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*Ç=ƒ እና ኢንስፔክሽን

• መግቢያ
የሥራ አመራር ተግባራት

ማቀድ
ማደራጀት
መምራት
መቆጣጠር

ኦዲትና ኢንስፔክሽን ምንድን ነው ;
 ኦዲትና ኢንስፔክሽን (የውስጥ ቁጥጥር)፡ በማንኛውም አይነት ተቋም
ውስጥ የሚገኝ እና አስፈጻሚው አካል የተቋሙን ዓላማ በአግባቡ
አያስፈጸመ ወይም እያከናወነ መሆኑን የሚፈትሽ ነጻ አካል ነው

• መግቢያ
የሥራ አመራር ተግባራት

ማቀድ
ማደራጀት
መምራት
መቆጣጠር

ኦዲትና ኢንስፔክሽን ምንድን ነው ;
 ኦዲትና ኢንስፔክሽን (የውስጥ ቁጥጥር)፡ በማንኛውም አይነት ተቋም
ውስጥ የሚገኝ እና አስፈጻሚው አካል የተቋሙን ዓላማ በአግባቡ
አያስፈጸመ ወይም እያከናወነ መሆኑን የሚፈትሽ ነጻ አካል ነው



አንድ ኦዲተር/ ኢንስፔክተር ምን ያስፈልገዋል?

• ድርጅታዊ አወቃቀር እና የአገልግሎት ሁኔታን ጠንቅቆ መረዳት
• የሒሳብ ዕውቀት
• ደንቦች አሰራሮች
• ነጻነት
• ታማኝነት
• ትጋት እና ርቱዕነት
• ከተመርማሪ ጋር ተግባብቶ የመሥራት ችሎታ
• ማስረጃ

• ድርጅታዊ አወቃቀር እና የአገልግሎት ሁኔታን ጠንቅቆ መረዳት
• የሒሳብ ዕውቀት
• ደንቦች አሰራሮች
• ነጻነት
• ታማኝነት
• ትጋት እና ርቱዕነት
• ከተመርማሪ ጋር ተግባብቶ የመሥራት ችሎታ
• ማስረጃ



መሰረታዊ ኦዲትና ኢንስፔክሽን መርሆች

ሀ) የሙያ ነጻነት (Independence)
• መወቅራዊ ነጻነት (structural independence)
• በዕለት ተዕለት የውስጥ ቁጥጥር ክንውን የሚገለጽ የሙያ
ነጻነት (operational independence) ይኽ አይነቱ
የሙያ ነጻነት አለ የምንለው
 የኦዲተሩን /የኢንስፔክተሩን የግል ጥቅም (self interest) የማይነካ
ሲሆን

 የራስን ስራ አለማየት (self review) እና
 በሶስተኛ ወገን ከሚደርስ ተጽእኖ/ማስፈራራት (intimidation) ነጻ
ሲሆን ነው

ሀ) የሙያ ነጻነት (Independence)
• መወቅራዊ ነጻነት (structural independence)
• በዕለት ተዕለት የውስጥ ቁጥጥር ክንውን የሚገለጽ የሙያ
ነጻነት (operational independence) ይኽ አይነቱ
የሙያ ነጻነት አለ የምንለው
 የኦዲተሩን /የኢንስፔክተሩን የግል ጥቅም (self interest) የማይነካ
ሲሆን

 የራስን ስራ አለማየት (self review) እና
 በሶስተኛ ወገን ከሚደርስ ተጽእኖ/ማስፈራራት (intimidation) ነጻ
ሲሆን ነው



መሰረታዊ ኦዲትና ኢንስፔክሽን መርሆች

ለ) ትክክለኛነት (objectivity)
የአንድ ኦዲተር/ኢነስፔክተር አስተያየት ያልተዛባ፤ሚዛናዊ፤
እና መረጃን መሰረት ያደረገ መሆን አለበት፡ ይህ መርህ
የአስተሳሰብና የአመለካከት ነፃነት ነፀብራቅ ሲሆን
የኢንስፔክተሩና ኦዲተሩ ካገኘው ማስረጃ ውጭ በሌላ
ምክንያት በምንም አኳኋን ባለመመራት በራሱ በመተማመን
በሠራውሥራ እርግጠኛ ሆኖ መገኘት ያጠቃልላል

ለ) ትክክለኛነት (objectivity)
የአንድ ኦዲተር/ኢነስፔክተር አስተያየት ያልተዛባ፤ሚዛናዊ፤
እና መረጃን መሰረት ያደረገ መሆን አለበት፡ ይህ መርህ
የአስተሳሰብና የአመለካከት ነፃነት ነፀብራቅ ሲሆን
የኢንስፔክተሩና ኦዲተሩ ካገኘው ማስረጃ ውጭ በሌላ
ምክንያት በምንም አኳኋን ባለመመራት በራሱ በመተማመን
በሠራውሥራ እርግጠኛ ሆኖ መገኘት ያጠቃልላል



መሰረታዊ ኦዲትና ኢንስፔክሽን መርሆች

ሐ) ለአገልግሎቱ ታማኝ ና ሀቀኛ መሆን (Integrity)
 ይህ መርኽ በውስጥ ቁጥጥር ሙያ ውስጥ እንደ አንድ
መሰረታዊ የስነምገባር ደንብ (ethical standard)
ተደርጎ ነው የሚወሰደው ፡፡

 በቤተክርስቲያንም አገልግሎት ሁሉም ታማኝ እና
ሀቀኛ ነው ቢባልም ለውስጥ ቁጥጥር አገልግሎትም ቢሆን
ከፍተኛ ፋይዳ ያለው እና ኢንስፔክተሩ/ኦዲተሩ
የሚለካበት መሰረታዊና ቁለፍ ደንብ ነው

ሐ) ለአገልግሎቱ ታማኝ ና ሀቀኛ መሆን (Integrity)
 ይህ መርኽ በውስጥ ቁጥጥር ሙያ ውስጥ እንደ አንድ
መሰረታዊ የስነምገባር ደንብ (ethical standard)
ተደርጎ ነው የሚወሰደው ፡፡

 በቤተክርስቲያንም አገልግሎት ሁሉም ታማኝ እና
ሀቀኛ ነው ቢባልም ለውስጥ ቁጥጥር አገልግሎትም ቢሆን
ከፍተኛ ፋይዳ ያለው እና ኢንስፔክተሩ/ኦዲተሩ
የሚለካበት መሰረታዊና ቁለፍ ደንብ ነው



የሀገረ ስብከቱ የ*Ç=ƒ እና ኢንስፔክሽን ዋና ዋና
ተግባርና ኃላፊነት

• የቤተክርስቲያን አጠቃላይ አገልግሎት በቅ/ሲኖዶስ፡ በጠቅ/ቤ/ክህነት
ወዘተ በወጡ ደንቦችና መመሪያዎች እንዲፈጸም ማድረግ፣

• የቤተክርስቲያን ገንዘብና ንብረት በአግባቡ ተጠብቆ ለተገቢው
አገልግሎት ሥርዓት በጠበቀ ሁኔታ እንዲውል ማድረግ፣

• የቤተክርስቲያን አገልግሎት አፈጻጸም በመከታተል በተገቢው ፍጥነትና
ጥራት እንዲከናወን ማገዝ፣

• ውሳኔዎች በአግባቡ በሥራ ላይ መተርጎማቸውን መከታተልና
እንዲፈጸም ማድረግ፣

• በቤተክርስቲያን የአፈጻጸም ስህተት ሆነ የገንዘብና የንብረት ብክነት ቢገኝ
ለሚመለከተው አካል ወዲያውኑ መጠቆምና እንዲታረም ማድረግ፣

• የቤተክርስቲያን አጠቃላይ አገልግሎት በቅ/ሲኖዶስ፡ በጠቅ/ቤ/ክህነት
ወዘተ በወጡ ደንቦችና መመሪያዎች እንዲፈጸም ማድረግ፣

• የቤተክርስቲያን ገንዘብና ንብረት በአግባቡ ተጠብቆ ለተገቢው
አገልግሎት ሥርዓት በጠበቀ ሁኔታ እንዲውል ማድረግ፣

• የቤተክርስቲያን አገልግሎት አፈጻጸም በመከታተል በተገቢው ፍጥነትና
ጥራት እንዲከናወን ማገዝ፣

• ውሳኔዎች በአግባቡ በሥራ ላይ መተርጎማቸውን መከታተልና
እንዲፈጸም ማድረግ፣

• በቤተክርስቲያን የአፈጻጸም ስህተት ሆነ የገንዘብና የንብረት ብክነት ቢገኝ
ለሚመለከተው አካል ወዲያውኑ መጠቆምና እንዲታረም ማድረግ፣



….ዋና ዋና ተግባርና ኃላፊነት
• የሀገረ ስብከቱን ጽ/ቤትሒሳብ አሠራር ይቆጣጠራል፣
• ሀገረ ስብከቱ ጽ/ቤት የጥቃቅን ገንዘብ ድንገተኛ ቆጠራ ያደርጋል፣
• በሀገረ ስብከት ደረጃ ያሉ ለሂሳብ ሰነዶች በተገቢው ሁኔታ መያዛቸውን
ይቆጣጣራል፣ቅደም ተከተላቸውን ያረጋግጣል፣

• ሞዴላ ሞዴሎች ርክክብ ያረጋግጣል፣
• ቅድመ ወጪና ድህረ ወጪን ይቆጣጠራል፣
• የግዢሥርዓቱ ትክክል መሆኑን ያረጋግጣል፣
• የክፍለ ከተማ ቁጥጥሮች የሚያቀርቡት ሪፖርት ግብረ መልስ ይሰጣል፣
• የሀገረ ስብከቱ የኦዲትና ኢንስፔክሽን ሪፖርት በየሦስት ወሩ፣ለሊቀጳጳሱ
ያቀርባል፣

• የሀገረ ስብከቱ ኦዲትና ኢንስፔክሽን ሪፖርት በዓመት አንድ ጊዜ ለሀገረ
ስብከቱ ሰበካ መንፈሳዊ ጉባኤ ያቀርባል፣

• የሰው ሀብት ሥራ አመራር የአፈጻጸም ኦዲት ያደርጋል፣

• የሀገረ ስብከቱን ጽ/ቤትሒሳብ አሠራር ይቆጣጠራል፣
• ሀገረ ስብከቱ ጽ/ቤት የጥቃቅን ገንዘብ ድንገተኛ ቆጠራ ያደርጋል፣
• በሀገረ ስብከት ደረጃ ያሉ ለሂሳብ ሰነዶች በተገቢው ሁኔታ መያዛቸውን
ይቆጣጣራል፣ቅደም ተከተላቸውን ያረጋግጣል፣

• ሞዴላ ሞዴሎች ርክክብ ያረጋግጣል፣
• ቅድመ ወጪና ድህረ ወጪን ይቆጣጠራል፣
• የግዢሥርዓቱ ትክክል መሆኑን ያረጋግጣል፣
• የክፍለ ከተማ ቁጥጥሮች የሚያቀርቡት ሪፖርት ግብረ መልስ ይሰጣል፣
• የሀገረ ስብከቱ የኦዲትና ኢንስፔክሽን ሪፖርት በየሦስት ወሩ፣ለሊቀጳጳሱ
ያቀርባል፣

• የሀገረ ስብከቱ ኦዲትና ኢንስፔክሽን ሪፖርት በዓመት አንድ ጊዜ ለሀገረ
ስብከቱ ሰበካ መንፈሳዊ ጉባኤ ያቀርባል፣

• የሰው ሀብት ሥራ አመራር የአፈጻጸም ኦዲት ያደርጋል፣



የክፍለ ከተማ ቤ/ክኅነት ጽ/ቤት የ የ*Ç=ƒ እና
ኢንስፔክሽን አገልግሎት

• የጽ/ቤቱን የሥራ አፈጻጸም ኢንስፔክሽን ይሠራል፣
• የጽ/ቤቱን የሒሳብ አያያዝ ሥርዓት ይቆጣጠራል፣
• የጥቃቅን ወጪዎችን ያረጋግጣል፣እንዳስፈላጊነቱ ድንገተኛ ቆጠራ
ያደርጋል፣

• በጽ/ቤቱ ስር ያሉ አብያተ ክርስቲያናት የቁጥጥር ኮሚቴዎች
በሚያስፈልጋቸው ሁሉ ያግዛል፣የሥራ ሪፖርታቸውን
ይገመግማል፣በሚያቀርቡት የግንኙነት ሪፖርት ላይ ከሀገረ
ስብከቱ ቁጥጥር ጋር በመመካከር ግብረ መልስ ይሰጣል፣

• የክፍለ ከተማው የኦዲትና ኢንስፔክሽን ሪፖርት በዓመት አንድ
ጊዜ ለሀገረ ስብከቱ መንፈሳዊ ጉባኤ ያቀርባል፣

• የጽ/ቤቱን የሥራ አፈጻጸም ኢንስፔክሽን ይሠራል፣
• የጽ/ቤቱን የሒሳብ አያያዝ ሥርዓት ይቆጣጠራል፣
• የጥቃቅን ወጪዎችን ያረጋግጣል፣እንዳስፈላጊነቱ ድንገተኛ ቆጠራ
ያደርጋል፣

• በጽ/ቤቱ ስር ያሉ አብያተ ክርስቲያናት የቁጥጥር ኮሚቴዎች
በሚያስፈልጋቸው ሁሉ ያግዛል፣የሥራ ሪፖርታቸውን
ይገመግማል፣በሚያቀርቡት የግንኙነት ሪፖርት ላይ ከሀገረ
ስብከቱ ቁጥጥር ጋር በመመካከር ግብረ መልስ ይሰጣል፣

• የክፍለ ከተማው የኦዲትና ኢንስፔክሽን ሪፖርት በዓመት አንድ
ጊዜ ለሀገረ ስብከቱ መንፈሳዊ ጉባኤ ያቀርባል፣



የኦዲት/ ኢንኢፔክሽን አይነቶች
ኦዲት ኢንስፔክሽን

የሒሳብ መግለጫዎች ኦዲት
(Validation Audit) የቀረበው የሂሳብ
ሪፖረት በትክክል የቀረበበትን ተቁዋም ያለበትን ሁኔታ
የሚገልጥ መሆን አለመሆኑን ለማረጋገጥ የሚደረግ
ኦዲት ነው

መደበኛ ኢንስፔክሽን:
የኢንስፔክሽን ክፍሉ አስቀድሞ ባወጣው ዕቅድ
መሠረት በአገልግሎት ክፍሎች ላይ
የሚያከናውነው ምርመራ ማለት ነው፡፡

የሒሳብ መግለጫዎች ኦዲት
(Validation Audit) የቀረበው የሂሳብ
ሪፖረት በትክክል የቀረበበትን ተቁዋም ያለበትን ሁኔታ
የሚገልጥ መሆን አለመሆኑን ለማረጋገጥ የሚደረግ
ኦዲት ነው

የዝርዝር ማስረጃዎች
ኦዲት(transaction Audit)
ማስረጃዎች ትክክል ናቸው?በሚመለከተው አካል
ተፈርማል?ተአማኒነው?ድምር ስህትት የለበትም?
የሚሉትን የምናረጋግጥበት ነው

ልዩ ምርመራ/ኢንስፔክሽን፡
ከመደበኛ ምርመራውጭ የሚደረግ ማንኛውም
ኢንስፔክሽን ማለት ነው

ልዩ ኦዲት የዓብይ ችግሮች (Sevier problems)



ሪፖርት

የኢንስፔክሽኑ/ኦዲቱ ሥራ የመጨረሻውውጤት ነው፡፡ ስለሆነም ሪፖርቱ ተዘጋጅቶ
በተቻለ መጠን በወቅቱ ለሚመለከተው አካል መቅረብ ይኖርበታል አለበለዝያ በወቅቱ
ተገቢ የማስተካከያ እርምጃ ለመውሰድ አያስችልም

• ለኃላፊዎች ትኩረት የሚያሻቸውን
ጉዳዮች ለማሳወቅ

• የተሰጡ አስተያየቶች ስራላይ እንዲውሉ
ለማሳወቅ

• በውይይት የተነሱ ነጥቦች በጽሁፍ
ለማስቀመጥ

• የሪፖረቱ ዓላማ

• ለኃላፊዎች ትኩረት የሚያሻቸውን
ጉዳዮች ለማሳወቅ

• የተሰጡ አስተያየቶች ስራላይ እንዲውሉ
ለማሳወቅ

• በውይይት የተነሱ ነጥቦች በጽሁፍ
ለማስቀመጥ



ሪፖርት…

• የሪፖረቱ ቅርጽ

(በተቻለው ሁሉ ግለሰቦችን
የሚጠቅስ የግለሰቦችን
ስህተት የሚያጎላ፣
ትህትና የጎደለው መሆን
የለበትም)

• ማጠቃለያ
• መግቢያ
• የኦዲቱ ዓላማ
• የኦዲቱ አድማስ (ኦዲት የተደረጉ ክፍሎች ለምን
እንደተመረጡ፤ ያልተመረጡትም ለምን እንደሆነ

• አስተያየት(ነጻ፤መረጃ ያለው)
• የተገኘው ሁኔታ
• መስፈረት
• ውጤት ( ግኝቱ ያመጣው ጉዳት)
• መንስኤዎች
• የአስመረማሪዎች አስተያየት
• የማሻሻያ ሐሳቦች

• የሪፖረቱ ቅርጽ

(በተቻለው ሁሉ ግለሰቦችን
የሚጠቅስ የግለሰቦችን
ስህተት የሚያጎላ፣
ትህትና የጎደለው መሆን
የለበትም)

• ማጠቃለያ
• መግቢያ
• የኦዲቱ ዓላማ
• የኦዲቱ አድማስ (ኦዲት የተደረጉ ክፍሎች ለምን
እንደተመረጡ፤ ያልተመረጡትም ለምን እንደሆነ

• አስተያየት(ነጻ፤መረጃ ያለው)
• የተገኘው ሁኔታ
• መስፈረት
• ውጤት ( ግኝቱ ያመጣው ጉዳት)
• መንስኤዎች
• የአስመረማሪዎች አስተያየት
• የማሻሻያ ሐሳቦች



ሪፖርት…

• ሪፖረቱ ለማን ይደረጋል?

• የሪፖረት ምላሽ ስለማግኘት (የማስተካከያ
እርምጃ ስለመውሰድ)

• ሪፖረቱ ለማን ይደረጋል?

• የሪፖረት ምላሽ ስለማግኘት (የማስተካከያ
እርምጃ ስለመውሰድ)



አመሰግናለሁ!!


