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2 3የፌዴራል ዋና ኦዲተር መስሪያ ቤት ልሳነ-ኦዲተር 2011 ዓ.ም

የዝግጅት ክፍሉ መልዕክት

የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት በየዓመቱ በሚያከናውናቸው የፋይናንሻልና የክዋኔ አዲቶች 
የመንግሥት ተቋማት የሀብት አስተዳደርንና የተልዕኮ አፈፃፀምን የሚገልጹ ወቅታዊ መረጃዎችን 
በማውጣት ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትና ለሚመለከታቸው አካላት ያቀርባል፡፡ 

መረጃዎቹ በፌዴራል ደረጃ የህዝብና የመንግሥት ሀብት አስተዳደርን እንዲሁም የእቅዶች፣ 
ፖሊሲዎች፣ ስትራቴጂዎችና ፕሮጀክቶች አፈጻጸምን ብሎም የህዝባዊ አገልግሎቶች አሰጣጥ 
ሁኔታን የሚመለከቱ ናቸው፡፡ እነዚህ ጉዳዮች የሀገርንና የህዝብ ፍላጎትንና ጥቅምንና በቀጥታ 
የሚመለከቱ በመሆኑ ህብረተሰቡ በኦዲት ግኝቶች ላይ በቂና ወቅታዊ መረጃ ማግኘት ይሻል፡፡ 
ከዛም አልፎ በሀብት አስተዳደርም ሆነ በተልእኮ አፈጻጸም ላይ ያሉ ድክመቶች እንዲታረሙ፤ 
ኃላፊነታቸውን ያልተወጡ አካላትም እንዲጠየቁ ይፈልጋል፡፡ 

እነዚህ የህብረተሰቡ ፍላጎቶች እንዲመለሱም ሆነ እንዲስተጋቡ በማስቻል ረገድ ብዙሃን መገናኛዎች 
ሰፊ እድልና ከፍተኛ አቅም አላቸው፣ ልዩ ሙያዊ ሀላፊነትም አለባቸው፡፡

በመሆኑም የብዙሃን መገናኛዎች ህብረተሰቡ የራሱና የመንግስት ሀብት የትና እንዴት እንደዋለና 
እቅዶችና ፕሮጀክቶችም በምን አግባብ እየተመሩ እንደሆነ እንዲጠይቅ፣ የሚመለከታቸው አካላትም 
ምላሽ እንዲሰጡበትና በየደረጃው ተጠያቂነት እንዲረጋገጥ አጀንዳ ቀርጸው ሳያሰልሱ መስራት 
ይጠበቅባቸዋል፡፡ 

ከዚህ አኳያም በፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት በየአመቱ የሚወጡ የኦዲት ሪፖርቶችንና 
ሪፖርቶቹን መሰረት አድርገው የሚካሄዱ ውይይቶችን፣ የመስክ ጉብኝቶችንና የግብረመልስ 
መድረኮችን እንዲሁም ወቅታዊ የተቋማት የስራ አፈጻጸም ሪፖርቶችን የሚቃኙ መረጃዎችን 
ለህዝብ በማቅረብ ህብረተሰቡ ስለሀብት አስተዳደሩና ተልዕኮ አፈጻጸሙ እንዲያውቅና እንዲጠይቅ 
ማድረግ ይኖርባቸዋል፡፡

በዚህም ሳይገደቡ የሀብት ብክነትን፣ ምዝበራን፣ ህገወጥ ተግባራትንና የአሰራር ድክመቶችን 
በማጋለጥ እንዲሁም በኦዲት የተገኙ ድክመቶች ስለመታረማቸውና ኃላፊነታቸውን ያልተወጡ 
አካላት ተጠያቂ ስለመደረጋቸው በመከታተል ለህዝብ ማሳወቅና በኦዲት ተደራጊ ተቋማት፣ 
የመቆጣጠር ሀላፊነት ባላቸው አስፈፃሚና ህግ አውጪ አካላት ላይ ጫና ማሳደር ይጠበቅባቸዋል፡፡ 

ከዚህ አኳያ በአሁኑ ወቅት የብዙሀን መገናኛዎች ኦዲትን የቅኝታቸው አንዱ መስክ በማድረግ 
መረጃን ለህብረተሰቡ ለማድረስና ተጠያቂነት እንዲመጣ ለማድረግ አበረታች ጥረት እያደረጉ 
ይገኛሉ፡፡ ሆኖም ግን ትክክለኛ የኦዲት መረጃን ለሁሉም ህብረተሰብ በጥራት፣ በስፋትና በምልዐት 
በማድረስ እንዲሁም በኦዲት ግኝቶች ላይ እርምጃ ስለመወሰዱና አጥፊዎች ስለመጠየቃቸው 
ክትትል በማድረግ ረገድ ጠንክረው መስራት ይጠበቅባቸዋል፡፡ 

በመሆኑም ብዙሀን መገናኛዎች ሙያቸው የሰጣቸውን እድልና ኃላፊነት በመጠቀም በሀብት 
አስተዳደርና በተልእኮ አፈጻጸም ላይ የሚታዩ ድክመቶች እንዲታረሙ ብሎም ተጠያቂነት 
እንዲረጋገጥ የማድረግ ኃላፊነታቸውን አጠናክረው ይወጡ እንላለን፡፡

ልሳነ-ኦዲተር

እንዴት ከርማችኋል ውድ 

አንባቢያን? ልሳነ-ኦዲተር 

መጽሄት ወቅቷን ጠብቃ 

እነሆ ቀርባለች፡፡ እንደልማዷ 

ፍሬ ያዘሉ ሀገራዊ ኦዲት ነክ 

ጉዳዮችን አቅርባላችኋለች፡፡ 

አንብቡኝ፣ አስተያየት ለግሱኝ 

ትላችኋለች፡፡                     

             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 ኤግዚቢሽን ማዕከል ጀርባ

የውጭና የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክቶሬት

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

http://www.ofag.gov.et
mailto:ofagit@ethionet.et
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ክቡር አቶ ገመቹ ዱቢሶ
የፌዴራል ዋና ኦዲተር

እንዳለፉት ዓመታት ሁሉ መ/ቤታችን በዚህም ዓመት በመንግሥት መ/ቤቶች ላይ በህገ 

መንግሥቱና በማቋቋሚያ አዋጁ በተሰጠው ሥልጣን መሠረት የተጠናከረ የፋይናንስና 

ህጋዊነት እንዲሁም የክዋኔ ኦዲቶችን አድርጓል፡፡ በጥቅሉ ሲታይ ግን የኦዲቱ ውጤት 

በአብዛኛው ካለፉት ዓመታት እምብዛም የተለየ አይደለም፡፡ ለዚህ ደግሞ አሁንም ምክንያት 

ነው ብዬ  የማምነው በአብዛኛዎቹ ኦዲት ተደራጊ መ/ቤቶች ዘንድ ለዚህ ጉዳይ በቂ ትኩረት 

ሰጥቶ የችግሩን መንስኤ በመለየት እርምጃ ለመውሰድ ተገቢው ጥረት አለመደረጉ ነው፡፡ 

በእርግጥ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትና በመንግሥት ደረጃ ይህንን ሁኔታ ከመሰረቱ 

ለመቀየር የሚደረጉ ጥረቶች ቢኖሩም የመንግሥት መ/ቤቶች ሀላፊዎች ተመሳሳይ ጥረት 

ባለማድረጋቸው የሚጠበቀው ውጤት ሊገኝ አልቻለም፡፡ ይህ ደግሞ እንደዚሁ ሊቀጥል 

አይችልም፤ አይገባምም፡፡ 

ኦዲት ተደራጊዎች ምክር ቤቱም ሆነ መንግሥት በኦዲት ግኝት ላይ እርምጃ እንዲወስዱ 

ሳይጠይቋቸው ወይም ሳይወተውቷቸው ተገቢውን እርምጃ ወስደው ለዋና ኦዲተር መ/ቤትና 

ለተቆጣጣሪ አካላት የማሳወቅ ግዴታ አለባቸው፡፡ ነገር ግን ቀደም ብዬ እንደገለጽኩት 

ይህንን ሀላፊነታቸውን በአግባቡ ሲወጡ አልታየም፡፡ ለዚህም ነው ምክር ቤቱ ተመሳሳይ 

ሪፖርት ከእንግዲህ አንሰማም በማለት እርምጃ ተወስዶ በየሦስት ወሩ በመንግሥት ሪፖርት 

እንዲቀርብለት ባሳለፈው የውሳኔ ሀሳብ የጠየቀው፡፡ ነገሩ የሚሰማ ካለ ጆሮ ያለው ይስማ" 

ለማለት ነው፡፡

የዋና ኦዲተር መ/ቤት የሚችለውን ያህል ጥሮ ሪፖርቱን ለምክር ቤቱ አቅርቧል፡፡ ምክር 

ቤቱም ተመሳሳይ ሪፖርት አልሰማም ብሎ የውሳኔ ሀሳብ አሳልፏል፡፡ ጠቅላይ አቃቢ ህግንም 

ተጠያቂነትን እንዲያረጋግጥ አዟል፡፡ እንግዲህ ይህን ተከትሎ የሚድያው ሚና እጅግ ወሳኝ 

ይሆናል፡፡ ስለዚህ ሚዲያው እያንዳንዱ አካል የተሰጠውን ሀላፊነት ስለመወጣቱ ጥብቅ 

ክትትልና ምርመራ በማድረግ ለህዝብ ጆሮ ሊያደርስ ይገባል፡፡ እንደዚህ በማድረግና ጫና 

በመፍጠር ተጠያቂነት እንዲረጋገጥ ሚዲያ የበኩሉን ሀላፊነት ሊወጣ ይገባል፡፡ ዜጋውም 

በዚህ ረገድ የሚኖሩትን ማንኛውንም መድረክ በመጠቀም ተጠያቂነት እንዲረጋገጥ የራሱን 

በጎ አስተዋጽኦ ሊያደርግ ይገባል፡፡  

የዋና ኦዲተር መ/ቤት ሠራተኞችና ሀላፊዎችም አስከ አሁን ካደረጋችሁት ጥረትና ካሳያችሁት 

ቁርጠኝነት በበለጠ በመነሳሳት ለኦዲት ጥራትና ጥልቀት ልዩ ትኩረት በመስጠትና ኦዲት 

ተደራጊዎችን ከወትሮው በተለየ በመርዳትና በመደገፍ ተጠያቂነት እንዲረጋገጥና የመንግሥትና 

የህዝብ ሀብትና ንብረት በአግባቡ እንዲጠበቅና ሥራ ላይ እንዲውል እንዲሁም የመንግሥት 

መ/ቤቶች አሠራርና አፈጻጸም እንዲጎለብትና እንዲሻሻል ብርቱ ጥረት እንድታደርጉ አሳስባለሁ፡፡ 

አመሰግናለሁ!

መልዕክት
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ቆይታ

ክቡር አቶ ገመቹ ዱቢሶ የፌዴራል ዋና ኦዲተር

ልሳነ-ኦዲተር፡- መ/ቤቱ ከ2008 እስከ 2013 የሚቆይ 
የአምስት አመት ስትራቴጂክ እቅድ እየተገበረ ይገኛል፡፡ 
የስትራቴጂክ እቅዱ አፈጻጸም አሁን ያለበት ሁኔታ ምን 
ይመስላል? 

ክቡር አቶ ገመቹ- አሁን የስትራቴጂክ እቅዱ ሊጠናቀቅ 
ትንሽ ጊዜ ነው የቀረው፡፡ በስትራቴጂክ እቅዱ ላይ ትኩረት 
የተሰጣቸው የተለያዩ ጉዳዮች አሉ፡፡ 

የኦዲት ጥራትንና ጥልቀትን ማሻሻል አንደኛው ስትራቴጂክ 
ጉዳይ ነው፡፡ በየዓመቱም የኦዲት ዕቅድ በምናቅድበት 
ጊዜ የኦዲት ጥራት ማሻሻልን አንዱ የትኩረት ነጥባችን 
አድርገን እየሰራን ነው፡፡ በዚህ መስክ ከታቀዱት ተግባራት 
ውስጥ የኦዲት ጥራትን ለማሻሻል የሚረዳ የአራት ዓመት 
ፕሮጀክት ከወርልድ ባንክ ጋር በመስማማት መቅረጽ 
ይገኝበታል፡፡ ስምምነቱም ተደርጎ ፕሮጀክቱ ተቀርጿል፡፡ 
በፕሮጀክቱ አንድ የኦዲት አማካሪ ድርጅት ተቀጥሮ ከእኛ 
ጋር ሆኖ፣ ከኦዲተሮቻችን ጋር አብሮ እየሠራ የኦዲት 
ጥራትን ለማሻሻል እገዛ እንዲያደርግ ታቅዶ ነበር፡፡  
ከዚህ ጎን ለጎንም የእንግሊዝኛ ተናጋሪ የአፍሪካ ሀገሮች 
የዋና ኦዲተር መ/ቤቶች ማህበር (AFROSAI-E) 
የኦዲት አማካሪ ድርጅቱ ሥራ ከመጀመሩ አስቀድሞ 
የመ/ቤታችን የኦዲት ጥራት የሚገኝበትን ደረጃ የዳሰሳ 
ጥናት በማድረግ ክፍተቶችን በመለየት መነሻ (Baseline) 
እንዲያስቀምጥና የሚቀጠረው የኦዲት አማካሪ ድርጅት 
ደግሞ ከዚህ በመነሳት ክፍተቶቹን የሚሞሉበትን ስልት 
በመንደፍ ለኦዲተሮቻችን ተጨባጭ የቴክኒክ ድጋፍ 
እንዲያደርግ ታስቦ ነበር፡፡ በዚሁ መሠረት AFROSAI-E 
የኦዲት ጥራታችን ያለበትን ደረጃና ክፍተቶቹን መነሻ 
(Baseline) በማስቀመጥ የመጡትን መሻሻሎች 
በየዓመቱ እየገመገመ ይገኛል፡፡ ዘንድሮም ለሶስተኛ ጊዜ 
ግምገማውን እንደሚያካሂድ ፕሮግራም ተይዟል፡፡ ሆኖም 
ግን በገንዘብ ሚኒስቴር በኩል መፈጸም የነበረበት የኦዲት 
አማካሪው ድርጅት ቅጥር በወቅቱ ባለመፈፀሙ ምክንያት 
ከፕሮጀክቱ የአራት ዓመት የቆይታ ዘመን ውስጥ ሶስቱ 
አመት እንዲሁ ባክኗል፡፡ ያም ቢሆን AFROSAI-E 
በየአመቱ እየሰጠን ባለው የግምገማ አስተያየት ላይ 
ተመስርተን የተወሰኑ አሰራሮቻችንን ለማሻሻል ጥረት 
አድርገናል፡፡ ከፕሮጀክቱ ማግኝት የነበረብንን የቴክኒክ 
ድጋፍ ባለማግኘታችን  ያሰብነውን ያህል ለውጥ ማምጣት 
አልቻልንም፡፡

ሌላኛው እቅዳችን የነበረው የኦዲት ጥራት ማረጋገጥ የስራ 
ክፍልን ራሱን አስችሎ ማደራጀት የነበረ ሲሆን ይህን 
አሳክተናል፡፡ ለሥራ ክፍሉም ኃላፊና የተወሰኑ ኦዲተሮች 
ተመደበውለታል፡፡ ነገር ግን ከፍተኛ የኦዲተሮች እጥረት 
ስላለብን ለዋናው በመስክ ለሚሠራ መደበኛ ኦዲት 
ቅድሚያ መስጠት በማስፈለጉ በሚፈለገው ልክ በስራ 
ክፍሉ ውስጥ መስራት የሚገባቸው ባለሙያዎችን 
አልመደብንም ፡፡ ይህ እንደ አንድ ጉድለት ሊታይ ይችላል፡፡ 

በአጠቃላይ ሲታይ ግን በኦዲት ጥራት ማሻሻል ረገድ 
የተወሰኑ ለውጦች አሉ፡፡ ለኦዲተሮቻችን አቅም በፈቀደ 

መጠን ሥልጠና በመስጠትና አሰራራችን ደረጃውን 
የጠበቀ በማድረግ የኦዲቱን ጥልቀትና ጥራት ለማሳደግ 
ጥረቶችን አድርገናል፡፡ ከቁጥጥራችን ውጭ በሆነ 
ምክንያት ባሰብነውና ባቀድነው ልክ ባይሆንም ከ45 እስከ 
50 ፐርሰንት ሰርተናል ማለት እንችላለን፡፡ የስትራቴጂክ 
እቅዱ እስኪጠናቀቅ በቀረው ጊዜም ሆነ ከ2013 በኋላ 
በሚኖረው በቀጣዩ የስትራቴጂክ ዕቅድ ዘመን የኦዲት 
ጥራት ትኩረት ሰጥተን ልንሰራበት የሚገባ ጉዳይ 
ይሆናል፡፡ 

ሁለተኛው የስትራቴጂክ እቅዳችን አንኳር ጉዳይ የነበረው 
በፋይናንሻል/ህጋዊነት ኦዲት የደረስንበትን የኦዲት 
ሽፋን ማስቀጠልና የክዋኔ ኦዲት ሽፋንን ማሳደግ ነው፡፡ 
በስትራቴጂክ እቅድ ዘመኑ ባለፉት ተከታታይ አመታት 
100 ፐርሰንት የፋይናንሻል ኦዲት ሽፋንን ማረጋገጥ 
የተቻለ ሲሆን በ2010 በጀት አመት ከኛ ቁጥጥር ውጪ 
በሆነ ምክንያት በ2 ተቋማት ያቀድነውን እቅድ ለመፈፀም 
ባለመቻላችን የኦዲት ሽፋኑ በመጠኑ ቢሆን ዝቅ ከማለቱ 
በስተቀር በጥቅሉ ሲታይ አፈፃፀሙ ጥሩ ነው፡፡ በክዋኔ 
ኦዲት ረገድም በስትራቴጂክ ዘመኑ መጨረሻ ላይ 36 
ኦዲቶችን በአመት ለማካሄድ ነበር ያቀድነው፡፡ እዚህ 
ግብ ላይ ገና ባንደርስም አሁን 30 የክዋኔ ኦዲቶችን 
በአመት ማካሄድ ላይ ስለደረስን ጥሩ ርቀት መጥተናል 
ብዬ አስባለሁ፡፡ በመሆኑም በቀሪ የስትራቴጂክ ዘመኑ 
ጊዜያት የክዋኔ ኦዲት ግብ የምናሳካ ሲሆን የፋይናንሻልና 
ህጋዊነት ኦዲቱን በተመለከተ እስከ አሁን የተገኘውን 
ውጤት አስጠብቀን እንደምንዘልቅ ሙሉ እምነት አለኝ፡፡ 

የመ/ቤቱና የሠራተኛው የአቅም ግንባታ ሥራዎች ሌላኛው 
የስትራቴጂክ እቅዳችን የትኩረት ነጥብ ነው፡፡ በዚህ 
ውስጥ የታቀፉት በርካታና የተለያዩ ጉዳዮች ናቸው፡፡ 

አንደኛው መ/ቤቱን በቴክኖሎጂ ማጠናከርን የተመለከተ 
ነው፡፡ በቴክኖሎጂ ማጠናከር ስንል አንዱ እቅዳችን ከፍተኛ 
አቅም ያለው የዳታ ማዕከል መገንባት ነው፡፡ በዚህ ረገድ 
በመንግሥትና በለጋሽ ድርጅቶች ድጋፍ በጣም ከፍተኛ 
አቅም ያለው ወደ 70 ሚሊዮን ብር የወጣበት ዳታ 
ማዕከል ተገንብቶ ሥራ ላይ በመዋሉ ይኸኛው ዕቅድ 
ሙሉ በሙሉ የተሳካ ነው፡፡ ይህ የዳታ ማዕከል ትልቅ 
አቅም የሚሰጠንና የክልል ዋና ኦዲተር መ/ቤቶችንም 
ጭምር በተወሰነ ደረጃ ሊያገለግል የሚችል ነው፡፡ 

ሁለተኛው የአቅም ግንባታ ጉዳይ የመ/ቤታችንን 
የማሠልጠኛ ማዕከል የመገንባት ጉዳይ ነው፡፡ እቅዳችን 
የነበረው አሁን ወዳለንበት አዲሱ ቢሯችን ስንገባ 
ድሮ የነበርንበትን ቢሮ ለጊዜው የማሠልጠኛ ተቋም 
ለማድረግና በሂደት ከከተማ ውጪ የማሠልጠኛ 
ማዕከል ለመገንባት ነበር፡፡ ነገር ግን ድሮ የነበርንበት 
ህንፃ ለሌላ መንግሥታዊ አካል እንዲሰጥ መንግሥት 
በመወሰኑ ይህንን ማድረግ አልቻልንም፡፡ ስለሆነም አሁን 
ባለንበት ህንፃ ላይ አምስት ክፍሎችን ለማሠልጠኛ 
ተቋምነት አደራጅተናል፡፡ ክፍሎቹን በቁሳቁስ እንዲሟሉ 
አድርገናል፣ የአሰልጣኞች ስልጠና ሰጥተናል፣ የስልጠና 

“የህዝብን አደራ ያልተወጡ ኃላፊዎች ሳይጠየቁ  
መቅረት መቀጠል የለበትም!”

የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት በህገ መንስግትና በአዋጅ በተሰጠው ስልጣን መሰረት በየአመቱ በርካታ የፋይናንሻልና 
የክዋኔ ኦዲቶችን በማከናወን ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እያቀረበና በኦዲት ግኝቶች ላይ እርምጃ እንዲወሰድ እያሳሰበ 
ይገኛል፡፡ ከኦዲት ስራው ጎን ለጎንም በተቋሙ የስትራቴጂክ ዕቅድ ዘመን የሚፈጸሙ ተግባራትን ለማሳካትና በሀገር 
አቀፍ ደረጃ የኦዲት ስራው እንዲጠናከር ለማድረግ ከሚመለከታቸው ባለድርሻና አጋር አካላት ጋር በቅንጅት እየሰራ 
ይገኛል፡፡

ልሳነ ኦዲተር መጽሄትም በነዚህና በተያያዥ ጉዳዮች ዙርያ ከፌዴራል ዋና ኦዲተር ከክቡር አቶ ገመቹ ዱቢሶ ጋር 
ቆይታ አድርጋለች፡፡ 
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ሞጁሎችንም አዘጋጅተናል፤ ማሠልጠንም ጀምረናል፡፡ 
ምናልባት የሚቀረው የሙሉ ሰዓት የትምህርትና ስልጠና 
ዳይሬክተር መመደብ አለመቻላችን ነው፡፡ ከዚህ ውጪ 
ግን ከአቅም ግንባታ አኳያ ብዙ ርቀት ሄዷል ብዬ 
አስባለሁ፡፡ 

ሌላኛው መ/ቤቱ የተመቻቸ የሥራ ሁኔታና አካባቢ 
እንዲኖረው ማድረግ ነው፡፡ እንደማስበው በዚህ 
ረገድ ስኬታማ ስራዎች ተሰርተዋል፡፡ ራሱን የቻለ 
ቢሮ አግኝተናል፡፡ ቢሮው በምቹ ሁኔታ እንዲደራጅ 
ተደርጓል፡፡ በቅርቡም ሠራተኛው ስፖርታዊ እንቅስቃሴ 
የሚያደርግበትና ጤንነቱን የሚጠበቅበት የስፖርት 
ማዘውተሪያ ስፍራ ተዘጋጅቷል፡፡ ካፍቴሪያውም በተሻለ 
ደረጃ እንዲደራጅና ሌሎችም ተጨማሪ አገልግሎቶችን 
ለሠራተኛው እንዲሰጥ እየተሠራ ይገኛል፡፡

ከአቅም ግንባታ ጋር አስበን የነበረው ሌላው ጉዳይ 
መ/ቤቱን ፕሮፌሽናላይዝ የማድረግ ጉዳይ ነበር፡፡ አቅደን 
የነበረው የመ/ቤቱ 25 በመቶ ሠራተኛን ፕሮፌሽናሊ 
ኳሊፋይድ አካውንታቶች እንዲሆኑ ማድረግ ነበር፡፡ ይህ 
ያልተሳካ እቅድ ነው፡፡ ያልተሳካበት ምክንያት እኛ ጥረት 
ስላላደረግን አይደለም፡፡ መጀመሪያ ላይ ከመቶ በላይ 
ተማሪዎች ፕሮፌሽናል ኮርስ ለመከታተል ተመዝግበው 
የነበረ ቢሆንም ከነዚህ ውስጥ የቀጠሉት በጣም ጥቂት 
ናቸው፡፡ አምናም ካቻምናም ከመዘገብነውም እንዲሁ 
ነው፡፡ ለዚህም ትምህርቱ ከባድ መሆኑና በሀገር ውስጥ 
የማጠናከሪያ ትምህርት (tutorial service) የሚሰጡ 
አለመኖራቸው አስተዋጽኦ አድርጓል፡፡ በዚህ መንገድ 
ሰራተኞቻችንን ፕሮፌሽናላይዝ ማድረግ ባንችልም 
ማሰልጠናችንን ግን አላቆምንም፡፡

ሌላው መ/ቤቱን የበለጠ ነጻና ገለልተኛ ከማድረግ አንጻር 
ዓለም አቀፍ ተሞክሮን መሠረት በማድረግ ከሲቪል 
ሰርቪስ ኮሚሽን አስተዳደር ወጣ ብሎ እንዲደራጅ 
ከማድረግ አንጻር ረጅም ጊዜ የተለፋበት ነገር ግን 
በመጨረሻ የተሳካው የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት 
የራሱ የሆነ  የሠራተኛ አስተዳደር ደንብ በተከበረው 
ምክር ቤት መውጣቱ ነው፡፡ ይህ ብዙ መሠረታዊ ችግር 
ይቀርፋል የሚል እምነት አለኝ፡፡ ተቋሙ ነፃና ገለልተኛ 
ሆኖ እንዲሰራ ከማድረግ አንጻር ብዙ ርቀት ያስኬዳል ብዬ 
አስባለሁ፡፡ ደንቡን ተከትሎ የኦዲት ኮሚሽን ተቋቁሟል፣ 
አስፈላጊ መመሪያዎችም እየወጡ ናቸው፡፡ በቅርቡ 
የፀደቀው የመ/ቤቱ ማሻሻያ አዋጅም ትልቅ ጥቅም 
ይኖረዋል፣ ብዙ ጉዳዮችን ግልጽ ያደርጋል፡፡ ሌሎች 
የውስጥ መመሪያዎችም እየተዘጋጁ ናቸው፡፡ ስለዚህ የህግ 
ማዕቀፍ ከሞላ ጎደል የተሟላ ሆኗል ሊባል ይችላል፡፡ 

ሌላኛው በስትራቴጂክ እቅዱ ዘመን ውስጥ እንጀምራለን 
ብለን ያሰብነውና ባሰብነው ልክ ያልሄደልን የኢንፎርሜሽን 
ቴክኖሎጂ ኦዲት ነው፡፡ ኦዲቱ ቢጀመርም በበቂ ግብዓት 
ያልተጠናከረ ስለሆነ ያሰብነውን ያህል አልሄደም፡፡ ነገር 
ግን አጠናክሮ የበለጠ ማስኬድ ያስፈልጋል፡፡ ምክንያቱም 
በርካታ የመንግስት መ/ቤቶች ወደ ቴክኖሎጂ አጠቃቀም 

እየተሻገሩ ስለሆነ የቴክኖሎጂ አጠቀቀምና የመረጃ አያያዝና 
አስተዳደር ደህንነትና ብቃት የመጠበቁን ጉዳይ እጅግ 
ወሳኝ ሀገራዊ ጉዳይ በመሆኑ ይህንን ኦዲት የማድረግ 
አቅም መገንባት እጅግ ወሳኝና ቁልፍ ጉዳይ በመሆኑ 
በቀሪ የስትራቴጂክ ዘመንና በቀጣዩም የስትራቴጂ ዘመን 
ትኩረት ተሠጥቶት ሊሠራ ይገባል፡፡ 

በአጠቃላይ በስትራቴጂክ ዕቅዱ ዘመን በርካታ ጉዳዮችን 
ያሳካን ቢሆንም እስካሁን ያላሳካናቸውን ቀሪ ጉዳዮች ላይ 
ትኩረት በመስጠት ከመላው አመራርና ሠራተኞቻችን 
ጋር ተግተን የምንሠራ ይሆናል፡፡

ልሳነ-ኦዲተር፡-  አገራዊ የኦዲት ስራው በአሰራር፣ 
በሽፋን፣ በጥራት ወዘተ. ወጥና ተመጣጣኝ እንዲሆን 
መ/ቤቱ ምን አየሰራ ነው?

ክቡር አቶ ገመቹ፡- ከክልል ዋና ኦዲተሮች ጋር የጋራ 
ምክክር መድረክ አለን፡፡ መድረኩ የጋራ ችግሮቻችንን 
ነቅሰን አውጥተን እንዴት እንፍታቸው የሚለው ላይ 
አቅጣጫ አስቀምጠን በጋራ የምንሰራበት፣ የኦዲት 
ሽፋንንና የኦዲት ጥራትን ለማሳደግ ስልት የምንቀይስበት 
እንዲሁም በኦዲት አሰራሮች እና በኦዲት ግኝቶች እርምጃ 
አወሳሰድ ዙርያ ተሞክሮ የምንለዋወጥበት ነው፡፡

በመድረኩ አማካይነት ልምድ መለዋወጡ ቀጥሏል፡፡ 
ከመድረኩ ያገኘናቸው ተሞክሮዎች እንደ ሀገር በኦዲቱ 
የተሻለ ደረጃ ላይ እንድንደርስና ሁሉም ባለድርሻ አካል 
በአንድ አቅጣጫ እንዲጓዝ እያስቻሉ ናቸው፡፡ ሌላው  
በመድረኩ የዋና ኦዲተር መ/ቤቶች ተመሳሳይ የኦዲት 
ስታንዳርድና የኦዲት ማንዋል እንድንጠቀም አቅጣጫ 
አስቀምጠን እየሠራን ነው፡፡ ከክልል ክልል የአቅም 
ልዩነቶች ቢኖሩም ኦዲቱ ወጥ በሆነ መንገድ እንዲሰራ 
ለማድረግ አቋም ይዘን እየሰራን ነው፡፡ በተጨማሪም 
በኦዲት ግኝት እርምጃ አወሳሰድ ላይም የተሻሉ 

ልምዶችን እየተለዋወጥን ነው፡፡ በተለይ የእርምጃ 
አወሳሰዱ እንዲጠናከር መድረኩን አስፍተን የክልልና 
የፌዴራል ምክር ቤቶች፣ የክልል ፋይናንስ ቢሮዎችና 
ገንዘብ ሚኒስቴር በመድረኩ እንዲሳተፉ እያደረግን ነው፡፡ 
የስራ ኃላፊነትን ለይተን ሰጥተን እስከሚቀጥለው ጉባኤ 
ድረስ አቅጣጫዎችን አስቀምጠን እየሰራን ነው፡፡ በዚህ 
ረገድ ትልቅ መሻሻል አለ ብዬ ነው የማስበው፡፡

ሌላኛው የዋና ኦዲተር መ/ቤቶች ወደ ተመጣጣኝ ደረጃ 
እንዲመጡ ከማድረግ አኳያ ሊነሳ የሚችለው ነገር በአቅም 
ግንባታ የመደጋገፍ ጉዳይ ነው፡፡ በኛ በኩል አቅም 
በፈቀደ መጠን የሥልጠና ድጋፍ እያደረግን የክልሎች 
አቅም እንዲጠናከር ጥረት እያደረግን ነው፡፡ ከዚህ 
ሌላም ክልሎች ከድጋፍ ፕሮጀክቶች የራሳቸውን ድርሻ 
እንዲያገኙና አቅማቸውን እንዲገነቡ በሚል ቀደም ሲል 
ከProtection of Basic Services (PBS)፣ UNDP፣ 
ከፐብሊክ ፋይናንስ ማኔጅመንት አሁንም Investment 
Financing Project (IPF) ከሚባለው ፕሮጀክት ድጋፍ 
እንዲያገኙና አቅማቸውን እንዲያጠናክሩ ጥረት እያደረግን 
ነው፡፡ በአሁኑ ወቅት ከኦዲት ስራው አኳያ ከሌሎች ይልቅ 
የበለጠ ትኩረት የሚሹ ክልሎች አሉ፡፡ ባለብን የሃብት 
ውስንነት ምክንያት ለነዚህ ክልሎች የተለየ የድጋፍ 

ማዕቀፍ እስካሁን ማዘጋጀት አልቻልንም፡፡ ነገር ግን 
ስልጠናዎችን ሲጠይቁ ቅድሚያ ሰጥተን እየሠጠናቸው 
ነው፡፡ ለአንዳንዶቹም የቁሳቁስ ድጋፍ አድርገናል፡፡ ነገር 
ግን ይህ በቂ ባለመሆኑ በቀጣይ ለእነርሱ የተለየ ትኩረት 
ሰጥተን ልንደግፋቸው ይገባል፡፡ ከኛ ውጪም የተሻለ 
አቅም ያላቸው የክልል ዋና ኦዲተር መ/ቤቶች በቅርባቸው 
ያሉትን በተወሰነ ደረጃ እንዲደግፉና የጎንዮሽ ትብብር 
እንዲኖር ተስማምተን በዚህ ደረጃ እየተሰራ ነው፡፡

ልሳነ-ኦዲተር፡- መ/ቤቱ የሚሰራው የኦዲት ስራ 
በመንግስት ሀብት አስተዳደርና በኦዲት ግኝቶች እርምጃ 
አወሳሰድ ላይ እያመጣ ያለውን ፋይዳ ወይም ለውጥ 
እንዴት ይገመግሙታል?

ክቡር አቶ ገመቹ፡- ኦዲቱ የመንግሥት የፋይናንስ 
አሠራርና የንብረት አያያዝ ስርዓት እንዲጠናከር እንዲሁም 
መ/ቤቶች ተልዕኳቸውን በተሻለ ደረጃ እንዲወጡ 
በማደረግ ረገድ ያደረገውን አስተዋጽኦ በሁለት መልኩ 
እመለከተዋለሁ፡፡ በአንደኛው መልኩ አስተዋጽኦ እያደረገ 
ነው እላለሁ፡፡ የተወሰኑ የኦዲት ግኝቶችን ተከትሎ እርምጃ 
ለመውሰድ ጥረት የሚያደርጉ መ/ቤቶች አሉ፡፡ እነዚህን 
ለውጥ እንዲያመጡ፣ አፈፃፀማቸውን እንዲያሻሽሉ 

“በስትራቴጂክ ዕቅዱ ዘመን 

በርካታ ጉዳዮችን ያሳካን 

ቢሆንም እስካሁን ያላሳካናቸውን 

ቀሪ ጉዳዮች ላይ ትኩረት 

በመስጠት ከመላው አመራርና 

ሠራተኞቻችን ጋር ተግተን 

የምንሠራ ይሆናል፡፡”
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አስተዋጽኦ እያደረገላቸው ነው ብዬ አስባለሁ፡፡ በአንጻሩ 
ደግሞ ምንም አይነት ጥረት የማያደርጉ አሉ፡፡ እነዚህ 
ሌላ መፍትሔ የሚያሻቸው ናቸው፡፡ ባጠቃላይ ሲታይ 
ግን በኦዲት ተደራጊዎች ዘንድ በኦዲቱ ምክንያት ብዙ 
መሻሻሎች መጥተዋል ብለን መደምደም አንችልም፡፡ 
ምክንያቱም የዛሬ አስር ዓመት ያቀረብኩትንና በቅርቡ 
ለምክር ቤቱ ያቀረብኩትን የኦዲት ሪፖርት ስናይ ከሞላ 
ጎደል በይዘታቸው ተመሳሳይ ናቸው፡፡ ይሄ መለወጥና 
መሻሻል ያለበት ነገር ነው፡፡ እንደኔ ይህ ሁኔታ እንዳይለወጥ 
ኦዲቱም የሚፈለገውን ያህል ለውጥ እንዳያመጣ ያደረገው 
በየደረጃው ተጠያቂነት አለመጠናከሩ ነው፡፡ 

በየደረጃው ተጠያቂነት በሚጠበቀው ልክ ባለመጠናከሩ 
የኦዲት ስራችን ቀደም ብዬ እንደጠቀስኩት በኦዲት 
ተደራጊዎች አሠራርና አፈፃፀም ላይ ያን ያህል ጉልህ 
ተጽዕኖ ባይፈጥርም በሌሎች አካላት ላይ ግን መልካም 
ሊባሉ የሚችሉና በኦዲት ተደራጊዎች ላይ ጫና 
ሊያሳድሩ የሚችሉ በጎ ጅማሬዎችን አምጥቷል፡፡ በዚህ 
ረገድ የህዝቡ ግንዛቤ ማደጉን ብቻ እንደ አንድ ዓይነተኛ 
ለውጥ መመልከት ይቻላል፡፡ ይህ ትልቅ ነገር ነው፡፡ 
የምክር ቤቱ ቁጭት በከፍተኛ መጠን አድጓል፡፡ ምክር 
ቤቱ በፍጹም እንደዚህ አይነቱን የኦዲት ሪፖርት ከአመት 
አመት መስማት የለብንም የሚል ድምዳሜ ላይ ደርሷል፡፡ 
ከዚህም ሌላ ምክር ቤቱ የክትትል ስራና በግኝቶች ላይ 
የማስተካካያ እርምጃን እንዲወሰድ እያደረገ ያለው ጥረት 
በጣም በከፍተኛ ደረጃ አድጓል፡፡ ይሄ የሆነው ኦዲት 
አድርገን በምናቀርባቸው የኦዲት ሪፖርቶች ምክንያት 
ነው፡፡ 

የኦዲቱ ተጽዕኖ ማምጣት በኦዲት ተደራጊዎች በጎ 
ፈቃደኝነት ላይ ብቻ ሊመሰረት አይገባም፡፡ በኦዲት 
ተደራጊዎች በጎ ፈቃድ ማስተካከያ እርምጃዎች ተወስደው 
ችግሮቹ ቢቀረፉ ተመራጩና የተሻለው ነገር ይኼው 
ነበር፡፡ ነገር ግን ይህ ካልሠራ እንደየሁኔታው ፖለቲካዊ፣ 
አስተዳደራዊና ህጋዊ ተጠያቂነትን ማምጣት ይገባል፡፡  
እስካሁን እነዚህ እርምጃዎች በሚገባው መጠን በጥብቅ 
አልተወሰዱም፡፡ እነዚህ እርምጃዎች ባለመወሰዳቸውም 
ኦዲቱ ሊያስገኝ ይችል የነበረውን ፋይዳ አላስገኘም፤ 
ማምጣት የሚገባውን ለውጥም አላመጣም፡፡ ኦዲቱ 
በፋይናንስና በንብረት አስተዳደር እንዲሁም በመ/ቤቶች 
ተልዕኮ አፈፃፀም ላይ ይህ ነው የሚባል ለውጥ 
አላመጣም፡፡ አንዳንድ ኦዲት ተደራጊዎች የኦዲት 
ሪፖርቱን የት እንዳስቀመጡት እንኳን አያውቁትም፡፡ 
ሌሎች ደግሞ ለይምሰል ብቻ ኦዲቱ ጠቅሞናል ይላሉ፡፡ 
በተግባር ግን ስራ ላይ አያውሉትም፡፡ እኔ ሁኔታውን 
ከእርምጃ አለመወሰድ ጋር ነው የማያይዘው፡፡ አሁን 
በተያዘው ልክ ከዛሬ ሰባት እና ስምንት አመት ጀምሮ 
ጉዳዩ በጥብቅ ተይዞ ቢሆን ኖሮ ለውጥ ይመጣ ነበር፡፡ 

አሁን በምክር ቤቱ በኩል እየተደረገ ያለ ጥረት አለ፡፡ 
በመንግሥትም በኩል እንደዚሁ፡፡ ተቋማት የ100 ቀን 
ዕቅድ ሲያዘጋጁ 10 ፐርሰንት የግምገማ ነጥብ 
የሚይዘው የኦዲት ግኝት እርምጃ አወሳሰድ ነው፡፡ 
በዚህ ይገመገማሉ፡፡ ዓመቱ እያለቀ ስለሆነ ውጤቱን 
እናያለን፡፡ እንዴት ገመገሙት ከዛ ምን ተደረገ የሚለውን 
በኋላ እናያለን፡፡ ይሄ መደረጉ በራሱ የሴክተር መ/ቤት 
ኃላፊዎች ቢያንስ እንዲፈሩ አድርጓል፡፡ ኦዲት ላይ እርምጃ 
ካልወሰድን እንጠየቃለን፣ ፓርላማውም መንግሥትም 
ይጠይቀናል ብለው መፍራት ጀምረዋል፡፡ ፍርሀት ግን 
በራሱ ውጤት አይደለም፡፡ 

ልሳነ-ኦዲተር፡- አሁን ባለው ሁኔታ በኦዲት ግኝቶች ላይ 
እርምጃ እንዲወሰድ በማድረግ ረገድ የባለድርሻ አካላት 
እየተጫወቱ ያሉትን ሚና እንዴት ይገመግሙታል?

ክቡር አቶ ገመቹ፡- ጅምሩ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ፡፡ 
ጠቅላይ ሚኒስትር ጽ/ቤትና የሚኒስትሮች ምክር ቤት 
የገንዘብ ሚኒስቴር የድርጊት መርሃ ግብር እያዘጋጀ 
በዛ የድርጊት መርሃ ግብር ተቋማት የወሰዱትን 
እርምጃዎች እየገመገመ ሪፖርት እንዲያቀርብላቸው 
እያደረጉ ነው፡፡ ገንዘብ ሚኒስቴርም በበኩሉ ቅድሚያ 
የሚሠጣቸውን መ/ቤቶች ለይቶ እየተከታተላቸው ነው፡፡ 
እንዲያውም አሁን እስከ ነሐሴ 15 ሂሳባችሁን ዘግታችሁ 
በኦዲት ግኝት ላይ የወሰዳችሁትን እርምጃና የድርጊት 
መርሃ ግብር ጭምር አቅርቡ ብሏቸዋል፡፡ ጫናው ከዚህም 
ከዚያም ሲበዛ በርግጠኝነት ተቋማት ወደ እርምጃ 
ይሄዳሉ ብዬ ነው የማስበው፡፡ በምክር ቤቱ፣ በጠቅላይ 
ሚኒስቴር ጽ/ቤት፣ በሚኒስትሮች ምክር ቤትና በገንዘብ 
ሚኒስቴር በኩል ግፊትና ክትትል ከተደረገ ለውጥ 
ሊመጣ ይችላል፡፡ ስለዚህ ጅምሩ ጥሩ ነው፤ መጠናከር 
ግን አለበት፡፡ የመጨረሻው ውጤት እስከሚገኝ ድረስ 
መቀዛቀዝ የለባቸውም የሚል ሀሳብ አለኝ፡፡ 

ምክር ቤቱ የህዝብ ተወካይ እንደመሆኑና የመንግስት 
ገንዘብም ከህዝብ የተሰበሰበ እንደመሆኑ መጠን፤ 
በመንግስት ተቋማት የምንሰራ አካላትም የህዝብን ገንዘብ 
በአደራ እያስተዳደርን ያለን ወኪሎች እንደመሆናችን 
መጠን ይህንን ለመቆጣጠር ምክር ቤቱ ከፍተኛ ጥረት 
እያደረገ ነው፡፡ በዚህ ረገድ የምክር ቤቱ የመንግሥት 
ወጪ አስተዳደርና ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ላለፉት 
አስራ አንድ አመታት የሚቻለውን ሁሉ ጥረት እያደረገ 
ነው፡፡ ሌሎቹም ቋሚ ኮሚቴዎች የኦዲት ጉዳይን በቼክ 
ሊስት ውስጥ አካተው ተመሳሳይ ጥረት እያደረጉ ነው፡፡ 
የትኛውም ቋሚ ኮሚቴ ሴክተር መ/ቤቱን ጠርቶ ሲገመግም 
የኦዲት ግኝት ላይ እርምጃ ወስደሃል አልወሰድክም ብሎ 
ሳይገመግም አያልፍም፡፡ አምና ምክር ቤቱ በአፈ ጉባኤ 
የሚመራ ልዩ ኮሚቴ አቋቁሞ ዓመቱን ሙሉ ሲከታተል 
ቆይቷል፡፡ ስለዚህ ምክር ቤቱ የሚችለውን ያህል ህጉ 
በሚፈቅድለት አግባብ ማድረግ የሚገባውን ሲያደርግ 
ቆይቷል፡፡ ርቆ ሄዶም በኦዲት እርምጃ አወሳሰድ ዙርያ 
የውሳኔ ሀሳብ አዘጋጅቶ በቅርቡ አጽድቋል፡፡ ይህ ትልቅ 
እርምጃ ነው፡፡ ምክር ቤቱ የተሻለ ሥራ እንድንሠራ 
እኛንም በከፍተኛ ደረጃ እየረዳንና እየደገፈን ነው፡፡ 
በመሆኑም ለሁሉም ቋሚ ኮሚቴዎችና ለልዩ ኮሚቴው 
በጥቅሉም ለምክር ቤቱ ለተደረገው ጥረትና ለተሰጠን 
ድጋፍ ከፍተኛ ምስጋና ላቀርብ እፈልጋለሁ፡፡ 

በጠቅላይ ዐቃቤ ህግ በኩልም ቀደም ሲልም አጥፊዎችን 
ወደ ህግ ለማቅረብ ዝግጅት እየተደረገ ነበር፡፡ ጉዳዩን ወደ 
ፍርድ ቤት ለመውሰድ ጥረት እያደረገ ነው የሚገኘው፡፡ 
ምክር ቤቱም ጠቅላይ አቃቤ ህግ እርምጃ እንዲወስድ 
ትዕዛዝ ሰጥቷል፡፡ ስለሆነም ጠቅላይ ዐቃቤ ህግ የምክር 
ቤቱን ትዕዛዝ ተቀብሎ ተገቢውን እርምጃ ይወስዳል ብዬ 
እጠብቃለሁ፡፡ ምክር ቤቱ ትዕዛዝ ባይሰጥ እንኳን ጠቅላይ 
አቃቤ ህግ መንግሥትን ወክሎ ተጠያቂነትን የማረጋገጥ፣ 
ክስም የመመስረት፣ ገንዘብ የማስመለስ፣ ወንጀል ተፈጽሞ 
ከተገኘም ተጠያቂ የማስደረግ ህጋዊ ኃላፊነት አለበት፡፡ 

እናም ይህን ኃላፊነቱን ይወጣል ብዬ አምናለሁ፡፡ 

ልሳነ-ኦዲተር፡- በቀጣይስ እነዚህ ባለድርሻ አካላት ምን 
ማድረግ አለባቸው ይላሉ?

ክቡር አቶ ገመቹ፡- መጀመሪያ እያንዳንዱ ባለድርሻ አካል 
የሚቆጣጠረውን አካል መደገፉና  እርምጃ እንዲወስድ 
መከታተሉ እንዳለ ሆኖ ራሱ ጸድቶ ምሳሌ ሆኖ መገኘት 
አለበት፡፡ ማለትም አስቀድሞ የራሱን ጓዳ ማጥራት 
አለበት፡፡ ሁለተኛም ተቆጣጣሪ አካላት ለነርሱ ተጠሪ 
የሆኑት ተቋማት በኦዲት ግኝት ላይ የእርምት እርምጃ 
መውሰጃ የድርጊት መርሃ ግብር ማዘጋጀታቸውንና 
በመርሀ ግብሩ መሰረት እርምጃ መውሰዳቸውን፣ ወሰድን 
የሚሉት የእርምት እርምጃ በርግጥም የተወሰደ መሆኑን 
የማረጋገጥ ኃላፊነት አለባቸው፡፡ ይሄ በህግ የተሰጣቸውም 
ኃላፊነት ነው፤ ከህዝቡም የተሰጣቸው አደራ ነው፡፡ 
ምክንያቱም ተሹሞ የመንግሥት ቢሮ መቀመጥ የህዝብ 
አደራ ነው፡፡ የተቋማት አመራሮችና ሰራተኞች ያንን አደራ 
ጠብቀው ኃላፊነታቸውን በአግባቡ መወጣት አለባቸው፡፡ 
የህዝብን አደራ ያልተወጡ ሀላፊዎች ሳይጠየቁ መቅረት 
መቀጠል የለበትም፡፡ አይቀጥልም ብቻም ሳይሆን እነዚህ 
አካላት ወደ ኋላ ላለውም መጠየቃቸው አይቀርም፡፡ 
ኃላፊነት ያለባቸው ሰዎች በሙሉ ይጠየቃሉ፡፡ እናም 
ላሁኑም ላለፈውም መጠየቅ እንዳለ አውቀው ተቆጣጣሪ 
አካላትም ሆነ ኦዲት ተደራጊዎች ተገቢውን እርምጃ 
መውሰድ አለባቸው፡፡ 

ጠቅላይ ሚኒስቴር ጽ/ቤት በተለይም የሚኒስትሮች 
ምክር ቤት ከዚህ በፊት ገንዘብ ሚኒስቴር በኦዲት 
ግኝት ላይ የእርምጃ አወሳሰዱን ተከታትሎ ሪፖርት 
እንዲያደርግ የሰጠው አቅጣጫ መተግበሩን መከታተል 
አለበት፡፡ ምክንያቱም አሁን በተቋማት ላይ የምናየው 

“ባጠቃላይ ሲታይ 
በኦዲት ተደራጊዎች 

ዘንድ በኦዲቱ ምክንያት 
ብዙ መሻሻሎች 
መጥተዋል ብለን 

መደምደም አንችልም፡፡”

ወደ ገጽ 37 የዞረ



12 13የፌዴራል ዋና ኦዲተር መስሪያ ቤት ልሳነ-ኦዲተር 2011 ዓ.ም

የኢ.ፌ.ዴ.ሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በየአመቱ የሚያጸድቀውን በጀት የፌዴራል መ/ቤቶች በአግባቡ ስራ 

ላይ ስለማዋላቸውና በህግ የተሰጣቸውን ኃላፊነትም በሚገባ ስለመወጣታቸው ክትትልና ቁጥጥር ያደርጋል፣ 

ግብረመልስም ይሰጣል፡፡ ምክር ቤቱ እነዚህን ተግባራት ከሚፈጽምባቸው መንገዶች ውስጥ  አንዱ የመንግሰት 

ወጪ አስተዳደርና ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ በፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት የኦዲት ግኝቶች ላይ መሰረት 

አድርጎ ከኦዲት ተደራጊ ተቋማት ጋር የሚያካሂደው ይፋዊ ህዝባዊ መድረክ ነው፡፡ ከዚህ ቋሚ መደበኛ መድረክ 

በተጨማሪም ምክር ቤቱ በ2010 በጀት አመት በእዲት ግኝቶች ላይ እርምጃ እንዲወሰድ ክትትል ለማድረግ 

በምክር ቤቱ አፈ ጉባኤ የሚመራ ልዩ ጊዜያዊ ኮሚቴ በማቋቋም ከፍተኛ የኦዲት ግኝት ካለባቸው እንዲሁም 

የኦዲት አስተያየት መስጠት ካልተቻለባቸው ተቋማት ጋር  በጠቅላላው ደግሞ ከሁሉም ኦዲት ተደራጊ ተቋማት 

ጋር በኦዲት ግኝቶችና በእርምጃ አወሳሰድ ዙርያ ውይይቶችን በማድረግ አቅጣጫዎችን ሲሰጥ ቆይቷል፡፡

የዝግጅት ክፍላችንም በይፋዊ ህዝባዊ ስብሰባዎቹና ልዩ ኮሚቴው ባካሄዳቸው መድረኮች ላይ ከዘገባቸው ዜናዎች 

መሀከል ጥቂቶቹን ለግንዛቤ ያህል መርጦ አቅርቦላችኋል፡፡

ይፋዊ ሕዝባዊ ስብሰባ

የኦዲት ግኝት ባለድርሻ አካላት ትብብር ፎረም የ2011 
በጀት ዓመት አፈፃፀሙን ሰኔ 26 ቀን 2011 ዓ.ም 
ገመገመ፡፡ ፎረሙ የ2012 በጀት ዓመት እቅድ የትኩረት 
አቅጣጫዎችንም አስቀምጧል፡፡ 

የመንግሥት ወጪ አስተዳደርና ቁጥጥር ጉዳዮች 
ቋሚ ኮሚቴ አባል የተከበሩ አቶ ጀምበሩ ሞላ የ2011 
በጀት ዓመት የፎረሙን እንቅስቃሴ የግምገማ ሪፖርት 
ባቀረቡበት ወቅት የቋሚ ኮሚቴውና የፎረሙ አባል 
መ/ቤቶች ባዘጋጁት የጋራ እቅድ መሠረት የተለያዩ 
ተግባራት ሲከናወኑ መቆየታቸውን ገልፀዋል፡፡ 

የተከበሩ አቶ ጀምበሩ በበጀት ዓመቱ በተደረገው እንቅስቃሴ 
የታዩ ጥንካሬዎችና ድክመቶችን በዝርዝር አቅርበዋል፡፡ 

ሁሉም የፎረሙ አባላት በተናጠልና በቅንጅት 
የሚፈፅሟቸውን ተግባራት አቅደው በወቅቱ ማቅረባቸውና 
የአፈጻጸም ሪፖርት መላካቸው፣ 7 የሂሳብና 11 የክዋኔ 
በድምሩ 18 የኦዲት ሪፖርቶች ላይ ህዝባዊ ይፋዊ 
የውይይት መድረኮች መካሄዳቸው፣ አብዛኞቹ ባለድርሻ 
አካላት በመድረኮቹ ላይ ተገኝተው መረጃና ሌሎች 
ለእርምት እርምጃ የሚጠቅሙ ግብዓቶችን መስጠታቸው፣ 
የፎረሙ ባለድርሻ አካላት ለኦዲት ግኝቶች መታረም 
ተገቢውን ሚና መጫወታቸው እንዲሁም አንድ የከተማና 
ሶስት የገጠር የመስክ የክትትል ስራዎች መሰራታቸው 
በጥንካሬ ከጠቀሷቸው ጉዳዮች መካከል ይገኛሉ፡፡ 

በተጨማሪም በዋና ኦዲተር መ/ቤት ግኝቶች ላይ 
በመመስረት ኦዲት ተደራጊ መ/ቤቶች ስላደረጉት 

ዜናየኦዲት ግኝት ባለድርሻ አካላት ትብብር ፎረም 
አፈጻጸሙን ገመገመ

ዜ
ና
ዎ

ች



14 15የፌዴራል ዋና ኦዲተር መስሪያ ቤት ልሳነ-ኦዲተር 2011 ዓ.ም

ማስተካከያ በገንዘብ ሚኒስቴር በኩል የክትትል ኦዲት 
ተደርጎ የተላከው ሪፖርት ለክትትልና ለቁጥጥር ማገዙ፣ 
ምክር ቤቱ ልዩ ኮሚቴ በማቋቋም ተደጋጋሚ የኦዲት 
ግኝት ችግር ያለባቸው መ/ቤቶችን በመለየት በጊዜ 
ገደብ መፍትሄ እንዲያበጁ አቅጣጫ መሰጠቱና ሌሎች 
ቋሚ  ኮሚቴዎች በተጠሪ ተቋማት ላይ ኦዲትን መሰረት 
ያደረገ ክትትልና ቁጥጥር እያደረጉ መሆኑ በጥንካሬ 
ተጠቅሰዋል፡፡ 

ከዚህ ሌላም በከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ተመን 
ያልወጣላቸው ክፍያዎች የክፍያ መመሪያ እንዲወጣላቸው 
መደረጉ፣ ህጋዊ ተጠያቂነትን ለማረጋገጥ ጠቅላይ ዐቃቤ 
ህግና የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት መረጃዎችን 
በመለዋወጥ በህግ የሚያስጠይቁ ጉዳዮች ተለይተው ወደ 
ሥራ መገባቱ እንዲሁም ምክር ቤቱ የኦዲት ማሻሻያ 
እርምት እንዲደረግ የውሳኔ ሀሳብ ማፅደቁ በጥንካሬ 
ተነስተዋል፡፡ 

በአንጻሩ አንዳንድ ባለድርሻ አካላት በህዝባዊ ይፋዊ 
መድረኮች ላይ የተሟላ መረጃ ሳይዙና በአግባቡ ሳይዘጋጁ 
መምጣታቸው፣ የአንዳንድ የፎረሙ ባለድርሻ ተቋማት 
ዓመታዊ ሪፖርት በሚፈለገው መልኩ አዘጋጅተው 
አለመላካቸው፣ ሚዲያዎች በይፋዊ ህዝባዊ ስብሰባዎችና 
ሌሎች ኦዲት ነክ መድረኮች ላይ የቋሚ ኮሚቴው፣ 
የተገምገሚውን መ/ቤትና የዋና ኦዲተርን ማጠቃለያና 
የሚቀመጡ አቅጣጫዎችን ያላካተተ ያልተሟላ ዘገባ 
መዘገባቸውና የሽፋንና የጥራት ችግር አልፎ አልፎ 
መታየቱ በድክመት ተነስተዋል፡፡

እንደዚሁም አንዳንድ መ/ቤቶች በህዝባዊ ይፋዊ ውይይት 
ወቅት የሚሰጣቸውን አስተያየት በአዎንታ ያለመቀበልና 
ወደ ሥራ ያለመግባት ሁኔታ በመኖሩ በዚህ ረገድ በፎረሙ 
አባላት በኩል አስተዳደራዊና ህጋዊ እርምጃ እንዲወሰድ 

ለማድረግና ተጠያቂነትን ለማምጣት የተደረገው ጥረት 
በቂ አለመሆኑ በተለይም የተቆጣጣሪነትና ህግ የማስከበር 
ስልጣን ያላቸው ምክር ቤቱ፣ ጠቅላይ ዐቃቤ ህግ እና 
ገንዘብ ሚኒስቴር ካለፈው ዓመት የተሻለ እንቅስቃሴ 
እያደረጉ ቢሆንም ተጠያቂነትን ከማረጋገጥ አንፃር 
ውስንነት የታየባቸው መሆኑ በድክመት ተጠቅሷል፡፡ 

የባለድርሻ አካላት የጋራ እቅድና የቅንጅት ስራ እየተጠናከረ 
መምጣቱ፣ ህጋዊ እርምጃ ለመውሰድ መረጃ የማሰባሰብ 
ስራ መሰራቱና በተወሰኑ ተቋማት ላይም የተጠያቂነት 
ስራ መጀመሩ እንዲሁም ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት 
ላይ የሚታይ ተደጋጋሚ የኦዲት ግንቶችን በዘላቂነት 
ለመፍታት የህግ ማሻሻያን ጨምሮ እርምጃ እየተወሰደ 
መሆኑ በተደረጉ ጥረቶች የተገኙ ውጤቶች እንደሆኑ 
ተገልጿል፡፡

በኦዲት ተደራጊ መ/ቤቶች ረገድም አንዳንድ መ/ቤቶች 
በኦዲት ግኝት ላይ የማስተካከያ እርምት እርምጃ 
መወሰዳቸው፣ በመንግሥት ግዥ እና ንብረት ማስወገድ 
አገልግሎት በኩል ንብረት ማስወገዳቸውና ማሻሻያ 
በሚፈልጉ ጉዳዮች ላይ የህግ ማሻሻያ ያደረጉ አንዳንድ 
ተቋማት መኖራቸው በአዎንታ ታይቷል፡፡ 

በአንጻሩ አብዛኞቹ ኦዲት ተደራጊ መ/ቤቶች የማስተካከያ 
የድርጊት መርሃ ግብር ቢያዘጋጁም እርምጃ የማይወስዱ 
መሆኑ፣ እርምጃ የወሰዱትም ስለወሰዱት እርምጃ 
ለሚመለከታቸው አካላት የማያሳውቁ መሆናቸው፣ 
ሁሉም ችግር ያለባቸው መ/ቤቶች የሂሳብ ኦዲት ግኝቶችን 
በኦዲት አስተያየት መሠረት በተሟላ መልኩ ለመፈፀም 
የሚያሳዩት ቁርጠኝነት አናሳ መሆኑ፣ ተቋማት የውስጥ 
ኦዲት ክፍላቸውን በሰው ሀይልም ሆነ በአደረጃጀት 
በአግባቡ አለመደገፋቸው ብሎም በህዝባዊ ይፋዊ 
መድረኮች ላይ የውስጥ ኦዲት የሥራ ሀላፊዎች እንዲገኙ 

አለማድረጋቸው፣ የክዋኔ ኦዲት ግኝቶችን ለማረም ያለው 
ዝግጁነት አናሳ መሆኑ እንዲሁም የተልዕኮ አፈጻጸምና 
የፕሮጀክቶች አመራር የክትትል፣ የቁጥጥርና የቅንጅት 
ስራ ደካማ መሆኑ ተገልጿል፡፡ 

የ2012 በጀት አመት የባለድርሻ አካላት ዋና ትኩረት 
የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት ያቀረበው የ2010/2011 
የኦዲት ግኝትን መሠረት በማድረግ ሂሳባቸው የጎላ 
ችግር ያለባቸውን 49 ተቋማትና አስተያየት መስጠት 
ያልተቻለባቸውን 11 ተቋማት ካሉበት ችግር 
እንዲወጡ ማድረግ መሆኑ ተገልጿል፡፡ በተለይም 
የተጠራቀሙ ተሰብሳቢ ሂሳቦች መፍትሄ እንዲያገኙ 
ማድረግና ተደጋጋሚ ችግር እንዳይፈጠር አስፈላጊው 
የህግና የአሰራር ማሻሻያ እንዲደረግ ማድረግ ትኩረት 
እንደሚሰጠው ተጠቅሷል፡፡

በበጀት አመቱ በባለድርሻ አካላት ፎረሙ በኦዲት ዙርያ 
የሚሠሩ አስተዳደራዊና ሀጋዊ ተግባራት እንዲሁም 
የክትትል፣ የቁጥጥርና የድጋፍ ስራዎች በዝርዝር 
ቀርበዋል፡፡ በአጠቃላይ የ2011 በጀት አመት ፎረሙ 
በነበረው አፈፃፀምና በቀጣይ መከናወን ባለባቸው 
ተግባራት እንዲሁም ትኩረት በሚሹ ሌሎች ጉዳዮች ላይ 
ውይይት ተደርጓል፡፡

በመጨረሻም የፎረሙ አባላት እስከ ሐምሌ 20 ቀን 
2011 ዓ.ም ድረስ የቀጣዩን በጀት አመት እቅዳቸውን 
አዘጋጅተው ለማቅረብ ስምምነት ላይ በመድረስ መድረኩ 
ተጠናቋል፡፡  

የፎረሙ አባላት የመንግሰት ወጪ አስተዳደር ቁጥጥር 
ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ፣ የፌዴራል ዋና ኦዲተር፣ የገንዘብ 
ሚኒስቴር፣ የመንግስት ግዢና ንብረት አስተዳደር 
ኤጀንሲ፣ የመንግስት ግዢና ንብረት ማስወገድ 
አገልግሎት፣ የፌዴራል ጠቅላይ ዓቃቤ ህግ፣ የፌዴራል 
የስነ-ምግባር እና  ፀረ ሙስ ኮሚሽን፣ የፌዴራል ገቢዎች 
ሚኒስቴር፣ ጉምሩክ ኮሚሽን፣ ብሔራዊ ፕላን ኮሚሽንና 
የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ናቸው፡፡

ዜናአላግባብ የከፈሉትን ገንዘብ በማያስመልሱ ተቋማት ላይ ህጋዊ 

እርምጃ እንደሚወሰድ ምክር ቤቱ አሳሰበ

ከህግ ውጪ በመከፈሉ የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት 
ለመንግስት ተመላሽ ይደረግ ያለውን ገንዘብ እስከ ግንቦት 
ወር አጋማሽ 2011 ዓ.ም ድረስ ተመላሽ በማያደርጉ 
ተቋማት ላይ ህጋዊ እርምጃ እንደሚወሰድ የህዝብ 
ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ የተከበሩ አቶ ታገሰ 
ጫፎ ገለጹ፡፡

በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የተቋቋመው ልዩ ኮሚቴ 
የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት ከ2002-2009 በጀት 
አመት በተለያዩ ኦዲት ተደራጊ የፌዴራል መ/ቤቶችና 
ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ላይ ባደረገው ኦዲት አላግባብ 
ተፈጽመው ተገኝተዋል ያላቸው ልዩ ልዩ ክፍያዎች 
ለመንግስት ተመላሽ በሚሆኑበት ሁኔታ ላይ ከየተቋማቱ 
አመራሮችና ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር 
መጋቢት 16፣ 2011 ዓ.ም ውይይት አድርጓል፡፡

በመድረኩ መክፈቻ ላይ ክቡር አቶ ታገሰ ጫፎ ምክር 

ቤቱ ያዋቀረው ልዩ ኮሚቴ ባለፉት ስድስት ወራት 
ከፍተኛ የኦዲት ችግር ከታየባቸው የተለያዩ የመንግስት 
ተቋማት ጋር በኦዲት ግኝቶች ዙሪያ ውይይቶችን 
ማድረጉንና በህግና በአሰራር የሚፈቱ ችግሮችን የመለየት 
ስራ መሰራቱን ገልጸው ስራዎቹ በተያዘላቸው ጊዜ እስከ 
ጥር 30፣ 2011 ዓ.ም ድረስ ባለመጠናቀቃቸውና ጊዜ 
የሚፈልጉ ጉዳዮች በማጋጠማቸው ልዩ ኮሚቴው እስከ 
ግንቦት አጋማሽ ድረስ ስራውን እንደሚቀጥል ገልጸዋል፡፡

አፈ ጉባኤው ምክር ቤቱ በመንግስት የተመደበው 
በጀት ለህዝብ ጥቅም መዋሉን የመከታተል እንዲሁም 
ግልጽነትና ተጠያቂነት መኖሩን የማረጋገጥ ሀላፊነት 
እንዳበት ገልጸው ለዚህም ከፌዴራል ዋና ኦዲተርና 
ከጠቅላይ አቃቤ ህግ ጋር በመስራት አላግባብ የተከፈሉ 
ገንዘቦች ወደ መንግስት እንዲመለሱ ጥረት እየተደረገ 
መሆኑን ተናግረዋል፡፡ አያይዘውም መመለስ ያለባቸውን 
የመንግስት ገንዘቦች በተመለከተ ጉዳዩን በጠቅላይ አቃቤ 

የቋሚ ኮሚቴው አባል የተከበሩ አቶ ጀምበሩ ሞላ  ሪፖርቱን ባቀረቡበት ወቅት
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ህግ በኩል ወደ ህግ አቅርቦ ተጠያቂ ከማስደረግ አስቀድሞ 
የተቋማቱ አመራር ሁኔታውን ፈትሾ በተባለው ጊዜ 
ውስጥ ለማስተካከል የሚችልበትን እድል ለመፍጠርና 
ከዚሁ ጋር በተያያዘ ባሉ ነባራዊ ሁኔታዎች ላይ 
ለመመካከር መድረኩ መዘጋጀቱን ገልጸዋል፡፡

የፌዴራል ዋና ኦዲተር ክቡር አቶ ገመቹ ዱቢሶ በኦዲት 
ግኝት መሰረት አላግባብ በመከፈላቸው ለመንግስት 
ተመላሽ ይደረጉ ስለተባሉት ዋና ዋና ክፍያዎች በዝርዝር 
አስረድተዋል፡፡ 

ክቡር ዋና ኦዲተሩ በሰጡት ማብራሪያ ከእነዚህ ክፍያዎች 
ውስጥ ህግና ስርአትን በመጣስ የተከፈሉ ክፍያዎች፣ ህግና 
ስርአት ሳይኖር አስገዳጅ በሆኑም ሆነ ባልሆኑ ምክንያቶች 
የተከፈሉ ክፍያዎች፣ መከፈል ከሚገባው በላይ አላግባብ 
የተከፈሉ ክፍያዎች፣ በውል መሰረት በወቅቱ ላልቀረበ 
እቃና ላልተፈጸመ አገልግሎት እንዲከፈል ያልተደረገ 
የጉዳት ካሳ ይገኙበታል፡፡ በተጨማሪም በወቅቱ ሳይሰበሰብ 
የቀረ ቅድመ ክፍያ፣ ከደሞዝና ገቢ ላይ መቀነስ የነበረበት 
የገቢ ግብር፣ የጥሬ ገንዘብ ጉድለት፣ ላልተሰራ ስራ 
የተከፈለ ደመወዝና ክፍያ እንዲሁም ከገቢዎችና ጉምሩክ 
ጋር የተያያዙ ያልተሰበሰቡ ሂሳቦች እንደሚገኙበት ክቡር 
ዋና አዲተሩ አስረድተዋል፡፡  

ክቡር አቶ ገመቹ ከ2002-2009 ድረስ የበጀት አመቱ 
በተደረገ ኦዲት ይመለስ ስለተባለው ገንዘብ ሲገልጹ 
በ2002 በጀት አመት 54.3 ሚሊዮን ብር፣ በ2003 በጀት 
አመት 12.4 ሚሊዮን ብር፣ በ2004 በጀት አመት 188.6 
ሚሊዮን ብር፣ በ2005 በጀት አመት 333 ሚሊዮን 
ብር፣ በ2006 በጀት አመት 180.7 ሚሊዮን ብር፣ 
በ2007 በጀት አመት 656.5 ሚሊዮን  ብር በ2008 
በጀት አመት 397.8 ሚሊዮን ብር እና በ2009 በጀት 
አመት 278.1 ሚልየን ብር በድምሩ 2.1 ቢሊዮን ብር 

እንደሆነ ተናግረዋል፡፡ ከዚህ ውስጥ እስካሁን የተመለሰው 
50 ሚሊዮን ብር እንደማይሞላ ገልጸው ይህ ፈጽሞ 
ተቀባይነት የለውም ብለዋል፡፡ በገቢ ረገድም በገቢዎችና 
ጉምሩክ ከ2002-2009 በጀት አመት ድረስ መሰብሰብ 
የነበረበት 12.5 ቢሊዮን ብር እንዳለ ገልጸው እስከ 2010 
ድረስ የተሰበሰበው 1 ቢሊዮን ብር እንደሆነ ክቡር አቶ 
ገመቹ ገልጸዋል፡፡ በመሆኑም ይመለሱ በተባሉ ገንዘቦች 
ላይ እርምጃ ሊወሰድ ይገባል ሲሉ አስገንዝበዋል፡፡ 

ክቡር ዋና ኦዲተሩ በኦዲት ግኝቶች ላይ እርምጃ 
አለመውሰድና ኦዲቱን መሰረት በማድረግ እየተወሰዱ ያሉ 
እርምጃዎችን በየወቅቱ ለሚመለከተው አካል አለማሳወቅ 
የህግ ተጠያቂነትን እንደሚያስከትል በመግለጽ ተቋማት 
ተጠያቂ ከመሆናቸው በፊት ግኝቶቹ በማስተካከል 
ላይ ጥረት ማድረግና የወሰዱትን እርምጃ ማሳወቅ 
እንደሚጠበቅባቸው አስገንዝበዋል፡፡

የፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ህግ ምክትል ጠቅላይ አቃቤ 
ህግ ክቡር አቶ ገለታ ስዩም ወደ ህጋዊ እርምጃ ከመግባት 
አስቀድሞ ተቋማት አስተዳደራዊ እርምጃ እንዲወስዱ 
ለማድረግ መድረኩ ጠቃሚ መሆኑን ገልጸው ተቋማቸው 
በፌዴራል ዋና ኦዲተር የ2009 በጀት አመት ኦዲት 
ግኝት መሰረት ተጠያቂ የሚሆኑ አካላትን ወደህግ 
ለማቅረብ ዝግጅቱን ማጠናቀቁን ገልጸዋል፡፡ 

በዚህም የፋይናንሻል ኦዲት ግኝት የሚመለከታቸው 170 
ተቋማት እና የክዋኔ ኦዲት ግኝት የሚመለከታቸው 20 
ተቋማት በድምሩ 190 ተቋማት ላይ የግኝቶች ብዛት 
150 የሚጠጉ መሆናቸውን ገልጸዋል፡፡ ሁሉንም በአንድ 
ጊዜ ተጠያቂ ከማድረግ ይልቅ እንደ ግኝቶቹ ክብደት 
ቅደም ተከተል እንደወጣላቸውና በመጀመሪያ ዙር 15 
የፌዴራል ተቋማትና 20 ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት 
በድምሩ 35 ተቋማት እንደተለዩ አስረድተዋል፡፡ 

የኦዲት ተደራጊ የፌዴራል ባለበጀት መ/ቤቶችና የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የስራ ኃላፊዎችየህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባዔ የተከበሩ አቶ ታገሰ ጫፎ እና የፌዴራል ዋና ኦዲተር ክቡር አቶ ገመቹ ዱቢሶ

ክቡር አቶ ገለታ ለምርመራው ሰባት ጭብጦች 
መመረጣቸውንና እነርሱም የጥሬ ገንዘብ ጉድለት፣ 
ደንብና መመሪያ ሳይከተሉ የተፈጸሙ ወጪዎች፣ 
ማስረጃ ሳይኖር በወጪ የተመዘገበና ትክክለኛነቱን 
ማረጋገጥ ያልተቻለ ወጪ፣ የተሟላ ማስረጃ ሳይቀርብ 
በወጪ የተመዘገበ ሂሳብ፣ በንብረት አስተዳደር ላይ 
ያሉ ችግሮች በተለይም የጠፉ ንብረቶች፣ ለግንባታ 
ተጨማሪ ውል ከ30 በመቶ በላይ የተከፈሉ ወጪዎች 
እና የግዢ መመሪያን ያልተከተሉ ግዢዎች እንደሆኑ 
አስረድተዋል፡፡ 

በየተቋማቱ በአሁኑ ወቅት ያሉ አዲስ አመራሮች 
በተፈጸሙት ስህተቶች ውስጥ ያልተሳተፉ ሊሆኑ ቢችሉም  
ሀብቱን የማስመለስ ሀላፊነት እንዳባቸው የገለጹት ክቡር 
አቶ ገለታ ወደ ጥፋት የገቡ ኃላፊዎችና ሰራተኞች ካሉ 
ከክሱ በፊት ገንዘቡን እንዲመልሱ ማድረግ አለባቸው 
ብለዋል፡፡ ተቋማቱ እስከ ግንቦት አጋማሽ ድረስ  ገንዘቡን 
እስኪመልሱ የፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ህግ አስፈላጊ 
የዝግጅት ስራዎችን ማጠናቀቁንና እስከተጠቀሰው ጊዜ 
ድረስ ገንዘቡንም ለማስመለስ ምንም አይነት እንቅስቃሴ 
በማያደርጉት ላይ ግን ክስ እንደሚመሰረትባቸው ክቡር 
አቶ ገለታ አስታውቀዋል፡፡

በኦዲት ተደራጊዎች በኩል ከየራሳቸው ተቋም ነባራዊ 
ሁኔታ አኳያ በስራ ሂደት ከክፍያ ጋር በተያያዘ 
ያጋጠሟቸውንና በኦዲት ግኝትነት የቀረቡባቸውን ጉዳዮች 
በማንሳት አስተያየትና ጥያቄ አቅርበዋል፡፡ በሰጡት 
አስተያየት የኦዲት ግኝቱ ትክክል ቢሆንም ጉዳዩን ወደ 
ክስ ከመውሰድ ይልቅ ግኝቶቹ በቀጣይ እንዳይከሰቱ 
የሚያደርጉ ህጎችና አሰራሮችን ከመፍጠር አኳያ የበለጠ 
ትኩረት ተሰጥቶ መወያየት እንደሚገባ ገልጸዋል፡፡ 
በተጨማሪም ወደ እርምጃ አወሳሰድ ከመገባቱ አስቀድሞ 
በተሰጠው የ2 ወር ጊዜ ውስጥ ገንዘቡን በተጨባጭ 

ማስመለስ ስለመቻሉ እንዲሁም ከአስገዳጅና አስቸኳይ 
ሁኔታዎች ጋር ተያይዞ በክፍያዎች አፈጻጸም ላይ 
ስላለው ነባራዊ ሁኔታ በደንብ ማጤን ይገባል ብለዋል፡፡ 
በተለይም የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ጉዳይ ከስራ 
ባህሪያቸው አኳያ በተለየ ሁኔታ መታየት አለበት 
ብለዋል፡፡ በተቋማት በኩልም የውስጥ ኦዲትን ማጠናከር 
እንደሚያስፈልግ በፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት ረገድም 
የአሰራር ክፍተቶቹ በሚወገዱበት ሁኔታ ላይ ተቋማቱን 
ማገዝ እንደሚገባ ተናግረዋል፡፡

በጸረ ሙስናና ስነምግባር ኮሚሽን በኩል በዋናነት ምክር 
ቤቱ የኦዲት ግኝትን መሰረት አድርጎ ተጠያቂነትን 
በማምጣት ላይ ጠንክሮ መስራት እንዳለበት ተመልክቷል፡፡

ክቡር አፈ ጉባኤው በሰጡት ምላሽ ልዩ ኮሚቴው 
ከኦዲት ተደራጊዎች ጋር ባደረገው ውይይት ችግሮችን 
በዘላቂነት ለመፍታት የአሰራር ስርአት የማበጀት ጉዳይ 
በዝርዝር ውይይት እንደተደረገበትና ከፍተኛ ትምህርትን 
በሚመለከት አዋጁ ተሻሽሎ ለምክር ቤት እንደቀረበ 
በተመሳሳይም የክፍያ ተመኖች ለሚኒስትሮች ምክር ቤት 
እንደቀረበ ጠቅሰዋል፡፡ ይህ እንደተጠበቀ ሆኖ ግን በከፍተኛ 
የትምህርት ተቋማትም ሆነ በሌሎች የፌዴራል ተቋማት 
አሳማኝ ያልሆኑ የተለያዩ ክፍያዎች መኖራቸውን 
ገልጸዋል፡፡

በመጨረሻም አላግባብ የተከፈለውን ገንዘብ ለማስመለስ 
አስቀድመው ጥረት የጀመሩ ተቋማት ጥረታቸውን 
አጠናክረው እንዲቀጥሉና ያልጀመሩ ተቋማትም 
የድርጊት መርሀ ግብር አዘጋጅተው በኦዲት የተመለከቱ 
ያልተሰበሰቡ ገንዘቦችን እስከ ግንቦት አጋማሽ 2011 ዓ.ም 
ድረስ ለመሰብሰብ ጥረት ማድረግ እንደሚጠበቅባቸው 
አሳስበው ይህን በማያደርጉት ላይ ምክር ቤቱ ጉዳዩን 
ወደህግ እንደሚመራው አስገንዝበዋል፡፡



18 19የፌዴራል ዋና ኦዲተር መስሪያ ቤት ልሳነ-ኦዲተር 2011 ዓ.ም

ክፍያዎችን መፈፀምን ሊያቆሙ እንደሚገባ ሚኒስቴር 
መ/ቤቱ መመሪያ ማስተላለፉን እንዲሁም መመሪያ 
ሊወጣላቸው የሚገቡ ጉዳዮች መመሪያ እንዲወጣላቸው 
ብዙ ሥራ መስራቱንና በአዋጅ መስተካከል ያለባቸውን 
አዋጅ አዘጋጅተው ለሚመለከተው አካል ማቅረባቸውን 
ዶ/ር ጥላዬ አስረድተዋል፡፡ 

በሌላ በኩል በመ/ቤታቸው በኦዲት የተጠቀሱ ከተሰብሳቢ 
ሒሳብ፣ ከአመዘጋገብ፣ ከወለድ ቅጣት፣ ከጉዳት ካሳ፣ 
ከኮንትራት ሠራተኞች አስተዳደር፣ ከእቅድና ከበጀት 
እንዲሁም ከንብረት አስተዳደር ጉዳዮች ጋር በተያያዘ 
ያሉባቸውን ችግሮች ለመቅረፍ እየሠሩ እንደሆነና 
በተለይም ሚኒስቴር መ/ቤቱ ሞዴል መሆን ያለበት እንጂ 
ተቀባይነት የሚያሳጣ የኦዲት አስተያየት ውስጥ መግባት 
እንደሌለበት አቋም መያዙን ዶክተር ጥላዬ ገልፀዋል፡፡

ከገንዘብ ሚኒስቴር የመጡ ኃላፊዎችም በከፍተኛ 
የትምህርት ተቋማት ላይ ያሉ ችግሮችን በሚመለከት 
የራሳቸውን አስተያየት ሰጥተዋል፡፡ በዚህ ረገድ በገንዘብ 
ሚኒስቴር የኢንስፔክሽን ዳይሬክተር አቶ ፍቃዱ አጎናፍር 
በሰጡት አስተያየት በትምህርት ተቋማቱ ያሉ ችግሮችን 
ለመቅረፍ ለግዢ፣ ለፋይናንስ እና ንብረት አስተዳደር 
ባለሙያዎች በተለያየ ጊዜ የግንዛቤ ማስጨበጫ 
ሥልጠናዎችን መስጠታቸውን፤ ከህግ ውጪ የሆኑ 
ተመን ያልወጣላቸው የተለያዩ ክፍያዎችን እንዲያቆሙ 
መመሪያዎችን ማስተላለፋቸውንና ለአንዳንዶቹም የፅሑፍ 
ማስጠንቀቂያ መስጠታቸውን ተናገረዋል፡፡ 

ከዚህ ሌላም በዩኒቨርስቲዎች የተመን አከፋፈል ወጥ 
በሆነ መመሪያ እንዲመራ ከማድረግ አንጻር ከትምህርት 
ሚኒስቴር ጋር በመሆን እየሰሩ መሆኑን፤ ተቀባይነት 
የሚያሳጣ እንዲሁም አስተያየት ለመስጠት የማያስችል 
የኦዲት አስተያየት የተሰጣቸው ዩኒቨርስቲዎችን ለይተው 
ክትትል እያደረጉ እንደሚገኙ ገልፀው ለተለያዩ ተግባራት 
በየዩኒቨርስቲዎቹ እየሰሩ ያሉ ኢንተርፕራይዞች ህጋዊ 
አግባብን ያልተከተሉ በመሆናቸው ትምህርት ሚኒስቴርም 
ትኩረት ሰጥቶ ሊሰራበት የሚገባ ጉዳይ መሆኑን አቶ 
ፍቃዱ አስገንዝበዋል፡፡ 

በምክር ቤት የኦዲት ግኝት መፍትሔ ትግበራ ጊዜያዊ 
የቅንጅት ኮሚቴ አባላት በሰጡት ሃሳብ ዩኒቨርስቲዎች 
በኦዲቱ የታዩ በርካታ ችግሮች ያሉባቸው መሆኑን፤ 
ችግሮቹም ከመሻሻል ይልቅ ይበልጥ እየተባባሱ 
መምጣታቸውን፣ አዳዲሶቹ ዩኒቨርስቲዎችም ይህን ችግር 
ከነባሮቹ እንዳይወርሱ ማስጋቱን ተናግረዋል፡፡ የቅንጅት 
ኮሚቴው አክሎም በዩኒቨርስቲዎች ውስጥ ያሉ የተለያዩ 
ብልሹ አሠራሮችን ሲተገብሩ የነበሩ አካላት ተጠያቂ 
የሚያደርጉ ሥራዎች መሰራት እንዳለባቸው፤ የውስጥ 
ገቢ ላይ አሁንም በጥብቅ መስራት እንደሚያስፈልግ 
እንዲሁም፤ ውዝፍ ተሰብሳቢ ሒሳብ ተሟጦ እንዲሰበሰብ 
ጥረት ያልተደረገ ከመሆኑም ባለፈ ላልተገባ ወጪዎችም 
ሽፋን ሆኖ እያገለገለ እንደሚገኝና አብዛኛዎቹ ዩኒቨርስቲዎች 
ለለውጥ ዝግጁ አለመሆናቸውን አንስተዋል፡፡

የፌዴራል ዋና ኦዲተር ክቡር አቶ ገመቹ ዲቢሶ በሰጡት 
አስተያየት የተመን አከፋፈል ወጥ እንዲሆን ባለመደረጉ 
በርካቶቹ ዩኒቨርስቲዎች የተለያዩ ክፍያዎችን መክፈል 
አናቆምም ብለው መቀጠላቸው ተገቢ አለመሆኑ፤ 
ትምህርት ሚኒስቴር ከገንዘብ ሚኒስቴር ጋር በመሆን 
ችግሮቹን ለመፍታት ትኩረት ሰጥቶ መስራት 
እንደሚገባው፤ ከኢንትርፕራይዞች ጋር በተያያዘ ያለው 
ችግር እስከ አሁን ሳይፈታ መቆየቱ ተገቢ አለመሆኑን 
እንዲሁም ከውስጥ ገቢ ጋር በተያያዘ ዋናው ችግር 
መመሪያ ያለመተግበር በመሆኑ ተጠያቂነትን ማረጋገጥ 
ማስፈለጉን ገልጸዋል፡፡ 

እንደዚሁም ከግንባታ ጋር በተያያዘ ግንባታዎች 
ከዩኒቨርስቲዎች ቢወጡ የተሻለ ነው በማለት መ/ቤታቸው 
የሰጠው ምክረ ሃሳብ መሰረት ተግባራዊ ቢደረግ ጥሩ 
መሆኑን፤ ግዥን በተመለከተ ብዙ ዩኒቨርስቲዎች 
የግዥ እቅድ አለመላካቸው አግባብነት የሌለው 
መሆኑን፤ በወቅቱ መከፈል ያለባቸው ተከፋይ ሒሳቦች 
ባለመከፈላቸው የሚመጡ ቅጣቶችን ባለሙያዎቹ 
እንጂ ተቋማቱ ሊቀጡ የማይገባ መሆኑን በአጠቃላይም 
ለዩኒቨርስቲዎቹ መሰጠት ያለበት መፍትሔ በሚፈለገው 
ልክ አለመሰጠቱንና በሚመለከታቸው አካላት መፍትሔ 
ሊሰጣቸው እንደሚገባ ክቡር አቶ ገመቹ አሳስበዋል፡፡

በፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ህግ ምክትል ጠቅላይ አቃቤ 
ህግ ክቡር አቶ ገለታ ስዩም በበኩላቸው ከፌዴራል ዋና 
ኦዲተር መ/ቤት በቀረበላቸው መረጃ መሠረት ጉልህ ችግር 
ያለባቸው ዩኒቨርስቲዎችን መለየታቸውን፣ ተጠያቂነት 
ማረጋገጥ የሚያስችል ሥራዎች መጀመራቸውንና 
ከክስ በመለስ በትምህርት ሚኒስቴር ደረጃ አስተዳደራዊ 
እርምጃ ሊወሰድባቸው የሚችሉ ካሉ እንዲታዩ ተደርጎ 
በዚህ አግባብ መፍትሔ የማይገኝ ከሆነ ግን የተሰጣቸውን 

የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ከፌዴራል ዋና ኦዲተር፣ 
ከገንዘብ ሚኒስቴር፣ ከጠቅላይ አቃቤ ህግ ከትምህርት 
ሚኒስቴር እና ከሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር 
ጋር ታህሣሥ 16፣ 2011 ዓ.ም ባደረገው ውይይት ላይ 
በከፍተኛ የትምህርት ተቋማት የሚታዩ የኦዲት ችግሮችን 
ለመቅረፍ አላሠራ ያሉ የአሠራር ሥርዓቶች በአፋጣኝ 

ሊሻሻሉ እንደሚገቡና ከዚሁ ጎን ለጎን ተጠያቂነትን 
የማረጋገጥ ሥራም ሊጠናከር እንደሚገባ የምክር ቤቱ 
አፈጉባኤ የተከበሩ አቶ ታገሰ ጫፎ አሳሰቡ፡፡

በውይይት መድረኩ የትምህርት ሚኒስቴር እና የሳይንስና 
ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር በፌዴራል ዋና ኦዲተር 
መ/ቤት ኦዲት የታዩ ችግሮችን ከመቅረፍ አኳያ 
መርሃ ግብር በወቅቱ አዘጋጅቶ የማስተካከያ እርምጃ 
ከመውሰድ፣ በአሠራር ሥርዓት እንዲስተካከሉ ለተባሉ 
ጉዳዮች የአሠራር ሥርዓት አዘጋጅቶ ከማስተካከል አንጻር 
እና አሁን በሚሠሩ ሥራዎች ላይ እየተወሰዱ ስላሉ 
እርምጃዎች በተቋሙ ኃላፊዎች ማብራሪያ እንዲሰጡ 
የተከበሩ አፈ ጉባኤው ጠይቀዋል፡፡

የትምህርት ሚኒስትሩ ክቡር ዶ/ር ጥላዬ ጌቴ በሰጡት 
ምላሽ በ2009 ኦዲት ሪፖርት አስተያየት መሠረት 
ሚኒስቴር መ/ቤቱ በአጭር፣ በመካከለኛና በረጅም 
ጊዜ የሚከናወኑ ተግባራትን በእቅድ አስቀምጦ  
እንዲያሳውቅ በተሰጠው የኦዲት አስተያየት መሰረት 
ለሚመለከታቸው አካላት ማሳወቁንና ለኦዲት ግኝት 
መንስኤ የሆኑ አሠራር ያልተዘረጋላቸውን ጉዳዮች 
መመሪያና ደንብ እንዲወጣላቸው እየተደረገ መሆኑን 
ገልጸዋል፡፡ በተጨማሪም ሁሉም ዩኒቨርስቲዎች ለኦዲት 
ግኝት ትኩረት ሰጥተው ምላሽ እንዲሰጡ ሥራዎች 
መሰራታቸውን፣ በተለያዩ ኮሚቴዎች እየተሰበሰቡ ልዩ 
ልዩ ክፍያዎችን ማፅደቅና ከህጋዊ የክፍያ ሥርዓት ውጪ 

ክቡር ዶ/ር ጥላዬ ጌቴ የትምህርት ሚኒስትር

የፌዴራል ዋና ኦዲተር ክቡር አቶ ገመቹ ዱቢሶ

ዜና
በከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ለኦዲት ግኝት መንስኤ የሆኑ 

የአሠራር ሥርዓቶችን ማሻሻልና ተጠያቂነትን ማረጋገጥ 
እንደሚገባ ምክር ቤቱ አሳሰበ 
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ባለመከተል ምክንያት በግብርና በቀረጥ መልክ ሊሰበሰብ 
ይገባ የነበረ በብዙ ሚሊዮኖች የሚቆጠር ብር በበጀት 
አመቱ ሳይሰበሰብ እንደቀረ በዝርዝር አሳይቷል፡፡ መ/ቤቱ 
በበጀት አመቱ ለመሰብሰብ ካቀደው 185.49 ቢሊዮን 
ብር ውስጥ 25.87 ቢሊዮን ብር ሳይሰበስብ መቅረቱንም 
አመልክቷል፡፡

በበጀት አጠቃቀም ረገድም መ/ቤቱ ለካፒታል በጀት 
ከተመደበለት ውስጥ በሶስት የሂሳብ መደቦች 80.2 
ሚሊዮን ብር ሳይጠቀም መቅረቱ በኦዲቱ ተረጋግጧል፡፡ 
ተሰብሳቢ ሂሳቦችን ተከታትሎ እንዲሰበሰቡ ባለማድረጉም 
ከ1999-2009 ዓ.ም ድረስ 52.04 ሚሊዮን ብር እንዲሁም 
ከማን እንደሚሰበሰብ ያልታወቀ 48.44 ሚሊዮን ብር 
እንዳለም ተጠቅሷል፡፡ በአንጻሩም በዚሁ ጊዜ ውስጥ 
መከፈል ሲገባው ባለመከፈሉ ያልተወራረደ 33.7 ሚሊዮን 
ብር እንዲሁም በቂ ማስረጃ የሌላቸው በድምሩ 79.47 
ሚሊዮን ብር መኖሩ ተመልክቷል፡፡ በተለያዩ ምክንያቶች 
ከመመሪያ ውጪ አላግባብ የተከፈሉ ክፍያዎች እንዳሉም 
ኦዲቱ አሳይቷል፡፡

በተጨማሪም መ/ቤቱ በጉምሩክ ቅርንጫፍ ጽ/ቤቶች ያሉ 
ንብረቶችን በአግባቡ እያስተዳደረ አለመሆኑንና መወገድ 
ሲገባቸው ባለመወገዳቸው ለብልሽትና ለጥፋት የተዳረጉ 
ንብረቶች እንዳሉ ኦዲቱ ያሳያል፡፡ 

በነዚህ ጉዳዮች ላይ የገቢዎች ሚኒስትር ክብርት ወ/ሮ 
አዳነች አቤቤ እና ከሚኒስትሩ እና ከጉምሩከ ኮሚሽን 
የተገኙ ሌሎች የስራ ሀላፊዎች ምላሽ ሰጥተዋል፡፡

ክብርት ሚኒስትሯ የኦዲት ግኝቱ በመ/ቤቱ ያሉ በርካታ 
ድክመቶችን አውጥቶ ያሳየ መሆኑና ግኝቶቹን ለማረም 
ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል፡፡ ይህንንም 
ለማድረግ የራሱ አደረጃጀትና ሰራተኛ ያለው አካል 
በተቋሙ መቋቋሙን እንዲሁም በየጊዜው ከቅርንጫፍ 
መ/ቤቶች ጋር በመገናኘት የመገምገምና ተስተካከሉ 
የተባሉትን ጉዳዮች ጭምር የማረጋገጥ ሥራ እየተሰራ 
መሆኑን ተናግረዋል፡፡

በትኩረት ማጣት፣ በአሰራርና በሌሎች ክፍተቶች 
ምክንያት በታክስና በቀረጥ መልክ ሊሰበሰብ እየቻለ 
ያልተሰበሰበው ገንዘብ ተለይቶ ከ2.2 ቢሊዮን ብር በላይ 
መሰብሰቡን ክብርት ወ/ሮ አዳነች ገልጸው ቀሪውንም 
በቀጣይ ለመሰብሰብ እየተሰራ እንደሆነ አስረድተዋል፡፡ 
በበጀት አጠቃቀም ረገድም የአቅም ክፍተት እንደነበረ 
ተገምግሞ በቀጣይ  ለማስተካከል እየተሰራ ነው ብለዋል፡፡

ከጉምሩክ እቃዎች አያያዝና አጠቃቀም ጋር በተያያዘ 
ችግሩን መሠረት በማድረግ መጋዘኖችን የማስተካከል 
ሥራ እየተሰራ እንደሚገኝና በዚህም የተበላሹ፣ 
የሚበላሹ፣ መቆየት የሚችሉ፣ በስጦታና በሌላ አግባብ 
መወገድ የሚገባቸውን ዕቃዎች በመለየት ሁኔታውን 
ለማስተካከል እየተሰራ መሆኑን አስረድተዋል፡፡ በደረቅ 
ወደብ ለረጅም ጊዜ የተከማቹ ንብረቶችን በመለየትም 

እርምጃ ተወስዶ በአሁኑ ወቅት የደረቅ ወደብ ቆይታን 
ወደ 20 ቀናት መቀነስ እንደተቻለና በተቋማት ተገዝተው 
በወደቦቹ የተከማቹ ንብረቶችን በማስወገድ ሂደት ላይ 
ችግር በመኖሩ ከመንግሥት ጋር በመሆን ለማስተካከል 
ጥረት እየተደረገ እንዳለ አስረድተዋል፡፡ ከዚህ አኳያ 
የተሰሩ የህግ ማሻሻያ ሥራዎች እንዳሉም ጠቅሰዋል፡፡ 

በገቢ አሰባሰብ ረገድ ሊሰበሰብ የሚችለውን ገቢ በትክክል 
ለማቀድ አቅጣጫ ተቀምጦ የፕሮጀክት ጽ/ቤት ተከፍቶ 
ሥራው መጀመሩን አስረድተዋል፡፡ እንደዚሁም የቆዩና 
በአሁኑ ወቅት ያሉ ተሰብሳቢ እዳዎችን በመለየት 
በዳይሬክተር ደረጃ ክትትል በማድረግ ባለፈው አንድ 
አመት ብቻ ከ14 ሚሊዮን ያላነሰ ብር ተሰብስቧል 
ብለዋል፡፡

ክብርት ወ/ሮ አዳነች የኦዲት ግኝትን ከማረም ባለፈ 
የገቢና የጉምሩክ ሥርዓቱን ለማሻሻል እንዲቻል 
ሥርዓትን መዘርጋት ላይ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ 
መሆኑንና በዚህም በቴክኖሎጂ ለመታገዝ፣ ክፍተቶችን 
በአሰራር ለማሻሻል፣ እስከ ቅርንጫፍ ጽ/ቤቶች ድረስ 
የውስጥ ኦዲት ክፍልን ለማጠናከርና በተቋሙ የሰው 
ሀይል ላይም የማስተካከያ ስራ ለመስራት የተከናወኑ 
ተግባራት እንዳሉ አስረድተዋል፡፡ በተለይም በሰው ሀይልና 
ቴክኖሎጂ አጠቃቀም ላይ መሠረታዊ ለውጥ ለማምጣት 
ታቅዶ እየተሰራ ነው ያሉት ሚኒስትሯ በቴክኖሎጂ 
ማሻሻያ ረገድ የፍተሻ ማሽኖችን በመቀየር በተሻለ ሁኔታ 
ከሰው ንክኪ የፀዱ እንዲሆኑ የማድረግ ስራ መጀመሩን 
እንዲሁም ከጉምሩክ መረጃ አያያዝና አወሳሰን ጋር 
በተያያዘ አሲኩዳን በሙከራ ደረጃ መጠቀም መጀመሩን 
ገልጸዋል፡፡ እንደዚሁም የአንድ መስኮት አሰራርን 
ለመዘርጋትና መረጃዎችን ከሚመለከታቸው አካላት ጋር 

መረጃ በመያዝ ወደ ክስ ለመግባት መታቀዱን ገልፀዋል፡፡  

የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ የተከበሩ አቶ 
ታገሰ ጫፎ በመጨረሻ በሰጡት ሃሳብ የፌዴራል ዋና 
ኦዲተር መ/ቤት የሚያቀርበው የኦዲት ሪፖርት በምክር 
ቤቱ ቁልፍ ጉዳይ መሆኑን ገልፀው የቁጥጥር ሥርዓቱን 
ይበልጥ ለማጠናከር ችግሩ እስከሚፈታ የሙሉ ጊዜ 
ሥራው አድርጎ የሚሰራ ልዩ ኮሚቴ ምክር ቤቱ 
ማቋቋሙን ገልፀዋል፡፡

ከአዋጅ፣ ከደንብና ከመመሪያ ጋር ተያይዞ የሚነሱ 
ችግሮችን ከመቅረፍ አኳያ የሚቀሩ ሥራዎችን በማጠናቀቅ 
እስከ ጥር 30፣ 2011 ዓ.ም ምላሽ ሊያገኙ እንደሚገባ፤ 
ከኢንተርፕራይዞች ጋር በተያያዘ ያሉ ከህግ ውጪ 
የሆኑ አሠራሮች መቆም እንዳለባቸውና ይህን ተግባራዊ 
በማያደርጉትም ላይ ተጠያቂነት የማረጋገጡ ሥራ 

ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት ገልፀው ከተለያዩ ተመኖች 
ጋር በተያያዘ ተዘጋጅተው የተጠናቀቁትን መመሪያዎች 
በፍጥነት ወደሥራ ማስገባት እንደሚያስፈልግና 
ያልተጠናቀቁ ካሉም አጠናቆ ወጥ አሰራር ሊዘረጋ 
እንደሚገባ አፈ ጉባኤው ክቡር አቶ ታገሰ አሳስበዋል፡፡

በሌላ በኩል ክቡር አፈ ጉባኤው በቦርድ፣ በማኔጅመንትና 
በተለያዩ አካላት የሚወሰኑ ከህግ ውጪ የሆኑ ውሳኔዎች 
መቆም እንዳለባቸው፤ ከውስጥ ገቢ፣ ከግዢዎች እና 
ከንብረት አያያዝ ጋር በተያያዘ ያሉ ችግሮችን ከመቅረፍ 
አኳያ ጥብቅ ክትትል ሊደረግ እንደሚገባ እና ከህግና 
ከመመሪያ ውጪ የሚሆኑ አካላት ላይም በየደረጃው 
በትምህርት ሚኒስቴር፣ በገንዘብ  ሚኒስቴርና በጠቅላይ 
አቃቤ ህግ ተጠያቂነት የማረጋገጥ ሥራ ትኩረት ተሰጥቶ 
ሊሠራ እንደሚገባ አሳስበዋል፡፡

የገቢዎች ሚኒስቴር ወደ ዘመናዊ አሰራር በመግባት 
በገቢ አሰባሰብና በጉምሩክ አሰራር ላይ አፈጻጸሙን 
ማሻሻል እንዳለበት የመንግስት ወጪ አስተዳደርና 
ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አሳሰበ፡፡ ቋሚ ኮሚቴው 
በገቢዎች ሚኒስቴር የ2009 በጀት አመት የሂሳብ ኦዲት 
ላይ ሚያዝያ 02፣ 2011 ዓ.ም ይፋዊ ህዝባዊ ስብሰባ 
አድርጓል፡፡

የኦዲት ሪፖርቱ በገቢዎችና ጉምሩክ ቅርንጫፍ ጽ/ቤቶች 
በቀረጥና በታክስ አሰባሰብ፣ በበጀት አጠቃቀም እንዲሁም 
በጉምሩክ መጋዘኖች ያሉ ንብረቶችን በማስተዳደር በኩል 
በርካታ ድክመቶች እንዳሉ አሳይቷል፡፡ 

ኦዲቱ በተለያዩ ቅርንጫፍ ጽ/ቤቶች የጉምሩክ እና 
የሀገር ውስጥ ገቢ አሰባሰብ ህጎችና አሰራሮችን በአግባቡ 

ሚኒስቴሩ የገቢ አሰባሰብና የጉምሩክ አሰራሩን ማዘመን 

እንዳለበት ቋሚ ኮሚቴው አሳሰበ
ዜና

ክብርት ወ/ሮ አዳነች አቤቤ የገቢዎች ሚኒስትር

በምክር ቤቱ የመንግሰት ወጪ አስተዳደርና ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ የተከበሩ አቶ መሀመድ ዩሱፍ እና፣ በቋሚ 
ኮሚቴው የክዋኔ ኦዲት ንዑስ ኮሚቴ ሰብሳቢ የተከበሩ ወ/ት ወይንሸት ገለሶ 
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የውሃ መስኖና ኤሌክትሪክ ሚኒስቴር በዛሬማ ሜይዴይና 
በመገጭ የመስኖ ግድብ ግንባታዎች ላይ የታየውን 
የአመራር፣ የክትትልና ቁጥጥር ድክመት እንዲሁም 
የተፈጸሙ የህግ ጥሰቶችን በፍጥነት በማስተካከል 
ፕሮጀክቶቹ ተጠናቀው ለህዝብ ጥቅም ማዋል 
እንደሚጠበቅበት የመንግስት ወጪ አስተዳደርና ቁጥጥር 
ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አሳሰበ፡፡ ቋሚ ኮሚቴው ጥር 01 
ቀን 2011 ዓ.ም የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት ሁለቱ 
የመስኖ የግንባታ ፕሮጀክቶች ከተጀመሩበት ጊዜ ጀምሮ 
አስከ 2009 በጀት አመት መጨረሻ በነበራቸው አፈጻጸም 
ላይ ያካሄደውን የክዋኔ ኦዲት መሰረት በማድረግ ይፋዊ 
ህዝባዊ ስብሰባ አካሂዷል፡፡ 

በዛሬማ ሜይዴይ የመስኖ ግድብ ግንባታ ላይ የተካሄደው 
ክዋኔ ኦዲት ፕሮጀክቱ የቅድመ አዋጭነት ጥናት ሳይካሄድ 
መጀመሩን፤ ፕሮጀክቱ ከተጀመረ በኋላ በ2004 ዓ.ም 
የተካሄደው የአዋጭነት ጥናትም በገለልተኛ ባለሙያዎች 
ሳይገመገም ለሰባት አመታት መቆየቱን፤ ግንባታው 
ሲጀመርም የተሟላ ዲዛይን ያልነበረውና የአካባቢ ጥበቃ 
ግምገማ ያልተካሄደበት መሆኑን አሳይቷል፡፡ የመንግስትን 
የግዢ መመሪያ በመጣስም የማማከር ስራው በቃለ-ጉባዔ 
ብቻ ስቱዲዮ ጋሊ ኢንጂነሪንግ ለተባለ ድርጅት በቀጥታ 
እንደተሰጠ እና የግንባታ ስራው ደግሞ ሱር ኮንስትራክሽን 
ለተባለ ድርጅት ያለጨረታ እንደተሰጠ ያሳየ ሲሆን 

ግንባታው ሲጀመር ጠቅላላ ወጪው 4.17 ቢልየን ብር 
ነው በሚል የተፈረመው ውል በ347.7% ጨምሮ ወደ     
14.5 ቢልየን ብር ከፍ እንዲል መደረጉን አሳይቷል፡፡

የመገጭ መስኖ ግደብ ግንባታን በተመለከተም ፕሮጀክቱ 
የቅድመ አዋጭነትና የአዋጭነት ጥናት ያልተደረገለት 
መሆኑን፣ የጸደቀ ዲዛይን ያለው ቢሆንም በገለልተኛ 
አካል ያልጸደቀ መሆኑን፤ በ2.45 ቢልየን ብር በአራት 
አመት ለማጠናቀቅ ውል ቢገባም ወደ 5.66 ቢልየን ብር 
ከፍ እንዲል መደረጉን ኦዲቱ አሳይቷል፡፡ በተጨማሪም 
የመስኖ ግድብ ግንባታው ከውሃ መስመር ዝርጋታ 
እና የመስኖ እርሻ ዝግጅት ጋር የተቀናጀ የጋራ እቅድ 
የሌለውና አፈጻጸሙ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር 
በጋራ የማይገመገም መሆኑን እንዲሁም የመሬት ይዞታ 
ማረጋገጫ ሰነድ ሳይቀርብ ለግንባታ የካሳ ክፍያ ተከፋዮች 
ክፍያ መፈጸሙን አመልክቷል፡፡

ቋሚ ኮሚቴው ሚኒስቴር መ/ቤቱ እነዚህ ችግሮች ለምን 
እንደተከሰቱ፣ የተጣሱ አሰራሮችን ለማስተካከል የተሰሩ 
ስራዎች ምን እንደሆኑ፣ ችግሮቹ በሌሎች ፕሮጀክቶች 
ላይ እንዳይከሰቱ ለወደፊቱ ምን እንደታቀደ፣ ሚኒስቴር 
መ/ቤቱ የሚያስተዳድራቸው ፕሮጀክቶች ምን ያህል 
የህብረተሰቡን ችግር እንደሚፈቱና ፕሮጀክቶቹ ሌብነት 
ያልተፈጸመባቸው ስለመሆኑ ማብራሪያ እንዲሰጥ 
ጠይቋል፡፡

ክቡር ዶ/ር አብርሀ አዱኛ የውሃ፣ መስኖና ኤሌክትሪክ ሚኒስትር ዴኤታ

በቅርበት የመለዋወጥ ስራ በሙከራ ደረጃ ተጀምሯል 
ብለዋል፡፡ የካሽ ሬጅስተር ማሽንን አሰራርንም ለማስተካከል 
መታቀዱን ክብርት ወ/ሮ አዳነች ተናግረዋል፡፡ 

የፌዴራል ዋና ኦዲተር ክቡር አቶ ገመቹ ዱቢሶ 
ለ2009 በጀት አመት የኦዲት ግኝት ትኩረት ተሰጥቶ 
በሚኒስቴር መ/ቤቱ በኩል ለማስተካከል እየተደረገ 
ያለው ጥረት ጥሩና እውቅና ሊሰጠው የሚገባ ነው 
ብለዋል፡፡ የተሟላ ባይሆንም በተጠቃለለው የ2010 ኦዲት 
በተደረገው ክትትል የፌዴራል ዋና ኦዲተር ይሰብሰቡ 
ካላቸው ሂሳቦች ውስጥ ሚኒስቴሩ እስከ ታህሳስ 2010 
ዓ.ም. ድረስ 1.1 ቢሊዮን ብር መሰብሰቡ መረጋገጡን 
ተናግረዋል፡፡ 

በአንጻሩ ግን የበጀት አጠቃቀም ድክመት፣ ከቤትና ሙያ 
አበል ጋር ተያይዞ ያልተቀነሰ የስራ ግብር፣ ያለአግባብ 
የተከፈለ የመዘዋወሪያ አበልና የትርፍ ሰዓት ክፍያ፣ 
ለሠራተኞች ተከፍሎ ያልተወራረደ የቅድሚያ ክፍያ፣ 
በብልጫ የተከፈለ የውሎ አበል፣ በሰነድ መወራረዱ 
ያልተረጋገጠ ገንዘብ፣ ለምን እንደተከፈለ ያልታወቀ 
ማስረጃ የሌለው ሌተር ኦፍ ክሬዲት፣ ከተሰብሳቢ ጋር 
ተያይዞም በጊዜ መወራረድ ሲገባው ያልተወራረደ ሂሳብ፣ 
ከማን እንደሚሰበሰብ የማይታወቅ ሂሳብ፣ መከፈልና 

መወራረድ ያለበት ያልተወራረደ ሂሳብ ወዘተ. እንዳለ 
ገልጸው ለነዚህ የኦዲት ግኝቶች ትኩረት መስጠት ይገባል 
ብለዋል፡፡ 

ጥሬ እቃ በቀረጥ ነፃ መብት ተጠቅመው ወደ ሀገር 
አስገብተው ያመረቱትን ምርት ከሀገር ውጭ በመሸጥ 
የውጭ ምንዛሬ ማስገኘት ሲገባቸው ምርታቸውን በሀገር 
ውስጥ በሚሸጡ ኢንዱስትሪዎች ላይ መንግስት ጥብቅ 
እርምጃ ሊወስድ እንደሚገባም ክቡር ዋና ኦዲተሩ 
አስገንዝበዋል፡፡ 

በጉምሩክ ህግ ከተፈቀደው ጊዜ በላይ ተከማችተው 
የተቀመጡና መወረስ ያለባቸው ንብረቶችን በተመለከተም 
ይህንን የሚያከማቹ አካላት እንዲጠየቁ ማድረግና 
የተከማቸው ንብረትም ዋጋውን ሳያጣ ወይም ሳይበላሽ 
ጥቅም ላይ እንዲውል ማድረግ ይገባል ብለዋል፡፡ 

የገቢዎች ሚኒስቴር የማስተካከያ እርምጃ ለመውሰድ 
ጥረት እያደረገ ቢሆንም የጊዜ ሰሌዳ ተቀምጦ ሀብት 
ተመድቦለት ወደ ቴክኖሎጂ የሚደረገው ሽግግር 
የሚፋጠንበት ሁኔታ ላይ መስራት ይገባል ያሉት ክቡር 
አቶ ገመቹ ለዚህም መንግሥት በቂ ሀብት መመደብ 
እንዳለበትና ምክር ቤቱም ይህን መደገፍ እንደሚገባው 
አስገንዝበዋል፡፡ 

አክለውም ኢኮኖሚው የሚያመነጨውንና ሀገሪቱ ማግኘት 
የሚገባትን ገቢ ለማግኘት ዘርፉ ቅድሚያ  ተሰጥቶ 
በቴክኖሎጂና በስርአት ግንባታ ላይ ትኩረት  ማድረግ 
ያሻል፣ ከዚህ ጎን ለጎንም የክትትልና ቁጥጥር ሥርዓቱን 
ማጠናከር ይገባል ብለዋል፡፡

የቋሚ ኮሚቴው ሰብሳቢ የተከበሩ አቶ መሀመድ ዩሱፍ 
መ/ቤቱ በአዋጅ ከተሰጠው ስልጣንና ተግባር አንጻር 
ለኢኮኖሚ እድገት ወሳኝ ተቋም ቢሆንም በገቢ አሰባሰብና 
በጉምሩክ አሰራር በርካታ የኦዲት ግኝቶች እንደተገኙበት 
አስታውሰዋል፡፡ 

ከዚህ አኳያ የሂሳብ ኦዲት ግኝቱን በማረም ቀልጣፋና 
ውጤታማ አሰራር ካልተዘረጋ ከፍተኛ የኢኮኖሚ 
አውታር የሆነው ይህ ዘርፍ ግቡን እንደማይመታ 
ገልጸው ይህም ከፍተኛ ተጠያቂነት የሚያስከትል ነው 
ብለዋል፡፡ ይህንን በመረዳትም ሚኒስቴር መ/ቤቱ ዘመናዊ 
አሰራርን መከተል፣ ጥብቅ የክትትልና የቁጥጥር ስርዐት 
ማዘጋጀትና የውስጥ ኦዲት አቅምን ማጠናከር አለበት 
ሲሉ የተከበሩ አቶ መሀመድ አሳስበዋል፡፡

ዜናሚኒስቴሩ የመስኖ ግድብ ፕሮጀክቶቹ ግንባታ የታዩባቸውን 
ድክመቶች በማረም አገልግሎት እንዲጀምሩ ማድረግ እንዳለበት 

ቋሚ ኮሚቴው አሳሰበ
“ኢኮኖሚው የሚያመነጨውንና 

ሀገሪቱ ማግኘት የሚገባትን ገቢ 

ለማግኘት ዘርፉ ቅድሚያ  ተሰጥቶ 

በቴክኖሎጂና በስርአት ግንባታ ላይ 

ትኩረት  ማድረግ ያሻል:: ከዚህ 

ጎን ለጎንም የክትትልና ቁጥጥር 

ሥርዓቱን ማጠናከር ይገባል፡፡”
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አስረድተዋል፡፡

ባጠቃላይ ሲታይ የመስኖ ግድብ ግንባታዎቹ ስራ 
አዋጪና የህብረተሰቡን ችግር ፈቺ እንደሆነ ነገር 
ግን  የፕሮጀክት ስራ አመራሩ ወደኋላ የቀረና ህዝቡን 
ከጅማሮውና በሂደቱም አሳትፎ በመስራት በኩልም 
ክፍተት እንደነበረበት ገልጸዋል፡፡ ካለፉት የግንባታ 
ሂደቶች በመማር ችግሮችን ለወደፊት እንዳይደገሙ 
ለማድረግ፣ በቀጣይም አሳታፊ ፕሮጀክቶች የሚሰሩበትን 
ሁኔታ ለማረጋገጥ፣ የመልካም አስተዳደር ችግሮችን 
ለመቅረፍና ፕሮጀክቶቹን በተጠናከረ የባለሙያ አቅም 
ለመምራት ጥረት እየተደረገ እንደሆነም ገልጸዋል፡፡ 
እስካሁን ለተፈጠሩ ችግሮች ተጠያቂነትን ከማረጋገጥ 
አኳያም በቀጣይ ስራዎችን ለማከናወን መታቀዱን 
አስረድተዋል፡፡

የመገጭ የመስኖ ግድብ ፕሮጀክት በ2012 እንደሚያልቅና 
በ2013 ውሃ መሙላት እንደሚጀምር የገለጹ ሲሆን 
የዛሬማ ሜይዴይ ግድብ ግንባታም መጠናቀቁን ነገር ግን 
የሚድል ሌቭል አውትሌት ስራ እንደሚቀረውና ስራው 
ሲጠናቀቅ ከሚቀጥለው አመት ጀምሮ ውሃ መያዝ 
እንደሚጀምር ገልጸዋል፡፡

በቋሚ ኮሚቴው አባላትና በመድረኩ በተገኙ ባለድርሻ 
አካላት በተሰጠው አስተያየት በዋናነት የፕሮጀክቶቹን 
ስራ ተከታትሎ በመምራት፣ ችግር ፈቺ በሆነና የህዝብ 
ተጠቃሚነትን ለማረጋገጥ በሚያስችል አግባብ ኢኮኖሚያዊ 
አዋጭነቱን ጠብቆ ስራውን በወቅቱ በማስኬድ፣ በግንባታ 
ፕሮጀክቱ በአካባቢ ላይ የሚደርሰውን ጉዳት በመከላከል፣ 
የመንግስት ህጎችን በጠበቀና ግልጽነትንና ተጠያቂነትን 
ባሰፈነ መልኩ ስራዎችን በማካሄድ እንዲሁም ህዝብን 
ባሳተፈና የባለቤትነትን ስሜትን በሚፈጥር ሁኔታ 
በመስራት ረገድ ችግሮች እንደታየበት ተገልጿል፡፡ 
የመድረኩ ተሳታፊዎች ተጨማሪ ጥያቄዎችን ያቀረቡ 
ሲሆን በክቡር ዶ/ር አብርሀ ምላሽ ተሰጥቶባቸዋል፡፡

ክብርት ወ/ሮ መሰረት ዳምጤ የፌዴራል ዋና ኦዲተር 
መ/ቤት የኦዲት ዘርፍ ም/ዋና ኦዲተር በበኩላቸው 
በሰጡት አስተያየት ሚኒስቴር መ/ቤቱ ፕሮጀክቶችን 
ሲረከብ የተሟላ ሰነድ መረከብ እንደነበረበት፣ ፕሮጀክቱ 
የተሰጠበት አግባብም የግዥ መመሪያን የጣሰ እንደነበር 
እና ተጠያቂነት ሊረጋገጥ እንደሚገባ አንስተዋል፡፡ 
ለፕሮጀክቱ ከሰው ኃይል ምደባ ጀምሮ ትኩረት በመስጠት 
ክትትል ማድረግ እንደሚያስፈልግም ገልጸዋል፡፡

የፌዴራል ዋና ኦዲተር ክቡር አቶ ገመቹ ዱቢሶ ሁለቱም 
ፕሮጀክቶች የጥናት፣ የዲዛይንና የክትትል ችግር 
እንዳለባቸው ገልጸው እነዚህን ለመፍታት ሚኒስቴሩ 
ዝርዝር የድርጊት መርሀ ግብር አዘጋጅቶ ለሚመለከታቸው 
መላክ አለበት ብለዋል፡፡ የፕሮጀክቱን ግንባታ በቀጥታ 
ግዢ ከመስጠት እንዲሁም የመንግስት የልማት 
ድርጅቶች ናቸው በሚል ብቻ ለድርጅቶቹ ስራ ከመስጠት 
መውጣት እንደሚያስፈልግም ተናግረዋል፡፡ ከዚህም ሌላ 

ፕሮጀክቱ በቆየ መጠን አዋጭ እንደማይሆን በመግለጽ 
የፕሮጀክት አዋጪነት በደንብ መታየት እንዳለበትና 
ፕሮጀክቶቹ የሚመጋገቡበትን ሁኔታ ማየት እንደሚያሻ 
አስገንዝበዋል፡፡ ገንዘብ ሚኒስቴርም ለፕሮጀክቶች ገንዘብ 
ከመልቀቁ በፊት መሟላት የሚገባቸውን ጉዳዮችእያረጋገጠ 
መሆን እንዳለበት አስገንዘበዋል፡፡ 

በቋሚ ኮሚቴው የክዋኔ ኦዲት ንዑስ ኮሚቴ ሰብሳቢ 
የተከበሩ ወ/ት ወይንሸት ገለሶ በበኩላቸው የኦዲቱን 
ግኝት የተቋሙ እቅድ በማድረግ እስከታች ያለው 
በፕሮጀክቱ ተሳታፊ ሰራተኛ ይስተካከሉ የተባሉ 
ጉዳዮችን እንዲያውቅ ማድረግና ወደስራ ማስገባት 
እንደሚገባ ገልጸዋል፡፡ በኦዲቱ የተመለከቱት ድክመቶች 
በየትኛውም አካል ቢፈጠሩ ሚኒስቴሩ ስራውን እንዲመራ 
እስከተሰጠው ድረስ እንዲስተካከሉ ማድረግና ለችግሮቹ 
ተጠያቂ የሆኑ አካላትንም ተጠያቂ ማድረግ ይኖርበታል 
ሲሉም ተናግረዋል፡፡ 

የተከበሩ ወ/ት ወይንሸት ከስኳር ኮርፖሬሽን ሊገኙ 
አልቻሉም የተባሉ መረጃዎችን እስከመጨረሻው ድረስ 
በመሄድ ማግኘት ያስፈልጋል ብለዋል፡፡ በተጨማሪም 
በፕሮጀክቶቹ ግንባታ የመንግስት ሀብትና ንብረት 
አልባከነም ብሎ ማረጋገጥ አይቻልም ያሉ ሲሆን 
ፕሮጀክቶቹ ስላሉበት ሁኔታ ሁሉን አቀፍ ግምገማ 
በማድረግ የፕሮጀክቶቹ ወጪ ያደገበት ሁኔታን የሚያሳይ 
መረጃ ለሚመለከተው አካል መላክና ህዝቡም በተጨባጭ 
የሚያየው ስራ በመስራት አመኔታ እንዲያድርበት 
ማድረግ ይገባል በማለት ተናግረዋል፡፡ በፕሮጀክቱ ዙሪያ 
የባለቤትነት ስሜት እንዲፈጠርም ህዝቡን የማሳተፍ 
ሀላፊነት አለበት ሲሉ ገልፀዋል፡፡ 

የተከበሩ ወ/ት ወይንሸት በኦዲቱ ከተገኙት ግኝቶች 

ክብርት ወ/ሮ መሠረት ዳምጤ በፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት 
የኦዲት ዘርፍ ምክትል ዋና ኦዲተር

የውሃ፣ መስኖና ኤሌክትሪክ ሚኒስትር ዴኤታ ዶ/ር 
አብርሀ አዱኛ፣ የፕሮጀክቶቹ አስተባባሪዎችና ሌሎች 
የስራ ኃላፊዎች በኦዲት ግኝቶቹ ላይ ምላሽ ሰጥተዋል፡፡  

ኃላፊዎቹ የዛሬማ ሜይዴይ የመስኖ ግድብ በስኳር 
ኮርፖሬሽን የተጀመረና ግንባታው 40 በመቶ ከደረሰና 
የ8 ቢልየን ብር ስራ ከተሰራ በኋላ በ2008 አጋማሽ ላይ 
ለሚኒስቴሩ መተላለፉን አስታውሰው መ/ቤቱ ውሉንና 
ፕሮጀክቱን ተረክቦ በርካታ ስራዎች መሰራታቸውንና  
የኦዲት ግኝቱን መሰረት በማድረግም የማስተካከያ 
ተግባራት መከናወናቸውን አስረድተዋል፡፡ 

ኮርፖሬሽኑ ግንባታውን ሲጀምር ለፕሮጀክቱ የቅድመ 
አዋጭነትና የአዋጭነት ጥናት እንዳልተካሄደና እነዚህ 
ጥናቶችና ከውሉ ጋር አብረው መምጣት የነበረባቸውን 
ሌሎች ሰነዶች ከኮርፖሬሽኑ ለማግኘት ሚኒስቴሩ 
ያደረገው ተደጋጋሚ ጥረትም እንዳልተሳካ አስረድተዋል፡፡ 
ግንባታው 40 በመቶ ከደረሰ በኋላ ግን በስቱዲዮ ጋሊ 
ኢንጂነሪንግ በተባለ ድርጅት የአዋጭነት ግምገማ 
መደረጉን ጠቅሰዋል፡፡

ኮርፖሬሽኑ ግንባታውን በ4.1 ቢልየን ብር ተዋውሎ 
ሲያስጀምር ጥናቱ ያልተሟላ እንደነበረና ዲዛይኑም አሁን 
ለተሰራው ግድብ የተሰራ ዲዛይን እንዳልነበረ ኃላፊዎቹ 
ገልጸዋል፡፡ በዚህ ምክንያት ዲዛይኑ በመቀየሩ የፕሮጀክት 
ውሉ ከፍ ማለቱንና ፕሮጀክቱ ከፍተኛ ወጪ የወጣበት 
በመሆኑ ወደኋላ መመለስ ባለመቻሉ እንዲቀጥል መደረጉን 
አስረድተዋል፡፡ አያይዘውም ሚኒስቴሩ ቀድሞ ሳይሰሩ 
የተዘለሉ ስራዎችን በመለየት ለሟሟላት በሰራቸው 
ተጨማሪ ስራዎች ምክንያት ወጪው እስከ 16 ቢልየን 
ብር ከፍ ሊል እንደሚችል ተናግረዋል፡፡ ባጠቃላይም የ10 
ቢልየን ጭማሪ የመጣው በቴክኒካል አቅም ክፍተት ነው 
ብለዋል፡፡

የግንባታ ስራ ግዥን በተመለከተም ክልሎች አቅም 
እንዲገነቡ ሁሉም ክልሎች የግንባታ ፕሮጀክት ስራዎችን 
በራሳቸው ኢንተርፕራይዞች ያሰሩ የሚል አቋም 
እንደነበረና በትግራይ ክልል የነበረው ድርጅት አቅም 
ስላልነበረው በክልሉ ላይ ይንቀሳቀስ ለነበረው ሱር 
ኮንስትራክሽን ለተባለ ድርጅት ይሰጥልን የሚል ጥያቄ 
ከክልሉ በመምጣቱ በዚህ አግባብ እንደተሰጠ ገልጸዋል፡፡ 
ነገር ግን የተፈጸመው ቀጥታ ግዥ የግዥ ስርአቱን 
ተከትሎ የተፈጸመ አይደለም ብለዋል፡፡ የማማከር 
ስራውም የክልሉ የውሃ ስራዎች ዲዛይን ኢንተርፕራይዝ 
አቅሙ ለዚህ ፕሮጀክት አይመጥንም በሚል ለስቲድዮ 
ጋሊ ኢንጂነሪንግ መሰጠቱን አስረድተዋል፡፡

በአካባቢ ጥበቃ ግምገማ ረገድም ለመስኖ 
ግንባታው የማህበራዊና የአካባቢ ጥናቶች ቢደረጉም 
አለመገምገማቸው ትክክል እንዳልነበረ ጠቅሰው በአሁኑ 
ወቅት ግን የድርጊት መርሀ ግብር ተዘጋጅቶ ሚኒስቴሩን 
ጨምሮ ጉዳዩ ለሚመለከታቸው ሌሎች አካላት ተሰጥቶ 
እየተሰራ ነው ብለዋል፡፡ 

በመገጭ መስኖ ግንባታ በኩልም የአዋጭነት ጥናትን 
በተመለከተ ለጎንደር የመጠጥ ውሃ ለማቅረብ፣ የደለል 
ሙሊትን ለመከላከልና 13 ሺ ሄክታር መሬት ለማልማት 
እንደሚያስችል እንደዚሁም በአባይ ተፋሰስ የመስኖ 
ተጠቃሚ መሆን እንደሚቻል ለማሳያነት እንደሚያገለግል 
በመግለጽ አዋጭነት ጭምር አለው ብለዋል፡፡ 

የግንባታ ወጪውም ያደገው በወቅቱ ስራው በሚኒስቴሩ 
ስር ተጠሪ የነበሩትና የመንግስት ናቸው በሚል 
በተሰጣቸው ዋጋ ግንባታውን እንዲያካሂዱ ይደረጉ 
የነበሩት የመንግስት የልማት ድርጅቶች በአሰራሩ 
በመጎዳታቸው እንደማንኛውም ተቋራጭ ዋጋ አስገብተው 
እንዲወዳደሩ በሚል በተያዘው አቅጣጫ መሰረት 
የኮንስትራክሽን ሚኒስቴር በሚያወጣው የገበያ ዋጋ ተመን 
እንዲሰሩ ሲደረግ የግንባታ ወጪው ወደ 5.6 ቢልየን 
ብር ከፍ በማለቱ እንደሆነ አስረድተዋል፡፡ በግንባታው 
ላይ አንዳንድ ስራዎች መጨመራቸውም ለወጪው 
መጨመር አስተዋጽኦ እንዳደረገም አክለው ተናግረዋል፡፡

በፕሮጀክቶች አለመቀናጀት በኩልም የኦዲት ግኝቱ 
ትክክል መሆኑን ጠቅሰው የጎንደር የመጠጥ ውሀ 
ስራ እንዳልተጀመረና የመስኖ መሬት ልማቱም በበጀት 
ምክንያት እንዳልተጀመረ አስረድተዋል፡፡ በ2012 በጀት 
አመት እነዚህ ስራዎች ከግድቡ ስራ ጎን ለጎን ሊሰሩ 
እንደታቀዱም ተናግረዋል፡፡ 

የካሳ ክፍያን በተመለከተም በወቅቱ ግንባታው እንዳይዘገይ 
በሚል  በኦዲቱ በተጠቀሰው አግባብ ክፍያ ሲፈጸም 
እንደነበረና በተሰጠው የኦዲት አስተያየት መሰረት 
ከሚመለከታቸው የክልል አካላት ጋር በመነጋገር ቅድመ 
ሁኔታው ተሟልቶ ክፍያ እንዲፈጸም እየተደረገ መሆኑን 

አቶ እንግዳሰው ዘሪሁን በሚኒስቴር መ/ቤቱ የመገጭ መስኖ 
ግድብ ፕሮጀክት አስተባባሪ በኦዲት ግኝቶች ላይ ማብራሪያ 

ሲሰጡ
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ኮሚቴ ሀላፊነቱን መወጣቱን እንዲሁም ስምምነቱን 
የማይተገብሩ አስፈጻሚ አካላት እንዲጠየቁ የሚያደርግ 
የሚከታተልበት ስርአት አለመዘርጋቱን፣ በክልል ደረጃም 
ኮሚቴው ተመስርቶ ሀላፊነቱን እንዲወጣ ድጋፍና 
ክትትል አለማድረጉንና ስለስምምነቱ አፈጻጸም ሪፖርት 
የማይቀርብና ግብረመልስም የማይሰጥ መሆኑን ኦዲቱ 
አሳይቷል፡፡

ከዚህም ሌላ አካል ጉዳተኞችን ከጥቃት የሚከላከልና 
ጥቃቱ ሲደርስባቸውም ፈጻሚው አካል ላይ እርምጃ 
እንዲወሰድ የሚያደርግ ስርአት አለመዘርጋቱን፤ 
አካል ጉዳኞች ስራ ሲቀጠሩና ስራቸውን ሲፈጽሙም 
መብታቸው መከበሩና አስፈላጊውን ድጋፍ ማግኘታቸው 
አለማረጋገጡን፤ ከክልሎችና ከጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ጋር 
የአካል ጉዳተኞች ጉዳይን አካቶ በመስራት ረገድ የተቀናጀ 
አሰራር አለመኖሩን፤ ለአካል ጉዳተኞች ሰው ሰራሽ አካልና 
የአካል ድጋፍ የሚያመርቱ ማእከላት እንዲሁም ለአካል 
ጉዳተኞች የሚሰጣቸው የአካላዊ ተሀድሶ አገልግሎት 
በከተማም ሆነ በገጠር ላሉ አካል ጉዳተኞች ውጤታማ 
በሆነ አግባብ የሚመረቱበትና ተደራሽ የሚሆኑበት 
ስትራቴጂ አለመቀረጹን ኦዲቱ አመልክቷል፡፡

በተጨማሪም ሚኒስቴር መ/ቤቱ ከአካል ጉዳተኞች 
የእንቅስቃሴና የትምህርት ፍላጎት ጋር ግንኙነት ባላቸው 
ጉዳዮች ላይ ከሚሰሩ እንደኮንስትራክሽን ሚኒስቴር፣ 
ትምህርት ሚኒስቴርና ትራንስፖርት ሚኒስቴር ካሉ 
አካላት ጋር ተቀናጅቶና ተናቦ የማይሰራ መሆኑ 
እንዲሁም ለአካል ጉዳተኞች የሚሰጡ የድጋፍ አይነቶችን 
የተመለከተና አካል ጉዳተኞችን በጾታና በእድሜ ለይቶ 
የሚያሳይ መረጃ በዘመናዊ ቴክኖሎጂ አደራጅቶ አለመያዙ 
በኦዲቱ ተጠቅሰዋል፡፡ 

ሚኒስቴር መ/ቤቱ በህግ የተሰጠውን ሀላፊነት በአግባቡ 
ለመወጣት ያልቻለበትን ምክንያትና በሁለቱ የክዋኔ 

ኦዲቶች የተመለከቱትን ግኝቶች ለማረም የወሰዳቸውን 
እርምጃዎች እንዲያብራራ ቋሚ ኮቴው በጠየቀው መሰረት 
የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር ዴኤታ ክቡር አቶ 
ጌታሁን አብዲሳ እና የመ/ቤቱ የስራ ሀላፊዎች ምላሽ 
ሰጥተዋል፡፡

ኃላፊዎቹ በሰጡት ምላሽም ሰራተኞች በማህበር እንዲደራጁ 
አሰራር ለመዘርጋት ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የተሰሩ ስራዎች 
እንዳሉ ገልጸዋል፡፡ ከተሰሩ ስራዎች ውስጥ በኢንዱስትሪ 
ማእከላት ውስጥ ሰራተኞች በማህበር እንዲደራጁና 
የማህበራቱም ተወካዮች በአሰሪ ድርጅቱ የስራ አመራር 
ውስጥ እንዲካተቱ የሚያደርግ አሰራር የመዘርጋት፣ በዚህ 
አግባብ ያላደራጁ የኢንዱስትሪ ባለቤቶች ላይ እርምጃ 
አንዲወሰድ የማድረግ፣ በየኢንዱስትሪ ማእከላቱ በተለይም 
አዳዲስ ኢንዱስትሪዎች ውስጥ ይህንን የሚከታተል 
ፎካል ፐርሰን የመመደብ እንዲሁም ክትትልና ድጋፍ 
የማድረግ ስራዎች እንደተሰሩ ገልጸው ባጠቃላይ ግን 
ሰራተኞች በማህበር እንዲደራጁ የማድረግ ስራው ገና 
በጅምር ያለ መሆኑን አስረድተዋል፡፡ 

የሰራተኞች መብቶች እንዲከበሩ ከማድረግ አኳያም 
ከኦዲቱ በኋላ አሰራር መቀረጹንና አሰራሩ ላይ ግልጽነት 
የመፍጠር፣ ክትትል የማድረግ እንዲሁም ለኢንዱስትሪ 
ባለቤቶች ስልጠና የመስጠት ስራ እየተሰራ ነው 
ብለዋል፡፡ ሰራተኞች እንዳይደራጁ የሚከለክሉ አሰሪዎችን 
በተመለከተም በክልሎች ባሉ የስራ ደህንነትና ቁጥጥር 
በሚያደርጉ ባለሙያዎች በኩል እየተሰራበት መሆኑን 
ተናግረዋል፡፡ የሰራተኞች መብት ሲጣስም ከሚመለከታቸው 
የህግ አካላት ጋር እየተሰራ ነው ብለዋል፡፡

ዝቅተኛ የሰራተኛ ደመወዝን ለመወሰን በመካከለኛው 
ምስራቅ እስያ ከሚገኙ ሀገራት መንግስታት ጋር ድርድር 
መደረጉንና እስካሁን ከሳውዲ አረቢያ፣ ከጆርዳንና 
ከኦማን ጋር ስምምነት ላይ መደረሱን፣  ስምምነት ላይ 

ክቡር አቶ ጌታሁን አብዲሳ የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ 
ሚኒስትር ዴኤታ 

የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር የሰራተኞችን 
መብት በማስከበርና ለአካል ጉዳተኞች አስፈላጊውን 
ድጋፍና ክትትል በማድረግ ረገድ የተሰጠውን ስልጣን 
በአግባቡ መወጣት እንዳለበት የመንግስት ወጪ 
አስተዳደርና ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አሳሰበ፡፡

ቋሚ ኮሚቴው የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት የሰራተኛ 
ማህበራት አደረጃጀትና መብት አጠባበቅን በተመለከተ 
በ2009 ባደረገው የክዋኔ ኦዲት እንዲሁም ለአካል 
ጉዳተኞች የሚደረገውን ድጋፍና ክትትል በተመለከተ 

በ2009 በጀት አመት ባደረገው የክዋኔ ኦዲት ላይ ሚያዝያ 
08፣2011 ዓ.ም ይፋዊ ህዝባዊ ስብሰባ አድርጓል፡፡

በመድረኩ ላይ በሁለቱም የክዋኔ ኦዲቶች በሰራተኛና 
ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ላይ የተገኙ የኦዲት ግኝቶች 
ቀርበዋል፡፡

በዚህም የሰራተኛ ማህበራት አደረጃጀትና መብት 
አጠባበቅን በተመለከተ በሀገሪቱ ከሚገኙ የተለያዩ አሰሪ 
ድርጅቶች ውስጥ የሰራተኞች ማህበር የተደራጀባቸው 
ቁጥራቸው በጣም አነስተኛ መሆናቸው፣ ከሰራተኛ 
ማህበራት አደረጃጀት ጋር የተያያዙ ህጎችና መመሪያዎችም 
አለመውጣታቸውና ሊሻሻል የሚገባው ህግም አለመሻሻሉ 
እንዲሁም  የሰራተኞች የመደራጀት መብት እንዳይከበር 
በሚከለክሉ አሰሪዎች ላይ እርምጃ አለመወሰዱ በኦዲቱ 
ተመልክቷል፡፡ 

በተጨማሪም ከአመት እረፍትና ከወሊድ ፈቃድ 
አሰጣጥ፣ ለሴቶችና ለወንዶች እኩል ክፍያ ከመክፈል፣ 
ከትርፍ ሰዓት ክፍያ እና ከስራ አካባቢ ደህንነት ጋር 
በተያያዘ የሰራተኞች መብት በአሰሪዎች እንዲከበር 
የሚያስችል አሰራር አለመዘርጋቱ እንዲሁም የሴቶችን 
እኩል ተሳትፎና ተጠቃሚነትን የሚያረጋግጥ አሰራር 
አለመኖሩ ብሎም ለሰራተኞች የሚከፈል ዝቅተኛ 
የደመወዝ መጠን እንዲወሰን አለመደረጉና በአሰሪና 
ሰራተኛ ዘርፍ ብሄራዊ ዘመናዊ የመረጃ ስርአት 
አለመዘጋጀቱ በኦዲቱ ተገኝቷል፡፡

ለአካል ጉዳተኞች መደረግ የሚገባውን ድጋፍ 
በተመለከተም ሀገሪቱ የፈረመችውን የአካል ጉዳተኞች 
መብቶች ስምምነትን ለማስፈጸም በሚኒስቴሩ ሰብሳቢነት 
የተቋቋመው ብሄራዊ የአተገባበርና የክትትል አስተባባሪ 

ጋር ተያይዞም ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ተቀናጅቶ 
መስራት ያስፈልጋል ብለዋል፡፡ መንግስት ፕሮጀክቱን 
ለሚኒስቴር መ/ቤቱ የሰጠው በፕሮጀክቶቹ ላይ ያለውን 
ችግር እንደሚፈታ እምነት ጥሎ በመሆኑ ይህንን እምነት 
ወደ ውጤት መቀየር ከመ/ቤቱ ይጠበቃል በማለት 
አስገንዝበዋል፡፡ ግልጽነትና ተጠያቂነትን በተቋሙ ስራዎች 
ውስጥ ማስፈንና እለት በእለት ክትትልና ቁጥጥር 
በማድረግ  ፕሮጀክቱን በቅርበት መምራት ይገባል ሲሉም 
አስገንዝበዋል፡፡ ፕሮጀክቱ በዘገየ ቁጥር ህዝቡ ማግኘት 
የነበረበትን ጥቅም እያሳጣ መሆኑን ገልጸው ምክንያታዊ 
ያልሆነ መዘግየት የመልካም አስተዳደርና ተያያዥ 
ችግሮችን እንደሚያስከትል በደንብ ማጤን ያስፈልጋል 

በማለት አሳስበዋል፡፡

የቋሚ ኮሚቴው ሰብሳቢ የተከበሩ አቶ መሀመድ ዩሱፍ 
በስብሰባው ማጠናቀቂያ ላይ ሚኒስቴር መ/ቤቱ በመድረኩ 
የተነሱ ሀሳቦችን ወስዶ ለጉድለቶቹ አስቸኳይ ምላሽ 
መስጠትና ማስተካከያ እርምጃዎችን መውሰድ፣ ከአሰራር 
ጋር ለተያያዙት ግሮች አሰራር በማበጀትና ከአቅም ክፍተት 
ጋር ለታዩት ችግሮች አቅምን በማሳደግ በአጭር ጊዜ ውስጥ 
ለውጥ ማምጣት ይጠበቅበታል ብለዋል፡፡ በተጨማሪም 
በግንባታ ፕሮጀክቶቹ ከህግ ጥሰት ጋር የተገናኙ 
አመራሮችና ሰራተኞች ተጠያቂ በማድረግ ለዋና ኦዲተሩና 
ለቋሚ ኮሚቴው ሪፖርት መላክ አለበት ብለዋል፡፡

ዜና
ሚኒስቴር መ/ቤቱ የሰራተኞችንና የአካል ጉዳተኞችን መብት 

የማስጠበቅ ኃላፊነቱን ሊወጣ እንደሚገባ ቋሚ ኮሚቴው 
አሳሰበ
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በሰጡት አስተያየትም የሰራተኞች የመደራጀት መብት ህገ 
መንግስታዊ በመሆኑ መብታቸው በሚጠበቅበት ሁኔታ 
ላይ መስራት እንደሚገባ፣ የስራ አካባቢ ደህንነት አጠባበቅ 
ሁኔታ ደካማ በመሆኑ ሰራተኞች ደህንነታቸው ተጠብቆ 
ስለመስራታቸው የሚደረገው ቁጥጥር ትኩረት ሊሰጠው 
እንደሚያስፈልግ እንዲሁም ከሀገር ውጭ ለሚሰሩ 
ሰራተኞችች ዝቅተኛ የደመወዝ መጠንን ለመወሰን 
እንደተሰራው ስራ ሁሉ በሀገር ውስጥ የሚሰሩ ሰራተኞች 
ዝቅተኛ ደመወዝ መጠን አንዲወሰን ማድረግ እንደሚገባ 
አስገንዝበዋል፡፡ 

በተጨማሪም ሚኒስቴሩ የአካል ጉዳተኞችን መብትና 
ጥቅም የማያስጠብቁ  ተቋማትን ተጠያቂ የማድረግ 
ሀላፊነት በዋናነት የራሱ መሆኑን በመገንዘብ መስራት 
እንደሚጠበቅበት፣ የአካል ጉዳተኞችን መብት ሆን ብለው 
በሚጥሱ ላይ እርምጃ መውሰድ እንዳለበት፣ የአካል 
ጉዳተኞችን በተመለከተ ኃላፊነታቸውን ያልተወጡ አካላትን 
ለምክር ቤቱ ማሳወቅ እንደሚገባ፣ መ/ቤቱ በህዝብና ቤት 
ቆጠራውን መረጃ ከመሰብሰብ ባለፈ እስክ ክልል ያለውን 
የራሱን አደረጃጀት ጭምር በመጠቀም አካል ጉዳተኞችን 
የተመለከተ መረጃ መሰብሰብ እንደሚኖርበት ገልጸዋል፡፡ 

የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት የኦዲት ዘርፍ ምክትል 
ዋና ኦዲተር ክብርት ወ/ሮ መሰረት ዳምጤ በሰጡት 
አስተያየት በአዲስ አበባ  በማህበር መደራጀት ካለባቸው 
ሰራተኞች አንጻር የተደራጁት በጣም ጥቂት መሆናቸውን 
ለአብነት ጠቅሰው በክልል ደረጃ ያሉትንም ጭምር ለይቶ 
ሰራተኞች በማህበር እንዲደራጁ ማድረግ እንደሚገባ 
እንዲሁም በሀገር አቀፍ ደረጃ የተደራጁና ያልተደራጁትን 
ለይቶ መረጃ ማደራጀት እንደሚያሻ ገልጸዋል፡፡ 
በተጨማሪም በውጭ ሀገር ለሚሰሩ ሰራተኞች ዝቅተኛ 

የደመወዝ መጠን ለማስወሰን በሚኒስቴሩ እየተሰራ 
ያለውን ስራ በበጎ ጎኑ ጠቅሰው በተመሳሳይም በሀገር 
ውስጥ ለሚሰሩ ሰራተኞችም ዝቅተኛ የደመወዝ መጠን 
እንዲወሰን ጥረት ማድረግ አንደሚያስፈልግ አሳስበዋል፡፡ 

ክብርት ወ/ሮ መሰረት ዳምጤ በአካል ጉዳተኞች ረገድ 
የወጡ ህጎችን ያልፈጸሙ አካላትን ለማገዝና እርምጃ 
ለመውሰድ በሚያስችል መልኩ የሰሩትንና ያልሰሩትን 
ስራ መለየትና ለሚመለከተው አካል ማቅረብ ይገባል 
ብለዋል፡፡ በተጨማሪም የሰው ሰራሽ አካልና የአካል ድጋፍን 
በተመለከተ ከሜቴክ ጋር የተደረገ ስምምነት እንደነበረ 
አስታውሰው በዚህ ረገድ ሌሎች አማራጮችን ማየት 
እንደሚገባ እንዲሁም ከህንጻ ግንባታ ጋር በተያያዘ የአካል 
ጉዳተኞች ጉዳይ ትኩረት መስጠት እንደሚያስፈልግ 
አሳስበዋል፡፡ መስማት ከተሳናቸው ዜጎች የመረጃ ፍላጎት 
ጋር አያይዘውም እንደመንግስት ሚድያዎች ሁሉ በግል 
ሚድያዎች በኩልም አካል ጉዳተኞች መረጃ የሚያገኙበት 
ሁኔታ እንዲፈጠር ከብሮድካስት ባለስልጣን ጋር መስራት 
እንደሚያስፈልግ ገልጸዋል፡፡

በመንግስት ወጪ አስተዳደርና ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ 
ኮሚቴ የክዋኔ ኦዲት ንኡስ ኮሚቴ ሰብሳቢ የተከበሩ ወ/ት 
ወይንሸት ገለሶ የመ/ቤቱ አመራር ችግሮቹን ለመረዳትና 
ለመፍታት ያለውን ዝግጁነት በመልካም ጎኑ ጠቅሰዋል፡፡

ሆኖም ግን መ/ቤቱ እያከናወናቸው ያላቸው ተግባራት 
ከሂደት አልፈው በውጤት ደረጃ እንዲለኩ ማድረግ 
ላይ ትኩረት መስጠት አለበት በማለት የተከበሩ  ወ/ት 
ወይንሸት አስገንዝበዋል፡፡ የሰራተኞች በማህበር መደራጀት 
አሰሪዎች የሰራተኛውን መብት እንዲያከብሩ ብቻ ሳይሆን 
ሰራተኛውም ግዴታውን እንዲወጣ የሚያደርግ በመሆኑ 
ትኩረት ሊሰጠው ይገባል ያሉት የተከበሩ ወ/ት ወይንሸት  

ካልተደረሰባቸው ሀገራት ጋርም ድርድሩ መቀጠሉን 
አስረድተዋል፡፡

የሰራተኛና አሰሪ መረጃ አያያዝ ጋር በተገናኘም መ/ቤቱ 
እስካሁን መረጃን በማንዋል ስርአት ሲይዝ እንደቆየና 
በቀጣይ ወደ ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ሥርዓት ለመግባት 
ጥረት መጀመሩን አስረድተዋል፡፡ 

ለአካል ጉዳተኞች ተገቢውን ድጋፍና ክትትል በማድረግ 
በኩል ስለተሰሩ ስራዎች ሲገልጹም ሀገሪቱ የፈረመችውን 
የአካል ጉዳተኞች ስምምነት አስፈጻሚና ፈጻሚ ተቋማትን 
በኮሚቴ ከማደራጀት ጎን ለጎን የድርጊት መርሀ ግብር 
በማውጣት በ2011 በጀት አመት በተሰጣቸው ስልጣን 
መሰረት አቅደው ወደ ስራ እንዲገቡ መደረጉን፣ ተቋማቱ 
በእቅዳቸው መሰረት ስለመተግበራቸውና ወቅታዊ 
ሪፖርት ስለማቅረባቸው ክትትል መደረጉን፣ የአፈጻጸም 
ግብረ መልስ የመስጠትና ይህንንም ለማህበራዊ ጉዳዮች 
ቋሚ ኮሚቴ የማሳወቅ ስራ መሰራቱንና የተጠያቂነት 
አሰራርን ለማስፈን እንዲረዳም ለቋሚ ኮሚቴው አባላት 
ስልጠና መሰጠቱን ተናግረዋል፡፡

አካል ጉዳተኞችን ከስራ ስምሪት መብት ተጠቃሚ 
ከማድረግ አኳያም በመንግስትም ሆነ በግል ዘርፉ የአካል 
ጉዳተኞችን መብት በመተግበር በኩል ችግር እንዳለ 
መገምገሙን ገልጸው ለሁሉም ክልሎች የሰው ሀብት 
ሰራተኞች ስልጠና መሰጠቱንና ክትትል መደረጉን 
ተናግረዋል፡፡ ከዚህ ሌላም የግል ድርጅቶች አካል 
ጉዳተኞችን በሚያስተናግዱበት ሁኔታ ላይ እንዴት 
ክትትል መደረግ እንዳለበት በሁሉም ክልል ላሉ የስራ 
ሁኔታ ክትትል ባለሙያዎች ስልጠና እንደተሰጠ 
አስረድተዋል፡፡ 

በሀገር አቀፍ ደረጃ ዘርፉ በአደረጃጀትና በአፈጻጸም 
ወጥ አለመሆኑን ገልጸው መ/ቤቱ ከክልሎች ጋር 
ያለው የቅንጅት ስራ ያልተሟላ መሆኑንና በተለይም 
ወደታች ላሉ አካላት የሚሰጠው ድጋፍ ጉድለት 
እንዳለበት መገምገሙን ተናግረዋል፡፡ ከአደረጃጀት 
አኳያም በሚኒስቴር መ/ቤቱ ውስጥ የአካል ጉዳተኞች 
ጉዳይ ዳይሬክቶሬት ራሱን ችሎ እንዲቋቋም መደረጉና 
በቀጣይም አካል ጉዳተኞችን አስመልክቶ ከክልሎች ጋር 
በቅንጅት ለመስራት መታቀዱን ተናግረዋል፡፡

የሰው ሰራሽ አካልና የአካል ድጋፍ ማምረቻ ማእከላትን 
አስመልክቶም በውጤታማነት አገልግሎቱን ለአካል 
ጉዳተኞች ተደራሽ ከማድረግ አኳያ ችግር እንዳለ 
ገልጸዋል፡፡ በማእከላቱ ለአካል ጉዳተኞች የሚሰጠው 
አብዛኛው አገልግሎት ከጤና ተቋማት ጋር የተያያዘና 
የሚሰጠውም በሆስፒታሎች ሆኖ ሳለ ማእከላቱ 
በሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ስር እንዲተዳደሩ 
መደረጉ ውጤታማ አገልግሎት ለመስጠት እንዳላስቻለ 
በመገንዘብ አለም አቀፍ ተሞክሮው እንዲጠና መደረጉን 
አስረድተዋል፡፡ በጥናቱም አለም አቀፍ ተሞክሮው 
ተቋማቱ በጤና ጥበቃ ሚስቴር ስር እንደሚተዳደሩና 

የሶሻል ሰርቪስ ስራው ደግሞ በማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር 
በኩል የሚፈጸም መሆኑን በማሳየቱ ማእከላቱ ወደ 
ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር እንዲተላለፉ እየተሰራ መሆኑን 
ገልጸዋል፡፡ 

የአካል ጉዳተኞች ጉዳይ ከሚመለከታቸው አስፈጻሚ 
አካላት ማለትም ከኮንስትራክሽን ሚኒስቴር፣ ከትምህርት 
ሚኒስቴር፣ ከጤና ጥበቃና ከሌሎች ሚኒስቴር መ/ቤቶች 
ጋር በመሆን ከኦዲቱ በኋላ የተሰሩ ስራዎች እንዳሉ 
ኃላፊዎቹ ገልጸዋል፡፡ በዚህም ህንጻዎችና መሰረተልማቶች 
ለአካል ጉዳተኞች ተደራሽ እንዲሆኑ ከኮንስትራክሽን 
ሚኒስቴር ጋር እየተሰራ ነው ብለዋል፡፡ የመንቀሳቀስ 
ችግር ላለባቸው እንዲሁም መስማትና ማየት ለተሳናቸው 
ዜጎችም ትምህርት ቤቶችን ምቹ ለማድረግ ከትምህርት 
ሚኒስቴር ጋር እየተሰራ እንደሆነና ሁሉንም የጉዳት 
አይነቶች አካቶ በመስራት ላይ ግን ጉድለት እንዳለ 
አስረድተዋል፡፡ ከትራንስፖርት ሚኒስቴርም ጋር በመሆን 
ተሽከርካሪዎችና የቀላል ባቡር አገልግሎቶች ለአካል 
ጉዳተኞች ምቹ እንዳልሆኑ መገምገሙን ገልጸዋል፡፡ 
ከሌሎች አካላትም ጋር የተጀመሩ ስራዎች እንዳሉና 
በአካል ጉዳተኞች ዙርያ ግንዛቤ ለመፍጠር ስልጠናዎች 
እየተሰጡ እንደሚገኙ አክለው ገልጸዋል፡፡

አካል ጉዳተኞችን በተመለከተ ያለውን መረጃም በተመለከተ 
ተቀባይነት ያለው መረጃ ለማግኘት በቀጣዩ የቤቶችና 
የህዝብ ቆጠራ አካል ጉዳተኞችን የተመለከተ የተሟላ 
መረጃ እንዲሰበሰብ ለማድረግ ከማእከላዊ ስታትስቲክስ 
ኤጀንሲ ጋር እየተሰራ እንደሆነ ተናግረዋል፡፡

የቋሚ ኮሚቴው አባላት፣ የማህበራዊ ጉዳዮች ቋሚ 
ኮሚቴ አባላትና በመድረኩ የተካፈሉ ባለድርሻ አካላት 
ተጨማሪ ጥያቄዎችንና አስተያየቶችን አቅርበዋል፡፡ 

በምክር ቤቱ የማህበራዊ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አባል የተከበሩ ወ/ት ወይንሸት ገለሶ በመንግስት ወጪ አስተዳደርና 
ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሜቴ የክዋኔ ኦዲት ንዑስ ኮሚቴ ሰብሳቢ

“ የሰራተኞች በማህበር መደራጀት 

አሰሪዎች የሰራተኛውን መብት 

እንዲያከብሩ ብቻ ሳይሆን 

ሰራተኛውም ግዴታውን እንዲወጣ 

የሚያደርግ በመሆኑ ትኩረት 

ሊሰጠው ይገባል፤ ተደራጅተው 

ያሉ ሰራተኞች መብትም በአግባቡ 

እየተጠበቀ መሆኑን ማረጋገጥ 

ያስፈልጋል፡፡”



30 31የፌዴራል ዋና ኦዲተር መስሪያ ቤት ልሳነ-ኦዲተር 2011 ዓ.ም

ህግና መመሪያዎችን እንዳይተገብር ያደረጉትን ጉዳዮች 
የተቋሙ ኃላፊዎች እንዲያስረዱ ጠይቋል፡፡   

አቶ አብዲሳ ያደታ የፌዴራል ትራንስፖርት ባለሥልጣን 
ዋና ዳይሬክተር በቋሚ ኮሚቴው ለተነሱ ጥያቄዎች 
ምላሽ የሰጡ ሲሆን በኦዲት ግኝቱ የተመላከቱ ችግሮችን 
ከማስተካከል አኳያ ተቋሙ የተለያዩ የእርምትና 
የማሻሻያ እርምጃዎችን ሲወስድ መቆየቱን ተናግረው 
በአገሪቱ ያሉ መንገዶች ሰፊ ሽፋን ያላቸው ከመሆናቸው 
ጋር ተያይዞ የመንገድ ላይ ምልክቶች በተለያዩ አካላት 
የሚሰረቁበት፣ በአሽከርካሪዎች የሚገጩበት፣ ከቦታቸው 
የሚነሱበት ሁኔታዎች መኖራቸውንና በአንዳንድ ቦታ 
የመንገድ ሥራዎች ተሠርተው ሲጠናቀቁ  የመንገድ 
ላይ ምልክቶች በተገቢው ሁኔታ መኖራቸውን አረጋግጦ 
የመረከብ ክፍተት መኖሩን አስረድተዋል፡፡ የአሽከርካሪዎች 
ብቃትና ስነ-ምግባር ችግር፣ የተሽከርካሪዎች የቴክኒክ 
ብቃት እንደዚሁም የመንገድ አቀማመጥ ሁኔታ ለትራፊክ 
አደጋ የየራሳቸው ድርሻ እንዳላቸው ገልፀው ችግሮቹን 
ለመቅረፍ የተለያዩ ግምገማዊ ጥናቶች በማድረግና 
ካሜራ በመጠቀም መረጃዎችን በመያዝ አቅም በፈቀደ 
መጠን ምልክቶችና የፍጥነት መቆጣጠሪያዎች /Speed 
Breakers/ በመንገዶች ላይ እንዲቀመጡ መደረጉንና 
ለትራፊክ አደጋው ከፍተኛውን ድርሻ የሚወስደው ግን 
የአሽከርካሪዎች ብቃትና ስነ-ምግባር ችግር በመሆኑ 
ችግሩን ለመፍታት ሥልጠናዎች መሰጠታቸውን 
ተናግረዋል፡፡

ከመንገድ አጠቃቀም ጋር በተያያዘም አቶ አብዲሳ 
ሁልጊዜም በፊት ለፊት የውይይት መድረክ፣ በሚዲያ 
የተለያዩ ፕሮግራሞችን በማዘጋጀት፣ የትራፊክ አደጋ 
ቀንን በማክበር፣ ከመንገዶች  ባለሥልጣን ጋር በመሆን 

ህገወጥ ንግድ በመንገዶች ላይ እንዳይካሄዱ በማድረግ፣ 
ከአዲስ አበባ መንገድ ትራንስፖርት እና መንገድ ትራፊክ 
ኤጀንሲ ጋር በመቀናጀት ግንባታዎች ያለአግባብ መንገዱን 
እንዳይሻሙና እንዳያውኩ ሚዲያን በመጠቀም በተለይም 
የአስፋልት መንገዶች አጠቃቀም ሥርዓት እንዲሻሻል 
በርካታ የግንዛቤ ማስጨበጫና የቁጥጥር ሥራዎች 
መሠራታቸውን ተናግረዋል፡፡ 

ከተሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ እና ቴክኖሎጂ አጠቃቀም 
ጋር በተገናኘ የኦዲት ግኝቱን መሠረት በማድረግ 
የቁጥጥርና የግንዛቤ ማስጨበጥ ሥራዎችን የመሥራት፤ 
በመላው አገሪቱ የሚገኙ የተሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ 
ማዕከላት በችግሮች ላይ የእርምት እርምጃዎችን 
እንዲወስዱ የማድረግ፤ ለተሽከርካሪ ቴክኒክ ብቃት 
ማረጋገጫ ተቋማት የግንዛቤ ማስጨበጫ መድረኮችን 
የመፍጠር፤ ሀሰተኛ የመንጃ ፈቃድ ይዘው የተገኙትን 
በሕግ የመጠየቅ፤ በየማዕከላቱ የመንጃ ፈቃድ አሠጣጥ 
ሥርዓት ስታንዳርዱን የተከተለ መሆኑን የመከታተል፤ 
በተለይም በዓለም ባንክ በተገኘ ድጋፍ በኦንላይን 
ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ሲስተም ዓለም አቀፍ ደረጃውን 
የጠበቀ መንጃ ፈቃድ የሚሠጥበት ሥርዓት የመዘርጋት 
ሥራዎች እየተሰሩ መሆኑን እና ቴክኖሎጂው ሙሉ 
በሙሉ ተግባራዊ እስከሚደረግም የማስተማር፣ 
የማሠልጠን፣ የወጡ ስታንዳርዶችን የማስጠበቅ፣ ህጎችን 
የማሻሻልና የመቆጣጠር ብቃትን የማሳደግ ሥራዎች 
እየተሰሩ እንደሚገኙ ዋና ዳይሬክተሩ ገልፀዋል፡፡

ከሞተር ሳይክሎች ጋር በተያያዘም አቶ አብዲሳ ሲያስረዱ 
በኦሮሚያና በደቡብ ክልሎች ተሽከርካሪዎቹ እያስከተሉ 
ያሉትን ችግሮች መሠረት በማድረግ ችግሮቹን ለመፍታት 
አገራዊ ጥናት መደረጉንና ጥናቱንም ተከትሎ ህግ 

አቶ አብዲሳ ያደታ የፌዴራል ትራንስፖርት ባለሥልጣን ዋና ዳይሬክተር እና ክብርት ወ/ሮ ህይወት ሞሲሳ የትራንስፖርት 
ሚኒስትር ዴኤታ

የፌዴራል ትራንስፖርት ባለሥልጣን በመንገድ ደህንነት 
ዙሪያ በተገቢው መጠን ባለመሥራቱ አገሪቱን ለከፍተኛ 
ጉዳት እየዳረጋት መሆኑ ተገለፀ፡፡ በህዝብ ተወካዮች 
ምክር ቤት የመንግስት ወጪ አስተዳደርና ቁጥጥር 
ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ መጋቢት 25/2011 ዓ.ም በፌዴራል 
ዋና ኦዲተር መ/ቤት የተካሄደውን የክዋኔ ኦዲት ሪፖርት 
መሠረት በማድረግ ከባለሥልጣን መ/ቤቱ ኃላፊዎችና 
ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር ይፋዊ ስብሰባ 
አኳሂዷል፡፡

በቀረበው የኦዲት ግኝት መሠረት ባለሥልጣን መ/ቤቱ 
በተለያዩ የአገሪቱ አካባቢዎች ባሉ አደገኛ ቦታዎች ላይ 
የመንገድ ዳር ምልክትና የማስጠንቀቂያ ማስታወቂያዎች 
ያልተተከለባቸው መንገዶች መኖራቸውንና የተሰሩትም 
እየወደቁ መሆኑና መንገድ ተሰርቶ ለትራፊክ ክፍት 
ከመሆኑ በፊት የትራፊክ ምልክቶች በትክክል 
መሟላታቸውን የማረጋገጥ ሥራ አለመሠራቱ 
ተመልክቷል፡፡ እንደዚሁም መንገዶች የሚገኙባቸው 
የየአካባቢው አስተዳደሮች የትራፊክ ምልክቶች በአግባቡ 
እንዲተከሉ ማድረግ ቢኖርባቸውም አለመትከላቸው እና 
ማንኛውም አካል በተሽከርካሪ ወይም በእግረኞች መንገድ 
እንቅስቃሴዎችን በሚያውክ መልኩ ቁሳቁስ ወይም ሸቀጥ 
እንዳያስቀምጥ፣ እንዳይነግድ፣ መንገዱን እንዳያበላሽና 
እንዳይቆፍር ከቆፈረ በኋላም መልሶ እንዲደፍን የወጣውን 
ደንብ ተፈፃሚነቱን እንደማይከታተል በኦዲት ግኝቱ 
ተገልጿል፡፡

በሌላ በኩል ባለሥልጣኑ መንገዱን በዘመናዊ ቴክኖሎጂና 
በአሻራ በተደገፈ የመንጃ ፈቃድ አሠጣጥ ሥርዓት 

መዘርጋት ቢኖርበትም በተሟላ ሁኔታ ተግባራዊ 
አለማድረጉን፤ በሀሰተኛ መንጃ ፈቃድ የሚያሽከረክሩ 
አሽከርካሪዎች ቁጥርም ቀላል የሚባል አለመሆኑን 
ኦዲቱ አሣይቷል፡፡ እንደዚሁም በህገ-ወጥ መንገድ የገቡ 
ባለሁለት እግር ሞተር ሳይክሎች አስፈላጊው ማስረጃና 
ሠሌዳ ቁጥር እንዲኖራቸው ከሚመለከታቸው አካላት 
ጋር በመቀናጀት የመሥራት ኃላፊነት ቢኖርበትም በደቡብ 
ብሔር ብሔረሰቦች ክልል 104,345.00 እና በኦሮሚያ 
25,000.00 በጠቅላላው 134,345.00 ሞተር ሳይክሎች 
ተመዝግበው ነገር ግን ሰሌዳ ሳይሰጣቸው በመንገድ ላይ 
የሚንቀሳቀሱ መሆናቸውንና ሞተሮቹን የሚያሽከረክሩ 
አሽከርካሪዎችም መንጃ ፈቃድ ሳይኖራቸው ከ2 እስከ 5 
ሰዎችን እየጫኑ በሰው ህይወት ላይ አደጋ እያስከተሉ 
እንደሚገኙ በኦዲቱ ተረጋግጧል፡፡ 

ተቋሙ የመንገድ ትራፊክ ደህንነትን ለማረጋገጥና 
አስከፊ የሰብዓዊ እና ቁሳዊ ሀብት ውድመትን ለመቀነስ 
ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በቅንጅት እየሠራ 
አለመሆኑ፣ ዓመታዊ የተሽከርካሪዎች የቴክኒክ ምርመራ 
በተቀመጠው ጊዜ የማያከናውኑ ተሽከርካሪዎች ቁጥር 
ቀላል የማይባል መሆኑና ዓመታዊ ምርመራ የተደረገላቸው 
ተሽከርካሪዎች ትክክለኛነትም ብዙ ጥያቄዎች የሚያስነሱ 
መሆኑ በኦዲቱ ተገልጿል፡፡ ከዚህ ሌላም በባለሥልጣን 
መ/ቤቱ የመንገድ ትራፊክ ደህንነቱን አስመልክቶ የወጡ 
አዋጆች፣ ደንቦችና መመሪያዎችን  በየጊዜው በመገምገም 
መሻሻል የሚያስፈልጋቸውን በመለየት የማሻሻያ ሥራ 
ቢሠራም ፀድቆ ሥራ ላይ ባለመዋሉ በቆዩ ህጎች 
እየተሠራ እንደሚገኝ ተገልፆ ቋሚ ኮሚቴው ተቋሙ 
የተጣለበትን ኃላፊነት በሚጠበቀው ልክ እንዳይወጣና 

ተደራጅተው ያሉ ሰራተኞች መብትም በአግባቡ እየተጠበቀ 
መሆኑን ማረጋገጥ እንደሚያስፈልግ ገልጸዋል፡፡ 

በተጨማሪም ከሰራተኛ አደረጃጀት ጋር ተያይዘው ባሉ 
ችግሮች ላይ ጥናት በማድረግ መፍታት እንደሚያስፈልግ፣ 
መ/ቤቱ የሚኒስትሮች ምክር ቤት አባል በመሆኑ በዘርፉ 
ያሉ ችግሮች እንዲፈቱ ጥረት ማድረግ እንዳለበትና ይህም 
በዋናነት የራሱ ሀላፊነት መሆኑን መገንዘብ እንደሚገባው 
አሳስበዋል፡፡ አያይዘውም አካል ጉዳተኞችን በተመለከተ 
ከክልሎች ጋር ዘላቂ የቅንጅት ስራና የተጠያቂነት 
አሰራር የሚኖርበትን አግባብ የማጥናት፣ ግንዛቤ 
የመፍጠርና የመገምገም ስራ መስራት እንደሚኖርበት 
በመረጃ አደረጃጀት በኩልም በተቋም ደረጃ የራሱን 
መረጃ ማደራጀት እንደሚኖርበትና ከዚህ በተጨማሪም 
ከማእከላዊ ስታትስቲክስ ኤጀንሲ ጋር በሚሰራ ስራ 

ለመንገድ ደህንነት ተገቢው ትኩረት ባለመሰጠቱ ሀገሪቱን 

ለከፍተኛ ጉዳት እየዳረጋት መሆኑ ተገለጸ
ዜና

መረጃ ማሰባሰብ እንደሚገባው የተከበሩ ወ/ት ወይንሸት  
አስገንዝበዋል፡፡

ቋሚ ኮሚቴው ሰብሳቢ የተከበሩ አቶ መሀመድ ዩሱፍ 
በሰጡት ማጠቃለያ ሚኒስቴር መ/ቤቱ በተሰጠው 
ስልጣንና ኃላፊነት መሰረት የሰራተኞችን የመደራጀት 
መብት፣ የሴቶችን በእኩል የመሳተፍና የመጠቀም መብት 
እንዲሁም የአካል ጉዳተኞችን ችግሮች አስመልክቶ 
ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ቅንጅት በመፍጠር ፈጣን 
ምላሽ መስጠት ይጠበቅበታል ብለዋል፡፡ በተጨማሪም 
ጥብቅ የሆነ የክትትልና የቁጥጥር ስርአት በማዘጋጀትና 
የውስጥ አዲት አቅምን በማጠናከር በተለይም በፌዴራል 
ዋና ኦዲተር መ/ቤትና በመድረኩ የተሰጡ ግብአቶችን 
በመቀበል በአስቸኳይ ክፍተቶቹን በማረም ሀላፊነቱን 
ሊወጣ እንደሚገባ አሳስበዋል፡፡
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የቋሚ ኮሚቴው አባላት በባለሥልጣን መ/ቤቱ ሃላፊዎች 
የተሰጠውን ምላሽና ማብራሪያ መሠረት በማድረግ 
አስተያየት የሰጡ ሲሆን ባለሥልጣን መ/ቤቱ የኦዲት 
ግኝቱን መሠረት አድርጎ አሠራሩን ለማሻሻልና በዘርፉ 
ያለውን ችግር ለመቅረፍ የሄደበት ርቀትና የወሰዳቸው 
ጅምር የማስተካከያ እርምጃዎች አበረታች መሆናቸውን 
ገልጸው አሁንም ባልተሰሩ ሥራዎች ላይ ሊረባረብ 
እንደሚገባ አሳስበዋል፡፡

የኮሚቴው አባላት ሊስተካከሉ ይገባል ባሏቸው ጉዳዮች 
ላይ አስተያየት ሰጥተዋል፡፡ በተለይም በህገወጥ 
መንገድ ወደአገር ውስጥ እየገቡ ያሉ የሞተር ሳይክል 
ተሽከርካሪዎች በህብረተሰቡ ላይ የአካልና የሕይወት አደጋ 
እያደረሱ በመሆኑ ህጋዊ አሠራርን ተከትሎ አገልግሎት 
እንዲሠጡ ከማድረግ አኳያ መ/ቤቱ ትኩረት ሰጥቶ 
ከሚመለከታቻው አካላት ጋር ተቀናጅቶ ሊሠራ ይገባል 
ብለዋል፡፡ የመንጃ ፈቃድ አሠጣጥ ሰፊ ህገወጥ ተግባር 
የሚካሄድበት በመሆኑ በፈቃድ ሰጪውም ሆነ ወሳጁ 
ላይ በልዩ ትኩረት የክትትልና የቁጥጥር ሥራ ሊጠናከር 
እንደሚገባና ከባለድርሻ አካላት ጋር ያለውን ቅንጅታዊ 
አሠራር በመፈተሽ በዘርፉ ላሉ ችግሮች መፍትሔ 
ሊያበጅላቸው እንደሚገባ አሳስበዋል፡፡ በተጨማሪም 
የቋሚ ኮሚቴ አባላቱ ተቋሙ በርካታ የማሻሻያ 
ሥራዎችን ሰርቻለሁ ቢልም የመንገድ ደህንነት በአግባቡ 
ባለመመራቱ በሰዎች ህይወት፣ በንብረትና በአገሪቱ 
ኢኮኖሚ ላይ ከፍተኛ ጉዳት እያደረሰና ከዓመት ዓመትም 
የሚያደርሰው ጉዳት እየጨመረ በመሆኑ ተቋሙ ራሱን 
በሚገባ በመፈተሽ ፈጣን የማሻሻያ እርምጃ ሊወስድ 
ይገባል በማለት በአጽንኦት ገልፀዋል፡፡

የፌዴራል ዋና ኦዲተር ክቡር አቶ ገመቹ ዱቢሶ በሰጡት 
ሃሳብ ባለሥልጣን መ/ቤቱ የኦዲት ግኝቱን ተከትሎ 
ያዘጋጀው የድርጊት መርሃ ግብር በጥሩ ሁኔታና ዘርዘር 
ብሎ የቀረበ መሆኑን ገልፀው ነገር ግን በቀረበው መርሃ 
ግብር መሠረት ተፈፃሚነቱ ሊረጋገጥ እንደሚገባና 
በመንገድ ደህንነት ችግር ምክንያት አገሪቱ በዓመት 
የአጠቃላይ የሀገሪቱ ዓመታዊ ምርትን እስከ ሦስት 
በመቶ እያጣችበት መሆኑን፤ ችግሩ የሚያስከትለው 
ሰብዓዊ ቀውስና ጉዳት ከፍተኛ እንደሆነና ባለፉት ሦስት 
ዓመታት (ከ2007 አስከ 2009 ዓ.ም ድረስ) ብቻ ወደ 
2.7 ቢሊዮን ብር የሚገመት የንብረት ጉዳት መድረሱን 
ተናግረው ዘርፉ ልዩ ትኩረት ሊሰጠው እንደሚገባ 
አሳስበዋል፡፡

የአሽከርካሪዎች ብቃት ችግር፣ የመንገዶች ሁኔታ፣ 
የመንገድ አጠቃቀም ሥርዓት ድክመት፣ የመንገድ 
ምልክቶች በተገቢው ሁኔታ አለመቀመጥ ተደምረው ጉዳት 
እንዲደርስ ትልቅ ድርሻ እንዳላቸውና ችግሩንም ለመቅረፍ 
የተሽከርካሪዎች ቴክኒክ ብቃትን ማረጋገጥ ወሳኝ ጉዳይ 
መሆኑን ተናግረው ለአብነትም በ2009 ዓ.ም በናሙና 
በ4,147.00 ተሽከርካሪዎች ላይ በተደረገ ድንገተኛ ፍተሻ 
ብቁ ሆነው የተገኙት 892 ተሽከርካሪዎች (22%) ብቻ 

እንደነበሩና የተቀሩት ከደረጃ በታች መሆናቸውን ክቡር 
ዋና ኦዲተሩ ገልፀዋል፡፡ 

የመንጃ ፈቃድ ሰጪ አካላት እና የማሰልጠኛ ተቋማት 
ሥልጠና የሚሰጡባቸው መኪኖች ዘመናዊ ያልሆኑና 
የአገልግሎት ጊዜያቸውን የጨረሱ በመሆናቸው የተሟላ 
ክህሎት ለሰልጣኞች ለመስጠት እንደማያስችሉ፤ 
የተግባር ፈተና መስጫ ጊዜ መጠን በተሟላ ሁኔታ 
ተጠብቆ እንደማይተገበር፤ ከመንገድ ደህንነት ጋር 
በተያያዘ ተቋሙ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በቅንጅት 
ባለመስራቱ በትራፊክ ፍሰቱ ላይ ችግርና አደጋ እያደረሰ 
እና ኢኮኖሚውንም እየጎዳ እንደሆነ ክቡር አቶ ገመቹ 
ገልፀዋል፡፡

በሌላ በኩል የፍጥነት ወሰን ህግ ከወጣ 40 ዓመታት 
ቢያስቆጥርም እስከአሁን ተግባራዊ አለመደረጉን፤ 
የደህንነት ቀበቶ እንደ ሹፌሩ ሁሉ ተሳፋሪም ቀበቶ 
እንዲያስር የሚያስገድደው ህግ ተግባራዊ አለመደረጉንና 
ወደ አገር ውስጥ አገልግሎት ጊዜያቸውን የጨረሱ 
ተሽከርካሪዎች እንዳይገቡ ማድረግ ትኩረት እንደሚያሻው 
ተናግረዋል፡፡ በማያያዝም የእግረኛ የመንገድ አጠቃቀምም 
ሥርዓት የተከተለ እንዲሆን የሚሠሩ ሥራዎች የአንድ 
ወቅት ተግባር ሳይሆኑ ዘላቂ በሆነ ሁኔታ ሥርዓት 
ሊበጅላቸው፤ የሀሰት መንጃ ፈቃድ ባላቸው አካላት 
ላይም ባለሥልጣን መ/ቤቱ ተከታትሎ ህጋዊ እርምጃ 
ሊወሰድባቸው እና ምክር ቤቱም በቅንጅት ሥራቸውን 
በተገቢው ሁኔታ በማይሰሩ አካላት ላይ እርምጃ 
ሊወስድባቸው እንደሚገባ ክቡር አቶ ገመቹ አሳስበዋል፡፡ 

የቋሚ ኮሚቴው ሰብሳቢ የተከበሩ አቶ መሐመድ ዩሱፍ  
ባስተላለፉት መልዕክት ተቋሙ የኦዲት ግኝቶችን 
መሠረት አድርጎ የሚወስዳቸውን እርምጃዎች አጠናክሮ 
በመቀጠል  ቀልጣፋና ውጤታማ ዘመናዊ አሠራሮችን 
በመዘርጋት በኦዲት ግኝቱ የተመላከቱ  ክፍተቶች 
እንዲታረሙ ኃላፊነቱን በአፋጣኝ ሊወጣ እንደሚገባ 
ገልፀው የተወሰዱ የማሻሻያ እርምጃዎችንም ለፌዴራል 
ዋና ኦዲተር መ/ቤት እና ለምክር ቤቱ እንዲያሳውቅ 
አሳስበዋል፡፡

የማውጣት ሥራዎች እየተሠሩ እንደሚገኙ እንዲሁም 
ሞተሮቹ በድንበር በኩል በህገወጥ መንገድ የሚገቡ 
መሆናቸው ጋር ተያይዞ ከሚመለከተው አካል ጋር 
ተቀናጅቶ መሥራት እንደሚጠይቅ ተናግረዋል፡፡ 

ከተሽከርካሪ የቴክኒክ ብቃት ምርመራ ጋር በተያያዘ 
ማዕከላቱን የማወያየት የቁጥጥር ሥራዎችን የመሥራት፣ 
ሙያተኞችና የተሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ ማዕከላት ላይ 
ጠንከር ያሉ የክትትልና ቁጥጥር ሥራዎችን በመሥራት 
የሦስትና የስድስት ወር የእግድ እና ፈቃድ የመንጠቅ 
ተግባራት ማከናወናቸውን እና መንገዶች በፍጥነት 
ስታንዳርድ መቆጣጠሪያ እንዲመሩ ከማድረግ አኳያም 
የፍጥነት መቆጣጠሪያ መሣሪያዎች በደረጃ መዳቢዎች 
ተዘጋጅቶ በተለይም በተደጋጋሚ አደጋ አድራሽ ተብለው 
በተለዩ ተሽከርካሪዎች ላይ ለመግጠም የዝግጅት ሥራዎች 
በመጠናቀቅ ላይ መሆናቸውን ተናግረዋል፡፡

የህግ ማሻሻያዎችን በተመለከተ ዋና ዳይሬክተሩ ምላሽ 
ሲሰጡ ከተቋሙ መቋቋሚያ አዋጅ ጀምሮ የተለያዩ 
መመሪያዎችንና ደንቦችን የማሻሻል ሥራዎች እየተሰሩ 
መሆናቸውንና ተጠናቀው ወደሥራ ሳይገቡ የቆዩ 
መመሪያዎችም ተግባራዊ እንዲሆኑ መደረጉን ገልፀዋል፡፡

በባለሥልጣን መ/ቤቱ የመንገድ ደህንነት ትምህርትና 
ግንዛቤ ዳይሬክተር አቶ ዮሐንስ ለማ በሰጡት ተጨማሪ 
ማብራሪያ የትራፊክ አደጋን ለመከላከልና ለመቆጣጠር 
በዘላቂነት መፍትሔ ከመስጠት አኳያ ከትምህርት 
ሚኒስቴር ጋር በመቀናጀት በተማሪዎች የትምህርት 
ካሪኩለም ውስጥ የግንዛቤ ማሳደጊያ ይዘቶች እንዲካተቱ 
እየተሠራ እንደሚገኝ ገልፀዋል፡፡ በወቅታዊ የግንዛቤ 
ማስጨበጫ ሥራዎች ደግሞ በትምህርት ቤቶች 
በፕላዝማ ቴሌቪዥን እና በክበባት ውስጥ መልዕክቶች 
እንዲተላለፉ የማድረግ፣ ከፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን 
ጋር በመተባበር የግንዛቤ ማስጨበጫ መርሃግብር 

የማዘጋጀት እና ከጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ጋር በመሆንም  
የጤና ኤክስቴሽን ባለሙያዎች ወደህብረተሰቡ ግንዛቤ 
ለማስጨበጥ በሚወርዱበት ጊዜ በመንገድ ትራፊክ 
ደህንነትና አጠቃቀም ዙሪያ የግንዛቤ ማስጨበጫ 
መልክቶች በተጨማሪነት እንዲያስተላልፉ የማድረግ 
ሥራዎች እየተሰሩ እንደሚገኝ ተናግረዋል፡፡

የትራንስፖርት ሚኒስትር ክብርት ዴኤታ ወ/ሮ ህይወት 
ሞሲሳ በሰጡት ማብራሪያ በፌዴራል ዋና ኦዲተር 
መ/ቤት የተከናወነው የክዋኔ ኦዲት በዘርፉ ያሉትን 
ችግሮች ከማሳየት አኳያ ጉልህ ሚና ያለው መሆኑን 
ተናግረው በመንገድ ደህንነት አጠቃቀም ችግር የተነሳ 
ከአገሪቷ ኢኮኖሚም በዓመት ከከሀገራዊ አጠቃላይ 
ዓመታዊ ምርት ከ 1% እስከ 3% ሀብት የሚደርስ 
እያሳጣ መሆኑንና በማህበረሰቡም ላይ ዘርፈ ብዙ ጉዳት 
እያስከተለ እንደሚገኝ በመገንዘብ የተለያዩ የማሻሻያ 
ሥራዎች እየተሰሩ እንደሚገኝ ገልፀዋል፡፡

በተለይም በዋናነት የአሽከርካሪዎችና የተሽከርካሪዎች 
ብቃት ላይ ልዩ ትኩረት ተሰጥቶ ሊሰራ እንዲሁም 
የመንገድ ምልክቶች ዓለም አቀፍ ደረጃቸውን ጠብቀው 
ሊቀመጡና ተገቢው እንክብካቤ ሊደረግላቸው ይገባል 
ብለዋል፡፡ በተጨማሪም ቀጣይነት ያላቸው የግንዛቤ 
ማስጨበጫ ሥራዎች ለህብረተሰቡ ተጠናክረው ሊሰጡና 
የትራፊክ ምልክቶች በአገር ውስጥ የሚመረቱበትና 
አቅርቦቱ አስተማማኝ የሚሆንበት ሁኔታ ሊፈጠር ያሻል 
ብለዋል፡፡ አክለውም በህገወጥ ተግባር ላይ በሚሳተፉ 
አካላት ላይ ተጠያቂነትን የማረጋገጥ ሥራ ሊጠናከር 
እንዲሁም ተቋማት በቅንጅት ባለመሥራተቸው የተነሳ 
እየተበላሹ ያሉ መንገዶች ትኩረት ሊሰጥ ይገባል 
ብለዋል፡፡ የመንገድ ሃብት እንክብካቤ ደካማ በመሆኑ 
የመንገድ አስተዳደርና አሰራር እንዲሻሻልና በቴክኖሎጂ 
እንዲደገፍ ጥናት ተጠናቆ ወደ ትግበራ የሚገባበት ደረጃ 
ላይ መደረሱን ወ/ሮ ህይወት ገልፀዋል፡፡
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ልሳነ ኦዲተር፡- ቋሚ ኮሚቴው ከፌዴራል ዋና ኦዲተር 
መ/ቤት የሚቀርብለትን የኦዲት ሪፖርት መሠረት 
በማድረግ ተቋማት የወጡ ህጎችንና የአሠራር ሥርዓቶችን 
ጠብቀው እንዲሠሩ ብሎም ተጠያቂነት እንዲረጋገጥ 
ከማድረግ አኳያ የክትትልና የቁጥጥር ሥራውን በምን 
አግባብ ነው የሚያካሂደው?

የተከበሩ ወ/ት ወይንሸት፡- በመጀመሪያ የልሳነ- ኦዲተር 
መፅሔት እንግዳ አድርጋችሁ ስለጋበዛችሁኝ አመሰግናለሁ፡፡ 

የመንግስት ወጪ አስተዳደር ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ 
ኮሚቴ ከፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት በየዓመቱ 
የሚቀርብለትን የኦዲት ሪፖርት በተሻሻለው በምክር ቤቱ 
የአሰራርና የአባላት ስነ¬ምግባር ደንብ ቁጥር 6/2008 
እና በምክር ቤቱ የቋሚ ኮሚቴዎች አደረጃጀት፣ ተግባር 
እና ኃላፊነትን ለመወሰን በወጣው ውሳኔ ቁጥር 7/2011 
አንቀፅ 8 ንዑስ አንቀፅ ከ 1-8 ተለይተው በተሰጡት 
ተግባራት መሠረት በፌዴራል መንግስት ስር ያሉ 
መ/ቤቶችን ላይ የተካሄደውን ኦዲት ሪፖርት በመመርመር 
በምክር ቤቱ የተመደበላቸውን በጀትና ሀብት መንግስት 
ያወጣቸውን ፖሊሲዎችን፤ ስትራቴጂዎችን፤ ህጎችንና 
የአሰራር ሥርዓቶችን ጠብቀው ሥራ ላይ ማዋላቸውንና 
የተቀመጠላቸው ዓላማና ግብ በማሳካት ውጤት 
ማስገኘታቸውን በምክር ቤቱ ደረጃ በሚያካሄዳቸው 
ይፋ የህዝብ ውይይት መድረኮች እና በመስክ ምልከታ 
ክትትልና ቁጥጥር በማድረግ የማስተካከያ እርምጃ 
መወሰዳቸውን ያረጋግጣል፤ የማስተካከያ እርምጃ 
ባልተወሰደባቸው ላይ ተገቢው ተጠያቂነት እንዲረጋገጥ 
ለሚመለከታቸው አካላት በአካልና በጹሑፍ ግብረ መልስ 
በመስጠት ሥራውን ያከናውናል፡፡ 

ልሳነ ኦዲተር፡- በምክር ቤቱ ያሉ ቋሚ ኮሚቴዎች 
ኦዲትን አንድ የክትትል መስፈርት አድርገው ተቋማትን 
አፈፃፀማቸውን ከመከታተልና ከመገምገም አንጻር ያሉበት 
ደረጃ ምን ይመስላል?

የተከበሩ ወ/ት ወይንሸት፡- በምክር ቤቱ ያሉ ቋሚ 
ኮሚቴዎች የሚከታተሏቸውንና  የሚቆጣጠሯቸውን 
ተቋማት ዕቅድ እና ሪፖርት በየጊዜው ሲገመግሙ 
በተቋማቱ ላይ በፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት በኩል 
የኦዲት ግኝት ሆነው የመጡ ጉዳዮችን በተሰጠው 
የኦዲት አስተያየት መሠረት እርምጃ ስለመውሰዳቸው 
ይከታተላሉ፣ ይቆጣጣራሉ፡፡ ይህ ብቻ ሳይሆን ተቋማት 
በዓመቱ መጀመሪያ ከቋሚ ኮሚቴዎች ጋር በተፈራረሙት 
ዕቅድ ላይ የመስሪያ ቤቱ የኦዲት ግኝት የሆኑ ጉዳዮችን 
የማረም ሁኔታ እንደ አንድ መስፈርት ተወስዶና 
ፐርሰንት ተሰጥቶት አፈፃፀማቸውን የሚከታተሉበት 
እና የሚመዝኑበት ሥርዓት ተዘርግቷል፡፡ ሆኖም ግን 
የክትትልና የቁጥጥር ውጤቱ ተጠያቂነትን ከማረጋገጥ 
አንፃር ሲታይ ጥረት ቢኖርም በቂ ነው ተብሎ ሊወሰድ 
የሚችል አይደለም፡፡ ስለዚህ ገና ብዙ መሠራት ያለበት 
እንደሆነ መረዳት ይቻላል፡፡ 

ልሳነ ኦዲተር፡- ቋሚ ኮሚቴውና ምክር ቤቱ በሚያደርጉት 
የድጋፍ፣ የክትትልና የቁጥጥር ስራ የመጣ ለውጥ አለ? 
ካለስ ለውጡን እንዴት ይመዝኑታል?

የተከበሩ ወ/ት ወይንሸት፡- በቋሚ ኮሚቴውና በምክር 
ቤቱ በኦዲት ግኝት ዙሪያ በተደረገው የክትትልና ቁጥጥር 
ድጋፍ የመጣው ለውጥ በኦዲት ተደራጊ መስሪያ ቤቶችም 
ሆነ በመንግስት በኩል የኦዲት ግኝት አጀንዳ ማድረግ 
መቻሉ ነው፡፡ በዚህም መነሻነት የተቋማት ኃላፊዎች 
ለኦዲት ግኝት ትኩረት መስጠት ጀምረዋል፤ በተወሰኑ 
ተቋማት በኦዲት ግኝቶች ላይ የማስተካከያ እርምጃዎች 
መወሰድ ተጀምሯል  እንዲሁም የህግ ክፍተቶችን ጭምር 
በኦዲት አስተያየቱ መሰረት ማሻሻያ እንዲደረግባቸው 
ማድረግ ተችሏል፡፡

ልሳነ ኦዲተር፡- በቋሚ ኮሚቴው ይፋዊ ስብሰባ ላይ 
የሚሳተፉ የኦዲት ባለድርሻ አካላት የኦዲት ግኝቶችን 
አስቀድሞ በመከላከልም ሆነ ግኝቶቹ ላይ እርምጃ 
እንዲወሰድ በማድረግ በኩል ምን ያህል የሚጠበቅባቸውን 
ሚና እየተጫወቱ ነው?

የተከበሩ ወ/ት ወይንሸት፡- በቋሚ ኮሚቴው ይፋ 
የውይይት ስብሰባ ላይ የሚሳተፉ የኦዲት ግኝት ባለድርሻ 
አካላት በኦዲት ተደራጊ መ/ቤቶች ላይ የኦዲት ግኝቶች 
እንዲቀንሱ ከማድረግ፤ የመንግስት የሕግና የአሰራር 
ሥርዓቶች ተጠብቀው እንዲፈፀሙ ከመከታተል፤ 
አስቀድሞም ችግሮች እንዳይከሰቱና ችግሮች ተከስተው 
ሲገኙም የእርምት እርምጃዎችን ከመውሰድ አኳያ 
በተናጥልና በጋራ የክትትልና የቁጥጥር ድጋፍ ለማድረግ 
ጥረቶች ቢኖሩም ከችግሩ ስፋትና ጥልቀት ጋር ሲነጻጸር 
የሚጠበቀውን ውጤት በማስመዝገብ ረገድ ውስንነት 
ያለበት ነው፡፡

ልሳነ ኦዲተር፡- ኦዲት ተደራጊ ተቋማት የኦዲት ግኝቶችን 
ከማረም አኳያ ያላቸውን ተነሳሽነት እና የሚያደርጉትን 
ጥረት እንዴት ይመዝኑታል?

የተከበሩ ወ/ት ወይንሸት፡- አብዛኛዎቹ የኦዲት ተደራጊ 
ተቋማት የኦዲት ግኝቶችን ለማረም ተነሳሽነት 
እንዳላቸው የሚገልፁ ቢሆንም በተጨባጭና ተገቢውን 
እርምጃ በመውሰድ ረገድ ችግሮች ይታይባቸዋል፡፡ 
በተቋማቸው ያሉ ለኦዲት ግኝት መነሻ የሆኑ ክፍተቶችን 
በመፈተሽ መሠረታዊ የሆኑ የማስተካከያ እርምጃዎችን 
ሲወስዱም አይታዩም፡፡ በሌላ በኩል መሻሻል ያለባቸውን 
የህግና የአሰራር ሥርዓቶችን ለይቶ አፈጣኝ መፍትሔ 
እንዲሰጣቸው እና ተቋማቸው ወደ ትክክለኛ አሰራር 
ሥርዓት እንዲገባ ከማድረግ አንጻር ከተወሰኑ ተቋማት 
በስተቀር አብዛኛዎቹ ዳተኝነት ይታይባቸዋል፡፡ 

ልሳነ ኦዲተር፡- በቋሚ ኮሚቴውም ሆነ በምክር ቤቱ 
በተለይ ተደጋጋሚ የኦዲት ግኝት ያለባቸው አካላት ላይ 
እርምጃ እንዲወሰድ እንዲሁም አላግባብ የባከነ የመንግስት 
ሃብት እንዲመለስ ምን እየተሰራ ነው?

የተከበሩ ወ/ት ወይንሸት ገለሶ
በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የመንግስት ወጪ አስተዳደርና ቁጥጥር ጉዳዮች ኮሚቴ 

የክዋኔ ኦዲት ንዑስ ኮሚቴ ሰብሳቢ

የዚህ እትም እንግዳችን የተከበሩ ወ/ት ወይንሸት ገለሶ ይባላሉ፡፡ ተወልደው ያደጉት በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና 
ህዝቦች ክልል በቀድሞ ጋሞጎፋ ዞን የአሁኑ በጋሞ ዞን በቁጫ ወረዳ ሠላምበር ከተማ ነው፡፡ 

የ1ኛ ደረጃ ትምህርታቸውን ከአንደኛ እስከ ስድስተኛ ክፍል ሠላምበር 1ኛ ደረጃ ት/ቤት እንዲሁም ከ7-10ኛ ክፍል 
ሠላምበር 2ኛ ደረጃ ት/ቤት እና 11ኛ እና 12ኛ ክፍል በወላይታ ሶዶ 2ኛ ደረጃ ት/ቤት ተምረዋል፡፡ በመቀጠልም 
የከፍተኛ ትምህርታቸውን በእፅዋት ሳይንስ /Plant Science/ የኮሌጅ ዲፕሎማ፣ በሩራል ዴቨሎፕመንት /Rural 
Development/ የመጀመሪያ ዲግሪ እንዲሁም በህዝብ አስተዳደር /Public Management/ 2ኛ ዲግሪያቸውን 
አግኝተዋል፡፡

በስራ ዘመናቸው በተለያየ ደረጃ እና የሥራ ኃላፊነት የሰሩ ሲሆን በአሁኑ ወቅት የ5ኛ ዙር የኢ.ፌ.ዴ.ሪ የሕዝብ 
ተወካዮች ምክር ቤት አባል ናቸው፡፡ በምክር ቤቱ ካሉ 10 ቋሚ ኮሚቴዎች አንዱ የመንግስት ወጪ አስተዳደር 
ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሲሆን በአሁኑ ወቅት በዚሁ ቋሚ ኮሚቴ ውስጥ የክዋኔ ኦዲት ንዑስ ኮሚቴ ሰብሳቢ 
በመሆን እየሰሩ ይገኛሉ፡፡

ልሳነ ኦዲተር መፅሔት በምክር ቤቱ ካሉ ቋሚ ኮሚቴዎች ውስጥ የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት በየጊዜው 
የሚያወጣቸውን የኦዲት ሪፖርቶች መሠረት በማድረግ ክትትልና ቁጥጥር የሚያደርገው የመንግስት ወጪ አስተዳደር 
ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ እያከናወናቸው ስላሉት ተግባራትና ሌሎች ተያያዥ ጉዳዮች እንዲያካፍሏት የተከበሩ 
ወ/ት ወይንሸትን በእንግድነት ጋብዛለች፡፡

“የክትትልና የቁጥጥር ውጤቱ ተጠያቂነትን ከማረጋገጥ 
አንፃር ሲታይ ጥረት ቢኖርም በቂ ነው ተብሎ ሊወሰድ 

የሚችል አይደለም!”

እንግዳችን
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የተከበሩ ወ/ት ወይንሸት፡- ቋሚ ኮሚቴዎችም ሆነ 
ምክር ቤቱ ከኦዲት ጋር ተያይዞ ያሉ ችግሮች እንዲፈቱ 
በተለያዩ መንገዶች ክትትልና ቁጥጥር እያደረጉ ይገኛሉ፡፡ 
በተለይ በምክር ቤቱ የ2ዐ1ዐ በጀት ዓመት የፌዴራል 
ዋና ኦዲተር መ/ቤትን የኦዲት ሪፖርትን መሠረት 
በማድረግ ከዚህ በፊት ባለው መደበኛ የቋሚ ኮሚቴው 
ክትትል እንዳለ ሆኖ  ተጠያቂነት እንዲረጋገጥ ለማድረግ 
እንዲያስችለው በተከበሩ አፈ ጉባዔ የሚመራ የኦዲት 
ግኝት ልዩ ኮሚቴ በማደራጀት የቅርብ ክትትልና ቁጥጥር 
ተደርጓል፡፡ በተለይ ተደጋጋሚ የኦዲት ግኝት ያለባቸው 
ተቋማት ላይ ተገቢው አስተዳደራዊ እና ሕጋዊ እርምጃ 
እንዲወስድባቸው ከማድረግና በአስተዳደራዊ መንገድ 
ይመለሱ ተብለው ያልተመለሱ የመንግስት ሀብት እና 
ንብረቶች በህግ አግባብ እንዲመለሱ ከማድረግ አኳያ ምክር 
ቤቱ ለጠቅላይ ዐቃቤ ህግ ኃላፊነት በሰጠው መሠረት 
ሥራዎች እየተሰሩ ይገኛሉ፡፡ አበረታች እንቅስቃሴም 
እያታየ በመሆኑ በቀጣይ የተሻለ ውጤት ይመዘገባል 
ተብሎ ይጠበቃል፡፡

ልሳነ ኦዲተር፡- ሚዲያው ተጠያቂነትን ከማረጋገጥ እና 
የኦዲት መረጃን ተደራሽ ከማድረግ አኳያ ያለበትን ሁኔታ 

እንዴት ይመዝኑታል?

የተከበሩ ወ/ት ወይንሸት፡- ሚዲያው ተጠያቂነትን 
ከማረጋገጥ እና የኦዲት መረጃን ተደራሽ ከማድረግ አኳያ 
ከፍተኛ ሚና አለው፡፡ ይሁን እንጂ በቋሚነት የኦዲት 
ግኝትን በዜናዎቻቸው ለመሸፈን ጥረት የሚያደርጉ ጥቂት 
ሚዲያዎች ናቸው፡፡ አንዳንድ ሚዲያዎች ደግሞ አልፎ 
አልፎ ብቅ እያሉ የሚዘግቡ ናቸው፡፡ በአጠቃላይ ሲታይ 
ግን በሚዲያ ተቋማት በኦዲት ግኝት ላይ የሚሰጠው 
ሽፋን አጥጋቢ አይደለም፡፡ የተገኘው ሚዲያም የሽፋንም 
ሆነ የተደራሽነትና የጥራት ችግር ያለበት ነው፡፡ በተለይ 
የኦዲት አድራጊው መስሪያ ቤት፣ የኦዲት ተደራጊ መስሪያ 
ቤቶች እና የቋሚ ኮሚቴውን አስተያየቶችና የሚቀመጡ 
አቅጣጫዎችን ሚዛኑን በጠበቀ እና የኦዲት ግኝቱን 
ይዘት ባለቀቀ መልኩ ለህብረተሰቡ መረጃ ከማድረስ 
አንፃር ችግሮች የሚስተዋልበት ስለሆነ የሚዲያ ተቋማት 
ራሳቸውን አይተው በቀጣይ ቢያስተካክሉ መልካም ነው 
እላለሁ፡፡ 

ልሳነ ኦዲተር፡- የተጠያቂነት ስርዓቱ እንዲጠናከር 
የሚያስተላልፉት መልዕክት ካለዎት፤

የተከበሩ ወ/ት ወይንሸት፡- የተጠያቂነት ስርአቱ 
እንዲጠናከር መጀመሪያ የእያንዳንዱ የተቋም ኃላፊ 
ለኦዲት ግኝቱ ተገቢውን ትኩረት ሰጥቶና በዓመታዊ 
ዕቅድ አካቶ ሊከታተል ይገባል፡፡ በየተቋማቸው የእርምት 
እርምጃ በመውሰድና ችግሩን በፈጠሩ አካላት ላይም 
አስተዳደራዊ እርምጃ ሊወሰድ ይገባል፡፡ የህዝብ ተወካዮች 
ምክር ቤትም በመንግስት የወጡ የህግ ማዕቀፎችን 
በመከታተል በተገቢው መተግበራቸውን የማረጋገጥ 
ስራውን አጠናክሮ መስራት ይኖርበታል፡፡ በተለይ በ2ዐ11 
በጀት ዓመት የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት የኦዲት 
ሪፖርት ተከትሎ በኦዲት ተደራጊ መስሪያ ቤቶች በኦዲት 
ግኝቱ መሰረት ተገቢውን የማስተካከያ እርምት እርምጃ 
እንዲደረግ በምክር ቤቱ የውሣኔ ሀሳብ ባፀደቀው መሠረት 
ተግባራዊ እንዲሆን ጠንካራ ክትትልና ቁጥጥር ሊደረግ 
ይገባል፡፡ በሂደቱም ችግር የታየባቸው አካላት ላይ ተገቢው 
ተጠያቂነት መረጋገጡን ሊከታተል ይገባል፡፡ በምክር ቤቱ 
ኃላፊነት የተሰጠው ጠቅላይ ዐቃቤ ህግም የተሰጠውን 
ስራ በአግባቡ በመስራት ህግን ማስከበር ይጠበቅበታል፡፡ 
በመጨረሻ የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤትም ከዚህ በኋላ 
በኦዲት አስተያየት መሠረት እርምጃ በማይወስዱት 
ላይ በማቋቋሚያ አዋጁ ላይ የተቀመጠውን ቅጣት 
እንዲተገብር ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመስራት 
የማይተካ ሚናውን ሊወጣ ይገባል እላለሁኝ፡፡

ልሳነ ኦዲተር፡- ለቃለ መጠይቁ እናመሰግናለን፡፡

የተከበሩ ወ/ት ወይንሸት፡- እኔም አመሰግናለሁ፡፡

ችግር ካልተስተካከለና ካልታረመ፣ የመንግሥት 
ተዓማኒነትን ያጎድላል፤ ህዝብ በመንግሥት ላይ ያለውን 
እምነት እንዲያጣ ያደርጋል፡፡ በመሆኑም ክትትልና 
ቁጥጥሩ ሊጠናከር ይገባል፡፡

የተከበረው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አሁን እያደረገ 
ያለው ጥረት አለ፡፡ ክትትልና ቁጥጥር በሚያደርግበትና 
በመደበኛ ስብሰባዎች ጊዜ ሁሉ እስካሁን ሲያደርግ 
እንደነበረው ሁሉ በኦዲት ግኝቶች ላይ እርምጃ ስለመወሰዱ 
ክትትሉን አሁንም አጠናክሮ መቀጠል አለበት፡፡ ሁሉም 
ቋሚ ኮሚቴዎችም ይህንን መቀጠል አለባቸው፡፡ 
እያንዳንዱ ኃላፊ ለቋሚ ኮሚቴ ሪፖርት በሚያቀርብበት 
ጊዜም ሆነ በምክር ቤት መደበኛ ስብሰባዎች በኦዲት 
ግኝቶች ላይ እርምጃ ስለመወሰዱ መጠየቅ አለበት፡፡ 
በተመሳሳይም በመንግሥት ወጪ አስተዳደርና ቁጥጥር 
ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ መድረክ ላይ ሲቀርብ መጠየቅ 
አለበት፡፡ ኦዲት ተደራጊ ተቋማት እርምጃ እንዲወስዱ 
መጠየቅ ብቻም ሳይሆን ስለመውሰዳቸው የደረሱበትን 
ደረጃ በተከታታይ እየገመገሙ መሄድ ያስፈልጋል፡፡ ይሄ 
ተጠናክሮ መቀጠል አለበት፡፡ የምክር ቤቱ መጀመሪያ ስራ 
የሚሆነው ይሄ ነው፡፡ ሁለተኛው እርምጃ የማይወስዱ 
ኃላፊዎችን በተመለከተ የውሳኔ ሀሳብ እያዘጋጀ ጠቅላይ 
ሚኒስትሩ የሾሟቸው ኃላፊዎች ላይ እርምጃ እንዲወሰዱ 
ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጭምር የማሳሰብ ስራ 
መስራት አለበት፡፡ በተጨማሪም ምክር ቤቱ ለጠቅላይ 
ዐቃቤ ህግ የሰጠው ኃላፊነትም በአግባቡ ከዳር ስለመድረሱ 
መከታተል አለበት፡፡ 

በጠቅላይ ዐቃቤ ህግ በኩል ቅድሚያ ትኩረት በሚፈልጉት 
እንዲሁም ለመጠየቅ ቀላል በሆኑት ጉዳዮች ላይ አትኩሮ 
ተጠያቂነት ማረጋገጥ ይገባል፡፡ በተለይ ለማስተማሪያ 
የሚሆኑ ጉዳዮች ላይ ቅድሚያ ሰጥቶ እርምጃ 
ቢወሰድ ቢያንስ ሌሎች ወደፊት ተመሳሳይ ስህተቶችን 
እንዳይፈጽሙ ተጠንቅቀው እንዲሰሩ ያደርጋል ብዬ 
አስባለሁ፡፡ በውጤቱም ችግሩ እንዳይቀጥል ያደርጋል፤ 
ያለፈው ዝም ተብሎ እንደማይታለፍም ትምህርት 
ይሰጣል፡፡ ስለሆነም ጠቅላይ አቃቤ ህግ ይህን አጠናክሮ 
መቀጠል ይኖርበታል፡፡

ከነዚህ አካላት ውጪም ሚድያው የራሱን ሚና ሊጫወት 
ይገባል፡፡ ሚዲያ አራተኛው የመንግሥት አካል በመሆኑ 
ተጠያቂነት እንዲመጣ ትልቅ ኃላፊነት አለበት፡፡ የኛን 
ድምጽ ህዝብ ጋር የሚያደርሰው ሚዲያ ነው፡፡ አሁን 
ሚዲያው ስለ ኦዲት የተሻለ እየዘገበ ይገኛል፡፡ በመዘገብ 
ላይ ግን መቆም የለበትም፡፡ በየኦዲት ተደራጊው ተቋም 
በመገኘት መመርመር አለበት፡፡ በኦዲት ግኝቱ ላይ ምን 
እርምጃ ወሰዳችሁ ብሎ ኦዲት ተደራጊውን መጠየቅ 
አለበት፡፡ ከእኛ መረጃዎችን እየወሰዱ ከኦዲት ተደራጊዎች 
ማስረጃዎችን በተጨባጭ እያሰባሰበ ትክክለኛ መረጃን 
ለህዝብ ለማድረስ ምርመራ ጋዜጠኝነት ላይ ትኩረት 
አድርጎ መስራት አለበት፡፡ አደራ የሰጠሀቸው ሰዎች 

አደራህን በልተዋል ብሎ ለአደራ ሰጪው ህዝብ መረጃውን 
ሊያደርስ የሚችለው ሚዲያ ነው፡፡ በዚህ መልክ ሚድያው 
ጫና ማሳደር ይችላል፡፡ ሚዲያው በሚያሳድረው ጫና 
እርምጃ ወደ መውሰድ ይኬዳል፡፡ 

ሚዲያው በሌለበት ተጠያቂነትን ማረጋገጥ አይቻልም፡፡ 
እያንዳንዱ የመንግሥት ኃላፊ የተሰጠውን ኃላፊነትና 
አደራ በአግባቡ እንዲወጣ ሚድያው ትልቅ ሚና ስላለው 
የበለጠ ትኩረት ሰጥቶ መስራት አለበት፡፡ እስካሁን ድረስ 
ሚዲያው እየሰራው ላለው ስራ ምስጋናና አድናቆት 
አለኝ፡፡ በቀጣይም የሚድያ ባለሙያዎች ከዚህ የበለጠ  
እንዲሰሩ አደራ እላለሁ፡፡

ከገጽ 11 የዞረ



38 39የፌዴራል ዋና ኦዲተር መስሪያ ቤት ልሳነ-ኦዲተር 2011 ዓ.ም

የፌዴራልና የክልል ዋና ኦዲተር መ/ቤቶች የኦዲት ስራንና የሚያስገኘውን ውጤት በሀገር አቀፍ ደረጃ ለማሳደግ የሚያስችሉ 
የተለያዩ ተግባራትን ለማቀድ፣ ለመፈጸም፣ አፈጻጸማቸውን ለመገምገምና ተሞክሮዎችን ለመለዋወጥ የሚያስችላቸውን የጋራ 
የምክክር መድረክ በ1989 ዓ.ም መስርተዋል፡፡ የመጀመሪያው የምክክር መድረክ በፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት አዘጋጅነት 
በአዲስ አበባ ከተማ መካሄድ ከጀመረበት ከ1989 ዓ.ም አንስቶ እስከ 2006 ዓ.ም ድረስ 19 ጉባኤዎች  ተካሂደዋል፡፡ 

በኦሮሚያ ክልል ዋና ኦዲተር መ/ቤት አዘጋጅነት በአዳማ ከተማ በ2006 ዓ.ም በተዘጋጀው 19ኛው ጉባኤ ማጠቃለያ ላይ የዋና 
ኦዲተር መ/ቤቶች ባወጡት የአቋም መግለጫ በየደረጃው ባሉ ምክር ቤቶች፣ በክልል ፋይናንስ ቢሮዎችና በገንዘብ ሚኒስቴር 
እንዲሁም በራሳቸው በዋና ኦዲተር መ/ቤቶች አማካኝነት በተናጠልና በጋራ የሚተገበሩ ስራዎችንና ሊደረሱባቸው የሚገቡ 
ግቦችን በመለየት አፈጻጸማቸውን የተመለከተ ሪፖርት በቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል ዋና ኦዲተር መ/ቤት አዘጋጅነት በ2007 
ዓ.ም በሚደረገው የጋራ መድረክ ላይ ለማቅረብ ስምምነት ላይ ደርሰው ነበር፡፡ 

ይሁንና ቀጣዩን መድረክ በተለያዩ ምክንያቶች እስከ 2011 ዓ.ም ድረስ ለሶስት አመታት ማካሄድ ሳይቻል ቀርቷል፡፡ በመጨረሻም 
20ኛው የፌዴራልና የክልል የዋና ኦዲተሮች የምክክር መድረክ በፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት አዘጋጅነት በ2011 ዓ.ም 
እንዲካሄድ በጋራ በወሰኑት መሰረት መድረኩ ከታህሳስ 01-02፣ 2011 ዓ.ም ድረስ በአዲስ አበባ ከተማ ተካሂዷል፡፡

በምክክር መድረኩ ላይ ከጋምቤላ ዋና ኦዲተር መ/ቤት በስተቀር የዋና ኦዲተር መ/ቤቶች ከ2006 ዓ.ም ወዲህ በ19ኛው 
የዋና ኦዲተሮች ጉባኤ ውሳኔ መሰረት ያከናወኗቸውን ዋና ዋና ተግባራት የተመለከተ ሪፖርት አቅርበው ውይይት 
ተደርጎበታል፡፡ ሆኖም ግን በደረጃው ባሉ ምክር ቤቶችና በክልል ፋይናንስ ቢሮዎችና በገንዘብ  ሚኒስቴር እንዲከናወኑ 
ስምምነት ላይ በተደረሰባቸው ጉዳዮች ላይ የአፈጻጸም ሪፖርት ጉዳዩ በሚመለከታቸው አካላት አልቀረበም፡፡ 

የዝግጅት ክፍላችንም የፌዴራልና የክልል ዋና ኦዲተር መ/ቤቶች ያቀረቡትን ሪፖርት መሰረት በማድረግ የኦዲት ስራው 
ስላለበት ሁኔታ መጠነኛ ግንዛቤ ለአንባቢያን ለማስጨበጥ ዋና ዋና ጉዳዮችን ጠቅለል ባለ መልኩ እንደሚከተለው አቅርቧል፡፡

የዋና ኦዲተር መ/ቤቶች የምክክር መድረክ ሲቃኝ 
የግንዛቤ፣ የህዝብ ንቅናቄና የአቅም ግንባታና 
ስራዎች 

የመንግስትና የህዝብ ሀብት ለታለመለት ስራ እንዲውል 
እንዲሁም የኦዲት ስራው ተጠናክሮ የተጠያቂነት አሰራሩ 
እንዲጎለብት የባለድርሻ አካላትን ግንዛቤ ማሳደግና 
የተቀናጀ ስራ ለመስራት ከሞላ ጎደል የክልልና የፌዴራል 
ዋና ኦዲተር መ/ቤቶች ባለፉት ሦስት አመታት የተለያዩ 
የአቅም ግንባታና የግንዛቤ ማሳደጊያ ስራዎችን ሲሰሩ 
ቆይተዋል፡፡ 

መ/ቤቶቹ ከባለድርሻና አጋር አካላት ጋር በመቀናጀት 
በዋናነት በየደረጃው ላሉ የህግ አውጭ፣ አስፈጻሚና 
የፍትህ አካላት በኦዲት ስራ ምንነትና ጠቀሜታ፣ 
በኦዲት ግኝቶች አይነትና ግኝቶቹን በመከላከልና እርምጃ 
በመውሰድ ላይ ስላላቸው ሚና እንዲሁም ስለመንግስት 
የፋይናነስ አስተዳደር ስርአት ስልጠናዎችን ሰጥተዋል፡፡ 
ስልጠናዎቹ የተሰጧቸው አካላት ማንነት ከክልል ክልል 
ቢለያይም በየደረጃው ያሉ ምክር ቤቶችና በውስጣቸው 
ያሉ ቋሚ ኮሚቴዎች፣ በክልሎች የተቋቋሙ የኦዲት 
ግኝቶች አስመላሽ ግብረ ሀይል አባላት፣ የሴክተር 
መ/ቤቶች የበላይ አመራሮች፤ የፋይናንስ፣ የግዥ፣ 
የንብረትና የውስጥ ኦዲት ኃላፊዎችና ሰራተኞች ግንዛቤ 
ከተሰጣቸው ውስጥ ጎላ ብለው ይጠቀሳሉ፡፡ ከነዚህ 
የመንግስት አካላት ውጪም ለሴቶች አደረጃጀቶች 
እንዲሁም የሂሳብ አዋቂዎችና የግል ኦዲተሮች በኦዲትና 
በሌሎች ጉዳዮች ላይ ስልጠናዎችን የሰጡ ጥቂት የክልል 
የዋና ኦዲተር መ/ቤቶች አሉ፡፡

በሌላ በኩል የውጭ ባለድርሻ አካላትን አልመው ከሰሩት 

የአቅም ግንባታ ስራ በተጨማሪ የዋና ኦዲተር መ/ቤቶች 
የራሳቸውን የኦዲትና የድጋፍ ሰጪ ባለሙያዎችን አቅም 
በስልጠና ለማሳደግ ጥረዋል፡፡ ስልጠናዎቹ እንደየዋና 
ኦዲተር መ/ቤቶቹ ፍላጎት ለአዲስና ለነባር ሰራተኞቻቸው 
እንዲሁም በየደረጃው ላሉ የስራ ኃላፊዎቻቸው የተሰጡ 
ነበሩ፡፡ ከነዚህም ውስጥ የፋይናሻልና ክዋኔ ኦዲት አሰራር፣ 
የአዲሱ የገቢ ግብር አዋጅ፣ የIFMIS, የIFRS እና 
የASSET VALUE እንዲሁም የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ 
እና የስራ አመራር ስልጠናዎች ይጠቀሳሉ፡፡

ይሁንና የድሬዳዋ እና የሶማሌ ክልል ዋና ኦዲተር 
መ/ቤቶች በተለያዩ ምክንያቶች የግንዛቤ ማስጨበጫና 
የአቅም ግንባታ ስራዎችን ማከናወን አልቻሉም፡፡ 

የተሰሩት የአቅም ግንባታና የግንዛቤ መፍጠሪያ 
ስራዎች በኦዲት ዙርያ በባለድርሻ አካላት ዘንድ ግንዛቤ 
እንዲፈጠር፣ የኦዲቱ አጋዥ አካላት እነዲበራከቱ፣ 
ለመንግስትና ለህዝብ ሀብት አጠቃቀም የሚቆረቆርና 
የባለቤትነት ስሜት የሚሰማው ህብረተሰብ እንዲፈጠር 
በማድረግ ረገድ ጅምር የሚባሉ ውጤቶችን አስገኝተዋል፡፡ 
በተጨማሪም የመንግስት ሀብት አጠባበቅ ዙሪያ የሚታዩ 
ክፍተቶችን ለመሙላት እርምጃዎች እንዲወሰዱ፣ 
ወደፊትም ተመሳሳይ ችግሮች እንዳይከሰቱ፣ የህግ 
ክፍተቶች እንዲስተካከሉ፣ የመንግስት የግንባታ፣ የግዥ፣ 
የገቢ አሰባሰብና ሌሎች ስራዎች ትኩረት እንዲያገኙና 
በትክክለኛው መስመር እንዲጓዙ እንዲሁም በኦዲት 
ግኝቶች ላይ ተገቢው ክትትል እንዲጀመርም ሆነ 
እንዲጠናከር፣ ተጠያቂነት እንዲመጣም የበኩላቸውን 
አስተዋጽኦ አድርገዋል፡፡

ክቡር አቶ ገመቹ ዱቢሶ የፌዴራል ዋና ኦዲተር የእንኳን 
ደህና መጣችሁ ንግግር ሲያደርጉ

የተከበሩ ወ/ሮ ሽታዬ ምናለ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 
ምክትል አፈ ጉባኤ የመክፈቻ ንግግር ሲያደርጉ
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የህግ ክፍተቶችን መፈተሽ፣ የተሟላ የህግ 
ማእቀፍ ማዘጋጀት

በመንግስት ሀብት አጠባበቅና አፈጻፀም ረገድ የሚታዩ 
የህግ ክፍተቶችን ፈትሾ በማስተካከል የተሟላ የህግ 
ማዕቀፍና የተጠናከረ የተጠያቂነት አሰራር እንዲረጋገጥ 
ለማድረግ የገቡትን ቃል ለመተግበር ሁሉም የዋና ኦዲተር 
መ/ቤቶች ከሶማሌ ክልል በስተቀር ጥረት አድርገዋል፡፡

እነዚህ ስራዎች በዋናነት ራሳቸው የሚተዳደሩበትን የህግ 
ማእቀፍ በማሻሻል፣ አሰራራቸውን በማሳደግና ተቋማዊ 
ነጻነታቸውን በማረጋገጥ እንዲሁም ከሀብት አስተዳደር 
ጋር የተያያዙና በመንግስትና መንግስታዊ ባልሆኑ 
አካላት በሚወጡ ህጎች ላይ ከኦዲት አኳያ ሙያዊ 
አስተያየት በመስጠት፣ የተለያዩ የህግ ማእቀፎችና 
አሰራሮች ያሉባቸውን ክፍተቶች በመለየትና የመንግስት 
ሀብት በቁጠባ እንዲተዳደር የማሻሻያ ሀሳብ ማቅረብ ላይ 
ያተኮሩ ነበሩ፡፡

የራሳቸውን ተቋማዊ የህግ ማእቀፍ ለማሻሻል ከሰሩት 
የዋና ኦዲተር መ/ቤቶች መካከል የሀረሪ ክልል ዋና ኦዲተር 
መ/ቤት አንዱ ነው፡፡ የክልሉ ዋና ኦዲተር መ/ቤት ተቋማዊ 
ነጻትን ለማረጋገጥ አደረጃጀቱ በአዋጅ ከአስፈፃሚው አካል 
ነፃ እንዲሆን፣ የራሱ የሆነ የሠራተኛ አስተዳደር ደንብ 
እንዲፀድቅና በስራ ላይ እንዲውል ያደረገ ሲሆን የደንቡ 
ማስፈጸሚያ መመሪያ አዘጋጅቶ ወደስራ ገብቷል፡፡ የፌዴራል 
ዋና ኦዲተር መ/ቤትም መ/ቤቱ በላቀ ደረጃ ተልዕኮውን 
ለመወጣት እንዲያስችለው የማቋቋሚያ አዋጁ እንዲሻሻል 
ያስደረገ ሲሆን ይህን ተከትሎም የበጀት እና የሰው ኃይል 
አደረጃጀት፤ የሰራተኛ ደመወዝና ጥቅማ ጥቅሞችን በራሱ 
አጥንቶ ለምክር ቤት በማቅረብ ለማስወሰን የሚችልበትን 
ስልጣን የያዘ ደንብ በምክር ቤት አጸድቋል፡፡ እንደዚሁም 
የትግራይ ክልል ዋና ኦዲተር መ/ቤት የማቋቋሚያ አዋጁን 

በማሻሻል በሰው ሀይል ቅጥርና በሌሎች ስራዎች ከሲቪል 
ሰርቪስ አስተዳደር ስር እንዲወጣ አድርጓል፡፡ የደቡብ ብ/ብ/ህ 
ክልልም መ/ቤቱ በአዋጅ ከፐቪሊክ ሰርቪስ እንዲወጣ 
ከማስደረጉም ባለፈ የሠራተኞች አስተዳደር ደንብ አዘጋጅቶ 
ለክልሉ ምክር ቤት አቅርቧል፡፡ የአፋር ክልል ዋና ኦዲተር 
መ/ቤት ደግሞ የማቋቋሚያ አዋጁን አሻሽሎ ለክልሉ ምክር 
ቤት አቅርቧል፡፡ 

በህግ ማዕቀፎችና አሰራሮች ላይ አስተያየትና የማሻሻያ 
ሀሳብ በማቅረብ የመንግስት ሀብት በአግባቡ በቁጠባ 
በማስተዳደር ረገድ አብዛኞቹ የዋና ኦዲተር መ/ቤቶች 
የበኩላቸውን አስተዋጽኦ አድርገዋል፡፡ 

አስፈላጊ የህግ ማእቀፎች እንዲወጡ ከተሰሩት ስራዎች 
መካከል ለአብነት ያህል በትግራይ ክልል በኦዲት ግኝት ላይ 
እርምጃ አለመውሰድ የሚያስቀጣ ስለመሆኑ በፋይናንስ አዋጁ 
እንዲካተት ተደርጓል፡፡ በደቡብ ክልልም የበጀት አስተዳደርና 
የደረሰኞች አያያዝ መመሪያ እንዲሁም የሀብት ብክነትን 
ለመከላከል የሚያግዝ የመስተንግዶ አጠቃቀም መመሪያና 
መሰረታዊ ያልሆኑ ወጪዎችን ለመቀነስ የሚያስችል 
የወጪ ቅነሳ መመሪያ ተግባራዊ ሆነዋል፡፡ በኦሮሚያ ክልል 
ደግሞ የውስጥ ኦዲት እንዲጠናከርና የባለሙያዎቹም 
የሙያ ነጻነት እንዲጠበቅ የቢሮ፣ የዞን፣ የወረዳና የከተማ 
አስተዳደር የፋይናንስና ኢኮኖሚ ትብብር ጽ/ቤት ኃላፊዎችን 
በማወያየት ትኩረት እንዲሰጡት የተደረገው ጥረት የውስጥ 
ኦዲተሮችን አደረጃጀት የሚያሻሽል መመሪያ እንዲወጣ 
አስተዋጽኦ አድርጓል፡፡

በኦዲት ወቅት በታዩ የህግና የአሰራር ክፍተቶች ላይ 
የማሻሻያ ሀሳብ በማቅረብ ረገድ ከተደረጉት ጥረቶች ውስጥ 
በፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት በኩል በመንግስት ሀብት 
አጠባበቅና አፈጻፀም ረገድ የሚታዩ የህግ ክፍተቶችን 
እንዲሁም ከከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የገቢ አሰባሰብና 

የክፍያ አፈጻጸም፣ ከከፍተኛ ግንባታዎች አመራር 
እና ከማእቀፍ ግዥ ጋር ተያይዞ የሚታዩ ችግሮችን 
የተመለከቱ የመፍትሄ ሀሳቦች ቀርበዋል፡፡ በተመሳሳይ 
በድሬዳዋ ዋና ኦዲተር መ/ቤት የገጠር የአበል አከፋፈል እና 
የንብረት አያያዝና አስተዳደር የህግ ክፍተቶች ተለይተው 
ለሚመለከተው አካል የቀረቡ ሲሆን በሀረሪ ክልል ዋና 
ኦዲተር መ/ቤት በኩልም በከፍተኛ የመንግስት ኃላፊዎች 
የሀገር ውስጥ እና የውጪ ሀገር ህክምና ክፍያ አሸፋፈን 
መመሪያ ላይ የታዩ የህግ ክፍተቶችን በመለየት ማስተካከያ 
እንዲደረግበት ለክልሉ ም/ቤት የማሳወቅ ስራ ተሰርቷል፡፡ 

ከዚህ ሌላም ህጎች በሚረቀቁበት ወቅት ከኦዲት አኳያ 
አስተያየት በመስጠት ረገድ የተሰሩ ስራዎች ሲኖሩ በአዲስ 
አበባ ዋና ኦዲተር መ/ቤት በኩል የውሃና ሳኒቴሽን ልማት 
ማስፋፊያ ፕሮጀክት ጽ/ቤት የግዥ መመሪያ፣ የአዲስ 
አበባ ጤና ቢሮ የፋርማሲ አስተዳደር ደንብና መመሪያ 
እና የሸገር ትራንስፖርት የውስጥ ኦዲት ማንዋል 
ላይ ተገቢው የሙያ እገዛ ተደርጓል፡፡ የደቡብ ክልል 
ዋና ኦዲተር መ/ቤትም በክልሉ ውስጥ የውስጥ ገቢ 
በመሰብሰብ ለሚጠቀሙ መ/ቤቶች የሚያገለግል የገቢ 
አሰባሰብ፣ አጠቃቀም፣ አያያዝና የሪፖርት አቀራረብ ረቂቅ 
መመሪያ ላይ አስተያየትና የማሻሻያ ሀሳቦችን አቅርቧል፡፡ 

ተቋማዊ የአደረጃጀት፣ የአሰራርና የአመለካከት 
ክፍተቶችን ማስተካከል 

ባለፉት ሶስት አመታት የዋና ኦዲተር መ/ቤቶች 
በአደረጃጀትና አሰራር በኩል በስራ ላይ ያጋጠሙዋቸውን 
ችግሮች ለመፍታትና አፈጻጸማቸውን ለማሳደግ የሚያግዙ 
ስራዎችን ሰርተዋል፡፡ በዚህም በዋናነት ሲሰሩበት የቆየውን 
አሰራርና አደረጃጀት ገምግሞ የመከለስ እንዲሁም አዲስ 
አሰራርን በማጥናት ነባር የኦዲት የስራ ክፍሎችን በአዲስ 
መልክ የማዋቀርና አዳዲስ የኦዲትና ተያያዥ የስራ 
ክፍሎችን የማቋቋም ስራ ሰርተዋል፡፡ 

ከአደረጃጀት አኳያ በቤንሻጉል ጉምዝ የፋይናንሻልና 
ህጋዊነት ኦዲት ዘርፍ የመሰረታዊ የስራ ሂደት ለውጥ 
(ቢ.ፒ.አር) ሰነድ ክፍተቶችን በመፈተሽ የክዋኔና የአካባቢ 
ጥበቃ ኦዲት፣ የኦዲት ጥራት ማረጋገጥ፣ የትምህርትና 
ስልጠና እና የጥናትና ምርምር የስራ ዘርፎች በአዲስ 
መልክ ተጠንተው እንዲጸድቁ ተደርጓል፡፡ በአማራ 
ክልልም ነባር የስራ ክፍሎችን መልሶ የማደራጀት ስራ 
የተጀመረ ሲሆን የክዋኔና አካባቢ ኦዲትን በዳይሬክቶሬት 
ደረጃ የማደራጀት እንዲሁም የኦዲት ምርምርና ስርጸት 
ዳይሬክቶሬትና የህግ ክፍል ለመጨመር የሚያስችል 
አደረጃጀት ጥናት ተደርጓል፡፡

በድሬዳዋ የኦዲት ዘርፉ አደረጃጀት ቢ.ፒ.አር የተጠና 
ሲሆን በአዲስ አበባ ደግሞ አደረጃጀትና አሰራርን 
በመገምገም በሁለት ዋና ስራ ሂደቶች ሲመራ የነበረው 
የኦዲት ዘርፍ በስድስት ዳይሬክቶሬቶች እንዲደራጅ 
ተደርጓል፡፡ በኦሮሚያም የቢ.ፒ.አር ክለሳ ጥናት በማድረግ 
የወኪል መ/ቤቶች ቁጥር እንዲጨምርና የሰው ኃይል 

አደረጃጀትም እንዲሻሻል ተደርጓል፡፡

በሀረሪ በአንድ ዳይሬክቶሬት ሲሰራ የነበረውን 
የፋይናንሺያል እና የክዋኔ ኦዲት ስራዎች በዳሬክቶሬት 
ደረጃ ለየብቻ እንዲደራጁ የተደረገ ሲሆን በደቡብ ክልል 
የኦዲት ስራውን ይበልጥ ውጤታማ ሊያደርግ በሚያስችል 
መንገድ አንድ የነበረውን የኦዲት ዋና ስራ ሂደት ወደ 
ሶስት ለመክፈል ጥናት እየተካሄደ ይገኛል፡፡

ከአሰራር አኳያ በአማራ ክልል  የኦዲት ተደራጊዎች 
ወቅታዊና ስጋትን መሠረት ያደረገ ዝርዝር በማዘጋጀት 
ወደ ስራ የማስገባት፤ የልዩ ኦዲት የአፈጻጸም መመሪያ፣ 
የኦዲት ሪፖርት አቀራረብና አጻጻፍን ወጥ ለማድረግ  
ማንዋል/መመሪያ የማዘጋጀት፣ ከአጎራባች የክልል ዋና 
ኦዲተር መ/ቤቶች የተገኙ ተሞክሮዎች በመሰብሰብ 
በሰርኩላር የማስተላለፍ፣ የኦዲት ስራ የማጠናቀቂያ ጊዜን 
በጥናት ላይ ተመስርቶ የመከለስ፣ ኦዲት መግቢያና መውጫ 
ስብሰባ የአፈጻጸም መመሪያ እንዲሁም ስምሪት አሰጣጥን 
በተመለከተ አሰራሮችን በማዘጋጀት የመተግበር ስራዎች 
ተሰርተዋል፡፡ በሀረሪ ደግሞ የመ/ቤቱ አመታዊ በጀት 
ምደባ ከአስፈፃሚው አካል ነፃ በሆነ መልኩ እንዲደራጅ 
በምክር ቤቱ ኮሚቴ በኩል እንዲፀድቅ እየተደረገ ይገኛል፡፡ 
በተጨማሪም መ/ቤቱ የነበረበት የመስሪያ ቦታና መገልገያ 
ህንፃ ችግር እንዲፈታ ተደርጓል፡፡ የፌዴራል ዋና ኦዲተርም 
በተመሳሳይ የራሱ ህንጻ እንዲኖረው ተደርጓል፡፡ 

በተጨማሪም በትግራይ ዋና ኦዲተር መ/ቤት የኦዲት 
ተደራጊዎችን ቅሬታ የሚያጣራ የባለሙያዎች ቡድን 
እንዲቋቋም ተደርጓል፡፡ በአፋርም የነጥብ ምዘና 
/JEG/ ተግባራዊ ተደርጎ የሰራተኞች ድልድል ተከናውኗል፡፡ 

እነዚህ የአሰራርና የአደረጃጀት ማሻሻያዎች የኦዲት 
ሽፋንን፣ የኦዲት ጥራትና ቅልጥፍናን ለማሻሻል እንዲሁም 
ደረጃውን የጠበቀና ወጥነት ያለው አሰራርን ለመዘርጋት 
እንደሚያግዙ ይታመናል፡፡

የመድረኩ ተሳታፊዎች በከፊል

የመድረኩ ተሳታፊዎች በከፊል
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ኢንትሪም ኦዲት 

ሪፖርት ባቀረቡት ሁሉም ክልሎች በአሁኑ ወቅት 
ኢንትሪም ኦዲት እየተካሄደ ይገኛል፡፡ በአፋር፣ በአዲስ አበባና 
በኦሮሚያ ከፍተኛና መካከለኛ የኦዲት ስጋት ያለባቸውን 
መ/ቤቶች በመለየት በኢንትሪም ኦዲት ስራ እየተሰራ 
ይገኛል፡፡ በዚህም  በአዲስ አበባ በ2009 በጀት ዓመት 
12 መ/ቤቶች፣ በ2010 በጀት ዓመት ደግሞ 15 መ/ቤቶች 
የኢንትሪም ኦዲት ሲደረግባቸው በኦሮሚያ ክልል ደግሞ 
በአጠቃላይ በዓመት ከ90 እስከ 120 መ/ቤቶች ኢንትሪም 
ኦዲት እየተሰራ ነው፡፡ በደቡብ ብ/ብ/ህ ክልል በሁሉም ኦዲት 
ተደራጊ ተቋማት ደረጃ ወደ ትግበራ የተገባ ሲሆን በ2010 
እስከ 232 የኢንትሪም ኦዲቶች ተደርገዋል፡፡ በቤኒሻንጉል 
ከ2007-2010 ዓ.ም ድረስ 142 መ/ቤቶች የኢንትሪም ኦዲት 
የተካሄደባቸው ሲሆን በድሬዳዋ በአሁኑ ወቅት ከሚደረጉት 
ኦዲቶች ውስጥ 96 በመቶው በኢንትሪም ኦዲት  የሚደረጉ 
ናቸው፡፡ በተመሳሳይ በአማራና በሀረሪ ክልሎች በርካታ 
ተቋማትን በኢንተሪም ኦዲት ለመሸፈን ተችሏል፡፡ ይሁንና 
በሀረሪ ኦንትሪም ኦዲት ሽፋን በ2008 በጀት አመት 100% 
ደርሶ የነበረ ቢሆንም በተለያዩ ምክንያቶች ሽፋኑ በአሁኑ 
ወቅት ወደ 80% ወርዷል፡፡

የኦዲት ጥራት ማስጠበቅና የኦዲት ጥራት 
ቁጥጥር

የኦዲት ስራዎችን በኦዲት አሰራር ደረጃዎች መሰረት 
ጥራታቸው የተጠበቀና ጥልቀት ያላቸው ለማድረግ 
እርምጃዎችን መውሰድና የኦዲት ጥራት ክትትልና 
ቁጥጥር አደረጃጀት በመፍጠር ለውጥ ማምጣት  
አንደኛው የዋና ኦዲተር መ/ቤቶች ግብ ነበረ፡፡ በዚህም 
የዋና ኦዲተር መ/ቤቶች ያደረጓቸው የተለያዩ ጥረቶች 
ነበሩ፡፡ ከነዚህ ስራዎች ውስጥ በፋይናሻልና ክዋኔ አዲት 
ዙርያ ስልጠናዎችን ለኦዲተሮች መስጠት፣ የመስክ 
ክትትሎችን ማድረግ፣ ብቃት ያለው የኦዲት ቡድን 
ጥንቅር መፍጠር፣ የኦዲት ጥራት ቁጥጥር ስራን 
መስራት እና የኦዲት ጥራት ማረጋገጥ የስራ ክፍሎችን 
ማቋቋም ይገኙበታል፡፡

በአፋር፣ በደቡብ፣ በሶማሌና በኦሮሚያ ክልሎች ለኦዲተሮች 
ስልጠና የመስጠትና የመስክ ክትትል ስራ ተሰርቷል፡፡ 
በደቡብ ክልል ከስልጠናና ከመስክ ክትትል በተጨማሪ 
የኦዲቱን ጥራት ለመጠበቅ ሲባል የኦዲት ቡድን አወቃቀር 
ልምድና ሙያዊ ብቃትን መሰረት ያደረገ እንዲሆን 
የማድረግ የኦዲት ስራ ወረቀቶች ጊዜ ተወስዶ በየደረጃው 
የሚከለሱበትን ስርዓት ለማጠናከር እየተሰራ ይገኛል፡፡ 

በትግራይ ክልል በፋይናንሻልና ክዋኔ ኦዲቶች ላይ 
ለኦዲተሮች የ80 ሰዓታት ስልጠና የተሰጠ ሲሆን መ/ቤቱ 
በሚያካሂዳቸው ኦዲቶች ጥራት ላይ ጥናት ተካሂዶ 
ያለበት ደረጃ ተለይቷል፡፡ በቤኒሻጉል ጉምዝ ክልል 
(በኦዲት ቡድን መሪዎችና ዳይሬክተሮች) በጣም ከፍተኛ 
እና ከፍተኛ የስጋት ደረጃ እንዳላቸው የተፈረጁ መ/ቤቶች 
ከሁለት እስከ ሶስት ጊዜ፣ ለመካከለኛ እና ለአነስተኛ 

የስጋት ደረጃ መ/ቤቶች ቢያንስ አንድ ጊዜ የጥራት 
ቁጥጥር ስራ እየተሰራ ይገኛል፡፡ በአዲስ አበባም በኦዲት 
ስታንዳርድ መሰረት ቼክ ሊስት ተዘጋጅቶ የኦዲት ጥራት 
ማረጋገጥ ሥራ እየተሰራ ሲሆን በ2009 በጀት አመት 
10 ተቋማትን በ2010 በጀት አመት የ11 ተቋማትን 
ኦዲት ጥራት ለማረጋገጥ ተችሏል፡፡ 

በአማራ ክልል በስራ ላይ ያሉ አዋጆችና መመሪያዎችን 
ለኦዲተሮች በማድረስ፣ ከኦዲት ቡድኖች አደረጃጀትና 
ስብጥር ጀምሮ ጥንቃቄ በማድረግ፣ የኦዲት ሪፖርቶች 
ሳይወጡ በኦዲት ማናጀሮች በመከለስ፣ የኦዲት ሪፖርቶችን 
በየእርከኑ ባሉ ባለሙያዎችና ኃላፊዎች በመገምገም 
እንዲሁም በመስክ ክትትልና በስልጠና የኦዲት ስራውን 
ጥራት ለማረጋገጥ ጥረት ተደርጓል፡፡ በኦሮሚያ ክልል 
ደግሞ በመስክ ክትትል ከማድረግና ለኦዲተሮች ስልጠናና 
የትምህርት እድል ከመስጠት በተጨማሪ ከአራት አጐራባች 
ክልል ዋና ኦዲተር መ/ቤቶች የጋራ የጥራት ማረጋገጫ 
ጥናት ቡድን በማቋቋም ጥናት ተካሂዷል፡፡ በሀረሪም በኦዲት 
ቡድኖች መካከል የጥራት ክለሳ ስራ እየተሰራ ሲሆን 
በአዲስ መልኩ የሚወጡት የኦዲት አሰራር ማንዋሎችና 
መመሪያዎች በወቅቱ ስራ ላይ እንዲውሉ ተደርጓል፡፡

የኦዲት ጥራት ማረጋገጥ ክፍልን ማቋቋምም ሌላኛው 
የተሰራ ስራ ሲሆን ከዚህ አኳያ የስራ ክፍሉ በቤኒሻጉል 
ጉምዝና በሀረሪ ክልሎች እንዲሁም በአዲስ አበባ እና 
በፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤቶች እንዲቋቋም ተደርጓል፡፡ 
በድሬዳዋ የስራ ክፍሉ ቢቋቋምም በሚፈለገው መጠን እየሰራ 
አይደለም፡፡ በአማራም ክፍሉን የመቋቋም ስራ ገና በሂደት 
ላይ ያለ ነው፡፡  በአፋር ደግሞ ስራ ክፍሉ አልተቋቋመም፡፡ 

ትኩረት ለሚሹና ከፍተኛ በጀት ለሚጠቀሙ 
ቅድሚያ በመስጠት የክዋኔ ኦዲት ማድረግ

ባለፈው የዋና ኦዲተሮች ጉባኤ ላይ ትኩረት ለሚሹና 
ከፍተኛ የመንግስት ሀብትና ንብረት ለሚያንቀሳቅሱ 
ተቋማት ቅድሚያ በመስጠት የክዋኔ ኦዲትን ለማከናወን 
በተደረሰው ስምምነት መሰረት አብዛኞቹ ክልሎች ክዋኔ 
ኦዲት እያደረጉ ይገኛሉ፡፡ 

ከዚህ አኳያ በደቡብ ክልል ዋና ኦዲተር መ/ቤት 
በኩል በዋናነት በጤና፤ በግብርና፤ በመንገድ፤ በውሃ፤ 
በትምህርት ተቋማት እና በማዘጋጃ ቤቶች ለዜጎች 
በሚቀርቡ አገልግሎት ላይ በማተኮር የክዋኔ ኦዲቱ 
ተከናውኗል፡፡ በቤንሻንጉል ጉምዝ ደግሞ ኦዲቱ በተለያዩ 
የመንግስት የልማት መ/ቤቶችና የህዝብ ቅሬታ ያለባቸው 
መ/ቤቶች ላይ ተካሂዷል፡፡ እንደዚሁም በአማራ ክልል 
ከፍተኛ ሀብት የሚያንቀሳቅሱ፣ የህዝብ አገልግሎት 
የሚበዛባቸውና ሰፊ ቅሬታ የሚነሳባቸው ተቋማት ላይ 
በማተኮር ለምሳሌም በግንባታ፣ በህጻናትና ወጣቶች፣ 
በክልል ገጠር መንገድ ባለስልጣናት  ላይ መደበኛና 
የክትትል ክዋኔ ኦዲት ተደርጓል፡፡ 

በፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት አዳዲስ ኦዲቶችን 

በየአመቱ የሚያደርግ ሲሆን በየኦዲት ዘመኑ በሚደረጉ 
የኦዲት ጉዳይ መረጣም በተለይ የአካባቢ ጥበቃ ነክ 
ጉዳዮች እንዲካተቱ ተደርጓል፡፡

በኦሮሚያ ከፍተኛ ሀብት ከሚያንቀሳቅሱት ውስጥ 
ለአብነት በውሃ አቅርቦትና በማዕድን ዘርፎች ላይ፣ 
በግሎባል ፈንድ፣ በሆስፒታሎች ግንባታ፣ በቋሚ 
የንብረት አጠባበቅና አወጋገድ፣ በግብርና ቢሮ AGP 
ፈንድና ውጤታማነት፣ በግብርና ግብዓቶች ፍላጐት 
ጥናትና አጠቃቀም፣ በትምህርት መሣሪያዎች አቅርቦትና 
ተደራሽነት፣ በትራፊክ ቁጥጥር፣ በአሽከርካሪዎች ብቃት 
ማርጋገጫና መረጃ አሰጣጥ፣ በግብርና ታክስ አሰባሰብና 
ቁጥጥር እና በከተማ መሬት አስተዳደር ላይ ኦዲት 
ተደርጓል፡፡ በሀረሪ ክልልም በመንገዶች ግንባታ፣ በከተማ 
ልማት የቦታ አያያዝና አስተዳደር፣ በገቢ አሰባሰብ፣ 
ከባህልና ቅርስ እንዲሁም ከቱሪዝም ጋር በተያያዙ 
መ/ቤቶች አፈጻጸም እና  ከጤና ከትምህርት ዘርፎች ጋር  
በተያያዙ ጉዳዮች ላይ የክዋኔ ኦዲቶች ተካሂደዋል፡፡

የአዲስ አበባ ዋና ኦዲተር መ/ቤትም በተቋማትና 
ፕሮጀክቶች  ላይ መደበኛ የክዋኔ ኦዲቶችን ሰርቷል፡፡ 
በዚህም  በ2010 ዓ.ም መ/ቤቱ ከፍተኛ የመንግስት ሀብትና 
ንብረት የሚያንቀሳቅሱ እና የህዝብ ቅሬታ ያለባቸውን 
ተቋማት ቅድሚያ በመስጠት ከሰራቸው ኦዲቶች ውስጥ 
በ40/60 የቤቶች ግንባታ ፕሮጀክት፣ በአንበሳ አውቶቡስ 
የትራንስፖርት አገልግሎት፣ በአሽከርካሪ ተሽከርካሪ፣ 
በህብረተሰብ ተሳትፎ፣ በአዲስ አበባ መንገዶች ባለስልጣን 
ላይ የተካሄዱ ኦዲቶች ይገኙበታል፡፡

በሶማሌ ክልል በተቀመጠው መለኪያ ባይሆንም የክዋኔ 
ኦዲት ጅማሮዎች ያሉ ሲሆን በአፋር ክልል ደግሞ ኦዲቱ 
ገና አልተጀመረም፡፡

የዋና ኦዲተር መ/ቤቶች የክዋኔ ኦዲት አፈጻጸም ማሳያ 
ሰንጠረዥ እንደሚከተለው ቀርቧል፡፡

የመ/ቤቱ ስም የኦዲት ሽፋን 

በመቶኛ

አማራ  ዋና ኦዲተር መ/ቤት 67%

አዲስ አበባ  ዋና ኦዲተር መ/ቤት 65%

ትግራይ  ዋና ኦዲተር መ/ቤት 81%

ደቡብ  ዋና ኦዲተር መ/ቤት 65%

ቤንሻንጉል ጉምዝ ዋና ኦዲተር መ/ቤት 73%

ኦሮሚያ  ዋና ኦዲተር መ/ቤት  61.4%

አፋር  ዋና ኦዲተር መ/ቤት 66%

ሶማሌ  ዋና ኦዲተር መ/ቤት  57%

ሀረሪ  ዋና ኦዲተር መ/ቤት 80%

ድሬዳዋ  ዋና ኦዲተር መ/ቤት 100%

ፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት 100%

የፋይናንሻልና ኢንትሪም ኦዲት አፈጻጸም

በ2006 ዓ.ም 19ኛው ጉባዔ ሲካሄድ ሁሉም ተቋማት 
በ2007 በጀት አመት የፋይናንሻል ኦዲት ሽፋናቸውን 50 
በመቶ ለማድረስ እንዲሁም የኢንትሪም ኦዲት ያልጀመሩት 
ለመጀመር የጀመሩትም ለማጠናከር በተስማሙት 
መሰረት እነዚህን ግቦች ለማሳካት ሲንቀሳቀሱ ቆይተዋል፡፡

ፋይናንሻል ኦዲት

በአሁኑ ወቅት ሁሉም የዋና ኦዲተር መ/ቤቶች በ2007 በጀት 
አመት እንዲደረስበት የታቀደውን 50 በመቶ የፋይናሻል 
ኦዲት ሽፋን አሳክተዋል፡፡ የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት 
ላለፉት ስድስት አመታት፣ የድሬዳዋ ዋና ኦዲተር መ/ቤት 
ላለፉት ሶስት አመታት እንዲሁም የኦሮሚያ ዋና ኦዲተር 
መ/ቤት 2006-2008 ለሶስት አመታት የፋይናንሻል ኦዲት 
ሽፋናቸውን 100% ለማድረስ ችለዋል፡፡

በአንዳንድ ክልሎች ፋይናንሻል ኦዲት አፈጻጸም ከፍና ዝቅ 
ያለበት (ኦሮሚያና ሀረሪ) እንዲሁም የኦዲት ሽፋኑን ወደ 
መቶ ፐርሰንት ለማድረስ የተደረገው ጥረት ያልተሳካበት 
(ትግራይና ቤንሻንጉል ጉምዝ) ሁኔታ ተከስቷል፡፡ ለዚህም 
ከተጠቀሱት ምክንያቶች ውስጥ  በየክልሉ ያሉ የተለያዩ 
አገልግሎት መስጫ የመንግስት ተቋማት ቁጥር በከፍተኛ 
መጠን እየጨመረ መምጣት፣ በአስፈፃሚ አካላት 
አደረጃጀት ለውጥ ምክንያት ኦዲት ተደራጊ ተቋማት 
ቁጥር በእጅጉ መጨመር እና በዋና ኦዲተር መ/ቤቶች 
የነበረው የሰራተኛ ፍልሰት ይገኛሉ፡፡ 

ሪፖርቱ በቀረበበት ወቅት የነበረው የዋና ኦዲተር 
መ/ቤቶች የፋይናሻል ኦዲት አፈጻጸም እንደሚከተለው 
በሰንጠረዥ ቀርቧል፡፡ 

የዋና ኦዲተር መ/ቤቶች የፋይናሻል ኦዲት አፈጻጸም ማሳያ

የመድረኩ ተሳታፊዎች በከፊል
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እንደ ድሬዳዋ፣ ሀረሪ፣ ቤንሻንጉል ጉምዝ፣ አማራ እና 
አዲስ አበባ ያሉ አንዳንድ ዋና አዲተር መ/ቤቶች የክዋኔ 
ኦዲት ስራቸውን በተሻለ ሁኔታ ለማከናወን ተቋማዊ 
አደረጃጀታቸውን በመቀየር የክዋኔ ኦዲት ክፍሎችን እንደ 
አዲስ አደራጅተዋል፡፡

ተደጋጋሚ የኦዲት ግኝቶች የሚታይባቸው 
አካላት ላይ እርምጃ እንዲወሰድ ማድረግ 

ተደጋጋሚ የኦዲት ግኝት ያለባቸው አካላት ላይ እርምጃ 
እንዲወሰድ ለማድረግ በዋና ኦዲተር መ/ቤቶች በኩል 
በዋናነት የተሰሩት ስራዎች በኦዲት ግኝቶች መሰረት 
እርምጃ እንዲወሰድ የሚመለከታቸውን አካላት ማሳሰብ 
እና ተደጋጋሚ ግኝት የተገኘባቸውን እንዲሁም ለኦዲት 
አስተያየት ምላሽ የማይሰጡት ኦዲት ተደራጊዎችን 
ለምክር ቤቶች፣ ለፋይናንስ ቢሮዎች እና ለገንዘብ 
ሚኒስቴር እና ለፍትህ አካላት ማሳወቅና ተፈላጊውን 
መረጃና ድጋፍ መስጠት ናቸው፡፡

በዚህ ረገድ በአፋር ክልል የዋና ኦዲተር 
መ/ቤቱ ከ2007-2010 በጀት አመት ኦዲት የተደረጉ 
መ/ቤቶችን፣ ወረዳዎችን በተደጋጋሚ እየተገኙ 
ያሉ የኦዲት ግኝቶችንና ለኦዲት ምላሽ የማይሰጡ 
ተመርማሪዎችን የተመለከተ መረጃ ለክልሉ ምክር ቤት 
የላከ ሲሆን በተመሳሳይ የአዲስ አበባ ዋና ኦዲተር 
መ/ቤት ከ2003-2007 ዓ.ም ድረስ የፌዴራል ዋና 
ኦዲተር መ/ቤት ደግሞ ከ2002-2009 በጀት አመት 
እርምጃ ያልተወሰደባቸው ግኝቶችን የተመለከተ መረጃ 
ለሚመለከታቸው ምክር ቤቶች ልከዋል፡፡ ሌሎቹ 
ክልሎችም ለምክር ቤታቸው የኦዲት ሪፖርቶችን 

ለክትትልና ለእርምጃ አወሳሰድ ልከዋል፡፡ በሀረሪ ክልል 
በተለየ መልኩ በፋይናንሻል ኦዲት ተቀባይነት የሚያሳጣ 
አስተያየት (adverse opinion) በተሰጠባቸው 
መ/ቤቶች ላይ  ክትትል በማድረግ ጉዳዩን ለምክር ቤቱ 
ቋሚ ኮሚቴዎች የማሳወቅ ስራ ተሰርቷል፡፡

የዋና ኦዲተር መ/ቤቶች በምክር ቤቶች ውስጥ የኦዲት 
ጉዳይን በሚከታተሉ ቋሚ ኮሚቴዎችና በሌሎች 
አደረጃጀቶች በሚካሄዱ መድረኮች ላይ በአስረጅነት 
በመገኘት፣ በኦዲት ግኝት ላይ እርምጃ እንዲወሰድ 
በማሳሰብ እንዲሁም ቋሚ ኮሚቴዎች የመስክ ክትትል 
በሚያደርጉበት ወቅት የመረጃና የባለሙያ ድጋፍ 
በመስጠት የበኩላቸውን ሚና ተወጥተዋል፡፡ ከነዚህ 
ውስጥ በፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት በመንግሰት 
ወጪ አስተዳደርና ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ 
ይፋዊ ህዝባዊ ስብሰባዎች በመገኘት፣ የአማራና የደቡብ 
ክልሎች ዋና ኦዲተር መ/ቤቶችም በኦዲት እርምጃ 
አወሳሰድ ክትትል ግብረ ሀይል ጉባኤዎች በመካፈል 
እንዲሁም የኦሮሚያ ክልል ዋና ኦዲተር መ/ቤት 
በበጀትና ፋይናንስ ቋሚ ኮሚቴ መድረክ ላይ በመገኘት 
አስረጅ በመሆንና በኦዲት ግኝቶች ላይ መሰረት 
ተደርጎ እርምጃ እንዲወሰድ በማሳሰብ ኃላፊነታቸውን 
ከተወጡት መካከል ይገኛሉ፡፡

የኦዲት ሪፖርቶችን በመላክ የፋይናንስ ቢሮዎችም/የገንዘብ 
ሚኒስቴርም በኦዲት ግኝቶች ላይ እርምጃ እንዲወስዱና 
እንዲከታተሉ ጥረት ካደረጉት ውስጥ የአፋር፣ የደቡብ፣ 
የኦሮሚያ እና የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤቶች ተጠቃሽ 
ናቸው፡፡ 

ኦዲትን መሰረት አድርጎ እርምጃ እንዲወሰድም 

መረጃዎችን አደራጅቶ ለፍትህ አካላት የማቅረብና 
በፍትህ አካላት ለሚቀርቡ ጥያቄዎች ምላሽ መስጠት 
ስራ በአንዳንድ የዋና ኦዲተር መ/ቤቶች ተከናውኗል፡፡ 
በዚህ ረገድ በተደጋጋሚ የኦዲት ግኝቶች ባሉባቸውና 
ከፍተኛ የንብረትና የሀብት ብክነት የሚታይባቸው 
አካላት ላይ በመደበኛና በልዩ ኦዲት ወቅት በተጨባጭ 
የኦዲት ማስረጃ የተረጋገጡትን የገንዘብ ጉድለትና 
ማጭበርበር ድርጊቶች ለፍትህ አካላት በማቅረብ እርምጃ 
እንዲወሰድ አስፈላጊ መረጃዎች እንደየሁኔታው ለፍትህ 
ቢሮ፣ ለስነ-ምግባርና ጸረ-ሙስና ኮሚሽን እንዲሁም 
ለሚመለከታቸው አካላት የማቅረብ ስራ በቤንሻንጉል 
ጉምዝ፣ በአማራ፣ በኦሮሚያና በፌዴራል ዋና ኦዲተር 
መ/ቤቶች ተሰርቷል፡፡ 

የዋና ኦዲተር መ/ቤቶች ከሰሯቸው ተጨማሪ ስራዎች 
መካከል የቤንሻንጉል ጉምዝ ዋና ኦዲተር መ/ቤት 
በኦዲት ተደራጊ መ/ቤቶች የሚታዩ ተደጋጋሚ የኦዲት 
ግኝቶች መንስኤዎችንና የሚያስከትሉትን ችግሮች 
በማጥናት የማሻሻያ ሀሳቦች አቅርቧል፡፡ በፌዴራል 
ዋና ኦዲተር መ/ቤት በኩል ደግሞ ከሁሉም ፌዴራል 
መ/ቤቶች የፋይናንስ፣ የግዥና ንብረት እንዲሁም የውስጥ 
ኦዲት ኃላፊዎች ጋር የውይይት መድረክ በማዘጋጀት 
በኦዲት ግኝቶች ላይ የማስተካከያ እርምጃ እንዲወስዱና 
ውጤቱንም ለመ/ቤቱና ለገንዘብ ሚኒስቴር እንዲገልጹ 
የማሳሰብ፣ ይህንኑ ተከትሎም ምላሽ ያልሰጡ ወይም በቂ 
እርምጃ ያልወሰዱ መ/ቤቶችን በመለየት ለምክር ቤት 
ሪፖርት የማቅረብ ስራ ተሰርቷል፡፡

በዋና ኦዲተር መ/ቤቶች የተላኩላቸውን የኦዲት መረጃዎች 
በመጠቀም በምክር ቤቶች በኩል በእርምጃ ረገድ የተሰሩ 
ስራዎች አሉ፡፡

በአፋር ክልል ምክር ቤቱ ክትትልና ቁጥጥር የማድረግና 
እርምጃ የመውሰድ፣ በደቡብ ክልልና በፌዴራል 

ይፋዊ ህዝባዊ ውይይትና የመስክ ክትትል የማድረግ፣ 
በአዲስ አበባ የዕርምት እርምጃ ያልወሰዱ ተቋማት 
ለመከታተልና  ተጠያቂነት ለመፍጠር በአፈ ጉባኤ 
የሚመራ ኮሚቴ የማቋቋም፣ በአማራ ክልል የኦዲት 
ግኝት አስመላሽ ግብረ ሀይል ከባለድርሻ አካላት ጋር 
በመሆን የማቋቋምና በውጭ ኦዲት የሚገኙ ግኝቶች 
ያሉበትን ደረጃ የመገምገም እንዲሁም በትግራይ ክልል 
በክልል ምክር ቤቱ አማካኝነት ክትትልና ቁጥጥር 
የማድረግ ብሎም በክልሉ ምክር ቤት አፈ ጉባኤ 
ሰብሳቢነት በሚመራ የኦዲት የጋራ ፎረም አማካኝነት  
የኦዲት ግኝቶች ላይ ስለተወሰደው እርምጃ በየወቅቱ 
የመገምገም ስራዎች ተሰርተዋል፡፡

በተጨባጭ ከተወሰዱ እርምጃዎች ውስጥ በአማራ 
ክልል የክልሉ መንግስት የኦዲት ሪፖርቱን መሰረት 
በማድረግ በተደጋጋሚ የኦዲት ግኝቶች፣ የሂሳብ ሰነድ 
አያያዝ ጉድለቶችና ከፍተኛ የንብረትና የሀብት ብክነት 
የሚታይባቸው አካላት ከኃላፊነት እንዲነሱና በህግ 
እንዲጠየቁ ባስተላለፈው ውሳኔ መሰረት በተለያዩ 
ተቋማት ላይ እርምጃ ተወስዷል፡፡  በአዲስ አበባም 
ከ2003-2007 ዓ.ም በኦዲት ግኝት ላይ የእርምት 
እርምጃ እንዳልወሰዱ ከተለዩ 77 ተቋማት ውስጥ 
55 ተቋማት እርምጃ ወስደው ያሳወቁ ሲሆን ሁለት 
ተቋማት ደግሞ ጉዳያቸው በፍርድ ቤት እየታየ ይገኛል፡፡ 
በዚህም በ2010 በጀት አመት ተመላሽ የተደረገ ጥሬ 
ገንዘብ ጉድለት ብር 85,765.60፣ ያለአግባብ በብልጫ 
ተከፍሎ ተመላሽ የተደረገ ብር 1,103,099.37፣ 
የተሰበሰበ ተሰብሳቢ ሂሳብ ብር 2,080,568.82 
በድምሩ ብር 3,269,433.79 ተመላሽ ማስደረግ 
ተችሏል፡፡ በሌሎች ክልሎች በተቋማት ላይ እርምጃ 
እንዲወሰድ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር እየተሰራ 
ቢሆንም በድሬዳዋና በሶማሌ የሚወሰደው እርምጃ 
አነስተኛ ነው፡፡ 

የመ/ቤቱ ስም የክንውን ጊዜ መደበኛ ኦዲት የክትትል ኦዲት ድምር

አማራ  ዋና ኦዲተር መ/ቤት 

አዲስ አበባ ዋና ኦዲተር መ/ቤት 2010 በጀት አመት በመደበኛ ተቋማት 
3፣ በፕሮጀክት 3

6

ትግራይ ዋና ኦዲተር መ/ቤት 2010 ዓ.ም 19 8 27

ደቡብ ዋና ኦዲተር መ/ቤት 2008-2010 በጀት 
አመት  

21

ቤንሻንጉል ጉምዝ ዋና ኦዲተር መ/ቤት 2001 - 2010 ዓ.ም 19 መደበኛ 19

ኦሮሚያ ዋና ኦዲተር መ/ቤት 2010 15

አፋር ዋና ኦዲተር መ/ቤት

ሶማሌ ዋና ኦዲተር መ/ቤት

ሀረሪ ዋና ኦዲተር መ/ቤት በ2010 በጀት ዓመት 12 2 14

ድሬዳዋ ዋና ኦዲተር መ/ቤት በ2010 በጀት ዓመት 6

የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት በየአመቱ በአማካይ  እስከ 20 ከ4 እስከ 6

የዋና ኦዲተር መ/ቤቶች የክዋኔ ኦዲት አፈጻጸም ማሳያ

የመድረኩ ተሳታፊዎች በከፊል



46 47የፌዴራል ዋና ኦዲተር መስሪያ ቤት ልሳነ-ኦዲተር 2011 ዓ.ም

የኦዲት የኮሙዩኒኬሽን ሥራ በታቀደ መንገድ 
በማከናወንና የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎችን 
ግንዛቤ በማሳደግ ትክክለኛ የኦዲት መረጃ 
ለህዝብ እንዲደርስ ማድረግ 

የኦዲት ኮሙዩኒኬሽን ሥራን ማጠናከር፣ የኦዲት መረጃ 
ለህዝብ ማድረስ የኦዲት የኮሙዩኒኬሽን ሥራ በታቀደ 
መንገድ ከማከናወን፣ በኦዲት ዙርያና በኦዲት አዘጋገብ 
ላይ የብዙሃን መገናኛዎችን ግንዛቤ ከማሳደግ እና ትክክለኛ 
የኦዲት መረጃ ለህዝብ እንዲያደርሱ ጥረት ከማድረግ 
አኳያ በሁሉም ባይሆንም በአንዳንድ የዋና ኦዲተር 
መ/ቤቶች በኦዲት ዙሪያ የተወሰኑ የአቅም ማሳደጊያና 
የኮሙዩኒኬሽን ስራዎች ተሰርተዋል፡፡

በትግራይ ዋና ኦዲተር መ/ቤት በኩል በኦዲት ግኝትና 
በእርምጃ አወሳሰድ፣ በምርመራ ጋዜጠኝነትና ከኦዲት ጋር 
ባለው ግንኙነት እና በጋራ መስራት ስለሚቻልበት ሁኔታ 
ስልጠና ተሰጥቷል፡፡ በደቡብ ክልል ደግሞ ከሚድያዎች 
ጋር አልፎ አልፎ ከሚሰራው ስራ ባሻገር በተደራጀና 
ተከታታይነት ባለው መንገድ የአካባቢውን ሚዲያ 
ለመጠቀም ከድርጅቶች ጋር ስምምነት በመፈጸም ስራዎች 
እየተሰሩ ይገኛሉ፡፡ በቤንሻንጉል ጉምዝ ሚድያዎች ለምክር 
ቤት  አመታዊ ሪፖርት በሚቀርብበት መድረክ፣ በዕቅድና 
ሪፖርት ግምገማ መድረኮችና በኦዲት ዙሪያ ለኦዲተሮችና 
ለሌሎች አካላት በሚሰጡ ስልጠናዎች ላይ ተገኝተው 
እንዲዘግቡ የማድረግ እንዲሁም ኦዲት ነክ ልዩ መድረኮችን 
የተመለከቱ መረጃዎችን አዘጋጅቶ ለሚድያዎች በመላክ 
እንዲተላለፍ የማድረግ ስራ ተሰርቷል፡፡ 

በአዲስ አበባና በኦሮሚያ ክልል ከሚዲያዎች ጋር 
ከሚደረገው መደበኛ የግንኙነት ስራ በተጨማሪ ኦዲትን 
የተመለከቱ ጉዳዮችን የሚዳስሱ የቴሌቪዥን ፕሮግራሞች 
እየተሰራጩ ይገኛሉ፡፡ በኦሮሚያ ኦዲት ነክ ፕሮግራሞችን 
እንዲሰሩ በመደበኛነት ለተመደቡ የሚዲያ ባለሙያዎች 

ግንዛቤ ማስጨበጫ ስራም እየተሰራ ሲሆን በመጽሄትም 
ግንዛቤን ለማሳደግ ጥረት ተደርጓል፡፡

በፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት በኩል የኦዲት 
ኮሚዩኒኬሽን ሥራ በታቀደ መንገድ ከማከናወን ባሻገር 
የብዙሀን መገናኛ ኃላፊዎችና ሞያተኞች ስለኦዲት 
ግኝቶች ምንነትና አዘጋገብ ተገቢ ግንዛቤና ስልጠና 
በሁለት ዙር እንዲያገኙ ተደርጓል፡፡ ከዚህ በተጨማሪ 
ስለመ/ቤቱና ስለ ኦዲት ሪፖርት የሚወጡ ዘገባዎችን 
በመከታተል የተዛቡ አስተያየቶች እንዲስተካከሉ ጥረት 
ተደርጓል፡፡ በተጨማሪም በቋሚ ኮሚቴዎች በተለይም 
በመንግስት ወጪ አስተዳደርና ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ 
ኮሚቴ በሚዘጋጁ የሕዝብ ይፋዊ መድረኮችን የተመለከቱ 
መረጃዎችን በፌስቡክ፣ በድረገጽና በመጽሄት ለህዝቡ 
እያሰራጨ ይገኛል፡፡ በተመሳሳይም በአማራ ክልል 
ለብዙሀን መገናኛ ተቋማት የግንዛቤ ፈጠራ የስልጠና 
መድረክ የተዘጋጀ ሲሆን መረጃዎችን በመጽሄት 
ለህብረተሰቡ ተደራሽ የማድረግ ስራ ተከናውኗል፡፡ 

በሀረሪ በኦዲት ሪፖርቱ ዘገባ አቀራረብ በኩል በመገናኛ 
ብዙሀን ባለሙያዎች በኩል የሚታዩትን የአዘጋገብ 
ክፍተቶች ለማስተካከል ስልጠና ተሰጥቷል፡፡፡ ከዚህ 
በተጨማሪም የአየር ሰዓት በመግዛት ስለኦዲት ግንዛቤ 
ለመፍጠር  በ3 ቋንቋዎች እየተሰራ ይገኛል፡፡  

በኦዲት አሰራር የተሻሉ ተሞክሮዎችን 
መቀመር፣ ልምድ መለዋወጥ 

በኦዲት አሰራር ያሉ የተሻሉ ተሞክሮዎችን በማጥናትና 
በመቀመር ሌሎች ልምድ እንዲወስዱባቸውና ተግባራዊ 
እንዲያደርጓቸው ጥረት ከማድረግ አኳያ የተሰሩ ስራዎች 
ነበሩ፡፡

በዚህ ረገድ የአፋር ክልል ዋና ኦዲተር መ/ቤት ከትግራይና 
ከአማራ ክልል አቻ መ/ቤቶች ጋር ባለው የጋራ የምክክር 
መድረክ ላይ የልምድ ልውውጥ አድርጓል፡፡ በተመሳሳይም 
በቤንሻጉል ጉሙዝና በኦሮሚያ ክልሎች በ5ቱ አጎራባች 
ክልሎች መካከል በየአመቱ በሚደረገው የአቅም ግንባታ 
እና የልምድ ልውውጥ መድረክ የተሞክሮ ልውውጥ ስራ 
የተሰራ ሲሆን በቤንሻንጉል ጉምዝ በተጨማሪ በተመረጡ 
ክልሎች በአካል በመሄድ ተሞክሮ የመውሰድ፣ ከፌዴራል 
ዋና ኦዲተር መ/ቤት ባለሙያ በመጋበዝ በስልጠና 
የኦዲተሮችን አቅም የማጎልበት እንዲሁም ለጋምቤላ 
ክልል ዋና ኦዲተር መ/ቤት ልኡካን የኦዲት ተሞክሮ 
የማካፈል ስራ ተሰርቷል፡፡ ይህም የክልሉን የዋና ኦዲተር 
መ/ቤት ኦዲተሮችን አቅም በማጎልበት በመ/ቤቱ ውስጥ 
የሚታየውን የኦዲት አፈጻጸም ልዩነት ለማስተካከል እና 
የኦዲት ጥራቱንና  አፈጻጸሙን  ከጊዜ ወደ ጊዜ ለማሻሻል 
አግዟል፡፡ በአዲስ አበባ ዋና ኦዲተር መ/ቤት በኩል 
ከኦሮሚያ፣ ከአማራና ከፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤቶች 
በተወሰደ ተሞክሮ ከ2009 በጀት ዓመት ጀምሮ የገቢዎች 
መ/ቤት የገቢ አወሳሰንን ኦዲት ማድረግ ተጀምሯል፡፡

በአማራ ዋና ኦዲተር በኩልም በ2010 በጀት ዓመት በተለያዩ 
የፌዴራልና የክልል ዋና ኦዲተር መ/ቤቶች ቡድኖችን 
በማሰማራትና የተገኘውን ልምድ በመቀመር ረቂቅ የልምድ 
ልውውጥ ሰነድ በማዘጋጀትና በሰነዱ ላይ በመወያየት 
የልምድ ልውውጡን ረቂቅ ለስራ አመራሩ በማቅረብ 
ውሳኔዎች ማሳለፍ ተችሏል፡፡ ከተወሰዱት ልምዶች 
መካከል በስጋት መስፈርት መሰረት መ/ቤቶችን ኦዲት 
ለማድረግ በየስጋት ደረጃ በየአምስት ዓመቱ እንዲለይና ለዚህ 
የሚያስፈልገው የኦዲት ጊዜ በተመሳሳይ ጊዜ እየተከለሰ 
በስራ ላይ እንዲውል መደረጉ፣ የኦዲት ቡድኖች በየኦዲት 
ስራዎች ድልድል ወይም ስምሪት በየዓመቱ የሚሰራ ሆኖ 
ዞንን መሰረት ያደረገ ስምሪት እንዲሆን መደረጉ፣ የልዩ 
ኦዲት ጥያቄዎች በወቅቱ ለመፈጸም የልዩ ኦዲት ቡድን 
ለብቻው ከማደራጀት ይልቅ ሁሉም ኦዲተሮች የልዩ ኦዲት 
ስራ እንዲሰሩ በማድረግ ተከታታይ ድጋፍና የቡድን ብቃት 
ማሳደግ ላይ እየተሰራ መሆኑ ይገኙበታል፡፡

በሀረሪ ክልል ከኦዲት አሰራር አኳያ ለድሬደዋ፣ ለሶማሌ እና 
ለአፋር ክልሎች በኦዲት አሰራር ዙሪያ ልምድ የማካፈል 
ስራ የተሰራ ሲሆን ለአፋርና ለሶማሌ ክልሎች የክዋኔ 
ኦዲት ስራ እገዛ ተደርጓል፡፡ በተጨማሪም  ከፌዴራል ዋና 
ኦዲተር መ/ቤት ጋር የልምድ ልውውጥ ተደርጓል፡፡

ያጋጠሙ ችግሮችና የተወሰዱ መፍትሄዎች

የዋና ኦዲተር መ/ቤቶች የተጣለባቸውን ሀላፊነት 
ለመወጣት ባደረጉት ጥረት ውስጥ ስራዎችን በሚፈለገው 
ደረጃ ለመስራት የተለያዩ ችግሮች አጋጥመዋቸዋል፡፡

ኦዲተሮች በዋናነት የተሻለ ደመወዝ ፍለጋ መልቀቃቸው 
በአፋር፣ በሶማሌ፣ በሀረሪ፣ በአማራ፣ በድሬዳዋ፣ በአዲስ 
አበባና በፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት የተነሳ አንደኛው 
ጉዳይ ነው፡፡ በአፋር ክልል የተሻሻለው የዋና ኦዲተር 
መ/ቤቱ የማቋቋሚያ አዋጅ በወቅቱ አለመጽደቅ እና 
የመገልገያ መሳሪያዎች እጥረት የተጠቀሰ ሲሆን በድሬዳዋ 
የሰራተኛ ቅጥርና በጀት ነጻነት አለመኖር እንዲሁም 
የመ/ቤቱ ኃላፊዎች መቀያየር ችግር ፈጥረዋል፡፡

በሀረሪ በመ/ቤቱ ከ2009 ጀምሮ ተጠንቶ ለክልሉ መንግስት 
የቀረበው አዲስ የደመወዝ ማሻሻያ ጥናት ባለመፅደቁ 
በኦዲተሮች በኩል የሥራ ተነሳሽነት ማነስ ብሎም የመፍለስ 
ሁኔታ መፍጠሩ እንዲሁም ከ2008 በጀት ዓመት ጀምሮ 
የልዩ ኦዲት ጥያቄ መብዛት በመደበኛ የኦዲት ሥራ ላይ 
ጫና መፍጠሩ ካጋጠሙ ችግሮች ውስጥ ይገኛሉ፡፡

በፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት በኩልም የዋና ኦዲተሮች 
የምክክር ጉባዔ በፕሮግራም መደራረብና በተለያዩ 
ምክንያቶች ሳይካሄድ መቆየቱና ይህም በተወሰኑ ውሳኔዎች 
ላይ ክትትል ለማድረግ እንቅፋት መፍጠሩ እንዲሁም 
ከየአቅጣጫው የሚመጡ የልዩ ኦዲት ጥያቄዎች መበራከት 
በስራ ላይ ጫና መፍጠሩ ተመልክተዋል፡፡ የኦዲተሮችን 
ሙያዊ ብቃት ሊያሳድግ የሚችል ደረጃውን የጠበቀ ስልጠና 
የሚሰጥ ተቋም አለመኖርና በመ/ቤቱ ደረጃም የሚሰጡ 

የአጭርና የረዥም ጊዜ ስልጠናዎች በቂ አለመሆናቸው፣ 
በዓለም አቀፍ ብሎም በአፍሪካ ደረጃ በሙያው ላይ ከሚደረጉ 
መድረኮች ልምዶችን ማግኘት አለመቻሉ፣ በየአመቱ 
በርካታ ኦዲት ተደራጊ ተቋማት በመበራከታቸው የኦዲት 
ሽፋኑን የተሟላ ማድረግ አለመቻሉ፣ የክዋኔና አካባቢ ጥበቃ 
ኦዲቱ ሽፋን በቂ አለመሆኑ እንዲሁም በኦዲት ጥራት ዙሪያ 
በሚገባ ለመሰራት እጥረቶች መኖራቸው ካጋጠሙ ችግሮች 
ውስጥ ይገኙበታል፡፡

በኦዲት ግኝት ላይ በሚፈለገው ልክ እርምጃ አለመወሰዱ 
በደቡብ፣ በሶማሌና በፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤቶች 
በኩል እንደ ችግር ተጠቅሷል፡፡ የደቡብ ክልል ዋና 
ኦዲተር መ/ቤት  በኦዲት ተደራጊዎች ዘንድ አልፎ እልፎ 
ያለመተባበር ችግር አጋጥሞታል፡፡

የዋና ኦዲተር መ/ቤቶች ባጋጠሙዋቸው ችግሮች ዙርያ 
የህግ ማእቀፎች እንዲሻሻሉ፣ አሰራሮች እንዲስተካከሉ፣ 
የግብአት እጥረቶች እንዲቃለሉ እንዲሁም እርምጃ 
አወሳሰዱ እንዲጠናከር ከሚመለከታቸው አካላት ጋር 
በቅርበት እየሰሩ ይገኛሉ፡፡

ቀጣይ አቅጣጫ

ጉባኤው በኦዲት ተቋማቱ አፈጸጸም ላይ የቀረቡትን 
ሪፖርቶች ካዳመጠና በአጠቃላይ በአሁኑ ወቅት በኦዲት 
ግኝቶች እና በእርምጃ አወሳሰዱ ላይ ባለው ሁኔታ 
እንዲሁም ወደፊት መከናወን ባለባቸው ተግባራት 
ላይ ሰፊ ውይይት ካደረገ በኋላ በቀጣይ በዋና ኦዲተር 
መ/ቤቶች፣ በምክር ቤቶችና በፋይናንስ ቢሮዎች እና 
በገንዘብ ሚኒስቴር በኩል በተናጥልና በጋራ የሚሰሩ 
ስራዎችን በመለየት ባለ 34 ነጥብ የአቋም መግለጫ 
አውጥቷል፡፡

በጋራ የሚሰሩ ስራዎች ረገድ የእርምጃ አወሳሰዱ 
እንዲጠናከር በኦዲት ፋይዳ፣ አሰራርና እርምጃ አወሳሰድ 
ላይ ግንዛቤ መፍጠር፣ የኦዲት ግኝቶችን በማያስተካክሉ 
አካላት ላይ ተገቢውን እርምጃ ማስወሰድ፣ በመንግስት 
ሀብት አጠባበቅና አፈጻፀም ረገድ የሚታዩ የህግ 
ክፍተቶችን በማስተካከል የተሟላ የህግ ማዕቀፍና 
የተጠናከረ የተጠያቂነት አሰራርን ማረጋገጥ አንዲሁም 
በሁሉም ደረጃዎች የአደረጃጀት፣ የአሰራርና የአመለካከት 
ከፍተቶች ለማስተካከል በጋራ ለመስራትና በውጤቱም 
የእርምጃ አወሳሰዱን 30% የማድረስ ግብ ተጥሏል፡፡ 

በዋና ኦዲተር መ/ቤቶች በኩል የሚፈጸሙ ግቦችን 
በተመለከተም ከኦዲት ሽፋን አኳያ በ2011 ዓ.ም 
የፋይናንሻል ኦዲት ሽፋንን ቢያንስ 70 በመቶ፣ በ2012 
ዓ.ም ደግሞ ቢያንስ 75 በመቶ ለማድረስ፤ የኢንትሪም 
ኦዲትን በ2011 ዓ.ም 70 በመቶ፣ በ2012 ዓ.ም ደግሞ 
ቢያንስ 75 በመቶ ለማድረስ እንደዚሁም ትኩረት ለሚሹና 
ከፍተኛ የመንግስት ሀብትና ንብረት ለሚያንቀሳቅሱ 
ተቋማት ቅድሚያ በመስጠት የክዋኔ ኦዲትን ከፋይናንሻል 

የመድረኩ ተሳታፊዎች በከፊል

ወደ ገጽ 60 የዞረ



48 49የፌዴራል ዋና ኦዲተር መስሪያ ቤት ልሳነ-ኦዲተር 2011 ዓ.ም

አለማችን ከመቼውም ጊዜ በበለጠ ባሁኑ ወቅት በርካታ 
ከአካባቢ ጋር የተገናኙ ፈተናዎችን ተጋፍጣለች፡፡ እነዚህ 
ፈተናዎች በአንድ አካባቢ ከተወሰኑ ችግሮች አንስቶ 
መላውን አለም ስጋት ላይ እስከጣሉ ችግሮች ድረስ 
ይደርሳሉ፡፡ የአካባቢ መራቆት፣ መበከልና መጎዳት፣ 
የበረሀ መስፋፋት፣ ድርቅ ጎርፍና ሱናሚ፣ የእንስሳትና 
የእጽዋት ሞትና ዝርያቸው መጥፋት፣ የአየር ንብረት 
መቃወስ፣ የዝናብ ወቅቶች መዛባት፣ የምርት መቀነስ፣ 
የአካባቢ ሙቀት መጨመር፣ የኦዞን ንጣፍ መሳሳት 
/Depletion of the Atmospheric Ozone/፣ አሲድ 
የያዘ ዝናብ መዝነብ፣ የበሽታዎች መበራከትና መዛመት 
ወዘተ. በአካባቢ ላይ ከሚደርስ ጉዳት ከሚመጡ ችግሮች 
ውስጥ ከብዙው በጥቂቱ የሚጠቀሱ ናቸው፡፡ 

አካባቢን በአግባቡ ካለመጠበቅና ካለመያዝ የሚመጡት 
እነዚህ ችግሮች የሚያስከትሉት ቀውስ በርካታና ውስብስብ 
በመሆኑ በአሁኑ ወቅት ዓለም ለአካባቢ ጥበቃ ችግሮች 

ያለው ትኩረት ይበልጥ እያደገ እንዲመጣ አድርጓል፡፡ 
በዚህም በርካታ የአካባቢ ጥበቃ ነክ ስምምነቶች በአለም 
አቀፍ ደረጃ ተፈርመዋል፡፡ እንደዚሁም የአካባቢ ጥበቃ 
የሀገራት የልማት እቅድ አካል እየሆነ የመጣ ሲሆን ልዩ 
ትኩረታቸው የአካባቢ ጥበቃ ተግባራት የሆኑ አስፈፃሚ 
አካላትም ተቋቁመዋል፡፡ ከሀገር ውስጥ ገቢ፣ ከዓለም 
አቀፍና ክፍለ አህገራዊ ብድሮችና እርዳታዎች ለአካባቢ 
ጥበቃ በጀት እየተመደበ ያለበትና ሌሎች በርካታ የአካባቢ 
ልማትና ጥበቃ እርምጃዎች እየተወሰዱበት ያለበት 
ሁኔታም ተፈጥሯል፡፡ 

በአለም አቀፍ ደረጃ የዋና ኦዲተር መ/ቤቶች ሀገራት 
ለአካባቢ ጥበቃ እና እንክብካቤ ትኩረት ሰጥተው 
የሚጠበቅባቸውን ሀላፊነት መወጣታቸውን የማረጋገጥ 
ተግባር ይፈጽማሉ፡፡ በመሆኑም የአካባቢ ጥበቃ 
ስትራቴጂዎች፣ መመሪያዎችና ህጎች መውጣታቸውንና 
የአካባቢ ጥበቃና ልማት ጉዳዮች በሀገራዊ የልማት 

እቅዶች ውስጥ ተካተው በአግባቡ መተግበራቸውን 
በኦዲት የማረጋገጥ ስራ ይሰራሉ፡፡ በዚህም የዋና ኦዲተር 
መ/ቤቶች የአካባቢ ጥበቃ ኦዲትን አንዱ የስራቸው አካል 
በማድረግ እየተገበሩ ይገኛሉ፡፡

በሀገራችንም የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት 
በሚያካሂዳቸው የክዋኔ ኦዲቶች የአካባቢ ጥበቃ ስራ 
በቀጥታ የሚመለከታቸውም ሆኑ ከስራ እንቅስቃሴያቸው 
ጋር ተያይዞ ጉዳዩ የሚመለከታቸው የመንግስት አስፈጻሚ  
ተቋማት ለአካባቢ ጥበቃና እንክብካቤ ተገቢውን ትኩረት 
ሰጥተው የሚጠበቅባቸውን ኃላፊነት መወጣታቸውን 
ለማረጋገጥ ለበርካታ አመታት የአካባቢ ኦዲት ሲያደርግ 
ቆይቷል፡፡ መ/ቤቱ በቅርብ ጊዜያት ካከናወናቸው የአካባቢ 
ጥበቃ ኦዲቶች ውስጥ በስምጥ ሸለቆ ሐይቆች ተፋሰስ 
ልማትና እንክብካቤ እና የውሀ ሀብት አስተዳደር አፈጻጸም 
ላይ ከ2006-2008 በጀት አመት ያደረገው የአካባቢ ጥበቃ 
ኦዲት አንደኛው ነው፡፡ 

ይህ ጽሁፍም ለልሳነ ኦዲተር መጽሔት ዝግጅት በሚሆን 
አግባብ በስምጥ ሸለቆ ሐይቆች ተፋሰስ ካሉት አራት 
ንዑስ ተፋሰሶች ውስጥ ኦዲቱ በተደረገባቸው በሁለቱ 
ተፋሰሶች ማለትም በዝዋይ-ሻላ ንዑስ ተፋሰስና በሀዋሳ 
ንዑስ ተፋሰስ ውስጥ በሚገኙ የተፈጥሮ ሃብቶች ላይ 
የሚደርሰውን ጉዳት ለመከላከል የሚያስችል የአካባቢ 
ልማትና እንክብካቤ ስራ ስለመሰራቱ እንዲሁም እነዚህ 
ስራዎች በአግባቡ ባለመሰራታቸው ምክንያት በተፋሰሶቹ 
ላይ እየደረሰ ስላለው ጉዳት ኦዲቱ ያገኛቸውን ዋና ዋና 
ግኝቶች የተመለከተ ነው፡፡ አላማውም የአካባቢ ጥበቃና 
እንክብካቤን በአግባቡ አለማከናወን የሚያስከትለውን 
መጠነ ሰፊ ጉዳት ለማሳየትና ለጉዳዩ ትኩረት እንዲሰጠው 
ለማሳሰብ ነው፡፡ 

ጥቂት ስለ ኢትዮጵያ ስምጥ ሸለቆ ተፋሰስ

የምስራቅ አፍሪካ ስምጥ ሸለቆ 6,000 ኪ.ሜ ርዝማኔ 
ያለው ሲሆን በውስጡ እሳተ-ጎሞራዎችን፣ የተፈጥሮ 
ፍል ውሀዎችን፣ ለተለያዩ አገልግሎት የሚውሉ እና 
ተፈጥሯቸው እጅግ ማራኪ የሆኑ ሐይቆችን የያዘ ድንቅ 
የተፈጥሮ ሀብት ነው፡፡ የኢትዮጵያ ስምጥ ሸለቆም የዚሁ 
ስምጥ ሸለቆ አካል ነው፡፡ 

በኢትዮጵያ ይህ ስምጥ ሸለቆ የሚጀምረው በሰሜን 
ኢትዮጵያ በአፋር ክልል ደንከል ዝቅተኛ ቦታ ሲሆን እስከ 
ደቡብ ኢትዮጵያ ጫፍ የተለያዩ ሐይቆችን፣ ወንዞችን 
እና የከርሰ ምድርና የገጸ ምድር የውሃ አካላትን ይዞ 
ይገኛል፡፡ ይህ የኢትዮጵያ ስምጥ ሸለቆ በተለይ እንደ 
ሰንሰለት የተያያዙ ሰባት ሐይቆችን ይይዛል፡፡ ሐይቆቹ 
የራሳቸው የሆነ የተለየ ባህሪ ያላቸውና በውስጣቸውም 
የራሳቸው የሆኑ የተለያዩ የብዝሀ ህይወት ሀብቶችን 
የያዙ በመሆናቸው እጅግ ውብ የሆኑ የቱሪስት መዳረሻ 
ጭምር ናቸው፡፡

የኢትዮጵያ የስምጥ ሸለቆ ተፋሰስ በሀገሪቱ ውስጥ ካሉት 

12 ተፋሰሶች ውስጥ አንዱ ነው፡፡ የሚያካትታቸው 
ሐይቆችም ዝዋይ፣ ሻላ፣ አቢጃታ፣ ላንጋኖ፣ ሀዋሳ፣ 
አባያና ጫሞ ናቸው፡፡ ከነዚህ ሐይቆች ዝዋይ፣ አቢጃታ፣ 
ሻላና ላንጋኖ በቅርብ ርቀት ተያይዘው በተፋሰሱ ሰሜናዊ 
ክፍል የሚገኙ ሲሆን የሀዋሳ ሐይቅ በተወሰነ ርቀት 
በተፋሰሱ ማዕከላዊ ሲገኝ በተፋሰሱ ደቡባዊ ክፍል አባያና 
ጫሞ ይገኛሉ፡፡

የተፋሰሱ የቆዳ ስፋት 53,000 ስኩዌር ኪሎ ሜትር 
ሲሆን በደቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦች እና ህዝቦች ክልላዊ 
መንግስትና በኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ውስጥ 
ይገኛል፡፡

የስምጥ ሸለቆ ሐይቆች ተፋሰስ በአራት ዋና ዋና ንዑስ 
ተፋሰሶች የተከፋፈለ ሲሆን እነርሱም ዝዋይ-ሻላ ንዑስ 
ተፋሰስ (14,477 ስኩዌር ኪ.ሜ)፣ ሀዋሳ ንዑስ ተፋሰስ 
(1,403 ስኩዌር ኪ.ሜ)፣ አባያና ጫሞ ንዑስ ተፋሰስ 
(18,118 ስኩዌር ኪ.ሜ) እና ጨው ባሕር ንዑስ ተፋሰስ 
(19,029 ስኩዌር ኪ.ሜ) ናቸው፡፡

በተፋሰሱ 12.6 ሚሊዮን የሚሆኑ ነዋሪዎች የሚኖሩበት 
ሲሆን 13% በከተማ እና 87% በገጠር የሚኖሩ ናቸው፡፡ 

ተፋሰሱ ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታዎች አሉት፡፡ በተፋሰሱ 
ባሉት የውሃ አካላት ውስጥ የሚገኘው የዓሳ ሀብት 
70% የሀገሪቷን የአሳ አቅርቦት ሟሟላት እንደሚችል፣ 
የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ በሚደረገው ርብርብ ላይ 
ሚናው የማይናቅ እንደሆነና በፕሮቲን እጥረት ሊከሰቱ 
የሚችሉ በሽታዎችን ከመከላከል እንጻር የጎላ አስተዋጽኦ 
አንደሚኖረው ይታመናል፡፡ በተጨማሪም በተፋሰሱ 
153,173 ሄክታር መሬት በመስኖ ሊለማ እንደሚችል  
መረጃዎች ያመለክታሉ፡፡ ከዚህ ሌላም የበርካታ የቤትና 
የዱር እንስሳት መኖርያ፣ የተለያየ ዝርያ ያላቸው 
ዓሳዎችና የውሀ ውስጥ እንስሳት መገኛ፣ ከ500 በላይ 
የአእዋፍ ዝርያዎች መናኸሪያ፣ ከፍተኛ የጥናትና 
ምርምር ስራዎች ማከናወኛና ከፍተኛ የሆነ የቱሪሰት 
ፍሰት የሚታይበት ተፋሰስ ነው፡፡

የአካባቢ ጥበቃ ኦዲቱ ምን አሳየ?

ተፋሰሱን በአግባቡ ለማስተዳደር እንዲቻል የስምጥ ሸለቆ 
ሐይቆች ተፋሰስ ባለሥልጣን መ/ቤት እና የስምጥ ሸለቆ 
ሐይቆች ተፋሰስ ከፍተኛ ምክር ቤት በደንብ ቁጥር 
253/2003 ዓ.ም ተቋቁሟል፡፡ ተጠሪነቱም የተፋሰሶች 
ባለስልጣናትን በበላይነት ለመቆጣጣር በአዋጅ ቁጥር 
534/1999 ለተቋቋመው ለተፋሰሶች ባለሥልጣን ከፍተኛ 
ምክር ቤት እና ለውሃ መስኖና ኤሌክትሪክ ሚኒስቴር 
ነው፡፡

የስምጥ ሸለቆ ሐይቆች ተፋሰስ ባለሥልጣን ተልዕኮ 
በጥናትና ምርምር ላይ የተመሰረተ፣ አግባብነት ያላቸውን 
አካላት ያሳተፈ፣ የተፋሰሱን ስነ-ምህዳር ሚዛን የጠበቀ፣ 
ዘላቂነት ያለውና ሁሉን አቀፍ የተቀናጀ የውሃ ሀብት 

ትኩረት ለአካባቢ ጥበቃ!
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አስተዳደር ሥርዓት በተፋሰሱ ውስጥ ማስፈንና ተግባራዊ 
ማድረግ ነው፡፡

በባለስልጣን መ/ቤቱ ላይ የተደረገው ክዋኔ ኦዲት አላማ 
ባለሥልጣን መ/ቤቱ በህግ በተሰጠው ተግባርና ሀላፊነት 
መሰረት የተቀናጀ የውሃ ሀብት አስተዳደር ሂደት ፍትሃዊና 
አሳታፊ በሆነ መንገድ በስምጥ ሸለቆ ሐይቆች ተፋሰስ 
ውስጥ ተግባራዊ እንዲሆን የማበረታታትና የመቆጣጣር 
እንዲሁም በክልሎች እና በባለድርሻ አካላት የሚከናወኑ 
የሐይቆች እንክብካቤና ልማት የተፈጥሮ ይዘታቸውን 
ሳይለውጡ ኢኮኖሚያዊ፣ ቀልጣፋ እና ውጤታማ በሆነ 
መልኩ ማከናወኑን ማረጋገጥ ነው፡፡

ኦዲቱ የሸፈነው ከ2006-2008 በጀት ዓመት የነበረውን 
የባለስልጣን መ/ቤቱን አፈጻጸም ሲሆን በዋናነት 
የተከናወነውም በተፋሰሱ ውስጥ በሚገኙና በተመረጡ 
ሁለት ንዑስ ተፋሰሶች (በሀዋሳ እና በዝዋይ ሻላ) በናሙና 
ተመርጠው በታዩ ከወረዳ እርሻና ተፈጥሮ ሃብት ልማት 
ጽ/ቤቶች፣ ከውሃ ተጠቃሚ አካላቶች፣ ከከተማ ማዘጋጃ 
ቤቶች፣ በሐይቆች ዳርቻ ላይ ነው፡፡ 

ኦዲቱ ከተፋሰሱ ጥበቃና ልማት ጋር የተያያዙ በርካታ 
ጉዳዮችን በጭብጥ ከፋፍሎ በመመልከት ግኝቶችን 
አስቀምጧል፡፡ ከግኝቶቹ ውስጥም የተወሰኑት ተመርጠው 
በርዕሰ ጉዳይ እንደሚከተለው ቀርበዋል፡፡

በሐይቆቹ ተፋሰስ ውስጥ ያለ ስነ-ምህዳርን 
ከውድመት መከላከል 

ባለሥልጣን መ/ቤቱ በሐይቆቹ ተፋሰስ ውስጥ ያለ 
ስነ-ምህዳርን ከውድመት ለመከላከል የሚያስችል 
ሥርዓት ዘርግቶ ተግባራዊ ሊያደርግ ይገባል፡፡ 

ይሁንና ኦዲቱ እንዳሳየው በሁለቱ ተፋሰሶች ሥር በሚገኙ 
ወረዳዎች በተለያዩ ምክንያቶች የመሬት መቦርቦርና የአፈር 
መሸርሽር እየጨመረ የመጣ ሲሆን በህጋዊም ሆነ በህገ 
ወጥ መንገድ ከተራራማ ቦታዎችና ከተቦረቦሩ መሬቶች 
አሸዋ እየወጣ ይገኛል፡፡ እንዲሁም ተዳፋትነታቸው ከ60 
ፐርሰንት በላይ የሆኑ የገጠር መሬቶችና ተራራማ 
ቦታዎች እንዳይታረሱ በህግ ቢከለከልም እየታረሱና ለልቅ 
ግጦሽ እየዋሉ ነው፡፡ 

ከዚህም ሌላ በዝዋይ ሻላ ተፋሰስ ውስጥ በሚገኙ 469 
ንዑስ ተፋሰሶች ውስጥ 57,505 ሄክታር የተጎዳ መሬት 
እንደሆነና በጣም ገላጣ አካባቢዎች፣ ከፍተኛ መጠን 
ያላቸው ቦሮቦሮች /Gulley/ እና ገደላ ገደል የበዛባቸው 
ስፍራዎች በመኖራቸው አፈሩ እየተሸረሸረ ወደ ሐይቆችና 
ወንዞች እየገባ መሆኑን ኦዲቱ አሳይቷል፡፡

የተፋሰሶች ስነ ምህዳር ላይ የደረሰውን ጉዳት ለማሳየት 
ያህል፡- 

• የላንጋኖ ሐይቅ 4.0 ስ ኩዌር ኪ.ሜ የአቢጃታ ሐይቅ 
ደግሞ 38.3 ስኩዌር ኪ.ሜ ቀንሷል፡፡ በሁለቱም 
ሐይቆች አካባቢ የጥቅጥቅ ደን ሽፋን በ9.0 ስኩዌር 
ኪ.ሜ ቀንሷል፣ በተቃራኒው የእርሻ፣ የሳርና የግጦሽ 
መሬት በላንጋኖ 43.0 ስኩዌር ኪ.ሜ በአቢጃታ 
122.5 ስኩዌር ኪ.ሜ ጨምሯል፣

• የዝዋይ ሐይቅ ከ2007 ዓ.ም በፊት በአማካይ 
ጥልቀትቱ 4 ሜትር የነበረ ሲሆን በኦዲቱ ወቅት 
ጥልቀቱ በአማካይ 2.5 ሜትር ነበር፣

• የጨለለቃ ሐይቅ ከሀዋሳ ሐይቅ ጋር አንድ የነበረ 
ሲሆን በአሁኑ ወቅት ሙሉ በሙሉ ጠፍቶ የግጦሽና 
አሸዋ የማውጣት ሥራ የሚከናወንበት ስፍራ 
ሆኗል፡፡  

በሐይቆች ውስጥ የሚገኙ የተፋሰስ አካባቢዎች 
ጥበቃ 

ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ በስምጥ ሸለቆ ሐይቆች ውስጥ 
የሚገኙ የተፋሰሱ አካባቢዎች ያሉበትን ሁኔታ በማጥናት 
ጉዳት የደረሰባቸውን አካባቢዎች መለየትና ግልጽ የሆነ 
የመምረጫ መስፈርት በማዘጋጀት እንደጉዳታቸው መጠን 
በመለየትና ቅደም ተከተል በማውጣት የማልማትና 
የመንከባከብ ስራ እንዲሰራ ማድረግ አለበት፡፡ 

ከዚህ አኳያ በባለሥልጣኑ በሶስት ንዑስ ተፋሰሶች ላይ 
(ሀዋሳ ፤ዝዋይ ሻላ እና አባያ ጫሞ) ንዑስ ተፋሰሶቹ 
ያሉበትን ሁኔታ ለመረዳት የተደረጉ የዳሰሳ ጥናቶች 
ቢኖሩም በጥናቱ መሰረት የተለያዩ ጉዳት አይነትና መጠን 
ያላቸው እና ከሐይቆች ወይም ከውሃ አካላት ጋር ቀጥታ 
ግንኙነት ያላቸው አካባቢዎች ለማልማትና ለመንከባከብ 
ቅድሚያ ለመስጠት ግልጽ የሆነ መምረጫ መስፈርት 
አላዘጋጀም፡፡ 

ከሀዋሳ ሐይቅ ጋር ቀጥታ ግንኙነት አላቸው ተብለው 
በ2008 በጀት ዓመት በባለስልጣኑ ከተለዩት ውስጥ በቱላ 
ክ/ከተማ በሀበላ ወንዶ ቀበሌ በጫራ ማይክሮ ተፋሰስ 
ውስጥ ቀጥታ ወደ ሐይቁ የሚፈስና ከፍተኛ ጥልቀትና 
ስፋት ያለው በአካባቢው ህብረተሰብ ላይ ማህበራዊና 
ኢኮኖሚያዊ ችግር እያደረሰ ያለው ቦረቦር ምንም አይነት 
የተፋሰስ ልማትና እንክብካቤ ሥራ አልተደረገለትም፡፡ 
በተመሳሳይም በሀዋሳ ዙርያ ወረዳ በጋሎ አርጌሳ ቀበሌ 
ከሩኬሳ ሱኬ፣ መቅባሳ ቆርኬ፣ ኦዶ ወጣጤ ቀበሌዎች 
የሚነሳ ጎርፍ ሞሌ በሚባል ቦታ ተገናኝቶ ቀጥታ ወደ 
ሐይቁ የሚገባ እና ጎርፉ የፈጠረው ቦረቦር በግምት 
ከ20-30 ሜትር ስፋት እና ከ5-10 ሜትር ጥልቀት ያለው 
ቢሆንም ምንም አይነት የተፋሰስ ልማትና እንክብካቤ 
አልተደረገለትም፡፡

በዝዋይ ሻላ ንዑስ ተፋሰስ ደግሞ በዝዋይ ዱግዳ፣ በጥዮ፣ 
በኣዳሚ ቱሉ ጂዶ ኮምቦልቻና በአርሲ ነገሌ ወረዳዎች 
የተለያዩ የጉዳት ዓይነትና መጠን ያላቸውና ዝዋይ፣ 
አቢጃታና ሻላ ከሐይቆች ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት አላቸው 
ተብሎ በ2008 በጀት ዓመት የተለያዩ የተፋሰስ ልማትና 
እንክብካቤ ስራዎች የተከናወኑባቸው ቀበሌዎች አሉ፡፡ 

ሆኖም ግን በዝዋይ ዱግዳ ወረዳ በበሺራ ጫፋና በሄሬራ 
ቀበሌዎች መካከል የሚገኝ በሳቀላ ተፋሰስ ከተለያዩ 
አካባቢዎች በሚመጣ ጎርፍ የተፈጠሩ ትላልቅና ሰፋፊ 
ቦሮቦሮች ያሉና ደለልን ይዘው ቀጥታ ወደ ዝዋይ ሐይቅ 
የሚገቡ ቢሆንም ምንም አይነት የተፋሰስ ልማትና 
እንክብካቤ ስራ አልተሰራባቸውም፡፡ በጥዮ ወረዳም ብዙ 
ምንጮች የሚፈልቁበትና በአካባቢው ህብረተሰብ ላይ 
ጉዳት እያደረሰ የሚገኘው ጭላሎ ተራራ ላይ የተፋሰስ 
ልማትና እንክብካቤ ስራ አልተሰራም፡፡

ወደ ሁለቱ ንዑስ ተፋሰስ ወዳሉት ዝዋይና አቢጃታ 
ሐይቆች ደለልን የሚወስዱ የተለያየ ስፋትና ጥልቀት 
ያላቸው ቦርቦሮች ቢኖሩም በአካባቢ ልማትና እንክብካቤ 
ፕሮጀክቶቹ ውስጥ አልተካተቱም፡፡

በሐይቆቹ ተፋሰስ ውስጥ የተፈጥሮ ሀብት ልማትና 
እንክብካቤ ሥራዎች ቀጣይነት እንዲኖራቸው 
ማድረግ 

በሐይቆቹ ተፋሰስ ውስጥ የሚሰሩ የልማትና የእንክብካቤ 
ስራዎች ደረጃቸውን የጠበቁና ዘላቂነታቸው በተረጋገጠ 
መልኩ ሊከናወኑ ይገባል፡፡ ሥራዎቹም የተቀናጀና 
ቀጣይነት ያላቸው እንዲሆኑ በየጊዜው ከባለድርሻ አካላት 
ጋር በመሆን ክትትል ሊደረግባቸውና ሊገመገሙ ይገባል፡፡ 

ይሁንና በተፋሰሱ ውስጥ በባለስልጣን መ/ቤቱ ድጋፍ 
የተሰሩ የስነ አካላዊ (physical structures) እና የስነ 
ህይወታዊ (biological conservation) ስራዎች በቅንጅት 
እንዲደጋገፉ አለመደረጉንና ክትትል የማይደረግላቸው 
መሆኑን በሀዋሳና በዝዋይ ሻላ ንዑስ ተፋሰስ ተመርጠው 
በታዩ በወንዶ ገነት፣ በጥዮ፣ በዝዋይ ዱግዳ፣ በአዳሚ 

ቱሉ ጂዶ ኮምቦልቻና በአርሲ ነገሌ ወረዳዎች እና በሀዋሳ 
ከተማ፣ በቱላ ክፍለ ከተማ በመስክ ምልከታ ለመመልከት 
ተችሏል፡፡

ለአብነት ያህልም በሀዋሳ እና ዝዋይ ሻላ ንዑስ ተፋሰሶች 
የተሰሩ እንደ ክትር (ጋቢዮን) ያሉ የስነ አካላዊ (physical 
structures) ስራዎች አገልግሎት መስጠት እንደጀመሩ 
መፍረሳቸው፣ የአሰራር ችግር እንዳለባቸውና ከተሰሩትም 
ውስጥ በዚሁ ምክንያት ተጨማሪ የአካባቢ ጉዳት 
እያደረሱ መሆኑ ታይቷል፡፡ እንዲሁም በየጊዜው የችግኝ 
ተከላ በተፋሰሶቹ ውስጥ የሚከናወን ቢሆንም በሪፖርት 
ከሚገለጸው በተቃራኒ በአብዛኛው የማይጸድቁ መሆኑ 
እንዲሁም በአርሶ አደሩ ተሳትፎ በተፋሰሱ ውስጥ 
የሚከናወኑ የአፈርና ውሃ ጥበቃ ሥራዎች በየዓመቱ 
የሚታረሱና የሚበላሹበት ሁኔታ መኖሩን የመስክ 
ምልከታው አሳይቷል፡፡

በሐይቆች ላይ በተለያዩ ሰው ሰራሽና ተፈጥሯዊ 
ችግሮች የሚደርሱትን ተጽዕኖዎች ለመቀነስና 
ለመከላከል የሚረዳ መመሪያ ዝግጅት 

ባለስልጣን መ/ቤቱ በተፋሰሱ የውሃ ሀብት ልማትና ብዝሀ 
ህይወትን ለማስተዳደር የሚረዳ የአፈርና ውሃ ጥበቃ 
መመሪያ /Guideline/ በማዘጋጀትና በሚመለከተው አካል 
በማጸደቅ ተግባራዊ ሊያደርግ ይገባል፡፡ የተዘጋጀውንም 
መመሪያ ለሚመለከታቸው አካላት ማሰራጨትና 
ተግባራዊ መደረጉን መከታተል ይኖርበታል፡፡

ከዚህ አኳያ ባለስልጣን መ/ቤቱ በተፋሰሱ ውስጥ 
በሐይቆችና ወንዞች ላይ በተለያዩ ሰው ሰራሽና ተፈጥሮዊ 
ችግሮች የሚደርሱትን ተጽዕኖ ለመቀነስና ለመከላከል 
ከውሃ ሀብት ልማትና እንክብካቤ ጋር ተያይዞ 

በስምጥ ሸለቆ ሐይቆች ተፋሰስበ ዝዋይ ሻላ ንዕስ ተፋሰስ በአርስ ነገሌ 
ወረዳ ሻላ  ቢላ ቀበሌ ከፍቄ ተራራ በሚነሳ ጎርፍ የተፈጠረ እና ከፍተኛ 

ስፋትና ጥልቀት ያለው ወደ አብያታ ሀይቅ የሚፈስ ቦሮቦር/ገሊ/

በስምጥ ሸለቆ ሐይቆች ተፋሰስ ባለስልጣን በሀዋሳ ንዕስ ተፋሰስ 
ሀዋሳ ዙርያ  ወረዳ በጋሎ አርጌሳ ቀበሌ በፕሮጀከቱ የተሰራ ጋቢዮን 

አገልግሎት መስጠት ሳይጀምር የፈረሰ፤  
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የሚከናወኑ የአፈርና ውሃ ጥበቃ ስራዎችን ለመምራት 
እና ለማስተዳደር የሚረዳ መመሪያ ወይም የትግበራ 
ማንዋል አላዘጋጀም፡፡ 

በናሙና ተመርጠው በታዩ ዝዋይ ሻላ እና ሀዋሳ ንዑስ 
ተፋሰሶች ውስጥ ያሉና ባለሥልጣኑ ፕሮጀክት ቀርጾ 
እያከናወናቸው ባለባቸው ወረዳዎች (ቱላ ክፍለ ከተማ፣ 
ወንዶ ገነት፣ ሀዋሳ ዙርያ፣ ጥዮ፣ ዝዋይ ዱግዳ፣ አዳሚ 
ቱሉ ጂዶ ኮምቦልቻ እና አርሲ ነገሌ) የሚገኙ ባለሙያዎች 
የፕሮጀክቱ አካል በሆነው በእያንዳንዱ ስራ ላይ 
የባለስልጣን መ/ቤቱ እና የወረዳዎች ተግባርና ኃላፊነት 
የማይታወቅ ወይም በግልጽ ያልተቀመጠ መሆኑን 
እንዲሁም በወንዶ ገነት፣ በሀዋሳ ዙርያ፣ በዝዋይ ዱግዳ፣ 
በአርሲ ነገሌ ወረዳዎች የወረዳ ባለሙያዎች በፋይናንስ 
ኮድና መመሪያ አጠቃቀም ላይ የክህሎትና የዕውቀት 
ክፍተት መኖሩን ኦዲቱ አሳይቷል፡፡ 

በተፋሰሱ የውሃ አካላትን፣ ሐይቆቹንና የብዝሀ 
ሕይወቱን ሕልውና ከብክለት መከላከል

ከከተሞችና ኢንዱስትሪዎች የሚወጡ ደረቅና ፍሳሽ ቆሻሻ 
አወጋገድ የተፋሰሱን አካባቢ በማይጎዳ መልኩ ማዘጋጀትና 
ፍሳሽ ቆሻሻ ወደ ወንዞችና ሐይቆች ከመለቀቃቸው በፊት 
ቆሻሻዎቹ መታከማቸው የሚያረጋግጥበት ሥርዓት 
ተዘርግቶ ተግባራዊ መደረግ አለበት፡፡ በተጨማሪም 
ሀይቆቹንና የብዝሀ ህይወቱን ህልውና አደጋ ላይ 
የሚጥሉ አሉታዊ ተጽኖዎችን የመለየት፣ የመቀነስና 
የመከላከል ስራን ከባለድርሻ አካላት ጋር በመሆን ሊሰራ 
ይገባል፡፡ ከከተሞችና ኢንዱስትሪዎች የሚወጡ ደረቅና 
ፍሳሽ ቆሻሻዎች ወደ ወንዞች ከመለቀቃቸው በፊትም 

ከባለሥልጣኑ አክሞ ለመልቀቅ ፈቃድ መገኘት አለበት፡፡ 

ይሁንና በሀዋሳ ንዑስ ተፋሰስ በኦዲቱ ወቅት በናሙና 
ተመርጠው ከታዩት ድርጅቶች ውስጥ ከቢ.ጂ.አይ (BGI) 
ኢትዮጵያ ፒ.ኤል.ሲ (ሀዋሳ ቢራ ፋብሪካ)፣ ከኢታብ 
ሳሙና ፋብሪካ፣ ከታቦር ሴራሚክ ፋብሪካ፣ ከሞሃ 
የለስላሳ መጠጥ ፋብሪካ እና ከሀዋሳ ጨርቃ ጨርቅ 
ፋብሪካ ከምርት ክፍሎች የሚወጣው ብክለት ያለው 
ፍሳሽ በጨፌ ረግረጋማ መሬት አማካኝነት በጥቁር ውሃ 
ወንዝ በኩል ወደ ሀዋሳ ሐይቅ የሚገባ መሆኑና በሀዋሳ 
ዙርያ ወረዳ እና ዝዋይ ሐይቅ ላይ ህጋዊም ሆነ ህገወጥ 
የአሳ አስጋሪዎች የሚበዙና የአሳዎች ተረፈ ምርት መልሶ 
ወደ ሐይቆቹ የሚጣል መሆኑ ታውቋል፡፡ 

በዝዋይ ሻላ ንዑስ ተፋሰስ ውስጥ በናሙና የታዩ በባቱ 
ከተማ ከመስኖ እርሻ ማሳ እና ከአበባ ልማት ድርጅቶች 
ሼር ኢትዮጵያና በሼር ኢትዮጵያ ቅጥር ግቢ ውስጥ 
ከሚገኙ Herburg Roses Plc, AQ Roses, Zway 
Roses የሚወጣ ፍሳሽ ኬሚካል ቆሻሻ ሳይታከም ቀጥታ 
ወደ ዝዋይ ሐይቅ የሚገባ መሆኑንም ኦዲቱ አሳይቷል፡፡ 

በአዳሚ ቱሉ ጅዶ ኮምቦልቻ ወረዳ በዝዋይ ሐይቅ 
ዙርያ ከፍተኛ የመስኖ ተጠቃሚዎች ያሉ ሲሆን 
የተለያዩ ያልተፈቀዱ ኬሚካሎችን ስለሚጠቀሙ በዝናብ 
ወቅት በጎርፍና በመስኖ ቦይ አማካኝነት ኬሚካሉ ወደ 
ሐይቁ የሚገባ ሲሆን በምስራቅ ዝዋይ ማይክሮ ተፋሰስ 
ውስጥ ከአሰላ ከተማ የሚወጡ ደረቅና ፍሳሽ ቆሻሻዎች 
የሚደፉበት ቦታ ምቹ ባለመሆኑ ቆሻሻዎች በዝናብ 
ወቅት በተለይ በክረምት ወልኬሳ ወደሚባል ወንዝ 
ገብቶ የካታርን ወንዝ በመቀላቀል ቀጥታ ወደ ዝዋይ 
ሐይቅ እየገባ እየበከለው ይገኛል፡፡ በተመሳሳይም ከዝዋይ 
እና ከመቂ ከተሞች የሚወጡ ደረቅና ፍሳሽ ቆሻሻዎች 
የሚደፉበት ቦታ ምቹ ባለመሆኑ ቆሻሻዎች ቀጥታ ወደ 
ዝዋይ ሐይቅ በመግባት ብክለት እያደረሱ ነው፡፡ 

በመሆኑም ለባቱ (ዝዋይ) ከተማ ለመጠጥ ውሃ 
ሲያገለግል የነበረው የዝዋይ ሐይቅ በነዚህ ችግሮች 
ምክንያት በመበከሉ የከተማው ነዋሪዎች የከተማውን 
ውሃ መጠቀም እንዳቆሙ ኦዲቱ አሳይቷል፡፡ 

በሐይቆችና በውሃ አካላት አካባቢ የሚካሄዱ 
ማናቸውም የልማት ፕሮጀክቶች የአካባቢ ተጽዕኖ 
ግምገማ እና የግንዛቤ ሥራ

ባለስልጣን መ/ቤቱ በተፋሰሱ ውስጥ በሐይቆችና 
በውሃ አካላት አካባቢ የሚካሄዱ ማናቸውም የልማት 
ፕሮጀክቶች በሚያከናውኑት የአካባቢ ተፅዕኖ ግምገማ 
ጥናት ላይ አስተያየት ሊሰጥ ይገባል፡፡ በሚከናወኑት 
የልማት ስራዎች እና ኢንቨስትመንት ላይ ክትትል 
በማድረግ ሊያደርሱ የሚችሉ ተጽዕኖች ላይ የማስተካከያ 
እርምጃ እንዲወሰድ ሊያደርግ ይገባል፡፡

ይሁን እንጂ በሐይቆችና በውሃ አካላት አካባቢ የሚካሄዱ 

ማናቸውም የልማት ፕሮጀክቶች በሚያስጠኗቸው  
የአካባቢ ተፅዕኖ ግምገማ ጥናቶች ላይ ባለስልጣን 
መ/ቤቱ የውሃ አካላቱን ደህንነት በዘላቂነት የተጠበቁ 
መሆናቸውን የሚያረጋግጡ ሆነው መጠናታቸውን 
እንዲያረጋግጥ ፈቃድ ከማግኘታቸው በፊት አስተያየት 
እንዲሰጥ እየተደረገ አይደለም፡፡

እንደዚሁም ባለስልጣኑ ከባለድርሻ አካላት ጋር በመቀናጀት 
በሐይቆችና በረግረጋማ መሬቶች አካባቢ በሚካሄደው 
ኢንቨስትመንት ላይ ክትትል በማድረግ የማስተካከያ 
እርምጃ እየወሰደም ሆነ ግንዛቤ እየሰጠ አይደለም፡፡

የረግረጋማ መሬት አስተዳደር እና የሃይቆች ዳርቻ 
ክልል አጠቃቀም

ባለስልጣን መ/ቤቱ በተፋሰሱ ውስጥ ያሉ ረግረጋማ 
መሬቶችንና የሐይቆችን ዳርቻ በመከለል፣ ወሰኑን 
የሚያሳይ ካርታ በማዘጋጀት፣ ለረግረጋማ መሬት 
አስተዳደር እና ለሐይቆች ዳርቻ ክልል አጠቃቀም የተሟላ 
የፖሊሲ ማዕቀፍ እንዲሁም ደንብና መመሪያ በማዘጋጀት 
ተግባራዊ ሊያደርግ ይገባል፡፡

የኢትዮጵያ ውሃ ሀብት አስተዳደር አዋጅ ቁጥር 
197/1992 ተቆጣጣሪው አካል አግባብ ካለው የመንግስት 
አካል ጋር በመመካከር እና በመተባበር የተወሰኑ የውሃ 
አካላት ዳርቻዎችን ወሰን መከለል እና በተከለሉ የውሃ 
አካላት ዳርቻዎች ክልል ውስጥ ያሉ የእጽዋት ሽፋኖች 
ወይም ዛፎች እንዳይመነጠሩ ወይም እንዳይቆረጡ 
እንዲሁም የመኖሪያ ቤቶች እንዳይገነቡ መከልከል 
እንደሚቻል ቢገልጽም በተፋሰሱ የረግረጋማ መሬት 
አስተዳደርና የሐይቆች ዳርቻ ክልልን የሚመለከት ጥናት 
ያልተካሄደ እና የሐይቆች ዳርቻ ክልል (Buffer Zone) 
እና የረግረጋማ መሬት ወሰን የሚያሳይ ካርታ ያልተዘጋጀ 
መሆኑን ኦዲቱ አሳይቷል፡፡

በናሙና ተመርጠው በታዩት የሀዋሳ እና የዝዋይ ሻላ ንዑስ 
ተፋሰሶች በሚያካልሏቸው ወረዳዎች ሁሉም የሐይቁ 
ዳርቻ ክልል ያልተከለለ በመሆኑ ከሐይቁ አምስት ሜትር 
በማይሞላ ርቀት ላይ የሚታረስና ከብቶች የሚሰማሩበት 
ሲሆን በአርሲ ዞን በጥዩ ወረዳ ጨፌ ሚሶማ ቀበሌ 
ውስጥ የሚገኝ ረግረጋማ መሬት ለባለሀብት ተሰጥቶ 
እየታረሰ ይገኛል፡፡

በዝዋይ ዱግዳ ወረዳ 4,130 ሄክታር የሚሆን አምስት 
ረግረጋማ መሬቶች (ሼተ-ማታ-ወደ 300 ሄክታር፣ 
ጥኖ-  3,000 ሄክታር፣ ወንበራ- 400 ሄክታር፣ ገኖ  30 
ሄክታር እና ዋራቤ- 400 ሄክታር) የሚሆኑና ተከልለው 
ከሰውና ከእንስሳት ንክኪ ነጻ አልተደረጉም፡፡  እንደዚሁም 
በወረዳው ሼሌም፣  ውሺቲ እና ዱግዳ አባቱ ቀበሌዎችን 
የሚያዋስነው ሼተ-ማታ ረግረጋማ መሬት ጥኖ ከሚባል 
ረግረጋማ መሬት ጋር ተያይዞ ያለ ሲሆን በኦዲቱ ወቅት 
እየታረሰ ነበር፡፡ በተጨማሪም ሼተ-ማታና በአራጣ ቀበሌ 
ጥኖ ረግረጋማ መሬት አካል የሆነ መሬት ለባለሀብት 

በመሰጠቱ ለመታረስ ዝግጅት ላይ ነበር፡፡ 

የወንዞች ተፈጥሯዊ ሂደትን ተከትለው እየፈሰሱ 
ስለመሆኑ ክትትል ማድረግ

ባለስልጣን መ/ቤቱ በተፋሰሱ የሚገኙ ወንዞች ተፈጥሯዊ 
የፍሰት ሁኔታ አለመዛባቱን የሚከታተልበት ሥርዓት 
በመዘርጋት መከታተልና መቆጣጠር  ይኖርበታል፡፡

ይሁን እንጂ በኦዲቱ ወቅት በናሙና ተመርጠው በታዩት 
በሀዋሳ እና በዝዋይ ሻላ ንዑስ ተፋሰሶች ሥር በሚገኙ 
ወረዳዎች በተደረገ ምልከታ እና ከታዩ ማስረጃዎች 
ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ የወንዞችን የፍሰት ሁኔታ 
በመከታተል አቅጣጫ የቀየሩ ወንዞች ወደ መደበኛ 
ፍሰታቸው እንዲመለሱ እየተከታተለ አስፈላጊውን 
መፍትሄ የማይሰጥ  መሆኑ ታውቋል፡፡

በዝዋይ ዱግዳ ወረዳ ካታር ወንዝን በመቀላቀል ዝዋይ 
ሐይቅ ሲገባ የነበረው ጩፋ ወንዝ በአራጣ ቀበሌ ጌኖ 
በሚባል ቦታ አቅጣጫውን በመልቀቅ ወደ 40 ሄክታር 
የሚሆን የአርሶ አደሩ መሬት ላይ በመተኛት በአርሶ 
አደሩ ማሳ ላይ ጉዳት ያደረስ ነበር፡፡ በኮንሶ አካባቢ 
የሚገኘው የወይጦ ወንዝ እና በአባያ ጫሞ ተፋሰስ ውስጥ 
የሚገኘው የብላቴ ወንዝም አቅጣጫቸውን ቀይረዋል፡፡

በተጨማሪም የወንዞችን ፍሰት የሚቆጣጠር መሳሪያ 
በተፋሰሶቹ ውስጥ የሌለ መሆኑን ኦዲቱ አሳይቷል፡፡

በተፋሰሱ ውስጥ  ለተጎዱ አካባቢዎች የሚያስፈልጉ 
አካላዊና ስነ-ሕይወታዊ የአፈርና ውሃ ጥበቃ 
ስራዎችን በቅንጅት መሰራት

በተፋሰሱ ውስጥ ለተጎዱ አካባቢዎች የሚያስፈልጉ 
አካላዊና ስነ-ሕይወታዊ የአፈርና ውሃ ጥበቃ ስራዎች 

 በስምጥ ሸለቆ ሐይቆች ተፋሰስ  በዝዋይ ሻላ ንዑስ ተፋሰስ ከአበባ 
ልማት ድርጅቶች (ሼር ኢትዮጵያ፣ Herburg Roses፣ AQ Roses 
እና Zway Roses) የሚወጣ ፍሳሽ ኬሚካል ቆሻሻ በቀጥታ ወደ ዝዋይ 

ሀይቅ ሲገባ 

በስምጥ ሸለቆ ሐይቆች ተፋሰስ  በዝዋይ ሻላ ንዑስ ተፋሰስ በዝዋይ 
ሀይቅ ዙሪያ ከብቶች የሚሰማሩበት ቦታ
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ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በትብብርና በቅንጅት 
ሊሰሩ ይገባል፡፡ ቅንጅቱም ተፋሰሱ የሚገኝባቸውንና 
በተጎዱ አካባቢዎች የሚገኙ የወረዳ አካላት እና የውሃ 
ተጠቃሚዎችን ሊያካትት ይገባል፡፡ 

በኦዲቱ ወቅት በሀዋሳ እና ዝዋይ ሻላ ንዑስ ተፋሰስ በናሙና 
ተመርጠው  መጠይቅ የቀረበላቸው ውሃ ተጠቃሚ 
ድርጅቶች ባሉበት አካባቢ በሀይቆችና በውሃ አካላት ዙሪያ 
የተጎዱ አካባቢዎችን ለማልማትና ለመንከባከብ ፍላጎት 
ያላቸው ቢሆንም የተጎዱ አካባቢዎች ያሉበትን ቦታ፣ 
የሚያስፈልጋቸውን እንክብካቤና ማልማት የሚቻልበትን 
ሁኔታ በማመቻቸት የሚያስተባብር አካል ባለመኖሩ 
መስራት አለመቻላቸውን ገልጸዋል፡፡ እንዲሁም በ2008 
በጀት ዓመት ባለስልጣን መ/ቤቱ የተፋሰስ ልማትና 
እንክብካቤ ፕሮጀክት ቀርጾ የተለያዩ የአፈርና ውሃ 
ጥበቃ ስራዎችን /physical structures/ ያከናወነባቸው  
ቦታዎች ላይ ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር በቅንጅት 
በመስራት ሙሉ በሙሉ ሥነ ህይወታዊ /biological/ 
ሥራዎች በጋራ መሰራት ሲገባቸው ያልተሰሩ ወይም 
ያልተደገፉ መሆኑን በኦዲቱ ወቅት በመስክ ምልከታ 
ለመረዳት ተችሏል፡፡  

በተፋሰሱ ውስጥ  ከሚመለከታቸው አካላት ጋር 
በቅንጅት መስራት 

ባለስልጣን መ/ቤቱ በተፋሰሱ ወሳኝ ከሆኑ የውሃ ሀብት 
አስተዳደር በቀጥታ የሚመለከታቸው አካላት ጋር 
የተፋሰሱን ውሃ ሀብት ለማቀድና ለመወሰን የሚረዳ  
የቅንጅትና የትስስር ፎረም መመስረት፣ በጋራ ማቀድና 
የስራ አፈፃፀምን በጋራ መገምገም አለበት፡፡

ይሁን እንጂ ባለስልጣን መ/ቤቱ በተፋሰሱ ውስጥ 
ወሳኝ የሆኑ የውሃ ሀብት አስተዳደርና የተፋሰስ ልማት 
እንክብካቤ ሥራዎችን በቀጥታ ከሚመለከታቸው አካላት 
ማለትም የክልል፣ የዞን እና ወረዳ መሬት አስተዳደር፣ 
የመስኖ ልማት፣ ኢንቨስትመንት ፣ ማዕድን እና ኢነርጂ 
ጽ/ቤቶች ወዘተ. ጋር የተፋሰሱን የውሃ ሀብት ለማቀድ፣ 
ለመጠቀም፣ ለመንከባከብ እና ለመወሰን የሚረዳ 
የቅንጅትና የምክክር መድረክ አልፈጠረም፡፡

ማጠቃለያ

በስምጥ ሸለቆ ተፋሰስ ላይ የተደረገው የአካባቢ ኦዲት 
ከላይ ከተገለጹት ግኝቶች ውጪም በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች 
ላይ ባለስልጣኑ መስራት ሲገባው እንዳልሰራ አሳይቷል፡፡ 

በአጠቃላይ ሲታይ የባለስልጣን መ/ቤቱ የተሰጠውን 
ተልዕኮ በመወጣት በኩል በርካታ ድክመቶች 
እንዳሉበትና በዚህም ምክንያት የተፋሰሶቹ አካባቢዎች 
በተገቢው እንዳለሙ፣ እንክብካቤ እንዳልተደረገላቸውና 
እንዳልተጠበቁ በውጤቱም ለጉዳት እንደተዳረጉ ኦዲቱ 
በስፋት አሳይቷል፣ ድክመቶቹ እንዲታረሙም ከግኝቶቹ 
አንጻር በርካታ የማሻሻያ ሀሳቦችን ኦዲቱ አቅርቧል፡፡

በመሆኑም ባለስልጣን መ/ቤቱ (የአሁኑ የተፋሰሶች ልማት 
ባለስልጣን) ኦዲቱ በድክመትነት ላሳያቸው ግኝቶችና 
ላቀረባቸው የማሻሻያ ሀሳቦች ትኩረት በመስጠት 
በተፋሰሱ ጥበቃና ልማት ላይ የተጣለበትን ሀላፊነት 
ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በቅንጅት መወጣት 
ይጠበቅበታል፡፡ ከዚህ በተጨማሪም ባለስልጣኑን በቀጥታ 
በበላይነት የሚቆጣጠሩ አካላትና ጉዳዩ የሚመለከታቸው 
ሌሎች የፌዴራልና የክልል አካላት ተገቢውን ድጋፍ፣ 
ክትትልና ቁጥጥር በማድረግ ብሎም ሀላፊነታቸውን 
ባልተወጡ አካላት ላይ ተገቢውን እርምጃ በማስወሰድ 
በኩል የተጣለባቸውን ሀላፊነት ሊወጡ ይገባል፡፡

የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት ሌሎች በርካታ 
በአካባቢ ጥበቃ ላይ ያተኮሩ ኦዲቶችን በማከናወን 
ለሚመለከታቸው አካላት አቅርቧል፡፡ በእነዚህ ኦዲቶች 
በርካታ ጠቃሚ የማሻሻያ ሃሳቦች ተካተዋል፡፡ በመሆኑም 
የሚመለከታቸው አካላት ለእነዚህ ማሻሻያ ሃሳቦች 
ትኩረት ሰጥተው በማስተካከል የአካባቢ ጉዳትን በጋራ 
ለመከላከልና ለመቆጣጠር እንዲሰሩ መልዕክታችንን 
እናስተላልፋለን፡፡

የመረጃ ምንጭ፡

• ሥምጥ ሸለቆ ሐይቆች ተፋሰስ ባለሥልጣን የስምጥ 
ሸለቆ ሐይቆች ተፋሰስ ልማትና እንክብካቤ እና የውሃ 
ሀብት አስተዳደር አፈጻጸም፣ ኢኮኖሚያዊ ቀልጣፋና 
እንደዚሁም ውጤታማ መሆኑን በተመለከተ የተከናወነ 
ክዋኔ ኦዲት ሪፖርት (ፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት 
2009 ዓ.ም) 

• Towards Waste Management-Adopted by 
the Eighth Meeting of the INTOSAI Working 
Group on Environmental Auditing

• http://web.ccsu.edu/faculty/kyem/GEOG433/In-
ternational_Problems/INTERNATIONAL_ENVI-
RONMENTAL_PROBLEMS.htm 

• h t t p s : / / www.c onse r ve - ene r g y - f u t u r e .
com/15-current-environmental-problems.php

በአገራችን ሴቶች በተለያዩ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ 
ተፅዕኖዎች የተነሳ ለዘመናት ከወንዶች ጋር እኩል 
ተጠቃሚም ሆነ ተሳታፊ ሳይሆኑ ኖረዋል፡፡ በዚህም 
ምክንያት ወደ ውሳኔ ሰጪነትና አመራር ቦታዎች 
መምጣት እድላቸው ተገድቦ ኖሯል፡፡ ሆኖም በርካታ 
የሀገራችን ሴቶች ያሉባቸውን ዘርፈ ብዙ ችግሮች 
ተቋቁመው በሀገርም ሆነ በተቋም ደረጃ በከፍተኛም ሆነ 
በመካከለኛ ውሳኔ ሰጪነት ደረጃ ላይ ደርሰው ለሀገርና 
ለህዝብ የሚተርፍ ስራ ሰርተዋል፡፡፡ 

እኛም ከእነዚህ ውጤታማ ሴቶች መካከል በፌዴራል ዋና 
ኦዲተር መ/ቤት ውስጥ ከጀማሪ ኦዲተርነት ተነስተው 
እስከ ኦዲት ዳይሬክተርነት ደረጃ የደረሱትን ወ/ሮ 
ወርቅአፈራሁ ወንድሙን ለሌሎች ሴቶች አርዓያ ይሆናሉ 
በማለት የህይወት ታሪካቸውንና የሥራ ልምዳቸውን 
ልናጋራችሁ ወደድን፡፡

ወ/ሮ ወርቅአፈራሁ ተወልደው ያደጉት አዲስ አበባ 
ልዩ ስሙ አብነት በሚባል አካባቢ ነው፡፡ ከአንደኛ እስከ 
ስድስተኛ ክፍል በአብነት አካባቢ በሚገኝው ብርሃን 

ወ/ሮ ወርቅአፈራሁ ወንድሙ 
በፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ኦዲት ዳይሬክተር

“ሴቶች ተግተው በቁርጠኝነት እስከሰሩ ድረስ 
የማያሳኩት ግብ የለም”
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ለእናንተ የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት፣ ከሰባተኛ እስከ 
ስምንተኛ ክፍል በተስፋ ኮከብ መለስተኛ 2ኛ ደረጃ ት/ቤት 
እንዲሁም ከ9ኛ እስከ 12ኛ ክፍል ያለውን ትምህርት 
በአዲስ ከተማ አጠቃላይ 2ኛ ደረጃ ት/ቤት ተምረዋል፡፡ 

በአዲስ አበባ ንግድ ስራ ኮሌጅ (ኮሜርስ) በመግባት 
በአካውንቲንግ ዲፕሎማ ያገኙ ሲሆን  በሥራ ዓለም ላይ 
ሆነው በማታው የትምህርት መርሃግብር በመከታተል 
ከዩኒቲ ዩኒቨርስቲ የመጀመሪያ ዲግሪያቸውን በአካውንቲንግ 
አግኝተዋል፡፡

ከአዲስ አበባ ንግድ ስራ ኮሌጅ እንደተመረቁ በወቅቱ 
ከከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ተመርቀው የሚወጡ 
ተማሪዎችን መንግስት ሥራ የሚያስይዝ አሠራር 
የነበረ በመሆኑ በወጣላቸው እጣ መሠረት በፌዴራል 
ዋና ኦዲተር መ/ቤት በ1979 ዓ.ም በጀማሪ ኦዲተርነት 
ተቀጥረው የሥራ ዓለምን ተቀላቅለዋል፡፡ 

በአሁኑ ወቅት ወ/ሮ ወርቅአፈራሁ በፌዴራል ዋና 
ኦዲተር መ/ቤት ውስጥ በዳይሬክተር ደረጃ ካሉት ሦስት 
ሴት የስራ ኃላፊዎች አንዷ ሲሆኑ ከአንጋፋዎቹ የመ/ቤቱ 
ሰራተኞችም ውስጥ በመጀመሪያው ረድፍ ላይ የሚገኙ 
ናቸው፡፡ ከተቀጠሩበት ጊዜ አንስቶ አሁን እስከደረሱበት 
የኃላፊነት ደረጃ ለ32 አመታት በፌዴራል ዋና ኦዲተር 

መ/ቤት በተለያዩ ደረጃዎች አገልግለዋል፡፡ በቆይታቸው 
ጀማሪ ኦዲተር፣ ኦዲተር፣ ቡድን መሪና የኦዲት ሥራ 
አስኪያጅ ሆነው በየደረጃው ሀላፊነታቸውን ተወጥተዋል፡፡ 
በአሁኑ ወቅት የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የኦዲት 
ዳይሬክተር ናቸው፡፡ 

የስራ ክፍላቸው ቁጥራቸው በየወቅቱ እያደገ የሚሄዱትንና 
ከፍተኛ በጀት የሚያንቀሳቅሱትን የመንግሰት ከፍተኛ 
የትምህርት ተቋማት ሂሳብ በየአመቱ ኦዲት የሚያደርግ 
በመሆኑ ከፍተኛ የስራ ጫና ያለበት ነው፡፡ ኦዲት 
የሚደረጉት ተቋማትም በአብዛኛው ከአዲስ አበባ ውጪ 
የሚገኙና ኦዲቱን የሚያከናውኑ በርካታ የኦዲት ቡድኖች 
ያሉ በመሆኑ የስራዎችን አፈጻጸምና የኦዲተሮችን 
ደህንነትና አጠቃላይ ሁኔታ በቅርበት ለመከታተልና 
አመራር ለመስጠት እንዲሁም ስራዎችን በወቅቱ 
በአግባቡ ለማጠናቀቅ ጥንካሬና ከፍተኛ ቁርጠኝነትን 
የሚጠይቅና የራስን ጊዜ አሳልፎ መስጠትን የሚሻ 
ነው፡፡ ወ/ሮ ወርቅአፈራሁም በሙያው ለረጅም አመታት 
ባካበቱት እውቀትና ልምድ፣ ባላቸው ተፈጥሯዊ 
አስተዋይነት እንዲሁም ተግባቢ ትሁት እናታዊ ባህሪ 
ሰራተኞቻቸውን በመልካም መንፈስና ተነሳሽነት እየመሩ 
ጫናዎችን ተቋቁመው ለጋራ ውጤት እያበቁ ነው፡፡ 

ወ/ሮ ወርቅአፈራሁ በትዳራቸው የሁለት ልጆች እናት 
እና የቤተሰብ ኃላፊ ናቸው፡፡ በሥራ ዘመናቸው ሴት 
በመሆናቸው ምክንያት የተለየ ጫና የፈጠረባቸው 
ጉዳይ እንደሌለና አሁን ላሉበት ደረጃ ያበቃቸው 
የራስ መተማመንና ጠንክረው መሥራታቸው እንደሆነ 
ይናገራሉ፡፡ የኦዲት ስራ በተለይ ለረጅም ጊዜ የሚቆይ 
የመስክ ስራ ያለበት በመሆኑ በሴቶች ላይ የተለያዩ 
ጫናዎችን ሊፈጥር ቢችልም የማይታለፍ አይደለም 
የሚሉት ወ/ሮ ወርቅአፈራሁ በሌሎችም መስኮች ቢሆን 
ሴቶች ተግተው በቁርጠኝነት እስከሰሩ ድረስ የማያሳኩት 
ግብ የለም ይላሉ፡፡

በሥራ ዘመናቸው አስቸጋሪ ጊዜ ብለው የሚያነሱት 
በ2007 ዓ.ም ለመጀመሪያ ጊዜ በአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ ላይ 
የህጋዊነት ኦዲት በሚያደርጉበት ወቅት ያጋጠማቸውን 
ከባድና ውስብስብ ሥራ ነው፡፡ ዩኒቨርስቲው ከ2007 ዓ.ም 
በፊት የህጋዊነት ኦዲት ተደርጎበት የማያውቅ ከመሆኑ 
ጋር ተያይዞ እጅግ ብዙ ስህተቶች በኦዲት ግኝቱ እንደታዩ 
ያስታውሳሉ፡፡ በኦዲት ቡድኑ በኩልም ከነበረው አነስተኛ 
የሰው ኃይል ቁጥር ምክንያት ሥራውን በጊዜ ገደብ 
ለማጠናቀቅ ተቸግረው እንደነበረና በዚህም የተነሳ ሌት 
ከቀን ለመስራት ተገደው እንደነበር ወ/ሮ ወርቅአፈራሁ 
ይገልፃሉ፡፡ 

ወ/ሮ ወርቅአፈራሁ ኃላፊዎች የሚመሯቸውን ሠራተኞች 
ወደሥራ ሲያሰማሩ በኃላፊነትንና በተጠያቂነት ስሜት 
ሊሆን ይገባል የሚል ጽኑ እምነት አላቸው፡፡ በኦዲት 
ሙያ ውስጥ ለረጅም ዘመን ሲቆዩ ካስተዋሉት በመነሳት 
አንድ ኦዲተር በክህሎት የዳበረና በስነ-ምግባር የታነጸ 
እንዲሁም በኃላፊነት የሚሠራ ሲሆን ብቁ ኦዲተር 

ይሆናል ብለው ያምናሉ፡፡ በመሆኑም በስራቸው ያሉትን 
ባለሙያዎች ብቁ ኦዲተር ለማድረግ በነዚህ ጉዳዮች ላይ 
ትኩረት ያደርጋሉ፡፡ 

በህይወቴ አሳክቼዋለሁ የሚሉት አሁን የደረሱበት 
የሥራ ደረጃ ሲሆን ለዚህም ጠንክረው መስራታቸው 
ዋነኛው ምክንያት እንደሆነ ያምናሉ፡፡ እንደርሳቸው ሁሉ 
በማንኛውም ዘርፍ የሚሰሩ ሰዎችም ስራ ወዳድና ጠንካራ 
መሆን እንዳለባቸው፣ በተለይም ሴቶች ከዚህ በተጨማሪ 
ጾታን መሰረት አድርገው የሚፈጠሩ ጫናዎችን መቋቋምና 
መንፈሰ ጠንካራ መሆን እንዳለባቸው ይመክራሉ፡፡

የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ኦዲት ዳይሬክተር ሆኜ ስሰራ 
ከበርካታ የአገሪቱ ዩኒቨርስቲ ምሁራንና አመራሮች ጋር 
ፊት ለፊት ለመገናኘትና ለመወያየት እድሉን ሰጥቶኛል 
የሚሉት ወ/ሮ ወርቅአፈራሁ ይህ ዘርፈ ብዙ እውቀት 
እንዳስገኘላቸው ይገልጸሉ፡፡ ይህ ያስገኘላቸው እውቀትና 
በህይወት ያዳበሩት ሰፊ ልምድ በተለያዩ ተቋማዊና 
አገራዊ ስራዎች ላይ አስተዋጽኦ ለማድረግ አስችሏዋል፡፡ 
በማህበራዊ ህይወታቸውም ሳይቀር ለሚጠይቋቸው ሁሉ 

በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ምክርና አስተያየት ለመስጠት 
አቅም ፈጥሮላቸዋል፡፡

ወ/ሮ ወርቅአፈራሁ መ/ቤታቸው የመንግስት ሀብትና 
ንብረት በአግባቡ ለታለመለት ዓላማ መዋሉን 
የማረጋገጥ ኃላፊነት የተጣለበት እንደመሆኑና እሳቸውም 
የዚህ ኃላፊነት አካል በመሆናቸው ከፍተኛ ኩራት 
እንደሚሰማቸው ይገልፃሉ፡፡ በቀሪ ጊዜያቸው ጠንክረው 
መሥራትና በሙያቸው የበለጠ አስተዋጽዖ ማበርከት 
እንደሚጠበቅባቸው ያምናሉ፡፡ ወደፊትም በሥራ 
ዘመናቸው ያካበቱትን እውቀትና ልምድ ለመ/ቤቱ 
ሰራኞተኞች አስተላልፈው ሙያውን ይበልጥ ለማሳደግና 
ተተኪዎችን ለማብቃት ይመኛሉ፡፡ 

ሴቶችን ማብቃትና ወደ ኃላፊነት ሥፍራ እንዲመጡ 
ማድረግ ያስፈልጋል የሚሉት ወ/ሮ ወርቃፈራሁ ሴቶች 
ወደ አመራርነትና ውሳኔ ሰጭነት ስፍራ እንዲመጡ እድሉ 
በሰፊው ሊፈጠርላቸውና የክህሎት ማሳደጊያ ተከታታይ 
ሥልጠናዎች ሊሰጣቸው ይገባል ሲሉም ይገልጻሉ፡፡ 
በመንግስትም የትኩረት አቅጣጫ ተደርጎ እየተሠራ ያለው 
የሥርዓተ ጾታ ማካተት በተቋማት ሊጠናከር ይገባል 
ቢሉም  በሳቸው እምነት በጣም ወሳኙ ነገር ሴቶች 
ራሳቸውን ለማብቃትና ወደ ኃላፊነት ለመምጣት 
የሚያደርጉት ጠንካራ ጥረትና ቁርጠኝነት ነው፡፡ 

በሌላ በኩል መንግስት ሴቶች ያለባቸውን የቤተሰብ 
ኃላፊነትና ጫና ከግንዛቤ ውስጥ በማስገባት በአሁኑ ወቅት 
በየተቋማቱ እያዘጋጀ ያለውን የህጻናት ማቆያ ለእናቶች 
ድጋፍ የሚሰጥና ሊበረታታ የሚገባው መሆኑን በመግለፅ 
በሌሎችም የሴቶች ሁለንተናዊ እኩል ተጠቃሚነት ላይ 
በቀጣይም ትኩረት ተሰጥቶ መሠራት አለበት ይላሉ፡፡ 

በመጨረሻም ሴት ኦዲተሮች በሙያቸው ውጤታማ 
እንዲሆኑ ራሳቸውን በእውቀትና ክህሎት ብቁ አድርገው 
ሊገኙ፣ በሙያቸውም ስነምግባርን ተላብሰው ሊሠሩ 
ይገባል ብለዋል፡፡ በተመሳሳይም በተለያየ የህይወት 
መስክ ያሉ ሴቶች ራሳቸውን አብቅተው የሚገጥማቸውን 
ፈተናዎች ተቋቁመው ወዳሰቡት ግብ እንዲደርሱ 
ጠንክረው እንዲሠሩ መልዕክት አስተላልፈዋል፡፡ 
ሌሎችም የሚመለከታቸው አካላትም አስፈላጊውን ድጋፍ 
ሊያደርጉላቸው ይገባል ብለዋል፡፡

“ሴቶችን ማብቃትና ወደ 

ኃላፊነት ሥፍራ እንዲመጡ 

ማድረግ ያስፈልጋል፤ ሴቶች 

ወደ አመራርነትና ውሳኔ 

ሰጭነት ስፍራ እንዲመጡ 

እድሉ በሰፊው ሊፈጠርላቸውና 

የክህሎት ማሳደጊያ ተከታታይ 

ሥልጠናዎች ሊሰጣቸው 

ይገባል!” 

ሴቶችን ማብቃትና ወደ ኃላፊነት ደረጃ
 እንዲመጡ ማድረግ ያስፈልጋል፡፡
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የመረጃ ማዕከል ለተቋም አቅም ግንባታ 

በዘመናችን የቴክኖሎጂ እድገት ውሰጥ ትልቁን ድርሻ 
የሚይዘው የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ነው፡፡ ተቋማት 
በሚሠሩት ሥራ በዓለም አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪ፣ ውጤታማና 
ትርፋማ እንዲሆኑ፤ ለተገልጋዮቻቸው ቀልጣፋ አገልግሎት 
ለመስጠት እንዲችሉና በውጤቱም ተልዕኳቸውን ለማሳካትና 
በሂደቱም አገራዊ ራዕይን ለማሳካት አዳዲስና ውጤታማ 
የሆኑ የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ውጤቶችን  መተግበር 
የግድ የሚልበት ወቅት ላይ እንገኛለን፡፡ 

በዚህ የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ እድገት ውስጥ ለመረጃ 
አያያዝ፣ አደረጃጀትና አስተዳደር ተቋማት የሚመድቡት 
ገንዘብ እየጨመረና ከጊዜ ወደ ጊዜም በዘርፉ ያለውን 
እውቀት ለማሳደግ በከፍተኛ ደረጃ እየተሠራ ይገኛል፡፡ 
የዚህ መረጃን በአግባቡ ይዞ፣ አደራጅቶና በተገቢው ሁኔታ 
የመጠቀም ፍላጎት እየጨመረ መምጣት ተቋማት ከዚህ 
ቀደም በመጠነኛ የኮምፒዩተር ሰርቨሮች ብቻ ያስተዳድሩት 
የነበረውን መረጃ ይበልጥ ዘመናዊ በሆነና አስተማማኝነቱ 
በተጠበቀ መንገድ ወደ ማስተዳደር ሥርዓት እንዲሸጋገሩ 
አስገድዷቸዋል፡፡ ይህ ዘመናዊ በሆነ የኢንፎርሜሽን 
ቴክኖሎጂ ሥርዓት መረጃን የማስተዳደሪያ ክፍል የመረጃ 
ማዕከል /Data Center/ እየተባለ ይጠራል፡፡

የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤትም ዘመኑ የሚጠይቀውን 
ቴክኖሎጂ ለመጠቀም፣ የሚያመነጫቸውንና 
የሚያስተዳድራቸውን መረጃዎች በተሻለ፣ ደህንነቱ 
በተጠበቀና ዘመናዊ በሆነ ሥርዓት ለመምራት 
እንዲያስችለው ብሎም የተሰጠውን ተልዕኮ በተሻለ ደረጃ 
ለመወጣት፣ የኦዲት ሪፖርት ወቅቱን የጠበቀ፣ ጥራት 
ያለውና ውጤታማ እንዲሆን ለማድረግ የራሱን የመረጃ 
ማዕከል የማደራጀት ስራዎችን ሲሰራ ቆይቷል፡፡ 

መ/ቤቱ ዝርዝር የመረጃ ማዕከል ማቋቋም ፍላጎቶችን  

በመለየት ከእንግሊዝ መንግስት በተገኘ  የሁለት ሚሊዮን 
ዶላር ድጋፍ እ.ኤ.አ በሰኔ 2017 ጀምሮ እ.ኤ.አ ግንቦት 
2019 አዲስና ዘመናዊ እንዲሁም ዓለም አቀፋዊ 
ደረጃዎችንና መስፈርቶችን ያሟላ የመረጃ ማዕከል ገንብቶ 
ማጠናቀቅ ችሏል፡፡ 

የመረጃ ማዕከሉን ለማቋቋም በተቀረፀው ፕሮጀክት ውስጥ 
ዲኤፍአይዲ (DFID)፣ በዲኤአይ (DAI)፣ በዲፒኤስኤ 
(DPSA) እና በመ/ቤቱ ክትትልና ድጋፍ የተከናወነ ሲሆን 
የፕሮጀክቱን ዝርጋታ ደግሞ ለሥራው የተመረጠው 
ድርጅት ከመ/ቤቱ የቴክኒክ ባለሙያዎች ጋር በመቀናጀት 
አከናውኖታል፡፡

ከዚህ ቀደም የነበረው የመረጃ አያያዝና አስተዳደር 
ብዙ የአቅም ውስንነት ያለበትና ወቅታዊ የቴክኖሎጂ 
ዕድገቶችን ተከትሎ ያልተደራጀ በመሆኑ ብዙ ክፍተቶች 
የነበሩት ነበር፡፡ ክፍተቶቹን ለመሸፈን ያስችል ዘንድ 
አሁን በመ/ቤቱ የተገነባው የመረጃ ማዕከል ከቀደመው 
በተለየ መልኩ ወቅታዊ የሆኑና ዘመኑ ያፈራቸውን 
ስርዓቶች የተከተለ እንዲሆን ተደርጓል፡፡ ይህም የመ/ቤቱን 
የመረጃ አያያዝና አስተዳደር ስርዓት በተሻለ ሁኔታ 
ለማደራጀት፣ ለማሳደግ፣ ለማጠናከርና ለተጠቃሚዎች 
ተደራሽ ለማድረግ የሚያስችል ሲሆን የኦዲቱንና ተዛማጅ 
አሰራሮችን ወደ ተሻለ ደረጃ ለማሳደግ ከፍተኛ አስተዋፅኦ 
ያበረክታል ተብሎ ይታመናል፡፡ 

የመረጃ ማዕከሉ የመ/ቤቱን ዋና ዋና ሲስተሞች 
ያለማቋረጥ ለ24 ሰዓት ለ365 ቀናት ለውስጥና ለውጭ 
የሲስተም ተጠቃሚዎች ተገቢውን አገልግሎት መስጠት 
የሚያስችሉ ሲሆን በዚህም ተጠቃሚዎች የተቋሙን 
መረጃዎች በቀላሉ የማግኘት፣ ድረ-ገፅ የመጎብኘት፣ 
የተቋሙን ኢሜይል የመጠቀም፣ የተለያዩ ሲስተሞችን 

ማለትም የኦዲት፣ የሰው ሃብት፣ የሪከርድ፣ የላይብረሪ፣ 
የለውጥ አተገባበር፣ የኢ-ለርኒንግ ሲስተምን እና ሌሎች 
ተያያዥነት ያላቸውን አገልግሎቶች በቀጣይነት ሳይቋረጥ 
ተደራሽ ማድረግ የሚያስችል ነው፡፡

ከዘህ ባለፈም ማዕከሉ የመረጃዎችን ደህንነት በማጠናከር፣ 
ያለአግባብ መረጃዎች እንዳይለወጡ በማድረግ እና 
የመረጃዎችን ተደራሽነት በማስፋት የመ/ቤቱ ሰራተኞችም 
ሆኑ ሌሎች ተጠቃሚዎች ውጤታማ በሆነ መንገድ 
የአገልግሎቱ ተጠቃሚዎች እንዲሆኑ ጉልህ ሚና 
የሚጫወት ይሆናል፡፡ እንዲሁም ማዕከሉ በመረጃዎች ላይ 
ሊከሰት የሚችሉትን ስጋቶች የሚቀንስና የአገልግሎቶችን 
ቀጣይነት የሚያረጋግጥ ሲሆን ከነዚህ አገልግሎቶች 
ውስጥ የተለያዩ የኦዲት እና የድጋፍ ዘርፍ አሰራሮችን 
አውቶሜት የሚያደርጉ፣ መረጃዎችን አደራጅተው 
የሚያስቀምጡ፣ የኢሜይልን እና የድረ-ገፅ ሥርዓቶች 
የሚያስተዳድሩ ሲስተሞችን አካቶ የያዘ ነው፡፡

ይህ መረጃ ማዕከል የዋና ኦዲተር መ/ቤቶች በቴክኖሎጂ 
አተገባበር እና አገልግሎት አሰጣጥ ላይ የተጠናከረ 
ድጋፍ ለመስጠት እንዲሁም ድረ-ገጾችን እና ተደራሽ 
እንዲሆኑ የሚፈለጉ ሲስተሞችን በዚሁ የመረጃ 
ማዕከል ደህንነታቸው እና ሚስጢራዊነታቸው ተጠብቆ 
አገልግሎት ያለመቆራረጥ እንዲያገኙ ለማድረግ ያስችላል፡፡ 
ከዚህም ሌላ ማዕከሉ በተቋሙም ሆነ የሌሎች የሲስተሙ 
ተጠቃሚዎች የሚመነጨውን መረጃ ለውሳኔ አመቺ 
በሆነ መንገድ በማደራጀትና ተደራሽ በማድረግ ጊዜን፣ 
ጥራትንና ወጪን የሚቆጥብ፣ አፈፃፀምን በሚፈለገው 
ደረጃ የሚያሳድግ ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል፡፡

ስለ መረጃ ማዕከሉ፣ የመረጃ መረብ እና የመረጃዎች 
ደህንነት ሲነሳ መ/ቤቱ ካለበት ተልዕኮ በመነሳት በተለያየ 
ምክንያት በተቋሙ መረጃዎች ላይ ሊደርስ የሚችለውን 
ማንኛውንም ስጋት ወይም ጥቃት በማሰብ የመረጃ 
መረቡንና መረጃዎችን ደህንነትን ሊያጠናክሩ የሚችሉ 
ዘመኑ የደረሰባቸው ዓለም አቀፋዊ ስርዓቶች የተዘረጉለት 

ሲሆን በዚህ ረገድ በሀገራችን ውስጥ ጠንካራ የተባለ 
የመረጃ ደህንነት እንዲኖረው ተደርጓል፡፡

ከዚህ አኳያ የመረጃ ማዕከሉ የመብራት ሃይል መጠባበቂያ 
ጄኔሬተርና የማያቋርጥ የሃይል አቅርቦት፣ የመረጃ 
ማዕከሉ አየር ማቀዝቀዣ፣ የውስጥና የውጭ መረጃ 
ማዕከሉን የመቆጣጠሪያ ካሜራ ሲስተም፣ የጣት አሻራ፣ 
የካርድና የቁልፍ የበር መቆጣጠሪያ ሲስተም፣ የጭስ 
መቆጣጠሪያ እና ድንገተኛ የእሳት ማጥፊያ ሲስተም፣ 
የተለያዩ የቴምፕሬቸር፣ የፍሳሾች እና የሞሽን ሴንሰር 
እና የበሮች ሴንሰሮች፣ የተለያዩ ከፍተኛ አቅም ያላቸው 
ሰርቨሮች፣ የመረጃ ማከማቻ ስቶሬጆች እና የኔትወርክ 
ዕቃዎችን የያዘ ነው፡፡ እንደዚሁም የመረጃ ማዕከሉን፣ 
የመረጃ መረቡን እና የመረጃዎችን ደህንነት የሚጠባበቁና 
ክትትል የሚያደርጉ ሲስተሞች እና በነዚህ ስርዓቶች 
ላይ ለተጠቃሚዎች አገልግሎት የሚሰጡ ሶፍትዌሮች 
እንዲኖሩት ተደርጓል፡፡

የመረጃ ማዕከሉ የሚጠበቅበትን አገልግሎት በተገቢው 
ሁኔታ ለተገልጋዩ ተደራሽ ያደርግ ዘንድ የማዕከሉን 
የተለያዩ ክፍሎችና አገልግሎቶች የሚመሩና 
የሚያስተዳድሩ ባለሙያዎች ሥልጠና ወስደው 
እንዲሁም አህጉር አቀፍ ተሞክሮ ቀስመው በተሟላ 
ሁኔታ ክፍሉን እንዲከታሉና እንዲቆጣጠሩ እየተደረገ 
ሲሆን ሠራተኞችም በተቋቋመው የመረጃ ማዕከል ላይ 
የማስተዋወቂያና ግንዛቤ መፍጠሪያ ገለጻ እንዲያገኙና 
የመረጃ ማዕከሉን እንዲጎበኙ ተደርጓል፡፡ በአሁኑ ወቅትም 
የመረጃ ማዕከሉ ሙሉ ለሙሉ ስራ የጀመረ ሲሆን 
በተቋም ውስጥ ያሉትን ተጠቃሽ ሲስተሞች እና የመረጃ 
ልውውጦችን እያስተናገደ ይገኛል፡፡

በቀጣይም የዚህ ሲስተም ተጠቃሚ በሆኑት በውስጥና 
በውጭ ተጠቃሚዎቻችን ላይ የተሻለ ግንዛቤ በመፍጠር 
የቴክኖሎጂ አተገባበርና አጠቃቀምን እንደ መ/ቤትም 
ሆነ እንደ ሀገር ተጠናክሮ ማስቀጠል እንዲቻል በርካታ 
ጥረቶች የሚደረጉ ይሆናል፡፡

በመ/ቤቱ የተቋቋመው የመረጃ ማዕከል በከፊል የመረጃ ማዕከሉ DFID በየስራ ኃላፊዎች ሲጎበኝ የመረጃ ማዕከሉ በመ/ቤቱ ሰራተኞች ሲጎበኝ



60 61የፌዴራል ዋና ኦዲተር መስሪያ ቤት ልሳነ-ኦዲተር 2011 ዓ.ም

የግልና የአካባቢ ንጽህናን መጠበቅ ለሰው ልጆች 
ጤናማ ኑሮ አስፈላጊ ከሆኑና ቅድሚያ ከሚሰጣቸው 
ጉዳዮች መካከል አንዱ ነው፡፡ በዘመናችን ንጽህና 
ለግለሰቦች ጤናን መጠበቂያና የማንነት መገለጫ፤ 
ለሀገራትና ለተቋማት ደግሞ ከጤና ማስጠበቂያነት ባለፈ 
ምርታማነትን የማሳደጊያ የገጽታ መገንቢያ መንገድ  
እየሆነ መጥቷል፡፡ በዚህ ጽሁፍ በቢሮዎች አካባቢ 
ንጽህና በማሰጠበቅ የሰራተኞች ጤንነት በማስጠበቅና 
ምርታማነታቸውን በማሻሻል ላይ ትኩረት ተደርጓል፡፡

በሥራ ቦታ የሚተላለፉ በሽታዎችን ስርጭት ለመቀነስና 
ለመግታት እንዲሁም ሰራተኞች በጥሩ መንፈስና ፍላጎት 
በሥራቸው ላይ በማተኮር የተሻለ አፈጻጸም እንዲኖራቸው 
የሥራ ቦታ እና ቢሮዎች ንጽህናን መጠበቅ ከፍተኛ 
ድርሻ አለው፡፡ 

የሥራ ቦታ ለጤንነት መታወክ ምክንያት ለሚሆኑ ጥቃቅን 
ተህዋሲያን ተጋላጭ መሆኑ በውጤቱ ለጤናና ለኢኮኖሚያዊ 
ችግሮች በመጋለጥ በግለሰብ፣ በተቋማት እና በሀገር ላይ 
ከፍተኛ ጉዳት ሊያስከትል ይችላል፡፡ ለአብነትም እ.ኤ.አ. 
በ2015 የአሜሪካ የህክምና ማህበር ባወጣው ሪፖርት 
በየዓመቱ 15 ሚልዮን ሠራተኞች በህመም ምክንያት 
በአማካኝ ለሰባት ቀናት ከሥራ ገበታቸው ይቀራሉ፡፡ በዚህም 
አሠሪዎቻቸው ሥራ ላልተሰራባቸው ቀናት 225.8 ቢልዮን 
ዶላር ክፍያ ፈጽመዋል፡፡ ሰራተኞቹ ከስራ ለመቅረታቸውም 
ከንጽህና ጉድለት በሥራ ቦታ የሚተላለፉ እንደጉንፋንና 
እንፉሊዌንዛ ያሉ ተላላፊ በሽታዎች ምክንያት እንደሆኑም 
ሪፖርቱ አስቀምጧል፡፡ 

በማደግ ላይ የሚገኙና ደሀ ሀገሮች ለሥራ ቦታና ለቢሮ 
ንጽህና የሚሰጡት ትኩረት አናሳ በመሆኑ ሠራተኞች 
ለተለያዩ ተላላፊ በሽታዎች በመጋለጥና የሥራ ቦታ 
ምቾት በማጣት ከሥራ ቦታ ይቀራሉ፡፡ 

ባደጉም ሆነ ባላደጉ ሀገራት የስራ አካባቢ ንጽህና መጓደል 
በሚፈጥረው የሰራተኞች ከስራ መቅረት ተቋማት 
ግባቸውን በሚፈልጉት ልክ እንዳያሳኩ እንቅፋት ከመሆኑ 
ባለፈ ሠራተኞች በሥራ ቦታ እንኳን እያሉ ንጹህና ማራኪ 
ባልሆነ ስፍራ ውስጥ በመስራታቸው ምክንያት ያላቸውን 

ሙሉ አቅም ባለመጠቀማቸው የሚፈለገውን ያህል 
ምርታማ እንዳይሆኑ አስተዋጽዖ አድርጓል፡፡ ጽዱ የስራ 
ቦታ እና ቢሮ የገነቡ ተቋማት ውስጥ የሚሰሩ ሰራተኞች 
በተነሳሽነትና በደስታ የሚሰሩና የተሻለ የሥራ አፈጻጸም 
የሚያስመዘግቡ፣ በውጤቱም ተቋማቸውን የበለጠ 
ምርታማ የሚያደርጉ ሆነው ተገኝተዋል፡፡ ተቋማት 
ንጹህ የስራ አካባቢ ባለመፍጠራቸው ምርታማነታቸው 
ከመቀነሱ ባሻገር በሰራተኛው ሆነ በውጭ አካላት ዘንድ 
መልካም ገጽታ ለመገንባት እንዳይችሉ ያደርጋቸዋል፡፡  

በሥራ ቦታ እና በቢሮ ንጽህና አጠባበቅ ዙሪያ 
የሚታዩ ችግሮች 

ለሥራ ቦታ እና ለቢሮ ንጽህና የሚሰጠው  ትኩረት 
አናሳ መሆን

የሥራ ቦታ ንጽህናን በመጠበቅ የሚያስገኘውን ጥቅም 
ወይም የሥራ ቦታ ንጽህና ጉደለት የሚያስከትለውን ጉዳት 
ባለመረዳት ለቢሮ እና ለሥራ ቦታ ንጽህናን መጠበቅ እንደ 
አንድ ቁልፍ ሥራ ትኩረት አልተሰጠውም፡፡ በተለይም 
በማደግ ላይ በሚገኙ እና በደሀ ሀገራት የሥራ ቦታ 
እና የቢሮዎችን ንጽህና ለመጠበቅ የሚሰጠው ትኩረት 
እምብዛም ነው፡፡ 

እና ህጋዊነት ኦዲት ሽፋን አንጻር በ2011 ዓ.ም 10 በመቶ 
ለማድረስ ታቅዷል፡፡ የገቢ ሂሳብ ኦዲትንም የማጠናከር፣ 
ለትላልቅ ፕሮጀክቶች ትኩረት በመስጠት ኦዲት የማድረግ 
እንዲሁም የአካባቢ ኦዲትን የማካተት ግብ ተቀምጧል፡፡

ከዚህም በተጨማሪ የኦዲት ጥራትን ማስጠበቅ፣ የኦዲት 
ስራዎችን ፋይዳና ያስገኙትን ውጤትም በሳይንሳዊ 
መንገድ በማጥናት ማረጋገጥ፣ በፌዴራልና በክልል 
የዋና ኦዲተር ተቋማት የሚሰጡት የብቃት ማረጋገጫ 
እውቅናዎች የክልሎችንም ሆነ የፌዴራል መንግስትን 
ስልጣን በማይጋፋ መንገድ ወጥነት እንዲኖራቸው 
በትብብር መስራት፣ በኦዲት ግኝት እርምጃ አወሳሰድ 
ላይ ከኦዲት ተደራጊ ተቋማት ጋር የምክክር መድረክ 
መፍጠርና የዕርምት እርምጃ እንዲወሰድ ማሳወቅ፣ 
በኦዲት ዙርያ የሚድያ ባለሙያዎችን ግንዛቤ ማሳደግና 
የኦዲት መረጃ ለህዝብ እንዲያደርሱ ማድረግ፣ የኦዲት 
አሰራርን በሚመለከት መልካም ተሞክሮ በመቀመር 
የእውቀት እና የልምድ ሽግግር እንዲኖር ማድረግና 
ለታዳጊ ክልሎች ልዩ ድጋፍ ማድረግ ሌሎች ለዋና 
ኦዲተር መ/ቤቶች ከመድረኩ የተሰጡ ግቦች ናቸው፡፡ 

በየደረጃው ከሚገኙ ምክር ቤቶች አኳያ ለዋና ኦዲተር 
መ/ቤቶችን የአሰራር፣ የአስተዳደርና የበጀት ነጻነት 
ሰጥቶ እንዲደራጁ የማድረግ፤ በሰው ኃይል፣ በቁሳቁስና 
በሎጂስቲክስ እንዲጠናከሩ የማስቻል እንዲሁም 
የኦዲት አሰራራቸውን ውጤታማነት የማረጋገጥ 
ተልእኮ ተሰጥቷዋል፡፡ እንደዚሁም በሁሉም የክልልና 
የከተማ አስተዳደሮች ምክር ቤት ውስጥ የመንግስት 
ወጭ አስተዳደር እና ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ 
እንዲቋቋምና ኃላፊነቱን እንዲወጣ የመስራት እንዲሁም 
በኦዲት ግኝቶች ላይ ሊወሰዱ የሚገባቸውን እርምጃዎች 
ተፈፃሚነት የሚከታተልና የሚመለከታቸው አካላት 
ተሳታፊ የሚሆኑበት አደረጃጀት በመጠቀም የተጠያቂነት 
አሰራርን በተሟላ መንገድ ተግባራዊ እንዲሆን 
አስፈላጊውን የማድረግ ኃላፊነትም ተሰጥቷቸዋል፡፡ 

ከዚህም ሌላ በኦዲት ግኝቶች ላይ ሊወሰዱ የሚገባቸውን 
እርምጃዎች ለማጠናከርና ለመንግስትና ለህዝብ ሀብት 
ጥበቃ የሚበጁ የህግ ማዕቀፎችን በመዘርጋት ተግባር ላይ 
እንዲውሉ የበኩላቸውን ኃላፊነት መወጣት እንዲሁም 
የምክር ቤት አባላት በመረጣቸው/በወከላቸው የምርጫ 
ክልል በቋሚነት እየተንቀሳቀሱ አስፈጻሚ መ/ቤቶችን 
በኦዲት ግኝቶች ላይ እርምጃ አወሳሰዳቸውን እንዲጠይቁ 
ማድረግ ምክር ቤቶች የሚፈጽሙት ተግባር ይሆናል፡፡ 
እንደዚሁም በኢ.ፌ.ዴ.ሪ. የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 
በሚገኙ ቋሚ ኮሚቴዎች የተጀመረው አስፈጻሚዎችን 
በተልዕኮ አፈጻጸም፣ በፋይናንስ አጠቃቀም፣ በለውጥ 
ስራ እና በኦዲት ግኝት እርምጃ አወሳሰድ ለመገምገም 
የተዘረጋው የመገምገሚያ መስፈርት ወደ ክልል 
መ/ቤቶችም እንዲተገበር ሁሉም ቋሚ ኮሚቴዎች 
የአስፈጻሚውን አፈጻጸም ሲገመግሙ የኦዲት ግኝቶችን 
አርምጃ አወሳሰድ ሁኔታ አካተው ሪፖርት እንዲያቀርቡ 
እና እንዲገመግሙ ማድረግ ሌላው ተግባራቸው ነው፡፡ 

ከገንዘብ ሚኒስቴር እንዲሁም ከክልልና ከከተማ አስተዳደር 
ፋይናንስ ቢሮዎች አንጻር ከዋና ኦዲተር መ/ቤቶች ጋር 
በመተባበር የኦዲት ግኝቶችን ለክትትል እና ለእርምጃ 
ለካቢኔው በማቅረብ  እንዲገመገምና የእርምት እርምጃ 
እንዲወሰድ የማድረግ፣ ኦዲት ተደራጊ መ/ቤቶች በኦዲት 
ግኝቶች ላይ ወቅታዊ ምላሽ እንዲሰጡና ማስተካከያ 
እርምጃ እንዲወስዱ አስፈላጊውን ጥብቅ ክትትል እና ግፊት 
የማድረግ ተገቢና ወቅታዊ ምላሽ በማይሰጡትና  ጉድለት 
በታየባቸው ላይ በሚመለከተው አካል ህጋዊ እርምጃ 
የማስወሰድ እንዲሁም የመንግስት ንብረት በስርዓት 
ተመዝግቦ እንዲያዝና ለተፈለገው አገልግሎት እንዲውል 
ለማድረግ የሚያስችሉ ዘመናዊ አሰራሮችን የመዘርጋትና 
ተግባራዊ የማድረግ ተልዕኮዎችን ተቀብለዋል፡፡

በተጨማሪም ስለመንግስት ሀብትና ንብረት አያያዝ፣ ስለ 
ፋይናንስ አሰራሮችና ስለሚያስከትሉት የህግ ተጠያቂነት 
ለሚመለከታቸው ኃላፊዎችና ባለሙያዎች ተገቢውን 
የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠናዎች የመስጠት፤ በፋይናንስ 
አሰራርና ተጠያቂነት ረገድ የሚታዩ የህግ ክፍተቶችን 
በማጥናት ክፍተቶቹን ለማስተካከል የሚያስችሉ መነሻ የህግ 
ማእቀፎችን በማዘጋጀት ለሚመለከተው አካል በማቅረብ 
እንዲፀድቁ የማስደረግ፤ በሁሉም የመንግስት ተቋማት 
የተጠናከረ የውስጥ ኦዲት አደረጃጀትና አሰራር እንዲዘረጋ 
በማድረግና ሞያተኞች ተገቢው ስልጠናና ክህሎት ኖሯቸው 
ኃላፊነታቸውን በአግባቡ እንዲወጡ ለማድረግ የሚያስችሉ 
ተግባራትን የማከናወን ኃላፊነት ወስደዋል፡፡

በመጨረሻም ሁሉም የመድረኩ ተሳታፊ አካላት 
የተላለፉትን ውሳኔዎችን በየእቅዶቻችን በማካተት 
በቁርጠኝነት ተግባራዊ ለማድረግ፤ አፈፃፀማቸውንና 
ውጤታማነታቸውንም በየወቅቱ ለመገምገም፣ 
ያስቀመጧቸውን አሰራሮችና አደረጃጀቶች በኃላፊነት 
መንፈስ ተግባራዊ ለማድረግና የተደራጀ ሪፖርት አዘጋጅቶ 
ለምክክር መድረኩ ለማቅረብ ቃል ገብተዋል፡፡ 

ከገጽ 47 የዞረ

የቢሮ እና 
ሥራ ቦታ 
ንጽህና

የ20ኛው የዋና ኦዲተሮች የምክክር መድረክ ተሳታፊዎች



62 63የፌዴራል ዋና ኦዲተር መስሪያ ቤት ልሳነ-ኦዲተር 2011 ዓ.ም

ሠራተኞች በቢሮ ውስጥ ለሥራ የሚጠቀሟቸው 
ቁሳቁሶች አያያዝ ደካማ መሆን

ለቢሮዎችና ለስራ አካባቢ ንጽህናም ሆነ ውበት መጓደል 
ሌላው ዋነኛ ምክንያት ሠራተኞች ለሥራ የሚጠቀሙባቸው 
የተለያዩ ቁሳቁሶች በአግባቡ አደራጅተው አለመያዛቸው 
ነው፡፡ ለአብነት ያህል በቢሮዎች ውስጥ ጠረጴዛዎች፣ 
ወንበሮች፣ መደርደሪያዎች፣ ፋይሎች ወዘተ በሥርዓትና 
ለሥራ አመች በሆነ መንገድ አይቀመጡም፡፡ ይልቁንም 
አንዳቸው በአንዳቸው ላይ ተደራርበው፣ ተፋፍገው፣ 
ከግድግዳ ጋር ተጣብቀው፣ ለአባራ ማጠራቀሚያና 
የተለያዩ ነፍሳት መራቢያ፣ ለፈንገስና ሻጋታ መብቀያ 
አመች ሆነው ይገኛሉ፡፡ 

የቆሻሻ አወጋገድ ሥርዓት ደካማ መሆን

ተቋማት በስራ ሂደት የሚያመነጯቸውን ቆሻሻዎች 
የሚያስወግዱበት ስርአት ደካማ መሆን የንጽህና 
ጉድለት እንዲፈጠር አስተዋጽኦ የሚያደርግ ምክንያት 
ነው፡፡ ከቢሮዎችና ከስራ አካባቢ የሚመነጩ የተለያዩ 

አይነት ቆሻሻዎችን እንደየባህሪያቸው በወቅቱና በአግባቡ 
ባለመሰብሰብ፣ ባለማጓጓዝ፣ ባለማከማቸትና ባለማስወገድ 
ምክንያት ሰራተኞች ለጤና ጉድለት ሲጋለጡ 
አካባቢያቸውም ንጽህናው ሲጓደል ይታያል፡፡ 

የቢሮ ህንጻዎች አሠራር ንጽህናን ለመጠበቅ አመች 
አለመሆን

ለቢሮ አግልግሎቶች የሚሰሩ ህንጻዎች ንጽህናን 
ለመጠበቅ የራሳቸውን አስተዋጽኦ ያደርጋሉ፡፡ ለቢሮ 
የሚውሉ ህንጻዎች ውስጥ ያሉ ክፍሎች፣ በቂ 
ብርሃን እና አየር የማያገኙበት፣ መወጣጫ ደረጃዎችና 
ኮሪደሮች በቂ ስፋት ሳይኖራቸው የሚገነቡበት፣ ቢሮዎች 
ለየተግባራቸው በሚመጥን ደረጃ ታቅደው የማይሰሩበት 
ወይም የማይደለደሉበት፣ መጸዳጃ ቤቶች በበቂ መጠንና 
በትክክለኛው ስፍራና አሰራር የማይገነቡበት፣ ተገቢ 
የቆሻሻ ማከማቻና ማስወገጃ ስፍራዎች የማይዘጋጁበት 
ወዘተ. ሁኔታ መኖሩ የቢሮ ንጽህናን ለመጠበቅም ሆነ 
ሳቢ የስራ አካባቢ ለመፍጠር እንዳይቻል ያደርጋል፡፡

ሰራተኞች ለቢሮ እና ለሥራ ቦታ ንጽህና ያላቸው 
ግንዛቤ አናሳ መሆን

ሠራተኞች ስለንጽህና አጠባበቅ እንዲሁም የንጽህና 
አለመጠበቅ ስለሚያስከትለው ጉዳት  ያላቸው ግንዛቤ 
ብሎም አካባቢያቸውን በንጽህና ለመጠበቅ ያላቸው 
ተነሳሽነትና ልምድ አናሳ መሆን ለስራ ቦታ ንጽህና 
መጓደል ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው፡፡  በተጨማሪም 
ለሥራ ስለሚጠቀሙባቸው የቢሮ እቃዎች አያያዝ፣ 
በሥራ ሂደትና በሌሎች ተግባራት ወቅት የሚመነጩ 
ቆሻሻዎች በአግባቡ ስለሚያዙበትና ስለሚወገዱበት ስልት 
እንዲሁም ለንጽህና መጠበቂያ ስለተሰሩ መገልገያዎች 
ትክክለኛ አጠቃቀም ያላቸው ግንዛቤ ማነስ ለንጽህና 
መጓደል ትልቅ ሚና ይጫወታል፡፡

ንጽህናን መጠበቅ የተወሰነ የሥራ ክፍሎች ሥራ 
ብቻ አድርጎ ማየት

በአብዛኛው የቢሮ ሠራተኞች ዘንድ የቢሮ እና የሥራ 
ቦታ ንጽህናን መጠበቅ የጽዳት ሠራተኞች ሥራ እና 
ኃላፊነት ብቻ በማድረግ ኃላፊነቱን ለነርሱ ብቻ የመተው 
የተሳሳተ አስተሳሰብ መኖር ሰራተኞች የራሳቸውን ድርሻ 
እንዳይወጡ በማድረግ የስራ አካባቢ ንጽህና በሚገባ 
እንዳይጠበቅ በር ይከፍታል፡፡ 

የሥራ ቦታ እና የቢሮ ንጽህና መጠበቅ ያለው 
ጠቀሜታ

• በሥራ ቦታ የሚተላለፉ ተላላፊ በሽታዎችን 
በመከላከል የሠራተኞች የመታመም እና ከስራ 
የመቅረትን ይቀንሳል፣

• ተቋማት ሥራ ላልተሰራባቸው ቀናት የሚያወጡት 
ክፍያ ይቀንሳል፡፡  

• ሠራተኞች በሥራቸው ደስተኛ እንዲሆኑና የሥራ 
ቦታቸውን እንዲወዱና ምቾት እንዲሰማቸው 
በማድረግ ምርታማነትን ይጨምራል፣

• ተቋማት ውጤታማ እና ታታሪ ሠራተኞችን 
ለማግኘት ይረዳቸዋል  

• የተጠቃሚዎችን (የደንበኞችን) እርካታ ይጨምራል፣

• የተቋምን ገጽታ ይገነባል፣

• በሥራ ቦታ የሚከሰቱ ድንገተኛ አደጋዎችን 
(መንሸራተት፣ መውደቅ፣ የእሳት አደጋ) ለመከላከል 
ይረዳል፣

የሥራ ቦታ እና የቢሮ ንጽህና አለመጠበቅ ከላይ 
የተዘረዘሩትንን ጥቅሞች የሚያስቀር ከመሆኑ በተጨማሪ 
ከጥቅሞቹ በተቃራኒ ያሉ ጉዳቶችን ሊያስከትል ይችላል፡፡ 

የሥራ ቦታ እና ቢሮ ንጽህና ለመጠበቅ 
መወሰድ ያለባቸው ጥንቃቄዎች

የግል ንጽህናን በአግባቡ መጠበቅ

ሠራተኞች የመላ ሰውነታቸውንና የልብሳቸውን ንጽሀና 
መጠበቅ አለባቸው፡፡ በተለይም የእጅ ንጽህናን በአግባቡ 
መጠበቅ አለባቸው፡፡ በሥራ አካባቢ የሚገኙ ጥቃቅን 
ተህዋሲያን በአብዛኛው በእጅ ንክኪ አማካኝነት (የሰውነት 
ክፍልን በመንካት፣ ከምግብ ጋር በመዋጥ ወዘተ.) ወደ 
ሰውነት ውስጥ በቀላሉ ሊገቡ ስለሚችሉ ከሌላው የሰውነት 
አካል በተለየ መልኩ ለእጅ ንጽህና ከፍተኛ ትኩረት መስጠት 
ይገባል፡፡ የእጅ ንጽህና አለመጠበቅ በንጽህና ጉድለት 
ለሚመጡ ተላላፊ በሽታዎች ዋነኛው ምክንያት መንገድ 
በመሆኑ ሁልጊዜ ምግብ ከማዘጋጀትና ከመመገብ በፊትና 
በኋላ፣ ከተጸዳዱ በኋላ እንዲሁም የእጅ ንጽህና በተጓደለበት 
በማንኛውም ጊዜ በሳሙናና በንጹህ ውሃ በሥርዓት 
መታጠብና ተላላፊ በሽታዎችን መከላከል ይገባል፡፡  

የሥራ አካባቢ ንጽህናን መጠበቅ

የቢሮ እና የስራ አካባቢ ጽዳትን መጠበቅ የሁሉም  ኃላፊነት 
በመሆኑ ሠራተኞች የሥራ ቦታቸውን ንጽህና (ቢሯቸውን፣ 
የመ/ቤታቸውን ቅጥር ግቢ፣ መጸዳጃ ቤቶችን ወዘተ.) 
በጋራ መጠበቅ ይኖርባቸዋል፡፡ ደረቅ እና ፈሳሽ ቆሻሻዎችን 
በአግባቡ በመለየት ደረቅ ቆሻሻዎችን በደረቅ ቆሻሻ ማስወገጃ 
ቦታዎች ማስወገድ (ቅርጫት ውስጥ በማስቀመጥ) ፍሳሽ 
ቆሻሻዎችን እንደሁኔታው በፍሳሽ ቆሻሻ ማሰወገጃ ቱቦዎች 
ውስጥ እንዲወገዱ በማድረግ፣ መጸዳጃ ቤቶችን በአግባቡና 
በንጽህና በመጠቀም እና ንጽህናቸው በመጠበቅ የሥራ 
አካባቢን ንጽህና መጠበቅ ይገባል፡፡ 

የቢሮ እቃዎች አያያዝን ማስተካከል

ለሥራ ጥቅም ላይ የሚውሉ የቢሮ ቁሳቁሶች በሥርዓትና 
በተገቢው ቦታ ለእይታና ለጽዳት አመች ሆነው በሥርዓት 
ተደርድረው መቀመጥ አለባቸው፡፡ በቢሮ ውስጥ የሚቀመጡ 

የቢሮ ቁሳቁሶች የአዕምሮ ሰላምን የማይረብሹ፣ ለጭንቀት 
የማይዳርጉ መሆን አለባቸው፡፡ በጽህፈት ጠረጴዛዎችም ላይ 
መቀመጥ የሚገባቸው ወረቀቶች እና እየተከናወኑ የሚገኙ 
ተግባራት ብቻ ቢሆኑ ይመረጣል፡፡ በጽህፈት ጠረጴዛ ላይ 
ብዙ ፋይሎችን ደርድሮ ሥራን ማከናወን ለሥራ ያለን 
ትኩረትን ይቀንሳል፣ ውጥረትንም ይፈጥራል፡፡ ይህ ችግር 
ከፍተኛ የአቧራ እና ብናኝ ክምችት በየቢሮዎች ውስጥ 
እንዲኖር ከፍተኛውን ድርሻ ስለሚወስድና ለማጽዳትም 
አመች ስላልሆነ በሰራተኛው ላይ የተለያዩ የጤና ችግሮችን 
ይፈጥራል፡፡ በመሆኑም ፋይሎችን በአግባቡ መቀመጥ 
በሚገባቸው ቦታ ማስቀመጥ፣ ወንበሮችን፣ የጽህፈት 
ጠረጴዛዎችን እና ፋይል ካቢኔቶችን ቢያንስ ከግድግዳ 
45 ሴ.ሜ አርቆ ማስቀመጥ ይገባል፡፡ አገልግሎት የማይሰጡ 
መገልገያዎችም እንዳይኖሩ ማድረግ ያስፈልጋል፡፡

ለሠራተኞች ስለ ቢሮ እና የሥራ ቦታ ንጽህና 
አጠባበቅ የግንዛቤ ማስጨበጫዎችን መስጠት

ሠራተኞች የቢሮ እና የስራ ቦታ ንጽህና መጠበቅ 
ለራሳቸውም ሆነ ለተቋማት የሚያስገኘውን ጥቅም 
በደንብ አንዲረዱና ተግባራዊ ምላሽ እንዲሰጡ በየጊዜው 
ስለ ንጽህና አጠባበቅ ግንባዜ እንዲኖራቸው ሥልጠናዎችን 
በማዘጋጀት ማስተማር እንዲሁም በተወሰነ ጊዜ ሠራተኞች 
በጋራ አካባቢያቸውን እንዲያጸዱ ማድረግ አስፈላጊ ነው፡፡ 

ህንጻዎችን ለቢሮ ሥራ አመች አድርጎ መገንባት

ህንጻዎች ሲገነቡ ሥራ በሚጠይቀው መልኩ ክፍሎቹ በቂ 
ብርሃንና አየር እንዲያስገቡ ተደርገው፣ በቂ መተላለፊያ 
ኮሪደሮችና ደረጃዎች፣ መጸዳጃ ክፍሎች፣ የቆሻሻ ማከማቻና 
ማስወገጃ ስፍራዎች ኖሯቸው መሟላት የሚገቡ ነገሮች 
በሙሉ ተሟልተውላቸው ሊሰሩ ይገባል፡፡ እንደቢሮው 
አይነት ለቢሮ፣ ለንብረት ክፍል፣ ለላይበራሪ፣ ለካፍቴሪያ 
ወዘተ. አስቀድሞ አስቦና ለሚፈለገው አገልግሎት 
አስተካክሎ መገንባት ያስፈልጋል፡፡ 

የንጽህና መጠበቂያ ቁሳቁሶችን ማሟላት

ንጽህናን መጠበቅ በእጅ ብቻ የሚሰራ ባለመሆኑ ለቢሮ 
እና ለሥራ አካባቢ ንጽህና መጠበቂያ የሚውሉ የንጽህና 
መጠበቂያ ቁሳቀሶችን በወቅቱና በጥራት ማሟላት ተገቢ 
ነው፡፡

የመረጃ ምንጮች፡-

• https://en.wikipedia.org/wiki/Hygiene

• http://healthandsafety.gov.yk.ca

• https://www.who.int/

• https://www.ilo.org/

• ለፎቶ www.focuscleaning.co.uk እና ሌሎች የድረ-ገጽ 
ምንጮች 

አዘጋጅ- ታመነ ጌታሁን፤ የስራ አካባቢ ደህንነትና ጤንነት ባለሙያ
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ተቋማዊ ዜናዎች
ቀጣዩ ተግባር የኦዲት ግኝትን በማያርሙ አካላት ላይ 

እርምጃ መውሰድ እንደሆነ ተገለጸ
ዜና

በኦዲት ግኝት ላይ ማስተካከያ በማያደርጉ አካላት ላይ 
እርምጃ መውሰድ ቀጣዩ ተግባር እንደሆነ የፌዴራል 
ዋና ኦዲተር ክቡር አቶ ገመቹ ዱቢሶ ገለጹ፡፡ ክቡር 
አቶ ገመቹ የፌዴራል ባለበጀት መ/ቤቶችን የ2010 በጀት 
አመት የሂሳብና የክዋኔ ኦዲት ሪፖርትን ግንቦት 22፣ 
2011 ዓ.ም ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አቅርበዋል፡፡

ክቡር አቶ ገመቹ የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት በ2010  
በጀት አመት በጀት አቅራቢ ከነበሩት 182 የፌዴራል 
መንግስት ባለበጀት መ/ቤቶች መካከል 176 መ/ቤቶችንና 
46 ቅርንጫፍ መ/ቤቶቻቸውን እንዲሁም የመንግስት 
አጠቃላይ ገቢና ወጪ ሂሳብ ኦዲትን በራሱ ኦዲት 
በማድረግ፤ ስድስት የሂሳብ ኦዲቶችን ደግሞ በሂሳብ 
ምርመራ ኮርፖሬሽን ኦዲት በማስደረግ የኦዲት ሽፋኑን 
እንደቀደሙት አመታት ሁሉ  100% ለማድረስ አቅዶ 
እንደነበር ገልጸዋል፡፡ ሆኖም አንድ ዩኒቨርስቲ በጸጥታ 
ችግር ኦዲት ባለመደረጉና ሌላ አንድ ዩኒቨርስቲ ደግሞ 
ሂሳቡን ዘግቶ ማስመርመር ባለመቻሉ 174 መ/ቤቶችና 
46 ቅርንጫፍ ጽ/ቤቶቻቸውን እንዲሁም የመንግስት 
አጠቃላይ ገቢና ወጪ ሂሳብ ኦዲት ማድረጉንና  
አፈጻጸሙም 98.87% ሊሆን መቻሉን ተናግረዋል፡፡

በክዋኔ ኦዲት ረገድም 24 የክዋኔ ኦዲቶችንና 6 የክትትል 
ኦዲቶችን ለማከናወን ታቅዶ 23 የክዋኔ ኦዲቶች 
መጠናቀቃቸውንና አንደኛው ግን ተጀምሮ ሳይጠናቀቅ 
ወደ 2011/2012 የኦዲት ዘመን መሸጋገሩን ገልጸዋል፡፡ 

የክዋኔ ክትትል ኦዲቱን በተመለከተም 5 መከናወኑንና 
አንደኛውን ማከናወን ሳይቻል መቅረቱን ገልጸዋል፡፡ 
ባጠቃላይም የክዋኔ ኦዲት የእቅድ አፈጻጸሙ 93.33% 
ነው ብለዋል፡፡

ከዚህ ሌላም የመሰረታዊ አገልግሎት ከለላ ኦዲትን በ264 
ወረዳዎችና የከተማ አስተዳደሮች እንዲሁም በክልልና በዞን 
ደረጃ በሚገኙ ፈጻሚ ሴክተር ቢሮዎች ለማከናወን ታቅዶ 
በ231 ወረዳዎችና የከተማ አስተዳደሮች መከናወኑንና 
አፈጻጸሙም 87.5% መሆኑን ገልጸዋል፡፡ አፈጻጸሙ 
የቀነሰውም በርካታ ቅድሚያ ሊሰጣቸው የሚገቡ የልዩ 
ኦዲት ጥያቄዎች ከተለያዩ አካላት በመቅረባቸው የሰው 
ሀይል ወደነዚህ ኦዲቶች በመዛወሩ ምክንያት እንደሆነ 
ገልጸዋል፡፡ 14 ልዩ ኦዲቶችም ተጠናቀው ለጠያቂው አካል 
እንደተላኩ አክለዋል፡፡

ክቡር ዋና ኦዲተሩ በመ/ቤቱ የ2010 በጀት አመት 
የሂሳብ ኦዲት ከተደረገባቸው 174 ተቋማት ውስጥ 25 
መ/ቤቶች ነቀፌታ የሌለባቸው መሆኑን፣ 89 ተቋማት 
ከጥቂት ጉድለት በስተቀር በአጠቃላይ አጥጋቢ ሆነው 
መገኘታቸውን፣ 11 ተቋማት የኦዲት አስተያየት 
ሊሰጥባቸው ያለተቻለ መሆኑን እና 49 ተቋማት የጎላ 
ችግር ያለባቸው በመሆኑ ተቀባይነት የሚያሳጣ አስተያየት 
የተሰጣቸው መሆኑን በሪፖርታቸው ጠቅሰዋል፡፡

ክቡር አቶ ገመቹ በ2010 በጀት አመት የሂሳብ ኦዲት 
መሰረት አብዛኞቹ የኦዲት ተደራጊ ተቋማት ባለፉት 

አመታት የታዩትን የአሰራር ግድፈቶች በማረምና 
የተዘረጋውን የመንግስት የፋይናንስ፣ የግዥና የንብረት 
አስተዳደር ስርአት ተጠቅመው በመስራት ረገድ 
በሚጠበቀው ልክ ለውጥ እያሳዩ አይደለም ብለዋል፡፡ 

በመሆኑም ለሂሳብ ኦዲት ግኝቶች ትኩረት ተሰጥቶ 
እርምጃ ሊወሰድባቸውና ሊስተካከሉ እንደሚገባ ገልጸው 
ይህንን ያላደረጉ ተቋማትም ህጉ በሚፈቅደው መሰረት 
ተጠያቂ መደረግ አለባቸው ብለዋል፡፡ የክዋኔ ኦዲት 
ግኝቶቹ ላይም በምክር ቤቱ በኩል በጥልቀት ታይተውና 
ተመርምረው ተገቢው እርምጃ ሊወሰድ እንዲሁም 
ክትትልና ግፊት ሊደረግ ይገባል ብለዋል፡፡

መጋቢት 16፣ 2011 ዓ.ም በምክር ቤቱ አፈ ጉባኤ 
ሰብሳቢነት ከኦዲት ተደራጊ ተቋማት ጋር በኦዲት 
እርምጃ አወሳሰድ ላይ ውይይት ተደርጎ በቀጣይ 
ሁለት ወራት ውስጥ ተቋማት የድርጊት መርሀ ግብር 
በማዘጋጀት እርምጃ ወስደው ለዋና ኦዲተር መ/ቤትና 
ለምክር ቤቱ እንዲያሳውቁ መወሰኑን ያስታወሱት 
ክቡር ዋና ኦዲተሩ ከተቋማቱ ውስጥ 27 ብቻ የድርጊት 
መርሀግብር መላካቸውንና አምስቱ ብቻ የወሰዱትን 
እርምጃ ማሳወቃቸውን ጠቅሰዋል፡፡ በመሆኑም በውይይቱ 
ላይ የተወሰነውን ውሳኔ ባልፈጸሙት አካላት ላይ 
በወቅቱ በተወሰነው መሰረት ጠቅላይ አቃቤ ህግ እርምጃ 
ይወስዳል ተብሎ እንደሚጠበቅና ለዚህም አስፈላጊው 
ማስረጃ እንዳለው ገልፀዋል፡፡

ክቡር አቶ ገመቹ የምከር ቤቱ አባላት ላቀረቡዋቸው 
ጥያቄዎች ምላሽ ሰጥተዋል፡፡

የምክር ቤቱ አባላት ተቋማት ከሀብት አስተዳደርና ተልዕኮ 
አፈጻጸም አኳያ የሚታይባቸውን ችግር ከአመት አመት 

በማያርሙበት ሁኔታ ውስጥ ምክር ቤቱ የፌዴራል ዋና 
ኦዲተር መ/ቤት ሪፖርትን ብቻ ማዳመጡ በቂ ባለመሆኑ 
ለተግባራዊ እርምጃ ውሳኔ ላይ መድረስ እንዳለበት 
አሳስበዋል፡፡ ለዚህም ተቋማት ከኦዲቱ አኳያ ስለሚገኙበት 
ሁኔታ ምክር ቤቱ ከሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ጋር 
ውይይት ማድረግ እንደሚያስፈልገው ጠይቋል፡፡

የምክር ቤቱ አፈ ጉባዔ የተከበሩ አቶ ታገሰ ጫፎ የኦዲት 
ጉዳይን ለመከታተል በርሳቸው የሚመራ ልዩ ኮሚቴ 
በማዋቀር ምክር ቤቱ ሲሰራ መቆየቱን አስታውሰው 
በተለይ ከአሰራርና ከህግ ማዕቀፍ ጋር በተያያዘ ያሉ 
ችግሮች ተለይተው መሰራታቸውን ገልጸዋል፡፡ በዚህም 
በህግ ማዕቀፍ ዙርያ የመጡ ለውጦች እና አንዳንድ 
የተሻሻሉ ሁኔታዎች እንዳሉ አስረድተዋል፡፡ 

በተጨማሪም ክቡር አቶ ታገሰ ልዩ ኮሚቴው በኦዲት 
ተደራጊ ተቋማት ላይ መጋቢት 16፣ 2011 ዓ.ም ውይይት 
ባደረገበት ወቅት ሁሉም ተቋማት በኦዲት ግኝት ላይ 
በሁለት ወር ጊዜ ውስጥ እርምጃ ወስደው እንዲያሳውቁ 
ስምምነት ላይ መደረሱን ገልጸው ይህንን በማይተገብሩት 
ላይም የፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ህግ እርምጃ እንዲወስድ 
በተሰጠው አቅጣጫ መሰረት እርምጃ ይወሰዳል ብለዋል፡፡

ምክር ቤቱ ከዚህ በኋላ የኦዲት ሪፖርት እያደመጠ 
እንደማይቀጥል በአጽንዖት በመግለጽ የምክር ቤቱ አቋም 
በኦዲት ሪፖርቱ መነሻነት ጠቅላይ አቃቤ ህግ እርምጃ 
እንዲወሰድ ማድረግ መሆኑን አስገንዝበዋል፡፡ በክዋኔ 
ኦዲት ላይም ሁሉም የምክር ቤት ቋሚ ኮሚቴዎች 
ክትትል ያደርጋሉ ብለዋል፡፡ በመጨረሻ በኦዲቱ ላይ 
መሰረት ያደረገ የምክር ቤቱ የጋራ ውሳኔ በቀጣይ 
ውይይት ተደርጎበት እንደሚጸድቅ የተከበሩ አፈ ጉባኤው 
ገልጸዋል፡፡

ክቡር አቶ ገመቹ ዱቢሶ የፌዴራል ዋና ኦዲተር ለምክር ቤቱ አመታዊ የኦዲት ሪፖርት ሲያቀርቡ

በኦዲት ግኝቶች ላይ እርምጃ የማይወስዱ አካላት ተጠያቂ 

እንደሚሆኑ ተገለጸ
ዜና

ኦዲት ተደራጊ ተቋማት የመንግስትን ህግ አክብረው 
የመሥራትና በኦዲት ግኝቶች ላይ እርምጃ የመውሰድ 
ኃላፊነታቸውን ካልተወጡ ተጠያቂ እንደሚሆኑ የፌዴራል 
ዋና ኦዲተር መ/ቤት የኦዲት ዘርፍ ምክትል ዋና ኦዲተር 
ክብርት ወ/ሮ መሰረት ዳምጤ ገለጹ፡፡ ክብርት ወ/ሮ 
መሰረት ይህን የገለጹት ከግንቦት 15-16፣ 2011 ዓ.ም 
ድረስ ከኦዲት ተደራጊ የፌዴራል ተቋማት ጋር በኦዲት 
ግኝቶች እርምጃ አወሳሰድ ላይ በመ/ቤቱ አዳራሽ ውይይት 
በተደረገበት ወቅት ነው፡፡

በመድረኩ መክፈቻ ላይ ክብርት ወ/ሮ መሰረት በአንዳንድ 
ኦዲት ተደራጊ ተቋማት ዘንድ በኦዲት በግኝቶች ላይ 
እርምጃ ለመውሰድ የተሻለ ጥረት መኖሩን ገልፀው 

የእርምት እርምጃ አወሳሰዱ ግን የሚፈለገው ደረጃ 
ላይ እንዳልደረሰ የ2010 በጀት አመት ኦዲት እንዳሳየ 
ተናግረዋል፡፡ በተቋማት የተደረጉት ጥረቶችም በአብዛኛው 
በበጀት አመቱ በተካሄደው ኦዲት የተገኙ ግኝቶችን በማረም 
ላይ ያመዘኑ እንደሆኑና በቀጣይ ስህተቶቹ እንዳይደገሙ 
ለማድረግ ሥርዓት መዘርጋት ላይ ትኩረት እንዳላደረጉ 
ተናግረዋል፡፡ ክብርት ምክትል ዋና ኦዲተሯ አክለውም 
የበጀት አመቱን ኦዲት ግኝት ብቻ መሠረት በማድረግና 
ከተገኘው የኦዲት ግኝት በላይ አስፍቶ ባለማየት ምክንያት 
ታረሙ የተባሉ ግኝቶች በቀጣይ ኦዲት ወቅት በድጋሚ 
እየተፈጸሙ ብሎም በፊት ያልነበሩ አዳዲስ ግኝቶች 
ጭምር በተቋማት ላይ እየተገኙ ነው ብለዋል፡፡ 
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ክብርት ወ/ሮ መሠረት በኦዲቱ መሰብሰብ አለበት የተባለ 
ገንዘብን ለመሰብሰብ በኦዲት ተደራጊዎች በተደረገ 
ጥረት የተመለሰ ገንዘብ ቢኖርም አብዛኛው በራሳቸው 
ያስመለሱት ሳይሆን በገንዘብ ሚኒስቴር እንዲሰረዝ 
ያስደረጉት ነው ብለዋል፡፡ 

በእርምጃ አወሳሰድ ረገድም ኦዲት ተደራጊ ተቋማት 
የመንግሥትን ህግ ባላከበሩ ኃላፊዎችና ሠራተኞች ላይ 
እርምጃ እየወሰዱ አይደለም ብለዋል፡፡ በኦዲት ወቅትም 
አስፈላጊ መረጃ በወቅቱ በማቅረብ በኩል ተቋማት 
ድክመት እንዳለባቸውና ይህም በፌዴራል ዋና ኦዲተር 
መ/ቤት የኦዲት ስራ ላይ ችግር እያስከተለ መሆኑን 
ገልጸዋል፡፡ 

በመሆኑም ኦዲት ተደራጊዎች በየዓመቱ ተደጋጋሚ 
ግኝት እየተገኘባቸውና ተመሳሳይ የኦዲት አስተያየት 
እየተሰጠባቸው የቀጠሉበትን ባጠቃላይም ካሉበት ሁኔታ 
ውስጥ ራሳቸውን ለማውጣት ያልቻሉበትንና በኦዲት 
ግኝት ላይ እርምጃ ለመውሰድ የተቸገሩበትን ምክንያት 
ለመረዳት የውይይት መድረኩ እንደተዘጋጀ ጠቅሰው 
በነዚህ ጉዳዮች ላይ ተሳታፊዎቹ አስተያየታቸውንና 
ጥያቄያቸውን እንዲያቀርቡ ክብርት ወ/ሮ መሰረት 
ጠይቀዋል፡፡ 

በመድረኩ የተገኙ ኦዲት ተደራጊ ተቋማት የፋይናንስ፣ 
የግዥና የንብረት አስተዳደርና የውስጥ ኦዲት ኃላፊዎችም 
የኦዲት ግኝቶችን ለማረም የሄዱበትን ርቀትና በሂደቱ 
የገጠሟቸውን ችግሮች እንዲሁም የፌዴራል ዋና 
ኦዲተር መ/ቤት በራሳቸው ላይም ሆነ በጥቅሉ በኦዲት 
ተደራጊዎች ላይ ከሚያቀርባቸው የኦዲት ግኝቶችና 
ከሚሰጣቸው የኦዲት አስተያየቶች ጋር ተያይዞ ሊጤኑ 
ወይም ሊስተካከሉ ይገባቸዋል ያሏቸውን ጉዳዮች 

በአስተያየትና በጥያቄ መልክ አቅርበዋል፡፡ 

የስራ ኃላፊዎቹ በሰጡት አስተያየት ከበፊት ጊዜ ጀምሮ 
እርምጃ ሳይወሰድባቸው የመጡና የአመቱ በፌዴራል 
ዋና ኦዲተር መ/ቤት የኦዲት ግኝት ተደርገው የሚቀርቡ 
ተንከባላይ ሂሳቦች ተቋማትን በተከታታይ በየአመቱ 
ተቀባይነት የሚያሳጣ የኦዲት አስተያየት እያሰጣቸው 
መሆኑንና ይህም በፋይናንስ ሰራተኞች ሞራል ላይ 
ጉዳት እያስከተለ መምጣቱን በመግለጽ በመጨረሻ ኦዲት 
የተደረገው በጀት አመት የፋይናንስ አፈፃፀማቸው ብቻ 
ተወስዶ የኦዲት አስተያየት ቢሰጥ እንደሚሻል ገልጸዋል፡፡

የኦዲት ግኝቱ የተቋማትን በተለይም የከፍተኛ ትምህርት 
ተቋማትን ነባራዊ የስራ ባህሪ መሠረት ባደረገ መልኩ 
መሆን እንዳለበትና ኦዲቱ ኦዲት ተደራጊዎች ካለባቸው 
ችግር እንዲወጡ ደጋፊ እንጂ ስህተት ፈላጊ መሆን 
እንደሌለበት ገልጸዋል፡፡ በተጨማሪም ተመሳሳይ የኦዲት 
ግኝቶች በተቋማት ላይ ከአመት አመት የሚገኙበትን 
ምክንያትና ከዚህ ጋር በተያያዘ መሻሻል በሚገባቸው 
አሰራሮችና ህጎች ላይ ጥናት በማድረግ ችግሮቹ በዘላቂነት 
እንዲፈቱ መስራት እንደሚያስፈልግ ተናግረዋል፡፡

እንደዚሁም ለተቋማት የበላይ ሀላፊዎች የሚገዙ 
ቁሳቁሶችን እንደምሳሌ በመጥቀስ ግልጽ መመሪያ 
በሌላቸው ነገር ግን እየተፈጸሙ ባሉ ጉዳዮች ላይ 
መመሪያ ማውጣት እንደሚገባ ተናግረዋል፡፡ ገንዘብ 
ሚኒስቴር የቆዩና መመለስ የማይችሉ ገንዘቦችን መሰረዝ 
እንዳለበት፣ በኦዲት ተደራጊ ተቋማትና በዋና ኦዲተር 
መ/ቤት ኦዲተሮች መካከል ያለው ግንኙነት መጠናከር 
እንደሚገባው፣ ተቋማት ለፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት 
በሚልኩት የኦዲት ግኝቶች የማስተካከያ መርሃ ግብርና 
የተወሰዱ እርምጃዎች ላይ ግብረ መልስ መስጠት 

እንደሚስፈልግና መ/ቤቱ የውስጥ ኦዲተሮችን አቅም 
መገንባት እንዳለበት ገልጸዋል፡፡ 

ተሳታፊዎቹ ተቋማቸው በተገኙባቸው አንዳንድ ግኝቶች 
ላይ ያሏቸውን ጥያቄዎችና በማንሳት የማስተካከያ 
እርምጃ ለመውሰድ የተቸገሩበትን ምክንያት የገለጹ ሲሆን 
በዘወትር የፋይናንስ አስተዳደር ስራቸው የሚገጥሟቸውን 
ችግሮችም አስረድተዋል፡፡ ከኦዲቱ አሰራር ጋር የተያያዙ 
የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤትን የተመለከቱ ሌሎች 
ጥያቄዎችንም አንስተዋል፡፡

ከነዚህም ውስጥ በኦዲት ወቅት የተገኙና መሰብሰብ 
ሲገባቸው ያልተሰበሰቡ ገንዘቦችን ከተለያዩ ከግለሰቦችና 
ከድርጅቶች ለማስመለስ በሚደረገው ጥረት ውስጥ 
ከቆይታ ርዝመት፣ ግለሰቦች ከሀገር በመልቀቃቸው 
ወይም በተለያዩ ምክንያቶች በቅርብ ሊገኙ ባለመቻላቸው፣ 
ድርጅቶች በመፍረሳቸውና በሌሎች ምክንያቶች ችግር 
እንደገጠማቸው ገልጸዋል፡፡ 

በIFMIS አሰራር ላይ ያለ የእውቀት ማነስና በቴክኖሎጂው 
ላይም ያለው ክፍተት፣ ከረጅም ጊዜያት አንስቶ ጥቅም 
ላይ እየዋሉ ያሉና በሰራተኛው የማይታወቁ መመሪያዎች 
መኖርና በመንግስት ግዥ ኤጀንሲ በኩል ንብረቶች 
በወቅቱ ተገዝተው አለመቅረባቸው በጀት አጠቃቀም 
ላይ ችግር መፍጠሩ ለኦዲት ግኝት መንስኤ እየሆኑ 
እንደሆነም ተናግረዋል፡፡ 

በተጨማሪም ለሰራተኞች ማበረታቻ ሽልማት ከተከፈለ 
ገንዘብ፣ ለተቋም የበላይ ሃላፊዎች ቢሮዎች ከተፈጸመ 
የቁሳቁስ ግዥ፣ ለደህንነት ስራ ከተከፈለ ክፍያ፣ 
ለረጅም አመት ከተከማቹ መጣራት ካለባቸው ሂሳቦች፣ 
በዩኒቨርሲቲ ሴኔቶች (ቦርድ) ከተፈቀዱ ክፍያዎችና 
በማኔጅመንት ውሳኔ ከሚፈፀሙ ስራዎች ጋር በተያያዘ 
የገጠሙ ችግሮችን ጠቅሰዋል፡፡ የፋይናንስና የውስጥ 

ኦዲተር ክፍሎች በሰው ሀይል ካለመሟላታቸው፣ 
ከፍተኛ የሰራተኛ ፍልሰት ከመኖሩና ከአቅም ክፍተት 
ጋር የተያያዙ ችግሮችም ተነስተዋል፡፡ 

በመድረኩ ተካፋዮች በተሰጡ አስተያየቶችና በቀረቡ 
ጥያቄዎች ላይ የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት የኦዲት 
ዳይሬክተሮችና ማናጀሮች እንዲሁም በክብርት ወ/ሮ 
መሠረት ዝርዝር ምላሽ ተሰጥቷል፡፡ 

ክብርት ወ/ሮ መሠረት ለቀረቡት ጥያቄዎች ምላሽ 
በመስጠት ውይይቱን ባጠቃለሉበት ወቅት ከመድረኩ 
የተነሱት ጠቃሚ ሀሳቦች በግብአትነት አንደሚወሰዱ 
ገልጸዋል፡፡ የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት ከዚህ ቀደምም 
ከህግና ከአሰራር አኳያ መስተካከል ባለባቸው ጉዳዮች 
ላይ ኦዲቱን መሠረት በማድረግ ለሚመለከታቸው አካላት 
ሲያሳስብ መቆየቱንና በዚህም ከህግ ማዕቀፍ ጋር ተያይዞ 
የተገኙ ውጤቶች እንዳሉ በዝርዝር ገልፀዋል፡፡ በመድረኩ 
በተነሱ አንዳንድ ጉዳዮች ላይም በቀጣይ መ/ቤቱ ከገንዘብ 
ሚኒስቴርና ከሚመለከታቸው አካላት ጋር እንደሚሰራ 
ተናግረዋል፡፡

የመ/ቤቱ ፍላጎት ስህተት መፈለግ ሳይሆን በተቃራኒው 
ተቋማት ከኦዲት ግኝት እንዲወጡ ማገዝ ነው ያሉት 
ክብርት ወ/ሮ መሰረት ኦዲት ተደራጊ ተቋማትን በአቅም 
ግንባታ በኩል ለመደገፍም ዝግጁ እንደሆነ ተናግረዋል፡፡

በሌላ በኩል ግን የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት 
ማስረጃን መሠረት በማድረግ የሚሰራ በመሆኑ ተቋማት 
በኦዲቱ ወቅት አስፈላጊ የሆኑ ማስረጃዎችን እስካላቀረቡና 
ህግና መመሪያን ያገናዘበ ስራ እስካልሰሩ ድረስ የተገኙ 
ክፍተቶችን በኦዲት ግኝትነት ማቅረቡ እንደማይቀር 
ክብርት ወ/ሮ መሰረት ገልጸዋል፡፡ በተጨማሪም ተቋማት 
ተንከባላይ ሂሳቦችን እስከመጨረሻው ድረስ ጥረት 
በማድረግ እስካላስተካከሉ እና በሚመለከተው አካል 
ውሳኔ እንዲሰጥባቸው እስካላደረጉ ድረስ ወደፊትም 
ግኝት ሆነው እንደሚቀጥሉ ገልጸዋል፡፡ 

በመሆኑም አላግባብ በተፈጸሙ ክፍያዎች ላይ ክፍያውን 
የፈጸሙ አካላትን ተጠያቂ ማድረግ እንደሚገባና መሰብሰብ 
ያልተቻሉ ሂሳቦችንና ሌሎች ግኝቶችን እስከመጨረሻው 
ድረስ በመከታተልና ከሚመለከተው አካል ጋር በመስራት 
እልባት እንዲያገኙ ማድረግ ከኦዲት ተደራጊ ተቋማት 
ይጠበቃል ብለዋል፡፡ አክለውም ተቋማት ከአሰራርና 
ከህግ ማዕቀፍ አኳያ የሚያጋጥሟቸውን ችግሮች 
በዝርዝር ለይተው በቀጥታ ተጠሪ ለሆኑበት አካልና 
ለሚመለከተው የመንግሰት አካል በማቅረብ እንዲፈቱ 
ማድረግ እንደሚገባቸውም አስገንዝበዋል፡፡

በመጨረሻም ተቋማቱ በኦዲት ግኝቶች ላይ እርምጃ 
አለመውሰዳቸው ተጠያቂነትን የሚያስከትል በመሆኑ 
ትኩረት በመስጠት ከ2002-2009 በጀት አመት ድረስ ባሉ 
የኦዲት ግኝቶች ላይ እርምጃ መውሰድና ለሚመለከታቸው 
አካላት ማሳወቅ እንዳለባቸው አሳስበዋል፡፡

ክብርት ወ/ሮ መሠረት ዳምጤ በፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት የኦዲት ዘርፍ ምክትል ዋና ኦዲተር ከኦዲት ተደራጊ ተቋማት 
የተለያዩ የስራ ኃላፊዎች ጋር በተወያዩበት ወቅት 

በኦዲት ተደራጊ ተቋማት የስራ ኃፊዎች በኩል ጥያቄዎችና 
አስተያየቶች ሲቀርቡ 
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የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት በፋይናንሻልና ህጋዊነት 
ኦዲት ዘርፍ እየሰሩ ካሉ የመ/ቤቱ ኦዲተሮች ጋር 
መጋቢት 5፣ 2011 ዓ.ም ባደረገው የውይይት መድረክ 
የኦዲት ጥራትን በሁሉም የኦዲት ደረጃዎች  አስጠብቆ 
ማስቀጠል እንደሚገባ ተገለፀ፡፡ 

ለውይይት መነሻ የሚሆን በ2010/2011 በጀት ዓመት 
የጥራት ማረጋገጥን በተመለከተ የተከናወኑ ስራዎች 
በመ/ቤቱ የኦዲት ጥራት ማረጋገጥ ዳይሬክተር አቶ 
አህመድኑር ሱዋሊህ ቀርበው ውይይት ተደርጎባቸዋል፡፡

አቶ አህመድኑር ዓለም አቀፍ የኦዲት አሠራር ደረጃዎችን 
መሠረት በማድረግ በፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት 
የሚሠሩ ኦዲቶች ከኦዲት ጥራት አንፃር ያሉበትን ደረጃ 
ባቀረቡት ፅሑፍ አብራርተዋል፡፡

የቀረበውን የመነሻ ፅሑፍ ተከትሎ ተሳታፊዎች መድረኩ 
ለቀጣይ ሥራቸው ጠቀሚ ግብዓት ያገኙበት መሆኑን 
ገልፀው በሥራ አጋጣሚ በሚያጋጥሟቸው ችግሮች ዙሪያ 
ጥያቄዎችን አቅርበው በፅሑፉ አቅራቢ እና በተቋሙ 
የበላይ አመራሮች ምላሽ ተሰጥቶባቸዋል፡፡

የኦዲት ዘርፍ ምክትል ዋና ኦዲተር ክብርት ወ/ሮ 
መሠረት ዳምጤ መድረኩ አንዱ ከሌላው ልምድ 
ለመውሰድ ጠቃሚ  መሆኑን ገልፀዋል፡፡ የየሥራ ክፍሉ 
ዳይሬክተሮችና ማናጀሮች በሥራቸው ያሉ ሙያተኞችን 
በኦዲት ጥራት ማረጋገጥ ስራዎች ዙሪያ ክትትልና ድጋፍ 
በማድረግ ግንዛቤያቸውን ሊያሳድጉ እንደሚገባ አሳስበዋል፡፡

የፌዴራል ዋና ኦዲተር ክቡር አቶ ገመቹ ዱቢሶ በሰጡት 
የማጠቃለያ ሀሳብ መ/ቤቱ ዓለም አቀፍ የኦዲት ደረጃዎችን 
አስጠብቆ እንዲዘልቅ የአቅም ግንባታ ሥራዎች ትኩረት 
ተሰጥቶባቸው እየተሰሩ እንደሚገኙ ገልፀው ተቋሙ 
ከሚሰጠው የአቅም ማጎልበቻ ሥልጠና በተጨማሪ 
ኦዲተሩ የተዘጋጁ መመሪያዎችን በየጊዜው በማንበብ 
ራሱን ሊያበቃ እንደሚገባ ገልፀዋል፡፡ አያያዘውም በመ/ቤቱ 
ምንም ዓይነት የኦዲት ጥራት ጥያቄ የሚያስነሳ ጉዳይ 
ሊኖር እንደማይገባ ገልፀው ለዚህም መሳካት የቁጥጥር 
ሥራን ማጠናከር እና እያንዳንዱ ባለሙያም የተሰጠውን 
ኃላፊነት በሚችለው ሁሉ መፈፀም እንደሚገባው 
አሳስበዋል፡፡

የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት ሰራተኞችን አስተዳደር 
በተመለከተ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በጸደቀው ደንብ 
ቁጥር 8/2010 እንዲሁም ደንቡን ተከትሎ በተዘጋጀው 
የመ/ቤቱ የሰራተኞች ምልመላና መረጣ አፈጻጸም ረቂቅ 
መመሪያ ላይ የመ/ቤቱ ሰራተኞችና አመራሮች የካቲት 
13፣ 2011 ዓ.ም ተወያዩ፡፡

በመድረኩ ላይ የመ/ቤቱ የህግ ጉዳዮች ዳይሬክተር አቶ አወቀ 
አግዘው የመ/ቤቱ ሰራተኞች አስተዳደር ደንብ እንዲጸድቅ 
የተደረገው ከፍተኛ ጥረት ፍሬ ማፍራቱ የመ/ቤቱን 
አስተዳደራዊና የሙያ ነጻነት ለማስጠበቅ የሚያስችል ትልቅ 
ስኬት መሆኑን ገልጸዋል፡፡ የደንቡ መጽደቅ መ/ቤቱ በሰው 
ሀይል ቅጥርና አስተዳደር ረገድ አደረጃጀቱን፣ የሰራተኛ 
ቅጥሩንና አስተዳደሩን እንዲሁም በጀቱን፣ ደመወዝንና 
ጥቅማጥቅምን በራሱ አጥንቶና በጸደቀው ደንብ መሰረት 
በሚቋቋመው የኦዲት ኮሚሽን አማካኝነት ለህዝብ ተወካዮች 
ምክር ቤት አቅርቦ ለማጸደቅ እንደሚያስችለው አቶ አወቀ 
ገልጸዋል፡፡ 

አቶ አወቀ ደንቡ ከፌዴራል መንግስት ሰራተኞች 
አዋጅ ቁጥር 1064/2010 ውስጥ ያሉትን መሰረታዊ 
መርሆዎች ሳይለቅ ከተቋሙ የተለየ የስራ ባህሪ አኳያ 
የተዘጋጀ ራሱን የቻለ ልዩ ህግ እንደሆነ በመግለጽ በዚህ 
አግባብ እንዲያካትታቸው በተደረጉና ሰራተኛው ግንዛቤ 
ሊይዝባቸው ይገባል በተባሉ የተለዩ ጉዳዮች ላይ በማተኮር 
ገለጻ አድርገዋል፡፡ መ/ቤቱ ይህንን ደንብ በአግባቡ ስራ 
ላይ የማዋል ኃላፊነት እንዳለበትና ሰራተኛውም ደንቡን 
በመከተል መ/ቤቱ በራዕዩ ያስቀመጠውን በአህጉር ደረጃ 

ምርጥ የኦዲት ተቋም የመሆን ግብ እንዲያሳካ የራሱን ሚና 
መጫወት እንደሚጠበቅበት ዳይሬክተሩ አክለው ገልጸዋል፡፡

በመቀጠልም የመ/ቤቱ የሰው ሀብት ስራ አመራር 
ዳይሬክተር አቶ አሸናፊ ጌታቸው ደንቡን ተከትሎ መ/ቤቱ 
ባዘጋጀው የሰራተኞች ምልመላና መረጣ አፈጻጸም ረቂቅ 
መመሪያ ላይ ገለጻ አድርገዋል፡፡ መመሪያው በምክር ቤቱ 
የጸደቀውን የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት የሰራተኞች 
ደንብ ተከትሎ ተግባራዊ ለማድረግ ሲባል የተዘጋጀ 
መሆኑን የገለጹት አቶ አሸናፊ የጸደቀውን የሰራተኞች 
አስተዳደር ደንብ፣ በስራ ላይ ያጋጠሙ ችግሮችን 
እንዲሁም የተቋሙን ተልዕኮና የወደፊት ግብ በማገናዘብና 
በማጣጣም እንደተዘጋጀ አስረድተዋል፡፡

አቶ አሸናፊ መመሪያው ቅጥርና ምልመላን፣ የደረጃ 
እድገትን፣ ዝውውርን፣ በተጠባባቂነት ማሰራትን 
እንዲሁም ማትጊያና ማበረታቻን የተመለከቱ ዝርዝር 
ጉዳዮችን መያዙን ገልጸው ትኩረት በሚሹ ድንጋጌዎች 
ላይ ገለጻ አድርገዋል፡፡ ረቂቅ መመሪያው ከሰራተኞች 
የሚሰበሰበውን ግብአት በማካተት ዳብሮ እንደሚጸድቅ 
ዳይሬክተሩ ተናግረዋል፡፡

በቀረቡት ገለጻዎች ላይ የመ/ቤቱ ሰራተኞች ላቀረቧቸው 
ጥያቄዎችና አስተያየቶች ከመድረኩ ምላሽ ተሰጥቷል፡፡ 
የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት ሰራተኞችን አስተዳደር 
በተመለከተ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የጸደቀው ደንብ 
ቁጥር 8/2010 ከታህሳስ 16 ቀን 2011 ዓ.ም ጀምሮ በስራ 
ላይ ውሏል፡፡ 

የኦዲት ጥራትን በሁሉም የኦዲት ደረጃዎች አስጠብቆ 

ለማስቀጠል የሚያግዝ ውይይት ተካሄደ  
ዜና በጸደቀው የመ/ቤቱ የሰራተኞች አስተዳደር ደንብና በሰራተኞች 

ምልመላና መረጣ አፈጻጸም ረቂቅ መመሪያ ላይ ውይይት ተደረገ
ዜና

አቶ አህመድኑር ሱዋሊህ በመ/ቤቱ የኦዲት ጥራት ማረጋገጥ ዳይሬክተር

አቶ አሸናፊ ጌታቸው የመ/ቤቱ የሰው ሀብት ስራ አመራር ዳይሬክተር (በስተግራ) እና አቶ አወቀ አግዘው የመ/ቤቱ የህግ ጉዳዮች 
ዳይሬክተር (በስተቀኝ) በህግ ማዕቀፎቹ ላይ ገለጻ ሲያደርጉ 

በቀረበው ጽሁፍ ላይ ውይይት ሲደረግ
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ለመ/ቤቱ የፅህፈት ስራና የቢሮ አስተዳደር ባለሙያዎች የቢሮ 
አስተዳደር ሥልጠና ሲሰጥ

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

የኦዲት ጥራት አማካሪ ድርጅት የስራ ማስጀመሪያ ውይይት 
ከባለድርሻ አካላት ጋር ሲካሄድ

የመ/ቤቱ ሰራተኞችና አመራሮች ሀምሌ 22፣2011 ዓ.ም 
በግራር ጃርሶ ወረዳ በተካሄደው የአረንጓዴ አሻራ የችግኝ ተከላ 

ዘመቻ ላይ ሲሳተፉ 

የመስሪያ ቤቱ አመታዊ የእቅድ አፈጻጸም ግምገማና እቅድ 
ዝግጅት መድረክ ሲካሄድ 

መስሪያ ቤቱ ለብዙኃን መገናኛዎችና ለሌሎች አካላት መረጃን 
ተደራሽ ለማድረግ ይሰራል 

የመ/ቤቱ ሰራተኞች የብሔር፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦችን ቀንን፣ 
ዓለም አቀፍ የኤድስ ቀንን፣ የጸረ-ጾታዊ ጥቃት ቀንን እና የጸረ 

ሙስና ቀንን በጋራ ሲያከብሩ

የመ/ቤቱ ሰራተኞች በሀገር አቀፍ ደረጃ ለ43ኛ ጊዜ የተከበረውን 
ዓለም አቀፍ የሴቶች ቀንን ሲያከብሩ

የኦዲት ጥራትን ለማሳደግ ለመ/ቤቱ ኦዲተሮችና የስራ ሀላፊዎች 
በአፍሮሳይ-ኢ አሰልጣኞች ስልጠና ሲሰጥ

የኤርትራ ዋና ኦዲተር ክቡር አቶ ገ/እግዚአብሄር ገ/መድህን 
በፌዋኦ የተቋቋመውን የመረጃ ማዕከል ሲጎበኙ

ለመ/ቤቱ የኦዲትና የድጋፍ ዘርፍ አመራሮች የስራ አመራር 
ስልጠና ሲሰጥ

ለመስሪያ ቤቱ ሴት ሰራተኞች በምቹ የስራ አካባቢ ላይ ያተኮረ 
ስልጠና ሲሰጥ

ዝክረ-ፎቶ
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የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት በየዓመቱ የሚያከናውናቸው የፋይናንሻል/ህጋዊነትና የክዋኔ ኦዲቶች በመንግስት 
ተቋማት ስለተፈጸሙ የህግ ጥሰቶችና የአፈፃፀም ድክመቶች በማስረጃ ላይ የተደገፉ ሪፖርቶችን ያቀርባል፡፡ 
ሪፖርቶቹ የመፍትሄ አቅጣጫዎችን ያሳያሉ፣ የህግ ጥሰቶቹና የአፈፃፀም ድክመቶቹ ሳይታረሙ ከቀሩ በህዝብና 
በሀገር ላይ ስለሚያስከትሉት ጉዳት ይገልጻሉ፣ አጥፊዎችም ተጠያቂ እንዲሆኑ ያሳስባሉ፡፡

ይሁንና የኦዲት ግኝቶቹም ሆኑ መ/ቤቱ የሚሰጣቸው አስተያየቶችና ማሳሰቢያዎች በአብዛኞቹ ኦዲት ተደራጊ 
ተቋማትና ተቆጣጣሪ አካላት ዘንድ ተገቢው ትኩረት ተሰጥቷቸው ችግሮቹ በዘላቂነት ሲቀረፉም ሆነ በአጥፊዎች 
ላይ ይህ ነው የሚባል እርምጃ ሲወሰድ አይታይም፡፡

በውጤቱም የህግ ጥሰቶቹና የአፈፃፀም ድክመቶቹ ሳይታረሙ ከአመት አመት የሚደጋገሙበት፣ ቀድሞ ያልነበሩ 
አዳዲስ ጥፋቶች የሚፈጸሙበት፣ ግኝቶች በመጠናቸውና በአይነታቸው እየተበራከቱ የሚመጡበት በህዝብና 
በሀገር ላይ የሚደርሰው ጉዳትም በዚያው ልክ የሚያድግበት ሁኔታ ቀጥሏል፡፡

የኦዲት ግኝቶች ከዓመት ዓመት ያለመታረም አቢይ ምክንያት በኦዲት ግኝት ላይ እርምጃ በማይወስዱና 
በመንግሥትና በህዝብ ሀብት፣ ንብረትና ጥቅም ላይ ጉዳት ባደረሱ የመንግስት ኃላፊዎችና ሰራተኞች ላይ 
ተመጣጣኝና አስተማሪ አስተዳደራዊና ህጋዊ እርምጃ በሚፈለገው መጠን ሳይወሰድ መቆየቱ ነው፡፡ 

በኦዲት ወቅት የተገኙ ድክመቶችን አለማረምም ሆነ የእርምት እርምጃውን ባልወሰዱና ከህግ አግባብ ውጭ በሰሩ 
ጥፋተኛ አካላት ላይ ተገቢውን እርምጃ አለመውሰድ አስቀድሞ ለጠፋው ጥፋትና ለደረሰው ጉዳት ተጠያቂነት 
እንዳይኖር ያደርጋል፡፡ ከዚህ በዘለለም ከስህተቶች ትምህርት ወስዶ ዳግም አንዳይፈጸሙ ለማድረግ ያለውን እድል 
ያጠባል፡፡ 

ይህም በቀጣይ የሀገር ሀብት በአግባቡ ጥቅም ላይ እንዳይውል፣ እንዲባክንና እንዲመዘበር፣ ሀገራዊ የልማት 
ዕቅዶች እንዳይሳኩ እንዲሁም አስፈላጊ አገልግሎቶች ለህዝብ እንዳይደርሱ ምቹ ሁኔታን ይፈጥራል፡፡ በድምር 
ውጤቱም በዜጎች ኑሮ፤ በሀገራዊ እድገት፣ ሠላምና ፍትሀዊ ዴሞክራሲያዊ አስተዳደር ላይ ከባባድ ጉዳቶችን  
ያስከትላል፡፡

በተለይም በሀገራችን ፈጣንና ዘላቂ ዕድገት ለማምጣት ታልሞ እየተሰራ ባለበት፣ ከዜጎች በግብር መልክ 
የሚሰበሰበውና ሀገሪቱ በብድርና በእርዳታ የምታገኘው ከፍተኛ መጠን ያለው ገንዘብ ለልማት እየዋለ በሚገኝበት፣ 
ህብረተሰቡ በበርካታ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮች ዘወትር እየተፈተነ ባለበት እንዲሁም የተሳትፎና 
የፍትሃዊ ተጠቃሚነት ጥያቄ ጎልቶ በሚሰማበት በአሁኑ ወቅት ተጠያቂነት ማረጋገጥ ላይ የሚታየው ዳተኝነት 
የሚያስከትለው አደጋ እጅግ የከፋ ይሆናል፡፡ 

በመሆኑም በኦዲት ግኝት ላይ እርምጃ የማይወስዱትን አካላት ተጠያቂ ማድረግ በጥቅሉም ተጠያቂነትን 
ማረጋገጥ ሳይውል ሳያድር ሊከወን የሚገባ ወሳኝ ሀገራዊ ጉዳይ ነው፡፡  

ከዚህ አኳያ ኦዲት ተደራጊዎች የኦዲት ግኝትን መሰረት በማድረግ ችግሮቹን በዘላቂነት የሚፈታ ስረ-መሰረታዊ 
ስራ መስራት፤ አላግባብ ጥቅም ላይ የዋለ፣ የባከነና የተመዘበረ ሀብትን ማስመለስ፤ ሀላፊነታቸውን ያልተወጡና 
ህግ የጣሱ ሰራተኞችንና ኃላፊዎችን ተጠያቂ ማድረግ እንዲሁም ለብልሹ አሰራሮች የሚያጋልጡ ሁኔታዎችን   
መከላከያ ስልት ነድፈው መተግበር ይጠበቅባቸዋል፡፡፡

የህግ አውጭውና የሚመለከታቸው የመንግስት አስፈጻሚና የፍትህ አካላትም የመንግሥትና የህዝብን ሀብት 
በአግባቡ ያላስተዳደሩና የመዘበሩ እንዲሁም የተሰጣቸውን ተልዕኮ ያልተወጡ ተቋማት ኃላፊዎችና ሠራተኞች 
ለህግ እንዲቀርቡ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል፡፡ ከዚህ በተጓዳኝም ከኦዲት ተደራጊ ተቋማት ጋር በቅርበት በመስራት 
ከአሰራርና ከህግ ማዕቀፍ አኳያ ያሉ የተጓደሉና አላሰራ ያሉ ሁኔታዎች እንዲወገዱ ማድረግና በኦዲት ግኝቶች 
ላይ ተገቢው እርምጃ መወሰዱን መከታተል ይኖርባቸዋል፡፡

የኦዲት ግኝቶች ይታረሙ፣ አጥፊዎች ይጠየቁ!
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