
የኮንስትራክሽን ኦዲት ምንነት እና አስፈላጊነት 

በናቤት ዘ-ልደታ  08-30-16 

የኮንስትራክሽን ዘርፍ በአጠቃላይ ብዙ መዋዕለ ንዋይ የሚጠይቅና በአግባቡ ቁጥጥር 

ካልተደረገበት ከፍተኛ አደጋና ኪሳራ የሚያመጣ የኢኮኖሚ ሴክተር ነው፡፡ ይህንን 

መገንዘብና የግንባታ ሥራዎችን መቆጣጠርም የካፒታል ወጪዎችን በመቀነስ፣ በሥራዎች 

መጓተት ምክንያት የሚመጡትን ተጨማሪ ክፍያዎች በመገደብና የንድፍ ለውጦችን 

በመከታተል ሥራው በጊዜ እንዲጠናቀቅ በማገዝ ረገድ ትልቅ አቅም ይፈጥራል፡፡  

የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪው ለፈጣን ልማታችን መቀጠል አንዱ የዕድገት ምንጭ 

በመሆን ለሀገራችን ህዳሴ መረጋገጥ የበኩሉን አስተዋፅኦ እንደሚያበረክት እሙን ነው፡፡ 

የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ መስፋፋትና ቀልጣፋ መሆን ለአጠቃላዩ የምጣኔ ሀብት 

ዕድገት ከሚያበረክተው አስተዋጽኦ ባሻገር ለዜጎች ሰፊ የሥራ ዕድልን በመፍጠርና 

ማህበራዊ ልማትን በማቀላጠፍ ረገድ ከፍተኛ ሚናን ይጫወታል፡፡ ይህንንም እውነት 

ለመረዳት ዘርፉ ከጊዜ ወደ ጊዜ በሀገራችን የልማት እንቅስቃሴ ውስጥ እያበረከተ ያለውን 

አስተዋጽኦ ማየት ተገቢ ነው፡፡ 

የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪውን ልማት በከፍተኛ ደረጃ በማፋጠን መንግስት 

በኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪው ዘርፍ ያስቀመጣቸውን የልማት ግቦች ከዳር ለማድረስ 

በዘርፉ በመፈጸም አቅም፣ በምርታማነት፣ በምርት ጥራትና በቴክኖሎጂ ደረጃ ጎልተው 

የሚታዩትን ችግሮች መቅረፍ ያስፈልጋል፡፡  

የኮንስትራክሽን ሥራ በባህሪው ብዙ ባለሞያዎችንና ተቋማትን የሚያሳትፍ ዘርፍ በመሆኑ 

የተጠናከረ የቁጥጥር ሥራ ካልተደረገበት ኪሳራው ከፍተኛ ይሆናል ሲባል ሥራው 

ከግንባታው ንድፍ ጥንስስ ጀምሮ እስከመጨረሻው የፍጻሜ ርክክብ ድረስ ክትትልና 

ቁጥጥር ሊደረግበት ይገባል ማለታችን ነው፡፡ ምክንያቱም በሥራ ሂደት ላይ የሚፈጠሩ 

አላስፈላጊ የዝምድና ሥራዎችን መቅረፍ በማስፈለጉ ነው፡፡ በተጨማሪም በሀገራችን 

የኮንስትራክሽኑ ዘርፍ ብዙ የዝምድና ስራዎች የሚሰሩበትና በሙስና ከሚጠረጠሩ 7 

ዘርፎች ውስጥ አንዱ እንደመሆኑ መጠን ይህንን የመልካም አስተዳደር ችግር ከምንጩ 

ለማድረቅ የቁጥጥር ሥርዓት ተዘርግቶ ሊያሰራ የሚችል መመሪያና ደንብ ወጥቶለት ወደ 



ሥራ መገባት አለበት፡፡ አለበለዚያ በዘርፉ ላይ ያለው የሀብት ብክነትና መጥፎ ሥም 

ሊታደስ አይችልም፡፡ 

የኮንስትራክሽን ሚኒስትርም በአዲስ መልክ በአዋጅ ቁጥር 916/2008 ከተቋቋመ በኋላ 

ይህንን ችግር ከግንዛቤ በማስገባት የኮንስትራክሽን ኦዲት አደረጃጀት ተፈጥሮ ወደ ሥራ 

ለመግባት በዝግጅት ላይ ይገኛል፡፡ 

የኮንስትራክሽን ኦዲት በሌሎች ያደጉ ሀገራት የታወቀና የተለመደ ሥራ ሲሆን በዘርፉ ላይ 

የሚሳተፉ ባለድርሻ አካላት በሙሉ ደንብና መመሪያን ተከትለው በተጠያቂነትና በሀላፊነት 

ስሜት ሥራቸውን በአግባቡ እንዲያከናውኑ የሚያግዝ የቁጥጥር ዘዴ ነው፡፡  

የቁጥጥር ስርዓቱን በሦስት መንገድ ለማድረግ ታቅዷል፡፡ በመጀመሪያው የግንባታ 

ምዕራፍ ላይ የግንባታው ንድፍ ከመሰራቱ በፊት በፕሮጀክቱ ሀሳብ ላይ ይሰራል፡፡ ይህም 

ግንባታውን ከመጀመር በፊት ያሉትን መልካም ሀሳቦች ለማደራጀት ወይም ችግሮችን 

በጊዜ በመመካከር ለማስተካከል ያግዛል፤ ይህንንም በማድረግ የባለሀብቱና የሀገር ሀብት 

ያለውል እንዳይባክን ለማድረግ ያስችላል፡፡ የህንጻ ደህንነት ሥጋቶችም ካሉ ከወዲሁ 

እርምት ለመውሰድና በሚሰጠው መመሪያና ማስተካከያ መሠረት ሥራው እንዲቀጥል 

በማድረግ የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ሙሉ ኃላፊነትን ወስዶ ለቀጣይ ሥራዎች መሠረት 

የመጣል ሥራ ለመስራት ያስችላል፡፡ የግንባታው ባለቤትና የቁጥጥር ባለሞያ በንድፈ 

ሀሳቡ ላይ ሲስማሙ የቅድመ መግባቢያ ሰነድ ላይ ተፈራርመው ወደ ንድፍ ሥራው 

ይገባል፡፡ ይህም ማንኛውም ግንባታ መሬት ላይ አርፎ ሚኒስቴሩ ባወጣው የግንባታ 

መመሪያ መሠረት አልተሰራም በሚል ግጭት ውስጥ እንዳይገባ፣ በዚህም የሀገርና 

የባለሀብቱ ጊዜ፣ ገንዘብና፣ የሠው ሀይል እንዳይባክን የቅድመ ቁጥጥር ስራ ለመስራት 

ያስችላል፡፡ ይህም በቀጣይ ላሉት ሥራዎች መቃናትም ያለው አስተዋጽኦው የላቀ 

ይሆናል፡፡  

ሁለተኛው የቁጥጥር ምዕራፍ ደግሞ የፌዴራል መንግስት ወይም የግል ባለሀብቱ 

የግንባታውን ንድፍ ሲያሰራ ያለው ሂደት ሲሆን በዚህም ቅድሚያ በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ 

የቁጥጥር ባለሞያ የተሰጡትን ማስተካከያዎችና አስተያየቶችን ማዕከል አድርጎ ማሰራቱን 

ያረጋግጣል፡፡ የቁጥጥር ስራውም በንድፉ ላይ የሰፈሩትን ቴክኒካል ሥራዎች ይገመግማል፤ 



በዚህም ደግሞ በቅድሚያ የተሰጡትን እርማትና ማስተካከያዎች በድጋሚ በማየት የግንባታ 

ሥራው እንዲቀጥል መመሪያ ይሰጣል፡፡  

ሦስተኛው ምዕራፍ ደግሞ ግንባታው በመገንባት ላይ ሳለ የሚሰሩ የቁጥጥር ሥራዎች 

ሲሆኑ ሰፊ የቁጥጥር ሥራ የሚኖረውና ብዙ ጊዜ የሚወስደውም ይሄው ነው፡፡ 

እያንዳንዳቸው በንድፉ ላይ ያሉት ጥሬ እቃዎች በትክክል ግንባታው ላይ መዋላቸውን፣ 

የንድፍ ለውጥ አለመደረጉን፣ በባለሀብቱና በኮንትራክተሩ መሀከል ያለውን ጤናማ የሥራ 

ግንኙነት፣ የፋይናንስ ቁጥጥር ወዘተ. ስራዎች የሚከናወኑበት ነው፡፡ 

ሌላወ ጤናማ የፋይናንስ ሥርዓት መኖሩን የመቆጣጠር ስራ ማስፈለጉ ሲሆን ይህም 

ለግንባታው የሚያስፈልግ ተጨማሪ የባንክ ብድር ሲኖር ጅምሩን የግንባታ ግምት አጣርቶ 

ለባንኮች መላክና ባለሀብቶች ከባንክ አላግባብ ከፍተኛ ገንዘብ እንዳይወስዱ መቆጣጠር 

ያስችላል፡፡ ከቅርብ አመታት ወዲህ ባለሀብቶች ትንሽ የግንባታ ጅምር ማስያዣ አድርገው 

ከፍተኛ ብድር በመውሰድ የሀገር ሀብት አለአግባብ እየባከነ በመሆኑ ጤናማ የሆነ 

የፋይናንስ ስርዓት ለማስፈን ቁጥጥሩ አስፈልጓል፡፡ የግል ባለሀብቶች ግንባታውን 

በማቆምና የወሰዱትን ብድርም ባለመክፈል ምክንያት ባንኮች በመያዣነት የያዙትን 

የባለሀብቱን ንብረት ሸጠው ለመውሰድ የጨረታ ዋጋ መነሻ ማውጣት ሲፈልጉ የገበያው 

ዋጋ በጣም ዝቅተኛ በመሆኑ ብድራቸውንም መመለስ ሳይችሉ ይቀራሉ፡፡ ስለሆነም ይህንን 

ኪሳራ ቀርፎ ሥርዓት በዘላቂነት ለመዘርጋት የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ባለሞያም ተጠያቂ 

የሚሆንበትን ዘላቂ ሥርዓት ለመመስረት አስፈላጊነቱ ወሳኝ ጉዳይ ሆኗል፡፡ 

ይህን መሰልና ሌሎች ተያያዥ ጉዳዮችን ለመቅረፍ የኮንስትራክሽን ሚኒስቴር በስሩ 

የኮንስትራክሽን አፈጻጸም ኦዲት ዳይሬክቶሬት በማቋቋም ከዚህ በታች የተዘረዘሩት 

ስልጣናትና ተግባራት እንዲኖሩት ተደርጓል፡፡  

 የኮንስትራክሽን ፕሮጀክቶች አፈጻጸም የኦዲት አሰራር ይዘረጋል፤ በዚህም መሠረት 
የፕሮጀክቶችን ውጤታማነት ተንትኖ ሪፖርት ያደርጋል፣ 

 ለኮንስትራክሽን ፕሮጀክቶች የወጣው ወጪና የሥራው ዋጋ ተመጣጣኝ መሆናቸው 
የሚገናዝብበት አሰራር ይዘረጋል፣  

 በፌዴራል መንግስት በጀትም ሆነ በመንግስትና በግሉ ዘርፍ አጋርነት ለሚከናወኑ 
የግንባታዎች የፕሮጀክት ሀሳብ፣ የንድፍ ሥራ፣ የሥራ ዝርዝር፣ የጨረታ ሰነዶችና 
ተያያዥ ጉዳዮችን ኦዲት ያደርጋል፣ 



 በፌዴራል መንግስት በጀትና በግሉ ዘርፍ የሚከናወኑ የግንባታ ፕሮጀክቶች 
በታቀደላቸው በጀት፣ ጊዜ፣ ጥራትና ሌሎች መስፈርቶችንም አሟልተው 
ስለመከናወናቸው የሚቆጣጠርበት መመሪያ አውጥቶ ኦዲት ያደርጋል፣  

 
ስለሆነም በኮንስትራክሽን ዘርፍ የሚታየውን ህገ ወጥ ተግባር በመቆጣጠር በህጋዊ መንገድ 
የሚንቀሳቀሱ የዘርፉ ተዋንያን ተጠቃሚ የሚሆኑበትና የኮንስትራክሽን ኦዲት በሀገሪቱ 
ውስጥ በህጋዊ መንገድ የሚሰሩ ሀገር በቀል ተቋራጮች በአገር ግንባታው ሂደት ተጠቃሚ 
የሚሆኑባቸውን ልዩ ልዩ መንገዶች ለማመቻቸት፣ ለኢንዱስትሪው ልማት በጋራ 
የሚረባረቡትን ሁኔታ ለመፍጠር፣  በኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪው ጥራትና ብቃት ላይ 
ትኩረት በመስጠት ለሙያው ተገዥ የሆነ አቅም ለመፍጠር፣ የኢትዮጵያ ሥራ ተቋራጮች 
በሌሎች ሀገራት ካሉ ሥራ ተቋራጮች ጋር በጋራ እና በትብብር የሚሰሩባቸውን 
ሁኔታዎች ለመፍጠር ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው፡፡ 
 

በዓለም አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪ የሆነ የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ለመገንባት 

ለኢንዱስትሪው የማስፈጸም አቅም መሠረት የሆነውን የሰው ኃይል አቅም ማሳደግ 

ይገባል፡፡ 

ስለሆነም በግንባታ ዕቃዎች፣ በቴክኖሎጂ ሽግግር፣ በአማራጭ ዲዛይኖች፣ በመሣሪያዎች 

አቅርቦትና በአገነባብ ዘዴዎች ላይ ያሉትን ችግሮች በመቅረፍ የግንባታ ኢንዱስትሪውን 

የቴክኖሎጂ አቅም አጠቃቀም ለማሳደግ፣ ምርታማነት እንዲጨምር ለማድረግና በዘርፉ 

ለውጥ እንዲመጣ ለማድረግ የኮንስትራክሽን ኦዲት ማድረግ የምርጫ ጉዳይ ሳይሆን የግድ 

ያስፈልጋል፡፡ 


