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ዛና ፋይናንስ 

ሀብትን በብቃት በማስተዳደር ቀጣይነት ያለው፣ ተጨባጭ፣ ውጤታማና 

ሁሉን አቀፍ ልማት ማስፈን ወሳኝ መሆኑን የክልሉ ፋይናንስ ቢሮ አስታወቀ፤ 

ቢሮው ይህንን ያስታወቀው የፋይናንስ ሴክተር የ2014 

በጀት ዓመት የመጀመሪያው ግማሽ ዓመት ዕቅድ አፈጻጸም 

ለመገምገም ከየካቲት 29 እስከ 30/2014 ዓ.ም በአርባ 

ምንጭ ከተማ ባጋጀው መድረክ ላይ ሲሆን አቶ ተፈሪ 

አባተ የደቡብ ክልል ፋይናንስ ቢሮ ኃላፊ ውይይቱን 

በንግግር በከፈቱበት ወቅት፣ በየአስተዳደር እርከኑ የህዜብን 

ሀብት እንዲያስተዳደሩ ኃላፊነት የተሰጣቸው የአመራር 

አካላት ከተለያዩ ሴክተር መሥሪያ ቤቶች ጋር በቅንጅት 

የፋይናንስ አሠራር ህጎችንና ደንቦችን በማክበርና በማስከበር 

ከህዜቡ የተጣለባቸውን ኃላፊነት በአግባቡ ሊወጡ ይገባል 

ብለዋል ። 

የፋይናንስ ሴክተሩ የህዜብን ፍትሀዊ የልማት ተጠቃሚነት 

ለማረጋገጥ እስከ ታችኛው የአስተዳደር እርከን የተነደፉ 

ዕቅዶች ግብ ተኮር እና በተጨባጭ መሬት ላይ የሚታዩ 

እንጂ በሪፖርት ብቻ የታጀሉ ሊሆኑ አይገባም ያሉት የቢሮ 

ኃላፊው ለተግባራዊነቱም በዝኖችና በልዩ ወረዳዎች 

የተመደቡ አመራሮች የተጣለባቸው ኃላፊነት ከባድ ስለሆነ 

በግልፀኝነትና በተጠያቂነት መርህ መንቀሳቀስ የወቅቱ ጥያቄ 

መሆኑን አብራርተዋል ።  

የክልል ፋይናንስ ቢሮ በበጀት ዓመቱ የዝኖችንና የልዩ 

ወረዳዎችን ዕቅድ አፈጻጸም ለመገምገም ያሰማራው 

የድጋፍና ክትትል ቡድን በተግባር አፈጻጸም ዘሪያ 

የተስተዋሉ አዎንታዊና አሉታዊ ጉዳዮችን አሰባሰቦ 

መመለሱን ያወሱት ኃላፊው በሁለት ተከታታይ የውይይት 

ቀናት ቆይታ ተሳታፊዎች በተጨባጭ በታዩ ክፍተቶች ላይ 

በማትኮር የመፍትሄ አቅጣጫ እንዲያስቀምጡ አሳስበዋል ። 

ከሦስት ልዩ ወረዳዎች በስተቀር በአብዚኛዎቹ ዝኖችና ልዩ 

ወረዳዎች በተካሄደው የድጋፍና ክትትል ሥራ የተሰባሰቡ 

የአሠራርና የአመለካከት ችግሮች በዜምታ የማይታለፉ 

መሆናቸውን የገለጹት የቢሮ ኃላፊው የተለዩ ችግሮችን 

ለመቅረፍ ከመቼውም ጊዛ በበለጠ በግልፀኝነትና 

ተጠያቂነት መርህ ቀን ተሌት ዕቅድ አውጥተን ብልሹ 

አሠራርን ለማስወገድ መሥራት የሁላችንም ቀዳሚ ተግባር 

ነው ብለዋል።  

የክልሉ ሴክተር ባለድርሻ ቢሮ አመራሮች፣ የፋይናንስ ቢሮ 

ማናጅሜንት አካላት፣ የሁሉም ዝኖችና ልዩ ወረዳ የፋይናንስ 

ሴክተር ኃላፊዎችና ምክትል ኃላፊዎች በተሳተፉበት በዙህ 

የውይይት መድረክ፣ የሴክተሩን የ2014 የመጀመሪያ ግማሽ 

ዓመት ዕቅድ አፈጻጸም ሪፖርት፣ በአቶ አያሌው ዜና 

በምክትል የቢሮ ኃላፊ ማዕረግ የፊሲካል ፖሊሲ ሲቪክና 

ትብብር ርፍ ኃላፊ፤ እንደዙሁም የድጋፍና የክትትል 

አፈጻጸም ሪፖርት በአቶ ታረቀኝ ኑራሞ፣ የቢሮው የቻናል 

አንድ ፕሮግራሞች አስተባባሪ አማካይነት ቀርቦ ጥልቅ 

ውይይት ተካሂዶባቸዋል።  

የውይይት መድረኩ ተሳታፊዎች በበኩላቸው ዜግጅቱ 

ሲጠቃለል የሴክተሩን ዕቅድ ወደ ላቀ ውጤት ለማሳደግና 

የተስተዋሉ ቁልፍ ችግሮችን ለመፍታት፣ ህጋዊ አሠራር 

በማስፈንና የህዜብ ልማት ተጠቃሚነትን በማረጋገጥ 

በተለዩ ክፍተቶች መሠረት ዕቅድ በማውጣት ለውጥ 

ለማስመዜገብ ተግቶ ለመሥራና በቀሪው የበጀት ዓመት 

ስኬታማ ተግባር ለመፈጸም በቁጭት እንደሚሠሩ ቃል 

መግባታቸውን ከሰጡት አስተያየት ለመረዳት ተችሏል ። 
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የምልመላና  መረጣ  አፈጻጸም መመሪያ  አተገባበር  ዙሪያ የሚስተዋሉ 

የአሠራር  ችግሮች በማረም ለላቀ ውጤት መሥራት እንደሚገባ ተገለጸ፤ 

የደቡብ ክልል ፋይናንስ ቢሮ ከሁሉም ዝኖችና ልዩ ወረዳዎች 

የሰው ሀብት አሰተዳደርና ልማት ቡድን መሪዎችና 

ባለሙያዎች፣  እንደዙሁም የሥነ-ምግባር ኦፊሰሮቸ 

በተሳተፉበት የመንግሥት ሠራተኞች ምልመላና መረጣ 

አፈጻጸም መመሪያ አተገባበር ላይ  ውይይት አድርገጓል 

በውይይቱም፡- በቢሮው ምክትልና የፋይናንስና አስተዳደር 

ርፍ ኃላፊ አቶ ካራ ማሞ የመክፈቻ ንግግር አድርገዋል፤ 

ኃላፊው ከሠው ኃይል ምልመላና መረጣ አፈጻጸም አኳያ 

በርካታ የአሠራር ግድፈቶች የተስተዋሉ መሆኑንከተካሄደው 

የድጋፍና ክትትል ሥራ ማወቅ ተችላል ብለው ይህም 

ለመልካም አስተዳደር እጦት፣ ለብልሹ አሠራርና ለህግ 

ጥሰት እየዳረገን ስለሆነ ከየአስተዳደር እርከኑ የተገኙ የርፉ 

ኃላፊዎችና ባለሙያዎች የፋይናንሰ ኬክተርን ቁመና 

ወደተሻለ ደረጃ ለማሸጋገር የበኩላቸውን ጥረት በማድረግ 

መመሪያና ህግን ተከተለው መሥራት እንደሚገባቸው  

ገልፀዋል ። የክልሉ ፋይናንስ ቢሮ የሠው ሀብት ልማትና 

አስተዳደር ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተርአቶ ያዕቆብ አባይነህ 

በበኩላቸው በተካሄደው ክልላዊ የክትትልና ድጋፍ ሂደት 

በሠው ኃይል ምልመላና መረጣ እንደዙሁም በዲስፕሊን 

መመሪያ አፈጻጸም ዘሪያ የታዩ ግድፈቶች፣ የአመራሮች 

ጣልቃ ገብነት፣ የአሠራርና የአመለካከት ክፍተት ዋና ዋና 

የሚታዩ የአሠራር ችግሮች እንደሆኑ ጠቅሰው እነዙህ 

ለአሠራር እንቅፋት የሆኑ ሳንካዎች በአጭሩ  ካልተቋጩ 

ህጋዊ 

ተጠያቂነት እንደሚያስከትል አሳስበዋል።  

በመድረኩ ላይ ከክልሉ ፐብሊክ ሰርቪስ የተጋበዘ የሥራ 

ኃላፊዎች በመንግሥት ሠራተኞች ምልመላና መረጣ 

አፈጻጸም መመሪያ ቁጥር 20/2011 እና በዲስፕሊን መመሪያ 

ቁጥር 21/2011 ሰፊ ማብራሪያ የሰጡ ሲሆን 

ተሳታፊዎችም ለቀጣይ የአፈጻጸም ምዕራፍ ጠቃሚ 

ግብኣት ማግኘታቸውን ተናግረዋል። 

የፋይናንስን ተልዕኮና ራዕይ ለማሳካት፣ ተቀራርቦና 

በቅንጅት ተደጋግፎ በመሥራት ለተቀመጡ ዕቅዶች ሰኬት 

መነሻ የሚሆን የሴክተሩን ሪፎርም ሥራዎች አተገባበርና 

ያለበት ደረጃ፣ የሚስተዋሉ የመልካም አስተዳደር ችግሮችንና 

መፍትሄዎቻቸው በመድረኩ ቀርበው በየአስተዳደር እርከኑ 

ዕቅድ በማውጣት ለመሥራት የሚያስችል በቂ ግንዚቤ 

መያዘን በወቅቱ ለመረዳት ተችሏል ። 

ዛና ፋይናንስ 
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 በፕሮጀክቶች አፈጻጸም ዙሪያ የአመራሩን ሚና በሚመለከት 

ጥናት ለማካሄድ ማቀዱን የክልሉ አመራር አካዳሚ አስታወቀ፤ 

ዛና ፋይናንስ 

በደቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዜቦች ክልል መንግሥት 

የአመራር አካዳሚ በፕሮጀክቶች አፈጻጸም ዘሪያ የአመራሩን 

ሚና በሚመለከት ጥናት ለማካሄድ ማቀዱን አስታወቀ፡፡ 

አካዳሚው ይህንን ያስታወቀው በክልሉ ፋይናንስ ቢሮ 

የመሰብሰቢያ አዳራሽ ባካሄደው ውይይት ነው፡፡  

በአመራር አካዳሚው የጥናትና ልማት ክፍል ባቀረበው 

ማብራሪያ ጥናቱ በክልሉ በናሙናነት በተመረጡ አምስት 

ዝኖችና አንድ ልዩ ወረዳ እየተከናወኑ ባሉ ፕሮጀክቶች ላይ 

ተመሥርቶ የሚካሄድ ሲሆን ፕሮጀክቶቹ ከጊዛ፣ ከወጪ እና 

ከጥራት አንፃር ውጤታማነታቸው ይመረመራል፡፡ በተለይም 

አመራሩ ፕሮጀክቶችን ከዕቅድ እስከ ሪፖርትና ስጋት ቅነሳ 

ድረስ ባሉት የሥራ እንቅስቃሴዎች የተጫወተውን ሚና 

ይቃኛል፡፡ ጥናቱ የአመራሩን ሚና ከማሳየት በተጨማሪ 

በክልሉ የፕሮጀክት መጓተትን እና የዋጋ ጭማሪን ባስከተሉ 

ምክንያቶች ዘሪያ ሰፋ ያለ ሳይንሳዊ ትንተና ያቀርባል 

ተብሏል፡፡ በመነሻ ሃሣቡ ውይይት ላይ የአመራር አካዳሚው 

ልዩ ልዩ ክፍሎች ዳይሬክተሮች፣ የፋይናንስ ቢሮ፣ የፕላንና 

ልማት ቢሮ፣ የኮንስትራክሽን ባለሥልጣን፣ የመንግሥት ልማት 

ድርጅቶች ተጠሪ ቢሮ፣ የትምህርትና ሥልጠና ተቋም፣ የደቡብ 

ዲዚይንና ግንባታ ቁጥጥር ባለሥልጣን፣ የመስኖ ኤጀንሲ፣ 

የውሃ ሥራዎች ኮንስትራክሽን ድርጅት፣ የፖሊሲ ጥናትና 

ምርምር ተቋም የሥራ ኃላፊዎች ተገኝተዋል፡፡ አቶ ንጉሤ 

አስረስ የክልሉ አመራር አካዳሚ ዋና ዳይሬክተር በገለፃ 

የቀረበው መነሻ ሃሣብ ዳብሮና ተሻሽሎ የሚቀርብ መሆኑን 

ገልጸው ጥናቱ ፍጹም ሳይንሳዊ በሆነ እና እስከ ወረዳና ቀበሌ 

ያሉትን መንግሥታዊ ተቋማትንና ተጠቃሚውን ህብረተሰብ 

ያሳተፈ እንደሚሆን ገልጸው ለጥናቱ አፈጻጸም የክልሉ  

መሥሪያ ቤቶች አስፈላጊውን ድጋፍ እንዲያደርጉ ጠይቀዋል፡፡ 

አቶ ተፈሪ አባተ የክልሉ ፋይናንስ ቢሮ ኃላፊ 

በበኩላቸው የጥናቱ መካሄድ በክልሉ ያለውን 

 የፕሮጀክት ሥራ አመራር ሁኔታን በግልጽ ለማየት 

የሚረዳ በመሆኑ ቢሮው ከአመራር አካዳሚው ጋር 

በትብብር ይሠራል፤ ይደግፋልም ብለዋል፡፡ 

    ጥናቱ እስከ ግንቦት 31/2022 ለማጠናቀቅ የታቀደ 

ሲሆን በተለይ ፋይናንስ ቢሮ እና ፕላንና ልማት ቢሮ 

ባለሙያ በመመደብ ጭምር ይሳተፉበታል ተብሎ 

ይጠበቃል፡፡ 

   መጋቢት 2014 
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በመንግስት ግዢና ንብረት አስተዳደር ሂደት የሚታዩ ችግሮችን መቅረፍ ያለመ 

ስልጠና ተሰጠ፤ 

   መጋቢት 2014 

በደቡብ ክልል ፋይናንስ ቢሮ በመንግስት ግዢና ንብረት 

አስተዳደር ኤጀንሲ አጋጅነት የተሰጠው ስልጠና በመንግስት 

ግዢና 

ንብረት አስተዳደር የሚታዩ ችግሮችን ለመቅረፍ ታሳቢ 

ያደረገ ሲሆን፣ ስልጠናው ከክልል ሴክተር መስሪያ ቤቶች፣ 

ከዝን እና ልዩ ወረዳዎች፣ ከጤና፣ ከትምህርት እና ከቴክኒክና 

ሙያ ስልጠና ኮሌጆች፣ ከማረሚያ ቤት አስተዳደር፣ ከአካል 

ጉዳተኛ ተሃድሶ እና ከእርሻ ምርምር ማዕከላት ለተውጣጡ 

የመንግስት ግዢና ንብረት አስተዳደር ባለሙያዎች ነው፡፡  

የዕለቱን የስልጠና መድረክ በንግግር የከፈቱት በደቡብ ክልል 

ፋይናንስ ቢሮ የመንግስት ግዢና ንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ 

ዳይሬክተር አቶ ታከለ ጌታቸው ከመንግስት በጀት 65 

በመቶውን የሚሸፍነው የመንግስት ግዢ ሲሆን፤ ይህ ተግባር 

በዙህ ስራ ላይ ያሉ ባለሙያዎችን በቀጥታም ይሁን 

በተዋዋሪ የሚመለከት በመሆኑ በግዢ ብቻ የምናወጣው 

በጀት ሌሎች የልማት ስራዎችን እንዳናከናውን እክል 

እየፈጠረብን በመሆኑ የመንግስትን የግዢ አፈፃፀም ሂደት 

ችግሮች ለመፍታት በመመሪያና በስርዓት እንዲመራ 

ለማስቻል የባለሙያዎች አስተዋፅኦ ከፍተኛ ነውበመሆኑ 

ስልጠናው ሊጋጅ ችሏል  ብለዋል፡፡     የስልጠናዉን ዓላማ 

ያብራሩት በክልሉ ፋይናንስ ቢሮ መንግስት ግዢና ንብረት 

አስተዳደር ኤጀንሲ ትምህርትና ስልጠና ዳይሬክቶሬት 

ዳይሬክተር አቶ ዮናስ አብረሃም በመንግስት ከፍተኛ ወጪ 

ስለሚገዘ ንብረቶች ከመነሻው ዓላማዉን ማወቅ፣ 

መመሪያን ተከትሎ ግዢ መፈፀምና የተገዚዉንም 

ግዢ ስርዓት ባለው መልኩ መዜግቦ ማሰራጨትን እና 

ስለ አጠቃላዩ የግዢ አፈፃፀም ሁኔታ ትምህርት 

መስጠቱ አስፈላጊ በመሆኑ ነው ሲሉ ገልፀዋል፡፡ 

ለአራት ተከታታይ ቀናት በተሰጠው  ስልጠና ስለ 

መንግስት ግዢ ምንነት፣ አስፈላጊነትና፣ አፈፃፀም 

ባህሪያት፣ ስለግዢ  ጨረታ አወጣጥ፣ ስለ ግዢ መመሪያዎች 

አጠቃቀምና አተገባበር፣ የንብረት አስተዳደር ምንንት፣ 

ዓይነትና የንብረት አመጋገብ እንዲሁም አሰረጫጨትና 

ክትትል በሚሉ ይቶች በጥያቄና መልስ፣ በገለፃና በውይይት 

የተደገፈ ማብራሪያ ተሰጥቷል፡፡ 

ዛና ፋይናንስ 
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የደቡብ ክልል ፋይናንሰ ቢሮ የፊሰካል ፖሊሲ፣ የሲቭከና 

ትብብር ርፍ በላቂ ልማት ግቦች ማሳኪያ ፕሮጅከቶች 

ከሚያስተዳደሩ ባለድርሻ ሴከተር መሥሪያ ቤቶቸ ጋር በ 6 

ወራት፣ የፕሮጀከቶች ፊስካል አፈጻጸምና በጀት አጠቃቀም 

ላይ ያተኮረ ውይይት በፋይናንሰ ቢሮ ሚኒ አዳራሽ አካሂዷል 

። 

በውይይቱ ተሳታፊ የሆኑት የክልሉ ስምንት ባለፕሮጀክት 

መሥሪያ ቤቶቸ ሲሆኑ አርብቶ አደር ጉዳዮች፣ ግብርና፣ ውሃ 

ማዕድንና ኢነርጂ፣ መስኖ ልማት ተቋማት፣ መንገዶች 

ባለሥልጣን፣ ትራንስፖርትና የመንገድ ልማት ቢሮ፣ ጤናና 

አግሮ ኢንዳስትሪ ፖርኮቸ ልማት ኮርፖሬሽን ናቸው። 

አቶ ሠለሞን ደጄኔ በፋይናነሰ ቢሮ የፊስካል ፖሊሲ ገቢ 

ማበልፀግ ዳይሬከቶሬት ዳይሬከተር እንደገለጹት አሰካሁን 

ባለው የፕሮጀከቶቸ አፈጻጸም ለውይይት በቀረበው መሠረት 

ሲታይ የቆሙ ፐሮጀከቶች ሥራ እየተካሄደ መሆኑንና 

በቀጣይም በኣካል ክትትልና ግምገማ ለማካሄድ ቢሮው ዕቅድ 

መያዘን አስታውቀዋል። 

በዋናነት ለፕሮጀከቶቹ አፈጻጸም የበጀት እጥረት ፣በቅንጅት 

ያለመሥራት፤ የተጠናከረ ድጋፍና ክትትል ያለማድረግ 

አንደተግዳሮት የተለዩ መሆናቸው በውይይቱ ወቅት 

ተጠቅሷል። 

አቶ አያሌው ዜና የፊሲካል ፖሊሲ ሲቪክና ትብብር ርፍ 

ኃላፊ 

እንደጠቀሱት ነባር ፕሮጀከቶችን የሚያስጨርስ በጀት 

መመደብ፤ ከባለድርሻ መሥሪያ ቤቶች ጋር ተቀናጀቶ 

መሥራትና የተደራጀ ክትትልና ድጋፍ ማድረግ በቀጣይ 

ትኩረት የሚደረገባቸው አቅጣጫዎች መሆናቸውን በውይይቱ 

ማጠናቀቂያ ላይ ገልፀዋል። 

 

በላቂ የልማት ግቦች ማሳኪያ ፕሮጀክቶቸ አፈጻጸም ላይ ውይይት ተካሄደ፤ 
 

ዛና ፋይናንስ    መጋቢት 2014 

  6 

 

ለክልል ባለበጀት መሥሪያ ቤቶች የሂሣብ ባለሙያዎች የአይቤክስ አጠቃቀም 

ሥልጠና  ተሰጠ፤ 

በደቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዜቦች ክልል ፋይናንስ ቢሮ ለክልል ባለበጀት መሥሪያ ቤቶች የሂሣብ ባለሙያዎች 

የአይቤክስ አጠቃቀም ሥልጠና መስጠት ጀመረ፡፡ የቢሮው ኢንፎርሜሽን፣ ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ ዳይሬክቶሬት እንደገለጸው 

የልዩ 

ወረዳዎች ባለሙያዎችን ጨምሮ ለሴክተር ባለበጀት መሥሪያ ቤቶች የሚሰጠው ይህ ሥልጠና በሁለት ዘር ይካሄዳል፡፡  

በሥልጠናው ላይ ከ60 በላይ ባለሙያዎች የሚሳተፉ ሲሆን በሂሣብ ሪፖርት ጥራት ላይ አዎንታዊ አስተዋፅዖ ይኖረዋል 

ተብሎ ይጠበቃል፡፡ 



 
የመንግስት ሀብት አስተዳደር እና ቁጥጥር ስርዓት ውጤታማነትን ለማረጋገጥ 

በትኩረት እየሰራ መሆኑ አስታወቀ፤  

የደቡብ ክልል ፋይናንስ ቢሮ የአስፈጻሚ አካላትን ሥልጣንና 

ተግባር እንደገና ለመወሰን በወጣው አዋጅ ቁጥር 

180/2012 ዓ.ም መሰረት ከተቋቋመለት ዓላማ አንጻር 

የመንግስት ውስን ሀብት በፍትሀዊነት ለታለመለት ዓላማ 

እንዲውል ለማድረግ እና የሀብት አስተዳደር እና ቁጥጥር 

ስርአት ውጤታማነትን ለማረጋገጥ ጥረት በማድረግ ላይ 

ይገኛል፡፡ 

በዙህም መሰረት የ2014 በጀት ዓመት የክልላችን በጀት 

በሀምሌ ወር 2013 ዓ.ም ጸድቆ ሥራ ላይ እንዲውል 

ተደርጓል፡፡ ሆኖም በፋይናንስ አስተዳደር የህግ ማዕቀፍ 

በተቀመጠው ግልጽ አሰራር መሰረት የፋይናንስ የጊዛ ሰሌዳን 

ተከትሎ በጀት ከማጽደቅ አንጻር ያለው ሂደት በዝኖችና ልዩ 

ወረዳዎች ያለው አጠቃላይ አፈጻጸም እጅግ የገየ እንደሆነ 

በተግባር ታይቷል፡፡ በዙህም ምክንያት የወርሀዊ የፋይናንስ 

ሪፖርት ወቅቱን ጠብቆ ለክልሉ ካለመቅረቡም በላይ 

የየመዋቅሩን የበጀት አፈጻጸም ከወጪ አንጻር ክትትል 

ለማድረግ እና የበጀት እና ወጪ አስተዳደር ስርዓትን 

በተገቢው ለመከታተል አስቸጋሪ ሆኗል፡፡ 

በመሆኑም ይህን ክፍተት ለማስተካከል በማናጅሜንት 

አባላት የሚመራ ቲም ተቀናጅቶ በአካል በየአስተዳደር 

እርከኑ በመሄድና የመስክ ምልከታ በማድረግ በየመዋቅሩ 

በስድስት ወራት ለተከናወኑ ተግባራት ማስፈጸሚያ ስራ ላይ 

የዋለ ትክክለኛ በጀት አመዳደብ፣ በጀትና ወጪ፣ ከተለያዩ 

ምንጮች የተሰበሰበ ገቢ፣ የጥሬ ገንብ ፍሰት ደረጃ ፣ 

የኘሮግራሞች ሀብት አስተዳደርና ቁጥጥር፣ የሰው ኃይል 

ቅጥር፣ የሂሳብ ሪፖርት አገጃጀት፣ የኦዲትና ውስጥ 

ቁጥጥር፣ የአፈር ማዳበሪያ ገንብ አስተዳደር፣ የመንግስት 

ግዥና ንብረት ማስወገድ አገልግሎት፣ የግዥና ንብረት 

አስተዳደር እና የህዜብ ግንኙነት ስራዎች፣ ያጋጠሙ ዋና ዋና 

መልካም ስራዎችንና ተግዳሮቶች በመለየት በጥንካሬ 

የታዩት የበለጠ ተጠናክረው እንዲቀጥሉ እና በክፍተት 

የታዩትን ለማሻሻል የሚረዳ ግብረ-መልስ እና የተደራጀ 

የፅሁፍ ሪፖርት ለሚመለከታቸው አካላት ቀርቧል፡፡  
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በደቡብ ለሚገኙ ለUIIDP ፕሮግራም ተጠቃሚ ከተማ አስተዳደር 

ባለሙያዎች ሲሰጥ የቆየው የኦዲት ሥልጠና ተጠናቀቀ፤ 

ዛና ፋይናንስ 

ሥልጠናው በተለይ የፋይናንሺያል፣ የህግ መከበር 

(Compliance Audit)፣ የበጀት አስተዳደር፣ 

የማጭበርበር ተግባርና ምርመራ፣ የንብረት አስተዳደር፣ 

የሰው ሀብት አስተዳደር ኦዲት፣ የውስጥ ቁጥጥር ሥርዓት 

መገምገም፣ የገቢ መሰብሰቢያ ደረሰኝ ኦዲት፣ ልዩ ኦዲት 

እና ኦዲት ሪፖርት አቀራራብ (አፃፃፍ) በሚሉ ርዕሶች ላይ 

ትኩረት ያደረገ ነው፡፡  
 

በተጨማሪም በ2013 በጀት ዓመት በUIIDP ፕሮግራም 

በታቀፉ የከተማ አስተዳደሮች ላይ የተደረገ የድጋፋዊ 

ክትትል ውጤት ላይ ገለጻና ማብራሪያ 

ተሰጥቷል፡፡ 
  

አቶ ታደለ ተክሉ በቢሮው የፋይናንሻል ኦዲት 

ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር በሥልጠና ማጠቃለያ ላይ 

ባሰሙት ንግግር በ2013 በጀት ዓመት በለጋሽ ድርጅቶች 

አማካይነት በከተማ አስተዳደሮች በተደረገው ግምገማ 

ጠኝ የከተማ አስተዳደሮች የተሻለ የኦዲት ሪፖርት 

አቀራረብ ማሳየታቸውን ጠቁመው ይህ የተሻለ የኦዲት 

አስተያየት የተገኘው በኦዲተሮች ልፋትና ድካም 

መመሪያዎች፣ ህጎችና ደንቦች ተጠብቀው ተግባራት 

እንዲከናወኑ ባደረጉት ያላሰለሰ ድጋፍና ክትትል እንደሆነ 

ገልጸዋል፡፡ 
 

አቶ ካራ ማሞ በምክትል ቢሮ ኃላፊ ማዕረግ የአስተዳደርና 

ፋይናንስ ርፍ ኃላፊ በበኩላቸው ሠልጣኞች ከሥልጠናው 

ያገኙት ግንዚቤ ለቀጣይ ስራቸው በእጅጉ የሚረዳ 

መሆኑን ከተሰጡት አስተያየቶች መረዳታቸውን ገልፀው፤ 

በክልላችንና በከተማ አስተዳደሮቻችን የምናያቸው 

መልካም አፈፃፀሞች እና በተቃራኒውም የሚታዩ 

ድክመቶች የሁላችንም የሥራ ውጤት በመሆናቸው በዙህ 

ሥልጠና ላይ በተደረሰው መግባባትና ቁርጠኝነት መሠረት 

የህዜብ ሀብት ለታለመለት ዓላማ እንዲውልና 

የህብረተሰቡ ተጠቃሚነት እንዲረጋገጥ ከመቼውም በላይ 

ተግተን መሥራት ይጠበቅብናል ብለዋል፡፡ 
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በደቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዜቦች ክልል ፋይናንስ 

ቢሮ አጋጅነት በመንግሥት ሀብት አስተዳደና ቁጥጥር 

ሥርዓት ላይ ከክልሉ ባለበጀት መሥሪያ ቤቶች ከተውጣጡ 

ዳይሬክተሮችና የሥራ ኃላፊዎች ጋር ውይይት ተካሄደ፡፡ 

የውይይት መድረኩ በክልሉ የሀብት አስተዳደርና ቁጥጥር 

ሥርዓት አፈጻጸም ላይ የዳይሬክተሮችንና የሥራ 

ኃላፊዎችን ግንዚቤ ለማሻሻል ታልሞ የተጋጀ ሲሆን 

የክልሉ 67 ፈጻሚ መሥሪያ ቤቶች የሀብት አስተዳደርና 

ቁጥጥር ሥርዓት ማለትም የበጀት፣ የክፍያ፣ የሂሣብ፣ 

የግዥ፣ የንብረትና የኦዲት ተግባራትን የሚመሩ አካላት 

ተሳትፈዋል፡፡ 

አቶ ታረቀኝ ኑራሞ በፋይናንስ ቢሮ የቻናል አንድ 

ፕሮግራሞች ማስተባበሪያ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር 

ባቀረቡት መነሻ ጽሑፍ በበጀት፣ በክፍያ፣ በሂሣብ፣ በግዥ፣ 

በንብረትና በኦዲት ተግባራት ዘሪያ የወጡ አዋጆችን፣ 

ደንቦችንና መመሪያዎችን ያብራሩ ሲሆን የየመሥሪያ ቤቱ 

የበላይ ኃላፊዎች ኃላፊነትና ተጠያቂነትንም በዜርዜር 

አስረድተዋል፡፡ ዳይሬክተሩ አያይውም የሕግ ማዕቀፎችን 

ተግባራዊ ከማድረግ አንፃር የተከሰቱ ክፍተቶችና ያጋጠሙ 

ተግዳሮቶችን ያብራሩ ሲሆን እነዙህ ችግሮች 

ስለሚስተካከሉበት ሁኔታም ጠቋሚ ሃሣብ አቅርበዋል፡፡ 

በተጨማሪም በውይይቱ ላይ በሂሣብ ሪፖርት ጥራትና 

ወቅታዊነት፣ በጥሬ ገንብ አስተዳደር፣ በዛሮ ሚዚን ክፍያ 

አፈጻጸም፣ በባንክ ሂሣብ አስተዳደር፣ በመንግሥት ገቢ 

አሰባበሰበና ወደ ተጠቃለለ ፈንድ ገቢ ስለሚደረግበት 

ሁኔታ፣ ወደ ማዕከላዊ ግምጃ ቤት ፈሰስ ስለሚደረጉ 

ሂሣቦችና በቀጣይነት ትኩረት የሚሹ ዜርዜር ጉዳዮች 

ቀርበው ሰፋ ያለና ጥልቅ ውይይት ታካሂዷል፡፡ 

አቶ ምሕረቱ አሰፋ በቢሮው የመንግሥት ፋይናንስ 

አስተዳደር ርፍ 

ኃላፊና ምክትል 

የቢሮ ኃላፊ 

ባሰሙት 

የማጠቃለያ 

ንግግር የሀብት 

አስተዳደርና 

ቁጥጥር ሥርዓቱ 

የሁሉንም አካላት 

እኩል ተሳትፎ 

የሚጠይቅ መሆኑን ጠቁመው ውጤታማ የሀብት 

አስተዳደር እንዲጠናከር እንደ አንድ ቤተሰብ ተቀናጅተን 

ለጋራ ልማት የተስተካከለ አሠራር መከተል ይኖርብናል 

ብለዋል፡፡ በተለይም በአንድ የስብሰባው ተሳታፊ 

እንደተገለጸው የሂሣብ ሪፖርቶችን በጥራትና በወቅቱ 

ማቅረብ ለፖሊሲ ጥናትና ለሶሽዮ ኢኮኖሚ ትንተና፣ 

እንዲሁም ትክክለኛውን ወቅታዊ ድጎማ ለማግኘትና 

ለሌሎችም ክልላዊና ሀገራዊ ጉዳዮች የሚረዳ በመሆኑ 

ሁላችንም ኃላፊነታችንን በአግባቡ ልንወጣ ይገባል በማለት 

አሳስበዋል፡፡ 

 

በመንግሥት ሀብት አስተዳደርና ቁጥጥር ሥርዓት ላይ ያተኮረ ውይይት ተካሄደ፤ 
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ዛና ፋይናንስ 

ከየካቲት 29-30/2014 ዓ.ም በአርባ ምንጭ 

ከተማ በተካሄደው የክልሉ ፋይናንስ ሴክተር 

የምክክር መድረክ ቢሮው በቀጣይ ግማሽ የበጀት 

ዓመት የተሟላ ቁመና ላይ በሚያደርሰው አቢይ 

ጉዳዩች ላይ ተወያይቶ ከሁሉም ዞኖችና ልዩ ወረዳ 

ፋይናንስ አመራሮች ጋር ስምምነት ላይ ተደርሷል 
። 

ከስምምነት የተደረሰባቸው ጉዳዩች በመጀመሪያው ግማሽ 

የበጀት ዓመት ዕቅድ አፈጻጸም ወቅት በተስተዋሉ የአፈጻጸም 

ችግሮችና በተለዩ  የአሠራር ጉደለቶች ሲሆን አነዙህንም 

ክፍተቶች ለመዜጋት የመፍትሔ አቅጣጫ ናቸው በተባሉት 

ላይ የጋራ አቋም ተይዞል ። 

የዜግጅት ክፍላችን ለግንዚቤ ይረዳ ንድ የተለዩትን አቢይ 

ጉዳዩች  በመድረኩ ላይ በመገኘት  አንደሚከተለው አቅርቧል 

። 

መኑ ቴክኖሎጅ ከፍተኛ ደረጃ የተደረሰበት እንደመሆኑ 

ከተለያዩ አካባቢዎቸ ተጨባጭና ተአማኒ ሪፖርት የሂሣበ 

ሪፖርት መቀረበ የሁሉነ ኃላፊነት ሊሆን ይገባል በዙህ 

መሠረት ቀላለ በማየባለ መልኩ የሚቀርቡ የውሸት 

ሪፖርቶችን ለማሰቀረት በሁሉም የአሰተዳደር አርከን የሚገኙ  

አካላት ተመሳሳይ መድረክ በማጋጀት ከወረዳዎችና 

ከባለድርሻ አካላት ጋረ ወቅታዊነወ ተአማኒና ጠራት ያለው 

ሪፖርት እንዲቀርብ  መርሀ-ግብር በማጋጀተ እሰከ መጋቢት 

5/2014 ዓ.ም ሪፖርት ለክልሉ ፋይናንስ ቢሮ እንዲያደረጉ ፣ 

ወቅታዊ ተአማኒና ጥራት ያለው ሪፖርት ማቅረብ 

በአሠራር የተቀመጠ አቅጣጫ  ሰለሆነ፣ማናቸውም 

ከፋይናንስ አገልግሎት የሚያገኝ ተገልጋይም ሆነ 

ተቋም  ወቅታዊና ጥራት ያለው የሂሣብ ሪፖርት 

ወር በገባ በ7ኛው ቀን ሪፖርት የማቅረብ ግዴታ 

አለበት።በዙህ መሠረት ቢሮው ከመጋቢት ወር 

ጀምሮ በጀት የሚለቀው ሪፖርት ላቀረቡ ብቻ 

መሆኑ ታውቆ በዙሁ አግባብ እንዲፈጸም መወሰኑና 

እንደዙሁም በዝንና በልዩ ወረዳ የተመደቡ የፕ. ቢ. 

ኤስና የአይ.ቤክስ ባለሙያዎችን ማሠራትና 

ከተግባራቸው አንጻር ቁጥጥር ማድረግ 

እንዳለባቸው ከስምምነት መደረሱ፣ 

ክልሉ በብድር የሚያገኘው ሀብት ለተጠየቀለት ዓላማ 

መሆኑ ይታወቃል፤ ይሁን እንጂ በቁጥር ቀላል 

የማይባሉ ዝኖችና ልዩ ወረዳዎች የብድር ገንብ ለበጀት 

ጉድለት ማሟያ እያደረጉ በመሆኑ ከህጋዊ አሠራር 

ዉጪ ከተጠያቂነትን ባፈነገጠ መልኩ የሚደረጉ የበጀት 

ዜውውሮች እንዲገቱና ዝኖችና ልዩ ወረዳዎቸ 

ወጨዎቻቸውን በመቀነስ፣ገቢያቸውን አሟጠው 

በመሰበሰብና የጥሬ ገንብ አስተዳደር ሥርዓትን 

በመረጋት ከዙህ ወር ጀምሮ ቢሮው ህጋዊ ሥርዓትን 

ለሚከተሉ አካባቢዎች ብቻ በጀት የሚለቅ መሆኑ ፣ 

የተሰቢሳቢ ሂሣቦች ማበጥ ከጊዛ ወደ ጊዛ አሳሳቢ እየሆነ 

መጥቷል፤ ይህንን ችግር ለመግታት እንዲያስችል ዝኖችና 

ልዩ ወረዳዎእስከ ሰኔ 30/2014 ዓ.ም ድረሰ ተሰብሳቢ 

ሂሣቦችን በ 50 ፐርሰንት በመቀነስ፣ ለአሠራር እንቅፋት 

የሆኑ ጉዳዮችን በመለየት፣ ለክልሉ ግብኣት የሚሆኑትን  

ሀሳቦችን አቅርበው መመሪያዎች እንዲሻሻሉ የሚስገድዱ 

ጉዳዮችን በአንድ ሣምንት ጊዛ እንዲያቀርቡ ፣ 

የግዥ ወቅታዊነት፣ ጥራትና በጊዛ ማከናወነ የክልሉ 

ሴክተር የትኩረተ አቅጣጫ ሆኖ ሳለ በአብዚኛው 

በሚባል መልኩ የአሠራር ግድፈቶች እየተስተዋሉ 

ነው፤ስለሆነም በተለይ በ17ቱ  በዩ አይ ዲ ፕ 

በሚደገፉ የሪፎርም ከተሞች የተለዩትን ችግሮች 

በአፋጣኝ በመመርመር በኦዲት ግኝትነት የተለዩ 

ክፍተቶችን ማረምና በተለያየ መንገድ የወጣ ወጪ 

በ 15 ቀናት ውሰጥ በመገመገም ሪፖርት እንዲደረግ 

፣ 

ህትመት የሚከናወነው በዕቅድ መሠረት መሆኑ 

እየታወቀ፣ ጨረታ በዓመት አንድ ጊዛ የሚታዜ 

ሰለሆነ ዕቅድ ሳይያዜ የሚጠየቁ የህትመቶች 

ውጤቶቸ ሊኖሩ አይገባም፤ በመሆኑም በክልል 

   መጋቢት 2014 
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   መጋቢት 2014 

ማዕከል የሚገዘ ግዥዎች (በማዕቀፍ ግዥ 

የሚቀርቡ ግዥዎች ጎማ፣ፌርኒቸር ህትመትና 

ተሽከርካሪዎች) በሀገር-አቀፍ ደረጃ የጨረታ 

ማስታወቂያ ወጥቶ ህጋዊ በሆነ መንገድ 

አቅራቢዎች ተለይተው በጥራትና በጊዛ 

የሚያቀርቡበት ስልት እየተሠራበት ነው፤ስለዙህ 

ጨረታ ከወቅትና ከጊዛ አኳያ የመጓተት 

አዜማሚያ ቢኖርም ፍላጎትን መሠረት 

ያደረገ፣ዕቅድ ማቅረብ ተገቢ በመሆኑ የግዥ 

ዕቅዶችን በወቅቱና በጥራት አቅዶ መንቀሳቀስ 

እና አንዳንድ አካባቢዎች በየጊዛው 

የሚጠይቁትን ቁጥ ቁጥ ግዥ ማከናወንን ተተው 

በህጋዊ መንገድ ግዥ መፈጸምን ልማድ ማድረግ 

እንደሚገባ  

የሠው ሀብት አሰተዳደር ሌላው የክልሉ ተግዳሮት 

ሆኖ እየታየ ነው፤ ህጋዊ ያልሆነ ቅጥር፣ 

ዜውውር፣የደረጃ ዕድገትና በሌሉ ሠራተኞች 

ሥም ፔይሮል ሠርቶ ማቅረብ የመሳሰሉት 

የተለመደ ተግባር ሆኗል ፤ሰለዙህ ህጋዊ 

ተጠያቂነት መኖሩን በማመን ዝኖችና ወረዳዎቸ 

ይህንን ድርጊት በአፋጣኝ እንዲያስተካክሉ ፣ 

 

የበጀት ቁጥጥርና አስተዳደርን በሚመለከት የሚታዩ 

በርካታ ግድፈቶች በተደጋጋሚ በኦዲት ግኝት 

ተስተውላል ፤ ዝኖችና ወረዳዎች በበጀት ቁጥጥር 

ማሻሻያ መመሪያ የተቀመጡትን አሠራሮች 

ተከተለው እንዲሠሩ ይጠበቃል ፤በዙህ መሠረት 

በየደረጃው ያሉ የፋይናንሰ ኃላፊችና ባለሙያዎች 

ህጋና ደንብ ተጠብቆ ተፈጻሚ እነዲሆን በምክክር 

መደረኮቻቸው አቋም እዲይዘ፣ 

የደንብ ልብስን በሚመለከት ወቅቱ የሚጠይቀውን 

ጥራትና ዋጋ የመጨመሩ ጉዳይ የሚታወቅ 

ሰለሆነ ክልሉ ከፌዴራል ጋር ምክክር ማድረገ 

በመጀመሩ ችግሩን ለመቅረፍ ቢሮው እየሠራበት  

በመሆኑ ከዙህ አንጻር የሚቀርቡ ጥያቄዎችን 

ለመፍታት እንደሚሠራ፣ 

የሚገዱ የመንግሥት ንብረቶች በታችኛው መዋቅር 

ለመንግሥት አገልግሎት መስጠት የማይችሉትን 

ህጋዊነት ተጠብቆ፣የማስወገድ ተግባር ተከናውኖ 

በአፈር፣ በፀሀይና በዜናብ የሚበላሹ ንብረቶች 

ተወግደው ለመንግሥት ተጨማሪ ሀብት 

የሚየስገኙበትን አሠራር መከተል ፣ 

በየደረጃው ባለው ተቋም ወደ ፋይናንስ ሴክተር 

የሚመጡ ተገልጋዮችን ተገቢውን አገልግሎት 

የሚያገኙበት ስልት ቢቀየስ እና ተገልጋዩ 

ሳይንገላታ በወቅትና በጥራት አገልግሎት 

እንዲያገኝ ማድረግና የሪፎርም 

ሥራዎቻቸንንም ማጠናከር ፣ 

በየደረጃው በሚገኙ መዋቅሮቻችን ዛጎች መረጃ  

በወቅቱና በጥራት የማግኘት መብታቸውን 

ለማረጋገጥ የህዜብ ግኑኝነት ሥራዎችን 

በአግባቡ በማደራጀት ለህበረተሰቡ ተደራሽ 

የሚደረግበትን ስልት መከተል፤  

አነዙህ ከላይ የተረሩ ጉዳዩችን በሚመለከት 

ዝኖችና ወረዳዎች መርሃ-ግብር አውጥተው፣ የጋራ 

ግብረ-ኃይል መሥርተው ከተንቀሳቀሱ በማያዳግም 

መልኩ ጉድለቶችን በመቅረፍ አንድ ምዕራፍ ከፍ ያለ 

ውጤት ማስመገብ እንደሚቻል የታመነ ሲሆን 

በየደረጃው ያሉ አመራሮችም በፋይናንስ አሠራር 

የህግ ማዕቀፎች ላይ በቂ ግንዚቤ ለማስጨበጥ 

ሥልጠና አንደሚሰጥ በማጠቃለያ ውይይት ላይ 

ተገልጿል። 

ዛና ፋይናንስ 
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 በፋይናንስ ግልፀኝነትና በማህበራዊ ተጠያቂነት ፕሮግራም ክንውንና ባጋጠሙ 

ችግሮች ላይ ያተኮረ ውይይት ተካሄደ፤  

ዛና ፋይናንስ    መጋቢት 2014 

በደቡብ ክልል ፋይናንስ ቢሮ በፋይናንስ ግልፀኝነትና 

በማሕበራዊ ተጠያቂነት ፕሮግራሞች ክንውንና ባጋጠሙ 

ችግሮች ላይ ያተኮረ የውይይት መድረክ በቢሮው 

ሚሊኒዬም አዳራሽ ተካሂዷል። 

 

 

 

 

 

 

 

አቶ ምህረቱ አሰፋ በፋይናንስ ቢሮ ምክትል ቢሮ ኃላፊና 

የመንግሥት ፋይናንስ አስተዳደር ርፍ ኃላፊ የውይይት 

መድረኩን በንግግር ሲከፍቱ እንደተናገሩት፣ 

የመንግሥትን ሀብት በአግባቡ ሥራ ላይ ለማዋል 

የሚመደበው በጀት በግልፀኝነትና ተጠያቂነት መርህ 

ተግባራዊ መሆን እንዳለበት ጠቅሰው ለዙህ ዓላማ ስኬት 

ደግሞ በየአስተዳደር እርከኑ ያሉ የፕሮግራሙ 

ባለሙያዎች ቁርጠኝነት አስፈላጊ መሆኑነ አበክረው 

ገልፀዋል። በፋይናንስ ግልፀኝነትና ማሕበራዊ ተጠያቂነት 

ዘሪያ የተከናወኑ ተግባራትንና የተለዩ ከፍተቶችን 

በማጤን ቀጣይ ሥራዎችን ለማሳለጥ ይቻል ንድ 

የተጋጀው ይህ መድረክ፣ በተመሳሳይ በክልሉ ሁሉም 

ዝኖችና ልዩ ወረዳዎች በባለሙያዎቹ አማካይነት 

የሚከናወን በመሆኑ ውይይቱን በአጽንኦት እንዲከታተሉ 

ጠይቀው ስብሰባው በይፋ መከፈቱን አብስረዋል። 

 

 

 

 

 

 

 

 

አቶ ተሰፋሁን ባህሩ የቢሮው ፋይናንስ ግልፀኝነትና 

ተጠያቂነት ፕሮጀክቱ አስተባባሪ ባቀረቡት የውይይት 

ሠነድ የፋይናንስ ግልፀኝነትና ተጠያቂነት ዕነሰ-

ሃሳብ፣የበጀት ወጪ አመልካቾች፣ የአገልግሎት አቅርቦት 

እና ማሕበራዊ ተጠያቂነትና የቅሬታ አፈታት ሂደት 

አንደዙሁም በፋይናንስ ግልፀኝነትና ተጠያቂነት 

የተከናወኑ ተግባራትና የሚስተዋሉ ችግሮች ላይ ያተኮረ 

ሰፊ ሃሳብ ለውይይት አቅርበዋል ። 

በውይይቱ ላይ ከሁሉም ዝኖችና ልዩ ወረዳዎች የፋይናንስ 

ግልፀኝነትና የማሕበራዊ ተጠያቂነት ባለሙያዎች ተሳታፊ 

ሆነዋል። 

በደ/ብ/ብ/ሕ/ክ/መ ፋይናንስ ቢሮ የኮሚዩኒኬሽን 

ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት 

 046-220-4134 
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