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 የፋይናንስ ቢሮ 

ራዕይ  

የክልሉን ሀብት በብቃት በማስተዳደርና ቀጣይነት ያለው ሁሉን አቀፍ 

ልማት በማረጋገጥ መሠረታዊ የኢኮኖሚ ለውጥ መጥቶ ማየት፣ በክልላችን 

ፐብሊከ ሰርቪስ ውስጥ በልህቀቱና በውጤቱ መሪ ተቋም መሆን፡፡ 

ተልዕኮ 

በቁጠባ ላይ የተመሰረተ የሀብት አጠቃቀም እንዲሰፍን የተቋሙን አቅም 

ግንባታ በማከናወን፣ ዘመናዊ የመንግሥት ፋይናንስ አስተዳደርና ቁጥጥር 

ሥርዓትን በመዘርጋት፣ የፊስካል ፖሊሲ የሲቪክና የትብብር ሀብት 

በማስተባበርና በመምራት፣ የመንግሥት የልማት ድርጅቶችን 

 ዕሴቶች /Values/ 

 የሕዝብ አገሌጋይነት፣ 

 ዉጤታማነት፣ 

 የስራ ትጋትና ቁርጠኝነት፣ 

 ህጋዊነት፣ 

 

 የሙያ ሌቀት፣ 

 የመማሪና የሇውጥ ተነሳሽነት፣ 

 ተጋግዞ በቡዴን መሥራት፤ 

 የበሇፀገ ኢኮኖሚ መገንባት፣ 
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አዘጋጆች         አማን ረሺድ 

       አረጋዊ ሲማ 

                      ለገሠ ኃይለማርያም 

                      ዳዊት ኃይሉ 

ዲዛይን            አበባ ከበበው 

ፎቶግራፍ         ዳዊት ኃይሉ 

 0462 20 41 34 / 0462 20 97 40  

ፋክስ       046 2 20 98 76  

 Email-      snnprgfb @ telecom.net .et 

Website:      WWW.snnprsbofed.gov.et             

ፋይናንስና ልማት 

ሰኔ 1995 ዓ.ም ተመሠረተ 

       ማውጫ  

     ርዕስ                            ገጽ 

1. አጫጭር  ዜናዎች ...................................6 

2. በደቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች 

ክልል የሲቪል ማህበራትና ድርጅቶች 

ሚና..................................................... 25 

3.  በደቡብ ክልል ለተደጋጋሚ ጊዜ የሚስተዋሉ 

የኦዲት ግኝቶች መንስኤዎችና ቀጣይ 

የመፍትሔ አቅጣጫዎች ....................... 35  

4. ከዚህም ከዚያም....................................44 

 

 ክቡራንና ክቡራት የመጽሔታችን  

አንባብያን!! 

ፋይናንስና ልማት መጽሔታችን በተለያዩ ርዕሰ 

ጉዳዮች ላይ መረጃዎችን ይዛ ብቅ ብላለች፡፡ 

መጽሔቷ እንደ ወትሮው ሁሉ የተለያዩ 

መረጃዎችን አካታ ይዛለች፡፡ 

ቢሮው በአዲስ መልክ ተደራጀ እንደመሆኑ 

መጠን የተቀረጹትን ራዕይ፣ ተልዕኮ፣ 

እሴቶችንና ሥልጣንና ተግባር 

ታስተዋውቃለች፡፡ 

በተለያዩ የቢሮው እንቅስቃሴዎች ላይ 

የተጠናቀሩ ዜናዎችን አካታለች፡፡ በክልሉ 

የሲቪል ማህበራትና ድርጅቶችን ሚና ምን 

እንደሚመስል በአጭሩ ታብራራለች፡፡ 

በተጨማሪም በክልሉ ለተደጋጋሚ ጊዜ 

የሚስተዋሉ የኦዲት ግኝቶች መንስኤዎችና 

ቀጣይ የመፍትሔ አቅጣጫዎች                                                                                                                                                                                    

ላይ የምትለው አላት፡፡ 

በከዚህም ከዚያም አምዷ የደም ዓይነት 

ከሰዎች ማንነት ጋር የሚያያዝበትን ጥናታዊ 

መረጃዎችን በማጣቀስ በስፋት ትዘረዝራለች፡፡  

ስለማህበራዊ ዋስትና "አሻራ" በሚል ርዕስ 

የተጻፈውን እንዲያነቡ ጋብዛዎታለች፡፡ 

መልካም ንባብ!!  
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በፋይናንስ ቢሮ ስለሚወጡ ልዩ ልዩ መመሪያዎችና ማኑዋሎች፣ 

ስለፀደቀ በጀትና እንዲሁም ልዩ ልዩ ሪፖርቶችና  ዶኩመንቶች 

ቅጅዎችን ሲፈልጉ 

www.snnprsbof.gov.et                 

ድረ ገጻችንን  ከፍተው ይመልከቱ፡፡  

እንዲሁም  

ወቅታዊ የቢሮውን እንቅስቃሴና መረጃ በዘገባ መልክ 

ካስፈለገዎ የራስዎን ፌስቡክ አካውንት ከፍተው ሰርች 

ፍሬንድስ በሚለው ቦታ ላይ SNNPRs Finance Bureu 

የሚለውን በመጻፍ ገጹ ሲመጣልዎ ከራስጌው ላይክን ይጫኑ 

ዘወትር ያገኙናል፡፡  
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በደቡብ ብሔር ብሐረሰቦችና ሕዜቦች ክልል 

በኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ የልማት ግንባታ 

የሚንቀሳቀሱ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ሀብት 

በማፈላለግና ፕሮጀከቶችን በመቅረጽ 

የሚያከናውኑት ተግባር ለተጠቃሚው ህብረተሰብ 

ከፍተኛ አስተዋጽኦ ማበርከቱን የገለጹት አቶ ተፈሪ 

አባተ የፋይናንስ ቢሮ ኃላፊ ባሰሙት የመክፈቻ 

ንግግር ነው። 

አሥራ ሁለተኛው ዘር የመንግሥትና የሲቪል 

ማህበረሰብ ድርጅቶች የጋራ የምክክር መድረክ 

በተካሄደበት ወቅት፣ መንግሥት የላቀ የህብረተሰብ 

ተጠቃሚነትን ለማረጋገጥ በሚያደርገው ጥረት 

ድርጅቶቹ አዋጅ ቁጥር 1113/2011ን መሠረት 

በማድረግ የበለጠ ግልጽነትና ተጠያቂነት፣ አጋርነትና  

ትብብር፣ ሰብአዊነትና በጎ ፈቃደኝነት፣ የህግ 

የበላይነት በቡድን መሥራት እና የአሠራር ለውጥ 

በማስፈን የድርሻቸውን መወጣት ይገባቸዋል ያሉት 

የቢሮ ኃላፊው፣ በልማቱ ተሳታፊ በመሆን ድህነትን 

ታሪክ የማድረግና ሀገራችንን ከተመጽዋችነት ወደ 

ለጋሽነት በማሸጋገር ለሁለንተናዊ የብልጽግና ጉዝ 

የበኩላቸውን እንደሚያበረክቱ እምነታቸው 

መሆኑን ገልፀዋል። 

የቢሮ ኃላፊው አቶ ተፈሪ አባተ በሀገር ልማትና 

ዴክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ፣ ጉልህ አስተዋጽኦ 

ያላቸው የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች የነቃና 

የተደራጀ ህብረተሰብ በመፍጠርና ለፍትሀዊ 

የሀብት ክፍፍል የ80/20 መርህ መወሰኑ 

የለውጡ ትሩፋት እንደሆነም አስገንዜበዋል።  

የወላይታ ዝን ዋናአስተዳዳሪ ዶ/ር እንድሪያስ ጌታ   

የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች በኢኮኖሚያዊያና በማህበራዊ ልማት 

ግንባታ እንቅስቃሴ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ማበርከታቸው ተገለጸ 

ወደ ገጽ 18 ዞሯል 



                                                                                                                                              

3 

ፋይናንስና ልማት ሰኔ 2013 ቅጽ 15  

ይህ የተገለፀው በደቡብ ክልል ፋይናንስ ቢሮ ግዢና 

ንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ ለሁለት ተከታታይ ቀናት 

በወላይታ ዝን ጉታራ አዳራሽ በመንግስት ግዢ 

አፈፃጸም መመሪያና አተገባበር ሁኔታዎች ላይ፣ ለዝን 

እና ለልዩ ወረዳ ለግዢ ኬዜ አስተባባሪዎችና፣ 

ባለሙያዎች የግንዚቤ ማስጨበጫ ስልጠና 

በተሰጠበት ወቅት ነው፡፡ 

በዕለቱ የክልሉ ግዢና ንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ 

ዳይሬክተር አቶ ታከለ ጌታቸው መክፈቻ ንግግር 

ያደረጉ ሲሆን፡- በንግግራቸውም በተደጋጋሚ ጥናት 

እንደተረጋገጠው በክልሉ ስራ ላይ ከሚውለው 

አጠቃላይ በጀት ውስጥ ከ60-64% የሚሆነው ሀብት 

ለመንግስት ግዢ የሚመደብ ከመሆኑ አንፃር 

በየአካባቢው የሚፈፀሙ የመንግስት ግዢዎች 

በከፍተኛ ጥንቃቄና የግዢ ዋጋ ሊያስገኝ የሚችለው 

ጥቅም ታስቦበት መከናወን ይገባዋል ብለዋል፡፡ 

ዳይሬክተሩ ንግግራቸውን በመቀጠል ለመንግስት   

ግዢ የሚፈሰው የህዜብ ሀብት ቀላል ባለመሆኑ 

የግዢ ባለሙያዎችና አስተባባሪዎች 

የተጣለባቸው ኃላፊነት ከባድ መሆኑን አውቀው 

በግዢ መመሪያ አፈፃፀም ላይ የተሻለ እውቀት 

ሊኖራቸው ይገባል ያሉ ሲሆን ይህንን ክፍተት 

ለመሙላት በተጋጀው የግንዚቤ ማስጨበጫ 

ስልጠና ላይ በጥሩ ሁኔታ በመሳተፍና ገለፃዉንም 

በጥሞና በመከታተል የበቃ እውቀት ለማግኘት 

ጥረት እንዲያደርጉ በመጠየቅ ስልጠናው በይፋ 

መከፈቱን አብስረዋል፡፡ 

በቀጣይ የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዜቦች 

ክልላዊ መንግስት እንደገና ተሻሽሎ በወጣው 

የግዢ አፈፃፀም መመሪያ ቁጥር //28/2010 እና 

የክልሉ ኢንተርፕራይዜና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ 

ያወጣው መመሪያ ላይ ትኩረት በማድረግ 

የመንግስት ግዢ አጠቃላይ ገፅታ፣  

በመንግስት ግዢ አፈፃፀም የሚታዩ ክፍተቶችን ለመዝጋት የግዢ 

ባለሙያዎች መመሪያዎችን ተከትለው እንዲሰሩ ተጠየቀ 
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ይህ የተገለፀው በመንግሥት ፋይናንስ አስተዳደር 

አፈጻጸም ክፍተቶች ዘሪያ ከሚመለከታቸዉ የክልል፣ 

የዝን እና የልዩ ወረዳ አመራሮችና ባለሙያዎች ጋር 

በወላይታ ዝን ሶዶ ከተማ በተካሄደው ስልጠና ነክ 

የምክክር መድረክ ላይ ነው። 

 

አቶ ታረቀኝ ኑራሞ በክልሉ ፋይናንስ ቢሮ የቻናል 

አንድ ፕሮግራሞች ማስተባበሪያ ዳይሬክቶሬት 

ዳይሬክተር ባቀረቡት ሠነድ የፋይናንስ አስተዳደር 

ሥርዓቱን ለማመንና መመሪያና ደንብን ተከትሎ 

እንዲሠራ በርካታ ሥልጠና፣ ክትትልና ድጋፍ 

መደረጉን አስታውሰው፣ ነገር ግን በየደረጃው 

የሚገኙ አመራሮችና ባለሙያዎች ሕጋዊነትን 

ባልተከተለ ሁኔታ በየአካባቢው ክፍተቶች 

መስተዋላቸውን የቢሮው ባለሙያዎች በመስክ 

ያካሄዱት ጥናት እንደሚያመለክት ገልጸዋል።  

በቀረበው ሠነድ እንደተመለከተው የመንግሥት 

ፋይናንስ አስተዳደር ምንነት ማለት መንግሥት   

ከተለያዩ የፋይናንስ ምንጮች፣ ገቢ መሰብሰብን፣ 

የሚገኘዉን ገቢ መነሻ በማድረግ ለመደበኛና 

ለካፒታል ሥራዎች ፍትሃዊ በሆነ መንገድ በጀት 

መደልደልን፣ በተፈቀደዉ በጀት መሠረት 

ለሚቀርቡ ክፍያዎች ክፍያ መፈፀምን፣ 

የተገኘዉን ሀብት ማስተዳደርና መቆጣጠር፣ 

የፋይናንስ አስተዳደር የመረጃ አያያዜ ሥርዓትን 

በማመን ወቅታዊ ሪፖርት መሰብሰብ፣ 

ማጠቃለል እና ሪፖርት ማቅረብን የሚያካትት 

እንደሆነ ያስረዳል። 

 

መድረኩ የስልጠናና የምክክር በመሆኑ 

የፋይናንስ አስተዳደር ሥርዓቱን በተገቢው 

መንገድ ተግባራዊ ለማድረግ በየአስተዳደር 

እርከኑ የሚገኙ አመራሮችና ፋይናንሽያል 

ባለሙያዎች፣ መርሆቹን ሊረዱና ተግባራዊ 

ሊያደርጉ እንደሚገባ በዜርዜር አስረድተዋል። 

የመንግሥት ፋይናንስ አስተዳደር መርሆዎች 

በሚመለከት ስምንት ሲሆኑ በዜርዜር ሲታዩ፣  

በመንግሥት ፋይናንስ አስተዳደር አፈጻጸም ዙሪያ የሚስተዋሉ 

ክፍተቶችን ለማረም የፋይናንስ አስተዳደር                                

መርሆችን መከተል እንደሚገባ ተገለፀ 
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በተባበሩት መንግስታት ስነሕዝብ ፈንድ (UNFPA) እና በኮሪያ 

መንግስት የእርዳታ ድርጅት (KOICA) በተለያዩ ዘርፎች ከክልል ሴክተር 

መስሪያ ቤቶች ጋር እንደሚሰሩ ገለፁ፤ 

ይህ የተገለፀወው በክልል ፋይናንስ ቢሮ፣ በተባበሩት 

መንግስታት ስነሕዜብ ፈንድ (UNFPA) እና በኮሪያ 

መንግስት የእርዳታ ድርጅት (KOICA) ከክልል 

ሴክተር መስሪያ ቤቶች ጋር በተደረገ ስምምነት 

የተሰሩ የልማት ስራዎች የ5 ወር አፈፃፀም ግምገማ 

በተካሄደበት ወቅት ነው፡፡ 

በመድረኩ የመክፈቻ ንግግር ያደረጉት በክልል 

ፋይናንስ ቢሮ የመንግስት ፋይናንስ አስተዳደር ርፍ 

ኃላፊ አቶ መለሰ ኡሮ የክልሉ መንግስት በተባበሩት 

መንግስታት የስነህዜብ ፈንድና በአጋር ድርጅቶቸቹ 

አማካኝነት በክልሉ እየተከናወኑ ያሉትን የሴቶች፣ 

የህፃናት፣ ወጣቶች ጤናና የማህበረሰቡን ላቂ 

ልማት ለማረጋገጥ እየሰሩ ባለው ርፈ ብዘ 

ተግባራት በርካታ ለውጦች በመምጣታቸው በክልሉ 

ቢሮ ስም እናመሰግናለን ብለዋል፡፡ 

በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የደቡብ 

ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዜቦች ክልል መንግሥት   

የትራንስፖርትና መንገድ ልማት ቢሮ ኃላፊ አቶ 

ማስረሻ በላቸው በበኩላቸው በክልሉ በተሰሩ 

የልማት ስራዎች ላይ በሚመክረው መድረክ ላይ 

ለመሳተፍ ሀዋሳ የተገኙትን የተባበሩት 

መንግስታት ሥነ-ህዜብ ፈንድ (UNFPA) 

የኢትዮጵያ ተጠሪ እና የኮሪያ እርዳታ ድርጅት 

(KOCIA) ተወካዮችን አመስግነው በእነዙህ ረጂ 

ድርጅቶች ያገኘናቸው ጥቅሞች ከፍተኛ 

በመሆናቸው በሌሎችም እገዚ በመንፈልግባቸው 

ችግሮቻችን ላይ አብረዋቸው እንዲሰሩ በመጋበዜ 

በቀጣይም ከልማት አጋሮች ጋር ለመስራት 

የክልሉ መንግስት ያለውን ቁርጠኝነት ገልፀዋል፡፡ 

በመድረኩ ከክልሉ ሴቶች ሕፃናትና ወጣቶች፣ 

ጤና እና ፋይናንስ ቢሮ የዕቅድ አፈፃፀም ሪፖርት 

የቀረበ ሲሆን፣ ረጂ ድርጅቶቹ ከ28 ሚሊየን ብር 

በላይ  በመመደብ በደቡብ ክልል በሚገኙ  ሰባት 
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ይህ የተጠየቀው የደቡብ ክልል ፋይናንስ ቢሮ በአየር 

ንብረት ለውጥ አፈፃፀምና መሬት አስተዳደር 

ፕሮግራም(CALM) ለታቀፉ ለዝንና ወረዳ ፎካል 

ፐርሰኖችና ለፕሮጀክት ሂሳብ ሠራተኞች በፋይናንስ 

ስርዓት አስተዳደር ዘሪያ በተጋጀው የአቅም ግንባታ 

ስለጠና ላይ ነው፡፡ 

በዕለቱ የስልጠና መድረክ በቢሮው የቻናል አንድ 

ፕሮግራሞች ማስተባበሪያ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር 

የሆኑት አቶ ታረቀኝ ኑራሞ የመክፈቻ ንግግር ያደረጉ 

ሲሆን፤ በንግግራቸውም የስልጠናው መድረክ 

መጋጀት ዋነኛ ዓላማ በፕሮጀክቱ የፋይናንስ 

ሰራተኞች ሪፖርት አቀራረብ ጥራት ማነስ፣ በየወሩ 

መሰራት የሚገባቸው የሂሳብ ምዜገባዎችና 

የፋይናንስ ማስታረቂያ ስርዓቶች በተሟላ ሁኔታ 

አለመቅረባቸው፣ ወጪዎችን በወቅቱ 

አለመመዜገብና በቀረቡ ቅፆች አማካኝነት  

አለማቅረብ የመሳሰሉትና ሌሎችም ችግሮች 

በተደጋጋሚ በመታየታቸው ነው ብለዋል፡፡ 

 

አቶ ታረቀኝ ንግግራቸውን በመቀጠል ፕሮጀክቱን 

እንደ ኤን.ጂ.ኦ መመልከት ለስራው ከፍተኛ 

እንቅፋት መሆኑን አመልክተው፣ ፕሮግራሙ 

በአለም ባንክ እገዚ በውጤት ላይ የተመሰረተ 

ፕሮጀክት ተሰኝቶ በ2012 ዓ.ም ሲጀምር ለ5 

ዓመታት 175 ሚሊዮን ዶላር በወጪ መጋራት 

ድጋፍ ቢደረግም በዋናነት በኢትዮጵያ መንግስት 

ገንብ መዋጮ የሚሰራ መሆኑን በመገንብ 

ባለሙያዎችና ፎካል ፐርሰኖች ወደታችኛው 

እርከን የወረደዉን ሃብት ህብረተሰቡ በአግባቡ 

እንዲጠቀም የበኩላቸውን ኃላፊነት እንዲወጡ 

ጠይቀዋል፡፡  

በመድረኩ  የግብርናና   ተፈጥሮ   ሃብት   ቢሮ  

በጀትን ለታለመለት ዓላማ ብቻ ለማዋል በሚደረገው ርብርብ ባለድርሻ 

አካላት በቅንጅት እንዲሰሩ ተጠየቀ፤ 

ወደ ገጽ 20 ዞሯል 
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ይህ የተባለው በደቡብ ክልል ፋይናንስ ቢሮ 

በመንግስት የልማት ድርጅቶች ተቆጣጣሪ ባለስልጣን 

ባጋጀው የመንግስት የልማት ድርጅቶች 

ተቀቆጣጣሪ ባለስልጣን ስልጣንና ተግባር እንዲሁም 

አሰራር ለመወሰን በወጣው ደንብ ቁጥር 181/2012 

እና ስትራቴጂክ እቅድ ዜግጅት ላይ ትኩርት አድርጎ 

በተጋጀው የውይይት መድረክ ላይ ነው፡፡ 

በእለቱ የውይይት መድረክ ላይ የመክፈቻ ንግግር 

ያደረጉት የደ/ብ/ብ/ሕ/ክ/መ ፋይናንስ ቢሮ ኃላፊ 

አቶ ተፈሪ አባተ በክልሉ የሚገኙት የመንግስት 

የልማት ድርጅቶች የተቋቋሙበትን ዓላማ እንዲያሳኩ 

እንዲሁም የሚያከናውኑት ተግባር ለሃገራችን 

የውጭ ምንዚሪ በማስገኘት፣ የስራ እድል በመፍጠር 

ተጨማሪ የበጀት ጉድለት በሟሟላት በሃገር እድገት 

ላይ የሚያበረክቱት አስተዋፅኦ ከፍተኛ በመሆኑ ነው 

ይህንን የሚመራ የልማት ድርጅቶች ተቆጣጣሪ 

ባለስልጣን የተቋቋመው ሲሉ የገለፁት፡፡ 

 

ቢሮ ኃላፊው ንግግራቸውን በመቀጠል የዙህ 

ባለስልጣን መቋቋም ዋነኛ ዓላማ የልማት ድርጅቶቹ   

ችግራቸውን ፈትተው፣ ከክልል ባለፈ በአፍሪካም 

ሆነ በዓለም ዓቀፍ ደረጃ ተንቀሳቅሰው 

ውጤታማ የሚሆኑበትን ሁኔታ ማመቻቸት 

እንጂ የበላይ ሆኖ የልማት ድርጅቶቹ የት ገቡ? 

ምን ሰሩ? ምን አደረጉ? ብሎ ለመቆጣጠር 

አይደለም ብዋል፡፡ 

 

በቀጣይ ንግግር ያደረጉት በደቡብ ክልል ፋይናንስ 

የልማት ድርጅቶች ተቆጣጣሪ ባለስልጣን 

የፕሮጀክት ጥናት እቅድ ክትትል ድጋፍና ግምገማ 

ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተርና የባለስልጣኑ ኃላፊ 

ተወካይ አቶ ግርማ ወርቁ ባለፉት ዓመታት 

ባለስልጣኑ ራሱን ችሎ እንዲንቀሳቀስና በህግ 

የተሰጠውን ስልጣን ተግባራዊ እንዲያደርግ 

ያስችላል ያለዉን ከፍተኛ ጥረት ያደረገ ሲሆን 

ተልእኮውንና የተጣለበትን ኃላፊነት በብቃት 

ከመወጣት አንፃር ማነቆዎች እንደነበሩበት 

ጠቅሰዋል፡፡  

ከማነቆዎቹም መካከል የቢ.ፒ.አር ጥናት  አለመካ 

በመንግስት የልማት ድርጅቶች የታለመለት ውጤት እንዲመጣ የሁሉም 

ባለድርሻ አካላት ቁርጠኛ ተሳትፎ ያስፈልጋል ተባለ፡፡ 

ወደ ገጽ 21 ዞሯል 
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የኦዲት ባለሙያዎች ከአዳዲስ መመሪያዎችና የኦዲት ፅንሰሃሳቦች ጋር 

በፍጥነት መተዋወቅ እንዳለባቸው ተገለፀ፤ 

ይህ የተገለፀው በደቡብ ክልል ፋይናንስ ቢሮ 

ኢንስፔክሽን እና ውስጥ ኦዲት ርፍ ከክልሉ ሴክተር 

መስሪያ ቤቶች ለተውጣጡ የውስጥ ኦዲት 

ባለሙያዎች የአቅም ግንባታ ስልጠና በሰጠበት 

ወቅት ነው፡፡ 

የእለቱን የስልጠና መድረክ በንግግር የከፈቱት 

በቢሮው ኢንስፔክሽንና ውስጥ ኦዲት ርፍ ኃላፊ አቶ 

ታደለ ተክሉ የስልጠናውን ዓላማ ሲያብራሩ በሴክተር 

መስሪያ ቤቶች አዳዲስ የኦዲት ባለሙያዎች ወደ 

መዋቅሩ በመካተታቸው የተነሳ እንዲሁም፤ በውስጥ 

ኦዲት ዳይሬክቶሬቶች በሚታዩ የአሰራር ክፍተቶችና 

ችግሮች፣ በይበልጥም ወደ ፋይናንስ ቢሮ 

ከየዳይሬክቶሬቱ የሚመጡ አብዚኛዎቹ ሪፖርቶች 

ጥራት ዜቅተኛ መሆናቸውን ጠቁመዋል፡፡ እነዙህንና 

ሌሎች ችግሮች በላቂነት ለመፍታትና 

ዳይሬክቶሬቶቹ የተሻለ ውጤት እንዲያስመግቡ 

በቂና ተገቢ የሙያ ድጋፍ በማድረግ በባለበጀት 

መስሪያቤቶች ውስጥ የሚገኙ ኦዲተሮች  የተቋቋሙ 

በትን ዓላማ ከማሳካት አንፃር ውጤታማ ስራ 

ለመስራት እንዲያስችላቸው በማሰብ ነው 

ብለዋል፡፡ 

አቶ ታደለ ንግግራቸውን በመቀጠል ባለሙያዎች 

ይህንን በመረዳት የሚሰጠዉን ስልጠና በጥሞና 

በመከታተል በክህሎት ደረጃ ለመፍታት 

በሚያስችል መልኩ በተጋጀው ስልጠና ላይ ንቁ 

ተሳታፉ እንዲሆኑ በመጠየቅ የእለቱ የስልጠና 

መድረክ በይፋ መከፈቱን አብስረዋል፡፡ 

 

ለአራት ተከታታይ ቀናት በሁለት ምድብ ተከፍሎ 

በተሰጠው በዙህ ስልጠና፣ መሰረታዊ የኦዲት 

ምንነትና አሰራር፣ ስለ ፋይናንሺያል፣ የህግ 

ማስከበር ኦዲት፣ የማጭበርበር ተግባርን 

ምርመራን በሚመለከት፣ የንብረት የሰው 

ሃብትና የውስጥ ቁጥጥር ስርዓትና ግምገማ፣ 

የገቢ መሰብሰቢያ ደረሰኝ ኦዲትና የኦዲት ሪፖርት 

አቀራረብ በሚሉ ፅንሰ ሃሳቦች ዘሪያ በቢሮው  

ወደ ገጽ 19 ዞሯል 
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በደቡብ ክልል ፋይናንስ ቢሮ አጋጅነት በወላይታ ዝን 

ሶዶ ከተማ ለሁለት ተከታታይ ቀናት የውይይት 

መድረኩ የተካሄደ ሲሆን በመድረኩ ከሁሉም ዝኖችና 

ልዩ ወረዳዎች የፋይናንስ መምሪያ፣ ጽ/ቤት ኃላፊዎች 

የመንግስት ፋይናንስ ርፍ አስተባባሪዎች፣ 

እንዲሁም በውስጥ ኦዲት የፋይናንሺያል ኦዲት 

አስተባባሪዎችና ቡድን መሪዎች ተሳትፈዉበታል፡፡ 

በዕለቱ የስልጠናና ውይይት መድረክ ላይ የመክፈቻ 

ንግግር ያደረጉት የደቡብ ክልል ፋይናንስ ቢሮ ኃላፊ 

አቶ ተፈሪ አባተ እንደገለፁት፡- የዙህ ስልጠና 

መጋጀት ዋነኛ ዓላማ በፋይናንስ አስተዳደር ስርዓት 

ያሉ ጠንካራ አፈፃፀሞችን በመውሰድና የታዩ 

ክፍተቶችን በመድፈን ላይ ያለመ ነው ብለዋል፡፡ አቶ 

ተፈሪ ንግግራቸውን በመቀጠል በፋይናንስ 

አስተዳደር ስርዓት ላይ ያሉ ችግሮች መነሻ 

የሚያደርጉት በፋይናንስ አስተዳደር ስርዓት አፈፃጸም 

ሂደቶች ላይ ከፋይናንስ አሰራር መመሪያዎች ጋር 

በቅጡ    አለመተዋወቅና      መመሪያን     ተከትሎ   

አለመስራት ነው ያሉ ሲሆን ይህንን ችግር 

እስከወዲያኛው ቆርጦ ለመሻገርና ችግሮቹን ወደ 

መፍትሔ ለማምጣት በመንግስት ፋይናንስ 

አስተዳደር ስርዓት ላይ የልምድ ልውውጥ 

ማድረግ አስፈላጊ እንደሆነ በመታመኑ የዙህ 

የምክክር መድረክ ተሳታፊዎች ይህንን 

አውቃችሁ በጥንካሬዎቻችሁ ላይ ተነጋግራችሁ 

ድክመቶቻችሁን ማረም የምትችሉበትን ልምድ 

ቀስማችሁ ትሄዳላችሁ የሚል እምነት አለኝ 

በማለት የዕለቱን መድረክ መከፈት አብስረዋል፡፡ 

 

የቢሮው ምክትልና የመንግስት ፋይናንስ 

አስተዳደር ርፍ ኃላፊ አቶ መለሰ ኡሮ 

በበኩላቸው የፋይናንስ ቢሮ የበፊት ማንነትና 

ቁመና ላይ ለመመለስ የፋይናንስ አስተዳደር 

ስርዓት ላይ ባሉ መመሪያዎችና ደንቦች ዘሪያ 

ተመርኩን ከሰራን ችግሮቻችንን መቅረፍ 

እንችላለን፤  ካሉ  በኋላ  የህብረተሰቡን  የልማት  

ዓላማዉን በመንግስት ፋይናንስ አስተዳደር ስርዓት ባጋጠሙ ችግሮች 

ዙሪያ የመፍትሔ ሃሳብ ማመንጨት ላይ አተኩሮ የተካሄደው                   

የውይይት መድረክ ተጠናቀቀ 

ወደ ገጽ 20 ዞሯል 
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ወርልድ ቪዥን ኢትዮጵያ እ.ኤ.አ ከ2020-2025 ድረስ 

የሚቆይ ስትራቴጂያዊ የልማት ፕሮጀክት ውል 

ስምምነት ከደቡብ እና ከሲዳማ ብሄራዊ ክልሎች ጋር 

በአምስት ድህነት ቀናሽ ሴክተሮች አማካይነት 

ተግባራዊ የሚደረግ የልማት ፕሮጀክት ውል 

ስምምነት ተፈራረመ። 

ድርጅቱ ከ250 የአሜሪካን ዶላር ሀብት በመመደብ 

በትምርት፣ በውሃ፣ በሴቶችና ህጻናት፣ በምግብ 

ዋስትናና በመሠረታዊ የህብረተሰብ ተሳትፎ ላይ 

ያተኮረ ልማታዊ ተግባር ለመከወን ከሁለቱ ክልሎች 

ጋር የተፈራረመው 8.3 ሚሊዬን ህዜብን ተጠቃሚ 

የሚያደርግ እንደሆነ በፊርማ ሥነ-ሥርዓቱ ላይ 

ተመልክቷል። 

የበጎ አድራጎት ድርጅቱ ልማታዊ ሥራውን ተግባራዊ     

የሚያደርገው በ53 የተመረጡ አካባቢዎች ሲሆን 

ለዙሁ ተግባር የሚውልና ለንጹህ ውሃ አቅርቦት 

ለ2021 በጀት ዓመት 23 ቢሊዬን ብር 

መመደቡን አስታወቋል። 

ወርልድ ቪዜን ኢትዮጵያ የደቡብ ክልል ቢሮ 16 

ያህል የልማት ፕሮግራሞችን በማጋጀት በርካታ 

ተግባራትን እያከናወነ የሚገኝ የበጎ አድራጎት 

ድርጅት ሲሆን ከአምስት ድህነት ቀናሽ ሴክተሮች 

ጋር በትብብር ይሠራል። 

ባለፉት አምስት ዓመታት ድርጅቱ 

5,847,677,026 ብር በጀት በመመደብ ህዜብን 

ተጠቃሚ ያደረገ ልማት የሠራ ሲሆን 8,797,211 

የህብረተሰብ ክፍሎችን ተጠቃሚ እንዲሆኑ 

አስችሏል። 

ወርሌዴ ቪዥን ኢትዮጵያ የ1.221 ቢሉዬን ብር          

የሌማት ትብብር ፕሮጀክት ስምምነት ተፇራረመ 

ወደ ገጽ 22 ዞሯል 
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ይህ የተጠየቀው በመንግስት ግዢ፣ በውል 

አስተዳደርና ንብረት ማስወገድ ተግባራት ዘሪያ 

ለባለድርሻ አካላትና አቅራቢዎች በተጋጀው የግንዚቤ 

ማስጨበጫ መድረክ ላይ ነው፡፡  

በክልሉ ፋይናንስ ቢሮ ግዢና ንብረት ማስወገድ 

አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር አቶ ትንሳኤ ዮሃንስ 

ባሰሙት የመክፈቻ ንግግር በሀገራችን በፌደራል 

መንግስት ከመደበው በጀት ውስጥ ከ60-70 % 

እንዲሁም ከአጠቃላዩ የሀገራዊ ምርት ደግሞ 15% 

የግዢ ድርሻ እንደሆነ የገለፁት ዳይሬክተሩ የግዢ 

አፈፃፀምን ውጤታማ ለማድረግ ለሃገር ኢኮኖሚ 

ግንባታ የሚኖረው ፋይዳ ከፍተኛ በመሆኑ ሁሉም 

በተመደበበት የስራ ቦታ የበኩሉን ኃላፊነት 

እንዲወጣ አሳስበዋል፡፡  

አቶ ትንሳኤ በክልሉ የግዢ ማዕቀፍ ስምምነት 

አፈፃፀም ላይ የሚስተዋሉ ጉድለቶችን ለመቅረፍ 

ከመቼውም ጊዛ በላይ ትኩረት ተሰጥቶ እንዲሰራ 

በመክፈቻ ንግግራቸው አበክረው ገልፀዋል፡፡ 

በመቀጠል ለውይቱ የቀረበውን ሰነድ ያብራሩት 

አቶ ሰይፉ ሻንካ እንደተናገሩት በግዢና ንብረት 

ማስወገድ አገልግሎት ላይ ብዘ ችግሮች የታዩ 

ሲሆን በከፍተኛ ሁኔታ ችግር እየሆኑ የሚታዩት 

በማዕቀፍ ግዢ አፈፃጸም ወቅት አቅራቢዎች 

የግዢ ትዕዚዜ ሲቀርብላቸው በወቅቱ ምላሽ 

ያለመስጠት፣ መስሪያ ቤቶች የግዢ ትዕዚዜ 

ሲያቀርቡ በአቅራቢው ግዢ መፈፀም አለመቻል፣ 

ግዢ ለመፈፀም ፍላጎትን ሰብሰብ አድርጎ ትዕዚዜ 

መስጠት ያለመቻል፣ ዋጋ ማስተካከያ በሰነዱ ላይ 

በተቀመተው ጊዛ ውስጥ ማቅረብ አለመቻል፣ 

በማዕቀፍ ግዢ ወቅት ግዢ ፈፃሚዎች ተግዳሮት 

በሚያጋጥማቸው ጊዛ በወቅቱ ምላሽ 

ያለመስጠትና ሌሎችም በርካታ ችግሮች በወቅቱ 

መድረክ ላይ የቀረቡ ናቸው፡፡ 

ከጥር 6-7 2013 ዓ.ም በሃላባ ከተማ 

በተካሔደው የግንዚቤ ማስጨበጫ መድረክ 

የሁሉም ዝኖችና ልዩ ወረዳዎች የንብረት  

 

የግዢ ስርዓቱ ውጤታማ እንዲሆን አቅራቢዎችና ባለድርሻ አካላት 

የበኩላቸውን ኃላፊነት እንዲወጡ ተጠየቀ 

ወደ ገጽ 14 ዞሯል 
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በደቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዜቦች ክልል 

ፋይናንስ ቢሮ የሀብት አስተዳደር መረጃ ሥርዓት /

RMIS/ መተግበሪያ ሶፍትዌርን በማልማት 

ተግባራዊ ማድረጉን አሰታወቀ፡፡ ቢሮው ይህንን 

ያስታወቀው ሰሞኑን ባጋጀው የምክክር ፎረም ላይ 

ነው፡፡ 

የሶፍትዌሩ መበልጸግ ዋና ዓላማ በክልሉ ውስጥ 

በመንግስት፣ መንግስታዊ ባልሆኑ ድርጅቶች እና 

የልማት አጋሮች የሚተገበሩ የልማት ፕሮጀክቶችን፣ 

ፕሮግራሞችን እና ሌሎች እንቅስቃሴዎችን 

በሚመለከት ወቅታዊ መረጃ ለህብረተሰቡ፣ 

ለባለድርሻ አካላት እና ለሌሎች የህብረተሰብ ክፍሎች 

በቀላሉ ተደራሽ እንዲሆን ለማድረግ መሆኑ 

ተገልጿል፡፡  

ሶፍትዌሩ በዋናነት የህብረተሰቡን ተሳትፎ 

ለማልጎልበት   እና   የባለቤትነት  ስሜት ለመፍጠር፣   

ግልጸኝነትን እና ተጠያቂነትን ለማስፈን፣ ለልማት 

የተመደበ ሀብት ለታለመለት አላማ መዋሉን 

ለመከታተል፣ ፍትሀዊ ተጠቃሚነትን ለማጎልበት፣ 

ትብብርና አጋርነትን ለማዳበር እና ሙስና እና 

ብልሹ አሰራርን ለመከላከል ያገለግላል ተብሏል፡፡ 

የመረጃ ስርዓቱ ፕሮጀክቶችን በተመለከተ 

የፕሮጀክቱ መገለጫ ማለትም ስም፣ የፕሮጀክቱ 

አይነት፣ በማን እንደሚተገበር፣ የተጀመረበት እና 

ሚጠናቀቅበት ጊዛ፣ የሚተገበርበት ዝን/ልዩ 

ወረዳ እና ትክክለኛ ቦታና ያለበት ሁኔታ፣ የውለታ 

ዋጋ፣ የበጀት አመቱ ወጪ፣ ቀሪ ክፍያ የፕሮጀክቱ 

አፈጻጸም በመቶኛ፣ ተግባሪ መስርያ ቤት/ 

ድርጅት እና ባለድርሻ አካላትን በተመለከተ 

ዜርዜር መረጃ ያቀርባል፡፡ 

ይህ የመረጃ ስርዓት መሰረት ያደረገው በድረገጽ 

አማካይነት  የሚደራጅ  መረጃን  ሲሆን  ይህም  

ፋይናንስ ቢሮ በክልሉ ተግባራዊ በሚደረጉ ፕሮጀክቶችና የሀብት 

አጠቃቀም ዙሪያ ሁለንተናዊ መረጃ የሚሰጥ ሶፍትዌር                      

ሥራ ላይ ማዋሉን አስታወቀ 

ወደ ገጽ 22 ዞሯል 
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ይህ የተገለፀው በሀላባ ከተማ ለፕሮግራሙ 

ተጠቃሚ ከተማ አስተዳደሮች ፋይናንስ ጽ/ቤት 

ለተወጣጡ ኃላፊዎችና ከፍተኛ የሂሳብ ባለሙያዎች፣ 

በመንግሥት ፋይናንስ አስተዳደርና በፕሮግራሙ 

አሰራር ሥርዓት ዘሪያ ባሉ ክፍቶቶች ላይ ለመምከር 

በተጋጀ መድረክ ላይ በፋይናንስ ቢሮ የቻናል አንድ 

ፕሮግራሞች ማስተባበሪያ ዳይሬከቶሬት ዳይሬክተር 

አቶ ታረቀኝ ኑራሞ ባሰሙት የመግቢያ ንግግር ላይ 

ነው። 

እንደዳይሬክተሩ ገለጻ በዓለም ባንክ ድጋፍ ለክልሉ 

ከተሞች የሚመደበው ከፍተኛ በጀት በፕሮግራሙ 

ለተለዩ አሥራ አንድ ተግባራት የሚለቀቅ ሲሆን በሃያ 

የክልሉ ከተሞች ተግባራዊ በመሆን ላይ የሚገኝ 

መርሀ-ግብር እንደመሆኑ በ2012 የበጀት ዓመት 

በወጣው የኦዲት ሪፖርት መሠረት በፕሮግራሙ 

አተገባበር ዘሪያ በርካታ የአሠራር ከፍተቶች 

መስተዋላቸውን አብራርተው፣ይህንን ችግር 

ለመቅረፍ፣ በተገኙ ግኝቶች ላይ ለመወያዬትና      

የመፍትሄ አቅጣጫ ለማስቀመጥ መድረኩ 

መጋጀቱን ተናግረዋል። 

የወጡት የኦዲት ግኝቶች በሙሉ የፋይናንስ 

አስተዳደር አሠራር ሥርዓትን በአተኩሮት 

ካለመተግበር የመነጩ ናቸው ያሉት አቶ ታረቀኝ 

ኑራሞ ክፍተቶቹ የሂሣብ ውስጥ ቁጥጥር 

አሠራር ሥርዓትን የጣሱ እና በተጠያቂነት 

መጓደል ምክንያት አመራሩም ሆነ ባለሙያው 

በቸልተኝነት የፈጸመው አንጂ የሂሣብ አሠራርን 

ካለማወቅ የመነጨ አለመሆኑን አበክረው 

ገልፀዋል። 

 

የዓለም ባንክ በገንብ ሚኒስቴር በኩል 

ሲያተላለፍ በውጭ ምንዚር እሳቤ ስለሆነ የሀብቱ 

መጠን ተግባራዊ በሚደረገው የጥራትና የኦዲት 

ሪፖርት አቀራረብ የሚለካ ስለሆነ በታዩ የኦዲት 

ግኝቶች ላይ ተሳታፊዎች በተገቢው ተወያይተው 

መፍትሄ እንዲያስቀምጡ ጠይቀዋል። 

በከተሞች ተቋማዊና መሠረተ-ልማት ማስፋፊያ ፕሮግራም ዙሪያ 

የሚስተዋሉ የአሠራር ሥርዓት ክፍተቶች ሊታረሙ እንደሚገባ ተገለፀ 

ወደ ገጽ 23 ዞሯል 
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በደቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዜቦች ክልል 

መንግሥት ፋይናንስ ቢሮ የፊሰካል ፖሊሲ ሲቪክና 

ትብብር ርፍ በሀብት መረጃ አያያዜ ሥርዓት፣ 

በርፉ አደረጃጀትና የሀብት አስተዳደሩ ቁልፍ 

ችግሮች ላይ ያጋጀው ፎረም ተካሄደ፡፡ 

በቢሮው የፊሰካል ፖሊሲ ሲቪክና ትብብር ርፍ 

ኃላፊ አቶ አያሌው ዜና በፎረሙ ላይ ተገኝተው 

ባሰሙት የመክፈቻ ንግግር፣ ፎረሙ በዋናነት በበጀት 

አስተዳደር፣ አጠቃቀምና ቁጥጥር ዘሪያ ባለፉት 

ስድስት ወራት በሁሉም ዝኖችና ልዩ ወረዳዎች 

ድጋፋዊ ክትትል መደረጉን አስታውሰው በተገኘው 

መረጃ ላይ ተመሥርቶ የታዩ ችግሮች መንስኤና 

መፍትሔዎቻቸው በጥናት የተለዩ መሆናቸውን 

አስረድተዋል፡፡ 

 

ኃላፊው አያይውም ጥናቱ እንደሚያሳየው በበጀት    

አስተዳደርና ቁጥጥር ዘሪያ የሚታዩ ችግሮች     

እየተባባሱ መምጣታቸውን ገልጸው እነዙህ 

በዓይነትም በመጠንም እየጨመሩ የመጡት 

ችግሮች በአጭርና በመካከለኛ ጊዛ ውስጥ 

የሚፈቱበትን የመፍትሔ አቅጣጫ 

ለማስቀመጥ ፎረሙ ተጋጅቷል ብለዋል፡፡  

በፎረሙ ላይ የዝኖችና ልዩ ወረዳዎች ተወካዮች 

የተገኙ ሲሆን ያሉባቸውን ችግሮች ለውይይት 

በማቅረብ የጋራ ውሳኔ ተደርሶባቸዋል፡፡  

ከገጽ 11 የዞረ 

የግዢ ስርዓቱ ውጤታማ . . . 

ማስወገድ አገልግሎት ኃላፊዎችና ሌሎች 

ባለድርሻ አካላት ተሳታፊ የሆኑ ሲሆን ሰፊ 

ውይይት ተካሂዶባቸው የክልሉን የግዢ 

አፈፃጸም ማዕቀፍ ችግሮችን ለማስወገድ 

ሁሉም የበኩሉን ድርሻ ለመወጣት ቃል 

ገብተዋል። 

በፋይናንስ ቢሮ የፊስካል ፖሊሲ ሲቪክና ትብብር ዘርፍ በሀብት መረጃ 

አያያዝ ሥርዓት፣ በዘርፉ አደረጃጀትና በሀብት አስተዳደሩ ቁልፍ ችግሮች 

ላይ ያዘጋጀው ፎረም ተካሄደ 
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ይህ የተገለፀው የከተሞች ተቋማዊ መሰረተ ልማት 

ማስፋፊያ ፕሮግራም ለፕሮግራሙ ተጠቃሚ ከተማ 

አስተዳደሮች ከፋይናንስ ጽ/ቤት ለተውጣጡ 

ኃላፊዎችና ከፍተኛ የሂሳብ ባለሙያዎች በመንግስት 

ፋይናንስ አስተዳደር አሰራር ስርዓት ዘሪያ ባሉ 

ችግሮች ላይ በተካሄደው ውይይት ነው፡፡ 

በውይይት መድረኩ በቢሮው የውስጥ ኦዲትና 

ኢንስፔክሽን ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ ታደለ 

ተክሉ በአጠቃላዩ የከተሞች ተቋማዊ መሰረተ ልማት 

ማስፋፊያ ፕሮግራም እና በመንግስት ፋይናንስ 

አስተዳደር አሰራር ስርዓት ጎልተው የታዩና 

በተደጋጋሚ የኦዲት ግኝት ሆነው በሚወጡ 

ችግሮችን ለውይይት አቅርበዋል፡፡ 

  

ባለሙያው እንደገለፁት በተለያዩ ከተሞች 

በፋይናንስ አስተዳደር ስርዓቱ ውስጥ መመሪያዎችን 

ተከትሎ ባለመስራትና ግዴታንና ኃላፊነትን 

ባለመወጣት ምክንያት ለህብረተሰቡ ጥቅም ላይ 

ውለው ብዘ ችግሮችን መፍታት የሚችሉ በጀቶች 

አስፈላጊ ላልሆኑ ብክነት ተጋልጠዋል በማለት     

ያብራሩ ሲሆን፡- በተለይም በደቡብ ክልል 

በሚገኙ ከተማ አስተዳደሮች በተካሄደው ኦዲት 

ከተከፋይ ሂሳብ ላይ ተቀናሽ ያልተደረገ ቅድመ 

ገቢ ግብር፣ ከግንባታ ስፍር ልኬት በላይ በብልጫ 

የተከፈለ የወጪ፣ ያለአግባብ የተከፈለ የውሎ 

አበል፣ የገንብ መቀበያ ደረሰኝ ሳይቀርብ 

ተወዳድቆ የተገኘ ወጪ፣ ያለአካባቢ ጨረታ 

ማስታወቂያ የተፈጸመ የግዥ ሂሳብ፣ በተሰብሳቢ 

ሂሳብ መመዜገብ ሲገባው በወጪ ሂሳብ 

የተመገበ ሂሳብ፣ በወቅቱ ያልተወዳደቀ 

የተሰብሳቢ ሂሳብ፣ ለሚመለከተው አካል በወቅቱ 

ያልተከፈለ የተከፋይ ሂሳብ፣ በስራ ላይ ያልዋለ 

በጀት የሚሉት ዓብይ ርዕሶች በተደጋጋሚ 

በግኝት የታዩ ጉድለቶች ናቸው ብለዋል፡፡ 

 

አቶ ታደለ አክለውም እነዙህ በኦዲት ግኝቱ 

በተደጋጋሚ የታዩ ችግሮች አንድም 

መመሪያዎችን ባለመከተል በይበልጥም በውስጥ 

ኦዲት ቁጥጥር ባለመታገዚቸው የተነሳ በአግባቡ 

መጠቀም ስንችል በመባከናቸው የተነሳ በተለያዩ  

በመንግስት ፋይናንስ አሰራር የሚፈጠሩ ጉድለቶች በማህበረሰብ 

የመልማት ጥያቄ ላይ ተፅዕኖ እንደሚያሳድሩ ተገለፀ፤ 

ወደ ገጽ 21 ዞሯል 
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በደቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዜቦች ክልል 

የፋይናንስ ግልጽነትና ተጠያቂነት ሥርዓት ተጠናክሮ 

እንዲቀጥል በየደረጃው ያሉ የበጀት ፋይናንስና ኦዲት 

ቋሚ ኮሚቴ አባላትና ባለሙያዎች ተገቢ ሚናቸውን 

መወጣት አለባቸው ተባለ፡፡  

በፋይናንስ ቢሮ የፋይናንስ አስተዳደር ርፍ ኃላፊና 

ምክትል የቢሮ ኃላፊ አቶ መለሰ ኡሮ የፋይናንስ 

ግልጽነትና ተጠያቂነት ሥርዓትን አስመልክቶ ሀላባ 

ላይ በተካሄደው ሥልጠና ባስተላለፉት መልዕክት 

መንግሥት በየበጀት ዓመቱ የሚያከናወናቸው 

ተግባራት ውጤቶች የሚለኩ እና የተመደበው ሀብት 

በአግባቡ ሥራ ላይ ስለማዋሉ እንዲሁም ዛጎች 

መረጃ የማግኘት መብት እንዲጠበቅላቸውና 

መረጃዎች ተደራሽ እንዲሆኑ እንዲሁም በልማቱ 

ተሳትፏቸው የጎላ እንዲሆን ምክር ቤቶችና ቋሚ 

ኮሚቴዎች ቁልፍ ሚና ይጫወታሉ ብለዋል፡፡  

 

አቶ መለሰ አያይውም በዙህ መሠረት የፋይናንስ    

ግልጽነትና ተጠያቂነት ሥርዓቱን እስከ ታችኛው 

የቀበሌ መዋቅር ለማጠናከር እና መንግሥትንም 

ለመከታተልና ለመደገፍ የሁሉም ወገን 

አስተዋጽዖ አስፈላጊ ነው ሲሉ አስረድተዋል፡፡ 

በክልሉ የፋይናንስ ግልጽነትና ተጠያቂነት ሥርዓት 

ተርግቶ በርካታ ሥራዎች የተሠሩ ቢሆንም 

በተፈለገው ደረጃ አለመጠናከሩ ለፋይናንስ 

አሠራር ብልሽቶች በመዳረግ የራሱን አስተዋፅዖ 

ማድረጉ ተገልጿል፡፡ በመሆኑም ሥርዓቱን 

አጠናክሮ መቀጠል ወሳኝ መሆኑ ተብራርቷል፡፡  

 

ፋይናንስ ግልጽነትና ተጠያቂነት ዛጎች ደረጃውን 

የጠበቀ መሰረታዊ አገልግሎት እንዲያገኙ እና 

በመንግስት በጀት ቀጥተኛ ተጠቃሚነታቸውንም 

ለማረጋገጥ እየተሰራ ስላለው ስራ ግንዚቤ 

ለማስጨበጥ የሚከናወኑ የተለያዩ ተግባራትን 

የያ ሲሆን የበጀትና የወጪ መረጃዎችን፣ 

የተጠቃለለ የመሰረታዊ አገልግሎት አሰጣጥ  

የፋይናንስ ግልጽነትና ተጠያቂነት ሥርዓት ተጠናክሮ እንዲቀጥል ቋሚ 

ኮሚቴዎችና ባለሙያዎች ተገቢ ሚናቸውን መወጣት አለባቸው ተባለ 

ወደ ገጽ 24 ዞሯል 
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በደቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዜቦች ክልል 

መንግሥት የፋይናንስ ቢሮ ወደ ማህበራዊ ዋስትና 

ለሚሸጋገሩ ሠራተኞች የድጋፍ ፈንድ 

እንደሚመሠርት አስታወቀ፡፡ ቢሮው ይህንን 

ያስታወቀው የአድዋ ድል 125ኛ ዓመት የድል በዓልና 

ወደ ማህበራዊ ዋስትና ለተሸጋገሩ የቢሮው አሥራ 

ሰባት ሠራተኞች የሽኝት መርሐ ግብር በቢሮው 

በተከበረበት ወቅት ነው፡፡ 

አቶ ተፈሪ አባተ በዕለቱ ባስተላለፉት መልዕክት ወደ 

ማህበራዊ ዋስትና የተሸጋገሩ ሠራተኞች ምንም 

ባልተሟላበት በወረቀትና በካርቦን በእጅ እየተጻፈ 

ከሚሠራበት መን ወደ በይነ መረብ ቴክኖሎጂ 

በመግባት ቁጥርን በመንካት እስከ ሪፖርት 

የሚሠራበት የሠለጠነ ቴክኖሎጂን በመጠቀምና   

የተቀላጠፈ ሥርዓትን በማስፈን ረገድ መሠረት 

የጣሉ መሆናቸውን አስታውሰዋል፡፡ 

ወደማህበራዊ ዋስትና መሸጋገር ማለት በአንድ 

በኩል ዕረፍት የሚወሰድበት ቢሆንም አሠራርን 

ለተከታዩ ትውልድ በማስተላለፍና ድጋፍ 

በመስጠት ረገድ ከፍተኛ ሚና የሚወጡበት ነው 

ሲሉ አስገንዜበዋል፡፡ 

በዙህ ረገድ ወደ ማህበራዊ ዋስትና የተሸጋገሩና 

የሚሸጋገሩ ሠራተኞች በግል ሕይወታቸው ችግር 

እንዳይገጥማቸውና እንዲደገፉ ለማድረግ ቢሮው 

ፈንድ በማቋቋም ሂደት ላይ መሆኑን 

አብሥረዋል፡፡ ፈንዱ በግል ባለሀብቶች፣ በሲቪክ 

ማህበራትና ድርጅቶች እንዲሁም በመንግሥት 

የጋራ ትብብር የሚቋቋም ሲሆን ሠራተኞች 

የክልሉ ፋይናንስ ቢሮ ወደ ማህበራዊ ዋስትና ለሚሸጋገሩ ሠራተኞች 

የድጋፍ ፈንድ እንደሚመሠርት አስታወቀ 

ወደ ገጽ 23 ዞሯል 
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ከገጽ 2 የዞረ 

የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች . . . 

በበኩላቸው ባሰሙት የእንኳን ደህና መጣችሁ 

ንግግር፣ መንግሥት ለህዜብ ተጠቃሚነት ቁልፍ የሆነ 

የአጭር፣ የመካከለኛና የረጅም ጊዛ የልማት ዕቅዶች 

በመንደፍ ለመልካም አስተዳደርና ለኢኮኖሚው 

ግንባታ በሚደረገው እንቅስቃሴ የመንግሥትና 

የሲቪል ማህበረሰብ ቁልፍ ሚና እንዳላቸው ገልጸው፣ 

የሀብት የጊዛና የሠው ኃይል ብክነትን ለመከላከል 

በትብብር መሥራት ጠቃሚ መሆኑንና ባለድርሻ 

አካላት ውጤታማ እንዲሆኑ መድረኩ ወሳኝ ስለሆነ 

ሁሉም የየድርሻዉን ሀገራዊ ኃላፊነት እንዲወጣ 

ጠይቀው መልካም የምክክር መድረክ እንዲሆን 

ተመኝተዋል። 

ላለፉት ዓመታት በርካታ በክልሉ መጠነ-ሰፊ ሀብት 

በመመደብ ትርጉም ያለው የልማት እንቅስቃሴ 

መደረጉን የገለጹት የቢሮው የፊሲካል ፖሊሲ ሲቪክ 

ትብብር ርፍ ኃላፊ አቶ አያሌው ዜናው፣እ.ኤ.አ 

በ2019/20 በክልላችን አንድ መቶ ሰማኒያ ስድስት 

የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች 624 ፕሮጀክቶችን 

በመፈራረም፣ብር 20.250 ቢሊየን በጀት በመመደብ 

12 ሚሊየን የሚደርስ የህብረተሰብ ክፍልን 

ተጠቃሚ ማድረጋቸው፣ በየዓመቱ ሀገር በቀል 

ድርጅቶች ተሳትፏቸው እየጎላ መምጣቱን የሚሳይ 

እነደሆነ ጠቁመዋል። 

የሲቪክ ማህበረሰብ ድርጅቶች ዕቅድ አፈጻጸም፣ 

የሲ.ኤስ.ኦ አደረጃጀት ህግና ደንብ፣ የድርጀቶቹ 

አደረጃጀት የዳሰሳ ጥናት፣ የተመረጡ ድርጅቶች 

ተሞክሮ    እና    በደቡብ   የሚንቀሳቀሱ     ሲቪል     

    ማህበራትና ድርጅቶች የሥራ ዉጤቶች የሚሉ    

     ዋና ዋና ጉዳዮች በአጀንዳነት ቀርበው ሰፊ    

     ውይይት የተካሄደባቸው ናቸው ። 

በምክክር መድረኩ ላይ የፌዴራል የሲቪክ 

ማህበረሰብ ኤጀንሲ አመራሮችና ባለሙያዎች፣ 

በክልሉ የተለያዩ ሴክተር ቢሮ ኃላፊዎችና ም/ቢሮ 

ኃላፊዎች፣ የዝንና ልዩ ወረዳ የፋይናንስ ሴክተር 

ኃላፊዎችና ፈጻሚዎች፣ የመንግሥትና ሲቪል 

ማህበረሰብ ድርጅቶች እንዲሁም ባለድርሻ 

አካላትና ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች የተሳተፉ 

ሲሆን ባለጠኝ ነጥብ የአቋም መግለጫ 

በማውጣት ተጠናቋል። 

ከገጽ 3 የዞረ 

በመንግስት ግዢ አፈፃፀም . . . 

የግዢ አይነቶች፣ የመንግስት ግዢ አላማና 

መርሆች፣ የግዢ እቅዶች፣ የተፈቀዱ የግዢ 

ዓይነቶች፣ የሰነድ ዜግጅቶች፣ ጨረታና የጨረታ 

አተገባበር ሁኔታዎች፣ አቤቱታ አቀራረብና 

የአቤቱታ አቅራቢዎች ስነ ምግባር በሚሉና 

በሌሎች ይቶች ላይ በክልሉ የመንግስት ግዢና 

ንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ ከፍተኛ የስልጠና 

ባለሙያዎች በውይይት፣ በጥያቄና መልስ የታገ 

ገለፃ  ተደርጓል፡፡  

በመጨረሻም በስልጠናው ላይ በቀረቡ ፅንሰ 

ሃሳቦችና በመመሪያዎቹ አተገባበር ሁኔታ ላይ 

ትኩረት ያደረጉ ውይይት የተካሄደ ሲሆን 

የኤጀንሲው ባለሙያዎች ለተነሱ ጥያቄዎች 

ማብራሪያና ምላሽ በመስጠት ስልጠናው 

ተጠናቋል፡፡ 
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ከገጽ 4 የዞረ 

በመንግሥት ፋይናንስ አስተዳደር ... 

1.ትንቢያ(Predictability)፣  

2.ተጠያቂነት (Accountability)፣ 

3.ግልጽነት (Transparency)፣  

4.ተአማኒነት(Reliability)፣ 

5.ቀጣይነት(Sustainability)፣ 

6.ፍትሃዊነት(Equity፣7ተሳትፎአዊነት

(Particpation)፣እና  

8.ዉጤታማነት(Effectiveness የሚሉ ናቸው። 

አነዙህ መርሆዎች አዲስ ያለመሆናቸውንና የፋይናንስ 

አስተዳደር ሥርዓቱን ተግባራዊ ስናደርግ የተስተዋሉ 

ችግሮችንና የታዩ ክፍተቶችን ለመዜጋት 

ስለሚያግዘን ሁሉም ይህንን በተገቢው ተረድቶ 

በቀሪው የበጀት ዓመት ጥራት ያለውን የሂሣብ 

ሪፖርት ለማቅረብና ሀብቱን በእግባቡ ለመጠቀም 

እንዲተጉ የሚረዳ መሆኑን አሳስበዋል። 

 

የሥልጠናው ተካፋዮችም በበኩላቸው 

የሚጠበቅባቸውን ሁሉ ለመወጣት ጥረት 

ለማድረግና መርሆቹን ተከትለው ለመሥራት 

ከምክክር መድረኩ ጠቃሚ ግንዚቤ ማግኘታቸውን 

ከሰጡት አስተያየት ማወቅ ተችሏል። 

 

ከገጽ 5 የዞረ 

በተባበሩት መንግስታት  . . . 

 ዝኖች ስር በሚገኙ ወረዳዎችና ከተሞች ላይ ትኩረት 

አድርገው    በተለያዩ    የልማት    እንቅስቃሴዎች   

እንዲሁም በሆስፒታሎች የቁሳቁስና የሰው ኃይል 

አቅም ግንባታ ላይ ያደረጉትን አስተዋፅኦ 

በሪፖርት መልክ አቅርበዋል፡፡ 

ሪፖርቱን መሰረት አድርጎ በተካሄደው ወይይት የ

(UNFPA) የኢትዮጵያ ዳይሬክተር የሆኑት ወ/ሮ 

ዳኒያ ጋይል በሶስቱም ሴክተር መስሪያ ቤቶች 

እየተሰራ ያለውን ስራና የክልሉ መንግስት በተለይ 

ወጣቶችን የስራ እድል ተጠቃሚና ራሳቸውን 

እንዲችሉ የሚደረገው ጥረት ያለዉን ቁርጠኝነት 

አድንቀው ይኸው ተጠናክሮ እንዲቀጥል 

ጠይቀዋል፡፡ በቀጣይ አስተያየታቸውን የሰጡት 

በኮሪያ የእርዳታ ድርጅት(KOCIA) የጤና 

አማካሪ የሆኑት አቶ ጌታነህ አሰፋ በጥቂት ወራት 

ውስጥ የተሰራው ስራ አመርቂ መሆኑን፣ ይህም 

የሶስቱ ሴክተር መስሪያ ቤቶች ቅንጅት ውጤት 

እንደሆነ ያሳያል ብለዋል፡፡  

 

በመጨረሻም ከመድረክ ለተነሱት ጥያቄዎች 

የየቢሮዎቹ ተወካዮች ምላሽ ሰጥተው መድረኩ 

ተጠናቋል፡፡ 

 

ከገጽ 8 የዞረ 

የኦዲት ባለሙያዎች ከአዳዲስ . .. 

ከፍተኛ የኦዲት ባለሙያዎች በገለፃ፣ በጥያቄ 

መልስና በውይይት የተደገፈ ገለፃ ተደርጓል፡፡ 

በመጨረሻም በቀረበው ሰነድና ማብራሪያ 

መሰረት ለተነሱ ጥያቄዎችና ማብራሪያ የሚሹ 

ሃሳቦች የኢንስፕክሽንና የውስጥ ኦዲት ርፍ 

ባለሙያዎች እንዲሁም ኃላፊው አቶ ታደለ ተክሉ 

ማብራሪያ በመስጠት ስልጠናው ተጠናቋል፡፡ 
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ከገጽ 6 የዞረ 

በጀትን ለታለመለት ዓላማ  . . . 

ባለሙያ በሆኑት በአቶ አሰፋ አታሮና ስለሺ ስለ 

ማህበረሰብ መር የአየር ንብረት፣ ተፋሰስና መሬት 

አስተዳደር ስርዓት ምንነት፣ መሰረታዊ የተፋሰስ 

ልማት አተገባበር ሂደትና በስራው ላይ የሚያጋጥሙ 

ችግሮችን መፍታት ስለሚቻልበት የስራ አግባብ 

እንዲሁም ከክልል ፋይናንስ ቢሮ በፕሮጀክቱ ከፍተኛ 

የሂሳብ ባለሙያ በሆኑት በአቶ መለስ ኃ/ማሪያም 

ስለ ሂሳብ አስተዳደር ፅንስ ሀሳብ፣ ስለ አካውንቲንግ 

ምንትና ሂሳብ ሪፖርት አሰራር፣ ስለ ግዢ አፈፃፀም 

ሂደትና ምዜገባ እንዲሁም፣ ኦዲትና ሪፖርት አሰናነድ 

በሚሉ ርዕሶች ዘሪያ በተግባር ነክ ስልጠና፣ በጥያቄና 

መልስ የታገ ገለፃ አድርገዋል፡፡ 

 

በመቀጠል በቀረቡት ሰነዶች ላይ ሰፊ ውይይት 

የተደረገ ሲሆን በእነዙህና ተያያዥ በሆኑ ጉዳዮች ላይ 

ለተነሱት ጥያቄዎች ከግብርናና ተፈጥሮ ሃብት ቢሮ 

በተወከሉ ባለሙያዎችና መድረኩን ባጋጀው 

የቻናል አንድ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተርና 

በባለሙያዎች ምላሽ ተሰጥቷል፡፡ 

ተሳታፊዎችም በሁለቱ ቀን የስልጠና ቆይታ 

በባለሙያዎች የተሰጣቸው የአቅም ግንባታ ስልጠና 

ለወደፊቱ ከሚሰሩት ስራ ጋር በተገናኘ 

የሚያጋጥሟቸዉን ችግሮች ለመቅረፍና የአሰራር 

ክፍተቶችን ለመድፈን የሚያስችል አቅም 

የፈጠረላቸው መሆኑን ጠቅሰው ተመሳሳይ 

ተግባራዊ ስልጠናዎች መጋጀት እንዳለባቸው 

ከሰጡት አስተያየት ለመረዳት ተችሏል፡፡ 

ከገጽ 9 የዞረ 

ዓላማዉን በመንግስት . . . 

ጥያቄዎችን በፍትሃዊነት ለመመለስና 

እድገቱንም ለማስቀጠል በምንቸገረኝነት ሳይሆን 

በቡድን መንፈስ በትብብር መስራት አለብን 

ብለዋል፡፡ 

 

በዕለቱ የምክር መድረክ ላይ የቻናል አንድ 

ፕሮግራሞች ማስተባበሪያ ዳይሬክቶሬት 

ዳይሬክተር የሆኑት አቶ ታቀኝ ኑራሞ በአጠቃላዩ 

የመንግስት አስተዳር ስርዓት መመሪያዎች፣ 

የፋይናንስ ስርዓት ምንነቶች፣ አተገባበርና አሰራር 

እንዲሁም ችግሮች ዘሪያ፣ የኢንስፔክሺን እና 

ውስጥ ኦዲት ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር የሆኑት 

አቶ ታደለ ተክሉ ደግሞ በደቡብ ክልል ኦዲት 

ግኝቶችና መነሻዎች ላይ ለውይይት የሚሆን 

ሰነድ አቅርበዋል፡፡  

 

በቀረበዉም ሰነድ ላይ አብዚኛዎቹን ተሳታፊዎች 

ያካተተ ውይይት የተካሄደ ሲሆን በውይይቱም 

አመራሮችም ሆኑ ባለሙያዎች ያሉትን ችግሮች 

አምነው ችግሮቹን ለመቅረፍ በትብብር 

እንደሚሰሩና ፋይናንስ ቢሮም የሚያደርገዉን 

የድጋፍና ክትትል ስርዓት አጠናክሮ እንዲቀጥል 

የጠየቁ ሲሆን ከመድረክም በተሰጠው ምላሽ 

ቢሮው በየትኛዉም ሁኔታ ድጋፍ 

ለሚደረግላቸው ዝኖችም ሆኑ ወረዳዎች ድጋፍና 

ክትትሉን ሳያቋርጥ በማጠናከር እንደሚሰራ 

በመግለፅ የምክክር መድረኩ ተጠናቋል፡፡ 
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ከገጽ 7 የዞረ 

በመንግስት የልማት ድርጅቶች . . . 

ሄድ፣ የስትራቴጂክ እቅድ አለመጋጀት፣ ቢሮና የቢሮ 

መገልገያ ቁሳቁሶች እጥረት፣ በተፈቀዱና ክፍት በሆኑ 

የስራ መደቦች አለመሟላት፣ በቢሮ ኃላፊ የተፈቀዱ 

ግዢዎች በወቅቱ አለመፈፀም፣ የተጠሪ ልማት 

ድርጅቶችና ባለድርሻ አካላት ስለመንግስት የልማት 

ድርጅቶች ተቆጣጣሪ ባለስልጣን ስልጣንና ተግባር 

እንዲሁም ኃላፊነት ግንዚቤ ያለመኖር የመሳሰሉት 

የሚጠቀሱ ናቸው ብለዋል፡፡  

 

አቶ ግርማ ንግግራቸውን በመቀጠል ማነቆዎቹን 

ከመፍታት አንፃር የደቡብ ክልል ፋይናንስ ቢሮ 

ኃላፊና የመስተዳድር ምክር ቤቱ ባሳለፉት ውሳኔ 

የባለስልጣኑን ስልጣን ተግባርና ኃላፊነት እንዲሁም 

አሰራር ለመወሰን ደንብ ተጋጅቶ በደንቡ ላይ 

በቀረበው አግባብ፣ በባለስልጣኑ ስልጣን ተግባርና 

ኃላፊነት እንዲሁም አሰራር ላይ ግንዚቤ በመፍጠር 

ተጠሪ የልማት ድርጅቶቹም ሆኑ ባለድርሻ አካላት 

ከባለስልጣኑ ጎን በመቆም በክልሉ የሚንቀሳቀሱ 

የልማት ድርጅቶች ውጤታማ፣ ተወዳዳሪና አትራፊ 

እንዲሆኑ የተጠናከረና የተሳለጠ አመራር እንዲኖር 

ግልፅ ተልዕኮና አቅጣጫ ለመስጠት ታልሞ የተጋጀ 

የውይይት መድረክ በመሆኑ ተሳታፊዎች ውጤማ 

ውይይት እንዲያደርጉ በመጋበዜ የእለቱን መድረክ 

አስጀምረዋል፡፡ 

 

በመድረኩ የመንግስት የልማት ድርጅቶች  

ተቀቆጣጣሪ ባለስልጣን ስልጣንና ተግባር እንዲሁም  

አሰራር ለመወሰን በወጣው ደንብ፣ ላይ ሰፊ 

ውይይት የተደረገ ሲሆን ከዙህም በተጨማሪ 

እስትራቴጂክ እቅድ ዜግጅት ምንነትና አቀራረብ 

ላይ ለተጠሪ ተቋማትና ባለድርሻ አካላት 

ተግባራዊ ስልጠና ተሰጥቷል፡፡ 

 

የቀረበውን ደንብ በሚመለከት ከተሳታፊዎች 

የመዋቅር፣ የአደረጃጀት፣ የስልጣንና ተግባራት 

ምንነትን በሚመለከት ጥያቄዎች የቀረቡ ሲሆን 

ደንቡን በማጋጀት ተሳታፊ ከነበሩ ከክል ፍትህ፣ 

ፋይናንስና ሲቪል ሰርቪስ ቢሮ ኃላፊዎችና 

ተወካዮች ምላሽ ተሰጥቷል፡፡ 

 

 

ከገጽ 15 የዞረ 

በመንግስት ፋይናንስ አሰራር . . . 

ቦታዎች የህብረተሰቡን የመልማት ጥያቄ 

በተገቢው ሁኔታ ሊመልሱ የሚችሉ ሃብቶች 

ባክነው ይቀራሉ ብለዋል፡፡ 

 

በመጨረሻም የኦዲት ግኝቱን በሚመለከት 

ከተሳታፊዎች፣ የ20 ከተማ አስተዳደር የፋይናንስ 

ኃላፊዎች የዋናው ኦዲተር ተወካይ፣ ከከተማ 

ልማት ቢሮ፣ ከአካባቢ ጥበቃ በተገኙ 

ባለሙያዎች ሰፊ ውይይት የተካሄደ ሲሆን 

ባለሙያዎችም ሆኑ አመራሮች ያሉትን ችግሮች 

በጋራ ለመቅረፍ ቃል በመግባት ውይይቱን  

አጠናቀዋል፡፡ 
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ከገጽ 10 የዞረ 

ወርሌዴ ቪዥን ኢትዮጵያ . . . 

በዙህ ስትራቴጂያዊ ዕቅድ ከ2021-2025 ድረስ 

ከልማቱ ተጠቃሚ የሚሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች 

2,570,984 እንደሚደርስ ይጠበቃል። 

 

የልማት ትብብር ሥምምነቱን የተፈራረሙት 

ከደቡብ ክልል አቶ አያሌው ዜና የደቡብ ፋይናንስ 

ቢሮ ምክትል ኃላፊና የፊሲካል ፖሊስና ሲቪክ 

ትብብር ርፍ ኃላፊ፣ከሲዳማ ክልል በኩል አቶ አራርሶ 

ገረመው የሲዳማ ብሄራዊ ክልል የፋይናንስ ቢሮ 

ኃላፊ አና ከደቡብ ሪጅን ወ/ሮ ኢሌን መርጊያ 

የድርጅቱ ዳይሬክተር ናቸው። 

 

የሁለቱ ክልል ተወካዮች ባሰሙት የመግባቢያ ንግግር 

ድርጅቱ የመደበውን ሀብት በአግባቡና ለተመደበለት 

ዓላማ እንዲውል እና በንቃት ለመምራትና 

በፕሮግራሙ አፈጻጸም ዘሪያ ከድርጅቱ ጋር 

በመተባበር ለመሥራት ዜግጁ መሆናቸውን 

በየበኩላቸው ተናግረዋል።  

 

ከገጽ 12 የዞረ 

ፋይናንስ ቢሮ በክልሉ  . . . 

በየጊዛው የሚፈለጉ ሁነቶችን ለማካተት፣ ለማሻሻል 

እና ለመጨመር የሚረዳ መሆኑ ታውቋል፡፡ ስለሆነም 

የመረጃ ስርአቱን በመደበኛ ወይንም ላፕቶፕ 

ኮምፒውተር፣ የእጅ ስልክ/ሞባይል/ እና ታብሌት ላይ 

በኢንተርኔት አማካይነት መጠቀም የሚቻል ሲሆን 

ለዙህ አገልግሎት የሞባይል ዳታ፣ ዋይ ፋይ ወይንም     

የኔትዎርክ ኢንተርኔትን በመጠቀም እንዲሁም 

ከዙህ በተጨማሪ ያገኙትን መረጃ በተለያየ ጊዛ 

ድጋሚ መጠቀም ቢያስፈልግ የተለያዩ ዴዎች 

ያለኢንተርኔት በድጋሚ ሊጠቀሙበት የሚቻል 

መሆኑ ተገልጿል፡፡ 

 

የመረጃ ስርአቱን ለማስጀመር የሞባይል 

መተግበርያውን ወይንም 

www.snnp.devprojectsportal.org 

www.snnprsbof.gov.et አድራሻን 

በኢንተርኔት መጠቀሚያ ሶፍትዌሮች ማለትም 

ጎግል ክሮም፣ ኦፔራ፣ ፋየር ፎክስ እና 

የመሳሰሉትን በመጠቀም መረጃዎችን ማግኘት 

የሚቻል መሆኑ ቢሮው አሳውቋል፡፡ 

 

በመነሻ ገጽ ላይ በሴክተር መስርያ ቤት፣ 

በፕሮጀክት አይነት እና ዝናዊ ስርጭትን 

በሚመለከት ለየብቻ ማጠቃለያ የተጋጀ እና 

እነዙህ ማጠቃለያዎች በፕሮጀክት ብዚት እና 

ለፕሮጀክቶቹ የተመደበውን ሀብት ለየብቻ የያ 

ሲሆን ይህ አደረጃጀትም ስለ ፕሮጀክቶች የተሸለ 

መረጃ እና ግንዚቤ ለማስጨበጥ ይረዳል ተብሎ 

ይታሰባል፡፡ ከዙህ በተጨማሪ ማጠቃለያዎችን 

በኤክሴል ፋይል አውርዶ መጠቀም እንዲቻል 

ዳውንሎድ ለማድረግ የሚረዳ የኤክል ምልክት 

ያለበት ሊንክ መጋጀቱ ቢሮው በተጨማሪ 

ገልጿል፡፡ 

http://www.snnp.devprojectsportal.org/?fbclid=IwAR3QI_k2NiUJiAoKvu61IEQD4eLuknkV36IQDJ3pi4W9fOwKwFhOHXod5_8
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.snnprsbof.gov.et%2F%3Ffbclid%3DIwAR3BCkyzg9sr2l1vKBtSJce1ppblkj2zSJXUXU3SERi_WBHtRIBEqY42p5k&h=AT3NVkHf4CIMyHTPTHw0PLs5WUhVHGVLU0S3k4VmroyRsdQwHneM1f3BNDLOidzIb_PwSCLtNDfLoQGQ2S445eFZxsHNsW-0o6nWwdJ-wbIFpY3_USJR
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ከገጽ 13 የዞረ 

በከተሞች ተቋማዊና መሠረተ . . . 

ወ/ሮ ሠናይት አስፋው በቢሮው የUIIDP ፕሮግራም 

ከፍተኛ የሂሣብ ባለሙያ ባቀረቡት የመወያያ ጽሁፍ 

መሠረት በሃያው ከተሞች በተሠራው ኦዲት መሠረት 

በርካታ የኦዲት ግኝቶች መታየታቸውን፣ በግኝቱ 

የተስተዋሉ የሂሣብ አሠራር ችግሮች ርፈ ብዘ ሲሆኑ 

ከነዙህም በኦዲት ሥራዎች ዘሪያ ጎልተው ከወጡት፡- 

መደበኛ የሆነ የፕሮግራም ሂሳብ አፈጻጸም በተገቢ 

ሁኔታ በውስጥ ኦዲተሮች ኦዲት አለማስደረግ፤ 

በሚታዩ ኦዲት ግኝቶች ላይ ተገቢውን የማስተካከያ 

እርምጃ አለመውሰድ፤ ለኦዲተሮች ኦዲት ሲያደርጉ 

በወቅቱ የተሟላ ማስረጃ ያለማቅረብ፤ የውጪ 

ኦዲተሮች ሲገቡ የመግቢያና ሲወጡ የመውጫ 

ውይይቶች ያለማካሄድ፤ የሚወጡ የኦዲት ግኝቶች 

ተደጋጋሚ መሆን፤ በኦዲት ግኝቶች ላይ የማስተካከያ 

እርምጃ የተወሰደው የሚቀርበው ግብረ-መልስ 

ወቅቱን ያልጠበቀና ያልተሟላ መሆን እና በኦዲት 

ግኝቶች የአመራር አካላት ትኩረት አነስተኛ መሆን 

ተጠቃሽ ናቸው። 

 

አቶ ታደለ ተክሉ በቢሮው የውስጥ ኦዲትና 

ኢንስፔሽን ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር በበኩላቸው 

ባቀረቡት የመወያያ ነጥቦች በፕሮራሙም ሆነ 

በመደበኛው የኦዲት ሪፖርት መሠረት በዋናው ኦዲት 

ተመርምሮ የወጣው ግኝት ባብዚኛው በውስጥ ኦዲት 

ቁጥጥር አናሳነት እና በመመሪያ ጥሰት ላይ ያተኮሩ 

ከመሆናቸው በተጨማሪ የሂሣብ ሥራውን 

በተጠያቂነትና በኃላፊነት መንፈስ ካለመሥራት    

       የተከሰቱ መሆናቸውን አብራርተዋል። 

በሥልጠናው ማጠቃለያ ከተሳታፊዎች በተነሱ 

ጥያቄዎችና አስተያየቶች ምላሽ የተሰጠ ሲሆን 

በተደጋጋሚ የሚወጡ የኦዲት ግኝቶችን 

ለማስወገድ አመራሩ፣ የውስጥ ኦዲቱና 

የፕሮግራሙ ባለሙያዎች ከመቼውም ጊዛ በላቀ 

ሁኔታ ኃላፊነታቸውን ለመወጣት እንዲሠሩ 

በማሳሰብ የምክክር መድረኩ ተጠናቋል። 

 

ከገጽ 17 የዞረ 

ወደ ማህበራዊ ዋስትና  . . . 

በጡረታ መናቸው ችግር ላይ እንዳይወድቁ 

የገቢ ማስገኛና የኑሮ ዋስትናቸው የተጠናከረ 

እንዲሆን የማማከር አገልግሎትና ሙያቸውን 

ያገናበ የሥራ ዕድል የሚያገኙበት እንዲሆን 

ጥረት ይደረጋል ብለዋል፡፡ 

 

አቶ ተፈሪ በተጨማሪም በአድዋ ድል መታሰቢያ 

የአባቶቻችንን ገድል ስናስብ ወደ ማህበራዊ 

ዋስትና የተሸጋገሩ ሠራተኞችም በብዘ ውጣ 

ውረድ የተፈተኑና ያለፉ ጀግኖቻችን ናቸው 

በማለት አብራርተዋል፡፡ 

 

ፋይናንስ ቢሮ ቀደም ሲል 42 ሠራተኞችን 

በተመሳሳይ ፕሮግራም ወደ ማህበራዊ ዋስትና 

ማሸጋገሩ አይነጋም፡፡ 
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ከገጽ 16 የዞረ 

የፋይናንስ ግልጽነትና  . . . 

ደረጃ እና የመሠረተ ልማት አቅርቦት መረጃዎችን፣ 

ዓመታዊ የግዥ ዕቅድና የግዥ አፈጻጸም ሂደት 

መረጃዎችን፣ የውጭ እና የውስጥ ኦዲት ግኝቶች 

መረጃዎችን፣ የትላልቅ ፕሮጀክቶች መረጃዎችን፣ 

የበጀት ዓመቱ ከታክስና ታክስ ካልሆኑ ገቢዎች 

አፈጻጸም መረጃዎችንና የካፒታል ፕሮጀክቶች ዜርዜር 

መረጃዎችን ለሕዜብ ግልጽ ማድረግንና 

በሚያጋጥሙ ችግሮችና ጥፋቶች ላይ የተጠያቂነት 

ሥርዓት ማስፈንን ይጠይቃል በማለት የመነሻ ጽሑፍ 

አቅራቢ ባለሙያዎች ጠቅሰዋል፡፡ 

 

በሥልጠናው ላይ ከዝኖችና ከልዩ ወረዳዎች 

የተውጣጡ የበጀት፣ ፋይናንስና ኦዲት ቋሚ ኮሚቴ 

አባላትና የፋይናንስ ግልጽነትና ተጠያቂነት 

ባለሙያዎች እንዲሁም የመንግሥት ፋይናንስ ርፍ 

ኃላፊዎችና ምክትል ኃላፊዎች የተሳተፉ ሲሆን 

በፋይናንስ ግልጽነትና ተጠያቂነት ጽንሰ ሀሳብና 

ማስፈጸሚያ መሣሪያዎች፣ በበጀት አስተዳደር እና 

በቅድመ በጀት ውይይት መመሪያ አፈጻጸም ላይ 

መነሻ ጽሑፎች ቀርበው ውይይት ተካሂዶባቸዋል፡፡ 

 

ከገጽ 34 የዞረ .......................... 

የሲቪል ማህበራትና . . .  

ድርጅቶች የጋራ የምክክር መድረክ በወላይታ ዝን ሶዶ 

ከተማ በተካሄደበት ወቅት በክልሉ አንድ መቶ 

ሰማኒያ ስድስት የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች 624 

ፕሮጀክቶችን በመፈራረም፣ ብር 20.250 ቢሊየን     

በጀት በመመደብ 12 ሚሊየን የሚደርስ 

የህብረተሰብ ክፍልን ተጠቃሚ ማድረጋቸውና 

በየዓመቱ ሀገር በቀል ድርጅቶች ተሳትፏቸው 

እየጎላ መምጣቱ ተወስቷል።  

 

ይህንን ጽሑፍ ስናጠቃልለው በደቡብ ብሔሮች፣ 

ብሔረሰቦችና ሕዜቦች ክልል ከአዲሱ አዋጅ 

መውጣት ጋር ተያይዝ የሲቪል ማህበረሰብና 

ድርጅቶች እንቅስቃሴና ተሳትፎ እየጎላ የመጣ 

ሲሆን በመድረኩ እንደ ቁልፍ ችግር የተወሳው 

ማህበራትና ድርጅቶቹ የሚመርጡት መሠረተ 

ልማት በተስፋፋባቸውና ቅርበት ባላቸው ዝኖች 

መሥራትን በመሆኑ ሥርጭታቸው ላይ 

ፍትሐዊነት የተጓደለ መሆኑ ነው፡፡ ስለዙህ ከዙህ 

አንፃር በጥናት ላይ የተመሠረተ መፍትሔ 

ማስቀመጥ እንደሚያሻ ፎረሙ አቅጣጫ 

አስቀምጧል፡፡ 

ጤና ይስጥሌን!! 

የኮቪዴ ጽኑ ሕሙማን 

ቁጥር እየጨመረ ነው፡፡ 

መዘናጋት ብዙዎችን 

አሳጥቶናሌ፡፡ ጥንቃቄ ዛሬን 

ያሻግራሌና እባክዎን 

ማስክዎን ያዴርጉ፣ 

ሕይወትን ያትርፈ!! 
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በአሁኑ ወቅት በደቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና 

ሕዜቦች ክልል 186 ሲቪክ ማኅበራትና ድርጅቶች 

ሕጋዊ ፈቃድ ወስደው የሚንቀሳቀሱ ሲሆን 624 

ጅሮጀክቶችን ተግባራዊ በማድረግ ላይ ናቸው፡፡ 

ከእነዙህ ሲቪክ ማኅበራትና ድርጅቶች መካከል 118ቱ 

(63.44%) ሀገር በቀል ሲሆኑ 68ቱ(36.56%) የውጭ 

ናቸው፡፡ ፕሮጀክቶቹን በአማካይ እስከ ሦስት ዓመት 

ለማስፈጸም 20 ቢሊዮን ብር በጀት የመደቡ ሲሆን 

በዓመት በአማካይ 5 ቢሊዮን ብር ሥራ ላይ 

ያውላሉ፡፡ ይህም የክልሉን እስከ 13 በመቶ ዓመታዊ 

በጀት ይደርሳል ማለት ነው፡፡ 

ከፕሮጀክቶቹ አብዚኛው በገጠር የሚካሄዱ ሲሆን 

በተገለሉ እና ለጉዳት ተጋላጭ በሆኑ የሕብረተሰብ 

ክፍሎች ላይ ትኩረት በመስጠት ተግባራዊ የሚሆኑ 

ናቸው፡፡ ከፕሮጀክቶቹ የተወሰኑት ደግሞ በከተሞች 

በሕፃናት፣ በድሃ ሴቶች፣ በተገለሉ አባወራዎችና 

የሥራና የትምህርት ዕድል ባላገኙ ወጣቶች ላይ 

ያተኮሩ ናቸው፡፡ ፕሮጀክቶቹ በአጠቃላይ 

12,330,095 ሰዎችን ተጠቃሚ ያደርጋሉ፡፡ 

ክልላዊ የሲቪክ ማህበራትና ድርጅቶች ፕሮጀክቶች 

ሥርጭታቸውን በተመለከተም ወላይታ፣ ጉራጌና 

ደቡብ ኦሞ ዝኖች ላይ እንደ ቅደም ተከተላቸው  

13.9%፣ 12.3% እና 11.4% ያላቸው ሲሆን ኮንሶ 

ዝንና ኮንታ ልዩ ወረዳ የ1% ድርሻ አላቸው፡፡ 

የተቀሩት ስድስት ልዩ ወረዳዎች ያላቸው ድርሻ 

ከ1 በመቶ በታች ነው፡፡ 

ሲቪክ ማኅበራትና ድርጅቶች በአብዚኛው ትኩረት 

ሰጥተው የሚያንቀሳቀሱባቸው የልማት 

ሴክተሮች በሰው ሀብት ልማት (ጤና፣ 

ትምህርትና የሕፃናት ደህንነት) እና በግብርና 

እንዲሁም በምግብ ዋስትና ላይ ነው፡፡ ከዙህም 

በላይ በሥራ ዕድል ፈጠራ፣ በውኃና ንፅሕና 

አጠባበቅ፣ በኅብረት ሥራ ማኅበራት ልማት፣ 

በእንስሳት ሀብት ልማት፣ በአካባቢ ጥበቃ፣ በአየር 

ንብረት ለውጥ ቁጥጥርና በገጠር ልማት ላይ 

ግዘፍ በጀት መድበው በመንቀሳቀስ ላይ ናቸው፡፡  

ፕሮጀክቶቹ የሚንቀሳቀሱባቸውን ሴክተሮች 

በዜርዜር ስንመለከት:- 

ግብርና - አነስተኛ የመስኖ ልማት ሥራዎችን 

ማስተዋወቅ፣ የር ምርት ማምረትና የተሻሻሉ 

ሮችን ማቅረብ፣ የምግብ ዋስትና እንዲረጋገጥ 

መሥራት፣ የደጋ ፍራፍሬዎችን ማላመድ፣ 

የእንስሳትና የንብ  እርባታ ማካሄድ፣ ከእርሻ ሥራ 

ውጪ የቁጠባና ብድር ሥራዎችን ማከናወን፣  

በደቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል 

የሲቪል ማህበራትና ድርጅቶች ሚና 

ከአረጋዊ ሲማ 
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 የኅብረት ሥራ ማኅበራትን መደገፍና የእሴት 

ሠንሰለት ሥረታ አመራር፣ የተፈጥሮ ሀብት 

ጥበቃና አያያዜ፤ 

ውኃ - በሥራ ላይ ያሉ የውኃ ተቋማትን ማሻሻል፣ 

አዳዲስ የውኃ ተቋማትን መገንባት፣ የውሃ 

ጉድጓዶችን መቆፈርና የWaSH ሥራዎችን 

መሥራት፤ 

ጤና - የጤና አገልግሎት ተቋማትን መገንባት፣ 

የሕክምና መሣሪያዎችን በማቅረብ የጤና 

ተቋማትን አቅም መገንባት፣ መድኃኒት ማቅረብ፣ 

በእናቶችና ሕፃናት ጤና ጥበቃ ዘሪያ የግንዚቤ 

ማስጨበጫ፣ የመከላከልና የድጋፍ ሥራዎችን 

መሥራት፣ በኤች አይቪ ኤድስ ዘሪያ የመከላከል 

እና አመጋገብ፤ 

ትምህርት - በመደበኛና መደበኛ ያልሆነ ትምህርት 

አገልግሎት ላይ የተቋማት አቅም ግንባታ፣ 

የትምህርት ቤቶች ግንባታ፣  የትምህርት ክፍሎች 

ማስፋፋትና ዕድሳት፣ በአካታች ትምህርትና ቅድመ 

ትምህርት ወተ፤ 

የማህበራዊ ጉዳዮች ተግባራት - የማኅበረሰብ 

መልሶ ማቋቋሚያ፣ የሴቶች ኢኮኖሚያዊ ተሳትፎን 

ማበረታታት፣ የሕፃናት ድጋፍና ዕድገት፣ የወጣቶች 

ተኮር ልማትና አቅም ግንባታ፤ 

ባህልና ቱሪዝም - የቋንቋ ዕድገትና የአካባቢና ባህል  

ጥበቃና እንክብካቤ፣ 

የኃይል አቅርቦት - የታዳሽ ኃይልና ኃይል ቆጣቢ 

ቴክኖሎጂ አጠቃቀምን ማሰፋፋት፣ የኃይል 

ልማትና ባዮጋዜ ማስፋፋት፣ 

የተቀናጀ ልማት - የተለያዩ ሴክተሮችን አንድ ላይ 

በመተግበር የሶሽዮ ኢኮኖሚ ልማት 

ማምጣትና የተጠቃሚዎችን ፍላጎት ማርካት፤ 

ሴቶች፣ ሕፃናትና ወጣቶች ጉዳይ - የሕፃናት 

ድጋፍ፣ የወጣቶች ልማት፣ የሴቶች ድጋፍ፣ ገቢ 

ማስገኛ እና የቁጠባ መርሐ ግብሮችን 

ማስፋፋት፣  

ገበያና ሕብረት ሥራ ማህበራት - የእሴት 

ሠንሰለት ሥራ አመራር፣ የሕብረት ሥራ 

ማህበራትና ገበያ ልማት ማስፋፋት፣ 

አቅም ግንባታ - ማህበራዊ ተጠያቂነትን ማስፈን፣ 

ወጣቶች እና ወላጅ አጥና ለጥቃት የተጋለጡ 

ሕፃናት ላይ የአቅም አቅም ማሳደግና ሥልጠና፤ 

የአካባቢ ጥበቃ - የተጎዱ አካባቢዎችን መልሰው 

እንዲያገግሙ ማድረግና መጠበቅ፣  

ኢንተርፕራይዝና ኢንዱስትሪ - የሥራ ዕድል 

ፈጠራ እና ማህበራዊ ኢንተርፕሩነርሺፕ 

ልማት፤ 

     የፕሮጀክቶቹን ሥርጭት ከዋና ዋና የክፍላተ 

ኢኮኖሚ አንፃር ስናየው አብዚኛዎቹ 147 -  

(23.56%) ፕሮጀክቶች በሴቶች ሕፃናትና 

ወጣቶች እና ጤና 145 - (23.24%) ላይ 

ያተኮሩ ሲሆኑ በተቀናጀ ልማት (12.98% - 

81)፣ በትምህርት (12.18% 71) እና በግብርና 

(8.17%  51) ላይ ያተኮሩ ፕሮጀክቶች ቀጣዩን 

ደረጃ ይይዚሉ፡፡ መስኖ ልማት፣ ትራንስፖርትና 

መንገዶች ልማት፣ ማዕድንና ኢነርጂ እንዲሁም 

ኮንስትራክሽን ክፍላተ ኢኮኖሚዎች ከ1 በመቶ 

በታች ድርሻ ወይም ሁለትና ከዙያ በታች 

ፕሮጀክቶች አላቸው፡፡ 
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በሲቪክ ማኅበራትና ድርጅቶች የሥራ እንቅስቃሴ 

ዘሪያ የሚነሱ ጉዳዮች 

አንዳንድ ማህበራትና ድርጅቶች በራሳቸው 

የፕሮጀክት ፕሮፖዚል ማቅረቢያ ፎርማት የሚጠቀሙ 

በመሆኑ በፕሮጀክት ምናና ትንተና ሥራዎች ላይ 

መጓተትንና መንዚዚትን አስከትለዋል፡፡ ፕሮጀክት 

ፕሮፖዚል የሚጋጀው የገንብ ድጋፍ ፈንድ ከተገኘ 

በኋላ ነው፡፡ ይሁን እንጂ አንዳንዶች የፕሮጀክት 

ስምምነት ሰነዶችን ለገንብ ደጋፍ ማግኛ ያደርጋሉ፡፡ 

ጥቂት ማኅበራትና ድርጅቶች የፕሮጀክት ጽ/ቤት 

ሳይኖራቸው ፕሮጀክት ተግባራዊ ማድረግ የጀመሩ 

ሲሆን ጽ/ቤት ያላቸውም የቦታ ለውጥ 

ማድረጋቸውን ሳያሳውቁ የሚንቀሳቀሱም አሉ፡፡ 

በዙህም ሳቢያ የመረጃ ግንኙነት ማድረግ 

ያልተቻለበት ሁኔታ ተከስቷል፡፡ 

በፕሮጀክት ትግበራ ላይ ከዙህ በፊት ያልታዩና 

ያልታሰቡ ጉዳዮች ሊያጋጥሙ ይችላሉ፡፡ የሲቪክ 

ማኅበራትና ድርጅቶች መተዳደሪያ መመሪያ እንዙህን 

ችግሮች የምንፈታበትንና በአፈጻጸም የምናሻሽልበትን 

ሁኔታ በዜርዜር አስቀምጧል፡፡ ይሁን እንጂ አንዳንድ 

ማኅበራትና ድርጅቶች ያለምንም አሳማኝና 

ተጨባጭ መረጃዎች የፕሮጀክት አፈጻጸም ማሻሻያ 

ጥያቄዎችን የሚያቀርቡ ሲሆን ጥቂቶቹ ደግሞ 

ጥያቄዎቹን ደግመው የሚያቀርቡ አሉ፡፡  

ሌሎቹ ደግሞ በፕሮጀክት ስምምነት ከገቡት ውል 

ውጪ በራሳቸው መንገድ እና የገንብ ድጋፍ 

ከሚያደርግላቸው ድርጅት ፖሊሲ ውጪ 

ፕሮጀክቶችን ተግባራዊ ሲያደርጉ ተስተውለዋል፡፡ 

አብዚኛዎቹ ማኅበራትና ድርጅቶች ከፍተኛ 

የፕሮጀክት አፈጻጸም እንቅስቃሴ፣ የኮሙኒኬሽንና 

የሪፖርት አደራረግ ሥርዓት ቢኖራቸውም 

የተወሰኑት ደግሞ መመሪያው በሚያው 

መሠረት ወቅታዊና ጥራት ያለው ሪፖርት ተደራሽ 

ሲያደርጉ አይታዩም፡፡ ከኦዲት ጋር በተያያም 

ጥቂት የማይባሉ ማኅበራትና ድርጅቶች 

የፕሮጀክቶች እንቅስቃሴን የሚመለከቱ የኦዲት 

ሪፖርት አያቀርቡም፡፡ ከዙህ በተለየ መልኩ 

አጠቃላይ የማህበራቱን ወይም የድርጅቶችን 

ጥቅል የኦዲት ሪፖርት የሚያቀርቡ በመሆኑ እንደ 

ተግዳሮት የሚወሰድ ነው፡፡ የተወሰኑት ደግሞ 

ምንም ዓይነት የኦዲት ሪፖርት የማያቀርቡ 

መሆናቸው ታውቋል፡፡ 

አንዳንድ ማህበራትና ድርጅቶች ምንም ዓይነት 

ሕጋዊ ፈቃድ ሳይኖራቸው እንደሚንቀሳቀሱ እና 

ጉዳዩ ከሚመለከታቸው መንግሥታዊ አካላት 

(በተለይ ጤና እና ትምህርት ሴክተሮች) ጋር 

የሪፖርትም ሆነ የኮሙኒኬሽን ግንኙነት 

የላቸውም፡፡ 

የበጎ አድራጎት ድርጅቶች እንቅስቃሴ 

በኢትዮጵያ  

ታሪክ እንደሚያስረዳው ከአየር ንብረት መዚባት 

የተነሳ ድርቅ እና ረሃብ ሲከሰት፣ እንደዙሁም 

በሌሎችም የሰው ሰራሽ ችግሮች ሳቢያ 

በማህበረሰቡ ላይ የሚደርሰውን የማህበራዊና 

ኢኮኖሚያዊ አቅም መመናመን መነሻ በሕይወት 

ላይ የሚደርሰውን አደጋ ለመቀነስና ለማስወገድ  
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ሰብአዊ መርሕ መሠረት በማድረግ አንዳንድ ወገኖች 

ከሚሰጡት የምግብ የአልባሳትና የመሳሰሉት የዕለት 

ደራሽ ዕርዳታ የተነሳ እንደሆነ ይታወቃል፡፡ 

ይህ ታሪካዊ ባህላዊና ሰብአዊ ተግባር አሁንም ያለ 

ሲሆን እንቅስቃሴው በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን 

በአለም ላይ  ባደጉ፣ በማደግ ላይ ባሉና መካከለኛ 

ገቢ ባላቸው አገሮች በበለጠ ሁኔታ ከራሳቸው አልፎ 

በሌሎች የዓለም አገሮች ላይ ለሚደርሱ ችግሮች 

ማቃለያ ይሆን ንድ የዕለት ዕርዳታ ልገሳ ሲሰራበት 

የቆየ ነው፡፡ 

ከላይ ለተጠቀሱት ችግሮችና እንቅስቃሴ መንስኤ 

የሚሆነው በአገራችንም ሆነ ከተለያዩ አገሮች ሁኔታ 

ጋር ተያይዝ ሲታይ የሕዜብ ዕድገትና የኢኮኖሚ 

አቅም አለመመጣጠን፣ የሕዜብ ቁጥር እድገት 

የኦኮኖሚ አቅም ሊያስተናግድ ከሚችለው ደረጃ 

በላይ ሆኖ ሲገኝ፣ አልፎ አልፎ የሚታዩ የተፈጥሮና 

ሰው ሰራሽ አደጋ ክስተቶችና በማህበረሰቡም ሆነ 

በአካባቢው የሚያደርሷቸው ተያያዥ ችግሮችን 

ለመቋቋም ሀብት ያለው ለሌለው ከዕለት ዕርዳታ 

ጀምሮ ድጋፍ ሲያደርግ የሚታይበት ክስተት ነው፡፡ 

በሌላ በኩል የሕዜብ ቁጥር መጨመር በተለይም 

የተፈጥሮ ችግሮች ብለን የምንላቸውን፣ ለምሳሌ 

የአየር ንብረት መዚባት፣ ደንና የአፈር ለምነት 

መሟጠጥ፣ የግብርና ምርት መቀነስ፣ የረሃብ አደጋና 

የመሳሰሉት ሞትን የሚያስከትሉ በመሆኑ፣ የበጎ 

አድራጎት ድርጅቶች ቀዳሚ የሚያደርጉት የሕይወት 

ማዳን ተግባር ነው፡፡ ሆኖም ሁኔታዎችን 

ለማስተካከል የመልሶ ማቋቋም ዕቅዶችንም    

ማጋጀት ቀደም ሲል በኢትዮጵያ በስፋት 

ሲሰራበት ቆይቷል፡፡ 

የበጎ አድራጎት ድርጅቶች ከመንግስት ጎን 

በመሰለፍ ከላይ የተጠቀሱትን አበይት ክስተቶች፣ 

መንስኤዎቻቸውንና ችግሮችን ለመፍታት እና 

እንዳይከሰቱ ለማድረግና ላቂ መፍትሔ 

ለማስገኘት ከማህበረሰቡ ጋር ተቀናጅተው 

በአጋርነት ፅንሰ ሀሳብ ላይ መሠረት ያደረገ 

ተግባር በመፈጸም ላይ ይገኛሉ፡፡ ይህ ሀገራዊ 

ገጽታ በክልላችንም ተመሳሳይ ሆኖ እናገኛለን፡፡ 

ከውዳዊ አገዚዜ በፊትም ሆነ በኋላ ከሀገር 

ውስጥም ሆነ ውጪ አላማቸውን ለማስፈጸም 

የተደራጁትን እና የሚደራጁትን አስተባብሮ 

ለመምራት ይቻል ንድ በ1986 ዓ.ም በወጣው 

የሽግግር ጊዛ ፖሊሲ ሰነድ ላይ ስያሜአቸው 

መንግስታዊ ያልሆኑ ግብረ ሰናይ ድርጅቶች 

ተባሉ፡፡ 

የበጎ አድራጎት ድርጅቶች እያልን የምንጠራበት 

ስያሜ የተሰጠው በፌዴራል ፍትሕ ሚኒስቴር 

ሥር በተዋቀረው በበጎ አድራጎት ድርጅቶች 

ኤጀንሲ የድርጅቶችን ሀብት በተሻለ አስተዳደራዊ 

ይት በመጠቀም በተሰማሩበት የልማት ሥራ 

ላይ ሆነ ድንገተኛ የሆነ አደጋ ሲከሰት ሕይወት 

ከማዳን አንፃር በሚደረገው ሰብአዊ ዕርዳታ 

አሰጣጥ ላይ ውጤታማ እንዲሆኑ ታስቦ የተሰጠ 

ስያሜ ነው፡፡  

ዓላማቸው   ለማህበረሰቡ   የተሻለ   ማህበራዊና 
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 ኢኮኖሚያዊ ዕድገትና ሕይወት፣ ፍትሐዊና ሰላማዊ 

በሆነ መንገድ በአደጋ ጊዛ የሕይወት አድን ድጋፍ 

ከማድረግ ባሻገር ልማትን በማልማት ብልፅግናን 

ለማምጣት መሥራት የሚል ነው፡፡ 

በቀድሞውም ሆነ በዚሬ የአጠራር ለውጥ ምክንያት 

የዓላማ ለውጥ ባይኖርም የተለያየ ስያሜ ሲሰጥ 

ይስተዋላል፡፡ በአብነት ያህል የሚከተሉትን ስያሜዎች 

ማየት ይቻላል ፡፡ እነዙህም፡- 

ሀ/ አንዳንዶች የተለያየ ባህርይ፣ ዓላማና አወቃቀር 

ያላቸው ድርጅቶች ሆነው አደረጃጀታቸው ምንም 

ዓይነት ጥቅም ለማግኘት ሳይሆን ለሕብረተሰቡ 

መሻሻል የሚሰሩ ተቋሞች ናቸው ፡፡ 

ለ/ ብዘዎቹ የተስማሙበትና የሚስማሙበት ደግሞ 

መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች /መያድ/ ለታለመለት 

ሕብረተሰብ መሻሻል  

ዕርዳታ በመስጠት 

በነፃ 

በበጎ ፈቃድ 

ያለትርፍ 

ያለ ስራ ጥቅም የሚሰራ ወገንተኛ ያልሆነ 

በአደረጃጀት በየትኛውም የሕግ ሥርዓት 

ከመንግስት ርፍ ወይም ክፍል የማይመደብ 

ማህበረሰብ፣ ማህበር፣ ድርጅት ወይም ግብረ ሰናይ 

ድርጅት ነው የሚሉ ስሞችን በመስጠት የተለያየ 

ግንዚቤ እንዳለ ይታያል፡፡ 

ነገር ግን ከላይ ከተጠቀሱት የትርጉም አባባሎች 

ውስጥ ሁሉ ለተግባር አገልግሎት እንደዋሉ በይበልጥ      

የቆዩትንና ያሉ አንዳንድ የበጎ አድራጎት ድርጅት፣ 

ግብረሰናይ ድርጅት በሌላ ጊዛ ደግሞ የዕርዳታ 

ድርጅት፣ መንግስታዊ ያልሆነ ድርጅት እየተባሉ 

በጽሑፍ ሲገለጽ ቢቆይም አሁን ላይ ሲቪክ 

ማህበራትና ድርጅት በሚል ስያሜ ይጠራሉ፡፡ 

ስያሜው ከበጎ አድራጎት ድርጅትና ከማህበራት 

ወደ የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅት 

የተለወጠባቸው ምክንያቶች፡-  

1/ “በበጎ አድራጎት” የሚለው አገላለጽ የሰጪና 

ተቀባይ፣ የመጽዋችና ተመጽዋች ዓይነት 

ግኑኝነቶችን የሚያመላክት ተመጽዋችነትን 

እንጂ ሁለንተናዊና ላቂ ልማት አያሳይም፡፡  

2/ ርፉ የደረሰበትን የእድገት ደረጃ 

የማይገልጽና በዓለም አቀፍ ደረጃም ያለውን 

አሰያየም ከግምት ያላሰገባ ሆኖ ተገኝቷል፡፡  

የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅት ማለት ቢያንስ 

ሁለትና ከዙያ በላይ በሆኑ ሰዎች በፈቃደኝነት 

የሚመሠረት፣ የመንግሥት አካል ያልሆነ፣ 

ለትርፍ ያልተቋቋመ፣ ከማናቸውም የፖለቲካ 

ድርጅት ያልወገነ እና ሕጋዊ ዓላማን ለማሳካት 

ተመዜግቦ የሚንቀሳቀስ፤ የሙያ ማኅበራትን፣ 

የብዘሃን ማህበራትን እና የድርጅቶች 

ኅብረቶችን ይጨምራል፡፡  

የስያሜው ወይም በብዘዎች ንድ ያለው 

የአጠራር ልዩነት መንግስት እነሱን በሕጋዊ 

አግባብ መዜግቧቸው ፍቃድ በመስጠት 

በተቀናጀ   ሁኔታ   ለማስተባበርና  ለማስተዳደር  
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በሚያደርገው ጥረትና አፈጻጸም ላይ የፈጠረው 

ተግዳሮት በኢትዮጵያ ውስጥ የለም ማለት ይቻላል፡፡ 

ምክንያቱም ከላይ ከተጠቀሱት ስያሜዎች ውስጥ 

አብዚኛው ማህበረሰብ የተስማማበትን በተለይም 

መንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች በሚለው መነሻ ላይ 

መንግስት ተስማሚና ምቹ የሆኑ ፖሊሲዎችን፣ 

አዋጆችን ደንቦችንና ዜርዜር መመሪያዎችን 

በማውጣት በሚሰጠው ድጋፍ በመታገዜ 

በድርጅቶቹ በኩል የሚገኙ ሀብቶች በመንግስት 

በኩል ድህነትን ለማስወገድ ከሚደረጉ ብሔራዊ 

ጥረት ጎን ለጎን ከድህነት ሊያላቅቁ የሚችሉ የልማት 

እንቅስቃሴዎች ይደረጋሉ፡፡ 

በብዘዎቹ የማህበረሰብ ክፍሎች ንድ የምግብ 

ዋስትና ከማረጋገጥ ባሻገር የገቢ መጨመርና፣ የቅርስ 

ማፍራት እስከመባል ደረጃ የማድረስ ሁኔታዎች 

በጉልህ የሚታዩ ለውጦችን እያሳዩ መሆኑ መልካም  

ገጽታዎቻቸውን ያሳያል፡፡ በአንጻሩ አንዳንድ   

መንግሥታዊ ያልሆኑ የበጎ አድራጎት ድርጅቶች 

የተሰማሩበት ዓላማ በማወቅም ሆነ ባለማወቅ 

በራሳቸው ሰብስበው ያመጧቸውን ሀብቶች ኪራይ 

ሰብሳቢነትን በማስፋፋት ከማህበረሰቡ ይልቅ ለግል 

ጥቅማቸው ሲያውሉ የሚገኙና ብርቱ ቁጥጥር 

የሚያስፈልጋቸው እንዳሉም ማወቅ አስፈላጊ ነው፡፡ 

በመሆኑም በእነዙህ ተግዳሮቶች ዘሪያ የክልሉ 

መንግስት የተሰማሩበትን ዓላማ ስተው 

የሚመደበውን ሀብት በትክክል ለታለመለት ዓላማ 

የማያውሉ ድርጅቶችን በማረምና በማስተካከል 

ልማታዊ አቅጣጫን እንዲከተሉ ማድረግ ያስፈልጋል፡፡ 

የበጎ አድራጎት ድርጅቶች እንቅስቃሴ 

አጀማመርና ዕድገት በኢትዮጵያ 

የዓለም አቀፍ የበጎ አድራጎት ድርጅቶች ወደ 

ኢትዮጵያ በብዚት መግባት የጀመሩት በደርግ 

መነ መንግስት በተለይም በ1973/74 ዓ.ም 

በኢትዮጵያ በተከሰተው ድርቅ ሳቢያ በረሃብ 

የተጎዱትን ወገኖች ለመታደግ ነበር፡፡ በዙያ መን 

ከንጉሳውያን ቤተሰቦች ጋር ተያይው 

የተቋቋሙት ድርጅቶች እንዲፈርሱ ቢደረግም 

ሌሎች አገር በቀል ድርጅቶች ተቋቁመዋል፡፡ ሆኖም 

የደርግ መንግስት እነዙህን ድርጅቶች ከፖለቲካ 

አንጻር በከፍተኛ ጥርጣሬና ቁጥጥር 

ይከታተላቸው ስለነበር ተገቢውን ዕድገትና አቅም 

በመፍጠር እንቅስቃሴ ለማድረግ ባለመቻላቸው 

ለማህበረሰቡ የሚፈለገውን ያህል ድጋፍ 

ለማድረግ አልቻሉም ነበር፡፡ 

በአሁኑ ጊዛ ግን ድርጅቶች በሕግና ደንብ መሠረት 

ተመዜግበው ሕጋዊ ፍቃድ ካገኙ በኋላ 

የሚፈልጉት     

ሴክተርና የሥራ መስክ ላይ የፕሮጀክት እንቅስቃሴ 

ለማድረግ ይችሉ ንድ የውል ስምምነት ፊርማ 

በመፈራረም መንግስት ድህነትን ለመዋጋት 

ባጋጀው መርሐ-ግብርና የፖሊሲ አቅጣጫ 

መሠረት ተሰማርተው ብዘዎቹ ጉልህና አመርቂ 

ድጋፍ በማድረግ ከፍተኛ ውጤት እያስመገቡ 

ይገኛሉ፡፡ 

መንግስት የተመሠረቱበትን ዓላማ በሳቱ ጥቂት 

ድርጅቶች   ላይ   የማስተካከያ  እርምጃ  እየወሰደ  
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 ከድርጊታቸው እንዲታረሙ በማድረግ ያመጡት 

ሀብት በማይባክንበት ሁኔታ ለህብረተሰብ መሻሻል 

አገልግሎት ላይ እንዲውል ትኩረት አድርጎ እየሠራበት 

ቢሆንም ቁጥጥሩ የመላውን ህብረተሰብ የጋራ 

ክትትል የሚጠይቅ ነው፡፡ 

በሀገር ደረጃ ከመንግስት ጎን በመሰለፍ በልማት 

ተግባር ተሰማርተው ድህነትን በመዋጋት ላይ ያሉት 

መንግስታዊ ያልሆኑ የበጎ አድራጎት ድርጅቶች በርካታ 

ሲሆኑ ድርጅቶቹ የራሳቸው የሆነ በተናጠል 

የሚመሩበት የሥነ ምግባር መመሪያ code of 

conduct for NGos in Ethiopia የሚል 

መመሪያ በማፅደቅ የሥነ ምግባር አስጠባቂ ኮሚቴ 

ሰይመው መተዳደር ከጀመሩም ውለው አድረዋል፡፡ 

ይህንን መመሪያ አደራጅተው መጠቀም የጀመሩት 

አብዚኞቹ የዓለም አቀፍ እንቅስቃሴ ይት ያላቸው 

ከኢትዮጵያ ውጭ ተደራጅተው የመጡ ድርጅቶች 

ናቸው፡፡ የሥነ ምግባር መመሪያው ያካተታቸው 

ይቶች ሕዜባዊነትን፣ ወገናዊነትን፣ አለማዳላትን፣ 

መተባበርንና መመካከርን፣ ላቂ ለውጥ ማምጣት 

የሚሉ ናቸው፡፡ በተጨማሪም መንግስት የበጎ 

አድራጎት ድርጅቶችና ማህበራትን አስመልክቶ አዋጅ 

ቁጥር 621/2001 እና ዜርዜር የአፈጻጸም 

መመሪያዎችን በማውጣት የመንግስት፣ 

የድርጅቶችንና የተጠቃሚውን ህብረተሰብ ሚና 

ለይቶ በማስቀመጥ የሚያካሂዱት የልማት 

እንቅስቃሴ በአግባቡ እየተመራ ይገኛል፡፡ 

የበጎ አድራጎት ድርጅቶች ባሕርይ 

በጥልቅ ሲታይ በኢትዮጵያ ውስጥ የነበሩትና አሁንም    

ያሉት በጎ አድራጊ ድርጅቶች ከሞላ ጎደል 

የሚከተሉት ተመሳሳይ ባህርያት አላቸው፡፡ 

እነዙህም፡ 

ሀ/ በጎ ፈቃደኝነት፡- የተመሠረቱበትና 

የሚንቀሳቀሱበት ዋናው መሠረት ህብረተሰቡን 

ለመርዳትና ለማገልገል ባላቸው በጎ ፈቃደኝነት 

ላይ የተመሰረተ ነው፡፡ 

ለ/ ለትርፍ ያልተቋቋሙ ድርጅቶች  

የተቋቋሙበትና የተመሰረቱበት ዓላማ ለግለሰቦቹ 

ጥቅም ወይም ገቢ ለማስገኘት ሳይሆን የተቸገሩና 

በዜቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ የሚገኙ የማህበረሰብ 

ክፍሎችን ሕይወት በላቂነት ለማሻሻልና 

ለመለወጥ ነው፡፡ 

ሐ/ የመንግስታዊ ተቋም አባል አለመሆን፣ 

በአመሠራረታቸውም ሆነ በአሠራራቸው በጎ 

ፈቃድ ተነሳሽነት ላይ የተመሰረተ እንደመሆናቸው 

መጠን የመንግስት ድርጅቶች አካል አይደሉም፡፡ 

በአሁኑ ወቅት በኢትዮጵያ ውስጥ በመንቀሳቀስ 

ላይ የሚገኙ የበጎ አድራጎት ድርጅቶችና ማህበራት 

ከአደረጃጀት አንፃር ለሁለት ከፍሎ ማየት 

ይቻላል፡፡ እነዙህም፡- 

የሀገር በቀል የበጎ አድራጎት ድርጅቶች  

በኢትዮጵያውያን ወይም ኢትዮጵያ ውስጥ 

በሚኖሩ የውጭ ሀገር ዛጎች በግል ተነሳሽነት  

ተመሥርተው ዋና ጽ/ቤታቸውን ኢትዮጵያ ውስጥ 

በማድረግ የሚንቀሳቀሱ ናቸው፡፡ እነዙህ 

ድርጅቶች    ቋሚ    የድጋፍ    ምንጭ   ያላቸውና  
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 የሚንቀሳቀሱትም በመሥራቾቹ ጥረት ከተለያዩ 

ለጋሽ ወገኖችና ከሀገር ውስጥ አንዳንድ ገቢ 

የሚያስገኙ የፕሮጀክት ተግባራትን ለቀጣዩ ልማት 

በማከናወን የተገኘውን ገቢ በማሰባሰብ 

ለማህበረሰቡ ድጋፍ ከመስጠት አንፃር የሚንቀሳቀሱ 

ናቸው፡፡ 

ዓለም አቀፍ የበጎ አድራጎት ድርጅቶች 

ዋና መሥሪያ ቤታቸውና ቋሚ የድጋፍ ምንጫቸው 

ከኢትዮጵያ ውጭ በሌሎች ሀገሮች ውስጥ ሆኖ 

በኢትዮጵያ ውስጥ የተለያዩ የልማት ሥራዎችንና 

መርሃ ግብሮችን የሚያንቀሳቅሱ ናቸው፡፡ 

ከእነዙህ ሁለት መሠረታዊ ክፍፍሎች ሌላ 

ከሃይማኖት ጋር ካለው ግንኙነት አንፃር ድርጅቶችን 

በሁለት ከፍሎ ማየት ይቻላል፡፡ አንዳንዶቹ የበጎ 

አድራጎት ድርጅቶች በአመሠራረታቸው 

ከሃይማኖቶች እምነት ጋር የተያያዘ ሲሆን፣ ሌሎቹ 

ምንም ዓይነት ሃይማኖታዊ መሠረት ሳይኖራቸው 

የተቋቋሙና የሚንቀሳቀሱ ናቸው፡፡ ሁሉም   የበጎ   

አድራጎት ድርጅቶች የሚሳተፉባቸው የልማት 

መስኮች በየድርጅቶቹ ዓላማና ተግባር ላይ ትኩረት 

የሚያደርጉ ቢሆን ፕሮጀክቶቻቸው ታቅደው 

ለመንግስት የሴክተር መሥሪያ ቤቶች ከቀረቡ በኋላ 

ከመፈራረም አስቀድሞ የብቃት ግምገማ 

እንዲደረግበት በሚቀርብበት ወቅት ከሀገሪቱ ሕግ 

እና ደንብ እንዲሁም ከልማት ፖሊሲ አቅጣጫና 

ዓላማ ጋር በተጣጣመ መልክ እንዲመቻች ይቃኛል፡፡ 

አንዳንድ የበጎ አድራጎት ድርጅቶች በአንድ የተወሰነ 

የትኩረት መስክ ላይ የተገቡና የተወሰኑ    

አገልግሎቶችን የሚሰጡ ሲሆኑ፣ ሌሎች ግን ሰፋ 

ያለ እና የተቀናጀ የመርሃ ግብር ትኩረት አላቸው፡፡ 

ከእነዙህም መካከል ጥቂቶቹ፣ 

የትምህርት 

የውሃ ሌማት  

የጤና አገሌግልት  

የገጠር ሌማት 

የከተማ ልማት 

ለተጎጂ ሕፃናት ድጋፍ መስጠትና የመሳሰሉት ዋና 

ዋናዎቹ ናቸው፡፡ 

በተጨማሪም አንዳንድ የበጎ አድራጎት ድርጅቶች 

በአቅም ግንባታ ተግባራት ላይም ይሳተፋሉ፡፡ 

በተለይም በክህሎት ማሳደግ ሥልጠና በማቴሪያል 

ድጋፍ ረገድ ለመንግስት እና ለልማት ተጠቃሚ 

ማህበረሰቡ ድጋፍ በመፈጸም ማህበረሰቡ 

በላቂነት ልማቱን በባለቤትነት ስሜትና በራስ 

ኃላፊነት በመምራት ከድህነት ለመላቀቅ ይቻል 

ንድ የማይተካ ሚና በመጫወት ላይ ይገኛሉ፡፡  

በተቃራኒው በአንዳንድ ተጠቃሚ ግለሰቦች ንድ 

በጠባቂነት መንፈስ የበጎ አድራጎት ድርጅቶችን 

የልማት ድጋፍ ያለ ጥረትና ተሳትፎ በነፃ 

ለማግኘት የመጠበቅ ሁኔታ ይታያል፡፡ 

Plan your work,      

Work your Plan!! 

ሥራህን አቅድ፣   

ዕቅድህን ሥራ!! 
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የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች አዋጅ ቁጥር 

1113/2011 እና ያስገኘው ጠቀሜታ 

የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች አዋጅ ቁጥር 

1113/2011 ለሲቪል ማህበራትና ድርጅቶች የተሻለ 

ወይም ትልቅ ለውጥ አለው ለማለት የሚያስችሉ 

የአሠራር ነፃነትን የሚያጎናፅፈፍ ሲሆን የቀድሞው 

የበጎ አድራጎትና ድርጅቶችና ማህበራትን 

ለመመዜገብና ለማስተዳደር የወጣው  አዋጅ ቁጥር 

621/2001 እና በደንብ ቁጥር 168/2001 በርካታ 

ገደቦችን የሚጥሉ ነበሩ፡፡ ከእነዙህም መካከል  

የመደራጀት መብትን በተወሰነ ደረጃ መገደቡ /አዋጁ 

በመደበኛነት መደራጀትን የሚፈቅደው በተወሰኑ 

(በአንቀጽ 14 ላይ ለተረሩት) እና የህዜብ ጥቅም 

ያስገኛሉ ለሚባሉ ዓላማዎች ብቻ ነበር፡፡/፤ ከመብት 

ጋር የተያያዘ እንቅስቃሴዎች የገንብ ምንጭን 

መሰረት በማድረግ መከልከላቸው፤ በአሁኑ አዋጅ 

የገንብ ምንጩ ሕጋዊ እስከሆነ ድረስ መጠቀምን 

አይከለክልም፡፡  

ኤጀንሲው አዋጁን ለማስፈጸም የሄደበት መንገድ 

አሉታዊ ተጽዕኖ ማሳደሩ፤ ኤጀንሲው ከድጋፍ ይልቅ 

ቁጥጥር ላይ ማተኮሩ፤ በኤጀንሲውና በድርጅቶቹ 

መካከል ለነበረው ግንኙነት አሉታዊ /hostile/ 

በጥርጣሬ ላይ የተመሠረተ መሆኑ፤ ማህበራት 

ለሦስተኛ ወገን ጥቅም እንዳይሰሩ መከልካለቸው፤ 

ርፉ ለሐገር ሊያበረክት የሚችለውን በጎ አስተዋጽኦ 

በሚገባ መጠቀም አለመቻል፤ ከመንግሥት ጋር 

የነበረው ግኑኝነት በአጋርነት መርህ ላይ የተመሠረተ 

አለመሆን፣      ከጎረቤት      አገራት    አንፃር   ሲታይ  

በኢትዮጵያ ውስጥ የሚንቀሳቀሱ የሲቪል 

ማህበረሰብ ድርጅቶች ቁጥር እጅግ አነስተኛ 

መሆኑ፣ በገንብ እጦትና በሌሎች ምክንያቶች 

በየዓመቱ በአማካይ ከ100 ያላነሱ ድርጅቶች 

የሚጉ ሲሆን ከሚጉት ውስጥ አብዚኛውን 

ቁጥር የሚይዘት አገር በቀል ድርጅቶች ናቸው፤ 

በመብትና መልካም አስተዳደር ጉዳዮች ላይ 

የሚሰሩ ድርጅቶች ቁጥር   እጅግ አነስተኛ 

መሆኑ፣ የውስጠ-ዲሞክራሲ እጦት እና የበጎ 

ፈቃደኝነት አገልግሎት ባሕል አለመዳበር 

በዋናነት ይጠቀሳሉ፡፡ 

የግልጽነትና ተጠያቂነት ክፍተት፣ ደካማ የእራስ 

በራስ አስተዳደር ሥርዓት  /፹፭/፣ የገንብ 

ምንጭን መሠረት በማድረግ፣ ሀገር በቀል 

ድርጅቶችን የኢትዮጵያ በጎ አድራጎት ድርጅት/

ማህበር እና የኢትዮጵያ ነዋሪ በጎ አድራጎት 

ድርጅት/ማህበር በሚል የሚከፋፍል ሲሆን፣ 

በሰብዓዊ መብት፣ ዲሞክሰራሲ፣ 

የሴቶች፣የህጻናትና አካል ጉዳተኞች መብቶች፣ 

እንዲሁም በሐይማኖትና በብሔር ዘሪያ 

መቻቻልን የማበረታታት ስራ እንዲሠሩ 

የተፈቀደላቸው 90 በመቶ እና ከዙያ በላይ 

ገቢያቸውን ከሀገር ውስጥ የሚያገኙት 

የኢትዮጵያ በጎ አድራጎት ድርጅቶችና ማህበራት 

ብቻ ናቸው፡፡  

በመብት ነክ ጉዳዮች ዘሪያ ለመስራት ከውጭ 

ከ10 በመቶ በላይ ገንብ ማግኘት እንደማይቻል 

በመደንገጉ፣  በመብት  ተኮር  ልማት  ላይ ይሰሩ  
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የነበሩ ድርጅቶች ህዜብን ስለመብትና ተጠያቂነት 

ከማስተማርና ከማወያየት ታቅበው በአገልግሎት 

አቅርቦት ላይ ብቻ እንዲሰሩ አድርጓል፣ ይህም ሙስና 

እንዲንሰራፋ፣ የህዜብ ቅሬታ እንዲጨምር እና 

አማራጭ የመወያያ መድረክ እንዳይኖር በማድረጉ 

ባለፉት አመታት ለመልካም አስተዳደር ዕጦት እና 

ህዜባዊ ተቃውሞ አስተዋጽኦ አድርጓል፡፡ ከዙህም 

በላይ:- 

1. ሀገሪቱ ውስጥ ባለው የከፋ ድሕነት እንዲሁም 

ለመብትና ዲሞክራሲ ጉዳዮች የበጎ ፈቃድ ድጋፍ 

የማድረግ ባህል አለማደጉና በነዙህ ጉዳዮች ላይ 

ለሚሰሩ ድርጅቶች መርዳት በተቃዋሚነት 

ያስፈርጃል የሚል ስጋት በግሉ ባለሀብት ንድ 

በመኖሩ፣ በሰብዓዊ መብትና ዲሞክራሲ ጉዳዮች 

ላይ የሚሠሩ ድርጅቶች ስራቸውን በከፍተኛ 

ደረጃ እንዲቀንሱና እንዲቀጭጩ ምክንያት 

ሆኗል፡፡  

2. ለፍርድ ቤት ይግባኝ የማቅረብ መብት መነፈጉ፤ 

በህገመንግስቱ የተረጋገጠውን በህግ ፊት እኩል 

የመሆን እና ፍትህ የማግኘት መብት የሚጥስ፣ 

አድሏዊ አሰራር ሆኖ ተገኝቷል፡፡  

3. በተለይም በሰብዓዊ መብትና ዲሞክራሲ ጉዳዮች 

ላይ የሚሰሩ ድርጅቶች፣ ከውጭ ገንብ 

እንዳያገኙ መከልከላቸው ሳያንስ፣ ሀገር 

ውስጥም ትርጉም ባለው የገቢ ማስገኛ ስራ ላይ 

እንዳይሰማሩ መደረጉ፣  

4. የሲቪል ማህበራት ንብረት የማፍራትና ያፈሩትን 

ንብረት ተመሣሣይ ዓላማ ላለው ድርጅት 

ወይም ማህበር የማስተላለፍ መብታቸውን 

ተነፍገዋል፡፡ 

5. የፕሮጀክት ሥምምነት ወይም ድጋፍ መኖርና   

ፕሮጀክት መተግበር  ሕጋዊ ሰውነት ለማግኘት 

ወይም ለማጣት በቅድመ ሁኔታነት መቀመጡ 

የመደራጀት መብትን አደጋች አድርጎታል፡፡ 

6. የሙያ  ማህበራትና ሃሳብ-አፍላቂ ድርጅቶችን 

(Think tanks) ልዩ ባህርይ ከግምት ውስጥ 

ያስገባ የተለየ ድንጋጌ አለመኖር እነዙህ ድርጅቶች 

በተለይም በፖሊሲ ጥናትና ምርምር ሊያበረክቱ 

ይችሉ የነበረውን አስተዋጽኦ ቀንሷል፡፡የውጭ 

ማህበራት በህጉ ዕውቅና ተነፍገዋል፡፡ 

7. አህጉራዊና ዓለም አቀፋዊ ድርጅቶችን 

ለመመሥረትም ሆነ ለመመዜገብ የሚያስችል 

የህግ ሥርዓት ባለመኖሩ በአፍሪካ ሕብረት እና 

በሌሎችም ክፍለ አህጉራዊ ተቋማት ጋር 

የተያያዘ ስራዎችን በሲቪል ማህበረሰብ ተቋማት 

ለመስራት አስቸጋሪ መሆኑ፤ በዋናነት የታዩ 

ችግሮች ናቸው፡፡ 

የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች አዋጅ ቁጥር 

1113/2011 ከዙህ አንፃር ከላይ የተረሩ  

ክፍተቶችንና ችግሮችን በማስወገድ የሲቪል 

ማህበረሰብና ድርጅቶችን በሀገሪቱ የልማት ጎዳና 

ቀጥተኛ ተሳትፎ እንዲኖራቸው ያደረገና 

ከጥርጣሬና ከስጋት ይልቅ በአጋርነትና ትብብር 

መንፈስ የሚያስተሳስር ሆኖ ተገኝቷል፡፡ 12ኛው 

ዘር     የመንግሥትና     የሲቪል     ማህበረሰብ  

ወደ ገጽ 24 ዞሯል 
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በተሻሻለው የክልሉ አስፈጻሚ አካላትን እንደገና 

ለማቋቋም በወጣው አዋጅ ቁጥር 180/2012 

መሰረት ለፋይናንስ ቢሮው ከተሰጡት ኃላፊነቶች 

ውስጥ የመንግስት ሀብትና ንብረት በአግባቡ 

ማስተዳደር፣ ለአስፈጻሚ አካላት የሚመደበው በጀት 

የፋይናንስ አስተዳደር የህግ ማዕቀፍ እና የአሰራር 

ሥርዓት ተጠብቆ በአግባቡ ለታለመለት ዓላማ 

መዋሉን የመቆጣጠር ተግባር ነው። 

  

ቢሮው የክልሉን የመንግሥት ፋይናንስ አስተዳደር 

አፈጻጸም ለማመን፣ በክልሉ ላቂ የሆነ የፋይናንስ 

ሥርዓት እንዲኖር ለማድረግ የመንግሥት ዉስን 

ሀብት በአግባቡ የሚመራበትን በርካታ የህግ 

ማዕቀፎችን በማጋጀትና የአሰራር ሥርዓቶችን 

በመርጋት እንዲሁም ግልጸኝነትና ተጠያቂነት 

ተረጋግጦ መልካም አስተዳደር እንዲሰፍን የበኩልን 

ድርሻ  እየተወጣ  የሚገኝ ነው ። 

 

የክልሉ ዋና ኦዲተር መሥሪያ ቤት በክልሉ ውስጥ 

በሚገኙ 20 የከተማ አስተዳደሮች  የ2012 በጀት 

ዓመት  የመደበኛና የከተሞች መሠረተ ልማት 

ፕሮጀክት /UIIDP/ ሂሳብ ኦዲት በማድረግ የ16 

ከተማ እስተዳደሮችን  የኦዲት ውጤት ለኦዲቱ ሥራ 

በተቋሙ ተጋጅተዉ የቀረቡ የሂሳብ ሰነዶችና  

መግለጫዎች በሕጉ መሠረት ትክክለኛ ሆነው 

በመከናወናቸው  ምክንያት  አጥጋቢ  አስተያየት  

በኦዲተሮች የተሰጠባቸው ቢሆንም ቀሪዎቹ   

ከተሞች ግን ነቀፌታ ያለበት የኦዲት ግኝት 

አስተያየት ተሰጥቷል። በዙህ መሠረት አነዙህን 

የኦዲት ግኝቶች ላለመድገም ትምህርት ሊሆኑ 

የሚችሉ ግኘቶችን በመጥቀስ ለንባብ አውለናል። 

የቀረቡት ምሳሌዎች በናሙናነት የተመረጡ 

ሲሆን የከተማ አሰተዳደሮችን ስም ለመጥቀስ 

አልወደድንም። 

 

ከዙህ አኳያ ለመንግስት አስፈጻሚ አካላት 

የሚመደበው ውስን ሀብት አስተዳደርና 

አፈጻጸም በፋይናንሻያልና ህጋዊነት ኦዲት 

በመፈተሽ ችግሮችን ነቅሶ በማውጣት መፍትሔ 

እንዲያገኙ በማድረግና የተጠያቂነት ሥርዓት 

ለማጎልበት ጥረት  እየተደረገ  ይገኛል።  

ሆኖም ግን ጠንካራ የሆኑ የህግ ማዕቀፍና 

የአሰራር ሥርዓቶች ቢረጉም በአንዳንድ 

ተቋማት የውስጥ ቁጥጥር እና ክትትል ሥራው 

ደካማ በመሆኑ በየአመቱ በሚደረግ ኦዲት 

በርካታ የፋይናንስ አፈጻጸም ጉድለት ፣የግዥ፣ 

የንብረት አስተዳደር ችግር፣ የሀብት ብክነትና 

ምዜበራ፣ ብልሹ አሰራር በመኖራቸው ምክንያት  

በደቡብ ክልል ለተደጋጋሚ ጊዜ የሚስተዋሉ የኦዲት ግኝቶች 

መንስኤዎችና ቀጣይ የመፍትሔ አቅጣጫዎች                                                                                                                                                                                     
                                      

በለገሠ ኃ/ማሪያም 
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በኦዲት ተደራጊ ተቋማት ጉልህ የሆኑ የኦዲት ግኝቶች 

በተደጋጋሚ ጊዛ እተመገቡ  ነቀፌታ ያለበት 

አስተያየት በኦዲተሮች  እየተሰጡ  ይገኛል።  

ኦዲት ተደራጊ የመንግስት አካላትም የኦዲትን ፋይዳ 

ባለመረዳት፣ ለኦዲት ግኝቶች ትኩረት ባለመስጠት፣ 

ነቀፌታ በተሰጠባቸው የኦዲት ግኝት አስተያየት ላይ 

የማስተካከያ እርምጃ ባለመውሰድና የህግ ጥሰት 

በፈጸሙ ግለሰቦች ላይም ተጠያቂነት ባለመስፈኑ 

ምክንያት ሌሎችም ህገወጥነትን እንዲከተሉ በር 

እየተከፈተ  መጥቷል።   

በየጊዛው ከዋና ኦዲተር መ/ቤት እና ከውስጥ ኦዲት 

የኦዲት ሪፖርቶች ይቀርባሉ። ግኝቶቹም  

አይነታቸው፣ብዚታቸውና ስፋታቻው ከተቋም ተቋም 

ሊለያዩ ቢችሉም በአብዚኛዎቹ ተደጋግመው 

የሚሰተዋሉ ግኝቶች ሲሆኑ የማስተካከያ እርምጃም 

አይወሰድባቸውም። 

በተደጋጋሚ የሚወጡ የኦዲት ግኝቶች 

በክልሉ በሁሉም የአስተዳደር እርከን በሚገኙ መ/

ቤቶች የጥሬ ገንብ እንቅስቃሴ መቆጣጠር 

የሚያስችል የጥሬ ገንብ አስተዳደር መመሪያ ቁጥር 

8/2005 ተግባራዊ የሆነ ቢሆንም በጥሬ ገንብ 

ገቢና ወጪ ላይ ጠንካራ የሆነ የቁጥጥር ሥርዓትና 

ክትትል ባለመኖሩ ምክንያት መመሪያውን 

በመተላለፍና  ለግለሰቦችም ምቹ ሁኔታ በመፈጠሩ፣ 

ከባንክ ወደ ሳጥን  መምጣት ከሚገባው  የገንብ 

ጣሪያ በላይ ከፍተኛ የሆነ የገንብ መጠን 

በመምጣቱ  እና የተሰበሰቡ ልዩ ልዩ  ገቢዎች  

በወቅቱ  ወደ ባንክ ገቢ  ባለመደረጋቸው፣ክልሉ    

ለልማት ሊያውለው የሚችለውን  ከፍተኛ  

የመንግስት ገንብ ብር 121,494,253.29  

በግለሰቦች  በጉድለት የተመገበ ሲሆን ከዙህ 

ውስጥ 27,801,039.56 (22.88 በመቶ) ብቻ  

ተመላሽ መደረጉን በተለያየ ወቅት የቀረቡ 

ግኘቶች ያሳያሉ ።  

የበጀት አስተዳደር አዋጅን በሚጥሱ 

አካላት ላይ የሚጣል  ቅጣት 

በፋይናንስ አስተዳደር አዋጅ ቁጥር 

128/2002 ምዕራፍ 5 አንቀጽ 33 

በመተላለፍ የተፈቀደ በጀት መኖሩን ሳያረጋግጥ 

ከተፈቀደለት በጀት በላይ ወጪ ማድረግን 

የሚጠይቅ ማናቸውንም ውል የተፈራረመ 

ወይም እንዲፈረም ያደረገ የመንግስት መሥሪያ 

ቤት ኃላፊ/ተወካይ ከብር 5 ሺህ በማያንስና 

ከብር 20 ሺህ በማይበልጥ የገንብ መቀጮና 

ከ5 ዓመት በማያንስና ከ10 ዓመት በማይበልጥ 

ጽኑ እስራት እንደሚቀጣ (ምዕራፍ 13 አንቀጽ 

64 - (4) ተደንግጓል። ነገር ይህንን አዋጅ 

ከግምት ባለማስግባት ወይም ሆን ብሎ ችላ 

በማለት በርካታ የህግ ጥሰቶች እየተፈጸሙ 

ይገኛል ። ለማሳያነት ያህል በ2012 በጀት ዓመት 

የተስተዋሉትን የኦዲት ግኝቶች እንደሚከተለው 

አቅርበናል። 

በግዥ አፇጻጸም  ኦዱት ግኝቶች 

በክልሉ በሚገኙ አራት ከተማዎች፣ያለጨረታ 

በቀጥታ የተፈጸመ የአገልገልግሎት ግዥ፣ 

ጨረታው  ሳይገመገም እና ከአሸናፊው ድርጅት 

ጋር  ውል  ሳይገባ  የተገዚ  ግዥ፣    ከውል   በላይ 
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የክፍያ ምስክር ወረቀት የተጋጀለት የግንባታ ወጪ 

እና ከተገባው ውል በላይ የተከፈለ የድልድይ ግንባታ 

ወጪ ሂሳብ በጥቅሉ ብር 534,041.27 ሀጋዊ ባልሆነ 

አሠራር የተከፈለ ከፊያ መሆኑን የኦዲት ግኝቱ 

ያሳያል። 

የክልሉ የመንግስት ገንብ የክፍያ መመሪያ ቁጥር 

9/2005 ዓላማው የመንግስት መ/ቤቶች ሊኖራቸው 

ስለሚገባው የመንግስት ገንብ አያያዜና አጠባበቅ 

እንዲሁም በገቡት ውል ወይም ባለባቸው የክፍያ 

ግዴታ መሠረት ከተፈቀደላቸው በጀት ወጪ 

ለማድረግ የሚያስችል ዜርዜር አፈጻጸሞችን ግልጽ 

ለማድረግ ታሳቢ ተደርጎ የተጋጀ መመሪያ ነው። 

ይሁን እንጂ በአንዳንድ ተቋማት አላግባብ 

የሚፈጸሙ ክፍያዎች ለአብነት መመልከት ይቻላል። 

 

አላግባብ የተከፈሉ የስልጠና ወጪዎች 

በአንዳንድ የፋይናንስ ተቋማት ከመመሪያ ውጪ 

ክፍያ በመፈጸማቸው ምክንያት  ጉልህ የሆኑ የኦዲት 

ግኝቶች ተመዜግበዋል። ለምሳሌ ስልጠናው 

ከመሰጠቱ በፊት እና ሥልጠና ከተሰጠ በኋላ 

መሟላት የሚገባቸውና ከወጪው ሰነድ ጋር አብረው 

መያያዜ ያለባቸው መረጃዎች  

የስልጠናውን ወጪ የሚያሳይ የወጪ ፕሮፖዚል   /

TOR/፣  

የተሳታዎች ምዜገባ፣  

የሰዓት መቆጣጠሪያ አቴንዳንስ፣ 

ከሌላ ቦታ ወደ ስልጠናው ማዕከል የመጡ ከሆነ 

የደመወዜ መገጣጠሚያ ደብዳቤ እና ስልጠናው 

ስለመሰጠቱ ያጋጀው የሥራ ክፍል ማረጋገጫ   

ሳይሰጥ አሰፈላጊ የሆኑ መረጃዎች ሳይሟሉ 

ከፍተኛ የመንግስት ገንብ ወጪ የተደረገባቸው  

ተቋማት፤ 

 

በአንድ ከተማ ዘሪያ ፋይናንስ ጽ/ቤት፣በአንድ 

ዝን ፋይናንስ እና በአንድ ከተማ አስተዳደር ብቻ 

በጥቅሉ ብር 23, 441, 055.16 አለአግባብ 

የወጣ የሥልጠና ወጪ ተመዜግቧል። 

 

በጀት አመዳደብና የወጪ ቅነሳ 

አጠቃቀም መመሪያ ጥሰት 

የተፈጸመባቸዉ ክፍያዎች 

በክልሉ መንግስት መ/ቤቶች ውጤታማ 

የፋይናንስ አስተዳደር ሥርዓትን ለማስፈን 

ቁጠባን መሠረት ያደረገ የወጪ ቅነሳን 

በማከናወን በጀት ለታለመለት ዓላማ ብቻ 

እንዲውል በማድረግ የበጀት ብክነት ለመከላከል 

የበጀት አመዳደብ የወጪ ቅነሳ አጠቃቀም 

መመሪያ ቁጥር 31/2010 ተጋጅቶ 

ለአስፈጻሚ መ/ቤቶች በተደጋጋሚ የግንዚቤ 

ማስጨበጫ ስልጠናዎች ተሰጥተዋል። 

 

ሆኖም ግን በአንዳንድ የፋይናንስ ተቋማት 

የመመሪያ ጥሰት በመፈጸም አላግባብ ወጪዎች 

ተመዜግብው የኦዲት ግኝት ሆነው ወጥተዋል።  

 

ለክልሉ ፋይናንስ ቢሮ እና በየደረጃው ባለው 

አስተዳደር ምክር ቤት ቀርቦ ካልተፈቀደ በስተቀር 

የመንግስት  በጀትን ለማንኛውም ድርጅትም ሆነ  
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ግለሰብ የገንብ ድጋፍ ወይም ስጦታ መስጠት 

እንደማይፈቀድ ቢገለጽም ይህንን አፈጻጸም መመሪያ 

በመጣስ በሦስት ከተማ አሰተዳደሮች ብቻ፣ለተለያዩ 

ድርጅቶች ድጋፍ፣ ለተከታታይ ትምህርት ለሚማሩ 

ተማሪዎች ለጥናታዊ ጽሑፍ በሚል፣ ለማጋጃ ቤት 

፣ለልማት ማህበራት እና ለአረጋውያን ማህበራት 

ድጋፍ በሚል ብር 55,615,586.26 የተከፈለ 

መሆኑን  የኦዲት ግኝቱ ያሳያል ። 

 

በተሻሻሇው የበጀት አመዲዯብና የወጪ 

አጠቃቀም መመሪያ ቁጥር 31/2011 አንቀጽ 6 

ንዑስ አንቀፅ 13 የመንግስት መ/ቤቶች ቢሮ 

መከራየት እንዯሚችለ እና  ችግሩ አንገብጋቢ 

ሆኖ ከተገኘ ጥያቄው ሇመስተዲዯር ም/ቤት 

ወይንም ሇዞኑ አስተዲዯር ም/ቤት ቀርቦ ሲፇቀዴ 

ብቻ በመንግስት የግዥ አፇጻጸም መመሪያ 

መሠረት ሉፇጸም እንዯሚችሌ ቢገሇጽም፣ 

ጥያቄው ሇዞን አስተዲዯር ም/ቤት ሳይቀርብ እና 

የንብረት አስተዲዯር አዋጅ 146/2004 አንቀጽ 

33 ንዑስ አንቀጽ 1 ስር የተፇቀደ የግዥ 

ዘዳዎች መሠረት  ሳያዯርግ በአንዴ  ከተማ 

አስተዲዯር  ያሇ ውዴዴር ቀጥታ በውሌ 

የተፇጸመ የቤት ክራይ ወጪ ሂሳብ ብር 

1,108,083.24  ክፌያ የተፇመ  መሆኑ፣ 

 

የመንግስት ያወጣውን የውሎ አበል ክፍያ አፈጻጸም 

መመሪያና የአሰራር ሥርዓት ተከትሎ ክፍያዎች 

መፈጸማቸውን ኦዲት  ሲደረግ ያለአግባብ የተፈጸመ 

የውሎ አበል ክፍያ በአንድ ዝን በአንድ በዘሪያ ወረዳ 

ፋይናንስ ጽ/ቤት የውሎ አበል ቅድመ ክፍያ በ4211   

መፈጸም ሲገባው በቀጥታ በተወዳደቀ ሂሳብ 

ሰነድ በወጪ ሂሳብ መደብ 6231 የሚፈጸምና ፣ 

የውሎ አበል የመጠየቂያ ቅጽ 03 እና ሂሳብ 

የማወዳደቂያ ቅጽ 04 በአንድ ቀን ውስጥ 

ሞልተው በማቅረብ በ2012 በጀት ዓመት 

ያለአግባብ የመንግስት ገንብ ብር 

6,721,920.66 ክፍያ ተፈጽሞ የተገኘ 

መሆኑ፣በአብዚኛው ፋይናንስ ተቋማት  

በተወዳደቀ  ሰነድ የአበል ክፍያ የሚፈጸም 

መሆኑ፣ 

 

አላግባብ በድጋሚ፣ ከታሪፍ በላይ እና 

በመደበኛ ሥራ ላይ ሆነዉ የተከፈለ 

ውሎ አበል 

በሦስት ከተማ አስተዳደሮች በተመሳሳይ ቀን 

በድጋሚ የተከፈለ፣የቀን የውሎ አበል ተመን  

በግልጽ  በመመሪያ  ተቀምጦ እያለ መከፈል 

ከሚገባው ተመን/ታሪፍ/ በላይ የተከፈለ፣በስራ 

ገበታቸው ላይ እያሉና  የሰዓት መቆጣጠሪያ 

አቴንዳስ  ደብተር  ፈርመው እያለ አላግባብ 

የተከፈለ ውሎ አበል በድምሩ ብር 107,593.00 

ሆኖ ተገኝቷል ። 

ከቀረበው ማስረጃ በላይ አላግባብ የመንግስት 

ገንብ ወጪ በማድረግ   ሂሳብ  ተወዳድቆ  

የተገኘባቸው የክልሉ አምስት ከተሞች በድምሩ 

የወጣ የኦዲት ግኝት ብር  37,766.01 ነው ። 

የተሰብሳቢ ሂሳብ ግኝት 

በክልሉ መንግስት የገንብ ክፍያ መመሪያ ቁጥር  
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9/2005 በአንቀጽ 16 የቅድመ ክፍያ መፈጸም 

ሂሳብን ማወራረድ በንዑስ አንቀጽ 5 እና 7 መሠረት 

ለግዥ አገልግሎት የተሰጠው የጥሬ ገንብ ቅድመ 

ክፍያ እና የውሎ አበልና የመጓጓዧ ቅድመ ክፍያ 

ሠራተኛው ሥራውን አጠናቆ በተመለሰ በሰባት ቀን 

ውስጥ ሂሳቡን ማወራረድ እንዳለበት ይደነግጋል ። 

ከተሰብሳቢ ሂሳብ ጋር በተያያ እየታየ ያለው  ዋና 

ችግር በህጉ በተቀመጠው ጊዛ ገደብ ውስጥ 

እንዲወራረድ አለማድረግ ወይም ሆን ተብሎ ሂሳቡ 

ከማን ሊሰበሰብ እንደሚገባ  እንዳይታወቅ  የተቀጽላ  

ሂሳብ ቋት ያለማጋጀት፣  በወቅቱ ሂሳቡን 

ለመሰብሰብ አለመጣርና እንዲወፍ ማድረግ፣ 

ማስረጃውን በሚገባ አለማደራጀት ሂሳቡ 

እንዲወሳሰብ ማድረግና ለተሰብሳቢ ሂሳብ ትኩረት 

ሰጥቶ ለመሰብሰብ በቂ ጥረት ያለማድረግ  ሲሆን፣ 

እንደ ክልል በብዘ ቢሊዮን ብር የሚቆጠር ተሰብሳቢ 

ሂሳብ  ቢኖርም ፤ ነገር ግን  ከጊዛ ወደ ጊዛ ባለቤት 

የሌላቸው ተሰብሳቢ ሂሳቦች  የኦዲት ግኝት ሆነው  

እየተመገቡ  ይገኛሉ።  ለአብነትም በሁለት ከተማ 

አሰተዳደሮች ብቻ በድምሩ ብር 5,319,330.99 

የማን እንደሆነ ማጣራት ያልተቻለ የተሰብሳቢ መኖሩ 

ተረጋግጧል ። 

ተከፋይ ሂሳብ 

የተከፋይ ሂሳብ ሁኔታ በብዘ መልኩ በተሰብሳቢ 

ሂሳቦች ላይ የሚስተዋሉ ችግሮች  የሚታዩበት ሂሳብ 

ነው።  

የመንግስት ግዴታ የሆኑ የተከፋይ ሂሳቦችም በበጀት  

ዓመቱ ከተያላቸው በጀት ካልተከፈሉ በቀጣዩ በጀት    

ዓመት ላይ ተፅዕኖ ከመፈጠሩም በላይ በወቅቱ 

ባለመከፈላቸው ምክንያት ተጨማሪ የወለድና 

ሌሎች ወጪዎች እያስከተሉ ይገኛሉ። ስለዙህ 

የመንግስት ግዴታ ተከፋይ ሂሳቦች በበጀት 

ዓመቱ ከተያላቸው በጀት መከፈል  ግዴታችን 

ሊሆን ይገባል። 

ከተከፋይ ሂሳብ ላይ 15% ተጨማሪ እሴት ታክስ 

እና 2% የቅድመ ገቢ ግብር /Withholding 

tax/  አለመሰብሰብ 

የመንግስት አገልግሎት በብቃት ለማቅረብና 

ለማከናወን በበጀት ዓመቱ የታቀደው የልማት 

ሥራ በገንብ እጥረት ምክንያት እንዳይሰተጓጎል  

ከተከፋይ ሂሳብ  ላይ  በወቅቱ ግብር  

ባለመሰብሰቡ ምክንያት መንግስት በጊዛውና 

በሰዓቱ ሰብስቦ በስራ ላይ መዋል የሚገባውን 

ገንብ ሳይሰበስብ  ቀርቷል ። በሰባት ከተማ 

አሰተዳደሮች በዙህ ርዕስ ያልተሰበሰበ ብር 

በድምሩ 50,921.07 ነው ። 

 

ሌላው ጎልተው ከሚታዩ የኦዲት ግኝቶች  

መካከል  የሂሳብ ምዝገባ  ችግሮች ናቸው 

በክልሉ መንግስት የመንግስት መ/ቤቶች የሂሳብ 

አያያዜ መመሪያ ቁጥር 6/2004  አንደኛው  

ዓላማ በተረጋው የሂሳብ አያያዜና ሂሳብ 

አወቃቀር ሥርዓት መሠረት  ትክክለኛ ወቅታዊ 

ጥራት ያለውና የተሟላ  ሂሳብ ሪፖርት 

በማጋጀት    ለመንግስትና    ለልማት   አጋሮች 

የሚቀርበው በመረጃ  ላይ  ተመስርተው የተሻለ   
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የሚቀርበው በመረጃ  ላይ ተመስርተው የተሻለ  

ወይም ያልተዚባ የውሳኔ አሰጣጥ እንዲኖር ለማስቻል 

ታሳቢ  ተደርጎ  መመሪያው  የተጋጀ ቢሆኑም 

በአንዳንድ አካባቢዎች በሂሳብ አመጋገብ ሰፊ  የሆኑ 

ችግሮች ይሰዋላሉ።  

ለምሳሌ: 

 ሂሳቦችን ባልተለመደ  ሂሳብ ሚዚን ዓምድ ላይ 

መመዜገብ ፣ 

 ከሚቀርቡ ማስረጃዎች በታችና ወይም በላይ 

ሂሳቦችን መዜግቦ ሪፖርት ማድረግ ፣ 

 ትክክለኛ ባልሆኑ ሂሳብ መደቦች  ሂሳብ  

መመዜገብና ሪፖርት ማድረግ፣ 

 የወጪ  ማስረጃ ሳይኖረው በሂሳብ እንቅስቃሴ 

መዜገብ መዜግቦ ሪፖርት ማድረግ፣  

 ከበጀት ዓመቱ ውጪ የሆነ የሂሳብ ሰነድ 

በመመዜገብ ሪፖርት ማድረግ ፣  

 በሳጥን ያለ ጥሬ ገንብ ቆጠራ፣  

 የአጠቃላይ ሌጀር ካርድ ምዜገባ፣  

 የጥሬ ገንብ እንቅስቃሴ መዜገብ  ከወጪ ቀሪ 

ሂሳብ  ከሪፖርት ጋር  አለመታረቅ ናቸው። 

 

ሌላው ትኩረት ያልተሰጠው ጉዳይ 

የመንግስት ወጪ ከዓመት ዓመት እየጨመረ 

በመምጣቱ ምክንያት የሚመድበው ሀብት በአግባቡ 

ሥራ መዋሉን ለሚቆጣጠረውና ለሚያረጋግጠው 

ሥራ ክፍል በአንዳንድ አካባቢዎች የኦዲት ፋይዳውን  

ባለመረዳት  ለኦዲቱ  የሚሰጠው  ትኩረት  ዜቅተኛ   

     መሆኑ፣ 

ዓለም ባንክ በቀጣይ በጀት ዓመት ለሚያደርገው 

የበጀት ድጋፍ በክልሉ ውስጥ ከሚገኙ 60 በመቶ 

ወረዳዎች ውስጥ በውስጥ ኦዲት የስራ መደቦች 

ላይ 85 በመቶ በሰው ኃይል መሟላት እንዳለበት 

መስፈርት  ያስቀመጠ  ሲሆን፣ ከዙህ አንጻር  

ከ60 በመቶ በታች የሰው ኃይል የተመደበባቸው  

ዝኖችና ልዩ ወረዳዎች  እንዳሉ ታውቋል፡፡ 

 

የኦዲት ግኝቶቹ ምንጮች 

ለአስፈጻሚ መ/ቤቶች የፀደቀላቸውን በጀት 

የመንግስት ፋይናንስ አስተዳደርና በግዥና 

ንብረት አስተዳደር ህጎች መሠረት ተግባራዊ 

ስለማያደርጉ፣ 

 

ለበጀት የሚሰጠው ትኩረት ዜቅተኛ መሆኑ፣ 

በተለይም የበላይ አመራሩ ለተቋሙ 

የሚመደበው በጀት በቂ ትኩረት ሰጥቶ 

ተቆጣጥሮ በቁጠባ ፣በብቃትና ውጤታማ በሆነ 

መልኩ ከመጠቀም ፣ከመምራት እና ከማስፈጸም  

አኳያ ውስንነት መኖሩ፣ 

 

ከግዥ ጋር በተገናኘም በአንዳንድ አካባቢዎች 

ከዕቅድ ጀምሮ እስከ አፈጻጸሙ ድረሰ ያለውን 

የግዥ ሂደት በአግባቡ በተጠናና በተደራጀ መልኩ 

በተረጋዉ የአሰራር ሥርዓት መሠረት 

ያለመፈጸም፣ 

የውስጥ   ቁጥጥር    አፈጻጸም    ደካማ  መሆን፣  
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የሚሰጠዉ ትኩረት ዜቅተኛ መሆን እና ጠንካራ 

ክትትል ያለመኖር፣  

የተጠያቂነት ሥርዓቱ ተግባራዊ አለመሆን  

የግኝቶቹ መንስኤዎች 

የወጡትን የፋይናንስ አስተዳደር ህጎች ፣ደንቦችና 

መመሪያዎች ሆን ብሎ በመጣስ  ድርጊቱን 

በሚፈጽሙት ላይ የሚወሰደው እርምጃ ቀልጣፋና 

አስተማሪ አለመሆን፣ ተጠያቂነት  ባለመስፈኑ፣ 

ኃላፊዎች ለቀረበላቸው የኦዲት ሪፖርት በቂ ትኩረት 

አለመስጠት እና  በኦዲት ውጤትና አስተያየት ላይ 

ተገቢውን የእርምት እርምጃ የማይወሰድና ግበረ 

መልስ የማይሰጥ በመሆኑ ከጊዛ ወደ ጊዛ ተመሳሳይ 

የኦዲት ግኝቶች መኖራቸው፣ 

 

የውስጥ ኦዲተሮች በውስጥ ኦዲት አተገባበር ማንዋል 

እና ቲም ቻርተር በStandard መሠረት የየወሩን 

ፋይናንሻያል ኦዲት ከIBEX  ምዜገባ ጋር  ተናበው 

ኦዲት ስለማይሰሩ በአብዚኛው የሳጥን ገቢና ወጪ 

ሂሳብ ብቻ ኦዲት በማድረግ ፋይናሻያል ኦዲት  

ሰርተናል  በማለት ሪፖርት ስለሚያቀርቡ፣  

 

ኃላፊዎችም ለጋራ የፋይናንስ ፑል ሂሳብ ኦዲት ሥራ 

ትኩረት ባለመስጠት ኦዲተሮችን ወደ ጤና ተቋማትና 

ትምህርት ቤቶች ለኦዲት ሥራ መላክ ፣ 

በአንዳንድ ከተማ አስተዳደሮች በተፈቀደው የሰው 

ኃይል መዋቅር መሠረት ኦዲተር  አለማሟላት፣ 

ለኦዲት ሥራ ክፍል ትኩረት ባለመስጠት ለሥራ 

አስፈላጊ የሆኑ ሎጂስቲኮችና በጀት በአግባቡ 

አለመመደብ፣ 

የክሌለን የበጀት አስተዲዯር ሥርዓቱን 

ከዕቅዴ አፇጻጸም ጋር በተጣጣመ ሁኔታ 

ማስኬዴ እንዱቻሌና ይበሌጥ ውጤታማ 

ሇማዴረግ የበጀት አጠቃቀምና ቁጥጥር 

ሥርዓት ሇማጠናከር በጀቱ የሚመራበትን 

ቢሮው የተሻሻሇ የበጀት አስተዲዯር መመሪያ 

ቁጥር 25/2008 በማዘጋጀት ስሌጠና 

በመስጠት ሇሁለም አስፇጻሚ መ/ቤቶች 

ተዯራሽ እንዱሆን ተዯርጎአሌ። 

ክፌያ የሚፇጸመው ወይም ወጪ 

የሚዯረገው የተፇቀዯ በጀት ሲኖር ብቻ 

መሆኑ እየታወቀ በአብዛኞዎቹ አስተዲዯር 

እርከኖች ይህንን የአፇጻጸም መመሪያ 

በመጣስ በጀት በላሇበትና ከበጀት በሊይ 

አሇአግባብ የመንግስት ገንዘብ ሥራ ሊይ 

እንዱውሌ በመዯረጉ ምክንያት  በውጭ 

ኦዱተሮች የኦዱት ግኝት ሆኖ ተመዝግቧሌ።  
 

በአብነት በኦዱት ግኝት ከተጠቀሱት ከተማ 

አስተዲዯሮች በአንዴ ዙሪያ ወረዲ 

162,759.00 በጀት ሳይኖር፣ በአንዴ ከተማ 

አስተዲዯር 2,635,365.97  ከተፇቀዯ 

በጀት በሊይ በላሊኛው ከተማ አስተዲዯር 

ዯግሞ 62,562,446.84 በጀት ሳይኖር እና 

በአንደ ከተማ አስተዲዯር 95,058.83 

ከተፇቀዯው በጀት UIIDP/በፕሮግራም 

ተጠቃሽ ናቸው ። 

 

 ቀጣይ አቅጣጫዎች 

ሥራዎች የፋይናንስ አስተዳደር የህግ ማዕቀፍ 

ተጠብቀው ሊሰሩ የሚገባ መሆኑ፣ 
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በኦዲት ውጤትና አስተያየት ላይ ተገቢውን የእርምት 

እርምጃ በመወሰድ ጥፋት ባጠፉ ግለሰቦች ላይ 

ተጠያቂነት ሊሰፍን የሚገባው መሆኑ፣ 

ኃላፊዎች ለኦዲት ሥራ በቂ ትኩረት ሰጥተው 

የመንግስት ሀብትና ንብረት መመሪያ ተጠብቆ 

በአግባቡ ስራ ላይ መዋሉን የውጭ ኦዲተር ወደ መ/

ቤቱ ከመግባቱ በፊት በውስጥ ኦዲተር ሂሳቡ ኦዲት 

መደረግ የሚገባው መሆኑ፣  

በተፈቀደው የሰው ኃይል መዋቅር መሠረት የውስጥ 

ኦዲት እንዲሟላ ጥረት ሊደረግ የሚገባው መሆኑ 

 

የመፌትሔ ሀሣቦች 

ለኦዲቱ ሥራ ትኩረት በመስጠት ለስራ 

የሚያስፈልገው  ሎጂስቲክና በቂ በጀት ሊመደብለት 

ይገባል። 

እያንዳንዱ መ/ቤቱ ግልጽነትና ተጠያቂነትን 

ለማስፈን ለኦዲት ሪፖርት በቂ ትኩረት እየሰጠ 

በኦዲት ሪፖርት ላይ በተገለጹት የግኝት ማሻሻያ 

ሀሳቦች ላይ በወቅቱ የእርምት እርምጃ መወሰድ  

ይኖርበታል። 

ውስን የሆነውን የመንግስትና የህዝብ ሀብት 

ሇብክነትና ሇምዝበራ እንዲይዲረግ በየጊዜው 

ተገቢ የሆነ  ክትትሌ እና ቁጥጥር ሉዯረግ 

ይግባሌ። 

 

የዉስጥ ቁጥጥር ሥርዓትን በማጠናከር 

የመንግሥት ዉስን ሀብት በመንግሥት 

ፊይናንስ አስተዲዯር የህግ ማዕቀፍች ብቻ 

እንዱመራ ማዴረግ፣ 

በኦዱት ግኝቶች ሊይ የማያዲግም አስተዲዯራዊና 

ህጋዊ የማስተካከያ እርምጃዎች በመዉሰዴና 

የተጠያቂነት አሰራርን በማጠናከር የመንግሥት 

ሀብት ከብክነት መከሊከሌና መጠበቅ ፣ 

ከመንግስትና ከሌማት አጋሮች የሚገኘው 

የብዴርና ዕርዲታ በጀት ሇታሇመሇት ዓሊማ 

መዋለን የሚያረጋገጥ የሰው ኃይሌ በኦዱት 

ሥራ መዯቦች ቢያንስ 85 በመቶ  

ሇማሟሊት ጥረት ሉዯረግ ይገባሌ። 

ሇጋራ የፊይናንስ ፑሌ ሂሳብ ኦዱት ሥራ 

ትኩረት በመስጠት  በየወሩ የፊይናሻያሌና 

ህጋዊነት ኦዱት ሉሰራ ሉጠናከር ይገባሌ ፣ 

በቀጣይ የውስጥ ኦዱተር በመ/ቤቱ ውስጥ 

እያሇ አንዴም ነቀፋታ ያሇበት የኦዱት 

ሪፖርት በውጭ ኦዱተሮች ሉቀርብ 

አይገባም፣ 

ሇኦዱት ሥራ ክፌሌ በቂ ትኩረት በመስጠት 

ሇሥራ አስፇሊጊ የሆኑ በጀትና ልጂስቲኮች 

በአግባቡ ሉሟለ ይገባሌ፣ 

 

ማጠቃለያ 

በመንግስትና በህዜብ ሀብትና ንብረት  ላይ 

ለሚደርሰው ብክነት ፣ ተገቢ ያልሆነ የሀብት 

አስተዳደር የሚከተሉትን፣ ከህግ ውጪ የሆነ 

አሰራር የሚፈጥሩትን፣ብልሹ አሰራርና የኪራይ 

ሰብሳቢነት ተግባር በሚፈጽሙት ሠራተኞችና 

አመራርሮች  ላይ በህጉ መሠረት ተጠያቂ 

መደረግ ካልተቻለ ነገም ቢሆን ከዙህ ችግር 

የማንወጣ መሆኑ መገንብ እንደሚገባ ተገቢ 

ነው።          
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ግዥን  

በዕቅዴ  

እንምራ !! 

የበጀት ዑዯት  

 መንግስታዊ ተቋማት የበጀት ጥያቄ 

ሇፊይናንስ ቢሮ የሚያቀርቡት ጊዜ 

እስከ መጋቢት 15፡፡  

 ቢሮው አጠቃል በበጀት እንዱዯገፌ 

ሇክሌሌ መስተዲዴር ምክር ቤት 

ሚያቀርብበት እስከ ግንቦት 15፡፡ 

 የክሌለ መስተዲዴር ምክር ቤት 

የቀረበውን በጀት የሚዯግፌበት 

ከግንቦት 20 እስከ ሰኔ10፡፡ 

 በጀቱ እንዱፀዴቅና እንዱፇቀዴ 

ሇክሌለ ምክር ቤት የሚቀርብበት  

ጊዜ እስከ ሰኔ 20፡፡  

 የየመዋቅሩ ምክር ቤቶች በጀቱን 

የሚያፀዴቁበትና የሚፇቅደበት ጊዜ 

እስከ ሏምላ 15፡፡ 

 ፊይናንስ ቢሮ ሇመሥሪያ ቤቶች 

የቀፀዯቀሊቸውን በጀት እስከ ሏምላ 

20 ባሇው ጊዜ ያስታውቃሌ፡፡ 

 መሥሪያ ቤቶች ጥቅሌ በጀታቸውን 

በፊይናንስ ምንጭና በወጪ አርዕስት 

ዯሌዴሇው በተዘረጋው 

የኤላክትሮኒክስ መረጃ ሥርዓትና 

በታተመ ሠነዴ የሚቀርበውን የበጀት 

ዴሌዴሌ በማረጋገጥ እስከ ነሏሴ 20 

ቀን በበጀት ማስታወቂያ ቅፆች 

መሠረት ያስታውቃለ፡፡  

ስለሆነም በቀጣይ የሚመለከታችሁ አስፈጻሚ 

አካላት ለኦዲት ግኝቶች ተገቢውን ትኩረት በመስጠት 

ለህዜብ አገልግሎት የሚመደበውን ሀብት ከብክነት 

ሊያድኑ ይገባል ። 

እንዲሁም ሀብትን በቁጠባ፣ በብቃትና  

በውጤታመነት በመምራትና በመጠቀም  ከኦዲት 

ሪፖርት ነቀፌታ   የፀዳ  ተቋም መመስረት ይገባል። 

በኦዲት ግኝቶች ላይ የማስተካከያ  እርምጃ 

የማይወስዱ አካላትን ተጠያቂ የሚያደርግ ሥርዓት 

መጠናከር አለበት 

ምንጭ - በ2013 በመንግሥት ፋይናንስ አሰተዳደር ሥርዓት 

ዘሪያ ለዝኖችና ልዩ ወረዳ የሥራ ኃላፎዎችና ባለሙያዎች ከቀረበ 

የሥልጠና ዶኩሜንት 
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ቅንብር 

በአረጋዊ ሲማ  

የደም ዓይነትና የሰዎች ማንነት 

በሳይንስ የተረጋገጠ ባይሆንም በተካሄደ ተከታታይ 

ጥናት የሰዎች ማንነት ከደም ዓይነታቸው ጋር 

እንደሚዚመድ ተደርሶበታል፡፡ በዙህም መሠረት 

በብዚት የማይገኘው የደም ዓይነት AB- ሲሆን 

በብዚት የሚገኘው ደግሞ O+ ነው፡፡ ከአራቱ የደም 

ዓይነቶች ወርቃማ /ተፈላጊ/ ነው የሚባለው O+ እና 

O- ሲሆኑ O- ደግሞ ለሁሉም የደም ዓይነት 

ላላቸው ሰዎች መስጠት ይችላል፡፡  

በዕድሜ መን ሁሉ የደም ዓይነት አይቀየርም፡፡ 

ሆኖም የቅልጥም ቅያሬ የተደረገላቸውና በካንሰር 

የተጠቁ ሰዎች የደም ዓይነታቸው በአጋጣሚ በራሱ 

ጊዛ ሊቀየር ይችላል፡፡ ከአራቱ የደም ዓይነቶች አንፃር 

የሰዎች ማንነት ምን እንደሚመስል ቀጥለን 

እንመለከታለን፡፡  

A 

 ከሌሎች ይልቅ የወባ ትንኝ የምትጠላው የደም 

ዓይነት ነው፡፡ 

 ከO እና ከB የደም ዓይነት ጋር ሲነፃፀር ለሆድ 

ካንሰር የመጋለጥ ዕድሉ በ20% ከፍ ይላል፡፡ 

 ከሌሎች የደም ዓይነቶች ጋር ሲነፃፀርም ለልብ   

      ሕመም የመጋለጥ ዕድሉ በ5% ከፍ ያለ ነው፡፡ 

 A የደም ዓይነት ያላቸው ሰዎች በባህርያቸው 

ኮስታራ ሲሆኑ፣ የፈጠራ ባለቤቶች ናቸው፡፡ 

ነገሮችን በጥልቀት የመረዳት ችሎታ አላቸው፡፡ 

ቁጥብና ታጋሽ ሲሆኑ ኃላፊነትም ይሰማቸዋል፡፡ 

ከዙህም ሌላ በነገሮች ችክ የማለትና የውጥረት 

ስሜት ይጫናቸዋል፡፡ 

 ጎበዜ፣ አፍቃሪ፣ ስሜታዊ፣ እና ተባባሪ ሲሆኑ 

ታማኝ ታጋሽና ሠላም ወዳድ ናቸው፡፡ ለሥነ 

ምግባር አብዜተው ይጨነቃሉ፡፡ ውሳኔ ሲወስኑ 

ጊዛ ወስደው በጣም በመጠንቀቅ ነው፡፡ 

በሥራቸውም ጠንቃቃ ናቸው፡፡ አንድን ነገር 

አድምተው ለመሥራት ካላቸው ፍላጎት አንፃር 

በአንድ ጊዛ ከአንድ ጉዳይ በላይ መያዜ 

አይፈልጉም፡፡ ያቅዳሉ ያቀዱትንም በጥንቃቄ ነው 

የሚፈጽሙት፡፡ 

 የእነዙህ ሰዎች ደካማ ጎን ነው የሚባለው አንድን 

ነገር ከልክ በላይ መውደዳቸው ሲሆን ማጋበስን 

ይወዳሉ፡፡ ጨለምተኝነት፣ ከሚገባው በላይ 

ስሜታዊነትና በቀላሉ ድብርት ስሜት ውስጥ 

መግባት መለያቸው ነው፡፡  
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 ግትረኝነት ይታይባቸዋሌ፡፡ የውጥረት 

ስሜት ውስጥ ይገባለ፡፡ ሇዚህም ዋናው 

ምክንያት ኤ የዯም ዓይነት ያሊቸው ሰዎች 

በዯማቸው ውስጥ ኮርቲሶሌ የሚባሇው 

ሆርሞን ስሇሚበዛ ነው፡፡ 

 ጠብን ይሸሻለ፡፡ ስሇዚህ ከሁለም ጋር 

በመግባባት መንፇስ መኖርን ይመርጣለ፡፡ 

 ዯግ፣ ዓይናፊር፣ ንቁና ትሁት ናቸው፡፡ 

 በላሊ በኩሌ ሇጓዯኝነት የሚታመኑና ቁም 

ነገረኞች፣ ሇችግር ዯራሽም ናቸው፡፡ የውስጥ 

ስሜታቸውን ማሳየት አይፇሌጉም፡፡ ምቾት 

ሲሰማቸው ብቻ ነው የውስጣቸውን 

ሚስጥር የሚያጋሩት፡፡ 

 

B 

 ከA እና ከO የዯም ዓይነቶች 50000 ጊዜ 

ዕጥፌ ጠቃሚ ባክቴሪያዎች አሎቸው፡፡  

 ከO የዯም ዓይነት 11% ይበሌጥ በሌብ 

ሕመም የመያዝ ዕዴሌ አሊቸው፡፡ 

 AB እና B  የዯም ዓይነት ካሊቸው ሴቶች 

ይሌቅ በማህፀን ካንሰር የመያዝ ዕዴሌ 

አሊቸው፡፡ 

 በባህርያቸው አፌቃሪ፣ ንቁ፣ የፇጠራ ሰው 

እና ጠንካራ ናቸው፡፡  

 ነገር ግን ሇራስ ብቻ የሚያስቡ፣ ኃሊፉነት 

የማይሰማቸው፣ ይቅርታን የማያውቁ እና 

የማይጨበጡ ናቸው፡፡  

 በጣም ራስ ወዲዴና የማይተባበሩ ስሇሆኑ 

አሌፍ አሌፍ የመገሇሌ ዕጣ ይገጥማቸዋሌ፡፡ 

ሰዎች መሌካም ጎናቸውን ስሇማይረደሊቸው 

የብቸኝነት ስሜት ስሇሚሰማቸው ራሳቸውን 

ነጥሇው ይኖራለ፡፡ 

 ቢ የዯም ዓይነት ያሊቸው ሰዎች 

በፇጠራ ሥራቸው የታወቁ ናቸው፡፡ 

 ፇጣን ውሳኔ ሰጭ ናቸው፡፡ በአንዴ 

ጉዲይ ሊይ ከተመሰጡ ላሊውን ሌብ 

አይለም፡፡  

 በሁለም ነገር የተሻለ የመሆን ጠንካራ 

ፌሊጎት አሊቸው፡፡ ይሁን እንጂ በአንዴ 

ጊዜ ከአንዴ ጉዲይ በሊይ የመከወን 

ችልታ የሊቸውም፡፡  

 የላልችን አስተሳሰብ በቀሊለ የመረዲት 

ችልታ ያሊቸው ሲሆን ፉት ሇፉት 

መጋፇጥንና መገዲዯርን አይወደም፡፡ 

 የዚህ የዯም ዓይነት ያሊቸው ሰዎች 

ሇጓዯኝነት አስተማማኝና መሌካም 

ናቸው፡፡ 

 ከላልች የሚሇዩባቸው አዎንታዊ ባህርይ 

አሊቸው የሚባሇው ዘና ማሇትን 

የሚወደ፣ አንዴን ነገር ሇማወቅ ያሊቸው 

ጉጉት፣ ጠንካራ፣ የማይቻለ ነገሮችን 

መሞከር፣ ፇጠራ ሊይ ማተኮር፣ 

አፌቃሪና ንቁ መሆናቸው ነው፡፡ 

አለታዊ ባህርያቸውን በተመሇከተ 

ጨካኝነት፣ ተሇዋዋጭነት፣ ይቅር 

የማይለ፣ ራስ ወዲድች፣ የማይተባበሩ፣ 

ኃሊፉነት የማይሰማቸው እና 

ሁኔታቸውን ሇመተንበይ ወይም ቀዴሞ 

ሇማወቅ የማይቻለ መሆናቸው ነው፡፡ 

 "ቢ"ዎች በአጠቃሊይ ከ"ኤ"ዎችና 

ከ"ኦ"ዎች አመጣጥነው የወረሷቸው 

ባህርያት ያሎቸው ሲሆን አርቆ 

አሳቢነትና ከፌተኛ ዯረጃ ሇመዴረስ 

ፌሊጎት ያሊቸው ናቸው፡፡ 
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AB 

 AB+ የደም ዓይነት ለሁሉም የደም ዓይነት 

ፕላዜማ መስጠት ይችላል፡፡ 

 ከO የደም ዓይነት ይልቅ 23% በልብ ሕመም 

የመያዜ ዕድል አላቸው፡፡ 

 ሴቶች ከወሊድ በኋላ ለሚደርስ ውስብስብ 

ችግሮች የበለጠ ተጋላጭ ናቸው፡፡  

 በባህርያቸው ጭምት፣ ራሳቸውን የሚገዘ፣ 

ምክንያታዊና ራሳቸውን ከሁኔታዎች ጋር 

ማላመድ የሚችሉ ሲሆኑ በሌላ በኩል መተቸትን 

የሚወዱ፣ መለወጥን የማይወዱ፣ ዜንጉ እና 

ኃላፊነት የማይሰማቸው ናቸው፡፡  

 የ"ቢ" እና የ"ኤ" ባህርይ አቀያይጠው ያሳያሉ፡፡ 

ለምሳሌ እንደ "ቢ" ደፋሮች ሲሆኑ እንደ "ኤ" 

አይናፋርነት ሊታይባቸው ይችላል፡፡ 

 AB የደም ዓይነት ያላቸው ሰዎች በቀላሉ 

ማንነታቸውን ማወቅ አይቻልም፡፡ አንዴ ሌላ፣ 

ሌላ ጊዛ ደግሞ ሌላ ዓይነት ባህርይ ያሳያሉ፡፡ 

 እነዙህ ሰዎች ጓደኝነትን በቀላሉ መመሥረት 

ይችላሉ፡፡ ሆኖም ሰውን ሲቀርቡ ተጠንቅቀው 

ነው፡፡ አስቂኝና አዜናኝ ናቸው፡፡ AB የደም ዓይነት 

ካላቸው ሰዎች ጋር ሆኖ መደበር የለም፡፡ 

 የሰውን ስሜት የሚረዱ፣ ለሰው የሚያስቡ፣  

 AB የደም ዓይነት ያላቸው ሰዎች ከሌሎች 

የሚለዩት በላቀ ሁኔታ የብሩህ አእምሮ ዕውቀት 

ባለቤት መሆናቸው ነው፡፡ ከዙህም በላይ ልዩ 

የሥነ አመንክዮአዊ (ሎጂክ) እና ነገሮችን 

የመተንተን ችሎታ ያላቸው ሲሆን ሰብአዊነት 

የሚሰማቸውም ናቸው፡፡ 

 "ኤቢ"ዎች ካሏቸው አዎንታዊ ባህርያት መካከል 

ለሰው የሚጠነቁና የሚንከባከቡ፣ ሰውን 

የሚያዜናኑ፣ ለሰው ደራሽ የሆኑ፣ ተግባቢ፣ 

እምነት የሚጣልባቸው፣ ምክንያታዊ፣ 

የዲፕሎማሲ ችሎታ ያላቸውና ከሁኔታዎች ጋር 

ራሳቸውን ማላመድ  የሚችለ መሆናቸው 

ነው፡፡  ካሎቸው አለታዊ ባህርያትም 

ውስጣቸውን መረዲት አሇመቻሌ፣ ቅዴሚያ 

ሇራስ ማሇታቸው፣ ኃሊፉነት የማይሰማቸው 

መሆኑ፣ ሇጉዲት ተጋሊጭ መሆናቸው፣ 

በጉዲዮች ሊይ ቶል ውሳኔ መስጠት 

አሇመቻሊቸው፣ የማስታወስ ችልታቸው 

ዝቅተኛ መሆን፣ ይቅር ማሇትን የማይወደ 

መሆናቸው፣ ተቺዎች መሆናቸውና ሁሇት 

ገጽታ ያሇው ስብዕና መያዛቸው ነው፡፡    

O 

 በወባ ትንኝ የሚወደድ የደም ዓይነት ነው፡፡ 

 ለማንኛውም የደም ዓይነት ቀይ የደም ሴል 

መለገስ ይችላሉ፡፡ 

 ለጣፊያ ካንሰር የመጋለጥ ዕድላቸው ዜቅ ያለ 

ነው፡፡ 

 በወባ በሽታ የመሞት ዕድላቸው ዜቅተኛ ነው፡፡ 

 በጨጓራ አልሰር የመያዜ ዕድላቸው የሰፋ ነው፡፡ 

ተረከዜ ላይ ለሚከሰት የጡንቻ (መሰንጠቅ) 

ሕመም የተጋለጡ ናቸው፡፡ 

 በባህርያቸው በራስ መተማመን የሚሰማቸው፣ 

ያሰቡትን  ለማሳካት  ቁርጠኛ   የሆኑ፣   መንፈሰ  
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ጠንካራና ነገሮችን አስቀድሞ የማወቅና የመረዳት 

ችሎታ ያላቸው ናቸው፡፡ ከዙህ በተጨማሪም የግል 

ጥቅማቸውን የሚያስቀድሙ (ይህም ከ"ኤ"ዎች ጋር 

ያመሳስላቸዋል)፣ ጭምቶች፣ የማይጨበጡና ሲበዚ 

ሥራ ወዳድ ናቸው፡፡  ለጋስ፣ ርህሩህ፣ ከለውጥ ጋር 

በቶሎ የሚስማሙ፣ ግትርነት የሌለባቸውና በቀውስ 

ጊዛም መቋቋም የሚችሉ ናቸው፡፡ 

 ውሸታምና ሐቅን የሚያድበሰብሱ ሰዎችን 

አጥብቀው ይጠላሉ፡፡ 

 "ኦ"ዎች ለራሳቸው ከፍተኛ ግምት ይሰጣሉ፡፡ ጥሩ 

የመሪነት ችሎታ አላቸው፡፡  

 "ኦ"ዎች ካሏቸው በጎ ባህርያት መካከል 

የመምራት ችሎታ፣ ቁርጠኛነት፣ በቀላሉ እሺ 

የሚሉ፣ አዎንታዊነት፣ በራስ መተማመን፣ 

ታማኝነት፣ ጠንቃቃነት፣ አፍቃሪ፣ ሠላማዊ፣ 

በሌላው ላይ ጥገኛ የማይሆኑ፣ የነገሮች ጀማሪ 

መሆን፣ አስተማማኝሥ፣ ነፃነት የሚሰማውና 

ለነገሮች ያለው መሰጠት ነው፡፡ በአሉታዊ ጎኑ 

ደካማ ባህርይዎቻቸው ቀናተኛነት፣ ጨካኝነት፣ 

ሰዓት አለማክበር፣ ሊተነበዩ አለመቻላቸው፣ 

ቅዜቅዜ ያለ ስሜት ውስጥ መሆናቸው፣ ለራስ 

ቅድሚያ መስጠታቸውና ሥራ የሚያበዘ 

መሆናቸውና ከኔ በላይ የሚያውቅ የለም 

ማለታቸው ነው፡፡    

 O የደም ዓይነት ያላቸው ሰዎች ከሌላው ለየት 

የሚያደርጋቸው ከልብ ጋር የተያያ ሕመም 

እምብዚም ስለማይዚቸው ረጅም ዕድሜ 

መኖራቸው ነው፡፡ 

 

ሕመምና የደም ዓይነት 

ሰዎች እንደየደም ዓይነታቸው ለአንዳንድ 

በሽታዎች ይበልጥ ተጠቂ እንደሚሆኑ ጥናቶች 

አመልክተዋል፡፡ በዙህም መሠረት:-  

 O የደም ዓይነት ያላቸው ሰዎች ለልብ ሕመም 

የመጋለጥ ዕድላቸው ዜቅተኛ ሲሆን ለሆድ 

አልሰር የመጋለጥ ዕድላቸው ደግሞ ከፍተኛ ነው፡፡ 

 A የደም ዓይነት ያላቸው ሰዎች ከረቂቅ ሕዋሳት 

ጋር በተያያ ለሕመም የመጋለጥ ዕድላቸው 

ከፍተኛ ሲሆን፡፡ የዙህ የደም ዓይነት ያላቸው 

ሴቶች ደግሞ ከሌሎች ይልቅ ማህፀነ ለምለም 

(ወላድ) ናቸው፡፡ 

 B እና AB የደም ዓይነት ያላቸው ሰዎች ለጣፊያ 

ካንሰር የመጋለጥ ዕድላቸው ከፍተኛ ነው፡፡ 

ውድ አንባብያን ከላይ ስለደም ዓይነትና የሰዎች 

ማንነት ያቀረብነው ጽሑፍ ሰዎች የራሳቸውን 

የደም ዓይነት ከተረሩት እውነታዎቸ ጋር 

በማመሳከር ስለራሳቸው እንዲረዱና፣ 

ለሕይወታቸው ጠቃሚ የሆነውን ዴ 

ለመጠቆም እና አስፈላጊውን ጥንቃቄ 

እንዲያደርጉ ለማመላከት ነው፡፡  
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መደበኛ የሆነ የማህበራዊ ዋስትና ፅንስ ሀሰብ የተጀመረዉ በ1889 እ.ኤ.አ በጀርመኑ ቻንስለር ቢስማርክ 

ሲሆን መነሻዉም ኢንዲስትሪዎች በዜቅተኛ ቴክኖሎጂ መስፋፋት ከፍተኛ የአካል ጉዳት በሠራተኞች ላይ 

መድረሱ፣ ከገጠር ወደ ከተማ ስራ ፍለጋ ፍልሰት መብዚት፣ ርካሽ ጉልበትና ዜቅተኛ ክፍያ፣ ሰራተኛ 

ከሚያገኘው ገቢ ላይ ያለመቆጠብና በእድሜ የገፉ ሰራተኞች በማረፊያ ጊዛያቸው ስራ ለመፈለግ 

በመስራታቸው እንደምክንያት ይጠቀሳሉ፡፡ በአጠቃላይ የማህበራዊ ዋስትና በሶስት ዋናዋና ክፍሎች 

የከፈላል ፡- 

1ኛ. የቢስማክ መን፡- ‹‹መንግሥታት ያልተሳተፉበት በግለሰቦች መዋጮ እና ዜቅተኛ ቁጠባ ላይ ተመስርቶ 

ማህበራዊ ዋስትና ጥቅም ላይ የዋለበት ወቅት ነበር ፡፡ 

2ኛ.  ማህበራዊ ዋስትና መን፡- 1930 እስከ-1952 እ.ኤ.አ. ዜቅተኛ መመኛ በማውጣትና ስርዓት 

በመቋቋም ማህበራዊ ዋስትና የጀመረበት በመዋጮና ያለመዋጮ የተጀመረበት በሀገራትና በድርጅቶች 

መካከል ትብብር የተፈጠረበት ወቅት እንደነበር የታሪክ መዚግብት ያትታሉ፡፡ 

3ኛ.የማህበራዊ ጥበቃ መን፡-ማህበራዊ ዋስትና እንደሰብአዊ መብት የታየበት ድህነትን ማስወገጃ ሁሉም 

ሀገራት (የእድገት) አጀንዳ ሆኖ እንዲሰሩበት የተደረገበት ወቅት ናቸው፡፡  

በአጠቃላይ ማህበራዊ ዋስትና ከህብረተሰቡ ማህበራዊ፣ ባህላዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ሁኔታዎች ጋር እያደገ 

የመጣ ማህበራዊ ክስተቶች የማህበራዊ ዋስትና ሽፋን ታሪካዊ እድገቱን በሀገራችን በኢትየጵያ በምናይበት 

ጊዛ እስከ 1933 በቤተሰብ አባላት በቤተመድ በየማህበረሰቡ በመደጋገፍ ባህል መሰረት አድርጎ ቤተሰባዊ 

መደጋገፍን የሚከተል እንደነበር በኋላ ከእድገት ጋር ተያይዝ ለውጥ እያመጣ መምጣቱና በጦርነት 

ምክንያት ጉዳት ለደረሰባቸው መሬት ለመተዳደሪያ ይሰጥ እንደነበር ይታወቃል፡፡ 

ከ1933 ዓ.ም በኋላ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ለውጦች በተለይም የኢንዱስትሪ መስፋፋት 

የከተሞች እድገት፣ የገንብ ተቋማት መስፋፋት፣የማህበራዊ ዋስትና አስፈላጊነት እየጎላ መጥቷል ይህን 

ተከትሎ በፖቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ሁኔታዎች ግፊት በ1953 ዓ.ም የጡረታ ድንጋጌ መታወጁ 

እንዲሁም ከ1955 ዓ.ም እስከ ሰኔ 2003 ዓ.ም በመንግሥት ሰራተኞች በጡረታ አዋጅ  በስራ ላይ የዋለ 

ሲሆን በአዲስ መልኩ ከሀምሌ 2003 ዓ.ም ጀምሮ በአዋጅ ቁጥር 714/2003 በመንግስት እና በአዋጅ 

ቁጥር 715/2003 ለግል ድርጅቶች ሰራተኞች ተግባራዊ እየሆነ ይገኛል፡፡ 

ወ/ሮ ፀሐይ ዘውዴ ይታየው   

የዕውቅና አሰጣጥና ማህበራዊ ትስስር መስራች 
    አ ሻ ራ 
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በአሁኑ ወቅት ማህበራዊ ዋስትና የሰብአዊ መብት ከመሆኑ ባሻገር የማህበራዊ ዋስትና ማግኘት ሰብአዊ 

መብት በመሆኑ የተባበሩት መንግሥታት ሁሉን አቀፍ የሰብአዊ መብት መሆኑን በማረጋገጥ ያፀደቀ ሲሆን 

በኢትዮጵያም በህገመንግስቱም አንቀጽ 90 ንዑስ አንቀጽ 1›› ዛጎች አቅም በፈቀደ መጠን ደረጃ በደረጃ 

ማህበራዊ ዋስትና የሚያገኝበት መብት ማክበርም ተጠቃሚ የሚሆኑበትን ስርዓት ማበጀት ግዴታ ደንጓል››  

ከላይ በአጭሩ ለመግለጽ እንደተሞከረው የማህበራዊ ዋስትና ጽንስ ሀሳብ እና አጀማመርን ለመግቢያ ያህል 

ተጠቀምኩ እንጂ የዙህ አጭር ጽሁፍ ዓላማ ለፐብሊክ ሰርቪሱ የመንግስት ፖሊሲ እና ስትራቴጂዎችን 

ለመተግበር በሚያስችል መልኩ በተዋቀረው የመንግስት አካል ውስጥ መንገድ መሆኑን እና ጠንካራ ፐብሊክ 

ሰርቪስ ለመገንባት የሰው ሀብት ልማት በተጠናከረ ሃገራዊ ራዕይ በተሟላ ሁኔታ ለማሳካት የመንግሥት 

ፖሊሲዎች እስትራቴጂዎችን ለመተግበር የሚያስችለውን  ተልዕኮ ስርዓት እያንዳንዱ ሲቪል ሰርቫንት 

የተሰማራበትን ተቋም የተሰጠውን ተልዕኮ እና ኃላፊነት በተሟላ መልኩ በብቃትና በታማኝነት በጠንካራ 

የስራ ሥነ-ምግባር በመፈጸም ሕዜብና መንግሥትን ማገልገል እንዳለበት ያስገነዜባል፡፡ 

በመሆኑም በዙህ አፈፃፀም ሂደት ሲቪል ሰርቪሱ በዙህ የሥራ ተልዕኮ ውስጥ አንጋፋዎቹ እና በስራ ርፉ 

ተሰማርተው የራሳቸውን ትላልቅ አሻራ ያሳረፉና ተልዕኮአቸውን፣ ኃላፊነታቸውን በብቃት ፣ በታማኝነት፣ 

በጠንካራ የስራ ሥነ-ምግባር በመፈፀም በአዋጅ የተቀመጠላቸውን  የሥራ ማብቂ መን በማጠናቀቅ ወደ 

ማህበራዊ ዋስትና የሚሸጋገሩትን እምቅ ልምዳቸውን ለማስተላለፍ በሚያስችል ሁኔታ በፖሊሲ ውስጥ 

ታቅዶ ሲሰራ አይታይም ፡፡ 

የዚሬው ትውልድ የትምህርት ዕድል ተስፋፍቶ፣ መንገዶች፣ መሰረተ ልማቶች፣ የህብረተሰብ አስተሳሰብ 

በኢንተርኔት፣ በስልክ፣ በኮምፒውተር፣....ወተ ምኖ ሲታይ በእጅ ካርቦን በታይፕ ጽሁፍ እና የተለያዩ ኋላ 

ቀር የሆኑ  መገልገያዎችን ተጠቅሞ ያቆየውን ሲቪል ሰርቪስ ስርዓት  ለትውልድ ያስተላለፉትን አንጋፋዎችን 

ማስታወስ የግድ ይለናል፡፡ 

ሆኖም  የአሁኑ ተረካቢ ትውልድ ከቀድሞ አባቶች የአላማ ፅናት፣ ታማኝነት፣ ስራ ወዳድነትና የስራ 

ዲሲፕሊን ለመማር አባቶች በመናቸው በአስቸጋሪ ሁኔታ ለሀገራቸው ልማት ያደረጉትን አስተዋጽኦ ክብር 

እየሰጠ የነገ ተረኛ መሆኑን በማሰብ ህዜብና መንግስትን በማገልገል ጠንካራና የበለፀገ ሀገር በመረከብ 

የመን ቅብብሎሽ ለማስረከብ መስራት ይገባዋል፡፡ 

በዙህ መሰረት የክልሉ ፋይናንስ ቢሮ እጅግ ውጣ ውረድ በበዚበት ከገንብ ጋር በተያያዘ ተጠያቂነቱ ከፍተኛ 

በሆነበት ባንኮች በሌሉባቸው ስፍራዎች ወጪ መርጃ ይው ሲንቀሳቀሱ ሕይወታቸውን ያጡ እና የተጎዱ 

ሰራተኞችን በተሰማሩበት ርፍ የራሳቸውን አሻራ ያሳረፉ ሰራተኞች ትልቅ ክብርና ስፍራ ያለው መሆኑን 

በመገንብ የሰው ሀብት ልማት ማለት አሁን በስራ ላይ ያሉትን ብቻ ሳይሆን የቀድሞዎቹን ዕምቅ አቅም 

ያላቸውን እውቀታቸውን መጠቀም እንዲቻል ወደ ማህበራዊ ዋስትና መሸጋገሪያ የተቀመጠውን ገደብ 

እንደስራ ማብቂያ ጣሪያ አድርጎ የሚታሰበውን አመለካከት በመስበር በተለያዩ የትምህርትና የአገልግሎት 

መስክ ያካበቱትን እውቀትና አገልግሎታቸውን ለተተኪው ትውልድ በማበርከት ሰጪና ተቀባይ የሚሆኑበትን 

አመቺ መድረኮች በማመቻቸት ‹‹ ወደማህበራዊ ዋስትና የተሸጋገሩ የፋይናንስ ሰራተኞች ዕውቅና አሰጣጥና 

ትስስር›› የሚል ሰነድ በማጋጀት በስሩ ላሉ መዋቅሮች ከ2008 ዓ.ም ጀምሮ እንዲተገበር በማስተላለፍ 

በትግበራ ላይ ይገኛል፡፡  

ስለዙህ ሲቪል ሰርቪሱ ለሰው ሀብት ልማት ረገድ የልማት ግቦችን ለማሳካት በሚያደርገው ጥናት 

በየትኛውም ሴክተር መሥሪያ  ቤቶች ብሎም በሀገር አቀፍ ደረጃ እስካሁን ወደ ማህበራዊ ዋስትና የተሸጋገሩ  
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የመንግሥት ሰራተኞች በረጅም ጊዛ አገልግሎታቸው ያካበቱትን እምቅ እውቀት ለትውልድ እንዲተላለፍና 

በዙህም ሀገራችንን በመገንባቱ ረገድ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ከማድረግ ባሻገር እነሱ ተጠቃሚ የሚሆኑበት 

አደረጃጀት ባሉበት ተቋም፣ ክልልም ሆነ ሀገር አቀፍ ደረጃ ለመመስረት የሚያስችል ደንብና  መመሪያ ጉዳዩ 

በሚመለከታቸው አካት በተለይም በፐብሊክ ሰርቪስና የሰው ሀብት ልማት ቢሮ እና በማህበራዊ ዋስትና 

በኩል ተጠንቶ ተግባራዊ ቢደረግ ለሀገር ያለው ጠቀሜታ ላቅ ያለ ነው፡፡  

‹‹የትናትናዎችን አሻራ ማስታወስ ሇአሁኑ ትውሌዴ የሞራሌ ስንቅ ነው ››  

 

ትደርስበታለህ!!  

አንድ ወጣት ቤተሰቦቹን ለመጠየቅ ከከተማ ወደገጠር ይሄዳል፡፡ ታዲያ 

በእድሜ የገፉት አያቱ ከልጃቸው ጋር ነበር የሚኖሩት፡፡ ወጣቱ እናቱንም 

አያቱንም አግኝቶ እየተጫወተ ሳለ ምሳ ቀርቦ እናት ለአያትየው 

በእንጨት ሳህን፣ ለራሳቸውና እና ለልጁ ደግሞ በሸክላ ሳህን አቀረቡ፡፡ 

ልጁም ግራ ገባውና እናቱን:  

"ለእኔና ላንቺ በሸክላ ሳህን አቀረብሽ፡፡ ለአያቴ ግን ለምን በእንጨት ሳህን 

አቀረብሽ" ሲል ጠየቃት፡፡  

እናቱም "አያትህ በጣም ከማርጀቷ የተነሳ የሸክላ ሳህኑን እንዳትሰብረው 

ነው" በማለት መለሰችለት፡፡  

ያን ጊዛ ልጁ በመገረም "በይ እናቴ! ይህንን የእንጨት ሳህን እንዳትጥይ 

አስቀምጪው" አላት፡፡  

እናትየውም "ለምን"? ስትል ጠየቀችው "አንቺም ስታረጂ በተራሽ በዙህ 

እንጨት ሳህን ትበይበታለሽ" ሲል መለሰላት፡፡  
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ይህን ያውቁ ኖሯሌ   

1. ከቀዜቃዚ ውሃ ይልቅ የሞቀ ውኃ ቶሎ ወደ በረዶነት ይለወጣል፡፡ 

2. በዓለም ካሉት የሰው መጠሪያ ስሞች ብዚት ያለው "መሐመድ" ነው፡፡ 

3. ጨረቃ ወጥታ በአናታችን ትክክል በምትሆንበት ጊዛ ክብደታችን በመጠኑ ቀንሶ ይገኛል፡፡ 

4. እርስዎ ክርንዎን በምላስዎ መላስ በፍጹም አይቻልዎትም፡፡ 

5. ግመሎች ሦስት የዓይን ቆብ አላቸው፡፡ ይህም ዓይናቸውን በበረሃ ከሚነፍሰው አሸዋ ለመከላከል 

ተፈጥሮ ያመቻቸችላቸው ነው፡፡ 

6. ቸኮሌት ውሾችን ይገድላል፡፡ ምክንያቱም ቸኮሌት ውስጥ ያለው ቴብሮሚን የተባለ ንጥረ ነገር የውሾችን 

ልብና የነርቭ ሥርዓት በማናጋት ስለሚጎዳቸው ነው፡፡ 

7. ሴቶች ከወንዶች እጥፍ ጊዛ ዓይናቸውን ያርገበግባሉ፡፡ 

8. የጊነስ የክብር መዜገብ (መጽሐፍ) ከሕዜብ ቤተ መጻሕፍት በመሠረቅ ሪከርድ ሰብሯል፡፡ 

9. አሣማዎች ወደ ሰማይ መመልከት አይችሉም፡፡ 

10. 111,111,111 x 111,111,111 = 12,345,678,987,654,321 

11. ቀንድአውጣ ለሦስት ዓመታት ማነቀላፋት ይችላል፡፡ 

12. ቢራቢሮዎች ጣዕም የሚለዩት በእግራቸው ነው፡፡ ከዜሮ በታች 40 ዱግሪ ሴንቲግሬዴ፣ ከ40 ዱግሪ 

ፊራናይት እኩሌ ነው፡፡ 

13. ጃፓን ከሁለም ሀገሮች ይበሌጥ ሇመሬት መንቀጥቀጥ የተጋሇጠች ሀገር ናት፡፡ 

14. ኢንድኔዥያ ከሁለም ሀገሮች ይበሌጥ አጫጭር ሰዎች አሎት፡፡ 

15. አሁን ካሇው የዓሇም ሕዝብ 52 በመቶ የሚሆነው ዕዴሜው ከ30 ዓመት በታች ነው፡፡ 

16. አይጦች በፍጥነት ይራባሉ ይባዚሉ፡፡ ሁለት አይጦች ተዋልደው ቁጥራቸው በ18 ወራት ውስጥ ከአንድ 

ሚሊዮን በላይ ይደርሳል፡፡  

17. ከላይ የተረሩትን ካነበቡት ሰዎች 99 በመቶ የሚሆኑት ክርናቸውን ለመላስ ጥረት አድርገዋል፡፡ 
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የፊይናንስ ቢሮ ሥሌጣንና ተግባራት   

 

1. የክሌሌ መንግስት በጀት ያዘጋጃሌ፣ በተፇቀዯው በጀት መሠረት ክፌያ ይፇፅማሌ፣ የበጀቱን 

አፇፃፀም  ያስተዲዴራሌ፣ ይገመግማሌ፣ ይቆጣጠራሌ፣ 

2. የክሌለ መንግስትን የበጀት የሒሳብ፣ የክፌያና፣ የውስጥ ኦዱት ሥርዓት ይዘረጋሌ፣ በስራ  

ሊይ መዋለን ይከታተሊሌ፣  

3. የክሌለን መንግስት የገንዘብ ሰነድች ገንዘብና ንብረቶች ይይዛሌ ያስተዲዴራሌ፣ 

4. የክሌለን መንግስት የብዴርና ዕርዲታ ስምምነቶች ይፇርማሌ ያስተዲዴራሌ፣ 

5. በኢኮኖሚና ማሕበራዊ ያሌሆኑ ዘርፌ የተሰማሩ መንግስታዊና መንግስታዊ ያሌሆኑ 

ዴርጅቶችን ስራ ከሚመሇከታቸው ጋር በመሆን ያስተባብራሌ፣ ይቆጣጠራሌ፣ 

6. የሲቪሌ ማኅበረሰብ ዴርጅቶች ፕሮግራሞችና ፕሮጀክቶች የብቃት ምዘና በማዴረግ፣ የሥራ 

ውሌ ይፇራረማሌ፣ ያስተባብራሌ፣ ይከታተሊሌ፣ ይገመግማሌ፤  

7. ዘመናዊ የበጀት አስተዲዯር የሂሳብ አያያዝ የግዥና የንብረት አስተዲዯር ስርዓት 

ይመሰርታሌ፣ ስራ ሊይ መዋለን ይቆጣጠራሌ፣ 

8. የክሌለን መንግስት የፊይናንስና ንብረት ኢንስፔክሽን ያከናውናሌ፣ እርምጃ ይወስዲሌ 

እንዱወስዴም ያዯርጋሌ፣ 

9. የክሌለን መንግስት የገቢ መሰብሰቢያ ዯረሰኝ ያሳትማሌ፣ ያሰራጫሌ፣ ይከታተሊሌ፣ 

ይቆጣጠራሌ፣  

10. በክሌለ የሚገኙ የመንግሥት ሌማት ዴርጅቶችን እንቅስቃሴና ተግባራት ይከታተሊሌ፣ 

ይቆጣጠራሌ፣ አፇጻጸማቸውን ይገመግማሌ፤ 

11. ዓሊማውን ሇመፇጸም የሚረደ ላልች ሥራዎችን ያከናውናሌ፡፡ 
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አረንጓዴ አሻራን ማሳረፍ እና የታላቁ ህዳሴ ግድብን ማጠናቀቅ የማይነጣጠሉ    

የህልውናችን መሠረት ናቸው፡፡ 


