
 

 

 

 

 

 

ቃለ - ጉባ 

የስብሰባው ቀን እና ሰአት፡ - ግንቦት 24 ቀን 200ኤ9 ዓ.ም ከረፋዱ 5፡ 00 ሰአት  

ተሰብሳቢዎች፡ -  ክብርት የሬጉላቶሪ ዘርፍ ሚኒስትር ዲኤታ ወ/ሮ ኢፍራህ ዓሊ 

    ወ/ሮ ሰላማዊት አበራ የፋይናንስና በጀት አስተዳደር ዳይሬክተር 

         አቶ ካሕሳይ ጉበን የግዥ፤ንብረትና ጠቅ/አገ/ዳይሬክተር 

         አቶ አሰፋ አለማየሁ የሰው ሐብት ስራ አመራር ዳይሬክተር 

የስብሰባ ቦታ፡ -  በሚ/ር መ/ቤቱ የመሰብሰቢያ አዳራሽ   

የስብሰባው አጀንዳ፡ - ለኦዲት ስራ ወደ መ/ቤታችን የመጡት ወ/ሮ መቅደስ እያደረጉት 

ያለዉን ያልተገባ ስራ ላይ በመወያየት ለሚመለከተው አካል ለማቅረብ ነ ው፡ ፡  

ወ/ሮ መቅደስ የተባሉ የውጭ ኦዲተር ወደ ሚኒስቴር መ/ቤታችን ከመጡበት ጊዜ አንስቶ 

ከየዳይሬክተሮቹ የጠየቋቸዉን ነ ገሮች ሁሉ በማቅረብ ስራቸዉን ለመደገፍ ጥረት ስናደርግ 

ቆይተናል፡ ፡  ይሁን እንጂ በእለት ከእለት ንግግራቸው የሚሰማው ፈጽሞ አግባብነ ት 

የሌለውና ከመጡበት ስራ ጋር ግንኙነ ት በሌለው የስም ማጥፋት ስራ ላይ የተጠመዱ 

በመሆናቸው ቅን ልቦና ያለውና የሚደግፍ ኦዲተር እንጂ አሉባልታን የሚያራግበዉን 

ስለማንፈልግ በዚህ ጉዳይ ላይ ውይይት በማድረግ አስተያየታችንን  ለማቅረብ ነ ው 

የተገናኘነ ው፡ ፡  በዚህ የተነ ሳም ግለሰቧ ደጋግመው የሚናገሯቸው በርካታ ተራ ነ ገሮች 

መዘርዘር ስለማይጠቅም ለማሳያ ብቻ የሚከተሉትን አስፍረናል፡ ፡  

“እኔ  ስለ ስራ አካባቢያችሁ ሁኔ ታ ለማወቅና መረጃ ለማግኘት ብጥርም የጠየቅኋቸው 

ሰራተኞቻችሁ በሙሉ ከፍርሀታቸው የተነ ሳ አንድም መረጃ የሚሰጠኝ ሰው ለማግኘት 

አልቻልኩም፡ ፡  እኔ  ደብረጽዮን ሲባል ትልቅ ሰው ይመስለኝ ነ በረ፡ ፡  ነ ገር ግን እንዲህ 

አይነ ት የሞተ መ/ቤትን እንደሚመራ ሳውቅ አፈርኩበት፤  በመ/ቤታችሁ የሚገኙት ሰራተኞች 



 

 

ተሸማቀውና በፍርሀት ተውጠው የሚኖሩ ናቸው፡ ፡  አንበሳ ሲያገሳ በዱር ያሉ እንስሳት 

እንደሚርዱ ሁሉ አለቃችሁ ከላይ ሆኖ ሲያዛችሁ ብቻ ተሸማቃችሁ አድርጉ ያላችሁን 

የምታደርጉ ናችሁ፡ ፡  እኔ  ብዙ መ/ቤቶችን አውቃለሁ እንደዚህ አይነ ት ከስርአት ውጪ 

የሚሰራ መ/ቤት ግን አጋጥሞኝ አያውቅም፡ ፡  ከሚገርሙ ስራዎቻችሁ ውስጥ አንድ ሁለቱን 

ብጠቅስላችሁ ለበርካታ አመታት በኪራይ ህንጻ ውስጥ ቁጭ ያላችሁት ለምዝበራ 

ስለሚመቻችሁ አይደል! አይቲ ፓርክ እያላችሁ በባዶ ሜዳ ስታቅራሩ ስንት አመት 

ኖራችሁ! ስንትና ስንት ገንዘብስ ባከነ ! ደግሞኮ ኮምፒተር ማደሻም አለን ትላላችሁ! 

ይሁን እንጂ ለኮምፒተሮች ጥገና በሚል መአት ብር ወጪ እየተደረገ  ይቀለዳል! ለመሆኑ 

ይህንን የሚፈቅድ አለቃ ምን አይነ ት ነ ው? አለቃችሁን በይፋ ካላጋለጥኩትና ሪፖርታችሁ 

በአድቨርስ ካላጨማለኩኝ፣  እዚያ ፓርላማ ላይ እንዲገተር ካላደረግሁት እኔ  አይደለሁማ! 

ስራዉን ፐብሊክሊ አድቨርታይዝ ነ ው የማደርገው! ኮማንድ ፖስት ምናምን የምትሉትስ 

ነ ገር እነ ማን ስለሆናችሁ ነ ው? ምንስ ይሰራል?” የሚሉ ተገቢነ ት የሌላቸው ስላቆች 

እዚህ ላለነ ው ዳይሬክተሮች ጭምር ማስፈራራት በሚመስሉ ኃይለ-ቃሎች የተቋሙን መሪዎች 

እና ሰራተኞችን ስራ ስታብጠለጥል በተደጋጋሚ ጊዜ አጋጥሞናል፡ ፡  ትክክል አለመሆኗን 

ለማስረዳትና ስለመጣችበት ስራ ብቻ እንድትሰራ ለመምከር ብንሞክርም የወ/ሮ መቅደስ 

ትኩረት ግን ለመጣችበ ስራ ሳይሆን ስም በማጥፋት ስራ እጅጉን አተኩራለች፡ ፡   ስለዚህ 

ይህንኑ ተግባሯን በሚመለከተው አካል እንዲታወቅ ማድረግ አስፈላጊ ሆኖ አግኝተነ ዋል፡ ፡   

በመሰረቱ አንድ የፌደራል ኦዲት ቡድን ወደ አንድ የፌደራል ተቋም ለስራ ሲሰማራ ጥሩ 

ስነ -ምግባርና ስብእናን በመላበስ የመጣበትን ስራ ማከናወን ግዴታ እንዳለበት 

ይታወቃል፡ ፡  ኦዲት ተደራጊ መ/ቤትም የተሟላ  ትብብርና ድጋፍ የማድረግ ግዴታ አለበት፡

፡  ለዚህም የሚጠየቀዉን  በማሟላት አመቺ የስራ ሁኔ ታዎችን ይፈጥራል፡ ፡  ሚኒስቴር 

መ/ቤታችንም ይህንን በተግባር ሲያከናዉንና ሲደግፍ ቆይቷል ፡ ፡  ለወደፊቱም በዚህ 

ስራው በአርአያነ ት የሚገፋበት ይሆናል፡ ፡  ነ ገር ግን ወ/ሮ መቅደስ የህዝብና 

የመንግስትን አደራ ተሸክመው ለሀገር ግንባታ ደፋ ቀና በማለት ላይ የሚገኙ አመራሮችን 

መልካም ስምና ዝና በሚያጎድፍ መልኩ ተገቢነ ት የሌላቸው ንግግሮችን  እየተናገሩ ስለሆነ  

ትክክለኛ የኦዲት ሪፖርት ያቀርባሉ የሚል እምነ ት የለንም፡ ፡  ለአብነ ትም ክቡር 

ሚኒስትሩንና  ሚኒስትር ዴኤዎችን ከመዝለፍ ባለፈ ከመ/ቤታችን ውጪ የሚገኙ የመንግስት 

ሹማምንትን ጭምር ስም እያጠፉ ይገኛሉ፡ ፡  ለመጥቀስ ያክልም በስራቸው አጋጣሚ ያወቁትና 

ያረጋገጡት የኦዲት ግኝት የሚሉት እውነ ት እንኳ ቢሆን (በቤተ መንግስት ስለጠፋ ወርቅ 

ጉዳይ) ለስም ማጥፊያነ ት ሲጠቀሙበት ተደምጠዋል፡ ፡  ከንግግሮቻቸው ሁሉ እንደተረዳነ ው 

የጥላቻና ስም የማጥፋት ፖለቲካዊ ፍላጎት እያራመዱ እንደሆነ  መደምደም ችለናል፡ ፡  

ጥላሸት የመቀባት ጨለምተኛ የጥላቻ አስተሳሰባቸው ሊያርሙት አለመፈለግና ይልቁንም 

የቀን ተቀን ዲስኩር ማድረጋቸው ፍላጎታቸው ምን እንደሆነ  በሚገባ መረዳት ይቻላል፡ ፡  

ምንም እንኳ የፈለጉትን  አመለካከት የማራመድ ህገ-መንግስታዊ መብት ያላቸው መሆኑ 

ቢታወቅም ሆን ተብሎ ከመጡበት አላማ ባፈነ ገጠ መልኩ የተቋማችንና የሌሎችም ተቋማት 

አመራሮችና የስራ ጥረቶችን ድባቅ በሚመታ ሁኔ ታ በየቦታው ስም እያጠፉ መዋል ከፍተኛ 



 

 

ጉዳት ስለሚኖረው ይህ ድርጊታቸው በላካቸው አካል በኩልም መታወቅ ይገባዋል፡ ፡  

የተጣለበትን ሙያዊ ኃላፊነ ት በትክክለኛውና አግባብነ ት ባለው አካሄድ የሚወጣ ኦዲተር 

እንጂ እንደ ወ/ሮ መቅደስ አይነ ት ስነ -ምግባር የ ጎደለው ሰው በኛ ሚኒስትር መ/ቤት 

ብቻ ሳይሆን በሌሎች ተቋማትም የሚቀጥል ከሆነ  ጉዳቱ ቀላል ላይሆን ይችላል፡ ፡  ስለዚህ 

ሀቀኛና ትክክለኛ ሪፖርት ያቀርባሉ የሚል እምነ ት የሌለን በመሆኑ በቃለ-ጉባኤው 

እንዲሰፍር ተስማምተናል፡ ፡   

ስለሆነ ም የግለሰቧ ሁኔ ታ በሚገባ እንዲጤን እያሳሰብን የተጀመረዉን የኦዲት ስራ ግን 

በሌላ  ሰው ተተክቶ እንዲቀጥል እንዲደረግ እንጠይቃለን፡ ፡  ምክንያቱም ግለሰቧ 

እንደሚፎክሩትና እንደሚያስፈራሩት ያልሆነ  ሪፖርት አቅርበው የተቋማችን ስም ከመጥፋቱ 

በፊት የሚኒስቴር መ/ቤታችን የበላይ አካል እንዲያውቀው ማድረግ ትክክል ነ ው ብለን 

በማመን መሆኑን በዚህ ቃለ ጉባኤ ከታላቅ አክብሮት ጋር አቅርበን  ስብሰባው አብቅቷል 

፡ ፡  
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