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መግቢያ 

መንግስት ሇሕዜብ የሚሰጠውን አገሌግልት ባጠረ ጊዛ፣ በተሻሇ ጥራትና በተመጣጣኝ ዋጋ 

የማቅረብ ኃሊፉነትና ግዳታ አሇበት፡፡ ይህንንም ሇማሳካት ሲቪሌ ሠርቫንቱ በአመሇካከትና በብቃት 

እየተገነባ ተገሌጋይን በአገሌግልት አሰጣጥ ስታንዲርዴ መሠረት በውጤታማነትና በቅሌጥፌና 

ማገሌገሌ ይጠበቅበታሌ፡፡        

 

ሇተገሌጋይ የሚቀርበው አገሌግልት በተሟሊ እና በተፇሇገው ሁኔታ ሲሆን ሕዜብ በመንግሥት 

ሊይ ያሇውን አመኔታ የሚጨምር ሲሆን ሇሀገራዊ እዴገትም ፊይዲው የጎሊ ነው፡፡ ስሇዙህ 

የሚቀርበው አገሌግልት በየጊዛው እየተሻሻሇ እና እያዯገ እንዱሄዴ የተገሌጋይ የእርካታ ዯረጃን 

በየወቅቱ ማረጋገጥ የመንግሥት ኃሊፉነት ነው፡፡ 

 

በተሇያየ መሌኩ የሚነሱ ችግሮች ማሇትም የዛጎችን ተሳታፉነት አሇማረጋገጥ፣ የአገሌጋይነትን 

መንፇስ ያሇመሊበስ፣ የተጠያቂነትና የግሌፅነት መጓዯሌ፣ ስሇሚሰጠው አገሌግልት ዯረጃ እና 

አገሌግልቱን ሇማግኘት መሟሊት ስሊሇባቸው ቅዴመ ሁኔታዎች በቂ መረጃ ያሇመኖር እና 

የቅሬታና አቤቱታ አፇታት ሥርዓትን አጠናክሮ አሇመተግበር በመንግስት መስሪያ ቤቶች 

የሚታዩና በአግባቡ ያሌተፇቱ የአገሌግልት አሰጣጥ ማነቆዎች ናቸው፡፡  

 

ስሇሆነም የአገሌግልት አሰጣጥ ችግሮች ከመፌታት አኳያ አቅም ሉፇጥሩ ከሚችለና ያለ 

ክፌተቶችን ሇይቶ ሇማረም ከሚረደ አሰራሮች ውስጥ አንደ የተገሌጋይ እርካታ ዯረጃን ሇማወቅ 

በየወቅቱ የዲሰሳ ማጥናት ማከናወን ወሳኝ ጉዲይ ይሆናሌ፡፡ 
 

 

 

ቢሮው አገሌግልቶችን በመጠን፣ በጊዛ፣ በጥራትና በገንብ በመሇካት እየተሻሻሇ እንዱሄዴ 

የተገሌጋዮች እርካታ በየወቅቱ በመሇካት ሊይ ሲሆን፣ ከ2006 በጀት ዓመት ጀምሮ ሊሇፈት ስዴስት 

የበጀት ዓመታት ሲሇካ መቆየቱ የሚታወስ ነው፡፡ በ2012 በጀት ዓመትም ይኸው የተገሌጋይ 
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እርካታ ዯረጃ ዲሰሳ ጥናት የተካሄዯ ሲሆን ውጤቱ ግን በቢሮው ከ80 በመቶ በሊይ ሇማስመዜገብ 

የተያውን ዕቅዴ ያሳካ አይዯሇም፡፡ 

 

በመሆኑም የቢሮው ማህበረሰብ ጉዲዩን በጥሞና በመረዲት አገሌግልት አሰጣጡ እየተሻሻሇ  

እንዱሄዴ የጋራ መፌትሔ መሻት የሚኖርበት ሲሆን ሇተገኘው ወጤት ሁለም ኃሊፉነትን ወስድ 

አገሌግልት አሰጣጡን ሇማሻሻሌ ቆርጦ ሉነሳ ይገባሌ፡፡  

 

በዙህ መሠረት፣ በክሌሌ ዯረጃ የ2012 በጀት ዓመት የተገሌጋይ እርካታ ጥናት በኮሙኒኬሽን 

ጉዲዮች ዲይሬክቶሬት በኩሌ ጥናቱ ተካሂድ የቀረበ ሲሆን አጠቃሊይ ጥናቱ የተካሄዯበትን አግባብ 

እና የጥናቱ ግኝት በዙህ ሪፖርት ውስጥ እንዯሚከተሇው ተጠቃል ቀርቧሌ፡፡ 
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ክፌሌ አንዴ 

አጠቃሊይ 

1.6. የጥናቱ ዓሊማ  

የፊይናንስ ቢሮ የ2012 በጀት ዓመት የተገሌጋዮች እርካታ ጥናት የሚከተለት ዓሊማዎችን 

መሠረት ያዯረገ ነው፡፡ 

1. በ2012 በጀት ዓመት ቢሮው በአገሌግልት አሰጣጡ ተገሌጋዮችን ከማርካት አንጻር  የዯረሰበትን 

የዕርካታ መጠን ሇማወቅ፣ 

2. በበጀት ዓመቱ የእርካታ ዯረጃቸው ከፌ ያለትንና ዜቅ ያለትን የሥራ ከፌልች በመሇየት 

አጠቃሊይ የአገሌግልት አሰጣጡ ከፌተኛ እርካታ ሉያመጣ የሚችሌበትን አቅጣጫ ሇመቀየስ፣ 

 

3. በአገሌግልት አሰጣጥ ሂዯት ውስጥ ተገሌጋዩ ኅብረተሰብ የሚሰጠውን አስተያየት እንዯ ግብአት 

በመውሰዴ በጥንካሬ የሚገሇጹትን አጠናክሮ ሇመቀጠሌና በክፌተቶች ሊይ የማሻሻያ እርምጃዎችን 

ሇመውሰዴ፡፡ 

1.7. የጥናቱ አስፇሊጊነት 

የፊይናንስ ቢሮ በ2012 በጀት ዓመት ሇውጭ እና ሇውስጥ ተገሌጋዮች የሰጠው አገሌግልት በምን 

ያህሌ ዯረጃ እርካታን እያስገኘ እንዯሆነ ማረጋገጥ ሇተቋሙ ገጽታ እንዯ አንዴ መሇኪያ 

የሚያገሇግሌ በመሆኑ ጥናቱ ወሳኝ ነው፡፡ የተቋሙን ጠንካራ እና ዯካማ ጎኖችን በመዲሰስ 

ከተገሌጋይ የሚሰጡ አስተያየቶችን እንዯ ግብአት በመውሰዴ አሠራሩን ይበሌጥ ማሻሻሌ 

ይጠበቅበታሌ፡፡ በተጨማሪም ፇጻሚው የአገሌጋይነት ስሜትን ይበሌጥ እንዱያዲብር የእርካታ 

መጠኑን ማወቅ አስፇጊ ነው፡፡  

ከዙህ አንፃር 

 የሚሰጡ አገሌግልቶችን በተመሇከተ የተገሌጋዮችን የእርካታ ዯረጃ ሇማወቅ፣ 

 የአገሌግልት አሰጣጥ ክፌተቶችን በመሇየት በቀጣይ ሇማሻሻሌ፣ 

 ተቋማት ያለበትን የአገሌግልት አሰጣጥ ችግሮች ሇመሇየትና ሇመፌታት እና አገሌግልት 

አሰጣጡን ባሇመቋረጥ ሇማሳዯግ፣ 
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 ነባር ተገሌጋዮችን ሇማቆየት፣ አዲዱስ ተገሌጋዮችን ሇመሳብ እና ተቋሙ በተገሌጋዮች ንዴ 

ያሇውን መሌካም ስምና አመኔታ ሇማሳዯግ ጥናቱ ይረዲሌ ተበል ይታመናሌ፡፡ 

 

1.8. የጥናቱ ወሰን 

ጥናቱ ፊይናንስ ቢሮ በክሌሌ ዯረጃ ሇውጭና ሇውስጥ ተገሌጋዮች እየሰጠ ያሇውን እርካታ ሇመሇካት 

የሚውሌ ሲሆን የተመረጡ ሴክተር መሥሪያ ቤቶችን፣ የቢሮውን ርፍችና ዲይሬክተሮችን ያሳተፇ 

ሲሆን ውጤቱም ቢሮው እስከ ወረዲ ባሇው መዋቅሩ አገሌግልቱን ሇማሻሻሌና ሥርዓቱን ሇማጠናከር 

የሚውሌ ይሆናሌ፡፡ 

1.9. የጥናቱ ውስንነቶች 

1.9.1. የተሰራጩ መጠይቆች በወቅቱ ተሞሌተው አሇመመሇሳቸው እና በሚፇሇገው ጊዛ 

ሇመሰብሰብ አሇመቻለ፣ 

1.9.2. በተሇያዩ አካሊት የተገሌጋይ እርካታ መሇኪያ ቅጾችን ሇመሙሊት ያሇው ተነሳሽነት 

መጓዯሌ የተፇሇገውን ያህሌ አስተያየት ማሰባሰብ አሇመቻሌ፡፡ 

1.9.3. ጥናቱ እስከ ወረዲ ያለ ተገሌጋዮችን አሇማካተቱ፣ 

1.10. በጥናቱ የሚፇቱ ችግሮች 

አንዴ ጥናት ሲጠና ችግርን መነሻ ያዯረገና ሇችግሩ ዯግሞ መፌትሄ ሀሳብ ሇማቅረብ ሲሆን 

እያንዲንደ ችግር ዯግሞ የሚፇታበት የየራሱ የጥናት አቅጣጫ የሚያስፇሌገው ይሆናሌ፣ በዙህ 

መሠረት በዋናነት በየርፍቹና ዲይሬቶሬቶቹ የተጠቆሙት ክፌተቶች በተገቢው መንገዴ ታይተውና 

እንዯ ችግር ተወስዯው መፇታት ይኖርባቸዋሌ፡፡ በተጨማሪም ከተገሌጋዮች የተጠቆሙ 

አስተያየቶችም እንዯትሌቅ ግብዓት ተወስዯው ተግባራዊ ሉዯረጉ ይገባሌ፡፡ ከዙህ አንፃር የተጠቆሙ 

ዯካማ ጎኖችና የተሰጡ አስተያየቶች በክፌሌ ሦስት ከየጥናት ቡዴኑ ግኝት ሥር በዜርዜር ቀርበዋሌ፡፡  
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ክፌሌ ሁሇት  

የጥናቱ ዳ 

የ2012 በጀት ዓመት የተገሌጋዮች እርካታ ጥናት ቀጥል የተረሩትን ስሌቶች በመከተሌ የተካሄዯ 

ነው፡፡ የውጭ ተገሌጋይ ያሊቸው ርፍችና ዲይሬክቶሬቶች ቢሮው የሚሰጣቸውን አንኳር ተግባራትን 

ከዛጎች ቻርተር በመውሰዴ መጠይቆች የተጋጁ ሲሆን ርፍቹ እና ዲይሬክቶሬቶቹ በመጠይቆቹ ሊይ 

አስተያየት እንዱሰጡበት ከተዯረገ በኋሊ መጠይቆቹ እንዱዯራጁ የተዯረገ ሲሆን፤ በዙህ በጀት 

ዓመትም መጠይቁን ሥራ ሊይ በማዋሌ ሇቢሮወ ርፍችና ዲይሬክቶሬቶችና ሇሴክተር መሥሪያ ቤቶች 

በማሰራጨትና በመሰብሰብ፣ የተሰጡ አስተያየቶችን ሇማካተት ተሞክሯሌ፡፡   

የውስጥ አገሌግልት ሇሚሰጡ ዲይሬክቶሬቶች የተገሌጋይ እርካታ ዯረጃን ሇማወቅ ከቢሮው ርፍችና 

ዲይሬክቶሬቶች በመጠይቆች አማካይነት አስተያየቶችን ሰብስቦ በማጠናቀር፡፡ እንዱሁም በክሌለ ሲቪሌ 

ሠርቪስ ቢሮ የወጡትን የተገሌጋይ እርካታ መሇኪያ ማኑዋልችን በመዲሰስ ተግባራዊ ተዯርጓሌ፡፡ 

  

  አሥራ ስምንት ሴክተር መሥሪያ ቤቶች ማሇትም፣  

1. እርሻና ተፇጥሮ ሀብት ቢሮ 

2. ትምህርት ቢሮ 

3. ንግዴና ገበያ ሌማት ቢሮ 

4. ጤና ቢሮ 

5. ውሃ ማዕዴንና ኤነርጂ ቢሮ  

6. መንገድች ባሇስሌጣን 

7. ገቢዎች ባሇስሌጣን  

8. ሥነምግባርና ፀረ ሙስና ኮሚሽን 

9. ቱሪዜም፣ ባህሌና ሰፖርት 

10. እንስሳትና ዓሣ ሀብት ሌማት ቢሮ 
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11. ትራንስፖርትና መንገዴ ሌማት ቢሮ 

12. ቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ሥሌጠና ቢሮ 

13. መገናኛና ኢንፍርሜሽን ቴክኖልጂ ኤጀንሲ 

14. ሠራተኛና ማህበራዊ ጉዲይ ቢሮ  

15. ሴቶች፣ ህጻናትና ወጣቶች ጉዲይ ቢሮ  

16. ኢንተርፕራይዝችና ኢንደስትሪ ሌማት ቢሮ 

17. ኢንቨስትመንት ኮሚሽን 

18. የከተማ ሌማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ ተመርጠው መጠይቁን እንዱሞለ ተሠራጭቷሌ፡፡ 
 

 

እነዙህን ተቋማት በናሙናነት በመውሰዴ በተሰራጨው መጠይቅ አማካይነት በየሴክተሩ ካለ 

የሌማት ዕቅዴ፣ የውስጥ ኦዱትና የግዥ ፊይናንስ ንብረት አስተዲዯር፣ ዲይሬክተሮች/አስተባባሪዎች 

እና ባሇሙያዎች እንዱሁም የየተቋም ኃሊፉዎች በማሳተፌ አስተያየት ሇማሰባሰብ የተሞከረ 

ቢሆንም በተሟሊ ሁኔታ ቅጹን ሞሌተው ሇመስጠት ፇቃዯኛ ሆነው የተገኙት በአማካይ አሥራ 

አምስት መሥሪያ ቤቶች ናቸው፡፡ 

 

በቢሮ ዯረጃ የውስጥ አገሌግልት ሇሚሰጡ/ዲይሬቶሬቶች የተገሌጋይ እርካታ ጥናት የተካሄዯው፣ 

የቢሮውን ርፍች፣ ዲይሬቶሬቶች፣ የሥራ ክፌልች፣ ፇጻሚዎችንና አመራሩን በማሳተፌ ነው፡፡ 

 

ኢንፍርሜሽን፣ ኮሙኒኬሽን ቴክኖልጂ/ኢኮቴ/ የውስጥም የውጭም ተገሌጋይ ያሇው በመሆኑ 

የተገሌጋይ እርካታ ጥናቱም ይህንኑ መሠረት ያዯረገ ነው፡፡ የተገሌጋይ እርካታ የሚሇካሇት 

ዲይሬክቶሬት/የሥራ ክፌሌ/ ራሱን ያሌሇካ ሲሆን የላልች ዲይሬቶሬቶችን/የሥራ ክፌልችን እርካታ 

በመመን ተሳትፎሌ፡፡  

 

የቢሮው ተገሌጋዮች እርካታ መጠይቅ በአሥራ አምስት ርፍችና ዲይሬክቶሬቶች ተግባራት ሊይ 

የተዋቀረ ሲሆን፣ የውስጥ ተገሌጋዮች ባሎቸው ዲይሬቶሬቶች የተገሌጋይ እርካታ ጥናት ሊይ 18 

የርፌና የዲይሬክቶሬቶች የሥራ ሊፉዎች ተሳትፇዋሌ፡፡ በ2 ርፍች፣ በአንዴ ኤጀንሲና 
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ኢንፍርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖልጂ/ኢኮቴ/ን ጨምሮ በ3 ዲይሬቶሬቶች የተገሌጋይ እርካታ ጥናት 

ሊይ ከየሴክተሩ ሇጥናቱ የተመረጡ አካሊት ተሳትፇዋሌ፡፡  

 

 

በዙህ መሠረት ጥናቱ የውጭ ተገሌጋይ ያሊቸውን ርፍች/ዲይሬክቶሬቶች እና የውስጥ አገሌግልት 

ሇሚሰጡ ዲይሬክቶሬቶች/የሥራ ክፌልች ሊይ የተገሌጋይ እርካታ መረጃ ተንትኖ እና ተጠናቅሮ 

የተጋጀ ሲሆን የጥናት ሪፖርቱ የቢሮውን የ2012 በጀት ዓመት አማካይ የተገሌጋይ እርካታ 

የዯረሰበትን ዯረጃ በሚያመሊክት መሌኩ ተዯራጅቶ ቀርቧሌ፡፡  

 

 2.2 የተሰበሰበ መረጃ መጠን 

የውስጥ አገሌግልት ሇሚሰጡ ዲይሬቶሬቶች/የሥራ ክፌልች የሚሰጡትን አገሌግልት ታሳቢ ባዯረገ 

መሌኩ የውስጥ ተገሌጋዮችን መሠረት በማዴረግ ጥናቱ የተካሄዯ ሲሆን ምናው በቢሮው ርፍችና 

ዲይሬክቶሬቶች ተካሂዶሌ፡፡ እንዱሁም የውጭ ተገሌጋይ ሊሊቸው ርፍች/ዲይሬቶሬቶች 18 

ሴክተሮች በናሙናነት ተመርጠው መጠይቅ ከተሠራጨው 108 መጠይቅ ውስጥ 92 መጠይቅ 

የተሰበሰበ ሲሆን ይህም በመቶኛ ሲሰሊ 85% ይሆናሌ፡፡  

 

2.3 የመረጃ አሰባሰብ ዳ 

የመረጃ መሰብሰቢያ ዳ ተዯርጎ የተወሰዯው አንደ መጠይቅ ሲሆን፣ መሌስ ሰጪዎች በመጠይቅ 

ያሌተካተቱ ሃሣቦችን በጠንካራና በዯካማ ጎን ጥቆማዎች እንዱሁም በገንቢ አስተያየት መስጫ 

ሃሣቦቻቸውን እንዱያሳርፈ ዕዴሌ ተሰጥቷሌ፡፡ በዙህ መሠረት ከሴክተር መሥሪያ ቤቶችና ከቢሮው 

ርፍችና ዲይሬክቶሬቶች በመጠይቆች አማካይነት መረጃዎች ተሰብስበዋሌ፡፡ እንዱሁም ወዯ ተቋሙ 

አገሌግልት ፌሇጋ የመጡ ተገሌጋዮች የሰጡትን የእርካታ ማሰባሰቢያ/መስጫ ቅጻቅጾች አማካይነት 

የተገኙ አስተያየቶችንም ጨምሮ የተሰበሰበ ነው፡፡ 

 2.4 የመረጃ ትንተና ዳ 

በመጠይቅ ውስጥ ሇተካተቱት እያንዲንዲቸው ጥያቄዎች አራት የዯረጃ አማራጮችን በማስቀመጥ 

መረጃዎች የተሰባሰቡ ሲሆን፣ መሌስ ሰጪዎች ሇእያንዲንዲቸው ጥያቄዎች የሰጧቸውን የእርካታ 



11 

 

ዯረጃዎች ቁሌቁሌ በመዯመር እና ሇርፍችና ዲይሬክቶሬቶች የተሰጡ ዴምር ውጤቶችን አማካይ 

በማውጣት እንዱሁም የተገኘውን አማካይ ውጤት ሇተቋሙ በመዯመር እና በዴጋሚ የተቋሙን 

አማካይ ውጤት በማግኘት የእርካታውን መጠን ሇማወቅ ተችሎሌ፡፡ ላልች በጥንካሬና በክፌተት 

የተሰጡ አስተያየቶች በግብዓትነት የጥናቱ አካሌ የተዯረገ ሲሆን የግኝት እና የመፌትሄ አካሌ 

ተዯርገው ተካተዋሌ፡፡ 

2.5 የእርካታ ዯረጃ ማሳያ 

ከፏብሉክ ሰርቪስና ሰው ሀብት ሌማት ቢሮ በወጣው ማኑዋሌ መሠረት የተገሌጋይ ዕርካታ መጠን 

በአራት ዯረጃዎች ይከፇሊሌ፡፡ እነርሱም: 

 ከ3.84 (95100) በጣም ከፌተኛ 

 ከ3.23.8 (8095) ከፌተኛ   

 ከ2.43.2 (6080) አጥጋቢ 

 ከ2.4 60% በታች ዜቅተኛ ናቸው፡፡ 
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ክፌሌ ሦስት 

የመረጃ ትንተናና የጥናቱ ግኝቶች 

3.1 የመረጃ ጥንቅርና ትንተና 

መረጃዎቹ የተጠናቀሩት በየርፈና ዲይሬክቶሬቱ ሲሆን፣ ውጤቱም በሠንጠረዥ ቀርቧሌ፡፡ 

እንዱሁም ሇየርፈና ሇየዲይሬቶሬቱ የተሰጡ አስተያየቶች፣ ክፌተት የሚታይባቸውን አገሌግልቶች 

እንዱሁም ጠንካራ ጎኖች አብረው ተጠቅሰዋሌ፡፡  

 

የፉስካሌ ፖሉሲና ሲቪክ ትብብር ርፌ 

1. በፊይናንስና ኢኮኖሚ ሌማት ቢሮ የሌማት ዕቅዴ ኢኮኖሚያዊ አስተዲዯር አማካይነት የክሌለን 

የአጭር፣ የመካከሇኛ እና የረጅም ጊዛ ዕቅዴ ከማጋጀት አንፃር ከመሥሪያ ቤትዎ ግብአቶችን 

አሰባስቦና አሳትፍ ክሌሊዊ ዕቅዴ የማጋጀት ብቃቱ ምን ያህሌ አርኪ ነው?   

ሀ/ በጣም ከፌተኛ  ሇ/ ከፌተኛ   ሏ/ አጥጋቢ   መ/ ዜቅተኛ 
 

2. ክሌሊዊ የሀብት ማከፊፇያ ቀመር ረቂቅ በማጋጀት፣ ሇዝኖችና ሇሌዩ ወረዲዎች ረቂቅ የሀብት 

ክፌፌሌ የውሳኔ ሃሣብ በማቅረብ፣ ከታችኛው የአስተዲዯር እርከንና ከክሌሌ ሴክተር መሥሪያ ቤቶች 

ጋር ያሇው የሥራ ግንኙነትና ትሥሥር:   ሀ/ በጣም ከፌተኛ ሇ/ ከፌተኛ ሏ/ አጥጋቢ   መ/ 

ዜቅተኛ 

3.  ከመሥሪያ ቤትዎ የበጀት ፌሊጎት ጥያቄዎችን በወቅቱ በማሰባሰብ፣ የበጀት ስሚዎችን በማካሄዴ፣ 

የበጀት ጥያቄዎችን በክሌለ የሌማት ፖሉሲ፣ ስትራቴጂ እና የሌማት ቅዯም ተከተሌ ሊይ 

ተመሥርቶ ሇበጀት ጥያቄዎች ዴጋፌ ከመስጠት አንፃር የርፈ ብቃት:        

ሀ/ በጣም ከፌተኛ  ሇ/ ከፌተኛ   ሏ/ አጥጋቢ   መ/ ዜቅተኛ 
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4. በመንግሥት እና መንግሥታዊ ባሌሆኑ ዴርጅቶች የሚታቀደ ፕሮጀክቶችን የሚመሇከታቸው 

የሴክተር መሥሪያ ቤቶችን በማሳተፌ የብቃት ምና የማዴረግ ብቃቱ ምን ያህሌ አርኪ ነው? ሀ/ 

በጣም ከፌተኛ  ሇ/ ከፌተኛ   ሏ/ አጥጋቢ   መ/ ዜቅተኛ 

 

5. ርፈ መንግሥታዊ እና መንግሥታዊ ያሌሆኑ ዴርጅቶች የሚያካሂዶቸውን ፕሮጀክቶች ፉዙካሌና 

ፊይናንሻሌ አፇጻጸም ከሚመሇከታቸው ሴክተሮች ጋር በጋራ የመገምገምና ሪፖርት የማዴረግ ብቃቱ 

ምን ያህሌ አርኪ ነው? ሀ/በጣም ከፌተኛ  ሇ/ ከፌተኛ  ሏ/ አጥጋቢ መ/ ዜቅተኛ 

 

6. ርፈ የመሥሪያ ቤትዎን የሌማት ዕቅዴ ዲይሬቶሬት ባሇሙያዎችን የሙያ ዴጋፌ እና ክትትሌ 

ከማዴረግ አንፃር የሰጠው አገሌግልት: ሀ/ በጣም ከፌተኛ ሇ/ከፌተኛ  ሏ/ አጥጋቢ   መ/ዜቅተኛ 

 

የፉስካሌ ፖሉሲና ሲቪክ ትብብር ርፌ 
  

ተ.ቁ 1ኛ ጥ   
2ኛ 
ጥ  3ኛ ጥ   4ኛ ጥ   5ኛ ጥ   6ኛ ጥ   

  1 3 3 4 2 2 3 

  2 3 3 4 3 2 2 

  3 2 3 3 3 3 2 

  4 4 4 4 3 4 4 

  5 2 2 2 2 1 1 

  6 3 3 3     2 

  7 3 3 3 2 1 3 

  8 2 4 2   4 3 

  9 2 3 3 2 3 3 

  10 2 3 1 2 3 2 

  11 2 2 3 1 1 1 

  12 3 2 2   3 3 

  13 1 3 2 2 2 2 

  14 2 3 2 3 4 1 

  15 1 1 2 1 1 2 

  

 
35 42 40 26 34 34 

  

 
2.3333 2.8 2.6667 2.1667 2.4286 2.266667 14.6619 2.44365 

        
61.09127 
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ርፈ ከተገመገመባቸው መሥፇርቶች በተሇይ በመንግሥት እና መንግሥታዊ ባሌሆኑ ዴርጅቶች 

የሚታቀደ ፕሮጀክቶችን የሚመሇከታቸው የሴክተር መሥሪያ ቤቶችን በማሳተፌና የብቃት ምና 

የማዴረግ ብቃቱ አነስ ያሇ ዯረጃ ተሰጥቶታሌ፡፡  

በርፈ እንቅስቃሴ ሊይ የታየ ጠንካራ ጎን 

 ከበጀት ጋር በተያያ የሚሰጠው ፇጣን ምሊሽ አስዯሳች ነው፡፡ 

 የሌማት ዕቅዴ መዋቅር ሇማዯራጀት መሞከሩ፡፡ 

 በጀት ማፅዯቅ እየተሻሻሇ መምጣቱ፤ 

 በሴክተር ዯረጃ በሥራ ሊይ ሇሚገጥመን ችግር ዴጋፌ ሇማዴረግ ያሇው ፇቃዯኝነት፣ በተሇይም 

በቢሮ ኃሊፉና ምክትሌ ቢሮ ኃሊፉ ዯረጃ የሚዯረጉ ዴጋፍችና ችግሮችን በአግባቡ አዲምጦ 

የሚሰጡ ምሊሾች የሚያበረታቱ ናቸው፡፡ አንዲንዴ ባሇሙያዎች ንዴ ያሇው ቀና አስተሳሰብና 

ችግሮችን ሳይሰሊቹ ሇመፌታትና በአግባቡ ያሇውን አሠራር ሇማስረዲት የሚዯረጉ ሥራዎች 

አበራታች ናቸው በዙሁ ይቀጥለ፡፡ 

 መንግሥታዊና መንግሥታዊ ያሌሆኑ ዴርጅቶች ተግባራትን በጋራ እንዴንመራ የሚያዯርገው 

ጥረት፣ 

 ክሌሊዊ የሃብት ክፍፍሌ ሊይ ክሌሌ ሴክተሮችን ፕሮግራም በማዘጋጀት በየዓመቱ በበጀት ሰሚ 

መድረክ ሊይ ማሳተፉ፤ 

 ሇሌማት እቅድ የስራ ክፍልች በያመቱ የሚዯረገው ድጋፍና ክትትለ ጥሩ  መሆኑ፤ 

 የሃብት ማከፋፈያ ቀመሩ ፍትሃዊ በሆነ መሌኩ መዘጋጀቱ፤ 

 ሇዘርፉ የሚቀርቡ ጥያቄዎች በወቅቱ ምሊሽ መሰጠታቸው፤ 

 ሰራተኛው በጥሩ ስነ ምግባር ማስተናገደና በጥሩ ቲም መንፈስ መስራቱ፤ 

 ዘርፉ ከሴክተር መስሪያቤቶች ጋር ተቀናጅቶ የመስራት ባህሌ መኖሩ፤   

 የበጀት እጥረት በሚያጋጥምበት ወቅት በጠየቅነው በጀት ሌክ እየተፈቀዯ ባይሆንምድጋፍ ማድረግ 

መቻለ፣ 

 

በርፈ እንቅስቃሴ ሊይ የታዩ ክፌተቶች 

 በላልች አገሌግልቶች ያሇው አገሌግልት አሰጣጥ በጣም ጥሩ ቢሆንም ከመረጃ አያያዜ ጋር 

ተያይዝ ዴክመት ይታያሌ፡ መረጃዎችን በዴጋሚ የመጠየቅ ሁኔታ ይስተዋሊሌ፡፡  
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 የአቅም ማጎሌበቻ ሥሌጠና በየጊዛው መስጠት አሇመቻሌ፡፡ ሊቂ የአቅም ግንባታ ሥራዎችን 

አሇመሥራት፣ ባሇሙያዎችን ሇማብቃት የሚዯረጉ ሥራዎች አነስተኛ መሆን፣ በተሇይ በIBEX 

እና በበጀት አጠቃቀምና አተገባበር ሊይ ሥሌጠና አሇመሰጠቱ፣ 

 ሌማት ዕቅዴን በሴክተር ዯረጃ ተጠሪነቱ ሇአስተዲዯርና ፊይናንስ ርፌ መሆኑ ተገቢነት 

የላሇው አዯረጃጀት ውስጥ መክተቱ፤ 

 ቼክሉስት በማጋጀት በየጊዛው ወቅታዊ ዴጋፌ አሇማዴረግ፣ 

 በርፈ በጣም ትሁትና በአግባቡ የሚያሰተናግደ መፌትሔ የሚሰጡ ብዘ ባሇሙያዎች ቢኖሩም 

በቁጥር አንዴና ሁሇት የሚሆኑ ባሇሙያዎች ሇችግሮች መፌትሔ ከመስጠት ይሌቅ 

የማጉሊሊት፣ ቀዴሞ የመፇረጅ፣ በአግባቡ አሇማዲመጥ፣ ማሸማቀቅ፣ አሇማረም፣ ዴጋፌ 

አሇመስጠት፣ ሇችግሮቹ መፌትሔ ራሳቸው ጋ እያሇ ወዯ ኃሊፉዎች፣ ማስተሊሇፌ፣ ችግሮች 

መኖራቸው፣ መረጃወችን አሟሌቶ አሇመስጠት፣ ተሠርቶ ሲኬዴ እንዯገና ቀይሩ ማሇት 

የሚቀየሩ ፍርማቶችን ቀዴሞ አሇማሳወቅ፣ መመሪያ ዯንቦችና ሕጎች ሊይ ተገቢውን ግንዚቤ 

ሇአዲዱስ ባሇሙያዎች አሇመስጠት፣ ትናንሽ ስህተቶችን ማጉሊትና በአግባቡ አሇመዯገፌ 

ይታያሌ፡፡ 

 ዯብዲቤዎች ሇመሥሪያ ቤቶች በአግባቡ መዴረሳቸውን አሇመከታተሌ፣ 

 የግንኙነት አግባብ በዕቅዴ ሊይ የተመሠረተ አሇመሆንና በጀተ ከተሰጠ በኋሊ የሚያጋጥሙ 

የአሠራር ችግሮችን ተከታትል መፌትሔ አሇመስጠት፣ 

 ድጋፍና ክትትሌ ስራው በጥንካሬ አሇመቀጠለ፤ 

 በበጀት ዓመቱ በጀት የሚዯሇዯሌበት ወቅት እኛ ከምናቀርበው በጀት ጋር ተጣጥሞ አሇመሄደ 

 በካፒታሌ በጀት ሊይ ስራ የሚያስጀምር እንጂ የሚያስጨርስ በጀት አሇመፈቀደ፤ 

 የሃብት አከፋፈሌ ስርዓቱ ፍትሃዊ አሇመሆኑ፤ 

 በኤጀንሲ ዯረጃ የነበሩ ተቋሞች ተዋህዯው በቢሮ ዯረጃ አሇመዋቀራቸው ከበጀት ድሌድለ ጋር 

በተያያዘ ውዥንብር መፍጠሩ፤ 

 የሴክተር መስሪያ ቤት ባሇሙያዎችን በስሌጠና ሇመዯገፍ የሚዯረገው ስራ አናሳ መሆን፤ 
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 በበጀት ዓመቱ በጀት ተመድቦሊቸው ወዯ ስራ የሚገቡ ፕሮጀክቶችን በጀት ከመመዯብ ያሇፈ በቂ 

የሆነ ክትትሌና ድጋፍ የማድረግ ከፍተኛ ክፍተት መኖሩ፤  

 ወዯየሴክተር መስሪያቤቶች የሚሊኩ መመሪያዎች በወቅቱ እንዱዯርሱ ማድረግ፤ 

 ተመዯቡ ባሇሞያዎች በቦታቸው በማይኖሩበት ጊዜ ቢሮው ቦርድ ሊይ ቢያሳውቅ፤ 

 የ9 ወር የጄ.ኢ.ጂ ክፍያ ያሇመክፈሌ ሁኔታ ስሊሇ ቢታይ? 

 በጡረታ ሇሚወጡ ሰራተኞች በክፍያ ዙሪያ የመፍትሔ አቅጣጫ ቢቀመጥ፤ 

 በዕቅድና በጀት ዘርፍ ሇሚሠሩ ኃሊፊዎችና ባሇሙያዎች ምንም ዓይነት የአቅም ግንባታ ሥሌጠና 

አሇመሰጠቱ፣ 

 የአይቤክስ ሥሌጠና በተዯጋጋሚ ብንጠይቅም አሇመሰጠቱ፣ 

 በቻናሌ 3 የሚገቡ ገንቦችን በየሴክተሩ በመመሪያ መሠረት ከማስፇጸም እንዱሁም ተጠያቂ 

ከማዴረግ አንፃር ውስንነት አሇበት፡፡ 

 

መንግሥት ፊይናንስ አስተዲዯር ርፌ  

1. የአገሌግልት ቅዴመ ሁኔታዎች በትክክሌ ከቀረቡ በኋሊ ፊይናንስና ኢኮኖሚ ሌማት ቢሮ 

ክፌያዎችን በወቅቱ በባንክ የማስተሊሇፌ ብቃቱ:   ሀ/ በጣም ከፌተኛ  ሇ/ ከፌተኛ   ሏ/ አጥጋቢ   

መ/ ዜቅተኛ 

2. ቢሮው በመንግሥት ሂሣብ አሠራር፣ በፊይናንስ የሕግ ማዕቀፍች በአሠራርና በአተገባበር 

የሚሰጣቸው የግንዚቤ እና የአቅም ግንባታ ሥሌጠናዎች ምን ያህሌ አርኪ ናቸው? ሀ/ በጣም 

ከፌተኛ  ሇ/ ከፌተኛ   ሏ/ አጥጋቢ   መ/ ዜቅተኛ 

3. በበጀት አስተዲዯር እና በፊይናንስ አሠራር ቢሮው የሚያዯርገው ሙያዊ ክትትሌና ዴጋፌ:   ሀ/ 

በጣም ከፌተኛ  ሇ/ ከፌተኛ   ሏ/ አጥጋቢ   መ/ ዜቅተኛ 

4. በርፈ ያለ ባሇሙያዎች ባሇጉዲይን ተቀብሇው በአግባቡ ከማስተናገዴ አንጻር ያሊቸው ባህሪ እና 

ተነሳሽነት ምን ያህሌ አርኪ ነው? ሀ/በጣም ከፌተኛ  ሇ/ከፌተኛ ሏ/አጥጋቢ መ/ ዜቅተኛ 
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5. የመንግስት ፊ/አስ/ር ርፌ በተዯጋጋሚ የሚነሱ ጉዴሇቶችን  ሇማረም የሚያዯርገው ጥረት፡-    

ሀ/ በጣም ከፌተኛ  ሇ/ ከፌተኛ   ሏ/ አጥጋቢ  መ/ ዜቅተኛ 

6. የህግ ማዕቀፍችን በማሻሻሌ እና አዲዱስ አሰራሮችን በመርጋት የኪራይ በሮችን ሇመዜጋት 

የሚያዯርገው ጥረት 

ሀ/ በጣም ከፌተኛ  ሇ/ ከፌተኛ   ሏ/ አጥጋቢ  መ/ ዜቅተኛ 

7. በቻናሌ አንዴ ፕሮግራሞች ተግባር ዘሪያ የሚሰጡ የአቅም ማጎሌበቻ ስሌጠናዎች አጠቃሊይ 

አፇጻጸም፡ ሀ/ በጣም ከፌተኛ  ሇ/ ከፌተኛ   ሏ/ አጥጋቢ  መ/ ዜቅተኛ 

 

 

መንግስት ፊይናንስ አስተዲዯር ርፌ 

ተ.ቁ 1ኛ ጥ  
2ኛ 
ጥ 

3ኛ 
ጥ 4ኛ ጥ 5ኛ ጥ  

6ኛ 
ጥ 

7ኛ 
ጥ   

  1 4 2 2 4 2 1 1 
  2 2 2 3 3 3 3 2 
  3 3 1 1 4 2 2 1 
  4 2 2 2 3 3 2 2 
  5 2 3 3 3   2 4 

  6 3 1 2 3 3 2 1 
  7 4 2 3 4 4 3 2 
  8 4 3 4 3 4 4 3 
  9 3 3 4 1 2 4 3 
  10 4 4 3 4 3 4 2 
  11 3 2 2 3 3 3 2 
  12 3 1 2 2 3 2 1 
  13 3   2 3 3 4   
  

 
40 26 33 40 35 36 24 

  

 
3.07692 2.167 2.538 3.07692 2.9167 2.769 2 18.54487 2.649267 

         
66.23168 

 

ርፈ ከተገመገመባቸው መሥፇርቶች በተሇይ በቻናሌ አንዴ ፕሮግራሞች ተግባር ዘሪያ የሚሰጡ 

የአቅም ማጎሌበቻ ሥሌጠናዎች አጠቃሊይ አፇጻጸምን በተመሇከተ አነስ ያሇ ዯረጃ ተሰጥቶታሌ፡፡  
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በርፈ እንቅስቃሴ ሊይ የታየ ጠንካራ ጎን 

 አገሌግልት ሇማግኘት ሲኬዴ በወቅቱ አገሌግልት ማግኘት መቻለ፤ (በላልችም ተዯግሟሌ) 

 የሚሰጠው አገሌግልት ጥሩ መሆኑ፣ 

 ሇእያንዲንደ ፇጻሚ ተግባራት ተሇይቶ መሰጠቱ፤ 

 ከባሇጉዲይ መስተንግድ ጋር ያለ መግባባቶች፤ 

 በሴክተር መሥሪያ ቤቶች ያለ ችግሮችን በመሇየት ሇሴክተር መሥሪያ ቤቶች ሪፖርት 

ማቅረባቸው፣ 

 ወርሃዊ የወጪ መርጃ ሇመጠየቅ በሚኬዴበት ጊዛ በመዯበኛ ዯመወዜ ጥያቄ ሊይ ብቻ ያተኮረ 

አገሌግልት አሰጣጥ በጠነካራ ጎን የሚታይ ነው፡፡ 

 የጠየቅነው የገንብ ጥያቄ ተፇርሞ ካሇፇ እስከ መዜገብ ቤት (ሰው ሀብት መረጃና ሰታትስቲክስ) 

ሳያዴር በወቅቱ ባንክ ቤት የማዴረስ መሌካም ጎን ነው፡፡ 

 ሇሌማት እቅድ የስራ ክፍልች በያመቱ የሚዯረገው ድጋፍና ክትትለ ጥሩ  መሆኑ፤ 

 ሇዘርፉ የሚቀርቡ ጥያቄዎች በወቅቱ ምሊሽ መሰጠታቸው፤ 

 ሰራተኛው በጥሩ ስነ ምግባር ማስተናገደና በጥሩ ቲም መንፈስ መስራቱ፤ 

 ዘርፉ ከሴክተር መስሪያ ቤቶች ጋር ተቀናጅቶ የመስራት ባህሌ መኖሩ፤   

 የሚታዩ ጉዴሇቶችን ሇማረም የሚዯረገው ጥረት አበራታች ነው፡፡ 

 በክሌለ ፊይናንስ ቢሮ የመንግሥት ፊይናንስ ርፌ ከአመራሩ እስከ ባሇሙያ በተሇይ እንዯሴክተር 

መሥሪያ ቤት ባሇጉዲይን (አገሌግልት ፇሊጊውን) በከፌተኛ ተነሳሽነትና አግባብ ያሇው ምሊሽ 

በፇጣን ሁኔታ በመስጠት በክሌለ እንዯ ምሣላ (እንዯ ተሞክሮ) ሉወሰደ የሚችለና ከፌተኛ 

ዕውቅና የሚገባቸው ናቸው፡፡ በተሇይ የተገሌጋይን ጥያቄ ምሊሽ ሇመስጠት የርፈ አመራር በማታ 

ጭምር ቢሮ በመግባት የሚፇርሙ በመሆኑ ከፌተኛ አዴናቆት አሇን፡፡ 

 ሪፖርት ሳይቀርብ ወጪ መርጃ አሇመሌቀቅ ጥሩ ነው፡፡ 
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 በርፈ እንቅስቃሴ ሊይ የታዩ ክፌተቶች 

 በመንግሥት ሂሣብ አሠራር፣ በፊይናንስ ሕግ ማዕቀፍች አሠራርና አተገባበር ዘሪያ ቀዴሞ 

ከተሰጠው ሥሌጠና ውጪ ያለ ክፌተቶችን በማየት የማይሰጥ መሆኑ፣ እንዱሁም አዲዱስ 

ወዯሥራ ሂዯቱ ሇተቀሊቁ ባሇሙያዎች አቅምን ሉያጎሇብት የሚችሌ ሥሌጠና አሇመሰጠቱ፤ 

 ገንብ ሇመሌቀቅ የሚፇሇጉ ምክንያቶች ቁጣዎች ቢቀሩ ጥሩ ይሆናሌ፡፡ 

 የመንግሥት ፊይናንስ አያያዜና ቁጥጥር ከሚወጡ የሕግ ማዕቀፍቸ ጋር አሇመጣጣሙ፣ 

 የጥሬ ገንብ አሰጣጥ በግሇሰቦች ምኞትና ውሳኔ መሠረት መሆኑ፣ ያሇው የሴክተር መሥሪያ 

ቤቶች  የሥራ ክብዯት የማይሇካ መሆኑ፡፡ 

 ገንብ የሚሇቀቀው በመንግሥት ዯንብና መመሪያ መሠረት ሳይሆን በፖሇቲካና የሰውን ጩኸት 

ፇርቶ መሆን፣  

 የሚወጡ ሕጎች ተፇጻሚነታቸውን አሇመከታተሌ፣ የሕግ ጥሰቶች ሲኖሩ ዜም ማሇት፡፡ 

 በሚወጡ ሕጎችና ፊይናንስ አስተዲዯር መመሪያዎች ዘሪያ ሥሌጠና አሇመስጠት፣ በየመሥሪያ 

ቤቶች ያሇው አሠራር የተሇያየ መሆን ሇምሣላ አንዲንዴ መሥሪያ ቤቶች በBPR ትግበራ ውስጥ 

እያሇፈ ሲሆን አብዚኛዎቹ ዯግሞ በJEG እና በላልች አሠራር ሥራቸውን ቀሌጣፊ እያዯረጉ 

መሆን፡፡ 

 ክትትሌና ዴጋፌ አሇማዯረግ፣ ዓመቱን ሙለ ቢሮ በመቀመጥ ሪፖርት ሲሄዴ ብቻ መቀበሌ፣ 

 በካፒታሌ እና በላልች የሥራ ማስኬጃ ጥያቄዎች ሊይ በአክሽን ፕሊን መሠረት ቢሮው 

የተፇቀዯሇትን በጀት ጠይቆ ሇመስጠት (ሇመፌቀዴ) ፇቃዯኛ አሇመሆን፡፡ ከብዘ ምሌሌስ በኋሊ 

ሇምን ዓሊማ እንዯምትፇሌጉ ሠነዴ ካሊቀረባችሁ ገንቡ አይሇቀቅም በማሇት ባሇጉዲይ ማጉሊሊት፡፡ 

 ከሌማት ዕቅዴ የፀዯቁና ዜውውር የተዯረገባቸው የሥራ ክፌልችን የዜውውር ካበማ እና መበማ 

በግሌባጭ ሇቢሮዎች ሲዯርስ እዙያው ፊይናንስ ባሇሙያዎች አካባቢ ባሇመያዜና ከቢሯችሁ ኮፒ 

አዴርጋችሁ ካሊመጣችሁ አንሠራም የሚለ እና የመሳሰለ ቢሮክራሲዎችን ማብዚት፡፡ ባሇሙያዎች 

በኮፒ ራሳቸው ንዯ ማስቀረት ሲገባቸው ሇባሇጉዲይ ምሌሌስ ምክንያት መሆን፡፡ 
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 ወጪ መርጃ ሲጠየቅ አሌፍ አሌፍ ማግየትና የተጠየቀውን ቀንሶ መስጠት፡፡ 

 

የግዥና ንብረት አስተዲዯር ኤጀንሲ 

1. በመንግሥት ንብረት አያያዜ፣ አጠቃቀምና ንብረት ከማስወገዴ አንጻር በየዯረጃው ሙያዊ 

ክትትሌና ዴጋፌ ከማዴረግ አንፃር ኤጀንሲው እየሰጠ ያሇው አገሌግልት:         

ሀ/ በጣም ከፌተኛ    ሇ/ ከፌተኛ   ሏ/ አጥጋቢ   መ/ ዜቅተኛ 

2. የመንግሥት ግዥ በአዋጅና መመሪያዎች መሠረት መፇጸሙን ሇማረጋገጥ ኤጀንሲው በየሴክተሩ 

ያካሄዯው የግዥ ኦዱት አገሌግልት:    ሀ/ በጣም ከፌተኛ  ሇ/ከፌተኛ ሏ/ አጥጋቢ   መ/ ዜቅተኛ 

3. ሇመንግሥት ግዥ ፇጻሚ ባሇሙያዎች በኤጀንሲው የተሰጡ የአቅም ማጎሌበቻ ሥሌጠናዎች 

የባሇሙያውን አቅም ከመገንባት አንፃር ያበረከተው አስተዋፅዖ:     ሀ/ በጣም ከፌተኛ  ሇ/ ከፌተኛ   

ሏ/ አጥጋቢ   መ/ ዜቅተኛ 

4. ቅሬታዎችን ተቀብል ከማስተናገዴ አንጻር የኤጀንሲው ሚና  

ሀ/በጣም ከፌተኛ  ሇ/ከፌተኛ  ሏ/ አጥጋቢ  መ/ ዜቅተኛ 

5. የህግ ማዕቀፍችን በማሻሻሌ እና አዲዱስ አሰራሮችን በመርጋት የኪራይ በሮችን ሇመዜጋት 
የሚያዯርገው ጥረት ሀ/ በጣም ከፌተኛ ሇ/ከፌተኛ ሏ/ አጥጋቢ  መ/ ዜቅተኛ 

6. ወቅታዊ ግዥ በዕቅዴ መሰረት እንዱፇጸም ኤጀንሲው ያዯረገው ክትትሌና ዴጋፌ  

ሀ/ በጣም ከፌተኛ  ሇ/ ከፌተኛ   ሏ/ አጥጋቢ  መ/ ዜቅተኛ 

7. ሇተጠየቁ ሙያዊ ዴጋፍች የተሰጠው ምሊሽ ሀ/በጣም ከፌተኛ ሇ/ከፌተኛ ሏ/አጥጋቢ መ/ ዜቅተኛ 

8. ከህዜብ ክንፌ /ከሚመሇከታቸው/ ባሇዴርሻ አካሊት ጋር የሚዯረጉ የምክክር መዴረኮች ያስገኙት 
ፊይዲ ወይም ጠቀሜታ ሲታይ ሀ/በጣም ከፌተኛ ሇ ከፌተኛ ሏ/አጥጋቢ  መ/ ዜቅተኛ 
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ግዥ ንብረት አስተዲዯር ኤጀንሲ 
 ተ.ቁ 1ኛ  2ኛ 3ኛ 4ኛ 5ኛ 6ኛ 7ኛ 8ኛ 

  1 2 3 3 2 2 3 4 3 
  2 4 1 1 1 2 1 4 3 
  3 3 3 2 3 3 3 3 2 
  4   2 3 3 2 1 3   
  5 1 1 1 1 1 1 2 1 
  6 2 2 3 3 3 2 2 2 
  7 2 2 1 2 2 2 2 1 
  8 4 2 4 3 3 2 4 3 
  9 3 4 3 3 3 2 4 3 
  10 3 4 3 3 3 2 4 3 
  11 2 3 1 2 4 3 3 3 
  12 3 3 1 3 4 3 4   
  13 4 4 3 3 2 3 4 3 
  14 1 2 2 3 4 2 4 1 
  15 3 4 1 4 4 3 4 3 
  16 3 3 2 3 3 3 3 3 
  17 1 2 1 1 3 2 3 2 
  

 
41 45 35 43 48 38 57 36 

  

 
2.56 2.65 2.06 2.53 2.82 2.24 3.35 2.40 20.61 2.58 

          
64.40 

 

ኤጀንሲው ከተገመገመባቸው መሥፇርቶች በተሇይ ሇመንግሥት ግዥ ፇጻሚ ባሇሙያዎች የተሰጡ 

የአቅም ማጎሌበቻ ሥሌጠናዎች የባሇሙያውን አቅም ከመገንባት አንፃር ያበረከተው አስተዋፅዖን 

በተመሇከተ አነስ ያሇ ዯረጃ ተሰጥቶታሌ፡፡  

 

በኤጀንሲው እንቅስቃሴ ሊይ የታየ ጠንካራ ጎን 

 ከመንግሥት ግዥና ንብረት አያያዜ አንፃር በየጊዛው ዴጋፌ መዯረጉና በተሇይ ከአሠራር ጋር 

ተያይዝ በስሌክም ሆነ በአካሌ ሇሚጠየቁ ጥያቄዎች ፇጣን ምሊሽ መሰጠቱ፣ በአሠራር ሊይ 

የሚያጋጥሙ ማነቆዎችን ሇመፌታት የመፌትሔ ሃሣብ መስጠት፡፡ /ይሄ ሃሣብ በላልች መ/ቤቶችም 

ተዯግሟሌ/፡፡ 
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 በተሇያዩ ጊዜያት የሚሰጡኝ ስሌጠናዎች እንዱሁም ቢሯችን በመምጣት የሚዯረጉ ክትትልችና 

ድጋፎችና የግዢ ኦዱት ስራው ተጠናክሮ መቀጠለ፣ 

 በተፈጸሙ ግዥዎች ሊይ ጠንካራና ዯካማ ጎን በመሇየት ግብረ መሌስ በወቅቱ መሰጠቱ፣ 

 በየጊዜው ሠርኩሊሮችንና የሕግ ማዕቀፎችን አውጥቶ ተዯራሽ ከማድረግ አንፃር ከፍተኛ ሥራ 

ተሠርቷሌ፡፡ 

 

   በርፈ እንቅስቃሴ ሊይ የታዩ ክፌተቶች 

 ሇሚቀርቡ የዯንበኞች ቅሬታ ፇጣን ምሊሽ አሇመስጠት፣ 

 በግዥ ንብረት አስተዲዯር ሇባሇሙያዎች ቢቻሌ በየዓመቱ አዲዱስ አሠራሮችን ከማሠሌጠንና 

ዴጋፌ ከመስጠት አንፃር ያሇው አገሌግልት በጣም ዜቅተኛ ነው፡፡ 

 ዓመቱን ሙለ ድጋፍ አሇማድረግ፤ (በላልችም ጭምር ተገሌጿሌ)፡፡ 

 ምንም ዓይነት ድጋፍ ተዯርጎሌን አያውቅም (ሳይንስና ኢንፎርሜሽን ቴከተኖልጂ ኤጀንሲ) 

 በየሴክተሩ ሇሚቀጠሩም ሆነ በዯረጃ እድገት ወዯ ኤጀንሲው ቲም ሇሚቀሊቀለ ባሇሙያዎች ስሌጠና 

አሇመሰጠቱ፤ 

 በወቅቱ ስሌጠናዎችን ያሇመስጠት ችግር አሇ፤ (በላልችም ጭምር ተገሌጿሌ)፡፡ 

 መመሪያዎች ዯንቦችና ወቅታዊ የሆኑ የህግ ማዕቀፎች በቶል ተዯራሽ ቢሆኑ፤ 

 መረጃን መሰረት ያዯረገ አስተያየት የሚሰጥበት ሁኔታ ቢመቻች፤ 

 ሇግዥ ፈጻሚ አካሊት የአቅም ግንባታ ሥሌጠናዎችን አሇመሰጠት፣ 

 በሚወጡ መመሪያዎችና የሕግ ማዕቀፎች ዙሪያ በተሇይ በጠፉ የመንግሥት ንብረቶች አመሊሇስ ሊይ 

ሰርኩሊር ከማስተሊሇፍ በስተቀር ግሌጽ ያሌሆኑና ብዥታ የሚፈጥሩትን በግሌጽ ሥሌጠና በመስጠት 

የሚመሇከታቸው አካሊት ግንዛቤ እንዱወስደ ማድረግ ሲገባ ይህ አሌተዯረገም፡፡ 
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ኢንስፔክሽንና ውስጥ ኦዱት ዲይሬክቶሬት 

1.  ቢሮው ሇኦዱተሮች በኦዱትና በሂሣብ አያያዜ ሊይ የግንዚቤ ማስጨበጫ እና የአቅም ግንባታ 

ሥሌጠና ከመስጠት አንፃር ሇክፌሌዎ የሰጠው አገሌግልት ያስገኘው ጠቀሜታ:    ሀ/ በጣም ከፌተኛ  

ሇ/ ከፌተኛ   ሏ/ አጥጋቢ   መ/ ዜቅተኛ 

2.  ሇኦዱት ባሇሙያዎችና ሇመንግሥታዊ መሥሪያ ቤቶች የተሰጠ የሙያ ምክር፣ ክትትሌና ዴጋፌ:    

ሀ/ በጣም ከፌተኛ  ሇ/ ከፌተኛ   ሏ/ አጥጋቢ   መ/ ዜቅተኛ 

3.  ሇቢሮው ኢንስፔክሽንና ውስጥ ኦዱት ዲይሬክቶሬት ሇተሊኩ ሪፖርቶች ሇክፌሌዎ የተሰጡ ግብረ 

መሌሶች ወቅታዊነትና ጥራት ሊይ ያሇዎት እርካታ:     

 ሀ/ በጣም ከፌተኛ  ሇ/ ከፌተኛ   ሏ/ አጥጋቢ   መ/ ዜቅተኛ 

4. የኦዱት የግኝቶች እና የአመሊሇስ ሥርዓቱ ጠንካራ እና ጥራት ያሇው እንዱሆን በዲይሬክቶሬቱ በኩሌ 

የተሰሩ ስራዎች አፇጻጸም  

ሀ/ በጣም ከፌተኛ  ሇ/ ከፌተኛ   ሏ/ አጥጋቢ   መ/ ዜቅተኛ 

የኢንስፔክሽንና ውስጥ ኦዱት ዲይሬክቶሬት 
 

ተ.ቁ 
1ኛ 
ጥ   2ኛጥ  

3ኛ 
ጥ 

4ኛ 
ጥ 

  1 1 1 1 1 
  2 2 2 3 3 
  3 3 3 3 2 
  4 3 4 3 3 
  5 3 3 2 2 
  6 3 2 2 3 
  7 1 3 4 2 
  8 1 1 2 2 
  9 3 4 2 2 
  10 2 3 2 3 
  11 1 2 3 3 
  12 2 3 2 4 
  13 2 2 3 1 
  14 1 3 2 2 
  15 1 1 2 3 
  16 1 2 3 3 
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30 39 39 39 

  

 
1.875 2.44 2.438 2.438 9.1875 2.296875 

      
57.42 

       ዲይሬክቶሬቱ ከተገመገመባቸው መሥፇርቶች በተሇይ ሇኦዱተሮች በኦዱትና በሂሣብ አያያዜ ሊይ 

የግንዚቤ ማስጨበጫ እና የአቅም ግንባታ ሥሌጠና ከመስጠት አንፃር ሇክፌሌዎ የሰጠው አገሌግልት 

ያስገኘው ጠቀሜታን በተመሇከተ አነስ ያሇ ዯረጃ ተሰጥቶታሌ፡፡ 

 

በጥንካሬ የተገሇጹ 

 በኦዱት ግኝቶች ሊይ የሚሰጡ ግብረ መሌሶች እንዯጠንካራ ጎን ሉታዩ ይችሊለ፡፡ /በላልችም 

ተዯግሟሌ/፡፡ 

 በቂ የሆነ ክትትሌና ዴጋፌ ማዴረግ፣/በላልችም ተዯግሟሌ/፡፡ 

 የመዋቅር ማሻሻያ መዯረጉ፣ 

 ሇኦዱት ባሇሙያዎች ሥሌጠና መስጠት፣ በተሇያዩ ጊዛያት የሙያ ምክር ክትትሌና ዴጋፌ 

ማዴረግ በየወሩ ሇተሊኩ ሪፖረቶች ግብረ መሌስ በወቅቱ የሚቀርብ መሆኑን በጠንካራ ጎኑ 

የሚታይ ነው፡፡ 

 አዲዱስ ሰራተኞችን መዯበኛ የኦዱት ክህልት እንዱኖራቸው በየወቅቱ ስሌጠና መስጠታቸው፤ 

 ሇክትትሌና ድጋፍ ወዯ ሴክተር ቢሮ በመምጣት ክትትሌ ማድረጋቸው፤ 

 በተቻሇ መተን ግብረ መሌስ ሇመስጠት አስፈሊጊ ሆኖ ሲገኝ ጠርቶ ማናገርና መዯገፍ መቻሊቸው፤ 

 የሴክተር ቢሮን ሇመዯገፍ ሇሚቀርብሊቸው ጥያቄ ምሊሽ ሇመስጠት ሁላም ዝግጁ መሆናቸው፤ 

 ምክር አገሌግልት መስጠታቸው፤ 

 የፋይናንሺያሌ ሂሳብ በየወቅቱ መቅረቡና መሰራቱ፤ 

 ንብረት በዓመት ሁሇቴ መቆጠሩ፤ 

 ባሇሙያዎቹ የበቁና ዲይሬክቶሬታቸውን ወዯፊት ሇማምጣጥ ጥረት ማድረጋቸው፤ 
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በዴክመት የተገሇጹ እና በቀጣይ ሉሻሻለ የሚገባቸው ጉዲዮች 

 ምንም ዓይነት ሥሌጠናም ይሁን የማብቃት ሥራ እየተሠራ አይዯሇም፡፡ 

 ኦዱተሮች ከሂሣብ ክፌሌ ኃሊፉም ሆነ ባሇሙያ ጋር በትሌቅ ዴካም ያጋጁትን ሪፖርት 

ብልም ግኝት ምንም እርምጃ አይወሰዴም፡፡ የኦዱተሮች ዯህንነትና የሥራ ዋስትና ችግር ሊይ 

ነው፡፡ የዯመወዜና የጥቅማጥቅም ሁኔታም ካሇው የሥራ ጫና አኳያ ተስፊ አስቆራጭ ሲሆን 

በተሇይ በተሇይ ተሠራ የተባሇው JEG መዋቅር የኦዱተሮችን ሞራሌ የነካ በመሆኑ ይህንን 

ሇማስተካከሌ የተሄዯበት ርቀት ዯካማና አሰሌቺ መሆኑን መግሇጽ እንወዲሇን፡፡ 

 የክትትሌና ዴጋፌ ሥርዓቱ ጠንካራ አሇመሆን፣ በፊይናንስ አሠራር ሥርዓቱ ሊይ ያለ 

ክፌተቶች ከመንግሥት ፊይናንስ ጋር ተቀናጅቶ አሇመፌታት፣ 

 የውስጥ ኦዱተ ተጠሪነተ ሊየ የተሠራው ሥራ ምንም ውጤት ያሊመጣ መሆኑ፣ 

 በ JEG ምና የተሰጠወ ዯረጃና የተጠናው ጥናት ካሇው የሥራ ጫና አንፃር ያሌተጣጣመና 

ዯረጃው እጅግ ዜቅ ያሇ መሆኑ፣ 

 ላልች ጥቅማ ጥቅሞች ሇኦዱተሮች ያሌተከበረ መሆኑ፣/በላልችም ተዯግሟሌ/፡፡ 

 የነባር ሰራተኞቻቸውን ክህልት ሇማሳዯግ የሚሰሩት ስራ ዝቅተኛ መሆን፤ 

 የኦዱተሮችን ዯረጃ ሇማሻሻሌ እየተዯረገ ያሇው ጥረት አነስተኛ መሆን፤ 

 በበጀት ዓመቱ ሇባሇሙያ የሚሰጥ ስሌጠና በበቂ ሁኔታ አሇመኖሩ፤ 

 ስሌጠናዎችን በተዯጋጋሚ ያሇመስጠትና የመዘግየት ችግር  

 ሰራተኞች ከክፍሌ ወዯ ክፍሌ የመዘዋወርና የመቀያር ሁኔታ ስሊሇ ይህንን ሁኔታ ያሇማሻሻሌ 

ቸሌተኝነት ይታያሌ፤ 

 ነባር ሰራተኞችም ሆኑ አዲዱሶች በቦታው ሊይ የማይቆዩበትን ሁኔታ አጥንቶ በቶል ምሊሽ 

ያሇመስጠት ሁኔታ ይታያሌ፤ 

 

የመንግሥት ግዥ እና ንብረት ማስወገዴ አገሌግልት 

1. የጋራ ግዥ እና ንብረት ማስወገዴ ዲይሬክቶሬት ሌዩ ሌዩ የፊይናንስ ቅጻ ቅጾችን፣ 

ሞዳልችን፣ ዯረሰኞችን አሳትሞ ሇመሥሪያ ቤትዎ  ተዯራሽ ከማዴረግ አንፃር ያሇዎት 

እርካታ:       ሀ/ በጣም ከፌተኛ  ሇ/ ከፌተኛ   ሏ/ አጥጋቢ   መ/ ዜቅተኛ 
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2. ዲይሬክቶሬቱ የተሽከርካሪዎችና የሕትመቶች ፌሊጎቶችን ከመሥሪያ ቤትዎ በወቅቱ በማሰባሰብ 

መረጃውን አዯራጅቶ፣ የጨረታ ማስታወቂያዎችን አውጥቶ፣ ግዢውን ፇጽሞ በስፔሲፉኬሽኑ 

መሠረት በማቅረብ ረገዴ የሚሰጥዎት እርካታ:   ሀ/ በጣም ከፌተኛ  ሇ/ ከፌተኛ   ሏ/ 

አጥጋቢ   መ/ ዜቅተኛ 

3. ዲይሬክቶሬቱ በሚወገደ ንብረቶች ዘሪያ መሥሪያ ቤትዎን የመዯገፌና የማማከር ሌምደ፣     

ሀ/ በጣም ከፌተኛ  ሇ/ ከፌተኛ   ሏ/ አጥጋቢ   መ/ ዜቅተኛ 

4. የህትመት ዕዲ መከታተሌና ዕዲውን ከማሳወቅ አንጻር ያሇው ጥንካሬ፡-ሀ/ በጣም ከፌተኛ  ሇ/ 

ከፌተኛ  ሏ/አጥጋቢ  መ/ ዜቅተኛ 

 

የመንግሥት ግዥና  
ንብረት ማስወገዴ ዲይሬክቶሬት 

 

ተ.ቁ 1ኛ ጥ   
2ኛ 
ጥ  

3ኛ 
ጥ 

4ኛ 
ጥ 

  1 2 2 1 2 
  2 3 4 3 3 
  3 3 3 1 2 
  4 3 3 3 3 
  5 2 1 2 2 
  6 2 2 2 2 
  7 4 3 4 3 
  8 4 2 4 4 
  9 4 2 4 2 
  10 2 3 2 3 
  11 4 2 3 3 
  12 2 3 2 3 
  13 3 4 1 1 
  14 3 2 2 1 
  15 4 3 2 3 
  16 4 1 2 4 
  

 
49 40 38 41 

  

 
3.0625 2.5 2.375 2.563 10.5 2.625 

      
65.625 

       ዲይሬክቶሬቱ ከተገመገመባቸው መሥፇርቶች በተሇይ በሚወገደ ንብረቶች ዘሪያ መሥሪያ ቤቶችን 

የመዯገፌና የማማከር ሌምደን በተመሇከተ አነስ ያሇ ዯረጃ ተሰጥቶታሌ፡፡  
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በጥንካሬ የተገሇጹ 

 የሚሰጠው አገሌግልት በጣም ጥሩ ነው፡፡ ከዙህ በተሻሇ መሥራት አሇበት፡፡ 

 በማዕቀፌ ግዥ የጎማ ግዥን ሇማካተት ጥሩ እንቅስቃሴ አሇ፡፡ 

 ሌዩ ሌዩ የፊይናንስ ቅጾችን፣ ሞዳልችን እና ዯረሰኞችን አሳትሞ ሇመሥሪያ ቤታችን ተዯራሽ 

ከማዴረግ አንፃር ከፌተኛ እርካታ አግኝተናሌ፡፡ (በላልችም ጭምር የተገሇጸ ነው)፡፡ 

 ዲይሬክቶሬቱ የተሽከርካሪዎችንና የሕትመት ፌሊጎቶችን ከመሥሪያ ቤታችን በማሰባሰብ መረጃውን 

በማዯራጀት የጨረታ ማስታወቂያዎችን በማውጣት ሽያጭ በስፔሲፉኬሽኑ መሠረት በማቅረብ 

ረገዴ ከፌተኛ እርካታ አግኝተናሌ፡፡  

 የጠየቅናቸውን የህትመት ፍሌጎቶች በጠየቅንበት ወቅት መስጠታቸው፤ 

 

 

  በዴክመት የተገሇጹ እና በቀጣይ ሉሻሻለ የሚገባቸው ጉዲዮች 

 በግዥም ሆነ ንብረት ማስወገዴ በኩሌ እንዯ እርሻና ተፇጥሮ ሀብት ቢሮ በስፊት መዯገፌ 

ሲኖርብን ምንም በሚባሌ መሌኩ መዯገፌ ያሇመቻሊችን፣ 

 ሥሌጠናና ዴጋፌ አሇመስጠት አሇ እና ይኸው ቢስተካከሌ፡፡ 

 በየጊዛው ክትትሌና ዴጋፌ አሇማዴረግ፣ በበጀት ዓመቱ ፇርኒቸሮችን ግዥ ሇመፇጸም ፌሊጎት 

ቀርቦ ግዥ ሳይፇጸም መቅረቱና በማዕቀፌ ግዥዎች ሊይ ከተሽከርካሪ ጎማና ሕትመት ውጪ 

በሴክተሩ ያሇ በጀት ሳንጠቀም ተመሊሽ እንዱሆን መዯረጉ፤ 

 ዓመቱን ሙለ ድጋፍ አሇማድረግ፤ 

 የግንዛቤ ማስጨበጫ ስሌጠና አሇመስጠት፤ 

 የመኪና ግዢ ሂዯት ረዥም ጊዜ መውሰደ፤ 

 ዲይሬክቶሬቱ እየሰጠ ካሇው አገሌግልት በጋራ ከሚገዙት ግዥዎች ባሇፈው ዓመት የጎማ ግዥ 

ሊይ ተፈሊጊ ያሌሆነ ጎማ በአስገዲጅነት እንዱቀርብ የተዯረገበትና አሸናፊው ድርጅት የተፈሇገውን 
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ዕቃ በተፈሇገው ዓይነት እንዱያቀርብ ማስገዯድ አሇመቻሌና የፈርኒቸር ዕቃዎቸ ግዥ ዯግሞ 

በዘንድሮ ዓመት አሸናፊዎች ሇይቶ ባሇማሳወቅ ተቋማችን የሚፈሌገውን ዕቃ ሇመግዛት የተቸገረ 

በመሆኑ በቀጣይ እነዚህ ክፍተቶች ቢሞለ የተሻሇ ነው፡፡ 

 የሕትመት ዕዲን የመከታተሌ፣ የሚወገደ ንብረቶችን የመከታተሌና ሥሌጠና የመስጠተ ሂዯቱ 

እጅግ በጣም አናሳ ነው፡፡ 

 

ኢንፍርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖልጂ/ኢኮቴ/ በውጭ ተገሌጋዮች 

1. በአይቤክስ በፔይሮሌ፣ በኢንቬንተሪ  የተሰጡ ሥሌጠናዎች ተዚማጅነትነትና ያስገኙት ፊይዲ:      

ሀ/ በጣም ከፌተኛ  ሇ/ ከፌተኛ   ሏ/ አጥጋቢ   መ/ ዜቅተኛ 

2. በኮምፒውተር ሲስተምና በአይቤክስ መረጃ ሌውውጥ የሚያጋጥሙ ችግሮችን በመፌታት ረገዴ 

ያሇው ቅሌጥፌና እና ጥራት ሊይ ያሇዎት እርካታ:     ሀ/ በጣም ከፌተኛ  ሇ/ ከፌተኛ   ሏ/ 

አጥጋቢ   መ/ ዜቅተኛ 

3. የፊይናንስ ሲስተም ሶፌትዌሮች የተጫኑባቸው ኮምፒውተሮች የሶፌትዌር ጥገና አገሌግልት 

ወቅታዊነትና ጥራት:   ሀ/በጣም ከፌተኛ  ሇ/ከፌተኛ  ሏ/አጥጋቢ መ/ ዜቅተኛ 

4. በቢሮው ያሇው የWi-Fi /የኢንተርኔት/ አገሌግልት አሰጣጥ ያሇበት ዯረጃ  

 ሀ/ በጣም ከፌተኛ  ሇ/ከፌተኛ  ሏ/አጥጋቢ መ/ ዜቅተኛ 

 

 

ኢንፍርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖልጂ/ኢኮቴ/ በውጭ ገሌጋዮች 
 

ተ.ቁ 1ኛ ጥ  
2ኛ 
ጥ  3ኛ ጥ 4ኛ ጥ 

  1 2 4 3 3 
  2 1 4 1 4 
  3 4 3 3 1 
  4 1 4 2 2 
  5 3 4 3 3 
  6 3 4 2 2 
  7 2 3 1 3 
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8 3 2 3 4 
  9 3 4 3 2 
  10 4 2 4 3 
  11 2 2   1 
  12 1 2 2 4 
  13 3 2 1   
  14 3 3 2 4 
  15 3 3 2 2 
  

 
38 46 32 38 

  

 
2.5333 3.067 2.28571 2.714286 10.6 2.65 

      
66.25 

ዲይሬክቶሬቱ በውጭ ተገሌጋዮች ከተገመገመባቸው መሥፇርቶች በተሇይ የፊይናንስ ሲስተም 

ሶፌትዌሮች የተጫኑባቸው ኮምፒውተሮች የሶፌትዌር ጥገና አገሌግልት ከመሰጠት አንፃር አነስ ያሇ 

ዯረጃ ተሰጥቶታሌ፡፡  

በጥንካሬ የሚገሇጹ 

 በዲይሬክቶሬቱ ከሚሰጡ የአይቤክስ ሥሌጠናዎችና ያጋጠሙንን ችግሮች ከመፌታትና ቶል 

ምሊሽ ከመስጠት አንፃር ከባሇሙያዎች ጀምሮ እስከ ዲይሬክተሩ በጣም ቀሌጣፊ እና ባሇጉዲይን 

በማርካት ጥሩ ሥራዎች እየተሠሩ ነው፡፡ በዙሁ ይቀጥለ፡፡ 

 በጣም ዯስ ይሊሌ፡፡ አስተያየትና ምሥጋና የምንሰጥበት መዴረክ አጥተን እንጂ የኢኮቴ 

አስተባባሪ ከሆኑት ከአቶ በሊቸው ጀምሮ እስከባሇሙያዎች ዴረስ ያሇው የሥራ ዱስፕሉንና 

ያሊቸው አገሌግልት አሰጣጥ በጣም በጣም ከምንገሌጸው በሊይ ትጉዎች ናቸው፡፡ እንዱያውም 

ከዲይሬክቶሬቱ ጀምሮ እስከ ባሇሙያዎች ዴረስ የምሥጋና ወረቀት ተጋጅቶ ሉሰጣቸው 

ይገባሌ፡፡ ምክንያቱም የእነርሱ ትጋትና ሰው አክባሪነት በገንብ ብቻ የሚሇካ ስሊሌሆነ ነው፡፡ 

 የተፇሇገውን መረጃ ሇመስጠት ያሇው ቁርጠኝነት ጠንካራ ነው፡፡ 

 ባሇው የአገሌግልት አሰጣጥ ይቀጥለ፤ 

 ሇዘርፉ የሚቀርቡ ጥያቄዎች በወቅቱ ምሊሽ መሰጠታቸው፤ 

 ሰራተኛው በጥሩ ስነ ምግባር ማስተናገደና በጥሩ ቲም መንፈስ መስራቱ፤ 

 ዘርፉ ከሴክተር መስሪያ ቤቶች ጋር ተቀናጅቶ የመስራት ባህሌ መኖሩ፤   
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በዴክመት የተገሇጹ እና በቀጣይ ሉሻሻለ የሚገባቸው ጉዲዮች  

 በኢንቬንተሪ ዙሪያ የሚሰጡ ሥሌጠናዎች አጥጋቢ ስሊሌሆነ ከዚህ ቀጥል በሚሰጠው 

ሥሌጠና ኢንቬንተሪ ሊይ ያተኮረ ቢሆን ጥሩ ነው፡፡ 

 በእነርሱ በኩሌ የሚታይ ባይሆንም የአይቤክስ ሲስተም መቆራረጥና አሌፎ አሌፎ 

የሚታይ በመሆኑ በቢሮ ዯረጃ ድጋፍ ቢዯረግሊቸውና ችግሩ በወቅቱ ቢፈታ እንሊሇን፡፡ 

 የአይቤክስ ባሇሙያ ወቅቱ ከቴክኖልጂ ጋር የተያያዘ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ወቅቱን 

የጠበቀ የማነቃቂያ ሥሌጠናዎችን አሇመሰጠት፣ 

 አይቤክስ ጥገና በሚያስፈሌግበት ጊዜ ሪፖርት ከተዯረገ በኋሊ ሇሚመሇከተው አካሌ 

ከተሊሇፈ በኋሊ ክትትሌ አሇማድረግ፣ 

 ስሌጠና እየተሰጠ ስሊሌሆነ በሰራተኛ ሽግሽግ ምክንያት የሚፈጠረውን ችግር መቅረፍ 

አሌተቻሇምና ይህንን ቢያሻሽለ፤ 

 የቢሮው ዌብ ሳይት ሇረዥም ጊዜ አገሌግልት የማይሰጥ በመሆኑ እንዱሻሻሌ ቢዯረግ 

 በቢሮው ሇአገሌግልት በምንመጣበት ጊዜ ከእኛ ጋር ግንኙነት ያሊቸው ዲይሬክቶሬቶች ብዙውን 
ጊዜ በኔትወርክ አሇመኖር የሚያሳብቡት ነገር ስሊሇ እዚህ ሊይ ቢሰራ፤ 

 የኢንተርኔተ አገሌግልት በሚቋረጥበት ጊዜ ከቴላ ጋር ቶል ተናቦ ችግሩን ያሇመፍታ ክፍተት 
አሇ፡፡ 

የኢንፍርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖልጂ/ኢኮቴ/ በርፍችና 
ዲይሬክቶሬቶች ሲመን 

ተ.ቁ 
1ኛ ጥ 

2ኛ ጥ 
3ኛ  
ጥ 

4ኛ 
ጥ 

   1   3 3 2 
   2   1 3 3 
   3 2 3 3 2 
   4 2 2 2 2 
   5 3 3 2 2 
   6   3   3 
   7 4 3 3 3 
   8 3 4 3 4 
   9 2 2 2 2 
   10 3 3 3 3 
   11 2 3 4 4 
   12 4 4 3 4 
   13 3 3 4 3 
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14 3 3 2 4 
   15 4 3 3 3 
   16 3 3 2 4 
   17 4 3 2 3 
   

 
42 49 44 51 

   

 
3.00 2.88235 2.75 3.00 11.63 2.9080882 

 

      
72.70 

  
 

ዲይሬክቶሬቱ በውስጥ ተገሌጋዮች ከተገመገመባቸው መሥፇርቶች በተሇይ በአይቤክስ፣ በፔይሮሌና 

በኢንቬንተሪ  የተሰጡ ሥሌጠናዎች ተዚማጅነትነትና ያስገኙት ፊይዲን በሚመሇከት አነስ ያሇ ዯረጃ 

ተሰጥቶታሌ፡፡  

ከውስጥ ተገሌጋዮች በጥንካሬ የተገሇጹ 

 በየሥራ ክፌለ የሚያዯርገው ዴጋፌ በጣም ጥሩ ነው ይቀጥሌበት፣ 

 የኮምፒውተርም ሆነ የፕሪንተር ብሌሽት ሲያጋጥመን በወቅቱ መጥተው ማስተካከሊቸው፣ 

 

ከውስጥ ተገሌጋዮች በክፌተት የተገሇጹ 

 ሇሠራተኛው ሁለንም ያማከሇ ሥሌጠና ቢሰጥ፣ 

 አፕዳት የሆኑ አንቲቫይረስ ሇሁለም ባሇሙያ በየኮመፒወተሩ ቢጫን፣ 

 ወቅታዊ የሆኑ ሶፌትዌሮች ቢጫኑ፣ 

 እንዯተቋሙ ተጨባጭሁኔታ አሁን ካሇበት የቴክኖልጂ አጠቃቀም በጣም መመን የሚገባው 

ሰሇሆነ በተሻሇ መሣት ይጠበቅበታሌ፡፡ 

 የwi-fi አገሌግልት አሰጣጥ ብዘም አይዯሇም፡፡    
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የሌማት ዕቅዴ በ/ዜ/ክ/ግ/ዲይሬክቶሬት  

1. ዲይሬክቶሬቱ ከሚመሇከታቸው ርፍች እና የሥራ ክፌልች በየሩብ ዓመቱና በበጀት ዓመት 

የተጠቃሇለ የዕቅዴና የአፇጻጸም ሪፖርቶችን አጠናቅሮ ሇማኔጅመንትና ሇቢሮው ሠራተኞች 

የማቅረብና በችግሮቻቸው ዘሪያ የጋራ የሆነ ውይይት በማካሄዴ የመፌትሔ አቅጣጫ 

የማቅረብ ብቃቱ:    ሀ/ በጣም ከፌተኛ  ሇ/ ከፌተኛ   ሏ/ አጥጋቢ  መ/ ዜቅተኛ 

2. በየግማሽ ዓመቱ ከሚመሇከታቸው አካሊት ጋር በጋራ በመሆን ወዯ ዝኖችና ሌዩ ወረዲዎች 

በመሄዴ ከዕቅዴ በመነሳት አፇጻጸማቸውን በመገምገምና በመተቸት የሊቀ አፇጻጸም ያሊቸው 

ዝኖችንና ሌዩ ወረዲዎችን በመሇየት ረገዴ የማቅረብ ብቃቱ:        ሀ/ በጣም ከፌተኛ  ሇ/ 

ከፌተኛ   ሏ/ አጥጋቢ   መ/ ዜቅተኛ 

3. ከየክፌለ ሇሚቀርቡ ሪፖርቶች ግብረ መሌሶችን በወቅቱ የመስጠት ብቃቱ:          

ሀ/ በጣም ከፌተኛ  ሇ/ ከፌተኛ   ሏ/ አጥጋቢ   መ/ ዜቅተኛ 

4. የሇውጥ ስራውን በተገቢው ከመምራትና ከማስተባበር አንጻር ያሇው አፇጻጸም፡-             

ሀ/ በጣም ከፌተኛ  ሇ/ ከፌተኛ   ሏ/ አጥጋቢ   መ/ ዜቅተኛ 

 
 

የሌማት ዕቅዴ በ/ዜ/ክ/ግ/ዲይሬክቶሬት 
በርፍችና ዲይሬክቶሬቶች ሲመን   

  

ተ.ቁ 1ኛ ጥ   
2ኛ 
ጥ  3ኛ ጥ 4ኛ ጥ 

  1 3 3 3 2 
  2 3 3   3 
  3 3 2 2 2 
  4 3 3 3 3 
  5 2 2 2 1 
  6 2 2 1 1 
  7 4 3 4 2 
  8 2 2 1 1 
  9 4 3 3 3 
  10 2 2 1 1 
  11 4 3 3 2 
  12 4 3 3 4 
  13 3 3 3 1 
  



33 

 

14 3 1 3 3 
  15 3 2 3 2 
  16 4 3 3 3 
  17 3 3 2 2 
  18 3 2 3 1 
  

 
55 45 43 37 

  

 
3.0556 2.5 2.5294 2.0556 10.14052 2.54 

      
63.38 

 

 

 

ዲይሬክቶሬቱ ከተገመገመባቸው መሥፇርቶች በተሇይ የሇውጥ ስራውን በተገቢው ከመምራትና 

ከማስተባበር አንጻር ያሇው አፇጻጸም በተመሇከተ አነስ ያሇ ዯረጃ ተሰጥቶታሌ፡፡  

 

 

 

 

በጥንካሬ የተገሇጹ 

 በየሥራ ክፌለ በመገኘት የሚሰጡት ዴጋፌ ጥሩ ነው፡፡ 

 በሁለም አቅጣጫ የሚያዯርጉት እንቅስቃሴ የሚበረታታ ነው፡፡ 

 

በዴክመት የተገሇጹ እና በቀጣይ ሉሻሻለ የሚገባቸው ጉዲዮች 

 መረጃዎችን አዯራጅቶ ግብረ መሌስ መስጠት ሊይ ቢሻሻሌ፣ 

 

 

ግዥ ፊይ/ንብ/አስ/ዲይሬክቶሬት  

1.  ከየርፈና ዲይሬቶሬቱ የሚቀርቡ የግዥ ፌሊጎቶችን በማሰባሰብ የተጠቃሇሇ ግዥ በመፇጸም 

ዕቃዎችን በስፔስፉኬሽን መሠረት ገዜቶ በወቅቱ ሇየሥራ ክፌለ በጥራት በማቅረብ ረገዴ ያሇው 

ቅሌጥፌና:      ሀ/ በጣም ከፌተኛ  ሇ/ ከፌተኛ   ሏ/ አጥጋቢ   መ/ ዜቅተኛ 

2. የንብረት ገቢና ወጪዎችን እንዱሁም የሌዩ ሌዩ ልጂስቲክ ጥያቄዎችን በተገቢው መንገዴ 

ተቀብል በማስተናገዴ እየሰጠ ያሇው አገሌግልት:   ሀ/ በጣም ከፌተኛ ሇ/ ከፌተኛ  ሏ/ አጥጋቢ  

መ/ ዜቅተኛ 

3. ዯመወዜ፣ ውል አበሌና ሌዩ ሌዩ ክፌያዎችን በወቅቱ በመፇጸም የሰጠው አገሌግልት:         
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  ሀ/ በጣም ከፌተኛ  ሇ/ ከፌተኛ   ሏ/ አጥጋቢ   መ/ ዜቅተኛ 

4. የቢሮውን ቋሚና አሊቂ ንብረት መዜግቦና አዯራጅቶ በአግባቡ በመያዜ እየሰጠ ያሇው አገሌግልት:     

ሀ/ በጣም ከፌተኛ  ሇ/ ከፌተኛ   ሏ/ አጥጋቢ   መ/ ዜቅተኛ 

5. በዲይሬቶሬቱ መሌካም አስተዲዯርን ሇማስፇን እና የኪራይ በሮችን ሇመዜጋት የሚዯረገው 

ጥረት፡-  ሀ/ በጣም ከፌተኛ  ሇ/ ከፌተኛ   ሏ/ አጥጋቢ   መ/ ዜቅተኛ 

 

ግዥ ፊይ/ንብ/አስተዲዯር ዲይሬክቶሬት 
በርፍችና ዲይሬክቶሬቶች ሲመን 

  

ተ.ቁ 1ኛ ጥ   2ኛ ጥ  
3ኛ 
ጥ   4ኛ ጥ   5ኛ ጥ   

  1 2 2 3 2 2 
  2 2 2 2 3 2 
  3 1 3 3 2 2 
  4 2 2 3 2 1 
  5 1 2 2 1 1 
  6 2 3 3 3 3 
  7 2 3 4 2 2 
  8 1 2 3 3 1 
  9 3 4 4 3 4 
  10 1 1 4 1 2 
  11 2 2 3 3 3 
  12 2 2 3 2 3 
  13 2 1 2 3 2 
  14 2 2 3 2 3 
  15 2 3 3 3 2 
  16 3 2 3 2 3 
  17 2 3 2 3 2 
  18 2 2 4 2 2 
  

 
34 41 54 42 40 

  

 
1.8889 2.2778 3 2.3333 2.22222 11.72 2.34 

       
58.61 

 

ዲይሬክቶሬቱ ከተገመገመባቸው መሥፇርቶች በተሇይ የግዥ ፌሊጎቶችን በማሰባሰብ የተጠቃሇሇ ግዥ 

በመፇጸም ዕቃዎችን በስፔስፉኬሽን መሠረት ገዜቶ በወቅቱ ሇየሥራ ክፌለ በጥራት በማቅረብ ረገዴ 

ያሇው ቅሌጥፌናን በተመሇከተ አነስ ያሇ ዯረጃ ተሰጥቶታሌ፡፡  
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በዲይሬቶሬቱ እንቅስቃሴ ሊይ የታየ ጠንካራ ጎን 

 ከቅርብ ጊዛ ጀምሮ አገሌግልቱን እያሻሻሇ መምጣቱ፡፡ /በላልችም ተዯግሟሌ/፡፡ 

 አሁን ባሇው ሁኔታ አበራታችና ይበሌ የሚያሰኝ ተግባር እያከናወነ ስሇሆነ በዙሁ ቢቀጥሌ 

ጥሩ ነው፡፡ 

 በወቅቱ ፔይሮሌ ተጋጅቶ እንዯዯመወዜ ያለ ክፌያዎችን በወቅቱ ሇሠራተኛው ክፌያ 

መፇጸሙ የሚበረታታ ነው፡፡ 

 በሥራ ቦታ ሁሌጊዛ መገኘትና መሥራት፣ 

በዴክመት የተገሇጹ እና በቀጣይ ሉሻሻለ የሚገባቸው ጉዲዮች  

 አሊቂና ቋሚ ዕቃዎችን በወቅቱ በጥራት ገዜቶ አሇማቅረብ፣ 

 በአንዲንዴ ተግባራቱ ዜግመት ይታይባቸዋሌ፤ ሇወዯፉቱ ቢስተካከሌ፡፡ 

 ከዲይሬክቶሬቶች የሚጠየቁ ቋሚና አሊቂ ዕቃዎች በወቅቱ አሇማሟሊት፣ ሇሦስት ዓመታት 

ተጠይቆ ያሌተገዚ ዕቃ፣ እንዱሁም ያሌተጠየቀ ዕቃ በመግዚት የሚፇጸሙ ስህተቶቸ ሰሊለ 

ቢስተካከሌ፣ 

 ሁለንም ባሇጉዲይ በእኩሌ አሇማየት፣ 

 

ኮሙኒኬሽን ጉዲዮች ዲይሬቶሬት  

1. የኮሙኒኬሽን ጉዲዮች ዲይሬክቶሬት የቢሮውን እንቅስቃሴ በመጽሔት፣ በዛና መጽሔት፣ 

በብሮሸር እንደሁም በተሇያዩ ህትመቶች በማስተዋወቅ ረገዴ ያሇዎት እርካታ ምን ያህሌ ነው? 

ሀ/ በጣም ከፌተኛ  ሇ/ ከፌተኛ   ሏ/ አጥጋቢ   መ/ ዜቅተኛ 

2. ዲይሬክቶሬቱ የፊይናንስ አስተዲዯር ጉባዔዎችን በማስተባበርና የሚዱያ ሽፊን እንዱያገኙ 

በማዴረግ የሰጠውን አገሌግልት በተመሇከተ የሚሰጡት ዯረጃ:     ሀ/ በጣም ከፌተኛ  ሇ/ 

ከፌተኛ   ሏ/ አጥጋቢ   መ/ ዜቅተኛ 
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3. ዲይሬክቶሬቱ የቢሮውን እንቅቃሴ የኦዱዮ ቪዡዋሌ ድኩሜንቴሽን በመሥራት  ሥሌጠናዎችና 

ወቅታዊ ሁነቶችን የሚዱያ ጥቆማ በማዴረግ፣ የሚዱያ ሽፊን እንዱሰጠው በመጋበዜ፣ 

የተካሄደ እንቅስቃሴዎችን በተመሇከተ የሚሰጠው አገሌግልት ምን ያህሌ አርኪ ነው? ሀ/ 

በጣም ከፌተኛ  ሇ/ ከፌተኛ   ሏ/ አጥጋቢ   መ/ ዜቅተኛ 

4. ዲይሬቶሬቱ የቢሮውን የተገሌጋይ እርካታ ሇማወቅ በጥናት የተዯገፇ ሥራ ከመስራት አንጻር፡- 

ሀ/ በጣም ከፌተኛ  ሇ/ ከፌተኛ   ሏ/ አጥጋቢ   መ/ ዜቅተኛ 

5. በቢሮው ዌብሳይት እና ፋስቡክ ገጽ ሊይ ወቅታዊ መረጃዎችን ተዯረሽ ከማዴረግ አንጻር     

ሀ/ በጣም ከፌተኛ  ሇ/ ከፌተኛ   ሏ/ አጥጋቢ   መ/ ዜቅተኛ 

 

ኮሙኒኬሽን ጉዲዮች ዲይሬክቶሬት በርፍችና 
ዲይሬክቶሬቶች ሲመን 

  

ተ.ቁ 
1ኛ ጥ  2ኛ 
ጥ  

  
3ኛ ጥ 4ኛ ጥ 5ኛ ጥ 

  1 2 2 3 2 3   
 2 3 3 2 2 3   
 3 3 2 2 2 3 

  4 2 3 3 2 2 
  5 3 3 3 2 3 
  6 4 3 3 3 4 
  7 3 3 2 4 4 
  8 4 4 4 3 4 
  9 1 2 2 1 1 
  10 3 3 4 3 3 
  11 3 3 3 2 1 
  12 3 2 3 2 3 
  13 2 3 2 2 3 
  14 3 2 4 2 2 
  15 4 3 2 2 3 
  16 2 3 3 2 3 
  17 3 3 2 2 1 
  

 
48 47 47 38 46 

  

 
2.8235 2.7647 2.7647 2.2353 2.70588 13.29 2.6588 

       
66.471 
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ዲይሬክቶሬቱ ከተገመገመባቸው መሥፇርቶች በተሇይ የቢሮውን የተገሌጋይ እርካታ ሇማወቅ በጥናት 

የተዯገፇ ሥራ ከመስራት አንጻር አነስ ያሇ ዯረጃ ተሰጥቶታሌ፡፡  

 

በጥንካሬ የተገሇጹ 

 የሥራ ክፌለ በሁለም ርፌ የሚሳየው ተባባሪነት ጥሩ ነው በዙሁ ይቀጥሌ፡፡ 

 የተሠሩ ሥራዎችን በወቅቱ በሕትመት ሚዱያና በፋስቡክ የሚሇቀቁ ትምህርታዊ የሆኑ 

ጉዲዮች በዙሁ ቢቀጥለ፡፡ 

 በኮቪዴ 19 ምክንያት በቤት ሇቀሩ ወገኖች በየቤታቸው ጉብኝት ማዯረጋችሁና በዯቡብ ሬዱዮና 

ቴላቪዥን ዴርጅት እንዱገብ ማዴረጋችሁ ያስመሰግናሌ፡፡ 

 ሁሌጊዛ በቦታው ተገኝታችሁ በተጠራችሁበት ቦታ በጊዛ መገኘትና ማስተባበራችሁ ጥሩ ነው፡፡  

 

 

በዴክመት የተገሇጹ እና በቀጣይ ሉሻሻለ የሚገባቸው ጉዲዮች  

 እንዯቀዴሞ የበሇጠ የሥራ እንቅስቃሴ ቢያሳይ፡፡ 

 ሕትመቶች በወቅቱ ተጋጀተው መቅረብ እንዱችለ ቢዯረግ፣ 

 በተሇያዩ ጊዛያት የተሠሩ ሥራዎችን የሚገሌፅ ድኩሜንታሪ መሥራት ቢቻሌ፣ 

 ከወቅታዊ ጉዲዮቸ ጋር በተያያ የተሇያዩ ኃሊፉዎችን ቃሇመጠይቅ ማዴረግ ቢቻሌና የተቋሙ 

ሥራ ፏብሉሳይ ቢዯረግ፡፡ 

 የሚወጡ ፖሰተሮችና ፍቶግራፍች የሚፇሇገውን የሥራ ሂዯትና ሰዎች ሊይ ትኩረተ ሳያዯርግ 

በተማከሇ በሥራ ሊይ ያተኮረ ቢሆን ጥሩ ነው፡፡ 

የውስጥ ኦዱት ዲይሬክቶሬት  

1. የውስጥ ኦዱት ዲይሬክቶሬት የቢሮውን ፊይናንሽያሌና የንብረት ኦዱት በጥራትና በወቅቱ 

በማከናወን የኦዱት አስተያየት በመስጠት የሰጠው አገሌግልት:  ሀ/ በጣም ከፌተኛ  ሇ/ ከፌተኛ   

ሏ/ አጥጋቢ   መ/ ዜቅተኛ 
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2. በበጀት ዓመቱ የቢሮውን አስተዲዯራዊ ሥራዎች ኦዱት በማዴረግ፣ የኦዱት አስተያየት 

በመስጠትና አፇጻጸማቸውን በመከታተሌ የተጫወተው ሚና:        ሀ/ በጣም ከፌተኛ  ሇ/ 

ከፌተኛ   ሏ/ አጥጋቢ   መ/ ዜቅተኛ 

3. በቢሮው ውስጥ ክፌተት የሚታይባቸውን የአሠራር ሥርዓቶች ሊይ የሙያ ምክር በመስጠት 

እያበረከተ ያሇው አስተዋጽዖ:    ሀ/ በጣም ከፌተኛ ሇ/ከፌተኛ  ሏ/ አጥጋቢ   መ/ ዜቅተኛ 

4. ሌዩ ኦዱት እና የፕሮጀክት ሂሳቦችን ኦዱት በማዴረግ የኦዱት አስተያየት በመስጠት የተሰጠው 

አገሌግልት፡-  ሀ/ በጣም ከፌተኛ  ሇ/ ከፌተኛ  ሏ/ አጥጋቢ   መ/ ዜቅተኛ 

5. የሚቀርቡ ጥቆማዎችን መነሻ በማዴረግ ኦዱት ከማዴርግና ገንብ ተመሊሽ ከማዴረግ አንጻር፡-   

ሀ/ በጣም ከፌተኛ  ሇ/ ከፌተኛ     ሏ/ አጥጋቢ   መ/ ዜቅተኛ  

የውስጥ ኦዱት ዲይሬክቶሬት በርፍችና 
ዲይሬክቶሬቶች  ሲመን 

  

ተ.ቁ 1ኛ ጥ   2ኛ   3ኛ ጥ 
4ኛ 
ጥ 5ኛ ጥ 

  1 3 3 2 3 2 
  2 3 3 2   3 
  3 3 2 3 3 2 
  4 2 2 2 2 2 
  5 3 2 1 2 2 
  6 3 2 1 2 2 
  7   3 3   4 
  8 4 4 3 3 3 
  9 4 3 3 4 4 
  10 2 2 2 2 2 
  11 3 4 3 2 3 
  12 2 3 1 2 2 
  13 3 3 2 3 2 
  14 2 3 2 2 1 
  15 2 3 2 3 2 
  16 3 3 2 2 1 
  17 3 3 1 2 2 
  18 3 3 3 3 2 
  

 
48 51 38 40 41 

  

 
2.8235 2.833 2.11111 2.5 2.2778 12.546 2.509 

       
62.73 
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ዲይሬክቶሬቱ ከተገመገመባቸው መሥፇርቶች በተሇይ በቢሮው ውስጥ ክፌተት የሚታይባቸውን 

የአሠራር ሥርዓቶች ሊይ የሙያ ምክር በመስጠት እያበረከተ ያሇው አስተዋጽዖን በተመሇከተ አነስ 

ያሇ ዯረጃ ተሰጥቶታሌ፡፡  

 

በጥንካሬ የተገሇጹ 

 ጥሩ እንቅስቃሴ ይዯረጋሌ፡፡፡፡  

 

በዴክመት የተገሇጹ እና በቀጣይ ሉሻሻለ የሚገባቸው ጉዲዮች 

 ኦዱት ሇማዴረግ የግሇሰብ ፊይሌ በመውሰዴ ወራትን አስቆጥሮ በመመሇስና አቴንዲንስ ሇማየት 

ወራትን ማስቆጠር ስሇላሇበት ቢስተካከሌ፡፡ 

 የኦዱት ጉዯሇቶች ሊይ እርምት የማዴረግ ሥራ ቢሠራ እና የተቋሙ ማህበረሰብ ችግር ውስጥ 

እንዲይገባ የግንዚቤ ሥራ በተዯጋጋሚ ቢሠራ፣ 

ሰው ሀብት ሌማትና አስተዲዯር ዲይሬክቶሬት 

1. ሰው ሀብት ሥራ አመራር ዲይሬክቶሬት የቢሮውን ክፌት የሥራ መዯቦች በሰው ኃይሌ 

ሇመሙሊት በቅጥር፣ በዜውውር፣ በዯረጃ ዕዴገትና በምዯባ ረገዴ እያሳየ ያሇው እንቅስቃሴ ምን 

ያህሌ አርኪ ነው?    ሀ/ በጣም ከፌተኛ  ሇ/ ከፌተኛ   ሏ/ አጥጋቢ   መ/ ዜቅተኛ 

2. ዲይሬክቶሬቱ  በዱስፕሉን ጉዲዮች የመንግሥትንና የሠራተኞችን መብት ከማረጋገጥ አንፃር 

ፌትሏዊ ዲኝነትን በተቀሊጠፇና በጥራት የመስጠት ብቃቱ:    ሀ/ በጣም ከፌተኛ  ሇ/ ከፌተኛ   

ሏ/ አጥጋቢ   መ/ ዜቅተኛ 

3. ዲይሬክቶሬቱ  የየስራ ክፌልችን የሥሌጠና ፊይዲ ዲሰሳ በማካሄዴ የሰው ኃይሌ ሌማትን 

በአጭርና በረዥም ጊዛ ሥሌጠና እንዱዲብር የተሰሩ ስራዎች አፇጻጸም፡-  ሀ/ በጣም ከፌተኛ  

ሇ/ ከፌተኛ   ሏ/ አጥጋቢ   መ/ ዜቅተኛ 

4.  በሠራተኛ መብትና ግዳታዎች ዘሪያ ሇቢሮው ሠራተኞች የግንዚቤ ማስጨበጫ 

ሥሌጠናዎችን በመስጠት የሰጠው አገሌግልት:   ሀ/ በጣም ከፌተኛ ሇ/ ከፌተኛ   ሏ/ አጥጋቢ   

መ/ ዜቅተኛ 
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5. የጡረታ መሇያ ቁጥር፣የዓመት ፌቃዴ አገሌግልት እና የሥራ ሌምዴ የመስጠት ሁኔታ፣   

ሀ/ በጣም ከፌተኛ ሇ/ከፌተኛ ሏ/አጥጋቢ መ/ዜቅተኛ 

 

የሰው ሀብት ሌማትና አስተዲዯር  
ዲይሬክቶሬት በርፍችና ዲይሬክቶሬቶች ሲመን  

  

ተ.ቁ 1ኛ ጥ   2ኛ ጥ  3ኛ ጥ  4ኛ ጥ 5ኛ ጥ 
  1 2 2 2 2 3 
  2 3 3 1 3 2 
  3 1 2 2 2 4 
  4 2 3 1 1 2 
  5 2 2 1 1 2 
  6 3 2 1 1 3 
  7 4 4 2 1 4 
  8 4 3 3 4 4 
  9 2 1 1 1 2 
  10 1 1 3 2 1 
  11 3 1 3 2 2 
  12 2 2 2 3 2 
  13 2 1 3 2 3 
  14 2 3 2 3 3 
  15 3 4 3 3 3 
  16 1 1 3 2 2 
  17 1 2 3 2 3 
  

 
38 37 36 35 45 

  

 
2.23529 2.17647 2.1176 2.0588 2.6470588 11 2.25 

       
56.18 

 

ዲይሬክቶሬቱ ከተገመገመባቸው መሥፇርቶች በተሇይ በሠራተኛ መብትና ግዳታዎች ዘሪያ ሇቢሮው 

ሠራተኞች የግንዚቤ ማስጨበጫ ሥሌጠናዎችን ከመስጠት አንፃር አነስ ያሇ ዯረጃ ተሰጥቶታሌ፡፡  

በጥንካሬ የተገሇጹ 

የተገሇጸ ነገር የሇም፡፡ 
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በዴክመት የተገሇጹ እና በቀጣይ ሉሻሻለ የሚገባቸው ጉዲዮች 

 የሥራ ክፌለ ያሇውን ክፌት የሥራ መዯብ ባይዯብቅ፣ የሚፇሌገውን ያሇውዴዴር ከማስገባት 

ሇሁለም ሠራተኛ ክፌት አዴርጎ በውዴዴር ቢሆን፣ 

 ሠራተኛው መብትና ግዳታውን በአግባቡ እንዱወጣ የግንዚቤ ማስጨበጫ መስጠት ቢቻሌ፡፡ 

  ሰው ሀብት መረጃና ስታትስቲክስ  

1. የቢሮው ሰው ሀብት መረጃና ስታትስቲክስ (መዜገብ ቤት) ገቢና ወጪ ዯብዲቤዎችን መዜግቦ 

ቢሮው ውስጥ እና ከቢሮው ውጭ ሇሚመሇከታቸው አካሊት ተዯራሽ ከማዴረግ አንፃር ያሇው 

ቅሌጥፌና:   ሀ/ በጣም ከፌተኛ  ሇ/ ከፌተኛ   ሏ/ አጥጋቢ   መ/ ዜቅተኛ 

2. የሥራ ክፌለ ዯብዲቤዎችን በርዕስ ጉዲይ ሇይቶ በፊይሌ በማዯራጀት መረጃ ሲጠየቅ ፊይለን 

/ዯብዲቤውን በወቅቱ ከማቅረብ አንፃር ያሇው ጥራትና ብቃት:      ሀ/ በጣም ከፌተኛ  ሇ/ 

ከፌተኛ   ሏ/ አጥጋቢ   መ/ ዜቅተኛ 

3. የሥራ ክፌለ (መዜገብ ቤቱ) ሠራተኞች ባሇጉዲይን በመሌካም አቀባበሌ አስተናግድ ከማሰናበት 

አንፃር ያሊቸውን የሥነ ምግባር ገጽታ እንዳት ይመሇከቱታሌ? 

ሀ/ በጣም ከፌተኛ  ሇ/ ከፌተኛ   ሏ/ አጥጋቢ   መ/ ዜቅተኛ 

4. ዯብዲቤዎችን በወቅቱ ከፖስታ ቤት በማምጣት እንዱሁም ከቢሮው ወዯ ውጭ የሚሊኩ 

ዯብዲቤዎችን ወዯ ሴክተር መሥሪያ ቤቶችና ወዯ ፖሰታ ቤት በወቅቱ በማዴረስ በፖስተኛ 

አማካይነት እየተሰጠ ያሇው አገሌግልት ምን ያህሌ አርኪ ነው? 

ሀ/ በጣም ከፌተኛ  ሇ/ ከፌተኛ   ሏ/ አጥጋቢ   መ/ ዜቅተኛ 

የሰው ሀብት መረጃና ስታትስቲክስ በርፍችና 
ዲይሬክቶሬቶች ሲመን  

 

 ተ.ቁ 1ኛ ጥያቄ    2ኛ ጥያቄ 3ኛ ጥያቄ 4ኛ ጥያቄ 
  1 2 3 3 3 
  2 1 2 3 3 
  3 3 3 3 3 
  4 1 2 1 2 
  5 2 2 2 2 
  6 4 4 3   
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7 3 2 3 2 
  8 4 3 4 3 
  9 4 4 4 4 
  10 2 3 3 2 
  11 3 3 4 2 
  12 4 4 4 3 
  13 4 2 3 4 
  14 2 3 3 3 
  15 2 3 2 3 
  16 2 1 2 3 
  17 2 3 3 3 
  

 
45 47 50 45 

  

 
2.647059 2.764706 2.941176 2.8125 11.2 2.79136 

      
69.78401 

ዲይሬክቶሬቱ ከተገመገመባቸው መሥፇርቶች በተሇይ ገቢና ወጪ ዯብዲቤዎችን መዜግቦ ቢሮው 

ውስጥ እና ከቢሮው ውጭ ሇሚመሇከታቸው አካሊት ተዯራሽ ከማዴረግ አንፃር ያሇው ቅሌጥፌናን 

በተመሇከተ አነስ ያሇ ዯረጃ ተሰጥቶታሌ፡፡  

በጥንካሬ የተገሇጹ 

 በፖስተኛው በኩሌ የሚንቀሳቀሱ ጉዲዮች በዙሁ መሌክ ቢቀጥለ፣ 

 

በዴክመት የተገሇጹ እና በቀጣይ ሉሻሻለ የሚገባቸው ጉዲዮች  

 ፊይልች በየቦታቸው ተቀምጠው ሲጠየቁ ወዱያውኑ መሰጠት ቢቻሌ፣ 

 ወጪ የሆኑ ዯብዲቤዎች በድሴ ውስጥ ከማጠራቀም ይሌቅ ፊይሌ ውስጥ ወዱያውኑ ማሠር 

ቢቻሌ፣ አንዲንዴ ዯብዲቤዎች በፊይሌ ውስጥ ያሇመታሠር ሁኔታ ስሊሇ፣ 

 መረጃዎች መናዊ በሆነ መንገዴ መዯራጀት ቢቸለ ጥሩ ነው፡፡ 
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የጋራ አገሌግልት 

1. የቢሮው ሾፋሮች በከተማ ውስጥ እና በመስክ ሥራ ሊይ ተመዴበው ወዯ ሴክተር መ/ቤቶች፣ 

ወዯ ዝኖች፣ ወዯ ሌዩ ወረዲዎችና ወዯ ወረዲዎች በተንቀሳቀሱበት ወቅት የአገሌግልት 

አሰጣጣቸው ምን ያህሌ አርኪ ነበር?  ሀ/ በጣም ከፌተኛ ሇ/ ከፌተኛ ሏ/ አጥጋቢ   መ/ ዜቅተኛ 

2. የቢሮውን ሕንፃ የውስጥና የውጭ ፅዲትና ውበት ከመጠበቅ አንፃር የቢሮው ፅዲት ሠራተኞች 

አገሌግልት አሰጣጥ:   ሀ/ በጣም ከፌተኛ  ሇ/ ከፌተኛ  ሏ/ አጥጋቢ መ/ ዜቅተኛ 

3. ቢሮውን በአግባቡ ከመጠበቅና ሇሥራ ጉዲይ ወዯ ቢሮው የሚመጡ ባሇጉዲዮችን በር ሊይ ሆኖ 

ከማስተናገዴ አንፃር በጥበቃ ክፌለ በኩሌ እየተሰጠ ያሇው አገሌግልት:    ሀ/ በጣም ከፌተኛ   

ሇ/ ከፌተኛ   ሏ/ አጥጋቢ   መ/ ዜቅተኛ 

4. ከዲይሬቶሬት ወዯ ዲይሬቶሬት፣ ከሰው ሀብት መረጃ ስታትስቲክስ ወዯ ዲይሬቶሬት ከዲይሬቶሬት 

ወዯ ሰው ሀብት መረጃ ስታትስቲክስ ፊይልችን፣ ዯብዲቤዎችንና መሌዕክቶችን በወቅቱ ተዯራሽ  

ከማዴረግ አንፃር የቢሮው መሌዕክተኞች እየሰጡ ያሇው አገሌግልት:    ሀ/ በጣም ከፌተኛ      

ሇ/ ከፌተኛ   ሏ/ አጥጋቢ   መ/ ዜቅተኛ 

5. የቢሮውን ቅጥር ግቢ ውበትና ንፅሕና ሇመጠበቅ አበባና ዚፌ በመትከሌና በመንከባከብ 

አትክሌተኞች እየሰጡ ያሇው አገሌግልት:  ሀ/በጣም ከፌተኛ  ሇ/ከፌተኛ  ሏ/አጥጋቢ መ/ ዜቅተኛ 

 

የጋራ አገሌግልት በርፍችና ዲይሬክቶሬቶች ሲመን  

  ተ.ቁ 1ኛ ጥ   2ኛ ጥ  3ኛ ጥ 4ኛ ጥ  5ኛ ጥ 
  1 2 2 3 3 3 
  2 2 2 3 3 3 
  3 3 2 3 2 2 
  4   1 2 2 2 
  5 2 2 3 2 3 
  6 3 2 2 2 2 
  7 3 2 3 4 1 
  8 3 2 1 2 4 
  9 4 4 4 3 4 
  10 1 1 2 3 2 
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11 2 2 3 3 3 
  12 3 3 2 3 2 
  13 3 2 2 2 2 
  14 3 2 2 2 3 
  15 2 2 3 3 3 
  16 3 3 2 2 3 
  17 3 3 3 2 2 
  18 1 2 3 4 3 
  

 
43 39 46 47 47 

  

 
2.529412 2.166667 2.555556 2.611111 2.611111 12.47386 2.49 

       
62.37 

የአገሌግልት ክፌለ ከተገመገመባቸው መሥፇርቶች በተሇይ የቢሮው ሾፋሮች በከተማ ውስጥ እና 

በመስክ ሥራ ሊይ ተመዴበው ወዯ ሴክተር መ/ቤቶች፣ ወዯ ዝኖች፣ ወዯ ሌዩ ወረዲዎችና ወዯ 

ወረዲዎች በተንቀሳቀሱበት ወቅት የአገሌግልት አሰጣጣቸው ምን ያህሌ አርኪ ነበር? ሇሚሇው ጥያቄ 

አነስ ያሇ ዯረጃ ተሰጥቶታሌ፡፡  

 

በጥንካሬ የተገሇጹ 

 ጥሩ ነው ያሇውን ችግር ተቋቁመው የሚሠሩት ሥራ ሉበረታታ ይገባሌ፡፡ 

  

በዴክመት የተገሇጹ እና በቀጣይ ሉሻሻለ የሚገባቸው ጉዲዮች  

 የቢሮ ንፅሕናና ውበት አጠባበቅ በተመሇከተ በጣም ዜቅተኛ ከመሆኑ አንፃር መታየት ያሇበት 

ነው፡፡ 

 በተሇይ የፅዲት ሠራተኞች ያውም በዙህ ወቅት ከበፉቱ በተሻሇ አብሌጠው ሉሠሩ ይገባሌ፡፡ 

 

ተጠሪነታቸው ሇቢሮው ኃሊፉ ጽ/ቤት የሆኑ 

1. የቢሮው ሠራተኞች በሥነ ምግባር እንዱታነጹ፣ የቢሮው የሥራ አካባቢ ከኪራይ ሰብሳቢነት 

ዜንባላዎች የፀዲ እንዱሆን እና መሌካም አስተዲዯር እንዱሰፌን የዴጋፌ፣ የክትትሌና የምክር 
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አገሌግልት ከመስጠት አንፃር የሥነ ምግባር መከታተያ ክፌለ እየተጫወተ ያሇው ሚና ምን 

ያህሌ አርኪ ነው?     ሀ/ በጣም ከፌተኛ  ሇ/ ከፌተኛ   ሏ/ አጥጋቢ   መ/ ዜቅተኛ 

2. በተቋሙና በፇጻሚዎች ሊይ የሚቀርቡ ቅሬታዎችንና አቤቱታዎችን መርምሮ የመፌታትና 

እንዱፇታ ያዯረገው እንቅስቃሴ:   ሀ/ በጣም ከፌተኛ   ሇ/ ከፌተኛ   ሏ/ አጥጋቢ   መ/ ዜቅተኛ 

3. የቢሮው ኃሊፉ ጽ/ቤት የውስጥ እና የውጭ እንግድችን በአግባቡ ተቀብል ባሇጉዲዮችን በወቅቱና 

በጥራት የማስተናገዴ ተዯራሽነቱ ምን ያህሌ አርኪ ነው?  ሀ/ በጣም ከፌተኛ   ሇ/ ከፌተኛ   

ሏ/ አጥጋቢ   መ/ ዜቅተኛ 

4. ሥርዓተ ፆታ በሌማት ውስጥ እንዱካተት ከማዴረግ አንፃር ሥራ ሂዯቱ እየሰጠ ያሇው ዴጋፌና 

ክትትሌ ምን ያህሌ አርኪ ነው? ሀ/ በጣም ከፌተኛ   ሇ/ ከፌተኛ   ሏ/ አጥጋቢ   መ/ ዜቅተኛ 

5. ሠራተኛው እና አመራሩ ሥርዓተ ፆታን በሌማት ውስጥ ስሇማካተት በቂ ግንዚቤ እንዱኖረው 

የትምህርትና ቅስቀሳ ሥራዎችን በመሥራት የሥርዓተ ጾታ ጉዲይ በቂ ትኩረት እንዱያገኝ 

የማብቃት ጥረቱ:      ሀ/ በጣም ከፌተኛ   ሇ/ ከፌተኛ   ሏ/ አጥጋቢ   መ/ ዜቅተኛ 

6. የኤች አይ ቪ ኤዴስ መከሊከሌና መቆጣጠር ጉዲይ በሌማት ውስጥ እንዱካተት ከማዴረግ አንፃር 

ሥራ ሂዯቱ እየሰጠ ያሇው ዴጋፌና ክትትሌ ምን ያህሌ አርኪ ነው?   ሀ/ በጣም ከፌተኛ   ሇ/ 

ከፌተኛ   ሏ/ አጥጋቢ   መ/ ዜቅተኛ 

7. ስሇ ኤች አይ ቪ ኤዴስ ሥርጭት እና መጠን ወቅታዊ መረጃዎችን ተዯራሽ በማዴረግ 

ሠራተኛው ከቫይረሱ ራሱን እንዱጠብቅ በየወቅቱ በማስተማር ያዯረገው ጥረት:        ሀ/ 

በጣም ከፌተኛ   ሇ/ ከፌተኛ   ሏ/ አጥጋቢ   መ/ ዜቅተኛ 

8. በበጀት ዓመቱ ሠራተኛው ራሱን ከቫይረሱ ነፃ መሆኑን እንዱያውቅ፣ የምክርና የዯም ምርመራ 

አገሌግልት እንዱያገኝ የተዯረገ ጥረት:   ሀ/በጣም ከፌተኛሇ/ ከፌተኛ ሏ/ አጥጋቢ  መ/ዜቅተኛ 
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ተጠሪነታቸው ሇቢሮ ኃሊፉ ጽ/ቤት የሆኑ  
በርፍችና ዲይሬክቶሬቶች ሲመኑ  

  

ተ.ቁ 1ኛ ጥ   
2ኛ 
ጥ  3ኛ ጥ 4ኛ ጥ  

 
5ኛ ጥ 6ኛ ጥ 7ኛ ጥ  8ኛ ጥ 

  1 2 2 2     3 3 2 
  2 2 3 3 2 2 3 3 3 
  3     2 2 3 3 3 2 
  4 1 2 2   2 3 3 1 
  5 1 1 2 1 1       
  6 3 3 2 2 2 2 2 1 
  7 2 2 3 2 2 3 3 3 
  8 2 1 3 4 4 4 4 4 
  9 4 4 4 4 4 4 3 4 
  10 1 1 2 3 3 3 3 1 
  11 2 2 3 2 2 3 3 2 
  12 1 1 3 3 4 3 3 2 
  13 2 2 3 3 2 1 1 3 
  14 2 2 3 2 2 3 3 2 
  15 2 2 3 3 2 3 2 2 
  16 2 2 3 3 2 2 3 1 
  17 2 3 4 2 3 2 3 1 
  18 2 1 3 3 2 2 3 2 
  

 
33 34 50 41 42 47 48 36 

  

 
1.9412 2 2.7778 2.5625 2.4706 2.76471 2.8235 2.1176 19.45792 2.432 

          
60.81 

 

ይህ ክፌሌ ከተገመገመባቸው መሥፇርቶች በተሇይ የቢሮው ሠራተኞች በሥነ ምግባር እንዱታነጹ፣ 

የቢሮው የሥራ አካባቢ ከኪራይ ሰብሳቢነት ዜንባላዎች የፀዲ እንዱሆን እና መሌካም አስተዲዯር 

እንዱሰፌን የዴጋፌ፣ የክትትሌና የምክር አገሌግልት ከመስጠት አንፃር የሥነ ምግባር መከታተያ 

ክፌለ እየተጫወተ ያሇው ሚና ምን ያህሌ አርኪ ነው? ሇሚሇው ጥያቄ አነስ ያሇ ዯረጃ ተሰጥቶታሌ፡፡  

 

 በጥንካሬ የተገሇጹ 

 በሥራ ክፌልቹ ያለ እንቅስቃሴዎች ከሞሊ ጎዯሌ ዯህና ናቸው፡፡ 

 የዯም ሌገሳ በየወቅቱ ጊዛውን ጠብቆ እንዱካሄዯ መዯረጉ፣ 
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በዴክመት የተገሇጹ እና በቀጣይ ሉሻሻለ የሚገባቸው ጉዲዮች  

 ይበሌጥ መሥራት ይጠበቅባቸዋሌ፡፡ 

 ሥነምግባር ሊይ የሚሠራው ሥራ ቢሻሻሌ፣ 

 ሥርዓተ ጾታ በአሁኑ ጊዛ የመንግሥት የትኩረት አቅጣጫ ሰሇሆነ በሌማት ዕቅዴ ውስጥ 

ስሇሴቶች (ሥርዓተ ጾታ) ጉዲይ መካተት ያሇበትን አንጥሮ አውጥቶ በመስጠትና በመከታተሌ 

እስከታችኛው መዋቅር ክትትሌና ዴጋፌ ቢያዯርጉ፣ 

 

በ2012 በጀት ዓመት ከተገሌጋዮች የተሰጠ አስተያየት 

ከኮሮና ቫይረስ በሽታ መከሰት ተያይዝ የመረጃ ዳስክ አገሌግልት በመቋረጡ በ2012 በጀት ዓመት 

የተሰበሰበው የሕዜብ አስተያየት እስከ መጋቢት ወር ዴረስ ብቻ ያሇው ነው፡፡ በዙህም መሠረት 258 

የሕዜብ አስተያየት የተሰበሰበ ሲሆን 85 አሰተያየቶች በፉሰካሌ ፖሉሲና ሲቪክ ትብብር ማዕቀፌ፣ 72 

በመንግሥት ፊይናንስ አስተዲዯር ርፌ፣ 42 በሰው ሀብት ሌማትና አስተዲዯር ዲይሬክቶሬት፣ 23 

በመንግሥት ግዥና ንብረት ማስወገዴ ዲይሬክቶሬት፣ 10 በመንግሥት ግዥና ንብረት አስተዲዯር 

ኤጀንሲ፣ 10 በኢንፍርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖልጂ ዲይሬክቶሬት፣ 7 በመንግሥት የሌማት 

ዴርጅቶች ባሇሥሌጣን፣ 4 በኮሙኒኬሽን ጉዲዮቸ ዲይሬክቶሬት፣ 3 በግዥ ፊይናንስና ንብረት 

አስተዲዯር ዲይሬክቶሬት፣ 1 በኢንስፔክሽንና ውስጥ ኦዱት ዲይሬክቶሬት እንዱሁም 1 በሰው ሀብት 

መረጃና ስታትስቲክስ ሊይ አስተያየቶች ተሰጥተዋሌ፡፡  

 

ከተሰጡት አስተያየቶች አብኛዎቹ ኃሊፉነትን በአግባቡ ካሇመወጣት፣ ከበጀት አሇቃቀቅ፣ አገሌግልትን 

በወቅቱ ካሇማግኘትና ምቹ የሥራ አካባቢን ካሇመፌጠር አንፃር የተሰጡ ናቸው፡፡ ከዙህ በተጨማሪም 

ሠራተኞችና የሥራ ኃሊፉዎች የሥራ ሰዓትን ካሇማክበርና በሥራ ገበታ ሊይ ካሇመገኘት ጋረ የተያያዘ 

አስተያየቶች ተሰጥተዋሌ፡፡ የኢንተርኔት መጓተት፣ የዌብ ሳይት አሇመኖር፣ አሌፍ አሌፍ ኃሊፉዎች 

ሇሥራ ጉዲይ ሲወጡ ክፌለን የሚወክሌ ሰው አሇማስቀመጥ፣ አዋጆች፣ ዯንቦችና መመሪያዎች 

ተዯራሽ አሇመሆንና የመብራት መቆራረጥ በዋናነት የተጠቀሱ ጉዯሇቶች ናቸው፡፡ ከአስተያየት መስጫ 

ቅጾች በተሰበሰበው መሠረት በጠንካራና ዯካማ ጎን የተሰጡ አስተያየቶች ከዙህ በታች ቀርበዋሌ፡፡ 
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  በጠንካራ ጎን የተሰጡ አስተያየቶች  

 ጥሩ ነው ቀጥለ፡፡ 

 አገሌግልት አሰጣጡ ፈጣንና ቀሌጣፋ ስሇሆነ ሰራተኞቹ ሉበረታቱ ይገባሌ፡፡ 

 ዋና ሌማት አቅድ ጋር ያዯረግነው ውይይት እጅግ መጣም ጠቃሚና የረካንበት ስሇሆነ 

በላልች ዲይሬክተሮች ኃሊፊዎችና ባሇሙያዎች በዚህ መሌኩ ቢሰሩ ሇብዙ ችግሮች 

መፍትሔ ማግኘት ይቻሊሌ፡፡ 

 የማኔጅመት አባሊትና ባሇሙያዎች ያሊቸውን የስራ ቅሌጥፍናና አገሌግልቱን ሇመስጠት 

የሚያዯርጉት ጥረት በጣም የሚበረታታ ነው፡፡ 

 አገሌግልት አሰጣጡ በጣም ጥሩ ነው በዚሁ ይቀጥሌ፡፡ 

 ሌማት እቅድ ክፍሌ በዯንብ ያስተናግዲለ በዚሁ ቢቀጥለ፡፡ 

 አገሌግልት አሰጣጣችሁ ሇላልች መሥሪያ ቤቶችም ተሞክሮነት ስሇሚያገሇግለ በዚህ 

መሌክ ብትጠቀሙበት 

 ሁለም እንዯ አክሉለ ተገኝ በቀና አመሇካከት እውቀት በተሞሊ ሁኔታ እንዯርሱ ቢሰራ 

ሇውጥ ይመጣሌ 

 

በክፍተት የተሇዩ ወይም ሉሻሻለ የሚገባቸው 

 የኢንተርኔት አገሌግልት ፍጥነቱ ቢሻሻሌ፡፡ 

 ኃሊፊዎች ዯብዲቤ ሊይ ፊርማ ሇማስቀመጥ ስራ ይበዛባቸዋሌ ስሇሚባሌ እዚህ ሊይ 

ቢስተካከሇሌ፡፡ 

 በግሇሰብ ዯረጃ የተጋነነ ቁጥብነት ስሊሇ ቢስተካከሌ፡፡ 

 ባሇሙያዎች ኃሊፊነታቸውን ቢወጡ፡፡ 

 ውክሌና የተቀበለ ባሇሙያዎች ሙለ ኃሊፊነት ወስዯው የተሟሊ መረጃ ይዘው 

ቢያስተናግደ ጥሩ ነው፡፡ 

 ቢሮ ውስጥ በስራ ሰዓት አሇመገኘት ባሇጉዲይ እንዱጉሊሊ በር ይከፍታሌና ይስተካከሌ፡፡ 

 በጀት አፈቃቀድ ሊይ መስተካከሌ የሚገባቸው ችግሮች አለ፡፡ 

 ቢሮው ውስጥ ሇስራ የምንፈሌጋቸው ኃሊፊዎች መስክ ሲወጡ ተወካይ ቢዯረግሊቸው፡፡ 
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 ቢሮው ተገሌጋዮቹ ብዙ ስሇሆኑ በዛው ዯረጃ ቢዘጋጅ ጥሩ ነው፡፡ 

 ሁለም የስራ ሂዯቶች ዯረጃቸው ቢሇይ ሇአገሌግልት አሰጣጥ የተመቸ ይሆናሌ፡፡ 

 ከሩቅ ሀገር መጥተን ባሇሙያዎችን አናገኝምና ይህ ነገር ቢስተካከሌ፡፡ 

 አንዲንድ ኃሊፊዎች በስራ ቦታቸው ሊይ ስሇማይገኙ ቢስተካከሌ፡፡ 

 በቢሮው ረዥም ሰዓታት ብቆይም ከቆይታው በኋሊ ጉዲዬ ተስተካክልሌኛሌ፡፡ 

 ቀሌጣፋ አገሌግልት እንዱኖር ቢሰራ፡፡ 

 ባሇሙያዎቹ ጥሩ አገሌግልት ቢሰጡም ብዙዎቹ በስራው ሊይ የተሰሊቹ ስሇሆነ ማበረታቻ 

ቢዯረግሊቸው፡፡ 

 ባሇሙያዎች ቢሮ ውስጥ ቁጭ ብሇው ማገሌገሌ እንጂ በስሌክ ተጠርተው መምጣት 

የሇባቸውም፡፡ 

 ባሇሙያዎች የተገሌጋዩን ፍሊጎት መረዲት ቢችለ፡፡ 

 ባሇጉዲይ የማመናጨቅ ሁኔታ ስሊሇ ቢስተካከሌ፡፡ 

 በመመሪያና ዯንብ መሰረት ቢሰራ፡፡ 

 መረጃዎች በኤላክትሮኒክስ መንገድ ተዯራሽ እየተዯረጉ አይዯሇም፡፡ ዌብ ሳይቱ 

አይሰራም፡፡   

 የስራ ጫና ቢበዛም ችግሮች በቅዯም ተከተሌ መሰረት እንዱስተናገደ ቢዯረግ 

 አዲዱስ ሇተዋቀሩ መዋቀሮች መመሪያዎችና አዋጆች ኮፒ ተዯርገው ቢሰጡ ወይም በዌብ 

ሳይትም ሆነ በማህበራዊ ሚዱያው ገፅ ቢሇቀቁ 

 አመራሮች በዯራሽ ስራዎች እየተወጠሩ በምንፈሌጋቸው ሰዓት ስሇማናገኛቸው ቢስተካከሌ 

 ከሻይ ሰዓት በፊት ሇሻይ እረፍት መውጣቱ ቢሻሻሌ፡፡ 

 የመንግስትና መንግስታዊ ያሌሆኑ ድርጅቶች ዓሊማ ሇአንድ ሀገር መሆኑ ታውቆ ሁለንም 

ባሇድርሻ አካሌ በተገቢው መንገድና በቅሌጥፍና ማስተናገድ ቢቻሌ 

 ከመጣሁበት አካባቢ አንፃር የፐብሉክ ሰርቪስ ዯንብና መመሪያዎች ሇሁለም አካባዎች 

የተማከሇ አሇመሆን እና ከባድ የአየር ንብረት ያሇባቸውን አካባዎች ግምት ውስጥ ያሊስገባ 

መሆኑ አዱስ ተቀጣሪዎችን በተገኘው ቦታ ሇመቅጠር ቢፈቀድ መመሪያዎችና ዯንቦች 

ሊይ የአፈፃፀም ችግር አያጋጥመንም ነበር፡፡ 

 መመሪያዎችና ዯንቦችን የሚቆሌፉ ሰራተኞች አለ በተሇይ አዲዱስ መዋቅሮች ፈሌገን 

ስንመጣ የሇም እንባሊሇን፡፡ 
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 አብዛኛዎቹ ሰራተኞች የስራ ሰዓት አወጣጥና አገባብ ሊይ ችግር አሇ፤ ቢታይ፡፡ 

 ወቅቱን የጠበቀ አገሌግልት በሰዓቱ ቢሰጥ 

 ሇተቋማት የሚሰጠው ድጋፍ ተጠናክሮ ቢቀጥሌ 

 ክፍያ ሊይ የሚዘገየው ነገር ቢሻሻሌ 

 መብራት የሚጠፋው ነገር ቢስተካከሌ 

 ከክሌሌ ፋይናንስ ቢሮ ወጪ ሆነው የሚሊኩ ዯብዲቤዎች በጊዜ ያሇመድረስ ችግር 

አሇባቸው 

 የአይቤክስ ኦሊይን ስራ ውስብስብና አንዲንድ ቦታ ሊይ የተቆሇሇ ስሇሆነ ስራን በአግባቡ 

ሇመስራት አስቸግሮናሌና ቢስተካከሌ 

 የወጪ መረጃ ገንዘብ በክሌሌና በዞን ተቋማት የጥሬ ገንዘብ በድርጊት መርሃ ግብር 

መሰረት ወር በገባ በ20 ቀን ውስጥ ሉተሊሇፍ ይገባሌ 

 ከርቀት የሚመጡ ባሇጉዲዮችን በቅድሚያ ማስተናገድ የሚቻሌበት ሁኔታ ቢፈጠር 

 የቢሯችሁ በሮች ክፍት መሆን አሇባቸው፣ የቢሮው ህንፃ ሇአካሌ ጉዲተኞች የሚመች 

አይዯሇምና ቢስተካሌ 

 እኛ አካሌ ጉዲተኞች ቢሮ ኃሊፊውን ሇማግኘት የምንቸገር ስሇሆነ መወጣጫዉም 

ስሇማይመች የኃሊፊው ቢሮ ምድር ቤት ሊይ ቢሆን 

 የወጪ መርጃ በወቅቱ እንዱተሊሇፍ ቢዯረግ 

 የመንግስት ፋይናንስ ሰራተኞች ሰዓት ጠብቀው እንዱገቡ ቢዯረግ 

 ሇአገሌግልት አሰጣጥ ቀሌጣፋነት ዯብዲቤ ሊይ የሚፈርሙ የቢሮ ኃሊፊዎች ሇስራ ጉዲይ 

ወዯላሊ ቦታ ሲሄደ ውክሌና ሰጥተው ቢሄደ 

  ተገሌጋይ ተራ ጠብቆ የሚገባበት ሁኔታ ቢመቻች 

  ቅድሚያ ከውጭ ሇሚመጣ ባሇጉዲይ ቅድሚያ ቢሰጥ የውስጥ ሰራተኞች የባሇጉዲዮችን 

ሰዓት እየወሰደ ነውና 

 በቢሮው ስብሰባዎች ይበዛለ 

 አንድ ተገሌጋይ በመንግስት ፋይናንስ አመራር ሊይ ሰራተኞችን ያጉሊሊሌ የሚሌ ጥቆማ 

ቀርቧሌ 

 የቢሮ ኃሊፊው በርካታ ስራ ያሊቸው ከመሆኑ አንፃር ባሇጉዲይ ከውጭ መጥቶ ወረፋ 

እየጠበቀ እያሇ የውስጥ ሰራተኞች የሚገቡበት ሁኔታ ቢስተካከሌ 
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3.2. የጥናቱ ግኝቶች 

የፊይናንስ ቢሮ የ2012 በጀት ዓመት የተገሌጋይ እርካታ ውጤት 2.70 ማሇትም 67.53 ሲሆን፣ 

ዯረጃውም አጥጋቢ እንዯሆነ ያመሇክታሌ፡፡ ይህ ውጤት የቢሮው ተገሌጋዮች እርካታ መጠን 

ከ2011 በጀት ዓመት በ2.6 በመቶ የተሻሇ ቢሆንም በ2010 በጀት ዓመት ከተመገበው የ82.36 

አንፃር ሲታይ በእጅጉ ቀንሷሌ፡፡ 

አፇጻጸሙን ከየርፈና ከየዲይሬክቶሬቱ አንፃር ስናየው ከፌተኛ ውጤት የተመገበው በሰው ሀብት 

መረጃና ስታትስቲክስ (69.78%) እና በኢንፍርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖልጂ ኢኮቴ (69.48%) 

ሲሆን፣ ዜቅተኛውን ውጤት ያስመገቡት ሰው ሀብት ሌማትና አስተዲዯር ዲይሬክቶሬት 56.18 

እንዱሁም ኢንስፔክሽንና ውስጥ ኦዱት ዲይሬክቶሬት 57.42 ናቸው፡፡ 

ውጤቱ እንዲመሇከተው የዕርካታ ዯረጃ ጥናት ከተካሄዯባቸው 14 ርፍችና ዲይሬክቶሬቶች ውስጥ 

ሦስት ዲይሬክቶሬቶች ከ60 በመቶ በታች ማሇትም ዜቅተኛ ዯረጃ ሲያስመግቡ ቀሪዎቹ አሥራ 

አንደ አጥጋቢ ዯረጃን አስመዜግበዋሌ፡፡ ከፌተኛም ሆነ በጣም ከፌተኛ ዯረጃን ያስመገበ ርፌም 

ሆነ ዲይሬክቶሬት የሇም፡፡  

ዜቅተኛ ውጤት ካስመገቡት ሦስቱ ዲይሬክቶሬቶች ውጪ ያለት ርፍችና ዲይሬክቶሬቶች 

የእርካታ ዯረጃቸው ውጤት ከ60.81% እስከ 69.78% ባሇው ርቀት (Range) መካከሌ ያሇ 

በመሆኑ የሁለም አገሌግልት ሰጪ ርፌና ዲይሬክቶሬት የአገሌግልት የእርካታ ዯረጃ ተቀራራቢ 

ወይም ተመሳሳይ ነው ሉባሌ ይችሊሌ፡፡ በመሆኑም እንዯ ላልች የበጀት ዓመታት አንዴም ርፌ 

ወይም ዲይሬክቶሬት በአፇጻጸም ሌቆ አሇመውጣቱን ያመሇክታሌ፡፡ 

 

የቢሮው የ2012 በጀት ዓመት አማካይ የተገሌጋይ እርካታ ውጤት 67.53 መሆኑ ከሊይ 

ተገሌጿሌ፡፡ የየርፌና ዲይሬክቶሬቶችን አፇጻጸም ከቢሮው አማካይ ውጤት ጋር ስናነጻጽረው 

ተጨማሪ ምሥሌ እናገኛሇን፡፡  
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በዙህ መሠረት ሰው ሀብት መረጃ ስታትስቲክስ እና ኢንፍርሜሽን፣ ኮሙኒኬሽን ቴክኖልጂ 

ዲይሬክቶሬቶች እንዯ ቅዯምተከተሊቸው ከቢሮው አማካይ በሊይ የ2.25 በመቶና የ1.95 በመቶ 

ሌዩነት ሲያስመግቡ የተቀሩት ሁለም ርፍችና ዲይሬክቶሬቶች ከቢሮው አማካይ በታች 

ያስመገቡ ናቸው፡፡ ከእነዙህ ውስጥ የሰው ሀብት ሌማትና አስተዲዯር ዲይሬክቶሬት እና 

የኢንስፔክሽንና ውስጥ ኦዱት ዲይሬክቶሬት እንዯቅዯምተከተሊቸው 11.35 በመቶ እና 10.11 

በመቶ ሌዩነት በማስመዜገብ ከቢሮው አማካይ ውጤት በታች የመጨረሻውን ዜቅተኛ የእርካታ 

መጠን ያሳዩ ናቸው፡፡ ዜርዜሩ በሠንጠረዥ 1 ቀርቧሌ፡፡ 

 
የፊይናንስ ቢሮ የ2012 በጀት ዓመት 

 
  የተገሌጋይ እርካታ ውጤት (ሠንጠረዥ1) 

ተ.ቁ የሥራ ሂዯቶች ዜርዜር 
2012 
ውጤት 

1 ሌማት ዕቅዴና ኢኮ/አስ/ ርፌ (ፉስካሌ ፖሉሲ ሲ/ት/) 61.09 

2 መንግሥት ፊይናንስ አስተዲዲር ርፌ 66.23 

3 ግዢና ንብረት አስተዲዯር ኤጀንሲ 64.40 

4 የጋራ ግዥ እና ንብረት ማስወገዴ አገሌግልት 65.63 

5 ኢንስፔክሽንና ውስጥ ኦዱት ዲይሬክቶሬት 57.42 

6 ኢንፍርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖልጂ (ኢኮቴ) የውጭ 66.25 

7 ኢንፍርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖልጂ (ኢኮቴ) የውስጥ 72.70 

8 ሰው ሀብት ሥራ አመራር ዲይሬቶሬት 56.18 

9 ውስጥ ኦዱት ዲይሬቶሬት 62.73 

10 ሌማት ዕቅዴ በ/ክ/ግ/ዲይሬክቶሬት 63.38 

11 ግዥ ፊይናንስና ንብረት አስተዲዯር ዲይሬክቶሬት 58.61 

12 ኮሙኒኬሽን ጉዲዮች ዲይሬክቶሬት 66.47 

13 ሰው ሀብት መረጃና ስታትስቲክስ  69.78 

14 ተጠሪነታቸው ሇቢሮው ኃሊፉ ጽ/ቤት የሆኑ  60.81 

15 የጋራ አገሌግልት  62.37 

 
አማካይ የቢሮው አፇጻጸም 63.60 
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ያሇፈት ስዴስት ዓመታት የተገሌጋይ እርካታ ዯረጃ በንጽጽር ሲታይ 

ምንም እንኳን ፊይናንስ ቢሮ እንዯ አዱስ የተዋቀረ ቢሆንም አብዚኛዎቹ ርፍችና ዲይሬክቶሬቶች 

ቀዴሞም የነበሩ እና ተግባርና ኃሊፉነታቸው እምብዚም ያሌተሇወጠ በመሆኑ እንዱሁም ሇጥናቱ 

የተጋጁት መጠይቆች ቀዴሞም ሥራ ሊይ ያለ በመሆናቸው የቢሮውን የተገሌጋይ እርካታ 

ውጤት ካሇፈት ዓመታት ጋር አነፃፅሮ ማየቱ ጠቃሚ ይሆናሌ፡፡ ስሇሆነም በዙህ መሌኩ ያሇውን 

አፇጻጸም ቀጥሇን እንመሇከታሇን፡፡  

ቢሮው ከ2006 እስከ 2012 ባለት ስዴስት የበጀት ዓመታት ከፌተኛ ውጤት ያስመገበው በ2010 

በጀት ዓመት ሲሆን ዜቅተኛ ወጤት ያስመገበው ዯግሞ በ2011 በጀት ዓመት ነው፡፡ የቢሮው 

የስዴስቱ ዓመታት አማካይ ውጤት 73.15 ሆኖ የተመገበ ሲሆን የ2012 በጀት ዓመት አፇጻጸም 

ከአማካይ ውጤቱ በ5.62 በመቶ ያንሳሌ፡፡ በዙህም መሠረት በየዓመቱ የተገሌጋይ እርካታ 

መጠንን ከ80 በመቶ በሊይ ሇማዴረስ የያውን ዕቅዴ ሳያሳካ ቀርቷሌ፡፡ 

የ2010 በጀት ዓመት የእርካታ መጠን ሲታይ 5 ርፍችና ዲይሬክቶሬቶች ከፌተኛ ውጤተ 

ማሇትም ከ80 በመቶ በሊይ ያስመገቡ ሲሆን አንዴም ርፌና ዲይሬክቶሬት ዜቅተኛ ወጤት 

ያሊስመገበበት በጀት ዓመት ነበር፡፡ በተቃራኒው በ2012 በጀት ዓመት ከፌተኛም ሆነ በጣም 

ከፌተኛ ዯረጃን ያስመገበ ርፌም ሆነ ዲይሬክቶሬት የሇም፡፡ አሥራ አንዴ ዲይሬክቶሬቶች 

አጥጋቢ እንዱሁም ሦስት ዲይሬክቶሬቶች ዜቅተኛ ዯረጃ አስመዜግበዋሌ፡፡ ዜርዜሩ በሠንጠረዥ 2 

ቀርቧሌ፡፡ 
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በዯቡብ ብ/ብ/ሕ/ክ/መ ፊይናንስ ቢሮ የ2006 እስከ 2012 በጀት ዓመት 

አማካይ የተገሌጋይ እርካታ ውጤት (ሠንጠረዥ2) 

ተ.ቁ የርፍችና ዲይሬክቶሬቶች ዜርዜር 2006 2008 2009 2010 2011 2012 አማካይ 

1 
ፉስካሌ ፖሉሲና ሲቪክ ትብብር 
ርፌ 

64.21 77.97 84.37 84.11 56.25 61.09 71.33 

2 መንግሥት ፊይ/አስ/ርፌ 73.33 76.04 80.55 84.61 63.39 66.23 74.03 

3 ግዢ/ን/አስ/ኤጀንሲ 62.50 69.70 78.12 80.10 53.65 64.40 68.08 

4 የጋራ ግ/ን/ማስ/አገሌግልት 64.81 68.05 74.07 75.48 46.25 65.63 65.72 

5 ኢን/ው/ኦ/ዲይሬክቶሬት 75.00 68.75 77.08 81.90 66.67 57.42 71.14 

6 
ኢ/ኮ/ቴ/ የውጭና የውስጥ 
ተገሌጋይ አማካይ 

73.33 75.44 76.30 79.27 64.21 69.48 73.01 

7 ሰው ሀ/ሥ/አመ/ዲይ/ 49.77 61.44 73.38 74.91 56.50 56.18 62.03 

8 ውስጥ ኦዱት ዲይሬቶሬት 67.06 61.88 73.96 77.05 62.34 62.73 67.50 

9 ሌ/ዕ/በ/ክ/ግ/ዲይሬክቶሬት 68.10 71.84 73.64 75.20 62.54 63.38 69.12 

10 ግዥ ፊይ/ን/አስተዲዯር ዲይ/ 56.33 62.63 68.85 70.91 59.33 58.61 62.78 

11 ኮሙ/ጉ/ዲይሬክቶሬት 70.82 78.32 78.99 82.16 70.74 66.47 74.58 

12 ሰው ሀ/መ/ስታ/  63.84 59.51 66.10 69.61 70.09 69.78 66.49 

13 
ተጠሪነታቸው ሇቢሮው ኃሊፉ 
ጽ/ቤት የሆኑ  

65.59 68.75 71.61 74.53 58.62 60.81 66.65 

14 የጋራ አገሌግልት  61.35 68.53 69.61 68.73 59.83 62.37 65.07 

 
አማካይ የቢሮው አፇጻጸም 70.12 74.11 79.87 82.36 64.93 67.53 73.15 

 

የጥናት ውጤቶቹ እንዯሚያመሇክቱት ሁለም ርፍችና ዲይሬክቶሬቶች ሊቂ የአፇጻጸም ይቤ 

የላሊቸው ሲሆን አንዴ ጊዛ ከፌ ያሇ ላሊ ጊዛ ዯግሞ አነስ ያሇ ውጤት በማስመዜገብ የሚዋዥቅ 

አቋም አሳይተዋሌ፡፡ 

በዙህም መሠረት ርፍችና ዲይሬክቶሬቶቹ በስዴስቱ ዓመታት ያስመገቡት ውጤት ሲታይ: 

1. ፉስካሌ ፖሉሲና ሲቪክ ትብብር ርፌ (ከፌተኛው በ2009 በጀት ዓመት 84.37%፣ ዜቅተኛው 

በ2011 56.25% የስዴስት ዓመት አማካይ 71.33%)፣  

2. መንግሥት ፊይ/አስ/ርፌ (ከፌተኛው በ2010 በጀት ዓመት 84.61%፣ ዜቅተኛው በ2011 

63.39% የስዴስት ዓመት አማካይ 74.03%)፣  
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3. ግዢ/ን/አስ/ኤጀንሲ (ከፌተኛው በ2010 በጀት ዓመት 80.10%፣ ዜቅተኛው በ2011 53.65% 

የስዴስት ዓመት አማካይ 68.08%)፣  

4. የጋራ ግዥና ንብረት ማስወገዴ አገሌግልት (ከፌተኛው በ2010 በጀት ዓመት 75.48%፣ 

ዜቅተኛው በ2011 46.25% የስዴስት ዓመት አማካይ 65.72%)፣  

5. ኢንስፔክሽንና ውስጥ ኦዱት ዲይሬክቶሬት (ከፌተኛው በ2010 በጀት ዓመት 81.90%፣ 

ዜቅተኛው በ2012 57.42% የስዴስት ዓመት አማካይ 71.14%)፣  

6. ኢንፍርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖልጂ ዲይሬክቶሬት (ከፌተኛው በ2010 በጀት ዓመት 

79.27%፣ ዜቅተኛው በ2011 64.21% የስዴስት ዓመት አማካይ 73.06%)፣ 

7.  ሰው ሀብት ሌማትና አስተዲዯር ዲይሬክቶሬት (ከፌተኛው በ2010 በጀት ዓመት 74.91%፣ 

ዜቅተኛው በ2006 49.77% የስዴስት ዓመት አማካይ 62.03%)፣  

8. የውስጥ ኦዱት ዲይሬቶሬት (ከፌተኛው በ2010 በጀት ዓመት 77.05%፣ ዜቅተኛው በ2008 

61.88% የስዴስት ዓመት አማካይ 67.50%)፣  

9. የሌማት ዕቅዴ /በ/ክ/ግ/ዲይሬክቶሬት (ከፌተኛው በ2010 በጀት ዓመት 75.20%፣ ዜቅተኛው 

በ2011 62.54% የስዴስት ዓመት አማካይ 69.12%)፣  

10. የግዥ ፊይናንስና ንብረት አስተዲዯር (ከፌተኛው በ2010 በጀት ዓመት 70.91%፣ ዜቅተኛው 

በ2006 56.33% የስዴስት ዓመት አማካይ 62.78%)፣  

11. ኮሙኒኬሽን ጉዲዮች ዲይሬክቶሬት (ከፌተኛው በ2010 በጀት ዓመት 82.16%፣ ዜቅተኛው 

በ2012 66.47% የስዴስት ዓመት አማካይ 74.58%)፣  

12. ሰው ሀብት መረጃና ሰታትስቲክስ (ከፌተኛው በ2011 በጀት ዓመት 70.09%፣ ዜቅተኛው 

በ2008 59.51% የስዴስት ዓመት አማካይ 66.49%)፣  

13. ተጠሪነታቸው ሇቢሮው ኃሊፉ ጽ/ቤት የሆኑ (ከፌተኛው በ2010 በጀት ዓመት 74.53%፣ 

ዜቅተኛው በ2011 58.62% የስዴስት ዓመት አማካይ 66.65%)፣  
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14. የጋራ አገሌግልት (ከፌተኛው በ2009 በጀት ዓመት 69.61%፣ ዜቅተኛው በ2011 59.83% 

የስዴስት ዓመት አማካይ 65.07%)፣ 

15. የቢሮው አጠቃሊይ (ከፌተኛው በ2010 በጀት ዓመት 82.36%፣ ዜቅተኛው በ2011 64.93% 

የስዴስት ዓመት አማካይ 73.15%)፡፡ ዜርዜሩ በሠንጠረዥ 3 ቀርቧሌ፡፡ 

 

 
በስዴስት ዓመታት የተመገቡ ከፌተኛና ዜቅተኛ የእርካታ ዯረጃዎችና የርፌ/ዲይሬክቶሬቶች 

 ውጤት ከቢሮው አማካይ ውጤት አንፃር በንጽጽር ሲታይ (ሠንጠረዥ3) 

ተ.
ቁ የርፌ/ዲይሬክቶሬት ስም 

ከፌተኛ ዜቅተኛ 

የ2012 
በጀት 
ዓመት  
ውጤት 

ከ2012  
የቢሮው  
አማካይ 
(67.53%)  
ንፅፅር 

ከ6 
ዓመታት  
የቢሮው  
አማካይ 
(73.15%)  
ንፅፅር 

የበጀት  
ዓመት ውጤት 

የበጀት  
ዓመት ውጤት 

1 ፉስካሌ ፖሉሲና ሲቪክ 
ትብብር ርፌ 

2009 84.37 2011 56.3 61.09 -6.44 -1.82 

2 መንግሥት ፊይ/አስ/ርፌ 2010 84.61 2011 63.4 66.23 -1.30 0.88 
3 ግዢ/ን/አስ/ኤጀንሲ 2010 80.10 2011 53.7 64.40 -3.13 -5.07 
4 የጋራ ግ/ን/ማስ/አገሌግልት 2010 75.48 2011 46.3 65.63 -1.90 -7.44 
5 ኢን/ው/ኦ/ዲይሬክቶሬት 2010 81.90 2012 57.4 57.42 -10.11 -2.01 

6 ኢ/ኮ/ቴ/ የውጭና የውስጥ 
ተገሌጋይ አማካይ 

2010 79.27 2011 64.2 69.48 1.95 -0.15 

7 
ሰው ሀብት ሌማትና 
አስተዲዯር ዲይ/ 

2010 74.91 2006 49.8 56.18 -11.35 -11.12 

8 ውስጥ ኦዱት ዲይሬቶሬት 2010 77.05 2008 61.9 62.73 -4.80 -5.65 

9 ሌ/ዕ/በ/ክ/ግ/ዲይሬክቶሬት 2010 75.20 2011 62.5 63.38 -4.15 -4.03 

10 ግዥ ፊይ/ን/አስተዲዯር ዲይ/ 2010 70.91 2006 56.3 58.61 -8.92 -10.37 

11 ኮሙ/ጉ/ዲይሬክቶሬት 2010 82.16 2012 66.5 66.47 -1.06 1.43 

12 ሰው ሀ/መ/ስታ/  2011 70.09 2008 59.5 69.78 2.25 -6.66 

13 ተጠሪነታቸው ሇቢሮው 
ኃሊፉ ጽ/ቤት የሆኑ  

2010 74.53 2011 58.6 60.81 -6.72 -6.50 

14 የጋራ አገሌግልት  2009 69.61 2011 59.8 62.37 -5.16 -8.08 
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ያሇፈትን ስዴስት ዓመታት አማካይ የቢሮው የእርካታ ዯረጃ ውጤት 73.15% መነሻ አዴርገን 

የየርፈንና ዲይሬክቶሬቱን ውጤት ስናነጻጽርም የምንገነበው እውነታ ይኖራሌ፡፡ በዙህ መሠረት 

ኮሙኒኬሽን ጉዲዮች ዲይሬክቶሬት እና መንግሥት ፊይናንስ አስተዲዯር ርፌ እንዯ 

ቅዯምተከተሊቸው ከቢሮው አማካይ በሊይ የ1.43 በመቶና የ0.88 በመቶ ሌዩነት ሲያስመግቡ 

የተቀሩት ሁለም ርፍችና ዲይሬክቶሬቶች ከቢሮው አማካይ በታች አስመዜግበዋሌ፡፡ 

 

ከእነዙህ ውስጥ የሰው ሀብት ሌማትና አስተዲዯር ዲይሬክቶሬት እና ግዥ ፊይናንስና ንብረት 

አስተዲዯር እንዯቅዯምተከተሊቸው 11.12 በመቶ እና 10.37 በመቶ ሌዩነት በማስመዜገብ ከቢሮው 

አማካይ ውጤት በታች የመጨረሻውን ዜቅተኛ የእርካታ መጠን አሳይተዋሌ፡፡  

 

የአገሌግልት እርካታን በየጊዛው ከማሻሻሌ ወይም ቢያንስ ያለበትን ዯረጃ ሳይዋዥቅ ከማቆየት 

አንፃር ኢንፍርሜሽን ኮሙኒኬሽን ዲይሬክቶሬት በውስጥም በውጭም ተገሌጋዮች ንዴ በጥሩ ጎኑ 

የሚታይ ነው፡፡ መንግሥት ፊይናንስ አስተዲዯር ርፌና ኮሙኒኬሽን ጉዲዮች ዲይሬክቶሬትም 

ተቀራራቢ ገጽታ አሊቸው፡፡ ይሁን እንጂ በአንፃሩ የሰው ሀብት ሌማትና አስተዲዯር ዲይሬክቶሬት 

እና ግዥ ፊይናንስና ንብረት አስተዲዯር ከዜቅተኛ የእርካታ ዯረጃ መውጣት ያሌቻለ ናቸው፡፡ 

 

በተጠቀሱት ዓመታት ከቢሮው ርፍችና ዲይሬክቶሬቶች መካከሌ ከፌተኛ ነጥብ ተመዜግቧሌ 

የሚባሇው በመንግሥት ፊይናንስ አስተዲዯር ርፌ በ2010 በጀት ዓመት የተመገበው የ84.61% 

ውጤት ሲሆን ዜቅተኛው በጋራ ግዥና ንብረት ማስወገዴ ዲይሬክቶሬት በ2010 በጀት ዓመት 

የተመገበው የ46.25% ውጤት ነው፡፡ 

 

የስዴስቱ ዓመታት ውጤት የሚያሳየን ላሊው ጉዲይ በተሇይ ባሇፈት ሁሇት ዓመታት የተገሌጋይ 

እርካታ ውጤት ዜቅ ማሇቱን ሲሆን ምናሌባትም በእነዙህ ሁሇት ዓመታት በሀገራችን ብልም 

በክሌሊችን ከተከሰተው አሇመረጋጋትና ተገሌጋዮችን በተቀመጡት ስታንዲርድች መሠረት 

ሇማገሌገሌ ምቹ ሁኔታ ካሇመኖሩ ጋር ተያይዝ ሉሆን እንዯሚችሌ ይገመታሌ፡፡  
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እንዯ ተቋም ባሇፈት ስዴስት ዓመታት አንዴም ጊዛ በጣም ከፌተኛ ዯረጃ ተመዜግቦ አያውቅም፡፡ 

በ2009 እና በ2010 በጀት ዓመታት እንዯ ቅዯምተከተሊቸው 2 እና 7 ርፍችና ዲይሬክቶሬቶች 

ከፌተኛ ዯረጃ አስመዜግበዋሌ፡፡ በ2006(12)፣ 2008(13)፣ 2009(12)፣ 2010(9)፣ 

2011(7)፣2012(11) ርፍችና ዲይሬክቶሬቶች የአጥጋቢ ዯረጃን አስመዜግበዋሌ፡፡ ዜቅተኛ ዯረጃን 

በተመሇከተ በ20109 እና በ2010 በጀት ዓመታት ምንም ያሌተመገበ ሲሆን በ2006(2)፣ 

2008(1)፣ 2009(12)፣ 2010(9)፣ 2011(7)፣2012(3) ርፍችና ዲይሬክቶሬቶች ዜቅተኛ ዯረጃን 

አስመዜግበዋሌ፡፡ ዜርዜሩ በሠንጠረዥ 4 ቀርቧሌ፡፡ 

 

 

ከ2006 እስከ 2012 ባለት ስዴስት የበጀት ዓመታት 
በጣም ከፌተኛ፣ ከፌተኛ፣ አጥጋቢና ዜቅተኛ 

ዯረጃዎችን ያስመገቡ ርፍችና ዲይሬክቶሬቶች     
ብዚት (ሠንጠረዥ4) 

ዓ.ም በጣም ከፍተኛ ከፍተኛ አጥጋቢ ዝቅተኛ 

2006 0 0 12 2 

2008 0 0 13 1 

2009 0 2 12 0 

2010 0 5 9 0 

2011 0 0 7 7 

2012 0 0 11 3 

 

የተቋሙን የ2006  2012 በጀት ዓመታት የተገሌጋይ እርካታ ዯረጃ ውጤት የሚዋዥቅ ወይም 

ተከታታይነት የላሇው መሆኑ ከሊይ ተገሌጿሌ፡፡ ይህንኑ በግራፌ ስንመሇከተው የሚከተሇውን 

ሥዕሌ ይሰጠናሌ፡፡ 
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የፊይናንስ ቢሮ ያሇፈት ስዴስት ዓመታት (20062012) አማካይ ውጤት 

 

 

 

ርፍችና ዲይሬክቶሬቶች በ2006 እስከ 2012 በጀት ዓመታት አማካይ የእርካታ ዯረጃን መሠረት 

አዴርገን ስንቃኘው የተሻሇ አፇጻጸም ካሳዩት መካከሌ ኮሙኒኬሽን ጉዲዮች ዲሬክቶሬት፣ 

መንግሥት ፊይናንስ አስተዲዯር ርፌና ኢንፍርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖልጂ ዲይሬክቶሬት እንዯ 

ቅዯም ተከተሊቸው ከአንዯኛ እስከ ሦስተኛ ያለትን ዯረጃዎች ሲይዘ፣ የሰው ሀብትና ሌማት 

አስተዲዯር ዲይሬክቶሬት፣ ግዥ ፊይናንስና ንብረት አስተዲዯር ዲይሬክቶሬትና የጋራ አገሌግልት 

ዜቅተኛውን ዯረጃ አስመዜግበዋሌ፡፡ ዜርዜሩ በሠንጠረዥ 5 ቀርቧሌ፡፡ 
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በዯቡብ ብ/ብ/ሕ/ክ/መ ፊይናንስ ቢሮ 
የ2006 እስከ 2012 በጀት ዓመት አማካይ የተገሌጋይ እርካታ ውጤት መሠረት 

የርፍችና ዲይሬክቶሬቶች ዯረጃ ከ1ኛ እስከ 14ኛ (ሠንጠረዥ5) 
ተ.ቁ የርፍችና ዲይሬክቶሬቶች ዜርዜር 2006 2008 2009 2010 2011 2012 አማካይ 

1 ኮሙ/ጉ/ዲይሬክቶሬት 70.82 78.32 78.99 82.16 70.74 66.47 74.58 

2 መንግሥት ፊይ/አስ/ርፌ 73.33 76.04 80.55 84.61 63.39 
66.23 74.03 

3 
ኢ/ኮ/ቴ/ የውጭና የውስጥ 
ተገሌጋይ አማካይ 73.33 75.44 76.30 79.27 64.21 69.48 73.01 

4 
ፉስካሌ ፖሉሲና ሲቪክ ትብብር 
ርፌ 64.21 77.97 84.37 84.11 56.25 61.09 71.33 

5 ኢን/ው/ኦ/ዲይሬክቶሬት 75.00 68.75 77.08 81.90 66.67 57.42 71.14 

6 ሌ/ዕ/በ/ክ/ግ/ዲይሬክቶሬት 68.10 71.84 73.64 75.20 62.54 63.38 69.12 

7 ግዢ/ን/አስ/ኤጀንሲ 62.50 69.70 78.12 80.10 53.65 64.40 68.08 

8 ውስጥ ኦዱት ዲይሬቶሬት 67.06 61.88 73.96 77.05 62.34 62.73 67.50 

9 
ተጠሪነታቸው ሇቢሮው ኃሊፉ 
ጽ/ቤት የሆኑ 

65.59 68.75 71.61 74.53 58.62 60.81 66.65 

10 ሰው ሀ/መ/ስታ/ 63.84 59.51 66.10 69.61 70.09 69.78 66.49 

11 የጋራ ግ/ን/ማስ/አገሌግልት 64.81 68.05 74.07 75.48 46.25 65.63 65.72 

12 የጋራ አገሌግልት 61.35 68.53 69.61 68.73 59.83 62.37 65.07 

13 ግዥ ፊይ/ን/አስተዲዯር ዲይ/ 56.33 62.63 68.85 70.91 59.33 58.61 62.78 

14 ሰው ሀ/ሥ/አመ/ዲይ/ 49.77 61.44 73.38 74.91 56.50 56.18 62.03 

 
አማካይ የቢሮው አፇጻጸም 70.12 74.11 79.87 82.36 64.93 67.53 73.15 

 

ከ2006 እስከ 2012 ባለት ስዴስት የበጀት ዓመታት የተገሌጋይ እርካታን በዯረጃ ከማስቀመጥ 

በተጨማሪ ከተገሌጋዮች የተሰበሰቡትን አስተያየቶች በምናይበት ጊዛ በተቋሙ ቁሌፌ የሆኑና 

ትኩረት ቢሰጣቸው የእርካታ ዯረጃችንን ከፌ ሉያዯርጉ የሚችለ ተከታታይ ክፌተቶቸ 

ተጠቁመዋሌ እነዙህም በሚከተሇው ሠንጠረዥ 6 ሇአብነት ቀርበዋሌ፡፡ 
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ከ2006 እስከ 2012 ባለት ስዴስት የበጀት ዓመታት  
ከተገሌጋይ ሇአብነት የተሰጡ ተዯጋጋሚ አስተያየቶች (ሠንጠረዥ6) 

ተ.ቁ. የተሰጡ አስተያየቶች 2006 2008 2009 2010 2011 2012 

1 የሚሰጡ ሥሌጠናዎች ኃሊፉዎችንም ቢያካትት     


2 ወቅታዊ ግብረመሌስ ምሊሽና ውሳኔ አሇመስጠት      

3 ሇተሰብሳቢ ሂሣብ ክምችት መፌትሔ አሇመስጠት     
 

5 የአይቤክስና የሲስተም መቆራረጥ እና በቂ 
ሥሌጠና አሇመኖር 

     

6 
በዌብሳይት ሊይ መረጃ ከመሌቀቅ አንፃር ዜግመት 
መታየት 

      

7 
ንብረት አያያዜ አጠቃቀምና አወጋገዴ ሊይ 
ትኩረት ማነስ 

     

8 የኦዱት ግኝቶች ሊይ እርምጃ አሇማስወሰዴ      

9 የክትትሌና ዴጋፌ ሥርዓቱ የተጠናከረ አሇመሆን      

10 የጨረታ እና የግዥ ሂዯት መጓተት       

11 የፕሮጀክቶች አፇ/ክት/ግምገማ ዯካማ መሆን    




12 ዯንብና መመሪያዎችን ሇታችኛው መዋቅር 
አሇማዴረስ 

     

13 የሰው ኃይሌ ፌሌሰት የአመራሮች በየጊዛው 
መቀያየር 

    


14 ባሇጉዲይን በአግባቡ ተቀብል ከማስተናገዴ አንፃር 
ክፌተት መኖሩ 

    


15 የሥራ ሰዓት አሇማክበር       

 

የተቋሙን ዕርካታ ዯረጃ ወዯ 80% ሇማሳዯግ በተከታታይ ከታቀዯው አንጻር ሲታይ ማሳካት 

ያሌተቻሇ ከመሆኑም በሊይ አሁንም ከአጥጋቢ ዯረጃ ዜቅተኛ መነሻ ያሌተወጣ መሆኑ ታውቆ 

በቀጣዩ በተቀመጠው ስታንዲርዴ መሠረት ሇተገሌጋዮቻችን ተገቢውን አገሌግልት በመስጠት 

የእርካታ ዯረጃውን ከ80 በመቶ በሊይ በማስመዜገብ ከፌተኛ ዯረጃ እርካታ ሊይ ሇመዴረስ ጥረቶች 

ሉዯረጉ እንዯሚገባ መረዲት ያስፇሌጋሌ፡፡  
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ክፌሌ አራት:   ማጠቃሇያ እና የመፌትሔ ሀሳቦች 

4.1  ማጠቃሇያ 

የ2012 በጀት አመት የተገሌጋይ እርካታ ዲሰሳ ጥናት ካሇፈት በጀት ዓመታት በጠበበ ናሙና ሊይ 

ተመሥርቶ የተካሄዯ ነው፡፡ ሇዙህ ዯግሞ ዋነኛው ተጠቃሽ ችግር መጠይቆችን ሇመሙሊት የቢሯችንን 

ርፍችና ዲይሬክቶሬቶችን ጨምሮ በሁለም ተገሌጋዮች ንዴ ያሇው የተነሳሽነት መቀዚቀዜ ነው፡፡ 

ከጥቂቶች በስተቀር መጠይቁን ሞሌተው የሊኩትም ከብዘ ጉትጎታና አሰሌቺ ምሌሌስ በኋሊ ነው፡፡ ይህ 

ዋነኛ የጥናቱ ተግዲሮት ነው፡፡ ይሁን እንጂ ባሇው ውስን ተሳትፍም ቢሆን ጥናቱን ሇማካሄዴ ጥረት 

ተዯርጓሌ፡፡  

የዯቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዜቦቸ ክሌሌ መንግሥት ፊይናስ ቢሮ የተገሌጋይ እርካታ ዲሰሳ 

ጥናት ተጠቃል ከቀረበበት ሠንጠረዥ መረዲት እንዯሚቻሇው፣ በ2012 በጀት አመት የቢሮውን 

የዕርካታ ዯረጃ ወዯ ከፌተኛ ዯረጃ ማሇትም ከ80 በመቶ በሊይ ሇማሳዯግ የታቀዯ ቢሆንም ከአጥጋቢ 

ዯረጃ በሊይ ማስመዜገብ አሌተቻሇም፡፡ ምንም እንኳን ራሱን የቻሇ ጥናት ቢያስፇሌገውም 

ሇአፇጻጸማችን ማሽቆሌቆሌ በተሇይ በ2011 እና 2012 በጀት ዓመት የነበረው ሀገራዊና ክሌሊዊ 

የፀጥታና ያሇመረጋጋት ችግር በአገሌግልት አሰጣጥ ሊይ ተጽዕኖ እንዲሳረፇ ይገመታሌ፡፡  

በሠንጠረዡ እንዯተመሇከተው የ2012 በጀት ዓመት አማካይ የተገሌጋይ እርካታ ዯረጃ አጥጋቢ 

ሲሆን፣ አሥራ አንዴ ርፍችና ዲይሬክቶሬቶች አጥጋቢ ዯረጃ እንዱሁም ሦስት ዲይሬክቶሬቶች 

ዜቅተኛ ዯረጃ ሊይ እንዯሚገኙ ከሊይ በዜርዜር ቀርቧሌ፡፡ ከፌተኛና በጣም ከፌተኛ ዯረጃ ያስመገበ 

አንዴም የሇም፡፡  

 

በተገሌጋይ አስተያየት መሠረት ችግሮችን ያሇመፌታትና እነዙሁ ክፌተቶችን  ከዓመት ወዯ ዓመት 

ሳይፇቱ የማንከባሇሌ ችግር ይስተዋሊሌ፡፡ ስሇዙህ ሁለም ርፌና ዲይሬክቶሬት እንዱሁም ሠራተኛ 

የየዴርሻውን ወስድ ሇማስተካከሌ ቁርጠኛ አቋም መውሰዴ ይኖርበታሌ፡፡ 
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የመፌትሔ ሀሣቦች 

በ2012 በጀት ዓመት የተመገበው የተገሌጋይ እርካታ ዯረጃ አጥጋቢ ነው፡፡ ይህንን ገጽታ በቀጣይ 

በጀT ዓመታት ሇመቀየር የሚከተለት የመፌትሔ ሀሳቦች ተግባር ሊይ ቢውለ አፇጻጸሙን ቢያንስ 

ከ80 በመቶ በሊይ ሇማዴረስ ይጠቅማለ፡፡ 

1. አብዚኛው በዯካማ ጎን የተሰጡ አስተያየቶች ሇስዴስት ዓመታት ዴግግሞሽ ያሊቸው በመሆኑ 

እያንዲንደ ርፌና ዲይሬክቶሬት የሥራ ክፌሌ እነዙህን ሇይቶ አፊጣኝ የማስተካከያ እርምጃ 

ቢወስዴ፣ 

2. ቀዯም ሲሌ የመሌካም አስተዲዯር ችግሮች ናቸው ተብሇው የተሇዩ ነጥቦች ዜርዜር 

አፇጻጸማቸውን ገምግሞ ያሌተፇቱትን እንዱፇቱ የማዴረግ እንቅስቃሴ ቢኖር፣ 

3. የሠራተኞች የሥራ ዱስፕሉንና ውጤታማነት እንዱሻሻሌ ማነቃቃትና ክትትሌ ማዴረግ፣ 

4. በሠራተኛውና በአመራሩ ንዴ አገሌግልትን ሇማሻሻሌ ቁርጠኝነት እንዱያሳዩ ጥረት ማዴረግ፣  

 


