




በፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት
 ለኢ.ፌ.ዴ.ሪ የሕዝብ ተወካዮች ምክር 
ቤት ከ2002-2007 ዓ.ም የቀረቡ የፌዴራል 
መንግስት መስሪያ ቤቶች የ2001-2006 በጀት 
አመታት የተጠቃለሉ የኦዲት ሪፖርቶች

በፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት የተዘጋጀ
2013 ዓ.ም

    O
ffice of the Federal Audito

r G
en

er
al

  *

  
 *

 y
Ø
Á
‰

L 
êÂ åÄ!tR m

¼b@T
 





i

አጠቃላይ ማውጫ

ግንቦት 24 ቀን 2002 ዓ.ም በፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት ለሕዝብ

ተወካዮች ምክር ቤት የቀረበ የ2001 በጀት ዓመት የኦዲት ሪፖርት....................1

ሰኔ 02 ቀን 2003 ዓ.ም በፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት ለሕዝብ

ተወካዮች ምክር ቤት የቀረበ የ2002 በጀት ዓመት ሂሣብ

የፌዴራል መንግሥት መ/ቤቶች ኦዲት ሪፖርት............................................39 

ሚያዝያ 25 ቀን 2004 ዓ.ም በፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት

ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የቀረበ የፌዴራል መንግሥት

መ/ቤቶች የ2003 በጀት ዓመት የኦዲት ሪፖርት............................................83

ሚያዝያ 22 ቀን 2005 ዓ.ም ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት

የቀረበ የፌዴራል ዋና ኦዲተር የ2004 በጀት ዓመት ሂሣብ

የፌዴራል መንግሥት መ/ቤቶች ኦዲት ሪፖርት...........................................131

ሚያዝያ 14 ቀን 2006 ዓ.ም ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት

የቀረበ የፌዴራል ዋና ኦዲተር  የፌዴራል መንግሥት

መ/ቤቶች 2005 በጀት ዓመት  የኦዲት ሪፖርት...............................................191

ግንቦት 25 ቀን 2007 ዓ.ም በፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት
ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የቀረበ የፌዴራል
መንግሥት መ/ቤቶች የ2006 በጀት ዓመት የሂሣብና
የክዋኔ ኦዲት የተጠቃለለ ሪፖርት.................................................................257 



ii

የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት



1

የ2001 በጀት ዓመት የኦዲት ሪፖርት

የ2001 በጀት ዓመት የኦዲት ሪፖርት

ግንቦት 24 ቀን 2002 ዓ.ም 
በፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት 
ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 
የቀረበ የ2001 በጀት ዓመት 

የኦዲት ሪፖርት 

    O
ffice of the Federal Audito

r G
en

er
al

  *

  
 *

 y
Ø
Á
‰

L 
êÂ åÄ!tR m

¼b@T
 



2

የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት

ማውጫ

ግንቦት 24 ቀን 2002 ዓ.ም በፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት

ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የቀረበ የ2001 በጀት ዓመት

የኦዲት ሪፖርት ….................................................…………………………...5

y2001 bjT ›mT yåÄþT :QDÂ KNWN....................................................7

የፋይናንስና ሕጋዊነት ኦዲት በተከናወነባቸው መ/ቤቶች

የሂሳብ መግለጫ ላይ የተሰጡ የኦዲት አስተያየቶች...........................................7   

በፌዴራል መንግሥት የልዩ ልዩ መ/ቤቶች የፋይናንስ

ኦዲት ወቅት የታዩ ዋና ዋና ግኝቶች...............................................................8

ውዝፍ የሰነድ ሂሣብ.................................................................................9

የገቢ ሂሣብ..............................................................................................9

በገቢ ግብር፣ ቀረጥና ታክስ ህግ መሠረት ሳይሰበሰብ

የተገኘ የገቢ ሂሣብ..............................................................................9

በገቢ ሰብሳቢ መ/ቤቶች የታዩ ልዩ ልዩ የገቢ

አሰባሰብና የአሰራር ድክመቶች........................................................10     

የወጪ ሂሳብ...........................................................................................11

የተሟላ የወጪ ማስረጃ ሳይቀርብ በወጪ ተመዝግቦ የተገኘ ሂሳብ..........11

ደንብና መመሪያ ሳይከተሉ የተፈጸሙ ግዢዎች...................................12

የወጪውን ትክክለኛነት ማጣራት ያልተቻለ ሂሳብ……....………………12

ደንብና መመሪያን ሳይከተሉ ያለአግባብ

የተፈጸሙ ክፍያዎች…………………….......................................…..12

ማስረጃ ሳይቀርብ በወጪ የተመዘገበ ሂሳብ……………………...............13

የንብረት ገቢ ደረሰኝ ያልቀረበለት…………………................................14

የንብረት አስተዳደር.................................................................................14

ተሽከርካሪ……………………..................................................................15

የበጀት አጠቃቀም.....................................................................................15

ባለፉት አመታት በላክናቸው ኦዲት ሪፖርቶች መሰረት

እርምጃ ያልወሰዱ መ/ቤቶች…………..............................................………….16



3

የ2001 በጀት ዓመት የኦዲት ሪፖርት

የመሠረታዊ አገልግሎቶች ከለላ ድጋፍ (PBS) ተከታታይ

ኦዲትን በተመለከተ........................................................................................16     

በልዩ ኦዲት የተከናወኑ ኦዲቶች ውጤት……………………............................18

የመ/ቤታችን የ2002 በጀት ዓመት የ9 ወራት እቅድ አፈጻጸም……………...…..19

የኦዲት እቅድ አፈጻጸም መደበኛ ኦዲትን በተመለከተ………………………........29

የፌዴራል የመንግሥት አጠቃላይ ገቢና ወጪ

ሂሣብ ኦዲትን በተመለከተ................................................................................20

የዕርዳታ ገቢ ሂሳብ…………………….......................................………….20

በቀጥታ ወጪ ተመዝግቦ ስለተገኘው ለክልል መንግስታት

የተላለፈ ብር 17.3 ቢልዮን….............................................................…...21

የተደለደለ በጀት ሳይኖር ክፍያ ተፈጽሞ የተገኘ………………….............….21

ከተደለደለው በጀት በላይ የወጪ ሂሳብ ሪፖርት የቀረበለት ሂሳብ…………...22

ሌጀር ያልተዘጋጀለት…………..........................................................…….22

ቀጥታ ብድር በተመለከተ……........................................................……....22

የመሠረታዊ አገልግሎቶች ማስከበር (PBS) ኦዲትን በተመለከተ…………….23

የክዋኔና የአካባቢ ኦዲትን በተመለከተ................................................................24

በቆዳ ማለስለሻ ኢንዱስትሪዎች ላይ የተከናወነ የአካባቢ ኦዲት...............25

በኢትዮጵያ ፖስታ አገልግሎት ድርጅት በፖስታ ጥራትና

ደህንነት ላይ የተካሄደ የክዋኔ ኦዲት........................................................26

በኢትዮጵያ የገጠር ኢነርጂ ልማትና ማስፋፊያ ማዕከል

የገጠር ኢነርጂ ልማትን በተመለከተ የተከናወነ የክዋኔ ኦዲት..................28

የመሠረታዊ የሥራ ሂደት ጥናትን በተመለከተ……............................………30

ሴክተር ዘለል የሆኑ ሥራዎች በተመለከተ………...........................………....32

låÄþtéCÂ y£úB xêqEãC yÑÃ ¥rUgÅ

mS«TÂ mk¬tLN btmlkt.................................................................32

የበጀት አጠቃቀምን በተመለከተ.....................................................................33

መ/ቤቱን ያጋጠሙ ችግሮች………………..........................................……...33

ከሰው ኃይል ፍልሰት ጋር የተያያዙ ችግሮች............................................34

የቢሮ ችግር…………………………34

በሂሣብ ምርመራ አገልግሎት ኮርፖሬሽን እና በግል ኦዲት

ድርጅቶች የተከናወነ ኦዲት.............................................................................34 



4

የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት

ኦዲት የተደረጉ ድርጅቶች የሂሣብ መግለጫ ሁኔታ.....................................35

የሂሣብ ምርመራ አገልግሎት ኮርፖሬሽን

የሥራ እንቅስቃሴና ያጋጠሙ ችግሮች…………...............................…...36

የሥራ ክንውን………….......................................................................…36

የፋይናንስ እንቅስቃሴ…….........................................................………...36

ኮርፖሬሽኑ ባካሄዳቸው ኦዲቶች የታዩ አጠቃላይ ችግሮች……...........…..36

ማጠቃለያ......................................................................................................37



5

የ2001 በጀት ዓመት የኦዲት ሪፖርት

ግንቦት 24 ቀን 2002 ዓ.ም በፌዴራል 

ዋና ኦዲተር መ/ቤት ለሕዝብ ተወካዮች 

ምክር ቤት የቀረበ የ2001 በጀት 

ዓመት የኦዲት ሪፖርት 

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

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

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

• ክቡራትና ክቡራን፤ 

የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት በኢ.ፌ.ዲ.ሪ ሕገ-መንግሥት አንቀጽ 
101/2 መሰረት መሥሪያ ቤቱን እንደገና ለማቋቋም በወጣው አዋጅ ቁጥር 
68/1989 አንቀጽ 7 ከንዑስ አንቀጽ 1 እስከ 15 በተሰጠው ሥልጣንና 
ተግባር እንዲሁም በአንቀጽ 8 ንዑስ አንቀጽ 1 እና 2 ለፌዴራል ዋናው 
ኦዲተር በተሰጠው ስልጣን መሠረት መ/ቤቱ ኦዲት ያደረጋቸውንና 
ያስደረጋቸውን የመንግሥት መ/ቤቶችና ድርጅቶች የኦዲት ሪፖርት፣ 
የፌዴራል መንግሥት ለክልል መንግሥታት የሰጠውን የበጀት ድጋፍና 
ድጎማዎች ኦዲት ሪፖርት፣ የመንግሥት መ/ቤቶች ያስገኙት ውጤት 
ህጉን የተከተለ፣ ኢኮኖሚያዊ በሆነ አሠራር የተፈጸመ እና ተፈላጊውን 
ግብ የመታ መሆኑን ለማረጋገጥ የተደረገውን የክዋኔ ኦዲት እንዲሁም 
ስለመ/ቤቱ አጠቃላይ ሥራዎች ለሕዝብ ተወካዮች ም/ቤት አጠቃላይ 
ዓመታዊ ሪፖርት እንደሚያቀርብ የተደነገገ በመሆኑ በዚሁ መሠረት 
በ2001 በጀት ዓመት የተከናወኑ ኦዲቶች ሪፖርትና የ2002 በጀት ዓመት 
የዘጠኝ ወር እቅድ አፈጻጸም ቀጥሎ ቀርቧል፡፡

የ2001 በጀት ዓመት የኦዲት ሪፖርት
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በዚህ ሪፖርት ውስጥ የተካተቱት፤

1. bL† L† yØÁ‰L mNGoT mo¶Ã b¤èCÂ DRJèC 
ytkÂwnù yÍYÂNSÂ ÞUêEnT# yKên¤ XÂ L† åÄþèC XNÄþhùM 
በm¿r¬êE xgLGlÖT kl§ ፕሮግራም lKLlÖC yts« DUF 
(Protection of Basic Services) tk¬¬Y åÄþT ytkÂwnù åÄþT 
¶±RèCN yÃz nW”” 

2. ሪፖርቱ በÆlÑÃ X_rT MKNÃT b£œB MRm‰ xgLGlÖT 
÷R±Ê>N XÂ yÑÃ fÝD btsÈcW የግል ኦዲት DRJèC 
ytmrm„TN bWu XRÄ¬Â BDR y¸µÿÇ ßéjKèCÂ 
ßéG‰äC XNÄþhùM ymNGoT yL¥T DRJèCን ¶±RT 
ÃµT¬L””

3. bzþH ¶±RT WS_ y¸qRbùT yØÁ‰L êÂ åÄþtR መ/ቤት 
y2001 bjT ›mT yåÄþT KNWN XÂ êÂ êÂ yåÄþT GŸèC# 
y2002 bjT ›mT yz«Ÿ w‰T KNWñC# bsþvþL sRvþS 
¥ššÃ ßéG‰M ytkÂwnù tGÆ‰T# ymo¶Ã b¤tÜN x«Ý§Y 
yo‰ Yø¬# båÄþT o‰ £dT ÃU«Ñ CGéC XÂ y£úB 
MRm‰ xgLGlÖT ÷R±Ê>N yo‰ XNQSÝs¤N Ã«Ýll nW”” 

4. b2001 bjT ›mT bm/b¤¬CN ytkÂwnù ZRZR yåÄþT 
¶±RèC ‰úcWN ClW bt«Âq„ _‰øC lM/b¤tÜ yqrbù XÂ 
XnzþHN ¶±RèC ymNGoT wÀ xStÄdRÂ qÜ__R gùÄ×C 
Ì¸ ÷¸t½ b¸gÆ bmmRmR xSf§gþWN XRM© lmWsD 
XNÄþCL b_LqT ytzU° sþçN y¶±RècÜM QJ l«Q§Y 
¸nþSTR A/b¤T XNÄþdRS tdRÙL””

5. XÃNÄNÇ åÄþT XNdtf™m k¸mlk¬cW yåÄþT td‰gþ 
m/b¤èC `§ðãC UR båÄþtÜ GŸèC §Y ymWÅ WYYT 
(Exit conference) kmdrgùM l¤§ yåÄþT ¶±RtÜ tL÷§cW mLS 
yts«ÆcW 57 £úïC xStÃyT ÃgÂzb sþçN lm/b¤¬CN 
mLS ÃLts«ÆcW 25 £úïC (16 መ/ቤቶችና 9 ቅርንጫፍ 
A/ቤቶች) dGä m/b¤ècÜ b§KnW ¶±RT XNdtS¥Ñ bmqÜ«R 
ymr©ãcÜ tx¥nþnTÂ xGÆBnT bhùlùM wgN tqÆYnT 
XNÄlW ¬Mñbት በዚህ ሪፖርት ተካቷል፡፡ 

6. låÄþtÜ m¿rT yçnùT yxþT×eÃ mNGoT yåÄþT dr©ãC# 



7

የ2001 በጀት ዓመት የኦዲት ሪፖርት

åÄþT td‰gþ m/b¤èC ÃqrÆ*cW y£œB m²GBT XÂ snìC 
XNÄþhùM y£œB mGlÅãCÂ ¥B‰¶ÃãC sþçnù åÄþtÜM 
ytkÂwnW bxB²¾W ytlmdWN yxLæ xLæ wYM yÂÑÂ 
åÄþT SLT bmktL XNÄþhùM XNd åÄþtÜ xSf§gþnTÂ xGÆBnT 
Ñlù bÑlù åÄþT b¥DrG nW”” 

y2001 bjT ›mT yåÄþT :QDÂ KNWN

7. m/b¤tÜ ÆlW WSN ysl«n yswù `YL b2001 bjT ›mT 
bØÁ‰L mNGoT ባለበጀት m/b¤èC bmdb¾ yÍYÂNšL åÄþT 
80 £úïCN፣ bKLL mNGo¬T oR Ælù 206 ywrÄÂ ykt¥ 
xStÄdR yÍYÂNS A/b¤èCN åÄþT l¥DrG xQì 71 £úïC 
እና (20 ቅርንጫፍ A/b¤èC) bØÁ‰L m/b¤èC §Y mdb¾ åÄþT 
እና 5 ልዩ ኦዲት ተከናውኖ YHM k:QÇ 95% XNdtkÂwn 
ሲያሳይ በሌላ በኩል bKLL mNGo¬T dGä 250 ywrÄÂ kt¥ 
xStÄdR yÍYÂNS A/b¤èC §Y ym¿r¬êE xgLGlÖèC kl§ 
tk¬¬Y åÄþT ተከናውኗል፤ YHM k:QÇ 121% XNdtkÂwn 
ÃúÃL”” 

8. bmNGoT ytqr™ù PéG‰äCÂ PéjKèC ytmdb§cWN 
bjT bxGÆbù o‰ §Y ¥ê§cWNÂ y¬lm§cWN ›§¥Â GB 
bBÝTÂ Sk¤¬¥nT mwÈ¬cWN l¥rUg_ m/b¤tÜ yKên¤ 
(Performance) åÄþT ÃkÂWÂL”” bzþH m¿rT በ3 m/b¤èC §Y 
yKên¤ åÄþT tkÂWñ ¶±RtÜM lM/b¤tÜ qRÆ*L””

yÍYÂNSÂ ÞUêEnT åÄþT btkÂwnÆcW m/b¤èC y£úB 

mGlÅ §Y yts«ù yåÄþT xStÃyèC

9. b2001 bjT ›mT m/b¤¬CN bØÁ‰L mNGoT y71 መ/ቤቶች 
£úïCና የ20 ቅርንጫፍ መ/ቤቶችን ሂሣብ mdb¾ åÄþT XÂ bKLL 
mNGo¬T 250 ywrÄÂ kt¥ xStÄdR yÍYÂNS A/b¤èCN 
yWS_ qÜ__R SR›T tk¬¬Y yåÄþT ¶±RT xzUJè y§k 
sþçN ¶±RècÜM kGŸ¬cW ÆÞRY xNÉR sþ¬† እንደሚከተለው 
ቀርበዋል፡፡
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mGlÅ

bØÁ‰L 
mNGoT 
åÄþT 

ytdrgù 
£úïC 
B²T

ym¿r¬êE 
xgLGlÖèC 

kl§ 
tk¬¬Y 
åÄþT

x«Ý§Y

x_Ubþ çnW bmß¬cW 
nqØ¬ yl¤lbT xStÃyT 
yts«ÆcW (Clean 
opinion)

5 53 58

xLæ xLæ lþ«qsù 
k¸Clù _qET gùDlèC 
wYM SHtèC bStqR 
bx«Ý§Y x_Ubþ çnW 
bmgß¬cW nqØ¬ 
yl¤lbT xStÃyT 
yts«ÆcW (Qualified 
Opinion)

51 192 243

xÌM lmWsD 
XNd¥YÒL bmGlA 
xStÃyT yts«ÆcW 
(Disclaimer of Opinion)

5 - 5

y¯§ CGR ÃlÆcW çnW 
bmgß¬cW tqÆYnT 
y¸ÃúÈ xStÃyT 
yts«ÆcW (Adverse 
Opinion) 

10 5 15

DMR 71 250 321

የኦዲት አስተያየት ተሰጥቷል፡፡      

bØÁ‰L mNGoT yL† L† m/b¤èC yÍYÂNS åÄþT 

wQT y¬† êÂ êÂ GŸèC

10. መ/ቤታችን MKR b¤tÜ bzmnù Ã[dqW bjT ÞGÂ dNB 
b¸fQdW m¿rT bTKKL o‰ §Y mêlùN ለ¥rUg_ በ2001 
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በጀት ዓመት ÆkÂwnW åÄþT bRµ¬ y£œB xÃÃZ GDfèC 
XÂ yWS_ qÜ__R DKmèC XNÄþhùM xfÚ™¥cW kdNBÂ 
mm¶Ã Wu yçnù hùn¤¬ãC ÃUጠÑ bþçNM bzþH zgÆ 
ytµttÜT lMKR b¤tÜ ¶±RT lþdrgù y¸gÆcW xNµ*R xNµ*R 
GŸèC q_lW qRbêL”” 

WZF ysnD £œB

11. b¸nþSTéC MKR b¤T yÍYÂNS xStÄdR dNB qÜ_R 17/1989 
xNqA 38 XSk 40 btdnggW m¿rT ysnD £úB bwQtÜ 
mw‰rÇ sþÈ‰ b36 yØÁ‰L m/b¤èC BR 1.04 ቢlþ×N WZF 
ysnD £œB tgŸaL”” kzþH WS_ kFt¾WN DRš yÃzùT 
የመከላከያ ሚኒስቴር አስተዳደርና ፋይናንስ አገልግሎት ብር 
327.20 ሚሊዮን፣ የትምህርት ሚኒስቴር ብር 152.46 ሚሊዮን 
እና የግብርናና ገጠር ልማት ሚኒስቴር ብር 136.15 ሚሊዮን 
ይገኙበታል፡፡

12. YH WZF ysnD £œB bm/b¤èቹ yo‰ ¥Sk¤© §Y tI:ñ 
b¥údR yo‰ XNQSÝs¤ y¸ÃÄKM kmçnùM b§Y lMZb‰Â 
ለBKnT bR y¸kFT bmçnù m/b¤èቹ yÍYÂNS dNBÂ 
mm¶ÃãCN tkTlW XNÄþÃw‰RÇ xúSbÂL”” 

ygbþ £œB

13. ymNGoT gbþ bxGÆbù msBsbùN l¥È‰T åÄþT sþdrG 
q_lÖ ytmlktÜT hùn¤¬ãC tgŸtêL””

bgbþ GBR# qr_Â ¬KS HG m¿rT úYsbsB ytgß 

ygbþ £úB

14. b10 yØÁ‰L mNGoT m/b¤èC BR 6.2 ¸lþ×N bL† L† 
MKNÃèC úYsbsB tgŸaL”” ከዚህ ውስጥ ከፍተኛው በአገር 
ውስጥ ገቢ ባለስልጣን ባህርዳር ቅ/ጽ/ቤት ሊሰበስብ ይገባ የነበረው 
ብር 6.05 ሚሊዮን ነው፡፡

15. gbþW ÃLtsbsbbT MKNÃT sþÈ‰ ከተጨማሪ እሴት ታክስ ግብር 
ከፋይ ድርጅቶች በገቢ ግብር አዋጅና ደንብ  መሠረት ያልተሰበሰበና 
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ገቢው ለዘገየበት መቀጫና ወለድ ያልተሰበሰበ እንዲሁም m/b¤èC 
k¸fAÑT G¢E §Y qNsW ¥SqrT y¸gÆcW GBR 
(Withholding tax) úYqNsù bmQr¬cW MKNÃT XNdçn l¥wQ 
tC§*L”” bmçnùM ymNGoT gbþ HGÂ dNB b¸fQdW 
m¿rT msBsB XNÄlbTÂ ÃLtsbsbWM gbþ XNÄþsbsB 
b§KnW ¶±RT xúSbÂL””

bgbþ sBúbþ m/b¤èC y¬† L† L† ygbþ xsÆsBÂ yx¿‰R 

DKmèC

16. ygbþ sBúbþ m/b¤èC bxêJ btsÈcW SLÈN m¿rT 
ymNGoTN gbþ bxGÆbù msBsÆcWNÂ tgbþ yçnù yqÜ__R 
SR›T yzrgù mçnùN l¥È‰T åÄþT sþdrG y¬†T êÂ êÂ 
DKmèC q_lW qRbêL”” 

•	 bxgR WS_ gbþ ÆlSLÈN SR Ælù SMNT Q/A/b¤èC 
kt=¥¶ Xs¤T ¬KS# kx¤KúYZ ¬KSÂ ko‰ GBR 
msBsB y¸ገÆW BR 66.95 ¸lþ×N bgùM„K ÆlSLÈN 
SR Ælù xምST Q/A/b¤èC BR 2.19 ¸lþ×N በድምሩ ብር 
69.14 ሚሊዮን bwQtÜ úYsbsB mgßtÜ#

•	 bxgR WS_ gbþ ÆloLÈN oR Ælù b7 Q/A/b¤èC ብር 
16.36 ሚሊዮን XÂ bgùM„K ÆlSLÈN SR Ælù 4 Q/A/b¤èC 
ብር 53.03 ሚሊዮን በድምሩ ብር 69.4 ሚሊዮን ltsbsbW 
ygbþ £úB ¥Sr©ãC tàLtW låÄþT ÆlmQrÆcW 
ygbþWN TKKl¾nT ¥rUg_ xlmÒlù# 

•	 k¸mlk¬cW ymNGoT m/b¤èC y_‰T ¥rUgÅ 
úYqRB bxÄþS xbÆ ኮሊ ፖስት ጉምሩክ A/b¤T ብር 15.5 
ሚሊዮን እና ድሬዳዋ §UR gùM„K A/b¤T ብር 7.02 ሚሊዮን 
በድምሩ ብር 22.52 ሚሊዮን ዋጋ ያላቸው L† L† :ÝãC 
wd xgR WS_ XNÄþgbù mdrgù ¬WÌL”” xs‰„M 
HBrtsbù _‰T Ã§cWN :ÝãC XNÄÃgŸ mNSx¤ lþçN 
y¸CL çñ mgßtÜ# 

•	 yxþT×eÃ µR¬ S‰ x¤jNsþ µR¬ãC# yµR¬ nK o‰ãC 
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>ÃጭÂ k¸s«W xgLGlÖT# የኢትዮጵያ ሣይንስና 
መሣሪያዎች ማዕከል ከምክርና ዲዛይን ሥራዎች ከሥልጠና 
እንዲሁም የኢትዮጵያ ጂኦሎጂካል ሰርቬይ ከተለያዩ 
ኬሚካሎች የመተንተን አገልግሎት የወርቅ እና ሜርኩሪ 
ናሙና ምርመራ፣ የውሃ ሃብት ሚኒስቴር የአዋሽ ተፋሰስ 
ባለሥልጣን የበሰቃ ሀይቅ ከፍታ መቆጣጠር ሥራ፣ የጤና 
ጥበቃ ሚኒስቴር፣ የኢትዮጵያ ስብሰባ ማዕከል፣ የኢትዮጵያ 
አእምሮ ንብረት ጽ/ቤት ከንግድ ምልክት ምዝገባ አገልግሎት 
ገቢ የሚሰበስቡ ቢሆንም ተመኑ በሚመለከተው አካል 
ያልጸደቀ ሆኖ መገኘቱ ¬WÌL”” 

17. SlçnM ÃLtsbsbW ymNGoT gbþ XNÄþsbsBÂ lwdðtÜ 
dNBÂ mm¶Ã t«Bö XNÄþ¿‰ XNÄþhùM k§Y yt«qsùT 
yxfÉ{M XÂ yx¿‰R DKmèC XNÄþ¬rÑ b§KnW ¶±RT 
xúSbÂL”” 

ywÀ £œB

18. m/b¤èC ytfqd§cWN bjT bÍYÂNS xStÄdR xêJ dNBÂ 
mm¶ÃãC m¿rT bxGÆbù m«q¥cWN# tgbþW ¥Sr© 
mQrbùNÂ £úbùM mmZgbùN l¥È‰T åÄþT sþdrG q_lÖ 
ytmlktÜT hùn¤¬ãC tgŸtêL””

ytà§ ywÀ ¥Sr© úYqRB bwÀ tmZGï ytgß £úB

19. b37 yØÁ‰L m/b¤èC BR 322.7 ¸lþ×N ytà§ ¥Sr© 
úYqRB bwÀ tmZGï tgŸaL”” µLtàlùT ¥Sr©ãC 
WS_ የውሃ ሀብት ሚኒስቴር ብር 133.93 ሚሊዮን የግንባታ 
ቅድሚያ ክፍያ በተሰብሳቢነት መያዝ ሲገባው በወጪ የተያዘ፣ አርባ 
ምንጭ ዩኒቨርስቲ ብር 7.85 ሚሊዮን መኪናዎች ተገዝተው የተሟላ 
ማስረጃ ሳይቀርብ በወጪ የተያዘ እና ብር 96 ሚሊዮን ለሕንፃ 
ግንባታ ተከፍሎ የክፍያ ማስረጃ ሳይቀርብ በወጪ የተመዘገበ፣ 
የሀገር መከላከያ ሚኒስቴር ፋይናንስ መምሪያ ብር 49.8 ሚሊዮን 
የግንባታ አማካሪ መሀንዲስ ክፍያውን ሳያረጋግጥ በወጪ የተመዘገበ፣ 
የኢትዮጵያ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ብር 26.4 ሚሊዮን የምርት መሣሪያ 
እንዲሁም ለዜናና ለመጣጥፍ ግዥ ytkflና በወጪ ytmzgb 
£úB YgŸb¬L”” 
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20. ¥N¾WM £úB bwÀ kmmZgbù bðT ¥Sr©ãC mà§¬cW 
XNÄþrUg_# ÃLtàlùT ¥Sr©ãC XNÄþàlù XÂ lwdðtÜM 
tgbþW _NÝq½ mdrG XNÄlbT xúSbÂL”” 

dNBÂ mm¶Ã úYktlù ytf™Ñ G¢EãC 

21. yG¢E dNBÂ mm¶Ã úYkbR b34 yØÁ‰L m/b¤èC yBR 
99.56 ¸lþ×N G¢E tfAä tgŸaL”” yG¢E xêJ# dNBÂ 
mm¶Ã úYktlù G¢E kf[ÑT m/b¤èC mµkL የአዋሽ ተፋሰስ 
ብር 22.8 ሚሊዮን፣ የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ብር 6.9 ሚሊዮን# 
የትራንስፖርትና መገናኛ ሚኒስቴር ብር 14.57 ሚሊዮን፣ የግብርናና 
ገጠር ልማት ሚኒስቴር ብር 8.56 ሚሊዮን፣ የኢትዮጵያ ብሔራዊ 
ምርጫ ቦርድ ብር 12.39 ሚሊዮን ይገኙበታል፡፡ 

22. yG¢E mm¶ÃN úYktlù y:Ý G¢E mf™M tgbþ §Lçn wÀ# 
lMZb‰# l_ÍTÂ gùDlT y¸ÄRG bmçnù ymNGoT y:Ý 
G¢E dNBÂ mm¶ÃN xKBrW b¥Y¿„ m/b¤èC §Y yt«Âkr 
XRM© mWsD ÃSfLUL””

ywÀWN TKKl¾nT ¥È‰T ÃLtÒl £úB

23. wÀ ytdrgù £úïC yÍYÂNS xStÄdR xêJ# dNBÂ mm¶ÃN 
tkTlW mf[¥cWN l¥È‰T täKé b4 yØÁ‰L mNGoT 
m/b¤èC BR 43.35 ¸lþ×N tgbþ yçnù ¥Sr©ãC tàLtW 
Ælmgß¬cW MKNÃT ywÀWN TKKl¾nT ¥rUg_ úYÒL 
qRaL”” kzþH £úB WS_ ብር 3.08 ሚሊዮን በግብርና ሚኒስቴር 
የብሔራዊ እንስሳት ጤና ምርመራ ማዕከል እንዲሁም ብር 12.9 
ሚሊዮን bB¼¤‰êE mr©Â dHNnT A/b¤T# ብር 12.8 ማሊዮን 
bWS_ ደህንነት _bÝ êÂ mM¶Ã XÂ ብር 14.47 bxþ¸GÊ>NÂ 
yz¤GnT gùÄY êÂ mM¶Ã ይገኙበታል”” 

24. lwdðtÜ ¥Sr©ãC tàLtW mÃZ XNÄlÆcW XÂ ÃLtgßùTM 
¥Sr©ãC XNÄþàlù b§KnW ¶±RT xúSbÂL”” 
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dNBÂ mm¶ÃN úYktlù ÃlxGÆB ytf™Ñ KFÃãC

25. åÄþT btdrgùT m/b¤èC dNBÂ mm¶Ã t«Bö KFÃ 
mf[Ñ sþÈ‰ b20 yØÁ‰L m/b¤èC BR 15.3 ¸lþ×N dNBÂ 
mm¶Ã úYktL tkFlÖ tgŸaL”” kzþH WS_ የትምህርት 
ሚኒስቴር ብር 10.59 ሚሊዮን አውቶብስ በትራንስፖርትና መገናኛ 
ሚኒስቴር አማካኝነት ለመግዛት እንዲያስችለው ገንዘቡ ወጪ 
የተደረገ ሲሆን የተጠቀሱት ንብረቶች ግዥ ሳይፈፀም ገንዘቡ ወጪ 
እንደሆነ ተቆጥሮ በወጪ የተያዘ የባህርዳር ዩኒቨርስቲ ለመሬት ካሣ 
ለባህርዳር ከተማ አገልግሎት ጽ/ቤት እና ለባህዳር ዳር ዙሪያ ወረዳ 
በድጋሚ የተከፈለ ብር 1.3 ሚሊዮን ይገኝበታል፡፡ 

26. kmm¶Ã WÀ ÃlxGÆB ytkflW £úB tm§> XNÄþçNÂ 
lwdðtÜM dNBÂ mm¶ÃãC tkBrW ms‰T XNÄlbT 
åÄþT ltdrgùT m/b¤èC xúSbÂL””

¥Sr© úYqRB bwጪÀ ytmzgb £œB

27. bwÀ ytmzgbùT £œïC bÞgù m¿rT ytfqÇÂ ¥Sr© 
yqrb§cW mçÂcWN l¥È‰T åÄþT sþdrG በ23 
የፌዴራል መ/ቤቶች BR 148.56 ¸lþ×N ¥Sr© úYqRB 
bwÀ ytmzgb £œB tgŸaL”” ¥Sr© úYqRB £úÆcWN 
bwÀ kmzgbùT m/b¤èC mµkL ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር  
ብር 116.02 መድኃኒቶች የሕክምና መገልገያ መሣሪያዎች በዕርዳታ 
ከውጪ አገር ሲመጣ ለጉምሩክ ባለሥልጣን የተከፈለ ቀረጥ ሂሣብ፣ 
የወሎ ዩኒቨርስቲ ብር 2.97 ሚሊዮን የተለያዩ ዕቃዎች ተገዝተው 
ለአቅራቢዎች ክፍያ የተፈፀመ፣ የባህርዳር ዩኒቨርስቲ ብር 16.85 
ሚሊዮን ለላቦራቶሪ ኬሚካል ግዥ ተከፍሎ በወጪ ytmzgb 
ይገኝበታል፡፡

28. l£œïcÜ dUð ¥Sr© XNÄþqRB§cW# YH µLçn gNzbù 
lmNGoT ú_N XNÄþtµ XÂ lwdðtÜM tmúúY hùn¤¬ 
XNÄYksT _NÝq½ XNÄþdrG l¸mlk¬cW m/b¤èC 
xúSbÂL””
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yNBrT gbþ drsŸ ÃLqrblT

29. ytg²W :Ý lm/b¤tÜ gbþ lmçnù yNBrT gbþ drsŸ lþör_lT 
YgÆL”” bzþH m¿rT mf[Ñ sþÈ‰ b20 yØÁ‰L m/b¤èC 
bBR 70.25 ̧ lþ×N ltgzù :ÝãC yNBrT gbþ drsŸ ÃLtör« 
mçnù ¬WÌL””

30. የንብረት ገቢ ደረሰኝ ካላቀረቡት መካከል የሀገር መከላከያ ፋይናንስ 
መምሪያ ብር 46.6 ሚሊዮን፣ ባህርዳር ዩኒቨርሲቲ ብር 18.4 ሚሊዮን 
እና አቅም ግንባታ ሚኒስቴር ብር 1.78 ሚሊዮን ይገኙበታል፡፡

31. ዕቃዎች ተገዝተው ወደ ንብረት ክፍል ገቢ መሆናቸው ሳይረጋገጥ 
ሂሣቡን በወጪ መመዝገብ ለመንግሥት ንብረት መባከን መንስዔ 
በመሆኑ ተገቢው ጥንቃቄ መደረግ እንዳለበትና የተገኘውም ሂሣብ 
ተጣርቶ እርምጃ እንዲወሰድ አሳስበናል፡፡

yNBrT xStÄdR

32. mNGoT lÌ¸Â x§qE :ቃãC Gi by›mtÜ y¸ÃwÈW wÀ 
kFt¾ bþçNM bBzù m/b¤èC y¸¬yW y:ÝÂ NBrT xStÄdR 
x_Ubþ çñ xLtgßM”” bbjT ›mtÜ åÄþT ktdrgùT m/b¤èC 
WS_፡- 

•	 በ2 መ/ቤቶች lÌ¸ NBrT möÈ«¶Ã mZgB አለmÌÌÑ፣ 

•	 በ11 መ/ቤቶች lÌ¸ :ÝãC mlÃ qÜ_R ÃLtsጠ mçnù# 

•	 በ2 መ/ቤቶች ለቋሚና lx§qE :Ý መዝገብ ተለይቶ ምዝገባ 
አለመከናወኑ፣ 

•	 በ5 መ/ቤቶች bbjT ›mtÜ m=rš yx§qEÂ Ì¸ :ÝãC 
ö«‰ ያልተከናወነ መሆኑና 12 መ/ቤቶች ö«‰ Ãdrgù 
bþçNM kmZgB kwÀ q¶ UR Ã§múk„ መሆኑ ታውÌል”” 

33. bmçnùM m/b¤ècÜ yt«qsùTN yx¿‰R SHtèC b¥rM 
lwdðtÜ bmNGoT yNBrT xÃÃZÂ xmzUgB mm¶Ã 
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m¿rT XNÄþs„ b¶±R¬CN xúSbÂL””

t>kRµ¶

34. yØÁ‰L m/b¤èC yt>kRµ¶ x«ÝqMÂ xÃÃZ hùn¤¬ åÄþT 
sþdrG y¸ktlùT hùn¤¬ãC ¬YtêL”” 

•	 በአንድ መ/ቤት 4 t>kRµ¶ãC xµL §Y ytgßW yšNsþÂ 
yätR qÜ_R bÆlb¤TnT m¬wqEÃ §Y ktmlktW qÜ_R 
UR L†nT ÃlW çñ tgŸaL”” 

•	 በ6 መ/ቤቶች 411 t>kRµ¶ãC yÆlb¤TnT m¬wqEÃ 
låÄþT ÆlmQrbù bmkþÂãC xµL §Y ÃlWN yätRÂ 
yšNsþ qÜ_R TKKl¾nT ¥gÂzB xLtÒlM”” 

•	 በ4 መ/ቤቶች 2,013 t>kRµ¶ mkþÂãC bBL>T MKNÃT 
xgLGlÖT y¥Ys«ù XNÄþhùM bkFt¾ gùÄT MKNÃT 
kxgLGlÖT Wጭ yçnù t>kRµ¶ãC tgŸtêL””

•	 በ1 መ/ቤት 8 ተሽከርካሪዎች የሞተር ቁጥራቸው በመኪኖቹ 
ላይ አልተገኘም፡፡

35. yÆlb¤TnT m¬wqEÃ yl¤§cWM çn bšNsþÂ ätR qÜ_‰cW 
§Y L†nT ytgßÆcW t>kRµ¶ãC hùn¤¬ tÈRè tgbþW 
XRM© XNÄþwsDÂ bBL>T MKNÃT ömW y¸gßù mkþÂãC 
t«GnW xgLGlÖT XNÄþs«ù y¥ÃglGlùT dGä bmNGoT 
mm¶Ã m¿rT t>«W gNzbù lmNGoT gbþ XNÄþdrG 
xúSbÂL”” 

ybjT x«ÝqM

36. m/b¤èC ytfqd§cWN bjT bxGÆbù m«q¥cWN l¥rUg_ 
btdrgW åÄþT b22 yØÁ‰L m/b¤èC BR 565.19 ¸lþ×N 
bêÂ êÂ ywÀ £úB mdïC bdNbù m¿rT ZWWR 
úÃSfQÇ ከተደለደለው bjT b§Y wÀ xDRgW tgŸtêL”” 
ዋና ዋናዎቹም የሀገር መከላከያ ሚኒስቴር አስተዳደርና ፋይናንስ 
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መምሪያ/አገልግሎት ብር 543.9 ሚሊዮን እና የኢትዮጵያ ሬድዮና 
ቴሌቪዥን ድርጅት ብር 5.25 ሚሊዮን ናቸው፡፡ bl¤§M bkùL b37 
yØÁ‰L m/b¤èC lêÂ êÂ ywÀ £úB mdïC ktdldlW 
bjT WS_ BR 469.70 ¸lþ×N S‰ §Y úÃWlùT tgŸtêL”” 

37. bmçnùM m/b¤èC bÍYÂNS xStÄdR xêJÂ dNB m¿rT 
ytfqd§cWN bjT በtgbþW መንገድ የበጀት ZWWR b¥ድrግ 
xSfQdW o‰ §Y ¥êL XNÄlÆcWÂ ybjT _Ãq½ÃcW 
bbqE _ÂT ytdgf XNÄþhùM lþtgbR y¸CL mçN XNÄlbT 
xúSbÂL””

ÆlûT ጪ›m¬T b§KÂcW åÄþT ¶±RèC m¿rT XRM© 

ÃLwsÇ m/b¤èC

38. ÆlûT bjT ›m¬T m/b¤¬CN b§µcW yåÄþT ¶±RèC 
m¿rT XRM© ytwsd mçnù sþÈ‰ በአገር ውስጥ ገቢ ባለሥልጣን 
ሥር ባሉ 6 ቅርንጫፍ ጽ/ቤቶች እና በጉምሩክ ባለሥልጣን ሥር 
ባሉ 2 ቅርንጫፍ ጽ/ቤት እንዲሁም በሀገር መከላከያ ሚኒስቴር 
የሎጂስቲክ ዋና መምሪያ ÆlûT bjT ›m¬T bts«ùT yåÄþT 
¶±RT W«¤TÂ y¥ššÃ ¦úB m¿rT btà§ mLkù XRM© 
ÃLwsÇ mçnù ¬WÌL”” 

39. bts«W y¥ššÃ ¦úB m¿rT XRM© xlmWsD xGÆB 
xlmçnùN gL[N ym/b¤tÜ yb§Y `§ðãC båÄþT xStÃyèC 
m¿rT XRM© mwsÇN bQRB KTTL XNÄþÃdRgù 
xSgNZbÂL”” 

ጪጪጪጪጪጪymsr¬êE xgLGlÖèC kl§ DUF (PBS) tk¬ጪY åÄþT 

êÂ êÂ GŸèC

40. b2001 bjT ›mT lKLlÖC yts«W yD¯¥ bjT åÄþT 
TkùrT ÃdrgW mNGoT lmsr¬êE xgLGሎèC kl§ k›lM 
ÆNK XÂ l¤lÖC XRÄ¬ sÀãC ÃgßWN DUF åÄþT xSdR¯ 
¶±RtÜN lXRÄ¬ sÀW l¥QrB bgÆW WL m¿rT 250 
ywrÄÂ ykt¥ xStÄdéC yWS_ qÜ__R SR›T btfqdW 
ybjT qmR m¿rT ybjT KFFL mdrgùNÂ bjtÜM bwQtÜ 
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yt§lf mçnùN# ytfqdWN bjT ÞBrtsbù XNÄþÃWqW 
mdrgùN XÂ ytfqdWM bjT µlfW bjT ›mT UR sþnÉ{R 
¥¶ mdrgùN l¥È‰T btk¬¬Y åÄþT t¹F•L””

bzþHM m¿rT q_lÖ ytmlktÜT hùn¤¬ãC tgŸtêL””

•	 ybjT DLDlù btwsnW qmR m¿rT ytkÂwnÂ 
bjtÜM lywrÄW bwQtÜ yt§lf sþçN bxND wrÄ 
GN bqm„ ytmdbW bjT bwQtÜ ያልተላለፈ 
መሆኑ፣ 

•	 5 (2%) የwrÄÂ ykt¥ xStÄdéC lyxµÆbþÃcW 
ÞZB ytfqdWN ybjT m«N Ã§úwqÜ mçnù#

•	 ybjT ¥¶ ÃLtdrg§cW 8 (3.2%) ywrÄãCÂ 
ykt¥ xStÄdéC ተገኝተዋል፡፡

41. bWS_ qÜ__R oRዓT GMg¥ wQT dGä q_lÖ y¬†T 
CGéC tgŸtêL፡፡

•	 bxNÄND wrÄãC yÆNK £úB ¥S¬rqEÃ y¥YzUJ 
XÂ y_Ê gNzB TKKl¾nT y¥YrUg_ mçnù#

•	 bxB²®cÜ wrÄãC yÌ¸Â yx§qE :ÝãC möÈ«¶Ã 
ÃLtÌÌm sþçN bxNÄNìcÜ wrÄãC dGä yx§qE 
:ÝãC möÈ«¶Ã mZgB ytÌÌm bþçNM MZgÆ 
btà§ mLkù y¥YkÂwN mçnù#

•	 bxNÄND wrÄãC ›m¬êE yx§qEÂ Ì¸ :ÝãC 
ö«‰ y¥YkÂwN XNÄþhùM lÌ¸ :ÝãC mlÃ qÜ_R 
ÃLs«ù mçnù#

•	 kxgLGlÖT WÀ yçnù NBrèCN l¥SwgD XRM© 
y¥YwsD mçnù#
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•	 bxB²®cÜ wrÄãC lGM© b¤T ¿‰t®C tgbþW 
oL«Â ያል¿«ù mçnùና ሠራተኞች በየጊዜው 
የሚለዋወጡ መሆኑ#

y¸lùT êÂ êÂãcÜ ÂcW””

42. k§Y ytmlktÜT ̄ § ̄ § BlW y¬† DKmèCÂ yx¿‰R CGéC 
XNÄþ¬rÑ XÃNÄNÇ åÄþT XNdt«Âqq gùÄ† k¸mlk¬cW 
`§ðãC UR WYYT ytdrg mçnùÂ yxB²¾ãcÜ ywrÄÂ 
ykt¥ xStÄdR ÍYÂNS A/b¤TÂ ys¤KtR m/b¤èC `§ðãC 
ytmlktÜTN CGéC y¸ÃStµKlù mçnùN ygl[ùLN sþçN 
bzþhù m¿rT CGécÜ ytStµklù mçnùN bqÈY yKTTL 
åÄþT (follow up) wQT y¸¬† YçÂL”” 

በልዩ ኦዲት የተከናወኑ ኦዲቶች ውጤት

43. መ/ቤታችን በተሰጠው ሥልጣን መሠረት ከልዩ ልዩ የመንግሥት 
አካላት የሚቀርቡለትን ጥያቄዎች እየገመገመና ካለው የሰው ኃይል 
አንፃር እያገናዘበ ልዩ ኦዲት የሚያከናውን መሆኑ ይታወቃል፡፡ 
በዚህም መሠረት በ2001 በጀት ዓመት አምስት ልዩ ኦዲት በጥያቄ 
ተሠርቶ በማከናወን ሪፖርቱ ለጠያቂው አካል ተልኳል፡፡

ኦዲቱም :- 

1. የኢትዮጵያ ሚሊንየም በዓል አከባበር ብሔራዊ ም/ቤት ጽ/ቤት፣ 
የ1999፣ 2000፣ 2001 እስከ መስከረም 30 ድረስ ያለው ሂሣብ፣

2. የኢትዮጵያ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ኤጀንሲ፣

3. የአዋሳ ዩኒቨርስቲ 1998 በጀት፣

4. የመቀሌ ዩኒቨርስቲ 1998 በጀት፣ 

5. የአዋሽ ተፋሰስ ባለሥልጣን 1998፣ 1999 እና 2000 በጀት 
ዓመት ሂሳብ ሲሆኑ ዝርዝር የኦዲት ውጤቱ በጥራዝ 1 እና 2 
ቀርቧል፡፡ 
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የመ/ቤታችን የ2002 በጀት ዓመት የ9 ወራት ዕቅድ

44. መ/ቤታችን በ2002 በአንድ በኩል የመሠረታዊ የሥራ ሂደት 
ጥናትና ሙከራ ትግበራ ያጠናቀቀበት በሌላ በኩል ደግሞ ወደ 
ሙሉ ትግበራ የገባበት ወቅት በመሆኑ የበጀት ዓመቱ ዕቅድ በሁለት 
ምዕራፍ ተከፍሎ እንዲዘጋጅ ተደርጓል፡፡

45. በዚህም መሰረት እስከ ታህሣሥ 30 ያለው የመጀመሪያው ምዕራፍ 
ነው፡፡ በዚህ ምዕራፍ የ2001 በጀት ዓመት ሂሣባቸውን የዘጉ 
የፌደራል መ/ቤቶች ሂሳብ በቀድሞ አሠራር ኦዲት ማድረግና 
የሙከራ ትግበራውን በማጠናቀቅ ለሙሉ ትግበራ ተገቢውን 
ዝግጅት ማድረግ ሲሆን ከጥር 1 የሚጀምረው ሁለተኛው ምዕራፍ 
ደግሞ በመሠረታዊ የሥራ ሂደት ጥናት መሠረት አዲሱን አሠራር 
በመከተል ወደ ሙሉ ትግበራ የሚገባበትና የ2002 ሂሳብ ኦዲት 
ሥራ የሚጀመርበት ወቅት ነው፡፡ በዚሁ መሠረት ዝርዝር ዕቅድ 
ተዘጋጅቶ ለም/ቤት በመቅረቡ የዘጠኝ ወር አፈፃፀሙን ከዕቅዱ ጋር 
በማነፃፀር ዘገባዬን እንደሚከተለው አቀርባለሁ፡፡ 

የኦዲት እቅድ አፈፃፀም መደበኛ ኦዲትን በተመለከተ

46. ከላይ እንደተመለከተው ከሐምሌ 2001 እስከ ታህሣሥ 2002 ያለው 
ጊዜ በቀድሞው አሠራር ተዘግተው የቀረቡ የ2001 በጀት ዓመት 
ሂሣቦችን ኦዲት ለማድረግ የታቀደ ሲሆን ከየካቲት 2002 አንስቶ 
ያለው ጊዜ ግን የተሻሻለውን የኢ.ፌ.ዲ.ሪ የፋይናንስ አስተዳደር 
ሥርዓትና መ/ቤታችን ያጠናው የመሠረታዊ የሥራ ሂደት ጥናት 
ተንተርሶ የተቀረጸውን አዲሱን አሠራር መሠረት በማድረግ የ2002 
በጀት ዓመት ሂሣብ ኦዲት ለማድረግ ታቅዷል፡፡

47. በዚህም መሠረት ከሐምሌ 2001 - ታህሣሥ 2002 ባለው 
የመጀመሪያው ምዕራፍ የዕቅድ ጊዜ ውስጥ የ31 ፌዴራል መ/ቤቶችና 
የ5 ቅርንጫፍ ጽ/ቤቶች የፋይናንሻል ኦዲት ለማከናወን ታቅዶ 
አፈፃፀሙም ሲታይ የ35 መ/ቤቶችና የ5 ቅርንጫፍ ጽ/ቤቶች 
እንደዚሁም የ3 ልዩ ኦዲቶችን በማከናወን ዕቅዱን ሙሉ በሙሉ 
ለመፈጸም ተችሏል፡፡

48. በተመሳሳይ ሁኔታ የዓመቱ ሁለተኛ ምዕራፍ የኦዲት ዕቅድ 
በታሰበው መሠረት በ130 የፌዴራል መ/ቤቶች የተጀመረ ሲሆን 
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ሂደቱም በአጥጋቢ ደረጃ ላይ ይገኛል፡፡ ከዚህም በተጨማሪ 14 
የሚሆኑ የፌዴራል መ/ቤቶች በሂሣብ ምርመራ አገልግሎት 
ኮርፖሬሽንና በግል ኦዲት ድርጅቶች ኦዲት ለማስደረግ በመታቀዱ 
ከ164 የፌዴራል መንግሥት መ/ቤቶች 144 ወይ 87.8% የሚሆኑት 
የኦዲት ሽፋን እንደሚያገኙ ይጠበቃል፡፡ መ/ቤታችን ተጨማሪ 
የሰው ኃይል ቅጥርና የአቅም ግንባታ ሥራዎች ላይ ትኩረት ሰጥቶ 
እየሠራ በመሆኑ ከ2003 ጀምሮ የፌዴራል መንግሥት መ/ቤቶች 
ዓመታዊ የኦዲት ሽፋን 100% እንደሚደርስ ይጠበቃል፡፡

የፌዴራል የመንግሥት አጠቃላይ ገቢና ወጪ ሂሣብ ኦዲት 
በተመለከተ

49. ሌላው በገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር ተዘጋጅቶ የሚቀርብ 
የመንግሥት ገቢና ወጪ ሂሣብ የ1999 እና የ2000 በጀት ዓመታት 
ሂሣብ ኦዲት ለማድረግ ታቅዶ የ1999፣ 2000 እና 2001 በጀት 
ዓመታት አጠቃላይ የመንግሥት ገቢና ወጪ ሂሣብ ኦዲት 
ተከናውኗል፡፡ የሦስቱም በጀት ዓመታት ዝርዝር የመንግሥት 
አጠቃላይ ገቢና ወጪ ሂሣብ የኦዲት ሪፖርት በጥራዝ 1 እና 2 
የተካተተ ሲሆን ከወቅታዊነት አንፃር በዚህ ሪፖርት ውስጥ የቀረበው 
የ2001 ሪፖርት ሲሆን ዋና ዋና ግኝቶችም እንደሚከተለው ቀርቧል፡፡

የዕርዳታ ገቢ ሂሣብ 

50. በመንግስት ሂሣብ መግለጫ ውስጥ ከእርዳታ የተገኘ ሂሣብ መካተት 
ያለበት ሲሆን በዚሁ መሠረት አስፈፃሚ አካላት በቻናል ሁለት 
ያገኙትን ድጋፍ ሪፖርት እንዲያደርጉ የሚኒስቴር መ/ቤቱ በበጀት 
አመቱ መጨረሻ በደብዳቤ የሚጠይቅ መሆኑ የሚታወቅ ቢሆንም 
ባለበጀት መ/ቤቶች ያገኙትን እርዳታ ባያሳውቁ መከታተል 
የሚቻልበት የቁጥጥር ስርአት አልተዘረጋም፡፡ ይህም ሪፖርት 
ያላደረጉ ባለበጀት መ/ቤቶች ያገኙት የእርዳታ ገቢም ሆነ ከዚሁ 
ላይ ወጪ ያደረጉት ሂሳብ በመንግስት አመታዊ የገቢና የወጪ 
ሂሳብ መግለጫ ውስጥ እንዳይካተት ያደርጋል፡፡ ይህም አሠራር 
መሻሻል እንዳለበት የገለጸን ሲሆን ሚኒስቴር መ/ቤቱም የተሰጠውን 
የማሻሻያ ሀሳብ ተቀብሎታል፡፡
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በቀጥታ ወጪ ተመዝግቦ ስለተገኘው ለክልል መንግስታት 
የተላለፈ ብር 17.3 ቢሊዮን

51. በፋይናንስ ደንብ ቁጥር 17/1989 አንቀጽ 79 መሰረት የመንግስት 
የሂሳብ ሪፖርት በፌዴራልና በክልል መንግስታት መካከል 
የተደረጉትን የፋይናንስ እንቅስቃሴዎች የክልል መንግስታትን 
የድጋፍ በጀት አፈጻጸም ከፋይናንስ እቅዱ ጋር በማነጻጸርና 
የፌዴራልንና የክልል መንግስታትን የፋይናንስ ሁኔታ የሚያሳይ 
የበጀት አመቱን ሪፖርት በተጠቃለለና በተነጻጸረ መልኩ መሆን 
እንዳለበት እንዲሁም በፋይናንስ ደንብ ቁጥር 17/1989 አንቀጽ 74 
ከንኡስ አንቀጽ 4 እስከ 6 ስለሪፖርቱ አዘገጃጀት ሁኔታ ተደንግጓል፡፡ 
ይሁን እንጂ የፌዴራል መንግስት በ2001 በጀት ዓመት ለክልሎች 
ያስተላለፈው የድጋፍና ድጎማ በጀት በስራ ላይ እንደዋለ ተቆጥሮ 
ሂሳቡ በመንግስት ሂሳብ ውስጥ በቀጥታ ወጪ ተመዝግቦ ተገኝቷል፡፡ 
ይህም በመሆኑ ለክልል መንግስታት የተላለፈው የድጋፍ በጀት 
በፋይናንስ ደንቡ ላይ በተደነገገው መሰረት በመንግሥት ሂሣብ 
ውስጥ አልተጠቃለለም፡፡

52. ይሁን እንጂ በተሻሻለው የፋይናንስ አዋጅ ቁጥር 648/2001 መሰረት 
የመንግስት ሂሳብ የሚያካትተው ለክልሎች የተላለፈውን የበጀት 
ድጋፍ ብቻ እንደሆነ የተደነገገ በመሆኑ ችግሩ ቀጣይነት የሌለው 
መሆኑን ተገንዝበናል፡፡

የተደለደለ በጀት ሣይኖር ክፍያ ተፈፅሞ የተገኘ 

53. ለLazard Freres ለምክር አገልግሎት የተከፈለ ክፍያ ብር 
4,502,991.62 እና ለደረቅ ወደብ አገልግሎት ድርጀት የመንግስት 
መዋጮ የተከፈለ ብር 39,114,033.00 በድምሩ ብር 43,617,024.62 
በድጋፍ የወጪ ርዕስ በወጪ ተመዝግቦ ተገኝቷል፡፡ ለድጋፍ ተብሎ 
የተደለደለ በጀት ያልነበረ መሆኑንም በኦዲቱ ወቅት ለማወቅ 
ተችሏል፡፡

54. ስለሆም የሚኒስቴር መ/ቤቱ ክፍያ ከመፈጸሙ በፊት በጀት መኖሩ 
መጣራት ያለበት ሲሆን ለተባለው ክፍያ የተደለደለ በጀት ከሌለ 
የበጀት ዝውውር በማድረግ ክፍያውን መፈጸም ይቻል የነበረ 
ቢሆንም ይህ ሳይከናወን የተፈጸመው ክፍያ ተገቢ ሆኖ አልተገኘም፡፡ 
በመሆኑም ለወደፊቱ ተመሳሳይ ስህትት እንዳይፈጸም ተገቢው 
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ጥንቃቄ ሊደረግ ይገባል፡፡ 

ከተደለደለው በጀት በላይ የወጪ ሂሳብ ሪፖርት የቀረበለት ሂሳብ

55. ባለፉት አመታት በሰነድ ሲንከባለል የቆየና 2001 በጀት አመት 
ሂሳቡ ተወራርዶ በወጪ የተመዘገበ ብር 3,064,257,151.91 
ተገኝቷል፡፡

56. ይህም በሰነድ የቆዩ ሂሳቦች በወጪ ሲመዘገቡ ወጪያቸው 
በበጀት አመቱ ከተሰበሰበው ገቢ የማይሸፈን ስለሆነ የሚኒስቴር 
መ/ቤቱ በሚያቀርበው የሂሳብ መግለጫ ላይ የተመለከተውን የወጪ 
አሸፋፈን መግለጫ እና የዘመኑን የበጀት አፈጻጸም ሪፖርት የተዛባ 
ያደርገዋል፡፡ በመሆኑም ያለፈውን በጀት ዓመት ወጪ ለመመዝገብ 
ተጨማሪ በጀት ማስፈቀድ ወይም የበጀት ዓመቱ ያልሆነውን ወጪ 
ለብቻው መመዝገብ ያስፈልጋል፡፡

ሌጀር ያልተዘጋጀለት

57. መንግስት ከውጭ ሀገር ተበድሮ በመልሶ ማበደር ስምምነት ለልማት 
ድርጅቶች ያበደረውን ገንዘብ ተበዳሪዎች በገቡት ውል መሠረት 
ወቅቱን ጠብቀው ተመላሽ ማድረጋቸውን ለማረጋገጥ ኦዲት ሲደረግ 
ሰባት ድርጅቶች ከተበደሯቸው 34 ብድሮች ውስጥ ሁለቱ ድርጅቶች 
(12 ብድሮች) የተበደሩት ሂሳብ የማስታረቅ ስራ የተከናወነ ሲሆን 
የቀሪዎቹ አምስት ድርጅቶች ብድር ወይም 22 ብድሮች የሂሳብ 
ሌጀር ለኦዲት ባለመቅረቡ የሂሣቡን ሁኔታ ማጣራት አልተቻለም፡፡ 

58. በመሆኑም ሚኒስቴር መ/ቤቱ ለነኚህ ሂሣቦች ሌጀር በማቋቋምና 
አስፈላጊውን ምዝገባ በማድረግ በሂሣቡ ላይ ተገቢውን ክትትል 
እንዲያደርግ እናሳስበናል፡፡ 

ቀጥታ ብድር በተመለከተ

59. በፋይናንስ አስተዳደር አዋጅ ቁጥር 57/1989 አንቀፅ 35 መሰረት 
የሚኒስቴር መ/ቤቱ የመንግስትን እዳ አስተዳደር የሚመለከት 
መዝገብና የሂሳብ አያያዝ ስርአት መመስረት እንዳለበትና ከዚህም 
በመነሳት በፋይናንስ ደንብ ቁጥር 17/1989 አንቀፅ 56 (ሐ) ላይ 
እንደተደነገገው በብድር ከተወሰደው ገንዘብ ውስጥ የተከፈለውን ዋና 
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እዳ ወይም ወለድ መመዝገብና መከታተል እንዳለበት ተደንግጓል፡፡ 
በሌላም በኩል በፋይናንስ ደንብ ቁጥር 17/89 አንቀጽ 50 (4) ላይ 
እንደተደነገገው የአጭር ጊዜ ብድር መንግስት በባንኮችና በልውውጥ 
ገበያ እንቅስቃሴ ውስጥ ያለውን የሂሳብ ሚዛን እንዲሁም የገቢና 
ወጪ በጀትን ግምት በሚመለከት አስተማማኝ የሆነ ወቅታዊ 
መረጃን መሰረት በማድረግ መፈጸም እንዳለበት ተደንግጓል፡፡ 

60. በዚህ ረገድ የሚኒስቴር መ/ቤቱ የቀጥታ ብድርን በተመለከተ 
ብድሩን ሙሉ በሙሉ የብሄራዊ ባንክ እንዲያስተዳድረው በማድረጉ 
መንግስት ከቀጥታ ብድር የተበደረው ሂሳብ የገቢና ወጪ በጀትን 
ግምት ውስጥ በማስገባት እንዲሁም የመንግስት የገንዘብ አቅም ዝቅ 
ሲል መሆኑ የሚጣራበት ስርአት የለም፡፡ በተጨማሪም ደግሞ የብድር 
እዳ ክፍያው የብድር ወለዱ እንዳይበዛ መንግስት የሰበሰበው ገንዘብ 
ከፍ ያለ በሚሆንበት ጊዜ ወዲያውኑ የሚፈጸም መሆኑም ክትትል 
አይደረግም፤ የተከፈለውም ወለድ ትክክል ስለመሆኑ አይጣራም፡፡

61. በሌላም በኩል የብድሩን አስተዳደር በተመለከተ በሚኒስቴር 
መ/ቤቱና በብሄራዊ ባንክ መካከል የተደረገ የውል ስምምነት እንዳለ 
በቃል የተገለፀ ቢሆንም የስምምነት ሰነዱ ለኦዲት ባለመቅረቡ በዚሁ 
መሰረት አስፈላጊው ክትትል ስለመደረጉ ማጣራት አልቻልንም፡፡   

የመሠረታዊ አገልግሎቶች ማስከበር (PBS) ኦዲትን በተመለከተ 

62. ለm¿ረ¬êE yxgLGlÖèC ¥SkbR “Protection of Basic Service” 
ßéግራም lwrÄãC kts«W £œB WS_ b2002 G¥> ›mT 
b125 wrÄãC £œbùN l¥StÄdR ytzrUW yWS_ qÜ__R 
oR›T x_Ubþ mçN wYM xlmçnùN åÄþT l¥DrG 
ታቅዶ በግማሽ ዓመቱ WS_ y23 wrÄãC £œB båÄþT §ይ፣ 
የ72 መ/ቤቶች ኦዲታቸው የተጠናቀቀ XÂ y64 wrÄãC የኦዲት 
ሪፖርታቸው የተላከ ሲሆን bx«Ý§Y የግማሽ ›mtÜ ዕቅድ KNWN 
109% ሆኗል””

63. መ/ቤቱ የመሠረታዊ አሠራር ለውጥ (BPR) መተግበር ከጀመረ 
ከየካቲት 2002 ጀምሮ የ256 ወረዳዎች ኦዲት ለማድረግ አቅዶ 
የ47 ወረዳዎች ኦዲታቸው የተጠናቀቀ ሲሆን የ16 ወረዳዎች ደግሞ 
በኦዲት ላይ ይገኛል፡፡ አፈፃፀሙ ከዕቅዱ ጋር ሲነፃፀር 25% ያህሉ 
ተጠናቋል፡፡
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64. በዚህም መሠረት የተያዘው ዕቅድ በበጀት ዓመቱ መጨረሻ በሙሉ 
እንደሚጠናቀቅ ይገመታል፡፡

65. XNdzþhùM y2001 bjT ›mT ym¿r¬êE xgLGlÖèC ¥SkbR 
(PBS) tk¬¬Y åÄþT yx‰T „B ›mT ¶±RT tzUJè 
lgNzBÂ xþ÷ñ¸ L¥T ¸ኒስቴR ተልኳል፡፡

የክዋኔና የአካባቢ ኦዲትን በተመለከተ

66. በ2002 በጀት ዓመት ቀደም ሲል የተጀመሩትን 7 ኦዲቶች ጨምሮ 
እስከ ታህሣሥ 2003 አሥራ ሰባት የክዋኔና የአካባቢ ኦዲት 
ለማከናወን ታቅዷል፡፡ በዚሁ መሠረት ባለፉት ዘጠኝ ወራት 3 
ኦዲቶች ተጠናቀው ሪፖርታቸው የተላከ፣ 3 ኦዲቶች ሪፖርታቸው 
በክለሣ ላይ ያለ እና 11 ኦዲቶች ደግሞ በመሠራት ላይ ይገኛሉ፡፡ 
በመሠረቱ የክዋኔ ኦዲት በኦዲቱ የሥራ ባህሪ የተነሣ ረዥም ጊዜ 
የሚወስድና ሥራውንም የለመዱ ኦዲተሮች በገበያ ላይ ተፈላጊ 
በመሆናቸው በየጊዜው ሥራ መልቀቃቸውና ለመተካትም ቢሞከር 
በኦዲቱ ልምድ ያለው ባለሙያ ለማግኘት የማይቻል በመሆኑ 
በክዋኔ ኦዲት ዕቅድ አፈጻጸም ላይ ከፍተኛ ተፅዕኖ አሳድሯል፡፡ 

67. የተጠናቀቁት ሶስቱ የክዋኔና የአካባቢ ኦዲቶች፡- 

•	 የቆዳ ማለስለሻ ፋብሪካዎች በአካባቢ ላይ ብክለት በማያስከትሉ 
በሰውና በእንስሳት ጤና ላይ ጉዳት በማያደርሱ መልኩ 
ተግባራቸውን እያከናወኑ መሆኑን ለማረጋገጥ የተካሄደ የአካባቢ 
ኦዲት፣

•	 በኢትዮጵያ ፖስታ አገልግሎት ድርጅት በፖስታ ጥራትና 
ደህንነት ላይ የተካሄደ የክዋኔ ኦዲት፣

•	 በኢትዮጵያ የገጠር ኢነርጂ ልማትና ማስፋፊያ ማዕከል የገጠር 
ኢነርጂ ምንጭ ቴክኖሎጂዎችን የማልማት፣ የማስፋፋት፣ 
የማስተዋወቅና የማሰራጨትን ተግባር ኢኮኖሚያዊና ቀልጣፋ 
በሆነ መልኩ ማከናወኑንና ውጤታማ መሆኑን፣ እነዚህን የኢነርጂ 
ምንጮችና ቴክኖሎጂዎች ለገጠሩ ህብረተሰብ ለማስተዋወቅና 
ለማሰራጨት ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር በቅንጅት 
እየሰራ መሆኑን ለማረጋገጥ፣ 
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የአካባቢ እና የክዋኔ ኦዲት አድርጎ የተገኙት ዋና ዋና ግኝቶች 
ቀጥለው ቀርበዋል፡፡ /ዝርዝር የኦዲት ሪፖርቱ በሦስት ልዩ ጥራዞች 
ቀርቧል፡፡/

68. በቆዳ ማለስለሻ ኢንዱስትሪዎች ላይ የተከናወነ የአካባቢ 
ኦዲት፤ 

•	 በቆዳ ማለስለሻ ፋብሪካዎች አማካኝነት ሊደርስ የሚችለውን 
የአካባቢ ብክለት ለመከላከል በአስፈፃሚ መ/ቤቶች፣ በተቆጣጣሪ 
አካላት እና ማህበራት መካከል በቅንጅት ለመሥራት የሚያስችል 
ሥርዓት ያለመኖሩ፣ 

•	 ከቆዳ ማለስለሻ ፋብሪካዎች በሚወጣ ፍሣሽ እና ደረቅ ቆሻሻ 
አማካኝነት የአካባቢ ብክለት እንዳይከሰት ለማድረግና ዘላቂነት 
ያለው የኢንዱስትሪ ልማትን ለማስፈን እንዲያስችል የማለስለሻ 
ፋብሪካዎች በአንድ (በተወሰነ) አካባቢ ተሰባስበው ቆሻሻን 
በጋራና በአነስተኛ ወጪ ለማስወገድ ብሎም በጥቅም ላይ 
ለማዋል የሚያስችል የዞን ሥርዓት (Industrial Zoning) መኖር 
ይገባዋል፡፡ ይህንንም ተግባራዊ ለማድረግ የንግድና ኢንዱስትሪ 
ሚኒስቴር ከፌዴራል አካባቢ ጥበቃ ባለሥልጣን ጋር እንዲሁም 
የክልል ንግድና ኢንዱስትሪ ቢሮዎች ከክልል የአካባቢ ጥበቃ 
መ/ቤቶች ጋር በጋራ በመሆን ሊያከናውኑት ሲገባ ይህ ሥርዓት 
በአገሪቱ በየትኛውም አካባቢ ተዘርግቶ አለመገኘቱ፣

•	 ከቆዳ ማለስለሻ ፋብሪካዎች የሚመነጭ የፍሣሽና ደረቅ ቆሻሻ 
በአካባቢ ላይ ሊያደርስ የሚችለውን ብክለት ለመከላከል 
እንዲያስችል የአካባቢ ብክለት ቁጥጥር አዋጅ እና ደንብ 
በማለስለሻ ፋብሪካዎች እንዲታወቁ እና ተግባራዊ እንዲሆኑ 
መደረግ ሲገባው በተሟላ ሁኔታ ተግባራዊ ሳይሆን ተገኝቷል፡፡

•	 የቆዳ ማለስለሻ ፋብሪካዎች የአካባቢ ብክለትን በመከላከል 
ኃላፊነታቸውን ለመወጣት ለሚያደርጉት ጥረት እንዲሁም 
በአካባቢ ልማት ለሚያደርጉት ተሣትፎ በአገሪቱ የአካባቢ 
ፖሊሲ ላይ በተገለፀው መሠረት የማበረታቻ እና የማትጊያ 
ሥርዓት ያልተዘረጋ መሆኑ፣  

•	 በማለስለሻ ፋብሪካዎች አማካኝነት በአካባቢ ላይ ሊደርስ 
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የሚችለውን ብክለት ለመከላከል የሚያስችልና የአካባቢ ጉዳይን 
የሚከታተል እና የሚቆጣጠር አደረጃጀት እንደዚሁም ተገቢው 
የመረጃና ዶክመንቴሽን ሥርዓት በየፋብሪካዎቹ ሊዘረጋ ሲገባ 
የሌለ መሆኑ፣

•	 ወደ አካባቢ የሚለቀቅ ቆሻሻን በመቀነስ ብክለትን ለመከላከል 
እንዲያስችል ከፋብሪካዎች የሚመነጭ የፍሣሽና ደረቅ ቆሻሻ 
በድጋሚ ለአገልግሎት የሚውልበት (Recycle) ሥርዓት 
ሊዘረጋና ተግባራዊ ሊሆን ሲገባ ይህ ሥርዓት ያልተዘረጋ ሆኖ 
መገኘቱ፣

•	 የቆዳ ማለስለሻ ፋብሪካዎች በሚጠቀሟቸው ኬሚካሎች አያያዝ 
ምክንያት የአካባቢ ብክለት እንዳይከሰት በግምጃ ቤት ያለው 
አያያዝና አጠባበቅ ልዩ ጥንቃቄ ሊደረግለት ለዚህም ሲባል 
የኬሚካል ማከማቻ ግምጃ ቤት ወለሉ ከሲሚንቶ የተሠራ፣ 
በቂ አየር ለማስገባትና ለማናፈስ (ventilation) የሚያስችል፣ 
እርጥበት የማያገኘው ሆኖ ሊዘጋጅ ሲገባ በአንዳንድ የማለስለሻ 
ፋብሪካ ለኬሚካሎች ማከማቻ የሚሆን ግምጃ ቤት ባለመዘጋጀቱ 
በማምረቻና መሥሪያ ክፍሎች ውስጥ እንዲጠበቅ መደረጉ፣ 

በመሆኑም ጉዳዩ የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ከላይ 
የተጠቀሱት የአሠራር ግድፈቶች ተወግደው ፋብሪካዎቹ የሚመሩበት 
አሰራር የአካባቢ ጥበቃና ልማትን መሠረት ያደረገ ብክለትን 
ለመከላከልና የአካባቢ ደህንነትን ለማረጋገጥ እንዲያስችል የአካባቢ 
ጥበቃ አዋጆችና ደንቦች እንዲተገበሩ በማድረግና በመቆጣጠር 
በአጠቃላይ ፋብሪካዎቹ ቀጣይ ልማት እውን ለማድረግ በሚያስችል 
መልኩ እንዲሰሩና እንዲመሩ ክትትል እንዲደረግ በኦዲት ሪፖርቱ 
አስገንዝበናል፡፡

69. በኢትዮጵያ ፖስታ አገልግሎት ድርጅት በፖስታ 
ጥራትና ደህንነት ላይ የተካሄደ የክዋኔ ኦዲት፤ 

የኢትዮጵያ የፖስታ አገልግሎት ድርጅት የፖስታ አገልግሎት 
አሠጣጥ ጥራትና ደህንነትን ለማሻሻል ባከናወነው የመሠረታዊ የሥራ 
ሂደት ለውጥ ጥናት ፋይዳ የማይኖራቸውን ተግባራት በመለየት 
ሊሻሻሉ የሚገባቸውን ተግባራት ለመተግበር በአዲስ መልክ የተዘጋጁ 
ማኑዋሎች ተግባራዊነትን እና አጠቃላይ በድርጅቱ እየተተገበረ 
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ያለው የመሠረታዊ የሥራ ሂደት ለውጥ ጥናት ለህብረተሰቡ እየሰጠ 
ያለውን የአገልግሎት ጥራትና ደህንነት በማሻሻል በኩል ውጤታማ 
መሆኑን ለማረጋገጥ የክዋኔ ኦዲት ተከናውኖ ጎላ ጎላ ያሉት ችግሮች 
ቀጥሎ ቀርበዋል፡፡ 

•	 የደብዳቤ መልዕክት መጥፋት፣ መበላሸት፣ መቀደድና መከፈትን 
የሚፈጥሩ ሁኔታዎችን ለመከላከል የቁጥጥር ሥርዓቶችን 
ተግባራዊ በማድረግ የመደበኛና ጥቅል ፖስታዎች ደህንነታቸው 
ተጠብቆ ሳይፈቱ ለባለአደራዎቹ መድረስ ሲገባቸው የጥቅል 
ፖስታዎች የደህንነት ችግር የሚያጋጥማቸው መሆኑ፣ 

•	 የፖስታ አገልግሎትን ለመስጠትም ሆነ ለማግኘት የሚጠየቁ 
ቅድመ ሁኔታዎች /መረጃዎች/ ደንበኞች በግልጽ እና በቀላሉ 
ሊያውቋቸው እና ሊያገኟቸው በሚያስችል ሁኔታ በማዘጋጀት 
በመረጃ እጥረት ምክንያት ሊከሰት የሚችለውን የደንበኞችን 
መጉላላት ለመቀነስ ጥረት ሊደረግ ሲገባ ደንበኞች አገልግሎት 
ለማግኘት የሚያስፈልጓቸው መረጃዎች በቀላሉ ሊያገቸው 
በሚችሉበት ሁኔታ ግልጽ በሆነ መልኩ የተዘጋጁ አለመሆኑ፣ 

•	 በዓለም አቀፍ ደረጃ የተቀመጡ መስፈርቶች (Standards) ላይ 
በመመሥረት የራሱን የመልዕክቶች መታደያ ፍጥነት መመሪያ 
አዘጋጅቶ ሁሉም የድርጅቱ ሠራተኞች እንዲያውቁት በማድረግ 
ተግባራዊ ማድረግ የሚኖርበት ቢሆንም መስፈርቶች በመመሪያ 
መልክ ተዘጋጅተው ሁሉም ሠራተኞች እንዲያውቋቸው 
ባለመደረጉ ሠራተኞቹ ለእነዚህ መስፈርቶች ያላቸው ግንዛቤ 
አናሳ ሆኖ መገኘቱ፣

•	 በተለያዩ የዞን ፖስታ ቤቶች የሚገኙ የግል ሣጥኖች ለተጠቃሚዎች 
እንዲከራዩ አስፈላጊውን ቅስቀሣ በማድረግ ማከራየት ሲገባው 
ፖስታ ቤቱ ያሠራቸው ሣጥኖች ባለመከራየታቸው በድርጅቱ 
ገቢ ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ የሚያሳይ መሆኑ፣

•	 ድርጅቱ ባካሄደው የመሠረታዊ የሥራ ሂደት ለውጥ ጥናት 
መሠረት ከደንበኞች የሚቀርቡ አቤቱታዎችን ለመቀነስ እና 
የደንበኞች እርካታን ለመጨመር በተለይም ለፈጣን መልዕክት 
(EMS) ትኩረት በመስጠት ለፈጣን መልዕክት ሠራተኞች 
በደንበኛ አያያዝና አገልግሎት አሰጣጥ ዙሪያ በየጊዜው ሥልጠና 
መስጠት ሲገባ ያልተሰጠ መሆኑ፣
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•	 ማንኛውም ፈጣን መልዕክት (EMS) በቀን ከአንድ ጊዜ በላይ 
ተሰብስቦ እና ታስሮ የተለያዩ አየር መንገዶችን በመጠቀም 
ወዲያውኑ ባለው የመጀመሪያ በረራ መላክ ሲገባ በቀን አንድ 
ጊዜ ብቻ የሚታሠሩ መሆኑ፣

•	 የፖስታ ጥራትና ደህንነትን በተመለከተ ከሚመለከታቸው 
ባለድርሻ አካላት ጋር መደበኛ በሆነ መልኩ በመገናኘት 
በአሠራር ላይ የሚያጋጥሙ ችግሮችን በውይይት እንዲፈቱ 
ማድረግ ሲገባ ግንኙነት የሌለ መሆኑ፣ 

•	 የፖስታ ገንዘብ ቁጠባ አገልግሎት ማቋቋም እንዳለበት በ1958 
በወጣው አዋጅ ቁጥር 319/58 የተቀመጠ ቢሆንም ተግባራዊ 
ያልተደረገ መሆኑ ታውቋል፡፡

በመሆኑም ድርጅቱ የተጠቀሱትን ችግሮች በመፍታት የተጠናውን 
መሠረታዊ የሥራ ሂደት ለውጥ በመተግበር ለሕብረተሰቡ እየሰጠ 
ያለውን አገልግሎት ጥራትና ደህንነት በማሻሻል ውጤታማ ለመሆን 
ጥረት ማድረግ ይጠበቅበታል፡፡

70. በኢትዮጵያ የገጠር ኢነርጂ ልማትና ማስፋፊያ ማዕከል 
የገጠር ኢነርጂ ልማትን በተመለከተ የተከናወነ የክዋኔ 
ኦዲት ሪፖርት፤ 

በኢትዮጵያ የገጠር ኢነርጂ ልማትና ማስፋፊያ ማዕከል ለገጠሩ 
ህብረተሰብ  የሚያገለግሉ የኢነርጂ ምንጮችና ቴክኖሎጂዎች 
የሚለሙበትና የሚስፋፉበት ሁኔታ በብቃት መመቻቸቱንና ስኬታማ 
መሆኑን እና የገጠር ኢነርጂ ምንጭና ቴክኖሎጂን ለማልማት፣ 
ለማስተዋወቅና ለማሰራጨት ከሚመለከታቸው ዋነኛ ባለድርሻ 
አካላት ጋር በቅንጅት እየሰራ መሆኑን ለማረጋገጥ በተከናወነ የክዋኔ 
ኦዲት የተገኙት ግኝቶች ቀጥለው ቀርበዋል፡፡

•	 የተቀናጀ የገጠር ኢነርጂ ልማት ስትራቴጂክ ሰነድን 
አዘጋጅቶ ተግባራዊ ለማድረግ ከአለም አቀፍ የልማት 
ማህበር [International Development Association, (IDA)] 
ጋር የብድር ስምምነት የተፈረመ ቢሆንም በስምምነቱ 
መሠረት የተቀናጀ የገጠር ኢነርጂ ልማት ስትራቴጂክ ሰነድ 
አለመዘጋጀቱ፣ 
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•	 በዚህ ምክንያት በገጠር ኢነርጂ ላይ የተሰማሩ ባለድርሻ 
አካላትን ኃላፊነት በግልጽ ለይቶ ለማወቅና ኃላፊነታቸውን 
በአግባቡ መወጣታቸውን እና ለገጠሩ ህብረተሰብ ኢነርጂ 
የማቅረቡ ተግባር በተቀላጠፈ ሁኔታ በቅንጅት መከናወኑን 
ለማረጋገጥ አለመቻሉ፣

•	 ማዕከሉ ባዘጋጀው ከ1998-2002 ዓ.ም ተግባራዊ የሚደረግ 
የአምስት ዓመት ስትራቴጂክ ዕቅድ ላይ በአጭር ጊዜ 
የሚደርሱ የኢነርጂ ዛፎችንና ባዮዲዝል ቴክኖሎጂ 
ልማትን ለማልማት በዕቅድ የተያዘ ቢሆንም በST‰t½©þK 
:QD ytÃzù o‰ãCN wd ›m¬êE :QD tmNZrW 
ያልተያዙና tGÆ‰êE ያልተደረጉ መሆናቸው፣ 

•	 የአገሪቷን የታዳሽ ኢነርጂ ሀብቶች እና የገጠር 
ኤሌክትሪፊኬሽን የልማት አቅጣጫ የሚያሳይ ጥናት ቢኖርም 
ለሁሉም ለሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት እንዲሰራጭና 
በተግባር ላይ እንዲውል ባለመደረጉ ከፍተኛ ወጪ ወጥቶበት 
የተዘጋጀው መሪ ካርታም ተግባራዊ ሳይደረግ ተገኝቷል፡፡

•	 የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ኮርፖሬሽን ከገጠር 
ኤሌክትሪፊኬሽን ፈንድ ብድር በመውሰድ የኤሌክትሪክ 
አገልግሎት የሚያቀርቡ ፕሮጀክቶች ባሉበት አካባቢዎች 
ሲደርስ ካሳ እንዲከፍል የሚያደርግ ደንብ ተዘጋጅቶ 
ተግባራዊ እንዲደረግ በገጠር ኤሌክትሪፊኬሽን አዋጅ ላይ 
የተቀመጠ ቢሆንም ደንቡ ያልወጣ መሆኑ፣ 

•	 የገጠር ኤሌክትሪፊኬሽን ፈንድ ሴክሪቴሪያት እና የኢትዮጵያ 
ኤሌክትሪክ ኃይል ኮርፖሬሽንም በየዓመቱ እየተገናኙ 
ለማዕድንና ኢነርጂ ሚኒስቴር እና ለኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ 
ኤጀንሲ ከሚያቀርቡት ዓመታዊ የገጠር ኤሌክትሪፊኬሽን 
ጠቋሚ ዕቅድ አኳያ ዕቅዳቸውን እንዲያቀናጁ በገጠር 
ኤሌክትፊኬሽን አዋጅ ቢደነግግም ተግባራዊ ያልተደረገ 
መሆኑ፣ 

•	 የኤሌክትሪክ አመንጭዎቹም ሆነ አከፋፋዮቹ ለማመንጨትም 
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ሆነ ለማከፋፈል የሚጠቀሙባቸው ሽቦዎች፣ ኢንሱሌተሮች 
እና መገጣጠሚያዎች የብሔራዊ ደረጃን ወይም የአለም 
አቀፉን ኤሌክትሮ ቴክኒካል ኮሚሽን ደረጃዎች ያሟሉ 
መሆናቸው የሚረጋገጥበት መንገድ በኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ 
ኤጀንሲም ሆነ በገጠር ኤሌክትሪፊኬሽን ፈንድ አስፈጻሚ 
ሴክሪቴሪያት በኩል ያልተዘጋጀ መሆኑ፣ 

•	 በፌዴራል እና በክልል የሚገኙ የገጠር ኢነርጂ ዘርፍ 
ባለድርሻ አካላት ቢያንስ በአመት አንድ ጊዜ የሚገናኙበት 
የምክክር መድረክ ሊዘጋጅና በመካከላቸው የመረጃ ልውውጥ 
ሥርዓት ሊኖር የሚገባ ቢሆንም ሥርዓቱ ያልተዘረጋ መሆኑ፣

•	 የመረጃ ልውውጥ oR›tÜN በተመለከተ በየሦስት ወሩ 
ክልሎች ለማዕከሉ መረጃ ማቅረብ XNd¸ñRÆcW oR›tÜ 
bþzrUM በየወረዳው የሚሰራጩ ምድጃዎች ሪፖርት በወቅቱ 
/በሚፈለገው ጊዜ/ ለማዕከሉ XNd¥ÃqRbù የሚሉት ዋና 
ዋናዎቹ ናቸው፡፡

በመሆኑም የተጠቀሱትን ችግሮች ለመፍታት ማዕከሉ ከሚመለከታቸው 
ባለድርሻ አካላት ጋር በቅንጅት በመሥራት የገጠር ኢነርጂ ምንጭ 
ቴክኖሎጂዎችን ኢኮኖሚያዊ ቀልጣፋና ውጤታማ በሆነ መልኩ 
በማከናወን ለሕብረተሰቡ ማስተዋወቅና ማሰራጨት ይጠበቅበታል፡፡

የመሠረታዊ የሥራ ሂደት ጥናትን በተመለከተ

71. ሌላኛው የመ/ቤታችን የ2002 በጀት ዓመት ዋነኛው ዕቅድ ቀደም 
ባሉት ዓመታት ተጀምሮ ሲካሄድ የነበረውን የመሠረታዊ የሥራ 
ሂደት ጥናት በማጠናቀቀና ተግባራዊ በማድረግ የመ/ቤታችንን 
ተቋማዊ ለውጥ ዕውን እንዲሆን ማስቻል ነው፡፡ በዚህ ረገድ ባለፉት 
ዘጠኝ ወራት የተከናወኑ ዋና ዋና ተግባራት እንደሚከተለው 
ቀርበዋል፡፡

•	 በመ/ቤታችን ውስጥ የተጀመሩት የመሠረታዊ የሥራ ሂደት 
ጥናቶች በሙሉ ተጠናቀው ውጤታማና ስኬታማ እንደዚሁም 
የቆመለትን ዓላማ በሚገባ ለመፈጸም የሚችል ተቋም የሚፈጥር 
አዲስ የአሠራር ሂደት ተቀርጿል፡፡ አዲሱ አሠራር ሥጋትን 
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መሠረት ያደረገ የኦዲት ሥርዓትን የሚከተል ከመሆኑም 
በላይ ለሰው ኃይል ልማት ልዩ ትኩረት በመስጠት የመረጃ 
ቴክኖሎጂን በስፋት በመጠቀም የኦዲት ጊዜና ወጪን በመቀነስ 
የኦዲት ጥራትና ሽፋንን በከፍተኛ ደረጃ የሚያሳድግና የቡድን 
አሠራርንና አመራርን እንደዚሁም ውጤታማነትንና ቅልጥፍናን 
መሠረት አድርጎ የተቀረፀ ነው፡፡

•	 አዲሱን አሠራር ይበልጥ ውጤታማ ለማድረግ የሚያስችል 
አደረጃጀትና መዋቅር የተፈጠረ ከመሆኑም በላይ ይZው 
መዋቅር ተፈቅዶ ሥራ ላይ እንዲውል ለም/ቤቱ ቀርቧል፡፡ 
አደረጃጀቱና መዋቅሩም በም/ቤቱ ፀደቆ እስከሚመለስ ድረስ 
ጊዜያዊ የሰው ኃይል ድልድልና ምደባ ተደርጎ ሥራዎች 
በአዲሱ አሠራር መሠረት በመካሄድ ላይ ናቸው፡፡

•	 በሌላ በኩል አዲስ የተቀረፀውን አሠራር መሠረት በማድረግ 
የመ/ቤታችን ማቋቋሚያ አዋጅ ማሻሻያና የፌዴራል መንግሥት 
ለክልሎች የሚሰጠው ድጋፍና ድጎማ ሂሣብ በነጠላ ኦዲት 
ሥርዓት ኦዲት ስለሚደረግበት ሁኔታ የሚደነግጉ ረቂት አዋጆች 
ተዘጋጅተው ለም/ቤቱ ቀርበዋል፡፡ እስከአሁን የመ/ቤታችን 
አዋጅ ማሻሻያው የፀደቀ ሲሆን የፌዴራል መንግሥት ለክልሎች 
የሚሰጠው የድጋፍና ድጎማ ሂሣብ በነጠላ ኦዲት የሚደረግበት 
ሥርዓት አስመልክቶ የቀረበው ረቂቅም በቅርቡ እንደሚፀድቅ 
ይጠበቃል፡፡ የመሠረታዊ የሥራ ሂደት ለውጥን አስመልክቶ 
ቀሪው ተግባር ውጤት ተኮር የምዘና ሥርዓት (BSC) መገንባት 
ሲሆን ለዚህ አስፈላጊ የሆኑ ቅድመ ሁኔታዎች በመጠናቀቃቸው 
ጥናቱን በሚቀጥለው ወር ውስጥ ለመጀመርና በአጭር ጊዜ 
ተግባራዊ ለማድረግ ታቅዷል፡፡

•	 በአጠቃላይ የመሠረታዊ የሥራ ሂደት ጥናቱ ለተቋማዊ ለውጡ 
መሠረት ጥሏል፡፡ በጥናቱ የተመለከቱት ግብዓቶች ከተሟሉ 
አሁን ያለው የኦዲት ሽፋንና ጥራት በከፍተኛ ደረጃ ያድጋል፡፡ 
ይህ ደግሞ የፋይናንስ አስተዳደር ሥርዓታችንን ከማጠናከሩም 
በላይ ም/ቤቱ ተጠያቂነትን ለማስፈን የሚያደርገውን ጥረት 
በፅኑ የሚረዳ ይሆናል፡፡ በመሆኑም የም/ቤቱ ድጋፍ ተጠናክሮ 
ሊቀጥል ይገባል፡፡
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ሴክተር ዘለል የሆኑ ሥራዎች በተመለከተ

•	 ከዚህ አንፃር በአጭር ጊዜ ቀደም ሲል የነበሩት ኮሚቴዎች 
ፈርሰው በአዲስና በፈቃደኝነት ላይ በተመሠረተ የኮሚቴ 
አባላት እንዲተካ ተደርጓል፡፡

•	 በረጅም ጊዜ ውስጥ ኤች.አይ.ቪ ኤድስን፣ የሥርዓተ ፆታ 
ጉዳይንና የአካባቢ ጉዳዮችን በመ/ቤታችን ውስጥ የሚከታተል 
መዋቅር እንዲፈጠር ተደርጓል፡

•	 እንደአዲስ ከተቋቋሙት ኮሚቴዎች መካከል የሴቶች ጉዳይ 
በአጭር ጊዜ ከፍተኛ እንቅስቃሴ በማድረግ ከሚመለከታቸው 
መ/ቤቶች ጋር ግንኙነት በመፍጠር ለመጀመያ ጊዜ 
በመ/ቤታችን የማርች 8 ቀን እንዲከበርና በሥርዓተ ፆታ 
ላይ ሠራተኛው ግንዛቤ እንዲያገኝ አድርጓል፡፡ በተመሳሳይ 
ሁኔታ የኤች.አይ.ቪ ኤድስ ኮሚቴም ቃለ-መጠይቅ በማዘጋጀት 
ሠራተኛው ስለበሽታው ያለውን ግንዛቤ፣ አመለካከትና ባህሪ 
ለማወቅና ቀሪውን ሥራ ለማቀድ መረጃ በመሰብሰብ የትንተና 
ሥራ ያከናወነ ሲሆን ውጤቱንም ሠራተኛው እንዲያውቀው 
ተደርጓል፡፡ በተጨማሪም ሠራተኛው የዓመቱን የዓለም ኤድስ 
ቀን መሪ ቃልና የቀይ ሪቫን መልዕክት በማድረግ እርስ በርስ 
እንዲወያዩ ሥራ ተሠርቷል፡፡

•	 የአካባቢ ጉዳዮች ኮሚቴው የደን ተከላ ለማካሄድ በመ/ቤቱም 
ቅጥር ግቢ አካባቢን አስመልክቶ የሚከናወኑ ተግባራትን ዕቅድ 
በማከናወን ላይ ይገኛል፡፡

låÄþtéCÂ y£úB xêqEãC yÑÃ ¥rUgÅ mS«TÂ 

mk¬tLN btmlkt

72. የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት አዋጅ ቁጥር 68/1989 xNqA 7/14 
bts«W SLÈN m¿rT ÆlûT 9 w‰T l2 yGL åÄþtéCÂ 
35 yGL £œB xêqEãC yÑÃ ¥rUgÅ MSKR wrqT s_aL””

•	 btmúúY hùn¤¬ yWS_ åÄþTN l¥«ÂkR bL¥T DRJèC 
bWS_ båÄþtRnT y¸mdbù ¿‰t®C kmmdÆcW 
bðT yÑÃ BÝ¬cWN b¥_ÂTÂ dr© b¥WÈT ÆlûT 
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ዘጠኝ w‰T l58 yWS_ åÄþtéC yÑÃ ¥rUgÅ XNÄþs_ 
xDRÙL”” 

•	 የግል ኦዲተሮች ሊከተሉት የሚገባ የሙያ ሥነ-ምግባር እንደገና 
ተዘጋጅቶ በግል የኦዲት አገልግሎት ላይ ለተሰማሩ ድርጅቶች 
ለአንድ ቀን አውደ ጥናት ተዘጋጅቶ ውይይት ከተካሄደ በኋላ 
ሠነዱ ተግባራዊ እንዲሆን ተደርጓል፡፡

•	 የግል ኦዲተሮች አሠራርና ተቋማዊ ሁኔታን አስመልክቶ 
ግምገማ ከተደረገ በኋላ አዲስ የደረጃ ምደባ ተደርጎ የተለያዩ 
ተጠቃሚዎች ይህንን አውቀው ተገቢውን እርምጃ እንዲወስዱ 
ዝርዝሩ ለሚመለከታቸው ሁሉ ተላልፏል፡፡

የበጀት አጠቃቀምን በተመለከጪt

73. በ2002 bjT ›mT lm/b¤tÜ kmNGoT ytfqdW bjT BR 
12,215,500 ሲሆን በዘጠኝ ወራቱ ውስጥ ወጪ መሆን ከነበረበት 
ብር 9,651,576.86 ውስጥ ብር 8,770,918.93 (91%) ወጨ ሆኗል፡፡ 
ተራፊው ገንዘብ በቀሪው ወራት ሥራ ላይ እንደሚውል ይታመናል፡፡ 

መ/ቤቱን ያጋጠሙ ችግሮች

74. መ/ቤታችን በአዋጅ የተጣለበትን ኃላፊነት ለመወጣት ከፍተኛ 
ጥረት እያደረገ ቢሆንም በአንዳንድ ችግሮች ምክንያት ያሰበውን 
ያህል መራመድ አልቻለም፡፡ ካጋጠሙት ችግሮችም መካከል ዋና 
ዋናዎቹ የሚከተሉት ናቸው፡፡

•	 ኦዲቱን በሚፈለገው መጠንና ጥራት ለማከናወን የሚያስችል በቂ 
ክህሎትና ልምድ ያለው ባለሙያ መቅጠርና መያዝ አለመቻል፣

•	 የኦዲት እና ፋይናንስ ሥራን አስመልክቶ በባለድርሻ አካላት 
ዘንድ ያለው ግንዛቤ ዝቅተኛ መሆን፣

•	 ኦዲት ተደራጊዎች በሚሰጡ የማሻሻያ ሃሳቦች መሠረት 
በወቅቱና በተሟላ ሁኔታ የማስተካከያ እርምጃ አለመውሰድ፣

•	 መ/ቤቱን የቢሮና የመገልገያ መሣሪያዎች ችግር ማጋጠሙ፣
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ከሰው ኃይል ፍልሰት ጋር የተያያዙ ችግሮች

75. በገበያ ላይ ባለው ተፈላጊነትና የክፍያ ሥርዓት የተነሣ በተለይ 
ልምድ ያላቸው ባለሙያዎች ፍልሰት በሥራችን ላይ ከፍተኛ ጫና 
በመፍጠር ላይ ይገኛል፡፡ ምቹ የሥራ ሁኔታን በመፍጠር ችግሩን 
ለመቅረፍ ቢሞከርም በክፍያ አነስተኛነት ምክንያት ውጤታማ 
መሆን አልተቻለም፡፡ በሌላም በኩል አዳዲስ ሠራተኞች በማስገባት 
ችግሩ የሚያስከትለውን ተፅዕኖ ለመቀነስ ጥረት ቢደረግም 
አዲሶቹም ወዲያው ልምድ ሲያገኙ የሚለቁ በመሆኑ መፍትሔ 
ሊሆን አልቻለም፡፡

76. ስለሆነም ዘላቂ መፍትሔ እንደሚሆን ታምኖበትና ተጠንቶ ለምክር 
ቤቱ የቀረበው የሠራተኛውን ጥቅማጥቅምና የክፍያ ሥርዓት 
ለማሻሻል የተዘጋጀው ጥናት በፍጥነት ውሳኔ እንዲያገኝ በማድረግ 
ድጋፍ እንዲያደርግ ም/ቤቱን ለማሳሰብ እወዳለሁ፡፡

የቢሮ ችግር

77. መ/ቤቱ ከፍተኛ የመሥሪያ ቢሮ ችግር እንዳለበት በዚህም ምክንያት 
በሥራው ላይ እያሣደረ ያለውን ተፅዕኖ በማመልከት ተለዋጭ ቢሮ 
አንዲሰጠው ወይም እንዲሠራለት ሲጠይቅ መቆየቱ ይታወሳል፡፡ 
በዚሁ ጥያቄ መነሻነት ቅድሚያ ከሚሰጣቸው መሥሪያ ቤቶች ጋር 
እንዲታይልን ከም/ቤቱ ድጋፍ የተሰጠ ቢሆንም አሁንም መፍትሔ 
ሊያገኝ አልቻለም፡፡ ስለሆነም ችግሩ እንዲፈታ አሁንም ምክር ቤቱ 
የተጠናከረ ድጋፍ እንዲያደርግ በአንክሮ እንጠይቃለን፡፡

በሂሣብ ምርመራ አገልግሎት ኮርፖሬሽን እና በግል ኦዲት 
ድርጅቶች የተከናወነ ኦዲት

78. yØÁ‰L êÂ åÄþtR m/b¤T bxêJ bts«W `§ðnT 
bmNGoT bjT y¸tÄd„ XÂ b‰úcW gbþ y¸tÄd„ 

ymNGoT ልማት DRJèCN# bmNGoTÂ bWጭ hgR 
mNGoታT DUF y¸kÂwnù PéjKèCN XNÄþhùM y:RÄ¬ 
£úïCN åÄþT XNd¸ÃdRG Y¬wÝL”” çñM bm/b¤tÜ yxQM 
WSNnT ytnú ‰sù k¸s‰W bt=¥¶ ymNGoT yL¥T 
DRJèCN# PéjKèCNÂ y:RÄ¬ £úïCN b£úB MRm‰ 
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xgLGlÖT ÷R±Ê>N XÂ km/b¤tÜ yÑÃ BÝT ¥rUgÅ yMSKR 
wrqT btsÈcW yGL åÄþT DRJèC åÄþT bmdrG §Y 
Yg¾lù”” båÄþT DRJècÜ åÄþT tdRgW b¸qRbù ¶±RèC 
mnšnT mššL ÃlÆÒW gùÄ×C xSf§gþW ¥ššÃãCÂ 
XRM©ãC XNÄþwsÇ låÄþT td‰gþW DRJT# lo‰ xm‰R 
ïRDÂ ltöÈÈ¶ yb§Y m/b¤èC bdBÄb¤ xSf§gþW ¥úsbþÃ 
ተሰጥቷL””

79. y£úB MRm‰ xgLGlÖT ÷R±Ê>N y2001 bjT ›mT yo‰ 
XNQSÝs¤ XÂ bGL yåÄþT DRJèC y¬† ¯§ ¯§ Ãlù GŸèC 
bêÂ åÄþtR m/b¤T zgÆ _‰Z KFL 3 bZRZR qRÆ*L””

ኦዲት የተደረጉ ድርጅቶች የሂሣብ መግለጫ ሁኔታ

80. bGL åÄþT DRJèCÂ b£úB MRm‰ xgLGlÖT ÷R±Ê>N 
b2001 bjT ›mT åÄþT ktdrgù 278 £œïC §Y yts«ùT 
yåÄþT xStÃyèC sþtntnù 115 £úïC nqØ¬ yl¤lbT 
xStÃyT (Clean)# 131 £úïC k_qET gùDlèC bStqR nqØ¬ 
yl¤lbT xStÃyT (Except for)# 28 £úïC xÌM lmWsD 
XNd¥YÒL xStÃyT yts«bT (Disclaimer) XÂ 4 £úቦች 
tqÆYnT y¸ÃúÈ xStÃyT (Adverse) yts«ÆcW çnW 
tgŸtêL”” 

81. በሌላም በኩል እስከ ሰኔ 30 ቀን 2001 ዓ.ም መጨረሻ ባለው 
መረጃ መሠረት ከሁለት ዓመታት በላይ ሂሣባቸውን ዘግተው ኦዲት 
ያላስደረጉ 29 የመንግሥት ልማት ድርጅቶች ይገኛሉ፡፡ የኦዲት 
አንዱ ጠቀሜታ ወቅታዊ የሆነ የማስተካከያ እርምጃ መውሰድ 
ስለሆነ ከረጅም ጊዜ በኋላ ኦዲት ተደርጎ የሚቀርበው ሪፖርት 
ወቅታዊ እርምጃ ለመውሰድ አስቸጋሪ በመሆኑ የፕራይቬታይዜሽንና 
የመንግሥት ልማት ድርጅቶች ኤጀንሲ እነዚህ ድርጅቶች 
ሂሣባቸውን ዘግተው ኦዲት እንዲያስደርጉ መከታተል ይኖርበታል፡፡

የሂሣብ ምርመራ አገልግሎት ኮርፖሬሽን የሥራ እንቅስቃሴና 
ያጋጠሙ ችግሮች

82. y£úB MRm‰ xgLGlÖT ÷R±Ê>N bxêJ qÜ_R 126/1969 
ytÌÌm sþçN ›§¥Wም ymNGoT wYM xB²¾W DRšcW 
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bmNGoT የtÃzù y¥MrÒ# y¥kÍfÃÂ yxgLGlÖT sÀ 
DRJèC yåÄþT xgLGlÖT ¥bRkT ነው፡፡ 

የሥራ ክንውን

83. b2001 bjT ›mT bnbrW 122 ysW `YL 203 åÄþèCN 
ለማድረግ xQì 190 åÄþèCN ወይም የዕቅዱን 84% ለመፈጸም 
ችሏል፡፡ bzþH m¿rT k:QÇ b13 ኦዲቶች wYM (16%) ዝቅ 
ያለ sþçN ለዚህም ዋና ምክንያት በታቀደው መሠረት ከኦዲት 
ተደራጊ ድርጅቶች ረቂቅ የሂሣብ መግለጫዎች በወቅቱ ለምርመራ 
አለመቅረብ፣ ምርመራውም ተጠናቆና ሪፖርቶች ተዘጋጅተው ነገር 
ግን ውይይቱ በበጀት ዓመቱ ባለመጠናቀቁ ወደሚቀጥለው በጀት 
ዓመት በመተላለፋቸው ነው፡፡ k2000 bjT ›mT አፈጻጸም UR 
sþnÉ{R በ2001 የተገኘው ክንውን tmሳሳY መሆኑ ታውቋል፡፡

የፋይናንስ እንቅስቃሴ

84. ÷R±Ê>nù b2001 bjT ›mT ከኦዲት ሥራ አገልግሎት BR 6.0 
¸lþ×N gbþ l¥GßT xQì BR 8.4 ¸lþ×N gbþ አግኝቷል፡፡ 
በሌላም በኩል BR 4.9 ¸lþ×N wÀ l¥DrG xQì BR 6.3 
¸lþ×N wÀ ያደረገ ቢሆንም በበጀት ዓመቱ የBR 2.1 ¸lþ×N 
TRF lþÃgŸ C§*L””

ኮርፖሬሽኑ ባካሄዳቸው ኦዲቶች የታዩ አጠቃላይ ችግሮች

85. ÷R±Ê>nù ÆµÿÄcW åÄþèC y¬† x«Ý§Y CGéC bRµ¬ 
sþçnù btly _‰Z bqrbW zgÆ bZRZR yt«qsù bþçNM êÂ 
êÂãcÜ፤

•	 bRµ¬ DRJèC yÌ¸ NBrT möÈ«¶Ã ZRZR mZgB 
yl¤§cW mçnù# Ã§cWM bþñ„ dGä BzùãcÜ mZgÆcW 
ÃLtà§# xNÄNìcÜ dGä ytlÃ† Ì¸ NBrèCN bxND 
§Y mZGbW ytgßù mçnù#

•	 xNÄND DRJèC bmUzN y¸gßù :ÝãCN ö«‰ 
y¥ÃdRgù mçÂcW\ xNÄNìcÜ bkðL ö«‰ y¸ÃdRgù 
sþçN xNÄNìcÜ dGä ö«‰ bþÃdRgùM k£œB mZgB UR 
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y¥YgÂzB mçnù#

•	 xB²®cÜ DRJèC bRµ¬ ÃLtsbsb WZF £úB ytgßÆcW 
sþçN £úbùN lmsBsB tgbþWN _rT Ã§drgù kmçnùM 
b§Y x«‰È¶ lçnùT ተሰብሳቢ ሂሣቦች bqE m«ÆbqEÃ 
ÃLÃzù mçnù#

•	 bxNÄND DRJèC y¸sbsB gNzB bwQtÜ wd ÆNK gbþ 
y¥YdrG kmçnùM b§Y አልፎ አልፎ ከተሰበሰበው ገንዘብ 
ላይ KFÃ y¸fAÑ mçnù#

•	 bRkT Ãlù DRJèC lmNGoT mKfL y¸gÆcWN 
kdmwZ ytqns yo‰ GBR# y«ùr¬ mêô XNÄþhùM 
yNGD TRF bwQtÜ y¥YkFlù mçnù# 

•	 xNÄND DRJèC £úÆcWN bwQtÜ xlmZU¬cWÂ 
XNÄþzgùM y¸drgW GðT y¸flgWN ÃHL xlmçnù#

•	 አንዳንድ ድርጅቶች ተከፋይ ብለው ከያዙት ሂሣብ ውስጥ 
ረዘም ላለ ጊዜ ሳይከፈሉ የቆዩና ለማን መከፈል እንዳለባቸው 
የማይታወቁ ሂሣቦች መኖሩ፣ 

ÂcW””

ማጠቃለያ

86. ከዚህ በላይ በ2002 የበጀት ዓመት በዘጠኝ ወራት ውስጥ መ/ቤታችን 
ያከናወናቸው ተግባራት፣ በ2001 በጀት ዓመት የተካሄዱ ኦዲቶች 
ዋና ዋና ግኝቶች፣ ትኩረት ሊሰጣቸው የሚገቡ ሁኔታዎች፣ 
መ/ቤቱ ያሉበት ችግሮች እንደዚሁም የሂሣብ ምርመራ አገልግሎት 
ኮርፖሬሽን የሥራ እንቅስቃሴ በአጭሩ ለማቅረብ ተሞክሯል፡፡ 
ዝርዝር ሪፖርቱ በ6 ጥራዝ ተዘጋጅቶ የቀረበ በመሆኑ ም/ቤቱ 
በጥልቀት መርምሮ እርምጃ ሊወስድ ይገባል፡፡

87. ይሁንና እንዳለፉት ዓመታት ሁሉ በተለያዩ መ/ቤቶች መፍትሔ 
ሳይበጅላቸው ከዓመት ወደ ዓመት የሚንከባለሉ ውዝፍ የሠነድ 
ሂሣቦች፣ ደንብና መመሪያ ሳይጠብቁ የሚፈጸሙ ግዥዎች፣ 
ከመንግሥት ገቢ አተማመንና አሰባሰብ ጋር ተያይዞ የሚታዩ 
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ችግሮችና በመንግሥት ንብረት አያያዝ ረገድ የሚታዩ ጉድለቶች 
በም/ቤቱና በእያንዳንዱ ጉዳይ የሚመለከተው የመንግሥት መ/ቤት 
ትኩረት ተሰጥቷቸው የእርምት እርምጃ ሊወስድባቸው የሚገቡ 
ጉዳዮች ናቸው፡፡

88. በተመሳሳይ ሁኔታ የመ/ቤቶች የፕሮጀክቶችና ፕሮግራሞች አፈጻጸም 
ቀልጣፋ፣ ኢኮኖሚያዊና ውጤታማ መሆናቸውን ለማረጋገጥ ታስቦ 
በከፍተኛ ወጪ የሚካሄደው የክዋኔ ኦዲት አስመልክቶ በተሰጡ 
የማሻሻያ ሃሣቦች መሠረት እርምጃዎች ለመወሰዳቸው በም/ቤቱ 
በኩል የተጠናከረ ክትትል ሊደረግባቸው ይገባል፡፡

89. በሌላ በኩል የመ/ቤታችን የኦዲት ሽፋንና ጥራት እያደገ በመሄድ 
ላይ የሚገኝ ቢሆንም መ/ቤቱ የተሻለ ም/ቤቱን እንዲረዳ ከማድረግ 
አንፃር በቂ ክህሎትና ልምድ ያለው ባለሙያ መቅጠርና መያዝ 
እንዲችልና አሁን ያለበት የቢሮ ችግርም እንዲቃለልለት ም/ቤቱ 
የራሱን አስተዋጽኦ እንዲያደርግ ላሳስብ እወዳለሁ፡፡

90. በሌላ በኩል የተለያዩ ባለድርሻ አካላት ዘንድ ያለው የኦዲት ግንዛቤ 
አሁንም ያልተሻሻለና ያልዳበረ በመሆኑ ይህንን የግንዛቤ ችግር 
ለመለወጥ በሚደረገው ጥረት ውስጥ ም/ቤቱ የተጠናከረ ድጋፍ 
ሊያደርግ ይገባል፡፡

91. በመጨረሻም በመተግበር ላይ ላለው የመሠረታዊ የሥራ ሂደት 
ለውጥ ስኬት የምክር ቤቱ ሁለንተናዊ ድጋፍና ክትትል እጅግ 
ወሳኝ በመሆኑ በሁሉም መልክ ተጠናክሮ እንዲቀጥል እየጠየቅሁ፤ 
ስላዳመጣችሁኝ ከልብ ላመሰግን እወዳለሁ፡፡
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ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 
የቀረበ የ2002 በጀት ዓመት 
ሂሣብ የፌዴራል መንግሥት 
መ/ቤቶች ኦዲት ሪፖርት 
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ሰኔ 02 ቀን 2003 ዓ.ም በፌዴራል ዋና 

ኦዲተር መ/ቤት ለሕዝብ ተወካዮች ምክር 

ቤት የቀረበ የ2002 በጀት ዓመት የኦዲት 

ሪፖርት

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

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

• የተከበራችሁ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት፤

• ክቡራትና ክቡራን፤

የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት በኢ.ፌ.ዲ.ሪ ሕገ-መንግሥት አንቀጽ 
101/2 እና መሥሪያ ቤቱን እንደገና ለማቋቋም በወጣው አዋጅ ቁጥር 
669/2002 አንቀጽ 5 ከንዑስ አንቀጽ 1 እስከ 18 እንዲሁም በአንቀጽ 13 
ንዑስ አንቀጽ 1 እስከ 3 ለፌዴራል ዋናው ኦዲተር በተሰጠው ስልጣን 
መሠረት መ/ቤቱ ኦዲት ያደረገውንና ያስደረጋቸውን የመንግሥት 
መ/ቤቶችና ድርጅቶች የኦዲት ሪፖርት፣ የፌዴራል መንግሥት ለክልል 
መንግሥታት በm¿r¬êE xgLGlÖT kl§ (Protection of Basic 
Services) ፕሮግራም የሰጠውን የበጀት ድጋፍና ድጎማዎች tk¬¬Y 
åÄþT ytkÂwnù åÄþT ¶±RèC፣ የመንግሥት መ/ቤቶች አሠራር ህጉን 
የተከተለ፣ ያስገኙት ውጤት ኢኮኖሚያዊ በሆነ አሠራር የተፈጸመ እና 
ተፈላጊውን ግብ የመታ መሆኑን ለማረጋገጥ የተደረገውን የክዋኔ ኦዲት 
እንዲሁም ስለመ/ቤቱ አጠቃላይ ሥራዎች ለሕዝብ ተወካዮች ም/ቤት 
ዓመታዊ ሪፖርት እንደሚያቀርብ የተደነገገ በመሆኑ በ2002 በጀት ዓመት 
ሂሳብ ላይ የተከናወኑ ኦዲቶች ሪፖርትና የ2003 በጀት ዓመት ሂሣብ 
ኦዲት ዕቅድ እንደሚከተለው ቀርቧል፡፡

የ2002 በጀት ዓመት የኦዲት ሪፖርት
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በዚህ ሪፖርት ውስጥ የተካተቱት፤ 

1. bL† L† yØÁ‰L mNGoT mo¶Ã b¤èCÂ DRJèC ሂሳብ 
ላይ ytkÂwnù yÍYÂNSÂ ÞUêEnT ኦዲት፣ yKên¤ና አካባቢ ኦዲት 
XÂ L† åÄþèC XNÄþhùM በm¿r¬êE xgLGlÖT kl§ ፕሮግራም 
lKLlÖC yts« DUF (Protection of Basic Services) tk¬¬Y 
åÄþT ytkÂwnù åÄþT ¶±RèCN yÃz nW”” 

2. ¶±RtÜጪጪጪጪ b£œB MRm‰ xgLGlÖT ÷R±Ê>N XÂ yÑÃ fÝD 
btsÈcW ጪጪጪyGL åÄþTጪጪጪ DRJèC ytmrm„TN bWu XRÄ¬Â 
BDR y¸µÿÇ ßéጪjKèC/ßéG‰äCጪNÂ ymNGoT yL¥T 
DRJèCN £úB åÄþT ÃµT¬L””

3. bzþH ¶±RT WS_ y¸qRbù የ2002 በጀት ዓመት የተለያዩ 
የፌዴራል ባለበጀት መ/ቤቶች ሂሣብ የኦዲት ዕቅድና KNWN  êÂ 
êÂ yåÄþT GŸèC# bsþvþL sRvþS ¥ššÃ ßéG‰M ytkÂwnù 
tGÆ‰T# ymo¶Ã b¤tÜN x«Ý§Y yo‰ Yø¬# båÄþT o‰ 
£dT ÃU«Ñ CGéC XÂ y£úB MRm‰ xgLGlÖT ÷R±Ê>N 
yo‰ XNQSÝs¤ãCN Ã«Ýll nW”” 

4. የ2002 በጀት ዓመት ሂሣብ ኦዲትን በተመለከተ bm/b¤¬CN 
ytkÂwnù ZRZR yåÄþT ¶±RèC ‰úcWN ClW bt«Âq„ 
2 _‰øC lM/b¤tÜ yqrbù ሲሆን XnzþHN ¶±RèC ymNGoT 
wÀ xStÄdRÂ qÜ__R ጉዳዮች Ì¸ ÷¸t½ b¸gÆ bmmRmR 
xSf§gþWN XRM© lmWsD XNÄþCL b_LqT ተዘጋጅተዋል፡፡ 
y¶±RècÜM QJ l«Q§Y ¸nþSTR A/b¤T XNÄþdRS tdRÙL””

5. XÃNÄNÇ የåÄþT ሥራ XNdtf™m k¸mlk¬cW yåÄþT 
td‰gþ m/b¤ት `§ðãC UR båÄþtÜ GŸèC §Y ymWጫ 
WYYT (Exit conference) kmdrgùM l¤§ yåÄþT ¶±RtÜ 
tL÷§cW መ/ቤቶቹ ለሥራ አመራር ሪፖርቱ የሰጡትን ምላሽ 
ያገናዘበ በመሆኑ ymr©ãcÜ tx¥nþnTÂ xGÆBnT bhùlùM wgN 
tqÆYnT XNÄlW ይታመናል፡፡ 

6. låÄþtÜ m¿rT yçnùT የዓለም አቀፍ yåÄþT dr©ãC፣ 
የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ መንግሥት የሂሣብ አያያዝ ሥርዓት፣ åÄþT 
td‰gþ m/b¤èC ÃqrÆ*cW y£œB m²GBT፣ snìC# y£œB 
mGlÅãCÂ ¥B‰¶ÃãC sþçnù åÄþtÜM ytkÂwnW bxB²¾W 
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ytlmdWN yxLæ xLæ wYM yÂÑÂ åÄþT SLT bmktL 
XNÄþhùM XNd åÄþtÜ xSf§gþnTÂ xGÆBnT Ñlù bÑlù åÄþT 
b¥DrG nW”” 

የፌዴራል ባለበጀት መ/ቤቶች የ2002 በጀት ዓመት ሂሣብ ኦዲት 
ዕቅድና ክንውን

የፋይናንስና ሕጋዊነት ኦዲትን በተመለከተ

7. የ2002 የፌዴራል ባለበጀት መ/ቤቶች ሂሳብ ኦዲት ዕቅዳችን 
መሠረት ያደረገው የመሠረታዊ የሥራ ሂደት ጥናትንና አዲሱን 
የፋይናንስ አስተዳደር አዋጅን ነው፡፡ በአዋጁ አንቀጽ 63/2 
መሠረት የፌዴራል መንግሥት ባለበጀት መ/ቤቶች የበጀት ዓመቱ 
ባለቀ በሦስት ወር ጊዜ ውስጥ ሂሳባቸውን በመዝጋት ለኦዲት 
ማቅረብ እንዳለባቸው ተደንግጓል፡፡ በሌላም በኩል መ/ቤታችንም 
በመሠረታዊ የሥራ ሂደት ጥናት በተቀመጠው አቅጣጫ መሠረት 
ኦዲት ተደራጊዎች ሂሳባቸውን ዘግተው ሲያቀርቡ ኦዲቱን በሦስት 
ወራት ጊዜ ውስጥ ማለትም እስከ ታህሣሥ 30 በማጠናቀቅ 
ሪፖርቱን ለኦዲት ተደራጊዎች ለመስጠት ግብ ጥሏል፡፡ ይህንንም 
ተግባራዊ ለማድረግ እንዲያስችለው የኦዲት ካላንደርና ዘዴ ላይ 
ለውጥ በማድረግ ኦዲቱ የሂሳብ መዝጋትን ሳይጠብቅ በየዓመቱ 
በጥር ወር ተጀምሮ በተከታዩ ዓመት ታህሣሥ ላይ የሚጠናቀቅበት 
ሥርዓት ተግባራዊ ተደርጓል፡፡

8. በዚህም መሠረት በ2002 በጀት ዓመት ሂሳብ አቅራቢ ከነበሩት 164 
የፌዴራል መንግሥት ባለበጀት መ/ቤቶች መካከል በኦዲት ሰርቪስ 
ኮርፖሬሽን ኦዲት እንደሚደረጉ ታሳቢ የተደረጉትን 14 መ/ቤቶች 
ጨምሮ በ144 መ/ቤቶች የኦዲት ሥራ በማከናወን የኦዲት ሽፋኑን 
87.8% ለማድረስ መታቀዱ ይታወሳል፡፡ በመ/ቤታችን በኩል ኦዲት 
ለማድረግ ከታቀዱት 130 መ/ቤቶች መካከል አንዱ ሲታጠፍ 
የቀሩት የ129 መ/ቤቶች እና በኦዲት ሰርቪስ ኮርፖሬሽን በኩል 
ኦዲት ለማድረግ የታሰቡት 14 በድምሩ የ143 የፌዴራል ባለበጀት 
መ/ቤቶች ኦዲት በመከናወኑ የኦዲት ሽፋኑን 87.19% ለማድረስ 
ተችሏል፡፡ በተጨማሪም ከተለያዩ አካላት በቀረቡ ጥያቄዎች 
መሠረት 5 ልዩ ኦዲቶች ተከናውነው ሪፖርቱ ለሚመለከተው 
ተልኳል፡፡
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yÍYÂNSÂ ÞUêEnT åÄþT btkÂwnÆcW m/b¤èC y£úB 

mGlÅ §Y yts«ù yåÄþT xStÃyèC

9. የ2002 በጀት ዓመት ሂሣብን በተመለከተ m/b¤¬CN 129 በሚሆኑ 
የፌዴራል መንግሥት ባለበጀት መ/ቤቶች እና በ276 ywrÄÂ 
kt¥ xStÄdR yÍYÂNS A/b¤èC ላይ ኦዲት በማድረግ yåÄþT 
¶±RT xzUJè ለየመ/ቤቶቹ y§k sþçN ¶±RècÜM (ልዩ ኦዲትን 
ሳይጨምር) kGŸ¬cW ÆÞRY xNÉR ከ2001 በጀት ዓመት ሂሳብ 
ኦዲት አስተያየት ጋር በማነፃፀር እንደሚከተለው ቀርቧል፡፡

mGlÅ

bØÁ‰L mNGoT 
åÄþT ytdrgù £úïC 

B²T

2001 2002

x_Ubþ çnW bmgß¬cW nqØ¬ 
yl¤lbT xStÃyT yts«ÆcW (Clean 
opinion)

5 49

xLæ xLæ lþ«qsù k¸Clù _qET 
gùDlèC wYM SHtèC bStqR 
bx«Ý§Y x_Ubþ çnW bmgß¬cW 
nqØ¬ ያlbT xStÃyT yts«ÆcW 
(Except for Opinion)

51
50

xÌM lmWsD XNd¥YÒL bmGlA 
xStÃyT yts«ÆcW (Disclaimer of 
Opinion)

5 8

y¯§ CGR ÃlÆcW çnW bmgß¬cW 
tqÆYnT y¸ÃúÈ xStÃyT 
yts«ÆcW (Adverse Opinion) 

10 14

ሂሳባቸውን በወቅቱ ባለመዝጋታቸው 
አስተያየት ያልተሰጠባቸው N/a 8

DMR 71 129
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bØÁ‰L mNGoT yL† L† m/b¤èC yÍYÂNSና ሕጋዊነት 
åÄþT wQT y¬† êÂ êÂ GŸèC

10. መ/ቤታችን yHZB twµ×C MKR b¤T Ã[dqW bjT የፋይናንስ 
አስተዳደር ሕጉ፣ dNBና መመሪያ b¸fQdW m¿rT bTKKL 
o‰ §Y mêlùN lጪ¥rUg_ በ2002 በጀት ዓመት ሂሳብ ላይ 
ÆkÂwnW åÄþT bRµ¬ y£œB xÃÃZ GDfèC XÂ yWS_ 
qÜ__R DKmèC XNÄþhùM xfÚ™¥cW kdNBÂ mm¶Ã Wu 
yçnù hùn¤¬ãC ÃUጠሙ ሲሆን የም/ቤቱን ትኩረት ሊያገኙ ይገባል 
ተብሎ የታመነባቸው አንኳር አንኳር ግኝቶች ብቻ ተለይተው 
እንደሚከተለው ቀርበዋል፡፡

ውዝፍ ysnD /ተሰብሳቢ/ ሂሣብ

11. b¸nþSTéC MKR b¤T yÍYÂNS xStÄdR dNB qÜ_R 190/2002 
xNqA 32 XSk 35 btdnggW m¿rT ysnD £úB bwQtÜ 
mw‰rÇ sþÈ‰ b43 yØÁ‰L m/b¤èC BR 887.49 ሚሊዮን 
WZF የሰነድ /ተሰብሳቢ/ £œB tgŸaL”” kzþH ውዝፍ የሠነድ 
ሂሳብ WS_ kFt¾WN DRš yÃzùT የትምህርት ሚኒስቴር ብር  
340.92 ሚሊዮን፣ በግብርና ሚኒስቴር የግብርና ቴክኒክ ሙያና 
ትምህርት ስልጠና ብር 121.70 ሚሊዮን፣ የመከላከያ ሚኒስቴር 
ብር 117.06 ¸lþ×Nጪ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ 114.31 ሚሊዮን፣ 
ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ብር 78.63 ሚሊዮን፣ መቀሌ ዩኒቨርሲቲ ብር 25 
ሚሊዮን፣ በግብርና ሚኒስቴር የምግብ ዋስትና ዳይሬክቶሬት ብር 
12.32 ሚሊዮን እና ማዕከላዊ ስታትስቲክስ ኤጀንሲ ብር 12.16 
ሚሊዮን Ygßùb¬L”” 

12. WZF ysnD £œቡ በየm/b¤èቹ yo‰ ¥Sk¤© §Y tI:ñ b¥údR 
yo‰ XNQSÝs¤ y¸ÃÄKMና የበጀት አጠቃቀም ላይ ተጽዕኖ 
የሚፈጥር ከመሆኑም b§Y lMZb‰Â ለBKnT bR y¸kFT bmçnù 
m/b¤èቹ yÍYÂNS dNBÂ mm¶ÃãCN tkTlW XNÄþÃw‰RÇ 
xúSbÂL”” 
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የገቢ ሂሣብ

13. ymNGoT gbþ bxGÆbù msBsbùN l¥È‰T åÄþT sþdrG q_
lÖ ytmlktÜT hùn¤¬ãC tgŸtêL””

bgbþ GBR# qr_Â ¬KS HG m¿rT úYsbsB ytgß 

ygbþ £úB

14. b10 m/b¤èC WS_ BR 4.38 ሚሊዮን btlÃ† MKNÃèC úYsbsB 
tgŸaL፡፡ ከዚህ ውስጥ ከፍተኛው በገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን 
ቅ/ጽ/ቤቶች ሊሰበሰብ ይገባ የነበረው ብር 3.67 ሚሊዮን ሲሆን £úbù 
úYsbsB yqrbT MKNÃT sþÈ‰ ዕቃዎች በትክክለኛው የታሪፍ 
ቁጥር (Harmonized System Code) እና (Custom Procedure 
Code) ባለመመደባቸው ያልተሰበሰበ ቀረጥና ታክስ፣ የመነሻ ዋጋ 
ለተወሰነላቸው ዕቃዎች በመነሻ ዋጋው መሠረት ያልተስተናገዱ 
ድርጅቶች መገኘታቸው# በማነፃፀሪያ ዋጋ መሠረት ቀረጥና ታክስ 
ባለመሰራቱ#  m/b¤èC k¸fAÑT G¢E §Y qNsW ¥SqrT 
y¸gÆcW GBR (Withholding tax)፣ የተጨማሪ እሴት ታክስ XÂ 
o‰ GBR úYqNsù በmQr¬cW y¸lùT êÂ êÂãcÜ ÂcW”” 

15. bmçnùM መ/ቤቶች ለወደፊቱ ymNGoT gbþ HGÂ dNB 
b¸fQdW m¿rT msBsB XNÄlባቸው እና በተለያዩ ምክንያቶች 
ÃLtsbsbWM gbþ XNÄþsbsB b§KnW ¶±RT xúSbÂL””

በወቅቱ ገቢ ያልተደረገ ውዝፍ ሂሣብ 

16. gbþ sBúbþ m/b¤èCÂ xgLGlÖT sÀ DRJèC bwÈW 
HGÂ dNB m¿rT ymNGoTN gbþ bxGÆbù መሰብሰባቸውን 
ለማረጋገጥ ኦዲት ሲደረግ በገቢዎችና ጉምሩክ ባለሥልጣን ስር ባሉ 
ስድስት ቅርንጫፍ ጽ/ቤቶች በድምሩ ብር 285.38 ሚሊዮን bwQtÜ 
ÃLtsbsb WZF gbþ tgŸaL”” 

17. ገቢን በወቅቱ መሰብሰብ መንግሥት ለሚያከናውነው የልማት 
ሥራዎች ወሳኝ በመሆኑ lhùn¤¬W TkùrT ts_èT ymNGoT 
gNzB bwQtÜ XNÄþsbsB xúSbÂL”” 
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bgbþ sBúbþ m/b¤èC y¬† L† L† ygbþ xsÆsBÂ yx¿‰R 

DKmèC

18. ygbþ sBúbþ m/b¤èC bxêJ btsÈcW SLÈN m¿rT 
ymNGoT gbþ bxGÆbù msBsÆcWNÂ tgbþ yçnù yqÜ__R 
SR›èC yzrgù mçnùN l¥È‰T åÄþT sþdrG y¬†T êÂ êÂ 
DKmèC q_lW qRbêL””

•	 በገቢዎችና gùM„K ÆloLÈN ሥር Ælù ሦስት QRNÅF 
A/b¤èC እና በሌሎች ሶስት መ/ቤቶች bDM„ BR 58.64 
ሚሊዮን የገቢ ደረሰኝ እና የግብር ማሣወቂያ በፋይሉ ውስጥ 
ተያይዞ ባለመገኘቱ ምክንያት ገቢው ከማን እንደተሰበሰበ 
ሳይገለጽ በኮድ በመሰብሰቡ የተሰበሰበው ገቢ መሰብሰብ 
በሚገባው ልክ መሆኑን ለማረጋገጥ አለመቻሉ፤ 

•	 9 መ/ቤቶች ከውስጥ ገቢ የሰበሰቡት ብር 543.29 ሚሊዮን 
መ/ቤቶቹ ባቀረቡት ዓመታዊ የየመ/ቤቶቹ የገቢ ሂሣብ ሪፖርት 
ውስጥ ሳይካተት መገኘቱ፤

•	 በአዲስ አበባ ንግድ እቃዎች ማስተናገጃ ቅ/ጽ/ቤት የእያንዳንዱ 
ዕቃ ዋጋ ሳይታወቅ ጥቅል ዋጋውን (CIF Value) በመውሰድ 
በአንድ የታሪፍ ቁጥር ላይ በመመደብ በ20% የጉምሩክ ቀረጥ 
ምጣኔ ገቢ የተሰበሰበ ሲሆን፤ ከነዚህ ዕቃዎች ውስጥ በ30% 
እና በ35% የቀረጥ ምጣኔ መሠረት ሊስተናገዱ የሚገባቸው 
እቃዎችም መገኘታቸው፤

•	 በአዲስ አበባ ኤርፖርት ቅርንጫፍ ጽ/ቤት የማስጫኛ እና 
ኢንሹራንስ ደረሰኝ በአስመጪዎች በማይቀርብበት ጊዜ 
ለማስጫኛ ዋጋ የFOB ዋጋውን 10%፣ ለኢንሹራንስ ደግሞ 
የFOB ዋጋና የማስጫኛውን ድምር 5% በመውሰድ ቀረጥና 
ታክሱ የሚሰላ ሲሆን አሰራሩም ለረጅም ጊዜ የቆየ ከመሆኑም 
በላይ በመመሪያ ያልተደገፈ እና በልምድ ሲሰራበት የቆየ 
መሆኑ፤

•	 ለኦዲት ከተመረጡ ዲክላራሲዮኖች ውስጥ ከባንክ የተፈቀደላቸው 
የውጪ ምንዛሪ ቀረጥና ታክስ ከተከፈለበት የእቃ ዋጋ ጋር 
ሲነጻጸር በድሬዳዋ እና በአዳማ ጉምሩክ ቅ/ጽ/ቤቶች ወደ አገር 
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ውስጥ የገቡ እቃዎች ዋጋ በባንክ ከተፈቀደው የውጭ ምንዛሪ 
በUSD 4,334,624.02 ብልጫ የሚያሳይ በመሆኑ አሠራሩ 
ህጋዊ ያልሆነ የውጭ ምንዛሪ ግብይትንና በአገሪቱ የፋይናንስ 
ተቋማት በኩል የማይታወቅ የገንዘብ ዝውውር እንዲኖር 
የሚያደርግ መሆኑ፤ 

•	 በአዲስ አበባ ንግድ እቃዎች ማስተናገጃ ቅ/ጽ/ቤት በኩል 
በቀረጥና ታክስ አሰባሰብ ላይ ግልጽ የሆነ ጥፋት በፈጸሙ 
አንዳንድ የጉምሩክ አስተላላፊዎች ላይ በአፈፃፀም መመሪያው 
መሠረት አስፈላጊው አስተዳደራዊ እርምጃ ያልተወሰደ መሆኑ፤

•	 በአዲስ አበባ ኤርፖርት፣ በድሬዳዋና በአዳማ ጉምሩክ ቅ/ጽ/ቤቶች 
በጊዜያዊነት ወደ ሀገር ውስጥ ለገባ ዕቃ እና በሰነድ አለመሟላት 
ምክንያት በዋስትና የተያዘ ሂሣብ፣ እንዲሁም በአዲስ አበባ 
ወጪና ሌሎች እቃዎች ማ/ቅ/ጽ/ቤት በኩል በዋስትና የተያዘ 
ሂሳብ፣ የቦንድ ጊዜ ያለፈበትና የዕቃው ቆይታ ጊዜ ፈቃድ 
በባለስልጣኑ ያልተራዘመላቸው በድምሩ ብር 302.97 ሚሊዮን 
የዋስትና ጊዜ ገደቡ ቢያልፍም በመመሪያው መሠረት ወደ 
ቀጥታ ገቢ ያልተላለፈ መሆኑ፣

•	 የቫውቸር ተጠቃሚዎች ወደ አገር ውስጥ ያስገቡት የጥሬ 
እቃም ሆነ ወደ ውጭ የተላከውን ምርት መከታተያ ስርዓት 
ቢኖርም ያልተተገበረ በመሆኑ በመመሪያው መሠረት 
ስለመፈጸሙ ማረጋገጥ ካለመቻሉም በላይ ከጠቅላላው የቫውቸር 
ስርዓት ተጠቃሚዎች ውስጥ 27 ድርጅቶች የተፈቀደላቸው 
የቫውቸር መጠን በድምሩ ብር 68.77 ሚሊዮን ቀረጥና ታክስ 
አለማወራረዳቸውና ቫውቸራቸውንም ያላሳደሱ መሆኑ፣ 

•	 የአዲስ አበባ ኤርፖርት ቅ/ጽ/ቤትና የአዲስ አበባ ንግድ 
ዕቃዎች ማስተናገጃ ቅ/ጽ/ቤቶች የተሰብሳቢ ሂሳብ ተቀጽላ 
መዝገብ ተከፍቶ በየድርጅቶቹ ስም ተመዝግቦ ያልተያዘ 
በመሆኑ የቅ/ጽ/ቤቶቹ የተሰብሳቢ ሂሣብ አያያዝ ሥርዓት እና 
የተዘረጋው የክትትልና ቁጥጥር ሥርዓት አስተማማኝ መረጃን 
ሊሰጥ የማይችል መሆኑ፣ 

•	 በባህር ዳር ገቢዎችና ጉምሩክ ቅ/ጽ/ቤት ዘግይቶ በተሰበሰበ 
የደመወዝ ገቢ ግብር እና የቅድመ ታክስ በድምሩ ብር 
3,033,014.15 በወቅቱ ገቢ ባላደረጉ ግብር ከፋዮች ላይ 
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ቅጣትም ሆነ ወለድ ያልተጣለባቸው መሆኑ፣ 

•	 በምሥራቅ አዲስ አባባ ቅ/ጽ/ቤት 12 ግብር ከፋዮች የኤክሣይዝ 
ታክስ እንዲሁም በባህር ዳር ቅ/ጽ/ቤት 4 ግብር ከፋዮች 
የተጨማሪ እሴት ታክስ በአዋጁ መሠረት ሪፖርት ያላደረጉ 
መሆናቸው፣

•	 የኢትዮጵያ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት በፍሪላንስ ዜና 
አንባቢነትና ዘጋቢነት በኮንትራት ቅጥር ከሚያሰራቸው 
ሠራተኞች የሚቀንሰው የሥራ ግብር በኮንትራት ውሉ መሠረት 
ድርጅቱ በሚከፍላቸው ደመወዝ ላይ ብቻ የተመሰረተ በመሆኑ 
በአዋጁ መሠረት ሊሰበሰብ የሚገባው የሥራ ግብር ያልተሰበሰበ 
መሆኑ፤

•	 የጎንደር የሕክምናና ጤና ሣይንስ ኮሌጅ ከተለያዩ ምንጮች 
የሚሰበስበውን የውስጥ ገቢ፣ የልዩ ፋርማሲ የመድኃኒት ሽያጭ 
ገቢና የኘሮጀክት ፈንድ ለይቶ አለመመዝገቡ፤ 

•	 የጎንደር ዩኒቨርሲቲ በፋይናንስ አስተዳደር አዋጁ መሠረት 
የገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴርን ሳያሣውቅና ፈቃድ 
ሳያገኝ ብዛቱ 5,000 የሚሆን ጥራዝ የውስጥ ገቢ የገንዘብ 
መቀበያ ደረሰኝ አሳትሞ እየተጠቀመበት መገኘቱ፤ 

19. SlçnM መ/ቤቶች ÃLtsbsbWN ymNGoT gbþ XNÄþsbsቡ 
lwdðtÜ dNBÂ mm¶Ã t«Bö XNÄþ¿‰፤ XNÄþhùM k§Y 
yt«qsùT ከመንግሥት ገቢ አሰባሰብ ጋር የተያያዙ yxfÉ{M XÂ 
yx¿‰R DKmèC XNÄþ¬rÑ b§KnW ¶±RT xúSbÂL””

ywÀ £œB

20. m/b¤èC ytfqd§cWN bjT bÍYÂNS xStÄdR xêJ፣ 
dNBÂ mm¶ÃãC m¿rT bxGÆbù m«q¥cWN# tgbþW 
¥Sr© mQrbùNÂ £úbùM በትክክል መመዝገቡን l¥È‰T åÄþT 
sþdrG q_lÖ ytmlktÜT hùn¤¬ãC tgŸtêL””
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ytà§ ywÀ ¥Sr© úYqRB bwጪ tmZGï ytgß £úB

21. በ16 መ/ቤቶች የተሟላ ማስረጃ ሳይቀርብ ብር 1.45 ቢሊዮን በወጪ 
ተመዝግቦ ተገኝቷል፡፡ ከዚህ ውስጥ የትምህርት ሚኒስቴር ብር 
1.42 ቢሊዮን ዝርዝር ሥራ በሚያሳይ ማስረጃ ሳይደገፍ በቀረበው 
የክፍያ ጥያቄ ብቻ ለጂ.ቲ.ዜድ የተከፈለ፣ የውሃና ኢነርጂ ሚኒስቴር 
ብር 17.10 ሚሊዮን የግንባታ ክፍያ የምስክር ወረቀት ሳይቀርብ 
የተከፈለ፣ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ዋና መ/ቤት የዓለም አቀፍ 
አባልነት መዋጮ ብር 2.74 ሚሊዮን በባንክ የተላከ፣ የሀገር መከላከያ 
ሚኒስቴር ብር 6.97 ሚሊዮን እና ሌሎችም ከእቃ አቅራቢው የተሰጠ 
ተገቢ ማስረጃ ሳይኖር እንዲሁም የዱቤ ሽያጭ ደረሰኝ እንደወጪ 
ማስረጃ በመያዝ በወጪ የተመዘገቡ ይገኙበታል፡፡

22. ¥N¾WM £úB bwÀ kmmZgbù bðT በፋይናንስ አስተዳደር 
አዋጅ፣ ደንብና መመሪያ መሠረት ¥Sr©ãC mà§¬cW 
XNÄþrUg_# ÃLtàlùT ¥Sr©ãC XNÄþàlù እና lwdðtÜM 
tgbþW _NÝq½ mdrG XNÄlbT xúSbÂL”” 

dNBÂ mm¶Ã úYktlù ytf™Ñ G¢EãC 

23. y:ÝÂ xgLGlÖT G¢E bmNGoT dNBÂ mm¶Ã m¿rT 
ytf[m mçnùN l¥È‰T åÄþT sþdrG b32 m/b¤èC BR 
83.34 ሚሊዮን ymNGoTN yG¢E dNBÂ mm¶Ã ÃLtktl G¢E 
tfAä tgŸaL”” yG xêJ# dNBÂ mm¶Ã úYktlù G 
kf[Ñ m/b¤èC መካከል ትምህርት ሚኒስቴር ብር 27.80 ሚሊዮን 
(ለአምቦ ዩኒቨርሲቲ ማስፋፊያ ግንባታና የኮምፒዩተር ግዥ)፣ ሐዋሳ 
ዩኒቨርሲቲ ብር 11.94 ሚሊዮን (ለሠራተኞችና መምህራን መኖሪያ 
ሕንፃ ግንባታ)፣ የወሎ ዩኒቨርሲቲ ብር 8.92 ሚሊዮን (ለተማሪዎች 
ምግብ አገልግሎት)፣ ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ብር 5.51 ሚሊዮን እና 
የኢትዮጵያ ካርታ ስራ ድርጅት ብር 5.6 ሚሊዮን êÂ êÂãcÜ 
ÂcW””

24. yG¢E mm¶ÃN úYktlù y:Ý G¢E mf™M lMZb‰# l_ÍTÂ 
gùDlT y¸ÄRG bmçnù ymNGoT y:Ý G¢E dNBÂ mm¶ÃN 
xKBrW b¥Y¿„ m/b¤èC §Y yt«Âkr XRM© ሊወሰድ 
ይገባል፡፡
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dNBÂ mm¶ÃN úYktlù ÃlxGÆB ytf™Ñ KFÃãC 

25. åÄþT btdrgùT m/b¤èC dNBÂ mm¶Ã t«Bö KFÃ mf[Ñ 
sþÈ‰ b22 m/b¤èC BR 584.61 ሚሊዮን kdNBÂ mm¶Ã 
WÀ tkFlÖ tgŸaL”” kደንብና mm¶Ã WÀ xlxGÆB 
ከf[Ñ m/b¤èC መካከል ዋና ዋናዎቹ የትምህርት ሚኒስቴር 13 
ዩኒቨርስቲዎችን ለማስገንባት በተገባው ውልና በተፈፀመው ክፍያ 
መካከል ብር 441.2 ሚሊዮን ከውሉ በላይ ክፍያ የተፈጸመ፣ የውሃና 
ኢነርጂ ሚኒስቴር በውሃ ኮንስትራክሽን ባለሥልጣን ለሠራው ሥራ 
መጠን በምስክር ወረቀት ሳይረጋገጥ 112.5 ሚሊዮን እንዲሁም 
ከክፍያ መቀነስ የነበረበት ብር 20.2 ሚሊዮን በድምሩ ብር 
132.7 ሚሊዮን ከደንቡ ውጪ የተከፈለ እና ሌሎችም ከገቡት 
ውል ውጭ ክፍያ በመፈጸም ሂሳቡን ሁለት ጊዜ በወጪ በመያዝና 
በሂሳብ ስሌትና በስምምነቱ ከተቀመጠው ዋጋ በማስበለጥ የተከፈለ 
ይገኝበታል፡፡          

26. በመሆኑም ከደንብና mm¶Ã WÀ ÃlxGÆB ytkflW £úB 
tm§> XNÄþçNÂ lwdðtÜM dNBÂ mm¶ÃãC tkBrW 
ms‰T XNÄlbT åÄþT ltdrgùT m/b¤èC xúSbÂL””

¥Sr© úYqRB bwጪÀ ytmzgb £œB

27. bwÀ ytmzgbùT £œïC bÞgù m¿rT ytfqÇÂ ¥Sr© 
yqrb§cW mçÂcWN l¥È‰T åÄþT ሲደረግ ብር 2.36 
ሚሊዮን በወሎ ዩኒቨርሲቲ ማስረጃ ሳይቀርብ በወጪ የተመዘገበ 
ሂሣብ ተገኝቷል፡፡

28. በመሆኑም l£œïcÜ dUð ¥Sr© XNÄþqRB§cW፤ YH µLçn 
gNzbù lmNGoT ú_N XNÄþtµÂ lwdðtÜM tmúúY hùn¤¬ 
XNÄYksT ተገቢው _NÝq½ XNÄþdrG lm/b¤èC xúSbÂL”

yNBrT gbþ drsŸ ÃLqrblT

29. የመንግስት ገንዘብ ወጪ ሆኖ ytg²W :Ý lm/b¤tÜ gbþ lmçnù 
yNBrT gbþ drsŸ የተቆረጠለት መሆኑን ለማረጋገጥ ኦዲት ሲደረግ 
b8 m/b¤èC bBR 10.95 ሚሊዮን ytgzù :ÝãC yNBrT gbþ 
drsŸ úYör_§cW £úbù bwÀ tmZGï tgŸaL”” ከዚህ ውስጥ 
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በኢትዮጵያ የገጠር ኢነርጂ ልማትና ማስፋፊያ ማዕከል በብር 8.9 
ሚሊዮንና የጅማ ዩኒቨርሲቲ በብር 1.34 ሚሊዮን የተገዛውን ቋሚ 
ዕቃ የንብረት ገቢ ደረሰኝ ካልቆረጡ ውስጥ ዋነኞቹ ናቸው፡፡ 

30. የተገዙት ዕቃዎች ወደ ንብረት ክፍል ገቢ መሆናቸው ሳይረጋገጥ 
ሂሣቡን በወጪ መመዝገብ ለመንግሥት ንብረት መባከን መንስዔ 
በመሆኑ ተገቢው ጥንቃቄ መደረግ እንዳለበትና የተጠቀሰው ሂሣብ 
ተጣርቶ እርምጃ እንዲወሰድ አሳስበናል፡፡

አላግባብ በወጪ የተመዘገበ ቅድሚያ ክፍያ

31. በበጀት ዓመቱ በወጪ የተመዘገበው ሂሳብ በደንብና መመሪያ 
መሠረት መሆኑን ለማረጋገጥ ኦዲት ሲደረግ በ7 መ/ቤቶች ለልዩ 
ልዩ ኮንትራታዊ አገልግሎቶች የተከፈለ ቅድሚያ ክፍያ ብር 
265.25 ሚሊዮን በወጪ ተመዝግቦ ተገኝቷል፡፡ ቅድሚያ ክፍያን 
በወጪ ከመዘገቡ መ/ቤቶች ውሃና ኢነርጂ ሚኒስቴር ብር 115.69 
ሚሊዮን፣ አርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ብር 112.06 ሚሊዮን እና ጅማ 
ዩኒቨርሲቲ ብር 37.5 ሚሊዮን ዋና ዋናዎቹ ናቸው፡፡ 

32. በመሆኑም መ/ቤቶቹ የመንግሥት ሂሳብ አያያዝ በሚያዘው ወይም 
በሚፈቅደው መሠረት አስፈላጊውን ማስተካከያ በማድረግ ቅድሚያ 
ክፍያው ሥራው ተጠናቆ በቂ ማስረጃ እስከሚቀርብለት ድረስ 
በተሰብሳቢ ሂሳብ እንዲመዘገብ ለየመ/ቤቶቹ አሳስበናል፡፡

የተከፋይ ሂሣብ

በወቅቱ ያልተከፈለ ተከፋይ ሂሣብ

33. በፌዴራል መንግሥት መሥሪያ ቤቶች የሂሣብ አያያዝ መመሪያ 
መሠረት በበጀት ዓመቱ በተከፋይ ሂሣብ የተያዙት ሂሣቦች 
በተገቢው ጊዜ ውስጥ መከፈላቸውን ለማረጋገጥ ኦዲት ሲደረግ 
በ20 መ/ቤቶች ብር 247.20 ሚሊዮን በወቅቱ ያልተከፈለ ተከፋይ 
ሂሳብ ተገኝቷል፡፡ በወቅቱ ያልተከፈለ ተከፋይ ሂሳብ ከታየባቸው 
መ/ቤቶች መካከል ሀገር መከላከያ ሚኒስቴር ብር 117.31 ሚሊዮን፣ 
ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ብር 56.99 ሚሊዮን፣ ትምህርት ሚኒስቴር ብር 
28.15 እና መቀሌ ዩኒቨርሲቲ ብር 26.99 ሚሊዮን ዋና ዋናዎቹ 
ናቸው፡፡ 
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34. በመሆኑም መ/ቤቶቹ በወቅቱ ያልተከፈለውን ተከፋይ ሂሳብ 
በተመለከተ የፋይናንስ ሕጉንና የመንግሥት ሂሣብ አያያዝ 
መመሪያን ተከትለው እርምጃ እንዲወስዱ አሳስበናል፡፡

ybjT x«ÝqM

35. m/b¤èC ytfqd§cWN bjT bxGÆbù m«q¥cWN l¥rUg_ 
btdrgW åÄþT b22 m/b¤èC ብር 764 ሚሊዮን bêÂ êÂ ywÀ 
£úB mdïC bdNbù m¿rT ZWWR úÃSfQÇ ከተደለደለው 
bjT b§Y wÀ xDRgW tgŸtêL”” ዋና ዋናዎቹም ትምህርት 
ሚኒስቴር ብር 693.6 ሚሊዮን፣ ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ብር 21.7 ሚሊዮን፣ 
የመገናኛና ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ብር 17.9 ሚሊዮን 
እና ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ብር15.2 ሚሊዮን ይገኙበታል፡፡ bl¤§M 
bkùL b33 m/b¤èC lêÂ êÂ ywÀ £úB mdïC ktdldlW 
bjT WS_ BR 652.3 ሚሊዮን S‰ §Y úÃWlùT tgŸtêL”” 

36. bmçnùM m/b¤èC bÍYÂNS xStÄdR xêJÂ dNB m¿rT 
ytfqd§cWN bjT በtgbþW መንገድ የበጀት ZWWR b¥ድrግ 
xSfQdW o‰ §Y ¥êL XNÄlÆcW፣ ybjT _Ãq½ÃcW 
bbqE _ÂT ytdgf XNÄþhùM lþtgbR y¸CL mçN XNÄlbT 
xúSbÂL””

የNBrT xStÄdR 

37. mNGoT lÌ¸Â x§qE :ቃዎች Gi by›mtÜ y¸ÃwÈW wÀ 
kFt¾ bþçNM bBzù m/b¤èC y¸¬yW y:ÝÂ NBrT xStÄdR 
x_Ubþ çñ xLtgßM”” bbjT ›mtÜ åÄþT ktdrgùT m/b¤èC 
WS_፡- 
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ለቋሚ :ÝãC ytà§ mlÃ qÜ_R ÃLsጡ 12 መ/ቤቶች

›m¬êE ö«‰ Ãdrgù bþçNM kmZgB kwÀ q¶ 
UR TKKl¾ntÜN Ã§rUg«ù 3 መ/ቤቶች

yÌ¸Â x§qE :ÝãC ö«‰ Ã§drgù 22 መ/ቤቶች

ቋሚ ዕቃ መዝገብ /እስቶክ ካርድ/ ያላቋቋሙ ወይም 
ምዝገባ ያላከናወኑ 16 መ/ቤቶች 

የቋሚ ዕቃ ቆጠራ ተደርጎ ከመዝገብ ጋር ሲመሳከር 
በታየው ልዩነት ላይ እርምጃ ያልወሰደ 1 መ/ቤት

አገልግሎት መስጠት የማይችሉ የተለያዩ ንብረቶች 
በመንግሥት መመሪያ መሠረት ሳይወገዱ የተገኙባቸው 14 መ/ቤቶች

መሆናቸው በኦዲት ወቅት ተረጋግጧል፡፡

38. በመሆኑም መ/ቤቶቹ ymNGoTN NBrT lMZb‰Â BKnT 
እንዳይጋለጥ ተገቢውን ምዝገባና ቁጥጥር እንዲያከናውኑ 
በሪፖርታችን አሳስበናል፡፡ 

t>kRµ¶

39. yØÁ‰L መንግሥት m/b¤èC yt>kRµ¶ x«ÝqMÂ xÃÃZ 
hùn¤¬ åÄþT sþdrG y¸ktlùT hùn¤¬ãC ¬YtêL”” 

ሊBÊ ÃLqrb§cW በ8 መ/ቤቶች 271 ተሽከርካሪዎች

bBL>T MKNÃT yöÑ በ13 መ/ቤቶች 186 ተሽከርካሪዎች

yšNsþÂ ätR qÜ_R 
klþBÊ UR ተቀያይሮ 
ተመዝግቦ የተገኘ

በ1 መ/ቤት 2 ተሽከርካሪዎች

የሻንሲና የሞተር 
ቁጥራቸው የማይታወቅ በ2 መ/ቤቶች 10 ተሽከርካሪዎች

kxgLGlÖT WÀ yçኑ በ1 መ/ቤት 3 ተሽከርካሪዎች
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መኖራቸው ¬WÌL””

40. በመሆኑም m/b¤ècÜ bhùn¤¬W §Y yXRMT XRM© mWsD 
XNÄlÆcW bmGlA bBL>T MKNÃT ömW y¸gßù 
ተሽከርካሪዎች t«GnW xgLGlÖT mS«T XNÄlÆcW፣ 
y¥ÃglGlùT dGä bmNGoT mm¶Ã m¿rT XNÄþ¹ጡ፣ 
የሻንሲና የሞተር ቁጥራቸው የማይታወቅ እና lþBÊ ÃLqrb§cW 
dGä gùÄ† tÈRè እRM© XNÄþwsD xúSbÂL”” 

መሠረታዊ xgLGlÖèC kl§ DUF (PBS) tk¬ታY åÄþT 

êÂ êÂ GŸèC

41. የኢትዮጵያ መንግሥትና የዓለም ባንክ ባደረጉት ስምምነት መሠረት 
የመሠረታዊ አገልግሎቶች ከለላ (PBS) ፕሮጀክት ተከታታይ 
(Continuous) ኦዲት በየሩብ ዓመቱ እየተከናወነ በስምምነቱ መሠረት 
ሪፖርቱ ለገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር ተልኮ ለዓለም ባንክ 
በወቅቱ እንዲደርስ ይደረጋል፡፡ ኦዲቱ የሚሸፍናቸው ሴክተሮች 
በወረዳና በክልል ደረጃ የሚገኙ የጤና፣ የትምህርት፣ የግብርናና 
ተፈጥሮ ሀብት እና የውሃና የገጠር መንገድ ሴክተሮችን ነው፡፡

42. የ PBS II ስምምነትን ተከትሎ በተሻሻለው የኦዲት ስምምነት 
መሠረት ተከታታይ ኦዲቱ በህጋዊነት (Fiduciary Responsibility) 
ላይ እንዲያተኩር ተደርጎ የኦዲት ውጤቱ የፕሮጀክቱ ሂሣብ 
ዓመታዊ ኦዲት አካል እንዲሆን በተወሰነው መሰረት ተከናውኗል፡፡ 

43. በዚህም መሠረት በሁሉም ክልሎች በ250 ወረዳዎችና የከተማ 
አስተዳደር የፋይናንስ ጽ/ቤቶችና የፕሮግራሙ ፈጻሚ የክልል 
ሴክተር ቢሮዎች ተከታታይ ኦዲት (Continuous Audit) እና አንድ 
ፕሮግራም አቀፍ የሆነ የማጠቃለያ (final audit) ኦዲት ለማካሄድ 
ታቅዶ በ276 ወረዳዎችና የከተማ አስተዳደር የፋይናንስ ጽ/ቤቶችና 
የፕሮግራሙ ፈጻሚ በሆኑ የሴክተር ቢሮዎች እንደዚሁም ፕሮግራም 
አቀፍ የሆነውን የማጠቃለያ (final audit) ኦዲት በገንዘብና ኢኮኖሚ 
ልማት ሚኒስቴር ደረጃ በማካሄድ የPBS ኦዲቱን በታቀደው መሠረት 
ለመፈጸም ተችሏል፡፡

44. በ2002 ለ PBS II የተመደበ በጀት ሂሣብ ላይ በተከናወኑ የተከታታይ 
ኦዲቶች (continuous Audit) በየመሠረታዊ አገልግሎት አቅራቢ 
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የክልል መ/ቤቶች የሚታዩት የውስጥ ቁጥጥር ድክመቶች በአብዛኛው 
ተመሣሣይነት ያላቸው ሲሆን ዋና ዋናዎቹ እንደሚከተለው 
ቀርበዋል፡፡

•	 በየወቅቱ የጥሬ ገንዘብ ቆጠራ እየተደረገ ከመዝገብ (ሌጀር) 
ከወጪ ቀሪ ጋር የማይመሳከር መሆኑ፣ 

•	 የባንክ ሂሣብ ማስታረቂያ በየወሩ የማይዘጋጅ መሆኑ፣ 

•	 ለቅድሚያ ክፍያ ሂሣብ መቆጣጠሪያ የሚረዱ ደጋፊ 
ሌጀሮች (Subsidiary ledgers) አለመቋቋማቸውና በወቅቱ 
አለመወራረዳቸው፣ 

•	 የሂሣብ እንቅስቃሴዎች (Transactions) በወቅቱ 
አለመመዝገባቸው፣ 

•	 ወርሃዊ የሂሣብ መግለጫዎች በአብዛኛው በወቅቱ እየተዘጋጁ 
ለሚመለከተው ክፍል አለመላካቸው፣ 

•	 የአላቂና ቋሚ ዕቃዎች መቆጣጠሪያ መዝገብ በአብዛኛው 
መ/ቤት አለመቋቋም፣ 

•	 ቋሚ ዕቃዎች በአብዛኛው መለያ ቁጥር ያልተሰጣቸው መሆኑ፣ 

•	 ዓመታዊ የንብረት ቆጠራ እየተደረገ ከመዝገብ ከወጪ ቀሪ 
ጋር በአብዛኛው የማይመዛዘኑ መሆኑ፣ እና

•	 በኦዲት ግኝቶችና የማሻሻያ አስተያየቶች ላይ እርምጃ 
አለመወሰድ፣ 

ዋና ዋናዎቹ ናቸው፡፡

45. ከላይ ለተመለከቱት ድክመቶች አለመሻሻልና በወቅቱም እርምጃ 
ላለመወሰዱ ኦዲት ተደራጊዎች ሲጠየቁ የሚሰጧቸው መልሶች 
(Management Responses) ሲጠቃለሉ የሚከተለውን ይመስላሉ፡-

•	 ከፍተኛ የሰለጠነ የሰው ኃይልና የበጀት እጥረት መኖር፣ 

•	 ከፍተኛ የሥራ ጫና መኖርና የግንዛቤ ማነስ፣ እንዲሁም
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•	 የሚመለከታቸው ኃላፊዎች ለጉዳዩ በቂ ትኩረት አለመስጠት፤ 

ዋና ዋናዎቹ ናቸው፡፡

በልዩ ኦዲት የተከናወኑ ኦዲቶች ውጤት

46. መ/ቤታችን በተሰጠው ሥልጣን መሠረት ከልዩ ልዩ የመንግሥት 
አካላት የሚቀርቡለትን ጥያቄዎች እየገመገመና ካለው የሰው ኃይል 
አንፃር እያገናዘበ ልዩ ኦዲት የሚያከናውን መሆኑ ይታወቃል፡፡ 
በዚህም መሠረት ከጥር 2002 እስከ ታህሣሥ 2003 አምስት(5) ልዩ 
ኦዲቶች በጥያቄ ተሠርተው ሪፖርቱም ለጠያቂው አካል ተልኳል፡፡

እነርሱም :- 

•	 በፌዴራል ሥነ ምግባርና ፀረ-ሙስና ኮሚሽን ጥያቄ የውሃ 
ሥራዎች ኮንስትራክሽን ድርጅት የተንዳሆ ግድብና መስኖ 
ሥራ ኘሮጀክት የሲሚንቶና ብረታ ብረት ግዥ እና በአገር 
አቀፍ ኤሌክትሪክ አቅርቦት ፕሮግራም ለድሬዳዋ ገጠር 
ከተሞች የኤሌክትሪክ ማስፋፊያ የተገዙ ትራንስፎርመሮችና 
አሉሚኒየሞች በተመለከተ የተከናወነ ልዩ ኦዲት፤ 

•	 በሴቶች፣ ሕፃናትና ወጣቶች ጉዳይ ሚኒስቴር ጥያቄ የቀድሞው 
የአዲስ አበባ የማገዶ እንጨት ተሸካሚ ሴቶች ማሕበር ሂሳብ 
ላይ የተከናወነ ልዩ ኦዲት፤ 

•	 በትግራይ ብ/ክ/መ/ምክር ቤት ጥያቄ የክልሉ ዋና ኦዲተር 
መ/ቤት ሂሣብ ላይ የተካሄደ ኦዲት፤

•	 በድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር ጥያቄ በከተማው አስተዳደር ዋና 
ኦዲተር መ/ቤት ሂሳብ ላይ የተካሄደ ኦዲት፣ 

ናቸው፡፡ 
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የፌዴራል የመንግሥት አጠቃላይ ገቢና ወጪ ሂሣብ ኦዲት 
በተመለከተ

47. በገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር ተዘጋጅቶ የሚቀርብ 
የመንግሥት አጠቃላይ ገቢና ወጪ የ2002 በጀት ዓመት ሂሣብ 
ኦዲት ተከናውኖ የተጠናቀቀ ቢሆንም የመውጫ ስብሰባ ባለመደረጉ 
ውጤቱን በዚህ ሪፖርት ውስጥ ማካተት አልተቻለም፡፡

የክዋኔና አካባቢ ኦዲት ዋና ዋና ግኝቶችን በተመለከተ

48. የመሠረታዊ የሥራ ሂደት ጥናትን ተከትሎ መ/ቤታችን የፋይናንስና 
የሕጋዊነት (regularity) ኦዲቱን ሽፋንና ጥራት በከፍተኛ 
ደረጃ በማሳደግ በሂደት ትኩረቱን በክዋኔ ኦዲት ላይ የማድረግ 
አቅጣጫን ለመከተል መወሰኑ ይታወቃል፡፡ በዚህም መሠረት 
በ2002 በጀት ዓመት በፌዴራል መንግሥት መ/ቤቶች የተቀረፁ 
ፕሮግራሞችና ፕሮጀክቶች የተመደበላቸውን በጀት በአግባቡ ሥራ 
ላይ ማዋላቸውንና የታለመላቸውን ዓላማና ግብ በብቃትና ስኬታማ 
በሆነ መንገድ መወጣታቸውን ለማረጋገጥ ቀደም ሲል የተጀመሩ 
ኦዲቶችን ጨምሮ በ17 መ/ቤቶች፣ ፕሮግራሞችና ፕሮጀክቶች ላይ 
የክዋኔ ኦዲት ለማካሄድ ታቅዶ 14 የሚሆኑ የክዋኔ ኦዲቶችን ወይም 
የዕቅዱን 82.35% በማከናወን ሪፖርቱ በ14 ጥራዞች ተዘጋጅቶ 
ለም/ቤቱ ቀርቧል፡፡ ኦዲታቸው ከተጠናቀቀው 14 በተጨማሪ 5 
የሚሆኑ የክዋኔ ኦዲቶች ሥራቸው ተጀምሮ ሳይጠናቀቁ ወደያዝነው 
የኦዲት ዓመት የተሻገረ ሲሆን የተጠናቀቁት ክዋኔ ኦዲቶች ዋና 
ዋና ግኝቶች ቀጥሎ ቀርቧል፡፡

49. በውኃ ሀብት ልማት ሚኒስቴር የከሰም ተንዳሆ ግድብና 
መስኖ ልማት ኘሮጀክት ላይ የተከናወነ ክዋኔ ኦዲት

•	 በከሰምና ተንዳሆ መስኖ ልማት ላይ የተመረኮዘ ወቅታዊ 
ሁኔታዎችን የሚያሳይና በጥናት ላይ የተመሰረተ የፕሮጀክት 
ረቂቅ ሰነድ ያልተዘጋጀለት መሆኑ፡

•	 ስለማህበራዊ ጉዳዮችም በቅድሚያ ከአካባቢው ነዋሪዎች ጋር 
ውይይትና የግንዛቤ ማዳበር ስራ አለመሰራቱ፤
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•	 የፕሮጀክት አስተባባሪ ጽ/ቤቱ የመስኖ ልማት ግንባታውን 
የሚቆጣጠርበት፣ የሚከታተልበት እና የሚገመግምበት 
የፕሮጀክት ሥራ አመራር መመሪያ (Project management 
manual) ያልተዘጋጀ መሆኑ፤ 

•	 የግንባታ ስራቸው የተጠናቀቁ የመስኖ ልማቱ መሬቶች 
ርክክብ እስኪደረግባቸው ድረስ የሚደረገው የጥበቃ ስርዓት 
ያልተጠናከረና የተሰራውን ስራ ለአደጋ የሚያጋልጥ መሆኑ፤ 

•	 ለፕሮጀክቱ ስራ መጓተት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ካደረጉት 
ችግሮች መካከል አንዱ ከአካባቢው ህብረተሰብ ጋር የተፈጠረው 
አለመግባባት ሲሆን ይህንንም ችግር በዋነኝነት ከሚያባብሱት 
ምክንያቶች አንዱ ማህበራዊ ችግሮችን ለመከላከልና ለአካባቢው 
ነዋሪዎች እንዲውል የታቀደው የመሠረተ ልማት አውታሮች 
ግንባታ ቅድሚያ ተሰጥቶት አለመገንባቱ መሆኑ፤

50. በትምህርት ሚኒስቴር የዩኒቨርስቲ አቅም ግንባታ 
ኘሮግራም የአሥራ ሦስት ዩኒቨርስቲዎች ግንባታ ላይ 
የተካሄደ ክዋኔ ኦዲት

•	 የግንባታው ዲዛይን በየጊዜው ለውጥ መደረጉ ተጨማሪ ገንዘብ 
እንዲወጣ ምክንያት ከመሆኑም በላይ በተማሪዎቹ ላይ ችግር 
መፍጠሩ፤

•	 በናሙና ከታዩት ስድስት ዩኒቨርስቲዎች ውስጥ ሶስቱ ማለትም 
የሚዛን ቴፒ፣ የመደውላቡና የዲላ ዩኒቨርስቲዎች የሳይንስ 
ፋክልቲዎች የላብራቶሪ መሳሪያ ስለሌላቸው ተማሪዎች ወደተለያዩ 
ክልሎች በመሄድ ለነባር ዩኒቨርስቲዎች ክፍያ በመክፈል ትምህርት 
እንዲያገኙ መደረጉ ተጨማሪ ወጪን ማስከተሉ፤

•	 ትምህርት ሚኒስቴር ለዩኒቨርስቲዎቹ ማሰሪያ የሚከፍለውን 
ወጪ፤ የወጪውን አይነት የገንዘቡን ልክ፣ የግንባታውን ደረጃ 
እንዲሁም ጊዜውን የሚያሳይ መቆጣጠሪያ መረጃዎች አለመያዙ 
ፕሮጀክቶቹን በሚገባ ለመቆጣጠር ያላስቻለው መሆኑ፤

•	 በአብዛኛዎቹ ዩኒቨርሲቲዎች ከጊዜያዊ ርክክብ በኋላ በአያያዝ 
ጉድለት የሚከሰቱ ጥፋቶችን ተከታትሎ ለመጠገን የሚችሉ 
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የጥገና ስራ ክፍሎች ባለመኖራቸው ችግሮቹ ሊባባሱ ችለዋል፡፡

•	 የግዥውና የግንባታው እቅድ አፈፃፀም ያልተጣጣመ መሆን 
ተገዝተው የሚመጡ ዕቃዎች አመቺ ባልሆነ ቦታ ተቀምጠው 
ለብልሽት እንዲጋለጡ ሊያደርግ ችሏል፡፡

51. በኢትዮጵያ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት በቡና 
ምርምር ኘሮጀክት ላይ የተከናወነ ክዋኔ ኦዲት 

•	 ከአገሪቱ የልማት ፍላጎት ጋር ተገናዝበው የሚነደፉ የግብርና 
ምርምር ፕሮግራሞችና ፕሮጀክቶች የሥራ ሂደት ወጥነት 
እንዲኖረው የሚያስችል፣ በአግባቡም ተዘጋጅተው የሚነደፉ 
ፕሮግራሞች፣ ፕሮጀክቶችና ያስገኙትን ውጤት ለመገምገምና 
ተፈጻሚነታቸውንም ለመከታተል የሚያስችል የስራ መመሪያ 
ያልተዘጋጀ መሆኑ፤ 

•	 የምርምር ፕሮጀክቱ በተያዘለት የጊዜ ሰሌዳ መሰረት ስራው 
መጀመር እና መጠናቀቅ ሲገባው ስራው በተያዘለት የሥራ ዘመን 
ሊጠናቀቅ አለመቻሉና ተጨማሪ አዳዲስ ተግባራት ታክለውበት 
የስራ ዘመኑ ለተጨማሪ 5 ዓመታት (ከ1998-2002) የተራዘመ 
ቢሆንም ፕሮጀክቱ ቀደም ብሎ በተያዘለት የሥራ ዘመን 
መሰረት ያልተጠናቀቀበትን ምክንያት በስራ ዘመኑ ማብቂያም 
ከዕቅዱ ምን ያህል እንደተጠናቀቀ እና እንዳልተጠናቀቀ፣ 
ያጋጠሙ ችግሮችና በጎ የስራ ተሞክሮዎች ተለይተው ሪፖርት 
አለመደረጋቸውና ዝርዝር ሁኔታውን ለመገንዘብ አለመቻሉ፤ 

•	 በፌዴራልና በክልል የግብርና ምርምር ማዕከላት የሚከናወኑ 
የምርምር ፕሮጀክቶች መካከል አላስፈላጊ የሆነ የስራ 
ድግግሞሽና የሐብት መባከን እንዳይኖር ለመከላከል የሚያስችል 
የፕሮጀክት ግምገማ ስርዓት አግባብ ካላቸው የክልል አካላት ጋር 
በመተባበር መዘርጋት ለኢንስቲትዩቱ የተሰጠ የስራ ኃላፊነት 
ቢሆንም ወጥነት ያለው ስራ ለመስራት የሚያስችል ስርዓት 
ያልተዘረጋ መሆኑ፤ 

•	 በመሆኑም ኢንስቲትዩቱ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር 
በመተባበር የተሰጠውን የስራ ኃላፊነት ውጤታማና ስኬታማ 
ሊያድርግ የሚያስችል የፕሮጀክት ክትትልና ግምገማ ስርዓት 
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ሊዘረጋ እንደሚገባ አሳስበናል፡፡ 

52. በኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን የአትሌቲክስ 
ስፖርትን በአገሪቱ በማስፋፋት ብቃት ያላቸውን 
አትሌቶች ለማፍራት የሚያደርገውን እንቅስቃሴ 
በተመለከተ የተካሄደ የክዋኔ ኦዲት

•	 የአትሌቲክስ ስፖርትን ለማስፋፋትና ለማጠናከር ብሎም ሀገሪቱን 
ወክለው በተለያዩ በዓለም አቀፍ እና በአህጉር ደረጃ በሚዘጋጁ 
የአትሌቲክስ ውድድሮች ላይ የሚወዳደሩ ተተኪ አትሌቶችን 
ለማፍራት በሁሉም ክልሎች ከታች ከቀበሌ እና ከወረዳ ጀምሮ እስከ 
ክልል ድረስ ተገቢው ትኩረት ተሠጥቶት ስፖርቱን ለማስፋፋት 
የሚያስችል አደረጃጀት ባለመዋቀሩ በአትሌቲክስ ስፖርቱ ዙሪያ 
ለሚከሠቱ ችግሮች ተገቢውን ወቅታዊ መፍትሔ የመስጠት 
ድከመት መታየቱ፤

•	 ለታዳጊ ወጣቶች ኘሮጀክቶች ሥልጠና፣ ድጋፍ፣ ክትትልና ቁጥጥር 
የሚያደርጉ የባለድርሻ አካላት አደረጃጀት ተግባርና ኃላፊነት በግልጽ 
ያልተቀመጠ ሲሆን ስፖርቱ በህብረተሰቡ ዘንድ እንዲዘወተር 
እና እንዲስፋፋ ለማድረግ የተቀናጀ እና ወጥ አሠራርን የተከተለ 
የአተገባበር ስልት አለመቀየሱ፤

•	 በመሆኑም ፌዴሬሽኑ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ወቅታዊ 
መረጃዎችን በተገቢው መንገድ በመለዋወጥና በመተባበር 
የተጠቀሱትን ችግሮች በማስወገድ አገሪቷ በዘርፉ ልታገኝ 
የሚገባትን ውጤት ለማሳካት ጥረት ሊያደርግ ይገባል፡፡  

53. የከፍተኛ ትምህርት ወጪ መጋራት አፈፃፀም እና 
ውጤታማነትን በተመለከተ የተካሄደ ክዋኔ ኦዲት

•	 የትምህርት ሚኒስቴር በከፍተኛ ትምህርት ወጪ መጋራት 
ዙሪያ በአዋጁ የተሰጠውን ሥልጣንና ኃላፊነት በብቃት እና 
ውጤታማ በሆነ መልኩ ለማስፈፀም፣ ለመከታተል፣ ለመቆጣጠር 
እና ተግባራዊነቱን ለማረጋገጥ የሚያስችል ራሱን የቻለ 
አደረጃጀት ያልዘረጋ መሆኑ፤ 
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•	 የኢትዮጵያ ገቢዎች እና ጉምሩክ ባለሥልጣን ለወጪ መጋራት 
ሥራ በባለሙያ ደረጃ ባስቀመጠው መደብ ላይ የሰው ኃይል 
ያልመደበ በመሆኑ፤ የወጪ መጋራትን የተመለከቱ ሥራዎችን 
በተደራቢነት ክፍያ ሊፈጽሙ የሚመጡ ተጠቃሚዎችን ብቻ 
በማስተናገድ መወሰኑ፤

•	 የኢትዮጵያ ገቢዎች እና ጉምሩክ ባለሥልጣን ከትምህርት 
ሚኒስቴር ጋር የሪፖርት አቀራረብ ሥርዓት የመግባቢያ ሰነድ 
(Memorandum of understanding) የሌለው ሲሆን የወጪ 
መጋራት ክፍያ ከተጀመረበት ጊዜ አንስቶም በቅርንጫፍ 
መ/ቤቶች እና ውክልና በሰጣቸው የከተማ/የክልል ፋይናንስ 
ቢሮዎች የወጪ መጋራት ክፍያ መሰብሰቡን እና ፈሠስ 
መደረጉን በየ6 ወሩ መከታተል ሲገባው ፈሰስ የሚያደርጉለትን 
እና የማያደርጉለትን ክልሎችም ለይቶ አልያዘም፡፡ ይህም 
በመሆኑ በናሙና ከታዩ 3 የክልል/የከተማ ገንዘብ እና 
ኢኮኖሚ ልማት ቢሮና 2 ድርጅቶች ብቻ ከወጪ መጋራት 
የተሰበሰበውን ብር 10,859,248.66 ለኢትዮጵያ ገቢዎች እና 
ጉምሩክ ባለሥልጣን ፈሰስ ሳይደረጉ እንደየራሣቸው ክልል 
ገቢ በመቁጠር ተጠቅመውበት ወይም ፈሰስ የሚያደርግበትን 
የባንክ ሂሣብ ቁጥር ባለማወቃቸው ገንዘቡ ሥራ ላይ ሳይውል 
እና ፈሠስ ሳይደረግ በአደራ ወይም በተከፋይ ሂሣብ ይዘውት 
መገኘቱ፤

•	 ባለሥልጣኑ የወጪ መጋራት ክፍያን የፈፀሙ/እየፈፀሙ ያሉ 
ተጠቃሚዎችን፣ የአሠሪ ድርጅቶች፣ እንዲሁም የተመራቂ 
ተማሪዎችን ዝርዝር መረጃ በተሟላ ሁኔታ በዳታ ቤዝ 
ባለመያዙ በሀገሪቱ ካሉት 22 ተቋማት እስከ 2002 ዓ.ም ድረስ 
ያስመረቋቸውን ተጠቃሚዎች ዝርዝር መረጃ በተሟላ ሁኔታ 
ለባለሥልጣኑ የላኩት 7ቱ ብቻ መሆናቸው ተረጋግጧል፡፡

•	 አሠሪ ድርጅቶች የከፍተኛ ትምህርት ወጪ መጋራት ተጠቃሚ 
ከሆኑ ሠራተኞቻቸው ደመወዝ በየወሩ 10 በመቶ (1/3ኛ) 
እየቀነሱ ለኢትዮጵያ ገቢዎች እና ጉምሩክ ባለሥልጣን መ/ቤት 
ገቢ ሊያደርጉ ሲገባ በናሙና ተመርጠው ኦዲት የተደረጉ 3 
ሚኒስቴር መ/ቤቶች በጠቅላላ የወጪ መጋራት ተጠቃሚ ከሆኑ 
ሠራተኞቻቸው በደንቡ መሠረት ከደመወዛቸወ 10% (1/3ኛ) 
ተቀናሽ አድርገው ለባሥልጣን መ/ቤቱ ገቢ የማያደርጉ መሆኑ፤
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•	 በመሆኑም ትምህርት ሚኒስቴር እና የገቢዎችና ጉምሩክ 
ባለስልጣን እንዲሁም ባለድርሻ አካላት ተገቢውን አደረጃጀት 
ፈጥረው በመንቀሳቀስ ለከፍተኛ ትምህርት ወጪ መጋራት 
መረጃ ልውውጥና ገቢ አሰባሰብ ትኩረት በመስጠት በወጡት 
ሕጎች፣ ደንብና መመሪያዎች መሰረት ማስፈጸምና ተግባራዊ 
ማድረግ ይጠበቅባቸዋል፡፡ 

54. በግብርና ሚኒስቴር የእጽዋት ፀረ-ተባይ ኬሚካል ምዝገባ፣ 
አጠባበቅ እና አወጋገድ ሥርዓት ላይ የተከናወነ ክዋኔ 
ኦዲት

•	 በናሙና ተመርጠው የታዩት 12 የግልና 25 የመንግስት 
የፀረ-ተባይ ኬሚካል ማከማቻ መጋዘኖች ደረጃውን ባልጠበቀ 
ሁኔታ በመገንባታቸው የፀረ-ተባይ ኬሚካሎች የአገልግሎት 
እድሜ (Shelf life) እንዲያጥር፣ የፍቱንነት ደረጃቸው እንዲቀንስ 
እንዲሁም በሰዎች እና በአካባቢ ላይ ጉዳት እንዲያደርሱ 
ምክንያት ሊሆን መቻሉ፤

•	 መንግስታዊና የግል ፀረ-ተባይ አስመጪዎች የኬሚካሉን 
የወል መጠሪያ፣ የድብልቅ መጠን፣ የአጠቃቀም መመሪያ፣ 
ፀረ-ተባዩ ጥቅም ላይ ከዋለ በኋላ አደጋ እንዳያስከትል መቆየት 
የሚያስፈልግበትን ጊዜ፣ የአለም የጤና ጥበቃ ድርጅት በወሰነው 
ምደባ መሠረት አደገኛነቱን የሚያስጠነቅቅ የጽሑፍና ስዕላዊ 
መግለጫ፣ በአደጋ ጊዜ ሊወሰድ የሚገባውን የመጀመሪያ 
ህክምና ዕርዳታ አሠጣጥ፣ የተመረተበት ቀን እና የአገልግሎት 
እድሜውን በሚያሳይ መልኩ በፀረ-ተባይ ኬሚካል ማሸጊያዎች 
ላይ መለጠፍ የሚጠበቅባቸው ቢሆንም በናሙና በታዩት 
ድርጅቶች ተግባራዊ አለመደረጉ፤ 

•	 ማንኛውም በፀረ-ተባይ ኬሚካል በማስመጣት ላይ የተሰማራ 
ነጋዴ ያልተመዘገበ ፀረ-ተባይ ማምረት፣ ወደ ሀገር ውስጥ 
ማስገባት መሸጥ ወይም መጠቀም የተከለከለ ቢሆንም 
የፀረ-ተባይ ኬሚካሎች በሚኒስቴር መ/ቤቱ በኩል አስፈላጊው 
ፍተሻ ተደርጐባቸው ሳይመዘገቡ ወደ ሀገር ውስጥ እንዲገቡና 
ሥራ ላይ እንዲውሉ መደረጉ ኬሚካሎቹ በሠዎች፣ በእንስሳት፣ 
በአካባቢ እና በሀገሪቱ የወጭ ግብርና ምርት ንግድ ላይ አሉታዊ 
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ተጽዕኖ ሊያስከትል የሚችል መሆኑ፤

•	 በመሆኑም ሚኒስቴር መ/ቤቱ ከላይ የተጠቀሱትን ችግሮች 
ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመተባበርና በማስተባበር 
በመፍታት የጸረ-ተባይ ኬሚካሎች በአካባቢውና በህብረተሰቡ 
ጤና ላይ ጉዳት ሳያደርሱ ጥቅም ላይ እንዲውሉ ሊያደርግ 
እንደሚገባ የማሻሻያ ሀሳብ ተሰጥቷል፡፡

55. የኢትዮጵያ ቴሌኮሙኒኬሽን ኮርፖሬሽን የግዥና ንብረት 
አስተዳደርን በተመለከተ የተከናወነ ክዋኔ ኦዲት

•	 ከ2000 ዓ.ም በኋላ በማእከል እንዲሁም የደቡብ ምስራቅ እና 
የምስራቅ ሪጅን ጽ/ቤቶች ዓመታዊ የንብረት ቆጠራ ተደርጎ 
ለሚመለከተው ክፍል ሪፖርት አለመቅረቡ እንዲሁም በማዕከላዊ 
ዕቃ ግምጃ ቤት በተደረገው ቆጠራ በድምሩ ብር 2,644,528.80 
ብልጫ እንዲሁም ብር 279,328.43 ጉድለት ታይቶ ሪፖርት 
የቀረበ ቢሆንም የተወሰደ እርምጃ ስለመኖሩ ማስረጃ ሊቀርብ 
አልቻለም፡፡

•	 ኮርፖሬሽኑ አቃቂ ከተማ ለነበረው ሬዲዮ መገናኛ ከጥር 
14/1963 ዓ.ም ጀምሮ ከተለያዩ ግለሰቦች ግምት እየተሰጠና 
በምሪት ያገኘው ስፋቱ 112.5 ሄክታር (1,125,118 ሜ.ካ) 
መሬት ዙሪያው 4 ኪ.ሜ. በግንብ የታጠረ በአሁኑ ወቅት የቀድሞ 
ሬዲዮ መገናኛ አሮጌ መሣሪያዎች ያለበት ጥቂት መጋዘኖችና 
ቤቶች የሚገኙበት የሚወገዱ ዕቃዎች የሚከማቹበት በጣም 
ሰፊ የሆነው መሬት ያለአገልግሎት ለ40 ዓመታት ያለበቂ 
አገልግሎት ያለአግባብ የተቀመጠ መሆኑ ታውቋል፡፡

56. በገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር የመንግሥት 
ኘሮጀክቶች አፈፃፀም ላይ የተከናወነ የክዋኔ ኦዲት

•	 ማንኛውም የልማት ፕሮጀክት ስራ ከመጀመሩ በፊት በፕሮጀክት 
አፈጻጸም መመሪያ መሠረት የአዋጭነት ጥናት እና የዝርዝር 
ንድፍ (ዲዛይን) ሥራ ሊሠራላቸው የሚገባ ቢሆንም አንዳንድ 
ፕሮጀክቶች በዚህ መሠረት የአዋጭነት ጥናት ሳይሰራላቸው 
ወደ ግንባታ ሥራ የገቡ ሆነው መገኘታቸው፤
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•	 አንዳንድ የልማት ፕሮጀክቶች በተዘጋጀላቸው የጥናት ሰነድ 
ላይ በተመለከተው የጊዜ ሰሌዳ እና የገንዘብ መጠን መሰረት 
እንዳልተጠናቀቁና ተጨማሪ ጊዜ እና ወጪ ማስከተላቸው፤ 

•	 በፕሮጀክት አስፈጻሚ አካላት ስለ ፕሮጀክቶች የስራ አፈጻጸም 
ለሚኒስቴር መ/ቤቱ የሚቀርበውን የሩብ ዓመት የፋይናንስ 
እና የፊዚካል አፈጻጸም የግምገማ እና የተጠቃለለ ሪፖርትና 
የግምገማ ውጤት ለሚኒስትሮች ም/ቤት የማይቀርብ መሆኑ፤ 

•	 ከፍተኛ የኢኮኖሚና ማህበራዊ አስተዋጽኦ አላቸው ተብለው 
በተለዩት ፕሮጀክቶች ላይ የድህረ ትግበራ ግምገማ (ex-post 
evaluation) ፕሮጀክቱ ተጠናቆ ሥራ ከጀመረ ጥቂት ዓመታት 
በኋላ ቀደም ብለው በተቀመጡ ፕሮጀክቱ በአካባቢ ላይ 
ሊያስከትሉ የሚችሉት ተጨማሪ ፋይዳ መሠረት፣ የተገኙ የግብ 
ስኬቶች እና ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ለውጦች እንደማይከናወን፣

•	 በመሆኑም ሚኒስቴር መ/ቤቱ ከፍተኛ የኢኮኖሚና ማህበራዊ 
አስተዋፅኦ ያላቸው ፕሮጀክቶች በቅድሚያ እየተለዩና የድህረ 
ትግበራ ግምገማ የሚያስፈልጋቸውም በቅድሚያ እንዲታወቁ 
በማድረግ፣ እቅድ በማዘጋጀትና ጉዳዩ የሚመለከታቸውን አካላት 
ተሣታፊ በማድረግ የድህረ ትግበራ ግምገማ የሚከናወንበት 
ሥርዓት እንዲዘረጋ መደረግ፤ የግምገማ ውጤቱም ሪፖርት 
ተዘጋጅቶለት ለውሣኔ ሰጪ አካላት ሊቀርብና በመረጃነትም 
ሊጠበቅ ይገባል፡፡

57. ለዳልጋ ከብት ሀብት ልማት የሚከናወነው የመኖ፣ ውሃ 
እና ግጦሽ መሬት አቅርቦት፣ የጤና አጠባበቅ፣ የግንዛቤ 
መዳበርና ሥልጠናን በተመለከተ የተካሄደ ክዋኔ ኦዲት

•	 በየአካባቢው ካለው ፍላጎት ጋር የተመጣጠነ የዳልጋ ከብት መኖ 
አቅርቦት uእÏÑ< Á’c“ ¾cwM }[ð U`ƒ ¾Tk’vu`“ KÑuÁ 

¾Tp[w Y`¯ƒU ÁM}²[Ò መሆኑ፤ 

•	 uGÑ` ¨<eØ ueÒ U`ታ†¨< ¾}hK U`ƒ uT>cÖ<ƒ LÃ 

Ø“ƒ }Å`Ô uÅ[Í ¾x[“፣ ¾öÑ^ እና ¾Ÿ[¿ ¾SdcK<ƒ 

Ø\ U`ƒ SeÖƒ እ”ÅT>‹K< u=ታ¨pU uYÒ U`ƒ ²<]Á 

¾´`Á ThhÁ }Óv` Ó” ›KSËS\::
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•	 በመሆኑም uእ”edƒ Gwƒ MT~ ¾T>Öuk¨<” ¨<Ö?ƒ 

KTU×ƒ እ”Ç=Áe‹M uእ”edƒ Gwƒ MT~ LÃ ¾T>S¡` 

wN?^© ¾Ò^ ¾U¡¡` SÉ[¡ u=ssU፤ u²`ñ LÃ ÁK< 

SW[ታ© ‹Óa‹ እ“ ›”ÑwÒu= Ñ<ÇÄ‹” upÅU }Ÿ}K< 

¾T>KÃuƒ፣ ¾SõƒN? እ`UÍ uÒ^ እ“ u}“ÖM ¾T>¨cÉuƒ 

YMƒ ¾S”Åõ“ }ðíT> ¾TÉ[Ó እርምጃ እንዲወስድ 
በማሳሰብ የማሻሻያ ሀሳቡን ሰጥቷል፡፡

58 የመንግሥት ተሽከርካሪዎች አጠባበቅ፤ አጠቃቀምና 
አወጋገድን በተመለከተ የተከናወነ ክዋኔ ኦዲት

•	 በሀገሪቱ ለመንግስት ተሽከርካሪ ግዥ፣ ጥገና፣ የነዳጅና ቅባት፣ 
ወዘተ. የሚወጣው ወጪ ከፍተኛ ቢሆንም በሀገር አቀፍ ደረጃ 
ከ30 ዓመታት በፊት የተዘጋጀ የመንግስት ተሽከርካሪዎች 
የሚተዳደሩበት መመሪያ እንዲሻሻል አለመደረጉ ወይም ወቅታዊ 
የሆነ መመሪያ አለመኖሩ፤ የመንግሥት ተሽከርካሪዎችን 
አስተዳደር በቁጠባ እና በብቃት እንዳይከናወን እንዲሁም 
ክትትል እና ቁጥጥር ለማድረግ እንዳይቻል ማድረጉ፤ 

•	 የመንግስት መ/ቤቶች በኃላፊነታቸው ሥር የሚገኙ 
ተሽከርካሪዎች በምን መልኩ እንደተረከቧቸው፣ የተጓዙበት 
ኪሎ ሜትር ርዝመት፣ የተጠቀሙበትን ነዳጅ፣ ቅባት እና 
ሌሎች ተዛማጅ ቁሳቁሶችን መጠን፣ የተደረገላቸውን ጥገና እና 
ተያያዥ ወጪዎችን የሚመለከቱ ዝርዝርና ተገቢ መረጃዎችን 
የማይዙ መሆኑ፤ 

•	 የተሽከርካሪዎች መጥፋት፣ ከመ/ቤቶቹ እውቅና ውጭ መሸጥ፣ 
በአሽከርካሪዎች ጥንቃቄ ጉድለት ምክንያት የተሽከርካሪዎች 
መገልበጥ፣ ያልተወገዱ ተሽከርካሪ አካሎች በቦታቸው 
አለመገኘት፣ የተሽከርካሪ ሞተሮች መጥፋት እና የተሽከርካሪ 
ሞተሮች ጥንቃቄ በጎደለው ሁኔታ በወቅቱ ሳይወገዱ 
ለፀሐይ፣ ለዝናብና ለአቧራ ተጋልጠው መገኘት፣ የተሽከርካሪ 
መለዋወጫዎች አጠባበቅ ላይ ድክመት መታየቱ በጣም 
ከፍተኛ ዋጋ እና ግምት ያለው ሀብት ለብክነት እንዲዳረግ 
መንገድ የሚከፍት ከመሆኑም በላይ የመንግስት ተሽከርካሪዎች 
በኃላፊነት በተረከባቸው አካል በቂ ጥበቃ እየተደረገላቸው 
አለመሆኑ፤ 
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•	 አብዛኛዎቹ የመንግስት ተሽከርካሪዎች አዲስ ተገዝተው 
ሲገቡ አብሯቸው የሚገባ የእሳት አደጋ ማጥፊያ መሳሪያ (fire 
extinguisher) ያላቸው ቢሆንም፤ አጠቃቀማቸው የማይታወቅና 
ሲያልቁና ሲበላሹ እንዲሁም የአገልግሎት ጊዜያቸው ሲያበቃ 
በየወቅቱ ክትትል የማይደረግላቸውና ለሚጠቀሙበት ሰራተኞች 
ስለአጠቃቀሙ ስልጠና የማይሰጥ መሆኑ፤ 

•	 የመንግስት ተሽከርካሪዎች በብቃትና በቁጠባ ለመጠቀም 
እና ለመጠበቅ የሚያስችል የተሟላ የሰው ኃይል በመመደብ 
ተሽከርካሪዎችን በአግባቡ ለማስተዳደር ደንብና መመሪያዎችን 
ወቅታዊና ተግባራዊ በማድረግና የመንግስት ተሽከርካሪዎችን 
መረጃ በተገቢው መንገድ በማጠናቀር ውጤታማ ሥርዓት 
ሊዘረጋ ይገባል፡፡

59. ኤች.አይ.ቪ/ኤድስን ለመከላከልና ለመቆጣጠር 
የተመደበው ሀብት ለታቀደለት ዓላማ በአግባቡ ሥራ 
ላይ መዋሉን በተመለከተ የተካሄደ ክዋኔ ኦዲት

•	 የሀገር አቀፉን የማስተባበሪያ ዘዴ ቢሮ ፈቃድ ሳያገኝ በአጠቃላይ 
ብር 201,449,630.00 እና የአሜሪካ ዶላር 1,623,466 በተለያዩ 
መ/ቤቶች እና በክልል ጽ/ቤቶች ከተፈቀደለት ተግባር ውጭ 
ወደ ሌላ እንዲተላለፍ መደረጉ፤ 

•	 ከግሎባል ፈንድ ተገኝቶ ለአስፈጻሚ አካላት ተሰጥቶ 
ሳይወራረድ የቆየ (የዕርዳታ ውል ስምምነት ጊዜው የተጠናቀቀ) 
በድምሩ ብር 752,420,349.00 ሲኖር ከዚህ ውስጥ በድምሩ ብር 
624,324,142 ማለትም ካልተወራረደው ገንዘብ 83% የጤና 
ጥበቃ ሚኒስቴርና በሥሩ ያሉ መ/ቤቶችን መያዙ፤

•	 በኤች.አይ.ቪ ኤድስ ዙሪያ የተከናወኑ የፋይናንሻልም ሆነ 
የፊዚካል ሪፖርቶች ወጥና ተከታታይ ያለመሆን፣ ድግግሞሽ 
ያለባቸው እና በየሦስት ወሩ ወቅቱን ጠብቀው የማይላኩ 
መሆናቸው፤

•	 የተለያዩ የመንግስት ሴክተሮችና አስፈጻሚ አካላት ለፀረ 
ኤች.አይ.ቪ./ኤድስ ተግባራት የተላከላቸውን ገንዘብ በወቅቱ 
እንደማይጠቀሙ፣ ተገቢውን ክትትል የማያደርጉ፤ የማወራረጃ 
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ጊዜ ገደብ ሲቃረብ ብቻ በመሯሯጥ ገንዘብ ለመጠቀም ጥረት 
ስለሚያደርጉ አፈጻጸማቸው ዝቅተኛ መሆኑ፤ 

•	 በአገር አቀፍ ደረጃ በፌዴራል ኤች.አይ.ቪ./ኤድስ መከላከያና 
መቆጣጠሪያ ጽ/ቤት አማካኝነት ወጥ የሆነ ገቢ ማስገኛ፣ የምግብ 
ድጋፍ እና የእንክብካቤ አገልግሎት መስጫ ደረጃ ተዘጋጅቶ 
አለመሰራጨቱ፤

•	 በመሆኑም ኤች.አይ.ቪ./ኤድስን ለመከላከልና ለመቆጣጠር 
የተገኘውና የተመደበው ሀብት በታቀደለት ጊዜ ለታቀደለት 
ዓላማ በአግባቡ ሥራ ላይ እንዲውል ለማድረግ ጽ/ቤቱ ሕግና 
ደንብን ተከትሎ መፈጸምና የሚመለከታቸው አካላትም 
ተግባራዊ ማድረጋቸውን ሊከታተል ይገባል፡፡

60. በቅርስ ጥናትና ጥበቃ ባለሥልጣን የቅርስ ጥናትና 
ጥበቃን በተመለከተ የተካሄደ ክዋኔ ኦዲት

•	 ባለሥልጣኑ የማይዳሰሱ (intangible) ቅርሶች መመዝገቢያ 
መመሪያ ያዘጋጀ ቢሆንም ለተንቀሳቃሽ እና ለቋሚ ቅርሶች 
በሀገር አቀፍ ደረጃ ወጥ የሆነ የቅርስ ምዝገባ ለማከናወን 
የሚያስችል ወጥ የሆነ መመሪያ ባለመውጣቱ የቅርስ አመዘጋገብ 
ሥራው ጥራቱን የጠበቀ እንዳይሆን ከማድረጉም በላይ በቀጣይ 
የቅርስ አጠባበቅ፣ ጥገና እና እንክብካቤ ሥራ ላይ የራሱ የሆነ 
አሉታዊ ተጽዕኖ መፍጠሩ፤

•	 ባለሥልጣኑ በተወሰኑ ክልሎች በማይዳሰሱ ቅርሶች ላይ ምዝገባ 
ያከናወነ ቢሆንም በአብዛኛው የሀገሪቱ ክፍል የማይዳሰሱ 
(intangable) ቅርሶች ያልተመዘገቡ በመሆኑ በሌሎች የሀገሪቱ 
አካባቢዎች ለሚገኙ የተለያዩ ብሔር/ብሔረሰቦች የማይዳሰሱ 
ባሕላዊ ቅርሶች ትኩረት አለመስጠቱ፤ 

•	 ከጥናትና ምርምር ባለሙያዎች ከሚገኘው አሥር በመቶ ገቢ 
ውስጥ ሃምሳ በመቶ ለቅርሱ ቦታ ማልሚያ እንዲውል መመሪያ 
ቢኖርም ገቢው ለክልሎቹ የማይላክ እና ጠቅላላ ከተሰበሰበው 
አስር በመቶ ባለስልጣኑ የሚያስቀር በመሆኑ ከቅርስ ጥናትና 
ምርምር የሚገኝ ገቢ ለቅርስ ጥበቃ፤ ጥገናና ልማት ካልዋለ 
በጥበቃና ጥገና እጦት ትልልቅ ቅርሶች ጉዳት ሊደርስባቸው 
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የሚችል መሆኑ፤

•	 ባለስልጣኑ እና ክልሎች በቅርስ አመዘጋገብ፤ አጠባበቅ እና ጥገና 
ላይ ያላቸው የሥራ ድርሻ በግልፅ ባለመቀመጡ የተቀናጀ ሥራ 
ለማከናወን እንዳይቻል የሚያደርግና በቅርሶች ዙሪያ ሊሠሩ 
የሚገቡ ሥራዎች በወቅቱ እንዳይሠሩ እና ባለቤት እንዲያጡ 
በማድረግ ለብልሽት እና ለጥፋት የሚያጋልጥ መሆኑ፤

•	 በመሆኑም ባለስልጣን መ/ቤቱ በቅርስ ዙሪያ ከሚመለከታቸው 
ባለድርሻ አካላት ጋር ወጥ የሆነ የመረጃ ልውውጥ በማድረግና 
በቅንጅት በመስራት ቅርሶች የሚመዘገቡበት፣ የሚጠበቁበትና 
እንክብካቤ የሚያገኙበት ስርዓት በመዘርጋት ተግባራዊ 
ሊያደርግ ይገባል፡፡ 

61. በኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ኮርፖሬሽን የዕቃ ግዥ 
እና ንብረት አስተዳደርን በተመለከተ የተካሄደ ክዋኔ 
ኦዲት

•	 በኮርፖሬሽኑ በናሙና በታዩት ስምንት ግዥ ፈፃሚዎች 
የሚፈጸሙ ግዥዎች በሙሉ በእቅድ (procurement plan) ላይ 
ያልተመሰረቱና ግዢዎች በየጊዜው በተነጣጠለ ሁኔታ በዋጋ 
መሰብሰቢያ (ፕሮፎርማ) በ2002 በድምሩ ብር 25,067,961.72 
የተገዛ መሆኑ፤

•	 በናሙና ተመርጠው ከታዩ 14 ግዥዎች ውስጥ በሁሉም ግዥው 
ከመፈፀሙ በፊት የዕቃዎች ጥራት ለማረጋገጥ ለቴስት ዊትነስ 
ወደተለያዩ አገራት የሚሄዱ ሰራተኞች ዕቃዎቹ ተገዝተው 
ንብረት ክፍል ገቢ በሚሆኑበት ወቅት በታየው ስታንዳርድ 
መሠረት ገቢ መሆናቸውን የማያረጋግጡ መሆኑ፤ 

•	 በናሙና በታዩት አስራ ሁለት ዕቃ ግምጃ ቤቶች ውስጥ በጎፋ፣ 
በድሬዳዋ፣ ሻሸመኔ፣ ሀዋሳ በሚገኙ ዕቃ ግምጃ ቤቶች በመጋዘን 
ውስጥ ሊቀመጡ የማይችሉ ንብረቶች ለፀሀይ፣ ለዝናብና ለአፈር 
ተጋልጠው እና በግቢው ውስጥ ተዝረክርከው ቢጠፉ እንኳን 
በማይታወቅበት ሁኔታ ሳር በቅሎባቸውና አቧራ ለብሰው 
ተቀምጠው የሚገኙ መሆኑ፤ 
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•	 የኮርፖሬሽኑ ቋሚ ንብረቶች አስፈላጊው የመድህን ዋስትና 
ሽፋን በተሟላ ሁኔታ የተገባላቸው አለመሆኑ እና የመድህን 
ዋስትና የተገባላቸውም የንብረቶችን ዋጋ ያላገናዘበ ወይንም 
በጥናት ያልተደገፈ መሆኑ፤ 

•	 ለኃይል ማመንጫነት ከሚውሉ ጄኔሬተሮች በናሙና 
ተመርጠው ከታዩት 3 የኃይል ማመንጫ ጄኔሬተሮች ውስጥ 
ቃሊቲ የሚገኘው የዲዝል ኃይል ማመንጫ 14.0 ሜጋ 
ዋት ማመንጨት ሲገባው የሚያመነጨው 3.5 ሜጋ ዋት 
መሆኑ፣ አዋሽ 7 ኪሎ 35 ሜጋ ዋት ማመንጨት ሲገባው 
የሚያመነጨው 21 ሜጋ ዋት መሆኑ እና ድሬዳዋ 38 ሜጋ 
ዋት ማመንጨት ሲገባው ምንም እንደማያመነጭ እንዲሁም 
የነበረውን የኃይል እጥረት እንዲያቃልሉ ኮርፖሬሽኑ 60 ሜጋ 
ዋት የሚያመነጩ ጄኔሬተሮችን ተከራይቶ ለኪራይ 10,368,000 
USD ወጪ ማድረጉ፤ ነገር ግን የኮርፖሬሽኑ ንብረት የሆኑት 
ጄኔሬተሮች በሙሉ አቅማቸው አገልግሎት ቢሰጡ 62.5 ሜጋ 
ዋት ማመንጨት ይችሉ እንደነበረና ለኪራይ የወጣውን ወጪ 
ሊያስቀር ይችል እንደነበር ተገምግሟል፡፡ 

•	 በመሆኑም ኮርፖሬሽኑ የታዩትን ችግሮች በመፍታት የግዥ 
ስርዓቱንና ንብረት አስተዳደሩን ዘመናዊ በማድረግ ውጤታማ 
በሚያደርግ መልኩ ስራ ላይ ሊያውል ይገባል፡፡

የኦዲት ማሻሻያ ሃሣቦች ላይ የማስተካከያ እርምጃ ስለመወሰዱ 
የሚደረግ ክትትልን በተመለከተ

62. በመ/ቤታችን ማቋቋሚያ አዋጅ አንቀጽ 17 ንዑስ አንቀጽ 3 
መሠረት ኦዲት ተደራጊዎች በፌዴራል ዋና ኦዲተር በተላኩ 
የኦዲት ሪፖርቶች የተገለጹ ግኝቶች ላይ በጊዜ ገደብ እርምጃ 
የመውሰድ ግዴታ እንዳለባቸውና ለመውሰድ ካልቻሉም ምክንያቱን 
በመግለፅ ለፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት ማሳወቅ እንዳለባቸው 
ተደንግጓል፡፡ ይህንኑ ድንጋጌ መነሻ በማድረግ መ/ቤታችንም 
አዲስ የክትትል ሥርዓት ዘርግቷል፡፡ በዚሁ መሠረት የ2002 
በጀት ዓመት ሂሣብ ኦዲት እንደተጠናቀቀ ጎላ ጎላ ያሉ ግኝቶች 
ለተገኙባቸው 80 እና 14 የክዋኔ ኦዲት የተካሄደባቸው መ/ቤቶች 
የማስተካከያ መርሃ-ግብር ነድፈው እንዲያሳውቁን ጥያቄ የቀረበ 
ቢሆንም አስከአሁን መርሀ-ግብሩን የላኩት 34 መ/ቤቶች ብቻ 
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ናቸው፡፡ በፌዴራል ዋና ኦዲተሩ በቀረቡ የኦዲት ሪፖርቶች 
በተሰጡ የማሻሻያ አስተያየቶችና ሃሣቦች ላይ ያለበቂ ምክንያት 
በወቅቱ እርምጃ ያለመውሰድ የሕግ ተጠያቂነትን የሚያስከትል 
መሆኑ ታውቆ የእያንዳንዱ ኦዲት ተደራጊ የማስተካከያ እርምጃ 
ሊወስድ ይገባል፡፡ ም/ቤቱም በዚህ ረገድ የሚያደርገውን ክትትልና 
ቁጥጥር ማጠናከር ይኖርበታል፡፡

የሪፎርም ሥራን በተመለከተ

63. በመ/ቤታችን የተካሄደው የመሠረታዊ የሥራ ሂደት ጥናት ተጠናቆ 
የኦዲቱ ከየካቲት 2002 ጀምሮ የሌሎች ደጋፊ የሥራ ሂደቶች ደግሞ 
ከግንቦት 2002 ጀምሮ ሙሉ በሙሉ ሥራ ላይ ከመዋሉም በላይ 
በመጀመሪያው የአንድ ዓመት የትግበራ ጊዜ የተገኘው ውጤት 
እጅግ አጥጋቢና ተስፋ ሰጪ መሆኑን ለማረጋገጥ ተችሏል፡፡ 
ይልቁንም በጥናቱ እንደሚሟሉ ታሳቢ የተደረጉት ግብአቶች ቢሟሉ 
ኖሮ ውጤቱ አሁን ከተገኘው በእጅጉ ሊልቅ እንደሚችል መገንዘብ 
ይቻላል፡፡

64. የተገኘውን ውጤት ይበልጥ ለማስፋት፣ ተቋማዊና ዘላቂ ለማድረግ 
ጥናቱን ተከትሎ አዲስ ተቋማዊ የአምስት ዓመት የስትራቴጂ ዕቅድ፣ 
የሰው ሀብት ልማት ስትራቴጂና የመረጃ ቴክኖሎጂ ስትራቴጂዎች 
ተቀርጸው ተግባራዊ በመደረግ ላይ ናቸው፡፡ የሰው ሀብት ልማት 
ስትራቴጂው ትኩረት የባለሙያዎቹን ክህሎትና እውቀት በመገንባት 
ከፍተኛ የሙያ ሥነ-ምግባርን የተላበሰና እሴት ያለው አገልግሎት 
ሊሰጥ የሚችል ፕሮፌሽናል ሠራተኛና ተቋም መፍጠር ነው፡፡ በሌላ 
በኩል የመረጃ ቴክኖሎጂው ስትራቴጂ ትኩረት የመረጃ አሰባሰብ፣ 
ትንተናና ልውውጥ እንደዚሁም የክምችት ሥርዓቱን ፈጣን፣ 
ቀልጣፋና ውጤታማ በማድረግ የኦዲት ጥራት፣ ሽፋንና ወቅታዊነት 
ከፍ በማድረግ የኦዲት ወጪ በከፍተኛ ደረጃ እንዲቀንስ ማስቻል 
ነው፡፡

65. የሰው ሀብት ልማትና የመረጃ ቴክኖሎጂ ስትራቴጂዎቹ በአሁኑ 
ወቅት በመተግበር ላይ ሲሆኑ ትግበራውም የሚካሄደው ከዕርዳታ 
ሰጪዎች በተገኙ ድጋፎች በመሆኑ የዕርዳታ ሰጪዎች ድጋፍ 
ሲቋረጥ አሁን የተገኘው ውጤት እንዳይስተጓጐል የዘለቄታው ጉዳይ 
በምክር ቤቱ ዘንድ ትኩረት አግኝቶ ተገቢው ሊመቻች ይገባል፡፡
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66. በሌላ በኩል የሪፎርሙ አካል የሆነው የመሠረታዊ የሥራ ሂደት 
ጥናቱን ተከትሎ ለም/ቤቱ ቀርቦ የነበረው የመ/ቤታችን መዋቅርና 
የደመወዝ ስኬል ከረጅም ጊዜ በኋላ በቅርቡ ጸድቆ በመመለሱ 
የሠራተኛ ቋሚ ምደባ የተደረገ ቢሆንም የተፈቀደው ደመወዝ 
ከመ/ቤታችን ልዩ ባህርይና ባለሙያዎቹ በገበያ ላይ ካላቸው 
ከፍተኛ ተፈላጊነት አንፃር ችግሩን የሚያቃልል ሆኖ አልተገኘም፡፡ 
በመሆኑም ጉዳዩ ልዩ ትኩረት አግኝቶ እንደገና ሊታይ ይገባል፡፡ 

67. በአጠቃላይ ሲታይ የመሠረታዊ የሥራ ሂደት ጥናቱ ያስገኘው ውጤት 
እጅግ ከፍተኛ ከመሆኑም በላይ በሂደት ያሉ ግብአቶች ከተሟሉ 
አሁን ከተገኘውም ውጤት የበለጠ ሊገኝ እንደሚችል ግልጽ ነው፡፡ 
በመሆኑም የም/ቤቱ ድጋፍና ትብብር ይበልጥ ሊጠናከር ይገባል፡፡

የግንዛቤ ማዳበሪያና የኮሙኒኬሽን ሥራዎችን በተመለከተ

68. የኦዲት አሠራርና ጠቀሜታ እንደዚሁም ተጠያቂነትን ከማስፈን 
አንፃር የሚኖረውን ፋይዳ በተመለከተ የተለያዩ የግንዛቤ ማዳበሪያ 
መድረኮች ተዘጋጅተው ለም/ቤቱ ቋሚ ኮሚቴ አባላትና የፌዴራል 
መንግሥት መ/ቤቶች ኃላፊዎች ሥልጠና ተሰጥቷል፡፡ ይህንን 
ሥልጠና ተከትሎ ወደ ም/ቤቱ በሚቀርቡ የኦዲት ሪፖርቶች ላይ 
የሚደረገው ክትትልና ቁጥጥር ከመጠናከሩም በላይ የመንግሥት 
መ/ቤቶች ኃላፊዎችም ለኦዲት ሥራ የሚያደርጉት ድጋፍ በአብዛኛው 
መሻሻል አሳይቷል፡፡ በመሆኑም ግልጽነትንና ተጠያቂነትን 
እንደዚሁም መልካም አስተዳደርን ከማጠናከርና ከማስፈን አንጻር 
ኦዲት ይበልጥ አስተዋጽኦ እንዲያደርግ የተጀመሩት የክትትልና 
የድጋፍ ሥራዎች በሁሉም ዘንድ ተጠናክረው ሊቀጥሉ ይገባል፡፡

69. በኦዲት ተደራጊዎችና በመ/ቤታችን መካከል የሚኖረውን ግንኙነት 
በሥርዓት ለመምራትና አንዱ ከሌላው የሚፈልገውን ጉዳይ 
አስቀድሞ በሁሉም ዘንድ የሚታወቅ እንዲሆን ለማድረግ “የኦዲት 
ተደራጊ መ/ቤቶች ፕሮቶኮል” የሚል ሠነድ ተዘጋጅቶ በውይይት 
ከዳበረ በኋላ ለሁሉም ኦዲት ተደራጊ የፌዴራል ባለበጀት መ/ቤቶች 
እንዲሠራጭ ተደርጓል፡፡ በተጨማሪም ኦዲት ተደራጊዎች 
ኦዲተሮቻችን የሚከተሉትን የሙያ ሥነ ምግባር እንዲያውቁና 
ክትትልም ለማድረግ እንዲያስችላቸው የፌዴራል ዋና ኦዲተር 
መ/ቤት ኦዲተሮች የሙያ ሥነ-ምግባር ደንብ ለሁሉም ባለበጀት 
መ/ቤቶች ተሠራጭቷል፡፡
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70. ከሚዲያ ጋር ያለው ግንኙነትንም በሥርዓት ለመምራት እንዲያስችል 
የሚዲያ ፖሊሲ የተዘጋጀ ሲሆን በሠነዱ ላይ የመንግሥትና የግሉ 
ሚዲያ ተቋማት እንዲወያዩበት ተደርጎ የሚዲያ ፖሊሲው በሥራ 
ላይ ውሏል፡፡

ሴክተር ዘለል የሆኑ ሥራዎችን በተመለከተ

71. በሥርዓተ ጾታ፣ ኤች.አይ.ቪ/ኤድስ እና የአካባቢ ጥበቃ ዙሪያ 
የተከናወኑ ተግባራትን በተመለከተ፤

•	 እንደአዲስ ከተቋቋሙት ኮሚቴዎች መካከል የሴቶች ጉዳይ 
በአጭር ጊዜ ከፍተኛ እንቅስቃሴ በማድረግ ከሚመለከታቸው 
መ/ቤቶች ጋር ግንኙነት በመፍጠር ለሁለተኛ ጊዜ 
በመ/ቤታችን የማርች 8 ቀን እንዲከበርና በተጋባዥ የሴቶች 
ጉዳይ ባለሙያ በቀረበ የሥርዓተ ፆታ ትምህርት ሠራተኛው 
ግንዛቤ እንዲያገኝ አድርጓል፡፡

•	 የዓመቱ የአለም የኤድስ ቀን መሪ ቃል “የኤች.አይ.ቪ/
ኤድስ አገልግሎቶች ሁሉ አቀፍ ተደራሽነትና ሰብአዊ 
መብት (Universal Access & Human rights)” መልእክት 
በማስተላለፍ ሠራተኛው የዓመቱ የዓለም የኤድስ ቀን መሪ 
ቃልና የቀይ ሪቫን መልዕክት በደረት ላይ በማድረግ እርስ 
በርስ እንዲወያዩ ተደርጓል፣

•	 መታቀብ፣ ካልሆነም አንድ ለአንድ መወሰን እንደሚቻል 
በመመርመር እራስን በማወቅ ጤንነትን ለመጠበቅ የሚያስችል 
ጽሑፍና ሌሎች ብዛት ያላቸው ብሮሸሮችና በራሪ ወረቀቶች 
በላይብረሪ እንዲቀመጡና በመ/ቤቱ ህንፃዎች ላይ እንዲለጠፉ 
ተደርገዋል፣

•	 በሶሻልና ኢንቫሮሜንት ኮሚቴ አስተባባሪነት የመ/ቤቱ 
ሠራተኛ በሙሉ የተሳተፉበት የ2002 የችግኝ ተከላ ፕሮግራም 
በኦሮሚያ ክልል ገላን ከተማ ተከናውኗል፡፡ 
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72. የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት አዋጅ ቁጥር 669/2002 xNqA 
5/16 bts«W SLÈN m¿rT ከጥር 2002 እስከ ታህሣሥ 2003 
ባለው ጊዜ l7 yGL åÄþtéCÂ 80 yGL £œB xêqEãC አዲስ 
yÑÃ ¥rUgÅ MSKR wrqT s_aL”” ቀደም ሲል ፈቃድ 
በተሰጣቸውም ላይ ተገቢው ክትትልና ቁጥጥር ተደርጓል፡፡

73. ሆኖም አንዳንድ ግለሰቦች ሕጋዊ ፈቃድ ሳይኖራቸው ወይም 
ከተፈቀደላቸው ውጪ የኦዲትና የሂሣብ አገልግሎት ሲሰጡ 
በመገኘታቸው የአገልግሎት ተጠቃሚ ህብረተሰብን ከህገ ወጦች 
ለመከላከል ሲባል 47 የተፈቀደላቸው ኦዲተሮችና 323 የሂሣብ 
አዋቂዎች የስም ዝርዝራቸውን በመ/ቤቱ ዌብ ሣይትና በጋዜጣ 
እንዲወጣ እንደዚሁም በደብዳቤ ለሚመለከታቸው ድርጅቶች 
የተገለጸ ሲሆን ከዚህ ውጪ የሚንቀሳቀሱ ሲያጋጥሙ ለእርምጃ 
አወሳሰድ እንዲያመች ለመ/ቤታችን ጥቆማ የሚቀርብበትን ሥርዓት 
ህብረተሰቡ እንዲያውቀው ተደርጓል፡፡ 

74. በሌላ በኩል ymNGoT yL¥T DRJèC b«yqÜT m¿rT 
bydr©W l¸gßù 58 ለሚሆኑ yWS_ åÄþtéC yÑÃ dr© 
¥rUgÅ ts_aL””

75. በም/ቤቱ ፀድቆ የወጣው በግል የሚሠሩ ኦዲተሮችና የሂሣብ 
አዋቂዎች የሙያ ብቃት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት አሰጣጥ ደንብ 
እና የግል ኦዲተሮችና የሂሣብ አዋቂዎች ሊከተሉት የሚገባ የሙያ 
ሥነ-ምግባርን በተመለከተ ጉዳዩ ለሚመለከታቸው የአንድ ቀን 
አውደ ጥናት ተዘጋጅቶ ውይይት ከተካሄደ በኋላ ሠነዱ ተግባራዊ 
እንዲሆን ተደርጓል፡፡

76. የግል ኦዲተሮችና የሂሣብ አዋቂዎች ፈቃድ አሰጣጥ በመ/ቤታችን 
የተካሄደውን የመሠረታዊ የሥራ ሂደት ጥናትን ተከትሎ ከፌዴራል 
ዋና ኦዲተር እንዲወጣ ለማስቻልና ሌሎች የሀገሪቱን የፋይናንሻል 
ሪፖርቲንግ ጉዳዮችንም ሥርዓት ለማስያዝ የረቂት የፋይናንሻል 
ሪፖርቲንግ ህግ ዝግጅት በመጠናቀቅ ላይ ይገኛል፡፡
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የመ/ቤቱ የሰው ኃይል ሁኔታ

77. መ/ቤቱ በፀደቀው አዲስ መዋቅር መሠረት 381 የኦዲት ባለሙያዎች 
እና 192 ድጋፍ ሰጪ በድምሩ 573 ሠራተኞች የሚኖሩት ሲሆን 
በአሁኑ ወቅት ሥራ ላይ ያሉት 233 የኦዲት ባለሙያዎችና 141 
የድጋፍ ሰጪ በድምሩ 374 ሠራተኞች ናቸው፡፡ በሌላ በኩል ከጥር 
2002 እስከ ታህሣሥ 2003 ባለው ጊዜ 32 የኦዲት ባለሙያዎችና 
14 ድጋፍ ሰጪ በድምሩ 46 ሠራተኞች በተለያዩ ምክንያቶች ሥራ 
ለቀዋል፡፡

የበጀት አጠቃቀምን በተመለከተ

78. በ2002 በጀት ዓመት ለመ/ቤታችን የተፈቀደው በጀት ብር 
12,215,500 ሲሆን ሥራ ላይ የዋለው ብር 12,109,077 ወይም 
ከበጀቱ 99% ሆኗል፡፡

መ/ቤቱን ያጋጠሙ ችግሮች

79. መ/ቤታችን በሕገ መንግሥትና የማቋቋሚያ አዋጁ የተጣለበትን 
ኃላፊነት ለመወጣት ከፍተኛ ጥረት እያደረገ ቢሆንም በአንዳንድ 
ችግሮች ምክንያት ያሰበውን ያህል መራመድ አልቻለም፡፡ 
ካጋጠሙት ችግሮችም መካከል ዋና ዋናዎቹ የሚከተሉት ናቸው፡፡

•	 ኦዲቱን በሚፈለገው መጠንና ጥራት ለማከናወን የሚያስችል በቂ 
ክህሎትና ልምድ ያለው ባለሙያ መቅጠርና መያዝ አለመቻል፣

•	 ኦዲት ተደራጊ መ/ቤቶች ሂሣባቸውን በወቅቱ ዘግተው ለኦዲቱ 
አለማቅረብ፣

•	 ኦዲት ተደራጊዎች በሚሰጡ የማሻሻያ ሃሳቦች መሠረት 
በወቅቱና በተሟላ ሁኔታ የማስተካከያ እርምጃ አለመውሰድ፣

•	 ለኦዲት ሥራው ዋነኛ ግብዓት የሆነው የኮምፒዩተርና ተዛማጅ 
ዕቃዎች ግዥ ረጅም ጊዜ መውሰድ፡፡
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የ2003 በጀት ዓመት ሂሣብ የኦዲት ዕቅድ

80. መ/ቤታችን አዲሱን አሠራር መተግበር ከጀመረበት የካቲት 2002 
ጀምሮ የሂሣብ መዘጋትን ሳይጠብቅ የበጀት ዓመቱን ሂሣብ ኦዲት 
በጥር ወር በመጀመር በተከታይ የበጀት ዓመት ታህሣሥ ላይ 
ለማጠናቀቅ በመሥራት ላይ ይገኛል፡፡ በሌላ በኩል የፋይናንስና 
ሕጋዊነት ኦዲት ሽፋኑን 100% ለማድረስ የክዋኔ ኦዲትን ደግሞ 
በዓመቱ 36 ለመሥራት በጥረት ተደራሽ ግብ የተጣለ መሆኑም 
ይታወቃል፡፡ ይሁንና የመሠረታዊ የሥራ ሂደት ጥናቱን ተከትሎ 
ለም/ቤቱ ቀርቦ የነበረው መዋቅር ዘግይቶ በመፅደቁና የታሰበው 
የሰው ኃይል ባለመሟላቱ የ2003 በጀት ዓመት ሂሣብ የፋይናንስና 
ሕጋዊነት ኦዲቱን ሽፋን 92.36%፣ የክዋኔ ኦዲትን ደግሞ በቁጥር 
22 እና የመሠረታዊ አገልግሎት ከለላ ተከታታይ ኦዲትን በቁጥር 
258 ለማከናወን ታቅዷል፡፡

81. በዚሁ መሠረት ከጥር እስከ ሚያዝያ 2003 ባሉት አራት ወራት 
ጊዜ 80 የፋይናንስና ሕጋዊነት፣ 17 የክዋኔ እና 72 የመሠረታዊ 
አገልግሎቶች ከለላ ተከታታይ ኦዲቶች ተጀምረው በተለያየ ደረጃ 
ላይ የሚገኙ ከመሆኑም በላይ በአጠቃላይ የኦዲቱ ሥራ በታቀደው 
መሠረት በመከናወን ላይ ይገኛል፡፡

በሂሣብ ምርመራ አገልግሎት ኮርፖሬሽን እና በግል ኦዲት 
ድርጅቶች የተከናወነ ኦዲት

82. yØÁ‰L êÂ åÄþtR m/b¤T bxêJ bts«W ̀ §ðnT bmNGoT 
bjT y¸tÄd„ XÂ b‰úcW gbþ y¸tÄd„ ymNGoT 
ልማት DRJèCN# bmNGoTÂ bW hgR mNGoታT 
DUF y¸kÂwnù PéjKèCN XNÄþhùM y:RÄ¬ £úïCN åÄþT 
XNd¸ÃdRG Y¬wÝL”” çñM ‰sù k¸s‰W bt=¥¶ 
ymNGoT yL¥T DRJèCN# PéጀKèCNÂ y:RÄ¬ £úïCN 
b£úB MRm‰ xgLGlÖT ÷R±Ê>N XÂ km/b¤tÜ yÑÃ BÝT 
¥rUgÅ yMSKR wrqT btsÈcW yGL åÄþT DRJèC 
åÄþT በማስደረግ §Y Yg¾ል”” በዚሁ መሠረት båÄþT DRJècÜ 
åÄþT tdRgW b¸qRbù ¶±RèC mnšnT mššL ÃlÆቸW 
gùÄ×C xSf§gþW ¥ššÃãCÂ XRM©ãC XNÄþwsÇ låÄþT 
td‰gþ DRJቶች# lo‰ xm‰R ïRDÂ ለተቆጣጣሪ m/b¤èC 
bdBÄb¤ xSf§gþW ¥úsbþÃ ተሰጥቷል፡፡
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83. y£úB MRm‰ xgLGlÖT ÷R±Ê>N y2002 bjT ›mT yo‰ 
XNQSÝs¤ XÂ bGL yåÄþT DRJèC በተከናወኑ ኦዲቶች y¬† 
¯§ ¯§ Ãlù GŸèC bêÂ åÄþtR m/b¤T zgÆ _‰Z 2 KFL 3 
bZRZR የቀረበ ሲሆን ዋና ዋናዎቹ ጉዳዮች የሚከተሉት ናቸው፡፡

ኦዲት የተደረጉ ድርጅቶች የሂሣብ መግለጫ ሁኔታ

84. b2002 bjT ›mT åÄþT ytdrgùT ymNGoT yL¥T 
DRJèCÂ b>RKÂ ytÌÌÑ DRJèC 99 sþçnù bxþT×eÃ 
mNGoTÂ bW mNGo¬T yU‰ TBBR y¸kÂwnù 
PéጀKèC £úB dGä 131 bDM„ 230 (ይህ ቁጥር በአንድ 
በጀት ዓመት የአንድ መ/ቤት የሁለት እና ከዚያ በላይ ሂሳብ ኦዲት 
የተደረገ ከሆነ የቅርቡን በጀት ዓመት ብቻ እንደ አንድ በመቁጠር 
የተወስደ ነው) ኦዲቶች ተከናውኗል፡፡

85. bXnzþH ¶±RèC ላይ yts«W የåÄþT xStÃyT ›YnT sþtntN 
nqØ¬ yl¤lbT xStÃyT (Unqualified opinion) yqrbbT 95፣ 
nqØ¬ ÃlbT xStÃyT (Qualified opinion) yqrbbT 129# 
xÌM y¥YwsDbT xStÃyT (Disclaimer opinion) yqrbbT 6 
bDM„ 230 ናቸው፡፡ 

86. በሌላም በኩል እስከ ሰኔ 30 ቀን 2002 ዓ.ም መጨረሻ ባለው 
መረጃ መሠረት ከሁለት ዓመታት በላይ ሂሣባቸውን ዘግተው ኦዲት 
ያላስደረጉ 43 የመንግሥት ልማት ድርጅቶች ይገኛሉ፡፡ የኦዲት 
አንዱ ጠቀሜታ ወቅታዊ የሆነ የማስተካከያ እርምጃ መውሰድ ስለሆነ 
ከረጅም ጊዜ በኋላ ኦዲት ተደርጎ የሚቀርበው ሪፖርት እርምጃ 
ለመውሰድ አስቸጋሪ በመሆኑ የፕራይቬታይዜሽንና የመንግሥት 
ልማት ድርጅቶች ተቆጣጣሪ ኤጀንሲ እነዚህ ድርጅቶች ሂሣባቸውን 
ዘግተው ኦዲት እንዲያስደርጉ በቅርበት ሊከታተል ይገባል፡፡

የሂሣብ ምርመራ አገልግሎት ኮርፖሬሽን የሥራ እንቅስቃሴና 
ያጋጠሙ ችግሮች

87. y£úB MRm‰ xgLGlÖT ÷R±Ê>N bxêJ qÜ_R 126/1969 
ytÌÌm sþçN ›§¥W፤ ymNGoT wYM xB²¾W DRšcW 
bmNGoT ለtÃzù y¥MrÒ# y¥kÍfÃÂ yxgLGlÖT sÀ 
DRJèC yåÄþT xgLGlÖT ¥bRkT ነው፡፡ 
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የሥራ ክንውን

88. b2002 bjT ›mT bnbrW 122 ysW `YL 257 åÄþèCN 
ለማድረግ xQì 222 åÄþèCN ወይም የዕቅዱ 86.38% ለመፈጸም 
ችሏል፡፡ bzþH m¿rT k:QÇ b35 ኦዲቶች wYM (13.62%) 
ዝቅ ያለ sþçN፤ ለዚህም ምክንያቱ እንደተጠበቀው ከኦዲት 
ተደራጊ ድርጅቶች ረቂቅ የሂሣብ መግለጫዎች ለምርመራ 
ባለመቅረባቸውና ምርመራውም ተጠናቆና ሪፖርቶች ተዘጋጅተው 
ነገር ግን ውይይቱ በበጀት ዓመቱ ባለመጠናቀቁ ወደሚቀጥለው 
በጀት ዓመት በመተላለፋቸው ነው፡፡ ከዚህም በላይ በበጀት ዕቅዱ 
ውስጥ ተሳታፊ የሆኑ ሰራተኞች ድንገት ሳያሳውቁ በፈቃዳቸው 
ሥራ በመልቀቃቸው የሰው ኃይሉ በመሳሳቱ ነው፡፡ ሆኖም k2001 
bjT ›mT UR sþnÉ{R በ32 ሪፖርት ወይም በ17% ብልጫ 
አሳይቷል፡፡ 

የፋይናንስ እንቅስቃሴ

89. ÷R±Ê>nù b2002 bjT ›mT ከኦዲት ሥራ አገልግሎት BR 7.8 
¸lþ×N gbþ l¥GßT xQì BR 8.5 ¸lþ×N gbþ አግኝቷል፡፡ 
በሌላም በኩል BR 6.8 ¸lþ×N wÀ l¥DrG xQì BR 6.2 
¸lþ×N wÀ ያደረገ ሲሆን በበጀት ዓመቱ የBR 2.2 ¸lþ×N 
TRF lþÃgŸ C§*L””

ኮርፖሬሽኑ ባካሄዳቸው ኦዲቶች የታዩ አጠቃላይ ችግሮች

90. ÷R±Ê>nù ÆµÿÄcW åÄþèC y¬† x«Ý§Y CGéC bRµ¬ 
sþçnù btly _‰Z bqrbW zgÆ bZRZR yt«qsù bþçNM êÂ 
êÂãcÜጪ

•	 bRµ¬ DRJèC yÌ¸ NBrT möÈ«¶Ã ZRZR mZgB 
yl¤§cW mçnù# Ã§cWM bþñ„ dGä BzùãcÜ mZgÆcW 
ÃLtà§# xNÄNìcÜ dGä ytlÃ† Ì¸ NBrèCN bxND 
§Y mZGbW ytgßù mçnù#

•	 xNÄND DRJèC bmUzN y¸gßù :ÝãCN ö«‰ 
y¥ÃdRgù mçÂcW# xNÄNìcÜ bkðL ö«‰ y¸ÃdRgù 
sþçN xNÄNìcÜ dGä ö«‰ bþÃdRgùM k£œB mZgB UR 
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y¥YgÂzB mçnù#

•	 xB²®cÜ DRJèC bRµ¬ ÃLtsbsb WZF £úB ytgßÆcW 
sþçN £úbùN lmsBsB tgbþWN _rT Ã§drgù kmçnùM 
b§Y x«‰È¶ lçnùT ተሰብሳቢ ሂሣቦች bqE m«ÆbqEÃ 
ÃLÃzù mçnù#

•	 bxNÄND DRJèC y¸sbsB gNzB bwQtÜ wd ÆNK gbþ 
y¥YdrG kmçnùM b§Y አልፎ አልፎ ከተሰበሰበው ገንዘብ 
ላይ KFÃ y¸fAÑ mçnù#

•	 bRkT Ãlù DRJèC lmNGoT mKfL y¸gÆcWN 
kdmwZ ytqns yo‰ GBR# y«ùr¬ mêô XNÄþhùM 
yNGD TRF bwQtÜ y¥YkFlù mçnù# 

•	 xNÄND DRJèC £úÆcWN bwQtÜ xlmZU¬cWÂ 
XNÄþzgùM y¸drgW GðT y¸flgWN ÃHL xlmçnù#

•	 አንዳንድ ድርጅቶች ተከፋይ ብለው ከያዙት ሂሣብ ውስጥ 
ረዘም ላለ ጊዜ ሣይከፈሉ የቆዩና ለማን መከፈል እንዳለባቸው 
የማይታወቁ ሂሣቦች መኖራቸው፣ 

ÂcW”ጪ”

ማጠቃለያ

91. በሪፖርቱ እንደተመለከተው በ2002 በጀት ዓመት ሂሣብ ላይ 
የተካሄደው የኦዲት ሽፋን ከ87% በላይ ደርሷል፡፡ ውዝፍ የኦዲት 
ሥራ ባለመኖሩ ወቅታዊ የኦዲት መረጃን ማመንጨት ተችሏል፡፡ 
በዚህ ረገድ የተገኘው ውጤት የሀገራችንን የፋይናንስ አስተዳደር 
ሥርዓት የተሻለ ደረጃ ላይ መድረሱን የሚያመለክት ቢሆንም 
በኦዲቱ ሂደት የተገኙት ዋና ዋና ግድፈቶች በአፋጣኝ እርምጃ 
ሊወሰድባቸው ይገባል፡፡ ዝርዝር ሪፖርቱ በ19 ጥራዝ ተዘጋጅቶ 
የቀረበ በመሆኑ ም/ቤቱ በጥልቀት መርምሮ እርምጃ ሊወሰድ 
ይገባል፡፡

92. በተለይ እንዳለፉት ዓመታት ሁሉ እርምጃ ሳይወሰድባቸው ከዓመት 
ወደ ዓመት የሚተላለፉ የሠነድ ሂሣቦች፣ ደንብና መመሪያን 
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ሳይጠብቁ የሚፈጸሙ ግዥዎች፣ ከመንግሥት ገቢ አተማመንና 
አሰባሰብ ጋር ተያይዞ በየዓመቱ የሚታዩ ተመሳሳይ ችግሮችና 
ከውስጥ ገቢ አሰባሰብና ሪፖርት አደራረግ አንፃር የሚታዩ ችግሮች 
እንደዚሁም በመንግሥት ንብረት አያያዝና አጠቃቀም ላይ የሚታዩ 
ችግሮች ልዩ ትኩረት አግኝተው መርሀ-ግብር ወጥቶላቸው እርምጃ 
ሊወሰድባቸው የሚገቡ ጉዳዮች ናቸው፡፡

93. በዚህ ረገድ በተለይ ኦዲት ተደራጊዎች በጊዜ ገደብ የታጠረ 
የማስተካከያ መርሀ-ግብር መንደፍና ተግባራዊ ማድረግ 
የሚጠበቅባቸው ሲሆን የም/ቤቱ የመንግሥት ወጪ አስተዳደርና 
ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴም የክትትልና ቁጥጥር ፕግሮራም 
በመንደፍና በፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት በመታገዝ የግድፈቶቹን 
መንስኤዎች በማጣራት ከሥረ መሠረቱ ለማስወገድ ሊሠሩ ይገባል፡፡

94. በመጨረሻም የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት የቀረፃቸውን የአሠራር 
ማሻሻያዎችና ስትራቴጂዎችን በሚገባ በመተግበር ይበልጥ 
አንዲጠናከርና የምክር ቤቱን የክትትልና የቁጥጥር ተግባር በተሻለ 
ደረጃ እንዲያግዝ ሁሉን አቀፍ ድጋፍና ክትትል እንዲደረግለት 
እየጠየቅሁ በጥሞና ስላዳመጣችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ፡፡
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ሚያዝያ 25 ቀን 2004 ዓ.ም
በፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት 
ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 
የቀረበ የፌዴራል መንግሥት 
መ/ቤቶች የ2003 በጀት ዓመት 

የኦዲት ሪፖርት
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ሚያዝያ 25 ቀን 2004 ዓ.ም በፌዴራል 

ዋና ኦዲተር መ/ቤት ለሕዝብ ተወካዮች 

ምክር ቤት የቀረበ የፌዴራል መንግሥት 

መ/ቤቶች የ2003 በጀት ዓመት    

የኦዲት ሪፖርት

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

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

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

• ክቡራትና ክቡራን፣

የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት በኢ.ፌዲ.ሪ ሕገ-መንግሥት አንቀጽ 101/2 
እና መሥሪያ ቤቱን እንደገና ለማቋቋም በወጣው አዋጅ ቁጥር 669/2002 
አንቀጽ 5 ከንዑስ አንቀጽ 1 እስከ 18 እንዲሁም በአንቀጽ 13 ንዑስ 
አንቀጽ 1 እስከ 3 ለፌዴራል ዋናው ኦዲተር በተሰጠው ስልጣን መሠረት 
መ/ቤቱ ኦዲት ያደረጋቸውንና ያስደረጋቸውን የመንግሥት መ/ቤቶችና 
ድርጅቶች የኦዲት ሪፖርት፣ የፌዴራል መንግሥት ለክልል መንግሥታት 
በm¿r¬êE xgLGlÖT kl§ (Protection of Basic Services) ፕሮግራም 
የሰጠውን የበጀት ድጋፍና ድጎማዎች tk¬¬Y åÄþT ytkÂwnù åÄþT 
¶±RèC፤ የመንግሥት መ/ቤቶች አሠራር ህጉን የተከተለ፣ ያስገኙት 
ውጤት ኢኮኖሚያዊ በሆነ አሠራር የተፈጸመና ተፈላጊውን ግብ የመታ 
መሆኑን ለማረጋገጥ የተደረገውን የክዋኔ ኦዲት፣ እንዲሁም ስለመ/ቤቱ 
አጠቃላይ ሥራዎች ለሕዝብ ተወካዮች ም/ቤት ዓመታዊ ሪፖርት 
እንደሚያቀርብ የተደነገገ በመሆኑ፣ በ2003 በጀት ዓመት ሂሳብ ላይ 

የ2003 በጀት ዓመት የኦዲት ሪፖርት
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የተከናወኑ ኦዲቶች ሪፖርትና የ2003/2004 ኦዲት ዓመት ዕቅድ ክንውን 
እንደሚከተለው ቀርቧል፡፡ 

በዚህ ሪፖርት ውስጥ የተካተቱት፤

1. bL† L† yØÁ‰L mNGoT mo¶Ã b¤èCÂ DRJèC ሂሳብ 
ላይ ytkÂwnù yÍYÂNSÂ ÞUêEnT ኦዲት፣ yKên¤ ኦዲት XÂ 
በm¿r¬êE xgLGlÖT kl§ ፕሮግራም lKLlÖC yts« DUF 
(Protection of Basic Services) tk¬¬Y åÄþT ytkÂwnù åÄþT 
¶±RèC ÂcW”” 

2. ሪፖርቱ b£œB MRm‰ xgLGlÖT ÷R±Ê>N XÂ yÑÃ fÝD 
btsÈcW የግል ኦዲት DRJèC åÄþT ytdrgùTN bWu 
XRÄ¬Â BDR y¸µÿÇ ßéጀKèC/ßéG‰äCና ymNGoT 
yL¥T DRJèCን ሂሳብ ኦዲት ÃµT¬L””

3. bzþH ¶±RT WS_ y¸qRbù የ2003 በጀት ዓመት የተለያዩ 
የፌዴራል ባለበጀት መ/ቤቶች ሂሣብ የኦዲት ዕቅድና KNWN 
XÂ êÂ êÂ yåÄþT GŸèC# ymo¶Ã b¤tÜN x«Ý§Y yo‰ 
Yø¬# båÄþT o‰ £dT ÃU«Ñ CGéC XÂ y£úB MRm‰ 
xgLGlÖT ÷R±Ê>N yo‰ XNQSÝs¤N Ã«Ýll nW”” 

4. የ2003 በጀት ዓመት ሂሣብ ኦዲትን በተመለከተ bm/b¤¬CN 
ytkÂwnù ZRZR yåÄþT ¶±RèC ‰úcWN ClW bt«Âq„ 2 
_‰øC lM/b¤tÜ yqrbù ሲሆን XnzþHN ¶±RèC ymNGoT wÀ 
xStÄdRÂ qÜ__R ጉዳዮች Ì¸ ÷¸t½Â l¤lÖCM y¸mlk¬cW 
Ì¸ ÷¸t½ãC b¸gÆ bmmRmR xSf§gþWN XRM© lmWsD 
XNÄþÃSCL b_LqT ተዘጋጅቷል፡፡ y¶±RècÜM QJ l«Q§Y 
¸nþSTR A/b¤T XNÄþdRS tdRÙL””

5. XÃNÄNÇ የåÄþT ሥራ XNdtf™m k¸mlk¬cW yåÄþT 
td‰gþ m/b¤ት `§ðãC UR båÄþtÜ GŸèC §Y ymWጫ 
WYYT (Exit conference) kmdrgùM l¤§ yåÄþT ¶±RtÜ 
tL÷§cW መ/ቤቶቹ ለሥራ አመራር ሪፖርቱ የሰጡትን ምላሽ 
ያገናዘበ በመሆኑ ymr©ãcÜ tx¥nþnTÂ xGÆBnT bhùlùM wgN 
tqÆYnT XNÄlW ይታመናል፡፡

6. låÄþtÜ m¿rT yçnùT የዓለም አቀፍ yåÄþT dr©ãC፣ 
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የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ መንግሥት የሂሣብ አያያዝ ሥርዓት፣ åÄþT 
td‰gþ m/b¤èC ÃqrÆ*cW y£œB m²GBT፣ snìC# y£œB 
mGlÅãCÂ ¥B‰¶ÃãC sþçnù# åÄþtÜM ytkÂwnW bxB²¾W 
ytlmdWN yxLæ xLæ wYM yÂÑÂ åÄþT SLT bmktL 
XNÄþhùM XNd åÄþtÜ xSf§gþnTÂ xGÆBnT Ñlù bÑlù åÄþT 
b¥DrG nW”” 

የፌዴራል መንግስት መ/ቤቶች የ2003 በጀት ዓመት ሂሣብ 
ኦዲት ዕቅድና ክንውን

የፋይናንስና ሕጋዊነት ኦዲትን በተመለከተ

7. በ2003 በጀት ዓመት ሂሳብ አቅራቢ ከነበሩት 164 የፌዴራል 
መንግሥት ባለበጀት መ/ቤቶች መካከል በኦዲት ሰርቪስ ኮርፖሬሽን 
ኦዲት እንደሚደረጉ ታሳቢ የተደረጉትን 20 መ/ቤቶች ጨምሮ በ150 
መ/ቤቶች የኦዲት ሥራ ለማከናወን መታቀዱ ይታወሳል፡፡ በመ/ቤታችን 
በኩል ኦዲት ለማድረግ በታቀዱት 130 መ/ቤቶች ላይ 1 በመጨመር 
የ131 መ/ቤቶች ወይም የታቀደው ኦዲት 100% የተከናወነ ሲሆን፤ 
በኦዲት ሰርቪስ ኮርፖሬሽን በኩል ኦዲት ለማድረግ የታሰቡት 20 
በድምሩ የ151 የፌዴራል ባለበጀት መ/ቤቶች ኦዲት በመከናወኑ የኦዲት 
ሽፋኑን 92.07% ለማድረስ ተችሏል፡፡

8. yts«WM የåÄþT xStÃyT ›YnT sþtntN# nqØ¬ yl¤lbT 
xStÃyT (Unqualified opinion) 57፣ nqØ¬ ÃlbT xStÃyT 
(Qualified opinion) 52# xÌM y¥YwsDbT xStÃyT 
(Disclaimer opinion) 7 \ tqÆYnT y¸Ãúጣ አስተያየት (Adverse 
opinion) የቀረበበት 13 እና ሂሳባቸውን በወቅቱ ያልዘጉ 2 bDM„ 
131 ናቸው፡፡ 

bØÁ‰L mNGoT yL† L† m/b¤èC yÍYÂNSና ሕጋዊነት 
åÄþT wQT y¬† êÂ êÂ GŸèC

9. መ/ቤታችን MKR b¤tÜ Ã[dqW bjT የፋይናንስ አስተዳደር 
ሕጉን፣ dNBና መመሪያ b¸fQdW m¿rT bTKKL o‰ §Y 
mêlùN ጪl¥rUg_ በ2003 በጀት ዓመት የልዩ ልዩ የፌዴራል 
መንግሥት መ/ቤቶች ሂሳብ ላይ ÆkÂwnW åÄþT bRµ¬ y£œB 
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xÃÃZ GDfèC XÂ yWS_ qÜ__R DKmèC XNÄþhùM 
xfÚ™¥cW kdNBÂ mm¶Ã Wu yçnù hùn¤¬ãC ተገኙ ሲሆን 
የም/ቤቱን ትኩረት ሊያገኙ ይገባል ተብሎ የታመነባቸው አንኳር 
አንኳር ግኝቶች ብቻ ተለይተው እንደሚከተለው ቀርቧል ::

የጥሬ ገንዘብ ጉድለት

10. y_Ê gNzB £úB TKKl¾nT xÃÃZÂ x«ÆbQ l¥rUg_ åÄþT 
sþdrG\ በ4 መ/ቤቶች ብር 1,066,524.68 የጥሬ ገንዘብ ጉድለት 
ተገኝቷል፡፡

የጥሬ ገንዘብ ጉድለቱ የታየው በበጀት ዓመቱ መጨረሻ በቆጠራ 
የተገኘው ጥሬ ገንዘብና በሂሳብ መዛግብትና የሂሳብ መግለጫ ላይ 
ከተመለከተው ጋር በውስጥ ኦዲተሮች ሲመዛዘን መሆኑ ታውቋል፡፡ 

በመሆኑም bgùDlT የታየው የጥሬ ገንዘብ ሂሳብ እንዲተካ ተገቢው 
እርምጃ እንዲወሰድ ለየመ/ቤቶቹ በላክነው የስራ አመራር ሪፖርት 
አሳስበናል፡፡

ውዝፍ ተሰብሳቢ ሂሣብ

11. b¸nþSTéC MKR b¤T yÍYÂNS xStÄdR dNB qÜ_R 190/2002 
xNqA 32 XSk 35 btdnggW m¿rT ytsብሳቢ £úB bwQtÜ 
mw‰rÇ sþÈ‰ b59 m/b¤èC BR 1.27 ቢሊዮን ytsብሳቢ £úB 
bdNbù m¿rT በወቅቱ úYw‰rD tgŸaL””  

kzþH WS_ kFt¾WN DRš yÃzùT የትምህርት ሚኒስቴር 
ብር 723.77 ሚሊዮን፣ የመከላከያ ሚ/ር ብር 133.78 ¸lþ×N፣ 
yግብርና ቴክኒክ ሙያና ትምህርት ስልጠና ብር 115.02 ሚሊዮን፣ 
ጤና ጥበቃ ሚ/ር ብር 48.05 ሚሊዮን፣ GBRÂ ሚኒስቴር 38.55 
ሚሊዮን፣ የትምህርት ጥራት ማረጋገጫና ፈተናዎች ኤጀንሲ ብር 
35.16 ሚሊዮን፣ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ብር 31.79 ሚሊዮን፣ ውጭ 
መልዕክተኞች 29.97 ሚሊዮንና በፌዴራል ፖሊስ 23.99 ሚሊዮን 
ይገኙበታል፡፡ 

12. በመሆኑም በቅድሚያ ክፍያ የተሰጡት ሂሳቦች በመንግሥት 
የፋይናንስ ደንብና መመሪያ መሰረት በወቅቱ እንዲወራረዱ፤ 



91

የ2003 በጀት ዓመት የኦዲት ሪፖርት

ማስረጃ ያልቀረበላቸውም ሂሳቡ ተጣርቶ አስፈላጊው ማስረጃ 
እንዲቀርብና ማስተካከያ እንዲደረግላቸው፤ በተሰብሳቢ ሂሳቦች ላይ 
ተገቢው ክትትልና ቁጥጥር መደረግ እንዳለበት ለመሥሪያ ቤቶቹ 
በላክነው ሪፖርት አሳስበናል፡፡

የገቢ ሂሣብ

13. ymNGoT gbþ bxGÆbù msBsbùN l¥È‰T åÄþT sþdrG 
q_lÖ ytmlktÜT hùn¤¬ãC tgŸtêL””

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

14. ygbþ sBúbþ m/b¤èCÂ xgLGlÖT sÀ DRJèC bgbþ GBR# 
qr_Â ¬KS XNÄþhùM bl¤lÖC gbþ msBsBN b¸fQÇ xêíC፤ 
ደንቦችና መመሪያዎች m¿rT ymNGoTN gbþ ysbsbù mçnùN 
l¥rUg_ åÄþT sþdrG b16 m/b¤èC bDM„ BR 952.94 
ሚሊዮን btlÃ† MKNÃèC úYsbsB tgŸaL”” 

በአዋጁ መሠረት ገቢ ካልሰበሰቡ መ/ቤቶች መካከል የኢትዮጵያ 
ገቢዎችና ጉምሩክ ባለሥልጣን ከፍተኛ ግብር ከፋዮች ቢሮ ብር 
638.14 ሚሊዮን፣ ምስራቅ አዲስ አበባ ቅ/ጽ/ቤት ብር 132.56 
ሚሊዮን፣ ድሬዳዋ ቅ/ጽ/ቤት ብር 10.58 ሚሊዮን እና የውሃና 
ኢነርጂ ሚ/ር ብር 120.63 ሚሊዮን ዋና ዋናዎቹ ናቸው፡፡

£úbù úYsbsB yqrbT MKNÃT sþÈ‰ ዕቃዎች በትክክለኛው 
የታሪፍ ቁጥር (Harmonized System Code) እና (Custom 
Procedure Code) ባለመመደባቸው ያልተሰበሰበ ቀረጥና ታክስ፣ 
የመነሻ ዋጋ ለተወሰነላቸው ዕቃዎች በመነሻ ዋጋው መሠረት 
ያልተስተናገዱ ድርጅቶች መገኘታቸው# በማነፃፀሪያ ዋጋ መሠረት 
ቀረጥና ታክስ ባለመሰራቱ XÂ m/b¤èC k¸fAÑT G¢E §Y 
qNsW ¥SqrT y¸gÆcW GBR (Withholding tax)፣ የተጨማሪ 
እሴት ታክስ XÂ o‰ GBR úYqNsù በmQr¬cW y¸lùT 
êÂ êÂãcÜ ÂcW”” ከዚህ ካልተሰበሰበው ሂሳብ ውስጥ የኢትዮጵያ 
ገቢዎችና ጉምሩክ ባላሥልጣን የምዕራብ አዲስ አበባ ቅ/ጽ/ቤት 
ብር 125,182.90፣ የአዳማ ቅ/ጽ/ቤት ብር 35,571.28 በድምሩ ብር 
160,754.18 መሰብሰባቸውን የገለጹ ሲሆን፤ አንዳንዶቹ በአቤቱታ 



92

የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት

አጣሪ ኮሚቴ እየታዩ ያሉ እንደሆነና ሌሎችም ገቢውን ለመሰብሰብ 
እንቅስቃሴ እንደጀመሩ ለስራ አመራር ሪፖርቱ በሰጡት ምላሽ 
ገልጸዋል፡፡ 

15. ይሁንና አሁንም መ/ቤቶች ymNGoT gbþ HGÂ dNB 
b¸fQdW m¿rT msBsB XNÄlባቸው፣ በተለያዩ ምክንያቶች 
ÃLtsbsbWM gbþ XNÄþsbsB b§KnW ¶±RT xúSbÂL፡፡

በወቅቱ ያልተሰበሰበ ውዝፍ የገቢ ሂሣብ 

16. gbþ sBúbþ m/b¤èCÂ xgLGlÖT sÀ DRJèC bwÈW HGÂ 
dNB m¿rT ymNGoT gbþ bwQtÜÂ bxGÆbù መሰብሰባቸውን 
ለማረጋገጥ ኦዲት ሲደረግ፤ በገቢዎችና ጉምሩክ ባለሥልጣን ዋና 
መ/ቤትና በስሩ ባሉ ሰባት ቅርንጫፍ ጽ/ቤቶች ከውዝፍ ግብር፤ 
ወለድ እና ቅጣት መሰብሰብ የሚገባው ብር 272.15 ሚሊዮን እና 
በሌሎች 4 መ/ቤቶች ብር 1.62 ሚሊዮን በድምሩ ብር 286.77 
ሚሊዮን በወቅቱ ያልተሰበሰበ ገቢ መኖሩ ተረጋግጧል፡፡

ከዚህ ካልተሰበሰበው ገቢ ውስጥ የአዳማ ቅ/ጽ/ቤት ብር 50,929.88 
እንደሰበሰበና ሌሎችም እንዲከፍሉ ደብዳቤ መጻፉን፤ የአዲስ አበባ 
ንግድ ዕቃዎች ቅ/ጽ/ቤት ብር 238,651.95 መሰብሰቡን በድምሩ 
ብር 289,581.86 ብቻ መሰብሰቡንና ሌሎችም ውዝፍ ገቢውን 
ለመሰበሰብ የተለያየ ጥረት እያደረጉ መሆኑን ለስራ አመራር 
ሪፖርቱ በሰጡት ምላሽ ገልጸዋል፡፡

17. ይሁንና ገቢን በወቅቱ መሰብሰብ መንግሥት ለሚያከናውነው 
የልማትና ማህበራዊ ሥራዎች ወሳኝ በመሆኑ አሁንም lhùn¤¬W 
TkùrT ts_èT ymNGoT gNzB bwQtÜ XNÄþsbsB 
XÂúSblN””

በገቢ ሂሣብ ሪፖርት ውስጥ ያልተካተተ ገቢ

18. በበጀት ዓመቱ የተሰበሰበው ገቢ በትክክል ተመዝግቦና በሂሣብ 
ሪፖርታቸው ተካቶ ለገ/ኢ/ል/ሚ/ር መቅረቡን ለማረጋገጥ ኦዲት 
ሲደረግ 18 መ/ቤቶች የሰበሰቡትን የውስጥ ገቢ ብር 138.59 ሚሊዮን 
ባቀረቡት ዓመታዊ የገቢ ሂሣብ ሪፖርት ውስጥ አለማካተታቸው፤ 
እንደዚሁም በ9 መ/ቤቶች በአዋጅ ቁጥር 648/2001 አንቀጽ 10/2 
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መሰረት የገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴርን ሳያስፈቅዱ የጥሬ 
ገንዘብ መቀበያ ደረሰኝ በስማቸው በማሳተም ከልዩ ልዩ የገቢ 
ማስገኛ ምንጮች ገንዘብ እንደሚሰበስቡና ሪፖርትም እንደማያደርጉ 
ተገኝቷል፡፡ የገቢ ሂሳብ በሪፖርት የማያካትቱት በአብዛኛው 
የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት መሆናቸው ታውቋል፡፡

19. ይህ አሰራር በመ/ቤቶች የሚዘጋጁት የሂሳብ መግለጫዎችና 
የመንግስት አጠቃላይ ገቢና ወጪም ትክክለኛውን ገጽታ እንዳያሳይ 
የሚያደርግ በመሆኑ መ/ቤቶች የሚሰበስቡትን ማንኛውም የመንግስት 
ገቢ ሕጋዊ በሆነ መንገድ በታተሙ ደረሰኞች ብቻ በመጠቀም 
እንዲሰበስቡና በሂሳብ መግለጫዎችም በማካተት ለገንዘብና ኢኮኖሚ 
ልማት ሚኒስቴር  ሪፖርት ሊያደርጉ እንደሚገባ አሳስበናል፡፡

በገቢ ሰብሳቢ መ/ቤቶች የታዩ ልዩ ልዩ የገቢ አሰባሰብና የአሠራር 
ድክመቶች

20. ygbþ sBúbþ m/b¤èC bxêJ btsÈcW SLÈN m¿rT 
ymNGoT gbþ bxGÆbù msBsÆcWNÂ tgbþ yçnù yqÜ__R 
SR›T yzrgù mçnùN l¥È‰T åÄþT sþdrG y¬†T êÂ êÂ 
DKmèC q_lW qRbêL””

•	 በገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን ስር ባሉ ሶስት ቅ/ጽ/ቤቶች እና 
በሌሎች ሶስት መ/ቤቶች በድምሩ ብር 225.58 ሚሊዮን የገቢ 
ደረሰኝ፤ የግብር ማሣወቂያና ሌሎች መረጃዎች በፋይሉ ውስጥ 
ተያይዞ ባለመገኘቱ ምክንያት፤ ከማን እንደተሰበሰበ ሳይገለጽ በኮድ 
በመሰብሰቡ የተሰበሰበው ገቢ መሰብሰብ በሚገባው ልክ መሆኑን 
ለማረጋገጥ አለመቻሉ፤

•	 በአዲስ አበባ ንግድ እቃዎች ማስተናገጃ ቅ/ጽ/ቤት በዲክላራሲዮን 
ቁጥር c-4923/2011 ዲክሌር ከተደረጉት እቃዎች ውስጥ Bush 
(spare part) እቃው የላስቲክ እቃ (Rubber) ከሆነ የጉምሩክ 
ቀረጥ (import tax rate) 30% ሲሆን Rubber ካልሆነ ግን 
የጉምሩክ ቀረጥ (import tax rate ) 20% ይሆናል:: ነገር ግን 
እቃው የላስቲክ እቃ (Rubber) መሆን አለመሆኑ በዋጋ ሰነዱ፣ 
በፍተሻ ወይንም በፍሬ ነገር መግለጫ ላይ ሳይገለጽ አነስተኛ 
የታሪፍ ምጣኔውን በመውሰድ ቀረጡ የተሰበሰበ መሆኑ፤
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•	 በቫውቸር ሥርዓት ተጠቃሚዎች በአዋጅ ቁጥር 543/1999 
አንቀፅ 11(7) መሰረት ቁጥጥር የሚደረግ መሆኑን ለማጣራት 
ኦዲት ሲደረግ፤ አራት ድርጅቶች ጥሬ ዕቃ ያስገቡ እና ጥሬ 
እቃው ስራ ላይ ውሎ ምርቱን ወደ ውጭ መላክ ያለባቸው 
ቢሆንም፣ ምርቱ ሳይላክ ከአንድ አመት በላይ የቆየና የፈቃድ 
ማራዘሚያም ያልተደረገ መሆኑ፤

•	 የገቢ ደረሰኞች ከዋና መ/ቤት ወደ ቅርንጫፍ መ/ቤቶች 
ወይም ጽ/ቤቶች ሲላኩ በተቀባዩ የንብረት ገቢ ደረሰኝ 
የማይቆረጥላቸውና በተሰበሰበውም ገቢ ላይ ተገቢው ቁጥጥር 
የማይደረግ መሆኑ፤

•	 የፌደራል ስፖርት ኮሚሽን በስታዲዮም ዙሪያ ከሚያከራያቸው 
የንግድ ቤቶች የሚሰበስበው የኪራይ ገቢ ከ15 ዓመታት በፊት 
በተተመነ ዋጋ መሰረት መሆኑ፤

•	 የወጪ መጋራት ተጠቃሚዎች ከሆኑትና የእፎይታ ጊዜያቸውን 
ከጨረሱ ሠራተኞች ሊሰበሰብ የሚገባውን ገቢ የገንዘብና 
ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር፤ የገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን 
ዋና መ/ቤት፤ የሕዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም፤ የቆዳ ኢንዱስትሪ 
ልማት ኢንስቲትዩት እና የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን የማይሰበስቡ 
መሆኑ፤ ታውቋል፡፡

21. SlçnM lwdðtÜ dNBÂ mm¶Ã t«Bö XNÄþ¿‰\ XNÄþhùM 
k§Y yt«qsùT የገቢ አሰባሰብ XÂ yx¿‰R DKmèC 
XNÄþ¬rÑÂ ባጠቃላይ የገቢ አሰባሰቡ የገቢ አዋጅ፤ ደንቡንና 
መመሪያውን ተከትሎ መፈፀም እንዳለበት በሰጠነው አስተያየት 
መሠረት አስፈላጊውን ማስተካከያ እንደሚያደርጉ ኦዲት ተደራጊ 
መ/ቤቶች በሰጡት ምላሽ ገልፀዋል፡፡

የወጪ ሂሣብ

22. m/b¤èC ytfqd§cWN bjT bÍYÂNS xStÄdR xêJ፣ 
dNBÂ mm¶ÃãC m¿rT bxGÆbù m«q¥cWN# tgbþW 
¥Sr© mQrbùNÂ £úbùM በትክክል መመዝገቡን l¥È‰T åÄþT 
sþdrG q_lÖ ytmlktÜT hùn¤¬ãC tgŸtêL””
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የተሟላ የወጪ ማስረጃ ሳይቀርብ በወጪ ተመዝግቦ የተገኘ 
ሂሣብ

23. bwÀ ltmzgbù £úïC ¥Sr© mQrbùN l¥rUg_ åÄþT 
sþdrG# b12 m/b¤èC ytà§ ¥Sr© úYqRB BR 38.66 
¸lþ×N፤ bl¤lÖC 22 m/b¤èC dGä MNM ማስረጃ ሣይኖረው 
BR 79.52 ¸lþ×N በወጪ ተመዝግቦ tgŸaL”” 

tàLtW µLqrbùT ¥Sr©ãC mµkL ከዕቃ አቅራቢው የተሰጠ 
tgbþ ¥Sr© úYqRB፤ በቀረበው የክፍያ ጥያቄ መሠረት የተፈፀመ 
እንጂ የተከናወነውን ሥራ በሚያሣይ ዝርዝር መረጃ ሳይደገፍ፤ 
በባንክ በኩል ገንዘቡ ተልኮ ሥራ ላይ መዋሉን የሚገልጽ የወጪ 
ማስረጃ ሣይቀርብ በወጪ የተመዘገቡ £úïC ¯§ ÃlùT ÂcW”” 
የተሟላ ማስረጃ ካላቀረቡት መ/ቤቶች መካከል መቀሌ ዩኒቨርሲቲ 
ብር 23.34 ሚሊዮን፣ ቅርስ ጥናትና ጥበቃ ባለሥልጣን ብር 6.77 
ሚሊዮን፣ አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ብር 2.89 ሚሊዮን፣ 
ጎንደር የኒቨርሲቲ ብር 2.49 ሚሊዮን ሲሆኑ፤ ማስረጃ ሳይቀርብ 
ወጪ ካደረጉት ውስጥ ደግሞ የሀገር መከላከያ ሚኒስቴር ዋናው 
መ/ቤት ብር 19.36 ሚሊዮን፣ የገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር 
ብር 14.41 ሚሊዮን፤ ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ብር 6.89 ሚሊዮን፣ ባህር 
ዳር ዩኒቨርሲቲ ብር 6.21 ሚሊዮን፤ ገቢዎችና ጉምሩክ ብር 3.89 
ሚሊዮን፣ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ብር 3.44 ሚሊዮን ዋና ዋናዎቹ 
ናቸው፡፡ 

24. ¥N¾WM £úB bwÀ kmmZgbù bðT በፋይናንስ አስተዳደር 
አዋጁ፣ ደንቡና መመሪያ መሠረት ¥Sr©ãC mà§¬cW 
XNÄþrUg_# ÃLtàlùT ¥Sr©ãC XNÄþàlùÂ lwdðtÜም 
¥N¾WM wÀ kmmZgbù bðT tgbþW ¥Sr© መቅረቡን 
b¥rUg_ XNÄþmzgB xúSbÂL”” 

ደንብና መመሪያ ሳይከተሉ የተፈጸሙ ግዢዎች

25. y:ÝÂ xgLGlÖT G¢E bdNBÂ mm¶Ã m¿rT ytf[m 
mçnùN l¥È‰T åÄþT sþdrG# b33 m/b¤èC BR 313.26 
¸lþ×N ymNGoTN yG¢E xêJ\ dNBÂ mm¶Ã ÃLtktl 
G¢E tfAä tgŸaL”” 
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ከdNBÂ mm¶ÃãC ውጭ ግዥ ከፈጸሙ መ/ቤቶች መካከል 
መቀሌ ዩኒቨርሲቲ ብር 224.22 ሚሊዮን፤ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ 
ብር 41.38 ሚሊዮን፤ የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ ብር 
7.56 ሚሊዮንና የመቀሌ ጤና ሳይንስና አይደር ሪፈራል ሆስፒታል 
ብር 3.06 ሚሊዮን êÂ êÂãcÜ ÂcW””

26. µLtkt§*ቸው የግዥ dNBÂ mm¶ÃãC WS_ y=r¬ 
¥S¬wqEÃ b¥WÈT lþf[Ñ y¸gÆcWN ግዢãC Ãl=r¬ 
¥S¬wqEÃ bmG²T# bêU ¥wÄd¶Ã /ßéæR¥/ x¥µŸnT 
mf[M ÃlbTN ግዥ WDDR úYdrG bmf[M\ tgbþ yWL 
SMMnT úYdrG እና በአቅራቢነት ካልተመዘገቡ ድርጅቶች ግዥ 
ማከናወን የሚሉት ይገኙበታል፡፡

27. yG¢E mm¶ÃN úYktlù G¢E mf™M lMZb‰# l_ÍTÂ 
lgùDlT y¸ÄRG bmçnù ymNGoT G¢E dNBÂ mm¶ÃN 
xKBrW b¥Y¿„ m/b¤èC §Y yt«Âkr XRM© ሊወሰድ 
ይገባል፡፡

ደንብና መመሪያን ሳይከተሉ ያለአግባብ የተፈጸሙ ክፍያዎች

28. åÄþT btdrgùT m/b¤èC dNBÂ mm¶Ã t«Bö KFÃ mf[Ñ 
sþÈ‰ b26 m/b¤èC BR 237.16 ¸lþ×N kdNBÂ mm¶Ã Wጭ 
tkFlÖ tgŸaL”” 

kደንብና mm¶Ã WÀ xlxGÆB ktf[Ñ KFÃãC መካከል 
ዋና ዋናዎቹ፡- 

ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ብር 119.53 ሚሊዮን፣ መቀሌ ዩኒቨርሲቲ ብር 
79.29 ሚሊዮንና ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ብር 34.52 ሚሊዮን ሲሆኑ፤ 
ምክንያቶቹም የምህንድስና ክፍል የቁጥጥርና የማማከር ፈቃድ 
ሳይኖረው የተከፈለ፤ ለማበረታቻና ለሽልማት በቦርድ ሳይጸድቅ 
የተከፈለ፤ በግንባታ ቦታ ላይ ያሉ ዕቃዎች (materials on site) 
ተብሎ የተከፈለና ሌሎችም የትርፍ ሰዓት ክፍያ በመፈጸም፤ 
ሰራተኞች መስክ ሳይወጡ የውሎ አበል በመክፈልና በመሳሰሉት 
ምክንያቶች ወጪ የተደረጉ መሆናቸው በኦዲቱ ተረጋግጧል፡፡ 

29. በመሆኑም ከደንብና mm¶Ã WÀ ÃlxGÆB ytkflW £úB 
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tm§> XNÄþçNÂ lwdðtÜM dNBÂ mm¶ÃãC tkBrW 
ms‰T XNÄlbT åÄþT ltdrgùT m/b¤èC xúSbÂL””

አላግባብ በወጪ የተመዘገበ ቅድሚያ ክፍያ

30. በበጀት ዓመቱ በመንግሥት መ/ቤቶች በወጪ የተመዘገበው ሂሳብ 
በደንብና መመሪያ መሠረት መሆኑን ለማረጋገጥ ኦዲት ሲደረግ፣ በ8 
መ/ቤቶች ለልዩ ልዩ ኮንትራታዊ አገልግሎቶች የተከፈለ ቅድሚያ 
ክፍያ ብር 981.86 ሚሊዮን በወጪ ተመዝግቦ ተገኝቷል፡፡ 

ቅድሚያ ክፍያን በወጪ ከመዘገቡት መ/ቤቶች መካከል ትምህርት 
ሚ/ር ብር 539.69 ሚሊዮን፣ ጅማ ዩንቨርሲቲ ብር 168.43 ሚሊዮን፣ 
ውሃና ኢነርጂ ሚ/ር ብር 155.84 ሚሊዮን እና አርባ ምንጭ 
ዩንቨርሲቲ ብር 68.16 ሚሊዮን ዋና ዋናዎቹ ናቸው፡፡

31. በመሆኑም የመንግሥት ሂሳብ አያያዝ በሚያዘው መሠረት 
አስፈላጊውን ማስተካከያ በማድረግ፤ ቅድሚያ ክፍያው ሥራው 
ተጠናቆ በቂ ማስረጃ እስከሚቀርብበት ድረስ በተሰብሳቢ ሂሳብ 
እንዲመዘገብ በሪፖርታችን አሳስበናል፡፡

በብልጫ የተከፈለ ወጪ

32. በወጪ የተመዘገቡት ሂሳቦች በፋይናንስ አስተዳደር አዋጅ እና 
ደንብ መሰረት በአግባቡ የተፈጸሙ እንዲሁም መ/ቤቶቹ ላገኙት 
አገልግሎት የተፈጸመ መሆኑን ለማጣራት ኦዲት ሲደረግ በ7 
መ/ቤቶች ለተለያዩ ግዢዎች ብር 423,674.61 እና በ12 መ/ቤቶች 
ለውሎ አበልና ሌሎች ክፍያዎች ብር 1.2 ሚሊዮን በድምሩ ብር 
1.63 ሚሊዮን በብልጫ ተከፍሎ ተገኝቷል፡፡

በብልጫ የተከፈለው ሂሳብም በግዢ ሂደት ያለበቂ ምክንያት 
ዝቅተኛ ዋጋ ያቀረቡ እያሉ ከፍተኛ ዋጋ ካቀረቡት ድርጅቶች 
ግዢ በመፈጸም በድጋሜ ወጪ በማድረግ ወይም ከተገባው ውል 
ውጭ በመክፈልና ከውሎ አበል ተመን በላይ በመክፈል፤ እንዲሁም 
በውጭ ጉዞ በዕለቱ ከነበረው የምንዛሪ መጠን በላይ በመክፈል 
የሚሉት ይገኙበታል፡፡

33. በመሆኑም መ/ቤቶች የግዢና ፋይናንስ አስተዳደር ስርዓቱን 
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ተከትለው መፈጸም እንደሚገባቸውና በብልጫ የተከፈለውም ገንዘብ 
ለመንግስት ካዝና ተመላሽ እንዲሆን አስፈላጊ እርምጃ እንዲወሰድ 
በሪፖርታችን አሳስበናል፡፡

የንብረት ገቢ ደረሰኝ ያልቀረበለት

34. የመንግስት ገንዘብ ወጪ ሆኖ ytg²W NBrT lm/b¤tÜ gbþ 
lmçnù yNBrT gbþ drsŸ የተቆረጠለት መሆኑን ለማረጋገጥ 
ኦዲት ሲደረግ፤ b9 m/b¤èC bBR 83.99 ሚሊዮን ytgzù :ÝãC 
yNBrT gbþ drsŸ úYör_§cW £úbù bwÀ tmZGï 
tgŸaL”” ከዚህም ውስጥ ትምህርት ሚ/ር ብር 75.26 ሚሊዮን፣ 
ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ብር 4.02 ሚሊዮን እና የኢትዮጵያ ሲቪል 
ሰርቪስ ዩኒቨርሲቲ ብር 3.9 ሚሊዮን የተገዛው ዕቃና ንብረት ገቢ 
ለመደረጉ ማስረጃ ሳይቀርብ ሂሳቡን በወጪ ከመዘገቡት መ/ቤቶች 
ዋና ዋናዎቹ ናቸው፡፡

35. yzþH ›YnT x¿‰R የመንግሥት NBrTና ሀብትን ለምዝበራና 
BKnT Sl¸ÃUL_ lwdðtÜ tmúúY hùn¤¬ XNÄYksT _NÝq½ 
lþdrGÂ የንብረት gbþ drsŸ ÃLqrb§cW NBrèC lየm/ቤቶቹ 
xgLGlÖT lmê§cW b¥Sr© XNÄþrUg_ lm/b¤ècÜ b§KnW 
¶±RT አስገንዝበናል፡፡

የወጪውን ትክክለኛነት ማረጋገጥ ያልተቻለ ሂሣብ

36. bbjT ›mtÜ m/b¤èC yf[ÑT KFÃ TKKl¾nT l¥È‰T 
åÄþT sþdrG# በ8 መ/ቤቶች ብር 2.03 ቢሊዮን በተለያየ ምክንያት 
የወጪውን ትክክለኛነት ¥rUg_ ÃLtÒl £œB ተገኝቷል፡፡ 
የወጪውን ትክክለኛነት ¥rUg_ ካLtÒlው £œB ውስጥ የሀገር 
መከላከያ ሚኒስቴር ለሠራዊት ደመወዝ ወጪ ያደረገው ብር 1.87 
ቢሊዮን፤ ብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ብር 54.25 
ሚሊዮን፤ እንዲሁም የውስጥ ደህንነት ጥበቃ ዋና መምሪያ ብር 
33.34 ሚሊዮን እና የኢሚግሬሽንና የዜግነት ጉዳይ ዋና መምሪያ 
ብር 49.99 ሚሊዮን ዋና ዋናዎቹ ናቸው፡፡

37. የሶስቱ የደህንነት መ/ቤቶች ለደመወዝ ለነዳጅና ለስልክ ወዘተ. ወጪ 
ያደረጉትን ሂሣብ ለማረጋገጥ ዝርዝር መረጃዎች እንዲቀርቡ ተጠይቆ 
ባለመቅረቡ የወጪውን ትክክለኛነት ማረጋገጥ አልተቻለም፡፡ የሀገር 
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መከላከያ ሚ/ር በላክው መልስ ከመረጃው ሚስጥራዊነትና ከደህንነት 
አንጻር ችግር ያለበት በመሆኑ፣ ለወደፊቱም ቢሆን እንደዚህ አይነት 
ዝርዝር ከሚስጥርና ደህንነት ጋር የተያየዙ ሰነዶችን አሳልፎ 
መስጠት አስቸጋሪ መሆኑን ገልጿል፡፡

በወጪ ሂሳብ ሪፖርት ያልተካተተ ወጪ

38. የውስጥ ገቢ እንዲሰበስቡና እንዲጠቀሙ የተፈቀደላቸው መ/ቤቶች 
ከውስጥ ገቢያቸው ያወጡትን ወጪ ለገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት 
ሚኒስቴር በሚያቀርቡት የሂሳብ ሪፖርት የሚያሳውቁ መሆኑን 
ለማረጋገጥ ኦዲት ሲደረግ፤ በ8 መ/ቤቶች ብር 55.27 ሚሊዮን 
ለገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር ሪፖርት ያልተደረገ የወጪ 
ሂሳብ መኖሩ ታውቋል፡፡ 

39. አሰራሩ የየመ/ቤቶቹ የፋይናንስ አፈጻጸምና የፌዴራል መንግስት 
አመታዊ አጠቃላይ ገቢና ወጪ ሂሳብ መግለጫ ትክክለኛ ገጽታ 
እንዳይኖረው ስለሚያደርግ በፋይናንስ አስተዳደር አዋጅ ቁጥር 
648/2001 በተደነገገውና በፌዴራል መንግሥት የሂሳብ አያያዝ 
መመሪያ ቁጥር 5/2003 መሠረት የውስጥ ገቢም ሆነ ወጪ 
ለገንዘብና ኢኮኖሚ ሚኒስቴር ሪፖርት መደረግ እንዳለበት በላክነው 
የስራ አመራር ሪፖርት አሳስበናል፡፡

የተከፋይ ሂሣብ

በወቅቱ ያልተከፈለ ተከፋይ ሂሣብ

40. በገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር  መመሪያ መሠረት በበጀት 
ዓመቱ በተከፋይ ሂሣብ የተያዙት ሂሣቦች በተገቢው ጊዜ ውስጥ 
መከፈላቸውን ለማረጋገጥ ኦዲት ሲደረግ በ36 መ/ቤቶች ብር 
247.97 ሚሊዮን በወቅቱ ያልተከፈለ ተከፋይ ሂሳብ ተገኝቷል፡፡ 

በወቅቱ ያልተከፈለ ተከፋይ ሂሳብ ከታየባቸው መ/ቤቶች መካከል 
ሀገር መከላከያ ሚ/ር ብር 144.43 ሚሊዮን፣ ገቢዎችና ጉምሩክ 
ባለስልጣን ብር 49.58 ሚሊዮን፣ ውጭ መልዕክተኞች ብር 19.33 
ሚሊዮን፣ አዲስ አበባ ንግድ ስራ ት/ቤት ብር 9.68 ሚሊዮን፣ ወሎ 
ዩኒቨርሲቲ ብር 5.03 ሚሊዮን፣ አርዳይታ የግብርና ቴክኒክና ሙያ 
ኮሌጅ ብር 3.85 እና ጤና ጥበቃ ሚ/ር ብር 3.15 ሚሊዮን ዋና 
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ዋናዎቹ ናቸው፡፡

የሀገር መከላከያ ሚኒስቴር በሰኔ 30/2003 ከሠራዊት ደመወዝ 
ተመላሽ ተብሎ ሪፖርት የተደረገው ብር 144.43 ሚሊዮን የተወሰኑ 
የሰራዊቱ አባላት ደመወዝ ባለመውሰዳቸው ለረጅም ዓመታት 
በተከፋይ ሂሣብ የተያዘና ሂሣቡም በወጪ በመመዝገቡ አሠራሩ 
ከመንግሥት የሂሣብ አሠራር ውጭ በመሆኑ እንደማንኛውም 
የፌዴራል መንግሥት መ/ቤት ያልተከፈለ ደመወዝ በቀጣዩ ወር 
መጀመሪያ ለገ/ኢ/ል/ሚ/ር ፈሰስ መደረግ እንዳለበት፤ ደመወዝ 
ካልተከፈላቸው አባላት ጥያቄ ሲቀርብ ከገ/ኢ/ል/ሚ/ር እየተጠየቀ 
እንዲከፈልና ሌሎችም መ/ቤቶች በወቅቱ ያልተከፈለውን ተከፋይ 
ሂሳብ ለሚመለከተው አካል የፋይናንስ ሕጉን ተከትለው እንዲከፍሉ 
አሳስበናል፡፡

41. በተጨማሪም ያለበቂ ማስረጃ በተከፋይ ሂሳብ የተመዘገቡ፣ ዝርዝር 
ማስረጃ ባለመቅረቡ ትክክለኛነታቸውን ማረጋገጥ ያልተቻለ፣ 
በተከፋይ ሂሳብ መግለጫ ያልተካተቱ፣ እንዲሁም ያልተለመደ 
የሂሳብ ሚዛን የሚያሳዩ ተከፋይ ሂሳቦች በተለያዩ ኦዲት በተደረጉ 
መ/ቤቶች ተገኝተው አስፈላጊው ማስረጃ እንዲቀርብና ተገቢው 
ማስተካከያ እንዲደረግላቸው ለየመ/ቤቶቹ በላክነው ሪፖርት 
አሳስበናል፡፡

ybjT x«ÝqM

42. m/b¤èC ytfqd§cWN bjT bxGÆbù m«q¥cWN l¥rUg_ 
btdrgW åÄþT b29 m/b¤èC lL† L† y£úB mdïC 
kተደለደለው bjT b§Y bdNbù m¿rT úÃSfQÇ o‰ §Y 
ያዋሉ BR 288.58 ሚሊዮን፤ እንደዚሁም በሌሎች 92 m/b¤èC 
dGä bjቱ lL† L† y£úB mdïC tdLDlÖ ÃLts‰bT BR 
3.05 ቢሊዮን tgŸaL”” 

kbjT b§Y wÀ µdrgù m/b¤èC መካከል ¯NdR †nþvRsþtE 
BR 102.40 ¸lþ×N፣ ygbþãCÂ gùM„K ÆlSLÈN BR 67.40 
¸lþ×N፣ ÆHRÄR †nþvRsþtE BR 47.44 ¸lþ×Nጪ ¼êú †nþvRsþtE 
BR 24.07 ¸lþ×N XÂ _qÜR xNbú Sp½š§YZD çSpE¬L BR 
20.82 êÂ êÂãcÜ sþሆኑ በጀቱ ለልዩ ልዩ የሂሳብ መደቦች ተደልድሎ 
ካልተጠቀሙበት መ/ቤቶች መካከል የትምህርት ሚኒስቴር ብር 
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898.94 ሚሊዮን፣ ውሃና ኢነርጂ ሚ/ር ብር 718.99 ሚሊዮን፣ 
የአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ብር 248.46 ሚሊዮን፡ መቀሌ ዩኒቨርሲቲ 
ብር 193.23፣ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ብር 148.39 ሚሊዮንና የከተማ 
ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር ብር 133.79 ሚሊዮን ዋና 
ዋናዎቹ ናቸው፡፡

43. bmçnùM m/b¤èC bÍYÂNS xStÄdR xêJÂ dNB m¿rT 
ytfqd§cWN bjT በtgbþW መንገድ የበጀት ZWWR b¥ድrግ 
xSfQdW o‰ §Y ¥êL XNÄlÆcW xúSbÂL””

የንብረት አስተዳደር

44. mNGoT lÌ¸Â x§qE :ቃãC Gi by›mtÜ y¸ÃwÈW 
wÀ kFt¾ bþçNM\ bBzù m/b¤èC y¸¬yW y:ÝÂ NBrT 
xStÄdR x_Ubþ çñ xLtgßM”” bbjT ›mtÜ åÄþT ktdrgùT 
m/b¤èC WS_፡-

ለቋሚ :ÝãC ytà§ mlÃ qÜ_R ÃLsጡ 26 መ/ቤቶች

›m¬êE ö«‰ Ãdrgù bþçNM kmZgB 
kwÀ q¶ UR TKKl¾ntÜN Ã§rUg«ù 15 መ/ቤቶች

yÌ¸Â x§qE :ÝãC ö«‰ Ã§drgù 22 መ/ቤቶች

ቋሚ ዕቃ መዝገብ /እስቶክ ካርድ/ ያላቋቋሙ 
ወይም ምዝገባ ያላከናወኑ 22 መ/ቤቶች

አገልግሎት ላይ ያልዋሉ ንብረቶች 
የተገኙባቸው 8 መ/ቤቶች

አገልግሎት መስጠት የማይችሉ የተለያዩ 
ንብረቶች በመንግሥት መመሪያ መሠረት 
ሳይወገዱ የተገኙባቸው 

33 መ/ቤቶች

ተያያዥነት ያላቸው የንብረት አስተዳደር 
ስራዎች በአንድ ሠራተኛ ብቻ 
የሚከናወንባቸው

7 መ/ቤቶች

መሆናቸው በኦዲት ወቅት ተረጋግጧል፡፡
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45. በመሆኑም መ/ቤቶቹ ymNGoTN NBrT lMZb‰Â BKnT 
እንዳይጋለጥ ተገቢውን ምዝገባና ቁጥጥር እንዲያከናውኑ 
በሪፖርታችን አሳስበናል፡፡

bNBrT xÃÃZÂ xStÄdR rgD የታዩ የውስጥ ቁጥጥር 
ሥርዓት ድክመቶች

• በአንዳንድ መ/ቤቶች ግዥ በተደጋጋሚ ያለዕቅድ በመከናወኑ 
ምክንያት በመጋዘን ውስጥ ዕቃዎች ተከማችተውና በርካታ 
ዕቃዎች ለረዥም ጊዜ ያለአገልግሎት ተቀምጠው የሚገኙ 
መሆኑ፤ 

• በበርካታ መ/ቤቶች መጋዘን ውስጥ አገልግሎት የሚሰጡ 
እቃዎች ከሚወገዱ እቃዎች ጋር ተቀላቅለው ተቀምጠው 
የሚገኙና የተለያዩ ኬሚካሎች፤ ጎማዎችና ሌሎች ዕቃዎች 
በወለል ላይ ለብልሽት በተጋለጠ ሁኔታ የተቀመጡ መሆኑ፣

• በአንዳንድ መ/ቤቶች ሠራተኞች መሥሪያ ቤቱን ሲለቁ 
የተረከቡትን የተለያዩ ቋሚ ዕቃዎች የማያስረክቡ መሆኑና 
የመንግሥትን ንብረት አጥፍተው በስራ ላይ በሚገኙ 
ሰራተኞች ላይም እርምጃ የማይወሰዱ መሆኑ፣

  በኢትዮጵያ ጂኦሎጂካል ሰርቬይ፤

♦	 173 ሰራተኞች ብር 1,594,818.71 የሚገመት ንብረት 
እና የገንዘብ ዕዳ እያለባቸው መ/ቤቱን የለቀቁ መሆኑ፣

  በግብርና ሚኒስቴር :

♦	 ለረጅም ዓመታት ግምጃ ቤት ገቢ የተደረጉ እና በተለይም 
በ1996 የተለያዩ መ/ቤቶች ሲዋሐዱ ተመላሽ የተደረጉ 
ንብረቶች በዓይነትና አገልግሎት የሚሰጡና የማይሰጡት 
ሳይለዩ ለቁጥጥር በሚያስቸግር ሁኔታ ምንም ዓይነት 
ምዝገባ ሳይከናወን በተለያዩ 9 መጋዘኖች ለረጅም ጊዜ 
ተከማችተው የሚገኙ መሆኑ፣

♦	 በመሥሪያ ቤቱ ለረጅም ጊዜ የንብረት ማስወገድ ስራ 
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ባለመስራቱ ምክንያት ብዛት ያለው ንብረት፤ የአገልግሎት 
ዘመን ያለፈባቸው ከሚካሎች፣ የእንስሳት መድሃኒቶች 
እና ሰብሎች ተከማችተው የሚገኙ መሆኑ፣

♦	 በቃሊቲ በሚገኘው የመሥሪያ ቤቱ መጋዘን በክልሎች ስም 
የመጡ የተለያዩ ብዛት ያላቸው የግብርና መሳሪያዎች፤ 
እንዲሁም በዕርዳታ የተገኙ ዘመናዊ ለግብርና ሥራ 
የሚያገለግሉ ልዩ ልዩ ዕቃዎች ያለአገልግሎት ተቀምጠው 
የተገኙ መሆኑ፣

      በሚዛን ቴፒ ዩኒቨርሲቲ በ2002 በጀት ዓመት መጨረሻ በብር 
123,280.00 ከተገዙት 400 /Flash Disk 4 GB/ ውስጥ ብር 
121,122.00 ዋጋ ያላቸው በቁጥር 393 ፍላሾች የተበላሹና 
አገልግሎት ላይ ሊውሉ የማይችሉ ሲሆን’ በአቅራቢው ላይ 
እርምጃ ያልተወሰደ መሆኑ፤ 

     በጅማ ዩኒቨርስቲ ለተለያዩ ድርጅቶች በብድር የተሰጠ ብዛት 
300 ኩንታል ሲሚንቶ፤ እንዲሁም ለጅማ ግብርናና እንስሳት 
ህክምና ኮሌጅ በብድር የተሠጠ ቴራዞ የመሬት ምንጣፍ 
በቁጥር 1,550 ተመላሸ ያልተደረገ መሆኑ፤ በተጨማሪም 
በዩኒቨርሲቲው ለሚከናወኑ ጅምር ፕሮጀክቶች ማስፈጸሚያ 
የሚሆን ብዛት 64,400 ኩንታል ሲሚንቶ በተቋሙ ተገዝቶ 
ለስራ ተቋራጮች በዱቤ ሲከፋፈል እያንዳንዱ ሥራ ተቋራጭ 
የወሰደው ሲሚንቶ ብዛትና ዋጋ እንዲሁም ተቋራጩ ተመላሽ 
ያደረገው ወይም የከፈለው ገንዘብና የሲሚንቶው ብዛት 
መከታተያና መቆጣጠሪያ ስቶክ ካርድ/መዝገብ በማቋቋም 
ያልተመዘገበ መሆኑ በኦዲት ወቅት ታውቋል፡፡

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

46. yØÁ‰L መንግሥት m/b¤èC yt>kRµ¶ x«ÝqMÂ xÃÃZ 
hùn¤¬ åÄþT sþdrG y¸ktlùT hùn¤¬ãC ¬YtêL””

ሊBÊ ÃLqrb§cW በ15 መ/ቤቶች 221 ተሽከርካሪዎች

bBL>T MKNÃT yöÑ በ19 መ/ቤቶች 219 ተሽከርካሪዎች

blþBÊW ytgl[W qÜ_R 
bätR §Y µlW ytlÃy

በ1 መ/ቤት 1 ተሽከርካሪ

መኖራቸው ¬WÌL””

47. በመሆኑም m/b¤ècÜ bhùn¤¬W §Y yXRMT XRM© mWsD 
XNÄlÆcW bmGlA፣ bBL>T MKNÃT ömW y¸gßù 
ተሽከርካሪዎች t«GnW xgLGlÖT mS«T XNÄlÆcWጪ 
y¥ÃglGlùT dGä bmNGoT mm¶Ã m¿rT XNÄþ¹ጡ፣ 
blþBÊW ytgl[W qÜ_R bätR §Y µlW ytlÃy እና lþBÊ 
ÃLqrb§cW dGä gùÄ† tÈRè እRM© XNÄþwsD xúSbÂL”

የመሠረታዊ አገልግሎቶች ከለላ ድጋፍ (PBS) ተከታታይ ኦዲት 
ዋና ዋና ግኝቶች

48. የኢትዮጵያ መንግሥትና የዓለም ባንክ ባደረጉት ስምምነት መሠረት 
የመሠረታዊ አገልግሎቶች ከለላ (PBS) ፕሮጀክት ተከታታይ 
(Continuous) ኦዲት በየሩብ ዓመቱ እየተከናወነ በስምምነቱ መሠረት 
ሪፖርቱ ለገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር ተልኮ ለዓለም ባንክ 
በወቅቱ እንዲደርስ ይደረጋል፡፡ ኦዲቱ የሚሸፍናቸው ሴክተሮች 
በወረዳና በክልል ደረጃ የሚገኙ የጤና፣ የትምህርት፣ የግብርናና 
ተፈጥሮ ሀብትና የውሃና የገጠር መንገድ ሴክተሮችን ነው፡፡

49. በዚህም መሠረት በ248 ወረዳዎችና የከተማ አስተዳደር የፋይናንስ 
ጽ/ቤቶችና የፕሮግራሙ ፈጻሚ የክልል ሴክተር ቢሮዎች ተከታታይ 
ኦዲት (Continuous Audit) እና አንድ ፕሮግራም አቀፍ የሆነ 
የማጠቃለያ (final audit) ኦዲት ለማካሄድ ታቅዶ በ262 ወረዳዎችና 
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የከተማ አስተዳደር የፋይናንስ ጽ/ቤቶችና የፕሮግራሙ ፈጻሚ 
በሆኑ የሴክተር ቢሮዎች እንደዚሁም ፕሮግራም አቀፍ የሆነውን 
የማጠቃለያ (final audit) ኦዲት በገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት 
ሚኒስቴር ደረጃ በማካሄድ የPBS ኦዲቱን በታቀደው መሠረት 
ለመፈጸም ተችሏል፡፡

50. በ2003 ለPBS II የተመደበ በጀት ሂሣብ ላይ በተከናወኑ የተከታታይ 
ኦዲቶች (continuous Audit) በየመሠረታዊ አገልግሎት አቅራቢ 
የክልል መ/ቤቶች የሚታዩት የውስጥ ቁጥጥር ድክመቶች በአብዛኛው 
ተመሣሣይነት ያላቸው ሲሆን፣ ዋና ዋናዎቹ እንደሚከተለው 
ቀርበዋል፡፡

•	 በየወቅቱ የጥሬ ገንዘብ ቆጠራ እየተደረገ ከመዝገብ (ሌጀር) 
ከወጪ ቀሪ ጋር የማይመሳከር መሆኑ፣ 

•	 የባንክ ሂሣብ ማስታረቂያ በየወሩ የማይዘጋጅ መሆኑ፣ 

•	 ለቅድሚያ ክፍያ ሂሣብ መቆጣጠሪያ የሚረዱ ደጋፊ 
ሌጀሮች (Subsidiary ledgers) አለመቋቋማቸውና፣ በወቅቱ 
አለመወራረዳቸው፣ 

•	 የሂሣብ እንቅስቃሴዎች (Transactions) በወቅቱ 
አለመመዝገባቸው፣ 

•	 ወርሃዊ የሂሣብ መግለጫዎች በአብዛኛው በወቅቱ እየተዘጋጁ 
ለሚመለከተው ክፍል አለመላካቸው፣ 

•	 የአላቂና ቋሚ ዕቃዎች መቆጣጠሪያ መዝገብ በአብዛኛው 
መ/ቤት አለመቋቋም፣ 

•	 ቋሚ ዕቃዎች በአብዛኛው መለያ ቁጥር ያልተሰጣቸው መሆኑ፣ 

•	 ዓመታዊ የንብረት ቆጠራ እየተደረገ ከመዝገብ ከወጪ ቀሪ ጋር 
በአብዛኛው የማይመዛዘኑ መሆኑ፣ እና

•	 በኦዲት ግኝቶችና የማሻሻያ አስተያየቶች ላይ እርምጃ አለመወሰድ፣ 

   
ዋና ዋናዎቹ ናቸው፡፡
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የክዋኔ ኦዲት ግኝቶች እና የማሻሻያ ሃሳቦች

የክዋኔ ኦዲት መሰረታዊ ተልዕኮ የመንግስት መሥሪያ ቤቶች እና ድርጅቶች 
የተመደበላቸውን የሰው ሃይል፡ ገንዘብና ቁሳቁስ ኢኮኖሚያዊ በሆነ 
መንገድ በመጠቀም እንቅስቃሴያቸውን በብቃት በማከናወን የተሰጣቸውን 
ተልዕኮ ከግብ በማድረስ የሚጠበቀውን ውጤት ማስገኘታቸውን ለማረጋገጥ 
ኦዲት አካሂዶ የታዩ ድክመቶች እንዲስተካከሉ ለስራ አመራሩ ተገቢውን 
የማሻሻያ ሃሳብ ማቅረብና ተፈጻሚነታቸውን በመከታተል ስኬታማ ውጤት 
እንዲገኝ መርዳት እና ተጠያቂነትን ማረጋገጥ ነው፡፡

በዚሁ መሠረት ከጥር 2003 እስከ ታህሣሥ 2004 ድረስ ተጀምረው ወደ 
2004/05 የኦዲት ዘመን የሚሻገሩ 5 ኦዲቶችን ጨምሮ 22 የክዋኔ ኦዲቶችን 
በማድረግ 17 ሪፖርት ለማውጣት ታቅዶ በዕቅዱ መሠረት አስራ ሰባቱም 
የክዋኔ ኦዲቶች ተጠናቅቀው ሪፖርቶቹ ወጪ ሆነዋል፡፡ ሪፖርቶቹም በ17 
ጥራዝ ተዘጋጅተው ለአፈ ጉባኤው ጽ/ቤት የተላኩ በመሆኑ የመንግስት 
ወጪ አስተዳደርና ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴና ሌሎች የም/ቤት ቋሚ 
ኮሚቴ አባላት በሚገባ በመመርመር ተገቢውን እርምጃ እንዲወስዱ 
እያሳሰብን ዋና ዋና ግኝቶቹ እንደሚከተለው ቀርበዋል፡፡  

በሠራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚ/ር በውጭ አገር ስለሚሠሩ 
ኢትዮጵያውያን የሥራ ሥምሪትና ደህንነት አጠባበቅ እና 
ወደ ኢትዮጵያ መጥተው ተቀጥረው ስለሚሠሩ የውጭ አገር 
ዜጎች የሥራ ፈቃድ አሰጣጥ 

51. ለሥራ ወደ ውጭ አገር የሚሄድ ሠራተኛ የሥራ ውል በአሠሪው 
ተፈርሞ እና አሠሪው በሚገኝበት አገር የኢትዮጵያ ኤምባሲ ወይም 
ቆንስላ ጽ/ቤት ቀርቦ ትክክለኛነቱ ሲረጋገጥ የሥራ ውሉ ለሠራተኛና 
ማኅበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ቀርቦ መጽደቅ የሚኖርበት ቢሆንም 
በናሙና ከታዩት ወደ ኩዌት ሳውዲ አረቢያ እና የተባበሩት አረብ 
ኢምሬት (ዱባይ) ለመሄድ የተዘጋጁ ሠራተኞች የሥራ ውል ውስጥ 
ወደ ሳውዲ አረቢያ የሚሄዱ ሠራተኞች የሥራ ውል በቀጣሪው 
ሳይፈረምና በኢትዮጵያ ኤምባሲ/ቆንስላ ሳይረጋገጥ በሚኒስቴር 
መ/ቤቱ የሚጸድቅ መሆኑ፣

52. ለሥራ ሠራተኞችን ወደ ውጭ የሚልኩ በውጭ አገር ሥራና 
ሠራተኛ አገናኝ ኤጄንሲዎች የላኩዋቸው ሠራተኞች የሥራ ፈቃድ 
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ማግኘታቸውን በሄዱ በ15 ቀናት ውስጥ በአቅራቢያው ወደሚገኘው 
የኢትዮጵያ ኤምባሲ/ቆንስላ አቅርበው ሊያስመዘግቡና ሠራተኞቹም 
የሥራ ፈቃድ ማግኘታቸውን እና በአቅራቢያው ባለው የኢትዮጵያ 
ኤምባሲ ቀርበው መመዝገባቸውን ለሚኒስቴር መ/ቤቱ ሪፖርት 
ማድረግ ሲጠበቅባቸው፣ የተወሰኑ የሥራና ሠራተኛ አገናኝ 
ኤጄንሲዎች ሠራተኞቹን ወደላኩበት አገር ወደሚገኝው የኢትዮጵያ 
ኤምባሲ/ቆንስላ ጽ/ቤት የላኳቸውን ሠራተኞ ዝርዝር ብቻ ሪፖርት 
እንደሚያቀርቡ ነገር ግን የሥራ ፈቃድ ማግኘታቸውን በአዋጁ 
በተጠቀሰው መሰረት በ15 ቀናት ውስጥ የማያሳውቁ መሆኑ፤ ቀሪዎቹ 
የሥራና ሠራተኛ አገናኝ ኤጀንሲዎች ደግሞ የላኳቸውን ሠራተኞች 
ዝርዝርም ሆነ የሥራ ፈቃድ ማግኘታቸውን በአቅራቢያው ላለው 
የኢትዮጵያ ኤምባሲ ሪፖርት የማያቀርቡ መሆኑ፣

53. ለውጭ አገር ዜጎች የሥራ ፈቃድ ሲጠየቅ ሥራው በኢትዮጵያውያን 
ባለሙያዎች ሊሸፈን አለመቻሉ፣ በተጠየቀው መስክ ኢትዮጵያዊ 
ባለሙያ የሌለ ወይም እጥረት መኖሩ ፈቃድ ከመሰጠቱ በፊት 
በቅድሚያ ፈቃድ የሚጠይቁት ድርጅቶች /አሠሪዎች እንዲያረጋግጡ 
ሳይደረግ ፈቃድ የሚሰጥ መሆኑ፡፡

በሴቶች ፤ሕጻናትና ወጣቶች ጉዳይ ሚ/ር የሥርዓተ ፆታ ጉዳይ 
በሁሉም ዘርፍ ተካትቶ ተግባራዊ መደረጉን እና በሥርዓተ 
ጾታ ዙሪያ በቂ ግንዛቤ በመፍጠር ውጤታማ ስለመሆኑ

54. የስርዓተ ፆታ ጉዳይ በሁሉም ዘርፍ እንዲካተት በሚኒስቴር መ/ቤቱ 
በሀገር አቀፍ ደረጃ የስርዓተ ፆታ ማካተቻ መመሪያ (National 
Gender Mainstreaming Guideline) የተዘጋጀና በሰነዱ ላይ 
ከፌዴራል እና ከክልል ለተወጣጡ በሥርዓተ ፆታ ላይ ለሚሠሩ 
ሥልጠና የተሰጠ ቢሆንም ሰነዱ የሚኒስቴር መ/ቤቱ ባዘጋጀው 
ሥልጠና ላይ የተሳተፉ ግለሰቦች ቢሰጥም፤  ለሴክተር መ/ቤቶች፣ 
ለክልሎች፣ ለዞኖችና ወረዳዎች ባለመላኩ በናሙና በተመለከትናቸው 
የፌዴራል፣ የክልል፣ የዞንና የወረዳ መ/ቤቶች የማይገኝ በመሆኑ 
የስርዓተ ፆታ ጉዳይ በሁሉም ዘርፍ በተቀናጀ መንገድ እንዳይካተት 
ማድረጉ፤

55. የስርዓተ ፆታ ጉዳይ በስትራቴጂዎች፣ በእቅዶች፣ በፕሮግራሞችና 
ፕሮጀክቶች በመካተት ያስገኘው ውጤት የሚገመገምበት ሥርዓት 
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ተዘርግቶ ተግባራዊ ሊደረግ የሚገባ ሲሆን በናሙና ከተመረጡ 
የፌደራል መ/ቤቶች በግብርና ሚኒስቴር፣ በውኃ እና ኢነርጂ 
ሚኒስቴር፣ በፌደራል ጤና ጥበቃ ሚኒስቴርና የኢትዮጵያ ሠራተኛ 
ማህበር ኮንፌዴሬሽን የስርዓተ ፆታ ጉዳይ በስትራቴጂዎች፣ 
በእቅዶች፣ በፕሮግራሞችና ፕሮጀክቶች መካተቱና ተግባራዊነቱም 
ከዕቅድ እስከ አፈፃፀም ክትትልና ግምገማ የሚያከናውን ሲሆን 
የኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን፣ የፌደራል ጥቃቅን እና አነስተኛ 
ኢንተርኘራይዞች ልማት ኤጀንሲና ኘራይቬታይዜሽንና የመንግስት 
ልማት ድርጅቶች ተቆጣጣሪ ኤጀንሲ የክትትልና የግምገማ ስርዓት 
የሌላቸው መሆኑ፤ን 

56. በሴቶች ልማት ፈንድ አማካኝነት የገንዘብ ድጋፍ የተደረገላቸው 
የተለያዩ አካላት የልማት ፈንዱ ሥልጣንና ኃላፊነት ወደ ሚኒስቴር 
መ/ቤቱ ከተላለፈ በኋላ አሁን እነዚህ ፈንድ የወሰዱ የተለያዩ 
አካላት ያሉበትን የፋይናንስ ሁኔታ፤ ፈንዱን ለወሰዱበት ዓላማ 
ስለማዋላቸው ለማወቅ በሚኒስቴር መ/ቤቱ በኩል ክትትልና ቁጥጥር 
የሚደረግ ስለመሆኑ መረጃ ካለመቅረቡም በላይ ከሥርዓተ ጾታ 
ጉዳይ ጋር በተያያዘ በተለያየ መልክ የሚገቡ ፈንዶች ምንጫቸውና 
ለምን ዓላማ እንደተገኙ የጊዜ ገደባቸውን ጨምሮ በሚገልጽ መንገድ 
ተለይተው ለመመዝገባቸውና ለመያዛቸው፣  ለታለመላቸው ዓላማና 
ተግባር መዋላቸው በክትትል የሚረጋገጥበት እና የሚገመገምበት 
ሥርዓት ተዘርግቶ ተግባራዊ ስለመደረጉም መረጃው አለመቅረቡ፣

በኢትዮጵያ የዱር እንስሳት ልማትና ጥበቃ ባለስልጣን የዱር 
እንሰሳት ልማት፤ ጥበቃ እና አጠቃቀም

57. በአገሪቱ ውስጥ የሚገኙ የዱር እንስሳት ብዛትና ስርጭትን ለማወቅ 
እንዲቻል አጠቃላይ ቆጠራ በመሬትና በአየር ለማድረግ የሚያስችል 
የበጀትና የማቴሪያል ድጋፍ የሚያስገኝ ሰነድ በ2000 በጀት አመት 
ለማዘጋጀትና ፈንድ ለማሰባበስብ በዕቅድ የተያዘ ቢሆንም በዕቅዱ 
መሰረት ሰነዱ አለመዘጋጀቱና በአገሪቱ የሚገኙ የዱር እንስሳት 
አይነት፤ ብዛት እና ስርጭት ጥናቱም አለመከናወኑ፤

58. በባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ሥር የሚተዳደሩ 11 ብሔራዊ ፓርኮች 
እና 2 የዱር እንስሳት መጠለያ ጣቢያዎች በድምሩ 13 የጥበቃ 
ቦታዎች ያሉ ቢሆንም ከእነዚህ ውስጥ ተከልለው ህጋዊ ሰውነት 
ያገኙት 3ቱ (የአዋሽ ብ/ፓርክ፤ የሰሜን ተራሮች ብ/ፓርክ እና 
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የአላጥሽ ብ/ፓርክ) ብቻ መሆናቸውና ቀሪዎቹ 10 የጥበቃ ቦታዎች 
ህጋዊ ሰውነት የሌላቸው፤ ሕጋዊ ሰውነት ያገኘው የአዋሽ ብሔራዊ 
ፓርክም ይዞታው የአዋሽ ከተማ በፓርኩ ክልል ውስጥ እየተስፋፋና 
በሕገወጥ የቤት ግንባታና የመሬት ምሪት እየተካሄደበት ስለሆነ 
በዱር እንስሳቱና በመኖሪያ አካባቢያቸው ላይ ተጽዕኖ እየፈጠረ 
መሆኑ፤ 

59. ከዱር እንስሳት የጥበቃ ቦታዎች ውጭ ያሉት የዱር እንስሳትና 
የመኖሪያ አካባቢያቸው የሚተዳደሩበት ደንብና መመሪያ  መውጣት 
ሲገባው አለመውጣቱ፤

60. የባለስልጣኑ የዱር እንስሳት ውጤቶች እቃ ግምጃ ቤት ውስጥ 
ከህገወጦች የተወረሱ ብዛታቸው በቁጥር 29,899 የሆነ የ320 የዱር 
እንስሳት ዓይነት ውጤቶች ተከማችተው እንደሚገኙ ታውቋል፡፡ የዱር 
እንስሳት ውጤቶችን በአግባቡ ለማስወገድ የሚያስችል አለም አቀፍ 
ተቀባይነት ያለው መመሪያ ባለሥልጣኑ ቢኖረውም መመሪያውን 
መሰረት በማድረግ ውጤቶቹ እንዲወገዱ ባለመደረጉ እነኚህ የዱር 
እንስሳት ውጤቶች ለረጅም ጊዜ በመጋዘን ተከማችተው ለብልሽትና 
ለጉድለት በመጋለጥ ላይ መሆናቸው፣

በፌዴራል ጉዳዮች ሚኒስቴር የአርብቶ አደር የዳልጋ ከብት 
ሀብት ልማት

61. u›`w„ ›Å\ ›ካvu= ¾}ðØaU J’ c¨< c^i ›ÅÒ c=Ÿcƒ 

Ÿw„‹” KSSÑw“ ›ó×˜ ULi KSeÖƒ ¾T>Áe‹M ¾S• 

¡U‹ƒ እ”Ç=•`& KTŸT†ƒ ¾T>ÁÑKÓK< ¾S• v”¢‹ 

u¾¨[Ç¨< K=ssS< የሚገባ ቢሆንም፤ ¾*Ç=ƒ u<É’< ¾Se¡ Ñ<w˜ƒ 

vÅ[Ñv†¨< u›ó` ¡MM uÑª’@& u›dÃታ“ uÆw+ ¨[Ç ‹ ¾S• 

v”¡ ¾}ssS c=J”& u›óUx ¨[Ç ›”É ¾S• v”¡ ¾’u[ c=J” 

›G<” Ó” ›ÑMÓKAƒ SeÖƒ TqS<”& u*aT>Á“ uc<TK? ¡MM 

›`w„ ›Å` ¨[Ç ‹ ¾S• v”¢‹ ¾K?K< SJ’<”“ u°pÉ Å[Í 

እ”ŸD” KTssU ¾ታcu ›KSJ’<”&

62. uÓÙi S_„‹ LÃ ›LeðLÑ> ›[V‹ ueóƒ Sታየታቸውና 
‹Ó\”U KTe¨ÑÉ ¾T>Áe‹K< ¾SõƒH@ Hdx‹ uS²Ó¾ታ†¨< 
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በኢትዮጵያ መንገዶች ባለሥልጣን የመንገድ ፕሮጀክቶች 
አፈፃፀም 

63. የመንገዶች ግንባታ፣ ማጠናከሪያ እና ማሻሻያ ፕሮጀክቶች የመምረጫ 
መስፈርት በዋነኛነት ለእድገት ከፍተኛ አስተዋጽኦ የሚያበረክቱትን 
የኢኮኖሚ ዘርፎች (ግብርና፣ ማእድን፣ ቱሪዝም፣ ኢንዱስትሪ…) 
በመለየት ቅድሚያ ሊሰጥ የሚገባ ቢሆንም በኦዲቱ ወቅት በናሙና 
ከተመረጡት ፕሮጀክቶች ውስጥ፤ ለኮምቦልቻ- ወልዲያ፣ መካነ 
ሰላም - ግንደወይን፣ ዱር ቤቴ - ሻሁራ፣ ጎንደር - ደባርቅ፣ ሃረር - 
ጅግጅጋ፣ ዛሪማ - ማይጸምሪ፣ ማይጸምሪ - ሺሬ፣ ማይጸምሪ - ዲማ፣ 
ሞጆ- አረርቲ፣ ቡታጂራ- ጉብሬ፣ ሁምቦ አርባ - ምንጭ የመንገድ 
ሥራ ፕሮጀክቶች በመንገድ ሴክተር ዴቨሎፕመንት ፕሮግራም 
በተቀመጡ መስፈርቶች መሠረት ተመልምለው የተመረጡ 
ስለመሆኑ  በማስረጃ የተደገፈ ጥናት ሊቀርብ አልቻለም፡፡ 

64. ለማንኛውም የመንገድ ግንባታ፣ ማሻሻያ እና ማጠናከሪያ ፕሮጀክት 
የተሟላ ዝርዝር የኢንጂንሪንግ ዲዛይን ጥናት በቅድሚያ በማከናወን 
የመንገድ ሥራውን መጠን፣ መንገዱ የሚያልፍበት አቅጣጫና 
ወሰን፣ በአካባቢው የሚገኙ የግንባታ ቁሳቁስና አይነት በመለየት፣ 
የአካባቢውን የአየር ሁኔታ፣ ሀይድሮሎጂ እና ጂኦሎጂ በማወቅ፣ 
በአጠቃላይ የፕሮጀክቱ ዋጋ እና ግንባታው የሚፈጀውን ጊዜ 
ከወዲሁ ማወቅ የሚቻል ቢሆንም፤ በናሙና ተመርጠው በታዩት 
የሃረር - ጅግጅጋ፤ ሁምቦ-አርባ ምንጭ፤ ኮምቦልቻ-ወልዲያ፤ 
ጎንደር-ደባርቅ፤ ማይጸምሪ-ዲማ፤ ጎሬ-ጋምቤላ መንገዶች ከዲዛይን 
ክለሳ ጋር በተያያዘና በተቀመጠው መርሀ-ግብር ባለመጠናቀቃቸው 
ከ880 ሚሊዮን ብር በላይ ተጨማሪ ወጪ ማስከተላቸውና አሁንም 
አብዛኛዎቹ መንገዶች አለመጠናቀቃቸው፤

በከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር የህንፃና የመኖሪያ 
ቤቶች ግንባታ ደረጃና ቁጥጥር 

65. በሚኒስቴር መ/ቤቱ በግንቦት ወር 2003 ዓ.ም ተዘጋጅቶ የፀደቀው 
የህንፃ መመሪያ ቢኖርም በናሙና በታዩት በአዳማ ቤቶች ልማት 
ኘሮጀክት ጽ/ቤትና በይርጋለም ከተማ ማዘጋጃ ቤት የህንፃ መመሪያው 
ያልደረሰ መሆኑ፣  ሰነዱ የደረሳቸው የአዳማ፣ ሻሸመኔ፣ ባህር ዳርና 
ሀዋሳ ከተማ ማዘጋጃ ቤቶች ኃላፊዎች በሠነዶቹ ላይ የወሰዱትን 
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የግንዛቤ ማስጨበጫ  በሥራቸው ላሉ ጉዳዩ ለሚመለከታቸው 
አካላት ያላስተላለፉና ወደ ትግበራ ያልገቡ መሆናቸው፣

66. በናሙና በታዩት ከተሞች ውስጥ በመንግስትም ሆነ በግለሰብ 
ለሚገነቡ ህንፃዎች ወይም መኖሪያ ቤቶች ለግንባታ ከተፈቀደላቸው 
ቦታ ምን ያህሉን ለአረንጓዴ ሽፋን መጠቀም እንደሚገባቸው 
የሚገልፅ መመሪያ በማዘጋጀት በስራ ላይ እንዲውል አለመደረጉ፡

67. በሚኒስቴር መ/ቤቱ በግንቦት 2003 ዓ.ም ተዘጋጅቶ የጸደቀው 
የህንጻ መመሪያ የፊት መስታወት ዓይነት (mirror glass) ወይንም 
ተመሳሳይ ውጤት እንዲኖረው የተደረገ መስታወት ለግንባታ 
የውጭ አካል አገልግሎት መጠቀም እንደማይቻልና በህንፃ የውጭ 
መስኮቶች አንፀባራቂነት የነዋሪውን ደህንነትና የትራፊክ እንቅስቃሴ 
ማወክ እንደሌለበት ቢገለጽም፤ በናሙና በታዩት የአዳማ፣ የሻሸመኔና 
የባህር ዳር ማዘጋጃ ቤት፤ እንዲሁም በባህር ዳር ኢንዱስትሪና 
ከተማ ልማት በህንፃዎች ላይ የሚገጠሙ መስታወቶች ከውበት 
አንፃር እንጂ የአካባቢ ብክለት የማያስከትሉ፣ ሙቀት የማይፈጥሩና 
አንፀባራቂ አለመሆናቸው የማይረጋገጥ መሆኑ፣

68. የጥራት ደረጃውን የጠበቀና ተወዳዳሪ የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ 
እንዲኖር የሚያስቻል አስገዳጅ የግንባታ፤ አካባቢ ጤንነትና 
ደህንነት አጠባበቅ መሪ ሰነድ ወጥቶ ተግባራዊ ባለመደረጉ በናሙና 
በተመረጠው በባህር ዳር ከተማ የከተማ ልማትና ኢንዱስትሪ 
ቢሮ ቁጥጥር የሚገነባው የባህር ዳር ዩኒቨርስቲ የኘሬዝዳንት ቢሮ 
ለግንባታው የውጪ አካል የሚጠቀሙበት ከባህር ዛፍ አጣና የተሰራ 
መወጣጫ /scafholding/ ረጅም ጊዜ ፀሐይና ዝናብ ሲፈራረቅበት 
ስለበሰበሰ ሐምሌ 5 ቀን 2002 ዓ.ም መወጣጫው ፈርሶ ለ76 ሰዎች 
መውደቅ፣ ለ20 ሰው ሞትና ለ36 ሰዎች ከባድ ጉዳት መንስኤ 
መሆኑ፡

69. ማንኛውም የሕንፃ ግንባታ ሥራ በሚከናወንበት ወቅት በግንባታ 
ሥራ ላይ የተሠማሩ ሠራተኞች የደህንነት መጠበቂያዎችን 
ማላት የሚገባቸው ቢሆንም በኦዲቱ በናሙና በታዩት የአዲስ 
አበባ፣ ይርጋለም፣ ሀዋሳ፣ ሻሸመኔ፣ አዳማና ባህር ዳር ሁሉም 
የግንባታ ሳይቶች የግንባታ ሰራተኞች ለሥራ ሲሰማሩ የደህንነት 
መጠበቂያዎችን እንደማይጠቀሙ መረጋገጡ፣
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በመንገድ ፈንድ ጽ/ቤት የመንገድ ፈንድ አስተዳደር 

70. ክብደት ላይ ከየተመሠረተ ዓመታዊ የተሽከርካሪ ፈቃድ ማደሻ 
ክፍያ ገቢ ለመሰብሰብ የሚያስችል ደንብና መመሪያ ተዘጋጅቶ 
ባለመጽደቁ ጽ/ቤቱ በአዋጅ ቁጥር 66/89 መሰረት ከዚህ ምንጭ 
ገቢ መሰብሰብ የሚኖርበት ቢሆንም ከተመሰረተ ጊዜ ጀምሮ 
ገቢውን አለመሰብሰቡና የተባለው ደንብና መመሪያም እስከ አሁን 
አለመውጣት ተገቢ አለመሆኑ፣

71. ጽ/ቤቱ ለመንገድ ጥገና እና ደህንነት ፈንድ ሲሰጥ ገንዘቡ 
ለታቀደለት ፕሮጀክት በትክክል ስራ ላይ መዋሉን ለማረጋገጥ 
ከ2001 እስከ 2003 በጀት ዓመት ለአማካሪ ድርጅቶች የብር  39.97 
ሚሊዮን ክፍያ የፈጸመ ቢሆንም፤ አማካሪ ድርጅቶቹ በበኩላቸው 
ኃላፊነታቸውን እየተወጡ ስለመሆኑ በናሙና ሲጣራ፣ በወሊሶ ከተማ 
ማዘጋጃ ቤት ይህንኑ ለመከታተል የተቀጠሩ አማካሪ ድርጅቶች 
የክትትልና የቁጥጥር ሥራውን በአግባቡ እየሠሩ አለመሆኑን፣ 
በኦሮሚያ መንገዶች ባለስልጣን አማካሪ ድርጅቶቹ በተባሉበት 
ቦታ የማይገኙ እና ክትትልም የማያደርጉ መሆኑንና በአማራ ገጠር 
መንገዶች ባለሥልጣን አማካሪ ድርጅቶቹ ያላቸው የሰው ኃይል 
ከሚሠራው ሥራ ጋር ተመጣጣኝ ስላልሆነ የክትትልና ቁጥጥር 
ሥራ የሚፈለገውን ያህል እንዳልሆነ መገለጹ፡ 

72. በኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን የተዘጋጀ የመንገድ ጥገና ደረጃ 
ቢኖርም መሠረታዊ የመንገድ ጥገና ደረጃን ተከትለው የመንገድ 
ጥገና ሥራዎች ወጥ (standardize) በሆነ መንገድ እንደማይከናወኑ 
በናሙና ከተመረጡት የኦሮሚያ፣ የአዲስ አበባ፣ የደቡብ መንገዶች 
ባለሥልጣን፣ እና የአማራ ገጠር መንገዶች ባለሥልጣን እንዲሁም 
ከባህርዳር፣ ከጐንደር፣ ከሀዋሣ፣ ከጅማ፣ ከወሊሶ እና ከወልቂጤ 
ከተማ ማዘጋጃ ቤት መረዳት ከመቻሉም በላይ በመንገድ ጥገና 
ደረጃ መሠረት ለጥገና የሚጠቀሙበት ግብዓት እና ኘሮጀክቱ 
የሚወስደው ጊዜ ተወስኖ ተግባራዊ ባለመደረጉ እንዲሁም አማካሪ 
ድርጅቶችም ተገቢው ቁጥጥርና ክትትል ሳያደርጉ ተሰራ ተብሎ 
የቀረበውን የክፍያ ሰርተፊኬት ያለገደብ የሚያረጋግጡ በመሆኑ 
በርካታ ፕሮጀክቶች በጊዜ እና በዋጋ ከዕቅድ በላይ መሆናቸው፡፡
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በውሃና ኢነርጂ ሚኒስቴር በውጭ ድጋፍ/እርዳታ እና 
በፌዴራል ደረጃ የሚስተባበሩ የመጠጥ ውሃ ኘሮጀክቶች/
ኘሮግራሞች አፈፃፀም 

73. የውሃ ልማት ፈንድ ፅ/ቤት በአጠቃላይ ከሚያገኘው ፈንድ ውስጥ 
እስከ 2002 ዓ.ም ድረስ ከ30% በላይ ተጠቅሞ የማውያቅ ሲሆን 
በ2003 በጀት አመት የተጠቀመው 51% ብቻ መሆኑ፡

74. በፅ/ቤቱ ከሚስተባበሩ የከተማ የመጠጥ ፕሮጀክቶች ውስጥ 
የተጠናቀቁት የሚዛን ተፈሪ፣ የወልቂጤ፣ የሃዋሳ እና አክሱም ከተማ 
ፕሮጀክቶች ሲሆኑ እነዚህም ፕሮጀክቶች ቢሆን የተጠናቀቁት 
እያንዳንዳቸው ከአንድ አመት በላይ ዘግይተው ሲሆን የሀረሪ እና 
የክብረመንግስት ከተሞች ስራቸው እስከ መስከረም 2004 ዓ.ም 
ሙሉ በሙሉ ያልተጠናቀቀ ሲሆን መጠናቀቅ ከነበረባቸው ጊዜ 
በላይ 6 እና 4 አመት እንደየቅደመ ተከተላቸው መዘግየታቸው 
ታውቋል፡፡ 

75. የምንዛሪ ጭማሪን አካቶ በጠቅላላው IDA/DFID ከተያዘው ብር  3.4 
ቢሊዮን ውስጥ ፕሮግራሙ ከተጀመረ ከ6 አመት ተኩል በኋላ እና 
ለመጠናቀቅ አንድ አመት ተኩል /19%/ ሲቀረው ስራ ላይ የዋለው 
ብር  1.17 ቢሊዮን (34.6%) ብቻ መሆኑ፣

76. በADB የሚደገፈው የንፁህ መጠጥ ውሃ ፕሮጀክት መጀመሪያ 
እንዲጠናቀቅ ታሰቦ የነበረው በ4 አመት ውስጥ ሲሆን በዋጋ ንረት 
እና በተለየዩ ምክንያቶች ወደ 6 አመት ተራዝሟል፡፡ ይሁንና 
ፕሮጀክቱ ከተጀመረ ከ4 አመት ተኩል በኋላ ለፕሮጀክቱ ከተያዘው 
ጊዜ ውስጥ 25% እየቀረው ጥቅም ላይ የዋለው ገንዘብ ለፕሮጀክቱ 
በምንዛሬ ጭማሪ የተገኘውን አካቶ ካለው አጠቃላይ ብር 1.01 
ቢሊዮን በጀት ውስጥ ብር  213.41 ሚሊዮን (21%) ብቻ መሆኑ፡

77. በኦዲቱ ወቅት በታዩት የኦሮሚያ፣ የደቡብ፣ የሶማሌ፣ የሀረሪ እና 
የአማራ ብሄራዊ ክልሎች በየክልላቸው ከሚገኙ ቀበሌ፣ ወረዳ እና 
ዞኖች በሚመጣ ሪፖርት ከ2001-2003 ዓ.ም ተገንብተው ያለቁ 
እና አገልግሎት የማይሰጡ የመጠጥ ውሀ ፕሮጀክቶችን አገልግሎት 
ያቆሙበትን ምክንያት፣ አገልግሎት ያቆሙበትን ጊዜ፣ ለምን ያህል 
ጊዜ አገልግሎት እንደሰጡ፣ በየክልላቸው ውስጥ ምን ያህል የመጠጥ 
ውሀ ጉድጓድ እንደተቆፈረ እና ምን ያህሉ እንደመከነ የሚያሳይ 
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የተሟላ መረጃ አለማዘጋጀታቸው፤

ለህብረት ሥራ ማህበራት ድጋፍ ለመስጠት የተዘረጋውን 
የአሰራር ስርዓት አፈፃፀም ውጤታማነትን በተመለከተ

78. የፌዴራል ህብረት ስራ ኤጀንሲ አገር አቀፍ የህብረት ስራ ፖሊሲ 
በማዘጋጅት እስከ 2003 ዓ.ም ድረስ ለማስፀደቅ ዕቅድ የያዝ ቢሆንም 
እስከ አሁን ድረስ የህብረት ስራ ፖሊሲውን አለመቅረጹ፡

79. ኤጀንሲው በመላ አገሪቱ ለሚገኙ ህብረት ሥራ ማህበራት አንድ 
ወጥ የሆነ የሂሣብ ምርመራ /ኦዲት/ ማድረጊያ ጊዜ ባለመዘርጋቱና 
ተግባራዊ ባለማድረጉ በአማራ፣ በአዲስ አበባ፣ በኦሮሚያ እና 
በደቡብ ከተደራጁ የህብረት ስራ ማህበራት ውስጥ በ2001 ዓ.ም 
25,155 (80.8%)፣ በ2002 ዓም 26,837 (77.7%)፣ በ2003 ዓ.ም 
31,267 (84.2%) የሚሆኑት የኀብረት ሥራ ማህበራት ኦዲት 
ያለመደረጋቸው፣  ኤጀንሲው በራሱ ባለሙያዎች ኦዲት ያደረገውን 
የኦዲት ሪፖርት ለህብረት ስራ ማህበራት ጠቅላላ ጉባኤ አስቀርቦ 
የማያጸድቅ፣ በኦዲት ሪፖርት የተሰጡ አስተያየቶችን ተግባራዊነትም 
መርሀ ግብር ነድፎ የማይከታተል መሆኑ፣

80. ኤጀንሲው የህብረት ሥራ ማህበራት ምርቶች ገበያ እንዲያገኙ 
ሙያዊ ድጋፍ የመስጠት፣ የሀገር ውስጥ አምራችና ሸማች በቀጥታ 
የሚገናኙበትን ሁኔታ የማመቻቸት ስልጣን በአዋጅ የተሰጠው 
ቢሆንም ከህዳር 1/2001 ዓ.ም ጀምሮ ማንኛውንም ግብይትን 
የተመለከተ አገልግሎት ለህብረት ሥራ ማህበራት መስጠት 
ማቋረጡ፤

የመንግስት የልማት ድርጅቶች ባለአደራ ቦርድን በተመለከተ

81. ወደ ባለአደራ ቦርዱ ከተላለፉና በናሙና ከታዩት 13 የተለያዩ 
መጋዘኖች፣ ሱቆችና ቢሮዎች ውስጥ 12ቱ (92%) ዋጋቸው በወቅቱ 
የገበያ ዋጋ መሰረት ሳይከለስና የሥራ አመራር ቦርዱ ሳይፈቅድ 
ከ1997 እስከ 2004 ዓ.ም እየተከራዩ መገኘታቸው፣ 

82. በኦዲቱ ወቅት በናሙና ከታዩት ውስጥ ድሬዳዋ ጨርቃ ጨርቅ 
ፋብሪካ ንብረቱን ሳይረከቡ ብር 4,394.32፣ ደብረብርሃን ብርድ 
ልብስ ፋብሪካ ብር 223,129.98 እና አዲስ ጎማ ፋብሪካ ብር  1.32 
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ሚሊዮን የሚያወጡ ንብረቶች ለፋብሪካዎቹ ከመመሪያው ውጭ 
ያለጨረታ በመዝገብ ዋጋ መሸጣቸው እንዲሁም የቡና ግዥና 
ሽያጭ ድርጅት ንብረት የሆነ አንድ ሞተር ሳይክል ቀደም ሲል 
በጨረታ የተሸጡ ሞተር ሳይክሎችን እንደመነሻ ዋጋ በመውሰድ 
ያለጨረታ የተሸጠ መሆኑ፣፡

83. በኦዲቱ ወቅት በናሙና ከታዩት ባለአደራ ቦርዱ ከተረከባቸው 
የተለያዩ ንብረቶች ውስጥ የአዲስ መለዋወጫ ዕቃዎች አስመጪና 
አከፋፋይ አክሲዮን ማህበር እና የቀድሞው የኢትዮጵያ ችርቻሮ 
ንግድ ኮርፖሬሽን ንብረቶች በአንድ መጋዘን ውስጥ ንብረቶቹን 
በከፊል በቦታ በመለየት ጥበቃው በሌላ አካል ስር ሆኖ ከላይ ክፍት 
በሆነ ቦታ መቀመጣቸውን እንዲሁም ባለአደራ ቦርዱ ንብረቶቹን 
ከተረከበ ጊዜ ጀምሮ ለመኖራቸው (Existance) የማረጋገጥ ስራ 
ተሰርቶ የማያውቅ መሆኑ፣

84. በኦዲት ከታዩት ድርጅቶች ውስጥ አቃቂ ጨርቃ ጨርቅ አክሲዮን 
ማህበር ብር 35.14 ሚሊዮን የመነሻ ዋጋ ሲሰላ ባለው እዳ እና 
ወደፊት ስራዎችን ለማከናወን ሊወጡ የሚችሉ ወጪዎችን ታሳቢ 
በማድረግ የተሰጠ እንጂ የድርጅቱ ንብረት በባለሙያ ተጠንቶ 
የጨረታ መነሻ ዋጋ ያልተሰጠ መሆኑ እና ጨረታ ሲወጣ የጨረታ 
ሰነድ ዝርዝር ላይ የነዳጅ ማደያና ዲፖ ዝርዝር ውስጥ ያልተካተተ 
እና ዋጋ ያልተሰጠበት መሆኑ፤

85. የቡና ግዥና ሽያጭ ድርጅት ለጨረታ የቀረቡ 13 የቡና 
ማበጠሪያዎች፣ ጽ/ቤቶች እና መጋዘን የዋጋ ግምት በባለሙያ 
አለመታየቱ፣ ጽ/ቤቶችና የቡና ማበጠሪያዎች በውስጣቸው የያዙት 
የማበጠሪያ ማሽን፣ የቋሚ ንብረት ብዛት እና አይነት ሳይገለፅ 
የመነሻ ዋጋ የተሰጣቸው መሆኑ፣ የዲላ ጽ/ቤት ኤ(A) ሽያጭ ተፈፅሞ 
ለገዥው ርክክብ ሲደረግ ወደገዥው መተላለፍ ከነበረበት ንብረት 
ውስጥ 52 አይነት ቋሚ ንብረት ያልተላለፈ መሆኑ እንዲሁም የቡና 
ግዥና ሽያጭ ድርጅት የጌምቤ ጽ/ቤትና መጋዘን በብር 555,000 
ጨረታውን ካሸነፉ በኋላ ዋጋ የተሰጠው በስህተት ነው በማለት 
አሸናፊው ለዋስትና ባስያዘው ብር 55,000 ከጨረታ መነሻ ዋጋ 
በ45% አንሶ የተሸጠ መሆኑ፤
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በመጠባበቂያ ምግብ ክምችት አስተዳደር ምግብና ምግብ ነክ 
ያልሆኑ የእርዳታ ቁሳቁሶች አጠባበቅን በተመለከተ

86. በአስተዳደሩ ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤቶች ስር በሚገኙ መጋዘኖች 
እህል ገቢና ወጪ ሲደረግ መመዘን ሲኖርበት በወላይታ ሶዶ፣ 
በሽነሌና በወረታ ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤቶች እህል ወደ መጋዘን 
ገቢና ወጪ ሲደረግ በምድር ሚዛን የማይመዘን መሆኑ፣

87. አስተዳደሩ ለስራው አስፈላጊ ሆነው በግዥና  በእርዳታ ያገኛቸውን 
የእህል ሚዛኖች በአግባቡ ስራ ላይ ሊያውል፣ ሲበላሹም በወቅቱ 
ሊያስጠግን እና መጠገን ካልቻሉም የሚወገዱበትን መንገድ 
ማመቻቸት ሲኖርበት  በእርዳታ ያገኛቸው አገልግሎት የማይሰጡ 
ተንቀሳቃሽ የእህል ሚዛኖች በወቅቱ እንዲጠገኑ ወይም መወገድ 
የሚገባቸውን እንዲወገዱ አለማድረጉ፣

88. አስተዳደሩ ምግብ ነክ ያልሆኑ ቁሳቁሶች ለሚፈለጉበት ተግባር 
በብድርና በትውስት ለመስጠት የሚያስችል ስርዓት በመዘርጋት 
ክምችቱ በአግባቡ እንዲጠበቅና ለጉዳት እንዳይጋለጥ መጠበቅ 
ሲኖርበት በአስተዳደሩ የአዳማ ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤት ምግብ 
ነክ ያልሆኑ ቁሳቁሶች መጋዘን ውስጥ ለረዥም ጊዜ ያለአገልግሎት 
መከማቸታቸው እና በክምችቱም ውስጥ ለጉዳት የተጋለጡ 
ቁሰቁሶችና መኖራቸው፣

በትምህርት ሚኒስቴር በቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና 
ዘርፍ የውጤት ተኮር ስልጠና እና የቴክኖሎጂ ሽግግርና 
ክምችት ስርአት ውጤታማነት 

89. በትምህርት ሚኒስቴር የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ዘርፍ፣ 
የክልል ቢሮዎች እንዲሁም የማሰልጠኛ ተቋማትና ኮሌጆች የሥራ 
ገበያ ፍላጐት ጥናት በማጥናት ስልጠናውን ማካሄድ ሲገባ በናሙና 
የታዩት በአማራ እና ኦሮሚያ ክልል ውስጥ የሚገኙ የቴክኒክና 
ሙያ ተቋማት የሥራ ገበያ ፍላጎት ጥናት ቢያካሄዱም በጥናቱ 
መሠረት ሥልጠና የማይሰጡ መሆኑ እና በአዲስ አበባ መስተዳድር 
ሥር የሚገኙ የቴክኒክና ሙያ ተቋማት ደግሞ የሥራ ገበያ ፍላጎት 
ጥናት የማያካሄዱ መሆኑ፣  
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90. የክልል ቴክኒክና ሙያ ቢሮዎች የአገር አቀፍ ሙያ ደረጃን 
የሚያሟላ ስልጠና ለመስጠት በየተቋማቱ የተሟላ የስልጠና መስጫ 
መሳሪያዎች መኖሩን ማረጋገጥ ሲጠበቅበት በኦዲቱ ወቅት በናሙና 
ተመርጠው በታዩት በአማራ፣ በኦሮሚያና የአዲስ አበባ መስተዳድር 
ስር የሚገኙ አብዛኛዎቹ የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና 
ተቋማት የሙያ ደረጃው በሚያዘው መሠረት የስልጠና መሣሪያዎች 
አለመሟላታቸው፣ 

91. የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ተቋማት ሰልጣኞች የስልጠና 
ጊዜያቸውን 70%ቱን በኢንደስትሪ ውስጥ በተግባር ልምምድ 
30%ቱን ደግሞ በንድፈ ሃሣብ ስልጠና እንዲያሳልፉ ክትትል ማድረግ 
ሲጠበቅባቸው በኦዲቱ ወቅት በናሙና ተመርጠው በታዩት በአማራ፣ 
በኦሮሚያና የአዲስ አበባ መስተዳድር ስር የሚገኙ አብዛኛዎቹ 
የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ተቋማት በኢንደስትሪና 
የግንዛቤ እጥረት ምክንያት 70%ቱን በኢንደስትሪ ውስጥ የትብብር 
የተግባር ስልጠና በተሟላ መልኩ አለመተግበሩ፣

የምግብ፣ መድኃኒትና ጤና ክብካቤ አስተዳደር እና ቁጥጥር 
ባለስልጣን በተመለከተ

92. ባለስልጣን መ/ቤቱ በቅርንጫፍ ጽ/ቤቶች አስፈላጊውን የጥራት 
መመርመሪያ መሣሪያዎችን እንዲሁም በመግቢያና መውጫ 
ኬላዎች ላይ የሚኒ እና የተንቀሳቃሽ (mobile) ላብራቶሪዎችን 
በማደራጀት ስራ ላይ ማዋል ሲኖርበት በኬላዎችና በቅርንጫፍ 
ፅ/ቤቶች የጥራት መመርመሪያ የሚኒና ተንቀሳቃሽ ላብራቶሪዎች 
አለመሟላታቸው፣

93. በኢንስፔክሽን ውጤት መሰረት ባለስልጣን መ/ቤቱ ደንብን በተላለፉ 
ድርጅቶችና ግለሰቦች ላይ ተመጣጣኝ እና ወጥነት ያለው እርምጃ 
መውሰድ የሚያስችል ደንብ በማውጣት ሥራ ላይ ሊያውል ሲገባ፤ 
በኢንስፔክሽን ውጤት መሠረት ደንብን በተላለፉ ድርጅቶችና 
ግለሰቦች ላይ ተመጣጣኝ እና ወጥነት ያለው እርምጃ መውሰድ 
የሚያስችል ደንብ አለማውጣቱ፣

94. ባለስልጣን መ/ቤቱ ማንኛውም አስመጭና ጅምላ አከፋፋይ 
ድርጅቶች ያስመጧቸውን፤ ያከፋፈሏቸውን፤ በክምችት የያዟቸውን 
እና ያስወገዷቸውን መድሀኒቶችና የህክምና መገልገያ መሳሪያዎች 
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በአመቱ መጨረሻ ሪፖርት ማድረጋቸውን በመከታተል መረጃውን 
በአግባቡ አጠናቅሮ መያዝ ሲኖርበት አብዛኞቹ የመድኃኒትና 
የህክምና መገልገያ መሣሪያዎች አስመጭና ጅምላ አከፋፋይ 
ድርጅቶች ስለአስመጧቸው፣ ስለአከፋፈሏቸውና በክምችት 
ስለያዟቸው መድሐኒቶችና የህክምና መገልገያ መሣሪያዎች 
ለባለስልጣን መ/ቤቱ ሪፖርት አለማድረጋቸው፣

95. ባለስልጣን መ/ቤቱ የመድኃኒት አጠቃቀም ቁጥጥር መመሪያ 
በማዘጋጀት ስራ ላይ ማዋል ሲኖርበት፣ መመሪያውን አለማዘጋጀቱና 
ሥራ ላይ አለማዋሉ፣

96. የናርኮቲክና ሳይኮትሮፒክ መድኃኒቶችን የሚያስመጡና 
የሚያከፋፍሉ ድርጅቶች መድሐኒቶቹን ለመጠበቅ የሚያስችል 
ባለቁልፍ የብረት ካቢኔት ያላቸው መሆኑን ባለስልጣኑ ማረጋገጥ 
ሲጠበቅበት የናርኮቲክና ሳይኮትሮፒክ መድሐኒቶች ከብረት ካቢኔት 
ውጭ እንደማንኛውም መድሐኒት በመደርደሪያ ላይ መቀመጣቸው፣

97. ባለስልጣን መ/ቤቱ የባህል መድኃኒቶችን ደህንነት፣ ፈዋሽነትና 
ጥራት ለማረጋገጥ የሚያስችል የመቆጣጠሪያ ስርዓት ሊዘረጋ፣ ምዝገባ 
በማካሄድ የምስክር ወረቀት ሊሰጥና ባህላዊ ሕክምና አገልግሎት 
ከዘመናዊው ህክምና ጋር ተቀናጅቶ ሊሠራ የሚችልበትን ሥርዓት 
በመዘርጋት ተግባራዊ ማድረግ የሚጠበቅበት ቢሆንም እስከአሁን 
ሥርዓቱን አለመዘርጋቱ፣

98. የባለስልጣን መ/ቤቱ ለመድሀኒት ምዝገባ አገልግሎት የሚውል 
መመሪያ (guideline) ሊኖረው እና ለመመሪያውም ዝርዝር 
የአፈፃፀም መመሪያ በማውጣት ሥራ ላይ ማዋል ሲጠበቅበት 
ለመድሀኒት ምዝገባ አገልግሎት የሚውል መመሪያ (guideline) 
ዝርዝር የአፈፃፀም መመሪያ የሌለው መሆኑ፣ 

99. ባለስልጣን መ/ቤቱ ጊዜያቸው ያለፈባቸው መድኃኒቶችና የህክምና 
መገልገያ መሳሪያዎች የሚወገዱበት መመሪያ በማዘጋጀት ሥራ 
ላይ ማዋል ሲጠበቅበት፤ የአገልግሎት ጊዜያቸው ያለፈባቸው 
መድሐኒቶችና የህክምና መገልገያ መሣሪያዎች የሚወገዱበት 
መመሪያ የፀደቀ ቢሆንም ባለስልጣኑ በሥራ ላይ አለማዋሉ፣
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የብዝሀ ሕይወት ሀብት አጠባበቅ እና አጠቃቀምን በተመለከተ

100. ሀገር በቀል የሆኑ በተለይም ዝርያቸው በኢትዮጵያ ብቻ የሚገኙ 
የብዝሀ ህይወት ሀብቶች ልዩ ትኩረት ተሰጥቷቸው ሊጠበቁ እና 
ሊስፋፉ የሚችሉበት ሁኔታ ሊመቻች የሚገባ ቢሆንም የነዚህ 
የነባር ዝርያዎች ልዩ ጠቀሜታን በተመለከተ በኅብረተሰቡ ዘንድ 
ያለው ግንዛቤ እንዲዳብር ባለመደረጉ ዝርያዎቹ በከፍተኛ ሁኔታ 
እየተመናመኑ እና እየቀነሱ እንዲሁም የአካባቢው ባልሆኑ ሌሎች 
ዝርያዎች እየተተኩ መሆኑ፤ 

101. በኢዘቦታ (exsitue) ወይም ከተፈጥሮ የአኗኗር ሁኔታ ውጪ 
በናሙና ተይዘው በማቀዝቀዣ ክፍል ውስጥ በመጠበቅ ላይ የሚገኙ 
ዕጽዋቶች ከአቅም በላይ በሆኑ ድንገተኛ አደጋዎች (እሳት አደጋ፣ 
ጎርፍ፣ ወዘተ.) እንዳይጎዱና እንዳይጠፉ ለመጠበቅ እንዲቻል 
ተመሳሳይ ናሙናዎች በሌላ ቦታ (duplicate gene bank) ሊጠበቁ 
የሚገባ ቢሆንም በኢንስቲትዩቱ ሥር በኢዘቦታ (ጅን ባንክ) የብዝሀ 
ህይወትን መጠበቂያ ስፍራ አንድ ብቻ ስለሆነ ባልተጠበቀ ሁኔታ 
አደጋ ቢደርስ ኪሳራው ሊካካስ የማይችል እና ከፍተኛ ጥፋት  
ሊደርስ የሚችል መሆኑ፡ 

102. የውጭ ሀገር ተመራማሪዎች ወይም ተቋማት የዘረመል ሀብት 
አርከቦት ጥያቄ አቅርበው ሲፈቀድላቸው ወደ ሥራ በሚገቡበት ወቅት 
ህጋዊነትን ያልተከተለ ተግባር እንዳይፈጽሙ ለመከላከል የሚያግዝ 
የአሠራር ሥርዓት ሊኖር እና ተግባራዊ ሊደረግ የሚገባ ቢሆንም 
የውጭ ተመራማሪዎች ፈቃድ አግኝተው በብዝሀ ሕይወት ሀብት ዙሪያ 
ጥናት በሚያደርጉበት እና መረጃ በሚሰበሰቡበት ወቅት ከማስተባበር 
ውጪ ኢትዮጵያዊያን ባለሞያዎችን አብሮ በማሳተፍ የቅርብ ክትትል 
የማድረግ ተግባር ተገቢው ትኩረት ያልተሰጠው በመሆኑ የጄኔቲክ 
ሀብት ስርቆት ሊደርስ የሚችልበት ዕድል ሰፊ መሆኑ፡

103. ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር በመተባበር በተለያየ 
መንገድ ወደ ውጪ የተወሰዱ የብዝሀ ህይወት ሀብቶች ጥቅምን 
የመጋራት ወይም የማስመለስ ተግባራትን የሚመለከቱ የሕግ 
ጉዳዮችን በመከታተል ሀገሪቱ ከብዝሀ ሕይወት ሀብቷ የተሻለ 
ተጠቃሚ እንድትሆን ጥረት ሊደረግ የሚገባ ቢሆንም በኢንስቲትዩቱ 
ብዝሀ ሕይወትን የሚመለከቱ የሕግ ጉዳዮችን የሚከታተል አካል 
አለመኖሩ:
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ኢትዮጵያ መንገዶች ባለሥልጣን የመንገዶች አጠባበቅ እና 
ጥገናን በተመለከተ

104. በባለስልጣኑ ሥር የሚተዳደሩ መንገዶች ከመጀመሪያ ግንባታቸው 
ጀምሮ በየጊዜው የተደረገላቸውን የጥገና ሂደት ታሪክ (Road History) 
ለአጠቃቀም በሚያመች እና ግልጽ በሆነ ሁኔታ በመረጃ ቋት ሊያዝ 
የሚገባ ቢሆንም በናሙና በተመረጡ ዲስትሪክቶች በተደረገ የመስክ 
ጉብኝት ከተሰበሰቡ መረጃዎቸ ባለሥልጣኑ ለሚያስተዳድራቸው 
መንገዶች ከመጀመሪያ ግንባታቸው ጀምሮ አጠቃላይ ታሪካቸውን 
የሚያሳይ የመረጃ ቋት (Road History) የማይያዝላቸው መሆኑን፡

105. የመንገድ ጥገና ከመከናወኑ አስቀድሞ የጥገና ዕቅድ ሊዘጋጅ፤ 
የመንገድ ጥገና እቅድ በሚዘጋጅበት ወቅትም የመንገዱን 
የመጀመሪያ ፕላን፣ ከዚህ ቀደም በመንገዱ ላይ የተካሄዱ የጥገና 
ሥራዎች እና በእነዚህ ጥገናዎች ወቅት የተገኙ ግኝቶች ወዘተ. 
ታሳቢ ማድረግ ያለበት ቢሆንም ለጥገና ከሚመደበው በጀት 
ዝቅተኛነት የተነሳ የሚከናወነው የጥገና ሥራ በዕቅዱ መሠረት 
እንዳልሆነ በሚመደበው በጀት መጠን ቅድሚያ ሊሰጣቸው ለሚገቡ 
መንገዶች ብቻ ጥገና የሚደረግ መሆኑ፡ 

106. የመንገዶች ግንባታ እንደተጠናቀቀ ለመንገዶቹ አስፈላጊው ወጥነት 
እና ተከታታይነት ያለው ጥበቃ እና ጥገና ሊደረግላቸው የሚቻልበት 
ሁኔታ ሊመቻች የሚገባ ቢሆንም የባለሥልጣኑ ቅርንጫፍ የሆኑት 
ዲስትሪክቶች የሚያስተዳድሩት የመንገድ አውታር ሽፋን ካላቸው 
የሠራተኛ ብዛት እና ከሚመደበው በጀት ጋር የማይጣጣም መሆኑን 
ለማወቅ ተችሏል፡፡ ከአካባቢው መስተዳደር ጋር ተቀናጅቶ 
የሚሠራበት ሁኔታ አጥጋቢ አለመሆኑን እና በተለይም ለመንገድ 
ጥገና የሚያስፈልጉ ግብአቶችን ከአካባቢው ለማግኘት እንዲሁም ዋና 
መንገዶችን እና የመንገድ ዳር ይዞታዎችን ለማስጠበቅ በሚደረጉ 
ሂደቶች ላይ የጎላ ችግር መታየቱ እንዲሁም በመንገድ ዳር ሀብቶች 
(ምልክቶች) ላይ ስርቆት እየተፈጸመ መሆኑን፤ ለመንገድ ዳር ቦዮች 
እና ፍሳሽ ማስተላለፊያዎች ወቅታዊ እንንክብካቤ አለመደረጉ፡

107. የመንገድ ጠርዞች (road shoulders) እንዳይጎዱ እና የዋናውን 
የመንገድ ደህንነት ለመጠበቅ እንዲቻል ከፍተኛ ክብደት የጫኑ 
ተሽከርካሪዎች የማቆሚያ ቦታ እንደአስፈላጊነቱ በየተወሰነ ኪሎ 
ሜትር ርቀት ላይ (ROAD SIDE STATION) ሊዘጋጅላቸው የሚገባ 



121

የ2003 በጀት ዓመት የኦዲት ሪፖርት

ቢሆንም ከሚሰጡት ጥቅም እና ከአስፈላጊነታቸው አንጻር የመንገድ 
ዳር ማረፊያ ቦታዎች በቂ አለመሆናቸውን፡

108. በመንገድ ጥገና ሥራዎች ላይ ወጥነትና ተከታታይነት ያለው 
የጥራት ቁጥጥር ኦዲት ገለልተኛ በሆነ አካል የሚደረግበት ስርዓት 
ሊዘረጋ እና ተግባራዊ ሊደረግ የሚገባ ቢሆንም መንገዶች ጥገና 
ከተደረገላቸው በኋላ የጥራት ቁጥጥር ኦዲት ገለልተኛ በሆነ አካል 
የማይደረግ በመሆኑ፤ በመንገዶች ጥገና ላይ የሚታዩ ጉድለቶችን 
በማጣራት እና ገለልተኛ አስተያየት በማቅረብ በሚመለከተው አካል 
የማስተካከያ የእርምት እርምጃ አለመወሰዱ፡ 

109. እያንዳንዱ ኦዲት ተደራጊ በክዋኔ ኦዲት ግኝቶች ላይ ተገቢውን 
የማስተካከያ እርምጃ በመውሰድ ድክመት የታየባቸውን አሠራሮችና 
አፈጻጸሞች ማሻሻል የሚጠበቅበት ሲሆን ም/ቤቱም የተጠናከረ 
ክትትልና ድጋፍ በማድረግ የመንግሥት መ/ቤቶች ተልዕኳቸውን 
በተሻለ ሁኔታ እንዲወጡ ሊያግዝ ይገባል፡፡

የፌዴራል የመንግሥት አጠቃላይ ገቢና ወጪ ሂሣብ ኦዲት 
በተመለከተ

110. በገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር ተዘጋጅቶ የሚቀርብ 
የመንግሥት አጠቃላይ ገቢና ወጪ የ2003 በጀት ዓመት ሂሣብ 
ኦዲት ተከናውኖ የተጠናቀቀ በመሆኑ ውዝፍ የኦዲት ሥራ የሌለ 
ሲሆን የ2003 በጀት ዓመት የመንግሥት አጠቃላይ ገቢና ወጪ 
ሂሣብ ኦዲት ሲደረግ የታዩት ዋና ዋና ግኝቶች የሚከተሉት ናቸው፡፡ 

111. በ2003 በጀት ዓመት ከብድር ፋይናንስ የተገኘ ገንዘብ በዓመታዊ 
ገቢና ወጪ የሂሳብ መግለጫ ላይ መካተቱንና በበቂ መረጃ መደገፉን 
ለማረጋገጥ ኦዲት በሚደረግበት ወቅት ከተጠቃሚ መስሪያ ቤቶቹ 
ገንዘቡ ለመድረሱ መረጃ ሳይኖር ከብድር አስተዳደር በተገኘ መረጃ 
ብቻ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል እና አዲስ አበባ ውሃና ፍሳሽ 
አገልግሎት ስም ብር 764,527,143.27 ተመዝግቦ መገኘቱ፣

112. በተለያዩ ምክንያቶች በስህተት የተሰበሰበ ቀረጥና ግብር በስህተት 
መሰብሰቡ በኮሚቴ ሲረጋገጥ በበጀት ተይዞ ለግብር ከፋዩ ተመላሽ 
የሚደረግ ሲሆን ተመላሽ የተደረገው የቀረጥ መጠን ግን በገቢ ሪፖርት 
ተመዝግቦ ለሚኒስቴር መ/ቤቱ እየቀረበ ሚኒስቴር መ/ቤቱም ይህንኑ 



122

የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት

ሂሳብ እያጠቃለለ ይገኛል፡፡ በሌላ በኩል በስህተት ለተሰበሰበ ቀረጥ 
ተመላሽ የሚሆን በጀት እየተያዘና ክፍያም እየተፈጸመ ያለው በሂሳብ 
መደብ 6412 ለተቋሞች እና ድርጅቶች የሚደረግ ድጋፍና ድጎማ 
በሚመዘገብበት የሂሳብ መደብ ሲሆን በ2003 በጀት ዓመት በዚህ 
መልክ ብር 109.62 ሚሊዮን በበጀት ተይዞ ክፍያ ተፈጽሟል፡፡ 
አሠራሩ የገቢ ሪፖርት ከፍ እንዲል (overstated)፤ ያልተሰጠ ድጋፍና 
ድጎማ እንደተሰጠ በማመልከት ሪፖርቱን የሚያዛባ በመሆኑ ተገቢው 
ማስተካከያ እንዲደረግ አሳሰበናል፡፡

113. በተጠቃለለው የ2003 በጀት ዓመት ሂሳብ ላይ በሂሳብ መደብ 4418 
አላቂ ዕቃ በሚመዘገብበት አርዕስት ብር 47.43 ሚሊዮን የሚታይ 
ሲሆን አሁን ባለው የመንግሥት ሂሳብ አያያዝ ሥርዓት ቋሚም ሆነ 
አላቂ ንብረት በሂሳብ መግለጫ የማይካተቱ በመሆኑ ጉዳዩ ሲጣራ 
በ L/C ባንክ ሂሳብ ቁጥር 01601/012850/00 ከ1995 ጀምሮ የሚታይ 
ሲሆን በዚህ ገንዘብ ከውጭ የሚገዛ ዕቃ ለመኖሩ ማስረጃ እንዲቀርብ 
ተጠይቆ ሊቀርብ ባለመቻሉ ክትትል ተደርጎ ገንዘቡ በአስቸኳይ ወደ 
መንግሥት ካዝና ተመላሽ እንዲደረግ አሳስበናል፡፡ 

የኦዲት ማሻሻያ ሃሣቦች ላይ የማስተካከያ እርምጃ ስለመወሰዱ 
የሚደረግ ክትትልን በተመለከተ

114. የ2002 በጀት ዓመት ሂሳብ ኦዲት ላይ የተሰጡ የማሻሻያ 
አስተያየቶችን በተመለከተ ኦዲት ተደራጊዎች ባለፈው ዓመት 
ባዘጋጁት መርሃ ግብር መሰረት እርምጃ ስለመውሰዳቸው በ2003 
በጀት ዓመት ኦዲት ወቅት በተደረገ ክትትል መሻሻል የታየ 
ቢሆንም፤ ኦዲት ተደራጊዎች አሁንም የተጠናከረ እርምጃ ሊወስዱ 
ይገባል፡፡ በተመሳሳይ መንገድ የ2003 በጀት ዓመት ሂሣብ ኦዲት 
እንደተጠናቀቀ ጎላ ጎላ ያሉ ግኝቶች ለተገኙባቸው 67 የፋይናንስና 
ህጋዊነት እና 17 የክዋኔ ኦዲት የተካሄደባቸው መ/ቤቶች የማስተካከያ 
መርሃ-ግብር ነድፈው እንዲያሳውቁን ጥያቄ የቀረበ ቢሆንም ይህ 
ሪፖርት እስከሚጠናቀር ድረስ መርሀ-ግብሩን የላኩት 29 መ/ቤቶች 
ብቻ ናቸው፡፡ በፌዴራል ዋና ኦዲተሩ በቀረቡ የኦዲት ሪፖርቶች 
በተሰጡ የማሻሻያ አስተያየቶችና ሃሣቦች ላይ ያለበቂ ምክንያት 
በወቅቱ እርምጃ ያለመውሰድ የሕግ ተጠያቂነትን የሚያስከትል 
መሆኑ ታውቆ የእያንዳንዱ ኦዲት ተደራጊ የማስተካከያ እርምጃ 
ሊወስድ ይገባል፡፡ ም/ቤቱም በዚህ ረገድ የሚያደርገውን ክትትልና 
ቁጥጥር ማጠናከር ይኖርበታል፡፡
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የሪፎርም ሥራን በተመለከተ

115. በመ/ቤታችን የውጤት ተኮር የምዘና ሥርዓት ተግባራዊ ለማድረግ 
ጥናቱ የተጀመረ ሲሆን በቅርቡ እንደሚጠናቀቅና ከ2005 በጀት 
ዓመት መጀመሪያ አንስቶ ተግባራዊ እንደሚሆን ይጠበቃል፡፡ 

116. ከሪፎርሙ ተከትሎ የተተገበሩ አዳዲስ አሰራሮችን በመረጃ 
ቴክኖሎጂ ለማስደገፍ የተጀመረው ጥረት የመረጃ ቴክኖሎጂ 
ዕቃዎች ግዥ ከመጠን በላይ በመዘግየቱ በዕቅዱ መሰረት በፍጥነት 
ሊተገበር አልቻለም፡፡ ሆኖም በአሁኑ ወቅት ሂደቱን ለማፋጠን 
ጥረት በመደረግ ላይ ነው፡፡ 

117. የሰው ሀብት ልማት ሥራውም የሰው ሀብት ልማት ስትራቴጂውን 
ተከትሎ በመከናወን ላይ ሲሆን ትልቁ ፈተና የሰው ሀብት ልማትና 
መደበኛ ሥራን ማጣጣምና አቅሙ የተገነባውን ሠራተኛ ማቆየት 
የመቻሉ ጉዳይ በመሆኑ ም/ቤቱ ተገቢውን ድጋፍ ሊያደርግ 
ይገባል፡፡ 

የግንዛቤ ማዳበሪያና የኮሙኒኬሽን ሥራዎችን በተመለከተ

118. የኦዲት አሠራርና ጠቀሜታ እንደዚሁም ተጠያቂነትን ከማስፈን 
አንፃር የሚኖረውን ፋይዳ በተመለከተ በዚህም ዓመት የተለያዩ 
ሥልጠናዎችና የግንዛቤ ማዳበሪያ መድረኮች ተዘጋጅተው 
ለም/ቤቱ ቋሚ ኮሚቴ አባላትና የፌዴራል መንግሥት መ/ቤቶች 
ኃላፊዎች ተሰጥቷል፡፡ በሌላም በኩል የኦዲት ክትትሉን ሥርዓት 
ለማጠናከርና የተሻለ ውጤት ለማምጣት የፌዴራልና የክልል ዋና 
ኦዲተር መሥሪያ ቤ/ቶች፣ የገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴርና 
የክልል የፋይናንስና ኢኮኖሚ ልማት ቢሮዎች፣ የህዝብ ተወካዮች 
ም/ቤትና የክልል ም/ቤት አፈ ጉባኤዎች፣ የመንግስት ወጪ 
አስተዳደርና ቁጥጥር ጉዳዮች ቁሚ ኮሚቴና የየክልሉ የኦዲት 
ጉዳይ ኮሚቴዎች እንደዚሁም የፌዴራል ሥነ-ምግባርና ጸረ-ሙስና 
ኮሚሽን የተገኙበት ሰፊ መድረክ ተዘጋጅቶ ምክክር ከመደረጉም 
በላይ የጋራ የክትትልና ቁጥጥር ስልት ተነድፏል፡፡ 

ሴክተር ዘለል የሆኑ ሥራዎች በተመለከተ

119. በሥርዓተ ጾታ፤ ኤች.አይ.ቪ/ኤድስ እና የአካባቢ ጥበቃ ዙሪያ 
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ከተከናወኑት ተግባራት፤

•	 በስርዓተ ጾታ ተወካይና በመ/ቤቱ የሴቶች ጉዳይ ኮሚቴ 
አስተባባሪነት በተደረገ እንቅስቃሴ ከሚመለከታቸው መ/ቤቶች 
ጋር ግንኙነት በመፍጠር ለሶስተኛ ጊዜ በመ/ቤታችን የማርች 
8 ዓለምአቀፍ የሴቶች ቀን እንዲከበርና በተጋባዥ የሴቶች 
ጉዳይ ባለሙያ በቀረበ የሥርዓተ ፆታ ትምህርት ሠራተኛው 
ግንዛቤ እንዲያገኝ አድርጓል፡፡ 

•	 ለ34 የመ/ቤቱ የሥራ ኃላፊዎችና ሠራተኞች የGender 
Mainstreaming በሥርዓተ-ጾታና ልማት፤ የሴቶች ተሳትፎና 
የማብቃት ስትራቴጂዎች በሚሉ አርእስቶች ዙሪያ የ1 ቀን 
ስልጠና ተሰጥቷል፡፡

•	 ከቡድን መሪ ጀምሮ በአመራር ደረጃ ለሚገኙ የመ/ቤቱ ሴት 
ሠራተኞች “Women in Leadership Position Challenges 
& Prospects” በሚል  ርዕስ በዘርፉ ልምድ ባላቸው ባለሙያ 
የ2 ቀናት ስልጠና ተሰጥቷል፡፡ 

•	 ሠራተኛው የዓመቱ የአለም የኤድስ ቀን መሪ ቃል “አንድም 
ሰው በኤች.አይ.ቪ እንዳይያዝ ኃላፊነታችንን እንወጣ!” የሚል 
መሪ ቃልና የቀይ ሪቫን መልዕክት በደረት ላይ በማድረግ 
እርስ በእርስ እንዲወያዩ ተደርጓል፣

•	 የመ/ቤቱ ሰራተኛ የተሳተፈበት የ2003 የችግኝ ተከላ 
ፕሮግራም በኦሮሚያ ክልል ገላን ከተማና በድሬ ግድብ አካባቢ 
የተከናወነ ሲሆን በሶሻልና ኢንቫሮሜንት ኮሚቴ አማካይነት 
ለተተከለው ችግኝ ክትትል በመደረግ ላይ ነው፡፡ 

låÄþtéCÂ y£úB xêqEãC yÑÃ ¥rUgÅ  mS«TÂ 

mk¬tLN btmlkt

120. በአዋጅ ቁጥር 669/2002 xNqA 5/16 bts«N SLÈN m¿rT 
ከጥር 2003 እስከ ታህሣሥ 2004 ባለው ጊዜ l2 yGL åÄþtéCÂ 
l88 yGL £œB xêqEãC አዲስ yÑÃ ¥rUgÅ MSKR wrqT 
ytsጠ sþçN ቀደም ሲል ፈቃድ በተሰጣቸው ኦዲተሮች ላይ ተገቢው 
ክትትልና ቁጥጥር በማድረግ አዲስ ደረጃ ምደባ ተደርጎላቸዋል፡፡
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121. በሌላ በኩል ymNGoT መ/ቤቶች እና yL¥T DRJèC b«yqÜT 
m¿rT bydr©W l¸gßù 13 ለሚሆኑ yWS_ åÄþtéC yÑÃ 
dr© ¥rUgÅ ts_aL””

122. በደንብና መመሪያ መሠረት በ2004 በጀት ዓመት ለ69 
የተፈቀደላቸው የግል ኦዲተሮች እና ለ324 የተፈቀደላቸው የሂሣብ 
አዋቂዎች የሙያ ብቃት የምስክር ወረቀት ታድሶ ዝርዝራቸውን 
ተጠቃሚዎች እንዲያውቁት ተደርጓል፡፡

የመ/ቤቱ የሰው ኃይል ሁኔታ

123. ለመ/ቤቱ በmêQR የተፈቀደው ysW ̀ YL låÄþT ÆlÑÃ 395 XÂ 
lDUF sÀ 215 bDM„ 610 ሲሆን፤ ከጥር 2003 እስከ ታህሣሥ 
2004 ድረስ 30 የኦዲት ÆlÑÃ ጪጪÂ 7 yDUF sÀ ¿‰t®C bDM„ 
37 s‰t®C ytq«„ ሲሆን፣ 2 የድጋፍ ሰጪ ሠራተኞች በጡረታ 
የተገለሉና 30 ኦዲተሮችና 7 ድጋፍ ሰጪ ሠራተኞች በራሣቸው 
ፈቃድ በድምሩ 39 ሠራተኞች መ/ቤቱን ለቀዋል፡፡ 

124. bmçnùም በኦዲት ዓመቱ መጨረሻ በመ/ቤቱ የነበሩ የኦዲት 
ባለሙያዎች 153 ወንዶችና 83 ሴቶች በድምሩ 236፤ የድጋፍ ሰጪ 
69 ወንዶችና 69 ሴቶች በድምሩ 138 ሠራተኞች፤ በአጠቃላይ 
374 ሠራተኞችና ኃላፊዎች በሥራ ላይ የነበሩ ሲሆን 236 የሥራ 
መደቦች በክፍትነት ተመዝግበው ይገኛሉ፡፡

የ2003 በጀት ዓመት የበጀት አጠቃቀም 

125. b2003 ybjT ›mT ለመ/ቤታችን የተፈቀደው በጀት ብር 
16,346,966.26 ሲሆን፤ ሥራ ላይ የዋለው ብር 14,716,703.45 
ወይም ከበጀቱ 90% ሆኗል፡፡

መ/ቤቱን ያጋጠሙ ችግሮች

126. መ/ቤታችን በሕገ መንግሥትና የማቋቋሚያ አዋጁ የተጣለበትን 
ኃላፊነት ለመወጣት ከፍተኛ ጥረት እያደረገ ቢሆንም በአንዳንድ 
ችግሮች ምክንያት ያሰበውን ያህል መራመድ አልቻለም፡፡ 
ካጋጠሙት ችግሮችም መካከል ዋና ዋናዎቹ የሚከተሉት ናቸው፡-
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•	 ኦዲቱን በሚፈለገው መጠንና ጥረት ለማከናወን የሚያስችል 
በቂ ክህሎትና ልምድ ያለው ባለሙያ ከደመወዝና ሌሎች 
ጥቅማ ጥቅሞች ማነስ ጋር በተያያዘ መቅጠርና መያዝ 
አለመቻሉ፣

•	 ኦዲት ተደራጊ መ/ቤቶች ሂሣባቸውን በወቅቱ ዘግተው 
ለኦዲቱ አለማቅረብ፣ ስራ አመራር ሪፖርት ላይ በወቅቱ 
ምላሽ አለመስጠትና አንዳንድ የስራ ኃላፊዎች ለልዩ ልዩ 
ማብራሪያዎችና ጉዳዮች ሲፈለጉ በወቅቱ አለመገኘት፤

•	 ኦዲት ተደራጊዎች በሚሰጡ የማሻሻያ ሃሳቦች መሠረት 
በወቅቱና በተሟላ ሁኔታ የማስተካከያ እርምጃ አለመውሰድ፣

የ2004 በጀት ዓመት ሂሣብ የኦዲት ዕቅድ

127. በመሰረታዊ የሥራ ሂደት ጥናት መሠረት የ2004 የፋይናንስና 
ሕጋዊነት ኦዲት ሽፋኑን 100%፣ የክዋኔ ኦዲትን ደግሞ 36 ማድረስ 
የሚኖርብን ቢሆንም ለም/ቤቱ ቀርቦ ማሻሻያ የተደረገበት የመ/ቤቱ 
መዋቅር በህዳር 2004 ዘግይቶ በመመለሱና የታሰበው የሰው ኃይል 
ባለመሟላቱ የ2004 በጀት ዓመት ሂሣብ የፋይናንስና ሕጋዊነት 
ኦዲቱን ሽፋን 96.7%፣ የክዋኔ ኦዲትን ደግሞ በቁጥር 27 እና 
የመሠረታዊ አገልግሎት ከለላ ተከታታይ ኦዲትን በቁጥር 270 
ለማከናወን ታቅዶ የኦዲቱ ሥራ ከየካቲት 1 ቀን 2004 ጀምሮ 
በመከናወን ላይ ይገኛል፡፡

በሂሣብ ምርመራ አገልግሎት ኮርፖሬሽን እና በግል ኦዲት 
ድርጅቶች የተከናወነ ኦዲት

128. yØÁ‰L êÂ åÄþtR m/b¤T bxêJ bts«W ̀ §ðnT bmNGoT 
bjT y¸tÄd„ XÂ b‰úcW gbþ y¸tÄd„ ymNGoT 
ልማት DRJèCN# bmNGoTÂ bW hgR mNGoታT 
DUF y¸kÂwnù PéjKèCN# XNÄþhùM y:RÄ¬ £úïCN åÄþT 
XNd¸ÃdRG Y¬wÝL”” çñM ‰sù k¸s‰W bt=¥¶ 
ymNGoT yL¥T DRJèCN# PéጀKèCNÂ y:RÄ¬ £úïCN 
b£úB MRm‰ xgLGlÖT ÷R±Ê>N XÂ km/b¤tÜ yÑÃ BÝT 
¥rUgÅ yMSKR wrqT btsÈcW yGL åÄþT DRJèC 
åÄþT በማስደረግ §Y Yg¾ል”” በዚሁ መሠረት båÄþT DRJècÜ 
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åÄþT tdRgW b¸qRbù ¶±RèC mnšnT mššL ÃlÆቸW 
gùÄ×C xSf§gþW ¥ššÃãCÂ XRM©ãC XNÄþwsÇ låÄþT 
td‰gþW DRJቶች# lo‰ xm‰R ïRDÂ ለተቆጣጣሪ m/b¤èC 
bdBÄb¤ xSf§gþW ¥úsbþÃ ተሰጥቷል፡፡

129. y£úB MRm‰ xgLGlÖT ÷R±Ê>N y2002 bjT ›mT yo‰ 
XNQSÝs¤ XÂ bGL yåÄþT DRJèC በተከናወኑ ኦዲቶች y¬† 
¯§ ¯§ Ãlù GŸèC bêÂ åÄþtR m/b¤T zgÆ _‰Z 2 KFL 3 
bZRZR የቀረበ ሲሆን ዋና ዋናዎቹ ጉዳዮች የሚከተሉት ናቸው፡፡

ኦዲት የተደረጉ ድርጅቶች የሂሣብ መግለጫ ሁኔታ

130. b2003 bjT ›mT åÄþT ytdrgùT ymNGoT yL¥T 
DRJèCÂ b>RKÂ ytÌÌÑ DRJèC 99 sþçnù# bxþT×eÃ 
mNGoTÂ bW mNGo¬T yU‰ TBBR y¸kÂwnù 
PéጀKèC £úB dGä 146 bDM„ 245 ኦዲቶች ተከናውነዋል፡፡

131. bXnzþH ¶±RèC ላይ yts«W የåÄþT xStÃyT ›YnT sþtntN# 
nqØ¬ yl¤lbT xStÃyT (Unqualified opinion) 95፣ nqØ¬ 
ÃlbT xStÃyT (Qualified opinion) 144# xÌM y¥YwsDbT 
xStÃyT (Disclaimer opinion) 7 XÂ tqÆYnT y¸Ãúጣ 
አስተያየት (Adverse opinion) የቀረበበት 2 bDM„ 245 ናቸው፡፡

132. በሌላም በኩል እስከ ሰኔ 30 ቀን 2003 ዓ.ም. መጨረሻ ባለው 
መረጃ መሠረት ከሁለት ዓመታት በላይ ሂሣባቸውን ዘግተው 
ኦዲት ያላስደረጉ 22 የመንግሥት ልማት ድርጅቶችና መ/ቤቶች 
ይገኛሉ፡፡ ስለዚህ የፕራይቬታይዜሽንና የመንግሥት ልማት 
ድርጅቶች ተቆጣጣሪ ኤጀንሲና ሌሎች የሚመለከታቸው አካላት 
እነዚህ ድርጅቶች ሂሣባቸውን ዘግተው ኦዲት እንዲያስደርጉ 
በቅርበት ሊከታተሉት ይገባል፡፡
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የሂሣብ ምርመራ አገልግሎት ኮርፖሬሽን የሥራ እንቅስቃሴና 
ያጋጠሙ ችግሮች

የሥራ ክንውን

133. b2003 bjT ›mT bnbrW 112 ysW `YL 235 åÄþèCN 
ለማድረግ xQì 252 åÄþèCN ወይም የዕቅዱ 107.23% ለመፈጸም 
ችሏል፡፡ k2002 bjT ›mT KNWN UR sþnÉ{R በ30 ሪፖርት 
ወይም በ14% ብልጫ አሳይቷል፡፡

የፋይናንስ እንቅስቃሴ

134. ÷R±Ê>nù b2002 bjT ›mT ከኦዲት ሥራ አገልግሎት BR 9.94 
¸lþ×N gbþ l¥GßT xQì BR 11.55 ¸lþ×N gbþ አግኝቷል፡፡ 
በሌላም በኩል BR 7.48 ¸lþ×N wÀ l¥DrG xQì BR 7.81 
¸lþ×N wÀ በማድረግ የBR 3.73 ¸lþ×N TRF lþÃgŸ C§*L””

ኮርፖሬሽኑ ባካሄዳቸው ኦዲቶች የታዩ ዋና ዋና ግኝቶች

135. ÷R±Ê>nù ÆµÿÄcW åÄþèC y¬† x«Ý§Y CGéC bRµ¬ 
sþçnù btly _‰Z bqrbW zgÆ bZRZR yt«qsù bþçNM êÂ 
êÂãcÜጪ”-

•	 bRµ¬ DRJèC yÌ¸ NBrT möÈ«¶Ã ZRZR mZgB 
yl¤§cW mçnù# Ã§cWM bþñ„ dGä BzùãcÜ mZgÆcW 
ÃLtà§# xNÄNìcÜ dGä ytlÃ† Ì¸ NBrèCN bxND 
§Y mZGbW ytgßù mçnù#

•	 xNÄND DRJèC bmUzN y¸gßù :ÝãCN ö«‰ y¥ÃdRgù 
wYM bkðL ö«‰ y¸ÃdRgù sþçN\ l¤lÖcÜ dGä ö«‰ 
bþÃdRgùM k£œB mZgB UR y¥YgÂzB mçnù#

•	 xB²®cÜ DRJèC bRµ¬ ÃLtsbsb WZF £úB ytgßÆcW 
sþçN £úbùN lmsBsB tgbþWN _rT Ã§drgù kmçnùM 
b§Y x«‰È¶ lçnùT ተሰብሳቢ ሂሣቦች bqE m«ÆbqEÃ 
ÃLÃzù mçnù#
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•	 bRkT Ãlù DRJèC lmNGoT mKfL y¸gÆcWN 
kdmwZ ytqns yo‰ GBR# y«ùr¬ mêô XNÄþhùM 
yNGD TRF bwQtÜ y¥YkFlù mçnù# 

•	 xNÄND DRJèC £úÆcWN bwQtÜ xlmZU¬cWÂ 
XNÄþzgùM y¸drgW GðT y¸flgWN ÃHL xlmçnù#

•	 አንዳንድ ድርጅቶች ተከፋይ ብለው ከያዙት ሂሣብ ውስጥ 
ለረዥም ጊዜ ሣይከፈሉ የቆዩና ለማን መከፈል እንዳለባቸው 
የማይታወቁ ሂሣቦች መኖሩ 

ÂcW”ጪ”

ማጠቃለያ

136. በሪፖርቱ እንደተመለከተው የ2003 በጀት ዓመት ሂሣብ የኦዲት 
ሽፋኑ 92.07% ደርሷል፡፡የኦዲት ዕቅድ ክንውናችንም የፋይናንስና 
ሕጋዊነት ኦዲት 100% እና በክዋኔ ኦዲቱም ረገድ 17 የክዋኔ 
ኦዲት ሪፖርቶችን ለማውጣት ታቅዶ 15ቱን በተያዘላቸው የጊዜ 
ሰሌዳ ሲጠናቀቁ 2 ደግሞ በ1 ወር ዘግይተው ወጪ ተደርገዋል፡፡ 
በዳሰሳና ቅኝት ደረጃ የሚገኙ 5 ክዋኔ ኦዲቶችም በዕቅዱ መሰረት 
ወደ ቀጣዩ ዓመት የተላለፉ ስለሆነ፤ ውዝፍ የኦዲት ሥራ ባለመኖሩ 
ወቅታዊ የኦዲት መረጃን ማመንጨት ተችሏል፡፡ ይሁንና የኦዲት 
ጥራት ጉዳይ አሁንም ልዩ ትኩረት ተሰጥቶት ሊሰራ እንደሚገባ 
እንገነዘባለን፡፡

137. በአጠቃላይ አሁን የተደረሰበት ውጤት የሀገራችን የፋይናንስ 
አስተዳደር ሥርዓት እየተሻሻለ የመጣ መሆኑን የሚያመለክት 
ቢሆንም ትኩረት ተሰጥቶ እርምጃ ባለመወሰዱ ብቻ በየዓመቱ 
በተደጋጋሚ የሚታዩት ዋና ዋና ግድፈቶች በአፋጣኝ ሊቀረፉ 
ይገባል፡፡ ዝርዝር የፋይናንሻልና የህጋዊነት ኦዲት ሪፖርት በሁለት 
ጥራዝ፤ እንደዚሁም ዝርዝር የክዋኔ ኦዲት ሪፖርት በ17 ጥራዝ 
ተዘጋጅቶ ለአፈ-ጉባዔ ጽ/ቤት የተላከ በመሆኑ ም/ቤቱ በመንግሥት 
ወጪ አስተዳደርና ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ በኩል በጥልቀት 
መርምሮ እርምጃ ሊወሰድ ይገባል፡፡

138. በሌላ በኩል እርምጃ ሳይወሰድባቸው ከዓመት ወደ ዓመት የሚተላለፉ 
የተሰብሳቢ ሂሣቦች፣ ደንብና መመሪያን ሳይጠብቁ የሚፈጸሙ 
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ግዥዎች፣ ከመንግሥት ገቢ አተማመንና አሰባሰብ ጋር ተያይዞ 
በየዓመቱ የሚታዩ ተመሳሳይ ችግሮች፣ ከውስጥ ገቢ አሰባሰብና 
ሪፖርት አደራረግ አንፃር የሚታዩ ችግሮች፤ የመንግሥት ንብረት 
አያያዝና አጠቃቀም ላይ የሚታዩ ችግሮች፤ በኦዲት ሪፖርቶች 
የማሻሻያ አስተያየቶች መሠረት እርምጃ የማይወስዱ አካላትን 
በተመለከተ የመንግሥት ወጪ አስተዳደርና ቁጥጥር ጉዳዮች 
ቋሚ ኮሚቴ በፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት በመታገዝ ኦዲት 
ተደራጊዎች በጊዜ ገደብ የታጠረ የማስተካከያ መርሀ-ግብር ነድፈው 
እንዲያቀርቡ በማድረግ የክትትልና ቁጥጥር ፕሮግራም በመንደፍና 
የግድፈቶቹን መንስኤዎች በማጣራት ከሥረ መሠረቱ ለማስወገድ 
ሊሠራ ይገባል፡፡

139. በመጨረሻም የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት የቀረፃቸውን የአሠራር 
ማሻሻያዎችና ስትራቴጂዎችን በሚገባ በመተግበር ይበልጥ 
አንዲጠናከርና የምክር ቤቱን የክትትልና የቁጥጥር ተግባር በተሻለ 
ደረጃ እንዲያግዝ በተለይም ብቃት ያለው የሰው ሀይል እንዲያፈራ 
ከማስቻል አንፃር ሁሉን አቀፍ ድጋፍና ክትትል እንዲደረግለት 
እየጠየቅሁ በጥሞና ስላዳመጣችሁን ከልብ አመሰግናለሁ፡፡
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ሚያዝያ 22 ቀን 2005 ዓ.ም
ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 
የቀረበ የፌዴራል ዋና ኦዲተር 
የ2004 በጀት ዓመት ሂሣብ 
የፌዴራል መንግሥት መ/ቤቶች 

ኦዲት ሪፖርት 
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ሚያዝያ 22 ቀን 2005 ዓ.ም ለሕዝብ 

ተወካዮች ምክር ቤት የቀረበ የፌዴራል 

ዋና ኦዲተር የ2004 በጀት ዓመት ሂሣብ 

የፌዴራል መንግሥት መ/ቤቶች ኦዲት 

ሪፖርት

• የተከበሩ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባዔ

• የተከበሩ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ም/አፈ ጉባዔ

• የተከበራችሁ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት

• ክቡራትና ክቡራን

የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት በኢ.ፌዲ.ሪ ሕገ-መንግሥት አንቀጽ 
101 ንዑስ አንቀፅ 2 እና መሥሪያ ቤቱን እንደገና ለማቋቋም በወጣው 
አዋጅ ቁጥር 669/2002 አንቀጽ 5 ከንዑስ አንቀጽ 1 እስከ 18 እንዲሁም 
በአንቀጽ 13 ንዑስ አንቀጽ 1 እስከ 3 ለፌዴራል ዋናው ኦዲተር በተሰጠው 
ስልጣን መሠረት መ/ቤቱ ኦዲት ያደረገውንና ያስደረጋቸውን የመንግሥት 
መ/ቤቶችና ድርጅቶች የኦዲት ሪፖርት፣ እንዲሁም ስለመ/ቤቱ አጠቃላይ 
ሥራዎች ለሕዝብ ተወካዮች ም/ቤት ዓመታዊ ሪፖርት እንደሚያቀርብ 
የተደነገገ በመሆኑ፣ በዚሁ መሠረት በ2004 በጀት ዓመት ሂሳብ ኦዲትና 
በተመረጡ የፌዴራል መንግሥት መ/ቤቶች ላይ የተከናወነ የክዋኔ 
ኦዲቶች ዕቅድ ክንውን ሪፖርትና የ2005 በጀት ዓመት ሂሳብ ኦዲት ዕቅድ 
እንደሚከተለው ቀርቧል፡፡

የ2004 በጀት ዓመት የኦዲት ሪፖርት 
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በዚህ ሪፖርት ውስጥ የተካተቱት፤

1. በልዩ ልዩ የፌዴራል መንግሥት መሥሪያ ቤቶችና ድርጅቶች ሂሳብ 
ላይ የተከናወኑ የፋይናንስና ሕጋዊነት ኦዲት፣ የክዋኔና አካባቢ 
ኦዲት እና በመሠረታዊ አገልግሎት ከለላ ፕሮግራም ለክልሎች 
የተሰጠ ድጋፍ (Protection of Basic Services) ተከታታይ ኦዲት 
የተከናወኑ ኦዲት ሪፖርቶች ናቸው፡፡ 

2. ሪፖርቱ በሂሣብ ምርመራ አገልግሎት ኮርፖሬሽን እና 
በመ/ቤታችን የሙያ ፈቃድ በተሰጣቸው የግል ኦዲት ድርጅቶች 
ኦዲት የተደረጉትን በውጭ እርዳታና ብድር የሚካሄዱ ፕሮጀክቶች/
ፕሮግራሞችና የመንግሥት የልማት ድርጅቶችን ሂሳብ ኦዲት 
ያካትታል፡፡

3. ሪፖርቱ የ2004 በጀት ዓመት የተለያዩ የፌዴራል ባለበጀት 
መ/ቤቶች ሂሣብ የኦዲት ዕቅድና ክንውን እና ዋና ዋና የኦዲት 
ግኝቶች፣ የመሥሪያ ቤቱን አጠቃላይ የሥራ እንቅስቃሴ፣ በኦዲት 
ሥራ ሂደት ያጋጠሙ ችግሮች እና የሂሳብ ምርመራ አገልግሎት 
ኮርፖሬሽን የሥራ እንቅስቃሴን ያጠቃለለ ነው፡፡

4. የ2004 በጀት ዓመት ሂሣብ ኦዲትን በተመለከተ በመ/ቤታችን 
የተከናወኑ ዝርዝር የኦዲት ሪፖርቶች ራሳቸውን ችለው በተጠናቀሩ 
2 ጥራዞች እንዲሁም በ17 የክዋኔ ኦዲት ጥረዞች ለም/ቤቱ የቀረቡ 
ስለሆነ፣ እነዚህን ሪፖርቶች የመንግሥት ወጪ አስተዳደርና ቁጥጥር 
ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴና ሌሎችም የሚመለከታቸው ቋሚ ኮሚቴዎች 
በሚገባ በመመርመር አስፈላጊውን እርምጃ ለመውሰድ እንዲያስችል 
በጥልቀት ተዘጋጅቷል፡፡ የሪፖርቶቹም ቅጅ ለጠቅላይ ሚኒስትር 
ጽ/ቤት እንዲደርስ ተደርጓል፡፡

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

6. ለኦዲቱ መሠረት የሆኑት የዓለም አቀፍ የኦዲት ደረጃዎች፣ 
የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ መንግሥት የሂሣብ አያያዝ ሥርዓት፣ 
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ኦዲት ተደራጊ መ/ቤቶች ያቀረቧቸው የሂሣብ መዛግብት፣ ሰነዶች፣ 
የሂሣብ መግለጫዎችና ማብራሪያዎች ሲሆኑ ኦዲቱም የተከናወነው 
በአብዛኛው የተለመደውን የአልፎ አልፎ ወይም የናሙና ኦዲት 
ስልት በመከተል እንዲሁም እንደ ኦዲቱ አስፈላጊነትና አግባብነት 
ሙሉ በሙሉ ኦዲት በማድረግ ነው፡፡

የ2004 በጀት ዓመት የፌዴራል መንግስት መ/ቤቶች ሂሣብ 
ኦዲት ዕቅድና ክንውን

የፋይናንስና ሕጋዊነት ኦዲትን በተመለከተ

7. በፋይናንስ አስተዳደር አዋጅ አንቀጽ 63/2 መሠረት የፌዴራል 
መንግሥት ባለበጀት መ/ቤቶች የበጀት ዓመቱ ባለቀ በሦስት ወር 
ጊዜ ውስጥ ሂሳባቸውን በመዝጋት ለኦዲት ማቅረብ እንዳለባቸው 
ተደንግጓል፡፡ በሌላም በኩል መ/ቤታችንም በመሠረታዊ የሥራ 
ሂደት ጥናት በተቀመጠው አቅጣጫ መሠረት ኦዲት ተደራጊዎች 
ሂሳባቸውን ዘግተው ሲያቀርቡ ኦዲቱን በሦስት ወራት ጊዜ ውስጥ 
ማለትም እስከ ታህሣሥ 30 በማጠናቀቅ ሪፖርቱን ለኦዲት 
ተደራጊዎች ለመስጠት ግብ ጥሏል፡፡ ይህንንም ተግባራዊ ለማድረግ 
እንዲያስችለው የኦዲት ካላንደርና ዘዴ ላይ ለውጥ በማድረግ ኦዲቱ 
የሂሳብ መዝጋትን ሳይጠብቅ በየዓመቱ በጥር ወር ተጀምሮ በተከታዩ 
ዓመት ታህሣሥ ላይ የሚጠናቀቅበት ሥርዓት ተግባራዊ መደረጉ 
ይታወሳል፡፡

8. በዚህም መሠረት በ2004 በጀት ዓመት ሂሳብ አቅራቢ ከነበሩት 129 
የፌዴራል መንግሥት ባለበጀት መ/ቤቶች መካከል በኦዲት ሰርቪስ 
ኮርፖሬሽን ኦዲት እንደሚደረጉ ታሳቢ የተደረጉትን 8 መ/ቤቶች 
ጨምሮ በ125 መ/ቤቶች የኦዲት ሥራ በማከናወን የኦዲት ሽፋኑን 
96.7% ለማድረስ መታቀዱ ይታወሳል፡፡ በመ/ቤታችን በኩል ኦዲት 
ለማድረግ ከታቀዱት 117 መ/ቤቶች ውስጥ ሂሳቡን ዘግቶ ለኦዲት 
ካላቀረበው 1 መ/ቤት በስተቀር የ116 መ/ቤቶችና በጥያቄ የቀረበ 
7 ልዩ ኦዲት የተከናወነ ሲሆን፤ በኦዲት ሰርቪስ ኮርፖሬሽን በኩል 
ኦዲት ለማድረግ የታሰቡት 8 በድምሩ የ124 የፌዴራል ባለበጀት 
መ/ቤቶች ኦዲት በመከናወኑ የፋይናንስና ህጋዊነት የኦዲት ሽፋኑን 
96.12% ለማድረስ ተችሏል፡፡
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የፋይናንስና ሕጋዊነት ኦዲት በተከናወነባቸው መ/ቤቶች የሂሳብ 
መግለጫ ላይ የተሰጡ የኦዲት አስተያየቶች

9. የ2004 በጀት ዓመት ሂሣብን በተመለከተ መ/ቤታችን በ116 
የፌዴራል መንግሥት ባለበጀት መ/ቤቶች እና በ283 የወረዳና 
ከተማ አስተዳደር የፋይናንስ ጽ/ቤቶች ላይ ኦዲት በማድረግ 
የኦዲት ሪፖርት አዘጋጅቶ ለየመ/ቤቶቹ የላከ ሲሆን ሪፖርቶቹም 
ከግኝታቸው ባሕርይ አንፃር ከ2003 በጀት ዓመት ሂሳብ ኦዲት 
አስተያየት ጋር በማነፃፀር እንደሚከተለው ቀርቧል፡፡

መግለጫ

በፌዴራል 
መንግሥት ኦዲት 
የተደረጉ ሂሳቦች 

ብዛት

የመሠረታዊ 
አገልግሎቶች 

ከለላ 
ተከታታይ 
ኦዲት

2003 2004 2003 2004

ነቀፌታ የሌለበት አስተያየት 
የተሰጠባቸው 57 49 6 13

ከጥቂት ጉድለቶች በስተቀር 
አጥጋቢ ሆነው በመገኘታቸው 
ነቀፌታ ያለበት አስተያየት 

52 48 255 270

አቋም ለመውሰድ እንደማይቻል 
በመግለጽ አስተያየት 
የተሰጠባቸው

7 6 1

የጎላ ችግር ያለባቸው ሆነው 
በመገኘታቸው ተቀባይነት 
የሚያሳጣ አስተያየት 
የተሰጠባቸው

13 13 -

ሂሳባቸውን በወቅቱ 
ባለመዝጋታቸው አስተያየት 
ያልተሰጠባቸው

2 1 -

ድምር 131 117 262 283
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በፌዴራል መንግሥት የልዩ ልዩ መ/ቤቶች የፋይናንስና ሕጋዊነት 
ኦዲት ወቅት የታዩ ዋና ዋና ግኝቶች

10. መ/ቤታችን ምክር ቤቱ ያጸደቀው በጀት የፋይናንስ አስተዳደር 
ሕጉ፣ ደንብና መመሪያ በሚፈቅድው መሠረት በትክክል ሥራ ላይ 
መዋሉን ለማረጋገጥ በ2004 በጀት ዓመት ሂሳብ ላይ ባከናወነው 
ኦዲት በርካታ የሂሳብ አያያዝ ግድፈቶች እና የውስጥ ቁጥጥር 
ድክመቶች፣ እንዲሁም አፈጻጸማቸው ከደንብና መመሪያ ውጭ 
የሆኑ ሁኔታዎች የተገኙ ሲሆን፤ የም/ቤቱን ትኩረት ሊያገኙ ይገባል 
ተብሎ የታመነባቸው አንኳር አንኳር ግኝቶች ብቻ ተለይተው 
እንደሚከተለው ቀርበዋል፡፡

የጥሬ ገንዘብ ጉድለት

11. የጥሬ ገንዘብ ሂሳብ አያያዝና አጠባበቅ ትክክለኛነትን ለማረጋገጥ 
ኦዲት ሲደረግ በ3 መ/ቤቶች ብር 247,210.19 የጥሬ ገንዘብ 
ጉድለት ተገኝቷል፡፡ በመሆኑም በጉድለት የታየው የጥሬ ገንዘብ 
ሂሳብ እንዲተካ ተገቢው እርምጃ እንዲወሰድ ለየመ/ቤቶቹ በላክነው 
የስራ አመራር ሪፖርት አሳስበናል፡፡

12. በተጨማሪም በበጀት ዓመቱ መጨረሻ በሂሳብ መግለጫ ሪፖርት 
የተደረገውና በቆጠራ የተገኘው ጥሬ ገንዘብ መካከል ልዩነት በ2 
መ/ቤቶች ቆጠራው በብር 133,466.99 በማነስ እና በ9 መ/ቤቶች 
በብር 3,433,156.03 በመብለጥ የታየ ሲሆን በአጠቃላይ በ24 
መ/ቤቶችም የተለያዩ የጥሬ ገንዘብና የባንክ ሂሳብ አያያዝ ድክመቶች 
እንደሚታዩ በኦዲታችን ወቅት አረጋግጠናል፡፡ 

13. የጥሬ ገንዘብና የባንክ ሂሳቦች ላይ ተገቢ ቁጥጥር አለማድረግ ለገንዘብ 
ጉድለትና ምዝበራ የሚያጋልጥ በመሆኑ፤ የጥሬ ገንዘብ ሂሣብ 
በየወቅቱ ተቆጥሮ ከመዝገብ ጋር እንዲመሳከር፤ በሂሣብ መግለጫ 
ሪፖርት ላይ የተመለከተው የጥሬ ገንዘብ ሂሣብ በቆጠራ ከተገኘው 
ጋር ሊመዛዘንና ትክክለኛነቱ ሊረጋገጥ እንደሚገባ፤ በማነስና 
በመብለጥ የታየው ልዩነትም ተጣርቶ እንዲተካ ወይም ተገቢው 
ማስተካከያ እንዲደረግ እና በ24ቱ መ/ቤቶችም የታዩ የተለያዩ 
የጥሬ ገንዘብና ባንክ ሂሳብ አያያዝ ድክመቶች እንዲስተካከሉ 
አሳስበናል፡፡
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የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት

የውዝፍ ተሰብሳቢ ሂሣብ

14. በሚኒስትሮች ምክር ቤት የፋይናንስ አስተዳደር ደንብ 
ቁጥር 190/2002 አንቀጽ 32 እስከ 35 በተደነገገው መሠረት 
ተሰብሳቢ ሂሳብ በወቅቱ መወራረዱ ሲጣራ በ57 መ/ቤቶች 
ብር 1,369,377,900.98 በደንቡ መሠረት በወቅቱ ሳይወራረድ 
ተገኝቷል፡፡ ከዚህ ውዝፍ ተሰብሳቢ ሂሳብ ውስጥ ከፍተኛውን 
ድርሻ የያዙት የትምህርት ሚኒስቴር ብር 401,757,697.18፤ 
የግብርና ሚኒስቴር 64,602,005.48፤ የግብርና ቴክኒክ ሙያና 
ትምህርት ስልጠና ፕሮጀክት ማስተባበሪያ 155,597,701.70፤ ውጭ 
ጉዳይ ሚኒስቴር 173,756,807.75፤ የመንግስት ግዥና ንብረት 
ማስወገድ አገልግሎት ብር 159,455,023.31፤ የሀገር መከላከያ 
ሚ/ር ብር 86,367,964.14፤ የሀገር አቀፍ የትምህርት ምዘናና 
የፈተናዎች ኤጀንሲ ብር 83,081,758.27፤ መቀሌ ዩኒቨርሲቲ ብር 
69,022,422.95፤ የፌዴራል ፖሊስ 29,778,302.26 እና አዳማ 
ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ብር 21,399,805.70 ይገኙበታል፡፡ 

15. በተጨማሪም በተሰብሳቢ ሂሳብ አያያዝ የሚታዩ ዋና ዋና የአሰራር 
ችግሮች ዕዳው ከማን እንደሚፈለግ ዝርዝር ማስረጃ ባለመኖሩ 
ከሰራተኛው የሚፈለገውን ቀሪ እዳ ትክክለኛነት ማረጋገጥ 
አለመቻሉ፤ በአንዳንድ መ/ቤቶች ገንዘቡ ወጪ ተደርጎ ለመሰጠቱ 
ማስረጃው ባለመቅረቡ የተሰብሳቢ ሂሳቡን ትክከለኛነት ለማረጋገጥ 
አለመቻሉ፤ የተሰብሳቢ ሂሳቡ ያልተለመደ ሚዛን /Abnormal 
balance/ ማሳየቱ፤ በአንዳንድ መ/ቤቶች የተሰብሳቢ ሂሳብ ሠነዱ 
ለኦዲት ያልቀረበ መሆኑና ከመቼ ጀምሮ የሚፈለግ ሂሳብ እንደሆነ 
የሚገልጽ ማስረጃ እና ተቀጽላ ሌጀር ያልተቋቋመ በመሆኑ የሂሳቡን 
ትክክለኛነት ማረጋገጥ አለመቻሉ ናቸው፡፡

16. ውዝፍ ተሰብሳቢ ሂሣቡ በየመ/ቤቶቹ የሥራ ማስኬጃ ላይ ተፅእኖ 
በማሳደር የሥራ እንቅስቃሴ የሚያዳክምና የበጀት አጠቃቀም ላይ 
ተጽእኖ የሚፈጥር ከመሆኑም በላይ ለምዝበራና ለብክነት በር 
የሚከፍት በመሆኑ መ/ቤቶቹ የፋይናንስ ደንብና መመሪያዎችን 
ተከትለው እንዲያወራርዱ አሳስበናል፡፡
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የገቢ ሂሣብ

17. የመንግሥት ገቢ በአግባቡ መሰብሰቡን ለማጣራት ኦዲት ሲደረግ 
ቀጥሎ የተመለከቱት ሁኔታዎች ተገኝተዋል፡፡

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

18. የገቢ ሰብሳቢ መ/ቤቶችና አገልግሎት ሰጪ ድርጅቶች በገቢ ግብር፣ 
ቀረጥና ታክስ እንዲሁም በሌሎች ገቢ መሰብሰብን በሚፈቅዱ 
አዋጆች፤ ደንቦችና መመሪያዎች መሠረት የመንግሥትን ገቢ 
የሰበሰቡ መሆኑን ለማረጋገጥ ኦዲት ሲደረግ በናሙና በታዩት በ4 
መ/ቤቶችና በ6 የገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን ቅ/ጽ/ቤቶች በድምሩ 
ብር 29,205,484.95 በገቢ ግብር፣ ቀረጥና ታክስ እንዲሁም በሌሎች 
ገቢ መሰብሰብ በሚፈቅዱ አዋጆች መሠረት ያልተሰበሰበ የገቢ 
ሂሣብ መኖሩ ታውቋል፡፡ 

19. በአዋጁ በመሠረት ገቢ ካልሰበሰቡት መ/ቤቶች መካከል ምስራቅ 
አዲስ አበባ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን ቅ/ጽ/ቤት ብር 
25,090,951.15 እና ውሃና ኢነርጂ ሚኒስቴር ብር 1,066,483.48 
ዋና ዋናዎቹ ናቸው፡፡

20. በመሆኑም መ/ቤቶች ለወደፊቱ የመንግሥት ገቢ ህግና ደንብ 
በሚፈቅደው መሠረት መሰብሰብ እንዳለባቸው፣ በተለያዩ ምክንያቶች 
ያልተሰበሰበውም ገቢ እንዲሰበሰብ በላክነው ሪፖርት አሳስበናል፡፡

ያልተሰበሰበ ውዝፍ የገቢ ሂሣብ 

21. ገቢ ሰብሳቢ መ/ቤቶችና አልግሎት ሰጪ ድርጅቶች በወጣው ህግና 
ደንብ መሠረት የመንግሥት ገቢ በወቅቱና በአግባቡ መሰብሰባቸውን 
ለማረጋገጥ ኦዲት ሲደረግ በገቢዎችና ጉምሩክ ባለሥልጣን ዋና 
መ/ቤትና በስሩ ባሉ ስድስት ቅርንጫፍ ጽ/ቤቶች ከውዝፍ ግብር፤ 
ወለድ እና ቅጣት መሰብሰብ የሚገባው ብር 853,920,158.83 
እና በሌሎች 6 መ/ቤቶች ብር12,250,953.19 በድምሩ ብር 
866,171,112.02 ያልተሰበሰበ ውዝፍ ገቢ መኖሩ ተረጋግጧል፡፡

22. በመሆኑም የሚሰበሰበው ገቢ መንግስት ለሚያከናውናቸው የልማትና 
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ማህበራዊ አገልግሎቶች መስፋፋት እንዲሁም ለሀገሪቱ የዕድገትና 
ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ መሳካት ወሳኝ በመሆኑ፤ ለገቢ አሰባሰቡ 
ትኩረት ተሰጥቶት የመንግሥት ህግና ደንብ ተከብሮ እንዲሠራ፣ 
ያልተሰበሰበውም ውዝፍ ገቢ እንዲሰበሰብ በሪፖርታችን አሳስበናል፡፡ 

በገቢ ሂሣብ ሪፖርት ውስጥ ያልተካተተ ገቢ

23. በበጀት ዓመቱ በተለያዩ የመንግሥት መ/ቤቶች የተሰበሰበው ገቢ 
በትክክል ተመዝግቦና በሂሣብ ሪፖርታቸው ተካቶ ለገንዘብና 
ኢኮኖሚ ልማት ማኒስቴር መቅረቡን ለማረጋገጥ ኦዲት ሲደረግ፤ 
በ5 መ/ቤቶች የሰበሰቡት የውስጥ ገቢ ብር 24,606,079.30 ባቀረቡት 
ዓመታዊ የገቢ ሂሣብ ሪፖርት ውስጥ ሳይካተት ተገኝቷል፡፡ 

24. በሌላ በኩል 15 መ/ቤቶች ከልዩ ልዩ የገቢ ማስገኛ ምንጮች ገቢ 
የሚሰበስቡ ቢሆንም የገቢ ሪፖርት የማያዘጋጁ በመሆኑ ሂሳቡን 
ኦዲት ማድረግ አልተቻለም፡፡ በተጨማሪም 5 መ/ቤቶች የገንዘብና 
ኢኮኖሚ ልማት ሚ/ርን ሳያስፈቅዱ የገቢ ደረሰኝ አሳትመው ገቢ 
እንደሚሰበስቡ ታውቋል፡፡

25. ይህ አሰራር በመ/ቤቶች የሚዘጋጁት የሂሳብ መግለጫዎች 
ትክክለኛውን የገቢ ሂሳብ እንቅስቃሴ የማያሳይና የመንግስት 
አጠቃላይ ገቢና ወጪም ትክክለኛውን ገጽታ እንዳያሳይ ስለሚያደርግ 
መ/ቤቶች የሚሰበስቡትን ማንኛውም የመንግስት ገቢ ሕጋዊ በሆነ 
መንገድ በታተሙ ደረሰኞች ብቻ በመጠቀም እንዲሰበስቡና በሂሳብ 
መግለጫዎቻቸውም በማካተት ለገ/ኢ/ል/ሚ/ር ሪፖርት ሊያደርጉ 
እንደሚገባ አሳስበናል፡፡

የወጪ ሂሣብ

26. መ/ቤቶች የተፈቀደላቸውን በጀት በፋይናንስ አስተዳደር እዋጅ፣ 
ደንብና መመሪያዎች መሠረት በአግባቡ መጠቀማቸውን፣ ተገቢው 
ማስረጃ መቅረቡንና ሂሣቡም በትክክል መመዝገቡን ለማጣራት 
ኦዲት ሲደረግ ቀጥሎ የተመለከቱት ሁኔታዎች ተገኝተዋል፡፡
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የተሟላ የወጪ ማስረጃ ሳይቀርብ በወጪ ተመዝግቦ የተገኘ 
ሂሣብ

27. በወጪ ለተመዘገቡ ሂሣቦች የተሟላ ማስረጃ መቅረቡን ለማረጋገጥ 
ኦዲት ሲደረግ በ13 መ/ቤቶች የተሟላ ማስረጃ ሳይቀርብ ብር 
132,364,911.31 በወጪ ተመዝግቦ ተገኝቷል፡፡ 

28. ተሟልተው ካልቀረቡት ማስረጃዎች መካከል የተከናወነውን ሥራ 
በሚያሣይ ዝርዝር ማስረጃ ሳይደገፍ በቀረበው ጥያቄ ብቻ የተፈፀመ 
ክፍያ፤ በባንክ በኩል ገንዘቡ ተልኮ ሥራ ላይ መዋሉን የሚገልጽ 
የወጪ ማስረጃ ሣይቀርብ በወጪ የተመዘገቡ ሂሣቦች ጎላ ያሉት 
ናቸው፡፡

29. ማንኛውም ሂሣብ በወጪ ከመመዝገቡ በፊት በፋይናንስ አስተዳደር 
አዋጁ፣ ደንቡና መመሪያ መሠረት ማስረጃዎች መሟላታቸው 
እንዲረጋገጥ ያልተሟሉት ማስረጃዎች እንዲሟሉና ለወደፊቱም 
ተገቢው ጥንቃቄ መደረግ እንዳለበት አሳስበናል፡፡

የወጪ ማስረጃ ያልቀረበለት ሂሣብ

30. በወጪ የተመዘገቡ ክፍያዎች ህጋዊ ማስረጃ የቀረበላቸው መሆኑን 
ለማረጋገጥ ኦዲት ሲደረግ፣ በ22 መ/ቤቶች ብር 13,803,411.08 
ማስረጃ ሣይኖረው በወጪ ተመዝግቦ ተገኝቷል፡፡

31. በመሆኑም የወጪ ማስረጃ ያልቀረበለት ሂሣብ በቂ ማስረጃ 
እንዲቀርብለት፣ አለበለዚያ ገንዘቡ ለመንግስት ካዝና ተመላሽ 
እንዲደረግ፤ ለወደፊቱም ማንኛውም ወጪ ከመመዝገቡ በፊት 
ተገቢው ማስረጃ መቅረቡን በማረጋገጥ እንዲመዘገብ አሳስበናል፡፡

የግዢ አዋጅ፤ ደንብና መመሪያን ሳይከተሉ የተፈጸሙ ግዢዎች

32. የዕቃና አገልግሎት ግዢ በመንግሥት ደንብና መመሪያ መሠረት 
የተፈጸመ መሆኑን ለማጣራት ኦዲት ሲደረግ፣ በ30 መ/ቤቶች ብር 
353,568,759.15 የመንግሥትን የግዢ አዋጅ፤ ደንብና መመሪያ 
ያልተከተለ ግዢ ተፈጽሞ ተገኝቷል፡፡

33. ከደንብና መመሪያዎች ውጭ ግዥ ከፈጸሙ መ/ቤቶች መካከል 
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ጅማ ዩኒቨርሲቲ ብር 240,221,573.63፤ የኢንፎርሜሽን መረብ 
ደህንነት ኤጀንሲ ብር 36,198,641.27፤ መቀሌ ዩኒቨርሲቲ ብር 
20,341,230.59፤ አርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ብር 14,082,063.07 
ሚዛን ቴፒ ዩኒቨርሲቲ ብር 8,755,250.38 ወሎ ዩኒቨርሲቲ ብር 
6,745,462.35 ዋና ዋናዎቹ ናቸው፡፡

34. ካልተከተሏቸው የግዥ ደንብና መመሪያዎች ውስጥ የጨረታ 
ማስታወቂያ በማውጣት ሊፈጸሙ የሚገባቸውን ግዥዎች ያለጨረታ 
ማስታወቂያ በመግዛት፣ በዋጋ ማወዳደሪያ /ኘሮፎርማ/ መፈጸም 
ያለበትን ግዥ ውድድር ሳይደረግ መፈጸም እና በውስን ጨረታው 
የግዥ ዘዴ በቂ አቅራቢዎች ሳይጋብዙ ግዥን ማከናወን የሚሉት 
ይገኙበታል፡፡

35. የግዢ መመሪያን ሳይከተሉ ግዢ መፈጸም ለምዝበራና ለጥራት 
መጓደል የሚያጋልጥ በመሆኑ የመንግሥት ግዢ ደንብና መመሪያን 
አክብረው በማይሠሩ መ/ቤቶች ላይ የተጠናከረ እርምጃ ሊወሰድ 
ይገባል፡፡

ደንብና መመሪያን ሳይከተሉ ያለአግባብ የተፈጸሙ ክፍያዎች

36. ኦዲት በተደረጉት መ/ቤቶች ደንብና መመሪያ ተጠብቆ ክፍያ 
መፈጸሙ ሲጣራ በ21 መ/ቤቶች ብር 137,363,575.83 ከደንብና 
መመሪያ ውጭ ተከፍሎ ተገኝቷል፡፡

37. በግንባታ ቦታ ላይ ላሉ ዕቃዎች (materials on site)፤ ከሚመለከተው 
አካል ሳይፈቀድ የትርፍ ሰዓት ክፍያ በመፈጸም፤ ሰራተኞች መስክ 
ሳይወጡ የውሎ አበል በመክፈልና የሲቪል ሰርቪስ ሚኒስቴር 
ሳይፈቅድ የኃላፊነት አበል ለዩኒቨርሲቲ የስራ አመራሮች ክፍያ 
በመፈጸምና በመሳሰሉት ምክንያቶች ጅማ ዩኒቨርሲቲ ብር 
77,611,944.97፤ አርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ብር 34,771,018.34 
እና ወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ ብር 10,825,188.84 ወጪ ያደረጉ 
መሆናቸው በኦዲቱ ተረጋግጧል፡፡

38. በተጨማሪም የቀድሞው የፌዴራል ሲቪል ሠርቪስ ኮሚሽን በቁጥር 
መ30/ጠ/ጠ13137/820 በቀን 5/13/2001 ዓ.ም በተጸፈ ሠርኩላር 
የትርፍ ስዓት ክፍያ ተግባራዊ እንዳይሆን መመሪያ ያስተላለፈ 
ቢሆንም፤ የገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን ሣያስፈቅድ በሁሉም 
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ቅርንጫፍ ጽ/ቤቶች በ2004 በጀት ዓመት ለትርፍ ሰዓት ክፍያ ፈጽሞ 
ተገኝቷል፡፡

39. በመሆኑም ከደንብና መመሪያ ውጪ ያለአግባብ የተከፈለው ሂሣብ 
ተመላሽ እንዲሆንና ለወደፊቱም ደንብና መመሪያዎች ተከብረው 
መሰራት እንዳለበት ኦዲት ለተደረጉት መ/ቤቶች አሳስበናል፡፡

በተሰብሳቢ ሂሳብ መመዝገብ ሲገባው በወጪ የተመዘገበ የቅድሚያ  
ክፍያ ሂሳብ የተገኘባቸው መ/ቤቶች

40. በበጀት ዓመቱ በመንግሥት መ/ቤቶች በወጪ የተመዘገበው ሂሳብ 
በደንብና በመመሪያ መሠረት መሆኑን ለማረጋገጥ ኦዲት ሲደረግ 
በ12 መ/ቤቶች ለልዩ ልዩ ኮንትራታዊ አገልግሎቶች የተከፈለ 
ቅድሚያ ክፍያ ብር 546,599,723.27 በተሰብሳቢ ሂሳብ መመዝገብ 
ሲገባው በወጪ ተመዝግቦ ተገኝቷል፡፡

41. ቅድሚያ ክፍያን በወጪ ከመዘገቡት መ/ቤቶች መካከል ውሃና 
ኢነርጂ ሚኒስቴር ብር 302,924,907.46፤ ጅማ ዩኒቨርሲቲ ብር 
123,905,491.52፤ ትምህርት ሚኒስቴር ብር 47,988,495.21 እና 
ማዕድን ሚኒስቴር ብር 28,630,317.74 ዋና ዋናዎቹ ናቸው፡፡

42. መሆኑም የመንግሥት ሂሳብ አያያዝ በሚያዘው መሠረት 
አስፈላጊውን ማስተካከያ በማድረግ፤ ቅድሚያ ክፍያው ሥራው 
ተጠናቆ በቂ ማስረጃ እስከሚቀርብለት ድረስ በተሰብሳቢ ሂሳብ 
እንዲመዘገብ በሪፖርታችን አሳስበናል፡፡

በብልጫ የተከፈለ ወጪ

43. በወጪ የተመዘገቡት ሂሳቦች በፋይናንስ አስተዳደር አዋጅ እና 
ደንብ መሰረት በአግባቡ የተፈጸሙ፤ እንዲሁም መ/ቤቶቹ ላገኙት 
አገልግሎት የተፈጸመ መሆኑን ለማጣራት ኦዲት ሲደረግ፡ በ7 
መ/ቤቶች ለተለያዩ ግዢዎች ብር 542,220.60 እና ለውሎ አበልና 
ሌሎች ክፍያዎች በ4 መ/ቤቶች ብር 851,589.66 በድምሩ ብር 
1,393,810.26 በብልጫ ተከፍሎ ተገኝቷል፡፡

44. በብልጫ የተከፈለው ሂሳብም በግዢ ሂደት ዝቅተኛ ዋጋ ያቀረቡ 
እያሉ ያለበቂ ምክንያት ከፍተኛ ዋጋ ካቀረቡት ድርጅቶች ግዢ 



146

የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት

በመፈጸም፤ በድጋሚ ወጪ በማድረግ ወይም ከተገባው ውል ውጭ 
በመክፈልና ከውሎ አበል ተመንና የትርፍ ሰዓት ክፍያ በላይ 
በመክፈል የሚሉት ይገኙበታል፡፡

45. በመሆኑም መ/ቤቶች የግዢና ፋይናንስ አስተዳደር ስርዓቱን 
ተከትለው መፈጸም እንደሚገባቸውና በብልጫ የተከፈለውም 
ገንዘብ ወደ መንግስት ካዝና ተመላሽ እንዲሆን አስፈላጊ እርምጃ 
እንዲወሰድ በሪፖርታችን አሳስበናል፡፡

የንብረት ገቢ ደረሰኝ ያልቀረበለት 

46. የመንግስት ገንዘብ ወጪ ሆኖ የተገዛው ንብረት ለመ/ቤቱ ገቢ ለመሆኑ 
የንብረት ገቢ ደረሰኝ የተቆረጠለት መሆኑን ለማረጋገጥ ኦዲት ሲደረግ፤ 
በ6 መ/ቤቶች በብር 20,240,407.36 የተገዙ ዕቃዎች የንብረት ገቢ 
ደረሰኝ ሳይቆረጥላቸው ሂሣቡ በወጪ ተመዝግቦ ተገኝቷል፡፡ 

47. ከዚህም ውስጥ ጅማ ዩኒቨርሲቲ ብር 18,870,460.03 እና መደወላቡ 
ዩኒቨርሲቲ ብር 1,325,755.75 ለተገዛው ዕቃና ንብረት የንብረት 
ገቢ ደረሰኝ ካልቆረጡት ዋና ዋናዎቹ ናቸው፡፡

48. በተጨማሪም በኢትዮዽያ ጂኦሎጂካል ሰርቬይ ከውጪ ሀገር 
በድምሩ በአሜሪካን ዶላር 832,255.80 ተገዝተው የመጡ የተለያዩ 
ማሽነሪዎች ገቢ ያልተደረጉ መሆኑ ተውቋል፣ 

49. የዚህ ዓይነት አሠራር ለንብረት ብክነት ስለሚያጋልጥ ለወደፊቱ 
ተመሳሳይ ሁኔታ እንዳይከሰት ጥንቃቄ ሊደረግና የንብረት ገቢ 
ደረሰኝ ያልቀረበላቸው ንብረቶች ለየመ/ቤቶቹ አገልግሎት 
ለመዋላቸው በማስረጃ እንዲረጋገጥ ለመ/ቤቶቹ በላክነው ሪፖርት 
አሳስበናል፡፡

የወጪውን ትክክለኛነት ማረጋገጥ ያልተቻለ ሂሣብ

50. በበጀት ዓመቱ መ/ቤቶች የፈጸሙት ክፍያ ትክክለኛነቱን 
ለማጣራት ኦዲት ሲደረግ በ9 መ/ቤቶች በተለያየ ምክንያት ማስረጃ 
ባለመቅረቡ የወጪውን ትክክለኛነት ማረጋገጥ ያልተቻለ ሂሣብ 
ብር 3,507,062,927.60 ተገኝቷል፡፡ 
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51. የወጪውን ትክክለኛነት ማረጋገጥ ካልተቻለው ሂሣብ ውስጥ የሀገር 
መከላከያ ሚኒስቴር ብር 3,169,110,595.13፤ የብሔራዊ መረጃና 
ደህንነት አገልግሎት ብር 187,857,058.5፤ ወሎ ዩኒቨርሲቲ ብር 
41,288,852.19፤ ሚዛን ቴፒ ዩኒቨርሲቲ ብር 29,790,947.40 እና 
ሰመራ ዩኒቨርሲቲ ብር 14,000,000.00 ዋና ዋናዎቹ ናቸው፡፡

52. ማንኛውም የመንግስት ባለበጀት መ/ቤት የፌዴራል መንግስት 
የፋይናንስ አስተዳደር አዋጅ፡ ደንብና የመንግሥት የሂሳብ አያያዝ 
መመሪያዎችን ተከትሎ ሂሳቡን መያዝና ኦዲት ማስደረግ ስላለበት 
እነኚህ መ/ቤቶች ለወደፊቱ ተገቢውን የማስተካከያ እርምጃ በመውሰድ 
የተሟላ ሠነድ በማደራጀት ሂሳባቸውን እንዲያስመረምሩ አሳስበናል፡፡ 

53. በወጪ ሂሳብ ሪፖርት ያልተካተተ ወጪ ከውስጥ ገቢ እንዲጠቀሙ 
የተፈቀደላቸው መ/ቤቶች ከውስጥ ገቢያቸው ያወጡትን ወጪ 
በወጪ ሂሳብ ሪፖርት አካተው ለገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር 
የሚያቀርቡ መሆኑን ለማረጋገጥ ኦዲት ሲደረግ በ6 መ/ቤቶች የብር 
159,482,075.35 ወጪ በወጪ ሂሳብ ሪፖርት ተካቶ በሕጉ መሠረት 
ለሚኒስቴር መ/ቤቱ ሪፖርት ያልተደረገ መሆኑ ታውቋል፡፡ ከዚህም 
በተጨማሪ የውስጥ ገቢ ሂሳባቸውን በገቢ ሂሳብ ሪፖርት የማያካትቱ 
15 የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት በገንዘብ መጠን ያልታወቀ ወጪ 
በወጪ ሂሳብ ሪፖርት የማያካትቱ በመሆኑ ሂሳቡን ኦዲት ማድረግ 
አልተቻለም፡፡

54. ይህ አሰራር የዘመኑ የፌዴራል መንግስት አመታዊ ገቢና ወጪ 
ሂሳብ መግለጫን የሚያዛባ ከመሆኑም በላይ ሕገ ወጥ በመሆኑ 
እንዲስተካከል ባለፉት ዓመታት ሪፖርታችን ብናሳስብም ሊስተካከል 
አልቻለም፡፡ ስለሆነም ሊሰበሰብ የሚገባው የመንግሥት ገቢ በአግባቡ 
እንዲሰበሰብ የገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር ከሚመለከታቸው 
ጋር በመሆን ተገቢውን የማስተካከያ እርምጃ በመውሰድ ለተከበረው 
ም/ቤት ሪፖርት እንዲያቀርብ ሊደረግ ይገባል፡፡

የተከፋይ ሂሣብ

በወቅቱ ያልተከፈለ ተከፋይ ሂሣብ

55. በገ/ኢ/ል/ሚ/ር መመሪያ መሠረት በበጀት ዓመቱ በተከፋይ ሂሣብ 
የተያዙት ሂሣቦች በተገቢው ጊዜ ውስጥ መከፈላቸውን ለማረጋገጥ 
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ኦዲት ሲደረግ በ29 መ/ቤቶች ብር 491,128,467.58 በወቅቱ 
ያልተከፈለ ተከፋይ ሂሳብ ተገኝቷል፡፡ 

56. በወቅቱ ያልተከፈለ ተከፋይ ሂሳብ ከታየባቸው መ/ቤቶች ሀገር 
መከላከያ ሚኒስቴር ብር 173,824,549.10፤ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር 
ብር 159,330,268.77፤ ትምህርት ሚኒስቴር ብር 64,327,615.57፤ 
ጅማ ዩኒቨርሲቲ ብር 25,010,347.22 እና የግብርናና ቴክኒክና ሙያ 
ማሰልጠኛ ማስተባበሪያ ብር 23,125,504.24 ዋና ዋናዎቹ ናቸው፡፡ 

57. በሀገር መከላከያ ሚኒስቴር በሰኔ 30/2004 ከሠራዊት ደመወዝ 
ተመላሽ ተብሎ ሪፖርት የተደረገው ብር 163,504,599.94 
የሠራዊቱ አባላት ደመወዝ ባለመውሰዳቸው ለረጅም ዓመታት 
በተከፋይ ሂሣብ የተያዘና መጠኑም እያደገ የመጣ ከመሆኑም 
በላይ ክፍያው ሳይፈጸም ሂሣቡ በወጪ የተመዘገበ ሲሆን ቀሪው 
ብር 10,319,949.16 ለበርካታ ዓመታት በተከፋይ የተያዘና ለማን 
እንደሚከፈል የማይታወቅ መሆኑ ታውቋል፡፡ አሠራሩ ከመንግሥት 
የሂሣብ አሠራር ውጭ በመሆኑ እንደማንኛውም የፌደራል 
መንግሥት መ/ቤት ያልተከፈለ ደመወዝ በቀጣዩ ወር መጀመሪያ 
ለገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር ፈሰስ መደረግ እንዳለበት 
ደመወዝ ካልተከፈላቸው አባላት ጥያቄ ሲቀርብ ከገንዘብና ኢኮኖሚ 
ልማት ሚኒስቴር እየተጠየቀ እንዲከፈልና ሌሎችም መ/ቤቶችም 
በወቅቱ ያልተከፈለውን ተከፋይ ሂሳብ የፋይናንስ አስተዳደር ሕጉን 
ተከትለው ለሚመለከተው አካል እንዲከፍሉ አሳስበናል፡፡

58. በተጨማሪም በ12 መ/ቤቶች የተለያዩ የተከፋይ ሂሳብ አያያዝ 
ችግር ያለባቸው፤ ያለበቂ ማስረጃ በተከፋይ ሂሳብ የተመዘገቡ፤ 
ለማን እንደሚከፈል የሚያመለክት ዝርዝር ማስረጃ ባለመቅረቡ 
ትክክለኛነታቸውን ማረጋገጥ ያልተቻለ፤ በተከፋይ ሂሳብ መግለጫ 
ያልተካተቱ፤ እንዲሁም ያልተለመደ የሂሳብ ሚዛን የሚያሳዩ ተከፋይ 
ሂሳቦች ተገኝተው አስፈላጊው ማስረጃ እንዲቀርብና ተገቢው ማስተካከያ 
እንዲደረግላቸው ለየመ/ቤቶቹ በላክነው ሪፖርት አሳስበናል፡፡

የበጀት አጠቃቀም

ከተደለደለው በጀት በላይ ወጪ የሆነ ሂሣብ 

59. መ/ቤቶች የተፈቀደላቸውን በጀት በአግባቡ መጠቀማቸውን 
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ለማረጋገጥ በተደረገው ኦዲት በ27 መ/ቤቶች ለልዩ ልዩ የሂሣብ 
መደቦች ከተፈቀደላቸው በጀት በላይ በደንቡ መሠረት ሳያስፈቅዱ 
ሥራ ላይ የዋለ ብር 212,476,799.01 ተገኝቷል፡፡

60. ከበጀት በላይ ወጪ ካደረጉ መ/ቤቶች ባህርዳር ዩኒቨርስቲ ብር 
40,976,939.30፣ ሀዋሳ ዩኒቨርስቲ ብር 30,910,509.49፣ ጎንደር 
ዩኒቨርሲቲ ብር 28,217,838.81፣ ወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ ብር 
22,225,409.00 እና በሣይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር የቆላ ዝንብ 
ማጥፊያ ኘሮጀክት ብር 21,636,005.12 ዋና ዋናዎቹ ናቸው፡፡ 

61. በመሆኑም መ/ቤቶች በፋይናንስ አስተዳደር አዋጅና ደንብ መሠረት 
የተፈቀደላቸውን በጀት በተገቢው መንገድ የበጀት ዝውውር 
በማድረግ አስፈቅደው ሥራ ላይ ማዋል እንዳለባቸው አሳስበናል፡፡

የንብረት አስተዳደር 

62. መንግሥት ለቋሚና አላቂ ዕቃዎች ግዥ በየዓመቱ የሚያወጣው 
ወጪ ከፍተኛ ቢሆንም በብዙ መ/ቤቶች የሚታየው የዕቃና ንብረት 
አስተዳደር በዚህ ዓመትም አጥጋቢ ሆኖ አልተገኘም፡፡ በበጀት 
ዓመቱ ኦዲት ከተደረጉት መ/ቤቶች ውስጥ፣

ለቋሚ ዕቃዎች የተሟላ መለያ ቁጥር ያልሰጡ 21 መ/ቤቶች

ዓመታዊ ቆጠራ ያደረጉ ቢሆንም ከመዝገብ 
ከወጪ ቀሪ ጋር ትክክለኛነቱን ያላረጋገጡ 18 መ/ቤቶች

የቋሚና አላቂ ዕቃዎች ቆጠራ ያላደረጉ 12 መ/ቤቶች

የቋሚ ዕቃ መዝገብ /እስቶክ ካርድ/ ያላቋቋሙ 
ወይም ምዝገባ ያላከናወኑ 20 መ/ቤቶች

አገልግሎት መስጠት የማይችሉ የተለያዩ 
ንብረቶች በመንግሥት መመሪያ መሠረት 
ሳይወገዱ የተገኙባቸው 

33 መ/ቤቶች

ተያያዥነት ያላቸው የንብረት አስተዳደር 
ስራዎች በአንድ ሠራተኛ ብቻ የሚከናወንባቸው 3 መ/ቤቶች
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የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት

መሆናቸው በኦዲት ወቅት ተረጋግጧል፡፡

63. በተጨማሪም በ10 መ/ቤቶች የተለያዩ ከፍተኛ የንብረት አያያዝና 
አስተዳደር የውስጥ ቁጥጥር ሥርዓት ድክመቶች የሚታይባቸውና 
ቀደም ባሉት የኦዲት ሪፖርታችንም እንዲያስተካክሉ አስተያየት 
ተሰጥቶባቸው አሁንም ያልተስተካከሉ መሆኑ ተረጋግጧል፡፡

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

የተሽከርካሪ አጠቃቀምና አያያዝ

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

ሊብሬ ያልቀረበላቸው በ14 መ/ቤቶች 375  ሽከርካሪዎች

በብልሽት ምክንያት የቆመ በ18 መ/ቤቶች 287 ሽከርካሪዎች

በተለያዩ ድርጅቶች ሥም 
ሊብሬ ያላቸው ወደ መ/ቤቱ 
ስም ያልተቀየረላቸው

በ4 መ/ቤት 15 ተሽከርካሪዎች

መኖራቸው ታውቋል፡፡

66. በመሆኑም መ/ቤቶቹ በሁኔታው ላይ የእርምት እርምጃ መውሰድ 
እንዳለባቸው በመግለጽ፣ በብልሽት ምክንያት ቆመው የሚገኙ 
ተሽከርካሪዎች ተጠግነው አገልግሎት መስጠት እንዳለባቸው 
በመግለጽ፤ የማያገለግሉት ደግሞ በመንግሥት መመሪያ መሠረት 
እንዲሸጡ፣ ሊብሬ ያልቀረበላቸው አስፈላጊው ማስረጃ ተሟልቶ 
እንዲወጣላቸው፣ በሌላ መ/ቤት የተያዙት ሊብሬ በባለቤትነት 
ወደያዘው መ/ቤት ሊብሬው እንዲቀየርላቸው እርምጃ እንዲወሰድ 
አሳስበናል፡፡
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የመሠረታዊ አገልግሎቶች ከለላ ድጋፍ (PBS) ተከታታይ 
ኦዲት  

67. የኢትዮጵያ መንግሥትና የዓለም ባንክ ባደረጉት ስምምነት 
መሠረት የመሠረታዊ አገልግሎቶች ከለላ (PBS) ፕሮጀክት 
ተከታታይ (Continuous) ኦዲት በየሩብ ዓመቱ እየተከናወነ 
በስምምነቱ መሠረት ሪፖርቱ ለገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር 
ተልኮ ለዓለም ባንክ በወቅቱ እንዲደርስ ይደረጋል፡፡ ይህ ኦዲት 
የሚሸፍነው የመሠረታዊ አገልግሎት አቅራቢ የሆኑትን በወረዳና 
በክልል ደረጃ የሚገኙ የጤና፣ የትምህርት፣ የግብርና፣ የውሃና የገጠር 
መንገድ ሴክተሮችን ነው፡፡ 

68. በዚህም መሠረት ከሁሉም ክልሎች በናሙና በተመረጡ በ270 
ወረዳዎችና የከተማ አስተዳደር የፋይናንስ ጽ/ቤቶችና የፕሮግራሙ 
ፈጻሚ የክልል ሴክተር ቢሮዎች ተከታታይ ኦዲት (Continuous 
Audit) እና አንድ ፕሮግራም አቀፍ የሆነ የማጠቃለያ (final 
audit) ኦዲት ለማካሄድ ታቅዶ በ283 (105%) ወረዳዎችና የከተማ 
አስተዳደር የፋይናንስ ጽ/ቤቶችና የፕሮግራሙ ፈጻሚ በሆኑ የሴክተር 
ቢሮዎች እንደዚሁም ፕሮግራም አቀፍ የሆነውን የማጠቃለያ (final 
audit) ኦዲት በገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር ደረጃ በማካሄድ 
የPBS ኦዲቱን በታቀደው መሠረት ለመፈጸም ተችሏል፡፡

የፌዴራል የመንግሥት አጠቃላይ ገቢና ወጪ ሂሣብ ኦዲትን 
በተመለከተ

69. በገንዘብና ኤኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር ተዘጋጅቶ የሚቀርብ 
የመንግሥት አጠቃላይ ገቢና ወጪ የ2004 በጀት ዓመት ሂሣብ 
ኦዲት ተከናውኖ ሪፖርቱ የተላከ ሲሆን በኦዲቱ ወቅት የታዩት ዋና 
ዋና ግኝቶች ደግሞ የሚከተሉት ናቸው፡፡

70. በገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን በኩል በተለያየ ምክንያት በስህተት 
የተሰበሰበ ቀረጥ ግብር ከፋዩ በስህተት የከፈለ መሆኑ ሲታወቅና 
በኮሚቴ ሲረጋገጥ በስህተት የተከፈለው ቀረጥ በበጀት ተይዞ ለግብር 
ከፋዩ ተመላሽ የሚደረግለት ሲሆን በ2004 በጀት ዓመት ተሰብስቦ 
በበጀት ዓመቱ ለቀረጥ ተመላሽ የተደረገው ብር 2,954,828.92 
በገቢ ተመላሽ መመዝገብ ሲገባው በወጪ ሪፖርት ተመዝግቦ 
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ለሚኒስቴሩ መ/ቤቱ መቅረቡና ሚኒስቴር መ/ቤቱም ተገቢው 
ማስተካከያ እንዲደረግ ማድረግ ሲገባው አለማድረጉና በዚህም 
ምክንያት የተጠቃለለው የገቢ ሪፖርት በዚያው መጠን ሚዛኑ ከፍ 
(overstated) እንዲል ማድረጉ፤ 

71. በፋይናንስ አስተዳደር አዋጅ ቁጥር 648/2001 አንቀፅ 59 መሰረት 
ሚኒስቴሩ ከመንግስት መስሪያ ቤቶች የሚደርሰውን የተመረመረና 
በተሰጠው የኦዲት አስተያየት መሰረት የተስተካከለ ሂሳብ መግለጫ 
ከማእከላዊ ግምጃ ቤት ሂሳብ ጋር በማጠቃለል የፌዴራል 
መንግስትን ዓመታዊ የሂሳብ ሪፖርት ማዘጋጀቱን ለማረጋገጥ 
ኦዲት ሲደረግ በናሙና የታዩት ሶስት ሪፖርት አቅራቢ መስሪያ 
ቤቶች በተሠጠው የኦዲት አስተያየት መሰረት ሂሳብ መግለጫው 
ሳይስተካከል ሪፖርት ያቀረቡና ያልተስተካከለውም ሂሳብ መግለጫ 
በተጠቃለለው የፌደራል መንግስት ዓመታዊ ሂሳብ ውስጥ የተካተተ 
መሆኑ ተረጋግጧል፡፡

የክዋኔና አካባቢ ኦዲት ዋና ዋና ግኝቶችን በተመለከተ

72. መ/ቤታችን የፋይናንስና የሕጋዊነት (regularity) ኦዲቱን ሽፋን 
በከፍተኛ ደረጃ በማሳደጉ በሂደት ትኩረቱን በፋይናንስና የሕጋዊነት 
ኦዲት ጥራትና በክዋኔ ኦዲት ላይ የማድረግ አቅጣጫን ለመከተል 
መወሰኑም ይታወቃል፡፡ በመንግሥት መ/ቤቶች የተቀረፁ 
ኘሮግራሞችና ኘሮጀክቶች የተመደበላቸውን በጀት በአግባቡ ሥራ 
ላይ ማዋላቸውን እና የታለመላቸውን ዓላማና ግብ በብቃትና 
ስኬታማ በሆነ መንገድ መወጣታቸውን ለማረጋገጥ የክዋኔ ኦዲት 
ይከናወናል፡፡ 

73. በዚሁ መሠረት ከጥር 2004 በፊት ተጀምረው የዝርዝር ኦዲት 
ስራቸው ወደዚህኛው የኦዲት ዓመት የዞሩ 5 ኦዲቶችን ጨምሮ 
27 የክዋኔ ኦዲቶችን በማካሄድ ከጥር 2004 እስከ ታህሣስ 30 
ባለው ጊዜ 19 የክዋኔ ኦዲቶችን ለማጠናቀቅ ታቅዶ 17 ኦዲቶችን 
(89.5%) አጠናቆ ሪፖርት ለማውጣት ተችሏል፡፡ የክዋኔ ኦዲቱ 
ክንውን ከዕቅዱ በ2 ሪፖርት ወይም በ10.5% በማነስ የተፈጸመ 
ሲሆን ውስጣዊና ውጫዊ ምክንያቶች ለክንውኑ ማነስ አስተዋጽዖ  
አድርገዋል፡፡  

74. ኦዲታቸው የተጠናቀቁት 17ቱ የክዋኔና የአካባቢ ኦዲቶች ላይ 
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የ2004 በጀት ዓመት የኦዲት ሪፖርት 

የተገኙት ዋና ዋና ግኝቶች እንደሚከተለው ቀርበዋል፡፡

በመደበኛ ፓስፖርት አገልግሎት አሰጣጥ ላይ የተከናወነ የክዋኔ 
ኦዲትን በተመለከተ

75. የመደበኛ ፓስፖርት የሚፈልግ ማንኛውም ዜጋ አስፈላጊውን መረጃ 
አሟልቶ ሲቀርብ በዋናው መምሪያ በ3 ቀናት፣ በቅርንጫፍ ጽ/
ቤቶች በ7 ቀናት ውስጥ የጉዞ ሰነድ ተዘጋጅቶ ሊሰጠው ሲገባ 
በዋናው መምሪያ እና በናሙና በተመረጡት የደሴ፤ የባህር ዳር እና 
የሃዋሳ ቅርንጫፍ ጽ/ቤቶች እስከ 90 ቀናት ድረስ የሚያስጠብቅ 
መሆኑ፤ 

76. በዋና መምሪያውም ሆነ በናሙና በተመረጡት ቅርንጫፍ ጽ/ቤቶች 
እያገኙ ስላሉት አገልግሎት አስተያየት ከተጠየቁት 200 ባለጉዳዮች 
መካከል 189 (94.5%) የሚሆኑት እየተሰጠ ባለው አገልግሎት 
አለመርካታቸውን የገለፁ መሆኑ፤ 

77. የፓስፖርት አሰጣጥ ሂደቱ ረዥም መሆን፤ በሌላ በኩል ለደንበኞች 
በቂ የሆነ እንክብካቤ አለመኖር፤ ከዝናብና ፀሀይ መከለያና የወረፋ 
መጠበቂያ ቦታ አለመኖር፤ የመፀዳጃ ቤትና ውሃ አለመኖር፤ የቀጠሮ 
ቀን አለመከበር፤ በቅርንጫፍ ጽ/ቤቶች ባለጉዳዮችን የሚረዳ 
የመረጃ ዴስክ አለመኖር ለደንበኞች አለመርካት እንደምክንያት 
ከተጠቀሱት ውስጥ ዋና ዋናዎቹ መሆናቸው፣ 

78. በዋና መምሪያውም ሆነ በቅርንጫፍ ጽ/ቤቶች ስለሚሰጡ 
አገልግሎቶች እና አገልግሎቶቹ የት እንደሚሰጡ የማስተዋወቅ ሥራ 
ሊሰራ የሚገባ ቢሆንም፣ መጠይቅ ከተደረገላቸው 200 አገልግሎት 
ፈላጊዎች ውስጥ 120 የሚሆኑት (60%) የፓስፖርት አገልግሎት 
በሌሎች የክልል ቅርንጫፍ ጽ/ቤቶች እንደሚሰጥ እንደማያውቁ 
መግለፃቸው፤
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በሀገሪቱ የማዕድን ሀብት ልማት ላይ ለሚሳተፉ አካላት ወጥ 
የሆነ የፍቃድ አሰጣጥ ስርዓት መዘርጋቱንና ልማቱ የአካባቢንና 
የህብረተሰቡን ደህንነት በማይጎዳ ሁኔታ እየተካሄደ መሆኑን 
በተመለከተ 

79. በማዕድን ፍለጋና ልማት ለሚሰማሩ አካላት የፍቃድ አሰጣጥ ስርዓት 
ተዘርግቶ ተግባራዊ ሊደረግ እና የተዘረጋው ስርዓት ተግባራዊነት 
ላይ ክትትልና ቁጥጥር ማድረግ አስፈላጊ በመሆኑ የፍቃድ 
አሰጣጥ ስርዓት፣ በሚኒስቴር መ/ቤቱ የተዘረጋ ቢሆንም፤ በናሙና 
ከተመረጡትና በሚኒስቴር መ/ቤቱ የማምረት ፈቃድ ከተሰጣቸው 
21 ባለፈቃዶች ውስጥ 14ቱ (67%) የተቀመጠውን መስፈርት 
አሟልተው ፍቃድ የተሰጣቸው ስለመሆኑ ማስረጃ እንዲቀርብ 
በተደጋጋሚ ተጠይቆ ሊቀርብልን አለመቻሉ፤ 

80. 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 
መሰረዝ የነበረባቸው 81 የምርመራ ፈቃዶች ስለመታደሳቸው ወይም 
እንዲያሳድሱ ማሳሰቢያ ስለመሰጠቱ ወይም ፈቃዳቸው ስለመሰረዙ 
የሚያሳይ ማስረጃ እንዲቀርብ ተጠይቆ አለመቅረቡ፤

81. የመንግስት ነፃ የአክስዮን ድርሻ በቀድሞው አዋጅ 2% በአዲሱ 
አዋጅ ደግሞ 5% እንደሚኖረው የተደነገገ ቢሆንም፣ በኦዲቱ ወቅት 
የመንግስት ነፃ አክስዮን ድርሻ የሚያስገኘውን ጥቅም በተመለከተ 
በማዕድን ሚኒስቴር ፈቃድ ከተሰጣቸውና በናሙና ከተመረጡት 
21 ማዕድን አምራቾች ውስጥ 20 ባለፈቃዶች ክፍያ የማይፈፅሙ 
መሆኑ፤ 

82. የማዕድን ስራዎች በአካባቢ ላይ የሚያደርሱትን ተፅዕኖዎችና 
አያያዛቸውን ለመቆጣጠር የሚያስችል መመሪያ መዘጋጀትና 
መሰራጨት እንዳለበት በማዕድን ፖሊሲ ሰነድ ላይ የተመለከተ 
ቢሆንም መመሪያው በሚኒስቴር መ/ቤቱ አለመዘጋጀቱ፤ 

83. የማዕድን ፈቃድ ጠያቂዎች ፈቃድ ከማግኘታቸው በፊት የአካባቢና 
ማህበረሰብ ተፅዕኖ ግምገማ ጥናት ሊያቀርቡ፣ የጥናቶች ትክክለኛነት 
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የሚረጋገጥበት ሥርዓትም ተዘርግቶ ተግባራዊ ሊደረግና የጥናቱ 
ተግባራዊነት ላይ ክትትልና ቁጥጥር መደረግ ሲገባ፣ የማምረት 
ፈቃድ ከሚኒስቴር መ/ቤቱ ከወሰዱትና በናሙና ከተመረጡት 21 
ባለፈቃዶች ውስጥ 16 ባለፈቃዶች (76%) የሚሆኑት የአካባቢና 
ማህበረሰብ ተፅዕኖ ግምገማ ጥናት አቅርበው ፈቃድ የተሰጣቸው 
ስለመሆኑ ማስረጃ አለመቅረቡ፤ 

84. የማዕድን ባለፍቃዶች የአካባቢ ተፅዕኖ መልሶ ማቋቋሚያ ፈንድ 
ሊመድቡና ፈንዱ በስራ ላይ የሚውልበትን የአሰራር ስርዓት 
ዘርግተው ተግባራዊ ማድረግ ያለባቸው ቢሆንም በደቡብ ብሔር 
ብሔረሰቦች እና ሕዝቦች እና በኦሮሚያ ክልል እንዲሁም በአዲስ 
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 ስርዓት አለመኖሩ፤ 

85. ለመንገዶች ግንባታና ጥገና አገልግሎት በኢትዮጵያ መንገዶች 
ባለስልጣን እና በክልል የገጠር መንገድ ባለሥልጣኖች እንዲሁም 
በእነርሱ በኩል ጨረታ አሸንፈው ኮንትራት የሚወስዱ የኮንስትራክሽን 
ማዕድናትን በህግ በተደነገገው መሰረት በነፃ የሚጠቀሙ ቢሆንም 
በማዕድን አዋጁ መሰረት አካባቢን መልሶ ለማቋቋም የሚያገለግል 
ፈንድ የማይመድቡ እና የመንገድ ግንባታቸውን ጨርሰው ቦታውን 
ለቀው ከመሄዳቸው በፊት የመልሶ ማቋቋም ስራዎች የማይሰሩ 
መሆኑ፤ 

በመንግሥት ሠራተኞች ማኅበራዊ ዋስትና ኤጀንሲ የጡረታ 
ፈንድ አሰባሰብ፣ አያያዝና አጠቃቀምን በተመለከተ 

86. አዋጅ ቁጥር 714/2003 ከመውጣቱ በፊት አሰሪ መ/ቤቶች 
ከሰራተኞቻቸው ደመወዝ እየቆረጡ የሰበሰቡትን የጡረታ መዋጮ 
ለጡረታ ፈንዱ ገቢ ማድረጋቸውን ለመከታተል የተዘረጋ ስርአት 
ያልነበረ ሲሆን አዋጁ ከወጣም በኋላ በተለይ የመንግሥት 
የልማት ድርጅቶች ከሰራተኞቻቸው የሰበሰቡትን የጡረታ መዋጮ 
ለገቢዎችና ጉምሩክ ባለሥልጣን ገቢ ማድረግ እንዲችሉ ኤጄንሲው 
ከገቢዎችና ጉምሩክ ባለሥልጣን ጋር ውል የተዋዋለ ቢሆንም፣ 
መሰብሰብ ያለበትን የጡረታ መዋጮ በውሉ መሰረት ስለመሰብሰቡ 
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ለማረጋገጥ የሚያስችል ክትትልና ቁጥጥር የሚደረግበት ሥርዓት 
ተዘርግቶ ተግባራዊ ያልተደረገ መሆኑ፤ 

87. ከገቢዎችና ጉምሩክ ባለሥልጣን ጋር በተደረገው የውል ስምምነት 
ላይም ተጠቃሎ ወደ ጡረታ ፈንድ ገቢ የተደረገውን የጡረታ 
መዋጮ ገቢ ያደረጉትን እያንዳንዱን የመንግሥት የልማት 
ድርጅት እና ሰራተኞች ለማወቅ እንዲቻል ዝርዝር መግለጫ 
በማዘጋጀት ከባንክ ዴቢት አድቫይስ ጋር ገንዘቡ ለጡረታ ፈንዱ 
በተላለፈበት ወር እስከ ቀጣዩ ወር 30ኛው ቀን ድረስ ለኤጄንሲው 
መላክ እንዳለበት የተቀመጠ ቢሆንም ባለስልጣኑ በውሉ መሰረት 
እንዲፈጽም ባለመደረጉ አሰሪ መ/ቤቶች ያስገቡለትን ብቻ 
ለኤጀንሲው በተከፈተው የባንክ ሂሳብ ቁጥር ገቢ ከማድረጉ ውጪ 
ከየትኛው መ/ቤት፣ ዞን፣ ወረዳ እንደተሰበሰበ ባለመታወቁ የተነሳ 
የትኛው መ/ቤት የጡረታ መዋጮውን በወቅቱ ገቢ ማድረጉንና 
አለማድረጉን ለመለየት አለመቻሉ፤

88. 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፤

89. 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 አለመሰብሰቡ እንደዚሁም ከመጋቢት 14 እስከ 
ግንቦት 30 2004 ዓ.ም ባለው ጊዜ ውስጥ ብቻ በቀረበው የሂሳብ 
ምርመራ ሪፖርት በድምሩ ብር 118,114,069.00 በአሰሪ መ/ቤቶች 
ላይ ውዝፍ የጡረታ መዋጮ መኖሩ ተረጋግጦ መተማመኛ የተሰጠ 
ቢሆንም ገንዘቡ ገቢ ስለመደረጉ ማስረጃ ሊቀርብ አለመቻሉ፤  

90. በመንግሥት የፋይናንስ አስተዳደር አዋጅ 648/2001 መሰረት 
የበጀት አመቱ ባለቀ በ3 ወር ጊዜ ውስጥ የኤጀንሲውን ሂሳቡን ኦዲት 
ማስደረግ ሲገባው የ2003 እና 2004 በጀት ዓመት ሂሳብ ባለመዝጋቱ 
የጡረታ ፈንዱ ሂሳብ ከ2002 በኋላ ኦዲት ያልተደረገ መሆኑ፤ 
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የቀረጥ ነጻ ንግድ አሠራርና አፈጻጸምን በተመለከተ የተከናወነ 
ክዋኔ ኦዲት

91. በቀረጥ ነፃ ንግድ ስራ ላይ ለመሰማራት የሚፈልጉ አካላት፣ ሥራው 
ላይ ከመሰማራታቸው በፊት የቀረጥ ነጻ ንግድ ሥራ ፈቃድ 
ማውጣትና በወቅቱ ማደስ የሚኖርባቸው ቢሆንም በኦዲቱ ወቅት 
በቀረጥ ነፃ ንግድ ስራ ላይ ተሰማርተው በመስራት ላይ የሚገኙት 
የግል የቀረጥ ነጻ ድርጅቶች በቀረጥ ነፃ ንግድ ስራ ላይ ለመሰማራት 
የሚያስችል የህግ መሰረት እና የቀረጥ ነጻ ንግድ ሥራ ፈቃድ 
የሌላቸው መሆኑ፤ 

92. 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፤

93. 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 እና 
ሁለት ውስጥ ላሉት ሁለት ሱቆቹ በውጭ ምንዛሪ ለመገበያየት 
የሚያስችል ፈቃድ ሳይኖረው፤ በፈቃድ ሰጪና ተቆጣጣሪ አካላትም 
(የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ እና የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ 
ባለስልጣን መስሪያ ቤቶች) ፈቃድ ያለው ስለመሆኑ ክትትልና 
ቁጥጥር ሳይደረግ ከ10 ዓመታት በላይ እየሰሩ የሚገኙ መሆኑ፤

94. በሁለቱም ተርሚናሎች ውስጥ በሚገኙ የወጪ መንገደኞች አዳራሾች 
ሁለት አይነት የንግድ አሰራር መኖሩ ማለትም ከቀረጥ ነጻ እና 
ቀረጥ ተከፍሎባቸው የሚሸጡ ዕቃዎች 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 ስርዓት በተቀናጀ ሁኔታ 
ተዘርግቶ ተግባራዊ አለመደረጉ፤ 
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95. 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፤

96. 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፣ ሶስት የግል ድርጅቶች ከነሐሴ 2002 ዓ.ም. 
ጀምሮ የጉምሩክ ቦንድድ መጋዘን ፈቃዳቸውን አለማሳደሳቸው፤

97. 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፤

98. ከቀረጥ ነፃ ዕቃዎች ወደ ቀረጥ ነፃ ሱቅ ከመግባታቸው በፊት 
የዕቃዎቹ ዝርዝር መረጃ (ዓይነትና ብዛት) በጉምሩክ ተጠናቅሮ 
የማይያዝ መሆኑ፤ 

99. በዘርፉ የተሰማሩ ድርጅቶች ከቀረጥ ነፃ የሚያስገቧቸውን ጊዜ 
ያለፈባቸው፤ በጉዞ ወቅት መጠነኛ ጉዳት የደረሰባቸው እና ረዥም 
አመታትን ያስቆጠሩ ዕቃዎች አወጋገድን በተመለከተ የአፈፃፀም 
መመሪያ እና ለማስወገድ የሚያስችል ሥርዓት ተዘርግቶ ተግባራዊ 
ባለመደረጉ በከፍተኛ የውጭ ምንዛሪ ወደ ሀገር ውስጥ የገቡ ዕቃዎች 
ሳይወገዱ ረዥም ጊዜ በሱቅ (በመጋዘን) ውስጥ የሚገኙ መሆኑ፤
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በመንግሥት የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ውስጥ በሚገኙ 
ተማሪዎች ላይ የሚታዩ የሥነ-ምግባር ችግሮች እንዲሁም 
የሚገጥሟቸው ተቋማዊ እና አካባቢያዊ አሉታዊ ተጽዕኖዎችን 
በተመለከተ

100. በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ውስጥ ለሚገኙ መምህራንና ተማሪዎች 
የሥነ-ምግባር ደንብና የዲሲፕሊን መመሪያ ሊዘጋጅ፣ የግንዛቤ 
ማስጨበጫ ሊሰጥበት እና ስለተግባራዊነቱም ክትትል ሊደረግበት 
ሲገባ በናሙና በታዩት በዲላ፣ በሀዋሳ፣ በጎንደርና በባህር-ዳር 
ዩኒቨርስቲዎች የመምህራን የሥነ-ምግባር ደንብ ያልተዘጋጀ ሲሆን 
የተማሪዎች የሥነ-ምግባር ደንብና መመሪያ ቢኖርም የግንዛቤ 
ማስጨበጫውን ያላገኙ ተማሪዎች በመኖራቸው መመሪያው 
በትክክል እየተተገበረ አለመሆኑ፤

101. በኦዲቱ ወቅት በናሙና በታዩት የዲላ፣ የሐዋሳ፣ የጎንደርና የባህርዳር 
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 
መኖራቸውን፤ 

102. 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፤

103. 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 
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ማራኪ ካምፓስ በባህር-ዳር በዋናው ካምፓስ አካባቢ የጫት፣ የሺሻ፣ 
እና የመጠጥ ቤቶች እንዲሁም በባህር-ዳር በዘንዘልማና በሀዋሳ 
በዋናው ካምፓሶች አካባቢ የጫት እርሻዎች መኖራቸው፤ 

የደቡብ ኢትዮጵያ ስምጥ ሸለቆ የቆላ ዝንብ ማጥፊያ ፕሮጀክት 
አፈፃፀምን በተመለከተ የተካሄደ ክዋኔ ኦዲት

104. የደቡብ ኢትዮጵያ ስምጥ ሸለቆ የቆላ ዝንብ ማጥፊያ ኘሮጀክት 
ከ1990 ዓ.ም እስከ 2000 ዓ.ም ውስጥ የቆላ ዝንብን ከ25‚000 
ካ.ኪ.ሜ ላይ ነፃ ለማድረግ በእቅድ የተያዘ ቢሆንም ከ13 ዓመታት 
በኋላ የተከናወነው 6‚000 ካ.ኪ.ሜ (24%) ብቻ መሆኑ፤ 

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

106. በ2002 ዓ.ም እና በ2003 ዓ.ም እንስሳት በማይገቡበት አካባቢ 
መሬት ለመሬትና በአውሮኘላን የኬሚካል ርጭት ለማከናወን በዕቅድ 
ቢያዝም እስከ የካቲት 2004 ዓ.ም ድረስ ስራው አለመከናወኑ፤ 

107. የቆላ ዝንቦች ማምከኛ እና ደምን ከባክቴሪያ ለማፅዳት የሚያገለግል 
የጨረር (Industrial radiateor Gama ray) መሳሪያ ግዢ የተፈፀመ 
ቢሆንም ለኢንዱስትሪያል ራዲያተር የሚያስፈልገው ክፍል ግንባታ 
ስራ ባለመሰራቱ ዕቃው ያለ አገልግሎት መቀመጡ፤

108. ለዕርባታ ማዕከሉና ለመስክ ስራ የሚያገለግሉ መሳሪያዎች፣ 
መድኃኒቶች እና ኬሚካሎች (በፕሮጀክት ማዕከሉ ለዝንቦች እርባታ 
ክፍል እና ለላቦራቶሪ እንዲሁም ለጨረር ስራ የሚያገለግል) ግዢ 
በተያዘላቸው ዕቅድ መሰረት አለመከናወኑ፤ 

109. 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፤
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የፌዴራል መንግሥት መ/ቤቶች የነዳጅ አጠቃቀም፣ ክትትል እና 
ቁጥጥርን በተመለከተ የተካሄደ የክዋኔ ኦዲት 

110. የመንግስት ግዢ እና ንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ በፌዴራል 
መንግሥት መ/ቤቶች የነዳጅ አጠቃቀም የተሽከርካሪ ጥገናና 
አያያዝን ኢኮኖሚያዊና ውጤታማ በሆነ መንገድ ለመምራት 
የሚያስችል የአሰራር ስርዓት እስከ 2004 በጀት ዓመት መጨረሻ 
አለማውጣቱ፤ 

111. በናሙና ተመርጠው ከታዩት 11 መ/ቤቶች በ10ሩ የተሽከርካሪዎች 
ጥገና እና የእንክብካቤ ሥርዓት አለመዘርጋቱ፤ 

112. በጋራ አገልግሎት (Pool) ሥር የሚገኙ ተሽከርካሪዎች የየሥራ 
ክፍሎችን የተሽከርካሪ ፍላጎት በማገናዘብ እንደ አስፈላጊነቱ 
በአንድ አቅጣጫ የሚጓዙ ሠራተኞችን በማቀናጀት ነዳጅን በቁጠባ 
ለመጠቀም የሚያስችል አሠራር መተግበሩን ለማረጋገጥ በናሙና 
ተመርጠው ከታዩ 11 መ/ቤቶች 8ቱ አሠራሩ ስለመኖሩ ማስረጃ 
ለማቅረብ አለመቻላቸው፤  

113. ለመንግስት ተሽከርካሪ የሚሰጥ የነዳጅ ዕደላ ከሥራው ጠባይና 
ሁኔታ አንጻር ተገምግሞ የሚወሰን መሆኑን ለማረጋገጥ በናሙና 
ከታዩት 11 መ/ቤቶች በ8ቱ ማስረጃ ሊቀርብ አለመቻሉ፤ 

114. እያንዳንዱ ተሽከርካሪ በዓይነት፣ በሞዴልና በዕድሜ ተለይቶ በአንድ 
ሊትር ነዳጅ ምን ያህል ኪ/ሜትር መጓዝ እንደሚችል ሊታወቅ እና 
በዚሁ መሠረት ተግባራዊ መደረግ ሲገባው በናሙና ተመርጠው 
ኦዲት ከተደረጉ 11 መ/ቤቶች በሰባቱ መረጃው ተጠናቅሮ አለመያዙ 
እና ተግባራዊ አለመደረጉ፤ 

115. በናሙና በታዩት በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ 6፤ በማዕከላዊ እስታትስቲክስ 
ኤጀንሲ 2፤ በጤና ጥበቃ ሚኒስቴር 2፤ በግብርና ምርምር 
ኢንስቲትዩት 17፤ በግብርና ሚኒስቴር 17 እና በማዕድን ሚኒስቴር 
7 በድምሩ 54 ጌጃቸው የማይሰራ ተሽከርካሪዎች አገልግሎት 
በመስጠት ላይ የሚገኙ መሆኑ፤ 

116. በመንግሥትና ህዝባዊ ድርጅት ተሽከርካሪዎች ግዥ ሥምሪት 
አጠቃቀምና ጥገና መመሪያ መሰረት በየወሩ መጨረሻ እያንዳንዱ 
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ተሽከርካሪ የፈጀውን የነዳጅ መጠን ከሸፈነው የኪ/ሜትር ብዛት 
ጋር በማነጻጸር በሪፖርት መልክ ተቀናብሮ በቅጽ ላይ በመሙላት 
ለሚመለከተው የመ/ቤቱ የበላይ ኃላፊ የሚቀርብበት የአሰራር 
ሥርዓት በናሙና ተመርጠው ከታዩት 11 መ/ቤቶች በ8ቱ ተግባራዊ 
አለመደረጉ፤

በጋራ ልማት እና በኪራይ የተያዙ የልማት ድርጅቶች ውጤታማነት

117. የልማት ድርጅቶች በኪራይና በጋራ ልማት ኢንቨስትመንት ወደ 
ግል ከተዛወሩ በኋላ በስራ እቅዱ (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፤  

118. በጋራ ልማት ኢንቨስትመንትና በኪራይ የተያዙ የልማት ድርጅቶች 
የሂሳብ ሪፖርቶች የትርፍና ኪሳራ ሪፖርት (Income statemenet) 
እና የሀብት እና እዳ 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 መግለጫዎች ለኤጀንሲው አለመላኩና በገለልተኛ ኦዲተሮች 
ኦዲት አለመደረጉ፤ 

119. ኤጀንሲው በኪራይና በጋራ ልማት ኢንቨሰትመንት ከግል ባለሀብቱ 
ጋር በሚያስተዳድራቸው ድርጅቶች የኃላፊነትና የተጠያቂነት 
ስርዓት እንዲሁም ውል ቢቋረጥ አፈጻጸሙ በስምምነት ሰነዱ መሰረት 
ሊሆን ሲገባ በውሉ መሠረት ለመንግስት መከፈል የሚኖርበት ብር 
106,481,211.57 እና USD 760,000 ኦዲቱ እስከተጠናቀቀበት 
ታህሣሥ 2005 ለመንግሥት ያልገባ መሆኑ፤ (ለዝርዝሩ አባሪ 
አንድንይመልከቱ)
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የመንግስት ትርፍ ድርሻ እና የኢንዱስትሪ ልማት ፈንድ ሂሳብ 
ብድር አሰጣጥ፣ አጠቃቀም እና አሰባሰብን በተመለከተ

120. ኤጀንሲው ከ2003-2007 ባዘጋጀው ስትራቴጂክ ዕቅድ ውስጥ 
ከኢንዱስትሪ ልማት ፈንድ ብድር ለምን ያህል አክሲዮን ማህበራትና 
የልማት ድርጅቶች እንደሚሰጥ እና ምን ያህል የብድር ተመላሽ 
እንደሚሰብሰብ የልማት ድርጅቶችንና አክሲዮን ማህበራትን 
የፍላጎት ጥናት መሰረት በማድረግ በስትራቴጂክ እቅዱ ውስጥ 
አለማካተቱና በየአመቱ ተግባራዊ መደረጉን የማያረጋግጥ መሆኑን፤

121. ኤጀንሲው የልማት ድርጅቶችና አክስዮን ማህበራት በየበጀት አመቱ 
መክፈል ያለባቸውን የመንግስት ትርፍ ድርሻ ገቢ እንዲያደርጉ 
ደብዳቤ የሚጽፍ እና መርሃ ግብር /የጊዜ ሰሌዳ/ አዘጋጅቶ የሚልክ 
ቢሆንም 28 የመንግስት የልማት ድርጅቶችና አክስዮን ማህበራት 
ፈሰስ ማድረግ የሚገባቸውን ብር 786,952,679 ገቢ ሳያድርጉ 
በአማካይ ከ2-3 አመታት ያዘገዩ መሆኑን፤ 

122. ኤጀንሲው በተለያዩ ጊዜያት በመንግስት ይዞታ ስር ላሉ አክሲዮን 
ማህበራትና የልማት ድርጅቶች ከኢንዱስትሪ ልማት ፈንድ ብድር 
በሚሰጥ ጊዜ ውል የሚያስገባ ቢሆንም በገቡት ውል መሰረት 
የሸቀጦች ጅምላ ንግድ አስመጪ ድርጅት ብር 50 ሚሊዮን፣ 
የኮምቦልቻ ጨርቃ ጨርቅ አክሲዮን ማህበር ብር 35‚369‚185፣ የአበቦ 
እርሻ ልማት ብር 16‚316‚057፣ ሐማሬሳ የምግብ ዘይት አክሲዮን 
ማህበር ብር 13‚039‚877፣ ባቱ ኮንስትራክሽን አክሲዮን ማህበር ብር 
12‚440‚000፣ ኮስቲክ ሶዳ አክሲዮን ማህበር ብር 3‚666‚666፣ አዳሚ 
ቱሉ ፀረ ተባይ አክሲዮን ማህበር ብር 3‚031‚625. እንዲሁም ሰሜን 
ኦሞ እርሻ ልማት ብር 884‚000 በድምሩ ብር 134‚747‚410 ተመላሽ 
ሳያደርጉ ከ2 እስከ 6 ዓመት ያዘገዩ እና ኦዲቱ እስከተጠናቀቀበት 
ጊዜ ድረስ ብድሩን ያልመለሱ መሆኑ፤ 

123. ኤጀንሲው በመንግስት ይዞታ ስር የነበሩ አክሲዮን ማህበራትና 
የልማት ድርጅቶች ወደ ግል በሚዛወሩበት ጊዜ በውጭ ኦዲተር 
ሂሳቡን አስመርምሮ ያለባቸውን የመንግስት ትርፍ ድርሻ 
እንዲከፍሉ ውል የሚያስገባ ቢሆንም ከሐረር ቢራ አክሲዮን ማህበር 
ብር 8,362,019፣ ከአምቦ ማዕድን ውሃ ብር 7,806,125፣ ከቦሌ 
ቡልቡላ ኮንስትራክሽን ብር 2,381,490 በድምሩ ብር 18,549,634 
ገቢ ያልተደረገ የመንግስት ትርፍ ድርሻ ሂሳብ መኖሩ፤
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124. ኤጀንሲው በመንግስት ይዞታ ስር የነበሩ አክሲዮን ማህበራትና 
የልማት ድርጅቶች ወደ ግል በሚዛወሩበት ጊዜ ያለባቸውን 
የኢንዱስትሪ ልማት ፈንድ ብድር ገዢ ባለሀብቶቹ እንዲከፍሉ 
ውል ያስገባ ቢሆንም አርባምንጭ ጨርቃ ጨርቅ ብር 10,191,787፣ 
የኢትዮጵያ ምርጥ ዘር ድርጅት ብር 11,976,098፣ ታቦር ሴራሚክ 
ውጤቶች አክሲዮን ማህበር ብር 6,220,831፣ የኢትዮጵያ ቆዳ 
አክሲዮን ማህበር ብር 11,780,500፣ የሃዋሳ ጨርቃ ጨርቅ አክሲዮን 
ማህበር ብር 4,084,825 በድምሩ ብር 44,254,041 ገዢ ባለሀብቶች 
በገቡት ውል መሰረት ያልከፈሉት የኢንዱስትሪ ልማት ፈንድ 
ብድር መኖሩ፤

125. ከዚህም ሌላ በኢትዮጵያ መንግስትና ሳይገን ግሩፕ በተባለ 
የቱርክ ባለሀብቶች ሳይገን ዲማ ጨርቃ-ጨርቅ አክሲዮን ማህበርን 
ለመመስረት በ2003 ዓ.ም ከኢንዱስትሪ ልማት ፈንድ የመንግስት 
ድርሻ ሂሳብ በሚከፈልበት ጊዜ USD 327,107.8 በብልጫ የተከፈለና 
ያልተመለሰ መሆኑ፤

በግብርና ሚኒስቴር የደን ሀብት ልማት እና ጥበቃን በተመለከተ

126. የደን ልማት፣ ጥበቃ እና አጠቃቀም ፖሊሲ፤ ስትራቴጂና አዋጅ 
በ1999 ዓ.ም የወጣ ቢሆንም ይህን ለማስፈጸም የሚረዳ ደንብ 
ተዘጋጅቶ እና ፀድቆ ሥራ ላይ እንዲውል አለመደረጉ፤ 

127. በናሙና ተመርጠው የመስክ ጉብኝት የተደረገባቸው ቅድሚያ 
የተሰጣቸው የሀገሪቱ ጥብቅ የተፈጥሮ ደን ይዞታዎች አብዛኛዎቹ 
የአስተዳደር ፕላን (Site Mamagement Plan) ያልተሠራላቸው፣ 
የአስተዳደር ፕላን የተሠራላቸው ጥቂት ቢኖሩም የቆየ እና ወቅታዊ 
አለመደረጉ እንደዚሁም ዳር ድንበራቸው ተከልሎና ተመዝግቦ 
በሕግ መሠረት ዕውቅና እንዲያገኙ አለመደረጉ፤ 

128. የሀገሪቱን የደን ሀብት ሁኔታ የሚያሳዩ ወቅታዊ መረጃዎች በየጊዜው 
እየተጠናቀሩ የማይያዙ ሲሆን ያሉት መረጃዎችም ከ20 ዓመታት 
በላይ የቆዩ እና እርስ በእርሳቸው የሚቃረኑ መሆኑ፤

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

የፌዴራል መንግስት ቢሮዎች ሕንጻ ግንባታን በተመለከተ

130. 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 ለማእከላዊ ስታስቲክስ ኤጀንሲ፣ 
ለፕሬስ ድርጅት እና ለገቢዎች እና ጉምሩክ ባለስልጣን ተጨማሪ 
ብሎክ ለማሰራት በግንቦት 2002 ጨረታ ካወጣ በኋላ ኮንትራት 
ለመፈራረም 9 ወራት መውሰዱ፤

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

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

133. በሚኒስቴር መ/ቤቱ እና በኮንትራክተሮች መካከል በተፈረመው 
የኮንትራክት ስምምነት መሰረት የግንባታ እቃዎች የሚቀርቡት 
በፕሮጀክት ጽ/ቤቱ በኩል ቢሆንም የተያዘላቸውን የጊዜ ሠሌዳ 
ጠብቀው በወቅቱ ባለመቅረባቸው ግንባታዎቹ በተደጋጋሚ ለወራት 
የሚቆሙ መሆኑ፤
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ቀጥተኛ ክትትል የሚደረግባቸው የግብርና ምርቶች ውጭ ንግድ 
ማስፋፊያ ሥርዓት አፈጻጸም እና ውጤታማነት በተመለከተ 
የተከናወነ የክዋኔ ኦዲት

134. 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፤ 

135. 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፤ 

136. የንግድ ሚኒስቴር ወደ ዘመናዊ የግብይት ስርዓት 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 አለመደረጉ፤

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

በፌዴራል ሪፈራል ሆስፒታሎች ለተመላላሽ ታካሚዎች 
የሚሰጠው የህክምና አገልግሎት ቀልጣፋና ውጤታማ መሆኑን 
በተመለከተ 

138. የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር በፌዴራል ሪፈራል ሆስፒታሎች በስራ 
ላይ የሚውል የተጠናከረ አገር አቀፍ የህሙማን አላላክና 
አቀባበል /ሪፈራል/ ስርዓት በመዘርጋት በአገሪቷ ያሉ ሆስፒታሎች 
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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፤ 

139. 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 ሚሊኒየም ሜዲካል 
ኮሌጅ ታካሚዎችን የሚቀበሉት ጠዋት ብቻ መሆኑን፤ 

140. 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፤ 

141. 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 
ሚሊኒየም 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፤

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

143. 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፤ 

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

145. የቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ሚሊኒየም ሜዲካል ኮሌጅ እንደ ሦስተኛ 
ደረጃ ሆስፒታል በቂ የህክምና እና የምርመራ መሣሪያዎች የሌሉት 
መሆኑ፤ 

የጨርቃጨርቅ ኢንዱስትሪ ልማት ኢንስቲትዩት

146. ኢንስቲትዩቱ 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 ኢንስቲትዩቱ 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፤

147. ኢንስቲትዩቱ የተጣለበትን ኃላፊነት በብቃት ለመወጣት 
የሚያስፈልጉት በቢዝነስ ኘላኑ ላይ የተገለፁት የምዕራፍ ሁለት 
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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፤

148. 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፤

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

150. 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፤ 

151. ኢንስቲትዩቱ በጨርቃጨርቅና ስፌት ኢንዱስትሪዎች 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፤ 

የፌደራል አካባቢ ጥበቃ ባለስልጣን

152. የፌዴራል አካባቢ ጥበቃ ባለስልጣን በሰኔ 2000 ዓ.ም አጠቃላይ 
የሀገሪቱን የአካባቢ ሁኔታ ዘገባ /Ethiopia Enivronment out look or 
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the state of environment/ ቢያዘጋጅም እስከ 2004 ዓ.ም መጨረሻ 
ለአካባቢ ምክር ቤት በመላክ ውሳኔ እንዲሰጥበት  አለማድረጉ፤ 

153. 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 አጠቃላይ የአካባቢ ሁኔታ ዘገባ በማዘጋጀት ለመንግስትና 
ለህዝብ ይፋ አለማድረጉ፤

154. 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፤

155. 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፤ 

156. በባለስልጣኑ የተዘጋጁት የአካባቢ ደረጃዎች ስራ ላይ መዋላቸውን 
ለመከታተል የሚያስችል የተደራጀ የፍሳሽ መመርመሪያ ላብራቶሪ 
በፌዴራል አካባቢ ጥበቃ ባለስልጣን የሌለው መሆኑ፤

157. ባለስልጣን መ/ቤቱ የአካባቢ ጥበቃ ሕጎችን ተፈጻሚ ለማድረግ 
የሚያስችሉ ደንቦች (ለውሃ አዘል መሬቶችና ሐይቆች አጠቃቀም 
እና እንክብካቤ፣ ለኤሌክትሮኒክ ቆሻሻዎች አያያዝና አወጋገድ) 
እና ደረጃዎችን ደግሞ (በወንዞች፣ በሸለቆዎች እና በሐይቆች ዙሪያ 
ሊኖር ለሚገባው የማይደፈር ክልል (buffer zone)፣ ከተሽከካሪዎች 
የሚወጣው የጭስ ልቀት፣ ለሙቀት ሳቢ ጋዝ ልቀትና ለድምፅ 
ብክለት) አለማዘጋጀቱ፤ 

158. የፌዴራል የአካባቢ ጥበቃ ባለስልጣን ለኢንዱስትሪ አገልግሎት 
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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 
እዳለባቸው፣ የት መወገድ እንዳለበት ወይም እንዴት ማምከን 
እንደሚቻል አለማወቃቸው፤ እንደዚም ከጊዜ ብዛት ምን አይነት 
ጉዳት እንደሚያደርሱ ግንዛቤ ባለመኖሩ በመጋዘኖችና በየፋብሪካዎች 
ግቢ ውስጥ ብዛት ያላቸው ኬሚካሎች ተከማችተው የተቀመጡ 
መሆኑ፤ 

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

160. የክልል አካባቢ ጥበቃ መ/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፤ 

161. 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 ተፅዕኖ እንዲቀንስ ወይም እንዲወገድ አስተዳደራዊም ሆነ 
ህጋዊ እርምጃ መውሰድ ሲገባው አለመውሰዱ፤ 

162. 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፤

163. በኦዲቱ ወቅት በስድስቱ ክልሎች በናሙና ከታዩት 46 ፋብሪካዎች 
(የጨርቃ ጨርቅ፣ የቆዳ፣ የሲሚንቶ፣ የኬሚካል፣ የስኳር፣ የምግብና 
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የመጠጥ፣ የማተሚያ ቤት እና 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 እና አባይ ወንዞች እና ወደ 
ገበሬዎች ማሳ ቀጥታ 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፤

በኮሜት ትራንስፖርት አክሲዮን ማህበር የጭነት ትራንስፖርት፤ 
የመለዋወጫ ዕቃ ግዥና የንብረት አስተዳደር የአሠራር ስርዓትን 
በተመለከተ የተከናወነ የክዋኔ ኦዲት፤

164. አክሲዮን ማህበሩ ለማጓጓዝ የተስማማቸውን ጭነቶች በውሉ 
መሰረት ሊያከናውን እና ጊዜን መቆጠብ በሚያስችል መልኩ 
ዕቃዎችን መጫን፤ ማራገፍ የሚያስችል የአሰራር ስርዓት ሊዘረጋ 
ሲገባ በመሰረታዊ የትራንስፖርት ቅንጅትና ትርፋማነት መመሪያ 
ላይ በተቀመጠው መለኪያ መሰረት በዓመት የአንድ ተሽከርካሪ 
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፤

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

166. የአክሲዮን ማህበሩ ከኢትዮ ኢንቨስትመንት የገዛቸው 15 ስካኒያ 
የጭነት ተሽከርካሪዎች ከተሽከርካሪው ጋር መምጣት የሚገቡ ክፍያ 
የተፈጸመባቸው የድጋፍ ዕቃዎችና መፍቻዎች ባለመምጣታቸው 
ብር 274,165.44፤ የጐን ቁጥር 79-002 ስካኒያ ተሽከርካሪ በዋስትና 
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ጊዜ የተጠገነበት ወጪ ብር 8137.88፤ ዋጋ ተከፍሎባቸው ያልመጡ 
መለዋወጫዎች ብር 540,983.55 በድምሩ ብር 823,282.87 
የመንግስት ገንዘብ አላግባብ መባከኑ፤ 

167. አክሲዮን ማህበሩ የመለዋወጫ ዕቃዎችን 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 (227%) መሆኑ፤

168. 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፤

በፌዴራል መንግስት መስሪያ ቤቶች የተካሄደው መሰረታዊ 
የስራ ሂደት ለውጥ ጥናት ውጤታማነትን በተመለከተ የተከናወነ 
የክዋኔ ኦዲት 

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

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

171. በአጠቃላይ በክዋኔ ኦዲቱ ወቅት የታዩ ድክመቶችን በተመለከተ 
ኦዲት የተደረጉት መ/ቤቶች ሁሉ ተገቢውን የማስተካከያ እርምጃ 
ለመውሰድ የሚያግዛቸው አስተያየቶች የተሰጡአቸው ሲሆን 
እነኚህን እርምጃዎች ወሰደው ያስተካከሉ ስለመሆኑ በመንግስት 
ወጪ አስተዳደርና ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴና በሌሎችም ጉዳዩ 
በሚመለከታቸው የም/ቤቱ ቋሚ ኮሚቴዎች አማካይነት ክትትልና 
ቁጥጥር ሊደረግ ይገባል፡፡

የኦዲት ማሻሻያ ሃሣቦች ላይ የማስተካከያ እርምጃ ስለመወሰዱ 
የሚደረግ ክትትልን በተመለከተ

172. በመ/ቤታችን ማቋቋሚያ አዋጅ አንቀጽ 17 ንዑስ አንቀጽ 3 
መሠረት ኦዲት ተደራጊዎች በፌዴራል ዋና ኦዲተር በተላኩ የኦዲት 
ሪፖርቶች የተገለጹ ግኝቶች ላይ በጊዜ ገደብ እርምጃ የመውሰድ 
ግዴታ እንዳለባቸውና ለመውሰድ ካልቻሉም ምክንያቱን በመግለፅ 
ለፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት ማሳወቅ እንዳለባቸው ተደንግጓል፡፡ 
ይህንኑ መነሻ የ2004 በጀት ዓመት ሂሣብ ኦዲት እንደተጠናቀቀ 
ጎላ ጎላ ያሉ ግኝቶች ለተገኙባቸው 67 መ/ቤቶች እና 17 የክዋኔ 
ኦዲት የተካሄደባቸው መ/ቤቶች የማስተካከያ መርሃ-ግብር ነድፈው 
እንዲያሳውቁን ጥያቄ የቀረበ ቢሆንም፤ እስከአሁን መርሀ-ግብሩን 
የላኩት 35 (ዝርዝሩን በአባሪ 3 ይመልከቱ) መ/ቤቶች ብቻ ናቸው፡፡ 
እንዲዚሁም በ2003 በጀት ዓመት ሂሳብ ኦዲት ሪፖርት በተሰጡት 
የማሻሻያ ሀሳቦች መሰረት እርምጃ የተወሰደ መሆኑን ለማረጋገጥ 
ኦዲት ሲደረግ 24 መ/ቤቶች በተለያዩ ነጥቦች ላይ በአስተያየቱ 
መሰረት እምጃ ያልወሰዱ መኖራቸው ተረጋግጧል፡፡ 

173. በፌዴራል ዋና ኦዲተሩ በቀረቡ የኦዲት ሪፖርቶች በተሰጡ 
የማሻሻያ አስተያየቶችና ሃሣቦች ላይ ያለበቂ ምክንያት በወቅቱ 
እርምጃ ያለመውሰድ የሕግ ተጠያቂነትን የሚያስከትል መሆኑ 
ታውቆ የእያንዳንዱ ኦዲት ተደራጊ የማስተካከያ እርምጃ ሊወስድ 
ይገባል፡፡ ም/ቤቱም በዚህ ረገድ የሚያደርገውን ክትትልና ቁጥጥር 
ማጠናከር ይኖርበታል፡፡
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የ2004 በጀት ዓመት የኦዲት ሪፖርት 

በትምህርት እና ሥልጠና ረገድ በመ/ቤቱ የተከናወኑ የአቅም 
ግንባታ ሥራዎች 

174. የመ/ቤቱን የሰው ኃይል የመፈጸም አቅም ለማጎልበት በስትራቴጂ 
ዕቅዱ የተለዩትን ክፍተቶች መሠረት በማድረግ በሀገር ውስጥና 
በውጪ ሀገር ጭምር የአጭርና የረጅም ጊዜ ሥልጠናዎች በመሰጠት 
ላይ ናቸው፡፡ በተለይ በርካታ ኦዲተሮች ለተመሠከረለት የኦዲትና 
የሂሳብ ባለሙያነት የሚያበቃውን የቻርተርድ አካውንታንትነት 
ኮርስ እንዲከታተሉና ትምህርቱንም ሲጨርሱ የተወሰኑ ዓመታት 
መ/ቤቱን ለማገልገል ውል እንዲገቡ የተደረገ ቢሆንም በአብዛኛው 
ትምህርቱን ሲጨርሱ ወዲያው ገንዘብ ከፍለው ስለሚሄዱ ሌላው 
ፈታኝ ጉዳይ ነው፡፡ የሌሎች የዲግሪ ኮርሶችም ቢሆን እምብዛም 
ከዚህ የተለየ አይደለም፡፡

የመረጃ ቴክኖሎጂ ሥርዓት ግንባታን በተመለከተ የተከናወኑ 
ተግባራት

175. የኦዲቱን እና ሌሎች ሥራዎችን በመረጃ ቴክኖሎጂ ለመደገፍ እና 
ለማጠናከር የተጀመሩ ሥራዎች ተጠናክረው የቀጠሉ ከመሆኑም 
በላይ የመ/ቤቱ የNetwork Infrastructure እና ድረ-ገፅ እንዲሻሻል 
ተደርጓል፡፡ በሌላ በኩል የውስጥ ግንኙነቱን የመረጃ ፍሰትና 
ልውውጥ እንዲያቀላጥፍ የExchange server ገጠማና ፍተሻ 
ሥራዎች እንደዚሁም የwireless network configuration ተግባራት 
ተከናውነዋል፡፡ በተጨማሪም በተለያዩ የሂሣብ እና የኦዲት 
ሶፍትዌሮች ላይ ለሠራተኛው ተገቢው ሥልጠና ተሰጥቷል፡፡

የኮሙኒኬሽን ሥራን በተመለከተ የተሠሩ ሥራዎች

176. የመ/ቤቱ ተልዕኮ በማሳካት ረገድ ጉልህ ሚና ያላቸው ባለድርሻ 
አካላትን በተመለከተ መ/ቤቱ ስለሚሠራቸው ሥራዎች በቂ የሆነ 
ግንዛቤ ኖሯቸው አስፈላጊውን ድጋፍ እና እገዛ ለማድረግ እንዲችሉ 
በየጊዜው የግንዛቤ ማስጨበጫ ሥልጠናዎች እና ወርክሾፖች 
በማካሄድ ላይ እንገኛለን፡፡ በዚህም መሠረት ለምክር ቤት አባላትና 
ለፍትህ እና ህግ አስፈፃሚ አካላት እንደዚሁም ለኦዲት ተደራጊ 
መ/ቤቶች የግንዛቤ ማስጨበጫ ሥልጠና ተሰጥቷል፡፡ 
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ሴክተር ዘለል ሥራዎችን በተመለከተ

177. በዚህ ረገድ በመ/ቤታችን ጠንካራ ሥራ ተሰርቷል ብሎ መናገር 
ባይቻልም በሥርዓታ ፆታ፤ በHIV/AIDS እና በአካባቢ ጥበቃ ዙሪያ 
ከመ/ቤቱ አስፈላጊው ድጋፍ እየተሰጠ ሥራዎቹን በሚያስተባብሩ 
ኮሚቴዎች አማካይነት ዓለም አቀፍ የሴቶች ቀንና የHIV/AIDS 
ቀን በመ/ቤት ደረጃ በማክበርና ዓመታዊ የችግኝ ተከላ ተግባራት 
ተከናውኗል፡፡ በተጨማሪም የመ/ቤታችን ሴት ሰራተኞች በየሁለት 
ወሩ ግማሽ ቀን የጋራ የምክክርና የልምድ መለዋወጫ መድረክ 
እንዲኖራቸው ተወስኗል፡፡ ነገር ግን ስራዎቹን በቋሚነት መደበኛ 
ሠራተኛ ተመድቦላቸው እንዲከናወኑ ለማድረግ በርካታ ጥረት 
ቢደረግም ባለመሳካቱ አሁንም መ/ቤቱ የተለያዩ አማራጮችን 
በመመልከት ላይ ይገኛል፡፡

ለኦዲተሮችና የሂሣብ አዋቂዎች የሙያ ማረጋገጫ መስጠትና 
መከታተልን በተመለከተ

178. የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት አዋጅ ቁጥር 669/2002 አንቀጽ 
5/16 በተሰጠው ሥልጣን መሠረት ከጥር 2004 እስከ ታህሣሥ 
2005 ባለው ጊዜ ለ8 የግል ኦዲተሮችና 107 የግል ሂሣብ አዋቂዎች 
አዲስ የሙያ ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት ሰጥቷል፡፡

179. ቀደም ሲል ፈቃድ በተሰጣቸውም ላይ ተገቢው ክትትልና ቁጥጥር 
በማድረግ የ494 የሂሳብ አዋቂዎችና የ64 ኦዲተሮች ዓመታዊ 
የሙያ የሰርትፍኬት ዕድሳት የተከናውነ ከመሆኑም በላይ የስም 
ዝርዝራቸውም በመ/ቤቱ ዌብ ሣይትና በጋዜጣ እንዲወጣ የተደረገ 
ሲሆን ከዚህ ውጪ አገልግሎት እንሰጣለን የሚሉት ሲያጋጥሙ 
ሕገ ወጥ በመሆናቸው ለእርምጃ አወሳሰድ እንዲያመች ህብረተሰቡ 
ለመ/ቤታችን ጥቆማ የሚቀርብበትን ሥርዓት እንዲያውቀው 
ተደርጓል፡፡

የመ/ቤቱ የሰው ሀብት ሁኔታ

180. ለመ/ቤቱ በመዋቅር የተፈቀደው የሰው ኃይል ለኦዲት ባለሙያ 
393 እና ለድጋፍ ሰጪ 252 በድምሩ 645 ሲሆን በጥር ወር 2004 
የኦዲት ሥራው ሲጀመር የነበረው የሰው ሀይል 236 ኦዲተሮችና 
138 የድጋፍ ሰጪ ሰራተኞች በድምሩ 374 ነበር፡፡ በኦዲት ዓመቱ 
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34 ኦዲተሮችና 19 ድጋፍ ሰጪ ሠራተኞች በድምሩ 53 ሠራተኞች 
የተቀጠሩ ሲሆን 3 ሠራተኞች በጡረታ የተገለሉ 1 በሞት የተለየ፣ 
29 ኦዲተሮችና 9 ድጋፍ ሰጪ በድምሩ 38 ሠራተኞች በራሣቸው 
ፈቃድ መ/ቤቱን ለቀዋል፡፡ 

181. በመሆኑም በኦዲት ዓመቱ መጨረሻ በመ/ቤቱ የኦዲት ባለሙያዎች 
161 ወንዶችና 81 ሴቶች በድምሩ 243፤ የድጋፍ ሰጪ 75 ወንዶችና 
67 ሴቶች በድምሩ 142 ሠራተኞች በአጠቃላይ 385 ሠራተኞችና 
ኃላፊዎች በሥራ ላይ የነበሩ ሲሆን 260 የሥራ መደቦች በክፍትነት 
ተመዝግበው ይገኛሉ፡፡

የ2004 በጀት ዓመትና 2005 በጀት ዓመት የዘጠኝ ወር የበጀት 
አጠቃቀም 

182. በ2004 በመ/ቤታችን ሊከናወኑ ለታቀዱት ሥራዎች ማከናወኛ 
ብር 17,529,180.52 በጀት ተፈቅዶ ብር 16,168,818.57 ወይም 
92.23% ሥራ ላይ የዋለ ሲሆን ለ2005 በጀት ዓመት ዕቅድ 
ማስፈጸሚያ ለመ/ቤታችን ከተፈቀደው ብር 18,687,730.00 ውስጥ 
ደግሞ እስከ መጋቢት 2005 መጨረሻ ድረስ ብር 12,787,304.02 
ወይም 68.43%. ሥራ ላይ ውሏል፡፡ 

183. በተጨማሪም የመ/ቤታችን የ2004 በጀት ዓመት ሂሳብ በምክር ቤቱ 
በተሰየሙ ከክልል ዋና ኦዲተር መ/ቤቶች በተወጣጡ የኦዲት ቡድን 
አባላት ኦዲት ተደርጎ ሪፖርቱ ቀርቧል፡፡ 

መ/ቤቱን ያጋጠሙ ችግሮችና የተወሰዱ እርምጃዎች

184. መ/ቤታችን በሕገ-መንግሥትና የማቋቋሚያ አዋጁ የተጣለበትን 
ኃላፊነት ለመወጣት ከፍተኛ ጥረት እያደረገ ቢሆንም፤ በተጋረጡበት 
አንዳንድ ተግዳሮቶች ምክንያት ያሰበውን ያህል ውጤት ማስገኘት 
አልቻለም፡፡ በሥራ ላይ እየተፈታተኑን የሚገኙ ዋና ዋና ተግዳሮቶች 
የሚከተሉት ናቸው፡፡

185. ባለፉት ዓመታት የኦዲት ሽፋን በከፍተኛ ደረጃ ያደገ በሆንም ኦዲቱን 
በሚፈለገው ጥልቀትና ጥራት ለማከናወን የሚያስችል በቂ ክህሎትና 
ልምድ ያለው ባለሙያ ለመቅጠር ባለመቻሉና ከፍተኛ ልምድ 
ያላቸው ነባርም ሆኑ አዲስ ተቀጣሪ ሠራተኞች ከደመወዝና ሌሎች 
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ጥቅማ ጥቅሞች ማነስ ጋር በተያያዘ መ/ቤቱን በመልቀቃቸው እስከ 
አሁን በተገኙ ውጤቶች ቀጣይነትና ሊሠሩ በታቀዱት ሥራዎች 
ላይ ከፍተኛ ሥጋት ፈጥሯል፡፡ የችግሩን አሳሳቢነት በማሳየትና 
በማስረዳት ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ችግሩን ለመቅረፍ ጥረት 
ቢደረግም እስከ አሁን ድረስ መፈትሔ ሊገኝ አልቻለም፡፡

186. በኦዲት ተደራጊዎች ለኦዲቱ ሥራ የሚደረገው ትብብር በአብዛኛው 
መሻሻል ያሳየ ቢሆንም ቁጥሩ በማይናቅ መ/ቤቶች አሁንም 
ያለመተባበር (በወቅቱ የሥራ ቦታ አለማመቻቸትና መረጃ 
አለመስጠት) ችግሮች የሚታዩ በመሆኑ መ/ቤቶቹ በፍጥነት እነኚህን 
ችግሮች በማስወገድ ሕጋዊ ኃላፊነታቸውን ሊወጡ ይገባል፡፡

187. ካለፈው የ2003 በጀት ዓመት ሂሳብ በተለየ ሁኔታ 70 (59.8%) 
የሚሆኑት (ዝርዘሩን በአባሪ ሁለት ይመልከቱ) የፌዴራል መንግሥት 
ባለበጀት መ/ቤቶች የ2004 በጀት ዓመት ሂሳብ ዘግይተው 
በመዝጋታቸው የዘመኑን የኦዲት ሥራ በወቅቱ እንዳናጠናቅቅና 
የ2005 በጀት ዓመት ሂሳብ ኦዲት በመርሀ-ግብራችን መሠረት 
እንዳንጀምር ከፍተኛ እንቅፋት ሆኖ አልፏል፡፡ ኦዲቱን ከማቋረጥ 
ይልቅ የየመ/ቤቶቹን የበላይ ኃላፊዎች በተደጋጋሚ በማነጋገር 
ችግሩን በማስታመም የዘመኑን ኦዲት የማጠናቀቅ ኃላፊነታችንን 
የተወጣን ቢሆንም ጉዳዩ የሕግ ጥሰት በመሆኑ ለወደፊቱ እንዳይደገም 
መ/ቤቶች ከወዲሁ ተገቢውን እርምጃ በመውሰድ ሂሳባቸውን 
የፋይናንስ አስተዳደር አዋጁ ባስቀመጠው የሕግ የጊዜ ገደብ ውስጥ 
ዘግተው ለኦዲት ማቅረብ ይኖርባቸዋል፡፡ 

188. በአብዛኛው መ/ቤቶች የውስጥ ኦዲት የሥራ ክፍሎች አሁንም 
በመዋቅር፤ በክህሎትና በዕውቀት በሚገባ ባለመደራጀታቸውና 
አንፃራዊ ነፃነታቸው ተጠብቆ እንዲሠሩ ባለመደረጉ ወይም 
ባለመፈቀዱ የውጪ ኦዲቱ ከውስጥ ኦዲት ሥራ ማግኘት የሚገባውን 
ባለማግኘቱ ሰፊ ሥራ እንዲሠራ መገደዱ፤ 

189. ሌላው አሁንም ያልተሻገርነው ችግር በርካታ ኦዲት ተደራጊዎች 
ከመ/ቤታችን በሚላኩ የስራ አመራር ሪፖርቶች ላይ በወቅቱ ምላሽ 
ያለመስጠትና በሚሰጡት የማሻሻያ ሃሳቦች መሠረት በወቅቱና 
በተሟላ ሁኔታ የማስተካከያ እርምጃ አለመውሰድ ነው፡፡ አሁንም 
ቢሆን ተገቢውን እርምጃ የማይወስዱ ኦዲት ተደራጊዎች ይህ 
ጉዳይ ውሎ አድሮ ተጠያቂነትን ሣያስከትል አስቀድው ተገቢውን 
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የማስተካከያ እርምጃ ቢወስዱ ተመራጭ ይመስለናል፡፡ በም/ቤቱም 
በኩል የማስተካከያ እርምጃ በማይወስዱ ኦዲት ተደራጊዎች ላይ 
ተገቢው እርምጃ ሊወሰድ ይገባል፡፡ 

የ2005 በጀት ዓመት ሂሳብ የኦዲት ዕቅድ

190. ባለፉት የበጀት ዓመታት ኦዲት ወቅት እንዳደረግነው ሁሉ የ2005 
በጀት ዓመት ሂሳብ ኦዲትንም ስናቅድ አንዱ ትኩረታችን የኦዲት 
ሽፋንን ከፍ መድረግ ነው፡፡ በዚሁም መሠረት የ2005 በጀት ዓመት 
ሂሳብ የፋይናንስና ሕጋዊነት ኦዲት ሽፋኑን 100%፤ የክዋኔ ኦዲትን 
ደግሞ 28፤ የመሠረታዊ አገልግሎት ከለላ ተከታታይ ኦዲትን 
ደግሞ በቁጥር 298 ለማድረስ ታቅዷል፡፡ 

191. በዚሁ መሠረት ከጥር እስከ መጋቢት 30/2005 ባሉት ሶስት ወራት 
ጊዜ 80 የፋይናንስና ሕጋዊነት፣ 17 የክዋኔ እና 72 የመሠረታዊ 
አገልግሎቶች ከለላ ተከታታይ ኦዲቶች ተጀምረው በተለያየ ደረጃ 
ላይ የሚገኙ ከመሆኑም በላይ በአጠቃላይ የኦዲቱ ሥራ በታቀደው 
መሠረት በመከናወን ላይ ይገኛል፡፡

በሂሣብ ምርመራ አገልግሎት ኮርፖሬሽን እና በግል ኦዲት 
ድርጅቶች የተከናወነ ኦዲት 

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

193. በሂሳብ ምርመራ አገልግሎት ኮርፖሬሽን እና በግል የኦዲት 
ድርጅቶች በ2004 በተከናወኑ ኦዲቶች የታዩ ጎላ ጎላ ያሉ ግኝቶች 
በዋና ኦዲተር መ/ቤት ዘገባ ጥራዝ 2 ክፍል 3 በዝርዝር የቀረበ 
ሲሆን ዋና ዋናዎቹ ነጥቦች የሚከተሉት ናቸው፡፡
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ኦዲት የተደረጉ ድርጅቶች የሂሣብ መግለጫ ሁኔታ

194. በ2004 በጀት ዓመት ኦዲት የተደረጉት የመንግሥት የልማት 
ድርጅቶችና በሽርክና የተቋቋሙ ድርጅቶች 82 ሲሆኑ በኢትዮጵያ 
መንግሥትና በውጭ መንግሥታት የጋራ ትብብር የሚከናወኑ 
ኘሮጀክቶች ሂሣብ ደግሞ 150 በድምሩ 232 (ይህ ቁጥር በአንድ 
በጀት ዓመት የአንድ መ/ቤት የሁለት እና ከዚያ በላይ ሂሳብ ኦዲት 
የተደረገ ከሆነ የቅርቡን በጀት ዓመት ብቻ እንደ አንድ በመቁጠር 
የተወስደ ነው) ኦዲቶች ተከናውኗል፡፡

195. በእነዚህ ሪፖርቶች ላይ የተሰጠው የኦዲት አስተያየት ዓይነት 
ሲተነተን፤ ነቀፌታ የሌለበት አስተያየት (Unqualified opinion) 
87፣ ነቀፌታ ያለበት አስተያየት (Qualified opinion) 142፣ አቋም 
የማይወሰድበት አስተያየት (Disclaimer opinion) 2 እና ተቀባይነት 
የሚያሳጣ አስተያየት (Adverse opinion) የቀረበበት 1 በድምሩ 
232 ናቸው፡፡

196. በሌላም በኩል እስከ ሰኔ 30 ቀን 2004 ዓ.ም መጨረሻ ባለው 
መረጃ መሠረት ከሁለት ዓመታት በላይ ሂሣባቸውን ዘግተው ኦዲት 
ያላስደረጉ 20 የመንግሥት ልማት ድርጅቶችና መ/ቤቶች ይገኛሉ፡፡

197. የኦዲት አንዱ ጠቀሜታ ወቅታዊ የሆነ የማስተካከያ እርምጃ መውሰድ 
ስለሆነ ከረጅም ጊዜ በኋላ ኦዲት ተደርጎ የሚቀርበው ሪፖርት እርምጃ 
ለመውሰድ አስቸጋሪ በመሆኑ፤ የፕራይቬታይዜሽንና የመንግሥት 
ልማት ድርጅቶች ተቆጣጣሪ ኤጀንሲና ሌሎች የሚመለከታቸው 
አካላት እነዚህ ድርጅቶች ሂሣባቸውን ዘግተው ኦዲት እንዲያስደርጉ 
በቅርበት ሊከታተሉት ይገባል፡፡

የሂሣብ ምርመራ አገልግሎት ኮርፖሬሽን የሥራ እንቅስቃሴና 
ያጋጠሙ ችግሮች

198. የሂሣብ ምርመራ አገልግሎት ኮርፖሬሸን በአዋጅ ቁጥር 126/1969 
የተቋቋመ ሲሆን፣ ዓላማው፤ የመንግስት ወይም አብዛኛው ድርሻቸው 
በመንግሥት ለተያዙ የማምረቻ፣ የማከፋፈያና የአገልግሎት ሰጪ 
ድርጅቶች የኦዲት አገልግሎት ማበርከት ነው፡፡
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የኮርፖሬሽኑ የዕቅድ ክንውን

199. በ2004 በጀት ዓመት መጀመሪያ በነበረው 116 የሰው ኃይል 240 
ኦዲቶችን ለማድረግ አቅዶ 234 ኦዲቶችን ወይም የዕቅዱ 97.50% 
ለመፈጸም ችሏል፡፡ ለዚህም ምክንያቱ የሰው ኃይል በመሳሳቱ፤ በበጀት 
ዓመቱ መጀመሪያ ላይ በነበረው የሰው ኃይል ዕቅዱ በመነደፉ ነው፡፡

የኮርፖሬሽኑ የፋይናንስ አንቅስቃሴ

200. ኮርፖሬሽኑ በ2004 በጀት ዓመት ከኦዲት ሥራ አገልግሎት ብር 
12.83 ሚሊዮን ገቢ ለማግኘት አቅዶ ብር 13.99 ሚሊዮን ገቢ 
አግኝቷል፡፡ በሌላም በኩል ብር 8.69 ሚሊዮን ወጪ ለማድረግ 
አቅዶ ብር 9.84 ሚሊዮን ወጪ ያደረገ ሲሆን፤ በበጀት ዓመቱ የብር 
4.15 ሚሊዮን ትርፍ ሊያገኝ ችሏል፡፡

ኮርፖሬሽኑ ባካሄዳቸው ኦዲቶች የታዩ አጠቃላይ ችግሮች

201. ኮርፖሬሽኑ በመንግስት ልማት ድርጅቶች ባካሄዳቸው ኦዲቶች 
የታዩ አጠቃላይ ችግሮች በርካታ ሲሆኑ በተለየ ጥራዝ በቀረበው 
ዘገባ በዝርዝር የተጠቀሱ ቢሆንም ዋና ዋናዎቹ፤

	 በርካታ ድርጅቶች የቋሚ ንብረት መቆጣጠሪያ ዝርዝር መዝገብ 
የሌላቸው መሆኑ፣ ያላቸውም ቢኖሩ በአብዛኛው መዝገባቸው 
ያልተሟላ፣ አንዳንዶች ደግሞ የተለያዩ ቋሚ ንብረቶችን በአንድ 
ላይ መዝግበው የተገኙ መሆኑ፣

	 አንዳንድ ድርጅቶች በመጋዘን የሚገኙ ዕቃዎችን ቆጠራ 
የማያደርጉ ወይም በከፊል ቆጠራ የሚያደርጉ ሲሆን፤ ሌሎቹ 
ደግሞ ቆጠራ ቢያደርጉም ከሂሣብ መዝገብ ጋር የማይገናዘብ 
መሆኑ፣

	 አብዛኞቹ ድርጅቶች በርካታ ያልተሰበሰበ ውዝፍ ሂሣብ 
የተገኘባቸው ሲሆን ሂሣቡን ለመሰብሰብ ተገቢውን ጥረት 
ያላደረጉ ከመሆኑም በላይ አጠራጣሪ ለሆኑት ተሰብሳቢ ሂሣቦች 
በቂ መጠባበቂያ ያልያዙ መሆኑ፣

	 በአንዳንድ ድርጅቶች የሚሰበሰብ ገንዘብ በወቅቱ ወደ ባንክ ገቢ 
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የማይደረግ ከመሆኑም በላይ አልፎ አልፎ ከተሰበሰበው ገንዘብ 
ላይ ክፍያ የሚፈጽሙ መሆኑ፣

	 በርከት ያሉ ድርጅቶች ለመንግሥት መክፈል የሚገባቸውን 
ከደመወዝ የተቀነሰ የሥራ ግብር፣ የጡረታ መዋጮ እንዲሁም 
የንግድ ትርፍ በወቅቱ የማይከፍሉ መሆኑ፣

	 አንዳንድ ድርጅቶች ሂሣባቸውን በወቅቱ አለመዝጋታቸውና 
እንዲዘጉም የሚደረገው ግፊት የሚፈለገውን ያህል አለመሆኑ፣

	 አንዳንድ ድርጅቶች ተከፋይ ብለው ከያዙት ሂሣብ ውስጥ 
ለረዥም ጊዜ ሣይከፈሉ የቆዩና ለማን መከፈል እንዳለባቸው 
የማይታወቁ ሂሣቦች መኖሩ፣

ናቸው፡፡

ማጠቃለያ

202. በሪፖርቱ እንደተመለከተው በ2004 በጀት ዓመት ሂሣብ ላይ 
የተካሄደው ኦዲት በሂሳብ ምርመራ ኮርፖሬሽን እንደሚሰሩ 
የተያዙትን ጨምሮ የኦዲት ሽፋኑ 96.12% ደርሷል፡፡ የኦዲት 
ዕቅድ ክንውናችንም የፋይናንስና ሕጋዊነት ኦዲት 100% እና 
የክዋኔ ኦዲቱም 19 የክዋኔ ኦዲት ሪፖርቶችን ለማውጣት ታቅዶ 
17ቱ (89.5%) ሲጠናቀቁ ሌሎች በዳሰሳና ቅኝት ደረጃ የሚገኙ 
10 ክዋኔ ኦዲቶች ወደ ቀጣዩ ዓመት የተላለፉ ስለሆነ፤ በተለይ 
የፋይናንስና ሕጋዊነት ኦዲትን በተመለከተ ውዝፍ የኦዲት ሥራ 
ባለመኖሩ ወቅታዊ የኦዲት መረጃን ማመንጨት ተችሏል፡፡ ይህ 
ውጤት ከፍተኛ የባለሙያ ፍልሰት ባለበት ሁኔታ ውስጥ በመገኘቱ 
ግን ትኩረት ሊሰጠው ይገባል፡፡ 

203. ውዝፍ የኦዲት ሥራ አለመኖሩና ሁሉንም የፌዴራል መንግሥት 
ባለበጀት መ/ቤቶችን በየዓመቱ ኦዲት እናድርግ የምንልበት ደረጃ 
ላይ መገኘታችን የሀገራችንን የፋይናንስ አስተዳደር ሥርዓት የተሻለ 
ደረጃ ላይ መድረሱን የሚያመለክት ቢሆንም፤ አሁንም በየመ/ቤቱ 
በተደጋጋሚ የሚታዩ ተመሳሳይ ነገር ግን ትኩረት ቢሰጣቸው 
ኖሮ ሊወገዱ የሚችሉ ግድፈቶች በአፋጣኝ እርምጃ ሊወሰድባቸው 
ይገባል፡፡ ዝርዝር ሪፖርቱ በሁለት ጥራዝ ተዘጋጅቶ የእያንዳንዱ 
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ክዋኔ ኦዲት ዝርዝር ሪፖርት ደግሞ በ17 ጥራዝ ለአፈ-ጉባዔ ጽ/ቤት 
የተላከ በመሆኑ፤ በም/ቤቱ የመንግሥት ወጪ አስተዳደርና ቁጥጥር 
ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ በኩል በጥልቀት መርምሮ እርምጃ ሊወሰድ 
ይገባል፡፡

204. በሌላ በኩል አሁንም እርምጃ ሳይወሰድባቸው ከዓመት ወደ ዓመት 
የሚተላለፉ ተሰብሳቢና ተከፋይ ሂሣቦች፣ ደንብና መመሪያን 
ሳይጠብቁ የሚፈጸሙ ግዥዎች፣ ከመንግሥት ገቢ አተማመንና 
አሰባሰብ ጋር ተያይዞ በየዓመቱ የሚታዩ ተደጋጋሚ ችግሮችና 
ከውስጥ ገቢ አሰባሰብ፤ አጠቃቀምና ሪፖርት አደራረግ አንፃር 
የሚታዩ ችግሮች፤ እንደዚሁም በመንግሥት ንብረት አያያዘና 
አጠቃቀም ላይ የሚታዩ ችግሮች ልዩ ትኩረት አግኝተው በጊዜ 
የተገደበ መርሃ ግብር ተዘጋጅቶላቸው ሊስተካከሉ ይገባል፡፡

205. በተጨማሪም በሚቀርቡት የኦዲት ሪፖርቶች ላይ በሚሰጡ የማሻሻያ 
አስተያየቶች መሠረት እርምጃ የማይወስዱ አካላትን በተመለከተ 
ም/ቤቱ ተገቢ ነው የሚለውን እርምጃ በመውሰድ ችግሩን ለማቃለል 
ጥረቱን ይበልጥ ሊያጠናክር ይገባል፡፡ 

206. በመጨረሻም እስከ አሁን የተገኘውን ውጤት ጭምር ወደ ኋላ 
ለመመለስና የወደፊቱን አፈፃፀም ሊጎዳ በሚችል መጠን መ/ቤቱን 
በሁሉም ደረጃ እየተፈታተና የሚገኘውን የሠራተኛ ፍልሰት ችግር 
ለማቃለል ም/ቤቱ ተገቢውን እርምጃ እንዲወስድ እየጠየቅሁ በጥሞና 
ስላዳመጣችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ፡፡
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አባሪ 1

የልማት ድርጅቱ 
ሥም

ተከራይ (አጋር) 
ባለሃብት

ያልከፈለው የዕዳ መጠን የዕዳው ዓይነት

አርባ ምንጭ ጨርቃ 
ጨርቅ

አቲላ ይልድሪም ብር 25,579,395.55
የኪራይ ክፍያ 

እና ሌሎች 
እዳዎች

አርባ ምንጭ ጨርቃ 
ጨርቅ

ናሪን ኦርሚ 
ቴክስታይል

760,000 ሺህ የአሜሪካን 
ዶላር

የኪራይ ክፍያ

አዋሳ ጨርቃ ጨርቅ
ናሪን ኦርሚ 
ቴክስታይል

ብር 72 ሚሊዮን
የኪራይ ክፍያ 

እና ሌሎች 
እዳዎች

ሲሌ እርሻ ልማት
ሬድ ስፔክልድ 

ኢትዮጵያ
ብር 1,685,090.22

የኪራይ ክፍያ 
እና ሌሎች 

እዳዎች

ሲሌ እርሻ ልማት
ሉሲ እርሻ 

ልማት
ብር 1.711 ሚሊዮን የኪራይ ክፍያ

አምቦ ውሃ አክሲዮን 
ማህበር

ሳብ ሚለር ብር 4,499,309 የድርጅቱ እዳ

አደሌ እርሻ ልማት
አፊያ የምግብ 
ኮምፕሌክስ

ብር 1,006,416.8 የኪራይ ክፍያ

በድምሩ ብር 106,481,211.57

760,000 የአሜሪካ ዶላር
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አባሪ 2 - ሂሳባቸውን በወቅቱ ያልዘጉና ዘግይተው ለኦዲት ያቀረቡ   
   መ/ቤቶች

ተ.
ቁ.

የመ/ቤቱ ስም
የመ/ቤቱ የሂሳብ ሪፓርት 
ለኦዲት የቀረበበት ቀን

  የልማትና ማህበራዊ መ/ቤቶች  

1 1 የግብርና ሚኒስቴር 18/04/2005

2 2 የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር 15/03/2005

3 3 የውና ኢነርጂ ሚኒስቴር 29/02/2005

4 4 የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር 20/04/2005

5 5
የኢትዮጵያ መድኃኒት አስተዳደርና ቁጥጥር 
ባለሥልጣን

07/03/2005

6 6 የብሔራዊ ሜትሮሎጂ ኤጀንሲ 02/04/2005

7 7 የማዕድን ሚኒስቴር 12/03/2005

8 8 የውሃ ልማት ፈንድ ጽህፈት ቤት 21/02/2005

9 9 የኢት. ሥጋና ወተት ቴክኖሎጂ ኢኒስቲትዩት 26/02/2005

10 10 የብሄራዊ ነዳጅ መጠባበቂያ ዴፖዎች አስተዳደር 12/03/2005

11 11
የኢትዮጵያ ጤናና ሥነ ምግብ
 ኢኒስቲትዩት

05/03/2005

12 12 ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር 23/02/2005

13 13 የዱር እንስሳት ልማትና ጥበቃ ባለሥልጣን 11/03/2005

14 14 የሆርቲካልቸር ልማት ኤጀንሲ 19/02/2005

15 15 የኢትዮጵያ ምርት ገበያ ባለሥልጣን 13/02/2005

16 16 የህብረት ሥራ ኤጀንሲ 19/03/2005

17 17 የሰራተኛና ማኅበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር 05/03/2005
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ተ.
ቁ.

የመ/ቤቱ ስም
የመ/ቤቱ የሂሳብ ሪፓርት 
ለኦዲት የቀረበበት ቀን

  የንግድና አስተዳደር መ/ቤቶች  

18 1 የፌደራል ፖሊስ 03/04/2005

19 2 ንግድ ሚኒስቴር 03/03/2005

20 3 ፍትህ ሚኒስቴር 03/03/2005

21 4 የሠነዶች ማረጋገጫና ምዝገባ ጽ/ቤት 03/03/2005

22 5 የህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም 03/04/2005

23 6 ሆቴልና ቱሪዝም ማሰልጠኛ 03/03/2005

24 7 የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብት ኮሚሽን 03/03/2005

25 8 የኢትዮጵያ አክሪዲቴሽን ጽ/ቤት 03/04/2005

26 9 የፌዴራል ከፍተኛ ፍ/ቤት 01/04/2005

27 10 የፌዴራል መጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤት 11/03/2005

28 11 የፌደራል ሥነ ምግባር እና ፀረ ሙስና ኮሚሽን 19/02/2005

29 12 የፌደራል ማረሚያ ቤቶች አስተዳደር 06/02/2005

30 13 የቆዳ ኢንዱስትሪ ልማት ኢንስቲትዩት 05/02/2005

31 14 የኢት. ኢንቨስትመንት ኤጀንሲ 17/03/2005

32 15 የኢት. ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ጽ/ቤት 26/02/2005

33 16
የፕራይቬታይዜሽንና የመንግስት ልማት 
ድርጅቶች ተቆጣጣሪ ኤጀንሲ

26/03/2005

34 17
ብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት 
(የተጠቃለለ)

26/03/2005

35 18 ፌደራል ጉዳዮች ሚኒስቴር 30/02/2005

36 19 ኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ 22/02/2005

37 20 ብረታ ብረት ልማት 06/03/2005

38 21 የሀገር መከላከያ ሚኒስቴር 26/03/2005
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ተ.
ቁ.

የመ/ቤቱ ስም
የመ/ቤቱ የሂሳብ ሪፓርት 
ለኦዲት የቀረበበት ቀን

39 22 የፍትሕ አካላት ባለሙያዎች ሥልጠና ማዕከል 03/03/2005

40 23 ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር 14/03/2005

41 24 የፌዴራል ጠቅላይ ፍ/ቤት 26/03/2005

  የአቅም ግንባታ መ/ቤቶች  

42 1 ሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር 30/02/2005

43 2 ትምህርት ሚኒስቴር 05/04/2005

44 3 ወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ 30/02/2005

45 4 አርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ 09/04/2005

46 5 መቀሌ ዩኒቨርሲቲ 18/03/2005

47 6 ወሎ ዩኒቨርስቲ 10/03/2005

48 7 ሠመራ ዩኒቨርስቲ 27/03/2005

49 8 ሀዋሳ ዩኒቨርስቲ 17/03/2005

50 9 አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ 28/02/2005

51 10 ጅማ ዩኒቨርሲቲ 09/02/2005

52 11 ሚዛን-ቴፒ ዩኒቨርሲቲ 14/03/2005

  የፋይናንስና ኮሙኒኬሽን መ/ቤቶች  

53 1 የኢትዮጵያ የገቢዎችና ጉምሩክ 21/05/2005

54 2 የማዕከላዊ እስታስቲክስ ኤጀንሲ 21/02/2005

55 3 የሴቶችና የወጣቶችና የህፃናት ጉዳዮች 21/02/2005

56 4 የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽ/ቤት 09/02/2005

57 5 የወለጋ ዩኒቨርስቲ 22/02/2005

58 6 የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት 26/02/2005

59 7 የቤተመንግስት አስተዳደር ጽ/ቤት 21/02/2005
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ተ.
ቁ.

የመ/ቤቱ ስም
የመ/ቤቱ የሂሳብ ሪፓርት 
ለኦዲት የቀረበበት ቀን

60 8 የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር 04/03/2005

61 9 የድሬደዋ ዩኒቨርስቲ 21/02/2005

62 10 የደብረ ማርቆስ ዩኒቨርስቲ 14/03/2005

63 11 የፕሬዘዳንት ጽ/ቤት 05/04/2005

64 12
ብሔራዊ ቤተመዛግብትና ቤተመጽሐፍት 
ኤጀንሲ

22/02/2005

65 13 የኢትዮጵያ ብሔራዊ ስብሰባ ማዕከል 09/02/2005

66 14 የመንግስት ግዥና ንብረት ማስወገድ አገልግሎት 13/02/2005

67 15 የቅርስ ጥናትና ጥበቃ ባለስልጣን 22/02/2005

68 16 የኢት. ብሮድካስት ባለስልጣን 26/03/2005

69 17 የመንግስት የፋይናንስ ድርጅት ኤጀንሲ 06/02/2005

70 18 የመንግሥት አመታዊ ገቢና ወጪ ሂሣብ/2003/ 10/08/2004



189
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አባሪ 3- ለ2004/2005 ኦዲት የድርጊት መርሀ ግብር የላኩ 

ተ. 
ቁ. የመ/ቤቱ ስም ምርመራ

1 የጨርቃ ጨርቅ ኢንዱስትሪ ክዋኔ ኦዲት

2 በኘራይቬታይዜሽን ኤጀንሲ የመንግስት የትርፍ ድርሻና 
የኢንዱስትሪ ልማት ፈንድ ብድር አሰጣጥ አጠቃቀም እና 
አሰባሰብ

“ “

3 በአካባቢ ጥበቃ ባለሥልጣን የአካባቢ እንክብካቤ ሥርዓት 
አተገባበር

“ “

4 ኘራይቤታይዜሽን በጋራና በኪራይ የሚተዳደሩ “ “

5 በመንግስት ሠራተኞች ማህበራዊ ዋስትና ኤጀንሲ የጡረታ 
ፈንድ አሰባሰብ፣ አያያዝና አጠቃቀም ክዋኔ ኦዲት

“ “

6 ማዕድን ሀብት ልማትና አካባቢ ተፅዕኖ “ “

7 ኢሚግሬሽንና ስደተኞች መደበኛ ፖስፖርት አሰጣጥ “ “

8 የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር የፌዴራል 
መንግሥት ቢሮዎች ህንፃ ግንባታ

“ “

9 ከፍተኛ ትምህርት አግባብነትና ጥራት ኤጀንሲ የፋይናንሻል ኦዲት

10 የአክሱም ዩኒቨርስቲ    “  “

11 ጐንደር ዩኒቨርስቲ  “  “

12 መደወላቡ ዩኒቨርስቲ  “  “

12 ወላይታ ሶዶ ዩኒቨርስቲ  “  “

13 ሚዛን ቴፒ ዩኒቨርስቲ “ “

14 መቀሌ ዩኒቨርስቲ “ “

15 ባህርዳር ዩኒቨርስቲ “ “

16 አርባ ምንጭ ዩኒቨርስቲ “ “

17 አዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርስቲ “ “

18 ሰመራ ዩኒቨርስቲ “ “

29 የሀገር መከላከያ ሚኒስቴር “ “
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ተ. 
ቁ. የመ/ቤቱ ስም ምርመራ

20 የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የፋይናንሻል ኦዲት

21 የፌዴራል ማረማያ ቤቶች አስተዳደር “ “

22 የኘራይቬታይዜሽንና የመንግሥት ልማት ተቆጣጣሪ ኤጀንሲ “ “

23 የብሔራዊ መረጃና ደህንነት ኤጀንሲ “ “

24 የኢትዮጵያ ብሔራዊ የምርጫ ቦርድ ጽ/ቤት “ “

25 የፌዴራል ጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርኘራይዞች ኤጀንሲ “ “

26 የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ “ “

27 ፌዴራል ጉዳዮች ሚኒስቴር “ “

28 የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን “ “

29 የኢትዮጵያ ካርታ ስራ ኤጀንሲ “ “

30 የኢትዮጵያ ጨረር መከላከያ ባለስልጣን “ “

31 የኢትዮጵያ ኘሬስ ድርጅት “ “

32 ወለጋ ዩኒቨርስቲ “ “

33 ደብረ ብርሀን ዩኒቨርስቲ “ “

34 ባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር “ “

35 ብሔራዊ ቤተ መዛግብትና ቤተ መጽሐፍት ኤጀንሲ “ “

36 ውሃና ኢነርጂ ሚኒስቴር “ “

37 ግብርና ሚኒስቴር “ “

38 የከተማ ልማትና ኮንስትራክሸን ሚኒስቴር “ “

39 የኢትዮጵያ ጂኦሎጂካል ሰርቬይ “ “

40 የፌዴራል ስፖርት ኮሚሸን “ “

41 የኢትዮጵያ ሜትሮሎጂ ኤጀንሲ “ “
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ሚያዝያ 14 ቀን 2006 ዓ.ም
ለሕዝብ ተወካዮች ምክር 
ቤት የቀረበ የፌዴራል  ዋና 
ኦዲተር የፌዴራል መንግሥት 
መ/ቤቶች 2005 በጀት ዓመት 
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ሚያዝያ 14 ቀን 2006 ዓ.ም ለሕዝብ 

ተወካዮች ምክር ቤት የቀረበ የፌዴራል ዋና 

ኦዲተር የፌዴራል መንግሥት መ/ቤቶች  

የ2005 በጀት ዓመት ኦዲት ሪፖርት

• የተከበሩ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባዔ

• የተከበሩ ሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ም/አፈ ጉባዔ

• የተከበራችሁ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት

• ክቡራትና ክቡራን

የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት በኢ.ፌ.ዲ.ሪ ሕገ-መንግሥት አንቀጽ 101 
ንዑስ አንቀፅ 2 እና መሥሪያ ቤቱን እንደገና ለማቋቋም በወጣው አዋጅ 
ቁጥር 669/2002 አንቀጽ 5 ከንዑስ አንቀጽ 1 እስከ 18 እንዲሁም በአንቀጽ 
13 ንዑስ አንቀጽ 1 እስከ 3 ለፌዴራል ዋናው ኦዲተር በተሰጠው ስልጣን 
መሠረት መ/ቤቱ ኦዲት ያደረገቸውንና ያስደረጋቸውን የመንግሥት 
መ/ቤቶችና ድርጅቶች የኦዲት ሪፖርት፣ የፌዴራል መንግሥት ለክልል 
መንግሥታት በመሠረታዊ አገልግሎት ከለላ (Protection of Basic 
Services) ፕሮግራም የሰጠውን የበጀት ድጋፍና ድጎማ ተከታታይ ኦዲት 
የተከናወኑ ኦዲት ሪፖርቶች፤ የመንግሥት መ/ቤቶች አሠራር ህጉን 
የተከተለ፣ ኢኮኖሚያዊ በሆነ አሠራር የተፈጸመ፤ ተፈላጊውን ግብ የመታና 
ውጤት ያስገኘ መሆኑን ለማረጋገጥ የተደረገውን የክዋኔና አካባቢ ኦዲት፣ 
እንዲሁም ስለመ/ቤቱ አጠቃላይ ሥራዎች ለሕዝብ ተወካዮች ም/ቤት 
ዓመታዊ ሪፖርት እንደሚያቀርብ የተደነገገ በመሆኑ በዚሁ መሠረት 
በ2005 በጀት ዓመት ሂሳብ ኦዲትና በተመረጡ የፌዴራል መንግሥት 
መ/ቤቶች ላይ የተከናወነ የክዋኔ ኦዲቶች ዕቅድ ክንውን ሪፖርት እና 
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የኦዲቱ ዋና ዋና ግኝቶች እንደሚከተለው ቀርበዋል፡፡

በዚህ ሪፖርት ውስጥ የተካተቱት፤

1. በልዩ ልዩ የፌዴራል መንግሥት መሥሪያ ቤቶችና ድርጅቶች 
ሂሳብ ላይ የተከናወኑ የፋይናንስና ሕጋዊነት ኦዲት፣ የክዋኔ ኦዲት 
እና በመሠረታዊ አገልግሎት ከለላ ፕሮግራም ለክልሎች የተሰጠ 
ድጋፍ (Protection of Basic Services) ተከታታይ እና ማጠቃለያ 
ኦዲት የተከናወኑ ኦዲት ሪፖርቶች ናቸው፡ 

2. ሪፖርቱ በሂሣብ ምርመራ አገልግሎት ኮርፖሬሽን እና 
በመ/ቤታችን የሙያ ፈቃድ በተሰጣቸው የግል ኦዲት ድርጅቶች 
ኦዲት የተደረጉትን በውጭ እርዳታና ብድር የሚካሄዱ ፕሮጀክቶች/
ፕሮግራሞችና የመንግሥት የልማት ድርጅቶችን ሂሳብ ኦዲት 
ያካትታል፡፡

3. የ2005 በጀት ዓመት የተለያዩ የፌዴራል ባለበጀት መ/ቤቶች ሂሣብ 
የኦዲት ዕቅድ ክንውን እና ዋና ዋና የኦዲት ግኝቶች፣ የመሥሪያ 
ቤቱን አጠቃላይ የሥራ እንቅስቃሴ፣ በኦዲት ሥራ ሂደት ያጋጠሙ 
ችግሮች እና የሂሳብ ምርመራ አገልግሎት ኮርፖሬሽን የሥራ 
እንቅስቃሴን ያጠቃለለ ነው፡፡

4. የ2005 በጀት ዓመት ሂሣብ ኦዲትን በተመለከተ በመ/ቤታችን 
የተከናወኑ ዝርዝር የኦዲት ሪፖርቶች ራሳቸውን ችለው በተጠናቀሩ 
2 ጥራዞች እንዲሁም በ20 የክዋኔ ኦዲት ጥራዞች ለም/ቤቱ የቀረቡ 
ስለሆነ፣ እነዚህን ሪፖርቶች የመንግሥት ወጪ አስተዳደርና ቁጥጥር 
ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴና ሌሎችም የሚመለከታቸው ቋሚ ኮሚቴዎች 
በሚገባ በመመርመር አስፈላጊውን እርምጃ ለመውሰድ እንዲያስችል 
በጥልቀት ተዘጋጅተዋል፡፡ የሪፖርቶቹም ቅጅ 2 ጥራዞች ለጠቅላይ 
ሚኒስትር ጽ/ቤት እንዲደርሱ ተደርጓል፡፡

5. እያንዳንዱ የኦዲት ሥራ እንደተጠናቀቀ ከሚመለከታቸው የኦዲት 
ተደራጊ መ/ቤት ኃላፊዎች ጋር በኦዲቱ ግኝቶች ላይ በአብዛኛው 
የመውጫ ውይይት (Exit Conference) ከመደረጉም ሌላ የኦዲት 
ሪፖርቱ ተልኮላቸው መ/ቤቶቹ ለሥራ አመራር ሪፖርቱ የሰጡትን 
ምላሽ ያገናዘበ በመሆኑ የመረጃዎቹ ተአማኒነትና አግባብነት 
በሁሉም ወገን ተቀባይነት እንዳለው ይታመናል፡፡
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6. ለኦዲቱ መሠረት የሆኑት የዓለም አቀፍ የኦዲት ደረጃዎች፣ 
የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ መንግሥት የሂሣብ አያያዝ ሥርዓት፣ 
ኦዲት ተደራጊ መ/ቤቶች ያቀረቧቸው የሂሣብ መዛግብት፣ ሰነዶች፣ 
የሂሣብ መግለጫዎችና ማብራሪያዎች ሲሆኑ ኦዲቱም የተከናወነው 
በአብዛኛው የተለመደውን የአልፎ አልፎ ወይም የናሙና ኦዲት 
ስልት በመከተል እንዲሁም እንደ ኦዲቱ አስፈላጊነትና አግባብነት 
ሙሉ በሙሉ ኦዲት በማድረግ ነው፡፡

የ2005 በጀት ዓመት የፌዴራል መንግስት መ/ቤቶች ሂሣብ 
ኦዲት ዕቅድና ክንውን

የፋይናንስና ሕጋዊነት ኦዲትን በተመለከተ

7. የ2005 የፌዴራል መንግስት መ/ቤቶች ሂሳብ የኦዲት ዕቅዳችን 
መሠረት ያደረገው እንደተለመደው የመሠረታዊ የሥራ ሂደት 
ጥናትንና አዲሱን የፋይናንስ አስተዳደር አዋጅ ነው፡፡ በአዋጁ አንቀጽ 
63/2 መሠረት የፌዴራል መንግሥት ባለበጀት መ/ቤቶች የበጀት 
ዓመቱ ባለቀ በሦስት ወር ጊዜ ውስጥ ሂሳባቸውን በመዝጋት ለኦዲት 
ማቅረብ እንዳለባቸው ተደንግጓል፡፡ በሌላም በኩል መ/ቤታችንም 
በመሠረታዊ የሥራ ሂደት ጥናት በተቀመጠው አቅጣጫ መሠረት 
ኦዲት ተደራጊዎች ሂሳባቸውን ዘግተው ሲያቀርቡ ኦዲቱን በሦስት 
ወራት ጊዜ ውስጥ ማለትም እስከ ታህሣሥ 30 በማጠናቀቅ 
ሪፖርቱን ለኦዲት ተደራጊዎች ለመስጠት ግብ ጥሏል፡፡ ይህንንም 
ተግባራዊ ለማድረግ እንዲያስችለው የኦዲት ካላንደርና ዘዴ ላይ 
ለውጥ በማድረግ ኦዲቱ የሂሳብ መዝጋትን ሳይጠብቅ በየዓመቱ 
በጥር ወር ተጀምሮ በተከታዩ ዓመት ታህሣሥ ላይ የሚጠናቀቅበት 
ሥርዓት ተግባራዊ መደረጉ ይታወሳል፡፡

8. በዚሁ መሠረት በ2005 በጀት ዓመት ሂሳብ አቅራቢ ከነበሩት 
140 የፌዴራል መንግሥት ባለበጀት መ/ቤቶች መካከል 132 
መ/ቤቶችን በፌዴራል ዋና ኦዲተር የተቀሩትን ስምንቱን ደግሞ 
በኦዲት ሰርቪስ ኮርፖሬሽን ኦዲት በማስደረግ የኦዲት ሽፋኑን 
100% ለማድረስ መታቀዱ ይታወሳል፡፡ በመ/ቤታችን በኩል ኦዲት 
ለማድረግ ከታቀዱት 132 መ/ቤቶች ውስጥ 130 እንደዚሁም 
በኦዲት ሰርቪስ ኮርፖሬሽን በኩል ኦዲት ለማስደረግ የታቀዱት 
8 በድምሩ የ138 የፌዴራል ባለበጀት መ/ቤቶች የ2005 በጀት 
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ዓመት ሂሳብ ኦዲት በመከናወኑ የፋይናንስና ህጋዊነት የኦዲት 
ሽፋኑን 98.57% ለማድረስ ተችሏል፡፡ ነገር ግን በመ/ቤታችን በኩል 
ተገቢው ጥረት ቢደረግም የብሄራዊ ትያትር የ2005 በጀት ዓመት 
ሒሳቡን ሊዘጋ ባለመቻሉ እንደዚሁም የግብርና ትራንስፎርሜሽን 
ኤጄንሲ የተፈቀደለትን በጀት ከገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር 
ጠይቆ ባለመጠቀሙና የሂሳብ መዛግብትም ባለማዘጋጀቱ ኦዲቱን 
ማከናወን አልተቻለም፡፡ 

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

9. የ2005 በጀት ዓመት ሂሣብን በተመለከተ መ/ቤታችን በ132 
የፌዴራል መንግሥት ባለበጀት መ/ቤቶች እና በ281 የወረዳና 
ከተማ አስተዳደር የፋይናንስ ጽ/ቤቶች ላይ ኦዲት በማድረግ 
የኦዲት ሪፖርት አዘጋጅቶ ለየመ/ቤቶቹ የላከ ሲሆን፣ ሪፖርቶቹም 
ከግኝታቸው ባሕርይ አንፃር ከ2004 በጀት ዓመት ሂሳብ ኦዲት 
አስተያየት ጋር በማነፃፀር እንደሚከተለው ቀርቧል፡፡
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መግለጫ

በፌዴራል 
መንግሥት 

ኦዲት 
የተደረጉ 

ሂሳቦች ብዛት

የመሠረታዊ 
አገልግሎቶች 

ከለላ 
ተከታታይ 
ኦዲት

አጠቃላይ

2004 2005 2004 2005 2004 2005

ነቀፌታ የሌለበት 
አስተያየት 
የተሰጠባቸው 

49 59 13 1 62 60

ከጥቂት ጉድለቶች 
በስተቀር አጥጋቢ 
ሆነው በመገኘታቸው 
ነቀፌታ ያለበት 
አስተያየት. 
የተሰጠባቸው 

48 49 270 280 318 328

አቋም ለመውሰድ 
እንደማይቻል 
በመግለጽ አስተያየት 
የተሰጠባቸው

6 7 6 7

የጎላ ችግር ያለባቸው 
ሆነው በመገኘታቸው 
ተቀባይነት 
የሚያሳጣ አስተያየት 
የተሰጠባቸው

13 15 13 15

ሂሳባቸውን በወቅቱ 
ባለመዝጋታቸው 
አስተያየት 
ያልተሰጠባቸው

1 2 1 2

ድምር 117 132 283 281 400 412

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

10. መ/ቤታችን ምክር ቤቱ ያጸደቀው በጀት የፋይናንስ አስተዳደር 
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ሕጉ፣ ደንብና መመሪያ በሚፈቅድው መሠረት በትክክል ሥራ ላይ 
መዋሉን ለማረጋገጥ በ2005 በጀት ዓመት ሂሳብ ላይ ባከናወነው 
ኦዲት በርካታ የሂሳብ አያያዝ ግድፈቶች እና የውስጥ ቁጥጥር 
ድክመቶች፣ እንዲሁም አፈጻጸማቸው ከደንብና መመሪያ ውጭ 
የሆኑ ሁኔታዎች የተገኙ ሲሆን፤ የም/ቤቱን ትኩረት ሊያገኙ 
ይገባል ተብሎ የታመነባቸው አንኳር ግኝቶች ብቻ ተለይተው 
እንደሚከተለው ቀርበዋል::

የጥሬ ገንዘብ ጉድለት

11. የጥሬ ገንዘብ ሂሳብ አያያዝና አጠባበቅ ትክክለኛነትን ለማረጋገጥ 
ኦዲት ሲደረግ በ5 መ/ቤቶች ብር 1,272,093.33 የጥሬ ገንዘብ 
ጉድለት ተገኝቷል፡፡ የጥሬ ገንዘብ ጉድለት የተገኘባቸው ጅማ፣ 
ሰመራ፣ ወሎ፣ ባህር ዳርና ጅግጅጋ ዩኒቨርሲቲዎች ናቸው፡፡ 
በመሆኑም በጉድለት የታየው የጥሬ ገንዘብ ሂሳብ ተገቢው እርምጃ 
ተወስዶ እንዲተካ ለየመ/ቤቶቹ በላክነው የስራ አመራር ሪፖርት 
አሳስበናል፡፡

12. በተጨማሪም በበጀት ዓመቱ መጨረሻ በሂሳብ መግለጫ ሪፖርት 
የተደረገውና በቆጠራ የተገኘው ጥሬ ገንዘብ መካከል በ3 መ/ቤቶች 
(ደብረ ማርቆስና ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ እና አላጌ የግብርና ቴክኒክና 
ሙያ ትምህርትና ሥልጠና ኮሌጅ) ቆጠራው በብር 997,412.79 
ልዩነት በማነስ የታየ ሲሆን በአጠቃላይ በ24 መ/ቤቶችም የተለያዩ 
የጥሬ ገንዘብና የባንክ ሂሳብ አያያዝ ድክመቶች እንደሚታዩ በኦዲቱ 
ተረጋግጧል፡፡

13. የጥሬ ገንዘብና የባንክ ሂሳቦች ላይ ተገቢ ቁጥጥር አለማድረግ 
ለገንዘብ ብክነት፤ ጉድለትና ምዝበራ የሚያጋልጥ በመሆኑ፤ የጥሬ 
ገንዘብ ሂሣብ በየወቅቱ ተቆጥሮ ከመዝገብ ጋር እንዲመሳከር፤ 
በሂሣብ መግለጫ ሪፖርት ላይ የተመለከተው የጥሬ ገንዘብ 
ሂሣብ በቆጠራ ከተገኘው ጋር ሊመዛዘንና ትክክለኛነቱ ሊረጋገጥ 
እንደሚገባ፤ በማነስና በመብለጥ የታየው ልዩነትም ተጣርቶ እንዲተካ 
ወይም ተገቢው ማስተካከያ እንዲደረግ እና በ24ቱ መ/ቤቶችም 
የታዩ የተለያዩ የጥሬ ገንዘብና የባንክ ሂሳብ አያያዝ ድክመቶች 
እንዲስተካከሉ አሳስበናል፡፡



201

 2005 በጀት ዓመት የኦዲት  ሪፖርት

ውዝፍ ተሰብሳቢ ሂሣብ

14. በሚኒስትሮች ምክር ቤት የፋይናንስ አስተዳደር ደንብ ቁጥር 
190/2002 አንቀጽ 32 እስከ 35 በተደነገገው መሠረት የሰነድ ሂሳብ 
በወቅቱ መወራረዱ ሲጣራ በ77 መ/ቤቶች ብር 877,045,264.30 
በደንቡ መሠረት በወቅቱ ሳይወራረድ ተገኝቷል፡፡ 

15. ከዚህ ውዝፍ ተሰብሳቢ ሂሳብ ውስጥ ከፍተኛውን ድርሻ ከያዙት 
በግብርና ሚኒስቴር የግብርና ቴክኒክ ሙያና ትምህርት 
ስልጠና ማስተባበሪያ ብር 173,607,265.52፤ ውጭ ጉዳይ ሚ/ር 
149,427,709.65፤ የትምህርት ሚኒስቴር ብር 100,298,362.09፤ 
የሀገር መከላከያ ሚ/ር ብር 97,146,944.59፤ ግብርና ሚ/ር 
ብር 77,744,994.72፤ ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ብር 32,153,328.69፤ 
ደብረብርሃን ዩኒቨርሲቲ ብር 26,671,151.92 እና የመንግስት ግዥና 
ንብረት ማስወገድ አገልግሎት ብር 22,945,234.57 ይገኙበታል፡፡ 

16. ውዝፍ ተሰብሳቢ ሂሣቡ ህጉ በሚፈቅደው መሠረት በወቅቱ 
ካልተወራረደ ወይም ካልተሰበሰበ በቆየ ቁጥር የመሰበሰብና ወደ 
ሀብትነት የመለወጥ እድሉ ተዳክሞ ለብክነት በር የሚከፍት በመሆኑ 
መ/ቤቶቹ የፋይናንስ ደንብና መመሪያዎችን ተከትለው ገንዘቡን 
እንዲሰበስቡ ወይም እንዲያወራርዱ አሳስበናል፡፡

በተሰብሳቢ ሂሳብ ላይ የታዩ ዋና ዋና የአሠራር ችግሮች

17. የተሰብሳቢ ሂሳብ አያያዝ የፋይናንስ ደንቡን የተከተለ መሆኑ ሲጣራ 
በ8 መ/ቤቶች ከታዩ የአሰራር ችግሮች ዋና ዋናዎቹ፤ 

	 በአብዛኛዎቹ መ/ቤቶች ለእቃ ግዥ ሰራተኞችና ሌሎች 
ሰራተኞች ቅድሚያ ክፍያ በተደጋጋሚ የሚሰጥ በመሆኑና 
በእያንዳንዱ የእቃ ግዥ ሰራተኛ ተቀጽላ ሌጀር ባለመኖሩ 
ዕዳው ከማን እንደሚፈለግ ዝርዝር ማስረጃ ባለመኖሩ 
ከሰራተኛው የሚፈለገውን ቀሪ እዳ ትክክለኛነት ማረጋገጥ 
አለመቻሉ፤

	 በአንዳንድ መ/ቤቶች የተሰብሳቢ ሂሳብ ተብሎ ቢያዝም 
የተሰብሳቢ ሂሳብ ሠነዱ ለኦዲት ያልቀረበ መሆኑና ከመቼ 
ጀምሮ የሚፈለግ ሂሳብ እንደሆነ የሚገልጽ ማስረጃ እና 
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ተቀጽላ ሌጀር ያልተቋቋመ በመሆኑ የሂሳቡን ትክክለኛነት 
ማረጋገጥ አለመቻሉ፣

	 በበርካታ መ/ቤቶች የተሰብሳቢ ሂሳቡ ባልተለመደ ሚዛን 
/Abnormal balance/ በክሬዲት አቅጣጫ መሆኑ፤

	 ተሰብሳቢ ሂሳቡን በሌላ የሂሳብ መደብ የመመዝገብ ሁኔታ 
በበርካታ መ/ቤቶች የሚስተዋሉ፣ በወጪ ተመዝግቦ እያለ 
በተሰብሳቢ ሂሳብ ሪፖርት የተደረገ ሂሳብ መገኘቱ፣ በኦዲቱ 
ወቅት ተረጋግጧል፡፡

18. በመሆኑም ያልተለመደ ሚዛን የሚያሳዩ ተሰብሳቢ ሂሳቦችም 
ተጣርተው አስፈላጊው ማስተካከያ እንዲደረግላቸው፤ ተቀፅላ 
ሌጀር የሌላቸው እንዲመሠረትላቸው፤ ማስረጃ የሌላቸው ማስረጃ 
ተሟልቶላቸው እንዲያዙ እና ለወደፊቱ ባልተሟላ ማስረጃ ሪፖርት 
እንዳይዘጋጅ ተገቢው ክትትልና ቁጥጥር መደረግ እንዳለበት 
ለየመሥሪያ ቤቶቹ በላክነው ሪፖርት አሳስበናል፡፡

የገቢ ሂሣብ

19. የመንግሥት ገቢ በአግባቡ መሰብሰቡን ለማጣራት ኦዲት ሲደረግ 
ቀጥሎ የተመለከቱት ሁኔታዎች ተገኝተዋል፡፡

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

20. የገቢ ሰብሳቢ መ/ቤቶችና አገልግሎት ሰጪ ድርጅቶች በገቢ ግብር፣ 
ቀረጥና ታክስ እንዲሁም በሌሎች ገቢ መሰብሰብን በሚፈቅዱ 
አዋጆች፤ ደንቦችና መመሪያዎች መሠረት የመንግሥትን ገቢ 
የሰበሰቡ መሆኑን ለማረጋገጥ ኦዲት ሲደረግ፣ በ32 መ/ቤቶችና 
በገቢዎችና ጉምሩክ ባለሥልጣን ዋና መ/ቤትና በስሩ ባሉ ዘጠኝ 
ቅርንጫፍ ጽ/ቤቶች በድምሩ ብር 32,139,625.90 bgbþ GBR# 
qr_Â ¬KS XNÄþhùM bl¤lÖC gbþ msBsB b¸fQÇ xêíC 
m¿rT úYsbsB tgŸaL”” 

21. በአዋጁ መሠረት ገቢ ካልሰበሰቡት መ/ቤቶች በገቢዎችና ጉምሩክ 
ባለሥልጣን ምዕራብ አዲስ አበባ መካከለኛ ግብር ከፋዮች ቅ/ጽ/ቤት 
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ብር 11,583,879.14፣ አዲስ አበባ ኤርፖርት ቅ/ጽ/ቤት ብር 
3,469,351.03፤ ከፍተኛ ግብር ከፋዮች ቅ/ጽ/ቤት ብር 3,223,745.32 
እና ደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ብር 4,588,619.20 ዋና ዋናዎቹ 
ናቸው፡፡

22. የገቢ ሂሳቡ ሳይሰበሰብ የቀረበት ምክንያት ሲጣራ ግብር ከፋዮች 
በተጨማሪ እሴት ታክስ ማስታወቂያ ላይ ያሳወቁት ሽያጭ በትርፍና 
ኪሳራ የሂሳብ መግለጫ ላይ ከተመለከተው ሽያጭ ጋር ሲነጻጸር 
በተጨማሪ እሴት ታክስ ላይ የተመለከተው የሚያንስ በመሆኑ 
ያልተሰበሰበ የተጨማሪ እሴት ታክስ፤ ዕቃዎች በትክክለኛው የታሪፍ 
ቁጥር Harmonized System Code (H.S.Code) እና Coustom 
Procedure Code (CPC Code) ባለመመደባቸው ያልተሰበሰበ 
ቀረጥና ታክስ፣ የመነሻ ዋጋ ለተወሰነላቸው ዕቃዎች በመነሻ ዋጋው 
መሰረት ያልተስተናገዱ ድርጅቶች መገኘታቸው፣ በማነፃፀሪያ 
ዋጋ መሰረት ቀረጥና ታክስ ባለመሰራቱ፣ በንግድ ትርፍ ስሌት 
ወቅት መቀነስ የሌለባቸው ወጪዎች በመቀነሳቸው ያልተሰበሰበ 
የንግድ ትርፍ ግብር እና መ/ቤቶች ከሚፈጽሙት ግዢ ላይ ቀንሰው 
ማስቀረት የሚገባቸው ግብር (Withholding tax)፣ የተጨማሪ እሴት 
ታክስ እና ሥራ ግብር ሳይቀንሱ በመቅረታቸው የሚሉት ዋና 
ዋናዎቹ ናቸው፡፡ 

23. በመሆኑም መ/ቤቶች ለወደፊቱ የመንግሥት ገቢ ህግና ደንብ 
በሚፈቅደው መሠረት መሰብሰብ እንዳለባቸው፣ በተለያዩ ምክንያቶች 
ያልተሰበሰበውም ገቢ እንዲሰበሰብ በላክነው ሪፖርት አሳስበናል፡፡

ያልተሰበሰበ ውዝፍ የገቢ ሂሣብ 

24. ገቢ ሰብሳቢ መ/ቤቶችና ድርጅቶች በወጣው ህግና ደንብ መሠረት 
የመንግሥት ገቢን በወቅቱና በአግባቡ መሰብሰባቸውን ለማረጋገጥ 
ኦዲት ሲደረግ፤ በገቢዎችና ጉምሩክ ባለሥልጣን ዋና መ/ቤትና 
በስሩ ባሉ አምስት ቅርንጫፍ ጽ/ቤቶች ከውዝፍ ግብር፤ ወለድ እና 
ቅጣት መሰብሰብ የሚገባው ብር 286,818,836.06 እና በሌሎች 
4 መ/ቤቶች ብር 39,856,103.92 በድምሩ ብር 326,674,939.98 
ያልተሰበሰበ ውዝፍ ገቢ መኖሩ ተረጋግጧል፡፡

25. ውዝፍ ገቢን በወቅቱ ካልሰበሰቡ መ/ቤቶች መካከል ገቢዎችና ጉምሩክ 
ባለሥልጣን ዋና መ/ቤት ብር 252,299,705.34፣ አዳማ ቅ/ጽ/ቤት 
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ብር 19,512,045.63፤ መቀሌ ቅ/ጽ/ቤት ብር 13,134,569.83፤ 
ጅማ ቅ/ጽ/ቤት ብር 4‚850‚496.24፤ የኢትዮጵያ ሬዲዮና ቴሌቪዥን 
ድርጅት ብር 36,389,175.05፣ እና የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ብር 
3,342,102.41 ዋና ዋናዎቹ ናቸው፡፡ 

26. በመሆኑም የሚሰበሰበው ገቢ መንግስት ለሚያከናውናቸው የልማትና 
ማህበራዊ አገልግሎቶች መስፋፋት እንዲሁም ለሀገሪቱ የዕድገትና 
ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ መሳካት ወሳኝ ሚና የሚኖረው በመሆኑ 
ለገቢ አሰባሰቡ ትኩረት ተሰጥቶ የመንግሥት ህግና ደንብ ተከብሮ 
እንዲሠራ ያልተሰበሰበውም ውዝፍ ገቢ እንዲሰበሰብ በሪፖርታችን 
አሳስበናል፡፡ 

በገቢ ሂሣብ ሪፖርት ውስጥ ያልተካተተ ገቢ

27. በበጀት ዓመቱ ገቢን እንዲሰበስቡ በተፈቀደላቸው የመንግሥት 
መ/ቤቶች የተሰበሰበው ገቢ በትክክል ተመዝግቦና በሂሣብ 
ሪፖርታቸው ተካቶ ለገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ማኒስቴር መቅረቡን 
ለማረጋገጥ ኦዲት ሲደረግ፤ በ5 መ/ቤቶች (መቱ፤ ጅግጅጋ፤ አዳማና 
ደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ እና ግብርና ቴክኒክና ሙያ ትምህርት 
ሥልጠና ፕሮጀክት ማስተባበሪያ ጽ/ቤት) የተሰበሰበው የውስጥ ገቢ 
ብር 69,356,951.10 ባቀረቡት ዓመታዊ የገቢ ሂሣብ ሪፖርት ውስጥ 
ሳይካተት ተገኝቷል፡፡ በተጨማሪም 7 መ/ቤቶች (መቀሌ፤ ሚዛን 
ቴፒ፤ ባህር ዳር፤ መዳ ወላቡ፤ ሰመራና ወሎ ዩኒቨርሲቲዎች እና 
አላጌ የግብርና ቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ሥልጠና ኮሌጅ) መጠኑ 
ያልታወቀና በገንዘብ ያልተገለፀ የውስጥ ገቢ ከልዩ ልዩ የገቢ ማስገኛ 
ምንጮች የሚሰበስቡ ቢሆንም ለገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር 
ሪፖርት የማያደርጉና የውስጥ ገቢውንም መዝግበው የማይዙ መሆኑ 
ታውቋል፡፡ 

28. ይህ አሰራር በመ/ቤቶቹ በራሳቸው የሚዘጋጁት የሂሳብ መግለጫዎችና 
የመንግስት አጠቃላይ ገቢና ወጪ ሂሳብም ትክክለኛውን ገጽታ 
እንዳያሳዩ ያደርጋል፡፡

29. በመሆኑም መ/ቤቶች የሚሰበስቡትን ማንኛውም የመንግስት ገቢ 
ሕጋዊ በሆነ መንገድ እንዲሰበስቡና በሂሳብ መግለጫዎቻቸውም 
በማካተት ለገ/ኢ/ል/ሚ/ር ሪፖርት ሊያደርጉ እንደሚገባ 
አሳስበናል፡፡ ነገር ግን ተገቢውን የማስተካከያ እርምጃ በማይወስዱ፤ 
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የመንግሥትን ገቢ ሰብስበው መዝገብ የማይዙና የሚደብቁ መ/ቤቶች 
ላይ መንግሥት ተገቢውን እርምጃ ሊወስድ ይገባል፡፡ 

ማስረጃ ባለመሟላቱ ምክንያት የገቢውን ትክክለኛነት ማረጋገጥ 
ያልተቻለ

30. የተሰበሰበውን ገቢ ትክክለኛነት ለማረጋገጥ ኦዲት ሲደረግ፤ 
በገቢዎችና ጉምሩክ ባለሥልጣን ሥር ባሉ ሦስት ቅ/ጽ/ቤቶችና 
በ4 መ/ቤቶች በድምሩ ብር 42,942,143.14 እና በሞያሌ 
ጉምሩክ ቅ/ጽ/ቤት /የ5 ዲክላራሲዮን/ እና በሌሎች 5 መ/ቤቶች 
በገንዘብ መጠን ያልተገለጸ የገቢ ሂሳብ የገቢ ታሪፍ/ የማስከፈያ 
ተመን ባለመኖሩ እና የግብር ማሣወቂያ በፋይሉ ውስጥ ተያይዞ 
ባለመገኘቱ ምክንያትና ሌሎች አስፈላጊ የሆኑ የገቢ ማስረጃዎች 
ባለመቅረባቸው፤ ytsbsbWN gbþ TKKl¾nT l¥rUg_ úYÒL 
qRaL”” 

31. SlçnM ማንኛውም ገቢ ¥Sr© úYà§ በገቢ መመዝገቡ tgbþ 
ስላልሆነ፤ የገቢ ማስረጃዎች በትክክል ተደራጅተው እንዲያዙና 
tgbþW ¥StµkÃ XRM© XNÄþwsD b§KnW ¶±RT xúSbÂL፡፡

የገቢ ደረሰኝ ያልተዘጋጀለት ሂሳብ የተገኘባቸው መ/ቤቶች

32. የገቢ ሂሳብ ተከታታይ የገቢ ደረሰኝ ተዘጋጅቶለት በትክክል 
መሰብሰቡን እና መመዝገቡን ለማጣራት ኦዲት ሲደረግ፣ በ6 
መ/ቤቶች ብር 2,164,212.26 እና በሌሎች 3 መ/ቤቶች በገንዘብ 
መጠን ያልተገለጸ ሂሳብ የገቢ ደረሰኝ ያልተዘጋጀለት መሆኑ 
ተረጋግጧል፡፡ 

33. ለገቢ ሂሳብ ደረሰኝ አለማዘጋጀት በሂሳቡ ላይ የሚደረገውን ቁጥጥር 
በማላላት ገንዘብ እንዲጎድል ወይም እንዲጠፋ መንገድ ይከፍታል፡፡ 
በመሆኑም ከላይ ለተመለከተው ሂሳብ የገቢ ደረሰኝ እንዲዘጋጅለትና 
ሌሎችም ገቢ የሚደረግ ሂሳብ ደረሰኝ ተዘጋጅቶለት መመዝገብ 
እንደሚገባ ለመ/ቤቶቹ አሳስበናል፡፡ 
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በገቢ ሰብሳቢ መ/ቤቶች የታዩ ልዩ ልዩ የገቢ አሰባሰብና የአሠራር 
ድክመቶች

34. የገቢ ሰብሳቢ መ/ቤቶች በአዋጅ በተሰጣቸው ስልጣን መሠረት 
የመንግሥት ገቢ በአግባቡ መሰብሰባቸውንና ተገቢ የሆኑ የቁጥጥር 
ስርዓት የዘረጉ መሆኑን ለማጣራት ኦዲት ሲደረግ የታዩት ዋና ዋና 
ድክመቶች ቀጥለው ቀርበዋል፡፡

35. በጉምሩክ አዋጅ ቁጥር 622/2001 አንቀጽ 54 እና 55 መሰረት 
እቃዎች ቀረጥና ታክስ ሳይከፈልባቸው በጊዜያዊነት ሊገቡ 
እንደሚችሉና በአዋጁ በተደነገገው የጊዜ ገደብ  ውስጥ  ተመልሰው 
ከአገር መውጣት እንዳለባቸው ይደነግጋል፡፡ ነገር ግን እቃው አገር 
ውስጥ የሚቆይበት ጊዜ ካልተራዘመ በስተቀር በህግ የተወሰነው 
የመቆያ ጊዜ እንደተጠናቀቀ በሁለት ወር ጊዜ ውስጥ እቃው 
ተመልሶ ካልወጣ በዋስትና የተያዘው ገንዘብ በሙሉ ለመንግስት 
ገቢ መሆን እንዳለበት ይደነግጋል፡፡ በዚሁ መልኩ በጊዜያዊነት 
ወደ ሀገር ውስጥ በገቡ እቃዎች በህግ የተወሰነው የመቆያ ጊዜ 
የተጠናቀቀ ቢሆንም በዋስትና የተያዘው ገንዘብ በመቀሌ ቅርንጫፍ 
ጽ/ቤት በኩል ብር 2,840,773 እንዲሁም በአዳማ ቅርንጫፍ ጽ/ቤት 
በኩል ብር 219,683,687.83 በድምሩ ብር 222,524,461 ዋስትናውን 
ከሰጠው ድርጅት ያልተሰበሰበ መሆኑን ለማወቅ ተችሏል፡፡

36. በጉምሩክ አዋጅ ቁጥር 622/2001 አንቀጽ 66 መሠረት በእቃዎች 
አያያዝ፣ በታሪፍ አመዳደብ፣ በዋጋ አተማመን ወይም በሌላ የሂሣብ 
አሠራር ስህተት ምክንያት በብልጫ የተከፈለ የቀረጥና ታክስ 
ተመላሽ ጥያቄ ሲቀርብ በብልጫ የተከፈለ ቀረጥና ታክስ በስድስት 
ወራት ውስጥ ለከፋዩ ተመላሽ መደረግ እንዳለበት፣ በተጨማሪም 
በፋይናንስ አስተዳደር አዋጅ ቁጥር 648/2001 አንቀጽ 35 መሠረት 
ለመንግሥት መ/ቤት በስህተት ገቢ የተደረገ ሂሣብ መኖሩ ሲረጋገጥ 
ገንዘቡ ለባለመብቱ ተመላሽ ሊደረግ እንደሚችል ተደንግጓል፡፡ 
በመሆኑም በናሙና ከታዩት ውስጥ ፡-

	 በአዳማ ቅ/ጽ/ቤት ብር 976,135.67፣ 

	 በቃሊቲ ጉምሩክ ቅ/ጽ/ቤት ብር 14,056,107.58 በድምሩ ብር 
15,032,243.25 ከሁለቱ ቅ/ጽ/ቤቶች በ2005 በጀት ዓመት 
ተመላሽ የተደረገው ሂሣብ አስቀድሞ በገቢ የተመዘገበና 
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ለከፋዩ ተመላሽ የተደረገ ሂሣብ ማስተካከያ ሳይደረግበት 
በዘመኑ የተሰበሰበው ትክክለኛ ገቢ ጋር ተዳምሮ እየተመዘገበ 
ሪፖርት የተደረገ መሆኑን ለማወቅ ተችሏል፡፡

	 በጉምሩክ አዋጅ ቁጥር 622/2001 አንቀጽ 17 ንዑስ 
አንቀጽ 1 መሰረት አስመጪው ወይም ወኪሉ የጉምሩክ 
ዲክላራስዮን ከቀረበበት ወይም የክፍያ ማስታወቂያ 
ከተዘጋጀበት ቀን አንስቶ እስከ አምስት ቀን ድረስ 
ቀጣዩን የጉምሩክ ሥነ-ሥርዓት ካልፈፀመ ዲክላራስዮኑ 
እንዲሰረዝ ያዛል፡፡ ነገር ግን በጅግጅጋ ጉምሩክ 
ቅ/ጽ/ቤት በኩል ብር 883,692.79 ቀረጥና ታክስ 
የያዙ ዲክላራሲዮኖች ተመዝግበው ቀጣዩን የጉምሩክ 
ስነስርዓት ሳይፈጽሙ ወይም ሳይሰረዙ ከአንድ እስከ 
አራት አመት ቆይተው ተገኝቷል፡፡

37. በመሆኑም የመንግስት ገቢ የመንግስት የገቢ አዋጀች፤ ደንብና 
መመሪያዎችን መሰረት በማድረግ እንዲከናወንና ለታዩትም 
ድክመቶች አስፈላጊውን ማስተካከያዎች በማድረግ ገቢው 
እንዲሰበሰብ አሳስበናል፡፡

የወጪ ሂሣብ

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

የተሟላ የወጪ ማስረጃ ሳይቀርብ በወጪ ተመዝግቦ የተገኘ 
ሂሣብ

39. በወጪ ለተመዘገቡ ሂሣቦች የተሟላ ማስረጃ መቅረቡን ለማረጋገጥ 
ኦዲት ሲደረግ፣ በ25 መ/ቤቶች የተሟላ ማስረጃ ሳይቀርብ ብር 
202,587,739.10 በወጪ ተመዝግቦ ተገኝቷል፡፡

40. ተሟልተው ካልቀረቡት ማስረጃዎች መካከል፣ ከዕቃ አቅራቢው 
የተሰጠ ተገቢ ማስረጃ ሳይቀርብ፤ የተከናወነውን ሥራ በሚያሣይ 
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ዝርዝር ማስረጃ ሳይደገፍ በቀረበው የክፍያ ጥያቄ መሠረት ብቻ 
የተፈፀመ ክፍያ እና በባንክ በኩል ገንዘቡ ተልኮ ሥራ ላይ መዋሉን 
የሚገልጽ የወጪ ማስረጃ ሣይቀርብ በወጪ የተመዘገቡ ሂሣቦች ጎላ 
ያሉት ናቸው፡፡

41. ማንኛውም ሂሣብ በወጪ ከመመዝገቡ በፊት በፋይናንስ አስተዳደር 
አዋጁ፣ ደንቡና መመሪያ መሠረት ማስረጃዎች መሟላታቸው 
እንዲረጋገጥ፣ ያልተሟሉት ማስረጃዎች እንዲሟሉና ለወደፊቱም 
ተገቢው ጥንቃቄ መደረግ እንዳለበት አሳስበናል፡፡

የግዢ አዋጅ፤ ደንብና መመሪያ ሳይከተሉ የተፈጸሙ ግዢዎች

42. የዕቃና አገልግሎት ግዢ በመንግሥት ደንብና መመሪያ መሠረት 
የተፈጸመ መሆኑን ለማጣራት ኦዲት ሲደረግ፣ b43 m/b¤èC BR 
165,892,637.56 ymNGoTN yG¢E xêJ\ dNBÂ mm¶Ã 
ÃLtktl G¢E tfAä tgŸaL””

43. ከግዥ አዋጅ፤ ደንብና መመሪያ ውጭ ግዥ ከፈጸሙ መ/
ቤቶች መካከል፣ ባህርዳር ዩኒቨርሲቲ ብር 32,061,100.00፣ ጅማ 
ዩኒቨርሲቲ ብር 19,117,878.73፤ አርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ብር 
18,344,467.23፤ ማዕድን ሚ/ር ብር 16,274,515.25 እና አክሱም 
ዩኒቨርሲቲ ብር 14,168,410.69 ዋና ዋናዎቹ ናቸው፡፡

44. ካልተከተሏቸው የግዥ ደንብና መመሪያዎች ውስጥ የጨረታ 
ማስታወቂያ በማውጣት ሊፈጸሙ የሚገባቸውን ግዥዎች ያለጨረታ 
ማስታወቂያ በመግዛት፣ በዋጋ ማወዳደሪያ /ኘሮፎርማ/ መፈጸም 
ያለበትን ግዥ ውድድር ሳይደረግ መፈጸም እና የውስን ጨረታ 
የግዥ ዘዴ ተግባራዊ የሚሆነው ግልጽ ጨረታ ሁለት ጊዜ ወጥቶ 
እቃው በሚፈለገው ጥራትና መጠን ካልተገኘ ቢያንስ አምስት 
አቅራቢዎች በውስን ጨረታ መጋበዝ የሚለውን ሳያሟሉ ግልጽ 
ጨረታ ያላወጡና በውስን ጨረታው የግዥ ዘዴ በቂ አቅራቢዎች 
ሳይጋብዙ ግዥን ማከናወን የሚሉት ይገኙበታል፡፡

45. የግዢ መመሪያን ሳይከተሉ ግዢ መፈጸም ለምዝበራና ለጥራት 
መጓደል ጭምር የሚያጋልጥ በመሆኑ የመንግሥት ግዢ ደንብና 
መመሪያን አክብረው በማይሠሩ መ/ቤቶች ላይ የተጠናከረ እርምጃ 
ሊወሰድ ይገባል፡፡
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ደንብና መመሪያን ሳይከተሉ ያለአግባብ የተፈጸሙ ክፍያዎች

46. ኦዲት በተደረጉት መ/ቤቶች ደንብና መመሪያ ተጠብቆ ክፍያ 
መፈጸሙ ሲጣራ b41 m/b¤èC BR 75,992,434.84 kdNBÂ 
mm¶Ã W tkFlÖ tgŸaL”” 

47. ከደንብና መመሪያ ውጪ አለአግባብ ክፍያ ከፈጸሙ መ/ቤቶች መካከል 
ዋና ዋናዎቹ፤ የሀገር መከላከያ ሚኒስቴር ብር 24,000,000.00፤ 
ጎንደር ዩኒቨርሲቲ 10,196,507.81፤ ጅማ ዩኒቨርሲቲ ብር 
8,605,050.51፤ መቀሌ ዩኒቨርሲቲ ብር 7,190,691.01 ድሬዳዋ 
ዩኒቨርሲቲ ብር 6,062,182.75 እና ሚዛን-ቴፒ ዩኒቨርሲቲ ብር 
4,956,941.47 ሲሆኑ ከምክንያቶቹም መካከል ከሚመለከተው 
አካል ሳይፈቀድ የትርፍ ሰዓት ክፍያ በመፈጸም፤ ሰራተኞች መስክ 
ሳይወጡ የውሎ አበል በመክፈልና የአልጋና የምግብ ወጪያቸው 
በመ/ቤቱ ተሸፍኖ እያለ የውሎ አበል በመክፈልና እና የሲቪል 
ሰርቪስ ሚኒስቴር ሳይፈቅድ የሃላፊነት አበልና ሌሎች ጥቅማ 
ጥቅሞችን ለዩኒቨርሲቲ የስራ አመራሮች ክፍያ መፈጸም፣ መ/ቤቱን 
ለለቀቁና ሥራ ላይ ላሌሉ ሰራተኞች ክፍያ መፈጸምና በመሳሰሉት 
ምክንያቶች ወጪ የተደረጉ መሆናቸው በኦዲቱ ተረጋግጧል፡፡

48. በመሆኑም ከደንብና መመሪያ ውጪ ያለአግባብ የተከፈለው ሂሣብ 
ተመላሽ እንዲሆንና ለወደፊቱም ደንብና መመሪያዎች ተከብረው 
መሰራት እንዳለበት ኦዲት ለተደረጉት መ/ቤቶች አሳስበናል፡፡

በተሰብሳቢ ሂሳብ መመዝገብ ሲገባው በወጪ የተመዘገበ የቅድሚያ  
ክፍያ ሂሳብ የተገኘባቸው መ/ቤቶች

49. በበጀት ዓመቱ በመንግሥት መ/ቤቶች በወጪ የተመዘገበው ሂሳብ 
በደንብና በመመሪያ መሠረት መሆኑን ለማረጋገጥ ኦዲት ሲደረግ፣ 
በ13 መ/ቤቶች ለልዩ ልዩ ኮንትራታዊ አገልግሎቶች የተከፈለ 
ቅድሚያ ክፍያ ብር 230,819,512.43 በተሰብሳቢ ሂሳብ መመዝገብ 
ሲገባው በወጪ የተመዘገቦ ተገኝቷል፡፡ 

50. ቅድሚያ ክፍያን በወጪ ከመዘገቡት መ/ቤቶች መካከል የኢንዱስትሪ 
ሚኒስቴር ብር 102,872,461.13፤ የውሃ ልማት ፈንድ ጽ/ቤት 
ብር 51,883,514.72፤ የቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ሚሊኒየም 
ሜዲካል ኮሌጅ ብር 43,983,869.27 እና የጅግጅጋ ዩኒቨርስቲ ብር 
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13,000,000.00 ዋና ዋናዎቹ ናቸው፡፡

51. ቅድሚያ ክፍያዎች በተሰበሳቢ ሂሳብነት ተይዘው ሥራው መሰራቱ 
ሲረጋገጥና ተገቢው ማስረጃ ሲሟላ ብቻ በወጪነት መመዝገብ 
አለባቸው፡፡ ነገር ግን ተገቢውና ጠንካራ ክትትል ካልተደረገ በቀር 
በወጪነት የሚመዘገብ ቅድሚያ ክፍያ ባክኖ የመቅረት ዕድሉ እጅግ 
በጣም ሰፊ ነው፡፡ በመሆኑም የመንግሥት ሂሳብ አያያዝ በሚያዘው 
መሠረት አስፈላጊውን ማስተካከያ በማድረግ፤ ቅድሚያ ክፍያው 
ሥራው ተጠናቆ በቂ ማስረጃ እስከሚቀርብበት ድረስ በተሰብሳቢ 
ሂሳብ እንዲመዘገብ በሪፖርታችን አሳስበናል፡፡

በብልጫ የተከፈለ ወጪ

52. በወጪ የተመዘገቡት ሂሳቦች በፋይናንስ አስተዳደር አዋጅ እና 
ደንብ መሰረት በአግባቡ የተፈጸሙ፤ እንዲሁም መ/ቤቶቹ ላገኙት 
አገልግሎት የተፈጸሙ መሆኑን ለማጣራት ኦዲት ሲደረግ፡ በ10 
መ/ቤቶች ለተለያዩ ግዢዎች ብር 1,943,820.40 እና በ7 መ/ቤቶች 
ለውሎ አበልና ሌሎች ክፍያዎች ብር 2,527,401.22 በጠቅላላው 
ብር 4,471,221.62 በብልጫ ተከፍሎ ተገኝቷል፡፡ 

53. በብልጫ የተከፈለው ሂሳብም በግዢ ሂደት ዝቅተኛ ዋጋ ያቀረቡ 
እያሉ ያለበቂ ምክንያት ከፍተኛ ዋጋ ካቀረቡት ድርጅቶች ግዢ 
በመፈጸም፤ በድጋሚ ወጪ በማድረግ ወይም ከተገባው ውል 
ውጭ በመክፈል፣ ከውሎ አበል ተመን በላይ በመክፈል እንዲሁም 
ከሚመለከተው አካል ፈቃድ ሳይገኝ የቤት አበል የደመወዝ ጭማሪና 
ጥቅማ ጥቅሞችን መክፈል የሚሉት ይገኙበታል፡፡ ስለሆነም ሊከፈል 
ከሚገባው በላይ ወጪ ማድረግ አግባብ ባለመሆኑ ገንዘቡ ወደ 
መንግስት ካዝና ተመላሽ ሊደረግ ይገባል፡፡ 

የንብረት ገቢ ደረሰኝ ያልቀረበለት

54. የመንግስት ገንዘብ ወጪ ሆኖ የተገዛው ንብረት ለመ/ቤቱ ገቢ 
ለመሆኑ የንብረት ገቢ ደረሰኝ የተቆረጠለት መሆኑን ለማረጋገጥ 
ኦዲት ሲደረግ፤ b10 m/b¤èC bBR 22,557,742.81 ytgzù 
:ÝãC yNBrT gbþ drsŸ úYör_§cW £úbù bwÀ tmZGï 
tgŸaL””
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55. ከዚህም ውስጥ ትምህርት ሚ/ር ብር 19,231,147.66፣ ሚዛን 
ቴፒ ዩኒቨርሲቲ ብር 1,597,312.92 እና ሀገር መከላከያ ሚ/ር 
ብር 795,550.00 ግዥ ወጪ ሆኖ የተገዛው ዕቃ የንብረት ገቢ 
ደረሰኝ ያልተቆረጠለት ሲሆን በሌሎች 7 መ/ቤቶች ደግሞ ብር 
1,557,178,357.45 ቀረጥ ተከፍሎባቸው ንብረቶቹ ገቢ ለመሆናቸው 
ማስረጃ ያልቀረበላቸው ናቸው፡፡ ከዚህም ውስጥ በቅድሚያ 
ማስጠንቀቂያና ምላሽ ዳይሬክቶሬት ብር 785,919,809.52፣ በጤና 
ጥበቃ ሚኒስቴር ብር 549,166,140.13፣ ትምህርት ሚኒስቴር 
ብር 157,971,920.15፣ ጅማ ዩኒቨርሲቲ ብር 48,756,934.71 እና 
የኢትዮጵያ ጂኦሎጂካል ሰርቬይ ብር 10.08 ሚሊዮን ይገኝበታል፡፡

56. የዚህ ዓይነት አሠራር ለንብረት ብክነት ስለሚያጋልጥ ለወደፊቱ 
ተመሳሳይ ሁኔታ እንዳይከሰት ጥንቃቄ ሊደረግና የንብረት ገቢ 
ደረሰኝ ያልቀረበላቸው ንብረቶች ለየመ/ቤቶቹ አገልግሎት 
ለመዋላቸው በማስረጃ እንዲረጋገጥ ለመ/ቤቶቹ በላክነው ሪፖርት 
አሳስበናል፡፡

የወጪ ማስረጃ ባለመቅረቡ የወጪውን ትክክለኛነት ማረጋገጥ 
ያልተቻለ ሂሣብ

57. በበጀት ዓመቱ መ/ቤቶች የፈጸሙት ክፍያ ትክክለኛነትን ለማጣራት 
ኦዲት ሲደረግ፣ በ23 መ/ቤቶች በተለያየ ምክንያት የወጪውን 
ትክክለኛነት ማረጋገጥ ያልተቻለ £œB ብር 90,973,122.91 
ተገኝቷል፡፡ 

58. የወጪውን ትክክለኛነት ¥rUg_ ካልተቻለው ሂሳብ £œB ውስጥ 
ጅማ ዩኒቨርስቲ ብር 48,055,198.58፣ የወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ 
ብር 17,778,644.44፣ ሚዛን-ቴፒ ዩኒቨርስቲ ብር 10,258,169.01 
እና አርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ብር 6,421,520.70 እና መደ ወላቡ 
ዩኒቨርሲቲ ብር 2.66 ሚሊዮን ዋና ዋናዎቹ ናቸው፡፡

59. በመሆኑም የወጪ ማስረጃ ያልቀረበለት ሂሣብ በቂ ማስረጃ 
እንዲቀርብለት አለበለዚያ ገንዘቡ ለመንግስት ካዝና ተመላሽ 
እንዲደረግ፤ ለወደፊቱም ማንኛውም ወጪ ከመመዝገቡ በፊት 
ተገቢው ማስረጃ መቅረቡን በማረጋገጥ እንዲመዘገብ አሳስበናል፡፡
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በወጪ ሂሳብ ሪፖርት ያልተካተተ ወጪ

60. ከውስጥ ገቢ እንዲጠቀሙ የተፈቀደላቸው መ/ቤቶች ከውስጥ 
ገቢያቸው ያወጡትን ወጪ በወጪ ሂሳብ ሪፖርት አካተው ለገንዘብና 
ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር የሚያቀርቡ መሆኑን ለማረጋገጥ ኦዲት 
ሲደረግ፤ በ3 መ/ቤቶች ብቻ ከውስጥ ገቢያቸው ወጨ ያደረጉት 
ብር 22,265,251.22 ለገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር ሪፖርት 
ያልተደረገ /በወጪ ሂሳብ ሪፖርት ያልተካተተ/ መሆኑ ታውቋል፡፡

61. ከዚህም በተጨማሪ የውስጥ ገቢ ሂሳባቸውን በሪፖርት የማያካትቱ 
መ/ቤቶችና የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የወጪ ሂሳብ ሪፖርት 
እንደማያደርጉ ታውቋል፡፡ ይህም የዘመኑን የፌዴራል መንግስትን 
አመታዊ ገቢና ወጪ ሂሳብ መግለጫ የተዛባ እንዲሆን ከማድረጉም 
በተጨማሪ የመ/ቤቶቹን ትክክለኛው የፋይናንስ አፈጻጸምና ገፅታ 
እንዳይታወቅ ያደርጋል፡፡

62. በመሆኑም በፋይናንስ አስተዳደር አዋጅ ቁጥር 648/2001 
በተደነገገውና በፌዴራል መንግሥት የሂሳብ አያያዝ መመሪያ 
ቁጥር 5/2003 መሠረት የውስጥ ገቢም ሆነ ከገቢው ላይ የሚደረግ 
ማንኛውም ወጪ ለገንዘብና ኢኮኖሚ ሚኒስቴር ሪፖርት መደረግ 
እንዳለበት በላክነው የስራ አመራር ሪፖርት አሳስበናል፡፡ 

63. ይህንን ጉዳይ በተመለከተ ባለፉት ዓመታት ሪፖታችንም በተደጋጋሚ 
እንደተገለፀው በፋይናንስ አስተዳደር አዋጅ ቁጥር 648/2001 
በተደነገገውና በፌዴራል መንግሥት የሂሳብ አያያዝ መመሪያ ቁጥር 
5/2003 መሠረት የውስጥ ገቢም ሆነ ወጪ ለገንዘብና ኢኮኖሚ 
ሚኒስቴር ሪፖርት መደረግ እንዳለበት ብናሳስብም ሊታረም 
ባለመቻሉ በም/ቤቱ ተገቢው እርምጃ ሊወሰድ ይገባል፡፡ 

በመስክ ላይ ለነበሩ ነገር ግን ለግንባታ ላልዋሉ የግንባታ ዕቃዎች 
(Material on Site) የተፈጸመ ክፍያ

64. በፌዴራል የመንገሥት ግዥ አፈጻጸም መመሪያ መሰረት በሳይት 
ላይ ያሉ ዕቃዎች በገንዘብ እንዲተኩ የማይፈቀድ ቢሆንም 
በ11 መ/ቤቶች በሳይት ለሚገኙ ዕቃዎች ብር 168,570,095.60 
ለተለያዩ ኮንስትራክሽን ድርጅቶች የግዢ መመሪያውን በመጣስ 
በገንዘብ እንዲተካ ከመደረጉም በተጨማሪም በ4 መ/ቤቶች ብር 
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18,281,997.57 በብድር ከተሰጡ የግንባታ ዕቃዎች ከእያንዳንዱ 
ክፍያ ተቀንሶ ለመንግሥት ካዝና ተመላሽ መሆን ሲገባው 
ያልተሰበሰበ ሂሳብ መኖሩ ታውቋል፡፡ 

65. በሌላ በኩል ከፍተኛ ግንባታዎችን የሚያከናወኑ መ/ቤቶች በውል 
በተቀመጠው ጊዜ ውስጥ ግንባታውን በማያጠናቅቁት ተቋራጮች 
ላይ የጉዳት ካሳ ጥያቄ በማቅረብ ከተቋራጮቹ የጉዳት ካሣ 
የማይሰበስቡ መሆኑ ታውቋል።

66. በመሆኑም ያልተሰበሰበው ብድር እንዲሰበሰብ፤ የግዢ ህጉን በመጣስ 
በሳይት ላለ የግንባታ ግብዓቶች በገንዘብ የተተካው ጥብቅ ቁጥጥር 
ተደርጎ ግብዓቱ ለግንባታ መዋሉ እንዲረጋገጥ፤ ለወደፊቱ ግን 
መመሪያው በሚፈቅደው መሠረት ብቻ እንዲፈፀም በሪፖርታችን 
አሳስበናል። 

የተከፋይ ሂሣብ

በወቅቱ ያልተከፈለ ተከፋይ ሂሣብ

67. በገ/ኢ/ል/ሚ/ር መመሪያ መሠረት በበጀት ዓመቱ በተከፋይ ሂሣብ 
የተያዙት ሂሣቦች በተገቢው ጊዜ ውስጥ መከፈላቸውን ለማረጋገጥ 
ኦዲት ሲደረግ በ46 መ/ቤቶች ብር 471,620,351.75 በወቅቱ 
ያልተከፈለ ተከፋይ ሂሳብ ተገኝቷል፡፡ 

68. በወቅቱ ያልተከፈለ ተከፋይ ሂሳብ ከታየባቸው መ/ቤቶች የሀገር 
መከላከያ ሚ/ር ብር 221,664,033.96፤ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር 
ብር 148,635,332.93፤ በግብርና ቴክኒክ ሙያ ትምህርት ሥልጠና 
ፕሮጀክት ማስተባበሪያ ብር 21,255,177.05፤ ሲቪል ሰርቪስ 
ዩኒቨርስቲ ብር 16,930,809.30፣ ሚዛን ቴፒ ዩኒቨርሲቲ ብር 
7,141,502.19፣ ሰመራ ዩኒቨርሲቲ ብር 6,184,429.01 እና መቀሌ 
ዩኒቨርሲቲ ብር 5,995,439.11 ዋና ዋናዎቹ ናቸው፡፡

69. በተጨማሪም በ8 መ/ቤቶች የተለያዩ የተከፋይ ሂሳብ አያያዝ ችግር 
ያለባቸው፤ ያለበቂ ማስረጃ በተከፋይ ሂሳብ የተመዘገቡ፤ ዝርዝር 
ማስረጃ ባለመቅረቡ ትክክለኛነታቸውን ማረጋገጥ ያልተቻለ፤ 
በተከፋይ ሂሳብ መግለጫ ያልተካተቱ፤ እንዲሁም ያልተለመደ 
የሂሳብ ሚዛን የሚያሳዩ ተከፋይ ሂሳቦች ተገኝተው አስፈላጊው 
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የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት

ማስረጃ እንዲቀርብና ተገቢው ማስተካከያ እንዲደረግላቸው 
ለየመ/ቤቶቹ በላክነው ሪፖርት አሳስበናል፡፡ የሌሎችም መ/ቤቶች 
በወቅቱ ያልተከፈለውን ተከፋይ ሂሳብ ለሚመለከተው አካል 
የፋይናንስ ሕጉን ተከትለው እንዲከፍሉ አሳስበናል፡፡

የበጀት አጠቃቀም

ከበጀት በላይ ወጪ የሆነ ሂሣብ 

70. መ/ቤቶች የተፈቀደላቸውን በጀት በአግባቡ መጠቀማቸውን 
ለማረጋገጥ በተደረገው ኦዲት b30 m/b¤èC lL† L† y£úB 
mdïC ktፈቀd§cW bjT b§Y bdNbù m¿rT úÃSfQÇÂ 
ybjT ZWWR œYfIÑ o‰ §Y yêl £úB BR 379,901,964.67 
tgŸaL”” 

71. kbjT b§Y wÀ µdrጉ መ/ቤቶች መካከል ቃሊቲ ጉምሩክ 
ቅ/ጽ/ቤት ብር 96,047,945.95፣ ሚዛን-ቴፒ ዩኒቨርሲቲ ብር 
48,117,768.20፣ ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ብር 21,800,000፣ ወሎ 
ዩኒቨርሲቲ BR 44,200,479.61\ መቀሌ ዩኒቨርሲቲ BR 
40,633,615.89 እና አርባምንጭ ዩኒቨርሲቲ ብር 19,712,828.14 
êÂ êÂãcÜ ÂcW””

72. በመሆኑም መ/ቤቶች በፋይናንስ አስተዳደር አዋጅና ደንብ 
እንደዚሁም በበጀት አዋጁ መሠረት የተፈቀደላቸውን በጀት 
በተገቢው መንገድ የበጀት ዝውውር በማድረግ አስፈቅደው ሥራ 
ላይ ማዋል እንዳለባቸው አሳስበናል፡፡

ሥራ ላይ ያልዋለ በጀት 

73. የተፈቀው በጀት በትክክል ሥራ ላይ ለመዋሉ ኦዲት ሲደረግ፣ 
በየሂሣብ ኮዶቹ ከተደለደለው በጀት ከ10% በላይ የሆነውን ብቻ 
በመውሰድ በ96 መ/ቤቶች ብር 2,259,197,962.73 ያልተሰራበት 
በጀት ተገኝቷል”” ከዚህ በተጨማሪም 9 መ/ቤቶች ብር 49,594,003.86 
በገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚ/ር ሳይፈቀድ ከውስጥ ገቢ ሂሳብ ላይ 
ወጪ ያደረጉ መሆኑ ታውቋል፡፡

74. lL† L† y£úB mdïC ktdldlW bjT §Y úYs‰bT 
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ከተገኘባቸው መ/ቤቶች ባህር ዳር ዩኒቨርስቲ ብር 213,835,430.84\ 
ጅግጅጋ ዩኒቨርሲቲ ብር 119,943,791.03\ ውሃና ኢነርጂ ሚኒስቴር 
ብር 110,533,882.82፣ ወልዲያ ዩኒቨርሲቲ ብር 86,413,575.05\ 
የግብርና ቴክኒክ ሙያ ትምህርት ሥልጠና ፕሮጀክት ማስተባበሪያ 
ብር 68,490,363.94 የቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ሚሊኒየም 
ሜዲካል ኮሌጅ ብር 62,189,884.33፣ የከተማ ልማት፣ ቤቶችና 
ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር 66,166,058.74 እና ኢንዱስትሪ ሚ/ር 
ብር 53,393,010.81 ዋና ዋናዎቹ ÂcW”” 

75. lwdðtÜ m/b¤èC y¸ÃqRbùT ybjT _Ãq½ b_ÂT §Y 
XNÄþm¿rTÂ ktfqdM bኋ§ tgbþWN kTTL b¥DrG 
ytfqd§cWN bjT o‰ §Y l¥êL _rT XNÄþdrG 
l¸mlk¬cW m/b¤èC b¶±R¬CN xúSbÂL””

የንብረት አስተዳደር 

76. መንግሥት ለቋሚና አላቂ ዕቃዎች ግዥ በየዓመቱ የሚያወጣው 
ወጪ ከፍተኛ ቢሆንም በብዙ መ/ቤቶች የሚታየው የዕቃና ንብረት 
አስተዳደር በዚህም ዓመት አጥጋቢ ሆኖ አልተገኘም፡፡ በበጀት 
ዓመቱ ኦዲት ከተደረጉት መ/ቤቶች ውስጥ፣

ለቋሚ ዕቃዎች የተሟላ መለያ ቁጥር ያልሰጡ 28 መ/ቤቶች

ዓመታዊ ቆጠራ ያደረጉ ቢሆንም ከመዝገብ ከወጪ 
ቀሪ ጋር ትክክለኛነቱን ያላረጋገጡ 

13 መ/ቤቶች

የቋሚና አላቂ ዕቃዎች ቆጠራ ያላደረጉ 17 መ/ቤቶች

የቋሚ ዕቃ መዝገብ /እስቶክ ካርድ/ ያላቋቋሙ 
ወይም ምዝገባ ያላከናወኑ

32 መ/ቤቶች

ያለአገልግሎት የተቀመጡ ንብረት የተገኙባቸው 23 መ/ቤቶች

አገልግሎት መስጠት የማይችሉ የተለያዩ ንብረቶች 
በመንግሥት መመሪያ መሠረት ሳይወገዱ 
የተገኙባቸው 

47 መ/ቤቶች

ተያያዥነት ያላቸው የንብረት አስተዳደር ስራዎች 
በአንድ ሠራተኛ ብቻ የሚከናወንባቸው

16 መ/ቤቶች
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መሆናቸው በኦዲት ወቅት ተረጋግጧል፡፡

77. በተጨማሪም በ10 መ/ቤቶች የተለያዩ ከፍተኛ የንብረት አያያዝና 
አስተዳደር የውስጥ ቁጥጥር ሥርዓት ድክመቶች የሚታይባቸውና 
ቀደም ባሉት የኦዲት ሪፖርታችንም እንዲያስተካክሉ አስተያየት 
ተሰጥቶባቸው አሁንም ያልተስተካከሉ መሆኑ ተረጋግጧል፡፡

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

የተሽከርካሪ አጠቃቀምና አያያዝ

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

ሊBÊ ÃLqrb§cW በ16 መ/ቤቶች 177 ተሽከርካሪዎች

bBL>T MKNÃT yöÑ በ34 መ/ቤቶች 298  ተሽከርካሪዎች

በተለያዩ ድርጅቶች ሥም 
ሊብሬ ያላቸው ወደ መ/ቤቱ 
ስም ያልተቀየረላቸው

በ7 መ/ቤት 25  ተሽከርካሪዎች

የሻንሲና ሞተር ቁጥር 
ከሊብሬው የማይገጥም

በ2 መ/ቤቶች 6 ተሽከርካሪዎች

የሰሌዳ ቁጥር የሌላቸው በ2 መ/ቤቶች 5 ተሽከርካሪዎች

መኖራቸው ታውቋል፡፡

80. በመሆኑም መ/ቤቶቹ በሁኔታው ላይ የእርምት እርምጃ መውሰድ 
እንዳለባቸው በመግለጽ በብልሽት ምክንያት ቆመው የሚገኙ 
ተሽከርካሪዎች ተጠግነው አገልግሎት መስጠት እንዳለባቸው 
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 2005 በጀት ዓመት የኦዲት  ሪፖርት

በመግለጽ፤ የማያገለግሉት ደግሞ በመንግሥት መመሪያ መሠረት 
እንዲወገዱ፣ ሊብሬ ያልቀረበላቸው አስፈላጊው ማስረጃ ተሟልቶ 
እንዲወጣላቸው፣ በሌላ መ/ቤት የተያዙት ሊብሬ በባለቤትነት 
ወደዚያው መ/ቤት እንዲቀየርላቸው እርምጃ እንዲወሰድ አሳስበናል፡፡

የመሠረታዊ አገልግሎቶች ከለላ ድጋፍ (PBS) ተከታታይ 
ኦዲትን በተመለከተ 

81. የኢትዮጵያ መንግሥትና የዓለም ባንክ ባደረጉት ስምምነት 
መሠረት የመሠረታዊ አገልግሎቶች ከለላ (PBS) ፕሮጀክት 
ተከታታይ (Continuous) ኦዲት በየሩብ ዓመቱ እየተከናወነ 
በስምምነቱ መሠረት ሪፖርቱ ለገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር 
ተልኮ ለዓለም ባንክ በወቅቱ እንዲደርስ ይደረጋል፡፡ ይህ ኦዲት 
የሚሸፍነው የመሠረታዊ አገልግሎት አቅራቢ የሆኑትን በወረዳና 
በክልል ደረጃ የሚገኙ የጤና፣ የትምህርት፣ የግብርና፣ የውሃና የገጠር 
መንገድ ሴክተሮችን ነው፡፡

82. የመሠረታዊ አገልግሎቶች ከለላ PBS II ስምምነትን ተከትሎ 
በተሻሻለው የኦዲት ስምምነት መሠረት ተከታታይ ኦዲቱ 
በህጋዊነት (Fiduciary Responsibility) ላይ እንዲያተኩር ተደርጎ፤ 
የኦዲት ውጤቱ የፕሮጀክቱ ሂሣብ ዓመታዊ ኦዲት አካል እንዲሆን 
በተወሰነው መሰረት ኦዲቱ ተከናውኗል፡፡ 

83. በዚህም መሠረት ከሁሉም ክልሎች በናሙና በተመረጡ በ298 
ወረዳዎችና የከተማ አስተዳደር የፋይናንስ ጽ/ቤቶችና የፕሮግራሙ 
ፈጻሚ የክልል ሴክተር ቢሮዎች ተከታታይ ኦዲት (Continuous 
Audit) እና አንድ ፕሮግራም አቀፍ የሆነ የማጠቃለያ (final 
audit) ኦዲት ለማካሄድ ታቅዶ በ281(94.3%) ወረዳዎችና የከተማ 
አስተዳደር የፋይናንስ ጽ/ቤቶችና የፕሮግራሙ ፈጻሚ በሆኑ የሴክተር 
ቢሮዎች እንደዚሁም ፕሮግራም አቀፍ የሆነውን የማጠቃለያ (final 
audit) ኦዲት በገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር ደረጃ ለመፈጸም 
ተችሏል፡፡ የተከታታይ ኦዲቱ አፈፃፀም ከታቀደው ሊያንስ የቻለው 
በዕቅድ ያልተያዙ በሥነ-ምግባርና ፀረ ሙስና ኮሚሽንና በፍርድ 
ቤቶች ጥያቄ በርካታ ልዩ ኦዲቶች በመከናወናቸው ነው፡፡ 
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የመንግሥት አጠቃላይ ገቢና ወጪ ሂሣብ ኦዲትን በተመለከተ

84. በገንዘብና ኤኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር ተዘጋጅቶ የሚቀርብ 
የመንግሥት አጠቃላይ ገቢና ወጪ የ2005 በጀት ዓመት ሂሣብ 
ኦዲት ተከናውኖ ሪፖርቱ የተላከ ሲሆን በኦዲቱ ወቅት የታዩት ዋና 
ዋና ግኝቶች ደግሞ የሚከተሉት ናቸው፡፡

85. በገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን በኩል በተለያየ ምክንያት (በዋጋ 
ወይም በታሪፍ አመዳደብ ወዘተ.) በስህተት የተሰበሰበ ቀረጥ ግብር 
ከፋዩ በስህተት የከፈለ መሆኑ ሲታወቅና በኮሚቴ ሲረጋገጥ በስህተት 
የተከፈለው ቀረጥ ለግብር ከፋዩ ተመላሽ የሚደረግለት ሲሆን በ2005 
በጀት አመት ለቀረጥ ተመላሽ የተደረገው በገቢ ተመላሽ መመዝገብ 
ሲገባው በወጪ ሪፖርት ተመዝግቦ ለሚኒስቴሩ በመቅረቡና 
ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱም ይህንኑ ሂሳብ በማጠቃለሉ የተጠቃለለው 
የገቢ ሪፖርትም በዚያው መጠን ሚዛኑ ከፍ (overstated) እንዲል 
እየተደረገ መሆኑ፣

86. ሚኒስቴር መ/ቤቱ ከትሬዠሪ አካውንት ክፍያ ለመፈጸሙም ሆነ 
ወደ ትሬዠሪ አካውንት ገንዘብ ለመግባቱ መረጃ ሲደርሰው ተገቢው 
ማዘዣ ሳይሞላ በባንክ አድቫይስ ላይ ብቻ ምዝገባው በማሳለፍ 
የሚመዘገብ መሆኑና በፋይናንስ ደንቡ መሰረት ለእያንዳንዱ 
የሂሳብ እንቅስቃሴ የምዝገባ ማዘዣ እየተዘጋጀ ለትክክለኛነቱም 
በሚመለከተው አካል እየተረጋገጠ ምዝገባው መከናወን እንዳለበት 
በባለፉት ኦዲት ሪፖርት በተደጋጋሚ አስተያየት የተሰጠ ቢሆንም 
በ2005 በጀት ዓመትም እርምጃ ሳይወሰድ በአድቫይሱ ብቻ ምዝገባ 
መከናወኑ፣

የክዋኔ ኦዲት ዋና ዋና ግኝቶችን በተመለከተ

87. የመሠረታዊ የሥራ ሂደት ለውጥ ጥናትን ተከትሎ መ/ቤታችን 
የፋይናንስና የሕጋዊነት (regularity) ኦዲቱን ሽፋንና ጥራት 
በከፍተኛ ደረጃ በማሳደግ በሂደት ትኩረቱን በክዋኔ ኦዲት ላይ 
የማድረግ አቅጣጫን ለመከተል በመወሰነው መሰረት በመንግሥት 
መ/ቤቶች የተቀረፁ ኘሮግራሞችና ኘሮጀክቶች የተመደበላቸውን 
በጀት በአግባቡ ሥራ ላይ ማዋላቸውን እና የታለመላቸውን ዓላማና 
ግብ በብቃትና ስኬታማ በሆነ መንገድ መምታታቸውን ለማረጋገጥ 
የክዋኔ ኦዲት ተከናውኗል፡፡ 
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88. በዚሁ መሠረት ከጥር 2005 በፊት ተጀምረው የዝርዝር ኦዲት 
ስራቸው ወደዚህኛው የኦዲት አመት የዞሩ 10፤ ከጥር 2005 በኋላ 
ተጀምረው እስከ ታህሣስ 30 የሚጠናቀቁ 10 እንደዚሁም ኦዲታቸው 
ተጃምሮ ወደ ተከታይ ዓመት የሚሻገሩ 8 በድምሩ 28 የክዋኔ 
ኦዲቶችን ለማከናወን በእቅድ ተይዞ ነበር፡፡

89. የእቅድ ዘመኑ የክዋኔ ኦዲት ዕቅድ አፈጻፀም ሲታይ ካለፈው ዓመት 
የዞሩትን 10 ኦዲቶችን ጨምሮ በዚህ የእቅድ ዘመን ወጪ መደረግ 
ከሚገባቸው 20 የክዋኔ ኦዲት ሪፖርቶች ውስጥ የሃያዎቹም ሥራቸው 
ተጠናቅቆ ሪፖርታቸው ለኦዲት ተደራጊ መ/ቤቶቹ የተላከ ሲሆን 
የ6 ክዋኔ ኦዲቶች ሥራቸው ተጀምሮ በተለያየ የኦዲት ደረጃ ላይ 
ሆኖ ወደ ቀጣዩ ዓመት ተላልፏል፡፡ በዚህም መሠረት የክዋኔ ኦዲት 
ዕቅድ ክንውን አፈፃፀም 100% ሆኗል፡፡ ይሁንና ኦዲተሮቻችን 
ባደረጉት ከፍተኛ ጥረትና ግፊት የታቀደውን መፈጸም ቢቻልም 
የኦዲቶቹ የጥራት ጉዳይ አሁንም ሰፊ ሥራና ጥረት የሚጠይቅ 
በመሆኑ ተገቢውን ትኩረትና ግንዛቤ ሊያገኝ ይገባል፡፡

90. ኦዲታቸው የተጠናቀቁት 20 የክዋኔና ኦዲቶች ዋና ዋና ግኝቶች 
ቀጥለው ቀርበዋል፡፡

በኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለሥልጣን የታክስ መረጃ 
አያያዝንና አስተዳደርን በተመለከተ የተከናወነ ክዋኔ ኦዲት

91. ባለስልጣን መ/ቤቱ በስሩ የሚያስተዳድራቸውን ግብር ከፋዮች መረጃ 
በጥራትና በተቀላጠፈ መልኩ በዘመናዊ የታክስ መረጃ አሰባሰብ፤ 
አደረጃጀትና አስተዳደር ለመያዝ የሚያስችል የተቀናጀ የመንግስት 
የታክስ አስተዳደር ስርዓት (SIGTAS)፤ በእያንዳንዱ የሽያጭ 
መመዝገቢያ መሳሪያ የተያዘ መረጃን የሚመዘግብና የሚቆጣጠር፤ 
የግብር ከፋዮች መለያ ቁጥርና የጣት አሻራ መመዝገቢያ እና 
የጉምሩክ ቀረጥ አከፋፈልን የሚያግዝ አሲኩዳ የተባለ የመረጃ 
ቴክኖሎጂ የዘረጋ ቢሆንም በዘረጋው የመረጃ ቴክኖሎጂ ተጠቅሞ 
በአግባቡ የግብር ከፋዩን መረጃ አሰባስቦ የመያዝ የማደራጀት 
እና የማስተዳደር ተግባሩን በቂ ትኩረት በመስጠት ተግባራዊ 
አለማድረጉ፤

92. በመንግስት የታክስ አስተዳደር ሥርዓት (SIGTAS) በማዕከል 
ተመዝግቦ የተያዘው የግብር ከፋዮች መረጃ በቅርንጫፍ ፅህፈት 
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ቤቶች (የታክስ ማእከል) ተመዝግቦ ከተያዘው የግብር ከፋይ መረጃ 
ጋር ተመሳሳይ መሆን ሲገባው በማዕከል በተቀናጀ የመንግስት የታክስ 
አስተዳደር ስርዓት (SIGTAS) በአምስቱ ቅርንጫፎች ያሉ ተብሎ 
ተመዘገቦ የተያዘው 29,792 ግብር ከፋዮች ሲሆን በኦዲቱ ወቅት 
በናሙና በታዩት አምስቱ የታክስ ማዕከላት ግን በተጨባጭ በግብር 
ከፋይነት ተመዝግበው የተያዙት 21,595 ግብር ከፋዮች ብቻ ሲሆን 
ይህም በማእከል በSIGTAS ተመዝግቦ ከተያዘው በ8,197 የሚያንስ 
መሆኑ፤ 

93. በሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር 139/1999 መሰረት የሽያጭ 
መመዝገቢያ መሳሪያ ተጠቃሚ መሆን የሚገባቸው ግብር ከፋዮች 
በሙሉ ባለሥልጣን መ/ቤቱ ባወጣው መርሃ-ግብር መሰረት 
መሳሪያውን መጠቀም የሚኖርባቸው ቢሆንም በኦዲቱ ወቅት 
በናሙና ከታዩት በከፍተኛ ግብር ከፋዮች በባህርዳር፣ በሀዋሳ፣ 
በምዕራብና በምስራቅ አ/አ ቅ/ጽ/ቤቶች በSIGTAS ተመዝግበው 
ከተያዙት 29,792 ግብር ከፋዮች ውስጥ 17,702 (59.41%) የሽያጭ 
መመዝገቢያ መሣሪያ የማይጠቀሙ መሆኑ፣

94. ግብር ከፋዩ ከሽያጭ መመዝገቢያ መሳሪያ አቅራቢዎች ገዝቶ 
ከሚጠቀምባቸው መሳሪያዎች በአማካይ በዓመት 15,670 የሚሆኑት 
በብልሽት ምክንይት ለጥገና የሚገቡ ሲሆን 7,146 (46%) በ48 ሰዓት 
ውስጥ ተጠግነው ሲወጡ የተቀሩት 8,320 (54%) በ48 ሰዓት ውስጥ 
ተጠግነው እንደማይወጡ፣ አገልግሎት ላይ ከዋሉ ከአንድ አመት 
በላይ የሆናቸው 72,964 የሽያጭ መመዝገቢያ መሳሪያዎች ዓመታዊ 
ምርምራ በተሟላ መልኩ እንደማይደረግላቸው እና ባለሥልጣን 
መ/ቤቱም በህጉ እና በገቡት ግዴታ መሰረት ኃላፊነታቸውን 
ያልተወጡ የሽያጭ መመዝገቢያ መሳሪያ አቅራቢዎችን 
በመከታተልና በመቆጣጠር እርምጃ የማይወስድ መሆኑ፤  

95. በሽያጭ መመዝገቢያ መሳሪያ የተመዘገቡ የሽያጭ መረጃዎች ወደ 
መረጃ ቋት መተላለፍ አለመተላለፋቸው በየታክስ ማዕከሉም ሆነ 
በዋናው መ/ቤት ደረጃ ክትትልና ቁጥጥር ማድረግ የሚቻልበት 
ሥርዓት ተዘርግቶ ተግባራዊ መደረግ ሲገባው አለመደረጉ፣ 

96. የሽያጭ መመዘግቢያ መሣሪያዎች አገልግሎት ላይ መዋል 
ከጀመሩበት ጊዜ አንስቶ እስከ 2005 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ 
ለግብር ከፋዩ ከተሸጡት 82,141 የሽያጭ መመዝገቢያ መሣሪያዎች 
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ውስጥ 72,964 (89%) አገልግሎት ላይ የዋሉ ሲሆን ከነዚህ ውስጥ 
8,755 (12%) ብቻ የሽያጭ መረጃን ወደ መረጃ ቋት የሚያስተላልፉ 
ሲሆኑ፣ የተቀሩት 64,209 (88%) የሽያጭ መመዝገቢያ መሳሪያዎች 
የሽያጭ መረጃን ወደ መረጃ ቋት የማያስተላልፉ መሆኑ እና 
5,888 (12%) የሽያጭ መመዝገቢያ መሳሪያዎች ከሲስተሙ ጋር 
ያልተያያዙ መሆናቸው፡ 

97. ሥራ አቁመዋል ተብለው በቅርንጫፍ ጽ/ቤቶች ፋይላቸው የተዘጉ 
ተብለው ከተያዙት 3,362 ግብር ከፋዮች ውስጥ ሥራ እንዳቆሙ 
በማዕከል ደረጃ የሚታወቁት እና የተዘጉ ተብሎ በመንግስት የታክስ 
አስተዳደር ሥርዓት (SIGTAS) ላይ የሚታዩት 1,504 ሲሆኑ 
ቀሪዎቹ 1,858 ግብር ከፋዮች ግን በሥራ ላይ (active) እንደሆኑ 
የሚታይ መሆኑ፤

በፌዴራል ትራንስፖርት ባለሥልጣን የሕዝብ ትራንስፖርት 
አገልግሎት አሰጣጥና አስተዳደርን በተመለከተ የተከናወነ ክዋኔ 
ኦዲት 

98. የህዝብ ትራንስፖርት መናኸሪያዎች በውስጣቸው መሰረታዊ 
አገልግሎቶችን (የእሳት አደጋ ማጥፊያ፣ መጸዳጃዎች፣ መጠለያ፣ 
የካፍቴሪያ ወዘተ.) በሟሟላት ተጠቃሚዎች ያለችግር አገልግሎቶችን 
ሊያገኙ የሚገባ ቢሆንም በኦዲቱ በናሙና ከታዩት መናኸሪያዎች 
ውስጥ የአዲስ አበባ የአገር አቋራጭ፣ የአዲስ ከተማ አነስተኛና 
መለስተኛ፣ የአስኮ፤ የቃሊቲ እና የድሬዳዋ፣ የሀዋሳ፣ የአዳማ እና 
ሻሸመኔ ከተማ መናኸሪያዎች ግቢ ውስጥ የእሳት አደጋ መከላከያ 
መሳሪያ እና ለጠፉ ንብረቶች ማቆያ ቦታ እና የተሟላ የመፀዳጃ ቤቶች 
የሌላቸው ሲሆን፤ የድሬዳዋ፣ የሐዋሳ እና የአዳማ መናኸሪያዎች 
የመንገደኞች ማረፊያና መጠበቂያ መጠለያ ቦታ ቢኖራቸውም 
መቀመጫ ወንበር የሌላቸው መሆኑና የአዲስ አበባ አገር አቋራጭ፣ 
የአዲስ ከተማ አነስተኛና መለስተኛ፣ የአስኮ፣ የቃሊቲ ጊዜያዊ 
መናኸሪያዎች እና የሻሸመኔ መናኸሪያ ከነጭራሹ ለተገልጋዮች 
የመጠለያ ቦታ የሌላቸው መሆኑ፣ 

99. ባለስልጣን መ/ቤቱ ባወጣው መመሪያ መሰረት ለተሳፋሪዎች መረጃ 
የሚሰጥበት፣ ለአካል ጉዳተኞችና አቅመ ደካሞች መግቢያና መውጫ 
ቦታዎች፣ ሸኚ በማይገባበት ቦታ የዕቃ መግፊያ ጋሪዎች እና የሚዛን 
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አገልግሎት በሁሉም መናኸሪያዎች መሟላት ያለባቸው ቢሆንም 
በአዲስ አበባ አገር አቋራጭና የአዲስ ከተማ አነስተኛና መለስተኛ፣ 
የሀዋሳ፣ የአዳማ እና ሻሸመኔ ከተማ ባሉ መናኸሪያዎች ውስጥ 
ተሳፋሪዎች ወደ መናኸሪያ ሲገቡ ስለአገልግሎት አሰጣጡ መረጃ 
የሚያገኙበት ሁኔታ አለመኖሩና ከአዲስ አበባ የአገር አቋራጭ 
አውቶብስ ተራ መናኸሪያ በስተቀር በሌሎች ለአቅመ ደካሞችና 
ለአካል ጉዳተኞች የተዘጋጀ የተለየ መግቢያ በር አለመኖሩ፤ 
ሸኚ በማይገባባቸው መናኽሪያዎች ደግሞ ደንበኞች ዕቃቸውን 
የሚገፉበት ጋሪ አለመኖሩና በአስኮና ቃሊቲ መናኸሪያ ግቢ ውስጥ 
መብራት ባለመኖሩ መንገደኞች ለስርቆት አደጋ የሚጋለጡበት 
ሁኔታ መኖሩ፤ 

100. ባለስልጣን መ/ቤቱ የህዝብ ማመላለሻ ተሽከርካሪዎች ሊሄዱበት 
የሚገባው የፍጥነት ወሰን ሊኖረው እና ተግባራዊ መሆኑን ሊያረጋግጥ 
ይገባል፡፡ ይሁን እንጂ የሕዝብ ማመላለሻ ተሽከርካሪዎች ሊሄዱበት 
የሚገባ የፍጥነት ወሰን የካቲት 15/1961 ዓ.ም በደንብ ቁጥር 
361/1961 የወጣ ቢሆንም 45 ዓመት የሆነው በመሆኑ በአሁኑ 
ወቅት ያለውን ነባራዊ ሁኔታ ያላገናዘበ እና ወቅታዊ መሻሻል 
ያልተደረገበት መሆኑ፤ 

የውሃ ሥራዎች ኮንስትራክሽን ድርጅት የግዢ እና ንብረት 
አስተዳደር አፈጻጸምን በተመለከተ የተከናወነ ክዋኔ ኦዲት 

101. በጥቅል መገዛት ያለባቸውን የዕቃዎች ወይም የአገልግሎት ግዥዎችን 
በቅድሚያ በመለየት በጥቅል እንዲከናወን መደረግ ሲገባው በናሙና 
በታዩት የድርጅቱ ቃሊቲ ቅርንጫፍ ጽ/ቤት፤ በተንዳሆ፣ በከሰም 
ግድብና መስኖ ልማት እንደዚሁም በሞጆ ደረቅ ወደብ ግንባታ 
ፕሮጀክቶች ከሲሚንቶ፣ ብረትና ነዳጅ በስተቀር ሌሎች በርካታ 
ለኮንስትራክሽን የሚያገለግሉ እቃዎች በጥቅል የማይገዙ መሆኑ፣ 

102. የድርጅቱ ንብረቶች ጥቅም ላይ እንዲውሉ ወጪ ከተደረጉ በኋላ 
በትክክል ለታቀደው ዓላማ የዋሉ ስለመሆኑ ሊረጋገጥ ይገባል፡፡ 
ነገር ግን በተንዳሆና በከሰም ግድብና መስኖ ልማት ፕሮጀክቶች 
ሲሚንቶዎች፣ ብረቶች እና ለሎች የግንባታ እቃዎች ከንብረት 
ክፍል በአንድ ፎርማን በጥቅል ወጪ ከተደረጉ በኋላ ሳይት ላይ 
ላሉት ለሌሎች ፎርማኖች የጠየቁትን ያህል ያለምንም መተማመኛ 
/ሰነድ/ የሚታደል ሲሆን ለፎርማኖች ስንት እንደታደለ እና ስንት 
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እንደቀረ የማይታወቅ መሆኑ፣ ከመጋዘን በጥቅል ወጪ የተደረገው 
የሲሚንቶ፣ ብረት እና ሌሎች የግንባታ እቃዎች ለታለመላቸው 
ዓላማ በትክክል የዋሉ ስለመሆኑ የሚታወቅበት የአሰራር ሥርዓት 
አለመኖሩ፤

103. የድርጅቱ መሳሪያዎች እና ተሽከርካሪዎች የሚፈለገውን 
አገልግሎት እንዲሰጡ ለማስቻል ብልሽት ሲገጥማቸው የብልሽቱ 
መንስኤ እየተጣራ አስፈላጊው ጥገና በወቅቱ ተደርጎላቸው በሥራ 
ላይ እንዲሰማሩ ሊደረግ ይገባል፡፡ ይሁን እንጂ በኦዲቱ ወቅት 
ለጥገና ጋራዥ ገብተው በወቅቱ ተጠግነው ያልወጡ እና ከአራት 
ወራት በላይ የሆናቸው በቃሊቲ ጋራዥ 383፣ በተንዳሆ ግድብና 
መስኖ ልማት ፕሮጀክት በተለያዩ ካምፖች በሚገኙ ጋራዦች 
51 እና በከሰም ግድብ እና መስኖ ልማት ፕሮጀክት በተለያዩ 
ካምፖች በሚገኙ ጋራዦች 35 በጠቅላላው 469 የሆኑ የድርጅቱ 
ዶዘሮች፣ ኤክስካቫተሮች፣ ግሬደሮች፣ ሎደሮች፣ ገልባጭ መኪናዎች፣ 
ኮምፓክተሮች፣ ደብል ካፕ መኪናዎች እና የተለያዩ የኮንስትራክሽን 
መሳሪያዎች መኖራቸውና በሌላ በኩል ድርጅቱ ለማሽነሪዎች 
እና ተሸከርካሪዎች በ2003፣ 2004 እና 2005 በጀት ዓመት ብር 
174,500,362.35፣ ብር 432,349,783.00 እና ብር 697,594,994.21 
እንደቅደም ተከተሉ ለኪራይ ወጪ ማድረጉ፤ 

104. ድርጅቱ ተሽከርካሪዎችንና ማሽነሪዎችን በኪራይ ከመጠቀሙ 
በፊት አስቀድሞ የአዋጭነት ጥናት /Cost Benefit Analysis/ 
ሊሰራ፤ ከኪራዩም ተገቢው አገልግሎት ስለመገኘቱ ሥራው 
በሚመለከታቸው የቅርብ ኃላፊዎች ተገቢው ክትትል እና ቁጥጥር 
እየተደረገ በየወሩ ለዋና መ/ቤት ሪፖርት ሊቀርብ የሚገባ ቢሆንም 
በተንዳሆ እና ከሰም ግድብና መስኖ ልማት ፕሮጀክቶች በኪራይ 
የሚጠቀሙባቸው መሳሪያዎች እና ተሽከርካሪዎች የሰሩበት ሰዓት 
ምዝገባ የሚከናወነው በሳይት ላይ በሚገኝ የቀን ሰራተኛ ሲሆን 
የኪራይ ገልባጭ መኪናዎች ምልልስ እና መሳሪያዎች የሰሩበት ሰዓት 
በብጣሽ ወረቀት ላይ የሚመዘገብ በመሆኑ፤ የኪራይ መሳሪያዎች 
እና ተሽከርካሪዎች ላልሰሩበት 2,437.33 ሰዓት በአማካይ በተወሰደ 
የክፍያ ስሌት መሰረት ብር 4,387,194.00 ክፍያ አለኣግባብ 
እንደተፈጸመ በናሙና ተመርጠው ከታዩት የኪራይ ማሽነሪዎች 
ክፍያ ሰነድ ለማወቅ የተቻለ መሆኑ፤

105. አገልግሎት የማይሰጡ የድርጅቱ ንብረቶች፣ ተሽከርካሪ መኪናዎች፣ 
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መሳሪያዎች፣ መለዋወጫ እቃዎች እና ኬሚካሎች በአግባቡ 
ሊቀመጡ እና በድርጅቱ የአወጋገድ መመሪያ መሰረት ሊወገዱ 
ይገባል፡፡ በተንዳሆ፣ ከሰም ግድብና መስኖ ልማት እና ሞጆ ደረቅ 
ወደብ ግንባታ ፕሮጀክቶች ከአገልግሎት የተመለሱ ንብረት ክፍል 
ተመላሽ መደረግ የነበረባቸው የተለያየ ውፍረት ያላቸው በርካታ 
ፌሮ ብረቶች እንደዚሁም 185 ዶዘሮች፣ ግሬደሮች፣ ኤክስካቫተሮች፣ 
ኮምፓክተሮች፣ ገልባጭ መኪናዎች፣ ደብል ካፕ መኪናዎች፣ ለግንባታ 
ስራ የሚያገለግሉ የተለያዩ መሳሪያዎች እና ተሽከርካሪዎች በቃሊቲ 
ግቢ ውስጥ ሣይጠገኑ ወይም ሥራ ላይ ሣይውሉ ተከማችተው 
የሚገኙ መሆኑ፤ 

በግል ጤና ተቋማት የቆሻሻ አያያዝና አወጋገድን በተመለከተ 
የተከናወነ ክዋኔ ኦዲት

106. ከግል የጤና ተቋማት የሚወጡ ቆሻሻዎች በሰውና በእንስሳት 
ላይ የሚያስከትሉት ጉዳት ከፍተኛ መሆኑ የሚታወቅ ቢሆንም 
ባለሥልጣን መ/ቤቱ የግል የጤና ተቋማትን የቆሻሻ አያያዝና 
አወጋገድን ለመቆጣጠር በ2003 ዓ.ም እና በ2004 ዓ.ም በእቅዱ 
አለማካተቱ፤ በዕቅዳቸው ውስጥ ያካተቱት የአዲስ አበባ አስተዳደር፤ 
የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች እንደዚሁም የኦሮሚያ ጤና 
ቢሮዎችም በዕቅዱ መሰረት ቁጥጥር አለማድረጋቸው፤

107. ከጤና ተቋሞች የሚወጡ ቆሻሻዎች አያያዝና አወጋገድን 
በተመለከተ በጤና ጥበቃ ሚኒስቴር የተዘጋጀ የቆሻሻ አያያዝና 
አወጋገድ መመሪያ ቢኖርም በናሙና ተመርጠው በታዩት በአዲስ 
አበባ፣ በደቡብ እና በኦሮሚያ ክልሎች በሚገኙ 42 የግል የጤና 
ተቋማት በሙሉ መመሪያው ያልደረሳቸው መሆኑ፤

108. በግል የጤና ተቋማት የጤና አገልግሎት ከሚሰጥባቸው ክፍሎች 
የሚወጡ ቆሻሻዎች ማጠራቀሚያና ማቃጠያ /ኢንስሌሬተር/ በሁሉም 
የጤና ተቋማት ደረጃውን በጠበቀ መልኩ መሰራትና አገልግሎት 
መስጠት ያለባቸው ቢሆንም በኦዲቱ በናሙና ተመርጠው በታዩት 
የግል ጤና ተቋማት ውስጥ የተሰሩት የቆሻሻ ማጠራቀሚያና 
ማቃጠያዎች ወጥነት የሌላቸው አንዳንዶቹ ትልቅ አንዳንዶቹ 
ደግሞ ትንሽ ሲሆኑ፣ በራቸው ጠባብ እና ቆሻሻን ለመገልበጥ 
የማይመቹ፣ እንደዚሁም በሌሎች በናሙና ተመርጠው በኦዲቱ በታዩ 
የግል የጤና ተቋማት የሚሰሩ የቆሻሻ ማቃጠያዎች አገልግሎት 
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የሰጡ መርፌዎችን ለማቃጠል የሚበቃ ሙቀት/ኃይል/ ያላቸው 
ባለመሆናቸው አገልግሎት የሰጡ መርፌዎች በደንብ ሳይቃጠሉና 
ወደ አመድነት ሳይቀየሩ የሚቀሩ ከመሆኑ በተጨማሪ አመዱ 
ከሌሎች ቆሻሻዎች ጋር ተወስዶ በከተሞች የቆሻሻ ማጠራቀሚያ 
የሚደፋ መሆኑ፤ 

109. ከህክምና ተቋማት የሚወጡ ስለታማ እና ጫፋቸው ሹል የሆኑ የህክምና 
ቁሶች በተገቢው ሙቀት ሊቃጠሉ፣ ከህክምና ተቋማት የሚወጡ 
ፍሳሾች ህብረተሰቡ ወደሚጠቀምባቸው ስፍራዎች ከመለቀቃቸው 
በፊት ሊታከሙ ሲገባ፣ የግል የጤና ተቋሞች በውሃ እና ፍሳሽ ቢሮ 
በላቦራቶሪ የጉዳት መጠናቸው ከመመርመሩ በፊት ህብረተሰቡ 
በሚጠቀምባቸው አካባቢዎች ለምሳሌ በወንዞች እና በፍሳሽ ማስወገጃ 
ቱቦዎች፣ በግለሰቦችና በተለያዩ ዘዴ የሚያስወግዱ መሆኑ፤ 

በጂአይዜድ የተከናወኑ የጤና ተቋማት ግንባታ ፕሮጀክት 
አፈጻጸም የተከናወነ ክዋኔ ኦዲት

110. ጂ.ቲ.ዜድ እያንዳንዱን የጤና ጣቢያ ግንባታ ለሥራ ተቋራጮች 
በጨረታ አወዳድሮ መስጠት ቢኖርበትም ከተከናወኑት 475 የጤና 
ጣቢያዎች ግንባታ ፕሮጀክት 51% የሚሆኑት ለሥራ ተቋራጮች 
የተሰጡት ያለውድድር እና ያለ ጨረታ መሆኑና ለአንድ 
ኮንትራክተር ከሁለት እስከ ሰባት የጤና ጣቢያ መሰጠቱ፤ 

111. በጂ.ቲ.ዜድ የተከናወነ እያንዳንዱ የጤና ተቋም ግንባታ በጂ.ቲ.ዜድ 
እና በሚኒስቴር መ/ቤቱ በተደረገው የውል ስምምነት መሠረት 
በአንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ መጠናቀቅ ቢኖርበትም በትግራይ ክልል 
አዲግራት ጤና ጣቢያ 1,332 ቀናት፣ በሱማሌ ክልል ለፊሳ ጤና 
ጣቢያ 1,193 ቀናት፣ በአማራ ክልል የመንጉዘር ጤና ጣቢያ 983 
ቀናት፣ በኦሮሚያ ክልል የቦንዳዎ ጤና ጣቢያ 982 ቀናት እና 
በደቡብ ክልል ዳራዲሜ ጤና ጣቢያ 955 ቀናት የዘገዩ ሲሆን 
በጂ.ቲ.ዜድ በተገነቡ የጤና ተቋማት ግንባታ ፕሮጀክቶች ሥራ 
በተያዘለት ጊዜ ባለመጀመሩ በኦሮሚያ ከተገነቡት 169 ጤና 
ጣቢያዎች 113ቱ የዘገዩ መሆኑ፤

112. በጂ.ቲ.ዜድ ከተከናወኑ የጤና ተቋማት ግንባታ ውስጥ የግንባታ 
የጥራት ችግር ባለባቸው ላይ እና በተለያዩ ምክንያቶች በአፋር፣ 
በትግራይ፣ በአማራ፣ ኦሮሚያ፣ ሶማሌ፣ ደቡብ ሕ/ብ/ብ፣ ቤኒሻንጉል 
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ጉሙዝ፣ ጋምቤላ ክልሎች በአጠቃላይ 158 ጤና ጣቢያዎች 
ላይ (የተጨማሪ ስራዎችን ሳይጨምር) በውለታው መሠረት 
በአንድ ዓመት የመታያ ጊዜ ውስጥ (Warranty period) ሥራው 
ባለመጠናቀቁ የመጨረሻው ርክክብ አለመፈጸሙ፤

113. የግንባታ ጥሬ ዕቃ ዋጋ ንረት በመከሰቱ ፣ በጀት በሚያዝበት ወቅት 
ከግምት ውስጥ መግባት የነበረባቸው ጤና ጣቢያዎቹ የሚገኝበት 
የአፈር አይነት፣ ሳይቱ የሚገኝበት ርቀት፣ እና ሌሎች ምክንያቶች 
ከግምት ውስጥ ባለመግባታቸው የ144 ጤና ጣቢያዎች ግንባታ 
በተያዘለት በጀት መጠናቀቅ አለመቻሉ፤ በአጠቃላይ በሁሉም 
ክልሎች ለተገነቡ ጤና ጣቢያዎች ከተያዘላቸው ዋጋ በላይ ብር 
105,270,698.97 ወጪ የተደረገ መሆኑ፤

114. በአጠቃላይ በጂ.ቲ.ዜድ ከተገነቡ 475 ጤና ጣቢያዎች ውስጥ 
በኦሮሚያ 26፣ በአማራ 28፣ በደቡብ 22፣ በትግራይ 10፣ በአፋር 6፣ 
በሱማሌ 1፣ በቤኒሻንጉል 10፣ እና በጋምቤላ 1 በድምሩ በ104 ጤና 
ጣቢያዎች ላይ የጥራት ችግር ያለባቸው መሆኑ፤ በመስክ ጉብኝት 
ወቅት እንደታየው የጥራት ችግር ካለባቸው መካከል አማላማ እና 
አዋሽ ቡኔ የጤና ጣቢያዎች ችግሮች በቀላል ጥገና ሊስተካከሉ 
የማይችሉ መሆናቸው፤ 

በስኳር ኮርፖሬሽን የስኳር ልማት ፕሮጀክቶች አፈጻጸምን 
በተመለከተ የተከናወነ ክዋኔ ኦዲት

115. በኮርፖሬሽኑ የአምስት ዓመታት ዕቅድ (2003-2007 ዓ.ም) መሠረት 
አዲስ የሚጀመሩ ፕሮጀክቶች የአገዳ ተክል ልማት ዕቅድ ከ2003 
እስከ 2005 ዓ.ም በጣና በለስ ስኳር ፕሮጀክት 18,400 ሄክታር 
ሲሆን ክንውን 2,395 ሄክታር (13%)፤ በኦሞ ኩራዝ ዕቅድ 43,108 
ሄክታር ሲሆን ክንውን 1,676.6 ሄክታር (4%) እና በወልቃይት 
እቅድ 8,608 ሄክታር ሲሆን ክንውን 539 ሄክታር (6.5%) መሆኑ፤ 

116. በአምስት ዓመታቱ የፋብሪካዎች ግንባታ ዕቅድ መሠረት (ከ2003-
2005 ዓ.ም) የጣና በለስ ቁጥር አንድ እና ሁለት እስከ ጥቅምት 2005 
ዓ.ም መጠናቀቅ ሲኖርበት ክንውኑ በ2005 ዓ.ም መጨረሻ ቁጥር 
አንድ 45% እና ቁጥር ሁለት 39% መሆኑ፣ በኦሞ-ኩራዝ የፋብሪካ 
ግንባታው እስከ ሰኔ 2005 ዓ.ም መጠናቀቅ ሲኖርበት ክንውን 42% 
መሆኑ፤ ወልቃይት እስከ ጥቅምት 2006 ዓ.ም መጠናቀቅ ሲኖርበት 
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ሥራው ይህ ኦዲት እስከተጠናቀቀበት ጊዜ ድረስ አለመጀመሩ፤  

117. የስኳር ልማት ፕሮጀክት አካል የሆኑት የመስኖ ልማት፣ የአገዳ 
ተክል እና የፋብሪካ ግንባታ ስራዎች በቅንጅት ባለመታቀዳቸውና 
አፈጻጸሙ ቅደም ተከተል ጠብቆ ባለመተግበሩ የአንዱ አፈጻጸም 
መዘግየት በሌላው ሥራ አፈጻጸም ላይ ተጽእኖ ማሳደሩ፤  

118. ለአብነት የተንዳሆ ስኳር ልማት የፋብሪካ ግንባታ ፕሮጀክት 
በታቀደለት ጊዜ ባለመጠናቀቁ ምክንያት 5,164.09 ሄክታር መሬት 
ላይ የለማ የሸንኮራ አገዳ ምርት ዕድሜው በመራዘሙ እንዲወገድ 
በመደረጉ 102,440,145.00 ብር ፋብሪካው ማግኝት የሚገባውን ገቢ 
ተገቢ ባልሆነ መልኩ ያሳጣ መሆኑ፤

119. የአገዳ ተክል ልማት፤ የመስኖ ግንባታ እና የፋብሪካ ግንባታ 
ፕሮጀክቶች በየደረጃው የተሰሩ ስራዎች በተቀመጠለት ዲዛይን እና 
እስፔሲፊኬሽን መሰረት መሆኑ በተቆጣጣሪ መሃንዲሱ ሊረጋገጥ 
የሚገባ ቢሆንም ኮርፖሬሽኑ ሊያስገነባቸው ላቀደላቸው አስር 
አዳዲስ የስኳር ፋብሪካ ግንባታዎች ሥራቸው በተጀመረበት ወቅት 
ጥራት የሚቆጣጠር አማካሪ ድርጅት ባለመቅጠሩ የጣና በለስና 
ኩራዝ ፋብሪካ ግንባታ (ፕሮጀክቱ ከተጀመረ ከ2003 ዓ.ም. ጀምሮ 
እስከ ጥቅምት 2006) በየደረጃው እየተከናወኑ የነበሩ ሥራዎች (civil 
work) በተቀመጠለት ዲዛይንና እስፔሲፊኬሽን መሰረት ስለመሆኑ 
በተቆጣጣሪ መሃንዲስ አለመረጋገጡ፤

120. ለጣና በለስ ቁጥር 1፤ ቁጥር 2 እና ለኦሞ ኩራዝ ቁጥር 1 
የፋብሪካ ግንባታ ስራቸው የተጀመረው መጋቢት 2003 ዓ.ም ሲሆን 
ኮርፖሬሽኑ አማካሪ ድርጅት የቀጠረው ሥራው ከተጀመረ ከሁለት 
ዓመት በኋላ ሐምሌ 10 ቀን 2005 ዓ.ም መሆኑ፤ 

በኢትዮጵያ የኤሌክትሪክ ኃይል ኮርፖሬሽን የካሳ ክፍያ አከፋፈልን 
በተመለከተ የተከናወነ ክዋኔ ኦዲት

121. አዋጅ ቁጥር 455/1997ን ለማስፈጸም ለህዝብ ጥቅም ሲባል በሚለቀቅ 
መሬት ላይ ስለሚከፈል ካሳ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ (ቁጥር 
135/1999ን መሠረት በማድረግ በፌዴራል ጉዳዮች ሚኒስቴር 
የካሳ ክፍያ የአተማመን ቀመር ሊዘጋጅና ወቅታዊ ሊያደረግ ሲገባ 
አለመዘጋጀቱ፤ 
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122. ለህዝብ ጥቅም ሲባል የሚነሱ ባለይዞታዎች የሚከፈለው የካሳ ግምት 
በበቂ መረጃ ላይ የተደገፈ ሊሆን ይገባል፡፡ የካሳ ክፍያ ግምት 
ከመሰራቱ በፊት የፕሮጀክቱ አዋጭነት ጥናትና የሚያርፍባቸው 
ቦታዎች መልሶ ማቋቋሚያ መርሀ ግብር (Resettelement action 
plan) ሲጠናም ሆነ የካሳ ገማች ኮሚቴው በልማት የሚነሱ ንብረቶችን 
የግምት ሥራውን ሲሰራ በበቂ መረጃ ላይ የተደገፈ መሆን አለበት፡፡ 
ይሁን እንጂ በኦዲቱ ወቅት በናሙና ተመርጠው ከተከለሱ ከካሳ 
ክፍያ ጋር የተያያዙ አላማጣ-መሆኒ-መቀሌ እና ቆቃ-ሁርሶ-ድሬዳዋ 
የ230 ኪሎ ቮልት  የኃይል ማስተላለፊያ መስመር ፕሮጀክቶችና፣ 
የአሉቶ-ላንጋኖ ፕሮጀክት በአገር አቀፍ ደረጃ የሚወጣውን 
ስታትስቲካዊ መረጃ አለመጠቀማቸው፤ የኮርፖሬሽኑ የአዋጭነት 
ጥናት እና የገማች ኮሚቴ የካሳ ግምትም አንድ አለመሆኑ፤ 

123. ለልማት አገልግሎት እንዲለቀቅ በተወሰነ መሬትና በመሬቱ ላይ 
የሚገኙ ንብረቶችን የሚመለከቱ መረጃዎች በአዋጁ እና በደንቡ 
መሰረት የከተማው ወይንም የወረዳው አስተዳደር ሊይዝ ይገባል፡፡ 
ይሁን እንጂ በኦዲቱ ወቅት በናሙና በታዩት የአማራ ብሔራዊ 
ክልላዊ መንግሥት የባህርዳር ከተማ መስተዳደር፣ በምዕራብ ጎጃም 
ዞን የባህርዳር ዙሪያና የይልማና ዴንሳ ወረዳዎች፣ በደቡብ ብሔር 
ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልላዊ መንግሥት በጉራጌ ዞን የመስቃን 
ወረዳ፣ በሀዲያ ዞን የሌሞ ወረዳ ለኤሌክትሪክ ኃይል መስመር 
ማስተላለፊያ ሥራ ለማከናወን የተነሱ ንብረቶችን የሚመለከቱ 
የተጠናቀሩ መረጃዎች በከተማው ወይንም በወረዳው አስተዳደር 
ያልተያዙ መሆኑ ታውቋል፡፡  

124. የፌዴራል ጉዳዮች ሚኒስቴር የካሳ ክፍያን በተመለከተ 
ከሚመለከታቸው የፌዴራልና የክልል አካላት ጋር ቅንጅታዊ 
አሰራር የሚኖርበትን ሥርዓት ዘርግቶ ተግባራዊ ሊያደርግ ይገባል፡፡ 
ይሁን እንጂ በኦዲቱ ወቅት በናሙና ባየናቸው የባህር ዳር-ደብረ-
ማርቆስ-አዲስ አባባ፤ ወላይታ ሶዶ-አዲስ አበባ 400 ኪሎ ቮልት 
የኃይል ማስተላለፊያ ፕሮጀክቶች የክልል መስተዳደር ጽ/ቤቶች፣ 
የከተማና የወረዳ ጽ/ቤት ኃላፊዎች እንደዚሁም የካሳ ክፍያ ገማች 
ኮሚቴዎችም ሆነ ከካሳ ከፋዮች (ኮርፖሬሽኑም) ጋር ካሳ ክፍያን 
በተመለከተ ከሚኒስቴር መ/ቤቱ ጋር ምንም አይነት ግንኙነት 
እንደሌላቸው ከክልሎችና ከልማት ፈጻሚ አካላት ጋር የምክክር 
መድረክ የሌላቸው መሆኑ፤ 
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በኢትዮጵያ እህል ንግድ ድርጅት የእህል ግዥ፣ ሽያጭ እና 
ክምችትን በተመለከተ የተከናወነ ክዋኔ ኦዲት

125. የድርጅቱ ቅርንጫፍ ጽ/ቤቶች እህል ሲገዙም ሆነ ሲያከማቹ ድርጅቱ 
ባስቀመጠው የጥራት ደረጃ መመሪያ መሰረት ሊሆን ሲገባ በኦዲት 
ወቅት በናሙና ከታዩት 3 ቅርንጫፎች በአዳማ ቅርንጫፍ ጽ/ቤት 
ሥር የሚገኙ የእህል መጋዘኖች የእህል አደራደር የተዝረከረከ እና 
የተዘበራረቀ መሆኑ፤ በመጋዘኖቹ ወስጥ እህል ከመቋጠሪያ ውጪ 
ፈሶ መታየቱ፣ በመጋዘኖቹ ውስጥ ባዶ የእህል መቋጠሪያ ጆንያዎች 
በብዛት ተከማችተው እና ተዝረክርከው መገኘታቸው፣ የድንገተኛ 
የእሳት ቃጠሎን ለመከላከል የሚያስችል የእሳት ማጥፊያ መሣሪዎች 
አለመኖራቸው፣ በየመጋዘኖቹ የእህል ማስቀመጫ ፓኔሎች የሌሉ 
በመሆኑ እህል መሬት ላይ እንዲቀመጥ መደረጉ፣ በመጋዘን ቁጥር 
11 ግቢ ውስጥ የግለሰቦች መኖሪያዎች ያሉበት መሆኑ፣ አእዋፋት 
ወደመጋዘኑ የሚገቡበት ሁኔታ መኖሩ፤ በአሰላ እና በባህር ዳር 
ቅርንጫፍ ጽ/ቤቶች መጋዘን ውስጥ ለእህል ህክምና አገልግሎት 
የሚውሉ መድኃኒቶች አያያዝ የተዝረከረከ እና መድኃኒቶቹ በሰው 
እና በአካባቢ ላይ አደጋ ሊያስከትሉ በሚችሉበት ሁኔታ ተቀምጠው 
መገኘታቸውና አገልግሎት የማይሰጡ እና የተበላሹ ብዛት ያላቸው 
የእህል ማበጠሪያ ማሽኖች በየመጋዘኖቹ ተተክለው የሚገኙ መሆኑ፣  

በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሚመነጩ የተለያዩ ቆሻሻዎችን ለመያዝ፣ 
ለማጓጓዝና ለማስወገድ የሚረዳ የአሰራር ሥርዓት መዘርጋቱና 
እና ተግባራዊ መደረጉን በተመለከተ የተካሄደ ክዋኔ ኦዲት 

126. ዩኒቨርሲቲው ቆሻሻን ለመሰብሰብ፣ ለማከማቸት፣ ለማጓጓዝ፣ እንደገና 
ጥቅም ላይ ለማዋል፣ ጉዳት እንዳያመጣ ለማምከንና ለማስወገድ 
የሚያስችለውን የተቀናጀ የአሰራር ስርዓት ሊዘረጋና ተግባራዊ 
ሊያደርግ የሚገባ ቢሆንም ዩኒቨርሲቲው የሚያመነጫቸውን ደረቅ፣ 
ፈሳሽና አደገኛ ቆሻሻዎች ለመሰብሰብ፣ ለማጓጓዝ፣ እንደ አግባብነቱ 
ጥቅም ላይ ለማዋልና ለማስወገድ የሚያስችለውን ወጥ የሆነ የተቀናጀ 
የቆሻሻ አያያዝ የአሰራር ስርአት አለመዘርጋቱ፡፡

127. ዩኒቨርሲቲው የደረቅ ቆሻሻ አያያዝ ዕቅድ፣ በአመት ምን ያህል 
ቆሻሻ ከዩኒቨርሲቲው እንደሚያመነጭ እና በምን አይነት መንገድ 
መሰብሰብ፣ መያዝ፣ መጓጓዝና መወገድ እንዳለበት የሚያሳይ የደረቅ 
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ቆሻሻ አያያዝና አወጋገድ ዕቅድ ሊያዘጋጅና ተግባራዊ ሊያደርግ 
ሲገባ ዩኒቨርሲቲው ዕቅድ ያላዘጋጀና ተግባራዊ ያላደረገ ነገር ግን 
ስራው በተለምዶ የሚከናወን መሆኑ፤

128. ዩኒቨርሲቲው የቆሻሻ አያያዝ፣ አጓጓዝና አወጋገድ በህግ የተቀመጡ 
መስፈርቶችን ማለትም እንደ ቆሻሻው አይነት እና ባህሪ በመለየት 
የመሰብሰብ፣ የማከማቸት፣ የማጓጓዝና የማስወገድ ስራን በተመለከተ 
ግንዛቤ እንዲኖርና ስራው እንዲከናወን ሊያደርግ ቢገባም በኦዲቱ 
ወቅት በናሙና በታዩት፣ የጥቁር አንበሳ ጤና ሳይንስ ኮሌጅ፣ አራት 
ኪሎ ተፈጥሮ ሳይንስ ኮሌጅ፣ የአዲስ አበባ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት፣ 
የቢዝነስና ኢኮኖሚከስ ፋኩሊቲ፣ የንግድ ስራ ኮሌጅ፣ የኢትዮጵያ 
አርክቴክቸርና ከተማ ልማት ኢኒስቲትዩት፣ አቃቂ የሀገር ልማት 
እና ደብረ-ዘይት የእንስሳት ህክምናና ግብርና ኮሌጅ ደረቅ፣ ፈሳሽና 
አደገኛ ቆሻሻዎችን በአይነት እንዲሁም በባህሪ አደገኛ የሆኑትን 
በመለየት የማያስወግዱ መሆናቸው፤

129. ዩኒቨርሲቲው ከማስተማሪያ የምርምር ቤተ-ሙከራዎችና ከክሊኒኮች 
የሚወጡ አደገኛ ፍሳሽ እና ሌሎች ቆሻሻዎች ከመወገዳቸው 
በፊት በአካባቢ ላይ ጉዳት እንዳያስከትሉ ተገቢውን ጥንቃቄ 
ሊያደረግ የሚገባ ቢሆንም ከዩኒቨርሲቲው የአዲስ አበባ ቴክኖሎጂ 
ኢንስቲትዩት፣ የተፈጥሮ ሳይንስና ጥቁር አንበሳ ጤና ሳይንስ 
ኮሌጅ የምርምር ቤተ ሙከራዎች እና ክሊኒኮች የሚወጡ አደገኛ 
ቆሻሻዎች ጉዳት የማያስከትሉ መሆናቸው ሳይረጋገጥ ወደ ፍሳሽ 
ቱቦዎች የሚለቀቁ መሆኑ፣

130. ከዩኒቨርሲቲው ጤና ተቋማት የሚመነጩ ሌሎች አደገኛ እና 
ስለታም ቆሻሻዎች ተለይተው የሚሰበሰቡና የሚከማቹ ቢሆንም፣ 
በየቀኑ ጉዳት እንዳያሰከትሉ ጥንቃቄ በማድረግ የማጓጓዝና 
የማስወገድ ተግባር የማይከናወንና ከሌሎች ደረቅ ቆሻሻዎች ጋር 
አብሮ የሚወገድ መሆኑ፤

የግብርና ምርት ማሳደጊያዎች አቅርቦት፣ ክምችትና ሥርጭት 
አፈጸጸምን በተመለከተ የተከናወነ ክዋኔ ኦዲት፤

131. የግብርና ምርት ማሳደጊያዎች አቅራቢ ድርጅት የሚከናወነው 
ዓመታዊ የምርት ማሳደጊያዎች ግዥ የተጠቃሚዎችን ፍላጎት መሰረት 
ያደረገ እንዲሆን በፍላጎት ጥናት ላይ በቀጥታ ከሚመለከታቸው 
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አካላት ጋር በቅርበት መሥራት የሚጠበቅበት ቢሆንም በናሙና 
በታዩት በደሌ፣ ነቀምት፣ ባህር ዳር እና ወረታ ሽያጭና ሥርጭት 
ጣቢያዎች አርሶ አደሮች፣ ኢንቬስተሮች፣ የእርሻ ልማቶች ወዘተ. 
የሚፈልጉትን የምርት ማሳደጊያዎች መጠን ያሳወቁበት (ፍላጎት 
የተሰበሰበበት) መረጃ ተጠናቅሮ ሳይያዝ ካለፈው አመት የግብዓት 
ፍላጎት መጠን በመነሳት ግዥ የሚፈጽሙ መሆኑ፤ 

132. የግብርና ምርት ማሳደጊያዎች አቅራቢ ድርጅት እና የፌዴራል 
ህብረት ሥራ ኤጀንሲ ከክብደት በታች (Under Weight) የግብርና 
ግብዓት ከወደብ ወደ መሀል አገር እንዳይጓጓዝ በተለይም ተጠቃሚው 
ወደ ሆነው አርሶ አደር በቀጥታ እንዳይደርስ እንዲሁም ሾፌሩ 
ጭነት በጫነበትና ዕቃውን ወይም ጭነቱን ባስረከበበት ሰነዶች 
መካከል የባከነ ንብረት ወይም ልዩነት እንዳይኖር ጥብቅ ክትትልና 
ቁጥጥር ባለማድረጋቸው በኦዲቱ ወቅት ተመርጠው በናሙና 
በታዩ የግብርና ምርት ማሳደጊያዎች አቅራቢ ድርጅት ሽያጭና 
ሥርጭት ማዕከላት እና መሰረታዊ ሁለገብ የገበሬዎች ህብረት 
ሥራ ማህበራት ከክብደት በታች (Under Weight) 50 ኪ.ግ. መሆን 
ሲገባቸው የማዳበሪያው ከረጢት ሳይፈታ ከ44- 49 ኪ.ግ. የሆኑ 
የምርት ማሳደጊያዎች ለአርሶ አደሮች የሚደርሱ መሆኑ፤ በመጋዘን 
ውስጥ ለሚከሰቱ የግብዓቶች ፍሳሽ (ጉድለት) መጠን በየአመቱ 
ተጠናቅሮ በመረጃነት አለመያዙ፤ እንዲሁም ከክብደት በታች 
የሆኑ ማዳበሪያዎች ክትትል እየተደረገባቸው ወዲያውኑ ለሌላ 
ብክነት ሳይጋለጡ ሪባግ የሚደረግበት ሥርዓት ተዘርግቶ ተግባራዊ 
አለመደረጉ፤

133. በማንኛውም ምክንያት በማዕከል እና በሽያጭና ሥርጭት ማዕከላት 
መጋዘኖች ሊወገዱ የሚገባቸው፣ ለተጠቃሚ ቀርበው እንቅስቃሴ 
ያላሳዩ ወይም አዝጋሚ እንቅስቃሴ ያላቸው የግብርና ግብአቶች 
ዝርዝር ሊያዝና ለሚመለከተው አካል ቀርበው እንዲወገዱ ወይም 
በክምችት እንዲቆዩ ውሳኔ ሊሰጥባቸው የሚገባ ቢሆንም በአሮሚያ 
እና በአማራ ክልል በሚገኙ በግብርና ምርት ማሳደጊያዎች አቅራቢ 
ድርጅት ሽያጭና ሥርጭት ማዕከላት እና በናሙና ተመርጠው 
በታዩት ዩኒየኖች እና መሰረታዊ የገበሬዎች ህብረት ሥራ 
ማህበራት መጋዘኖች የሚወገዱ፣ ለተጠቃሚው ቀርበው እንቅስቃሴ 
ያላሳዩ ወይም አዝጋሚ እንቅስቃሴ ያላቸው የግብርና ግብዓቶች 
ዝርዝር መረጃ ተጠናቅሮ እንዲያዝ እና ለሚመለከተው አካል 
ቀርበው እንዲወገዱ ወይም በክምችት እንዲቆዩ ውሳኔ እንዲሰጥበት 
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አለመደረጉ፤

134. የግብርና ምርት ማሳደጊያዎች የሥርጭት ፕሮግራም ሊዘጋጅ 
በተዘጋጀውም የሥርጭት ፕሮግራም መሠረትና ተጠቃሚዎች 
በሚያቀርቡት ጥያቄ ላይ በመመርኮዝ የግብርና ግብዓት ሥርጭት 
ሊፈጸም፣ የሚያጓጉዝበትን የሥርጭት ጊዜ፣ መጠንና የጣቢያዎችን 
ዝርዝር የያዘ የስርጭት ፕሮግራም ተጠናቅሮ ሊያዝ እና ሥምሪት 
የወሰደው ሾፌርም በተሰጠው ስምሪት መሰረት ከመነሻው እስከ 
መድረሻ ይፈጃል ተብሎ በተወሰነው የጉዞ ሰሌዳ መሰረት መድረሱን 
እና የባከነ ጊዜ አለመኖሩ ክትትል ሊደረግ ይገባል፡፡

135. በናሙና በታዩ የግብርና ምርት ማሳደጊያዎች ሽያጭና ሥርጭት 
ማዕከላት፣ በኦሮሚያ እና አማራ ክልል የሚገኙ ዩኒየኖች እና 
የገበሬዎች ህብረት ስራ ማህበራት የሥርጭት ጊዜና መጠን 
የያዘ የሥርጭት ፕሮግራም እንደማያዘጋጁ እና መረጃዎቹንም 
አጠናቅረው የማይዙ መሆኑ፣ 

በኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን የታክስ ኦዲት ተግባር 
አፈፃፀምን በተመለከተ የተከናወነ የክዋኔ ኦዲት 

136. ባለሥልጣን መ/ቤቱ ከ2004 በጀት ዓመት ጀምሮ የታክስ ኦዲት 
ፖሊሲና ስትራቴጂውን መሰረት ያደረገ አንድ ወጥ ተቋማዊ ዕቅድ 
አሳታፊ በሆነ መንገድ አዘጋጅቶ ለሁሉም የባለስልጣን መ/ቤቱ 
ቅ/ጽ/ቤቶች እንዲደርስ ያደረገ ቢሆንም፣ ቅ/ጽ/ቤቶች የተዘጋጀውን 
ተቋማዊ የኦዲት ስራ ዕቅድ መሰረት በማድረግ የተሟለ ዝርዝር 
የኦዲት ዕቅድ አዘጋጅተው ተግባራዊ የማያደርጉ መሆኑ፤ 

137. የግብር ከፋዮች ደረጃን፣ የኦዲት አይነት እንዲሁም የንግዱን 
እንቅስቃሴ መሰረት ያደረገ የኦዲት የጊዜ ስታንዳርድ ተዘጋጅቶ 
ተግባራዊ ሊደረግ፤ ለኦዲት የተመሩ የግብር ከፋይ ፋይሎች ኦዲት 
በተቀመጠው የጊዜ ዕቅድ መሠረት ሊከናወን፤ እያንዳንዱ ኦዲትም 
በተቀመጠው የኦዲት ጊዜ ተመን ውስጥ ስለመከናወኑ ክትትል 
ሊደረግ ይገባል፡፡

138. በኦዲቱ ወቅት በባለስልጣን መ/ቤቱ ለእያንዳንዱ የኦዲት አይነት 
እንዲሁም በየቅ/ጽ/ቤቶች የሚገኙ ግብር ከፋዮችን ደረጃ በመለየት 
ስታንዳርድ ያዘጋጀ ቢሆንም በናሙና በታዩት ቅ/ጽ/ቤቶች 
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እያንዳንዱ ኦዲት በታቀደለት ወቅት እና የጊዜ ተመን የሚከናወን 
ስለመሆኑ የሚደረግ ክትትልና የተወሰደ እርምጃን የሚያሣይ መረጃ 
አለመገኘቱ፡ 

139. የግብርና ታክስ ኦዲት ስራዎችን ተገቢና ምቹ በሆነ መልክ 
ለማደራጀት፣ ለመመደብና ለመገምገም እንዲሁም ግብር ከፋዩን 
በእኩልነትና ሚዛናዊ በሆነ መልኩ ለታክስ ኦዲት ለመምረጥ 
የሚያስችል የአሰራር ስርዓት በሁሉም ቅ/ጽ/ቤቶች ሊዘረጋና ተግባራዊ 
ሊደረግ እንደዚሁም የተዘረጋው የአሰራር ስርዓት በአግባቡና ወጥ 
በሆነ መልኩ በሁሉም ቅ/ጽ/ቤቶች ተግባራዊ ስለመደረጉ በዋና 
መ/ቤት ደረጃ ክትትልና ቁጥጥር ሊደረግ ሲገባ በተሟላ መንገድ 
የማይፈጸም መሆኑ፤

140. የኦዲት ስራ አፈፃፀም ደረጃውን የጠበቀና የንግዱን እንቅስቃሴ 
ተከትሎ ክህሎቱ ባላቸው ባለሙያዎች እንዲከናወን ለማድረግ 
የሚያስችል ኦዲት እንዲደረጉ የሚወሰኑ ማህደራት /ኦዲት ኬዝ/ 
ለኦዲተሮች የሚመሩበት ወጥ የሆነ መስፈርት በተቋም ደረጃ 
ሊዘጋጅ ይገባል፡፡ ቅ/ጽ/ቤቶችም በተዘጋጀው መስፈርት መሰረት 
የግብር ከፋይ ማህደራትን ለኦዲተሮች ሊመሩ ይገባል፡፡ ቅ/ጽ/ቤቶች 
በመስፈርቱ መሰረት ተግባራዊ ስለማድረጋቸው ቁጥጥር ሊደረግ 
ይገባል፡፡ 

141. ይሁንና በኦዲቱ ወቅት በየቅ/ጽ/ቤቶቹ ለታክስ ኦዲት የተመረጡ 
የግብር ከፋይ ማህደራት በስራ ሂደቱ ስር ለሚገኙ የቡድን 
አስተባባሪዎች እንዲሁም የቡድን አስተባባሪዎችም በተዋረድ 
በስራቸው ለሚገኙ ለእያንዳንዱ ኦዲተር (ኦዲተሮች) የሚደለድሉበት 
ወይም የሚያከፋፍሉበት የስራውን ውስብስብነት፣ ግብር ከፋዩ 
የተሰማራበትን ዘርፍ፣ የቡድኑን ወይም የኦዲተሩን እውቀትና 
ክህሎት ወዘተ. መሰረት ያደረገ ግልፅነትና ተጠያቂነት ያለው ወጥ 
የሆነ መስፈርት የሌለው መሆኑ፤ 

142. እያንዳንዱ ኦዲት ሲካሄድ መከተል ያለበት አሰራሮች በኦዲት ስራ 
ወረቀቶች የተደገፉ እንዲሁም በኦዲተሮች የተዘጋጁት መግለጫዎችና 
ሌሎች ሰነዶች ተፈርመው ከኦዲት ውጤቱ ማጠቃለያ ጋር ለስራ 
ሂደቱ ሊቀርቡ፤ የኦዲት ስራ ወረቀቶቹም ባግባቡ ሊደራጁ (ግልፅ 
እና የተሟሉ) እና በመረጃ ምንጭነት ሊያገለግሉ በሚያስችሉ 
መልኩ በህግ ለተወሰነው የጊዜ ገደብ በአግባቡ ሊጠበቁ በሚችሉበት 
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ቦታ እንዲቀመጡ ሊደረጉ የሚገባ ቢሆንም በአንጻራዊ መልኩ 
ከከፍተኛ ግብር ከፋዮች በስተቀር በሌሎች ቅርንጫፍ ጽ/ቤቶች 
በተሟላ ሆኔታ መረጃዎቹ የማይያዙ መሆኑ፤

143. በታክስ ኦዲት ወቅት በግብር ከፋዩ ከሚቀርበው መረጃ በተጨማሪ 
የሶስተኛ ወገን፣ የዊዝሆልዲንግ እና ከሽያጭ መመዝገቢያ መሳሪያዎች 
የሚገኙ መረጃዎች በተሟላ ሁኔታ ጥቅም ላይ ለማዋል እንዲቻል 
በየበጀት ዓመታቱ ኦዲት እንዲደረጉ ለተመረጡ ለሁሉም የግብር 
ከፋይ ማህደራት ለኦዲት ስራው የሚያገለግሉ እነኚህ ተጨማሪ 
መረጃዎች ኦዲቱ ከመጀመሩ በፊት አስቀድመው ተጠናቅረው 
የማይያዙ ወይም የማይሰበሰቡ ከመሆኑም በላይ በኦዲት ወቅትም 
በተሟላ ሁኔታ ጥቅም ላይ የማይውሉ መሆኑ፤ 

144. በተገኙ የአዲት ውጤቶች መሰረት ተገቢው ዕርምጃ ሊወሰድ 
ይገባል፡፡ ተገቢው እርምጃም ስለመወሰዱ በየደረጃው (በዋና መ/
ቤት እና በቅ/ጽ/ቤቶች) ተገቢው ክትትል ተደርጎ ሊረጋገጥ ይገባል፡
፡ 

145. በዚሁ መሠረት በናሙና በታዩት ቅ/ጽ/ቤቶች በተደረጉ የተለያዩ 
የኦዲት አይነቶችን በማከናወን ለአብነትም በምዕራብ አዲስ አበባ 
መካከለኛ ግብር ከፋዮች ቅ/ጽ/ቤት ከ2002 እስከ 2005 በጀት 
ዓመት ዘጠኝ ወር ድረስ ብር 2,025,438,108.21 ተጨማሪ ፍሬ 
ግብር/ታክስ እና ብር 2,923,323,143.86 ወለድና መቀጫ በድምሩ 
ብር 4,948,761,252.07 የተወሰነ መሆኑ፡ 

146. ነገር ግን በ2002 በጀት ዓመት 378 የሚሆኑ ግብር ከፋዮች ባቀረቡት 
የመቀጫ ይነሳልኝ አቤቱታ መሰረት ከተጣለው የመቀጫ መጠን 
ብር 54,411,310.83 ውስጥ ብር 45,104,015.21 (83 በመቶ) ቀሪ 
በማድረግ ብር 9,307,295.62 (17 በመቶ) ብቻ እንዲከፍሉ የፀና 
መሆኑን፣ በ2003 በጀት ዓመት ደግሞ የ1,052 የሚሆኑ ግብር 
ከፋዩች ላይ ከተጣለው መቀጫ መጠን ብር 103,514,519.8 ውስጥ 
ብር 84,488,177.73 (82 በመቶ) ቀሪ በማድረግ ብር 19,026,342.7 
(18 በመቶ) ብቻ እንዲከፍሉ የፀና መሆኑ፤ 
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በፌዴራል ማረሚያ ቤቶች አስተዳደር በምርት አሰባሰብ፤ 
አቀራረብ፤ አሻሻጥ እና የውስጥ ገቢ አሰባሰብ፤ ክትትልና 
አፈጻጸምን በተመለከተ የተከናወነ የክዋኔ ኦዲት 

147. የፌዴራል ማረሚያ ቤቶች አስተዳደር ለብልሽት ሊጋለጡ የሚችሉ 
የግብርና ምርቶችን አሠባሠብ አያያዝና በመጋዘን አቀማመጥ 
ሁኔታን አስመልክቶ ተገቢውን ጥናት በማካሄድ በቅድሚያ ሊያውቅ 
ይገባል፡፡ ይሁን እንጂ በኦዲቱ ወቅት በዝዋይ ተሐድሶና ልማት 
ማረሚያ ማዕከል በ2005 ዓ.ም በመጋቢት ወር ወደ ገበያ ለመቅረብ 
የደረሰ የሽንኩርት ማሳ መነቀል የነበረበት ከ1 ወር በፊት ቢሆንም፣ 
በወቅቱ ባለመነቀሉ 250 ኩንታል የሚሆን ሽንኩርት በማሳው ላይ 
እያለ መበላሸቱ፤ 

148. በሸዋ ሮቢት ማረሚያ ቤት የግብርና ምርቶች ማከማቻ መጋዘን 
ውስጥ ከሶስት አመት በፊት ጊዜው ያለፈበት አደገኛ ኬሚካል 
(Bayleton 25 WP) ከተለያዩ ምርቶች (ቲማቲም፤ ማንጎ፤ በቆሎና 
ከመሳሰሉት) ጋር መቀመጡና በምርቱ ላይ እና በመጋዘኑ ሰራተኞች 
ላይ ጉዳት ሊያደርስ ስለሚችል፤ ኬሚካሉ እንዲወገድላቸው የመጋዘኑ 
ሠራተኞች ለማረሚያ ቤቱ የስራ ኃላፊዎች በቃል በተደጋጋሚ 
እንደጠየቁና መልስ ማጣታቸውን በቃለ መጠይቅ ወቅት የገለጹ 
ሲሆን በኦዲቱ ወቅትም ችግሩ አለመፈታቱን በመስክ ጉብኝት 
ወቅት ለማረጋገጥ ተችሏል፡፡ 

149. የምርት ማቅረቢያ ማዘዣ ምርት ከማሳ እንዲሰበሰብና ለሽያጭ 
ርክክብ እንዲዘጋጅ የምርት ዓይነት፤ ደረጃ፤ መጠን፤ የአቅርቦት 
እለትና ሰዓት፤ የርክክብ ቦታ እና ተረካቢ በዝርዝር የሚመዘገብበት 
የማረሚያ ቤቱ ቅደም ተከተል ቁጥሮች የተሠጠውና በህትመት 
አስቀድሞ የተዘጋጀ ቅጽ/ካርድ ማዕከላት ሊጠቀሙ ቢገባም 
በናሙና በተመረጡ ማዕከላት ከማሳ እንዲሰበሰብና ለሽያጭ 
ርክክብ እንዲዘጋጅ የምርት ዓይነት፤ ደረጃ፤ መጠን፤ የአቅርቦት 
እለትና ሰዓት፤ የርክክብ ቦታ እና ተረካቢ በዝርዝር የሚመዘገብበት 
የማረሚያ ቤቱ ቅደም ተከተል ቁጥሮች የተሠጠውና በህትመት 
አስቀድሞ የተዘጋጀ ቅጽ/ካርድ የሚጠቀሙበት የአሰራር ስርዓት 
የሌለ መሆኑ፤ 

150. ማዕከላት የሚሸጡትን ምርቶች አይነትና የሽያጭ ፕሮግራም ለደንበኞች 
በግልጽ በሚታይ ቦታ ማስታወቂያ መለጠፍና እንደአስፈላጊነቱ 
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በሚዲያ ሊያስነግሩ የሚገባ ቢሆንም በናሙና በተመረጡ ማዕከላት 
ለደንበኞች ምርቱን ለመሸጥ የማስተዋወቅ ስራ አለመሰራታቸው እና 
የምርት አሻሻጥ፤ ተግባራትና ዘዴዎቹ ግልጽ አለመሆናቸው፤ 

151. የማረሚያ ቤቶች አስተዳደር ወቅታዊ የሆነና የተደራጀ የውስጥ 
ገቢ አሰባሰብ መመሪያ ሊያዘጋጅና ለሚመለከታቸው ማዕከላት 
ሊያሰራጭ ይገባል፡፡ በተጨማሪም በመመሪያው ዓላማ መሠረት 
ማዕከላት ትርፋማና በገበያ ተወዳዳሪ ሊሆኑ ይገባል፡፡ ይሁን እንጂ 
የማረሚያ ቤቶች አስተዳደር ለግብርና ምርት አሰባሰብ አቀራረብና 
አሻሻጥ ተፈጻሚነቱ በአስተዳደሩ ስር ለሚገኙ ለዝዋይ፤ ለድሬዳዋ 
እና ለሸዋ ሮቢት ማረሚያ ቤቶች እንዲውል መመሪያ አውጥቶ 
ለማዕከላቱ ቢያሰራጭም ተግባራዊ እንዲሆን ክትትልና ድጋፍ 
አለማደረጉ፤ 

152. የምርት ዋጋ ተማኝ፤ የምርት አስረካቢ እና የምርት አስወጋጅ 
ኮሚቴዎች በየወሩ የክንውን አፈጻጸማቸውን በጽሁፍ ለማረሚያ 
ቤቱ አስተዳዳሪ ሪፖርት ሊያቀርቡ ይገባል፡፡ ይሁን እንጂ በናሙና 
በተመረጡ ማዕከላት በየወሩ የክንውን አፈጻጸማቸውን በጽሁፍ 
ለማረሚያ ቤቱ አስተዳዳሪ ሪፖርት የማያቀርቡ መሆኑ፤ 

በመንግሥት ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት የውስጥ ገቢ አሰባሰብ 
እና አጠቃቀምን በተመለከተ የተናወነ ክዋኔ ኦዲት

153. የገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚ/ር የውስጥ ገቢ አሰባሰብ፣ አጠቃቀምና 
ቁጥጥር ሥርዓት በመንግስት ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ለመዘርጋት 
የሚያስችል የውስጥ ገቢ መመሪያን ወጥ በሆነ መልኩ ማዘጋጀት 
ወይም ተቋማቱ እንዲያዘጋጁ እገዛ ማድረግ አለበት፡፡

154. ይሁን እንጂ በናሙና ተመርጠው በታዩት አራት የመንግስት 
ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት (አዲስ አበባ፣ ጅማ፣ ባህር ዳር እና 
አዳማ ዩኒቨርሲቲዎች) የገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚ/ር የውስጥ 
ገቢ አሰባሰብ፣ አጠቃቀም እና ቁጥጥር ሥርዓት በመንግስት ከፍተኛ 
ትምህርት ተቋማት ለመዘርጋት የሚያስችል የውስጥ ገቢ መመሪያ 
ወጥ በሆነ መልኩ አለመዘጋጀቱ፤ ተቋማቱም እንዲያዘጋጁ እገዛ 
አለመደረጉ 

155. የመንግሥት ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት በውስጥ ገቢ የበጀት ኮድ 
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በገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚ/ር ከተመደበላቸው በጀት በላይ 
ሊጠቀሙ አይገባም፤ እንደዚሁም ገቢውን በአግባቡ ሥራ ላይ 
በማዋል ከሚሰራው ሥራ ጋር በማጣጣም በየወሩ የተከፋፈለ የጥሬ 
ገንዘብ እቅድ አዘጋጅተው ለገ/ኢ/ል/ሚ/ር ሊያቀርቡ ይገባል፡፡

156. ይሁን እንጂ በኦዲቱ ወቅት በናሙና በታዩት አራት ዩኒቨርሲቲዎች 
(አዲስ አበባ፣ ጅማ፣ ባህር ዳር እና አዳማ) በሁሉም የተመደበላቸው 
በጀት ከአፈጻጸሙ ጋር የማይጣጣም ሲሆን፣ በየወሩም የተከፋፈለ 
የጥሬ ገንዘብ ዕቅድ የማያዘጋጁ ሲሆን፣ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ይህን 
ያህል በጀት ይጽደቅልኝ ብሎ ገ/ኢ/ል/ሚ/ርን የሚጠይቅ ቢሆንም፣ 
ከውስጥ ገቢ የተጠቀመውን መጠን ሙሉ በሙሉ የማያሳውቅ እና 
በሪፖርቱ ውስጥም የማያካትት መሆኑ፤ 

157. በመንግስት ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የውስጥ ገቢን የሚሰበስቡ 
ድርጅቶች በዩኒቨርሲቲው መዋቅር ውስጥ በግልጽ የታቀፉ፣ የአሰራር 
ሥርዓት ያላቸው በዚሁ ሥርዓት የሚመሩ መሆን አለባቸው፡፡

158. ይሁንና በኦዲቱ በናሙና ተመርጠው በታዩት በአዲስ አበባ፣ ባህር ዳር፣ 
አዳማ እና ጅማ ዩኒቨርሲቲዎች የውስጥ ገቢን የሚሰበስቡ ድርጅቶች 
በዩኒቨርሲቲው መዋቅር ውስጥ በግልጽ የታቀፉ እና የአሰራር ሥርዓት 
ያላቸው ባለመሆናቸው ምክንያት ለግለሰብ ጭምር የገቢ ማመንጫ 
ተቋማቶቹን በነጻ የሚሰጡ ከመሆኑ በላይ የገቢ ማመንጫ የሥራ 
ሂደት እያንዳንዱ የገቢ ማመንጫ ያስገኘውን ገቢ ለይቶ አለማወቁ፤ 
እንዲሁም የገቢ ማመንጫዎቹ ውል ሰጪ በዩኒቨርሲቲዎቹ ውስጥ 
የሚገኙ የተለያዩ መምሪያዎች /ሶሻል፣ ግዥ፣ ቤቶች ልማት፣ 
የተማሪዎች አገልግሎት እና የተማሪዎች ህብረት/ መሆናቸው፤

159. የመንግሥት ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የውስጥ ገቢ ምንጫቸውን 
ብዛት እና የሚያስገኙዋቸውን የገቢ መጠን ለገንዘብና ኢኮኖሚ 
ልማት ሚኒስቴር ሊያሳውቁ፤ ገቢና ወጪን ሊመዘግቡ እንዲሁም 
ኦዲት አስደርገው ለሚመለከተው የበላይ አካል ሪፖርት ሊያደርጉ 
ይገባል፡፡

160. ይሁን እንጂ በአዲስ አበባ፣ ጅማ፣ ባህር ዳር እና አዳማ ዩኒቨርሲቲዎች 
የውስጥ ገቢ ምንጫቸውን ብዛት እና የሚያስገኙዋቸውን የገቢ መጠን 
ለገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር የማያሳውቁ ሲሆን ከውስጥ 
ገቢ የሰበስቡትን እና ወጪ ያደረጉትን ሙሉ በሙሉ በበጀት ኮድ 
የማይመዘግቡ መሆኑ፤
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የመድኃኒት እና የህክምና መገልገያ እቃዎች ግዢና ስርጭት 
በተመለከተ የተከናወነ ክዋኔ ኦዲት

161. የመድኃኒት ብክነት እና እጥረት እንዳይደርስ ለመከላከል 
የተጠናከረ፤ ተመጣጣኝና ተገቢ የመድኃኒት ክምችት፤ ያልተቋረጠ 
አቅርቦትና ስርጭት የሚኖርበት ስርዓት ተዘርግቶ ተግባራዊ ሊደረግ 
አፈጻጸሙንም በተመለከተ ተገቢው የክትትልና ቁጥጥር ስርዓት 
ተዘርግቶ ሊፈጸም ይገባል፡፡

162. በኦዲቱ ወቅት በናሙና በታዩ የመንግስት ሕክምና መስጫ ተቋማት 
የመድሃኒት አቅርቦት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሻሻለ ቢመጣም፣ አሁንም 
የአቅርቦት መቆራረጥና ክፍተት መኖሩ በተለይ የኬሚካሎችና 
ላብራቶሪ ሪኤጀንቶች (Chemicals and lab-reagents) አቅርቦት 
ከፍተኛ እጥረት መኖሩ፤ በተጨማሪም በናሙና በታዩት በሁሉም 
(17) ጤና ተቋማት ኤጀንሲው የተጠየቁትን መድሃኒቶች ሙሉ 
ለሙሉ ማቅረብ እንዳልቻለ የገለፁ ሲሆን፤ በፈለገ-ህይወት ሪፈራል 
ሆስፒታል በ1/21/2006 ዓ.ም በተደረገ ጉብኝት አስፈላጊ ከሆኑት 
42 አይነት መድሃኒቶች በሆስፒታሉ መድሃኒት ማከማቻ መጋዘን 
ምንም ክምችት አለመገኘቱ፤

163. ናርኮቲክና ሳይኮትሮፒክ መድኃኒቶች ቁልፍ ባለው የብረት ሳጥን 
ውስጥ ወይም በተለየ ክፍል መቀመጥና ቁልፉም በተፈቀደለት 
ባለሙያ እጅ ብቻ መኖር የነበረበት ቢሆንም በኦዲቱ በናሙና 
ተመርጠው ከታዩት 17 መንግስታዊ የህክምና መስጫ ተቋማት 
መካከል በ15 ተቋማት የመድሃኒት መጋዘኖች ውስጥ ለናርኮቲክና 
ሳይኮትሮፒክ መድኃኒቶች የተለየ ሳጥንም ሆነ የተለየ ባለሙያ 
አለመኖሩ፤

164. በማዕከልና በቅርንጫፍ መጋዘኖች እንዲሁም በመንግስታዊ የሕክምና 
መስጫ ጤና ተቋማት የሚኖረው የክምችት መጠን ከሚፈለገው 
በታች ወይም በላይ እንዳይሆን ወይም በአጠቃላይ ከክምችት 
ጠፍቶ ችግር እንዳይፈጠር የክምችት መጠን አመላካቾች (Average 
monthly consumption, Minimum stock level, safety stock 
Level) በየደረጃው (በማዕከልና በቅርንጫፍ መጋዘኖች እንዲሁም 
በጤና ተቋሞች) በሥራ ላይ ማዋል ያለባቸው ቢሆንም በናሙና 
ከታዩት መንግስታዊ ጤና ተቋማት መካከል በቦንጋ፣ በጋምቤላ፣ 
በኡኬ፣ በጢጣ እና በጉቴ ጤና ጣቢያዎች እንዲሁም በጥቁር 
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አንበሳና ጳውሎስ ሆስፒታሎች የመድሃኒት መጠን አመላካቾቹ ስራ 
ላይ እንዲውሉ አለመደረጉ፤ 

165. የሚወገዱትን መድኃኒቶችና የሕክምና መገልገያዎች ጥቅም ላይ 
የማይውሉበትን ምክንያትና መንስኤ በማወቅ ለመቀነስ የሚያስችሉ 
እርምጃዎችን መውሰድ በኦዲቱ በታዩት አምስት የኤጀንሲው 
ቅርንጫፎችም ሆነ በ17 የመንግስት ጤና ተቋማት በስራቸው 
የሚወገዱትን መድኃኒቶችና የሕክምና መገልገያዎች ጥቅም ላይ 
የማይውሉበትን ምክንያትና መንስኤ ለማወቅ የተደረገ ጥናት 
አለመኖሩ፤

በጨረታ የተሸጡ የመንግስት የልማት ድርጅቶች የሽያጭ ሂሳብ 
አሰባሰብን በተመለከተ የተከናወነ ክዋኔ ኦዲት

166. በተራዘመ ክፍያ የልማት ድርጅቶችን የገዙ ባለሀብቶች 
የሚፈለግባቸውን ቀሪ ሂሳብ በወቅቱ እንዲከፍሉ ኤጀንሲው 
አመታዊ የክፍያ ጊዜ ከመድረሱ በፊት ክፍያቸውን በገቡት ውል 
መሰረት እንዲፈጽሙ በደብዳቤ፣ ቦታው ድረስ ሄዶ በመጎብኘትና 
የውይይት መድረኮችን በማዘጋጀት የክፍያ ጥያቄ የሚያቀርብና 
ክትትል የሚያደርግ መሆኑን ከሠነዶችና ለባለሀብቶች ከቀረቡ ቃለ 
መጠይቆች ለመረዳት የተቻለ ቢሆንም ቅድሚያ ክፍያ ፈጽመው 
ውል ከገቡ በኋላ ቀሪ ክፍያቸውን በገቡት ውል መሰረት ያላጠናቀቁ 
ድርጅቶች ስለመኖራቸው ለማጣራት ኦዲት ሲደረግ፣ እስከ ህዳር 
30/2006 ዓ.ም ድረስ መጠናቀቅ የነበረበት ከሃያ ዘጠኝ የልማት 
ድርጅቶች በውሉ መሰረት ያልተሰበሰበ እና ከሁለት እስከ አምስት 
አመት የዘገየ ሂሳብ ብር 362,394,242.11  እና 300,318.06 
ፓውንድ መኖሩ፤ 

167. ኤጀንሲው ከድርጅቶቹ የሚፈለገውን ቀሪ እዳ ለማሰባሰብ ክትትል 
እያደረገ የሚገኝና በዚሁ መሰረት ከተጠቀሱት 30 ድርጅቶች ውስጥ 
7ቱ በፍርድ ቤት በክስ ላይ የሚገኙና ወደአፈጻጸም የተሸጋገሩ 23ቱ 
ደግሞ የክስ ሂደታቸው ተጀምሮ በህግ የተያዘ መሆናቸውን የገለጠ 
ቢሆንም ከባለሀብቶቹ የሚፈለገው ቀሪ ሂሳብ ከፍተኛ በመሆኑ 
ኤጀንሲው አስፈላጊውን ክትትል በማድረግ ቀሪ እዳው በአስቸኳይ 
እንዲሰበሰብ ማድረግ አለበት፡፡
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በመንግሥት ግዥና ንብረት ማስወገድ አገልግሎት በመንግስት 
መ/ቤቶች በጋራ የሚፈለጉ ተመሳሳይ ዕቃዎችና አገልግሎቶች 
የማዕቀፍ ስምምነት ግዥ አፈፃፀም በተመለከተ የተካሄደ የክዋኔ 
ኦዲት 

168. አገልግሎቱ ከ2003-2005 ባሉት ጊዜያት በመርሐ-ግብር የተደገፈ 
የጋራ መጠቀሚያ ዕቃዎች ግዢ ዕቅድ በማዘጋጀት ባለበጀት 
መ/ቤቶቹ በአገልግሎቱ በኩል የሚገዙትንና የማይገዙትን ዕቃዎች 
እና የአልግሎቱ ግዥ የሚፈፀመው መቼ እንደሆነ በጊዜ ባለማሳወቁ 
ባለበጀት መ/ቤቶች በራሳቸው የሚገዙትን ዕቃዎች አቅደው ግዥ 
በወቅቱ እንዳያከናወኑ ያደረገ መሆኑና በጀታቸውን በአግባቡ 
ከአገልግሎቱ ኘሮግራም ጋር አጣጥመው ለመጠቀም እንዳላስቻላቸው፣ 

169. በግዥና ውል አስተዳደር እና በፌዴራል መንግስት የግዥ አፈፃፀም 
መመሪያ መሰረት አገልግሎቱ በመንግስት መ/ቤቶች በጋራ 
የሚፈለጉና በኤጀንሲው የተወሰኑትን ዕቃዎችንና አገልግሎቶችን 
/Common user items/ በተመለከተ የመ/ቤቶችን የግዥ ፍላጎት 
በየዓመቱ ከመጋቢት 1 እስከ ሚያዚያ 30 ቀን ድረስ ባለው 
ጊዜ ለቀጣይ በጀት ዓመት የሚገዙ ግዥዎችን ሊያሰባስብ እና 
በአስር የስራ ቀናት ውስጥ በዓይነት፣ በመጠን፣ በጥራት ደረጃ እና 
በሚገኝበት ቦታ በተለያየ ምድብ /በሎት/ ሊለይ እንዲሁም ከገበያ 
ጥናት የተገኘውን መረጃ መሰረት በማድረግ ከባለበጀት መ/ቤቶች 
የተሰበሰበውን ፍላጎት ማደራጀት ሲገባው አገልግሎቱ በ2003 ዓ.ም 
ለ2004 በጀት ዓመት የፍላጎት ማሳወቂያ ደብዳቤውን የላከው 
ማሰባሰብ ካለበት 5 ወር ዘግይቶ መሆኑ፣ በ2004 ዓ.ም ለ2005 
በጀት ዓመት ማሰባሰብ ከነበረበት ጊዜ ከ2-8 ወራት ዘግይቶ የላከ 
በመሆኑ በየዓመቱ የግዥ ሂደቱ እንዲጓተት ማድረጉ፤

170. የመንግሥት መ/ቤቶች ከክፍያ መመሪያ ቁጥር 4/2003 ና ከግዥ 
አፈፃፀም መመሪያ ውጭ ክፍያ ፈፅመው ዕቃ እንዲረከቡ በአገልግሎቱ 
በታዘዙት መሰረት መ/ቤቶቹ ለሚገዙት ዕቃ ከመረከባቸው በፊት 
ቅድመ ክፍያ እንዲፈጽሙ መደረጋቸው እና የቅድመ ክፍያ 
እንዲፈፅሙ ሲደረግም የዕቃ አቅራቢዎች ከሚወስዱት የገንዘብ 
መጠን ጋር ለመንግስት መ/ቤቶቹ እኩል የሆነ ዋስትና እንዳላቀረቡ፤ 

171. አገልግሎቱ በመንግስት መ/ቤቶች በጋራ የሚፈለጉ ተመሳሳይ ዕቃዎችና 
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አገልግሎቶች የግዥ ሂደት በማጠናቀቅ ዕቃዎቹና አገልግሎቶቹ 
በሚፈለገው መጠንና ጊዜ ለተጠቃሚው አካላት እንዲደርሱ ሊያደርግ 
የሚኖርበት ቢሆንም በኦዲቱ ወቅት በናሙና በአካል ከታዩ መ/ቤቶች 
ውስጥ  ዘጠኙ ዕቃ ለመረከብ አቅራቢዎች ጋር ሄደው በመጋዘን 
የሌላቸውና ተሽጠው ያለቁ መሆናቸውን በመግለፅ ሌላ ቀጠሮ 
እንደተሰጣቸው፤ እንዲሁም የዋጋ ማስተካከያ እስኪሰራላቸው ድረስ 
መጠኑን /ብዛቱን/ ቀንሰው እንዲወስዱ የነገሯቸው መሆኑንና እስከ 
በጀት አመቱ ማብቅያ ድረስ ማግኘት እንዳልቻሉ፣ ለኦዲቱ በተሄደበት 
ወቅትም ችግሩ እንዳልተቀረፈ የገለጹ መሆኑ፤ 

172. በመሆኑም ሁሉም የክዋኔ ኦዲት የተካሄደባቸው መ/ቤቶች በኦዲቱ 
የታዩትን ክፍተቶች መነሻ በማድረግና መርሀ-ግብር በማዘጋጀት 
ተገቢውን የማስተካከያ እርምጃ እንዲወስዱ አሳስበናል፡፡

የልዩ ኦዲት ስራዎች

173. በዕቅድ ከያዝናቸው የኦዲት ሥራዎች በተጨማሪ በኦዲት ዓመቱ 
በፍ/ቤቶች፡ በሥነ-ምግባርና ፀረ ሙስና ኮሚሽን እንደዚሁም 
በሌሎች የተለያዩ አካላት ጥያቄ 16 የልዩ ኦዲት ስራዎች ተከናውኖ 
ሪፖርታቸው ለሚመለከታቸው አካላት ተልኳል፡፡ በዚህም ምክንያት 
በመደበኛው የኦዲት ሥራ ላይ ከፍተኛ ጫና ተፈጥሮብን አልፏል፡፡

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

174. በመ/ቤታችን ማቋቋሚያ አዋጅ አንቀጽ 17 ንዑስ አንቀጽ 3 
መሠረት ኦዲት ተደራጊዎች በፌዴራል ዋና ኦዲተሩ በተላኩ የኦዲት 
ሪፖርቶች የተገለጹ ግኝቶች ላይ በጊዜ ገደብ እርምጃ የመውሰድ 
ግዴታ እንዳለባቸውና ለመውሰድ ካልቻሉም ምክንያቱን በመግለፅ 
ለፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት ማሳወቅ እንዳለባቸው ተደንግጓል፡፡ 
ይህንኑ ድንጋጌ መነሻ በማድረግ የ2005 በጀት ዓመት ሂሣብ ኦዲት 
እንደተጠናቀቀ ጎላ ጎላ ያሉ ግኝቶች ለተገኙባቸው 87 መ/ቤቶች እና 
20 የክዋኔ ኦዲት የተካሄደባቸው መ/ቤቶች የማስተካከያ መርሃ-ግብር 
ነድፈው እንዲያሳውቁን ጥያቄ የቀረበ ቢሆንም፤ እስከአሁን መርሀ-
ግብሩን የላኩት 35 የፋይናንሻልና 7 የክዋኔ (ዝርዝሩን በአባሪ 2 ላይ 
ይመልከቱ) ኦዲት ሪፖርት የተላከላቸው መ/ቤቶች ብቻ ናቸው፡፡ 
በሌላ በኩል የ2004 በጀት ዓመት ሂሳብ ኦዲት ወቅት በተሰጡት 
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የማሻሻያ ሀሳቦች መሰረት እርምጃ የተወሰደ መሆኑን ለማረጋገጥ 
ኦዲት ሲደረግ በ22 መ/ቤቶች በተለያዩ ነጥቦች ላይ በኦዲት ሪፖርቱ 
መሰረት እርምጃ ያልወሰዱ መ/ቤቶች መኖራቸው የ2005 በጀት 
ዓመት ኦዲት ሲከናወን በተፈፀመ የክትትል ኦዲት ተረጋግጧል፡፡

175. በአንፃራዊ መልኩ በኦዲት ግኝቶች ላይ እርምጃ የመውሰዱ ዝንባሌ 
ከ2004 በጀት ዓመት ሂሳብ ኦዲት በኋላ እየተሻሻለ የመጣ ቢሆንም 
አሁንም በፌዴራል ዋና ኦዲተሩ በቀረቡ የኦዲት ሪፖርቶች 
በተሰጡ የማሻሻያ አስተያየቶችና ሃሣቦች ላይ ያለበቂ ምክንያት 
በወቅቱ እርምጃ ያለመውሰድ የሕግ ተጠያቂነትን የሚያስከትል 
መሆኑ ታውቆ እያንዳንዱ ኦዲት ተደራጊ በተሰጡት የማሻሻያ ሀሳብ 
መሠረት የማስተካከያ እርምጃ ሊወስድ ይገባል፡፡ ም/ቤቱም በዚህ 
ረገድ የሚያደርገውን ክትትልና ቁጥጥር ማጠናከር ይኖርበታል፡፡

ለኦዲተሮችና የሂሣብ አዋቂዎች የሙያ ማረጋገጫ መስጠትና 
መከታተልን በተመለከተ

176. የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት በአዋጅ ቁጥር 669/2002 አንቀጽ 
5/16 በተሰጠው ሥልጣን መሠረት ከጥር 2005 እስከ ታህሣሥ 
2006 ባለው ጊዜ ለ20 የግል ኦዲተሮችና 55 ሂሣብ አዋቂዎች አዲስ 
የሙያ ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት ሰጥቷል፡፡

177. በሌላ በኩል ቀደም ሲል ፈቃድ በተሰጣቸው ላይም ተገቢውን 
ክትትልና ቁጥጥር በማድረግ የ528 የሂሳብ አዋቂዎችና የ72 ኦዲተሮች 
ዓመታዊ የሙያ የሰርትፍኬት ዕድሳት የተከናውነ ከመሆኑም በላይ 
የስም ዝርዝራቸውም በመ/ቤቱ ዌብ ሣይትና በጋዜጣ እንዲወጣ 
የተደርጎ ከዚህ ውጪ አገልግሎት እንሰጣለን የሚሉት ሲያጋጥሙ 
ሕገ ወጥ በመሆናቸው ለእርምጃ አወሳሰድ እንዲያመች ህብረተሰቡ 
ለመ/ቤታችን ጥቆማ የሚቀርብበትን ሥርዓት እንዲያውቀው 
ተደርጓል፡፡ በተጨማሪም 9 የሚሆኑ የግል የኦዲት ድርጅቶችን 
በተመለከተ ከተገልጋዮች የቀረበውን ጥቆማ መነሻ በማድረግ 
ተገቢው ማጣራት ተደርጎ በዘጠኙም ጥፋተኛ ሆነው በመገኘታቸው 
ማስጠንቀቂያ የተሰጣቸው ሲሆን ለወደፊቱ የሙያ ሥነ-መግባር 
በሚጠይቀው መሠረት አገልግሎቱን ለህብረተሰቡ እንዲሰጡ ጥብቅ 
ማሳሰቢያ ተሰጥቷቸዋል፡፡



243

 2005 በጀት ዓመት የኦዲት  ሪፖርት

ሴክተር ዘለል ሥራዎችን በተመለከተ

178. በዚህ ረገድ ሥራዎችን ተቋማዊ ለማድረግ ታስቦ ሥራዎቹን 
በቋሚነት የሚመራ ክፍል የተደራጀ ቢሆንም በውስጥ ዕድገትም 
ሆነ በቅጥር የሥራ መደቦቹን ማሟላት ባለመቻሉ በሥርዓታ ፆታ፤ 
በHIV/AIDS እና በአካባቢ ጥበቃ ዙሪያ ከመ/ቤቱ አስፈላጊው ድጋፍ 
እየተሰጠ ሥራዎቹን በሚያስተባብሩ ኮሚቴዎች አማካይነት ዓለም 
አቀፍ የሴቶች ቀንና የHIV/AIDS ቀን በመ/ቤት ደረጃ ተከብሯል፡፡ 
በተጨማሪም የመ/ቤታችን ሴት ሰራተኞች በየሁለት ወሩ ግማሽ ቀን 
ቋሚ የጋራ የምክክርና የልምድ መለዋወጫ መድረክ እንዲኖራቸው 
ተወስኖ እየተከናወነ ይገኛል፡፡ ነገር ግን እንደተጠቀሰው ስራዎቹን 
በቋሚነት መደበኛ ሠራተኛ ተመድቦላቸው እንዲከናወኑ ለማድረግ 
በርካታ ጥረት ቢደረግም ባለመሳካቱ አሁንም መ/ቤቱ የተለያዩ 
አማራጮችን በመመልከት ላይ ይገኛል፡፡

የመ/ቤቱ የሰው ሀብት ሁኔታ

179. ለመ/ቤቱ በመዋቅር የተፈቀደው የሰው ኃይል ለኦዲት ባለሙያ 
419 እና ለድጋፍ ሰጪ 264 በድምሩ 683 ሲሆን፣ በጥር ወር 2005 
የኦዲት ሥራው ሲጀመር የነበረው የሰው ሀይል 243 ኦዲተሮችና 
142 የድጋፍ ሰጪ ሰራተኞች በድምሩ 385 ነበር፡፡ በኦዲት ዓመቱ 
85 ኦዲተሮችና 17 ድጋፍ ሰጪ ሠራተኞች በድምሩ 102 ሠራተኞች 
የተቀጠሩ ሲሆን 7 ሠራተኞች በጡረታ የተገለሉ፣ 1 በሞት የተለየ፣ 
51 ኦዲተሮችና 24 ድጋፍ ሰጪ በድምሩ 75 ሠራተኞች በራሣቸው 
ፈቃድ መ/ቤቱን ለቀዋል፡፡ 

180. በመሆኑም በኦዲት ዓመቱ መጨረሻ በመ/ቤቱ የኦዲት ባለሙያዎች 
154 ወንዶችና 90 ሴቶች በድምሩ 244፤ የድጋፍ ሰጪ 69 ወንዶችና 
91 ሴቶች በድምሩ 160 ድጋፍ ሰጪ ሠራተኞች በአጠቃላይ 404 
ሠራተኞችና ኃላፊዎች በሥራ ላይ የነበሩ ሲሆን፣ 281 የሥራ 
መደቦች በክፍትነት ተመዝግበው ይገኛሉ፡፡

የ2005 በጀት ዓመትና 2006 በጀት ዓመት የዘጠኝ ወር የበጀት 
አጠቃቀም 

181. በ2005 በመ/ቤታችን ሊከናወኑ ለታቀዱት ሥራዎች ማከናወኛ ብር 
20,012,811.52 በጀት ተፈቅዶ ብር 18,096,076.69 ወይም 90.42% 
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የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት

ሥራ ላይ የዋለ ሲሆን፣ ለ2006 በጀት ዓመት ዕቅድ ማስፈጸሚያ 
ለመ/ቤታችን ከተፈቀደው ብር 21,519,207.31 ውስጥ እስከ መጋቢት 
2006 መጨረሻ የነበረው የዘጠኝ ወር ዕቅድ ብር 16,605,758.50 
ሲሆን አፈፃፀሙ ደግሞ ብር 14,7277,448.87 ወይም 89%. ሆኗል፡፡ 

መ/ቤቱን ያጋጠሙ ችግሮችና የተወሰዱ እርምጃዎች

182. መ/ቤታችን በሕገ-መንግሥትና የማቋቋሚያ አዋጁ የተጣለበትን 
ኃላፊነት ለመወጣት ከፍተኛ ጥረት እያደረገ ቢሆንም፤ በተለይ 
ከሰው ሀይል ፍልሰት ጋር በተያያዙ ተግዳሮቶች ምክንያት ያሰበውን 
ያህል ውጤት ማስገኘት አልቻለም፡፡ በሥራ ላይ እየተፈታተኑን 
ከሚገኙ ተግዳሮቶች የሚከተሉት ዋና ዋናዎቹ ናቸው፡፡

183. ባለፉት ዓመታት በተደረገው ከፍተኛ ጥረት የኦዲት ሽፋን ያደገ 
ቢሆንም ኦዲቱን በሚፈለገው ጥልቀትና ጥራት ለማከናወን የሚያስችል 
በቂ ክህሎትና ልምድ ያለው ባለሙያ ከደመወዝና ሌሎች ጥቅማ 
ጥቅሞች ማነስ ጋር በተያያዘ ለማቆየትም ሆነ ለመቅጠር ባለመቻሉ 
እስከ አሁን በተገኙ ውጤቶች ቀጣይነትና ሊሠሩ በታቀዱት ሥራዎች 
ላይ ከፍተኛ ሥጋት ፈጥሯል፡፡ በተለይ የቁልፍ የሰው ሀይል ፍሰቱ 
ችግር ከወትሮ በተለየ ሁኔታ በመባባሱ ለም/ቤቱ ጭምር አሳሳቢነቱን 
በማሳየትና በማስረዳት ችግሩ መፍትሄ እንዲያገኝ ጥረት የተደረገ 
ቢሆንም እስከ አሁን ሊፈታና መፍትሄ ሊያገኝ አልቻለም፡፡ 

184. ይህ ችግር በበርካታ የመንግስት መ/ቤቶች የሚታይና አጠቃላይ 
መፍትሄ የሚሻ ቢሆንም ከመ/ቤታችን ተልዕኮና ተልዕኮውንም 
ለማስፈፀም ከሚያስፈልገው የሰው ሀይል አንፃር አንድ ዓይነት የሙያ 
ስብጥር የሚጠይቅና ሙያው ደግሞ በገበያ ላይ ከፍተኛ ተፈላጊነት 
ያለው በመሆኑና እነኚህን ልምድ ያካበቱ ባለሙያዎችን በቀላሉና 
በአጭር ጊዜ ማፍራት ስለማይቻል ችግሩን ልዩ ያደርገዋል፡፡ ስለሆነም 
ይህ ጉዳይ ከወዲሁ ልዩ ትኩረት አግኝቶ መፍትሄ ካልተሰጠው 
በአፈፃፀማችን ላይ የሚያስከትለው ችግር የከፋ ይሆናል፡፡  

185. ለኦዲቱ ሥራ የሚደረገው ትብብር በአብዛኛው መሻሻል ያሳየ ቢሆንም 
ቁጥሩ በማይናቅ ደረጃ አሁንም በአንዳንድ መ/ቤቶች ያለመተባበር 
(በወቅቱ የሥራ ቦታ ያለማመቻቸትና መረጃ ያለመስጠት) ችግሮች 
የሚታይ በመሆኑ መ/ቤቶቹ በፍጥነት እነኚህን ችግሮች በማስወገድ 
ሕጋዊ ኃላፊነታቸውን ሊወጡ ይገባል፡፡
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186. በፋይናንስ አስተዳደር አዋጁ መሠረት የፌዴራል ባለበጀት 
መ/ቤቶች የበጀት ዓመቱ ባለቀ በሦስት ወር ጊዜ እስከ መስከረም 
30 ሂሳባቸውን በመዝጋት ለኦዲት ማቅረብ ቢኖርባቸውም 92 
መ/ቤቶች ወይም 69% (ዝርዘሩን በአባሪ 1 ይመልከቱ) የሚሆኑት 
ሂሳባችውን ከመስከረም 30/2006 በኋላ የዘጉ በመሆኑ የ2005 በጀት 
ዓመት ሂሳብ ኦዲት በታሰበው ጊዜ ማጠናቀቅ ካለመቻሉም በላይ 
የ2006 በጀት ዓመት ሂሳብ ኦዲት በመርሀ-ግብራችን መሠረት 
እንዳንጀምርና ዓመታዊ ሪፖርታችንንም በወቅቱ እንዳናዘጋጅ 
ከፍተኛ እንቅፋት ሆኖብን አልፏል፡፡ 

187. ይህ ሁኔታ በማጋጠሙ ኦዲቱን አቋርጦ መውጣት የሚቻል ቢሆንም 
ከማቋረጥ ይልቅ የየመ/ቤቶቹን የበላይ ኃላፊዎች በተደጋጋሚ 
በማነጋገር የዘመኑን ኦዲት የማጠናቀቅ ኃላፊነታችንን ተወጥተናል፡፡ 
ነገር ግን ጉዳዩ የሕግ ጥሰት በመሆኑ ለወደፊቱ እንዳይደገም መ/
ቤቶች ከወዲሁ ተገቢውን እርምጃ በመውሰድ ሂሳባቸውን የፋይናንስ 
አስተዳደር አዋጁ ባስቀመጠው የሕግ የጊዜ ገደብ ውስጥ ዘግተው 
ለኦዲት ማቅረብ እንደሚኖባቸው በጥብቅ አሳስበናል፡፡ ይህን ባያደርጉ 
ግን ለወደፊቱ የኦዲት ጥያቄውን ተቀብለን እንደማናስተናግድ ሁሉም 
መ/ቤቶች ከወዲሁ እንዲያውቁ ሠርኩላር ተላልፎላቸዋል፡፡ 

188. በአብዛኛው መ/ቤቶች የውስጥ ኦዲት የሥራ ክፍሎች አሁንም 
በመዋቅር፤ በክህሎትና በዕውቀት በሚገባ ባለመደራጀታቸውና 
አንፃራዊ ነፃነታቸው ተጠብቆ እንዲሠሩ ባለመደረጉ ወይም 
ባለመፈቀዱ የውጪ ኦዲቱ ከውስጥ ኦዲት ሥራ ማግኘት የሚገባውን 
ፋይዳ ሊያገኝ አልቻለም፡፡ በሌላ በኩል ይህንን ሁኔታ ለማሻሻል 
በገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር በኩል ጥረቶች በመደረጋቸው 
የተወሰነ ለውጥ ቢኖርም አሁንም የታሰበውን ወጤት ባለማስገኘቱ 
ጥረቱ ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል፡፡ 

189. መሻሻሎች ያሉ ቢሆንም አሁንም በርካታ ኦዲት ተደራጊዎች 
ከመ/ቤታችን በሚላኩ የስራ አመራር ሪፖርቶች ላይ በወቅቱ ምላሽ 
ያለመስጠትና በሚሰጡት የማሻሻያ ሃሳቦች መሠረትም በወቅቱና 
በተሟላ ሁኔታ የማስተካከያ እርምጃ ያለመውሰድ ችግር ቀጥሏል፡፡ 
ይህ ሁኔታ በዚህ መልኩ ሊቀጥል ስለማይገባና ከፍተኛ ተጠያቂነትን 
ጭምር የሚያስከትል በመሆኑ የሚመለከታቸው አስቀድው ተገቢውን 
የማስተካከያ እርምጃ እንዲወስዱ ይመከራል፡፡ በም/ቤቱም በኩል 
የተጀመረው ጥረት ተጠናክሮ የማስተካከያ እርምጃ በማይወስዱ 
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ኦዲት ተደራጊዎች ላይ በተደረሰው ስምምነት መሠረት ተገቢው 
እርምጃ ሊወሰድ ይገባል፡፡ 

የ2006 በጀት ዓመት ሂሳብ ኦዲት ዕቅድ

190. የሰው ሀይል ፍሰቱ ፈታኝ ቢሆንም ችግሩ በሚመለከተው አካል 
ተገቢውን መፍትሄ እንደሚያገኝ ታሳቢ በማድረግ በ2006 በጀት 
ዓመትም የሂሳብ ኦዲቱ ሽፋን 100% ሆኖ እንዲቀጥል ታቅዷል፡፡ 
ነገር ግን ካለፉት ዓመታት በተለየ ሁኔታ የኦዲት ጥራት የሁሉም 
ኦዲት ፈፃሚ ልዩ ትኩረት እንዲያገኝ ተደርጎ የ2006 በጀት ዓመት 
ሂሳብ ኦዲት ዕቅድ ተነድፏል፡፡ በተመሳሳይ ሁኔታ ከጥር 2006 
እስከ ታህሣሥ 2007 ድረስ 28 የክዋኔ ኦዲቶችን በማከናወን 22 
ሪፖርቶችን ለማውጣት ታቅዷል፡፡ በሌላ በኩል ከጥር 2006 እስከ 
ታህሣሥ 2007 ድረስ በ300 የመሠረታዊ አገልግሎት ተጠቃሚ 
በሆኑ ወረዳዎችና የሴክተር ቢሮዎች የተከታታይ ኦዲት በየሩብ 
ዓመቱ ለማከናወን እንደዚሁም አንድ ፕሮግራም አቀፍ ኦዲት 
በገንዘብና ኢኮኖሚ ሚኒስቴር ደረጃ ለማካሄድ በእቅድ ተይዟል፡፡ 

191. በዚሁ መሠረት ከየካቲት እስከ መጋቢት 30/2005 ባሉት ሁለት 
ወራት ጊዜ የፋይናንስና ሕጋዊነት ኦዲት በ49 መ/ቤቶች እና 
5 የገቢዎችና ጉምሩክ ቅ/ጽ/ቤቶች የክዋኔ ኦዲት ደግሞ ካለፈው 
ዓመት የዞሩ 6ቱን ጨምሮ 20 የክዋኔ ኦዲቶች እና 61 የመሠረታዊ 
አገልግሎቶች ከለላ ተከታታይ ኦዲቶች ተጀምረው በተለያየ ደረጃ 
ላይ የሚገኙ ከመሆኑም በላይ በአጠቃላይ የኦዲቱ ሥራ እስከ አሁን 
በታቀደው መሠረት በመከናወን ላይ ይገኛል፡፡

በሂሣብ ምርመራ አገልግሎት ኮርፖሬሽን እና በግል ኦዲት 
ድርጅቶች የተከናወነ ኦዲት 

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

193. በሂሳብ ምርመራ አገልግሎት ኮርፖሬሽን እና በግል የኦዲት 
ድርጅቶች በ2005 በተከናወኑ ኦዲቶች የታዩ ጎላ ጎላ ያሉ ግኝቶች 
በዋና ኦዲተር መ/ቤት ዘገባ ጥራዝ 2 ክፍል 3 በዝርዝር የቀረበ 
ስለሆነ ዝርዝሩን ከዚያው መመልከት ይቻላል፡፡

ኦዲት የተደረጉ ድርጅቶች የሂሣብ መግለጫ ሁኔታ

194. በ2005 በጀት ዓመት ኦዲት የተደረጉት የመንግሥት የልማት 
ድርጅቶችና በሽርክና የተቋቋሙ ድርጅቶች 69 ሲሆኑ በኢትዮጵያ 
መንግሥትና በውጭ መንግሥታት የጋራ ትብብር የሚከናወኑ 
ኘሮጀክቶች ሂሣብ ደግሞ 145 በድምሩ 214 ኦዲቶች ተከናውኗል፡፡

195. በእነዚህ ሪፖርቶች ላይ የተሰጠው የኦዲት አስተያየት ዓይነት 
ሲተነተን፤ ነቀፌታ የሌለበት አስተያየት (Unqualified opinion) 
105፣ ነቀፌታ ያለበት አስተያየት (Qualified opinion) 99፣ አቋም 
የማይወሰድበት አስተያየት (Disclaimer opinion) 9 እና አስተያየት 
ያልተሰጠበት 1 በድምሩ 214 ናቸው፡፡

196. በሌላም በኩል መ/ቤታችን ባለው መረጃ መሠረት ከሁለት ዓመታት 
በላይ ሂሣባቸውን ዘግተው ኦዲት ያላስደረጉ 40 የመንግሥት ልማት 
ድርጅቶች ይገኛሉ፡፡

የሂሣብ ምርመራ አገልግሎት ኮርፖሬሽን የሥራ እንቅስቃሴና 
ያጋጠሙ ችግሮች

197. የሂሣብ ምርመራ አገልግሎት ኮርፖሬሸን በአዋጅ ቁጥር 126/1969 
የተቋቋመ ሲሆን ዓላማው የመንግስት ወይም አብዛኛው ድርሻቸው 
በመንግሥት ለተያዙ የማምረቻ፣ የማከፋፈያና የአገልግሎት ሰጪ 
ድርጅቶች የኦዲት አገልግሎት ማበርከት ነው፡፡

የኮርፖሬሽኑ የዕቅድ ክንውን

198. በ2005 በጀት ዓመት መጀመሪያ በነበረው 112 የሰው ኃይል 235 
ኦዲቶችን ለማድረግ አቅዶ 229 ኦዲቶችን ወይም የዕቅዱ 97.44% 
ለመፈጸም ችሏል፡፡ 
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የኮርፖሬሽኑ የፋይናንስ አንቅስቃሴ

199. ኮርፖሬሽኑ በ2005 በጀት ዓመት ከኦዲት ሥራ አገልግሎት ብር 
14.78 ሚሊዮን ገቢ ለማግኘት አቅዶ ብር 15.51 ሚሊዮን ገቢ 
አግኝቷል፡፡ በሌላም በኩል ብር 8.39 ሚሊዮን ወጪ ለማድረግ 
አቅዶ ብር 8.22 ሚሊዮን ወጪ ያደረገ ሲሆን፤ በበጀት ዓመቱ የብር 
5.10 ሚሊዮን የተጣራ ትርፍ ሊያገኝ ችሏል፡፡

ማጠቃለያ

200. በሪፖርቱ እንደተመለከተው በ2005 በጀት ዓመት ሂሣብ ላይ 
የተካሄደው ኦዲት በሂሳብ ምርመራ ኮርፖሬሽን እንደሚሰሩ 
የተያዙትን ጨምሮ የኦዲት ሽፋኑ 98.57% ደርሷል፡፡ የኦዲት 
ዕቅድ ክንውናችንም የፋይናንስና ሕጋዊነት ኦዲት 98.57% እና 
የክዋኔ ኦዲቱም 20 የክዋኔ ኦዲት ሪፖርቶችን ለማውጣት በታቀደው 
መሰረት ሀያዎቹም (100%) ሲጠናቀቁ ሌሎች በዳሰሳና ቅኝት ደረጃ 
የሚገኙ 6 ክዋኔ ኦዲቶች በዕቅዱ መሠረት ወደ ቀጣዩ ዓመት የተላለፉ 
ሲሆን፤ የመሠረታዊ አገልግሎት ከለላ ኦዲት 298 ታቅዶ 281 
ወይም 94.29% ተከናውኗል፡፡ በአጠቃላይ የፋይናንስና ሕጋዊነት 
ኦዲትን ሽፋን ከፍተኛ ደረጃ ላይ ማድረስ በመቻሉና ውዝፍ የኦዲት 
ሥራ ባለመኖሩ ወቅታዊ የኦዲት መረጃን ማመንጨት ተችሏል፡፡ 
ይህ ውጤት አሁንም ከፍተኛ የባለሙያ ፍልሰት ባለበት ሁኔታና 
በርካታ የልዩ ኦዲት ስራዎች ጫና ውስጥ በመሆን የተገኘ ውጤት 
መሆኑ ግን በትኩረት ሊታይ ይገባል፡፡ 

201. ውዝፍ የኦዲት ሥራ አለመኖሩና ሁሉንም የፌዴራል መንግሥት 
ባለበጀት መ/ቤቶችን በየዓመቱ ኦዲት በምናደርግበት ደረጃ ላይ 
መገኘታችን የአሠራር ክፍተቶችን በፍጥነት በመለየት ተገቢው 
የማስተካከያ እርምጃ እንዲወሰድ ዕድል የሚሰጠን ቢሆንም፤ 
በተደጋጋሚ የሚታዩ ተመሳሳይ ነገር ግን ትኩረት ቢሰጣቸው ኖሮ 
ሊወገዱ የሚችሉ ግድፈቶች በዚህም ዓመት ማስቀረት አለመቻላችን 
አሁንም የቱን ያህል ትኩረት ለዚህ ጉዳይ ልንሰጥ እንደሚገባ 
አመላካች ነው፡፡ ስለሆነም የሚመለከታቸው ሁሉ የተጠናከረ ክትትል 
ሊያደርጉና እርምጃ ሊወስዱ ይገባል፡፡ ዝርዝር የፋይናንስና ህጋዊነት 
ኦዲት ሪፖርቱ በሁለት ጥራዝ እንደዚሁም የእያንዳንዱ ክዋኔ ኦዲት 
ዝርዝር ሪፖርት ደግሞ በ20 ጥራዝ ተዘጋጅቶ፤ ለአፈ-ጉባዔ ጽ/ቤት 
የተላከ በመሆኑ፤ በም/ቤቱ የመንግሥት ወጪ አስተዳደርና ቁጥጥር 
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ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴና ሌሎች ቋሚ ኮሚቴዎች በኩል በጥልቀት 
ተመርምሮ እርምጃ ሊወሰድ ይገባል፡፡

202. እንዳለፉት ዓመታት ሁሉ እየተንከባለሉ የመጡት ተሰብሳቢና 
ተከፋይ ሂሣቦች፣ ደንብና መመሪያን ሳይጠብቁ የሚፈጸሙ 
ግዥዎች፣ ከመንግሥት ገቢ አተማመንና አሰባሰብ ጋር ተያይዞ 
በየዓመቱ የሚታዩ ተደጋጋሚ ችግሮችና ከውስጥ ገቢ አሰባሰብ፤ 
አጠቃቀምና ሪፖርት አደራረግ አንፃር የሚታዩ ችግሮች፤ 
እንደዚሁም በመንግሥት ንብረት አያያዘና አጠቃቀም ላይ የሚታዩ 
ችግሮች በሁሉም ጉዳዩ በሚመለከተው አካል ልዩ ትኩረት አግኝተው 
ሊታረሙና ሊስተካከሉ ይገባል፡፡ 

203. በሌላ በኩል ከመንግሥት ግንባታዎች ጋር በተያያዘ በወቅቱና 
በተያዘላቸው በጀት ያለመጠናቀቅ፤ መፍትሔ ሣያገኙ ለረጅም 
ወራትና ዓመታት ጭምር የግንባታ ሂደታቸው የቆሙ ፕሮጀክቶች 
አፋጣኝ እርምጃ የሚያሻው በመሆኑ ትኩረት ሊሰጠው ይገባል፡፡

204. በተጨማሪም በሚቀርቡት የኦዲት ሪፖርቶች ላይ በሚሰጡ የማሻሻያ 
አስተያየቶች መሠረት እርምጃ የማይወስዱ አካላትን በተመለከተ 
ም/ቤቱ በተደረሰው ስምምነት መሠረት ከ2006 በጀት ዓመት ሂሳብ 
ጀምሮ ተገቢ ነው የሚለውን እርምጃ በመውሰድ ችግሩን ለማቃለል 
ጥረቱን ይበልጥ ሊያጠናክር ይገባል፡፡ 

205. መሻሻል ሲገባው እየባሰበት የመጠው የባለበጀት መ/ቤቶች ሂሳብን 
በወቅቱ ዘግቶ ለኦዲት ያለማቅረብ ጉደይ በአንክሮ ሊታይና 
ተገቢው ህጋዊ እርምጃ የሚያሻው ነው፡፡ ይህን በተመለከተ በእኛ 
በኩል ተገቢው እርምጃ የተወሰደ ቢሆንም በም/ቤቱም ሆነ በገንዘብና 
ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር በኩል ጉዳዩ በአንክሮ ሊታይ አፋጣኝ 
እርምጃ ሊወሰድ ይገባል፡፡

206. በመጨረሻም እስከ አሁን የተገኘውን ውጤት ጭምር ወደኋላ 
ለመመለስና የወደፊቱን አፈፃፀም ሊጎዳ በሚችል መጠን በሁሉም 
ደረጃ መ/ቤቱን እየተፈታተና የሚገኘውን የሠራተኛ ፍልሰት ችግር 
ለማቃለል ም/ቤቱ ከሚመለከታቸው የመንግሥት አካላት ጋር 
በመሆን ተገቢውን እርምጃ እንዲወስድ በአክብሮት እየጠየቅሁ 
በጥሞና ስላዳመጣችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ፡፡
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አባሪ 1 - ሂሳባቸውን በወቅቱ ያልዘጉና ዘግይተው ለኦዲት ያቀረቡ  
         መ/ቤቶች

ተ.ቁ የመ/ቤቱ ስም
የመ/ቤቱ የሂሳብ 
ሪፓርት ለኦዲት 
የቀረበበት ቀን

  የልማትና ማህበራዊ መ/ቤቶች  

1 1 ግብርና ሚኒስቴር 24/04/2006

2 2 የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ህዳር 2006

3 3 የውሃ፣ የመስኖና ኢነርጂ ሚኒስቴር 01/04/2006

4 4
የቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ሚሊኒየም ሜዲካል 
ኮሌጅ

ህዳር/2006

5 5 የብሄራዊ ሜትሮሎጂ ኤጀንሲ 24/04/2006

6 6 የህብረት ስራ ኤጀንሲ 11/04/2006

7 7 የመጠባበቂያ ምግብ ክምችት አስተዳደር 07/02/2006

8 8 የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር 27/02/2006

9 9 የቅዱስ ጴጥሮስ ሆስፒታል 29/02/2006

10 10 የኢትዮጵያ ብዝሀ ሕይወት ኢንስቲትዩት 04/04/2006

11 11
የኢትዮጵያ ሥጋና ወተት ቴክኖሎጂ 
ኢኒስቲትዮት

14/04/2006

12 12
የብሔራዊ አደጋ መከላከልና ዝግጁነት ፈንድ 
አስተዳደር 

15/02/2006

13 13 የአማኑኤል የአዕምሮ ሰፔሻላይዝድ ሆሰፒታል 28/02/2006

14 14
የኢት. የምግብ፤ የመድሀኒትና ጤና ክብካቤ 
አስተዳደርና ቁጥጥር ባለሥልጣን  

10/04/2006

15 15
የኢት. የዱር እንስሳት ልማትና ጥበቃ 
ባለሥልጣን 

02/03/2006

16 16 የአዋሽ ተፋሰስ ባለስልጣን 16/03/2006

17 17 የኢትዮጵያ ጂኦሎጂካል ሰርቬይ 07/05/2006
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 2005 በጀት ዓመት የኦዲት  ሪፖርት

ተ.ቁ የመ/ቤቱ ስም
የመ/ቤቱ የሂሳብ 
ሪፓርት ለኦዲት 
የቀረበበት ቀን

18 18 የአካባቢ ጥበቃ ባለሥልጣን 28/02/2006

19 19 የኢትዮጵያ ኤሌትሪክ ኤጀንሲ 22/02/2006

20 20 የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር ህዳር/2006

21 21 የኢትዮጵያ ጤናና ሥነ ምግብ ኢኒስቲትዩት 01/04/2006

22 22 የሆርቲካልቸር ልማት ኤጀንሲ 04/03/2006

23 23 የኢትዮጵያ ምርት ገበያ ባለሥልጣን 27/03/2006

24 24 አለርት ሆስፒታል 02/02/2006

25 25 ማዕድን ሚኒስቴር ኅዳር 2006

  የንግድና አስተዳደር መ/ቤቶች  

26 1 የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ጽ/ቤት 04/03/2006

27 2 የንግድ ሚኒስቴር 21/04/2006

28 3 የሰነዶች ማረጋገጫና ምዝገባ ጽ/ቤት 20/02/2006

29 4
የፌዴራል ጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች 
ልማት ኤጀንሲ

26/02/2006

30 5 የህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም 2/5/202006

31 6 የጨርቃ ጨርቅ ኢንዱስትሪ ልማት ኢንስቲትዩት 14/02/2006

32 7 የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኤጀንሲ 14/02/2006

33 8 የሆቴልና ቱሪዝም ሥራ ማሰልጠኛ ማዕከል 26/02/2006

34 9 የፌደራል ማረሚያ ቤቶች አስተዳደር 23/03/2006

35 10 የፍትህና የሕግ ሥርኣት ኢንስቲትዩት 20/02/2006

36 11 ብሔራዊ መረጃ ደህንነት 04/02/2006

37 12 የኢትዮጵያ ደረጃዎች ኤጀንሲ 14/04/2006

38 13 የፍትህ አካላት ባለሙያዎች ማስልጠኛ ማዕከል 05/03/2006

39 14 የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሸን 11/02/2006
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የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት

ተ.ቁ የመ/ቤቱ ስም
የመ/ቤቱ የሂሳብ 
ሪፓርት ለኦዲት 
የቀረበበት ቀን

40 15
የፌደራል የከተማ መሬትና መሬት ነክ ንብረት 
ምዝገባና መረጃ ኤጀንሲ

17/03/2006

41 16 የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን  26/03/2006

42 17 የፌዴራል ጉዳዮች ሚኒስቴር 03/04/2006

43 18 የፌዴራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት 25/03/2006

44 19 ፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት 15/05/2006

45 20 የውጭ ጉዳይ ሚ/ር 05/02/2006

46 21 ብሔራዊ አክርዲቴሽን ጽ/ቤት 05/03/2006

47 22 የሀገር መከላከያ ሚ/ር 26/02/2006

48 23
የታላቁ ህዳሴ ግድብ ማስተባበሪያ ምክር ቤት 
ጽ/ቤት

19/02/2006

  የአቅም ግንባታ መ/ቤቶች  

49 1 አምቦ ዩኒቨርስቲ 18/02/2006

50 2 አዳማ ሳ/ቴ ዩኒቨርስቲ 28/02/2006

51 3 ወልቂጤ ዩኒቨርስቲ 09/03/2006

52 4 አሶሳ ዩኒቨርስቲ 30/03/2006

53 5 ጅግጅጋ ዩኒቨርስቲ 10/02/2006

54 6 ባህር ዳር ዩኒቨርስቲ 04/02/2006

55 7 ጎንደር ዩኒቨርስቲ 04/02/2006

56 8 ሐዋሳ ዩኒቨርስቲ 13/02/2006

57 9 ወሎ ዩኒቨርስቲ 13/03/2006

58 10 ወልድያ ዩኒቨርስቲ 15/02/2006

59 11 ቡሌ-ሆራ ዩኒቨርስቲ 21/03/2006

60 12 ዲላ ዩኒቨርስቲ 14/04/2006
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 2005 በጀት ዓመት የኦዲት  ሪፖርት

ተ.ቁ የመ/ቤቱ ስም
የመ/ቤቱ የሂሳብ 
ሪፓርት ለኦዲት 
የቀረበበት ቀን

61 13 ሠመራ ዩኒቨርስቲ 11/04/2006

62 14 ትምህርት ሚኒስቴር 21/04/2006

63 15 ወላይታ-ሶዶ ዩኒቨርስቲ 06/02/2006

64 16 አርባ ምንጭ ዩኒቨርስቲ 13/03/2006

65 17 አክሱም ዩኒቨርስቲ 18/02/2006

66 18 ሲቪል ሰርቪስ ዩኒቨርስ 04/03/2006

67 19 አ.አ.ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርስቲ 17/04/2006

68 20 ሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚ/ር 18/04/2006

69 21 የከፍተኛ ትምህርት ጥራትና አግባብነት ኤጀንሲ 12/04/2006

70 22 የኢት. ልማት ምርምር ኢኒስቲትዩት 19/03/2006

71 23 ጅማ ዩኒቨርስቲ 08/05/2006

72 24 ሚዛን-ቴፒ ዩኒቨርስቲ 15/02/2006

  የፋይናንስና ኮሙኒኬሽን መ/ቤቶች  

73 1 የኢትዮጵያ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት  01/04/2006

74 2 ወለጋ ዩኒቨርስቲ  21/02/2006

75 3 የሴቶች፣ ህፃናትና ወጣቶች ጉዳይ ሚኒስቴር  11/03/2006 

76 4 የመንግሥት ኮሙዩኒኬሽን ጉዳዮች ጽ/ቤት  11/03/2006 

77 5 የቤተ መንግስት አስተዳደር  19/02/2006

78 6 የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን  08/02/2006

79 7 የፌዴሬሽን ምክር ቤት ጽ/ቤት  24/02/2006

80 8 የቅርስ ጥናትና ጥበቃ ባለስልጣን 22/02/2006

81 9 የኢትዮጵያ ጨረራ መከላከያ ባለስልጣን 26/03/2006

82 10 የገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚ/ር በጀት 03/03/2006

83 11 የመንግስት የልማት ድርጅቶች ባለአደራ ቦርድ 18/03/2006
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የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት

ተ.ቁ የመ/ቤቱ ስም
የመ/ቤቱ የሂሳብ 
ሪፓርት ለኦዲት 
የቀረበበት ቀን

84 12 የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት 04/02/2006

85 13 የሕዝብ ተወካዮች ም/ቤት 28/02/2006

86 14 የኢትዮጵያ ካርታ ስራ ባለስልጣን 11/02/2006

87 15 የመንግስት ግዥና ንብረት ማስወገድ አገልግሎት 20/02/2006

88 16 የብሄራዊ የስነ ልክ ኢንስቲትዩት 04/02/2006

89 17 ደብረ ብርሀን ዩኒቨርስቲ 06/02/2006

90 18 የመንግስት የፋይናንስ ድርጅት ኤጀንሲ 21/02/2006

91 19 የገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን ጥር/2006

92 20
የመንግሥት አመታዊ ገቢና ወጪ ሂሣብ /2005 
በጀት
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 2005 በጀት ዓመት የኦዲት  ሪፖርት

አባሪ 2 - የ2005/2006 ፋይናንሻልና ህጋዊነት ኦዲት የድርጊት መርሃ  
   ግብር የላኩ መ/ቤቶች ዝርዝር

ተራ ቁ የመ/ቤቱ ስም

1. አዳማ ሣይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቱ

2. በፕራይቬታይዜሽንና የመንግሥት የልማት ድርጅቶች ተቆጣጣሪ ኤጀንሲ

3. ብሔራዊ መረጃ ደህንነት አገልግሎት

4. የፌዴራል ጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዝ ልማት ኤጀንሲ

5. የውሃ፣ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስቴር

6. የኤች. አይ.ቪ ኤድስ መከላከያና መቆጣጠሪያ ጽ/ቤት

7. የእንስሳት መድኃኒት መኖ አስተዳዳርና ቁጥጥር

8. የህብረት ሥራ ኤጀንሲ

9. የኢትዮጵያ ደረጃዎች ኤጀንሲ

10. ፌዴራል መጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤት

11. የሀገር መከላከያ ሚኒስቴር

12. የመንግሥት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽ/ቤት

13. ሲቪል ሰርቪስ ሚኒስቴር

14. የንግድ ሚኒስቴር

15. የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር

16. የኢትየጵያ ብሄራዊ ምርጫ ቦርድ ጽ/ቤት

17. ጅግጅጋ ዩኒቨርሲቲ

18. የበጎ አድራጎት ድርጅቶችና ማኅበራት ኤጀንሲ

19. ባህር ዳር ዩኒቨርሲቱ

20. አክሱም ዩኒቨርሲቲ

21. አርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ

22. የመንግሥት ግዥ ንብረት ማስወገድ 

23. ፌዴራል ማረሚያ ቤቶች
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የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት

ተራ ቁ የመ/ቤቱ ስም

24. ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር

25. ገቢዎችና ጉምሩክ ቀረጥ ነፃ

26. የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር

27. የኢትዮጵያ መንገዶች ባለሥልጣን

28. ደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ

29. ደብረ ታቦር ዩኒቨርሲቲ

30. ጅማ ዩኒቨርሲቲ

31. ብሔራዊ የሜትሮሎጂ ኤጀንሲ

32. ወልዲያ ዩኒቨርሲቲ

33. የገቢዎችና ጉምሩክ ባለሥልጣን

34. የትምህርት ሚኒስቴር

35. መደወላቡ ዩኒቨርሲቲ

የ2006 የክዋኔ ኦዲት የድርጊት መርሃ ግብር የላኩ መ/ቤቶች ዝርዝር

ተራ ቁ. የመ/ቤቱ ስም
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ግንቦት 25 ቀን 2007 ዓ.ም በፌዴራል 

ዋና ኦዲተር መ/ቤት ለሕዝብ ተወካዮች 

ምክር ቤት የቀረበ የፌዴራል መንግሥት 

መ/ቤቶች የ2006 በጀት ዓመት የሂሣብና 

የክዋኔ ኦዲት የተጠቃለለ ሪፖርት 

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

• የተከበሩ የኢ.ፌ.ዴ.ሪ ም/አፈ ጉባዔ፤

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

• ክቡራትና ክቡራን፤

የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት በኢ.ፌ.ዲ.ሪ ሕገ-መንግሥት አንቀጽ 101 
ንዑስ አንቀፅ 2 እና መሥሪያ ቤቱን እንደገና ለማቋቋም በወጣው አዋጅ 
ቁጥር 669/2002 አንቀጽ 5 ከንዑስ አንቀጽ 1 እስከ 18 እንዲሁም በአንቀጽ 
13 ንዑስ አንቀጽ 1 እስከ 3 ለፌዴራል ዋናው ኦዲተር በተሰጠው ስልጣን 
መሠረት መ/ቤቱ ኦዲት ያደረጋቸውንና ያስደረጋቸውን የመንግሥት 
መ/ቤቶችና ድርጅቶች የኦዲት ሪፖርት፣ የፌዴራል መንግሥት ለክልል 
መንግሥታት በመሠረታዊ አገልግሎት ከለላ (Protection of Basic 
Services) ፕሮግራም የሰጠውን የበጀት ድጋፍና ድጎማ ተከታታይ ኦዲት 
የተከናወኑ ኦዲት ሪፖርቶች፤ የመንግሥት መ/ቤቶች አሠራር ህጉን 
የተከተለ፣ ኢኮኖሚያዊ በሆነ አሠራር የተፈጸመ፤ ተፈላጊውን ግብ የመታና 
ውጤት ያስገኘ መሆኑን ለማረጋገጥ የተደረገውን የክዋኔና አካባቢ ኦዲት፣ 
እንዲሁም ስለመ/ቤቱ አጠቃላይ ሥራዎች ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 
ዓመታዊ ሪፖርት እንደሚያቀርብ የተደነገገ በመሆኑ፣ በዚሁ መሠረት 
በ2006 በጀት ዓመት ሂሳብ ኦዲትና በተመረጡ የፌዴራል መንግሥት 
መ/ቤቶች ላይ የተከናወነ የክዋኔ ኦዲቶች ዕቅድ ክንውን ሪፖርት እና 
የኦዲቱ ዋና ዋና ግኝቶች እንደሚከተለው ቀርበዋል፡፡
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የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት

በዚህ ሪፖርት ውስጥ የተካተቱት፤

1. በልዩ ልዩ የፌዴራል መንግሥት መሥሪያ ቤቶችና ድርጅቶች ሂሳብ 
ላይ የተከናወኑ የፋይናንስና ሕጋዊነት ኦዲት፣ የክዋኔ ኦዲት እና 
በመሠረታዊ አገልግሎት ከለላ ፕሮግራም ለክልሎች የተሰጠ ድጋፍ 
(Protection of Basic Services III) ተከታታይ እና ማጠቃለያ 
ኦዲት የተከናወኑ ኦዲት ሪፖርቶች ናቸው፡ 

2. ሪፖርቱ በሂሣብ ምርመራ አገልግሎት ኮርፖሬሽን እና የሙያ 
ፈቃድ በተሰጣቸው የግል ኦዲት ድርጅቶች ኦዲት የተደረጉትን 
የመንግሥት የልማት ድርጅቶችን ሂሳብና በውጭ እርዳታና ብድር 
የሚካሄዱ ፕሮጀክቶችና ፕሮግራሞችን ኦዲት ያካትታል፡፡

3. የ2006 በጀት ዓመት የተለያዩ የፌዴራል ባለበጀት መ/ቤቶች ሂሣብ 
የኦዲት ዕቅድ ክንውን እና ዋና ዋና የኦዲት ግኝቶች፣ የመሥሪያ 
ቤቱን አጠቃላይ የሥራ እንቅስቃሴ፣ በኦዲት ሥራ ሂደት ያጋጠሙ 
ችግሮች እና የሂሳብ ምርመራ አገልግሎት ኮርፖሬሽን አጭር የሥራ 
እንቅስቃሴን ያጠቃለለ ነው፡፡

4. የ2006 በጀት ዓመት ሂሣብ ኦዲትን በተመለከተ በመ/ቤታችን 
የተከናወኑ ዝርዝር የኦዲት ሪፖርቶች ራሳቸውን ችለው በተጠናቀሩ 
2 ጥራዞች፣ አቋም ለመውሰድ እንደማይቻል በመግለጽ አስተያየት 
የተሰጠባቸው 11 መ/ቤቶችና የጎላ ችግር ያለባቸው ሆነው 
በመገኘታቸው ተቀባይነት የሚያሳጣ አስተያየት የተሰጠባቸው 20 
መ/ቤቶች፣ እንዲሁም የ18 የክዋኔ ኦዲት ሪፖርቶች ለምክር ቤቱ 
የቀረቡ ስለሆነ፣ እነዚህን ሪፖርቶች የመንግሥት ወጪ አስተዳደርና 
ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴና ሌሎችም የሚመለከታቸው ቋሚ 
ኮሚቴዎች በሚገባ በመመርመር አስፈላጊውን እርምጃ ለመውሰድ 
እንዲያስችል በጥልቀት ተዘጋጅቷል፡፡ የሪፖርቶቹም ቅጅ 2 ጥራዞች 
(የልዩ ልዩ መ/ቤቶች የተጠቃለለ ኦዲት ሪፖርትና አጠቃላይ ዘገባ) 
ለጠቅላይ ሚኒስትር ጽ/ቤትም እንዲደርስ ተደርጓል፡፡

5. እያንዳንዱ የኦዲት ሥራ እንደተጠናቀቀ ከሚመለከታቸው የኦዲት 
ተደራጊ መ/ቤት ኃላፊዎች ጋር በኦዲቱ ግኝቶች ላይ የመውጫ 
ውይይት (Exit Conference) ከመደረጉም ሌላ የኦዲት ሪፖርቱ 
ተልኮላቸው መ/ቤቶቹ ለሥራ አመራር ሪፖርቱ የሰጡትን ምላሽ 
ያገናዘበ በመሆኑ የመረጃዎቹ ተአማኒነትና አግባብነት በሁሉም 
ወገን ተቀባይነት እንዳለው ይታመናል፡፡
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የ2006 በጀት ዓመት የኦዲት ሪፖርት

6. ለኦዲቱ መሠረት የሆኑት የዓለም አቀፍ የኦዲት ደረጃዎች፣ የኢትዮጵያ 
ፌዴራላዊ መንግሥት የሂሣብ አያያዝ ሥርዓት፣ ኦዲት ተደራጊ መ/
ቤቶች ያቀረቧቸው የሂሣብ መዛግብት፣ ሰነዶች፣ የሂሣብ መግለጫዎችና 
ማብራሪያዎች ሲሆኑ፣ ኦዲቱም የተከናወነው በአብዛኛው የተለመደውን 
የአልፎ አልፎ ወይም የናሙና ኦዲት ስልት በመከተል፣ እንዲሁም እንደ 
ኦዲቱ አስፈላጊነትና አግባብነት ሙሉ በሙሉ ኦዲት በማድረግ ነው፡፡

የ2006 በጀት ዓመት የፌዴራል መንግስት መ/ቤቶች ሂሣብ ኦዲት 
ዕቅድና ክንውን የፋይናንስና ሕጋዊነት ኦዲትን በተመለከተ

7. የ2006 በጀት ዓመት የፌዴራል መንግስት መ/ቤቶች ሂሳብ የኦዲት 
ዕቅዳችን መሠረት ያደረገው እንደተለመደው የመሠረታዊ የሥራ 
ሂደት ጥናትንና አዲሱን የፋይናንስ አስተዳደር አዋጅ ነው፡፡ በአዋጁ 
አንቀጽ 63/2 መሠረት የፌዴራል መንግሥት ባለበጀት መ/ቤቶች 
የበጀት ዓመቱ ባለቀ በሦስት ወር ጊዜ ውስጥ ሂሳባቸውን በመዝጋት 
ለኦዲት ማቅረብ እንዳለባቸው ተደንግጓል፡፡ በሌላም በኩል 
መ/ቤታችን በመሠረታዊ የሥራ ሂደት ጥናት ባስቀመጠው አቅጣጫ 
መሠረት ኦዲት ተደራጊዎች ሂሳባቸውን ዘግተው ሲያቀርቡ ኦዲቱን 
በሦስት ወራት ጊዜ ውስጥ ማለትም እስከ ታህሣሥ 30 በማጠናቀቅ 
ሪፖርቱን ለኦዲት ተደራጊዎች ለመስጠት ግብ ጥሏል፡፡ ይህንንም 
ተግባራዊ ለማድረግ እንዲያስችለው የኦዲት ካላንደርና ዘዴ ላይ 
ለውጥ በማድረግ ኦዲቱ የሂሳብ መዝጋትን ሳይጠብቅ በየዓመቱ 
በጥር ወር ተጀምሮ በተከታዩ ዓመት ታህሣሥ ላይ የሚጠናቀቅበት 
ሥርዓት ተግባራዊ መደረጉ ይታወሳል፡፡

8. በዚሁ መሠረት በ2006 በጀት ዓመት ሂሳብ አቅራቢ ከነበሩት 145 
የፌዴራል መንግሥት ባለበጀት መ/ቤቶች መካከል 137 መ/ቤቶችን 
ከ27 ቅ/ጽ/ቤቶች ጋር በፌዴራል ዋና ኦዲተር የተቀሩትን ስምንቱን 
ደግሞ በኦዲት ሰርቪስ ኮርፖሬሽን ኦዲት በማስደረግ የኦዲት ሽፋኑን 
100% ለማድረስ መታቀዱ ይታወሳል፡፡ በመ/ቤታችን በኩል ኦዲት 
ለማድረግ ከታቀዱት 135 መ/ቤቶች (ሁለቱ ታጥፈው በቅ/ጽ/ቤት ደረጃ 
የተሰሩ ስለሆነ ዕቅዱ ከ137 ወደ 135 መ/ቤቶች ዝቅ ብሏል)  ውስጥ 
133 ከ26 ቅ/ጽ/ቤቶች ጋር የፌዴራል ባለበጀት መ/ቤቶች የ2006 
በጀት ዓመት ሂሳብ ኦዲት በመከናወኑ የፋይናንስና ህጋዊነት ኦዲት 
አፈጻጸማችን 98.52% ሆኗል፡፡ አንድ መ/ቤት በሰው ኃይል እጥረት 
ተጀምሮ ያልተጠናቀቀ ሲሆን፣ ሌላኛው ማለትም የወጣቶች ስፖርት 
አካዳሚ በመ/ቤታችን በኩል ተገቢው ጥረት ቢደረግም የ2006 በጀት 
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ዓመት ሒሳቡን ሊዘጋ ባለመቻሉ ኦዲቱን ማከናወን አልተቻለም፡፡ 

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

9. የ2006 በጀት ዓመት ሂሣብን በተመለከተ መ/ቤታችን በ133 
የፌዴራል መንግሥት ባለበጀት መ/ቤቶች እና በ300 የወረዳና 
ከተማ አስተዳደር የፋይናንስ ጽ/ቤቶች ላይ ኦዲት በማድረግ 
የኦዲት ሪፖርት አዘጋጅቶ ለየመ/ቤቶቹ የላከ ሲሆን፣ ሪፖርቶቹም 
ከግኝታቸው ባሕርይ አንፃር ከ2005 በጀት ዓመት ሂሳብ ኦዲት 
አስተያየት ጋር በማነፃፀር እንደሚከተለው ቀርቧል፡፡

መግለጫ /የተሰጠው 
የኦዲት አስተያየት/

በፌዴራል 
መንግሥት 

ኦዲት 
የተደረጉ 

ሂሳቦች ብዛት

የመሠረታዊ 
አገልግሎቶች 

ከለላ 
ተከታታይ 
ኦዲት

አጠቃላይ

2005 2006 2005 2006 2005 2006

ነቀፌታ የሌለበት 
አስተያየት 

59 39 1 1 60 40

ከጥቂት ጉድለቶች 
በስተቀር አጥጋቢ 
ሆነው የተገኙ

49 63 280 299 329 362

አቋም ለመውሰድ 
እ ን ደ ማ ይ ቻ ል 
በመግለጽ አስተያየት 
የተሰጠባቸው

7 11 7 11

የጎላ ችግር ያለባቸው 
ሆነው በመገኘታቸው 
ተ ቀ ባ ይ ነ ት 
የሚያሳጣ አስተያየት 
የተሰጠባቸው

15 20 15 20

ሂሳባቸውን በወቅቱ 
ያልዘጉ

2 1 2 1

ድምር 132 134 281 300 413 434
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በፌዴራል መንግሥት መ/ቤቶች የፋይናንስና ሕጋዊነት 
ኦዲት ወቅት የታዩ ዋና ዋና ግኝቶች

10. መ/ቤታችን ምክር ቤቱ ያጸደቀው በጀት የፋይናንስ አስተዳደር 
ሕጉን፣ ደንብና መመሪያ በሚፈቅድው መሠረት በትክክል ሥራ ላይ 
መዋሉን ለማረጋገጥ በ2006 በጀት ዓመት ሂሳብ ላይ ባከናወነው 
ኦዲት በርካታ የሂሳብ አያያዝ ግድፈቶች እና የውስጥ ቁጥጥር 
ድክመቶች፣ እንዲሁም አፈጻጸማቸው ከደንብና መመሪያ ውጭ 
የሆኑ ሁኔታዎች የተገኙ ሲሆን፤ የም/ቤቱን ትኩረት ሊያገኙ 
ይገባል ተብሎ የታመነባቸው አንኳር ግኝቶች ብቻ ተለይተው 
እንደሚከተለው ቀርበዋል::

የጥሬ ገንዘብ ጉድለት

11. የጥሬ ገንዘብ ሂሳብ አያያዝና አጠባበቅ ትክክለኛነት ለማረጋገጥ 
ኦዲት ሲደረግ፣ በ4 መ/ቤቶች ብር 79,241.55 የጥሬ ገንዘብ ጉድለት 
ተገኝቷል፡፡ የጥሬ ገንዘብ ጉድለት የተገኘባቸው መቱ፤ ሚዛንና 
ዋቸሞ ዩኒቨርሲቲዎች እና በወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ የጤና ሳይንስ 
ኮሌጅ ናቸው፡፡ በተጨማሪም በበጀት ዓመቱ መጨረሻ በሂሳብ 
መግለጫ ሪፖርት የተደረገውና በቆጠራ የተገኘው ጥሬ ገንዘብ 
መካከል በ7 መ/ቤቶች ቆጠራው በብር 490,647.11 በማነስ ልዩነት 
ታይቷል፡፡ 

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



266

የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት

ውዝፍ ተሰብሳቢ ሂሣብ

13. በሚኒስትሮች ምክር ቤት የፋይናንስ አስተዳዳር ደንብ ቁጥር 
190/2002 አንቀጽ 32 እስከ 35 በተደነገገው መሠረት ተሰብሳቢ ሂሳብ 
በወቅቱ መወራረዱ ሲጣራ በ78 መ/ቤቶች ብር 2,025,166,722.68 
በደንቡ መሠረት በወቅቱ ሳይወራረድ ተገኝቷል፡፡ 

14. ከዚህ ውዝፍ ተሰብሳቢ ሂሳብ ውስጥ ከፍተኛውን ድርሻ ከያዙት 
መካከል የመንግስት ግዥና ንብረት ማስወገድ አገልግሎት ብር 
666,440,245.66፣ የትምህርት ሚኒስቴር ብር 433,466,219.10፣ 
የግብርና ቴክኒክ ሙያና ትምህርት ስልጠና ማስተባበሪያ ብር 
174,399,737.92፣ የሀገር መከላከያ ሚኒስቴር ብር 144,266,244.06፣ 
የሚዛን ቴፒ ዩኒቨርሲቲ ብር 102,154,467.22፣ የወላይታ ሶዶ 
ዩኒቨርሲቲ ብር 77,514,902.99፣ የአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ብር 
64,943,966.34፣ የግብርና ሚኒስቴር ብር 64,408,202.66 እና 
የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ብር 39,294,784.18 ይገኙበታል፡፡

15. ውዝፍ ተሰብሳቢ ሂሣቡ ህጉ በሚፈቅደው መሠረት በወቅቱ 
ካልተወራረደ ወይም ካልተሰበሰበ በቆየ ቁጥር የመሰበሰብና ወደ 
ሀብትነት የመለወጥ እድሉ ተዳክሞ ለብክነት በር የሚከፍት በመሆኑ 
መ/ቤቶቹ የፋይናንስ ደንብና መመሪያዎችን ተከትለው ገንዘቡን 
እንዲሰበስቡ፤ እንዲያወራርዱ ወይም ከመዝገብ እንዲሠረዝ 
እንዲያደርጉ አሳስበናል፡፡

የገቢ ሂሣብ

16. የመንግሥት ገቢ በወጡት ሕጎች መሰረት በአግባቡ መሰብሰቡን 
ለማጣራት ኦዲት ሲደረግ ቀጥሎ የተመለከቱት ሁኔታዎች 
ተገኝተዋል፡፡

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

17. የገቢ ሰብሳቢ መ/ቤቶችና አገልግሎት ሰጪ ድርጅቶች በገቢ ግብር፣ 
ቀረጥና ታክስ እንዲሁም በሌሎች ገቢ መሰብሰብን በሚፈቅዱ 
አዋጆች፤ ደንቦችና መመሪያዎች መሠረት የመንግሥትን ገቢ 
የሰበሰቡ መሆኑን ለማረጋገጥ ኦዲት ሲደረግ፣ በ25 መ/ቤቶችና 
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በገቢዎችና ጉምሩክ ባለሥልጣን ስር ባሉ አስራ አንድ ቅርንጫፍ ጽ/
ቤቶች በድምሩ ብር 176,939,859.99 በገቢ ግብር፣ ቀረጥና ታክስ፣ 
እንዲሁም በሌሎች ገቢ መሰብሰብ በሚፈቅዱ አዋጆች መሠረት 
ሳይሰበሰብ የቀረ የገቢ ሂሳብ ተገኝቷል፡፡

18. በአዋጁ መሠረት ገቢ ካልሰበሰቡት መ/ቤቶች መካከል በገቢዎችና 
ጉምሩክ ባለሥልጣን የአዲስ አበባ ቃሊቲ ጉምሩክ ቅ/ጽ/ቤት 
ብር 118,073,560.67፣ የከፍተኛ ግብር ከፋዮች ቅ/ጽ/ቤት ብር 
9,960,926.18፣ የሞጆ ቅ/ጽ/ቤት ብር 7,633,367.06 እና የድሬዳዋ 
ቅ/ጽ/ቤት ብር 7,507,248.72 እና የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር 
ብር17,332,974.61 ዋና ዋናዎቹ ናቸው፡፡

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

20. በመሆኑም መ/ቤቶች ለወደፊቱ የመንግሥት ገቢ ህግና ደንብ 
በሚፈቅደው መሠረት መሰብሰብ እንዳለባቸው፣ በተለያዩ ምክንያቶች 
ያልተሰበሰበውም ገቢ እንዲሰበሰብ በላክነው ሪፖርት አሳስበናል፡፡
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ያልተሰበሰበ ውዝፍ የገቢ ሂሣብ 

21. ገቢ ሰብሳቢ መ/ቤቶችና ድርጅቶች በወጣው ህግና ደንብ መሠረት 
የመንግሥት ገቢ በወቅቱና በአግባቡ መሰብሰባቸውን ለማረጋገጥ 
ኦዲት ሲደረግ፤ በገቢዎችና ጉምሩክ ባለሥልጣንና በስሩ ባሉ 
ዘጠኝ ቅርንጫፍ ጽ/ቤቶችና በሌሎች 12 መ/ቤቶች በድምሩ 
ብር 1,039,493,043.58 በወቅቱ ያልተሰበሰበ ውዝፍ ገቢ መኖሩ 
ተረጋግጧል፡፡ 

22. ውዝፍ ገቢን በወቅቱ ካልሰበሰቡ መ/ቤቶች መካከል በገቢዎችና 
ጉምሩክ ባለሥልጣን ዋና መ/ቤት ብር 354,731,428.16 
(ከተወረሱ የኮንትሮባንድ ዕቃዎች ሽያጭ ከጅንአድ እና አዲስ ፋና 
ያልተሰበሰበ)፣ የባህር ዳር ቅ/ጽ/ቤት ብር 194,121,340.97፣ የአዲስ 
አበባ ቃሊቲ ቅ/ጽ/ቤት ብር 160,697,495.76፣ ድሬዳዋ ቅ/ጽ/ቤት 
ብር 139,478,125.05፤ መቀሌ ቅ/ጽ/ቤት ብር 44,990,059.02 እና 
የመቐለ ዩኒቨርሲቲ ብር 43,092,521.89 ዋና ዋናዎቹ ናቸው፡፡ 

23. በመሆኑም የሚሰበሰበው ገቢ መንግስት ለሚያከናውናቸው የልማትና 
ማህበራዊ አገልግሎቶች መስፋፋትና መሠረተ ልማት ዝርጋታ 
ፕሮጀክቶች፣ እንዲሁም ለሀገሪቱ የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን 
ዕቅድ መሳካት ወሳኝ ሚና የሚኖረው በመሆኑ ለገቢ አሰባሰቡ 
ትኩረት ተሰጥቶ የመንግሥት ህግና ደንብ ተከብሮ እንዲሠራ፣ 
ያልተሰበሰበውም ውዝፍ ገቢ እንዲሰበሰብ በሪፖርታችን አሳስበናል፡፡ 

በገቢ ሂሣብ ሪፖርት ውስጥ ያልተካተተ ገቢ

24. በበጀት ዓመቱ ገቢን እንዲሰበስቡ በተፈቀደላቸው የመንግሥት 
መ/ቤቶች የተሰበሰበው ገቢ በትክክል ተመዝግቦና በሂሣብ 
ሪፖርታቸው ተካቶ ለገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ማኒስቴር መቅረቡን 
ለማረጋገጥ ኦዲት ሲደረግ፤ በ6 መ/ቤቶች (ጎንደር፣ ዋቸሞ፣ መቐለ፣ 
ጅግጅጋ፣ አሶሳ እና ደብረማርቆስ ዩኒቨርሲቲዎች) የሰበሰቡት 
የውስጥ ገቢ ብር 72,072,130.37 ባቀረቡት ዓመታዊ የገቢ ሂሣብ 
ሪፖርት ውስጥ ሳይካተት ተገኝቷል፡፡ በተጨማሪም አንድ መ/ቤት 
/መቐለ ዩኒቨርሲቲ/ ያለ ገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር ፈቃድ 
የገቢ ደረሰኝ በማሳተም ብር 12,879,067.34 ገቢ የሰበሰበ መሆኑ 
ታውቋል፡፡ 
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25. በመሆኑም መ/ቤቶች የሚሰበስቡትን ማንኛውም የመንግስት ገቢ 
ሕጋዊ በሆነ መንገድ እንዲሰበስቡና በሂሳብ መግለጫዎቻቸውም 
በማካተት ለገ/ኢ/ል/ሚ/ር ሪፖርት ሊያደርጉ እንደሚገባ አሳስበናል፡፡ 
ነገር ግን ተገቢውን የማስተካከያ እርምጃ በማይወስዱ፤ የመንግሥትን 
ገቢ ሰብስበው መዝገብ በማይዙና በሚደብቁ መ/ቤቶች ላይ 
መንግሥት ተገቢውን እርምጃ ሊወስድ ይገባል፡፡

ማስረጃ ባለመሟላቱ ምክንያት የገቢውን ትክክለኛነት ማረጋገጥ 
ያልተቻለ

26. የተሰበሰበውን ገቢ ትክክለኛነት ለማረጋገጥ ኦዲት ሲደረግ፤ በ12 
መ/ቤቶችና በ5 ቅ/ጽ/ቤቶች በድምሩ ብር 265,302,012.62 አግባብ 
ባለው አካል የጸደቀ የገቢ ታሪፍ /የማስከፈያ ተመን/ ባለመኖሩ፣ 
የግብር ማሣወቂያ በፋይሉ ውስጥ ተያይዞ ባለመገኘቱ ምክንያት፣ 
የትራንስፖርት ወጪ ለቀረጥ ማስከፈያነት መካተት እንዳለበት 
በተደነገገው መሠረት ከጅቡቲ ወደብ እስከ ቅ/ጽ/ቤቱ ደረቅ ወደብ 
ድረስ ለተጓጓዘበት የተከፈለውን ሂሳብ የሚያሳይ የትራንስፖርት 
ደረሰኝ (Inland freight invoice) ከዲክላራሲዮኑ ጋር ያልተያያዘ 
በመሆኑና ተፈላጊ መረጃዎች በገቢ ደረሰኙ ላይ የማይጠቀስ 
በመሆኑ፤ ብዛት ያላቸው ከፋዮች ባንክ ገቢ ያደረጉት ገንዘብ 
በጥቅል በአንድ ቅጠል የገቢ ደረሰኝ የሚዘጋጅለት መሆኑና ሌሎች 
አስፈላጊ የሆኑ የገቢ ማስረጃዎች ባለመቅረባቸው የተሰበሰበውን ገቢ 
ሂሳብ ትክክለኛነት ለማረጋገጥ ሳይቻል ቀርቷል፡፡ 

27. ስለሆነም ማንኛውም ገቢ ማስረጃ ሳይሟላ በገቢ መመዝገቡ ተገቢ 
ስላልሆነ፤ የገቢ ማስረጃዎች ዝርዝር በትክክል ተደራጅተው 
እንዲያዙና ተገቢው የማስተካከያ እርምጃ እንዲወሰድ በላክነው 
ሪፖርት አሳስበናል። 

በገቢ ሰብሳቢ መ/ቤቶች የታዩ ዋና ዋና የገቢ አሰባሰብና 
የአሠራር ድክመቶች

28. ገቢ ሰብሳቢ መ/ቤቶች በአዋጅ በተሰጣቸው ስልጣን መሠረት 
የመንግሥት ገቢ በአግባቡ መሰብሰባቸውንና ተገቢ የሆነ የቁጥጥር 
ስርዓት የዘረጉ መሆኑን ለማጣራት ኦዲት ሲደረግ የታዩት ዋና ዋና 
ድክመቶች ቀጥለው ቀርበዋል፡፡
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29. በወጪ ንግድ የቀረጥ ማበረታቻ ስርአት አዋጅ ቁጥር 768/2004 
እና በወጪ ንግድ የቀረጥ ማበረታቻ ስርዓት የጉምሩክ ስነ ስርአት 
አፈፃፀምና ፈቃድ አሰጣጥ መመሪያ ቁጥር 86/2005 ንዑስ ክፍል 
አራት (19) መሰረት የቫውቸር ስርአት ተጠቃሚ የሆኑ ድርጅቶች 
ከቀረጥ ነፃ ባስገቡት ጥሬ እቃ ላይ ተገቢውን ምርት ለውጪ ገበያ 
እያቀረቡ ለመሆኑና በአዋጁ በተቀመጠው የጊዜ ገደብ ውስጥ ጥቅም 
ላይ ባላዋሉት ጥሬ እቃ ላይ የሚፈለገው ቀረጥና ታክስ የሚሰበሰብ 
መሆኑን ለማረጋገጥ ኦዲት ሲደረግ በአዲስ አበባ ቃሊቲ ቅ/ጽ/ቤት፣

•	 የቀረጥ መጠኑ ብር 28,252,497.56 የሆነ ጥሬ እቃ በቫውቸር 
ስርዓት ከቀረጥ ነፃ ገብቶ በአዋጁ በተፈቀደው የጊዜ ገደብ 
ውስጥ ጥቅም ላይ ያልዋለ ቢሆንም በጥሬ እቃው ላይ 
ሊሰበሰብ የሚገባው የቀረጥ መጠን ያልተሰበሰበ መሆኑን፣

•	 የቀረጥ ማስከፈያ ዋጋው ብር 2,905,137.04 የሆነ ጥሬ እቃ 
በቫውቸር ስርዓት ከቀረጥ ነፃ ገብቶ በአዋጁ በተፈቀደው 
የጊዜ ገደብ ውስጥ ጥቅም ላይ ያልዋለ ቢሆንም በጥሬ እቃው 
ላይ ሊሰበሰብ የሚገባው የቀረጥ መጠን ያልተሰበሰበ መሆኑን 
ለማወቅ ተችሏል፡፡

•	 የቀረጥ ማስከፈያ ዋጋው ብር 700,946.29 የሆነ ጥሬ እቃ ወደ 
አገር ውስጥ ያስገቡ ቢሆንም ያልተወራረደ መሆኑን ለማወቅ 
ተችሏል፡፡ በመሆኑም ከቀረጥ ነፃ በገባው ጥሬ እቃ ልክ 
ምርት ለውጪ ገበያ ማቅረባቸውን ማረጋገጥ አልተቻለም፡፡

30. በገቢ ግብር አዋጅ ቁጥር 286/2002 አንቀጽ 86 እንዲሁም 
በተጨማሪ እሴት ታክስ አዋጅ ቁጥር 285/2002 አንቀጽ 26 
በአንድ የሂሳብ ጊዜ ውስጥ ታክስ የመክፈል ግዴታ ያለበት ቢሆንም 
ባይሆንም በእያንዳንዱ የሂሳብ ጊዜ ሂሳቡን ለታክስ ባለስልጣኑ 
ማስታወቅ እንዳለበት ይደነግጋል፡፡ በዚህ መሰረት ግብር ከፋዮች 
ግዴታቸውን እየተወጡ መሆኑን ለማረጋገጥ በተደረገው ማጣራት 
በናሙና ከታዩት ውስጥ፡- 

•	 በድሬዳዋ ቅርንጫፍ ፅ/ቤት በኩል በታክስ ከፋይነት 
ተመዝግበው ነገር ግን ከተመዘገቡበት ጊዜ አንስቶ ወደ 
ታክስ ማዕከሉ መጥተው የማያሳውቁ 329 ግብር ከፋዮች፣ 
እንዲሁም በተደጋጋሚ ባዶ / Nil / የሚያሳውቁ 88 ግብር 
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ከፋዮች መኖራቸው፡፡

•	 በኮምቦልቻ ቅርንጫፍ ፅ/ቤት በኩል ለገቢ ግብርና ለተጨማሪ 
እሴት ታክስ ተመዝግበው ገቢያቸውን በወቅቱ የማያሳውቁና 
ግብርም የማይከፍሉ እንዲሁም ገቢያቸውን ማሳወቅ ያቆሙ 
6 ግብር ከፋዮች መኖራቸው፡፡

•	 በመቀሌ ቅ/ጽ/ቤት በኩል ለገቢ ግብር፣ ለተጨማሪ እሴት 
ታክስና ለተርንኦቨር ታክስ ተመዝግበው ገቢያቸውን በወቅቱ 
የማያሳውቁና ግብርም የማይከፍሉ እንዲሁም ገቢያቸውን 
ማሳወቅ ያቆሙ 27 ግብር ከፋዮች መኖራቸውን ለማወቅ 
ተችሏል፡፡

•	 በመቀሌ ቅ/ጽ/ቤት በኩል ከመንግስት ከፍተኛ ትምህርት 
ተቋማት ተመርቀው በመንግስት ተቋም ከተቀጠሩ ሰራተኞች 
የሚፈለግባቸውን የወጪ መጋራት አሰሪው መስሪያ ቤት 
በመመሪያው መሠረት በወቅቱ እየሰበሰበ ገቢ እያደረጉ 
ለመሆኑ የሚከታተልበት ስርዓት ያልተዘረጋ መሆኑን በኦዲቱ 
ለማወቅ ተችሏል፡፡

በሌሎች መ/ቤቶች የታዩ የገቢ አሰባሰብ ድክመቶች 

31. ገቢ ሰብሳቢ መስሪያ ቤቶች ለሚሰበስቡት ገቢ በሚመለከተው አካል 
የጸደቀ የገቢ ተመን ያላቸው ለመሆኑና ገቢው በትክክል ለመሰብሰቡ 
ሲጣራ፣

•	 በ4 መ/ቤቶች ብር 21,509,145.55 ለመንግስት ገቢ መሆን 
ያለበት ከተቋራጮች ያልተሰበሰበ የመቀጫ ሂሳብ/የጉዳት 
ካሳ ገቢ ያልተደረገ መሆኑ፣

•	 የአለርት ማዕከል በ2005 በጀት ዓመት ከግል የህክምና 
አገልግሎት ከሰበሰበው ገቢ ውስጥ የመንግሥት ድርሻ 15% 
ለሆስፒታሉ ገቢም፣ ፈሰስም ያላደረገ ሲሆን፣ በዚህ በጀት 
ዓመት በተመሳሳይ ሁኔታ የመንግሥት ድርሻ ገቢ ያላደረገ 
መሆኑ፤

•	 በከተማ ልማት፣ ቤቶችና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር እና 
በአርዳይታ ግብርና ቴክኒክና ሙያ ትምህርት ሥልጠና 
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ኮሌጅ የከፍተኛ ትምህርት ተቋም የወጪ መጋራት ገንዘብ 
የማይሰበስቡ መሆናቸው፣

•	 የቅዱስ ጴጥሮስ ሆስፒታል በበጀት ዓመቱ ከፈጸመው የትርፍ 
ሰዓት ክፍያ ብር 1,601,290.49 ላይ የሥራ ግብር ያልቀነስ 
እንዲሁም ለሆስፒታሉ የጤና ባለሙያዎች ከሐምሌ 1 ቀን 
2005 ዓ.ም ጀምሮ የተፈቀደው የልዩ ልዩ ጥቅማ ጥቅሞች 
ክፍያ የተፈጸመ ቢሆንም ከክፍያው ላይ የገቢ ግብር 
ያልተቀነሰ መሆኑ በኦዲቱ ተረጋግጧል፡፡

32. በመሆኑም የመንግስት ገቢ የገቢ አዋጆች፤ ደንብና መመሪያዎችን 
መሰረት በማድረግ እንዲከናወንና ለታዩትም ድክመቶች አስፈላጊውን 
ማስተካከያዎች በማድረግ ገቢው እንዲሰበሰብ አሳስበናል፡፡ 

የወጪ ሂሣብ

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

የተሟላ የወጪ ማስረጃ ሳይቀርብ በወጪ ተመዝግቦ የተገኘ 
ሂሣብ

34. በወጪ ለተመዘገቡ ሂሣቦች የተሟላ ማስረጃ መቅረቡን ለማረጋገጥ 
ኦዲት ሲደረግ፣ በ29 መ/ቤቶች የተሟላ ማስረጃ ሳይቀርብ ብር 
368,002,429.66 በወጪ ተመዝግቦ ተገኝቷል፡፡

35. ተሟልተው ካልቀረቡት ማስረጃዎች መካከል ከዕቃ አቅራቢው 
የተሰጠ ተገቢ ማስረጃ ሳይቀርብ፤ በቀረበው የክፍያ ጥያቄ መሠረት 
የተፈፀመ እንጂ የተከናወነውን ሥራ በሚያሣይ ዝርዝር ማስረጃ 
ሳይደገፍ፤ የመንግሥት ሰራተኞች የውሎ አበል መጠየቂያና 
መፍቀጃ ቅፅ አንድ ሳይዘጋጅ፣ የቀረቡት ደረሰኞች የገዥውን 
ማንነት እንዲሁም ቀኑንና ነዳጁ የተሞላላቸውን፣ እጥበትና ግሪስ 
የተደረገለትን መኪና ሰሌዳ ቁጥሩን የማይገልጽ፣ የቀረቡት ተራ 
(አግባብነት የሌላቸው) ደረሰኞች ማለትም የግብር ከፋይ መለያ 
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ቁጥር የሌላቸው እና በባንክ በኩል ገንዘቡ ተልኮ ሥራ ላይ መዋሉን 
የሚገልጽ የወጪ ማስረጃ ሣይቀርብ በወጪ የተመዘገቡ ሂሳቦች ጐላ 
ያሉት ናቸው፡፡

36 ማንኛውም ሂሣብ በወጪ ከመመዝገቡ በፊት በፋይናንስ አስተዳደር 
አዋጁ፣ ደንቡና መመሪያ መሠረት ማስረጃዎች መሟላታቸው 
እንዲረጋገጥ፣ ያልተሟሉት ማስረጃዎች እንዲሟሉና ለወደፊቱም 
ተገቢው ጥንቃቄ እንዲደረግ አሳስበናል፡፡

ደንብና መመሪያን ሳይከተሉ ያለአግባብ የተፈጸሙ ክፍያዎች

37. ኦዲት በተደረጉት መ/ቤቶች ደንብና መመሪያ ተጠብቆ ክፍያ 
መፈጸሙ ሲጣራ በ47 መ/ቤቶችና በሦሰት ቅ/ጽ/ቤቶች ብር 
53,360,272.59 ከደንብና መመሪያ ውጭ አለአግባብ ተከፍሎ 
ተገኝቷል፡፡

38. ከደንብና መመሪያ ውጪ አለአግባብ ክፍያ ከፈፀሙ መ/ቤቶች 
መካከል ዋና ዋናዎቹ፤ ጅማ ዩኒቨርሲቲ ብር 20,309,358.20፣ 
ባህርዳር ዩኒቨርሲቲ ብር 7,183,248.07፤ ዲላ ዩኒቨርሲቲ ብር 
6,864,329.08፤ ሀዋሳ ዩኒቨርሲቲ ብር 3,971,271.40፣ አርባ ምንጭ 
ዩኒቨርሲቲ ብር 3,392,102.00 ወላይታ ሶዶ ዩኒቨርስቲ ብር 
3,286,245.49 እና ዋቸሞ ዩኒቨርሲቲ ብር 3,168,957.57 ሲሆኑ፤ 
ከምክንያቶቹም ዋና ዋናዎቹ ከሚመለከተው አካል ሳይፈቀድ 
የትርፍ ሰዓት ክፍያ መፈጸም፣ ለተማሪዎች እና ለሠራተኞች 
አበል፣ ደመወዝና ማበረታቻ ደንብና መመሪያ ሳይከተሉ መፈጸም፤ 
ሰራተኞች መስክ ሳይወጡ የውሎ አበል መክፈልና የሲቪል ሰርቪስ 
ሚኒስቴር ሳይፈቅድ የኃላፊነት አበልና ሌሎች ጥቅማ ጥቅሞችን 
ለዩኒቨርሲቲ የስራ አመራሮች ክፍያ መፈጸም፣ መ/ቤቱን ለለቀቁ 
ሰራተኞች ለበርካታ ወራት /ከ1 እስከ 6 ወር/ የደመወዝ ክፍያ 
መፈጸምና በመሳሰሉት ምክንያቶች ወጪ የተደረጉ መሆናቸው 
በኦዲቱ ተረጋግጧል፡፡

39. በመሆኑም ከደንብና መመሪያ ውጪ ያለአግባብ የተከፈለው ሂሣብ 
ተመላሽ እንዲሆንና ለወደፊቱም ደንብና መመሪያዎች ተከብረው 
መሰራት እንዳለበት ኦዲት ለተደረጉት መ/ቤቶች አሳስበናል፡፡
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በብልጫ የተከፈለ ወጪ

40. በወጪ የተመዘገቡት ሂሳቦች በፋይናንስ አስተዳደር አዋጅ እና 
ደንብ መሰረት በአግባቡ የተፈጸሙ፤ እንዲሁም መ/ቤቶቹ ላገኙት 
አገልግሎት የተፈጸመ መሆኑን ለማጣራት ኦዲት ሲደረግ በ11 
መ/ቤቶች ለተለያዩ ግንባታና ግዢዎች ብር 28,175,126.27 እና 
በ16 መ/ቤቶች ደግሞ ለውሎ አበልና ሌሎች ክፍያዎች ብር 
4,897,884.43 በጠቅላላው ብር 33,073,010.70 በብልጫ ተከፍሎ 
ተገኝቷል፡፡

41. በብልጫ የተከፈለው ሂሳብም በግዢ ሂደት ዝቅተኛ ዋጋ ያቀረቡ 
እያሉ ያለበቂ ምክንያት ከፍተኛ ዋጋ ካቀረቡት ድርጅቶች ግዢ 
በመፈጸም፤ በድጋሚ ወጪ በማድረግ ወይም ከተገባው ውል ውጭ 
በመክፈል፣ ከውሎ አበል ተመን በላይ በመክፈል፣ እንዲሁም 
ለትርፍ ሰአት፣ ለተለያየ ጥቅማ ጥቅም እና ለመኖሪያ ቤት አበል 
ከተተመነው በላይ በብልጫ የተከፈለ መሆኑ የሚሉት ይገኙበታል፡፡ 
ሊከፈል ከሚገባው በላይ ወጪ ማድረግ የመንግስትን ሀብት ለብክነት 
የሚዳርግና ለሙስናም በር የሚከፍት ይሆናል፡፡ 

42. በመሆኑም መ/ቤቶች የፋይናንስ ስርዓቱንና የወጡ ደንብና 
መመሪያዎችን ተከትለው መፈጸም እንደሚገባቸው፤ በብልጫ 
የተከፈለውም ወጪ ለመንግስት ካዝና ተመላሽ እንዲሆን አስፈላጊ 
እርምጃ እንዲወሰድ በሪፖርታችን አሳስበናል፡፡ 

የግዢ አዋጅ፣ ደንብና መመሪያን ሳይከተሉ የተፈጸሙ 
ግዢዎች

43. የዕቃና አገልግሎት ግዢ በመንግሥት ደንብና መመሪያ መሠረት 
የተፈጸመ መሆኑን ለማጣራት ኦዲት ሲደረግ፣ በ63 መ/ቤቶችና 
ሦስት ቅ/ጽ/ቤቶች ብር 957,510,040.14 የመንግሥትን የግዢ 
አዋጅ፣ ደንብና መመሪያ ያልተከተለ ግዢ ተፈጽሞ ተገኝቷል፡፡

44. ከግዥ አዋጅ፤ ደንብና መመሪያዎች ውጭ ግዥ ከፈጸሙ 
መ/ቤቶች መካከል የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ብር 743,797,845.69፣ 
ዲላ ዩኒቨርሲቲ ብር 95,008,585.46፣ ቡሌ ሆራ ዩኒቨርሲቲ ብር 
25,144,748.02፤ ጂማ ዩኒቨርሲቲ ብር 13,641,407.32 እና ወሎ 
ዩኒቨርሲቲ ብር 11,791,692.29 ዋና ዋናዎቹ ናቸው።
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45. ካልተከተሏቸው የግዥ ደንብና መመሪያዎች ውስጥ የጨረታ 
ማስታወቂያ በማውጣት ሊፈጸሙ የሚገባቸውን ግዥዎች ያለጨረታ 
ማስታወቂያ በመግዛት፣ በዋጋ ማወዳደሪያ /ኘሮፎርማ/ አማካኝነት 
መፈጸም ያለበትን የግዥ ውድድር ሳይደረግ መፈጸም እና የተለያዩ 
ግዥዎችን ከአንድ አቅራቢ ብቻ መፈጸም የሚሉት ይገኙበታል፡፡

46. ከዚህ በተጨማሪ በ4 መ/ቤቶች የብር 9,120,451.76 የተጨማሪ 
እሴት ታክስ ተመዝጋቢ ካልሆኑ ድርጅቶች የአገልግሎት ግዥ 
የፈጸሙ መሆኑ ተረጋግጧል፡፡

47. የግዢ መመሪያንና የተጨማሪ እሴት ታክስ ደንቦችን ሳይከተሉ 
ግዢ መፈጸም ለምዝበራና ለጥራት መጓደል እንዲሁም ለግብር 
አለመሰበሰብና ስወራ ጭምር የሚያጋልጥ በመሆኑ፣ የመንግሥት 
ግዢ ደንብና መመሪያን አክብረው በማይሠሩ መ/ቤቶች ላይ 
የተጠናከረ እርምጃ ሊወሰድ ይገባል፡፡ 

የንብረት ገቢ ደረሰኝ ያልቀረበለት

48. የመንግስት ገንዘብ ወጪ ሆኖ የተገዛው ንብረት ለመ/ቤቱ ገቢ 
ለመሆኑ የንብረት ገቢ ደረሰኝ የተቆረጠለት መሆኑን ለማረጋገጥ 
ኦዲት ሲደረግ፤ በ12 መ/ቤቶችና በ1 ቅርንጫፍ በብር 6,802,769.45 
ተገዙ ተብሎ በወጪ ለተመዘገበ ሂሳብ የንብረት ገቢ ደረሰኝ 
ሳይቆረጥላቸው ሂሳቡ በወጪ ተመዝግቦ ተገኝቷል፡፡ በተጨማሪም 
በ3 መ/ቤቶች ቀረጥ ተከፍሎባቸው ንብረቶቹ ገቢ ለመሆናቸው 
ማስረጃ ያልቀረበላቸው በጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ብር 32,128,296.51፣ 
በኢትዮጵያ የሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ብር 41,189,738.68 
እና በኢትዮጵያ ጂኦሎጂካል ሰርቬይ ብር 2,734,486.29 በድምሩ 
ብር 76,052,521.48 ተገኝቷል፡፡

49. ለዕቃና ንብረት ግዥ ለወጣው ገንዘብ ዕቃው ገቢ ለመደረጉ የንብረት 
ገቢ ደረሰኝ ሳይቀርብ በወጪ መመዝገቡ መንግስት ላወጣው ወጪ 
ተመጣጣኝ አገልግሎት ስለማግኘቱ ማረጋገጥ የማይቻል ሲሆን 
የተገዛው ንብረትም ለብክነትና ለምዝበራ ሊጋለጥ ይችላል። 

50. በመሆኑም መ/ቤቶቹ በዚህ መልኩ ወጪ ለሆነው ሂሳብ ንብረቱ 
ገቢ ለመሆኑ በማረጋገጥ የንብረት ገቢ ደረሰኝ እንዲያዘጋጁና 
ለተከፈለውም የቀረጥ ሂሳብ ምዝገባ ከማከናወናቸው በፊት ቀረጡን 
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የከፈሉላቸው ድርጅቶች ቀረጥ የተከፈለባቸውን ንብረቶች ገቢ 
ለማድረጋቸው ማረጋገጥ እንዳለባቸው አሳስበናል፡፡

በመስክ ላይ ለነበሩ ነገር ግን ግንባታ ላይ ላልዋሉ የግንባታ 
ዕቃዎች (Material on Site) የተፈጸመ ክፍያ

51. በፌዴራል የመንግሥት ግዥ አፈጻጸም መመሪያ መሰረት በሳይት 
ላይ ያሉ ዕቃዎች በገንዘብ እንዲተካ የማይፈቀድ ቢሆንም በ6 
መ/ቤቶች በሳይት ለሚገኙ ዕቃዎች ብር 76,063,137.72 ለተለያዩ 
ኮንስትራክሽን ድርጅቶች በገንዘብ አላግባብ እንዲተካ የተደረገ 
መሆኑ ታውቋል፡፡ በሌላ በኩል በ2 መ/ቤቶች ለግንባታ ግብዓቶች 
በብድር ተሰጥቶ የነበረ ብር 16,727,198.50 ሳይቀናነስ ክፍያ 
ተፈጽሞ ተገኝቷል፡፡ 

52. በመሆኑም ያልተሰበሰበው የግንባታ ግብዓቶች ብድር እንዲሰበሰብ 
እና የግንባታ ስራዎች በመመሪያው መሰረት እንዲከናወኑ አስፈላጊ 
ክትትል እንዲደረግ በሪፖርታችን አሳስበናል።

በተሰብሳቢ ሂሳብ መመዝገብ ሲገባው በወጪ የተመዘገበ 
የቅድሚያ ክፍያ ሂሳብ የተገኘባቸው መ/ቤቶች

53. በበጀት ዓመቱ በመንግሥት መ/ቤቶች በወጪ የተመዘገበው ሂሳብ 
በደንብና በመመሪያ መሠረት መሆኑን ለማረጋገጥ ኦዲት ሲደረግ፣ 
በ11 መ/ቤቶች ለኮንትራታዊ አገልግሎቶች የተከፈለ ቅድሚያ 
ክፍያና ለሌሎች ወጪዎች ብር 241,408,732.29 በተሰብሳቢ ሂሳብ 
መመዝገብ ሲገባው በወጪ ተመዘገቦ ተገኝቷል፡፡

54. ቅድሚያ ክፍያን በወጪ ከመዘገቡት መ/ቤቶች መካከል 
የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ብር 129,633,744.23፣ ኢንዱስትሪ 
ሚኒስቴር ብር 93,820,097.01፣ ዲላ ዩኒቨርሲቲ ብር 9,541,896.06 
እና አማኑኤል ሆስፒታል ብር 2,876,348.12 ዋና ዋናዎቹ ናቸው፡፡

55. ቅድሚያ ክፍያዎች በተሰብሳቢ ሂሳብነት ተይዘው ሥራው መሰራቱ 
ሲረጋገጥና ተገቢው ማስረጃ ሲሟላ ብቻ በወጪነት መመዝገብ 
አለባቸው፡፡ ተገቢውና ጠንካራ ክትትል ካልተደረገ በቀር በወጪነት 
የሚመዘገብ ቅድሚያ ክፍያ ባክኖ የመቅረት ዕድሉ እጅግ በጣም 
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ሰፊ ነው፡፡

56. በመሆኑም የመንግሥት ሂሳብ አያያዝ በሚያዘው መሠረት 
አስፈላጊውን ማስተካከያ በማድረግ፤ ቅድሚያ ክፍያው ሥራው 
ተሠርቶ በቂ ማስረጃ እስከሚቀርብበት ድረስ በተሰብሳቢ ሂሳብ 
እንዲመዘገብ በሪፖርታችን አሳስበናል፡፡

ማስረጃ ሳይኖር በወጪ የተመዘገበና ትክክለኛነቱን ለማረጋገጥ 
ያልተቻለ ወጪ ሂሳብ የተገኘባቸው መ/ቤቶች 

57. በበጀት ዓመቱ መ/ቤቶች የፈጸሙትን ክፍያ ትክክለኛነት ለማጣራት 
ኦዲት ሲደረግ፣ በ19 መ/ቤቶች በተለያየ ምክንያት የወጪውን 
ትክክለኛነት ማረጋገጥ ያልተቻለ ሂሳብ ብር 473,469,940.34 
ተገኝቷል፡፡ 

58. ማስረጃ ሳይኖር በወጪ ከመዘገቡትና የወጪውን ትክክለኛነት 
ማረጋገጥ ካልተቻለው ሂሳብ የብሔራዊ መረጃና ደህንነት 
አገልግሎት ብር 273,845,378.34፣ የሲቪል ሰርቪስ ሚኒስቴር 
ብር 110,930,205.38፣ መቱ ዩኒቨርሲቲ ብር 16,443,824.20፣ 
ሚዛን-ቴፒ ዩኒቨርስቲ ብር 11,599,720.78 እና ዋቸሞ ዩኒቨርስቲ 
ብር 10,440,712.55 ዋና ዋናዎቹ ናቸው:: 

59. በመሆኑም የወጪ ማስረጃ ያልቀረበለት ሂሣብ በቂ ማስረጃ 
እንዲቀርብለት፣ አለበለዚያ ገንዘቡ ለመንግስት ካዝና ተመላሽ 
እንዲደረግ፤ ለወደፊቱም ማንኛውም ወጪ ከመመዝገቡ በፊት 
ተገቢው ማስረጃ መቅረቡን በማረጋገጥ እንዲመዘገብ አሳስበናል፡፡

በወጪ ሂሳብ ሪፖርት ያልተካተተ ወጪ

60. ከውስጥ ገቢ እንዲጠቀሙ የተፈቀደላቸው መ/ቤቶች ወጪያቸውን 
በወጪ ሂሳብ ሪፖርት አካተው ለገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት 
ሚኒስቴር የሚያቀርቡ መሆኑን ለማረጋገጥ ኦዲት ሲደረግ፤ በ6 
መ/ቤቶች ብር 107,912,890.55 የወጪ ሂሳብ  ለገንዘብና ኢኮኖሚ 
ልማት ሚኒስቴር ሪፖርት ያልተደረገና በወጪ ሂሳብ ሪፖርትም 
ያልተካተተ መሆኑ ታውቋል፡፡

61. ይህም የዘመኑን የፌዴራል መንግስትን አመታዊ ገቢና ወጪ ሂሳብ 
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መግለጫ የተዛባ እንዲሆን ከማድረጉም በተጨማሪ የመ/ቤቶቹን 
ትክክለኛ የፋይናንስ አፈጻጸምና ገፅታ እንዳይታወቅ ያደርጋል፡፡

62. ይህንን ጉዳይ በተመለከተ ባለፉት ዓመታት ሪፖርቶቻችንም 
በተደጋጋሚ እንደተገለፀው በፋይናንስ አስተዳደር አዋጅ ቁጥር 
648/2001 በተደነገገውና በፌዴራል መንግሥት የሂሳብ አያያዝ 
መመሪያ ቁጥር 5/2003 መሠረት የውስጥ ገቢም ሆነ ወጪ 
ለገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር ሪፖርት መደረግ እንዳለበት 
ብናሳስብም ሊታረም ባለመቻሉ በምክር ቤቱ ተገቢው እርምጃ 
ሊወሰድ ይገባል፡፡

የተከፋይ ሂሣብ

በወቅቱ ያልተከፈለ ተከፋይ ሂሣብ

63. በገ/ኢ/ል/ሚ/ር መመሪያ መሠረት በበጀት ዓመቱ በተከፋይ ሂሣብ 
የተያዙት ሂሣቦች በተገቢው ጊዜ ውስጥ መከፈላቸውን ለማረጋገጥ 
ኦዲት ሲደረግ በ45 መ/ቤቶችና በሶስት ተጠሪ ቅ/ጽ/ቤቶች ብር 
973,746,519.63 በወቅቱ ያልተከፈለ ተከፋይ ሂሳብ ተገኝቷል፡፡ 
በወቅቱ ያልተከፈለ ተከፋይ ሂሳብ ከታየባቸው መ/ቤቶች፣ የመንግሥት 
ግዥና ንብረት ማስወገድ አገልግሎት ብር 460,160,937.67፣ ሀገር 
መከላከያ ሚኒስቴር ብር 330,805,868.99፣ የግብርና ቴክኒክ ሙያ 
ትምህርት ሥልጠና ፕሮጀክት ማስተባበሪያ ብር 43,306,907.03፤ 
አርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ብር 71,434,198.75  እና ሚዛን ቴፒ 
ዩኒቨርሲቲ ብር 10,535,123.38 ዋና ዋናዎቹ ናቸው።

64. ከዚህም በተጨማሪ በተለያዩ አስገዳጅ ሕጎች መሰረት ገቢ ሰብስበው 
የተሰበሰበውን ገቢ ለሚመለከተው አካል ገቢ/ፈሰስ ባላደረጉ 15 
መ/ቤቶች ብር 41,374,483.14 መኖሩ ተረጋግጧል። ይህም የተከፋይ 
ሂሳብ ከተለያዩ ቅጣት፣ ከሰነድና መድኃኒት ሽያጭና በሌሎች የገቢ 
መሰብሰብ ግዴታዎች ምክንያት ተሰብስበው ለሚመለከተው አካል 
ያልተከፈሉትን ሂሳብ ይጨምራል፡፡

65. በመሆኑም የተመለከተው ውዝፍ ተከፋይ ሂሳብ በፋይናንስ ሕጉ 
መሰረት ለሚመለከታቸው አካላት ሊከፈል ይገባል።
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በተከፋይ ሂሳብ አያያዝ የታዩ ድክመቶች

66. በዓመቱ መጨረሻ በሂሳብ መግለጫ ላይ የሚታየው የየመ/ቤቶቹ 
የተከፋይ ሂሳብ ሚዛን ትክክል መሆኑን ለማረጋገጥ ኦዲት ሲደረግ፤

• ተገቢው ዝርዝር ማስረጃ ባለመቅረቡ ትክክለኛነቱን ማረጋገጥ 
ያልተቻለ ተከፋይ ሂሳብ በ3 መ/ቤቶችና በ6 ቅ/ጽ/ቤቶች ብር 
164,658,370.51 መኖሩ፣

• በተከፋይ ያልተመዘገበ የመያዣ ሂሳብ በ5 መ/ቤቶች ብር 
42,641,122.73 መገኘቱ፣

• አላግባብ ዕዳ ወይም ተከፋይ ተብሎ የተያዘ ሂሳብ በ3 
መ/ቤቶች ብር 19,683,605.46 መገኘቱ፣

• መደበኛ ባልሆነ የሂሳብ ሚዛን (ዴቢት) የሚታይ  ተከፋይ 
ሂሳብ  በ2 መ/ቤቶች ብር  2,534,141.80 መታየቱ፣

• የተከፋይ ሂሳብ አያያዝ ችግሮች የሚታዩባቸው  በ3 መ/ቤቶች 
ብር 65,766,617.35 መኖሩና ሁለት ቅ/ጽ/ቤቶች በገንዘብ 
መጠን ያልተገለጸ የተቀጽላ ሌጀር አዘገጃጀትና አያያዝ 
ችግሮች እንደሚታይባቸው ተረጋግጧል።

67. ይህ አሰራር የሂሳብ መግለጫው ትክክለኛውን የተከፋይ ሂሳብ ሁኔታ 
እንዳያሳይ ሊያደርግ ይችላል፡፡ በመሆኑም ምዝገባው ትክክለኛውን  
የሂሳብ ሚዛን ጠብቆ መከናወን ያለበት ሲሆን ከላይ የተከሰቱትን 
ሁኔታዎች በተመለከተ ደግሞ ተገቢውን ማጣራት በማካሄድ 
የማስተካከያ እርምጃ እንዲወሰድ ማድረግ ይገባል።

የበጀት አጠቃቀም

ከተደለደለው በጀት በላይ ወጪ የሆነ ሂሣብ 

68. መ/ቤቶች የተፈቀደላቸውን በጀት በአግባቡ መጠቀማቸውን 
ለማረጋገጥ በተደረገው ኦዲት በ37 መ/ቤቶች ለልዩ ልዩ የሂሳብ 
መደቦች ከተደለደለው በጀት በላይ በደንቡ መሠረት የበጀት ዝውውር 
በማድረግ ሳይፈቀድ ሥራ ላይ የዋለ ሂሳብ፣ ከመደበኛ በጀት ብር 
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232,148,072.37 እና ካፒታል በጀት ብር 3,163,827.82 በድምሩ 
ብር 235,311,900.19 ተገኝቷል፡፡

69. ከተደለደለው በጀት በላይ ወጪ ካደረጉ መ/ቤቶች መካከል፣ ውሃ 
ልማት ፈንድ ጽ/ቤት ብር 37,915,592.09፤ ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር 
ብር 27,926,536.04፤ አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ብር 
31,741,412.73፣ ሚዛን-ቴፒ ዩኒቨርሲቲ ብር 22,712,013.47፣ 
ዲላ ዩኒቨርሲቲ ብር 16,422,282.30፣ ሀዋሳ ዩኒቨርሲቲ ብር 
14,825,649.05 እና የገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን ብር 
14,250,809.51 ዋና ዋናዎቹ ናቸው፡፡

70. ከዚህ በተጨማሪም በ6 መ/ቤቶች ብር 38,473,539.74 የገንዘብና 
ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር ሳይፈቅድ ከውስጥ ገቢ ሂሳብ ላይ ወጪ 
አድርገው የተጠቀሙ መሆኑ ታውቋል፡፡ 

71. በመሆኑም መ/ቤቶች በፋይናንስ አስተዳደር አዋጅና ደንብ 
እንደዚሁም በበጀት አዋጁ መሠረት የተፈቀደላቸውን በጀት 
በተገቢው መንገድ የበጀት ዝውውር በማድረግ አስፈቅደው ሥራ 
ላይ ማዋል እንዳለባቸው አሳስበናል፡፡ 

ሥራ ላይ ያልዋለ በጀት 

72. የተፈቀደው በጀት በትክክል ሥራ ላይ ለመዋሉ ኦዲት ሲደረግ፣ 
በየሂሳብ ኮዶቹ ከተደለደለው በጀት ከ10% በላይ የሆነውን ብቻ 
በመውሰድ በ99 መ/ቤቶች  መደበኛ በጀት ብር 1,027,319,514.59 
እና ካፒታል በጀት ብር 1,549,338,191.03 በድምሩ ብር  
2,576,657,705.62 ያልተሰራበት በጀት ተገኝቷል፡፡ በተጨማሪም 
በሁለት መ/ቤቶች  ከተፈቀደላቸው ከውስጥ ገቢ በጀት ሥራ ላይ 
ያልዋለ  ብር  24,693,679.88  ተገኝቷል፡፡

73. ለልዩ ልዩ የሂሳብ መደቦች ከተደለደለው በጀት ላይ ሳይሰራበት 
ከተገኘባቸው መ/ቤቶች፣ ትምህርት ሚኒስቴር ብር 588,887,158.78፣ 
ጅግጅጋ ዩኒቨርሲቲ ብር 396,086,596.34፣ አርባ ምንጭ 
ዩኒቨርሲቲ ብር 204,362,089.53፣ የኢፌዲሪ ስፖርት ኮሚሽን ብር 
195,186,880.58፣ ጅማ ዩኒቨርሲቲ ብር 94,374,733.95፣ የከተማ 
ልማት፤ ቤቶችና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር ብር 97,582,653.71 
እና ደብረ ብርሀን ዩኒቨርሲቲ ብር 88,024,688.01 ዋና ዋናዎቹ 
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ናቸው፡፡ 

74. በጀት ከተፈቀደ በኋላ አለመጠቀም በበጀት ዓመቱ ሊሰሩ የታቀዱትን 
ስራዎች ሣይከናወኑ ሊቀሩ ስለሚችሉና የመ/ቤቱን ዓላማ ከማሳካት 
አንጻር አሉታዊ ተጽዕኖ ሊያሳድር የሚችል በመሆኑ ለወደፊቱ 
መ/ቤቶች የሚያቀርቡት የበጀት ጥያቄ በጥናት ላይ የተመሰረተ 
እንዲሆን ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ለሚመለከታቸው መ/ቤቶች 
በሪፖርታችን አሳስበናል፡፡

የንብረት አስተዳደር 

75. መንግሥት ለቋሚና አላቂ ዕቃዎች ግዥ በየዓመቱ የሚያወጣው 
ወጪ ከፍተኛ ቢሆንም በብዙ መ/ቤቶች የሚታየው የዕቃና ንብረት 
አስተዳደር በዚህም ዓመት አጥጋቢ ሆኖ አልተገኘም፡፡ በበጀት 
ዓመቱ ኦዲት ከተደረጉት መ/ቤቶች ውስጥ፤

ለቋሚ ዕቃዎች የተሟላ መለያ ቁጥር ያልሰጡ  22 መ/ቤቶች

ዓመታዊ ቆጠራ ያደረጉ ቢሆንም ከመዝገብ ከወጪ 
ቀሪ ጋር ትክክለኛነቱን ያላረጋገጡ 

18 መ/ቤቶች

የቋሚና አላቂ ዕቃዎች ቆጠራ ያላደረጉ 11 መ/ቤቶች

የቋሚ ዕቃ መዝገብ /ስቶክ ካርድ/ ያላቋቋሙ ወይም 
ምዝገባ ያላከናወኑ

30 መ/ቤቶች

ያለአገልግሎት የተቀመጡ ንብረቶች የተገኙባቸው 31 መ/ቤቶች

አገልግሎት መስጠት የማይችሉ የተለያዩ ንብረቶች 
በመንግሥት መመሪያ መሠረት ሳይወገዱ 
የተገኙባቸው 

43 መ/ቤቶች

ተያያዥነት ያላቸው የንብረት አስተዳደር ስራዎች 
በአንድ ሠራተኛ ብቻ የሚከናወንባቸው

12 መ/ቤቶች

  መሆናቸው በኦዲት ወቅት ተረጋግጧል፡፡
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76. በመሆኑም የየመሥሪያ ቤቶቹ የንብረት አስተዳደር መንግሥት 
ባወጣው የንብረት አያያዝና አጠቃቀም መመሪያ መሠረት 
እንዲመራ እና በታዩት ድክመቶች ላይ አስፈላጊውን የማስተካከያ 
እርምጃ በመውሰድ ተገቢው ክትትልና ቁጥጥር ማድረግ እንዳለባቸው 
በላክንላቸው ሪፖርት አሳስበናል፡፡

የተሽከርካሪ አጠቃቀምና አያያዝ

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

ሊብሬ ያልቀረበላቸው በ20 መ/ቤቶች 192 ተሽከርካሪዎች

በብልሽት ምክንያት የቆሙ በ23 መ/ቤቶች 247 ተሽከርካሪዎች

የሰሌዳ ቁጥር የሌላቸው፣ በ1 መ/ቤት 4 ተሽከርካሪዎች

  መኖራቸው ታውቋል፡፡

78. በመሆኑም መ/ቤቶቹ በሁኔታው ላይ የእርምት እርምጃ መውሰድ 
እንዳለባቸው፣ በብልሽት ምክንያት ቆመው የሚገኙ ተሽከርካሪዎች 
ተጠግነው አገልግሎት መስጠት እንዳለባቸው፣ የማያገለግሉት 
ደግሞ በመንግሥት መመሪያ መሠረት እንዲወገዱ እና ሊብሬ 
ያልቀረበላቸው አስፈላጊው ማስረጃ ተሟልቶ እንዲወጣላቸው 
አሳስበናል፡፡

የመሠረታዊ አገልግሎቶች ከለላ ድጋፍ (PBS) ተከታታይ 
ኦዲትን በተመለከተ

79. የኢትዮጵያ መንግሥትና የዓለም ባንክ ባደረጉት ስምምነት መሠረት 
የመሠረታዊ አገልግሎቶች ከለላ (PBS III) ፕሮጀክት ተከታታይ 
(Continuous) ኦዲት በየሩብ ዓመቱ እየተከናወነ በስምምነቱ 
መሠረት ሪፖርቱ ለገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር ተልኮ 
ለዓለም ባንክ በወቅቱ እንዲደርስ ይደረጋል፡፡ ይህ ኦዲት የሚሸፍነው 
የመሠረታዊ አገልግሎት አቅራቢ የሆኑትን በወረዳና በክልል ደረጃ 
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የሚገኙ የጤና፣ የትምህርት፣ የግብርናና ተፈጥሮ ሀብት፣ የንጹህ ውሃ 
አቅርቦትና የገጠር መንገድ ሴክተሮችን  ነው፡፡

80. የመሠረታዊ አገልግሎቶች ከለላ PBS III ስምምነትን ተከትሎ 
በተሻሻለው የኦዲት ስምምነት መሠረት ተከታታይ ኦዲቱ 
በህጋዊነት (Fiduciary Responsibility) ላይ እንዲያተኩር ተደርጎ 
የኦዲት ውጤቱ የፕሮጀክቱ ሂሣብ ዓመታዊ ኦዲት አካል እንዲሆን 
በተወሰነው መሰረት ኦዲቱ ተከናውኗል፡፡ 

81. በዚህም መሠረት ከሁሉም ክልሎች በናሙና በተመረጡ በ300 
ወረዳዎችና የከተማ አስተዳደር የፋይናንስ ጽ/ቤቶችና የፕሮግራሙ 
ፈጻሚ የክልል ሴክተር ቢሮዎች ተከታታይ ኦዲት (Continuous 
Audit) እና አንድ ፕሮግራም አቀፍ የሆነ የማጠቃለያ (final 
audit) ኦዲት ለማካሄድ ታቅዶ በ300 (100%) ወረዳዎችና የከተማ 
አስተዳደር የፋይናንስ ጽ/ቤቶችና የፕሮግራሙ ፈጻሚ በሆኑ የሴክተር 
ቢሮዎች እንደዚሁም አንድ ፕሮግራም አቀፍ የሆነውን የማጠቃለያ 
(final audit) ኦዲት በገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር ደረጃ 
ለመፈጸም ተችሏል፡፡ 

የመንግሥት አጠቃላይ ገቢና ወጪ ሂሣብ ኦዲትን በተመለከተ

82. በገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር ተዘጋጅቶ የሚቀርብ 
የመንግሥት አጠቃላይ ገቢና ወጪ የ2006 በጀት ዓመት ሂሣብ 
ኦዲት ተከናውኖ ሪፖርቱ የተላከ ሲሆን በኦዲቱ ወቅት የታዩት ዋና 
ዋና ግኝቶች ደግሞ የሚከተሉት ናቸው፡፡

83. የገንዘብ እና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር በመልሶ ማበደር ለስኳር 
ፋብሪካዎች ከሰጠው ብድር ውስጥ እስከ ሰኔ 30/2006 ዓ.ም ድረስ 
መሰብሰብ የነበረበት ብድር መሰበሰቡን ለማረጋገጥ ኦዲት ሲደረግ 
ወለድና ቅጣትን ጨምሮ ብር 418,803,484.57 ያልተሰበሰበ መሆኑ 
ታውቋል፡፡ 

84. የፌዴራል መንግሥት መ/ቤቶች የሒሳብ አያያዝ መመሪያ ቁጥር 
5/2003 ክፍል ሁለት አንቀጽ 8/ሀ መሰረት የበጀት ዓመቱ ሂሳብ 
ሪፖርት ሲዘጋጅ የአጠቃላይና ተቀፅላ ሌጀሮች መነሻ ሚዛን ከ2005 
በጀት ዓመት የመጨረሻ ሚዛን  በትክክል መተላለፉንና ሂሳቡም 
ትክክለኛ መሆኑን ለማረጋገጥ ኦዲት ሲደረግ ከ2005 በጀት ዓመት 
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የዞረ ተሰብሳቢ ሂሳብ ተብሎ ለ2006 በጀት ዓመት መነሻ ምዝገባ 
በሂሳብ መደብ 4210 የተመለከተው ብር 32,653,472.28  ከመቼ 
ጀምሮ በተሰብሳቢ ሂሳብ እንደተመዘገበና ሂሳቡም የምን እንደሆነ 
የተቀፅላ ሌጀር ተለይቶ ባለመመዝገቡ የሂሳቡን ትክክለኛነት 
ማረጋገጥ ያልተቸለ ሲሆን በተመሳሳይ ሁኔታ ከ2005 በጀት ዓመት 
የዞረ ተብሎ ለ2006 በጀት ዓመት መነሻ ተደርጎ በሂሳብ መደብ 
5052 ብር 13,274,435.33 እንዲሁም በሂሳብ መደብ 5054 ብር 
8,251,376.10 በድምሩ ብር 21,525,811.43 የተከፋይ ሂሳብ 
ከመቼ ጀምሮ በተከፋይ ሂሳብ እንደተመዘገበና ሂሳቡም የምን 
ሂሳብ እንደሆነ በተቀፅላ ሌጀር ተለይቶ ባለመመዝገቡ የሂሳቡን 
ትክክለኛነት ማረጋገጥ አልተቻለም፡፡

የክዋኔ ኦዲት ዋና ዋና ግኝቶች በተመለከተ

85. የፋይናንስና የሕጋዊነት (Regularity) ኦዲቱ ሽፋን በከፍተኛ 
ደረጃ በማደጉ መ/ቤታችን ትኩረቱን በክዋኔ ኦዲት ላይ በማድረግ 
በመንግሥት መ/ቤቶች የተቀረፁ ኘሮግራሞችና ኘሮጀክቶች 
የተመደበላቸውን በጀት በአግባቡ ሥራ ላይ ማዋላቸውን እና 
የታለመላቸውን ዓላማና ግብ በብቃትና ስኬታማ በሆነ መንገድ 
መምታታቸውን ለማረጋገጥ የክዋኔ ኦዲት ተከናውኗል፡፡ 

86. በዚሁ መሠረት ከጥር 2006 በፊት ተጀምረው የዝርዝር ኦዲት 
ስራቸው ወደዚህኛው የኦዲት ዓመት የዞሩ 6፣ ከጥር 2006 በኋላ 
ተጀምረው እስከ ታህሣስ 30 የሚጠናቀቁ 16፣ እንደዚሁም 
ኦዲታቸው ተጀምሮ ወደ ተከታይ ዓመት የሚሻገሩ 6 የክዋኔ 
ኦዲቶችን ለማከናወን በእቅድ ተይዞ ነበር፡፡

87. በዚሁ መሠረት የእቅድ ዘመኑ የክዋኔና አካባቢ ኦዲት አፈጻፀም 
ሲታይ ካለፈው ዓመት ከዞሩት 6 ኦዲቶች ውስጥ የ1 ኦዲት 
በሰው ኃይል እጥረት እና 1 ሌላ ኦዲት ደግሞ ከስልጣን ክልል 
ወሰን ውጭ በመሆኑ ምክንያት እንዲቋረጡ ተደርጎ 20 ኦዲቶች 
ለማከናወን ተስተካክሎ ከታቀደው ውስጥ 18 ኦዲቶች ሥራ ተጠናቆ 
ሪፖርታቸው ለሚመለከታቸው ተልኳል፡፡ ሁለት ኦዲቶች ደግሞ 
ስራቸው በዝርዝር ኦዲትና ሪፖርት ዝግጅት ደረጃ ወደ ቀጣይ 
ዓመት የተላለፉ ሲሆን፣ ተጀምረው እንደሚተላለፉ ከታቀዱት 
ኦዲቶች አንዱ ኦዲት ብቻ ተጀምሮ ተሻግሯል፡፡ 
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88. ይህም ከእቅድ አንጻር ሲታይ ሪፖርታቸው ወጪ የተደረጉት 18 
ኦዲቶች (90%) ሲሆን የኦዲት ስራቸው ተጀምረው የዞሩት 3 ኦዲቶች 
በመሆናቸው ካጋጠመን ከፍተኛ የሰው ኃይል እጥረት አንጻር ሲታይ 
ዕቅድ ክንውኑ አጥጋቢ ነው ተብሎ ሊወሰድ ይችላል፡፡ ይሁንና 
ኦዲተሮቻችን ባደረጉት ከፍተኛ ጥረትና ግፊት ከታቀደው ውስጥ 
ከ90% በላይ መፈጸም ቢቻልም የኦዲቶቹ የጥራት ጉዳይ አሁንም 
ሰፊ ሥራና ጥረት የሚጠይቅ በመሆኑ ተገቢውን ትኩረትና ግንዛቤ 
ሊያገኝ ይገባል፡፡

89. የኦዲት ስራቸው የተጠናቀቁት 18 የክዋኔና አካባቢ ኦዲቶች 
ሪፖርቶቹ ለም/ቤቱና ለሚመለከታቸው አካላት የተላኩ ሲሆን፣ ዋና 
ዋና ግኝቶች በአጭሩ ቀጥሎ ቀርበዋል፡፡

የብረታ ብረት ኢንዱስትሪ ልማት ኢንስቲትዩት የብረታ 
ብረት ኢንዱስትሪዎችን ለማስፋፋትና አቅም ለመገንባት 
የሚሰጠውን ድጋፍ እና ክትትል በተመለከተ

90. ኢንስቲትዩቱ ትኩረት ሰጥቶ የሚከታተላቸው 52 ኢንዱስትሪዎች 
ለሁሉም የካምፓኒ ፕሮፋይል ያልተዘጋጀላቸው መሆኑ፤ 
በኢንስቲትዩቱ የተያዘው የኢንዱስትሪዎች ዝርዝር መረጃ ያልተሟላ 
መሆኑ ማለትም የድርጅቱን አላማ፣ የካፒታል መጠን፣ ወደ ሥራ 
የገባበት ዘመን፣ የተጠቀማቸው ኢንቨስትመንት ማበረታቻዎች 
አይነት፣ ለአገር የፈጠረው ፋይዳ ማለትም በስራ እድል፣ በአመት 
የማምረት አቅም፣ የተጠቀመው ቴክኖሎጂ፣ የሚጠቀመው ግብአትና 
መጠን ወዘተ. ያልተሟላ መሆኑ፤ የዋና ዋና ግብዓቶች የዋጋ 
ተመን መግለጫ የተዘጋጀ ቢሆንም ማስረጃውን ለሚጠይቁ ብቻ 
የሚሰጥ እንጂ መረጃውን የሚፈልግ ማንኛውም ግለሰብ ማግኘት 
የሚችልበትን ዘዴ በመጠቀም ለምሳሌ በመረጃ ድረ ገፅ (web-site) 
ያልተቀመጠ መሆኑ እና ኢንስቲትዩቱ ስለሚሰጣቸው ድጋፎች 
ለህብረተሰቡ በሚገባ ያላስተዋወቀ መሆኑ፤

91. ኢንስቲትዩቱ በዘርፉ ወደ ኢንቨስትመንት የሚገቡ ባለሀብቶች 
የመሬት እና የመሰረተ ልማት አገልግሎቶች እንዲያገኙ ድጋፍና 
ክትትል ሊያደርግ እንዲሁም ለኢንቨስትመንት የተሰጡ ማበረታቻዎች 
ለታለመላቸው ዓላማና በወቅቱ ጥቅም ላይ መዋላቸውን ሊከታተል 
ይገባል፡፡ ሆኖም ግን ኢንስቲትዩቱ በብረታ ብረትና ኢንጅነሪንግ 
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ኢንዱስትሪ ለተሰማሩ ባለሀብቶች የመሰረተ ልማት አገልግሎት 
ድጋፍ እንዲያገኙ የትብብር ደብዳቤ በመፃፍ የሚረዳቸው ቢሆንም 
ድጋፉን ስለማግኘታቸው ክትትል የማያደርግ ከመሆኑንም በላይ 
ለኢንቨስትመንት የተሰጡ ማበረታቻዎች ለታለመላቸው ዓላማና 
በወቅቱ ጥቅም ላይ መዋላቸውን የማይከታተል መሆኑ፤ 

92. ኢንስቲትዩቱ የገቢ ምርቶችን የሚተኩ ኢንዱስትሪዎች በገበያ 
ተጠቃሚ የሚሆኑበትን የፖሊሲና የህግ ድጋፍ፣ ማበረታቻ 
የሚያገኙበትን ሁኔታ ለማመቻቸት፣ የግብይት ስትራቴጂ ለመንደፍ 
እና ተጓዳኝ ድጋፍ ለማድረግ ከ2004-2007 በስትራቴጅክ እቅድ 
ቢይዝም በየትኛው ዓመት እንደሚሰራ ያልገለፀና ተግባራዊ ያላደረገ 
መሆኑ፤ 

በፋይናንስ መረጃ ደህንነት ማዕከል ህገ-ወጥ የገንዘብ ዝውውርን 
ለመከላከል ብቃት ያለው ሥርዓት ተዘርግቶ ተግባራዊ  
መደረጉን በተመለከተ

93. ህገ-ወጥ የገንዘብ ዝውውርን ለመከላከል ኃላፊነት የተሰጣቸው ሁሉም 
መ/ቤቶች ከተሰጣቸው ኃላፊነት እና ከገቢና ወጪ (import & 
export) ንግድ አንፃር ለህገ-ወጥ የገንዘብ ዝውውር ምክንያት ሊሆኑ 
የሚችሉ የስጋት አካባቢዎችን በቅድሚያ ትኩረት ሰጥተው ሊለዩ 
የሚገባ ቢሆንም የህገወጥ የገንዘብ ዝውውርን ለመከላከል በቀጥታም 
ሆነ በተዘዋዋሪ የሚመለከታቸው የኢትዮጵያ የገቢዎችና ጉምሩክ 
ባለስልጣን፣ ብሔራዊ ባንክ፣ ንግድ ሚኒስቴር፣ ማዕድን ሚኒስቴር፣ 
ሠራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር እና የፌዴራል ስነ ምግባርና 
ፀረ ሙስና ኮሚሽን ከተሰጣቸው ኃላፊነት አንጻር ለህገ-ወጥ የገንዘብ 
ዝውውር ምክንያት ሊሆኑ የሚችሉ የስጋት አካባቢዎችን ለይተው 
ያላስቀመጡ መሆኑንና የፋይናንስ መረጃ ደህንነት ማዕከልም እነዚህ 
አካላት ግዴታቸውን አውቀው እንዲንቀሳቀሱ ለማድረግ ተገቢውን 
ክትትል እና ድጋፍ አለማድረጉ፤

94. በብሔራዊ ባንክ አዋጅ ቁጥር 591/2000 አንጽ 10 ንዑስ አንቀፅ 
1 መሰረት ማንኛውም ሰው ከባንኮች ወይም ፈቃድ ከተሰጣቸው 
መንዛሪዎች ጋር ካልሆነ ወይም ከብሄራዊ ባንክ የተለየ ፍቃድ ካላገኘ 
በስተቀር በውጭ ምንዛሪ ግብይት ለመሰማራት እንደማይፈቀድ 
የተደነገገ ቢሆንም በአዲስ አበባ ከተማ በተለያዩ ቦታዎች (በአዲስ 
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አበባ ስታዲዮም አካባቢ፣ በብሔራዊ ባንክ ዋና መ/ቤት አካባቢ፣ 
በጋንዲ ሆስፒታል አካባቢ ወዘተ.) ህገወጥ የውጭ አገር ገንዘቦች 
ምንዛሪ ንግድ በግልፅ እንደሚካሄድ በኦዲቱ ወቅት ከብሔራዊ 
ባንክ ከተገኘው መረጃ እና በሥፍራው በአካል በመገኘት በማየት 
/Physical Observation/ መታወቁ፤

95. የፋይናንስ እና የፋይናንስ ነክ ያልሆኑ ተቋማት /ድርጅቶች/ 
የደንበኞቻቸውን ማንነት /customers identification and due 
diligence/ ጠንቅቀው ለማወቅ የሚረዳቸው አሠራር ዘርግተው 
ተግባራዊ ማድረግ ያለባቸው ቢሆንም በኦዲቱ ወቅት ከታዩት 
ሁለት የመንግስት ባንኮች እና አራት የግል ባንኮች በሀገር ዓቀፍ 
ደረጃ አንድ ወጥ የሆነ ማንነትን የሚገልጽ መታወቂያ /National 
ID/ ባለመኖሩ አንዳንድ ደንበኞች የባንክ ሂሳብ ለመክፈት ሲመጡ 
ከአንድ መታወቂያ በላይ የሚጠቀሙ ስለሆነ የደንበኞችን ማንነት 
ሙሉ ለሙሉ እንዳያውቁ እንቅፋት እንደሆነባቸውና ሥርዓቱን 
ለመዘርጋትም መቸገራቸውን ገልጸዋል፡፡

96. በተሻሻለው የብሄራዊ ባንክ ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 591/2000 
አንቀጽ 16 ንዑስ አንቀፅ 3 ላይ የገቢ ወይም የወጪ ንግድ 
እቃዎችን ዋጋ ከተገዙበት ወይም ከተሸጡበት ትክክለኛ ዋጋ 
አስበልጦ ወይም አሳንሶ በማቅረብ (over or under invoicing of 
imported or exported goods) በሚሳተፉ ግለሰቦች እና ድርጅቶች 
ላይ ከሌሎች ቅጣቶች በተጨማሪ ድርጊቱ የተፈጸመበትን ንብረት 
ሶስት እጥፍ እንዲከፍሉ የተቀመጠ ቢሆንም በብሄራዊ ባንክ እና 
በገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን የወጪ እና የገቢ ንግድ እቃዎችን 
ዋጋ ከተገዙበት ወይም ከተሸጡበት ትክክለኛ ዋጋ አስበልጦ ወይም 
አሳንሶ በሚያቀርቡት ላይ በአዋጁ መሰረት እርምጃ እየተወሰደ 
እንዳልሆነ እንዲሁም ለፋይናንስ መረጃ ደህንነት ማዕከል ሪፖርት 
የማይደረግ መሆኑ፤ 

97. የንግድ ሚኒስቴር፣ ማዕድን ሚኒስቴር እና ሠራተኛና ማህበራዊ 
ጉዳይ ሚኒስቴር በህገ ወጥ ንግድ እና ህገ ወጥ የማዕድን ማውጣት 
ሥራ እንዲሁም በውጭ አገር ሥራ በማስቀጠር አማካኝነት የሚገኝ 
የውጭ ምንዛሪም ሆነ ብር በሕገወጥ መልክ ያዘዋውራሉ ብለው 
የሚጠረጥሩትን ማንኛውም ግለሰብም ሆነ ድርጅት ለማዕከሉ በየወሩ 
ሪፖርት የሚያቀርቡበት ሥርዓት ተዘርግቶ ተግባራዊ ሊያደርጉ 
የሚገባ ቢሆንም በዚህ መልኩ የሚደረግ ህገ ወጥ የውጭ አገር ገንዘብ 
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ዝውውርን በተመለከተ ለማዕከሉ ሪፖርት የማይደረግ መሆኑ፣

በግብርና ሚኒስቴር የግብርና ኤክስቴንሽን በተለይ 
የሰብል ኤክስቴንሽን አፈፃፀምን በተመለከተ

98. ለአካባቢው የአየርና የአፈር አይነት ተስማሚ የሆነ የኢንዱስትሪ 
ግብዓት የሚሆን የሰብል ምርት አርሶ አደሩ እንዲያመርትና 
ከኢንዱስትሪ ጋር ትስስር ለመፍጠር የሚያስችል የኤክስቴንሽን 
አገልግሎት ለአርሶ አደሩ ሊሰጥና ስለአፈጻጸሙም በየወቅቱ 
ክትትልና ድጋፍ ሊደረግ የሚገባ ቢሆንም በሀገሪቱ ከፍተኛ ምርት 
ከሚገኝባቸው ሰብሎች አንዱ ስንዴ መሆኑና ይህንንም ጥሬ ዕቃ 
በመጠቀም በርካታ የዱቄት ፋብሪካዎች ቢመሰረቱም በተለይ 
ዱረም ስንዴ በበቂ መጠንና ጥራት በሀገር ውስጥ ባለመመረቱ 
ስንዴ ከውጪ እንዲገባ እየተደረገ መሆኑ፤

99. እያንዳንዱ የአርሶ አደር ማሰልጠኛ ማዕከል መሰረታዊ የሆኑ 
የአየር ሁኔታ መቆጣጠርያና መመዝገቢያ መሣሪያዎችን ያካተተ 
የሜትሮሎጂ ጣቢያ እንዲኖረውና ወቅታዊ የሆነ የአየር ሁኔታ ዘገባና 
ትንበያ መረጃ እንዲያቀርብ ሚኒስቴር መ/ቤቱ ድጋፍ ሊያደርግ 
ይገባል፡፡ ይሁን እንጂ በኦዲቱ ወቅት በናሙና በታዩ በኦሮሚያ፣ 
በአማራ እና በደቡብ ብ/ብ/ህ/ብ/ ክልሎች በሚገኙ 16 የአርሶ አደር 
ማሰልጠኛ ተቋማት ውስጥ ያሉ የስራ ኃላፊዎችና አርሶ አደሮች 
ለቀረበላቸው ጥያቄ በሰጡት መልስ እንዲሁም በአካል በመገኘት 
ለማየት እንደተቻለው አስራ ሁለቱ የአርሶ አደር ማሰልጠኛ ተቋማት 
የአየር ሁኔታ መቆጣጠሪያና መመዝገቢያ መሳሪያዎችን ያካተተ 
የሜትሮሎጂ ጣቢያ የሌላቸው መሆኑን፣ የአየር ሁኔታ ትንበያ በተሟላ 
መልኩ እንደማይሰጡ እና የተደረገላቸው ድጋፍ እንደሌለ ሲገልፁ፣ 
በቀሪዎቹ በአማራ ክልል በሚገኙ አራት የአርሶ አደር ማሰልጠኛ 
ተቋማት ሬንጌጅ ብቻ እንዳለና ይህንን መሠረት በማድረግ የተሟላ 
ባይሆንም የዝናብ ሁኔታ መረጃ ለመስጠት እንደሚሞክሩ መገለጹ፤

100. በአርሶ አደር ማሰልጠኛ ተቋማት የግብርና ቴክኖሎጂ ሞዴል 
ሥራዎች ትምህርት ሊሰጡ በሚችሉበት ሁኔታ በማሰባሰብ 
በቋሚነት የሚታዩበት ቋሚ ኢግዚቢሽኖችን በተመለከተ በ2005 
ዓ.ም ተሻሽሎ በወጣው የአርሶ/አርብቶ አደር ማሰልጠኛ ማዕከላት 
መመሪያ ላይ የተለያዩ የሰብል ዝርያዎችን፣ የእርሻ መሳሪያዎችን፣ 
የድህረ ምርት ቴክኖሎጂዎችን፣ የተለያዩ የአረም አይነቶችን፣ የሰብል 
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የ2006 በጀት ዓመት የኦዲት ሪፖርት

በሽታዎችን፣ ሰብል አጥቂ ነፍሳትና ተባይ ናሙናዎችን፣ የግብርና 
ውጤቶችንና አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን ለኤግዚቢሽኑ በተዘጋጀ ቦታ 
እንዲያስተዋውቁ የሚል ቢሆንም በናሙና በታዩት ክልሎች ባሉ 
የአርሶ አደር ማሰልጠኛ ተቋማት ይህንን ማየት አለመቻሉ፤

101. በግብርና ኤክስቴንሽን በሚሰጠው ማንኛውም አገልግሎትና በተሻሻሉ 
ቴክኖሎጂዎች አጠቃቀም ዙሪያ እና በብቃት አሀድ ላይ የተመሰረተ 
ስልጠናዎች ላይ በእኩል ሁኔታ ሴቶችና ወጣቶች ተሳታፊና 
ተጠቃሚ ሊሆኑ ይገባል፡፡ ተጠቃሚነታቸውንም ለማረጋገጥ 
እንዲያስችል  ሚኒስቴር መ/ቤቱ ክትትል እና ድጋፍ ሊያደርግ 
ይገባል፡፡ ስለሁኔታው በናሙና ተመርጠው በታዩ ክልሎች፣ ዞኖችና 
ወረዳዎች ሴቶች ቤታቸው ውስጥ እንዲሰሩ የሚፈለግ በመሆኑና 
የባህልንም ተፅዕኖ መቀነስ ባለመቻሉ ሴቶች ከወንዶች እኩል 
ኤክስቴንሽን ላይ የመሳተፍ ችግር እንዳለ፣ በዕቅድ ደረጃ ሴቶች 30 
በመቶ ወጣቶች 10 በመቶ ተጠቃሚ ይሁኑ የሚል ቢሆንም ለሴቶች 
ስልጠና ተዘጋጅቶ ለመስጠት ሲሞከር ወደ ስልጠና የሚወጡበት 
ሁኔታ ባለመኖሩ ዕቅዱን ተፈፃሚ ለማድረግ እንዳልተቻለ፣ 
ወጣቶችን በተመለከተ በተለይ በ2006 ዓ.ም ተደራጅተው በተለያየ 
የልማት ስራዎች እንዲሳተፉ የማድረግ ስራ እየተሰራ ቢሆንም 
የመሬት ፍላጎታቸውን ማሟላት ባይቻልም ወጣቶችን ተሳታፊ 
ለማድረግ መሬት በኮንትራት ተከራይተው እንዲሰሩ በሚያስችል 
መልኩ እየተሰራ መሆኑ፤

የሆቴልና ቱሪዝም ማሰልጠኛ ኢንስቲትዩትን በተመለከተ

102. ተማሪዎች ስልጠና በሚወስዱበት ጊዜም ሆነ የተግባር ልምምድ 
በሚያደርጉበት ወቅት የሚያስፈልጉ መሳሪያዎች በበቂ ሁኔታ 
ሊሟሉ ሲገባ አብዛኞቹ መለማመጃ ማሽኖች ተቋሙ ሲመሰረት 
/ከ40 ዓመታት በፊት/ ጀምሮ የነበሩ መሆናቸውና በወቅቱ  የነበረው 
የተማሪዎች ቁጥር 70 እና 90 ሲሆን በ2005 ዓ.ም ከተቀበለው 
የተማሪ ብዛት 945 ጋር ሲነፃፀር ልዩነቱ በጣም ሰፊ መሆኑን 
የተማሪው ቁጥር ሲጨምር የማሽኖች ቁጥር ያልጨመረ ከመሆኑም 
በላይ አሁን ያሉት ማሽኖችም በከፊል ተበላሽተው አገልግሎት 
የማይሰጡ መሆናቸው፤

103. ማዕከሉ ከነሐሴ 08/1989 ዓ.ም ጀምሮ ከጠቅላይ ሚኒስቴር ጽ/
ቤት በተጻፈ ደብዳቤ አማካይነት በራስ ሆቴሎች አስተዳደር 
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የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት

ድርጅት ስር የነበረው የገነት ሆቴል ድርጅትን ለሆቴልና ቱሪዝም 
ሥራ ማሰልጠኛነት እንዲያውል የተወሰነ ሲሆን በዚሁ መሠረት 
ማዕከሉ በገነት ሆቴል ታችኛው ግቢ ባለ ሶስት ኮከብ ሞዴል 
ሆቴል ለመገንባትና ለመቆጣጠር ባክቴክ በተባለ አማካሪ መሐንዲስ 
ድርጅት የሞዴል ሆቴል ዲዛይን በመዋዋል ጥናት ተዘጋጅቶ የቀረበ 
ቢሆንም የግንባታ ስራዎች ሳይሰሩ አራት ዓመት በማስቆጠሩ 
ከባክቴክ አማካሪ ጋር የነበረው ውል የተቋረጠ ሲሆን የሞዴል ሆቴል 
ግንባታ ስራ ኦዲቱ እስከተጠናቀቀበት ጊዜ ድረስ ያልተጀመረ 
መሆኑ፤ 

104. ሰልጣኞች በተመቻቸ ሁኔታ ስልጠና እንዲያገኙ ለማስቻል በ1998 
ዓ.ም ጌዲዮን ደመቀ የተባለ አማካሪ መሐንዲስ በገነት ሆቴል የሚገኙ 
104 የመኝታ ክፍሎችን ወደ ማሰልጠኛና የተግባር መለማመጃ 
ክፍሎች ለመቀየር የዲዛይን ሥራን ጨረታ በማሸነፍ የዲዛይን 
ጥናት በማካሄድ ዲዛይን ሰርቶ ያቀረበ ሲሆን በዲዛይኑ ላይ በክለሳ 
ወቅት አስፈላጊ የሆነ የብረት አይነት በአግባቡ አለመጠቀሱ በሬንቦ 
አርክቴክቸር ተቆጣጣሪ መሐንዲስ በመገለፁና በዚሁ መሠረት 
ጌዲዮን ደመቀ ተቋራጭ አሟልቶ ማቅረብ ባለመቻሉ ብር 86,250 
ከተከፈለ በኋላ ዲዛይኑም ተቀባይነት ሳያገኝ የቀረ መሆኑ፤ 

105. በመቀጠልም በ2000 ዓ.ም. የግንባታ ስራውን ለመቆጣጠር በጨረታ 
ያሸነፈው ሬይንቦ ተቆጣጣሪ መሃንዲስ ካሸነፈበት ዋጋ ከ25 በመቶ 
ባልበለጠ ዋጋ ስትራክቸራል ዲዛይኑን ያለጨረታ እንዲሰራ መደረጉ፣ 
ሬይንቦም የዲዛይን ጥናቱን በማዘጋጀት ያቀረበ ሲሆን ትክክለኛነቱ 
ሳይገመገም (ሳይጣራ) ለዚሁ ሥራ ብር 237,950 የተከፈለው መሆኑን 
እንደገና በ2001 ዓ.ም ሬንቦ አርክቴክቸር ለሁለተኛ ጊዜ ባዘጋጀው 
ዲዛይን መሰረት ከሳሙኤል ሣህለማርያም ጠቅላላ ሥራ ተቋራጭ 
ድርጅት ጋር የግንባታ ሥራውን ተዋውለው ተቋራጩ የዕድሳት 
ሥራውን ከጀመረና ብር 4,177,119 ከተከፈለው በኋላ ዲዛይኑ 
ችግር ያለበት መሆኑን በመግለጹ ሥራው መቋረጡ፤ እንደዚሁም 
በ2002 ዓ.ም ለዚሁ የግንባታ ዕድሳት ስራ ኤም ኤች ኢንጅነሪንግ 
ኃ/የተ/የግ/ ኩባንያ ለሶስተኛ ጊዜ የዲዛይን ሥራውን እንዲያከናውን 
የተደረገና ብር 267,882 ክፍያ የተፈፀመ ሲሆን ለሶስተኛ ጊዜ 
ባቀረበው ዲዛይን መሰረት ለግንባታ ሥራው የተጠየቀው ዋጋ ከብር 
10,318,719 ወደ 23,503,293 በ127.8% ከፍ በማለቱ እና ተጨማሪ 
ወጪ የሚጠይቅ ሆኖ በመገኘቱ ከሳሙኤል ሣህለማርያም ጠቅላላ 
ሥራ ተቋራጭ ጋር የነበረው ውል ከሰኔ 22/2003 ዓ.ም ጀምሮ 
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የተቋረጠ መሆኑ፤ 

106. በአጠቃላይ የኦዲት ቡድኑ ተጀምሮ የተቋረጠውን የግንባታ 
ስራውን በመስክ በተመለከተበት ወቅት በሮችና መስኮቶች የሌሉት፣ 
ኮርኒሶች የተነቃቀሉ፣ የመታጠቢያ ቤት ዕቃዎች በሜዳ ላይ 
የተጣሉ መሆናቸው፣ በግቢው ውስጥ እና በግንባታው ቦታ ሳርና 
የተለያዩ እፅዋት በቅለውበት መታየታቸው በአጠቃላይ ለዕድሳት 
ስራው ከተለያዩ ወጪዎች ጋር ከ4 ሚሊዮን ብር በላይ የወጣበት 
መሆኑን እና ውጤታማ አለመሆኑን በተደረገ የመስክ ምልከታና 
ከክፍያ ማስረጃዎች ለማወቅ ተችሏል፡፡

የሬድዮና የቴሌቪዥን ማስፋፋፊያና ማሻሻያ ፕሮጀክቶች 
እና ከአናሎግ ወደ ዲጂታል የሚደረገው ሽግግር አፈጻጸም 
በተመለከተ

107. አገር አቀፍ የሬዲዮና የቴሌቪዥን የማስፋፊያና ማሻሻያ ፕሮጀክት 
በተቀመጠለት ጊዜ በዕቅዱ መሰረት ተጠናቆ ሥራ ሊጀምር ሲገባ 
በ2001 ዓ.ም የተጀመረው አገር አቀፍ የሬዲዮና የቴሌቪዥን 
ማሻሻያ እና ማስፋፊያ ኘሮጀክቱ ከተጀመረበት ጊዜ አንስቶ በሁለት 
ዓመታት ጊዜ ውስጥ የመሣሪያ ግዥውና የህንፃ ግንባታው ተጠናቆ 
ማሠራጫ መሣሪያዎቹን በመትከል ሥርጭት ይጀምራል ተብሎ 
በፀደቀ የጥናት ፕሮፖዛል ላይ ቢገለፅም የህንፃ ግንባታው በሦስት 
ዓመት፣ የዲጂታል ስርጭት ሽግግሩ ደግሞ በሁለት ዓመት የዘገየ 
ሲሆን የአንድ (ደርባ) ማሰራጫ ጣቢያ የትራንስሚሽንና የታወር 
ግንባታ ኦዲቱ እስከሚጠናቀቅ ጊዜ ድረስ ያልተጀመረ መሆኑ፤ 

108. የዲጂታል መቀበያ መሳሪያዎች በዋነኝነት ሴት-ቶፕ ቦክስ፣ ዲጂታል 
ቴሌቪዥን (DTV) እና UHF አንቴና ዋና ዋናዎቹ መሆናቸውን እና 
የቴሌቪዥን ማሠራጫ ጣቢያዎች ለዲጂታል ሥርጭት ወደ DVB- 
T2 (Digital video Broadcasting Terrestrial 2nd generation) 
የመቀየር ሥራ እንዲሁም የSet Top Box (የዲጂታል ቴሌቪዥን 
ትራንስሚሽንን ለማየት ከቴሌቪዥን ጋር የሚገጠመው ዲኮደር)፣ 
የትራንስሚተር አፕግሬድ (Transmitter Up Grading) እና የሄድ 
ኢንድ (Head End) ሥራ በተመለከተ በጥናቱ ወይም በዕቅዱ 
መሠረት በ2005 ዓ.ም መጠናቀቅ ሲገባቸው ስራዎቹ ያልተጀመሩ  
መሆኑ፤
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109. የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ከአናሎግ ወደ ዲጂታል 
ለሚያደርገው ሽግግር የተዘጋጀው ፕሮጀክት ስራን ፕሮጀክቱን 
የሚያከናውነው የስራ ተቋራጭ በኮንትራት ውሉ በተቀመጠለት 
የገንዘብ መጠን መሰረት ማከናወን እና ተፈጻሚ ማድረግ 
ይኖርበታል፡፡ ነግር ግን ከአናሎግ ወደ ዲጂታል ለሚደረገው የሽግግር 
ስራ በሁለቱም ዙር (1st phase እና 2nd phase) የትራንስሚሽን 
ቴክኖሎጂ ገጠማው፤ ዲጂታል ስቱዲዮና ተጓዳኝ ስራዎች የፕሮጀክቱ 
የጥናት ሠነድ የተሟላ ባለመሆኑና ተገቢውን ሁሉ ወጪ ባለመካተቱ 
በፕሮጀክት ጥናት ሠነድ ከተጠቀሰው የገንዘብ መጠን በላይ ብር 
642,096,007 (ስድስት መቶ አርባ ሁለት ሚሊዮን ዘጠና ስድት 
ሺህ ሠባት ብር) 58% ወጪ የተደረገ መሆኑ፤

110. ለማስፋፊያ እና ማሻሻያ ፕሮጀክትን የግንባታ እና የቁጥጥር 
ሥራ ላይ የሚሳተፉትን ተቋራጮች ሆነ አማካሪዎች የአገልግሎት 
ግዢው ሲከናወን በመንግስት የግዥ መመሪያ መሰረት ሊከናወንና 
ከአሸናፊው ድርጅትም ጋር የኮንትራት ውል ሊገባና ሥራውም በውሉ 
መሠረት ተፈጻሚ ሊደረግ ሲገባ ኮርፖሬሽኑ የቴክኖሎጂ ገጠማውን 
ሥራ ለማከናወን በብር 686,426,736.42 ከአንድ አቅራቢ ቻይና 
ፖሊ ቴክኖሎጂስ (china poly technologies inc.) ከተባለ ድርጅት 
ጋር በሁለት ደረጃ (Phase) ተከፍሎ ዋጋውም በድርድር እንዲሰራ 
መደረጉ ታውቋል፡፡ ግዢው በድርድር እንዲፈጸም የተፈቀደ 
ቢሆንም በግዢ አዋጅ አንቀጽ 52 መሠረት ለድርድር የሚሆኑ 
ትኩረት ነጥቦች ፀድቀው ለተደራዳሪው ቡድን አለመሰጠቱ፤

111. የአርካይቭ ስርዓትን ዲጂታላይዝ የማድረግ ስራ ከ2003 ዓ.ም እስከ 
2006 ዓ.ም በጀት ዓመት በየዓመቱ ይተገበራል ተብሎ በዕቅድ 
ቢያዝም የትግበራው ስራ ግን እስከ ሰኔ 2006 ዓ.ም ያልተጀመረ 
መሆኑ፤

112. በማስፋፊያና ማሻሻያ ኘሮጀክቱ የ24 ሰዓት የሥርጭት ሽፋን 
ታሳቢ ተደርጐ በሁሉም ክልሎች የቴሌቪዥን ማሠራጫ ጣቢያዎች 
እንዲገነቡና ችግሩ እንዲቀረፍ የሚል ቢሆንም በ11 ማሰራጫ 
ጣቢያዎች (ጂንካ፣ ሀርገሌ፣ ፊቅ፣ ማጂ፣ ዲቾቶ፣ ጮቄ ተራራ፣ 
አዲረመፅ፣ ዋርደር፣ ቀብሪ ደሃር፣ አዳባ ዲንሾ፣ ጉባ እና ጐዴ 
የማሠራጫ ጣቢያዎች) በየሳምንቱ ከሰኞ እስከ አርብ ለ5፡00 ሰዓት 
እንዲሁም ቅዳሜ እና እሁድ ደግሞ ለ10፡00 ሰዓት ብቻ ስርጭት 
እያከናወኑ መሆናቸው፤
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የሶስተኛ ወገን መድን ፈንድ አስተዳደርን በተመለከተ

113. የተሽከርካሪ አደጋ የሶስተኛ ወገን ኢንሹራንስ የሚገቡ ተሽከርካሪዎች 
በሚከፍሉት የአረቦን ተመን ላይ ተጨማሪ አስር በመቶ (10%) 
ተሰልቶ እንዲከፍሉ በማድረግ የኢንሹራንስ ኩባንያዎች ሊሰበስቡ፤ 
የኢንሹራንስ ኩባንያዎች ለሚያስገቡት የመድን ፈንድ ሂሳብ 
ኤጀንሲው የሶስተኛ ወገን መድን ፈንድ የሂሳብ መዝገብ ሊዘጋጅና 
የፈንዱም ሂሳብ በየዓመቱ ኦዲት ሊደረግ የሚገባ ቢሆንም ኤጀንሲው 
ስራ ከጀመረበት ከ2004-2006 ዓ.ም ድረስ ለተሰበሰበው የመድን 
ፈንድ ገንዘብ የሂሳብ መዝገብ ያልተዘጋጀለትና ፈንዱ መሰብሰብ 
ከተጀመረ ጀምሮም ኦዲት ተደርጐ የማያውቅ እንደዚሁም 
የ3ኛ ወገን ኢንሹራንስ ባልተገባባቸውና ገጭተው በሚያመልጡ 
ተሽከርካሪዎች ለደረሰ የአካልና የሞት አደጋ ጉዳት የካሣ ክፍያ 
መክፈል ከጀመረበት ከ2004 ዓ.ም ጀምሮ የከፈለውን የካሣ ክፍያ 
ገጭተው የሚሰወሩ አሽከርካሪዎች በፖሊስ ክትትል በቁጥጥር ስር 
ባለመዋላቸው ለተጐጂዎች የተከፈለው የካሣ ክፍያ /ብር 1,186,594/ 
በሙሉ አደጋ ካደረሱት አካላት ያልተመለሰ መሆኑን፤

114. የተሽከርካሪ አደጋ የደረሰበት ማንኛውም ህብረተሰብ በማንኛውም 
የጤና ተቋማት የአስቸኳይ ህክምና አገልግሎት ማግኘት አለበት፡፡ 
ለዚህም ኤጀንሲው የአስቸኳይ የህክምና አገልግሎት አፈፃፀም መመሪያ 
በ2003 ዓ.ም አዘጋጅቶ ለሚመለከታቸው የጤና ቢሮዎች ያሰራጨ 
ሲሆን በ2006 ዓ.ም በድጋሚ መመሪያው የታተመና የጤና ቢሮዎች 
መመሪያውን ለመንግስት የጤና ተቋማት ያስተላለፉ ቢሆንም ለግል 
የጤና ተቋማት ያላስተላለፉና በመመሪያው መሰረት የጤና ተቋማት 
ስራ ያልጀመሩ መሆናቸው፣

115. የተሽከርካሪ አደጋ ደርሶበት ወደ ማንኛውም ጤና ተቋም ለመጣ 
አካል እስከ ብር 2,000 ድረስ በጤና ተቋማት አገልግሎት ከተሰጠ 
በኋላ የጤና ተቋማቱ ሂሳቡን ከየክልላቸው ጤና ቢሮ እንዲጠይቁ 
ለማድረግ ስርዓት የተዘረጋ ቢሆንም ኦዲቱ እስከተከናወነበት ጊዜ 
ድረስ የጤና ቢሮዎች የየራሳቸውን አካውንት ለመክፈት በሂደት ላይ 
ስለሆኑ በተዘረጋው ስርዓት መሰረት ስራ ያልጀመሩ መሆናቸው፤
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በባሕልና ቱሪዝም ሚኒስቴር የቱሪዝም አገልግሎት ብቃት 
ማረጋገጥን በተመለከተ

116. ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የቱሪዝም አገልግሎት አሰጣጥን በተመለከተ 
ፖሊሲ በማዘጋጀት ለክልሎችና ለሚመለከታቸው አስፈፃሚ አካላት 
ያሰራጨ ቢሆንም በናሙና ተመርጠው በታዩት ክልሎች በደቡብ 
ብሔር ብሔረሰቦች ሕዝቦች ክልላዊ መንግስት፣ በአማራ ብሔራዊ 
ክልላዊ መንግስት ባህል ቱሪዝምና ፓርኮች ልማት ቢሮ፣ በኦሮሚያ 
ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ባህልና ቱሪዝም ቢሮ እና በአዲስ 
አበባ መስተዳድር ባሕልና ቱሪዝም ቢሮዎች በክልልም ሆነ በዞን 
እንዲሁም በወረዳ ደረጃ ያሉ ቢሮዎች ላይ መመሪያዎች ተግባራዊ 
እንዲሆኑ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ አለመሆኑ፤ 

117. ለቱሪስቶች አገልግሎት ለመስጠት የሚቋቋሙ የባህል ምግብ 
ቤቶች (ሬስቶራንቶች) ማሟላት የሚገባቸው መስፈርት ሊወጣላቸው 
እና ደረጃ ሊሰጣቸው ይገባል፡፡ እንዲሁም የባሕል ምግብ ቤቶች 
የአገሪቱን ባህልና ልማድ በበጎ ጎኑ የሚያንጸባርቁ መሆኑ ሊያረጋግጥ 
ይገባል፡፡ ይሁን እንጂ በኦዲቱ ወቅት በሚኒስቴር መ/ቤቱም ሆነ 
በክልሎች የባሕል ምግብ ቤቶችና ሬስቶራንቶች ምን መስፈርት 
መሟላት እንደሚገባቸው መስፈርት እንዳልወጣላቸው ለመረዳት 
ተችሏል፡፡

118. በኮከብ ደረጃ የሚገነቡ ትላልቅ ሆቴሎች የሚገነቡበት ስፍራ 
በከተማው ማስተር ፕላን ውስጥ ሊካተት ይገባዋል፡፡ በኮከብ ደረጃ 
ለሚገነቡ ትላልቅ ሆቴሎች የህንጻው ንድፍ ስራ ከመጽደቁ በፊት 
በሚኒስቴር መ/ቤቱም ሆነ በክልል የቱሪዝም ቢሮዎች በኩል ለሆቴል 
አገልግሎት አመቺ መሆኑን የሚያረጋግጡበት ሥርዓት ተዘርግቶ 
ተግባራዊ መደረግ ሲገባው አለመደረጉ፤

119. በሆቴል ኢንቨስትመንት የተሰማሩ ባለሃብቶች በህግ የተቀመጠው 
የመገልገያ ዕቃዎች ከቀረጥ ነፃ በማስገባት የኢንቨስትመንት 
ማበረታቻ ተጠቃሚ ሊሆኑ ይገባል፡፡ ሚኒስቴር መ/ቤቱም ባለሀብቶች 
የማበረታቻው ተጠቃሚ ለመሆን ሲጠይቁት የተጠየቀው ዕቃ ከሆቴል 
ስራ ጋር ተያያዥነት ያለው መሆኑን ዝርዝሩን በማየትና በማረጋገጥ 
ሊፈቅድላቸው ይገባል፡፡ ወደ አገር ውስጥ በማበረታቻው ከቀረጥ ነጻ 
የሚገቡ የሆቴል የቁሳቁስ እቃዎች፣ የፊኒሽንግ ማቴሪያል እንዲሁም 
ተሽከርካሪዎች ሲገቡ የዕቃዎችን ዝርዝር ለቁጥጥር በሚያመች 
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መልኩ በዓይነት እና በብዛት መዝግቦ ሊይዝ ይገባል፡፡

120. ይሁን እንጂ በሚኒስቴር መ/ቤቱም ሆነ በናሙና በታዩ  በደቡብ 
ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች፣ በአማራ፣ በኦሮሚያ እና በአዲስ 
አበባ መስተዳደር ባህልና ቱሪዝም ቢሮዎች እንዲሁም በድሬዳዋ 
መስተዳደር ባህልና ቱሪዝም ቢሮ  በተላከ መጠይቅ በሰጡት 
ምላሽ  በኮከብ ደረጃ ለሚቋቋሙ ሆቴሎች፣ ሎጆች እና አስጎብኚ 
ድርጅቶች ማበረታቻ ከቀረጥ ነጻ ወደ አገር ውስጥ እንዲገቡ 
የሚፈቀዱ የመገልገያ ቋሚ መሳሪያዎችና ቁሳቁሶች ከቀረጥ ነጻ 
እንዲገባ ደብዳቤ ከመጻፍ ውጪ የተጠየቀው ዕቃ ከስራው ጋር 
ያለውን ግንኙነት፣ የተጠየቀው ዕቃ ብዛትና ዓይነት የማያዩና 
ዕቃዎቹና መሣሪያዎቹ ወደ አገር ውስጥ ሲገቡም ተዘርዝረው 
የሚያዝበት የአሰራር ሥርዓት አለመዘርጋቱ ታውቋል፡፡ የገቢዎችና 
ጉምሩክ ባለሥልጣን ኃላፊዎችም ተጠይቀው ከቀረጥ ነፃ ወደ አገር 
ውስጥ የሚገቡ ዕቃዎችን ዝርዝር በዓይነት እና በብዛት ተለይተው 
የሚመዘገቡበት ሁኔታ አለመኖሩን ገልጸዋል፡፡

121. ለቱሪስቶች የተሰጡ አገልግሎቶች በቱሪስት አገልግሎት ሰጪ 
ተቋማት ዝርዝር መረጃ ሊይዙ ይገባል፡፡ እነዚህ መረጃዎችም 
ለሚመለከተው የክልል ቱሪዝም መሥሪያ ቤት በተወሰነ ጊዜ ገደብ 
ውስጥ ተጠናቅሮ የሚቀርብበት ሥርዓት ተዘርግቶ ተግባራዊ ሊደረግ 
ይገባል፡፡ ከዚህ በተጨማሪም መረጃዎች በክልልና በሚኒስቴር 
መ/ቤቱ በኩል የሚለዋወጡበት አሰራር ሊኖር ይገባል፡፡ የመረጃ 
ልውውጥ ሥርዓቱ በዘመናዊ የመረጃ አያያዝና አስተዳደር ቴክኖሎጂ 
ሊደገፍ ይገባል፡፡

122. ይሁን እንጂ በኦዲቱ ወቅት በሚኒስቴር መ/ቤቱ የዘርፉን መረጃዎች 
በተጠናቀረ ሁኔታ ለመጠቀም የሚያስችል የመረጃ አያያዝና 
አስተዳደር ሥርዓት አለመኖሩ ከተከለሱ መረጃዎች መረዳት 
ተችሏል፡፡

የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት የሰብል እና እንስሳት ምርምር 
ሥርዓት አፈጸጸም

123. በናሙና ተመርጠው ከታዩት 8 ማዕከላት (ሆለታ፣ ደብረዘይት፣ 
መልካሳ፣ ቁሉምሳ፣ አምቦ፣ ባኮ፣ ወረር እና አሶሳ) በ6ቱ (ቁሉምሳ፣ 
ወረር፣ ሆለታ፣ አምቦ፣ ባኮና አሶሳ) ከአካባቢያቸው ስነ ምህዳር 
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ጋር የሚጣጣሙ፣ ለኢንዱስትሪ ግብዓትነት ሊውሉ የሚችሉ እና 
የግብርና የወጪ ምርትን ውጤታማነት ለማሳደግ የሚያግዙ የግብርና 
ምርቶች በምርምር ማዕከላቱ በእቅድ ተይዘውና ተገቢው ትኩረት 
ተሰጥቷቸው በሚፈለገው ደረጃ የማይከናወኑ መሆኑ፤

124. በኦዲቱ ወቅት በናሙና ተመርጠው በታዩ ስምንቱም የፌዴራል 
ግብርና ምርምር ማዕከላት (ሆለታ፣ ደብረዘይት፣ መልካሳ፣ ቁሉምሳ፣ 
አምቦ፣ ባኮ፣ ወረር እና አሶሳ) በፌዴራል ግብርና ምርምር፣ በግብርና 
ኤክስቴንሽን፣ በግብርና ቴክኒክና ሙያ ማሰልጠኛ፣ በክልል ግብርና 
ምርምር ማዕከላትና በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት መካከል ጠንካራ 
የሥራ ትስስርና ተግባቢነት የሌለ መሆኑ፤

125. በሁሉም ማዕከላት በሰብልና በእንሰሳት ዘርፎች በሚካሄዱ 
የምርምር ሥራዎች አንዱ ምርምር ለሌላው የምርምር አይነት 
ግብአት እንዲሆን የሚያስችሉ ሥራዎች የማይሰሩና በቡድን 
ሊከናወኑ የሚችሉ የምርምር ስራዎች በቡድን የማይሰሩ በመሆኑ 
አንድ ሰራተኛ ሥራ በሚለቅበት ወቅት ሌላው ሰራተኛ የተጀመሩ 
ተግባራትን ማስቀጠል ያልተቻለ መሆኑ፤

126. የተባይ መከላከያ ኬሚካሎች የሚኖራቸውን ተጽዕኖ ለመቀነስ 
የአጠቃቀም ደንብና ሥርዓት እንዲወጣና ተግባራዊ እንዲደረግ 
የሚያስችል ምርምር መካሄድ እንዳለበት ሃገራዊ የግብርና ምርምር 
ፖሊሲና እስትራቴጂ የሚገልጽ ቢሆንም ያልተተገበረ መሆኑ፤

127. በኦዲቱ ወቅት ከተከለሱ ማስረጃዎች እና በናሙና ተመርጠው 
በመስክ ሥራ በታዩ ማዕከላት የልህቀት (Center of Excellency) እና 
የትግበራ ማዕከል (Implementing Center) ሆነው የተመረጡበትን 
መስፈርት የሚያሳይ ሰነድ ማግኘት አለመቻሉ እና የልህቀት 
ማዕከላቱ ስነ ምህዳርን፣ የህብረተሰቡን አመራረት ሁኔታ፣ የማዕከላቱን 
ማስፈጸም አቅም ወዘተ. መሰረት አድርገው ያልተመረጡ መሆኑ፤

በኢትዮጵያ የምድር ባቡር ኮርፖሬሽን የባቡር መሰረተ-ልማት 
ግንባታ አፈፃፀም

128. በገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር የመንግስት ፕሮጀክቶች 
አፈፃፀም መመሪያ (Guidelines for the Preparation of Public 
Sector Projects) አንቀፅ 3.1 ላይ መጀመሪያ የፕሮጀክት 
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ምልመላ ይደረጋል፤ ፕሮፋይል በተዘጋጀላቸው ፕሮጄክት ሃሳቦች 
ላይ ዝርዝር ጥናት ከመደረጉ አስቀድሞ የፕሮጀክት ረቂቅ ሰነድ 
ይዘጋጅና ቅድሚያ የሚሠጣቸው የፕሮጀክት ሃሳቦች ወደ ዝግጅት 
ሂደት እንዲገቡ ይደረጋል ቢልም በኮርፖሬሽኑ እየተተገበሩ ያሉ 
የመሠረተ ልማት ግንባታዎች በ1999 ዓ.ም በትራንስፖርት ሚኒስቴር 
መሪነት አጥኚ ግብረ-ኃይል (Technical Advisory Group) ተቋቁሞ 
አማራጭ የየብስ ትራንስፖርትን አስመልክቶ ያደረገው ጥናት እንጂ 
እያንዳንዱን ፕሮጀክት አስመልክቶ የተጠና የፕሮጀክት ጥናት 
ሰነድ (Project proposal) ያልተዘጋጀላቸው መሆኑ፤ 

129. የባቡር መሰረተ ልማት ግንባታ ፕሮጀክቶቹ ክትትል፣ ቁጥጥሩና 
ድህረ ትግበራው በገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር የፕሮጀክት 
አዘገጃጀት ማኑዋል መሰረት ሊካሄድ እንዲሁም ለክትትልና ቁጥጥር 
የሚያስፈልጉ ሰነዶች መሟላት ያለባቸው ቢሆንም ለአዲስ አበባ 
ከተማ ቀላል ባቡር ፕሮጀክት ግንባታ የሚያገለግሉ በኮንትራት 
ውሉ ውስጥ የተጠቀሱ ለግንባታ ስራ፣ ለቁጥጥርና ክትትል አስፈላጊ 
የሆኑ ሰነዶችና ማኑዋሎች ለምሳሌ Quality assurance manual, 
Lab-equipment manual, Original design document, ወዘተ. 
English versions ኦዲቱ እስከተከናወነበት ድረስ ባለመሟላታቸው 
ውሉ ውስጥ በተጠቀሰው የጥራት መስፈርት መሠረት ሥራዎች 
እየተከናወኑ መሆናቸውን ለመከታተል አስቸጋሪ እንዲሆን ማድረጉ 
ታውቋል፡፡

130. ማንኛውም ፕሮጀክት ከመተግበሩ በፊት የአካባቢ ተፅዕኖ ግምገማ 
ሊደረግና በሚመለከተው የአካባቢ ጥበቃ ባለስልጣን ፈቃድ ሊያገኝ 
የሚገባ ቢሆንም በኮርፖሬሽኑ እየተተገበሩ ካሉት ውስጥ የድሬዳዋ፤ 
አዲጋላ እና የአዳማ ሜኤሦ  ፕሮጀክቶች የአካባቢ ተፅዕኖ ግምገማ 
ጥናቱ የተደረገው ግንባታቸው ከተጀመረ በኋላ መሆኑ፤

131. በፕሮጀክቶች የአካባቢ ተፅዕኖ ግምገማ ውስጥ የሚጠቀሱ ስራዎች 
ሙሉ ለሙሉ ተግባራዊ ሊደረጉ ይገባል፡፡ ይሁን እንጂ በኮርፖሬሽኑ 
እየተተገበሩ ባሉ ፕሮጀክቶች የአካባቢ ተፅዕኖ ግምገማ ውስጥ 
የተጠቀሱ ሥራዎች ተግባራዊ እየተደረጉ እንዳልሆነ ለምሳሌ 
በአዋሽ ብሔራዊ ፓርክ በርካታ የቱሪስት መተላለፊያ መንገዶችን 
ሳያስፈቅዱ መዝጋት፣ የፓርኩን ንፅህና አለመጠበቅ፣ ያለፈቃድ 
መንገዶችን በፓርኩ ውስጥ እየቀደዱ ማውጣት፣ በፕሮጀክቶቹ 
የሚሠሩ የውጭ ሀገር ባለሙያዎች የዱር እንስሳትን ያለፈቃድ 
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እያደኑ ለምግብነት የሚጠቀሙ መሆኑ በኦዲት ወቅት ለማወቅ 
ተችሏል፡፡

132. በሜኤሶ-ደዋሌ የባቡር መስመር ግንባታ ያለውን የእሳተ ገሞራ 
የመከሰት ሁናቴ ሊገመግም የሚችል ጥናት በኮርፖሬሽኑ ሊደረግ 
ይገባል፡፡ ይሁን እንጂ ኮርፖሬሽኑ የቻይና ተቋራጭ ከሆነው 
CCECC ጋር በ2011 እ.ኤ.አ በተዋዋለው የውል ሰነድ ተቋራጩ 
ባቀረበው Technical Proposal ውስጥ በምስራቅ አፍሪካ ያለው 
የእሳተ ገሞራ 0.5 cm per year rift እንደሚያደርግ ተጠቅሶ ይሄ 
ትልቁ ሪፍት ቫሊ አሁንም ሪፍት እያደረገ እንደሆነና በዚህም 
ምክንያት አሁንም በላይኛው የምድር አካባቢ ያለው ክፍል ላይ 
ከፍተኛ (The great rift valley is still rifiting currently, which 
results in active crustal movement & frequently occurrence 
of volcanic eruption & earthquakes) እንቅስቃሴዎች እንዳሉ፣ 
በተደጋጋሚ ጊዜ ፍንዳታዎችና የመሬት መሰንጠቆች እየተከሰቱ 
እንደሆነና ነገር ግን ኢትዮጵያ ውስጥ በዝርዝር የተጠናና የሚታወቅ 
Sesmic data እንደሌለ ስለዚህ የእሳተ ገሞራ የመከሰት ሁናቴውን 
አስተማማኝ ለማድረግ የእሳተ ገሞራ የመከሰት ሁናቴ ሊገመግም 
የሚችል ጥናት መደረግ እንዳለበትና ኮርፖሬሽኑ ከአገር ውስጥ 
ብቃት ባለው ድርጅት አስጠንቶ ጥናቱን እንዲሰጣቸው ቢገልጹም 
ጥናቱ እንዳልተከናወነ በኦዲት ወቅት ለማወቅ ተችሏል፡፡

133. የባቡር ፕሮጀክቶቹ ሲተገበሩ ከኮንትራት ውሉ ውጪ ለሚጨመሩና 
ለሚቀነሱ ጉዳዮች ኮርፖሬሽኑ ለገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር 
አቅርቦ እንዲፈቀዱ ማድረግ ይጠበቅበታል፡፡ ሆኖም የሰበታ ሜኤሦ 
ፕሮጀክት ከ1,639,031,409 የአሜሪካ ዶላር ወደ 1,841,407,000 
የአሜሪካ ዶላር ኮንትራት ዋጋው ማለትም ወደ 202,375,591 ዶላር 
ቢጨምርም ለገ/ኢ/ል/ሚኒስቴር ቀርቦ ያልተፈቀደ መሆኑን ለማወቅ 
ተችሏል፡፡ 

134. ኮርፖሬሽኑ ሃገራዊ የባቡር ምህንድስና (Railway engineering) እና 
የዲዛይን ኮዶች (Design Codes) አዘጋጅቶ ተግባራዊ ሊያደርግ 
የሚገባ ቢሆንም ኮርፖሬሽኑ የተለያዩ የውጪ አገር የባቡር 
ስታንዳርዶችን የተከተሉ የዲዛይንና ግንባታ ስምምነቶች የፈረመ 
መሆኑ፣ የEPC Turnkey Contract ከተፈራረማቸው የተለያዩ 
አገር ተቋራጭ ኩባንያዎች የራሳቸውን ስታንዳርድ እንዲጠቀሙ 
መስማማቱ እና በአሁኑ ወቅት በግንባታ ላይ ያሉት ሁሉም የባቡር 
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ግንባታዎች ማለትም የአዲስ አበባ ከተማ ቀላል ባቡር ፕሮጀክት፣ 
የአዲስ አበባ-ሰበታ-ሜኤሶ ፕሮጀክትና ሜኤሦ-ደወሌ ፕሮጀክቶች 
የባቡር ግንባታዎች በቻይና Railway Engineering Standard 
Class II እየተሰሩ መሆናቸው፣ ተቋራጮቹ የስታንዳርዱን 
እንግሊዝኛ ኦሪጂናል ሰነድ (Chinese Design Standard English 
Version) እስካሁን ለማቅረብ ፈቃደኛ አለመሆናቸውና በዚህም 
በርካታ ችግሮች እየተፈጠሩ እንዳሉ፣ የኢትዮጵያን ነባራዊ ሁኔታ 
ያማከለ ሃገራዊ የባቡር ምህንድስና (railway engineering) እና 
የዲዛይን ኮዶች (Design Codes) ለማዘጋጀት ብዙ ጊዜ ሊፈጅበት 
መቻሉና የራሺያ አገር ዩንቨርሲቲ ከሆነው ሴይንት ፒተስበርግ 
የባቡር ዩንቨርሲቲ ጋር በመሆን በMay 2014 የሲቪል ሥራውን 
ማለትም Geometric Design of Railway፣ Track Superstructure፣ 
Railway Subgrade፣ Bridge and Culverts እና Tunneling 
ቢጨርስም አሁንም ሙሉ ለሙሉ የስታንዳርዱ አዘገጃጀት አካል 
የሆነው የኤሌክትሮሜካኒል ሥራው አለመጠናቀቁ ታውቋል፡፡

135. የሰበታ-ሚኤሶ የባቡር መስመር አቋርጦት በሚያልፈው አዋሽ ብሄራዊ 
ፓርክ የእንስሳት ዝውውር እንዳይስተጓጎል እና ተሽከርካሪዎች 
እንዲተላለፉ ኮርፖሬሽኑ ከኢትዮጵያ የዱር እንስሳትና ጥበቃ 
ባለስልጣን ጋር በ12/10/2003 ዓ.ም 11 የእንሰሳትና 2 የተሽከርካሪ 
መተላለፊዎች እንዲሰሩ ስምምነት ቢያደርግም አለመሰራታቸው፤

በኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን የተወረሱ ንብረቶች 
አያያዝ፣ አጠባበቅና አወጋገድ 

136. የባለስልጣን መ/ቤቱ በጉምሩክና በታክስ ዕዳ የተወረሱ ንብረቶች 
ለመመዝገብና ለማስወገድ የሚያግዝ ዘመናዊ የኢንፎርሜሽን 
ቴክኖሎጂ ሥርዓት ያልዘረጋና የአሰራር ሥርዓቱን መደገፍ 
የሚያስችሉ ፕሮግራሞች ሥራ ላይ እንዲውሉ ያላደረገ ከመሆኑም 
በላይ የንብረቶቹን ሙሉ መረጃ ማለትም መቼ እንደ ተወረሱ፣ 
መቼ እንደ ተወገዱና ያልተወገዱ ንብረቶችን የሚገልጽ የመረጃ 
ቋት/ data base/ የሌለው መሆኑ፤

137. በባለስልጣን መ/ቤቱ በዱቤ የሚሸጡ፣ ለሌሎች መ/ቤቶች የሚተላለፉ፣ 
በጨረታ የሚሸጡና በማውደም የሚወገዱ የተወረሱ ንብረቶች 
በዓይነት፣ በመጠንና በብዛት ተለይተው  መረጃቸው በተሟላ እና 
በአግባቡ መያዛቸውን በተመለከተ ተገቢው ክትትልና ቁጥጥር 
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እንደማያደርግ በኦዲቱ ወቅት ለማወቅ ተችሏል፡፡

138. ባለስልጣን መ/ቤቱ የተወረሱ ንብረቶችን ለማስወገድ የእቃዎችን 
ዋጋ ለመተመን የሚጠቀምበት የዋጋ መተመኛ ሲዲ በየጊዜው 
ወቅታዊ መሆን ያለበት ቢሆንም ወቅታዊ የማይደረግ መሆኑን 
በኦዲቱ ወቅት ለማረጋገጥ ተችሏል፡፡ እንዲሁም በየቅርንጫፍ 
ጽ/ቤቶች አንድ አይነት መስፈርት ላላቸው ዕቃዎች የተለያየ ዋጋ 
የሚተመን መሆኑ እና የሲዲ ዋጋ አተማመኑ የንብረቶቹን ሁኔታ 
ያላገናዘበ የተጋነነ ዋጋ የሚተመንበት አሰራር በመኖሩ ምክንያት 
እቃዎቹ ሳይወገዱ ለረጅም ጊዜያት የተቀመጡበት ሁኔታ መኖሩ፤

139. ባለስልጣኑ በጉምሩክ እና በታክስ ዕዳ ለተወረሱ የተለያዩ ንብረቶች 
እስከሚወገዱ ድረስ እንደ እቃዎቹ ዓይነትና ባህሪይ ተለይተው 
መቆየት የሚችሉበት የተሟላ መሳሪያ ያለው ዝግና ክፍት መጋዘን 
ያላዘጋጀ ከመሆኑም በላይ ንብረቶች በመጋዘን ውስጥ በሚቀመጡበት 
ጊዜ ይዞታቸውንና መሰረታዊ ባህሪያቸውን ሳይለቁ ለቁጥጥር አመቺ 
በሆነ ሁኔታ እንዲቀመጡ አለማድረጉ፤ 

140. በቅ/ጽ/ቤቶች የሚወረሱ የውጭ አገር ገንዘቦች በባለስልጣኑ በጉምሩክ 
ቁጥጥር ስር ያሉ ዕቃዎች አወጋጋድ መመሪያ ቁጥር 56/2003 
መሰረት በ48 ሰዓት ውስጥ ለባለስልጣኑ ገቢ መደረጋቸውን ተገቢውን 
ክትትልና ቁጥጥር ሊደረግ የሚገባ ቢሆንም በተለያዩ የጉምሩክ 
መቆጣጠሪያ ጣቢያዎች በህገወጥ መንገድ ከሀገር ሲወጡና ወደ ሀገር 
ሲገቡ የሚወረሱ የውጭ ሀገር ገንዘቦች በ48 ሰዓት ውስጥ ከተያዙበት 
ቅ/ጽ/ቤት በወቅቱ ገቢ ስለ መደረጋቸው አስፈላጊውን ክትትልና 
ቁጥጥር እንደማያደርግ በኦዲቱ ወቅት ለማረጋገጥ ተችሏል፡፡ 
የኦዲት ቡድኑ በመስክ ምልከታ በናሙና ተመርጠው ከታዩት ቅ/ጽ/
ቤቶች በአዋሽ መቅረጫ ጣቢያ የተወረሰ ስድስት ሺህ (6000) 
የአሜሪካን ዶላር እና 3000 የሳውዲ ሪያል ከአራት ወር በላይ ገቢ 
ሳይደረግ  በመቅረጫ ጣቢያው የሚገኝ ሲሆን ለባለስልጣን መ/ቤቱ 
በወቅቱ ገቢ አልተደረገም፡፡

141. በቅ/ጽ/ቤቶች የተያዙ የከበሩ ማዕድናት በተያዙ በአምስት የሥራ 
ቀናት ውስጥ ለባለስልጣኑ ገቢ ሊደረጉና ወደ ገቢ ሊቀየሩ የሚገባ 
ቢሆንም የኦዲት ቡድኑ በናሙና ካያቸው ቅ/ጽ/ቤቶች አዲስ አበባ 
ኤርፖርት ቅርንጫፍ ጽ/ቤት ምንነታቸው ያልታወቀ 55 ኪ.ግ 
የተወረሱ የከበሩ ማዕድናት ከአምስት ዓመት በላይ የተቀመጡ 
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ሲሆን እንዲሁም መጠናቸው ያልታወቀ ማዕድናት በቅ/ጽ/ቤቱ 
የሚገኙ ቢሆንም ለሚመለከታቸው አካላት እንዲተላለፉ እና ወደ 
ገቢ እንዲቀየሩ አልተደረጉም፡፡

142. ባለስልጣን መ/ቤቱ የተወረሱ ንብረቶችን ከሚያስወግድበት መንገድ 
አንዱ በዱቤ ሽያጭ ሲሆን በዚሁ መሰረት ለጅንአድ በዱቤ ሽያጭ 
ከ2003 ዓ.ም ጀምሮ የተላለፉ ዕቃዎች እስከ ነሀሴ 2006 ዓ.ም 
በውሉ አንቀጽ ሦስት ንዑስ አንቀጽ 3.4 መሰረት በ120 ቀን ውስጥ 
መከፈል የነበረበት ብር 343‚205‚205.36 እና ከአዲስ ፋና ከ2005 
ዓ.ም እስከ ነሀሴ 2006 ዓ.ም ብር 311‚293.30 ያልተሰበሰበ ሲሆን 
እንዲሁም በውሉ አንቀጽ ሦስት ንዑስ አንቀጽ 3.5 መስረት በወቅቱ 
ገቢ ካልተደረገ በሀገሪቱ ከፍተኛ የወለድ መጠን መሰረት ይከፈላል 
የሚል ቢሆንም ተግባራዊ እንዳልተደረገ በኦዲት ወቅት ከተከለሱ 
ማስረጃዎች ለማረጋገጥ ተችሏል፡፡

በማዕድን ሚኒስቴር በከበሩና በከፊል በከበሩ ማዕድናት ፈቃድ 
አስተዳደር፣ ግብይትና ቁጥጥር

143. የሚኒስቴር መ/ቤቱ ለከበሩና በከፊል ለከበሩ ማዕድናት ምርት እና 
ግብይትን ለማስፋፋት፣ ለመቆጣጠርና ለማስተዳደር የወጣውን 
አዋጅ መሰረት አደርጎ የማስፈፀሚያ ደንብ እንዲወጣላቸው 
ሊያዘጋጅ፣ ለሚመለከተው አካል ሊያቀርብ እና የቀድሞውም ስራ 
ላይ እንዲውል አስፈላጊውን ክትትል ሊያደርግ ይገባል፡፡ ይሁን 
እንጂ በኦዲቱ ወቅት ለማረጋገጥ እንደተቻለው ሚኒስቴር መ/ቤቱ 
ለአዋጅ ቁጥር 651/2001 እና 678/2002 የማስፈፀሚያ ደንብ 
አዘጋጅቶ በሚመለከተው አካል በወቅቱ እንዲፀድቅ አላደረገም፡፡ 
በአሁኑ ወቅት በስራ ላይ ያለው የማስፈፀሚያ ደንብ ቁጥር 182/1986 
ከአዋጅ ቁጥር 678/2002 በፊት የወጣና በተጠቀሰው አዋጅ የተደነገጉ 
ዋና ዋና ጉዳዮች የማያካትት በግልፅና በአግባቡ ስራ ላይ ለማዋል 
የሚያስፈልጉ ዝርዝር ማብራሪያዎች ባለመኖራቸው በአፈፃፀም 
ላይ ችግር እየተፈጠረ መሆኑን ለማወቅ ተችሏል፡፡ በተጨማሪም 
የማዕድን ሚኒስቴር ለከበሩና በከፊል ለከበሩ ማዕድናት ምርት እና 
ግብይት አስተዳደር የወጡ አዋጆች እና ደንቦችን መሰረት አድርጎ 
ዝርዝር የአፈጻጸም መመርያ አለማዘጋጀቱ ታውቋል፡፡

144. በአዋጅ ቁጥር 678/2002 ሚኒስቴር መ/ቤቱን የሚያማክር የማዕድን 
ስራዎች ምክር ቤት መቋቋም እንዳለበት ቢደነገግም ይህ ኦዲት 
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እስከሚጠናቀቅ በአዋጁ መሰረት ሚኒስቴር መ/ቤቱን የሚያማክር 
የማዕድን ስራዎች ምክር ቤት አለመቋቋሙ ታውቋል፡፡ እንደዚሁም 
ከሚኒስቴር መ/ቤቱ ፈቃድ ካገኙ ከአምስት የከበሩ ማዕድናት 
አምራች ባለፈቃዶች ውስጥ ሚኒስቴር መ/ቤቱ ለ3ቱ (60%) ፈቃድ 
ከመስጠቱ በፊት የሚኒስትሮች ምክር ቤት ይሁንታ ማግኘታቸውን 
ማረጋገጡን በተመለከተ በኦዲቱ ወቅት ማስረጃ አለመቅረቡ 
ታውቋል፡፡

145. ሚኒስቴር መ/ቤቱ በከበሩ ማዕድናት የአዘዋዋሪነት እና የላኪነት 
የብቃት ማረጋገጫ ሰርተፊኬት የተሰጣቸው ግለሰቦች /ሰዎች/ ወደ 
ውጭ የሚልኳቸውንና የሚያዘዋውሯቸውን ጥሬ የከበሩ ማዕድናት 
ጥራትና መጠን የሚያመለክት የላብራቶሪ ውጤት፣ የተገኘበትን 
ሕጋዊ ምንጭና አካባቢያቸውንና የከበረውን ማዕድናት ኘሮሰስ 
ያደረገውን አካል ስምና የፈቃድ ቁጥሩን ለፈቃድ ሰጪው ባለስልጣን 
እንዲያሳውቁ ስርዓት በመዘርጋት እንደማይከታተል ታውቋል፡፡

146. የከፍተኛ ደረጃ የማዕድን ማምረት የፈቃድ ጊዜ 20 ዓመት፣ 
የአነስተኛ ደረጃ የማዕድን ማምረት የፈቃድ ጊዜ 10 ዓመት እና 
የባህላዊ ማዕድን የማምረት የፈቃድ ጊዜ 3 ዓመት ቢሆንም በኦዲቱ 
ወቅት በናሙና በታዩ ክልሎች ከፈቃድ ዘመናቸው በላይ ፈቃዱን 
ይዞ የመቆየት እና ወደ ሌላ የፈቃድ ደረጃ ያለመሸጋገር ችግር 
መኖሩን ከነዚህም ውስጥ በደቡብ ፈቃድ ከወሰዱት 16 ባለፈቃዶች 
ውስጥ 15ቱ፣ በኦሮሚያ ከ65 ባለፈቃዶች ውስጥ 56ቱ እና በትግራይ 
ክልል 78 ባለፈቃዶች በአዋጁ መሠረት በባህላዊ የማምረት የፈቃድ 
ዘመናቸውን ጨርሰው ፈቃድ ያልመለሱ እንዲሁም የፈቃድ 
ዘመናቸው ከተጠናቀቀ በኋላ ወደሌላ የፈቃድ ደረጃ ሳይሸጋገሩ 
ከ9 ወራት እስከ 11 ዓመታት በማስቆጠር በፈቃዱ እንደተጠቀሙ 
በኦዲቱ ወቅት ለማወቅ ተችሏል፡፡

147. ሚኒስቴር መ/ቤቱም ሆነ የክልል ፈቃድ ሰጪ አካላት ከማዕድን 
ማምረት ሥራ ባለፈቃዶች የተመረተውን ማዕድን በንግድ 
ልውውጥ በተሸጠበት ዋጋ ላይ ለከበሩ ማዕድናት 8%፣ በከፊል 
ለከበሩ ማዕድናት 6% ሮያሊቲ፣ ተመን ላልወጣለት ማዕድን 
ጊዜያዊ የሮያሊቲ ክፍያ ተመን በማውጣትና ለባህላዊ ማዕድናት 
በክልሎች በወጣው ህግ መሰረት እንዲሁም የመሬት ኪራይና 
ሌሎች (የመንግስት ነፃ ድርሻና ግብር) ክፍያዎች ሂሳብ በወቅቱ 
ተከታትለው የማይሰበስቡና የማይመረምሩ በመሆኑ በ2005 ዓ.ም 
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ኦሮሚያ ክልል ከብር 426,982,815.56 በላይ የሮያሊቲ ገቢ ያጣ 
መሆኑ፤ እንዲሁም ከከበሩና በከፊል ከከበሩ ማዕድናት የሮያልቲ 
አከፋፈልን በተመለከተ የቀድሞ አዋጅ ላይ ለከበሩ 5% እና በከፊል 
ለከበሩ ያልተገለፀ ሲሆን፤ በአዋጅ ቁጥር 678/2002 ደግሞ 8% እና 
6% ቢልም ከሜድሮክ ጎልድ ከከበሩና በከፊል ከከበሩ ማዕድናት 
ላይ ሮያሊቲ በ5% ብቻ በመሰብሰቡ ከ2004-2006  በጀት ዓመት 
ከወርቅ በ3% ማለትም ብር 252,961,236.45 የሮያሊቲ ገቢ 
ሳይሰበሰብ መቅረቱ፤ 

148. በሚኒስቴር መ/ቤቱ እና በናሙና በታዩት በደቡብ፣ በኦሮሚያና 
በትግራይ ክልሎች ውስጥ በሶስቱም ክልሎች ፈቃድ ወይም 
የፈቃድ ማረጋገጫ ሰርተፊኬት የተሰጣቸው የማዕድን ባለፈቃዶች 
በእያንዳንዱ ፈቃድ ዘመን መጨረሻ ፈቃዳቸውን እንደማያሳድሱ 
ታውቋል፡፡ ከነዚህም ውስጥ ከ2004-2006 በጀት ዓመት በትግራይ 
119 ባለፈቃዶች፣ በኦሮሚያ 53 ባለፈቃዶች እንዲሁም በደቡብ 
ክልል 8 የአዘዋዋሪ ባለፈቃዶች ፈቃዳቸውን በእያንዳንዱ ፈቃድ 
ዘመን መጨረሻ ሳያሳድሱ ግብይት በማከናወንና ለባንኮችም ወርቅ 
በማቅረብ ላይ መሆናቸው ታውቋል፡፡

149. ሚኒስቴር መ/ቤቱ በከፍተኛ ደረጃ በከበሩና በከፊል በከበሩ ማዕድናት 
ምርትና ምርመራ ላይ ከ1986 ዓ.ም. ጀምሮ እስከ 2002 ዓ.ም ፈቃድ 
ካገኙት ውስጥ 90ዎቹ ለመጀመሪያ ጊዜ የተሠጣቸውን የቆይታ ጊዜ 
ጨርሰው በየበጀት ዓመቱ መጨረሻ ፈቃዳቸውን ሳያሳድሱ ከ1 እስከ 
15 ዓመታት ፈቃዱን ይዞ በመቆየት በመሥራት ላይ መሆናቸው 
እንዲሁም 14ቱ ደግሞ በአዋጅ 678/2002 አንቀጽ 19 ንዑስ አንቀስ 
1 ላይ በተጠቀሰው መሠረት የመጀመሪያ የፈቃድ እድሳት ከ1 
እስከ 5 ዓመት በመዘግየት ያሣደሱ መሆኑ እንዲሁም ሌሎች ሶስት 
ባለፈቃዶች ደግሞ የፈቃድ ዘመናቸው ከተቃጠለ ከ3-6 ዓመታት 
ያስቆጠሩ ቢሆንም ፈቃዱ ያልተሰረዘ ወይም ያልታገደ መሆኑ፤

150. ሚኒስቴር መ/ቤቱ የባለፈቃዶችን ወቅታዊ ሁኔታ /ሪፖርት 
ማቅረቢያ ጊዜ፣ የፈቃድ ዕድሳት ጊዜ፣ የክፍያ መፈፀሚያ ጊዜ 
ወዘተ./ ለመከታተል የሚያስችል በዘመናዊ ቴክኖሎጂ የታገዘ መረጃ 
አያያዝ ዘዴ ካዳስተር ሲስተም እንዳለው ቢገልጽም ከክልሎች 
ጋር የመረጃ ልውውጥ ባለመኖሩ የተደራረቡ የፈቃድ ቦታዎች 
እንደሚሰጡ ከተከለሱ ማስረጃዎች ለማረጋገጥ ተችሏል፡፡
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የአትክልትና ፍራፍሬ ልማት እና የወጪ ንግድ አፈፃፀም 

151. የሆርቲካልቸር ልማት ኤጀንሲ ኢትዮጵያ  በአትክልትና ፍራፍሬ 
ዘርፍ ያላትን አቅምና ተወዳዳሪነት (Comparative advantage) 
ከግንዛቤ ውስጥ በማስገባት እና በአትክልትና ፍራፍሬ ዘርፍ በክፍለ 
አህጉር ደረጃ በተለይም በመካከለኛውና ምስራቅ አፍሪካ ውጤታማ 
የሆኑ አገሮችን ተሞክሮ በመቀመር በዘርፉ ሊሰማሩ የሚችሉ 
ባለሀብቶችን በተሻለ ለመሳብ የሚያስችል የዘርፉን ልዩ ባህሪያት 
ያገናዘበ፣ ሁሉን አቀፍ፣ ዘላቂነት ያለው እና አስተማማኝ የድጋፍ 
ማዕቀፍ (Comprehensive incentive package) ያልተዘጋጀና 
በዘርፉ ሊሰማሩ ለሚችሉ ባለሀብቶችም እንዲያውቁት ያልተደረገ 
መሆኑ፤

152. በሁሉም ክልሎች ለአትክልትና ፍራፍሬ ልማት የሚሆኑ መሬቶች 
የተለዩ ቢሆንም ከኦሮሚያ ክልል ውጭ ያሉት የተለዩ መሬቶች 
በትክክል ለዘርፉ የሚውሉ ስለመሆናቸው በሆርቲካልቸር ኤጀንሲ 
ጥናት ያልተከናወነባቸው እና መሰረታዊ መረጃዎች ተለይተው 
ያልተያዙ መሆኑ ታውቋል፣

153. ከ2003-2006 ዓ.ም በአትክልትና ፍራፍሬ ዘርፍ ለተሰማሩ 38 
ባለሀብቶች ከተላለፈ 16,756 ሄክታር መሬት ውስጥ እስከ 2006 
የለማው 11,517 ሄክታር (69%) ብቻ ሲሆን ከዚህ ውስጥ 11 
ባለሀብቶች ወደ ልማት ያልገቡ ሲሆን፣ ወደ ልማት ከገቡት 27 
ባለሀብቶች ውስጥ ደግሞ 17 ባለሀብቶች የሚያመርቱትን ምርት 
ለውጪ ገበያ የማያቀርቡ መሆኑ፣ ከፊሎቹ የኤክስፓርት አትክልትና 
ፍራፍሬ ሰብሎች ለማምረት እና ኤክስፖርት ለማድረግ ውል ቢገቡም 
ለሀገር ውሰጥ ገበያ የሚያቀርቡ፣ የኤክስፓርት ስራቸውን ያቋረጡ 
እና ከውል ውጪ የሚያመርቱ ባለሀብቶች መኖራቸው፣ በአጠቃላይ 
ኤጀንሲው ለባለሀብቶች የተመደቡ መሬቶች እና የተሰጡ ድጋፎች 
በአግባቡና በወቅቱ ለታቀደላቸው አላማ ጥቅም ላይ መዋላቸውን 
የክትትል ሂደቱ የተጠናከረ አለመሆኑ፤

154. የሆርቲካልቸር ልማት ኤጀንሲ  ከክልሎች ጋር በመተባበር 
የኤክስፖርት ምርት ማምረት የሚችሉ የኮንትራት አርሶ አደሮችን 
(አውትግሮወሮችን) ለአትክልትና ፍራፍሬ ምርት ምቹ በሆኑ 
ክልሎች እንዲደራጁና ወደ ምርት እንዲገቡ እና ተከታታይነት 
ያለው የክህሎት ስልጠናዎችና የቴክኒክ ድጋፎችን በመቂ አካባቢ 
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ላሉ አውትግሮዎሮች የሚያደርግ ቢሆንም በሌሎቹ አካባቢዎች 
ያልተስፋፋ መሆኑ፣ እንዲሁም የኮንትራት አርሶ አደሮች 
(አውትግሮወሮች) ማበረታታት የሚችሉ የግብይት፣ የብድርና 
የሎጅሰቲክስ መሰረተ ልማት አገልግሎቶች እንዲሟላላቸው 
የድጋፍና ክትትል ስርዓቱ ያልተጠናከረ መሆኑ፤

155. የሆርቲካልቸር ልማት ኤጀንሲ በዘርፉ የተሰማሩ ባለሀብቶች 
ኤክስፖርት የሚያደርጉዋቸው የአትክልትና ፍራፍሬ ምርቶች 
የምግብ ደህንነት መስፈርቶችና አለም አቀፋዊ ስታንዳርዶች 
(ኤምፒኤስ፣ ቴስኮ፣ የአውሮፓ ጋፕና ግሎባል ጋፕ) የመሳሰሉትን 
ቤንች ማርኮች በኤጀንሲው በኩል ለባለሀብቶችም ሆነ 
ለአውትግሮወሮች የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎች በተጠናከረ መልኩ 
ያለመሰራታቸው፣ በተጨማሪም ለገበያው የሚቀርቡ የሆርቲካልቸር 
ምርቶች ከደንበኛው ፍላጎት አንፃር እንዲሁም ከየሀገሩ መመሪያ 
በተጣጣመ መልኩ የገበያውን መስፈርት /ስታንዳርዶች/ የማያሟሉ 
መሆኑ፤

156. የሆርቲካልቸር ልማት ኤጀንሲ በመሬት አሰጣጥ፣ በመሰረተ ልማት 
ማሟላት፣ በግብዓት አቅርቦት ዙሪያ በአጠቃላይ ዘርፉ የሚጠይቀውን 
አገልግሎት ከማቀላጠፍና ከማሳደግ ረገድ ያለው ቅንጀታዊ አሰራር 
የተጠናከረ ያለመሆኑ፣ ከባለድርሻ አካላት ጋር ተቀናጅቶ ለመስራት 
በእቅድ የማይመራ መሆኑና ከኦሮሚያ ክልል ጋር ያለው ቅንጅታዊ 
አሰራር ከሌሎች ክልሎች የተሻለ ቢሆንም መደበኛ የሆነ ግንኙነት 
የሌላቸው መሆኑ፣ እንዲሁም የሆርቲካልቸር ልማት ኤጀንሲ፣ 
የሆርቲካልቸር ማህበርና ሌሎች ባለድርሻ አካላት የሚሳተፉበት 
ቋሚ እና መደበኛ መድረክ ያለ ቢሆንም በታቀደው ጊዜ እየተካሄደ 
ያለመሆኑ፤ 

የግል ድርጅት ሠራተኞች ጡረታ አሰባሰብና አስተዳደር 

157. ኤጀንሲው በጡረታ ዕቅዱ የሚሸፈን የግል ድርጅት አዋጁ 
ባስቀመጠው መሰረት ለሰራተኛው በሚከፍለው መደበኛ የወር 
ደመወዝ ላይ ተመስርቶ የሰራተኞቹን የጡረታ መዋጮ ከደሞዛቸው 
ቀንሶ የድርጅቱን መዋጮ ጨምሮ ለጡረታ ፈንዱ በየወሩ እንዲከፍል 
ሊያደርግ የሚገባ ቢሆንም የግል ድርጅቶቹ በአዋጁ መሠረት በየወሩ 
እንዲከፍሉ የሚያስችል የተዘረጋ ጠንካራ ሥርዓት የሌለ በመሆኑ 
በናሙና በታዩት በሰሜን ምዕራብና በደቡብ ሪጅን፣ በደብረማርቆስ፣ 
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በጎንደር፣ በሆሳዕና፣ በአዲስ አበባ በምዕራብ፣ በሰሜንና በደቡብ 
ቅ/ጽ/ቤቶች እንዲሁም በዋናው መ/ቤት ከ3 ወር እስከ ሁለት ዓመትና 
ከሁለት ዓመት በላይ የማይከፍሉ ድርጅቶች ከመኖራቸውም በላይ 
በዋናው መ/ቤት ብቻ ከሐምሌ 2003 ዓ.ም እስከ ሚያዝያ 2006 
ዓ.ም. ከተለዩት 557 ድርጅቶች ውስጥ 500 የሚሆኑት ከ5 ወር 
በላይ ያልከፈሉና ከነዚህ ውስጥ 342ቱ ከዓመት በላይ ያልከፈሉ 
ድርጅቶች መኖራቸው፣ እንደዚሁም በጎንደር ወደ 1000 የሚጠጉ 
የእርሻ ባለሀብቶች የራሳቸውን ድርሻና የሠራተኞቻቸውን ጡረታ 
መዋጮ ሰብስበው ገቢ የማያደርጉ መሆኑ፤ 

158. ኤጀንሲው ከገቢ ሰብሳቢዎች የሚሰበሰበውን ገንዘብ ማስተላለፍን 
በተመለከተ በ29/08/05 ባስተላለፈው መመሪያ በወሩ መጀመሪያ 
እስከ 15ኛው ቀን የተሰበሰበውን በ16ኛው ቀን እና ከ16-30ኛው 
ቀን የተሰበሰበው በሚቀጥለው ወር የመጀመሪያ ቀን አንድ መቶ 
ብር ብቻ በባንኩ ቀሪ ሆኖ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ወዳለው 
የኤጀንሲው የባንክ ሂሣብ ቁጥር እንዲተላለፍ ለባንኮች መመሪያ 
ቢወርድም እየተተገበረ አለመሆኑና ወደ ብሔራዊ ባንክ ተላልፈው 
ነገር ግን ብሔራዊ ባንክ ሳይገቡ እስከ 8 ወር የሚቆይ ገንዘብ 
መኖሩ እንዲሁም ከገቢዎችና ጉምሩክም ሆነ ከንግድ ባንክ እስከ 1 
ዓመት ሳይተላለፉ የቆዩ ገንዘቦች መኖራቸው፤ 

159. ኤጀንሲው የጡረታ መዋጮ በወቅቱ በማይከፍሉ፣ የሂሳብ መዝገብ 
በማይዙ፣ መረጃ በማይሰጡ እና በወቅቱ በማይከፍሉ የግል ድርጅቶችና 
ግለሰቦች ላይ ህጋዊ እርምጃ ለመውሰድ የሚያስችል የመረጃ አያያዝ 
ስርአት ሊዘረጋ የሚገባ ቢሆንም በናሙና በታዩት በሰሜን ምዕራብና 
በደቡብ ሪጅን፣ በአዲስ አበባ በሰሜን፣ በምዕራብና በደቡብ ሪጅን 
ያልከፈሉ ድርጅቶች መረጃዎች ተለይተው አለመያዛቸው፣ በዋናው 
መ/ቤት መረጃው ቢኖርም ህጋዊ እርምጃ ለመውሰድ በሚያስችል 
መልኩ ምን ያህል እንዳለባቸውና ከመቼ እስከመቼ መሆኑን ጥርት 
ባለ መልኩ የማያሳይ መሆኑ፤

160. በመሆኑም ሁሉም የክዋኔ ኦዲት የተካሄደባቸው መ/ቤቶች በኦዲቱ 
የታዩትን ክፍተቶች መነሻ በማድረግና መርሀ-ግብር በማዘጋጀት 
ተገቢውን የማስተካከያ እርምጃ እንዲወስዱ፣ በቀጣይም ለሚካሄዱ 
ሥራዎች እንደ ግብአት በመውሰድ ተመሳሳይ ክፍተቶች እንዳይከሰቱ 
ጥንቃቄ ማድረግ እንደሚገባ አሳስበናል፡፡
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የ2006 በጀት ዓመት የኦዲት ሪፖርት

የልዩ ኦዲት ስራዎች

161. በዕቅድ ከያዝናቸው የኦዲት ሥራዎች በተጨማሪ በኦዲት ዓመቱ 
በፍ/ቤቶች፡ በሥነ-ምግባርና ፀረ ሙስና ኮሚሽን እንደዚሁም 
በሌሎች የተለያዩ አካላት ጥያቄ 6 የልዩ ኦዲት ስራዎች ተከናውነው 
ሪፖርታቸው ለሚመለከታቸው አካላት ተልኳል፡፡ በዚህም ምክንያት 
በመደበኛው የኦዲት ሥራ ላይ ከፍተኛ ጫና ተፈጥሮብን አልፏል፡፡

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

162. በመ/ቤታችን ማቋቋሚያ አዋጅ አንቀጽ 17 ንዑስ አንቀጽ 3 
መሠረት ኦዲት ተደራጊዎች በፌዴራል ዋና ኦዲተሩ በተላኩ የኦዲት 
ሪፖርቶች የተገለጹ ግኝቶች ላይ በጊዜ ገደብ እርምጃ የመውሰድ 
ግዴታ እንዳለባቸውና ለመውሰድ ካልቻሉም ምክንያቱን በመግለፅ 
ለፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት ማሳወቅ እንዳለባቸው ተደንግጓል፡፡ 
ይህንኑ ድንጋጌ መነሻ በማድረግ የ2006 በጀት ዓመት ሂሣብ ኦዲት 
እንደተጠናቀቀ ጎላ ጎላ ያሉ ግኝቶች ለተገኙባቸው 92 መ/ቤቶች 
እና 18 የክዋኔ ኦዲት የተካሄደባቸው መ/ቤቶች የማስተካከያ 
መርሃ-ግብር ነድፈው እንዲያሳውቁን ጥያቄ የቀረበ ቢሆንም፣ ይህ 
ሪፖርት እስከተጠናቀረበት ጊዜ ድረስ መርሀ-ግብሩን የላኩት 35 
የፋይናንሻልና ህጋዊነት እና 12 የክዋኔ (ዝርዝሩን በአባሪ 2 ላይ 
ይመልከቱ) ኦዲት ሪፖርት የተላከላቸው መ/ቤቶች ብቻ ናቸው፡፡

163. በሌላ በኩል የ2005 በጀት ዓመት ሂሳብ ኦዲት ወቅት በተሰጡት 
የማሻሻያ ሀሳቦች መሰረት እርምጃ የተወሰደ መሆኑን ለማረጋገጥ 
ኦዲት ሲደረግ፣ በ32 መ/ቤቶች እና 7 ቅ/ጽ/ቤቶችና ተጠሪ ጽ/ቤቶች 
በተለያዩ ነጥቦች ላይ በኦዲት ሪፖርቱ በተገለጸው መሰረት ተገቢውን 
እርምጃ ያልወሰዱ መ/ቤቶች መኖራቸው የ2006 በጀት ዓመት 
ኦዲት ሲከናወን በተፈፀመ የክትትል ኦዲት ተረጋግጧል፡፡

164. በአንፃራዊ መልኩ በኦዲት ግኝቶች ላይ እርምጃ የመውሰዱ 
ዝንባሌ ከ2004 በጀት ዓመት ሂሳብ ኦዲት በኋላ እየተሻሻለ የመጣ 
ቢሆንም አሁንም ያለበቂ ምክንያት በፌዴራል ዋና ኦዲተሩ በቀረቡ 
የኦዲት ሪፖርቶች በተሰጡ የማሻሻያ ሃሣቦች ላይ በወቅቱ እርምጃ 
ያለመውሰድ ችግሮች ይታያሉ፡፡ ይህ ደግሞ የሕግ ተጠያቂነትን 
የሚያስከትል መሆኑ ታውቆ እያንዳንዱ ኦዲት ተደራጊ በተሰጡት 



308

የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት

የማሻሻያ ሀሳቦችመሠረት የማስተካከያ እርምጃ ሊወስድ ይገባል፡፡ 
ም/ቤቱም በዚህ ረገድ የሚያደርገውን ክትትልና ቁጥጥር ማጠናከር 
ይኖርበታል፡፡

ለኦዲተሮችና የሂሣብ አዋቂዎች የሙያ ማረጋገጫ መስጠትና 
መከታተልን በተመለከተ 

165. የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት በአዋጅ ቁጥር 669/2002 አንቀጽ 
5 ንዑስ አንቀጽ 16 በተሰጠው ሥልጣን መሠረት ከጥር 2005 እስከ 
ታህሣሥ 2006 ባለው ጊዜ ለ17 የግል ኦዲተሮችና 147 ሂሣብ 
አዋቂዎች አዲስ የሙያ ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት ሰጥቷል፡፡

166. በሌላ በኩል ቀደም ሲል ፈቃድ በተሰጣቸው ላይም ተገቢውን ክትትልና 
ቁጥጥር በማድረግ የ528 የሂሳብ አዋቂዎችና የ108 ኦዲተሮች 
ዓመታዊ የሙያ የሰርትፍኬት ዕድሳት የተከናውነ ከመሆኑም በላይ 
የስም ዝርዝራቸውም በመ/ቤቱ ዌብ ሣይትና በጋዜጣ እንዲወጣ 
ተደርጎ ከዚህ ውጪ አገልግሎት እንሰጣለን የሚሉ ሲያጋጥሙ ሕገ 
ወጥ በመሆናቸው ለእርምጃ አወሳሰድ እንዲያመች ኀብረተሰቡ ለመ/
ቤታችን ጥቆማ የሚቀርብበትን ሥርዓት እንዲያውቀው ተደርጓል፡፡ 
ከጥር 2007 ጀምሮ ይህ ሥልጣን በህግ ለሌላ አካል በመሰጠቱ በመ/
ቤታችን በኩል ይከናወኑ የነበሩ ተግባራት ቀሪ ሆነዋል፡፡

ሴክተር ዘለል ሥራዎችን በተመለከተ

167. በዚህ ረገድ ሥራዎቹን ተቋማዊ ለማድረግ ታስቦ ሥራዎቹን በቋሚነት 
የሚመራ ክፍል የተደራጀ ቢሆንም፣ በውስጥ ዕድገትም ሆነ በቅጥር 
የሥራ መደቦቹን ማሟላት ባለመቻሉ በሥርዓተ ፆታ፤ በHIV/AIDS 
እና በአካባቢ ጥበቃ ዙሪያ ከመ/ቤቱ አስፈላጊው ድጋፍ እየተሰጠ 
ሥራዎቹን በሚያስተባብሩ ፈቃደኛ ኮሚቴዎች አማካይነት ዓለም 
አቀፍ የሴቶች ቀንና የHIV/AIDS ቀን በመ/ቤት ደረጃ ተከብረዋል፡፡ 
በተጨማሪም የመ/ቤታችን ሴት ሰራተኞች በየሁለት ወሩ ግማሽ ቀን 
ቋሚ የጋራ የምክክርና የልምድ መለዋወጫ መድረክ እንዲኖራቸው 
ተወስኖ እየተከናወነ ይገኛል፡፡ ዓለም አቀፍ የሴቶች ቀን በዓል 
አከባበርን ምክንያት በማድረግ በኮሚቴው አስተባበሪነት የመ/ቤቱ 
ሰራተኞች የሐምሊን ፊስቱላ ሆስፒታልን በመጎብኘት የፊስቱላ 
ተጎጅዎችን በማጽናናት በፈቃደኝነት ደም ልገሳ አድርገዋል። 
ነገር ግን እንደተጠቀሰው ስራዎቹ በቋሚነት መደበኛ ሠራተኛ 
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ተመድቦላቸው እንዲከናወኑ ለማድረግ በርካታ ጥረት ቢደረግም 
ባለመሳካቱ አሁንም መ/ቤቱ የተለያዩ አማራጮችን በመመልከት 
ላይ ይገኛል፡፡

የመ/ቤቱ የሰው ሀብት ሁኔታ

168. ለመ/ቤቱ በመዋቅር የተፈቀደው የሰው ኃይል ለኦዲት ባለሙያ 419 
እና ለድጋፍ ሰጪ 264 በድምሩ 683 ሲሆን፣ በጥር ወር 2006 የኦዲት 
ሥራው ሲጀመር የነበረው የሰው ሀይል 244 ኦዲተሮችና 160 የድጋፍ 
ሰጪ ሰራተኞች በድምሩ 404 ነበር፡፡ በኦዲት ዓመቱ 58 ኦዲተሮችና 
31 ድጋፍ ሰጪ ሠራተኞች፣ 1 ሰራተኛ በዝውውር  በድምሩ 90 
ሠራተኞች የተቀጠሩ ሲሆን፣ 9 ሠራተኞች በጡረታ የተገለሉ፣ 5 
በሞት የተለዩ 1 በዲሲፒሊን ቅጣት፣ 57 ኦዲተሮችና 25 ድጋፍ ሰጪ 
በድምሩ 97 ሠራተኞች በራሣቸው ፈቃድ መ/ቤቱን ለቀዋል፡፡

169. በመሆኑም በኦዲት ዓመቱ መጨረሻ በመ/ቤቱ የኦዲት ባለሙያዎች 
173 ወንዶችና 88 ሴቶች በድምሩ 261፤ የድጋፍ ሰጪ 62 ወንዶችና 
74 ሴቶች በድምሩ 136 ድጋፍ ሰጪ ሠራተኞች በአጠቃላይ 397 
ሠራተኞችና ኃላፊዎች በሥራ ላይ የነበሩ ሲሆን፣ 286 የሥራ 
መደቦች በክፍትነት ተመዝግበው ይገኛሉ፡፡

የ2006 በጀት ዓመትና 2007 በጀት ዓመት የዘጠኝ ወር 
የበጀት አጠቃቀም 

170. በ2006 በመ/ቤታችን ሊከናወኑ ለታቀዱት ሥራዎች ማከናወኛ ብር 
21,970,768.37 በጀት ተፈቅዶ ብር 21,020,087.19 ወይም 95.67% 
ሥራ ላይ የዋለ ሲሆን፣ ለ2007 በጀት ዓመት ዕቅድ ማስፈጸሚያ 
ለመ/ቤታችን ብር 23,259,830.00 ተፈቅዷል፡፡ ከተፈቀደው በጀት 
ውስጥ እስከ መጋቢት 30/2007 ሥራ ላይ ለማዋል የታቀደው ብር 
17,447,272.20 ሲሆን የዘጠኝ ወር የበጀት አፈፃፀም ደግሞ ብር 
17,318,858.10 ወይም 99.26%  ሆኗል፡፡

መ/ቤቱን ያጋጠሙ ችግሮችና የተወሰዱ እርምጃዎች

171. መ/ቤታችን በሕገ-መንግሥትና የማቋቋሚያ አዋጁ የተጣለበትን 
ኃላፊነት ለመወጣት ከፍተኛ ጥረት እያደረገ ቢሆንም፤ በተለይ 
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ከሰው ሀይል ፍልሰት ጋር በተያያዙ ተግዳሮቶች ምክንያት ያሰበውን 
ያህል ውጤት ማስገኘት አልቻለም፡፡ በሥራ ላይ እየተፈታተኑን 
ከሚገኙ ተግዳሮቶች የሚከተሉት ዋና ዋናዎቹ ናቸው፡፡

172. እንዳለፉት ዓመታት ሁሉ አሁንም ቁልፍ የመ/ቤቱ ችግር ሆኖ 
የቀጠለው  ኦዲቱን በሚፈለገው ጥልቀትና ጥራት ለማከናወን 
የሚያስችል በቂ ክህሎትና ልምድ ያለው ባለሙያ ከደመወዝና 
ሌሎች ጥቅማ ጥቅሞች ማነስ ጋር በተያያዘ ለማቆየትም ሆነ 
ለመቅጠር አለመቻሉ ነው፡፡ ምክር ቤቱና የጠቅላይ ሚኒስትር 
ጽ/ቤት ባደረጉት ጥረትና ድጋፍ ከሀምሌ 2006 ጀምሮ የመ/ቤቱ 
የደመወዝ ስኬል በምርጫ ቦርድ የደመወዝ ስኬል መሠረት እንዲሆን 
ተፈቅዶ ቢተገበርም  ከሀምሌ 2006 ጀምሮ ለሌሎች የሲቪል ሰርቨስ 
ሠራተኞች የተደረገው የደመወዝ ጭማሪ መ/ቤታችን እንዳያካትት 
በመደረጉ የተፈቀደው የደመወዝ ስኬል ያስገኝ የነበረው ፋይዳ 
እንዲቀለበስ አድርጎታል፡፡ በሌላ በኩል በግሉ ክፍለ ኢኮኖሚ ፈጣን 
ዕድገት የሂሳብና ኦዲት ባለሙያዎች ፍላጎት በከፍተኛ መጠን 
በማደጉና በሌላ በኩል ደግሞ የእነኚህ ባለሙያዎች አቅርቦት 
ከፍላጎት ጋር ባለመጣጣሙ ችግሩን አባብሶታል፡፡ በተለይ የቁልፍ 
የሰው ሀይል ፍልሰቱ ችግር በተለየ ሁኔታ ታይቶ ሊፈታና በፍጥነት 
መፍትሄ ሊያገኝ ይገባል፡፡

173. ለኦዲቱ ሥራ የሚደረገው ትብብር በአብዛኛው መሻሻል ያሳየ 
ቢሆንም አሁንም በተወሰኑ መ/ቤቶች ያለመተባበር (በወቅቱ 
የሥራ ቦታ ያለማመቻቸት፤ መረጃ ያለመስጠት፣ የመውጫ ስብሰባ 
እንዲደረግ ሲጠየቁ አለማመቻቸት፤ መውጫ ስብሰባ ከተደረገ በኋላ 
ማስረጃ ለማቅረብ መሯሯጥ) ችግሮች የሚታዩ በመሆኑ መ/ቤቶቹ 
በፍጥነት እነኚህን ችግሮች በማስወገድ ሕጋዊ ኃላፊነታቸውን 
ሊወጡ ይገባል፡፡

174. በፋይናንስ አስተዳደር አዋጁ መሠረት የፌዴራል ባለበጀት መ/
ቤቶች የበጀት ዓመቱ ባለቀ በሦስት ወር ጊዜ እስከ መስከረም 
30 ሂሳባቸውን በመዝጋት ለኦዲት ማቅረብ ቢኖርባቸውም 
71 መ/ቤቶች ወይም 52.98% (ዝርዘሩን በአባሪ 1 ይመልከቱ) 
የሚሆኑት ሂሳባችውን ከጥቅምት1/2007 እስከ መጋቢት 16/2007 
ድረስ በማዘግየት የዘጉ በመሆኑ የ2006 በጀት ዓመት ሂሳብ ኦዲት 
በታሰበው ጊዜ ማጠናቀቅ አለመቻል፣ በኦዲተሮቻችንና የስራ 
ኃላፊዎች ላይ ከፍተኛ የስራ ጫና ከመፍጠሩም በላይ የ2007 በጀት 
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ዓመት ሂሳብ ኦዲት በመርሀ-ግብራችን መሠረት እንዳንጀምርና 
ዓመታዊ ሪፖርታችንንም በወቅቱ እንዳናዘጋጅ ከፍተኛ እንቅፋት 
ሆኖብን አልፏል፡፡

175. መ/ቤቶች ሂሳባቸውን ህጉ ባስቀመጠው የጊዜ ገደብ መሠረት 
ዘግተው ለኦዲት የማያቀርቡ ከሆነ ኦዲቱን አቋርጠን ለመውጣት 
ወስነን ሠርኩላር ያስተላለፍን ቢሆንም ጉዳዩን በማስታመም ኦዲቱን 
ከማቋረጥ ይልቅ የየመ/ቤቶቹን የበላይ ኃላፊዎች በተደጋጋሚ 
በማነጋገርና ጥረት እንዲያደርጉ በመገፋፋት ኦዲተሮቻችንና የስራ 
ኃላፊዎቻቸውን ከመደበኛ ሥራ ሰዓት ውጭ ያለምንም የትርፍ 
ሰዓት ክፍያ በማሠራት የዘመኑን የኦዲት ሥራ ለማጠናቀቅ ከፍተኛ 
ጥረት ተደርጓል፡፡ ነገር ግን ሂሳብን በወቅቱ አለመዝጋትና በህግ 
በተቀመጠው አግባብ ለኦዲት ኣለማቅረብ የሕግ ጥሰት በመሆኑ 
ለወደፊቱ እንዳይደገም መ/ቤቶች ከወዲሁ ተገቢውን እርምጃ 
በመውሰድ ሂሳባቸውን የፋይናንስ አስተዳደር አዋጁ ባስቀመጠው 
የሕግ የጊዜ ገደብ ውስጥ ዘግተው ለኦዲት እንዲያቀርቡ ግፊት 
እንዲደረግና በማያቀርቡት ላይ ምክር ቤቱ ተገቢውን እርምጃ 
ሊወስድ ይገባል፡፡

176. በአብዛኛው መ/ቤቶች አሁንም የውስጥ ኦዲት የሥራ ክፍሎች 
በመዋቅር፣ በክህሎትና በዕውቀት በሚገባ ባለመደራጀታቸውና 
አንፃራዊ ነፃነታቸው ተጠብቆ እንዲሠሩ ባለመደረጉ ወይም 
ባለመፈቀዱ የውጪ ኦዲቱ ከውስጥ ኦዲት ሥራ ማግኘት የሚገባውን 
ያህል ፋይዳ በዚህም ዓመት ሊያገኝ አልቻለም፡፡ በሌላ በኩል 
ይህንን ሁኔታ ለማሻሻል በገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር 
በኩል ጥረቶች በመደረጋቸው የተወሰነ ለውጥ ቢኖርም አሁንም 
የታሰበውን ወጤት ባለማስገኘቱ ጥረቱ ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል፡፡

177. የተወሰነ መሻሻል የሚታይ ቢሆንም አሁንም በርካታ ኦዲት 
ተደራጊዎች ከመ/ቤታችን በሚላኩ የኦዲት ሪፖርቶች ላይ መልስ 
ያለመስጠትና በሚሰጡት የማሻሻያ ሃሳቦች መሠረትም በወቅቱና 
በተሟላ ሁኔታ የማስተካከያ እርምጃ ያለመውሰድ  ያልተፈታ ችግር 
ነው፡፡ በተለይም በተደጋጋሚ ሂሳባቸው ላይ የኦዲት አስተያየት 
ለመስጠት የማይቻልና ተቀባይነት የሚያሳጣ  ኦዲት አስተያየት 
የተሰጠባቸው መ/ቤቶች ተገቢውን ማስተካከያ በማድረግ የፋይናንስ 
አስተዳደር ህጎችና መመሪያዎችን ተከትለው የሂሳብ ሪፖርታቸውን 
ሊያቀርቡ ይገባል፡፡ ይህ ሁኔታ በዚህ መልኩ ሊቀጥል ስለማይገባና 
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ከፍተኛ ተጠያቂነትን ጭምር የሚያስከትል በመሆኑ አሁንም 
የሚመለከታቸው አስቀድመው ተገቢውን የማስተካከያ እርምጃ 
እንዲወስዱ ይመከራል፡፡ በምክር ቤቱም በኩል የተጀመረው ጥረት 
ተጠናክሮ የማስተካከያ እርምጃ በማይወስዱ ኦዲት ተደራጊዎች ላይ 
ተገቢው እርምጃ ሊወሰድ ይገባል፡፡ 

የ2007 በጀት ዓመት ሂሳብ ኦዲት ዕቅድ

178. የሰው ሀይል ፍልሰቱ ፈታኝ ቢሆንም ችግሩ በሚመለከተው አካል 
ተገቢውን መፍትሄ እንደሚያገኝ ታሳቢ በማድረግ በ2007 በጀት 
ዓመት ሂሳብም የኦዲቱ ሽፋን 100% ሆኖ እንዲቀጥል በ146 
የፌዴራል መንግሥት መ/ቤቶች ሂሳብ ላይ የሕጋዊነት ኦዲት 
ለማድረግ ታቅዷል፡፡ ካለፉት ዓመታት በተለየ ሁኔታ የኦዲት ጥራት 
የሁሉም ኦዲት ፈፃሚ ልዩ ትኩረት እንዲያገኝ ተደርጎ የ2007 በጀት 
ዓመት ሂሳብ ኦዲት ዕቅድ ተነድፏል፡፡ በተመሳሳይ ሁኔታ ከየካቲት 
2007 እስከ ጥር /2008 ድረስ 20 የክዋኔ ኦዲቶችን በማከናወን 19 
ሪፖርቶችን ለማውጣት ታቅዷል፡፡ በሌላ በኩል ከጥር 2007 እስከ 
ታህሣሥ 2008 ድረስ በ300 የመሠረታዊ አገልግሎት ተጠቃሚ 
በሆኑ ወረዳዎችና የሴክተር ቢሮዎች የተከታታይ ኦዲት በየሩብ 
ዓመቱ ለማከናወን እንደዚሁም አንድ ፕሮግራም አቀፍ ኦዲት 
በገንዘብና ኢኮኖሚ ሚኒስቴር ደረጃ ለማካሄድ በእቅድ ተይዟል፡፡ 

179. በዚሁ መሠረት ከመጋቢት እስከ ሚያዝያ 30/2007 ባሉት ሁለት 
ወራት ጊዜ የፋይናንስና ሕጋዊነት ኦዲት በ41 መ/ቤቶች እና 
11 ቅ/ጽ/ቤቶች የክዋኔ ኦዲት ደግሞ ካለፈው ዓመት የዞሩ 3ቱን 
ጨምሮ 18 የክዋኔ ኦዲቶች እና 46 የመሠረታዊ አገልግሎቶች ከለላ 
ተከታታይ ኦዲቶች ተጀምረው በተለያየ ደረጃ ላይ ይገኛሉ፡፡

በሂሣብ ምርመራ አገልግሎት ኮርፖሬሽን እና በግል ኦዲት 
ድርጅቶች የተከናወነ ኦዲት 

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

181. በሂሳብ ምርመራ አገልግሎት ኮርፖሬሽን እና በግል የኦዲት 
ድርጅቶች በ2006 በተከናወኑ ኦዲቶች የታዩ ጎላ ጎላ ያሉ ግኝቶች 
በዋና ኦዲተር መ/ቤት ዘገባ ጥራዝ 2 ክፍል 3 በዝርዝር የቀረበ 
ስለሆነ ዝርዝሩን ከዚያው መመልከት ይቻላል፡፡

ኦዲት የተደረጉ ድርጅቶች የሂሣብ መግለጫ ሁኔታ

182. በ2006 በጀት ዓመት ኦዲት የተደረጉት የመንግሥት የልማት 
ድርጅቶችና በሽርክና የተቋቋሙ ድርጅቶች 78 ሲሆኑ፤ በኢትዮጵያ 
መንግሥትና በውጭ መንግሥታት የጋራ ትብብር የሚከናወኑ 
ኘሮጀክቶች ሂሣብ ደግሞ 174 በድምሩ 252 (ይህ ቁጥር በአንድ 
በጀት ዓመት የሁለት እና ከዚያ በላይ በጀት ዓመት ሂሳባቸው 
ኦዲት ከተደረገው መ/ቤት ወይም ፕሮጀክት ውስጥ የቅርብ ዓመቱን 
ብቻ እንደ አንድ በመቁጠር የተወስደ ነው) ኦዲቶች ተከናውነዋል፡፡

183. በእነዚህ ሪፖርቶች ላይ የተሰጠው የኦዲት አስተያየት ዓይነት 
ሲተነተን፣ ነቀፌታ የሌለበት አስተያየት (Unqualified opinion) 
161፣ ነቀፌታ ያለበት አስተያየት (Qualified opinion) 71፣ አቋም 
የማይወሰድበት አስተያየት (Disclaimer opinion) 18፣ አጥጋቢ ሆነው 
ባለመገኘታቸው የተቃውሞ አስተያየት የቀረበባቸው (Adverse) 
የተሰጠበት 1 እና አስተያየት ያልተሰጠበት ልዩ ኦዲት 1 በድምሩ 
252 ናቸው፡፡

184. በሌላም በኩል መ/ቤታችን ባለው መረጃ መሠረት ከሁለት ዓመታት 
በላይ ሂሣባቸውን ዘግተው ኦዲት ያላስደረጉ 17 የመንግሥት ልማት 
ድርጅቶች ይገኛሉ፡፡

የሂሣብ ምርመራ አገልግሎት ኮርፖሬሽን የሥራ እንቅስቃሴና 
ያጋጠሙ ችግሮች

185. የሂሣብ ምርመራ አገልግሎት ኮርፖሬሸን በአዋጅ ቁጥር 126/1969 
የተቋቋመ ሲሆን ዓላማው የመንግስት ወይም አብዛኛው ድርሻቸው 
በመንግሥት ለተያዙ የማምረቻ፣ የማከፋፈያና የአገልግሎት ሰጪ 
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ድርጅቶች የኦዲት አገልግሎት ማበርከት ነው፡፡

የኮርፖሬሽኑ የዕቅድ ክንውን

186. በ2006 በጀት ዓመት መጀመሪያ በነበረው 112 የሰው ኃይል 240 
ኦዲቶችን ለማድረግ አቅዶ 235 ኦዲቶችን ወይም የዕቅዱን 97.91% 
መፈጸም ችሏል፡

የኮርፖሬሽኑ የፋይናንስ አንቅስቃሴ

187. ኮርፖሬሽኑ በ2006 በጀት ዓመት ከኦዲት ሥራ አገልግሎት ብር 
18,400,062.00 ገቢ ለማግኘት አቅዶ ብር 16,405,543.00 ገቢ 
አግኝቷል፡፡ በሌላም በኩል ብር 11,063,550.00 ወጪ ለማድረግ 
አቅዶ ብር 10,370,895.00 ወጪ ያደረገ ሲሆን፤ በበጀት ዓመቱ 
ብር 5,135,559.00 የተጣራ ትርፍ ሊያገኝ ችሏል፡፡
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ማጠቃለያ

188. በሪፖርቱ እንደተመለከተው በ2006 በጀት ዓመት ሂሣብ ላይ 
የተካሄደው ኦዲት በሂሳብ ምርመራ አገልግሎት ኮርፖሬሽን 
እንደሚሰሩ የተያዙትን ጨምሮ አንድ መ/ቤት ሂሳቡን ባለመዘጋቱና 
ሌላ አንድ መ/ቤት በሰው ሀይል እጥረት ተጀምሮ ባለመጠናቀቁ 
የኦዲት ሽፋኑን 98.52% ሆኗል፡፡ የክዋኔ ኦዲቱም 20 የክዋኔ ኦዲት 
ሪፖርቶችን ለማውጣት ከታቀደው የ18  (90%) ሲጠናቀቁ፣ ሌሎች 
በዳሰሳና ቅኝት ኦዲት ደረጃ የሚገኙ 3 ክዋኔ ኦዲቶች በዕቅዱ 
መሠረት ወደ ቀጣዩ ዓመት ተላልፏል፡፡ የመሠረታዊ አገልግሎት 
ከለላ ኦዲት 300 ታቅዶ 100% ተከናውኗል፡፡ በዋነኛነት ከሰው 
ሀይል ፍልሰት ጋር በተያያዘ የፋይናንስና ሕጋዊነት ኦዲት ሽፋን 
ባለፈው ዓመት ከደረሰበት 100% ወደ 98.52% መውረዱና የክዋኔ 
ኦዲቱም በ10% ከዕቅድ በታች መፈጸሙ የደረስንበትን ደረጃ ቀጣይ 
ከማድረግ አንፃር በሰው ሀይል ፍልሰት ምክንያት በሥራችን ላይ ምን 
ያህል ፈተና እየገጠመን መሆኑን አመላካች ነው፡፡ ፍልሰቱ አሁንም 
በመቀጠሉ አሁን የተደረሰበት ደረጃ ወደ ኋላ እንዳይንሸራተት 
የምክር ቤቱ ድጋፍ እጅግ ወሳኝ በመሆኑ ጉዳዩ በልዩ ትኩረት 
ሊታይ ይገባል፡፡ 

189. ቀደም ሲል ከተገለጹት ሁለቱ መ/ቤቶች ውጭ ውዝፍ የኦዲት ሥራ 
አለመኖሩና የተቀሩትን የፌዴራል መንግሥት ባለበጀት መ/ቤቶች 
በየዓመቱ ኦዲት በምናደርግበት ደረጃ ላይ መገኘታችን የአሠራር 
ክፍተቶችን በፍጥነት በመለየት ተገቢው የማስተካከያ እርምጃ 
እንዲወሰድ ዕድል የሚሰጥ በመሆኑ ጥረቱ አሁንም ሊጠናከር 
ይገባል፡፡ ነገር ግን በተደጋጋሚ በየዓመቱ የሚታዩ ተመሳሳይ ሆኖም 
ትኩረት ተሰጥቶዋቸው ቢሆን ኖሮ ሊወገዱ የሚችሉ ግድፈቶች 
በዚህም ዓመት መ/ቤቶች ማረም አለመቻላቸው አሁንም የቱን 
ያህል ትኩረት ለዚህ ጉዳይ ሊሰጥ እንደሚገባ አመላካች ነው፡፡ 
ስለሆነም የሚመለከታቸው ሁሉ የተጠናከረ ክትትል ሊያደርጉና 
እርምጃ ሊወስዱ ይገባል፡፡ ዝርዝር የፋይናንስና ህጋዊነት ኦዲት 
ሪፖርቱ በሁለት ጥራዝ እንደዚሁም የእያንዳንዱ ክዋኔ ኦዲት 
ዝርዝር ሪፖርት ደግሞ በ18 ጥራዝ ተዘጋጅቶ ለአፈ-ጉባዔ ጽ/ቤት 
የተላከ በመሆኑ በምክር ቤቱ የመንግሥት ወጪ አስተዳደርና 
ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴና በሌሎች የሚመለከታቸው የምክር 
ቤቱ ቋሚ ኮሚቴዎች በኩል በጥልቀት ተመርምሮ እርምጃ ሊወሰድ 
ይገባል፡፡
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190. ነገር ግን እንዳለፉት ዓመታት ሁሉ እየተንከባለሉ የመጡት 
ተሰብሳቢና ተከፋይ ሂሣቦች፣ ደንብና መመሪያን ሳይጠብቁ 
የሚፈጸሙ ግዥዎች፣ ከመንግሥት ገቢ አተማመንና አሰባሰብ 
ጋር ተያይዞ በየዓመቱ የሚታዩ ተደጋጋሚ ችግሮችና ከውስጥ 
ገቢ አሰባሰብ፤ አጠቃቀምና ሪፖርት አደራረግ አንፃር የሚታዩ 
ችግሮች፤ እንደዚሁም በመንግሥት ንብረት አያያዘና አጠቃቀም 
ላይ የሚታዩ ችግሮች በሁሉም ኦዲት ተደራጊ መ/ቤቶችና ሌሎች 
ጉዳዩ በሚመለከተው አካላት ልዩ ትኩረት አግኝተው ሊታረሙና 
ሊስተካከሉ ይገባል፡፡ በተለይ ረጅም ዓመታትን ያስቆጠሩ ተሰብሳቢ 
ሂሳቦች በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የሚከናወኑ ግንባታዎችና 
ግዢዎች በልዩ ሁኔታ ሊታዩ የሚገቡ ጉዳዮች መሆናቸውን 
ማስገንዘብ እወዳለሁ፡፡

191. በሌላ በኩል ከመንግሥት ግንባታዎች ጋር በተያያዘ በተለያዩ 
ምክንያቶች በወቅቱና በተያዘላቸው በጀት ያለመጠናቀቅ ችግር፤ 
መፍትሔ ሣያገኙ ለረጅም ወራትና ዓመታት ጭምር የግንባታ 
ሂደታቸው የቆሙ ፕሮጀክቶችና የሚገነቡ ፕሮጀክቶች ጥራት 
አፋጣኝ እርምጃ የሚያሻው በመሆኑ ትኩረት ተሰጥቶ ሊፈታ 
ይገባል፡፡

192. በተጨማሪም በሚቀርቡት የኦዲት ሪፖርቶች ላይ በሚሰጡ የማሻሻያ 
አስተያየቶች መሠረት እርምጃ የማይወስዱ አካላትን በተመለከተ 
ም/ቤቱ በተደረሰው ስምምነት መሠረት ከ2006 በጀት ዓመት ሂሳብ 
ጀምሮ ተገቢ ነው የሚለውን እርምጃ በመውሰድ ችግሩን ለማቃለል 
ጥረቱን ይበልጥ ሊያጠናክር ይገባል፡፡

193. የ2006 በጀት ዓመት ሂሳብ በወቅቱ መዝጋት ያልቻሉ መ/ቤቶች 
ከጠቅላለው ከ52% በላይ ናቸው፡፡ ይህ መሻሻል ሲገባው እየባሰበት 
የመጣው የባለበጀት መ/ቤቶች ሂሳብን በወቅቱ ዘግቶ ለኦዲት 
ያለማቅረብ ጉዳይ በአንክሮ ሊታይና ተገቢው ህጋዊ እርምጃ 
መውሰድ የሚያሻው ጉዳይ ነው፡፡ በእርግጥ ከእርምጃው ጎን ለጎን 
አብሮ መታየት ያለበት በየመ/ቤቱ ያለው የሂሳብ፣ የግዢና የንብረት 
ባለሙያዎች ጉዳይ ነው፡፡ ይህ ጉዳይ ከአቅርቦትም ከክፍያ 
ሥርዓቱም ጭምር አብሮ ሊታይ ይገባል፡፡ 

194. በመጨረሻም ቀደም ብዬ እንደገለጽኩት በምክር ቤቱና በጠቅላይ 
ሚኒስቴር ጽ/ቤት በኩል በተደረጉት ጥረቶችና ድጋፎች ከሀምሌ 
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2006 ዓ.ም ጀምሮ የመ/ቤቱ የደመወዝ ስኬል በምርጫ ቦርድ 
ስኬል መሠረት እንዲሆን ቢወሰንም በተመሳሳይ ጊዜ የተደረገው 
የአጠቃላይ የሲቪል ሠርቪስ ሠራተኞች የደመወዝ ጭማሪ 
መ/ቤታችንን እንዳያካትት በመደረጉ የተፈቀደው የደመወዝ 
ማስተካከያ ያስገኝ የነበረውን ሠራተኛ የማረጋጋት ፋይዳ ሳያስገኝ 
ቀርቷል፡፡ በመሆኑም የደመወዝ ስኬል ማሻሻያ ከተደረገበት ሀምሌ 
2006 ዓ.ም ጀምሮ ይህ ሪፖርት እስከተጠናቀረበት ጊዜ ብቻ ከ60 
በላይ በአብዛኛው ቁልፍና ከፍተኛ ልምድ ያላቸው ባለሙያዎች 
መ/ቤቱን ለቀዋል፡፡ ይህ ችግር አስከፊ በመሆኑ ከወዲሁ መፍትሔ 
ካላገኘ በቀር የ2007 በጀት አመት ሂሳብ የኦዲት ዕቅድ አፈጻጸምን  
ሊጎዳ ይችላል፡፡ ስለሆነም እስከ አሁን የተገኘውን ውጤት ጭምር 
ወደ ኋላ ለመመለስና የወደፊቱንም አፈፃፀም ሊጎዳ በሚችል መጠን 
በሁሉም ደረጃ መ/ቤቱን እየተፈታተነ የሚገኘውን የሠራተኛ 
ፍልሰት ችግር ለማቃለል ምክር ቤቱ ከሚመለከታቸው የመንግሥት 
አካላት ጋር በመሆን ተገቢውን እርምጃ እንዲወስድ በአክብሮት 
እየጠየቅሁ በጥሞና ስላዳመጣችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ፡፡
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የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት

ተ.ቁ
የመ/ቤቱ ስም

የሂሳብ ሪፓርቱ 
ለኦዲት 

የቀረበበት ቀን

  የልማትና ማህበራዊ መ/ቤቶች  

1 1 የግብርና ሚኒስቴር  21/04/2007

2 2 የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር 24/03/2007

3 3 የውሃ፣ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስቴር   17/03/2007

4 4 የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር 14/05/2007

5 5 የኢትዮጵያ መድኃኒት አስተዳደርና ቁጥጥር ባለሥልጣን 20/04/2007

6 6 የብሔራዊ ሜትሮሎጂ ኤጀንሲ 05/03/2007

7 7 የአማኑኤል የአዕምሮ ሰፔሻላይዝድ ሆሰፒታል 23/04/2007

8 8 የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር 21/04/2007

9 9 የዱር እንስሳት ልማትና ጥበቃ ባለሥልጣን 17/04/2007

10 10 የሆርቲካልቸር ልማት ኤጀንሲ   07/02/2007

11 11 የኢትዮጵያ ጂኦሎጂካል ሰርቬይ 26/05/2007

12 12 የኢትዮጵያ ምርት ገበያ ባለሥልጣን 16/03/2007

13 13 የህብረት ሥራ ኤጀንሲ 10/04/2007

14 14 የኢትዮጵያ ጤና መድኅን ኤጀንሲ 20/04/2007

15 15 የቅዱስ ጴጥሮስ  ሆስፒታል 08/03/2007

16 16 የአለርት ማዕከል 19/02/2007

17 17 የቅዱስ  ጳውሎስ ሆስፒታል ሚሊኒየም ሜዲካል ኮሌጅ 29/02/2007

18 18  ተፋሰስ ባለሥልጣን 12/02/2007

  የንግድና አስተዳደር መ/ቤቶች  

19 1 ፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን 26/03/2007

20 2 ወንጀል መከላከል 11/02/2007

አባሪ-1
ሀ/ ሂሳባቸውን በወቅቱ  ያልዘጉና ዘግይተው  ለኦዲት ያቀረቡ መ/ቤቶች
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የ2006 በጀት ዓመት የኦዲት ሪፖርት

ተ.ቁ
የመ/ቤቱ ስም

የሂሳብ ሪፓርቱ 
ለኦዲት 

የቀረበበት ቀን

21 3 ጠቅላይ ፍ/ቤት 22/04/2007

22 4 የፌዴራል ስነምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን 12/03/2007

23 5 ኢትዮጵያ ካይዘን ኢንስቲትዩት 02/03/2007

24 6 የኢትዮጵያ አክሪዲቴሽን ጽ/ቤት 05/02/2007

25 7 የኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት 21/04/2007

26 8 የፌዴራል ማረሚያ ቤቶች 30/03/2007

27 9 የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ 17/02/2007

28 10 የፌዴራል ንግድ ሚኒስቴር 02/03/2007

29 11 የፌዴራል ፍትሕ ሚ/ር 17/03/2007

30 12 የፌዴራል ጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች ኤጀንሲ 10/03/2007

31 13 የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን 06/02/2007

32 14 የሕዝብ ዕንባ ጠባቂ ተቋም 27/04/2007

33 15 የሀገር መከላከያ ሚ/ር 16/03/2007

34 16 የፍትህና የሕግ ስርአት ምርምር ኢንስቲትዩት 30/02/2007

35 17 የኢንፎርሜሽን መረብ ደንህነት ኤጀንሲ 21/02/0207

36 18 የኢትዮዮጵያ የደረጃዎች  ኤጀንሲ 10/04/2007

37 19 የፌዴራል ጉዳዮች ሚኒስቴር 02/03/007

38 20 የኢትዮጵያ የቆዳ ኢንዱስትሪ ልማት ኢንስቲትዩት 04/04/2007

39 21 የፌዴራል መሬትና መሬት ነክ ምዝገባ ኤጀንሲ 10/02/2007

  የአቅም ግንባታ መ/ቤቶች  

40 1 የከፍተኛ ትምህርት  ስትራቴጂ  ማዕከል 20/05/2007

41 2 ዋቸሞ ዩኒቨርሲቲ 25/02/2007

42 3 ሚዛን-ቴፒ ዩኒቨርሲቲ 02/03/2007

43 4 አርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ 07/04/2007
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የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት

ተ.ቁ
የመ/ቤቱ ስም

የሂሳብ ሪፓርቱ 
ለኦዲት 

የቀረበበት ቀን

44 5 ወልድያ ዩኒቨርሲቲ 28/02/2006

45 6 ደብረ ታቦር ዩኒቨርሲቲ 10/02/2006

46 7 ዲላ ዩኒቨርሲቲ 04/02/2006

47 8 መደወላቡ ዩኒቨርሲቲ 17/03/2007

48 9 ጅግጅጋ ዩኒቨርሲቲ 20/04/2007

49 10 አምቦ ዩኒቨርሲቲ 10/03/2007

50 11 ወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ 07/05/2007

51 12 ሳይንስና ቴክኖሎጂ መረጃ ማዕከል 19/04/2007

52 13 ሲቪል ሰርቪስ ሚ/ር 15/05/2007

53 14 አክሱም ዩኒቨርስቲ 04/02/2007

54 15 ሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚ/ር 10/02/2007

55 16 ሲቪል ሰርቪስ ዩኒቨርሲቲ 01/03/2007

56 17 መገናኛና ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ሚ/ር 17/02/2007

  የፋይናንስና ኮሙኒኬሽን መ/ቤቶች  

57 1 የብሔራዊ ቤተመዛግብትና ቤተመጻሕፍት ኤጀንሲ 04/02/2007

58 2 የቅርስ ጥናትና ጥበቃ ባለስልጣን 18/03/2007 

59 3 የኢትዮጵያ ጨረራ መከላከያ ባለስልጣን 06//02/2007

60 4 የመንግስት የፋይናንስ ድርጅቶች ኤጀንሲ 25/03/2007

61 5 የፌዴሬሽን ምክር ቤት 19/02/2007

62 6 የደብረ ማርቆስ ዩኒቨርስቲ 13//04/2007

63 7 የድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ 24/02/2007

64 8 የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 12/02/2007

65 9 የመድን ፈንድ ኤጀንሲ 05/02/2007
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የ2006 በጀት ዓመት የኦዲት ሪፖርት

 ተ.ቁ የመ/ቤቱ ስም

የልማትና ማህበራዊ መ/ቤቶች

1 የወጣቶች ስፖርት አካዳሚ 

ለ/ የሒሳብ ሪፖርት  ለአዲት ሥራው ያላቀረቡ መ/ቤቶች

ተ.ቁ
የመ/ቤቱ ስም

የሂሳብ ሪፓርቱ 
ለኦዲት 

የቀረበበት ቀን

66 10 የጠቅላይ ሚኒስቴር ጽ/ቤት 01/03/2007

67 11 የመንግስት የልማት ድርጅቶች ባለአደራ ቦርድ 07/04/2007

68 12 የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት 09/07/2007

69 13 የስነ-ልክ ኢንስቲትዩት 14/04/2007

70 14 የማዕከላዊ ስታቲስቲክስ ኤጀንሲ 22/03/2007

71 15 የገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን 16/07/2007
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የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት

ተ. ቁ የመ/ቤቱ ስም
መርዓ-ግብር 

የላኩ

መርዓ- 
ግብር 

ያልላኩ

1
የግል ድርጅቶች ሠራተኞች ማህበራዊ ዋስትና 
ኤጀንሲ

X  

2 የመንግስት ግዢና ንብረት ማስወገድ አገልግሎት X  

3 የኢትዮጵያ ገቢዎች እና ጉምሩክ ባለስልጣን X  

4 የኢትዮጵያ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት  X

5 የማዕድን ሚኒስቴር X  

6
የኢትዮጵያ የባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ 
አገልግሎት ድርጅት

X  

7 የኢትዮጵያ ሆርቲካልቸር ልማት ኤጀንሲ X  

8 የኢትዮጵያ ምድር ባቡር ኮርፖሬሽን X  

9 የኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን  X

10 የሆቴልና ቱሪዝም ማሰልጠኛ ኢንስቲትዩት  X

11 የብረታብረት ኢንዱስትሪ ልማት ኢንስቲትዩት X  

12 የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ባለሥልጣን X  

13 የፋይናንስ መረጃ ደህንነት ኤጀንሲ  X

14 የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር X  

15 የከተማ ልማት፣ ቤቶችና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር  X

16 የግብርና ሚኒስቴር  X

17 የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር X  

18 የመድህን ፈንድ ኤጀንሲ X  

 ብዛት 12 6

 በመቶኛ 66.66% 33.33%

አባሪ-2
      ሀ/ ለክዋኔ ኦዲት መርሀ ግብር እስከ 13/9/2007 ድረስ የላኩ/ ያልላኩ መ/ቤቶች
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የ2006 በጀት ዓመት የኦዲት ሪፖርት

ተ.ቁ የመ/ቤቱ ስም
መርዓ-
ግብር 
የላኩ 

መርዓ- 
ግብር 

ያልላኩ

1 ወለጋ ዩኒቨርስቲ  X

2 የመንግሥት ኮሙዩኒኬሽን ጉዳዮች ጽ/ቤት X  

3 የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር X  

4 የቤተ መንግስት አስተዳደር X  

5 የኢትዮጵያ ብሔራዊ የባህል ማዕከል X  

6 የብሔራዊ ቤተመዛግብትና ቤተመጻሕፍት ኤጀንሲ X  

7 የቅርስ ጥናትና ጥበቃ ባለስልጣን X  

8 የኢትዮጵያ ጨረራ መከላከያ ባለስልጣን  X

9 የመንግስት የፋይናንስ ድርጅቶች ኤጀንሲ X  

10 የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቴአትር X  

11 የፕሬዚደንት ጽ/ቤት  X

12 የፌዴሬሽን ምክር ቤት  X

13 የሴቶች፣ ህፃናትና ወጣቶች ጉዳይ ሚኒስቴር X  

14 የደብረ ማርቆስ ዩኒቨርስቲ  X

15 የድሬዳዋ ዩኒቨርስቲ  X

16 ገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን X  

17 የመንግሥት ግዥና ንብረት ማስወገድ አገልግሎት  X

18 የኢትጵያ ካርታ ሥራ ኤጀንሲ X  

19 የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት  X

20 የመድን ፈንድ ኤጀንሲ X  

21 የገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር በጀት X  

22 ባለአደራ ቦርድ  X

ለ/ ለፋይናንሻልና ሕጋዊነት ኦዲት መርሃ ግብር እስከ 13/09/2007 ድረስ የላኩ/ያልላኩ መ/ቤቶች
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መርዓ- 
ግብር 

ያልላኩ

23 የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት  X

24 ስነ-ልክ ኢንስቲትዩት  X

25 የደብረ ብርሀን ዩኒቨርስቲ X  

26 የማዕከላዊ ስታቲስቲክ ኤጀንሲ  X

27 የከ/ት/ስትራቴጂ ማዕከል  X

28 ወልድያ ዩኒቨርስቲ  X

29 መደወላቡ ዩኒቨርሲቲ  X

30 አሶሳ ዩኒቨርሲቲ  X

31 አምቦ ዩኒቨርሲቲ  X

32 ወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ  X

33 ኢትዮጵያ ልማት ምርምር ኢንስቲትዩት  X

34 አክሱም ዩኒቨርስቲ  X

35 መገናኛና ኢንፎርሜሽን  ቴክኖሎጂ ሚ/ር X  

36 ሲቪል ሰርቪስ ዩኒቨርስቲ X  

37 አዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ. ዩኒቨርስቲ  X

38 ሳይንስና ቴክ. ሚ/ር  X

39 አዲግራት ዩኒቨርስቲ  X

40 መቀሌ ዩኒቨርስቲ  X

41 ዋቸሞ ዩኒቨርስቲ  X

42 ሚዛን-ቴፒ ዩኒቨርስቲ  X

43 ወላይታ-ሶዶ ዩኒቨርሲቲ  X

44 አርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ  X

45 ጅማ ዩኒቨርስቲ  X

46 አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ  X
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ተ.ቁ የመ/ቤቱ ስም
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ግብር 
የላኩ 

መርዓ- 
ግብር 

ያልላኩ

47 ጅግጅጋ ዩኒቨርሲቲ  X

48 መቱ ዩኒቨርስቲ  X

49 ጎንደር ዩኒቨርስቲ  X

50 ባህር ዳር ዩኒቨርስቲ  X

51 ሰመራ ዩኒቨርስቲ  X

52 ወሎ  ዩኒቨርስቲ  X

53 ሀዋሳ ዩኒቨርስቲ  X

54 ዲላ ዩኒቨርስቲ  X

55 ቡሌ ሆራ ዩኒቨርሲቲ  X

56 ሲቪል ሠርቪስ ሚኒስቴር  X

57 የግብርና ሚኒስቴር X  

58 የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር  X

59 የኢትዮጵያ መድኃኒት አስተዳደርና ቁጥጥር ባለስ.   X

60 የብሔራዊ ሜትሮሎጂ ኤጀንሲ X  

61 የማዕድን ሚኒስቴር  X

62 የውሃ ልማት ፈንድ ጽህፈት ቤት  X

63 የኢትዮጵያሥጋና ወተት ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት   X

64 የአማኑኤል ሆስፒታል  X

65 የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር X  

66 የዱር እንስሳት ልማትና ጥበቃ ባለሥልጣን  X

67 የኢትዮጵያ ጂኦሎጂካል ሰርቬይ X  

68 የኢፌዲሪ ስፖርት ኮሚሽን  X

69 የብዝሀ ህይወት ጥበቃ ኢኒስቲትዩት  X

70 የህብረት ሥራ ኤጀንሲ  X  
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ተ.ቁ የመ/ቤቱ ስም
መርዓ-
ግብር 
የላኩ 

መርዓ- 
ግብር 

ያልላኩ

71 የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር  X

72 የቅዱስ ጴጥሮስ  ሆስፒታል X  

73 የአለርት ማዕከል  X

74 የቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ሚሊኒየም ሜዲካል ኮሌጅ X  

75 የብሔራዊ መረጃ እና ደህንነት አገልግሎት X  

76  የኢንፎርሜሽን  መረብ  ደህንነት ኤጀንሲ X  

77  የኢትዮጵያ የደረጃዎች  ኤጀንሲ X  

78 የፌዴራል ጉዳዮች ሚኒስቴር X  

79  የኢትዮጵያ የቆዳ ኢንዱስትሪ ልማት ኢንስቲትዩት X  

80 ንግድ ሚኒስቴር X  

81 የጨርቃ ጨርቅ ኢንዱስትሪ ልማት ኢንስቲትዩት X  

82 የፌዴራል ጥቃቅንና አነስተኛኢንተርፕራይዝ ኤጀንሲ X  

83 የባሕልና ቱሪዝም ሚኒስቴር X

84 የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኤጀንሲ  X

85 የግል ድርጅቶች ሰራተኞች ማህበራዊ ዋስትና ኤጀንሲ  X

86 የፍትህ ሚኒስቴር X  

87 ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ  X

88 የኢትዮጵያ ሕዝብ ዕንባ ጠባቂ ተቋም X  

89 የሀገር መከላከያ ሚኒስቴር  X

90 የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን X  

91 የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት  X

92 የኢትዮጵያ አእምሯዊ ጽ/ቤት  X

 ብዛት 35 57

 በመቶኛ 38.04% 61.95%



327

የ2006 በጀት ዓመት የኦዲት ሪፖርት




