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ማውጫ 

መመሪያ 
 

ገጽ 

የበጎ አድራጎት ድርጅቶችና ማህበራት ሕብረት ስለሚመሰርቱበት ሁኔታ የወጣ መመሪያ ቁጥር 
1/2002 ጥር 15 ቀን 2002 ጥር 15 ቀን 2002 
 1 
የበጎ አድራጎት ድርጅቶችና ማህበራትን የዓላማ ማስፈፀሚያና አስተዳደራዊ ወጪዎችን ለመወሰን 
የወጣ መመሪያ ቁጥር 2/2003 ሐምሌ 2003 
 7 
የበጎ አድራጎት ኮሚቴን ለማቋቋምና ለማስተዳደር የወጣ መመሪያ ቁጥር 3/2003 ሐምሌ 9 ቀን 
2003 ዓ.ም 
 26 
የዘለቄታ በጎ አድራጎት ድርጅትን፣ የአደራ በጎ አድራጎት ድርጅትንና የበጎ አድራጎት ተቋምን ለማቋቋም 
የወጣ መመሪያ ቁጥር 4/2003 ሐምሌ 9 ቀን 2003 ዓ.ም 
 48 
የበጎ አድራጎት ድርጅቶችና ማኀበራት ህዝባዊ መዋጮ የሚሰበሰቡበትን ሁኔታ ለመወሰን የወጣ 
መመሪያ ቁጥር 5/2003 ሐምሌ 9/2003 ዓ.ም 
 58 
የበጐ አድራጐት ድርጅቶችና ማህበራት ንብረቶችን ለማጣራት፣ ለማስተላለፍ እና ለማስወገድ የወጣ 
መመሪያ ቁጥር 6/2003 ነሐሴ 21 ቀን 2003 ዓ.ም 
 70 
የበጐ አድራጐት ድርጅቶችና ማህበራት የገቢ ማስገኛ ላይ የሚሰማሩበትን ሁኔታ ለመወሰን የወጣ 
መመሪያ ቁጥር 7/203 መስከረም 2004 ዓ.ም. 
 87 
የበጎ አድራጎት ድርጅትና ማህበር ወይም የበጎ አድራጎት ኮሚቴ የኦዲትና የሥራ ክንውን ሪፖርት 
አቀራረብን ለመወሰን የወጣ መመሪያ ቁጥር 8/2004 መስከረም 2004 ዓ.ም 
 99 
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የበጎ አድራጎት ድርጅቶችና ማህበራት ሕብረት ስለሚመሰርቱበት ሁኔታ የወጣ መመሪያ 
 

1. አውጪው ባለሥልጣን 
 

    የበጎ አድራጎት ድርጅቶችና ማህበራት ኤጀንሲ በበጎ አድራጎት ድርጅቶችና ማህበራት አዋጅ ቁጥር 621/2001 
አንቀጽ 15 (3) እና አንቀጽ 55 (2) እንዲሁም በደንብ ቁጥር 168/2001 አንቀጽ 34 መሰረት የሚከተለውን መመሪያ 
አውጥቷል፡፡ 

 

2. አጭር ርዕስ 
ይህ መመሪያ “የበጎ አድራጎት ድርጅቶችና ማህበራት ህብረት መመሪያ ቁጥር 1/2002” ተብሎ ሊጠቀስ 
ይችላል፡፡ 

 

3. ትርጓሜ 
በዚህ መመሪያ ውስጥ የቃሉ አገባብ ሌላ ትርጓሜ የሚያሠጥ ካልሆነ በስተቀር፤ 

1. “አዋጅ” ማለት የበጎ አድራጎት ድርጅቶችና ማህበራት ለመመዝገብና   

    ለማስተዳደር የወጣ አዋጅ ቁጥር 621/2001 ነው፡፡ 

2. “ደንብ” ማለት የበጎ አድራጐት ድርጅቶች እና ማህበራት ምዝገባ እና  

   አስተዳደር የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር 168/2001 ነው፡፡ 

3. “ኤጀንሲ” ማለት በአዋጁ አንቀጽ 4 መሰረት የተቋቋመው የበጎ   

   አድራጎት ድርጅቶችና ማህበራት ኤጀንሲ ነው፡፡ 

4. “ጠቅላላ ጉባኤ” ማለት የህብረቱ መስራች አባላትና በህብረቱ  

   መተዳደሪያ ደንብ መሰረት ተቀባይነት ያገኙ ሌሎች የበጎ አድራጎት 

ድርጅቶችን ወይም ማህበራትን በአባልነት  ያቀፈ የህብረቱ የበላይ አካል ነው፡፡ 

5.  “የሥራ አመራር ቦርድ ማለት በህብረቱ ጠቅላላ ጉባዔ የሚመረጥና 

    የህብረቱን እንቅስቃሴ በቅርበት የሚከታተል  አካል ማለት ነው፡፡ 

6. በአዋጁ አንቀጽ 2 እና በደንቡ አንቀጽ 34 የተሠጡ ትርጓሜዎች ለዚህ  

   መመሪያም ተፈጻሚ ይሆናሉ፡፡ 

7. “ህብረት” ማለት በኤጀንሲው ወይም ስልጣን ካለው የክልል መንግስት   መዝጋቢ አካል ህጋዊ 
ሰውነት ያላቸው የበጎ አድራጎት ድርጅቶች ወይም  ማህበራት የጋራ ሥራቸውንና አላማቸውን 
እንዲያስተባብር፤ እንዲሁም በዚህ መመሪያ አንቀጽ 5(2) ሥር የተዘረዘሩ ተግባራትን ለማከናወን 
በበጎ አድራጎት ድርጅቶቹ ወይም ማህበራቱ የበላይ አካል ውሳኔ የሚቋቋም ራሱን የቻለ ተቋም 
ነው፡፡  

 
 

4. የመመሪያው ተፈጻሚነት 
 

1. ይህ መመሪያ በኤጀንሲው የሥልጣን ወሰን መሰረት ተመዝግበውና ህጋዊ ሰውነት አግኝተው 
በሚንቀሳቀሱ የበጎ አድራጎት ድርጅቶች ወይም ማህበራት ህብረቶች ላይ ተፈጻሚ ነው፡፡ 

2. መመሪያው ህብረት ባልሆኑ የበጎ አድራጎት ድርጅቶች ወይም ማህበራት ላይ ተፈጻሚነት 
አይኖረውም፡፡  
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5. ህብረቶች ስለሚመሰረቱበት ዓላማዎች 
 

1. ህብረቶች የሚመሰረቱት የአባል በጎ አድራጎት ድርጅቶችን ወይም ማህበራትን ሥራና አላማቸውን 
ለማስተባበር መሆን ይኖርበታል፡፡ 

2. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ ህብረቶች አባል የበጎ አድራጎት 
ድርጅቶች ወይም ማህበራት ከተቋቋሙበት ዓላማ ጋር የማይቃረኑ የሚከተሉትን ተግባራትን 
ማከናወን ይችላሉ፡፡ 

ሀ) ለጋራ ግቦች ስኬታማነት አባሎቻቸውን መደገፍ፣  

ለ) የሀሳብ፣የመረጃ እና  የልምድ ልውውጥን ማካሄድ፣ 

ሐ) የአባላትን አቅም የመገንባት ተግባራትን ማከናወን፣ 

መ) የአባላትን ሥነ ምግባርና የሙያ ደረጃ ለማሳደግ የሚያስችሉ       ሥራዎችን መስራት እና 
ተመሳሳይ ተግባራት፣ 

ሠ)  የህብረቱ አባላት አላማቸውን ለማሳካት የሚያጋጥማቸውን ችግሮች በመፍታት፣ምቹ 
ሁኔታዎችን በመፍጠርና ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመመካከር ይሰራሉ፡፡ 

3. ማንኛውም ህብረት ከላይ ከተመለከቱት ዓላማዎች ውጭ እንደ አንድ የበጎ አድራጎት ድርጅት 
ወይም ማህበር የበጎ አድራጎት ሥራዎችን የማከናወን እንቅስቃሴ ውስጥ በቀጥታ መሳተፍ 
አይችሉም፡፡ 

 

6. ህብረት ለመመስረት የሚያስፈልጉ ቅድመ-ሁኔታዎች 
 

በአዋጁና በደንቡ ላይ የበጎ አድራጎት ወይም ማህበር ለማቋቋም የሚያስፈልጉ አግባብነት ያላቸው 
መስፈርቶች እንደተጠበቁ ሆኖ ህብረት ለመመስረት የሚከተሉት ቅድመ ሁኔታዎች መሟላት 
ይኖርባቸዋል፡፡ 

1. በህብረቱ መስራች አባላት የተፈረመ መተዳደሪያ ደንብ፣ 

2. ህብረቱን ለመመስረት መስራች አባላት የተስማሙበት ቃለ ጉባዔ፣ 

3. ከኤጀንሲው ወይም ስልጣን ካለው የክልል መዝጋቢ አካል የተሰጠና የታደሰ የምዝገባ 
ሰርተፊኬት፣ 

4. እያንዳንዱ የህብረቱ አባል በየራሱ የበላይ አካል ህብረቱን ለመመስረት ወይም የህብረቱ አባል 
ለመሆን ውሳኔ ያስተላለፈበት ቃለ ጉባዔ፣ 

7. የህብረት መተዳደሪያ ደንብ መያዝ ስለሚገባቸው ፍሬ ነገሮች 
       

በአዋጁ አንቀጽ 68 እና በደንቡ አንቀጽ 6 ላይ የበጎ አድራጎት ድርጅት ወይም ማህበር መተዳደሪያ 
ደንብ መያዝ ያለባቸው አግባብነት ያላቸው መስፈርቶች እንደተጠበቁ ሆኖ የህብረት መተዳደሪያ ደንብ 
የሚከተሉት በተጨማሪነት መያዝ ይኖርበታል፡፡ 

1. አባላትን የሚቀበልበት ሥርዓት፤ 

2. ስለ አባላቱ መብትና ግዴታዎች፤ 

3. አባልነት ስለሚቋረጥበት ሁኔታዎች፤ 

4. የጠቅላላ ጉባዔው ድምጽ አሰጣጥና የሥብሰባ ሥነ ሥርዓት፤ 

5. ¾ጠቅላላ ጉባዔ የU`Ý“ ¾¨<d’@ ›W×Ø Y’ Y`¯ƒ 

6. አባላት ስለሚያዋጡት መዋጮ፤ 
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7. ህብረቱ ስለሚፈርስበት ሁኔታ፤ 
 

8. የህብረት አደረጃጀትና አባልነት 
 

1. በአዋጁ አንቀጽ 57-63 ስለ ማህበራት የተደነገጉት እንደ አግባብነቱ ለህብረቶችም ተፈጻሚ 
ይሆናሉ፡፡ 

2. በዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ 1 የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ ማንኛውም ህብረት ጠቅላላ ጉባዔ፣
የሥራ አመራር ቦርድና ኦዲተር ሊኖረው ይገባል፡፡  

3. ማንኛውም ህብረት በአዋጁ ላይ የተመለከተውን ዝቅተኛ የአባላት ቁጥር በመያዝ መደራጀት 
ያለበት ሲሆን የአባላቱ ቁጥር በሂደት እየሰፋ ሳይገደብ ሊቀጥል ይችላል፡፡ 

4. ህብረቶች ተባባሪና የክብር አባላት ሊኖራቸው ይችላል፡፡ ሆኖም እነዚህ አባላት ከህብረቱ ዓላማና 
ከአዋጁ መንፈስ ሳይወጡ ተስማሚና አዋጁን የማይቃረን አስተዋጽኦ ከማድረግ ያለፈ ሚና 
አይኖራቸውም፡፡ 

5. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 4 መሰረት ተባባሪና የክብር አባላትን የሚቀበል ህብረት የአባላቱን 
አይነትና የስም ዝርዝር እንዲሁም የተቀበለበትን ቀን በመግለጽ በየጊዜው ለኤጀንሲው ማሳወቅ 
ይኖርበታል፡፡ 

6. ተባባሪ እና የክብር አባላት በህብረቱ ጠቅላላ ጉባዔ ስብሰባዎች ላይ የመገኘት መብት ያላቸው 
ቢሆንም ድምጽ የመስጠትም ሆነ የመምረጥ ወይም የመመረጥ መብት አይኖራቸውም፡፡  

7. ሁሉም መደበኛ የህብረቱ አባላት በጠቅላላ ጉባዔው ውስጥ እኩል ድምጽና ውክልና  
ይኖራቸዋል፡፡ 

8. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 7 የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ የጠቅላላ ጉባዔ አባላት ውክልና 
እንደየበጎ አድራጎት ድርጅቱ ወይም ማህበሩ ህብረት ብዛት አንድና ከዚያ በላይ ሊሆን ይችላል፡፡ 

9. የሥራ አመራር ቦርድ አባላት ውክልና በጠቅላላ ጉባዔ ምርጫ ወይም ሁለት የበጎ አድራጎት 
ድርጅቶች ወይም ማህበራት ብቻ የመሰረቱት ሲሆን የጠቅላላ ጉባኤ የቦርድ አባላቱን በስምምነት 
የሚወክሉ ይሆናል፡፡ 

10. የሥራ አመራር ቦርድ አባላት ቁጥር ከአምስት ማነስ የለበትም፡፡ የቦርድ አባላት ከዚህ በላይ 
መጨመር እንደተጠበቀ ሆኖ በማንኛውም ጊዜ ቦርዱን የመቆጣጠር ኃላፊነት የተሰጠው የጠቅላላ 
ጉባኤ አባላት ቁጥር ከቦርድ አባላት ቁጥር ሁለት እጥፍ እና ከዛ በላይ የበለጠ መሆን አለበት፡፡ 

 

9. ህብረት መመስረት ስለማይፈቀድባቸው ሁኔታዎች 
 

1. የኢትዮጵያ የበጎ አድራጎት ድርጅቶች ከኢትዮጵያ ነዋሪዎች የበጎ አድራጎት ድርጅቶች እና ከውጭ 
በጎ አድራጎት ድርጅቶች ጋር ህብረት መመስረት አይችሉም፡፡ 

2. የኢትዮጵያ ማህበራት ከኢትዮጵያ ነዋሪዎች ማህበራት ጋር ህብረት መመስረት አይችሉም፡፡ 

3. የበጎ አድራጎት ድርጅቶች ከማህበራት ጋር ህብረት መመስረት አይችሉም፡፡ 

10. የህብረት ህብረት ስለሚመሰረትበት ሁኔታ 
 

1. ህጋዊ ሰውነት ያላቸው ህብረቶች የጋራ ዓላማዎቻቸውን ለማሳካት የህብረት ህብረት ከመመስረት 
ውጭ ሌላ አማራጭ የሌላቸው መሆኑ ከተረጋገጠ የህብረት ህብረት  መመስረት ይችላሉ፡፡ 

2. በዚህ መመሪያ ስለ ህብረቶች አመሰራረት የተደነገጉት እንደ አግባብነቱ ለህብረት ህብረቶችም 
ተፈጻሚ ይሆናሉ፡፡ 
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11. የህብረት አቋም 
 

1. ማንኛውም ህብረት የአባሎቹን ሥራ ለማስተባበር ወይም ለአባላት መብትና ጥቅም ብቻ 
የተቋቋመ ከሆነ እንደ ማህበር ሆኖ ይመዘገባል፡  

2. በአዋጁና በደንቡ ስለ በጎ አድራጎት ድርጅቶችና ማህበራት የተደነገጉት  እንደአግባብነቱ 
ለህብረቶችም ተፈጻሚነት ይኖራቸዋል፡፡ 

 

12.  መመስረት፤ መመዝገብና ውጤቱ 
 

1. ማንኛውም ህብረት በተመሰረተ በሶስት ወር ጊዜ ውስጥ ለምዝገባ ማመልከት ይኖርበታል፡፡ 

2. በአዋጁ አንቀጽ 65 ላይ የተመለከቱት የመመስረት ውጤቶች በተመሰረተ ህብረት ላይም ተፈጻሚ 

ይሆናሉ፡፡ 

3. ማንኛውም ህብረት በኤጀንሲው ከተመዘገበበት ቀን ጀምሮ ህጋዊ ሰውነት ያገኛል፡፡ 

13. መሰረዝ፤መፍረስና ውጤቱ 
 

1. በአዋጁ አንቀጽ 92-94 ስለ መሰረዝና መፍረስ የተደነገጉት ለህብረትም ተፈጻሚ ይሆናሉ፡፡ 

2. ማንኛውም ህብረት የሚፈርሰው በህብረቱ መተዳደሪያ ደንብ መሰረት ቢሆንም ከጠቅላላ ጉባዔ 

ከ¾ኛ የጠቅላላ ጉባኤ አባላት ወይም ከዚያ በላይ ባልተገኙበት የሚወሰን የማፍረስ ውሳኔ 

ተቀባይነት አይኖረውም፡፡  

3. ማንኛውም ህብረት ሲፈርስ ንብረቱ ተመሳሳይ ዓላማ ላለው ህብረት እንዲተላለፍ ወይም በአባል 

በጎ አድራጎት ድርጅቶች ወይም ማህበራት መካከል እንዲከፋፈል በህብረቱ የበላይ አካል ሊወሰን 

ይችላል፡፡ ቢሆንም ውሳኔው በኤጀንሲው ሳይጸድቅ ተፈጻሚ ሊሆን አይችልም፡፡ 

14. ድጋሚ ምዝገባን በተመለከተ 

1. በነባሩ አሰራርና ህግ መሰረት በተለያዩ ስያሜዎች የተመዘገቡ ህብረቶች ይህ መመሪያ ከወጣበት 
ጊዜ ጀምሮ በኤጀንሲው የተዘጋጀውን  የድጋሚ ምዝገባ ቅጽ በመውሰድና በዚህ መመሪያና 
አግባብነት ባላቸው ህጎች መሰረት አስፈላጊውን መስፈርቶች በማሟላትና ኤጀንሲው 
በሚያወጣው የጊዜ ሰሌዳ መሰረት  በድጋሚ መመዝገብ ይኖርባቸዋል፡፡ 

2. ማንኛውም ህብረት ለድጋሚ ምዝገባ ሲቀርብ በህብረቱ ጠቅላላ ጉባኤ የፀደቀ መተዳደሪያ ደንብ፣ 
የጠቅላላ ጉባኤው የተስማማበት ቃለ ጉባኤና የእያንዳንዱ የህብረቱ አባል ድርጅቶች በዳግም 
ምዝገባ የተሰጠው ሰርተፊኬት ከምዝገባ ቅጽና ሌሎች መስፈርቶችም ተሟልተው መቅረብ 
ይኖርበታል፡፡ 

15.  ተፈጻሚነት ስለማይኖራቸው ህጎች 

ይህን መመሪያ የሚቃረን ማንኛውም መመሪያ ወይም ልማዳዊ አሰራር በዚህ መመሪያ በተመለከቱት 
ጉዳዮች ላይ ተፈጻሚነት አይኖረውም፡፡ 
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16. የመመሪያው ተፈጻሚነት 

ይህ መመሪያ ከጥር 15 ቀን 2002 ዓ.ም ጀምሮ የጸና ይሆናል፡፡ 

 

 

የበጎ አድራጎት ድርጅቶችና 

ማህበራት ኤጀንሲ 
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የበጎ አድራጎት ድርጅቶችና ማህበራትን  

የዓላማ ማስፈፀሚያና አስተዳደራዊ 

ወጪዎችን ለመወሰን የወጣ መመሪያ 

ቁጥር 2/2003 
    

  

 

 

 

 

 

 
ሐምሌ 2003 

አዲስ አበባ 
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የበጎ አድራጎት ድርጅቶችና ማህበራትን  የዓላማ ማስፈፀሚያና አስተዳደራዊ 

ወጪዎችን ለመወሰን የወጣ መመሪያ 

ቁጥር 2/2003 

      

መግቢያ 

 

የበጐ አድራጐት ድርጅቶችና ማህበራት በጀታቸውን ለዓላማ ማስፈፀሚያና 

አስተዳደራዊ ወጪ ሲመድቡ እንዴት ማስላት እንዳለባቸው የሚያሳይ የአፈጻጸም 

መመሪያ በማውጣት ግልፅነትና ተጠያቂነት በማስፈን ሀብቱን ለተፈለገው አላማ 

እንዲውል ማድረግ አስፈላጊ በመሆኑ፤  

 

የበጎ አድራጎት ድርጅቶችና ማህበራት ዓመታዊ የበጀት ዕቅዳቸውን፤ የፕሮጄክት 

ፕሮፖዛላቸውንና የበጀት አፈጻጸም ሪፖርታቸውን ሲያቀርቡ ሕጉን የተከተለ መሆኑን 

ለማረጋገጥ የሚያስችል መመሪያ አስፈላጊ በመሆኑ፤  

 

ኤጀንሲው የበጎ አድራጎት ድርጅቶችና ማህበራትን የሂሳብ መግለጫና የኦዲት 

ሪፖርት፤ የዘርፍ አስተዳዳሪዎች ደግሞ ፕሮጄክት ፕሮፖዛል በሚገመግሙ ወቅት 

የበጀት ድልድሉና የተፈፀሙ ወጪዎች ለዓላማ ማስፈጸሚያና ለአስተዳደራዊ ስራዎች 

መመደብ በሚገባው ስሌት አግባብ መሆኑን ለማረጋገጥ፤ 

 

ኤጀንሲው የዓላማ ማስፈፀሚያና አስተዳደራዊ ወጪዎችን በተመለከተ ዝርዝር 

የአፈጻጸም መመሪያ የማውጣት  ስልጣን  በደንብ ቁጥር 168/2001 አንቀጽ 20 ንዑስ 

አንቀጽ 2 እና 3 በተደነገገው መሰረት የሚከተለው መመሪያ ወጥቷል፡፡  
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ምዕራፍ አንድ 

ጠቅላላ ድንጋጌ 

አንቀጽ 1. አውጪው አካል 

የበጐ አድራጐት ድርጅቶችና ማህበራት ኤጀንሲ የበጐ አድራጐት ድርጅቶችና 

ማህበራትን ለመመዝገብና ለማስተዳደር የወጣውን አዋጅ ቁጥር 621/2001 ለማስፈፀም 

በወጣው የሚኒስትሮች ም/ቤት ደንብ ቁጥር 168/2001 አንቀጽ 34 በተሰጠው ሥልጣን 

መሠረት ይህን መመሪያ አውጥቷል፡፡ 

አንቀጽ 2. አጭር ርዕስ 

ይህ መመሪያ የበጎ አድራጎት ድርጅቶችና ማህበራትን የዓላማ ማስፈፀሚያና አስተዳደራዊ 

ወጪዎች ለመወሰን የወጣ የአፈፃጸም መመሪያ ቁጥር 2/2003 ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡ 

አንቀጽ 3. ትርጓሜ 

በዚህ መመሪያ ውስጥ የቃሉ አግባብ ሌላ ትርጉም የሚያሠጥ ካልሆነ በስተቀር፤ 

1. “አዋጅ” ማለት የበጐ አድራጐት ድርጅቶችና ማህበራትን ለመመዝገብና 

ለማስተዳደር የወጣ አዋጅ ቁጥር 621/2001 ነው፡፡  

2. “ደንብ” ማለት ስለበጐ አድራጐት ድርጅቶች እና ማህበራት ምዝገባና አስተዳደር 

የወጣ የሚንስትሮች ም/ቤት ደንብ  ቁጥር 168/2001 ነው፡፡   

3. “ኤጀንሲ” ማለት የበጐ አድራጐት ድርጅቶችና ማህበራት ኤጀንሲ ነው፡፡ 

4. “ቦርድ” ማለት የበጐ አድራጐት ድርጅቶችና ማህበራት ቦርድ ማለት ነው፡፡   

5. “ዋና ዳይሬክተር” ማለት የበጐ አድራጐት ድርጅቶችና ማህበራት ኤጀንሲ ዋና 

ዳይሬክተር ነው፡፡  

6. “አስተዳደራዊ ወጪ” ማለት ለደመወዝ፣ ለአበል፣ ለጥቅማ ጥቅም፣ ለእቃዎችና 

ለአገልግሎቶች ግዢ፣ ለጉዞ እና ለመስተንግዶ የሚወጡ፣ለበጐ አድራጐት ድርጅቱ 

ወይም ማህበሩ አስተዳደራዊ ሥራዎች አስፈላጊ የሆኑ ወጪ ነው፡፡ 

7. “ዓላማ ማስፈጸሚያ ወጪ” ማለት-የበጎ አድራጎት ደርጅቱ ወይም ማኀበሩ 

የቋቋመበትን ዓላማ ለማሳካት ኀብረተሰቡን ተጠቃሚ ለሚያደርጉ ስራዎች ወይም 

ተግባራት የሚወጣ ወጪ ነዉ፤  

8. “ስብስብ” ማለት ለዚህ መመሪያ አፈፃፀም እንዲያግዝ ተቀራራቢ ወይም ተመሣሣይ 

አላማ ያላቸው የበጎ አድራጎት ድርጅቶች ወይም ማህበራት ወጥ የሆነ የአላማ 
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ማስፈፀሚያ የወጪ አሰላል እንዲከተሉ የሚያስችል የበጎ አድራጎት ድርጅቶች 

ወይም  ማህበራት አደራጃጀት  ነው፡፡ 

9. “ጥቅማ ጥቅም” ማለት ማንኛውም የበጐ አድራጐት ድርጅት ወይም ማኀበር 

ለሠራተኞቹ በጥሬ ገንዘብ ወይም በአይነት የሚሰጥ ክፍያ ወይም አገልግሎት ሆኖ 

ፕሮቪደንት ፈንድ፣ ቦነስ፣ ካሣ፣ የስራ ስንብት ክፍያ፣እና ዋስትና  የመሣሠሉትን 

ያጠቃልላል፡፡ 

10. የሂሳብ መግለጫ ማለት - ማንኛውም የበጐ አድራጐት ድርጅት ወይም ማኀበር 

ወይም የበጎ አድራጎት ኮሚቴ በበጀት አመቱ መጨረሻ ላይ ለኤጀንሲው 

የሚያቀርበው የሀብትና እዳ ሚዛን ትንተና በዓመቱ የሰበሰበውን የገቢ መጠንና 

ምንጩን እንዲሁም የወጪዎችን ዝርዝር ተቀባይነት ያለው የሂሳብ አሰራርን 

በመከተል ሠርቶ የሚያቀርበው ሰነድ ነው፡፡ 

11. የኦዲት ሪፖርት ማለት - በኦዲተር ተመርምሮ አስተያየት የተሰጠበት የበጐ 

አድራጐት ድርጅቱን ወይም ማኀበሩን ወይም የበጎ አድራጎት ኮሚቴዉን የሀብትና 

እዳ ሚዛን ትንተና በዓመቱ የሰበሰበውን የገቢ መጠንና ምንጩን እንዲሁም 

የወጪዎችን ዝርዝር ተቀባይነት ባለው የሂሳብ አሰራርን በመከተል ሠርቶ 

የሚያቀርበው ሰነድ ነው፡፡ 

12. በአዋጅና በማስፈፀሚያ ደንቡ ላይ የተቀመጡት ሌሎች ትርጓሜዎች በዚህ 

መመሪያ ላይ ተፈፃሚ ይሆናሉ፡፡ 

13 በዚህ መመሪያ ዉስጥ በወንድ ፆታ የተደነገገው  የሴትንም ፆታ ያካትታል፡፡ 

አንቀጽ 4. የተፈጻሚነት ወሰን 

     ይህ መመሪያ 

ሀ. ከአንድ በላይ በሆኑ ክልሎች በሚሰሩ የበጎ አድራጎት ድርጅቶች ወይም ማኀበራት  

ወይም የአባላት ጥንቅራቸዉ ከአንድ ክልል በላይ በሆኑ ማኀበራት፤ 

ለ. በአንድ ክልል ብቻ የሚሰሩ ቢሆንም በዉጭ አገር በጎ አድራጎት ድርጅቶች እና 

በኢትዮጵያ ነዋሪዎች በጎ አድራጎት ድርጅቶችና ማኀበራት፤ 

ሐ. በአዲስ አበባ ወይም በድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር በሚሰሩ የበጎ አድራጎት ድርጅቶችና 

ማኀበራት፤ 

መ. በአዋጁ አንቀጽ 48 መሰረት በኤጀንሲው ቀርበው የማጽደቅ  ውሳኔ የተሰጣቸው የበጎ 

አድራጎት ኮሚቴዎች ላይ ተፈጻሚ ይሆናል፡፡    

አንቀጽ 5. የመመሪያው ዓላማ 
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የበጐ አድራጐት ድርጅቶችና ማህበራት በጀታቸውን ለዓላማ ማስፈፀሚያና 
አስተዳደራዊ ወጪዎች ሲመድቡ ግልፅነትና ተጠያቂነት ባለበት ሁኔታ ተፈፅሞ ሀብቱ 
ለተፈለገ የልማት ዓላማ መዋል እንዲችል ለማድረግና አፈፃፀሙም የሕዝቡ የላቀ 
ተጠቃሚነትን በሚያረጋግጥ አግባብ መሆኑን ለመከታተልና ለመቆጣጠር ነው፡፡ 

 

ምዕራፍ ሁለት 

የበጐ አድራጐት ድርጅቶች ወይም ማኀበራት ስብስብና (Cluster) የወጪዎች 

ዝርዝር 

አንቀጽ 6. ስብስብ 

የበጐ አድራጐት ድርጅቶች  በአዋጁ አንቀጽ 14 ንዑስ አንቀጽ 2 (ሀ-ኘ)፤እና አንቀጽ 15 

ንዑስ አንቀጽ 3 በሚፈጥሩት አደረጃጀትና የሚሰማሩባቸውን አላማዎች መሠረት በማድረግ 

ተመሣሣይና ተቀራራቢነት አላማ ያላቸውን በመለየት ለዓላማ ማስፈፀሚያ በጀት ለማስላት 

በሚያመች መልኩ ከዚህ በታች በተመለከቱት ስብስቦች  እንዲደራጁ የተደረገ ሲሆን 

ማኀበራት ግን በይዘታቸዉ የተለያዩ ቢሆኑም ዓላማቸዉ የአባሎቻቸዉን ጥቅም ማስጠበቅ 

ጋር የተያያዘ በመሆኑ ስብስብ ሳያስፈልጋቸዉ  በተለየ ሁኔታ ለብቻቸዉ ይታያሉ፤ 

ስብስቦቹም፡- 

  1. በሴቶችና ህፃናት ዙሪያ የሚንቀሳቀሱ የበጎ አድራጎት ድርጅቶች፤  

  2. በኤች.አይቪ.ኤድስ መከላከል እና ጤና ማስፋፋት ዙሪያ የሚንቀሳቀሱ የበጎ አድራጎት 

ድርጅቶች፤ 

  3. በግብርና፣ ምግብ ዋስትና፣ህይወት ማዳንና አካባቢ ጥበቃ ዙሪያ የሚንቀሳቀሱ የበጎ 

አድራጎት ድርጅቶች፤   

  4. በትምህርት ማስፋፋት ዙሪያ የሚንቀሳቀሱ የበጎ አድራጎት ድርጅቶች፤   

  5. በአካል ጉዳተኞች፣ ጎዳና ተዳዳሪዎችና አረጋዊያን በመደገፍ ስራ የሚንቀሳቀሱ የበጎ 

አድራጎት ድርጅቶች፤   

  6. በባህል፣ ቅርስ፣ ወጣቶችና ስፖርት ዙሪያ የሚንቀሳቀሱ የበጎ አድራጎት ድርጅቶች፤   

  7. በሰብዓዊና ዴሞክራሲያው መብቶች ዙሪያ የሚንቀሳቀሱ የበጎ አድራጎት ድርጅቶች፤   

  8. በግጭት አፈታት፣ የፍትህና የህግ አፈጻጸም ዙሪያ የሚንቀሳቀሱ የበጎ አድራጎት 

ድርጅቶች፤   

 9. በአቅም ግንባታ፤ምርምርና ጥናት  ዙሪያ የሚንቀሳቀሱ የበጎ አድራጎት ድርጅቶች፤ 

 10. በስደተኞችና ከስደት ተመላሾች ዙሪያ  የሚንቀሳቀሱ የበጎ አድራጎት ድርጅቶች 

ናቸው:: 
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አንቀጽ 7. ስብስቦቹን ስለ ማሻሻል  

የበጎ አድራጎት ድርጅቶች ወይም ማኀበራት በሚፈጥሩት አደረጃጀትና 

ከሚሰማሩባቸው አላማዎች አንጻር በዚህ መመሪያ አንቀጽ 6 ላይ የተዘረዘሩት 

ስብስቦች ቢኖሩም ኤጀንሲው አስፈላጊ በሆነ ጊዜ  ሊያሻሽለዉ ይችላል።  

አንቀጽ 8. የአስተዳደራዊ ወጪዎች ዝርዝር 

1. በጎ አድራጎት ድርጅቶች 

   በአዋጁ አንቀፅ 2 ንዑስ አንቀጽ 14 የተደነገገው የአስተዳደራዊ ወጪዎች ትርጉም 

እንደተጠበቀ ሆኖ ማንኛውም የበጎ አድራጎት ድርጅት ከዚህ በታች የተመለከቱትን 

ወጪዎች በአስተዳደራዊ ወጪ ስር ሊይዝ ይገባዋል፡፡ 

ሀ. ለተለያዩ የቢሮ ስራዎች (ለአስተዳደራዊ ስራዎች) ለሚውሉ አገልግሎቶችና እቃዎች 

የሚፈፀሙ ክፍያዎች፡- አላቂ እቃዎች ግዢ፣ ለቋሚ እቃዎች ግዢ፤ ጥገናና እድሳት 

የሚደረጉ ወጪዎች፣ለፓርኪንግ የሚከፈሉ ክፍያዎች፣ ለኦዲት አገልግሎት፣ 

ማስታወቂያ፣ለባንክ አገልግሎት፣ መብራት፣ ስልክ፣ ፋክስ፣ ውሃ፣የህትመት ወጪዎች፣ 

ፖስታ፣የቢሮ ኪራይ፣ ታክስ፣ ኢንተርኔት፣የወለድ ወጪ (Interest Expense)፤ 

የአባልነት መዋጮ፤ለተሸከርካሪዎች ግዢ፤ጥገና፤የነዳጅና ዘይት እንዲሁም ለዋስትና 

የሚደረጉ ወጪዎች፣ የቅጣት ክፍያዎች፣ የማማከር አገልግሎት ክፍያ 

(Consultancy fee)፣የጥብቅና አገልግሎት ክፍያ፣ለቅጥር የሚወጡ ወጪዎች፣

ክትትልና ቁጥጥር ለማካሄድ የሚወጡ ወጪዎች፣ የተለያዩ ስብሰባዎች ለማካሄድ 

የሚደረጉ ወጪዎች፤ እቅድና ሪፖርት ዝግጅት፣የምዝገባ ወጪ፤ለተጠቃሚዎች 

ከሚከፈለው ውሎ አበልና የስልጠና ማቴሪያል ለማዘጋጀት ከሚወጣው ወጪ ውጭ 

ያለው ማንኛውም የስልጠና  ወጪ እና  ውሎ  አበል ፤ለመስተንግዶና ለጉዞ 

የሚወጡ ወጪዎች  

ለ. ከሥራው ጋር ወይም ዓላማውን ለማሳካት አገልግሎት ለሚሰጡ የሥራ መሪዎች እና    

ለደጋፊ ሰጪ ሠራተኞች የሚከፈል ደመወዝ፣ አበልና ጥቅማ ጥቅም ሆኖ 

የሚከተሉትን ሠራተኞች ያጠቃልላል፡፡ ማንኛውም የሥራ መሪ፣ ሂሳብ ሹም፤ 

አስተዳደርና ፋይናንስ፣ ንብረት ክፍል፣የትራንስፖርት ስምርት፣ ገ/ያዥ፣ ኦዲተር፣ 

ጥበቃ፣ ሹፌር፣ የፕሮግራምና የፕሮጀክት ዳይሬክተር(አስተባባሪ)፤ የሰው ሀብት 
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አስተዳደር፣ ተላላኪ፣ ጽዳት ሠራተኛ፣አትክልኛ፤ ፀኀፊ እና  የመሳሰሉት 

ሰራተኞች  

ሐ. ማንኛውም የቢሮ ግንባታና ጥገና፤ የውስጥ ለውስጥ መንገድ ግንባታ ወጪ፤

እንዲሁም የአጥር ግንባታ ወጪ፡፡  

2. ማህበራት 

      በዚሁ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ 1 ከተዘረዘሩት የበጐ አድራጎት ድርጅቶች አስተዳደራዊ 

ወጭዎች ውስጥ የማህበሩን ጠቅላላ ጉባኤ ለማካሄድ የሚወጣ ወጪ የአዳራሽ ኪራይ፣

ሪፖርት ዝግጅት ወጪ፤እንዲሁም ለአጋር ማህበራት ከሚከፈል የአባልነት መዋጮ 

በስተቀር ሌሎች አስተዳደራዊ ወጪዎች ለማኀበራትም ተፈፃሚ ይሆናሉ፡፡ 

   3 በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ (1) እና (2) የተዘረዘሩት ወጪዎች እንደተጠበቁ ሆነዉ 

ኤጀንሲዉ አስፈላጊ በሆነ ጊዜ ሊያሻሽለዉ ይችላል፡፡ 

አንቀጽ 9. የዓላማ ማስፈፀሚያ ወጪዎች ዝርዝር 

የዓላማ ማስፈፀሚያ ወጪዎች የበጎ አድራጎት ድርጅቶች በሚፈጥሩት አደረጃጀትና    

የሚሰማሩባቸውን ዓላማዎች መሠረት በማድረግ በዚህ መመሪያ አንቀጽ 6  ስር 

በተቀመጠው አግባብ ለየስብስቡ ተለይቶ ከዚህ መመሪያ ጋር በተያያዘው አባሪ 1 

እንዲሁም ማኀበራትን በተመለከተ በአባሪ 2 ላይ የተዘረዘረ ቢሆንም ከዚህ በታች 

የተገለጹት የዓላማ ማስፈጸሚያ ወጪዎች ተብለው ይያዛሉ። 

ሀ. ለተጠቃሚዎች የሚደረጉ የተለያዩ ድጋፎች፡ የአልባሳት፤ ለተጠቃሚዎች የሚውል 

የጽህፈት መሣሪያ ግዥ፣የገንዘብ ድጋፍ፤ የምግብ አቅርቦት፣የማምረቻ መሳሪያዎች እና 

ጥሬ ዕቃ አቅርቦት ግዢ፤ ኬሚካሎች ግዢ፣የመድሐኒት፣የህክምና ወጪዎች ፣ 

የማምረቻ መሣሪያዎች ድጋፍ፤መኖ አቅርቦት፤ ለእንስሳት ግዥ፤ የተሻለ ቴክኖሎጂ 

አቅርቦት የሚወጣ ወጪ፣ ለምርቶቻቸው መሸጫ ቦታ ግንባታ  የሚወጣ ወጪ ሌሎች 

ቁሳዊ ድጋፎች፤ 

ለ. ከዓላማው ጋር ቀጥታ ተያያዥ ለሆኑ ግንባታዎች የሚወጡ ድጋፎች፡ ለግንባታ 

የሚያገለግሉ ጥሬ ዕቃዎችና የግንባታ መሳሪያዎች ግዢና ለዕድሳት የሚደረጉ 

ወጪዎች፣   ለተጠቃሚዎች አገልግሎት የሚውል የውሀ፤የመብራት እና የመሳሰሉትን 

አገልግሎቶች አቅርቦት፡፡   

  ሐ. ለተጠቃሚዎች ግንዛቤ ማስጨበጫ ለሚሰሩ ስራዎች የሚደረግ ወጪ፡- (ድራማ፣

የህትመት ውጤቶች፣ የአየር ሰዓት ክፍያ፣ የሰልጣኞች አበል፣ የስልጠና ማቴሪያል 

ዝግጅት ወጪ)፤ 
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መ. ከአፈርና ውሃ ጥበቃ ሥራዎች ጋር በቀጥታ ለሚገናኙ  ተግባራት የሚወጡ  

    ወጪዎች፡ 

ሠ.ፓርኮችን ከማልማትና ከመጠበቅ ጋር በቀጥታ ለሚገናኙ  ተግባራት የሚወጡ  

  ወጪዎች 

  ረ. የበጎ አድራጎት ደርጅቱ ወይም ማሀበሩ የቋቋመበትን አላማ ከማሳካት አንጻር  

ለተጠቃሚዎች ከሚሰጡ አገልግሎቶች ጋር በቀጥታ ተያያዥ የሆኑ ስራዎች ላይ 

ለተሰማሩ ሰራተኞች የሚከፈል ደመወዝ፤ ለትምህርት ቤቱ መምህራን፣ በጤና 

ተቋሙ ለጤና ባለሙያዎች፣ ለግብርና ኤክስቴንሽን ባለሙያዎች፣ ለመጠጥ ውሃ 

ቁፋሮ ማሽን ኦኘሬተር፣ ለህጻናት ሞግዚቶች ወይም ተንከባካቢዎች እና 

ለመሳሰሉት፡፡ 

  አንቀጽ 10.  ስለሕብረት ወጪዎች 

 1 የበጎ አድራጎት ድርጅቶችና ማህበራት ሕብረቶች በአዋጁ አንቀጽ 15 ንዑስ አንቀጽ 3 

እና አንቀጽ 55 ንዑስ አንቀጽ 4 መሠረት የበጎ አድራጎት ድርጅቶችና ማህበራት 

ሥራዎቻቸውን ለማስተባበር፣ ለመደገፍ እና የአቅም ግንባታ ሥራዎችን ለማካሄድ 

የሚያቋቋሙት ሆነው የገቢ ምንጫቸውም ፡- 

  ሀ. ከሕህብረቱ አባል ድርጅቶች የሚከፈል ዓመታዊ የአባልነት መዋጮ እና  
    ለ. ሕብረቶቹ በአባል ድርጅቶቹ ስም ለልማት ከሚያሰባስቡት ሀብት አባል ድርጅቶቹ 

ለአስተዳደራዊ ወጪ ከሚጠቀሙበት ከ30 ከመቶ ድርሻቸው ላይ ጠቅላላ ጉባዔያቸው  
በሚወስነው መጠን መሠረት የሚገኝ ገቢ ይሆናል፡፡ 

 2. የበጎ አድራጎት ድርጅቶችና ማኀበራት ሕብረቶች ፈፃሚዎች ባለመሆናቸው 
አስተዳደራዊ ወጪ እንጂ የዓላማ ማስፈፀሚያ ወጪ አይኖራቸዉም፣ 

3 የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 2 እንደተጠበቀ ሆኖ  ሕብረቶቹ  የሚሰባስቡት  ሀብትና 
ወጪያቸው  ጠቅላላ ጉባኤ በሚያጸድቀው ዓመታዊ ዕቅድ መሠረት ተፈጻሚ ይሆናል፡፡           

  አንቀጽ  11. አስፈላጊውን የሰው ሀይል፣ የደመወዝ እና የማቴርያል መጠን ስለ መኖር  

   ሀ .ማንኛውም የበጎ አድራጎት ድርጅት ወይም ማኀበር ሰራተኛ ሲቀጥር የበጎ አድራጎት 
ድርጅቱ ወይም ማህበሩ  እያከናወነ ካለው ስራ አንጻር የግድ የሚያስፈልጉ 
ሰራተኞችንና  ማቴሪያል የተመጣጠነ የሰው ሀይልና ሎጂስቲካዊ አቅርቦት ብቻ 
መሆን አለበት። 

   ለ. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ሀ የተገለጸዉ እንደተጠበቀ ሆኖ ማንኛዉም የበጎ 
አድራጎት ድርጅት ወይም ማኀበር ለሚቀጥረዉ ሰራተኛ የሚከፍለው የደመወዝ 
መጠን(scale)  ከአገሪቷ ኢኮኖሚ ጋር ተመጣጣኝና ያልተጋነነ መሆን ይኖርበታል፡፡ 

ሐ. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ሀ ስር የተጠቀሰው ቢኖርም ይህንን  መመሪያ በማክበርና 
እንዲከበር የተንቀሳቀሱ ወገኖችን ለመጉዳት የሚንቀሳቀስ በጎ አድራጎት ድርጅት 
ወይም ማህበር ወይም የስራ መሪ መኖሩ ከተረጋገጠ ኤጀንሲው በበጎ አድራጎት 
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ድርጅቱ ወይም ማኀበሩ ወይም የስራ መሪ ላይ የሚሰጠው ውሳኔ እንዲከብድ 
ሊያደርገው ይችላል፡፡ 

 

   

 

  ክፍል ሦስት 

    ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች 

 

አንቀጽ 12. የህግ ተጠያቂነት 

ሀ.  የዚህን መመሪያ ድንጋጌዎች የጣሰ  ማንኛውም የበጎ  አድራጎት  ድርጅት  ወይም    

ማህበር በአዋጁ አንቀጽ 102 በተደነገጉት ቅጣቶች መቀጣቱ እንዳለ ሆኖ ኤጀንሲዉ 

እንደ አስፈላጊነቱ የጽሁፍ ማስጠንቀቂያ እስከስረዛ መሄድ የሚችል እርምጃ 

ይወስዳል፡፡   

ለ. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ሀ የተመለከተው እንደተጠበቀ ሆኖ ከጠቅላላ ዓመታዊ 

በጀቱ ከ80 በመቶ በላይ ለዓላማው ማስፈጸሚያ ለሚያውል ወይም የላቀ የስራ አፈጻጸም 

ላሳየ በጎ አድራጎት ድርጅት ወይም ማኀበር ኤጀንሲው የተለያዩ ማበረታቻዎችን 

ሊያደርግ ይችላል፡፡ 

አንቀጽ 13  ተፈፃሚነት ስለማይኖራቸው መመሪያዎች  
 

   ከዚህ መመሪያ ጋር የሚቃረን ማንኛውም መመሪያ ወይም ባህላዊ አሰራር   

ተፈፃሚነት አይኖረውም፡፡  

አንቀጽ 14. መመሪያዎች ስለሚሻሻልበት ሁኔታ 

ኤጀንሲው ይህንን መመሪያ ተግባራዊ ሲያደርግ የሚከሰቱ ክፍተቶችን ለመሙላት  

አዋጁንና ደንቡን የሚጠቀም ሲሆን በሂደት ከሚያገኛቸው ልምዶች በማንኛውም ጊዜ  

ሊያሻሽለው ይችላል፡፡    

አንቀጽ.15 መመሪያው የሚጸናበት ጊዜ 

ይህ መመሪያ በቦርዱ  ፀድቆ ከወጣበት ከሐምሌ 9 ቀን 2003 ዓ.ም ጀምሮ ተፈጻሚ 

ይሆናል፡፡  

አዲስ አበባ ሐምሌ  2003 ዓ.ም 

ዓሊ ሲራጅ 
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የበጎ አድራጎት ድርጅቶችና ማህበራት ኤጀንሲ 

ዋና ዳይሬክተር 

 

                                

            

 

 

አባሪ 1 

ለበጎ አድራጎት ድርጅት   ስብስቦች የዓላማ ማስፈጸሚያ ወጪዎች ዝርዝር 
 

በዚህ መመሪያ አንቀጽ 5 ለተዘረዘሩት የበጎ አድራጎት ድርጅቶች ስብስቦች  የዓላማ 

ማስፈፀሚያ ወጪዎች የሚባሉት የሚከተሉት ናቸው፡፡ 

7.1 በህፃናትና ሴቶች ዙሪያ የሚንቀሳቀሱ የበጐ አድራጐት ድርጅቶች  

     ሀ. የትምህርት አገልግሎትን ለማስፋፋት የሚወጡ ወጪዎች፡- ለትምህርት ቤት ወይም 

ለስልጠና ማዕከላት ግንባታ ለሚያገለግሉ ጥሬ ዕቃዎችና ግንባታ መሳሪያዎች ግዢና 

ለዕድሳት የሚደረጉ ወጪዎች፣ የትምህርት መርጃ መሣሪያዎችና ሌሎች ቋሚ 

ዕቃዎች ግዥ፣ለህጻናቱ ወይም ለሴቶቹ ዶርሚተሪና መጸዳጃ  ቤት ግንባታ 

ለሚያገለግሉ ጥሬ ዕቃዎችና ግንባታ መሳሪያዎች ግዢና  ዕድሳት ወጪዎ፡፡  

   ለ. ጤና  አገልግሎት ማስፋፋትን መሰረት ያደረገ ወጪዎች፡-የጤና ተቋማን  

ለመገንባትና ዕድሳት ለማካሄድ  የሚደረጉ የጥሬ እቃዎችም ሆነ የግንባታ 

መሳሪያዎች ግዢና ለዕድሳት የሚደረጉ ወጪዎች፣ስነ-ተዋልዶና የቤተሰብ ምጣኔ 

አገልግሎት ወጪዎች፣ ለህፃናት ንጽህና አገልግሎት የሚውሉ ቁሳቁሶች ግዥ፣

የህክምና መሣሪያዎች፣ አገልግሎቶች እና መድሃኒት ግዢ፡፡ 

  ሐ.  ለህፃናቱ ወይም ለሴቶች የሚደረጉ የተለያዩ ድጋፎች፣ (የአልባሳት፤ለተጠቃሚዎች 

የሚውል የጽህፈት መሣሪያ ግዥ፤ለመኖሪያ ቤት ግንባታ ለሚያገለግሉ ጥሬ 

ዕቃዎችና ግንባታ መሳሪያዎች ግዢና ለዕድሳት የሚደረጉ ወጪዎች፣የገንዘብ 

ድጋፍ፤የምግብ አቅርቦት፣የማምረቻ መሳሪያዎች እና ጥሬ ዕቃ አቅርቦት ግዢ፤

ሌሎች ቁሳዊ ድጋፎች)  

 መ. ለተጠቃሚዎች የግንዛቤ ማስጨበጫ ለሚሰሩ ስራዎች የሚደረግ ወጪ።(ድራማ፣

የህትመት ዉጤቶች፤የአየር ሰዓት ክፍያ)፤ 
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 ሠ. በኤች.አይ.ቪ.ኤድስ መከላከል በጤና አጠባበቅ ዙሪያ እንዲሁም ጐጂ ልማዳዊ 

ድርጊቶችን ለማስቀረት ለተጠቃሚዎች በሚደረጉ የተለያዩ የግንዛቤ ማስጨበጫ 

ሥልጠናዎች የሚወጣ ወጪ (ለተጠቃሚዎች የሚከፈል የውሎ አበልና የስልጠና 

ማቴሪያሎች ግዥ)፡፡ 

 ረ. ለሞግዚቶች፣ በጤና ተቋሙ ለጤና ባለሙዎች አንዲሁም ህጻናቱን ለሚያስተምሩ  

መምህራን የሚከፈል ደመወዝ፡፡ 

 

 

 

7.2 በጤናና ኤች.አይ.ቪ.ኤድስ ዙሪያ ለሚንቀሳቀሱ 

 ሀ. ለቫይረሱ ተጠቂዎችም ሆነ ተጋላጭ ወገኖች የሚደረግ ማንኛውም የምክርና የደም 

ምርመራ አገልግሎት ወጪ፣ የኮንዶም ሥርጭት፣ የመድኃኒት ግዥና አቅርቦት፣ 

የምግብና የአልባሳት ወጪ፣ የገንዘብ ድጋፍ፣ እራሳቸውን እንዲችሉ ታስቦ የሚሰጥ 

የሙያ ሥልጠና፣ የማምረቻ መሣሪያዎች ድጋፍ፡፡ 

ለ. ጤና አገልግሎት ማስፋፋትን መሰረት ያደረገ ወጪዎች፡-የጤና ተቋማን  ለመገንባትና 

ዕድሳት ለማካሄድ  የሚደረጉ የጥሬ እቃዎችም ሆነ የግንባታ መሳሪያዎች ግዢና 

ለዕድሳት የሚደረጉ ወጪዎች፣ስነ-ተዋልዶና የቤተሰብ ምጣኔ አገልግሎት ወጪዎች፣ 

ለህፃናት ንጽህና አገልግሎት የሚውሉ ቁሳቁሶች ግዥ፣የህክምና መሣሪያዎች፣ 

አገልግሎቶች እና መድሃኒት ግዢ፡፡ 

 ሐ. በኤች.አይ.ቪ.ኤድስ መከላከልም ሆነ በጤና አጠባበቅ ዙሪያ ያተኮሩ ለተጠቃሚዎች 

ለሚሰጡ  የግንዛቤ ማስጨበጫ ሥልጠናዎች (ለተጠቃሚዎች የሚከፈል  ውሎ አበል፣ 

የስልጠና ማቴሪያሎች ግዥ)፡፡ 

 መ. ለወባና ውሀ ወለድ እንዲሁም ሌሎች ተላላፊ እና ተዛማች በሽታዎችን ለመከላከል 

ለሚሠሩ የአቅርቦትና የመከላከል ሥራዎችና ለክትባት የተደረገ ወጪ፡፡ 

 ሠ.ለግንዛቤ ማስጨበጫ ለሚሰሩት ስራዎች የሚደረግ ወጪ።-(ድራማ፣የህትመት 

ዉጤቶች፤የአየር ሰዓት ክፍያ)፤ 

 ረ. ለሞግዚቶች እና ፣ለጤና ባለሙያዎች  የሚከፈል ደመወዝ፡፡ 
 

7.3 ግብርና፣ ምግብ ዋስትና፣ህይወት ማዳንና አካባቢ ጥበቃ ዙሪያ የሚንቀሳቀሱ  
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ሀ. ምርትን ለማሳደግና ለተሻሻለ ቴክኖሎጂ አቅርቦት  የሚደረግ ወጪ።-ምርጥ ዘር 

ብዜትና ስርጭት፣ ፀረ-ተባይ፣ ፀረ አረም፣ የግብርና መሣሪያዎች፣ ሀይል ቆጣቢ 

ምድጃ፣ ሶላርና ለባዮጋዝ ግንባታ ወጪ፣ ማዳበሪያ፣ ፕላስቲክ ባግ ግዢ፣ለመሰረተ 

ልማት ግንባታ የሚወጡ ወጪዎችና ለገጠር ብድር አገልግሎቶች የሚሰጥ 

የገንዘብና ቁሳዊ  ድጋፍ  እንዲሁም የመጋዝን ኪራይ ወይም ግንባታ፡፡  

ለ. ለአፈርና ውሃ ጥበቃ ሥራዎች የሚወጡ ወጪዎች፡ ችግኝ ማፍላት፣ ስርጭትና  

ተከል፣ እርከን ሥራ፣ ዎተር ሼድ ማኔጅመንት፣ ለአነስተኛ መስኖ ግንባታና ጥገና 

የሚደረግ ወጪ፡፡  

ሐ. ለአርሶ አደሩም ሆነ ለአርብቶ አደሩ በገቢ ማስገኛ ሥራዎች፣ በአካባቢ ጥበቃ፡

በምግብ ዋስትናና በግብርና ልማት ዙሪያ ለሚሠጡ ስልጠናዎች የሚወጣ ወጪ፤ 

(ለተጠቃሚዎች የሚከፈል የውሎ  አበል፣ የስልጠና ማቴሪያሎች ወጪ፣ የስልጠና 

ማእከላት ግንባታ ወጪ) እና ሌሎች ድጋፎች፡፡ 

መ. የአካባቢን ብክለት ለመቀነስ የሚከናወኑ የምርምር ዉጤቶችን ተግባር ላይ 

ለማዋል  የሚወጣ ወጪ፡፡ 

ሠ. የእንስሳትን ደህንነትና ጤንነት ለመጠበቅ የሚደረግ ግንባታ፣ የህክምና መድኃኒት 

አቅርቦትና አገልግሎት፣ መኖ አቅርቦት፤ ለእንስሳት ግዥ፣ የዱር እንሰሳትን 

ደህንነት፣ ፓርኮችን ለማልማትና ለመጠበቅ የሚረዱ ቁሳዊና የገንዘብ ወጪ፡፡ 

ረ. ህይወትን ለማዳን የሚወጣ ወጪ፡- የድንኳን ግዢ፣ መጠለያ፣ የምግብ አቅርቦት፣

ህይወትን ለማዳን የሚያስፈልጉ ቦቲዎችና ጀልባዎች፣ ነዳጅና መኪና ኪራይ፣

መድሀኒት ግዥና አቅርቦት፡፡ 

   ሰ. ደመወዝ ለግብርና ኤክስቴንሽን  ባለሙያዎች  የሚከፈል ደመወዝ፡፡ 

 7.4 በትምህርት ዙሪያ የሚንቀሳቀሱ 

   ሀ. የትምህርት አገልግሎትን ለማስፋፋት የሚወጡ ወጪዎች፡- ለትምህርት ቤት ወይም 

ለስልጠና ማዕከላት ግንባታ ለሚያገለግሉ ጥሬ ዕቃዎችና ግንባታ መሳሪያዎች 

ግዢና  ለዕድሳት የሚደረጉ ወጪዎች፣የትምህርት መርጃ መሣሪያዎችና ሌሎች 

ቋሚ ዕቃዎች  ግዥ፣ለህጻናቱ ወይም ለሴቶቹ ዶርሚተሪና መጸዳጃ ቤት  ግንባታ 

ለሚያገለግሉ ጥሬ ዕቃዎችና ግንባታ መሳሪያዎች ግዢና  ዕድሳት ወጪዎች፡፡ 

     ለ. ለተማሪዎች የሚደረጉ የተለያዩ ድጋፎች፤(የአልባሳት፤ለተጠቃሚዎች የሚውል 

የጽህፈት መሣሪያ ግዥ፤የህክምና አገልግሎት ወጪ፣የገንዘብ ድጋፍ፤የምግብ 

አቅርቦት፣ የሙያና የቴክኒክ ስልጠናዎችና ሌሎች ቁሳዊ ድጋፎች)፤  
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   ሐ. ለት/ቤቱ  መምህራን የሚከፈል ደመወዝ፤ 

7.5 አካል ጉዳተኞች፣ ጎዳና ተዳዳሪዎችና አረጋዊያን ዙሪያ የሚንቀሳቀሱ  

   ሀ. እንደየአግባብነቱ ለአካል ጉዳተኞችም ሆነ ለአረጋዊያን   የሚደረጉ የተለያዩ 

ድጋፎች፡-የተለያዩ አጋዥ መሳሪያዎች ድጋፍ( ብሬይል፣ ዊልቸር፣ ትራይ ሳይክል፣ 

መነጽር እና  የመሳሰሉት)፤ የአልባሳት፣ የትምህርት ቁሳቁሶች ድጋፍ ፣ የገንዘብ 

ድጋፍ፣ የምግብና መጠለያ፣ የህክምና ወጪዎች ፣ የማምረቻ መሣሪያዎች ድጋፍ፤ 

የጥሬ ዕቃዎች ግዥ፣ ለምርቶቻቸው መሸጫ ቦታ ግንባታ  የሚወጣ ወጪ፡፡  

   ለ. ለመሠረታዊ አገልግሎቶች አቅርቦት ግንባታ  የሚወጣ ወጪ (ለመጠጥ ውሃ 

አቅርቦት፣ ለመጸዳጃ ቤት፤ለመኖሪያ ቤት፤ ለመብራት አቅርቦት፡፡ 

   ሐ. የአካል ጉዳተኞችን፤አረጋዊያንና ጎዳና ተዳዳሪዎችን በተመለከተ ለሚታተሙ 

የህትመት ውጤቶች የሚደረጉ ወጪዎችና ለሚዲያ አስተምህሮት የሚወጡ 

ወጪዎች፤  

   መ. እራሳቸውን እንዲችሉ የሚደረግ ሙያዊ ስልጠና( ለተጠቃሚዎች የሚከፈል አበል፤

የስልጠና ማቴሪያል ዝግጅት ወጪ)፡፡ 

   ሠ. ወይም ለሞግዚቶች የሚከፈል ደመወዝ፡፡ 

7.6 ለጥበብ፣ ባህል፣ ቅርስ ወጣቶችና ስፖርት ዙሪያ የሚሰሩ 

   ሀ. ለስፖርተኞችና ለዘርፉ ተብሎ የሚካሄድ የስፖርት  ትጥቆችንና የስፖርት ቁሳቁሶች 

ግዥ፣ የገንዘብ ድጋፍና ሌሎች ቁሳዊ ድጋፎች፡፡  

ለ. በውድድርም ሆነ በልምምድ  ለስፖርተኞች የህክምና ወጪ፣ ለአሸናፊዎች የሚሰጥ 

የሽልማት ወጪ፡፡ 

ሐ. የስፖርትና የወጣት ማዕከላት፣ የቤተ መጽሐፍት ግንባታና ጥገና፤የውስጥ ቁሳቁስ 

ለማደራጀት የሚወጣ ወጪ፣ ስነ-ጥበብና ኪነ-ጥበብ እንዲስፋፉ የተደረገ የቁሳቁስ 

ድጋፍ 

መ. ስራ አጥ ወጣቶችና ሴቶችን  የሙያ ስልጠና የሚሰጡ ተቋማት ለመገንባትና 

የውስጥ ቁሳቁስ ለማደራጀት የሚደረግ ወጪ፣የማምረቻና መሸጫ ቦታ ዝግጅት 

ወጪ፣የገንዘብና ሌሎች ቁሳዊ  ድጋፎች፣የስልጠና ማቴሪያል ዝግጅት ግብዓት 

የሚወጣ ወጪ፤ 

ሠ. ቅርሶችና አገር በቀል ባህሎች  አንዲጠበቁ ለማድረግ የሚካሄድ የሙዚየም 

ግንባታ፤ ተፈላጊ ቅርሶች መሠብሰብ፣እና ባህልና ቅርስን፣ ቱሪዝም እንዲስፋፋና 

መዳረሻዎችን የማስተዋወቅ ሥራ ወጪ፡- 
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ረ. የስፖርተኞች፣ የስፖርት አሰልጣኞች፤ ለስፖርተኞች ወጌሻዎችና ሀኪሞች የሚከፈል 

ደመወዝ፤ 

   7.7 ሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች ዙሪያ የሚንቀሳቀሱ  

    ሀ. በሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች ዙሪያ በጐጂ ባህል ቅነሳ፣ በሴቶችና ህፃናት 

መብት፣ ሕገ መንግሥት፣ ምርጫንና መልካም አስተዳደርን በሚመለከት ለሚሰጥ 

ስልጠና የሚወጣ ወጪ (ለተጠቃሚዎች የሚከፈል አበል፣ ለስልጠና ማቴሪያሎች 

ዝግጅት)፤ 

    ለ.  ሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶችን በሚመለከት የሚወጣ የህትመቶች ወጪ፤ 

    ሐ.  ሰብአዊ መብት ጥሰቶችን (ተጐጂዎችን) ለመርዳት የሚወጣ የቁሳቁስ ወጪ፤  

    መ. ምርጫን ለመከታተልና ለመታዘብ የሚወጣ ወጪ(የታዛቢዎች አበል፣

ትራንስፖርት ወጪ፣ ለስራው አጋዥ የሚሆን የስልጠናና ማቴሪያሎች ዝግጅት 

የሚወጣ ወጪ)፣ 

    ሠ. የሚዲያ አየርጊዜ ክፍያ:: 

7.8 በግጭት አፈታትና የሕግ አፈጻጸም አገልግሎት ዙሪያ የሚንቀሳቀሱ 

    ሀ. የግጭት አፈታትን በተመለከተ ለተጠቃሚው የሚሰጥ ስልጠና የሚወጣ ወጪ 

(የስልጠና ማቴሪያሎች  ዝግጅት፣ የሰልጣየኞች ውሎ አበል)፤ 

    ለ. ማህበረሰብ አቀፍ (community based) ለሆኑ እንደ እድርና የሀገር ሸማግሌዎች 

ለተለያዩ አደረጃጀት በግጭት አፈታትና ዕርቅ ዙሪያ የሚደረጉ ቁሳዊና የገንዘብ 

ድጋፍ፣ ግንዛቤ ማስጨበጫ ሥራዎች፣እና ባህላዊ የግጭት አፈታትን 

ለማበረታታት የሚወጣ ወጪ፤ 

   ሐ. በህግ አፈጻጸም ዙሪያ ለተጠቃሚዎች  የሚሰጡ  ሥልጠናዎች ወጪ( 

ለተጠቃሚዎች   አበል፣ የስልጠና ማቴሪያሎች ዝግጅት፡፡ 

 7.9. በአቅም ግንባታ፤ምርምርና ጥናት  ዙሪያ የሚንቀሳቀሱ የበጎ አድራጎት ድርጅቶች 

    ሀ. ለተጠቃሚዎች የአቅም ግንባታ ሥልጠና (ለተጠቃሚዎች የሚከፈል አበል፣ 

ለስልጠና ማኑዋሎች ዝግጅት የተደረገ ወጪ፤   

    ለ. ለተጠቃሚዎች የሚሰጥ ማንኛዉም ቁሳዊና የገንዘብ ድጋፎች ያካትታል፤ 

    ሐ. በምርምር ላይ የተሰማራ የበጎ አድራጎት ድርጅት ከሆነ የምርምር ዉጤቶች ለሆኑ  

ተግባራት የሚወጣ ወጪ፤ 

 7.10. በስደተኞችና ከስደት ተመላሾች ዙሪያ  የሚንቀሳቀሱ 
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1. ስደተኞችን ለማቋቋም የሚደረጉ የተለያዩ ድጋፎች፡- የምግብ፣የገንዘብና ሌሎች 

ቁሳዊ ድጋፎች፣ የአልባሳት፣ የመኖሪያ ካምኘ ግንባታ ለሚያገለግሉ ጥሬ ዕቃዎችና 

ግንባታ መሳሪያዎች ግዢና ለዕድሳት የሚደረጉ ወጪዎች ለድንኳን ግዥዎች 

የሚወጡ ወጪዎች፤የግንባታና የጥገና ወጪ፤ 

2. ለትምህርት እና ለጤና ተቋማት ግንባታ ለሚያገለግሉ ጥሬ ዕቃዎችና ግንባታ 

መሳሪያዎች ግዢና ለዕድሳት የሚደረጉ ወጪዎች፤     

3. የተለያዩ መሰረተ ልማትን ለማስፋፋት ለሚደረጉ ግንባታዎች የሚወጣ ወጪ፡-

(ለመንገድ ግንባታ፣ የመጸዳጃ ቤት  ግንባታ፣የወፍጮ ቤት ግንባታ፣ የመብራት 

አቀርቦት፣ለመጠጥ ውሃ አቅርቦት ማከማቻና ማሰራጫ፣ ለምንጭ ማጐልበት)፤ 

4. የትምህርት ቁሳቁሶች ግዢ፣ የትምህርት መርጃ መሳሪያዎችና ኬሚካሎች ግዢ፣

የመድሐኒት፣ የህክምና አገልግሎት ግዥ፤ 

 
 
 
 

አባሪ 2 
ማህበራትን በሚመለከት አላማ ማስፈፀሚያ ወጪዎች 

 

ማህበራት በአዋጁ አንቀጽ 56(2) እና አንቅጽ 57(7) መሰረት በይዘታቸው፣በባህሪያቸውና 

በዓላማቸው የአባላቱን ጥቅም ከማስከበር ጋር የተያያዘ በመሆኑ በስብስብ መከፋፈል 

ሳያስፈልግ ለሁሉም ማህበራት የሚከተሉት ወጪዎች ዓላማ ማስፈፀሚያ ተብለው 

ይወሰዳሉ፡፡  

   1.  የአባላቱን አቅም ለመገንባት ለሚሰጡ ሙያዊ ስልጠናዎች የሚወጣ ወጪ 

(ለስልጠና ለሚያገለግሉ ማቴሪያሎች  ዝግጅት፣ለሰልጣኞች  የሚከፈል የውሎ 

አበል)፤ 

    2. ለአባላቱ የሚደረጉ ድጋፎች (የገንዘብ፣ ህክምና፣ ትምህርት፣ ምግብና መጠለያ 

እንዲሆም ሌሎች ቁሳዊ ድጋፎች)፣ 

    3. ማህበሩን በተመለከተ ለሚታተሙ የህትመት ውጤቶች የሚከፈል ክፍያ፤ 

    4. በምርጫ ዙሪያ ምርጫን ለመታዘብ የሚወጣ ወጪ፡- (ለኢትዮጵያዊያን ማህበራት 

ብቻ) 

    5. ማኀበሩ ምርት ወይም አገልግሎት ሰጪ ከሆነ የጥሬ ዕቃዎች ግዥ ወጪ፣ 

    6. ለተለያዩ አጋር ማኀበራት የሚከፈል የአባልነት መዋጮ፤ 
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    7.የማኀበሩን ጠቅላላ ጉባኤ ለማካሄድ የሚወጣ ወጪ እና የአዳራሽ ወጪ፤                   

                               አባሪ 3 
 ህዝባዊ መዋጮ ለሚሰበስቡ የበጎ አድራጎት ድርጅቶች ወይም ማህበራት የአላማ 

ማስፈጸሚያ ወጪዎች 
     

ማንኛውም የበጎ አድራጎት ድርጅት ወይም ማኀበር የተቋቋመበትን ዓላማ ከግብ ለማድረስ 

ለሚያካሂደው ህዝባዊ መዋጮ የመሰብሰብ ስራ ከሚኖሩት ወጪዎች የሚከተሉት ብቻ 

የዓላማ ማስፈጸሚያ ወጪ ተብለዉ ይያዛሉ:: 

1. ገቢዉን ለማሰባሰብ የሚሆን ምርትን ለማምረት ወይም አገልግሎት ለመስጠት  
   የሚሆኑ ጥሬ ዕቃዎች ግዢ፡፡ 

      2. ህዝባዊ መዋጮዉን ለማሰባሰብ የሚደረጉ የማስታወቂያ ክፍያ፡፡ 
      3. ህዝባዊ መዋጮዉን ለማሰባሰብ የሚያገለግል የአዳራሽ ወይም የቦታ ኪራይ  
         ክፍያ፡፡ 

      4. ምርቱን ወይም አገልግሎቱን ለደንበኞች ለማቅረብ የሚከፈል የትራንስፖርት  
         ወጪ፡፡  

አባሪ 4 

ግዴታዎች 

 የበጎ አድራጎት ድርጅት ወይም ማህበራት ግዴታዎች 

1. ማንኛውም በጎ አድራጐት ድርጅት ወይም ማኀበር  በዚህ መመሪያ በአንቀጽ 5 

ከተገለፁት ስብስቦች አንድና ከአንድ በላይ በሆነ ስብስቦች ላይ ተመስርቶ የሚሰራ 

ከሆነ፤ ከተመሰረተበት ዓላማ አግባብነት ካላቸው በመለየት አግባብነት ያላቸዉን 

ስብስቦች ስር የተገለጹትን ዓላማ ማስፈጸሚያ ወጪዎች ከግምት ውስጥ በማስገባት  

ከዚህ መመሪያ ጋር ተያይዞ ካለው አባሪ 1 ስር በተቀመጠው ዝርዝር መሠረት  

በበጀት ዓመቱ ያቀደውን ስራና ለእቅዱ ማስፈጸሚያ የመደበውን ወጪ ከጠቅላላው 

ወጪው ከ70 በመቶ የማያንሰውን ለዓላማ ለማስፈፀሚያ እና ከ30 በመቶ 

የማይበልጠውን ለአስተዳደራዊ ሥራ መመደቡን በመዘርዘር በበጀት ዓመቱ መጀመሪያ 

3ዐ ቀናት ውስጥ ለኤጀንሲው ማቅረብ ይጠበቅበታል፣ 

2. ማንኛውም የበጎ አድራጎት ድርጅት ወይም ማኀበር ለኤጀንሲው ባቀረበው ዕቅድ ላይ 

ዓላማ ማስፈፀሚያና አስተዳደራዊ ወጪውን በተመለከተ ማስተካከያ እንዲያደርግ 

ኤጀንሲው በጽሑፍ ሲያዘዉ ትዕዛዙ በደረሰው 15 ቀናት ውስጥ ማስተካከያውን ማቅረብ 

ይኖርበታል፡፡ 

3. ማንኛውም የበጎ አድራጎት ድርጅት ወይም ማኀበር በአመቱ መጨረሻ ለኤጀንሲው  

የሂሳብ መግለጫና የኦዲት ሪፖርት  ሲያቀርብ ከጠቅላላ ዓመታዊ በጀቱ 70 ከመቶ 
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የማያንሰውን ለአላማ ማስፈፀሚያ ማዋሉ እንዲሁም ከወጪው 30 ከመቶ 

የማይበልጠውን  አስተዳደራዊ ወጪ ማዋሉ የሚሰላዉ እያንዳንዱን ፕሮጄክት 

አፈጻጸም በተናጥል ሳይሆን በሁሉም ኘሮጀክቶች ካዋለዉ የበጀት አፈጻጸም አንጻር 

ነዉ። 

4. ማንኛውም የበጎ አድራጎት ድርጅት ወይም ማኀበር የተለያዩ እርከን ካላቸው 

የመንግስት አካላት፤ወይም ከዘርፍ አስተዳዳሪዎች በመስማማት በአንድ አካባቢ ወይም 

ክልል ተሰማርቶ የተወሰነ የህብረተሰብ ክፍል ለማገልገል ሲንቀሳቀስ ለስራው የመደበው 

በጀት ለተጠቀሱት አካላት ግልጽ የማድረግ ግዴታ አለበት፡፡    

5. ማንኛውም የበጐ አድራጐት ድርጅት ወይም ማህበር የሂሳብ ሰራተኛ ወይም የውስጥ 

ኦዲተር ወይም የውጭ ኦዲተር በአዋጁ አንቀጽ 79 እና 80 አንዲሁም በደንቡ አንቀጽ 

21 አና 22 የተቀመጡ ድንጋጌዎችን አክብሮ አመታዊ የስራና የኦዲት አፈፃፀም 

ሪፖርቱን ማዘጋጀት ይጠበቅበታል፤ 

6. ማንኛውም ለበጎ አድራጎት ድርጅቶች ወይም ማኀበራት የገንዘብ ወይም የዓይነት 

ድጋፍ በማድረግ የሚሰራ የበጎ አድራጎት ድርጅት ወይም ህብረት ወይም ማህበር ለበጎ 

አድራጎት ድርጅቶች ወይም ማህበራት የገንዘብ ወይም የአይነት ድጋፍ ሲያደርግ 

በቅድሚያ የገንዘብ ወይም የዓይነት ድጋፍ የሚደረግለት ድርጅት ያገኘው የድጋፍ 

ገንዘብ ሊያውለው በፈለገው ኘሮግራም ወይም ኘሮጀክት ላይ ከ30% ያልበለጠውን 

ለአስተዳደራዊ ወጪ ከ70% ያላነሰዉን አላማ ማስፈፀሚያ ወጪ ለማዋል ስምምነት 

ላይ መድረሱንና ማዋሉን የማረጋገጥ ግዴታ አለበት፡፡ 

7. ማንኛውም የገንዘብ ወይም የዓይነት ድጋፍ የሚያደርግ የውጭ ወይም የኢትዮጵያ 

ነዋሪዎች የበጎ አድራጎት ድርጅት ወይም ማህበር ለኢትዮጵያ በጎ አድራጎት ድርጅት 

ወይም ማህበር ከ10 ከመቶ በላይ በገንዘብም ሆነ በዓይነት ድጋፍ ሊሰጥ አይችልም፡፡ 

8. ከላይ በንዑስ አንቀጽ 7 የተገለፀው እንደተጠበቀ ሆኖ ለኢትዮጵያ በጎ አድራጎት 

ድርጅት ወይም ማህበር 10 በመቶ የሚሆን በገንዘብ ወይም በአይነት ድጋፍ ማድረግ 

የሚችለው ከሌላ ተመሳሳይ የውጭ ምንጭ ድጋፍ አለማግኘቱን በማረጋገጥ ይሆናል፡ 

9. ማንኛውም የበጎ አድራጎት ድርጅት ወይም ማህበር ኤጀንሲው ተጨማሪ መረጃ 

እንዲቀርብባቸው የሚፈለጉ ጉዳዮች ወይም ተጨማሪ ማጣራት  በማስፈለጉ ለሚደረግ 

ምርመራ የበጐ አድራጐት ድርጅቱ ወይም ማህበሩ ወይም የስራ መሪ ወይም ሰራተኛ 

መረጃ የመስጠት ግዴታ አለበት፡፡ 

                 የኤጀንሲው ግዴታዎች  

Abrham Yohannes Haramaya University College of Law www.chilot.me

Page 23 of 125



18 

 

1. ማንኛውም የኤጀንሲው  የምዝገባ ፤የክትትልና ድጋፍ ወይም ኦፊሰር በየዓመቱ 

የሚቀርበውን የበጎ አድራጐት ድርጅት ወይም ማኅበር አመታዊ የበጀት  

ዕቅድ፣የሂሰብ መግለጫ ወይም  የሂሳብ ምርመራ ሪፖርት ሲገመግም ይህን 

መመሪያ መሰረት የማድረግ ግዴታ አለበት፡፡ 

2. ማንኛውም የኤጀንሲው የምዝገባ፣ የክትትልና ድጋፍ ወይም ኦፈሰር የበጎ 

አድራጎት ድርጅቶችና ማህበራት በበጀት አመቱ መጀመሪያ የሚያቀርቡትን 

የስራ እቅዶቻቸውን ሲያቀርቡ  ለአስተዳደራዊ ወጪ የተመደበዉ ከ30 በመቶ 

ያልበለጥ  ለአላማ ማስፈፀሚያ የተመደበዉ ከ70 በመቶ ያላነሰ መሆኑን 

በመመርመር ማረጋገጥ ይገባዋል፡፡ 

3. በተራ ቁጥር 2 በተገለጸዉ መሰረት በአቀረቡት ዓመታዊ ዕቅድ  የአላማ 

ማስፈፀሚያና የአስተዳደራዊ ወጪያቸውን በህጉ መሰረት  አሟልተው ያላቀረቡ 

ድርጅቶች አሟልተው እንዲያቀርቡ የማስተካከያ አስተያየት በጽሑፍ አዘጋጅቶ 

በመስጠት ለበጐ አድራጐት ድርጅቶች ወይም ማኀበራቱ ማሳወቅ አለበት፡፡ 

4. ኤጀንሲው ተጨማሪ መረጃ ማቅረብ አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘዉ  የሚመለከተዉን  

የበጎ አድራጎት ድርጅት ወይም ማኀበር እንደአስፈላጊነቱ የጽሑፍ ማብራሪያ 

እንዲሰጠው ጊዜ ወስኖ ያሳውቃል፡፡ 

5. ኤጀንሲው ተጨማሪ ምርመራው እንዲካሄድ ሲወስን ምርመራው በኤጀንሲው 

ሙያተኞች ወይም ኤጀንሲው ኦዲተር መድቦ እንዲመረመር ሊያደርግ ይችላል፡፡   

6. የኤጀንሲው ሙያተኞች ወይም በኤጀንሲው የሚመደቡ ኦዲተሮች በማንኛውም 

ጊዜ የድርጅቱን ወይም ማህበሩን የስራ አፈፃፀም፣ የሂሳብ መግለጫና የኦዲት 

ሪፖርት ሲመረምሩና የማጣራት ስራ ሲያከናውኑ ሙያው በሚጠይቀው ስነ 

ምግባር ስራቸውን ማከናወን ይጠበቅባቸዋል፡፡  

7. በንዑስ አንቀጽ 6 የተቀመጠው እንደተጠበቀ ሆኖ ከሙያዊ ስነ ምግባር  ውጭ 

በሆነ መንገድ ከበጎ አድራጎት ድርጅቶች ወይም ማኀበራት ሕገ ወጥ ጥቅም 

በመፈለግ ወይም በመቀበል ኃላፊነቱን በማይወጣ የኤጀንሲው  ሠራተኛ ላይ 

ኤጀንሲው እንደ ጥፋቱ ደረጃ ቅጣት ይጥላል፡፡ 

 የተለያዩ አካላት ግዴታዎች 

መመሪያውን በመተግበር ሂደት፡-  

1. በአዋጁ አንቀጽ 67 ንዑስ አንቀጽ (2) እና (3) በተደነገገው መሠረት የዘርፍ 

አስተዳዳሪዎች የበጎ አድራጐት ድርጅቶችና ማኅበራትን ፕሮግራሞችና 
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ፕሮጀክቶችን ሲገመግሙ፣ ስምምነት ሲፈራረሙ እና አጠቃላይ የሥራ 

እንቅስቃሴዎችን ሲቆጣጠሩ ለዓላማ ማስፈፀሚያ የተመደበው በጀትና አፈጻጸመሙ 

70 ከመቶ ያላነሰ መሆኑን ማረጋገጥ ይኖርባቸዋል፡፡    

2. በንዑስ አንቀጽ 1 የተጠቀሰውን መሰረት በማድረግ የበጎ አድራጎት ድርጅቱ ወይም 

ማኀበሩ ለዓላማ ማስፈጸሚያ የተደረገዉን  በጀት 70 ከመቶ መርህ ተከትሎ 

መፈጸሙን ይከታተላሉ፤ አስፈላጊ ሲሆንም ለኤጀንሲው ማሳወቅ ይገባቸዋል፡፡

ማንኛውም የበጎ አድራጎት ድርጅት ወይም ማኀበር፤ የመንግስት አካላት፤ግለሰቦች 

ይህንን መመሪያ ከሚጥሱ ድርጅቶችም ሆነ ግለሰቦች መተባበር የለባቸውም፡፡ 
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የበጎ አድራጎት ኮሚቴን 
ለማቋቋምና ለማስተዳደር 

የወጣ መመሪያ 
ቁጥር 3/2003 

 
 
 
 

                              

 

 

 

                           ሐምሌ 9 ቀን 2003 ዓ.ም   
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የበጎ አድራጎት ኮሚቴን ለማቋቋምና ለማስተዳደር የወጣ መመሪያ  

ቁጥር 3/2003 

 

የበጎ አድራጎት ኮሚቴን በማቋቋም ከለጋሾች አስፈላጊውን ንብረት ወይም ገንዘብ በማሰባሰብ እንደ ረሃብ፣ ድርቅ፣ 

ጦርነት፣ የአንበጣ መንጋ፣ ጐርፍ፣ የእሣት ቃጠሎ፣ የመሬት መንቀጥቀጥ፣ የእሣተ ገሞራ መፈንዳት፣ የበሽታ ወረርሺኝ እና 

የመሣሠሉት ሰው ሰራሽ ወይም የተፈጥሮ አደጋዎችን በመከላከል፣ በመቀነስና በማስወገድ ሕብረተሰቡን ከሚደርስበት ጉዳት 

ለመታደግ፤ ጉዳት የደረሰበት የሕብረተሰብ ክፍል ካለም አስፈላጊው ሰብዓዊ ዕርዳታ ተደርጐለት ወደ ተረጋጋ የቀድሞ 

ሕይወቱ እንዲመለስ ለማድረግ የሚፈልጉ ሰዎችን መደገፍ፣ ማበረታታትና ለሥራቸውም ምቹ ሁኔታዎችን መፍጠር 

አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፣  
 

ዕውቀታቸውን፣ ገንዘባቸውንና ንብረታቸውን በመጠቀም እንዲሁም ሕጋዊ ሰውነት ያላቸውን የበጎ አድራጎት 

ድርጅቶችን ማቋቋም ሳያስፈልጋቸው የበጎ አድራጎት ኮሚቴን  በማቋቋም ብቻ ከለጋሾች አስፈላጊውን ዕውቀት፣ ገንዘብና 

ንብረት በማሰባሰብ የፈለጉትን የበጎ አድራጎት ሥራ ማከናወን ለሚፈልጉ ሰዎች ምቹ ሁኔታዎችን መፍጠር አስፈላጊ ሆኖ 

በመገኘቱ፣  
 

      ከለጋሾች የሚሰበሰበው ገንዘብና ንብረት መጠንና አጠቃቀሙን ለመቆጣጠር፤ እንዲሁም ለታለመለት የበጐ አድራጐት 

ሥራ የዋለ መሆኑን ለማረጋገጥ የሕግ ማዕቀፍ ማውጣት አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፣  

 

የበጐ አድራጐት ድርጅቶችና ማህበራት ኤጀንሲ በበጐ አድራጐት ድርጅቶችና ማኀበራት አዋጅ ቁጥር 621/2001 

አንቀጽ 50(3) እና በበጐ አድራጐት ድርጅቶችና ማኀበራት የሚንስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር 168/2001 አንቀጽ 15(1) 

(ሠ) በተሠጠው ስልጣን መሠረት ይህንን መመሪያ አውጥቷል፡፡  
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ክፍል  አንድ 

ጠቅላላ ድንጋጌዎች 
 

አንቀጽ ፩. አውጭው አካል  

የበጐ አድራጐት ድርጅቶችና ማህበራት ኤጀንሲ በበጐ አድራጐት ድርጅቶችና ማህበራት አዋጅ ቁጥር 621/2001 አንቀጽ 

9(4)፣50 (3) እና በበጐ አድራጐት ድርጅቶችና ማህበራት የሚንስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር 168/2001 አንቀጽ 

15(1)(ሠ) በተሠጠው ስልጣን መሠረት ይህንን መመሪያ አውጥቷል፡፡  

 

አንቀጽ ፪.  አጭር ርዕስ 

       
ይህ መመሪያ “የበጎ አድራጐት ኮሚቴን ለማቋቋምና ለማስተዳደር የወጣ መመሪያ ቁጥር 3/2003” ተብሎ ሊጠቀስ 

ይችላል፡፡ 
 

አንቀጽ ፫. ትርጓሜ 

    በዚህ መመሪያ ውስጥ የቃሉ አግባብ ሌላ ትርጉም የሚያሠጥ ካልሆነ በስተቀር:- 
 

1. “አዋጅ” ማለት የበጐ አድራጐት ድርጅቶችና ማህበራትን ለመመዝገብና ለማስተዳደር የወጣ አዋጅ ቁጥር 

621/2001 ነው፡፡  

2. “ደንብ” ማለት ስለበጐ አድራጐት ድርጅቶች እና ማህበራት ምዝገባና አስተዳደር የወጣ የሚንስትሮች ም/ቤት 

ደንብ  ቁጥር 168/2001 ነው፡፡   

3. “ኤጀንሲ” ማለት የበጐ አድራጐት ድርጅቶችና ማኀበራት ኤጀንሲ ነው፡፡ 

4. “ቦርድ” ማለት የበጐ አድራጐት ድርጅቶችና ማኀበራት ቦርድ ማለት ነው፡፡   

5. “ዋና ዳይሬክተር” ማለት የበጐ አድራጐት ድርጅቶችና ማኀበራት ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር ነው፡፡  

   6. “የበጐ አድራጐት ኮሚቴ” ማለት በአዋጁ አንቀጽ 46(2) ላይ የተሰጠውን ትርጓሜ ይይዛል፡፡  

7. “የዘለቄታ በጐ አድራጐት ድርጅት” ማለት በአዋጁ አንቀጽ 16 ላይ የተሰጠውን    

   ትርጓሜ ይይዛል፡፡  

    8. በዚህ መመሪያ ውስጥ ለወንድ ፆታ የተገለጸው አነጋገር ሴትንም ይጨምራል፡፡  

አንቀጽ ፬. የተፈፃሚነት ወሰን  
 

ይህ መመሪያ፡- 

ሀ. በአዲስ አበባ ወይም በድሬዳዋ የከተማ አስተዳደሮች ለሚሠራ የበጐ አድራጐት ኮሚቴ፣  

ለ. ቁጥራቸው ከአንድ በላይ በሆኑ ክልሎች በተሰማራ የበጐ አድራጐት ኮሚቴ፣ 

ሐ. በአንድ ክልል ብቻ የተሰማራ ቢሆንም ከሚሰበሰበው አጠቃላይ ገቢ ከ10% በላይ የሚሆነውን ከውጭ ምንጭ የሚያገኝ 

የበጐ አድራጐት ኮሚቴ፣  

መ. በደንቡ አንቀጽ 15 መሠረት የኤጀንሲው ዋና ዳይሬክተር ሲፈቅድ የበጐ አድራጐት ስራውን ከአገር ውጭ በሚያከናውን 

የበጐ አድራጐት ኮሚቴ ላይ ተፈፃሚነት ይኖረዋል፡፡  
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ክፍል ሁለት 
 

የበጐ አድራጐት ኮሚቴን ስለማቋቋም 
 

አንቀጽ ፭.  የበጐ አድራጐት ኮሚቴን ማቋቋም ስለሚችሉ ሰዎች  
 

1. የበጐ አድራጐት ኮሚቴን ማቋቋም የሚችሉት፡-  

ሀ. ቁጥራቸው ከ 5 ያላነሰ፣ 

ለ. ዕድሜያቸው ከ18 ዓመት በላይ የሆነና ችሎታቸው በሕግ ወይም በፍርድ ቤት ያልተገደበ ኢትዮጵያዊያን ወይም 

ኢትዮጵያ ውስጥ የመኖሪያ ፈቃድ ያላቸው የተፈጥሮ ሰዎች ናቸው:: 

2. የበጐ አድራጐት ኮሚቴ የሚሰማራበት የበጐ አድራጐት ዓላማዎች በአዋጁ አንቀጽ 14(2) (ሀ-ቀ) በተዘረዘሩት ላይ 

ብቻ ነው:: 

3.በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ የሚቋቋመው የበጐ አድራጐት ኮሚቴ ሕጋዊ ሰውነት 

አይኖረውም፡፡  

 

አንቀጽ ፮. የበጐ አድራጐት ኮሚቴ አመሰራረት  

 

1. የበጐ አድራጐት ኮሚቴ በደንቡ አንቀጽ 15 እና በዚህ መመሪያ የተመለከቱትን መመዘኛዎችን ካሟላ 

እንደተመሠረተ ይቆጠራል፡፡  

2. የበጐ አድራጐት ኮሚቴው በተመሠረተ በ1 ወር ጊዜ ውስጥ ለኤጀንሲው ቀርቦ መጽደቅ ይኖርበታል፡፡  

3. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 2 የተመለከተው የጊዜ ገደብ ቢያልፍም ኮሚቴው በቂና አሣማኝ ምክንያት ካቀረበ 

ኤጀንሲው እንደሁኔታው የበጐ አድራጐት ኮሚቴው ሲያመለክት ሊያፀድቀው ይችላል፡፡  
     

አንቀጽ ፯. የመመስረት ውጤት 
 

1. ማንኛውም የበጐ አድራጐት ኮሚቴ በኤጀንሲው ቀርቦ ካልጸደቀ በስተቀር መስፈርቱን በማሟላቱ ብቻ ከሕዝብ 

ምንም አይነት ገንዘብ ወይም ንብረት መሰብሰብ አይችልም፡፡ 

2. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 የተደነገገው ቢኖርም የበጐ አድራጐት ኮሚቴውን ለማቋቋም ለሚደረጉ 

እንቅስቃሴዎች ከብር 10,000(አስር ሺህ) ያልበለጠ ገንዘብ መሰብሰብ ይችላል፡፡ ሆኖም ኮሚቴውን ለማቋቋም 

የወጡ ወጪዎችን የሚያሳዩ የሒሳብ ሰነዶች ለኤጀንሲው ከሚቀርበው የሒሳብ መግለጫ ወይም የኦዲት ሪፖርት 

ጋር ተያይዘው መቅረብ ይኖርባቸዋል:: 

3. በሕግ በተወሰነው ጊዜ ቀርቦ ያልፀደቀ የበጐ አድራጎት ኮሚቴ በኤጀንሲው እንዲቋረጥ ይደረጋል፡፡  

4. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 3 የተደነገገውን አፈፃፀም በተመለከተ በኤጀንሲው የሚከናወን ይሆናል፡፡  

5. ያለ ኤጀንሲው ፈቃድ የተሰበሰበ ገንዘብና ንብረት ካለ በኤጀንሲው ውሣኔ ተመሣሣይ ዓላማ ላለው የበጐ 

አድራጐት ድርጅት ይተላለፋል፡፡  
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አንቀጽ ፰. የበጐ አድራጐት ኮሚቴን ለማቋቋም የሚያስፈልጉ መስፈርቶች  

  

በደንቡ አንቀጽ 15 የተመለከቱት እንደተጠበቁ ሆነው የበጐ አድራጐት ኮሚቴን ለማጽደቅ የሚቀርበው ማመልከቻ 

የሚከተሉትን መያዝ ይኖርበታል፡-   

  ሀ. የበጐ አድራጐት ኮሚቴውን መለያ ሥም፣  

  ለ. የበጐ አድራጐት ኮሚቴው ዋና ጽ/ቤት አድራሻ፣  

  ሐ. የበጐ አድራጐት ኮሚቴው ሊሰበስበው ያቀደው የገንዘብ ወይም የንብረት መጠን፣ 

  መ. የበጐ አድራጐት ኮሚቴው የገንዘብ ምንጭ ከሀገር ውስጥና ከሀገር ውጭ በመቶኛ ምን ያህል እንደሆነ፣ 

ሠ. የበጐ አድራጐት ኮሚቴው ሊሠራው ያቀደውን ኘሮግራም ሊያሣይ የሚችል የሥራና የገንዘብ ዕቅድ፣  

ረ. የበጐ አድራጐት ኮሚቴው መሥራቾችና የሥራ መሪዎች ማንነት የሚገልጽ የታደሰ የቀበሌ መታወቂያ ወይም የፀና 

ፖስፖርት ቅጅ (ዋናውን ለማመሳከሪያነት) ከአንድ የፖስፖርት መጠን ጉርድ ፎቶግራፍ ጋር፣  

ሰ. የበጐ አድራጐት ኮሚቴው የሥራ አስፈፃሚ አባላት የተመረጡበት ቃለ-ጉባኤ፣ 

ሸ. በደንቡ የተመለከተው የአገልግሎት ክፍያ:: (የማመልከቻ ቅጹን በአባሪ 1 ይመልከቱ)::  

 

አንቀጽ ፱.  በጐ አድራጐት ኮሚቴውን የማጽደቅ ውሣኔ ይዘት  

 

በአዋጁ አንቀጽ 50 የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ ውሣኔው የሚከተሉትንም ያካትታል፡-  

ሀ. የበጐ አድራጐት ኮሚቴው መሥራቾችና የሥራ አመራር አባላት ስም ዝርዝር፣  

ለ. የበጐ አድራጐት ኮሚቴው ለኤጀንሲው ያመለከተበት ቀን፣  

ሐ. የበጐ አድራጐት ኮሚቴው ጥያቄ በኤጀንሲው የፀደቀበት ቀን፣  

መ. የበጐ አድራጐት ኮሚቴው እንዲሰራ የተፈቀደለት የጊዜ ገደብ፣  

ረ. የበጐ አድራጐት ኮሚቴው ዓላማ፣  

ሰ. የበጐ አድራጐት ኮሚቴው የተፈቀደለት ጊዜ ሲያበቃ ንብረቱ ወይም ገንዘቡ ሊተላለፍለት የሚችል የበጐ አድራጐት 

ድርጅት ወይም የመንግስት አካል (ካለ)፣  

ሸ. የበጐ አድራጐት ኮሚቴው ዓላማውን ለማሳካት የማይችል በቂ ያልሆነ ገንዘብ ወይም ንብረት ከሰበሰበ፤ ወይም 

የተሰበሰበው ገንዘብ ወይም ንብረት ዓላማውን ለማሳካት አስፈላጊ ከሆነው በላይ ከሆነ ገንዘቡ ወይም ንብረቱ ሥራ 

ላይ ስለሚውልበት ሁኔታ፣  

ቀ. የበጐ አድራጐት ኮሚቴው ገንዘብ ወይም ንብረት የሚያሰባስብበት ቦታና ዘዴ፣  

በ. የበጐ አድራጐት ኮሚቴው አደረጃጀትና የአመራር አባላቱ ሥልጣንና ተግባር፡፡  

(የማጽደቅ ውሣኔውን ይዘት በአባሪ 2 ይመልከቱ) 

 

አንቀጽ ፲. የበጐ አድራጐት ኮሚቴው ማመልከቻ ውሣኔ ስለሚያገኝበት 

      ሁኔታ 
1. በደንቡ አንቀጽ 15 እና በዚህ መመሪያ አንቀጽ 6 የተመለከቱትን መስፈርቶች ያሟላ የበጐ አድራጐት ኮሚቴ ወደ 

ኤጀንሲው የምዝገባ ኦፊሰር በመቅረብ በ10 ቀናት ውስጥ የማጽደቅ ውሣኔ በጽሑፍ ይሰጠዋል፡፡ 
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2. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 የተደነገገው ቢኖርም ኮሚቴው አስፈላጊውን መስፈርት ካላሟላ የምዝገባ ኦፊሰሩ 

ማመልከቻው በቀረበ በ2 የሥራ ቀናት ጊዜ ውስጥ የክልከላ ውሣኔ በጽሑፍ ይሰጣል፡፡  

3. በውጭ አገር ለሚደረግ የበጐ አድራጐት ሥራ ለሚሰማራ የበጐ አድራጐት ኮሚቴ የምዝገባ ኦፊሰሩ ያለ ዋና 

ዳይሬክተሩ ፈቃድ የማጽደቅ ውሣኔ ስልጣን አይኖረውም፡፡  

4. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 2 የተደነገገው ቢኖርም በኦፊሰሩ ውሣኔ ቅር የተሰኘ ወገን ውሣኔው በተሰጠ በ5 

የሥራ ቀናት ውስጥ ለዋና ዳይሬክተሩ የይግባኝ ቅሬታውን ማቅረብ ይችላል፡፡ ዋና ዳይሬክተሩ ውሣኔውን በ2 

የሥራ ቀናት ውስጥ በጽሑፍ ያሣውቃል፡፡ በዋና ዳይሬክተር ውሣኔ ቅር የተሰኘ ወገን ካለ በ15 ቀናት ውስጥ 

ለቦርድ ይግባኝ ማቅረብ ይችላል፡፡ የቦርዱ ውሣኔ የመጨረሻ ይሆናል፡፡  
 

አንቀጽ ፲፩. የማጽደቅ ውሣኔው የሚከለክልበት ሁኔታ  

 

1. በአዋጁ አንቀጽ 69 (2) እና  (4) ላይ የተመለከቱትን ምክንያቶች መኖራቸውን ከተረጋገጠ፤   

2. የኮሚቴው የሥራ መሪዎች በአዋጁ አንቀጽ 70 መሰረት የስራ መሪ ሆነው መስራት የማይችሉ ሲሆኑ፤  

3. ኮሚቴው በደንቡ አንቀጽ 15 እና በዚህ መመሪያ አንቀጽ 6 መሠረት የተዘረዘሩትን መስፈርቶች ሣያሟላ ሲቀር፤ 

4.  የበጐ አድራጐት ኮሚቴውን ለማቋቋም ከተፈቀደው ገንዘብ በላይ ተሰብስቦ ከተገኘ፣ 

5. በማመልከቻው ላይ የተገለጹት መረጃዎች ሀሰት ሆነው ሲገኙ፤  

6. የሚሰበሰበው ኃብት ለታለመለት ዓላማ የማይውል መሆኑን የሚያሣይ ተጨባጭ ማስረጃ ሲገኝ የቀረበው 

ማመልከቻ ውድቅ ይሆናል፡፡ 

 

አንቀጽ ፲ ፪.  የበጐ አድራጐት ኮሚቴ አደረጃጀት  

 

1. የበጐ አድራጐት ኮሚቴ መሥራች አባላትን፣ የኮሚቴውን ኘሬዝዳንት፣ ሂሳብ ሹም፣ ገንዘብ ያዥና ኦዲተርን 

ያካትታል፡፡ እንደ አስፈላጊነቱ ለኘሬዝዳንቱ ተጠሪ የሆኑ ንዑሳን ኮሚቴዎችም ሊኖሩት ይችላል፡፡   

 

2. የመሥራች አባላት ሥልጣንና ተግባር  

   ሀ. የበጐ አድራጐት ኮሚቴው የመጨረጃ ውሣኔ ሰጭ አካል ናቸው፡፡  

ለ. የበጐ አድራጐት ኮሚቴውን የሥራ አመራር አባላት ይመርጣሉ፣ ያግዳሉ፣ ያሰናብታሉ፡፡  

ሐ. የበጐ አድራጐት ኮሚቴውን ዕቅድ፣ የሥራና የሒሳብ ሪፖርቶችን ገምግመው ያፀድቃሉ፡፡  

3. የኘሬዝዳንቱ ሥልጣንና ተግባር  

ሀ. ኮሚቴውን በሊቀ መንበርነት ይመራል፡፡  

ለ. በማናቸውም አካል ዘንድ ኮሚቴውን ይወክላል፣ የኮሚቴውን ሥራ በተመለከተ ማናቸውንም ጉዳዮች ይፈጽማል፣ 

ውክልና ይሰጣል፣ በኮሚቴው ሥም የደብዳቤ ልውውጦችን ያደርጋል፣ ውል ይዋዋላል፡፡  

ሐ. በኮሚቴው ስር ንዑሳን ኮሚቴን ያደራጃል፣ ለመስራቾች አቅርቦ ያፀድቃል፣ ያሰማራል፣ አፈፃፀማቸውን ይገመግማል 

፣የንዑሳን ኮሚቴ አባላትን በመስራቾች ውሳኔ ይቀይራል፡፡ 

መ. በኮሚቴው ሥም የተከፈተውን የባንክ ሒሳብ እና ቼክ ወይም ኃዋላ ከገንዘብ ያዡ ጋር በጣምራ ፊርማ 

ያንቀሳቅሳል፡፡  
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ሠ. በኮሚቴው አባላት የሚተላለፉ ውሣኔዎችን ተግባራዊ ያደርጋል፡፡  

ረ. በአባላቱ የፀደቀውን የሒሳብና የሥራ ክንውን ሪፖርት ለኤጀንሲው ያቀርባል፡፡  

ሰ. የኮሚቴውን ስብሰባ ይጠራል፡፡  
 

3. የሂሳብ ሹሙ ሥልጣንና ተግባር    

  ሀ.የበጎ አድራጎት ኮሚቴውን የገቢ እና ወጪ ሂሳብ ይቆጣጠራል፣ በትክክል እንዲመዘገብ እና እንዲያዝ ያደርጋል፤   

 ለ.የበጎ አድራጎት ኮሚቴው ሂሳብ የሚንቀሳቀሰው በታወቀ የሂሳብ አሰራር ደንብ መሰረት መሆኑን ይቆጣጠራል፤  

 ሐ. ከኘሬዝዳንቱ ጋር ቼክ፣የባንክ ሂሳብ እና ሀዋላ በጣምራ  ይፈርማል፤ 

 መ. የበጎ አድራጎት ኮሚቴውን የሂሳብ መዛግብት እና የተለያዩ ሰነዶች በጥንቃቄ እንዲያዙ ያደርጋል፤  

 ሠ. የሂሳብ መዝገብ፣ ገቢና ወጪ፣ ሀብትና ዕዳ ያካተተ ሰነድ ያዘጋጃል፤  

 ረ. ከኘሬዝዳንቱ ጋር የገቢና ወጪ ሒሳብ በየወሩ ያመሣክራል፡፡  

 
4. የገንዘብ ያዡ ሥልጣንና ተግባር 
  

  ሀ. የበጐ አድራጐት ኮሚቴውን ገቢዎች በሕጋዊ ደረሰኝ ይሰበስባል፡፡ ሒሳቡን በኮሚቴው ሥም በተከፈተው ባንክ ገቢ 

ያደርጋል፡፡  

  ለ. የኮሚቴውን የሒሳብ ሰነዶች በአግባቡ ይይዛል፡፡  

  መ. ኘሬዝዳንቱ ለኮሚቴው ሥራ አስፈላጊ ወጪዎችን ሲፈቅድ ክፍያዎችን ይፈጽማል፡፡  
 

5. የኦዲተሩ ሥልጣንና ተግባር  

  ሀ. የበጐ አድራጐት ኮሚቴውን ገንዘብና ንብረት አስተዳደር ይቆጣጠራል፡፡ 

  ለ. በኢትዮጵያ ተቀባይነት ባገኙ መመዘኛዎች መሠረት የሂሳብ መግለጫ ወይም የኦዲት  ሪፖርቶችን ያዘጋጃል፡፡  

  ሐ. የሂሳብ መግለጫ ወይም ኦዲት ሪፖርት ለመስራቾች አቅርቦ ያፀድቃል፡፡ 

 

አንቀጽ ፲ ፫.  የበጐ አድራጐት ኮሚቴው አባላት የስብሰባና የድምፅ አሰጣጥ 
          ስነ-ሥርዓት  
 

1. አባላቱ ከግማሽ በላይ ከተገኙ ምልዓተ-ጉባኤው እንደተሟላ ይቆጠራል፣ ካልተሟላ ድጋሚ ጥሪ ይደረጋል፣ ድጋሚ 

በተደረገው ጥሪ ካልተሟላ በተገኙት አባላት ስብሰባው ይካሔዳል፡፡  

2. ውሣኔዎቹ በድምፅ ብልጫ የሚተላለፉ ሲሆን ድምፁ እኩል በሚከፈልበት ጊዜ ኘሬዝዳንቱ ወሳኝ ድምፅ 

ይኖረዋል፡፡  

3. የሥራ አመራር አባላቱ የአገልግሎት ዘመን በኮሚቴው መሥራች አባላት የሚወሰን ይሆናል፡፡  

4. በንዑስ አንቀጽ 3 የተቀመጠው ቢኖርም የበጐ አድራጐት ኮሚቴ መስራቾች የስራ አመራር ለውጥ ካደረጉ ለውጡ 

በተደረገ በ15 ቀናት ውስጥ ለኤጀንሲው ማሳወቅ አለባቸው፡፡  
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አንቀጽ ፲ ፬. ክፍያን በተመለከተ  
 

1. የበጐ አድራጐት ኮሚቴው መሥራች አባላት እና የሥራ አመራር አባላት የኮሚቴውን ሥራ የሚያከናውኑት 

ያለምንም ክፍያ ነው፡፡  

2. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 ላይ የተመለከተው ቢኖርም ኮሚቴውን ከማስተዳደር ጋር ተያያዥነት ያላቸውን 

ሥራዎችን ለመሥራት ከግላቸው ለሚያወጡት ወጪ አስፈላጊውን መረጃ በማቅረብ የኮሚቴው አባላት በአብላጫ 

ድምፅ ካፀደቁት ወጪያቸው ሊተካላቸው ይችላል፡፡  

3. ወጪን ከመተካት ጋር የተያያዙ ሰነዶች ለኤጀንሲው ከሚደረገው የሒሳብ ሪፖርት ጋር ተያይዘው መቅረብ 

ይኖርባቸዋል፡፡ 
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ክፍል ሦስት 

ስለ በጐ አድራጐት ኮሚቴ ሒሳብና ሪፖርቶች 
 

አንቀጽ ፲ ፭. የሒሳብ መዝገብ የመያዝ ግዴታ  
 

1. የበጐ አድራጐት ኮሚቴ የሥራ መሪዎች የኮሚቴውን የገንዘብ እንቅስቃሴ የሚያብራራና በግልጽ የሚያሣይ 

የሒሳብ መዝገብ መያዝ ይኖርባቸዋል፡፡  

2. የሥራ መሪዎቹ የበጐ አድራጐት ኮሚቴውን የገንዘብና የንብረት ገቢና ወጪ በየዕለቱ መዝግቦ በመያዝና የገቢና 

የወጪ ደጋፊ ደረሰኞችንም በኤጀንሲው አቅርቦ በማስመዝገብና አፀድቆ በማሳተም ጥቅም ላይ እንዲውሉ 

ማድረግ ይኖርባቸዋል፡፡  

3. የሒሳብ መዝገቡ ኮሚቴው የሚሰበስበውን የገንዘብ መጠን፣ ገቢው ከየት እንደተገኘ፣ የተሰበሰበበት ምክንያትና 

ገቢ የተደረገበት ቀን፣ ገቢ የተደረገበት ደረሰኝ ቁጥር፣ ንብረትም ከሆነ በተመሳሳይ የንብረቱ አይነት፣ ከማን 

እንደተገኘ፣ ገቢ የተደረገበት ደረሰኝ/ሞዴል/ቁጥር ቀንና ተረካቢና አስረካቢ ማስረጃ አሟልቶ መያዝ  አለበት 

፡፡ 

4. ወጪን በተመለከተ የወጣው የገንዘብ መጠን ፣ የወጣበት ምክንያት፣ ወጪው የታዘዘበት፣ ወጪው የተደረገበት 

ደጋፊ ማስረጃዎች ተሟልቶ ከሒሳብ መዝገቡ  መያያዝ አለባቸው ፡፡  

5. የሒሳብ መዝገቡ ገቢና ወጪ በተገቢው ሐላፊ የሚረጋገጥ መሆኑን፤ያልተከፈሉ እዳዎች ተመዝግበው 

መያዛቸውን ማሳየት ይኖርበታል ፡፡  

6. የኮሚቴው አባላት ስሙ ካልተገለጸ ሰው ምንም አይነት ንብረት ወይም ገንዘብ መቀበል አይችሉም፡፡ የሒሳብ 

መዝገቡ በማናቸውም ጊዜ የለጋሹን ማንነት በግልጽ የሚያመላክት መሆን አለበት፡፡ 

 

አንቀጽ ፲ ፮. ዓመታዊ የሒሳብ ሪፖርት ሥለማቅረብ  

ዓመታዊ የሂሳብ ሪፖርትን በተመለከተ የአዋጁ አንቀፅ 49፣ 78-79፣ የደንቡ አንቀፅ 20-21 እንዲሁም የበጎ አድራጎት 

ድርጅቶች እና ማህበራት የኦዲት እና የሥራ ክንውን ሪፖርት አቀራረብን ለመወሰን የወጣው መመሪያ ድንጋጌዎች 

ተፈጻሚ ይሆናሉ፡፡  

 

አንቀጽ ፲ ፯. የባንክ ሒሳብን ሥለመክፈትና ሥለማሣወቅ  
 

1. ማንኛውም የበጐ አድራጐት ኮሚቴ የባንክ ሒሳብ ለመክፈት ኤጀንሲውን በማሣወቅ የድጋፍ ደብዳቤ ማግኘት 

አለበት፡፡  

2. የበጐ አድራጎት ኮሚቴውን የባንክ ሒሳብ ዝርዝር በተመለከተ የደንቡ አንቀጽ 25 (2) የተመለከቱት ድንጋጌዎች 

እንደተጠበቁ ናቸው፡፡  

 

አንቀጽ ፲ ፰. የአስተዳደራዊና የዓላማ ማስፈጸሚያዎችን በተመለከተ  

 

የአስተዳደራዊና የዓላማ ማስፈጸሚያ ወጪዎችን በተመለከተ የአዋጁ አንቀጽ 2 (14) እና አንቀጽ 88 እንዲሁም የኤጀንሲው 

የአስተዳደራዊ ወጪዎችና ዓላማ ማስፈፀሚያ መመሪያ ድንጋጌዎች ተፈፃሚ ይሆናሉ ፡፡  
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አንቀጽ ፲ ፱. የሥራ ክንውን ሪፖርት ሥለማቅረብ 

 

ዓመታዊ የሥራ ክንውን ሪፖርትን በተመለከተ የአዋጁ አንቀፅ 80፣ የደንቡ አንቀፅ 22 እንዲሁም የበጎ አድራጎት ድርጅቶች 

እና ማህበራት የኦዲት እና የሥራ ክንውን ሪፖርት አቀራረብን ለመወሰን የወጣው መመሪያ ድንጋጌዎች ተፈጻሚ ይሆናሉ፡፡ 
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ክፍል አራት 
ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች 

 

አንቀጽ ፳.  የበጐ አድራጐት ኮሚቴ የሃብት ምንጭ 

1. የበጐ አድራጐት ኮሚቴ ያለምንም ገደብ ከአገር ውስጥም ሆነ ከውጭ ምንጭ ሃብት መሰብሰብ የሚችለው በአዋጁ 

አንቀጽ 14(2) (ሀ-ቀ) በተመለከቱት የበጐ አድራጐት የልማት ሥራዎች ከተሰማራ ብቻ ነው፡፡  

2. በአዋጁ አንቀጽ 103 እና በደንቡ አንቀጽ 23 የተደነገገው ቢኖርም በኤጀንሲው የፀደቀ የበጐ አድራጐት ኮሚቴ 

በገቢ ማስገኛ ስራ ላይ መሰማራት አይፈቀድለትም፡፡  

አንቀጽ ፳፩. የገንዘብ እና ንብረት አሰባሰብ ዘዴን በተመለከተ 
 

የበጐ አድራጐት ኮሚቴ ገንዘብና ሀብት የሚያሰባስብባቸውን ዘዴዎች እና የሚያሰባስብባቸውን ቦታዎች ለይቶ በማቅረብ 

በኤጀንሲው ማፀደቅ ይኖርበታል፡፡ ኤጀንሲው ከፈቀደለት ገንዘብና ንብረት ማሰባሰቢያ ዘዴዎችና ቦታዎች ውጭ መንቀሳቀስ 

አይፈቀድለትም፡፡  

1. እንደ ደረሰኝ፣ኩፖን፣ የቃል መግቢያ ሰነድ ፣ የሎቶሪ ቲኬት በሚመለከተው የመንግስት አካል ሲፈቀድላቸው ብቻ እና 

ሌሎች አስፈላጊ የገንዘብ መሰብሰቢያ ሰነዶች ከኤጄንሲው ፈቃድ እና እውቅና ውጪ መታተም አይኖርባቸውም:: 

2. እንደ ቲሸርትና ኮፍያ፣ ቁልፍ ማንጠልጠያ ፣ ሰዓት፣ ቦርሳ፣ እስክርቢቶ የመሳሰሉትን አዘጋጅቶ  በመሸጥ ፤እንዲሁም 

የእራት ግብዣ፣ቴሌቶን፣ የሙዚቃ ኮንሰርት፣ የእግር ጉዞ፣ ኤግዚቢሽኖች፣ የስፖርት ውድድርና የመሳሰሉትንም  

አዘጋጅቶ ገንዘብ መሰብሰብ የሚቻለው ከኤጀንሲው ፍቃድ ሲገኝ ብቻ ነው:: 

3. የሚሰበሰበው ንብረት ልዩ ተንቀሳቃሽ ወይም ማንኛውም የማይንቀሳቀስ ንብረት ከሆነ የበጎ አድራጎት ኮሚቴ አባላቱ 

እና የስራ መሪዎቹ ሕጋዊ የንብረት ባለቤትነት ማረጋገጫ  ሰነድ ከለጋሹ መቀበል ይኖርባቸዋል:: 

4. የበጐ አድራጐት ኮሚቴ ገንዘብና ንብረት አሰባሰብ ዘዴው ህጋዊነት በሌላቸውና በማስረጃ ሊደገፉ ከማይችሉና 

ብክነትን ለመቆጣጠር ከማያስችሉ አሰራሮች የፀዳ መሆን ይገባዋል፡፡  

5. የበጐ አድራጐት ኮሚቴ ገንዘብና ንብረት ለማሰባሰብ የሚያደርገውን እንቅስቃሴ ገንዘብና ንብረት እንዲያሰባስብ 

ከኤጀንሲው የተፈቀደለት መሆኑን ማሳየት አለበት፡፡  

 

አንቀጽ ፳፪.  የበጐ አድራጐት ኮሚቴ ሃብት የሚሰበሰብበት ቦታ 
  

1. የበጐ አድራጐት ኮሚቴ የተቋቋመበትን ዓላማ ለማስፈጸም የሚሆን ገንዘብ ወይም ንብረት ለማሰባሰብ 

በተፈቀደለት መሰረት በማንኛውም ሕዝባዊ ወይም የሥራ ወይም የመኖሪያ ቦታዎች መሰብሰብ ይችላል፡፡  

2. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 የተደነገገው ቢኖርም በሚከተሉት ቦታዎች ገንዘብ ወይም ንብረት መሰብሰብ 

አይቻልም፡-  

ሀ. የሃይማኖት ሥርዓትና ቀብር በሚፈጸምባቸው ቦታዎች ወይም  ህንፃዎች   

    ወይም በአጠገባቸው ባለ ማንኛውም መሬት፣ 

           ለ. የየተቋማቱ ፍቃድ ከሌለ በስተቀር የመከላከያ ሰራዊት    

              ካምፓች፣ታካሚዎች የተኙባቸው ክፍሎችና ተመላላሽ ታካሚዎች 
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ባሉባቸው የሕክምና ቦታዎች፣በ1ኛ ደረጃ ት/ቤት የተማሪዎች መማሪያ                     

ክፍሎች፣ የህግ ታራሚዎች በሚገኙባቸው ተቋማት፣  

ሐ. ህዝብ በሚበዛባቸው አደባባዮች፣ በህዝብ የትራንስፓርት 

                 ተሽከርካሪዎች፣ በትራፊክ መብራቶች እና በመዝናኛ  

                  ቦታዎች:: 

አንቀጽ ፳፫.  የበጐ አድራጐት ኮሚቴ የሥራ ጊዜ ቆይታ  

1. የበጐ አድራጐት ኮሚቴ ያቀዳቸውን ሥራዎች ለመፈጸም ከአንድ ዓመት ያላነሰ የጊዜ ቆይታ ፈቃድ ይሰጠዋል፡፡  

2. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 የተደነገገው ቢኖርም የበጐ አድራጐት ኮሚቴው እንደተሰማራበት የሥራ መጠንና 

ሥፋት ኤጀንሲው አሣማኝ ሆኖ ሲያገኘው እንደ ሁኔታው ጊዜውን ሊያራዝመው ይችላል፡፡  

 

አንቀጽ ፳፬.  የበጐ አድራጐት ኮሚቴ ወደ ዘለቄታ የበጐ አድራጐት ድርጅት ስለሚለወጥበት ሁኔታ  
 

አንድ የበጐ አድራጐት ኮሚቴ በአዋጁ አንቀጽ 54 መሠረት ወደ ዘለቄታ በጐ አድራጐት ድርጅት ለመለወጥ 

የሚከተሉት መስፈርቶች መሟላት ይኖርባቸዋል፡- 

 ሀ. የበጐ አድራጐት ኮሚቴውን ወደ ዘለቄታ የበጐ ድራጐት ድርጅት ለመቀየር  የሚቀርብ ማመልከቻ፤  

 ለ. የኮሚቴው መሥራቾች የታደሰ የቀበሌ መታወቂያ ወይም የፀና ፖስፖርት ኮፒ(ዋናውን ለማመሳከሪያነት) እና 

አንዳንድ ጉርድ ፎቶ ግራፍ፤  

ሐ. በሰነዶች ማረጋገጫና ምዝገባ ጽ/ቤት የተረጋገጠ የድርጅቱ የመመስረቻ ሠነድ፤  

መ. በኮሚቴው የተሠበሠበው ገንዘብ ወይም ንብረት በዚህ መመሪያ አንቀጽ መሠረት ኦዲት ተደርጐ የቀረበ፤ ንብረት 

ከሆነ የንብረቱ ዝርዝር መግለጫ እና ተያያዥነት ያላቸው የንብረት ማረጋገጫ ሠነዶች፤ 

ሠ. ገንዘብ ከሆነ የገንዘቡ መጠንና ገንዘቡ በዝግ ሒሳብ የተቀመጠ መሆኑን የሚያሣይ የባንክ ማረጋገጫ፤  

ረ. ድርጅቱን በበላይነት እንዲመሩ በመሥራቾቹ የተሾሙ የሥራ አመራር ቦርድ አባላት ዝርዝር፤  

ሰ. መተደደሪያ ደንብ፣ ኘሮጀክት ኘሮፖዛል እና በደንቡ የተመለከቱት አስፈላጊ ክፍያዎች፡፡ 
 

አንቀጽ ፳፭. የገንዘብና የንብረት አጠቃቀምን በተመለከተ  
 

1. የበጐ አድራጐት ኮሚቴ ዓላማውን ለማሳካት ያሰባሰበውን ገንዘብና ንብረት ለኤጀንሲው ቀርቦ ባፀደቀው የስራ 

ዕቅድና ኘሮግራም ማዋል አለበት፡፡  

2. በንዑስ አንቀጽ 1 የተጠቀሰው እንደተጠበቀ ሆኖ ኮሚቴው ባሰባሰበው ገንዘብና ንብረት በስራ ዕቅዱ ካፀደቀው 

ኘሮግራም ተያያዥነት ያላቸው ተጨማሪ ስራዎችን ጨምሮ ማከናወን ይችላል፡፡  

3. የበጐ አድራጐት ኮሚቴው ባሰባሰበው ገንዘብና ንብረት በኤጀንሲው ከተፈቀደለት የስራ እቅድ በማሻሻል ወይም 

በመቀየር በስራ ላይ ማዋል የግድ የሚሉ ሁኔታዎች ሲያጋጥሙት ለኤጀንሲው አቅርቦ ሳያስፈቅድ ተግባራዊ 

ማድረግ አይችልም፡፡ 

4. የተሰበሰበ ገንዘብና ንብረት ለክፍያዎች፣ ለግዥዎች፣ ለኮንትራቶችና ለአገልግሎቶች ጥቅም ላይ ሊውል የሚችለው 

በሕጋዊ ሰነድ የተደገፈና የተረጋገ መሆን አለበት፡፡ ኮሚቴው የጥሬ ገንዘብ አያያዝና አጠቃቀም ሕግን የተከተለ 

መሆን አለበት፡፡  
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አንቀጽ ፳፮.  ፈቃድን ስለመሠረዝ  

1. የበጐ አድራጐት ኮሚቴው በኤጀንሲው ገንዘብ እና ንብረት እንዲሰበስብ በደብዳቤ የተሰጠውን ፈቃድ 

የሚሰረዘው በሚከተሉት ሁኔታዎች ነው፡-  

ሀ. ፈቃዱን የወሰደው በማጭበርበር በማታለል ከሆነ፣ ወይም  

ለ. የተሠበሠበው ገንዘብ ወይም ንብረት ለሕገ-ወጥ ዓላማ ወይም የሕዝብን ሠላምና ደህንነት ለሚጐዳ ተግባር ከዋለ፣ 

ወይም  

ሐ. ለኤጀንሲው ማቅረብ የሚጠበቅበትን የኦዲትና የሥራ ክንውን ሪፖርት ካላቀረበ፣ ወይም  

መ. ያለ ኤጀንሲው ፈቃድ የባንክ ሒሳብ ከፍቶ ከተገኘ፣ ወይም ማንነቱ ከማይታወቅ ግለሰብ ወይም ድርጅት ገንዘብ 

ወይም ንብረት ከሰበሰበ፣  

ሠ. በዚህ መመሪያ መሠረት በተከለከሉ ቦታዎች ገንዘብ ወይም ንብረት ቢሰበስብ ወይም ሰብስቦ ከተገኘ፣  

ረ. የወንጀል ሕጉን ወይም የአዋጁን ወይም የደንቡን ወይም የዚህን መመሪያ ድንጋጌዎች ጥሦ ከተገኘ፡፡ 

2.  በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 የተደነገገው ቢኖርም  በውሣኔው ቅር የተሰኘ ወገን ውሣኔው በተሰጠ በ5 የሥራ 

ቀናት ውስጥ ለዋና ዳይሬክተሩ የይግባኝ ቅሬታውን ማቅረብ ይችላል፡፡ ዋና ዳይሬክተሩ ውሣኔውን በ 3 የሥራ 

ቀናት ውስጥ  ያሣውቃል፡፡ በዋና ዳይሬክተር ውሣኔ ቅር የተሰኘ ወገን ካለ በ15 ቀናት ውስጥ ለቦርድ ይግባኝ 

ማቅረብ ይችላል፡፡ የቦርዱ ውሣኔ የመጨረሻ ይሆናል፡፡ 

አንቀጽ ፳፯. የመሠረዝ ውጤት  

      በዚህ መመሪያ አንቀጽ 23 መሠረት ፈቃዱ የተሠረዘ የበጎ አድራጎት ኮሚቴ ገንዘብና ንብረት እንዲጣራ ከተደረገ በኋላ 

በኤጀንሲው ውሣኔ ተመሣሣይ ወይም ተቀራራቢ ዓላማ ላለው የበጎ አድራጎት ድርጅት ወይም የመንግስት አካል 

እንዲተላለፍ ይደረጋል፡፡  

አንቀጽ ፳፰. የሕግ ተጠያቂነት  

1. ማንኛውም ሰው በኤጀንሲው ሣያፀድቅ የበጐ አድራጐት ኮሚቴ አቋቁሞ ገንዘብ ወይም ንብረት የሰበሰበ እንደሆነ 

በአዋጁና በወንጀል ሕጉ ድንጋጌዎች መሠረት ይቀጣል፣  

2. የፍትሐብሔር ሐላፊነትን በተመለከተ ከበጐ አድራጐት ኮሚቴው የሥራ እንቅስቃሴ ጋር በተገናኘ አባላቱ ወይም 

የሥራ መሪዎቹ በአንድነትና በነጠላ ኃላፊ ይሆናሉ፡፡  

3. በዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ 2 የተደነገገውን በተመለከተ ማናቸውም ለጋሽ ወገን፣ተጠቃሚ፣ ኤጄንሲው ወይም 

የሚመለከተው የዘርፍ አስተዳዳሪ ክሱን ለፍርድ ቤት ማቅረብ ይችላል:: 

 

አንቀጽ ፳፱.  የበጐ አድራጐት ኮሚቴ ሰነዶችን በተመለከተ  

 

     የበጐ አድራጐት ኮሚቴው የተፈቀደለት ጊዜ ሲያበቃ ወይም ገንዘብና ንብረቱ ተጣርቶ በኤጀንሲው ውሣኔ ተመሣሣይ 

ወይም ተቀራራቢ ዓላማ ላለው የበጎ አድራጎት ድርጅት ወይም የመንግስት አካል እንዲተላለፍ ከተደረገ በኋላ 

የኮሚቴው የሒሳብና ሌሎች አስፈላጊ ሰነዶች በኤጀንሲው እንዲቀመጡ ወይም እንዲወገዱ ይደረጋል፡፡ 
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አንቀጽ ፴.  ተፈፃሚነት ስለማይኖራቸው ሌሎች መመሪያዎች 
 

ከዚህ መመሪያ ጋር የሚቃረን ማንኛውም መመሪያ ወይም ልማዳዊ አሰራር ተፈፃሚነት አይኖረውም፡፡ 

 

አንቀጽ ፴፩.  መመሪያው የሚፀናበት ጊዜ 

 ይህ መመሪያ ከ ሐምሌ 9 ቀን 2003 ዓ.ም ጀምሮ የፀና ይሆናል፡፡ 

  

       አዲስ አበባ ሐምሌ 2003 ዓ.ም 

 

      ዓሊ ሲራጅ 

                 የበጎ አድራጎት ድርጅቶችና ማህበራት ኤጀንሲ  

       ዋና ዳይሬክተር 
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አባሪ አንድ 
 

በበጐ አድራጐት ድርጅቶችና ማህበራት አዋጅ ቁጥር 621/2001 አንቀጽ 48 መሠረት የበጐ አድራጐት ኮሚቴን ለማጽደቅ 

የሚቀርብ ማመልከቻ 
 

1. የበጎ አድራጎት ኮሚቴው ያመለከተበት ቀን        

2. የበጐ አድራጐት ኮሚቴው ሥም           

3. ኮሚቴው የሚቋቋምለት የበጐ አድራጐት ዓላማ 

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

  

4. ኮሚቴው ከላይ የተጠቀሱትን የበጐ አድራጐት ዓላማዎች ከግብ ለማድረስ ሥራ ላይ የሚያውላቸው ዝርዝር 

ተግባራት/ዘዴዎች/  

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________   

 

5. የበጎ አድራጎት ኮሚቴው ሊሰበሰበው ያቀደው ገንዘብ መጠን (በብር) 

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

________  

             

6. የበጐ አድራጐት ኮሚቴዉ ገንዘብ ወይም ንብረቱን የሚሰበስብበት ዘዴ 

1.              

2.              

3.              

4.              

5.              

7. ገንዘቡን ወይም ንብረቱን የሚሰበስብባቸው ክልሎችና ከተሞች ዝርዝር  
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7.1 ክልል  ዞን  ወረዳ  ቀበሌ   ማሳሰቢያ  

1.              መሰራቾችእያንዳንዱን ክልል፣                           

2.          ወረዳና የቀበሌ ዝርዝር  

3.          መግለፅ አለባቸው፡፡  

4.           

8. የበጐ አድራጐት ኮሚቴው የገቢ ምንጭ ከአገር ውስጥ _____ ከመቶ  

ከኢትዮጵያ ውጭ ________ ከመቶ        

 

9. የበጎ አድራጎት ኮሚቴው ሥራ የሚጀምርበት  ቀን   ወር    ዓ.ም ሥራ 

የሚያጠናቅቅበት   ቀን    ወር     ዓ.ም 

10. የበጎ አድራጎት ኮሚቴው የተፈቀደለት ጊዜ ሲጠናቀቅ ንብረቱን የሚያስተላልፍበት የበጎ አድራጎት ድርጅት ወይም 

የመንግስት አካል (ካለ)           

            

            

            

       

11. የበጎ አድራጐት ኮሚቴው ከላይ በተራ ቁጥር 3 የተጠቀሱት የበጎ አድራጐት ሥራዎች እንዲያከናውን የተፈቀደለት 

መሆኑን እንዲያውቁለት የሚፈልጋቸው የፌደራልና የክልል መንግስት አካላት ዝርዝር  

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________  

12. የበጐ አድራጐት ኮሚቴዉ የበጐ አድራጐት ሥራውን የሚያከናውንባቸው ቦታዎች 

          1ኛ          2ኛ          3ኛ          4ኛ       5ኛ       6ኛ 

ክልል __________     ______     ______    ______   _____    ______ 

ከተማ __________     ______     ______    ______   _____    ______ 

ዞን/ክ/ከተማ ______     ______     ______    ______   _____    ______    

ወረዳ ___________     ______     ______    ______   _____   ______ 

ቀበሌ ___________     ______     ______    ______   _____   ______ 

ልዩ ቦታ _________    ______     ______     ______   _____      
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13. የበጐ አድራጐት ኮሚቴው ዋና መ/ቤት  

   አድራሻ 

ክልል _____________ ዞን/ክ/ከተማ _________________  ወረዳ ___________ 

ቀበሌ _________ ልዩ ልዩ ________________________    

ስልክ ቁጥር ________________ ፋክስ _______________ ፓ.ሣ.ቁ. ________  

ኢ-ሜይል _______________________ 
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የበጐ አድራጐት ኮሚቴዉ  አባላት ሥምና አድራሻ 

ተ.ቁ. ሥም ተግባር ክልል ዞን/ክ/ከተማ ወረዳ ቀበሌ የቤ/ቁ. ስልክ ቁጥር ፊርማ

1.  ኘሬዝዳንት  

2  የሂሳብ ሹም  

3.  ገንዘብ ያዥ  

4.  ኦዲተር  

5.  አባል  

 

የኮሚቴውን የማጽደቅ ሥራ በኤጀንሲው ተገኝተው ለማከናወን የተወከሉ የኮሚቴው መስራች አባላት 

1. ሥም  ______________________________ ፊርማ _____________________ 

1.1. አድራሻ  ክልል _____  ዞን/ክ/ከተማ ________ ወረዳ ____ቀበሌ _____ሥ/ቁ. __________ 

1.2. ሥም_______ ፊርማ ___________አድራሻ  ክልል ________  ዞን/ክ/ከተማ ____________ ወረዳ _____  ቀበሌ ____  ሥ/ቁ. __________  
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1. የበጎ አድራጐት ኮሚቴው መሥራች አባላት የህይወት ታሪክ መሙያ ቅጽ 

1. ሙሉ ስም ከነአያት፡-                   . 

2. ጾታ፡-  ሴት  ወንድ 

3. የትውልድ ዘመን፡-  ቀን        ወር     ዓ.ም.     . 

4. ዜግነት፡-        

5. የጋብቻ ሁኔታ፡-  ያገባ/ች       ያላገባ/ች      የፈታ/ች  

6. የትምህርት ደረጃ፡-       

7. በበጎ አድራጐት ኮሚቴው ውስጥ ያለዎት የሥራ ኃላፊነት        

8. የትውልድ ስፍራ፡- 

ክልል      ከተማ      ዞን/ክ/ከተማ  ____ 

ወረዳ       ቀበሌ       የቤት ቁጥር   

ፖ.ሳ.ቁ       ኢ-ሜይል        

ስልክ ቁጥር፡- መደበኛ       ተንቀሳቃሽ     

9. አሁን ያሉበት የመኖሪያ አድራሻ፡- 

ክልል       ከተማ     ዞን/ክ/ከተማ    

ወረዳ      ቀበሌ       የቤት ቁጥር    

ፖ.ሳ.ቁ      ኢ-ሜይል        

ስልክ ቁጥር፡- መደበኛ       ተንቀሳቃሽ     

 

10. የሥራ አድራሻ /ካለ/፡- 

የመሥሪያ ቤቱ ስም          

   በመሥሪያ ቤቱ ውስጥ ያለዎት ኃላፊነት       

    ክልል       ከተማ      ዞን/ክ/ከተማ  

   

ወረዳ      ቀበሌ       የቤት ቁጥር    

ፖ.ሳ.ቁ      ኢ-ሜይል        

ስልክ ቁጥር፡- መደበኛ       ተንቀሳቃሽ     

ማረጋገጫ፡- እኔ ከዚህ በላይ ስሜ እና አድራሻዬ የተገለፀው የበጎ አድራጐት ኮሚቴው መስራች አባል የሰጠሁት መረጃ 
በሙሉ ትክክለኛና እውነተኛ ስለመሆኑ በፊርማዬ አረጋግጣለሁ፡፡ 

 
     ስም፡-         
     ፊርማ፡-       
     ቀን፡-       
 
  

 

ፎቶ ግራፍ  
 

የ ፓስፖርት 
መጠን ያለው  
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አባሪ ሁለት 

የበጎ አድራጎት ኮሚቴ የማፅደቅ ውሳኔ 

 

በፌዴራል የበጎ አድራጎት ድርጅቶችና ማህበራት አዋጅ ቁጥር 621/2001 አንቀጽ 48 (1) በተሰጠው ስልጣን መሰረት የበጎ 

አድራጎት ድርጅቶችና ማህበራት ኤጀንሲ የሚከተለውን ወስኗል፡፡  

 

1. ስምና ዝርዝር ሁኔታቸው በዚህ ሰነድ መጨረሻ ላይ የተመለከተው አመልካቾች በ    ቀን    

ወር    ዓ.ም ባመለከቱት መሰረት     በተባለው የበጎ አድራጎት ኮሚቴ ተደራጅተው ይህ 

ውሳኔ ከተሰጠበት ቀን አንስቶ እስከ    ቀን      ወር    ዓ.ም ከስር ለተመለከተው 

የበጎ አድራጎት ዓላማ ከሕዝብ ገንዘብ ወይም ሌላ ንብረት እንዲያሰባስቡ ተፈቅዶላቸዋል፡፡  

 

2. የበጎ አድራጎት ኮሚቴው ገንዘብ ወይም ሌላ ንብረት የሚያሰባስበው ለ       

             

             

         ዓላማ ሲሆን ኮሚቴው 

የሚያሰባስበው ገንዘብ ወይም ንብረት አባላት በድምጽ ብልጫ በሚወስኑበት ጊዜ ወይም ለኮሚቴው የተፈቀደለት ጊዜ 

ሲያበቃ አንድ ሳምንት ሲቀረው ለ       ያስረክባሉ፡፡ (ገንዘብ ወይም ንብረት 

የሚረከብ የበጎ አድራጎት ድርጅት ወይም የመንግስት አካል)  

4.  የበጐ አድራጐት ኮሚቴው ገንዘብ ወይም ሌላ ንብረት የሚያሰባስበው በ       

ነው፡፡ (ለምሳሌ፡- በመላው አገር/በ.../ክልል(ሎች)/በ... ከተማ/በ... ክፍለ ከተማ/በ...ኤክስፖ ወዘተ) 

5. የበጐ አድራጐት ኮሚቴው ገንዘብ ወይም ንብረት የሚሰበስበው በ      

ነው፡፡ (ለምሣሌ በደረሰኝ፣ በኩፖን፣ የቃል መግቢያ ሰነድ፣ የሎተሪ ቲኬት፣ ቲሸርት፣  

ኮፍያ፣ የዕራት ግብዣ፣ ቴሌቶን፣ በሙዚቃ ኮንሰርት፣ ኤግዚቢሽንና፣ የስፖርት ውድድር ... ወዘተ) 

22 

 

 

6. የበጎ አድራጎት ኮሚቴው ፕሬዚዳንት የኮሚቴውን ስብሰባ የመጥራት፣ የኮሚቴውን የሂሳብ አሰራር የመቆጣጠር እና 

ኮሚቴው ከሦስተኛ ወገኖችና ከበጎ አድራጎት ድርጅቶችና ማሕበራት ኤጀንሲ ጋር የሚያደርገውን ግንኙነት 

ያስተባብራል፡፡ የኮሚቴው የሂሳብ ሹም ገቢዎችን በህጋዊ ደረሰኝ ያሰባስባል፣ የገቢና የወጪ ሰነዶችን በጥንቃቄ 

ይይዛል፣ የድርጅቱ የሂሳብ ሰነዶች ላይ ከኘሬዝዳንቱ ጋር በጋራ ይፈርማል፡፡ የኮሚቴው ኦዲተር የኮሚቴውን የገንዘብና 

ንብረት አስተዳደር የሚቆጣጠር ሲሆን የኮሚቴውን የኦዲት ሪፖርቶች በኢትዮጵያ ተቀባይነት ባገኘ መመዘኛ መሰረት 

ያዘጋጃል፡፡  

 

7. የበጎ አድራጎት ኮሚቴው አባላት የኮሚቴውን ተግባራት የሚፈፅሙት ያለ ምንም ክፍያ ሲሆን ኮሚቴውን ከማስተዳደር 

ጋር በተያያዘ አባላት ከግላቸው የሚያወጡት ወጪ የሚተካው የወጭውን መረጃ አያይዞ በፅሁፍ ለኮሚቴው አመልክቶ 
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በአብላጫ ድምፅ ሲያጸድቅ ብቻ ነው፡፡ ወጪን ከመተካት ጋር የተያያዙ ሰነዶች ኮሚቴው ለበጎ አድራጎት ድርጅቶችና 

ማህበራት ኤጀንሲ ከሚያደርገው የሂሳብ ሪፖርት ጋር ተያይዘው ይቀርባሉ፡፡  

 

8. የበጎ አድራጎት ኮሚቴው የሂሣብ መግለጫውን ለበጎ አድራጎት ድርጅቶችና ማህበራት ኤጀንሲ በየዓመቱ ማቅረብ 

አለበት፡፡ (የበጎ አድራጎት ኰሚቴው የተቋቋመው ከ1 ዓመት ላነሰ ጊዜ ከሆነ ጊዜው እንዳለቀ የሂሣብ መግለጫ ማቅረብ 

ይኖርበታል) 

 

 

9. በበጎ አድራጎት ኰሚቴው የተሰበሰበው ገንዘብ ወይም ንብረት የታቀደውን ዓላማ ለማሳካት አስፈላጊ ከሆነው እጅግ 

የበዛ ከሆነ የኰሚቴው አባላት ከላይ በአንቀጽ 1 ስር ለተጠቀሰው አካል የተሰበሰበውን ገንዘብ ወይም ንብረት 

ከማስረከብ ይልቅ በዘላቂ የበጎ አድራጎት ድርጅትነት ለመመዝገብ ፈቃድ እንዲሰጣቸው ለበጎ አድራጎት ድርጅቶችና 

ማህበራት ኤጀንሲ ሊያመለክቱና ከተፈቀደላቸው ለምዝገባ ሊያመለክቱ ይችላሉ፡፡  
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የበጐ አድራጐት የኮሚቴ መስራቾች ዝርዝር 

 

ተ.ቁ ስም ተግባር አድራሻ ፊርማ 

1.  

ፕሬዚዳንት 

ክ.ከ  

ቀ

ቤ.ቁ

2.  

ገንዘብ ያዥ 

ክ.ከ  

ቀ

ቤ.ቁ

3.  

ኦዲተር  

ክ.ከ  

ቀ

ቤ.ቁ

4.  

አባል 

ክ.ከ  

ቀ

ቤ.ቁ

5.  

አባል 

ክ.ከ  

ቀ

ቤ.ቁ

ቀ

ቤ.ቁ

   

ውሣኔውን ያፀደቀው የምዝገባ ኦፊሰር ሥም       

       ፊርማ       

   ቀን    ወር    ዓ.ም  
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የዘለቄታ በጎ አድራጎት ድርጅትን፣ 
የአደራ በጎ አድራጎት ድርጅትንና 

የበጎ አድራጎት ተቋምን 
ለማቋቋም የወጣ መመሪያ 

 

ቁጥር 4/2003 
 

 

 

                    

       

 

ሐምሌ 9 ቀን 2003 ዓ.ም 

Abrham Yohannes Haramaya University College of Law www.chilot.me

Page 48 of 125



1 
 

 

የዘለቄታ በጎ አድራጎት ድርጅትን፣ የአደራ በጎ አድራጎት ድርጅትንና የበጎ አድራጎት ተቋምን 

ለማቋቋም የወጣ መመሪያ ቁጥር 4/2003 

 

በማህበር መልክ መደራጀት ሣይኖርባቸው ገንዘባቸውንና ንብረታቸውን በመለገስ ለብቻቸው ወይም በተናጠል 

በመሆን በአደረጃጀቱ ያልተወሣሠበና ቀላል የአስተዳደር ስልትን የሚከተል የበጎ አራጎት ድርጅት ዓይነት 

በማቋቋም የበጎ አድራጎት ሥራ መሥራት የሚፈልጉ ሰዎችን መደገፍ፣ ማበረታታትና ለሥራቸውም ምቹ 

ሁኔታዎችን መፍጠር አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፤  

 

የዘለቄታ የበጎ አድራጎት ድርጅት እና የአደራ የበጎ አድራጎት ድርጅትን ለማቋቋም መነሻ ገንዘብ ወይም ንብረት 

ለተወሰነ ወይም ላልተወሰነ ጊዜ መስጠት ሕግ የሚያስገድድ ሲሆን ይህንኑ አነስተኛ መነሻ የገንዘብ መጠን በሕግ 

መወሰን አስፈላጊ በመሆኑ፤  

 

የበጐ አድራጐት ተቋም ከፈረሰ በኋላ የድርጅቱ ገንዘብና ንብረት ድርጅቱ ያሉበትን ወጪዎችና ዕዳዎች ለመሸፈን 

በቂ ሆኖ ካልተገኘ ወጪዎቹንና ዕዳዎቹን ለመክፈል የሚያስችል የዋስትና ገንዘብ ወይም ንብረት ድርጅቱ ሲቋቋም 

የድርጅቱ መሥራች አባላት ማስያዝ ስለሚኖርባቸው ይህንኑ አነስተኛ የዋስትና የገንዘብ መጠን በሕግ መወሰን 

አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፤    

 

የበጐ አድራጐት ድርጅቶችና ማህበራት ኤጀንሲ በበጐ አድራጐት ድርጅቶችና ማህበራት አዋጅ ቁጥር 621/2001 

በአንቀጽ 9 (4) እና አንቀጽ 28 (2) በተሰጠው ስልጣን መሠረት ይህንን መመሪያ አውጥቷል፡፡  
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ክፍል አንድ 

ጠቅላላ ድንጋጌዎች  

 

አንቀጽ ፩. አውጭው አካል    
 

የበጐ አድራጐት ድርጅቶችና ማህበራት ኤጀንሲ በበጐ አድራጐት ድርጅቶችና ማህበራትን ለመመዝገብና 

ለማስተዳደር በወጣዉ አዋጅ ቁጥር 621/2001 አንቀጽ 9(4) እና 28(2) በተሠጠው ስልጣን መሠረት ይህንን 

መመሪያ አውጥቷል፡፡  

 

አንቀጽ ፪ አጭር ርዕስ 
 

ይህ መመሪያ የዘለቄታ በጐ አድራጐት ድርጅትን ፣ የአደራ በጐ አድራጐት ድርጅትና የበጐ አድራጐት ተቋምን 

ለማቋቋም የወጣ መመሪያ ቁጥር 4/2003 ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡ 

 

አንቀጽ ፫ ትርጓሜ  

በዚህ መመሪያ ዉስጥ የቃሉ አገባብ ሌላ ትርጉም የሚያሰጥ ካልሆነ በስተቀር፡-  

 

1. “አዋጅ” ማለት የበጐ አድራጐት ድርጅቶችና ማህበራትን ለመመዝገብና ለማስተዳደር የወጣ አዋጅ ቁጥር 

621/2001 ነው፡፡  

2. “ደንብ” ማለት ስለበጐ አድራጐት ድርጅቶች እና ማህበራት ምዝገባና አስተዳደር የወጣ የሚንስትሮች 

ም/ቤት ደንብ  ቁጥር 168/2001 ነው፡፡   

3. “ኤጀንሲ” ማለት የበጐ አድራጐት ድርጅቶችና ማህበራት ኤጀንሲ ነው፡፡ 

4. “ቦርድ” ማለት የበጐ አድራጐት ድርጅቶችና ማህበራት ቦርድ ማለት ነው፡፡   

5. “ዋና ዳይሬክተር” ማለት የበጐ አድራጐት ድርጅቶችና ማህበራት ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር ነው፡፡    

6.  "የበጎ አድራጎት ሥራዎች"ማለት በአዋጁ አንቀፅ 14(1)(ሀ-ነ) የተዘረዘሩት የበጐ አድራጐት ዓላማዎች 

ናቸው፡፡  

7. "የዘለቄታ በጐ አድራጐት ድርጅት" ማለት በአዋጁ አንቀጽ 16 የተሰጠውን ትርጓሜ ይይዛል፡፡  

8. "የበጐ አድራጐት ተቋም" ማለት በአዋጁ አንቀጽ 27 (1) ላይ የተመለከተውን ትርጓሜ ይይዛል፡፡  

9. "የአደራ በጐ አድራጐት ድርጅት" ማለት በአዋጁ አንቀጽ 30 ላይ የተመለከተውን ትርጓሜ ይይዛል፡፡  

10.  በአዋጁና በማስፈጸሚያ ደንቡ ላይ የተቀመጡ ሌሎች ትርጓሜዎች በዚህ መመሪያ ላይም ተፈፃሚ 

ይሆናሉ፡፡ 

   11.በዚህ መመሪያ ውስጥ በወንድ ፆታ የተገለጸው አነጋገር ሴትንም ፆታ ይጨምራል፡፡  
 

አንቀጽ ፬ የተፈፃሚነት ወሰን  
 

ይህ መመሪያ፡-  

ሀ. ከአንድ በላይ በሆኑ ክልሎች በሚሰሩ የበጎ አድራጎት ድርጅቶች ወይም  

   ማህበራት  ወይም የአባላት ጥንቅራቸዉ ከአንድ ክልል በላይ በሆኑ ማህበራት፤ 
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ለ. በአንድ ክልል ብቻ የሚሰሩ ቢሆንም በውጭ አገር በጎ አድራጎት ድርጅቶች እና  

   በኢትዮጵያ ነዋሪዎች በጎ አድራጎት ድርጅቶችና ማህበራት፤ 

ሐ. በአዲስ አበባ ወይም በድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር በሚሰሩ የበጎ አድራጎት  

   ድርጅቶችና ማህበራት፤ 

መ. በአዋጁ አንቀጽ 48 መሰረት በኤጀንሲዉ ቀርበው የማጽደቅ  ዉሳኔ የተሰጣቸው  

   የበጎ አድራጎት ኮሚቴዎች ላይ ተፈጻሚ ይሆናል፡፡    
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ክፍል ሁለት 

የዘለቄታ በጐ አድራጐት ድርጅትን፣ የአደራ በጐ አድራጐት ድርጅትና የበጐ አድራጐት ተቋምን 
ለማቋቋም የሚያስፈልጉ መስፈርቶች 
 

፭.  የዘለቄታ በጐ አድራጐት ድርጅትን ለማቋቋም የሚያስፈልጉ 
    መስፈርቶች 

 

 የዘለቄታ በጐ አድራጐት ድርጅትን ለማቋቋም የሚከተሉት መስፈርቶች መሟላት ይኖርባቸዋል፡- 

 

1. በአዋጁ አንቀጽ 68(3) እና በደንቡ አንቀጽ 3 መሠረት የተዘጋጀ የበጐ አድራጐት ድርጅቶች የምዝገባ 

ማመልከቻ ቅጽ፣ 

2. አንድ ወይም ከዚያ በላይ መሥራች፣  

3. የመሥራቹ የሕይወት ታሪክ ቅጽ፣ የፓስፖርት መጠን ያለው አንዳንድ ጉርድ ፎቶ ግራፍ፣ የታደሰ የቀበሌ 

መታወቂያ ወይም የፀና ፓስፖርት ቅጂ (ዋናው ለማመሣከሪያነት)፣  

4. መሥራቹ ሕጋዊ ሰውነት ያለው ተቋም ከሆነ የታደሰ የሕጋዊ ሰውነት ማረጋገጫ ሰርተፍኬት ወይም ሰነድ 

ማቅረብ ይጠበቅበታል፡፡  

5. በሰነዶች ማረጋገጫና ምዝገባ ጽ/ቤት የተረጋገጠ የድርጅቱ መመስረቻ ሰነድ፣  

6. ድርጅቱን ለመመስረት የተሰጠው፡- 
  

ሀ. ንብረት ከሆነ የንብረቱ ዝርዝር መግለጫና ከሚመለከተው የመንግስት አካል የተሰጠ ህጋዊ 

የባለቤትነት ማረጋገጫ ሰነድ፣  
 

ለ. ገንዘብ ከሆነ የገንዘቡን መጠንና ገንዘቡ ለመመስረት በታሰበው የዘለቄታ በጐ አድራጐት ስም በዝግ 

ሒሳብ የተቀመጠ መሆኑን የሚያሣይ የባንክ ማረጋገጫ ሰነድ፣  
 

7. ድርጅቱን በበላይነት እንዲመሩና እንዲያስተዳድሩ በመሥራቹ የተሾሙ የሥራ አመራር ቦርድ አባላት 

ዝርዝርና ከሕይወት ታሪካቸው ቅፅ ጋር የሚያያዝ አንድ አንድ ፓስፖርት መጠን ያለው ጉርድ ፎቶ 

ግራፍ፣ የታደሰ የቀበሌ መታወቂያ ወይም የፀና የፓስፖርት ቅጂ ዋናውን ለማመሳከሪያነት፣  

8. በደንቡ አንቀጽ 6 መሠረት የተዘጋጀ የድርጅቱ መተዳደሪያ ደንብ ወይም (ኤጀንሲው በአዋጁ አንቀጽ 17 

(5) መሠረት ያዘጋጀውን ሞዴል መተዳደሪያ ደንብ ከተፈለገ መጠቀም ይቻላል):: 

9. ድርጅቱ ለትግበራ ያዘጋጀው ኘሮጀክት ኘሮፓዛል፣  

10.  ድርጅቱ ሊጠቀምበት የሚፈልገው አርማ ወይም ምልክት (ካለ)፣  

11.  በደንቡ የተመለከቱ የምዝገባና ልዩ ልዩ የአገልግሎት ክፍያዎች፡፡  
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፮ የአደራ በጐ አድራጐት ድርጅትን ለማቋቋም የሚያስፈልጉ 

  መስፈርቶች  
 

በዚህ መመሪያ አንቀጽ 5 ንዑስ ቁጥር (1)፣ (2)፣ (3)፣ (4)፣ (6)፣ (8)፣ (9)፣ (10)፣ (11) የተመለከቱት ድንጋጌዎች 

እንደተጠበቁ ሆነው የአደራ በጐ አድራጐት ድርጅትን ለመመስረት የሚከተሉት መስፈርቶችም በተጨማሪነት 

መካተት ይኖርባቸዋል፡ 
 

1. በአዋጁ አንቀጽ 6 (1) (ሸ) መሠረት በሰነዶች ማረጋገጫና ምዝገባ ጽ/ቤት የተረጋገጠ የድርጅቱ የአደራ 

መስጫ ሰነድ ወይም (ኤጀንሲው ያዘጋጀውን  

ሞዴል የአደራ መስጫ ሰነድ እንደ መነሻነት መጠቀም ይቻላል፡፡) 

2. ድርጅቱን በበላይነት እንዲመሩና እንዲያስተዳድሩ በመሥራቹ የተሾሙ የአደራ ጠባቂዎች አባላት 

ዝርዝርና ከሕይወት ታሪክ ቅፃቸው ጋር የሚያያዝ አንዳንድ ፓስፖርት መጠን ያለው ጉርድ ፎቶ ግራፍ፣ 

የታደሰ የቀበሌ መታወቂያ ወይም የፀና ፓስፖርት ቅጅ ጋር (ዋናው ለማመሳከሪያነት ይቀርባል፡፡) 

  

 ፯. የዘለቄታና የአደራ በጐ አድራጐት ድርጅትን ለማቋቋም  

    የሚያስፈልግ አንስተኛ የገንዘብ መጠን 
 

1. የዘለቄታ ወይም የአደራ በጐ አድራጐት ድርጅትን ለማቋቋም የሚፈልግ ሰው ቢያንስ ከብር 100,000 

(አንድ መቶ ሺ) ያላነሰ ገንዘብ ማስያዝ ይጠበቅበታል፡፡   

2. ከላይ የተመለከተውን ገንዘብ አመልካች ድርጅቱ ሕጋዊ ሰውነት እስከሚያገኝ ድረስ ኢትዮጵያ ውስጥ 

በሚገኝ ማንኛውም ባንክ ለመመስረት በታሰበው የዘለቄታ በጐ አድራጐት ድርጅት ወይም በአደራ በጐ 

አድራጐት ስም በዝግ ሒሳብ መቀመጥ ይኖርበታል፡፡  

3. ከላይ የተመለከተው ገንዘብ በባንክ እንዲቀመጥ መሥራቹ ወይም የመሥራቹ ሕጋዊ ተወካይ 

ለሚፈልገው ባንክ ኤጀንሲው  የድጋፍ ደብዳቤ ይፅፋል፡፡  

4. መሥራቹ ወይም የመሥራቹ ተወካይ ገንዘቡ በዝግ ሒሳብ የተቀመጠ ስለመሆኑ የሚገልጽ የባንክ 

ማረጋገጫ ሰነድ ለኤጀንሲው ማቅረብ ይኖርበታል፡፡  

5. በዝግ ሒሳብ የተቀመጠው ገንዘብ አመልካች የዘለቄታ የበጐ አድራጐት ድርጅት ወይም የአደራው የበጐ 

አድራጐት ድርጅት አስፈላጊውን መስፈርት አሟልቶ ሕጋዊ የምዝገባ ሰርተፊኬት ካገኘ በኋላ 

በኤጀንሲው ትዕዛዝ እንዲለቀቅ እና ሥራ ላይ እንዲውል ይደረጋል፡፡  

 

፰. የዘለቄታ ወይም የአደራ በጐ አድራጐት ድርጅትን ለመመስረት 

  ስለሚሰጥ ንብረት  
 

1. የንብረቱ ዋጋ በኤጀንሲውና በመሥራቹ ወይም በመሥራቹ ሕጋዊ ተወካይ የጋራ ሥምምነት በተመረጠ 

የንብረት ገማች ባለሞያ ወይም ህጋዊ የንብረት ግመታ በሚያስፈጽሙ መንግስታዊ ተቋማት ወይም 
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በሚመለከታቸው ህጋዊ አካላት በወቅቱ የገበያ ዋጋ በገንዘብ ተተምኖ መቅረብ የሚኖርበት ሲሆን ግምቱ 

ከብር 100,000 (አንድ መቶ  ሺ) ማነስ የለበትም፡፡  

2. ንብረቱ ከዕዳና ዕገዳ ነፃ ሥለመሆኑና የመሥራቹ ሕጋዊ ንብረት ስለመሆኑ በሰነዶች ማረጋገጫና ምዝገባ 

ጽ/ቤት የተረጋገጠ ሰነድ መቅረብ ይኖርበታል፡፡  

3. በአዋጁ አንቀጽ 6 (1) (ሸ) መሠረት የዘለቄታ በጐ አድራጐት ድርጅቱ ወይም የአደራ በጐ አድራጐት 

ድርጅቱ የተቋቋመበት ሕጋዊ መመስረቻ ሰነድም በሰነዶች ማረጋገጫና ምዝገባ ጽ/ቤት መረጋገጥና 

መመዝገብ ይኖርበታል፡፡  

 

፱. የበጐ አድራጐት ተቋምን ለመመስረት የሚያስፈልጉ መስፈርቶች  
 

በአዋጁ አንቀጽ 68 (3) እና በደንቡ አንቀጽ 3 መሠረት የተመለከቱት እንደተጠበቁ ሆነው የበጐ አድራጐት 

ተቋምን ለማቋቋም የሚከተሉት መስፈርቶችም መሟላት ይኖርባቸዋል፡-  

 

1. የበጐ አድራጐት ድርጅቶች የምዝገባ ማመልከቻ ቅጽ፣  

2. ሦስትና ከዚያ በላይ የሆኑ መሥራቾች፣ የመሥራቾች የታደሰ የቀበሌ መታወቂያ ወይም የፀና ፓስፖርት 

ቅጅና ዋናውን ለማመሳከሪያነት፣ ከአንዳንድ ጉርድ ፎቶ ግራፍ ጋር፣  

3. መሥራቹ ሕጋዊ ሰውነት ያለው ተቋም ከሆነ የሕጋዊ ሰውነት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት ወይም ሰነድ፣  

4. በደንቡ አንቀጽ 6 መሠረት ደረጃውን ጠብቆ የተዘጋጀ መተዳደሪያ ደንብ ወይም በኤጀንሲው 

የተዘጋጀውን ሞዴል መተዳደሪያ ደንብ መጠቀም ከተፈለገ  በመስራቾች የተፈረመ የስምምነት ቃለ 

ጉባኤ፡፡ 

5. ለትግበራ የተዘጋጀ ኘሮጀክት ኘሮፖዛል፣  

6. የድርጅቱ መመስረቻ ሠነድ፣  

7. መሥራቾች ድርጅቱን ለመመስረት የሚያሲዙት፡-  
 

ሀ. ንብረት ከሆነ የንብረቱ ዝርዝር መግለጫና የባለቤትነት ማረጋገጫ ሰነድ፣  

ለ. ገንዘብ ከሆነ የገንዘቡ መጠንና ገንዘቡ በዝግ ሒሳብ የተቀመጠ መሆኑን የሚያሣይ የባንክ ማረጋገጫ 

ሠነድ፣  

8. በደንቡ የተመለከቱ ልዩ ልዩ የአገልግሎት ክፍያዎች፡፡  

 

 
፲. የበጐ አድራጐት ተቋምን ለመመስረት የሚያስፈልግ አነስተኛ የዋስትና ገንዘብ   መጠን 

1. የበጐ አድራጐት ተቋምን ለማቋቋም የሚፈልጉ መሥራቾች ቢያንስ ከብር 500,000.00 (አምስት መቶ 

ሺ) የማያንስ ገንዘብ በዋስትና ማስያዝ ይጠበቅባቸዋል፡፡  

2. ከላይ የተመለከተው ገንዘብ የድርጅቱ ሕጋዊ ሰውነት ተጠብቆ እስከሚቆይ ድረስ ኢትዮጵያ ውስጥ 

በሚገኝ ባንክ በዝግ ሒሳብ ይቀመጣል፡፡ 
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3. በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ 3 የተደነገገው ቢኖርም የገንዘብ አቀማመጡን በተመለከተ የኢትዮጵያ ብሄራዊ 

ባንክ ያወጣቸውን ሕጎች አፈፃፀም የሚያስቀር አይሆንም:: 

4. ከላይ የተመለከተውን ገንዘብ በዝግ ሒሳብ ለማስቀመጥ መሥራቾቹ ለኤጀንሲው ሲያመለክቱ መስራቾች 

በመረጡት ባንክ እንዲቀመጥላቸው የድጋፍ ደብዳቤ ይፃፍላቸዋል፡፡ 

5. መሥራቾች ገንዘቡ በዝግ ሒሳብ የተቀመጠ ስለመሆኑ የሚገልጽ የባንክ ማረጋገጫ ሰነድ ለኤጀንሲው 

ማቅረብ ይጠበቅባቸዋል፡፡ 

6. ገንዘቡን ያለኤጀንሲው ውሳኔ ወይም ፈቃድ ከባንክ ማውጣት አይቻልም፡፡  

 

፲ ፩. የበጐ አድራጐት ተቋምን ለመመስረት በዋስትና ስለሚያዝ   

    ንብረት  
 

1. የንብረቱ ዋጋ በኤጀንሲውና በመሥራቾቹ የጋራ ሥምምነት በተመረጠ የንብረት ገማች ባለሞያ ወይም 

ህጋዊ የንብረት ግመታ በሚያስፈጽሙ መንግስታዊ ተቋማት ወይም በሚመለከታቸው ህጋዊ አካላት 

በወቅቱ የገበያ ዋጋ በገንዘብ ተተምኖ መቅረብ የሚኖርበት ሲሆን ግምቱ ከብር 500,000.00 (አምስት 

መቶ ሺ) ማነስ የለበትም፡፡  

2. ንብረቱ ከዕዳና ዕገዳ ነፃ ስለመሆኑ የሚያረጋግጥ ሠነድ ከሰነዶች ማረጋገጫና ምዝገባ ጽ/ቤት መቅረብ 

ይኖርበታል፡፡  

3. የባለቤትነት ማረጋገጫ ሠነዱ በሰነዶች ማረጋገጫ ጽ/ቤት ተረጋግጦ የተሰጠው ሰነድ ዋናው በኤጀንሲው 

ጽ/ቤት ተጠብቆ ይቆያል፡፡  

4. ንብረቱ ሊበላሽ ይችላል ወይም ለማስተዳደር ያስቸግራል ወይም ዋጋው ሊቀንስ ይችላል ተብሎ 

ከተገመተ በኤጀንሲውና በመሥራቾቹ ሥምምነት በወቅቱ የገበያ ዋጋ ተሸጦ ገንዘቡ በዝግ ሒሳብ 

በድርጅቱ ሥም እንዲቀመጥ ይደረጋል፡፡  

5. በዝግ ሒሳብ የተቀመጠውን ገንዘብ ያለ ኤጀንሲው ፈቃድ ማውጣት አይቻልም፡፡ 
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፲ ፪. የዋስትና ገንዘቡ ወይም ንብረቱ ዋነኛ ዓላማ 
 

1. የበጐ አድራጐት ተቋሙ ከፈረሰ የድርጅቱ ገንዘብና ንብረት የድርጅቱን ዕዳዎችና ወጪዎች እንዲሁም 

የድርጅቱን ሀብት ለማጣራት፣ ለማስተላለፍና ለማስወገድ በቂ ሆኖ ካልተገኘ በዚህ መመሪያ በአንቀጽ 10 

እና 11 የተመለከተው ገንዘብ ወይም ንብረት ጥቅም ላይ እንዲውል ይደረጋል፡፡  

2. በዋስትና የተያዘው ገንዘብ ወይም ንብረት በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 የተመለከቱትን ወጪዎችና 

ዕዳዎች መሸፈን ካልቻለ እያንዳንዱ አባል በአዋጁ አንቀጽ 27(1) መሠረት በግሉ ተጠያቂ ይሆናል፡፡  

3. የበጐ አድራጐት ተቋሙ በሕግ አግባብ ከፈረሰ በኋላ ያለው ገንዘብና ንብረት ያለበትን ወጪና ዕዳ 

እንዲሁም ንብረቱን ለማጣራት፣ ለማስተላለፍ እና ለማስወገድ የሚወጣውን ወጪ ሙሉ በሙሉ ከሸፈነ 

በዋስትና የተያዘው  

ገንዘብ ወይም ንብረት ተመሣሣይ ዓላማ ላለው የበጐ አድራጐት ድርጅት ይተላለፋል፡፡  
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ክፍል ሦስት 

     ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች 
 

፲ ፫. ተፈፃሚነት ስለማይኖራቸው መመሪያዎች  
 

 ከዚህ መመሪያ ጋር የሚቃረን ማንኛውም መመሪያ ወይም ባህላዊ አሰራር ተፈፃሚነት አይኖረውም፡፡  

 

፲ ፬. መመሪያው የሚፀናበት ጊዜ  

  

ይህ መመሪያ በቦርዱ ፀድቆ ከወጣበት ከሐምሌ 9 ቀን 2003 ዓ.ም ጀምሮ ተፈፃሚ ይሆናል፡፡ 

 
                                 አዲስ አበባ ሐምሌ 2003 ዓ.ም 
 
 

 ዓሊ ሲራጅ  
                   የበጐ አድራጐት ድርጅቶችና ማህበራት ኤጄንሲ 

ዋና ዳይሬክተር 
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የበጎ አድራጎት ድርጅቶችና ማኀበራት ህዝባዊ 

መዋጮ የሚሰበሰቡበትን ሁኔታ ለመወሰን 

የወጣ መመሪያ 

 

ቁጥር 5/2003 

 

 

 

ሐምሌ 9/2003 ዓ.ም 

                                        አዲስ አበባ
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መግቢያ 

በበጐ አድራጐት ድርጅቶችና ማኀበራት አዋጅ 621/2001 ከ አንቀጽ 98- 101 ስለ ህዝባዊ መዋጮ 

የተደነገገውን በስራ ላይ ለማዋል የሚያስችል ዝርዝር መመሪያ የማዘጋጀቱ አስፈላጊነት ስለታመነበት፤  

 

በጐ አድራጐት ድርጅቶችና ማህበራት የሀገር ውስጥ የገቢ ምንጫቸውን ለማሳደግ ህዝባዊ መዋጮ 

የሚያከናውኑበትን መንገድ ማመቻቸት እንዲሁም ህዝባዊ መዋጮ የማሰባሰቡን ሂደት ግልጽ እና ሐላፊነት 

የተሞላበት መሆኑን ለማረጋገጥ ያስችል ዘንድ የሂደቱን ዝርዝር ሁኔታ መወሰን በማስፈለጉ፤   

 

የኢፌድሪ በጐ አድራጐት ድርጅቶችና ማህበራት ኤጀንሲ በበጐ አድራጐት ድርጅቶችና ማህበራት አዋጅ 

621/2001 አንቀጽ 9/4/ እና ስለበጐ አድራጐት ድርጅቶች እና ማህበራት ምዝገባና አስተዳደር በወጣው 

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር 168/2001 አንቀጽ 34 መሠረት ይህን መመሪያ አውጥቷል፡፡ 
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ክፍል አንድ 

ጠቅላላ 

አንቀጽ 2. አውጭው አካል    

የበጐ አድራጐት ድርጅቶችና ማኀበራት ኤጀንሲ በበጐ አድራጐት ድርጅቶችና ማህበራትን ለመመዝገብና ለማስዳደር 

በወጣው አዋጅ ቁጥር 621/2001 አንቀጽ 9/4/ እና ስለበጐ አድራጐት ድርጅቶች እና ማኀበራት ምዝገባና አስተዳደር 

በወጣው የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር 168/2001 አንቀጽ 34 በተሠጠው ስልጣን መሠረት ይህንን መመሪያ 

አውጥቷል፡፡  

አንቀፅ 2 አጭር ርዕስ 

ይህ መመሪያ “የበጐ አድራጐት ድርጅቶችና ማህበራት ሕዝባዊ መዋጮ የሚያሰባስቡበትን ሁኔታ ለመወሰን የወጣ መመሪያ” 

ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡ 

አንቀፅ 3 ትርጓሜ 

የቃሉ አገባብ ሌላ ትርጓሜ የሚያሰጠው ካልሆነ በስተቀር ለዚህ መመሪያ ዓላማ፡- 

1. “አዋጅ” ማለት የበጐ አድራጐት ድርጅቶችና ማህበራትን ለመመዝገብና ለማስተዳደር የወጣ አዋጅ ቁጥር 621/2001 

ነው፡፡  

   2. “ደንብ” ማለት ስለበጐ አድራጐት ድርጅቶች እና ማህበራት ምዝገባና አስተዳደር የወጣ የሚንስትሮች ም/ቤት ደንብ 

ቁጥር 168/2001 ነው፡፡   

3. “ኤጀንሲ” ማለት የበጐ አድራጐት ድርጅቶችና ማህበራት ኤጀንሲ ነው፡፡ 

4. “ቦርድ” ማለት የበጐ አድራጐት ድርጅቶችና ማህበራት ቦርድ ማለት ነው፡፡   

5. “ዋና ዳይሬክተር” ማለት የበጐ አድራጐት ድርጅቶችና ማህበራት ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር ነው፡፡  

6. “ሕዝባዊ መዋጮ” ማለት በሕዝባዊ ወይም በሥራ ወይም በመኖሪያ ቦታዎች በመሄድ የሚገኘውን ገቢ ለበጎ 

አድራጎት ተግባሮች እንደሚያውለው ገልጾ ገንዘብ ወይም ሌላ ንብረት በዋጋ ወይም በነጻ ለማሰባሰብ የሚደረግ 

ጥሪ ማለት ሲሆን ለሀይማኖት ወይም ለቀብር አገልግሎት በዋለ መሬት ወይም ሕንጻ ወይም አጠገባቸው ባለ 

መሬት ላይ የሚደረግ ጥሪን አያጠቃልልም፤ 

7. “የውጭ የበጎ አድራጎት ድርጅቶች” ማለት በውጭ ህግ መሰረት የተቋቋመ ወይም የውጭ ዜጎች በአባልነት ያሉበት 

ወይም ከውጭ ምንጭ የሚገኝ ገቢ የሚጠቀም ወይም የውጭ ዜጎች የሚቆጣጠሩት የበጎ አድራጎት ድርጅት 

ነው፤ 

8. በአዋጁ እና በደንቡ የተሰጡ ትርጓሜዎች ለዚህ መመሪያም ተፈፃሚ ይሆናሉ፡፡ 

9. በዚህ መመሪያ ውስጥ ለወንድ ፆታ የተገለጸው አነጋገር ሴትንም ይጨምራል፡፡  
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አንቀፅ 3 የተፈፃሚነት ወሰን 

     ይህ መመሪያ 

ሀ. ከአንድ በላይ በሆኑ ክልሎች በሚሰሩ የበጎ አድራጎት ድርጅቶች ወይም ማህበራት  ወይም የአባላት ጥንቅራቸው ከአንድ 

ክልል በላይ በሆኑ ማህበራት፤ 

ለ. በአንድ ክልል ብቻ የሚሰሩ ቢሆንም በውጭ አገር በጎ አድራጎት ድርጅቶች እና በኢትዮጵያ ነዋሪዎች በጎ አድራጎት 

ድርጅቶችና ማኀበራት፤ 

ሐ. በአዲስ አበባ ወይም በድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር በሚሰሩ የበጎ አድራጎት ድርጅቶችና ማኀበራት፤ 

መ. በአዋጁ አንቀጽ 48 መሰረት በኤጀንሲዉ ቀርበው የማጽደቅ ውሳኔ የተሰጣቸው የበጎ አድራጎት ኮሚቴዎች ላይ ተፈጻሚ 

ይሆናል፡፡    
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ክፍል ሁለት 

    ስለ ፈቃድ አሰጣጥ 

 

አንቀፅ 4 የፈቃድ ሰጪ አካል 

1. ህዝባዊ መዋጮ ለማካሄድ የሚያስችለው ፈቃድ በኤጀንሲው አስፈላጊ ቅድመ ሁኔታዎች መሟላታቸው 

ከተረጋገጠ በኋላ በምዝገባና ክትትል ኦፊሰሮች አማካኝነት የሚሰጥ ይሆናል፡፡ 

2. የውጭ በጎ አድራጎት ድርጅቶች እና የኢትዮጵያ ነዋሪዎች በጎ አድራጎት ድርጅቶችና ማህበራት ህዝባዊ መዋጮ 

እንዲያካሂዱ የሚሰጥ ፈቃድ በኤጀንሲው ዋና ዳይሬክተር መፅደቅ ይኖርበታል:: 

 

አንቀፅ 5 አስፈላጊ ቅድመ ሁኔታዎች 

1. ህዝባዊ መዋጮ ለማካሄድ የሚፈልግ በጎ አድራጎት ድርጅት  ወይም ማኀበር መዋጮው ሊካሄድ ከታሰበበት ቀን 1 

ወር ቀደም ብሎ ለኤጀንሲው በፅሁፍ ማመልከት ይኖርበታል፡፡ 

2. ህዝባዊ መዋጮ ለማካሄድ ፈቃድ ለማግኘት የሚቀርብ ማመልከቻ በበጐ አድራጐት ድርጅቱ ወይም ማህበሩ 

የበላይ አካል ወይም የስራ ሀላፊ የሚፈረም ሆኖ የሚከተሉትን መያዝ ይኖርበታል፡-  

1. የበጎ አድራጎት ድርጅቱ ወይም ማህበሩ ስምና አድራሻ፤  

2. የምዝገባ ሰርተፊኬት ኮፒ፤ 

3. የበጎ አድራጎት ድርጅቱ ወይም ማህበሩ ዓላማ፤ 

4. ሕዝባዊ መዋጮ የሚደረግለት የበጎ አድራጎት ዓላማ፤ 

5. ህዝባዊ መዋጮውን ለማድረግ የተወሰነበት ምክንያት እና ህዝባዊ መዋጮ ማድረጉ ዓላማውን 

ለማሳካት ያለው ጠቀሜታ፤  

6. ሕዝባዊ መዋጮው የሚካሄድበትን ቦታ፤ 

7. ህዝባዊ መዋጮው የሚጀመርበትና የሚጠናቀቅበትን ቀን እና ሰዓት፤ 

8. ሕዝባዊ መዋጮው የሚካሄድበትን ዘዴ፤ 

9. ሕዝባዊ መዋጮውን በበላይነት የሚመራውን/የሚመሩትን የስራ መሪ/የስራ መሪዎች ወይም 

ግለሰብ/ግለሰቦች የሚመለከት መረጃ፤ 

10.  ህዝባዊ መዋጮውን ለማካሄድ የሚያስችል የፋይናንስና የአፈፃፀም የድርጊት መርሃ ግብር፤ 

11.  በህዝባዊ መዋጮው ሊገኝ የታቀደው የገቢ መጠን፤ እና  

12. ሌሎች በኤጀንሲው የሚጠየቁ ተያያዥ መረጃዎች፡፡  

3. በህዝባዊ መዋጮ የሚሰበሰበው ሃብት ከአገር ውጭ ላለ የበጎ አድራጎት ተግባር ሊውል የሚችልበት ሁኔታ ሲኖር 

ሕዝባዊ መዋጮው ያለ ኤጀንሲው ዋና ዳይሬክተር ይሁንታ ሊፈቀድ አይችልም፡፡ 

4.  በዚህ አንቀፅ የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ የውጭ በጎ አድራጎት ድርጅቶች እና ኢትዮጵያ ነዋሪዎች በጎ አድራጎት 

ድርጅቶችና ማህበራት የህዝባዊ መዋጮ ለማካሄድ ፈቃድ ሊሰጠው የሚችለው ድርጅቱ ዓላማውን ለማሳካት 
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ህዝባዊ መዋጮ ማድረጉ የመጨረሻ አማራጭ መሆኑን ኤጀንሲው ሲያምንበት እና ከሚያካሂደው መዋጮ 

የሚሰበሰበው ገቢ በሃገር ውስጥ ላለ የበጎ አድራጎት ተግባር የሚውል ከሆነ ብቻ ነው፡፡ 
 

አንቀፅ 6 የፈቃድ ይዘት 

1. ህዝባዊ መዋጮ የማካሄድ ፈቃድ ከኤጀንሲው በፅሁፍ የሚሰጥ ይሆናል፡፡ 

2. ህዝባዊ መዋጮ ለማካሄድ የሚሰጥ ፈቃድ የኤጀንሲው ማህተም ያረፈበት   ሆኖ፡-  

1. የበጎ አድራጎት ድርጅቱን  ወይም የማህበሩን ስምና አድራሻ፤ 

2. ህዝባዊ መዋጮ የሚከናወንባቸው መንገዶች፤ 

3. የመዋጮ ስብሰባው እንዲያካሂድበት የተፈቀደለትን ቦታ፣ ቀን እና ሰዓት፤ 

4. አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ የተደረጉ ገደቦችን ወይም ክልከላዎችን፤ 

5. ፈቃዱ ፀንቶ የሚቆይበት ጊዜ፤ 

6. ለህዝባዊ መዋጮው የሚመለከታቸው አካላት ትብብር እንዲያደርጉ የሚገልፅ መግለጫን 

የሚያካትት ይሆናል፡፡ 

3. የህዝባዊ መዋጮ ፈቃድ እንደነገሩ ሁኔታ ከመዋጮ ስብሰባው ቦታ፣ ባህሪ፣ ዓይነት ዘዴ፣ ቀን፣ ጊዜ ወይም የጊዜ 

ርዝመት እና ሌሎች ተያያዥ ጉዳዮች ጋር በተያያዘ ገደቦች ሊቀመጡ ይችላሉ፡፡ 

አንቀፅ 7 ማመልከቻው ውሳኔ ስለሚያገኝበት ሁኔታ 

1 ህዝባዊ መዋጮ ለማካሄድ ማመልከቻ የቀረበለት የምዝገባና ክትትል ኦፊሰር ህዝባዊ መዋጮ ለማቅረብ የቀረበውን 

ጥያቄ ተገቢነት እና የመረጃዎቹ ተሟልቶ መቅረብ ግምት ውስጥ በማስገባት በ 15 የስራ ቀናት ውስጥ ውሳኔውን 

በፅሁፍ ማሳወቅ ይኖርበታል፡፡ 

2 የውጭ በጎ አድራጎት ድርጅቶች እና የኢትዮጵያ በጎ አድራጎት ድርጅቶችና ማህበራት በህዝባዊ መዋጮ ስራ ላይ 

እንዲሰማሩ የሚሰጥ ፈቃድ በምዝገባና ክትትል ኦፊሰር ከተመረመረ በኋላ በ5 የስራ ቀናት ውስጥ በኤጀንሲው ዋና 

ዳይሬክተር ውሳኔ ያገኛል፡፡ 

አንቀጽ 8 ለህዝባዊ መዋጮ ብቁ የሚያደርጉ መመዘኛ መስፈርቶች 

ኤጀንሲው የህዝባዊ መዋጮ ፈቃድ ለማግኘት የሚቀርብ ማመልከቻ ላይ የሚከተሉትን ጉዳዮች ከግምት 

ሊያስገባ ይችላል፡-   

1. ጥያቄው ሕግንና ሰላምን የማይፃረር መሆኑ፤ 

2. ዓላማውን ለማሳካት አስፈላጊ መሆኑ፤ 

3. በአዋጁ፣ በደንቡና ሌሎች መመሪያዎች ላይ የተቀመጡ ግዴታዎችን በመፈፀም የተሻለ አፈፃፀም መኖሩን፤ 

4. ዓላማውን ለማሳካት ከሌሎች ምንጮች ገቢ የማግኘት ዕድል ጠባብ መሆኑ፤ 
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አንቀጽ 9 ፈቃድ ስለመከልከል 

1. በአዋጁ አንቀጽ 100 የተቀመጡት ፈቃድ የመከልከያ ምክንያቶች እንዲሁም በአንቀጽ 101 የተቀመጡት ፈቃድ 

የመሰረዣ ምክንያቶች እንደተጠበቁ ሆነው ኤጀንሲው ፈቃድ በሚሰጥበት ጊዜ፡-   

ሀ. የህዝብ መዋጮ ሊሰበሰብበት የታቀደበት ዘዴ፣ ቀን፣ የመዋጮ አሰባሰቡ ድግግሞሽ ወይም የታሰበው ቦታ 

በህብረተሰቡ ላይ አላስፈላጊ ጫናን የሚፈጥር ነው ብሎ ሲያምን፤  

ለ. የህዝባዊ መዋጮ እንዲካሄድበት የተፈቀደበት ሁኔታ ከሌላ በጎ አድራጎት ድርጅት ወይም ማህበር ተግባር 

ጋር መደራረብ የሚፈጥር ከሆነ፤ 

ሐ. ህዝባዊ መዋጮ ማሰባሰቢያ ዘዴው ውጤታማነት አጠራጣሪ ሆኖ ሲገኝና ለመዋጮው ማከናወኛ 

የሚወጣው ገንዘብ ከሚገኘው ገቢ አንፃር የተጋነነ ሆኖ ሲገኝ፤  

መ. በጎ አድራጎት ድርጅቱ ወይም ማህበሩ ከዚህ ቀደም የተሰጠውን የህዝባዊ መዋጮ ፈቃድ ግዴታዎቹን 

ያልተወጣ ከሆነ፤ 

ሠ. ሕዝባዊ መዋጮ ያቀረበው የበጎ አድራጎት ድርጅት ወይም ማህበር ከዚህ ቀደም ህግን በማጣሱ ምክንያት 

በኤጀንሲውና በሚመለከታቸው የመንግስት አካላት እርምጃ ተወስዶበት ከሆነ፤ 

ረ. የሕዝባዊ መዋጮውን ስራ እንዲያስተባብሩ በበጎ አድራጎት ድርጅቱ ወይም ማህበሩ ሃላፊነት የተሰጣቸው 

ግለሰቦች መልካም ስነ-ምግባር የሌለው መሆኑ ሲረጋገጥ፣ ከዚህ በፊት ታማኝነትን ከማጉደልና 

ከማጭበርበር ድርጊቶች እንዲሁም ሃላፊነት በአግባቡ ካለመወጣት ጋር በተያያዙ ጉዳዮች 

ተፈርዶባቸው ወይም አስተዳደራዊ እርምጃ ተወስዶባቸው ያውቅ እንደሆነ፤  

ፈቃዱን በከፊል ወይም በሙሉ የመከልከል፣ ለሌላ ጊዜ የማስተላለፍ ወይም ሊሟሉ የሚገባቸውን ቅድመ ሁኔታዎች 

በማስቀመጥ ፈቃዱን የመስጠት ስልጣን ይኖረዋል::  

2. ኤጀንሲው ፈቃዱን ከሰጠ በኋላ ፈቃዱን የሰጠበት ሁኔታዎች የተለዋወጡ እንደሆነ ወይም ሊለዋወጡበት 

የሚችሉበት ሁኔታ ከተፈጠረ የሰጠውን ፈቃድ ለተወሰነ ጊዜ የማገድ፣ የመሰረዝ ወይም ያስቀመጣቸውን ቅድመ 

ሁኔታዎች ይዘት መለወጥ ይችላል፡፡ 

3. በዚህ አንቀፅ 2 መሰረት ኤጀንሲው የሰጠውን ፈቃድ ሲከለክል ወይም ያስቀመጣቸውን ቅድመ ሁኔታዎች ሲቀይር 

ለበጎ አድራጎት ድርጅቱ ወይም ማህበሩ ውሳኔውን ከነምክንያቶቹ በጽሁፍ ማሳወቅ ይኖርበታል፡፡ 

Abrham Yohannes Haramaya University College of Law www.chilot.me

Page 64 of 125



7 

 

አንቀፅ 10 የአቤቱታ ስነ ሰርዓት 

በህዝባዊ መዋጮ የመሰብሰብ ፈቃድ አሰጣጥ ላይ ቅሬታ ያለው ማንኛውም አመልካች ውሳኔው በደረሰው 10 የስራ ቀናት 

ውስጥ ተገቢውን የኤጀንሲውን የአስተዳደር እርከን ተከትሎ የመጨረሻ ቅሬታውን ለኤጀንሲው ዋና ዳይሬክተር ማቅረብ 

ይችላል፡፡ 
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ክፍል ሦስት 

ስለመዋጮ አሰባሰብ ስርዓት 
 

አንቀጽ 11 የህዝባዊ መዋጮውን መሰብሰብ ስለሚችሉ አካላት 

ከዚህ በታች የተዘረዘሩት አካላት ፈቃድ በተሰጠው የበጎ አድራጎት ድርጅት ወይም ማህበር ስም የህዝባዊ መዋጮ ማካሄድ 

ይችላሉ፡- 

1. የበጎ አድራጎት ድርጅቱ ወይም ማህበሩ ሰራተኞች፤ 

2. በበጎ አድራጎት ድርጅቱ ወይም ማህበሩ ውስጥ በበጎ ፈቃደኘነት የሚያገለግሉ ግለሰቦች፤ 

3. የበጎ አድራጎት ድርጅቱ ወይም ማህበሩ ተጠቃሚዎች፤ እና 

4. በበጎ አድራጎት ድርጅቱ ወይም ማህበሩ ህጋዊ ውክልና የተሰጣቸው አካላት፡፡ 
 

አንቀጽ 12 የህዝባዊ መዋጮ ሰብሳቢው የበጎ አድራጎት ድርጅት ወይም ማህበር ግዴታዎች 
 

1. ማንኛውም የህዝባዊ መዋጮ ለመሰብሰብ ፈቃድ ያገኘ የበጎ አድራጎት ድርጅት ወይም ማህበር መዋጮ እንዲሰበስብ 

ያሰማራው ወይም የወከለው ሰው በዚህ መመሪያም ሆነ በሌሎች ተመሳሳይ ህጎች የተቀመጡ ደንቦችን አክብሮ 

እንዲንቀሳቀስ ኃላፊነቱን ወስዶ የመከታተል ግዴታ አለበት፡፡ 

2. ማንኛውም የህዝባዊ መዋጮ ለመሰብሰብ ፈቃድ ያገኘ የበጎ አድራጎት ድርጅት ወይም ማህበር መዋጮ እንዲሰበስብ 

ያሰማራው ወይም የወከለውን ሰው ስም እና ሙሉ አድራሻ መዝግቦ የመያዝ እና ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን ማሟላቱን 

ማረጋገጥ አለበት፡-  

1. እድሜው ከ 18 ያላነሰ፤  

2. የዚህን መመሪያ ይዘት እንዲሁም በመዋጮ ስብሰባ ጊዜ የተከለከሉ ድርጊቶችን ጠንቅቆ የሚያውቅ፤ እና  

3. እንደ መዋጮው ሁኔታ መዋጮውን ለመሰብሰብ አካላዊና ስነ-ልቦናዊ ብቃት ያለው፤ 

4. በህግ ክልከላ ያልተደረገበት፤ 

3. የህዝባዊ መዋጮውን የሚያካሂደው የበጎ አድራጎት ድርጅት ወይም ማህበር መዋጮውን እንዲሰበሰቡ የሚያሰማራቸው 

ሰዎች፡-  

1. የበጎ አድራጎት ድርጅቱን ወይም ማህበሩን እና የሰብሳቢውን ግለሰብ ስም በግልጽ የሚያሳይ፣ የመዋጮው 

አስተባባሪ ፊርማ እና የድርጅቱ ወይም ማህበሩ ማህተም የያዘ የደረት መለያ፤ 

2. ህዝባዊ መዋጮውን የሚያካሂደው የበጎ አድራጎት ድርጅት ወይም ማህበር ማህተም ያረፈበት ከኤጀንሲው 

የተሰጠ የህዝባዊ መዋጮ ፈቃድ ደብዳቤ ወይም ሰርተፍኬት ቅጅ፤ እንዲይዙ ማድረግ ይገባዋል፡፡ 

4. መዋጮው የሚሰበሰበው በፖስታ፣ በካርኒ ወይም በሳጥን በሚሆንበት ጊዜ ሁሉም ፖስታዎች፣ ካርኒዎች ወይም 

ሳጥኖች የራሳቸው መለያ ቁጥር ያላቸው ሳጥኖች የበጎ አድራጎት ድርጅቱን ወይም ማህበሩን ስም፣ አርማ እና ማህተም 

እንደያዙ ማረጋገጥ አለበት፡፡ 
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5. መዋጮው ከተሰበሰበ በኋላ መዋጮው የተሰበሰበበት ፖስታ ወይም ሳጥን መከፈት የሚችለው ድርጅቱን ወይም 

ማህበሩን ወይም ሕዝባዊ መዋጮውን በበላይነት የሚመራው የስራ መሪ ወይም ተወካይ ሰው ፊት ብቻ ነው፡፡ 

6. በመኖሪያ ቤት እና በተከለሉ ቦታዎች የሚደረግ ማንኛውም የህዝባዊ መዋጮ ማሰባሰብ ስራ ከኤጀንሲው የተለየ 

ፈቃድ ካልተሰጠ በስተቀር ከጧቱ 1፡00 ሰዓት እስከ ምሽቱ 12፡00 ሰዓት ብቻ ሊደረግ ይገባል፡፡ 

7. የኢትዮጵያ በጎ አድራጎት ድርጅቶች ወይም ማህበራት ወይም ህብረቶቻቸው የህዝባዊ መዋጮ ስብሰባውን 

በሚያካሂዱበት ወቅት ገቢ እንዲያገኙ ካልተፈቀደላቸው ከውጭ ምንጮች ከአጠቃላይ ዓመታዊ ገቢያቸው 10 

ፐርሰንት በሚበልጥ መልኩ ማሰባሰብ አይችሉም፡፡ 

አንቀጽ 13 ለመዋጮ ስብሰባ የተሰማራ ሰው ያሉበት ግዴታዎች 

1. ማንኛውም በመዋጮ ሰብሳቢነት ላይ የተሰማራ ሰው የሚከተሉትን ማድረግ ይጠበቅበታል፡- 

ሀ. የስብሰባውን ስራ የሰዎችን መብት በጠበቀ መልኩ እና በህግ አግባብ ማከናወን፤ 

ለ. የመሰብሰቡን ስራ በመልካም የሞራልና የስነ ምግባር ሁኔታ ማከናወን፤ 

ሐ. የመሰብሰብ ስልጣኑን የሚያሳይ መረጃ መያዝ እንዲሁም ከፖሊስ፣ መዋጮውን እየተጠየቀ ካለው ሰው ወይም 

መረጃውን ማየት ከሚፈልግ ማንኛውም የሚመለከተው አካል ጥያቄ ሲቀርብለት ማሳየት፤ 

መ. መዋጮውን እየሰበሰበ ባለበት ማንኛውም ጊዜ የበጎ አድራጎት ድርጅቱን ወይም የማህበሩን ስምና አርማ የያዘ 

የደረት ባጅ፤ 

ሠ. በመዋጮ ስብሰባው ወቅት ከመዋጮው ጋር በተያያዘ ከፍላጎት ውጪ አለመወትወት ወይም አለማስቸገር፤ 

ረ. በመኖሪያ ቤት እና በተከለሉ ቦታዎች በሚደረግ የመዋጮ መሰብሰብ ሂደት ወቅት ወደ ውስጥ ለመግባት ፈቃድ 

መጠየቅ እና እንዳይገባ ወይም ለቆ እንዲሄድ በተጠየቀ ጊዜ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ መታዘዝ እንዲሁም 

ከተደነገገው ሰዓት ውጭ በሰዎች መኖሪያዎች አለመሄድ፤ 

ሰ. ህዝባዊ መዋጮ ስራው በማይሰሩበት ሰዓት፣ በተጠናቀቀበት ጊዜ እና በተጠየቀ በማናቸውም ጊዜ መዋጮ 

ለመሰብሰብ እንዲያስችለው የተሰጠውን ማንኛውንም መገልገያ መመለስ፤ 

ሸ. በተሰጠው የመሰብሰባ ስልጣን መሰረት የሰበሰበውን መዋጮ ህዝባዊ መዋጮውን ለማስረከብ በተዘረጋው 

ሥርዓት መሰረት ለሚመለከተው አካል ማስረከብ፡፡ 
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ክፍል አራት 

ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች 

አንቀፅ 14 ስለ ሪፖርት አቀራረብ 

1. መዋጮውን የሚያስተባብረው አካል መዋጮው በተጠናቀቀ በ 3 ወር ውስጥ ከመዋጮው ጋር የተያያዘ ማንኛውንም 

የገንዘብ እንቅስቃሴ እና የሃብት ሁኔታ የሚያሳይ ሪፖርት ለኤጀንሲው ማቅረብ ይኖርበታል፡፡ 

2. ከላይ በንዑስ አንቀጽ አንድ የተጠቀሰው ሪፖርት ከገቢ እና ከወጪ ዝርዝር በተጨማሪ የመዋጮ አሰባሰቡን ሂደት 

የሚያሳይ ሪፖርት ማያያዝ አለበት፡፡ 

3. መዋጮውን ያስተባበረው አካል ኤጀንሲው ከቀረበለት ሪፖርት ጋር ተያይዞ የሚጠይቃቸውን ማንኛውንም ጥያቄዎች 

የመመለስ እንዲሁም መረጃዎችን ማቅረብ ይጠበቅበታል፡፡ 

4. በዚህ አንቀፅ መሰረት ሪፖርት ሲያቀርብ ከማንኛውም አካል ያገኘውን ከ ብር 5,000(አምስት ሺህ) በላይ የሆነን 

መዋጮ ከየት አካል እንደተገኘ በመግለፅ ማካተት ይገባዋል፡፡ 

5. ከላይ የተደነገገው ቢኖርም ኤጀንሲው አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘው ስለመዋጮው በሚመለከት ማንኛውም መረጃ 

እንዲቀርብለት መጠየቅ ይችላል፡፡ 

አንቀፅ 15 መዋጮን በኮሚሽን ማከናዎን ስለመከልከሉ 

ማንኛውም ህዝባዊ መዋጮ የሚያካሂድ በጎ አድራጎት ድርጅት ወይም ማህበር በመዋጮው ከሚሰበሰበው ሃብት 

መጠን ውስጥ የተወሰነውን ፐርሰንት ለመክፈል ወይም በሌላ በማናቸውም መንገድ ኮሚሽን ለመክፈል በመስማማት 

ህዝባዊ መዋጮን ሊያካሂድ አይችልም፡፡ 

 

አንቀፅ 16 ሌሎች ግዴታዎች የተጠበቁ ስለመሆናቸው 
 

በኤጀንሲው የህዝባዊ መዋጮ ፈቃድ መሰጠቱ ህዝባዊ መዋጮውን ለማድረግ አስፈላጊ የሆኑ በሌሎች ህጎች 

የተመለከቱ ግዴታዎችን አያስቀርም፡፡ 

አንቀፅ 18 ስለ ቅጣት 

1. ከህዝባዊ መዋጮ ጋር በተያያዘ የሚፈጸሙ ማናቸውም ህጋዊ ያልሆኑ ተግባራት በወንጀል ህጉ ድንጋጌዎች የሚሸፈኑ 

መሆናቸው እንደተጠበቀ ሆኖ ማንኛውም የበጐ አድራጐት ድርጅት ወይም ማህበር፡-  

ሀ.በዚህ መመሪያ መሠረት ከኤጀንሲው ፈቃድ ሳያገኝ በህዝባዊ መዋጮ ማሰባሰብ ስራ ላይ ተሰማርቶ የተገኘ 

እንደሆነ፤ 

ለ. በዚህ መመሪያ አንቀጽ 13 መሰረት ሪፖርት ያላቀረበ እንደሆነ፤  

ሐ. በዚህ መመሪያ ክፍል ሶስት ስር የተቀመጠውን የመዋጮ አሰባሰብ ስርዓት ሳያከብር የቀረ እንደሆነ 
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እንደነገሩ ሁኔታና እንደጉዳዩ ክብደት ኤጀንሲው ከፅሁፍ ማስጠንቀቂያ እስከ ቀጣይ የህዝብ መዋጮ ስብሰባ እቅዶችን 

እስካልተወሰነ ጊዜ የማገድ እርምጃዎችን ሊወስድ ይችላል፡፡ 

2. በዚህ አንቀፅ የተደነገገው ቅጣት እንደተጠበቀ ሆኖ በአዋጁ አንቀጽ 91፣ 92 ፣ 93፣ 98 (3) እና 102 የተመለከቱ የስራ 

መሪን ከሃላፊነት የማንሳት፣ ድርጅቱን ወይም ማህበሩን የማገድ፣ የማፍረስ እና ሌሎች ቅጣቶች እና እርምጃዎች 

ተፈፃሚ ይሆናሉ፡፡    

አንቀፅ 19 ተፈፃሚነት ስለማይኖራቸው ሌሎች ህጎች 

ከዚህ መመሪያ ጋር የሚቃረን ማንኛውም መመሪያና ልማዳዊ አሰራር ተፈፃሚነት አይኖረውም፡፡ 

  

አንቀፅ 20 መመሪያው የሚፀናበት ገዜ 

ይህ መመሪያ በኤጀንሲው ፀድቆ ከወጣበት ከሐምሌ 9 ቀን 2003 ዓ.ም ጀምሮ ተፈፃሚ ይሆናል፡፡ 

 

አሊ ሲራጅ መሀመድ 
የበጎ አደራጎት ድርጅቶችና ማኀበራት ኤጀንሲ 

ዋና ዳይሬክተር 
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የበጐ አድራጐት ድርጅቶችና ማህበራት 

ንብረቶችን 

ለማጣራት፣ ለማስተላለፍ እና ለማስወገድ 

የወጣ መመሪያ  

ቁጥር 6/2003 
 

 

 

 

 

 

 

ነሐሴ 21 ቀን 2003 ዓ.ም
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የበጐ አድራጐት ድርጅቶችና ማህበራት ንብረቶችን 

ለማጣራት፣ ለማስተላለፍ እና ለማስወገድ የወጣ 

መመሪያ 

መግቢያ 

የበጐ አድራጐት ድርጅቶችና ማህበራትን ለመመዝገብና ለማስተዳደር በወጣው አዋጅ 621/2001 እና በደንብ ቁጥር 

168/2001 መሠረት ሕብረተሰብን ተጠቃሚ ለማድረግ የተቋቋመ የበጎ አድራጎት ድርጅት ወይም ማህበር በሕግ አግባብ 

ሲፈርስ ወይም በተለያየ ምክንያት ድርጅቱ የማይጠቀምበት ንብረት ሆኖ ሲገኝ በሕዝብ ስም ያሰባሰበው ሃብትና ንብረት 

በድርጅቱ ጥያቄ ወይም በኤጀንሲው ውሳኔ ለተመሳሳይ ዓላማ ማዋል እንዲቻል ንብረቱን ለማጣራት፣ ለማስተላለፍ እና 

ለማስወገድ የሚረዳ ዝርዝር የአፈፃፀም መመሪያ ማውጣት አስፈላጊ በመሆኑ፡፡ 

በህግ ያልፈረሱና በሥራ ላይ ያሉ በርካታ የበጎ አድራጎት ድርጅቶችና ማህበራት ለረጅም ጊዜ የተገለገሉባቸውና በእርጅና 

ምክንያት አገልግሎት የማይሰጡ ወይም ጊዜያቸው በማለፉ ምክንያት የማይፈለጉ ዕቃዎችን ለማስወገድ ለኤጀንሲው 

የሚያቀርቡት የይወገድልን ጥያቄን ለማስተናገድ እንዲቻል ዝርዝር የማስፈፀሚያ ስርዓት ማውጣት አስፈላጊ በመሆኑ፡፡ 

በሌላ በኩል የበጎ አድራጎት ድርጅት ወይም ማህበር በተጠቃሚው ህዝብ ስም ከቀረጥ ነፃ የገቡና የኮድ 35 አገልግሎት 

ሽፋን የተሰጣቸው ተሸከርካሪዎችን ስርዓት ባለው መንገድ ለማስተዳደር፣ለማጣራት፣ለማስተላለፍ እና ለማስወገድ ይቻል 

ዘንድ ግልፅ መመሪያ መኖሩ አስፈላጊ በመሆኑ፡፡  

የኢፌድሪ በጐ አድራጐት ድርጅቶችና ማህበራት ኤጀንሲ የበጐ አድራጐት ድርጅቶችና ማህበራትን ለመመዝገብና 

ለማስተዳደር በወጣው አዋጅ ቁጥር 621/2001 አንቀጽ 9/4/ መሠረት ይህን መመሪያ አውጥቷል፡፡ 
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ክፍል አንድ 

ጠቅላላ 

አንቀጽ 1. አውጭው ባለስልጣን 

የበጐ አድራጐት ድርጅቶችና ማህበራት ኤጀንሲ በአዋጅ ቁጥር 621/2001 መሠረት የበጐ አድራጐት ድርጅቶችና ማህበራት 

ንብረቶችን ለማጣራት፣ ለማስተላለፍ እና ለማስወገድ በአዋጁ አንቀጽ 9(4) በተሰጠው ስልጣን መሠረት ይህን መመሪያ 

አውጥቷል፡፡ 

አንቀጽ 2. አጭር ርዕስ 

ይህ መመሪያ “የበጐ አድራጐት ድርጅቶችና ማህበራት ንብረቶችን ለማጣራት ለማስተላለፍ እና ለማስወገድ የወጣ መመሪያ 

ቁጥር 6 /2003 ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡ 

አንቀጽ 3. ትርጓሜ  

የቃሉ አገባብ ሌላ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ በስተቀር በዚህ መመሪያ ውስጥ ያሉ ቃላትና ሐረጐች የሚከተለውን 

ትርጉም ይይዛሉ፡- 

1. “አዋጅ” ማለት የበጐ አድራጐት ድርጅቶችና ማህበራትን ለመመዝገብና ለማስተዳደር የወጣ አዋጅ ቁጥር 

621/2001 ነው፡፡  

2. “ደንብ” ማለት ስለበጐ አድራጐት ድርጅቶች እና ማህበራት ምዝገባና አስተዳደር የወጣ የሚንስትሮች ም/ቤት 

ደንብ  ቁጥር 168/2001 ነው፡፡   

3. “ኤጀንሲ” ማለት የበጐ አድራጐት ድርጅቶችና ማህበራት ኤጀንሲ ነው፡፡ 

4. “ቦርድ” ማለት የበጐ አድራጐት ድርጅቶችና ማህበራት ቦርድ ማለት ነው፡፡   

5. “ዋና ዳይሬክተር” ማለት የበጐ አድራጐት ድርጅቶችና ማህበራት ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር ነው፡፡    

6. “ሿሚው አካል” ማለት ኤጀንሲው ወይም በኤጀንሲው ውክልና የተሰጠው በክልሎች የበጎ አድራጎት ድርጅቶችና 

ማህበራትን ለመምራትና ለማስተዳደር ህጋዊ ስልጣን የተሰጠው አካል ወይም በሕግ ሥልጣን ያለው ፍርድ ቤት 

ነው፡፡  

7. “ንብረት አጣሪ” ማለት በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 6 በተዘረዘሩት አካላት ንብረትን ለማጣራት የሚሾም አካል 

ነው፡፡ 

8. “ንብረት ማጣራት” ማለት በሕግ አግባብ ንብረቱ እንዲጣራ ውሳኔ የተላለፈበትን የበጐ አድራጐት ድርጅት ወይም 

ማህበር ሃብትና ዕዳ የመለየት ሂደት ነው፡፡ 

9. “ንብረት ማስተላለፍ” ማለት በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 3 መሠረት የተጣራውን ኃብትና ንብረት ለሌላ ወገን 

የማስተላለፍ ሂደት ነው፡፡ 

  10. “ቋሚ ንብረት” ማለት ግዙፋዊ ኃልዎት ያለው ከአንድ ዓመት በላይ ለሆነ ጊዜ የጠቀሜታ እሴት የሚኖረው እና 

አገልግሎት በመስጠት ላይ የሚገኝ ወይም ሊሰጥ የሚችል ንብረት ሲሆን እንደ የቢሮ ዕቃ፣ ኮምፒውተር፣ 

ተሽከርካሪ፣ መርከብ፣ አውሮፕላን፣ ህንፃ፣ እና የመሳሰሉትን ይጨምራል፡፡ 
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  11. “አላቂ ዕቃ” ማለት ከቋሚ ዕቃ ውጭ የሆነ ማናቸውም የበጐ አድራጐት ድርጅቶች ወይም ማህበራት ንብረት ሲሆን 

ጥቅም ላይ መዋል ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ እስከ አንድ ዓመት አገልግሎት ሊሰጥ የሚችል እና ዋጋው የንብረት 

አጣሪው በሚያወጣው የዋጋ ግምት የሚወሰን ንብረት ነው፡፡ 

12. “የዋጋ ግምት”  ማለት በንብረት ማጣራት እና ማስወገድ ሂደት አጣሪው ወይም ልዩ ዕውቀት ያለው ባለሞያ 

ለአንድ ንብረት የሚሰጠው የዋጋ ተመን ነው፡፡ 

13.  በዚህ መመሪያ በወንድ ፆታ የተደነገገው  የሴትንም ፆታ ያካትታል፡፡ 

አንቀጽ 4. የመመሪያው ተፈፃሚነት ወሰን 

ይህ መመሪያ በሚከተሉት ላይ ተፈፃሚ ይሆናል፡፡ 

1. በህግ አግባብ መሠረት በሚፈርሱ የበጐ አድራጐት ድርጅቶችና ማህበራት ሀብትና ንብረት፤ 

2. በተቋረጡ ወይም በተጠናቀቁ የበጐ አድራጐት ድርጅቶች ወይም ማህበራት ፕሮጀክቶች ሀብትና ንብረት፤ 

3. በቂ ባልሆነ ወይም ከሚፈለገው በላይ የተሰበሰበ የበጐ አድራጐት ኮሚቴ ሀብትና ንብረት፤ 

4. በኤጀንሲው በተሰረዙ የገቢ ማስገኛ እና ሕዝባዊ መዋጮ ፈቃዶች በተገኘ ሀብትና ንብረት፤ 

5. በአዋጁ አንቀጽ 95 መሠረት የበጐ አድራጐት ድርጅቶች ንብረትን ለተቀራራቢ ዓላማ ለማዋል በሚሰጥ 

ውሳኔ፤ 

6. የአገልግሎት ዘመናቸውን በጨረሱ፣ ከሚሰጡት አገልግሎት ጉዳታቸው ያመዘነ የበጐ አድራጐት ድርጅት 

ወይም ማህበር ንብረት፤ 

7. በአዋጁ አንቀጽ 97 /1/ሀ መሠረት የአነስተኛ የበጐ አድራጐት ድርጅቶች ሀብትና ንብረት ለሌላ እንዲተላለፍ 

ወይም እንዲከፋፈል በሚሰጥ ውሳኔ፡፡ 

8. በደንቡ አንቀፅ 18 መሰረት ከውጭ በጎ አድራጐት ድርጅት ወይም ከኢትዮጵያ ነዋሪዎች በጎ አድራጐት 

ድርጅት ወይም ማህበር ወደ ኢትዮጵያ በጎ አድራጎት ድርጅት ወይም ማህበር በሚቀየሩ የበጎ አድራጎት 

ድርጅቶችና ማህበራት ሃብትና ንብረት፡፡ 

አንቀጽ5. የመመሪያው ዓላማ 

በህግ አግባብ እንዲጣራ የተወሰነውን የበጐ አድራጐት ድርጅቶችና ማህበራት ገንዘብና ንብረት ውጤታማ፣ ዘመናዊና 

ቀልጣፋ በሆነ መልኩ ለሌላ ተጨማሪ ሕዝባዊ አገልግሎት እንዲውል፤ እንዲሁም በልዩ ልዩ ምክንያት ከአገልግሎት ውጭ 

የሆነውን ወይም አገልግሎት መስጠት የማይችለውን የበጐ አድራጐት ድርጅቶችን ወይም ማህበራትን ንብረት በወቅቱና 

በተገቢው መንገድ እንዲወገድ ማስቻል ነው፡፡ 

 

Abrham Yohannes Haramaya University College of Law www.chilot.me

Page 73 of 125



4 
 

ክፍል ሁለት 

የአጣሪዎች አሿሿም 

አንቀጽ6. ንብረት አጣሪዎችን የመሾም ስልጣን 

1. በህግ አግባብ የበጐ አድራጐት ድርጅቶች ወይም ማህበራት ሀብትና ንብረትን ለማጣራት ኤጀንሲው ወይም ፍርድ 

ቤት ንብረት አጣሪ የመሾም ስልጣን ይኖራቸዋል፡፡ 

2. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 የተጠቀሰው እንደተጠበቀ ሆኖ የየክልሉ የበጎ አድራጐት ድርጅቶችና ማህበራትን 

ለመመዝገብና ለማስተዳደር ህጋዊ ስልጣን ያለው አካል ኤጀንሲው በሚሰጣቸው ውክልና መሰረት ንብረት አጣሪን 

የመሾም ይኖረዋል፡፡ 

3. አጣሪዎች የሚሾሙት በሙሉ ፈቃደኝነትና ፍላጐት ይሆናል፡፡ያለው አካል ኤጀንሲው በሚሰጣቸው ወክልና 

መሰረት ንብረት አጣሪን የመሾም ስልጣን 

አንቀጽ 7. የአጣሪዎች ስብጥር   

1. የአጣሪ ኮሚቴ አባላት ከኤጀንሲው ሰራተኞች፣ ወይም ንብረቱ ከሚጣራበት ድርጅት ወይም ማህበር የስራ 

መሪዎችና ሰራተኞች፣ ወይም ለማጣራት ስራ አስፈላጊ ከሆነ አግባብነት ካላቸው የዘርፍና የክልል መንግስታዊ 

ተቋማት ወይም መንግስታዊ ካልሆኑ አካላት ሊውጣጡ ይችላሉ፡፡ 

2. የአጣሪ ኮሚቴ  አባላት እንደሚጣራው ንብረት ስፋትና ብዛት በሿሚው አካል የሚወሰን ሆኖ ቁጥራቸው ከ3-5 

ሊደርስ ይችላል፡፡ 

አንቀጽ8. አጣሪዎችን ለመሾም የሚያስፈልገው መስፈርት 

1. መልካም ሥነ- ምግባር ያለው፣ ሥራውን በሚገባ ለመፈጸም የሚያስችል አስፈላጊ የሞያ ብቃትና ክህሎት ያለው፤ 

2. ከማጣራት ሥራው ጋር በተገናኘ ምንም አይነት የጥቅም ግጭት የሌለው፤ 

3. በማጭበርበር፣ ስርቆት፣ ዕምነት ማጉደል እንዲሁም ከንብረት ጋር በተያያዘ በሌሎች ወንጀሎች ተከሶ ያልተቀጣ፤ 

4. የአጣሪዎች የሞያ ስብጥር ቢያንስ በንብረት አስተዳደር ወይም በሂሳብ አያያዝ ወይም በሥራ አመራር ወይም በህግ 

ሙያ የተመረቁ ባለሞያዎችን የሚያካትት ይሆናል፤ 

5. በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ 4 የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ ኤጀንሲው ለማጣራት 

  ስራ ተገቢ ነው ብሎ ያመነውን ሌላ ሙያተኛ ሊመድብ ይችላል፡፡   

አንቀጽ9.  አጣሪዎች የሚሾሙበት ጊዜ 

1. አጣሪዎች የአንድ በጐ አድራጐት ድርጅት ወይም ማህበር የንብረት ማጣራት ውሳኔ በተሰጠ በ15 ቀናት ጊዜ 

ውስጥ ይሾማሉ፡፡ 

2. አጣሪው መሾሙን የሚገልጽ ደብዳቤ በሿሚው አካል ተፈርሞ ሲደርሰው ሥራውን  ይጀምራል፡፡ 

3. የማጣራት ሥራው እሰከ 2 ወር ጊዜ ውስጥ የሚጠናቀቅ ሆኖ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ በሿሚው አካል ውሳኔ ሊራዘም 

ወይም ሊያጥር ይችላል፡፡ 
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አንቀጽ10 የአጣሪዎች አመራር ስልጣንና ተግባር 

1. ያጣሪ ቁጥር ከ2 በላይ ሲሆን የአጣሪው ሰብሳቢ፣ ምክትል ሰብሳቢና ፀሃፊ የሚሆኑት በሿሚው አካል ይሾማሉ፡፡  

2. የአጣሪው ኮሚቴ ሰብሳቢ  

ሀ. የአጣሪነቱን ሥራ በበላይነት ይመራል፣ ይቆጣጠራል፤ 

ለ. መደበኛና አስቸኳይ ስብሰባ ይጠራል፤ 

ሐ. የኮሚቴውን ስብሰባ ይመራል፤ 

መ. ኮሚቴው የወሰናቸውን ውሳኔዎች በትክክል ሥራ ላይ መዋላቸውን ይከታተላል፤ 

ሠ. የአጣሪ ሥራዎችን ወቅቱን ጠብቆ ለሾመው አካል ሪፖርት ያቀርባል፡፡ 

3. ምክትል ሰብሳቢ 

ሀ. ሰብሳቢው በማይኖርበት ጊዜ ተክቶ ይሰራል፤ 

ለ. በሰብሳቢው የሚሰጡ ሌሎች  ተግባራትን ያከናውናል፡፡ 

4. ፀሐፊ 

ሀ. ከሰብሳቢው ጋር በመሆን የስብሰባውን የመወያያ አጀንዳዎችን ይቀርፃል፤ ቃለ- ጉባኤዎችን ይይዛል፤ 

ለ.. ከማጣራት ሥራዎች ጋር የተያያዙ ሰነዶችን በአግባቡ ይይዛል፡፡ 

አንቀጽ11. የስብሰባ ሥነ- ሥርዓት 

1. አጣሪዎች በሚያደርጉት ሥምምነት ወይም በሚያወጡት ዕቅድ መሠረት መደበኛና አስቸኳይ ስብሰባ 

ይኖራቸዋል፡፡ 

2. የኮሚቴው 50+1 አባላት ከተገኙ ምልዓተ ጉባኤው እንደተሟላ ይቆጠራል፡፡ 

3. ውሳኔዎች በድምፅ ብልጫ ይተላለፋሉ፤ ድምፅ እኩል ከሆነ የሰብሳቢው ድምፅ ገዥ ይሆናል፡፡ 

4. አጣሪዎች የልዩነት ኃሳባቸውን በቃለ ጉባኤ ማስፈር ይችላሉ፡፡ 

5. የስብሰባ ቃለ- ጉባኤዎች ቅጅ በሁሉም አባላት ተፈርሞና ከፈረሰው ድርጅት ሰነድ ጋር ተያይዞ በኤጀንሲው ጽ/ቤት 

ይቀመጣል፡፡ 

አንቀጽ12. የአጣሪዎች ሥነ- ምግባር 

1. ከማጣራት ሥራው ጋር በተገናኘ ምንም አይነት የወንጀል ድርጊት አለመፈጸም፤ 

2. በሚጣራው ኃብትና ንብረት ላይ ምንም አይነት ብክነት እና ምዝበራ አለማድረስ፤ 

3. ከማጣራት ሥራው ጋር ምንም አይነት ሥጦታ ወይም የገንዘብ ዋጋ ያለው ነገር ወይም አገልግሎት አለመቀበል፤ 

4. ከማጣራት ሥራው ጋር በተገናኘ የግድ በምስጢር መጠበቅ ያለባቸውን መረጃዎች ጠብቆ ማቆየት፤ 

5. በማጣራቱ ሥራ ሂደት ሊፈጠሩ የታሰቡ ወይም የተፈጠሩ የሙስና ተግባራትና ብልሹ አሠራሮችን አጥብቆ 

መታገልና ለሚመለከታቸው የፍትህ አካላት በየደረጃው ማሳወቅ፤ 

6. ከማጣራት ሥራው ጋር በተያያዘ የተፈጠረ ወይም ሊፈጠር የሚችል የጥቅም ግጭትን ለሾመው አካል በጽሁፍ 

በማሳወቅ ራሱን ከማጣራት ሂደቱ ማግለል፤ 

7. የድርጅቱን ወይም የማህበሩን ንብረቶች እንዳይመዘበሩ፣ እንዳይባክኑና እንዳይበላሹ ልክ እንደ መልካም አባት 

ሆኖ እንዲጠበቅና እንዲቀመጥ ማድረግ፣  

8. አጣሪዎች የሚጣራውን ሃብት እንደ መልካም አባት ሆነው ይሰራሉ 
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አንቀጽ13. የአጣሪዎች ስልጣንና ተግባር 

1. ንብረትን የማጣራትና የማስተላለፍ ሥራቸውን ነፃና ገለልተኛ ሆነው መሥራት፤ 

2. የማጣራት ሥራቸውን ለማከናወን እንዲረዳቸው አግባብነት ያላቸውን ማናቸውንም ሰነዶችና ማህደሮች አስቀርቦ 

የመመርመር መረጃ የመሰብሰብና የማጠናከር እንዲሁም የሚመለከታቸውን የሥራ መሪዎች ቀርበው እንዲያስረዱ 

ማድረግ፤ 

3. በንብረት ማጣራትና በማስተላለፍና ሂደቱ ተገቢ ሆኖ ሲያገኙት መንግስታዊ ወይም መንግስታዊ ካልሆኑ አካላት ልዩ 

ሙያዊ እገዛ መጠየቅና ማግኘት፤ 

4. ከድርጅቱ ወይም ማህበሩ ለማጣራት ሥራው መነሻ ሊሆን የሚችል የኦዲት/የሂሳብ/ ሪፖርት፣ የንብረት ዝርዝር፣ 

የባንክ ሂሳብ መግለጫ እንዲሁም ሌሎች አግባብነት ያላቸውን ሰነዶች እንዲቀርብላቸው ማዘዝ፤ 

5. የማጣራት ስራ የሚከናወንበት የበጐ አድራጐት ድርጅት ወይም ማህበር ይዞታ ስር የሚገኝ ማንኛውንም ንብረት 

ማሸግ፣ 

6. ለማጣራት የሚያግዙ ማንኛውንም የድርጅቱን ወይም የማህበሩን ሰነድ በኃላፊነት ተቀብሎ መያዝ፤  

7. የድርጅቱን ወይም የማህበሩን ቋሚና አላቂ ንብረት ዝርዝር (assets inventory)  ማዘጋጀት፤  

8. ድርጅቱ ወይም ማህበሩ ያሉትን ኃብቶችና ያሉበትን ዕዳዎች ለይቶ በማወቅ ዝርዝር የሃብትና የዕዳ ሚዛን (Balance 

Sheet) ማዘጋጀት፤ 

9. የድርጅቱን ወይም ማህበሩን ገቢና ወጭ ለይቶ በማስላት የሂሳብ መግለጫ  (financial statement) ማዘጋጀት፤ 

10. የድርጅቱ የሃብት መጠን የግድ በውጭ ኦዲተር መመርመር ያለበት መሆኑን   

    የሚያሳይ ከሆነ በድርጅቱ ወይም ማህበሩ የገንዘብ ወጪ ሃብትና ዕዳው፣ ገቢና    

    ወጪዎች በውጭ ኦዲተር እንዲመረመር ያስደርጋል፤ 

11. ይበላሻሉ ወይም ለከፍተኛ ወጪ ይዳርጋሉ ተብለው የታሰቡ ንብረቶችን ህጋዊ   

በሆኑ አሰራሮች በገበያ ዋጋ ተሽጦ በበጎ አድራጎት ድርጅቱ ወይም ማህበሩ ስም በባንክ በዝግ ሂሳብ  

እንዲቀመጥ ማድረግ፤  

12. የሚጣሩ በበጎ አድራጎት ድርጅቱን ወይም የማህበሩን ንብረቶች እንዳይመዘበሩ    

13. እንዳይባክኑና እንዳይበላሹ ልክ እንደ መልካም አባት እና እንደራሱ አድርጎ    

   እንዲጠበቅና እንዲቀመጥ ማድረግ፣  

14. አጣሪው የበጎ አድራጎት ድርጅቱን የድርጅቱን ወይም የማህበሩን ሀብት  

   ከምዝበራ፣ ከብክነትና ከብልሽት ለመጠበቅ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ በአንድ ቦታ   

   መሰብሰብና ከሀብቱ የሚመነጩ ልዩ ልዩ ገቢዎችን መቀበል፣ 

15. የድርጅቱን ወይም ማህበሩን ልዩ ልዩ ወጪዎች፣ ዕዳዎች ማስረጃን መሠረት  

   በማድረግ መክፈል ወይም እንዲከፈል ማድረግ፣ ደረሰኝ መስጠትና መቀበል፤ 

16. ከማጣራት ሥራው ጋር በተገናኘ እንደየ አስፈላጊነቱ ውል መግባት፣ ፍ/ቤት ቀርቦ  

   መከራከርና ውክልና መስጠት፤ 

17. የማጣራት ሥራው ከተጠናቀቀና ወጪዎችና ዕዳዎችም ተከፍለው ካበቁ በኋላ  

   ቀሪውን ሀብት በዚህ መመሪያ መሠረት ለሚገባው አካል ማስተላለፍ፤ 

18. ንብረት የማጣራትና የማስተላለፍ ሥራውን በተመለከተ በየጊዜው ወቅቱን ጠብቆ  
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   ለሾመው አካል ሪፖርት ማድረግ፤ 

19. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 18 ላይ የተመለከቱትን ሥራዎች በተገቢው መልኩ  

   ለማሳካት አስፈላጊ የሆኑ ሌሎች ተግባሮችን መፈፀም፡፡ 

አንቀጽ14.  የአጣሪዎች ክፍያ 

1. አጣሪዎች ከማጣራት ስራ ጋር በተያያዘ ለሚሰጡት አገለግሎት ክፍያ አይታሰብላቸውም፡፡ 

2. የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 የተጠቀሰው ቢኖርም ከኤጀንሲው ሰራተኛ በስተቀር  ንብረት አጣሪ ሆነው 

ለሚመደቡ ሠራተኞች የማጣራት ሥራውን ለማከናወን ምክንያታዊ ለሆኑ ወጪዎች ከሚጣራው ንብረት ላይ 

የሚተካ በአበል መልክ እንዲከፈላቸው ሊደረግ ይችላል፡፡ 

3. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 2 የተመለከቱትን ወጪዎች የሚጣራው ንብረት ወጪዎቹን ሊሸፍን የማይችል ከሆነ 

ሿሚው አካል ይሸፍናል፡፡  

አንቀጽ15.  አጣሪዎችን ማንሳትና መተካት 

አንድ አጣሪ በማንኛውም ምክንያት የአጣሪነት ሥራውን መሥራት አለመቻሉን ሿሚው አካል ሲያረጋግጥ ሹመቱን 

በደብዳቤ ይሽራል፤ ተተኪውንም በተመሳሳይ መንገድ ይሾማል፡፡ 

አንቀጽ16.  የንብረት አጣሪዎች የሕግ ተጠያቂነት 

1. አንድ አጣሪ ከማጣራት ሥራው ጋር በተያያዘ ይህንን መመሪያ በመተላለፍ የወንጀል ድርጊት ፈጽሞ ከተገኘ 

በወንጀል ህግ ድንጋጌዎች መሠረት ተጠያቂ ይሆናል፡፡ 

2. ማንኛውም አጣሪ አስቦ ወይም በቸልተኛነት ወይም ባለመጠንቀቅ በሚጣራው ንብረት ላይ ለሚደርሰው ጉዳት 

በፍትሐብሔር ተጠያቂ ይሆናል፡፡ 
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ክፍል ሶስት 

የንብረት ማጣራት ሥርዓት 

አንቀጽ17. የቅድመ ማጣራት ሥራ 

1. አጣሪዎቹ ለማጣራት ሥራው የሚያግዙ የኦዲት ሪፖርቶች፣ የንብረት ዝርዝር፣ የባንክ ሂሳብ መግለጫና ሌሎች 

አስፈላጊ የንብረትና የሂሳብ ሰነዶችን ከኤጀንሲው፣ ከበጎ አድራጎት ድርጅቱ ወይም ማህበሩ ዋና መ/ቤት፣ 

በቅርንጫፍ ጽ/ቤቶች፣ የፕሮጀክት ቦታዎች ከተጠቃሚዎችና ከማንኛውም ተቆርቋሪ ዜጋ እንዲሁም ሌሎች 

መንግስታዊና መንግስታዊ ካልሆኑ ድርጅቶች በማሰባሰብ ይመረምራሉ፡፡ 

2. የበጎ አድራጎት ድርጅቱ  ወይም የማህበሩ የሥራ መሪዎችና ሠራተኞች በእጃቸው የሚገኝ የሂሳብ ወይም 

የንብረት ሰነድ ካለ እንዲያስረክቡ እንዲሁም ስለሚጣራው ሀብት ተገቢውን መረጃ እንዲሰጡ አጣሪዎች ሊያዙ 

ይችላሉ፡፡ 

3. አጣሪዎች ከማጣራት ሂደቱ በፊት የተሰበሰቡትን ሰነዶች ህጋዊነትና ዕውነተኛነት ከሚመለከታቸው 

መንግስታዊና መንግስታዊ ካልሆኑ ተቋማት ያረጋግጣሉ፡፡ 

4. አጣሪዎች የሚጣራውን ንብረት ከሚመለከታቸው የበጎ አድራጎት ድርጅቱ  ወይም የማህበሩ አመራሮች ወይም 

ህጋዊ ወኪሎቻቸው የተረከቡ ስለመሆናቸው በህጋዊ የመረከቢያ ደረሰኝ ቆርጠው በመስጠት ያረጋግጣሉ፡፡ 

5. ንብረት አስረካቢው ድርጅት ወይም ማህበር ንብረቱን ያስረከበበትን ፅሁፍ ደረሰኝ ይዞ ሲቀርብ ከኤጀንሲው 

የማረጋገጫ ደብዳቤ ይሰጠዋል፡፡ 

አንቀጽ18. ዝርዝር የማጣራት ሥራ 

ዝርዝር የማጣራት ሥራው የሚከተሉትን ተግባራት ያካትታል፡- 

ሀ.  ንብረቶችን ማሸግ፤ 

ለ.  የንብረት ዝርዝር ማዘጋጀት፤ 

ሐ.  የንብረት ግምት ማውጣት፤ 

መ.  ንብረትን ወደ አንድ ቦታ ማሠባሠብ፤ 

ሠ.  የድርጅቱን ወይም የማህበሩን ወጭዎችና ዕዳዎች መለየትና ቅደም ተከተል ማስያዝ፤ 

ረ.  የሃብትና የዕዳ ሚዛን ማዘጋጀት፤ 

ሰ.  የወጭና የገቢ መግለጫ ማዘጋጀት፤ 

አንቀጽ19.  ንብረት ማሸግ  

1. አጣሪዎች ከተሾሙበት ጊዜ ጀምሮ ባሉት ተከታታይ 5 ቀናት የድርጅቱን ወይም የማህበሩን ንብረት ባለበት ቦታና 

ሁኔታ ታዛቢዎች በተገኙበት ያሽጋሉ፤ 

2. የእሽግ ሥራው በአጣሪዎች የቃለ- ጉባኤ ፊርማ ሥነ- ሥርዓት መከናወን ይኖርበታል፤ 

3. በመታሸጊያ ወረቀቱ ላይ የአጣሪዎች ፊርማና የኤጀንሲው ክብ ማህተም ይኖርበታል፡፡ 
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አንቀጽ 20.  የንብረት ዝርዝር ማዘጋጀት 

1. አጣሪዎች ንብረቱ ከታሸገበት ጊዜ ጀምሮ ባሉት 10 ቀናት ንብረቶቹን በአይነታቸው በመለየት የንብረት ዝርዝር 

መዝገብ ያዘጋጃሉ፡፡ 

2. በንብረት ምዝገባው ወቅት ሣይገኙ የቀሩ ንብረቶች የማጣራት ሥራው ሳይጠናቀቅ ከሆነ በተገኙበት ጊዜ ንብረት 

ዝርዝሩ ውስጥ ተካተው ይመዘገባሉ፡፡ 

3. የማጣራት ሥራው ከተጠናቀቀ በኋላ ለሚገኝ ንብረት ለኤጀንሲው ሪፖርት ቀርቦ ኤጀንሲው የመጨረሻ ውሣኔ 

ይሰጥበታል፡፡ 

አንቀጽ 21.   ንብረትን ወደ አንድ ቦታ ማሰባሰብ 

1. አጣሪዎች ሊሰበሰቡ የሚችሉ የድርጅቱን ወይም የማህበሩን ሀብትና ንብረቶች ለቁጥጥርና ለጥበቃ ያመቻል 

ብለው ወደ ወሰኑት ቦታ ይሰበስባሉ፡፡ 

2. አጣሪዎች በንብረቱ ተፈጥሮአዊ ባህርይ ወደ አንድ ቦታ ሊሰበሰብ የማይችለውን  ንብረት ባለበት ቦታ 

እንዲጠበቅ ያደርጋሉ፡፡ 

3. ንብረቱ ከቆይታ አንፃር በቶሎ የሚበላሽ ከሆነ ወይም ከፍተኛ ወጪ የሚያስከትል ከሆነ በወቅቱ ኮሚቴው 

ባጠናው የገበያ ዋጋ ተሽጦ በድርጅቱ ወይም በማህበሩ ሥም ገንዘቡ በዝግ ሂሳብ እንዲቀመጥ ይደረጋል፡፡ 

አንቀጽ 22. የንብረት ዋጋ ግምት ማውጣት 

1. አጣሪዎች የንብረቶቹን የዋጋ ግምት ንብረቱ ተሰባስቦ ከተጠናቀቀ በኋላ ባሉት 5 የሥራ ቀናት ውስጥ የዋጋ ግምት 

ያወጣሉ፡፡ 

2. አጣሪዎች ዋጋ ሊያወጡላቸው ያልቻሉ ንብረቶችን ልዩ አዋቂዎችን ቀጥረው እንዲገመቱ ያደርጋሉ፡፡ 

አንቀጽ 23. 

  የበጎ አድራጎት ድርጅቱ  ወይም የማህበሩን ወጭዎችና ዕዳዎች መለየት 

1. የበጎ አድራጎት ድርጅቱ ወይም የማህበሩ ወጭ ዕዳዎች እና የአከፋፈል ቅደም ተከተል፡- 

ሀ. የመጋዘን ኪራይ፣ የጥበቃ፣ የመጓጓዣ፣ የማስታወቂያ፣ የልዩ አዋቂ ንብረት ገማች፣ የጽህፈት አገልግሎትና መሣሪያ፣ 

የኦዲት ምርመራ፣ የዳኝነት አገልግሎቶች እንዲሁም  ከማጣራት ሥራ ጋር የተያያዙ ልዩ ልዩ ወጪዎች፤በአንደኛ 

ደረጃ 

ለ. የመንግስት ቀረጥና ግብር፣ ሥልክ፣ መብራት፣ ውሃና ሌሎች ልዩ ልዩ መንግስታዊ አገልግሎቶች የሚከፈሉ 

ወጭዎችና ዕዳዎች፤በሁለተኛ ደረጃ 

ሐ. ከድርጅቱ ወይም ማህበሩ የገንዘብ ጥያቄ ላላቸው ባለመብቶች የሚከፈሉ ዕዳዎችን ያጠቃልላል፡፡  

2. የገንዘብ ጠያቂዎች (Creditors) ዕዳ አከፋፈል ቅደም ተከተል እንደሚከተለው ይሆናል፡- 

ሀ.  የበጎ አድራጎት ድርጅቱ  ተቀጣሪ ሠራተኞች ደመወዝና ልዩ ልዩ ክፍያዎች፤ 

     ለ. ንብረት ያሳገዱ ወይም የንብረት መያዣ ያላቸው ባለመብቶች፤ 
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     ሐ. የንብረት መያዣ ባይኖረውም ማንኛውም መብት አለኝ የሚል ወገን፤                   

3. እኩል ደረጃ ያሉ ባለመብቶች/ገንዘብ ጠያቂዎች/ እንደ ሀብታቸው መጠን በመቶኛ ተስልቶ ዕዳቸው የሚከፈል 

ይሆናል፡፡ 

 

አንቀጽ  24. የሀብትና የዕዳ ሚዛን ማዘጋጀት 

አጣሪዎች የምርመራ ውጤታቸውን መሠረት አድርገው በጎ አድራጎት ድርጅቱ ወይም ማህበሩ ያለውን አጠቃላይ ሃብት፣ 

ያለበትን ዕዳ፣ ቋሚና አላቂ ንብረቶችን፣ ያልተሰበሰበና የሚከፈል ገንዘብ እንዲሁም ቀሪ ንብረትና ገንዘብ ለይቶ በማወቅና 

በማስላት የሀብትና የዕዳ ሚዛን ያዘጋጃሉ፡፡ 

አንቀጽ  25. የገቢና ወጭ መግለጫ ማዘጋጀት 

1. አጣሪዎች የሚጣራው ንብረት ከብር 100,000 /አንድ መቶ ሺህ/ ብር በታች ሆኖ  ሲገኝ ሿሚው አካል 

በሚመድበው የውስጥ ኦዲተር እንዲመረመር ሊያደርጉ ይችላሉ፡፡ 

2. አጣሪዎች የሚጣራው ሀብት ከብር 100,000 /አንድ መቶ ሺህ/ በላይ ሆኖ ሲያገኘው ህጋዊ ዕውቅና ባላቸው 

የውጭ ኦዲተሮች እንዲመረመር ያደርጋሉ፡፡ 

3. አጣሪዎች የራሳቸውን ወይም የኦዲተሩን ምርመራ መሠረት አድርገው በጎ አድራጎት ድርጅቱ ወይም ማህበሩ 

ከአገር ውስጥና ከውጭ ምን ያህል ገቢ እንዳገኘ፣ ለአስተዳደርና ለዓላማ ማስፈጸሚያ ምን ያህል ወጪ እንዳወጣና 

ከወጪ ቀሪ ምን ያህል እንደሆነ ለይቶ በማወቅና በማስላት የገቢና ወጪ መግለጫ ያዘጋጃሉ፡፡ 

 

አንቀጽ 26.  በበጎ አድራጎት ድርጅቱ ወይም ማህበሩ ባለመብቶች ወይም ገንዘብ ጠያቂዎች (Creditors) 

ስለሚደረግ ማስታወቂያ 

 

1. አጣሪዎች በመንግስታዊ ጋዜጣ ሥለ በጎ አድራጎት ድርጅቱ  ወይም ማህበሩ መፍረስ ይፋ ያደርጋሉ፤ 

2. ገንዘብ ጠያቂዎች በጎ አድራጎት የድርጅቱ ወይም ማህበሩ መፍረስ በጋዜጣ ከተገለጸበት ቀን ጀምሮ ባሉት 15 

ተከታታይ ቀናት የይገባኛል አቤቱታቸውን በጽሁፍ ለአጣሪዎች ያቀርባሉ፤ 

3. አጣሪዎች የቀረበላቸውን አቤቱታ መርምረው በ5 ቀናት ውስጥ ውሣኔያቸውን በጽሁፍ ለአቤቱታ አቅራቢው 

ይሰጣሉ፤ 

4. በውሳኔው ቅር የተሰኘ ባለመብት ውሣኔው በተሰጠ በ10 ቀናት ውስጥ ለሿሚው አካል  ይግባኝ በጽሁፍ ያቀርባል፤ 

5. ሿሚው አካል የሚሰጠው ውሳኔ የመጨረሻ ይሆናል፡፡ ይህ እንደተጠበቀ ሆኖ የህግ ጥያቄ የሚያሰነሳ ሆኖ ሲገኝ 

የፍርድ ቤት  የይገባኝ መብቱ አያስቀረውም ። 

 

አንቀጽ 27. የዕዳ አከፋፈል ስርዓት  
 

1. የበጎ አድራጎትድርጅቱን ወይም ማህበሩን ወጪና ዕዳ ለመክፈል ቅድም ተከተሉ እንደሚከተለው ይሆናል፡- 

ሀ.  ጥሬ ገንዘብ፤ 

ለ.  ጥሬ ገንዘቡ ካልበቃ ተራ ተንቀሳቃሽ ንብረት በመሸጥ፤ 

ሐ  እንደ ተሽከርካሪ የመሳሰሉ ልዩ ተንቀሳቃሽ እና የማይንቀሳቀስ ንብረት አግባብነት ባለው ህግ መሰረት  ተሽጦ 

ይከፈላል፡፡ 
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ክፍል አራት 

የንብረት ማስተላለፍ ሥርዓት 

 

አንቀጽ   28.  የተጣራው ሀብትና ንብረት ሪፖርት ስለማድረግ 

አጣሪዎች የማጣራት ሥራው ተጠናቆ፣ ወጪዎችና ዕዳዎችም ተከፍለው ካበቁ በኋላ ቀሪውን ዝርዝር ንብረት በጽሁፍ 

ለሿሚው አካል በ5 ቀናት ውስጥ ያቀርባሉ፡፡ 

አንቀጽ  29. ንብረት ወይም ሀብት ሥለማስተላለፍ 

1. ወጭዎችና እዳዎች ተከፍለው ከተጠናቀቁ በኋላ የተገኘው ቀሪ ሀብትና ንብረት በሚከተለው ቅደም ተከተል 

መሠረት፡- 

ሀ.  ተመሳሳይ ዓላማ ላለው በጐ አድራጐት ድርጅት ወይም ማህበር፤ 

ለ.  ተቀራራቢ ዓላማ ላለው በጐ አድራጐት ድርጅት ወይም ማህበር፤ 

ሐ. ልዩ ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው ብሎ ኤጀንሲው ላመነባቸው ማህበራትና በጐ አድራጐት ድርጅቶች፤ 

መ. ከበጎ አድራጎት ድርጅቱ ወይም ማህበሩ ጋር ተመሳሳይ ወይም ተቀራራቢ ዓላማ ላላቸውና ማህበራዊ አገልግሎት 

ለሚሰጡ መንግስታዊ ተቋማት ይተላለፋል፤ 

2. የሚተላለፈው የንብረት መጠን ከፍተኛ በሚሆንበት ጊዜ አጣሪዎች ሁለትና ከዚያ በላይ ለሆኑ በጐ አድራጐት 

ድርጅቶችና ማህበራት ማስተላለፍ ይችላሉ፡፡ 

3. አጣሪዎች የተጣራውን ሀብትና ንብረት ፈላጊ መስፈርቱ የሚያሟላ ካለ ንብረቱ በሚገኝበትና ሊነበብ በሚችል ቦታ 

የጽሁፍ ማስታወቂያ ይለጥፋሉ፤ እንደነገሩ ሁኔታ በጋዜጣ ማስታወቂያ ማውጣትም ይችላሉ፡፡ 

4. ንብረት ፈላጊ ከበጎ አድራጎት ድርጅቱ ወይም ማህበሩ ማስታወቂያ በወጣበት በ5 የሥራ ቀናት ውስጥ ለንብረት 

አጣሪው በጽሁፍ ያመለክታል፡፡ 

5. አጣሪዎች የንብረት ፍለጋ ጥያቄውን አሰባስበውና መርምረው በ10 የሥራ ቀናት ውስጥ ውሳኔውን ንብረት 

ፈላጊዎች ባመለከቱበት ቦታና በሿሚው አካል መ/ቤት ውስጥ የአሸናፊውን በጎ አድራጎት ድርጅት ወይም ማህበር 

ሥም ገልፀው ይለጥፋሉ፡፡ 

6. በአጣሪው ውሳኔ ቅር የተሰኙ ንብረት ፈላጊዎች ውሳኔው ከተገለጸበት ቀን ጀምሮ በ5 የሥራ ቀናት ውስጥ ቅር 

የተሰኙበትን ዝርዝር ምክንያት ለሿሚው አካል ያቀርባሉ፤ ለሿሚው አካል ከቀረበ በ15 ቀን ውስጥ ውሳኔ ይሰጣል 

ወሳኔው የመጨረሻ ይሆናል፡፡ 

 

አንቀጽ 30. ንብረት የሚተላለፍለት በጎ አድድርጅት ድርጅት ወይም ማህበር ሊያሟላው የሚገባ 

መስፈርት 
 

1. ህጋዊ መስፈርቶች 

ሀ. የአባላቱንና የሥራ መሪዎች ዝርዝርና ቋሚ አድራሻውን በየወቅቱ   የሚያሳውቅ፤ 

ለ. የተሟላ ዓመታዊ የሥራና የኦዲት/የሂሳብ/ ሪፖርት ጊዜውን ጠብቆ የሚያቀርብ፤ 

 ሐ.  የባንክ ሂሳቡን በህጉ መሠረት ለኤጀንሲው አሳውቆ የሚንቀሳቀስ፤ 

 መ. ወቅታዊ ለውጦችን በየጊዜው ለኤጀንሲው የሚያሳውቅ፤ 
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ሠ. አዋጁን፣ ደንቡን እንዲሁም በኤጀንሲው የሚወጡ ልዩ ልዩ መመሪያዎችን በመተላለፍ የጽሁፍ 

ማስጠንቀቂያም ሆነ የዕገዳ ውሳኔ ያልተሰጠው፡፡  

2. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ አጣሪዎች የንብረት ፈላጊውን የዓላማ ተዛምዶ፣ 

ተቀራራቢነት፣ የሀብት አቅም እንዲሁም የጥያቄውን አቀራረብ የጊዜ ቅደም ተከተል አገናዝበው ሊወስኑ ይችላሉ፡፡ 

አንቀጽ 31.  የሚተላለፍ ንብረት የርክክብ ሥርዓት 

1. አጣሪዎች የንብረት ርክክብ በፅሑፍ በማዘጋጀት እማኞች ባሉበት ንብረቱ ለሚተላለፍለት ድርጅት ወይም ማህበር 

በፊርማ ያስረክባሉ፡፡ 

ሀ.  የርክክቡ በፅሑፍ 1 ቅጅ በተረካቢ፤ 

ለ.  1 ቅጅ በሿሚው አካል፤ 

ሐ.  1 ቅጅ በአጣሪዎች እጅ እንዲቀመጥ ይደረጋል፡፡ 

2. አጣሪዎች የንብረት ርክክብ ሥርዓት ዝርዝር ለሾመው አካል ሪፖርት ያቀርባሉ፡፡ 
 

አንቀጽ 32.  በተላለፈው ንብረት ላይ የሚነሳ የባለቤትነት ጥያቄ 

ንብረቱ የተላለፈላቸው የበጎ አድራጎት ድርጅቶች ወይም ማህበራት ለሚያነሱት የባለቤትነት ማረጋገጫና ሌሎች ተዛማጅ 

ጥያቄዎች ኤጀንሲው ለሚመለከታቸው መንግስታዊና መንግስታዊ ላልሆኑ አካላት ደብዳቤ ይጽፋል፡፡ 

አንቀጽ 33. በተላለፈው ንብረት ላይ የሚነሱ የዕዳ ጥያቄዎች 

1. በንብረት ማጣራት ሂደቱ ወቅት ያልቀረቡ ገንዘብ ጠያቂዎች ንብረቱ ከተላለፈለት በጎ አድራጎት ድርጅት ወይም 

ማህበር በሕግ አግባብ መጠየቅ ይችላሉ፡፡ 

2. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ “1" የተደነገገው ቢኖርም ንብረቱ የተላለፈለት በጎ አድራጎት ድርጅት ወይም ማህበር 

ከተረከበው የንብረት መጠን በላይ በዕዳ ሊጠየቅ አይችልም፡፡ 
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ክፍል አምስት 

ንብረት የማስወገድ ስርዓት 

አንቀጽ 34.  ንብረት ማስወገድ 

1. የበጎ አድራጎት ድርጅቶችና ማህበራት ንብረት በሚከተሉት ምክንያቶች  ማስወገድ ይቻላል፡፡ 

ሀ.  በእርጅና ምክንያት፤ 

ለ.  በአደጋ ወይም በብልሽት ምክንያት፤ 

ሐ.  ከሚሰጠው አገልግሎት የሚያስከትለው ወጪ ከፍተኛ ሆኖ ሲገኝ፤ 

መ.  በሰውም ሆነ በእንስሳ ጤና ላይ ጉዳት የሚስከትል ሲሆን፤   

ሠ.  በቆይታ ምክንያት የተቀጣጣይነትና መርዛማ ባህሪ ያላቸው ነገሮች ሲሆኑ፤ 

ረ.  በተለያየ ምክንያት ለሌላ በጎ አድራጎት ድርጅት ወይም ማህበር ሳይተላለፍ  የቀረ፤ 

ሰ.  በአዋጅ 621/2001 አንቀፅ 77/4 መሰረት የቆይታ ጊዜ ያለፈባቸው የሂሳብ ሰነዶች እና ሌሎች ሰነዶች፡፡ 

1. ንብረት የማስወገድ ስርዓቶች የሚከተሉትን ያጠቃልላል፡- 

ሀ.  ንብረቶችን በጨረታ ወይም ያለ ጨረታ መሸጥ፣ 

ለ.  በሽያጭ ሊወገድ ያልቻሉ ንብረቶች በማቃጠል ወይም በመቅበር፣ 

2. ልዩ ጥንቃቄ የሚያስፈልጋቸው የንብረት አወጋገድ ዘዴዎች፡- 

ሀ. መርዛማ ተቀጣጣይ ኬሚካሎች ጊዜ ያለፈባቸው መድሃኒቶች የመሳሰሉት ሲወገዱ የአካባቢ ምህዳርን 

በማይበክል ሁኔታና በጥንቃቄ የሚፈፀም ይሆናል፡፡ 

 ለ. በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀጽ 3/ሀ የተጠቀሰው አወጋገድ በሌሎች ህጐች የተቀመጡ ድንጋጌዎችን የማያስቀር 

ሲሆን የተዛማጅ መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችና ኤክስፐርቶች ባሳተፈ መልኩ የሚፈፀም 

ይሆናል፡፡  
 

አንቀጽ 35.  የንብረት አስወጋጅ ኮሜቴ አወቃቀር 

1. ኮሚቴው የሚዋቀረው በኤጀንሲው ወይም ውክልና በተሰጠው በክልል የበጎ አድራጐት ድርጅቶችና ማህበራት 

ለመመዝገብና ማስተዳደር በሚመለከታቸው አካላት፡- 

ሀ.  ኮሚቴው ከሶስት ያላነሱ አባላት ይኖሩታል፤ 

ለ. የኮሚቴው አስተባባሪና ፀሃፊ በበጎ አድራጐት ድርጅቶችና ማህበራት ኤጀንሲ ወይም በክልል የበጎ አድራጐት 

ድርጅቶችና ማህበራትን በመምራትና ማስተዳደር በሚመለከታቸዉ አካላት ይሰየማሉ፤ 

ሐ.  የኮሚቴው ስብሰባ ከግማሽ በላይ በተገኙ አባላት ምልዓተ ጉባኤ ይሆናል፤ 

መ. የኮሚቴው ውሳኔ በድምፅ ብልጫ ሆኖ እኩል ሲሆን አስተባባሪ ወሳኝ ድምፅ ይኖረዋል፤ 

ሠ.  የኮሚቴው የአገልግሎት ዘመን የሚያልቀው ስራው ሲጠናቀቅ ይሆናል፤ ሿሚው አካል አስፈላጊ ሆኖ 

ሲያገኘው ለ2ኛ ጊዜ ማራዘም ይችላል፡፡ 

አንቀጽ 36. የንብረት አስወጋጅ ኮሚቴ ተግባርና ኃላፊነት 
 

1. ንብረት አስወጋጅ ወይም ሽያጭ ኮሚቴው ስለሚወገድ ንብረቶች ዝርዝር መረጃ ይይዛል፤ 

2. በዚህ መመሪያ በተገለፁት የማስወገጃ መመዘኛዎችና ዘዴዎች የቀረቡ ሰነዶች ይገመግማል፤ 

3. አስወጋጅ ኮሚቴው ንብረቶቹ ባሉበት ቦታ በመገኘት ለውሳኔ የሚረዳ ግምገማዎች በማድረግ ለሿሚው አካል 

የውሳኔ ሀሳብ ያቀርባል፤ 
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4. አስወጋጅ ኮሚቴው እንዲሸጡ ውሳኔ የተላለፈባቸው ንብረቶች የጨረታ መነሻ ዋጋ ያወጣል በጨረታ ሰነድ ላይ 

እንዲገለፅ ያደረጋል፤  

5. የጨረታ ሰነድ ያዘጋጃል፤ 

6. ማስታወቂያ ያወጣል፤ ጨረታ ይከፍታል፤ ያጫርታል፤ የውጤቱንም ሪፖርት ለሿሚው አካል ያቀርባል፡፡ 

 

አንቀጽ  37. የንብረት አስወጋጅ ወይም ጨረታ ኮሚቴው ስብጥር  
 

1. ንብረቱ ከሚወገድበት የበጎ አድራጎት ድርጅት ወይም ማህበር፣ ከኤጀንሲው ወይም ከየክልሉ የበጎ አድራጎትና 

ማህበራት ለመቆጣጠር ውክልና ያለው ቢሮ እንዲሁም ከበጎ አድራጎት ድርጅቶች ወይም ማህበራት ጋር ተዛማጅ 

ከሆኑ ዘርፍ አስተዳዳሪዎች የተውጣጣ ይሆናል፡፡ 

2. የዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀጽ 1 እንደተጠበቀ ሆኖ ኤጀንሲው ለስራው ቅልጥፍናና ወጪ ቆጣቢነት ሲባል በራሱ 

ስልጣን ኮሚቴ አቋቁሞ ስራውን ማስቀጠል ይችላል፡፡ 

 

አንቀጽ 38. የንብረት አስወጋጅ ኮሚቴ አባላት ሥነ ምግባር 
 

1. ከማስወገድ ሥራው ጋር በተገናኘ ምንም አይነት የወንጀል ድርጊት አለመፈጸም፤ 

2. በሚወገደው ኃብትና ንብረት ላይ ምንም አይነት ብክነት እና ምዝበራ አለማድረስ፤ 

3. ከማስወገድ ሥራው ጋር በተገናኘ ምንም አይነት ሥጦታ ወይም የገንዘብ ዋጋ ያለው ነገር ወይም አገልግሎት 

አለመቀበል፤ 

4. ከማስወገድ ሥራው ጋር በተገናኘ የግድ በምስጢር መጠበቅ ያለባቸውን መረጃዎች ጠብቆ ማቆየት፤ 

5. በማስወገድ ሥራ ሂደት ሊፈጠሩ የታሰቡ ወይም የተፈጠሩ የሙስና ተግባራትና ብልሹ አሠራሮችን አጥብቆ 

መዋጋትና ለሚመለከታቸው የፍትህ አካላት በየደረጃው ማሳወቅ፤ 

6. ከማስወገድ ሥራው ጋር በተያያዘ የተፈጠረ ወይም ሊፈጠር የሚችል የጥቅም ግጭትን ለሾመው አካል በጽሁፍ 

በማሳወቅ ራሱን ከማጣራት ሂደቱ ማግለል፡፡ 
 

አንቀጽ 39. የንብረት አስወጋጅ ኮሚቴ የሕግ ተጠያቂነት 
 

1. ከንብረት አወጋገድ ጋር በተያየዘ ለሚፈጸሙ የወንጀል ድርጊቶች የኮሚቴው አባላት በወንጀል ሕግ ድንጋጌዎች 

መሠረት ተጠያቂ ይሆናሉ፡፡ 

2. በሚወገደው ንብረት ላይ በማሰብም ሆነ በቸልተኝነት ንብረት አስወጋጅ ኮሚቴው ለሚያደርሱት ጉዳት 

በፍትሐብሔር ተጠያቂ ይሆናሉ፡፡ 
 

አንቀጽ 40. የሚወገዱ ንብረቶች የጨረታና ሀራጅ ሽያጭ ስነ ስርዓት  
 

1. ኮሚቴው በጨረታ ወይም በሀራጅ የሚሸጡ ንብረቶች ዝርዝር መዝግቦ ይይዛል፤ 

2. ኮሚቴው በጨረታው ወይም በሀራጅ የሚሸጡ ንብረቶች ለእይታ በሚያመች መንገድ አንዲቀመጡ ያደርጋል፤ 

3. በጨረታ ወይም በሀራጅ የሚሸጡ ዕቃዎች መነሻ ዋጋ ተምኖ በሾመው አካል ያፀድቃል፤ 

4. የሚሸጠው ንብረት ማስታወቂያ በጋዜጣ ያወጣል፤ 

5. በዚህ አንቀፅ ንዑስ ቁጥር 1፣2፣3 እንደተጠበቁ ሆነው ኮሚቴው የጨረታ ወይም የሀራጅ ስነ ስርዓትን በተመለከተ 

በሌሎች የአገሪቱ ህጐችን ሊጠቀም ይችላል፤ 
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6. በጨረታው ሂደት ቅር የተሰኙ ተጫራቾች ውሳኔው በተሰጠ በሁለት ቀን ጊዜ ውስጥ ለሿሚው አካል በፁሁፍ 

አቤቱታ ማቅረብ አለባቸው፡፡  

7.  ሿሚው አካል የሚሰጠው ውሳኔ የመጨረሻ ይሆናል ፡፡ 

አንቀጽ 41. ንብረትን ለማስወገድ የሚወጡ ወጪዎች 

1. ከማስወገድ ጋር የተያያዘ ማንኛውም ወጪ ንብረቱ በሚወገድለት የበጎ አድራጐት ድርጅት ወይም  ማህበር 

የሚሸፈን ይሆናል፡፡ 

2. ሿሚው አካል ያወጣው ወጪ ካለ በሽያጭ ከሚገኘው ገቢ የሚተካ ይሆናል፡፡ 

3. የሚሸጥ ንብረት ሳይኖር ለማቃጠል ወይም ለመቅበር የሚወጣው ወጪ ንብረቱ በሚወገድለት በጎ አድራጎት 

ድርጅት ወይም ማህበር ሊሸፈን የማይችል መሆኑ ሲረጋገጥ ኤጀንሲው ከሚመለከተው የመንግስት አካል 

በመመካከር እና በጀት ሲፈቀድለት እንዲወገድ ይደረጋል፡፡ 

 

አንቀጽ 42. ከሽያጭ የሚገኘው የተጣራ ገንዘብ በተመለከተ 

 

1. ከሽያጭ የተገኘው ገንዘብ በኤጀንሲው ወይም በክልል በበጐ አድራጐት ድርጅቶችና ማህበራት የሚያስተዳድር 

አካል ወሳኔ ተመሳሳይ ዓላማ ላለው ወይም ልዩ ድጋፍ ለሚያስፈልገው ብሎ ኤጀንሲው ላመነበት ለበጎ አድራጎት 

ድርጅት ወይም ማህበር እንዲውል ይደረጋል፡፡ 

2. ሳይፈርሱ የንብረት ማስወገድ አገልግሎት እንዲሰጣቸው ለኤጀንሲው ወይም ለሚመለከተው የክልል አካል 

ያመለከቱ በጎ አድራጎት ድርጅቶችና ማህበራት ከንብረት ሽያጩ  የተገኘው ገንዘብ በኤጀንሲው ወይም ስልጣን 

ባለው የክልል መንግስት የሚወሰን ሆኖ ገቢው ንብረቱ ለሚወገድለት  በጎ አድራጎት ድርጅት ወይም ማህበር፣ 

ወይም ተመሳሳይ ወይም ተቀራራቢ አላማ ላለው በጐ አድራጐት ድርጅት ወይም ማህበር ወይም ልዩ ድጋፍ 

ለሚያሰፈልገው ብሎ ኤጀንሲው ላመነበት ማንኛውም የበጐ አድራጐት ድርጅት ወይም ማህበር እንዲውል 

ይደረጋል፡፡ 
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16 
 

ክፍል ስድስት 

ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች 

አንቀጽ  43. የመሸጋገሪያ ድንጋጌ               

1. በአዋጅ 621/2001 አንቀፅ 111/2 መሰረት ዳግም ሳይመዘገቡ በቀሩት በጎ አድራጎት ድርጅቶችና ማህበራት ሃብትና 

ንብረት ላይ አጣሪው የማጣራት፣ ማስተላለፍ እና የማስወገድ ስራውን አጠቃልሎ የሚሰራ ይሆናል፡፡ 

2. የተጀመሩ (በሂደት ያሉ) ውሳኔ ያገኙ በጎ አድራጎት ድርጅቶችና ማህበራት በተጀመሩበት ሂደት እንዲጠቃለሉ 

ይደረጋሉ፡፡ 

አንቀጽ 44. ተጠብቀው የሚቆዩ ሰነዶች 

1. የፈረሰ በጎ አድራጎት ድርጅትና ማህበር የንብረትና የሂሳብ መዛግብት ኤጀንሲው ለ5 ዓመት ጠብቆ የማቆየት 

ግዴታ አለበት፡፡ 

2. እነዚህ ሰነዶች ለማየትና ለመመርመር የሚፈልግ ሰው በኤጀንሲው ዋና ዳሬክተር ሲፈቀድ በደንብ ቁ 168/2001 

መሰረት የተወሰነውን ገንዘብ ከፍሎ ቅጅ ሊወስድ ይችላል፡፡ 

3. ሰነዶቹ ሀገራዊ ጠቀሜታ ላላቸው ጥናትና ምርምሮች እንዲሁም ለፍትህ ስራ ሲፈለግ ያለ ምንም ክፍያ ሊታዩ 

ይችላሉ፡፡ 

 

አንቀጽ 45.ተፈፃሚነት ስለማይኖራቸው ህጎች 

ይህንን መመሪያ የሚቃረን ማንኛውም መመሪያ ወይም ልማዳዊ አሰራር በዚህ መመሪያ በተመለከቱት ጉዳዩች ላይ 

ተፈፃሚነት አይኖረውም፡፡ ይህ እንደተጠበቀ ሆኖ አሁን በመጣራት ላይ ላሉ በሕግ የፈረሱ በጎ አድራጎት ድርጅቶችና 

ማህበራት ንብረትን ለማጣራት በተመለከተ መመሪያው አያካትትም፡፡ 

አንቀጽ46. መመሪያው የሚፀናበት ጊዜ 

ይህ መመሪያ ከነሐሴ 21 ቀን 2003 ጀምሮ የፀና ይሆናል፡፡ 

       

      ዓሊ ሲራጅ መሀመድ 

የበጎ አድራጎት ድርጅቶችና ማህበራት ኤጀንሲ  

ዋና ዳይሬክተር   
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የበጎ አድራጎት ድርጅቶችና ማህበራት የገቢ ማስገኛ 

ስራዎች ላይ  የሚሰማሩበትን ሁኔታ ለመወሰን የወጣ 

መመሪያ  ቁጥር 07/2004 

 

 

 

 

መስከረም 2004 ዓ.ም 
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መግቢያ 

በበጐ አድራጐት ድርጅቶችና ማህበራት አዋጅ 621/2001 አንቀጽ 103 መሰረት የበጐ አድራጐት ድርጅቶችና ማህበራት በገቢ 

ማስገኛ ስራዎች ላይ መሰማራት እንደሚችሉ በመደንገጉ፤ 

 

በጐ አድራጐት ድርጅቶችና ማህበራት በተለይም የገቢ ምንጫቸውን ከአገር ውስጥ የሚያገኙ በእርዳታና በሌሎች መንገዶች 

ከሚያገኙዋቸው  የገቢ ምንጮች በተጨማሪ በገቢ ማስገኛ ስራዎች ላይ ተሰማርተው የገቢ ምንጮቻቸውን እንዲያሰፉ 

መደረግ ያለበት መሆኑ ስለታመነበት፤  

 

በአዋጁ ስለ ገቢ ማስገኛ ስራዎች የተደነገገውን ለማስፈፀም መመሪያ ማውጣት አስፈላጊ መሆኑ ስለታመነበት፤ 

 

የኢፌድሪ በጐ አድራጐት ድርጅቶችና ማህበራት ኤጀንሲ በበጐ አድራጐት ድርጅቶችና ማህበራት አዋጅ 621/2001 አንቀጽ 

9/4/ እና ስለበጐ አድራጐት ድርጅቶች እና ማህበራት ምዝገባና አስተዳደር በወጣው የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር 

168/2001 አንቀጽ 34 መሠረት ይህን መመሪያ አውጥቷል፡፡ 
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ክፍል አንድ 

ጠቅላላ 

አንቀፅ 1 አጭር ርዕስ 

 

ይህ መመሪያ “የበጐ አድራጐት ድርጅቶችና ማህበራት በገቢ ማስገኛ ስራዎች ላይ ስለሚሰማሩበት ሁኔታ ለመወሰን የወጣ 

መመሪያ ቁጥር 07/2004” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡ 

አንቀፅ 2 አውጪው አካል 

 

የበጎ አድራጎት ድርጅቶችና ማህበራት ኤጀንሲ በአዋጁና በደንቡ በተሰጠው ስልጣን መሰረት ይህንን መመሪያ አውጥቷል፡፡ 
 

አንቀፅ 3 ትርጓሜ 

      የቃሉ አገባብ ሌላ ትርጓሜ የሚያሰጠው ካልሆነ በስተቀር ለዚህ መመሪያ፡- 

1. "አዋጅ" ማለት የበጐ አድራጐት ድርጅቶችና ማህበራት አዋጅ ቁጥር 621/2001 ነው፡፡  

2. "ደንብ" ማለት የበጐ አድራጐት ድርጅቶችና ማህበራት የሚንስትሮች ም/ቤት ደንብ ቁጥር 168/2001 ነው፡፡  

3. “ኤጀንሲ" ማለት የበጐ አድራጐት ድርጅቶችና ማህበራት ኤጀንሲ ነው፡፡ 

4. “ዋና ዳይሬክተር” ማለት የበጐ አድራጐት ድርጅቶችና ማህበራት ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር ነው፡፡  

5. “የገቢ ማስገኛ ስራ” ማለት  አንድ የበጐ አድራጐት ድርጅት ወይም ማህበር በኤጀንሲው በሚሰጠው የገቢ ማስገኛ 

ሥራ ፈቃድ መሠረት በበጎ አድራጎት ድርጅቱ ወይም ማህበሩ ባለቤትነት ሥር የሆነ ለትርፍ የሚቋቋምና የበጐ 

አድራጐት ድርጅቱ ወይም ማህበሩ ከተመዘገበበት ዓላማ እና ከተሠማራበት የሥራ መስክ  ጋር ቀጥታ ግንኙነት 

ያለዉና ትርፍ ለማግኘት የሚሰራ ንግድ እንቅስቃሴ ነው፡፡  

6. “ፈቃድ” ማለት በሌሎች ህጎች ለንግድ፣ ለኢንቨስትመንት እና ሌሎች ትርፍ ለማግኘት ለሚሰሩ ስራዎች የተቀመጡ 

የምዝገባና የፈቃድ መስፈርቶች እንደተጠበቁ ሆነው የበጎ አድራጎት ድርጅቶችና ማህበራት በገቢ ማስገኛ ስራዎች 

ላይ ለመሰማራት እንዲችሉ በኤጀንሲው የሚሰጥ የፅሁፍ ማረጋገጫ ነው፡፡  

7. በአዋጅና በማስፈፀሚያ ደንቡ ላይ የተቀመጡት ሌሎች ትርጓሜዎች በዚህ መመሪያ ላይ ተፈፃሚ ይሆናሉ፡፡ 

8. በዚህ መመሪያ ዉስጥ በወንድ ፆታ የተደነገገው  የሴትንም ፆታ ያካትታል፡፡ 

አንቀፅ 4 የተፈፃሚነት ወሰን 

      ይህ መመሪያ፡- 

 ሀ. ከአንድ በላይ በሆኑ ክልሎች በሚሰሩ የበጎ አድራጎት ድርጅቶች ወይም ማህበራት  ወይም የአባላት 

ጥንቅራቸዉ ከአንድ ክልል በላይ በሆኑ ማህበራት፤ 
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 ለ.በአንድ ክልል ብቻ የሚሰሩ ቢሆንም በዉጭ አገር በጎ አድራጎት ድርጅቶች እና በኢትዮጲያ ነዋሪዎች በጎ 

አድራጎት ድርጅቶችና ማህበራት፤እና 

 ሐ. በአዲስ አበባ ወይም በድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር በሚሰሩ የበጎ አድራጎት ድርጅቶችና ማህበራት ላይ ተፈጻሚ 

ይሆናል፡፡    
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ክፍል ሁለት 

ስለ ገቢ ማስገኛ ስራዎች 
 

 አንቀፅ 5. የገቢ ማስገኛ ስራ ከዓላማ ጋር ተያያዥ ስለመሆን 

 

ገቢ የሚያስገኙ ስራዎች በጐ አድራጐት ድርጅቱ ወይም ማህበሩ ከሚሰራው ስራ ማንኛውም የበጐ አድራጐት ድርጅት 

ወይም ማህበር በገቢ ማስገኛ ስራዎች ለመሰማራት ከሚሰራው ሥራ ጋር በቀጥታ ተያያዥነት ያለው መሆን ይገባዋል፡፡ 

አንቀፅ 6. የገቢ ማስገኛ ስራ ለዓላማ ማስፈፀሚያ ስለመዋሉ 

1. በጎ አድራጎት ድርጅቱ ወይም ማህበሩ በገቢ ማስገኛ ስራ ላይ ተሰማርቶ የሚያገኘው ትርፍ ለበጎ አድራጎት 

ድርጅት ወይም ማህበር አስተዳደራዊ ወጪ መሸፈኛነት ሊውል አይችልም ፡፡ 

2. በበጎ አድራጎት ድርጅት  ወይም ማህበር ስር ያለ የአስተዳደር ስራ በገቢ ማስገኛው ውስጥም በተደራቢነት 

አገልግሎት የሚሰጥ በሚሆንበት ግዜ ወጪው የዋናው በጎ አድራጎት ድርጅት ወይም ማህበር አስተዳደራዊ 

ወጪ ተደርጐ ይወስዳል፡፡  

3. የበጎ አድራጎት ድርጅቱ ወይም ማህበሩ አስተዳደርና አስተዳደራዊ ወጪዎች ከገቢ ማስገኛ ስራው 

አስተዳደርና የአስተዳደር ወጪዎች መለየት ይኖርባቸዋል፡፡ 

አንቀፅ 7.  ከገቢ ማስገኛ ስራ የሚገኝ ትርፍ ለአባላት የማይከፋፈል     

  ስለመሆኑ 

ከገቢ ማስገኛ ስራዎች የሚገኝ ትርፍ ለአባላት ወይም ለተጠቃሚዎች በቀጥታ በገንዘብ ወይም በቁስ ሊከፋፈል አይችልም፡፡ 

1. በንዑስ አንቀፅ አንድ ስር የተጠቀሰው እንደተጠበቀ ሆኖ በጎ አድራጎት ድርጅቱ  ወይም ማህበሩ ከገቢ ማስገኛ ስራ 

የሚያገኘውን ትርፍ ለተጠቃሚዎች/ለአባላት/ ለሚሰጥ የበጐ አድራጐት አገልግሎት ከማዋል አያግደውም፡፡ 
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ክፍል ሦስት 

ስለ ገቢ ማስገኛ ሥራ ፈቃድ አሰጣጥ 

 

አንቀፅ 8. አስፈላጊ ቅድመ ሁኔታዎች 

1. በገቢ ማስገኛ ስራዎች ላይ መሰማራት የሚፈልግ የበጎ አድራጎት ድርጅት  ወይም ማህበር ለኤጀንሲው 

በፅሁፍ ማመልከት ይኖርበታል፡፡ 

2. ለገቢ ማስገኛ ስራ የሚቀርብ ማመልካች በበጐ አድራጐት ድርጅቱ ወይም ማህበሩ የበላይ አካል ወይም የስራ 

ሀላፊ የሚፈረም ሆኖ፡- 

ሀ/ የበጎ አድራጎት ድርጅቱ ወይም ማህበሩ ስምና አድራሻ፣ 

ለ/ የምዝገባ ሰርተፊኬት ኮፒ፣  

ሐ/ የበጎ አድራጎት ድርጅቱ ወይም ማህበሩ አላማ፣  

መ/ የአገልግሎት ክፍያ 150 ብር፣ 

ሠ/ የሚሰማራበት የንግድ ዘርፍ ከመነሻ ካፒታል፣   

ረ/ የቢዝነስ እቅድ፣  

                ጋር ተያያዞ መቅረብ ይኖርበታል፡፡ 

አንቀፅ 9 የገቢ ማስገኛ ሥራ ፈቃድ ይዘት 

1. የገቢ ማስገኛ ስራ ከኤጀንሲው በፅሁፍ በሚሰጥ ፈቃድ ይፈቀዳል፡፡ 

2. የገቢ ማስገኛ ስራዎች ላይ ለመሰማራት የሚሰጥ ፈቃድ ፡- 

1/ የበጎ አድራጎት ድርጅት  ወይም ማህበር ስምና አድራሻ፣ 

2/ እንዲሰማራ የተፈቀደለት የገቢ ማስገኛ ስራ አይነት፣ 

3/ ፈቃድ የተሰጠበት ጊዜ፣ እና 

4/ ለሚመለከተው የመንግስት አካል የሚሰጥ የድጋፍ ደብዳቤን 

የሚያካትት ይሆናል፡፡ 

አንቀፅ 10.  የፈቃድ ሰጪ አካል 
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1. የገቢ ማስገኛ ስራ ላይ መሰማራት የሚያስችል አስፈላጊው ማጣራት ከተካሄደ በኋላ በምዝገባና ክትትል 

ኦፊሰሮች አማካኝነት የሚሰጥ ይሆናል፡፡ 

2. የውጭ በጎ አድራጎት ድርጅቶች  በገቢ ማስገኛ ስራ ላይ እንዲሰማሩ የሚሰጥ ፈቃድ በምዝገባ፣ ክትትልና 

ድጋፍ ዋና የሥራ ሂደት ባለቤት መፅደቅ ይኖርበታል፡፡ 

አንቀፅ 11. ማመልከቻው ውሳኔ ስለሚያገኝበት ሁኔታ 

 

1. የገቢ ማስገኛ ስራ ጥያቄ የቀረበለት ማንኛውም የምዝገባና ክትትል ኦፊሰር በ15 የስራ ቀናት ውስጥ 

ውሳኔውን በፅሁፍ ማሳወቅ ይኖርበታል፡፡ 

2. የውጭ በጎ አድራጎት ድርጅቶች  በገቢ ማስገኛ ስራ ላይ እንዲሰማሩ የሚሰጥ ፈቃድ በምዝገባና 

ክትትል ኦፊሰር ከተመረመረ በኋላ የምዝገባ፣ ክትትልና ድጋፍ ዋና የሥራ ሂደት ባለቤት በ10 የስራ 

ቀናት ውስጥ መፅደቅ ይኖርበታል፡፡  

አንቀፅ 12. ገቢ ማስገኛ ስራ ላይ ለመሰማራት ብቁ የሚያደርጉ መመዘኛዎች 

የገቢ ማስገኛ ስራ ላይ ለመሰማራት የሚቀርብ ማመልከቻ ላይ ውሳኔ ሲሰጥ ኤጀንሲው የሚከተሉትን ጉዳዮቸ ከግምት 

ሊያስገባ ይችላል፡- 

1. የበጐ አድራጐት ድርጅቱ ወይም ማህበሩ አላማውን ለማሳካት ከተመዘገበበት ዓላማና ከተሰማራበት 

የስራ መስክ ጋር ቀጥተኛ ተያያዥነት ያለዉ መሆኑን፤ 

2. የበጐ አድራጐት ድርጅቱ ወይም ማህበሩ በተመዘገበበትና ፈቃድ ባገኘበት ዓላማ መሠረት እየተንቀሳቀሰ 

የሚገኝ ከሆነ፣    

3. ለመሰማራት ጥያቄ የቀረበበት የገቢ ማስገኛ ስራ ከመልካም ስነ-ምግባር ጋር ተቃራኒ ያልሆነ መሆኑን፤    

4. በአዋጁና በደንቡ እንዲሁም በሌሎች ህጎች የተቀመጡ ግዴታዎችን አክብሮ በመሥራት የተሻለ 

አፈፃፀም መኖር፤  

 

 

አንቀፅ 13. የአቤቱታ  ሥነ ሥርዓት  

1. በዚህ መመሪያ አንቀጽ 10 ንዑስ አንቀጽ 1 በተሰጠዉ አገልግሎት ላይ ቅር የተሰኘ ተገልጋይ  በ5 የሥራ ቀናት 

ዉስጥ ለምዝገባ፣ ክትትልና ድጋፍ ዋና የሥራ ሂደት ባለቤት ቅሬታዉን  በጽሑፍ ማቅረብ ይችላል፡፡ 
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2. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 በተሰጠዉ ዉሳኔ ላይ ቅሬታ ያለዉ ተገልጋይ በ5 የስራ ቀናት ውስጥ ቅሬታውን 

ለኤጀንሲው  ዋና ዳይሬክተር ማቅረብ ይችላል፡፡ 

3 በዚህ መመሪያ አንቀጽ 10 ንዑስ አንቀጽ 2 መሠረት ለዉጭ የበጎ አድራጎት ድርጅት  በተሰጠዉ አገልግሎት ላይ 

ቅር የተሰኘ ተገልጋይ  በ5 የሥራ ቀናት ዉስጥ ቅሬታውን ለኤጀንሲው ዋና ዳይሬክተር በጽሑፍ ማቅረብ  

ይችላል፡፡ 

 

አንቀፅ 14. ስለ የንግድ ፈቃድና ሌሎች ሁኔታዎች 

 

1. ገቢ የሚያስገኙ ስራዎች ላይ ለመሰማራት የጠየቀው የበጐ አድራጐት ድርጅት ወይም ማህበር 

ከኤጀንሲው በፅሁፍ ፈቃድ ካገኘ በኋላ ትርፍ በሚያስገኙ ስራዎች ላይ ለመሰማራት የሚያስችለውን 

የንግድ ፈቃድ ከተገቢው የመንግስት አካል ዘንድ ቀርቦ ማግኘት ይኖርበታል፡፡ 

2. በዚህ መመሪያ ስለ ገቢ ማስገኛ ስራዎች የተደነገጉት እንደተጠበቁ ሆነው በንግድና ኢንቨስትመንቱ 

እንዲሁም ትርፍ ለማግኘት በተቋቋሙ ድርጅቶች  ላይ ተፈፃሚ የሚሆኑ የምዝገባ፣የፈቃድ፣የግብርና 

ሌሎች ግዴታዎች በሙሉ   በገቢ ማስገኛ ስራዋችም ላይ ተፈፃሚ ይሆናሉ፡፡ 

3. የበጐ አድራጐት ድርጅቱ ወይም ማህበሩ የገቢ ማስገኛ ስራዎችን ለመስራት ከንግድና ኢንቨስትመንት 

ጋር በተያያዘ በሌሎች ህጐች መሠረት የሚያገኛቸውን ማናቸውም የፈቃድ ሰርተፍኬቶች፣ የግብር መለያ 

ቁጥርና ሌሎች ተያያዥ ጉዳዮችን ወዲያውኑ ለኤጀንሲው ማሳወቅ ይኖርበታል፡፡ 

4. የበጐ አድራጐት ድርጅቱ ወይም ማህበሩ ገቢ በሚያስገኝ ስራ ላይ ለመሰማራት የሚያወጣው የንግድ 

ፈቃድም ሆነ የሚያገኛቸው ማናቸውም መብቶች ፀንተው የሚቆዩት የበጐ አድራጐት ድርጅቱ ወይም 

ማህበሩ ህጋዊ ሰውነቱ ተጠብቆ እስከሚቆይበት ጊዜ ብቻ ነው፡፡ 

አንቀፅ 15. ስያሜን በሚመለከት  

1. የበጐ አድራጐት ድርጅቱ ወይም ማህበሩ የገቢ ማስገኛ ስራ የንግድ ፈቃድ ስም ከበጐ አድራጐት 

ድርጅቱ ወይም ማህበሩ ስም የተለየ መሆን ይኖርበታል፡፡ 

2. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 እንደተጠበቀ ሆኖ ስያሜን በሚመለከት በንግድ ሚኒስቴር ህግ መሠረት 

ተፈፃሚ ይሆናል፡፡ 
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ክፍል አራት 

ስለ ሂሳብ አያያዝና ገንዘብ አጠቃቀም 

 

አንቀፅ 16. ስለ ሂሳብ መዝገብ 

 

1. ገቢ የሚያስገኙ ስራዎችን የሚሰራ የበጐ አድራጐት ድርጅት ወይም ማህበር ገቢ የሚያስገኙ ስራዎችን 

በተመለከተ ከበጐ አድራጐት ስራው የተለየ የሂሳብ መዛግብት መያዝ ይኖርበታል፡፡ 

2. ገቢ ማስገኛ ስራውን በተመለከተ የሚያዘው የሂሳብ መዝገብ በንግድ፣ ኢንቨስትመንት እንዲሁም 

በግብር ህጐች ላይ የተዘረዘሩትን የሂሳብ መዝገብ አያያዝ መስፈርቶች ያሟላ መሆን ይኖርበታል፡፡ 

3. የገቢ ማስገኛ ስራው የባንክ ሂሳብ ከበጐ አድራጐት ድርጅቱ ወይም ማህበሩ ሂሳብ የተለየ መሆን 

ይገባዋል፡፡ 

4. የገቢ ማስገኛ ስራ የባንክ ሂሳብ ለመክፈት ለኤጀንሲው ማሳወቅና ፈቃድ ማግኘት ያስፈልጋል፡፡ 

አንቀፅ 17.  ስለ ገንዘብ አጠቃቀም 

1. ገቢ የሚያስገኙ ስራዎችን ለመስራት የሚውል የምዝገባ ጉዳይ ማስፈፀሚያና  የገቢ ማስገኛ ስራው 

ማስጀመሪያ ካፒታል በበጐ አድራጐት ድርጅቱ ወይም ማህበሩ ወጪ የሚሸፈን ይሆናል፡፡ 

2. የገቢ ማስገኛ ስራው ተቋቋሞ ስራ ከጀመረ በኋላ የሚካሄድ ማናቸውም አይነት የገንዘብ እንቅስቃሴዎች 

በጐ አድራጐት ድርጅት ወይም ማህበር የገንዘብ እንቅስቃሴ ጋር ግንኙነት ያላቸው መሆን 

የለባቸውም፡፡ 

3. የገቢ ማስገኛ ስራው ወጪና ኪሳራ በንግድ ህግ አግባብ መሠረት ከተሰላ በኋላ የሚገኝ የተጣራ ትርፍ 

በገቢ ማስገኛ ስራው የሂሳብ ሠራተኛ አማካኝነት ወደ በጐ አድራጐት ድርጅቱ ወይም ማህበሩ ሂሳብ 

እንዲገባ መደረግ ይኖርበታል፡፡     

  አንቀፅ 18. አስተዳደራዊ ጉዳዮች 

1. የገቢ ማስገኛ ስራ አስተዳደር ከበጐ አድራጐት ድርጅቱ ወይም ማህበሩ የተለየና የለት ተለት 

ስራዎችን የሚያከናውን ስራ አስኪያጅና የሂሳብ ሹም ሊኖረው ይገባል፡፡ 

2. ከላይ በንዑስ አንቀፅ 1 ላይ የተጠቀሰው ቢኖርም የበጐ አድራጐት ድርጅቱ ወይም ማህበሩ የገቢ 

ማስገኛ ስራውን በበላይነት ከመቆጣጠር የሚያግደው አይሆንም፡፡ 

 አንቀፅ 19. ስለ መፍረስ 
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1. የገቢ ማስገኛ ስራው በኪሳራ የበጐ አድሪጐት ድርጅቱ ወይም ማህበር ውሳኔ ወይም በኤጀንሲው ውሳኔ 

እንዲዘጋ/እንዲፈርስ/ በሚደረግበት ጊዜ የባለዕዳዎች መብት ተከብሮ ሀብትና ንብረት ወደ በጐ 

አድራጐት ድርጅቱ ወይም ማህበሩ እንዲተላለፍ ይደረጋል፡፡ 

2. የገቢ ማስገኛ ስራው የሚዘጋበት ምክንያት በበጐ አድራጐት ድርጅት ወይም ማህበሩ ህጋዊ ሰውነት 

ማብቃት ምክንያት በሚሆንበት ግዜ የባለዕዳዎች መብት ተከብሮ ሀብትና ንብረት በኤጀንሲው ውሣኔ 

ለተመሳሳይ ዓላማ ላላቸው ድርጅቶች ይሆናል፡፡ 

3. የገቢ ማስገኛ ስራው ሲፈርስ የሚነሱ የንብረት ክፍፍል ጥያቄዎችን በሚመለከት በበጐ አድራጐት 

ድርጀቶችና ማህበራት ኤጀንሲ መመሪያ ቁጥር 06/2003 መሠረት የሚፈፀም ይሆናል፡፡      

አንቀፅ 20.  ስለ ሪፖርት አቀራረብ 

1. የበጐ አድራጐት ድርጅቶች ወይም ማህበራት ከበጐ አድራጐት ድርጅቱ ወይም ማህበር መደበኛ ሪፖርት 

የተለየና የገቢ ማስገኛ ስራውን የገንዘብ እንቅስቃሴ ሊያሳይ የሚችል አመታዊ የኦዲት ሪፖርት 

ለኤጀንሲው ማቅረብ ይኖርባቸዋል፡፡ 

2. የኦዲት ሪፖርት አቀራረብና ይዘትን በተመለከተ በኤጀንሲው መመሪያ ቁጥር ---2004 ስለኦዲት ሪፖርት 

የተደነገጉት ተፈፃሚ ይሆናሉ፡፡                                                 

            

  

Abrham Yohannes Haramaya University College of Law www.chilot.me

Page 96 of 125



10 
 

ክፍል አምስት 

ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች 

አንቀፅ 21.  ስለ ቅጣት 

1 ማንኛውም የበጐ አድራጐት ድርጅት ወይም ማህበር፡-  

ሀ/ በዚህ መመሪያ መሠረት ከኤጀንሲው ፈቃድ ሳያገኝ በገቢ ማስገኛ ስራ ላይ ተሰማርቶ የተገኘ እንደሆን፤  

ለ/ በዚህ መመሪያ ከተደነገገው አግባብ ውጪ በገቢ ማስገኛ ስራው የሚያገኘውን ትርፍ ለተጠቃሚዎች 

ወይም ለአባላት ያከፋፈለ እንደሆነ፤ 

ሐ/ ለገቢ ማስገኛ ስራዎች የተለየ የሂሳብ መዛግብት ያልያዘ፣ የተለየ ሂሳብ ቁጥር ያልከፈተ፣ የገንዘብ 

እንቅስቃሴውን ከበጐ አድራጐት ድርጅት ወይም ማህበር የቀላቀለ እንደሆነ፤ 

መ/ ለመልካም ስነ-ምግባር ተቃራኒ የሆነ የገቢ ማስገኛ ስራ ላይ ተሰማርቶ እንደሆነ፤ 

ሠ/ ከገቢ ማስገኛ ስራው የሚያገኘውን ገቢ ለዋናው በጐ አድራጐት ድርጅት ወይም ማህበር አስተዳደራዊ 

ወጪ መሸፈኛነት ያዋለው እንደሆነ፤ 

እንደነገሩ ሁኔታና እንደጉዳይ ክብደት ኤጀንሲው ከፅሁፍ ማስጠንቀቂያ እስከ ፈቃድ ስረዛ ያሉ እርምጃዎችን ሊወስድ 

ይችላል፡፡  

2. በዚህ አንቀፅ ንኡስ አንቀፅ 1 የተመለከተው እንደተጠበቀ ሆኖ ከወንጀል ጋር የተያያዙ ተግባራት በወንጀል ህግ 

ድንጋጌዎች መሰረት የሚያስቀጡ ይሆናል፡፡               

አንቀፅ 22. የመሸጋገሪያ ድንጋጌዎች 

1. ከዚህ መመሪያ መውጣት በፊት በገቢ ማስገኛ ስራ ላይ ተሰማርተው የሚገኙ በጐ አድራጐት ድርጅቶችና 

ማህበራት ላይ ተፈፃሚ ይሆናል፡፡ 

2. የዚህ አንቀጽ ንዑስ  አንቀጽ 1 እንደተጠበቀ ሆኖ ቀደም ሲል የኤጀንሲውን ፈቃድ ሳያገኙ እንዲሁም የንግድ ፈቃድ 

ሳያገኙ በገቢ ማስገኛ ስራ ላይ ተሰማርተው የሚገኙ በጐ አድራጐት ድርጅቶችና ማህበራት በዚህ መመሪያ መሰረት 

እስከ 6 ወር ጊዜ ወስጥ አስፈላጊውን ፈቃድ ማግኘት ይኖርባቸዋል፡፡ 

3. የንግድ ፈቃድ አግኝተው የንግድ ስራ እየሰሩ ያሉ በጎ አድራጎት ድርጅቶች ወይም ማህበራት ይህ መመሪያ 

ከፀደቀበት ቀን ጀምሮ  እስከ 6 ወር ጊዜ ዉስጥ በኤጀንሲው ቀርበው ከመመሪያው ጋር በተጣጠመ መልኩ 

ራሳቸውን ማደራጀት ይገባቸዋል፡፡ 

አንቀፅ 23. መመሪያው ስለሚሻሻልበት ሁኔታ 
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ኤጀንሲው ይህንን መመሪያ ተግባራዊ ሲያደርግ የሚከሰቱ ክፍተቶችን ለመሙላት፣ አዋጁንና ደንቡን የሚጠቀም ሆኖ 

ሲያገኘዉ በማንኛዉም ጊዜ ሊያሻሽለው ይችላል፡፡     

 

አንቀፅ 24.  ተፈፃሚነት ስለማይኖራቸው ሌሎች ህጎች 

ከዚህ መመሪያ ጋር የሚቃረን ማንኛውም መመሪያና ልማዳዊ አሰራር ተፈፃሚነት አይኖረውም፡፡ 

አንቀፅ 25. መመሪያው የሚፀናበት ጊዜ 

ይህ መመሪያ በኤጀንሲው ፀድቆ ከወጣበት ከመስከረም 13 ቀን 2004 ዓ ም ጀምሮ ተፈፃሚነት ይኖረዋል፡፡ 

 

አሊ ሲራጅ መሀመድ 

የበጎ አደራጎት ድርጅቶችና ማህበራት ኤጀንሲ 

ዋና ዳይሬክተር 
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የበጎ አድራጎት ድርጅትና ማህበር ወይም 

የበጎ አድራጎት ኮሚቴ የኦዲትና የሥራ 

ክንውን ሪፖርት ለመወሰን የወጣ  

መመሪያ ቁጥር 8/2004 

 

 

 

                 

 

መስከረም 2004 ዓ.ም 
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የበጎ አድራጎት ድርጅትና ማህበር ወይም የበጎ አድራጎት ኮሚቴ  

የኦዲትና የሥራ ክንውን ሪፖርት አቀራረብን ለመወሰን  

የወጣ መመሪያ ቁጥር 8/2004 

 

 

መግቢያ 

 

የበጎ አድራጎት ድርጅትና ማህበር ወይም የበጎ አድራጎት ኮሚቴ በሚያቀርበው የኦዲት ሪፖርትና የሥራ ክንውን ማካተት 

የሚገባቸውን ጉዳዮች ግልጽ ለማድረግና ወጥ የሆነ የአሰራር ሥርዓት መዘርጋት አስፈላጊ በመሆኑ፤ 

 

የበጎ አድራጎት ድርጅትና ማህበር ወይም የበጎ አድራጎት ኮሚቴ ዕቅዱንና  አፈጻጸሙን በመገምገም አስፈላጊውን ድጋፍና 

ቁጥጥር ለማድረግ የሚያስችል መመሪያ መኖሩ አስፈላጊ በመሆኑ፤ 

  

የበጎ አድራጎት ድርጅትና ማህበር ወይም የበጎ አድራጎት ኮሚቴ ሥራውን ከዓላማው አንጻር መንቀሳቀሳቸውንና 

የኅብረተሰቡን የላቀ ተጠቃሚነት  ከሚረጋገጥባቸው መንገዶች አንዱ የኦዲትና የሥራ ክንውን ሪፖርት በመሆኑና ሪፖርቱ 

የሚቀርብበት ግልጽ መመሪያ ማውጣት አስፈላጊ በመሆኑ፤ 

 

ኤጀንሲው የኦዲትና የሥራ ክንውን ሪፖርትን በተመለከተ ዝርዝር መመሪያ ለማውጣት በደንቡ አንቀጽ 21 ንዑስ አንቀጽ 1 

(ሠ) እና በአንቀጽ 22 ንዑስ አንቀጽ 1 (ረ) በተደነገገው መሰረት ይህ መመሪያ ወጥቷል፡፡  
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ክፍል አንድ 

ጠቅላላ ድንጋጌ 
 

አንቀፅ 1. አውጪው አካል 
 

የበጎ አድራጎት ድርጅቶችና ማህበራት ኤጀንሲ የበጎ አድራጎት ድርጅቶችና ማህበራትን ለመመዝገብና ለማስተዳደር በወጣው አዋጅ 

ቁጥር 621/2001 አንቀፅ 9(4) እንዲሁም አዋጁን ለማስፈጸም በወጣው የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር 168/2001  አንቀጽ 34 

በተሰጠው ስልጣን መሰረት ይህንን መመመሪያ አውጥቷል፡፡ 
 

አንቀፅ 2. አጭር ርዕስ  
 

ይህ መመሪያ የበጎ አድራጎት ድርጅትና ማህበር ወይም የበጐ አድራጐት ኮሚቴ የኦዲትና የሥራ ክንውን ሪፖርት አቀራረብን ለመወሰን 

የወጣ መመሪያ ቁጥር 8/2004 ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል:፡ 
 

አንቀፅ 3. ትርጓሜ 
 

 በዚህ መመሪያ ውስጥ የቃሉ አገባብ ሌላ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ በስተቀር፣ 

1. “አዋጅ ”  ማለት የበጐ አድራጐት ድርጅቶችና ማህበራትን ለመመዝገብና ለማስተዳደር የወጣ አዋጅ ቁጥር 621/2001 ነው፡፡ 

2. “ደንብ” ማለት ስለ በጐ አድራጐት ድርጅቶች እና ማህበራት ምዝገባና አስተዳደር የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር 

168/2001 ነው፡፡  

3. “ቦርድ” ማለት የበጐ አድራጐት ድርጅቶችና ማህበራት ቦርድ ማለት ነው፡፡ 

4. “ኤጀንሲ” ማለት የበጐ አድራጐት ድርጅቶችና ማህበራት ኤጀንሲ ነው፡፡  

5. “ዋና ዳይሬክተር” ማለት የበጐ አድራጐት ድርጅቶችና ማህበራት ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር ነው፡፡ 

6.  “የሂሳብ መግለጫ” ማለት ማንኛውም የበጐ አድራጐት ድርጅትና ማህበር ወይም የበጎ አድራጎት ኮሚቴ በበጀት አመቱ 

መጨረሻ ላይ ለኤጀንሲው የሚያቀርበው የሀብትና እዳ ሚዛን ትንተና በዓመቱ የሰበሰበውን የገቢ መጠንና ምንጩን 

እንዲሁም የወጪዎችን ዝርዝር ተቀባይነት ያለው የሂሳብ አሰራርን በመከተል ሠርቶ የሚያቀርበው ሰነድ ነው፡፡ 

 7. “የኦዲት ሪፖርት ማለት” በኦዲተር ተመርምሮ አስተያየት የተሰጠበት የበጐ አድራጐት ድርጅቱንና የማህበሩን ወይም የበጎ 

አድራጎት ኮሚቴውን የሀብትና ዕዳ ሚዛን ትንተና በዓመቱ የሰበሰበውን የገቢ መጠንና ምንጩን እንዲሁም የወጪዎችን 

ዝርዝር ተቀባይነት ባለው የሂሳብ አሰራርን በመከተል ሠርቶ የሚያቀርበው ሰነድ ነው፡፡ 
 

8. “የሂሳብ መዝገብ” ማለት” በየቀኑ የበጎ አድራጎት ድርጅትና ማህበር ወይም ኮሚቴ    የሚያደርጉትን የእለት ተለት የገንዘብና 

የሀብት እንቅስቃሴ የሚያሳይ ሰነድ ነው፡፡ 

 9. “የሥራ ክንውን ሪፖርት” ማለት - የበጎ አድራጎት ድርጅትና ማህበር ወይም የበጎ አድራጎት ኮሚቴ በዓመቱ መጨረሻና 

ኤጀንሲው በጠየቀ ማንኛውም ጊዜ የሚያቀርቡት የዕቅድ አፈጻጸም ሪፖርት ነው፡፡ 

 10. በአዋጁና በማስፈፀሚያ ደንቡ ላይ የተመለከቱት ትርጓሜዎች በዚህ መመሪያ ላይ ተፈፃሚነት ይኖራቸዋል፡፡ 

   11. በዚህ መመሪያ ውስጥ በወንድ ፆታ የተደነገገው የሴትንም ፆታ ያካትታል፡፡  
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አንቀፅ 4. የተፈጻሚነት ወሰን 

ይህ መመሪያ በሚከተሉት ላይ ተፈፃሚ ይሆናል፡፡ 

ሀ. ከአንድ በላይ በሆኑ ክልሎች በሚሰሩ የበጎ አድራጎት ድርጅቶችና ማህበራት ወይም የአባላት ጥንቅራቸው ከአንድ ክልል በላይ 

በሆኑ ማህበራት፤ 
 

ለ. በአንድ ክልል ብቻ የሚሰሩ ቢሆንም በውጭ አገር በጎ አድራጎት ድርጅቶች እና በኢትዮጵያ ነዋሪዎች በጎ አድራጎት ድርጅቶችና 

ማህበራት፤ 

ሐ. በአዲስ አበባና በድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር በሚሰሩ የበጎ አድራጎት ድርጅቶችና ማህበራት፤ 

መ. በአዋጁ አንቀጽ 48 መሰረት በኤጀንሲው ቀርቦ የማጽደቅ ውሳኔ የተሰጣቸው የበጎ አድራጎት ኮሚቴዎች ላይ ተፈጻሚ 

ይሆናል፡፡    

አንቀፅ 5. የመመሪያው ዓላማ   

የበጎ አድራጎት ድርጅትና ማህበር ወይም የበጎ አድራጎት ኮሚቴ የኦዲትና ዓመታዊ የሥራ ክንውን  ሪፖርት ሊኖረው ስለሚገባው ይዘት 

እና የተሠሩ ሥራዎችም  ህጉን አክብረው ግልፀኝነትና ተጠያቂነት በሚያረጋግጥ መልኩ ወቅቱን ጠብቀው ማቅረብ እንዲችሉ ታስቦ 

የተዘጋጀ መመሪያ ነው፡፡ 
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ክፍል ሁለት 

 

የበጎ አድራጎት ድርጅትና ማህበር ወይም  

የበጎ አድራጎት ኮሚቴ የሂሳብ ሪፖርት 

 

አንቀፅ 6. የሂሳብ መዝገብ የመያዝ ግዴታ  

1. ማንኛውም የበጎ አድራጎት ድርጅትና ማህበር ወይም የበጎ አድራጎት ኮሚቴ የገንዘብና የንብረት እንቅስቃሴ በትክክል 

የሚያሳይ ራሱን የቻለ መዝገብ መያዝ አለበት፡፡ 

 

2.  የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 እንደተጠበቀ ሆኖ መዝገቡ የሚከተሉትን ዝርዝሮች ሊይዝ ይገባል፡፡ 

ሀ. ገቢን በተመለከተ፡- የገቢውን ምንጭ፣ ገቢውን የሰጠው አካል፣ የገቢው መጠን፣ገቢ የተደረገበት ደረሰኝ ቁጥር፣ ቀንና 

ዓ.ም፣ ገቢው የተሰበሰበበት ምክንያት፤ 
 

ለ. ወጪን በተመለከተ፡- ወጪ የሆነው የገንዘብ መጠን፣ የወጣበት ምክንያትወጪው የታዘዘበት የደረሰኝ ቁጥር ወጪውን 

ያወጣው አካል፣ወጪ  የሆነበት ቀንና ዓ.ም፤ 

       ሐ. ሀብትና እዳን በተመለከተ፡- በዚህ መመሪያ በአንቀጽ 10 ላይ ስለ ቋሚ ዕቃዎች   አያያዝና አመዘጋገብ የተደነገገው 

እንደተጠበቀ ሆኖ ማንኛውም የበጎ አድራጎት ድርጅትና ማህበር ወይም የበጎ አድራጎት ኮሚቴ ሀብትና ዕዳውን፣ 

የተሰብሳቢ ሂሳቦችን፣ በእጅና በባንክ የሚገኝ የጥሬ ገንዘብ ሂሳብ፣ ያሉበት ዕዳዎች ዝርዝር እንዲሁም 

የተጠቀመባቸውን የሂሳብ መዝገቦችን የበጀት ዓመቱ ካለቀ በኋላ ቢያንስ ለአምስት ዓመታት ጠብቆ የማቆየት ግዴታ 

አለበት፡፡  

3. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ “2” ስር የተጠቀሰው ቢኖርም የበጎ አድራጎት ድርጅትና ማህበር የገቢ ማስገኛ ስራ ላይ ከተሰማራ 

በንዑስ አንቀጽ “2” (ሀ-ሐ) የተዘረዘሩትን ዝርዝር ጉዳዮች ለገቢ ማስገኛ ስራ በተለየ መዝገብ መመዝገብ አለበት፡፡ 
 

አንቀፅ 7. የሂሳብ ሰነዶች አጠቃቀምና አያያዝ 

 

1. ማንኛውም የበጎ አድራጎት ድርጅትና ማህበር ለገቢ ማስገኛ ስራዎች  የሚሆኑ የተለዩ የሂሳብ ሰነዶች መጠቀምና መያዙ 

እንደተጠበቀ ሆኖ፡ 
 

ሀ/ ማንኛውም የበጎ አድራጎት ድርጅትና ማህበር እንዲሁም የበጎ አድራጎት ኮሚቴ የሚጠቀምበትን የገቢ ደረሰኞች 

ከማሳተሙ በፊት የደረሰኞችን ዓይነትና ብዛት ከኤጀንሲው ዘንድ ማስመዝገብ ይኖርበታል፣ 

ለ/ የተለየ በኮምፒውተር የተዘጋጀ ደረሰኝ /Electronic Receipt/ የሚሰጥ ይህንኑ ተከታታይ ቁጥር በመስጠት 

ኤጀንሲው ዘንድ ያስመዘግባል፣ 

ሐ/  ማንኛውም የገቢ ደረሰኝ/ማስረጃዎች/ኦርጅናል መሆን ይገባቸዋል፣  

መ/ በዚህ ንዑስ አንቀጽ ከ1-3 የተጠቀሰው አንደተጠበቀ ሆኖ ማንኛውም የገቢ መሰብሰብያ ደረሰኞች ቢያንስ ከዚህ 

በታች የተዘረዘሩትን መሰረታዊ መረጃዎች መያዝ ይኖርባቸዋል፡፡  

1. የበጎ አድራጎት ድርጅቱና ማህበሩ ሙሉ ስም /Pre-printed/  

2. የደረሰኙ ተከታታይ ቁጥር የታተመበት /Pre-Printed/  

3. ልገሳው ወይንም መዋጮውን ያደረገው ሰው ስም እና አድራሻ 

4. የተሰበሰበው ገቢ ዓይነትና መጠን   
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5. ደረሰኙ የተሰጠበት ቀን   

6. ደረሰኙን ያዘጋጀውንና ገንዘቡን የተቀበለውን ሠራተኛ ስምና ፊርማ 

7. የሚታተሙ ደረሰኞች ቢያንስ በሦስት ኮፒ መታተም ይኖርባቸዋል::  

ሠ/ ከውጪ አገርም ይሁን ከአገር ውስጥ የተገኘ ገቢ ሳይመዘገብና ሣይታወቅ ገንዘብ ወደ ባንክ ሂሳብ ገቢ ሲደረግ ከባንክ 

በሚደርሰው የሂሳብ መግለጫ መሠረት የገንዘብ መሰብሰብያ ደረሰኝ ይዘጋጅለታል፣ 

ረ/ በአዋጁ አንቀፅ 77 ንዑስ አንቀፅ 3 ላይ እንደተደነገገው የበጎ አድራጎት ድርጅትና ማህበር እንዲሁም የበጎ አድራጎት ኮሚቴ 

ስሙ ካልተገለጸ ሰው ልገሳ መቀበል አይችልም፡፡ በማንኛውም ጊዜ የለጋሹን ማንነት በግልጽ የሚያመላክቱ ደረሰኞችና 

መዝገቦች መያዝ አለበት፣  

 

ሰ/ በማንኛውም ሁኔታ ተመሳሳይ ቁጥር ያለው የገቢ መሰብሰቢያ   ደረሰኝ ሁለቴ  

    በማሳተም በጥቅም ላይ ያዋለ ጥፋተኛ መሆኑ ሲረጋገጥ አግባብነት ባላቸው ሕጎች   

    መሠረት በወንጀል  ተጠያቂ  ይሆናል፣ 
 

ሸ/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 7 የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ ተመሳሳይ ቁጥር ያለው ደረሰኝ በስህተት ታትሞ ከተገኘ ጥቅም 

ላይ ከመዋሉ በፊት ኤጀንሲው እንዲያውቀው ተደርጎ ሙሉ በሙሉ መሰረዝ አለበት፣ 
 

ቀ/ በአዋጁ አንቀጽ 78 /3/በተቀመጠው መሠረት ማንኛውም የበጎ አድራጎት ድርጅትና ማህበር የተጠቀመባቸውን የገቢ ሂሳብ 

ሰነዶች የሂሳብ ዓመቱ ካለቀ በኋላ ቢያንስ ለአምስት ዓመታት ጠብቆ ማቆየት አለበት፡፡  

በ/ በዚህ አንቀጽ ፊደል “ቀ” የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ ማንኛውም የበጐ አድራጐት ድርጅት ወይም ማህበር ለገቢ ማስገኛ 

ሥራ የተጠቀመባቸውን የገቢ  ሂሳብ ሰነዶች የሂሳብ አመቱ ካለቀ በኋላ ለአስር አመታት ጠብቆ የማቆየት ግዴታ አለበት፡፡ 

 

2.  የወጪ ማረጋገጫ ሰነዶች 

ሀ/ ማንኛውም የበጎ አድራጎት ድርጅትና ማህበር እንዲሁም የበጎ አድራጎት ኮሚቴ ለሚያወጣቸው ወጪዎች ህጋዊነትና ተቀባይነት 

ያላቸው ሰነዶችን የመያዝ ግዴታ አለበት፡፡ 

ለ/  የሚመለከተው የሥራ ኃላፊ ሳያረጋግጥ ክፍያ መፈፀም/ደረሰኝ/ መቆረጥ የለበትም፡፡ 

ሐ/  ማንኛውም ወጪ ወይም ክፍያ ሲፈፀም ህጋዊ ማስረጃዎች መሟላት ይገባቸዋል፡፡ 

መ/  ማንኛውም የወጪ ማረጋገጫ ደረሰኝና ማስረጃዎች ኦርጅናል መሆን ይገባቸዋል፡፡ 

ሠ/ ከሥራ ፀባያቸው የተነሣ ደረሰኝ መስጠት የማይችሉ በአነስተኛ ደረጃና በባህላዊ የማምረት ዘዴ የሚጠቀሙ አምራቾች 

እንዲሁም ሕጋዊ ደረሰኝ ለመስጠት የማይገደዱ የዕቃና አገልግሎት አቅራቢ ነጋዴዎች ለሚሸጧቸው ምርቶች በገዥው 

ድርጅትና ማህበር የክፍያ ቫውቸር /Payment Voucher/ና ግዥው ስለመፈፀሙ የሚያረጋግጡ የውል ሰነዶች ላይ 

ስማቸውንና አድራሻቸውን በመግለጽ ግብይቱን መፈፀማቸውን በፊርማ ማረጋገጥ ይኖርባቸዋል፡፡ 

ረ/ የዕቃ ማስተላለፊያ ሰነድ /Delivery Order/ እና የዋጋ ማቅረቢያ ኢንቮይስ /Proforma Invoice/ ለዕቃና ለአገልግሎት 

ግብይት እንደደረሰኝ ሊያገለግል አይችልም፡፡ 

ሸ/  በማንኛውም ሁኔታ ተመሳሳይ ቁጥር ያለው የወጪ ደረሰኝ ሁለቴ በማሳተም በጥቅም ላይ ማዋል አይችልም፡፡ 
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ቀ/  በዚህ አንቀጽ ፊደል “ሸ” የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ ተመሳሳይ ቁጥር ያለው ደረሰኝ በስህተት ታትሞ ከተገኘ ጥቅም ላይ 

ከመዋሉ በፊት ኤጀንሲው እንዲያውቀው ተደርጎ ሙሉ በሙሉ መሰረዝ አለበት፡፡ 
 

በ/  በገቢ ግብር አዋጁና በደንቡ መሰረት አግባብነት ያለውን ከተከፋይ ሂሳቦች ላይ ግብርን ቀንሶ የማስቀረት ሃላፊነቱን 

ለመወጣት የሚያስችለው ደረሰኝ ለግብር ባለስልጣኑ በማስታወቅ የማሳተምና የመጠቀም ግዴታ አለበት፡፡ 

 

ተ/ በአዋጁ አንቀጽ 78 (3) በተመለከተው መሠረት ማንኛውም የበጎ አድራጎት ድርጅትና ማህበር የተጠቀመባቸውን የወጪ ሂሳብ 

ሰነዶች የሂሳብ ዓመቱ ካለቀ በኋላ ቢያንስ ለአምስት ዓመታት ጠብቆ ማቆየት ይገባዋል።  

ቸ/ በዚህ አንቀጽ ፊደል “ተ” የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ ማንኛውም የበጐ አድራጐት ድርጅት ወይም ማህበር ለገቢ ማስገኛ 

ሥራ የተጠቀመባቸውን የወጪ  ሂሳብ ሰነዶች የሂሳብ አመቱ ካለቀ በኋላ ለአስር አመታት ጠብቆ የማቆየት ግዴታ 

አለበት፡፡ 

 

አንቀፅ 8.  የገቢና ወጪ አመዘጋገብ  
 

ማንኛውም የበጐ አድራጐት ድርጅትና ማህበር ወይም የበጎ አድራጎት ኮሚቴ በአጠቃላይ ተቀባይነት  ባለው ለትርፍ ያልተቋቋሙ 

የግል ድርጅቶች የሂሳብ መርህ  መከተል ያለበት ሆኖ፤   

1. የበጎ አድራጎት ድርጅትና ማህበር ወይም የበጎ አድራጎት ኮሚቴ ገቢ ቢያንስ ከአገር ውስጥ እና ከውጭ ሃገር የተገኙ 

በማለት ተለይተው መቅረብ አለባቸው፡፡  
 

2. የበጎ አድራጎት ድርጅትና ማህበር ወይም የበጎ አድራጎት ኮሚቴ በአጠቃላይ ተቀባይነት ባለው የሂሳብ አያያዝ መርህ 

መሰረት መጠቀም ይችላል፡፡  
 

3. የበጎ አድራጎት ድርጅትና ማህበር ወይም የበጎ አድራጎት ኮሚቴ ወጪዎቹን “የበጎ አድራጎት ድርጅቶችና ማህበራትን 

የዓላማ ማስፈፀምያና አስተዳደራዊ ወጪዎችን ለመወሰን የወጣ መመሪያ ቁጥር 2/ 2003” መሰረት በማድረግ ለሁለት 

ከፍሎ በዝርዝር ማቅረብ አለበት፡፡  
 

4. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 3 መሰረት የሚቀርበው ዝርዝር የዓላማ ማስፈጸሚያና አስተዳደራዊ ወጪዎችን በአጠቃላይ 

ተቀባይነት ባለው የሂሳብ አያያዝ መርህ መሰረት በዋና የወጪ አርዕስቶች /እንደ ደመወዝ፣ የሰራተኛ ጥቅማጥቅም፣ 

ኪራይ፣ የዋስትና፣ እንዲሁም ሌሎች የወጪ ርዕሶችን/ በዝርዝር ማሳየት ይኖርበታል፡፡    
 

5. በአመቱ ገቢና ወጪ ምክንያት በድርጅቱ/ማህበሩ ያልተከለከለ የተጣራ ሃብት /Unrestricted Net Asset/ የጨመረበትን 

ወይንም የቀነሰበትን መጠን በግልፅ ማሳየት አለበት፡፡ 

       

አንቀፅ 9. ሀብትና ዕዳ ሂሳብ አመዘጋገብ 

1 የበጐ አድራጐት ድርጅትና ማህበር ወይም የበጎ አድራጎት ኮሚቴ የሚያቀርቡት የአጠቃላይ ሃብት፣ እዳ እና የተጣራ ካፒታል ሂሳብ 

መግለጫ ተቀባይነት ባለው የአጠቃላይ ሂሳብ አያያዝ መርህን ተከትሎ የተዘጋጀ መሆን አለበት፡፡  

2. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 የተገለጸውን የሂሳብ መርህ ተከትሎ የሚዘጋጅ ሃብትና እዳ መግለጫ ድርጅቱና ማህበሩ ያለውን 

አጠቃላይ ሃብትና እዳ መጠን እንዲሁም የተጣራ ካፒታል /አንጡራ ሀብት/ ልክ ለትርፍ የተቋቋመ ድርጅት እንደሚያቀርበው 

በአይነት ከፋፍሎ የማቅረብ ግዴታ ያለበት ሆኖ፡  
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   ሀ. የሃብት ዝርዝር ላይ የጥሬ ገንዘብ፣ ተሰብሳቢ ሂሳቦችና ሌሎች ጊዚያዊ (በአንድ አመት  ውስጥ ጥቅም ላይ የሚውሉ) ሃብቶችንና 

ቋሚ ንብረቶችን ዝርዝር መያዝ ይኖርበታል፡፡  

   ለ. የእዳ መግለጫው ጊዚያዊ (በአንድ አመት ተከፋይ)፣ የረጅም ጊዜ ተከፋይ እዳዎችን   በዝርዝር መያዝ ይኖርበታል፡፡  

  ሐ. የተጣራ ካፒታል (በሃብትና እዳ መካከል ያለው ልዩነት) በአጠቃላይ ተቀባይነት ባለው ሂሳብ መርህ መሰረት እንደአግባቡ በሶስት 

ተከፋፍሎ ማለትም በቋሚነት የተከለከለ፣ በጊዚያዊነት የተከለከለ እንዲሁም ያልተከለከለ በሚል ተከፋፍሎ መያዝ 

ይኖርበታል፡፡  

 

አንቀፅ 10.  የቋሚ ዕቃዎች አያያዝና አመዘጋገብ  
 

1. ማንኛውም የበጐ አድራጐት ድርጅትና ማህበር እንዲሁም የበጎ አድራጎት ኮሚቴ ቋሚ ዕቃ በተገዛበት ዋጋ መመዝገብ አለበት፡፡  

   2. ለቋሚ ዕቃ እራሱን የቻለ የተለየ መዝገብ የሚኖረው ሲሆን መዝገቡ የሚከተሉትን ዝርዝሮች የሚያካትት ይሆናል፡፡  

   ሀ. የዕቃው ዓይነት፣ የተገዛበት ቀን፣ የተገዛበት ዋጋ፣ 

   ለ. በስጦታ ከተገኝ ስጦታውን ያበረከተው አካል ሥም፣ 

   ሐ. የዕቃው ልዩ ኮድ፣ገቢ ያደረገው ሰው ሥም፣የዕቃው የአገልግሎት ዘመን፣ 

   መ.ንብረቱ የሚገኝበት ቋሚ አድራሻና ሌሎች ኤጄንሲው የሚጠይቃቸው    

        ማብራሪያዎች 

   3. ቋሚ ዕቃው መኪና ወይም ተሽከርካሪ ከሆነ የበጐ አድራጐት ድርጅቱና ማህበሩ ወይም የበጎ አድራጎት ኮሚቴው የባለቤትነት 

መታወቂያውን ኮፒ ከፋይሉ ጋር ማያያዝ ይገባዋል፡፡  

   4. የቋሚ ዕቃ ቆጠራ በየዓመቱ ተካሂዶ ከኦዲት ሪፖርቱ ጋር ለኤጀንሲው መቅረብ  

         አለበት፡፡  

   5. በማንኛውም ሁኔታ የበጎ አድራጎት ድርጅቱ ወይም ማህበሩ እንዲሁም የበጎ አድራጎት ኮሚቴው ያለውን ቋሚ ንብረት ለመተካት፣ 

ለማዋስ፣ ለመለገስ እንዲሁም ለማስወገድ በሚወስንበት ወቅት ለኤጀንሲው በፅሁፍ የማስታወቅና ከኤጀንሲው በጽሁፍ 

የሚሰጥ ፈቃድ ማግኘት አለበት፡፡  

   6. ኤጀንሲውም ከገቢዎች እና ጉምሩክ ባለስልጣን ተገቢውን የግብር ወይም ታክስ ቀረጥ ዕዳ አከፋፈል ምስክር ወረቀት ከተቀበለ 

በኋላ ለበጎ አድራጎት ድርጅቱና ማህበሩ የተሸከርካሪ ደህንነት ምርመራ ለማድረግ፣ የንብረት ባለቤትነትን ለማዛወርና 

ሌሎች ተመሳሳይ አገልግሎቶችን ለማግኘት የሚያስችል የድጋፍ ደብዳቤ ይሰጣል፡፡ 

     7.  በእያንዳንዱ የበጀት አመት የተገዙ አዳዲስ የቋሚ ንብረቶች በድርጅቱና ማህበሩ የቋሚ ንብረት በተገዙበት የበጀት ዓመት 

ቅደም ተከተል በቋሚ ንብረት መዝገብ ላይ እንደአመጣጣቸው ቅደም ተከተል መመዝገብ አለባቸው፡፡ 

አንቀፅ 11. ዓመታዊ የሂሳብ መግለጫ 
 

በአዋጁ አንቀጽ 78 እንዲሁም በደንቡ አንቀጽ 20 መሰረት ማንኛውም የበጎ አድራጎት ድርጅትና ማህበር እንዲሁም የበጎ አድራጎት 

ኮሚቴ ተቀባይነት ባላቸው መመዘኛዎች አዘጋጅቶ የሚያቀርበው የሂሳብ መግለጫ የሚከተሉትን ዝርዝሮች ሊይዝ ይገባል፡ 

1.  ስለ አጠቃላይ መረጃዎች፦          

       ሀ. የበጐ አድራጐት ድርጅቱና ማህበሩ ወይም የበጎ አድራጎት ኮሚቴው ስም፣ 

       ለ. የበጐ አድራጐት ድርጅቱና ማህበሩ ወይም የበጎ አድራጎት ኮሚቴው ዓላማ፣ 

       ሐ. የበጎ አድራጎት ድርጅቱና ማህበሩ ወይም የበጎ አድራጎት ኮሚቴው አደረጃጀት፣  

       መ. የበጐ አድራጐት ድርጅቱና ማህበሩ ወይም የበጎ አድራጎት ኮሚቴው አይነት፣ 
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       ሠ.የበጐ አድራጐት ድርጅቱ ወይም ማህበሩ ወይም የበጎ አድራጎት ኮሚቴው      የተሰማራበት ዘርፍ፣ 

       ረ.የበጐ አድራጐት ድርጅቱና ማህበሩ ወይም የበጎ አድራጎት ኮሚቴው የሚንቀሳቀስባቸው ክልሎች፣  

 ሸ. ሌሎች ኤጀንሲው የሚጠይቃቸው መረጃዎች፣ 
 

2. የሀብትና ዕዳ ሚዛን ትንተና ከሚከተሉት ዝርዝሮች ጋር አባሪ 1 ላይ ተያይዟል፡፡  

ሀ. በአጠቃላይ በዓመቱ መጨረሻ የበጐ አድራጐት ድርጅቱና ማህበሩ ወይም የበጎ አድራጎት ኮሚቴው ያለው ጠቅላላ 

ሀብትና ንብረት  መጠን፣ 

ለ. ከጥሬ ገንዘብ ውጭ ያለ አላቂ ዕቃ እና ቋሚ ንብረት ዝርዝር፣ 

ሐ. በባንክ ያለው የጥሬ ገንዘብ መጠን ዝርዝር፣   

መ. በእጅ ያለው የጥሬ ገንዘብ መጠን፣   

ሠ. የበጐ አድራጐት ድርጅቱና ማህበሩ ወይም የበጎ አድራጎት ኮሚቴው ያለበት የአጭርም ሆነ የረጅም ጊዜ ዕዳ ዝርዝር፣ 

ረ.  የበጎ አድራጎት ድርጅቱና ማህበሩ ወይም የበጎ አድራጎት ኮሚቴ ያለው አንጡራ ሃብት (ካፒታል)። 

 

3. የበጎ አድራጎት ድርጅቱና ማህበሩ ወይም የበጎ አድራጎት ኮሚቴ ዓመታዊ ገቢና ወጪ ሂሳብ ትንተና ከሚከተሉት ዝርዝሮች ጋር-

(አባሪ 2 ተያይዟል)  

ሀ. የበጎ አድራጎት ድርጅቱና ማህበሩ ወይም የበጎ አድራጎት ኮሚቴ በዓመቱ የሰበሰበው የገንዘብ መጠንና የገንዘቡ ምንጭ 

ዝርዝር፣  

ለ. የተገኘው ገቢ የአገር ውስጥና የውጭ ምንጭ ድርሻ ማብራሪያ፣   

ሐ. ለዓላማ ማስፈፀሚያ የወጡ ወጭዎች ዝርዝር እና ከጠቅላላው ወጪ ያላቸው ድርሻ፣ 

መ. ለአስተዳደራዊ ሥራዎች የወጡ ወጪዎች ዝርዝር እና ከጠቅላላው ወጪ ያላቸው ድርሻ፣ 

ሠ. ከወጪ ቀሪ ሂሳብ፣ 

ረ. ካለፈው ዓመት የዞረ ሂሳብ፣ 

ሰ. ወደ ሚቀጥለው ዓመት የዞረ ሂሳብ    

        መ. የሂሳብ መግለጫውን ለማዘጋጀት ጥቅም ላይ የዋለውን የሂሣብ አሠራር መግለጫ። 
 

4. የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ “1”፣”2” እና “3” ቢኖሩም የሚያንቀሳቅሱት ገንዘብ ከብር 50,000.00(ሀምሳ ሺ ብር) የማይበልጥ የበጎ 

አድራጎት ድርጅትና ማህበር ወይም የበጎ አድራጎት ኮሚቴ ገቢን፣ወጪን ሀብትንና ዕዳን የሚያመለክት መግለጫ ብቻ ማቅረብ 

ይችላሉ። 

 

5. የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 እና 2 እንደተጠበቀ ሆኖ የበጐ አድራጐት ድርጅቱና ማህበሩ ህዝባዊ መዋጮ ካካሄደ የሂሳብ 

መግለጫው የሚከተሉትን ይጨምራል።  

ሀ. በህዝባዊ መዋጮው የተሰበሰበው የገንዘብ መጠን፣ 

ለ. በህዝባዊ መዋጮው የተገኘው የገንዘብ/ ንብረት ምንጭ፣ 

ሐ. ህዝባዊ መዋጮውን ለማድረግ የወጡ ወጪዎችና ከአጠቃላይ ከህዝባዊ መዋጮ ገቢ ያላቸው ድርሻ፣ 

መ. በተሰበሰበው ንብረት/ገንዘብ ለተከናወኑት ተግባራት የወጣ የወጪ ዝርዝር፣   

ሠ. ከወጪ ቀሪ ማጠቃለል አለበት፡፡  

6. በዚህአንቀጽ ንዑስ አንቀጽ “5” መሰረት የህዝባዊ መዋጮውን ገቢና ወጪ   የበጎ አድራጎት ድርጅትና ማህበር ዓመታዊ የኦዲት 

ሪፖርት ጋር በአንድ ላይ የሚቀርብ ቢሆንም የህዝባዊ መዋጮው ስራ እንደተጠናቀቀ በ3 ወር ጊዜ ውስጥ እራሱን የቻለ የሂሳብ 

መግለጫ መቅረብ አለበት፡፡  
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አንቀፅ 12.  ስለኦዲተር አመራረጥ  

1. ማንኛውም የበጎ አድራጎት ድርጅትና ማህበር ወይም የበጎ አድራጎት ኮሚቴ የውስጥ ቁጥጥር ሥርዓት (internal control 
system) መዘርጋትና ማጠናከር ይጠበቅበታል፡፡ 

2. ማንኛውም የበጎ አድራጎት ድርጅትና ማህበር ወይም የበጎ አድራጎት ኮሚቴ ሂሳቡን በውጭ ኦዲተር ማስመርመር ሲፈልግ 

በመጀመሪያ በጋዜጣ የጨረታ ማስታወቂያ ማውጣት ይገባዋል፡፡ 
 

3. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ “2” መሠረት ኦዲተር ለመጋበዝ ማስታወቂያ ሲያወጣ   ለውድድር የሚቀርበው ኦዲተር 

የሚከተሉትን መሥፈርቶች በግልፅ ማመላከት አለበት፣ 

    ሀ. ኦዲተሩ  የሙያ ማረጋገጫ ያለው መሆኑ፣ 

    ለ. የንግድ ፈቃድ ያለው መሆኑ፣ 

    ሐ. የዘመኑን ግብር ስለመክፈሉ መረጃ ማቅረብ የሚችል መሆኑ፣ 

    መ. የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ያለው መሆኑ፣ 

    ሠ. ከፌዴራል ወይም ክልል ኦዲተር መሥሪያ ቤት ለበጀት ዓመቱ የታደሰ ፈቃድ ያለው መሆኑ፡፡ 
 

4. ማንኛውም የበጐ አድራጐት ድርጅትና ማህበር ወይም የበጎ አድራጎት ኮሚቴ ሂሳቡን በውጭ ኦዲተር ለማስመርመር 

የኦዲተሩን ደረጃ ሲወስን  አግባብነት ባለው የበጀት ዓመት ቀድሞ ያለው የበጀት ሂሳብ መጠን  ላይ ተመርኩዞ ሲሆን ከብር 

100,000.00(አንድ መቶ ሺህ) እስከ ብር 50,000,000.00(ሃምሳ ሚሊዩን ብር) ያንቀሳቀሰ በማንኛውም ደረጃ  ባለ ኦዲተር  

ማስመርመር የሚችል ሆኖ በጀቱ ከ50,000,000.00(ሃምሳ ሚሊዩን ብር) በላይ ሲሆን ግን በደረጃ “ኤ” ኦዲተር 

ማስመርመር አለበት፡፡   
 

አንቀፅ 13. ሂሳብ ምርመራ ለማካሄድ ቅደመ ሁኔታ   

 

  የሂሳብ ምርመራ ቅደም ተከተሎች እንደተጠበቁ ሆኖ ዋናው የኦዲት ስራ ውስጥ ከመገባቱ በፊት፦ 

1.  የሂሳብ ምርመራ ሥራው ከበጎ አድራጎት ድርጅትና ማህበር ወይም የበጎ አድራጎት ኮሚቴ  የኋላ ታሪክ የሚጀምር ሆኖ  ከዚህ 

በታች የተዘረዘሩትን ጉዳዮች ያካትታል፡፡ 

       ሀ.  የበጎ አድራጎት ድርጅትና ማህበር ወይም የበጎ አድራጎት ኮሚቴው ስም  

       ለ.  የበጎ አድራጎት ድርጅትና ማህበር ወይም የበጎ አድራጎት ኮሚቴው ዓይነት 

       ሐ.  የበጎ አድራጎት ድርጅትና ማህበር ወይም የበጎ አድራጎት ኮሚቴው አደረጃጀት  

       መ.  የበጎ አድራጎት ድርጅትና ማህበር ወይም የበጎ አድራጎት ኮሚቴው መቼ፣ የት እና በማን እንደተመሠረተ፣    

       ሠ.  የበጎ አድራጎት ድርጅትና ማህበር ወይም የበጎ አድራጎት ኮሚቴው ዓላማዎች 

       ረ.  የበጎ አድራጎት ድርጅትና ማህበር ወይም የበጎ አድራጎት ኮሚቴው የሚንቀሳቀስባቸው ዘርፎች 

ሰ.  የበጎ አድራጎት ድርጅትና ማህበር ወይም የበጎ አድራጎት ኮሚቴው የሚንቀሳቀስባቸው ክልሎች 

2. አንድ ጊዜ የተመረጠ የኦዲት ድርጅት አንድን በጎ አድራጎት ድርጅት ወይም ማህበር በተከታታይ ከሦስት ዓመት በላይ ኦዲት 

ማድረግ አይችልም።  

3. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ “2” የተጠቀሰው እንደተጠበቀ ሆኖ የኦዲት ድርጅቱ ተወዳድሮ አሸንፎ በሰራበት የበጐ አድራጐት 

ድርጅት ወይም ማህበር በድጋሚ ለመወዳደር የሚችለው ከሦስት አመታት  ቆይታ በኋላ ነው፡፡ 
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አንቀፅ 14. የኦዲት ሪፖርትና የሂሳብ ምርመራ  

 

1. በአዋጁ አንቀጽ 79 እንዲሁም በአንቀጽ 49 መሠረት የማንኛውም የበጎ አድራጎት ድርጅትና ማህበር ወይም የበጎ አድራጎት 

ኮሚቴው ሂሳብ በየዓመቱ በተመሰከረለት ኦዲተርና የውስጥ ኦዲተር ወይም ኤጀንሲው በሚሾመው ኦዲተር መመርመር አለበት። 
 

2. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ “1” የተጠቀሰው ቢኖርም ማንኛውም የበጎ አድራጎት ድርጅትና ማህበር ወይም የበጎ አድራጎት 

ኮሚቴው  በውጭ ኦዲተር የመመርመር ግዴታ የሚኖርበት አግባብነት ባለው የበጀት ዓመት ቀድሞ ያለው የበጀት ዓመት ሂሳብ 

ከብር 100 ሺ/አንድ መቶ ሺ /የሚበልጥ ሲሆን ነው። 

   

3. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ “2” መሰረት የሚቀርበው የሂሳብ ምርመራ ሪፖርት   የሚከተሉትን ዝርዝሮችን ሊያካትት ይገባል፣ 

     ሀ/  የበጎ አድራጎት ድርጅትና ማህበር ወይም የበጎ አድራጎት ኮሚቴ ስም 

     ለ/   የበጎ አድራጎት ድርጅትና ማህበር ወይም የበጎ አድራጎት ኮሚቴ ዓላማ 

     ሐ/  የበጎ አድራጎት ድርጅትና ማህበር ወይም የበጎ አድራጎት ኮሚቴው አደረጃጀት  

     መ/  የበጎ አድራጎት ድርጅትና ማህበር ወይም የበጎ አድራጎት ኮሚቴ አይነት 

      ሠ/  የበጎ አድራጎት ድርጅትና ማህበር ወይም የበጎ አድራጎት ኮሚቴ የተሰማራበት  ዘርፍ 

 ረ/  የበጎ አድራጎት ድርጅትና ማህበር ወይም የበጎ አድራጎት ኮሚቴ  የሚንቀሳቀስባቸው ክልሎች 

  ሰ/ የበጎ አድራጎት ድርጅትና ማህበር ወይም የበጎ አድራጎት ኮሚቴ የሚያደርገውን ማንኛውንም የሂሳብ እንቅስቃሴ 

የሚመዘግብበት   እራሱን የቻለ የሂሳብ መዝገብ  ያለው መሆኑ   

  ሸ/ የሂሳብ መዝገቡ የበጐ አድራጐት ድርጅቱንና ማህበሩን ወይም የበጎ አድራጎት ኮሚቴው የየዕለቱን የገንዘብና የንብረት 

እንቅስቃሴ የሚያሳይ መሆኑ   

        ቀ/  የበጎ አድራጎት ድርጅትና ማህበር ወይም የበጎ አድራጎት ኮሚቴ ህጋዊ በሆኑ የሂሳብ ሰነዶች የሚጠቀም መሆኑና ሰነዶቹን  

በአግባቡ መያዙ፣ 
 

  በ/  የሂሳብ መግለጫውና የሂሳብ መዝገቡ  የበጎ አድራጎት ድርጅትና ማህበር ወይም የበጎ አድራጎት ኮሚቴ በዓመቱ 

ከተለያዩ አካላት ያገኘውን ገቢ በዝርዝር ለይቶ መያዙንና የአገር ውስጥና የውጭ ምንጭ ድርሻ ለይቶ ማሳየቱ፣ 
 

      ተ/  የሂሳብ መግለጫውና የሂሳብ መዝገቡ የበጐ አድራጐት ድርጅቱና ማህበሩ የዓላማ ማስፈፀሚያና  አስተዳደራዊ ወጪዎችን 

ለይቶ ማዘጋጀቱን፣  
 

     ቸ/  የበጎ አድራጎት ድርጅትና ማህበር ወይም የበጎ አድራጎት ኮሚቴበባንክ ያለው የጥሬ ገንዘብ ማረጋገጫ የሚሆን የባንክ 

ሂሳብ መግለጫ መቅረቡና የባንክ ማስታረቂያ መሥራቱ፣ 

    ነ/  የበጎ አድራጎት ድርጅትና ማህበር ወይም የበጎ አድራጎት ኮሚቴ የቋሚ ዕቃዎች  

        ስቶክ ካርድ ማዘጋጀቱና በየዓመቱ ቆጠራ ማካሄዱና ንብረቶችን በአግባቡ መያዙ፣ 
 

     ኘ/ የበጎ አድራጎት ድርጅቱ፣ማህብሩና የበጎ አድራጎት ኮሚቴው የሂሳብ መግለጫ በአጠቃላይ ተቀባይነት ባላቸው የሂሳብ 

መርሆዎችና በኢትዩጵያ አግባብነት ባለው የግብር ህግ መሰረት እንዲሁም ኤጀንሲው ባወጣቸው መመሪያዎች 

መሰረት ስለማዘጋጀታቸው፣  
 

    ዘ/ የበጎ አድራጎት ድርጅቱናማህበሩናየበጎ አድራጎት ኮሚቴው ከሰራተኛ ደመወዝ የሚቆረጠውን ግብር እንዲሁም በአገር 

ውስጥ ከሚገዙ ዕቃዎችናአገልግሎቶች ክፍያ ላይ እንደ አግባቡ ተቀኛሽ የሚደረገውን የwithholding ታክስ 

በአግባቡ ቀንሶ አግባብነት ላለው የግብር ባለስልጣን መ/ቤት ገቢ ማድረጉን፣ 
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   ዠ/  ህዝባዊ መዋጮ አካሄዶ ከሆነ፡-   

1. የተሰበሰበው ገንዘብና የንብረት መጠንና ምንጩ በዝርዝር ተለይተው መቀመጣቸው ፣ 

2.  ገንዘቡ/ንብረቱ የተሰበሰበበት ዘዴ በትክክል ተለይቶ መቀመጡ፣  

3. ህዝባዊ መዋጮውን ለማካሄድ የተደረጉ ወጪዎች በዝርዝር መቀመጣቸው  

4. በተሰበሰበው ገንዘብ የተከናወኑት ተግባራት በጉልህ ተለይተው መዘርዘራቸው፣   

5. በመዋጮ የተሰበሰበውን ገንዝብ በተገቢው መዝገብ መያዙ፣ 

6. ህዝባዊ መዋጮው ከተሰጠው ፈቃድ ጋር አንድ መሆኑ፣ 

7. ህዝባዊ መዋጮ የመሰብሰብ ስራ በተፈቀደለት የጊዜ ሰሌዳ መሰረት መጠናቀቁ፣ 

8. በመዋጮ የተሰበሰበው ገንዝብና ንብረት በህጋዊ ደረሰኝ መሰብሰቡ። 

 

አንቀፅ 15.  የቀረበውን የሂሳብ ሪፖርት በተመለከተ ስለሚሰጥ ማብራሪያ  

          (Notes to financial statemenet) 
 

1. ማንኛውም የበጎ አድራጎት ድርጅትና ማህበር ወይም የበጐ አድራጐት ኮሚቴ በሚያቀርበው የሀብትና ዕዳ ሚዛን 

ሂሳብ ትንተናና የገቢና ወጪ ሂሳብ ሚዛን ትንተና ሥር ለተጠቀሱት ሂሳቦች ዝርዝር መግለጫ በአጠቃላይ ተቀባይነት 

ባለው ሂሳብ መርህ መሰረት ከጀርባው በአባሪ ማያያዝ ይገባዋል፡፡ 
 

2. የበጎ አድራጎት ድርጅትና ማህበር ወይም የበጐ አድራጐት ኮሚቴው ሂሳቦችን ለመመዝገብም ሆነ ሪፖርት ለማድረግ 

የተጠቀመው የሂሳብ መዝገብ አያያዝ ዘዴ መግለጽ ይገባዋል ፡፡ 
 
 

3. የበጎ አድራጎት ድርጅትና ማህበር ወይም የበጐ አድራጐት ኮሚቴው የግብር ግዴታውን ስለ መወጣቱ መግለጽ 

ይኖርበታል ፡፡ 
 

አንቀፅ 16. የኦዲተሩ አስተያየት 
 

ማንኛውም ኦዲተር የበጐ አድራጐት ድርጅቱንና ማህበሩን ወይም የበጎ አድራጎት ኮሚቴውን  ሂሳብ ከመረመረ በኋላ  ከዚህ በታች 

በተመለከቱት አግባብ አስተያየቱን መስጠት አለበት፡፡ 

1. ገቢን በተመለከተ 

ሀ. እያንዳንዱ ገቢ ህጋዊ በሆነ ደረሰኝ መሰብሰቡን፣ 

ለ. የገቢው ምንጭ በትክክል ተለይቶ መቀመጡና መረጋገጡ፣ 

ሐ. ገቢው በወቅቱ በመዝገብ መመዝገቡ ፣ 

መ. ገቢው መሰብሰብ ባለበት አካል መሰብሰቡ፣ 

ሠ. የበጐ አድራጐት ድርጅቱ ናማህበሩ ህግ በሚፈቅደው አግባባ ከውጭ ምንጭ የሰበሰበው ገቢ አግባብ 

መሆኑን ፣ 

ረ. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ “ሠ” የተጠቀሰው ቢኖርም ኦዲተሩ የመረመረው የገቢማሥገኛ ስራን 

በተመለከተ ከሆነ የገቢ ማስገኛው ስራ ከተሰጠው ፈቃድ ጋር አንድ መሆኑ ማረጋገጥ አለበት፣  
 

2. ወጪን በተመለከተ  

ሀ. ማንኛውም ሂሳብ በወጪ ከመመዝገቡ በፊት ማስረጃዎች መሟላታቸው መረጋገጡ፣ 

ለ. የበጐ አድራጐት ድርጅቱና ማህበሩ ህጋዊ የሆነ የወጪ ደረሰኝ ስለመጠቀሙ፣ 

ሐ. ወጪዎች ሲፈፀሙ ደንብና መመሪያ የተከተሉ መሆናቸውን፣ 

መ. ማንኛውም ወጪ ሲፈፀም በሚመለከተው የሥራ ኃላፊ መፈቀዱ፣ 

ሠ. በወጪ የተመዘገቡ ማስረጃዎች ኦርጅናል መሆናቸው፣ 
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ረ. ግዥዎች ሲፈፀሙ መመሪያና ደንብን የተከተሉ መሆናቸው፣ 

ሰ. ለዓላማ ማስፈፀሚያ የወጡ ወጭዎች ከ70% ያላነሱ መሆኑ፣ 

ሸ. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ “ሰ” የተጠቀሰው ቢኖርም ኦዲተሩ የመረመረው የገቢ ማስገኛ ስራን በተመለከተ 

ከሆነ ከጠቅላላ ገቢው የተገኘውን ትርፍ ሙሉ በሙሉ ለዓላማ ማስፈጸሚያ ወጪ ማዋሉ፡፡ 
 

3. የንብረት አያያዝን በተመለከተ 
 
ሀ. ማንኛውም ንብረት ሲገዛም ሆነ ወጪ ሲሆን ህጋዊ በሆነ ደረሰኝ መጠቀማቸው፣  

ለ. የቋሚ ዕቃዎች ቆጠራ በየዓመቱ መካሄዱና ኦዲት መደረጉ፣ 

ሐ. ለማንኛውም ቋሚ ዕቃዎች ስቶክ ካርድ የተዘጋጀ መሆኑና ቋሚ ዕቃዎች በተለየ መዝገብ መመዝገባቸው ፣ 

መ. ለቋሚ ዕቃዎች መለያ ቁጥር መሰጠቱና  ለብክነት በማያጋልጥ መልኩ አመቺ ቦታ መቀመጣቸው፡፡ 
 

4.  የጥሬ ገንዘብን በተመለከተ 

ሀ. ሂሳብ ሰነዶች በወቅቱ መወራረዳቸው፣ 

ለ. የጥሬ ገንዘብ ሂሳብ ምዝገባ ተካሂዶ በየወሩ መዘጋቱ፣ 

ሐ. በካዝና የተገኘው የጥሬ ገንዘብ መጠን ከበጐ አድራጐት ድርጅቱ እና ማህበሩ ወይም ከበጎ አድራጎት ኮሚቴ ህግ ጋር 

የሚጣጣም መሆኑ፡፡ 
   

5.  ተሰብሳቢ ሂሳብ 

    ሀ. ተሰብሳቢ ሂሳቦች በወቅቱ መሰብሰቡ፣ 

    ለ. ተሰብሳቢ ሂሳቦች በግልጽ ተለይተው መዘርዘራቸው፣ 
 

6. ዕዳን በተመለከተ 

    ሀ. የግብር ግዴታዎች በወቅቱ መከፈላቸው፣ 

    ለ. የአጭርና የረጅም ጊዜ ዕዳዎች ተለይተው በዝርዝር መቀመጣቸው፣ 
 

7. የባንክ ሂሳብን በተመለከተ 

ሀ. በተለያዩ ባንኮች ያለው የባንክ ሂሳብ በዝርዝር የሚታወቅ መሆኑ፣ 

ለ. ለእያንዳንዱ የባንክ ሂሳብ ቁጥር የባንክ መግለጫ መቅረቡ፣ 

ሐ. ለቀረበው  የባንክ መግለጫ  ባንክ ማስታረቂያ መሰራቱ፣ 

መ. የባንክ ሂሳቦች በሚመለከታቸው የስራ መሪዎች የሚንቀሳቀስ መሆኑ  

8. ህዝባዊ መዋጮ አካሄዶ ከሆነ ፣ 

            ሀ. የተሰበሰበው ገንዘብናየንብረት መጠንና ምንጩ በዝርዝር ተለይተው  

                መቀመጣቸው ፣ 

            ለ. ገንዘቡ/ንብረቱ የተሰበሰበበት ዘዴ በትክክል ተለይቶ መቀመጡ ፣ 

            ሐ. ህዝባዊ መዋጮውን ለማካሄድ የተደረጉ ወጪዎች በዝርዝር መቀመጣቸው፣  

            መ. በተሰበሰበው ገንዘብ የተከናወኑት ተግባራት በጉልህ ተለይተው መዘርዘራቸው፣   

            ሠ. በመዋጮ የተሰበሰበውን ገንዘብ በተገቢው መዝገብ መያዙ፣ 

            ረ. ህዝባዊ መዋጮው ከተሰጠው ፈቃድ ጋር አንድ መሆኑ፣ 

            ሰ. ህዝባዊ መዋጮ የመሰብሰብ ስራ በተፈቀደለት የጊዜ ሰሌዳ መሰረት መጠናቀቁ፣ 

            ሸ. በመዋጮ የተሰበሰበው ገንዝብና ንብረት በህጋዊ ደረሰኝ መሰብሰቡ፡፡ 
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አንቀፅ 17. የሂሳብ መግለጫና የኦዲት ሪፖርት የሚቀርብበት ጊዜ 
 

1. ማንኛውም የበጐ አድራጐት ድርጅትና ማህበርና የበጎ አድራጎት ኮሚቴ ዓመታዊ የሂሳብ መግለጫውንና ዓመታዊ የሂሳብ 

ምርመራ ሪፖርቱን የበጀት ዓመቱ ሲያልቅ ለኤጀንሲው የሚያቀርብ ሆኖ የሚያቀርብበት የጊዜ ገደብ የበጐ አድራጐት 

ድርጅቱና ማህበሩ ወይም የበጎ አድራጎት ኮሚቴው አግባብነት ባለው የበጀት ዓመት ቀድሞ ባለው የበጀት ዓመት 

ባንቀሳቀሰው የበጀት መጠን ላይ የሚሞረኮዝ ሆኖ። 

        ሀ/ ከብር 50,000.00(ሃምሳ ሺህ) የማይበልጥ በጀት ያንቀሳቀሰ የበጐ አድራጐት    ድርጅትና ማህበር ወይም የበጎ አድራጎት 

ኮሚቴ የበጀት ዓመቱ ባለቀ አንድ ወር ውስጥ፣ 

  ለ/  ከብር 50,000.00(ሃምሳ ሺ ብር) እስከ 100,000.00(አንድ መቶ ሺህ ብር) ያንቀሳቀሰ የበጐ አድራጐት ድርጅትና 

ማህበር ወይም የበጎ አድራጎት ኮሚቴ የበጀት ዓመቱ ባለቀ በሁለት ወር ውስጥ 

  ሐ/ ከብር 100,000.00(አንድ መቶ ሺህ ብር) በላይ ያንቀሳቀሰ የበጐ አድራጐት ድርጅትና ማህበር ወይም የበጎ አድራጎት 

ኮሚቴ የበጀት ዓመቱ ባለቀ በሦስት ወር ጊዜ ውስጥ ማቅረብ ይጠበቅበታል፡፡ 

1. የበጐ አድራጐት ኮሚቴዎች የተቋቋሙት ከአንድ ዓመት ላነሰ ጊዜ ከሆነ  ጊዜው እንደተጠናቀቀ በአንድ 

ወር ጊዜ ውስጥ፣ 
 

2. የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ “ሀ” ቢኖርም የበጀት ዓመቱ ሳያልቅ ኤጀንሲው በሚጠየቅ በማንኛውም 

ጊዜ የበጐ አድራጐት ድርጅትና ማህበር ወይም የበጎ አድራጎት ኮሚቴ የኦዲት ሪፖርት ማቅረብ 

ይገባዋል፡፡ 
   

 

አንቀፅ 18.  የባንክ ሂሳብ ለማስታወቅ  

1. ማንኛውም የበጐ አድራጐት ድርጅትና ማህበር ወይም የበጎ አድራጎት ኮሚቴ ከኦዲት ሪፖርቱና ከሂሳብ መግለጫው ጋር 

የሁሉንም የባንክ ሂሳቦች ትክክለኛ የገንዘብ መጠን (ከባንክ መግለጫ ጋር የታረቀ) ማቅረብ አለበት፡፡ 
 

2. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ “1” ያለው እንደተጠበቀ ሆኖ ማንኛውም የበጐ አድራጐት ድርጅትና ማህበር ወይም የበጎ 

አድራጎት ኮሚቴ እያንዳንዱ የባንክ ሂሳብ መለያ ቁጥር፤ የት ባንክና በየትኛው ቅርንጫፍ እንደከፈተ፤ የባንክ ሂሳቡ ዓይነት 

ምን እንደሆነ፤ በእያንዳንዱ የባንክ ሂሳብ ቁጥር ያለው የመጨረሻ ባላንሱ ስንት እንደሆነ የሚያሳይ መግለጫ ማቅረብ 

አለበት፡፡ 
 

3. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ “1” እና “2” ስር የተጠቀሱት እንደተጠበቁ ሆኖ የገቢ ማስገኛ ስራ ላይ የተሰማራ የበጎ አድራጎት 

ደርጅትና ማህበር የባንክ ሂሳቡ የተለየ መሆን አለበት፡፡ 
 

4. ማንኛውም የበጎ አድራጎት ድርጅትና ማህበር ወይም የበጎ አድራጎት ኮሚቴ አዲስ    

የባንክ ሂሳብ ለመክፈትም ሆነ የነባሩን የባንክ ሂሳብ ፈራሚዎች ለመቀየር ሲፈልግ  ለኤጀንሲው ማሳወቅና የድጋፍ ደብዳቤ 

ማግኘት ይኖርበታል፡፡ 

  

አንቀፅ 19. ዓላማ ማስፈፀሚያና አስተዳደራዊ ወጪ 
 

ማንኛውም የበጎ አድራጎት ማህበር የሂሳብ መግለጫውንና የኦዲት ምርመራ ሪፖርት በሚያቀርብበት ጊዜ በአዋጁ አንቀጽ 2/14/ እና 

አንቀጽ 88 እንዲሁም ኤጀንሲው በወጣው መመሪያ ቁጥር 2/2003 መሠረት ከዓመታዊ በጀቱ ከ70%(ከሰባ ፐርሰንት) ያላነሰውን 

ለዓላማ ማስፈፀሚያ ወጪዎች ማዋሉንና  ለአስተዳደራዊ ወጪዎች ያወጣው ወጪ ከ30%(ሰላሳ ፐርሰንት) የማይበልጥ መሆኑን ለይቶ 

ማቅረብ ይገባዋል፡፡ 
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ክፍል ሶስት 

 

የበጎ አድራጎት ድርጅቶትና ማህበር ወይም የበጐ አድራጐት ኮሚቴ 

የስራ ክንውን ሪፖርት አቀራረብ 

 

አንቀፅ 20. ዓመታዊ ዕቅድ ስለ ማቅረብ 

 

1. የስራ ዕቅድ ስለማቅረብ 

       ማንኛውም የበጎ አድራጎት ድርጅትና ማህበር ወይም የበጐ አድራጐት ኮሚቴ ባለው የበጀት ዓመት ቀድሞ ያለው የበጀት ዓመት 

ባለቀ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ በበጀት ዓመቱ ሊተገብራቸው ያሰባቸውን ስራዎች የሚያሳይ ዝርዝር የስራ ዕቅድ የሚከተሉትን 

ዝርዝሮች ባካተተ መልኩ ሊያቀርብ ይገባዋል ዝርዝሩ በአባሪ 5 ላይ ተያይዟል፡፡  

    ሀ/ መግቢያ፣ይዘት፣አጭር ማጠቃለያ Executive summary፣ የበጎ አድራጎት ድርጅትና ማህበር ወይም የበጎ አድራጎት 

ኮሚቴው ዓላማዎች፣የበጎ አድራጎት ድርጅትናማህበርወይም የበጎ አድራጎት ኮሚቴው ፕሮጄክቶቹን 

የሚተገብርባቸው ክልሎች ዝርዝር፣ የበጎ አድራጎት ድርጅትና ማህበር ዓላማዎቹን ለማሳካት የቀረጻቸው 

የረጅምና የአጭር ጊዜ ፖሊሲዎች (የበጎ አድራጎት ድርጅትና ማህበር ብቻ) በዓመቱ ለማሳካት የታሰቡ ውጤቶች 

በዝርዝር በየፕሮጄክት፣ ውጤቶችን ለማሳካት የሚከናወኑ ዝርዝር ተግባራት፣ ጥቅም ላይ የሚውሉ ዝርዝር 

ግብዓቶች፣ የበጎ አድራጎት ድርጅትናማህበር ህዝባዊ መዋጮ ለማካሄድ ዕቅድ ካለው የበጎ አድራጎት 

ድርጅትናማህበር ብቻ፣ 

ለ/ ህዝባዊ መዋጮው የመሰብሰብ ስራ የሚካሄድበት ቦታ፣  

ሐ/ ህዝባዊ መዋጮው የሚሰበሰብበት  ጊዜ፣ 

መ/ ህዝባዊ መዋጮው የመሰብሰቡ ሥራ የሚካሄድበት  ዘዴ፣ 

ሠ/ ከህዝባዊ መዋጮ በተገኘው ገቢ ሊሠሩ የታሰቡ  ሥራዎች፣ 

ረ/ በሚሰራው ስራ ተጠቃሚ ለማድረግ የታሰበው የተጠቃሚ ቁጥርና ብዛት፣ 

ሰ/ ሊገጥሙ ይችላሉ ተብለው የሚገመቱ ችግሮችና መፍትሄዎቻቸው፡፡ 

 

2. የበጀት ዕቅድ 

1. የዓመቱን ስራ ለማከናወን የተመደበው አጠቃላይ በጀት 

ሀ/  ካላፈው አመት ከዞረ በጀት፣ 

ለ/  ከውጭ ምንጭ የሚገኝ-በዝርዝር፣ 

ሐ/  ከአገር ውስጥ ምንጭ-በዝርዝር፣ 

መ/ ህዝባዊ መዋጮ ለማካሄድ ዕቅድ ካለ፣ ከውጭ ምንጭ የሚሰበሰብ ዝርዝር፣ ከአገር ውስጥ ምንጭ የሚሰበሰብ፣ 

  ሠ/  ጠቅላላ የውጭና የአገር ውስጥ ምንጭ ድምርና ያላቸው ድርሻ ተለይቶ፣   ለዓላማ ማስፈጸሚያ ስራዎች የሚውሉ 

ወጪዎች ዝርዝር፣ ለአስተዳደራዊ ስራዎች የሚውሉ ወጪዎች ዝርዝር፡፡  
 

አንቀፅ 21. ዓመታዊ የስራ ክንውን ሪፖርት ይዘት 

 

1. የበጎ አድራጎት ድርጅትና ማህበር ወይም የበጎ አድራጎት ኮሚቴ የስራ ክንውን ሪፖርት ሲያቀርቡ የሂሳብ መግለጫና 

የሂሳብ ምርመራ ሪፖርት አብሮ ማቅረብ የሚገባቸው ሲሆን የስራ ክንውን ሪፖርቱ የሚከተሉትን ዝርዝር ጉዳዮች 

መያዝ አለበት/አባሪ 6 ላይ ተያይዟል/፡፡ 

      ሀ/ መግቢያ፣ የሪፖርቱ ይዘት፣ አጭር ማጠቃለያ /Executive summary/፣ የበጎ አድራጎት ድርጅትና ማህበር ወይም የበጎ 

አድራጎት ኮሚቴው ዓላማዎች፣የበጎ አድራጎት ድርጅትና ማህበርና የበጎ አድራጎት ኮሚቴው ፕሮጄክቶቹን 

የሚተገብርባቸው ክልሎች ዝርዝር፣ የበጎ አድራጎት ድርጅትና ማህበር ዓላማዎቹን ለማሳካት የቀረጻቸው የረጅምና 
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የአጭር ጊዜ ፖሊሲና ስትራቴጂዎች፣ የበጎ አድራጎት ድርጅትና ማህበር ወይም የበጎ አድራጎት ኮሚቴው በዓመቱ 

ያከናወናቸው ዝርዝር ስራዎች ከዓመታዊ ዕቅድ አንጻር በቁጥርና በፐርሰንት እየተነጻጸረ የሚቀርብ ሆኖ፡ 

ለ/  ሊሰሩ የታቀዱ ዝርዝር ተግባራትና አፈጻጸማቸው/በቁጥር፤በፐርሰንት፣   

ሐ/ ስራው በመሰራቱ ተጠቃሚ ለማድረግ የታሰበው የተጠቃሚ ቁጥርና   በተጨባጭ ተጠቃሚ የሆነው/በጾታ 

ተለይቶ/፣ 

መ/  ስራውን ለመስራት የተመደበው በጀትና በስራ ላይ የዋለው በጀት፣ 

ሠ/  በገንዘብ የማይገለጽ ካለ ፣ 

2. የበጎ አድራጎት ድርጅትና ማህበር ወይም የበጎ አድራጎት ኮሚቴ በዓመታዊ ዕቅዱ መሰረት ያልተገበራቸውና 

ያላጠናቀቃቸው ኘሮጀክቶች በመጠንና በዓይነት ዝርዝር ። 

3. የበጎ አድራጎት ድርጅትና ማህበር ወይም የበጎ አድራጎት ኮሚቴው ያለውን ሀብት ሊያውል ያቀደበት ዓላማ። 

4. የበጎ አድራጎት ድርጅትና ማህበር ወይም የበጎ አድራጎት ኮሚቴው የአጭርና የረጅም ጊዜ ዕቅድ። 

5. የበጎ አድራጎት ድርጅትና ማህበር ህዝባዊ መዋጮ ስብስቦ ከሆነ። 

     ሀ. ህዝባዊ መዋጮው የተካሄደበት ቦታ 

     ለ. ህዝባዊ መዋጮው የተሰበሰበበት ጊዜ-ቀን ወር ዓመተ ምህረት  

     ሐ. ህዝባዊ መዋጮው የመሰብሰቡ ሥራ የተካሄደበት ዘዴ 

     መ. ከህዝባዊ መዋጮ በተገኘው ገቢ የተሠሩ ሥራዎች 

6. ያጋጠሙት ችግሮችና ችግሮቹ የተፈቱበት አግባብ። 

ሀ. በሂደቱ ያጋጠሙ ችግሮች 

ለ. ችግሮቹ የተፈቱበት አግባብ 

ሐ. ከዓቅም በላይ ሆነው መፍትሔ ያልተቀመጠላቸው ችግሮች 

7. እንደጥሩ ተሞክሮ የሚገለጽ አፈጻጸም ካለ 

  ሀ. የስራው ዓይነት  

        ለ. የተገኘው ውጤት 

 ሐ. ውጤቱ ሊገኝ የቻለበት ዘዴ 

8. የበጎ አድራጎት ድርጅትና ማህበር ወይም የበጎ አድራጎት ኮሚቴው ያከናወነው አፈጻጸም  ከዓመታዊ ዕቅዱ በታች ከሆነ 

በቂ የሆነ ማብራሪያ ማቅረብ ይጠበቅበታል፡፡   
 

      9. የህብረተሰብ ተሳትፎና አስተዋጽኦ በዝርዝር ቢገለጽ 

 

አንቀፅ 22. የስራ መሪዎችና አባላትን ማሳወቅ 
 

1. ማንኛውም የበጎ አድራጎት ድርጅትና ማህበር የጠቅላላ ጉባዔ አባላቱን፣የስራ መሪዎቹን እንዲሁም ተቀጣሪ ሰራተኞቹን 

ዝርዝር መረጃ/ስም፤ ዕድሜ፤ጾታ፤ ዜግነት፤ የመኖሪያ አድራሻ የትምህርት ደረጃ/ከዓመታዊ የስራ ከንውን ሪፖርት ጋር 

እንዲሁም ኤጀንሲው በሚጠይቀው በማንኛውም ጊዜ  በአባሪ 4 በተያያዘው ቅጽ መሰረት ሞልቶ  ማቅረብ አለበት። 
 

2. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 ስር የተጠቀሰው ቢኖርም ማንኛውም የበጎ አድራጎት ድርጅትና ማህበር ወይም የበጎ አድራጎት 

ኮሚቴ የስራ መሪዎችን ዝርዝር መረጃ በህይወት ታሪክ መሙያ ቅጽ በመሙላት ከታደሰ መታወቂያ ጋር በማያያዝ 

ለኤጀንሲው ማቅረብ ይጠበቅበታል (በአባሪ 3 በተቀመጠው መሰረት)፡፡ 
 

3. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 ስር  የተጠቀሰው ቢኖርም የኢትዮጲያ ብዙሃን ማህበራት የአባሎቻቸውን ብዛት ከማሳወቅ 

በስተቀር የአባላቱን ዝርዝር መረጃዎች ማቅረብ አይጠበቅባቸውም፡፡ 

 

4. ማንኛውም የበጎ አድራጎት ድርጅትና ማህበር እንዲሁም የበጎ አድራጎት ኮሚቴ የስራ መሪ ለውጥ ሲያደርግ ለውጡ በተደረገ 

በሰላሳ የስራ ቀናት ውስጥ ለኤጀንሲው ዝርዝር መረጃዎችን በማካተት  ማሳወቅ አለበት፡፡ 
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አንቀፅ 23. የስራ ክንውን ሪፖርቱ የሚቀርብበት ጊዜ 
 

በዚህ መመሪያ አንቀጽ 17 የኦዲት ሪፖርት የሚያቀርቡበት ጊዜ በተመለከተ የተደነገገው ለስራ ክንውን ሪፖርትም ተግባራዊ ይሆናል፡፡ 
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ክፍል አራት 
 

የገቢ ማስገኛ ስራን በተመለከተ የሚቀርብ  

የኦዲትና የስራ ክንውን ሪፖርት 

 

አንቀፅ 24.  የስራ ክንውን ሪፖርትን በተመለከተ 
 

ማንኛውም የበጎ አድራጎት ድርጅትና ማህበር የገቢ ማስገኛ ላይ ከተሰማራ በመደበኛ ከሚያቀርበው የስራ ክንውን ሪፖርት በተለየ 

ለብቻው የሚያቀርብ ሆኖ ሪፖርቱ የሚከተሉትን ጉዳዮች ማካተት ይገባዋል። 

1. የበጎ አድራጎት ድርጅትና ማህበር  ስም፣ 

2. የበጎ አድራጎት ድርጅትና ማህበር  ዓላማዎች፣ 

3. የበጎ አድራጎት ድርጅትና ማህበር የንግድ  ፈቃድ ስም፣ 

4. የታክስ ከፋይነት መለያ ቁጥር፣ 

5. የተሰማራበት የገቢ ማስገኛ ሥራ ዓይነት አንዲሁም ብዛት፣  

6. የገቢ ማስገኛው ስራ የተካሄደበት ቦታ፣ ክልል፣ ዞን/ክፍለ ከተማ፣ ወረዳ፣ ቀበሌ ልዩ ቦታ፣ 

7. በተገኘው ገቢ የተሰሩ ስራዎች አፈጻጸማቸው ከዕቅዳቸው አንጻር፣ 

ሀ. ሊሰሩ የታሰቡ ዝርዝር ተግባራትና አፈጻጸማቸው፣ 

ለ.ስራው በመሰራቱ ተጠቃሚ ለማድረግ የታሰበው የተጠቃሚ ቁጥርና በተጨባጭ ተጠቃሚ የሆነው-በጾታ ተለይቶ፣ 

 ሐ. ስራውን ለመስራት የተመደበው በጀትና በስራ ላይ የዋለው በጀት፣ 

8. ለወደፊቱ በገቢ ማስገኛ ስራ ከሚገኘው ገቢ ሊሰሩ የታሰቡ ተግባራት፣ 

 

አንቀፅ 25. የሂሳብ መግለጫ 
 

ማንኛውም የበጎ አድራጎት ድርጅት እና ማህበር ከገቢ ማስገኛው ስራ የተገኘውን ጠቅላላ ገቢና ወጪ በተመለከተ የሚያቀርበው የሂሳብ  

መግለጫ የገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን መመሪያ ተከትሎ ሲሆን ከገቢ ማስገኛው ስራ በተገኘው ትርፍ የተሰሩ ስራዎችን በሚመለከት 

ለኤጀንሲው የሚያቀርበው የሂሳብ መግለጫ የሚከተሉትን ጉዳዮች ማካተት አለበት። 
 

1. የሀብትና ዕዳ ሚዛን ትንተና ከሚከተሉት ዝርዝሮች ጋር መቅረብ አለበት፡፡ 

    ሀ/ በአጠቃላይ በዓመቱ መጨረሻ የበጐ አድራጐት ድርጅቱና ማህበሩ ያለው ጠቅላላ  ሀብት (ገንዘብና  ንብረት)  መጠን፣ 

    ለ/  አላቂና ቋሚ ንብረት ዝርዝር  

    ሐ/ የበጐ አድራጐት ድርጅቱና ማህበሩ ያለበት የአጭርም ሆነ የረጅም ጊዜ ዕዳ ዝርዝር  

    መ/  የበጐ አድራጐት ድርጅቱ ማህበሩ ያለው አንጡራ ሃብት (ካፒታል) 
 

2. የገቢና የወጪ ሂሳብ ትንተና፣ 

    ሀ/ ከገቢ ማስገኛው ስራ የተገኘው ትርፍ፣ 

    ለ/ በተገኘው ትርፍ ለተሰሩ ስራዎች ወጪ የሆነ ፣ 

    ሐ/ ከወጪ ቀሪ፣ 

    መ/ ካለፈው ዓመት የዞረ፣ 

    ሠ/ ወደ ሚቀጥለው ዓመት የዞረ ባላንስ፣ 
 

3. የሂሳብ መግለጫውን ለማዘጋጀት ጥቅም ላይ የዋለውን የሂሣብ አሠራር መግለጫ፣ 
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አንቀፅ 26.  ስለ ኦዲት ሪፖርት አቀራረብ 

 

ማንኛውም የበጎ አድራጎት ድርጅትናማህበር ከገቢ ማስገኛው ስራ  የተገኘውን ጠቅላላ ገቢና ወጪ በተመለከተ የሚያስደርገው የሂሳብ 

ምርመራ  የገቢዎችና ጉምርክ ባለስልጣን መመሪያ ተከትሎ ሲሆን ከገቢ ማስገኛው ስራ በተገኘው ትርፍ የተሰሩ ስራዎችን በሚመለከት 

ለኤጀንሲው  የሚያቀርበው የኦዲት ሪፖርት የሚከተሉትን ጉዳዮች ማካተት አለበት። 

1. ለገቢ ማስገኛው ስራው የተመደበው የሀብት መጠን ተለይቶ መቀመጡ 

2. የበጎ አድራጎት ድርጅትና ማህበር ከገቢ ማስገኛው ስራ ያገኘውን ገቢ የግብር ህጉ በሚያዘው መሰረት ኦዲት በማስደረግ የገቢ 

ግብር መክፈሉ 

3.  የበጎ አድራጎት ድርጅትና ማህበር የተሰማራበትን የገቢ ማስገኛ ስራ በግልጽ የሚያሳይ መሆኑንና ከተሰጠው ፈቃድ ጋር 

አንድ መሆኑ                                                                                

4. ለገቢ ማስገኛ ስራ እራሱን የቻለ የሂሳብ መዝገብ  መያዙ 

5. ለገቢ ማስገኛው  የተመደበው ሀብት  በአግባቡ መያዙን 

6. ለገቢ ማስገኛው  ስራ ብቻ የሚያገለግል የሂሳብ ሰነድ መኖሩ  

7. የሂሳብ መዛግብቱና መግለጫው ከገቢ ማስገኛው ስራ የተገኘውን ገቢና ስራውን ለማካሄድ የወጡ ወጪዎች በዝርዝር ለይቶ 

በሚያሳይ መልኩ መቀመጡን 

8.  ከወጪ ቀሪ የተገኘው ትርፍ ለዓላማው ማስፈፀሚያ ብቻ  መዋሉን በሚያሳይ መልክ መዘጋጀቱ 

  

አንቀፅ 27.  የሂሳብ መግለጫውና የኦዲት ሪፖርቱ እንዲሁም የስራ ክንውን  

         ሪፖርት  የሚቀርብበት ጊዜ 
 

1. ማንኛውም የበጎ አድራጎት ድርጅትና ማህበር የግብር መክፈያው ጊዜ ባለቀ በአንድ ወር ውስጥ የገቢ ማስገኛውን ስራ 

በተመለከተ የተደረገውን ሂሳብ ምርመራ እና ለሚመለከተው ግብር ሰብሳቢ አካል የገቢ ግብር ስለ መክፈሉ የሚያረጋግጥ 

ደርሰኝ ማቅረብ ይገባዋል፣ 
 

2. በተራ ቁጥር 1 የተገለጸው እንደተጠበቀ ሆኖ ከገቢ ማስገኛ ስራ ባገኘው የተጣራ ትርፍ ሊሰራ ያሰበውን ስራ ዝርዝር ዕቅድ 

በተራ ቁጥር 1 ሰር በተቀመጠው የጊዜ ገደብ ማቅረብ አለበት፣ 
 

3. ማንኛውም የበጎ አድራጎት ድርጅትና ማህበር ባገኘው ትርፍ የሰራውን ስራ በሚመለከት ሂሳብ መግለጫናየሂሰብ ምርመራ 

እንዲሁም የስራ ክንውን ሪፖርቱን በመመሪያው አንቀጽ 17 በተቀመጠው የጊዜ ገደብ መሰረት ማቅረብ ይጠበቅበታል፡፡ 
  

አንቀፅ 28. ስለኦዲተር አመራረጥ 

ከገቢ ማስገኛ ስራ ላይ የተሰማራ የበጎ አድራጎት ድርጅትናማህበር  ሂሳቡን  ኦዲት ለማስደረግ ኦዲተር ሲመርጥ የገቢዎችና ጉምሩክ 

ባለስልጣን ህግና ደንብን ተከትሎ መሆን አለበት 
 

አንቀፅ 29. የተገኘውን ትርፍ ለዓላማ ማስፈጸሚያ ብቻ ስለ ማዋል 

 

ማንኛውም የበጎ አድራጎት ድርጅትና ማህበር   ከገቢ ማስገኛ ስራ ካገኘው ገቢ አስፈላጊውን የገቢ ግብር ከከፈለ በኋላ የሚቀረውን 

ትርፍ በሙሉ ለዓላማው ማስፈጸሚያ ለሚውሉ ወጪዎች ብቻ ማዋል አለበት።          
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ክፍል አምስት 

ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች 

 

አንቀፅ 30.  የኦዲት ሪፖርትና የሂሳብ መግለጫ እንዲሁም የስራ ክንውን  ሪፖርት ሊጠየቁባቸው የሚችሉ ሁኔታዎች 

 

1. በአዋጁ አንቀጽ 78 ና 80 እንደተገለፀው የበጀት ዓመቱ ሲያልቅ፣  

2. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ “1” ሥር ያለው እንደተጠበቀ ሆኖ የበጐ አድራጐት ድርጅትና ማህበር የመከፋፋል 

የመዋሀድናየመቀየር ጥያቄ ሲያቀርብ፣  

3. የበጐ አድራጐት ድርጅትና ማህበር በራሱ ውሳኔና በኤጀንሲው ውሳኔ ፈርሶ የንብረት ማጣራት ሲወሰን፣ 

4. የበጐ አድራጐት ኮሚቴ የተቋቋመው ከአንድ ዓመት ላነሰ ጊዜ ከሆነ ጊዜው እንደተጠናቀቀ 

5. የገቢ ማስገኛ ሥራ ላይ ተሠማርቶ ለሚገኝ የበጎ አድራጎት ድርጅትና ማህበር 

6. የበጎ አድራጎት ድርጅቶችና ማህበራት ኤጀንሲ በሚጠይቅበት በማንኛውም ጊዜ 

 

  አንቀፅ 31. የበላይ አካል ውሳኔ አስፈላጊነት 
 

1. ማንኛውም የበጐ አድራጐት ድርጅትናማህበር ወይም የበጎ አድራጎት ኮሚቴ ዓመታዊ የኦዲት ሪፖርት ለማፀደቅ የበጐ 

አድራጐት ድርጅቱንወይም ማህበሩንናየበጎ አድራጎት ኮሚቴውን የበላይ አካል ስብሰባ ሲጠራ ከሰባት (7) ቀን በፊት 

ለኤጀንሲው ማሳወቅ ይገባዋል፣ 
 

2. ማንኛውም የበጐ አድራጐት ድርጅትናማህበር ወይም የበጎ አድራጎት ኮሚቴ የኦዲትና የሥራ ሪፖርቱን ሲያቀርብ  

የበላይ አካሉ የተስማማበት ስለመሆኑ ቃለ ጉባኤ የሚያቀርብ ሆኖ፣ 

ሀ/ የዘለቄታና የአደራ በጐ አድራጐት ድርጅት ከሆነ የቦርድ አባላት  በሪፖርቱ ዙሪያ ተወያይተው  ያሳለፉት 

ውሳኔን የሚያመለክት በፊርማቸው የተረጋገጠ ቃለጉባኤ፡፡ 
 

ለ/ የበጐ አድራጐት ድርጅትናማህበር ከሆኑ የጠቅላላ ጉባኤ አባላት በሪፖርቱ ዙሪያ ተወያይተው ያሳለፉበት 

ውሳኔን የሚያመላክት በፊርማቸው የተረጋገጠ ቃለ ጉባኤ፡ 

ሐ/ የበጎ አድራጎት ተቋም ከሆነ እንደ አስፈላጊነቱ የተቋሙ  መተዳደሪያ ደንብ አደረጃጀት መሰረት የበላይ አካል 

ተብሎ የተቀመጠው አካል 

 

3.  በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ “2” (ሀ ና ለ) የተመለከተው ቢኖርም የበጎ አድራጎት ኮሚቴ ከሆነ መስራቾች የተስማሙበት 

የቃለ ጉባኤ ሰነድ መቅረብ አለበት፡፡ 
 

4. በተመሳሳይ መልኩ የገቢ ማስገኛ ስራን በተመለከተ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ “2” (ሀ ና ለ) መሰረት ተግባራዊ መሆን 

አለበት፡፡ 
 

አንቀፅ 32. የኦዲተር ግዴታ 

ማንኛውም የበጎ አድራጎት ድርጅትና ማህበር ወይም የበጎ አድራጎት ኮሚቴን ሂሳብ የሚመረምር ኦዲተር ሂሳቡን ከመረመረ በኋላ 

በዚህ መመሪያ አንቀጽ 17 መሰረት በእያንዳንዱ ጉዳይ አግባብነት ያለው አስተያየት የመስጠት ግዴታው እንደተጠበቀ ሆኖ፡  

ሀ. ተጨማሪ ምርመራ የሚያስፈልግ ሆኖ ሲገኝ ለኤጀንሲው ሪፖርት የማድረግ 

ለ. የሙያው ስነ ምግባርና ይህንን መመሪያ አክብሮ የመስራት  

ሐ. በዚህ መመሪያ አንቀጽ 13 መሰረት የኦዲት ምርመራ ሲያካሄድ የተቀመጡትን ቅደም ተከተሎች መከተል አለበት። 
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አንቀፅ 33. የህግ ተጠያቂነት 

ማንኛውም የበጎ አድራጎት ድርጅትና ማህበር ወይም የበጎ አድራጎት ኮሚቴ የዚህን መመሪያ ድንጋጌዎች የጣሰ እንደሆነ በአዋጅ ቁጥር 

621/2001 አንቀጽ 102 በተደነገጉት ቅጣቶችና በሌሎች የሀገሪቱ ህጐች ተጠያቂ ይሆናል፡፡   
 

አንቀፅ 34. ተፈጻሚነት ስለማይኖራቸው ሌሎች ህጎች 
 

ከዚህ መመሪያ ጋር የሚቃረን ማንኛውም መመሪያናልማዳዊ አሰራር ተፈጻሚነት አይኖረውም፡፡  
 

አንቀፅ 35. መመሪያው ስለሚሻሻልበት ሁኔታ 

ኤጀንሲው ይህንን መመሪያ ተግባራዊ ሲያደርግ የሚከሰቱ ክፍተቶችን ለመሙላት አዋጁንና ደንቡን የሚጠቀም ሆኖ ሲያገኘው 

በማንኛውም ጊዜ ሊያሻሽለው ይችላል፡፡     

 

አንቀፅ 36. መመሪያው የሚጸናበት ጊዜ 

 

ይህ መመሪያ ከመስከረም 13 ቀን 2004 ዓ.ም ጀምሮ ተፈጻሚነት ይኖረዋል፡፡  

 

  

ዓሊ ሲራጅ 

የበጎ አድራጐት ድርጅቶችና ማህበራት ኤጀንሲ 
ዋና ዳይሬክተር 
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  አባሪ 1  

 የሀብትና ዕዳ ሚዛን ሂሳብ ትንተና (Balance sheet Statements) 

 ንብረት(Asset)  ____________________________________________________ 

 አላቂ ንብረቶች 

1. -------------------------------------------------- 

2. -------------------------------------------------- 

3. -------------------------------------------------- 

 ቋሚ ንብረቶች 

1. ------------------------------------------------- 

2. ------------------------------------------------- 

3. ------------------------------------------------- 

 ዕዳዎች(Liabilites) ------------------------------------------ 

 የአጭር ጊዜ ዕዳ 

1. ------------------------------------------------- 

2. ------------------------------------------------- 

3. ------------------------------------------------- 

 የረጅም ጊዜ ብድር(ዕዳ) 

1. ------------------------------------------------ 

2. ------------------------------------------------ 

3. ------------------------------------------------ 

 አንጡራ ሀብት 

1. ------------------------------------------------ 

2. ------------------------------------------------ 

3. ------------------------------------------------ 

 ጠቅላላ ዕዳና አንጡራ ሀብት----------------------------------------------------- 
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አባሪ 2  

 የገቢና የወጪ ሂሳብ ትንተና (Income and expenditure Statement) 

 ገቢ -------------------------------------------------------- 

 ከአገር ውስጥ ምንጭ የተገኘው ዝርዝር ገቢ 

1. ------------------------------------------------ 

2. ------------------------------------------------ 

3. ------------------------------------------------ 

ድምር -----------------------ከጠቅላላው ገቢው ያለው ድርሻ-----    

 ከውጭ ምንጭ የተገኘው ዝርዝር ገቢ 

1. ------------------------------------------------ 

2. ------------------------------------------------ 

3. ------------------------------------------------ 

4. ድምር -------------------------ከጠቅላላው ገቢው ያለው ድርሻ----   

 የወጪዎች  ዝርዝር------------------------------------------------ 

 ለዓላማ ማስፈፀሚያ የወጡ ወጪዎች ዝርዝር  

1. ------------------------------------------------ 

2. ----------------------------------------------- 

3. ----------------------------------------------- 

ድምር---------------------------ከጠቅላላ ወጪው ያለው ድርሻ----    

 ለአስተዳደራዊ ወጪዎች የወጡ ወጪዎች ዝርዝር 

1. ---------------------------------------------- 

2. --------------------------------------------- 

3. --------------------------------------------- 

ድምር ---------------------------ከጠቅላላው ወጪው ያለው ድርሻ--    

 ከወጪ ቀሪ ---------------------------------------------------- 

 ካለፈው በጀት ዓመት የዞረ ------------------------------------------ 

 ለሚቀጥለው ዓመት የዞረ ባላንስ ------------------------------------ 
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አባሪ 3 

 የበጐ አድራጐት ኮሚቴውናየበጎ አድራጎት ድርጅቶችና ማህበራት  የሥራ መሪዎች ዝርዝር መረጃ መሙያ ቅጽ 

1. ሙሉ ሥም ከነአያት _________________________                                    

2. ጾታ      ሴት   ወንድ    

3. የትውልድ ዘመን  ቀን _____  ወር ______  ዓ.ም _____ 

4. ዜግነት __________________ 

5. የጋብቻ ሁኔታ  ያገባ(ች)       ያላገባ(ች) የፈታ(ች) 

6. የት/ደረጃ ____________ የሰለጠነበት ሙያ____________  

7. የትውልድ ሥፍራ 

ክልል/ከተማ ____ዞን/ክ/ከተማ _______ ወረዳ_____ ቀበሌ______ የቤ.ቁ._____ 

8. የመኖሪያ አድራሻ 

ክልል/ከተማ ____ዞን/ክ/ከተማ _______ወረዳ_____ ቀበሌ______ የቤ/ቁ.______ስ/ቁ. መደበኛ_______ተንቀሳቃሽ______ 

ኢሜል____ 

9. የሥራ አድራሻ 

የመ/ቤቱ ሥም ________________________________ 

በመ/ቤቱ ያለዎት ኃላፊነት ________________________ 

ክልል/ከተማ____ዞን/ክ/ከተማ______ወረዳ_____ቀበሌ___ ስልክ________ 

10.  በበጐ አድራጐት ኮሚቴው ውስጥ ያለዎት ኃላፊነት _________________ 

ማረጋገጫ:- እኔ ከዚህ በላይ ሥሜ እና አድራሻዬ የተገለፀው የማህበሩ መሥራችናየስራ መሪ/  አባል የሰጠሁት መረጃ 

በሙሉ ትክክልና እውነት መሆኑን አረጋግጣለሁ፡፡ 

 

ሥም ___________              ፊርማ ______         ቀን _____ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ፎቶ ግራፍ 
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 አባሪ   4 

 የበጐ አድራጐት ኮሚቴው መሥራቾች ና የበጎ አድራጎት ድርጅትና ማህበር ሰራተኞች ዝርዝር 

 

 

ተ.

ቁ. 

 

 

ሙሉ ሥም ከነአያት 

 

 

ጾታ 

 

 

ዕድሜ 

 

 

ዜግነት 

 

አ  ድ  ራ  ሻ 

ክልል ከተማ ዞን/ክ/ከ/ ወረዳ ቀበሌ የቤ/ቁ. ፊርማ ስ.ቁ

1 

      

2 

      

3 

      

4 

      

5 

      

6 
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አባሪ   5 የበጎ አድራጎት ድርጅትና ማህበር ወይም የበጎ አድራጎት ኮሚቴ አመታዊ የስራ ዕቅድ ማጠቃለያ ቅጽ 

 

 

 

 
 
ዝርዝር 
ተግባራት 

  
 
 

መለኪያ  

 
 
 

ብዛት 

 
የክንውን የጊዜ ሰሌዳ የሚያስፈልገው 

በጀት 
 
ፈጻሚው 
አካል 

 
 
የሚጠበቀው  ውጤት 

1ኛ ሩብ 
ዓመት 

2ኛ ሩብ
ዓመት 

3ኛ ሩብ
ዓመት 

4ኛ ሩብ
ዓመት 

በብር ምንጭ  

 
 

     

     የተቋቋመ ኮሚቴ
       በስራ ሂደቱ ላይ በቂ ግንዛቤ

ያገኙ ሰራተኞች 
     

 
  ወደ ሙሉ ትግበራ

የሚያሸጋግር ሥርዓት 
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አባሪ 6  

የበጎ አድራጎት ድርጅትና ማህበር ወይም የበጎ አድራጎት ኮሚቴዎች የስራ ክንውን ሪፖርት ማጠቃለያ ቅጽ 

 

ተ.ቁ 

 

ዝርዝር ተግባራት 

ዕቅድ 

 

የተመደበ 

ለት በጀት 

አፈጻጸም 

 
 

ምርመራ 

የሥራ 

ብዛት 

ተጠቃሚ የተሰራው ሥራ
ተጠቃሚዎች በጀት 

 

  ወ ሴ የ
በቁጥር በ% በቁጥር 

በ% በብር በ%
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