መግቢያ
የአማራ ክሌሌ የተፇቀዯሊቸዉ ሒሣብ አዋቂዎች እና ኦዱተሮች ማህበር በሰኔ ወር 2006 ዓ.ም
ሲቋቋም ካስቀመጣቸው ዋና ዋና አሊማዎች ውስጥአባሊት የሙያ ስነምግባራቸውን ጠብቀው
እስከሰሩ ዴረስ ከተሇያዩ ሉዯርሱባችው የሚችለ ተጽዕኖዎችን

በመሇየትና ሇሚመሇከተው

አካሌ በማቅረብ መብታቸው እንዱከበር ማዴረግ አንደ ሲሆን በላሊ በኩሌ ዯግሞ አባሊት የሙያ
ስነምግባራቸውን ጠብቀው

የሚጠበቅባቸውን ግዳታ ሁለ እንዱወጡ ሇማስቻሌ ተገቢውን

ክትትሌ ማዴረግና ጥፊቶች ሲከሰቱ ተገቢውን የእርምት

እንዱወሰዴ ማዴረግ ይገኙበታሌ፡፡

እነዚህ ሁሇት ጉዲዮች በባህሪያቸው የማይነጣጠለ ናቸው ተብል ይታመናሌ፤ ምክንያቱም
በየትኛውም የአሇም ክፌሌ የሚገኝ አንዴ ግሇሰብ ወይም ቡዴን መብቱ እንዱከበርሇት ሇመጠየቅ
መጀመሪያ ግዳታዎችን አውቆ መተግበር

የግዴ የሚሌ ስሇሆነ ነው ፡፡

በዚህ መሰረት የፋዯራሌ እና የአማራ ክሌሌ ዋና ኦዱተር መ/ቤቶች በተሇያየ ጊዜ ያወጧቸውን
የሙያ ስነምግባር ዯንብ እና መመሪያዎችን መነሻ

በማዴረግ

ሙያዊ ግዳታችን መወጣት

ከኛ ከተፇቀዯሊቸው ሂሳብ አዋቂዎች እና ኦዱተሮች የሚጠበቅ ከመሆኑም በሊይ ሇእያንዲንዲችን
ዘሊቂ ጥቅምም የሚበጅ ይሆናሌ፡፡
ስሇሆነም የማህበሩ አባሊት በፋዯራሌና በክሌሌ ዯረጃ የወጡ የተሇያዩ ተዛማጅ ህጎችን
እንዱሁም የማህበሩን መተዲዯሪያ ዯንብ አክብረው እንዱሰሩ ሇማስቻሌ ይህ የስነ ምግባር
መመሪያ ተዘጋጅቷሌ፡፡
1. አሊማ
አባሊት የሙያ ስነ-ምግባራቸውን ጠብቀው የተጣሇባቸውን ሃሊፉነት በብቃት እንዱወጡ፤
በምሊሹ አባሊት ራሳቸው ብልም ያዯራጁት ማህበር በየትኛውም አካሌ እና መዴረክ ተቀባይነት
እንዱኖራቸው እና

መብታቸው ተከብሮ እንዱሰሩ ሇማስቻሌ ነው፡፡
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2.የስነ ምግባር መመሪያ
መመሪያ አንዴ
ከአማራ ክሌሌ የተፇቀዯሊቸው የሂሳብ አዋቂዎች እና ኦዱተሮች ማህበር ጋር በተያያዘ
1.1.

አባሊት የማህበሩን መተዲዯሪያ ዯንብ አክብረው ሉንቀሳቀሱ ይገባሌ፡፡

1.1.1. አባሊት ከማህበሩ የሚሰጣቸውን የስራ ሃሊፉነት ተቀብሇው በአግባቡ ማከናወን አሇባቸው
1.1.2. አባሊት በማህበሩ ወይም በተዋረዴ ባለ ቅርንጫፌ ማህበራት ሇስብሰባ በሚጠሩባት ጊዜ
በሰአቱ በመገኘት ወይም ህጋዊ ተወካያቸው እንዱገኝ በማዴረግ የሚጠበቅባቸውን
አስተዋፅኦ ማበርከት አሇባቸው
1.1.3. አባሊት በማህበሩ የሚወሰኑ የገንዘብ መዋጮዎችን በወቅቱ መክፇሌ አሇባቸው፡፡
1.1.4. አባሊት

ላልች

በመተዲዯሪያ

ዯንቡ

ሊይ

የሰፇሩ

ግዳታዎችን

ባግባቡ

መወጣት

ይጠበቀባቸዋሌ፡፡
1.1.5.አባሊት የማህበሩን ክብርና ህሌውና ሉያናጋ የሚችሌ ተግባር ሊይ መሳተፌ የሇባቸውም
መመሪያ ሁሇት
የስራ ግንኙነትን በተመሇከተ
2.1.አባሊት የያዙትን ወይም ሉሰሩት የፇሇጉትን ስራ በተመሇከተ ሇሚመሇከተው የስራ
አቅራቢ ዴርጅትን ሃሊፉ ወይም ባሇሙያ ውሳኔ ሉቀይር የሚችሌ ምንም አይነት ክፌያ
ወይም መዯሇያ መስጠት የሇባቸውም፡፡
2.2. አባሊት ከአንዴ ዯንበኛ ጋር ሥራ ሇመጀመር ወይም ሇመቀበሌ ወይም ሥራ
ሇመቀጠሌ ምንም አይነት ኮሚሽን፤ ስጦታ ወይም ላልችን ከአቅም ወይም ብቃት ጋር
ያሌተያያዙ ማማሇያ ዘዳዎች መጠቀም የሇባቸውም፡፡
2.3. አንዴ አባሌ በተጠና አግባብ ላሊውን አባሌ ከገበያ ሇማስወጣት መንቀሳቀስ
የሇበትም
2.4. አንዴ አባሌ በሂሳብ አያያዝና ኦዱት ቦርዴ ወይም ላልች በሚመሇከታቸው አካሊት
ተገቢ እንዲሌሆነ በተዯነገገ የሂሳብ ስራ ወይም ኦዱት አገሌግልት አሰጣጥ የውዴዴር
ዘይቤ ውስጥ መግባት የሇበትም፡፡
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2.5. አንዴ አባሌ የአገሌግልት ስጠኝ ጥያቄ ከአዱስ ዯንበኛ በሚቀርብሇት ጊዜ እና ዯንበኛው
የላሊ አባሌ ዯንበኛ እንዯሆነ ካወቀ ጉዲዩን ሇዚሁ አባሌ በቃሌ ማሳወቅ አሇበት፡፡
2.6. አንዴ አባሌ የላሊውን አባሌ ወይም በዘርፈ ሊይ የተሰማራ ዴርጅት ሥራ ግሇሰቡ ወይም
ዴርጅቱ በላሇበት ሁኔታ ማጣጣሌ የሇበትም፡፡
2.7.

አባሊት

የሚሰሩት

ሥራ

በዋና

ጽ/ቤታቸውም

ይሁን

ቅርንጫፌ

ጽ/ቤታቸው

በሚመሇከተው ባሇሙያ እየተሰራ ስሇመሆኑ ማረጋገጥ አሇባቸው፡፡
2.8. አንዴ አባሌ ፇቃደን ካሊሳዯሰ ላሊ ዴርጅት ጋር በአጋርነት ወይም በተባባሪነት መስራት
የሇበትም፡፡
2.9. አንዴ አባሌ በዚህ ወይም በላሊ አግባብነት ባሇው መመሪያ ባሌተጠቀሰ ሁኔታ ሙያዊ
ወይም የግሌ ጥቅም ግጭት ውስጥ ቢገባ ራስን ከጉዲዩ ማግሇሌ ወይም ግጭቱን
ከምንጩ ማዴረቅ ወይም ሇማህበሩ ማሳወቅ አሇበት፡፡
2.10. አንዴ አባሌ ከዯንበኛው ጋር ባሇው የስራ ውሌ በታማኝነቱ ሊይ ጥያቄ ሉያስነሳ
የሚችሌ የቢዝነስ ፌሊጎት ሲያጋጥመው ሇዯንበኛው በግሌፅ ማሳወቅ አሇበት፡፡
መመሪያ ሦስት
የአገሌግልት አሰጣጥ
3.1.አባሊት ዯንበኞቻቸውን በብቃት ፣የሙያ ስነ ምግባርን በተሊበሰ እና አዴል በላሇበት
ሁኔታ አገሌግልት መስጠት ይኖርባቸዋሌ፡፡
3.1.1.አባሊት አገሌግልታቸውን በብቃት እና ከዯንበኞቻቸው ጋር በተስማሙበት ጊዜ ገዯብ
ውስጥ ሥራውን አጠናቀው ማስረከብ አሇባቸው፡፡
3.1.2. አባሊት በስራ እንቅስቃሲያቸው ወቅት የሚፇጠርን የጥቅም ግጭት ማስወገዴ፤
በነርሱ አቅም ሇማስወገዴ የማይችለ ከሆነ ሇማህበሩ ማሳወቅ አሇባቸው፡፡
3.1.3. አባሊት ከዯንበኞች ሇተቀበለት ስራ አጠቃሊይ ሁኔታ እውነተኛ እና ግሌፅ በሆነ
ሁኔታ ሇዯንበኞቻቸው ማሳወቅ አሇባቸው፡፡
3.1.4. አባሊት በዯንበኞቻቸው የተሰጣቸውን አመኔታ መጠበቅ አሇባቸው፡፡
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3.2. የቢሮ አዯረጃጀት እና የስራ ሂዯት
3.2.1. አባሊት ሇአጋሮቻቸውና ሰራተኞቻቸው የተመቻቸ የስራ ከባቢያዊ ሁኔታ መፌጠር እና
የአቅም ግንባታ እዴልችን ማመቻቸት አሇባቸው፡፡
3.2.2 .አባሊት በሚሰጡት አገሌግልት ዙሪያ ተገቢው ሥሌጠና እና ሌምዴ ሉኖራቸው
ይገባሌ፡፡
3.2.3. አባሊት የሚሰጡት አንዴ አገሌግልት ከላሊኛው አገሌግልታቸው ወይም ንግዲቸው ጋር
የሚጋጭ ከሆነ አገሌግልቱን መስጠት የሇባቸውም፡፡
3.2.4. አባሊት በየትኛውም አይነት ኮንትራት ከዯንበኞች ጋር ሇመስራት በሚስማሙበት ጊዜ
የሚመሇከተውን የሀገሪቱን (የኢትዮጵያን) ህግ የተከተሇ እና አስፇሊጊ መስፇረቶችን
ያሟሊ የውሌ ስምምነት ሰነዴ ሉይዙ ይገባሌ፡
3.3. የሂሳብ ወይም ኦዱት ስራ
3.3.1. አንዴ አባሌ ያሇ ዯንበኛው እውቅና ወይም ስምምነት በምንም አይነት ምክንያት በነፃም
ይሁን በኮሚሽን ስራውን ሇላሊ ተመሳሳይ ዴርጅት አሳሌፍ መስጠት የሇበትም፡፡
3.3.2. አንዴ አባሌ አብሮ ከሚሰራው አጋር የገንዘብ ብዴር አሇበት በሚሌ የአጋሩን ሰነዴ
ወይም ቁሳቁስ ያሇ አጋሩ ሥምምነት መውሰዴ የሇበትም፡፡
3.3.3. አባሊት ስሇስራቸው ሙያዊ ብቃት በሚገሌጹበት ጊዜ የላሊቸውን ወይም እውነት
ያሌሆነውን ነገር መናገር ወይም ማስተዋወቅ የሇባቸውም፡፡
3.3.4. አባሊት ዴርጅታቸውን በሚያስተዋውቁበት ጊዜ ተገቢና እውነት በሆነ ፤አዲማጩን
በማያሳስት ወይም የተዛባ ግንዛቤ በማይሰጥ መሌኩ ወይም ሙያዊ አመኔታ በማያሳጣ
መሌኩ መሆን ይኖርበታሌ፡፡

4

3.4. የምክር አገሌግልት
3.4.1. አባሊት ሇዯንበኞቻቸው የሚሰጡትን የምክር አገሌግልት በሂሳብ ወይም ኦዱት ስራው
መጨረሻ ስሇሚያገኘው ውጤት የተሳሳተ መረጃ መስጠት ወይም የኢትዮጲያ የሂሳብ
አያያዝና ኦዱት ቦርዴ ወይም ላሊ የሚመሇከተው አካሌ ያወጣውን የአሰራር ዯንብ
ወይም የስነ ምግባር መመሪያ እንዱሁም ይህንን መመሪያ በሚጥስ መሌኩ አስቀዴመው
የሂሳብ ወይም ኦዱት ስራውን ውጤት መንገር የሇባቸውም፡፡
3.4.2. አባሇት ዯንበኞቻቸው በሚስጥር እንዱይዙሊቸው የጠየቋቸውን መረጃ በዚህ ስነ ምግባር
መመሪያ ወይም በላሊ የሚመሇከተው አካሌ በወጣ ህግና ዯንብ ካሌተፇቀዯሊቸው
በስተቀር ሇላሊ አካሌ መንገር ወይም ማሳወቅ የሇባቸውም፡፡
3.4.3. አባሊት ዯንበኞቻቸው የትኛውንም የሂሳብ ዘርፌ ህግ ጥሰው እየሰሩ ስሇመሆኑ ካወቁ
እና የህግ ጥሰቱ የህዝብና መንግስት በአጠቃሊይ የላሊን ወገን ጥቅም የሚጎዲ መሆኑን
ሲገነዘቡ

ዯንበኛውን

ከአዴራጎቱ

እንዱቆጠብ

ሉመክሩት፣

ምክራቸውን

ካሌተቀበሇ

ስራውን ተቀብሇው ከመስራት ሉታቀቡ እና ሇሚመሇከተው አካሌ ሉያሳውቁ ይገባሌ፡፡
3.4.4. አባሊት ሉያውቁ ሲገባቸው ባሇማወቃቸው ወይም እያወቁ

የዯንበኛቸውን ህገ-ወጥ ስራ

ወይም ስነ ምግባር እንዱቀጥሌ መምከር ወይም መዯገፌ የሇባቸውም
3.5. በግሇሰቦች ወይም በቡዴኖች መካከሌ መስራት
አባሊት በግሇሰቦች ወይም በቡዴኖች መካከሌ ያሇን አንዴ ስራ ሲሰሩ ስራውን በገሇሌተኝነት
መፇፀም ይኖርባቸዋሌ፡፡
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መመሪያ አራት
የአገሌግልት ክፌያን በተመሇከተ
4.1. አንዴ አባሌ የአንዴን ዯንበኛ የስራ አይነት እና መጠን በተመሇከተ በቂ መረጃ ሳይኖረው
እና በዯንበኛው ሳይጋበዝ ወይም ሳይጠየቅ የአገሌግልት ዋጋ ተመን ሉያወጣ አይችሌም፡፡
4.2. አንዴ አባሌ የአገሌግልት ዋጋ በሚያወጣበት ጊዜ የላሊን አባሌ ዋጋ እንዯ መነሻነት
መጠቀም አይችሌም፡፡
4.3. አባሊት ሇወዯፉት እንዯአስፇሊጊነቱ በማህበሩ በሚዘጋጀው የዋጋ ወሇሌ እና ጣሪያ ሊይ
ተመስርተው ዋጋ ሉያወጡ ይገባሌ፡፡
መመሪያ አምስት
ዴርጅትን ሇማስተዋወቅ እና ተቀባይነት ሇማግኘት መስራት
5.1. አባሊት ሙያዊ ተቀባይነት ማግኘት የሚገባቸው በሚሰጡት አገሌግልት ጥራት እና
ቅሌጥፌና ሲሆን ሇላልች በዘርፈ ሇተሰማሩ ዴርጅቶች እውቅና እና የሚገባቸውን
አክብሮት ሉሰጡ ይገባሌ፡፡
5.2. አባሊት ከዯንበኞች ከሚሰጣቸው ስራ ጋር በተያያዘ ሇስራው የሙያ ብቃት እና ሌምዴ
የተዛባ፣ የሚያሳስት ወይም የተጭበረበረ ገሇፃ መስጠት የሇባቸውም፡፡
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መመሪያ ስዴስት
ጠቅሊሊ ግዳታዎች
6.1. ሙያዊ ግዳታዎች
6.1.1. አባሊት የሙያ ተአማኒነት (ተቀባይነት) እና ክብር መጠበቅ አሇባቸው፡፡
6.1.2. አባሊት ክህልትና እውቀታቸውን ሇማሳዯግ መጣር አሇባቸው
6.1.3. አባሇት የሙያውን ጥራት ዯረጃ ሇማሳዯግ መጣር አሇባቸው
6.1.4. አንዴ አባሌ ላሊ አባሌ ወይም ላሊ በዘርፈ የተሰማራ ባሇሙያ ይህንን ወይም ላሊ
ስሇዘርፈ የተዘጋጀ የስነ ምግባር መመሪያ እየጣሰ እንዯሆነ በቂ መረጃ ካሇው ጉዲዩን
ሇማህበሩ ማሳወቅ አሇበት፡፡
6.1.5. አባሊት በራሳቸው ባሌተሰራ ወይም ሃሊፉነት ሉወስደበት በማይችለት የሂሳብ ወይም
የኦዱት ስራ ሊይ መፇረም ወይም ማህተማቸውን ማዴረግ ወይም አሳሌፇው በመስጠት
ላልች እንዱጠቀሙበት ማዴረግ የሇባቸውም፡፡
6.1.6. አባሊት ሇቀጠሯቸው ሰራተኞች ወይም አጋር ዴርጅቶች ወይም ሇዯንበኞቻቸው
ተገቢውን ክብር እና እውቅና መስጠት አሇባቸው፡፡
6.2. ማህበራዊ ግዳታዎች
6.2.1. አባሊት በግሌ እና በሙያ እንቅስቃሴያቸው ወቅት የማህበረሰቡን ጥቅም ማስተዋወቅ፣
ማገሌገሌ እንደሁም ከሙያቸው ጋር ተያይዘው የወጡ ህጎችን ተከትሇው መስራት
ይኖርባቸዋሌ፡፡
6.2.2. አባሊት ሇሙያቸው ማህበራዊ አገሌግልት መስጠት እና ሰራተኞቻቸዉንም ተመሳሳይ
አገሌግልት እንዱሰጡ ማበረታታት ይኖርባቸዋሌ፡፡
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6.2.3. አባሊት በሲቪክ እና በሙያተኞች እንቅስቃሴዎች ውስጥ እንዱሳተፈ፤ ስሇሂሳብ ስራ
ጥቅም እና ምንነት የሂሳብ አዋቂዎች እና ኦዱተሮች ሃሊፉነት እና የሚሰጧቸው
አገሌግልቶች ምን እንዯሆኑ ማህበረሰቡ በቂ ግንዛቤ እንዱኖረው ሇማዴረግ መጣር
አሇባቸው
6.2.4. አባሊት በሙያ እንቅስቃሴያቸው ወቅት የሰዎችን ሰብአዊ መብት ማክበር እና
ሇማስከበር መጣር

አሇባቸው፡፡

6.2.5. አባሊት ማህበራዊ አገሌግልት በሚሰጡበት ወቅት፤ በግንኙነታቸው ወይም በስራቸው
ሊይ ተፅዕኖ ሉፇጠር የሚችሌ ምንም አይነት ክፌያ ወይም ስጦታ መቀበሌ የሇባቸውም
6.2.6. አባሊት የላልችን መብት በሚጋፊ አሊስፇሊጊ በሆነ ወይም በማታሇሌ ዴርጊት ሊይ
መሳተፌ የሇባቸውም፡፡
6.2.7. አባሊት ሀይማኖትን፣ ዘርን፣ ፆታን፣ አካባቢን፣ እዴሜን እና አቅምን ወዘተ መሰረት
ያዯረገ ሙያዊ አዴል መፇፀም የሇባቸውም፡፡
4. የመመሪያው አፇፃፀም
1. የዱሲፕሉን እርምጃ ቀጥል በተገሇጹት ሁኔታዎች ሉከሰት ይችሊሌ፤
1.1. ይህን እና የኢትዮጲያ የሂሳብ አያያዝና ኦዱት ቦርዴ ያወጣውን የስነ ምግባር መመሪያ
አሇመተግበር
1.2. የማህበሩን መተዲዯሪያ ዯንብ መጣስ
1.3. ማህበሩን ጥቅም እና ክብር ሉያሳጣ የሚችሌ ተግባር መፇፀም
1.4. የሙያ ዯረጃውን የሚያጎዴፌ ወይም ዝቅ የሚያዯርግ ተግባር መፇፀም
1.5. የሙያ ዯረጃው የሚጠይቀውን ተገቢ የሆነ ሙያዊ ጥንቃቄ፣ ክህልት እና ብቃት
ተግባራዊ አሇማዴረግ
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2. የሚወሰደ የዱሲፕሉን እርምጃዎች በቅዯም ተከተሌ
1. በመጀመሪያ የቃሌ ማስጠንቀቂያ እና ተግሳፅ
2. ሇሁሇተኛ ጊዜ ሲያጠፊ የፅሁፌ ማስጠንቀቂያ
3. ሇሶስተኛ ጊዜ ሲያጠፊ ከማህበር አባሌነት መሰረዝ እና ሇኢትዮጲያ የሂሳብ አያያዝና ኦዱት
ቦርዴ እና ሇላልች አጋር አካሊት ማሳወቅ
3. አስፇፃሚ
ይህ የስነ ምግባር መመሪያ ተግባራዊ ሆኖ ሁለም አባሊት በህግና ዯንብ እንዱመሩ ሇማስቻሌ
ከባሇዴርሻ አካሊት ጋር በመተባበር ከክሌሌ እስከ ወረዲ ባሇው የማህበሩ አዯረጃጀት ሁለም
አመራር እና አባሊት የተቻሊቸውን ሁለ ያዯርጋለ፡፡
ሆኖም አንዴ ሃሊፉነት ተሰጥቶት የሚሰራ አካሌ መኖር ስሊሇበት በክሌሌ እና በዞን ዯረጃ
የአባሊት ዱሲፕሉን ኮሚቴዎች ይቋቋማለ፡፡ የሃሊፉነት ገዯብ እና የስራ ዝርዝርም
የማህበር ስራ አመራር ተቀርፆ የሚሰጣቸው ይሆናሌ፡፡
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በክሌለ

