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1. መግቢያ  

በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር በሺዎች የሚቆጠሩ ህብረት ሥራ ማኅበራት ሲኖሩ እነዚህም 

ኅብረት ሥራ ማኅበራት ሰፊውን እና በተሇይም በዝቅተኛ የኑሮ ዯረጃ ሊይ የሚገኘውን 

ኅብረተሰብ በማቀፍ ሇከተማችን ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ዕዴገት ከፍተኛ አስተዋጽኦ 

እያበረከቱ ይገኛለ፡፡   

ኀብረት ሥራ ማኀበራቱም አገሌግልት ሰጪ እንዯመሆናቸው መጠን የሚያከናውኑት ተግባር 

በተወሰነ ጊዜ ውስጥ እየተመዘነ አዋጭ እና ሇአባሊት ጠቀሜታ የሚሰጡ ተቋማት  

መሆናቸውን  ሇመሇካት እንዱቻሌ እና ዘመናዊና ዓሇም አቀፍ ተቀባይነት ያሇውን የሂሣብ  

አያያዝ ሥርዓት  እንዱከተለ እንዱሁም  በላልች  ተቋማት ዘንዴ አመኔታ ሇማሳዯር 

እንዱችለ ማዴረግ  የከተማው ህብረት ስራ ኤጀንሲ ተቀዲሚ ተግባር ነው፡፡ 

በአዋጅ ቁጥር 985/2009 አንቀጽ 50 ንዑስ አንቀጽ 1 መሠረት አግባብ ያሇው ባሇሥሌጣን 

ቢያንስ በዓመት አንዴ ጊዜ የማንኛውንም ኀብረት ሥራ ማህበር ሂሣብ ራሱ ወይም እሱ 

በሚወክሇው ሰው መመርመር እንዲሇበት  ተዯንግጓሌ፡፡  ነገር ግን በከተማችን ነባራዊ ሁኔታ 

የስራ ዕዴሌ የሚፈጠርሊቸው በርካታ ዜጎች በአማራጭነት በህብረት ስራ ማህበር የመዯራጀት 

ፍሊጎት በማሳየታቸው ፤ ኀብረት ሥራ ማኀበራት በዯረጃ፤ በአይነትና በቁጥር እያዯጉ 

በመምጣታቸው ፤  የህዝብ ተቋማትም በሸማች ህብረት ስራ ማህበራት እንዱተዲዯሩ  

በመዯረጉ  አስቀዴሞ ይዯረግ  እንዯነበረው አግባብ ባሇው ባሇሥሌጣን ብቻ ይህን አገሌግልት  

ሇማዲረስ አሌተቻሇም፡፡  

ስሇዚህ የኀብረት ሥራ ማኀበራት ሂሳብ በአዋጁ መሠረት ቢያንስ በዓመት አንዴ ጊዜ 

መመርመር እንዱቻሌ በውክሌና ማስመርመር የሚቻሌበትን አሰራር መቀየስ አስፈሊጊ ሆኖ 

በመገኘቱ የአዱስ አበባ ህብረት ሥራ ኤጀንሲ  በአዋጅ ቁጥር 985/2009 አንቀጽ 76 ቁጥር 3 

በተሰጠው ሥሌጣን መሠረት ይህን የኀብረት ሥራ ማኀበራትን ሂሣብ በውክሌና 

ሇማስመርመር የሚያስችሌ  ቁጥር  5/2010 መመሪያን አውጥቷሌ፡፡     

 

ክፍሌ አንዴ 

                           ጠቅሊሊ 

አንቀጽ 1፣ አጭር ርዕስ  

ይህ መመሪያ “በአዱስ አበባ ህብረት ስራ ኤጀንሲ የኀብረት ሥራ ማኀበራትን ሂሣብ 

በውክሌና ሇማስመርመር የወጣ መመሪያ ቁጥር 97/2014” ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡  

አንቀጽ 2፣ ትርጓሜ   

በኀብረት ሥራ ማኀበራት አዋጅ ቁጥር 985/2009 እንዱሁም የኀብረት ሥራ ማኀበራት 
አዋጅ ሇማስፈጸም በወጣው ዯንብ የተሰጡት ትርጉሞች እንዯተጠበቁ ሆነው የቃለ አገባብ 
ላሊ ትርጉም የሚያሰጠው ካሌሆነ በስተቀር በዚህ መመሪያ ውስጥ:- 
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“ተወካይ ሂሳብ መርማሪ” ማሇት፡- በኅብረት ሥራ ማህበራት አዋጅ ቁጥር 985/2009  
አንቀጽ 50 መሠረት አግባብ ያሇው ባሇስሌጣን የኀብረት ሥራ ማኀበራትን ሂሣብ 
እንዱመረምርሇት ውክሌና የሰጠው እና የኀብረት ሥራ ማኀበራትን ሂሳብ መመርመር 
የሚችለ ተወካይ ሂሳብ መርማሪዎች ዝርዝር ውስጥ የመዘገበው ኦዱተር ወይም የኦዱት 
ዴርጅት ወይም የኦዱት ኀብረት ሥራ ማኀበር ነው፡፡ 

 “የሂሳብ ምርመራው ቡዴን አባሊት” ማሇት ፡-ተወካዩ የኦዱት ዴርጀት ወይም የኦዱት 
ኀብረት ሥራ ማኀበር ሇሂሳብ ምርመራ ሥራው የሚያሰማራቸው እና የሚያስተዲዴራቸው 
ሂሳብ  መርማሪዎችን ነው፡፡  

ኦዱት ተዯራጊ” ማሇት በዚህ መመሪያ መሠረት በተወካይ ሂሳብ መርማሪ ሂሳቡን በራሱ 
ወጪ የሚያስመረምር ኀብረት ሥራ ማኀበር ነው፡፡ 

“ኦዱት ተዯራጊ አካሊት” ማሇት ሂሳቡ በሚመረመረው ኀብረት ሥራ ማኀበር ጠቅሊሊ ጉባኤ   
የተመረጡ የሥራ አመራር አካሊት እና የኅብረት ሥራ ማኀበሩን የዕሇት ተዕሇት ሥራ 
ሇማከናወን የተቀጠሩ ቅጥር ሠራተኞችን ነው፡፡   

“ሥራ መሪ” ማሇት ሇኅብረት ሥራ ማህበር ሥራ አመራር ኮሚቴ ተጠሪ የሆነና የኀብረት 
ሥራ ማኀበሩን ዓሊማ  ከግቡ ሇማዴረስ  የተወሰኑ ሰዎችን ሥራ በመምራት በማስተባበር 
በመቆጣጠር የኀብረት ሥራ ማኀበር ሉወስዴ የሚገባውን እርምጃ በተሰጠው ውክሌና 
መሠረት የሚወስዴ እና ከእሱ ውክሌና በሊይ የሆኑትን  የውሳኔ ሃሳብ የሚያቀርብ የሥራ 
ሃሊፊ ነው፡፡ 

“አዋጅ” ማሇት የኀብረት ሥራ ማኀበራት አዋጅ ቁጥር 985/2009 ነው፡፡ 

“አግባብ ያሇው ባሇስሌጣን” ማሇት በአዱስ አበባ ኀብረት ሥራ ኤጀንሲ እና በተዋረዴ እስከ 
ወረዲ ያሇው አዯራጅ መስሪያ ቤት (አካሊት) ነው፡፡  

አንቀጽ 3፣  የመመሪያው ተፈጻሚነት ወሰን፣  

ይህ መመሪያ በአዋጅ ቁጥር 985/2009 መሠረት በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር 
በተዯራጁ እና በተመዘገቡ የኀብረት ሥራ ማኀበራት ሊይ ተፈጻሚ ይሆናሌ፡፡     

አንቀጽ 4፡- የመመሪያው ዓሊማ  

4.1   በአሁኑ ሰዓት በከተማችን ውስጥ ኀብረት ሥራ ማኀበራት ዯረጃቸው እና 

ቁጥራቸው እያዯገ በመምጣቱ የማዯራጀት እና የመቆጣጠር ሥሌጣን በተሰጠው 

አካሌ ብቻ የሂሣብ ምርመራ ሥራውን ሇማዲረስ ባሇመቻለ በኅብረት ሥራ 

ማህበራት አዋጅ ቁጥር 985/2009 አንቀጽ 50 በተዯነገገው መሠረት ውክሌና 

መስጠቱ የኀብረት ሥራ ማኀበራትን ሂሣብ በዓመት አንዴ ጊዜ ሇመመርመር 

የሚያስችሌ በመሆኑ፤ 

4.2   ከቅርብ ጊዜያት ወዱህ አንዲንዴ ኀብረት ሥራ ማኀበራት አዋጅ ቁጥር 

985/2009 በሚጻረር መሌኩ በራሳቸው ፈቃዴ እየተከተለት ያሇውን በላልች 

አካሊት ሂሣባቸውን የማስመርመር ሂዯት ስርዓት በያዘ መሌኩ ሕግና ዯንብን 

ተከትል እንዱከናወን ስሇሚያስችሌ፣ 
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4.3 የኀብረት ሥራ ማኀበራትን ሀብትና ንብረት ከምዝበራ እና ከብክነት ሇመከሊከሌ 

እና ሇመቆጣጠር እንዱሁም ጠንካራና ቀጣይነት ያሊቸው ኀብረት ሥራ 

ማህበራትን ሇመፍጠር ስሇሚያስችሌ፣ 

4.4 እንዱሁም ኀብረት ሥራ ማኀበራት ከላልች የንግዴ ተቋማት የሚሇዩበት 

የራሳቸው ባሕርይ ስሊሊቸው ተወካይ ሂሳብ መርማሪዎች እነኝህን የኀብረት ሥራ 

ማኀበራት ሌዩ ባህርያት በመረዲት ሂሣባቸውን  እንዱመረምሩ ስሇሚያስችሌ 

ነው፡፡  

4.5 የኀብረት ሥራ ማኀበራትን ሇሁለም ኀብረት ሥራ ማኀበራት ተዯራሽ ማዴረግ 

ስሇሚያስችሌ ነው፡፡ 

ክፍሌ ሁሇት 

ስሇ ተወካይ ሂሳብ መርማሪ አቋምና የሥራ ስምሪት 

አንቀጽ 5፡ ተወካይ ሂሳብ መርማሪዎች ማሟሊት ስሇሚገባቸው መስፈርቶች 

5.1 የኢትዮጵያ የሂሳብ አያያዝና ኦዱት ቦርዴ ወይም እሱ ከሚወክሇው አካሌ ሂሣብ 

ሇመመርመር የሚያስችሇውን የሙያ ፈቃዴ ያገኘ እና የሙያ ብቃት ማረጋገጫ 

ሰርቲፊኬት ማቅረብ የሚችሌ 

5.2 በአገሪቱ ሕግ መሠረት የኦዱት ሥራ ሇመስራት የሚያስችሌ ወቅታዊ የታዯሰ 

የንግዴ ፈቃዴ ያሇው  

5.3  የኀብረት ሥራ ማኀበራት ሂሣብ ምርመራን በተመሇከተ ከፌዳራሌ ኀብረት ሥራ 

ኤጀንሲ እንዱሁም ከአዱስ አበባ ኀብረት ሥራ ኤጀንሲ  ወይም ከላልች ሕጋዊ 

አካሊት ሥሌጠና የወሰዯ እና ማስረጃ ማቅረብ የሚችሌ፣ቢሆን ይመረጣሌ፡፡ 

5.4 ተወካዩ ሂሳብ መርማሪ ወይም ከሂሳብ  መርማሪው ቡዴን አባሊት ውስጥ ቢያንስ 

አንደ ከዚህ በፊት የኀብረት ሥራ ማኀበራትን ሂሳብ የመረመረ ቢሆን ቅዴሚያ 

ይሰጠዋሌ፡፡ 

5.5  የኀብረት ሥራ ማኀበራት ሂሣብ ሇመመርመር ብቁ ባሇሙያዎችን  በሥራ ሊይ 

ማሰማራት  የሚችሌ፣ ይህ ሣይሆን ቀርቶ ሇሚከተሇው ማንኛውም ኪሣራና ችግር 

አስቀዴሞ ኃሊፊነቱን  የሚወስዴ፣ 

5.6 እንዯ አስፈሊጊነቱ አግባብ ባሇው ባሇሥሌጣን የሚጠየቁ ላልች መረጃዎችን 

ማቅረብ የሚችሌ መሆን አሇበት፡፡  

አንቀጽ 6፣ ስሇተወካይ ሂሳብ መርማሪዎች ሥነ ምግባር፣ 

በአጠቃሊይ ተቀባይነት ያገኙ የኦዱተሮች የሥነ ምግባር መርሆዎች እንዯተጠበቁ 

ሆነው የኀብረት ሥራ ማኀበራትን ሂሣብ እና የአሰራር ሕጋዊነትን የሚያረጋግጡ 
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ተወካይ ሂሳብ መርማሪዎች ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን የሂሳብ ምርመራ የሥነ-ምግባር 

መርሆዎችን ማክበርና በተወካይ ሂሳብ መርማሪዎች የሙያ ነፃነት ሊይ ከሚከሰቱ 

ስጋቶች ራሳቸውን መጠበቅ ይገባቸዋሌ፡፡ 

በዚህም መሠረት፣ 

6.1  የኀብረት ሥራ ማኀበራትን ሂሣብ እንዱመረምር ውክሌና የተሰጠው ማንኛውም 

ሂሳብ መርማሪ ሙያዊ ተግባሩን በሚያከናውንበት ጊዜ ተአማኒነቱን፣ ሚዛናዊነቱን 

እና ገሇሌተኛነቱን ከሚያጓዴሌ የጥቅም ግጭት መራቅ አሇበት፣ 

6.2  በተወካይ ሂሳብ መርማሪዎች የሙያ ነፃነት ሊይ የሚከሰቱ የጥቅም ግጭት 

የሚያስከትለ ስጋቶች የሚባለት፣ 

6.2.1 የራስን ጥቅም መሻት፣ 

6.2.2 ከቡዴን አባሊት ውስጥ የራስን ሥራ ኦዱት ማዴረግ፣  

6.2.3 ከኦዱት ተዯራጊ አካሊት ጋር ጤናማ ያሌሆነ የጠበቀ ግንኙነትና 

ትውውቅ እና ላልች መሰሌ የሙያ ነፃነትን ሉያጓዴለ የሚችለ 

ስጋቶች ናቸው፡፡              

6.3. በዚህ ክፍሌ  የተዘረዘሩት የኦዱት የሥነ ምግባር መርሆዎች የተወካዩን ሂሳብ 

መርማሪ የሥነ  ምግባር ጉዴሇቶች በማይሸፍኑበት ጊዜ ፍቃዴ በሰጠው አካሌ 

የወጡ የሥነ ምግባር ዯንቦች እንዱሁም  በኦዱት አሰራር   የሚታወቁ  እና  

ተቀባይነት  ያገኙ  አሰራሮች በሟሟያነት ተፈጻሚ ይሆናለ፡፡ 

አንቀጽ 7፣ የራሱን ጥቅም ስሇመሻት፣  

   ተወካዩ ሂሳብ መርማሪ በማንኛውም ምክንያት፡-  

7.1  ከኦዱት ተዯራጊ ኀብረት ሥራ ማኀበራት ወይም ከኦዱት ተዯራጊ አካሊት 

ቀጥተኛ የሆነ ወይም ቀጥተኛ ያሌሆነ ማንኛውንም ሕገ ወጥ ጥቅም መቀበሌ 

ሇኦዱት ተዯራጊው ኀብረት ሥራ ማኀበር ወይም ሇኦዱት ተዯራጊ አካሊት 

የብዴርም ሆነ የዋስትና አገሌግልት መስጠት ወይም ከእነሱ መቀበሌ የሇበትም፡ 

7.2  ከኦዱት ተዯራጊ  ኀብረት ሥራ ማኀበራት ጋር የጥቅም ግንኙነት መፍጠር 

የሇበትም 

7.3  የተወካዩን ሂሳብ መርማሪ ሪፖርት  በሚጠቀሙ አካሊት ዘንዴ የተወካዩን ሂሳብ 

መርማሪ ሙያዊ አስተያየት ሉያዛቡ ወይም ሉቀንሱ የሚችለ ላልች ሁኔታዎች  

መፍጠር፤ የሇበትም፡፡   
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አንቀጽ 8፣ ከቡዴን አባሊት ውስጥ የራሱን ሥራ ኦዱት ማዴረግ አሇመቻሌ፡፡ 

የተወካዩ ሂሳብ መርማሪ ወይም የሂሳብ ምርመራው ቡዴን አባሌ የራሱን ሥራ ኦዱት 

ማዴረግ የማይችሇው፣ 

8.1  የኦዱት ተዯራጊው ኀብረት ሥራ ማኀበር የሥራ አመራር ኮሚቴ ወይም 

ቅጥር የሥራ መሪ  የነበረ ከሆነ፣ 

8.2  የኦዱት ተዯራጊው ኀብረት ሥራ ማኀበር ተቀጣሪ ሠራተኛ ሆኖ 

በሠራተኛነቱ በኦዱት አገሌግልቱ ሊይ ተጽእኖ ሉያሳዴር የሚችሌ ከሆነ፣ 

8.3  ተወካዩ ሂሳብ መርማሪ ሇኦዱት ተዯራጊው ኀብረት ሥራ ማኀበር ከኦዱት 

ውጭ በኦዱት ሥራው ሊይ ቀጥተኛም ሆነ ቀጥተኛ ያሌሆነ ተፅእኖ ሉያሳዴር 

የሚችሌ የሂሳብ ሥራ እና ማንኛውም ላሊ አገሌግልት የሰጠ ከሆነ፣ወይም፣ 

8.4  ላለች የጥቅም ግጭት ሉፈጥሩ በሚችለ ሁኔታዎች ውስጥ ተሳትፎ ከሆነ፣ 

በማንኛውም መሌኩ የኦዱት ተዯራጊ ኀብረት ሥራ ማኀበራትን ሂሣብ 

ወይም የአሰራር ሕጋዊነት ማረጋገጥ   አይችሌም፡፡   

አንቀጽ 9፣ ከኦዱት ተዯራጊ አካሊት ጋር የጥቅም ግንኙነትና ዝምዴና አሇመኖር፣ 

ተወካዩ ሂሳብ መርማሪ ወይም የሂሳብ ምርመራው ቡዴን አባሌ የጥቅም 

ግንኙነትና ዝምዴና አሇው የሚባሇው፣ 

9.1 ቤተሰብ ወይም የቅርብ ዘመዴ በኦዱት ተዯራጊ ኀብረት ሥራ ማኀበራት 

ውስጥ ከኦዱት ሥራ አመራር ኮሚቴነት ወይም በቅጥር የሥራ መሪነት 

ወይም በላሊ የሚሰራ ከሆነ፣  

9.2  ቤተሰብ ወይም የቅርብ ዘመዴ በኦዱት ተዯራጊ ኀብረት ሥራ ማኀበራት 

ውስጥ ቅጥር ሠራተኛ  ሲሆንና ያሇው የሥራ መዯብ በኦዱት ሥራው ሊይ 

ቀጥተኛ ተጽእኖ ሉያሳዴር የሚችሌ ከሆነ፣ 

9.3  ተወካዩ  ሂሳብ መርማሪ የተመርማሪ ኀብረት ሥራ ማኀበር አባሌ ከሆነ፤ 

9.4 ከኦዱት ተዯራጊ ኀብረት ሥራ ማኀበራት የሥራ አመራር ኮሚቴዎች 

ወይም ቅጥር የሥራ መሪዎች ጋር ላልች ተመሳሳይ ግንኙነትና ትውውቅ 

ያሊቸው ከሆነ በማንኛውም ምክንያት የኦዱት ተዯራጊ ማህበራትን ሂሣብ 

መመርመር ወይም የአሰራር  ሕጋዊነት ማረጋገጥ አይችሌም፣ 

አንቀጽ 10፣ በሂሣብ ምርመራው አግባብ ያሇው ባሇሥሌጣን ተግባር እና ሃሊፊነት   

10.1  በየአመቱ በተወካይ ሂሳብ መረማሪዎች ሂሳባቸውን ማስመርመር የሚችለ 

ኀብረት ሥራ ማኀበራትን የሚሇይበት መመዘኛ  መስፈርት  ያወጣሌ፤  
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10.2  በወጣው መስፈርት ሂሳባቸውን በተወካይ ሂሳብ መርማሪዎች ማስመርመር 

የሚችለ ኀብረት ሥራ ማኀበራትን በመሇየት ሂሳባቸውን በተወካይ ሂሳብ 

መርማሪዎች እንዱያስመረምሩ ሇኀብረት ሥራ  ማኀበራቱ በበጀት አመቱ 

መጀመሪያ ያሳውቃሌ፤ ሂሳባቸውንም በየአመቱ የማያስመረምሩ መሆኑን 

ይከታተሊሌ፡፡ 

10.3  ኀብረት ሥራ ማኀበራት ሂሳባቸውን የማስመርመር ጥያቄ ሲያቀርቡ 

ጥያቄያቸውን መርምሮ በአንዴ ቀን ውስጥ ምሊሽ ይሰጣሌ፡፡ 

10.4  የኀብረት ሥራ ማኀበራትን ሂሣብ ሇመመርመር የሚቀርቡ  ተወካይ  

ሂሳብ  መርማሪዎች  በዚህ መመሪያ አንቀጽ 5 የተዘረዘሩትን መስፈርቶች 

ማሟሊታቸውን እና አግባብ ባሇው ባሇስሌጣን    የኀብረት ሥራ 

ማኀበራትን ሂሣብ የሚመረምሩ ተወካይ ሂሳብ መርማሪዎች ዝርዝር ውስጥ  

መመዝገባቸው በማጣራት ማረጋገጫ ይሰጣሌ፤ 

10.5  ከተወካይ ሂሳብ መርማሪዎች ጋር ሇሚፈጸመው የሥራ ውሌ  ሙያዊ እገዛ 

ይሰጣሌ፡፡ 

10.6  ሇተወካይ ሒሣብ መርማሪዎች ስሇ ኅብረት ሥራ ማህበራት ምንነት እና 

ሂሳብ አያያዝ ሥሌጠና ይሰጣሌ፡፡ 

10.7  ሇኦዱቱ ሥራ መሳካት  አስፈሊጊውን ትብብር ማዴረግ ይኖርበታሌ፤ 

10.8  ተወካይ ሂሳብ መርማሪ ያዘጋጀው የኦዱት ሪፖርት ሇኅብረት ሥራ 

ማህበሩ ቀርቦ  ከማስወሰኑ በፊት አግባብ ያሇው ባሇስሌጣን ይገመግማሌ፤ 

ተቀባይነት  ያሇው ሇመሆኑ አስተያየት ይሰጣሌ፤ 

10.9  የኦዱት ሪፖርቱን ከመርማሪው ጋር በመሆን ሇህብረት ሥራ ማኀበሩ 

ጠቅሊሊ ጉባኤ ቀርቦ ያስወስናሌ፤ በኦዱት ሪፖርቱ  የተሰጡ አስተያየቶችን 

ተግባራዊነትም ይከታተሊሌ፡ 

10.10 በኦዱት ሪፖርቱ ሊይ ቅሬታ ያሇው ወገን ጊዜውን ጠብቆ ሲያቀርብ 

ቅሬታውን ይቀበሊሌ፣ 

10.11 በኦዱት ሥራው ሊይ አጠራጣሪ ሁኔታዎች ካለና ካሊመነበት ባሇሥሌጣኑ 

ሥራውን  በማስቆም  በራሱ ወይም በሚወክሇው ላሊ መርማሪ ማስመርመር 

አሇበት፡፡ 

10.12 በተወካይ ሂሳብ መርማሪው፣ በኦዱት ተዯራጊ ኅብረት ሥራ ማህበራት 

እና ግሇሰቦች መካከሌ የህግ ጥሰት ሲኖር ሇህግ እንዱቀርቡ ያዯርጋሌ፤ 
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አንቀጽ 11፣ የተወካይ ሂሳብ መርማሪዎችን ዝርዝር ስሇመያዝ 

11.1 አግባብ ያሇው ባሇስሌጣን ውክሌና የሰጣቸውን ሂሳብ መርማሪዎችን ዝርዝር 

ከሙለ መረጃዎቻቸው ጋር ይይዛሌ፤ 

11.2  አግባብ ባሇው ባሇስሌጣን የተወካይ ሂሳብ መርማሪዎችን ዝርዝር ውስጥ 

ሇመመዝገብ ተወካዩ ሂሳብ መርማሪ በዚህ መመሪያ አንቀጽ 5 የተዘረዘሩትን 

መስፈርቶች ማሟሊታቸውን ማረጋገጥ  ይኖርበታሌ፡፡ 

11.3  የአዱስ አበባ ኀብረት ሥራ ኤጀንሲ የኢትዮጵያ የሂሳብ አያያዝና ኦዱት 

ቦርዴ በየጊዜው በተወካይ ሂሳብ መርማሪዎች ዝርዝር ውስጥ የመዘገባቸውን 

ተወካይ ሂሳብ መርማሪዎችን በበጀት ዓመቱ መጀመሪያ ሊይ ሇክፍሇ ከተማ 

ኅብረት ሥራ ማህበራት ማስፋፊያ አካሊት እና ሇላልች ሇሚመሇከታቸው 

አካሊት ከፌዯራሌ ህብረት ስራ ኤጀንሲ የሚሊኩትን በጽሑፍ ያሳውቃሌ፡፡ 

11.4  የኀብረት ሥራ ማኀበራትን ሂሣብ በውክሌና ሇመመርመር የሚፈሌጉ ሂሳብ 

መርማሪዎች አግባብ ያሇው ባሇስሌጣን ዝርዝር ውስጥ ሇመመዝገብ በዚህ 

መመሪያ አንቀጽ 5 የተዘረዘሩትን መስፈርቶች ከሚያረጋግጡ ማስረጃዎች 

ጋር ማመሌከቻቸውን አግባብ ሊሇው ባሇስሌጣን ማቅረብ ይኖርባቸዋሌ፡፡  

11.5  አግባብ ያሇው ባሇስሌጣን የምዝገባ ጥያቄውን መርምሮ መስፈርቱን 

ሇሚያማለ አመሌካቾች   መመዝገባቸውን የሚገሌጽ ማስረጃ በአንዴ ቀን 

ውስጥ ይሰጣሌ፡፡ 

አንቀጽ 12፣ ተወካይ ሂሳብ መርማሪዎችን ስሇመምረጥ፣ ስሇመመዯብና ስሇማንሳት  

12.1  ኦዱት ተዯራጊ ኀብረት ሥራ ማኀበራት ተወካይ ሂሳብ መርማሪ መምረጥ 

የሚችለት አግባብ ያሇው ባሇስሌጣን መዝግቦ የያዛቸውን ተወካይ ሂሳብ 

መርማሪዎች ብቻ ነው፡፡  

12.2  ተወካዩ ሂሳብ መርማሪ የኦዱት ተዯራጊውን ኀብረት ሥራ ማኀበር ሂሣብ 

ሇመመርመር የሚያሰማራቸውን ባሇሙያዎች ዝርዝር መረጃ /ኘሮፋይሌ/ 

አግባብ ሊሇው ባሇሥሌጣን በቅዴሚያ ማሳወቅ አሇበት፡፡ 

12.3  ተወካዩ ሂሳብ መርማሪ አግባብ ሊሇው ባሇሥሌጣን አሳውቆ ያሰማራቸውን 

ሂሳብ መርማሪዎች ሲቀይር ወይም ከሥራ ሊይ ሲያነሳ አግባብ ሊሇው 

ባሇሥሌጣን  ማሳወቅ አሇበት፣ 

12.4  ኦዱት ተዯራጊው ኀብረት ሥራ ማኀበር ከመረጠው ተወካይ ሂሳብ መርማሪ 

ጋር የገባውን የውሌ ስምምነት ሇማቋረጥ የሚያበቃ አሇመግባባት ሲኖር ውለን 
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ከማቋረጡ በፊት ምክንያቶቹን በመዘርዘር አግባብ ሊሇው ባሇሥሌጣን ማሳወቅ 

አሇበት፣ 

12.5  ተወካዩ ሂሳብ መርማሪ በተከታታይ ከ2 ጊዜ በሊይ አንዴን ኀበረት ሥራ 

ማኀበር ኦዱት ሉያዯርግ አይችሌም፡፡ 

12.6  የሂሳብ ምርመራው ቡዴን አባሊት ቢያንስ ከ 2 ያሊነሱ አባሊት ያለት መሆን 

አሇበት፡፡  

ክፍሌ ሦስት 

ሇሂሳብ ምርመራው ማሟሊት ያሇባቸው ቅዴመ ሁኔታዎች እና ላልች 
ተግባራት 

አንቀጽ 13፣  በኦዱት ተዯራጊ ኀብረት ሥራ  ማኀበራት  መዯረግ ስሇሚገባው ቅዴመ 
ዝግጅት 

13.1 ሂሣባቸውን በተወካይ ሂሳብ መርማሪ የሚያስመረምሩ ኀብረት ሥራ ማኀበራት 

ሇዚሁ ሥራ የሚያስፈሌገውን ወጪ የሚሸፍን በጀት አስቀዴመው መያዝ 

አሇባቸው፡፡ ስሇ በጀቱ የኀብረት ሥራ ማኀበራቱ ጠቅሊሊ ጉባኤ  ይወስናሌ፣ 

13.2  ኀብረት ሥራ ማኀበራት ሂሣባቸውን በተወካይ ሂሳብ መርማሪ ሇማስመርመር 

አግባብ ሊሇው  ባሇሥሌጣን የጽሁፍ ጥያቄ በማቅረብ ፈቃዴ ያገኘበትን ማስረጃ 

መያዝ አሇባቸው፣ 

13.3  ኀብረት ሥራ ማኀበራት አግባብ ያሇው ባሇስሌጣን የመዘገባቸውን ተወካይ 

ሂሳብ መርማሪዎችን በግሌጽ ጨረታ አወዲዴረው የውሌ ስምምነት መፈጸም 

አሇባቸው:: ውለንም አግባብ ሊሇው ባሇስሌጣን በማሳወቅ ወዯ ሥራ መግባት 

አሇባቸው፡፡ 

13.4 በኦዱት ተዯራጊው ኀብረት ሥራ ማኀበር እና በተወካዩ ሂሳብ መርማሪ መካከሌ 

የኦዱት ሥራውን ሽፋን፣ ሥራው የሚወስዯውን ጊዜ፣ የአገሌግልት ክፍያውን፣ 

አግባብ ያሇውን የኦዱት ሥሌት፣ ሠነድችን፣ ሠራተኞችን፣ ቁሳዊ ንብረቶችን፣ 

በሦስተኛ ወገን ኃሊፊነት ሥር ያለትን ጭምር እና በኦዱቱ የሥራ ሂዯት 

እንዳት ከኦዱተሮች ጋር መገናኘት እንዯሚቻሌ  የሥራ ውሌ መፈረም 

ይኖርበታሌ፣ 

13.5 ኦዱት ተዯራጊው ኀብረት ሥራ ማኀበር የሰየመውን ተወካይ ሂሳብ መርማሪ፣ 

ሂሳብ መርማሪው ከኦዱት ተዯራጊው ኀብረት ሥራ ማኀበር ጋር የገባውን 

ስምምነትና ቢጋር ሥራው ከመጀመሩ  በፊት አግባብ ሊሇው ባሇሥሌጣን 

ማሳወቅ አሇበት፣ 
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13.6  ኦዱት ተዯራጊ ኀብረት ሥራ ማኀበራት የኅብረት ሥራ ማኀበሩ የሆኑ እና 

ከኅብረት ሥራ ማኀበሩ የሥራ እንቅስቃሴ ጋር የተያያዙ ማንኛውንም ዓይነት 

የሂሣብ ሰነድች፣ ውልች፣ የሂሣብ መዛግብት፣ የቃሇ ጉባኤ መዝገብ፣ የአባሊት 

መዝገብ፣ እና የመሳሰለትን ማናቸውንም ሰነድች እና መዛግብት አዘጋጅተው 

ሇተወካዩ ሂሳብ መርማሪ ሇምርመራው ማቅረብ አሇባቸው፡ 

13.7 ኦዱት ተዯራጊ ኀብረት ሥራ ማኀበራት ዓሇም አቀፍ ተቀባይነት ባሇው የሂሳብ 

አያያዝ መርህ፣ የሂሣብ መግሇጫዎች ሪፖርት ስታንዯርዴ እና አግባብ ያሇው 

ባሇሥሌጣን ባወጣው የሂሳብ አያያዝ መመሪያ መሠረት ሂሣባቸውን መያዝና 

የሂሳብ መግሇጫዎችን ማዘጋጀት አሇባቸው፤ 

13.8  ኦዱት ተዯራጊ ኀብረት ሥራ ማኀበራት ሇሂሳብ መርማሪዎቹ በቂ የሥራ ቦታ 

እና በሂሳብ ምርመራ ሥራቸው ወቅት በቅርብ መረጃ የሚሰጣቸው ባሇሙያ 

መመዯብ ይኖርባቸዋሌ፣ 

13.9  ኦዱት ተዯራጊ ኀብረት ሥራ ማኀበራት ተወካይ ሂሳብ መርማሪ ውሌ 

ፈጽመው ሂሳባቸውን ሲያስመረምሩ የታወቀም ሆነ ያሌታወቀ የጥቅም 

ግጭትና  የተዛባ አመሇካከት ሉያመጡ  የሚችለ ሁኔታዎችን አስቀዴመው 

ማስወገዴ አሇባቸው፤ 

13.10 ኀብረት ሥራ ማኀበሩ በስሩ የተሇያዩ ፕሮጄክቶችና የሥራ ዘርፎች ካለ 

ሂሳቡን በየዘርፉና በየፕሮጄክቱ ሇይቶ መዝግቦ በመያዝ የሂሳብ መግሇጫ 

የመሥራት ግዳታ አሇበት፣ 

አንቀጽ 14፣  ተወካይ ሂሣብ መርማሪዎች በሥራቸው ወቅት ትኩረት ሉያዯርጉባቸው 
ስሇሚገቡ የኅብረት ሥራ ማህበራት አዋጅ ቁጥር 985/2009 አንቀጾች እና 
ላልች ነጥቦች፤ 

14.1 ኀብረት ሥራ ማኀበራት ከላልች የንግዴ ተቋማት የሚሇዩበት የራሳቸው የሆነ 

ፀባይ ስሊሊቸው ተወካይ ኦዱተሮች በኦዱት ሥራቸው ወቅት በተሇይ 

የሚከተለትን ነጥቦች ማየት አሇባቸው፡፡  በዚህም መሠረት፣ 

14.1.1.  ከማንኛውም ማኀበር ስም መጨረሻ ኃሊፊነቱ የተወሰነ የኀብረት ሥራ 

ማኀበር የሚለት ቃሊት መፃፋቸውን 

14.1.2. መሠረታዊ ኀብረት ሥራ ማኀበር አባሊት ቁጥር ከአስር በታች ወይም 

አግባብ ያሇው አዯራጅ  መ/ቤት ከወሰነው ቁጥር በታች አሇመሆኑን 

ማረጋገጥ፣ 
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14.1.3. የኀብረት ሥራ ማኀበራት በማምረት ወይም በአገሌግልት ወይም 

በማምረትና በአገሌግልት መስክ ሉንቀሳቀሱ ስሇሚችለ ይህም 

በመተዲዯሪያ ዯንባቸው መጽዯቁን እንዱሁም  የኀ/ሥራ ማኀበሩ 

በተቋቋመሇት አሊማ ብቻ ሥራውን የሚያከናውን መሆን አሇመሆኑን 

ማረጋገጥ፣ 

14.1.4.  የኀብረት ሥራ ማኀበሩ ውስጥ በመዯበኛ ስብሰባ የሚወሰኑ ውሳኔዎችን 

ወይም ሌዩ ውሳኔዎች አዋጁ እና በኅብረት ሥራ ማኀበሩ መተዲዯሪያ 

ዯንብ በሚፈቅዯው የአፀዲዯቅ ሥነ ሥርዓት መሠረት በኅብረት ሥራ 

ማኀበሩ አባሊት አብሊጫ ዴምፅ መፅዯቃቸውን፣ 

14.1.5. ባሇፉት ዓመታት በተዯረገው የሒሳብ ምርመራ  የኀብረት ሥራ ማህበሩ 

የተጣራ ትርፍ 30%ሇመጠባበቂያ እየተቀነሰ በኀብረት ሥራ ማኀበሩ 

ቁጠባ ሂሣብ መቀመጡን እና ከመጠባበቂያ የሚቀረው 70%የተጣራ 

ትርፍ አዯሊዯሌ በኀ/ሥራ ማኀበሩ ጠቅሊሊ ጉባኤ መወሰኑን እና ክፍፍሌ 

መፈጸሙን ማረጋገጥ፣ 

14.1.6. ማንኛውም የኅብረት ሥራ ማኀበሩ አባሌ በኅብረት ሥራ ማህበሩ ጠቅሊሊ 

ጉባኤ እንዱሸጥ ከተወሰነው የዕጣ መጠን ውስጥ ከ10 ከመቶ በሊይ ዴርሻ 

አሇመያዙን፣ 

14.1.7. ማንኛውም አባሌ ዕጣውን ወይም ጥቅሙን ካስተሊሇፈ ዕጣውን ከአንዴ 

አመት ሊሊነሰ ጊዜ ይዞ የቆየ መሆኑን ማረጋገጥ፣ 

14.1.8. የካፒታሌ እጥረት ያጋጠመው ኀብረት ሥራ ማኀበር የኅብረት ሥራ 

ማኀበሩን ዕጣ አባሌ ሊሌሆነ ሰው መሸጥ እንዯሚችሌ እና ከአባሊት ውጭ 

የሚሸጥ ዕጣ ዝርዝር ሁኔታ በኅብረት ሥራ ማኀበሩ መተዲዯሪያ   ዯንብ 

ውስጥ መወሰኑን፣  

14.1.9. የኦዱት ተዯራጊው ኀብረት ሥራ ማኀበር መተዯዯሪያ ዯንብ፣ የውስጥ 

ዯንብና ላልች  ውሣኔዎች መከበራቸውን ማረጋገጥ፣ 

14.1.10. ቀዴሞ ሂሣብ ምርምራ ወቅት የተሰጡ የኦዱት አስተያየቶች 

ተግባራዊነታቸውን ማረጋገጥ፣ 

14.1.11. ኀብረት ሥራ ማኀበራት አዋጅ ቁጥር 985/2009 በተገሇጸው መሠረት 

የተሰጣቸውን ሌዩ መብቶች/የመንግሥት ዴጋፎችን/ ማረጋገጥ፣ 

14.1.12. ማንኛውም ኀብረት ሥራ ማኀበር በተቋቋመበት አሊማ መሰረት 

ሇሚያንቀሳቅሰው ማንኛውም የግብይት እንቅስቃሴ ተጨማሪ የንግዴ 
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ፈቃዴ ሣያስፈሌገው በዕቅደና በመተዲዯሪያ ዯንቡ ውስጥ በተዘረዘሩት 

ተግባራት ሊይ መሠማራቱን መመርመር፣፡  

14.1.13. እያንዲንደ ኀብረት ሥራ ማኀበር ተጠሪነቱ ሇጠቅሊሊ ጉባኤ የሆነ 

የቁጥጥር ኮማቴ እና በመተዲዯሪያ ዯንቡ መሠረት ላልች ኮሚቴዎች  

እንዲሇው፣ በኦዱት ሥራው ወቅት ማየት  እና ማረጋገጥ፣  

አንቀጽ 15፣ ተወካይ ሂሳብ መርማሪዎች ኀብረት ሥራ ማኀበራትን ሲመረምሩ 

ማከናወን  ስሇሚገባቸው ዝርዝር ተግባራት፣ 

ተወካይ ሂሳብ መርማሪዎች የኀብረት ሥራ ማኀበራትን ሂሳብ ሲመረምሩ ትኩረት 

ሰጥተው ማከናወን የሚገባቸው ዝርዝር ሥራዎች ከዚህ የሚከተለትን ይሆናለ:- 

15.1. በሥራ አመራር ኦዱት ትኩረት የሚሰጥባቸው፣ 

15.1.1. የኦዱት ተዯራጊው ኅብረት ሥራ ማኅበር ጠቅሊሊ የሥራ እንቅስቃሴም 

በኅብረት ሥራ ማህበራት መርሆዎች፣ አዋጆች፣ መመሪያዎች፣ በኅብረት 

ሥራ ማህበሩ መተዲዯሪያ   ዯንብ፣  የውስጥ ዯንብ፣ በጠቅሊሊ ጉባኤውና 

በሥራ አስፈፃሚ ኮሚቴ ቃሇ ጉባኤ ውሣኔ ወይም በላልች አግባብ 

ባሊቸው  ሕጏች መሠረት መከናወኑን፣ 

15.1.2. የኦዱት ተዯራጊው ኀብረት ሥራ ማኀበር  አጠቃሊይ የሥራ እንቅስቃሴ 

ቀዯም ብል  በታቀዯውና ጠቅሊሊ ጉባኤው ባፀዯቀው የሥራ ዕቅዴና በጀት 

መሠረት የተፈፀመ መሆኑን፣ 

15.1.3. የሠራተኛ አስተዲዯር ቅጥርና ስንብት አግባብ ባሊቸው  የሀገሪቱ ሕጏችና 

ዯንቦች እንዱሁም በኅብረት ሥራ ማህበሩ መተዲዯሪያ ዯንብ እና ውስጠ 

ዯንብ  መሠረት መካሄዲቸውን፣ 

15.1.4. ኦዱት ተዯራጊው ኀብረት ሥራ ማኀበር በተቋቋመበት ዓሊማ መሠረት 

ሥራውን የፈፀመ መሆኑንና ዓሊማውን ከግቡ ሇማዴረስ የተዘረዘሩት 

ተግባራት በአግባቡ የተከናወኑ መሆናቸውን፣ 

15.1.5. የኀብረት ሥራ ማኀበሩን የዕሇት ተዕሇት ሥራዎች የማስተዲዯር እና 

የመምራት ኃሊፊነት  የተሰጣቸው አካሊት የተሰጣቸውን ኃሊፊነት 

በኀብረት ሥራ ማኀበሩ መተዲዯሪያ ዯንብ፣ ውልች፣ በጠቅሊሊ ጉባኤና 

በሥራ አመራር ኯሚቴዎች በቃሇ ጉባኤ ውሣኔዎችና በላልች አግባብነት 

ባሊቸው ሕጏችና ዯንቦች መሠረት ማከናወናቸውንና የመሳሰለትን 

ማረጋገጥ አሇበት፡፡  
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15.2. በፋይናንስ ኦዱት ትኩረት የሚሰጥባቸው፣ 

ተወካዩ ሂሳብ መርማሪ የኀብረት ሥራ ማኀበራትን የፋይናንስ ዯህንነት 

ሇማረጋገጥ እና ኀብረት ሥራ ማኀበራት በላልች አካሊት ዘንዴ አመኔታ 

ሇማሳዯር እንዱችለ በሂሣብ መግሇጫዎች በተሇይም:- 

15.2.1 በሀብት እና ዕዲ መግሇጫ ወይም በሌዩ ሁኔታ በሚዘጋጀው የተጣራ 

ሃብት መግሇጫ ውስ  የተካተቱ ሀብቶች፡ ግዳታዎች ወይም ዕዲዎችና  

የተጣራው ሀብት በሀብትና ዕዲው መግሇጫው ቀን በትክክሌ ያለ 

መሆናቸውን ማረጋገጥ፣ 

15.2.2  በትርፍና ኪሣራ መግሇጫ ውስጥ የተካተቱ የገቢና የወጪ ሂሣቦች 

ኦዱት በሚዯረግበት የሂሣብ ዓመት ውስጥ በትክክሌ የተከሰቱ 

ሌውውጦች መሆናቸውን አንዴ በአንዴ መመርመር፣  

15.2.3  ኦዱት በሚዯረግበት የሂሣብ ዓመት ውስጥ የተከናወኑ ማንኛውም 

የሂሣብ ሌውውጦች በሙለ  በሂሣብ መግሇጫዎች ውስጥ 

መካተታቸውን መመርመር፣ 

15.2.4  በኀብረት ሥራ ማኀበሩ የሀብትና ዕዲ መግሇጫ ወይም በሌዩ ሁኔታ 

በሚዘጋጀው የተጣራ ሀብት መግሇጫ ውስጥ የተካተቱት ሀብቶች 

በትክክሌ የኀብረት ሥራ ማህበሩ መሆናቸውን እና በግዳታ ወይም 

በዕዲ ውስጥ የተካተቱ ዯግሞ በትክክሌ የኀብረት ሥራ ማኀበሩ ዕዲዎች 

ወይም ግዳታዎች  መሆናቸውን ማረጋገጥ፣ 

15.2.5  በኀብረት ሥራ ማኀበራት ዕዲ መግሇጫ ውስጥ እና በትርፍና ኪሣራ 

መግሇጫ ውስጥ የተካተቱ ሀብቶች፣ ዕዲዎች፣ የተጣራ ሀብቶች፣ ገቢና 

ወጪዎች በተገቢው ዋጋቸው የተቀመጡ መሆናቸውን ማረጋገጥ፣ 

15.2.6 ሂሣብ ዓመቱ መዝጊያ በኀብረት ሥራ ማኀበሩ የተከናወኑ የሂሣብ 

ሌውውጦች በተገቢው የሂሣብ ዓመት ውስጥ መያዛቸውን ማረጋገጥ፣ 

15.2.7 በሀብት ስላት  ውስጥ የተካተቱት ተሰብሳቢ ሂሣቦች  ጊዜያቸው 

ያሇፈባቸውን ሉሰበሰቡ የማይችለ መሆን ያሇመሆኑን መጠቆም እና 

የብዴር ውልችን፣ የዋስትና ሰነድችን መመርመር፣ 

15.2.8 በሀብት ስላት ውስጥ የተካተቱት በቆጠራ የተገኙ ንብረቶች በትክክሇኛ 

ዋጋቸው የተመዘገቡና  ያሌተበሊሹ እንዱሁም ጊዜያቸው ያሊሇፈባቸው 

መሆናቸውን ማረጋገጥ፣ 
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15.2.9 በሀብትና ዕዲ መግሇጫ ውስጥ የተካተቱት ቋሚ ንብረቶች በእርግጥ 

በአካሌ   ስሇመገኘታቸው ማረጋገጥና መግሇፅ፣ 

15.2.10 የዘመኑን የጥሬ ገንዘብ ፍሰት ትክክሇኛነቱን ማረጋገጥ፣  

15.2.11 የኦዱት ተዯራጊውን ኀብረት ሥራ ማኀበር የሂሣብ አያያዝ   

ስርዓት በመፈተሽ የአገሌግልት ተቀናሽ አያያዙ እና  በቆጠራ የተገኙ 

ንብረቶች የዋጋ ተመን ዘዳ ወጥና በየዓመቱ በተከታታይነት የተሰራበት 

መሆኑን ማረጋገጥ፣ 

15.2.12 የኦዱት ተዯራጊው ኀብረት ሥራ ማኀበር የዕዲ /ግዳታ/ ሂሣብ ውስጥ 

የተካተቱት የአበዲሪዎችወይም የአቅራቢዎች ሂሣብ ትክክሇኛነትን 

ማረጋገጥ፣   

15.2.13 የኦዱት ተዯራጊውን ኀብረት ሥራ ማኀበር የመመዝገቢያ፣ የዕጣ 

(ሼር) ሂሣብ እና የአባሊትን  የተሳትፎ ክፍያ መመርመር፣  

15.2.14 የኦዱት ተዯራጊውን ኀ/ሥ/ማ/ የግዥና ሽያጭ ሂሣብ እና 

የመሳሰለትን መመርመር አሇበት፡፡  

15.3 የንብረት ቁጥጥር ኦዱት ትኩረት የሚሰጥባቸው፣  

ተወካይ ኦዱተሩ የኦዱት ተዯራጊው ኀብረት ሥራ ማኀበር ቋሚ፣ ጊዜያዊ እና 

አሊቂ ንብረቶች     የግዥ ሥርዓት አጠቃቀም፣ አጠባበቅ፣ የቁጥጥር ሥርዓት 

እና ንብረቶች በሙለ በአግባቡ  ሇኀብረት ሥራ ማኀበሩ ሥራ መዋሊቸውን 

መርምሮ ሙያዊ አስተያየት መስጠት አሇበት፡፡ 

ተወካዩ ሂሳብ መርማሪ በተሇይ፡- 

15.3.1. ተወካዩ ሂሳብ መርማሪ ኦዱት ተዯራጊው ኀብረት ሥራ ማኀበር 

የሚያካሂዲቸውን የተሇያዩ ሥራዎችና ፕሮጄክቶችን ሇየብቻ 

በመመርመር የትኛው የሥራ ዘርፍ ትርፋማ ወይም አክሳሪ እንዯሆነ 

በመሇየት ሙያዊ አስተያየት መስጠት፣ 

15.3.2. አግባብነት ያሊቸው መመዘኛዎችን በመጠቀም የኀብረት ሥራ 

ማኀበሩን የፋይናንስ አቋም መገምገምና አስተያየት መስጠት፣ 

15.3.3. የኀብረት ሥራ ማኀበሩን የበጀት አጠቃቀም፣ የዕቅዴ አፈጻጸም እና 

አስፈሊጊ የሆኑ  የሂሣብ  አሰራርና የውስጥ ቁጥጥር ስሌቶች በአግባቡ 

የተዘረጉ በጥሌቀት መመርመር እና ሙያዊ አስተያየት መስጠት፣ 
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15.3.4. አጠቃሊይ በኦዱት ሥራው ወቅት የታዩ  የአሰራር ዴክመቶችን 

በቅዯም ተከተሌ ማስቀመጥና በዴጋሚ እንዲይፈጸሙ የማሻሻያ 

ሃሣቦችን ነጥብ በነጥብ ማስቀመጥ አሇበት፡፡   

ክፍሌ አራት   

የኦዱት ሪፖርት 

አንቀጽ 16፣ የሂሳብ ምርመራ ሪፖርት አዘገጃጀት፣ 

16.1 ተወካዩ ሂሳብ መርማሪ ሇኦዱት ተዯራጊው ኀብረት ሥራ ማኀበር እና አግባብ 

ሊሇው ባሇሥሌጣን የሚያቀርበው የኦዱት ሪፖርት የሂሣብ ሰነድችን ወይም 

የአሰራር ሕጋዊነትን የሚያረጋግጡ  ሪፖርቶችን ተቀባይነት ባገኙ ዓሇም አቀፍ 

የኦዱት ስታንዯርድች መሠረት ማረጋገጥ አሇበት፣ 

16.2  ተወካዩ ሂሳብ መርማሪ የኦዱት ተዯራጊ ኀብረት ሥራ ማኀበራትን ሂሣብ 

መይም የአሰራርን ሕጋዊነት ሲያረጋግጥ የኀብረት ሥራ ማኀበራትን አዋጅ፡ 

ዯንብ፡ መመሪያዎች እና የኀብረት  ሥራን መርህ እንዱሁም የአገሪቱን ላልች 

ሕጏች  መሠረት በማዴረግ መሆን አሇበት፣ 

16.3  የኦዱት ሪፖርቱ የኦዱት ተዯራጊው ህብረት ሥራ ማህበር የሂሣብ አያያዝና 

የሂሳብ መግሇጫዎች አዘገጃጀት ዓሇም አቀፍ ተቀባይነት ባሇው የሂሣብ አያያዝ 

መርህ እና የሂሣብ መግሇጫዎች እና ሪፖርት  ስታንዯርዴ እንዱሁም አግባብ 

ያሇው ባሇስሌጣን ባወጣው መመሪያ መሠረት መከናወኑን እና በተከታታይ 

አመታት ወጥ በሆነ መሌኩ ጥቅም ሊይ ስሇመዋሊቸው መግሇፅ ይኖርበታሌ፡፡ 

16.4 የኦዱት ሪፖርት የኦዱት ተዯራጊውን ኀብረት ሥራ ማኀበር የሂሣብ 

መግሇጫዎች አስመሌክቶ የኦዱት አስተያየት የያዘ ወይም አስተያየት 

ሇመስጠት የማይቻሌ ከሆነም “አስተያየት ሇመስጠት አሌተቻሇም” የሚሌ 

ዓረፍተ ነገር ሉይዝ ይገባሌ፡፡   

16.5 የኦዱት ሪፖርቱ ሇኦዱት የመነሻ ሂሣብ ያሇፈው የሂሣብ ምርመራ ሪፖርት 

ወይም ከዚህ ቀዯም ኦዱት ተዯርጎ የማያውቅ ከሆነ በኀብረት ሥራ ማኀበሩ 

የተዘጋጀው የመነሻ ሂሣቡ   

       መሆኑን መግሇፅ አሇበት፡፡   

አንቀጽ 17፣  የሂሳብ ምርመራ ሪፖርት ስሇሚቀርብበት ጊዜ 

የኦዱት ሥራው ከተጠናቀቀ በኋሊ  የኦዱት ሪፖርቱ ከአሥራ አምስት ቀን ባሌበሇጠ 

ጊዜ አግባብ ሊሇው ባሇሥሌጣን መዴረስ አሇበት፡፡  
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አንቀጽ 18፣ ስሇ ሂሳብ ምርመራ ሪፖርት አቀራረብ  

18.1 ተወካዩ ሂሳብ መርማሪ ኦዱት ተዯራጊው ኀብረት ሥራ ማኀበር በውለ ውስጥ 

በመረጠው ቋንቋ የኦዱት ሪፖርቱን በበቂ ኮፒዎች አዘጋጅቶ በአንቀጽ 17 

በተወሰነው ጊዜና ቀን አግባብ ሊሇው ባሇሥሌጣን ወይም ሇወከሇው የኀብረት 

ሥራ ማኀበራት ማስፋፊያ መ/ቤት ማቅረብ አሇበት፣ 

18.2  ተወካዩ ሂሳብ መርማሪ ኦዱት ሪፖርቱ ሇጠቅሊሊ ጉባኤ በሚቀርብበት ቀን 

በጉባኤው ሊይ በመገኘት ኦዱት ሪፖርቱን በተመሇከተ ብቻ  በጉባኤ አባሊት 

ሇሚነሱ ጥያቄዎች ማብራሪያ መስጠት አሇበት፡፡  

አንቀጽ 19፣ የሂሳብ መግሇጫዎችና አባሪዎች  

      ተወካዩ ሂሳብ መርማሪ ከኦዱት ሪፖርቱ ጋር የሚከተለትን በአባሪነት ማቅረብ  

       አሇበት፡፡  

19.1 የሀብት እና ዕዲ መግሇጫ፣  

19.2 የትርፍ እና ኪሣራ መግሇጫ፣ 

19.3 የተጣራ ሀብት መግሇጫ፣  

19.4 የጥሬ ገንዘብ ፍሰት መግሇጫ፣ 

19.5  አባሪ ማብራሪያዎች፣ 

 

ክፍሌ አምስት   

ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች 

አንቀጽ 20፣ ስሇ ክትትሌና ቁጥጥር 

20.1  አግባብ ያሇው ባሇሥሌጣን ተወካዩ ሂሳብ መርማሪ ሥራውን በሚያከናወንበት 

ጊዜ ሕግን፡ የሥነ ምግባር ዯንብን፣ የኀብረት ሥራ ኦዱትና አጠቃሊይ የኦዱት 

ሙያ የሚጠይቀውን አሰራር ተከትል መስራቱን ያረጋግጣሌ፡፡ 

20.2  በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ፣  

 ሀ) የኦዱተሩን ገሇሌተኛነት፣ አጠቃሊይ ሥነ ምግባር፣   

 ሇ) የኦዱት ውጤቱን ተአማኒነት፣  

ሐ) የኦዱተሩን አመራረጥና በኦዱተርነት የተመዯቡ ባሇሙያዎች 

ስሇሚመረጡበትና ስሇሚነሱበት ሁኔታ፣ 

መ) ኦዱተሩ ሥራውን ያከናወነበት ስሌት፣ 



18 

 

ሠ) ኦዱተሩ ሥራውን  በሚያከናውንበት ጊዜ በዓሇም አቀፍ የኦዱት 

ስታንዯርዴ መሠረት ማከናወኑን፣  

ረ) ተወካይ ኦዱተሩ ሥራውን በሚየከናውንበት ወቅት የተከሰቱ 

አሇመግባባቶች፣ አስቸጋሪ ሁኔታዎችንና አሇመግባባቶችን  ሇመፍታት 

የተወሰደ እርምጃዎችን፣  

ሰ) ከኦዱት ተዯራጊ ኀብረት ሥራ ማኀበራት አመራር ኮሚቴዎች፣ ቅጥር 

ሠራተኞችና የሥራ መሪዎች ጋር የተዯረጉ ግንኙነቶች፣ 

ሸ) ላልች ከውጭ ኦዱተር፣ ከኦዱት ተዯራጊው ኀብረት ሥራ ማኀበርና 
ከኦዱት ውጤቶች ጋር የተያያዙ ጉዲዮችን ይከታተሊሌ፣ ይቆጣጠራሌ፡፡  

20.3. በተወካይ ኦዱተሩ ተዘጋጅቶ የቀረበውን የኦዱት ሪፖርት ሇኅብረት ሥራ 

ማኀበሩ ቀርቦ ከመወሰኑ በፊት አግባብ ባሇው ባሇሥሌጣን ቀርቦ በአምስት 

ቀን ጊዜ ውስጥ ትክክሇኛነቱ ይረጋገጣሌ፡፡  

አንቀጽ 21፣ መረጃን ስሇመግሇጽ  

አግባብ ያሇው ባሇሥሌጣን ወይም ኦዱት ተዯራጊው ኀብረት ሥራ ማኀበር ወይም 

አካሊት በምርመራ ሂዯት ወይም በማናቸውም ሁኔታ ስሇተወካይ ሂሳብ መርማሪዎች 

አሰራር፣ የሥነ ምግባር ጉዴሇት ወይም የሙያ ጥፋት ወይም ላልች ሁኔታዎችን 

በሚያውቅበት ጊዜ አግባብ ሊሊቸው የመንግሥት አካሊት የሙያ ፈቃዴ ሇሰጠው አካሌ፣ 

ተወካዩ ሂሳብ መርማሪ አባሌ ሇሆነበት የሙያ ማኀበር እና ላልች አግባብነት ሊሊቸው 

አካሊት ያሳውቃሌ፡፡   

አንቀጽ 22፣ ሥሌጠና ስሇመስጠት   

አግባብ ያሇው ባሇስሌጣን ተወካይ ሂሳብ መርማሪዎች በኀብረት ሥራ ማኀበራት ሊይ 

ያሊቸውን እውቀት ሇማጎሌበት እንዱችለ በኀብረት ሥራ ማኀበራት ህግ፣ አዋጆች፣ 

ዯንቦችና መመሪያዎች እንዱሁም የኦዱት አሰራር እና በላልች ተመሳሳይ ዘርፎች ሊይ 

በየወቅቱ የኀብረት ሥራ ማኀበራትን ሂሣብ እንዱመረምሩ ሇመዘገባቸው ሂሳብ 

መርማሪዎች ይሰጣሌ፣ ተወካይ ኦዱተሮችም በዚህ ሥሌጠና የተሳተፉ መሆን አሇባቸው፡፡  

አንቀጽ 23፣ የኦዱት ተዯራጊ ኀብረት ሥራ ማኀብራት እና የኦዱት ተዯራጊ አካሊት 
ግዳታ   እና ተጠያቂነት 

23.1  ኦዱት ተዯራጊ ኀብረት ሥራ ማኀበራት የኀብረት ሥራ ማኀበሩ የሆኑ እና 

ከኀብረት ሥራ ማህበሩ የሥራ እንቅስቃሴ ጋር የተያያዙ ማንኛውም ዓይነት 

የሂሣብ ሰነድች፣ ውልች የሂሣብ መዛግብት፣ የቃሇ ጉባኤ መዝገብ፣ የአባሊት 

መዝገብ እና የመሳሰለትን ማናቸውም ሰነድች ሇውጭ ኦዱተሩ ሇምርመራ 

ማቅረብ አሇባቸው፣ 
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23.2  ኦዱት ተዯራጊ ኀብረት ሥራ ማኀበራትም ዓሇም አቀፍ ተቀባይነት ባሇው 
የሂሣብ አያያዝ መርህ እና የሂሣብ መግሇጫዎች ሪፖርት ስታንዯርዴ 
መሠረት ሂሳባቸውን የመያዝ ግዳታ አሇባቸው፣ 

23.3  ኦዱት ተዯራጊ አካሊት ሇምርመራ ያቀረቧቸውን የሂሣብ ሰነድችና 
መዛግብት፣ ውልች እና ሇማናቸውም ሰነድች ትክክሇኛነት ኃሊፊነት አሇባቸው፣ 

23.4  ኦዱት ተዯራጊ አካሊት የኦዱት ሥራው ተጀምሮ እስከሚጠናቀቅበት ጊዜ 
ዴረስ ሇምርመራው ሥራ የመተባበር ግዳታ አሇባቸው፣ 

23.5  ኦዱት ተዯራጊ አካሊት ሇሚፈጽሟቸው ጥፋቶች ወይም በኀብረት ሥራ 
ማኀበሩ ሊይ ሊዯረሷቸው ጉዲቶች በወንጀሌ እና በፍትሐ ብሔር ተጠያቂዎች 
ናቸው፡፡ 

23.6  ኦዱት ተዯራጊ ኀብረት ሥራ ማኀበራት ሇሚፈጽሟቸው ጥፋቶች  አግባብ 
ሊሇው የወንጀሌ  

       /የፍታብሄር/ ተጠያቂ ናቸው፡፡  

አንቀጽ 24፣ የተወካይ ሂሳብ መርማሪዎች ተጠያቂነት እና ኃሊፊነት፣  

24.1 ማንኛውም ተወካይ ሂሳብ መርማሪ ሙያዊ ሥነ ምግባር በመሊበስ በጥንቃቄና 

በትጋት ሥራውን ማከናወን ይኖርበታሌ፡፡ 

24.2  የኀብረት ሥራ ማኀበራትን የሂሣብ እንቅስቃሴ ብቻ ሣይሆን ኀብረት ሥራ 

ማኀበራቱ በዓሇም አቀፍ የኀብረት ሥራ መርሆዎች እና በኢትዮጵያ ፌዳራሊዊ 

ዱሞክራሲያዊ ሪፑብሉክ ሕገ መንግሥት የኀብረት ሥራ አዋጅ ቁጥር 

985/2009 መሠረት መንቀሳቀሳቸውን እና ሇተዯራጅበት ዓሊማ እየሰሩ መሆኑን 

ማጣራት ይኖርበታሌ፡፡ ይህንንም በብቃት ሇማከናወን የኀብረት ሥራ 

መርሆዎችን ዯንቦችን እንዱሁም ኅብረት ሥራ አዋጅ ቁጥር 985/2009 ማወቅ 

አሇበት፣ 

24.3  ማንኛውንም ተወካይ ሂሳብ መርማሪ ሙያው የሚጠይቀውን ጥንቃቄ 

ባሇማዴረጉ ወይም በሕግ ሊይ የሰፈሩ ግዳታዎችን ሳይከተሌ በመቅረቱ 

ያረጋገጠው የሂሣብ መግሇጫ ወይም የአሰራር ሕጋዊነት ማረጋገጫ ሪፖርት 

ሊይ የሠፈሩ ነገሮች ትክክሇኛ ሳይሆኑ በመቅረታቸው ወይም የኦዱት 

ተዯራጊውን ኀብረት ሥራ ማኀበር የፋይናንስ አቋም የማይገሌፁ በመሆናቸው 

በማናቸውም ወገኖች ሊይ ሇሚዯርስ ጉዲት ተወካዩ ሂሳብ መርማሪ ተጠያቂ ነው፣            

24.4  በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 2 የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ ተወካዩ ሂሳብ 

መርማሪ ሆን ብል ሀሰት የሆነ መግሇጫ ከሰጠ ወይም፣ከመስከረ ወይም 

የሚያውቀውን የወንጀሌ ዴርጊት መፈጸምን ሇሚመሇከተው አካሌ ከማሳወቅ 

ከተቆጠበ ወይም በሂሳብ ምርመራው የዯረሰበትን ሃቅ ሆን ብል ከሸፋፈነ 

በፍትሐ ብሔር እና  በወንጀሌ የሚያስከትሇው ተጠያቂነት እንዯተጠበቀ ነው፡፡ 
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24.5  ተወካዩ ሂሳብ መርማሪ ሊጠፋው ጥፋትና ስሇተወሰዯው አስተዲዯራዊ እና ህጋዊ 

እርምጃ አግባብ ያሇው ባሇሥሌጣን የሙያ ፈቃዴ ሇሰጠው አካሌ እና አግባብ 

ሊሊቸው የመንግስት አካሊት  ያሳውቃሌ፡፡  

24.6  ተወካዩ ሂሳብ መርማሪ ሙለ የሰነዴ ምርመራ ማዴረግ አሇበት፣ 

24.7  ማንኛውም ተወካይ ሂሳብ መርማሪ አግባብ ካሇው ባሇሥሌጣን ሠራተኛ ጋር 

በመሆን ሊጠፋው ጥፋት በወንጀሌም ሆነ በፍታብሔር በጋራ ከመጠየቅ 

አይዴንም፤  

24.8  በዚህ መመሪያ አንቀጽ 7 የተጠቀሱትን ዴንጋጌዎች እያወቀ ወዯ ተግባር የገባ 

ተወካይ ሂሳብ መርማሪ ኃሊፊነቱን በራሱ ይወስዲሌ አግባብ ባሇው ህግም 

ይጠየቃሌ፡፡ 

አንቀጽ 25፣ መመሪያው የሚፀናበት ጊዜ  

ይህ መመሪያ ከ መጋቢት 2013 ዓ.ም. ጀምሮ በስራ ሊይ ይውሊሌ፡፡ 

 

ውብነህ እምሩ 

የአዱስ አበባ ኀብረት ሥራ ኤጀንሲ ዋና ዲይሬክተር 

አዱስ አበባ  


