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ለማጠናከር ከፍተኛ እገዛ የሚያደርግና በአፍሪካ ካሉት 

ምርጥ ዋና ኦዲተር መ/ቤቶች አንዱ ሆኖ ማየት፤
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የሙያ ነፃነትን፣ የቡድን ሥራንና ሀቀኝነትን 
መሰረት አድርጎ ተጠያቂነትን፣ መልካም 
አስተዳደርን ለማስፈን የመንግሥትን 
የአፈፃፀም ብቃት ለማሳደግ የሚያግዝ  

አስተማማኝና ጥራት ያለው በቂ የኦዲት 
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እሴቶች 

♦	የቡድን ሥራ  (Team work)

♦	ተጠያቂነት    (Accountability)
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ለአንባብያን፡
ለምትልኳቸው ሙያዊ የጥናትና ምርምር ጽሑፎች፣ አዝናኝ መጣጥፎች፣ 

አስተያየቶች፣ ጥያቄዎችና ሌሎችም ለመጽሔታችን ይዘት፣ ጥራትና መሻሻል 
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መልካም ንባብ!
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 ክቡር አምባሰደር ዶክተር ሙላቱ ተሾመ

የኢፌዲሪ ፕሬዚዳንት ሆነው በመሾማቸው 
የፌዴራል ዋና ኦዲተር መሥሪያ ቤት

 የተሰማውን ደስታ ይገልጻል፡፡
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      ክቡር አቶ ገመቹ ዱቢሶ
      የፌዴራል ዋና ኦዲተር

    የፌዴራል ዋና ኦዲተሩ መልዕክት

የመንግሥታዊ ኦዲት ዋንኛው ዓላማ መንግሥታዊ ተቋማት የተመደበላቸውን ሀብት በአግባቡ ሕግን 
በመከተል ስለመጠቀማቸውና ሥራ ላይ ስለማዋላቸው እንዲሁም ውጤት ያስገኙ ስለመሆኑ ሙያዊ 
ግምገማና ትንተና በማከናወን ለተለያዩ አካላት ጥቅም ሊሰጥ የሚችል የኦዲት መረጃ ማመንጨት ነው፡፡ 

ከሚመነጨው የኦዲት መረጃ ግንባር ቀደም ተጠቃሚ ሊሆን የሚገባው ኦዲት ተደራጊው ተቋምና የሥራ አመራሩ 
ሲሆን ሌሎች የቁጥጥርና የክትትል አካላትም በማስረጃ ላይ የተመሠረተ ቁጥጥርና ክትትል ለማድረግ እንደ 
አንድ ገለልተኛና ተዓማኒ የመረጃ ምንጭ ኦዲቱ ያመነጨውን መረጃ ይጠቀሙበታል፡፡
ነገር ግን ኦዲቱ ያመነጨው መረጃ የተባለውን ጠቀሜታ የሚሰጠው ወቅታዊ፣ ተገቢው ጥራት ያለውና ሰፊ ሽፋን 
ሲኖረው ብቻ እንደሆነ ሊታወቅ ይገባል፡፡ በመሆኑም የመንግሥት የኦዲት ተቋማት 
የሚያመነጯቸው የኦዲት መረጃዎች እነኚህን መስፈርቶች ያሟሉ ሰለመሆኑ ሊያረጋግጡ ይገባል፡፡

የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት እነኚህን ሁኔታዎች ለማሟላት ከፍተኛ ጥረት ሲያደርግ መቆየቱ ይታወቃል፡፡ 
በተለይ የመሠረታዊ የሥራ ሂደት ትግበራን ተከትሎ የኦዲት ወቅታዊነትንና ሽፋንን በከፍተኛ ደረጃ ማሳደግ 
ከመቻሉም በላይ በአሁኑ ወቅት የ2005 በጀት ዓመት ሂሳብን የኦዲት ሽፋን ወደ 100% የክዋኔ ኦዲትን በቁጥር 
28 ለማድረስ አቅዶ በመሥራት ላይ ይገኛል፡፡ ይህም ማለት በፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት ኦዲት ሊደረጉ 
የሚገቡ የፌዴራል መንግሥት ባለበጀት መ/ቤቶችን በሙሉ በየዓመቱ ኦዲት ለማድረግ የሚቻልበት ደረጃ 
ላይ ተደርሷል ማለት ነው፡፡ የክዋኔ ኦዲትም በአማካይ በዓመት ከ2-3 ኦዲት ይደረግበት ከነበረው ደረጃ ወጥቶ 
በዓመት ወደ 28 ኦዲቶችን ለማከናወን በሚቻልበት ደረጃ ላይ ተደርሷል፡፡ ወቅታዊነቱንም በተመለከተ ኦዲቱ 
የበጀት ዓመቱ በተጠናቀቀ በስድስት ወር ጊዜ ውስጥ ተጀምሮ በተከታይ የበጀት ዓመት እስከ ስድስተኛው ወር 
የሚጠናቀቅበትና በዘጠኝ ወር ጊዜ ውስጥ ለሕዝብ ተወካዮች ም/ቤት አጠቃላይ ሪፖርት የሚቀርብበት ሥርዓት 
ተዘርግቶ ተግባራዊ ተደርጓል፡፡ ይህም ም/ቤቱ የክትትልና የቁጥጥር ሥራውን በወቅታዊ የኦዲት መረጃ ጭምር 
እንዲደገፍ አስችሎታል፡፡
በሌላ በኩል የኦዲት ጥራቱንም ተገቢው ደረጃ ላይ ለማድረስ ከፍተኛ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ ይገኛል፡፡ ከዚህ 
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አንፃር የኦዲት ማኑዋሉ ከዓለም አቀፍ የመንግሥት የኦዲት ደረጃዎች (International Standard of Supreme Audit 
Institutions/ISSAI) ጋር እንዲጣጣም ተደርጓል፡፡ ኦዲተሮቻችንም በ “ISSAI” ላይ ተገቢውን ግንዛቤ እንዲኖራቸው 
ተከትታይ የአጭር ጊዜ ሥልጠናዎች በመስጠት ላይ ናቸው፡፡ በየጊዜው የሚደረጉ ለውጦችም በኦዲት ማኑዋሉ 
እንዲካተቱ ኦዲተሮቹም ወቅታዊ ለውጦችን እንዲጨብጡ እየተደረገ ይገኛል፡፡ በመካከለኛና በረጅም ጊዜ ውስጥ 
የኦዲት ባለሙያውን የክሕሎት ደረጃ በከፍተኛ ደረጃ ለማጐልበት በመሠራት ላይ ነው፡፡ 
እንደሚታወቀው እስከቅርብ ጊዜ ድረስ ኦዲት እንደ ስህተት መፈለግ የሚቆጠር በመሆኑና እምብዛም ተጠያቂነትን 
ለማረጋገጥ ጥቅም ላይ የማይውል በመሆኑ ከወጣበት ወጪ አንፃር ፋይዳ የሚያስገኝ አልነበረም ብሎ መውሰድ 
ይቻላል፡፡ ነገር ግን የመሠረታዊ የሥራ ሂደት ጥናት ትግበራን ተከትሎ በተሠራ መጠን ሰፊ የግንዛቤ ማስጨበጥ 
ሥራ ምክንያት የኦዲት ሥራ ውጤት ከፍተኛ ትኩረትን ስቧል፡፡ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤትም በኦዲት 
ግኝቶች ላይ እያንዳንዱ ፈፃሚ መ/ቤት የማስተካከያ እርምጃ እንዲወስድ ከፍተኛ እንቅስቃሴ በማድረግ ላይ 
ይገኛል፡፡ ከዚህ አንፃር እየተደረጉ ያሉ እንቅስቃሴዎች ተስፋ ሰጪ ቢሆኑም ቀጣይ እንዲሆኑ የሁሉንም ባለድርሻ 
አካላት ቁርጠኝነት ይፈልጋል፡፡ ይህ እውን ሲሆን ደግሞ ለኦዲት የወጣው ወጪ የገንዘብ ፋይዳ እንዳስገኘ 
መውሰድ ይቻላል፡፡
ስለዚህ በቀጣይነት መላው የመ/ቤቱ ሠራተኛ እስከአሁን ለተገኘው ውጤት ያደረገውን አስተዋጽኦ በማጠናከር 
አሁን የተደረሰበትን ከፍተኛ የኦዲት ሽፋንና ወቅታዊነት ደረጃ ቀጣይ እንዲሆን የኦዲት ጥራቱም በሚፈለገው 
ደረጃ እንዲረጋገጥ ጥረቱን አጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል፡፡ እንደዚሁም የተለያዩ ባለድርሻ አካላት እስከ አሁን 
ሲያደርጉ የነበረውን ድጋፍ በተለይ የሕዝብ ተወካዮች ም/ቤት በግኝቶች ላይ ኦዲት ተደራጊዎች በፍጥነት እርምጃ 
እንዲወስዱ እያደረገ ያለውን ግፊት ወደላቀ ደረጃ ሊያሸጋግር ይገባል፡፡ ኦዲት ተደራጊዎችም አሁን የተፈጠረውን 
በጎ ሁኔታ በመጠቀም የኦዲት መረጃውን በተሻለ ደረጃ በመጠቀም የሚታይ የአሠራር ክፍተቶችን ሊያስወግዱ 
ይገባል፡፡ ሚዲያውም በዚህ ረገድ ተገቢውን ግፊት በማድረግ ተጠያቂነትን ከማስፈን አንፃር ድርሻውን ሊወጣ 
ይገባል፡
በመጨረሻም እስከአሁን ለተገኘው ውጤት አስተዋጽኦ ያደረጉትን የመሥሪያ ቤቱን ሠራተኞች፣ የሕዝብ ተወካዮች 
ምክር ቤት፣ ኦዲት ተደራጊዎችን፣ ሚዲያውንና ለአቅም ግንባታ ድጋፍ ያደረጉልንን ሁሉ እያመሰገንኩ ድጋፍና 
ትብብሩ አሁንም እንዲጠናከርና ዘላቁ እንዲሆን የፌዴራል ዋና ኦዲተር መሥሪያ ቤት በቁርጠኝነት እንደሚሠራ 
አረጋግጣለሁ፡፡

አመሰግናለሁ፡፡
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የክቡር አቶ አሰፋ ደስታ

የኦዲት ዘርፍ ም/ዋና ኦዲተር መልእክት

የ
ፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት በኢትዮጵያ መንግሥት አወቃቀር ቀደምት ከሚባሉት መ/ቤቶች አንዱ 
እንደመሆኑ መጠን እነሆ ዛሬ 70ኛ ዓመቱን አስቆጥሯል፡፡ በእነዚህ ዓመታት የመ/ቤቱን የሙያ ነፃነት ለገንዘብ 
ሚኒስቴር ሪፖርት ከማድረግ ተነስቶ ዛሬ በሕገ መንግሥትና በተቋቋመበት አዋጅ ከአስፈፃሚው ክፍል ነፃ ሆኖ 
ለመንግሥት ከፍተኛ አካል ለሆነው ለህዝብ ተወካዮች ም/ቤት ሪፖርት የሚያደርግ ህገ መንግሥታዊ ተቋም 

ነው፡፡ 

የፌዴራል ኦዲተር ዋና ዓላማ የሙያ ነፃነትን፣ የቡድን ሥራንና ሀቀኝነትን መሠረት ያደረገ ሰፊ ሽፋንና ጥራት ያለው 
ዓለም አቀፍ ደረጃን የጠበቀ ወቅታዊ የኦዲት አገልግሎት በመስጠት ተጠያቂነትን በማጠናከር፣ መልካም አስተዳደርን 
ለማስፈንና የመንግሥትን የአፈጻጸም ብቃት ለማሳደግ እገዛ ማድረግ ነው፡፡
ይህንን ዓላማ ለማሳካት መ/ቤቱ ከጥቂት ዓመታት በፊት ተግባራዊ በአደረገው የመሠረታዊ አሠራር ሂደት ለውጥ 
የኦዲት ሽፋኑ ከ30% በአሁኑ ጊዜ ወደ 100% በማድረስ ከፍተኛ ውጤት ሊያገኝ ችሏል፡፡ በዚህ ሂደት ከኦዲት 
ተደራጊዎችና ባለድርሻ አካላት ጋር ያለው ግንኙነት ደንበኛ ተኮር በማድረግ ቀደሞ በመ/ቤቱ ላይ የነበረውን ስህተት 
ፈላጊ የሚለውን አመለካከት ድጋፍ ሰጪና ዕሴት ጨማሪ ወደሚለው አመለካከት ለማሸጋገር ጥረት በማድረግ ላይ 
ይገኛል፡፡
ይሁን እንጂ መ/ቤቱ የኦዲቱን ጥራት ይበልጥ ለማሻሻል ለመንግሥት ለውሣኔ የሚጠቅም መረጃ ለማቅረብ የኦዲት 
ባለሙያዎችን በብዛትና በጥራት ማግኘትና ማፍራት፣እነዚህንም ባለሙያዎች በዘላቂነት ለማቆየት ብዙ መሥራት 
ይጠበቅበታል፡፡
የመ/ቤቱ የኦዲት ሪፖርት ስኬት ይኖረው ዘንድ ከሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በተለይም ከወጪ አስተዳደርና ቁጥጥር 
ጉዳዩች ቋሚ ኮሚቴ ጋር በቅርብ በመሥራት ያሳየው ውጤት የሚበረታታና ተጠናክሮ መቀጠል ያለበት ነው፡፡
ተጠያቂነት በየዘረፉ ለማረጋገጥና መልካም አስተዳደርን ለማስፈን የኦዲት ሪፖርት ወሳኝ ግብዓት በመሆኑ የፌዴራል 
ዋና ኦዲተር መ/ቤት የበለጠ እንዲጠናከር በመንግሥት በኩል ዘላቂ እርምጃ ሊወሰድ ይገባል፡፡

አመሰግናለሁ፡፡
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ሹ  መ  ት

ክብርት ወ/ሮ ባዩሽ ተስፋዬ የድጋፍ ዘርፍ ም/ዋና
ኦዲተር ሆነው ተሾሙ፡፡

ክብርት ወ/ሮ ባዩሽ ተስፋዬ ከኮተቤ የመምህራን ትምህርት ኮሌጅ በሂሣብ አያያዝ የትምህርት ዘርፍ በ1981 
ዓ.ም መጨረሻ በዲኘሎም፣ እንዲሁም በሥራ ላይ ከተሰማሩ በኋላም ከ1993 እስከ 1997 ዓ.ም ባለው ጊዜ  
ዓ.ም ከመቐሌ ዩኒቨርስቲ በአካውንቲንግ የትምህርት ዘርፍ በዲግሪ ተመርቀዋል፡፡ ከ2003 ዓ.ም ጀምሮ 

በኢንድራ ጋንዲ ኦፕን ዩኒቨርስቲ በርቀት ትምህርት ኘሮግራም የኤም.ቢ.ኤ (MBA) መርሀ ግብር ትምህርታቸውን 
እየተከታተሉ ሲሆን፣ በማጠናቀቅ ላይም ይገኛሉ፡፡

ክብርት ወ/ሮ ባዩሽ ተስፋዬ በመንግሥት ሥራ ላይም ተሰማርተው ቀጥሎ በተመለከቱት መሥሪያ ቤቶች ውስጥ 
አገልግሎት  ሰጥተዋል፡፡ ይኸ ውም ፡

	 ከሐምሌ 1982 እስከ  ሰኔ 1985 ዓ.ም ድረስ  በኦሮሚያ ክልል በኢሉባቡር ዞን በጎሬ ከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ 
ት/ቤት በሂሣብ አያያዝ ትምህርት መምህርነት፣

	ከሐምሌ 1985 እስከ መስከረም 2002 ዓ.ም ድረስ ባለው ጊዜ በደ/ብ/ብ/ህ/ክ/ መስተዳድር፡-

♦	 በሀዋሳ አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት በሂሣብ አያያዝ ትምህርት መምህርነት፣

♦	 በፋይናንስ ቢሮ የበጀት ኤክስፐርት፣

♦	 በትምህርት ቢሮ የፋይናንስ አገልግሎት ምክትል ኃላፊ ፣ የፋይናንስ አገልግሎት ኃላፊ፣ የግዥ 
ፋይናንስና   ንብረት አስተዳደር ኦፊሠር ፣

♦	 በቴክኒክና ሙያ ትምህርት ሥልጠና ኤጀንሲ፣ የትምህርትና ሥልጠና ልማት ዋና የሥራ ሂደት 
አስተባባሪ፣

	ከጥቅምት 2002 አስከ ነሐሴ 2005 ዓ.ም ድረስ በኢፌዴሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጽ/ቤት የሰው 
ኃብት ልማትና አስተዳደር ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር እንዲሁም የዕቅድና ሀብት አስተዳደር ዳይሬክቶሬት 
ዳይሬክተር፣ በመሆን አገልግለዋል፡፡

ክብርት ወ/ሮ ባዩሽ ተስፋዬ ከነሐሴ 3 ቀን 2005 ዓ.ም ጀምሮ በፌዴራል ዋና ኦዲተር መሥሪያ ቤት የድጋፍ ዘርፍ 
ምክትል ዋና ኦዲተር ሆነው የተሾሙ ሲሆን፣  ሹመታቸውም በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጸድቋል፡፡

ለተlሚዋ እንኳን ደስ አልዎት  እያልን ቀጣዩ የሥራ ዘመናቸው ውጤታማና የተሳካ እንዲሆንላቸው የመፅሔት 
ዝግጅት ኮሚቴዉ ምኞቱን ይገልፃል፡፡
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አቶ ደምሳሽ ጌታቸው የሒሳብ ምርመራ አገልግሎት 
ኮርኘሬሽን ሥራ አስኪያጅ ሆነው ተሾሙ፡፡

አቶ ደምሳሽ ጌታቸው ከአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ በአካውንቲንግ የትምህርት ዘርፍ በዲግሪ በ1979 ዓ.ም 
መጨረሻ ተመርቀው ከሐምሌ 11 ቀን 1979 ዓ.ም ጀምሮ በዋና ኦዲተር መሥሪያ ቤት በኦዲተርነት 
የተመደቡ ሲሆን፣ በመሥሪያ ቤቱ ውስጥ በየደረጃው ባሉ የሥራ ደረጃዎች ላይ በመሥራት እስከ የኦዲት 

ዳይሬክተር ድረስ አገልግለዋል፡፡

በመሥሪያ ቤቱ ውስጥ እያሉ ትምህርታቸውን በመቀጠል እንግሊዝ ሐገር ከሚገኘው የተመሰከረላቸው የሂሳብ 

አዋቂዎች ተቋም (Chartered Association of Certified Accountants) ትምህርታቸውን በመከታተል እንደ ኢትዮጵያ 

አቆጣጠር ታህሳስ 26/1994 ዓ.ም  የተመሰከረላቸው የሂሳብ ባለሙያ በመሆን  ተመርቀዋል፡፡

አቶ ደምሳሽ ጌታቸው ከኀዳር 1 ቀን 2005 ዓ.ም ጀምሮ የሂሳብ ምርመራ አገልግሎት ኮርኘሬሽን ዋና ሥራ 

አስኪያጅ በመሆን በሥራ አመራር ቦርዱ ተሹመዋል፡፡	

 
ለተlሚው  እንኳን ደስ አልዎት እያልን ቀጣዩ የሥራ ዘመናቸው ውጤታማና የተሳካ እንዲሆንላቸው የመፅሔት 

ዝግጅት ኮሚቴዉ ምኞቱን ይገልፃል፡፡ 

ሹ  መ  ት
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የፌዴራል ዋና ኦዲተር መሥሪያ ቤት ለሕዝብ ተወካዮች ም/ቤት 
ያቀረበው የ2004 በጀት ዓመት ሂሣብ ኦዲት ሪፖርት 

የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት በኢ.ፊ.ዲ.ሪ ህገ መንግሥት አንቀፅ 101 ንዑስ አንቀፅ 2 እና መሥሪያ ቤቱን 
እንደገና ለማቋቋም በወጣው አዋጅ ቁጥር 669/2002 በተሰጠው ስልጣን መሠረት ሚያዘያ 22 ቀን 2005 ዓ.ም የ2004 
በጀት ዓመት ሂሣብ ኦዲት ውጤት በዋና ኦዲተሩ በክቡር አቶ ገመቹ ዱቢሶ አማካኝነት ለሕዝብ ተወካዮች ም/
ቤት ሪፖርት አቅርቧል፡፡ በሪፖርቱ ከቀረቡት ዝርዝር ጉዳዮች  ዋና ዋና ነጥቦች እንደሚከተለው ቀርበዋል፡፡

1. የ2004 በጀት ዓመት የፌዴራል መንግሥት መ/ቤቶች ሂሳብ ኦዲት ዕቅድና ክንውን 
1.1 የፋይናንስና ሕጋዊነት ኦዲትን በተመለከተ
     መሥሪያ ቤቱ የኦዲት ጊዜ (ካላንደር) ላይ ለውጥ በማድረግ ኦዲቱ የሂሳብ መዘጋትን 

ሳይጠብቅ በየዓመቱ በጥር ወር ተጀምሮ ሂሳቡ ከተዘጋ በኋላ በተከታዩ ዓመት ታህሳስ ላይ 
የሚጠናቀቅበት ሥርዓት ተግባራዊ አድርጓል። በዚሁ መሰረት መሥሪያ ቤቱ በ2004 በጀት 
ዓመት ኦዲት ለማድረግ በእቅድ ከያዛቸው 117 መ/ቤቶች ውስጥ ሂሳቡን ዘግቶ ለኦዲት 
ካላቀረበው አንድ መ/ቤት በስተቀር 116 መ/ቤቶችን እና በጥያቄ 7 ልዩ ኦዲት እንዲሁም 
በኦዲት ሰርቪስ ኮርፖሬሽን አማካኝነት 8 በድምሩ የ124 የፌዴራል ባለበጀት መ/ቤቶችን 
ኦዲት ያከናወነ ሲሆን ፣ የኦዲት ሽፋኑንም 96.12% ለማድረስ ተችሏል፡፡

1.2 በሂሳብ መግለጫ ላይ የተሰጡ የኦዲት አስተያየቶች 
    መሥሪያ ቤቱ በ116 የፌዴራል መንግሥት ባለበጀት መ/ቤቶችና በ283 የወረዳና ከተማ 

አስተዳደር የፋይናንስ ጽ/ቤቶች ላይ ኦዲት በማድረግ ሪፖርቱን ለየመ/ቤቶቹ የላከ ሲሆን፣ 
የተሰጡትን የኦዲት አስተያየቶች ከ2003 በጀት ዓመት ሂሳብ ኦዲት አስተያየት ጋር በማነፃፀር 
እንደሚከተለው ቀርቧል፡፡

መግለጫ

በፌዴራል መንግሥት 
ባለበጀት  መሥሪያ ቤቶች 
ኦዲት የተደረጉ ሂሳቦች

የመሠረታዊ አገልግሎቶች
 ከለላ ተከታታይ ኦዲት

2003 2004 2003 2004

ነቀፌታ የሌለበት አስተያየት የተሰጠባቸው 57 49   6 13

ከጥቃቅን ጉድለቶች በስተቀር አጥጋቢ ሆነው 
በመገኘታቸው ነቀፌታ ያለበት አስተያየት 52 48 255

    
     270

አቋም ለመውሰድ እንደማይቻል በመግለፅ 
አስተያየት የተሰጠባቸው  7  6

  
 1

የጐላ ችግር ያለባቸው ሆነው በመገኘታቸው 
ተቀባይነት የሚያሳጣ አስተያየት የተሰጠባቸው 13 13
ሂሳባቸውን በወቅቱ ባለመዝጋታቸው አስተያየት 
ያልተሰጠባቸው 2  1

ድምር 131 117 262 283

1.3 በኦዲት ወቅት የታዩ ዋና ዋና ግኝቶች
1.3.1 የፋይናንስና ሕጋዊነት ኦዲት

            በናሙና በተከናወነው ኦዲት በርካታ የሂሳብ አያያዝ ግድፈቶች ፣ የውስጥ ቁጥጥር  
            ድክመቶች እና ከደንብና መመሪያ ውጪ የተፈጸሙ ሁኔታዎች ተገኝተዋል።  ዋና    
            ዋናዎቹ ቀጥለው  ቀርበዋል።
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1.3.1.1 የጥሬ ገንዘብና የባንክ ሂሳብ
	  በሶስት መሥሪያ ቤቶች  ብር 247,210.19 የጥሬ ገንዘብ ጉድለት የተገኘ መሆኑ፤
	 በሂሳብ መገለጫ ሪፖርት የተደረገውና በቆጠራ የተገኘው ጥሬ ገንዘብ መካከል 

በሁለት መሥሪያ ቤቶች ቆጠራው በሂሳብ መግለጫው ላይ ከተመለከተው በብር 
133,466.99 በማነስ እንዲሁም በዘጠኝ መሥሪያ ቤቶች በብር 3,433,156.03 
በመብለጥ የታየ መሆኑ፤

	 በሃያ አራት መሥሪያ ቤቶች የተለያዩ የጥሬ ገንዘብና የባንክ ሂሳብ አያያዝ 
ድክመቶች የታዩ መሆኑ፤

1.3.1.2 ውዝፍ ተሰብሳቢ ሂሳብ
ተሰብሳቢ ሂሳቦች በወቅቱ በደንቡ መሰረት የሚወራረዱ መሆኑ ሲጣራ በአምሳ ሰባት 
መሥሪያ ቤቶች ብር 1,369,377,900.98 በደንቡ መሠረት በወቅቱ ሳይወራረድ ተገኝቷል፡
፡ ቀጥሎ የተመለከቱት የአሠራር ችግሮችም ታይተዋል።
	 አብዛኛው ተሰብሳቢ ሂሳቦች ከማን እንደሚፈለጉ የሚገልጽ ማስረጃ ባለመኖሩ 

የሚፈለገውን ቀሪ  ዕዳ ትክክለኛነትን ማረጋገጥ አለመቻሉ ፤

	 በአንዳንድ መሥሪያ ቤቶች ገንዘቡ ወጪ ተደርጎ ለመሰጠቱ ማስረጃው ባለመቅረቡ 
የተሰብሳቢ ሂሳቡን ትክክለኛነት ለማረጋገጥ አለመቻሉ ፤

	 ያልተለመደ ሚዛን ( Abnormal Balance ) የሚያሳዩ ተሰብሳቢ ሂሳቦች መኖራቸው ፣
	 በአንዳንድ መሥሪያ ቤቶች የተሰብሳቢ ሂሳብ ሰነዶች ለኦዲት ያልቀረበበት ሁኔታ 

ከመኖሩም በተጨማሪ ዕዳው ከመቼ ጀምሮ እንደሚፈለግ ማስረጃ ያልቀረበ እና 
ተቀፅላ ሌጀር ያልተቋቋመላቸው መሆኑ፣ 

1.3.1.3 የገቢ ሂሳብ
	 በናሙና በታዩት አራት መ/ቤቶችና ስድስት የገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን ቅ/ጽ/

ቤቶች በድምሩ ብር 29,205,484.95 ገቢ መሰብሰብ በሚፈቅዱ በገቢ ግብር፣ ቀረጥና 
ታክስ እንዲሁም በሌሎች ገቢ መሰብሰብ በሚፈቅዱ አዋÐች መሠረት ያልተሰበሰበ 
መሆኑ ፣

	 በገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን ዋና መ/ቤትና በስሩ ባሉ ስድስት ቅርንጫፍ ጽ/
ቤቶች ከውዝፍ ግብር፣ ወለድና ቅጣት መሰብሰብ የሚገባው ብር 853,920,158.83 እና 
በሌሎች ስድስት መ/ቤቶች ብር 12,250,953.19 ያልተሰበሰበ ውዝፍ ገቢ መኖሩ ፤ 

	 በአምስት መሥሪያ ቤቶች ዓመታዊ የገቢ ሂሳብ ሪፖርት ውስጥ ያልተካተተ ብር 
24,606,079.30 የተገኘ መሆኑ ፤ 

	 አሥራ አምስት መሥሪያ ቤቶች ከልዩ ልዩ የገቢ ማስገኛ ምንጮች ለሰበሰቡት ገቢ 
የገቢ ሂሳብ ሪፖርት ያላዘጋጁ መሆኑ ፤ 

	 አምስት መሥሪያ ቤቶች የገ/ኢ/ል/ሚ/ርን ሳያስፈቅዱ የገቢ ደረሰኝ አሳትመው ገቢ 
የሰበሰቡ መሆኑ ፤ 

1.3.1.4  የወጪ ሂሳብ
	በአሥራ ሶስት መሥሪያ ቤቶች የተሟላ የወጪ ማስረጃ ሳይቀርብ ብር 132,364,911.31 

በወጪ ተመዝግቦ የተገኘ መሆኑ ፤

	በሃያ ሁለት መሥሪያ ቤቶች የወጪ ማስረጃ ሳይቀርብላቸው ብር 13,803,411.08 
በወጪ  ተመዝግቦ የተገኘ መሆኑ ፤

	በሰላሳ መሥሪያ ቤቶች የግዢ አዋጅ ደንብና መመሪያ ሳይከተል በብር 353,568,759.15 
የተፈፀሙ ግዢዎች መኖራቸው ፤

	በሃያ አንድ መሥሪያ ቤቶች በብር 137,363,575.83 ደንብና መመሪያን ሳይከተሉ 
ያለአግባብ የተፈፀሙ ክፍያዎች መገኘታቸው ፤
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	በሶስት ዩኒቨርስቲዎች በግንባታ ላይ ላሉ ዕቃዎች ፣ በሚመለከተው አካል ሳይፈቀድ 
የትርፍ ሰዓትና የኃላፊነት አበል፣ ሰራተኞች መስክ ሳይወጡ ለውሎ አበል ብር 
123,208,152.15 ክፍያ ተፈጽሞ መገኘቱ ፤ 

	በአሥራ ሁለት መሥሪያ ቤቶች በተሰብሳቢ ሂሳብ መመዝገብ ሲገባቸው በወጪ 
የተመዘገቡ ብር 546,599,723.27 የቅድሚያ ክፍያ ሂሳቦች መኖራቸው ፤

	በሰባት መሥሪያ ቤቶች ለተለያዩ ግዥዎች ብር 54,220.60 በብልጫ ተከፍሎ መገኘቱ 
፤

	በአራት መሥሪያ ቤቶች ለውሎ አበል ብር 851,589.66 በብልጫ ተከፍሎ መገኘቱ ፤
	በስድስት መሥሪያ ቤቶች በብር 20,240,407.36 የተገዙ ዕቃዎች የንብረት ገቢ 

ደረሰኝ ሳይቆረጥላቸው  በወጪ የተመዘገበ መሆኑ ፤
	በዘጠኝ መሥሪያ ቤቶች ለብር 3,507,062,927.60 በተለያየ ምክንያት ማስረጃ 

ባለመቅረቡ የወጪውን ትክክለኛነት ማረጋገጥ ያልተቻለ መሆኑ፤
	በስድስት መሥሪያ ቤቶች ብር 159,482,075.35 የወጪ ሂሳብ በወጪ ሂሳብ ሪፖርት 

ውስጥ ያልተካተተ መሆኑ ፤

1.3.1.5 የተከፋይ ሂሳብ
	በሃያ ዘጠኝ መሥሪያ ቤቶች በወቅቱ ያልተከፈለ ብር 491,128,467.58 ተከፋይ ሂሳብ 

መገኘቱ ፤

1.3.1.6 የበጀት አጠቃቀም
	ሃያ ሰባት መሥሪያ ቤቶች በደንቡ መሠረት ሳያስፈቅዱ ለየሂሳብ መደቦቹ ከተፈቀደላቸው 

በጀት በላይ ብር 212,476,799.01 ወጪ ያደረጉ መሆኑ ፤  

1.3.1.7 የንብረት አስተዳደር
በብዙ መሥሪያ ቤቶች የሚታየው የዕቃና ንብረት አስተዳደር አጥጋቢ ሆኖ ያልተገኘ 
ሲሆን ፣ ዋና ዋናዎቹ ቀጥለው ቀርበዋል።
	ሃያ አንድ መሥሪያ ቤቶች ለቋሚ ዕቃዎች የተሟላ መለያ ቁጥር ያልሰጡ መሆኑ ፤
	አሥራ ስምንት መሥሪያ ቤቶች ዓመታዊ የቋሚና አላቂ ዕቃዎች ቆጠራ አድርገው 

ከመዝገብ (ከእስቶክ ካርድ) ከወጪ ጋር ትክክለኛነቱን ያላረጋገጡ መሆኑ ፤  
	አሥራ ሁለት መሥሪያ ቤቶች ዓመታዊ የቋሚና አላቂ ዕቃዎች ቆጠራ  ያላደረጉ 

መሆኑ ፤   
	ሃያ መሥሪያ ቤቶች የቋሚ ዕቃ መዝገብ (ስቶክ ካርድ) ያላቋቋሙ መሆኑ ፤
	ሰላሳ ሶስት መሥሪያ ቤቶች አገልግሎት መስጠት የማይችሉ የተለያዩ ንብረቶችን 

በመንግሥት መመሪያ መሠረት እርምጃ ያልወሰዱ መሆኑ ፤   
	በሶስት መሥሪያ ቤቶች ተያያዥነት ያላቸው የንብረት አስተዳደር ሥራዎች በአንድ 

ሠራተኛ ብቻ የሚከናወን መሆኑ ፤  

  1.3.1.8     የተሽከርካሪ አጠቃቀምና አያያዝ
	በአስራ አራት መሥሪያ ቤቶች ሊብሬ ያልቀረበላቸው 375  ተሽከርካሪዎች  

መገኘታቸው፤
	በአስራ ስምንት መሥሪያ ቤቶች በብልሸት ምክንያት የቆሙ 287 ተሽከርካሪዎች 

መገኘታቸው ፤
	በአራት መሥሪያ ቤቶች በመሥሪያ ቤቶቹ ስም ሊብሬ ያልተቀየረላቸው 15  

ተሽከርካሪዎች መገኘታቸው ፤ 

1.3.2 የፌዴራል የመንግሥት አጠቃላይ ገቢና ወጪ ሂሳብ ኦዲትን በተመለከተ
      የመንግሥት አጠቃላይ ገቢና ወጪ የ2004 በጀት ዓመት ሂሳብ ኦዲት ዋና ዋና ግኝቶችን 
      በተመለከተ

	 በገቢዎችና ጉምሩክ ባለሥልጣን ግብር ከፋዩ በስህተት የከፈለውና በበጀት ተይዞ ለግብር ከፋዩ 
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ተመላሽ የተደረገው የቀረጥ ሂሳብ ብር 2,954,828.92 በገቢ ተመላሽ መመዝገብ ሲገባው በወጪ 
ሪፖርት ተመዝግቦ ለሚኒስቴር መ/ቤቱ ቀርቧል።  ነግር ግን ለሒሳቡ ተገቢው ማስተካከያ 
ሳይደረግበት በመቅረቱ የተጠቃለለው የገቢ ሪፖርት በዚያው መጠን ሚዛኑ ከፍ ያለ መሆኑ፤  

	 በፋይናንስ አስተዳደር አዋጅ ቁጥር 648/2001 አንቀፅ 59 መሰረት የገ/ኢ/ል/ሚ/ር ከመንግሥት 
መሥሪያ ቤቶች የሚደርሰውን የተመረመረና በተሰጠው የኦዲት አስተያየት መሰረት 
የተስተካከለ የፌዴራል መንግሥት ዓመታዊ የሂሳብ ሪፖርት መዘጋጀቱን ለማረጋገጥ 
ኦዲት ሲደረግ በናሙና የታዩ ሶስት ሪፖርት አቅራቢ መሥሪያ ቤቶች በተሰጠው የኦዲት 
አስተያየት መሠረት የሂሳብ መግለጫውን ሳያስተካክሉ ሪፖርት በማቅረባቸው ምክንያት 
ያልተስተካከለው ሂሳብ መግለጫ በተጠቃለለው የፌዴራል መንግሥት ዓመታዊ ሂሳብ ውስጥ 
መካተቱ የተረጋገጠ መሆኑ፤

1.3.3 የክዋኔና አካባቢ ኦዲት ዋና ዋና ግኝቶች
 የክዋኔ ኦዲት በመንግሥት መሥሪያ ቤቶች የተቀረፁ ኘሮግራሞችና ኘሮጀክቶች የተመደበላቸው በጀት 
በአግባቡ ስራ ላይ ማዋላቸውንና የታለመላቸውን ዓላማና ግብ በብቃት መወጣታቸውን ለማረጋገጥ የሚከናወን 
ኦዲት ነው፡፡ መሥሪያ ቤቱ በበጀት ዓመቱ 19 የክዋኔ ኦዲቶችን ለማጠናቀቅ አቅዶ 17 ኦዲቶችን (89.5%) 
አጠናቆ ሪፖርት ለማውጣት የተቻለ ሲሆን፣  በኦዲቱ ወቅት የተገኙ ዋና ዋና ግኝቶች ቀጥለው ቀርበዋል።

1.3.3.1 በኢሚግሬሽን እና ዜግነት ጉዳይ ዋና መመሪያ የመደበኛ ፓስፖርት አገልግሎት አሰጣጥን 
በተመለከተ

	 ማንኛውም ዜጋ መደበኛ ፓስፖርት ሲፈልግ አስፈላጊውን መረጃ አሟልቶ በዋናው 

መ/ቤት 3 ቀናት በቅርንጫፍ ጽ/ቤቶች በ7 ቀናት ውስጥ የጉዞ ሰነድ ሊሰጠው ሲገባ 

በዋናው መምሪያና በናሙና በተመረጡ ቅርንጫፍ ጽ/ቤቶች እስከ 90 ቀን ድረስ 

የሚያስጠብቅ መሆኑ ፤ 
	 አስተያየት ከተጠየቁት 200 ባለጉዳዮች ውስጥም 189 (94.5%) የሚሆኑት            

እየተሰጠ ባለው አገልግሎት አለመርካታቸውን የገለጹ መሆኑ፤ 

	 ለደንበኞች በቂ የሆነ እንክብካቤ ያለመኖር ይህም የዝናብና የፀሐይ መከላከያ ያለው 

ወረፋ መጠበቂያ፣ መፀዳጃና ውሃ አለመኖሩ፣ የቀጠሮ ቀን አለመከበር፣  ለደንበኞች 

አለመርካት እንደምክንያት የተጠቀሱ መሆኑ ፤

	 መጠይቅ ከተደረገላቸው 200 አገልግሎት ፈላጊዎች ውስጥ 120 (60%) የሚሆኑት 

የፓስፖርት አገልግሎት በሌሎች የክልል ቅርንጫፍ ጽ/ቤቶች

እንደሚሰጥ እንደማያውቁ መግለፃቸው፤

1.3.3.2 በማዕድን ሚኒስቴር በሀገሪቱ የማዕድን ሀብት ልማት ላይ ለሚሳተፉ አካላት ወጥ የሆነ የፍቃድ 
አሰጣጥ ስርዓት መዘርጋቱንና ልማቱ የአካባቢንና የህብረተሰቡን ደህንነት በማይጐዳ ሁኔታ 
እየተካሄደ መሆኑን በተመለከተ

	 በናሙና ከተመረጡትና በሚኒስቴር መሥሪያ ቤቱ የማምረት ፈቃድ ከተሰጣቸው 

21 ባለፍቃዶች ውስጥ 14ቱ (67%) የተቀመጠውን መስፈርት አሟልተው ፍቃድ 

የተሰጣቸው ስለመሆኑ ማስረጃ ማግኘት አለመቻሉ ፤

	 የማዕድን ምርመራ ፈቃድ ፀንቶ የሚቆየው ለ3 ዓመት ብቻ ሲሆን ከ3 ዓመት በኋላ 

መቀጠል የሚፈልጉ ካሉ ግን ለተከታታይ 7 ዓመታት በየዓመቱ የስራ ፕሮግራም 

በማቅረብ የምርመራ ፈቃድን ማሳደስ ያለባቸው ቢሆንም እስከ 2004 ዓ.ም ድረስ 

መታደስ ወይም መሠረዝ የነበረባቸው 81 የምርመራ ፈቃዶች ስለመታደሳቸው 

ወይም እንዲያሳድሱ ማሳሰቢያ ስለመሰጠቱ ወይም ፈቃዳቸው ስለመሰረዙ የሚያሳይ 

ማስረጃ እንዲቀርብ ተጠይቆ አለመቅረቡ ፤

	 የመንግሥት ነፃ የአክስዮን ድርሻ በቀድሞው አዋጅ 2% በአዲሱ አዋጅ ደግሞ 

5% እንደሚኖረው የተደነገገ ቢሆንም፣ በኦዲቱ ወቅት የመንግሥት ነፃ የአክሲዮን 

ድርሻ የሚያስገኘውን ጥቅም በተመለከተ በማዕድን ሚኒስቴር ፈቃድ ከተሰጣቸውና 
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በናሙና ከተመረጡት 21 ማዕድን አምራÐች ውስጥ 20 ባለፈቃዶች ክፍያ 

የማይፈፅሙ ሆነው መገኘታቸው፤

	 የማዕድን ስራዎች በአካባቢ ላይ የሚያደርሱትን ተፅዕኖዎችና አያያዛቸውን 

ለመቆጣጠር የሚያስችል መመሪያ በሚኒስቴር መ/ቤቱ አለመዘጋጀቱ ፤

	 የማምረት ፈቃድ ከሚኒስቴር መ/ቤቱ ከወሰዱትና በናሙና ከተመረጡት 21 ባለ 
ፈቃዶች ውስጥ 16 ባለ ፈቃዶች (76%) የሚሆኑት የአካባቢና ማህበረሰብ ተፅዕኖ 

ግምገማ ጥናት አቅርበው ፈቃድ የተሰጣቸው ለመሆኑ ማስረጃ አለመቅረቡ ፤

	 የማዕድን ባለፍቃዶች የአካባቢ ተፅእኖ መልሶ ማቋቋሚያ ፈንድ ሊመድቡና ፈንዱ 

በስራ ላይ የሚውልበትን የአሰራር ሥርዓት ዘርግተው ተግባራዊ ማድረግ ያለባቸው 

ቢሆንም ከደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች፣ ከኦሮሚያ ክልል፣ ከአዲስ አበባ 

ከተማ መስተዳድር እና ከሚኒስቴር መ/ቤቱ የማዕድን ማምረት ፈቃድ ከወሰዱት 

ባለፈቃዶች ለመልሶ ማቋቋሚያ የሚሆን ፈንድ ፈቃድ ሲሰጣቸው በውሉ ላይ 

ከሚገለጽ የገንዘብ መጠን በስተቀር የተመደበው ገንዘብ የት መቀመጥ እንዳለበትና 

ስራ ላይ ስለመዋሉ ክትትል የሚደረግበት ሥርዓት አለመኖሩ፤

	 ለመንገዶች ግንባታና ጥገና አገልግሎት በኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን እና 

በክልል የገጠር መንገድ ባለሥልጣኖች እንዲሁም በእነርሱ በኩል ጨረታ አሸንፈው 

ኮንትራት የሚወስዱ የኮንስትራክሽን ማዕድናትን በህግ በተደነገገው መሠረት 

በነፃ የሚጠቀሙ ቢሆንም ግንባታቸውን ሲጨርሱ የመልሶ ማቋቋም ስራዎችን 

ያለመስራታቸው፣

1.3.3.3 በመንግስት ሠራተኞች ማህበራዊ ዋስትና ኤጀንሲ የጡረታ ፈንድ አሰባሰብ፣ 
አያያዝና አጠቃቀምን በተመለከተ፣

	 የመንግሥት የልማት ድርጅቶች ከሰራተኞቻቸው የሰበሰቡትን የጡረታ መዋጮ 

ለገቢዎችና ጉምሩክ ባለሥልጣን ገቢ ማድረግ እንዲችሉ ኤጄንሲው ከገቢዎችና 
ጉምሩክ ባለስልጣን ጋር በተዋዋለው መሠረት የጡረታ መዋጮው ስለመሰብሰቡ 
የሚያረጋግጥ የክትትልና ቁጥጥር ሥርዓት ተዘርግቶ ተግባራዊ ያልተደረገ መሆኑ ፤

	 የገቢዎችና ጉምሩክ ባለሥልጣን በውሉ መሰረት እንዲፈጽም ባለመደረጉ አሰሪ 
መሥሪያ ቤቶች ያስገቡለትን ብቻ ለኤጀንሲው በተከፈተው የባንክ ሂሳብ ቁጥር ገቢ 
ከማድረግ ውጪ ከየትኛው መ/ቤት፣ ዞን፣ ወረዳ እንደተሰበሰበ ካለመታወቁም በላይ 
በወቅቱ ገቢ ያደረጉትንና ያላደረጉትን ለመለየት ያልተቻለ መሆኑ፤

	 በፌዴራልም ሆነ በክልል የጡረታ መዋጮ ከፋይ ከሆኑ አሰሪ መ/ቤቶች መሰብሰብ 
የሚገባው ውዝፍ የጡረታ መዋጮ ስለመሰብሰቡ ኤጄንሲው ምርመራ በማድረግ 
እርምጃ መውሰድ ያለበት ቢሆንም መሰብሰብ የሚገባው ውዝፍ የጡረታ መዋጮ 
መኖሩን እንጂ መጠኑ ምን ያህል እንደሆነና ውዝፍ መዋጮ ያለባቸው መ/ቤቶች 
የትኞቹ እንደሆኑ ተለይተው የማይታወቁ መሆኑ፤

	 የሚፈለግባቸውን ውዝፍ የጡረታ መዋጮ ገቢ ያላደረጉ የክልል መንግሥታት 
በአዋጅ ቁጥር 714/2003 መሰረት የፌዴራል መንግሥት ከሚሰጣቸው የድጎማ በጀት 
ላይ ተቀንሶ ለኤጀንሲው ገቢ መደረግ ሲገባ፣ ኤጀንሲው በእያንዳንዱ የመንግሥት 
መ/ቤት ላይ ክትትል አድርጎ አለመሰብሰቡን፣ እንደዚሁም ከመጋቢት 14 እስከ 
ግንቦት 30/2004 ዓ.ም ድረስ በቀረበው የሂሳብ ምርመራ ሪፖርት ብር 118,114,069.00 
በአሰሪ መ/ቤቶች ውዝፍ የጡረታ መዋጮ መኖሩ ተረጋግጦ መተማመኛ የተሰጠ 
ቢሆንም ገንዘቡ ገቢ ስለመደረጉ ማስረጃ ሊቀርብ ያልቻለ መሆኑ፤

	 በመንግሥት የፋይናንስ አስተዳደር አዋጅ 648/2001 መሰረት የበጀት አመቱ ባለቀ 
በ3 ወር ጊዜ ውስጥ የኤጀንሲውን ሂሳብ ኦዲት ማስደረግ ሲገባ የ2003 እና የ2004 
ሂሳብ ባለመዘጋቱ የጡረታ ፈንዱ ሂሳብ ከ2002 በኋላ ኦዲት አለመደረጉ ፤
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1.3.3.4 በኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለሥልጣን የቀረጥ ነፃ ንግድ አሰራርና 
አፈፃፀምን በተመለከተ 

	 በንግድ ምዝገባና ፈቃድ አዋጅ ቁጥር 67/1989 እና በተሻሻለውም አዋጅ ቁጥር 

686/2002 መሠረት የቀረጥ ነጻ ንግድ ዘርፍ የቀድሞው የንግድና ኢንዱስትሪ 

ሚኒስቴር መ/ቤት የንግድ ሥራ ፈቃድ ከሚሰጥባቸው የንግድ ሥራ ዘርፎች ዝርዝር 

ውስጥ ካለመካተቱም በላይ በቀረጥ ነፃ ንግድ ስራ ላይ ለመሰማራት የሚፈልጉ 

አካላት ማሟላት የሚገባቸው መስፈርትም አለመዘጋጀቱ፤

	 በቀረጥ ነፃ ንግድ ስራ ላይ የተሰማሩ አካላት ገንዘብ በውጭ ምንዛሪ ለመቀበል 

የሚያስችል ፈቃድ ማውጣትና በየወቅቱ ማሳደስ ያለባቸው ቢሆንም በቀረጥ 

ነጻ ንግድ ስራ ላይ የተሰማሩት አንድ የግል ድርጅት በአዲስ አበባ ኤርፖርት 

ተርሚናል አንድ አና ሁለት ውስጥ ላሉት ሁለት ሱቆቹ በውጭ ምንዛሪ ለመገበያየት 

የሚያስችል ፈቃድ ሳይኖረው፤ በፈቃድ ሰጪና ተቆጣጣሪ አካላትም (የኢትዮጵያ 

ብሔራዊ ባንክ አና የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለሥልጣን መስሪያ ቤቶች) 

ፈቃድ ያለው ስለመሆኑ ክትትልና ቁጥጥር ሳይደረግ ከ10 ዓመታት በላይ እየሰራ 

የሚገኙ መሆኑ፤

	 በሁለቱም ተርሚናል ውስጥ በሚገኙ የወጪ መንገደኞች አዳራሾች ሁለት አይነት 

የንግድ አሰራር መኖሩ ማለትም ከቀረጥ ነጻ አና ቀረጥ ተከፍሎባቸው የሚሸጡ 

እቃዎች ንግድ የሚካሄድ መሆኑ ህገ-ወጥ ግብይት እንዲካሄድ ምቹ ሁኔታን 

እንደሚፈጥር በባለድርሻ አካላት (የኢትዮጵያ ኤርፖርቶች ድርጅት፣ የኢትዮጵያ 

ብሔራዊ ባንክ እና የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን) ችግሩን ለመቅረፍ 

የሚያስችል ተገቢው የግብይት ስርዓት እንዲዘረጋ ጥናት ቢያደርጉም ተገቢው 

የክትትልና የቁጥጥር ሥርዓት በተቀናጀ ሁኔታ ተዘርግቶ ተግባራዊ አለመደረጉ፤

	 በኤርፖርት ውስጥ በግለሰቦች የውጭ ሀገር ገንዘቦች ግዢ እና ሽያጭ እንደሚፈጸም 

በተለያየ ጊዜ በአዲስ አበባ ኤርፖርት ገቢዎችና ጉምሩክ ቅርንጫፍ ጽ/ቤት በተደረጉ 

ጥናቶች የተመለከተ ሲሆን፣ ይህንኑ ለማረጋገጥ በኦዲቱ ወቅት ከመስሪያ ቤታችን 

ለስራው ወጪ ባደረግነው ገንዘብ አንድ የአሜሪካን ዶላር በ23 የኢትዮጵያ ብር 

የሚመነዘር መሆኑን ለማረጋገጥ መቻሉ፤

	 የጉምሩክ መጋዘን የስራ ፈቃድ አሰጣጥን ለመወሰን በወጣው የሚኒስትሮች ምክር 

ቤት ደንብ ቁጥር 24/1990 አንቀጽ 9 ንዑስ አንቀጽ 2 እና 3 መሰረት የጉምሩክ 

ቦንድድ መጋዘን ፈቃድ በየበጀት ዓመቱ መጀመሪያ ከሐምሌ 1 እስከ 30 ባለው 

ጊዜ ውስጥ ተገቢውን ክፍያ በመፈፀም ሊታደስ እንደሚገባ፤ በተጠቀሰው ጊዜ ውስጥ 

ፈቃዱን ያላሳደሰ ድርጅት ደግሞ ከነሐሴ 1 እስከ ነሐሴ 30 ባለው ጊዜ የማሳደሻውን 

ክፍያ 100% ቅጣት በመክፈል ማሳደስ እንዳለበት የተገለጸ ቢሆንም፣ ሦስቱም የግል 

ድርጅቶች ከነሐሴ 2002 ዓ.ም. ጀምሮ የጉምሩክ ቦንድድ መጋዘን ፈቃዳቸውን 

አለማሳደሳቸው፤

	 በጉምሩክ አዋጅ ቁጥር 622/2001 አንቀጽ 22 ንዑስ አንቀጽ 4 እና 5 ላይ የጉምሩክ 

መጋዘን ፈቃድ ማውጫ እና ማሳደሻ ክፍያ በሚኒስትሮች ምክር ቤት በሚወጣ 

ደንብ እንደሚወሰን የተገለጸ ቢሆንም ደንቡ አለመውጣቱ፤

	 ከቀረጥ ነፃ ዕቃዎች ወደ ቀረጥ ነፃ ሱቅ ከመግባታቸው በፊት የዕቃዎቹ ዝርዝር 

መረጃ (ዓይነትና ብዛት) በጉምሩክ ተጠናቅሮ የማይያዝ መሆኑ፤

	 የዕቃዎች አወጋገድ የአፈፃፀም መመሪያ ተዘጋጅቶ ተግባራዊ ባለመደረጉ በከፍተኛ 

የውጭ ምንዛሪ ወደ ሀገር ውስጥ የገቡ እቃዎች ሳይወገዱ ለረዥም ጊዜ በሱቅ 

(በመጋዘን)  ውስጥ ተከማችተው የሚገኙ መሆኑ፤
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1.3.3.5 በመንግሥት የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ውስጥ በሚገኙ ተማሪዎች ላይ 
የሚታዩ የስነ-ምግባር ችግሮች እንዲሁም የሚገጥሟቸው ተቋማዊና አካባቢያዊ 
አሉታዊ ተፅዕኖዎችን በተመለከተ፣

	 በናሙና በታዩት በዲላ፣ በሀዋሳ፣ በጐንደርና በባህርዳር ዩኒቨርስቲዎች የመምህራን 
የስነ-ምግባር ደንብ ያልተዘጋጀ ሲሆን፣ የተማሪዎች        የስነ-ምግባር ደንብና 
መመሪያ ቢኖርም የግንዛቤ ማስጨበጫውን ያላገኙ ተማሪዎች በመኖራቸው 
መመሪያው በትክክል እየተተገበረ አለመሆኑ፤

	 በኦዲቱ ወቅት በናሙና በታዩት የዲላ፣ የሐዋሳ፣ የጎንደርና የባህር-ዳር ዩኒቨርስቲዎች 
በተሰበሰበው መረጃ መሰረት ሰዓት አርፍደው ክፍል የሚገቡና የሚቀሩ፣ ፈተና ላይ 
አይመጣም በማለት ከተማሪው ጋር ተስማምተው የሴሚስተሩን ኮርስ ሳያጠናቅቁ 
ፈተና የሚሰጡ፣ በወቅቱ በስራ ገበታቸው ላይ ሳይገኙ ቀርተው የፈተና ወቅት ሲደርስ 
በአጭር ጊዜ ኮርሱን አጠናቀው ፈተና የሚሰጡ፣ የተማሪውን የፈተና ውጤት በወቅቱ 
የማያሳውቁ፣ ተማሪው በትምህርት ገበታው ላይ መገኘቱን የማያረጋግጡ (Class 
Atendance የማይዙ) መምህራን መኖራቸው፤

	 የከፍተኛ ትምህርት ተቋም ተማሪዎችን ለአጸያፊ ተግባር አሳልፈው የሚሰጡ ደላሎች 
(ተማሪዎችም ሆኑ ሌሎች አካላት) እንዲጋለጡና በደላሎቹም ላይ ህጋዊ እርምጃ 
እንዲወሰድ የማይደረግ በመሆኑ በናሙና በታዩት በአራቱም ዩኒቨርስቲዎች ካምፓሶች 
ሴት ተማሪዎችን ለአጸያፊ ተግባር አሳልፈው የሚሰጡ ደላሎች (ተማሪዎች፣ የግቢው 
ማህበረሰብና የውጭ አካላት) መኖራቸው፤

	 ዩኒቨርስቲዎች በአካባቢያቸው የጫት፣ የሺሻ፣ የመጠጥ፣ የጭፈራ እና የመሳሰሉት 
ቤቶች እንዳይኖሩ ለማድረግ ከከተማ መስተዳድሮች፣ ከፖሊስ፣ ከማዘጋጃ ቤቶችና 
ክፍለ ከተሞች ጋር በቅንጅት የሚሰራበት መድረክ ባለመፈጠሩ በዲላ ዩኒቨርሲቲ 
በአዲሱ ካምፓስ በሀዋሳ ዩንቨርሲቲ ዋናውና የጤና ሳይንስ ካምፓስ፣ በጎንደር 
ቴዎድሮስና ማራኪ ካምፓስ በባህር-ዳር በዋናው ካምፓስ አካባቢ የጫት፣ የሺሻ፣ 
እና የመጠጥ ቤቶች እንዲሁም በባህር-ዳር በዘንዘልማና በሀዋሳ በዋናው ካምፓሶች 
አካባቢ የጫት እርሻዎች መኖራቸው፤

1.3.3.6 የደቡብ ኢትዮጵያ ስምጥ ሸለቆ የቆላ ዝንብ ማጥፊያ ኘሮጀከት አፈፃፀምን 
በተመለከተ

	  የደቡብ ኢትዮጵያ ስምጥ ሸለቆ የቆላ ዝንብ ማጥፊያ ኘሮጀክት ከ1990 ዓ.ም እስከ 
2000 ዓ.ም ውስጥ የቆላ ዝንብን ከ 25‚000 ካ.ኪ.ሜ ላይ ነፃ ለማድረግ በእቅድ የተያዘ 
ቢሆንም ከ13 ዓመታት በኋላ የተከናወነው 6‚000 ካ.ኪ.ሜ (24%) ብቻ መሆኑ፤

	 ከብቶችን ስርዓት ባለው መልኩ ኬሚካል ለመቀባት የሚያስችል በቂ በረት 
ባለመዘጋጀቱ አና ያሉትም በረቶች በአካባቢው ካሉት የከብቶች ቁጥር ጋር ተመጣጣኝ 
ባለመሆናቸው አብዛኛው የመቀባቱ ስራ ከበረት ውጪ በማሯሯጥ የሚካሄድ በመሆኑ፣ 
የኬሚካል ብክነትን እያስከተለ መሆኑ፤

	  በ2002 እና በ2003 ዓ.ም መሬት ለመሬትና በአይሮኘላን የኬሚካል እርጭት ለማከናወን 
የተያዘው ዕቅድ እስከ የካቲት 2004 ዓ.ም ድረስ አለመከናወኑ፤

	  የቆላ ዝንቦች ማምከኛ እና ደምን ከባክቴሪያ ለማፅዳት የሚያገለግል የጨረር 
(Industrial Radiateor Gama Ray) መሳሪያ ግዢ የተፈፀመ ቢሆንም ለኢንዱስትሪያል 
ራዲያተር የሚያስፈልገው ክፍል ግንባታ ስራ ባለመሰራቱ እቃው ወደ አገር ውስጥ 
ያልገባ መሆኑ  ፤

	  ለእርባታ ማዕከሉና ለመስክ ስራ የሚያገለግሉ መሳሪያዎች፣ መድኃኒቶች እና 
ኬሚካሎች (በፕሮጀክት ማዕከሉ ለዝንቦች እርባታ ክፍል እና ለላቦራቶሪ እንዲሁም 
ለጨረር ስራ የሚያገለግል) ግዢ በተያዘላቸው እቅድ መሰረት አለመከናወኑ፤
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	  ፕሮጀክት ጽ/ቤቱ ስራውን በደቡብ ክልል ሲጀምር ከክልሉ የግብርና ቢሮ ጋር 
በቅንጅት መስራት የሚያስችለውን የስምምነት ሰነድ ተፈራርሞ ከቀድሞው የሳይንስ 
እና ቴክኖሎጂ ኮሚሽንም ይሁንታን ቢያገኘም ከክልሉ ግብርና ቢሮም ሆነ ከግብርና 
ሚኒስቴር ጋር መረጃዎችን የማይለዋወጥ መሆኑን ፤

1.3.3.7 በመንግሥት ግዢ እና ንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ የፌዴራል መንግሥት መ/
ቤቶች የነዳጅ አጠቃቀምን በተመለከተ

	  የመንግሥት ግዢ እና ንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ በፌዴራል መንግሥት መ/
ቤቶች የነዳጅ አጠቃቀም የተሸከርካሪ ጥገናና አያያዝን ኢኮኖሚያዊና ውጤታማ 
በሆነ መንገድ ለመምራት የሚያስችል የአሰራር ሥርዓት አስከ 2004 በጀት ዓመት 
መጨረሻ አለማውጣቱ፤

	 በናሙና ተመርጠው በታዩት 11 መ/ቤቶች፣
•	   በ10 መ/ቤቶች የተሽከርካሪዎች ጥገናና እንክብካቤ ሥርዓት አለመዘርጋቱ፤

•	    በጋራ አገልግሎት (Pool) ሥር የሚገኙ ተሽከርካሪዎች የየሥራ ክፍሎችን 
የተሽከርካሪ ፍላጎት በማገናዘብ እንደ አስፈላጊነቱ በአንድ አቅጣጫ የሚጓዙ 
ሠራተኞችን በማቀናጀት ነዳጅን በቁጠባ ለመጠቀም የሚያስችል አሠራር 
ስለመተግበሩ 8ቱ ማስረጃ ለማቅረብ አለመቻላቸው፤

•	   ለመንግሥት ተሸከርካሪ የሚሰጥ የነዳጅ እደላ ከሥራው ጠባይና ሁኔታ አንጻር 
ተገምግሞ የሚወሰን ስለመሆኑ በ8 መ/ቤቶች ማስረጃ ሊቀርብ አለመቻሉ ፤

•	   እያንዳንዱ ተሽከርካሪ በዓይነት፣ በሞዴልና በዕድሜ ተለይቶ በአንድ ሊትር 
ነዳጅ ምን ያህል ኪ/ሜትር መጓዝ እንደሚችል ሊታወቅ እና በዚሁ መሠረት 
ተግባራዊ መደረግ ሲገባው በ7ቱ፣ መረጃው ተጠናቅሮ አለመያዙ እና ተግባራዊ 
አለመደረጉ፤

•	   በ6 መሥሪያ ቤቶች ውስጥ 54 ጌጃቸው የማይሰራ ተሽከርካሪዎች አገልግሎት 
በመስጠት ላይ የሚገኙ መሆኑ፤

•	   በመንግሥትና ህዝባዊ ድርጅት ተሸከርካሪዎች ግዥ ሥምሪት አጠቃቀምና 
ጥገና መመሪያ መሰረት በየወሩ መጨረሻ እያንዳንዱ ተሽከርካሪ የፈጀውን 
የነዳጅ መጠን ከሸፈነው የኪሎ ሜትር ብዛት ጋር በማነጻጸር በሪፖርት መልክ 
ተቀናብሮ በቅጽ ላይ በመሙላት ለሚመለከተው የመ/ቤቱ የበላይ ኃላፊ 
የሚቀርብበት የአሰራር ሥርዓት በ8ቱ መሥሪያ ቤቶች  ተግባራዊ አለመደረጉ፤

1.3.3.8 በፕራይቬታይዜሽንና የመንግሥት የልማት ድርጅቶች ተቆጣጣሪ ኤጀንሲ በጋራ 
ልማትና በኪራይ የተያዙ የልማት ድርጅቶች ውጤታማነትን በተመለከተ

	 የልማት ድርጅቶች በኪራይና በጋራ ልማት ኢንቨስትመንት ወደ ግል ከተዛወሩ በኋላ 
በስራ ዕቅዱ (Business Plan) መሠረት ባለሀብቶች ሥራዎችን እየሰሩ ስለመሆኑ ወጥ 
የሆነ የክትትልና የቁጥጥር ሥርዓት ሊዘረጋና ተግባራዊ ሊደረግ ሲገባ ድርጅቶችን 
የሚያስተዳድሩ ባለሀብቶች በገቡት ውል እና በስራ ዕቅዱ መሰረት እየሰሩ ስለመሆኑ 
በቂ ክትትል አለመደረጉ ፤

	 በጋራ ልማት ኢንቨስትመንትና በኪራይ የተያዙ የልማት ድርጅቶች የሂሳብ ሪፖርቶች 
የትርፍና ኪሳራ ሪፖርት (Income Statemenet) እና የሀብት እና ዕዳ መግለጫ (Balance 
Sheet)  ወቅቱን በጠበቀ መልኩ ሊቀርብና ፈቃድ ባለው የኦዲት ተቋም ኦዲት መደረግ 
ሲገባው፣ BM (ቢኤም) ኢትዮጵያ ጨርቃ ጨርቅ አክሲዮን ማህበር በጋራ ልማት 
ኢንቨስትመንት የተያዘው በ2002 ዓ. ም ቢሆንም የሂሳብ መግለጫዎቹ ለኤጀንሲው 
አለመላኩና በገለልተኛ ኦዲተሮች ኦዲት አለመደረጉ ፤

	 ኤጀንሲው በኪራይና በጋራ ልማት ኢንቨሰትመንት ከግል ባለሀብቱ ጋር 
በሚያስተዳድራቸው ድርጅቶች የኃላፊነትና የተጠያቂነት ሥርዓት እንዲሁም 
ውል ቢቋረጥ አፈጻጸሙ በስምምነት ሰነዱ መሰረት ሊሆን ሲገባ፣ በውሉ መሠረት 
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ለመንግሥት መከፈል የሚኖርበት ብር 106,481,211.57 እና USD 760,000 ኦዲቱ 
እስከተጠናቀቀበት ታህሣሥ 2005 ለመንግሥት ያልገባ መሆኑ ፤ 

1.3.3.9 በፕራይቬታይዜሽንና የመንግሥት የልማት ድርጅቶች ተቆጣጣሪ ኤጀንሲ  
የመንግሥት ትርፍ ድርሻና የኢንዱስትሪ ልማት ፈንድ ሂሳብ ብድር አሰጣጥ፣ 
አጠቃቀምና አሰባሰብን በተመለከተ

	 ኤጀንሲው ፡

•	  ከ2003-2007 ባዘጋጀው እስትራቴጂክ እቅድ ውስጥ ከኢንዱስትሪ ልማት ፈንዱ 
ብድር ለምን ያህል አክስዮን ማህበራትና የልማት ድርጅቶች እንደሚሰጥና ምን 
ያህል የብድር ተመላሽ እንደሚሰበስብ 
የልማት ድርጅቶችንና አክሲዮን ማህበራትን የፍላጐት ጥናት መሠረት 
በማድረግ በስትራቴጂክ ዕቅዱ ውስጥ አለማካተቱና   በየአመቱ ተግባራዊ 
መደረጉን የማያረጋግጥ መሆኑ ፤

•	  የልማት ድርጅቶችና አክሲዮን ማኅበር በየበጀት ዓመቱ መከፈል ያለባቸውን 
የመንግሥት ትርፍ ድርሻ ገቢ እንዲያደርጉ ደብዳቤ የሚጽፍና መርሃ ግብር 
(የጊዜ ሰሌዳ) አዘጋጅቶ የሚልክ ቢሆንም 28 የልማት ድርጅቶችና አክስዮን 
ማህበራት ፈሰስ ማድረግ የሚገባቸውን ብር 786,956,679.00 ገቢ ሳያደርጉ 
በአማካይ ከ2 እስከ 3 ዓመት ያዘገዩ መሆኑ ፤

•	  በመንግሥት ይዞታ ስር ላሉ አክሲዮን ማኅበራትና የልማት ድርጅቶች በተለያየ 
ጊዚያት ከኢንዱስትሪ ልማት ፈንድ ብድር በሚሰጥ ጊዜ ውል የሚያስገባ 
ቢሆንም 8 የልማት ድርጅቶችና አክስዮን ማህበራት ብር 134,747,410.00 
በገቡት ውሉ መሰረት ተመላሽ ሳያደርጉ ከ2 እስከ 6 ዓመት ያዘገዩ መሆኑ ፤

•	  በመንግሥት ይዞታ ስር የነበሩ አክሲዮን ማህበራትና የልማት ድርጅቶች 
ወደ ግል በሚዛወሩበት ጊዜ በውጭ ኦዲተር ሂሳቡን አስመርምሮ ያለባቸውን 
የመንግስት ትርፍ ድርሻ እንዲከፍሉ ውል የሚያስገባ ቢሆንም ሶስት ድርጅቶች 

ብር 18,549,634.00 ገቢ ያልተደረገ የመንግሥት ትርፍ ድርሻ ሂሳብ መኖሩ ፤

•	  በመንግሥት ይዞታ ስር የነበሩ አክሲዩን ማህበራትና የልማት ድርጅቶች 
ወደ ግል በሚዛወሩበት ጊዜ ያለባቸውን የኢንዱስትሪ ልማት ፈንድ ብድር 
ገዢ ባለሀብቶቹ እንዲከፍሉ ውል ያስገባ ቢሆንም አምስት ድርጅቶች ብር 
44,254,041.00 ገዢ ባለሀብቶቹ በገቡት ውል መሰረት ያልከፈሉት የኢንዱስትሪ 
ልማት ፈንድ ብድር መኖሩ ፤

•	  በኢትዮጵያ መንግሥትና በቱርክ ባለሀብቶች ሳይገን ግሩፕ በተባለ የቱርክ 
ባለሀብቶች ሳይገን ዲማ የጨርቃ ጨርቅ አክሲዮን ማኅበርን ለመመስረት በ2003 
ዓ.ም ከኢንዱስትሪ ልማት ፈንድ የመንግሥት ድርሻ ሂሳብ በሚከፈልበት ጊዜ 
ዩኤስዲ (USD) 327,107.80 ብልጫ የተከፈለና ያልተመለሰ መሆኑ ፤

1.3.3.10 በግብርና ሚኒስቴር የደን ሀብት ልማትና ጥበቃን በተመለከተ
	የደን ልማትና ጥበቃና አጠቃቀም ፖሊሲ ስትራቴጂና አዋጅ በ1999 ዓ.ም  የወጣ 

ቢሆንም ይህን ለማስፈፀም የሚረዳ ደንብ ተዘጋጅቶና ፀድቆ ስራ ላይ እንዲውል 
አለመደረጉ ፤

	በናሙና ተመርጠው የመስክ ጉብኝት የተደረገባቸው ቅድሚያ የተሰጣቸው የሀገሪቱ 

ጥብቅ የተፈጥሮ ደን ይዞታዎች አብዛኛዎቹ  የአስተዳደር ኘላን (Site Mamagement 
Plan) ያልተሰራላቸው ሲሆን ፣ የአስተዳደር ኘላን  የተሰራላቸው ጥቂት ቢኖሩም 
የቆየ እና ወቅታዊ አለመደረጉ ፤ እንደዚሁም ዳር ድንበራቸው ተከልሎና ተመዝግቦ 
በሕግ መሠረት እውቅና እንዲያገኙ አለመደረጉ ፤

	የሀገሪቱን የደን ሀብት ሁኔታን የሚያሳዩ ወቅታዊ መረጃዎቹ በየጊዜው እየተጠናከሩ 
የማይያዙ ሲሆን፣ ያሉት መረጃዎችም ከ20 ዓመታት በላይ የቆዩ እና  እርስ 
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በእርሳቸው የሚቃረኑ መሆኑ፤

	በሀገር አቀፍ ደረጃ በየዓመቱ ችግኞች የሚተከሉ ቢሆንም የተተከሉበት  አካባቢ፣ 
የቦታው ስፋት፣ ምን ያህልና ምን አይነት ችግኞች እንደተተከሉ፣ የፀደቀው መጠን፣ 
የታለመለትን አገልግሎት እስኪሰጥ ድረስ እየተደረገ ያለውን ክትትል የሚያሳይ 
መረጃ ተጠናቅሮ የማይቀመጥ መሆኑ፤

1.3.3.11 በከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር የፌዴራል መንግሥት ቢሮዎች 
ሕንፃ ግንባታ አፈፃፀምን በተመለከተ

	የመንግሥት የቢሮ ሕንፃዎችን የሚያሠራው የፕሮጀክት ጽ/ቤት በመንግስት የግዥ 
መመሪያ አንቀፅ 16 መሰረት ጨረታው ከተከፈተ በኋላ ባሉት 60 ቀናት ውስጥ 
የጨረታውን አሸናፊ መግለጽና ውል መፈራረም የሚጠበቅበት ሲሆን ለማዕከላዊ 
ስታስቲክስ ኤጀንሲ፣ ለፕሬስ ድርጅት እና ለገቢዎች እና ጉምሩክ ባለስልጣን ተጨማሪ 
ብሎክ ለማሰራት በግንቦት 2002 ጨረታ ካወጣ በኋላ ኮንትራት ለመፈራረም 9 ወራት 
መውሰዱ፤

	በኦዲቱ ወቅት ከታዩ አምስት በግንባታ ላይ ካሉ ፕሮጀክቶች ውስጥ የግብርናና 
ገጠር ልማት ሚኒስቴር ተጨማሪ ብሎክ ህንፃ ግንባታ በጥቅምት 2001 ዓ.ም ተጀምሮ 
ሐምሌ 2001 ዓ.ም እንደሚጠናቀቅ ታቅዶ የነበረ ቢሆንም እስከ ሰኔ 2004 ድረስ 
አለመጠናቀቁ፤ እንደዚሁም የፍትህ ሚኒስቴር የህንፃ ግንባታ ፕሮጄክት በሐምሌ 
2001 እንዲጠናቀቅ ታስቦ ህዳር 2001 ላይ የተጀመረ ቢሆንም እስከ ሰኔ 2004 ድረስ 
የተከናወነው 58% ብቻ መሆኑ፤

	የመንግሥት ቢሮዎች ሕንጻ ግንባታ ፕሮጄክት ጽ/ቤት እያከናወናቸው ያሉ እና 
የተጠናቀቁ የቢሮ ህንጻ ግንባታ ፕሮጄክቶች ከተያዘላቸው ጊዜ በላይ እስከ ሁለት 
ዓመት ተጨማሪ ጊዜ መውሰዳቸው፤ በዚህም ምክንያት የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር፣ 
የግብርና ሚኒስቴር እና የገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን የቢሮ ሕንፃ ግንባታ 
ፕሮጄክቶች ከተያዘላቸው በጀት በላይ ብር 8.7 ሚሊዮን ያስወጡ መሆኑ፤

	በሚኒስቴር መሥሪያ ቤቱ እና በኮንትራክተሮች መካከል በተፈረመው የኮንትራክት 
ስምምነት መሰረት የግንባታ ዕቃዎች የሚቀርቡት በፕሮጄክት ጽ/ቤቱ በኩል ቢሆንም 
የተያዘላቸውን የጊዜ ሠሌዳ ጠብቀው በወቅቱ ባለመቅረባቸው ግንባታዎቹ በተደጋጋሚ 
ለወራት የሚቆሙ መሆኑ፤

1.3.3.12 በንግድ ሚኒስቴር ቀጥተኛ ክትትል የሚደረግባቸው የግብርና ምርቶች ውጭ 
ንግድ ማስፋፊያ ሥርዓት አፈፃፀምና ውጤታማነትን በተመለከተ

	ለውጭ ሀገር ገበያ የሚቀርቡ የግብርና ምርቶች በተለይ ደግሞ ወደ ዘመናዊ ግብይት 
ያልገቡት ምርቶች ላይ ተገቢውን የጥራት ደረጃ እንዲያሟሉ በየደረጃው በሚገኙ 
አካላት በየምርቶቹ ባህሪና ዓይነት ከማሳ እስከ ማዕከል ባለው ሰንሰለት ቼክሊስት 
በማዘጋጀት የሚደረግ የተጠናከረ ወቅታዊ የጥራት ክትትል አለመኖሩ፤

	የንግድ ሚኒስቴር ወደ ውጭ ሀገር ገበያ የሚላኩ የግብርና ምርቶችን ጥራት 
ለማስጠበቅ የሚያስችሉ የጥራትና ደረጃ ማዕከላት ምርቶቹ በሚመረቱባቸው 
አካባቢዎች እንዲመሰረቱና እንዲጠናከሩ በማድረግ የማዕከላቱን ውጤታማነት 
መከታተል ሲኖርበት የጥራትና ደረጃ ማዕከላት የግብርና ምርቶቹ በሚመረቱበት 
በቅርብ አካባቢ እንዲመሰረቱና እንዲጠናከሩ አለማድረጉ ፤

	የንግድ ሚኒስቴር ወደ ዘመናዊ የግብይት ሥርዓት ያልገቡና በውጭ ሀገራት ገበያዎች 
የሚፈለጉ የግብርና ምርት አይነቶችን እና በየሀገራቱ የሚፈለገውን የጥራት ዓይነት 
እና መጠን በማጥናት መረጃዎችን በማሰባሰብ፣ በመተንተንና በማጠናከር ምርቶቹ 
ሊመረቱባቸው በሚችሉ ክልሎች፣ ዞኖችና ወረዳዎች የግብርናና የግብይት ቢሮዎች 
እንዲሁም ለላኪዎች እንዲደርሳቸው ያለመደረጉ፤

	የንግድ ሚኒስቴር በክልል ከተደራጁ የኤክስፖርት ልማት ድጋፍ ኮሚቴዎች 
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ጋር በመሆን በሥራ ሂደት የሚያጋጥሙ ችግሮችን በወቅቱ እንዲፈቱ ለማድረግ 
የሚያስችል ወቅታዊ የውይይት መድረክ አለመዘጋጀቱ፤

1.3.3.13 በጤና ጥበቃ ሚኒስቴር የፌዴራል ሪፈራል ሆስፒታሎች ለተመላላሽ ታካሚዎች 
የሚሰጡት የህክምና አገልግሎትን በተመለከተ 

	የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር በፌዴራል ሪፈራል ሆስፒታሎች በስራ ላይ የሚውል የተጠናከረ 
አገር አቀፍ የህሙማን አላላክና አቀባበል (ሪፈራል) ሥርዓት በመዘርጋት በአገሪቷ 
ያሉ ሆስፒታሎች ተቀናጅተውና ተናበው እንዲሰሩ ወጥ የሆነ የሪፈራል መመሪያ 
በማዘጋጀት በመመሪያው ላይ ግንዛቤ እንዲሁም ታካሚዎችን መሰረት ያደረገ 
የህክምና ሥነ- ምግባር መመሪያ (Ethical and Medico-Legal Regulation) ሊያወጣ 
ባለመቻሉ የሪፈራል ሆስፒታሎች የእርስ በርስ ትስስር እና በሆስፒታሎች ውስጥ 
እና በሆስፒታሎች መካከል ተናቦ የመስራት (Inter and Intra Hospital Communication) 
ሁኔታ አለመኖሩ፤

	በመሰረታዊ የሥራ ሂደት ለውጥ ጥናት መሰረት ታካሚዎች ሆስፒታል በደረሱ በ2 
ስዓት ጊዜ ውስጥ አገልግሎት ሊያገኙ እንዲሁም የሆስፒታሉ ሀኪሞች ለሚያደርጉት 
የጠዋት ስብሰባ የመሰብሰቢያ ስዓት የጊዜ ገደብ ሊያስቀምጡ ሲገባ የጥቁር አንበሣ 
ሆስፒታል እና የቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ሚሊኒዬም ሜዲካል ኮሌጅ ታካሚዎችን 
የሚቀበሉት ጠዋት ብቻ መሆኑን፤

	የፌዴራል ሪፈራል ሆስፒታሎች አገልግሎት አሰጣጥን በበላይነት የሚመራና 
የሚከታተል የተጠናከረ የሆስፒታል አስተዳደር ቦርድ ሊያቋቁሙ ሲገባ በጥቁር 
አንበሳ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል እና በቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ሚሊኒየም ሜዲካል 
ኮሌጅ ኦዲቱ እስከተጠናቀቀበት ጊዜ ድረስ የሆስፒታል አስተዳደር ቦርድ ያልተቋቋመ 
መሆኑ፤

	የትምህርት ሚኒስቴር እና የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር በስራቸው የሚገኙ የፌዴራል 
ሪፈራል ሆስፒታሎች የሚሰጡትን የህክምና አገልግሎት በተቀላጠፈ መልኩ 
መስጠታቸውን እንዲሁም አስፈላጊ መድሃኒቶችን እና የህክምና መሳሪያዎችን 
አቅርቦትና አጠቃቀም መኖሩን በቅንጅት ሊከታተሉ ሲገባ የቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል 
ሚሊኒዬም ሜዲካል ኮሌጅ በመደበኛነት የጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ደግሞ አልፎ 
አልፎ ከጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ክትትልና ድጋፍ የሚያገኙ ሲሆን፣ የጥቁር አንበሳ 
ሆስፒታል ግን ከትምህርት ሚኒስቴር የቴክኒክ ድጋፍም ሆነ ክትትል የማያገኝ ሲሆን፣ 
የጎንደርና የጅማ ዩኒቨርሲቲ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታሎች ከጤና ጥበቃ ሚኒስቴርም 
ሆነ ከትምህርት ሚኒስቴር መደበኛ ክትትል አለማግኘታቸው፤

	የተመላላሽ ህክምና ክፍል ሐኪሞች በመደበኛ የሥራ ሰዓት ከሥራቸው የማይገኙበት፣ 
ዘግይተው የሚገቡበት እና የመውጫ ሰዓት ሳይደርስ ቀድመው የሚወጡባቸው 
ሁኔታዎች በመኖሩ ታካሚዎች (በተለይ ከገጠርና ከሩቅ ቦታ በሚመጡ ታካሚዎች) 
የሕክምና አገልግሎት ለማግኘት ብዙ ስዓት በመጠበቅ እንደሚጉላሉና ለተጨማሪ 
ወጪ የሚዳረጉ መሆኑ፤

	በመሰረታዊ የስራ ሂደት ለውጥ ጥናት ውጤት መሰረት ሁሉም ተመላላሽ ታካሚዎች 
ስፔሻሊስት፣ ሪዚደንት ሀኪም፣ ጠቅላላ ሀኪም እና ተማሪ ሀኪምን ባካተተ ቡድን 
እንደሚመረመሩ ቢገልፅም ስፔሻሊስት ሃኪሞች እንደማይገኙ እና ሌሎቹም ቢሆኑ 
በተሟላ ሁኔታ የማይገኙ መሆኑ፤

	የጅማና የጎንደር ዩኒቨርስቲ ሆስፒታሎች ተመላላሽ ታካሚዎችን ካለ መላኪያ/
ሪፈራል ወረቀት ስለሚቀበሉ እና የስፔሻሊስት ሀኪሞች ቁጥር አነስተኛ በመሆኑ 
ህሙማኑ በተማሪ ሀኪም እንዲታዩ የሚደረግ መሆኑ፤

	የቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ሚሊኒዬም ሜዲካል ኮሌጅ እንደ ሦስተኛ ደረጃ ሆስፒታል 
በቂ የህክምና እና የምርመራ መሣሪያዎች የሌሉት መሆኑ፤
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1.3.3.14 የጨርቃ ጨርቅ ኢንዱስትሪ ልማት ኢንስቲትዩት የሥራ አፈፃፀምን 
በተመለከተ

	ኢንስቲትዮቱ ለተለያዩ አገልግሎቶች የሚያስገነባቸው ህንፃዎች በጥናት ላይ 
የተመሠረቱ እና በታቀደው ጊዜ ሳይዘገዩ ቁጠባና ጥራትን መሠረት ባደረገ መልኩ 
ሊከናወኑ እና ይህንንም ለማሳካት የሚያስችል ብቃት ያለው የክትትል እና የቁጥጥር 
ስራ የሚያካሄድ አማካሪ ድርጅት ሊመደብለት እና በግንባታ ሂደትም የሚያጋጥሙ 
ችግሮችን ወቅታዊ መፍትሔ በመስጠት እንስቲትዩቱ ለህንፃ ግንባታው ላወጣው 
ገንዘብ ተመጣጣኝ ጥቅም (Value for Money) ማግኘት ሲኖርበት በመጀመሪያው 
ምዕራፍ የሎት አንድ የህንጻ ግንባታን ለማካሄድ ግሬስ ኢንጅነሪንግ ከተባለ 
ኮንትራክተር ጋር ባደረገው ስምምነት ስራው ውል በተገባ በአራት መቶ ሰማንያ 
የካላንደር ቀን ተጠናቆ ለመረከብ ቢዋዋልም ስራው ይጠናቀቃል ከተባለበት ቀን 
በላይ ስምንት መቶ ዘጠና ሰባት ቀናት ዘግይቶ ጊዜያዊ ርክክብ የተፈጸመ መሆኑ፤

	ኢንስቲትዩቱ የተጣለበትን ኃላፊነት በብቃት ለመወጣት የሚያስፈልጉት በቢዝነስ 
ኘላኑ ላይ የተገለፁት የምዕራፍ ሁለት እና ሶስት የህንፃ ግንባታዎች በዕቅዱ መሠረት 
ተግባራዊ ሊሆኑ ሲገባ በምዕራፍ ሁለት እና ሦስት የሚካተቱት የኢንስቲትዩቱ 
ወርክሾኘ፣ የስልጠና ማዕከል፣ ካፍቴሪያ፣ የሠልጣኞች መኝታ ቤት፣ የኢንስቲትዩቱ 
የመኖሪያ ብሎኮች እና አዳራሽ የግንባታ ስራዎች ያልተጀመሩ መሆኑ፤

	ኢንስቲትዩቱ የሚያከናውናቸው የማሽነሪ እና የላብራቶሪ መሣሪያዎች ግዥ ከህንፃ 
ግንባታው ኘሮግራም አፈፃፀም ጋር የተጣጣመ መሆን ሲኖርበት ኢንስቲትዩቱ 
አዲስ በሚያስገነባቸው ህንፃዎች ውስጥ አገልግሎት እንዲሰጡ ታስበው ከውጭ ሀገር 
የተገዙ የላብራቶሪ መሣሪያዎችና የልብስ ስፌት ማሽኖች ሀገር ውስጥ ቢገቡም 
የኢንስቲትዩቱ ህንፃ ግንባታ በመጓተቱ ምክንያት መሣሪያዎችን ገጥሞ ስራ ላይ 
ለማዋል ባለመቻሉ መሣሪያዎቹ ከሁለት ዓመት በላይ ያለስራ መቀመጣቸውና 
የዋስትና ጊዜያቸው ማለፉ፤

	ኢንስቲትዩቱ በዘርፉ ለሚሰማሩ ባለሀብቶች በቴክኖሎጂ መረጣ፣ በድርድር፣ በግንባታ፣ 
በተከላና በሙከራ ምርት ላይ እየሰጠ ያለው ምክርና ድጋፍ አጥጋቢ ያለመሆኑ፤

	 ኢንስቲትዩቱ የዘርፉን ልማት የሚያግዙና ተወዳዳሪ የሚያደርጉ የቴክኖሎጂ፣ 
የቴክኒክ፣ የግብይት፣ የሥራ አመራርና ሌሎች እንደ አስፈላጊነቱ የሚዘጋጁ ተግባር 
ተኮር ሥልጠናዎችን (ከመሠረታዊ የልብስ ስፌት ስልጠና ውጪ) በሌሎች የስልጠና 
ዓይነቶች ላይ ለስልጠና አገልግሎት ታስበው የተገዙት ማሽነሪዎች ተተክለው ሥራ 
ባለመጀመራቸው ሥልጠናው አለመሰጠቱ፤

	ኢንስቲትዩቱ በጨርቃጨርቅና ስፌት አንዱስትሪዎች የፊዚካል የኬሚካልና 
ኢንቫይሮንመንታል የፍተሻ አገልግሎት በመስጠት የጥራት ተወዳዳሪነታቸው 
እንዲጨምር ማድረግ ሲጠበቅበት የሎት ሁለት ህንፃ ግንባታ ባለመጠናቀቁ ለፍተሻ 
አገልግሎት የተገዙትን መሳሪያዎች ተክሎ ለአገልግሎት ዝግጁ ማድረግ አለመቻሉ፤

1.3.3.15 የፌዴራል አካባቢ ጥበቃ ባለሥልጣንን የሥራ አፈፃፀም በተመለከተ
	የፌዴራል አካባቢ ጥበቃ ባለሥልጣን በሰኔ 2000 ዓ.ም አጠቃላይ የሀገሪቱን የአካባቢ 

ሁኔታ ዘገባ (Ethiopia Enivronment out look or the State of Environment) ቢያዘጋጅም 
እስከ 2004 ዓ.ም መጨረሻ ለአካባቢ ምክር ቤት በመላክ ውሳኔ እንዲሰጥበት 
(Endorsed) አለማድረጉ፤

	በ2004 ዓ.ም ዘገባ ለማዘጋጀት የሚረዳ በአራት አካባቢዎች ላይ ያተኮረ (በአብጃታና 
ሻላ፣ አባያና ጫሞ፣ ግልገል ጊቤ 2 እና የአፋር የግጦሽ መሬትን በተመለከተ ዓመታዊ 
የአካባቢ ሁኔታ መግለጫ (Fact Sheet) ከማዘጋጀት ውጭ ኦዲቱ እስከተጠናቀቀበት 
ጊዜ ድረስ በጠቃላይ የአከባቢ ሁኔታ ዘገባ በማዘጋጀት ለመንግሥትና ለህዝብ ይፋ 
አለማድረጉ፤
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	የኢንዱስትሪ ብክለትን ለመከላከል በወጣው የሚኒስትሮች ምክር ቤት በደንብ ቁጥር 
159/2001 ላይ በተቀመጠው መሰረት የሀገሪቱን የበካይ ነገሮች መጠንን፣ ምንጭን፣ 
ዝውውርንና አወጋገድን የሚያመለክት ዘገባ እስከ 2004 ዓ.ም መጨረሻ ድረስ 
አለማዘጋጀቱ፤ በዚህም ምክንያት በአጠቃላይ በአገር አቀፍ ደረጃ የበካይ ነገሮች 
መጠንና አወጋገድን የሚያመለክት መረጃ አለመኖሩ፤

	የፌዴራል አካባቢ ጥበቃ ባለስልጣን አደገኛ ነገሮችን (ኬሚካሎችን) ወይም ዝቃጮችን 
ማምረትን፣ ወደ አገር ውስጥ ማስገባትን፣ አያያዝንና አጠቃቀምን በተመለከተ 
የአካባቢ ደህንነት ፖሊሲና ህግ ሊያዘጋጅ እንዲሁም የፀደቁ የአካባቢ ህጎች በስራ ላይ 
መዋላቸውን ሊከታተል፣ ሊቆጣጠር እና ሊያረጋግጥ ሲገባ የአካባቢ ደህንነት ፖሊሲና 
ህግ (አዋጅ እና ደንብ) አለማዘጋጀቱ እንዲሁም የፀደቁ የአካባቢ ህጎች በስራ ላይ 
መዋላቸውን የማያረጋግጥ መሆኑ፤

	በባለስልጣኑ የተዘጋጁትን የአካባቢ ደረጃዎች ስራ ላይ መዋላቸውን ለመከታተል 
የሚያስችል የተደራጀ የፍሳሽ መመርመሪያ ላብራቶሪ የሌለው መሆኑ፤

	ባለስልጣን መሥሪያ ቤቱ የአካባቢ ጥበቃ ሕጎችን ተፈጻሚ ለማድረግ የሚያስችሉ 
ደንቦች (ለውሃ አዘል መሬቶችና ሐይቆች አጠቃቀም እና እንክብካቤ፣ ለኤሌትሮኒክ 
ቆሻሻዎች አያያዝና አወጋገድ) እና ደረጃዎችን ደግሞ (በወንዞች፣ በሸለቆዎች እና 
በሐይቆች ዙሪያ ሊኖር ለሚገባው የማይደፈር ክልል (Buffer Zone)፣ ከተሸከርካሪዎች 
የሚወጣው የጭስ ልቀት፣ ለሙቀት ሳቢ ጋዝ ልቀትና ለድምፅ ብክለት) አለማዘጋጀቱ፤

	የፌዴራል የአካባቢ ጥበቃ ባለስልጣን ለኢንዱስትሪ አገልግሎት የሚውሉ ኬሚካሎችን 
አያያዝ፣ አጠቃቀምና አወጋገድ (ማምከንን) አስመልክቶ መመሪያ በማዘጋጀት 
ኢንዱስትሪዎች እንዲጠቀሙበት ባለማድረጉ በኦዲቱ ወቅት በናሙና ከታዩት 
46 ኢንዱስትሪዎች ውስጥ 37ቱ (80%ቱ) ኢንዱስትሪዎች በፋብሪካው ውስጥ ጊዜ 
ያለፈባቸውና መወገድ ያለባቸውን ኬሚካሎች እንዴት ማስወገድ እንዳለባቸው፣ የት 
መወገድ እንዳለበት ወይም እንዴት ማምከን እንደሚቻል አለማወቃቸው፤ እንደዚሁም 
ከጊዜ ብዛት ምን አይነት ጉዳት እንደሚያደርሱ ግንዛቤ ባለመኖሩ በመጋዘን ቤቶች 
እና በየፋብሪካዎች ግቢ ውስጥ ብዛት ያላቸው ኬሚካሎች ተከማችተው የተቀመጡ 
መሆኑ፤

	የፌዴራል አካባቢ ጥበቃ ባለስልጣን ጊዜ ያለፈባቸው በካይ ኬሚካሎች በሰው፣ በእንስሳት 
እንዲሁም በዕፅዋት ላይ ጉዳት ከማድረሳቸው በፊት ክትትል እያደረገ ለሚመለከተው 
አካል በማሳወቅና የኬሚካል አወጋገድ መመሪያ በማዘጋጀት የሚወገዱበትን ሁኔታ 
አለማመቻቸቱ፤

	የክልል አካባቢ ጥበቃ መሥሪያ ቤቶች እና ኢንዱስትሪዎች በአደገኛ ኬሚካሎች ዙሪያ 
ለፌደራል አካባቢ ጥበቃ ባለስልጣን የኬሚካሎቹን አወጋገድ በተመለከተ ሁኔታዎችን 
እንዲያመቻችላቸው ወይም የአደገኛ ኬሚካሎች ህግና መመሪያ እንዲልክላቸው 
በተደጋጋሚ ቢጠይቁም መፍትሄ ያልሰጣቸው መሆኑ፤

	የፌዴራል አካባቢ ጥበቃ ባለስልጣን ማንኛውም ነባር ፋብሪካ በ5 ዓመታት የጊዜ 
ገደብ ውስጥ ከፋብሪካው እንቅስቃሴ በሰዎች፣ በእፅዋትና በእንስሳት ላይ የሚከሰተው 
አሉታዊ ተፅእኖ ሲኖር በደንብ ቁጥር 159/2001 በተቀመጠው የ5 አመት የጊዜ ገደብ 
ውስጥ አሉታዊ ተፅእኖ እንዲቀንስ ወይም እንዲወገድ አስተዳደራዊም ሆነ ህጋዊ 
እርምጃ መውሰድ ሲገባው አለመውሰዱ፤

	በህዝብ አቤቱታ እና ቅሬታ መሰረት በአዲስ አበባ፣ በኦሮሚያ እና በድሬደዋ አካባቢ 
ጥበቃ መ/ቤቶች አሉታዊ ተፅኖውን ለመቀነስ የሚያስችል አስተዳደራዊ እርምጃ 
የመውሰድ ጅማሮው ቢኖርም በተቀሩት ስምንት ክልሎች እና በነዚሁ ክልሎች ስራው 
ተጠናክሮ እንዲሰራ ባለስልጣኑ ጥረት አለማድረጉ፤

	በኦዲቱ ወቅት በስድስቱ ክልሎች በናሙና ከታዩት 46 ፋብሪካዎች (የጨርቃጨርቅ፣ 
የቆዳ፣ የሲምንቶ፣ የኬሚካል፣ የስኳር፣ የምግብና የመጠጥ፣ የማተሚያ ቤት እና 
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የብረታብረት ኢንዱስትሪዎችን የሚያጠቃልል) ውስጥ 26ቱ ፋብሪካዎች የፍሳሽ 
ማጣሪያ እና የአቧራና የጭስ መቆጣጠሪያ መሳሪያ የሌላቸው በመሆኑ ከፋብሪካው 
የሚወጣው ፈሳሽ ቆሻሻ ሳይታከም በቱቦ በመጠቀም ወደ አቃቂ፣ ሰበታ፣ ሞጆ፣ 
ኮምቦልቻ-ወርቃማ፣ አባይ ወንዞች እና ወደ ገበሬዎች ማሳ በቀጥታ የሚለቀቅ መሆኑን 
እንዲሁም ፍሳሹ ጉድጓድ በመቆፈር ወደ መሬት ውስጥ እንዲሰርግ መደረጉ ከዚህም 
ባሻገር የፍሳሹ ውሃ በትነት መልክ ወደ አየር የሚለቀቅ መሆኑን እና ከሲሚንቶ 
ፋብሪካዎች የሚወጣው ጭስ እና ብናኝም ወደ አየር የሚለቀቅ መሆኑ፤

1.3.3.16 ኮሜት ትራንስፖርት አክሲዮን ማህበር የጭነት ትራንስፖርት፣ የመለዋወጫ 
ዕቃ ግዥና የንብረት አስተዳደር የአሠራር ሥርዓትን በተመለከተ

	አክሲዮን ማህበሩ ለማጓጓዝ የተስማማቸውን ጭነቶች በውሉ መሰረት ሊያከናውን 
እና ጊዜን መቆጠብ በሚያስችል መልኩ እቃዎችን መጫን፤ ማራገፍ የሚያስችል 
የአሰራር ሥርዓት ሊዘረጋ ሲገባ በመሰረታዊ ትራንስፖርት ቅንጅትና ትርፋማነት 
መመሪያ ላይ በተቀመጠው መለኪያ መሰረት በዓመት የአንድ ተሸከርካሪ በመጫን 
ማራገፍ ሂደት አማካይ የጊዜ ቆይታ ቀን 48.75 ቀን (17%) እንደሚፈጅ የተገለፀ 
ሲሆን ማህበሩ በአራቱ ዓመታት በመጫን ማራገፍ የባከነ ጊዜ እንደቅደም ተከተሉ 
በመቶኛ 23% ፣ 34% ፤ 23% እና 27% መሆኑ፤

	ለአክሲዮን ማህበሩ የሲኖትራክ ጭነት ተሸከርካሪዎች በህዳር 30/2001 ዓ.ም የቀረበ 
የመለዋወጫ ዕቃዎች ግዥ እስከ ጥር 19/2003 ዓ.ም በመዘግየቱ ተሸከርካሪዎቹ ለሁለት 
ዓመት ከሁለት ወር በላይ ያለስራ በመቆማቸው አክሲዮን ማህበሩ ተሸከርካሪዎቹ 
በስራ ላይ ቢሆኑ ሊያገኝ ይችል የነበረውን በአማካይ 2‚688‚243.48 ብር ገቢ ማጣቱ፤

	የአክሲዮን ማህበሩ ከኢትዮ ኢንቨስትመንት የገዛቸው 15 ስካኒያ የጭነት ተሸከርካሪዎች 
ከተሽከርካሪው ጋር መምጣት የሚገቡ ክፍያ የተፈጸመባቸው የድጋፍ ዕቃዎችና 
መፍቻዎች ባለመምጣታቸው ብር 823,282.87 የመንግሥት ገንዘብ አለግባብ መባከኑ፤

	አክሲዮን ማህበሩ የመለዋወጫ እቃዎችን ግዥ ሲፈፅም የገበያ ዋጋ ዳሰሳ (Market 
Survey) በማድረግ በየስድስት ወሩ የተከለሰ የገበያ ዋጋ ዝርዝር (Price List) ማዘጋጀት 
ሲኖርበት የገበያ ዋጋ ዝርዝር (Price List) የማያዘጋጅ በመሆኑ በኦዲቱ ወቅት 
በናሙና ከተከለሱ የግዥ ሰነዶች ውስጥ የመለዋወጫ ዕቃ ግዥ ሲፈፀም የገበያ 
ዋጋው ብር 12,244.34 ሆኖ ሳለ በግዥ ሰራተኞች የተገዛበት ዋጋ ግን ብር 27,364.59 
(223%) መሆኑ፤

	 አክሲዮን ማህበሩ አገልግሎት መስጠት የማይችሉ የጭነት ተሽከርካሪዎችና 
መለዋወጫዎችን በንብረት አወጋገድ መመሪያ መሰረት ሊያስወግድ ሲገባ ብር 
14,907,848.00 የሆነ ከፍተኛ ዋጋ ያላቸው የቴክኒክ ስራ ማከናወኛ ማሽነሪዎችና 
መሳሪያዎች በእርጅና እና በቴክኒክ ባለሙያ ተጠንተው አክሲዮን ማህበሩ 
የማይጠቀምባቸው ወይም በትርፍነት የሚገኙ በመሆናቸው እንዲወገዱ አስተያየት 
የቀረበ ቢሆንም በመመሪያው መሠረት ተግባራዊ ያልተደረገ መሆኑ፤

1.3.3.17 በፌዴራል ሲቪል ሰርቪስ ሚኒስቴር በፌዴራል መንግሥት መስሪያ ቤቶች 
የተካሄደው መሠረታዊ የስራ ሂደት ለውጥ ጥናት ውጤታማነትን በተመለከተ

	የሲቪል ሰርቪስ ሚኒስቴር የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች መሰረታዊ የአሰራር 
ለውጥ ተግባራዊ ካደረጉ በኋላ ያስቀመጧቸውን ግቦች ምን ያህል እንዳሳኩ 
ራሳቸውን እንዲገመግሙ አቅጣጫ ሊያስቀምጥና ተግባራዊነቱንም ሊከታታል ሲገባ 
አለመከታተሉና አለመደገፉ፤

	የሲቪል ሰርቪስ ሚኒስቴር መሰረታዊ የአሰራር ሂደት ለውጥ ሥርዓት ውጤታማ 
እንዲሆን ለማድረግ የማበረታቻ ሥርዓት ሊዘረጋ እና በሁሉም የመንግሥት 
መሥሪያ ቤቶች ተግባራዊ እንዲሆኑ ሊያደርግ እና የማበረታቻ ስርዓቱም ከውጤትና 
ከግብ ስኬት ጋር ሊያያይዝ እና የየተቋሙ ስትራቴጂ በሰራተኞች ዘንድ ትኩረት 
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እንዲያገኝ የሚያስችል እና ስርዓቱም በተቋም፣ በቡድን እና በግለሰብ ፈጻሚዎች 
ደረጃ በትክክል የተዘረጋ መሆኑን ማረጋጋጥ ሲጠበቅበት ሥርዓቱን አለመዘርጋቱ፤

2. በሂሳብ ምርመራ አገልግሎት ኮርፖሬሽን የተከናወነ ኦዲትን በተመለከተ
ኮርፖሬሽኑ በ2004 በጀት ዓመት 82 የመንግሥት የልማት ድርጅቶችና በሽርክና የተቋቋሙ 
ድርጅቶችና በኢትዮጵያ መንግሥትና በውጭ መንግሥታት የጋራ ትብብር የሚከናወኑ ኘሮጀክቶች 
ሂሳብ ደግሞ 150 ኦዲቶች አከናውኗል። እስከ ሰኔ 30/2004 ዓ.ም መጨረሻ ከሁለት ዓመታት በላይ 
ሂሳባቸው ዘግተው ኦዲት ያላስደረጉ 20 የመንግሥት ልማት ድርጅቶችና መ/ቤቶች ተገኝተዋል። 
ኮርፖሬሽኑ ባካሄደው ኦዲት የታዩ አጠቃላይ ችግሮች ቀጥለው ቀርበዋል።
	 በርካታ ድርጅቶች የቋሚ ንብረት መቆጣጠሪያ ዝርዝር መዝገብ የሌላቸው ሲሆኑ፣ ያላቸውም 

የተሟላ የአሰራር ሂደት የሌላቸው መሆኑ፤

	 በዕቃዎች ቆጠራ ላይ ከሂሳብ መዝገብ ጋር ያለማገናዘብ ሁኔታ የታየ መሆኑ፤

	 በርካታ ያልተሰበሰበ ውዝፍ ሂሳብ  የተገኘ መሆኑ፤

	 የተሰበሰበው ገንዘብ በወቅቱ ወደ ባንክ ገቢ የማይደረግ መሆኑ፤

	 በርካታ ድርጅቶች ለመንግሥት መክፈል የሚገባቸውን የስራ ግብር፣ የጡረታ መዋጮና የንግድ 
ትርፍ በወቅቱ ያልከፈሉ መሆኑ፤

	 ሂሳብ በወቅቱ የማይዘጋ መሆኑ፤

	 አንዳንድ ድርጅቶች ተከፋይ ብለው ከያዙት ሂሳብ ውስጥ ለረዥም ጊዜ ሳይከፍሉ የቆዩና ለማን 
መከፈል እንዳለበት የማይታወቅ ሂሳብ መኖሩ ፤

                 በዋንኛነት ይጠቀሳሉ፡፡

3. ማጠቃለያ
መሥሪያ ቤቶቹ በግኝቶቹ ላይ ተገቢውን የማስተካከያ እርምጃ እንዲወስዱ በሪፖርት የተገለጸላቸው 
ሲሆን፣ በቀጣይ ኦዲት ወቅት አሰፈላጊው እርምጃ የተወሰደ ለመሆኑ ክትትሉና ቁጥጥሩ ተጠናክሮ 
የሚቀጥል ይሆናል። ሆኖም አሁንም በየኦዲቱ ተደጋግመው የሚታዩና መፍትሔ ሳያገኙ እየተንከባለሉ 
የሚሄዱ ተሰብሳቢ ሂሳቦች ፣ በመንግሥት ንብረት አያያዝና አጠቃቀም ረገድ የሚታዩ ግድፈቶች፣ 
ሕግና ሥርዓት ሳይጠብቁ የሚፈጸሙ ግዥዎች ፣ በመንግሥት ገቢ አሰባሰብ ላይ የሚታዩ መጠነ 
ሰፊ ችግሮች ላይ አፋጣኝ እርምጃ ተወስዶ መቋጫ ካልተበጀለት የፋይናንስ አስተዳደር ሥርዓቱን 
ተጠያቂነት ለማጠናከር የሚደረገውን ጥረት በእጅጉ ይጎዳሉ።
በሌላ በኩልም በተደረጉት የክዋኔ ኦዲቶች የታዩት የመሥሪያ ቤቶቹ የአፈጻጸምና የቅንጅት ችግሮች 
፣ አልፎ አልፎ የሚታዩ የደንብና የመመሪያ ዝግጅት ክፍተቶች በምክር ቤቱ ዘንድ ተገቢውን 
ትኩረት አግኝተው ክትትል ሊደረግባቸው የሚገቡ ጉዳዮች ናቸው ።

ዝርዝር ሪፖርቱን ከመሥሪያ ቤቱ ድረ-ገጽ (ዌብ ሳይት) www.ofag.gov.et ማግኘት ይቻላል።
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ምክር ቤት በየበጀት ዓመቱ የሚመደበውን ከፍተኛ የሕዝብ 
ገንዘብና ሀብት በአግባቡ በሥራ ላይ መዋሉን በማረጋገጥ 
ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሪፖርት የሚያቀርብና 
ተጠሪነቱም ለዚሁ ምክር ቤት የሆነ የመንግሥት የውጭ 
ኦዲት መሥሪያ ቤት በአዋጅ የተቋቋመ ሲሆን፤ ይህም 
መሥሪያ ቤት በአሁኑ ወቅት የፌደራል ዋናው ኦዲተር 
መሥሪያ ቤት በመባል ይታወቃል፡፡ 
የአንድን ሀገር መንግሥት ሀብት አጠቃቀምና አፈጻጸም 
በተመለከተ በበላይነት የኦዲት ሥራን የሚያከናውን መ/
ቤት ምንም እንኳ በዓለማችን የተለያዩ ሀገራት የተለያዩ 
መጠሪያዎች ቢሰጡትም፣ ተጠሪነቱ ለመጨረሻው 
የመንግሥት አካል ለፓርላሜንት ወይም ለሀገሪቱ ርዕሰ 
ብሔር የሆነ ገለልተኛ የኦዲት አካል መሆኑን መረጃዎች 
ያስረዳሉ፡፡ በሀገራችንም የዋና ኦዲተር መ/ቤት ባለፉት 
ሁለት ሥርዓተ መንግሥታት  በመጀመሪያ  ለጠቅላይ 
ሚኒስቴሩ፣ በኋላ ደግሞ ለፖርላማው ወይም ሕዝባዊ 
ሸንጐው ተጠሪ የነበረ ሲሆን፣ ሀገራችን የፌዴራል 
ሥርዓትን መከተል ከጀመረችበት ጊዜ ጀምሮ ደግሞ 
ተጠሪነቱ ለሕዝብ ተወካዮች ም/ቤት ወይም ለሀገሪቱ 
ፕሬዝዳንት መሆኑ ይታወቃል፡፡ ስለሆነም የመ/ቤቱን 
ታሪካዊ አመጣጥ በተመለከተ ቅድመ 1983 ዓ. ም እና 
ድህረ 1983 ዓ.ም በማለት እንደሚከተለው በሁለት ከፍሎ 
ማየት ይቻላል፡፡ 

ቅድመ 1983 ዓ.ም

የሂሣብ ምርመራ የሚያከናውን መ/ቤት ለመጀመሪያ ጊዜ 
በሀገሪቱ  ታሪክ ውስጥ የተቋቋመው በ1937 ዓ.ም ″የሂሣብ 
ኮሚሲዮን″ በሚል መጠሪያ ሲሆን፣ የተቋቋመውም በአዋጅ 
ቁጥር 69/1937 ነበር፡፡ ኮሚሲዮኑ በተቋቋመበት ወቅት ዋና 
ተግባሩ የነበረው የገንዘብ ሚኒስቴር የሚያንቀሳቅሰውን 
የመንግሥት መዋዕለ ንዋይ ለመመርመርና ለመቆጣጠር 
ሲሆን፣ ተጠሪነቱም ለሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ነበር፡
፡ ከዚህ በተጨማሪም ሂሣብን በሚመለከት መንግሥት 
ያወጣቸው አዋጆች፣ ሕጐች፣ ደንቦችና መመሪያዎች 
በትክክል በሥራ ላይ መዋላቸውን ተቆጣጥሮ የማረጋገጥ 
ኃላፊነትም ተሰጥቶት ነበር፡፡ የተጣሱ ሕጐች፣ ደንቦችና 
መመሪያዎች ከተገኙ ወይም አላግባብ የባከነ የመንግሥት 
ገንዘብ መኖሩ ከታወቀና ከተደረሰበት ደግሞ ሂሣቡን 
ኦዲት አድርጐ ወዲያውኑ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ሪፖርት 
የማድረግና ስህተቶቹም እንዲታረሙ የሚያስፈልገውን 
ጥቆማ የመስጠት ኃላፊነት ተሰጥቶት ነበር፡፡
ኮሚሲዮኑ በዚህ ሁኔታ ሲንቀሳቀስ ከቆየ በኋላ በአዋጅ 

የኦዲት ሥራ የተጀመረው በመካከለኛው ዘመን እንደነበር 
ሲገመት፤ ሥራው ይበልጥ እየጎላ መጥቶ ትክክለኛ 
የኦዲትና ቁጥጥር ትርጉሙን አሁን ባለው ሁኔታ የያዘው 
በ18ኛው ምዕተ ዓመት የኢንዱስትሪ አብዮት በፈነዳበት 
ወቅት እንደሆነ ይታመናል፡፡ ከዚያ ዘመን በፊት ግን 
የምርት ሥራዎች በአንድ ወይም በተወሰኑ ግለሰቦች 
የሚካሄዱ ከመሆናቸውም በላይ ካፒታላቸው ከፍተኛ 
አልነበረም፡፡ በሥራ ላይ የዋለው አነስተኛ ካፒታላቸውም 
ሂሣብ በባለንብረቶቹ ስለሚያዝ የተለየ ቁጥጥር አላስፈለገም 
ነበር፡፡ ነገር ግን የባንክ አገልግሎትና የመገናኛ አውታሮች 
ከተስፋፉ በኋላ የመዋዕለ ንዋይ ወይም ኢንቨስትመንት 
እንቅስቃሴ ተፋፋመ፤ ከፍተኛ የማምረቻ፣ የማከፋፈያና 
አገልግሎት ሰጪ ድርጅቶችም ተቋቋሙ፡፡ የእነዚህ ድርጅቶች 
ባለንብረቶችና የሥራ አመራሩ የተለያዩ በመሆናቸው፤ 
የተቋሙ አሠራር በትክክል ስለመካሄዱ ከማንኛውም ወገን 
ተጽዕኖ ነጻ የሆኑ ኦዲተሮች እንዲመረምሩና ለባለንብረቶቹ 
ሪፖርት እንዲያቀርቡ በማስፈለጉ የኦዲት ሥራ እንደገና 
እየተስፋፋ ሄዶ አሁን ካለንበት ደረጃ ላይ ለመድረስ 
ተችሏል፡፡ 

ስለሆነም የኦዲትን ትርጉም ስንመለከት ”ኦዲት” የሚለው 
ቃል የመጣው ”ኦዴሬ” ከሚለው የላቲን ቋንቋ ሲሆን፤ 
ትርጉሙም ”መስማት” ማለት ነው ፡፡ በጥንት ጊዜ 
የድርጅት ባለንብረቶች ስለድርጅታቸውአጠራጣሪ ሁኔታ 
ሲያጋጥማቸው ኦዲት እንዲያደርጉ የሚመድቧቸው ሰዎች 
የሂሣብ ሠራተኞችን በመጠየቅ ስለሂሣቡ የሚያስረዱትን 
ከሰሙ በኋላ ለባለንብረቶቹ መግለጫ ያቀርቡ ነበር ፡፡ 
በዚህም መሠረት የኦዲት ሥራ ከመስማትና ከማስረዳት 

አልፎ የሂሣብ አያያዝና ሥልት ሲሻሻልና ከፍተኛ ደረጃ 
ላይ ሲደርስ የኦዲት ትርጉምና ሁኔታው ሊለወጥ ችሏል፡፡ 
በመሆኑም የኦዲት ትርጉምን በሚመለከት በብዙ ምሁራን 
የተሰጡትን ትርጉሞች ለመመልከት ቢቻልም፣ ከተለያዩ 
የኦዲት ዓይነቶች ዓላማ አኳያ የሚከተለውን ሰፋ ያለ 
ትርጉም መዉሰድ ጠቃሚ ይሆናል፡፡ ይኸውም ኦዲት ማለት 
የኢኮኖሚ እንቅስቃሴን ውጤት የሚመለከቱ መረጃዎችን 
ሥርዓት ባለው ዘዴና ሚዛናዊ በሆነ መንገድ ማግኘትንና 
በቅድሚያ ከተወሰነ መመዘኛ ነጥብ ጋር አንጻራዊ ግምገማ 
በማካሄድ የተደረሰበትን ውጤት ለተጠቃሚዎች ሪፖርት 
ማድረግን ያጠቃልላል፡፡

በሀገራችን ኢትዮጵያ መንግሥት ለተለያዩ የልማት 
ሥራዎችና አገልግሎቶች ማከናወኛ በሕዝብ ተወካዮች 

የፌዴራል ዋናው ኦዲተር መ/ቤት ከየት ወዴት
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ቁጥር 79/1938 “የሂሣብ አስተዳደርና መቆጣጠሪያ መ/
ቤት″ በሚል ስያሜ ስሙ ተቀይሮ እንዲሰራ ተደርጓል፡
፡ በወቅቱ የመ/ቤቱ የበላይ ኃላፊ ″የሂሣብ አስተዳደርና 
ጠቅላይ ኦዲተር″ በመባል ይጠራ ነበር፡፡ በዚህ አዋጅ 
የሂሣብ አስተዳደርና ጠቅላይ ኦዲተር ተብሎ ከመሰየሙና 
የመ/ቤቱ ሥልጣንና ተግባር ሰፋ ከማለቱ በስተቀር 
ተጠሪነቱ እንደቀድሞው ለጠቅላይ ሚኒስትሩ በመሆኑ 
እምብዛም የዓይነት ለውጥ አላሳየም ነበር፡፡

ይሁንና ዝርዝር ተግባሩን በተመለከተ መ/ቤቱ የመንግሥት 
መ/ቤቶችና ማዘጋጃ ቤቶች ሂሣብና መዛግብት በትክክል 
መሠራታቸውን ማየት፣ መቆጣጠር፣ ስለገንዘብ አስተዳደር 
የወጡት አዋጆች፣ ሕጐችና መመሪያዎች መጠበቃቸውን 
ማረጋገጥ፣ ጉድለቶችንም በማስረዳት እንዲታረሙ 
ለማድረግ የሚያስፈልገውን የማሻሻያ ሀሣብ ማቅረብ 
የነበረ ሲሆን፣ በዚህ ወቅት የመ/ቤቱ ሥልጣንና ተግባር 
ከቀድሞው ሰፋ ያለ እንደነበር ለመገንዘብ ይቻላል፡፡

በ1948 ዓ.ም ተሻሽሎ በወጣው ሕገ-መንግሥት አንቀጽ 
120 እና 121 ለዋና ኦዲተሩ ተግባርና ኃላፊነት የተሻለ 
ግምት በመስጠት ተጠሪነቱ በቀጥታ ለንጉሰ ነገስቱና 
ለፓርላማው እንደሆነና ተግባርና ኃላፊነቱም እንዲለይ 
ከመደረጉም በላይ ከአስፈፃሚ የመንግሥት አካላት 
ተለይቶ በወቅቱ ለሥራው አስፈላጊ የሆነው የሙያ  
ነፃነት ተሰጥቶታል፡፡
በ1954 በአዋጅ ቁጥር 179/1954 መ/ቤቱ እንደገና 
ተጠናክሮ እንዲቋቋም ከመደረጉም በላይ ከመንግሥት 
አስፈፃሚ አካላት ተፅዕኖ ነፃ እንዲሆን በሕግ የተሰጠው 
መብት እንደተጠበቀ መሆኑን እንመለከታለን፡፡ 

በሌላ በኩል ደግሞ በ1966 ዓ.ም የተቀሰቀሰው ሕዝባዊ 
አመጽ ተጠናክሮ በመቀጠሉ ምክንያት ንጉሠ ነገሥቱ 
ከመንበረ ሥልጣናቸው በ1967 ዓ.ም በመውረዳቸው 
በወቅቱ የተቋቋመው ወታደራዊ መንግሥት (ደርግ) 
ሥልጣን ከተረከበ በኋላ በ1971 ዓ.ም በአዋጅ ቁጥር 
164/1971 የመ/ቤቱን ሥልጣንና ተግባር የበለጠ በማስፋት 
ዋና ኦዲተሩ ተጠሪነቱ ለርዕሰ ብሔሩ የተደረገ ሲሆን፣ 
መ/ቤቱ የቅልጥፍና እና የብቃት ኦዲት (Efficiency 
and Effectiveness Audit) እንዲያካሂድና መንግሥታዊና 
ሕዝባዊ ድርጅቶች በልዩ ልዩ መስኮች የሚያካሂዷቸውን 
ተግባሮች ውጤታማነት እንዲመረምር በወጣው 
ማቋቋሚያ አዋጅ ተደንግጓል፡፡ በአዋጁ መሠረት የመ/
ቤቶችን፣ የድርጅቶችንና የማኀበራትን ሂሣብ መ/ቤቱ 
ራሱ ኦዲት የማድረግ ወይንም ወክሎ ኦዲት የማስደረግ 
ሥልጣን ተሰጥቶታል፡፡ 

ከ1966ቱ አብዮት ፍንዳታ በፊት የዋና ኦዲተር መ/
ቤት የመንግሥታዊና የፋይናንስ ድርጅቶችን ሂሣብ 

የሚመረምር የባለቻርተር መንግሥታዊ ድርጅቶች ኦዲት 
መምሪያ አቋቁሞ ሲሠራ ቢቆይም፣ ከአብዮቱ ፍንዳታ 
በኋላ ግን አብዛኛዎቹ የማምረቻና የማከፋፈያ ድርጅቶች 
በመንግሥት ቁጥጥር ሥር በመዋላቸው፣ የእነዚህን 
ድርጅቶች ሂሣብ ለብቻው ኦዲት የሚያደርግ አካል 
በማስፈለጉ ምክንያት በ1969 ዓ.ም “የኦዲት አገልግሎት 
ኮርፖሬሽን” የሚል መ/ቤት በአዋጅ ቁጥር 126/1969 
ተቋቁሟል፡፡ 
የዚህ መ/ቤት  ዋናው ሥልጣንና ተግባር መንግስታዊ 
የሆኑ ወይም አብዛኛው ድርሻቸው በመንግሥት የተያዘ 
የማምረቻ፣ የማከፋፈያና የአገልግሎት ሰጪ ድርጅቶችን 
ሂሣብ ኦዲት አድርጐ አጠቃላይ ሪፖርት በዋናው ኦዲተር 
መ/ቤት አማካኝነት ለብሔራዊ ሸንጐ ማቅረብ ነበር፡፡
የዋናው ኦዲተር መ/ቤት ኃላፊነትና ሥልጣን በንጉሡ 
ዘመን ከነበረው አንፃር ሲታይ አብዮቱ ከፈነዳ በኋላ 
እያደገ መምጣቱን ሰነዶች ያስረዳሉ፡፡ ለዚህም ዋናው 
ምክንያት ኦዲት የሚደረጉ ድርጅቶች ቁጥር በከፍተኛ 
ደረጃ መጨመሩ ነው፡፡ ከኢትዮጵያ ሕዝባዊ ዲሞክራሲያዊ 
ሪፐብሊክ (ኢሕዲሪ) ምሥረታ በኋላም ዋናው ኦዲተር 
መ/ቤት እንደገና በ1980 ዓ.ም በአዋጅ ቁጥር 13/1980 
ተቋቁሞ የተመርማሪ መ/ቤቶች ብዛት እየጨመረ 
ከመምጣቱ ጋር ተዳምሮ ተጨማሪ ሥልጣንና ተግባር 
ተሰጥቶታል፡፡ በዘመነ ወታደራዊ መንግስት ዘመን የመ/
ቤቱ የሥራ ባህሪ እየሰፋ ከመምጣቱ ጋር ተያይዞ ዘርፈ 
ብዙ የሆነው የኦዲት ሙያ  እየሰፋ በመምጣቱ፣ በዓይነቱ 
የተለየ የሆነው የክዋኔ ኦዲት ከፋይናንሻል ኦዲት በተጓዳኝ 
እንዲጀምር ተደርጓል፡፡ የሥራውን ወጥነትና ጥራት 
ለመጠበቅ እንዲያስችልም የኦዲት ማኑዋል ተጠንቶና 
ተዘጋጅቶ በሥራ ላይ እንዲውል ተደርጓል፡፡

እንደሚታወቀው የፋይናንሻል ኦዲት የሚያተኩረው 
የመንግሥት ገንዘብ በወጡ አዋጆች፣ ሕጐች፣ ደንቦችና 
መመሪያዎች መሠረት ተሰብስቦ በሥራ ላይ በትክክል 
መዋሉን ማረጋገጥ ነው፡፡ ይሁንና ደንብና መመሪያን 
በመከተል ገንዘብ ሰብስቦ ወጪ ማድረግ ብቻውን 
የተፈለገውን ውጤት እንዳስገኘ መገመት ባለማስቻሉ፣ 
መንግሥት ለእያንዳንዱ የሥራ ክፍል የሚመደበው 
ገንዘብ ኢኮኖሚን በተከተለ መንገድና በብቃት ጥቅም ላይ 
ውሎ የተፈለገውን ግብ መምታቱን፣ ግቡን ካልመታም 
የችግሮችን መንስኤ በማወቅ ድክመቶቹ እንዲታረሙ 
የማሻሻያ ሀሣቦችን ለኦዲት ተደራጊው መ/ቤትም ሆነ 
ለመንግሥት ለማቅረብ የክዋኔ ኦዲት መጀመር አስፈላጊ 
በመሆኑ ይህን ኦዲት ተግባራዊ የማድረግ እንቅስቃሴ 
በስፋት ተጀምሯል፡፡

በወታደራዊ መንግስት ዘመን በተለይ ከኢትዮጵያ ሕዝባዊ 
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ዲሞክራሲያዊ ሪፑብሊክ ምሥረታ በኋላ የዋናው 
ኦዲተር መ/ቤትን እንደገና ለማቋቋም በወጣው አዋጅ 
ቁጥር 13/1980 መ/ቤቱ በሀገሪቱ ውስጥ በኦዲት ሙያ 
በኩል የመጨረሻው አካል መሆኑ በግልፅ ተደንግጓል፡
፡ በመሆኑም ለኦዲት ሙያ መዳበርና መጠንከር በግል 
የሚሰሩትን ኦደተሮችና የሂሣብ አዋቂዎች በሥራው 
መስክ ለመሰማራት ስለ መቻላቸው የማረጋገጥና የምስክር 
ወረቀት የመስጠት፣ የማደስ፣ የማገድና የመሠረዝ 
ሥልጣንም በተጨማሪ ተሰጥቶታል፡፡

የኦዲት ሥራ ጥራትና ደረጃን በሚመለከትም 
መመሪያዎችን የማውጣት፣ በመንግሥታዊ መ/ቤቶችና 
ድርጅቶች ውስጥ የሚመደቡ የውስጥ ኦዲተሮች 
ከመመደባቸው በፊት አስፈላጊው የሙያ ብቃት ያላቸው 
መሆናቸውን አረጋግጦ ምሥክርነት የመስጠት፣  አስፈላጊ 
ሆኖ ሲያገኘውም የውስጥ ኦዲተሮች የኦዲት ውጤት /
ሪፖርት/ እንዲገለፅለት የማድረግ፣ የውስጥ ኦዲተሮችንም 
በኦዲት ሙያ የማሰልጠን ኃላፊነት ለዋናው ኦዲተር መ/
ቤት ተሰጥቶ እንደነበር መረጃዎች ያስረዳሉ፡፡

ድህረ 1983 ዓ.ም

ከወታደራዊ መንግስት መውደቅ በኋላ ልዩ ልዩ የብሔር 
ነፃነት ግንባሮችና የፓለቲካ ድርጅቶች ሰኔ 24-28/83 
“የሰላምና ዲሞክራሲ ጉባዔ” አድርገው የሽግግር መንግሥት 
በማቋቋም፣ የሽግግር መንግሥቱ የሚመራበትን መመሪያ 
እና ለሽግግር ወቅት የሚያገለግል መርሆ የያዘ ቻርተር 
አፅድቀዋል፡፡

በዚህ ቻርተር ላይ የብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች የራስን 
ዕድል በራስ የመወሰንና   የራሳቸውን ጉዳይ በራሳቸው 
የማስተዳደር መብት የተጠበቀ በመሆኑ ክልሎችን 
የሚወስንና የመስተዳድር ምክር ቤቶችን የሚያቋቁም 
አዋጅ ቁጥር 7/1984 ወጥቷል፡፡ በዚሁ መሠረት የክልል 
መስተዳድሮችን የሚያቋቁመው አዋጅ ያልተማከለ 
አስተዳደርንና ፌዴራላዊ ሥርዓትን ተግባራዊ ለማድረግ 
የሚያስችል ሕግ በመሆኑ፣ በየክልል መንግሥታቱ  
“የኦዲትና ቁጥጥር መ/ቤት” የሚያቋቁም ሕግ ወጥቷል፡
፡ በመሆኑም የብሔራዊ ክልላዊ ኦዲትና ቁጥጥር መ/ቤት 
ኃላፊ የፋይናንስ ሕጐች፣ ደንቦችና መመሪያዎች በትክክል 
ሥራ ላይ መዋላቸውን በመከታተል ተገቢውን እርምጃ 
የመውሰድ ሥልጣን ተሰጥቶታል፡፡ ፌዴራላዊው የሽግግር 
መንግሥቱ ስለኦዲተሮች የሚያወጣው ሕግ እንደተጠበቀ 
ሆኖ የብሔራዊ ክልላዊ ኦዲትና ቁጥጥር መ/ቤት ኃላፊ 
ለብሔራዊ ክልላዊ ምክር ቤት ተጠሪ እንደሆነ በሕጉ ላይ 
ተደንግጓል፡፡
ከላይ እንደተገለጸው ክልሎች የራሳቸውን ኦዲት በራሳቸው 
እንዲያካሂዱ የሚደነግግ ሕግ ከወጣላቸው በኋላ እና 

በ1987 ዓ.ም በፀደቀው ሕገ-መንግሥት መሠረት ሀገሪቱ 
የፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሥርዓትን መከተል ከጀመረች 
በኋላ የፌዴራል ዋናው ኦዲተር መ/ቤትን የሚያቋቁም 
አዋጅ ቁጥር 68/1989 በሕግ ተደንግጐ ወጥቷል፡፡

በዚህ ሕግ መሠረት የኦዲት ሥርዓትን ማጠናከር 
የሀገሪቱን ኢኮኖሚ በሚገባ ለመምራትና ለማስተዳደር 
የሚያስፈልገውን አስተማማኝ መረጃ በማግኘት ረገድ 
መ/ቤቱ ከፍተኛ አስተዋፅኦ ያለው እንደመሆኑ መጠን፣ 
በልዩ ልዩ የልማትና የአስተዳደር መስኮች የተሰማሩ 
የፌዴራል መንግሥት መ/ቤቶችና ድርጅቶች የገንዘብና 
የንብረት አስተዳደር ተገቢውን የሂሣብ አያያዝ ሥርዓት 
የተከተለ፣ የገቢ አሰባሰባቸው፣ የወጪ አፈቃቀዳቸውና 
የንብረት አስተዳደራቸው የመንግሥትን ሕግና መመሪያ 
ተከትሎ የተፈፀመ መሆኑንና ዕቅድና ፕሮግራማቸውንም 
በቅልጥፍናና ኢኮኖሚያዊ በሆነ መንገድ በማከናወን 
የሚጠበቅባቸውን ግብ ማሟላታቸውን ማረጋገጥ አስፈላጊ  
ከመሆኑም በተጨማሪ በመንግሥት አወቃቀር መሠረት 
በየደረጃው በሚገኙ ፌዴራላዊ የመንግሥት መ/ቤቶችና 
ድርጅቶች ሊኖር የሚገባውን ተጠያቂነት በማረጋገጥ 
የዲሞክራሲን ሥርዓት ለማስፈን ኦዲት ዓይነተኛ መሣሪያ 
በመሆኑ፣የህዝብ ተወካዮች ምክርቤት በሕገ-መንግሥቱ 
አንቀጽ 55/1 በተሰጠው ሥልጣን መሠረት የፌዴራል 
ዋናው ኦዲተር መ/ቤት እንደገና ተጠናክሮ እንዲቋቋም 
በማስፈለጉ ከላይ የተጠቀሰው ማቋቋሚያ አዋጅ ታውጇል፡
፡ 
በዚህ አዋጅ ለፌዴራል ዋናው ኦዲተር መ/ቤት ከተሰጡት 
ዋና ዋና ሥልጣንና ተግባሮች መካከል የፌዴራል 
መንግሥት መ/ቤቶችንና ድርጅቶችን ሂሣብ ኦዲት 
ያደርጋል፣ ያስደርጋል፤ የፌዴራል መንግሥት ለክልል 
መንግሥታት የሚሰጠውን የበጀት ድጋፍና ልዩ ድጐማዎች 
ኦዲት ያደርጋል፣ ያስደርጋል ይላል፡፡
በአዋጁ እንደተመለከተው የፌዴራል ዋናው ኦዲተር መ/
ቤት ተጠሪነቱ ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሲሆን፣ 
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሥራ ላይ በማይሆንበት ጊዜ 
ግን ተጠሪነቱ ለፌዴራል ሪፑብሊኩ ፕሬዚዳንት እንደሆነ 
ተደንግጓል፡፡ የመ/ቤቱ የበላይ ኃላፊ የሆነው ዋና ኦዲተሩም 
ስለተከናወነው የኦዲት ሥራ እና ስለመ/ቤቱ ሥራዎች 
አጠቃላይ ዓመታዊ ዘገባ ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 
እንደሚያቀርብ ሥልጣንና ኃላፊነት ተሰጥቶታል፡፡ 
ስለሆነም መ/ቤቱ በየወቅቱ የነበሩበትን ዘርፈ ብዙ ችግሮች 
ተቋቁሞ ሰፋ ያለ የፋይናንሻልና ህጋዊነት ኦዲትንና  
በተወሰኑ ዘርፎች ላይ ደግሞ የክዋኔ ኦዲትን በአሁኑ 
ወቅት ባለፉት ሥርዓቶች ሲያከናውን ከነበረው ኦዲት በላቀ 
ሁኔታ ሥራውንና ከሙያው ጋር ተያያዥ የሆኑ ሌሎች  
ሥራዎችን ጨምሮ በማከናወን ላይ ይገኛል፡፡
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የፌዴራል ዋናው ኦዲተር መ/ቤትን እንደገና ለማቋቋም 
ከወጣው አዋጅ ቁጥር 68/1989 በኋላ፣ መ/ቤቱ መሠረታዊ 
የአሠራር ሂደት ለውጥ ጥናት በማካሄድ በጥናቱ መሠረት 
ቀደም ሲል የወጣውን የመ/ቤቱን ማቋቋሚያ አዋጅ 
የሚያሻሽል አዋጅ ቁጥር 669/2002 ወጥቷል፡፡ በመሆኑም 
መ/ቤቱ መሠረታዊ የአሠራር ሂደት ለውጥ ጥናቱን  
ተግባራዊ ማድረግ ከጀመረ ከ2002 በጀት ዓመት ጀምሮ 
ከበፊቱ በላቀ ሁኔታ የፋይናንሻልና ህጋዊነት እና የክዋኔ 
ኦዲቶችን በስፋት በማካሄድ ላይ ይገኛል፡፡ 
በአጠቃላይ የመ/ቤቱ ታሪካዊ አመጣጥ ሲታይ በ1937 
ዓ.ም በኮሚሲዮን ደረጃ ተቋቁሞ ተጠሪነቱ ለሀገሪቱ 
ጠቅላይ ሚኒስቴር የነበረው “የሂሣብ ተቆጣጣሪ መ/
ቤት” በአሁኑ ወቅት ላቅ ካለ ደረጃ ላይ ደርሶ ተጠሪነቱ 
ለሕዝብ ተወካዮች ም/ቤት ወደሆነው የፌዴራል ዋና 
ኦዲተር መሥሪያ ቤትነት ደረጃ ተሸጋግሯል፡፡ ስለሆነም 
በአሁኑ ጊዜ ይህ መ/ቤት ኃላፊነቱን ለመወጣት እስከ ዛሬ 
ድረስ የመንግሥት ሀብትና ንብረት በወጡት አዋጆች፣ 
ሕጐች፣ ደንቦችና መመሪያዎች መሠረት በትክክል ሥራ 
ላይ መዋላቸውን በመቆጣጠርና ለመንግሥት ሪፖርት 
በማቅረብ ግልጽነትንና ተጠያቂነትን ለማጠናከር ከፍተኛ 
ሚና በመወጣት ላይ የሚገኝ ገለልተኛ መንግሥታዊ አካል 
መሆኑን በአጽንኦት መናገር ይቻላል፡፡

የውጭ ኦዲት ለዴሞክራሲያዊ 

ሥርአታችን ግንባታ ያለው ሚና

ኢትዮጵያ እንደ ማንኛውም ዴሞክራሲያዊ ሀገር የመንግሥት 
አወቃቀሯ ሦስት ከፍሎች ያሉት ሲሆን፣ እነርሱም የህግ 
አውጭ (Legislative)፣ አስፈጻሚ (Executive) እና ተርጓሚ 
(Judiciary) ናቸው፡፡ የህግ አውጭው ክፍል (የህዝብ 
ተወካዮች ም/ቤት) ከፍተኛው የመንግሥት የሥልጣን 
አካል ሲሆን ፣ በዋናነት ከሚያከናውነው የህግ ማውጣት 
ተግባር ባሻገር አስፈጻሚውን አካል የመቆጣጠርና የሀገሪቱ 
ውስን ሀብት በተገቢው መንገድ ጥቅም ላይ እንዲውል 
ዓመታዊ በጀትን የማጽደቅ … ወዘተ ዋና ዋና የሥራ 
ድርሻዎች አሉት፡፡

አስፈጻሚው ክፍል (የሚኒስትሮች ም/ቤት) ወይም 
መስተዳድሩ የመንግሥትን ፖሊሲ በመወሰንና ተገቢውን 
አቅጣጫ በማስያዝ ረገድ ከፍተኛ ተሳትፎ ከማድረጉም 
በተጨማሪ በህግ አውጭው ክፍል የጸደቀውን በጀትና 
ሌሎችም ከሀገሪቱ ማህበራዊ ፣ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ 
ዓላማዎች አኳያ የታቀዱ ፕሮግራሞችን የመተግበር 
ከፍተኛ ኃላፊነት ያለው አካል ነው፡፡

ህግ ተርጓሚው ከፍል ደግሞ ግለሰቦች ወይም ድርጅቶች 
ኅብረተሰቡ ከሚከተለው የጋራ አስተሳሰብ፣ ህግና ደንብ 
ውጭ አጥፍተው ሲገኙ ወይም የወጡት ህጎች እርስ 

በርሳቸው ሲጋጩ በሀገሪቱ ህግ ላይ በመመርኮዝ ብይን 
በመስጠት ፍትህ መስፈኑን የሚያረጋግጥና ህግ የመተርጎም 
ኃላፊነት ያለበት አካል ነው፡፡

በመርህ ደረጃ ሲታይ ሦስቱ የመንግሥት አካላት የየራሳቸው 
የሥራ ድርሻ ቢኖራቸውም እርስ በርሳቸው በመረዳዳት 
ላይ የተመሰረተና የጠበቀ ግንኙነት ያላቸው ከመሆኑም 
በላይ አንዱ ሌላውን የመቆጣጠርና ሚዛኑን የጠበቀ አሰራር 
እንዲሰፍን የማድረግ የጋራ ኃላፊነት አለባቸው፡፡

ይህም ዴሞክራሲያዊ ይዘት በዋናነት የሚንጸባረቀው የህግ 
አውጭው ክፍል በሆነው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 
አማካኝነት እንደመሆኑ መጠን፣ ከህዝብ በታክስ መልክ 
የተሰበሰበው ገንዘብና ሌሎችም የሀገሪቱ ውስን ሀብቶች 
በተገቢው መንገድ ለታለመለት ዓላማ መዋላቸውን 
የሚያረጋግጥ የህዝብ  ተጠያቂነት (Accountability) 
አሠራር ሲኖረው ነው ፡፡ የህግ አውጭው ከፍል ወይም 
የህዝብ ተወካዮች ም/ቤት ለህዝብ ተጠያቂ ሊሆን 
የሚችለው፣ በየደረጃው አስፈጻሚው ለህግ አውጭው 
ክፍል፣ በአስፈጻሚው ሥር የሚገኙ ልዩ ልዩ መ/ቤቶች 
ደግሞ ለአስፈጻሚው ተጠያቂ መሆናቸው ሲረጋገጥ ነው፡፡

ተጠያቂነት ማለት ለተቀበሉት ኃላፊነት መልስ የመስጠት 
ወይም ሪፖርት የማቀረብ ግዴታ ማለት ሲሆን ፣ ቢያንስ 
የሁለት ወገኖችን መኖር ይጠይቃል፡፡ ይኸውም በአንድ 
ወገን ኃላፊነትን የሚሰጥ ፣ በሌላ ወገን ደግሞ ኃላፊነትን 
ተቀብሎ በምን መልክ እንደተወጣው በማሳየት ሪፖርት 
የሚያደርገውን አካል ያካትታል፡፡ ለምሳሌ፡- የዘመኑን በጀት 
አፈጻጸም በተመለከተ የህግ አውጭው አካል የሆነው የህዝብ 
ተወካዮች ም/ቤት በጀቱን አጽድቆ ተግባራዊ እንዲሆን 
ለአስፈጻሚው (የሚኒስትሮች ም/ቤት) ያሰተላልፋል፡፡ ይህን 
ኃላፊነት የሰጠው ወገን ማለትም የህዝብ ተወካዮች ም/ቤት 
የመፈጸም ኃላፊነቱን የተቀበለውን አስፈጻሚውን አካል 
በጀቱን፡-

	ከተፈቀደው ጣሪያ ሳያልፍ ለታቀደለት ወይም 
ለታለመለት ዓላማ ብቻ ማዋሉን፣

	ህግ ፣ ደንብና መመሪያ በሚፈቅደው መሠረት ሥራ 
ላይ ማዋሉን፣

	ኢኮኖሚያዊ በሆነ፣ ቅልጥፍና ባለውና ውጤታማ 
በሆነ መንገድ ሥራ ላይ ማዋሉን፣ 

የመቆጣጠርና የማረጋገጥ ኃላፊነት ይኖርበታል፡፡
የህዝብ ተወካዮች ም/ቤት የተዘረዘሩትን ተግባራት 
ለመቆጣጠርና ለማረጋገጥ ያመቸው ዘንድ አስፈጻሚው 
አካል ህግና ደንብን የተከተለ ሥርአት በመዘርጋት በየጊዜው 
የተሟላ የበጀት አፈጻጸም ሪፖርት እንዲያቀርብለት 
ይጠብቃል፡፡ በተጨማሪም የመንግሥትን አጠቃላይ ገቢና 
ወጪ፣ ሀብትና ዕዳ የሚያመለክት የሂሳብ መግለጫ 
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በዘመኑ መጨረሻ ሊቀርብለት ይገባል፡፡ የህዝብ ተወካዮች 
ም/ቤትም በአስፈጻሚው የቀረበው ዓመታዊ የሂሳብ 
መግለጫ ትክክለኛና የመንግሥትን ገንዘብ እንቅስቃሴ 
በሚገባ የሚሳይ መሆኑን፣ ለታለመለት ዓላማ መዋሉንና 
ውጤት ማስገኘቱን ማረጋገጥ ይኖርበታል፡፡

ስለሆነም ይህን ተጠያቂነት ለማስፈንና ለማረጋገጥ የህዝብ 
ተወካዮች ምክር ቤት በቀጥታ የሚያደርገው የክትትልና 
የቁጥጥር ተግባር እንደተጠበቀ ሆኖ፣ ለም/ቤቱ በቀጥታ 
ተጠሪ የሆነ መንግሥታዊ የክትትልና የቁጥጥር አካል 
ቢኖር ተጠያቂነትን ከማስፈን አንፃር ከፍተኛ አስተዋጽኦ 
የሚያደርግ  መሆኑም ዕሙን ነው፡፡ ስለሆነም ይህን 
ቁጥጥርና ክትትል የሚያደርግ የመንግሥት አካል 
በኢ.ፌ.ዴ.ሪ ህገ መንግሥት መሠረት የፌዴራል ዋናው 
ኦዲተር መ/ቤት መሆኑ ይታወቃል፡፡

በመሆኑም በኢ.ፌ.ዴ.ሪ ሕገ መንግሥት አንቀጽ 101/2 እና 
በተሻሻለው የመ/ቤቱ ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 669/2002 
አንቀጽ 5 በተሰጠው ሥልጣን መሠረት የፌዴራል ዋናው 
አዲተር መ/ቤት የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት 
እንዲኖሩት ተደርጐ ተዋቅሯል፡-
•	 የፌዴራል መንግሥት መ/ቤቶችንና ድርጅቶችን ሂሣብ 

ኦዲት ያደርጋል፣ ያስደርጋል፣
•	 የፌዴራል መንግሥት ለክልል መንግሥታት 

የሚሰጠውን የበጀት ድጋፍና ልዩ ድጎማዎች ኦዲት 
ያደርጋል ፣ ያስደርጋል፡፡

•	 የፌዴራል መንግሥት ከብር አንድ ሚሊዮን በላይ 
የሚጠይቅ ሥራ የግል ተቋራጮች እንዲሠሩ በውል 
የሰጠ እንደሆነ ይህንኑ መንግሥት ነክ የሆነ የግል 
ሥራ ተቋራጮች ሂሣብ ኦዲት ያደርጋል፡፡

•	 የፌዴራል መንግሥት መሥሪያ ቤቶችና ድርጅቶች 
ያስገኙት ውጤት ሕጉን የተከተለ፣ ኢኮኖሚያዊ 
በሆነ አሠራር የተፈጸመ መሆኑንና ተፈላጊውን ግብ 
መምታቱን ለማረጋገጥ እንደአስፈላጊነቱ የክዋኔ ኦዲት 
ያደርጋል ፣ ያስደርጋል፣

•	 የመንግሥትንና የህዝብን ጥቅም ለማስጠበቅ ሲባል 
የግል ወይም የህዝባዊ ድርጅቶችን ኦዲት ያደርጋል፣ 
ያስደርጋል፣

•	 ለፌዴራል መንግሥት መ/ቤቶችና ድርጅቶች የተለገሱ 
እርዳታዎችን ወይም ስጦታዎችን ኦዲት ያደርጋል፣ 
ያስደርጋል፣

•	 በዚሁ መሠረት ያከናወነውን የኦዲት ውጤት እንደነገሩ 
ሁኔታ ለመሥሪያ ቤቱ ወይም የድርጅቱ የበላይ ኃላፊ 
ያሳውቃል፡፡ የፌዴራል ዋናው ኦዲተሩ የምርመራ 
ውጤቱ ወንጀል መፈጸሙን የሚያሳይ ሆኖ ሲገኝ 
ለሚመለከተው አካል ወዲያውኑ ያሳውቃል፣

•	 ጉዳዩ ከሚመለከታቸው መሥሪያ ቤቶችና ድርጅቶች 
ጋር በመመካከር የሂሣብና የንብረት ኦዲት ሥርዓትና 
ደረጃን የሚመለከቱ መመሪያዎችን ያወጣል፣

•	 ማናቸውም የፌዴራል መንግሥት መሥሪያ ቤት እና 
ድርጅት የውስጥ ኦዲተር ከመመደቡ በፊት ተመዳቢው 
አስፈላጊው የሙያ ብቃት ያለው መሆኑን አረጋግጦ 
ምስክርነት ይሰጣል፣

•	 አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘው የማናቸውም የፌዴራል 
መንግሥት መ/ቤት የውስጥ ኦዲተር የመ/ቤታቸውን 
ሂሣብና ንብረት በመመርመር ውጤቱን እንዲገልጹለት 
ሊያደርግ ይችላል፣

•	 ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመተባበር 
እንደአስፈላጊነቱ ለውስጥ ኦዲተሮች ሥልጠና 
ይሰጣል፣

•	 አንድ ሂሣብ ወንጀል ባለበት ሁኔታና ታማኝነት 
በጎደለው አካኋን መያዙን ለማመን ምክንያት ያለው 
እንደሆነ ይህንን ሂሣብ የሚያመለክቱ ጽሑፎች፣ 
መዘክሮች፣ መዝገቦች፣ ሰነዶችና ሌሎች ተያያዥነት 
ያላቸው መረጃዎች ላይ ያሽጋል፣

•	 የገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር ስለገንዘብ 
አጠባበቅ፣ የሂሣብ አያያዝና የንብረት አስተዳደር 
በተመለከተ በሚያዘጋጀው መመሪያ ላይ አስፈላጊውን 
ምክር ይሰጣል፣

•	 ከሌሎች ጉዳዩ ከሚመለከታቸው የፌዴራል 
መንግሥትና የክልል መ/ቤቶች ጋር በመተባበር 
የሂሣብ አያያዝና የኦዲት ሙያ ትክክለኛውን ፈር ይዞ 
እንዲዳብር ጥረት ያደርጋል፤ አስፈላጊውንም ቁጥጥር 
ያደርጋል፣

•	 ከክልል የኦዲትና ቁጥጥር ቢሮዎች ጋር የኦዲት 
ተግባር የሚዳብርበትን ሁኔታ በተመለከተ የቅርብ 
ሥራ ግንኙነትና ትብብር ያደርጋል፣

•	 የፌዴራል ዋናው ኦዲተር መ/ቤት፡-
	በፌዴራል መንግሥት ባለቤትነት ሥር በሆኑ 

ድርጅቶች፣
	በህግ በፌዴራልና በክልል መንግሥታት የጋራ 

ይዞታ ሥር እንዲሆኑ በተወሰኑ ድርጅቶች፣
	በህግ የመቆጣጠር መብት የፌዴራል መንግሥት 

በሆነባቸው የሥራ ዘርፎች፣
	የማስተዳደር ኃላፊነት እና ሥልጣን በህግ 

ተለይተው ለፌዴራል መንግሥት በተሰጡ የሥራ 
መስኮች፣

	የፌዴራልና የክልል መንግሥታት እንዲሁም 
የፌዴራል እና የውጭም ሆነ የሀገር ውስጥ የግል 
ኢንቨስተሮች በጋራ በሚያካሂዷቸው ሥራዎችና 
ሌሎች የፌዴራል መንግሥት የማስፈጸም 
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ኃላፊነት በወሰደባቸው የሥራ መስኮች ኦዲት 
ለሚያከናውኑ፣

	እንዲሁም ማንኛውም የግል ወይም መንግሥታዊ 
ያልሆኑ ድርጅቶችን ኦዲት ለሚያከናውኑ፣ 
•	 ኦዲተሮችና ሂሣብ አዋቂዎች በሥራ መስክ 

ለመሰማራት የሚያስችላቸውን የምስክር ወረቀት 
ይሰጣል፣ ያድሳል፣ ያግዳል፣ ይሰርዛል፣

•	 የምስክር ወረቀት ሲሰጥና ሲያድስ የህዝብ 
ተወካዮች ምክር ቤት በሚያወጣው መመሪያ 
መሠረት ተገቢውን ዋጋ ያስከፍላል፡፡

•	 የፌዴራል ዋናው ኦዲተር መ/ቤት በሌሎች 
ኦዲተሮች ኦዲት ሲያስደርግ ኦዲቱ ደረጃውን 
የጠበቀ ስለመሆኑ የመቆጣጠርና የማረጋገጥ 
ኃላፊነት አለበት፡፡

ስለሆነም ከዚህ ኃላፊነት በመነሳት በፌዴራል ዋናው 
ኦዲተር መ/ቤት የሚከናወነው የፋይናንሺያልና ህጋዊነት 
ኦዲት ለብዙ ዘመናት የተለመደ ዓይነተኛ ኦዲት ሲሆን፣ 
በአሁኑ ጊዜ ደግሞ የክዋኔ ኦዲት /Performance Audit/ 
እና የአካባቢ ጥበቃ ኦዲት (Environmental Audit) በማካሄድ 
የመንግስት መሥሪያ ቤቶችና ድርጅቶች የተመደበላቸውን 
በጀት ኢኮኖሚያዊ በሆነ መንገድና በቅልጥፍና ሥራ 
ላይ ማዋላቸውንና ተፈላጊውን ውጤት ማስገኘታቸውን፣ 
እንዲሁም የአካባቢን ሁኔታ ከግምት ውስጥ ያስገባ መሆኑን 
ለማረጋገጥ ዓይነተኛ ሚና እየተጫወተ ይገኛል፡፡

የህዝብ ተወካዮች ም/ቤት የበጀት አፈጻጸምን በተመለከተ 
የመገምገም ተግባሩን የሚያከናውነው እራሱ ባቋቋመውና 
ለራሱ ተጠሪ በሆነው የፌዴራል ዋናው ኦዲተር መ/ቤት 
በኩል በመሆኑ፣ ዋና ኦዲተሩ፡-
	አስፈጻሚው አካል ለምክር ቤቱ የሚያቀርባቸው 

የሂሳብ መግለጫዎች ትክክለኛ መሆናቸውን፣
	የቀረቡት የሂሳብ መግለጫዎች አስፈጻሚው አካል 

የተጠቀመበትን ሀብት በሙሉና በግልጽ ሊያሳዩ 
መቻላቸውን ፣ 

	የመንግሥትን አጠቃላይ ገቢና ወጪ ሂሳብ ህጋዊነት፣ 
እንዲሁም

	የአስፈጻሚው አካል የሀብት አጠቃቀም ኢኮኖሚያዊ 
፣ቀልጣፋና አስፈላጊውን ውጤት ያስገኘ መሆኑን፣

መርምሮ ነጻና ገለልተኛ አስተያየት፣ መረጃና ምክር ለህዝብ 
ተወካዮች ምክር ቤት ያቀርባል፡፡

የፌዴራል ዋናው ኦዲተር መ/ቤት ዝርዝር የፋይናንሺያልና 
ህጋዊነት ኦዲት ካከናወነ በኋላ ለኦዲት ተደራጊ መ/ቤቶች 
በሚልከው የኦዲት ሪፖርት ውስጥ ለኦዲት በቀረቡት የሂሳብ 
ሪፖርቶች ላይ ሙያዊ የሆነ የኦዲት አስተያየት የሚሰጥ 
ሲሆን፣ የሚሰጡት የኦዲት አስተያየቶች እንደሚከተለው 

ሊገለጹ ይችላሉ፡፡

የኦዲት አስተያየቶቹ በዋነኛነት በሁለት ዋና ዋና ክፍሎች 
ሊከፈሉ ይችላሉ፡፡ እነርሱም፡-
ሀ. ነቀፌታ የሌለበት አስተያየት (Unqualified or 

Unmodified)፣ እና 
ለ. ነቀፌታ ያለበት (Qualified or Modified) የኦዲት   
  አስተያየት ሲሆኑ፣ እነርሱም ቀጥሎ ዘርዘር ባለ ሁኔታ    
  ቀርበዋል፡፡
ሀ) ነቀፌታ የሌለበት የኦዲት አስተያየት  
      (Unqualified or Unmodified Audit Opinion) 

ከዚህ የኦዲት አስተያየት ላይ ለመድረስ  የሚቻለው 
ኦዲተሩ ቢያንስ ቀጥለው በተመለከቱት ነጥቦች ላይ 
አስተማማኝ መረጃ ሲያገኝ  ነው፡፡ እነርሱም፡-
•	 የተዘጋጁት የሂሳብ መግለጫዎች ተቀባይነት 

ባላቸው፣ ከዓመት ዓመት በማይለዋወጡ የሂሳብ 
አያያዝ ስርዓቶችና ፖሊሲዎች መሠረት ሲሆኑ፣

•	 የሂሳብ መግለጫዎቹ አግባብነት ያላቸውን ህጎች፣ 
ደንቦችና መመሪያዎችን ጠብቀው የተዘጋጁ ሲሆኑ፣

•	 በሂሳብ መግለጫዎቹ ላይ ለተመለከቱት ጉልህ 
ጉዳዮች አጥጋቢ ማብራሪያ ሲያገኝ፣

•	 በአጠቃላይ የሂሳብ መግለጫዎቹ የሚያሳዩት ኦዲተሩ 
ስለ ኦዲት ተደራጊው መ/ቤት ከሚያውቀው ጋር 
የተጣጣመ ሲሆን ነው፡፡

ይህ ሁኔታ ሲያጋጥም ኦዲተሩ “በእኛ አስተያየት  
የተዘጋጁት የሂሳብ መግለጫዎች የተቋሙን የሂሳብ 
እንቅስቃሴ በአጥጋቢ ሁኔታ ያሳያሉ” በማለት የኦዲት 
አስተያየት የሚሰጥበት አሠራር ነው፡፡

ለ)  ነቀፌታ ያለበት የኦዲት አስተያየት
    (Qualified   or Modified Audit Opinion)

ኦዲተሩ ይህን የኦዲት አስተያየት ሊሰጥ የሚችለው 
ቢያንስ የሚከተሉት ሁኔታዎች መከሰታቸውን 
ለማመን ሙሉ በሙሉ ወይም በከፊል የሚያስችል 
በቂ መረጃ ሲኖረው ይሆናል፡፡ እነርሱም፡-
•	 ኦዲተሩ የኦዲት ወሰኑ በመገደቡ ምክንያት 

ሙሉ በሙሉ ወይም በከፊል የኦዲት አስተያየት 
ለመስጠት ሳይችል ሲቀር (Scope Limitation)፣

•	 በቀረቡት የሂሳብ መግለጫዎች አዘገጃጀትና 
አቀራረብ ላይ በኦዲተሩና በኦዲት ተደራጊው 
መ/ቤት መካከል ሙሉ በሙሉ ወይም በከፊል 
አለመስማማት ሲኖር (Disagreement) ነው፡፡

ነቀፌታ ያለባቸው የኦዲት አስተያየቶች በአጠቃላይ ሲታዩ 
በሦስት ንዑሳን ክፍሎች የሚከፈሉ ሲሆን፣ እነርሱም፡-
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ለ1)  ከዚህ በስተቀር (Except for…)፣ 
        ለ2)  ተቀባይነት የሚያሳጣ (Adverse)፣ እና 
        ለ3)  አስተያየት ለመስጠት የማያስችል
             (Disclaimer of Opinion)፣ በመባል    
             ይታወቃሉ፡፡
መሠረታዊ ልዩነታቸውም ቀጥሎ ተመልክቷል፡-
ለ 1) ከዚህ በስተቀር (Except for… ) የኦዲት አስተያየት

ይህ የኦዲት አስተያየት ሊሰጥ የሚችለው፣ ኦዲተሩ 
ኦዲቱን በሚያከናውንበት ወቅት፡-
•	 በሂሳቡ የተወሰነ ክፍል ላይ ጉልህ የሆነ፣ ነግር ግን 

መሠረታዊ ያልሆነ አለመስማማት በኦዲተሩና በኦዲት 
ተደራጊው መካከል ሲኖር፣ ወይም 

•	 ኦዲተሩ ጉልህ በሆነ፣ ነገር ግን መሠረታዊ ባልሆነ 
ሁኔታ በሂሳቡ የተወሰነ ክፍል ላይ የኦዲት ወሰኑ 
በመገደቡ ምክንያት አስተያየት ለመስጠት ሳይችል 
ሲቀር የሚሰጥ የኦዲት አስተያየት ነው፡፡ 

ይህ ሁኔታ ሲያጋጥም ኦዲተሩ “ በእኛ አስተያየት 
ከነዚህ …. ከነዚህ …. ሁኔታዎች በስተቀር 
የተዘጋጁት የሂሳብ መግለጫዎች የተቋሙን የሂሳብ 
እንቅስቃሴ በአጥጋቢ ሁኔታ ያሳያሉ ” በማለት የኦዲት 
አስተያየቱን የሚሰጥበት አሠራር ነው፡፡

ለ 2) ተቀባይነት የሚያሳጣ የኦዲት አስተያየት 
    /Adverse Audit Opinion/ 

ይህ የኦዲት አስተያየት የሚሰጠው ኦዲተሩ ኦዲቱን 
ካከናወነ በኋላ በሂሳብ መግለጫዎች ላይ ከኦዲት ተደራጊው 
ጋር ጉልህና መሠረታዊ አለመስማማት /Material and 
Fundamental Disagreement/ ሲያጋጥመው ይህን የኦዲት 
አስተያየት ይሰጣል ፡፡ 
በዚህ ጊዜ ኦዲተሩ ጉልህና መሠረታዊ የሆኑትን 
ጉዳዮች በመጥቀስ “ በእኛ አስተያየት የተዘጋጁት የሂሳብ 
መግለጫዎች የተቋሙን የሂሳብ እንቅስቃሴ በአጥጋቢ 
ሁኔታ አያሳዩም ” በማለት የኦዲት አስተያየቱን የሚሰጥበት 
አሠራር ነው፡፡

ለ 3) የኦዲት አስተያያት ለመስጠት አለመቻል 
    (Disclaimer of Opinion)

ኦዲተሩ ኦዲቱን ካከናወነ በኋላ በሂሳብ መግለጫዎች ላይ 
ጉልህና መሠረታዊ የሆነ አጠራጣሪ ሁኔታ ወይም የኦዲቱን 
ወሰን የሚገድብ ሁኔታ (Scope Limitation) ሲያጋጥመው 
ይህን የኦዲት አስተያየት ይሰጣል፡፡ 

በዚህ ጊዜ ኦዲተሩ ጉልህና መሠረታዊ የሆኑትን  
ጥርጣሬዎች ወይም የኦዲቱን ወሰን የሚገድቡትን 
ሁኔታዎች በመጥቀስ “የኦዲት አስተያየት ለመስጠት 

አልተቻለም ” በማለት የኦዲት አስተያየቱን ለመስጠት 
አለመቻሉን የሚገለጽበት አሠራር ነው፡፡

የፌዴራል ዋናው ኦዲተር መ/ቤት በአዋጅ በተሰጠው 
ሥልጣን መሠረት በበጀት ዓመቱ መጨረሻ የፌዴራል 
መንግሥት መ/ቤቶችንና የመንግሥትን አጠቃላይ ገቢና 
ወጪ ዓመታዊ ሂሳብ መግለጫዎች በተሟላ ሁኔታ 
መቅረባቸውን እያረጋገጠና በዘመኑ የታዩ ትኩረት 
ሊሰጣቸው የሚገባቸውን ጉዳዮች ሊወሰዱ ከሚገባቸው 
የማሻሻያ ሃሳቦች ጋር በማጠናቀር ዓመታዊ ዘገባ ለህዝብ 
ተወካዮች ም/ቤት እያቀረበ ይገኛል፡፡

የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትም በዋና ኦዲተሩ የሚቀርበውን 
የኦዲት ሪፖርት አፈጻጸም እንዲከታተል በቋሚነት ምክር 
ቤቱ ባቋቋመው “የመንግሥት ወጪ አስተዳደርና ቁጥጥር 
ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ” በማስጠናት፣ እንዲሁም ኦዲቱን 
በዝርዝር የሚያውቀው የኦዲት ባለሙያ ለአስረጂነት 
በተገኘበትና ጉዳዩ የሚመለከታቸው የኦዲት ተደራጊ 
መ/ቤቶች ኃላፊዎችን በግንባር አስጠርቶ በመጠየቅም 
ሆነ እንደ አስፈላጊነቱ በመስክ ጉብኝት አድርጎ ጉዳዩን 
በጥልቀት በመመርመር ፣ በሪፖርቱ በቀረቡ የኦዲት 
አስተያየቶችና የማሻሻያ ሃሳቦች መሠረት በተወሰነ የጊዜ 
ገደብ  ውስጥ የማስተካከያ እርምጃ እንዲወሰድ በማድረግ 
ኦዲት የዴሞክራሲያችን ዕድገት እና የህግ የበላይነት 
መከበር መገለጫ መሣሪያ በመሆን ላይ ይገኛል፡፡

በመሆኑም በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሥር ያለው 
የመንግሥት ወጪ አስተዳደርና ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ 
ኮሚቴ የኦዲት ተደራጊ መ/ቤቶችን የበላይ ኃላፊዎች ስለ 
ኦዲቱ ግኝቶች በግንባር እያስጠራ በሚያደርገው ማጣራት፣ 
የፌዴራል ዋናው ኦዲተር መ/ቤት በበጀት ዓመቱ 
ያከናወናቸውን ፡-

	የክዋኔና የአካባቢ ጥበቃ ኦዲቶችን በሙሉ፣ 
እና

	ተቀባይነት የሚያሳጣ እና አስተያያት 
ለመስጠት የማያስችል የኦዲት አስተያየት 
የተሰጠባቸውን የህጋዊነትና የፋይናንሺያል 
ኦዲቶችን በሙሉ፣

በዝርዝር እየመረመረ የማስተካከያ እርምጃ እንዲወሰድባቸው 
ያደርጋል፡፡ 

የፌዴራል ዋናው ኦዲተር ሪፖርትም ለህዝብ ተወካዮች 
ም/ቤት በሚቀርብበት ወቅት ሪፖርቱ ለህዝብ በመገናኛ 
ብዙሃን አማካኝነት እንዲሰራጭ ይደረጋል፡፡ በተጨማሪም 
የመንግሥት  ወጪ አስተዳደርና ቁጥጥር ጉዳቶች ቋሚ 
ኮሚቴ የኦዲት ተደራጊ መ/ቤቶችን  ኃላፊዎች በግንባር 
በማስቀረብ በኦዲት ግኝቶች ላይ የሚያደርገው ውይይትና 
የማጣራት ሥራ በተመሳሳይ ሁኔታ በመገናኛ ብዙሃን 
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ማሰራጫዎች ለህዝብ እንዲቀርብ በማድረግ የህዝብ 
ተወካዮች ምክር ቤት ለመረጠው ህዝብ ያለውን ተጠያቂነት 
/Accountability/ በግልጽ በማረጋገጥ ዴሞክራሲና የህግ 
የበላይነት በሀገራችን እንዲሰፍን ኃላፊነቱን በአግባቡ 
በመወጣት ላይ ይገኛል፡፡

ሌላው የዴሞክራሲ ስርአታችንን ከማጠናከር አንጻር 
የፌዴራል ዋናው ኦዲተር መ/ቤት እያከናወነ ያለው 
ኦዲት የመሠረታዊ አግልግሎች ከለላ (Protection of Basic 
Services- PBS) ኦዲት ሲሆን፣ ይህም ከግንቦት ወር 1998 
ዓ.ም ጀምሮ የኢትዮጵያ መንግሥት ከልማት አጋሮች 
ጋር በገባው ውል መሠረት መሠረታዊ አገልግሎቶችን 
ማለትም ትምህርት፣ ጤና፣ ግብርና፣ ውሃና የገጠር 
መንገድን ማዕከል በማድረግ የሚሰጠውን ዕርዳታና ብድር 
በተመለከተ የሚያከናውነው ኦዲት ነው፡፡

የመሠረታዊ አገልግሎቶች ከለላ ኦዲት ዋና ዓላማ 
የዚህ አገልግሎት ተጠቃሚ የሆነው የኢትዮጵያ ህዝብ 
ማግኘት የሚገባውን መሠረታዊ አገልግሎት በአግባቡና 
በትክክል መቀበሉንና ለእነዚህ አገልግሎቶች በየዓመቱ 
የሚመደበው በጀት ካለፈው ዓመት ያላነሰ መሆኑንና  
የሃብት ክፍፍሉም ፍትሃዊ፣ ግልጽነትና ተጠያቂነት 
ባለበት ሁኔታ መሆኑን ለማረጋገጥ  የሚከናወን ኦዲት 
ነው፡፡ በዚሁ መሠረት ለመሠረታዊ አገልግሎቶች 
የሚመደበው በጀት ከዓመት ወደ ዓመት እየጨመረ 
እንዲሄድና የፌዴራል መንግሥት ለክልሎች የሚመድበው 
የድጎማ በጀትም የፌዴሬሽን ምክር ቤት በሚያወጣው 
የበጀት ቀመር መሠረት ስለመሆኑ፣ እንዲሁም  ለዞኖች 
፣ለወረዳዎች ወይም ለከተማ አስተዳደሮች የሚመደበውም 
በጀት የክልል ምክር ቤቶች  በሚያወጡት የበጀት ቀመር 
መሠረት ስለመሆኑ በኦዲት የሚረጋገጥበትና ህዝቡ 
ለወረዳው ወይም ለከተማ አስተዳደሩ የተመደበውን በጀት 
በይፋ እንዲያውቅ ስለመደረጉና ፍትሃዊ ያልሆነ የሀብት 
ክፍፍል ካለም መብቱን በቀጥታ በራሱ ወይም በተወካዮቹ 
በኩል የሚጠይቅበት ሥርዓት መኖሩንና ተግባራዊነቱን 
የሚያረጋግጥ የኦዲት ዓይነት በመሆኑ ለዴሞክራሲያዊ 
ዕድገታችን የውጭ ኦዲት ከፍተኛ አስተዋጽኦ እያበረከተ 
ያለበት አሠራር ሆኖ ይገኛል፡፡ 

የመንግሥት የውጭ ኦዲት ለህግ የበላይነት 
መከበር ያለው ፋይዳ

ህገ መንግሥቱን አክብሮ ከማሰከበር ጀምሮ የህዝብ 
ተወካዮች ምክር ቤት ያወጣቸውን አግባብነት ያላቸው 
አዋጆች ፣ እንዲሁም አዋጆቹን ተከትለው የሚወጡ 
ደንቦችንና በተለያዩ  አስፈጻሚ መ/ቤቶች በተከታታይ 
የሚወጡ መመሪያዎች ተግባራዊ መሆናቸውን ማረጋገጥ 
የፌዴራል ዋናው ኦዲተር መ/ቤት አንዱ ቁልፍ ተግባር 
ነው፡፡ 

በዚህም መሠረት ህገ-መንግሥቱን ከማስከበር አንጻር 
የፌዴራል ዋናው ኦዲተር መ/ቤት እያበረከተ ያለውን 
አስተዋጽኦ በተመለከተ በሚከተለው ሁኔታ ለአብነት ያክል 
መጥቀስ ይቻላል፡-
•	 በኢ.ፌ.ዴ.ሪ ህገ መንግሥት አንቀጽ 44 (1) “ሁሉም 

ሰዎች ንጹህና ጤናማ በሆነ አካባቢ የመኖር መብት 
አላቸው” ይላል፡፡

   ይህን በተመለከተ የፌዴራል ዋናው ኦዲተር መ/
ቤት የአካባቢ ኦዲትን በማከናወን በዚህ ረገድ የህጉን 
አፈጻጸምና በአፈጻጸሙም ላይ ያሉ ችግሮችን በማየት 
የማሻሻያ ሃሳብ እያቀረበ ይገኛል፡፡

•	 በኢ.ፌ.ዴ.ሪ ህገ መንግሥት አንቀጽ 35 (3) “ሴቶች 
በበታችነትና በልዩነት በመታየታቸው የደረሰባቸውን 
የታሪክ  ቅርስ ከግምት ውስጥ በማስገባት ይህ ቅርስ 
እንዲታረምላቸው በተጨማሪ  የድጋፍ እርምጃዎች 
ተጠቃሚ የመሆን መብት አላቸው ” ተብሎ 
ተደንግጓል'በዚህ ረገድ የፌዴራል ዋናው ኦዲተር መ/
ቤት የዚህን መብት አተገባበር በተመለከተ የሥርዓተ 
ጾታ ኦዲት በማከናወንና ለውሳኔ ሰጪው አካል 
ሪፖርቱን በማቅረብ ለህግ የበላይነት መከበር የበኩሉን 
አስተዋጽኦ  በማድረግ ላይ ይገኛል፡፡

ህዝቡ በሀገሪቱ የወጡ አግባብነት ያላቸው ህጎች፣ ደንቦችና 
መመሪዎች (ለምሳሌ፡- የፋይናንስ አስተዳደር አዋጅ ፣ 
የግዥና ንብረት አስተዳደር አዋጅ ፣ የገቢ ግብር አዋጅ፣ 
የግዥ መመሪያና ሌሎች በተከታታይ የወጡ አግባብነት 
ያላቸው መመሪያዎች) በአግባቡ በሥራ ላይ መዋላቸውንና 
የመንግሥት  መ/ቤቶች በትክክል  ሕጐችን ተከትለው 
እየሠሩ መሆኑን የፌዴራል ዋናው ኦዲተር መ/ቤት 
ገለልተኛና አስተማማኝ የኦዲት መረጃና ሪፖርት በማቅረብ 
ለውሳኔ አሰጣጥ ከፍተኛ እገዛ በማድረግ ላይ ይገኛል፡፡

ከዚህ አንጻር ሙስናንና ኪራይ ሰብሳቢነትን ለመዋጋት፣ 
መልካም አስተዳደርን ለመገንባትና ግልጽነትና ተጠያቂነትን 
ለማጠናከር የመንግሥት የውጪ ኦዲት ዓይነተኛ መሳሪያ 
መሆኑን መረዳት ይቻላል፡፡ 

ከዚህም አኳያ፣ ኦዲት ተደራጊ መ/ቤቶች፡-
	የሂሣብ መግለጫዎችን በመንግሥት ሂሣብ አያያዝና 

በፋይናንስ አስተዳደር አዋጅ ፣ ደንብና መመሪያ   
መሠረት በማዘጋጀት፣

	በማጭበርበርም ሆነ በግድፈት የሚከሰቱ ጉልህ 
የሆኑ ስህተቶችን መከላከል የሚያስችል የውስጥ 
ቁጥጥር ስርአት  በመዘርጋትና በሥራ ላይ 
በማዋል፣

	የመንግሥትን ፖሊሲዎችና  መመሪያዎች በአግባቡ 
በሥራ ላይ  በማዋል፣ 
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	ለሂሳብ መግለጫዎች ዝግጅት መነሻ የሆኑትንና 
አግባብነት ያላቸውን ማናቸውም መረጃዎች፣ 
መዛግብት፣ ሰነዶች ወዘተ ለኦዲተሮች በወቅቱ 
በማቅረብ፣

	አስፈላጊ የሆነ ማንኛውንም ተጨማሪ መረጃ 
በመስጠት፣ 

	 የኦዲት ማስረጃ ለማሰባሰብ አስፈላጊ የሆኑ ሰዎችን 
ለማነጋገርና ለማግኘት በሚፈለግበት ጊዜ ያለገደብ 
በመተባበር፣ 

	ኦዲተሮች ለሥራ አመራሩ አጋዥ ኃይል 
መሆናቸውን ተገንዝቦ  ለሥራቸው መቃናት 
ተገቢውን ትብብር በማድረግ፣

	የሂሳብ መግለጫዎችን (ሪፖርቶችን) በወቅቱ 
በማቅረብ፣

	በኦዲተሮች በተሰጡ  የማሻሻያ ሃሳቦች መሠረት 
በወቅቱ የእርምት እርምጃ ወስዶ በማሳወቅ፣ 
እንዲሁም

	ለኦዲተሮች ሥራ ተስማሚ ቢሮና አስፈላጊ የሆኑ 
ቁሳቁሶችን በማሟላት ረገድ፣ 

የፌዴራል ዋናው ኦዲተር መ/ቤት የህግ የበላይነትን 
ለማስከበር በሚያደርገው እንቅስቃሴ ውስጥ ቁልፍ ባለድርሻ 
አካላት ተደርገው ይወሰዳሉ፡፡ በመሆኑም ኦዲት ተደራጊ 
መ/ቤቶቹ የሚጠበቅባቸውን ኃላፊነት በአግባቡ ካልተወጡ 
ችግሩ የፌዴራል ዋናው ኦዲተር መ/ቤት ለዴሞክራሲና 
ለህግ የበላይነት መከበር ሊያበረክት በሚገባው አስተዋጽኦ 
ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ሊፈጥር ስለሚችል፣ የእነርሱ 
ቀና ትብብር ለኦዲቱ ሥራ መሳካት ከፍተኛ አስተዋጽኦ 
እንደሚኖረው አያጠያይቅም፡፡

የፌዴራል ዋናው ኦዲተር መ/ቤት የህግ የበላይነት 
እንዲጠናከር ካለበት ኃላፊነት በመነሳት መንግሥት፣ 
የፍትህ አካላት፣ 

የፌዴራል የሥነ-ምግባርና የፀረ ሙስና ኮሚሽን 
እና ህብረተሰቡ በጥቆማ እንዲጣሩላቸው ለመ/ቤቱ 
የሚልኳቸውን ጉዳዮች አግባብነታቸውን በማጣራት 
ኦዲቱን አከናውኖ ሪፖርቱን ለሚመለከተው አካል በመላክና 
በፍርድ ቤት ደረጃም እንደአስፈላጊነቱ ስለሁኔታው የሙያ 
ምስክርነት በመስጠት ለፍትህ ሥርዓቱ መጠናከርና ለህግ 
የበላይነት መከበር የበኩሉን አስተዋጽኦ በማበርከት ላይ 
ይገኛል፡፡

በመሆኑም በዚህ አሠራር መሠረት በተከናወኑ ልዩ 
ኦዲቶች ምክንያት ብዙዎች ፍትህን አግኝተዋል፣ 
ሙሰኞችና ኪራይ ሰብሳቢዎችም ተጋልጠዋል፡፡ ስለሆነም 

የኪራይ ሰብሳቢነትንና የፀረ-ሙስና ትግሉን ይበልጥ 
ለማገዝ እንዲቻል መ/ቤታችን በሥራ ክፍል ደረጃ ልዩ 
ኦዲት የሚያከናውን ቡድን በማቋቋም በቀጣይ የተሻለ 
የልዩ ኦዲት አገልግሎት ለመስጠት በከፍተኛ በዝግጅት 
ላይ ይገኛል፡፡ 

ከኢ.ፌ.ዲ.ሪ ህገ-መንግሥት መጽደቅ በፊት 
የነበረ የመንግሥት የውጪ 

ኦዲትአደረጃጀት

በኢትዮጵያ የሰላምና የዲሞክራሲ ጉባዔ ከሰኔ 24 እስከ 
28/1983 ዓ.ም ተካሂዶ የክልሎች ራስን በራስ የማስተዳደር 
መብት እስከተረጋገጠበት ጊዜ ድረስ በሀገሪቷ የነበረው 
የመንግሥት አወቃቀር አሃዳዊ የነበረ ሲሆን፣ በንጉሡም 
ሆነ በደርግ ዘመናት በጠቅላይ ግዛት ወይም ክፍላተ ሀገራት 
ተከልሎ ይተዳደር እንደነበር ይታወቃል፡፡
የመንግሥት የውጭ ኦዲትም ይህንኑ የመንግሥት 
የተማከለ አወቃቀር ሥርዓት በመከተል ዋና መ/ቤቱ
በማዕከል አዲስ አበባ ሆኖ የክፍለ ሀገራትን ሂሣብ ኦዲት 
የሚያደርጉ አምስት ቅርንጫፍ 
መ/ቤቶች በተለያዩ ቦታዎች ተቋቁመው ነበር፡፡ እነርሱም፡-
	 የማዕከላዊ ወኪል መ/ቤት--------አዲስ አበባ 
	 የደቡብ ወኪል መ/ቤት-----------ሀዋሣ
	 የምዕራብ ወኪል መ/ቤት---------ጅማ
	የሰሜን ወኪል መ/ቤት-----------አሥመራ
	የምሥራቅ ወኪል መ/ቤት ሐረር (ይህ ወኪል መ/ቤት 

መጀመሪያ ሐረር ላይ ተቋቁሞ በመሐል ለተወሰኑ 
ዓመታት ከተዘጋ በኋላ ድሬዳዋ ላይ በጥቅምት/1994 
ዓ.ም እንደገና የተከፈተ ነው)፡፡

በወቅቱ እያንዳንዱ ወኪል መ/ቤት በሥሩ የተደለደሉትን 
ክፍላተ ሀገራት (በክፍለ ሀገሩ ሥር የሚገኙትን 
አውራጃዎችና ወረዳዎች ጭምር) ሂሳብ ኦዲት በማድረግ 
የኦዲት ሪፖርቱን እንደሁኔታው ለኦዲት ተደራጊው 
መ/ቤት እና ለቅርብ ተቆጣጣሪው መ/ቤት፣ እንዲሁም 
ለዋናው ኦዲተር መ/ቤት እንዲደርስ ይደረግ ነበር፡፡ 
ወደ ዋናው ኦዲተር መ/ቤት የተላከውም ሪፖርት መ/
ቤቱ ከሚያከናውናቸው የማዕከል መ/ቤቶች /የሚኒስቴርና 
ባለሥልጣን መ/ቤቶች/ ሂሳብ ጋር ተጠቃሎ ለፓርላማ 
ሪፖርት ይደረግ ነበር፡፡
ከዚህም በተጨማሪ በደርግ ዘመን ከግል ይዞታነት 
ተወርሰው ወደ መንግሥት ይዞታነት የተዛወሩ ድርጅቶችን 
ሂሣብ ኦዲት እንዲያደርግ እንደ አንድ የመንግሥት 
ልማት ድርጅት በአዋጅ ቁጥር 126/1969 የተቋቋመው 
የሂሣብ ምርመራ አገልግሎት ኮርፖሬሽን የመንግሥት 
የአገልግሎት ሰጪና የማምረቻ ድርጅቶችን ሂሣብ ኦዲት 
በማድረግ ለዋና ኦዲተር መ/ቤት ኦዲት ያደረጋቸውን መ/
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ቤቶች ኦዲት ሪፖርቶች ኮፒ በመላክና በዓመታዊ የሥራ 
እንቅስቃሴ ሪፖርቱም ውስጥ በማጠቃለል ለዋና ኦዲተር 
መ/ቤት ሪፖርት ያቀርባል፡፡ ይህም ሪፖርት ዋናው 
ኦዲተር መ/ቤት ለፓርላማ በሚያቀርባቸው ዓመታዊ 
ሪፖርቶች ውስጥ ተጠቃሎ ይቀርባል፡፡

ከሽግግር ቻርተር መጽደቅ ጀምሮ ያለው ሁኔታ ሲታይ 
ደግሞ በቻርተሩ መሠረት የብሔሮች ብሔረሰቦችና 
ሕዝቦች የራስን ዕድል በራስ የመወሰን መብት የተረጋገጠና 
የራሳቸውን ጉዳይ በራሳቸው የማስተዳደር መብት የተጠበቀ 
በመሆኑ፣ የብሔራዊ ክልላዊ የሽግግር መስተዳድሮችን 
ለማቋቋም በወጣው አዋጅ ቁጥር 7/1984 የብሔራዊ 
ክልላዊ ሽግግር መስተዳድርን አደረጃጀትና ሥልጣን 
በተመለከተ በምዕራፍ ሁለት፣ ክፍል 1፣ አንቀጽ 8 (1) 
መሠረት የኦዲትና የቁጥጥር መ/ቤት እንደሚኖራቸው 
ተደንግጓል፡፡

በዚሁ አዋጅ ክፍል ሰባት፣ አንቀፅ 33 የኦዲትና ቁጥጥር 
መ/ቤት ኃላፊን ሥልጣንና ተግባር በተመለከተ ሲደነግግ 
የብሔራዊ ክልላዊ የኦዲትና ቁጥጥር መ/ቤትን በበላይነት 
እንደሚመራ፣ የፋይናንስ ሕጎች፣ ደንቦችና መመሪያዎች 
በትክክል ሥራ ላይ እንዲውሉ ተገቢውን እርምጃ 
እንደሚወስድ ይገልጻል፡፡ እንዲሁም በዚሁ አዋጅ አንቀጽ 
34 ላይ ተጠሪነቱም ለብሔራዊ ክልላዊ ም/ቤት እንደሆነ 
ተጠቅሷል፡፡

በዚሁ ምክንያት የዋና ኦዲተር መ/ቤት ቀደም ሲል 
የተሰሩትን ሂሣቦች ከማየት፣ ለክልል የሚመደበውን 
የድጋፍና ልዩ ድጐማ ሂሣብ ኦዲት ከማድረግና አልፎ 
አልፎ በጥያቄ የሚቀርቡ ኦዲቶችን ከማከናወን በስተቀር 
በወኪል መ/ቤቶች በኩል የሚከናወን የክልሎች ሂሣብ 
ኦዲት በክልሎች የኦዲት መ/ቤት በኩል እየተተካ ሊመጣ 
ችሏል፡፡

በሽግግሩ ወቅት የክልል ኦዲት መ/ቤቶች 
ሲቋቋሙ ስለተደረገው ድጋፍ

ከላይ እንደተገለፀው የክልል ኦዲት መ/ቤቶች ለክልል ም/
ቤት ተጠሪ ሆነው ሲቋቋሙ የየክልላቸውን ቋንቋ የሚችሉ 
የኦዲት ባለሙያዎች እንዲመደቡላቸው በጠየቁበት ጊዜ 
ዋና ኦዲተር መ/ቤት አስፈላጊ የሆኑ የኦዲት ባለሙያዎችን 
ከራሱ ባለሙያዎች መካከል በዝውውር እንዲመደቡላቸው 
አድርጓል፡፡
በዚህም መሠረት ከዋና ኦዲተር መ/ቤት የተዛወሩ የኦዲት 
ባለሙያዎች  በየተዛወሩበት ክልል የኦዲት ሥራው 
የኦዲት ደረጃውንና የሙያ ስነ-ምግባሩን ጠብቆ እንዲሠራ፣ 
በየክልሉ አዳዲስ የሚቀጠሩ ሌሎች ባለሙያዎችንም 
በማሰልጠንና በሥራ ላይ ጭምር በማስተማር ከፍተኛ 

የሙያ እገዛና አስተዋጽኦ እንዳደረጉ ለመገንዘብ ይቻላል፡፡

ሆኖም የተወሰኑ ክልሎች ማለትም የሱማሌ፣ 
አፋር፣ጋምቤላ፣ሐረሪና ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልሎች 
የኦዲትና ቁጥጥር መ/ቤታቸውን ዘግይተው 
በማቋቋማቸውና የኦዲት ባለሙያዎች ጥያቄም በወቅቱ 
ባለመቅረቡ የዚህ ዕድል ተጠቃሚ አልነበሩም፡፡ ይህም 
በመሆኑ በነዚህ ክልሎች የኦዲት ተቋማት ላይ እስካሁንም 
ድረስ የኦዲት ሙያውን በተመለከተ የራሱን አሉታዊ 
ተፅዕኖ እንዳሳደረ በተለያዩ ወቅቶች ከሚነሱ ጉዳዮች 
መረዳት ይቻላል፡፡  

የክልል ኦዲት ተቋማቱ ከተቋቋሙ በኋላ የኦዲት 
ባለሙያዎችን በዝውውር ከመመደብ በተጨማሪ በተለያየ 
ደረጃ ለሚገኙ የክልል ኦዲት መ/ቤቶች ተስማሚ በሚሆን 
መልኩ የድርጅታዊ መዋቅርና የሚያስፈልግ የሰው ኃይል 
በማጥናትና አማራጭ በማቅረብ ውይይት ከተደረገበት 
በኋላ ክልሎቹ እንደየደረሱባቸው ተጨባጭ ሁኔታዎች 
ለየክልል ምክር ቤቶቻቸው አቅርበው በማስፈቀድ ተግባራዊ 
እንዲያደርጉት ለየክልላቸው በወቅቱ ተላልፎላቸዋል፡፡

በተጨማሪም ለክልል ዋና ኦዲትር መ/ቤቶች ከተደረገው 
ድጋፍ ውስጥ የኦዲት ሥራው  ደረጃውን በጠበቀ መልኩ 
እንዲከናወን ለማድረግ እንዲቻል ለክልል ኦዲት መ/
ቤቶች የፋይናንሻል ኦዲት ማኑዋል በፌዴራል ዋናው 
ኦዲተር መ/ቤት በኩል ተቀርፆና በአማርኛ ተዘጋጅቶ 
ክልሎቹ ወደየክልላቸው የሥራ ቋንቋ በመተርጐም ሥራ 
ላይ እንዲያውሉት ለየክልል ኦዲት ተቋማቱ በወቅቱ 
ተላልፎላቸዋል፡፡

ከኢ.ፌ.ዲ.ሪ ሕገ-መንግሥት መጽደቅ ጀምሮ  
የመንግሥት የውጪ ኦዲትን በተመለከተ 

የተከናወኑ አበይት ተግባራት

	 የፌዴራል ዋናው ኦዲተር መ/ቤት ከህገ 
መንግሥቱ አንፃር

የፌዴራል ዋናው ኦዲተር በመ/ቤትን በተመለከተ በሕገ-
መንግሥቱ አንቀጽ 101 (1) - (4) እንደተገለጸው ዋና ኦዲተሩ 
በጠቅላይ ሚኒስትሩ አቅራቢነት በሕዝብ ተወካዮች ም/ቤት 
እንደሚሾም፣ ዋናው ኦዲተር የፌዴራሉን የሚኒስቴሮችና 
ሌሎች መ/ቤቶችን ሂሳቦች በመቆጣጠር በሕዝብ 
ተወካዮች ም/ቤት የተመደበው ዓመታዊ በጀት በዓመቱ 
ለተሰሩ ሥራዎች በሚገባ መዋሉን መርምሮ ለም/ቤቱ 
ሪፖርት እንደሚያቀረብ ተደንግጓል፡፡ በተጨማሪም በሕገ 
መንግሥቱ መሠረት የፌዴራል ዋናው ኦዲተር መ/ቤት 
በአዋጅ ቁጥር 69/1989 እና 669/2002 እንደገና እንዲቋቋም 
ተደርጓል፡፡
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ልሳነ ኦዲተር |

	 የመንግሥት የውጪ ኦዲት በፌዴራልና በክልል 
ደረጃ በሁለት ስለመከፈሉ

በ1987 ዓ.ም ሕገ መንግሥቱ ከፀደቀ በኋላም በሽግግር 
መንግሥቱ ቻርተር የተዋቀረው የክልል መስተዳድር 
በበለጠ ተጠናክሮ የቀረበ ሲሆን፣ የፌዴራል ዋናው 
ኦዲተር መ/ቤትም የፌዴራል መንግሥቱን ሂሣቦችና 
የፌዴራል መንግሥት ለክልል መንግሥታት የሚሰጠውን 
የበጀት ድጋፍና ልዩ ድጎማዎች ኦዲት የማድረግ ወይም 
የማስደረግ ሥልጣን ተሰጥቶታል፡፡
የክልል ኦዲት ተቋማትም የክልል ም/ቤት የሚያፀድቀውን 
በጀት በሥራ ላይ መዋሉን በማረጋገጥ ለየክልላቸው ም/
ቤት ሪፖርት እንደሚያቀርቡ በየክልሉ ህገመንግስትና 
የክልል ኦዲት መ/ቤቶች ማቋቋሚያ አዋጆች ላይ 
ተደንግጓል፡፡

	  ከኦዲት ሪፖርት በመነሳት በፓርላማው   
      ስለሚደረገው ቁጥጥርና ክትትል

በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በኩል ከኦዲት ሪፖርት 
በመነሳት አስፈፀሚ መ/ቤቶችን ተጠያቂ የሚያደርግበት 
አሠራር መኖሩን በተመለከተ ቀደም ሲል በነበረው 
አሠራር የእያንዳንዱ የፌዴራል መንግሥት መ/ቤት ሂሣብ 
ኦዲት ሪፖርት ለተቆጣጣሪው መ/ቤት በቀጥታና ለኦዲት 
ተደራጊው መ/ቤት በግልባጭ እንዲደርሰው ከተደረገ በኋላ 
በበጀት ዓመቱ ኦዲት የተደረጉ መ/ቤቶች ዋና ዋና ግኝቶች 
የተጠቃለለ ሪፖርት፣ የመንግሥት አጠቃላይ ገቢና ወጪ 
ሂሳብ ኦዲት ሪፖርት፣ እንዲሁም የዋና ኦዲተር መ/
ቤት ዕቅድ አፈፃፀም ሪፖርት በዋና ኦዲተር መ/ቤት 
እየተጠቃለለ በየዓመቱ በቀጥታ ለፖርላማ ይቀርብ ነበር፡፡

ይሁንና ለረዥም ዓመታት በፖርላማ ውስጥ በኦዲት 
ሪፖርቶች ላይ የሚወሰደውን የእርምት እርምጃ 
በተመለከተ ራሱን የቻለ የሚከታተል አካል ባለመኖሩ፣ 
የዋና ኦዲተሩ ሪፖርት ከቀረበ በኋላ በኦዲት ሪፖርቱ 
ላይ ኦዲት ተደራጊ መ/ቤቶች እርምጃ እንዲወስዱ አልፎ 
አልፎ ደብዳቤ ከመፃፍ የዘለለ የተጠናከረ የክትትል ስልት 
በፖርላማው ውስጥ አልነበረም፡፡

በዚህ ሁኔታ ለብዙ ዓመታት ከቆየ በኋላ ከሌሎች 
ሀገራት ተሞክሮ በመውሰድና  የዓለምና የአፍሪካ ዋና 
ኦዲተሮች ማህበር ከሚያወጧቸው ደረጃዎች በመነሳት  
እንዲሁም የዋናው ኦዲተር መ/ቤትም በእነዚህ ደረጃዎች 
ላይ ለሚመለከታቸው አካላት በተደጋጋሚ የግንዛቤ 
ማስጨበጫ ሥልጠናዎችን በመስጠት የኦዲቱን ጉዳይ 
የሚከታተል በፓርላማ ውስጥ ራሱን የቻለ አካል እንዲኖር 
ጥረት ሲደረግ ቆይቷል፡፡

በዚህም መሠረት ለመጀመሪያ ጊዜ የ1987 አገር አቀፍ 

የመጀመሪያው ዙር የፓርላማ ምርጫን ተከትሎ 
የኦዲቱን ጉዳይ በፓርላማ ውስጥ ደርቦ እንዲከታተል 
የበጀትና ፋይናንስ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ተሰይሞ ነበር፡
፡ ቋሚ ኮሚቴውም የኦዲት ሪፖርቱን በመመርመርና 
አልፎ አልፎ ኦዲት ተደራጊ መ/ቤቶችን በመጥራት 
በሪፖርቱ ላይ ውይይት የማድረግና አቅጣጫ የመስጠት 
መጠናኛ ሥራዎች አከናውኗል፡፡ ይሁንና በዚህ ቋሚ 
ኮሜቴ ላይ በነበረው የሥራ ጫና እና  የልምድ ማነስ 
ምክንያት በሚቀርቡ የኦዲት ሪፖርቶች ላይ በበቂ ሁኔታ 
ከኦዲት ተራዳጊዎች ጋር ይፋዊ ውይይት ባለመደረጉ 
የሚጠበቀውን ውጤት አላስገኘም ነበር፡፡

ስለሆነም በ1997 በተደረገው ሦስተኛው ዙር የፖርላማ 
ምርጫ ወቅት በተዋቀረው ፓርላማ   የመንግሥት ወጪ 
አስተዳደርና ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ በ1999 ዓ.ም 
ራሱን ችሎ እንዲቋቋምና የኦዲትነክ ጉዳይን እንዲከታተል 
ተደርጓል፡፡

ኮሚቴውም ከተቋቋመ ጊዜ ጀምሮ ከፌዴራል ዋናው 
ኦዲተር መ/ቤት ጋር በቅርበት እየሠራ ሲሆን፣ 
ለፖርላማ የሚቀርበው ዓመታዊ ሪፖርት እንደተጠበቀ 
ሆኖ የሚቀርቡለትን የኦዲት ሪፖርቶች በመመርመር፣ 
እንዲሁም የሚመለከታቸውን ኦዲት ተደራጊ መ/ቤቶች 
በመጥራትና እንዳስፈላጊነቱም የመስክ ጉብኝት በማድረግ 
በኦዲት ሪፖርቱ ላይ የተወሰዱትን የማስተካከያ 
እርምጃዎች ይገመግማል፣ እርምጃ ባልወሰዱት ላይም 
እርምጃ እንዲወስዱ በመከታተል ላይ ይገኛል፡፡

ይህም አሠራር ኦዲት ተደራጊ መ/ቤቶች በኦዲቱ ወቅት 
በተገኙ የኦዲት ግኝቶች ላይ ተገቢውን የማሻሻያ እርምጃ 
እንዲወስዱ በማገዝና ተጠያቂነትን በማጠናከር አንፃር 
ከፍተኛ አስተዋጽኦ ከማድረጉም በላይ፣ የመንግሥት መ/
ቤቶች አሠራር ይበልጥ እንዲጠናከርና አፈፃፀማቸውም 
እንዲጐላበት ረድቷል፡፡

የዚህ ዓይነት ራሱን የቻለ መድረክ ከመጀመሩ በፊት 
የኦዲት ሪፖርትን የመከታተሉ ጉዳይ በበጀትና ፋይናንስ 
ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሥር በነበረበት ወቅት በአንድ ዓመት 
ውስጥ ቢበዛ ከሁለት እስከ አምስት መ/ቤቶች ኦዲት 
ሪፖርቶች ላይ ብቻ ይፋዊ ውይይት ይካሄድ ከነበረበት 
ሁኔታ አንጻር ሲታይ የመንግስት ወጪ አስተዳደርና 
ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ በ2004 በጀት ዓመት ብቻ 
ከቀረቡለት የኦዲት ሪፖርቶች ውስጥ ከፋይናንሻልና 
ሕጋዊነት ኦዲት 16 እና ከክዋኔና የአካባቢ ጥበቃ ኦዲት 
ደግሞ 9 በድምሩ በ25 መ/ቤቶች የኦዲት ሪፖርቶች ላይ 
ይፋዊ ውይይት ለማካሄድ ችሏል፡፡
በዚህም ሂደት የሚመለከታቸው መ/ቤቶች የሥራ 
ኃላፊዎች ለጉዳዩ ተገቢውን ትኩረት ሰጥተው በግኝቶች 



36 | 

| ልሳነ ኦዲተር

ላይ አስፈላጊውን የእርምት እርምጃ እንዲወስዱ ቋሚ 
ኮሜቴው ጥብቅ ማስጠንቀቂያ በመስጠትና ክትትልም 
በማድረግ ላይ ይገኛል፡፡ ይህም አካሄድ በተለያየ ሚዲያም 
የሚተላለፍ በመሆኑ ተጠያቂነትንና ግልፅነትን ከማስፈን 
አንፃር ከፍተኛ አስተዋጽኦ በማበርከት ላይ ይገኛል፡፡

	 በፌዴራልና በክልል ዋና ኦዲተር 
መ/ቤቶች መካከል ስላለው የሙያ 
ግንኙነትና ትብብር

የፌዴራልና የክልል ዋና ኦዲተር መ/ቤቶች ምንም 
እንኳን በፌዴራልና በክልል ደረጃ ተለይተው በፌዴራሉና 
በክልሎች ሕገመንግሥታት መሠረት ተለይቶ የተሰጠቸው 
ሥልጣንና ተግባራት ቢኖራቸውም፣ ኦዲቱን በተመለከተ 
የተቋቋሙበት ዓላማና የሚፈለጉባቸው ተግባራት 
ተመሳሳይ በመሆኑ፣ የኦዲቱን ሙያ በጋራ የማዳበርና 
ሙያውም ደረጃውን በጠበቀ መልኩ የሚከናወንበትን 
ስልት የመቀየስና  የመተግበር የተናጠልና የጋራ ኃላፊነት 
ያለባቸው መሆኑ አያጠያይቅም፡፡

ሆኖም ይህንን ኃላፊነት በጋራ ለመወጣት አንዲቻል 
ሁሉም የክልል መንግሥታት የኦዲት ተቋማቸውን 
በተመሳሳይ ጊዜና ደረጃ ባለመቋቋማቸውና በፌዴራልና 
በክልል ኦዲት መ/ቤቶች መካከል ምንም ዓይነት ሕጋዊ 
የግንኙነት መስመር ባለመኖሩ ምክንያት እስከ 1989 ዓ.ም 
ድረስ የተናጠል ሥራዎችን ከማከናወን የዘለለ የኦዲቱን 
ሙያ በጋራ ለመምራት የተደረገ ተጨባጭ እንቅስቃሴ 
አልነበረም፡፡
በ1989 ዓ.ም ግን የመንግሥት የሲቪል ሠርቪስ ማሻሸያ 
ኘሮግራምን ተከትሎ የፌዴራል ዋናው ኦዲተርና የክልል 
መንግስታት ኦዲት መ/ቤት ኃላፊዎች ሀገር አቀፍ የውጭ 
ኦዲት አፈፃፀም ፖሊሲ ቀርፀዋል፡፡ 

በፖሊሲው መሠረት የማሻሻያ ኘሮጀክቱ ለመጀመሪያ 
ጊዜ በሐምሌ ወር 1991 ዓ.ም በጋራ የተቀረፀ ሲሆን፣ 
ዓላማውም የፌዴራልና የክልል ዋና ኦዲተር መ/ቤቶችን 
አቅም ለመገንባትና የሀገሪቱን የውጭ ኦዲት አሠራርም 
ተቀባይነት ወዳለው ዓለም አቀፍ የኦዲት ደረጃዎች 
ለማምጣት ታሳቢ ተደርጐ የተጀመረ ነበር፡፡
በኘሮጀክቱ እንዲሸፈኑ በጋራ ስምምነት የተደረሰባቸው 
ጉዳዮችም፡
	 በዓመታዊ የመንግሥት ሂሣብ መዛግብት አግባብነት 

ዙሪያ፣
	የመንግሥት የፋይናንስ ሪፖርት አቀራረብ በቂ 

ስለመሆኑ፣
	የኦዲት ተደራጊ መ/ቤቶችን የሀብት ቁጥጥር 

በተመለከተ፣

	የፋይናንስና የክዋኔ ኦዲትን አሠራርና ደረጃ 
በተመለከተ፣

	የልዩ ኦዲትን፣ የማጭበርበር ተግባርንና አሠራሮችን 
ኦዲት ለማድረግ  የሚያስችል መመሪያ ማዘጋጀትን 
በተመለከተ፣ እንዲሁም

	የኦዲት ተቋማት አቅም ግንባታን በተመለከተ፣
 የሚሉት ዋናዎቹ ናቸው፡፡
በወቅቱ በነበረው ተጨባጭ ሁኔታ የክልል ኦዲት መ/
ቤቶች በተለያየ ደረጃ ላይ የሚገኙ በመሆኑ በሶሰት ምድብ 
በመመደብ፣ እንዲሁም በኘሮጀክቱ ቅድሚያ በመስጠት 
ሊከናወኑ የሚገባቸውን ጉዳዮች ለይቶ በማስቀመጥና 
በእነዚህ ጉዳዮች ላይ ትኩረት አድርጎ በመንቀሳቀስ የክልል 
ኦዲት ተቋማቱ በአጠቃላይ በፕሮጀክቱና ባላቸው አቅም 
መሠረት በተለያዩ ሰነዶችና የኦዲት መመሪያዎች ዝግጅት 
ላይ በስፋት እንዲሳተፉ ተደርጓል፡፡

በዚሁ መሠረት አንደኛው ምድብ የፌዴራል ዋናው 
ኦዲተር መ/ቤት ሲሆን እርሱም በኘሮጀክቱ ማብቂያ 
ጊዜ ሁሉንም የኦዲት ዓይነቶች ለማከናወን በሚያስችል 
ሙሉ አቅም ላይ እንደሚደርስና ኘሮጀክቱንም 
የማስተባበር ሚና እንደሚጫወት፣ ሁለተኛው ምድብ 
የአዲስ አበባ፣ የኦሮሚያ፣ የአማራ፣ የትግራይና የደቡብ 
ብሔር ብሔረሰብና ሕዝቦች ክልላዊ መንግሥታት ዋና 
ኦዲተር መ/ቤቶች ሲሆኑ እነርሱም በሁሉም የፕሮጀክቱ 
ሥራዎችና የኦዲት ማኑዋል ዝግጅት ላይ ባለሙያ 
በመመደብ እንደሚሳተፉና በኘሮጀክቱ ማብቂያ ላይም 
ሁሉንም የኦዲት ዓይነቶች ሊያከናውኑ ከሚችሉበት ደረጃ 
ላይ እንደሚደርሱ፣ ሶስተኛው ምድብ ደግሞ የአፋር፣ 
የቤንሻንጉል ጉሙዝ፣ የድሬዳዋ፣ የሐረሪ፣ የጋምቤላና 
የሱማሌ ክልል ዋና ኦዲተር መ/ቤቶች የሚገኙበት ሲሆን 
እነርሱም ካላቸው የሰው ኃይል እጥረትና የአቅም ውስንነት 
የተነሳ በኘሮጀክቱ ማብቂያ ጊዜ የክዋኔ ኦዲትን ከፋይናንስና 
ሕጋዊነት ኦዲት ጋር በተጣመረ ሁኔታ  የማከናወን አቅም 
ለማግኘት እንደሚችሉ፣ ለዚህም ተግባራዊነት የፌዴራል 
ዋናው ኦዲተርን ጨምሮ ሌሎቹ ክልሎች ለእነዚህ 
ክልሎች ተገቢውን ድጋፍ ሊያደርጉላቸው እንደሚገባ 
በኘሮጀክት ሠነዱ ውስጥ በማካተት በወቅቱ ከስምምነት 
ላይ ተደርሷል፡፡

 የኘሮጀክቱን አመራር በተመለከተም፡-
	 በየሶስት ወሩ የሚካሄድ የዋና ኦዲተሮች ጠቅላላ 

ስብሰባ፣
	 የፕሮጀክቱን አፈጻጻም በቅርብ የሚከታተል ከዋና 

ኦዲተርና ከክልል ዋና ኦዲተር መ/ቤቶች ተወጣጥቶ 
የተቋቋመ ስትሪንግ ኮሚቴ (Steering committee)፣

	 ከፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት የተመደበ የኘሮጀክት 
አስተባባሪ፣



 | 37

ልሳነ ኦዲተር |

	 ከፌዴራል ዋናው ኦዲተርና ከክልል ዋና ኦዲተር መ/
ቤቶች የተውጣጡ ባለሙያዎች ያሉበት በፕሮጀክቱ 
የተለያዩ ንዑሳን ፕሮጀክቶች ውስጥ በቡድን 
የተደራጁ ንዑስ ፕሮጀክቶቹን በየዕለት የሚያከናውኑ 
የምርምር፣ የጥናትና  የማንዋል ዝግጅት ቡድኖች 
የነበሩበት የፕሮጀክት አወቃቀርና አመራር የነበረበት 
አሠራር ነበር፡፡

የጥናት ቡድኖቹ ዋና ዋና ተግባራት ጥናትና ምርምር 
በማድረግ በሀገር አቀፍ ደረጃ አዳዲስ አሠራሮችን 
የማፍለቅና ሥራ ላይ የሚውሉበትን አቅጣጫ የመለየት፣ 
ለሥራው አስፈላጊ የሆኑ ማንዋሎችን የማዘጋጀት፣ 
ሥልጠና የመስጠትና አፈፃፀማቸውንም ለመከታተል 
እንዲቻል ለፕሮጀክት አመራሩ ሪፖርት የማድረግ 
ሥራዎችን ያጠቃልላል፡፡

በዚሁ መሠረት ከፌዴራል ዋናው ኦዲተር መ/ቤት 4 
እና ከክልል የኦዲት ተቋማት ደግሞ 10 ባለሙያዎች 
በኘሮጀክቱ ሥራ ውስጥ የተሳተፉ ሲሆን፣ ከክልል 
የመጡት ባለሙያዎች ፕሮጀክቱ ተጠናቆ ወደየክልላቸው 
በሚመለሱበት ጊዜ በየመ/ቤታቸው የቴክኒክ ኤክስፐርት 
ሆነው እንደሚያገለግሉ ታሳቢ የተደረገ በመሆኑ፣ ይህ 
አሠራር ከክልል ኦዲት ተቋማቱ አቅም ግንባታ አንፃር 
ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው ታሳቢ ያደረገ አካሄድ 
ነበር፡፡
በዚህ ኘሮጀክት ማብቂያ ወቅት ከቀረቡት የፕሮጀክቱ 
ሪፖርቶች ለመረዳት እንደተቻለው በጥናት ቡድኖቹ 
በእንግሊዝኛ ቋንቋ የተዘጋጁት ልዩ ልዩ የኦዲት 
ማኑዋሎች ወደ አማርኛ ተተርጎመው ለሁሉም 
ክልሎች እንደተሰራጩ፣ በማኑዋሎቹ ላይም መጀመሪያ 
የአሠልጣኞች ሥልጠና ከፌዴራልና ከክልል ዋና ኦዲተር 
መ/ቤቶች በተሳተፉ የጥናት ቡድኑ አባላት ከተሰጠ በኋላ 
በቀጣይ በፌዴራልና በክልሎች ደረጃ ለሁሉም ኦዲተሮች 
ሥልጠናውን በመስጠት የኦዲት ተቋማቱን ባለሙያዎች 
አቅም የመገንባትና ሙያውም በዘመናዊ የኦዲት ማኑዋል 
እንዲደገፍና ደረጃውን ጠብቆ እንዲከናወን ከፍተኛ ጥረት 
መድረጉን ያመለክታል፡፡
ሁለተኛው በፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤትና በክልል 
ኦዲት መ/ቤቶች የተቀረፀው የጋራ ፕሮጀክት የዴሞክራሲ 
ተቋማት ፕሮግራም (democratic Institutions Program-
DIP) በመባል የሚታወቅ ሲሆን፣ ይህም ለተለያዩ አጋር 
ድርጅቶች አቅም ግንባታ የሚረዳ የ5 ዓመት ፕሮጀክት 
ነው፡፡ ፕሮጀክቱ የሚረዳው መ/ቤቶችን ሲሆን ከነዚህ 
መ/ቤቶች ውስጥም የፌዴራልና የክልል ዋና ኦዲተር መ/
ቤቶች ይገኙበታል፡፡

የፕሮጀክቱ ዓላማም የተሟላ የዴሞክራሲ ሥርዓት 

የሚተገበርበትን፣ ተጠያቂነትና        ሕገ-መንግሥታዊ 
ፌዴራሊዝም ሥርዓት የሚዳብርበትንና የዜጐች የስልጣን 
ባለቤትነትና የኦዲት ተቋማት ተሳትፎ የሚረጋገጥበትን 
የመንግሥት ሥርዓት ግንባታ ታሳቢ ያደረገ ነው፡፡ 

ከዚህ ፕሮግራም የሚጠበቀውን ውጤት በተመለከተ ደግሞ 
የፌዴራልና የክልል ኦዲት ተቋማቱ የመፈጸም አቅማቸው 
በበቂ ሁኔታ ተገንብቶ በሕገ-መግሥታቱ የተሰጣቸውን 
የሥራ ድርሻ ዓለም አቀፍ ደረጃውን በጠበቀ ሁኔታ 
የኦዲት ሥራቸውን የሚያከናውኑበትና የእያንዳንዱ ኦዲት 
ተቋም በም/ቤቱ ክትትል የሚደረግበት፣ የሥራ ውጤቱም 
ለሕዝብ የሚደርስበት፣ በዚህም አሠራር መሠረት የሥራ 
አስፈፃሚው አካላት ለፓርላማውና ለሕዝብ ተጠያቂነታቸው 
የሚረጋገጥበትን አሠራር ሥርዓት መገንባትና ተግባራዊ 
ማድረግ ነው፡፡

በመሆኑም በዚህ ፕሮጀክት አማካኝነት በየኦዲት ተቋማቱ 
በርካታ የኦዲት ሙያ ስልጠናዎች፣ እንዲሁም ለፓርላማ 
አባላትና ለፍትህ አካላት ስለኦዲት ሙያና አሠራር 
የግንዛቤ ማስጨበጫ ሥልጠናዎች በተለያዩ ጊዜያት 
በሁሉም የኦዲት ተቋማት ተከናውኗል፡፡ በተመጨማሪም 
ለኦዲት ተቋማቱ ሥራ እገዛ የሚያደርጉ የቢሮ እቃዎችና 
የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ (IT) መሳሪያዎች እንዲሁም 
ለሥልጠና የሚውሉ መጻሕፍት እንዲሟሉ ተደርጓል፡፡

ሦስተኛው የፌዴራልና የክልል ዋና ኦዲተር መ/ቤቶች 
በጋራ የሰሩበት ፕሮጀክት የመሠረታዊ አገልግሎቶች 
ከለላ (Protection of Basic Services Project-PBS) ሲሆን፣ 
ይህም ለኢትዮጵያ መንግሥት የምዕተ ዓመቱን የልማት 
ግቦች ለማሳካት እንዲያግዝ የተሰጠ ድጋፍ ነው፡፡  በዚህም 
መሠረት የፌዴራል ዋናው ኦዲተር መ/ቤት የፕሮጀክቱን 
ሂሣብ በተመለከተ ተካታታይ ኦዲትና ዓመታዊ የተጠቃለለ 
የሂሳብ መግለጫዎች ኦዲት የማካሄድና የፕሮጅክት ሂሳቡ 
በትክክል ለታለመለት ዓላማ መዋሉን በተመለከተ ለልማት 
አጋሮች ማረጋገጫ መስጠትን ያጠቃለለ ስምምነት ነበር፡፡

ከልማት አጋሮች ጋር መንግስት የገባው ውል እንደተጠበቀ 
ሆኖ፣ በኦዲት ተቋማቱ መካከል በተደረገው የሁለትዮሽ 
ስምምነት መሠረት የፌዴራል ዋናው ኦዲተር መ/
ቤት አጠቃላይ የፕሮጀክት ሂሳቡን ኦዲት ኃላፊነት 
እንደሚወስድ፣ የጋራ ሥልጠናዎችን

እንደሚያስተባብር፣ ለአቅም ግንባታ የሚሰጠውን 
የፕሮጀክት ገንዘብ ለየክልል ኦዲት መ/ቤቶች 
እንደሚያስተላልፍና የኦዲት ሪፖርቱን ቅጅም ለየክልል 
ኦዲት ተቋማቱ እንደሚሰጥ ተጠቅሷል፡፡ የክልል ዋና 
ኦዲተር መ/ቤቶችም ለኦዲቱ ሥራ ተገቢውን የሰው ኃይል 
ድጋፍ እንደሚያደርጉ፣ ለፕሮጀክቱም ለብቻው የባንክ 
ሂሳብ እንደሚከፍቱና አፈፃፀሙንም በተመለከተ ሪፖርት 
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እንደሚያደርጉ ኃላፊነት ወስደዋል፡፡

የኦዲቱን ሥራ በተመለከተም ሁሉም የኦዲት ተቋማት 
የዓለም አቀፉን የዋና ኦዲተሮች ማህበር የኦዲት ደረጃዎች 
(INTOSAI Auditing Standards) እንደሚጠቀሙና በሥራው 
የሚሠማሩ ኦዲተሮችም የፌዴራል ዋናው ኦዲተር መ/
ቤት ያወጣውን የሙያ ሥነ ምግባር ደንብ እንደሚያከብሩ 
በስምምነቱ ላይ ተመልክቷል፡፡

	ስለ ፌዴራልና ክልል ዋና ኦዲተሮች 
የጋራ ምክክር መድረክ

የፌዴራልና የክልል ዋና ኦዲተር መ/ቤቶች የጋራ 
ምክክር መድረክ ዓላማ በአገሪቱ በሚካሄደው የሲቪል 
ሠርቪስ ሪፎርም ኘሮግራም መሠረት የውጪ ኦዲት 
የሚያደርገውን እንቅስቃሴ ለማጎልበት እያንዳንዱ የኦዲት 
ተቋም የሚፈለግበትን ኃላፊነት ውጤታማና ኢኮኖሚያዊ 
በሆነ መንገድ በመወጣት እንዳግባብነቱ ተጠሪ ለሆነበት 
የፌዴራል ፓርላማ ወይም ክልል ም/ቤት ሪፖርት 
በማቅረብ የተጣለበትን ኃላፊነት በሚገባ እንዲወጣ 
የልምድ ልውውጦች የሚያደርጉበትና የሀገሪቱን የኦዲት 
አቅጣጫ ለመወሰን በየዓመቱ የሚካሄድ ቋሚ መድረክ 
ነው፡፡ በተጨማሪም ይህንን ኃላፊነት በብቃት ለመወጣት 
እንዳይችሉ እንቅፋት በሆኑባቸው የጋራ ችግሮች ላይ በጋራ 
ለመወያየትና የመፍትሔ አቅጣጫዎችን ለማስቀመጥ፣ 
እንዲሁም የሌሎች ሀገሮችን ተሞክሮ ወደ ሀገራችን 
በማምጣት ተግባራዊ ለማድረግ እንዲቻል መድረኩ 
ዓይነተኛ ሚና ይጫወታል፡፡

መልካም አስተዳደርንና የኢትዮጵያን ህዳሴ 
ጉዞ  ከማሳካት አንፃር የመንግሥትየውጭ 

ኦዲት ሚና

	መልካም አስተዳደርን የማጠናከር 
አስፈላጊነት 

የዲሞክራሲ ስርዓት በዳበረባቸው ሀገራት ዋናው 
የሥልጣን ባለቤት ህዝብ በመሆኑ የሚቋቋሙት 
መንግሥታት በህዝብ የሚመረጡና የመረጣቸውን ህዝብ 
ፍላጎት ለማሟላት የሚሠሩ ሆነው በአሠራራቸውም 
የተሰጣቸውን ሀብት በአግባቡ ለህዝብና ለሀገር 
ጥቅም የማዋል፣ የመንግሥት አሠራርም ግልጽነትንና 
ተጠያቄነትን የሚያሳይና መልካም አስተዳደርን 
የሚያጠናክር እንዲሆን ይጠበቃል፡፡

መልካም አስተዳደር ሰፊና የተለያዩ ጉዳዮችን የሚያካትት 
ጽንሰ ሐሳብ ሲሆን ጠቅለል ባለ ሁኔታ ሲታይ 

በመሠረታዊነት ከሙስና፣ ከአድሎአዊነት፣ ከብክነትና 
ብልሹ አሠራር የፀዳ፣ ቁጠባን፣ ብቃትንና ውጤታማነትን 
መሠረት ያደረገና የዜጎችን መሠረታዊ መብቶችና ጥቅም 
የሚያስጠብቅ አስተዳደር ነው፡፡ ከመልካም አስተዳደር 
ዋና ዋና መለያ ባህሪያት መካከል የመንግሥት አሠራር 
ቀልጣፋ፣ ግለጽና ተጠያቂነትን የሚያሳይ የፋይናንስ 
እና የሀብት አጠቃቀም ስርዓት መኖር፣ እንዲሁም 
ህገ-መንግስትን፣ የህግ የበላይነትን፣ ፍትህን፣ ሰብዓዊ 
መብትንና እኩልነትን የሚያከበር የመንግስት አሠራር 
እንዲሁም በአገሪቱ የፖለቲካ፣ የኢኮኖሚና የሶሻል ጉዳዮች 
የህዝብ ተሳትፎ የተጠናከረበት ስርዓት መኖር የሚሉት 
ዋና ዋናዎቹ ናቸው፡፡

የመልካም አስተዳደር ባልተጠናከረበት ሁኔታ የህዝብና 
የሀገር ሀብት ለሙስናና ለብልሹ አሠሪር እነዲጋለጥ 
በማድረግ የልማት ዕቅዶች እንዳይሳኩና ፈጣን የኢኮኖሚ 
ዕድገት እንዳይኖር ያደርጋል፡፡ የመልካም አስተዳደር እጦት 
አድሎአዊነት እና ብልሹ አሠራር እንዲሠፍን በማድረግ 
የዜጎች መሠረትዊ መብቶች እንዲጓደሉ በማድረግ፣ 
የእኩል ኢካኖሚያዊ ተጠቃሚነትን በማሳጣት፣ ስርዓት 
አልበኝነት እንዲሰፍንና ፍትህ እንዲጓደል በማድረግ 
ዜጎች በመንግሥታቸው ላይ እምነት እንዲያጡና 
ለውስጣዊ አለመረጋጋትና ግጭት እንዲጋለጡ ያደርጋል፡
፡ በመሆኑም የመልካም አስተዳደርን ከማጠናከር አንፃር 
በህገ-መግግሥቱ ከፍተኛ ኃላፊነት ካላቸው ተቋሟት አንዱ 
የሆነው የፌዴራል ዋናው ኦዲተር መ/ቤት ልዩ ትኩረት 
ተሰጥቶት፣ የስራ ነጻነቱና ገለልተኛነቱ ተጠብቆ ሊዋቀርና 
ሥራውንም በብቃት ሊወጣ እንደሚገባ እሙን ነው፡፡ 
በመሆኑም ዋናው ኦዲተር መ/ቤት መልካም አስተዳደርን 
ከማስፈን አንፃር ከፍተኛ ፋይዳ ያለው መሆኑ በመታመኑ፣ 
በተለይ የመሠረታዊ የሥራ ሂደት ለውጥ ጥናትን ተከትሎ 
ነፃና ገለልተኛ፣ እንዲሁም ብቃት ያለው ተቋም እንዲሆን 
ተደርጐ እንደገና ተደራጅቷል፡፡ 

ተጠያቂነትንና መልካም አስተዳደርን 
ከማስፈን አንፃር

የመንግሥት  የውጭ ኦዲት ሚና

የዲሞክራሲ ስርዓት በዳበረባቸው ሀገራት የሚገኙ የዋና 
ኦዲተር መ/ቤቶች መሠረታዊና ዋና ዓላማቸው የአስፈጻሚው 
አካል የተጣለበትን ኃላፊነት እንዲወጣ ለማስቻል 
የተመደበለት ሀብት አጠቃቀም ህግን በተከተለ፣ ቀልጣፋና 
ውጤታማ በሆነ መልኩ ሥራ ላይ መዋሉን ማረጋገጥ፣ 
የመንግስትን የፋይናንሻል ማኔጅመንት ሥርዓት በመፈተሽ 
እንዲሻሻልና እንዲጠናከር ማገዝና ከሁሉም በላይ ደግሞ 
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ለህግ አውጭውና ለህዝቡ የመንግስትን አሠራር አስመልከቶ 
በሚያቀርቧቸው ሪፖርቶች አማካኝነት አስተማማኝ መረጃ 
መስጠትን ያካትታል፡፡ እነዚህን ዓላማዎች ለማስፈፀም 
የኦዲት ተቋማቱ በሚያካሂዷቸው ስራዎች ተጠያቂነትና 
ግልጽነት እንዲጠናከርና ብልሹ አሠራሮች እንዲስተካከሉ 
በማገዝ የመልካም አሰተዳዳር እንዲሰፍን የጎላ አስተዋጽኦ 
ያበረክታሉ፡፡ 

በመሆኑም የፌዴራል ዋናው ኦዲተር መ/ቤት በኢ.ፌ.ዴ.ሪ 
ህገ መንግስት እና በአዋጅ በተሰጠው ስልጣን መሠረት 
የፌዴራል መንግስት ገንዘብና ንብረት በህዝብ ተወካዮች 
ምክር ቤት በወጡ ህጎች፣ በአስፈጻሚው አካል በወጡ 
ደንቦችና መመሪያዎች መሠረት መስብሰቡን፣ መጠበቁንና 
በአግባቡ ስራ ላይ መዋሉንና የተቀመጠለትን ዓላማና 
ግብ ማስካቱንና ውጤት ማስገኘት ማስቻሉን በተመለከተ 
የተለያዩ ኦዲቶችን በማካሄድ ለምክር ቤቱ ሪፖርት 
ያቀርባል፡፡ ምክር ቤቱም በተለይ በወጪ አስተዳደርና 
ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አማካኝነት በኦዲት 
ሪፖርቶች ላይ በመመስረት በህዝብ ይፋዊ መድረኮችና 
በመስክ በመገኘት በሚያካሂዳቸው ግምገማዎች የፌዴራል 
መንግስቱ ተቋማት አሠራር ግልጽነት፣ ተጠያቂነትና 
መልካም አስተዳደር እንዲጠናከር የራሱን አስተዋጽኦ 
በማድረግ ላይ ይገኛል፡፡ 

በህዳሴው ጉዞ የተቋማዊ ለውጥ ጥናት 
አሰፈላጊነትና የተገኙ ፋይዳዎች

	በፌዴራል ዋናው ኦዲተር መ/ቤት የተቋማዊ ለውጥ 
ጥናት ማካሄድ አስፈላጊነት መንግሥት የሀገሪቱን 
ኢኮኖሚ በፈጣን ሁኔታ ለማሳደግና አጠቃላይ ሀገራዊ 
ለውጥ በማምጣት ድህነትን በመቀነስ የህዝቡን 
ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ እና የዲሞክራሲ ስርዓት 
ግንባታን ለማረጋገጥ ያስቀመጣቸውን ግቦች ለማሳካት 
የመንግስት ተቋማት፣ አገልግሎት ሰጪዎች፣ የግል 
ባለሀብቱ እና ሲቪል ሠርቪሱ ቅልቁን ድርሻ የያዙ 
ሲሆን፣ በተለይም የመንግስት ተቋማትና ሲቪል 
ሰርቪሱ በአሠራራቸው እና በአደረጃጀታቸው የስራ 
ቅልጥፍና፣ ብቃትና ደንበኛ ተኮር እንዲሆኑ ለማስቻል 
በሀገር አቀፍ ደረጃ የተቋማዊ ለውጥ ጥናት መካሄዱ 
ይታወሳል፡፡ በዚሁ መሠረት በፌዴራል ዋናው ኦዲተር 
መ/ቤትም የተቋማዊ ለውጥ ጥናት የተካሄደ ሲሆን፣ 
ጥናቱን ማካሄድ ያስፈለገበት ዋና ዋና ምክንያቶች፡-

	መ/ቤቱ በህገ መንግስቱ እና በማቋቋሚያ አዋጁ 
የተሰጠውን ስልጣንና ኃላፊነት በብቃት ለመወጣትና 
በተለይ ለህግ አውጭው አካል (የህዝብ ተወካዮች 
ምክር ቤት) ለወሳኔ አሰጣጥ የሚረዳ ወቅታዊና 

ጥራቱን የጠበቀ የኦዲት መረጃ በማቅረብ በመንግስት 
የተቀረጸው ፈጣን የኢኮኖሚ ዕድገት ግብ እንዲሳካ 
የበኩሉን ድርሻ ለመወጣት የሚያስችል አደረጃጀት እና 
አሠራር ለመፍጠር፣

	የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት የአገልግሎት አሰጣጥ 
ደረጃን ለማወቅ በተካሄደ ደንቦኞች የዳሰሳ ጥናት 
የመስሪያ ቤቱ ዋና ዋና ደንቦኞች ከሆኑት ከህዝብ 
ተወካዮች ምክር ቤት፣ ከአስፈጻሚ አካላት፣ ከፍትህ 
አካላት፣ ከልማት አጋሮች፣ ከክልል የኦዲት ተቋማትና 
ምክር ቤቶች የተሰበሰበው መረጃ እንደሚያመለከተው 
መ/ቤቱ ለደንበኞቹ ይሰጥ የነበረው አገልገሎት 
ከሚቀርቡ ሪፖርቶች ወቅታዊነት፣ ከሽፋን (መ/ቤቱ 
በዓመት ውስጥ የሚያካሂዳቸው ኦዲቶች ብዛት) እና 
ከኦዲት ሪፖርት ጥራት (ደንበኞች በቀላሉ ሊረዱት 
የሚችሉና ጥራቱን የጠበቀ የኦዲት ሪፖርት)  አኳያ 
ሲመዘን የደንበኞች እርካታ 39.45% ብቻ (ወይም 
ዝቅተኛ) አፈጻጸም ያለው ሆኖ በመገኘቱ በዚህ 
የአፈጻጸም ደረጃ ህገመንግስታዊ ኃላፊነቱንም ሆነ 
የሀገሪቱን የዕድገት ራዕይ ለማሳካት የሚጠበቅበትን 
ለማበርከት  ስለማያስችለው አጠቃላይ የተቋማዊ 
ለውጥ ጥናት ማካሄድ እንደሚያስፈልግ የተሰበሰበው 
መረጃ በግልጽ በማመላከቱ፣ እንዲሁም

	በዓለም አቀፍ ደረጃ በአሁኑ ወቅት የተደረሰባቸውን 
አዳዲስ የኦዲት አሠራሮችና ደረጃዎች የላቀ ተሞክሮ 
ካላቸው አገራትና ከአለም አቀፍና አህጉር አቀፍ 
የኦዲት ተቋማት በመውሰድ የፌዴራል ዋና ኦዲተር 
መ/ቤትን በአፍሪካና በዓለም አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪና 
ተቀባይነት ያለው ተቋም ለማድረግ ማስፈለጉ፣የሚሉት 
ይገኙበታል፡፡

	በፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት የተካሄደው 
የተቋማዊ ለውጥ ጥናት ያስገኘው ፋይዳ

በፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት የተካሄደው የተቋማዊ ለውጥ 
ጥናት ተጠናቆ የኦዲቱ ዘርፍ የሥራ ሂደት ከየካቲት ወር 
2002 ዓ.ም፣ የድጋፍ ሰጪው ዘርፍ የስራ ሂደቶች ደግሞ 
ከግንቦት ወር 2002 ዓ.ም ጀምሮ ወደ ትግበራ ተሸጋግሯል፡፡ 

በመ/ቤቱ የተከሄደው የተቋማዊ ለውጥ ጥናት በመ/ቤቱ 
አሠራርና አደረጃጀት ላይ የነበሩትን ችግሮች የፈተሸ 
ሲሆን፣ በተጨማሪም በዓለም አቀፍ ደረጃ የላቀ የኦዲት 
አሠራርና አደረጃጀት  ካላቸው ሀገራት መካከል የአሜሪካ፣ 
የእንግሊዝ እና የደቡብ አፍሪካ ዋና ኦዲተር መ/ቤቶችን 
ልምድ በመውሰድ፣ እንዲሁም የዓለም አቀፍ የዋና 
ኦዲተር መ/ቤቶች ህብረት (INTOSAI) እና የአህጉር አቀፍ 
የእንግሊዝኛ ተናጋሪ አገሮች የዋና ኦዲተር መ/ቤቶች 
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ህብረት (AFROSAI-E) የኦዲት ደረጃዎችንና አሠራሮችን 
ያካተተ ጥናት ነው፡፡ አዲሱ የተቋማዊ ለውጥ ጥናት ሙሉ 
በመሉ ከመተግበሩ በፊት የሙከራ ትግበራም ተከናውኗል፡
፡ በተቋማዊ ለውጥ ጥናቱ መሠረት በኦዲት አሠራር ላይም 
መሠረታዊ ለውጥ የተደረገ ሲሆን፣ ቀደም ሲል የበጀት 
ዓመቱ ሂሣብ ካልተዘጋ የፋይናንሻል ኦዲት የማይጀመር 
ሲሆን፣ ከአሠራር ለውጥ ጥናቱ በኃላ ግን የ”Interim 
Audit” አሠራር ማለትም የበጀት ዓመቱ ከመዘጋቱ በፊት 
ዝርዝር ኦዲት በማከናወን የበጀት ዓመቱ ባለቀ በስድስት 
ወራት ጊዜ ውስጥ የኦዲት ሪፖርት ለማቅረብ የሚያስችል 
ውጤታማ አሠራር ተግባራዊ ተደረጓል፡፡

በተቋማዊ ለውጥ ጥናቱ መሠረት ተግባራዊ የተደረጉት 
የአሠራር ስልቶች ጊዜን፣ ሽፋንና ወጪን በከፍተኛ ደረጃ 
በመቀነስ መ/ቤቱን ውጤታማ ያደረጉት ሲሆን፣ የመ/ቤቱን 
አሠራር የበለጠ ቀልጠፋ ለማድረግ የሚያግዙ የሚዲያ 
ፖሊሲና የኦዲት ተደራጊዎች ፕሮቶኮል፣ እንዲሁም ዓለም 
አቀፍ ደረጃቸውን የጠበቁ የኦዲት ማንዋሎችና የኦዲት 
ደረጃዎች በሥራ ላይ በመዋላቸው የመ/ቤቱን የስራ ጥራት 
በከፍተኛ ደረጃ ለማሳደግ ተችሏል፡፡

በአጠቃላይ ሲታይ የፌዴራል ዋናው ኦዲተር መ/ቤት 
የኦዲት ሽፋን ከ10 ዓመታት በፊት ከነበረበት ዝቅተኛ 
የአፈጻጸም ደረጃ ተነስቶ በአሁን ወቅት የተሃድሶውን 
መስመርና የሲቪል ሰርቪሱን ማሻሻያ ተከትሎ እጅግ 
ከፍተኛ ከሚባል ደረጃ ላይ መድረሱን የመ/ቤቱ መረጃዎች 
ያሳያሉ፡፡ 

የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅዱን
 ከማሳካት  አንፃር የፌዴራል ዋናው 

ኦዲተር መ/ቤት ሚና
የኢትዮጵያን የህዳሴ ጉዞና ራዕይ ለማሳካት የዕድገትና 
ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ በመንግስት ተቀርጾ መተግበር 
ተጀምሯል፡፡ የዕቅዱ ዋና ዋና ግቦችም ፈጣን፣ ቀጣይና 
ፍትሃዊ የኢኮኖሚ ዕድገት ማስመዝብና በኢኮኖሚው 
መዋቅራዊ ለውጥ ማምጣት፣ እንዲሁም ይህንን ፈጣን 
የኢኮኖሚ ዕድገት እውን ለማድረግ መሠረተ ልማትን 
ማስፋፋት፣ ዲሞክራሲና መልካም አስተዳደርን ማስፈን 
ልዩ ትኩረት ተሰጥቶታል፡፡ የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን 
ዕቅዱን ለማሳካት በጣም ከፍተኛ ገንዘብ የሚያስፈልግ 
ሲሆን፣ ይህ ገንዘብ በአብዛኛው ከአገር ውስጥ ከሚሰበሰብ 
ገቢ አንደሚሸፈን ሲጠበቅ፣ ይሄን እውን ለማድረግ 
ደግሞ ግልጽነትና ተጠያቂነት ያለው፣ እንዲሁም ብቃትና 
ውጤታማ የመንግስት የፋይናንስ አስተዳደር ስርዓት 
እንደሚያስፈልግ በዕቅድ ሰነዱ ላይ ተግልጿል፡፡

ከዚህ አጠቃላይ አቅጣጫ በመነሳት የፌዴራል ዋናው 

ኦዲተር መ/ቤት ለዕቅዱ ተግባራዊነትና መሳካት ከፍተኛ 
ሚና እንደሚኖረው ይጠበቃል፡፡ የፌዴራል ዋናው ኦዲተር 
መ/ቤት ለዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅዱና ለህዳሴው ጉዞ 
መሳካት እያከናወነ ከሚገኘው ዋና ዋና ተግባራት መካከል
የሚከተሉት ይገኙበታል፡-
	 በሀገሪቱ ግልጽና ቀልጠፋ የግብርና የታክስ አሠባሠብ 

ስርዓት እንዲጠናከር የሚያግዝ የፋይናንሻል እና 
የክዋኔ ኦዲት በማካሄድ በዘርፉ ያሉትን የአሠራር 
ክፍተቶች በመለየት ችግሮቹ ሊቀረፉ የሚችሉበትን 
የማሻሻያ ሃሣብና ድጋፍ በማድረግ ላይ ይገኛል፤

	 ዕቅዱን ለማሳካት ከፍተኛ መዋዕለ ንዋይ 
የሚመደብላቸው ዘርፎች ማለትም በመሠረተ ልማት 
ግንባታ፣ በግብርና፣ በትምህርት እና በጤና ዘርፍ 
የሚካሄዱ ፕሮጀክቶችና ፕሮግራሞች ላይ ልዩ 
ትኩረት በመስጠት የክዋኔና ይፋይናንሻል ኦዲት 
በማካሄድ አፈፃፀማቸው ኢኮኖሚያዊ፣ ብቃት ያለው 
እና ውጤታማ እንዲሆን የሚያስችል ሙያዊ ድጋፍ 
በመስጠት ላይ ይገኛል፤

	 ባጠቃላይ የሀገሪቱ የመንግስት የፋይናንስ አስተዳደር 
ስርዓት እንዲጠናከር፣ አሠራሩም ግልጽነትና ብቃት፣ 
እንዲሁም ውጤታማ እና ተጠያቂነት እንዲኖረው 
የሚያሰችል ኦዲት በማከናወን ላይ ይገኛል፡፡

 የፌዴራል ዋናው ኦዲተር መ/ቤት ባለፉት ዓመታት 
ጉዞው ውስጥ ያጋጠሙት ፈታኝ  ሁኔታዎችና 
የመፍትሔ አቅጣጫዎች
እንደሚታወቀው ቀደም ባለው ጊዜ የኢትዮጵያ ሲቪል 
ሰርቪስ የአገልግሎት አሰጣጥ በርካታ ችግሮች የነበሩበት 
ሲሆን፣ እነዚህም ችግሮች በአንድ በኩል የአገልጋዩ (የሲቪል 
ሰርቫንቱ) ከአገልጋይነት ስሜትና ቁርጠኝነት ይልቅ 
የተገልጋይነት አመለካከቶች የተንሰራፋበት እንደነበር፣ 
በሌላ በኩል ደግሞ የሲቪል ሰርቪሱ አደረጃጀትና አሠራር 
ለአገልግሎት አሰጣጥ የማያመችና ይልቁንም በቢሮክራሲና 
በብልሹ አሠራር የተተበተበ እንደነበር፣ የመ/ቤቶች 
የመፈጸም አቅምም እጅግ የደከመ እንደነበር የቅርብ ጊዜ 
ትዝታ ነው፡፡

ስለሆነም እነዚህን የአመለካከትና የመፈጸም አቅም ችግሮች 
በመፍታት የተቀላጠፈና ተደራሽ የሆነ የሲቪል ሰርቪስ 
አገልግሎት አሰጣጥን በአገሪቱ ለመተግበር እንዲቻል 
ሀገር አቀፍ የሲቪል ሰርቪስ ማሻሻያ ኘሮግራም በመንደፍ 
የመሠረታዊ የአሠራር ሂደት ለውጥ ጥናት ተከናውኖ 
የጥናቱ ውጤት በመተግበር ላይ ይገኛል፡፡
ስለሆነም በጥናቱ መሠረት ተለይተው የነበሩ ጐላ ጐላ 
ያሉ የአመለካከት ችግሮችንና የመፈጸም አቅም ውሱንነትን 
በተመለከተና ለእነዚህም ችግሮች ማስወገጃነት የተወሰዱ 
የመፍትሔ አቅጣጫዎች ቀጥሎ ቀርበዋል፡፡
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	የአመለካከት ችግሮች

   የፌዴራል ዋናው ኦዲተር መ/ቤት እንደሌሎቹ የሲቪል 
ሰርቪስ መ/ቤቶች ለተገልጋዮቹ የተቀላጠፈ አገልግሎት 
መስጠት ተቀዳሚ ተግባሩ ሲሆን፣ ይህን የተቀላጠፈ 
አገልግሎት ለመስጠት ደግሞ የመ/ቤቱ ሠራተኞች 
አመለካከት ከተገልጋይነት ይልቅ አገልጋይነትን፣ 
ከኋላቀር አስተሳሰብና ከለውጥ ሂደት ጐታችነት ይልቅ 
የለውጥ አራማጅነት አስተሳሰብን የያዘና በዚሁ አቅጣጫ 
ራሱን አሳምኖና ብቃቱን ገንብቶ ለለውጥ ዝግጁ ሆኖ 
መገኘትና የተደረገውንም ለውጥ ለመተግበር ዝግጁ ሆኖ 
መገኘትና የበኩሉን ድርሻ በቆራጥነት መወጣት ጊዜው 
የሚጠይቀው አጣዳፊ ተግባር መሆኑ ይታወቃል፡፡

   ይሁንና መሥሪያ ቤቱ ከአሮጌው አስተሳሰብ ወጥቶ 
ወደአዲሱ አስተሳሰብ ለመሸጋገር በሚሞክርበት ወቅት 
ከገጠሙት የአመላካከት ችግሮች ውስጥ ዋና ዋናዎቹ 
ቀጥሎ ተመልክተዋል፡፡ እነርሱም፡-

	የሥራ ድርሻን አውቆ ኃላፊነትን በአግባቡ አለመወጣትና 
በአንዳንድ ሠራተኞች ዘንድም የጠባቂነት መንፈስ  
መኖር፣

	የዕውቀት ማኔጅመንትና ሽግግር አለመኖር (በተለያዩ 
መንገዶች የተገኙ እውቀቶችን ተቋማዊ አለማድረግ)፣

	በየደረጃው ያለው የአመራር ሰጭነትና የማስተባበር 
ሥራ ውጤታማነት አናሳ መሆን፣

	የጊዜ አጠቃቀም ችግር ያለበት መሆኑ፣
	በየደረጃው ያሉ ኃላፊዎች አፈጻጸማቸውን ከዓላማ ጋር 

አለመገምገም፣
	የሠራተኞች የእርስ በርስ ግንኙነት ደካማ መሆን፣
	ከኦዲት ተደራጊ መሥሪያ ቤቶች ጋር  ጤናማ የሆነ 

ግንኙነት አለመዳበር፣ 
የሚሉት ዋና ዋናዎቹ ናቸው ፡፡

	 የመፍትሔ አቅጣጫ

መሥሪያ ቤቱ የቀድሞውን ደካማ አሰራሩን ለማስወገድ 
እንዲችል መሠረታዊ የአሰራር ሂደት ለውጥ ጥናት 
ካካሄደ በኋላ የአመለካከት ችግሮችን ለመቅረፍ እንዲቻል 
ተከታታይ የሥራ አመራር ሥልጠናዎችን ከመስጠቱም 
በተጨማሪ፣ ስላከናወነው የመሠረታዊ አሰራር ሂደት 
ለውጥ ጥናት ውጤትና አተገባበር በተመለከተ ከመስሪያ 
ቤቱ ሰራተኞችና ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር ተከታታይ 
የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠናዎችንና ስብሰባዎችን 
አካሂዷል። 
ጐታች የሆኑና የቆዩ የአመለካከት ችግሮችን ለመቅረፍና 
ለተገልጋዮች የተቀላጠፈ አገልግሎት ለመስጠት እንዲቻል 
መ/ቤቱ በራሱና በመንግሥት ፕሮግራም አማካኝነት ለመ/
ቤቱ ሠራተኞችና ሥራ አመራር አባላት፣ እንዲሁም 

ለተለያዩ ባለድርሻ አካላት  በተለያዩ ጊዜያት ልዩ ልዩ 
የግንዛቤ መስጨበጫዎችን፣ የአቅም ግንባታና የተሀድሶ 
ሥልጠናዎችን አካሂዷል።  

የመፈጸም አቅም ውሱንነት
	የሰው ኃይል በተፈለገው ጥራትና መጠን 

አለማግኝት

መሥሪያ ቤቱ በተለያዩ ጊዜያት የመሥሪያ ቤቱን 
መዋቅር በማጥናትና ተገቢውን አደረጃጀት በመፍጠር 
ብቃት ያለውን የሰው ኃይል ለማፍራት ከፍተኛ ጥረት 
ሲያደርግ የቆየ ቢሆንም፣ መ/ቤቱ የሚፈልገው የሙያ 
ስብጥር በገበያ ላይ ከፍተኛ ተፈላጊነት ያለው በመሆኑ 
ከገቢያ የሚመለምላቸውንና በውስጥም ያሉ ሠራተኞችን 
ማቆየት አልቻለም፡፡ በመሆኑም ይህ ችግር በሥራው 
ላይ ከፍተኛ ተፅዕኖ ሲፈጥር ቆይቷል፡፡

	የመፍትሔ አቅጣጫ

መሥሪያ ቤቱ በሕገ-መንግሥቱና በአዋጅ የተሰጠውን 
ሥልጣንና ተግባር  በአግባቡ ለመወጣትና የኦዲት 
ሥራውን በብዛትና በጥራት ለማከናወን እንዲችል፣ 
እንዲሁም ብቃት ያላቸውን የኦዲት ሙያተኞች ለማቆየትና 
ከገበያ ላይም ለመቅጠር እንዲቻል መዋቅር በማዘጋጀት፣ 
የትምህርት ዕድል ሠራተኛው እንዲያገኝ በማድረግና 
አጫጭር ሥልጠናዎችን በመስጠት ችግሩን ለመቅረፍ 
ጥረት ቢደረግም፣ እስከ አሁንም ድርስ የታሰበው ውጤት 
ባለመገኘቱ የተጀመረው ጥረት ተጠናክሮ የሚቀጥል 
ይሆናል፡፡

	የሥራ አካባቢ የተመቻቸ አለመሆን (በተለይ 
የቢሮ እጥረት መኖር)

መሥሪያ ቤቱ ካለው የሰው ኃይል ብዛት አንፃር 
እየተገለገለበት የሚገኘው ቢሮ በጣም የተጣበበ ከመሆኑም 
በተጨማሪ፣ ኦዲተሮች ለሥራ ጉዳይ ወደ ዋናው መ/ቤት 
ሲመጡ የሚገለገሉበት በቂ ቢሮ የላቸውም፡፡ ከቢሮ ጋር 
የተያያዘውንም ችግር በዘላቂነት በመፍታት ሠራተኛው 
ምቹ የሥራ አካባቢ ተፈጥሮለት ኃላፊነቱን በተሻለ ሁኔታ 
እንዲወጣ ለማስቻልና በዘላቂነት የቢሮ ችግርን ለመፍታት 
መንግስት በጀት መድቦለት ህንጻው በተፋጠነ ሁኔታ 
በመገንባት ላይ ይገኛል፡፡ 

	የመፍትሔ አቅጣጫ

በዚሁ መሠረት መሥሪያ ቤቱ የራሱ የሆነ አዲስ 
ሕንፃ እንዲሠራ ከረጅም ዓመታት ጥረት በኋላ በቅርቡ 
የተፈቀደለት በመሆኑ፣ የቢሮው ግንባታ በአጭር ጊዜ 
ውስጥ ተጠናቆ በአገልግሎት ላይ እንዲውል መሥሪያ 
ቤቱና የሚመለከታቸው አካላት ጭምር ያልተቆጠበ ጥረትና 
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በአግባቡ በየመሥሪያ ቤቱ እንዲተገበሩ መደረጉ ለግልፅነት፣ 
ተጠያቂነትና መልካም አስተዳደር መስፈን ከፍተኛ ሚና 
እንደሚጫወት ታውቆ ለኦዲቱ የሚሰጠው ትኩረትም ከዚሁ 
አንፃር ከፍተኛ ሊሆን ይገባል፡፡ በመሆኑም ኦዲት ተደራጊ 
መሥሪያ ቤቶች በሕጉ መሠረት ሒሳባቸውን በወቅቱ 
እንዲዘጉ፣ ለሚላክላቸው የሥራ አመራር ሪፖርትም ተገቢውን 
ምላሽ በወቅቱ እንዲሰጡና በኦዲት ሪፖርትና የሥራ አመራር 
ሪፖርት ላይም ተገቢውን የማስተካከያ እርምጃ በወቅቱ 
ሊወስዱ ይችሉ ዘንድ በምክር ቤቱ የተቋቋመው የመንግሥት 
ወጪ አስተዳደርና ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ (Public 
Accounts Committee) በአሁኑ ወቅት ተገቢውን ክትትልና 
ቁጥጥር እያደረገ መሆኑ እሙን ነው፡፡ ይሁንና በኦዲት 
ሪፖርትና የሥራ አመራር ሪፖርት ላይ በሚሰጣቸው የኦዲት 
አስተያየት መሠረት ተገቢውን ትኩረት በማይሰጡና የእርምት 
እርምጃ በማይወስዱ ኦዲት ተደራጊ መሥሪያ ቤቶች ላይ 
የሚመለከታቸው አካላትና የመንግሥት ወጪ አስተዳደርና 
ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ከመሥሪያ ቤታችን ጋር በጋራ 
በመሆን ቁጥጥሩንና ክትትሉን ከበፊቱ በበለጠ ከማጠናከርና 
ተገቢውን የግንዛቤ ማስጨበጫ ሥራዎች ከማከናወን 
በተጨማሪ፣ ግዴታቸውን በአግባቡ የማይወጡ መሥሪያ 
ቤቶች ተጠያቂ የሚሆኑበት አሠራር ተፈፃሚ ሊሆን ይገባል፡
፡ ይህ ደግሞ መ/ቤቶች የአሠራር ክፍተቶችና ድክመቶችን 
እንዲያስወግዱና ግልፅነትና ተጠያቃነት እንዲሰፍን ከመርዳቱም 
በላይ የመንግሥት ተቋማት ለዓላማ ብቁ እንዲሆኑና ዜጐች 
በመንግሥትና ተቋሟቱ ላይ እምነታቸው እንዲጨምር 
አስተዋጽኦ ያደርጋል፡፡ ስለዚህም ሁሉም ባለድርሻ አካላት 

ይህንኑ ለማረጋገጥ ተገቢውን ጥረት ሊያደርጉ ይገባል፡፡

ክትትል ሊያደርጉ ይገባል፡፡

ኦዲት ተደራጊዎች በኦዲት ግኝቶች ላይ በወቅቱ 
ተገቢውን የእርምት እርምጃ አለመውሰዳቸው
መሥሪያ ቤቱ ባካሄደው መሠረታዊ የአሠራር ሂደት 
ለውጥ ጥናት መሠረት የኦዲት ሥራውን የሚጀምረው 
ኦዲት የሚደረገው ሂሣብ በጀት ዓመት ከመዘጋቱ 
በፊት በመሆኑ፣ በዚህ ወቅት በሚደረጉ የኦዲት 
ሥራዎች ላይ የሚገኙና ሊስተካከሉ የሚችሉ የኦዲት 
ግኝቶች በኦዲቱ ወቅት ኦዲት ተደራጊ መሥሪያ ቤቶች 
እንዲያስተካክሉ ሰፊ ዕድል በመስጠትና በማገዝ ብርቱ 
ጥረት በመደረግ ላይ ይገኛል፡፡ ይሁንና የመጨረሻው 
የኦዲት ሥራ (Final Audit) በሚጀመርበት ጊዜ አንዳንድ 
ኦዲት ተደራጊ መሥሪያ ቤቶች በፋይናንስ አዋጁ 
መሠረት ሒሳባቸውን በወቅቱ የማይዘጉ ከመሆኑም 
በተጨማሪ፣ የኦዲት ሥራው እንደተጠናቀቀም በኦዲቱ 
ወቅት በተገኙ የኦዲት ግኝቶች ላይ የየመሥሪያ 
ቤቶቹ የሥራ ኃላፊዎች ያላቸውን አስተያየት በጽሁፍ 
እንዲገልጹ የሥራ አመራር ሪፖርት (Management 
Letter) የሚፃፍላቸው ቢሆንም፣ የተወሰኑት መሥሪያ 
ቤቶች ለሚላክላቸው የሥራ አመራር ሪፖርት አሁንም 
ተገቢውን ምላሽ በወቅቱ የማይሰጡ ሲሆን፣ አንዳንዶቹ 
ደግሞ እስከነጭራሹ ምንም ዓይነት ምላሽ አይሰጡም፡፡ 
በመሆኑም እንደዚህ ዓይነቱ የአፈፃፀም ችግር  በኦዲት 
ሥራው እና ውጤቱ ላይ ከፍተኛ እንቅፋት እየፈጠረ 
ይገኛል፡፡

	የመፍትሔ አቅጣጫ

መንግሥት የሚያወጣቸው የፋይናንስ፣ የግዥና 
የንብረት አስተዳደር አዋጆች፣ ደንቦችና መመሪያዎች 
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INTRODUCTION

Supreme Audit institution (SAI) is the higher 
government external audit body in a country. 
For example, the supreme audit institution in 
Ethiopia is the Office of the Federal Auditor 
General.  60 years ago, 29 SAIS met in Havana 
Cuba to establish the International organization 
of supreme Audit Institutions (INTOSAI). Today 
there are 192 active members of INTOSAI.
INTOSAI is also organized in seven sub-regions 
allover the world. For example SAIs in Africa 
are represented through the African organization 
of supreme Audit Institution (AFROSAI). 
Similarly, SAIs in Europe are represented 
through EUROSAI. 
INTOSAI holds its congress named International 
Congress of Supreme Audit Institutions 
(INCOSAI) every three years. This   year the 
21st congress was held in Beijing, China from 
October 21-26, 2006. The Office of the Federal 
Auditor General was represented by the Deputy 
Auditor General, H.E Ato Assefa Desta and Ato 
Tadelo Chekol, Audit Director.
The purpose here, therefore, is to report the main 
highlights of the Congress and in particular the 
issues rose regarding the two themes selected for 
discussion.
1. National Audit and National Governance.
2. The Audit of Financial Sustainability.
First of all, however, it would be appropriate to 
point out some of the achievements of INTOSAI 

since its establishment in 1953.

ACHIEVEMENTS OF INTOSAI 

In the first place, the passing of Lima and Mexico 
declarations on Independence of SAIs is an 
important achievement as SAIs cannot discharge 
their constitutional responsibilities objectively 
and effectively unless they operate without 
external influence. INTOSAI has further taken this 
independence issue to the United Nations which 
has passed resolution A/66/209 of December 
22, 2011 to strengthen the independence of 
SAIs. This resolution requires United Nations 
member countries to apply the principle of SAIs 
independence specified in the Lima and Mexico 
Declarations in compliance with their national 
institutional structure.
The principles of SAI independence are included 
in the 8 pillars of SAIs   Independence.
	 SAIS should have a legal mandate in 

which their Independence is clearly 
defined.

	 The condition of appointment and 
removal of the head of the SAI should be 
specified in the legislation.

	 SAIs should be free from direction or 
interference from the legislation or the 
executive while fulfilling their Audit 
tasks.

	 Auditors are entitled to be granted free, 
timely and unrestricted access to all 

XXI  INCOSAI IN BEIJING, CHINA
By :     Assefa Desta, Deputy Auditor General

 and 
Tadelo Chekol, Audit Director
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documents and information they might 
need in the proper discharge of their 
responsibilities.

	 SAIs should report on the results of their 
audit work at least once a year, however, 
they are free to report more often, if 
considered necessary. 

	 SAIs should be free to decide the contents 
of their audit reports and to publish and 
disseminate their reports, once they have 
been formally tabled or delivered to the 
appropriate authority.

	 SAIs should have independent procedures 
for follow–up audits to ensure that audited 
entities properly address their observation 
and recommendation and that corrective 
action are taken. 

	 SAIs should have available necessary and 
reasonable human, material and monetary 
resources and should manage their own 
budgets without interference or control 
from government and its authorities.

The second important achievement of INTOSAI 
was its extensive work to develop audit standards 
and guidelines through its working groups and 
subcommittees and its launch of International 
Standards of Supreme Audit Intuitions (ISSAIS)    
which is evidence of its effort to continuously 
professionalize the SAIs of its member countries. 

A third achievement which is equally important 
is its role in promoting the INTOSAI moto 
SHARING EXPERIENCE BENEFITS ALL 
particularly in the discussion of themes of current 
issues during sessions    undertaken in the last 21 
INCOSAI meetings.
Last but not least is its capacity building effort 
to assist SAIs to train their auditors in areas 
where modern audit techniques and methods are 
lacking. This is undertaken by the International 
Development Initiative (IDI) headquartered 
in Oslo, Norway. IDI has undertaken various 
training programs, for example, in the area 
of strategic planning, public debt audit, SAI 
leadership mainly in collaboration with regional 
organization such as AFROSAI.

THE HIGHLIGHTS OF 
INCOCAI XXI

This year’s INCOSAI XXI was opened by H.E 
Mr Li keqiang, the Chinese premier where 160 
member countries represented by 600 participants 
attended.

The congress adopted “Beijing Declaration” 
where the congress participants called, in 
particular the implementation of UN Resolution 
A/66/209 on strengthening the independence of 
SAIs.
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essential to step up transparency of public 
finances. At the same time, auditing the effective 
coordination between budgeting and fiscal 
polices together with a comprehensive economic 
risk analysis is conducive for the effectiveness of 
audit had been emphasized.
Some of the issues raised in the implementation 
of the recommendations were the mandate to 
audit financial sustainability as well as national 
governance and the know how of how to audit 
these areas. It was legal recommended SAIs 
should strive to include these audits in their legal 
mandate and INTOSAI should strive to provide 
guidance on audit procedures to be followed 
during the audit and develop related capacity 
building training progr

CONCLUSION 

INTOSAI is an international institution which 
has proved itself to have promoted public 
audit professionalization among its members 
and enhanced the independence of its member 
SAIs through the Lima and Mexico declaration 
and recently through limited Nations resolution 
A/66/209 of December 22, 2011. INCOSAI, 
its congress held every three years plays a very 
important role in sharing experiences among 
SAIs and discuss global issues affecting public 
audit.

In addition, 12 new audit standards focusing on.
	ISSAI 12 ‘’value and Benefits of SAIs 

Making a difference in the lives of citizens’’.
	The fundamental auditing principle on 

financial, performance and compliance   
auditing (ISSAIS 100,200,300 and 400)

	Auditing guidelines with regard to 
audit of disaster related aid (ISSAIS                                                                                                                                          
                    5500, 5510, 5520, 5530, and 
5540) have been adopted.

With regard to Theme I (National Audit and 
National Governess) the congress recommended 
that SAIs should assume, in particular, their audit 
responsibility and adapt to constantly changing 
requirements in a complex environment. 
Furthermore, SAIs should advocate an audit 
friendly legal framework, advance capacity in 
audit institutions and improve national audit 
practices. Eventually, SAIs should enhance 
the effectiveness of national audits on national 
governance and communicate the attained results. 
In this spirit INTOSAI should also embrace the 
improvement of global governance and improve 
its own governance.
With regard to Theme 2 (the Role of SAIs in 
safeguarding Long-term financial sustainability) 
the congress participants deemed it particularly 
necessary to legally secure budget rules and use 
financial indicators. A solid accounting system, 
preferably accrual accounting was considered 
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የፌዴራል ዋና ኦዲተር የሆኑት ክቡር አቶ ገመቹ 
ዱቢሶ በመሥሪያ ቤቱ አጠቃላይ የሥራ ሁኔታ 
ላይ ገለፃና ማብራሪያ እንዲሰጡን ከእርሳቸው ጋር 
አጠር ያለ ቆይታ አድርገናል፡፡

ክቡር ዋና ኦዲተሩ ላቀረብንላቸው ጥያቄዎች 
ለሰጡን ምላሽና ማብራሪያ በቅድሚያ ምስጋናችንን 
እናቀርባለን፡፡

1.   ዋና ኦዲተር ሆነው ሲሾሙ ምን ተሰማዎት?

   የተለየ የተሰማኝ ነገር ባይኖርም በዚህ ደረጃ 
እንዳገለግል በመንግሥት ታምኖበት ይህ 
ኃላፊነት ሲሰጠኝ ዕድሉን በመጠቀም ለሀገሬ 
ዕድገትና ልማት እንደዚሁም ለመልካም 
አስተዳደር መስፈን አስተዋጽኦ የማደርግበትን 
መንገድ በሚገባ እንዳስብ አድርጎኛል፡፡

2. ዋና ኦዲተር እሆናለው ብለው አስበው 
ያውቃሉ?

   በፍጹም አስቤው አላውቅም፡፡

3. የፌዴራል ዋና ኦዲተር መሥሪያ ቤት አጠቃላይ 
የሥራ እንቅስቃሴውንና ስለሚያከናውናቸው  
የኦዲት ዓይነቶች አጠር አድርገው ቢገልፁልን?

  የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት በሕገ መንግሥቱ 
አንቀጽ 101 ንዑስ አንቀጽ (1) እና (2) እና 
በመ/ቤቱ ማቋቋሚያ አዋጅ 669/2002 በተሰጠው 
ሥልጣን መሠረት የፌዴራል መንግሥቱን 
ተቋማትና የፌዴራል መንግሥትን ገንዘብ 
የተቀበለ ማንኛውም መ/ቤት ኦዲት እንዲያደርግ 
ወይም እንዲያስደርግ በተሰጠው ሥልጣን 
መሠረት ኃላፊነቱን በመወጣት በዋነኛነት 
የፋይናንስና ሕጋዊነት እና የክዋኔ ኦዲቶች 
ናቸው፡፡

4. ከኦዲት ተደራጊ መሥሪያ ቤቶች ጋር ያለው 

የሥራ ግንኙነት በምን መልኩ ይገለፃል? 
መሥሪያ ቤቶቹስ ለኦዲት ሥራው የሚያደርጉት 
ትብብር በምን ደረጃ ላይ ይገኛል?

በአጠቃላይ ሲታይ ግንኙነቱ ጠንካራ ነው 
ለማለት እደፍራለሁ፡፡ እንደሚታወቀው ቢፒአር 
(BPR) ሠርተን ከጨረስን በኋላ የኦዲት ሥራ 
ዓላማው ኦዲት ተደራጊዎች አፈጻጸማቸውን 
የበለጠ እንዲያጎለብቱ መርዳት እንጂ ስህተት 
አለመፈለግ መሆኑ በሁሉም የኦዲት ባለሙያ 
ስምምነት ላይ ደርሰናል፡፡ የኦዲት ተደራጊዎችም 
ይህንኑ ተረድተው በኦዲቱ ወቅት እንዲተባበሩን 
ለማድረግ የኦዲት ተደራጊዎች ፕሮቶኮል ተቀርፆ 
በተሰጡት አስተያየቶች ዳብሮ እንዲተገበር 
ተደርጓል፡፡ ኦዲተሮቻችንም ሊከተሉት ስለሚገባ 
የሙያ ሥነ ምግባር ኦዲት ተደራጊ መ/ቤቶች 
እንዲያውቁት ተደርጓል፡፡ በጥቅሉ ሰፊ የግንዛቤ 
ማስጨበጥ ሥራዎች ተሠርቷል፡፡ በመሆኑም 
አብዛኛው መሥሪያ ቤቶች ለኦዲተሮች ተገቢውን 
ትብብር በማድረግ ላይ ናቸው፡፡ ሆኖም አሁንም 
ችግር የሚታይባቸው አሉ፡፡ ነገር ግን ተጠያቂነት 
እየመጣ በመሆኑ ይህ ሁኔታ ከጥቂት ጊዜ በኋላ 
ሙሉ በሙሉ ይወገዳል የሚል እምነት አለኝ፡፡

5. ለኦዲት ተደራጊ መሥሪያ ቤቶች የመሥሪያ 
ቤቱን ተግባርና ኃላፊነት ከማሳወቅና ግንዛቤ 
ከማስጨበጥ አንፃር ምን ምን ሥራዎች 
ተሰርተዋል?

በርካታ ሥራዎች ተሠርተዋል ለማለት እችላለሁ፡፡ 
በዚህ ረገድ የመጀመሪያ ሥራ የኦዲትን ጠቀሜታ 
በተመለከተ የተሠራው ሥራ ዋንኛው ነው፡፡ 
ኦዲትን እንዳረጀ መሣሪያ እንዲመለከቱትና ቀደም 
ሲል የነበረው ኦዲት ስህተት ፈላጊ ነው የሚለውን 

ለክቡር የፌዴራል 

ዋና ኦዲተር የቀረበ ቃለ መጠይቅ 
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አስተሳሰብ በከፍተኛ ደረጃ እንዲስተካከል 
ለማድረግ ተችሏል፡፡ በሁለተኛ ደረጃ 
ግዴታቸውንና መብታቸውን በተመለከተ 
ሰፊ ሥራ በመሠራቱ ለኦዲት የሚደረገው 
ትብብር ጨምሯል፡፡

6. ከሀገር ውጪ መሰል ተቋማት ጋር 
በአሠራርና በልምድ ልውውጥ ላይ ያለው 
ግንኙነት በምን ደረጃ ላይ ይገኛል? 
አለም አቀፍ የጥራት ደረጃን የጠበቀ 
ኦዲት ከማከናወን አኳያስ ምን ምን 
ተግባራት እየተከናወኑ ይገኛሉ?

በተለይ የመሠረታዊ የሥራ ሂደት ጥናቱ 
ሲካሄድ የአሜሪካ፣ የብሪታኒያና የደቡብ 
አፍሪካ እንደዚሁም በተወሰነ ደረጃ የሕንድ 
ልምድ ተቀስሟል፡፡ ከአፍሪካ ዋና ኦዲተሮች 
ማህበርና ከዓለም አቀፍ የዋና ኦዲተሮች 
ጋር በቅርበት በመሥራት ላይ እንገኛለን፡
፡ በሌላም በኩል ከሕንድ ዋና ኦዲተር መ/
ቤትና ከዩናይትድ ኪንግደም የዋና ኣዲተር 
መ/ቤቶች ጋር ሰፊ የትብብር ሥራዎች 
በመሥራት ላይ እንገኛለን፡፡ ከዓለም አቀፍ 
የዋና ኦዲተሮች ማህበር የአካባቢ ኦዲት 
ቡድን ጋርም አባል በመሆናችን ሰፊ ሥራ 
እየሠራን እንገኛለን፡፡የጥራት ጉዳይንም 
በተመለከተ በተለይ በእንግሊዝኛ ተናጋሪ 
የአፍሪካ ሀገሮች ዋና ኦዲተር ማህበር 
የተዘጋጀውን የኦዲት ማኑዋሎችን ከራሳችን 
ሁኔታ ጋር በማገናዘብ እንደዚሁም የጥራት 
ማዕቀፍንም በዚሁ ረገድ ተፈጻሚ በማድረግ 
ላይ እንገኛለን፡፡ የእንግሊዝኛ ተናጋሪ አፍሪካ 
ሀገሮች ዋና ኦዲተሮች ማህበር በዚህ ረገድ 
ሁለት ጊዜ መ/ቤታችንን ገምግሞ በጣም 
ገንቢ አስተያየት ሰጥቶን፣ በዚሁ መሠረት 
የማሻሻል ሥራዎች ተሠርቷል፡፡

7. ለግል ኦዲተሮችና ሂሣብ አዋቂዎች 
ፍቃድ ከመስጠት ባሻገር የሥራ 
እንቅስቃሴያቸው ላይ የሚደረገው 
ክትትልና ቁጥጥር እንዴት ይገለጻል? 
ክትትልና ቁጥጥር የማይደረግ ከሆነ 
ምክንያቱን  ቢገልፁልን?
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በቂ የሚባል ቁጥጥር እየተደረገ አይደለም፡፡ ለዚህ 
ዋናው ምክንያት የአቅም ውስንነት ሲሆን በሌላም 
በኩል ይህ ሥራ ወደ ሌላ አካል እንደሚሄድ 
በመታሰቡና ይህኛው ደግሞ በፍጥነት ባለመተግበሩ 
ጭምር የተፈጠረ ክፍተት ነው፡፡ ሆኖም ባለፉት 
አምስት ዓመታት በየሁለት ዓመቱ ግምገማ ተደርጎ 
ደረጃቸውን የመወሰን ሥራ ተሠርቷል፡፡ ይህ 
ግን በምንም ዓይነት መልኩ በቂ የሚባል ሥራ 
አይደለም፡፡

8. በመንግሥት መሥሪያ ቤቶች የሚከናወኑ 
ከፍተኛ የግንባታ ሥራዎች እና ግዥዎች 
አፈፃፀም ላይ የሚታዩ ችግሮች በኦዲቱ ምን 
ያህል እየተቃኙ ነው?

ይህንን ጉዳይ በተመለከተ በክዋኔ ኦዲትም ይሁን 
በሕጋዊነት ኦዲቱ በግንባታና ግዥ ረገድ የሚታዩ 

ችግሮችን በኦዲት ዕቅዱ ውስጥ በሚገባ ትኩረት  
ተሰጥቷቸው እንዲታዩ ተደርጓል፡፡ በግንባታ ላይ 
ከዲዛይን ጀምሮ በርካታ ችግሮች የሚታዩ ሲሆን፣ 
በክትትልና በሥራ ጥራት ረገድም ተመሳሳይ 
ጉድለቶች ይታያሉ፡፡ በግዥም ቢሆን ግዥን 
ያለማቀድ፣ ተመራጭ የግዥ ዘዴዎችን ተከትሎ 
ግዥ ያለመፈጸም እንደዚሁም ከፍተኛ የጥራት 
ጉድለት ይታያል፡፡

9. ሕጋዊ እርምጃና ክትትል ሊደረግባቸው በሚገቡ 
የሂሣብ ጉድለቶች ላይ መ/ቤቱ ሪፖርት 
ከማውጣት በዘለለ የሚያከናውነው ተግባር 
አለወይ? በኦዲት ሪፖርት ላይ ምላሽ እንዲሰጥ 
የተጠየቀ መ/ቤት ምላሽ በማይሰጥበት ወቅት 
መ/ቤቱ የሚወስደው እርምጃ አለ?

በሂሣብ ላይ ወንጀል መፈጸሙን የሚያመለክቱ 
ጉዳዮች ሲኖሩ በማቋቋሚያ አዋጃችን መሠረት 
ለሕዝብ ተወካዮች ም/ቤት፣ ለሥነ-ምግባርና ፀረ 
ሙስና ኮሚሽን ወዲያው የምናሳውቅ ሲሆን በሌሎች 
የአሠራር ችግሮች ላይ በተከታታይ ኦዲት ክትትል 
ማድረግ እንደተጠበቀ ሆኖ ከም/ቤቱ የመንግሥት 
ወጪ አስተዳደርና ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ 
ጋር በመሆን ክትትሉ ይደረጋል፡፡

10. የመሥሪያ ቤቱ የኦዲት ሽፋን የሚገኝበትን 
ደረጃና ከጥራት ጋር በተያያዘ ያለውን ሁኔታ 
ቢያብራሩልን? ከዚሁ ጋር በተያያዘ ከኦዲት 
ተቋማት የሚወጡ መረጃዎች ወቅቱንና 
ጥራታቸውን የጠበቁ ከመሆናቸው አንፃር ምን 
እየተሠራ ይገኛል?

የመ/ቤቱ የኦዲት ሽፋን ባለፉት ሦስትና አራት 
ዓመታት በከፍተኛ ደረጃ አድጓል፡፡ የ2004 በጀት 
ዓመት ሂሣብ ኦዲት ሲደረግ 96% በላይ ደርሷል፡
፡ የ2005 በጀት ዓመት ሂሣብ 100% እንዲሆን 
ታቅዷል፡፡ የኦዲት ጥራት የተሻሻለ ቢሆንም 
ከሽፋኑ አንፃር ሲታይ ከአሁንም ገና ይቀራል፡፡ 
በመሆኑም አሁን ትኩረታችን ጥራትን የማሻሻል 
ጉዳይ ነው፡፡ ከዚህ አንፃር በርካታ ሥራዎች 
በመሠራት ላይ ናቸው፡፡

11. በኦዲት ግኝቶች ላይ እርምጃ አወሳሰድና 

...የምታከናውኑት ተግባር ለሀገር 
ዕድገትና ልማት ያለው ድርሻ 

እጅግ ግዙፍ ነው፡፡ የሀገር ሀብት 
ውጤታማ በሆነ መንገድ ሥራ 
ላይ እንዲውል ከፍተኛ ተፅዕኖ 

የምታሳድሩ ናችሁ፡፡...
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ክትትልን በተመለከተ በመሥሪያ ቤቱ 
የሚከናወኑ ተግባራት ካሉ ቢገልፁልን?

የሕጋዊነት ኦዲትን በተመለከተ በግኝቶቹ ላይ 
እርምጃ ስለመወሰዱ በተከታታይ ኦዲት እያየን 
ለም/ቤቱ ሪፖርት እናቀርባለን፡፡ የክዋኔ ኦዲቱን 
በተመለከተ ግን ገና ይቀረዋል፡፡ በዚህ ዓመት 
ቢያንስ አንድ ቡድን ተመሥርቶ እስከአሁን 
የተደረጉ የክዋኔ ኦዲቶች ላይ የተወሰደ እርምጃን 
ለማጣራት የተጀመረ ነገር አለ፡፡ ነገር ግን አሁንም 
ክትትሉ ሊጠናከር ይገባል፡፡

12. ሚዲያው በኦዲት ግኝቶች ላይ ምን ያህል 
ተጠቃሚ ነው ?  የኦዲት ግኝቶችንስ 
ለሕብረተሰቡ ትክክለኛና ሚዛናዊ በሆነ መልኩ 
ያስተላልፋሉ ብለው ያምናሉ? በዚህ ሁኔታ 
ላይ ሊሻሻሉና ተጠናክረው ሊቀጥሉ ይገባቸዋል 
የሚሉት ሐሳብ ካለዎት ቢገልፁልን?

ሚዲያው (የግሉም ይሁን የመንግሥት) ስለኦዲት 
ግንዛቤ እንዲኖረው የተሠራ ነገር አለ፡፡ ነገር ግን 
በቂ ነው የሚል እምነት የለኝም፡፡ በመሆኑም 
ለምክር ቤቱ የምናቀርበውን ሪፖርት ተከትሎ 
የሚሠሩ ሥራዎች አሉ፡፡ ለሪፖርቱ ሽፋን 
በመስጠት ረገድ ተከትሎ የሚሠሩ ሥራዎች አሉ፡

፡ ለሪፖርቱ ሽፋን በመስጠት ረገድ የተሻለ ሥራ 
ቢሠራም ትክክለኛውን መልዕክት በማስተላለፍና 
ግኝቶቹን ይዞ ወደ ኦዲት ተደራጊ በመሄድ እርምጃ 
እንዲወስድ ካልተደረገ ደግሞ ሕዝቡ እንዲያውቀው 
በማድረግ ረገድ ገና የሚቀር ነገር አለ፡፡ በእኛም 
በኩል የሚዲያውን የኦዲት ዕውቀት በቀጣይነት 
ለማሳደግ ችግር አለ፡፡ በመሆኑም በሁለታችንም 
በኩል የተሻለ ተጠያቂነት እንዲኖር ከመሥራት 
አንፃር ብዙ ይቀራል የሚል እምነት አለኝ፡፡

13. ከተወካዮች ምከር ቤት የመንግሥት ወጪ 
አስተዳደር እና ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሜቴ 
ጋር ያላችሁ የሥራ ግንኙነት እንዴት 
ይገለፃል? ቋሚ ኮሚቴውስ መሥሪያ ቤቱን 
እንዴት እያገዘ ይገኛል?

ከቋሚ ኮሚቴው ጋር ያለን ግንኙነት እጅግ በጣም 
ጠንካራ ሊባል የሚችል ነው፡፡ ቋሚ ኮሚቴው 
በተሰጠው ኃላፊነት መሠረት መ/ቤታችንን 
ለመደገፍ፣ የሚከናወነውም ኦዲት ውጤት 
እንዲያስገኝ ከፍተኛ ጥረት በማድረግ ላይ ናቸው፡፡ 
በአጠቃላይ ቋሚ ኮሚቴው ለመ/ቤቱ እያደረገ ባለው 
ድጋፍ ሁሉ ደስተኛ ነኝ፡፡ ማድረግ የሚገባቸውን 
እያደረጉ ነው የሚል እምነት አለኝ፡፡ በነገራችን 
ላይ የመንግሥት ወጪ አስተዳደርና ቁጥጥር 
ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ብቻ ሳይሆን ሁሉም የምክር 
ቤቱ ቋሚ ኮሚቴዎች ለኦዲቱ ሥራና ለመሥሪያ 
ቤታችን እያደረጉና በማድረግ ላይ  ያሉትን ድጋፍ 
በከፍተኛ አድናቆት እመለከተዋለሁ፡፡ 
ላመሰግናቸውም እወዳለሁ፡፡

14. መሥሪያ ቤቱ የኦዲቱን ሥራ በብዛትና በጥራት 
ለማከናወን ያስችለው ዘንድ አደረጃጀቱ በህገ 
መንግሥቱና በማቋቋሚያ አዋጁ የተሰጠውን 
ሥልጣን ተከትሎ የተከናወነ ነው ብለው 
ያምናሉ? አደረጃጀቱ በህገ መንግሥቱና 
በአዋጅ የተሰጠውን ሥልጣንና ኃላፊነት 
ተከትሎ ካልተከናወነ ምክንያቱን ቢገልፁልን?

ከሞላ ጎደል አዎን ማለት ይቻላል፡፡ አንድ ችግር 
ያለው ሥራውን በጥራት ለማከናወን ተገቢውን 
ብቃት (ዕውቀትና ክህሎት) ያለው ሠራተኛ 

....ከቋሚ ኮሚቴው ጋር 
ያለን ግንኙነት እጅግ በጣም 
ጠንካራ ሊባል የሚችል ነው፡
፡ ቋሚ ኮሚቴው በተሰጠው 

ኃላፊነት መሠረት መ/ቤታችንን 
ለመደገፍ፣ የሚከናወነውም 
ኦዲት ውጤት እንዲያስገኝ 
ከፍተኛ ጥረት በማድረግ ላይ 

ናቸው፡፡....
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በሚፈለገው መጠን አለመኖሩ ነው፡፡ በአሁኑ 
ወቅት የመንግሥት የክፍያ መጠን ከግሉ ሴክተር 
ጋር ሲነፃፀር ተወዳዳሪ አይደለም፡፡ በተለይም 
የፋይናንስና የአካውንቲንግ እንደዚሁም የሥራ 
አመራር ባለሙያዎችን በተመለከተ በገበያ ላይ 
ያለው ተፈላጊነት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ 
መምጣቱና መ/ቤቱ ገበያ የሚከፍለውን ክፍያ 
መፈጸም የማይችል በመሆኑ ከፍተኛ የሰው ኃይል 
ፍልሰትን ያስተናግዳል፡፡ ይህ ደግሞ የሥራውን 
ጥራት በከፍተኛ ደረጃ ይጎዳል፡፡

15. በመሥሪያ ቤቱ ከፍተኛ የሠራተኞች ፍልሰት 
ይታያል፡፡ ይሀን ፍልሰት ለመቀነስ ወይም 
ለማስቀረት ምን ዓይነት እርምጃ ሊወሰድ 
ይገባል ይላሉ? በዚህ በኩል መሥሪያ ቤቱ ምን 
ዓይነት የመፍትሄ እርምጃ እየወሰደ ይገኛል?

ሊወሰድ የሚገቡ እርምጃዎች በርካቶች ቢሆኑም 
አንዱና ዋንኛው ለሠራተኛ ምቹ የሥራ አካባቢ 
መፍጠር ነወ፡፡ ይህ ደግሞ የክፍያ ሥርዓቱን 
ጭምር ማሻሻል ያስፈልጋል፡፡ በዚህ ረገድ መ/ቤቱ 
ባለፉት ዓመታት ሁኔታውን ለመለወጥ ከም/ቤቱ 
ጋር በቅርበት በመሥራት ላይ ይገኛል፡፡

16. በመሥሪያ ቤቱ ዋና ኦዲተር ሆነው ከተሾሙ 
በኋላ የገጠምዎት ፈታኝ ሁኔታ አለን?  ካለ 
እንዴት ሊወጡት ቻሉ?

አዎን! ዋንኛውና ትልቁ ጉዳይ አዲስና የተሻለ ነው 
ብዬ የማምነውን የሥራ ባህልና አመራር ተቋማዊ 
ለማድረግ ጥረት ሲደረግ ያጋጠሙ ችግሮች ነበሩ፡
፡እነዚህም ልማዳዊ አሰራሮችና ጠቃሚ ያልሆኑ 
ባሕሎች ናቸው፡፡ ዋናው ጉዳይ ፈተናዎቹን 
በጽናት በመቋቋም በለውጥ ኃይሎች ድጋፍ ጥረት 
ረጅም ርቀት ተጉዘናል የሚል እምነት አለኝ፡፡ 
ሆኖም ግን  ሁሉም የማይጠቅም አሠራርና ባህል 
ከነጭራሹ ተወግዷል ማለት አይደለም፡፡ ለውጥ 
ደግሞ ቀጣይነት ያለው በመሆኑ ሁሉም ሠራተኛ 
በለውጥ መርከቡ ላይ እንዲሣፈር ለማስቻልና 
የአስተሳሰብ ለውጥ እንዲመጣ ለማድረግ በሁሉም 
ሠራተኛ ዘንድ ሊሠራበት የሚገባ ጉዳይ ነው፡፡

17. በሕይወት ዘመንዎት አስደሳችና አሳዛኝ ናቸው 
ብለው የሚያስታውሱት ገጠመኞች ካለዎት 
ቢገልፁልን?

በህይወት ዘመኔ ገጠመኝ ሳይሆን አሳዛኝ ነገር 
የምለው ለዛሬው እኔነቴ መሠረት የሆኑኝን 
ሁለቱንም ወላጆቼን ያጣሁባቸው ቀናቶች ናቸው፡
፡ ምክንያቱም እነርሱ ለዛሬው እኔነቴ መስዋዕት 
የከፈሉ ቢሆንም እኔ የእነርሱን ውለታ ከፊሉንም 
ለመመለስ  ባለመታደሌ ነው፡፡ በሌላው በኩል 
አስደሳች ነገር ነው የምለው ለሀገሬ ዕድገት 
አስተዋጽኦ እንዳደርግ በዚህ ደረጃ ሀገሬን 
እንዳገለግል ዕድል ማግኘቴ ነው፡፡

18. ትርፍ ጊዜዎትን በምን ሁኔታ ያሳልፋሉ?
ትርፍ ጊዜ የሚባል ብዙም የለኝም፡፡ ትምህርቴን 
ጨርሼ ሥራ ከጀመርኩ ወደ 26 ዓመት ሆኖኛል፡
፡ በዚህ ጊዜ ውስጥ እረፍት የወጣሁት ትዳር 
ስመሠርት 15 ቀናት ብቻ ነው፡፡ ከዚህ ውጭ 
እረፍት ወጥቼ አላውቅም፡፡ ብዙውን ጊዜ ሥራ 
ላይ ነው የማሳልፈው፡፡ ከዚህ የሚቀረኝን ጊዜ 
ከቤተሰቤ ጋር ነው የማሳልፈው፡፡

19. ለመሥሪያ ቤቱ ሠራተኞች አጭር መልዕክት 
ቢያስተላልፉልን?

የዚህ መ/ቤት ሠራተኞች ዕድለኞች ናችሁ፡፡ 
የምታከናውኑት ተግባር ለሀገር ዕድገትና ልማት 
ያለው ድርሻ እጅግ ግዙፍ ነው፡፡ የሀገር ሀብት 
ውጤታማ በሆነ መንገድ ሥራ ላይ እንዲውል 
ከፍተኛ ተፅዕኖ የምታሳድሩ ናችሁ፡፡ ይህ ተፅዕኖ 
ደግሞ በአንድ ወይም በሁለት መ/ቤት ሳይሆን 
ሁሉንም የመንግሥት ተቋማት የሚያዳርስ ነው፡፡ 
ተመልከቱ ሥራችሁ ለሀገራችሁ ዕድገትና ልማት 
ይህን ያህል ግዙፍ አስተዋጽኦ አለው፡፡ በመሆኑም 
የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት ባልደረባ 
በመሆናችሁ ታላቅ ኩራት ሊሰማችሁ፣ በቀሪዋም 
ጊዜ በታማኝነትና በከፍተኛ የሙያ ሥነ-ምግባር 
ታንፃችሁ ሀገራዊ አደራችሁን በቁርጠኝነት 
እንድትወጡ አደራ ለማለት እወዳለሁ፡፡
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1. Introduction
The main purpose of the audit is that the provision of 
credibility on the financial statements prepared by 
the management.  If this is the case, the public and 
the government should trust the auditors that they are 
doing their business in a professional and credible 
way.  In order to provide credible information to the 
users the audit firms should organize themselves 
according to the requirements of the profession and 
there should be a proper framework or guideline to 
set an audit fee. In addition, the audit firms should 
have a means to control the audit quality. Audit 
quality is fundamental and investors should have 
full confidence in the auditors’ work.

2. Background of the article
The purpose of the quality control is to ensure that 
the principles of the system of quality control have 
been followed during the audit and that sufficient, 
appropriate audit evidence has been obtained to 
support the audit opinion including the documentation 
and justification of significant professional judgments. 
Quality control offers benefits for the auditor in the 
following ways:

	 It enables the identification and sharing of 
good practices with members of staff;

	 It discovers weaknesses in the audit process 
and assists the audit firm’s to identify its   
training and development strategy; and

	It promotes consistency between audits 
and consequently reporting, enabling 
benchmarking between reports.

     Investors have imperfect information about audit 
quality because the observable outcomes of an audit 
are confined to the attributes of audited accounting 
numbers and the audit report. Accounting numbers 
are a joint product of management representations 
and the audit process. While the audit report is 
under the control of the audit firm, the preparation 

and disclosure of the financial statements are under 
the control of the auditee. Thus, audit opinions 
do not provide a precise indicator of audit quality 
for most companies. Auditing is an example of a 
service where quality is not easily observed and 
price may be viewed as an indicator of quality 
(Shapiro 1983). The audit fee is determined 
primarily by the number of hours worked by the 
audit firm (O’Keefe et al. 1994) and thus prior 
studies have regarded the fee as a proxy for audit 
quality (Craswell et al. 1995). Profit maximizing 
audit firms have incentives to increase fees and 
to avoid fee decreases. Conversely, clients have 
incentives to avoid fee increases and to seek fee 
decreases. Nevertheless, a client may be willing to 
pay a higher audit fee if the fee is an indicator of 
audit quality. Thus, the client may not demand a 
fee decrease when expected audit costs fall (e.g., 
due to a fall in the client’s size) or the client may 
be more willing to accept a fee increase when 
expected audit costs rise (e.g., due to an increase 
in client size). We expect clients’ concerns about 
audit quality mitigate their demand for lower fees. 
In contrast, there is no mitigating impact on the 
audit firm’s incentive to charge higher fees. Thus, 
we expect fee decreases are less common than fee 
increases, relative to the fee changes that would be 
expected if there were perfect information about 
audit quality (Ferguson and Taylor, 2005).

During the past decade the structure of the market for 
public accounting services, particularly audit services, 
has received scrutiny from regulators, practitioners 
and researchers. A major focus has been on supplier 
(audit firm) size and especially on the large shares of 
markets held by a subset of firms called Big Eight. One 
hypothesis is that the Big Eight function as a cartel and 
charge higher than competitively warranted fees. 

This hypothesis was tested by Simunic (1980), who 
concluded that the Big Eight as a group tended to 
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charge lower fees than non-Big eight firms. His 
conjecture was that his results were consistent with 
scale economies enjoyed by the larger CPA firms. He 
did observe, however, that one of his Big Eight firms 
seemed to ‘charge higher fees’ which might reflect the 
higher quality of the audit services supplied by that 
firm (Palmrose, 1986).

3. Basis of audit fees
Letters of engagement should state the fees to 
be charged or the basis upon which the fees are 
calculated. Where the letter of engagement is not 
explicit with regard to the basis on which fees are 
calculated, members must charge a fee which is fair 
and reasonable. This may have regard to any or all of 
the following to the extent that they are not referred to 
in the letter of engagement:

a. The seniority and professional expertise of    the 
persons necessarily engaged on the work;

b. The time expended by each;
c. The degree of risk and responsibility which the 

work entails;
d. The urgency of the work to the client; and 
e. The importance of the work to the client.

When entering into negotiations regarding 
professional services, members may quote 
whatever fee is deemed to be appropriate. 
The fact that one accountant may quote a fee 
lower than another is not in itself unethical. 
Nevertheless, there may be threats to 
compliance with the fundamental principles 
arising from the level of fees quoted. For 
example, a self-interest threat to professional 
competence and due care is created if the 
fee quoted is so low that it may be difficult 
to perform the engagement in accordance 
with applicable technical and professional 
standards for that price. The significance of 
such threats will depend on factors such as 

the level of fee quoted and the service to 
which it applies. In view of these potential 
threats, safeguards should be considered 
and applied as necessary to eliminate them 
or reduce them to an acceptable level. 
Safeguards which may be adopted include:

a. Making the client aware of the terms of the 
engagement and, in particular, the basis on 
which fees are charged and which services 
are covered by the quoted fees; and

b. Assigning appropriate time and staff to the 
task (ACCA, 2009).

4. Audit fees and maintaining audit 
quality

     In recent months, many members of the 
profession have raised concerns with 
Australian Securities and Investment 
Commission (ASIC) over significant 
instances of audit fee reductions. There have 
also been reports of low-balling where large 
reductions in audit fees are offered by audit 
firms to companies to win new clients. Audit 
fee reductions may have been sought through 
a tender process. In other cases, an existing 
auditor may have been asked to reduce fees 
or may have taken pre-emptive action and 
offered a reduction in fees. There are also 
some reports of firms approaching non-clients 
with offers of reduced fees (Niven, 2010: 
www.charteredaccountants.com.au). Based 
upon this source the role of directors and the 
role of the auditor are outlined below.

5. Role of directors
Many companies seek tenders for audit services 
with a focus on audit quality. They correctly 
focus on matters such as expertise and experience 



 | 53

ልሳነ ኦዲተር |

of the engagement team, industry knowledge, 
the availability of specialist skills to deal with 
complex issues and auditor independence. 
However, some tenders focus on reducing fees 
and saving costs, inappropriately assuming that 
audit quality is only an issue for the audit firm. 
While there may be some instances where an 
effective but more efficient audit is obtained, 
there could be pressures in some audit firms to 
limit the impacts on margins. Fee reductions 
can pose the risk that corners are cut and audit 
quality is compromised. This should be a concern 
to directors and audit committees. High quality 
independent audits are a key contributor to quality 
financial reports and broader market confidence. 
Directors have a duty to take all reasonable steps 
to ensure compliance with the financial reporting 
requirements. Directors and audit committees 
should rely on internal systems, processes, the 
chief finance officer (CFO) and management, as 
well as their own diligence and enquiries to meet 
this obligation. While the external auditor gives 
an independent opinion that follows after the 
directors’ opinion on a financial report, directors 
and audit committees also have an important role 
to play in ensuring that the independent audit of 
the financial report is of a high quality and market 
confidence is protected. Many companies have 
been under pressure to reduce costs due to the 
global financial crisis or other factors. Audit fees 
have sometimes been caught up in the pursuit of 
general cost reductions, perhaps with a view to 
sharing the pain. However, audit fees are usually 
a small proportion of costs and reductions 
generally don’t have a significant impact on a 
company’s bottom line. In the current economic 
conditions external auditors continue to be faced 
with more difficult judgments in areas such as 
assessing going concern, impairments of assets 
and fair values. This increases the time spent 

on an audit and might be expected to have led 
to increases rather than reductions in audit fees. 
While auditors may maintain audit quality and 
absorb fee reductions into reduced margins, audit 
committee chairs should ensure that the Board is 
fully informed of any risks associated with audit 
fees reductions that don’t arise from selling a 
business unit or similar changes in the company’s 
activities. The old sayings ‘pay peanuts and you 
get monkeys’ can apply (Niven, 2010: www.
charteredaccountants.com.au).

Role of the auditor

While it is not ASIC’s role to interfere in the 
commercial decisions by companies and their 
auditors on the setting of audit fees, ASIC is an 
audit oversight regulator and is concerned that 
audit quality is maintained. Many companies, 
audit committees and audit firms have focused 
on the importance of high quality audits and have 
decided that it is not appropriate to participate 
in reducing audit fees. The firms have applied 
their engagement acceptance and continuance 
procedures and determined that it is not 
appropriate to retain clients seeking significant fee 
reductions. However, some audit firms may have 
offered discounted fees in order to maintain or 
grow revenues, contribute to fixed costs, occupy 
staff during lean times or to maintain or build 
market share. Sometimes lower fees are offered 
to build a presence in a particular industry or 
with a view to selling additional services to new 
clients. There are instances where fee reductions 
may not be sustainable in the medium or long 
term. Attempts by some firms to sell additional 
services to new clients, or to claw back the audit 
fee reductions over time, might raise auditor 
independence issues or may be ineffective. Even 
if fees are reduced, the auditor must still perform 
a high quality audit and comply with the auditing 
standards. Auditors must avoid the temptation 
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to limit the impact of fee reductions on margins 
by compromising audit quality, including where 
staff are under unreasonable pressure to do the 
same work in less time. The tone from the top of 
the firm should focus on audit quality. It must be 
clearly recognised throughout the firm that some 
engagements will yield lower margins and that 
margins cannot be improved by compromising 
on quality. ASIC has recently written to 14 
of the larger audit firms to obtain details of 
certain recent audit engagements tendered and 
won. Together with audit fee disclosures in 
financial reports, this information will be used to 
determine where significant fee reductions have 
occurred in the absence of a significant change 
in the underlying business of a company. This 
will help inform which entities ASIC reviews as 
part of our financial reporting surveillance and 
audit inspection programs. Douglas Niven has 
concluded that ‘Reduced audit fees can present 
problems in terms of quality’ 
(Niven,2010:www.charteredaccountants.com.
au).

6. Conclusion
Given the growing demand for accountability in 
the public sector and the private sector, there is a 
need and growing demand for the audit service. 
The credibility and probity of any financial 
statements are proved through the audit process 
instituted both in the public and private sector. 
Financial statements audits are an assurance 
services that looks into the fairness of the 
presentations, it means that free from bias. The 
audit quality instituted by the audit firm should 
be in line with the audit profession. In addition, 
the audit fee quoted by the different auditors for 
the same audit engagement has a huge gap.  There 
should be elements of quality control instituted 
by the audit firms so that they can enhance the 

quality of audit work and ultimately mitigate the 
audit liability 
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System and Evolution of Government 
Auditing in Ethiopia

 By: Ayele Yitayew

this responsibility.  The purpose of this paper is 
to envisage, the Ethiopian Audit System and its 
evolution from commencement to the present.

2. Public Audit Development in 
Ethiopia
As the evolution of audit history shows, the emergence 
of trade, exchange of goods, and development 
of industry urged people to use accounting and 
financial management systems. Through time, this 
way of handling the finance for a period of time kept 
by somebody else needed controlling and approval 
which resulted in the emergence of audit. The 
development of audit in Ethiopia is not different from 
this.  

When its scope increased and recognition widened, 
auditing has been useful and necessary for both 
private and government institutions, basically, to 
lend credibility to the financial statements prepared 
by them. 

Thus, the auditor is entrusted with reviewing of 
entity’s financial statements, records, transactions, 
operations with provision of appropriate opinions 
and recommendations.

3. Establishment and Evolution
The history of Ethiopia’s Supreme Audit Institution 
(SAI) went back to the early 1931 constitution, which 
stressed the importance of the proper collection of 
the state revenue and the necessity of procedures 
to control expenditures but stopped short of either 
referring to or requiring any audit as such. This, in 
fact, had to wait for proclamation 69 of 1944, which 
established the legal audit institution, named Audit 
Commission.

1. Introduction
The objective of any government auditing is to 
ensure whether a proper handling of public finances 
and effectiveness of the decisions of the responsible 
authority exist or not. To achieve this objective, it 
is indispensable that every country has a Supreme 
Audit Institution /SAI/, in the Ethiopian context: 
The Office of the Federal Auditor General /OFAG/, 
whose independence is guaranteed by law.

The existence of independent SAI enables informed 
policy analysis, confident and credible decision 
making in the process of national economic 
management. Quite apart from serving as the basis 
for policy analysis and decision making, audit 
also ensures proper accountability and enhances 
democracy in the execution of responsibilities 
conferred at different levels of the decision making 
process.

Accountability is the obligation to answer for 
responsibility conferred. It is also a relationship based 
on the obligation to demonstrate and to be responsible 
for performance in light of agreed expectations. To 
ensure accountability in the government, the relation 
between the three branches of the government /
legislative, executive and judiciary/ need due care in 
terms of control and power sharing.

It is quite clear that the legislative approves budget 
plan and other issues. The approved budget plan 
is implemented by the executive body. Whether 
the approved budget and other planned issues are 
properly implemented or not, the legislative needs 
precise and accurate information. To provide this, 
Supreme Audit Institution is the proper organ. Thus, 
the Office of the Federal Auditor General (OFAG), 
the Ethiopian SAI, is established to discharge 
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Under this proclamation, the Commission was 
charged with the audit of the accounts of the Ministry 
of Finance, whereas the financial transactions of other 
ministries were left to be inspected and controlled 
by the Ministry of Finance itself. A Director General 
was assigned to review all these in the Ministry of 
Finance temporally who reported to the Comptroller 
and Auditor General headed the Commission. The 
Commission reported directly to the Prime Minister. 
Functions of the Commission were to:

•	 Verify proper revenue collection by appointing 
inspectors,

•	 Insure financial law, regulations and circular 
implementations,

•	 Identify and detect financial irregularities and 
fraud,

•	 Initiate legal proceedings against those who 
were involved in fraudulent activities and 
irregularities,

•	 Submit reports on findings with 
recommendations.

The Audit Commission had neither the professional 
independence of modern day SAIs nor the broad 
scope of audit covering budgetary organizations of 
the time. However, later the shortcomings had been 
corrected and amended after 2 years by proclamation 
79/1946. 

The amended proclamation centralized the audit 
of all government accounts under one audit 
department, which was established as the Audit and 
Control Department, continued under the leadership 
of the Comptroller and Auditor General reporting to 
the Prime Minister. Although power and duties were 
substantially increased, it lacked independence, as it 
remained under the prime minister.

The Audit and Control Department continued 
to function until 1952 when it was amalgamated 
with the Ministry of Finance’s Control Department 
without any legislative provision. This proved to 
be a clear setback in the process of developing an 

independent national audit institution. However, 
the promulgation of the 1955-revised constitution 
put Ethiopia back on course to establish such an 
institution.

Articles 120 and 121 of the revised constitution of 1955 
clearly conferred the rights and duties of auditing all 
ministries, departments, and agencies to the Auditor 
General, whose office was then established as a 
separate, independent entity that reported directly 
to the Emperor and to Parliament. These articles 
required the Auditor General to submit periodic 
reports to the Emperor and to Parliament on the 
financial operations of the government, and entitled 
the Auditor General access to all books and records 
pertaining to government accounts. However, 
detailed functions and reporting requirements were 
the subject of later legislation based on the provision 
of the constitution.

The detailed arrangements and functions of the Office 
were later put with Decree No. 32/1958 containing 
additional provisions requiring the Auditor General 
to appear before Parliament, when requested and to 
explain the execution of functions entrusted to him. 

The amended legislation was issued by proclamation 
No.179/1961. The new proclamation, in addition 
to defining powers and duties, also envisioned 
conditions of appointment and independence of the 
Auditor General with reporting mechanisms.

The provisions of this legislation established an 
adequate basis for financial audit practice but did not 
provide a mandate for expanding the scope of audit 
to enable the Auditor General carry out performance 
or program evaluation audits. However, this was 
noted after the 1974 revolution when proclamation 
164/1979 was issued to redefine the power and duties 
of the Auditor General. 

Proclamation 164/79 substantially augmented the 
traditional power and duties of the Auditor General 
by mandating that Efficiency and Effectiveness Audits 
to be performed. However, no further improvement 
had been enacted to the enabling law of the Office 
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of the Auditor General /OAG/ until the power and 
duties were redefined by proclamation 13/1987. 
According to this proclamation, the independence of 
the Auditor General was enhanced as he reported to 
the Parliament and the President.

At this juncture, a series of measures were taken to 
ease the dire shortage of qualified manpower and 
develop the profession.

•	 OAG has recruited 30 university graduates 
in various disciplines including mathematics, 
physics, economics, management, etc. and 
equipped them with intensive training for 
six months to make them familiar with audit 
profession.

•	 With a modest assistance from UNDP, OAG 
had acquired expatriate experts who assisted in 
the development of regularity and performance 
audit manuals.

•	 Training was provided to all levels of auditors. 
Here, Performance Audit Unit was established to 
commence performance auditing on a pilot basis. 

•	 In the area of development of the auditing and 
accounting professions, at this time, measures 
were taken to certify Private Auditors and 
Accountants by a National Certification 
Committee.

After a decay stay, Proclamation 13/1987 was 
replaced by Proclamation 68/1997.  Proclamation 
68/1997 was issued under sub article (4) of Article 101 
of the constitution. This proclamation reinforced the 
independence of the Auditor General in the following 
ways:

•	 The Council of Peoples’ Representatives, 
upon recommendation by the Prime Minister, 
appointed the Auditor General.

•	 The Auditor General was accountable to the 
Council of Peoples’ Representatives and between 
sessions was accountable to the President of 
Ethiopia.

•	 The Office of the Auditor General had all the 
powers necessary to perform its functions.

The framework for the mandate of the Office of the 
Federal Auditor General (OFAG) was based in the 
current Federal System of Government in which 
each Regional State Government has its own Office 
of the Auditor General while OFAG’s responsibility 
was limited to the level of the Federal Government. 
However, OFAG intervenes in the audit of the 
accounts of Regional Governments in the area of 
subsidies and special grants provided by the Federal 
Government to the Regional Governments.   

In addition, the National Audit Framework was 
divided into External and Internal Audits. External 
Audit was further classified under the public and 
private sectors. The public sector audit, as explained 
above, comprised these audits undertaken by OFAG 
and the Regional Audit Offices.

Concerning organizational structure, OFAG was 
headed by the Federal Auditor General and assisted 
by one Deputy Federal Auditor General in planning, 
organizing, and coordinating the activities of the 
Office. Seven Audit Departments reporting to the 
Deputy Auditor General were in charge of organizing, 
coordinating and supervising the technical units. 
There were also five service-rendering units, which 
facilitated service activities. OFAG was mandated to 
have 445 employees. 

In the period of Proclamation 68/1997, OFAG had 
performed many household tasks.  In line with its 
normal auditing activities, OFAG had engaged itself 
with professional assistance to the newly opened 
Regional Audit Bureaus/Offices, Commencing 
Performance Audit in the Government Offices 
properly, preparing different Audit Manuals such 
as Financial, Performance, Environmental, IT and 
Fraud, preparing strategic plan and implementing it, 
studying Business Process Re-engineering, etc.

After an intensive study of Business Process Re-
engineering, Office of the Federal Auditor General 
is urged to amend its establishment proclamation. 
The main reason to amend Proclamation 68/1997 
is to give the Ethiopian SAI /OFAG/ more powers 
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organizing and coordinating activities of the audit 
operations being helped by different audit directors. 
The audit directors who are organizing, coordinating 
and supervising the technical units of different audits 
report to the Deputy Federal Auditor General for 
audit operations. The Support Operations Branch 
Deputy Federal Auditor General, with Support 
Directors, helps the Auditor General by facilitating 
service activities.

4.4 Vision: To enhance good governance and 
accountability in Ethiopia and to be one of the best 
SAIs in Africa by the year 2015 E.C. 

4.5 Mission: Providing a broader, timely and 
quality audit service based upon international audit 
standards to strengthen good governance, enhance 

government performance and accountability guided 
by our core values. 

Core values

Team work

Accountability 

Reliability

Integrity 

Commitment
4.6 Objectives: According to the Proc. No. 669/2010, 
the Office has the following objectives:

1) Strengthen the audit system required for a 
reliable information necessary for the proper 
management and administration of the plans 
and budget of the federal government;

2) Ascertain that all money and property of the 
federal government are collected, preserved 
and used properly, in accordance with the laws 
and regulations of the federal government and 
report the same to the House:

3) Undertake a financial, performance, 
environmental protection, control audit, 
special audit and other audits of the offices and 
organizations of the federal government; 

and duties as the increment of audit types, growth of 
number of audited entities and budget growth in the 
country are prevalent. 

4. Current Legal Framework
4.1 Current Legal Framework: The current legal 
mandate for the SAI of Ethiopia is  the amended 
Proclamation 669/2010 issued under sub article (4) 
of Article 101 of the constitution. This proclamation 
reinforces the independence of the Auditor General 
in the following ways.

•	 The Federal Auditor General who heads the 
Office of the Federal Auditor General is appointed 
by the House of Peoples’ Representatives upon 
recommendation by the Prime Minister.

•	 The Federal Auditor General is accountable to the 
House of Peoples’ Representatives and, between 
sessions, he/she is accountable to the President 
of the Federal Republic.

•	 The Office of the Auditor General has all the 
powers necessary to perform its functions.

4.2 Framework: The framework for the mandate of 
the Office of the Federal Auditor General is based in 
the current federal system of government in which 
each Regional State Government has its own Office 
of the Auditor General while OFAG’s responsibility 
is limited to the level of the Federal Government. 
However, as mentioned above, OFAG intervenes in 
the audit of the accounts of Regional Governments in 
the area of subsidies and special grants provided by 
the Federal Government to the Regional Governments.   

4.3 Organizational Structure: The Federal Auditor 
General is the head of the SAI having the power to 
implement the duties of the office provided in the 
proclamation. S/he is assisted by two Deputies: 
Audit Operations Branch Deputy Federal Auditor 
General and Support Operations Branch Deputy 
Federal Auditor General.

The Audit Operations Branch Deputy Federal Auditor 
General assists the Auditor General in planning, 
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4)  Make efforts, in cooperation with concerned 
organs, to develop and strengthen accounting 
and audit profession;

5)  Give professional assistance and advice to 
Regional and Federal Civil servants and 
organizations engaged in accounting and audit 
professions;

6) Draw up a standard of auditing by which 
accounts of the offices and organizations of 
the federal government shall be examined and 
follow up the implementation of the same.

4.7 Powers and Duties: The Office of the Federal 
Auditor General shall have all the powers necessary 
for the performance of its functions granted by law. 
Without limiting to this generality, the Office of the 
Federal Auditor General shall:

1) Audit or cause to be audited the accounts of the 
federal government offices and organizations;

2)  Audit or cause to be audited accounts 
involving budgetary subsidies and any special 
grants extended by the federal government to 
regional states;

3) Audit the accounts of private contractors 
relating to the federal government contractual 
work which involves a sum exceeding 1,000,000 
Birr (One Million Birr);

4) Audit or cause to be audited, as may be 
necessary, performance audit in order to ensure 
that the performance of federal government 
offices and organizations is in accordance with 
the law, economically sound and has attained 
the desired objectives;

5) Audit or cause to be audited accounts of private 
or public organizations with a view to protect 
government and public interest; 

6) Audit or cause to be audited donations or 
grants made to federal government offices and 
organizations;

7) Notify its auditing findings, carried out in 
accordance with sub-article (1), (2), (3), (4), (5) 
and (6) of this Article, to the head of the audited 
office or organization as the case maybe. Where 

the findings of the auditing result indicates 
that a crime has been committed, the Federal 
Auditor General shall immediately notify the 
same to the concerned body; 

8) Issue directives, in consultation with the 
concerned offices and organizations, regarding 
accounts and property auditing procedures 
and standards; 

9) Certify internal auditors of any federal 
government office and organization before 
appointment after ascertaining that the auditor 
has the required professional competency;

10) Where it finds necessary, require internal 
auditors of any federal government offices to 
audit the accounts and property of their offices 
and report the finding; 

11) Train, as might be necessary, internal auditors 
in cooperation with concerned organs; 

12) Where it has reason to believe that any account 
has been kept in a presence of criminal 
condition and dishonest manner, impound 
such books, documents, ledgers, vouchers and 
other materials related to such account; 

13) Give the necessary advice on the financial 
control, maintenance of accounts and property 
administration regulations to be prepared 
by the Ministry of Finance and Economic 
Development; 

14) Make efforts and take necessary measures, in 
cooperation with other concerned federal and 
regional offices, to ensure that the development 
of the accounting and auditing profession is in 
the right direction; 

15) Maintain close contact and cooperation with 
the audit and control offices of regional states 
with a view to enhance the development of 
auditing; 

16)  Issue, renew, suspend and cancel certificates of 
competence of auditors and accountants who 
provide auditing and accounting services to:
A. Organizations which are under the 

ownership of the federal government; 
B. Organizations which are, by law, under the 
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joint ownership of the federal government 
and regional states; 

C. Activities over which the federal 
government has the right to control; 

D. Sectors over which the federal government 
has been assigned by law, with the 
responsibility and authority to administer; 

E. Joint ventures organized under the 
partnership of the federal government and 
regional states, the federal government 
and foreign or local investors, other areas 
of activities where the federal government 
has undertaken the responsibility for their 
execution; 

F. Private and non-governmental 
organizations.

17) charge fees for the issuance and renewal of such 
certificates in accordance with directives to be 
issued by the House of Peoples’ Representatives

18)  when the Office of the Federal Auditor General 
causes the auditing pursuant to sub-articles 
(1), (2), (4), (5) and (6) of this Article, it shall 
only cause the auditing of project and program 
accounts, however, provided that it shall have 
the responsibility to supervise and ascertain 
that the auditing is consistent with the standard.

4.8 Budget and Auditing: Budget approval, where to 
put and how to use the approved budget, who audits 
the accounts of OFAG are stated in the Proc. 669/2010 
as follows: 

1) Proportionate quarterly appropriations 
of the operational budget of the approved 
budget of the office of the Federal Auditor 
General shall be deposited in advance in 
the bank account opened in the name of the 
Office of the Federal Auditor General.

2) The Accounts of the Office of the Federal 
Auditor General shall be audited by a body 
to be designated by the House of Peoples’ 
Representatives or by the president of the 
Federal Republic, where the House is not in 
session, as the case may be.

4.9 Types of Audits: Currently, the Ethiopia SAI 
performs mainly three types of audits. These are 
Regularity/financial audit, Performance Audit and 
Special Audit.

Regularity Audit covers audits of the financial 
statements of the government, government 
organizations and government owned enterprises. It 
expresses opinions that indicate whether reliance can 
be placed on the organizations’ financial statements 
and the information contained represents a fair 
and consistent picture. This audit covers whether 
compliance to laws, rules and regulations are adhered 
or not.

The Office performs regularity/financial audits 
using knowledge of accounting and auditing of the 
government organizations. As part of these audits, 
OFAG gathers evidences, on a test basis, to support the 
amounts and disclosures in the financial statements.

With regard to Performance Audit, the Ethiopian SAI 
examines the performance, economy, efficiency and 
effectiveness of public administration. Performance 
Audit covers not only specific financial operations, 
but also the full range of government activities 
including both organizational and administrative 
systems. Under performance audit, OFAG is also 
doing Environmental Audit.

OFAG undertakes various Special Audits when such 
Audits are requested by the HPR, the Prime Minister 
Offices and various other government departments as 
well as on its own initiation when it deems necessary. 

4.10 Audit Planning, Monitoring and Evaluation: 
In order to guarantee the quality of work, audit 
planning begins with the Audit Planning, Monitoring 
and Evaluation Director requesting that the Audit 
Directors submit their annual audit plans prepared 
based on materiality and identified risks. These 
plans are submitted to the Planning, Monitoring and 
Evaluation Director that s/he develops a consolidated 
annual audit plan. After thorough review, the 
consolidated annual audit plan is discussed at the 
management meeting chaired by the Federal Auditor 
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General or the Deputy Federal Auditor General. 
At this meeting, changes can be made to the plan 
based on current government policies and issues. 
The revised plan is then submitted to the Planning, 
Monitoring and Evaluation Director that s/he again 
to prepare and disseminate the final annual audit plan 
to all concerned entities.

Each Audit Director is required to submit monthly, 
quarterly and nine months progress reports and 
these reports are compared with the annual plan in 
order to ensure progress of performances. Major 
deviations from the plan are discussed in the monthly 
management meeting in order to take corrective 
actions.
4.11 Reporting: The law requires the Office of the 
Federal Auditor General to submit a consolidated 
Annual Audit Report to the House of Peoples’ 
Representatives and, between sessions, to the 
President. The reports on the federal government’s 
receipts & expenditures, assets & liabilities and 
financial statistical data on the accounts and 
performance of the offices and organizations of 
the federal government are the two main reports 
produced by the OFAG. Before a consolidated Annual 
Audit Report is prepared, each entity audit report is 
sent to the supervising authority, in order to insure 
that the appropriate action is taken on the audit 
comments and recommendations. Then, the result is 
incorporated in the Annual Report. 

4.12 Challenges: In the course of discharging its 
responsibilities, OFAG has faced different challenges:  
shortage of skilled man power, high turn over of 
employees as a result of uncompetitive salary scale 
and insignificant benefit packages, lack of adequate 
resources to prepare audit standards, manuals, 
guides, code of ethics and others. Regional States 
Auditor General Offices are also at different levels to 
implement modern auditing. 

In order to mitigate these challenges, the Ethiopian 
SAI has, at different times, planed and proposed 
mechanisms. These were finding out problems and 
showing methods how to solve the persistent problems. 

The proposals were given to the government and 
donors. In order to facilitate these, projects have been 
formed. To mention some, External Audit Project, 
Auditors’ Capacity Enhancement Project, Democratic 
Institutions Program (DIP) and Protection of Basic 
Services (PBS I & II) have contributed much to the 
Ethiopian SAI system development.
The External Audit Project: It was an element of 
the Expenditure Management and Control Sub-
program under the Civil Service Reform Program of 
Ethiopia. Though the Office of the Federal Auditor 
General (OFAG) has been entrusted with the overall 
responsibility of coordinating the project, the External 
Audit Project document was designed with the 
cooperation of both the Federal and Regional Audit 
Offices (RAOs) in order to have a common national 
audit approach and to develop nation wide capacity 
in the audit sector. To make it this practical, Auditors 
Generals’ Assembly is designed to take place for 
discussion on common issues, problems and other 
matters. 
To continue the task, first a technical team task force 
was formed at OFAG; then the general existing 
problems of the external audit sector were identified 
and studied.  The task force conducted the study by 
interviews with the House of Peoples’ Representatives, 
the Regional Councils, various Federal Ministries, 
Regional Bureaus, and Civil Service Commissions at 
both Federal and Regional levels.  
As a result of through and repeated discussions, the 
team identified the following problems:
•	 Lack of demarcating line between the Federal 

and Regional Audit Offices regarding the Audit 
of Federal Government grants and subsidies to 
the Regional National States;

•	 Absence of a common audit standard in all audit 
offices;

•	 Lack of skilled manpower;
•	 Lack of sufficient support from the government;
•	 Failure of auditee organizations to take 

appropriate actions on audit reports
•	 Absence of professional and strong Public 

Account Committee (PAC) or an equivalent 
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organ in the legislative arm of government at 
both Federal and Regional levels;
♦	 Weak internal control and financial 

management systems in the auditee 
organizations;

♦	 Absence of central training institutions for 
auditors and accountants and

♦	 Absence of Professional Association of 
government auditors and accountants.

Based on this, participants of the Auditors General 
Assembly made an in-depth discussion on the 
identified problems of the external audit and 
suggested to design a project as a possible solution 
to the problems. To run the project, different 
committees were formed. These were the steering 
committee: composed of representatives of the OFAG 
and RAOs, the project secretariat: formed at OFAG 
with persons selected from the OFAG to carry out 
the project regular duties, and the core teams: formed 
with auditors selected from all audit offices to carry 
out tasks of developing manuals and undertake other 
studies under the supervision of the Secretariat Office 
of the Project.
To bring both the OFAG and RAOs to an 
internationally acceptable level of audit performance, 
as a result, the project had made tremendous out puts. 
Among many; developing Financial Audit standard 
and Manual, Internal Control Standard and Audit 
Manual, Ethiopian Performance Audit Standard and 
Manual, enhancing overall Institutional Capacity 
Building, developing professional Code of Ethics 
were some of them. OFAG has contributed much 
and been a landmark for the formation of PAC in the 
Federal and Regional levels.
ACE Project – CIDA: The Auditor Generals Capacity 
Enhancement (ACE) was a project financed by the 
government of Canada, CIDA.  Its focus was on 
capacity building of the Office of the Federal Auditor 
General /OFAG/, the Amhara National Regional 
State Office of the Auditor General (ANRS/OAG) 
and the Benishangul–Gumuz National Regional 
State Office of the Auditor General (BGNRS/OAG) 
through training in audit methods and procedures. 

The project had started implementing its duties in 
2003. With the help of this project, OFAG had been 
trying to fill the gaps that were holding it back. 

The major objectives of the project were to provide 
professional training in modern audit methods, 
assisting in improving methodology reference 
materials and supplying materials that could 
facilitate the audit tasks (vehicles, computers, 
equipment, etc.). Based on the stated objectives, tasks 
were put in specific components. The components 
had covered the following: Promotion and Public 
awareness, Computerized Auditing, Performance 
auditing, Financial Auditing, Environmental Audit, 
Fraud Audit, Standards of Gender and HIV/AIDS 
Awareness.
As audit work is dynamic, audit standards, audit 
manuals and other working papers were to be revised. 
Thus, with the help of ACE project, OFAG had revised 
the existing audit standards and manuals. Internal 
Strategy, External Strategy and Media Handbook, 
which facilitate to promote the audit functions and 
outcomes to media, state representatives and the 
public, were prepared and published.  OFAG had 
also prepared Parliamentary Oversight document 
that showed what the OFAG and the Ethiopian 
House of Representatives, especially, the Budget 
and Finance Standing Affair Committee (that served 
as PAC) looked like in relation with other countries 
experiences. Trainings had been given to auditors, 
private and government journalists, parliament 
representatives and other concerned individuals with 
the support of ACE.
4.13 ACCA Qualification: OFAG through the 
assistance of Irish Aid, later transferred to the 
External Audit Project, had encouraged its auditors 
to follow the ACCA qualification by financing all 
training costs. When candidates cleared Level I and 
Level II stages, they were sent to Zambia School of 
Accountancy Studies to clear the last professional 
stage. Through this program, more than ten auditors 
have become qualified Certified Accountants and 
about 50 candidates have been following the program 
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through at various stages.
The moment when the External Audit Project 
was phase out the DIP program came forefront 
to finance the staff to pursue ACCA qualification.
4.14 DIP and PBS: As mentioned above DIP was 
supporting the ACCA qualification program and 
other capacity building program of the Office. 
PBS is also providing very important logistics for 
the Office so that it can discharge its mandate and 
ultimately achieve its vision.

5. International Relations
OFAG is a member of International Organization of 
Supreme Audit Institutions /INTOSAI/, African 
Organization of Supreme Audit Institutions/
AFROSAI/ and English Speaking African 
Supreme Audit Institutions /AFROSAI-E/. It 
actively participates in regular sessions and 
meetings. OFAG, as a member of AFROSA-E, 
which caters training services to the English 
Speaking African Countries, actively participates 
in the preparation of strategic plan and long-
range training programs. In addition, some of its 
trainers are certified who participate as trainer in 
various training programs of the region. 

6. Future Prospects
Problems that can hinder regular duties of the 
Office have been studied and assessed repeatedly. 
A strategic plan that served for first three years 
were prepared and that revised to serve for 
another five years. Adjacent to this, OFAG has 
studied Business Process Re-engineering and 
fully implemented for the last three years, which 
actually brought a real shift in discharging its 
responsibilities. In addition, OFAG has amended 
its establishment proclamation in line with the 
new process. Its audit coverage dramatically 
increased to more than 95%. So if the House of 
Peoples Representatives assist in every aspect, it 
can hopefully achieve 100% audit coverage and 
widens its scope on performance audit.
7. Conclusion and Recommendation

The Ethiopian SAI, by this time, is a 68 years 
of blonde age. Has it passed its evolution 

smoothly? What did it miss? How much does worth its 
contribution? These and other similar questions ought 
to be raised with the concerned ones: individuals and 
government bodies. The scope of its objectives is wider. 
Independent and reliable information to the public (tax 
payers), legislative and as well to the executive bodies is 
very crucial to initiate reliable policies.
Despite ups and downs in its journey of system 
development and evolution, series of measures have 
been taken in the area of audit materials development, 
training and other capacity building to fill the gaps; 
OFAG is where it has been now.
However, one can proudly say that it is one of the best 
SAIs in sub -Saharan English Speaking African Countries 
and still striving to do more so that it can achieve its 
vision.  

           ::::::::::::::: //END///:::::::::::
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The following are the Auditor Generals of Ethiopian Supreme Audit 
Institution who contributed for its system development and evolution.

H.E. Ato Minassie Lemma
From 1958 to 1962 G.C

H.E. Ato Zenebe Haile
From 1962 to1968 G.C

H.E. Assefa Demissie
From 1969 to 1971 G.C

H.E. Ato Gorfu Gebre 
Medhin

Form 1972 to1974 G.C

H.E. Ato Tadesse 
Woldegebriel

From 1974 to 1982 G.C

Not Assigned

H.E. Ato Lemma Argaw
From 1983 to 2006 G.C Form 2006 G.C to 2008 G.C H.E. Ato Gemechu Dubisso

From 2008 G.C to Date
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የሚቆዩ ከሆነ የደም ዝውውሩን ሂደት ይቀንሱታል፡

፡ በዚህም የተነሳ በጡንቻዎች ሥራ በሂደት 

የተመረተው አሲድ በቶሎ ቶሎ እንዳይወገድ 

በማድረግ እንዲከማች ክፍተት ይፈጥራል፡፡ 

	የጅማት ጉዳት (Tendon injury)፡- ጅማት 

ጡንቻና አጥንትን የሚያያይዝ የብዙ ጥቃቅን 

ጭራዎች ስብስብ ነው፡፡ በአንዳንድ አካባቢ ያሉት 

ጅማቶች (በእጅና መዳፍ አካባቢ) ነጭ ስብ መሰል 

ሽፋን (Sheath) ያላቸው ሲሆን ሌሎች ደግሞ 

(በአብዛኛው ትከሻ፣ ክርን፣ የፊተኛው እጅ) ይህን 

ሽፋን የላቸውም፡፡ እነዚህ ነጭ ስብ መሰል ሽፋኖች 

ጅማቶች ወደፈለጉት አቅጣጫ እንዲንቀሳቀሱ 

የሚያግዙ ሲሆን በውስጣቸው የሚያሙለጨልጭ 

ፈሳሽ የሚያመነጭ ህዋስ አላቸው፡፡ ተደጋጋሚ 

እና ተከታታይነት እንዲሁም ትክክለኛ የሰውነት 

አቀማመጥን የማይጠብቅ ሥራ በሚያጋጥምበት 

ጊዜ የፈሳሹ ማመንጨት ሂደት ይዛባል፣ በቂ 

የሆነ ፈሳሽ ላይመነጭ ይችላል ወይም ተገቢውን 

አገልግሎት ሊሰጥ የማይችል ዝቅተኛ ጥራት 

ያለው ፈሳሽ ይሆናል የሚመነጨው፡፡ የዚህ ፈሳሽ 

መመንጨት መዛባት በጅማትና ሽፋኑ መካከል 

ግጭት (Friction) በመፍጠር በአካባቢው ህመምና 

እብጠት እንዲቀሰቀስ ያደርጋል፡፡ 

	የነርቭ ጉዳት (Nerve Injury)፡ ነርቮች 

የጡንቻ ሥራዎችን የሚቆጣጠር መልዕክት 

ከአዕምሮ በመሸከም የሚያመላልሱ ናቸው፡

፡ እንዲሁም ስለ ከባቢያዊ ሁኔታዎች (ሙቀትና 

ቅዝቃዜ፣ ህመም፣ ወዘተ…) ከሰውነት ወደ አዕምሮ 

በማድረስ የሰውነትን ሥራዎች ይቆጣጠራሉ፡፡ 

ነርቮች በጡንቻዎች፣ ጅማቶች እና ሊጋመንቶች 

የተከበቡ ናቸው፡፡ ትክክለኛ ባልሆነ የሰውነት 

አቀማመጥ እና ተደጋጋሚ እንቅስቃሴ  በእነዚህ 

የአካል ክፍሎች (ጡንቻ፣ ጅማት) ማበጥ ምክንያት 

በነርቮች ላይ የመሸማቀቅና የመጨመቅ ሁኔታ 

ይፈጠራል፡፡ የነርቮች መጨመቅ በበኩሉ የጡንቻ 

መድከም፣ የመጠዝጠዝና መውጋት ስሜት፣ 

መደንዘዝ፣ የቆዳ መደደርና መድረቅ፣ ወደ ጫፍ 

ለሚገኙ የሰውነት ክፍሎች የደም ዝውውር መቀነስ 

ሊያስከትል ይችላል፡፡ 

የሥራ አከባቢ ደህንነትና ጤንነት ባለሙያ
ተከታታይነት ያላቸው ተደጋጋሚ ሥራዎች፣ ሰውነትን 

ለማንቀሳቀስ የማያመቹ እና የማይፈቅዱ ሥራዎች 

(ያልተስተካከለ ወይም አላግባብ የሆነ የሰውነት 

አቀማመጥን የሚጠይቁ ሥራዎች)፣ ከፍተኛ ጉልበት 

የሚጠይቅን ሥራ ትንሽ ኃይል ባለው የሰውነት ክፍል 

ማከናወን እና በሥራ መካከል በቂ የእረፍት ጊዜ 

የሌለው ሥራ የጡንቻ፣ የአጥንት፣ የጅማት፣ የነርቭ 

እና መሰል ህመሞችን (work related musculoskeletal 
disorders-WMSDs) ሊያስከትሉ ይችላሉ፡፡ አብዛኛዎቹ 

የሚከናወኑ ሥራዎች በእጅ የሚሰሩ ሲሆን የሚከሰተው 

የእጅ፣ የክርን፣ የአንገት እና የትከሻ WMSDs ሊያደርሱ 

ይችላሉ፡፡ በእግር የሚከናወን ሥራ ከሆነ ደግሞ የእግር፣ 

የዳሌ፣ የቁርጭምጭሚት እና የጫማ ችግሮችን ሊያደርስ 

ይችላል፡፡ በአንዳንድ ሁኔታዎች የወገብ ህመም ሊደርስ 

ይችላል፡፡ እነዚህ ህመሞች እንዴት ይከሰታሉ ብለን 

መጨነቃችን አይቀርም፡፡ በአብዛኛው ሰውነትን 

አላግባብ በማጠፍ፣ በመዘርጋት፣ በመጨበጥ፣ በመያዝ 

ወይም ለመድረስ በመሞከር ሂደት የሚከሰቱ ናቸው፡

፡ ነገር ግን ሁሉም በየዕለቱ በመደበኛ የምናደርጋቸው 

እንቅስቃሴዎች ጉዳት ሊያደርሱብን የሚችሉ አደገኛ 

ናቸው ማለት አይደለም፡፡ አደገኛ የሚያደርጋቸው 

ተከታታይና ተደጋጋሚ የሆነ ፣ የእንቅስቃሴው ፍጥነት፣ 

በሥራ መካከል ያለው የእረፍት መጠን እና ሌሎች 

በአካባቢው ያሉ ሙቀትና ቅዝቃዜ እና ርግብግቢት 

በጋራ ጥምረትና መደጋገፍ ምክንያት የሚደርስ ነው፡፡ 

እነዚህ ህመሞች በአንድ ጊዜ ብቻ አደጋ ወይም ጉዳት 

አያደርሱም፣ ነገር ግን በብዙ ተደጋጋሚ አደጋዎች 

የሚመጣ ነው (የሥራ ላይ አደጋዎች (Accidents) 
በሚደርሱበት ጊዜ የጉዳቱ መጠን ወዲያውኑ 

ይታወቃል)፡፡ በWMSDs ምክንያት ከሚደርሱ ጉዳቶች 

መካከል የተወሰኑትን ለማየት ያህል፡-

	የጡንቻ ጉዳት (Muscle injury)፡- 
ኃይል የሚያስፈልገው ሥራ በሚከናወንበት ጊዜ 

ጡንቻዎች በመኮማተር (contraction) ሰብሰብ 

ብለው በቅንጅት ኃይል ይፈጥራሉ፡፡ ለዚህ ጊዜ 

የሚፈለገው ኃይል የሚገኘው ከሚወሰድ ምግብ 

(sugar) ሲሆን ከአገልግሎት በኋላ የማያስፈልገው 

ቆሻሻ (ላክቲክ አሲድ) ይወጣና በደም አማካይነት 

ይወገዳል፡፡ ጡንቻዎች ለረዥም ጊዜ በመኮማተር 

በሥራ ቦታ ጤናማ የኮምፒውተር አጠቃቀም
                                     ከታመነ ጌታሁን



 | 67

ልሳነ ኦዲተር |

ከሥራ ጋር በተያያዘ የሚደርሱ የጡንቻ፣ ጅማት እና 

ነርቭ ጉዳቶች፣ ህመሞች እና የተለያዩ ምልክቶች 

ሁሉም በአንዴ ብቻ የሚከሰቱ ሳይሆን ከቀላል እስከ 

ከባድ ድረስ ቀስ በቀስ በየደረጃው በተጋለጡበት 

መጠን እያደገ እና እየባሰ የሚመጣ ነው፡፡ 

ትክክለኛ የኮምፒውተር አቀማመጥ
	 የሠራተኛው ራስ እና አንገት በኮምፒውተር ስክሪን 

ትይዩ ቀጥ ያለ መሆን አለበት፡፡ ወደ ላይ ከፍ፣ ወደ 

ታች ዝቅ፣ ወደ ሠራተኛ የተጠጋ ወይም ራቅ ያለ 

መሆን የለበትም፡፡ 

	 ራስ፣ አንገት እና ሆድ ሳይታጠፉ ቀጥ ብለው 

ከኮምፒውተሩ ፊት ለፊት መሆን አለባቸው፡

፡ የሰውነታችን ክፍሎች መደበኛ ሥራቸውን 

በማከናወን ጤናማ ሆነው እንዲቀጥሉ ትክክለኛ 

አቀማመጣቸው (Anatomical position) ሊጠበቅ 

ይገባል፡፡ ምንም እንኳን ይህ የሰውነት ክፍሎች 

አቀማመጥ በየትኛውም አኳኋን መጠበቅ ያለበት 

ቢሆንም በሥራ ቦታ የበለጠ ትኩረት የሚሻ ጉዳይ 

ነው፡፡ በተለይ ከኮምፒውተር ጋር የተያያዘ ሥራ 

በምናከናውንበት ጊዜ ትኩረታችንን ስለሚስብ 

የሰውነት ክፍሎችን ትክክለኛ አቀማመጥ ባልጠበቀ 

መልኩ ለረዥም ጊዜ ሳይታወቀን ልንቆይ 

እንችላለን፡፡ በመሆኑም ሁሌም ቢሆን ሥራችንን 

ከመጀመራችን በፊት ተቀዳሚ ተግባራችን ሊሆን 

የሚገባው ትክክለኛውን የሰውነት አቀማመጥ 

በጠበቀ መልኩ መዘጋጀታችንን ማረጋገጥ ነው፡፡

	 ሆድ ቀጥ ብሎ የላይኛው የወገብ ክፍል ትንሽ 

ወደ ኋላ ማጋደል አለበት፡፡ እንደሚታወቀው 

ጀርባችን (Spinal Cord) የተገነባው ከላይ እስከ 

ታች በተደረደሩ የ”S” ቅርጽ ባላቸው በርካታ 

ጥቃቅን የወገብ አጥንቶች ነው፡፡ ስለሆነም የእነዚህ 

ትክክለኛ አቀማመጥ በመጠበቅ ጤናማ ሆኖ 

ለመቀጠል (ከወገብ ህመም) ይህንን ተግባራዊ 

ማድረግ ግድ ይላል፡፡ ከሀገር ውጭ በተደረገ 

ጥናት እንደተረጋገጠው ከአስሩ ስምንት በህይወት 

ዘመናቸው የወገብ ህመም ይደርስባቸዋል፣ ወደ 

ጤና ተቋማት እንዲሄዱ ከሚያደርጉት ሁለተኛው 

እና ከሥራ መቅረትን ከሚያስከትሉ ደግሞ ዋናው 

እና የመጀመሪያው የወገብ ህመም ነው፡፡

	 ጫንቃ (ትከሻ) እና የላይኛው እጅ (ከጫንቃ 

እስከ ክርን ያለው ክፍል) ቀጥ ያሉ ሆነው ዘና 

ማለት አለባቸው፡፡ እንዲሁም የላይኛው እጅ እና 

ክርን ልክ እንደ ትክክለኛ አቀማመጣቸው ወደ 

ሰውነታችን የተጠጉ መሆን አለባቸው፡፡ ከሰውነት 

ርቀው በጣም የተለጠጡ መሆን የለባቸውም፡፡ 

የላይኛው እጅን ከሰውነት በማራቅ ወይም ወደ 

ጎድን በማድረግ የሚያሰራ ሥራ መሆን የለበትም፡

፡ ከሆነም በዚህ አቀማመጥ ለረዥም ሰዓታት 

መስራት ለጤና ጥሩ አይደለም፡፡

	 የፊተኛው እጅ (ከክርን እስከ መዳፍ ያለው 

ክፍል)፣ መዳፍ እና እጅ (ጣቶችን የያዘው ክፍል) 

ቀጥ ባለ መስመር (ከላይኛው እጅ አንጻር 90°) 
መሆን አለባቸው፡፡ መዳፍ እና እጅ ወደ ላይ፣ ታች 

ወይም ጎንዮሽ ያጋደለ መሆን የለባቸውም፡፡ ይህን 

ትክክለኛ አቀማመጥ ካለመከተል የተነሳ ብዙ 

ጊዜያቸውን በጽህፈት ላይ የሚያሳልፉ አብዛኛዎቹ 

ሠራተኞች በእጃቸው መዳፍ ላይ ወጣ ያለ ዕጢ 

ባይኖር እንኳን በዚያ አካባቢ ያለው ቆዳ መቅላቱ 

የተለመደ ነው፡፡ እንዲሁም ሥራው በተደጋጋሚ 

እጅን ከጫንቃ በላይ በማንሳት የሚሰራ እና ድካም 

የሚያስከትል መሆን የለበትም፡፡

	 ጭናችን ከወለሉ ትይዩ መሆን ሲገባው የታችኛው 

እግር (ከጉልበት እስከ ጫማ ያለው ክፍል) ደግሞ 

ከወለሉ ቀጥተኛ መሆን አለበት፡፡ አንዳንዴ 

ሥራ በሚሰራበት ወቅት አላግባብ በሆነ መልኩ 

ለረዥም ጊዜ ጉልበትን ወለል እስከሚደርስ ድረስ 

ሊታጠፍ የሚችልበት ሁኔታ ይፈጠራል፣ በዚህም 

የተነሳ ለተለያዩ የደም ስር መጥበብ እና ጡንቻ 

መሸማቀቅ እና ተያያዥነት ያላቸው ህመሞች 

ሊያጋልጥ ይችላል፡፡

	 የእግር (ጫማ) ማስቀመጫ ወለሉ ወጣ ገባ የሌለበት 

ምቹ መሆን አለበት፡፡ ሥራ በምንሰራበት ወቅት 

የእግር ጫማችን ሙሉ በሙሉ ወለል ላይ ማረፍ 

አለበት፡፡ በአንዳንድ ሁኔታዎች ግን ይህ ሳይሆን 

ቀርቶ በእግር ጣቶች ብቻ ለረዥም ጊዜ ወለሉን 

መርገጥ አሊያም እግርን በማንጠልጠል ወይም 

ወጣ ገባ በሆነ ቦታ ላይ እግርን በማሳረፍ ተገቢው 

የደም ዝውውር እንዳይደረግ የሚከለከልበት ሁኔታ 

ይፈጠራል፡፡

	 አጠቃላይ የሰውነትን እና የዓይንን ድካም 

ለመቀነስ የኮምፒውተር ሥራዎችንና ሌሎችን 

ሥራዎች በማፈራረቅ መስራት ያስፈልጋል፡

፡ ሥራው የግድ የኮምፒውተር ሥራ ብቻ ከሆነ 
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በየመሀሉ በቂ እረፍት (በአብዛኛው ለአንድ ሰዓት 

ሥራ ከተሰራ ለአስራ አምስት ደቂቃ ከዚህ ሥራ 

ነጻ የሆነ እረፍት) መወሰድ አለበት፡፡

  መቀመጫ ወንበር

	የታችኛው የወገብ ክፍል (ላምበር) በሥርዓቱ 

በመቀመጫ ወንበሩ ድጋፍ መደገፍ አለበት፡

፡ የመቀመጫ ወንበሩ ድጋፍ ሲዘጋጅ ከላይ 

የተጠቀሰውን የሰውነት ቅርጽ ያገናዘበ መሆን 

ይገባዋል፡፡

	በጣም ሰፊ ወይም ጠባብ ሳይሆን በተጠቃሚው 

ቁመት እና ውፍረት መሠረት መሆን አለበት፡፡ 

ይህ ብዙውን ጊዜ በአማካይ ተወስዶ የሚከናወን 

በመሆኑ በተደጋጋሚ በጣም ወፍራም እና ቀጭን 

ወይም በጣም ረዥም እና አጭር የሆኑትን ለችግር 

ሊያጋልጥ ይችላል፡፡

	በመቀመጫ ወንበሩ ጠርዝ እና በጉልበት 

መታጠፊያና የታችኛው እግር መካከል 

ለእንቅስቃሴ የሚሆን በቂ ቦታ ሊኖር ይገባል፡፡ 

የወንበሩ መቀመጫ (ዳሌ የሚያርፍበት) ከጭን 

ርዝመት መብለጥ የለበትም፡፡ በጣምም ደግሞ 

አጭር መሆን የለበትም፣ ሁለቱም ሁኔታዎች 

ለሠራተኛው ጤና ጥሩ አይደሉም፡፡

	የመቀመጫ ወንበሩ ጠርዝ ስለታማ እና 

የሚቆረቁር መሆን የለበትም፡፡ ወንበሩ በጣም 

ጠንካራና ስለታማ ጠርዝ ያለው ከሆነ በመጀመሪያ 

ደረጃ ምቾት የሌለው ሲሆን ከዚህ በዘለለ ደግሞ 

የጡንቻ መሸማቀቅ እንዲፈጠርና ተገቢው የደም 

ዝውውር እንዳይኖር በማድረግ ሌሎችን ችግሮች 

ሊያስከትል ይችላል፡፡

	መደገፊያዎች ካሉ የፊተኛው እጅ መደገፍ ያለበት 

ሲሆን እነዚህ መደገፊያዎች የእጅ እንቅስቃሴን 

በምንም ዓይነት መከልከል የለባቸውም፡፡ በእኛ 

ዘንድ ይህ በአብዛኛው ለይስሙላ አለው ለማለት 

ወይም ለወንበሩ ውበት ሲባል እንጂ ለኮምፒውተር 

ጽህፈት ሥራ እና በአጠቃላይ ለእጅ ድጋፍ አመቺ 

ነው ለማለት አያስደፍርም፣ እኛም በአግባቡ 

አንጠቀምበትም፡፡  ከዚህም በተጨማሪ ለምሳሌ 

በአብዛኞቻችን ዘንድ በመቀመጫ ወንበሩ የእጅ 

ማስደገፊያ እጃችንን አስደግፈን በትክክለኛው 

መንገድ ቀጥ ብሎ እንደተዘረጋ መዳፋችንም 

ከኪቦርድ ላይ ካለው ቦታ ላይ ተደግፎ በአግባቡ 

ለመስራት የሚያስችል አይደለም፡፡ አንዱ ከፍ 

ሲል (ለምሳሌ የእጅ መደገፊያው) ሌላው ዝቅ 

(ኪይቦርዱ) የሚልበት ሁኔታ ነው ያለው፡፡

ኪይቦርድ እና ማውስ

	 የኪይቦርድ እና ማውስ ማስቀመጫ በቂ ቦታ 

መኖር አለበት፡፡ ይቺ ብዙዎች የሚያውቋት 

መሠረታዊ ችግር ናት፡፡ ኪይቦርዱ እንኳን 

በትክክል ቦታ ያለው መሆኑ አጠራጣሪ ነው 

ምክንያቱም በአብዛኛው ማስቀመጫ ከተገኘለት 

በቂ እና የጤና ችግር የማያስከትል ነው ተብሎ 

ስለሚታሰብና ከኋላ ያለውን መዘዝ ካለማገናዘብ 

የሚመነጭ ነው፡፡ እጅ ከመጠን በላይ ሳይዘረጋ 

በትክክለኛ አቀማመጡ እንዲሆን በማድረግ ሥራን 

መስራት በሚያስችል መልኩ የማውስ አቀማመጡ 

ሊስተካከል ይገባዋል፡፡ ከላይ እንደተጠቀሰው 

ሥራ በሚሰራበት ጊዜ የላይኛው እጅ (ከጫንቃ 

እስከ ክርን ያለው ክፍል) ከፊተኛው እጅ (ከክርን 

በኋላ ያለው ክፍል) አንጻር 90° መሆን እንዲችል 

የኪይቦርዱንና ማውስ ርቀት እና አቀማመጥ 

ማስተካከል ያስፈልጋል፡፡

	ማውሱ በቀላሉ የሚንቀሳቀስ እና ለእጅ የሚስማማ 

መሆን አለበት፡፡ ወደተፈለገው አቅጣጫ 

ማንቀሳቀስ እንዲቻል አመቺ ማስቀመጫ ያለው 

ሆኖ ለአያያዝ የሚስማማ እና ሸካራ ነገር የሌለበት 

መሆንም አለበት፡፡ መዳፍና እጅ ሊበሱ ወይም 

ሊቆርጡ ከሚችሉ ስለታማ ወይም ሸካራ ነገሮች 

መጠበቅ አለበት፡፡ ምቾት ያለውና ለረዥም 

ጊዜ ቢሰራበትም ምንም ዓይነት የህመም ስሜት 

የማያስከተል የመዳፍ ቦታ ሊኖር ይገባል፡፡ የመዳፍ 

ማስቀመጫው ለስላሳና ከሸካራና ስለታማ ጠርዞች 

የነጻ መሆን አለበት፡፡ የመዳፍ ማስቀመጫው 

የፊተኛው እጅ፣ መዳፍና እጅ ሳይታጠፉ ቀጥ 

ብለው እንዲዘረጉ የሚያደርግ መሆን ይገባዋል፡

፡ ሠራተኛው ሥራውን በሚያከናውንበት ጊዜ እጁ 

እና መዳፉ በነጻነት መንቀሳቀስ መቻል አለበት፡፡
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 ሞኒተር

	ሞኒተሩ ወደ ግራ ወይም ቀኝ ሳያጋድል በቀጥታ 

በተጠቃሚው ፊት ለፊት መሆን አለበት፡፡ የአንገት 

ህመም እንዳያስከትል የስክሪኑ ቁመት ከአይን 

ትይዩ ወይም በትንሹ ዝቅ ያለ መሆን አለበት፡

፡ እንዲሁም ወደፊት ወይም ወደኋላ ማለትን 

ሳይጠይቅ የስክሪኑ ቁመት ለማንበብ በሚያመች 

መልኩ መደራጀት አለበት፡፡ ሌንሶችን የሚጠቀሙ 

አንገታቸውን አላግባብ ሳያጣምሙ ስክርን ላይ 

መስራት መቻል አለባቸው፡፡ ከመስኮት፣ ከበር፣ 

ከመብራት ወይም ከሌላ ምንጭ የሚመጣ 

በኮምፒውተሩ ስክሪን ላይ ነፀብራቅ መፍጠር 

የለበትም፡፡ የስክሪኑን የብርሃን መጠን (Brightness) 

በጣም እንዳይበዛና እንዳያንስ ማስተካከል 

ያስፈልጋል፡፡ ለረዥም ጊዜ ኮምፒውተር ላይ 

መስራት የሚያስፈልግ ሆኖ ከተገኘ በየተወሰነ ጊዜ 

አይንን ማርገብገብና ወደሌላ ቦታ በማየት አይንን 

ዘና ማድረግ ያስፈልጋል፡፡ የሚሰራው ሥራ በዓይን 

ላይ ድካም ወይም ብልጭታ መፍጠር የለበትም፡፡

ጠረጴዛ

	 እግር መንቀሳቀስ እንዲችል በጠረጴዛ ወይም 

በኪይቦርድ ማስቀመጫ እና በተጠቃሚው ጭን 

መካከል በቂ ቦታ ሊኖር ይገባል፡፡ እንዳስፈላጊነቱ 

በደንብ በመጠጋት በሚያመች መልኩ ለመስራት 

እንዲቻል በስር ያለው ክፍት ቦታ በቂ ሊሆን 

ይገባል፡፡ ከዚህም በተጨማሪ ጠረጴዛው ለሥራ 

የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶችን ሁሉ እንዲይዝ በቂ 

ስፋት ሊኖረው ይገባል፡፡ በጠረጴዛው ሥር ባለው 

ክፍት ቦታ አካባቢ የኤሌክትሪክ፣ የስልክ ወይም 

ሌሎች ኬብሎችን ወይም መገልገያ መሣሪያዎችን 

ማስቀመጥ አያስፈልግም፡፡
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ከመሥሪያ ቤቱ በጡረታ የተገለሉ ሰራተኞች
በመሥሪያ ቤት ለረጅም ጊዜ አገልግሎት ሲሰጡ ቆይተው በጡረታ የተገለሉ ሰራተኞችን 
እንኳን ለዚህ አበቃችሁ እያልን ቀሪው ዘመናችሁ የሰላም የደስታና የብልጽግና እንዲሆንላችሁ 
የመጽሔት ዝግጅት ኮሚቴው ይመኛል፡፡

አቶ ተማም በሽር
ከ01/12/2003 ጀምሮ

ወ/ሮ ያምሮት ደጉ
ከ01/5/2004 ጀምሮ

አቶ ሀብተየሱስ ሸርቤሳ
ከ01/11/2004 ጀምሮ

ወ/ሮ ተዋበች አሰፋ
ከ01/03/2005 ጀምሮ

አቶ የማነብርሃን ገ/ኪዳን
ከ01/03/2005 ጀምሮ

  ወ/ሮ ወርቅነሽ ኃይሌ
ከ01/9/2005 ጀምሮ

አቶ ጥላሁን ከበደ
ከ01/03/2005 ጀምሮ

አቶ ነገሰ ባይሳ
ከ01/6/2005 ጀምሮ

አቶ ፀጋዬ  ሸዋሪ
ከ01/02/2006 ጀምሮ
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.  

 
 

 
 

 
 

 በሞት የተለዩ የመሥሪያ ቤታችን ባልደረቦች
የወ/ሮ ምህረት ኩምሣ አጭር የህይወት ታሪክ

ወ/ሮ ምህረት ኩምሣ ከአባታቸው አቶ ኩምሣ ተሰማ እና ከእናታቸው ወ/ሮ ስርጉት ዮሀንስ በአዲስ አበባ ከተማ ነሐሴ 20 
ቀን 1974 ዓ.ም ተወለዱ፡፡ እድሜያቸው ለትምህርት እንደደረሰ የአንደኛና የሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን በላዞሪስትና 
በመነን ትምህርት ቤቶች፤ የከፍተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን ደግሞ በአካውንቲንግ የትምህርት ዘርፍ በመቀጠል ከኩዊንስ 
ኮሌጅ በዲኘሎማ ከአፍሪካ ቤዛ ኮሌጅ ደግሞ በዲግሪ ተመርቀዋል፡፡
ወ/ሮ ምህረት ኩምሣ በተለያዩ መሥሪያ ቤቶች ተቀጥረው አገልግሎት የሰጡ ሲሆን፣ ከ2001 ጀምሮ በፌዴራል ዋና 
ኦዲተር መ/ቤት ተቀጥረው በኦዲተርነት እና በኦዲተር ደረጃ II የሥራ መደቦች ላይ ሲያገለግሉ ቆይተዋል'ወ/ሮ ምህረት 
ኩምሣ ባደረባቸው ህመም ምክንያት በህክምና ሲረዱ ቆይተው ሰኔ 8 ቀን 2005 ዓ.ም በተወለዱ በ31 ዓመታቸው 
ከዚህ ዓለም በሞት ተለይተው፡ ስርዓተ ቀብራቸው አዲስ አበባ በሚገኘው በእግዚአብሔር አብ ቤተክርስቲያን ተፈፅሟል፡፡ 

ወ/ሮ ምህረት ኩምሣ ባለትዳርና ትዳራቸውን አክባሪ የነበሩ ሲሆን ፣ ከሥራ ባልዳረቦቻቸው ጋርም ተግባብተው ሲሰሩ 
የቆዩና ሥራቸውን አፍቃሪ፣ ቅን እና ታታሪ ሰው ነበሩ፡፡

    የሐዘን መግለጫ
                           በተስፋ ተሞልታ በጉጉት የኖረች
                              ሰርታ የማትጠግብ ፍፁም የማትሰለች 
                              መንፈሰ ጠንካራ ብርቱ ልጅ ነበረች
                              ግን፤ገና በማለዳ  በጅምር የቀረች፡፡

          መልካም ባሕሪዋን እሺታዋን ይዛ
               ከእኛ ጋር ነች ስንል ጠፋች እንደዋዛ፡፡

                                       “በጎ ሆነሽ ወይ ? “ ብለን እኛ ስንጠይቃት
                       “ እግዚአብሔር ይመስገን” ከማለት በስተቀር ሌላ መልስም የላት

                             እኛም ተስፋ  አደረግን  እንደማትለየን
                             ግን ይህ መቼ ሆነ? ሞት ድንገት ቀደማት
                             ገና በማለዳ በጅምር አስቀራት

                እንግዲህ ፈጣሪ ከአብረሃም ይሰዓቅ ጎን በገነት አኑራት ፡፡

                              ከትዕግሥት ረታ 
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የአቶ ሙሉጌታ ፈቃደ 
አጭር የህይወት ታሪክ

አቶ ሙሉጌታ ፈቃደ ግንቦት 27/1957 ዓ.ም በአዲስ 
አበባ ከተማ ተወለዱ ። እድሜያቸው ለትምህርት 
እንደደረሰ የአንደኛ ደረጃ ትምህርታቸውን 
በምስራቅ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት፤ የሁለተኛ 
ደረጃ ትምህርታቸውን ደግሞ በአዲስ ከተማ 
ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት አጠናቀዋል፡፡ 

አቶ ሙሉጌታ ፈቃደ ከኅዳር 1994 ጀምሮ 
በፌዴራል ዋና ኦዲተር መሥሪያ ቤት ተቀጥረው 
በጥበቃ ሥራና በሪከርድና ማህደር ክፍል 
ሲያገለግሉ ቆይተዋል፡፡

አቶ ሙሉጌታ ፍቃደ በድንገት ታመው ነሐሴ 
7/2004 ዓ.ም በተወለዱ በ47 ዓመታቸው ከዚህ 
ዓለም በሞት ተለይተው፡ ስርዓተ ቀብራቸው አዲስ 
አበባ በሚገኘው በተክለ ሃይማኖት ቤተክርስቲያን 
ተፈፅሟል፡፡ 

አቶ ሙሉጌታ ፈቃደ ባለትዳርና የአንድ ወንድ 
ልጅ አባት የነበሩ ሲሆን፤  ታታሪ ፣ ቅን ፣ ሰው  
አክባሪና ተጫዋች ሰው ነበሩ፡፡

የመጽሔት ዝግጅት ኮሚቴው ለሁሉም የሟች ቤተሰቦች፣ ወዳጅ 
ዘመዶቻቸውና ጓደኞቻቸው መፅናናትን ይመኛል፡

የአቶ አይተነው አባተ 
አጭር የህይወት ታሪክ

አቶ  አይተነው አባተ ግንቦት 27/1950 ዓ.ም 
በቀድሞው ጎጃም ክፍለ አገር በፈለገ ብርሃን 
እናርጅ እናውጋ ብቸና አውራጃ ተወለዱ 
። እድሜያቸው ለትምህርት እንደደረሰ 
የአንደኛ ደረጃ ትምህርታቸውን በፈለገ ብርሃን 
አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት፤ የሁለተኛ ደረጃ 
ትምህርታቸውን ደግሞ በአዲስ አበባ ንፋስ 
ስልክ አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት፤ 
የከፍተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን ደግሞ በአዲስ 
አበባ ንግድ ሥራ ትምህርት ቤት  በሰርተፊኬት 
አጠናቀው ከግንቦት ወር 1972 ዓ.ም ጀምሮ 
በፌዴራል ዋና ኦዲተር መሥሪያ ቤት በጀማሪ 
ኦዲተርነት ከተቀጠሩ በኋላ ትምርታቸውን  
በአስመራ ዩኒቨርስቲ በመቀጠል በዲፕሎማ 
ተመርቀዋል፡፡
አቶ አይተነው አባተ በፌዴራል ዋና ኦዲተር 
መሥሪያ ቤት በተለያዩ የኦዲት የስራ ደረጃዎች 
ላይ በማገልገል እስከ ኦዲተር II ደረጃ ደርሰዋል 
፡፡
አቶ አይተነው አባተ ባደረባቸው ህመም 
ምክንያት ለረጅም ጊዚያት በህክምና ሲረዱ  
ቆይተው ጥቅምት 16 ቀን 2003 ዓ.ም በተወለዱ 
በ53 ዓመታቸው ከዚህ ዓለም በሞት ተለይተው፡ 
ሥርዓተ ቀብራቸው በትውልድ ቀዬቸው  
ተፈፅሟል፡፡ 

አቶ  አይተነው አባተ ባለትዳርና የአንድ ወንድ 
ልጅ አባት የነበሩ ሲሆን፤  ታታሪ ፣ ቅን ፣ ሰው  
አክባሪና ተጫዋች ሰው ነበሩ፡፡
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ኪነጥበብ

ከፋሲል ኃይሉ
ከንግድና አስተዳደር መሥሪያ ቤቶች ኦዲት ዳይሬክቶሬት

የአባይ ልጅ አይጥማው
መሠረት የሚሆን ቢጠፋ እንኳ ድንጋይ

ሀገር ጥሎ ሽሽት እንዲቀር ከአባይ

እያንዳንዱ አካሌ ተነስቶ ከኔ ላይ

አጥንቴ ተለቅሞ ካፈሩ ተማግሮ

ጅማቴ ተመዞ እሱን አጠንክሮ

በቀጠነው ደሜ ስጋዬ ተቦክቶ

ካጥንቴ ማገር ላይ ልሳኑ ተመትቶ

ነፍሴም ተሰውቶ ከጦር ከዘመቻ

“የአባይን ልጅ ጠማው” አያሰማኝ ብቻ!!!     

              

ያላዋቂ ሳሚ
“የተማረ ይግደለኝ”

           ይላል ያገሬ ሰው

ይኸው ተምረናል

              ሄደን እንጨርሰው

ብለው ባለማወቅ

                ጦር ይዘው ሲሰብቁ

             ከእጃቸው ወደቁ

   በህይወት ልምዳቸው

                ቀድመው ከታተቁ፡፡

ምንጭ:-     ከፎርፌ የግጥም መጽሀፍ  የተወሰደ
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እንደሚታወቀው የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት በህግ 
ሰውነት አግኝቶ ተጠሪነቱ በኢትዮጵያ ህዝብ ውክልና 
ተሰጥቶት የአገራቱ የመጨረሻውና ከፍተኛው የሥልጣን 
አካል ለሆነው ለኢ.ፌ.ድ.ሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር 
ቤት ሆኖ ህገ-መንግስታዊ ሥልጣን አግኝቶ በአዋጅ 
ቁጥር 669/2002 ዝርዝር ሥልጣንና ተግባር ተቀምጦለት 
ሙያዊ ነፃነቱን ጠብቆ የተቋቋመ ተቋም ነው፡፡
በማቋቋሚያው አዋጅ አንቀጽ 5 የፌዴራል ዋና 
ኦዲተር ሥልጣንና ተግባር ውስጥ በንዑስ አንቀጽ 16 
(2) መሠረትም ማንኛውም የግል ወይንም መንግስታዊ 
ያልሆኑ ድርጅቶችን ኦዲት ለሚያከናውኑ ኦዲተሮችና 
ሂሣብ አዋቂዎች በሥራ መስክ ለመሰማራት 
የሚያስችላቸውን የምስክር ወረቀት ይሰጣል፣ ያድሳል፣ 
ያግዳል፣ ይሰርዛል፡፡ በማለት ከተሰጠው ግልጽ 
ሥልጣን በሻገር በዚሁ አዋጅ አንቀጽ 22 ደንብና 
መመሪያ በማውጣት በሚለው ርዕስ በንፁስ አንቀጽ 1 
በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ለዚህ አዋጅ አፈፃፀም 
አስፈላጊ የሆኑ ደንቦች ሊያወጣ እንደሚችልና በንዑስ 
አንቀጽ 2 ሥር ደግሞ መመሪያዎችን ሊያወጣ 
እንደሚችል ተቀምጧል፡፡ በግል ለሚሰሩ ኦዲተሮችና 
የሂሣብ አዋቂዎች የሙያ ብቃት ማረጋገጫ የምስክር 
ወረቀት አሰጣጥ ደንብ ቁጥር 4/2002 ላይ አንቀጽ 
15 የፌዴራል ዋና ኦዲተር ይህንን ደንብ ተግባራዊ 
ለማድረግ የሥነ ምግባር መመሪያዎችን የቁጥጥር 
ሥርዓት መመሪያዎችንና ሌሎች አስፈላጊ ናቸው 
የሚላቸውን መመሪያዎች ሊያወጣ ይችላል በማለት 
በመደንገጉ በህዝብ ተወካዮች ም/ቤት በቀጥታ በወጣው 
ደንብና የአፈፃፀሙ መመሪያ አማካኝነት አለምአቀፍ 
ስታንደርድ (Standard) የጠበቀ መስፈርት በማስቀመጥ 
መ/ቤቱ በግል ለሚሰሩ ኦዲተሮችና የሂሣብ አዋቂዎች 
የሙያ ብቃት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት በመስጠት 
በመቆጣጠር ስራቸውን በአግባቡ የማያከናውኑ 
ከሆነም በማገድና በመሰረዝ ሂደት በህግ የተሰጠውን 
ሥልጣን እነሆ ተግባራዊ ማድረግ ከጀመረ አመታት 
ተቆጥረዋል'ለማስረጃ ያህልም እስከ ታህሳስ 15 ቀን 2005 
ዓ.ም የሙያ ብቃት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት ያገኙ 
ሂሣብ አዋቂዎች 470 ሲሆኑ በተጨማሪም በግል የሚሰሩ 
ኦዲተሮች ደግሞ 64 ተመዝግበው ይገኛሉ፡፡ ከተጠቀሰው 
ቀን በኋላ መመዝገባቸው እንደተጠበቀ ሆኖ ይህንንም 

ተጠቃሚው ህብረተሰብ በቀላሉ ሊረዳውና ሊያውቃቸው 
እንዲቻል ታህሳስ 16 ቀን 2005 ዓ.ም በወጣው በአዲስ 
ዘመን ጋዜጣ ስማቸው ይፋ የሆነ ሲሆን በተጨማሪም 
በመ/ቤቱ ዌብሳይት (ድረ ገፅ) በየሙያ ዘርፋቸው 
ተለይተው በቀላሉ መለየት እንዲቻልና አገልግሎት ላይ 
እንዲውል ማስቀመጥ  ተችሏል፡፡
እንደሚታወቀው ለሂሣብ አዋቂዎችም ሆነ ለኦዲተሮች 
የሙያ ብቃት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት አሰጣጡ 
ሂደት በደንብ ቁጥር 4/2002 አንቀጽ 3 መሠረት ከተለያዩ 
መንግስታዊ ተቋማት ከፍ ባለ ኃላፊነት ላይ የሚገኙና 
ለሙያው ቅርበት ባላቸው አካላት ተዋቅሮ ተጠሪነቱ 
ለፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት ሆኖ ኮሚቴው በመ/
ቤቱ የኦዲት ዘርፍ ምክትል ዋና ኦዲተር ሰብሳቢነት 
እየተመራ በዚሁ ደንብ አንቀጽ 4 በተሰጠው ዝርዝር 
ስልጣን መሠረት ተገቢውና ህጋዊ ማጣራት በማካሄድ 
የውሳኔ ሃሳብ ለዋና ኦዲተሩ በማቅረብ የሚከናወን ነው፡
፡
ይህው ተግባር ሲከናወን በደንቡ አንቀጽ 15 የህዝብ 
ተወካዮች ም/ቤት ለፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/
ቤት በሰጠው ስልጣን መሰረት በግል ለመሰማራት 
የሚያመለክቱ ኦዲተሮችና ሂሣብ አዋቂዎች በሙያ 
መሰማራት መቻላቸውን አረጋግጦ የምስክር ወረቀት 
የሚሰጥበትን ዝርዝር የአፈፃፀም መመሪያ አውጥቶ 
አሰራሩ (የአሰጣጥ ሂደቱ) ግልዕነት የተላበሰ እንዲሆን 
ተደርጓል ይኸውም፡- 
በመመሪያው ክፍል ሁለት አንቀጽ 3 የተፈቀደለት 
ኦዲተር ሆኖ ለመሥራት (Authorized Auditor) የሚያበቁ 
የትምህርት ደረጃ፣ የሙያ ብቃትና የስራ ልምድ 
ሁኔታዎች ስር ዘርዝር መመዘኛ መስፈርቶች የተቀመጡ 
ሲሆን ጥቂቶቹን ለመግለፅ፡-
	የታወቀ የአካውንቲንግ የሙያ ማህበር አባል የሆነና 

አካል ከሆነበት የሙያ ማህበር የሥራ ምስክር 
ወረቀት (practicing certificate) በኢትዮጵያ ውስጥ 
ሆኖ ያገኘ እና አባል ከሆነ በኋላ ሁለት ዓመት 
በውጪ ኦዲተርነት የሰራ፣

	የታወቀ የአካውንቲንግ የሙያ ማህበር አባል ሆኖ 
በሙያው ለመሠማራት የሚያስችለው የሥራ 
ምስክር ወረቀት (Practicing certificate) ከኢትዮጵያ 
ውጪ ያገኘ ከሆነ፣

የሂሣብ አዋቂነት እና የኦዲት ልዩ ሙያ ፈቃድ 
አሰጣጥ አመክንዬ እና ተግዳሮቱ

                                                                  ከአወቀ አግዘው
               የህግ ማማከር ሥራ አስኪያጅ
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•	 የሥራ ምስክር ወረቀት ካገኘ በኋላ በውጭ 
አገር ከሁለት ዓመት ያላነሰ የሥራ ልምድ 
በኦዲተርነት ካለው በኢትዮጵያ ውስጥ ቢያንስ 
የሰባት ወራት የሥራ ልምድ በታወቀ የኦዲት 
ድርጅት ያለው ወይም፣

•	 የሥራ ምስክር ወረቀት በውጭ ሀገር አግኝቶ ከ1.5 
እስከ 2 ዓመት ጊዜ በታወቀ የኦዲት ድርጅት 
ውስጥ ሲሰራ ቆይቶ የተመለሰ ከሆነ በኢትዮጵያ 
ውስጥ በታወቀ የኦዲት ድርጅት ውስጥ ቢያንስ 
ስድስት ወር የሥራ ልምድ ያለው ወይም

•	 ከውጪ ሀገር የሥራ ምስክር ወረቀት  ካገኘ 
በኋላ በውጪ ሀገር ምንም የሥራ ልምድ 
ሳይኖረው ወይም በታወቀ የኦዲት ድርጅት 
ከአንድ ዓመት ላነሰ ጊዜ ሲሰራ ቆይቶ 
የተመለሰ ከሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ በታወቀ 
የኦዲት ድርጅት ሁለት ዓመት የሥራ 
ልምድ ያለው ወይም

•	 ውጭ ሀገር እያለ የታወቀ የአካውንቲንግ 
ያሙያ ማህበር አባል ሆኖ ምንም ሳይሰራ 
ወደ ኢት/ያ ተመልሶ ኢት/ያ ውስጥ ሁለት 
ዓመታት ላላነሰ ጊዜ በታወቀ የኦዲት 
ድርጅት ውስጥ ሲሰራ ቆይቶ የሥራ ምስክር 
ወረቀት (Practicing Certificate) ያገኙ፣

ከላይ ከተዘረዘሩት መስፈርቶች በተጨማሪ ሊሟሉ 
የሚገቡ ቅድመ ሁኔታዎች ቀጥሎ ተመልክቷል ፡፡ 
እነሱም፡-
	 በሙያው ብቁ የሆኑ ሠራተኞችን በቋሚነት ቀጥሮ 

ማሰራትና ቢያንስ አንድ ቡድን በሥራው ላይ 
ማሰማራት የሚችል፣

	 አስፈላጊ ቢሮና ልዩ ልዩ ለሥራው የሚያገለግሉ 
የቢሮ ቁሳቁሶችን የሚያሟላ፣

	 አስፈላጊ የሆኑ ልዩ ልዩ የቡድን ዋስትናዎችን 
ያሟላና ንግድ ፈቃድ ሊኖር እንደሚገባም 
መመሪያው ያስገድዳል፡፡

ሌላው በመመሪያው አንቀጽ 4 የተፈቀደለት የሂሳብ 
አዋቂ (Authorized Accountant) ሆኖ ለመሥራት 
የሚያበቁ የትምህርት ደረጃ፣ የሙያ ብቃትና የሥራ 
ልምድ ሁኔታዎች ስር ደግሞ፡-
	 የታወቀ የአካውንቲንግ የሙያ ማህበር አባል የሆነ 

ወይም፣

	 ከታወቀ ዩኒቨርስቲ የሂሳብ አያያዝ በማስተር 
ወይም በዶክትሬት ከተመረቀ በኋላ በጥምር 
የሂሳብ አያያዝ (Double Entry Accounting) 
በሚጠቀሙ መሥሪያ ቤቶች ውስጥ 4 ዓመት 
በፋይናንስ /በአካውንቲንግ ወይም በኦዲተርነት 
የሥራ ኃላፊ ደረጃ የሠራ ወይም፣ 

	 ከታወቀ ዩኒቨርስቲ በሂሳብ አያያዝ በባችለር 
ዲግሪ ከተመረቀ በኋላ በጥምር የሂሳብ አያያዝ 
(Double Entry Accounting) በሚጠቀሙ መሥሪያ 
ቤቶች ውስጥ 8 ዓመት በፋይናንስ /በአካውንቲንግ 
ወይም በኦዲተርነት የሥራ ልምድ ያለውና ከዚህ 
ውስጥ ቢያንስ አራቱን ዓመታት በፋይናንስ /
በአካውንቲንግ ወይም በኦዲተርነት ሥራ 
በኃላፊነት ደረጃ የሠራ ወይም፣ 

	 ከታወቀ ዩኒቨርስቲ በሂሳብ አያያዝ በባችለር 
ዲግሪ ከተመረቀ በኋላ የአካውንቲንግ ባችለር 
ዲግሪ በሚሰጡ በታወቁ ዩኒቨርስቲዎች ውስጥ 12 
ዓመታት የአካውንቲንግ ኮርሶችን ያስተማረ እና 
በተጨባጭ በጥምር ሂሳብ አያያዝ በሚጠቀሙ 
መሥሪያ ቤቶች ውስጥ ቢያንስ 1 ዓመት ላላነሰ 
ጊዜ በፋይናንስ /በአካውንቲንግ ሥራ የሠራ 
ወይም፣

	 የፋይናንስ /አካውንቲንግ ሥራ በሠራባቸው 
ድርጅቶች ሂሳብ በመዝጋት የተሳተፈበትንና 
የተዘጋና በኦዲተር የተመረመረ ሂሳብ የሚያቀርብ፣

ህጉ የሚያስገድድበት አግባብ ስለሆነ የተፈቀደለት ሂሳብ 
አዋቂ (Authorized Accountant) ለመሆኑ በመመሪያው 
የተመለከተውን ሊያሟላ የግድ ይሆናል ማለት ነው፡፡
በግል ለመሠማራት የሚያመለክቱ ኦዲተሮችና ሂሳብ 
አዋቂዎች ከላይ የተመለከቱትን ዝርዝር መመዘኛና 
መስፈርት ሊያሟሉ የሚገደዱበት እና መ/ቤቱም ይህን 
ተግባር በኃላፊነት ሊተገብር የቻለው አገራችን ኢትዮጵያ 
ነፃ የኢኮኖሚ ሥርዓት በመከተሏ የግሉ ኢንቨስትመንት 
በስፋት በአገሪቱ ሽፋን በማግኙቱ የግሉ ክፍለ ኢኮኖሚ 
በቀጥታ በአገሪቱ እድገት ያለው ሚና ከፍተኛ በመሆኑ 
ግልፅ አሠራርና መመዘኛ በማስቀመጡ ህጋዊ ሰውነት 
አግኝተው የአገሪቱን ኢኮኖሚ ለማገዝ እንዲችሉ እና 
የግሉን ክፍለ ኢኮኖሚ አስተማማኝ ሽፋን በመስጠትና 
የሙያ ሥነ ምግባሩን ጠብቀው የሂሳብ ስራንም ሆነ 
የኦዲቲንግ ስራን እንዲያከናውኑ ለማድረግ ነው፡፡ 
እነዚህ የሙያ ብቃት ማረጋገጫ የተሰጣቸው ሥራቸውን 
በአግባቡ ማከናወናቸውን መቆጣጠር፤ በአግባቡ 
የማያከናውኑ ከሆነም የማገድና የመሰረዝ ስልጣን በህግ 
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የተሰጠው በመሆኑ በቅንነት፣ በታማኝነት፣ በገለልተኝነት 
እና ሙያዊ ሥነ ምግባርን ተከትለው ህዝቡን ማገልገል 
ይጠበቅባቸዋል፡፡

በዚሁ ተግባራዊ እንቅስቃሴ ያጋጠሙ ተግዳሮቶች

	 መሥሪያ ቤቱ ከተሰጠው ህገ መንግሥታዊ ስልጣን 
በተጨማሪም በአዋጅና በደንብ የተሰጡትን 
ኃላፊነቶች ለመወጣት በመስራት ላይ የሚገኝ 
ሲሆን፣ የተፈቀደለት ሂሳብ አዋቂ ወይም 
የተፈቀደለት ኦዲተር ሆኖ ለመሥራት የሚያበቁ 
የሙያ ብቃት ማረጋገጫ መመዘኛዎችን ወይም 
መስፈርቶችን መመሪያ በአግባቡ ያለመረዳትም 
ሆነ በሌላ ምክንያት በመመዘኛው አባል የሆነ 
በሚል በግልፅ የተመለከተውን ባለመረዳት አንድ 
አመልካች ተባባሪ አባል ነኝ እና ይገባኛል በማለት 
የመ/ቤቱንም የራሱንም ጊዜ አባክኖ  ለረጅም 
ጊዚያት ከስራ ውጪ ሆኖ በመጨረሻ በፌዴራል 
ሰበር ችሎት ሊወሰንበት ችሏል፡፡ 

	 The current member ship categories  በማለት  
AICPA ያወጣው ፡

	Regular Member: Anyone who has passed the 
CPA Exam and is either a certified/Licensed 
CPA, or was previously certified/ licensed, or 
meets all the qualification for certification. 

	Associate Member፡ Anyone who has passed 
the CPA Exam but is not yet certified /Licensed 
to practice. በማለት ትርጉም የሰጠው የእኛ 
መመሪያም በተመሳሳይ “አባል” የሚለውን 
ቢያስቀምጥም ሁኔታውን ያልተረዱት 
በመገኘታቸው ለሌላው ለግንዛቤ እንዲረዳ 
ማመልከቱ ተገቢ በመሆኑ እንደአንድ 
ተግዳሮት ቀርቧል፡፡

	 ሌላው ያለፈቃድ የሂሳብም ሆነ የኦዲተርነት 
ሥራ መሥራት ሲሆን ይህም በግልፅ በደንብ 
ቁጥር 4/2002 አንቀጽ 14 ያለፈቃድ መስራት 
አለመቻሉና አግባብ ባለው ህግ የሚያስጠይቅ 
መሆኑ ተደንግጓል፡፡ ይህንንም ለመከላከል 
መሥሪያ ቤቱ ባለው የሰው ኃይል ችግር 
(እጥረት) በብቃት ባይንቀሳቀስም ለህዝቡ ጥቆማ 
እንዲያቀርቡ ታህሳስ 16 ቀን 2005 ዓ.ም በወጣው 
አዲስ ዘመን ጋዜጣ ይፋ አደርጓል፡፡

	በመመሪያው አንቀጽ 5 ንዑስ አንቀጽ 5.8 
ማንኛውም የተፈቀደለት ኦዲተር ወይም 

የሂሳብ አዋቂ በተሠጠው የሙያ ዘርፍ ብቻ 
መሰማራት ይጠበቅበታል በማለት የተደነገገ 
ቢሆንም በተግባር ፈቃድ የወሰዱትም ሁሉም 
ማለት ይቻላል ፈቃድ የሚሰጠው ለአንድ  
የሂሳብ አዋቂነት ወይም ኦዲተርነት ሆኖ አያለ 
አንድ ፈቃድ ያገኘ ሂሳብ አዋቂ የኦዲቲንግ ስራ 
መስራት ወይንም አንድ በግል ለመስማራት 
ፈቃድ ያገኘ ኦዲተር የሂሳብ አዋቂነትን ሥራ 
ቢሰራ በወንጀል ተጠያቂ ይሆናል፡፡ ይህ ሆኖ 
ሳለ ከመ/ቤታችን ፈቃድ የወሰዱ ሁሉም 
ማለት ይቻላል በባለዓርማ ደብዳቤ (heading 
letter) እና ማህተሞቻቸው የሁለቱንም ስራ 
እንደሚሰሩ ይህን ጽሑፍ ለማቅረብ ጥናት 
በሚደረግበት ወቅት ተስተውሏል፡፡ ሁሉም 
ማህተም ላይ Chartered Certified Accountants 
& Auditors የሚል ስላለው ይህ ሁኔታ በሚገባ 
ተለይቶ ባለሙያው አፋጣኝ የማስተካከያ 
እርምጃ ሊወሰድበት ይገባል፡፡

	ሌላው በመመሪያው አንቀጽ 5 ንዑስ አንቀጽ 5.10.3 
ፈቃድ ሳይታደስ አንድ ዓመት ከሆነው ፈቃድ 
ይሠረዛል ይላል፡፡ ይህ ማለት አንድ ዓመት ሙሉ 
ሳይታደስ መስራት የሚችልበት ሁኔታ ስለሚፈጠር 
እንደ ችግር በመለየቱ መታየት ይኖርበታል፡፡

	ፈቃድ ወስደው ከሙያ ሥነ ምግባር ውጪ የሰሩና 
የመሳሰሉ የሥነ ምግባር ችግር የፈጠሩ በመ/ቤቱ 
የበላይ ኃላፊ የውሳኔ ሃሳብ የሚያቀርብ የቅሬታ ሰሚ 
ኮሚቴ በመኖሩ በግሉ ክፍለ ኢኮኖሚ የተሰማሩ 
የህብረተሰቡ ክፍሎች ይህን አውቀው የዚህ ዓይነት 
ችግር ካገጠመ መጠቆም እንደሚቻል ለማስገንዘብ  
እንወዳለን፡፡

በመጨረሻም የሂሳብ አዋቂነት እና የኦዲት ፈቃድ 
በግል ለማስማራት ፈቃድ ሲሰጥ ዋናዉ ግቡ የህዝብን 
ጥቅም ለማስጠበቅ በመሆኑ ህጉ በሚፈቅደው አግባብ 
በመጠቀም የአገራችንን ኢኮኖሚ ለማሳደግ የጋራ 
ርብርብ ጠቃሚ መሆኑን ለመጠቆም እንወዳለን፡፡

“ቸር እንሰንብት”
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የተፈቀደላቸው የግል ኦዲተሮችና የሂሳብ አዋቂዎች ዝርዝር

የፌዴራል ዋናው ኦዲተር መ/ቤት በግል ለሚሰሩ የተፈቀደላቸው ኦዲተሮችና የሂሳብ አዋቂዎች የሙያ 
ብቃት ማረጋገጫ እንደሚሰጥ፣ እንደሚያግድና እንደሚሰርዝ በአዋጅ ቁጥር 669/2002 ተደንግጓል።
በዚሁ መሠረት ከመሥሪያ ቤታችን የሙያ ብቃት ማረጋገጫ የወሰዱና የ2006 በጀት ዓመት 
ፈቃዳቸውን ያሳደሱ የተፈቀደላቸው ኦዲተሮችና የተፈቀደላቸው የሂሳብ አዋቂዎች ዝርዝር የሚከተሉት 
ናቸው። 

 ሀ- የተፈቀደላቸው ኦዲተሮች

ተራ
ቁጥር የኦዲት ድርጅቱ ስም የድርጅቱ ባለቤት የተፈቀደለት

ኦዲተር ስም

1 የሂሳብ ምርመራ አገልግሎት ድርጅት  –

2 ኤ. ኤ. ብሮምሄድና ኩባንያው ኤ. ኤ. ብሮምሄድ

3 ኤ. ደብልዩ ቶማስ እና ኩባንያው
ኤ. ደብልዩ ቶማስ
አቶ መላኩ አበጀ

4 ጌታቸው ካሳዬ እና ጓዶቹ አቶ ጌታቸው ካሳዬ

5 ኤች. ኤስ. ቲ እና ኩባንያው
አቶ ሰለሞን ግዛው
አቶ ተከስተ ገብሩ

6 አስራት፣ ገዛኸኝና ቢርቢርሳ የኦዲት
አገልግሎት የሽርክና ማህበር

አቶ አስራት በቀለ
አቶ ገዛኸኝ ወርቁ
አቶ ቢርቢርሳ ደምሴ
አቶ ሰፋ አብደላ

7 ግርማ እና ፋሲል የኦዲት አገልግሎት
የሽርክና ማህበር

አቶ ግርማ ተስፋዬ
አቶ ፋሰል ኃይሉ

8 ኮከብ ሞገስና መልካሙ በለጠ የኦዲት
   አገልግሎት የሽርክና ማህበር

አቶ ኮከብ ሞገስ
አቶ መልካሙ በለጠ

9 ኤፍ. ኤች. ኤም. ጂ. የኦዲት አገልግሎት
የሽርክና ማህበር

አቶ ጎበዜ ደሳለኝ
አቶ ኃይለጊዮርጊስ ተረፈ
አቶ ፍቅረ አምላክ ደፋር
ወ/ሮ ሙሉብርሃን መረሳ

10 አሊያ አብዱላሂና ጓዶቿ ወ/ሮ አሊያ አብዱላሂ

11 አማ-ኃይ እና ኩባንያው
አቶ አማኑኤል ባህታ
አቶ ኃይለስላሴ ገብረኪዳን
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ተራ
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የኦዲት ድርጅቱ ስም
የድርጅቱ ባለቤት የተፈቀደለት

ኦዲተር ስም

12 አወቀ ገብረስላሴና ጓዶቹ አቶ አወቀ ገብረስላሴ

13 ደገፋ ለሜሳ የኦዲት አገልግሎት ሁለት ዓይነት
ኃላፊነት ያለበት የሽርክና ማህበር

አቶ ደገፋ ለሜሳ
አቶ ቴዎድሮስ ኃይሉ

14 ጌታቸው ዋቅጅራና ጓዶቹ አቶ ጌታቸው ዋቅጅራ

15 መንበረ ልዑልና ጓዶቿ ወ/ሮ መንበረ ልዑል

16 ቲ. ኤም. ኤስ  ፕላስ
አቶ ታፈሰ ፍሬምናጦስ
አቶ ሺሰማ ሸዋነካ

17 ታደሰ ወልደገብርኤልና ጓዶቹ አቶ ታደሰ ወልደገብርኤል

18 ዘመድሁንና ኩባንያው አቶ ዘመድሁን አዳነ

19 ተስፋዬ ተፈሪና ጓዶቹ አቶ ተስፋዬ ተፈሪ

20 ታይና ኩባንያው
አቶ አለማየሁ ካሳ
አቶ ይኼይስ በቀለ
አቶ ተስፋ ታደሰ

21 ብርሃኑ ረታና ጓዶቹ አቶ ብርሀኑ ረታ

22 ቢላል መሐመድና ጓዶቹ አቶ ቢላል መሐመድ

23 አብርሃም ብርሃኑና ጓዶቹ አቶ አብርሃም ብርሃኑ

24 አብርሃም ተሾመና ጓዶቹ አቶ አብርሃም ተሾመ

25 አካሉ ኑርዬና ጓዶቹ አቶ አካሉ ኑርዬ

26 አሌታና ኩባንያው
አቶ ተስፋዬ አለሙ
አቶ አለምገና አዱኛ

27 ኤርሚያስ ንጉሤና ጓዶቹ አቶ ኤርሚያስ ንጉሤ

28 ኢያሱ ወልደማርያምና ጓዶቹ አቶ ኢያሱ ወልደማርያም

29 ፈቃደአብ ጎሽሜና ጓዶቹ አቶ ፈቃደአብ ጎሽሜ

30 ገብረመላክ በረደድ የኦዲት ቢሮ አቶ ገብረመላክ በረደድ
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ኦዲተር ስም

31 ጌታቸው ይመንሸዋና ጓዶቹ አቶ ጌታቸው ይመንሸዋ

32 ሀፍቱ ፀጋዬና ጓዶቹ አቶ ሀፍቱ ጸጋዬ

33 ጀማል አሊና ጓዶቹ አቶ ጀማል አሊ

34 ልዑል ዘውዴና ጓዶቹ አቶ ልዑል ዘውዴ

35 መኮንን ኦዲት አገልግሎት አቶ መኮንን ገበየሁ

36 ሙሐባ መሐመድና ኩባንያው አቶ ሙሐባ መሐመድ

37 ታምራት አበበ እና ጓዶቹ አቶ ታምራት አበበ

38 ጥበበ መንግስቱና ጓዶቹ አቶ ጥበበ መንግሥቱ

39 ተስፋዬ ገድሉና ጓዶቹ አቶ ተስፋዬ ገድሉ

40 ተስፋዬ መንገሻና ጓዶቹ አቶ ተስፋዬ መንገሻ

41 ተስፋዬ ተሰማና ጓዶቹ አቶ ተስፋዬ ተሰማ

42 ጸጋ ደመቀና ጓዶቹ አቶ ጸጋ ረታ

43 ውብሸት ጳውሎስና ጓዶቹ አቶ ውብሸት ጳውሎስ

44 አማረ ጌጡና ጓዶቹ አቶ አማረ ጌጡ

45 ጌታቸው ብናልፈውና ጓዶቹ አቶ ጌታቸው ብናልፈው

46 ኤፍሬም መላኩና ጓዶቹ አቶ ኤፍሬም መላኩ

47 አዳነ ባቲሶና ጓዶቹ   አቶ አዳነ ባቲሶ

48 መሐመድ ያሲንና ጓዶቹ አቶ መሐመድ ያሲን

49 ተስፋዬ ጋሻውና ጓዶቹ አቶ ተስፋዬ ጋሻው

50    ኤሊያብ ጥላሁንና ጓዶቹ አቶ ኤሊያብ ጥላሁን

51    ኤ.ኤች. አሶሺየት ኦዲት አቶ ሀሰን አባተ

52    ሰለሞን ሸዋዬና ጓዶቹ አቶ ሰለሞን ሸዋዬ

53    ትንሳኤ ተከስተና ጓዶቹ አቶ ትንሳኤ ተከስተ
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ኦዲተር ስም

54   ሙሉጌታ እሸቱና ጓዶቹ አቶ ሙሉጌታ እሸቱ

55 ሀብተወልድ መንክርና ጓዶቹ አቶ ሀብተወልድ መንክር

56 ሰለሞን ዋሲሁንና ጓዶቹ አቶ ሰለሞን ዋሲሁን

57 ሰለሞን እሸቴና ጓዶቹ አቶ ሰለሞን እሸቴ

58 ታምቢዞት ምንውዬ የተፈቀደለት ኦዲተር አቶ ታምቢዞት ምንውዬ

59 ሳምሶን ወርቁና ጓዶቹ አቶ ሳምሶን ወርቁ

60 ሀብታሙ ተስፋዬና ጓዶቹ አቶ ሀብታሙ ተስፋዬ

61 አዳነች ፈይሣና ጓዶቿ ወ/ሮ አዳነችፈይሣ

62 ሰለሞን ደመናና ጓዶቹ አቶ ሰለሞን ደመና

63 እሸቱና መስፍን የኦዲት አገልግሎት
የሽርክና ማህበር

አቶ እሸቱ ጥላሁን
አቶ መስፍን ስዩም

64 አበበ ከፍሌ የተፈቀደለት ኦዲተር አቶ አበበ ክፍሌ

65 ኃይለየሱስ ቸኮል የተፈቀደለት ኦዲተር አቶ ኃይለየሱስ ቸኮል

66 የሻነው ጎንፋና ጓዶቹ አቶ የሻነው ጎንፋ

67 ፍሬዘር ሀብተወልድ እና ጓዶቹ አቶ ፍሬዘር ሀብተወልድ

68 ዘለዓለም ጥላሁንና ጓዶቹ አቶ ዘለዓለም ጥላሁን

69 በለጠ ተንሳይና ጓዶቹ አቶ በለጠ ተንሳይ

70 ወግደረስ ንጉሤ የተፈቀደለትኦዲተር
አቶ ወግደረስ ንጉሤ
አቶ ውዱ ተጫን 

71 ውዱ ተጫን እና ጓዶቹ አቶ ሰለሞን ዋሲሁን

72 ካሊድ መሐመድ የተፈቀደለት ኦዲተር አቶ ካሊድ መሐመድ
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  ለ- የተፈቀደላቸው የሂሣብ አዋቂዎች

ተራ
ቁጥር

ሥም
ተራ
ቁጥር

ሥም

1 አባጐበዝ ገ/ዮሐንስ 22 አህመዲን መሐመድ

2 አበበ አለባቸው 23 አህመድ ከሊል

3 አቡዱልሸኩር በድሪ 24 አህመድ ዋበላ

4 አቡዱልፈታህ ይስሐቅ 25 አለም ታፈሰ

5 አብዱልራዛቅ ሐሰን 26 አለማየሁ በየነ

6 አብዱልሐቅ ኑርዬ 27 አለማየሁ ሀብቴ

7 አብዲ መሐመድ 28 አስራት ደጀኔ

8 አበባው ጌታሁን 29 አያሌው አምጣቸው

9 አበበ ባህሩ 30 አለማየሁ መርሻ

10 አበበ ንጋቱ 31 አልማዝ ፍስሐ

11 አበበ ጨቅሌ 32 አለሙ ላቀው

12 አበባው በቀለ 33 አማረ ላቀው

13 አብደላ አደም 34 አሊ አህመድ

14 አብደላ ከማል 35 አማረ ማሞ

15 አበራ ጥላሁን 36 አምደሚካኤል ክፍሌ

16 አበራ በርሔ 37 አድነው ጣፋ

17 አበራ በጅጋ 38 አማረ በላቸው

18 አባይዳር ከተማ 39 አማረ በላቸው

19 አብራሃም አሰፋ 40 አንተነህ መንግሥቱ

20 አንዱዓለም ወጋየሁ 41 አለማየሁ በየነ

21 አዳነ ሄይ 42 አለማየሁ ሀብቴ
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ተራ
ቁጥር

ሥም
ተራ
ቁጥር

ሥም

43 አዳነ ዘውዴ 66 አህመድ ከሊል

44 አበራ ወርቅነሀ 67 አህመዲን መሐመድ

45 አድማሱ ቦርሲዶ 68 አህመድ ዋበላ

46 አፈወርቅ ታደሰ 69 አለም ታፈሰ

47 አፈወርቅ አበራ 70 አለባቸው በላይነህ

48 አህመድ ያሲን 71 አስራት ደጀኔ

49 አዱኛ ጎሳዬ 72 ባየ ሁነኛው

50 አስፋው አበራ 73 ቢሰጠኝ ምትኩ

51 አስፋው ንጉሤ 74 በየነ ከበደ

52 አሰግደው ሀይሉ 75 በሀይሉ ዛፉ

53 አብዱልሰመድ መሐመድ 76 በቀለ ወልዴ

54 አሸብር ይፍሩ 77 በቀለ ዘለቀ

55 አሰፋ ጋሜ 78 በዛብህ አበበ

56 አሰፋ ረጋሣ 79 ቦጋለ አንሎ

57 አሸናፊ ዘውዴ 80 ቦጋለ ከበደ

58 አበበ ዋለ 81 ቡሾ ኢታና

59 አምላክ አድማሱ 82 ብፅአት  ከበደ

60 አጥላባቸው ታደሰ 83 ቦጋለ አንሎ

61 አየለ አለሙ 84 ቦጋለ ከበደ

62 አለማየሁ ተሰማ 85 ብርሃኑ አድነው

63     አዳሙ ኪሩቤል 86 ኤርሚያስ ከበደ

64 አለምሰገድ ላቀው 87 እጅጋየሁ ታደሰ

65 አወቀ አስፋው 88 ብርሃኔ እቁበእግዚ
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ተራ
ቁጥር

ሥም
ተራ
ቁጥር

ሥም

89 አሰልፈው ገዴ 111 ብርሀኔ ሽብሩ

90 አማኑኤል ሣህለማርያም 112 በላይነሽ ተካ

91 አብርሃ ናይዝጊ 113 ብርሃኑ ለማ

92 አህመድ መሐመድ 114 ብርሀኑ ሸፍኔ

93 አልይ ገመዱ 115 ብርሃኑ ቤኩማ

94 አብርሃም ገብሬ 116 አፀደ ኃይሌ

95 አስራት ጉርሙ 117 አንዱዓለም ዘለቀ

96 አብይ ገበየሁ 118 አያልነህ ታምሩ

97 አስረሱ ዘረሰናይ 119 አዲሱ በቀለ

98 አሰፋ ገብረእግዚአብሔር 120 አቅናው መኮንን

99 አምሣለ ደነቀ 121 አረጋኸኝ ሲሳይ

100 አይዳ ነጋሽ 122 አትክልት ነጋ ጠገቡ

101 አደራው መኮንን 123 እንግዳ ባዩ

102 ባዩ ፀጋው 124 ኤልሣቤጥ ተሾመ

103 ብርቅነህ ሔሮዳ 125 ፍርዱ አየለ

104 በረከት ዮሴፍ 126 ፍቃዱ ገ/ክርስቶስ

104 በለጠ ሽብሩ 127 ፍቃዱ ኃይለስላሴ

105 በኃይሉ ተስፋዬ 128 ፈቃዱ የሱፍ

106 ጫካ ገመቹ 129 ፍስሐ ውብሸት

107 ደበበ ይልማ 130 ፍሬሕይወት ኤፍሬም

108 ዳንኤል ሽብሩ 131 ፈጠነ ታደሰ

109 ደረጀ ነጋሽ 132 ፈለቀ ይገዙ

110 ዳግም ደሣለኝ 133 እፁብ ታምራት
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ተራ
ቁጥር
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134 ዳንኤል ገብረሕይወት 157 እሸቱ ግርማ

135 ደመቀ ፍቅሬ 158 እቴነሽ በርሀ

136 ዳንኤል ለማ 159 እስክንድር ብርሃኔ

137 ደምሴ ከበደ 160 እንደሻው ክፍሌ

138 ዳዊት አሰፋ 161 እስጢፋኖስ አየለ

139 ዳዊት አይቼው 162 ፈቃዱ ባዴ

140 ዶዮ ወርዶፋ 163 ፈቃዱ ግርማ

141 ደሳለኝ አያል 164 ፍቃዱ መርሻ

142 ዳዊት አጉማ 165 ፍቅረማርያም አዳል

143 ዳዊት ኃይለሥላሴ 166 ፍሬው በቀለ

144 ዳዊት ስማቸው 167 ፍጹም አባተ

145 ደስታሁን በዛብህ 168 ፈቃደስላሴ ወንድሙ

146 ደጀኔ አደባ 169 ፍቅሩ ተረፈ

147 ደንድር ንዳሮ 170 ፉአድ አለማር

148 ኢብራሂም  አህመድ 171 ፍጹም ጌታሁን

149 ኤልያስ ሞገስ 172 ፋንታሁን በቀለ

150 ኤሊያስ መሐመድ 173 ፍሊጶስ ገብረኪዳን

151 ኤሊያስ ጀማል 174 ፋንታነሽ የማነ

152 እንኮሳ አያና 175 ፉርጋሳ ድርቢሳ

153 እንዳለ ቱጂ 176 ጋሻው ወንድሙ

154 እሸቱ ደምሰው 177 ገነት ገብረማርያም

155 ገነት ደበሱ 178 ጌታሁን ፋንታ

156 ገነት አስረስ 179 ጌታቸው ተዋበ
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180 ጌታቸው ፋንታዬ 203 ሄኖክ ዘኪሮስ

181 ጌታቸው አበበ 204 ሐብታሙ ተረፈ

182 ጌታቸው ግርማይ 205 ጌታቸው አብርሃ

183 ጌታቸው ተክሌ 206 ጌታቸው ዲሳሳ

184 ጌታቸው ወ/ሚካኤል 207 ጌታቸው ብርሃኔ

185 ጌታቸው ሙሉሸዋ 208 ጌታነህ ለማ

186 ጌቱ ጀማነህ 209 ጋረድ ለበስ

187 ጌትዬ ዳኜ 210 ግርማ ደበሌ

188 ገዳሙ ድምፁ 211 ገረመው በላቸው

189 ጌትዬ  ምህረቴ 212 ገብረሚካኤል ታምራት

190 ጌትነት ኃይሌ 213 ገብረሕይወት ተክሌ

191 ግዛቸው ጀማነህ 214 ገብረወልድ ንጋቱ

192 ግዛቸው ሸቴ 215 ሀዳስ በላይ

193 ገዛኽኝ ጌታሁን 216 ሀዲስ ክብረት

194 ገዛኽኝ ምህረቴ 217 ሀይሌ አብርሃ

195 ገዙ ወ/ስላሴ 218 ሀሰን አበው

196 ግርማ አለማየሁ 219 ሀይሉ ክንፉ

197 ግርማ ባጫ 220 ሀይሉ ሙላቱ

198 ግርማ በቀለ 221 ሀይሉ ነጋ

199 ጋሻው ዘለቀ 222 ሀይሉ ተ/ማርያም አበበ

200 ግርማ ወንድም አገኘሁ 223 ሀይሉ ከበደ ተ/ማርያም

201 ግርማ ውብሸት 224 ሀሽም  ዮሱፍ

202 ግርማ ማሞ 225 ሀሰን ኑሩ
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226 ግርማ የማነ 249 ሀይሉ ከበደ ቶላ

227 ግርማቸው ከፍያለው 250 ሂርዾ ሚልኬቻ

228 ገላዬ ክርስቶስ 251 ሐጋዚ ፍቃዱ

229 ጐሣዬ አርጋው 252 ሑሴን ሐጂ

230 ጐጄ ገብረክርስቶስ 253 ኃይለማርያም ታምሩ

231 ጉርሜሣ እርጋታ 254 ኃይለሥላሴ ፍስሐ

232 ጀማልሰዒድ 255 መዓዛ ወርቁ

233 ጃረላአህመድ 256 ማሞ ዓለሙ

234 ካሣሁንቶላ 257 ማሞ ክብረት

235 ካሣሁንአበራ 258 መኳንንት ምህረቴ

236 ከበደደምሴ 259 ሙሴ አርአያ

237 ከበደባሩዴ 260 ማስተዋል  መኮንን

238 ከበደኮርሳ 261 ማቲዎስ ሻሞ

239 ከበደተሲሳ 262    መላኩ ተሾመ

240 ኪዳነማርያምአባዲ 263 መለሰ ብሩ

241 ካሳሁንባልቻ 264 መለሰ ታደሰ

242 ከበደዋጋሪ 265 መለሰ ጠዓመ

243 ከበደዶቲ 266 መቅደስ ኪሮስ

244 ኮለለተሰማ 267 መርሻ ታደሰ

245 ኮከብሚሊዮን 268 መለሰ ሙሉጌታ

246 ከተማ ክፍሌ 269 መሰለ ስለሺ

247 ከተማ ደሴ 270 መስፍን ሙሉጌታ

248 ከተማ ፈይሳ 271 ምናሴ አሰፋ
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272 ኪሩቤል እሸቱ 295 መስፍን ዳኜ

273 ኪዳነማርያም አቦልቲ 296 መስፍን ላቀው

274 ካብታሙ ፊዲኖ 297 መስፍን ሃይሉ

275 ኪሮስ ተስፋሁነኝ 298 መስፍን ተፈራ

276 ክፍለያዕቆብ ገብረመስቀል 299 መኑር ሰዒድ መሐመድ

277 ኪሮስ ወ/ሚካኤል 230 መሐመድ ሰይድ ቻለው

278 ቀልቤሣ ኢትቻ 331 መሸሻ ገ/መስቀል

279 ቀጸላ ሀረገወይን 332 መስፍን ፍሬው

280 ቀጸላ ሸዋረጋ 333 መርጊያ ናታይ

281 ለማ አርጋው በቀለ 334 መንገሻ አየነ

282 ለዐከ ተድላ 335 ሚፍታ ሱሩር ሐሰን

283 ላውጋለት ከበደ 336 መሐመድ ሰይድ ሳላህ

284 መስፍን ሀብተማርያም ተ/ብርሃን 337 መሐመድ አብራር ያሲን

285 መሐመድ ሳዲቅ 338 መሐመድ አሊ መሐመድ

286 ሙላቱ ሀብቴ 339 መሐመድ ሱሌይማን

287 ሞገስ አክሊሉ 340 ሙሐዲን ሁሴን ዓሊ

288 መሐመድ ሱሩር ሐሰን 341 ንጉሤ ፍስሐ

289 መሐመድ ሰይድ መቅበል 342 ንጉሴ ታፈሰ

290 ሙላቱ ገብሬ 343 ንጉሤ ወልደጻዲቅ

291 ምንትዋብ አሰፋ 344 ንግሥት ልዑልሰገድ

292 ምህረት መስፍን 345 ናትናኤል አባተ

293 ምንይችል ባዘዘው 346 ኑርሙሄ ዘይኑ

294 ሙሉጌታ ሊበን 347 ኑሪያ አጣ
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348 ሙሉጌታ ወ/ሚካኤል 372 ዑመር አሊ

349 ሙሉነሽ ኃይለማርያም 373 ዑመር ሙዘይን ረሺድ

350 መኮንን አሰፋ 374 ጳውሎስ ብሩክ

351 መኮንን ረጋሣ 375 ረዘነ ነጋሽ

351 መኮንን በላይ 376 ሮማን መኮንን

352 መላኩ ስብሐት 377 ሮማን ተፈራ

353 መዝገበ በትሩ 378 ርስቱ ዐረብ

354 መብራህቱ ገብረእግዚአብሔር 379 ራፋኤል አሌክሳንደር

355 ሙክታር መሐመድ 380 ሰላማዊት ታደሰ

356 ሙሉጌታ ሙርገዳ 381 ሰቦቅሣ ሚደቅሣ

357 ሞርካ ለሜሳ 382 ሰማኝ አባተ

358 ሞገስ አስማረ 383 ሰናይት ተፈራ

359 ማለፊየ ደረጀ 384 ስንቅነህ አጥላው

360 ሙሉጌታ  አስፋው 385 ስንታየሁ ቸኮል

361 ሙሳ ዘይኑ 386 ሰይድ ዓሊ

362 ሙስጠፋ ኑር 387 ሰይድ ተሾመ

363 ማሙዬ ደሳለኝ 388 ሰይድ መሐመድ

364 መስፍን ሙሉጌታ 389 ሲሳይ አለሙ

367 መስፍን ፍቃዱ 390 ሲሳይ ወልደገብርኤል

368 ነጃት መሐመድ 391 ሲሳይ እንዳለ

369 ነጋ ጻራ 392 ስለሺ አበራ

370 ነጋሽ ብስራት 393 ስለሺ ወንድም

371 ናስር ሽፋ 394 ሰለሞን ሙሉጌታ
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348 ሙሉጌታ ወ/ሚካኤል 372 ዑመር አሊ

349 ሙሉነሽ ኃይለማርያም 373 ዑመር ሙዘይን ረሺድ

350 መኮንን አሰፋ 374 ጳውሎስ ብሩክ

351 መኮንን ረጋሣ 375 ረዘነ ነጋሽ

351 መኮንን በላይ 376 ሮማን መኮንን

352 መላኩ ስብሐት 377 ሮማን ተፈራ

353 መዝገበ በትሩ 378 ርስቱ ዐረብ

354 መብራህቱ ገብረእግዚአብሔር 379 ራፋኤል አሌክሳንደር

355 ሙክታር መሐመድ 380 ሰላማዊት ታደሰ

356 ሙሉጌታ ሙርገዳ 381 ሰቦቅሣ ሚደቅሣ

357 ሞርካ ለሜሳ 382 ሰማኝ አባተ

358 ሞገስ አስማረ 383 ሰናይት ተፈራ

359 ማለፊየ ደረጀ 384 ስንቅነህ አጥላው

360 ሙሉጌታ  አስፋው 385 ስንታየሁ ቸኮል

361 ሙሳ ዘይኑ 386 ሰይድ ዓሊ

362 ሙስጠፋ ኑር 387 ሰይድ ተሾመ

363 ማሙዬ ደሳለኝ 388 ሰይድ መሐመድ

364 መስፍን ሙሉጌታ 389 ሲሳይ አለሙ

367 መስፍን ፍቃዱ 390 ሲሳይ ወልደገብርኤል

368 ነጃት መሐመድ 391 ሲሳይ እንዳለ

369 ነጋ ጻራ 392 ስለሺ አበራ

370 ነጋሽ ብስራት 393 ስለሺ ወንድም

371 ናስር ሽፋ 394 ሰለሞን ሙሉጌታ

ተራ
ቁጥር

ሥም
ተራ
ቁጥር

ሥም

395 ንጉስ ከበደ 418 ስብሐትለአብ አብርሃ

396 ንጉሤ አባራያ 419 ሰለሞን አበራ

397 ሰለሞን በላይ 420 ታደሰ ሽፈራው

398 ሰለሞን ደስታ 421 ታደሰ ዓሊ

399 ሰለሞን ንጉሤ 422 ታደሰ ተክለማርያም

400 ሰለሞን ማሞ 423 ታምራት ጌታነህ

401 ሰለሞን መኮንን 424 ተስፋዬ አምሳሉ

402 ሰለሞን አመዴ 425 ታረቀኝ ብርሃኑ

403 ሰለሞን ከፋለ 426 ታረቀኝ ለገሠ

404 ሰይፉ ገብረዮሐንስ 427 ታምራት አበበ ሁንዴ

405 ስዩም አስፋው 428 ታምራት አበበ ገ/ጻዲቅ

406 ስዩም ፀጋዬ 429 ታምራት ጸጋዬ አበበ

407 ሰለሞን ሃብቴ 430 ታምራት ጸጋዬ በለጠ

408 ሰለሞን ጌታሁን 431 ተድላ አጥላባቸው

409 ሰብስቤ ፋንቱ 432 ተፈራ በላይ

410 ሰለሞን አሉላ 433 ተፈራ ከበደ

411 ሠይፉ መዓዛ 434 ተፈራ ውቤ

412 ሣህሌ በረዳ 435 ተፈሪ ገናና

413 ሣሙኤል ተፈሪ 436 ተካልኝ ዻውሎስ

414 ሸዋዬ ወርዶፋ 437 ተካ ሽኩር

415 ሹመት ደሳለኝ 438 ተክሉ ጐሳዬ

416 ሽባባው አለማየሁ 439 ተክሌ ቦረና

417 ሽፈራው ሄይ 440 ተስፋዬ ደገፋ
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ተራ
ቁጥር

ሥም
ተራ
ቁጥር

ሥም

441 ሽፈራው ስነ 464 ተስፋዬ አሰፋ

442 ሺመልስ አሰጋኸኝ 465 ተስፋዬ አሰፋ ደምሴ

443 ሽኩር አለማየሁ 466 ተስፋዬ አክሊሉ

444 ሽመልስ አያሌው 467 ተስፋዬ ደበሌ

445 ሽፈራው አለሙ 468 ተስፋዬ መኮንን

446 ሸዋንግዛው ሲሳይ 469 ተስፋዬ በየነ

447 ሸምሰዲን መሐመድ 470 ተስፋዬ ወልቀማ

448 ታደለ ልይህ 471 ተስፋዬ ወዳጆ

449 ታደሰ በቀለ 472 ተስፋዬ በቀለ

450 ተግባሩ መልካም 473 ተስፋዬ ኃይለማርያም ኪዳኔ

451 ተወልደመድኀን ታፈረ 474 ተስፋዬ ጀቤሣ

452 ታደሰ ሽብሩ 475 ተስፋዬ ኦሉማ

453 ተስፋዬ ሙሉጌታ 476 ጸጋዬ አረጋዊ

454 ተስፋዬ ዳምጤ 477 ጸጋዬ ሐጎስ

455 ተስፋው ኃይሉ 478 ፀዳለማርያም ክፍሌ

456 ተስፋዓለም ደርሶ 479 ውብሸት ይትባረክ

457 ተመስገን ካሴ 480 ውብሸት እርገጤ

458 ተማም አደም 481 ውቤ ታደሰ

459 ታፈሰ ደምሴ 482 ውቤ አለማየሁ

460 ታዬ ከበደ 483 ዋቁማ ታደሰ

461 ታምራት ታደሰ 484 ወልደአማኑኤል ምትኩ

462 ተሻለ ወልደገብርኤል 485 ወልደገብርኤል ናይዝጊ

463 ተጊበሉ ፊጣ 486 ወልደሩፋኤል ገብሩ
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ተራ
ቁጥር

ሥም
ተራ
ቁጥር

ሥም

487 ተስፋዬ ጉደታ 510 ወንድሙ ታደሰ

488 ተሊላ በፍቃዱ 511 ወንጌላዊት ታፈሰ

489 ተሾመ ፈይሣ 512 ውጅራ ሽኩር

490 ተሾመ በዳዳ 513 ወርቁ ማሞ በዳኔ 

491 ተሾመ ደበላ 514 ወርቁ ማሞ አያሌው

492 ተኪኤ አረጋዊ 515 ወርቅነሽ አሰፋ

493 ቴዎድሮስ ጥላሁን 516 ወንድወሰን ታደሰ

494 ቴዎድሮስ ካሳ 517 ውብዓለም ተስፋዬ

495 ቴዎድሮስ ሲሳይ 518 ወልደጊዮርጊስ ወልዱ

496 ቴዎድሮስ እንዳለ 519 ወልደተንሣይ ወልደጊዮርጊስ

497 ትዕዛዙ ስባኒ 520 ወንድሙ ማርቆስ

498 ትዕዛዙ በርታ 521 ወርቁ ለማ

499 ቶሌራ ለገሠ 522 ወልደኪዳን አበራ

500 ጥበቡ ስሜ 523 ወርቅነህ ተስፋዬ

501 ጥበቡ መኮንን 524 ወይንሸት ተመስገን

502 ጥበበ አየለ 525 የዓይኔአበባ ሞገሴ

503 ጥላሁን አማሃ 526 የማነብርሃን እማኙ

504 ጥላሁን መላኩ 527 የኋላእሸት ወንድሙ

505 ጥላሁን ንጉሴ 528 ይታገሡ ገብሬ

506 ጥላሁን ተካ 529 የሺ ከልክሌ

507 ጥላዬ በቀለ 530 የሺዋስ ማሞ

508 ጥሩነህ ኑሩ 531 ይርጉ ይስሙ

509 ይርጋ ሣህሌ 532 ዘለቀ አድማሱ
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ተራ
ቁጥር

ሥም
ተራ
ቁጥር

ሥም

533 ይትባረክ አምባው 548 ዘበነ ወልዴ

534 ይስሐቅ ጥጋቡ 549 ዘቢባ አሊ

535 ይስፋሸዋ ወንድሙ 550 ዘላለም ስመኝ

536 ይመር ሀሰን 551 ዘለዓለም ዘውዴ 

537 ይልማ በላይ 552 ዘሪሁን ፈቃዱ

538 ዮሐንስ አርአያ 553 ዘሪሁን አሰፋ

539 ዮሐንስ ገ/ፃዲቅ 554 ዘሪሁን ገ/ሃና

540 ዮሐንስ መኮንን 555 ዘርጋው ንጉሡ

541 ዮናስ አሰግድ 556 ዘርትሁን ብርሃኑ

542 ያሬድ ገንዘቤ 557 ዝናሽ ዘውዴ

543 ዮሴፍ አስማረ 558 ዘውዱ ተስፋዬ

544 ዮሴፍ አዳሙ 559 ዘገየ አለሙ

545 አለባቸው በላይነህ 560 ሙሉሰው መኰንን

547 ዮሴፍ ኃይሉ  



የመልካም ሥነ ምግባር መርሆዎች
Principles of Ethical Service

1. ቅንነት (Integrity)

2. ታማኝነት (Loyalty)

3. ግልፅነት (Transparency)

4. ምስጢር ጠባቂነት (Confidentiality)

5. ሀቀኝነት (Honesty)

6. ተጠያቂነት (Accountability)

7. የሕዝብን ጥቅም ማስቀደም (Serving 

the Public Interest)

8. ሥልጣንን በአግባቡ መጠቀም 

(Exercising legitimate Authority

9. አለማዳላት (Impartiality)

10.  ሕግ ማክበር (Respecting the Law)

11. ለህዝብ ጥያቄ ተገቢውን ምላሽ 

መስጠት  (Responsiveness)



የፌዴራል ዋና ኦዲተር መሥሪያ ቤት አዲሱ ህንጻ
በግንባታ ላይ

በቅርቡ ይጠናቀቃል ተብሎ የሚታሰበው የፌዴራል ዋና ኦዲተር መሥሪያ ቤት አዲሱ ህንጻ


