱን በማሳያነት አቅርበዋል፡፡

የአቅራቢዎችን አቅም በተመለከተም ነጋዴዎች አቅም 
ያላቸው መሆኑ በደንብ መፈተሽ አለበት ብለዋል፡፡ ከውጪ 
ምንዛሪና ሌሎች ጉዳዮች ጋር የተያያዙ ችግሮችን ግምት 
ባስገባ ሁኔታ በውላቸው መሰረት በማያቀርቡ አቅራቢዎች 
ላይ እርምጃ ሊወሰድ እንደሚገባ፣ ናሙናን በተመለከተም 
የተሻለ የሚሆነው ናሙናው አገልግሎቱ ጋር እንዳለ 
እንዲያውቁ ማድረግ፣ ናሙናን ተጠቅመው ጥራትን 
የሚያረጋግጡበት ተጨማሪ አቅም ለተጠቃሚዎቹ 
መፍጠር ይህ ካልሆነም ናሙና የሚጣራበት ማእከል 
በአገልግሎቱ ማቋቋም እንደሆነ አስተያየት ሰጥተዋል፡፡

ክፍያ ላቅራቢዎች በማይከፍሉ ተቋማት ውስጥ ክፍያን 
ለማስለቀቅ መማለጃ የሚጠይቁ አካላት ካሉ ከስነ 
ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽንና የፌዴራል ፖሊስ ወንጀል 
ምርመራ ቢሮ ጋር በመሆን በፍጥነት እርምጃ መውሰድ 
እንደሚገባም ክቡር ዋና ኦዲተሩ ተናግረዋል፡፡

ከማእቀፍ ግዢው ጋር በተያያዘ ሞኖፖሊ ሊፈጠር 
የሚችልበት እድል ካለ ሌሎች ስልቶችን በመጠቀም 
ሁሉንም ተሳታፊ ሊያደርግ በሚችል መንገድ መጠቀም 
እንደሚቻልም ክቡር ዋና ኦዲተሩ ገልጸዋል፡፡  

የቋሚ ኮሚቴው ምክትል ሰብሳቢ የተከበሩ ወ/ሮ ሶፊያ 
አልማሙን በሰጡት አስተያየት ተቋሙ በእቅድ መመራት 
አለመመራቱ ላይ ግልጽ ሀሳብ መሰጠት እንደነበረበትና 
እቃን በአግባቡ በማያቀርቡ አቅራቢዎች ላይ የጉዳት 
ካሳ ማስከፈልን በተመለከተ የተቃረነ ምላሽ መሰጠቱን 

ገልጸው የግዥ አዋጁ ያለበትን ሁኔታ ማጣራት ይበልጥ 
ጠቃሚ እንደሆነ ተናግረዋል፡፡

ምክትል ሰብሳቢዋ ቋሚ ኮሚቴው የተከታተላቸቸው 
ዩኒቨርስቲዎች በፍላጎታቸው መሰረት እንዲሁም 
ጊዜውንና ጥራቱን ጠብቆ እቃ እንደማይቀርብላቸው 
የሚገልጹበት ሁኔታ እንዳለ በመጥቀስ ባንድ በኩል 
ዩኒቨርስቲዎች በሚሊዮኖች በሚቆጠር ብር ተገዝቶ 
የተሰጣቸውን ንብረት ካለፍላጎታችን የተገዛ ነው በሚል 
አከማችተው የሚገኙበትና ለዚህም ተጠያቂ አይደለንም 
የሚሉበት በሌላ በኩል ደግሞ አቅራቢው በቀረበው 
ፍላጎት መሰረት አቅርቤያለሁ የሚልበት ያልጠራ ሁኔታ 
እንዳለ ገልጸው ይህ አገልግሎቱ በአቅርቦት ስራው ላይ 
የሚያደርገው የክትትልና ቁጥጥር ስራ የላላ መሆኑን 
ያሳያል ብለዋል፡፡ አቅራቢዎች ያላቸው የማቅረብ አቅም 
አገልግሎቱ  በአግባቡ መፈተሸ እንዳለበትና የጠራ ስራ 
መሰራት እንዳለበትም ገልጸዋል፡፡ 

የቋሚ ኮሚቴው ሰብሳቢ የተከበሩ ወ/ት ወይንሸት ገለሶ 
በማጠቃለያ አስተያየታቸው አገልግሎቱ፣ ተጠቃሚ 
ተቋማቱና አቅራቢዎች ካለባቸው ኃላፊነት አኳያ ተጠያቂ 
መሆን እንዳለባቸውና ግዥ ተጀምሮ እስከሚጠናቀቅ 
ድረስም በህጉ መሰረት ሊመራ እንደሚገባው 
አስገንዝበዋል፡፡ አገልግሎቱ በተለያዩ መድረኮች ከግዥና 
ከንብረት ማስወገድ አኳያ በርካታ ችግሮች እንዳሉበት 
በተጠቃሚ ተቋማት በስፋት ይገለጻል ያሉት ሰብሳቢዋ 
ተቋሙ በአሰራር ላይ ያሉበትን ችግሮች ቢገልጽም ለነዚህ 
ችግሮች መፍትሄ የመስጠት ኃላፊነት በዋናነት በራሱ 
ላይ የሚወድቅ ነው ብለዋል፡፡

የግዥ እቅድ ላላቀረቡ ተቋማት እቃ ገዝቶ ማቅረብ 
ከአቅርቦት ጋር ለተያያዙ ችግሮች በር የሚከፍት 
በመሆኑ ደንብና መመሪያን አክብሮ መስራት 
እንደሚያስፈልግ የተከበሩ ወ/ት ወይንሸት አሳስበዋል፡፡ 
በህግ መሰረት አቅራቢዎች እንዲቀጡ እየተደረገ የግዥ 
እቅድ የማያቀርቡና ህግ የማያከብሩ የመንግስት ተቋማት 
የማይቀጡበት ሁኔታ ቋሚ ኮሚቴው ትክክል ነው ብሎ 
እንደማይቀበልና አገልግሎቱን በማቋረጥ ወደ ትክክለኛው 
መስመር ማስገባት ያስፈልጋል ብለዋል፡፡ እንደዚሁም 

አገልግሎቱ የግዥ እቅድ ለማያቀርቡ ተቋማት የማቅረብ 
ግዴታ አለበት ብሎ ቋሚ ኮሚቴው እንደማያምን 
ተናግረዋል፡፡

የቋሚ ኮሚቴው ሰብሳቢ የግዥ አዋጁ ያለበትን ሂደት 
አገልግሎቱ ማጣራት እንዳለበት ገልጸው ቋሚ ኮሚቴው 
ግን የኦዲት ግኝቶቹን ለመፍታት የአዋጁ አለመጽደቅ 
መሰረታዊ ማነቆ ነው ብሎ እንደማይወስድ ገልጸዋል፡፡ 
አቅራቢዎች እንዲጠናከሩና የህግ የበላይነት እንዲረጋገጥ 
አቅራቢዎች የአገልግሎቱን ድጋፍ ይሻሉም ብለዋል፡፡        
ተቋሙን በሰው ሀይል፣ በአደረጃጀት፣ በቴክኖሎጂ 
እንዲጠናከር ለማድረግ መጣር የተቋሙ ኃላፊነት ነው 
ያሉት የተከበሩ ወ/ት ወይንሸት የተቋሙን የቴክኖሎጂ 
አጠቃቀም ለማሳደግም ከሚመለከታቸው አካላት 
ጋር መቀናጀት ይጠበቅበታል ብለዋል፡፡ እንደዚሁም 
አገልግሎቱ ከባለድርሻ አካላት ጋር ወቅታዊ የግንኙነት 
መድረኮችን በማካሄድ የቅንጅታዊ ስራዎችን ማጠናከር 
እንደሚገባው ገልጸው አቅራቢዎችን ህግን ተከትለው 
እንዲያቀርቡ በበለጠ ጥልቀት ህጎችን ማስገንዘብና 
ማወያየት እንደሚያስፈልግ አሳስበዋል፡፡

የቋሚ ኮሚቴው ምክትል ሰብሳቢ የተከበሩ ወ/ሮ ሶፊያ 
አልማሙን አስተያየታቸውን ሲሰጡ 

“አገልግሎቱ፣ ተጠቃሚ 
ተቋማቱና አቅራቢዎች 
ካለባቸው ኃላፊነት 

አኳያ ተጠያቂ መሆን 
አለባቸው፤ ግዥ ተጀምሮ 
እስከሚጠናቀቅ ድረስም 
በህጉ መሰረት መመራት 

አለበት”
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የዚህ እትም የልሳነ-ኦዲተር መጽሄት እንግዳ አቶ ፍቃዱ አጎናፍር ናቸው፡፡ አቶ ፍቃዱ በአሁኑ ወቅት በኢ.ፌ.ዲ.ሪ የገንዘብና 
ኦኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴር ውስጥ የኢንስፔክሽን ዳይሬክተር ናቸው፡፡ 

አቶ ፍቃዱ የተወለዱት አዲስ አበባ ከተማ ኮተቤ አካባቢ ነው፡፡ ትምህርታቸውን ከ1ኛ እስከ 12ኛ ክፍል ድረስ በደጃዝማች ወንድይራድ 
ት/ቤት ተምረዋል፡፡ ከዚያም የመጀመሪያ ዲግሪያቸውን በጅማ ዩኒቨርሲቲ በአካውንቲንግ፣ ሁለተኛ ዲግሪያቸውንም በቮኬሽናል ኤጁኬሽናል 
ማኔጅመንት ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አግኝተዋል፡፡ በመቀጠልም በአካውንቲንግ እና ኦዲቲንግ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሁለተኛ ዲግሪ 
ይዘዋል፡፡ አቶ ፍቃዱ ወደ 18 ዓመት በስራ አለም ቆይተዋል፡፡ ባለትዳርና የሁለት ወንድ ልጆችም አባት ናቸው፡፡

ልሳነ-ኦዲተር መጽሄት የዋና ኦዲተር መ/ቤት በየጊዜው ከሚያወጣቸው የኦዲት ሪፖርቶች ጋር ተያይዞ በገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር 
ሚኒስቴር በኩል እየተከናወኑ ስላሉ ተግባራት ገለጻ እንዲያደርጉ ከአቶ ፍቃዱ ጋር ቆይታ አድርጋለች፡፡

ልሳነ-ኦዲተር፡- የገንዘብና ኦኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴር 
የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት የሚከናውን ኦዲት በምን 
መልኩ እየተጠቀመበት ይገኛል?

አቶ ፍቃዱ፡- የገንዘብና ኦኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴር 
በተለይ ከ2004 በጀት ዓመት ጀምሮ የዋና ኦዲተር 

መ/ቤትን የኦዲት ሪፖርት በስፋት እየተጠቀመበት 
ይገኛል፡፡ መ/ቤታችን የኦዲት ሪፖርቱን በመውሰድ 
በአመታዊ እቅዶቹ ውስጥ በማካተት እየሰራበት 
ነው፡፡ በተለይ ደግሞ በዋና ኦዲተር መ/ቤት ተቀባይነት 
የሚያሳጣ አስተያየት በተሰጠባቸው እንዲሁም የኦዲት 
አስተያየት መስጠት ባልተቻለባቸው ተቋማት ላይ በተለየ 

መልኩ አተኩረን የቁጥጥርና የክትትል ተግባራችንን 
እንድናከናውን አግዞናል፡፡ እንደዚሁም በመንግሥት 
የፋይናንስ አስተዳደር ላይ በሚታዩ የተለያዩ ችግሮች 
ዙሪያ  ለኃላፊዎችና ለባለሙያዎች ግንዛቤ ለመፍጠር 
የዋና ኦዲተር ኦዲት ግኝቶችን በስፋት እየተጠቀምንባቸው 
ነው፡፡ ከዚህ ባለፈም በተለያዩ የመንግስት ተቋማት 
የሚገኙት የውስጥ ኦዲተሮች ለሚኒስቴር መ/ቤታችን 
ተጠሪ በመሆናቸው ባሉበት ተቋም ላይ የዋና ኦዲተር 
መ/ቤት ያወጣውን የኦዲት ግኝት መሰረት አድርገው 
አቅደው እንዲሰሩ ለማድረግ፤ የሚያዘጋጁትንም የኦዲት 
ሪፖርት ጥራት ጭምር ለማስጠበቅ ትልቅ እገዛ 
አድርጎልናል፡፡

ልሳነ-ኦዲተር፡- የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት በየአመቱ 
በሚያደርገው ኦዲት በርካታ የፋይናንስ፣ የግዥና 
የንብረት አስተዳደር ችግሮች በኦዲት ተደራጊ ተቋማት 
ላይ የሚገኙበት ዋና ዋና ምክንያቶች ምንድን ናቸው 
ብለው ያስባሉ?

አቶ ፍቃዱ፡- በመ/ቤታችን የተለያዩ ኮሚቴዎችን 
በማዋቀር በኦዲት ተደራጊ የፌዴራል ተቋማት ላይ በዋና 
ኦዲተር መ/ቤት ሪፖርት ለሚታዩ ግኝቶች መንስኤ 
ናቸው የሚባሉ ምክንያቶችን በጥናት ለይተናል፡፡ ከዚህ 
አንፃር አንዱ መንስኤ መ/ቤቶች የፀደቀላቸውን በጀት 
በመንግስት የፋይናንስ፣ የግዥና የንብረት ህጎች መሠረት 
ተግባራዊ አለማድረጋቸው ነው፡፡ ሌላኛው ምክንያት 
ከመንግሥት ፋይናንስ አስተዳደር መዋቅር ማለትም 
የበጀት ቁጥጥር፣ የክፍያና ሂሳብ፣ የግዥና ከንብረት 
አስተዳደር እንዲሁም የውስጥ ኦዲት አደረጃጀት በየጊዜው 
እያደገ የመጣውን የመንግሥት ሀብት በሚያስተዳድር 
መልኩ ካለመደራጀቱና ከፍተኛ የሆነ የባለሙያ ፍልሰት 
ከመኖሩ ጋር የተያያዘ ነው፡፡

ከከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ጋር ተያይዞ ያለው 
አብዛኛው የኦዲት ግኝት በዋናነት ዩኒቨርቲዎች የከፍተኛ 
ትምህርት ተቋማት አዋጅ ቁጥር 650 በሌሎቹ 
የመንግስት ፋይናንስና የግዥና የንብረት አስተዳደር ህጎች  
ማለትም በመንግሥት የፋይናንስ አስተዳደር አዋጅ ቁጥር 
648 እና በመንግስት ግዥ እና ንብረት አስተዳደር አዋጅ 
ቁጥር 649 ላይ ገዢ ነው በሚል አስተሳሰብና በነዚህ 
አዋጆች ለመመራት ካለመፈለግ በሚያደርጉት እንቅስቃሴ 
የሚመጣ ነው፡፡

ሌላው የኦዲት ግኝት መንስኤ ለበጀት የሚሰጠው ትኩረት 
አናሳ መሆኑ ነው፡፡ በተለይ የበላይ አመራሩ ለተቋሙ 
ለሚመደበው በጀት በቂ ትኩረት ሰጥቶ ተቆጣጥሮ 
ውጤታማ በሆነ መልኩ መጠቀም ላይ ውስንነት አለበት፡፡ 
ከግዥ ጋር በተገናኘም  ከእቅድ ጀምሮ እስከ አፈፃፀሙ 
ድረስ ያለውን የግዥ ሂደት በአግባቡ፣ በተጠናና በተደራጀ 
መልኩ ያለመፈጸም የኦዲት ግኝት መንስኤ ነው፡፡ ከነዚህ 
ምክንያቶች ውጪ ሌሎች ችግሮች ሊኖሩ ቢችሉም 
እስከካሁን የጠቀስኳቸው ዋና ዋና መንስኤዎች ናቸው 
ተብለው ሊወሰዱ ይችላሉ፡፡

ልሳነ-ኦዲተር፡- በየአመቱ ተደጋጋሚ አሉታዊ የኦዲት 
አስተያየት በሚሰጣቸው ተቋማት ላይ በማተኮር ተቋማቱ 
እንዲሻሻሉ በገንዘብና ኦኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴር በኩል 
ምን እየተሰራ ነው?

አቶ ፍቃዱ፡- በዚህ በኩል የሰራነው በኦዲት ግኝቶቹ 
መንስኤ ላይ ባደረግነው ጥናት የለየናቸውን ችግሮች 
ለመፍታት ጥረት ማድረግ ነው፡፡ 

ከመዋቅር አኳያ በፌዴራል ባለበጀት መ/ቤቶች ያለው 
መዋቅር በየጊዜው እያደገ ያለውን የመንግሥት በጀት 
ለማስተዳደር አቅምና ብቃት አለው ወይ የሚለውን 
ፈትሸን ለማስተካከል የሚያስችሉ አዳዲስ አደረጃጀቶች 
የሚፈጠሩበትን ሁኔታ አይተናል፡፡ ከዚህ አንፃር 
ከሚኒስቴር መ/ቤታችን፣ ከመንግሥት ግዥና ንብረት 
አስተዳደር ኤጀንሲ፣ ከትምህርት ሚኒስቴር፣ ከፐብሊክ 
ሰርቪስ እና የሰው ሃብት ልማት ሚኒስቴር የተወጣጣ 
አንድ ኮሚቴ ተቋቁሞ የመንግስት ተቋማትን በማህበራዊ፣ 
በኢኮኖሚያዊና በልማትና አስተዳደር ዘርፍ ከፍለን 
ከተቋማቱ ውስጥ ናሙና በመውሰድ የፋይናንስ፣ የግዥና 
የውስጥ ኦዲት አደረጃጀታቸውን በመፈተሽ በየጊዜው 
በዋና ኦዲተር መ/ቤት የሚገኙ ግኝቶን ሊያስቀር የሚችል 
አዲስ አደረጃጀት ከፐብሊክ ሰርቪስ እና የሰው ሃብት 
ልማት ሚኒስቴር ጋር አጥንተን ለዚሁ ሚኒስቴር 
መ/ቤት አቅርበናል፡፡ 

ሌላው ያደረግነው ትልቁ እና ዋነኛው ነገር በፊት 
የነበረውን የመንግሥት የፋይናንስ አስተዳደር አዋጅ 
ቁጥር 648 ማሻሻል ነው፡፡ በዚህም በአዲሱ አዋጅ ቁጥር 
970 ውስጥ በየጊዜው የሚታዩትን የዋና ኦዲተር መ/ቤት 
ግኝቶችን መሰረት በማድረግ አንዳንድ አስፈላጊ ጉዳዮች 
እንዲካተቱ ተደርጓል፡፡  

የውስጥ ኦዲትን አደረጃጀት የመፈተሽ ስራም ሰርተናል፡፡ 
በኛ እምነት በፌዴራል ባለበጀት መ/ቤቶች ውስጥ የውስጥ 
ኦዲተር እያለ አንድም መ/ቤት ነቀፌታ ያለበት  የኦዲት 
ሪፖርት ሊቀርብበት አይገባም፡፡ ስለዚህ ከዚህ አንፃር 
ምንድነው ያሉት ችግሮች የሚለውን ነገር አይተናል፡፡ 
የውስጥ ኦዲተሮች ምን ያህል ነፃና ገለልተኛ ሆነው 
ስራቸውን ይሰራሉ? አቅማቸውስ ምን ያህል ነው? 
የሚለውን ጭምር የመፈተሽ ስራ ተሰርቷል፡፡ በዚህም 
መነሻነት የውስጥ ኦዲተሮች ቀደም ብሎ ተጠሪነታቸው 
ለሚሰሩበት ተቋም የነበረ መሆኑ በነጻነት እንዳይሰሩና 
አቅማቸው እንዲዳከም ማድረጉን በመገምገም አደረጃጀቱን 
በመቀየር ተጠሪነታቸው ለገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር 
ሚኒስቴር መ/ቤት እንዲሆን ተደርጓል፡፡ ይህ አስተዳደራዊ 
ተጠሪነት በተሻሻለው አዋጅ ቁጥር 970 እንዲካተት 
የተደረገ ሲሆን ይህንንም ተከትሎ የአሰራር መመሪያ 
ቁጥር 47/2009 ተዘጋጅቷል፡፡ አሰራሩ ከባለፈው አመት 
ጀምሮ እየተተገበረ ሲሆን በአሁኑ ወቅት ምን ለውጥ 
አመጣ በሚለው ላይ የዳሰሳ ጥናት እያደረግን እንገኛለን፡፡

ከዚህ ጋር ተያይዞ የተሰራው ሌላው ስራ ተጠያቂነትን 

“የኦዲት ግኝቶች ላይ አመራሩ በወቅቱ 

እርምጃ የማይወስድ ከሆነ በየደረጃው እንዲጠየቅ 
የሚደረግበት አሠራር እየተፈጠረ ነው”

አቶ ፍቃዱ አጎናፍር
 በገንዘብና ኦኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴር የኢንስፔክሽን ዳይሬክተር

እንግዳችን
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መፍጠር ነው፡፡ ከዚህ በፊት የዋና ኦዲተር መ/ቤት 
የኦዲት ሪፖርት ይቀርባል፤ ጉልህ የሆኑ የኦዲት ግኝቶች 
ይገኛሉ፤ እኛም ሆንን የውስጥ የኦዲተሮች እንዲስተካከሉ 
እናሳስባለን፤ ነገር ግን ዋና ኦዲተር መ/ቤትም ሆነ 
እኛ በምናደርገው ክትትል እርምጃዎች አይወስዱም 
ነበር፡፡ ስለዚህ ከጥናቱ በኋላ ከዋና ኦዲተር መ/ቤት 
ሪፖርቶች ላይ ተነስቶ ማሻሻያ ከተደረገባቸው ጉዳዮች 
አንዱ ተጠያቂነትን ማስፈን ነው፡፡ ለዚህም እርምጃ 
የማይወስዱ ተቋማት እንዲቀጡ የአስተዳደራዊ ጥፋትና 
ቅጣት መመሪያ ቁጥር 48/2009 አውጥተን ተግባራዊ 
እያደረግን ነው፡፡ መ/ቤቶች እንዲጠየቁ የማድረግ ሥራው 
ተጀምሯል፡፡ እነዚህ ቅጣቶች የተገናኙት ከበጀት፣ ከጥሬ 
ገንዘብና ከሂሳብ አስተዳደር ጋር እንዲሁም ከውስጥ 
ኦዲት ጋር የተያያዙ ሪፖርቶችን በተቀመጠው የጊዜ 
ገደብ ካለማቅረብ እንዲሁም በዋና ኦዲተር መ/ቤትና 
በውስጥ ኦዲት በሚቀርቡ የኦዲት ግኝቶች ላይ እርምጃ 
ወስዶ ካለማሳወቅ ጋር ነው፡፡ በተለይም ነቀፌታ ያለበት 
የኦዲት ግኝት በተከታታይ እየተገኘባቸው የሚቀጥሉ 
መ/ቤቶች የሚጠየቁበት ስርዓት ዘርግተናል፡፡ ቅጣቶቹም 
እንደየጥፋቱ ሁኔታ በሦስት እርከኖች የተከፈሉ ሲሆኑ 
የመጀመሪያ የጽሑፍ ማስጠንቀቂያ፣ ቀጥሎም በየደረጃው 
የሚጣል የገንዘብ ቅጣት ሶስተኛው ደግሞ እንደአግባቡ 
ከኃላፊነት ማስነሳት ናቸው፡፡ 

ሌላው የሰራነው ስራ የውስጥ ገቢ በሚያመነጩ እንደ 
ዩኒቨርስቲዎች ባሉ ተቋማት ውስጥ በተደጋጋሚ የኦዲት 
ግኝት የሚሆነውን የውስጥ ገቢን አላግባብ የመጠቀም 
ጉዳይ ስርአት ማስያዝ ነው፡፡ ለዚህም መመሪያ ቁጥር 
39/2006 አውጥተን ተግባራዊ አድርገናል፡፡  

በተጨማሪ  ያከናወንነው ተግባር  በሁሉም ባለበጀት 
መ/ቤቶች ውስጥ የሚገኙ በየደረጃው ላሉ የበላይ 
ኃላፊዎች እንዲሁም የፋይናንስ፣ የግዥና የውስጥ ኦዲት 
ዳይሬክተሮች በዋና ኦዲተር መ/ቤት ግኝቶች ምንነትና 
በሚያስከትሉት ተዕፅኖ ዙርያ የግንዛቤ ማስጨበጫ 
መድረኮችን በስፋት ማዘጋጀት ነው፡፡ ከዚህ ጎን ለጎን 
ከዚህ በፊት እንሰጣቸው የነበሩ ስልጠናዎችን ፈትሸናል፡፡ 
በዚህም በተበጣጠሰ መልኩ ይሰጡ የነበሩትን እነዚህን 
ስልጠናዎች በርካታ ጉዳዮችን ወደሚያቅፍ ተቋማዊ 
ስልጠና በማምጣት ከህግ ማዕቀፎች ጀምሮ ሙያዊ 
ስልጠናዎችን እየሰጠን እንገኛለን፡፡ ከነዚህ ውጪም ሰፋፊ 
ስልጠናዎችን ለሂሳብና ለግዥ ባለሙያዎች እንዲሁም 
ለውስጥ ኦዲተሮች እየሰጠን ነው፡፡

ልሳነ-ኦዲተር፡-  እነዚህን ሥራዎች ሠርታችሁ 
ያገኘኛችኋቸው ተጨባጭ ውጤቶች ምንድን ናቸው? 

አቶ ፍቃዱ፡- የመጡት ለውጦች ምንድን ናቸው 
የሚለውን ለማወቅ ዳሰሳ ጥናት እያደረግን ነው፡፡ 
ከአደረጃጀት ጋር በተያያዘ የፐብሊክ ሰርቪስና የሰው 
ሃብት ልማት ሚኒስቴር ገና የነጥብ የስራ ደረጃ አወሳሰን 
ስርዐትን (JEG)  በሀገር አቀፍ ደረጃ እየተገበረ በመሆኑ 
ከሱ ትግበራ በኋላ የአደረጃጀቱ  ጉዳይ ይታያል፡፡ ከዚህ 

ውጪ የተገኙትን ለውጦች ማየት ግን ይቻላል፡፡ 

ከዚህ አኳያ ሲታይ ቀድሞ የፋይናንስ ስራው ለፋይናንስ 
ክፍል ብቻ፤ የግዥ ሥራውም ለግዥ ክፍል ብቻ የተተወ 
ነበር፡፡ አሁን ሙሉ በሙሉ ባይሆንም በተቋማት 
አመራር ዘንድ፣ ለፋይናንስ፣ ለግዥና ለመንግሥት በጀት 
ትኩረት የመስጠት አዝማሚያዎች ይታያሉ፡፡ ምክንያቱም 
ተጠያቂነቱ እየመጣ ነው፡፡ እስካሁን በርካቶች  የመጀመሪያ 
የጽሑፍ ማስጠንቀቂያ በመ/ቤታችን ተሰጥቷቸዋል፡፡ 
በተለይ ሪፖርት ካለማቅረብና የኦዲት ግኝቶች ላይ እርምጃ 
ካለመውሰድ ጋር በተያያዘ የማስጠንቀቂያ ደብዳቤ 
የፃፍንባቸው ብዙ ናቸው፡፡ ገንዘብ ድረስ የተቀጣም 
ኃላፊ አለ፡፡ ስለዚህ አመራሩ የበለጠ የሚነቃበት ሁኔታ 
እየተፈጠረ ነው፡፡ ተጠያቂነትን የማሰብ ሁኔታ እያደገ 
በመምጣቱም የተቋማት  አመራር ሪፖርቶችን የመከታተሉ 
እንዲሁም ለፋይናንስና ለግዢ ትኩረት የመስጠቱ ሁኔታ 
እየተሻሻለ ነው፡፡ የድጋፍና ክትትል ሁኔታውም እንደዚሁ 
ነው፡፡ በዚህም ባብዛኛው ተቋማት የሚልኩልን የተለያዩ 
ሪፖርቶች ወቅታዊ እየሆኑ መጥተዋል፡፡ በኦዲት ግኝቶች 
ላይ እርምጃ የመውሰድ ሁኔታም ከኛ እይታ አንጻር ጥሩ 
አዝማሚያ እያየንበት ነው፡፡

ከውስጥ ኦዲተሮች አኳያ ስናየውም ተጠሪነታቸው፣ 
ቅጥርና ዝውውራቸው በገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር 
ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ስር እንዲሆን በመደረጉ እኛም 
የቅርብ ክትትል ስለምናደርግ ከሚሰሩበት ተቋም ተጽዕኖ 
ውጪ ነፃና ገለልተኛ ሆነው የመስራት ሁኔታው 
ተፈጥሯል፡፡ ከዚህ ሌላም የተቋማት ኃላፊዎች ለውስጥ 
ኦዲተሮች ትኩረት በመስጠት፣ ክፍሉን በማደራጀት 
እንዲሁም አስተያየታቸውን በማዳመጥ በኩል የተሻለ 
ሁኔታ እየተስተዋለ ነው፡፡ 

ነገር ግን አሁንም ቢሆን የሚቀሩ ስራዎች አሉ፡፡ በተለይ 
የኦዲት ግኝቶች ላይ እርምጃ ከመውሰድ አኳያ በተለይ 
ዋና ኦዲተር መ/ቤትና የውስጥ ኦዲተሮች እስካሁን 
ሲያቀርቧቸው በነበሩና ሳይፈቱ በተወዘፉ ግኝቶች ላይ 
በአግባቡ እርምጃ እየተወሰደ እንዳልሆነ እናስባለን፡፡ ስለዚህ 
በዚህ ላይ ግንዛቤ እንዲፈጠር  ደጋግመን በመስራት 
ውስን የሆነው የህዝብ ሀብት ለታለመለት ዓላማ ብቻ 
እንዲውል ለማድረግ እንዲሁም ይህን ባለማድረግ 
ተጠያቂነት እንደሚኖር ለማስገንዘብ የበለጠ እንሰራለን፡፡  
በሚቀጥሉት ዓመታትም የተሻለ ነገር ይኖራል ብለን 
እንገምታለን፡፡

ልሳነ-ኦዲተር፡- ተቋማት ውጤታማ ቀልጣፋና ከኦዲት 
ግኝት የፀዳ የፋይናንስ፣ የግዥና የንብረት አስተዳደር 
እንዲኖራቸው በእናንተ በኩል በህግ ማዕቀፍም ሆነ 
በአሠራር እስካሁን የተወሰዱ ወደፊትም ሊወሰዱ የታሰቡ 
እርምጃዎች ምንድን ናቸው?

አቶ ፍቃዱ፡- እኛ የዋና ኦዲተር መ/ቤትን የኦዲት 
ግኝት ወስደን ለበርካታ ጊዜያት የቀረቡትን የኦዲት 
ግኝቶች ምንነትና መንስኤ እንዲሁም ያሉ ችግሮች 

ለይተን የህግ ማዕቀፎችን አሻሽለናል፡፡ ከዚህ አኳያ 
ቀደም ብዬ እንደጠቀስኩት የመንግስት የፋይናንስ አዋጁን 
አሻሽለናል፡፡ አዋጁ ሲሻሻልም የተጠያቂነት አሰራርን 
ለማስፈጸም በሚያስችል አግባብ ነው፡፡ ከዚህ በኋላ 
ለአዋጁ ደንብ እናወጣለን እንዲሁም ያሉንን መመሪያዎች 
በሙሉ ተጠያቂነትን በሚያረጋግጡበት አግባብ 
እናሻሽላለን፡፡ በተመሳሳይ የግዥ አዋጁም እየተሻሻለ ነው፡፡ 
ይህም በግዥ ላይ ያሉ የኦዲት ግኝቶችን በሚያስተካክልና 
ተጠያቂነትን ማስከተል በሚያስችል መንገድ ነው 
የተዘጋጀው፡፡ ስለዚህ በግዥና በንብረት አስተዳደር ዙሪያ 
የሚታዩ የኦዲት ግኝቶች ላይ አመራሩ በወቅቱ እርምጃ 
የማይወስድ ከሆነ በየደረጃው እንዲጠየቅ የሚደረግበት 
አሰራር እየተፈጠረ ነው ያለው፡፡ ይህንን አጠናክረን 
መቀጠል አለብን፡፡ ከዚህ በፊት በፋይናንስ አዋጁ የነበረና 
በአግባቡ ያልተከናወነ ቢሆንም በአሁኑ ወቅት ተጠያቂነት 
ለመፍጠር ስንል በተለይ በውስጥ ኦዲተሮች በተገኙ ዋና 
ዋና ግኝቶች ላይ ተቋማት እርምጃ ካልወሰዱ እያንዳንዱ 
የኦዲት ግኝት ተለቅሞ ተቋሙ እርምጃ እንዳልወሰደ 
ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ካቢኔ እያሳወቅን እንገኛለን፡፡ ካቢኔው 
በሚወስነው ውሳኔ መሰረት  የክትትል ስራችን ይቀጥላል፡
፡ በዚህ አሰራር መሰረት በተለይ ከጥሬ ገንዘብ ጉድለት፣ 
ከስርቆት ወዘተ. ጋር የተያያዙ ጉዳዮች ወደ ፍርድ ቤት 
እንዲሄዱ በማድረግ ተጠያቂነትን  ለማስፈን እየተሰራ 
ነው፡፡ 

ሌላው የኦዲት ግኝቶችና አሰራሮች በግልጽ እንዲታወቁና 
እንዲፈጸሙ Financial Accountability Transparency 
የሚባለውን አሰራር በሁሉም መስሪያ ቤት ለመተግበር 
መመሪያ ቁጥር 51/2009 አዘጋጅተን ለእያንዳንዱ 
መ/ቤት እንዲደርስ አድርገናል፡፡ ዘንድሮ ከፍተኛ በጀት 
ባላቸው እንደ ዩኒቨርሲቲዎች፣ ውሀና ኢነርጂ፣ ትምህርት 
ሚኒስቴር ባሉ በተወሰኑ ተቋማት ውስጥ ስርአቱ 
መተግበር ተጀምሯል፡፡ 

ከነዚህ አስተዳደራዊ ጉዳዮች ውጪ ያሉ ነገሮች ሊታዩ 
የሚችሉት በፍትሃ ብሔርና በወንጀል በመሆኑ ይህንን 
ከጠቅላይ አቃቤ ህግ ጋር በመነጋገር ሥራዎችን የመስራት 
እንቅስቃሴዎች ተጀምረዋል፡፡ 

ልሳነ-ኦዲተር፡- የኦዲት ግኝትን መሰረት በማድረግ 
ከፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤትም ሆነ ከሌሎች ከባለድርሻ 
አካላት ጋር ተቀራርቦ በመስራት በኩል ሚኒስቴሩ ምን 
እያከናወነ ነው?

አቶ ፍቃዱ፡- በዋነኛነት ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 
የመንግሥት ውጪ አስተዳደርና  ቁጥጥር ጉዳዮች 
ቋሚ ኮሚቴ ጋር ባለድርሻ ሆነን እየሰራን ነው፡፡ ቋሚ 
ኮሚቴው ከኦዲት ተደራጊዎች ጋር በሚያደርገው ይፋዊ 
ህዝባዊ ስብሰባም ሆነ በሚያካሂዳቸው የመስክ ጉብኝቶች 
እንገኛለን፡፡ በስብሰባዎቹ ላይ በእኛ በኩል የተሰሩትን 
ስራዎች፣ የተወሰዱትን እርምጃዎች እንዲሁም እርምጃ 
ያልተወሰደባቸውን ጉዳዮች እናሳውቃለን፡፡ እነዚህ 
ስብሰባዎች ላይ መሳተፋችን በየትኞቹ ጉዳዮች ላይ 

አትኩረን ብንሰራ ለውጥ እንደምናመጣ ለማወቅ፣ 
የተቋማቱን ተልእኮ እንድንገነዘብ እንዲሁም የተቋማት 
አመራሮች ለውስጥ ኦዲት ትኩረት እንዲሰጡ ለማሳሰብ 
ጠቅሞናል፡፡ በቋሚ ኮሚቴው የመስክ ጉብኝት ወቅትም 
ኦዲት ተደራጊ ተቋማትን የማንቃትና በአግባቡ እርምጃ 
ያልተወሰደባቸው የኦዲት ግኝቶች  በሂደት በሀገር ላይ 
ስለሚያስከትሉት ጉዳት የማስገንዘብ ስራ እንሰራለን፡፡ 

ከዚህ ሌላ ከባለበጀት መ/ቤቶች ጋር የዋና ኦዲተር 
መ/ቤትን ሪፖርት መነሻ አድርገን ግንኙነት እናደርጋለን፡፡ 
በተለይ ነቀፌታ ያለበት የኦዲት አስተያየት የተሰጣቸው 
ተቋማት ችግራቸው ምን እንደሆነና ያለባቸው ድክመት 
በሚያመጣው ጉዳት ምን እንደሚሆን እንወያያለን፡፡ 
ተገቢውን ጥንቃቄ እንዲያደርጉ፣ በኦዲት ግኝቶች ላይ 
እርምጃ እንዲወስዱና የወሰዱትን እርምጃ ለሚመለከተው 
አካል እንዲያሳውቁም እናስገነዝባለን፡፡  

ከዚህ በተጨማሪ በየዓመቱ ወይም በየሩብ አመቱ ከውስጥ 
ኦዲተሮች ጋር የምናደርገው የራሳችን መድረክ አለን፡፡ 
በዛ መድረክ ላይም ማሳያ የምናደርገው የዋና ኦዲተርን 
የኦዲት ግኝት ነው፡፡ ምክንያቱም የውስጥ ኦዲተሮቹ 
ስራቸውን እየሰሩ ቢሆንም የዋና ኦዲተር ሪፖርት ግን 
የኦዲት ግኝቱ ነቀፌታ እንዳለት የሚያሳይ በመሆኑ ነው፡፡ 
በመድረኩ ላይ የሦስት ዓመት የዋና ኦዲተር መ/ቤትን 
ሪፖርት ይዘን የት ነው ያለነው የሚለውን እንፈትሻለን፡፡ 
መድረኩ ብዙ ጠቅሞናል፡፡ ለምሳሌ ከመድረኩ በመነሳት 
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የውስጥ ኦዲተሮች እቅድ ሲያቅዱ በቀጣዩ በጀት አመት 
የተሻለ የኦዲት ግኝት እንዲመጣ ማድረግን አልመው 
እንዲያቅዱ እያደረግን ነው፡፡ ይህ ውጤት በውስጥ 
ኦዲተሩ ብቻ ይመጣል ባይባልም ከሚሰሩበት ተቋም 
ከኃላፊዎችና ባለሙያዎች ጋራ በችግሩ ላይ መነጋገር 
ሊያስከትል የሚችለው ነገር ምንድነው የሚለውን 
እንዲያዩት ያደርጋል፡፡ መድረኩ በኦዲት አሰራር ዙርያ 
ኦዲተሮቻችን ተጨማሪ ሙያዊ እውቀትና ልምድ 
የሚያገኙበትም ሆኗል፡፡ 

ልሳነ-ኦዲተር፡- ተቋማት ህጋዊ፣ ግልጽና ተጠያቂነት 
ያለበት የፋይናንስ፣ የግዥ እና የንብረት አያያዝ ሥርዓትን 
እንዲያሰፍኑ ለማድረግ የውስጥ ኦዲት የሥራ ክፍሎችን 
በማጠናከር በኩል ሚኒስቴር መ/ቤቱ ምን እየሰራ ይገኛል?

አቶ ፍቃዱ፡- የመጀመሪያው ተግባር የውስጥ ኦዲተሮችን 
በተቋማት አመራሮች ይደርስባቸው ከነበረው ተጽዕኖ 
መጠበቅ ነበር፡፡ አሁን ነፃ እና ገለልተኛ በመሆናቸው 
ሙያው በሚፈቅደው ስነ-ምግባር መሰረት መስራት 
ይችላሉ፡፡ ስለዚህ ለስራቸው ምቹ ሁኔታ ፈጥረንላቸዋል፡፡

ከዚህ ጎን ለጎን ሚኒስቴር መ/ቤታችን በቀጣይ አምስት 
አመታት ምንድን ነው መስራት ያለበት የሚለውን 
የሚመለከት የመንግስት ፋይናንስ አስተዳደር ስትራቴጂ 
(Public Finance Management Strategy) እየተዘጋጀ 
ነው፡፡ በስትራቴጂው ውስጥ አንዱ ዋና ጉዳይ የውስጥ 
ኦዲት በመሆኑ የት መድረስ እንደሚገባው ግብ 
ተቀምጧል፡፡ በመሆኑም የውስጥ ኦዲተር እያለ  ነቀፌታ 
አስተያየት ያለበት አንድም መ/ቤት መኖር የለበትም 
በሚል አቋም እነሱን የማጠናከር ሥራ እየሰራን ነው 
ያለነው፡፡ 

የዚህ ስትራቴጂ ሌላው ጉዳይ ባለሙያዎችን የያዘ የኦዲት 
ፕሮፌሽናል ኮሚቴ እንዲቋቋም ማድረግና  የተቋማትን 
የፋይናንስ እንቅስቃሴ፣ የውስጥ ኦዲት ክፍላቸውንና 
አጠቃላይ የውስጥ የቁጥጥር ስርአቱን እንዲደግፍ 
ማድረግ ነው፡፡ ለዚህም መመሪያ አዘጋጅተን እየታየ 
ሲሆን በቅርብ ጊዜ ተጠናቆ ይወጣል፡፡ መመሪያው 
በሚወጣበት ጊዜ የውስጥ ኦዲተሩን ይበልጥ በማጠናከር 
አቅም እንዲኖራቸው ያደርጋል፡፡ 

ሌላው የውስጥ ኦዲት የሙያ ደረጃን ማውጣት ነው፡፡ 
በፊት የውስጥ ኦዲት ደረጃ የማውጣት ስራ በዋና ኦዲተር 
መ/ቤት ነበር የሚከናወነው፤ አሁን ግን ወደ ሚኒስቴር 
መ/ቤታችን መጥቷል፡፡ ይህ የውስጥ ኦዲተር ደረጃዎችን 
የመወሰን ስራ ሙያው እንዲሁ ዝም ተብሎ የሚገባበት 
ሙያ እንዳይሆን ለማድረግ በጥንቃቄ በተመረጡ ተገቢው 
የትምህርት ደረጃ፣ አቅምና ልምድ ባላቸው ባለሙያዎች 
እንዲሰራ የሚያስችል የሙያ መደብ የመውጣት ጉዳይ 
ነው፡፡ የዚህ መመሪያ ተረቆ ውይይት እየተደረገበት ነው፡፡

እያከናወንን ያለነው ሌላው ተግባር የአቅም ግንባታ 
ስራ ነው፡፡ የውስጥ ኦዲተሮቹ ተከታታይ የሆነ የአቅም 

ግንባታ ያስፈልጋቸዋል፡፡ የተቀመጠው ስታንዳርድ 
በአመት 40 ሰዓት መሰልጠን እንዳለባቸው ቢሆንም እኛ 
እስካሁን ስልጠና እየሰጠን ያለነው ባለን አቅም ልክ ብቻ 
ነው፡፡ ከዚህ ጋር አያይዘን ባለሙያዎችን ባላቸው የብቃት 
ደረጃ እውቅና የሚሰጥ የሀገር ውስጥና የአለም አቀፍ 
የሰርተፍኬሽን ፕሮግራም እያዘጋጀን ነው፡፡ በዚህ ስርአት 
መሰረት አንድ ባለሙያ የውስጥ ኦዲተር እንዲሆን 
ሰርተፍኬቱን ማግኘት አለበት፡፡ ስለሆነም  ኦዲተሮችን  
እየቀጠርን ከዓመት ዓመት ደግሞ ስልጠና እየሰጠን 
ብቃት ላላቸው ሰርተፍኬቱን ለመስጠት ታቅዷል፡፡ 

ከዚህ ውጪ  የመንግሥት የውስጥ ኦዲተሮች ማህበር 
እንዲቋቋም ስራዎች እየሰራን ነው፡፡ ይህ ሙያውንም  
ለመጠበቅ፣ የተሻለ ሥራ ለመሥራት፣ ተጠያቂነትንም 
ይበልጥ ለማስፈን እና የተለያዩ ጥቅማ ጥቅሞችን 
ለማስከበር የሚያግዝ ነው፡፡

እንደዚሁም የነጥብ የስራ ደረጃ አወሳሰን ስርዐት የውስጥ 
ኦዲተሩን ደረጃ ዝቅ አድርጎታል የሚል አመለካከት ስላለ 
ደረጃውን ለማስተካል ከፐብሊክ ሰርቪስ የሰው ሃብት 
ልማት ሚኒስቴር ጋር በመነጋገር በድጋሚ እያየነው 
እንገኛለን፡፡ 

እነዚህን ስራዎች በስፋት በመስራት የውስጥ ኦዲቱን 
ለማጠናከርና ግኝቶችን አስቀድሞ የማየት ብቃቱን 
ለማሳደግ እየጣርን ነው፡፡ እነዚህ ስራዎች በተሳካ ሁኔታ 
ከተሰሩ በዋና ኦዲተር መ/ቤት ለሚገኙ የኦዲት ግኝቶች 
ቀድመን መፍትሄ የመስጠት አቅማችንን ይጨምራል 
ብለን እናምናለን፡፡

ልሳነ-ኦዲተር፡-  በመጨረሻ የሚያስተላልፉት መልዕክት 
ካለ፤

አቶ ፍቃዱ፡- የዋና ኦዲተር መ/ቤት ግኝት እንዲቀንስ 
ብሎም እንዲጠፋ ካስፈለገ ባለበጀት መ/ቤቶች 
አንደኛ የውስጥ ኦዲቱን ማጠናከርና ከውስጥ ኦዲት 
ጋር ተቀራርቦ መስራት ሁለተኛ እንቅሰቃሴያቸው 
በሙሉ ህግን ብቻ መሰረት ያደረገ እንዲሆን ማድረግ 
አለባቸው፡፡ ለዚህም በፋይናንስ፣ በግዥና በውስጥ 
ኦዲት ላይ ያሉት ባለሙያዎች ጠንከር ብለው በህጎችና 
በአሰራሮች ዙርያ የበላይ አመራሩን ማማከርና ከህግ 
ውጪ የሚፈጸሙ ተግባራት የሚያስከትሉትን ውጤት 
ማሳወቅ ይኖርባቸዋል፡፡ ኃላፊዎችም በውስጥ ኦዲተሮች 
የሚሰጣቸውን ምክር ተቀብለው ስራዎች በህግ አግባብ 
ብቻ እንዲሰሩ ማድረግ አለባቸው፡፡ ከዚህ ውጪ በተለይ 
የውስጥ ኦዲተር የስጋት ዳሰሳዎችን በማድረግ ጭምር 
የኦዲት ግኝቶችን አስቀድሞ የማየት ብቃታቸውን ማሳደግ፣ 
የሙያ ስነምግባርን ተከትለውና እርስ በርስ ተደጋግፈው 
የሚጠበቅባቸውን ሚና መጫወት አለባቸው፡፡ 

ልሳነ-ኦዲተር፡-  እናመሰግናለን፡፡

አቶ ፍቃዱ፡- እኔም አመሰግናለሁ፡፡

በሂሳብ ኦዲት ሂደት የታዩ ዋና ዋና ችግሮች 

ገቢ

ጉልህ የሆነ የገቢ አሰባሰብ ችግር በገቢዎችና ጉምሩክ 
ባለሥልጣን መ/ቤት እንዲሁም በዩኒቨርስቲዎች አካባቢ 
ይታያል፡፡

በገቢዎችና ጉምሩክ ባለሥልጣን መ/ቤት የገቢ አሰባሰብ 
ስርአቱ እየተሻሻለ ቢመጣም አሁንም ትኩረት የሚሹና 
ሊስተካከሉ ከሚገቡ የተለያዩ ዋነኛ ጉዳዮች አሉ፡፡ 

በጣም በርካታ ግብር ከፋዮች የሽያጭ መመዝገቢያ 
መሳሪያዎችን በመጠቀም ለሁሉም ግብይት ደረሰኝ 
መቁረጥ አልጀመሩም፤ እንዲጠቀሙም ተገቢው ግፊት 

አልተደረገም፡፡ ይህም ግብር ሊከፈልበት የሚገባ ገቢን 
ለመሰወር ምቹ ሁኔታን የሚፈጥር ሲሆን የመንግስት 
ገቢም እንዲቀንስ ያደርጋል፡፡ የችግሩ ዋነኛና ዓይነተኛ 
መፍትሄ በአንድ በኩል ሁሉም ግብር ከፋይ ወደ ሽያጭ 
መመዝገቢያ መሳሪያዎች አጠቃቀም ሥርዓት በፍጥነት 
እንዲገባ ማድረግ ሲሆን በሌላ በኩል ደግሞ ህገ ወጥ 
የሽያጭ መሳሪያዎች አጠቃቀም እንዳይኖር የክትትልና 
የቁጥጥር ሥርዓቱን ማጠናከር ነው፡፡ ይህ አሠራር 
ችግሩን ከመፍታት በተጨማሪ በግብር መጠንና አከፋፈል 
ረገድ በኪራይ ሰብሳቢዎች መካከል ለሚደረገው ድርድር 
የተመቻቸ ሁኔታ እንዳይኖር ያደርጋል፡፡

በሌላ በኩል ወደ ሽያጭ መመዝገቢያ ስርዓት የገቡ ግብር 
ከፋዮች ቢኖሩም የሚመነጨው መረጃ ሙሉ በሙሉ 
ከባለሥልጣኑ ማዕከላዊ የመረጃ ቋት ጋር ያልተያያዘ 

በፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት አማካኝነት በፌዴራል መንግስት ተቋማት ላይ የሚደረጉ የሂሳብና የክዋኔ ኦዲቶች በተቋማቱ 
ላይ የሚታዩ የተለያዩ የአሰራር ድክመቶችን ነቅሰው በግኝትነት ያወጣሉ፡፡ እነዚህ ግኝቶች አይነታቸው፣ ብዛታቸውና ስፋታቸው 
ከተቋም ተቋም ሊለያዩ ቢችሉም በአብዛኞቹ ተቋማት ውስጥ በየአመቱ ተደጋግመው የሚስተዋሉ ግኝቶች ግን አሉ፡፡ 

እነዚህ ተደጋጋሚ የኦዲት ግኝቶች እንዲታረሙ ማድረግ የኦዲት ተደራጊ ተቋማቱ በመንግስትና በህዝብ ሀብትና ንብረት 
ላይ የሚያደርሱትን ብክነት፣ የሚፈጽሙትን ተገቢ ያልሆነ የሀብት አስተዳደር፣ የሚከተሉትን ከህግ ውጪ የሆነ አሰራር፣ 
የሚፈጥሩትን ብልሹ አሰራርና የኪራይ ሰብሳቢነት ተግባር በማስቀረትና ግልጽነትና ተጠያቂነትን ለማስፈን እንዲሁም 
የተሰጣቸውን ተልዕኮ በአግባቡ እንዲወጡና ለህብረተሰቡ ተገቢና ቀልጣፋ አገልግሎት እንዲሰጡ ለማድረግ ባጠቃላይም 
ከየዘርፎቹ የሚገኘውን ተጠቃሚነት ለማሳደግ ወሳኝ ነው፡፡ 

የዝግጅት ክፍላችንም በኦዲት ወቅት በተደጋጋሚ እየታዩ ካሉት ከነዚህ ግኝቶች ውስጥ ዋና ዋናዎቹን በመውሰድና የፌዴራል 
ዋና ኦዲተር መ/ቤት ለግኝቶቹ በመፍትሄነት ከሚያቀርባቸው ሀሳቦች ጋር በማያያዝ ለግንዛቤ ያህል አቅርቦላችኋል፡፡



40 41የፌዴራል ዋና ኦዲተር መስሪያ ቤት ልሳነ-ኦዲተር 2010 ዓ.ም

በመሆኑ መረጃው ግብርን ለማስላት በተሟላ ሁኔታ 
ጥቅም ላይ እየዋለ አይደለም፡፡ ይህም ግብሩ በትክክል 
እንዳይሰላና ግልጽነትም እንዳይኖረው አድርጓል፡፡ 
በመሆኑም ከፍተኛ ማዕዋለ ንዋይ ፈሶበት የተዘረጋው 
ስርዓት በአስቸኳይ ለታለመለት ዓላማ እንዲውል ማድረግ  
ይገባል፡፡

የሽያጭ መመዝገቢያ መሳሪያ ሲበላሽ በጥገና አገልግሎቱ 
ዘገምተኛነት የተነሳ ግንኙነቱ ከማዕከላዊ የመረጃ ቋት 
ጋር ተቋርጦ የሚቆይበት ጊዜ ሰፊ በመሆኑ ግብር ከፋዩ 
ያለደረሰኝ ግብይት የሚፈጽምበት ሁኔታ አለ፡፡ ሽያጭ 
ያለደረሰኝ የሚፈጸም ከሆነ ትክክለኛው ገቢ እንዳይታወቅ 
ከማደረጉም በላይ በግብር ከፋዩና በሰብሳቢው መካከል 
ለድርድር ምቹ ሁኔታን በመፍጠር ለኪራይ ሰብሳቢዎች 
እድል ይፈጥራል፡፡ በመሆኑም የሚበላሹ የሽያጭ 
መመዝገቢያ መሳሪያዎች በፍጥነት የሚጠገኑበት 
ሥርዓት ሊሻሻልና ሊተገበር ይገባል፡፡ 

ግብር ከፋዩ ግዢ ሲፈጽም ከከፋይ ተቀናሽ ተደርጎ 
የሚያዘው 2% የግብር ቅድሚያ ክፍያ ዓላማው መረጃ 
ማግኘትና ግብር ከፋዩ የፈጸመውን የግብይት መጠን 
በማስላት ቀሪውን 98% ግብር ስለመክፈሉ ለማወቅና 
የፈጸመውን ግብር የሚከፈልበትን ግብይት በትክክል 
ማሳወቁን ለማረጋገጥ ነው፡፡ ነገር ግን በአሁኑ ጊዜ 
ባለሥልጣኑ ግብር ከፋዩ ግብር ሲከፍል ቀደም ሲል 
የፈጸመውን ቅድሚያ ክፍያውን ግብር ከማቀናነስ ውጪ 
መረጃውን ተጠቅሞ ግብይቱን በማረጋገጥ ግብር ከፋዩ 
የፈጸመውን ግብር የሚከፈልበት ግብይት ለገቢ ግብር 
ማሳወቁን የሚያረጋግጥበት ሥርዓት ባለመተግበሩና 
መረጃውን በሚገባ ጥቅም ላይ ባለማዋሉ ሊሰበሰብ ይችል 
የነበረው ግብር ሳይሰበሰብ ቀርቷል፡፡ ስለሆነም ይህ ጉዳይ 
በፍጥነት እርምጃ ተወስዶበት ሊስተካከል ይገባል፡፡

ከታሪፍ አመዳደብ ጋር ተያይዞም ካሉት ሁለት ዋነኛ 
ችግሮች ውስጥ አንደኛው ሸቀጦችን በቀረጥ ምድብ 
የማከፋፈሉ ሲሆን ሁለተኛው ቀረጡ የሚሰላበት ምጣኔ 
ነው፡፡ ሁለቱም ለድርድር ምቹ ሁኔታን የሚፈጥሩ 
በመሆናቸው በዚህ ምክንያት ቀረጥና ታክስ በአግባቡ 
እየተሰበሰበ አይደለም፡፡ ይህ ጉዳይ እጅግ የተወሳሰበ 
በመሆኑ ከሌተር ኦፍ ክሬዲት (LC) አከፋፈት አንስቶ 
የታክስ ኦዲተሮችን አቅም እስከ ማሳደግና የታክስ ኦዲት 
ተደራሸነትና ወቅታዊነት እስከማሻሻል ጭምር በጥናት 
ላይ የተመሠረተ እርምጃ ሊወሰድ ይገባል፡፡

የታክስ መለያ የወሰዱና ግብር በማይከፍሉ፤ ለግብር 
ከፋይነት የተመዘገቡ ነገር ግን ለበርካታ ዓመታት ግብር 
በማይከፍሉ ግለሰቦችና ድርጅቶች፤ በኪሳራ ምክንያት 
ለረጅም አመታት ግብር በማይከፍሉ እንዲሁም የግብር 
እፎይታ ጨርሰው ግብር በማይከፍሉ ላይ የሚደረገው 
ክትትል ልል በመሆኑ ሳይከፈል የሚቀር ግብር ከፍተኛ 
ነው፡፡ ስለሆነም ችግሩን ለማስወገድ ሥርዓት ተዘርግቶ 
የተሟላ ክትትል ማድረግ ይገባል፡፡

የታክስ ኦዲቱ ሽፋን ዝቅተኛ መሆኑና ቀልጣፋ አለመሆኑ 
ሌላው የሚታይ ችግር ነው፡፡ በመሆኑም ሊሰበሰብ 
የሚገባው ከፍተኛ ግብር ሳይሰበሰብ የሚቀርበት ሁኔታ 
እንዳይፈጠር በትኩረት ሊሰራበት ይገባል፡፡

ዩኒቨርስቲዎች ከፍተኛ ገቢ የሚሰበሰብባቸው ተቋማት 
ሲሆኑ የራሳቸው የሆነ የገቢ አሰባሰብ ችግሮች ያሉባቸው 
ናቸው፡፡ በዪኒቨርሲቲዎች የሚሰበሰበው በብዙ መቶ 
ሚሊዮኖች የሚቆጠረው የውስጥ ገቢ አሰባሰብ፤ 
አስተዳደርና አጠቃቀም አሁንም ስርኣት ያልያዘ በመሆኑ 
ትኩረት የሚሻ ጉዳይ ነው፡፡ 

በከፍተኛ ትምህርት ማቋቋሚያ አዋጅ ላይ ዩኒቨርሲቲዎች 
የገቢ ማስገኛ ኢንተርፕራይዝ እንደሚያቋቋሙ የተመለከተና 
የሚገኘውም ገቢ ዓላማው የመማር፤ ማስተማርና 
የምርምር ሥራውን መደገፍ እንደሆነ ቢገለጽም እነኚህ 
ኢንተርፕራይዞች የሚቋቋሙበት ግልጽ ሥርዓትና 
የካፒታል ምንጭ እንዲሁም የአስተዳደርና የተጠያቂነት 
ሁኔታ አልተዘረጋም፡፡ በሌላም በኩል ከኢንተርፕራይዝ 
ውጪም ቢሆን ዩኒቨርሲቲዎች የሚሰበስቡትን የውስጥ 
ገቢ ህግና ስርዓትን ሳይጠብቁ እንደፈለጉ የሚጠቀሙበት 
ሁኔታ አለ፡፡ ሆን ብለው የተሰበሰበው ገቢ እና ከዚሁ ላይ 
ወጭ ሆኖ የተከፈለውን ሂሳብ በአግባቡ ባለመመዝገብ 
በሂሳብ ሪፖርት ጭምር እንዳይካተት የሚያደርጉ አንዳንድ 
ዩኒቨርስቲዎችም   አሉ፡፡  የገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር 
ሚኒስቴር የዪኒቨርሲቲዎች የውስጥ ገቢ አሰባሰብ፤ 
አስተዳደርና አጠቃቀም መመሪያ እንዲሁም የገቢ ማስገኛ 
ኢንተርፕራይዞች የሚቋቋሙበት ናሙና አዘጋጅቶ 
ለትምህርት ሚኒስቴር የላከ ቢሆንም አልተተገበረም፡፡ 

ከዩኒቨርሲቲ የውስጥ ገቢ ጋር የተያያዘው ችግር እጅግ 
ከፍተኛ በመሆኑ በፍጥነት ካልታረመ ከባድ ችግር 
መፍጠሩ ስለማይቀር በፍጥነት እርምጃ ሊወሰድ 
ይገባል፡፡ ዩኒቨርሲቲዎች የገቢ ማስገኛ ኢንተርፕራይዝ 
የሚያቋቁሙበት ሥርዓትና የካፒታል ምንጭ እንዲሁም 
የአስተዳደርና የተጠያቂነት ሁኔታ በግልጽ ሊታወቅና 
ቁጥጥር ሊደረግበት ያሻል፡፡ የኢንተርፕራይዞቹም 
አደረጃጀት ስርዓት ከመንግስት ልማት ድርጅቶች 
መቋቋሚያ አዋጅ አንጻር እንዲታይ ትኩረት ሊሰጠው 
ይገባል፡፡ የውስጥ ገቢ አጠቃቀምና አስተዳደርም ቢሆን 
ግልጽና ተጠያቂነትን የሚያረጋግጥ እንዲሆን ማድረግ 
ያስፈልጋል፡፡ 

ግዢ

ግዢ ለኪራይ ሰብሳቢነት የተጋለጠ ዘርፍ በመሆኑ 
መንግሥት የግዢ ሥርዓቱን ለማዘመን በርካታ 
እርምጃዎችን ወስዷል፡፡ ሆኖም ግን በአፈጻጸም ላይ 
አሁንም ዋና ዋና ችግሮች እንዳሉ የፌዴራል ዋና 
ኦዲተር መ/ቤት በተለያዩ የፌዴራል መንግስት ተቋማት 
ላይ የሚያደርጋቸው ኦዲቶች ያሳያሉ፡፡

የግዢ ዕቅድ የማያዘጋጁ መ/ቤቶች አሁንም መኖራቸው፣ 

የግዢ ዕቅድ የሚያዘጋጁትም ቢሆኑ ዕቅዳቸው የተሟላ 
አለመሆኑና በተቋማቱና በመንግስት ግዢና ንብረት 
ማስወገድ አገልግሎት ሊገዙ የሚገቡ ግዢዎች በወቅቱ 
ተለይተው አለመቅረባቸው አንደኛው ችግር ነው፡፡ እነዚህ 
ችግሮች ግዢ በወቅቱ ላለመፈጸሙና አጣዳፊ ግዢ 
ለመፈጸም ወይም ህግ በመጣስ ወደ ዋጋ ማወዳደሪያ 
ግዢ ለመሸጋገር እንደምክንያት ተደርገው በኦዲት ወቅት 
በበርካታ መ/ቤቶች ሲቀርቡ ይታያል፡፡

በተለይ በየመ/ቤቶች የሚፈጸሙ ግዢዎች ረገድ የተሟላ 
የፍላጎት መግለጫ (specification) ሳይዘጋጅና በቂ 
ናሙና ሳይወሰድ የግዢ ትዕዛዝ የሚሰጥ በመሆኑና 
የሚገዙ ዕቃዎች ደረጃቸውን የጠበቁ ስለመሆኑ 
ለማረጋገጥ ስለሚያስቸግር ለተከፈለው ገንዘብ  ተገቢው 
ዋጋ አይገኝም፡፡ ናሙና እንኳን ቢወሰድ ዕቃዎች 
ተገዝተው ወደ መ/ቤቱ ግምጃ ቤት ገቢ ሲደረጉ ፍተሻ 
የማይደረግባቸው በመሆኑ መንግሥት ለከፈለው ገንዘብ 
ተገቢው ዋጋ ማግኘቱ አይረጋገጥም፡፡

እንደዚሁም የመንግስት ግዢና ንብረት ማስወገድ 
አገልግሎት በማዕቀፍ ግዢ የሚፈጽማቸውን ግዢዎች 
በወቅቱ ለመንግሥት መ/ቤቶች የማያሳውቅ በመሆኑ 
የግዢ ሂደቶች በየመ/ቤቶቹ ዘግይቶ እንዲጀመሩ 
ለማድረግና ወደ ጥድፍያ ግዢ ለመሸጋገር እድል 
ፈጥሯል፡፡ 

ከዚህም ሌላ አገልግሎቱ በማዕቀፍ ግዢ ለመፈጸም ውል 
የገባባቸውን ዕቃዎች ናሙና ለየመ/ቤቱ ስለማይልክ   
መ/ቤቶች ግዢ ሲፈጽሙ በናሙና መሠረት ስለመሆኑ 
የሚረጋገጥበት ሆኔታ የለም፡፡

ከግዢ ጋር የተያያዘ በሁሉም መ/ቤቶች ውስጥ እንዲሁም 
የመንግስት ግዢና ንብረት ማስወገድ አገልግሎት ውስጥ 
ያለው የአሰራር ችግር ሊፈታ ይገባል፡፡ በተለይም 
በዩኒቨርሲቲዎች የሚፈጸመው ግዢ መጠኑ ከፍተኛ 
በመሆኑና ዩኒቨርስቲዎቹም ከአቅም ጋር የተያያዙ 
ችግሮች ያሉባቸው በመሆኑ የተለየ ትኩረት ተሰጥቶት 
የራሱ የተሻለ አሰራር እንዲበጅለት ትኩረት መስጠት 
ይገባል፡፡ 

ግንባታ

ከመንግሥት ግንባታ ጋር በተያያዘ ከሚስተዋሉ ችግሮች 
መካከል ዋና ዋናዎቹ የሚከተሉት ናቸው፡፡

የመጀመሪያው ችግር የፕሮጀክት ዑደትን ተክትሎ 
ለፕሮጀክቶች የተሟላ ጥናት የማይከናወንላቸው መሆኑና 
በጀት ሲፈቀድም ይህ ስለመፈጸሙ በጥብቅ ዲሲፒሊን 
ተረጋግጦ የማይፈጸም መሆኑ ነው፡፡ 

ሁለተኛውና እጅግ ግዙፍ የሆነው ችግር የተሟላ ዲዛይን 
ተዘጋጅቶ፤ በትክክል ተግምግሞና ተረጋግጦ ወደ ግንባታ 
ሂደት የማይገባ በመሆኑ በፕሮጀክት ትግባራ ወቅት 
በርካታ የዲዛይን ክለሳዎችና ማሻሻያዎችን በማድረግ 

የፕሮጅክቶች ግንባታ በታሰበው ጥራት፣ ጊዜና ወጭ 
እንዳይጠናቀቅ ሳንካ እየፈጠረ መሆኑ ነው፡፡

ሦስተኛው ትልቅ ችግር በየደረጀው በፕሮጀክቶች ላይ 
የሚደረገው ቁጥጥርና ክትትል ልል መሆንና የእርምጃዎች 
አለመወሰድ ሲሆን በዚህም ምክንያት ፕሮጀክቶች 
በተባለው ጥራት፤ ጊዜና ገንዘብ የማይጠናቀቅበት ብሎም 
በታሰበው ጊዜ ውስጥ ለህብረተሰቡ አገልግሎት መስጠት 
አለመቻላቸው የመልካም አስተዳደር ችግር በመሆን  
መንግስት ህዝብ ዘንድ ያለው አመኔታ የሚጎዳበት ሁኔታ 
ይፈጠራል፡፡

ሌላው ችግር ተወዳዳሪ ተቋራጮች በተሳሳተ መረጃ 
የሌላቸውን የሰው ሀይልና መሳሪያ እንደዚሁም የገንዘብ 
አቅም እንዳላቸው በማሳየት አንዳንዴም ከደረጃቸውና 
ከአቅማቸው በላይ ኮንትራት በመግባት በመንግስት 
የግንባታ ፕሮጀክቶች ላይ የጥራትና የመዘግየት ችግር 
መፈጠሩ ነው፡፡ የኮንስትራክሽንና ቤቶች ልማት ሚኒስቴር 
ዘመናዊ የመረጃ ሥርዓት በመገንባት እንዲሁም የግንባታ 
ባለሙያም ሆነ መሳሪያ ምዝገባ በማከናወን ተደራሽ 
ቢያደርግ ይህን ችግር ለመቅረፍ ዓይነተኛ አስተዋጽኦ 
ሊጫወት ይችላል፡፡ 

የቁጥጥርና የክትትል ውጤትን ተከትሎ የአፈጻጸም 
ችግር የሚታይባቸው ተቋራጮችና አማካሪዎች በማዕከል 
በጥቁር መዝገብ ላይ በማስፈር ችግር የሚታይባቸው 
ተቋራጮችና አማካሪዎች ወደፊት የመንግሥት ግንባታ 
ሥራዎች ላይ እንዳይሳተፉ የሚያግድና የሚቀጣ ሥርዓት 
ተዘርግቶ ለሁሉም ተደራሽ አለመደረጉም በግንባታ በኩል 
የሚታይ ሌላው ችግር ነው፡፡ መረጃ የሚገኝበት ማዕከላዊ 
ቋት ባለመኖሩ ወይም ባለመደራጀቱ አንድ ግንባታ 
ወይም ክልል ላይ ችግር የፈጠረ ተቋራጭ ሌላ ቦታ ሄዶ 
ተወዳድሮ በማሸነፍ ተመሳሳይ ችግር ሲፈጥር ይታያል፡፡ 
በዚህ ረገድ በኮንስትራክሽንና ቤቶች ልማት ሚኒስቴር 
በኩል በውላቸው መሰረት የማይፈጽሙ ተቋራጮችና 
አማካሪዎችን መረጃ ማደራጀትና ተደራሽ ማድረግ 
ያስፈልጋል፡፡ 

ግንባታዎችን በውሉ መሠረት የማያጠናቅቁ ተቋራጮች 
ላዘገዩት ጊዜ የጉዳት ካሳ ለመንግሥት የሚከፍሉበት 
ሥርዓት የተዘረጋ ቢሆንም በአብዛኛው የመንግሥት  
መ/ቤቶች አለመተግበሩ ሌላው ችግር ነው፡፡ በኮንትራት 
አስተዳደር ሥርዓት የግንባታ ባለቤትም ሆነ ተቋራጭ 
ውሉን ባላከበሩ ጊዜ የሚቀጡበት ሁኔታ የተቀመጠ 
ቢሆንም ብዙ ጊዜ የግንባታው ባለቤት ወይም 
መንግሥት የሚቀጣ ቢሆንም ተቋራጮች ውሉን 
ሳያከብሩ ሲቀሩ ሲቀጡ አይታይም፡፡ ይህም ባለመሆኑና 
ውሉን ባለማክበራቸው የሚደርስባቸው ችግር እንደሌለ 
ተቋራጮች ስለሚገምቱ ስራውን በውሉ መሠረት 
ለማጠናቀቅ አይደፋፈሩም፡፡ የመንግሥት የሥራ 
ኃላፊዎችም ተገቢውን እርምጃ ሲወስዱ አይታይም፡፡ 
ስለሆነም ሥርዓቱን ተፈጻሚ የማያደርጉ የመንግስት 
የሥራ ኃላፊዎችም ተጠያቂ ሊሆኑ ይገባል፡፡ 
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መንግስት ከፍተኛ ግንባታ ከሚያካሄድባቸው መስኮች 
አንዱ ዩኒቨርሲቲዎች አካባቢ የሚደረጉ ግንባታዎች 
ሲሆኑ ግንባታዎቹ በጊዜና በታሰበው ወጭ ያለመጠናቀቅ 
እንዲሁም የጥራት ችግር የሚታይባቸው ናቸው፡፡ ከላይ 
በግንባታ ዘርፍ እንዳሉ የተነሱት ችግሮች የዩኒቨርሲቲ 
ግንባታዎችንም ጭምር የሚመለከቱ ቢሆኑም 
ከዩኒቨርሲቲ ግንባታዎች ጋር በተያያዘ ተጨማሪ ትኩረት 
የሚጠይቁ ጉዳዮች ግን አሉ፡፡

የመጀመሪያው ግንባታ ሲከናወን ሥራው በትክክል 
ስለመሰራቱ ብቃቱ ተረጋግጦ የማማክር አገልገሎት 
እንዲሰጥ በሚመለከተው መንግሥታዊ አካል ፈቃድ 
በተሰጠው አማካሪ ድርጅት ሲረጋገጥ ብቻ ክፍያዎች 
ሊፈጸሙ የሚገባ ቢሆንም በዩኒቨርሲቲዎቹ የፕሮጀክቶችን 
ሥራ እንዲከታተሉ በተቋቋሙ ነገር ግን የማማከር ፈቃድ 
በሌላቸው የግንባታ ጽ/ቤቶች አማካኝነት የማማከር ስራው 
የሚሰራበት ሁኔታ አለ፡፡ ይህ አሰራር ተጠያቂነትን 
ማረጋገጥ ስለማያስችል ዩኒቨርሲቲዎቹ እየተከተሉት 
ያለው አሰራር በፍጥነት እንዲቋረጥና ለግንባታዎች 
ተገቢው ዕውቅና ያለው አማካሪ ድርጅት ተቀጥሮ ስራው 
እንዲሰራ ማድረግ ይገባል:: 

ሁለተኛው ዩኒቨርሲቲዎች ዋና ሥራዎቻቸው የመማር፤ 
ማስተማርና ምርምር እንደመሆኑ መጠን  የትምህርት 
ተቋማቱ በነዚህ ዋና ሥራዎቻቸው ላይ አተኩረው 
እንዲሰሩ ማድረግና የግንባታ ሥራው ደግሞ በዩኒቨርሲቲ 
ግንባታዎች ላይ ብቻ ትኩረት አድርጎ በሚሰራ ራሱን 
የቻለ ተቋም በባለቤትነት ቢመራ የተሻለ ነው፡፡ 

ተሰብሳቢ ሂሳብ

ተሰብሳቢ ሂሳብ ሁልጊዜ ሊኖር የሚችል የሂሳብ ዓይነት 
ቢሆንም በጥንቃቄ ካልተያዘና ካልተሰበሰበ ወይም በህግ 
በተቀመጠው አግባብ ማስረጃ ቀርቦ ካልተወራረደ እየቆየ 
በሄደ ቁጥር መሰብሰብ ስለማይቻል ከመዝገብ ይሰረዝልን 
የሚል ጥያቄ የሚቀርብበትና የመጨረሻ ዕድል ፋንታውም 
ከመዝገብ መሰረዝ ሊሆን የሚችል ሂሳብ ነው፡፡ ይህ 
ደግሞ የመንግሥት ገንዘብ ባክኖ እንዲቀር ምክንያት 
ይሆናል፡፡

ከተሰብሳቢ ሂሳብ ጋር በተያያዘ እየታየ ያለው ዋናው 
ችግር ከአቅም ማነስ ወይም ሆን ተብሎ ሂሳቡ ከማን 
ሊሰበሰብ እንደሚገባ እንዳይታወቅ የተቀጽላ የሂሳብ ቋት 
ያለማዘጋጀት፤ በወቅቱ ሂሳቡን ለመሰበሰብ አለመጣርና 
እንዲወዘፍ ማድረግ፤ ማስረጃዎችን በሚገባ ባለማደራጀት 
ሂሳቡ እንዲወሳሰብ ማድረግና ተሰብሳቢ ሂሳቡን ትኩረት 
ሰጥቶ ለመሰበሰብ በቂ ጥረት ያለማድረግ ናቸው፡፡

ተሰብሳቢ ሂሳብን በተመለከተ ሊወሰድ የሚገባው 
የመጀመሪያ እርምጃ በየበጀት ዓመቱ የሚፈጠረው 
ተሰብሳቢ ሂሳብ እንዳይወዘፍና በህጉ በተቀመጠው የጊዜ 
ገደብ ውስጥ እንዲወራረድ በማድረግ አዲስ የተሰብሳቢ 
ሂሳብ ክምችት እንዳይፈጠር ማድረግ ሲሆን ይህን 

ያላደረገ ኃላፊ ላይም አሰተዳደራዊና ህጋዊ እርምጃ 
እንዲወሰድበት ማድረግ ይገባል፡፡ በሁለተኛ ደረጃ በተለይ 
የቅርብ ዓመታቱን ተሰብሳቢ ሂሳብ መረጃና ማስረጃ 
በሚገባ በማዘጋጀት በዋነኛነት ሊሰበሰብ የሚገባውን 
መሰበሰብ፤ በሌላ በኩል ሊወራረድ የሚገባውን ደግሞ 
በፍጥነት መርሃ ግብር በማውጣት ማወራረድ ይገባል፡፡ 
የቆዩ ሂሳቦችም ቢሆኑ ተሰብሳቢ ሂሳቦችን ከመዝገብ 
ለመሰረዝ የተቀመጠውን ሥርዓት ተከትሎ እርምጃ 
ሊወሰድባቸው ይገባል፡፡

ተከፋይ ሂሳብ

የተከፋይ ሂሳብ ሁኔታ በብዙ መልኩ በተሰበሳቢ ሂሳቦች 
ላይ የሚስተዋሉ ችግሮች የሚታይበት ሂሳብ ነው፡፡             
አንዳንዱ ተከፋይ ሂሳብ ምንም ማስረጃ ሳይኖረው 
የተፈጠረ፤ ለማን እንደሚከፈል የማይታወቅ፤ የተወሳሰበና 
መነሻ የሌለው ለብዙ ዓመታት የቆየና ለማወራረድ በቂ 
ትኩረት ተሰጥቶት ጥረት ያልተደረገበትና ከዓመት 
ዓመት የሚንከባለል ሂሳብ ሲሆን በቅርቡ የተፈጠረውም 
ተከፋይ ሂሳብ ቢሆን በተመሳሳይ ችግር የተጠላለፈ ነው፡፡ 
መፍትሄ ይሆናል ተብሎ የሚታሰበው ለተሰብሳቢ ሂሳብ 
የተቀመጠውን አግባብ ተከትሎና ችግሩን ለማስወገድ 
ትኩረት ሰጥቶ እርምጃ መውሰድ ነው፡፡

ሌሎች የተለያዩ ክፍያዎች

ሌሎች ክፍያዎችን በተመለከተ በመሰረታዊነት ሁለት 
ዓይነት ችግሮች የሚስተዋሉ ሲሆን የመጀመሪያው በህግ 
ትክክለኛ ተመንና ስታንዳርድ ተቀምጦላቸው እያለ 
የመ/ቤቱ ኃላፊዎች ይህንን በግልጽ የተቀመጠውን የህግና 
የአሰራር ማዕቀፍ በመጣስ አላግባብ የሚፈጽሙት ክፍያ 
ነው፡፡  የቀን የሀገር ውስጥ የውሎ አባል ተመን በግልጽ 
በመመሪያ ተቀምጦ እያለ ኃላፊዎች ይህንን በመጣስ 
የሚፈጽሙት ተጨማሪ ክፍያ ለዚህ ዓይነተኛ ምሳሌ 
ነው፡፡ ይህ ግልጽ የህግ ጥሰትና ማንአለብኝነት በመሆኑ 
የዚህን ዓይነቱን ህገ ወጥ ተግባር የሚፈጽሙ ኃላፊዎች 
ተጠያቂ እንዲሆኑና ተገቢው እርምጃ እንዲወሰድባቸው 
ማድረግ ይገባል፡፡

ሁለተኛው ከክፍያ ጋር ተያይዞ የሚስተዋለው ችግር 
በህግ ዕውቅና ሳያገኝና መመሪያ ሳይኖረው ኃላፊዎች 
በራሳቸው ውሳኔ እንዲፈጸሙ የሚያዟቸው ክፍያዎች 
ናቸው፡፡ ለዚህ ዓይነተኛ ምሳሌ የሚሆኑት ክፍያዎች 
ለሰራተኞችና ለኮሚቴዎች የሚሰጡ ማበረታቻዎች፤ 
በተለይ ዩኒቨርሲቲዎች አካባቢ ደግሞ ከውስጥ ገቢ 
ላይ የሚደረጉ የገቢ መጋራቶች፤ የሞባይል ካርድና 
ቀፎ፤ የነዳጅ፤ የኢንተርኔት፡ የመስተንግዶና የመሳሰሉት 
ወጭዎች ናቸው፡፡ እነዚህ ወጪዎች መንግሥትን 
አላግባብ በቢሊዮን በሚቆጥር ብር ለወጪ እየዳረጉ 
በመሆናቸው ህግና ሥርዓት ሊበጅላቸው ይገባል፡፡ ለዚህ 
የተቀመጠ ህግና አሰራር ሳይኖር በራሳቸው ሥልጣን 
ይህንን የሚፈጸሙ ኃላፊዎች ቀደም ሲል እንደተገለጸው 
ተገቢው እርምጃ ሊወሰድባቸው ይገባል፡፡

የንብረት አያያዝና አጠቃቀም

በአሁኑ ወቅት በመንግሥት መ/ቤቶች እጅግ ግዙፍ የሆነ 
ንብረት ይገኛል፡፡ በመሆኑም መንግሥት የንብረት አያያዝ፤ 
አስተዳደርና አጠቃቀም ለማዘመን በርካታ እርምጃዎችን 
የወሰደ ቢሆንም የሚከተሉት ጉዳዮች ትኩረትን የሚሹ 
ናቸው፡፡ 

የመጀመሪያው ችግር ከአስተሳሰብ ጋር የተያያዘ ነው፡፡     
አሁን ባለንበት ሁኔታ ንብረትን ከጥሬ ገንዘብ እኩል 
አድርጎ ያለማየት ሁኔታ ይስተዋላል፡፡ ለዚህ ችግር ደግሞ 
ዋነኛው መንስኤ ንብረት በተዘረጋው የመንግሥት ቋሚ 
ንብረት አያያዝ መመሪያ መሠረት መያዝ አለመጀመሩ 
እንዲሁም ንብረት ቢጠፋ እንኳን መጠኑ በትክክል በገንዘብ  
ግምት ስለማይታወቅ ጉዳቱ እንዳይሰማ ምክንያት መሆኑ 
ነው፡፡ በሌላ በኩል ንብረት እንዲይዙና እንዲያስተዳድሩ 
የሚመደቡ ሰራተኞችና ኃላፊዎች የብቃትና የክህሎት 
ውሱንነት ሲሆን በመዋቅር ጭምር ታይቶ ሊፈታ 
የሚገባ ጉዳይ ነው፡፡ 

ከንብረት ጋር በተያያዘ የሚታየው ሌላው ችግር 
አገልግሎት ሊሰጥ የማይችለውን ንብረት መንግሥት 
የዘረጋውን አሰራር ተከትሎ በወቅቱ ያለማስወገድ 
ችግር ነው፡፡ በተናጠል ወይም በድምር ከተወሰነ ዋጋ 
በታች የሆነው ንብረት በያንዳንዱ መ/ቤት ደረጃ ሊወገድ 
እንደሚችል በሌላ በኩል ግን ከተወሰነ የዋጋ ግምት በላይ 
የሆነው በመንግስት ግዢና ንብረት ማስወገድ አገልግሎት 
አማካኝነት እንደሚወገድ በመመሪያ በግልጽ ተቀምጧል፡፡

ሆኖም መ/ቤቶች የመንግስት ግዢና ንብረት ማስወገድ 
አገልግሎት ንብረቶቹን በጊዜ አላስወገደልንም በሚል፤ 
በአገልግሎቱም በኩል በመ/ቤቶቹ የተሟላ ማስረጃ 
አልቀረበልኝም በሚል አንዱ በሌላው እያሳበበ ንብረቶቹ 
በተገቢው ጊዜ እየተወገዱ አይደለም፡፡ በተለይ ከፍተኛ 
ንብረት የሚገኝባቸው የመንግሥት መ/ቤቶች፣ ከፍተኛ 
የትምህርት ተቋማትና ትላልቅ የመንግሥት ፕሮጀክቶች 
ችግሩ የገዘፈባቸውና ትኩረት የሚሹ ናቸው፡፡ የመንግሥት 
የልማት ድርጅቶችና የሚያንቀሳቅሷቸው ፕሮጅክቶችም 
የዚሁ ችግር አካል ናቸው፡፡ ንብረቶች በወቅቱ ካልተወገዱ 
ዋጋቸው እየቀነሰ የሚሄድ ከመሆኑም በላይ ለስርቆትና 
ለምዝበራ ይጋለጣሉ፡፡ በወቅቱ ቢወገዱ ይገኝ የነበረው 
ጥቅምም ይታጣል፡፡ 

በመሆኑም በመጀመሪያ ደረጃ ንብረቶች አስፈላጊነታቸው 
ሳይረጋገጥ ብሎም ካለእቅድ እንዳይገዙና እንዳይከማቹ 
ከበጀት አፈቃቀድና አመዳደብ ጀምሮ ተገቢውን ቁጥጥርና 
ጥንቃቄ ማድረግ፤ ንብረቶች መቼ ሊተኩ እንደሚገባ ገልጽ 
ፖሊሲ መንደፍ፤ በምንም ዓይነት ሁኔታ ክምችት እያለ 
ሌላ ንብረት እንዳይገዛ ማድረግ እንዲሁም ጥቅም ላይ 
ሊውሉ የማይችሉትን ንብረቶች የተዘረጋውን ሥርዓት 
ተከትሎ እንዲወገድ የእያንዳንዱ መ/ቤት ኃላፊና 
ሰራተኛ ተገቢውን ትኩረት እንዲሰጥ ማድረግ ይገባል፡፡ 
ይህ ሳይሆን ከቀረም የሚመለከተው ሰራተኛ ተጠያቂ 

እንዲሆን ማድረግ፣ ይህንን ያላስፈጸመ ኃላፊም ቢሆን 
ተገቢው እርምጃ እንዲወሰድበት ማድረግ ያሻል፡፡ 

በክዋኔ ኦዲት ሂደት የታዩ ዋና ዋና ችግሮች 

በተለያዩ መ/ቤቶች በሚደረጉ የክዋኔ አዲቶች በተደጋጋሚ 
ከሚታዩ ድክመቶች የመጀመሪያው ዓመታዊ ዕቅዶችና 
ስትራቴጂያዊ ዕቅዶቻቸው በሚገባ አለመናበባቸው ሲሆን 
ከዚህ ባለፈም  በዕቅዶቻቸውና በአፈጻጸማቸው መካከል 
በተለይ በፕሮጀክቶች አፈጻጸም ረገድ ሰፊ ክፍተት 
መታየቱና ለዚህም የሚመለከተው አካል ተጠያቂ 
አለመደረጉ ነው፡፡ በተለይ በፕሮጀክት (መንገድ፤ መስኖና 
የህንጻ ግንባታዎች) አፈጻጸም ረገድ አብዛኛዎቹ ሊባል 
በሚቻል ደረጃ በተባለው ጊዜ፣ ገንዘብና ጥራት እየተጠናቀቁ 
አይደለም፡፡ ይህ የአፈጻጸም ክፍተት በሚገባ ተገምግሞ 
ተጠያቂነት በሚገባ ካልተረጋገጠ ተቋማት መንግሥት 
የሰጣቸውን ተልዕኮ አያሳኩም፡፡ ይህ ደግሞ ለመልካም 
አስተዳደር ችግር አንዱ ምንጭ ስለሚሆን በፍጥነት 
እንዲታረም ማድረግ ብሎም ኃላፊነት የሚወስድና 
ተጠያቂ የሚደረግ አካል መለየት ያስፈልጋል፡፡ 

በተጨማሪም የብዙ መ/ቤቶች የወል የሚመስሉ ችግሮች 
አሉ፡፡ ከነዚህ ውስጥ የሚጠቀሱት አዋጆች ከወጡ በኋላ 
ደንቦችና መመሪያዎች በወቅቱ ያለመውጣት፣ ከወጡም 
በኋላ ለሚመለከታቸው አካላት በትክክል እንዲደርስ 
ያለማድረግ፣ በሀገራዊ ፖሊሲ አፈጻጸም ዙሪያ ከክልሎች 
ጋር ያለመናበብና በመካከላቸው ሊኖር ስለሚገባው 
ትብብርና ሚና በሚገባ ያለመገንዘብ ቀጣይነት ባለው 
መንገድ የአቅም ክፍተት ለመሙላት በየደረጃው ባሉ 
ኃላፊዎች ትኩረት ተሰጥቶ ያለመሥራት እንዲሁም 
የመረጃ አያያዝና የቅንጅት ችግር ናቸው፡፡

በመጨረሻም በዚህ ጽሁፍ የተነሱት በሂሳብና በክዋኔ 
ኦዲቶች የሚገኙ አንኳር ግኝቶች ለማሳያ ብቻ የቀረቡ 
ናቸው፡፡ ሆኖም ግን እነኚህ ግኝቶች ቢታረሙና 
ቢስተካከሉ አሁን በኦዲት ሂደት የሚታዩትን ችግሮች 
ከመፍታት እንዲሁም የግልጽነትና ተጠያቂነት 
አሰራርን ከማረጋገጥ ባጠቃላይም የሀገሪቱን እድገት 
ከማፋጠን አኳያ አስተዋጽኦዋቸው ከፍተኛ እንደሆነ 
ይታመናል፡፡ በመሆኑም የሚመለከተው አስፈጻሚም ሆነ 
የህግ አውጪ አካል ለኦዲት ግኝቶች ተገቢውን ትኩረት 
ይስጥ እንላለን፡፡
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ተቋማዊ የመረጃ ስርዓት 
አገልግሎትና የኢንፎርሜሽን 

ቴክኖሎጂ ኦዲት 

  ኢ
ንፎርሜሽን ሰርቪስ ሲስተም ዳይሬክቶሬት 

   Information Service Directorate System  

የIT ኦዲት ማካሄድ

ወረቀት አልባ ቢሮ መፍጠር

     ኦዲቱን በIT መደገፍ

የመረጃ ደህንነትና ተደራሽነት ማረጋገጥ 
የቴክኖሎጂ እድገት ከለወጣቸው አበይት ጉዳዮች አንዱ 
የመረጃ ስርዓት አገልግሎት /Information System 
Service/ እጅግ ፈጣን በሆነ ሂደት ውስጥ እያለፈ 
መምጣቱ ነው፡፡ ይህም ከዚህ ቀደም ሥራዎች ይሰሩ 
የነበረበት መንገድ በከፍተኛ ደረጃ እንዲለወጥ በማድረጉ 
ተቋማት ለዘመናት ይጠቀሙበት የነበረውን አሰራር 
በመረጃ ስርዓት አገልግሎት እንዲቀይሩ እየተገደዱ 
መጥተዋል፡፡

የኢ.ፌ.ዲ.ሪ የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤትም በአዋጅ 
የተሰጠውን ሥልጣንና ኃላፊነት በሚገባ ለማከናወን 
ያስችለው ዘንድ ዘመኑ የሚጠይቀውን የመረጃ ስርዓት 
አገልግሎት ተግባራዊ እያደረገ ይገኛል፡፡ ይህም የኦዲት 
ሙያ ዓለም አቀፍ እና አገራዊ የኦዲት ደረጃዎችን ጠብቆ 
እንዲከናወን ከሚያስችሉት ወሳኝ ጉዳዮች ውስጥ አንዱ 
ተግባር ነው፡፡

መ/ቤቱም የኦዲት ሪፖርት ወቅቱን የጠበቀ፣ ጥራት 
ያለውና ውጤታማ እንዲሆን ለማስቻልና ተዛማጅነት 
ያላቸውን አጠቃላይ ስራዎችን በዘመናዊ ቴክኖሎጂዎች 
አስደግፎ ዓላማውን እውን ማድረግ ያስችለው ዘንድ 
በተቋሙ የኢንፎርሜሽን ሲስተም ሰርቪስ ዳይሬክቶሬት 
በኩል በርካታ ስራዎች እየተሠሩ ይገኛል፡፡

ዳይሬክቶሬቱ እስካሁን እየሰራቸው ካሉ አበይት ሥራዎች 
ውስጥ ኦዲቱን በመረጃ ቴክኖሎጂ ሥርዓት አስደግፎ 
ውጤታማ እንዲሆን የማስቻል፤ ደህንነቱ የተጠበቀና 
ተደራሽ የሆነ የመረጃ ልውውጥ ሥርዓት የመገንባት፤ 
ሁሉንም የሥራ ክፍሎች በመረጃ ቴክኖሎጂ የመደገፍና 
የወረቀት አልባና ኤሌክትሮኒክስ ኦፊስ (E-Office) 
የመፍጠር፤ የወቅቱን ቴክኖሎጂ ተጠቅሞ በሥራው 
ውጤታማ የሆነ የሰው ሃይል እንዲኖር የማድረግ 
ሥራዎች ይጠቀሳሉ፡፡ 

በመ/ቤቱ ውስጥ በቴክኖሎጂ በማስደገፍ ከሚሰሩ በርካታ 
ስራዎች መካከል አንዱ የሆነው የኦዲት የማሻሻያ ሃሳቦች 
የመከታተያ ሥርዓት ሲሆን ስርዓቱ የተለያዩ የኦዲት 
ግኝቶችን፣ የማሻሻያ ሃሳቦችን፣ የመተግበሪያ ዕቅዶችንና 
የተወሰዱ የማሻሻያ እርምጃዎችን መዝግቦ በመያዝ 
ለሚመለከታቸው ተጠቃሚዎች የሚያደርስ ነው፡፡ ከነዚህ 
ተጠቃሚ አካላት ውስጥ ኦዲት ተደራጊ ተቋማትና 
የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ይገኙበታል፡፡

ተቋሙ በቴክኖሎጂ እንዲደገፍና የተቀላጠፈና የተደራጀ 
የድጋፍ ስራዎች እንዲሠሩ ከማድረግ አኳያ የመ/ቤቱን 
የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ አስተዳደር የሚያጠናክሩ 15 
ሰነዶች ተዘጋጅተዋል፤ የወረቀት አልባ ስርዓትን ማጠናከር 

ያስችል ዘንድ 14 የተለያዩ ሥርዓቶች ተተግብረዋል፤ 13 
ተጨማሪ ዘመናዊ ስርዓቶችን በማጥናትና በማስተዋወቅ 
ተግባራዊ በሚሆኑበት ሁኔታ ላይ የተለያዩ የቅድመ 
ተግበራ ሥራዎች ተከናውነዋል እንደዚሁም በአጠቃላይ 
የመረጃ ቴክኖሎጂዎችን አጠቃቀምን የሚያሳድጉ የአይቲ 
ባለሙያዎችንና ሌሎች የተቋሙ ሠራተኞችን የማብቃት 
ስራዎች ተሰርተዋል፡፡

በተጨማሪም የመረጃ ስርዓቱን ይበልጥ ለማጠናከርና 
ተጠቃሚዎች ተደራሽ ለማድረግ ከእንግሊዝ መንግስት 
በተገኘ ድጋፍ አዲስና ዘመናዊ የሆነ የመረጃ ማዕከል 
የመገንባትና ስርዓቶችን የማደራጀት ስራዎች እየተሰሩ 
ሲሆን ይህ የመረጃ ማዕከል የመ/ቤቱን የመረጃ አስተዳደር 
ከማሻሻሉም ባሻገር ለሌሎች ተመሳሳይ ተቋማትም 
አገልግሎት መስጠት በሚያስችል መልኩ እንዲደራጅ 
እየተደረገ ይገኛል፡፡

የኢነፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ኦዲትን ተግባራዊ በማድረግ 
ረገድ ሁለት ኦዲቶችን በሙከራ ደረጃ በማከናወን ለይ 
የሚገኝ ሲሆን ኦዲቱን አጠናክሮ ወደሥራ በማስገባት 
ከስጋት ነፃ የሆነ ሥርዓት በፌዴራል ተቋማት ወስጥ 
መፈጠሩን ለማረጋገጥ በቀጣይ ታቅዷል፡፡

ጥቂት ስለ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ኦዲት

በፈጣን ዕድገት ላይ በምትገኘው ሀገራችን በሁሉም ዘርፍ 
በተለያየ ደረጃ እያደገ ያለው የቴክኖሎጂዎችና የስርዓቶች 
ዝርጋታና አጠቃቀም የተሻለ አፈፃፀምና ትግበራ እንዲኖር 
እንዲሁም ለአንድ ሀገር ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊና 
ፖለቲካዊ ዕድገት ከፍተኛ አስተዋፅኦ እንዲያበረክት 
የኢትዮጵያ መንግስት የተለያዩ ስትራተጂዎችና ዕቅዶችን 
ነድፎ በርካታ ስራዎችን እያከናወነ ይገኛል፡፡ 

ቴክኖሎጂዎችና ስርዓቶች ተግባራዊ ሲደረጉ ደግሞ 
ከዚህ ጋር ተያይዘው የሚመጡ በርካታ የደህንነትና 
የተጋላጭነት ስጋቶች ስለሚኖሩ የነዚህን ቴክኖሎጂዎችና 

ስርዓቶች  አጠቃቀም በትኩረት መከታተል አስፈላጊ 
ነው፡፡ በተለይም በዚህ በኩል የሚመጡ ከደህንነት 
ጋር የተያያዙ አደጋዎች በዓለማችን ላይ ካሉ በርካታ 
ስጋቶች ውስጥ ትልቁን ስፍራ እዬዙ በመምጣቱ ስጋቱን 
አስቀድሞ መከላከል ወሳኝ ነው፡፡

በሀገራችን የተተገበሩ የቴክኖሎጂ ስርዓቶችን በመጠቀም 
መረጃዎችን የሚያመነጩ፣ የሚለዋወጡና የሚገለገሉ 
በርካታ ተቋማትና ስርአቶች አሉ፡፡ ከነዚህ ውስጥ ለአብነት  
በጀት የሚያስተዳድሩ፣ የሚከፍሉና የሚሰበስቡ፣ ሀገራዊ 
ሚስጢራዊ መረጃዎችን የሚይዙና የሚለዋወጡ 
ስርአቶችን መጥቀስ ይቻላል፡፡ 

እነዚህ ስርዓቶች ተቋማዊ ግቦችን ውጤታማ በሆነ 
መንገድ ለማሳካት መተግበራቸውን፣ ተገቢና አስተማመኝ 
መረጃዎችን ማቅረባቸውን፣ የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጅ 
መሳሪያዎች በበቂ ሁኔታና በአግባቡ መጠበቃቸውን፣  
መረጃዎች በቀላሉ ባልተፈቀደላቸው ሰዎች እንዳይለወጡ 
መደረጋቸውና መረጃዎች ደህንነታቸው ተጠብቆ ተደራሽ 
መሆናቸውን የሚከታተል አካል ያስፈልጋል፡፡

የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤትን እንደገና ለማቋቋም 
በወጣው አዋጅ ቁጥር 982/2008 አንቀፅ 5 መሰረት 
ከተሰጡት ስልጣንና ተግባር ውስጥ የፌዴራል መንግስት 
መ/ቤቶች እና ድርጅቶችን ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ 
ስርዓት፣ አጠቃቀምና አስተዳደር ኦዲት እንዲያደርግ 
ኃላፊነት ሰጥቶታል፡፡

የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ኦዲት እውን ከማድረግ 
አኳያ መ/ቤቱ የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ኦዲት ቡድን 
በኢንፎርሜሽን ሲስተም ሰርቪስ ዳይሬክቶሬት ሥር 
በጊዜያዊነት በማቋቋም የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ 
ኦዲት ማኑዋልን የመቅረፅ፣ የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ 
ኦዲት ስትራቴጂ የመንደፍ፣ በተዘጋጀው የኢንፎርሜሽን 
ቴክኖሎጂ ኦዲት ማኑዋል ላይ ለኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ 

ኦዲተሮች ተግባራዊ ስልጠና የመስጠት፣ ከተለያዩ 
አቻ የአፍሪካ አገራት ዋና ኦዲተር መ/ቤቶች ጋር 
የተሻለ የልምድ ልውውጥ የማድረግና ሁለት የሙከራ 
የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ኦዲቶችን በፌዴራል ተቋማት 
ላይ የማከናወን ስራዎች ተሰርተዋል፡፡

ኦዲት ተደራጊ ተቋማትም ሆኑ ሌሎችም ተቋማት 
በኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ኦዲት መደገፋቸው ያላቸውን 
አጠቃላይ የመረጃ ሥርዓት አስተዳደር፣ ልማት፣ 
ዝርጋታ፣ አጠቃቀምና ቁጥጥር በመፈተሽ ሀገራዊና ዓለም 
አቀፋዊ መልካም ተሞክሮዎች እንዲተገበሩ፤ የመረጃዎች 
ምስጢራዊነት፣ ፅኑነትና ተደራሽነት እንዲያረጋግጡ፤ 
ክፍተት ያለባቸውን የመረጃ ሥርዓት ዝርጋታዎችንና 
አስተዳደሮችን እንዲለዩ የማድረግና ሙያዊ የማሻሻያ 
ሃሳቦችን በመስጠት የተጠናከረና ደህንነቱ የተጠበቀ 
የመረጃ አጠቃቀም እንዲኖር ጉልህ ሚና የሚጫወት 
ይሆናል፡፡ 

የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ኦዲትን በፌዴራል ዋና ኦዲተር 
መ/ቤት ከማጠናከርና ከማስተዋወቅ ባሻገር የኦሮሚያ 
ክልልን፣ የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልልን፣ 
የትግራይ ክልልን፣ የአማራ ክልልንና የአዲስ አበባ ከተማ 
አስተዳደር ዋና ኦዲተር መ/ቤቶችን በኢንፎርሜሽን 
ቴክኖሎጂ ኦዲት ላይ የተሻለ አፈፃፀም እንዲኖራቸው 
በሙከራነት አምስቱ የዋና ኦዲተር መ/ቤቶች ታሳቢ 
ተደርገው የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ኦዲት ማኑዋል ላይ 
ስልጠና እንዲወስዱ ተደርጓል፡፡

በቀጣይም የኦዲቱን ስራ በማጠናከር በሀገሪቷ ውስጥ 
በርካታ ሃብት ፈሶባቸው የሚተገበሩና አገልግሎት 
በመስጠት ላይ የሚገኙ ስርዓቶችን በሰፊው በመሸፈንና 
ኦዲት በማድረግ ከአደጋና ከስጋት ነፃ የሆነ የመረጃ 
ልውውጥ እንዲኖር ለማስቻል መ/ቤታችን ሃላፊነቱን 
የሚወጣ ይሆናል፡፡
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ስለ ዋና ኦዲተር መ/ቤቶች እንቅስቃሴ ሲወሳ በብዛት 
የሚነሳው አንደኛው አቢይ ጥያቄ እነዚህ ተቋማት 
ስራቸውን ምን ያህል በነጻነት ይሰራሉ የሚለው  
ነው፡፡ ይህ ጉዳይ ብዙ ጊዜ የሚነሳበትና ዋነኛ ጥያቄ 
የሆነበት ምክንያትም ተቋማቱ ስራቸውን በገለልተኝነትና 
በውጤታማነት ለመስራት የሚያግዱዋቸው ውጫዊ 
ተጽዕኖዎች በመንግስት ውስጥ ባሉት ህግ አውጪና 
ህግ አስፈጻሚ አካላት ሊደርሱባቸው የሚችልበት እድልና 
ሁኔታ ስላለ ነው፡፡  

ነባራዊው ሁኔታ ሲታይ የዋና ኦዲተር መ/ቤቶች 
የሀገራቸው መንግስት አካል በመሆናቸው ሙሉ በሙሉ 
ነጻ መሆን አይችሉም፡፡ ይሁንና በዚህ ሁኔታ ውስጥም 
ቢሆን የተለያዩ መንገዶችን በመጠቀም ከተጽዕኖዎቹ 
በአንጻራዊነት ነጻ ሆነው ኃላፊነታቸውን በአግባቡ 
እንዲወጡ ለማድረግ በዓለም አቀፉ የዋና ኦዲተር 
መ/ቤቶች ተቋማት ማህበር (INTOSAI) እና ጉዳዩ 
በሚመለከታቸው አካላት በተደረጉ ጥረቶች የተቋማቱን 
ነጻነት አስመልክቶ የተለያዩ ዓለም አቀፍ የህግ ማእቀፎች 
በየወቅቱ ወጥተዋል፡፡ በዚህ ረገድ የሚጠቀሱት የህግ 
ማዕቀፎች ውስጥ የሊማ ዲክላሬሽን፣ የሜክሲኮ ዲክላሬሽን 
እና የተባበሩት መንግስታት ሪዞሊሽን ተጠቃሽ ናቸው፡፡

 የሊማ ዲክላሬሽን 

የሊማ ዲክላሬሽን (The Lima Declaration of 
Guidelines on Auditing Percepts) እ.ኤ.አ. በ1977 
በፔሩ ዋና ከተማ ሊማ ላይ በተደረገው 9ኛው የዋና 
ኦዲተር መ/ቤቶች ዓለም አቀፍ ጉባኤ (INCOSAI) ላይ 
የጸደቀ ህግ ነው፡፡ የዚህ ዲክላሬሽን ዋነኛ አላማ ነጻና 
ውጤታማ የመንግስት ኦዲት እንዲኖር ማድረግ ነው፡
፡ መነሻ ሀሳቡም ነጻ ያልሆነ ተቋም የሚጠበቅበትን 
ያህል ሊሰራ አይችልም የሚል ሲሆን ነጻና ውጤታማ 
የመንግስት ኦዲት እንዲኖር የዋና ኦዲት መ/ቤቶች የስራ 
እና ተቋማዊ ነጻነት እንዲኖራቸው ማድረግ ብሎም የህግ 
የበላይነትንና ዲሞክራሲን ማረጋገጥ ያስፈልጋል ይላል፡፡ 

ዲክላሬሽኑ ነጻ የመንግስት ኦዲትን ለማምጣት ሲባል 
በህገመንግስትና በሌሎች ዝርዝር ህጎች ውስጥ ሊካተቱ 
ይገባል ያላቸውን ጉዳዮች የያዘ ሲሆን አሁን ላለው 
የመንግስት ኦዲት ስራ የነጻነት የውል/የስምምነት ሰነድ  
/magna carta ተደርጎ የሚወሰድ ነው፡፡ 

የሊማ ዲክላሬሽን የዋና ኦዲተር መ/ቤቶች መቋቋም 
እንዲሁም ያላቸው ነጻነት በህገ መንግስት ውስጥ ተካቶ 
መደንገግ እንዳለበት ዝርዝር ጉዳዮችም በሌሎች ህጎች 
ሊደነገጉ እንደሚችሉ በአጽንኦት ይገልጻል፡፡ የዋና ኦዲተር 
መ/ቤቶች በነጻነታቸውና በተሰጣቸው ስልጣን ላይ ከሚደረግ 
ማናቸውም ጣልቃገብነት የሚጠበቁበት በቂ ህጋዊ ከለላ 
ሊደረግላቸው እንደሚገባም ያስገነዝባል፡፡ በተቋማቱ ውሳኔ 

የሚሰጡ የበላይ አመራሮች የስራ ነጻነትም እንደዚሁ 
ሊጠበቅና ይህም በህገ መንግስቱ ሊረጋገጥ እንደሚገባም 
ይገልጻል፡፡ የኦዲት ባለሙያዎችም ኦዲት በሚያደርጓቸው 
ተቋማት ተጽዕኖ ሊያድርባቸውና በነርሱም ላይ ጥገኛ 
ሊሆኑ እንደማይገባም ያስረዳል፡፡ በፋይናንስ በኩልም 
የዋና ኦዲተር መ/ቤቶች ለስራቸው አስፈላጊው ፋይናንስ 
ሊመደብላቸው እንደሚገባና አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኙትም 
በሀገሪቱ በጀት ላይ ውሳኔ ለሚያስተላልፈው የመንግስት 
አካል የፋይናንስ ጥያቄያቸውን በቀጥታ ለማቅረብ 
የሚያስችላቸው መብት ሊሰጣቸው እንደሚገባ ይገልጻል፡፡

የሊማ ዲክላሬሽን የዋና ኦዲተር መ/ቤቶች የፓርላማው 
ወኪል ሆነው ሲሰሩና ፓርላማው የሚያዛቸውን ኦዲቶች 
ሲያከናውኑም እንኳ በራሳቸው የመንቀሳቀስና ራሳቸውን 
በራሳቸው የማስተዳደር  ከፍተኛ ነጻነት ያላቸው መሆኑ 
በህገ መንግስትና በሌሎች ህጎች የተረጋገጠ መሆኑን 
ያስረዳል፡፡ 

 የሜክሲኮ ዲክላሬሽን 

የሜክሲኮ ዲክላሬሽን (Mexico Declaration on SAI 
Independence) በሊማ ዲክላሬሽን ላይ የሰፈሩትን 
ሀሳቦችን አጽንኦት ሰጥቶ በመውሰድ እንዲሁም በደቡብ 
ኮርያ ዋና ከተማ ሴዑል በተደረገው 17ኛው የዓለም 
አቀፉ የዋና ኦዲተር መ/ቤቶች ማህበር ጉባኤ የተወሰኑ 
ጉዳዮችን በማካተት እ.ኤ.አ. በ2007 በሜክሲኮ የጸደቀ 
ህግ ነው፡፡ ዲክላሬሽኑ ከዋና ኦዲተር መ/ቤቶች ነጻነት 
ጋር የተያያዙ ስምንት ዋና ዋና መርሆችን የያዘ ሲሆን 
በአሁኑ ወቅት እነዚህ መርሆች የኦዲት ተቋማት ነጻነት 
የሚገለጹባቸው ስምንት ምሰሶዎች እንደሆኑ ተደርገው 
ይወሰዳሉ፡፡ 

መርሆቹ በጥቅሉ ሲታዩ የዋና ኦዲተር መ/ቤቶች 
ነጻነት በህገ መንግስቱና በሌሎች ህጎች ውስጥ በግልጽ 
እንዲደነገግ ከማድረግ፤ ተቋማቱ አስፈላጊው የሰው 
ሀይል፣ ቁሳቁስና ገንዘብ እንዲኖራቸውና እነርሱንም 
ከመንግስት አካላት ጣልቃ ገብነት ነጻ ሆነው በራሳቸው 
እንዲያስተዳድሩ ከማድረግ፤ የተቋማቱ የበላይ የስራ 
ኃላፊዎች የስራ ዋስትናና ያለመከሰስ መብት ኖሯቸው 
ስራቸውን በነጻነት እንዲሰሩ ከማስቻል፤ ተቋማቱ በቂና 
ሰፊ ስልጣን እንዲኖራቸው፣ በሚሰሩት ስራና በሚሰሩበት 
መንገድ እንዲሁም ራሳቸውን በሚያስተዳድሩበት 
አግባብ ላይ የመወሰን ነጻነት እንዲጎናጸፉና በዚህ ረገድ 
ከህግ አውጪውም ሆነ ከህግ አስፈጻሚው በኩል 
ከሚመጣባቸው ትዕዛዝና ጣልቃገብነት እንዲጠበቁ 
ከማድረግ፤ ተቋማቱ ለስራቸው አስፈላጊ የሆነ ወቅታዊ፣ 
ያልተገደበ፣ ቀጥተኛና ሙሉ መረጃ በቀላሉ እንዲያገኙ 
የሚያስችል በቂ ስልጣን እንዲኖራቸው ከማድረግ፤ 
የኦዲት ሪፖርታቸውን ለማቅረብ ገደብ እንዳይደረግባቸው 
ከማድረግ፤ የኦዲት ሪፖርታቸውን ይዘት፣ ሪፖርቱን 

የዋና ኦዲተር መ/ቤቶች ነጻነትና ዓለም አቀፍ ህግጋት

የሚያቀርቡበትን ጊዜ፣ ሪፖርቱን በይፋ ለማውጣትና 
(publish) ለማሰራጨት ያላቸውን ነጻነት ከማረጋገጥ 
እንዲሁም ለኦዲት ተደራጊ ተቋማት በሰጡት የማሻሻያ 
ሀሳብ (observation and recommendations) 
መሰረት እርምጃ መወሰዱን የሚያረጋግጡበት ነጻ አሰራር  
ያላቸው መሆኑን ከማረጋገጥ ጋር የተያያዙ ናቸው፡፡

 የተመድ ውሳኔ A/66/209 (2011)

እ.ኤ.አ በዲሴምበር 21 2011 የተባበሩት መንግስታት 
ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ የዋና ኦዲተር መ/ቤቶች 
ነጻነት ያለውን ጠቀሜታ በመገንዘብና ዓለም አቀፉ 
የዋና ኦዲተር መ/ቤቶች ማህበር የመንግስት ፋይናንስ 
ግልጽነት እንዲሰፍንበት እያደረገ ያለውን ጥረት 
በመደገፍ Promoting the efficiency, accountability, 
effectiveness and transparency of public 
administration by strengthening supreme audit 
institutions በሚል ርዕስ የውሳኔ ሀሳብ አስተላልፏል፡፡ 
የውሳኔ ሀሳቡ የኦዲት ተቋማትን ነጻነት ለማጎልበት ያለመ 
ሲሆን የዋና ኦዲተር መ/ቤቶች ኃላፊነታቸውን ገለልተኛና 
ውጤታማ በሆነ አግባብ ማከናወን የሚችሉት በነጻነት 
ሲንቀሳቀሱ ብቻ እንደሆነ እውቅና ሰጥቷል፡፡ እንደዚሁም 
ተቋማቱ በህዝብ አስተዳደር ውስጥ የላቀ አፈጻጸምን፣ 
ተጠያቂነትን፣ ውጤታማነትነንና ግልጽነትን ለማስፈን 
ጠቃሚ ሚና እንዳላቸውና ይህም ለሀገራዊና ዓለም አቀፋዊ 
ግቦች መሳካት ምቹ ሁኔታ እንደሚፈጥር ግንዛቤ ውስጥ 
አስገብቷል፡፡ በዚህም ምክንያት የተባበሩት መንግስታት 
አባል ሀገራት በሊማና በሜክሲኮ ዲክላሬሽኖች ውስጥ 
የተካተቱትን መርሆች ከየራሳቸው ሀገራዊ ተቋማዊ 
አወቃቀር ጋር በተጣጣመ መልኩ እንዲተገብሯቸው 
በውሳኔ ሀሳቡ ያበረታታል፡፡ 

 የተመድ ውሳኔ A/69/228 (2014)

ድርጅቱ እ.ኤ.አ. በዲሴምበር 2014 ባወጣው የውሳኔ 
ሀሳብ ቀደም ብሎ እ.ኤ.አ በዲሴምበር 2011 ያሳለፈውን 
የውሳኔ ሀሳብ ያጸና ሲሆን በተጨማሪነትም ሀገራት 
ብሄራዊ እቅዶቻቸውንና ድህረ 2015 የልማት ግቦችን 
መሰረት በማድረግ ከሀገራዊ ተቋማዊ መዋቅራቸው 
ጋር በተጣጣመ አግባብና የመንግስት የሂሳብ አያያዝ 
ስርአቶችን በሚያሳድግ ሁኔታ ለኦዲት ተቋማት ነጻነትና 
አቅም ግንባታ ተገቢውን ትኩረት እንዲሰጡ ጠይቋል፡፡

ከነዚህ የዋና ኦዲተር መ/ቤቶች የነጻነት ማስከበሪያ 
መርሆች አንጻር የኢ.ፌ.ዲ.ሪ. የፌዴራል ዋና ኦዲተር 
መ/ቤት ቀጥሎ ባለው መልኩ ተቃኝቷል፡፡

መርህ 1. ተገቢና ውጤታማ የህግ ማእቀፎች 
መኖር እንዲሁም ህግጋቱ እንዲተገበሩ የሚያደርጉ 
ድንጋጌዎች መኖር 

ይሀ መርህ የዋና ኦዲተር መ/ቤትን ነጻነት የተመለከቱ 
አግባብነት ያላቸው ህጎች ከመኖራቸውና እነርሱንም  
ለማስተግበር የሚያስችሉ ድንጋጌዎች ከመገኘታቸው ጋር 
የተቆራኘ ነው፡፡ 

በሜክሲኮ ዲክላሬሽን ውስጥ መርሁ የዋና ኦዲተር 
መ/ቤት ነጻነት እስከምን ድረስ እንደሆነ በዝርዝር 
የሚገልጽ ህግ መኖር አለበት በሚል የተገለጸ ሲሆን 
በሊማ ዲክላሬሽን ውስጥ ደግሞ የመ/ቤቱ መቋቋምና 
ለስራው አስፈላጊ የሆነው የነጻነት መጠን በህገ መንግስት 
ውስጥ መስፈር አለበት በሚል ተመልክቷል፡፡ የሊማ 
ዲክላሬሽን የመ/ቤቱ ሰራተኞች ነጻነት በህገ መንግስቱ 
ሊረጋገጥ እንደሚገባና በተለይም ዋና ኦዲተሩ ከኃላፊነት 

የክ
ትት

ል 
ስር
ዐት

የዋና ኦዲተር መ/ቤቶች ነጻነት

የክ
ትት

ል 
ስር
ዐት

የስ
ራ 

ዋ
ስት

ናና
 ጥ

በቃ

በቂ
ና 
ሰፊ

 ስ
ልጣ

ን
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ተገ

ደ
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መ
ረጃ

ሪፖ
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ቅረ

ብ 
መ
ብት

የሪ
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 ይ
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 መ

ወሰ
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 ተ
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ፍ
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48 49የፌዴራል ዋና ኦዲተር መስሪያ ቤት ልሳነ-ኦዲተር 2010 ዓ.ም

የሚነሳበት አሰራር በህገ መንግስቱ ሊደነገግ እንደሚገባ 
ይገልጻል፡፡ በተጨማሪም የዋና ኦዲተር መስሪያ ቤት 
በነጻነቱና በስልጣኑ ላይ ከሚደረግ ማናቸውም ጣልቃ 
ገብነት በጠቅላይ ፍርድ ቤት በቂ ጥበቃ ሊደረግለት 
ይገባል ይላል፡፡

የኢ.ፌ.ዲ.ሪ. ህገ መንግስት አንቀጽ 101 የፌዴራል            
ዋና ኦዲተር መ/ቤት መቋቋሙን ይገልፃል፡፡ አንቀጹ በውስጡ 
የዋናው ኦዲተርን አሿሿም፣ የመ/ቤቱን ዋነኛ ተግባርና 
መ/ቤቱ በጀቱን የሚያጸድቅበትን አግባብ የሚገልጽ ሲሆን 
የመ/ቤቱ ዝርዝር ተግባር በህግ እንደሚደነገግ ያስረዳል፡፡   
በህገ መንግስቱ በተገለጸው መሰረትም የመስሪያ ቤቱን 
ስልጣንና ተግባር በማካተት እንዲሁም የሙያ ነጻነቱን 
ለማጠናከር የሚረዱ ድንጋጌዎችን በዝርዝር በመያዝ 
የማቋቋሚያ አዋጁ 982/2008 ጸድቆ ተግባራዊ ሆኗል፡፡               
በአዋጁ መሰረት መ/ቤቱ ተጠሪነቱ የሀገሪቱ ከፍተኛ 
የስልጣን አካል ለሆነው ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 
ሆኖ ይገኛል፡፡

የኢፌ.ዲ.ሪ. ህገ መንግስት የሜክሲኮም ሆነ የሊማ 
ዲክላሬሽኖች በሚጠይቁት አኳኋን ስለ ዋና ኦዲተር    
መ/ቤት የነጻነት መጠን በዝርዝር ባይገልጽም ዝርዝር 
ህግ እንዲወጣለትና ህገመንግስታዊ እውቅና ያለው ተቋም 
እንዲሆን ግን መሰረት ሆኗል፡፡ በጀቱን በቀጥታ ለህዝብ 
ተወካዮች ምክር ቤት አቅርቦ እንዲያጸድቅ በመደንገግም 
መ/ቤቱ የፋይናንሻል ነጻነት እንዲኖረው ህጋዊ መሰረት 
ጥሏል፡፡ 

አዋጁ ዋና ኦዲተሩ፣ ምክትል ዋና ኦዲተሮችና ኦዲተሮች 
የሀገሪቱን ህግና ስነምግባር እና አለም አቀፍና የመንግስት 
ኦዲት ደረጃዎችን አክብረው በሚያከናውኑት የኦዲት 
ስራዎች ምክንያት እንደማይከሰሱ እንዲሁም ለህዝብ 
ተወካዮች ምክር ቤት ስራ ተዘጋጅተው በዋና ኦዲተሩ 
በሚቀርቡ ሪፖርቶች መነሻነት በዋናው ኦዲተር ላይ 
ምንም አይነት የፍትሀ ብሄርም ሆነ የወንጀል ክስ 
እንደማይመሰረት በመደንገግ የሙያ ነጻነትን አረጋግጧል፡፡ 

የመ/ቤቱ ኃላፊዎችና ሰራተኞች ነጻነት እንዲሁም 
ዋና ኦዲተሩ ከኃላፊነት የሚነሱበት አግባብ በህገ 
መንግስቱ ውስጥ የሊማ ዲክላሬሽን በሚጠይቀው 
መሰረት አልተደነገገም፡፡ ይሁን እንጂ በህገ መንግስቱ 
አጠቃላይ የሀገሪቱ ህግ በመሆኑ ዝርዝር ጉዳዮች በህግ 
እንደሚወሰን ባመላከተው መሰረት በማቋቋሚያ አዋጁ 
በግልጽ ተደንግጓል፡፡

መርህ 2. የስራ ዋስትንና ያለመከሰስ ህጋዊ ጥበቃን 
ጨምሮ የተቋሙ የበላይ የስራ ኃላፊዎችና ሰራተኞች 
ነጻነት ያላቸው መሆኑ

ይህ መርህ በጥቅሉ የዋና ኦዲተር መ/ቤት የስራ 
ኃላፊዎችና ሰራተኞች የሚሾሙበት፣ ከኃላፊነት 
የሚነሱበት እና በጡረታ የሚገለሉበት ሁኔታ በዝርዝር 
በህግ ከመደንገጉ ጋር የተገናኘ ነው፡፡

መርሁ የስራ ኃላፊዎችና ሰራተኞች የሚሾሙበት፣ 
ከኃላፊነት የሚነሱበት እና በጡረታ የሚገለሉበት 
አፈጻጸም ሂደት ከአስፈጻሚው አካል ተጽዕኖ ነጻ 
መሆኑን፣ በኃላፊነት ሲሾሙም ካለ ቂም በቀል ፍራቻ 
ኃላፊነታቸውን ለመወጣት የሚያስችላቸው ቋሚና በቂ 
የሥራ ዘመን የተሰጣቸው መሆኑን እንዲሁም መደበኛ 
ስራቸውን ሲፈጽሙ ከሚያከናውኑት ማናቸውም 
ተግባር ጋር በተያያዘ ክስ የማይመሰረትባቸው መሆኑን 
ይመለከታል፡፡

ቀደም ብሎ እንደተጠቀሰው የመ/ቤቱ ኃላፊዎችና 
ሰራተኞች ነጻነት እንዲሁም ዋና ኦዲተሩ ከኃላፊነት 
የሚነሳበት አሰራር በህገ መንግስቱ ሊደነገግ እንደሚገባ 
የሊማ ዲክላሬሽን ይገልጻል፡፡ 

አሁን ባለው አሰራር የፌዴራል ዋና አዲተር መ/ቤት 
በህገ መንግስቱና በመ/ቤቱ ማቋቋሚያ አዋጅ በተገለጸው 
መሰረት በጠቅላይ ሚኒስትሩ አቅራቢነት በህዝብ ተወካዮች 
ምክር ቤት ይሾማል፡፡ ሹመቱም የእጩው ግለሰብ 
አጠቃላይ መረጃ ተነቦ በምክር ቤት አባላት በሚደረግ 
ውይይትና ግልጽ በሆነ በአብላጫ ድምጽ የውሳኔ ስነ 
ስርአት የሚከናወን ሲሆን በዚህ አግባብ ምክር ቤቱ 
እጩውን ተቀብሎ ሹመቱን ሊያጸድቀውም ሆነ ውድቅ 
ሊያደርገው ይችላል፡፡ 

የመ/ቤቱ ማቋቋሚያ አዋጅ ለሹመት ስለሚያበቁ 
መመዘኛዎች፣ ስለ ዋና ኦዲተሩና ምክትል ዋና ኦዲተሮች 
ሹመት፣ ተጠሪነትና የሹመት ዘመን፣ ስለስልጣንና 
ተግባራቸው፣ ከኃላፊነት ስለሚነሱበት ሁኔታ እንዲሁም 
በተለያዩ ምክንያቶች ዋና ኦዲተሩ በማይኖርበት ወቅት 
ክፍተቱ ስለሚሞላበት አግባብ በዝርዝር ይደነግጋል፡፡ 
አዋጁ የዋናው ኦዲተርም ሆነ የምክትል ዋና ኦዲተሮች 
የስራ ዘመን ስድስት አመት እንደሆነና የስራ ዘመናቸው 
ካበቃ በኋላም እንደገና ሊሾሙ እንደሚችሉ እንዲሁም 
ተሿሚዎቹ በስራ ዘመናቸው ማብቂያ ላይ እድሜያቸው 
ለጡረታ ያልደረሰ ከሆነ በመንግስት መ/ቤቶች ወይም 
ድርጅቶች ውስጥ ተመድበው እንዲሰሩ ሁኔታዎች 
እንደሚመቻቹላቸው ይደነግጋል፡፡ ሆኖም ግን ህገ 
መንግስቱ በሊማ ዲክላሬሽን በተገለጸው አግባብ የመ/ቤቱ 
ኃላፊዎችና ሰራተኞች ነጻነትንና ዋና ኦዲተሩ ከኃላፊነት 
የሚነሱበትን አሰራር አያስቀምጥም፡፡ ይህም ከላይ 
በተጠቀሰው መሰረት ህገ መንግስቱ ጥቅል ህግ በመሆኑ 
የተነሳ ሲሆን በመ/ቤቱ ማቋቋሚያ አዋጅ ግን የተካተተ 
ነው፡፡ 

ቀደም ብሎ በመርህ 1 ስር እንደተጠቀሰው ዋና 
ኦዲተሩ፣ ምክትል ዋና ኦዲተሮችና ኦዲተሮች በአግባቡ 
በሚያከናውኑት የኦዲት ስራ እንዲሁም በዋና ኦዲተሩ 
ለምክር ቤቱ በሚቀርቡ ሪፖርቶች መነሻነት ማናቸውም 
አይነት ክሶች እንደማይመሰረቱባቸው አዋጁ ደንግጓል፡፡

አዋጁ ተሿሚዎች ለጡረታ እድሜ በመድረሳቸው እና 
የስራ ዘመናቸው በማብቃቱ ሳቢያ ሳይሆን በአዋጁ ላይ 

በተጠቀሱ ሌሎች ምክንያቶች ከኃፊነታቸው እንዲነሱ 
ለማድረግ ከምክር ቤቱ አባላት መካከል በሚቋቋም ኮሚቴ 
ጉዳዩ ተጣርቶ መረጋገጥና ለምክር ቤቱ ቀርቦ በሁለት 
ሶስተኛ ድምጽ ውሳኔ ማግኘት እንዳለበት ይገልጻል፡፡ 
ሆኖም ግን ተሿሚዎች ከኃላፊነታቸው እንዲነሱ ሂደቱን 
የሚያነሳሳው/initiate አካል ማን እንደሆነ አይገልጽም፡፡ 

ከዚህም ሌላ ዋና ኦዲተሩ በማይኖርበት ጊዜ በቅደም 
ተከተል የሬጉላቶሪ ኦዲት፣ የክዋኔ ኦዲት እና የኦዲት 
ጥራት፣ ምርምርና ስልጠና ዘርፍ ምክትል ዋና 
ኦዲተሮች ዋና ኦዲተሩን ተክተው ከሶስት ወር ላልበለጠ 
ጊዜ አንደሚሰሩ የሚደነግግ ሲሆን ቦታው ከሶስት ወር 
በላይ ክፍት ሆኖ በሚቆይበት ወቅት ስለሚኖረው ሁኔታ 
ግን አይገልጽም፡፡ 

መርህ 3. ተቋሙ በቂና ሰፊ ስልጣን እንዲሁም 
ሙሉ የመወሰን ስልጣን ያለው መሆኑ

ይህ መርህ በዋናነት የዋና ኦዲተር መ/ቤቶች ስራቸውን 
ለማከናወን የሚያስችላቸው በቂና ሰፊ ስልጣን 
እንዲኖራቸው ከማድረግና ራሳቸውን በሚያስተዳድሩበት 
አግባብና በስራቸውም ላይ ካለምንም ጣልቃ ገብነት 
የመወሰን ነጻነት እንዲኖራቸው ከማስቻል ጋር የተያያዘ 
ነው፡፡ 

መርሁ ለተቋማቱ በቂና ሰፊ ስልጣን ከመስጠት አንጻር 
የዋና ኦዲተር መ/ቤቶች ህጋዊ ባህሪው/legal nature 
ምንም ይሁን ምን የመንግስትና የህዝባዊ ድርጅቶችን 
ገንዘብና ሀብት አጠቃቀምን፣ በመንግስት የሚሰበሰብ 
ገቢን፣ የመንግስት ሂሳብ ህጋዊነትና አግባብነትን፣ የሂሳብ 
አስተዳደርና ሪፖርት አቀራረብ ጥራትን ለመመርመር 
እንዲሁም የመንግስት ተቋማት አፈጻጸም ኢኮኖሚያዊ፣ 
ብቃት ባለውና ውጤታማ በሆነ አግባብ የተከናወነ 
መሆኑን ለማረጋገጥ የሚያስችላቸው ሙሉ ስልጣን 
ሊሰጣቸው እንደሚገባ ይገልጻል፡፡ ከዚህ አንጻር የሊማ 
ዲክላሬሽን የመ/ቤቱ ኦዲት የማድረግ ስልጣን በህገ 
መንግስቱ መረጋገጥ እንዳለበት ያስረዳል፡፡ 

እንደዚሁም የዋና ኦዲተር መ/ቤቶች የኦዲት ርእሰ ጉዳይን 
በመምረጥ፣ በማቀድ፣ በማካሄድና በመከታተል፣ ራሳቸውን 
በማደራጀትና በመምራት እንዲሁም ቅጣት የመጣል 
ስልጣን ከተሰጣቸውም ውሳኔያቸውን በማስፈጸም በኩል 
ከህግ አውጪውም ሆነ ከህግ አስፈጻሚው ትዕዛዝም ሆነ 
ጣልቃ ገብነት ነጻ መሆን አለባቸው ይላል፡፡

ከዚህ ሌላም መ/ቤቱ በማናቸውም መልኩ ኦዲት 
በሚያደርጋቸው ተቋማት አስተዳደር ውስጥ እጁ ሊኖር 
እንደማይገባ፣ ሰራተኞቹም ስራቸውን በገለልተኝነት 
እንዲሰሩ ከኦዲት ተደራጊው ተቋም ጋር በጣም የጠበቀ 
ግንኙነት አለመፍጠራቸውን ማረጋገጥ እንዳለበት፣ 
የመንግስት ሀብት አጠቃቀምና አስተዳደር እንዲሻሻል 
ከሚሰሩ የመንግስታዊና ህዝባዊ ተቋማት ጋር በትብብር 
መስራት እንደሚጠበቅበት እንዲሁም የአለም አቀፉ 

የዋና ኦዲተር መ/ቤቶች ማህበርን፣ የአለም አቀፉ 
የሂሳብ አዋቂዎች ፌዴሬሽንን ወይም ሙያዊ ደረጃዎችን 
ለማውጣት እውቅና የተሰጣቸው አካላትን የጸደቁ ህጋዊ 
ሰነዶች /official documents መሰረት በማድረግ የስራና 
የኦዲት ደረጃዎችን እንዲሁም የስነ-ምግባር መመሪያዎችን 
መጠቀም እንዳለበት፣ ብሎም በወጡ ህጎች መሰረት 
አመታዊ የስራ እንቅስቃሴ ሪፖርቱን ለህግ አውጪውና 
ለሌሎች አካላት ማቅረብና ለህዝብ ተደራሽ ማድረግ 
እንደሚኖርበት መርሁ ይገልጻል፡፡

የኢ.ፌ.ዲ.ሪ. ህገ መንግስት የፌዴራል ዋና ኦዲተር     
መ/ቤት የሚኒስቴርና ሌሎች መ/ቤቶችን ሂሳቦች 
በመቆጣጠር በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የተመደበው 
አመታዊ በጀት በበጀት አመቱ ለተሰሩት ስራዎች 
በሚገባ መዋሉን እንደሚመረምር ደንግጓል፡፡ የመ/ቤቱ          
መቋቋሚያ አዋጅም በህግ የተሰጠውን ኃላፊነት 
ለመወጣት የሚያስፈልገው ስልጣን እንደተሰጠው የደነገገ 
ሲሆን መስሪያ ቤቱ  የተለያዩ ኦዲቶችን እንደሚያደርግና 
እንደሚያስደርግ በዝርዝር ይገልጻል፡፡ 

በአዋጁ መሰረት መ/ቤቱ የፌዴራል መንግስት 
መ/ቤቶችን እና ድርጅቶችን ሂሳብን ኦዲት የሚያደርግ 
ሲሆን መ/ቤቶቹና ድርጅቶቹ ያስገኙት ውጤት ሕጉን 
የተከተለ፣ ኢኮኖሚያዊ በሆነ አሠራር የተፈጸመ 
መሆኑንና ተፈላጊውን ግብ መምታቱን ለማረጋገጥም 
እንደ አስፈላጊነቱ የክዋኔ ኦዲት ያደርጋል፡፡ እንደዚሁም 
የፌዴራል መንግስት መስሪያ ቤቶችና ድርጅቶች 
የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ስርአት፣ አጠቃቀምና 
አስተዳደር ስርአትን ኦዲት የሚያደርግ ሲሆን 
የመንግስትንና የሕዝብን ጥቅም ለማስጠበቅ ሲባል የግል 
ወይም የሕዝባዊ ድርጅቶችን ኦዲት ያደርጋል፡፡ ከዚህም 
ሌላ ለፌዴራል መንግሥቱ መ/ቤቶችና ድርጅቶች 
የተለገሱ እርዳታዎችን ወይም ስጦታዎችን እንዲሁም 
ብድሮችን ጭምር ኦዲት ያደርጋል፡፡

የኦዲት ጊዜ ገደብን በተመለከተም አዋጁ መ/ቤቱ 
ወንጀል ተፈጽሟል ብሎ ካላመነ በቀር የሚያደርጋቸው  
ምርመራዎች ከሚመረመረው በጀት አመት ወደኋላ 
ማለፍ እንደሌለባቸው ገደብ ጥሏል፡፡ 

የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት አመታዊ እቅዱን አሳታፊ 
በሆነ አግባብ በራሱ የሚያቅድ ሲሆን የኦዲት ርእሰ 
ጉዳዮቹንም በነጻነት ይመርጣል፡፡ መ/ቤቱ የህዝብ ተወካዮች 
ምክር ቤት እንዲሁም የመንግስት ወጪ አስተዳደርና 
ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የኦዲት ርእሰ ጉዳዮችን 
እንዲያቀርቡ የሚጋብዝ ሲሆን የሚያከናውናቸው ኦዲቶች 
ርእሰ ጉዳዮችም በራሱ በመ/ቤቱ የሚወሰኑ ናቸው፡፡ 

የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት እንደ ስነ-ምግባርና ጸረ 
ሙስና ኮሚሽን፣ የፍትህ ተቋማትና የህዝብ ተወካዮች 
ምክር ቤት ያሉ አካላት ልዩ ኦዲቶችን እንዲደረግላቸው 
በሚጠይቁት ወቅት ጥያቄያቸውን ተቀብሎ ተጨማሪ 
በጀት ወይም ሀብት ሳይጠይቅ በራሱ ፈቃድ ጥቄውን 
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እንደአግባቡ ያስተናግዳል፡፡ እንደዚሁም ከተለያዩ 
የፌዴራል መንግስትና የክልል መ/ቤቶች ጋር በመተባበር 
የሂሳብ አያያዝ እና የኦዲት ሙያ ትክክለኛውን ፈር 
ይዞ እንዲዳብር ጥረት ማድረግ እንዳለበት እንዲሁም 
ከክልል የኦዲት መ/ቤቶች እና ቁጥጥር ቢሮዎች ጋር 
የኦዲት ተግባር የሚዳብርበትን ሁኔታ በተመለከተ 
የቅርብ የስራ ግንኙነትና ትብብር ማድረግ እንደሚገባው 
በአዋጁ በተደነገገው መሰረት መ/ቤቱ ከነዚህ አካላት ጋር 
በትብብር እየሰራ ይገኛል፡፡

የማቋቋያ አዋጁ የመ/ቤቱ ኦዲተሮች ዋና ኦዲተሩ 
የሚያወጣውን የሙያ ስነ-ምግባር አክብረው የመስራት 
ግዴታ አንዳለባቸው የደነገገ ሲሆን የፌዴራል ዋና ኦዲተር 
መ/ቤትም የኦዲተሮቹንና የኦዲት ተደራጊዎችን ግንኙነት 
የሚደነግግ የስነ ምግባር መመሪያ አውጥቷል፡፡ መመሪያው 
የወጣውን ህግ በሚጥሱ ኦዲተሮች ላይ አስፈላጊውን 
ቅጣት ይጥላል፡፡ ከዚህ መመሪያ በተጨማሪም መ/ቤቱ 
የኦዲተሮቹን ነጻነትና ገለልተኝነት የበለጠ ለማረጋገጥ 
የሂሳብ ኦዲተሮች የስራ ስምሪት በየአመቱ እንዲቀያየር 
የሚያደርግ ሲሆን ከእያንዳንዱ ኦዲት አስቀድሞም 
ኦዲተሮቹ ዲክላሬሽን ኦፍ ኢንዲፔንደንስ እንዲፈርሙ 
ያደረጋል፡፡  

መ/ቤቱ አለም አቀፉ የዋና ኦዲተሮች ማህበር ያወጣቸውን 
ስታንዳርዶችና የእንግሊዝኛ ቋንቋ ተናጋሪ የአፍሪካ 
ሀገራት ዋና ኦዲተር ማህበር መመሪያዎችን ጥቅም ላይ 
እያዋለ ይገኛል፡፡ 

መ/ቤቱ አመታዊ የስራ አፈጻጸሙን በአመታዊ የኦዲት 
ሪፖርት ውስጥ አካቶ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 
ያቀርባል፡፡

መርህ 4 ተቋሙ ለመረጃ ያልተገደበ ተደራሽነት 
ያለው መሆኑ

ይህ መርህ የዋና ኦዲተር መ/ቤቶች ለስራቸው አስፈላጊ 
የሆነ ወቅታዊ፣ ያልተገደበ፣ ቀጥተኛ ሙሉ መረጃ 
በቀላሉ እንዲያገኙ የሚያስችል በቂ ስልጣን እንዲኖራቸው 
ማድረግን የተመለከተ ነው፡፡ 

የሊማ ዲክላሬሽን የዋና ኦዲተር መ/ቤቶች ከፋይናንስ 
አስተዳደር ጋር ለተገናኙ ሰነዶች በሙሉ ተደራሽ እንዲሆኑ 
እንዲሁም ለስራቸው አስፈላጊ የሆኑ መረጃዎችን በቃልም 
ሆነ በጽሁፍ ለመጠየቅ እንዲችሉ ስልጣን ሊሰጣቸው 
እንደሚገባ ይገልጻል፡፡ እንደዚሁም ህግ ወይም የዋና 
ኦዲተር መ/ቤቱ መረጃንና ሰነዶችን ለመ/ቤቱ ለማቅረብ 
የሚሰጠውን የጊዜ ገደብ መደንገግ አለባቸው ይላል፡፡

በሊማ ዲክላሬሽን መሰረት የፌዴራል ዋና ኦዲተር    
መ/ቤት ለመረጃ ተደራሽ እንዲሆን የሚያደርግ ድንጋጌ 
በኢ.ፌ.ዲ.ሪ. ህገ መንግስት ውስጥ አይገኝም፡፡ ሆኖም 
ግን የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት ማቋቋሚያ 
አዋጅ ተመርማሪዎች የፌዴራል ዋና ኦዲተር የመ/

ቤቱ ኦዲተሮች ወይም የፌዴራል ዋናው ኦዲተር 
ወኪሎች ለምርመራ ጠቃሚና አስፈላጊ የሚመስሏቸውን 
መጻሐፍት፣ መዘክሮች፣ መዝገቦች፣ ሰነዶችና ሌሎች 
መረጃዎች ሁሉ ሲጠይቁ በትክክልና በተሟላ አኳኋን 
የማቅረብ ግዴታ እንዳለባቸው የሚደነግግ ሲሆን 
ይህን ባልፈጸመ ተመርማሪ ላይም ቅጣት ይጥላል፡፡ 
እንደዚሁም አዋጁ መ/ቤቱ ስልጣኑንና ኃላፊነቱን ስራ 
ላይ ለማዋል እንዲችል ማንኛውም መ/ቤት እና ሰው 
አስፈላጊውን ድጋፍ መስጠት እንዳለበት የደነገገ ሲሆን 
የመ/ቤቱ ስራ በአግባቡ እንዳይከናወን  ባሰናከለ አካል ላይ 
ቅጣት ይጥላል፡፡

እስካሁን ባለው ተሞክሮ በተመርማሪዎች በኩል መረጃን 
በወቅቱ ያለማቅረብ ችግሮች ቢያጋጥሙም ተቋሙ 
የኦዲት ስራውን ፈጽሞ ማከናወን እስከማይችልበት ደረጃ 
የሚያደርስ ተጽዕኖ ግን አልነበረም፡፡ 

መርህ 5. ተቋሙ የኦዲት ሪፖርቱን የማቅረብ 
መብት ያለውና ግዴታም የተጣለበት መሆኑ

ይህ መርህ የዋና ኦዲተር መ/ቤቶች የኦዲት ስራቸውን 
ውጤት ሪፖርት ለማድረግ ክልከላ ሊደረግባቸው 
እንደማይገባ እንዲሁም በአመት ቢያንስ አንድ ጊዜ የኦዲት 
ሪፖርታቸውን እንዲያሳውቁ በህግ ግዴታ ሊጣልባቸው 
እንደሚገባ የሚገልጽ ነው፡፡ 

ከዚህ አንጻር የሊማ ዲክላሬሽን የዋና ኦዲተር መ/ቤቶች 
የኦዲት ግኝታቸውን በየአመቱ በራሳቸው ለፓርላማ 
ወይም ለሚመለከተው የመንግስት አካል እንዲያቀርቡ 
በህገ መንግስቱ ስልጣን ሊሰጣቸው እንዲሁም ግዴታ 
ሊጣልባቸው እንደሚገባ ይገልጻል፡፡ ከዚህ በተጨማሪም 
ሪፖርታቸውን ይፋ ማድረግ (publish) አለባቸው ይላል፡፡ 
የሊማ ዲክላሬሽን የዋና ኦዲተር መ/ቤቶች በተለየ ሁኔታ 
ጠቃሚና ጉልህ ግኝቶችን በአመቱ ውስጥ ማቅረብ 
እንዲችሉም ስልጣን ሊሰጣቸው ይገባል ይላል፡፡ የዋና 
ኦዲተር መ/ቤት የሚያቀርበው አመታዊ ሪፖርትም 
የተቋሙን ጠቅላላ ተግባራት ማካተት እንዳለበትና ጥበቃ 
ሊደረግላቸው የሚገባቸው ወይም በህግ እንዳይገለጹ 
ክልከላ የተደረገባቸው ጉዳዮች ሲኖሩ ብቻ ተቋሙ 
መገለጻቸው ከሚያስገኘው ጥቅም አንጻር በጥንቃቄ 
መመዘን እንደሚኖርበት ዲክላሬሽኑ ይገልጻል፡፡ ሪፖርቱ 
እውነታዎችንና በእውነታዎቹ ላይ የተደረገውን ግምገማ 
(assessment) ገለልተኛና ግልጽ በሆነ አግባብ ማቅረብ 
እንደሚኖርበትም ያስረዳል፡፡

የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ህገ መንግስት ዋናው ኦዲተር በአመቱ 
የሰራቸውን የምርመራ ስራዎች ሪፖርት ለምክር ቤቱ 
እንደሚያቀርብ ይደነግጋል፡፡ በተመሳሳይ መልኩም 
የመ/ቤቱ ማቋቋሚያ አዋጅ የፌዴራል ዋና ኦዲተር 
ስለሚያከናውነው ምርመራና ስለ መስሪያ ቤቱ ስራዎች 
አጠቃላይ አመታዊ ሪፖርት ለህዝብ ተወካዮች ምክር 
ቤት እንደሚያቀርብና ምክር ቤቱ በስራ ላይ በማይሆንበት 
ወቅትም ሪፖርቱን ለፌዴራል ሪፐብሊኩ ፕሬዘዳንት 

እንደሚያቀርብ ይደነግጋል፡፡  

መ/ቤቱ ኦዲቱ የተደረገበትን አመት የተመለከተ ሪፖርት 
በየአመቱ የሚያወጣ ሲሆን በውስጡም ዋና ዋና 
የፋይናንሻል ኦዲት ግኝቶችን፣ ሁሉንም ክዋኔ ኦዲት 
ግኝቶችን፣ በመንግስት የልማት ድርጅቶች፣ ፕሮጀክቶችና 
የእርዳታ ሂሳቦች ላይ በሂሳብ ምርመራ አገልግሎት 
ኮርፖሬሽንና በግል የኦዲት ድርጅቶች አማካይነት 
ያስደረጋቸውን ኦዲቶች ግኝቶችን እና የመ/ቤቱን አመታዊ 
የስራ አፈጻጸም ይይዛል፡፡ 

ዋና ኦዲተሩ አመታዊ የኦዲት ሪፖርቱን ለህዝብ ተወካዮች 
ምክር ቤት በንባብ የሚያቀርቡ ሲሆን የሪፖርቱ ቅጂ 
በወረቀት ታትሞ ለሁሉም የምክር ቤት አባላት፣ ለሚድያ 
አካላትና ለተገኙ እንግዶች እንዲደርስ ይደረጋል፡፡ በመ/ቤቱ          
ድረ ገጽ ላይም የተጠቃለለ የፋይናንሻል ኦዲቶች ዘገባ 
ከነአባሪው እና የእያንዳንዱ የክዋኔ ኦዲት ሪፖርት ዋና 
ኦዲተሩ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በንግግር ካቀረቡት 
የተጠቃለለ ሪፖርት ጋር ይጫናል፡፡ እንደዚሁም መ/ቤቱ 
ያከናወናቸው ዝርዝር የሂሳብ ኦዲቶችና ሁሉም የክዋኔ 
ኦዲቶች ሪፖርት በዝርዝር ተዘጋጅተው ለክትትል ስራ 
እንዲውሉ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትና እንደአስፈላጊነቱ 
ለሌሎች አካላትም እንዲደርሱ ይደረጋል፡፡

መርህ 6. ተቋማት የኦዲት ሪፖርታቸውን ይዘት፣ 
ሪፖርቱን የሚያቀርቡበትን ጊዜ፣ ሪፖርቱን በይፋ 
ለማውጣትና (publish) ለማሰራጨት ለመወሰን 
ነጻነት ያላቸው መሆኑ

ይህ መርህ የዋና ኦዲተር መ/ቤቶች የኦዲት ሪፖርታቸውን 
ይዘት ለመወሰን ነጻነት ያላቸው መሆኑንና በኦዲት 
ሪፖርታቸው ውስጥም እንደአስፈላጊነቱ ለኦዲት ተደራጊ 
ተቋማት አስተያየት ተገቢውን ስፍራ በሰጠ አኳኋን 
ምልከታዎችን ለማድረግና የማሻሻያ አስተያየት ለመስጠት 
ነጻ እንደሆኑ ይገልጻል፡፡

በተጨማሪም መርሁ የመስሪያ ቤቱ ሪፖርቶች 
ሊያሟሏቸው የሚገቡ ዝቅተኛ መስፈርቶች በህግ ሊደነገጉ 
እንደሚገባና አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝም መደበኛ የኦዲት 
አስተያየት ሊሰጥባቸው የሚገቡ ዝርዝር ጉዳዮች/specific 
matters that should be subject to a formal audit 
opinion መካተት እንዳለባቸው ይገልጻል፡፡ እንደዚሁም 
የተለየ የሪፖርት አቀራረብ መስፈርትን /specific 
reporting requirements በተመለከተ በህግ ካልተደነገገ 
በስተቀር መ/ቤቱ የኦዲት ሪፖርቱ የሚወጣበትን ጊዜ 
ለመወሰን ነጻነት እንዳለው፣ መ/ቤቱ ኦዲት እንዲያደርግ 
በህግ አውጪው ወይም በመንግስት ሲጠየቅ ጥያቄውን 
ለመቀበል እንደሚችል እንዲሁም ለሚመለከተው አካል 
በይፋ /formally/ ከቀረቡ በኋላ ሪፖርቶቹን ለማውጣትና 
ለማሰራጨት ነጻ መሆኑን መርሁ ያመለክታል፡፡ 

የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት የሚያወጣቸውን 
ኦዲቶች ይዘት ይወስናል፡፡ መ/ቤቱ በረቂቅ የኦዲት 

ሪፖርቱ ላይ የኦዲት ተደራጊውን ተቋም ለአስተያየት 
ይጋብዛል፡፡ በመውጫ ስብሰባ ወቅትም በተነሱት ሀሳቦች 
ላይ ውይይት ተደርጎ ኦዲት ተደራጊው ተቋም በኦዲት 
ግኝቶቹም ሆነ በተሰጠው የማሻሻያ አስተያየት ላይ ቅሬታ 
ካለው ይሄው በመጨረሻው የኦዲት ሪፖርት ውስጥ 
እንዲካተት ይደረጋል፡፡ ሆኖም ግን መ/ቤቱ በኦዲት 
ተደራጊው ተቋም የተሰጡትን እነዚህን አስተያየቶች 
ለመቀበል አይገደድም፡፡

የመስሪያ ቤቱ ማቋቋሚያ አዋጅ መ/ቤቱ ሂሳቦችን ኦዲት 
አድርጎ በሚያቀርበው ዘገባ ውስጥ ለእያንዳንዱ ሂሳብ 
ያመራመሩን ሁኔታና ጥልቀት መግለጽ እንዳለበት 
የሚደነግግ ሲሆን መ/ቤቱም በሪፖርቱ ውስጥ ይህንኑ 
በግልጽ ያሰፍራል፡፡ የሚያወጣው ሪፖርትም በኦዲት 
የተገኙ እውነታዎችን፣ የተሰጡ አስተያቶችንና ሀሳቦችን 
ያካትታል፡፡ 

መ/ቤቱ አመታዊ የኦዲት ሪፖርቱን የሚያወጣበትን 
ጊዜ ለመወሰን ነጻነት አለው፡፡ የማቋቋሚያ አዋጁ 
ዋናው ኦዲተር የተጠቃለለ አመታዊ ሪፖርት ለህዝብ 
ተወካዮች ምክር ቤት እንደሚያቀርብ፣ የፌዴራል 
መንግስት ያለፈው አመት ገቢና ወጪ ሂሳብ፣ ሀብትና 
እዳ እንዲሁም የመንግስት ገንዘብ ነክ የሆኑ መረጃዎች 
የሂሳብ መግለጫዎች ሪፖርት ከገንዘብና ኦኮኖሚ ትብብር 
ሚኒስቴር ከደረሰው በኋላ መርምሮ ሪፖርቱን በአራት 
ወራት ውስጥ ለሚኒስቴሩ እንደሚልክና ለህዝብ ተወካዮች 
ምክር ቤት በሚያቀርበው አመታዊ ሪፖርት ውስጥም 
እንደሚያካትተው ይገልጻል፡፡  ከዚህ በተጨማሪም የዋናው 
ኦዲተር መ/ቤት በአዋጁ በተሰጡት ስልጣኖች መሰረት 
ያከናወናቸውን ኦዲቶች ውጤት እንደነገሩ ሁኔታ ለመስሪያ 
ቤቱ ወይም ለድርጅቱ የበላይ ሀላፊ እንደሚያሳውቅና 
የፌዴራል ዋናው ኦዲተር የምርመራው ውጤት ወንጀል 
መፈጸሙን የሚያሳይ ሆኖ ሲገኝ ለሚመለከተው አካል 
ወድያውኑ እንደሚያሳውቅ ገልጿል፡፡

ሆኖም ግን መ/ቤቱ አመታዊ የኦዲት ሪፖርቱን 
እንዲያቀርብ ከመደንገጉ በስተቀር በመርሁ በተገለጸው 
መሰረት ሪፖርቱ ሊያሟላው ስለሚገባው ዝቅተኛ 
መስፈርት እና እንዳስፈላጊነቱ መደበኛ/formal የኦዲት 
አስተያየት ሊሰጥባቸው ስለሚገቡ ዝርዝር ጉዳዮች 
/specific matters that should be subject 
to a formal audit opinion ወይም ስለተለዩ 
የሪፖርት አቀራረብ መስፈርቶች /specific reporting 
requirements በወጡት ህጎች ውስጥ አልተገለጹም፡፡

መ/ቤቱ የኦዲት ሪፖርቱ በይፋ ለሚመለከተው አካል 
ከቀረበ በኋላ ሪፖርቱን ለማውጣትና ለማሰራጨት ነጻነት 
ያለው ሲሆን የዋና ኦዲተሩ አመታዊ ሪፖርትም የሚድያ 
ሽፋን እንዲያገኝ ይደረጋል፡፡ ሪፖርቱም ቀደም ሲል 
በተጠቀሰው አግባብ በተቋሙ ድረ ገጽ ላይም እንዲጫን 
ይደረጋል፡፡

ቀደም ብሎ እንደተጠቀሰው በህግ ግዴታ ባይጣልበትም 
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መ/ቤቱ በህግ አውጪውና በተለያዩ አካላት በሚቀርቡለት 
ጥያቄዎች መሰረት ኦዲቶችን እንደአግባቡ ያከናውናል፡፡

መርህ 7. ተቋማቱ የሰጡትን የማሻሻያ አስተያየት 
መሰረት ያደረገ ውጤታማ የክትትል ስርአት መኖሩ

ይህ መርህ የዋና ኦዲተር መ/ቤቶች በኦዲታቸው ባደረጉት 
ምልከታና በሰጡት የማሻሻያ አስተያየት መሰረት እርምጃ 
መወሰዱን የሚያረጋግጡበት ነጻ አሰራር መኖሩን 
የሚመለከት ነው፡፡

ከዚህ ጋር ተያይዞ የሊማ ዲክላሬሽን ኦዲት ተደራጊው 
በህግ በተደነገገው ጊዜ ውስጥ በኦዲት አድራጊው ተቋም 
ግኝቶች ላይ አስተያየት መስጠት እንዳለበትና በኦዲት 
ግኝቶቹ ላይ መሰረት በማድረግ የወሰዳቸውን ማሻሻያዎች 
ማመልከት እንደሚኖርበት ይገልጻል፡፡ ከዚህም ሌላ 
ዲክላሬሽኑ የኦዲት አድራጊው ተቋም ግኝቶች ህጋዊ 
ተቀባይነት እንዳላቸው እንዲሁም አስገዳጅ ውሳኔ 
እንደሆኑ ተደርገው ባልተተገበሩበት ሁኔታ ውስጥ 
ኦዲት አድራጊው ተቋም ተገቢውን እርምጃ መውሰድ 
የነበረበትን ስልጣን ያለው አካል በመቅረብ ተጠያቂው 
አካል ሀላፊነቱን እንዲወስድ መጠየቅ እንዲችል ስልጣን 
ሊሰጠው ይገባል ይላል፡፡ የሜክሲኮ ዲክላሬሽን የዋና 
ኦዲተር መ/ቤቶች የራሳቸውን የውስጥ የክትትል ስርአት 
ለመዘርጋትም ነጻ እንደሆኑ ይገልጻል፡፡  

የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት የኦዲት ሪፖርቱን ለኦዲት 
ተደራጊው ተቋም እንደአስፈላጊነቱም ኦዲት ተደራጊው 
ተጠሪ ለሆነለት አካል የሚልክ ሲሆን  ዋና ዋና ግኝቶችን 
የያዘ አመታዊ ሪፖርቱን ደግሞ ለእይታ እና ለክትትል 
ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ይልካል፡፡ መ/ቤቱ የራሱን 
የውስጥ የክትትል ስርአት ለመዘርጋትም ነጻነት አለው:: 

የዋና ኦዲተር መ/ቤት ማቋቋሚያ አዋጅ ተመርማሪ 
መ/ቤቶች በዋና ኦዲተር መ/ቤት ሪፖርት በተገለጹ 
ግኝቶች ላይ ተገቢውን የእርምት እርምጃ እንዲወስዱ 
በተሰጡ የማሻሻያ ሀሳቦችና አስተያየቶች መሰረት 
ከ15 ቀናት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ እርምጃ የመውሰድ 
ግዴታ እንዳለባቸውና የወሰዱትን እርምጃና መውሰድ 
ካቻሉም ምክንያቱን ለዋናው ኦዲተር መ/ቤት በዚሁ ጊዜ 
ውስጥ ማሳወቅ እንዳለባቸው ደንግጓል፡፡ ከዚህ ሌላም 
የዋናው ኦዲተር መ/ቤት ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 
በሚያቀርበው ሪፖርት ውስጥ ድክመት የታየባቸው 
መ/ቤቶች ኃላፊዎች በታዩት ድክመቶች ላይ አስፈላጊውን 
የማስተካከያ እርምጃ ወስደው ይህንኑ ለምክር ቤቱና 
ለዋናው ኦዲተር መ/ቤት ማሳወቅ እንዳለባቸው 
አስቀምጧል፡፡ አዋጁ ያለበቂ ምክንያት በዋና ኦዲተሩ 
በቀረቡ ኦዲት ሪፖርቶች በተሰጡ የማሻሻያ አስተያየቶችና 
ሀሳቦች ላይ በወቅቱ እርምጃ ባልወሰደ ወይም ለመፈጸም 
ፈቃደኛ ባልሆነ አካል ላይ ቅጣት ጥሏል፡፡

መ/ቤቱ በየአመቱ በሁሉም የፌዴራል መንግስት ተቋማት 
ላይ የሂሳብ ኦዲት የሚያደርግ ሲሆን የቀጣዩን አመት 

ሂሳብ ኦዲት ከማድረጉ አስቀድሞ በቀደመው አመት 
በተሰጡ የኦዲት ማሻሻያ ሀሳቦች መሰረት የእርምት 
እርምጃ መወሰዱን ያጣራል፡፡ በተደረገው ማጣራት 
እርምጃ አለመወሰዱ ከተረጋገጠም እርምጃ አለመወሰዱ 
በኦዲት ሪፖርቱ ውስጥ እንዲካተት ያደርጋል፡፡ መ/ቤቱ 
እ.ኤ.አ ከ2015 በኋላ በአነስተኛ መጠን የክዋኔ የክትትል 
ኦዲቶችን እያደረገ የሚገኝ ሲሆን በተመሳሳይ መልኩ 
በተሰጡ የማሻሻያ አስተያየቶች መሰረት የእርምት 
እርምጃዎች እየተወሰዱ መሆኑን ያጣራል፡፡

በፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት ከሚደረገው ክትትል 
ውጪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የመንግስት ወጪ 
አስተዳደርና ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የዋና ኦዲተር 
መ/ቤትን የማሻሻያ አስተያየትና የኦዲት ተደራጊውን 
የማሻሻያ የድርጊት መርሀ ግብር መሰረት በማድረግ 
በይፋዊ ስብሰባዎችና በኦዲት ተደራጊው መ/ቤት 
ተመርጦ በሚደረግ የመስክ ጉብኝት ክትትል ያደርጋል፡፡ 
በአሁኑ ወቅትም ሌሎች የምክር ቤቱ ቋሚ ኮሚቴዎች 
በስራቸው ተጠሪ በሆኑ አካላት ላይ በሚያደርጉት 
የድጋፍ፣ የክትትልና ቁጥጥር ስራ ውስጥ የኦዲት 
ሪፖርትን እንደማገናዘቢያ (checklist) የሚጠቀሙበት 
ሁኔታ ተፈጥሯል፡፡

መርህ 8. ተቋማቱ የፋይናንስና የአስተዳደር ነጻትነት 
እንዲሁም አስፈላጊው የሰው ሀይል፣ ቁሳቁስና ገንዘብ 
ያላቸው መሆኑ

ይህ መርህ የዋና ኦዲተር መ/ቤቶች አስፈላጊውና ሊያሰራ 
የሚያስችል የሰው ሀይል፣ የቁሳቁስና የፋይናንስ ሀብት 
ሊኖራቸው እንደሚገባ፣ የመንግስት አስፈጻሚ አካል 
እነዚህን ሀብቶች ሊቆጣጠር ወይም መ/ቤቱ ለነዚህ 
ሀብቶች ባለው ተደራሽት ላይ ሊያዝ እንደማይችል 
እንዲሁም መ/ቤቱ የራሱን በጀት በሚገባ ሊያስተዳድርና 
ሊደለድል እንደሚችል ይገልጻል፡፡ የህግ አውጪው 
አካልም መ/ቤቱ የተሰጠውን ኃላፊነት በአግባቡ እንዲወጣ 
የሚያስችለው ሀብት የተመደበለት መሆኑን ማረጋገጥ 
አለበት ይላል፡፡ እንደዚሁም መ/ቤቱ የተመደበለት ሀብት 
ኃላፊነቱን ለመወጣት የሚያበቃው ሆኖ ካላገኘው በቀጥታ 
ለህግ አውጪው ጥያቄውን የማቅረብ መብት እንዳለው 
ይገልጻል፡፡

የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ህገ መንግስት የዋናው ኦዲተር መ/ቤት 
በጀቱን በቀጥታ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አቅርቦ 
እንደሚያጸድቅ ደንግጓል፡፡ የፌዴራል ዋና ኦዲተር        
መ/ቤት አዋጅም ዋና ኦዲተሩ ተግባሩን በሚገባ ለማከናወን 
በሚያስችለው አኳኋን መስሪያ ቤቱን እንደሚያደራጅ፣ 
የመ/ቤቱን  በጀት አዘጋጅቶ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 
እንደሚያቀርብ፣ የመ/ቤቱን የደመወዝ ስኬል በማዘጋጀት 
ለምክር ቤት በማጸደቅ የሰራተኞችን ደመወዝና ጥቅማ 
ጥቅም ክፍያን እንደሚፈጽም፣ ምክር ቤቱ በሚያወጣው 
ደንብ መሰረትም ለመስሪያ ቤቱ አስፈላጊ የሆኑ ሰራተኞችን 
ቀጥሮ እንደሚያስተዳድር ይደነግጋል፡፡

ይሁን እንጂ መ/ቤቱ ዓመታዊ የበጀት እቅዱን ለምክር 
ቤቱና ለገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴር እያቀረበ 
ይገኛል፡፡ የገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴርም 
ከሀገሪቱ አጠቃላይ የገንዘብ ቋት ላይ ለሌሎች መ/ቤቶች 
በሚያከፋፍልበት አሰራር መሰረት ለፌዴራል ዋና 
ኦዲተር መ/ቤትም አስፈላጊ ነው ብሎ ያመነውን በጀት 
ይመድባል፡፡ መ/ቤቱ የተመደበለት በጀት በቂ አይደለም 
ብሎ ሲያምን ጥያቄውን ለሚኒስቴሩ እንዲሁም ለምክር 
ቤቱ መልሶ ያቀርባል፡፡

በአዋጁ ለመ/ቤቱ ከተፈቀደው በጀት ውስጥ የሶስት ወር 
ድርሻ የሆነው የስራ ማስኬጃ ለመ/ቤቱ በተከፈተው የባንክ 
አካውንት ውስጥ በአንድ ጊዜ በቅድሚያ እንዲቀመጥ 
አንደሚደረግ የተደነገገ ሲሆን እስካሁን ባለው ሂደት 
በዚሁ አግባብ እየተፈጸመ ይገኛል፡፡ 

የመ/ቤቱ በጀት ለኦዲት ዘርፉና ለድጋፍ ዘርፉ በሚል 
ለሁለት የተከፈለ ሲሆን ከአንደኛው ወደ ሌላኛው በጀት 
ለማዛወር የገንዘብና ኦኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴር ፈቃድን 
ማግኘት ይኖርበታል፡፡

በማቋቋሚያ አዋጁ ላይ በተገለጸው መሰረት የመ/ቤቱ 
ሂሳብ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት፤ ምክር ቤቱ በስራ 
ላይ በማይሆንበት ጊዜ በፌዴራል ሪፐብሊኩ ፕሬዘዳንት 
በሚሰየም ገለልተኛ ኦዲተር ይመረመራል፡፡ የኦዲት 
ሪፖርቱም ለምክር ቤቱ ይላካል፡፡ ይሁንና ሪፖርቱ መ/ቤቱ 
በሚያወጣው አመታዊ ሪፖርት ውስጥ የማይካተት 
ሲሆን በይፋ እንዲወጣም /publish/ አይደረግም፡፡ 

ከላይ እንደተጠቀሰው ምክር ቤቱ በሚያወጣው ደንብ 
መሰረት መስሪያ ቤቱ የሚያስፈልጉትን ሰራተኞች ቀጥሮ 
ለማስተዳደር እንዲሁም የደመወዝ ስኬሉን በማዘጋጀት 
ለምክር ቤት በማጸደቅ የሰራተኞችን ደመወዝና ጥቅማ 
ጥቅም ክፍያን መፈጸም እንደሚችል በአዋጁ ተደንግጓል፡፡

በዚህም መሰረት የሰው ሀይሉን በተለይ በቅጥር 
ለማሟላትና በስልጠና ለማብቃት በየወቅቱ ጥረት ሲያደርግ 
ቆይቷል፡፡ የመ/ቤቱን የሰው ሀይል አስተዳደር በተመለከተ 
በምክር ቤቱ የሚወጣው ደንብ እስከቅርብ ጊዜ ድረስ 
ያልነበረ በመሆኑ ሌሎች የፌዴራል መንግስት ተቋማት 
ይተዳደሩ እንደነበረው ሁሉ የፌዴራል ዋና ኦዲተር 
መ/ቤትም የሲቪል ሰርቪስ ሚኒስቴርን/የፐብሊክ ሰርቪስና 
የሰው ሀብት ልማት ሚኒስቴርን በቅጥር፣ በደመወዝ፣ 
በአበል አከፋፈል እንዲሁም በሌሎች አስተዳደራዊና ህጋዊ 
ጉዳዮች እያማከረና እያስፈቀደ ሲሰራ ቆይቷል፡፡ ይህም 
ያልተሞሉ በርካታ የስራ መደቦች እንዲኖሩትና ከፍተኛ 
የሰው ሀይል ፍልሰት እንዲገጥመው ብሎም ለስራው 
በሚያመቸው መንገድ ነጻነቱን አስጠብቆ ራሱን በራሱ 
እንዳያስተዳድር ሲያደርግ ቆይቷል፤ እያደረገም ይገኛል፡፡ 
እነዚህ ሁኔታዎችም  ከሌሎች ጉዳዮች ጋር ተደማምረው 
መ/ቤቱ ስራዎቹን በሰፊው እንዳያቅድና በህግ በተሰጠው 
ስልጣን መሰረት በሁሉም የኦዲት መስኮች እንዳይሰራ 
አቅሙን ገድበውታል፡፡

በአሁኑ ወቅት መ/ቤቱ የደመወዝ ማስተካከያ ያደረገ 
በመሆኑ የሰራተኛ ፍልሰቱ በአንጻራዊነት የቀነሰ ቢሆንም 
በውሎ አበል አከፋፈል ረገድ ግን ዝቅተኛ የአበል 
ተመን ተግባራዊ እየተደረገ በመሆኑ በመ/ቤቱ ስራዎች 
በተለይም በኦዲት ሰራተኞች እንቅስቃሴ ላይ አሉታዊ 
ተጽዕኖ እያሳደረ ይገኛል፡፡ ስለሆነም መ/ቤቱ ከሰው 
ሀይል አስተዳደር ጋር በተያያዘ በአዋጅ የተሰጡትን 
መብቶች በመጠቀም የሰው ሀይሉን ለማሟላትና 
በራሱ ለማስተዳደር በሚል በአሁኑ ወቅት የሰራተኞች 
መተዳደሪያ ደንብ አርቅቆ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 
በማቅረብ አጸድቋል፡፡ 

ከዚህ በተጨማሪም በአጭርና በረጅም ጊዜ ስልጠናዎች 
ሰራተኞቹን ለማብቃት እንዲሁም በአዋጁ መሰረት የራሱን 
የስልጠና ማዕከል ለማቋቋም እየተንቀሳቀሰ ይገኛል፡፡

የመረጃ ምንጮች፡-

• Constitution of the Federal Democratic Republic 
of Ethiopia

• Mexico Declaration on SAI Independence, ISSAI 
10, AFROSAI

• Peer Review on the Independence of the Office 
of Federal Auditor General of Ethiopia (Draft 
Report 2016)

• The Amendment of Proclamation of the Federal 
Auditor General Proclamation No.982/2016

• The Lima Declaration,ISSAI 1, AFROSAI

• UN Resolution A/66/209 (2011). Promoting 
and fostering the efficiency, accountability, 
effectiveness and transparency of public 
administra tion by strengthening supreme audit 
institutions 

• UN Resolution A/69/228 (2014). Promoting 
and fostering the efficiency, accountability, 
effectiveness and transparency of public 
administra tion by strengthening supreme audit 
institutions 

• UN Resolution on the Independence of Supreme 
Audit Institutions  (www.nik.gov.pl/en/news/
un-resolution-on-the-independence-of-supreme-
audit- institutions.html)

• www. i n t o s a i . o r g / f i l e a dm i n /d own l o a d s /
downloads/4_documents/Folder_Englisch_2012.
pdf) 
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የኛ ቋሚ ኮሚቴ ባጠቃላይ 17 ተቋማትን ይከታተላል፡፡ 
ከነዚህ ውስጥ የሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር እና የመገናኛና 
ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ሲገኙ ሌሎቹ በነዚህ 
ሚኒስቴር መ/ቤቶች ስር ተጠሪ የሆኑ ተቋማት ናቸው፡፡

በነዚህ ተቋማት ላይ የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት 
በየዓመቱ የሚደርጋቸውን የሂሳብና የክዋኔ ኦዲቶችን 
እንዲሁም በተቋማቱ ላይ የተገኘ የኦዲት ግኝት ካለ 
ከሚመለከተው ቋሚ ኮሚቴ በሚደርሰን ሪፖርት መሰረት 
ክትትል እናደርጋለን፡፡ በተለይ ተቋማቱ የኦዲት ግኝትን 
መሠረት በማድረግ እንዲያቅዱ፣ በተቀመጠ ቀነ ገደብ 
ውስጥ እርምጃ እንዲወስዱና የሰሩትን ስራ እንዲያሳውቁ 
እናሳስባለን፡፡ በዚህ መሠረትም ስለማስተካከላቸው 
እንከታተላለን፤ ይህንንም አረጋግጠን ለሚመለከታቸው 
ቋሚ ኮሚቴዎች ግብረ መልሱን እንልካለን፡፡ ተቋማቱን 
በመስክም ጭምር በትኩረት እንከታላቸዋለን፡፡ 

ክትትሉ ውጤት አስገኝቷል ብለን እናስባለን፡፡ ለማሳያ 

የኢ.ፌ.ዴ.ሪ. የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በውስጡ ባቋቋማቸው ቋሚ ኮሚቴዎች አማካኝነት በቋሚ ኮሚቴዎቹ 
ስር ተጠሪ የሆኑ የዘርፍ ተቋማት የመንግስትን ሀብት በአግባቡ እየተጠቀሙ እንዲሁም የተጣለባቸውን ኃላፊነት 
እየተወጡ መሆኑን ይከታተላል፡፡ ልሳነ-ኦዲተር መጽሄትም በዚህ ረገድ ቋሚ ኮሚቴዎቹ የዋና ኦዲተር መ/ቤትን 
የኦዲት ሪፖርቶችን በመጠቀም ለኦዲት ተደራጊ ተቋማት እየሰጡት ስላው የድጋፍና እያደረጉት ስላለው የክትትልና 
የቁጥጥር ስራ እንዲሁም ስራዎቹ እያስገኟቸው ስላሉት ለውጦችና ስለ ቀጣይ የትኩረት አቅጣጫዎች በተመለከተ 
በምክር ቤቱ ካሉት ቋሚ ኮሚቴዎች ውስጥ ከአራቱ ቋሚ ኮሚቴዎች ሰብሳቢዎች ጋር አጭር ቆይታ በማድረግ 
ሀሳባቸውን በተጠቃለለ መንገክ አቅርባላችኋለች፡፡  

በኛ ቋሚ ኮሚቴ የምንከታተላቸው የመንግስት የልማት 
ድርጅቶች ሚኒስቴርንና በስሩ ያሉ የመንግስት የልማት 
ድርጅቶች ባላደራ ቦርድን ጨምሮ ወደ 22 የሚጠጉ 
የኮንስትራክሽንና በአገልግሎት ሰጪ ተቋማትን ነው፡፡ 
እነዚህን ተቋማት የተቋቋሙለትን ተልእኮ ከመፈጸም፣ 
የእድገትና ትራንስርሜሽን እቅድ ላይ የተጣሉ ግቦችን 
ከማሳካት፤ ይህን ሲያደርጉም የተመደበላቸውን ሀብት 
በአግባቡ ከመጠቀምና ህብረተሰቡን ከማገልገል አንጻር 
ከእቅድ ጀምሮ በየምዕራፉ እየገመገምን ተግባራቸውን 
እንዲያከናውኑ ክትትል እያደረግን ነው፡፡

ከኦዲት ግኝቶች ጋር ተያይዞ በምናደርገው ክትትል በተለይ 
ከ2008 ጀምሮ እስከ 2009 በጀት አመት ድረስ የተጠኑ 
ጥናቶች እንዲጠናቀቁ፣ ውዝፍ ሂሳቦች እንዲዘጉ፣ ንብረትን 
የተመለከቱ ጉዳዮችም እንዲጠናቀቁና የውስጥ ኦዲት 
እንዲጠናከር እየሰራን ነው፡፡ ከዚህ ሌላም ተቋማቱ ወደ 
ዘመናዊ አለም አቀፋዊ የፋይናስ ስርአት (International 
Financial Reporeting Standards /IFRS/)  እንዲገቡ 
ትኩረት ሰጥተን እየሰራን ነው፡፡ እንዲሁም  ውዝፍ ሂሳብ 

ያለባቸው እንደ ስኳር ኮርፖሬሽን፣ የኢትዮጵያ ባህር ትራንዚት ሎጂስቲክ አገልግሎት፣ የብረታ ብረት ኢንጂነሪንግ፣ 
የኬሚካል ኢንደስትሪዎች ኮርፖሬሽን ያሉ ድርጅቶች ሂሳብ ተፈትሾ የውስጥ ኦዲቱም ተጠናቆ ወደውጪ ኦዲት እንዲሻገር 
እየሰራን ነው፡፡ በሌላ በኩል እያንዳንዱ ተቋም በእቅድ እንዲመራ፣ ለኦዲት የተለየ ትኩረት እንዲሰጥ፣ በመርሀ ግብር 
ተደግፎ በኦዲት ግኝቶች ላይ እርምጃዎችን እንዲወስድ፣ የተጠያቂነትን ስርአት እንዲያሰፍን እየተንቀሳቀስን፣ ግብረመልስ 
እየሰጠንና ከመንግስት ወጪ አስተዳደርና ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴና ከሚመለከታቸው አካላት ጋር እየሰራን ነው፡፡ 

በተሰሩት ስራዎች የመጡ ውጤቶች አሉ፡፡ በአሁኑ ወቅት በተቋማት ዘንድ ኃላፊነት ወስዶ ትኩረት ሰጥቶ በመስራት 
እንዲሁም ለሚሰጣቸው አስተያየት በቶሎ ምላሽ በመስጠት ረገድ ለውጥ አለ፡፡ አንደዚሁም ለውስጥ ኦዲት ትኩረት 
በመስጠትና በማጠናከር፤ በንብረት፣ በበጀት ባጠቃላይም በሀብት አጠቃቀምና በተጠያቂነት ስርአት ላይ ያለው ግንዛቤ  
እየተሻሻለ፤ ውዝፍ ስራዎችን ለማጠቃለልም እየተሰራ ያለው ስራ ጥሩ እየሆነ መጥቷል፡፡

በቀጣይ የያዝነው እቅድ ሁሉም ተቋማት ሂሳባቸውን ዘግተው ወደ ትክክለኛው ሁኔታ እንዲመጡ ሁሉም አካላት 
ኃላፊነት ወስደው የውስጥ ኦዲታቸውን አጠናክረው ለሚመለከተው አካል ለኦዲት ምርመራ ዝግጁ እንዲሆን  ምቹ 
ሁኔታ እንዲፈጥር ለማድረግና ይህን በማይፈጽም ላይም ተጠያቂነትን ለማምጣት ነው፡፡ 

የህዝብና የመንግስት ሀብት በአግባቡ ጥቅም ላይ እንዲውል የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት ተልዕኮ ብቻ ባለመሆኑ 
ሁሉም ተቋማት ኃላፊነት ወስደው እንዲሰሩ በተለይ በየተቋሙ ያለው የውስጥ ኦዲት የሚጠናከርበት ሁኔታ መፈጠር 
አለበት፡፡ ለገንዘብ ብቻ ሳይሆን ለንብረትም ትኩረት መሰጠት፣ አላስፈላጊና የቅንጦት ግዥዎችን ማስቀረትና የፋይናንስ 
ስርአቱን ማዘመን ያስፈልጋል፡፡ ከዚህ ውጪም በየደረጃው ያለው የሚመለከተው አካል ምክር ቤታችንን ጨምሮ 
የተጠያቂነት ስርአትን ወደማስፈን መሸጋገር ይገባናል፡፡ 

የተከበሩ አቶ ገ/እግዚአብሔር አርአያ
የመንግስት የልማት ድርጅች ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ

ቋሚ ኮሚቴያችን የውሀ፣ መስኖና ኤሌክትሪክ 
ሚኒስቴርን፤ የማዕድን፣ ነዳጅና የተፈጥሮ ጋዝ 
ሚኒስቴርን እና የአካባቢ፣ የደንና የአየር ንብረት 
ለውጥ ሚኒስቴርን ከነተጠሪ ተቋሞቻቸው እንዲሁም 
የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽንን ይከታተላል፡፡ 

በክትትል ስራችን የእድገትና ትራንስፎርሜሽን 
አቅድን፣ የመልካም አስተዳደር ጉዳዮችን፣ የዋና 
ኦዲተር መ/ቤት ግኝቶችን፣ የበጀት አጠቃቀምን፣ ዘርፍ 
ዘለል ስራዎችን፣ የውስጥ ኦዲት ማጠናከርንና ሌሎች  
ጉዳዮችን እንደትኩረት ነጥብ በቼክሊስት መልክ 
ይዘን እንከታተላለን፡፡ የምንከታተላቸው ሚኒስቴር 
መ/ቤቶች ትልልቅ ፕሮጀክቶችን የሚመሩና የመልካም 
አስተዳደር ጥያቄ የሚነሳባቸው በመሆናቸው፡  ይህንን 
በሚመጥን መልኩ የውስጥ ቁጥጥር ስርዓታቸውን 
እንዲያጠናከሩ በተደጋጋሚ እናስገነዝባቸዋለን፡፡ 
ተቋማት የማዕቀፍ ግዢን እንዲጠቀሙና ከቁጥቁጥ 
ግዢ እንዲወጡ፤ የግዢ ጥያቄያቸውንም በወቅቱ 
እንዲያቀርቡ ባጠቃላይ ወደ ትክክለኛው ስርአት እንዲመጡ እየደገፍናቸው ነው፡፡ በዋና ኦዲተር መ/ቤት ግኝት ላይም 
የእርምት እርምጃ ወስደው እንዲያሳውቁ ለተቋማቱና ለሚመለከታቸው አካላት እናሳውቃለን፡፡ የመንግስት ወጪ 
አስተዳደርና ቁጥጥር ጉዳዮች ኮሚቴ በተቋማቱ ላይ በሚያደርገው ይፋዊ ህዝባዊ ስብሰባ ላይም በመገኘት ድጋፍ 
እያደረግን እንገኛለን፡፡

አዝጋሚ ቢሆኑም በክትትላችን ወቅት በምናደርገው ግፊትና በምንሰጠው አስተያየት የመጡ ለውጦች አሉ፡፡ ለአብነት 
በውሀ፣ መስኖና ኤሌክትሪክ ሚኒስቴር የውስጥ ኦዲት ክፍልን ለማጠናከር ጥረት እየተደረገ ነው፡፡ በውሀ ልማት 
ፈንድም በፋይናንስ በአሰራር ላይ የነበሩ ግድፈቶችን ለማረም የተቋሙ ስራ አመራር ቦርድ የሚመራበት መመሪያ እና 
የውሀ ልማት ፈንድ በጀት የማበደሪያ ማንዋል ተዘጋጅተዋል፡፡ 

በተቋማት ያለው ችግር እስካልተፈታ ድረስ ሀብት እንዳይባክን የክትትልና ቁጥጥር ስራችንን አጠናክረን እንቀጥላለን፡፡ 
ሀብትን የመቆጣጠር ሀላፊነት የሁሉም ዜጋ በመሆኑ ህብረተሰቡም ሚናውን መወጣት አለበት፡፡ ሌሎች ቋሚ 
ኮሚቴዎችም ከዋና ኦዲተር መ/ቤት ጋር በመሆን በኦዲት ግኝቶች ላይ እርምጃ እንዲወሰድ ድጋፍ ማድረግ  አለባቸው፡፡

የተከበሩ ወ/ሮ አስቴር አማረ
የተፈጥሮ ሀብትና የአካባቢ ጥበቃ ጉዳይ ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ

የተከበሩ አቶ ጌታቸው መለሰ
የሳይንስ፣ መገናኛና ቴክኖሎጂ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ

ኦዲት ነክ ክትትል በቋሚ ኮሚቴ
 ሰብሳቢዎች አንደበት

*********

*********
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ያህል በተደጋጋሚ የኦዲት ሪፖርት በዋና ኦዲተር ይቀርብበት የነበረው የአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርስቲ ነበር፡፡ 
በተለይ ከአሰራር አኳያ፣ ሂሳብ ወጪ ከማድረግ፣ ደጋፊ ሰነድ ከማቅረብ፣ ግዥዎችን ከአሰራር ውጪ ከመፈፀም ጋር 
የተያያዙ ችግሮች ይታዩበት ነበር፡፡ ነገር ግን እኛ በደንብ ክትትል ስለምናደርግ እንደዚህ አይነት ነገሮች አሁን የሉም፡፡ 
እኛም የዋና ኦዲተር መ/ቤትም የምንሰጣቸው ግብረ መልስ እያገዛቸው ወደ መደበኛ አሰራር እየገቡ ነው ያሉት፡፡ 
ሌላው ዩኒቨርስቲዎች በዋና ኦዲተር መ/ቤት ትልልቅ የኦዲት ግኝት እየተገኘባቸው ቢሆንም በኛ ክትትል ስር ባሉት 
ሁለት ዩኒቨርስቲዎች ላይ በአሁኑ ወቅት በዚህ ደረጃ የሚታይ ግኝት የለም፡፡ ባጠቃላይ ተቋማቱ ስራቸውን ከጊዜ 
ወደ ጊዜ እያሻሻሉ ይገኛሉ፡፡

በያንዳንዱ መ/ቤት በጀትን በአግባቡ ለህዝብና ለማህበረሰብ ለውጥ እየዋለ መሆኑ ክትትልና ቁጥጥር ሊደረግበት 
ይገባል፡፡ በጀት በአግባቡ ጥቅም ላይ ካልዋለ በተገልጋዩም በሰራተኛውም የሚነሱ የመልካም አስተዳደር ጥያቄ ይፈጥራል፡፡ 
በመሆኑም ከዚህ አኳያ አንዱ ትኩረት ተሰጥቶ መሰራት ያለበት የዲሞክራሲ ተቋማትን ማጠናከር በመሆኑ የዋና 
ኦዲተር መ/ቤትን ሪፖርትን በእቅዳችን፣ በእቅድ አፈፃፀማችንም፣ በመስክ ምልከታችንም በቼክ ሊስታችን አካተን 
ከምንጊዜውም በላይ ትኩረት ሰጥተን እንሰራለን፡፡

የተከበሩ አቶ ብርሀኑ አበበ
የገቢዎችና ጉምሩክ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ

በቋሚ ኮሚቴያችን የምንከታተላቸው የገቢዎና ጉምሩክ 
ባለስልጣንና ለርሱ ተጠሪ የሆነው ብሔራዊ ሎተሪ 
አስተዳደር ናቸው፡፡

በፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት የሚወጡ መረጃዎች 
ለቋሚ ኮሚቴያችን ስራ ትልቅ ግብዓት ናቸው፡፡ መ/ቤቱ 
የሚያወጣው የኦዲት ሪፖርት በክትትልና ቁጥጥር ስራችን 
በቼክሊስት ውስጥ አካተን የምንጠቀምበት መሳሪያ ነው፡፡ 
የዋና ኦዲተር መ/ቤት በገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣንና 
ወደ 17 በሚጠጉ ቅርንጫፍ ጽ/ቤቶቹ ላይ ያወጣቸው 
የኦዲት ግኝቶችና የሰጣቸው አስተያቶች ምንድን ናቸው? 
በግኝቶቹስ ላይ ተቋማቱ የወሰዱዋቸው የማስተካከያ 
እርምጃዎች ምንድን ናቸው? የሚሉትን ጉዳዮች በየሩብ 
አመቱ የሪፖርት ግምገማ መድረክና በመስክ ክትትል 
እንገመግማለን፡፡ በበጀት አጠቃቀምና በንብረት አስተዳደር፣ 
በገቢ አሰባሰብ፣ በጉምሩክ ስነስርአት አፈጻጸም እንዲሁም 
ከህግ ተገዥነት ጋር በተያያዘ የዋና ኦዲተር ግኝቶችን 
ይዘን በዋናው መ/ቤትም ሆነ በቅርንጫፍ ጽ/ቤቶች 

በኦዲቱ የታዩ ችግሮችን በምን አግባብ ማስተካከል እንዳለባቸው እንደግፋቸዋለን፡፡

ግኝቶቹ ከመልካም አስተዳደር ጋር ስለሚገናኙ እንዲሁም በሀገር ላይ ከፍተኛ ጉዳት ስለሚያመጡ የዋና ኦዲተር 
መ/ቤት ከሚሰጠው ሙያዊ አስተያየት ባለፈ ለግኝቶቹ ፖለቲካዊ ትርጉም ሰጥተን ነው የምንገመግመው፡፡ ከዚያ 
ውጪም ዋና ኦዲተር መ/ቤት በናሙና ከሚያሳየን ባሻገር ቀሪዎቹስ የሚለውን አጣርተው በሪፖርታቸው እንዲያሳውቁን 
እናደርጋለን፡፡

ከተገኙ ለውጦች ትልቁ የገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን የዋና ኦዲተር መ/ቤት የኦዲት ግኝቶችን የሚከታተልና እርምጃ 
ስለመወሰዱ በመረጃ አረጋግጦ ሪፖርት የሚያደርግ ዩኒት በውስጥ ኦዲት ክፍል ውስጥ መቋቋሙ ነው፡፡ በዚህም 
በተሰሩ ስራዎች አጥጋቢ ባይሆንም በተወሰነ ደረጃ የመጡ ለውጦች አሉ፡፡ ለምሳሌ በዋና ኦዲተር መ/ቤት ሪፖርት 
የተመለከተ መሰብሰብ ሲገባው ያልተሰበሰበ ቀረጥና ታክስ ከኦዲቱ በኋላ እየተሰበሰበ ይገኛል፡፡ ስለሆነም እርምጃ 
እየተወሰደ እንደሆነ የሚያመላክቱ ነገሮች አሉ፡፡

በቀጣይ የዋና ኦዲተርን የኦዲት ሪፖርት በቼክ ሊስት ይዘን በመስክ ጉብትኝና በፊት ለፊት መድረክ መስራታችንን 
እንቀጥላን፡፡ ተቋማት በዋና ኦዲተር መ/ቤት በተደጋጋሚ የሚገኙባቸው ግኝቶችን ለማረም እንዲሰሩ፣ የውስጥ 
ኦዲታቸውን  እንዲያጠናክሩ፣ የአቅም ክፍተታቸውን እንዲሞሉ ክትትል እናደርጋለን፡፡ ከዚህ ሌላም ተጠያቂነት 
እንዲኖር በተለይም ሙስናና ብልሹ አሰራር ጋር የተያያዙ ጉዳዮች ላይ እርምጃ እንዲወሰድ እንሰራለን፡፡ 

ሴቶች በየደረጃው መደራጀታቸው ለመብታቸው መከበር 
እንዲሁም ለእኩል ተሳትፏቸውና ተጠቃሚነታቸው 
መረጋገጥ ከፍተኛ ሚና አለው፡፡ በተግባር ሲታይም 
ሴቶች ተደራጅተው መብቶቻቸውን፣ ጥቅሞቻውንና 
ፍላጎቶቻቸውን ባራመዱበት መስክ ሁሉ የተሻለ ውጤት 
አስመዝግበዋል፡፡ ይህ ስኬት በፌዴራል ዋና ኦዲተር  
መ/ቤትም እንዲደገም በመ/ቤቱ የሴቶች ፎረም ተቋቁሞ 
እንቅስቃሴ ማድረግ ከተጀመረ ጥቂት ጊዜያት አልፈዋል፡፡

ፎረሙ ከ2008 ዓ.ም በፊት ቢቋቋምም የተጠናከረውና 
የሚታይ እንቅስቃሴ ማድረግ የጀመረው ግን ከ2008 
በጀት አመት ጀምሮ ነው፡፡ በ2009 በጀት አመት የፎረሙ 
መተዳደሪያ ደንብ ተዘጋጅቷል፡፡ ይህ አመት ለመ/ቤቱ 
ሴት ሰራተኞች የተዋወቀበትና የፎረሙ አስፈጻሚ አካላት 
ምርጫ የተደረገበት በጥቅሉም ፎረሙ እንደ አደረጃጀት 
በራሱ አባላትና ህግ እንዲተዳደር መሰረት የተጣለበት 
ነበር፡፡ ለዚህ መሰረታዊ ስራ መሰራትም በ2008 ዓ.ም 
በመ/ቤቱ ራሱን ችሎ የተቋቋመው የሴቶችና የወጣቶች 
ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት ያደረገው የማስተባበር፣ የመደገፍና 
የመከታተል ስራ ዋና አስተዋጽኦ አድርጓል፡፡

ፎረሙ በርካታ አላማዎችን ይዞ የተቋቋመ ነው፡፡ የመ/ቤቱን 
ራዕይና ተልዕኮ ከማሳካት አንፃር የመ/ቤቱ ሴት ሠራተኞች 
ግንባር ቀደም ተዋናዮች እንዲሆኑ ማስተባበርና በስራቸው 
ተወዳዳሪና ተፎካካሪ በመሆን አርአያ ሆነው እንዲገኙ 
ማስቻል አንደኛው አላማው ሲሆን ሴቶችን በተመለከተ 
በሀገር ደረጃ በተቀረፁ የህግ ማዕቀፎች ትግበራ ተሳትፎና 
ተጠቃሚነታቸውን ለማረጋገጥ የሴት ሰራተኞችን ግንዛቤ 
ማሳደግ ደግሞ ሌላኛው ነው፡፡ ከዚህ ሌላም በሴቶች ላይ 
የሚደርሱ በደሎችንና ጥቃቶችን በጋራ መከላከልና መታገል፣ 
አቅማቸውን ከማሳደግ አንፃርም ያሉባቸውን ክፍተቶችና 
ችግሮች በመለየት መፍትሄ እንዲያገኙ ማድረግና መልካም 
ተሞክሮዎችንና መረጃዎችን እንዲለዋወጡ ማስቻል 
የአላማዎቹ አካል ናቸው፡፡ እንደዚሁም ዳይሬክቶሬቱ 
በስርዓተ ፆታ ዙሪያ የሚሰራቸው ስራዎች ውጤታማ 
እንዲሆኑ ተገቢውን እገዛ ማድረግና መ/ቤቱ የሚተገብራቸውን 
ዓላማዎች ለማስፈፀም የሚያስችሉ የማህበራዊ አገልግሎቶችን 
ማደራጀት የሚሉ አላማዎች አሉት፡፡

በአሁኑ ወቅት ፎረሙ ከድጋፍ ዘርፍ 78 ከኦዲት ዘርፍ 
ደግሞ 55 በድምሩ 133 አባላት ያሉት ሲሆን 7 አብይ 
የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴና 3 የንዑስ ኮሚቴ አባላትን 

በድምሩ 10 የኮሚቴ አባላትን የያዘ ነዉ፡፡ 

ፎረሙ ከሴቶችና ወጣቶች ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት ጋር 
የተለያዩ ስራዎችን እየሰራ ይገኛል፡፡ እስካሁን ባለው 
ሂደት የተዘጋጀውን የፎረሙ መተዳደሪያ ደንብ በአባላቱ 
የማጸደቅ፣ አባላቱ ወደ በድርና ቁጠባ እንዲገቡ የቅድመ 
ዝግጅት ስራዎችን የማከናወንና ወርሀዊ መዋጮ መክፈል 
እንዲጀምሩ የማድረግ፣ በጽዳት ስራ፣ በመሰረታዊ የንግድ 
ክህሎት፣ በብድርና ቁጠባ እንዲሁም በሌሎች ጉዳዮች ላይ 
ግንዛቤ እንዲያገኙ፣ በችግሮቻቸው ላይ እንዲወያዩና ልምድ 
እንዲለዋወጡ የማድረግ ስራዎች ተሰርተዋል፡፡ እንደዚሁም 
ፎረሙ መሰረታዊ የፍጆታ እቃዎችን እያቀረበ አባላቱንና 
የመ/ቤቱን ሰራተኞችም ተጠቃሚ እያደረገ ሲሆን በሂደቱም 
ኢኮኖሚያዊ አቅሙን እያጠናከረ ይገኛል፡፡

በውጤቱም በሴት ሰራተኞች ዘንድ ይቻላል መንፈስን 
ማጠናከር፣ በመደራጀት ለጋራ አቋም መቆም 
በሚያስገኘው ጠቀሜታ ላይ ያላቸውን ግንዛቤ ማሳደግ፣ 
የቁጠባ ባህላቸውን ማጎልበት፣ ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ 
በሚያስገኝላቸው የፎረሙንና የራሳቸውን ኢኮኖሚያዊ 
አቅም ማጠናከር ተችሏል፡፡ 

የፎረሙ አባላት በሚዘጋጁ መድረኮች ተሟልቶ 
ያለመገኘት፣ ስለፎረሙ ጥቅም በቂ ግንዛቤ አለመያዝ፣ 
የፎረሙን ስራ በኃላፊነት አለመወጣትና ሁሉም የመ/ቤቱ 
ሴት ሰራተኞች የፎረሙ አባል አለመሆን ፎረሙን 
ያጋጠሙት ችግሮች ሲሆኑ ለችግሮቹ የተለያዩ የመፍትሄ 
እርምጃዎች ሲወሰዱ ቆይተዋል፡፡

ፎረሙ ጅምር ተግባራቱን በቀጣይ ለማጠናከር አቅዷል፡፡ 
ከነዚህ ውስጥ የፎረሙ አባላትን ቁጥር ማሳደግ፣ የንቅናቄና 
የግንዛቤ ስራ መስራት፣ ፎረሙን ወደ ሴቶች ብድርና 
ቁጠባ ማህበር ከፍ ማድረግና ኢኮኖሚያዊ አቅሙን 
ማጠናከር ይገኙበታል፡፡

የመ/ቤቱ ሴቶች ፎረም ጅምር እንቅስቃሴ ይበል የሚያሰኝ 
በመሆኑ የፎረሙ አመራሮችም ሆነ አባላቱ በበለጠ 
ተነሳሽነት ሚናቸውን እንዲወጡ፤ የሴቶችና የወጣቶች 
ጉዳዮች ዳይሬክቶሬትም የቅርብ እገዛውን አጠናክሮ 
እንዲቀጥል እንዲሁም የመ/ቤቱ የበላይ አመራሮችና 
ሁሉም የመ/ቤቱ ሰራተኞች ድጋፋቸውን እንዲያጠናክሩ 
መልዕክታችንን እናስተላልፋለን፡፡ 

*********

የሴቶች ፎረም ጥረት
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ራሱን ችሎ ወደ ስራ እንዲገባ ከማድረግ አኳያ የተለያዩ 
ተግባራት ሲከናወኑ የቆዩ ሲሆን በዚህም የስልጠና 
ሥርዓተ-ትምህርት፣ ስልጠናው የሚመራበት ሥርዓት 
እና የሰልጣኞች መመሪያ፣  የማሰልጠኛ ሞጁሎች፣ ረቂቅ 
የማዕከሉ መዋቅር፣ ለ3 ዓመታት የሚያገለግል የሰው 
ኃይል ዕቅድ፣ ስልጠናውን ወደ ፊት በርቀት ትምህርት 
ለመስጠት የሚያግዝ ሶፌትዌር (E-Learning Platform) 
ተዘጋጅተው ተጠናቀዋል፡፡ የስልጠናው አስተዳደር 
(ሬጅስትራርን ጨምሮ) በኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ የታገዘ 
ለማድረግ  ሶፍትዌር ተዘጋጅቶለታል፡፡ በተጨማሪም 
በጊዚያዊነት ሥልጠናውን ለማስጀመር የሚያስችሉ 
በአንድ ጊዜ 100 ሰልጣኞችን የሚያስተናግዱ  አምስት 
የማሰልጠኛ ክፍሎች ተዘጋጅተው በቁሳቁስ እየተደራጁ 
ይገኛሉ፡፡ 30 የፌዋኦ መ/ቤት ባለሙያዎችም በአሰልጣኝነት 
ሙያ ሰልጥነው ከCIPFA የአሰልጣኝነት የብቃት 
ማረጋገጫ የምስክር ወረቅት እንዲያገኙ ተደርጓል፡፡ 

በአሁኑ ወቅት የስልጠና ማእከሉ ስራውን በከፊል 
ጀምሯል፡፡ የማሰልጠኛ ማዕከሉ ሥራ ከጀመረበት ከግንቦት 
2009 ዓ.ም እስከ ሚያዝያ 2010 ዓ.ም ባለው አንድ አመት 
ጊዜ ውስጥ ለበርካታ የተቋሙ ሠራተኞች በተለያዩ ርዕሰ 

ጉዳዮች ላይ ሥልጠናዎችን መስጠት ተችሏል፡፡ በዚህም 
የክዋኔ ኦዲት፣ የፋይናንሻል ኦዲትና የኢንፎርሜሽን 
ቴክኖሎጂ ኦዲት ስልጠና፣ የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ 
ስልጠና፣ የክህሎት ማሳደጊያ ሥልጠና፣ የመምህራን 
ወይም የአሰልጣኞች ሥልጠና እንዲሁም የማኔጅመንት 
አቅም ግንባታ ስልጠና  ለ1,593 ሠራተኞች መስጠት 
ተችሏል፡፡ ዝርዝሩ ከታች ባለው ሰንጠረዥ ተመላክቷል፡፡

ሥልጠናውን ከተከታተሉት 1,593 ሠራተኞች ውስጥ 
በሰንጠረዡ እንደሚታየው  28% ሴቶች ሲሆኑ 72% 
ደግሞ ወንዶች ናቸው፡፡ መረጃው ከስልጠና ዓይነት 
አንጻር ሲታይ 83% በኦዲት ሙያ እና ቀሪው 17% 
ደግሞ በጠቅላላ አቅም ግንባታ ዙሪያ ትኩረት አድረገው 
የተሰጡ ናቸው፡፡

በአጠቃላይ የኦዲት ሥልጠና ማዕከሉን ወደሙሉ 
ትግበራ ለማስገባት ከሚመራበት አደረጃጀት ጀምሮ  
የሚያስፈልጉትን የቁሳቁስና የማስተማሪያ ሰነዶች በተሟላ 
ሁኔታ የማደራጀት እና ለአሠልጣኞች በተጠናከረ ሁኔታ 
ተከታታይ የአቅም ግንባታ ሥልጠናዎችን የመስጠት 
ሥራዎች ተጠናክረው ሊቀጥሉ ይገባል፡፡

ተ.ቁ የስልጠናው ዓይነት ሴት ወንድ ድምር

1 የኢንፎርሜሽን ቴክኒዮሎጂ ስልጠና (Information & Communication Technolog 
Training)

30 32 62

2 የክህሎት ማሳደጊያ ስልጠና (Skill Development Training) 10 30 40

3 የመምህራን/የአሰልጣኞች ስልጠና (Training of Trainers) 29 46 75

4 የማኔጅመንት አቅም ግንባታ ስልጠና (Management Development Training) 26 71 97

5 የፋይናንሻል/ሕጋዊነት ኦዲት ስልጠና (Regularity Audit Training) 329 948 1,277

6 የክዋኔ ኦዲት ስልጠና (Perfromance Audit Training) 12 18 30

7 የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ኦዲት ስልጠና (Information Technology Audit Training) 4 8 12

ድምር 440 1,153 1,593

በስልጠና ማዕከሉ የተሰጡ ስልጠናዎች 

ሥልጠና ራስን ወይም ሌሎችን በክህሎት 
ወይም በእውቀት ለአንድ ለታለመለት ዓላማ 
ብቁ ሆኖ እንዲገኝ ማስተማር ወይም ማሳደግ 
ነው፡፡ ከዚህም ባለፈ ሥልጠና የተወሰነ ጉዳይን 
ዓላማ በማድረግ የግልን አቅም፣ ችሎታ፣ 
ውጤታማነት ወይም አፈፃፀም የሚያሻሽል 
እና ባለሙያው በተሰማራበት የሙያ መስክ 
ያለውን እውቀትና ክህሎት ይዞ እንዲዘልቅ፣ 
እንዲያሳድግና እንዲያሻሽል የሚያደርግ 
መሣሪያ ነው፡፡ 

ተቋማት ከቆሙለት ዓላማ በመነሳት ሙያተኞቻቸው 
ወቅቱ የሚፈልገውን ክህሎትና እውቀት ይዘው እንዲገኙ 
ለማድረግ በሥራቸው ብቁና ውጤታማ ለመሆን 
የሚያስችላቸውን የአቅም ግንባታ ሥልጠናዎች በተለያየ 
አግባብና መጠን እንዲያገኙ ያደርጋሉ፡፡ ይህም የሠራተኞችን 
አቅም ከማሳደጉም ባለፈ የስራ ተነሳሽነታቸውን  
በማሳደግ ተቋማቱ የሚሰጡት አገልግሎት ወይም 
ምርት እንዲሻሻልና ዘመኑ በሚፈልገው ደረጃ እንዲሆን፣ 
በገበያ ላይ ተወዳዳሪና ተቀባይነት ያለው አገልግሎት 
ሰጪ እንዲሆኑ ጉልህ ሚና ይጫወታል፡፡ የመንግስት 
ተቋማትም በህዝብ የተጣለባቸውን ተልዕኳቸውንና  
ኃላፊነትታቸውን በአግባቡ ለመወጣት ያስችላቸው 
ዘንድ አስፈላጊ የሆኑ የአቅም ግንባታ ሥልጠናዎችን 
ሠራተኞቻቸው እንዲያገኙ ማድረግ ቁልፍ ተግባራቸው 
ሊሆን ይገባል፡፡

የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤትም (ፌዋኦ) በአዋጅ 
የተሰጠውን ሥልጣንና ኃላፊነት በሚፈለገው መልኩ 
ለመወጣት ያስችለው ዘንድ ብቁና ውጤታማ 
ባለሙያዎችን ማፍራት ይጠበቅበታል፡፡ የኦዲት ሙያ 
በአገር እድገት ላይ ከሚኖረው አጠቃላይ አዎንታዊ 
ተፅዕኖ በመነሳትም በልዩ ትኩረት ዘርፉን ሊያሰድጉ 
የሚችሉ አቅጣጫዎችን መከተልና ዓለምአቀፍ የኦዲት 
አሠራሮችን ጠብቆና ተከትሎ መሥራት ይጠይቃል፡፡ 

ይሁን እንጂ በሀገሪቱ በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት 
ውስጥ ከአካውንቲንግ ትምህርት ጋር ተዳብሎ በጥቂት 
ኮርሶች/ሽፋን ከሚሰጠው የኦዲት ትምህርት ውጪ 
ሙያውን በተሟላ ሁኔታ በንድፈ ሀሳብም ሆነ በተግባር 
የሚሰጥ የግልም ሆነ የመንግስት ተቋም አልነበረም፡፡
ይህም በሀገሪቱ የኦዲት ሙያ እንዳይዳብር ካደረጉ 
ምክንያቶች ውስጥ አንዱ ሆኖ ቆይቷል፡፡ ይህም መ/ቤቱ 
በበለጠ ሁኔታ የኦዲት ስራውን እንዳያካሂድ ሌሎች 
የመንግስት ተቋማትም በኦዲት ሙያ ላይ በቂ እውቀት 
ያለው ባለሙያ እንዳይኖራቸው የአቅም ክፍተት ሲፈጥር 

እንደቆየ ይታወቃል፡፡ 

እነዚህንና ሌሎች በዘርፉ የሚታዩ ችግሮችን በመሠረታዊ 
ደረጃ መፍታት ያስችል ዘንድ ተቋሙ የኦዲት ሥልጠና 
ማዕከል መገንባት አንዱ ትልቅ ግብ አድረጎ ሲንቀሳቀስ 
የነበረ ሲሆን ማዕከሉ እውን እንዲሆን የተለያዩ 
ተግባራትን ሲያከናውን ቆይቷል፡፡ የኦዲት ማሰልጠኛ 
ማዕከሉ (Audit Training Institute /ATI/) ዋና ዓላማም 
የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት ማቋቋሚያ አዋጅን 
ለማሻሻል በወጣው አዋጅ ቁጥር 982/2008 አንቀፅ 
5(15) መሠረት ለኦዲት ሙያተኞች የማሰልጠኛ ማዕከል 
ማደራጀት ነው፡፡ በቀጣይም የማዕከሉን አቅም በማጎልበት 
ለመንግስት የውጭ ኦዲተሮች የብቃት ማረጋገጫ የሚሰጥ 
ተቋም መገንባት ሲሆን ለምሳሌነት እንደ እንግሊዙ ሲፕፋ 
(The Chartered Institute of Public Finance and 
Accountancy /CIPFA/) ራሱን የቻለ በኦዲት ሙያ 
ዘርፈ ብዙ አገልግሎት መስጠት የሚያስችል ማዕከል 
እውን የማድረግ ግብ ተይዟል፡፡

የሥልጠና ማዕከሉ ፋይዳም በዋናነት በሚሰጣቸው 
ሥልጠናዎች የፌዋኦ መ/ቤት በአዋጅ የተጣለበትን ኃላፊነት 
በብቃት እንዲወጣ አቅም መፍጠር ሲሆን በተቋሙ ያሉትን 
ኦዲተሮችና የድጋፍ ዘርፍ ባለሙያዎች ከማሰልጠን ባለፈ 
የክልል ዋና ኦዲተር መ/ቤት ባለሙያዎችን፣ የመንግስት 
ተቋማት የውስጥ ኦዲተሮችን፣ የመንግስት ተቋማት 
የፋይናንስ ሥራ አስኪያጆችን ያሰለጥናል፡፡ በተጨማሪም 
ከአፍሪካ እንግሊዘኛ ተናጋሪ የዋና ኦዲተር መ/ቤቶች 
ማህበር (AFROSAI-E) ለሚመጡ የኦዲት ሙያተኞች 
ሥልጠና ይሰጣል፤ በመንግስት የኦዲት ግኝቶች ላይ 
ጥናት ያደርጋል እንዲሁም ስለኦዲትና ከኦዲት ሙያ ጋር 
ተዛማጅነት ባላቸው የሙያ መስኮች ብቁና በተሟላ መልኩ 
ስልጠናዎችን የሚሰጥ የልህቀት ማዕከል (Center  of 
Excellence) ይሆናል፡፡ 

በዚህ ዓመት የኦዲት ማሰልጠኛ ማዕከሉ ይበልጥ 

የኦዲት ሥልጠና ማዕከል ምስረታ በፌዋኦ
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አሁን አሁን በሰራተኞች ላይ የሚደርሱ የጤና ችግሮች 
ሰፊና ውስብስብ እየሆኑ መጥተዋል፡፡ ከነዚህ በርካታና 
ዘርፈ ብዙ የበሽታ ዓይነቶች ውስጥ ተላላፊ ያልሆኑ 
የበሽታ ዓይነቶች ተጠቃሽ ሲሆኑ በተለይም ታዳጊ በሆኑና 
ኢንዱስትሪዎች በስፋት በሌሉባቸው አገራት በሥራ 
ቦታ ከሚደርሱት አደጋዎች ይልቅ ሠራተኞች ለረጅም 
ጊዜያት በሚያከናውኗቸው ተግባራት፣ በአሠራር ሂደቶች 
እና በሚከተሏቸው የአኗኗር ዘይቤዎች ድምር የተነሳ 
የሚከሰቱት ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች የበለጠውን ድርሻ 
ይይዛሉ፡፡ 

ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች በሰው ላይ የጎላ የህመም 
ምልክት ላያሳዩ ወይም የሚያሳዩት የህመም ምልክቶችም 
አፋጣኝ ላይሆኑ ስለሚችሉ እንዲሁም  ከግንዛቤ ማነስ 
የተነሳ በወቅቱ ህክምና ስለማይደረግላቸው ውስብሰብ ለሆኑ 
የጤና ችግሮች ይዳርጋሉ፡፡ ሠራተኞች ለረጅም ሰዓታት 
ያለምንም እንቅስቃሴ ወይም ዝቅተኛ በሆነ እንቅስቃሴ 
ውስጥ በአንድ ቦታ ተቀምጠው በመስራታቸው፣ ጤናማ 
የአመጋገብ ሥርዓት ባለመከተላቸው፣ አልኮል መጠጦችን 
አብዝተው በመጠጣታቸው እና ሲጋራን በማጨሳቸው 
ወይም ለሲጋራ ጭስ በመጋለጣቸው የተነሳ ተላላፊ 
ላልሆኑ በሽታዎች እየተጋለጡ ይገኛሉ፡፡ በተለይ በከተማ 
አካባቢ የሚኖሩ  ሠራተኞች ተላላፊ ላልሆኑ በሽታዎች 
የበለጠ ተጋላጭ እና ተጎጂ እየሆኑ መምጣታቸውን 
ጥናቶች ያመለክታሉ፡፡ 

ከፍተኛ የጤና ቀውስ የሚያስከትሉና  ገዳይ የሆኑ 
ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች ብዙ ቢሆኑም የስኳር በሽታ፣ 
የልብ ህመም፣ ካንሰር፣ የደም ግፊት እና ሥር የሰደደ 
የመተንፈሻ አካላት ችግር ቀዳሚውን ደረጃ ይዘው 
ይገኛሉ፡፡ እነዚህ በሽታዎች በተገቢው ጊዜ ትኩረት 
ካልተሰጣቸው ሊያደርሱ የሚችሉት አካላዊ፣ ማህበራዊና 
ኢኮኖሚዊ ቀውስ ቀላል አይደለም፡፡ በዚህ ፅሁፍ 
ለእነዚህ በሽታዎች አጋላጭ የሆኑ ምክንያቶች እንዴት 
እንደሚመጡና በሽታዎቹን መከላከል በሚቻልባቸው 
ጉዳዮች ላይ ለማስቃኘት እንሞክራለን፡-

ጤናማ ያልሆነ አመጋገብ፡- ሰውነታችን በየዕለቱ 
የሚያስፈልገውን ተመጣጣኝ የምግብ መጠን በተገቢው 
ሁኔታ ማግኘት አለበት፡፡ ከውጪ የሚገባው ሃይል 
ሰውነት ከሚጠቀመው ሃይል በላይ ሲሆን በስብ መልክ 

በሰውነታችን ውስጥ ይከማቻል፡፡ ከዘመናዊነት ጋር ተያይዞ 
ከመጡ ለውጦች አንዱ የአመጋገብ ሥርዓት መለወጥ 
ነው፡፡ በተለይም በከተሞች አካባቢ ቶሎ የሚደርሱና 
ከፍተኛ ስኳርነትና   ቅባትነት ያላቸውን በፋብሪካ ሂደት 
ውስጥ ያለፉ የተጣሩ ምግቦች እና መጠጦች መመገብ 
የተለመደ ሆኗል፡፡ እነዚህ ምግቦች ከፍተኛ ሃይል ያላቸው 
በመሆኑ በሰውነታችን ውስጥ በስብ መልክ በብዛት 
ይከማቻሉ፡፡ በሌላ በኩል ሰዎች ተመሳሳይ የምግብ 
አይነቶችን ብቻ መመገባቸው የሰውነት የበሽታ የመከላከል 
አቅምን በመጉዳት ለተለያዩ የጤና ችግሮች ይዳርጋል፡፡ 

በዚህ መልኩ ሊመጡ ከሚችሉ የጤና እክሎች ራስን 
ለመከላከል ሠራተኛው አቅም በፈቀደ መጠን በቂ 
እና የተመጣጠነ ምግብ በመመገብ ጤንነቱን ሊጠብቅ 
ይገባል፡፡ በዚህ ላይ የሚነሳ ጥያቄ በቂና የተመጣጠነ ምግብ 
ከኢኮኖሚ አንጻር ማግኘት ይቻላልን? የሚለው  ሲሆን 
መታወቅ ያለበት ጉዳይ ሰዎች ባላቸው የኢኮኖሚ አቅም 
ከፋፍለው እና አብቃቅተው የመመገብ ልምድ ማዳበር 
ወሳኝ መሆኑ ነው፡፡ እርግጥ ነው በቂ እና የፈለጉትን 
ለመመገብ አቅም አይፈቅድ ይሆናል፡፡ ሆኖም ባለው 
አቅም ምግብን  ከተለያዩ የምግብ አይነቶች በማድረግ 
መመገቡ ለጤና ጠቃሚ ነው፡፡ ይህ ማለት ሃይል ሰጪ 
የሆኑ ምግቦችን፣ ገንቢ የሆኑ ምግቦችን እና አትክልትና 
ፍራፍሬዎችን በማደባለቅ እንዲዚሁም ጨው፣ ስኳር እና 
ቅባት ያላቸውን ምግቦች በመመጠን መመገብ ያስፈልጋል፡፡ 
በፋብሪካ ተጣርተው ከተዘጋጁ የታሸጉ ምግብና መጠጦች 
ይልቅ ቀጥታ ከግብርና የተገኙ ምግቦችን በንጽህና ይዞ 
መጠቀሙ ለጤንነት የተሻለ ጠቀሜታ አለው፡፡ በሌላ 
በኩል ምግብ ስለተገኘ ብቻ እንዳለ በአንድ ጊዜ ከመመገብ 
እንዲሁም ለጤናችን አሉታዊ ተፅዕኖ ሊኖራቸው ከሚችሉ 
የምግብ አይነቶች ከምግብ ገበታችን በመቀነስ ማዕዳችንን 
ልናስተካክል ይገባል፡፡

በቂ አካላዊ እንቅስቃሴ አለማድረግ፡- ዘመናዊ የአኗኗር 
ሁኔታዎች ከለወጧቸው ጉዳዮች መካከል አንዱ የሰዎችን 
እንቅስቃሴ የሚገድቡ ሁኔታዎች እየበዙ መሄዳቸው 
ነው፡፡ የአብዛኛውን ከተማ ነዋሪና ሠራተኛ የአኗኗር ዘይቤ 
ብንመለከት ብዙም የአካላዊ እንቅስቃሴ የሌለበት ነው፡፡ 
ይህም ሰውነታችን በቀን ውስጥ ሊያደርግ የሚገባውን 
ተገቢ የእንቅስቃሴ መጠን ሳያደርግ እንዲውልና አላስፈላጊ 
ስብ በሰውነቱ እንዲከማች ያደርጋል፡፡ ከዘመናዊ ቴክኖሎጂ 
መሳሪያዎች ማደግ ጋር ተያይዞ ከዚህ ቀደም በሰዎች 
እንቅስቃሴ ይሰሩ የነበሩ ሥራዎች አሁን  በቤት ውስጥም 
ሆነ በሥራ ቦታ በመሣሪያ የሚከናወኑ መሆናቸው የሰዎችን 
አካላዊ እንቅስቃሴ በከፍተኛ ሁኔታ ቀንሰውታል፡፡ ከዚህ 
ባለፈም ጤናማ የአኗኗር ዘይቤ እንዲኖረን የሚረዱ የአካል 
ብቃት እንቅስቃሴ የማድረግና ወደ ሥራ ስንሄድና ከሥራ 
ወደቤት ስንመለስ የተወሰነ መንገድ በእግራችን የመሄድ 
ልምዱ እምብዛም መሆኑ ሌላው በጤናችን ላይ አሉታዊ 
ተፅዕኖ የፈጠረ ጉዳይ ነው፡፡  

ራስን ተላላፊ ካልሆኑ በሽታዎች መከላከል የሚቻልበት 

አንዱ መንገድ አካላዊ አንቅስቃሴን የማድረግ ባህላችንን 
ማሻሻል ነው፡፡ አንድ ሰው ቢያንስ በቀን ለ30 ደቂቃ 
መንቀሳቀስ አለበት፡፡ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ማድረጊያ 
ማዕከላት ገብቶ የተደራጀ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ 
ማድረግ ባይቻል እንኳን በእለት ከእለት ኑሮው እንቅሰቃሴን 
መለማመድና መተግበር ይገባል፡፡ ብዙ ሰዎች የሥራ 
ባህሪያቸው ለረጅም ጊዜ ተቀምጦ መስራት የሚጠይቅ 
በመሆኑና በእረፍት ጊዜ እንኳን ሳይቀር ተቀምጠው 
እንዲያሳልፉ የሚያደርጉ ሁኔታዎች በመኖራቸው ይህን 
ተከትሎ ሊከሰቱ ከሚችሉ በሽታዎች ራስን ለመከላከል 
እንቅስቃሴ የማድረግ ልምድን ማዳበር አስፈላጊ ነው፡፡ 

በመሆኑም ለዚህ እንዲረዳቸው ቀለል ያሉ 
እንቅስቃሴዎችን ለአብነትም በየሥራቸው መካከል 
ለ1 ደቂቃ ከመቀመጫቸው ተነስተው ተንቀሳቅሰው 
ተመልሰው የመቀመጥ ልምድን፤ የተንቀሳቃሽ ስልክን 
ተቀምጠው ከማውራት ይልቅ ከመቀመጫቸው ተነስተው 
እየተንቀሳቀሱ የማነጋገር ልምድን፣ በፎቆች ውስጥ 
በሊፍት ከመውጣትና ከመውረድ ይልቅ ደረጃዎችን 
በእግር የመውጣትና የመውረድ ባህልን፣ ጠዋትና ማታ 
ወደ ስራ ሲሔዱና ወደ ቤት ሲገቡ የተወሰነውን መንገድ 
በእግር የመሄድን፤ በቤት ውሰጥ በሥራ የመሳተፍና 
ሥራዎችንም እየተንቀሳቀሱ የመሥራትን ልምድ ቢያዳብሩ 
አዕምሮን እያደሱ የሚያከናውኗቸውን ሥራዎች በተሻለ 
አቅም መስራት እና ጤንነታቸውን መጠበቅ ይችላሉ፡፡

ሲጋራ ማጨስ፡-  ሲጋራ ማጨስ በዓለም ላይ ከሚታዩ 
ታላላቅ የጤንነት ስጋቶች ውስጥ አንዱ እየሆነ መጥቷል፡፡ 
በተለይም ወጣቶች  በቀላሉ ሲጋራ ወደማጨስ ልምድ 
ሲገቡ ይታያል፡፡ ሲጋራ ማጨስ ሁሉንም የሰውነታችን 
አካላትን ሊጎዳ የሚችል ሲሆን ለሣንባ ካንሰር፣ ለጉሮሮ፣ 
ለማንቁርት፣ ለአፍ፣ ለኩላሊት፣ ለፊኛ፣ ለጉበት፣ 
ለጣፊያ፣ ለጨጓራ፣ ለማህፀን በር፣ ለትልቁ አንጀት 
እና ፊንጢጣ እንዲሁም ለደም አለመርጋት ህመሞች 
ያጋልጣል፡፡ በየቀኑ የሚያጨሱ ሰዎች በተለይም ለልብና 
ለሳንባ ህመም የመጋለጥ እድላቸው ከፍተኛ ነው፡፡ 
የሚያጨሱ ሴቶች ለማርገዝ እንደሚቸገሩ፣ ተደጋጋሚ 
ማስወረድና ጤናማ ላልሆነ እርግዝና እንደሚጋለጡ እና 
ወንዶችም የስንፈተ ወሲብ እንደሚያጋጥማቸው ጥናቶች 
ያመለክታሉ፡፡ ሲጋራን ማጨስ የሚጎዳው በቀጥታ 
አጫሾችን ብቻ ሳይሆን በአጫሾች አካባቢ የሚገኙ ሰዎችን 
ጭምር ሲሆን በማያጨሱ ሰዎች ላይም በቀጥታ በልብና  
በደም ቧንቧ ላይ ጉዳት በማድረስ ከ25-30% የሚደርስ 
ለልብ ህመም የመጋለጥ እድላቸውን ይሰፋዋል፡፡ 

የሚያጨሱ ሰዎች ጤንነታቸውን ከመጉዳታቸውም 
ባለፈ ኢኮኖሚዊና ማህበራዊ ቀውሶችንም ይዞ 
የሚመጣ በመሆኑ ይህን ጎጂ ልምድ ሊያስወግዱ 
ይገባል፡፡ ይህ ህብረተሰብንና አገርን የሚጎዳ ጎጂ ልምድ 
እንዳይስፋፋ በቤተሰብ፣ በትምህርት ቤቶችና በሥራ 
አካባቢ ተከታታይ የግንዛቤ ማስጨበጫ ሥራዎች 
ሊሠሩ ይገባል፡፡ የሚመለከታቸው አካላት ጠንካራ የህግ 
ማዕቀፎችን ማውጣትና ተቋማት ሲጋራ በስራ ቦታ 

እንዳይጨስ  መከታተል ይጠበቅባቸዋል፡፡ በዋናነት 
ግን በሲጋራ ሱስ የተያዙ ሰዎችም ከችግሩ ለመውጣት 
በራሳቸው ላይ ወሳኝ የመፍትሔ አካል በመሆን ከችግሩ 
ለመውጣት በግላቸው ጥረት ከማድረግ ባለፈ በስነልቦና 
ባለሙያዎች በመታገዝ ወደ ጤናማ የአኗኗር ዘይቤ 
እንዲመጡ መደገፍ ያስፈልጋል፡፡ 

አልኮል መጠጦችን አብዝቶ መጠቀም፡- አልኮል 
መጠጦችን መጠቀም በሚጠቀመው ግለሰብ፣ አብረውት 
በሚኖሩ ሰዎችና በማህበረሰቡ ላይ ጤናን የሚጎዳና 
ማህበራዊ ቀውስን የሚያስከትል ነው፡፡ ከመጠን በላይ 
የአልኮል መጠጦችን መጠቀም ጤናማ ላልሆነ ህይወት 
የመጋለጥ እድልን በብዙ መንገድ የሚያሰፋ ነው፡፡ 
የአልኮል መጠጦችን ከመጠን በላይ መጠቀም ከ10% 
በላይ የሚሆነውን ተላላፊ ላልሆኑ በሽታዎች የመጋለጥ 
እድልን የሚያሰፋ ሲሆን በዚህም ከባድ ለሆነ የጉበት 
በሽታና የጣፊያ ህመም፣ ለአፍ፣ ለጉሮሮና ለጉበት 
ካንሰር እንዲሁም ለደም መፍሰስና ለደም ግፊት 
በሽታዎች ያጋልጣል፡፡ የአልኮል መጠጦች ከ200 በላይ 
ለሚሆኑ በሽታዎች እና አደጋዎች ዋነኛ መንስኤ 
ናቸው፡፡  በመሆኑም ሁሉም ሰው ከመጠን በላይ አልኮል 
መጠጦችን ከመጠጣት ራሱን በማቀብ የራሱን ጤንነት 
ሊጠብቅ ይገባል፡፡

እነዚህን ከላይ የተገለፁትን የበሽታ አጋላጭ ምክንያቶች 
ማስተካከል ሊያጋጥሙ የሚችሉ  ተላላፊ ያልሆኑ 
በሽታዎች ለመከላከል ያስችላል፡፡ በቂና የተመጣጠነ 
አመጋገብ፣ በየቀኑ አካላዊ እንቅስቃሴ ማድረግ፣ 
የአልኮል መጠጦችን መቀነስ እና ሲጋራ አለማጨስ 
እንዲሁም የጤና ሁኔታን በየጊዜው መከታተል ተላላፊ 
ያልሆኑ በሽታዎችን ለመከላከልና ጤናን ለመጠበቅ 
ዋነኛ መንገዶች በሆነናቸው እነዚህን የበሽታ አጋላጭ 
ምክንያቶች በማስተካከል ሊያጋጥሙ የሚችሉ  የጤና 
ችግሮችን መከላከል ይገባል፡፡ 

በተጨማሪም  ምልክት ሳያሳዩ ለከፋ የጤንነት ችግር 
የሚዳርጉ እና ለህልፈተ ሕይወት የሚያበቁ በሽታዎች 
ብዙ በመሆናቸው ሠራተኞች ወደ ህክምና ተቋማት 
በመሄድ ቢያንስ በአመት አንድ ጊዜ አጠቃላይ የጤና 
ምርመራ የማድረግ እና የጤንነታቸውን ሁኔታ 
የመከታተል ልምድን ሊያዳብሩ ይገባል፡፡ ይህም በሽታዎች 
ሥር ሳይሰዱ መታከም እንዲችሉ ያደርጋል፡፡ ለዚህም 
መሳካት የሚመለከታቸው አካላት በሙሉ ሠራተኞቻቸው 
ጤንነታቸው ተጠብቆ እንዲሰሩ ከሚያደርጉ የግንዛቤ 
ማስጨበጫ ሥልጠናዎችን በተከታታይ የመስጠትና 
አቅም በፈቀደ በሥራ አካባቢያቸው ቀላል የአካል 
እንቅስቃሴ ሊያደርጉባቸው የሚችሉበትን ምቹ ሁኔታ 
ሊፈጥሩ ይገባል፡፡ 

ምንጭ፡-የአለም ጤና ድርጅትና እና የCDC ድረ ገጾች

አዘጋጅ- ታመነ ጌታሁን፤ የሥራ አካባቢ ደህንነትና 
ጤንነት ባለሙያ  

ሰራተኞች ተላላፊ 
ካልሆኑ በሽታዎች 
የሚጠበቁባቸው 

ዘዴዎች
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ተቋማዊ ዜናዎች

በፌዴራል እና በክልል ዋና ኦዲተር መ/ቤቶች 
መሀከል ያለውን የስራ ግንኙነት በማጠናከር የኦዲት 
ዘርፉ የሚያስገኘውን ሀገራዊ ፋይዳ በቀጣይ ለማሳደግ 
እንደሚሰራ ተገለጸ፡፡ የፌዴራልና የክልል ዋና ኦዲተሮች 
በጋራ ጉዳዮች ላይ ሐምሌ 07 ቀን 2009 ዓ.ም በፌዴራል 
ዋና ኦዲተር መ/ቤት ውይይት አድርገዋል፡፡

በውይይቱ መክፈቻ ላይ የፌዴራል ዋና ኦዲተር ክቡር 
አቶ ገመቹ ዱቢሶ በፌዴራልና በክልል ዋና ኦዲተር 
መ/ቤቶች መሀከል የነበረው የምክክር መድረክ ከሁለት 
አመታት ጀምሮ በተለያዩ ምክንያቶች ሳቢያ ሳይካሄድ 
መቆየቱንና ይህም ቀድሞ የነበረው የትብብር ስራና 
የልምድና ተሞክሮ ልውውጥ  ተቋርጦ እንዲቆይ 
ማድረጉን አስታውሰዋል፡፡

ክቡር ዋና ኦዲተሩ አያይዘውም የጋራ መድረኩን 
የማስቀጠል ጥያቄ በተደጋጋሚ በክልል የዋና ኦዲተር 
መ/ቤቶች ሲቀርብ እንደነበር ገልጸው በፌዴራልና በክልል 
ዋና ኦዲተር መ/ቤቶች መሀከል የነበረውን ግንኙነት 
ለማስቀጠልና በጋራ ጉዳዮች ላይ ለመስራት መድረኩን 
መልሶ ለማስቀጠል የውይይት መድረኩ መዘጋጀቱን 
አስረድተዋል፡፡

በክልልና በፌዴራል ዋና ኦዲተር ተቋማት መሀከል 
የሰው ሀይል ፍልሰት እንዳይኖር የተደረገውን ስምምነት 
መተግበር፣ ክልሎች ተጠቃሚ የሚሆኑባቸው የተለያዩ 
የአቅም ግንባታ ስራዎችን መስራትና ልምድ ልውውጦችን 
ማድረግ እንዲሁም በኦዲት ግኝቶች ላይ የሚወሰደው 

እርምጃ እንዲጠናከር መስራት የጋራ ትብብር ጉዳዮች 
እንደሆኑ ክቡር ዋና ኦዲተሩ ተናግረዋል፡፡

የክልል ዋና ኦዲተሮች በበኩላቸው የዋና ኦዲተሮች 
የውይይት መድረክ መኖሩ በርካታ ጥቅሞችን 
እንደሚያስገኝ የገለፁ ሲሆን የመድረኩ መኖር በኦዲት ስራ፣ 
መመሪያዎችና ስታንዳርዶች ላይ አንድ አይነት ግንዛቤና 
አሰራር እንዲኖር ለማስቻል፣ በክልልና በፌዴራል የዋና 
ኦዲተር ተቋማት ውስጥ ወጥ አደረጃጀት እንዲፈጠር 
ለማድረግ፣ በፌዴራልና በክልል የሚደረገው የኦዲት ስራ 
ተዳምሮ ከፍ ያለ ሀገራዊ ፋይዳ እንዲያመጣ ለማስቻል፣ 
የክልል ዋና ኦዲተር ተቋማትን ለማጠናከር፣ የኦዲት 
ስራውን የሚያሳድጉ የልምድ ልውውጦችና አቅም 
ግንባታ ስራዎችን ለማካሄድ ባጠቃላይም የኦዲት ስራ 
አሰራርንና ፋይዳን ለማሻሻል እንደሚረዳ ገልጸዋል፡፡

የክልል ዋና ኦዲተሮቹ አክለውም የፌዴራል ዋና 
ኦዲተር አሁን ባለበት ሁኔታ ተጠናክሮ መውጣቱ 
የክልል ኦዲተሮች ሚና ተገቢውን ስፍራ እንዲያገኝ፣ 
ተሰሚነታቸው እንዲጨምርና የኦዲት ስራቸውም ፋይዳ 
እንዲያመጣ የሚያግዝ መሆኑን ገልጸዋል፡፡ እንደዚሁም 
ከአቅም እና ከአወቃቀር ጋር የተያያዙ የክልል ዋና 
ኦዲተር መ/ቤቶችን ሙያዊ ኃላፊነትና ነጻነት የሚገዳደሩ 
ችግሮች ያሉ መሆናቸውን ጠቅሰው የፌዴራል ዋና 
ኦዲተር መ/ቤት እነዚህ ችግሮች ተቀርፈው መ/ቤቶቹ 
ወደ ጠንካራ አቋም እንዲመጡ የማድረግ ከፍተኛ ሚና 
መጫወት እንዳለበት አስረድተዋል፡፡

በመድረኩ ላይ በፌዴራልና በክልል ዋና ኦዲተር 
መ/ቤቶች መሀከል ሊፈጠሩ ስለሚገቡ መድረኮች ምንነት፣ 
በፌዴራልና በክልል መንግስታት በጋራ እየተተገበሩ ስላሉ 
ፕሮጀክቶች፣ በፌዴራልና በክልሎች ደረጃ ስላሉ የኦዲት 
ግኝቶች ክትትልና እርምጃ አወሳሰድ እንዲሁም ከባለድርሻ 
አካላት ጋር ስላለ ግንኙነቶች ውይይት ተደርጓል፡፡

በመድረኩ ላይ በፌዴራልና በክልል ዋና ኦዲተር 
መ/ቤቶች መሀከል ስለሚመሰረቱት መድረኮች አይነት፣ 
ስለሚሳተፉ አካላትና ስለሚኖራቸው የግንኙነት ጊዜ 
አስመልክቶ በተደረገው ውይይት በጉዳዩ ላይ የፌዴራል 
ዋና ኦዲተር መ/ቤት፣ የኦሮሚያ ክልል ዋና ኦዲተር 
ቢሮና እና የአዲስ አበባ ዋና ኦዲተር መ/ቤቶች 
ተወያይተው በሚያቀርቡት ሃሳብ ላይ ውሳኔ እንዲሰጥ 
ስምምነት ላይ ተደርሷል፡፡

በፌዴራልና በክልል መንግስታት በጋራ እየተተገበሩ 
ስላሉ ፕሮጀክቶች በተነሳው አጀንዳ ላይ በአሁኑ 
ወቅት እየተተገበሩ ባሉት አራት ፕሮጀክቶች  (PFM, 
PBS, ULDDPII and DFID/TAUT) ዙርያ ክቡር 
አቶ ገመቹ ገለጻ ያደረጉ ሲሆን ከክልል ዋና ኦዲተር 
ቢሮዎች ዕቅድ አስተቃቀድ፣ የድጋፍ ጥያቄ አቀራራብ፣ 
የሪፖርት አላላክ፣ የበጀት አጠቃቀም እና የኦዲት ሽፋን 

ጋር በተየያዘ ያላቸውን አስተያየቶች ሰጥተዋል፡፡ የክልል 
ዋና ኦዲተሮችም በፕሮጀክቱ አተገባበር ላይ ያሏቸውን 
አስተያየቶችናና ጥያቄዎች አቅርበዋል፡፡ 

በፌዴራልና በክልሎች ደረጃ ስላሉ የኦዲት ግኝቶች 
ክትትልና እርምጃ አወሳሰድ እንዲሁም ከባለድርሻ አካላት 
ጋር ስላሉ ግንኙነቶች በተመለከተ በተደረገው ውይይት 
በፌዴራል ዋና ኦዲተር በኩል ያሉት ሁኔታዎች ላይ 
ማብራሪያ የተሰጠ ሲሆን የክልል ዋና ኦዲተር መ/ቤቶች 
በበኩላቸው ከክልል መስተዳድሮች እና ምክር ቤቶች 
ጋር ያላቸው ቅንጅታዊ ስራ እየተሻሻለ መሄዱንና 
የኦዲት ሪፖርትን የተለያዩ የቁጥጥር አካላት ለስራቸው 
እየተጠቀሙበት መምጣታቸውን፤ ኦዲት ሳይደረጉ የቆዩ 
ተቋማት ጭምር ኦዲት እንዲደረጉ ጥያቄ የሚያቀርቡበት 
ሁኔታ እየተፈጠረ መምጣቱን እና የዋና ኦዲተር 
መ/ቤቶች ማቋቋሚያ አዋጆች እንዲሻሻሉ ጥረቶች 
መደረጋቸውን በዋናነት አንስተው እንደክልል ግንዛቤ 
መፍጠርና ወንጀለኞችን ተጠያቂ ማድረግ ላይ ብዙ 
መስራት እንደሚጠበቅባቸው ገልፀዋል፡፡ 

በመድረኩ ላይ ከሀረሪና ከሶማሌ ክልል ዋና ኦዲተሮች 
በስተቀር ሁሉም የክልልና የከተማ አስተዳደር ዋና 
ኦዲተሮች ተገኝተዋል፡፡

በመ/ቤቱ  የኦዲት ስራ ዙርያ ለቋሚ ኮሚቴው አባላት ገለጻ ሲደረግ

የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የመንግስት ወጪ 
አስተዳደርና ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የፌዴራል ዋና 
ኦዲተር መ/ቤትን መጋቢት 14/2010 ዓ.ም በመጎብኘት 
በመ/ቤቱ አጠቃላይ እንቅስቃሴ ዙርያ ከመቤቱ የበላይ 
አመራርና ማኔጅመንት ቡድን አባላት ጋር ውይይት 
በማድረግ ግብረመልስ ሰጠ፡፡

የቋሚ ኮሚቴው ሰብሳቢ የተከበሩ ወ/ት ወይንሸት 
ገለሶ ቋሚ ኮሚቴው የመ/ቤቱን የ2009/2010 የኦዲት 
ዘርፍ አፈጻጸምን እንዲሁም የ2010 በጀት አመት የ6 
ወራት የድጋፍ ዘርፍ አፈጻጸምን እንደተመለከተ ገልጸው 
የተግባራቱን አፈጻጸምና አጠቃላይ የተቋሙን እንቅስቃሴ 
በአካል ተገኝቶ በማየት ግብረ መልስ ለመስጠት በሚል 
ጉብኝቱ እንደተደረገ አስረድተዋል፡፡ የተከበሩ ወ/ት 
ወይንሸት አያይዘውም ጉብኝቱ በዋናነት በመልካም 
አስተዳደር ስራዎች፣ በለውጥ ስራ አተገባበር፣ በበጀት 
አጠቃቀምና በንብረት አያያዝ፣ በባለዘርፈ ብዙ ተግባራት 
አፈጻጸም እና በህዝብ ግንኙነት ስራዎች ላይ ትኩረት 
ማድረጉን ተናግረዋል፡፡ 

በመድረኩ ላይ የፌዴራል ዋና ኦዲተር ክቡር አቶ ገመቹ 
ዱቢሶ የመ/ቤቱን የ2009/2010 የኦዲት ዘርፍና የ2010 

በጀት አመት የ6 ወራት የድጋፍ ዘርፍ ሪፖርት እንዲሁም 
የ2010/2011 ኦዲት አመት እቅድን አቅርበዋል፡፡ የምክር 
ቤት አባላቱም ጉብኝቱ ትኩረት ያደረገባቸው ጉዳዮች 
ላይ መሰረት በማድረግ በሚመለከታቸው የስራ ክፍሎች 

የፌዴራልና የክልል ዋና ኦዲተር መ/ቤቶችን 

ግንኙነት ለማጠናከር በቀጣይ እንደሚሰራ ተገለጸ
ዜና

ቋሚ ኮሚቴው በፌዴራል ዋና አዲተር መ/ቤት የመስክ 

ጉብኝት አካሄደ
ዜና



64 65የፌዴራል ዋና ኦዲተር መስሪያ ቤት ልሳነ-ኦዲተር 2010 ዓ.ም

የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት ሠራተኞች 12ኛውን 
የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀንን “በህገ 
መንግስታችን የደመቀ ህብረ ብሔራዊነታችን ለህዳሴያችን!” 
በሚል መሪ ቃል ህዳር 29 ቀን 2010 ዓ.ም በመ/ቤቱ 
የመሰብሰቢያ አዳራሽ በተለያዩ ዝግጅቶች አከበሩ፡፡

የፌዴራል ዋና ኦዲተር ክቡር አቶ ገመቹ ዱቢሶ 
በስነ-ሥርዓቱ ላይ ባደረጉት ንግግር የህገ-መንግስቱን 
ዓላማዎች በአግባቡ በመገንዘብ የህዳሴ ጉዟችን ዳር 
እንዲደርስ፣ ለሀገራችንና ለህዝቦቿ ዘላቂ እድገት እንዲፋጠን 
እንዲሁም ሰላም፣ ዴሞክራሲያዊ ስርዓትና መልካም 
አስተዳደር እንዲረጋገጥ የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት 
የበኩሉን ሚና መጫወት እንዳለበት አስገንዝበዋል፡፡

ክቡር ዋና ኦዲተር አያይዘውም የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ሕገ መንግስት 
የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ያለፈና 
የተዛባ ታሪካቸውን አርመው፣ በጎውን ታሪካቸውንና 
የአብሮነታቸውን ልምድ አበልፅገው በፍትህዊነት፣ 
በመከባበርና በመፈቃቀድ የጋራ የመልማትና የማደግ 
ፍላጎታቸውን በዴሞክራሲያዊ አግባብ ለማሣካት ቃል 
የገቡበት የቃል ኪዳን ሰነድ መሆኑን ገልፀዋል፡፡

በዕለቱ የመ/ቤቱ ሠራተኞች ከኢትዮጵያ የብሔሮች፣ 
ብሔረሰቦችና ህዝቦች በዓል ቀን ጎን ለጎን የጸረ-ጾታዊ ጥቃት 
ቀንንና ዓለም አቀፍ የኤድስ ቀንን ያከበሩ ሲሆን ይህንን 
አስመልክተው ባስተላለፉት መልእክት “በመሰረታዊነት 
የራሳችንን አመለካከት በማስተካከል ጤናማ ጾታዊ፣ 
ግለሰባዊና ማህበራዊ ባህሪያትንና ግንኙነቶችን በማዳበር፣ 
ህብረተሰባችንን በጉዳዮቹ ዙርያ በዘላቂነት በማስተማር 
እንዲሁም ለችግሩ ሰለባዎች ወገናዊ ፍቅርንና እንክብካቤን 
በማሳየት ችግሮቹን መከላከልም ሆነ ከተከሰቱ በኋላ 
የሚያደርሱትን አሉታዊ ውጤት መቀነስ ይቻላልም፤ 
ይገባልም ሲሉ ክቡር ዋና ኦዲተሩ አስገንዝበዋል፡፡

በበዓሉ አከባበር ወቅት በህገ-መንግስቱ፣ በመ/ቤቱ 
ተልዕኮ፣ በጸረ-ጾታዊ ጥቃትና በኤች.አይ.ቪ ኤድስ  ዙሪያ 
የጥያቄና መልስ ውድድር ተካሄዷል፡፡ በውድድሩም አራት 
ሠራተኞች የተሳተፉ ሲሆን ለተሳታፊዎቹ  ከምክትል ዋና 
ኦዲተሮች እጅ የማበረታቻ ሽልማት ተበርክቶላቸዋል፡፡

በየዓመቱ ህዳር 22 ቀን የሚከበረው ዓለም አቀፍ የኤድስ 
ቀን በሀገራችን ለ30ኛ ጊዜ “አሁንም ትኩረት ለኤች አይ 
ቪ መከላከል!” በሚል መሪ ቃል የተከበረ ሲሆን የሥራ 
አከባቢ ደህንነትና ጤንነት ባለሙያ የሆኑት አቶ ታመነ 
ጌታሁን ቫይረሱ በሃገራችን ስላለው ስርጭት፣ በይበልጥ 

የተከበሩ ወ/ት ወይንሸት ገለሶ የቋሚ ኮሚቴው ሰብሳቢ (በስተግራ)  የተከበሩ ወ/ሮ ሶፊያ አልማሙን የቋሚ ኮሚቴው  
ም/ሰብሳቢ (በስተቀኝ) እንዲሁም  የተከበሩ የቋሚ ኮሚቴው አባላት፣ የመ/ቤቱ የበላይ አመራሮችና የማኔጅመንት ቡድን አባላት

በመገኘት ከየክፍሉ ሀላፊዎችና ሰራተኞች ጋር በተለያዩ 
ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ተወያይተዋል፡፡

የቋሚ ኮሚቴ አባላቱ የመስክ ጉብኝቱን መሰረት 
በማድረግ በታዩ ጥንካሬዎችና ትኩረት በሚሹ ጉዳዮች 
ላይ አስተያየቶችን ሰጥተዋል፡፡ 

በዚህም የመ/ቤቱን የቢሮ አደረጃጀት ለማዘመንና 
ለሰራተኛው ምቹ የስራ ሁኔታን ለመፍጠር የተሰራው 
ስራ፣ ለሰራተኞች የአጭርና የረጅም ጊዜ ስልጠና 
በመስጠት ተቋማዊ የመፈጸም አቅምን ለመገንባት 
እየተደረገ ያለው አንቅስቃሴ፣ ሴቶችን ለማብቃት 
የተደረገው ጥረት በተለይም ሴቶች የራሳቸውን ትግል 
እንዲመሩ በፎረም እንዲደራጁ መደረጉ፣ ዝቅተኛ ገቢ 
ያላቸው ሴት ሰራተኞችን ለመደገፍ እየተሰራ ያለው 
ስራ፣ በመረጃ አስተዳደር በኩል የተለያዩ ቴክኖሎጂዎችን 
ለመጠቀም የተሄደው ርቀት እንዲሁም ኦዲቱን በእቅድ 
መሰረት መተግበር መቻሉና ጥራቱን ለማስጠበቅ 
የተሰራው ስራ በጥንካሬ ተገልጸዋል፡፡

በተመሳሳይ መልኩም የመልካም አስተዳደር ችግሮችና 
እነርሱን ለመፍታት የሚተገበሩ ስራዎች ተለይተው 
በሁሉም በየስራ ክፍሎች ውስጥ መታቀዳቸው፣ ለአካል 
ጉዳተኞች ትኩረት መሰጠቱ፣ የተቋሙን የቀደሙ 
መረጃዎች አሰባስቦ ለማደራጀት እየተሰራ መሆኑ፣ 
በተቋሙ እየተሰሩ ያሉ ስራዎችን በድረገጽ፣ በፌስቡክና 
በህትመት ስራዎች ለማድረስ የተሰራው ስራ፣ የሴቶችን 
የማኔጀመንት  አባልነት መጠን ወደ 43 በመቶ ለማድረስ 
መቻሉ፣ የሰራተኞች መረጃ በአግባቡ መያዙ፣ በተቋሙ 
ጥቅም ላይ የማይውሉ ንብረቶችን ለማስወገድ የተሰራው 
ስራ በአጠቃላይም ተግባርን በእውቀት ለመምራት 
የተሰራው ስራ በጥሩ ጎን እንደሚታዩ ተገልጿል፡፡  በጥንካሬ 
የተነሱት ጉዳዮችም ይበልጥ ሊጠናከሩ እንደሚገባ ቋሚ 

ኮሚቴው አስገንዝቧል፡፡

በአንጻሩ የሴቶችን ተሳትፎ እንደ ድጋፉ ሁሉ በኦዲት 
ዘርፉ ማሳደግ፤ ኦዲት ሪፖርቶች በወቅቱ እንዳይጠናቀቁ 
ያደረጉ ችግሮችን ለይቶ ስራው የሚፈጥንበትን መንገድ 
መቀየስ፤ የመ/ቤቱ የመረጃ ማዕከል መጠባበቂያ እንዲኖረው 
ማድረግ፤ በመስክ ያሉ የኦዲት ባለሙያዎችን የለውጥ 
ስራ በአግባቡ መከታተል፤ የዜጎች ቻርተርን ማሳተም፤ 
የካይዘን አሰራርን በንብረት አያያዝ ላይ መተግበር፤ 
የህጻናት ማቆያን በተቋሙ ማቋቋም፤ ለኦዲት ስራው 
ማስረጃ ይዘው የሚመጡ የኦዲት ተደራጊዎች በአግባቡ 
መስተናገዳቸውን ማረጋገጥ የመልካም አስተዳደር ጉዳይ 
አድርጎ ማቀድ እንዲሁም የአየር ሰዓት ገዝቶ የተቋሙን 
ስራዎች በሚድያ ማስተዋወቅ ትኩረት የሚሹ ጉዳዮች 
መሆናቸው ተጠቅሷል፡፡ 

በቋሚ ኮሚቴው በተሰጡት አስተያየቶች ላይ ክቡር 
አቶ ገመቹ ምላሽ ሲሰጡ መሻሻል ባለባቸው ጉዳዮች 
ላይ በቀጣይ እንደሚሰራ ገልጸው ኦዲቶች እየዘገዩ 
ያሉበት ምክንያት በጸጥታ ችግርና ከኦዲት ተደራጊዎች 
ጋር ባሉ ውጫዊ ችግሮች ሳቢያ መሆኑን እና ስለ 
ህጻናት ማቆያ ከሌሎች አካላት ተሞክሮ ቢወሰድም በቂ 
ቅድመ ዝግጅት ስለሚጠይቅ በቀጣይ እንደሚሰራበት 
ገልጸዋል፡፡ በተጨማሪም ወደ መ/ቤቱ መረጃ ይዘው 
የሚመጡ የኦዲት ተደራጊዎች ምልልስ ራሳቸው 
በወቅቱ መረጃ ባለማቅረባቸው የመጣ እንደሆነና መ/ቤቱ 
የሚፈታው ችግር አለመሆኑን እንዲሁም የአየር ሰዓት 
ገዝቶ መረጃ ከመስጠት ይልቅ ሚድያው በተቋሙ 
ስላሉት የኦዲት መረጃዎች እንዲያውቅ በማድረግና 
ስልጠናዎችን በመስጠት የኦዲት ግኝትን መሰረት 
አድርጎ በተከታታይ እንዲዘግብ ማስቻል እንደ አቅጣጫ 
መያዙን አስረድተዋል፡፡  

በበአሉ አከባበር ወቅት ከተከናወኑት ሁነቶች ውስጥ የሰራተኞች 
የጥቄና መልስ ውድድር ሲካሄድ

የሥራ አካባቢ ደህንነትና ጤንነት ባለሙያ አቶ ታመነ ጌታሁን 
በኤች. አይ. ቪ/ኤድስ ዙርያ ገለጻ ሲያደርጉ 

“የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን 
ስናከብር በሕገ-መንግስቱ የተጣለብንን ኃላፊነት በላቀ 

ውጤታማነት ለመወጣት ቃል በመግባት ነው” 
የፌዴራል ዋና ኦዲተር ክቡር አቶ ገመቹ ዱቢሶ

ዜና
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በቫይረሱ ተጠቂ ስለሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች፣ በሽታው 
እያደረሰ ስላለው ተፅዕኖ፣ ስለምርመራ እና ህክምና 
እንዲሁም ሌሎች ወቅታዊ የቫይረሱ ስርጭትና ተያያዥ 
ጉዳዮች ገለጻ አድረገዋል፡፡

በተመሳሳይ ሁኔታም ከህዳር 16 - ታህሣስ 1 ቀን ድረስ 
በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚከበረው የጸረ-ጾታዊ ጥቃት ቀን 
(የነጭ ሪባን ቀን) በሀገራችን ለ12 ጊዜ “በሴቶች ላይ 
የሚደርሱ ጥቃቶችን ለመከላከልና ለማስቆም የወንዶችን 
አጋርነት ማጠናከር!” በሚል ሀገራዊ መሪ ቃል 
ተከብሯል፡፡ በወቅቱ የሥርዓተ ጾታ ከፍተኛ ባለሙያ 
የሆኑት አቶ ገዛኸኝ ሙሊሳ ጾታን መሰረት አድርገው 
ስለሚፈፀሙ ጥቃቶች፣ በሴቶች ላይ ስለሚፈፀሙ 
የጥቃት ዓይነቶችና ስለሚያስከትሉት ውጤት፣ ስለህግ 
ማዕቀፎችና ሰነዶች እንዲሁም ሌሎች ተያያዥ ጉዳዮች 

ማብራሪያ ሰጥተዋል፡፡ 

በኤች.አይ.ቪ ኤድስና በጾታዊ ጥቃት ላይ በቀረቡት 
ገለፃዎችና ጥያቄዎች ላይ ክቡር ዋና ኦዲተሩ በሰጡት 
ማጠቃለያ በተለይም በሴቶች ላይ የሚፈጸም ጥቃትን 
ለማስቆም ህጎች እንዲሻሻሉ ከማድረግ ባለፈ የማህበረሰብ 
አስተሳሰብ ማሳደግ ላይ ትኩረት ተሰጥቶ ሊሰራ እንደሚገባና 
ጥቃቱ ደርሶ ሲገኝም ጥቃት አድራሾቹ በህግ ፊት 
ተጠያቂ እንዲሆኑ ማድረግ እንደሚያስፈልግ ገልፀዋል፡፡ 
ከኤች.አይ.ቪ ኤድስና ስርጭት ጋር በተያያዘም የመ/ቤቱ 
ሰራተኞች በመስክ ሥራ ላይ የሚሰሩ እንደመሆናቸው 
ለበሽታው እንዳይጋለጡ የግንዛቤ ማስጨበጡ ሥራ 
ተጠናክሮ በትኩረት መሠራት እንዳለበትና እና ለበሽታው 
የተጋለጡ ሠራተኞችም ካሉ ድጋፍ ማድረግ እንደሚገባ 
አስገንዝበዋል፡፡  

14ኛው የአፍሪካ ዋና ኦዲተሮች ማህበር (AFROSAI) 
ጠቅላላ ጉባዔ እ.ኤ.አ ከጥቅምት  23-27/2017 ዓ.ም  
ድረስ በናሚቢያ ዋና ከተማ ዊንድሆክ ተካሄደ፡፡ በጉባኤው  
በኦዲት ዘርፍ ምክትል የፌዴራል ዋና ኦዲተር በክብርት 
ወ/ሮ መሰረት ዳምጤ የተመራ ሦስት አባላትን የያዘ 
ልዑክ ተሳትፏል፡፡ 

ክብርት ወ/ሮ መሰረት እንደገለጹት በጉባኤው ላይ 
የAFROSAI 2015-2020 ስትራቴጂክ ዕቅድ፣ 
የ2018-2020 በጀት፣ የፋይናንስ የኦዲት ሪፖርት 
እንዲሁም የአቅም ግንባታና የእውቀት ሽግግር ኮሚቴ 

የስራ አፈጻጸምና የቀጣይ የስራ እቅድ የጸደቁ ሲሆን 
የAFROSAI ዋና መጽሄት /Africa Journal of 
Comprehensive Auditing/ በኤሌክትሮኒክ የመገናኛ 
ዘዴ እንዲዘጋጅ ስምምነት ላይ ተደርሷል፡፡ 

በሌላ በኩል የአፍሪካ የፈረንሳይኛ ተናጋሪ ዋና ኦዲተሮች 
ማህበር /AFROSAI-F/፣ የአፍሪካ የእንግሊዘኛ ተናጋሪ 
ዋና ኦዲተሮች ማህበር (AFROSAI-E) እና የአፍሪካ 
የአረብኛ ተናጋሪ ዋና ኦዲተሮች ማህበር /AFROSAI-I/ 
የሥራ ሪፖርት እንዲሁም የተለያዩ በአጋር ድርጅቶች 
የተዘጋጁ ጥናታዊ ፅሑፎች ቀርበዋል፡፡

ከዚሁ ጋር ተያይዞ የአካባቢ ጥበቃ ኦዲትን በተመለከተ 
በቻድ ወንዝ ላይ የተደረገ የአካባቢ ተፅዕኖ ጥናት የኦዲት 
ሪፖርት የቀረበ ሲሆን በቀጣይ የክትትል ኦዲት የሚደረግ 
መሆኑን እና የአባይ ወንዝ ላይም በተመሳሳይ የአካባቢ 
ኦዲት ለማድረግ መታሰቡን የአካባቢ ኦዲት አጥኚ ቡድን 
(Working Group on Environmental Auditing፡ 
WEGA) በእቅዱ አቅርቧል፡፡ 

ኢትዮጵያም የአባይን ወንዝ በተመለከተ የታሰበውን 
የኦዲት እቅድ አስመልክቶ ያላትን ሀሳብ ለጉባኤው 
በወቅቱ ያቀረበች ሲሆን በዓባይ ወንዝ ላይ የአካባቢ 
ተጽእኖ ኦዲት ለማድረግ ከመታሰቡ በፊት በመጀመሪያ 
የተፋሰሱ ሀገራት የጋራ መግባባት ላይ መድረስ 
እንደሚገባቸውና ይህን የኦዲት እቅድ ለማዘጋጀት 
ሲታሰብ የእነዚህ የተፋሰሱ አባል ሀገራት ሊሳተፉበት 
እንደሚገባ ገልጻለች፡፡ ከመድረኩም በተሰጠ ምላሽ 
የተፋሰሱን አገሮች ሳያካትትና እውቅና ሳያገኝ ኦዲት 
የማይደረግ መሆኑንና ኦዲቱም ገና በእቅድ ደረጃ የሚገኝ 
መሆኑ ተገልጿል፡፡

የኦዲት ዘርፍ ምክትል የፌዴራል ዋና ኦዲተር ክብርት ወ/ሮ መሰረት ዳምጤና የልዑካን ቡድኑ ጉባኤውን ሲካፈሉ

የፌዴራል ዋና ኦዲተር ልዑክ በናሚቢያ በተደረገው ጉባኤ 
በርካታ ልምዶችን እንዳገኘና በተለይም የዘላቂ የልማት 
ግቦችን (SDG) አተገባበር መ/ቤቱ ወደፊት በክዋኔ ኦዲት 
ማካተት የሚችልበት ሁኔታ እንዳለ ትምህርት መገኘቱን 
ክብርት ወ/ሮ መስረት ገልጸዋል፡፡

በጉባኤው ቀጣይ ለሶስት አመት የሚመሩ አባላት 
ተሰይመዋል፡፡ በዚህም መሰረት የAFROSAI ፕሬዚዳንት 
የነበሩት የግብጽ ዋና ኦዲተር ለናምቢያ ዋና ኦዲተር 
የፕሬዚዳንት ሥልጣኑን ያስረከቡ ሲሆን የቻድ ዋና ኦዲተር 
ደግሞ ምክትል ፕሬዚዳንት በመሆን ተመርጠዋል፡፡

ስብሰባው በየሦስት አመቱ የሚካሄድና የሦስቱን ቋንቋ 
ተናጋሪ አገሮች (AFROSAI-F)፣ (AFROSAI-E) እና 
(AFROSAI-I) ያቀፈ ሲሆን ሌሎች አጋር ድርጅቶች 
የሚሳተፉበት እንዲሁም ላለፉት ሦስት አመታት 
የተከናወኑ ተግባራት የሚገመገሙበትና በቀጣይ 
ሦስት አመታት የሚሰሩ ስራዎች በአባሎች ታይተው 
የሚፀድቁበት መድረክ ነው፡፡

የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት የእቅድ አፈጻጸም ግምገማና 

የእቅድ ዝግጅት መድረክ ተካሄደ

የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት የ2009/2010 የኦዲት 
ዘመን የእቅድ አፈጻጸም የግምገማና የ2010/11 
የኦዲት ዘመን እቅድ ዝግጅት መድረክን ከየካቲት 
26-30/2010 ዓ.ም መላውን ሰራተኛ ባሳተፈ መልኩ 
በኢትዮጵያ ስራ አመራር ኢኒስቲትዩት አካሄደ፡፡ 

በመድረኩ ላይ የፌዴራል ዋና ኦዲተር ክቡር አቶ ገመቹ ዱቢሶ 

በ2009/2010 የኦዲት ዘመን በፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት 
174፣ በኦዲት  ሰርቪስ ኮርፖሬሽን ደግሞ 6 የፋይናንሻል 
ኦዲቶችን እንደዚሁም 20 የክዋኔና 8 የክትትል ኦዲቶችን፣ 
የፍትሀዊ መሰረታዊ አገልግሎት ለሁሉ አቀፍ የእድገት 
ተጠቃሚነት የፕሮግራም ኦዲቶችን ጨምሮ 251 የመሰረታዊ 
አገልግሎት ከለላ ኦዲቶችን፣ የመንግስት አጠቃላይ ገቢና 
ወጪ ኦዲቶችንና ልዩ ኦዲቶችን ለማከናወን ታቅዶ እንደነበር 

14ኛው የAFROSAI ጠቅላላ ጉባዔ በናሚቢያ ተካሄደዜና

ዜና
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የተከበሩ ወ/ሮ ሽታዬ ምናለ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 
ምክትል አፈ ጉባዔ

ምክር ቤቱ በኦዲት ግኝቶች ላይ እርምጃ በማይወስዱት ላይ 

ክትትልና ቁጥጥሩን ማጠናከር እንዳለበት ተገለጸ

የኢ.ፌ.ዴ.ሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በኦዲት ግኝቶች 
ላይ እርምጃ በማይወስዱ አካላት ላይ የሚያደርገውን 
ክትትል ይበልጥ ማጠናከር እንዳለበት የምክር ቤቱ 
ምክትል አፈ ጉባዔ የተከበሩ ወ/ሮ ሽታዬ ምናለ አሳሰቡ፡፡ 

ምክትል አፈ ጉባዔ ወ/ሮ ሽታዬ በፌዴራል ዋና 
ኦዲተር መ/ቤት አዘጋጅነት በኦዲት ምንነትና አሰራር 
እንዲሁም በመንግስት የፋይናንስ አስተዳደር ዙርያ 
ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላትና ለሌሎች ባለድርሻ 
አካላት ከታህሳስ 13-14/2010 ዓ.ም ድረስ የተዘጋጀውን 
የግንዛቤ ማስጨበጫ መድረክ ሲከፍቱ ባደረጉት ንግግር 
የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እያከናወናቸው ያሉ 
የክትትልና ቁጥጥር ስራዎች እድገት እያሳዩ ቢሆንም 
በኦዲት ግኝቶች ላይ እርምጃ በማይወስዱ አካላት ላይ 
የሚያደርገው ክትትል ከዚህ በበለጠ ተጠናክሮ ሊቀጥል 
ይገባል ብለዋል፡፡

“የሀገራችንን ሁለንተናዊ እድገት ቀጣይ በማድረግ የህዳሴ 
ጉዟችንን በስኬታማ መንገድ ለመምራት ያለንን ውስን 

በማስታወስ ስራዎቹ ከሞላ ጎደል እየተጠናቀቁ እንደሆነ 
ገልጸዋል፡፡ 

ክቡር አቶ ገመቹ በኦዲቱ በክዋኔ ኦዲት ዘርፍ በእቅዱ 
መሰረት የተሻለ አፈጻጸም እንደተመዘገበ ጠቅሰው 
በመሰረታዊ አገልግሎቶች ከለላ ኦዲት በኩልም የተሻለ 
ስራ መሰራቱን ተናግረዋል፡፡ በፋይናንሻል ኦዲት በኩል 
ኦዲቶቹ ከሞላ ጎደል እንደተጠናቀቁ የተናገሩት ዋና 
ኦዲተሩ የልዩ ኦዲትን በተመለከተ ለመ/ቤቱ እየቀረቡ 
ባሉት ጥያቄዎች ብዛት ልክ ማከናወን እንዳልተቻለ 
ተናግረዋል፡፡ 

በድጋፍ ዘርፉ በኩልም በእቅዱ መሰረት በርካታ ስራዎች 
መሰራታቸውን ክቡር ዋና ኦዲተሩ ተናግረዋል፡፡ በዚህም 
የመ/ቤቱን የሰው ሀይል ፍላጎት በእድገትና በቅጥር 
ለማሟላት፣ የረጅም ጊዜ ስልጠናዎችን በማመቻቸትና 
የተቋሙን የስልጠና ማዕከል በማደራጀት የአጭር ጊዜ 
ስልጠናዎችን በመስጠት የሰራተኞችን አቅም ለመገንባት፣ 
የዳታ ማዕከል ግንባታን በማካሄድ የተቋሙን ስራ 
በቴክኖሎጂ ለማስደገፍ፣ የተቋሙን የሰው ሀይል መረጃን 
ቴክኖሎጂን በመጠቀም ለማደራጀት እንዲሁም ለመ/ቤቱ 
ጥቅም የማይሰጡ ንብረቶችን ለማስወገድ በተሰሩ ስራዎች 
ጥሩ ውጤቶች ተመዝግበዋል ብለዋል፡፡

በፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት የእቅድ ዝግጅት፣ 

ክትትልና ግምገማ ዳይሬክተር አቶ ደጀኔ ደቦጭ 
የመ/ቤቱን የኦዲትና የድጋፍ ዘርፎች የተጠቃለለ ሪፖርት 
አቅርበው ውይይት ተደርጎበታል፡፡

አቶ ደጀኔ በሪፖርታቸው በኦዲቱም ሆነ በድጋፍ ዘርፎቹ 
ስራዎች ላይ የነበሩ ችግሮችን አመላክተዋል፡፡ ዳይሬክተሩ 
ከጠቀሷቸው ችግሮች መካከል የተለያዩ ግዥዎች 
በወቅቱ አለመፈጸማቸው፤ የIFMIS ሲስተም መቆራረጥ 
ማጋጠሙ፤ ኦዲት ተደራጊዎች ለኦዲቱ የሚሆን የስራ 
ክፍልና መረጃ በወቅቱ አለማቅረባቸው እንዲሁም ለሚነሱ 
ጥያቄዎች በወቅቱ ምላሽ አለመስጠታቸውና የኦዲት 
መውጫ ስብሰባ ቀናትን ማራዘማቸው ይገኙባቸዋል፡፡

በመድረኩ ላይ ሁሉም የስራ ክፍሎች በአፈጻጸማቸው 
ላይ የታዩ ጠንካራና ደካማ ጎኖችን በመገምገም የቀጣይ 
ስራዎቻቸውን እቅድ አዘጋጅተዋል፡፡ በዚህም ከመ/ቤቱ 
የበላይ አመራርና ከሰራተኞች በተሰጡ አስተያየቶች 
መነሻነት የቀጣይ ስራ የትኩረት አቅጣጫዎች ተለይተው 
የኦዲት ዳይሬክቶሬቶች የ2010/2011 የኦዲት ዘመን 
እቅዳቸውን፣ የድጋፍ ዘርፍ ዳይሬክቶሬቶች ደግሞ 
የ2011 በጀት አመት እቅዳቸውን ያዘጋጁ ሲሆን መላው 
ሰራተኛም በእቅዶቹ ላይ ተወያይቷል፡፡ 

የመ/ቤቱ አመራር በቀጣይ የተግባራት አፈጻጸም ላይ 
አቅጣጫ በመስጠት መድረኩ ተጠናቋል፡፡  

ሀብት በአግባቡና ውጤታማ በሆነ መንገድ መጠቀምና 
ህጎች በአግባቡ ስራ ላይ መዋላቸውን ማረጋገጥ ቅድሚያ 
የምንሰጠው ተግባር ነው፡፡” ያሉት ወ/ሮ ሽታዬ በሀገሪቱ 
የታቀዱ የልማት፣ የመልካም አስተዳደርና የዲሞክራሲ 
ግንባታ እቅዶች በአስፈጻሚ አካላት በአግባቡ እየተፈጸሙ 
መሆኑን ለመከታተል ምክር ቤቱ በአጠቃላይ ከሚያደርገው 
ቁጥጥር፣ ክትትልና ድጋፍ በተጨማሪ በየዘርፎቹ የቋሚ 
ኮሚቴዎች አደረጃጀት በመፍጠር በቅርበት እየተቆጣጠረ፣ 
እየተከታተለና እየደገፈ መሆኑን ገልጸዋል፡፡

ምክትል አፈ ጉባኤ ወ/ሮ ሽታዬ አያይዘውም በግንዛቤ 
ማስጨበጫ መድረኩ ላይ የተገኙ የምክር ቤት 
አባላትና የተለያዩ መ/ቤቶች የስራ ኃላፊዎች ከመድረኩ 
የሚያገኙትን ተጨማሪ ግንዛቤ በመጠቀም የቁጥጥር፣ 
የክትትልና የድጋፍ ስራቸውን የበለጠ አጠናክረው 
ሀገራዊ የሀብት አጠቃቀምንና የተልዕኮ አፈጻጸምን 
ውጤታማ የሚያደርግ እገዛ እንደሚያደርጉ ያላቸውን 
እምነት ገልጸዋል፡፡

የፌዴራል ዋና ኦዲተር ክቡር አቶ ገመቹ መድረኩ 
የምክር ቤት አባላትና የባለድርሻ አካላት በመንግስት 
የፋይናንስ አስተዳደር ላይ ባሉ ጉዳዮችና በኦዲት አሰራር 
ዙርያ ያላቸውን ግንዛቤ በማሳደግ የክትትልና የቁጥጥር 
ስራውን ለማጠናከር የተዘጋጀ መሆኑን አስረድተዋል፡፡ 

በስልጠናው ወቅት የመንግስት ፋይናንስ አስተዳደር እና 
የፋይናንስ አስተዳደር ሪፎርም ስራዎችን፣ የመንግስት 
የጥሬ ገንዘብ አስተዳደርና የክፍያ ስርዓትን፣ የበጀት 
ዝግጅትና አስተዳደርን፣ የውስጥ ኦዲትና የውስጥ ቁጥጥር 
ስርዓትን የተመለከቱ ርዕሰ ጉዳዮች ከገንዘብና ኢኮኖሚ 
ትብብር ሚኒስቴር በተጋበዙ ከፍተኛ ባለሙያዎችና የስራ 
ኃላፊዎች ገለጻ ተደርጓል፡፡ በተመሳሳይ መልኩም በኦዲት 
ምንነትና ግልጽነትና ተጠያቂነትን በማስፈን ረገድ የምክር 
ቤቱን ሚና፤ ዋና ዋና የኦዲት ግኝቶችና የሚሰጡ የማሻሻያ 
ሀሳቦችን፤ በኦዲት ዙርያ የሚታዩ ችግሮችንና የመፍትሄ 

ሀሳቦችን እንዲሁም በኦዲት ዙርያ እየተሰራባቸው ያሉ 
አለም አቀፍ የህግ ማዕቀፎችን የተመለከቱ ገለጻዎች 
በፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት የስራ ኃላፊዎች 
ተደርገዋል፡፡ በገለጻዎቹ ላይም ሰፊ ውይይት ተደርጓል፡፡

በመድረኩ ላይ የኦዲት ዘርፍ ምክትል ዋና ኦዲተር ክብርት 
ወ/ሮ መሰረት ዳምጤ የመንግስት የፋይናንስ መመሪያዎች 
የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት ለሚያካሂዳቸው ኦዲቶች 
መሰረት በመሆናቸው የምክር ቤት አባላት በመመሪያዎቹ 
ላይ ያላቸው ግንዛቤ ማደጉ የክትትልና የቁጥጥር 
ስራቸውን በበለጠ ለመስራት እንደሚያስችላቸው ገልጸው 
ሁሉም ባለድርሻ አካላት ከፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት 
ጋር ያላቸውን ግንኙነት በማጠናከር ወደ ተሻለ ውጤት 
መድረስ እንደሚቻል አስገንዝበዋል፡፡

በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የመንግስት ወጪ 
አስተዳደርና ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ 
የተከበሩ ወ/ት ወይንሸት ገለሶ በመድረኩ ማጠቃለያ ላይ 
በፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት ግኝቶች ላይ ተመስርቶ 
ውጤታማ እርምጃ መውሰድ እንደሚያስፈልግ ጠቅሰው 
ለዚህም በመንግስት ወጪ አስተዳደርና ቁጥጥር 
ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ በኩል ኦዲቱን መሰረት በማደረግ 
እየተሰራ ካለው የክትትል፣ የቁጥጥርና የድጋፍ ስራ 
ባለፈ በዋናነት አስፈጻሚ አካላትን በቅርበት እያገኙ 
ወቅታዊ ግምገማና ክትትል ማድረግ የሚችሉት ሌሎቹ 
ቋሚ ኮሚቴዎች በመሆናቸው በዚህ በኩል የየራሳቸውን 
ኃላፊነት በይበልጥ ሊወጡ እንደሚገባ አሳስበው ለዚህም 
የግንዛቤ ማስጨበጫ መድረኩ ጠቀሜታው ከፍተኛ 
መሆኑን ገልጸዋል፡፡

በመድረኩ ላይ በምክር ቤቱ የሚገኙ የተለያዩ የቋሚ 
ኮሚቴዎች ሰብሳቢዎችና ምክትል ሰብሳቢዎች፣ 
የመንግስት ወጪ አስተዳደርና ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ 
ኮሚቴ አባላት እንዲሁም ከባለድርሻ አካላት የተወጣጡ 
የስራ ኃላፊዎች ተገኝተዋል፡፡

ዜና
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በመስሪያ ቤቱ ለተቀጠሩ አዲስ ኦዲተሮች የትውውቅ ስልጠና 
ሲሰጥ 

ክቡር አቶ ገመቹ ዱቢሶ የፌዴራል መንግስት መ/ቤቶችን 
አመታዊ የኦዲት ሪፖርት ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሲያቀርቡ

የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት ለሶማሊያ የዋና ኦዲተር 
መ/ቤት ልዑካን ቡድን ልምድ ባካፈለበት ወቅት

የመ/ቤቱ ሰራተኞች ከኢንዱስትሪ ሚ/ርና ከኢትዮጵያ ብሮድካስት 
ባለስልጣን ሰራተኞች ጋር የሰንደቅ ዓላማ ቀንን ሲያከብሩ

በመስሪያ ቤቱ ለተቋቋመው የኦዲት ስልጠና ማዕከል 
የአሰልጣኞች ስልጠና ሲሰጥ

መስሪያ ቤቱ ለብዙኃን መገናኛዎችና ለሌሎች አካላት መረጃን 
ተደራሽ ለማድረግ ይሰራል 

የመስሪያ ቤቱ ሰራተኞችና አመራሮች በመስሪያ ቤቱ ጥቅር ግቢ 
ውስጥ ችግኞችን ሲተክሉ

የተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት ዋና ኦዲተሮች የፌዴራል ዋና 
ኦዲተር መ/ቤትን በጎበኙበት ወቅት

የመስሪያ ቤቱ አመታዊ የእቅድ አፈጻጸም ግምገማና እቅድ 
ዝግጅት መድረክ ሲካሄድ 

ዓለም አቀፍ የሴቶች ቀንን በማስመልከት የመ/ቤቱ ሰራተኞች 
የውድ አረጋውያን የኢትዮጵያ ነዋሪዎች ማህበርን ሲጎበኙ

በክዋኔ ኦዲት ላይ ለመ/ቤቱ ኦዲተሮች የአቅም ግንባታ ስልጠና 
ሲሰጥ

የመስሪያ ቤቱ ሰራተኞችና አመራሮች የመስሪያ ቤቱን ጥቅር 
ግቢና አካባቢ በጋራ ሲያጸዱ 

ዝክረ-ፎቶ
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ሀገራችን ፈጣን፣ ዘላቂና የሁሉንም ዜጎች ተጠቃሚነት ያረጋገጠ ልማት በማምጣት እንዲሁም ሰላም፣ 
ዴሞክራሲና መልካም አስተዳደርን በማስፈን መካከለኛ ገቢ ካላቸው ሀገሮች ተርታ ለመሰለፍ ራዕይ ሰንቃ 
የህዳሴ ጉዞ ላይ ትገኛለች፡፡ 

ይህን ግብ ለማሳካት ለዘመናት ሲንከባለሉ የመጡ ማህራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮቻችን ደረጃ በደረጃ 
ለመቅረፍና ዘመን አመጣሽ ስጋቶችንና ለውጦችን በአግባቡ ለማስተናገድ እንዲሁም መልካም አስተዳደርን 
ለማስፈን በመንግስት የተነደፉ ፖሊሲዎችንና ስትራቴጂዎችን አስፈጻሚ አካላት ውጤታማ፣ ቀልጣፋና 
ኦኮኖሚያዊ በሆነ አግባብ እንዲተገብሩ ማድረግ ያስፈልጋል፡፡ 

ከዚሁ ተግባር ጋር ተያይዞም አስፈጻሚ የመንግስት አካላት እነዚህን ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች ለማስፈጸም 
እንዲችሉ የሚመደብላቸውን ገንዘብ፣ ንብረትና የሰው ሀይል ህግን በተከተለ አግባብ እንዲያስተዳድሩ 
ማድረግና ያለን ውስን ሀብት ሳይባክንና ሳይመዘበር ለህዳሴ ጉዟዋችን ስኬት ብቻ በአግባቡ መዋሉን 
ማረጋገጥ ይገባል፡፡

እነዚህ ወሳኝ ተግባራት በአስፈጻሚው አካል በተናጥል የሚፈጸሙ ሳይሆኑ በሀገሪቱ በየደረጃው ባሉ የህግ 
አውጪ አካላት፣ በዴሞክራሲና በፍትህ ተቋማት እንዲሁም በብዙኃን መገናኛዎችና በህብረተሰቡ የጋራ 
ጥረትና አስተዋጽኦ የሚሳኩ የጋራ ሀገራዊ ጉዳዮች ናቸው፡፡

ከዚህ አንጻር በፌዴራልና በክልል በየደረጃው ያሉ አስፈጻሚ የመንግስት አካላት በህግ የተሰጣቸውን 
ኃላፊነትና ስልጣን የህብረተሰቡን ፍላጎትና የሀገሪቱን የእድገት እቅድ ባማከለ መልኩ ውጤታማ፣ 
ቀልጣፋ፣ ኢኮኖሚያዊ በሆነ መልኩ መፈጸም፣ የተመደበላቸውን ሀብትም በህጋዊ አግባብ ማስተዳደር 
ብሎም የግልጽነትና የተጠያቂነት እንዲሁም የውስጥ ቁጥጥር አሰራርን ዘርግቶ መተግበር ይጠበቅባቸዋል፡፡ 
በአሰራራቸው ላይ በሚታዩ  ድክመቶች ላይም ፈጣን የማስተካከያ እርምጃ መውሰድና በቀጣይ እንዳይከሰቱም 
ማድረግ ይገባቸዋል፡፡

በፌዴራልና በክልል ደረጃ የሚገኙ ምክር ቤቶችም በስራቸው የሚከታተሉዋቸው አስፈጻሚ አካላት በዚሁ 
አግባብ እየተንቀሳቀሱ መሆኑን በቅርበት ማረጋገጥና አስፈላጊውን ድጋፍ ማድረግ እንዲሁም ኃላፊነታቸውን 
በአግባቡ ባልተወጡ፣ ሀብት ባባከኑና በሙስና ተግባራት ውስጥ በተገኙ የስራ ኃላፊዎችና ሰራተኞች 
ላይ ህጋዊ እርምጃ እንዲወሰድ ማድረግ ይኖርባቸዋል፡፡ በተጨማሪም የኦዲት ስራ እንዲጠናከርና ውጤት 
እንዲያመጣ የሚጠበቅባቸውን ድርሻ በመወጣት ተጠያቂነት እንዲሰፍን ማድረግ ይጠበቅባቸዋል፡፡

የዴሞክራሲና የፍትህ ተቋማትም ህብረተሰቡ አገልግሎቶችን ፍትሀዊ በሆነና በተሟላ አግባብ ማግኘቱን 
ማረጋገጥ፣ ሙስናና የተበላሸ አሰራር መታገያ ስልቶች መነደፋቸውንና መተግበራቸውን ማረጋገጥ፣ በነዚህ 
ህገወጥ  ተግባራት ውስጥ የሚሳተፉትን አካላት ወደ ህግ ማቅረብና እርምጃ እንዲወሰድ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል፡፡ 
በዚህ ረገድ በተለይ የፌዴራልና የክልል ዋና ኦዲተር መ/ቤቶች በአስፈጻሚ አካላት ላይ የሚያደርጉትን ኦዲት 
በአይነት፣ በሽፋንና በጥራት ማሳደግና የተጠያቂነት ስርዓቱ ይበልጥ እንዲረጋገጥ ማስቻል አለባቸው፡፡ 

ብዙሀን መገናኛዎች በአስፈጻሚው አካል የሚታዩ ጉድለቶችን እየነቀሱ በማውጣትና የኦዲት ግኝቶችን 
መሰረት በማድረግ መረጃዎችን ለህብረተሰቡ በማድረስ በመንግስት ተቋማት የተልዕኮ አፈጻጸምና የሀብት 
አስተዳደር ላይ በቂ ግንዛቤ ያለውና የተበላሹ አሰራሮችን የሚታገል እንዲሁም መብቱን የሚጠይቅና 
በሀገሪቱ የህዳሴ ጉዞ ውስጥ የራሱን በጎ አስተዋጽኦ የሚያበረክት ህብረተሰብ እንዲፈጠር ሚናቸውን 
መወጣት ይጠበቅባቸዋል፡፡

ህብረተሰቡም በኦዲት ላይ ያለውን ግንዛቤ በማሳደግ የተጠያቂነት ስርአት እንዲፈጠር የበኩሉን እገዛ 
በማድረግ፣ በአስፈጻሚው አካል ሊሰጠው የሚገባውን አገልግሎት በመጠየቅ እንዲሁም ሙስናና ብልሹ 
አሰራርን በመታገል መልካም አስተዳደር በሀገሪቱ እንዲሰፍን የበኩሉን ድርሻ መወጣት አለበት፡፡

በአጠቃላይ የመንግስት አስፈጻሚ አካላት የተጣለባቸውን ሀገራዊ ኃላፊነት በብቃት መወጣታቸውን 
በማረጋገጥ የሀገራችን የህዳሴ ጉዞ እንዲሳካ ሁሉም አካላት የድርሻቸውን ይወጡ፡፡  

ለተጠያቂነት ስርአት መስፈን የድርሻችንን እንወጣ!
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