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ክፍሌ አንዴ 

መግቢያ 

ይህ የሥሌጠና ሞጁሌ የተዘጋጀው በክሌለ ፋይናንስ አስተዲዯር አዋጅ ቁጥር 128/2002 በአንቀጽ 69 

ሇፋይናንስና ኢኮኖሚ ሌማት ቢሮ በተሰጠው ሥሌጣን መሠረት የውስጥ ኦዱት የሙያ ሥነ-ምግባር 

የኦዱት ዯረጃዎች እና የአሰራር መመሪያዎች ሊይ ተመስርቶ ነው። 

የሞጁለ ባሇቤት ሥሌጣንና መሠረት 

 የሥሌጠና ሞጁለን ባሇቤትና የመጠቀም መብት ያሇውን አካሌ ግንዛቤ እንዱያገኙ ማዴረግ፣ 

 የሥሌጠና ሞጁለን አመጣጥና ዓሊማ እንዱያውቁት ማዴረግ፣ 

 የሥሌጠና ሞጁለ አገሌግልት ማሳወቅ፣ 

 ይህ የሥሌጠና ሞጁሌ ሁሇት ጥቅሞችአለት።ከዚህ ውስጥ አንዯኛው የሥሌጠና አሰጣጥ ዘዳ፣ 

ዕውቀትና ክህልትን ሇቀጣይ አሰሌጣኞች ሇማስተሊሇፍ ሲሆን፣ሁሇተኛው ጥቅም የመንግስት መ/ቤቶች 

የውስጥ ኦዱተሮች ከኦዱት ማንዋሌ ጎን ሇጎን ሇሥራቸው እንዱጠቀሙበት ነው። 

የሥሌጠና ሞጁለ የፋይናንስ ኢኮኖሚ ሌማት ቢሮ ንብረት ሲሆን ሞጁለን አስመሌክቶ ጥያቄ ቢኖር 

ወይም ማብራሪያ ቢያስፈሌግ ሇቢሮው መቅረብ አሇበት የቢሮው ፈቃዴ ሳይገኝ የሥሌጠና ሞጁለን 

በሙለም ሆነ በከፊሌ ሇግሌ ገቢ ሇሚያስገኝ ተግባር ማዋሌ የተከሇከሇ ነው። 

ዓሊማው 

 ሇመንግስት ባሇበጀት መ/ቤቶች የውስጥ ኦዱተሮችና ከስራው ጋር ግንኙነት ሊሊቸው የመንግስት 

ሠራተኞች ስሇ ኦዱት አተገባበር በቂ ዕውቅት እንዱያገኙ ማዴረግ ነው። 

የሥሌጠና ሞጁለ ሁሇት ጥቅሞች አለት 

1. የሥሌጠና አሰጣጥ ዘዳ ዕውቀትና ክህልትን ሇቀጣይ አሰሌጣኞች ማስተሊሇፍ 

2. የመንግስት መ/ቤቶች የውስጥ ኦዱተሮች ከኦዱት ማኑዋሌ ጎን ሇጎን ሇሥራቸው 

እንዱጠቀሙበት ማስቻሌ ነው። 

የኦዱት አጠቃሊይ ጽንሰ ሀሳብ  

የውስጥ ኦዱት ሥራ እራሱን የቻሇ የሙያ መስክ መሆኑንና ዝርዝር ተግባራቱን ማወቅ ያስፈሌጋሌ 

ኦዱት በሁሇት ይመዯባሌ። የውስጥኦዱትና የውጭ ኦዱት በመባሌ ይታወቃሌ። 
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አጠቃሊይ ተግባሩም 

 የግሌ ዴርጅቶችንም ሆነ የመንግስት መ/ቤቶችን የሂሳብ እንቅስቃሴ መዛግብት የሥራ  

አፈጻጸምና የሀብት አጠቃቀም በጥሌቀት ኦዱት ማዴረግና የዴርጅቶቹና የመ/ቤቶችን ትክክሇኛና 

እውነተኛ አቋምና የሥራ አፈጻጸም ውጤት ማረጋገጥን ያጠቃሌሊሌ። 

የቃለ አመጣጥና አመሰራረት 

ኦዱት የሚሇው ቃሌ የመጣው ኦዯሬ (Audire) ከሚሇው ከሊቲን ቃሌ እንዯመጣና ኦዯሬ ማሇት ማዲመጥ 

/መስማት/ ማሇት ነው። የኦዱት አመሰራረት መነሻው በ19ኛው ክፍሇ ዘመን ማብቂያ አካባቢ የነበሩ 

ባሇሃበቶች የውጭ ኦዱተሮችን ሪፖርት ሇማዲመጥ ካዯረጉት ስብሰባ መሆኑ ይጠቀሳሌ። 

ክፍሌ ሁሇት 

የውስጥ ኦዱት ታሪካዊ ዕዴገት 

የትምህርቱ ዓሊማ:- 

 ስሇኦዱት ዕውቀትና ግንዛቤን ሇማዲበር፣ 

 ዘመናዊ የውስጥ ኦዱት አሁን ካሇበት ዯረጃ ሇመዴረስ በውስጡ አሌፎ የመጣበትን ሁኔታ 

ሇማወቅ ፣ 

 የውስጥ ኦዱት ዕዴገትና ሇውጥ ጥቅምን ሇማወቅ ቀዴሞ የነበረው የኦዱት ጽንሰ ሀሳብ እንዯ 

ውስጥ ኦዱት ብቻ ሉጠቀስ ይችሊሌ ።ምክንያቱም  

 የውጭ ኦዱት መሻሻሌና ዕዴገት ማሳየት የጀመረው ዘግይቶ ከተሊሊቅ ኩባንያዎች ማዯግ ጋር 

ተያይዞ መሆኑ 

 ከጥንት ጀምሮ ገንዘብ ሰብሳቢዎችና የተሰበሰበውን ሂሳብ ኦዱት የሚያዯርጉ ክፍልች በአንዴ 

አካሌ ውስጥ መኖራቸውን ታሪካዊ መረጃዎች ስሇሚጠቁሙ ነው። 

 

የውስጥ ኦዱት ራሱን እንዱችሌ ምክንያት የሆኑ ሁሇት ክስተቶች ነበሩ  

የመጀመሪያው ክስተት 

 የተሇያዩ የንግዴ ተቋማት በፍጥነት መስፋፋትና ውስብስብ እየሆኑ መምጣት፣ 

 የመንግስት አገሌግልት ሰጪ ተቋማት እያዯጉ መምጣት፣ 

 የግሌ የውጭ ኦዱተሮች ዕዴገት ማሳየት በመጀመራቸው ምክንያት፣ 
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 የሥራ አመራሮች የቦርዴ አባሊት የዴርጅቶቻቸውን ገንዘብና ንብረት በትክክሌ መጠበቁን 

ሇማረጋገጥ፣ 

 የሥራ አፈጻጸማቸው ውጤት ዴርጅቶቹ የተቋቋሙበትና ዓሊማ ያወጡትን ዕቅዴና ፕሮግራሞች 

ከግብ ሇመዴረሱ የሚችሌ መሆኑን ሇማረጋገጥ፣ 

 የውጭ ኦዱተሮች ሂሳቡን ኦዱት ከማዴረጋቸው በፊት በውስጥ ኦዱተሮች ኦዱት ተዯርጎ 

ውጤቱ ሇማወቅ፣ 

 

ሁሇተኛው ክስተት 

በ1941 ዓ/ም የውስጥ ኦዱት ማህበር (IIA) በኒውዮርክ አሜሪካ መመስረቱ ነው የማህበሩ አባሊት ቁጥር 

በ1941 ዓ/ም ሃያ አራት /24/ የነበረው በ1947 ዓ/ም ወዯ አንዴ ሺህ አስራ ስምንት/1018/ በፍጥነት 

እያዯገ መምጣቱና ራሱን የቻሇ ቢሮ ተከፍቶሇት የውስጥ ኦዱት ተግባርና ኃሊፊነትየሚመሇከት ጽሐፍ 

ታትሞ በመውጣቱ ምክንያት ነው።የውስጥ ኦዱት ተግባርና ኃሊፊነትን በጽሐፍ ይፋ ማዴረግ 

ያስፈሇገበት ምክንያት የውስጥ ኦዱት በመ/ቤቱ ውስጥ የሚኖረውን ኃሊፊነት ግሌፅ ሇማዴረግ 

ስሇተፈሇገና በመ/ቤቱ የሥራ እንቅስቃሴ ሉኖረው የሚገባውን ሚና ሇማመሌከት ነው። 

የውስጥ ኦዱት ተግባርና ኃሊፊነት የያዘው ሰነዴ ከ1947 ዓ/ም አሁን እስካሇበት ጊዜ ዴረስ ስዴስት/6/ 

ጊዜ ተሻሽል ተዘጋጅቷሌ ።የማሻሻያ ይዘቱ፦ 

1. በ1957 የተዯረገውን የውስጥ ኦዱት ሚናን ማስፋፋት፣ 

2. በ1971 የተዯረገው ማሻሻያ መሠረት ሇዴርጅቶች የሥራ እንቅስቃሴ እኩሌ ክብዯት መስጠት 

የዴርጅቶች ብቃት ስኬታማነትና የህጎች ዯንቦች መመሪያዎች ተግባራዊ መሆንን ያካተተ ነበር። 

በ1976 1981 1990 እና 1999 ዓ/ም ማሻሻያዎች የተዯረጉ ሲሆን ይህም  ሇውስጥ ኦዱት 

አተገባበር ምቹ ሁኔታ ሇመፍጠር የዴርጅቶች ሥራ አመራሮችና ባሇሀብቶች የዴርጅቶቻቸውን 

ሥራ አፈጻጸምና ውጤት የውስጥ ቁጥጥር ስኬታማነት ሇማወቅ ካሊቸው ከፍተኛ ትኩረት ጋር 

እኩሌ ሇማራመዴ ሇውስጥ ኦዱት በመንግስትና በላልች አካልች የህግ ከሇሊ እንዱሰጠው 

ሇማስቻሌ ነው። እስከ መጀመሪያው ግማሽ 20ኛው ክፍሇ ዘመን የውስጥ ኦዱት ሲከናወን 

የነበረው ፦ 

 የህጎች የዯንቦችና መመሪያዎች መከበርን ማረጋገጥ የሂሳብ አመዘጋገብና የሂሳብ ስላት 

ትክክሇኝነትን ማጣራት ፣ 

 የዴርጅቱ ሀብትና ንበረት ከማጭበርበርና ከስርቆት መጠባበቃቸውን ማረጋገጥ፣ 

 የዴርጅቱን ሂሳብ ምዝገባ ከማስረጃዎች ጋር 100 ማመሳከር ነበር፣ 
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ዛሬ በተሻሻሇው የአሰራር ዘዳ ዘመናዊ የውስጥ ኦተዱር፦ 

 የሥራ መመሪያዎች ህጎች ዯንቦችን በማሻሻሌና የሥራ ወጪን በመቀነስ ዴርጅቱን ትርፋማ 

እንዱሆን ትኩረት በመስጠት ተጠቃሚዎችም የተሻሇ አገሌግልት እንዱያገኙ ጥረት ማዴረግ 

ነው። 

 ከፍተኛ የሥራ አመራሮችና የቦርዴ ዲይሬክተሮች በውስጥ ኦዱት ሊይ ያሊቸው እምነት 

እየተሻሻሇ በመምጣቱ የውስጥ ኦዱቱ የዴርጅቱን ሥራ እንቅስቃሴ መገምገምና የአመራሩን 

ሥጋት በመቆጣጠር መሌካም አስተዲዯርን  በማስፈን ዴርጅቱ ካቀዯው ግብ እንዱዯርስ ያግዛሌ። 
 

የውስጥ ኦዱት በኢትዮጵያ  

በኢትዮጵያ የውስጥ ኦዱት መቋቋም ዕገዛ ያዯረገው በ1923 የወጣው ህገ መንግስት አንቀጽ 34 ሲሆን 

በዚህ አንቀጽ መሠረት የኦዱት ኮሚሽን እንዱቋቋም ተዯንግጓሌ። የኦዱት ኮሚሽኑ የተመሠረተው 

ዘግይቶ በአዋጅ ቁጥር 69/1944 ዓ/ም ነው። ኮሚሽኑም የተመሠረተው የገንዘብ ሚኒስቴርን ሂሳብ ብቻ 

ሇመመርመር ነበር፣በተጠቀሰው አዋጅ መሠረት የገንዘብ ሚኒስቴር የላልችን የመንግስት ባሇበጀት 

መ/ቤቶችን ሂሳብ ኦዱት እንዱያዯርግ ሥሌጣን ተሰጥቷሌ። 

በአዋጅ ቁጥር 69/1944 ሇገንዘብና ኢኮኖሚ ሌማት ሚኒስቴር በተሰጠው ሥሌጣን መነሻነት 

የኢንስፔክሽን መምሪያ ተቋቁሞ እስከ ታህሳስ 30/1997 ዓ/ም ዴረስ ሇ53 ዓመት የባሇበጀት መ/ቤቶች 

ሂሳብ ኦዱት ሲያዯረግ ቆይቷሌ። ከጥር 1/1997 ዓ/ም ጀምሮ የኢንስፔክሽን መምሪያ በአዱስ መሌክ 

እንዱዯራጅ ተዯርጓሌ በ1940 ዎቹ መጨረሻ ሊይ በአንዲንዴ ቁሌፍ ተግባር በሚያከናውኑ የመንግስት 

መ/ቤቶች ብሔራዊ መከሊከያ ትምህርትና መንገዴ ግንባታ የውስጥ ኦዱት ተቋቁሞ ነበር ባሇበጀት 

ባሌሆኑ የፋይናንስ ዴርጅቶች እንዯ ኢትዮጵያ አየር መንገዴ ቴላ ኮሚኒኬሽን በመሳሰለት ዴርጅቶች 

ውስጥ የውስጥ ኦዱት እንዱቋቋም ተዯርጓሌ።  

በ1950 የመጀመሪያዎቹ ዓመት በመንግስት መ/ቤቶች ውስጥ የበጀት ሥርዓት መዘርጋት በአገሪቷ 

ታሪክ ሇመጀመሪያ ጊዜ በ1955 ዓ/ም የመንግስት ዓመታዊ በጀት በአዋጅ መውጣት በበጀት ሊይ 

ተመስርቶ የፋይናንስ ሥርዓት መዘርጋትን ግሌጽ አዯረገ ። የተዘረጋው የፋይናንስ ሥርዓት የውስጥ 

ቁጥጥር ሥርዓትን ሇማጠናከር የውስጥ ኦዱት ማቋቋምን አስፈሊጊ አዯረጋው። 
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ክፍሌ ሶስት 

የሙያ ማዕቀፍ /Professional Practice Framework/ 

የሙያ አተገባበር ማዕቀፍ ትርጉም 

“የውስጥ ኦዱት የአሰራር መመሪያዎችና የውስጥ ኦዱት የሙያ ጥናት ውጤቶችን በአንዴነት ሰብስቦ 

የያዘ ሰነዴ ነው” 

ሰነደ፦ 

 በዓሇም አቀፍ ተቀባይነት ያሊቸው የአሰራር ሥሌቶች ፣ 

 መርሆዎችን፣ 

 የውስጥ ኦዱት መመሪያዎችን …ወዘተ አካቶ የያዘ ሰነዴ ነው እነዚህ ሰነድች፣ 

 የሚፈሇገውን የሙያ ተግባር በአግባቡ እንዴንወጣ፣ 

 ሥራዎችን እንዳት ማከናወን እንዲሇበት፣ 

 የውስጥ ኦዱት ሇማሻሻሌ/ሇማሳዯግ/ዘመናዊ ሇማዴረግ ከተፈሇ ማዕቀፉን ተግባራዊ 

ማዴረግ ይጠበቃሌ። 

 

የአተገባበሩ ማዕቀፍ ይዘት 

አስገዲጅ የሆኑ መሠረታዊ ሀሳቦች እና አማራጭ የሆኑ መሠረታዊ ሀሳቦች ይዟሌ። 

አስገዲጅ (Mandatory Elements)የሚባለት  

የውስጥ ኦዱተሮች በሙለ የኦዱት ሥራ ሲያከናውኑ ሉቀበሎቸው የሚገባ ጉዲዮች የውስጥ ኦዱት 

ህጋዊ ትርጉም የውስጥ የሙያ ሥነ ምግባር እና የውስጥ ኦዱት የሙያ አፈጻጸም ዯረጃዎች ናቸው። 

አማራጭ(Optional Element)የሚባለት 

ስሇ ሙያ ትግባራ ምክር መስጠት የኦዱት ዯረጃዎችን በመተርጎምና በማብራራት ሥራ ሊይ እንዱውሌ 

ማዴረግ ፣ሇውስጥ ኦዱት ሙያ ዕዴገት ዴጋፍ መስጠት፣ ሇውስጥ ኦዱት ሙያ ዕዴገት 

የሚያግዙየተሇያዩ የጥናት ሰነድች መጽሏፍት ሴሚናሮች ኮንፈረንሶች በውስጥ ኦዱት ማህበር 

አየተዘጋጀ ሙያዊ ዴጋፍ ይሰጣሌ። 



የእንስፔክሽና የውስጥ ኦዱት የሥሌጠና ሞጁሌ 
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አንዴ ኦዱተር ማዕቀፉን የማወቅ ግዳታ አሇበት ምክንያቱም 

 የውስጥ ኦዱትን ሇማሻሻሌና ሇማሳዯግ ዘመናዊ ሇማዴረግ ይረዲሌ፣ 

 የውስጥ ኦዱት የስራ መመሪያን ያሻሽሊሌ፣ 

 የተመሰከረሊቸው የውስጥ ኦዱተር ሇመሆን ፈተና ሇመቅረብ ይረዲሌ 

የውስጥ ኦዱት ትርጉም  

የውስጥ ኦዱት ማሇት ሇመንግስት መ/ቤት ተጨማሪ እሴት በሚፈጥር እና የመንግስት መ/ቤቱ የሥራ 

እንቅስቃሴ ማሻሻሌ በሚያስችሌ አኳኋን የሚቀረጽ ነፃና ገሇሌተኛ የሆነ በተጨባጭ መረጃ ሊይ 

የተመሠረተ ማረጋገጫና የምክር አገሌግልት ሇመስጠት እንዱያስችሌ ታስቦ የሚከናወን ተግባር ነው። 

የውስጥ ኦዱት ስሌታዊና የተጠና አካሄዴን የተከተሇ የስጋት ግምገማና ፍተሻ በማከናወን ውጤታማ 

ቁጥጥር እና አመራር እዱኖር በማዴረግ የመ/ቤቱን ዓሊማዎች ሇማሳካት የሚያግዝ ነው በአጠቃሊይ 

በአዱሱ የውስጥ ኦዱት ትርጉም የውስጥ ኦዱተሮች አሰተያየት ከማቅረብ አሌፈው መ/ቤቱ ስኬታማ 

እንዱሆንየሥጋት ቁጥጥር እና መሌካም አስተዲዯር እንዱኖር ከፍተኛ አስተዋጽኦ ማበርከት 

ይጠበቅባቸዋሌ። 

ክፍሌ አራት 

የመንግስት መ/ቤቶች የውስጥ ኦዱት ዯረጃዎች 

 

የውስጥ ኦዱት ዯረጃዎች የተሇያዩ ዓሊማዎች አለት 

 የውስጥ ኦዱት ተግባሩን በስፋት ማከናወን እንዱችሌና ሥራዎች ውጤታማ እንዱሆኑ ማዕቀፍ 

ሇመቅረጽ ያስችሊሌ፣ 

 የውስጥ ኦዱት ተግባር ሲሆን በሚገባው መሌኩ የያዙ መሠረታዊ መርሆዎች ሇመቅረጽ፣ 

 ሇውስጥ ኦዱትመረሃ ግብር (Audit program)መሇኪያ የሚሆኑ መሠረታዊ ነገሮችን 

ሇማስቀመጥ ፣ 

 ሇየተናጥሌ ዴርጅታዊ የአሰራር ዘዳንና የሥራ ክንውን እንዱኖር ሇማዴረግ ይረዲሌ 

የመሇያዯረጃ (Attribute Standards) በውስጡ አራት ዋና ዋና ዯረጃዎችና አስር ንዐስ ዯረጃዎች አለት 

አስሩ ንዐስ ዯረጃዎች ዯግሞ እያንዲንዲቸው ከአስራሶስት የትግበራ (Implementation Standards) 

ዯረጃዎችና ንዐስ ዯረጃዎችና ንዐስ ዯረጃዎች ይከፈሊለ። 



የእንስፔክሽና የውስጥ ኦዱት የሥሌጠና ሞጁሌ 
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አራቱ ዋና ዋና የመሇያ ዯረጃ (Attribute Standards) 

1000 ዓሊማስሌጣንናኃሊፊነት 

         1200   የሙያብቃትናማረጋገጫናማሻሻያ 

         1300   የጥራትማረጋገጫናማሻሻያ 

1000 ዓሊማስሌጣንናኃሊፊነት 

የመንግስት መ/ቤት የውስጥ ኦዱት ዓሊማ ሥሌጣና ኃሊፊነት በዯረጃዎቹ መሠረት ተገሌጾ በቻርተር 

/ዯንብ/ ተዘጋጅቶ በመ/ቤቱ የበሊይ ኃሊፊ መጽዯቅ አሇበት:: 

ቻርተርተብልየተጠቀሰውበመ/ቤቱየበሊይኃሊፊየፀዯቀሠነዴ ሇማሇት ነው። 

 ቻርተሩሇውስጥኦዱቱአገሌግልትዓሊማኃሊፊነትናሥሌጣንእውቅናየሚሰጥሰነዴመሆኑአሇበትየተጠቀ

ሰውቻርተርየውስጥኦዱቱንዓሊማኃሊፊነትናሥሌጣንየያዘየመንግስትመ/ቤትዴርጅታዊመዋቅርሉሆን

ይችሊሌ። 

1000A1 የውስጥኦዱትቻርተር 

 ቻርተሩበጽሐፍመዘጋጀትይኖርበታሌ 

 የውስጥኦዱቱሥራናበመ/ቤቱውስጥያሇውዴርሻእንዱሁምከመ/ቤቱውጭአገሌግልትየሚሰጥከሆነበኦ

ዱትቻርተሩበግሌጽመቀመጥአሇበት። 

 1000 C1 

የምክርአገሌግልትዓይነትበኦዱትቻርተሩውስጥየሚሰጠውየምክርአገሌግልትበግሌጽመቀመጥይኖርበ

ታሌ። 

1100 ነፃነትናገሇሌተኝነት /Independence & Objectively/ 

የውስጥኦዱትየሥራሂዯትተግባሩንበነፃነትየሚያከናወንሲሆንየውስጥኦዱተሮችምስራቸውንበሚያከናውኑበት

ጊዜገሇሌተኛመሆንአሇባቸው፡፡ነፃነትየውስጥኦዱትየሚያከናውነውሥራየተገዯበእንዲይሆንየሚያስችሌእናስራ

ውንበሚያከናውንበትዘዳናአኳኋንየሚወሰንነው፡፡ 

መዋቅራዊ ነፃነት 1110- A1 

በውስጥ ኦዱትሥራ ወቅት ኦዱት የሚሸፍነውን የሥራ ስፋት በመወሰን ኦዱቱን በማከናወንና ውጤቱን 

በማቅረብ የሥራ ሂዯት ውስጥ ማንም ጣሌቃ እንዱገባበት አይፈሇግም /ነፃ መሆን አሇበት አሰፈሊጊውን 

መረጃ የማግኘት መብት አሊቸው። 

1120 የውስጥ ኦዱተር ገሇሌተኝነት የውስጥ ኦዱተሮች ያሌተከፋፈሇ ያሌተዛባ አቋም ሉኖራቸውና 

የጥቅም ግጭትንም ማስወገዴ ይገባቸዋሌ። 



የእንስፔክሽና የውስጥ ኦዱት የሥሌጠና ሞጁሌ 
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ኦዱተሮች ሥራቸውን በሚያከናውኑበት ጊዜ 

 ከምንም ነገር ነፃ የሆነ የአዕምሮ አቋም ሉኖራቸው ይገባሌ። 

 ኦዱተሮች የሥራ ውጤታቸው አስተማማኝ እንዯሚሆን እና ውጤት የሚያጓዴሌ አንዲችም ነገር 

አሇመኖሩን እውነተኛ እምነት ሉኖራቸው ይገባሌ። 

  ኦዱተር አንዴን የኦዱት ሥራ አካናውኖ ገሇሌተኛ የባሇሙያ አስተያየት ሉሰጥ የማያስችሌ 

ሁኔታ መኖሩን ካመነ ሥራውን ማከናወን አይኖርበትም 

 ኦዱተሮችን በሥራ ሊይ ሲመዯቡ የታወቀም ሆነ ያሌታወቀ የጥቅም ግጭትና የተዛባ አመሇካከት 

ሉያመጡ የሚችለ ሁኔታዎችን አስቀዴመው ማስወገዴ ይጠበቅባቸዋሌ። 

 የውስጥ ኦዱት የሥራ ሂዯት ባሇቤት ይህንን ጉዲይ በተመሇከተ በየጊዜው ከውስጥ ኦዱተሮቹ 

መረጃ መቀበሌ አሇበት። 

 የጥቅም ግጭትን የሚያስከትለ እና የሥራ ውጤት ጥራትና የሚያጓዴለ ጉዲዮችን ሇማስወገዴ 

እንዱቻሌ የውስጥ ኦዱት ኃሊፊ አስፈሊጊ በሚሆንበት ጊዜ ኦዱተሮችን እያዘዋወሩ ሥራ ሊይ 

መመዯብ ይኖርባቸዋሌ። 

 ኦዱተሮች የኦዱት የሥራ ውጤት ሪፖርት ከማዘጋጀታቸው በፊት ሥራው በትክክሌ መሠራቱን 

የማረጋገጫ ክሇሳ ማዴረግ አሇባቸው። በዚህም አሰራር ኦዱቱ በዕቅደ መሠረት መከናወኑን 

ኦዱተሮቹ ገሇሌተኛ መሆናቸውን ሇማወቅና ሇውጤቱ ተቀባይነት ያሇው ማረጋገጫ ሇመስጠት 

ያስችሊሌ። 

 በውስጥ ኦዱት ዯረጃ መሠረት ኦዱተሮች ከሚያከናውኑት የኦዱት ሥራ ጋር በተገናኘ ምክንያት 

ምንም ዓይነት ስጦታም ሆነ ክፍያ እንዱቀበለ አይፈቀዴሊቸውም። 

 ኦዱተሮቹ ምንም ዓይነት ስጦታም ሆነ ክፍያ እንዱቀበለ ጥያቄ ከቀረበሊቸው ወዴያውኑ ሇቅርብ 

ኃሊፊዎች በሪፖርት ማቅረብ አሇባቸው። 

1130 የነፃነት ወይም የገሇሌተኝነት መጓዯሌ 

 ነፃነት ወይም ገሇሌተኝነት በተጨባጭ የተጓዯሇ ከሆነ ወይም የተጓዯሇ የሚመስሌ ከሆነ ዝርዝር 

ምክንያቱ ሇተገቢው አካሌ መገሇጽ አሇበት። 

 ኦዱተሮቹ በሥራቸው ሊይ የጥቅም ግጭት ካጋጠማቸው ወይም ሇጥቅም ግጭት የሚጋብዝ 

ሁኔታ መኖሩን ጥርጣሬ ሲኖር ወይም አሇ በሚሌ ዴምዲሜ ሊይ ከተዯረሰ ኦዱተሮቹ ጉዲዩን 

ሇውስጥ ኦዱት የሥራ ሂዯት ባሇቤት በሪፖርት ማቅረብ አሇባቸው። 
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 የውስጥ ኦዱተሮች የኦዱቱን የሥራ ስፋት መወሰን አስመሌክቶ የማዲከም ወይም የመገዯብ 

ሁኔታ ካሇ ጉዲዩ የውስጥ ኦዱቱ ዓሊማውን በዕቅዴ መሠረት ከግብ እንዲይዯርስ የተጣሇበት 

ገዯብ መሆኑን ማወቅ አሇባቸው። 

የውስጥኦዱተሮችበስራስፋትሊይየሚዯረግገዯብየሚከተለትነጥቦችየሚያካትትመሆኑንሉያውቁይገባሌ። 

• በዴርጅታዊ መዋቅርና በስራ መዘርዝር ውስጥ የተገሇጸውን የኦዱት የስራ ስፋት፣ 

• የውስጥ ኦዱቱ መረጃዎችን፣ የሠራተኞች ፋይልችን ከመ/ቤቱ የስራ አፈጻጸም ጋር ግንኙነት 

ያሊቸውን ንብረቶች ኦዱት ሇማዴረግ ያሇውን መብት፣ 

• የፀዯቀ የስራ ጊዜ ሰላዲ፣ 

• አስፈሊጊ የሆነ የኦዱት ስራ አፈጻጸም፣ 

• የፀዯቀ የሰው ኃይሌና በጀት፣ 

• የመንግስት መ/ቤቶች የውስጥ ኦዱተሮች በኦዱት ስፋት መወሰን ሊይ ምንም ዓይነት የመገዯብ 

ሁኔታ ቢያጋጥማቸው ጉዲዩን በጽሐፍ ሇመ/ቤቱ ኃሊፊ ማቅረብ አሇባቸው። 

113® 1  

 የውስጥ ኦዱተሮች ከዚህ በፊት በኃሊፊነት ያከናወኑትን የሥራ ውጤት ኦዱት ማዴረግ 

የሇባቸውም። 

 ኦዱተሩ ባሇፉት ዓመታት በኃሊፊነታቸው ያከናወነውን ሥራ ራሱ ኦዱት እንዱያዯርግ 

ቢዯረግ ገሇሌተኝነትን የማዲከም ሥራ ተፈጸመ ማሇት ነው። 

 የውስጥ ኦዱት ዯረጃ ኦዱተሮች ከኦዱት ሥራ ላሊ በመ/ቤቱ የዕሇት ተዕሇት ሥራ 

እንቅስቃሴ ውስጥ መሳተፍ የሇባቸውም። 

 ይሁንና የውስጥ ኦዱተሮች የውስጥ ቁጥጥር ሥርዓት የአሰራር መመሪያዎች ሥራ ሊይ 

ከማዋሊቸው በፊት አንብበው አስተያየት ቢሰጡበት ገሇሌተኝነትን የሚጻረር ተግባር ነው 

ሉባሌ አይችሌም። 

 አሰራርና ቁጥጥር ሥርዓት የሥራ ቅዯም ተከተልችና የሥራ መመሪያዎች በኦዱተሮች 

ከተረቀቀ ከተዘጋጀና ሥራ ሊይ እንዱያውለት ከተዯረገ ኦዱተሮችን የገሇሌተኝነትን አቋም 

ሉያዛባ ይችሊሌ ። 

 

 ሇውስጥ ኦዱት የሥራ ሂዯት ባሇቤት በኃሊፊነታቸው የተሰጠ ተግባራትን ኦዱት የማዴረግ 

ተግባር ከወጪ በሆነ አካሌ መከናወን አሇበት። 

11302 



የእንስፔክሽና የውስጥ ኦዱት የሥሌጠና ሞጁሌ 
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የመ/ቤቱ የውስጥ ኦዱት ኃሊፊ በኃሊፊነት ያንቀሳቀሰውን ሥራ ኦዱት ማዴረግ ወይም ትክክሇኝነት 

የማረጋገጥ ሥራ መከናወን ያሇበት ከውስጥ ኦዱት የሥራ ሂዯት ውጪ በሆነ አባሊት ነው። 

1130C1  

የውስጥ ኦዱተሮች ቀዯም ሲሌ በኃሊፊነታቸው ያንቀሳቀሱት ሥራ ኦዱት በሚዯረግባት ወቅት 

የምክር አገሌግልት ሉሰጡ ይችሊለ ይህም ሁኔታ የኦዱተሮችን ገሇሌተኝነት አቋም 

የሚያዲክም አይሆንም። 

1130 C2   

የውስጥ ኦዱተሮች ያሊቸውን የሙያ ችልታ በሥራ ሊይ ሇማዋሌ ነፃነታቸውንና 

ገሇሌተኝነታቸውን ሉያዲክም የሚችሌ ሁኔታ ካጋጠማቸው ሥራውን ከመቀበሊቸው በፊት 

ሇሚመሇከተው አካሌ ማሳወቅ ይኖርባቸዋሌ። 

1200 ሉኖርየሚገባውብቃትናሇሙያውሉዯረግየሚገባውጥንቃቄ 

 የውስጥ ኦዱተሮች የተመዯቡበትን ሥራ ማከናወን ያሇባቸው ተገቢ የሙያ ብቃትና ጥንቃቄ 

ባሇበት ሁኔታ ነው። 

 የሙያ ብቃት የውስጥ ኦዱት ኃሊፊዎች የእያንዲንደ የውስጥ ኦዱተሮች ኃሊፊነት ነው። 

 የውስጥ ኦዱት የሥራ ሂዯት ባሇቤት ኦዱተሮች ተሇይቶ የሚሰጣቸውን የኦዱት ሥራ በብቃት 

ሇማከናወን የሚያስችሊችው ዕውቀት የሥራ ሌምዴ ክህልትና ላልች ተፈሊጊ ችልታዎች 

ያሊቸው መሆኑን ማረጋገጥ ይጠበቅባቸዋሌ። 

 የውስጥ ኦዱተሮች የሙያውን ሥነ ምግባር ህግ ተከትሇው መሥራት ይጠበቅባቸዋሌ ከውስጥ 

ኦዱት የሙያ ተግባር ጋር በቀጥታ ግንኙነት ያሊቸው መርሆዎች፦ 

 ተአማኒነት(Integrity) 

 ገሇሌተኝነት(Objectivity) 

 ምስጢር መጠበቅ(Conflenciality) 

 የሙያ ብቀት(Competency) 

1210 የሙያ ብቃት 

 የውስጥ ኦዱተሮች በግሌ እና በስራ ሂዯት የተሰጣቸውን ኃሊፊነት ሇመወጣት 

የሚያስችሌ ዕውቀት ክህልት እና ላልች ሇሥራው አስፈሊጊ የሆኑ ብቃቶች በአንዴነት 

ሉኖራቸው ይገባሌ። 



የእንስፔክሽና የውስጥ ኦዱት የሥሌጠና ሞጁሌ 
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 የሂሳብ ምዝገባ አያያዝ ትምህርት መርሆዎችን እና የአሰራር ቴክኒኮች አስተማማኝ 

ዕውቀት መኖሩ በፋይናንስ የስራ እንቅስቃሴ ሪፖርት ማቅረብ ሊይ በስፋት ሇሚሰራ 

ኦዱተር አስፈሊጊ ነው።  

 ኦዱተሩ በሚያቀርበው የኦዱት ሪፖርት በግምት ውስጥ የሚገቡና የማይገቡ ጉዲዮችን 

ማቴሪያሌ መሆናቸውን ሇመገምገምና በኦዱት አተገባበር ሊይ ሇውጥ ሉያስከትሌ 

የሚችሌ መሆኑ አሇመሆኑን ሇመገንዘብ የሚያስችሌ የአስተዲዯር መርሆዎች እውቀት 

ሉኖራቸው ያስፈሌጋሌ። 

 ኦዱተሩ በሂሳብ አያያዝ በኢኮኖሚክስ በንግዴ በታክስ ህግ በፋይናንስ ትንታኔና ምጣኔ 

ዘዳዎች በመረጃ ቴክኖልጂ ግንዛቤ እንዱኖራቸው ያስፈሌጋሌ በእነዚህ ጉዲዮች ሊይ 

ግንዛቤ መኖርበተግባር የሚያጋጥሙ ችግሮች ሇማወቅ እና መፍትሄውን ሇማግኘት 

ወይም ሉዯረግሇት የሚገባውን ዕርዲታ ሇይቶ ሇመጠየቅ ያስችሇዋሌ። 

 በመንግስት መ/ቤቶች የውስጥ ኦዱት ኦዱተሮች ከሰዎች ጋር ጤናማ ግንኙነት 

የመፍጠርና በበቂ ሁኔታ የመግባባት ክህልት ሉኖራቸው ያስፈሌጋሌ። 

 በተጨማሪም ኦዱተሮቹ ከተመርማሪዎቹ ጋር የሚኖራቸው ግንኙነት ጤናማ እንዱሆን 

ያስፈሌጋሌ። 

 ኦዱተሮቹ በንግግር የመግባባትና በፅሐፍ ሃሳብን የመግሇጽ በቂ ዕውቀት ክህልት 

እንዱኖራቸው ያስፈሌጋሌ ይህም በኦዱት ሪፖርታቸው ሇሚያቀርቡት የኦዱት ዓሊማ 

ግኝት የግምገማ ውጤት አስተያየትና የማሻሻያ ሀሳቦችን በግሌፅ ሇማብራራት 

ይረዲቸዋሌ። 

 በመ/ቤቱ ያለ የውስጥ ኦዱተሮች በሙለ ሊለበት መ/ቤት ሇሚያከናውኑት የሙያ 

ተግባር በቂ ዕውቀትና አስተማማኝ ክህልት ሉኖራቸው ይገባሌ። 

 

1210 A1 

በመ/ቤት ያለት የውስጥ ኦዱተሮች የኦዱቱን ሙያ ተግባር በሙለ ወይም በከፊሌ በአስተማማኝ ሁኔታ 

ሇማከናወን የሚያስችሌ በቂ ዕውቀት ክህልት ላልች አስፈሊጊ ብቃቶች ከላልች የውስጥ ኦዱት የስራ 

ሂዯት ባሇቤት ተገቢ ምክር ሉሰጣቸውና ዕርዲታ ሉዯረግሊቸው ይገባሌ።  
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የፋይናንስና ኢኮኖሚ ሌማት ቢሮ  
12 

 

1210 A2  

የውስጥ ኦዱተሮች በመ/ቤቱ ውስጥ የማጭበርበር ሁኔታ ሲከሰት ምሌክቶችን የሚገነዘቡበት ዕውቀት 

ሉኖራቸው ይገባሌ። ሆኖም የማጭበርበር ዴርጊትበመጀመሪያ ዯረጃ በኃሊፊነታቸው መርምሮ 

የሚያወጣ ባሇሙያ እንዱሆን አይጠበቅበትም። 

 

1220 ተገቢየሙያጥንቃቄ 

የውስጥኦዱተሮችበማንኛውምጊዜከአንዴጠንቃቃናአርቆአስተዋይባሇሙያየሚጠበቀውንየሙያጥንቃቄበሚያከ

ናውኑትሥራሊይማዋሌይኖርባቸዋሌ።ተገቢየሙያጥንቃቄሲባሌየማይሳሳትወይምእንከንየላሇውማሇትንአያ

መሇክትም። 

የውስጥኦዱተሮችመረዲትያሇባቸውጉዲይ፦ 

 ተገቢ የሙያ ጥንቃቄ ዯረጃ ከአንዴ ጠንቃቃ /አርቆ አሳቢ/ እና ብቁ ኦዱተር የሚጠበቀው 

ጥንቃቄ በቂ ዕውቀትና ክህልት በተመሳሳይ ዯረጃ ያለ ኦዱተሮች ሁለ ሉኖራቸው የሚገባ 

መሆኑን ነው። 

 የውስጥ ኦዱተሮች ሥራቸውን በሚያከናውኑበት ጊዜ ሆን ብል ማሳሳት የቁጥር ስላት 

ግዴፈቶች ማስረጃዎችን በመዝገብ አሇማስፈር /አሇማኖር/ የሀብት ብክነት መኖሩ ውጤታማና 

ወጪ ቆጣቢ አሇመሆን የጥቅም ግጭት ሉያጋጥሙ ስሇሚችለ ኦዱተሮቹ ተገቢ የሙያ ጥንቃቄ 

ሉኖራቸው ይገባሌ። 

 የውስጥ ኦዱተሮች በንቃት መከተሌ የሚኖርባቸው ህጎችና ዯንቦች ሉጣሱ የሚችለበት ዕዴልች 

ባለበት አካባቢ ሊይ ትኩረት ማዴረግ አሇባቸው። 

 በተጨማሪም የውስጥ ኦዱተሮች ዯካማ የውስጥ ቁጥጥር ስርዓት ያሇበት አካባቢ ሇመሇየት 

የማሻሻያ ሀሳብ ሇመ/ቤቱ የበሊይ ኃሊፊ በማቅረብ ዯንቦችና መመሪያዎች ተግባራዊ የሚዯረጉበት 

እና ተቀባይነት ያሇው አሰራር እንዱዘረጋ ማዴረግ ይጠበቅባቸዋሌ። 

 ተገቢ ጥንቃቄ ሲባሌ አስፈሊጊ ጥንቃቄዎችን ብቃትና ያመሇክታሌ እንጂ አሇመሳሳትና እንከን 

የላሇው መሆን ከመዯበኛው አሰራር የተሇየ የሥራ አፈጻጸምን አያመሇክትም። 

 ተገቢ ጥንቃቄ ሲባሌ ኦዱተሩ ምርመራዎችንና ሌዩ ሌዩ የማጣራት ሥራዎችን አስፈሊጊ በሆኑ 

መጠን ማከናወን ይኖርበታሌ እንጂ ሂሳቡን በሙለ በዝርዝር ኦዱት ማዴረግ አይጠበቅበትም። 

 በዚህም መነሻነት የውስጥ ኦዱተሮች በሚያከናውኑት ኦዱት ውጤት መሠረት ህጎች ዯንቦችና 

መመሪያዎችን ያሌተከተሇ አሰራር የላሇ ሇመሆኑ ፍጽም የሆነ ማረጋገጫ ሉሰጡ አይችለም ። 



የእንስፔክሽና የውስጥ ኦዱት የሥሌጠና ሞጁሌ 
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ይሁን እንጂ የኦዱቱን ስራ በሚያከናውኑበት ወቅት ተገቢ ያሌሆነ አፈጻጸም ወይም ከህግ ውጭ 

የሚከናወኑ ሥራዎች እንዯሚኖሩከግምትውስጥማስገባትይኖርበታሌ፡፡ 

1230 ሙያንበተከታታይማሳዯግ 

 የውስጥኦዱተሮችያሊቸውንዕውቀትክህልትናላልችብቃቶችእንዱጨምሩበተከታታይትምህር

ትሙያቸውንማሳዯግአሇባቸው። 

 የመንግስት መ/ቤቶች የውስጥ ኦዱተሮች ብቃታቸውን ይዞ ሇመቆየት ሙያቸውን በተከታታይ 

ትምህርት በየጊዜው የማሳዯግ ኃሊፊነት እንዲሇባቸው ግንዛቤ ሉኖራቸው ይገባሌ። 

 ኦዱተሮች ስሇ ውስጥ ኦዱት ዯረጃዎች መሻሻሌና አሁን የዯረሰበት ዕዴገት ስሇ መመሪያዎችና 

የኦዱት ቴክኒኮች እንዱያውቁ ማዴረግ ያስፈሌጋሌ። 

 ተከታታይ ትምህርት ሉገኝ የሚችሇው የሙያ ማህበራት አባሌ በመሆንና በሚዯረጉ 

ስብሰባዎች፣ ሴሚናሮች፣ ኮንፈረንሶች በኮላጅ ትምህርትን በመከታተሌ፣ በመ/ቤት ውስጥ 

በሚካሄዴ የሥሌጠና ፕሮግራም እና በምርምር ጥናቶች ሥራ ሊይ በመሳተፍ ነው። 

 የውስጥ ኦዱተሮች ብቃታቸውን በተግባር ሇማስመስከር እንዱችለ ከሚመሇከተው የሙያ 

ማህበራት ሇምሳላ ከውስጥ ኦዱተሮች የሙያ ማህበር (IIA) የምስክርነት ወረቀት ማግኘት 

ይኖርባቸዋሌ። 

 የመንግስት መ/ቤት የውስጥ ኦዱተሮች በያዙት የሙያ የምስክር ወረቀት መሠረት 

የሚፈሇግባቸውን የሙያ ኃሊፊነት ሇመወጣት እንዱችለ ሙያቸው በሚጠይቀው መስክ 

ዕውቀታቸውን በተከታታይ ትምህርት ማሳዯግ አሇባቸው። 

 

1300 ጥራትን የመረጋገጥና የመሻሻሌ ፕሮግራሞች 

 የውስጥ ኦዱት የሥራ ሂዯት በሇቤት/አስተባባሪው/ የውስጥ ኦዱት የሥራ ሂዯት ሁሇንተናዊ 

እንቅስቃሴ በሚሸፍን የጥራት መረጋጋጫ እና ማሻሻሌ ፕሮግራም የመዝጋት እና 

ውጤታማነቱን በየጊዜው የመገምገም ግዳታ አሇበት። 

 የሚቀረጸው ፕሮግራም የውስጥ ኦዱት የሥራ ሂዯት ተጨማሪ ዕሴት (value - add)የሚፈጥር 

እንዱሆን ሇመዴረግ የኦዱት ክፍለን አሰራር ሇመሻሻሌ የሚረዲ የውስጥ ኦዱት ዯረጃ እና የሙያ 

ሥነ ምግባር ዯንብ ተጠብቆ ሥራዎች የተከናወኑ መሆኑን ሇማረጋጥ የሚስችሌ መሆን 

አሇበት። 

 



የእንስፔክሽና የውስጥ ኦዱት የሥሌጠና ሞጁሌ 
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1310የፕሮግራሙ ጥራት ግምገማ 

 የውስጥ ኦዱት የሥራ ሂዯት የፕሮግራም ጥራት ግምገማ ውጤታማ መሆኑን 

ሇመከታተሌና ሇመገምገም የሚያስችሌ የአሰራር ሥርዓት መዘርጋት አሇበት። 

 የውስጥ ኦዱት የጥራት ማረጋገጫ ፕሮግራም ተግባራዊ ማዴረግ የውስጥ ኦዱት የሥራ 

ሂዯት ባሇቤት /አስተባባሪ/ ኃሊፊነት ነው። 

1311 የውስጥ ግምገማ 

የውስጥ ጥራት ግምገማ የሚከተለትን ይይዛሌ 

 የውስጥ ኦዱት የሥራ ሂዯት የሥራ አፈጻጸም በተከታታይ መገምገም፣ 

 በተወሰነ የጊዜ ሌዩነት ውስጥ ሥራውን ያከናወነው ግሇሰብ ራሱን እንዱገመግም ወይም በላልች 

በመ/ቤቱ ውስጥ በሚገኙ የኦዱት ዕውቀትና ሌምዴ ባሊቸው እንዱሁም የኦዱት ዯረጃውን 

በሚገነዘቡ ባሇሙያዎች እንዱገመገም መዴረግ፣ 

የውጪ አከሌ ግምገማ 

 እንዯ ጥራት ማረጋገጫ ያሇ በውጭ አካሊት የሚዯረግ ግምገማ ቢያንስ በአምስት ዓመት አንዴ 

ጊዜ መዯረግ ይኖርበተሌ 

 ግምገማ መዯረግ ያሇበት ገሇሌተኛ ነፃ በመሆኑ ከመ/ቤቱ ውጭ በሚመጡ በሇሙያዎች ነው  

 የውጭ ግምገማ ቡዴን ተአማኒነት ያሇው እውነተኛና ምስጢር የሚጠበቅ መሆኑ አሇበት፣ 

 የገሇሌተኝነት መርህ አንዴ ተግበር አዴል የላሇበት ታማኝነት የሰፈነበት እና ጥቅም ግጭት ነፃ 

እንዱሆን የማዴረግ ግዳታን ይጥሊሌ፣ 

 ግምገማው እንዯተጠነቀቀ በህጋዊ የግንኙነት መስመር መሠረት ተቀበይነት ያሇው ሪፖርት 

ሇመ/ቤቱ የበሊይ ኃሊፊ መቅርብ ይኖርበታሌ፣ 

 

1320 በጥራት ፕሮግራም ሊይ ሪፖርት ስሇማቅረብ 

 የመ/ቤቱ የውስጥ ኦዱት ኃሊፊ በውጭ ገምገሚ ቡዴን የተገኘውን የግምገማ ውጤት ሇመ/ቤቱ 

የበሊይ ኃሊፊ መቅረብ ይኖርበታሌ። 

 ከውጭ የመጣው ገምጋሚ ቡዴን ሥራውን እንዲጠነቀቀ የውስጥ ኦዱቱ የውስጥ ኦዱት 

ዯረጃዎችን ተከትል ሥረውን መከናወኑን የሚገሌጽ ሪፖርት መቅረብ ይኖርበታሌ ፣ 
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 ሪፖርቱ በተጨማሪ መካተት ያሇበት ነጥቦች የውስጥ ኦዱቱ በማቋቋሚያ ቻርተሩ በተሰጠው 

ሥሌጣን እና በላልች አግባብነት ባሊቸው የውስጥ ኦዱት ዯረጃዎች መሠረት ሥራውን ያከናወነ 

መሆን ባሇመሆኑን እና አግባብነት ያሊቸውን የማሻሻያ ሀሳቦችን ማካተት አሇበት። 

 የውስጥ ኦዱት የሥራ ሂዯት ባሇቤት የውጭ ገምጋሚ ቡዴን ባቀረበው ሪፖርት መሠረት 

ተጨባጭ በሆኑ አስተያየቶችና የማሻሻያ ሀሳቦች ሊይ ተመስርቶ በቀረበው ሪፖርት መሠረት 

ተግባራዊ ማዴረግ የሚያስችሌ የዴርጊት መርሃ ግብር በጽሐፍ ማዘጋጀት ይኖርብታሌ። 

በተጨሪም የሥራ ሂዯት ባሇቤት የዕቅደን ተግባራዊነት የመከታተሌ ኃሊፊነት አሇበት  

 የመንግስት መ/ቤት የውስጥ ኦዱተሮች በሙያዊ የውስጥ ኦዱት ዯረጃ ተግባራዊነት ሊይ 

የሚዯረግ የውጭ ግምገማ ወሳኝ ክፍሌ መሆኑን መረዲት አሇባቸው። 

 የግምገማው ቡዴን የውስጥ ኦዱቱ ዯረጃዎቹን ጠብቆ ሥረውን የሚያከናውን ስሇመሆኑ 

አስተያየት ሇመስጠት የውስጥ ኦዱት ዯረጃዎችን መወቅ ይጠበቅበታሌ። 
 

1330 ዯረጃዎችን ተከትል የተከናወነ ሥራ ጥቅም 

 የውስጥ ኦዱተሮች የከናወኑትን ሥራ ውጤት ሪፖርት በሚቀርብበት ወቅት ሥረዎቹ 

የውስጥ ኦዱት የሙያ ተግባር ዯረጃዎችን ተከትሇው የተከናወኑ መሆኑን ይበረታታለ። 

 ኦዱተሮቹ ከሊይ የተጠቀሰውን ጉዲይ በሪፖርታቸው ውስጥ ሉገሇጹ የሚችለት በጥራት  

ማሻሻያ ፕሮግራም ግምገማ ውጤት መሠረት የውስጥ ኦዱቱ ዯረጃዎቹን ተግባራዊ ማዴረጉ 

በሪፖርቱ ውስጥ የተገሇፀ እንዯሆነ ብቻ ነው። 

 

 

ክፍሌ አምስት 

 

የአፈጻጸም ዯረጀዎች 

የሥሌጠናው ዓሊማ 

 የውስጥ ኦዱት የአፈጻጸም ዯረጃዎችን ምንነት ማሳወቅ፣ 

 ሇእያንዲንደ የአፈጻጸም ዯረጃዎች የተሰጡትን መሇያዎችን ማሳየት፣ 

 የውስጥ ኦዱተሮች በአፈጻጸም ዯረጃዎች መሠረት ምን ማዴርግ እንዯሚጠበቅባችው ግንዛቤ 

ማስጨበጥ፣ 
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በዚህ ሥር የሚሸፈኑ ርዕሶች 

 

2000 የውስጥ ኦዱትን ሥራ መምራት 

 2010 ዕቅዴ 

 2020 መረጀ መቅረብና ማፀዯቅ 

 2030 የሀብት አስተዲዯር 

 2040 ሕጎችና መመሪያዎች 

 2050 ቅንጅት 

 2060 ሪፖርትን ሇመ/ቤቱ የበሊይ መቅረብ 

 2100 የሥራው ዓይነት /Nature of work/ 

 2110 የሥጋት አስተዲዯር 

 2120 ቁጥጥር 

 2130 አስተዲዯር 

 2200 የዕቅዴ አገሌግልት 

 2210 የአገሌግልት ዓሊማዎች 

 2220 የኦዱት አገሌግልት ስፋት 

 2230 ሇአገሌግልት ሀብትን መመዯብ 

 2240 የአገሌግልት አሰጣጥ የሥራ ፕሮግራም 

 2300 የአገሌግልት መስጠት ሥራ ማከናወን 

 2310 መረጃዎችን መሇየት 

 2320 ትንተናና ግምገማ 

 2330 መረጃዎችን መዝግቦ መያዝ 

 2340 በሥራ ሊይ ቁጥጥር የማዴርግ አገሌግልት 

2000 የውስጥ ኦዱትን ሥራ መምራት 

የውስጥ ኦዱትየሥራሂዯትባሇቤት/አስተባባሪ/ ከዚህ በታች የተዘረዘሩት በማሟሊት 

የውስጥኦዱቱንበትክክሌየመምራትኃሊፊነትአሇሇበት፣ 



የእንስፔክሽና የውስጥ ኦዱት የሥሌጠና ሞጁሌ 
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 የውስጥ ኦዱቱ ሇመ/ቤቱ ተጨማሪ እሴት የሚጨምር መሆኑን መረገገጥ በሚያስችሌ 

ውጤታማ በሆነ መንገዴ መምራት አሇበት፣ 

 የኦዱት ሥራ የተሟሊ እንዱሆን በመ/ቤቱ አመራር ፀዴቆ በበሊይ ተቀባይነት ያገኘውን 

ሥሌጣንና በቻርታሩ የተጣሇበትን ኃሊፊነት በአግባቡ መጠቀም አሇበት፣ 

 ሇውስጥ ኦዱቱ የተመዯበው ሀብት በብቃትና ሇውጤታማ ተግባር መዋለን ማረጋገጥ ፣ 

 የኦዱቱ ሥራ ከውስጥ ኦዱት የሙያ ተግባር ዯረጃ ጋር የተጣጣመ መሆኑን ማረጋገጥ 

ይኖርበታሌ። 

2010  ዕቅዴ 

 የውስጥ ኦዱት የሥራ ሂዯት ባሇቤት /አስተባባሪ/ የመ/ቤቱን ሥጋት ያሇባቸው የሥራ ዘርፎችን 

ሇይቶና ቅዴሚያ ሰጥቶ በመ/ቤቱ ዓሊማና ግብ ሊይ የተመሠረተ የኦዱት ዕቅዴ ማዘጋጀት አሇበት 

 

2010 A1 - የውስጥ ኦዱት የሥራ ዕቅዴ  

 

የዕቅዴ ዝግጅቱ የሚያካትተው፦ 

 ዓሊማዎችን፣ 

 የሚከነወነውን ሥራ ዝርዝር፣ 

 የሰው ኃይሌ አመዲዯብና የፋይናንስ በጀት /የወጪ በጀት/፣ 

 የሥራ እንቅስቃሴ /ውጤት/ሪፖርት፣ 

 

የሚከናወነው የሥራ ዝርዝር ማካተት ያሇበት 

 ሉከናወኑ የታቀደ ሥራዎች ዝርዝር፣ 

 መቼ እንዯሚከናወኑ፣ 

 የሚከናወነው ሥራ የሚወስዯው ጊዜ ግምት ውስጥ ማስባት አሇበት፣ 

 

የውስጥ ኦዱቱ የሥራ ክንውን የጊዜ ሠላዲ በሚያዘጋጁበት ወቅት ትኩረት ሉሰጣቸው የሚገባቸው 

ጉዲዮች ፦ 

1. ባሇፈው የተከናወነው ሥራ የወሰዯውን ጊዜና የተገኘው ውጤት፣ 



የእንስፔክሽና የውስጥ ኦዱት የሥሌጠና ሞጁሌ 
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2. ወቅታዊ የሆኑ ተሇይቶ የታወቀ ሥጋት ያሇባቸው የሥራ ዘርፎች እና እነዚህን 

ሥጋቶች የመቆጣጠር የሥራ ሂዯቱ ውጤታማ መሆኑን፣ 

3. ከፍተኛ የሥራ ኃሊፊዎች እና የመ/ቤቱ የበሊይ ኃሊፊ ጥያቄዎች ፣ 

4. ከመ/ቤቱ አስተዲዯር ጋር ግንኙነት ያሇው የወቅቱ አነጋጋሪ ጉዲይ፣ 

5. ጉሌህ ሇውጥ የተዯረገባቸው የሥራ ዘርፎች፣ አገሌግልቶች፣ አሰራሮች ፣ፕሮግራሞች፣ 

ሥርዓቶችና ቁጥጥሮች ፣ 

2010 A2 ማቀዴ የውስጥ ኦዱት የስራ ሂዯት ባሇቤት /አስተባባሪ/ የመ/ቤቱን ሥጋት ያሇባቸው 

የሥራ ዘርፎች ሊይ ተመስርቶ ውጤት ተኮር ዕቅዴ ማዘጋጀት አሇበት፣ 

 ዕቅደ በኦዱት ወቅት ቅዴሚያ ሉሰጣቸው የሚገባቸውን ሥራዎች ሇይቶ ማሳየት 

አሇበት፣ 

 የመ/ቤቱን ዓሊማዎች መሠረት ያዯረገ መሆን አሇበት፣ 

 የሥጋት አስተዲዯር ስትራቴጂ በውስጥ ኦዱት የሥራ ዕቅዴ ውስጥ መገሇጽ አሇበት፣ 
 

2010 C1 

 የውስጥ ኦዱት የመ/ቤቱን ሥጋት አስተዲዯር የሚያሻሽሌ ተጨማሪ እሴት የሚፈጥር 

ተቀባይነት ያገኙ የውሳኔ ሃሳቦች በዕቅዴ ውስጥ መካተት እንዲሇባቸው ሇመ/ቤቱ 

ምክር ይሰጣሌ። 

 የውስጥ ኦዱት የሥራ ሂዯት የምክር አገሌግልት በሚሰጥበት ጊዜ በውስጥ ኦዱት 

ዯረጃዎች እና በሥነ ምግባር ዯንብ ውስጥ ያለ የኦዱቱን ነፃነትና ገሇሌተኝነት 

የሚመሇከቱ መርሆዎችን የዯህንነት መጠባበቂያዎችን እንዲይጣሱ ጥንቃቄ መዯረግ 

አሇበት። 

2020 መረጃ ማቅረብ እና ማፀዯቅ  

የመንግስት መ/ቤት የውስጥ ኦዱት ኃሊፊ 

 የኦዱት ዕቅደንና የሀብት ፍሊጎቱን ፣ 

 በዕቅደ ጊዜ ውስጥ ሉዯረግ የተቀዯውን ሇውጥ፣ 

 የሀብት ውስንነትና ሉየስከትሌ የሚችሇውን ተጽህኖ ሇመ/ቤቱ የበሊይ ኃሊፊ አቅርቦ 

ማጸዯቅ አሇበት፣ 

 

 



የእንስፔክሽና የውስጥ ኦዱት የሥሌጠና ሞጁሌ 
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2030 የሀብት አስተዲዯር 

የውስጥ ኦዱት የሥራ ሂዯት ባሇቤት /አስተባባሪ/ የተመዯበሇትን ሀብት፦ 

 ተስማሚ 

 በቂ 

 የፀዯቀውን ዕቅዴ ሇማሳካት የሚያስችሌ መሆኑን ማረጋገጥ አሇበት 

2040ፖሉሲናየአሰራርሥርዓት 

 የውስጥ ኦዱት የሥራ ሂዯት ባሇቤት /አስተባባሪ/ የውስጥ ኦዱቱ ሥራ የሚመራበትን 

የአሰራር ሥርዓቶችና የአፈጻጸም መመሪያዎችን ማዘጋጀት አሇበት ከግንዛቤ መግባት 

ያሇባቸው በጽሐፍ የሚቀረጸው የአሰራር ሥርዓቶችና የአፈጻጸም መመሪያ ዓይነትና ይዘት 

ከውስጥ መመሪያ ዴርጅታዊ መዋቅር ጋር ተስማሚና ያሇውን የሥራ ውስብስብነት ግምት 

ውስጥ ያስገባ መሆን አሇበት። 

 የውስጥ ኦዱቱን የአፈጻጸም ዯረጃ ተግባራዊነት ማስተዲዯር የሚያስችሌ መመሪያ መሆን 

አሇበት። 

2050ቅንጅት 

 የውስጥ ኦዱት የስራ ሂዯት ባሇቤት /አስተባባሪ/ ከመ/ቤቱ ውጪ ካለ ተመሰሳይ የምክርና 

የኦዱት ሥራ ከሚያከናውኑ የሥራ ሂዯቶች ጋር ሥራዎች በተዯጋጋሚ እንዲይሰሩ መረጃዎችን 

መሇዋወጥና ሥራዎች በቅንጅት መሥራታቸውን ማረጋገጥ አሇበት 

2060 ሪፖርትን ሇመ/ቤት የበሊይ ኃሊፊ ማቅረብ 

የውስጥ ኦዱት የሥራ ሂዯት ባሇቤት /አስተባባሪ/ የውስጥ ኦዱቱን ሥራ ሥሌጣን ኃሊፊነት እና 

በዕቅደ መሠረት የተከናወነውን ሥራ በተመሇከተ ሪፖርቱን በተወሰነ ጊዜ ሇመ/ቤት የበሊይ ኃሊፊ 

ማቅረብ አሇበት። 

ሪፖርቱም፦ 

 ሇሥጋት የተጋሇጡ የሥራ ዘርፎች፣ 

 የቁጥጥር ሥርዓቶች የአስተዲዯር ጉዲዮች፣ 

 ላልች በመ/ቤቱ የበሊይ ኃሊፊ የተጠየቀ ወይም የተፈሇጉ ጉዲዮች፣ 



የእንስፔክሽና የውስጥ ኦዱት የሥሌጠና ሞጁሌ 
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 የውስጥ ኦዱት የክንውን ሪፖርት በኦዱቱ ወቅት የተስተዋለ ትርጉም ያሊቸው ጉዲዮችን እና 

የኦዱተሩን አስተያየት አጉሌቶ ማቅረብ አሇበት፣ 

 በተያዘው ዕቅዴ መሠረት ያሌተከናወነ ከሆነ ሇምሳላ  በታቀዯ ሥራ ዝርዝር ሊይ በሰው ሀይሌ 

ዕቅዴ በፋይናንስና በጀት ሊይ የተሇወጠ አሰራር ቢኖር ምክንያቱ ጭምር ሇመ/ቤቱ ኃሊፊ 

በሚቀርበው ሪፖርት ውስጥ መገሇጽ አሇበት፣ 

 ጉሌህ የሆኑ በኦዱት ወቅት በሚስተዋለ ጉዲዮች ውስጥ የሚጠቃሇለት ህጎች ዯንቦችን 

ያሌተከተለ አሰራሮች ህግ ወጥ ዴርጊቶች ፣የአሰራር ስህተቶች፣ የብቃት ማነስ ፣የሀብት 

ብክነት፣ ውጤታማ አሇመሆን ፣የጥቅም ግጭትና የቁጥጥር ዯካማ መሆን ናቸው ። 

 

 

2100የሥራው ዓይነት 

የውስጥ ኦዱት የስራ ሂዯት በመ/ቤቱ የሥጋት አስተዲዯር ስርዓት የቁጥጥር ሥርዓት እና የአስተዲዯር 

ሥርዓት ሊይ ግምገማ ያካሄዲሌ። 

 የውስጥ ኦዱት ሥራ ስፈትና ዘዳን፣ 

 የመ/ቤቱን የሥጋት አስተዲዯር ብቃትና ውጤታማነትን፣ 

 የውስጥ ቁጥጥር ሥርዓትን፣ 

 የአፈጻጸም ጥራትን፣ 

የውስጥ ኦዱት የሥራ ሂዯት ሇአመረሩ ማቅረብ የሚገባው ማረጋገጫ 

 በሥጋት አስተዲዯር ሊይ የሚዯረግ ቁጥጥር በቂ መሆን፣ 

 የተዘረጋው የውስጥ ቁጥጥር ሥርዓት ውጤታማና ብቃት መሆኑን፣ 

2110 የሥጋት አስተዲዯር 

 የውስጥ ኦዱት የስራ ሂዯት ጉሌህ በሆነ ሁኔታ ሇስጋት ተጋሊጭ የሆኑ የስራ ዘርፎችን በመሇየት 

እና በመገምገም የስጋት አስተዲዯር እና የቁጥጥር ሥርዓቶችን በማሻሻሌ ረገዴ ሇሥራ አመራሩ 

እገዛ ማዴረግ አሇበት። 

2110 A1  

የውስጥ ኦዱት የመ/ቤቱን የሥጋት አስተዲዯር ሥርዓት መከታተሌ ውጤታማነት መገምገምና 

ሪፖርት ማዴረግ አሇበት። 



የእንስፔክሽና የውስጥ ኦዱት የሥሌጠና ሞጁሌ 
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 2110 A2 

የውስጥ ኦዱት ሥራ የመ/ቤቱ ሇሥጋት የተጋሇጡ የሥራ ዘርፎችን ሇይቶ ማወቅና የመ/ቤቱን 

አስተዯዯር ሥራ በትክክሌ ማከናወኑን የመረጃ ሥርዓት መኖሩን ቀጥል ከተመሇከቱት ነጥቦች 

ጋር በተያያዘ መሌኩ መገምገም ያስፈሌጋሌ። 

 የመ/ቤቱ የፋይናንስና አጠቃሊይ ሇሥራ የሚያገሇግለ መረጃዎች የሚታመኑ መሆናቸውን 

 ውጤታማነትና ብቃት ያሇው የሥራ ክንውን፣ 

 ሀብትን መጠበቅ፣ 

 ሥራዎች በህጎች ዯንቦች በመመሪያዎች በውሌ ስምምነቶች መሠረት ማከናወነቸውን፣ 

2110 C1የምክር አገሌግልት በሚሰጥበት ጊዜ የውስጥ ኦዱተሮች ሇአገሌግልቱ ዓሊማ ማሳካት ጋር 

ግምኙነት ያሊቸውን ሥጋቶች ሇይተው ትኩረት መስጠት አሇባቸው። 

2110C2 

የውስጥ ኦዱተሮች የመ/ቤቱን ሇሥጋት የተጋሇጡ የሥራ ሂዯቶች ሇመሇየትበሚያዯርጉት ግምገማ 

የምክር አገሌግልት በሚሰጡበት ወቅት የተገነዘቡአቸውን ስጋቶች ጉሌህ የሆኑ መ/ቤቱን ሇሥጋት 

የሚያጋሌጡ ሁኔታዎች የመሇየትና የመገምገም ተግባር ሥራ ሊይ ማዋሌ ይኖርበቸዋሌ። 

 

2120ቁጥጥር  

የውስጥ ኦዱት የስራ ሂዯት የመ/ቤቱን የውስጥ ቁጥጥር ሥርዓት ብቀትና ውጤታማነት በመገምገም 

እና ቀጣይነት ያሇው መሻሻያ እንዱዯረግሇት በማዴረግ ውጤታማ የውስጥ ቁጥጥር እንዱኖረው ማገዝ 

አሇበት። 

 

2121 A1 

የዉስጥ ኦዱቱ ሥጋቶችን በገመምገም ባገኘዉ ዉጤት ሊይ ተመስርቶ መ/ቤቱ የዘረጋዉ፡— 

 የዉስጥ ቁጥጥር ሥርዓት፣ የአስተዲዯር ሥርዓትና የአሠራር ስርዓት፣ ብቃትና ዉጤታማነት 

መገምገም አሇበት። 

 



የእንስፔክሽና የውስጥ ኦዱት የሥሌጠና ሞጁሌ 
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የቁጥጥር ማረጋገጫ የሚጠበቅባቸዉ 

 የፋይናንስ እንቅስቃሴ መረጃዎች እዉነተኛነት ተአማኒነት መኖር፣ ሥራዎች የሚከናወኑት 

ብቃት ባሊቸዉ ባሇሙያዎች መሆን አስተማማኝ ዉጤት መገኘት፣ የመ/ቤቱ ሀብት ዯህንነት 

መጠበቁን፣ ሕጎች፣ ዯንቦች፣ መመሪያዎችና የዉሌ ስምምነቶች መከበሩን ማረጋገጥ፣ 

 የዉጪ እና የዉስጥ ኦዱተሮች የዴርጅቱን ሥጋት ያሇባቸዉ የሥራ ሂዯቶች ቁጥጥር 

ዉጤታማነት በተመረጡ የመ/ቤቱ የሥራ እንቅስቃሴዎች ሊይ በተሇያየ መጠን ማረጋገጫ 

ይሰጣለ። 

2120 A2   የዉስጥ ኦዱተሮች መ/ቤቶች 

 የዴርጊቱፕሮግራም መንዯፋቸዉን፣ ዓሊማና ግብ ማስቀመጣቸዉንና የተቀመጡት ግቦችና  የተነዯፉት 

የዴርጊት ፕሮግራሞች ሇዴርጅቶቹ ተስማሚ መሆናቸዉን ማረጋገጥ ይጠበቅባቸዋሌ። 

2120 A3 

የዉስጥ ኦዱተሮችየተነደፈዉ የድርጊት ፕሮግራም የተቀመጠዉ ዓላማና ግብን መገምገምና የተገኙት 

ዉጤቶች ከተቀመጡት ዓላማና ግቦች ጋር የሚገናኙ መሆኑን መመርመርና ሥራዎች 

በተፈለገና በታሰበዉ መንገድ መከናወናቸዉን መረጋገጥ አለባቸዉ።   

2120A4  የዉስጥ ቁጥጥርን ሇመገምገም በቂ መስፈርቶች ማዘጋጀት ያስፈሌጋሌ። 

  የዉስጥ ኦዲተሮች የመ/ቤቱ አመራር የመ/ቤቱን ዓላማና ግብ ለማሳካት የሚችል በቂ 

መስፈርቶችን ማስቀመጡን ማረጋገጥ አለባቸዉ። 

የዉስጥ ኦዲተሮች የዉስጥ ቁጥጥር መስፈርትን በሚገመግሙበት ወቅት የሚከተሉትን 

ሀሳቦች ከግምት ዉስጥ ማስገባት አለባቸዉ። 

 የዉስጥ ኦዲተሮች መ/ቤቱ ያስቀመጣቸዉን ግቦችና ዉጤቶቹን በመገምገም 

የተቀመጠዉ የሥራ ደረጃ መለኪያ ተቀባይነት ያለዉን ተግበራዊ መደረጉን 

ማረጋገጥ አለባቸዉ። 

 የተቀመጡት የሥራ ግቦችና መስፈርቶች ግልጽ በማይሆኑበት ጊዜ ወሳኝ የሆነ 

ትርጉም/ማብራሪያ ማግኘት ያሰፈልጋል። መስፈርቱ በቂ ሆኖ ካልተገኘ 

ለዉስጥ ቁጥጥር ተስማሚ የሆነ መሰፈርት መዘጋጀት አለበት። 

 

2120 C1     



የእንስፔክሽና የውስጥ ኦዱት የሥሌጠና ሞጁሌ 
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የዉስጥ ኦዱተሮች የምክር አገሌገልት በሚሰጡት ጊዜ ቁጥጥሩን ከሥራዉ ዓሊማ 

ጋር  በተጣጣመሁኔታማየት እና መሰረታዊ የዉስጥ ቁጥጥር ዴክመት ሉኖር 

የሚችሌ  በመሆኑ ጥንቃቄ ማዯረግ አሇባቸዉ። 

2120 C2    

የዉስጥ ኦዱተሮች በዉስጥ ቁጥጥር ሥርዓት ግምገማ ወቅት ያገኙትን ዕዉቀትና ሌምዴ ዴርጅቱን 

ሇአዯጋ የሚያጋሌጡ ጉሌህ ሥጋቶችን ሇመሇየት ሇሚያዯርጉት የግምገማ ሥራም 

መጠቀም አሇባቸዉ። 

2130     

አስተዲዯር የዉስጥ ኦዱት የመ/ቤቱን የአስተዲዯር አሠራሮችን በመገምገምና በማሻሻሌ ረገዴ ዴጋፍ 

መስጠት ይጠበቅበታሌ። 

በአጠቃሊይ የዉስጥ ኦዱቱ፡— 

1. የመ/ቤቱ እሴቶችና ግቦች መቋቋማቸዉንና ሇሚመሇከታቸዉ ሁለ እንዱያዉቃቸዉ መዯረጉን፣  

2. ዓሊማችን ከግብ ሇማዴረስ የሚከናወኑ ሥራዎች ቁጥጥር የሚዯረግባቸዉ ነገሮች፣ 

3. ተጠያቂነት መኖሩን እንዱረጋገጥ፣ 

4. የመ/ቤቱ እሴቶች መጠበቃቸዉን እንዱረጋገጥ በማዴረግ ዴጋፍ መስጠት ይጠበቅባቸዋሌ። 

2130  A1 

የዉስጥ ኦዱተሮች የመ/ቤቱን የሥራ ክንዉን ዕቅዴና ፕሮግራም በመገምገም አፈጻጸሙ ቀዯም  ብል 

መ/ቤቱ ካስቀመጠዉ ዓሊማ ግብና እሴት ያሌወጣ መሆኑን ማረጋገጥ አሇባቸዉ። 

2130 C1 

የምክር አገሌግልት ዓሊማዉ ከመ/ቤቱ አጠቃሊይ እሴቶችና ግቦች ጋር የተጣጣመ መሆን አሇበት። 

2200  የሥራ ዕቅዴ የዉስጥ ኦዱተሮች ሇሚሰሩት ስራ ዕቅዴ ማዘጋጀትና መዝግቦ መያዝ አሇባቸዉ። 

 የአሠራሮችን መረጃዎች ቅዯም ተከተሌ መዝግቦ መያዝ፣ 

 የአገሌገልቱን ዓሊማ በግሌጽ ማስቀመጥ፣ 

 ዓሊማዉን ሇማሳካት የታቀዯዉን የኦዱት ስፋትና መሇኪያ ዯረጃ ማስቀመጥ 

ያስፈሌጋሌ። 



የእንስፔክሽና የውስጥ ኦዱት የሥሌጠና ሞጁሌ 
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የአገሌገልት አሰጣጥ ፕሮግራም 

 የኦዱት ሥሌቶች፣ ሥጋቶች፣ አሠራሮችና ኦዱት ሉዯረጉ የታቀደ የሂሳብ እንቅስቃሴዎች 

በግሌጽ መቀመጥ አሇባቸዉ። 

 የኦዱት ዓይነትና መጠን መግሇጽ አሇበት፣ 

 ሥራዉ ከመጀመሩ በፊት መዘጋጀት አሇበት፣ 

ለስብሰባዉ የሚቀርቡ ርዕሶች 

 የኦዱት ዓሊማዉን ሰፋት፣ 

 ኦዱቱ የሚወስዯዉ ጊዜ፣ 

 የተመዯቡ የዉስጥ ኦድተሮች፣ 

 ኦዱት ሇሚዯረገዉ ሥራ ኃሊፊዎች እነማን እንዯሆኑ፣ 

 በሥርዓቶች ሊይ የተዯረገ ሇዉጥ ካሇ ማወቅ፣ 

 ማንኛዉም በኃሊፊዎች የሚነሱ ጉዲዮች፣ 

 በኦዱተሮቹ በተሇየ ፍሊጎትየሚነሱ ጉዲዮች፣ 

 የዉስጥ ኦዱቱ ሪፖርት አቀራረብና የክትትሌ ዘዳ፣ 
 

2201 C1   የዉስጥ ኦዯተሮች የምክር አገሌገልት 

   ከሚሰጡዋቸዉ ዯንበኞች ጋር ስሇምክር አገሌገልት፡— 

- ዓሊማ፣ 

- ስፋትና ጥሌቀት፣ 

- ግሊዊ  ሃሊፊነቶች፣ 

- ላልች ዯንበኞቹ በሚጠብቁት ጉዲይ ሊይ መግባባት ሊይ መዯረስ አሇባቸዉ። 

2210    የአገሌገልት ዓሊማኦዱት በመዯረግ ሊይ ካሇዉ ሥራ ጋር ግንኙነት ያሊቸዉን ሥጋቶች 

ቁጥጥሮችን የአስተዲዯር ሥራዎችን መመሌከት አሇበት። 

2210 A1 

 ዓሊማና ግቦችን፣ 

 ፖሉሲዎችን፣ እቅድችን፣ መመሪያዎችን 

 ሕጎችንና ዉልችን፣ 

 ዴርጀታዊ መረጃዎችን፣ 



የእንስፔክሽና የውስጥ ኦዱት የሥሌጠና ሞጁሌ 
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 የበጀት መረጃዎችን፣ 

 ቀዯም ብል የተሠራባቸዉ የኦዱት ሥራ ወረቀቶች፣ 

 የላልች ኦዱትዉጤቶች፣ የዉስጥ ኦዱተሮች የሥራ ዉጤትም ቢሆን ያሇቀ ወይም 

በሂዯት ሊይ ያሇዉን፣ 

 ኦዱቱን አስመሌክቶ ወዯፊት ሉፈጸም የሚችሌ ጉሌህ የሆነ ተነስቶ የነበረን ጉዲይ ሇማወቅ 

እንዱችሌ የመጻጻፊያ ፋይልች፣ 

 ሥራዉን በተመሇከተ ተስማሚ የሆነ የሙያ መግሇጫና የኃሊፊዎች ትዕዛዝን መመሌከት 

አሇበት። 

የቅኝት ዋና ዋና ዓሊማዎች 

ቅኝት ማሇት ኦዱት የሚዯረገዉ ስራ ሊይ ምንም ማጣራት ከመከናወኑ በፊት መረጃዎችን ሇመሰብሰብ 

የሚከናወን ስራ ነዉ። 

ዋና ዋና ዓሊማዎቹ፣ 

 ኦዱት የሚዯረገዉን ሥራ ሇማወቅ፣ 

 ሌዩ ትኩረት የሚያሰፈሌጋቸዉን አካባቢዎች ሇይቶ ሇማወቅ፣ 

 ሥራዉን ሇማከናወን የሚጠቅሙ መረጃዎችን ሇማግኘት፣ 

 ተጨማሪ ኦዱት አስፈሊጊ መሆን አሇመሆኑን ሇማረጋገጥ። 

2210 A2  

የዉስጥ ኦዱተሩ የአገሌግልት አሰጣጡን ዓሊማ በሚያዘጋጅበት ወቅት ቀጥል የተመሇከቱትን ነጥቦች 

ከግምት ዉስጥ ማስገባት አሇበት። 

 ጉሌህ የሆኑ የአሠራር ስህተቶች ሉኖሩ እንዯሚችለ፣ 

 ከዯንቦችና ከመመሪያዎች ወጪ የተከናወኑ ሥራዎች ሉኖሩ እንዯሚችለ፣ 

 ሕጎች፣ አዋጆች፣ ዯንቦችና መመሪያዎች የማይከበሩ መሆኑን፣ 

 ላልች ሇአዯጋ የመጋሇጥ ሁኔታዎች እንዯሚኖሩ ከግምት ዉስጥ ማስገባት አሇበት። 

2210 C2 

የሙያ ምክር አገሌገልቶች ዓሊማዎች የሥጋት አከባቢዎችንና የዉስጥ ቁጥጥርን፣ የአስተዲዯር 

ሥራዎችን ከመ/ቤቱ ጋር በሚስማሙበት መጠን ማካተት አሇበት። 

2220 የኦዱት አገሌግልት አፈጻጸም ወሰን 
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በዕቅደ የተቀመጠዉ የአፈጻጸም ወሰን የአገሌገልቱን ዓሊማ ሇማሳካት እንዱችሌ በቂ መሆን 

አሇበት። 

2220  A1  የኦዱት አፈጻጸም ወሰን ከግምት ዉስጥ ማስገባት ያሇበት፡— 

 አግባብነት ያሇዉ ሥርዓትን፣ 

 ምዝገባዎችን፣ 

 ሠራተኞችን፣ 

 ቁስአካሊዊ ንብረቶችን ሲሆን ንብረቶቹ በሦስተኛ ወገን ኃሊፊነት ሥር ያለትን 

ጨምሮ ኦዱት ሇማዴረግ የሚያስችሊቸዉ መሆኑን ማረጋገጥ አሇባቸዉ። 

2230   ሇአገሌገልት ሀብትን መመዯብ 

 ኦዱተሮች የታቀዯዉን ዕቅዴ ዓሊማ ሇማሳካት የሚያስችሌ ተገቢ ሀብት መመዯቡን ማረጋገጥ 

አሇባቸዉ። 

 የአገሌግልቱን የሰዉ ኃይሌ አመዲዯብ የስራዉን ባህሪ የያንዲንደን የስራ ዉስብስብነት፣ የጊዜ 

ዉስንነት እና ያሇዉ ሀብት ተገምግሞ በሚገኘዉ ዉጤት ሊይ ተመስርቶ መሆን አሇበት። 

 የዉስጥ ኦዱተሮች ዕዉቀት ክህልትና ላልች ሥራዉን ሇማከናወን የሚረደ ችልታዎች 

መኖራቸዉን መታወቅ አሇበት። 

2240      የአገሌገልት አሰጣጥ የሥራ ፕሮግራም  

        የዉስጥኦዱተሮች ሇሚሰጡት አገሌግልት ዓሊማ ሇማሳካት የሥራ ፕሮግራም 

ማዘጋጀት   አሇባቸዉ። 

2240  A1 

 የሥራ ፕሮግራም በአገሌግልት ወቅት መረጃዎችን የመሇየት የመተንተን የመገምገምና 

የመመዝገብን ቅዯም ተከተሌን በዉስጡ ሉይዝ ይገባዋሌ። 

 የሥራ ፕሮግራም ሥራዉ ከመጀመሩ በፊት መጽዯቅ አሇበት። 

 የኦዱት ሥራ ዕቅዴ በማፅዯቁ ረገዴ የዉስጥ ኦዱት የሥራ ሂዯት ባሇቤት /አስተባባሪ/ 

ወይም ሥራዉ ከመጀመሩ አስቀዴሞ በጽሐፍ ማጽዯቅ ይኖርበታሌ። 

 በኦዱት ሥራ ዕቅዴ ሊይ ሇዉጥ ቢኖር በወቅቱ መጽዯቅ አሇበት። 

2240  C1  የምክር አገሌግልት የሥራ ፕሮግራም በቅርጹና በይዘቱ ሉሇያይ ይችሊሌ። ይህም ሌዩነት 

በሚከናወነዉ የአገሌግልት አይነት ሊይ የተመሠረተ ነዉ። 
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2300   የአገሌግልት መስጠት ሥራ ማከናወን 

 የዉስጥ ኦዱተሮች የአገሌግልቱን ዓሊማ ሇማሳካት እንዱችለ በቂ መረጃዎችን መሇየት 

መተንተን፣ መገምገምና መዝግበዉ መያዝ አሇበት። 

2310   መረጃዎችን መሇየት 

የዉስጥ ኦዱተሮች የአገሌግልቱን ዓሊማ ትንተናና ግምገማ ሇማሳካት ፡— 

 መረጃዎችን መሇየት፣ 

 መረጃዎችን መተንተን፣ 

 መረጃዎችን መገምገም፣ 

 ምዝገባ ማዴረግ እንዱችለ መረጃዎችን ሇይተዉ ማወቅ ይጠበቅባቸዋሌ። 

2320  ትንተናና ግምገማ 

የዉስጥ ኦዱተሮች ሇኦዱቱመዯምዯሚያ ሃሳብና ሇአገሌግልቱ/የኦዱቱ ዉጤት መሠረት ማዴረግ 

ያሇባቸዉ በተገቢ ትንታኔና ግምገማ ዉጤት ሊይ ነዉ። 

መረጃን የመተንተን ጥቅሞች 

 የማይጠበቁ የሂሳብ ሌዩነቶች መገኘት፣ 

 የተጠበቁ የሂሳብ ሌዩነቶች አሇመገኘት፣ 

 ወዯፊት ሉፈጸሙ የሚችለ ስህተቶች፣ 

 ወዯፊት ሉፈጸሙ የሚችለ ሕገ ወጥ ዴርጊቶች፣ 

 ላልች ያሌተሇመደና የማይታወቁ የሂሳብ እንቅስቃሴዎችና ክስተቶች፣ 
 

መረጃዎችን በመተንተን የሚዯረግ የኦዱት አፈጻጸም 

 የዘመኑን መረጃዎች ካሇፉት ዓመታት ተመሳሳይ መረጃዎችጋር ማነፃፀር፣ 

 የዘመኑን መረጃዎች ከዘመኑ በጀት ወይም ከዕቅዴ ጋር ማነፃፀር፣ 

 የተሰበሰቡ መረጃዎች እርስ በራሳቸዉ ያሊቸዉን ግንኙነት ማጥናት፣ 

 በአንዴ መ/ቤት ሥር ካለት የሥራ ሂዯቶች የአንዴን የሥራ ሂዯት መረጃ ከላሊዉ የሥራ 

ሂዯት ተመሳሳይ መረጃ ጋር ማነፃፀር፣ 

 ከመ/ቤቱ ከተሰበሰቡ መረጃዎች ዉስጥ ተመሳሳይ የሆኑ መረጃዎች እርስበራሳቸዉ ማነፃፀር፣ 

የዉስጥ ኦዱተሮች ከግምት ማሰገባት ያሊባቸዉ 



የእንስፔክሽና የውስጥ ኦዱት የሥሌጠና ሞጁሌ 
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 ኦዱቱ እየተዯረገበት ያሇዉ የሥራ እንቅስቃሴ መሠረታዊነት፣ 

 የተዘረጋዉ የዉስጥ ቁጥጥር ሥርዓት ተመጣጣኝ መሆኑን፣ 

 ገንዘብ ነክና ገንዘብ ነክ ያሌሆኑ መረጃዎች መኖራቸዉና አስተማማኝ መሆናቸዉን፣ 

 የትንታኔ ኦዱት መመሪያ ዉጤት ትክክሇኛነት የሚተነበይበት ሁኔታ፣ 

 የመ/ቤቱ አሰራር በተመሇከተ መረጃዎች መኖራቸዉና ሇማነፃፀር ምቹ መሆናቸዉ፣ 

2330 መረጃዎችን መዝግቦ መያዝ 

የዉስጥ ኦዱተሮች ሇሚያቀርቡት አስተያየት የሚጠቅሙ ዯጋፊ መረጃዎችን መዝግበዉ መያዝ 

ይኖርባቸዋሌ። 

የኦዱት ሥራ ወረቀቶች መያዝ የሚገባዉ 

 ዕቅዴ፣ 

 የዉስጥ ቁጥጥር ሥርዓት ምርመራና ግምገማ፣ 

 የተከናወነ አሰራርና የተገኘ መረጃ፣ 

 የተዯረሰባቸዉ መዯምዯሚያዎች፣ 

 የተከናወኑ የክሇሳ ሥራዎች፣ 

 የተዯረጉ ግንኙነቶች/የቀረቡ ሪፖርቶች/ 

 የተዯረጉ ክትትልች 

2330A1 

የዉስጥ ኦዱት የሥራ ሂዯት ባሇቤት/አሰተባባሪ/ የዉስጥ ኦዱቱነ መረጃዎች ማግኘት የሚቻሌበትን 

ሁኔታ መቆጣጠር የሚያስችሌ ሥርዓት መዘርጋት አሇበት፣ 

 የዉስጥ ኦዱት ኃሊፊዉ ሇሶስተኛ ወገን መረጃዎችን ከመስጠቱ በፊት የመ/ቤቱ ከፍተኛ ኃሊፊ 

መፍቀዴ አሇበት፣ 

 የመንግስትመ/ቤት የዉስጥ ኦድተሮች የኦዱትሥራ ወረቀቶች የመ/ቤቱ ንብረት መሆናቸዉን 

ሉገነዘቡት ይገባሌ። 

 የኦዱት ሰራ ወረቀቶች በዉስጥ ኦዱት ስራ ሂዯት ጥበቃ ስር መቆየት አሇባቸዉ 

 የወጪ ኦዱተሮች የዉስጥ ኦዱቱን የስራ ወረቀት ሉጠቀሙበት ሲፈሌጉ የመ/ቤቱን ከዉስጥ 

ኦዱት ኃሊፊዉ ፈቃዴ ማግኘት ይኖርባቸዋሌ። 

 ከላልች አካሊት የኦዱት ሪፖርት ቢጠየቅ ከመ/ቤቱ ኃሊፊ ፈቃዴ ማግኘት ይኖርባቸዋሌ 
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2330A2 

 የውስጥ ኦዱት የሥራ ሂዯት ባሇቤት /አስተበባሪ /የኦዱት ሥራ ወረቀቶች ሇምን ያህሌ ጊዜ 

መቆየት እንዲሇበቸው መመሪያ ማዘጋጀት ይኖርባቸዋሌ  

 የሚዘጋጀው መመሪያ መ/ቤቱ ካወጣው የአሰራር መመሪያ አግባብነት ካሊቸው ህጎች ዯንቦችና 

መመሪያዎች ጋር የተጣጣመ መሆን አሇበት። 

2330C1 

የውስጥ ኦዱት የሥራ ሂዯት ባሇቤት /አስተባባሪው/ የውስጥ ኦዱት የሥራ ወረቀቶች ፦ 

 እንዳት እንዯሚጠብቁ 

 ሇምን ያህሌ ጊዜ ሉቆዩ እንዯሚችለ  

 ሲፈሌጉ ሉሰጡ የሚችለበት መመሪያ ማዘጋጀት አሇባቸው 

2340በኦዱት ሥራ ስሇሚዯረግ ቁጥጥር 

 የኦዱት ዓሊማ ከግብ መዴረሱን ፣ 

 የሥራውን ጥራት ሇመጠበቅ፣ 

 በሥራው ሊይ ያለ ሠራተኞች ብቁ መሆናቸውን ሇማረጋገጥ ፣ 

 የኦዱቱን ግብ ስኬታማ ሇማዴረግ እንዱቻሌ ቁጥጥር ክትትሌ ማዴረግ ተገቢ ነው። 

 

 

ክፍሌ ስዴስት 

የኦዱት ዘዳዎች 

የትምህርት ዓሊማ 

 ኦዱተሮች ምን ዓይነት የኦዱት ዘዳ በመጠቀምና በመምረጥ ኦዱት ማዴረግ እንዯሚገባቸው 

ሇማሳወቅ ነው? 

በዚህ ክፍሌ ትምህርት የሚካተቱት ትምህርቶች 

 ማስረጃዎችን በሙለ ኦዱት የማዴረግ ዘዳ 

 የተዘረጋ ሥርዓትን በመገምገም ሊይ ተመስርቶ ኦዱት የማዴረግ፣ 

 ሥጋት ያሇባቸውን ሥራ ዘርፎች ሇይቶ ኦዱት የማዴረግ ዘዳ፣ 
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ማሥረጃዎችን በሙለ ኦዱት ማዴረግ/VOUCHING/ 

 የኦዱት የመጀመሪያ ዯረጃ ማስረጃዎችን በሙለ ኦዱት በማዴረግ የተመሰረተ ጽንስሃሳብ ነው፣ 

 የኦዱት ሪፖርት ሇማቅረብ በኦዱት ጊዜ ውስጥ የሚገኙ ማስረጃዎችን ሁለ በኦዱት ማረጋገጥ 

ይኖርበታሌ፣ 

 የመረጃ መሟሊት ብቻ በጥሌቀት የሚያይ መሆኑ፣ 

ማሥረጃዎችን በሙለ ኦዱት የማዴረግ ዘዳ ዯካማ ጎኖች 

 ሥራው ከላልች ማሥረጃዎች ጋር ያሇው ግንኙነት በጥሌቅ አሇማየት፣ 

 ከመጠን በሊይ ጊዜ መውሰዴ፣ 

 የሚያስከትሇው ወጪ ከፍተኛ መሆን፣ 

 ምዝገባዎች የተጠናቀቁ ሇመሆናቸው ማረጋገጥ አሇማስቻለ፣ 

 ሁለም የሂሣብ እንቅስቃሴዎች ጉሌህ ሆኑም አሌሆኑም እኩሌ ኦዱት ይዯረጋለ፣ 

 ትኩረት የሚያስፈሌጋቸው አካባቢዎች ሳይታዩ ይቀራለ፣ 

 አስፈሊጊ ባሌሆኑ እንቅስቃሴዎች ሊይ ጊዜና ወጪ ይባክናሌ፣ 

 የኦዱት ግኝት የሚያተኩረው ምን ያህሌ ሂሣብ ምን የአሰራር ስህተቶች ተገኘ እንጂ የስህተቶቹ 

መንስኤ ምክንያት ምን እንዯሆነ አያረጋግጥም፣ 

 የተዘረጉ ዋና ዋና ሥርዓቶች በትክክሌ መስራታቸውን አያረጋግጥም፣ 

የውስጥ አሰራር ሥርዓት  

የውስጥ አሰራር ሥርዓት ማሇት፣የተወሰኑ ዓሊማወችን ግቦችን ሇማሳካት የተያያዙ ወይም የተገናኙ 

የጽንሰ ሃሳቦች፣የሥራ ሂዯቶች የሥራ እንቅስቃሴዎች እና ወይም የሰዎች ሰብስብ ነው፣ 

በውስጥ አሰራር ሥርዓት ግምገማ ሊይ የተመሰረቱ የኦዱት ዘዳ/System based audit approach/ 

 መሰረተ የሚያዯርገው የተዘረጋው የቁጥጥር ስርዓት ሊይ ነው 

 የውስጥ ቁጥጥር ሥርዓቱ የመ/ቤቱን ዓሊማ ከግብ ሇማዴረስ የሚችሌ ውጤታማና ተገቢ 

ሥርዓት መሆኑን ይገመግማሌ፣ 

 የተዘረጋው የውስጥ ቁጥጥር ሥርዓት የመ/ቤቱን ዓሊማ ከግብ ሇማዴረስ የሚችሌ ውጤታማና 

ተገቢ ሥርዓት መሆኑን ይገመግማሌ፣ 

 በሥራሊይ ያሇው የውስጥ ቁጥጥር ስርዓቱ ጥንካሬና የኦዱት ዓይነት፣ስፋት 

ጥሌቀት፣የሚፈጀውን ጊዜ እና በስንት ጊዜ መዯረግ እንዲሇበት ይወስናሌ፣ 

 በጣም አነስተኛ በሆነ የኦዱት ሥራ ከፍተኛ የሂሣብ እንቅስቃሴ መርምሮ ውጤት ሊይ መዴረስ 

ያስችሊሌ፣ 
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 ከሙለ ኦዱት ከማዴረግ ዘዳ ጋር ሲነፃፀር የሚፈጀው ጊዜ አነስተኛ ነው፡፡/ኦዱተሩ በመ/ቤቱ 

የውስጥ ቁጥጥር ስርዓት ሊይ የሚተማመን ስሇሚሆን ነው/፣ 

በውስጥ አሰራር ሥርዓት ሊይ ተመስርቶ የሚዯረግ የኦዱት አፈፃፀም፣ 

 የውስጥ ኦዱተሮች የመ/ቤቱ የውስጥ አሰራር ሥርዓት የሚሇዩበትና የሚያረጋግጡበት፣ 

 ምዝገባዎች ትክክሇኛ መሆናቸውን የሚያረጋግጡበት፣ 

 የመ/ቤቱን አሰራር ስርዓት የሚገመግሙበት፣ 

 መ/ቤቱን የተቋቋመበትን ዓሊማ ትክክሇኛነቱንና ውጤታማነቱን የሚገመግሙበት፣ 

 የተዘረጋው የውስጥ አሰራር ሥርዓት የመ/ቤቱን ዓሊማ ሇማሳካት የሚችሌ መሆኑን 

የሚያረጋግጡበት አሰራር ነው፣ 

በትርጉሙ መሰረት የመንግሥት መ/ቤቱች ዓሊማቸውን ግብ ሇማሳካት የተሇያዩ የአሰራር ሥርዓቶች 

ይኖሩታሌ፣ 

ሇምሳላ፡-  

1. የሠራተኞች አስተዲዯር 

2. የፋይናንስ አስተዲዯር 

3. የመረጃ አስተዲዯር 

4. የሪፖርት አቀራረብ የመሳሰለት 

ሥርዓቱ ጥሩ የሚሆነው 

 የሥርዓቱ አካልች ጥሩ ከሆኑ ነው፣ 

 ዓሊማውን ማሳካት የሚቻሇው አካልቹ በትክክሌ ሲያያዙና ቁጥጥር ሲዯረግባቸው ነው፣ 

የሥርዓቱ አካልች 

 የአሰራሩ ሥርዓቶች ዓይነታቸውና ዓሊማቸውን ይሇያሌ፡፡ ሇምሳላ የግዥ ሥርዓት፣ የንብረት 

ቆጠራ ሥርዓት፣የሠራተኞች ቅጥር ሥርዓት አስቀዴሞ በተቀመጠ ዓሊማ መሰረት 

ሀብት/Input/ሥራ ሊይ ይውሌና ውጤቱ/Out put/ ያስገኛሌ፣ 

የውስጥ አሰራር ሥርዓት 5 መሰረታዊ አካልች አለት፡- 

 ዓሊማ/Objective/ 

 ግብዓቶች/In put 

 የሥራ ሂዯት/Processes/ 

 ውጤቶች/Out put/ 
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 ቁጥጥሮች /Control/ 

ዓሊማ/Objecttive/ 

 በመንግሥት መ/ቤት የሚዘረጉ የአሰራር ሥርዓቶች እያንዲንዲቸው የራሳቸው የሆነ ዓሊማ 

አሊቸው፣ 

 የግዥ ሥርዓት በቁጠባና ውጤታማ በሆነ መንግዴ መፈጸምና የግዥ ሂዯቱ ፍትሃዊ ግሌጽና 

አዴል የላሇበት ማዴረግ፣ 

 የፋይናንስ ሪፖርት ሥርዓት፡- ውሣኔ ሰጪ አካሊትን ሇሚሰጡት ውሳኔ እንዱረዲ ስሇፋይናንስ 

አፈፃፀምና እንቅስቃሴ ማሳወቅ፣ 

 የዕቃ ግምጃ ቤት ሥርዓት፡-የንብረት ገቢና ወጪዎችን ሇመቆጣጠርና አሰፈሊጊ የዕቃዎች መጠን 

ብቻ እንዱኖር ሇማዴረግ፣ 

 የተሇያዩ የአሰራር ሥርዓቶች የቅርብ ትስስርና እርስ በርሳቸው የሚዯጋገፉ መሆን አሇባቸው፣ 

 የሥርዓቶች ዓሊማ እርስ በእርስ ተቃርኖ ሉኖራቸው አይገባም፣ 

 የመንግሥት መ/ቤትን የበሊይ ኃሊፊዎች ፡-ዯንቦችና መመሪያዎችን በሥራ ሊይ የማዋሌ ኃሊፊነት 

አሇባቸው፡፡ ስሇውስጥ አሰራር ሥርዓቶችና ዓሊማዎቻቸውም ግብ-መምታት ኃሊፊነት አሇባቸው፣ 

 

ግብዓቶች፡- 

 መ/ቤቶች ዓሊማቸውን ሇማሳካት የሚጠቀሙበት ሀብት ነው፣ 

 ግብአቶች የሚባለት 

 ገንዘብ፣የሰው ኃይሌ፣ንብረት፣ጊዜ እና መረጃዎች ናቸው፣ 

ውጤት 

 ውጤት በአንዴ የተዘረጋ የአሰራር ሥርዓት በግብአቶች ሊይ በሚከናወን የሥራ ሂዯት መጨረሻ 

ሊይ የሚገኝ ነው፣ 

 አንዲንዴ ውጤቶች በመሃሌ የሚገኙ አለ፡፡ ሇምሳላ ክፍያ የተፈፀመባቸው ኢንቮይሾች፣የተቀጠረ 

ሠራተኛ፣የተተመኑ አሊቂ ዕቃዎች፣ ከመጋዝን ወጩ  የተዯረጉ ዕቃዎች፣…ወዘተ 
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ቁጥጥሮች 

ቁጥጥሮችበሥራ አመራሩ የማወስደ እርምጃዎች ወይም የሚወጡ መመሪያዎች የመ/ቤቱን ዓሊማ 

ስሇማሳካታቸው የሚከናወን ተግባር ነው፡፡ ሇምሳላ በግንባር ተገኝቶ ቁጥጥር ማዴረግ፣ ቁስአካሊዊ 

ቁጥጥር ማዴረግ፣መረጃዎችን መመርመር፣ 

የውስጥ ኦዱተሮች ኦዱት የአሰራር ሥርዓት ጠንቅቀው ሉያውቁ ይገባሌ፣ 

ኦዱተሮች የአሰራር ሥርዓቱን በአራት መንገዴ ሇያገኙ/ሉያውቁ/ይችሊለ 

1. ሥርዓቱ በመገምገም፣ 

2. የገመገሙትን ሥርዓት መዝግቦ በመያዝ፣ 

3. የተገመገመውን ሥርዓት በትክክሌ ማወቁን በማረጋገጥ፣ 

4. ሇያንዲንደ የውስጥ ቁጥጥር ሥርዓት ዓሊማ ማስቀመጥ፣ 

ሥርዓቱን መገምገም 

1. ተፈሊጊና አስተማማኝ የፁሁፍ መረጃዎችን ማግኘት፣ማንበብና ተንትኖ መረዲት 

2. የውስጥ ቁጥጥር ሥርዓት ዓሊማ ሇይቶ በማውጣት ከመ/ቤቱ ኃሊፊ ጋር መስማማት፣ 

3. የሚመሇከታቸው የሥራ ኃሊፊዎች እና ሠራተኞች የውስጥ ቁጥጥር ሥርዓቱን 

የሚያውቁት መሆኑን ማረጋገጠ፡፡ ቃሇ-መጠይቆችን በማቅረብ፣ 

 

 

የቃሇ-መጠይቅ አዘገጃጀት 

1. በቅዴሚያ ማቀዴ ይኖርበታሌ 

2. በባሇሙያ መዘጋጀት አሇበት 

3. ግኝቶች ተጠቃሌሇው በቃሇ መጠይቁ ከሚቀርቡት ጥያቄዎች ጋር ተመሳሳይ መሆን 

ይኖርባቸዋሌ፣ 

4. በቃሇ-መጠይቁ በሚገኙ ውጤቶች ሊይ ተመስርቶ የሚቀርብ የማጠቃሇያ ሃሣብና 

አስተያየት ከላልች መረጃዎች ጋር እንዱመሳከር ካሌተዯረገ አስተማማኝ ሊይሆን 

ይችሊሌ፣ 
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ሥርዓቱን መዝግቦ መያዝ 

 ሥርዓቱንና ሥርዓቱ እንዳት እንዯሚሰራ መዝግቦ መያዝ አሇበት፣ 

 ሥርዓቱን ሇመመዝገብ የሚያስችለ ሁሇት ዋና ዋና መንገድች አለ፣ 

1. በፁሁፍ በዝርዝር መያዝ 

2. በስዕሊዊ መግሇጫ/በሥራ ፍሰት ቻርት/ቀርጾ መያዝ ናቸዉ፣ 

ሥርዓቱን ማረጋገጥ 

 የተወሰኑ የሂሣብ እንቅስቃሴዎች በናሙና ወስድ የሥርዓቱን አፈፃፀም ከመጀመሪያ እስከ 

መጨረሻው መሥራቱን ማረጋገጥ፣ 

 ይህንኑ ሇማከናወን በቅዴሚያ የሥርዓቱን ዓሇማ በግሌጽ ማስቀመጥ ያስፈሌጋሌ፣ 

የቁጥጥር ስርዓቱን ዓሊማ ማስቀመጥ 

 የቁጥጥር ዓሊማዎች መሳካት/አሇመሳካታቸውን በቀሊለ ገምግሞ ውጤቱን ሇማወቅ እንዱቻሌ 

ተሇይቶ መቅረብ አሇበት፣ 

ቁጥጥሮችን መገምገም 

 በቃሇ መጠይቅና በሥራ ፍሰት ቻርት የመገምገም ዘዳ የራሱ ገዯቦች አለት፣ 

 የሚቀርበውቃሇ-መጠይቅ የተሇያዩ ቁጥጥሮችን በመካከሊቸው ያሇውን ሌዩነት 

እንዯተፈሊጊነታቸው ቅዯም ተከተሌ ሇይቶ አያሳይም፡፡ ሇምሳላ እንስፔክሽን Physical check, 

documentary check, review of performance. 

 

ማጠቃሇያና ሪፖርት  

 መ/ቤቱ የዘረጋውና እየተሰራበት ያሇው የውስጥ ቁጥጥር ሥርዓት በመገምገም ስርዓቱ ዓሊማ 

ሇማሳካት ብቃትና ውጤት ያሇው መሆን አሇመሆን ኦዱተሩ የማጠቃሇያ አስተያየት ሉያዘጋጁ 

ይችሊሌ፣ 

 በግምገማ ወቅት ያስተዋሊቸውን ዯካማ ጎኖች ሊይ የማሻሻያ ሀሳቦችን መስጠት ይችሊሌ፣ 

በአሰራር ሥርዓት ግምገማ ሊይ ተመስርቶ የሚከናወን ኦዱት ዯክመት፣ 

1. ሉዘረጋ የሚገባው የውስጥ ቁጥጥር ስርዓት ዴርጅት ካሇበት ሥጋት ጋር መመጣጠን አሇበት 

ምክንያቱም እጅግ የበዛ ቁጥጥር አሊስፈሊጊ ወጪን የሚያስከትሌ ሲሆን ከተፈሇገው በታች ከሆነ 

መ/ቤቱ/ዴርጅቱ/ሉቀበሇው ከሚችሇው በሊይ ሇአዯጋ መጋሇጥን ያስከትሊሌ፣ 

2. የውስጥ ቁጥጥር የመገምገም ሥራ ውስብስብ በመሆኑ ከፍተኛ ክህልትን መጠየቁ፣ 
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3. የመ/ቤቶች የሥራ አመራሮች አንዲንዴ ጊዜ የውስጥ ቁጥጥሩን ችሊ ማሇታቸው፣ 

4. ጠንካራ የውስጥ ቁጥጥር ቢኖርም አንዲንዴ ሕገ-ወጥና ትክክሌ ያሌሆኑ ዴርጊቶች ሉፈፀሙ 

መቻሊቸው፣ 

ሥጋት ያሇባቸውን የሥራ ዘርፎች ሇይቶ በማሇቅ ሥርዓት ሊይ ተመስርቶ የሚዯረግ ኦዱት/Risk 

based systematic approach/ 

 ሥጋት ያሇባቸው የሥራ ዘርፎች ሇይቶ በማወቅ ሥርዓት ሊይ ተመስርቶ የሚዯረግ የኦዱት 

ዘዳ ነው፣ 

 ሥርዓቱ ከውስጥ ኦዱተሩ የሚጠበቀው በቀሊለ ሇአዯጋ የሚጋሇጡ የሥራ ዘርፎችን በመገምገም 

በአንፃራዊ ከላልች ሥርዓቶች ሇይቶ ማወቅና በአስቸኳይ እና በተዯጋጋሚ ኦዱት ማዴረግ 

ነው፣ 

 የኦዱቱ ዘዳ ከላልች ዘዳዎች የበሇጠ ውጤታማ ነው፣ 

የሥጋት ውጤት የሚያካትትው 

 መ/ቤቱ ያለትን ፖሉሲዎች ዕቅድች እና መመሪያዎች ተግባራዊ የማዴረግ ሌምዴ በቂ 

አሇመሆን፣ 

 በመንግሥት ሕጎችና ዯንቦች መሰረት መሥራት አሇመቻሌ፣ 

 ሀብትን በቁጠባ አሇመጠቀም፣ 

 ሀብትን ብቃት በላሇውና ውጤት በማያመጣ ሥራ ሊይ ማዋሌ፣ 

 የተሳሳተ ወቅታዊ ባሌሆነ እና ባሌተሟሊ መረጃ ተመስርቶ ውሳኔ ሊይ መዯረስ፣ 

 ሇመ/ቤቱ ሀብት የሚዯረግ ጥበቃ በቂ አሇመሆን፣ 

 ዓሊማን ሇማሳካትና በፕሮግራም መሰረት ሇማከናወን አሇመቻሌ፣ 

የሥጋት መንስኤ/Risk Factors/ 

 የሥጋት መንስኤ የሚባሇው የሥጋቶቹን መሰረታዊነት በአንፃራዊነት ማወቅ፣ሉዯርሱ 

የሚችለበትን ዕዴሌ፣ሁኔታ ወይም ዴርጊቶቹ ቢከሰቱ በመ/ቤቱ ሊይ ሉዯርስ የሚችሌን አዯጋ 

መጠን በአንፃራዊነት መሇካት የሚያስችሌ መስፈርት/Criteria/ነው፣ 

የሥጋት መንስኤ የሚያካትቱት 

 የውስጥ ቁጥጥር ስርዓት ተመጣጣኝና ውጤት ሉያስገኝ የሚችሌ፣ 

 ብቁ እና ተአማኒነት ያሇው ሠራተኛ፣ 

 የሀብት መጠን፣ንብረት ወዯ ገንዘብ ሇመሇወጥ ያሇው ዕዴሌ እና ሥራ እንቅስቃሴ ስፋት፣ 
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 የሥራ ውስብስብነትና ፈጣን የሥራ ውጣ ውረዴ መኖር/Complexity or volatility of 

activities/ 

 የሥራው ጆግራፊያዊ ስርጭት 

 የዴርጅታዊ አወቃቀር ወይም የምጣኔ ሀብት ሇውጦች፣ 

 የኦዱት ግኝት ያሇው ተቀባይነትና የእርምት እርምጃ አወሳሰዴ፣ 

 የወስጥ ኦዱት የሥራ ሂዯት ባሇቤት/አስተባባሪ የሥጋት መንስኤዎችን በመመዘን 

ጉሌህ፣ሚዛናዊ እና ትርጉም ያሇው ውሳኔ ሇመስጠት ያስችሇዋሌ፣ 

ሥጋትን መገምገም/Risk Assessment/ 

 በሥርዓት የተቀረጸ የሥራ ሂዯት/Process/ሉዯርሱ የሚችለ አለታዊ ቅዴመ ሁኔታዎችን 

ወይም ዴርጊቶችን ሇመገምገምና የተቀናጀ የባሇሙያ ሚዛናዊ አስተያየት ሇማግኘት ነው፣ 

 ሥጋትን የመገምገም የሥራ ሂዯት ሇውጤታማ መርሃ ግብር ዝግጅት በጣም ወሳኝ ነው፣ 

 የኦዱት መርሃ ግብር በማዘጋጀት ረገዴ የውስጥ ኦዱት የሥራ ሂዯት ባሇቤት/አስተባባሪ/ ሇውስጥ 

ኦዱቱ በቂ ሀብት ማስመዯብ አሇበት፣ 

ሥጋት ሇመገምገም የሚረደ የመረጃ ምንጮች 

 ከመ/ቤቱ ከፍተኛ ኃሊፊዎች ጋር በመወያየት፣ 

 ከውጪ ኦዱተሮች ጋር በመወያየት፣ 

 ከሥራው ጋር ግንኙነት ያሊቸውን ሕጎች፣ዯንቦችና መመሪያዎች ከግምት ውስጥ ማስገባት፣ 

 ያሇፉ ዓመታት የኦዱት ሪፖርቶችን እንዯገና መከሇስ፣ 

 ሥጋት በመገምገም የተረጋገጡና በቅዴሚያ ኦዱት የሚዯረጉ ሥርዓቶች እንዯገና እየተቃኙ 

በተከታታይ መከሇስ ይኖርባቸዋሌ፣ 

ሥጋት ያሇበትን የሥራ ዘርፍ ሇይቶ ኦዱት የማዴረግ ሥርዓት የሚጠቀሙኦዱተሮች ማዴረግ 

ያሇባቸው፣ 

 የስርዓቱን ዓሊማዎች የሥጋቶችን ቁጥጥሮች ሇይቶ ማወቅና መዝግቦ መያዝ፣ 

 እያንዲንደ ዓሊማ በአንዴምዴብ ከተጠቃሇለ ዓሊማዎች ጋር ያሇውን ተመሳሳይነት ማስቀመጥ፣ 

 የሥራ አመራሩን የሥጋት ትንታኔን የሚስማሙበትን የመቀበሌ ዯረጃን መገምገም፣ 

 የተዘረጉት ቁጥጥሮች የመ/ቤቱን ዓሊማ ሇማሳካት አስተማማኝነታቸውን ማረጋገጥ፣ 

 የሥጋት ምክንያቶችን ሇይቶ በማውጣት መ/ቤቱን ሇአዯጋ ሉያጋሌጡ የሚችለ መሆኑን 

ተንትኖ በመገምገም ማረጋገጥ፣ 

 ከሚፈሇገው በሊይ ቁጥጥር መኖሩን ሇይቶ ማወቅ፣ 
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 የሥራ አመራሩን ሥጋቶቹንና ቁጥጥሮች ውጤትን ሉያስገኙ የሚችለ መሆናቸውን ማረጋገጥ 

ተስማሚ ስሌት መቀየስ፣ 

 ኦዱት በተዯረጉ የሥራ ዘርፎች ውስጥ ያለትን የሥራ አመራር ሥጋቶች አስመሌክቶ ቁጥጥሩ 

ውጤታማ መሆኑን በመግሇጽ ሪፖርት ማቅረብ፣ 

ሥጋት ያሇባቸውን የሥራ ዘርፎች ሇይቶ በማውጣት የሚዯረግ የኦዱት ዘዳ ጥቅሞች፣ 

 የውስጥ ኦዱተሩ የመ/ቤቱን ሥጋቶች ተንትኖ የመገምገም ሰፋ ያሇ እውቀት እንዱኖረው 

ማስቻለ፣ 

 ኦዱቱ የሚያተኩረው ግዙፍነት ባሊቸው ሥጋቶች ሊይ መሆኑ፣ 

 የወስጥ ኦዱት የሥራ ሂዯት ባሇቤት/አስተባባሪ/ ከፍተኛ ኦዱተሮች በእቅደ ሊይ እንዱሳተፉ 

ስሇሚያዯርግ፣ 

ዋና ዋና የሥጋት ኦዱት ዯረጃዎች፣ 

የሥጋት ኦዱት ሁሇት ዋና ዋና ዯረጃዎች አለት፣ 

 1ኛ/ ሥጋቶቹ ምን እንዯሆኑ ማወቅ 

 2ኛ/ ሥጋቶቹ መ/ቤቱ ሉቀበሇው በሚችሌ ዯረጃ የቀነሰ መሆኑን ሇሥራ አመራሩ ማረጋገጫ 

መስጠት የሚያስችሌ ሥራ መስራት፣ 

ጉሌህ የሆኑ ስጋቶችን መሇየት 

 ቃሇ-መጠይቅ በማዴረግ፣ 

 ስሇስጋቶችን አውዯ ጥናት በማዴረግ፣ 

 የሂሳብ ምዝገባች፣ያሇፈው ዓመት የኦዱት ሪፖርቶች እና የሥራ አመራር የስብሰባ ቃሇ 

ጉባዔዎችን መገምገም፣ 

ምሳላ፡- 1 የአዯጋ መከሊከሌና ዝግጁነት ኮሚሽን 

ዓሇማ 

1. አዯጋ መከሊከሌ፣ 

2. አዯጋ ሇመከሊከሌ የሚያስችሌ አቅም በቅዴሚያ መገንባት፣ 

3. ሇአዯጋ ተጎጂዎች እርዲታ በወቅቱ መስጠት፣ 

የውስጥ ኦዱት ዓሊማ 
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የኮሚሽኑ ዓሊማ ከግብ እንዱዯርስ ሉያዯናቅፉ የሚችለ ሥጋቶችን ሇይቶ በማሇቅ አስቀዴሞ 

የውስጥ ቁጥጥር መዘርጋቱን ሇሥራ አመራሩ ማረጋገጫ መስጠት፣ 

የኮሚሽኑ 3ኛ ዓሊማ በመውሰዴ የኦዱት ሥራ ዝርዝር 

የኮሚሽኑ ዓሊማ የሚይዛቸው ነገሮች 

1. እርዲታው መቼና የት ቦታ እንዯሚፈሇግ፣ 

2. የሚፈሇገው እርዲታ ምን እንዯሆነና መጠኑን ሇይቶ ማወቅ፣ 

3. የተፈሇገውን እርዲታ ከሇጋሾች ወይም ገዝቶ በማከማቸት፣ 

4. እርዲታው ማጓጓዝ፣ 

5. እርዲታ መስጠት ይሆናሌ፣ 

3ኛውን ሃሳብ እንወሰዴ የሚጓጓዘው ዕርዲታው ከአሜሪካ በጁቡቲ ወዯብ ሇዯቡብ ኢትዮጵያ የሚዯርስ 

ምግብ ይሁን፣ 

ኮሚሽኑ ምንም የሰው ሕይወት ሳያሌፍ እርዲታውን ሇተረጂዎች ማዴረስ ይጠበቅበሌ፡፡ ዓሊማው 

እንዲይሳካ ሉያግደት የሚችለ ስጋቶች፣ 

1. እርዲታውን ከአሜሪካ የሚያነሱ መርከቦች አሇመገኘት፣ 

2. እርዲታዉን ከወዯብ ወዯ ተረጂዎች የሚያጓጓዙ በቂ መኪናዎች ኮሚሽኑ የለትም፣ 

3. ያለት መኪኖች ማጓጓዝ ሲጀምሩ ሉበሊሸ ይችሊለ፣ 

4. ያለት ሾፌሮች ሥራቸውን ሉሇቁ ይችሊለ፣ 

5. ወዯ ተረጂዎች የሚወስዯው መንገዴ ጥሩ አይዯሇም፣ 

6. የእርዲታው ምግብ በአስቸኳይ የሚፈሇግበት ቦታ ሇማዴረስ በቂ መረጃ የሇውም፣ 

ሥጋቶቹ እንዲይከሰቱ የሚከሊከለ የውስጥ ቁጥጥሮች፣ 

 ከአሜሪካ የሚነሱ የመርከብ ዴርጅቶች መኖራቸውን ማረጋገጥ፣ 

 ከጅቡቲ ወዯ ተረጂዎች ማዴረስ የሚችለ በቂና ችልታ ያሊቸውን የትራንስፖርት 

ዴርጅቶችን ማግኘነት፣ 

 ተጨማሪ ተሽከርካሪዎች መግዛት፣ 

 ሾፌሮች በአንዴ ጊዜ ሥራ እንዯማይሇቁ ማረጋገጥ፣ 

 መንገድች በወቅቱ መጠገናቸውን ማረጋገጥ፣ 

 ስሇተረጂዎች ከአካባቢው ቀበላዎች በቂ መረጃ የተገኘ መሆኑን ማረጋገጥ፣ 
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የሚሰሩ ሥራዎች 

1. ሥጋቶችን በቅዯም ተከተሌ ማስቀመጥ፣ 

2. ከኮሚሽኑ ሥራ አመራር ጋር መወያየት 

3. ይህንን የሚመሇከቱ ሰነድች መመርመር፣ 

4. ኦዱተሩ የራሱን ሌምዴ መጠቀም፣ 

5. በአስቸኳይ መታወቅ አሇበት ብል የወሰዯውን ዕርስ መርጦ ሥራውን ማከናወን ነው 

ሇምሳላ የመረጠው እርዲታ በአስቸኳይ የሚፈሇግበት ቦታ መረጃ ማግኘት ቢሆን፣ 

1. የሪፖርት አቀራረቡ  ቀበላዎች ሇወረዲ ወረዲዎቹ ሇዞን ሇክሌሌ ክሌለ ሇኮሚሽኑ ሪፖርት 

ያቀርባሌ 

2. ኮሚሽኑ ውስጥ ያሇ ኃሊፊነት የተሰጠው ሠራተኛ ሪፖርቶችን አጠናክሮ ወቅታዊ መረጃ ሇሥራ 

አመራሩ ያቀርባሌ፣ 

3. የውስጥ ኦዱተሩ የተዘረጋው የቁጥጥር ሥርዓት በቂ መሆኑን ማረጋገጥ አሇበት 

4. የውስጥ ኦዱተሩ ከተዘረጋው የውስጥ ቁጥጥር በተጨማሪ መዘርጋት ወይም መቀነስ ያሇበትን 

ሇይቶ ሇሥራ አመራሩሪፖርት ያቀርባሌ፣ 

መሌመጃ 1 

የኦዱት አቀራረቦች 

ሇተሳታፊዎች ትዕዛዝ 

ዓሇማ 

በተሇያዩ የኦዱት ዘዳዎች መካከሌ ያሇውን ሌዩነት ሇማወቅና የእያንዲንደ ኦዱት ዘዳ ጥቅምና ጉዲት 

ሇማብራራት ነው፡፡ 

ትዕዛዞች 

l/ መሌመጃው በግሌ የሚሰራ ነው 

ll/ ከዚህ በታች የተመሇከቱት መረጃዎች በጥንቃቄ ይነበቡ 

lll/ የተፈሇገውን ሥራ አሟለ 

lV/ የጥያቄውን መሌስ ወረቀት እንዱታረም ሇአሰሌጣኙ አስረክቡ 
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V/ መሌሶቹ በሰተመጨረሻው ውይይት ይዯረግባቸዋሌ 

የገቢዎች ጽ/ቤት የሰኔ ወር 2ዏዏ9 ዓ.ም ሂሣብ ኦዱት ሇማዴረግ እርስዎ የቡዴኑ መሪ ሆነው 

ተመዴበዋሌ እንበሌ ቡዴኑ ሇያከናውን የሚገባውን የኦዱት ዘዳ መወሰን ይጠበቅበታሌ፡፡ በመሆኑም 

እርስዎ ቡዴኑን የትኛው የምርመራ ዘዳ ማሇትም ከሌማዲዊ ዘዳ/Vouching/በውስጥ አሰራር ሥርዓት 

ግምገማ ሊይ ተመስርቶ ከሚዯረግ የኦዱት ዘዳ መሀከሌ አንደን መርጦ እንዱወሰን ማሳመን አሇብዎት፣ 

የሚያስፈሌገው 

ቡዴኑን ከተጠቀሱት ሶሰት የኦዱት ዘዳዎች ውስጥ አንደን እንዱመርጥ ሇማሳመን የሚያቀርቧቸውን 

ነጥቦች ገሌፀው በዝርዝር ያብራሩዎቸው፡፡ 

የተፈቀዯ ጊዜ 3ዏ ዯቂቃ 

 

ክፍሌ ሰባት 

የዉስጥ ኦዱትን ማቀዴና መቆጣጠር 

በዚህ ክፍሌ የሚሸፍኑ ርዕሶች 

 ስትራቴጂክ ዕቅድች 

 ዓመታዊ ዕቅድች 

 የኦዱት ሥራን ማቀዴ 

 የኦዱት ሥራን ሱፐርቫይዝ ማዴረግ 

 የኦዱት ሥራ ጥራት ክሇሳዎች 
 

የሥሌጠናዉ ዓሊማ 

 አጠቃሇያ የዕቅዴ (planning) መሠረተ ሀሳብ ግንዛቤ ሇማስጨበጥ፣ 

 የዉስጥ ኦዱት ዕቅዴ ሇምን እንዯሚያስፈሌግ ሇማሳወቅ፣ 

 የዕቅዴ አስፈሊጊነትና ጠቀሜታ ሇማሳየት፣ 

 በረዥም ጊዜ ዕቅዴ ሊይ ተመስርተዉ እንዳት ኦዱት ፕሮግራም ማዘጋጀት እንዲሇባቸዉና 

እያንዲንደን የኦዱት ሥራ እንዳት ማቀዴና መቆጣጠር እንዯሚገባ ሇማሳየት፣ 
 

የኦዱት ዕቅዴ ምንዴነዉ? 
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የዉስጥ ኦዱት ዕቅዴ ማሇት፡— 

 ዓሊማን ማስቀመጥ፣ 

 የዉስጥ የአሠራር ሥርዓቶችን በሚገባ ማወቅ፣ 

 ኦዱቱ ቅዴሚያ የሚሰጣቸዉንና የሚሸፍነዉን የሥራ ዘርፎች ስፋት ማወቅ፣ 

 የመ/ቤቱን ሇአዯጋ የተጋሇጡ አካባቢዎችን ሇመሇየት 

 ሇኦዱቱ ሀብት መመዯብ ወዘተ ያካትታሌ፣ 

የዉስጥ ኦዱትን ማቀዴ የዉስጥ ኦዱት የሥራ ሂዯት ባሇቤት/ አስተባባሪ/ 

 ማቴሪያሉቲና ሥጋትን (Risks) ሇመገመት ይረዲዋሌ፣ 

 የኦዱት የሥራ የሂዯት የስራ ጫና ሇመሇየት ያስችሇዋሌ፣ 

 የኦዱት ሥራ ቅዴም ተከተሌ ሇመወሰን ይረዲዋሌ፣ 

 የዉስጥ ኦዱት ስራ ሊይ ትኩረትና ቁጥጥር ሇማዴረግ ያስችሇዋሌ፣ 

 ወሳኝ የሆኑ ጉዲዮችና ዉሳኔዎችን መዝግቦ ሇመያዝ ያስችሇዋሌ፣ 

የዕቅዴ አስፈሊጊነት 

 የኦዱት ዓሊማና የሥራዉን ስፋት ሇመግሇጽ ስሇሚረደ፣ 

 በቂ ሀብት ሇመመዯብ እንዯ መነሻ ስሇሚያገሇግሌ፣ 

 የእያንዲንደ ኦዱት ሇመከታተሌ፣ ሇመገምገምና ሇመቆጣጠር መሠረት ስሇሚሰጥ፣ 

 ኦዱቱን በብቃትና ዉጤታማ በሆነ መንገዴ እንዱከናወን ስሇሚያስችሌ፣ 

 

እስትራቴጂክ ዕቅዴ 

   እስትራቴጂክ ዕቅዴ ጊዜ 5 ዓመት ማዴረግ 

በየትኛዉም የኦዱት አቀራረብ(Appoaches) የሚታቀዴ የእስትራቴጂክ ዕቅዴ የሚኖሩት ባህሪያት፡— 

 የመ/ቤቱን ፍሊጎት የሚያሟሊ ሇመ/ቤቱ ተጨማሪ እሴት የሚያስገኝ መሆኑ 

 እንዯ እስፈሊጊነት ሇመከሇስና ሇማሻሻሌ የሚያችሌ መሆኑ 

 ሇረዥም ጊዜ የሚያገሇግሌ ሀብት ማቋቋምና ሉነሱ ሇሚችለ አነጋጋሪ ጉዲዮች አስፈሊጊ ክህልት 

መመዯብ 

 ዋና ዋና የኦዱቶችን ሥራና በአጠቃሊይ የተመረጡ የኦዱት ቴክኒኮችን መግሇጽ 

 በየዯረጃዉ ሇሚዘጋጁ ላልች መነሻ ሀሳቦችን መስጠቱ 

የኦዱት ስትራቴጂክ ዕቅዴ ሇምን ያስፈሌጋሌ? 
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1. ሇዉስጥ ኦዱት እንዯ መመሪያ ስሇሚያገሇግለ፣ 

2. የሥራ አፈጻጸም ዯረጃን ሇመወሰን ስሇሚጠብቅ /ጊዜ/፣ 

3. ስሇማኔጅመንቱ እንዯ ቁጥጥር መሣሪያ ሆኖ ስሇሚያገሇግሌ፣ 

4. ሇበጀት ጥያቄ ስሇሚረዲ፣ 

5. ከማኔጅመንቱ /commitment/ ማግኛ መንገዴ በመሆኑ፣ 

6. የኦዱት ሽፋን መጠንን ስሇሚያመሇክት፣ 

የስትራቴጂክ ዕቅዴ ሇማዘጋጀትመከናወን የሚገባቸዉ ተግባራት 

 መ/ቤቱ የዘረጋቸዉን የዉስጥ አሠራር ሥርዓትን በዝርዝር መሇየትና ማወቅ፣ 

 በዉስጥ አሠራር ሥርዓቶቹ ከፍተኛ ሥጋት ያሇባቸዉን አካባቢዎችን በየዯረጃዉ 

ማስቀመጥ፣ 

 የሚመረመሩ ሥፍራዎች በዴግግሞሽ የሚሠሩትን ኦዱቶችን ጊዜን የኦዱት ዓይነትና 

ዜዳ ማስቀመጥ፣ 

 ሇረዥም ጊዜ የሚያስፈሌገዉን ሀብት መመዯብ፣ 

 የሠራተኛዉን አቅም ሇመገንባት የሚቻሌበትን ሇይቶ ማስቀመጥ፣ 

ዓመታዊ ዕቅዴ 

የኦዱት አባሊትን በማማከር የዉስጥ ኦዱት የሥራ ሂዯት ባሇቤት /አስተባባሪ/ ዓመታዊ ዕቅዴ ያዘጋጃሌ፣ 

 የዚህ ዕቅዴ ዓሊማ እስትራቴጂክ ዕቅዴን በጊዜ /በዓመት/ በመከፋፈሌ ተግባራዊ ሇማዴረግ ነዉ። 

 የበሇጠ ትኩረት የሚሰጠዉ ሇሀብት አመዲዯብ ነዉ። 

 የ5 ዓመት ዕቅዴ ወዯ ዓመታዊ ዕቅድች ሇመሇወጥ ሂዯት ጥንቃቄዎች መወሰዴ አሇበት። 

ዓመታዊ ዕቅዴ ሲዘጋጅ ግንዛቤ የሚሰጣቸዉ ነጥቦች 

  የሥጋት አከባቢ መሇየትና ቅዴሚያ መስጠት፣ 

  በመ/ቤቱ ሥርዓትና ሥራዎች ሊይ የተዯረጉ ሇዉጦችን፣ 

  በሀብት አቅርቦት ሊይ የተዯረጉ ሇዉጦችን፣ 

  ባሇፉት ዓመታት ሳይከናወኑ የመጡ ማንኛዉም የኦዱት ሥራዎችን፣ 

  የተፈጠሩ የኦዱት ፍሊጎቶችን፣ 

የዓመታዊ ዕቅድች ዝግጅት 

 ሇኦዱቱ የሚያስፈሌገዉ አጠቃሊይ ጊዜ መወሰን፣ 

 ሇኦዱቱ የተያዘዉን ጊዜ በሳምንት መከፋፈሌ፣ 
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  የኦዱት ሪፖርት አቀራረብና ጊዜዉን መወሰን፣ 

 የሰዉ ኃይሌና የላልች ሀብቶችን መገምገም፣ 

 
የኦዱት ስምሪትን ዕቅዴ ማዘጋጀት 

    ሇእያንዲንደ ኦዱት ስምሪት ዝርዝር ዕቅዴ ሉዘጋጅ ይገባሌ፣ 

    ዕቅደም የኦዱት ስምሪቱን ዝርዝር ዓሊማዎች የሚያስፈሌጉ ወጪዎች ዉጤቶችን የሚጠናቀቅበት       

ቀንና ላልች ጉዲዮች መያዝ አሇበት። 

ዕቅደ ከሥራ ሂዯቱ ባሇቤት/አስተባባሪ/ ሇመ/ቤቱ የበሊይ ኃሊፊ ቀርቦ ስምምነት ማግኘት አሇበት፣ 

ዝርዝር ዕቅዴ የሚያካትተዉ 

 የኦዱት ዓሊማ፣ ወሰን ፣መጠን፣ ቅዴሚያ ትኩረት የሚሰጠዉን ሪፖርት የሚቀርብበትን ሁኔታ 

መወሰን ሇእያንዲንደ የኦዱት ስምሪት የተመዯበ የሰዉ ኃይሌና ሀብት መጠን መወሰን 

ያስፈሌጋሌ። 

 ከዉጪ/ዉስጥ የሚገኝ ባሇሙያ የመጠቀም ፍሊጎት በሌዩ ሁኔታ የሚከናወን ኦዱት የጽሐፍ 

መግሇጫ፣ በሥራዎች /እንቅስቃሴች ኦዱት ሇማዴረግ ስምምነት የተዯረሰበት ሠነዴ ፣ የኦዱት 

መርሏ ግብር፣ በማኔጅመንቱ የተገመገሙ ዕቅድች፣ ድክመንቶች፣ የተዛመደ ላልች ጉዲዮች 

ሉካተቱ ይገባሌ። 

የኦዱት ስምሪት ዕቅድችን ሇማዘጋጀት 

 ስሇሚመረመረዉ እንቅስቃሴ መነሻ መረጃን ሇማግኘት ኦዱት የሚዯረገዉ መ/ቤት ተሌዕኮ፣ ግብና ዕቅዴ 

ማገባዘብ፣ አጠቃሊይ ዴርጅታዊ መረጃ ማወቅ ሰሇበጀት መረጃ፣ የሥራ ዉጤት፣ ፋይናንስ መረጃዎችን፣ 

ያሇፈዉን የኦዱት ዉጤት ድክመንቶችን ማገናዘብ፣ የላልችን ኦዱቶችን ዉጤቶች ማየት፣ የመጻጻፊያ 

ፋይልችን ማገናዘብ፣ ትዕዛዛዊና ቴክኒካዊ ጽሐፎችን ማየት ያስፈሌጋሌ። 

የኦዱት ፕሮግራም 

ሇሚካሄዯዉኦዱትመመሪያሆኖያገሇግሊሌ፣የኦዱትሥራሂዯትናመጠናቀቅን፣መከታተያና 

 መመቆጣጠሪያ መንገዴን ስሇሚሰጥ ሇእያንዲንደ የኦዱት ስምሪት ከፋፍል ሇመስጠት መሠረት 

ስሇሚሆን፣ የተከናወነዉን ኦዱትን መዝግቦ ሇመያዝ ይረዲሌ። 
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የኦዱት ፕሮግራም የኦዱት አሠራሮችን መዝግቦ መያዝ አሇበት፣ የኦዱቱን ዓሊማዎችን መግሇጽ 

ይኖርበታሌ። የኦዱቱን ወሰንና የሚያስፈሌገዉን ምርመራ ዯረጃ ማስቀመጥ አሇበት፣ የኦዱቱን ዓይነትና 

የሚያስፈሌገዉ ምርመራ መጠን ማሳየት አሇበት የኦዱት ሥራ ከመጀመሩ በፊት መዘጋጀት ይገባሌ። 

ስሇኦዱቱ ማወቅ ሇሚፈሌጉ ሁለ ማሳወቅ 

 በዕቅዴ የተያዙ የኦዱት ዓሊማዎችና የሥራዉ ስፋት፣ የኦዱቱ ስሇሚወስዯዉ ጊዜ፣በኦዱቱ ሥራ 

ሊይ የተመዯቡ ኦዱተሮች፣በኦዱቱ የስራ ሂዯት ስሇሚዯረጉ ሥራ ግንኙነቶች፣ የአሠራር 

ዘዳዎች፣ ሇሥራዉ ኃሊፊነት ያሇባቸዉን ሰዎች በተመሇከተ ማሳወቅ፣ 

 ኦዱት ስሇሚዯረገዉ የሥራ ሁኔታ፣ የሥራዎች አፈጻጸም እና በቅርቡ በሥራ አመራሮች/ በዋና 

የዉስጥ አሰራር ሥርዓቶች ሊይ የተዯረጉ ሇዉጦች ካለ፣የሥራ አመራሩን የሚመሇከቱ ጉዲዮች/ 

በሥራ አመራሩ የሚቀርቡ ሀሳቦች፣ ከተሇየ ጉዲይ ጋር የተያያዘ ሆኖ የዉስጥ ኦዱተሮችን 

የሚመሇከት ጉዲይ፣የዉስጥ ኦዱት የስራ ሂዯት ሪፖርቱን ስሇሚያቀርብበት ቅዯም ተከተሌ 

ሁኔታና የክትትሌ ሥራ ጨምሮ ማሳወቅ አሇበት። 

ኦዱቱን ሇማከናወን ፈቃዴ ማግኘት 

 የኦዱት ሥራ ከመጀመሩ በፊት የኦዱት ሥራ ዕቅድች በማኔጅመንቱ ወይም በሥራ ሂዯቱ 

ባሇቤት የቃሌ ወይም የፅሐፍ መፍቀዴና ሇሚመሇከታቸዉ በቃሌ ወይም በጽሐፍ ማሳወቅ 

አሇባቸዉ። 

የዉስጥ ኦዱት ሥራን መቆጣጠር 

1. የኦዱት ሥራን ሱፐርቫይዝ ማዴረግ 

2. በዉስጥ በሚዯረግ የጥራት ክሇሳ/ቁጥጥር/ 

3. በዉጭ በሚዯረግ የጥራት ክሇሳ/ቁጥጥር/ 

 

የኦዱት ሥራን ሱተርቫይዝ ማዴረግ 

 የዉስጥ ኦዱት ስታንዲርዴ/ዯረጃ/ የመ/ቤቱ ፖሉሲ የዉስጥ ኦዱት ዕቅዴና ፕሮግራም መሠረት 

መፈጸሙን ሇማረጋገጥ፣ 

 የኦዱት ሥራን ክፍፍሌ የተዯረገዉ በሠራተኛዉ ሌምዴና ብቃት ሊይ የተመሠረተ መሆኑን 

ሇማረጋገጥ፣ 

 የኦዱቱ ዕቅዴ ተመጣጣኝ መሆኑ ተገቢ ትዕዛዞችን መያዙን ኦዱቱ ከመጀመሩ በፊት 

ሇሠራተኞች በቂ ገሇጻ የተሰጠ መሆኑን ሇማረጋገጥ፣ 
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 የዉስጥ ኦዱት ዓሊማዎችና ሥራ ሇማጽዯቅ፣ 

 ተገቢ የሆነ የኦዱት ቴክኒክ ሥራ ሊይ መዋለን ሇማረጋገጥ፣ 

 የኦዱት መረጃዎች መኖራቸዉንና በትክክሌ መያዛቸዉን የተሰጡት የኦዱት ማጠቃሇያና ማሻሻያ 

በተገቢዉ ማስረጃ የተዯገፉ መሆናቸዉን ሇማረጋገጥ፣ 

 የሚቀርቡት የኦዱት ሪፖርቶች ትክክሇኛ ግሌጽና ወቅታዊ መሆናቸዉን ሇማረጋገጥ፣ 

 ሇኦዱቱ በታቀዯዉ ሀብት መሠረት መፈጸሙን ወይም ሌዩነቶች ካለት ሇሚመሇከተዉ ኃሊፊ 

ቀርበዉ መጽዯቃቸዉን ሇማረጋገጥ፣ 

 በሥራዉ ማጠቃሇያ ቼክ ሉስት መሠረት ተገቢ የሆኑ ሥራዎች ሳይመረመሩ አሇመዘሇሊቸዉን 

ሇማረጋገጥ፣ 

 ሠራተኛዉን በሥራ አፈጻጸም ምዘናና መስፈርት ሇመገምገም ነዉ። 

በዉስጥ የሚዯረግ የጥራት ክሇሳ 

  የኦዱት ሥራ ጥራትን ሇማወቅ የሱፐርቪዥን ጥራትን ሇማረጋገጥ፣ እስታንዲርድች 

ፖሉሲዎችና ዕቅድች የአሠራር ማኑዋልችና መመሪያዎች ተፈጻሚነት ሇማረጋገጥ የሥራ 

አፈጻጻም ዯረጃ መሇኪያዎች ተግባራዊ መዯረጋቸዉን ሇማረጋገጥ፣  

  በዕቅዴ ዝግጅት ጊዜ/ የኦዱት ሥራ ዕቅዴ ብቃትንና ጥራትን ሇማረጋገጥ የሚያስችሌ 

መሆኑን/፣ 

  በኦዱት ጊዜ/የኦዱት ኘሮግረስ ተቀባይነት ያሇዉ ጥራት ማሟሊቱን ሇዉጥ የሚያስፈሌግበት 

ቦታ ሇመሇየት የሰዉ ኃይሌ ሁኔታ መከሇስ ወዘተ፣ 

   በኦዱት ማጠቃሇያ ጊዜ የኦዱት ሥራ ዉጤት በሁለም ሁኔታዎች ብቃት ያሇዉ መሆኑን 

ሇማረጋገጥ/ ያስችሊሌ። 

በዉጪ የሚዯረግ የጥራት ክሇሳ 

  ስሇዉስጥ ኦዱት የሥራ አፈጻጸም ቢጋር (TOR)፣ 

  ስሇዉስጥ ኦዱት የሙያ ነፃነትና ከተፅዕኖ ነፃ መሆን፣ 

  የዉስጥ ኦዱት እስትራቴጂና ዕቅድች አዘገጃጀት ብቃትና ዉጤታማነት ሇማረጋገጥ፣ 

  ሇያንዲንደ የኦዱት ሥራ የናሙና አመራረጥ ጥራትን ማረጋገጥ፣ 

  የዉስጥ ኦዱት ሥራ ጥራት ሇመከሇስ የኦዱት ናሙና በመምረጥ ማከናወን /ከዕቅዴ እስከ 

ማጠቃሇያ/፣ 

  የዉስጥ ኦዱት ስታንዲርድች ፣ፖሉሲዎች፣ዕቅድችና የአሠራር ማኑዋልችን በተገቢዉ መንገዴ 

መፈጸማቸዉን ሇማረጋገጥ፣ 

  የሥራ አፈጻጸም ዯረጃ መሇኪያዎች ተግባራዊ መሆናቸዉን ሇማረጋገጥ፣ 



የእንስፔክሽና የውስጥ ኦዱት የሥሌጠና ሞጁሌ 
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ማጠቃሇያ 

 የኦዱቱን ዓሊማና የኦዱቱን የሥራ ስፋት ማስቀመጥ፣ ኦዱቱ የሚዯረጉ ሥራዎች የኋሊ ታሪክ 

ማግኘት፣ኦዱቱን ሇማከናወን የሚያስፈሌገዉ ሀብት መወሰን፣ ኦዱት የሚዯረጉ የሥራ ዘርፎችን 

የመጀመሪያ ዯረጃ ቅኝት ሇማዴረግ ከተመርማሪዎች ጋር የሥራ ግንኙነት ማዴረግ፣ የኦዱት መርሏ- 

ግብር ማዘጋጀት፣የኦዱት ዉጤቱ ሊይ ከሚመሇከታቸዉ ጋር መነጋገር፣ የኦዱቱን ዕቅዴ ማጽዯቅ፣ 

የኦዱት አፈጻጸምን ብቃት መቆጣጠር ያስፈሌጋሌ። 

መሌመጃ  2 

የዉስጥ ኦዱት ዕቅዴ ዝግጅትና ቁጥጥር 

ሇተሳታፊዎች ትዕዛዝ 

ዓሊማ - የዉስጥ ኦዱት ክፍሌ የሥራ ዕቅዴ እንዳት እንዯሚዘጋጅ ሇማብራራት 

ትዕዛዝ 

1. መሌመጃዉን በቡዴን ሥሩት፣ 

2. ከዚህ በታች ያሇዉን መግሇጫ ያንብቡት፣ 

3. ተፈሊጊዉን ሥራ ያጠናቀቁ፣ 

4. የቡዴኑን ሥራ የሚያቀርብ አንዴ ሰዉ ከቡዴኑ አባሊት መካከሌ ምረጡ። 

በጥር ወር 2008 ዓ/ም የአንዴ ቢሮ የዉስጥ ኦዱት ኃሊፊ ሆነዉ ተመዴበዋሌ። ዋናዉ የሥራ ዴርሻም 

የሚቀጥለትን አምስት ዓመታት ስትራቴጂክ ዕቅዴ ማዘጋጀት/strategic plan/ ነዉ። 

ተፈሊጊ ነጥቦች 

ዋና ዋና ነጥቦችን በማንሳት እንዳት አዴርገዉ የመ/ቤቱን ስትራቴጂክ ዕቅዴ እንዯሚያዘጋጁ ይግሇፅ፡—  

የተፈቀዯ ሰዓት፡ 30 ዯቂቃ 

መሇመጃ 3 

የዉስጥ ኦዱት ዝግጅትና ቁጥጥር 

ሇተሳታፊዎች ትዕዛዝ 

ዓሊማ - የእያንዲንደ የዉስጥ ኦዱት ዕቅዴ እንዳት እንዯሚዘጋጅ ሇማብራራት 



የእንስፔክሽና የውስጥ ኦዱት የሥሌጠና ሞጁሌ 
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ትዕዛዝ 

1. መሌመጃዉን በቡዴን ሥሩት፣ 

2. ከዚህ በታች ያሇዉን መግሇጫ ያንብቡት፣ 

3. ተፈሊጊዉን ሥራ ያከናዉኑ፣ 

4. የመሌሱን ወረቀት ሇእርማት ያቅርቡ፣ 

5. የቀረቡት የጥያቄዎች መሌሶች ቀርበዉ ወይይት ይዯረግባቸዋሌ። 

የአንዴን መ/ቤት ግ/ፋ/ን/አስ/ሥ/ሂዯት ግዥና ንብረት ኦዱት እንዱያዯርጉ ሇተመዯቡ ኦዱተሮች እርስዎ 

የቢዴን መሪ ሆነዉ ተመዴበዋሌ። የቡዴን መሪ እንዯመሆንዎ ሇእያንዲንደ የቡዴን አባሊት እያንዲንደን 

የኦዱት ዕቅዴ እንዳት ማዘጋጀት እንዲከባቸዉ ማሳወቅና ማስረዲት ይጠበቅብዎታሌ። 

ተፈሊጊ ነገሮች 

የገሇፃዎት ወቅት የሚያነሱዋቸዉን ነጥቦች በዝርዝር ያብራሩ። 

የተፈቀዯ ጊዜ፡ 20 ዯቂቃ 

ክፍሌ ስምንት 

ኦዱቱን ማከናወን 

የትምህርቱ አጫጭር መግሇጫዎች 

ኦዱቱን ማከናወን የሥራ ሂዯቶች ዉስጥ ሁሇተኛዉ ምዕራፍ ነዉ። ኦዱትን ማከናወን የሚያካትተዉ 

መመሪያዎችን ተግባራዊ ማዴረግ መረጃዎችን መሰብሰብ የኦዱት ግኝት መዝግቦ መያዝን ነዉ። 

የዉስጥ ኦዱት ዯረጃ መሠረት የዉስጥ ኦዱተሮች፣ 

የኦዱቱን አገሌግልት ዓሊማ ከግብ ማዴረስ እንዱችለ በቂ መረጃዎች መሰብሰብ፣ የሰበሰቡትን መረጃ 

መሇየት፣ የሇዩትን መረጃ መገምገምና መዝግቦ መያዝ አሇባቸዉ። የኦዱት ሥሌቶች የትኞቹ እንዯሆኑ 

ሇማስገንዘብ ነዉ። 

ሥሌጠናዉ የሚያተኩርባቸዉ ዋና ዋና ርዕሶች 

 የኦዱት መረጃ 

 የመረጃ ምንጮች 

 የመረጃዎች ጥራት 



የእንስፔክሽና የውስጥ ኦዱት የሥሌጠና ሞጁሌ 
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 የኦዱት መመሪያዎችን ተግባራዊ ስሇማዴረግ 

 በኦዱት ወቅት ግምት ዉስጥ የሚገቡና የማይገቡ ጉዲዮች /Material Immaterial/ 

የኦዱት መረጃ  

  የኦዱት መረጃ የሚባሇዉ በኦዱት ሪፖርት ዉስጥ ሇሚቀርበዉ ግኝትና ኦዱተሩ አስተያየት 

መሠረትና ዴጋፍ የሚሆን መግሇጫ ነዉ። 

  የኦዱት መረጃዎች፣ የፋይናንስ እንቅስቃሴ ምዝገባዎችንና ከኦዱቱ ጋር ግንኙነት ያሊቸዉ 

መግሇጫዎችን ያጠቃሌሊሌ። 

  የዉስጥ ኦዱት ጠቃሚ መረጃዎችን በብቃት በመሇየት አስተማማኝ የሆኑ መረጃዎችን 

መሰብሰብ ይገባቸዋሌ። 

  ብቃት ያሊቸዉ መረጃዎች ሲባሌ መረጃዎቹ እዉነተኛ የሆኑ በቂና አስተማማኝ ሆነዉ ከኦዱቱ 

ዉጪ ያሇ አስተዋይ ሰዉ አይቶ ሌክ ኦዱተሩ በሚዯርስበት መዯምዯሚያ ሃሳብ ሊይ 

ሉያዯርሱ የሚችለ መረጃዎች ማሇት ነዉ። 

  ብቃት ያሊቸዉ መረጃዎች አስተማማኝ መረጃዎች ሲሆኑ ሉገኙ የሚችለትም ተገቢ የኦዱት 

ስሌቶችን በመጠቀም ነዉ። 

ተገቢ መረጃዎች 

 በኦዱት ወቅት የተስተዋለ ግኝቶችን የሚያጠነክሩ መሆን አሇባቸዉ የኦዱተሩን አስተያየት 

የሚዯግፉ ሲሆን እና የኦዱቱ አሊማ ጋር ቀጥታ ግንኙነት አሊቸዉ። 

አራት የኦዱት መረጃ ምንጮች አለ፡— 

1. የኦዱተሩ የሥራ ወረቀት 

2. ከዉጪ የሚገኝ መረጃ 

3. ከዉስጥ የሚገኝ መረጃ 

4. የተረጋገጠ መረጃ 

የኦዱተሩ የሥራ ወረቀት/መረጃ/ 

 ኦዱተሩ እራሱ የሚያገኘዉ መረጃ ከሁለም የበሇጠ አስተማማኝ በመሆኑ ከላልቹ የመረጃ 

ምንጮች ሁለ ይመረጣሌ። ኦዱተሩ ይህን መረጃ የመሰብሰብ እዉቀት ሉያገኝ የሚችሇዉ 

በግንባር በመገኘት መረጃን በመሰብሰብ በቅርብ ተገኝቶ በማስተዋሌ እና ሥራዉን ዯግሞ 

በመሥራት የኦዱት ስሌትን በመከተሌ ነዉ። 

ከወጪ የሚገኝ መረጃ 
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ከዉጪ የሚገኝ መረጃ ኦዱተሩ በቀጥታ ከሚያገኘዉ መረጃ ያነሰ ተቀባይነት ያሇዉ ነዉ። ከእንዯዚህ 

ዓይነት ምንጮች የሚሰበስቡት ሉሆን የሚችለት፡— 

 የምስክር ወረቀት፣ የተከፋይ ወይም የተሰብሳቢ ሂሳብ ማረጋገጫዎች፣ 

 በሦስተኛ ወገን የዘጋጅቶ በቀጥታ ሇኦዱተሩ የሚቀርብ የሂሳብ መግሇጫ በዉጪ አካልች 

የተዘጋጁ እንዯ ኢንቮይሶችና የባንክ ሂሣብ ማስታረቂያ መግሇጫዎች ናቸዉ። 

የዉስጥ መረጃ 

 የዉስጥ መረጃ የሚባሇዉ ኦዱት ከሚዯረግ የሥራ ዘርፍ ዉስጥ የሚገኝ መረጃ ነዉ። 

 ይህ መረጃ ሉያጠቃሌሌ የሚችሇዉ እንዯ የክፍያ ቫዉቸሮች የሂሳብ ምዝገባዎች እና ሪፖርቶች 

ሲሆኑ እነዚህ በሥራ አመራሩና ሠራተኞች በጽሐፍ ወይም በቃሌ የሚያቀርቡት ይሆናሌ። 

 ከዉስጥ የሚሰበሰብ መረጃ ከኦዱተሩ በቀጥታ እዉቀት መረጃና ከዉጪ ከሚሰበሰብ መረጃ ያነሰ 

አስተማማኝ ነዉ። 

 

 

የተረጋገጠ መረጃ 

 የተረጋገጠ መረጃ የሚያመሇክተዉ በተሇያዩ የሂሣብ እንቅስቃሴዎች መካከሌ ያሇዉን ግንኙነት 

ማመዛዘን የተሇመዯ አሠራር /Trends/ እና ተንትኖ ኦዱት በማዴረግ ቴክኒክ የተገኙ መረጃዎች 

ቅንጅት ዉጤት ነዉ። ሇምሣላ አሊቂ ዕቃን በአካሌ መቁጠር ብቻ ወይም ከላጀር ባሊንሱን 

ሇመዉሰዴ በሚዯረግ ስምምነት ከሚገኝ መረጃ ይሌቅ እቃዎችን በአካሌ ቆጥሮ ከመዝገብ ባሊንስ 

ጋር በማመሳከር የሚገኘዉ መረጃ የበሇጠ አሳማኝ ነዉ። 

 

የኦዱት መረጃ ጥራት 

 የዉስጥ ኦዱተሩ ኦዱት ስሊአዯረገዉ የሥራ ዘርፍ በቀረበዉ የሂሣብ መግሇጫ ሊይ 

ተቀባይነት ያሇዉ ሚዛናዊ አስተያየትና መዯምዯሚያ ሀሳብ ማቅረብ እንዱያስችሊቸዉ በቂ 

እና አስተማማኝ መረጃዎችን መሰብሰብ አሇበት። የተሰበሰበዉ መረጃ የሚበቃ መሆን/ብቁ 

መሆን፣ተቀባይነት ያሇዉ መሆን፣ ሇተሰበሰቡት መረጃዎች አሳማኝ መሆን ማረጋገጫዎች 

ናቸዉ። 
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የኦዱት መረጃ ጥራት ማረጋገጫዎች 

የሚበቃ/Sufficiency/ የሚያመሇክተዉ የተሰበሰበዉን መረጃ መጠን ነዉ። በናሙና መጠን አወሳሰዴ 

ወቅት የመረጃ በቂ መሆን አስቀዴሞ መወሰን ያሇበት አንደና ዋንኛ የጥራት መሇኪያ ነዉ። የናሙና 

መጠን በሚወሰንበት ወቅት ምን ያህሌ ቫዉቸሮችን ወይም ምን ያህሌ ኢንቮይሶችን እንዉሰዴ ብቻ 

ሳይሆን የትኞቹን ወስዯን ኦዱት እናዴርግ የሚሇዉ ነጥብ ከግምት ዉስጥ መግባት አሇበት። 

አግባብነት ያሇዉ /Relevance/ የኦዱት መረጃ 

የኦዱት መረጃ ከአጠቃሊይ የኦዱት ዓሊማ ጋር ግንኙነት ያሇዉ መሆን አሇበት። የኦዱት መረጃ ሇአንደ 

ዓሊማ አግባብነት ያሇዉ ቢሆን ሇላሊዉ ዓሊማ አግባብነት ሊይኖረዉ ይችሊሌ። ሇምሣላ ኦዱተሩ ከባንክ 

የሚያገኘዉን የማረጋገጫ ዯብዲቤ የባንክ ሂሳብ መኖርን ሇማረጋገጥ ዓሊማ አግባብነት ያሇዉ ሲሆን 

በመዝገብ ሊይ ሇሚታየዉ የባንክ ከወጪ ቀሪ እና በእስቴትመንቱ በሚታየዉ ሂሣብ መካከሌ 

ሇሚከሰተዉ ሌዩነት የተሰበሰበዉ መረጃ አግባብነት ሊይኖረዉ ይችሊሌ። 

የተሰበሰበዉ መረጃ ሇክስተቶች አግባብነት የላሇዉ ቢሆንም የሚሰበሰቡ መረጃዎች ከአንዴ ሇበሇጠ ዓሊማ 

ተፈሊጊ ሉሆኑ ይችሊለ። 

አስተማማኝ/ብቁ መሆን 

 አስተማማኝ/ብቁ መሆን ማሇት በመረጃዉ ሊይ የሚጣሌበት እምነት ነዉ። ሁሇቱ ቃልች 

አንዲንዴ ጊዜ እየተሇዋወጡ ጥቅም ሊይ ይዉሊለ። 

 የኦዱት መረጃዎች አስተማማኝነት በሚከተለት ምክንያቶች ሊይ የተመሠረቱ ይሆናለ። 

1. የመረጃ ሰጪዉ ነፃነት ከመ/ቤቱ ዉስጥ የሚሰበሰበዉ መረጃ ከመ/ቤቱ ዉጪ ከሚገኙ 

መረጃዎች ያነሰ አስተማማኝ ነዉ። 

2. የዉስጥ ቁጥጥር አወቃቀር ዉጤታማ መሆን 

 ኦዱት በመዯረግ ሊይ ያሇዉ መ/ቤት የዉስጥ ቁጥጥሩ ዉጤታማ ከሆነ የሚሰበሰበዉ 

የኦዱት መረጃ የበሇጠ አስተማማኝ ይሆናሌ። 

 በተቃራኒዉ ቁጥጥሩ ዯካማ ከሆነ የመረጃዉም አስተማማኝነት ያነሰ ይሆናሌ። 

3. የኦዱተሩ ቀጥተኛ ዕዉቀት፡— ኦዱተሩ በቀጥታ የሰበሰበዉ መረጃ ቀጥተኛ ባሌሆነ መንገዴ 

ከሚሰበሰበዉ መረጃ የበሇጠ አስተማማኝ ነዉ። 

4. መረጃዉን የሚሰጡ ሰዎች ያሊቸዉ የዕዉቀት ዯረጃ፡— መረጃዉን የሚሰጠዉ ሰዉ የሠሇጠነ 

/የተማረ / መረጃዉ የሚኖረዉ ታማኝነት ያነሰ ነዉ። 
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ሇምሣላ በአሌማዝና በብርጭቆ መካከሌ ያሇዉን ሌዩነት ሇማወቅ ሥሌጠና ያሊገኘ ኦዱተር 

በአሌማዝ ከወጪ ቀሪ ቆጠራ /Inventory/ ሊይ ቢመዯብ በቆጠራዉ ዉጤት ዉስጥ አሌማዝ 

መኖርና አሇመኖሩንም ሇይቶ ሉያዉቅ ስሇማይችሌ የሚቀርበዉ መረጃ ታማኝነት አይኖረዉም። 

5. የገሇሌተኝነት መጠን ትክክሌ መሆንና አሇመሆኑን ሇማረጋገጥ ከፍተኛ ሚዛናዊ ዲኝነት 

የሚያስፈሌገዉን መረጃ እንዯ ኦዱቱ ዓሊማ መረጃ አዴርጎ ሇመዉሰዴ አስተማማኝ አይሆንም። 

ሇምሣላ ባንክ ስሇሚገኝ ገንዘብ ከባንክ ማረጋገጫ ማግኘት ወይም ካዝና ያሇን ጥሬ ገንዘብ 

በአካሌ በመቁጠር /የዓሊማ መረጋገጫ/ 

 ሇገቢ ሂሳብ መግሇጫ ገቢዉ የመቼ እንዯሆነ መግሇጹ አስፈሊጎ ነዉ። 

ሇምሣላ፡— በዓመት ዉስጥ የተወሰነ ጊዜን እንቅስቃሴ ኦዱት ማዴረግ ይሌቅ ዓመቱን 

በሙለ ኦዱት ማዴረግ የተሻሇ ነዉ። 

የኦዱት መመሪያዎችን በተግባር ሊይ ማዋሌ 

የኦዱት መመሪያዎችን በተግባር ሊይ ማዋሌ የሚያሳየዉ በተግባር ኦዱት ማዴረግን ወይንም መረጃ 

መሰብሰብን ነዉ። የተሇያዩ የኦዱት መረጃዎችን ሇመሰብሰብ የተሇያዩ የኦዱት ስሌቶችን ወይም 

ዘዳዎችን መጠቀም ይቻሊሌ። 

ከዚህ በታች የተዘረዘሩት የኦዱት ስሌቶች የኦዱት መረጃዎችን ሇመሰብሰብ ይጠቅማለ። 

 በቦታዉ ተገኝቶ ማስተዋሌ፦ የሚጠቅመዉ የተወሰኑ ሥራዎችን /አይቶ ሇመገምገም ነዉ። 

ሇምሣላ፦ የዕቃ ቆጠራን አይቶ መገምገም ይህም ሠራተኞች የቆጠራዉን መመሪያን የሚከተለ 

መሆኑን ሇማረጋገጥ ይረዲሌ። 

 ማረጋገጫ ፦ የጽሐፍ ማስረጃን በቃሌ የሚሰጥ መሌሶችን ከሦስተኛና ነፃ ከሆነ አካሌ መቀበሌን 

ያካትታሌ። 

    ሇምሣላ የባንክ ከወጪ ቀሪ ሂሳቦችን ከባንክ ማረጋገጫ ማግኘት 

 ጥያቄ ማቅረብ/Inquries/፦ ጥያቄ በጽሐፍ ወይም በቃሌ ሇተመርማሪዉ ማቅረብ ይቻሊሌ። የዚህ 

ኦዱት ስሌት ምሣላ የሚያካትተዉ የዉስጥ ቁጥጥር መጠይቅ ማቅረብ ወይም ሠራተኞችን 

የተወሰኑ መመሪያዎችን ጠቅሶ በሥራ ሊይ መዋሌ ወይም አሇመዋሊቸዉን መጠየቅ ነዉ። 

 እንዯገና መሥራት፦ 

   ይህም የሚያካትተዉ የሂሣብ ስላት ማጣራትና የተሇመደ የሂሣብ ምዝገባዎችን እንዯገና 

በመሥራት ትክክሌኛነታቸዉን ማረጋገጥ ነዉ። 

 መረጃን መጣራት Documentation፦ ወይንም ቫዉች ማዴረግ/Vouching/ የሚያካትተዉ 

የሁሇት ወይም ከሁሇት የበሇጡ የተሇያዩ ሠነድች የሚስማሙ መሆኑን ማረጋገጥ። 
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   ሇምሣላ ፦ ሠነድች ከግዥ ትዕዛዝ ከአቅራቢዉ ኢንቮይሶችንና ዕቃዉ ገቢ ከተዯረገበት የንብረት 

ገቢ ዯረሰኝ ጋር የሚመሳከሩ መሆኑን ሇማረጋገጥ፣ 

 ቁስ አካሊዊ ምርመራ ማዴረግ/Physical Examination/፦ ማሇት ኦዱተሩ ንብረቱን ዕቃዉን 

በተጨባጭ አይቶ መቁጠር ነዉ። ሇምሣላ፦ ጥሬ ገንዘብ ዕቃን ወዘተ… መቁጠር  

 በጥንቃቄና በጥሌቀት መመርመር ወይም አገሊብጦ መመሌከት/Scrutiny or Scanning፡— 

መረጃዎችን በጥንቃቄ በመመርመር ጠሇቅ ያሇ ግምገማና ምርመራ የሚያስፈሌጋቸዉን 

ጉሌህና ጠቃሚ የሆኑ ዕቃዎችን መሇየት… ሇምሣላ ፦ ያሌተሇመዯ ወይም ከሚጠበቀዉ በሊይ 

ከፍ ወይም ከሚጠበቅ በታች ዝቅ ተዯርገዉ የተመዘገቡ ሂሣቦች ማጠቃሇያ ላጀሮችን 

በጥንቃቄና በጥሌቀት መመርመር ወዘተ… 

 ሥራዉ መሠራቱን በቦታዉ ተገኝቶ ማረጋገጥ/Inspection/ ማሇት የሂሣብ እንቅስቃሴ ሠነድች 

ምንጫቸዉን ከማጣራት ባሻገር ሠነድቹን በአካሌ አስቀርቦ ማየት ማሇት ነዉ። ሇምሣላ፡— 

የኮንትራት ዉሌ ስምምነትን አስቀርቦ መመርመር 

 ትንታኔ/Analysis/ ፦ተመዝግቦ ያሇን የሂሣብ ሚዛን/Balance/ በግሌጽ ማስረዲት በሚችለ 

አካልች/Components/ መሇየት። ሇምሣላ፦የጥገናንና የዕዴሳትን ሂሣብ ተንትኖ ወይም ሇይቶ 

ማቅረብ። 

 ግንኙነት ያሊቸዉን መረጃዎች ማዛመዴ/Correlation/፦ማሇት የአንዴን የማጣራት ሥራ ከግብ 

ሇማዴረስ አስተዋጽኦ እንዱያዯርግ ዘሊቂነት ያሇዉ ግንኙነትን መመስረት ማሇት ነዉ። 

ሇምሣላ ፦ ያሌተጣራ ትርፍና በመጋዘን ያሇ ዕቃን ተንትኖ ማቅረብ 

   ኦዱተሩ ግምገማ በሚያዯርግበት ወይም መረጃን በሚሰበስብበት ወቅት ብዙ ከሚጠበቀዉ በሊይ 

የተሳሳቱ አሰራሮች ሉገጥሙት ይችሊለ። እንዯዚህ ያሇ ሁኔታ ሲገጥማቸዉ ኦዱተሮቹ ከሁለ 

አስቀዴመዉ ስህተቱ ሇምን እንዯተፈጠረ ማረጋገጥ አሇባቸዉ።ሇስህተቱ መንስዔዉን ካረጋገጡ 

በኋሊ የራሳቸዉን ሚዛናዊ ዲኝነት በመጠቀም ተጨማሪ ኦዱት ማከናወን አስፈሊጊ ወይም 

አሊስፈሊጊ መሆኑን መወሰን ይኖርባቸዋሌ። ይህም ማሇት ኦዱተሩ በዕቅደ ወቅት ይገኛሌ 

ተብል ከተጠበቀዉ በሊይ ስህተቶችን ካገኘ የናሙናዉን መጠን መጨመር ወይም ከፍ 

ማዴረግ ያስፈሌጋሌ። 

    ኦዱት ተግባራዊ በሚዯረግበት ጊዜ ተቀባይነት ስሇሚኖራቸዉና ተቀባይነት ስሇማይኖራቸዉ 

መረጃዎች/Materiality During Audit Execution/ የመረጃ ጉሌህነት 

 

የመረጃ ጉሌህነት በ3 ከፍል መመሌከት ይቻሊሌ  

 በመጠን  

 በአጠቃሊይ አግባብ እና  
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 በዓይነት ይገሇጻሌ። 

1. የመጠን ጉሌህነት - ባወጣዉ ያዉጣዉ ወይም ጭፍን ዉሳኔ ነዉ። ሇምሣላ ከ5% የበሇጠ ስህተት 

እንዯጉሌህ ይወሰዲሌ። 

2. በአጠቃሊይ አግባብ ጉሌህነት - እያንዲንደ ጉሌህ ያሌሆኑ ስህተቶች ተዲምረዉ ምናሌባት ጉሌህነት 

ስሇሚኖራቸዉ አይቶ የመወሰን አሰራር ነዉ። 

3. የአይነት ጉሌህነት - ምንም እንኳ የስህተቱ መጠን ከግምት ዉስጥ ዉስጥ የሚገባ ባይሆንም 

የግኝቱ ዓይነት ሇምሣላ ትንሽ የመንግስት ገንዘብ ሇግሌ ጥቅም ሇማዋሌ መዝረፍ ምናሌባት 

እንዯጉሌህ ሉወሰዴ ይቻሊሌ። 

ኦዱትን ማጠናቀቅ 

በመስክ የሚከናወነዉ የኦዱት ሥራ ከተጠናቀቀ በኋሊ የዉስጥ ኦዱተሮች የሥራ ዉጤትና የኦዱቱ 

ዓሊማ ከግብ መዴረሱ ይገመገማሌ። ይህም የተሇያየ ዯረጃዎችን ይይዛሌ፡— 

1. ወቅታዊና ቋሚ ፋይልችን መከሇስ፣ 

2. ወቅታዊ የኦዱት የሥራ ወረቀቶችን መከሇስ፣ 

3. ያሌተጠናቀቁ መጠይቆችን ማጣራትና ማጨናቀቅ፣ 

4. የግኝት ማጠቃሇያዎችን መከሇስ፣ 

5. ባሇፈዉ ኦዱት ሪፖርት በተሰጡ አስተያየቶች መሠረት የተወሰደ እርምጃዎችን መከሇስ፣ 

6. የመዉጫ ኮንፈረንሰ ወቅት የተያዙ ማስታዎሻዎችን መከሇስ፣ 

7. ረቂቅ የኦዱት ሪፖርቱን መከሇስ፣ 

8. መረጃዎችን በቅዯም ተከተሌ ማዯራጀትና መጠረዝ፣ 

9. የኦዱቱን መቆጣጠሪያ ቼክ ሉስት መከሇስ፣ 

የኦዱት ሥራ በሚጠቃሇሌበት ወቅት ትኩረት ሉዯረግባቸዉ የሚገቡ ጉዲዮች፦ 

 የኦዱት የሥራ ወረቀቶች ንጽህና የጠበቀ፣የተጠናቀቀ በቅዯም ተከተሌ የተቀመጡ እና የማጣቀሻ 

ቁጥሮች በዯንብ የተሞለ መሆናቸዉ፣ 

 የተዘጋጀዉ የኦዱት ፕሮግራም ሙለ በሙለ የተከናወነ መሆኑ እና የቀረቡ ጥያቄዎች በሙለ 

በተገቢ መሌኩ መሌስ ያገኙና የተሰረዙ መሆናቸዉ፣ 

 የኦዱት ግኝት ማጠቃሇያ የተሟሊ ትክክሇኛ እና በኦዱት የሥራ ወረቀቶች ዉስጥ በዝርዝር 

ከተቀመጠዉ ጋር ተመሣሣይ መሆናቸዉ፣ 

 ባሇፈዉ ኦዱት ሪፖርት ዉስጥ በስፋት ተነስተዉ የነበሩ ነጥቦች በጥንቃቄ የታዩ መሆናቸዉ 

 ሉሰጥ የታሰበዉ አስተያየት ትክክሇኛነትና ተገቢነት፣ 



የእንስፔክሽና የውስጥ ኦዱት የሥሌጠና ሞጁሌ 
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 የፋይናንስ መግሇጫዎች የተሇያዩ ክፍልችና ግንኙነት ያሊቸዉ የሂሣብ ላጀሮች አንደ ከላሊዉ 

ጋር ግንኙነት ያሇዉ መሆኑና በረቂቅ ሪፖርቱ ዉስጥ ከተጠቀሱት ጉዲዮች ጋር ተመሣሣይ 

መሆናቸዉ፣ 

 የተዘጋጀ ረቂቅ የኦዱት ሪፖርት ከተመርማሪዎች ጋር በተዯረገ ዉይይት ሊይ የመስርቶ 

ሉስተካከሌ የሚገባ መሆኑ፣ 

 የመጨረሻዉ ኦዱት ሪፖርት መጠናቀቁንና የተዘጋጀዉ ኦዱት ሪፖርት በተፈሇገዉ ቅርጽና ዯረጃ 

መሠረት መሆኑ፣ 

 

የክፍሇ ትምህርቱ ማጠቃሇያ 

 በዚህ ክፍሇ ትምህርት ዉስጥ በኦዱት የሥራ ሂዯት ዯረጃ ኦዱቱን እንዳት ማከናወን 

እንዯሚገባን ተወያይተናሌ። እዚህ ሊይ ዋናዉ ትኩረት የኦዱቱን ዓሊማ ሇማሳካት የሚያስችለ 

በቂ መረጃዎችን መሇየት መገምገምና መዝግቦ መያዝ ነዉ። 

የኦዱት መረጃን ትርጉም ተረዴተናሌ የመረጃን ምንጮች ሇይተናሌ፣በዚህም የመረጃ ምንጮቹ 

የሚያካትቱ 

1. የኦዱተሩን ቀጥተኛ እዉቀት፣ 

2. የዉስጥና የዉጪ መረጃዎች እና የተረጋገጠ መረጃ መኖራቸዉን ተገንዝበናሌ። 

የኦዱት መረጃዎችን ብቁ ናቸዉ ብል ሇመቀበሌ በመጠን በቂ መሆን፣ተገቢ መሆን፣ የሚታመን 

እና ወቅታዊ መሆን አሇባቸዉ። የኦዱቱ አፈፃፀም በኦዱት ፕሮግራሙ በተመሇከተዉ ቅዯም 

ተከተሌ መሠረት መተግበር አሇበት።ይህን በተመሇከተ የተሇያዩ የኦዱት መረጃዎችን ሇመሰብሰብ 

ብዙ ስሌቶችና ዘዳዎችን መጠቀም ይቻሊሌ። 

 

መሌመጃ 4 

የኦዱት ስሌቶች 

ሇተሳታፊዎች ትዕዛዝ 

ዓሊማ 

ሌዩ ሌዩ ምርመራ በሚዯረግ ወቅት ተስማሚ የኦዱት ስሌቶችን ሇይቶ ሇማወቅ ነዉ። 
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ትዕዛዝ 

መሌመጃዉ የሚሠራዉ በግሌ ነዉ። 

ከዚህ በታች በተሰጡት የናሙና ምርመራዎች ጎን በተሰጠ ባድ ቦታ ተስማሚ የኦዱት ስሌት ሙሊ  

       የኦዱት አፈጻጸም                                             የኦዱት ስሌት 

1. የተፈሇገዉ የትርዥሪ ማረጋገጫ መገኘቱን ማጣራት                        

2. ዕቃዎችን የግዥ ኢንቮይሶችን ከማስጫኛ ሠነድች ጋር ማመሳከር             

3. የክፍያ ሂሳቦችን ስሇት ማጣራት                                       

4. የክፍያ ማዘዣዎች የሂሳብ መዯብ በትክክሌ መሞሊቱን ማጣራት              

5. ክፍያዎች ወዯ ትክክሇኛ ላጀሮች መተሊሇፋቸዉን ማረጋገጥ                   

6. የተመዘገበን ሂሳብ ጠቅሊሊ ዴምር ከላጀሮች ሂሳብ ዴምር ጋር ማስታረቅ       

7. ከዝርዝር ዉስጥ ከፍተኛና ያሌተሇመዯ ወይም የተሇየ የሆኑትን መርጦ ኦዱት ማዴረግ    

8. ባሌተጣራ ትርፍና በመጋዘን ያለ ዕቃዎችን በቅዴመ ተከተሌ ተተንትኖ ኦዱት ማዴረግ    

9. የመዴን ዋስትና ሠነድችን ማጠራት                                              

10.  ከግዥ ኢንቮይሶች ዉስጥ በናሙና መርጦ ኦዱት ማዴረግና ያሇአግባብ የተያዘ ሂሳብ መኖሩን 

ማረጋገጥ                                                             
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ክፍሌ ዘጠኝ 

የስፔሻሌ ኦዱት የአሠራር መመሪያ 

የማጭበርበር ተግባርና ምርመራ 

/Fraud & Investigation/ 

የትምህርቱ ዓሊማ 

 የማጭበርበር ትርጉም፣ 

 የማጭበርበር ዓይነቶች፣ 

 የማጭበርበር ዋና ዋና ምክንያትና ባህሪያት፣ 

 የማጭበርበር ቁጥጥር፣ማጋሇጥና መከሊከሌ ወይም ማገዴ፣ 

 ከፍተኛ የማጭበርበር የሥጋት ስፍራዎች 

 የማጭበርበር ኦደትና ምርመራ ዓሊማዎች፣ 

 ማጭበርበርን አስመሌክቶ የሚዯረግ ኦዱትና ምርመራ አሠራሮች፣ 

የማጭበርበር ትርጉም 

ማጭበርበር ማሇት የማታሇሌ ዘዳን በመጠቀም ትክክሇኛና ሕጋዊ ባሌሆነ መንገዴ በጥሬ ገንዘብ ወይም 

በዓይነት ጥቅም ማግኘት ነው፡፡ 

ስሇገንዘብ ወይም ንብረት መጠን ሆን ብል የተሳሳተ መረጃ መስጠት ወይም ሉቀርብ የሚገባውን መረጃ 

መዯበቅ ወይም በመ/ቤቱ የሂሣብ መዝገብ የሂሣብ መግሇጫ ውስጥ ያሇውን መረጃ አሳሌፎ መስጠት፡፡ 

“ማጭበርበር” በአጠቃሊይ የማታሇሌ፣ጉቦ መቀበሌ፣ አስመስል መስራት፣በኃይሌ/በማስገዯዴ/ 

ማስከፈሌ፣ሥርቆት ተገቢ ያሌሆነ አጠቃቀም፣ የሀሰት መግሇጫ፣ ማሴር፣ሙስና፣መመሳጠር፣ ምዝበራ 

ወይም እውነት የሆነውን ነገር የመዯበቅ ተግባራትን የሚያካትት ነው፡፡ 

ማጭበርበር በግሇሰብ፣በግሇሰቦች፣በቡዴን ወይም በአንዴ ወይም ከአንዴ በሊይ ዴርጅቶች የሚፈጽም 

ነው፡፡ 

የውስጥ ኦዱተሮች በመ/ቤቱ ውስጥ የማጭበርበር ሁኔታ ሲከሰት ምሌክቶችን የሚገናዘቡበት በቂ 

እውቀት ሉኖራቸው ይገባሌ፡፡ ሆኖም የማጭበርበር ዴርጊትበመጀመሪያ ዯረጃ በኃሊፊነት መርምሮ 

የሚያወጣ ባሇሙያ እንዱሆን አይጠበቅበትም፡፡ 
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ማጭበርበርን ሇመመርመር አራት ዋና ዋና ምዕራፎች/የዕዴገት ዯረጃዎች አለ፡፡ እነዚህም፡- 

 ማጭበርበርን መከሊከሌ፣ 

 ማጭበርበርን ማወቅ፣ 

 ማጭበርበርን መመርመር እና 

 ማጭበርበርን ሇሕግ ማቅረብ ናቸው፣ 

ማጭበርበርን መከሊከሌ፡- 

 ዴርጊቱ ከመፈፀሙ በፊት የሚወሰዴ እርምጃ ነው፣ 

 ማጭበርበርን የሚያወግዝና ማጭበርበር ከላሇም ወዯፊት የመንግሥትገንዘብና ንብረት 

ሇማጭበርበር እንዲይጋሇጡ የሚያስችሌ ነው፣ 

 ማጭበርበር የመከሊከሌ ዋንኛ ዘዳ ቁጥጥር ነው፣ 

 በመጀመሪያ ዯረጃ ቁጥጥርን መዘርጋትና ሥራ ሊይ ማዋሌ የመ/ቤቱ አመራር ኃሊፊነት 

ነው፣ 

 የውስጥ ኦዱተሮች ማጭበርበር ሇማጋሇጥ ሇሚዯረገው እንቅስቃሴ የተዘረጋውን የውስጥ 

ቁጥጥር ሥርዓት በቂ መሆንና ትክክሇኛነት በመገምገም እርዲታ የማዴረግ ኃሊፊነት 

አሇባቸው፣ 

 የውስጥ ቁጥጥር ሥርዓት ሇማጭበርበር ዴርጊት ሉጋሇጡ የሚችለ ሥጋት 

ያሇባቸው/የዴርጅቱን የተሇያዩ የሥራ ዘርፎች ሉያካትት ይገባዋሌ፣ 

ማጭበርበርን ማወቅ 

የውስጥ ኦዱተሩ በመ/ቤቱ ውስጥ የማጭበርበር ዴርጊት መፈጸሙን ጥርጣሬ ካሇው ወይም ከዯረሰበት 

ጉዲዩን ሇመ/ቤቱ የበሊይ ኃሊፊ ማሳወቅ አሇበት፣ 

የውስጥ ኦዱተሩ በሚያከናውነው ኦዱት መሰረት የማጭበርበር ዴርጊት ሇማጋሇጥ ያሇበት ኃሊፊነት፡- 

 ኦዱተሩ ስሇማጭበርበር በቂ እውቀት ሉኖረው ይገባዋ፣ 

 ኦዱተሩ በሥራው ሂዯት ሇሚያጋጥሙ የማጭበርበር እዴልች ንቁ መሆን 

አሇበት፣ከነዚህም መካከሌ ማጭበርበርን የሚጋብዝ ዯካማ የውስጥ ቁጥጥር፣የመሳሰለት 

ናቸው፣ 

 ጠቋሚ መረጃዎችን መገምገምና በቀጣይ ሉወሰዴ የሚገባውን እርምጃ መወሰን ወይም 

ማጭበርበሩ እንዱጣራ ማስፈሇግና አሇማስፈሇጉ መወሰን፣ 
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የፋይናንስና ኢኮኖሚ ሌማት ቢሮ  
58 

 

 የመ/ቤቱ ውስጥ ማጭበርበር ሇመፈጸሙ የተሰበሰቡት ሌዩ ሌዩ መረጃዎችና የተገኙት 

ጠቋሚ መረጃዎች(indicators) በቂ መሆናቸው ከተረጋገጠ እና የማጣራት ሥራ 

ማከናወን የሚቻሌ መሆኑ ከታመነበት ጉዲዩ ሇመ/ቤቱ የበሊይ ኃሊፊ መግሇጽ 

ይኖርበታሌ፣ 

 የውስጥ ኦዱተሮች ያሊቸው እውቀት መዯበኛ ሥራውእና ኃሊፊነት ማጭበርበርን 

የማጋሇጥ ሥራ ከሆነው ሰው ጋር እኩሌ እንዱሆን አይጠበቅባቸውም፣ 

በውስጥ ኦዱተር ኢንስቲትዩት 121ዏ.A2-1 መሰረት የማጭበርበር መሇያ፡- 

ማጭበርበር መ/ቤቱን ሇመጥቀም ወይም ሇመጉዲት በውስጥ እና ወይም ከመ/ቤቱ ውጪ ባለ ሰዎች 

ሆን ተብል የሚፈፀም የማታሇሌ ተግባር ሲሆን ተገቢ ያሌሆኑ አፈፃፀምና ሕገ ወጥ ዴርጊቶችን 

ያጠቃሌሊሌ፡፡  

 ማጭበርበር የሚከተለትን ምሳላዎች ያካትታሌ፣ 

 ሇመንግሥት ባሇሥሌጣናት፣ሇዯንበኞች ወይም አቅራቢዎች የተከፈለ ጉቦዎችና 

አጸፋውን ሇማግኘት የተዯረጉ ስጦታዎችን የመሳሰለ ተገቢ ያሌሆኑ ክፍያዎች፣ 

 የታክስ ማጭበርበር፣ 

 ሆን ተብል የተፈፀመ ትክክሇኛ ያሌሆነ የዋጋ ዝውውር፣ 

 ሇመ/ቤቱ ጥቅም ሲባሌ የሚፈጽም የማጭበርበር ተግባር ፍትሃዊ ባሌሆነ መንገዴ 

ከመ/ቤቱ ውጪ የሆነን ሰው በማታሇሌ ተገቢ ያሌሆነ ጥቅም ማግኘት ነው። 

 የሥራ አመራሩ ራሱ በማጭበርበሩ ሂዯት ውስጥ ተሳታፊ በማይሆንበት ወቅት 

የማጭበርበር ተግባር የሥራ አመራሩን ትኩረት የሚሻ መሰረታዊና አሳሳቢ ጉዲይ 

ነው። 

 

የማጭበርበር ዓይነቶች 

 ውስጣዊ ማጭበርበር 

 ውጫዊ ማጭበርበር 

 በኩባንያው ሊይ የሚፈጸም ማጭበርበር 

 የአካዊንቲንግ መረጃ ማምታታት 

 የሶስተኛ ወገን ማጭበርበር 

 የውሌ/የኮንትራት/ማጭበርበር ወዘተ 



የእንስፔክሽና የውስጥ ኦዱት የሥሌጠና ሞጁሌ 
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ውስጣዊ ማጭበርበር 

በዴርጅቱ ወይም በዴርጅቱ ሠራተኞች ሇዴርጅቱ እና ወይም ሇሠራተኞቹ ጥቅም የሚፈጸም ነው፡፡ 

እንዯነዚህ ያሇ ማጭበርበር ዯግሞ በቀጥታ ወይም ቀጥተኛ ባሌሆነ በማጭበርበር ዴርጊት ውስጥ 

ሇተሳተፉ ሠራተኞች ጥቅሞችን ያስገኛሌ፡፡ 

ውጪያዊ ማጭበርበር 

ከመ/ቤቱ/ዴርጅቱ/ውጪ በሆኑ ግሇሰቦች መ/ቤቱን በሚጏዲ ሇውጪዎች ጥቅምን ሇማስገኘት የሚፈጸም 

ነው፡፡ የውጪ ማጭበርበር ምሳላዎች፡- 

1. የውሽት የፋይናንስ መግሇጫዎች/ስቴትመንቶችን/መሊክ 

2. የውሸት ማሰታወቂያ ድክመንቶችን መሊክ 

3. ሆን ብል የፋይናንስ ስተትመንቶችን ማዛባት/ማሳሳት/ 

በኩባንያው የሚፈጸም ማጭበርበር 

 የኩባንያውን ሀብቶች አሊግባብ መጠቀም 

 የአካውንቲንግ ኢንፎርሜሽን/መረጃ/ማምታታት 

 ሶስተኛ ወገንን ማጭበርበር 

 የውሌ የኮንትራት ማጭበርበር 

የማኔጀመንት ማጭበርበርን ስሇመኖሩ ጥርጣሬ የሚያስከትለ፡- 

 በተሇይ ከፋይናንስና ከቁሌፍ የሥራ ቦታዎች ሊይ ሠራተኞች ቶል መሇዋወጥ/መቀያየር/ 

 ቁሌፍ ሇሆኑ አሊቂ ዕቃዎች አንዴ አቅራቢ በቻ የአቅርቦት ምንጭ መሆን፣ 

 ያሌተሇመዯ የፋይናንስ አሀዞች ወዯ ሊይ ወይም ወዯ ታች መሇዋወጥ፣ 

 የአካውንቲንግ/ሂሳብ/ ምዝገባችን ወቅታዊ አሇማዴረግና የፋይናንስ እንቅስቃሴዎችን ሪፖርት 

ማዘግየት፣እና ክፍያዎችን በትክክሇኛው መጠን ሳይሆን በተጠጋጋ አሀዝ መፈጸም፣ 

የማጭበርበር ዋና መነሻዎች/ምክንያቶች/ 

 ዯካማ የውስጥ ቁጥጥር መኖር፣ 

 በሠራተኞች መካከሌ መስማማትና 

 መ/ቤቱ የሚሰራበት አካባቢ ናቸው 
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ዯካማ የውስጥ ቁጥጥር መኖር፣ 

 በአጠቃሊይ የውስጥ ቁጥጥር ስንሌ ፋይናንሻሌና አስተዲዯራዊ ቁጥጥርሮች ናቸው 

 የፋይናንስ ቁጥጥሮች በጀት ቁጥጥር፣ በሀብት መከሊከሌና የሂሣብ ቁጥጥሮች በመባሌ 

ሉከፋፈሌ ይችሊሌ 

 ገቢዎችን እና ወጪዎችን ማቀዴና መቆጣጠር ይገባሌ፡፡ ይህ የበጀት ቁጥጥር ነው 

 የሀብትመከሊከሌ/ጥበቃ/የሚመሇከተው የዴርጅቱን ሀብት ከጥፋት ወይም አሊግባብ 

ከመጠቀም መከሊከሌ/መጠበቅ/ነው፣ 

 

የፋይናንስ ቁጥጥር ማሇት 

 የመ/ቤቱየፋይናንስ እንቅስቃሴዎች በትክክሌና በተገቢው ጊዜ ዴርጊቶቹ በተፈጸሙት ወቅት 

መመዝገብ አሇባቸው፣ 

 ሇዕርዲታ አስተዲዯር ውሳኔ አሰጣጥ የሚረደ አስፈሊጊ የሆኑ ሪፖርቶች ማቅረብ አሇባቸው፣ 

 ማስታረቂያ የሚያስፈሌጋቸው ሂሳቦች እንዯ ባንክ ባሊንሶች፣ተሰብሳቢ ሂሣቦች እና ተከፋይ 

ሂሳቦች በየጊዜው መታረቅ ይገባቸዋሌ፣ 

 የሂሣብ እንቅስቃሴዎች በበቂ ማስረጃዎች መዯገፍ አሇባቸው፣ 

 በቅዴሚያ ቁጥር የተሰጣቸው ማስረጃዎች መጠቀም ይገባሌ፣ 

የአስተዲዯር/ማኔጅመንት/ቁጥጥር ማሇት 

 የመ/ቤቱን ዓሊማዎች በማሳካት ውስጥ ጥሪቶች/ሀብት/መገኘታቸውንና በብቃትና ውጤታማ 

በሆነ መንገዴ ጥቅም ሊይ መዋሊቸውን የማረጋገጥ ሂዯት ነው፣ 

 ሂዯቱ የሚቀጥሇው መ/ቤቱ አስካሇና ሥራውን እስከ ቀጠሇ ዴረስ ነው፣ 

 በሁሇት ሠራተኞች መካከሌ ሇማጥፋት ሉተባበሩ ይችሊለ፡፡ በዚህ ሁኔታ የተከሰተውን 

ማጭበርበር ሇመፈሇግ ሇማግኘነት እነዚህ ተባባሪዎች ካሌተጣለ እና መረጃዎችካሌወጡ 

በስተቀር በጣም አስቸጋሪ ነው፣ 

የመ/ቤቱ የሚሰራበት አካባቢ 

 መ/ቤቱ የሚሰራበት አካባብ ሇማጭበርበር ሉያጋሌጠው ይችሊሌ፣ 

 የተወሰኑ አካባቢዎች የሊሊ የውስጥ ቁጥጥሮች ሲኖር ሇማጭበርበር መነሻ መሰረት ናቸው፣ 

 የውስጥ ቁጥጥር ሥርዓቱ ዯካማ ከሆነ የማጭበርበር እዴልች ከፍተኛ ሉሆን ይችሊሌ፣ 

 



የእንስፔክሽና የውስጥ ኦዱት የሥሌጠና ሞጁሌ 

 
 

የፋይናንስና ኢኮኖሚ ሌማት ቢሮ  
61 

 

የማጭበርበር ቁጥጥር፣መሇየት እና መከሊከሌ ወይም ማገዴ 

 መከሊከሌ ከማዲን የተሻሇ ነው፣ 

 የመጀመሪያ የማኔጅመንቱና የውስጥ ኦዯተሩ ሙከራ ማጭበርበርን በመከሊከሌ ሊይ መሆን 

አሇበት፣ 

ማጭበርበርን ማገዴ የሚያካትተው  

 የማጭበርበር ወንጀሌን ማዯናቀፍ፣ተስፋ ማስቆረጥ እንዱሁም ማጭበርበር ከተከሰተ 

ማገዴ፣ 

 ተመጣጣኝ የወጪ ብቃት ያሇውን አስፈሊጊ የቁጥጥር ዘዳ እንዯማጭበርበር 

ማገጃ/መከሊከያ/ተግባር ሥራ ሊይ መዋሌ አሇበት፣ 

የማጭበርበርን ከፍተኛ የሥጋት አካባቢዎች 

የገንዘብ ገቢ ዯረሰኞች፣/ድክመንቶች/ጥሬ ገንዘብ፣ ሰቶኮች፣አሊቂ ዕቃዎች ግዥዎች፣የዯመወዝ ክፍያ 

ፔይሮሌ፣ተሰብሳቢና ተከፋይ ሂሣቦች ሇማጭበርበር ከፍተኛ የሥጋት አካባቢዎች መካከሌ መሆናቸውን 

ማኔጅመንቱና የውስጥ ኦዱተሩ ግንዛቤ ሉኖራቸው ይገባሌ፣ 

የገንዘብ አሰባሰብ የሚመሇከቱ የማጭበርበር ምሳላዎች 

 ገቢን ማስተካከሌ፣በማስመሰሌ/ፎርጅዴ/መስራት፣ 

 የጠፉ የገንዘብ ገቢ ዯረሰኞች፣ 

 ያሌተገሇጹ ጉዴሇቶች፣ 

 የአንዴ ገቢን በቀዯመው ቀን ተሰብስቦ ሊሌተመዘገበ ገቢ መሸፈኛ ማዋሌ፣ 

ከስቶክ ጋር የተገናኛ ማጭበርበርን ምሳላዎች 

 የጥራት ዯረጃቸው ዝቀተና የሆኑ ዕቃዎችን የተሻሇ ጥራት ባሊቸው ዋጋ መቀበሌ እና የዋጋ 

ሌዩነቱን ውጤት ከሻጮች ጋር መከፋፈሌ፣ 

 ከገቢና ወጪ ጭነት ካርቶኖች ዕቃዎችን ማስቀረትና ዕቃዎቹ እንዯተወሰደ አዴርጏ 

መግሇጽ፣ 

 አንዴ ዓይነት ሸቀጦችን/ዕቃዎች/በተሇያዩ ዋጋዎች በሼሌፍ ሊይ መያዝ፣ 

 የተሰረቁ ስቶኮችን/አሊቂ/በንብረት ክፍሌ/መጋዝን ሳይኖር እንዲሇ ሪፖርት ማዴረግ፣ 
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በግዥዎች እንቅስቃሴ ሊይ የሚዯረግ ማጭበርበር 

 በሌዩ ውሇታ ወይም ስጦታ መሌክ ክፍያን እጅ መንሻን መቀበሌ፣ 

 የቴክኒክ ማናጀሮች በሽፋን ከራሳቸው ካምፖኒዎች ግዥ መፈጸም፣ 

 አግባብነት በላሊቸው ከፍተኛ ዋጋዎች መግዛት፣ 

 ምስጢርን ባሇመጠበቅ እና እጅ መነሻ ሇሰጡ ዕቃ አቅራቢዎች በፕሮፎርማ የተሰሰበሰበ 

ዋጋዎችን መግሇጽ እንዯምሳላ ሉወስደ ይችሊለ፣ 

የፔይሮሌ ማጭበርበር ምሳላዎች 

 የተሰራውን ሥራ ሰዓት ማጋነን፣ 

 ከሥራ የቀሩትን በሚመሇከት ሪፖርት አሇማዴረግ፣ 

 የፈጠራ ሠራተኞች በፔይሮሌ ሊይ መትከሌ፣ 

 ሪፖርት ያሌተዯረገ የሥራ መቋረጥ ወይም ዝውውሮች፣ 

 ያሌተፈቀደ የሠራተኞች የቅዴመ ክፍያዎች፣ 

ተሰብሳቢ ሂሣቦች የሚመሇከት የማጭበርበር ምሳላዎች 

 ሳይፈቀዴ የተሰብሳቢዎችን ባሊንስ መሰረዝ 

 የተሰብሳቢዎችን ባሊንስ በአበዲሪዎች ባሊንስ መሸፈን 

 የአንደን ተሰብሳቢ ሂሣብ በላሊ ተሰብሳቢ ሂሣብ መሸፈን 

የተከፋይ ሂሣቦች የሚመሇከት የማጭበርበር ምሳላዎች 

 ሳይፈቀዴ/ሳይከፈሌ/የባሇዕዲዎችን ባሊንስ መሰረዝ 

 የባሇዕዲዎችን ባሊንስ በአበዲሪዎች ባሊንስ መሸፈን 

 ሇዕቃ አቅራቢዎች ዴጋሚ ክፍያዎችን ማዘጋጀትና ከዕቃ አቅራቢዎች ጋር በመስማማት 

የአቅራቢውን የሸያጭ ገንዘብ መጠን መጨመርና ሌዩነቱን መካፈሌ፣ 

ሠራተኞች ሇምን ማጭበርበር ይፈጽማለ 

 ሠራተኞች ማጭበርበርን የሚጽሙት ከስስት ወይም ከመፈሇግ የተነሳ ነው፣ 

 የበሇጠ ያሌረካ ሠራተኛ በሕገ ወጥ ዴርጊት ውስጥ የመሳተፍ ዕዴሌ የበሇጠ ምቹ አካባቢ 

ሲኖር ይጨምራሌ፣ 

 ሠራተኞች ማጭበርበር የሚፈጽሙት ከፋይናንስ ተጽዕኖ/ችግሮች/ጋር ይገናኛሌ፣ 

   ይህ ሠራተኞች የግዴ ማጭበርበርን እንዱፈጽሙ የሚያነሳሳና ዕዴሌ/አጋጣሚ/ በመፈሇግ 

እንዱያጭበረብሩ እና ወንጀሊቸውን እንዱዯብቁ ያዯርጋቸዋሌ፣ 
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 የማጭበርበር እዴልቹ የሚፈጠሩት ከዯካማ የውስጥ ቁጥጥር እና የውስጥ ቁጥጥር ስርዓቱ 

ውጤታማ ስሇመሆኑ የማረጋገጥ ሥራ በቂ አሇመሆን፣ 

 ኃሊፊነትን ሇላልች ሠራተኞች መከፋፈሌ የማጭበርበር እዴሌ ሉያርቅ/ሉያግዴ/ይችሊሌ፣ 

የማጭበርበር ማስጠንቀቂያ ምሌክቶች 

 ዯካማ የውስጥ ቁጥጥሮች ፣ 

 የሙያ ሥነ-ምግባር የላሇው  መሪነት፣ 

 የማጭበርበር መከሊካያ ፖሉሲ አሇመኖር፣ 

 ብቃት ያሇው  የውስጥ ኦዱቲንግ አሠራር አሇመኖር፣ 

 በቁሌፍ ሥራዎች ሊይ በአንዴ ግሇሰብ የሚዯረግ ቁጥጥር ፣ 

 ሻጮች ወይም ኮንትራክተሮች ማመሌከቻዎች መረጣ ጥቂት የማጭበርበር 

ማስጠንቀቂያ ምሌክቶች ናቸው 

የኦዱት ምርመራ ዓሊማዎች 

የውስጥ ኦዱተሩ ማወቅ ያሇበት 

 የመንግሥት መ/ቤት ዓሊማ በግሌጽና በትክክሇኛ መቀመጣቸወን፣ 

 የመንግሥት መ/ቤት የሚሰራባቸው አካባቢዎች የቁጥጥር ሂሣብ መኖሩን ማረጋገጥ፣ 

ተጽፈው የተቀመጡት ፖሉሲዎች እና አሰራሮች መግሇጽ ያሇባቸው 

 የተከሇከለ እንቅስቃሴዎች፣መጣሳቸው በሚረጋገጥበት ወቅት ቅጣቶች መኖራቸውን 

ማረጋገጥ፣ 

 የሂሣብ እንቅስቃሴዎችን ሇመፍቀዴ የሥሌጣን ገዯብ ጭምር በመወሰን ሇማረጋገጥ፣ 

 በመ/ቤቱ  የሥራ ፒን ፖይንት የተዯረገ ሠራተኛ መኖሩን ሇማረጋገጥ፣ 

 ከፍተኛ የማጭበርበር ሥጋት ያሇባቸው ሀብቶች እንዯጥሬ ገንዘብ፣ኢንቬንተሪ፣ተሰብሳቢ እና 

ተካፋይ ሂሣቦች፣ፕሊንት እና መሳሪያ አጠባብቅ እንቅስቃሴዎች ክትትሌ ማዴረግና 

 በመ/ቤቱውጤታማ የግንኙነት መንገዴ መኖሩን ሇማረጋገጥ፣ 

የኦዱትና ምርመራ አሰራሮች 

 የውስጥ ኦዱተሩ ማጭበርበር መከሰት ጥርጣሬ ሲኖረው ስሇሁኔታው የመ/ቤቱ የበሊይ ኃሊፊ 

ማማከር በሚገባው አስፈሊጊ ምርመራ ሊይ ሃሣብ ማቅረብ አሇበት 

 የውስጥ ኦዱተሩ የተባሇውን ማጭበርበር ግንዛቤበሚያገኝበት ወቀት፣ምን እርምጃ 

እንዯሚወስዴ መወስን አሇበት። 
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በመ/ቤቱ የበሊይ ኃሊፊ ፈቃዴ የሚከተለት እርምጃዎች መውሰዴ አሇባቸው፡- 

1. በቂ ኢንፎርሚሽንና ማስረጃ በተባሇው ማጭበርበር ሊይ ማሰባሰብ እና ማጭበርበሩ ከተከሰተ 

መወሰን፣ 

2. በመጀመሪያ ግኝቶች ሊይ በመመስረት፣ተገቢ/አስአሊጊ/ሲሆን ላልች ኤክስፐርቶችን በማሳተፍ 

ምርመራ ማከናወን፣ 

3. አሳሳች መረጃ መስጠት/መቀበሌን ሇማሰወገዴ ሉያጋጥም የሚችሇውን የማጭበርበር ዯረጃና 

ውስብስብነቱን ስፋቱ መጠን መገመት፣ 

4. ብቃት ያሇውን ምርመራ ሇማከናወን የሚያስፈሌጉ እውቀት፣መያዎች/ችልታዎች/እና ላልች 

ብቃቶችን መወሰን፣ 

5. የማጭበርበር ወንጀሌ ፈጻሚዎችን ሇመሇየት የሚያስችለ እና የማጭበርበር አስፈሊጊ ዝርዝሮች 

እንዯ ማጭበርበር መጠን/ስፋት፣ ማጭበርበርን ሇመፈጸም ጥቅም ሊይ የዋለ ቴክኒኮች እና 

የማጭበርበር መንስኤ/ምክንያት አሠራሮችን መንዯፍ፣ 

6. ከማኔጀመንቱናከሚመሇከተው ግሇሰብ ጋር እንቅስቃሴዎችን ማቀናጀት፣ምርመራ በሚከናወንበት 

ወቅት በተቻሇ መጠን ዴብቅና ምስጢራዊነቱን መጠበቅ፣ 

7. እንዯ ወስጥ ቁጥጥር ሥርዓት ገምጋሚዎች፣ያለት ቁጥጥሮች ተመሳሳይ ወይም ላሊ ወዯፊት 

ከሚከሰቱ ማጭበርበርን ሇማገዴ ክሇሳ ካሰፈሇጋቸው መወሰን፣ 

8. ግንቶቹን ሪፖርት ማዴረግና ሉወሰደ ሇሚገባቸው እርምጃዎች ሃሳብ ማቅረብ፣ 

9. ማጭበርበርን በሚመሇከት ማኔጅመንቱ የሚከተለትን እርምጃዎች መወሰደን ማረጋገጥ፡  

ማጭበርበርን በሚመሇከት ፖሉሲ ማውጣቱን እና የመንግሥት መ/ቤቱን ከማጭበርበር አንፃር 

ያሇው አቋም፣ 

 የሥነ-ምግባር ሕግ መዘጋጅቱን 

 ሁለም የመ/ቤቱ ሠራተኞች ማጭበርበርን ሪፖርት ሇማዴረግ ኃሊፊነት እንዲሇባቸው 

መግሇፁን፣ 

 የማጭበርበር ሪፖርት የሚዯረግበት መንገዴ መመስረቱን፣ 

 የምርመራው/ኢንቬስትጌሽን/ዘዳ መግሇፁን፣ በማጭበርበር ውስጥ ሠራተኞች በሚሳተፉበት 

ጊዜ በማጭበርበር ወንጀሌ ፈፃሚዎችና ግብረአበሮች ሊይ ቅጣቶች መወሰኑን፡፡ 

የመጭበርበር ሪፖርት ቢያንስ የሚከተለትን ዝርዝሮች ማጠቃሇሌ/መሸፈን/አሇበት 

 የምርመራውን/ኢንቬስትጌሽን/ምከንያት 

 የምርመራውን ዓሊማዎች፣ 
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የፋይናንስና ኢኮኖሚ ሌማት ቢሮ  
65 

 

 ከምርመራው ጋር በተገናኘ የተሰሩ ሥራዎች 

 የተዯረሰበት ዴምዲሜ/ማጠቃሇያ/ እና 

 ሇወዯፊቱ እርምዎች የተሰጡ ማሻሻያዎች መያዝ አሇበት 

መሌመጃ 5 

የግሌ ሙከራ ጥያቄዎች/የክፍሌ ውይይት/ 

 1.ማጭበርበር/ Fraud/ምንዴ ነው?አብራራና በቂ ምክንያት አቅርብ፣ 

 2. በአጠቃሊይ ምን የማጭበርበር ዓይነቶችን ትገነዘባሇህ?በቂ ምክንያት አቅርብ፡፡ 

 3. ዋንኛ የማጭበርበር ምክንያቶችን ምንዴ ናቸው? ከፍተኛ የማጭበርበር ሥጋት 

ሥፍራውን አብራራ  

 4. የማጭበርበር ማስጠንቀቂያ ምሌክቶችን ሇመገንዘብ የሚመሩ ጠቋሚዎች ምንዴ ናቸው፣ 

የተፈቀዯ ስዓት፡2ዏ ዯቂቃ 

     ክፍሌ አስር 

    የፕሮጀክት ኮንትራት ኦዱት 

ፕሮጀክት 

እንዯመዝገበ ቃሊት ቀሊሌ ትርጉም አነጋገር ፕሮጀክት አንዴ የተወሰነ ሥራ፣ወዘተ…የተሇየ ዓሊማ 

ሇማስገኘት በጥንቃቄ የተዯራጀ እና የተነዯፈ የታቀዯ እንቅስቅሴ ነው፡ 

ኮንትራት/ውሌ/ 

አገሌግልቶችና የሕንፃዎች መንገዯች፣ግዴቦች፣የውሃ ጉዴጓድችና ላልች ግንባታዎችን ሇማከናወን 

ከኮንትራክተሮች ጋር የሚዯረጉ ስምምነቶችን ይመሇከታ፣ 

የፕሮጀክትና የኮንትራት አስተዲዯር ማኔጅመንት 

የፕሮጀክትና የኮንትራት አስተዲዯር/ማኔጀመንትበጥንቃቄ የታቀዯና የተዯራጀ ሥራ አብዛኛውን ጊዜ 

የአንዴ ወቅት ሥራን ሇመፈፀም፣ ምሳላ የሕንፃ ግንባታ ወይም የአዱስ ኮምፒዩተር ሲስተም ሥራ ሊይ 

ማዋሌ ይሆናሌ፡ 
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የፕሮጀክት ማኔጀመንት የሚያካትተው 

የፕሮጀክት ፕሊን ማዘጋጀት 

 የፕሮጀክት ግቦችና ዓሊማዎች 

 ሥራዎችን መወሰን ወይም ዓሊማዎችን እንዳት እንዯሚሊኩ 

 ፕሮዯክቱን ሇማስጨረሰ የሚያስፈሌግ በጀትና የሰው ኃይሌ መወሰን፣ 

 ፕሮጀክቱ የሚጠናቀቅበት ጊዜ ገዯብ ማስቀመጥ 

የፕሮጀክቱን ፕሊን ተግባራዊ ማዴረግ፣ 

 /ሥራ ሊይ ማዋሌ/ 

 በሚፈሇገው መንገዴ መሰራቱን ቁጥጥር ማዯረግ፣ይህም 

 ፕሊኑ የተካሄዯው በዕቅደ መሰረት መሆኑን ማረጋገጥ 

የፕሮጀክት ማኔጅመንት ዋና ዋና ምዕራፎች 

 የተግባራዊነት ጥናት/Feasibility study/ 

 የፕሮጀክት ፕሊን/Project planning/ 

 በተግባር ሊይ ማዋሌ/Implementation/ 

 መገምገም/Evaluation/ 

 ዴጋፍ/ማሻሻሌን/Support Maintenance/ 

የፕሮጀክት እና ኮንትሪት ኦዱቶች 

 የፕሮጀክት እና ኮንትራት ኦዱቶች የስፔሻሌ ኦዱት ክፍልች ናቸው 

 ስፔሻሌ ኦዱት የመንሊቸው 

1.ማጭበርበር ምርመራ 

2. ክዋኔ ኦዱት 

3. የፕሮጀክትና ኮንትራት ኦዱት 

የፕሮጀክት እና የኮንትራት ኦዱት በፕርፎረማንስ ኦዱት እና ኮምፒሉያን ኦዱት መሰረት ኦዱት 

ይዯረጋሌ፣ 

የፕሮጀክትና ኮንትራት ወጪዎች የኦዱት ዓሊማዎች 

የፕሮጀክትና የኮንትራት ኦዱቶች የሚከናወኑበት ምክንያት ሥሪዎች ኢኮኖሚያዊ፣በውጤታማነትና 

በብቃት መሥራታቸውን እና ስምምነቶች፣ሕጏችና ዯንቦችን መከተሊቸውን ሇማረጋገጥ ነው፣ 
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ቁጠባ/Economy/፡- ተግባሩን ወይም የተመረጠው እንቅስቃሴ ሇማከናወን የተጠቀመው ግብዓት 

በተፈሇገው የጥራት ዯረጃ ሆኖ በተሻሇ ወይም አነስተኛ ዋጋ መፈፀሙን 

የሚያረጋግጥ ሲሆን፣  

ብቃት/Efficiency/ ፡- የግብዓትን እና የውጤትን ትስስር የሚያሳይ ሆኖ በተወሰነ የግብዓት መጠን 

ከፍተኛውን ውጤት ማስገኘቱ የሚሇካበት ነው፣ 

ስኬት/Effectiveness/:- የተጠቀሰው ፕሮጀክት ዓሊማዎች ግብ መምታቸውን እንዱሁም በመ/ቤቱ 

በተገኘ ፋይዲ እና ሉገኝ በታሰበ ፋይዲ መካከሌ ያሇው ግንኙነት የሚዲስስበት ነው፣ 

 

የኦዱት ዓሊማዎችየሚከተለት ናቸው 

 ተገቢ አሰባሰብ እና ሇተሇየ ፕሮጀከት ዓሊማ የተፈቀዯ ፈንዴ አጠቃቀም፣ የስምምነት ውለን፣ 

ሕጏች፣ዯንቦች፣መመሪያዎችና የበጀት ቁጥጥሮችን መከተለን ሇማረጋገጥ፣ 

 በእርዲታዎችና ብዴሮች ሊይ በቂ አስተዲዯርን ሇማረጋገጥ የተሟሊ ምዝገባዎች መያዛቸውን 

ሇማጣራት እና 

 ኢኮኖሚያዊ ብቃት ባሇው መንገዴ ፈንድች ሥራ ሊይ መዋሊቸውን፣ የማጭበርበር መከሊከሌና 

ቁጥጥርን ሇማረጋገጥ ነው፣ 

የኦዱት አሠራር 

 በሇጋሾች እርዲታና ብዴሮች እና በኢት.መንግሥት በጀት ፈንዴ የሚዯረጉ የፕሮጀክቶችና 

ኮንትራቶች/ውልች/ኦዱት የሚጀመረው የውስጥ ቁጥጥር ሥርዓቱን በመገምገም ነው፣ 

 የውስጥ ቁጥጥር ሥርዓቱን ሇመገምገም ቁጥጥር ሥርዓት መጠይቅ ወይም የውስጥ ቁጥጥር 

መገምገሚያ ፎርማቶችን በመጠቀም ነው፣ 

የውስጥ ቁጥጥር ቃሇ-መጠይቅ 

 የውስጥ ቁጥጥር ቃሇ-መጠይቅ የሚዘጋጀው ሥርዓቱ ጥሩ መሆኑንና ጠንካራ ጏኑ ተሇይተው 

እንዯሆነ ሇመመሇስ ሲሆን የውስጥ ኦዯተሩ አግባብ ባሇው አካባቢ ቁጥጥሩ መኩራ/Test/ማዴረግ 

አሇበት፣ 

 የውስጥ ቁጥጥሩ ዴክመት እንዲሇበት ከታወቀ የውስጥ ኦዱተሩ ምን ያህሌ ስህተት ወይም 

የተዛባ ነገር በቁጥጥሩ ዴክመት ምክንያት ሉከሰት ቻሇ የሚሇውን መጠየቅ ይኖርበታሌ፣ 
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የውስጥ ቁጥጥር መገምገሚያ መጠይቅ 

 የውስጥ ቁጥጥር መገምገሚያ መጠይቅ የምንጠቀምበት ቁጥጥሩ የተሇየ ስህተት/ግዴፈት/ 

ሉከሊከሌ ወይም ሉያሳውቅ የሚችሌ መሆኑንና አሇመሆኑን ሇመሇየት ነው፣ 

 ይህ የግምገማ ቴክንክ የሚያተኩረው የተሇየ ስህተት/ግዴፈት መኖሩን ዲሰሳ በማዴረግ እንጂ 

ጠንካራ ቁጥጥር መኖሩን ሇማረጋገጥ አይዯሇም፣ 

የፕሮጀክት ወይም ኮንትራት ወጪዎች ትክክሇኛነት እና የእርዲታ ፈንዴ ሚዛኖች የስምምነቱ 

ውሌ፣ሕጏች፣ዯንቦች መመሪያዎች መከተሊቸውን ሇማረጋገጥ መከተሌ የሚገባቸው የኦዱት አሠራሮች 

እንዯሚከተለት ናቸው፣ 

በዕርዲታና ብዴር ፈንዴ የሚዯረጉ ፕሮጀክቶች ኦዱት 

1. ከፕሮዯክት ጋር የተዛመደ/የተገናኙ/የውስጥ ቁጥጥር ሥርዓት መገምገም፣ 

2. ሇፋይናንስናኢኮኖሚ ሌማት ቢሮ የቀረቡትን የሂሣብ ማመዛዘኛና ዯጋፊ 

ሰንጠረዦችን/ሪፖርቶችን/ በመቀበሌና ከዋና የሂሣብ ምዝገባዎች ጋር የሚስማሙ መሆናቸውን 

ማረጋገጥ፣ 

3. እንዯቅዯም ተከተሊቸወ ከድነሮችና ሻጮች ጋር የተዯረጉ የፈንዱንግና ላልች ስምምነቶች 

ኮፒዎችን ማግኘትና መከበራቸውን ሇማረጋገጥ እና ዯግሞ የመጠን ሌኬቶች እና 

ስፔስፊኬሽኖችን ማጣራት፣ 

4. የድነሮች/የአበዲሪዎች፣የእርዲታ/ብዴር ቅዴማያ ክፍያ ጋር የሚዛመዴ አግባብነት ያሇው የዯብዲቤ 

መፃፃፊያ ፋይሌ መከሇስና ማረጋገጥ፣ 

5. ከሇጋሰች/ከእርዲታ ሰጪዎች የሚሰበሰብ የእርዲታ/የብዴር ፈንድች በሕጋዊ ገቢ ዯረሰኝ መዯገፉን 

ማረጋገጥ፣ዕርዲታ በዓይነት ሲገኝ፣ ከገቢ ማረጋገጫ ድክመንቶች ጋር ማገናዘብ፣ 

6. በፈንድች ሊይ የወሇዴ ገቢ/ካሇ/መታወቃቸውን/መመዝገባቸውን/ማረጋገጥ፣ 

7. የፈንድች ገቢ ዓይነት የተገኘ ዕርዲታ ጨምሮ በሂሣብ መዛግብት እና በጀት ላጀር ካርድች 

እንዱሁም የተገኘው ዕርዲታ ዕቃዎች/ሸቀጦች/በሚሆንበት ጊዜ በስቶር መዝገቦች መመዝገቡን 

ማረጋገጥ፣ 

8. ዕቃዎቹ ወጪ ሲዯረጉ በፀዯቁ መጠየቂያዎች እና በስቶር ወጪ ማዴረጊያ ቫውቸሮች መሰረት 

መሆኑን ማረጋገጥ፣ዕቃዎቹ በፕሮጀክቱ ተቆጣጣሪ/ሱፐርቫይዘር/እንዯተረጋገጠ ሇፕሮጀክቱ ብቻ 

መዋሊቸውን ማረጋገጥ፣ 

9. ፈንደ ከዕቃዎች ሽያጭ ወይም የውጭ ገንዘብ እንቀስቃሴ ከተገኘ፣ 
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10. ሽያጩ ከፍተኛ ዋጋዎችን ያገኘው አግባብ ባሊቸው የመንግሥት ፖሉሲዎችና መመሪያዎች 

መሰረት መሆኑን ማረጋገጥ፣  

11. የሽያጩ ከፍተኛ ጥሬ ገንዘብ አሰባሰብ ማረጋገጫ ሕጋዊ የገቢ ዯረሰኝ/ቫውቸር/መስጠቱን 

ማረጋገጥ 

12. የፀዯቁ በጀቶች እና የበጀት ላጀር ካርድች ኮፒዎችን ፕሮጀክቶቹ ካስከተለት ወጩዎች ጋር 

ሇማነፃፀር መቀበሌ፣ 

13. በሂሣብ እንቅስቃሴዎች ሊይ በመመስረት ሳምፕሌ/ናሙና/ወይም ሁለን ወጪዎች ከዯጋፊ 

ወጪዎች ድክመንቶች እንዯሁኔታው ከጨረታ ጥሪ ማስታወቂያ በመጀመር እስከ ፕሮጀክቶችና 

በጀቶች አፈፃፀም ዴረስ ቫወች ማዴረግ፣ 

14. ክፍያዎች መጽዯቃቸውን እና ሥራ ሊይ የዋለት በፀዯቀ በጀት መሰረት መሆኑን ማረጋገጥ፣ 

15. ወጪዎች በትክክሌ ኮዴ የተሰጣቸውና በዚሁ መሰረት በሂሣብ መዛግብት ውስጥ 

መመዝገባቸውን ማጣራት፣ 

16. በሳጥን ያሇ ጥሬ ገንዘብና የባንክ ሂሣቦች ተሇይተው ከተቋቋሙ በሳጥን ያሇ እና የባንክ ባሊንሶች 

ሥር የተገሇፁት የኦዱት አሰራሮችን መጠቀም፣ 

17. የሥራው እዴገት በዯንብ ቁጥጥርና ጥብቅ ክትትሌ የተዯረገበት መሆኑን ማጣራት፣ 

18. አፈፃፀሙ/የሥራው ክንውን/ፕሊኖቹን መከተለና የሪፖርቲንግ አስፈሊጊ ነገሮች ዯግሞ 

መከናወናቸውን ማረጋገጥ፣ 

19. ማጭበርበር መገኘትን በመከሊከሌ ወይም በማገዴ ዕይታ ማጣራት እና በመንግሥት መ/ቤት 

የበሊይ ኃሊፊ ፈቃዴ ማጭበርበርን መመርመር/ማጥናት/ 

የኮንትራት ኦዱት 

1. ከኮንትራት ጋር የተዛመደ የውስጥ ቁጥጥር ሥርዓትን መገምግም 

2. ሇፋይናንስና ኢኮኖሚ ሌማት ቢሮ የቀረቡትን የሂሣብ ማመዛዘኛና ዯጋፊ 

ሰንጠረዦችን/ሪፖርቶችን/በመቀበሌና ከዋና የሂሣብ ምዝገባዎች ጋር የሚስማሙ መሆቸውን 

ማረጋገጥ፣ 

3. ከድነሮችና ሻጮች ጋር የተዯረጉ የፈንዱንግና ላልች ስምምነቶች ኮፒዎች ማግኘትና 

መከበራቸውን ሇማረጋገጥ፣ዯግሞ የመጠን ሌኬቶች እና ስፔስፊኪሽኖችን ማጣራት፣ 

4. የድነሮች/የአበዲሪዎች፣የዕዲታ/የብዴር ቅዴሚያ ጋር የሚዛመዴ አግባብነት ያሇው የዯብዲቤ 

መፃፃፍ ፋይሌ መከሇሰና ማረጋገጥ፣ 
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5. ኦዱት እየተዯረገ ካሇው ጊዜ ውስጥ ከተፈረሙት ኮንትራቶች መካከሌ የኮንትራቶች ናሙና 

በመምረጥና ቀጥል ያለትን ማጣራት/የኮንትራት ሁኔታዎችን ቅዴመ ኮንትራት፣በኮንትራቱ 

መከናወን ጊዜ የመጨረሻ ሂሣብ እና ከተጠናቀቀ በኋሊ በማሇት ከፋፍሇን ማየት እንችሊሇን፣ 

6. ተከታታይ የኮንትራቱ መጠናቀቅ በጊዜው፣ በዋጋው እና በአፈፃፀም መስፈርትና 

በፖሉሲዎች፣ሕጏች፣ዯንቦችና አሠራሮች መሰረት መኖራቸውን ሇማረጋገጥ፣ 

7. አሊስፈሊጊ ወይም የተጋነነ፣ወጪዎች የሠራተኞች ከተጫራቾች ወይም ኮንትራክተሮች ወይም 

ዕቃ አቅራቢዎች ጋር ሉኖር የሚችሌ ስምምነቶች፣ 

8. ኮንትራት ዯረጃ መገኘትና መከሊካሌ ፍሊጏቶች መሇየት፣አማራጮች መፈተሽ እና ዱዛይኖች እና 

የጨረታ ድክመንቶችን በቅዴሚያ ማዘጋጀት፣ፈቃዴና መሬት መገኘት ሇማረጋገጥ በቂ አሰራሮች 

መኖራቸውን፣ 

9. የጨረታ ድከመንቶች ግሌጽና የተሟሊ መሆናቸውን፣የጨረታዎች ማስታወቂያ መውጣት ወይም 

እንዯገና መውጣት ወይም ያሇበሇዚያ በጨረታ ውስጥ ሁለም እኩሌ የመሳተፍ ዕዴሌ 

እንዱያገኙ ሇተጫራቾች መግሇጹን፣ 

10. ጨረታው ከተዘጋ በኃሊ የጨረታ ድክመንቶችን የማስገባት/የማቅረብ ዕዴልችን አሇመኖራቸው፣ 

11. ጨረታዎች የተሰበሰቡት፣የተመዘገቡት እና የተቀመጡት እና የተቀመጡት ኃሊፊነት ባሇው 

ሠራተኛ/ኃሊፊ/እጅ መሆኑን፣ከዚያም ሁለም የጨረታ ሰነድች የተከፈቱት ተጫራቾች 

በተገኙበት፣ግምገማው እና የጨረታው አሸናፊዎች የተሇዩት እና ጨረታው የተሰጠው፣ 

12. በጨረታው ውስጥ የተካፈለ እና ዯግሞ የተሳተፉት ምን ዓይነት የሃሣብ አሇመስማማት 

አሇመኖሩን መግሇጻቸውን 

13. ጥፋት፣ብክነት እና የገንዘብ አባካኝነት መቅረቱንና ስሇዚህ ቁጠባ ወይም የተሻሻለ ቁጥጥሮች 

በአጠቃሊይ በኮንትሪት ወቅት እንዱኖሩ መዯረጋቸውን፣ 

14. ሥራዎች መሇካታቸውና ከታቀደት ዋጋዎች ጋር መነፃፀራቸውን፣በጀቶችና ሌዩነቶች በቅዴሚያ 

መፈቀዲቸውን እና ከፍያዎች/ብሌጫ ክፍያዎች አይዯሇም/የተፈጸሙት በተሊከው ሥራ 

ሰርተፊኬቶች እና በቂ የሥራ ውጤት እና የስምምነቶቹ ውልች መሰረት መሆኑን፣ 

15. ሥራው በበቂነት የተጠናቀቁ መሆኑን፣ 

16. ሪቴንሽኖች/ክፍያን ማዘግየት/ከሁለም ሇኮንትራትክተሮች ከተፈፀሙ ክፍያዎች ሊይ ተቀንሰው 

የተያዙት በስምምነቶች፣ሕጏች፣ዯንቦችና መመሪያዎችና አሰራሮች መሰረት መሆኑን፣ 

17. ሪቴንሽኖች የተሇቀቁት ብቁ የሚያዯርጋቸው ነገሮች በተሟለበት ሁኔታ ብቻ መሆኑን፣ 

18. ከተጠናቀቀ በኃሊ ክሇሳ መዯረጉንና ሇተገቢው እርምጃ ሪፖርት መሆኑን፣ 

19. ማጭበርበር መፍጠርን/መሆንን/በመከሊከሌና በማገዴ ዕይታ ማጣራት እና በሚገኝበት ጊዜ 

በመ/ቤቱ የበሊይ ኃሊፊ ፈቃዴ መመርመር፣ከሊይ የተጠቀሱት አሰራሮች ምናሌባት የተሟሊ 



የእንስፔክሽና የውስጥ ኦዱት የሥሌጠና ሞጁሌ 
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ሊይሆኑ ይችሊለ፡፡ ስሇዚህ የውስጥ ኦዱተሩ በፋይናንስና ኢኮኖሚ ሌማት ቢሮ እና 

በሚመሇከተው የመንግሥት መ/ቤት የውጡትን ተያያዥነት/ተዛማጅነት/ ያሊቸውን 

መመሪያዎችና ድክመንቶችን እንዱያገናዝብ ይመከራሌ፣ 

 

መሌመጃ-6/የጋራ ሥራ/ 

1. አንተ የትምህርት ቢሮ ኦዱተር ነህ፡፡ ገንዘብ ያዡ ሇውጭ ግሇሰቦች/ዴርጅቶች/ከመጠን በሊይ 

በሆነ ወሇዴ ገንዘብ ማበዯሩን ሰማህ፡፡ ይህን ሇማጣራት/ሇመመርመር/ምንታዯርጋሇህ? 

2. አንተ የገቢዎች ባሇሥሌጣን ኦዱተር ነህ፡፡ የአንደ ግብር ከፋይ ክስ ግመት በሚያጣሩበት ወቅት 

ኦዱተሮቹ ከግብር ከፋዩ ጋር ሉስማሙ አሌቻለም፡፡ በተጨማ ግብር እንዱከፍሌ በመጠየቁ 

ግብር ከፋዩ ግብር ከፍዬአሇሁና ዴጋሚ መጠየቅ አይገባኝም አሇ፡፡ አንተ ሁኔታውን እንዴታጣራ 

ተጠየቅህ/ታዘዝክ/፡፡ ሉሆኑ ይችሊለ ብሇህ የምታስባቸው ምክንያቶት ምንዴናቸው? ይህን ጉዲይ 

ሇመመርመር ምን ታዯርጋሇህ? 

የተፈቀዯው ሰዓት 3ዏ ዯቂቃ 


