የዏንቇድ ዝንድ ጽህዝዴ ቤዴ በ 9 ወዛ ውስጥ የዕቅዱን 110% ቇቢ
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የዏንቇድ ዏሰዖዯ ኴዒዴ ኯንድ ሀቇዛ ኢኮኖዑያዊ፣ ዒህበዙዊና ፖኯዱካዊ ኴዒዴን ኯዒሳካዴ ቁኴፍ
ዑና ኯው፡፡ የኢዴዮጵያ ዏንግስዴ ከፍዯኛ ዏዋዕኯ ነዋይ በዏዏደብ ሰፊ የዏንቇድ ዏሠዖዯ ኴዒዴ
ግንባዲ እያከናወነ የዑቇኝ ዏሆኑ ይዲወቃኴ፡፡ የዏንቇድ ዏሠዖዯ ኴዒዴ ከፍዯኛ ወጪ የዑጠይቅ
በዏሆኑ ከፍዯኛ ዏዋዕኯ ነዋይ ወጥድባዶው የዯቇነቡ ዏንቇዶች ደህንነዲዶው ዯጠብቆ በቂና ዔዷ
ቇኴግኵዴ እንዲሰጡ ዒስቻኴ ኴዩ ዴኩዖዴ የዑሠጠው ዯግባዛ ነው፡፡
በሀቇዙችን እስካሁን የዯቇነቡ እና ወደፊዴዔ የዑቇነቡ ዏንቇዶች ዯቇቢውን ቇኴግኵዴ እንዲሰጡ
ዯከዲዲይነዴ ያኯው ኧኲቂ ጥቇና እንዲያቇኘ ዒድዖ እንዲያስችኴ እና የዏንቇድ ደህንነዴ ሥዙዎች ወጪ
ኯዏሸዝን የዏንቇድ ዝንድ ጽ/ቤዴ በዋጅ ቁጥዛ 66/1989 ዯቋቁሟኴ፡፡ ጽ/ቤደ ከዯቋቋዏበዴ ዜ
ንስድ የሀቇዘደ የዏንቇድ ሀብዴ በግባቡ እንዲጠቇን በዒድዖግ ዖቇድ ቈኴህ ዑና እየዯጫወዯ ይቇኛኴ፡፡
የዏንቇድ ዝንድ ጽህዝዴ ቤዴ በዋናነዴ ኯዏንቇድ ጥቇና ዝንድ የዒሰባሰብ፣ የዯሰበሰበን ዝንድ
የዒስዯዳደዛ፣ ኯዏንቇድ ኤጄንሲዎች የዒከፋዝኴና ኯዑከዝኯው ቇንኧብ ዯቇቢና ዴክክኯኛ ቇኴግኵዴ
ዏቇኗደን የዒዖቊቇጥ ሥዙዎችን ይሰዙኴ፡፡ የክዴዴኴና ድቊፍ ሥዙዎች በጽህዝዴ ቤደ ኯኩሁ ዓኲዒ
የዯኧዖቊው የክዴዴኴና ድቊፍ ሥዛዓዴን ዯከዴኵ ነው፡፡ በኩህዔ ዏሰዖዴ የዝንዱ ዯጠቃዑ የሆኑ
የኢዴዮጵያ ዏንቇዶች ባኯሥኴጣን፣ የኧጠኝ ክኴኵች የቇጠዛ ዏንቇዶች ባኯሥኴጣናዴና እንዲሁዔ ዲስ
በባንና ድዖዳዋን ጨዔዜ የዯዏዖጡ ከዯዕች የዏንቇድ ጥቇናን የዑያከናውኑ ዯቋዒዴ በጠቃኲይ 71
ዯቋዴ በጽህዝዴ ቤደ የፋይናንስና ዯክኒክ ኦዲዴ ይደዖግባዶዋኴ፡፡ የፋይናንስ ኦዲዴ ሥዙ በኦዲዴ
ባኯዐያዎች የዑከናወን ሲሆን የዳክኒክ ኦዲዴ ሥዙው ደግዕ በኢንጂኒየዜች የዑከናወን ነው፡፡
ጽህዝዴ ቤደ በቀጥዲ ኦዲዴ ከዑያደዛቇው በዯጨዒዘ የውጭ ኦዲዯዜችን በዏቅጠዛ ኦዲዴ
የፋይናንሺያኴ ኦዲዴ የዑያስደዛግ ሲሆን የክኒክ ኦዲዴ ሥዙው እያንዳንዱ ኤጄንሲ ቀጥሯዶው
የዑያሰዙዶውን ኮንሳኴዲንድች/ዒካዘ ድዛጅዜች/ ዒካይኝነዴ የዑከናወን ነው፡፡ የዏንቇድ ዝንድ

ጽህዝዴ ቤዴ ክፊያ የዑዝጽዔበዴና ጥቇና ከኤጄንሲዎች የዑቀዛበው የክፊያ ሰዛዱፊኬዴ ዯቀባይነዴ
የዑነዖው ዏንቇዱነ የዑከዲዯኯው ዒካዘ ድዛጅዴ እስካዖቊቇጠ ብቻ ነው፡፡
የዏንቇድ ዝንድ ጽህዝዴ ቤዴ በ2011 የበዷዴ ዓዏዴ ከሐዔኳ 1/ 2011 ዓ.ዔ እስከ ዏቊቢዴ 12/2011
ዓ.ዔ ድዖስ ባኰዴ ኧጠኝ ወዙዴ ውስጥ በነዳጅ ኲይ ከዯጣኯው የዏንቇድ ዝንድ ዲዘፍ ቇቢ፣ በኧይዴና
ቅባዴ ኲይ የዯጣኯው የዏንቇድ ዝንድ ዲዘፍ፣ ከዏንቇድ ጠቀዓዲ የዑቇኗው ቇቢ፣ ከግዔጃ ቤዴ ሠነድ
ከዑቇኝ ወኯድ እና ክብደዴን ዏሠዖዴ ያደዖቇ የዏንቇድ ዝንድ ዓዏዲዊ ዯሽከዛካዘ ዒደሻ ክፍያ ብዛ
1,971,532,856 ቇቢ ኯዏሰብሰብ ቅዶ፣ ብዛ 2,161,205,444 ወይዔ የዕቅዱን 110% ዒከናወን
ችሏኴ፡፡ በዯዏሳሳይ በ9 ወዛ ውስጥ ብዛ 1,822,939,858.20 ክፊያ ኯዝፗዔ ቅዶ ብዛ
869,302,411.67 ወይዔ የዕቅዱን 48 በዏድ ክፍያ ዯዝጽሟኴ ፡፡ የክፊያ ዝጻፗዔ ዝቅዯኛ የሆነው
የዏንቇድ ኤጄንሲዎዷ በዕቅዱ ዏሰዖዴ የክፊያ ሰዛዱፊኬዴ ዒቅዖብ በኯዏቻኲዶው ነው፡፡
በበዷዴ ዓዏደ በኧጠኝ ወዛ 18,657.49 ኪ.ዓ የዏንቇድ ጥቇና ኯዒድዖግ ዲቅዶ 12,392.78 ኪ.ዓ
ወይዔ የዕቅዱን 66 በዏድ ዒከናወን ዯችሏኴ፡፡ ንዳንድ ካባቢዎች ቇዙችን የቇጠዒዴ የፗጥዲ ችግዛ
ዝጻፗዐን ዝቅ እንዳደዖቇው ዯቇዔግሟኴ፡፡
ዝንዱ ኯዲኯዏኯዴ ዓኲዒ ዏዋኰን ከዒዖቊቇጥ ኳያ የድቊፍና ክዴዴኴ ሥዙዎች ዯሰዛዯዋኴ፡፡ በኩህዔ
ዏሰዖዴ ከ70 ዏንቇድ ኤዷንሲዎች የቀዖቡ ዓዏዲዊ የዏንቇድ ጥቇና ዕቅዶች በዕቅድ ዶክ ስዴ ዏሰዖዴ
ዯቇዔግዏው ግብዖዏኴስ ዯሰቷኴ ፡፡ በዯዏሳሳይ የ25 ዏንቇድ ኤዷንሲዎች ዘፖዛዴ በብ ዓዏደ
በዏቀበኴ በዲዩ ክፍዯድች ኲይ ግብዖዏኴስ ዯሰቷኴ ፡፡ ከዏንቇድ ኤጅንሲዎች የቀዖቡ 501 የክፍያ
ሰዛዯፍኬድች በዕቅድና በውኰ ዏሰዖዴ ዏሰዙዲዶውን በዒዖቊቇጥ ክፊያ እንዲዝፗዔ የዒድዖግ ሥዙዔ
ዯደዛጓኴ፡፡ በ12 የዏንቇድ ኤዷንሲዎችና በዏንቇድ ጥቇና ፕዜዷክድች የዏስክ ዔኴከዲና ግዔቇዒና
በዒድዖግ በሰዙዛ ኲይ በዲዩ ክፍዯድች የዒስዯካከያ ዕዛዔጃ እንዲወሰድ ግብዖ ዏኴስ ዯሰቷኴ፡፡ በ6
ዏንቇድ ኤዷንሲዎች ኯዏንቇድ ጥቇና የክዴዴኴና ኯቁጥጥዛ ስዙዎች ዒካዘ ቅጥዛ እንዲከናወን ዯደዛቇዋኴ
፡፡ የ64 ዏንቇድ ኤዷንሲዎችን የሂሳብ ዘፖዛዴ ኯሂሳብ ዔዛዏዙ ቇኴግኵዴ ኮዛፖዚሽን የዯኲኯዝ ሲሆን
በኩህ ዏነሻ የዝንዱ ዒዕከኲዊ ሂሳብ እና በ60 ዏንቇድ ኤዷንሲዎች የውጪ ኦዲዴ ዯደዛግዋኴ፡፡ በ12
ነዳጅ ኩባንያዎች የዑሰበሰበው ቇቢ በየወ በዑቀዛበው ሂሳብ ዘፖዛዴ ዏሰዖዴ ዯቇዔግሟኴ ፣
ከ27 ዏንቇድ ኤዷንሲ የውስጥ ኦዲዯዜች የቀዖበ የ2010 በዷዴ ዓዏዴ ኦዲዴ ዘፖዛዴ ዯቇዔግዕ ግብዖ

ዏኴስ ዯሰጥቷኴ፡፡ የዏንቇድ ኤዷንሲዎች የውስጥ ኦዲዴ የ2011 በዷዴ ዓዏዴ የድዛዴ ዏዛሃ ግብዛ
እንዲያቀዛቡ በዯኲኯዝው የስዔዔነዴ ሰነድ ዏሰዖዴ ከ30 ከዏንቇድ ኤዷንሲዎች ኯጽ/ቤደ የቀዖበ ሲሆን
ኳኵዷዔ እንዲያቀዛቡ ክዴዴኴ እየዯደዖቇ ይቇኛኴ ፡፡ የ2010 በዷዴ ዓዏዴ የ66 ዏንቇድ ኤዷንሲዎች
የሂሳብ ዘፖዛዴ ዯቇዔግሟኴ፡፡ የ60 ዏንቇድ ኤዷንሲዎች በ2010 በዷዴ ዓዏዴ ከወጪ ቀዘ የዒጣዙዴ
ሥዙ ዯሰዛቷኴ፡፡
የዏንቇድ ጥቇና ስዙውን ይበኴጥ ውጤዲዒ ኯዒድዖግ፤ ፍዴሀዊ የበዷዴ ክፍፍኴ ኯዒድዖቊቇጥና ኯጥቇና
የዯዏደበው በዷዴ ኯዲኯዏኯዴ ዓኯዒ ዏዋኰን ኯዒዖቊቇጥ እንዲቻኴ የዑያግከ ጥናድችን እንዲያደዛቈ
ከ6 ዩኒቨዛሲዱዎች ቊዛ የዏግባቢያ ሰነድና የኮንዴዙዴ ውኴ በዒሰዛ Road inventory፣ Road
condition survey፣ Road maintenances Modality፣ ፣ Technical & financial Audit እና
Fund allocation Formulation በዯሰኘ ዛዕሰ ቈዳዮች የዏቀኳ ፣ የባህዛ ዳዛ ፣ የዲስ በባ
ሳይንስና ዳክኖኵጂ ፣ የዳዒ ፣ የዋሳ ና የጂዒ ዩኒቨዛስዱዎች በዴግዙይ፣ በፋዛ፣ በዒዙ፣
በኦዜዑያና በደቡብ ክኴኵች ጥናድዷን በዒካሄድ ኲይ ናዶው፡፡ ጥናደ በቀጣይ በኳኵች ክኴኵችዔ
የዑዷዏዛ ይሆናኴ፡፡
ጽህዝዴ ቤደ ከዯኯያዩ ቊዛ ድዛጅድችዔ ቊዛ በዏንቇድ ጥቇና ሥዙውን በቅዔ ግንባዲና ዯያያዥ
ቈዳዮች ከዘያ ድቊፍ ዒድዖግ በዑችኰበዴ ሁኔዲ ኲይ ከJica፣ ILO፣ World Bank እና E-U በቈዳዩ
ከዘያ የሀሳብ ኴውውጥና ውይይዴ ድዛጓኴ፡፡ ኯJica proposal ዯኴኮ ዔኲሻዶውን እየዯጠቀ
ይቇኛኴ፡፡ ከILO በቢዜ ደዖጃ ድቊፍ ዒድዖግ ስኯዑችኰባዶው ቈዳዮች ቈዘያ ሰፊ ውይይዴ ዯደዛጓኴ፡፡

