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ይህ የተገለፀው በ31ኛው የፋይናንስ ሴክተር ምክክር ጉባኤ 

ላይ የክልሉ ምክር ቤት ዋና አፈጉባኤ የሆኑት ክብርት ወ/ሮ 

ሄለን ደበበ ባደረጉት የመክፈቻ ንግግር ነው፡፡ ዋና አፈጉባኤ 

ክብርት ወ/ሮ ሄለን ደበበ ለካፒታል ፕሮጀክት የሚመደበው 

ውስን ሃብትን በተገቢው መንገድ አገልግሎት ላይ ማዋል 

እንደሚገባ ተናግረው በይበልጥም በእያንዳንዱ የካፒታል 

ፕሮጀክት ላይ ያለውን ችግር በመቅረፍ የህብረተሰቡን 

ተጠቃሚነት ሊያረጋግጥ በሚችል ሁኔታ መሰራት ይገባዋል 

ብለዋል፡፡ 

ዋና አፈጉባኤ ክብርት ወ/ሮ ሄለን ደበበ ንግግራቸውን 

በመቀጠል ለ2013 በጀት ዓመት የተደለደለውን ሃብት 

ፍትሀዊ እንዲሆን ከታሰበለት ዓላማ ውጪ መጠቀም 

አዝማሚያን በመታገል ያለበትን ተግዳሮት መቅረፍ  

 

እንደሚገባ አሳስበው በዚህ የሞት ሽረት በሚጠይቅ ስራ 

ብልፅግናን ለማረጋገጥ የአመራሩ ሚና ወሳኝ መሆን 

እንደሚገባ በማሳሰብ ንግግራቸውን አጠናቀዋል፡፡ በመቀጠል 

የመግቢያ ንግግር ያደረጉት የክልሉ ፋይናንስ ቢሮ ኃላፊ አቶ 

ተፈሪ አባተ በበኩላቸው የፋይናንስ ሴክተር ባለፈው የበጀት 

ዓመት በሃገሪቱ ከተጋረጡት የፀጥታም ሆነ የኮቪድ-19 

ወረርሽኝ ተፅዕኖ ጋር በመታገል በርካታ ውጤት 

ማስመዝገቡን እና በተለይም በባለፈው ዓመት የበጀት 

ድልድሉ ከፌደራል እስከ ዞኖችና ልዩ ወረዳዎች ድረስ 

የተሰበሰበውን መረጃ መሰረት በማድረግ በፍትሃዊነት 

መከፋፈሉን ጠቅሰው በ2013 ከባለፈው የበጀት ዓመት 

የተስተዋሉ ተግዳሮቶች ላይ ጥናት በማድረግና በመገምገምና 

በቀጣይ አቅጣጫ ላይ በማካተት በከፍተኛ ትኩረት 

ለመስራትና ውጤት ለማስመዝገብ በሚያስችል መልኩ 

የካፒታል ፕሮጀክቶች በታለመላቸው ጊዜ የሚያልቁበትንና 

አፈፃፀማቸውን መከታትል የሚያስችል በሁሉም ደረጃ ያሉ 

ባለድርሻ አካላት ፕሮጀክቶችን መከታተል የሚያስችላቸው 

በ31ኛው የፋይናንስ ምክክር ጉባኤ በካፒታል ፕሮጀክቶች የሚታዩ የአፈፃፀም 
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በደቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል መንግሥት 

የፋይናንስ ቢሮ ለታችኛው አስተዳደር እርከን፣ ለክልል ማዕከልና 

ክልላዊ ተቋማት መደበኛ ብር 14,606,779,456.49 ካፒታል 

ብር 1,262,574,164.68 እና ለዘላቂ ልማት ግቦች ብር 

241,320,000.00 ጠቅላላ ድምር ብር 16,110,673,621.17 

አስተላለፈ፡፡  

 

በተጨማሪም በግማሽ ዓመቱ ለፕሮግራሞች ማስፈጸሚያ 

ከልማት አጋሮች ለሁሉም ቻናል አንድ ፕሮግራሞችና ለዩ ኤን 

ፕሮግራም የፀደቀ በጀት ድምር 3,391,550,415.40 ሲሆን 

ከሁሉም ፕሮግራሞች ከ2012 በጥሬ ገንዘብ የዞረ ብር በድምሩ 

310,067,720.20፣ ከፌዴራል የተላከ እና ማችንግ ፈንድ ገቢ 

የተደረገ ብር 962,936,247.00 ያደረዉና የተላከዉ ድምር 

1,273,003,967.71 እስከ ግማሽ ዓመቱ ለሥራ የተዘጋጀ ሲሆን 

ከዚህ ዉስጥ ለተጠቃሚ ሴክተሮችና ወረዳዎች ለሥራ 

ማስፈጸሚያ የተላለፈ ብር 760,348,811.23 ነው፡፡ አፈጻጸሙ 

ለሥራ ከተዘጋጀዉ ገንዘብ ጋር ሲነጻጸር 60% ነው፡፡ 

በ53 ክልል መሥሪያ ቤቶች በውስጥ ኦዲት ሐምሌ 1/2012 ዓ/

ም የተከናወኑ ከወጪ ቀሪ የሆነውን የጥሬ ገንዘብና የአላቂ 

ዕቃዎች ቆጠራ በተመለከተ በ51 ክልል ሴክተር መ/ቤቶች 

የተከናወነ በጠቅላላ ድምር  ብር 303,319,451.90 ተገኝቶ 

የተቆጠረ ሲሆን በያንዳንዱ ሴክተር መ/ቤት ተመዝግቦ 

ለመንግስት ፋይናንስ አስተዳደር ዘርፍ የተጠቃለለ የፈሰስ 

ሪፖርት ተላልፏል። በክልል ማዕከል መ/ቤቶች፣ በዞን፣ በወረዳ፣ 

በት/ቤቶች እና በጤና ጣቢያዎች በተደረገው ኦዲት ከ2002 

በጀት ዓመት ጀምሮ እስከ 2013 በጀት ዓመት የመጀመሪያው 

ግማሽ ዓመት ድረስ ሲዟዟር የመጣ አጠቃላይ የጥሬ ገንዘብ 

ጉድለት ብር 117,791,636.84 የተመዘገበ ሲሆን ከዚህ ውስጥ 

ብር 25,866,154.59 ተመላሽ ሲደረግ ብር 91,848,666.58 

በቀሪነት ይፈለጋል። በቀሪነት ከሚፈለገው ገንዘብ ውስጥም ብር 

38,150,107.39 ለህግ ውሳኔ የቀረበ ሲሆን ብር 8,055,055.08 

የህግ ውሳኔ አግኝቶ የአስተዳደራዊ እርምጃ የተወሰደበት እና 

በየጊዜው ከደመወዝ እየተቆረጠ ገቢ የሚሆን ነው። ምንም 

ዓይነት እርምጃ ያልተወሰደበት ብር 45,643,504.11 ይገኛል። 

 

የዐፈር ማዳበሪያ የዞኖችና የልዩ ወረዳዎች እሰከ 2013 በጀት 

ዓመት 1ኛ  ግማሽ ዓመት ድረስ ሲዟዟር የመጣ የተጠቃለለ 

መረጃ አጠቃላይ ጉድለት ብር 334,204,546.05 የተመዘገበ 

ሲሆን ከዚህ ውስጥ ብር 44,670,774.46 ተመላሽ ሲደረግ ብር 

289,533,771.59 በቀሪነት ይፈለጋል። በቀሪነት ከሚፈለገው 

ገንዘብ ውስጥ ብር 11,055,742.96 ለህግ የቀረበ፣    ብር  

6,160,703.29    የአስተዳደራዊ   እርምጃ  የተወሰደበት እና 

ብር 272,317,235.34 ምንም ዓይነት እርምጃ ያልተወሰደበት 

ገንዘብ ነው፡፡ 

ስታንዳርድን   መሠረት   ያደረገ   የሲቪል ማኀበረሰብ  ድርጅት 

ፕሮጀክቶችን ክትትልና ግምገማ ስርዓትን ማጠናከር እና 

ግልጽና ቀልጣፋ ድጋፍ አገልግሎት ለመስጠት ታቅዶ በ2013 

በጀት ዓመት ለ120 የሲቪል ማኀበረሰብ ድርጅቶች የኘሮጀክቶች 

በበጀት ዓመቱ የመጀመሪያ ስድስት ወራት ውስጥ 16.1 ቢሊዮን ብር  

ለክልል ለዞኖችና ልዩ ወረዳዎች ለመደበኛና ካፒታል ወጪዎች ተላለፈ 

 

ቢሮው ለወዯፊቱ ትኩረት ያሻቸዋል ያላቸውን ጉዳዮች ለይቶ አቅርቧል 
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በአርባ ምንጭ ከተማ ከጥቅምት 6 - 9/2013 ዓ/ም ለአራት 

ተከታታይ ቀናት ለ31ኛ ዙር የተካሄደው የፋይናንስ ሴክተር 

ምክክር ጉባኤ የሚከተለውን ይዘት የያዘ ባለ 11 ነጥብ የአቋም 

መግለጫ ማውጣቱ ይታወሳል የመግለጫውን ነጥቦች 

እንደሚከተለው አቅርበናል ። 

1. የሚመደበዉን ዉስን የመንግስትን ሀብት በአግባቡ 

በመጠቀም የኅብረተሰባችንን ማኅበራዊና ኢኮኖሚያዊ 

ሁኔታዎችን ለመቀየር እና የህዝቡን የኑሮ ደረጃ ለማሻሻል 

የሚያስፈልገን ሀብት በርካታ ቢሆንም የተገኘውን ሀብት 

ፍትሐዊ በሆነ መንገድ በወቅቱ በመደልደል የበጀት 

አስተዳደርና አጠቃቀማችን ከብልሹ አሰራር በፀዳ አኳኃን 

እንዲሁም ግልጽኝነትና ተጠያቂነትን በሚያሰፍን ሁኔታ 

በዕቅዱ መሠረት በወቅቱ ሥራ ላይ እንዲዉል ለማድረግ 

አጥብቀን ለመስራት ቃል እንገባለን፡፡ 

2.የተጀመሩና ቅድሚያ ለተሰጣቸው የካፒታል ፕሮጀክቶች 

የተመደበዉን ዉስን ሀብት በብቃትና በጥራት እንዲሁም 

ውጤታማነትን በከፍተኛ ደረጃ ሊያስገኝ በሚችል መንገድ 

እንዲፈጸም ማድረግ፣ የኅብረተሰባችንን ተጠቃሚነት 

የሚያረጋግጥ በመሆኑ በሁሉም አካባቢ ቅድሚያ 

ተሰጥቶአቸባ እየተተገበሩ ባሉት የካፒታል ፕሮጀክቶች 

አፈጻጸም ላይ ጎልቶ የሚታዩ የአፈጻጸም ችግሮችን 

በመለየት፣ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በቅንጅት 

በመከታተልና በመቆጣጠር እና የሚስተዋሉ ችግሮችን 

በባለቤትነት በመፍታት በተቀመጠው የጊዜ ገደብና 

በተያዘላቸው በጀት እንዲጠናቀቁ የበኩላችንን ሚና 

ለመጫወት ቃል እንገባለን፡፡ 

3. በመንግስት መስሪያ ቤቶች የሚዘጋጀዉን የሥራ ዕቅድ 

ለማስፈጸም በጀት ትልቁ መሣሪያ እንዲሆነ የሚታወቅ 

ነው፡፡ ፍላጎት ከጊዜ ወደ ጊዜ በፍጥነት እየጨመረ የሚሄድ 

ቢሆንም ያለን ሀብት ግን በጣም ዉስን ነዉ፡፡ ከሚቀርቡ 

ፍላጎቶች የቅድሚያ ቅድሚያ ለሚሰጣቸው ተግባራት ካለን 

 

31ኛው የፋይናንስ ሴክተር ጉባኤ  በአቋም ያሳለፋቸው ውሳኔዎች 
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ገንዘብ አስተዳደር መመሪያ መሠረት በአግባቡ 

በማስተዳደርና በመቆጣጠር በሥራ ላይ በማዋል 

የመንግስትን ገንዘብ ከብክነትና ከምዝበራ ለመከላለከል 

በቁርጠኝነት ተግተን ለመሥራት ቃል እንገባለን፡፡ 

5. በክልሉ በሁሉም የአስተዳደር እርከኖች ከጊዜ ወደ ጊዜ 

ከአሰራር ውጭ እያደገ የመጣዉን የተሰብሳቢና ተከፋይ 

ሂሳቦች ሚዛን በዓይነትና በዕድሜ ዘመን በመለየት 

ትርጉም ባለው ሁኔታ በማወዳደቅ ሚዛናቸውን መቀነስ 

ያስፈልጋል፡፡ ነገር ግን ይህ በአግባቡ ባለመደረጉ ምክንያት 

በሁሉም አካባቢ በሚባል ደረጃ ሚዛናቸው በከፍተኛ 

ፍጥነት መቀነስ ሲገባ በፍጥነት እየጨመረ መሄዱ በክልሉ 

በሥራ ላይ ያልዋለ በጀት መጠን እንዲንር ከማድረጉም 

በላይ የክልሉን የሂሳብ መረጃ ጥራት ቀንሶታል፤ በመሆኑም 

ይህንን ችግር ከሥሩ ለመቅረፍ ሂሳቦች በወቅቱ 

እንዲወዳደቁ በማድረግ የክልሉን የተሰብሳቢና ተከፋይ 

ሂሳቦችን አግባብ ባለው ሁኔታ ትክክለኛዉን ሚዛን ይዞ 

እንዲቀጥል ለማድረግ ተግተን እንሠራለን፡፡ 

6. በአብዛኛዎቹ የአስተዳደር እርከኖች በመንግሥት ሂሳብ 

ዝግጅት፣ ጥራትና ወቅታዊ ተደራሽነት ላይ በእጅጉ 

የሚስተዋሉ ክፍተቶች መኖራቸው የሚታወቅ ነው፡፡ 

ይህንን ችግር ለመቅረፍ የተለያዩ የድጋፍና ክትትል ሥራዎች 

የተከናወኑ ቢሆኑም ስታንዳርዱን በመጠበቅ የሂሳብ 

ሪፖርቶችን ከማቅረብ አንፃር አሁንም ጉድለቶች አሉ፡፡ 

በመሆኑም የተሟላ፣ ጥራቱን የጠበቀ እና ወቅታዊ የሂሳብ 

ሪፖርቶችን ማቅረብ ለቀጣይ ለወጪ መርጃ ፍሰት ዋና 

መሣሪያ መሆኑን ከግምት ውስጥ በማስገባት ከዚህ በኋላ 

የሂሳብ ሪፖርቶችን በስታንዳርዱ መሠረት በተቀመጠ የጊዜ 

ገደብ ውስጥ በጥራት አዘጋጅቶ ለማቅረብ ቃል እንገባለን፡፡  

7. የሴክተሮችን ዕቅድ ለማዘጋጀት፣ ለመከታተል፣ 

ለመገምገም፣ ለመቆጣጠር እና ግብረ-መልስ ለመስጠት 

መረጃ ወሳኝ ነው፡፡ መረጃ በሌለበት ትክክለኛ ውሳኔ 

መስጠት እንደማይቻልም ይታወቃል፡፡ በመሆኑም የመረጃ 

አያያዝ ሥርዓትን በማዘመን ለውሳኔ ሰጪ አካላትና 

ለሌሎችም መረጃ ፈላጊ አካላት የሚያስፈልጉ ወቅታዊ፣ 

የተሟላ እና ጥራት ያለው መረጃ ለመስጠት አደራጅቶ 

በማስተዳደርና በመቆጣጠር በአግባቡ በሥራ ላይ ለማዋል 

ከምንም ጊዜ በላይ ግልጽኝነትንና ተጠያቂነትን በሚያሰፍን 

መንገድ የመረጃን ጥራት ለመጠበቅ ቃል እንገባለን፡፡ 

8. በመንግሥት ግዥና ንብረት አስተዳደር ዙሪያ የሚስተዋሉ 

ክፍተቶች በመለየትና በተገኙት ችግሮችም ላይ የማስተካከያ 

እርምጃ በመዉሰድ ግዥ ለማከናወንና ንብረትን 

ለማስተዳደር፣ ለመቆጣጠር እና ለመጠቀም እንዲሁም 

ለማስወገድ በሥራ ላይ የዋሉ የህግ ማዕቀፎችን በአግባቡ 

ተግባራዊ በማድረግ፣ ጥራቱን የጠበቀ የግዥ ዕቅድ 

በማዘጋጀትና በተገቢው ሁኔታ በመጠቀም ወቅቱን የጠበቀ 

ቀልጣፋና ጥራት ያለው ግዥ በመፈፀም ገንዘብ ሊያስገኝ 

የሚገባዉን ተማጣጣኝ ዋጋ እንዲገኝና የንብረት አስተዳደሩም 

ውጤታማ እንዲሆን በማድረግ የመንግሥት ገንዘብ ከብክነትና 

ከምዝበራ በመከላከል በቁጠባና በብቃት በሥራ ላይ እንዲዉል 

ለማድረግ ተግተን ለመሥራት ቃል እንገባለን፡፡ 

9. በክልሉ ዉስን የመንግሥት ሀብት አስተዳደርና ቁጥጥር 

የሚመራባቸው የፋይናንስ አስተዳደር አዋጆች፣ ደንቦች፣ 

መመሪያዎች እና የአሰራር ማንዋሎች ተዘጋጅቶና በበቂ ኮፒም 

ታትሞ ለሁሉም አስተዳደር እርከኖች ተሰራጭቷል፡፡ እነዚህን   

የህግ   ማዕቀፎችን   ተከትሎና  ጠብቆ   ሀብትን  ማስተዳደር 

የአሰራር ጥሰቶች እንዳይኖሩ ያደርጋል፡፡ ነገር ግን የህግ 

ማዕቀፎቹ ትርጉም ባለው ሁኔታ ስለማይተገበሩ የፋይናንስ 
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ክልሉ በመጀመሪያ ዙር የመጡ 149 

ተሽከርካሪዎችን ለዞኖችና ወረዳዎች 

አስረከበ 

የደቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል መንግሥት 

በመጀመሪያ ዙር በግዥ ያስመጣቸውን 149 ተሽከርካሪዎችን 

ለዞኖችና ወረዳዎች አስረከበ፡፡ አቶ ተፈሪ አባተ የክልሉ ፋይናንስ 

ቢሮ ኃላፊ በርክክቡ ወቅት ባደረጉት ገለጻ በበጀት ዓመቱ 

ከመጡት ተሽከርካሪዎች መካከል 46ቱ ለሲዳማ ክልል የተገዙ 

ሲሆኑ በአጠቃላይ ግዥው ለአንድ ወረዳ አንድ ተሽከርካሪ 

እንዲርሰው ሆኖ 

የተከናወነ ነው 

ብለዋል፡፡ 

ተሽከርካሪዎቹ የተገዙት ከፌዴራል መንግሥትና ከብሔራዊ 

ባንክ ጋር በተደረጉት ስምምነቶች መሠረት ከቀረጥ ነፃ ሲሆን 

የመንግሥትን የማስፈጸም አቅም ለማሳደግ፣ የክልሉን ፀጥታ 

ለማስጠበቅና የመልካም አስተዳደር ሥራዎችን ለማስፈጸም 

የሚውሉ መሆናቸውን ኃላፊው በተጨማሪ ገልጸዋል፡፡  

 

 

 

ይህ የተገለፀው የዓለም ኤድስ ቀንን በማስመልከት የክልል 

ፋይናንስ ቢሮ ኤች. አይ. ቪ ሜይኒስትሪሚንግ የሥራ ክፍል ዓመታዊውን የዓለም ኤድስ ቀን አስመልክቶ ባዘጋጀው 

 

አቶ እርስቱ ይርዳ የደቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች 

ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር የተሽከርካሪዎቹን ቁልፎች 

ለዞኖችና ልዩ ወረዳዎች ኃላፊዎች ባስረከቡበት ወቅት 

ባስተለፉት መልዕክት የክልሉ መንግሥት ከችግሮች ሁሉ 

ቅድሚያ ሰጥቶ እነዚህን ተሽከርካሪዎች የገዛው አብዛኛው 

ሥራ ከገጠር ልማት ጋር የተያያዘ በመሆኑ የወረዳዎችን 

አቅም ለማሳደግ ሲሆን የልማቱንም፣ የፀጥታ 

ማስከበሩንም ሥራ ለማቀላጠፍ እንዲረዱ ታስቦ ነው 

ብለዋል፡፡  

አቶ እርስቱ አያይዘውም እነዚህ ተሽከርካሪዎች በየጊዜው 

ሠርቪስ እየተደረጉና በጥንቃቄ ተይዘው ለረጅም ጊዜ 

እንዲያገለግሉ ማድረግ እንደሚገባ አሳስበዋል፡፡ ከተገዙት 

ተሽከርካሪዎች መካከል ሲንግል ካቢኖች፣ ደብል ካቢኖች፣ 

ሀርድቶፖችና አምቡላንሶች የሚገኙባቸው ሲሆን ለሁሉም 

ወረዳዎች፣ ለሁሉም ልዩ ወረዳዎች፣ ለሁሉም ዞኖችና 

ለሴክተሮች እንደየሁኔታው የሚዳረስበት ሁኔታ 

ተመቻችቷል፡፡ ከዚህም 

በተጨማሪ ለክልሉ ፖሊስ 

ኮሚሽን አምስት ሲንግል ካቢን መኪኖች ተሰጥተዋል፡፡ 

በመጀመሪያው ዙር ከተሠራጩት ተሽከርካሪዎች 

በተጨማሪ የቀሪዎቹ ተሽከርካሪዎች የዲክላራሲዮንና 

አንዳንድ ሂደቶች እንደተጠናቀቁ መጥተው በየዙሩ 

እንደሚሠራጩ በርክክቡ ወቅት በተጨማሪ ተገልጿል፡፡ 

 

 

 

 

 

 

ታካሚዎችም ሆኑ ሌሎች ለምርመራ የተዘጋጁ ማህበረሰቦች 

በሽታዉን በመፍራት ወደ ሆስፒታል እንዳይሄዱ ስላደረጋቸው 

በኤች አይ ቪ መከላከል ዙሪያ ያለውን እንቅስቃሴ ወደ ኋላ 

መልሶታል ብለዋል፡፡  

 

 

 

 

 

 

 

 

ወደ ገፅ 9 ዞሯል 

 

 

የኮቪድ 19 ወረርሺኝ የኤች አይ ቪ መከላከልን ስራ 
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በደቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል መንግሥት 

ኦዲት በተደረጉ ዞኖችና ወረዳዎች እንዲሁም ተቋማት 

አስተያየት መስጠት የማይቻልባቸዉ (Disclaimer) እና 

አጥጋቢ ሁኔታ የማያሳዩ (Adverse) መሥሪያ ቤቶች ከጊዜ 

ወደ ጊዜ ቁጥራቸዉ እየጨመረ መሆኑ ተገለጸ፡፡  

ይህ የተገለጸው የክልሉ ፋይናንስ ቢሮ ባዘጋጀው የውይይት 

መድረክ ላይ ነው፡፡ ቢሮው ባቀረበው የውይይት መነሻ 

ጽሑፍ እንዳስታወቀው በክልሉ ኦዲት ከተደረጉ የዞን 

መምሪያዎች፣ የወረዳ ጽ/ቤቶች እና ከፑል ውጪ ከሚገኙ 

መንግሥታዊ ተቋማት በርካታ የኦዲት ግኝቶች 

መመዝገቡም ገልጿል፡፡በዚህ መሠረት በ2010 እና በ2011 

በጀት ዓመታት የአማሮ ልዩ ወረዳ ፋይናንስ ጽ/ቤት (16)፣ 

የደራሼ ልዩ ወረዳ ፋይናንስ ጽ/ቤት (9)፣ በጎፋ ዞን የገዜ ጎፋ 

ወረዳ ፋይናንስ ጽ/ቤት (11)፣ የቁጫ ወረዳ ፋይናንስ ጽ/ቤት 

(21)፣ በጋሞ ዞን የምዕራብ አባያ ወረዳ ፋይናንስ ጽ/ቤት 

(19)፣ የሀላባ ዞን ፋይናንስ መምሪያ (17)፣ ስልጤ ዞን 

ፋይናንስ መምሪያ (24)፣ በከምባታ ጠምባሮ ዞን የደምቦያ 

ወረዳ ፋይናንስ ጽ/ቤት (16)፣ በጋሞ ዞን የጨንቻ ወረዳ 

ፍርድ ቤት (2) እና በኮንሶ ዞን የካራት መጀመሪያ ደረጃ 

ሆስፒታል (10) በድምሩ 145 ግኝቶች የተበላሸ የሂሣብ 

አሠራር ያለባቸው ማለትም የኦዲት አስተያየት ሊሰጥባቸው 

የማይችል (Disclaimer) ሆነው ተገኝተዋል፡፡ በሌላ በኩል 

የጋሞ፣ የከምባታ ጠምባሮ፣ የጌዴኦና የሸካ ዞኖች ፋይናንስ 

መምሪያዎች፣ ምሥራቅ ባዳዋቾ፣ ጊምቦ፣ ዳሞት ወይዴ፣ 

ኪንዶ ኮይሻ፣ ዳሞት ሶሬ፣ መሰቃን፣ አናሌሞ፣ ሻሸጎ፣ ሌሞ፣ 

አንጋጫ፣ ሀደሮ ጡንጦ ዙሪያ፣ ቃጫቢራ፣ ጠምባሮ፣ 

መሎኮዛ፣ ኦይዳ፣ ሳይለም፣ ጌታ እና ኦፋ ወረዳ ፋይናንስ ጽ/

ቤቶች፣ አርባ ምንጭ መምህራን ማሠልጠኛ ተቋም፣ አርባ 

ምንጭ ዙሪያ ወረዳ ፍርድ ቤት፣    ጂንካ ማረሚያ ተቋም፣ 

ይህ የኦዲት ውጤት በናሙናነት በተወሰዱ ዞኖች ወረዳዎችና 

ተቋማት ብቻ የሚታይ ሲሆን ችግሩ ከዚህ የሰፋ ሊሆን 

እንደሚችል ይታመናል፡፡  

 

ፋይናንስ ቢሮ በየደረጃው ላሉ የፋይናንስ አስተዳደር፣ 

የሂሣብና የኢንስፔክሽን ባለሙያዎችና አመራሮች በየጊዜው 

በክልሉ የኦዲት አስተያየት መስጠት የማይቻልባቸዉና በአጥጋቢ ሁኔታ 
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ይህ የተባለው በክልሉ ፋይናንስ ቢሮ የመንግስት ልማት 

ድርጅቶች ቁጥጥር ባለስልጣን በBSC እቅድ ዝግጅት 

አተገባበር ዙሪያ ለባለድርሻ የመንግስት ልማት ድርጅቶች 

ስልጠና እየተሰጠ ባለበት ወቅት ነው፡፡ 
 

በስልጠናው የመክፈቻ ንግግር ያደረጉት የደቡብ ክልል 

ፋይናንስ ቢሮ ኃላፊ አቶ ተፈሪ አባተ የመንግስት የልማት 

ድርጅቶች የክልሉ መንግስት ከፍተኛ በጀት መድቦላቸው 

የልማት ተግባራትን የሚያከናውኑና የመንግስትን ገቢ 

በማሳደግ የሚያግዙ ቁልፍ ተቋማት ሲሆኑ በተለይም 

ፋይናንስ ቢሮ ለሚያከናውናቸው ዘርፈ ብዙ ተግባራት 

ከቢሮው ጋር ተቀናጅተው ሊሰሩ፣ ራሳቸውን በብቃት 

በማሳደግ ከዚህ የተሻለ መንቀሳቀስ ይገባቸዋል ብለዋል፡፡ 
 

አቶ ተፈሪ አባተ ንግግራቸውን በመቀጠል እኚህ የልማት 

ድርጅቶች የተቋቋሙበትን ዓላማ ለማስፈፀም በደቡብ 

ክልል ብቻ ሳይወሰኑ ድንበር ዘለል ሆነው በሌሎችም 

የሀገሪቱ ክልሎች በመንቀሳቀስ ትርፍና ኪሳራቸውን በግልፅ  

 

በማሳወቅ የተጣለባቸውን ኃላፊነት ሊወጡ ይገባል 

ብለዋል፡፡   

አቶ ተፈሪ ባለድርሻ አካላት በዕቅድ አዘገጃጀትና አመራር 

የበቃ እውቀት ሊኖራቸው እንደሚገባ ገልፀው የመንግስት 

ልማት ድርጅቶች ባለስልጣን ያዘጋጀው ስልጠናም በተገቢው 

ትኩረት እንዲከናወን በማሳሰብ የስልጠናውን መጀመር 

አብስረዋል፡፡ ለሚቀጥሉት ተከታታይ ቀናት በሚሰጠው 

በዚህ ስልጠና በደቡብ ክልል ምክር ቤት የፋይናንስ፣ በጀትና 

ኦዲት ቁጥጥር ቋሚ ኮሚቴ ዋናና 

ምክትል ሰብሳቢ፣ የክልሉ የልማት 

ድርጅቶች ተቆጣጣሪ ባለስልጣን 

ኃላፊ፣ ከክልል ቤቶች ልማት 

ኢንተርፕራይዝ፣ ከደቡብ ውሃ 

ስራዎች ኮንስትራክሽን ድርጅት፣ 

ከኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት 

ኮርፖሬሽን፣ ከደቡብ ዲዛይንና 

ግንባታ ቁጥጥር ድርጅት እንዲሁም ከፋይናንስ ቢሮ ጥሪ 

የተደረገላቸው የስራ ኃላፊዎችና ባለሙያዎች ተገኝተዋል፡፡ 

 

በስልጠናው ላይ የአፈፃፀም ስራ አመራር ስርዓት፣ ሚዛናዊ 

የውጤት ተኮር እቅድ፣ የእቅድ አፈፃፀም ክትትልና ግምገማ 

እና የእቅድ አፈፃፀም ምዘና እውቅናና ሽልማት በሚሉ 

ርዕሶች ገለፃ ተደርጎ ተሳታፊዎችን አካታች የሆነ ጥልቅ 

ውይይት ተካሂዷል ፡፡ 

የመንግስት የልማት ድርጅቶች አሁን ካሉበት ሁኔታ በተሻለ መንቀሳቀስ 

የሚችሉበት አቅም ላይ መድረስ ይገባቸዋል ተባለ 
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ይህ የተገለፀው የደቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች 

ክልላዊ መንግስት የመከላከያ ሰራዊት ድጋፍ አሰባሳቢ 

ኮሚቴ ሰብሳቢ የሆኑት የክልሉ ፋይናንስ ቢሮ ኃላፊ አቶ 

ተፈሪ አባተ ድጋፍ አሰባሰቡን በተመለከተ በፅሕፈት 

ቤታቸው በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ነው፡፡ 

አቶ ተፈሪ አባተ በጋዜጣዊ መግለጫቸው ይህንን አንድ 

ምዕራፍ የተሻገረ የህዝባችንን ድጋፍ በሚመለከት ጋዜጣዊ 

መግለጫ የጠራነው እጅግ በጣም ባጠረ ቀን ውስጥ 

ህዝባችን ለጀግናው መከላከያ ሰራዊት ያደረገውን ድጋፍ 

እውቅና ለመስጠት ነው፤ ያሉ ሲሆን ከዚህ አንፃር ፅንፈኛው 

የህወሃት ዘራፊ ቡድን መከላከያ ሰራዊታችን ላይ 

የፈፀመውን ክህደት በመቃወም ሁሉም የህብረተሰብ 

ክፍል ከመከላከያ ሰራዊታችን ጎን በመሆን ድጋፉን 

አጠናክሮ እንደሚቀጥል በመተማመን ነው ብለዋል፡፡  
 

 

አቶ ተፈሪ አያይዘዉም በአሁኑ ሰዓት ለመከላከያ  

ሰራዊታችን ገቢ ማሰባሰብ በጀመርንበት በአንድ ሳምንት 

ጊዜ ውስጥ ብር 154760405.80 /አንድ መቶ ሀምሳ አራት 

ሚሊዮን ሰባት መቶ ስድሳ ሺህ አራት መቶ አምስት ብር ከ80 

ሳንቲም ወደ ክልሉ የመከላከያ ሰራዊት ድጋፍ ማሰባሰብ 

አካውንት ውስጥ ገቢ ተደርጓል፡፡  

 

ከዚህ አጠቃላይ ገንዘብ ውስጥ ብር 102,888,435.80/አንድ 

መቶ ሁለት ሚሊዮን ስምንት መቶ ሰማንያ ስምንት ሺህ 

አራት መቶ ሰላሳ አምስት/ ገቢ የተደረገው በጥሬ  

 

ገንዘብ ሲሆን ቀሪው 51,871,970 /ሃምሳ አንድ ሚሊዮን 

ስምንት መቶ ሰባ አንድ ሺህ ሰጠኝ መቶ ሰባ ብር/ ደግሞ 

በዓይነት የተሰበሰበ መሆኑን ገልፀው የክልሉ ህብረተሰብ 

ድጋፉን አጠናክሮ እንዲቀጥል በማሳሰብና በድጋፉም 

ለተሳተፈው ህብረተሰብ ምስጋና አቅርዋለል፡፡ 

 

 

 ከገፅ 6የዞረ  

የኮቪድ 19 ወረርሽኝ. . .  
 

 

 

በመሆኑም ከኮቪድ 19 በኋላ በተጠናው ጥናት መሰረት 

የክልሉ የኤች አይ ቪ ስርጭት ምጣኔ በፊት ከነበረበት ከፍ ያለ 

ሲሆን በአንዳንድ ዞኖች በወረርሺኝ ደረጃ መታየቱን ከገለፁ 

በኋላ በአጠቃላይ በክልሉ ከ70 ሺህ ሰዎች በላይ ከቫይረሱ ጋር 

እንደሚኖሩና ከዚህ ውስጥ አብዛኛውን  
 

ፐርሰንት የያዙት ሴቶች መሆናቸው ያለውን ጥልቅ ችግር  

ያሳያል በማለት ገልጸዋል፡፡ ቫይረሱ በተለይ አምራች ኃይሉን  
 

 

ለኢፌዴሪ መከላከያ ሠራዊት በ7 ቀን ብቻ ከ153 ሚሊዮን ብር በላይ 

መሰብሰቡ ተገለጸ 
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የክልሉ ፋይናንሰ ቢሮ አመራሮችና ሠራተኞች የነጭ ሪቫን 

ቀንን ምክንያት በማድረግ በተዘጋጀው የፓናል ውይይት ላይ 

እንዳረጋገጡት የ2013 ዓ/ም የዓመቱ መሪ ቃል የሆነውን 

“በሴቶቸ ላይ የሚፈጸሙ ጾታዊ ጥቃቶችን ባለመታገሥ 

የብልፅግና ጉዟችንን እናረጋግጥ ”የሚለውን በተግባር 

ለማሳየት ቃል ገብተዋል። በፓናል ውይይቱ ላይ የፋይናንስ 

ቢሮ ኃላፊ አቶ ተፈሪ አባተ፣የቢሮው የሁሉም ዳይሬከቶሬቶች 

ዳይሬክተሮች እና ባለሙያዎች የተገኙ ሲሆን የሴቶችን ጤና 

ሁኔታ ማሻሻል፣ የትምህርት ተሳትፎ ማረጋገጥና ማሳደግ፣ 

በኢኮኖሚ ተጠቃሚ የሚያደርጋቸውን ምቹ ሁኔታ 

መፍጠር፣ የውሳኔ ተሳትፎአቸውን ማሳደግና ተሻለ የኑሮ 

ደረጃ በማረጋገጥ ጾታን መሠረተ ያደረገ ጥቃት መግታት 

እንደሚቻል ቢሮ ኃላፊው በመክፈቻ ንግግራቸው 

አብራርተዋል፡፡ በሀዋሳ የኒቨርሲቲ በሥርዓተ ጾታ ላይ በርካታ 

ምርምር ያካሄዱት ወ/ሮ ትዕግሥት ከበደ ”ጾታን መሠረት 

ያደረገ ጥቃት“ በሚል ርዕስ ለውይይት መነሻ የሆኑ ጠቃሚ 

የጥናት ግኝቶችን  ያቀረቡ  ሲሆን በየትኛውም የእድሜ ክልል፣ 

የትምህርት ደረጃ፣ የስራ መስክ የተሰማራችን ሴት ጥቃት 

እንደሚደርስባትና የጥቃቱ አይነት ይለያይ እንጂ በሁሉም 

ባህል ውስጥ ያሉ ሴቶች የጥቃት ሰለባ መሆናቸው ባቀረቡት 

ሠነድ ላይ አመልክተዋል ። 

ወ/ሮ ፀሐይ ገነቱ የስርዐተ ጾታንና የሀጻናት ጉዳይ በልማት 

የማካተት ተጠቃሚነትን ማረጋገጥ ጉዳይ አስተባባሪ 

በበኩላቸው በሴክተሩ የሥርዐተ ጾታን እኩልነት ለማረጋገጥ 

ከሁሉም ዳይሬክቶሬቶች ጋር በቅርበት እየተሰራ መሆኑን 

ገልጸው በተለይም በዚህ የበጀት ዓመት የተለያያዩ 

ዝግጅቶችንና የፓናል ውይይት ለማካሄድ ዕቅድ 

የተያዘ መሆኑን አውስተው ለተፈጻሚነቱ 

ከሁሉም የሥራ ክፍሎች በቅንጅት ለመሥራት 

መዘጋጀታቸውን አሰታውቀዋል። በፓናል 

ውይይቱ ላይ ተሳታፊ የሆኑ የቢሮው አመራሮችና 

ባለሙያ ዎች በየ ተሠማሩበት  የሥራ 

ተግባራቸውና ከየዕለት እንቅሰቃሴቸው ጾታን 

መሠረት ያደረገ ጥቃት ላለመፈፀምና ሲፈፀምም 

ካዩ ላለመታገስ ቃል ገብተዋል። 

 

 

 

በሴቶች ላይ የሚፈፀሙ ጾታዊ ጥቃቶችን ላለመታገስ ቃል መግባታቸውን 

የፋይናንስ ቢሮ አመራሮችና ሠራተኞች አረጋገጡ 
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 የደቡብ ክልል ፋይናንስ ቢሮ አመራሮችና ሠራተኞች 

በዓለም ለ17ኛ፣ በሀገራችን ለ16ኛ እና በክልላችን ለ15ኛ ጊዜ 

የሚከበረውን የዓለም ፀረ-ሙስና ቀን ሀዳር 22/2013 ዓ.ም 

በቢሮው ሚሊኒዬም አዳራሽ፣ “የትውልድ የሥነ-ምግባር 

ግንባታን በጠንካራ ዲሲፕሊን በመምራት ሌብነትንና ብልሹ 

አሠራርን በመታገል የብልጽግና ጉዟችንን እናፋጥናለን!!!” 

በሚል መሪ ቃል አከበሩ ። 

 

በዓሉን በህግ ማስከበር ዘመቻ ተሳትፈው መስዋዕት ለሆኑት 

የፀጥታና ጥቃት ተፈፅሞባቸው ለተሰዉት የሰሜን እዝ 

አባላት በህሊና ፀሎት ያስጀመሩት የክልሉ ፋይናንስ ቢሮ 

ኃላፊ አቶ ተፈሪ አባተ ንግግር ያደረጉ ሲሆን 

በንግግራቸውም የትውልድ ሥነ-ምግባር ግንባታ 

የሚጀመረው ከቤተሰብ ሲሆን የየራሳችንን አስተሳሰብ 

በመልካም ሥነ-ምግባር ካነጽን በማሀረበራዊ ተሳትፏችንም 

ሆነ በየትኛውም የስራ ኃላፊነት የሚሰጡንን ተግባራት 

በዲሲፒሊን ለመምራት አቅም የሚሰጠን እንደሆነ ይህም 

ተግባራችን እውን የሚሆነው ሌብነትንና ብልሹ አሰራርን 

የሚጠየፍ ዜጋ ስንፈጥር ነው ብለዋል፡፡ 

በዓሉ ሲከበር የሴክተሩን መልካም ገጽታ ለመገንባት 

በተጨባጭ ኃላፊነታችንን መወጣት ተገቢ ነው ያሉት የቢሮ 

ኃላፊው መላው ሠራተኛና አመራሩ የብልጽግና ጉዞን 

ለማሳለጥ በዲስፕሊን በመመራት ሙስናን ለመዋጋት 

ሁሉም በየተሠማራበት መታገል እንዳለበት አስገንዝበዋል። 

 

ከክልሉ ሥነ-ምግባርና ፀረ

-ሙስና ኮሚሽን የተጋበዙ 

ባለሙያዎች በወቅታዊ 

የሙስና ሁኔታና መረጃ፣ 

ሙስናን ለመከላከል 

የሚደረገውን የግንኙነት 

ስርዓት እንዴት መምራት 

እ ን ደ ሚ ቻ ል ፣ 

መንግሥታትን ለፀረ 

ሙስና ትግል ማነሣሣት የሚቻልባቸው ስልቶች በሚሉ 

ፅንሰሃሳቦች ላይ ገለፃ አድርገዋል፡፡ 

በተያያዘም የቢሮው የስነምግርና ፀረ ሙስና መከታተያ 

ክፍል ኃላፊ አቶ ሙሉጌታ ደሳለኝ የማኔጅመንት አባላትና 

ሰራተኞች ሃብት በማስመዝገብ ዙሪያ ያላቸውን 

ተባባሪነት በመግለፅ እስከታችኛው የስራ ክፍል ያሉት 

ሰራተኞች ሃብታቸውን ማስመዝገብ እንዳለባቸው 

አሳሰበዋል፡፡ 
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አመራሮች ፎካል ፐርሰኖችና ባለሙያዎች በዋን ዋሽ ናሽናል ፕሮግራም አንደኛው 

ምዕራፍ ላይ የተገመገሙ ችግሮች እንዳይደገሙ በቁርጠኝነት እንዲሠሩ ተጠየቀ 

 

 

 

 

 

ይህ የተጠየቀው የዋን ዋሽ ናሺናል ፕሮግራም 

የመጀመሪያው ምዕራፍ ትግበራ አፈፃፀምና የታዩ 

ችግሮች እንዲሁም በሁለተኛው ምዕራፍ ተጠቃሚ ለሆኑ 

ሴክተር ቢሮዎች፣ ዞኖች፣ ወረዳዎችና አነስተኛ ከተሞች 

ለተውጣጡ ኃላፊዎች፣ ፎካል ፐርሰኖችና ባለሙያዎች 

በፕሮግራሙ የሃብት አስተዳደርና አጠቃቀም ላይ በሃላባ 

ቁሊቶ ከተማ በተዘጋጀ የግንዛቤ ማስጨበጫ የስልጠና 

መድረክ ላይ ነው፡፡ 

በሁለት ዙር በተካሄደው በዚህ ስልጠና የክልሉ ፋይናንስ 

ቢሮ ኃላፊ አቶ ተፈሪ አባተ እና አቶ መለሰ ኡሮ የቢሮው 

ምክትል ኃላፊና የመንግስት ፋይናንስ ዘርፍ ኃላፊ 

ተገኝተው ባሰሙት የመክፈቻ ንግግር ይህ ፕሮግራም 

በክልላችን ከ2007-2012 በጀት ዓመት ለ5 ተከታታይ 

ዓመታት በተለይ በጤና በትምህርት በይበልጥም በንፁህ 

ውሃ ተደራሽነትነና በግልና አካባቢ ንፅህና ክፍተቶችን 

በመሙላት እንዲሁም አቅማቸውን በመገንባት 

በመንግስት ሊሸፈኑ ያልቻሉ ስራዎችን በመስራት 

በክልላችን ከፍተኛ ስራዎችን ለመስራት መቻሉን 

ገልፀዋል፡፡ 

በዚህም ባለፉት ዓምስት ዓመታት ውስጥ ከ2.4 ቢሊዮን 

ብር በላይ ሀብት ተመድቦ ከእያንዳንዱ ዞንና ፕሮግራም 

ወረዳዎች ለዚሁ ስራ ማስፈፀሚያ ፈንድ ከሚያደርጉ 

የተለያዩ ድርጅቶች በተጨማሪ ከመንግስት ጋር ባለው 

የጋራ ውል መሰረት ዞኖችና ወረዳዎች ማቺንግ ፈንድ 

በመመደብ እዲሁም አነስተኛ ከተሞች ላይ በመንግስት 

ሊሸፈን የሚችለውን ወደ ወደ 1.564 ቢሊዮን ወጪ 

የሚጠይቁ ስራዎች መሰራታቸውን ገልፀዋል፡፡ 

 

በክልል ፋይናንስ ቢሮ የቻናል አንድ ፕሮግራሞች 

ማስተባበሪያ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ ታረቀኝ 

ኑራሞ በበኩላቸው ይህ መድረክ የዋን ዋሽ ናሺናል 

ፕሮግራም ከዚህ ቀደም ከ2007 እስከ 2011/12 ድረስ 

ተካሂዶ የመጀመሪያው ምዕራፍ ላይ መከናወን የነበረበት 

ትግበራ በአራት ሴክተር መስሪያ ቤቶች ላይ ሲካሄድ የቆየ 

ሲሆን በአንደኛው መርሃ ግብር ላይ የነበሩ መልካም 

ተሞክሮዎችን በሚገባ ወስደን የታዩ ክፍተቶችና ደካማ 

ጎኖችን ነቅሰን በማውጣት በእነርሱ ላይ በሚገባ 

ተነጋግረን በቀጣይ በምንጀምረው በአዲሱ ፕሮግራም 

ላይ ችግሮቹ የማይደገሙበትን ትምህርት የምንወስድበት 

እንዲሆን ነው የተፈለገው በማለት የስልጠናውን ዓላማ 

በዝርዝር አስረድተዋል፡፡  

 

በስልጠናው ላይ የትግራ አፈፃፀምና ያጋጠሙ ተግዳሮቶች፣ 

የዋሽ ሁለተኛ መርሃ ግብር፣ አጠቃላይ የበጀት ይዘት፣ እቅድ 

አወጣጥ፣ ሂሳብ መረጃ አያያዝና ኦዲትን የተመለከቱ ሰነዶች 

ቀርበው ውይይት ተካሂዶባቸዋል፡፡ 

 


