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አዋጅ ቁጥር ----/2011 

የሲቪሌ ማኅበረሰብ ዴርጅቶች አዋጅ 

መግቢያ 

በኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፐብሉክ ሕገ-መንግሥት እንዱሁም ኢትዮጵያ 

በተቀበሇቻቸው ዓሇም አቀፌ የሰብዓዊ መብት ስምምነቶች የተረጋገጠውን የመዯራጀት መብት 

በተሟሊ መሌኩ ተግባራዊ ሇማዴረግ ሕግ ማውጣት በማስፇሇጉ፤ 

የመዯራጀት መብት በሕገ መንግሥቱ የተረጋገጡ ላልች መብቶችን ሇማስከበር ያሇውን ፊይዲ 

በመገንብ፤   

በሕገ መንግሥቱ እንዯተዯነገገው፣ የመንግሥት አሠራር በግሌጽነት፣በተጠያቂነትና በአሳታፉነት 

እንዱከናወን ሇማዴረግ የነቃና በነፃነት የተዯራጀ ማኅበረሰብ መፌጠር አስፇሊጊ መሆኑን 

በማመን፤     

የሲቪሌ ማኅበረሰብ ዴርጅቶች በአገሪቱ ሌማትና ዱሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ ያሊቸው ሚና 

እንዱጎሇብት ሇማዴረግ የተመቻቸ ምህዲር መፌጠር ወሳኝ መሆኑን በመረዲት፤ 

የሲቪሌ ማኅበረሰብ ዴርጅቶችን ተጠያቂነት እና የሕብረተሰቡን ተጠቃሚነት ሇማረጋገጥ 

እንዱቻሌ ዴርጅቶቹ ሥራቸውን በሕግ መሠረት መሥራታቸውን መቆጣጠር በማስፇሇጉ፤  

በሕብረተሰቡ ንዴ የበጎ አዴራጎት እና የበጎ ፇቃዯኝነት ባሕሌ እንዱዲብር ማዴረግ አስፇሊጊ 

መሆኑን በማመን፤ 

ይህ አዋጅ ከመውጣቱ በፉት በሥራ ሊይ የነበረው የበጎ አዴራጎት ዴርጅቶችና ማኅበራት አዋጅ 

የነበሩበትን ክፌተቶች ሇመሸፇን የሚያስችሌ አዱስ ሕግ ማውጣት በማስፇሇጉ፤ 

በኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዳሞክራሲያዊ ሕገ-መንግሥት አንቀጽ 55(1) መሠረት የሚከተሇው 

ታውጇሌ። 
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ክፌሌ አንዴ 

ጠቅሊሊ 
አንቀጽ 1 አጭር ርዕስ  
ይህ አዋጅ “የሲቪሌ ማኅበረሰብ ዴርጅቶች አዋጅ ቁጥር ___” ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ። 

 

አንቀጽ 2 ትርጓሜ  

የቃለ አገባብ ላሊ ትርጉም የሚያሰጠው ካሌሆነ በስተቀር በዙህ አዋጅ ውስጥ፦  

1. “የሲቪሌ ማኅበረሰብ ዴርጅት” (ከዙህ በኋሊ ዴርጅት ተብል የሚጠራ) ማሇት ሁሇትና 

ከዙያ በሊይ በሆኑ ሰዎች በፇቃዯኝነት የሚመሠረት፣ የመንግሥት አካሌ ያሌሆነ፣ 

ሇትርፌ ያሌተቋቋመ፣ ከማናቸውም የፖሇቲካ ዴርጅት ያሌወገነ እና ሕጋዊ ዓሊማን 

ሇማሳካት ተመዜግቦ የሚንቀሳቀስ አካሌ ሲሆን፣የሙያ ማኅበራትን እና የዴርጅቶች 

ኅብረቶችን ይጨምራሌ። 

2. “አገር በቀሌ ዴርጅት” ማሇት በኢትዮጵያ ውስጥ ወይም ከኢትዮጵያ ውጭ ሕጋዊ ሥራን 

ሇመሥራት በዙህ ሕግ መሠረት በኢትዮጵያውያን፣ በኢትዮጵያ ነዋሪ በሆኑ የውጭ 

ሐገር ዛጎች ወይም በሁሇቱ አማካኝነት በጋራ የተቋቋመ ዴርጅት ነው።   

3. “የውጭ ዴርጅት” ማሇት በውጭ አገር ሕግ መሠረት የተቋቋመና በኢትዮጵያ ውስጥ 

ተመዜግቦ የሚንቀሳቀስ መንግሥታዊ ያሌሆነ ዴርጅት ነው። 

4. “የሙያ ማኅበር” ማሇት አንዴን ሙያ መሠረት በማዴረግ የተቋቋመ ዴርጅት ሲሆን፣ 

ዓሊማውም የአባሊቱን መብትና ጥቅም ማስከበር፣ የሙያ ሥነ-ምግባርን ማሳዯግ፣ 

የአባሊትን አቅም መገንባት እንዱሁም በሙያቸው ሇሕዜብና ሇአገር አስተዋጽዖ ማዴረግን 

የሚጨምር ነው። 

5. “ኅብረት” ማሇት ሁሇትና ከዙያ በሊይ በሆኑ ዴርጅቶች የሚቋቋም ስብስብ ሲሆን፣ 

የኅብረት ኅብረቶችን ይጨምራሌ።  

6. “ቦርዴ” ማሇት በዙህ አዋጅ መሠረት የተቋቋመው የሲቪሌ ማኅበረሰብ ዴርጅቶች ኤጀንሲ 

ቦርዴ ነው። 

7. “የርፌ አስተዲዲሪ” ማሇት የተሇየ ፇቃዴ በሚያስፇሌጋቸው የሥራ ርፍች ሇሚሰማሩ 

ዴርጅቶች የሥራ ፇቃዴ የሚሰጥ እና ተገቢውን ሙያዊ ክትትሌና ዴጋፌ የሚያዯርግ 

መንግሥታዊ መሥሪያ ቤት ነው። 
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8. “ኤጀንሲ” ማሇት በዙህ አዋጅ መሠረት የተቋቋመው የሲቪሌ ማኅበረሰብ ዴርጅቶች 

ኤጀንሲ ነው። 

9. “ክሌሌ” ማሇት በኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፐብሉክ ሕገ መንግስት አንቀጽ 

47 የተመሇከተው የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፐብሉክ አባሌ የሆነ ክሌሌ 

ነው። 

10. “ምክር ቤት” ማሇት በዙህ አዋጅ አንቀጽ 84 መሠረት የሚቋቋመው የዴርጅቶች ምክር 

ቤት ነው። 

11. “የኃይማኖት ተቋም” ማሇት የአንዴ ኃይማኖት ተከታዮች ኃይማኖታቸውን ሇማዯራጀትና 

ሇማስፊፊት የሚያቋቁሙት ተቋም ሲሆን የበጎ አዴራጎት ዓሊማዎችን ሇማሳካት 

የተቋቋሙ ወይም የኃይማኖት ተቋሙ የሚያቋቁማቸውን የበጎ አዴራጎት ዴርጅቶችን 

አይጨምርም። 

12. “የራስ አስተዲዯር” ማሇት ዴርጅቶች በምክር ቤቱ አማካኝነት ራሳቸውን ሇማስተዲዯር 

በፇቃዲቸው በሚያወጡት የሥነ ምግባር ዯንብ የሚመራ አስገዲጅ የቁጥጥር ሥርዓት 

ነው። 

13. “የሥራ አመራር አባሊት” ማሇት ተጠሪነታቸው ሇዴርጅቱ የበሊይ አካሌ (እንዯሁኔታው 

ሇዴርጅቱ ጠቅሊሊ ጉባዔ ወይም ቦርዴ) ሆኖ የዴርጅቱን የሥራ ሂዯት እንዱከታተለና 

እንዱቆጣጠሩ በዴርጅቱ አባሊት ወይም በዴርጅቱ ቦርዴ የተመረጡ ሰዎች ናቸው። 

14.   “የሥራ መሪ” ማሇት የዴርጅቱን የዕሇት ከዕሇት ሥራ በበሊይነት እንዱመራ በውሌ 

የተቀጠረና ተጠሪነቱም ሇሥራ አመራር ኮሚቴ ወይም ሇዴርጅቱ ቦርዴ የሆነ ግሇሰብ 

ነው። 

15.  “ሰው” ማሇት ማናቸውም የተፇጥሮ ሰው ወይም ሕጋዊ ሰውነት ያሇው አካሌ ነው። 

16.  በዙህ አዋጅ ውስጥ በወንዴ ፆታ የተገሇፀው አነጋገር የሴት ፆታንም ያካትታሌ። 

 
አንቀጽ 3 የተፇፃሚነት ወሰን  

1. ይህ አዋጅ በሚከተለት ሊይ ተፇፃሚ ይሆናሌ፦ 

ሀ/ በሁሇትና ከዙያ በሊይ በሆኑ ክሌልች በሚንቀሳቀሱ ዴርጅቶች፣ 

ሇ/ በውጭ ዴርጅቶች፣ 
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ሐ/ በውጭ አገር በሚንቀሳቀሱ፣ክፌሇ አህጉራዊ፣አህጉራዊ ወይም ዓሇም አቀፊዊ 

ዓሊማን ሇመተግበር በተቋቋሙ አገር-በቀሌ ዴርጅቶች፣ 

መ/ በአዱስ አበባ ወይም በዴሬዲዋ ከተማ አስተዲዯር በሚንቀሳቀሱ ዴርጅቶች፣  

ሠ/ የኃይማኖት ተቋማት በሚያቋቁሟቸው በጎ አዴራጎት ዴርጅቶች፤ 

 
2. ይህ አዋጅ በሚከተለት ሊይ ተፇፃሚ አይሆንም፡- 

ሀ/ በኃይማኖት ተቋማት፣ 

ሇ/ በዕዴር፣ ዕቁብና መሰሌ ባሕሊዊ ስብስቦች፣  

ሐ/ በላሊ ሕግ መሠረት በተቋቋሙ ተቋማት። 

 

ክፌሌ ሁሇት 

የሲቪሌ ማኅበረሰብ ዴርጅቶች ኤጀንሲ 

አንቀጽ 4 መቋቋም 

1. የሲቪሌ ማኅበረሰብ ዴርጅቶች ኤጀንሲ (ከዙህ በኋሊ “ኤጀንሲ” እየተባሇ የሚጠራ) የሕግ 

ሰውነት ያሇው የፋዯራሌ መንግሥት መሥሪያ ቤት ሆኖ በዙህ አዋጅ ተቋቁሟሌ። 

2. የኤጀንሲው ተጠሪነት ሇጠቅሊይ ዏቃቤ ሕግ ይሆናሌ። 

አንቀጽ 5 የኤጀንሲው ዓሊማዎች 

ኤጀንሲው የሚከተለት ዓሊማዎች ይኖሩታሌ፡- 

1. በኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሕገ-መንግሥትና ኢትዮጵያ ፇርማ በተቀበሇቻቸው ዓሇም አቀፌ ስምምነቶች 

መሠረት የመዯራጀት መብት በተሟሊ ሁኔታ እንዱረጋገጥ የሚያስችለ ምቹ 

ሁኔታዎችን መፌጠር፤ 

2. ዴርጅቶች በተመገቡበት ዓሊማ መሠረት ሥራቸውን ማከናወናቸውን በመከታተሌና 

በመቆጣጠር የሕብረተሰቡን የሊቀ ተጠቃሚነት ማረጋገጥ፤ 

3. ዴርጅቶች አቅማቸው እንዱጎሇብትና ተሌዕኮአቸውን በብቃት እንዱወጡ ማስቻሌ፤ 

4. በኅብረተሰቡ ንዴ የበጎ አዴራጎት እና በጎ ፇቃዯኝነት ባሕሌ እንዱዲብር ማዴረግ፤ 

5. ዴርጅቶች አሳታፉ የሆነ፣ ግሌጽነትና እና ተጠያቂነት የሠፇነበት የውስጥ አስተዲዯር 

እና አሰራር እንዱኖራቸው ማበረታታትና መዯገፌ፤ 
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6. በዴርጅቶችና በመንግሥት መካከሌ ሉኖር የሚገባውን መሌካም የሥራ ግንኙነት 

ሉያጠናክሩ የሚችለ አሰራሮችን መርጋት፤ 

7. ሇዴርጅቶች የራስ ቁጥጥርና አስተዲዯር ስርዓት ተገቢውን ዴጋፌ መስጠት፡፡ 

 

አንቀጽ 6 የኤጀንሲው ሥሌጣንና ተግባራት 

ኤጀንሲው የሚከተለት ሥሌጣንና ተግባራት ይኖሩታሌ፡- 

1. በዙህ አዋጅ መሠረት ዴርጅቶችን መመዜገብ፣ መዯገፌ፣ ሥራቸውን ማሳሇጥና 

ማስተባበር፤ 

2. ዴርጅቶች ሥራቸውን በሕግ አግባብ ማከናወናቸውን ሇማረጋገጥ አስፇሊጊውን 

ክትትሌና ቁጥጥር ማዴረግ፤ 

3. የዴርጅቶችን ዓመታዊ የሥራና የገንብ እንቅስቃሴ ሪፖርት በዙህ ሕግ በተወሰነው 

መሠረት መመርመር፤ 

4. ዴርጅቶች ግሌጽነትና ተጠያቂነትን የሚያረጋግጥ የውስጥ አስተዲዯር እና የራስ 

አስተዲዯር ሥርዓት እንዱኖራቸው አስፇሊጊውን ዴጋፌ መስጠትና ተፇፃሚነቱን 

መከታተሌ፤ 

5. ከሚመሇከታቸው የክሌሌ መንግስታት አካሊት ጋር በመተባበር በአገሪቱ ውስጥ 

የሚንቀሳቀሱ ዴርጅቶችን ቁጥር፣ የተሰማሩባቸውን ክሌልችና የሥራ ርፍች፣ 

የተጠቃሚዎቻቸውን እና የአባልቻቸውን ብዚት እና መሰሌ መረጃዎች የሚይዜ 

የመረጃ ማዕከሌ ማቋቋም እንዱሁም እነዙህን መረጃዎች መተንተንና በጋዛጣና በዴረ-

ገጽ አሳትሞ ማሰራጨት፤ 

6. ከፋዯራሌና ከክሌሌ የመንግሥት አካሊት እንዱሁም ከዴርጅቶች ጋር ቋሚ የምክክር 

መዴረኮችን ማጋጀት፤ 

7. ኃሊፉነቱን ሇመወጣት ከርፌ አስተዲዲሪዎች ጋር በትብብር መሥራት፤ 

8. ዴርጅቶች መንግሥት በሚያወጣቸው ፖሉሲዎችና ሕጎች የነቃ ተሳትፍ እንዱያዯርጉ 

ማበረታታት፤ 
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9. ዴርጅቶች በአገሪቱ ዱሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ፣ሰብዓዊ መብቶች ጥበቃ እና 

የሌማት እንቅስቃሴ ያሊቸውን ሚና አስመሌክቶ ተገቢውን ጥናት ማካሄዴና 

መንግሥትን ማማከር፤ 

10. ዴርጅቶች የሚያከናውኗቸው የሌማት ሥራዎች መንግሥት ከሚያወጣቸው የሌማት 

ዕቅድች ጋር የተጣጣሙ እንዱሆኑ የሚያግዘ የፖሉሲ መመሪያዎችን ማጋጀት፤ 

11. አግባብነት ባሊቸው ሕጎች ስሇሰነድች ማረጋገጥና ምዜገባ የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ 

የዴርጅቶችን መተዲዯሪያ ዯንቦችና ማሻሻያዎቻቸውን ማረጋገጥና መመዜገብ፤ 

12. የአገሌግልት ክፌያዎችን በዙህ አዋጅ መሠረት በሚወጣ ዯንብ መሰብሰብ፤ 

13. የንብረት ባሇቤት መሆን፣ ውሌ መዋዋሌ፣ በራሱ ሥም መክሰስና መከሰስ፤ 

14. አስፇሊጊ ሆኖ ሲያገኘው በዙህ አዋጅ የተሰጡትን ሥሌጣንና ተግባራት ሇላልች አካሊት 

በውክሌና መስጠት፤ 

15. አስፇሊጊ ሆኖ ሲያገኘው በየትኛውም የአገሪቱ ክፌሌ ቅርንጫፌ መሥሪያ ቤቶችን 

መክፇት፤ 

16. በርፈ በወንጀሌ ዴርጊት የተገኘ ገንብ ወይም ንብረትን ሕጋዊ አስመስል ማቅረብና 

ሽብርተኝነትን በገንብ መርዲትን ሇመከሊከሌ የሚያስችለ ሥራዎችን ከሚመሇከታቸው 

የመንግስት አካሊት ጋር በትብብር መሥራት፤ 

17. ዴርጅቶች ሲፇርሱ በሒሳብ አጣሪነት የሚያገሇግለ ባሇሙያዎችን ዜርዜር ማጋጀትና 

ሥራቸውን ባግባቡ ማከናወናቸውን መቆጣጠር፤  

18. በዙህ አዋጅ የተቋቋመውን የሲቪሌ ማኅበረሰብ ፇንዴ ማስተዲዯር፤ 

19. የበጎ ፇቃዯኝነትን ባሕሌና እንቅስቃሴ ማበረታታት፤ 

20. በዙህ አዋጅ የተሰጡትን ላልች ሥሌጣንና ተግባራት ማከናወን። 

 

አንቀጽ 7 የኤጀንሲው አቋም 

ኤጀንሲው፣ 

1.  ቦርዴ ፣ 
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2. በጠቅሊይ ሚኒስትሩ የሚሾም ዋና ዲይሬክተር እና እንዯአስፇሊጊነቱ ምክትሌ ዋና 

ዲይሬክተሮች፣ እና 

3. ሇሥራው አስፇሊጊ የሆኑ ሠራተኞች ይኖሩታሌ። 

 
አንቀጽ 8 የቦርደ አባሊት 

1. ቦርደ በሚከተሇው ሁኔታ የሚሰየሙ ሰባት አባሊት ይኖሩታሌ። 

ሀ/ በጠቅሊይ ሚኒስቴሩ የሚሰየሙ የሦስት የመንግስት መስሪያ ቤቶች ተወካዮች፣ 

ሐ/ በሲቪሌ ማኅበረሰብ ዴርጅቶች ምክር ቤት የሚሰየሙ ሦስት ተወካዮች፣ 

ሇ/ በሲቪሌ ማኅበረሰብ ሥራ ተገቢው ዕውቀትና ሌምዴ ያሇውና በግሌ ብቃት በጠቅሊይ 

ዏቃቤ ሕጉ የሚሾም አንዴ ባሇሞያ፣ 

2. የቦርዴ አባሊት ከየትኛውም ዓይነት ተጽዕኖ ነፃ በመሆን ሥራቸውን በቅንነትና በታማኝነት 

ያከናውናለ። 

3. የቦርደ ሉቀመንበር በጠቅሊይ ዏቃቤ ሕጉ የሚሾም ሲሆን የሥራ መኑም ሦስት ዓመት 
ይሆናሌ።   

 
አንቀጽ 9 የቦርደ ሥሌጣንና ተግባር 

ቦርደ የሚከተለት ሥሌጣንና ተግባራት ይኖሩታሌ፡- 

1. የመዯራጀት መብትን አፇጻጸም በማጎሌበትና በርፈ የሕብረተሰብ ተጠቃሚነትን 

በማረጋገጥ ረገዴ ኤጀንሲው የሚመራባቸውን የፖሉሲ አቅጣጫዎች ያስቀምጣሌ። 

2. ዋና ዲይሬክተሩ በሚሰጠው ውሳኔ ሊይ በዙህ አዋጅ መሠረት የሚቀርቡ ይግባኞችን 

ይመረምራሌ፣ ውሳኔ ይሠጣሌ፤አስፇሊጊ ሆኖ ሲያገኘው ጉዲዩን የሚመረምር ገሇሌተኛ 

አቤቱታ አጣሪ ኮሚቴ ይሰይማሌ፣ ኮሚቴው በሚያቀርበው የውሳኔ ሀሳብ መሠረትም 

አስተዲዯራዊ ውሳኔ ይሰጣሌ። 

3. የአቤቱታ አጣሪ ኮሚቴውን አሰራር የሚወስን መመሪያ ያወጣሌ። 

4. በዙህ አዋጅ መሠረት ዴርጅቶች ሥራቸውን በአግባቡ እንዱያከናውኑ የሚያስችለ 

መመሪያዎችን ያወጣሌ። 

5. በዋና ዲይሬክተሩ የሚቀርብሇትን ዓመታዊ የሥራ ዕቅዴና ሪፖርት መርምሮ ያጸዴቃሌ። 
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6. የዋና ዲይሬክተሩና የምክትሌ ዋና ዲይሬክተሮች የሥራ አፇጻጸም በየጊዛው 

ይገመግማሌ፤ የግምገማውን ውጤት መሠረት በማዴረግ ዋና ዲይሬክተሩ ወይም 

ምክትሌ ዋና ዲይሬክተሩ አሠራሩን እንዱያሻሽሌ ይመክራሌ።  

7. በዋና ዲይሬክተሩ የሚቀርቡሇትን ላልች ጉዲዮች መርምሮ ይወስናሌ። 

 

አንቀጽ 10 የቦርዴ አባሊት የሥራ መን 

1. የቦርዴ አባሊት የሥራ መን ሦስት ዓመት ሲሆን ሇአንዴ ተጨማሪ የሥራ መን እንዯገና 

ሉመረጡ ይችሊለ። 

2. የሥራ መኑ ከማሇቁ በፉት መሌቀቅ የሚፇሌግ የቦርዴ አባሌ ጥያቄውን ሇቦርደ በጽሑፌ 

በማቅረብ መሌቀቅ ይችሊሌ።  

 

አንቀጽ 11 የቦርደ የስብሰባ ሥነ ሥርዓት 

1. የቦርደ ሉቀመንበር የቦርደን ስብሰባ ይመራሌ። ሉቀመንበሩ በማይገኝበት ጊዛ በስብሰባው 

የተገኙ አባሊት ከመካከሊቸው ሰብሳቢውን ይሰይማለ። 

2. ዋና ዲይሬክተሩ ዴምፅ የመስጠት መብት ሳይኖረው በቦርደ ስብስባ ሊይ ይሳተፊሌ።   

3. የቦርደ መዯበኛ ስብሰባ በየሁሇት ወሩ የሚካሄዴ ሲሆን እንዯአስፇሊጊነቱ የቦርደ 

ሉቀመንበር ወይም ከቦርዴ አባሊት 1/3ኛው ከጠየቁ ከዙህ ባነሰ ጊዛ አስቸኳይ ስብሰባዎችን 

ሉያዯርግ ይችሊሌ።  

4. የዙህ አንቀጽ ዴንጋጌዎች እንዯተጠበቁ ሆነው ቦርደ የራሱን የስብሰባ ሥነ-ሥርዓት 
መመሪያ ሉያወጣ ይችሊሌ። 

 

 አንቀጽ 12 የዋና ዲይሬክተሩ ሥሌጣንና ተግባር  

1. ዋና ዲይሬክተሩ ተጠሪነቱ ሇጠቅሊይ ዏቃቤ ሕጉ ሆኖ፣ ከቦርደ በሚሰጠው አጠቃሊይ 

መመሪያ መሠረት የኤጀንሲውን ሥራዎች ይመራሌ፤ ያስተዲዴራሌ። 

2. የዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) አጠቃሊይ አነጋገር እንዯተጠበቀ ሆኖ፣ ዋና ዲይሬክተሩ፡ -  

ሀ/ በዙህ አዋጅ ሇኤጀንሲው የተሰጡትን ሥሌጣንና ተግባራት በሥራ ሊይ ያውሊሌ፤ 
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ሇ/ የኤጀንሲውን ዓመታዊ ሥራ ዕቅዴና በጀት ያጋጃሌ፤ 

ሐ/ በተፇቀዯው የኤጀንሲው የሥራና በጀት ዕቅዴ መሠረት ገንብ ወጪ ያዯርጋሌ፤ 

መ/ ከሦስተኛ ወገኖች ጋር በሚዯረግ ማናቸውም ግንኙነት ኤጀንሲውን ይወክሊሌ፤  

ሠ/ የኤጀንሲውን የሥራ አፇጻጸምና የሒሳብ ሪፖርት ያጋጃሌ፤ 

ረ/ የኤጀንሲውን ሠራተኞች የፋዯራሌ ሲቪሌ ሰርቪስ ሕጎችን መሠረታዊ ዓሊማዎች 

ተከትል በመንግሥት በሌዩ ሁኔታ በሚጸዴቅ ዯንብ መሠረት ይቀጥራሌ፤ 

ያስተዲዴራሌ። 

3. ዋና ዲይሬክተሩ ሇሥራ ቅሌጥፌና በሚያስፇሌግ መጠን ሥሌጣንና ተግባሩን ሇምክትሌ 

ዋና ዲይሬክተሩ እንዱሁም ሇላልች የኤጀንሲው የሥራ ኃሊፉዎችና ሠራተኞች በውክሌና 

ሉያስተሊሌፌ ይችሊሌ።   

 
አንቀጽ 13 የምክትሌ ዋና ዲይሬክተሩ ሥሌጣንና ተግባር 

ምክትሌ ዋና ዲይሬክተሩ ተጠሪነቱ ሇዲይሬክተሩ ሆኖ፦ 

1. የኤጀንሲውን ተግባራት በማቀዴ፣ በማዯራጀት፣ በመምራትና በማስተባበር ዋና ዲይሬክተሩን 

ይረዲሌ፤ 

2. ዋና ዲይሬክተሩ በማይኖርበት ጊዛ ሇዲይሬክተሩ የተሰጡትን ሥራዎች ያከናውናሌ፤ 

3. በዋና ዲይሬክተሩ የሚሰጡትን ላልች ተግባራት ያከናውናሌ። 

 
አንቀጽ 14 በጀት 

የኤጀንሲው በጀት በመንግሥት ይመዯባሌ። 
 
አንቀጽ 15 የሒሳብ መዚግብት 

1. ኤጀንሲው የተሟለና ትክክሇኛ የሆኑ የሒሳብ መዚግብት ይይዚሌ። 

2. የኤጀንሲው የሒሳብ መዚግብትና ላልች ገንብ ነክ ሰነድች በዋናው ኦዱተር ወይም በዋናው 

ኦዱተር በሚሰየም ኦዱተር በየዓመቱ ይመረመራለ። 
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ክፌሌ ሦስት 

የዴርጅቶች አመሠራረትና ምዜገባ 

ንዐስ ክፌሌ አንዴ 

ጠቅሊሊ ዴንጋጌዎች 

አንቀጽ 16 መሠረቱ 

የዴርጅቶች አመሠራረት በሚከተለት መርሖች ይመራሌ:- 

1. ማንኛውም ዴርጅት ሇተወሰነ ወይም ሊሌተወሰነ ጊዛ ሉቋቋም ይችሊሌ። 

2. በዴርጅቶች ውስጥ አባሌነት በፇቃዯኝነት ሊይ የተመሠረተ ነው። አንዴ አባሌ በፇሇገ ጊዛ 
ከዴርጅቱ መውጣት ይችሊሌ።  

3. ማንኛውም ዴርጅት አግባብነት ያሊቸውን ሕጎች መሠረት በማዴረግ የአባሊት መቀበያ 
መሥፇርቶችን የመወሰን መብት አሇው። 

4. ማንኛውም ሰው የዴርጅቱን መስፇርት እስካሟሊ ዴረስ አባሌ የመሆን መብት አሇው። 
5. እያንዲንደ አባሌ እኩሌ ዴምፅ አሇው።   
6. ዴርጅቶች ሇአባሊት ትርፌ ሇማከፊፇሌ በማሰብ ሉቋቋሙ አይችለም። 
7. የዴርጅቶች አመሠራረትና የውስጥ አሰራር ዱሞክራሲያዊ መርሖችን የተከተሇ፣ 

ከአዴልአዊነት የፀዲ፣ ነፃና ገሇሌተኛ ሉሆን ይገባሌ። 
8. ማንኛውም ዴርጅት የሚመራው በመተዲዯሪያ ዯንቡ ሥሌጣን በተሰጣቸው አካሊት ሙለ 

ተሳትፍ በተመረጡ ሰዎች ነው።  
9. ማንኛውም ዴርጅት በመተዲዯሪያ ዯንቡ መሠረት ካሌሆነ በቀር አባሊትን ሉቀበሌና 

ሉያሰናብት አይችሌም። 
10.  ኤጀንሲው ዴርጅቶች ሉጠቀሙባቸው የሚችለ ሞዳሌ መተዲዯሪያ ዯንቦችን ያጋጃሌ። 

 
አንቀጽ 17 የአገር በቀሌ ዴርጅቶች አመሰራረት 

ቁጥራቸው ሁሇትና ከዙያ በሊይ የሆኑ ሰዎች አገር በቀሌ ዴርጅት ሉመሰርቱ ይችሊለ። 

 

አንቀጽ 18 የአገር በቀሌ ዴርጅት ዓይነቶች  
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የአገር በቀሌ ዴርጅት በሚከተሇው አይነት አዯረጃጀት ሉቋቋም ይችሊሌ። 

1. ማኅበር፣ 

2. ቦርዴ-መር ዴርጅት፣ 

3. የሇቄታ በጎ አዴራጎት ዴርጅት፣  

4. የአዯራ በጎ አዴራጎት ዴርጅት፣ 

5. የበጎ አዴራጎት ኮሚቴ። 

 
ንዐስ ክፌሌ ሁሇት 

ማህበርና ቦርዴ-መር ዴርጅት 

አንቀጽ 19  ማኅበር 

1. ማኅበር ማሇት፣ ቁጥራቸው አምስት ወይም ከዙያ በሊይ በሆኑ አባሊት የሚቋቋም እና 

ጠቅሊሊ ጉባዔው የበሊይ ውሳኔ ሰጪ አካሌ የሆነበት ዴርጅት ሲሆን፣ ሇዙህ ሕግ አፇጻጸም 

የሙያ ማኅበራትን ይጨምራሌ።   

2. አንዴ ማኅበር፣ ጠቅሊሊ ጉባኤ፣ የሥራ አስፇጻሚ ኮሚቴ፣ ሥራ አስኪያጅ፣ ኦዱተርና እንዯ 

አስፇሊጊነቱ ላልች የሥራ ክፌልች ያሇው ሆኖ ሉዯራጅ ይችሊሌ። የማኅበሩ አወቃቀርና 

አስተዲዯር በመተዲዯሪያ ዯንቡ ይወሰናሌ።  

 

አንቀጽ 20 ቦርዴ-መር ዴርጅት 
1. ቦርዴ-መር ዴርጅት፣ ቁጥራቸው ሁሇትና ከዙያ በሊይ በሆኑ መሥራቾች የሚቋቋም ሲሆን፣ 

የዴርጅቱ የመጨረሻ ውሳኔ ሰጪ አካሌ ቦርደ ይሆናሌ።  

2. ቦርደ ቁጥራቸው ከ5 እስከ 13 የሚዯርሱ አባሊት ይኖሩታሌ።  

3. የመጀመሪያዎቹ የቦርደ አባሊት በመመስረቻ ጽሑፈ ሊይ በመሥራቾቹ ይሰየማለ። የቦርዴ 

አባሊት የሥራ መንና ከምስረታ በኋሊ የቦርዴ አባሊት የሚሰየሙበት ስርዓት በዴርጅቱ 

መተዲዯሪያ ዯንብ ይወሰናሌ።  

4. ከዴርጅቱ የሥራ መሪዎች ጋር የስጋ እና የጋብቻ ዜምዴና ያሊቸው ሰዎች የቦርዴ አባሌ 

መሆን አይችለም። 

5. ዴርጅቱ ሇቦርደ ተጠሪ የሆነ ሥራ አስኪያጅ እና አስፇሊጊው ሰራተኞች ይኖሩታሌ። 

ዜርዜሩ በዴርጅቱ መተዲዯሪያ ዯንብ ይወሰናሌ።  
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ንዐስ ክፌሌ ሦስት 

የሇቄታ የበጎ አዴራጎት ዴርጅት 

አንቀጽ 21 መሠረቱ 

1. “የሇቄታ በጎ አዴራጎት ዴርጅት” ማሇት አንዴ የተሇየ ንብረት በስጦታ ወይም በኑዚዛ 

በሊቂነትና በማይመሇስ ሁኔታ ተሇይቶ ሇተገሇጸ የበጎ አዴራጎት ዓሊማ ብቻ የሚውሌበት 

ዴርጅት ነው።   

2. መሥራቹ የሇቄታ በጎ አዴራጎት ዴርጅቱን ተጠቃሚዎች ይወስናሌ። መሥራቹ 

ተጠቃሚዎቹን በበቂ ሁኔታ ካሌወሰነ የሥራ አመራር ቦርደ ከመሥራቹ  ሀሳብ ጋር 

ይስማማሌ ብል በሚገምተው መሌኩ ተጠቃሚዎችን ሉወስን ይችሊሌ።     

 

አንቀጽ 22 ሇምዜገባ ስሇማመሌከት 

1. መሥራቹ በሕይወት ሳሇ የሇቄታ በጎ አዴራጎት ዴርጅት ምዜገባ የሚጠየቀው በመሥራቹ 
በራሱ ወይም ሇዙህ ጉዲይ በወከሇው ሰው ብቻ ነው። 

2. መሥራቹ ከሞተ በኋሊ ጥያቄው የሚቀርበው ከመሥራቹ አዯራ በተቀበሇው ሰው ወይም 
የመሥራቹን ኑዚዛ በሚያስፇጽሙ ሰዎች ነው። 

3. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) እና (2) የተጠቀሱት በማይኖሩበት ጊዛ ሇሇቄታ ንብረትን 
ሇበጎ አዴራጎት ዓሊማ የመስጠት ውሌ ያጋጁ፣ ምስክር የሆኑ ወይም ውለን በአዯራ 
ያስቀመጡ ሰዎች የምዜገባ ጥያቄ ያቀርባለ። 

4. በዙህ አንቀጽ መሠረት ምዜገባ የመጠየቅ ግዳታ የተጣሇባቸው ሰዎች ምዜገባውን 
ሳይጠይቁ የቀሩ እንዯሆነ መሥራቹ ከሞተ ከሦስት ወር በኋሊ የሇቄታ በጎ አዴራጎት 
ዴርጅቱ ማንኛውም ይመሇከተኛሌ በሚሌ ሰው አመሌካችነት ወይም በኤጀንሲው አነሳሽነት 
ሉመገብ ይችሊሌ።  

 
አንቀጽ 23 ንብረትን ሇሇቄታ በጎ አዴራጎት ዓሊማ የመስጠት ተግባርን መሻር 

ንብረትን ሇሇቄታ በጎ አዴራጎት ዓሊማ የመስጠት ተግባር በኤጀንሲው ከመመዜገቡ በፉት 
መሥራቹ ሉሽረው ይችሊሌ። 

 
አንቀጽ 24 የሇቄታ የበጎ አዴራጎት ዴርጅት አዯረጃጀት  

ማናቸውም የሇቄታ በጎ አዴራጎት ዴርጅት የሥራ አመራር ቦርዴ፣ ሥራ አስኪያጅ፣ ኦዱተርና 
ላልች አስፇሊጊ የሥራ ክፌልች ይኖሩታሌ። 
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አንቀጽ 25 የሥራ አመራር ቦርዴ ጥንቅር 

1. የሥራ አመራር ቦርዴ አባሊት በመሥራቹ ወይም እርሱ በወከሇው ሰው ይሾማለ። የቦርዴ 
አባሊቱ በዙህ መሌክ ካሌተሾሙ ኤጀንሲው የሚሾሙበትን መንገዴ ያመቻቻሌ። 

2. አንዴ የሥራ አመራር ቦርዴ አባሌ በማንኛውም ምክንያት ኃሊፉነቱን መወጣት ካሌቻሇ 
በሇቄታ በጎ አዴራጎት ዴርጅቱ መተዲዯሪያ ዯንብ መሠረት አዱስ የቦርዴ አባሌ ይሾማሌ።   

3. የሥራ አመራር ቦርዴ አባሊት ቁጥር ከሦስት በታች ሉሆን አይችሌም። 
 
አንቀጽ 26 የሥራ አመራር ቦርዴ ሥሌጣን እና ተግባር  

የሥራ አመራር ቦርደ የሇቄታ በጎ አዴራጎት ዴርጅቱ የበሊይ አካሌ ሆኖ የሚከተለት 
ሥሌጣን እና ተግባራት ይኖሩታሌ፤ 

1. የሇቄታ የበጎ አዴራጎት ዴርጅቱን የሚመራ ሥራ አስኪያጅ እና ኦዱተር ይሾማሌ፤ 
ያሰናብታሌ፤  

2. የሇቄታ የበጎ አዴራጎት ዴርጅቱን በመተዲዯሪያ ዯንቡ መሠረት ያስተዲዴራሌ።  

 
አንቀጽ 27 የሥራ አመራር ቦርደ ስብሰባዎች   

1. የሥራ አመራር ቦርደ በሇቄታ የበጎ አዴራጎት ዴርጅቱ መተዲዯሪያ ዯንብ በተመሇከተው 
መሠረት ይሰበሰባሌ። 

2. የሇቄታ የበጎ አዴራጎት ዴርጅቱ የሥራ አመራር ቦርዴ ውሳኔዎችን የሚያሳሌፇው በዴምፅ 
ብሌጫ ይሆናሌ። 

 
አንቀጽ 28 ሇቦርደ አባሊት የሚፇፀሙ ክፌያዎች  

1. በሇቄታ በጎ አዴራጎት ዴርጅቱ መተዲዯሪያ ዯንብ ካሌተወሰነ በስተቀር አንዴ የቦርዴ 
አባሌ ክፌያ አያገኝም። 

2. በቦርዴ ስብሰባ ሊይ ሇመገኘት አንዴ አባሌ ያወጣውን ወጪ ሇመሸፇን የሚዯረግ ማካካሻ 
እንዯ ክፌያ አይቆጠርም። 

 
አንቀጽ 29 የሥራ አስኪያጁ ሥሌጣን እና ተግባር    

የሇቄታ በጎ አዴራጎት ዴርጅት ሥራ አስኪያጅ፡-  

1. የሇቄታ በጎ አዴራጎት የዴርጅቱን ሥራ በመተዲዯሪያ ዯንቡ መሠረት ይመራሌ፤ 

2. ከሦስተኛ ወገኖች ጋር በሚዯረጉ ግንኙነቶች ዴርጅቱን ይወክሊሌ፤ 

3. የሥራ አመራር ቦርደ ውሳኔዎች ሥራ ሊይ መዋሊቸውን ይከታተሊሌ፣ይቆጣጠራሌ፤ 
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4. የሥራ ዕቅዴና በጀት እንዱሁም የሥራ እና የሒሳብ ሪፖርቶችን ሇሥራ አመራር ቦርደ 

ያቀርባሌ፤ 

5. የዴርጅቱን ገቢ የሚያሳዴጉ ሁኔታዎችን ያጠናሌ፣ በሥራ አመራር ቦርደ ሲፀዴቁም 

ተግባራዊ ያዯርጋሌ፤ 

6. በመተዲዯሪያ ዯንቡ መሠረት በዴርጅቱ ሥም የተከፇቱ የባንክ ሂሳቦችን ያንቀሳቅሳሌ፤ 

7. ላልች በሥራ አመራር ቦርደ የሚሰጡትን ተያያዥ ተግባራት ያከናውናሌ። 

 
አንቀጽ 30 የኦዱተር ሥሌጣን እና ተግባራት   

ኦዱተሩ፡-  

1. የሇቄታ በጎ አዴራጎት ዴርጅቱን የገንብና የንብረት አስተዲዯር ይቆጣጠራሌ፣ 

2. የዴርጅቱን የውስጥ ኦዱት ሪፖርት በኢትዮጵያ ተቀባይነት ባገኙ የሒሳብ አያያዜ 
መርሆች መሠረት አጋጅቶ ሇቦርደ ያቀርባሌ።  

 

ንዐስ ክፌሌ አራት 
የአዯራ በጎ አዴራጎት ዴርጅት 

 
አንቀጽ 31 ትርጓሜ 

የአዯራ በጎ አዴራጎት ዴርጅት ማሇት የአዯራ በጎ አዴራጎት ዴርጅቱን በሚያቋቁመው ሠነዴ 
መሠረት አንዴ የተሇየ ንብረት ሇበጎ አዴራጎት ዓሊማ ብቻ እንዱውሌ በባሇአዯራዎች የሚተዲዯር 
ዴርጅት ነው። 
 
አንቀጽ 32 አመሰራረት  

1. የአዯራ በጎ አዴራጎት ዴርጅት በስጦታ፣ በኑዚዛ ወይም አግባብ ባሇው የመንግስት አካሌ 

ውሳኔ ሉቋቋም ይችሊሌ።  

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የተጠቀሰው ስጦታ ወይም ኑዚዛ አግባብ ባሊቸው 

የፌትሐብሔር ሕግ ዴንጋጌዎች መሠረት ይመራሌ። 

3. የአዯራ በጎ አዴራጎት ዴርጅት መሥራች የሆነ ሰው ማቋቋሚያ ሰነዴ፣ መሥራቹን፣ 

ባሇአዯራዎቹንና የአዯራ በጎ አዴራጎት ዴርጅቱን ተጠቃሚዎች በግሌጽ ሇይቶ ማስቀመጥ 

አሇበት። 
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አንቀጽ 33 የአዯራ በጎ አዴራጎት ዴርጅት ቀጣይነት   

1.  የአዯራ በጎ አዴራጎት ዴርጅት ሇተወሰነ ወይም ሊሌተወሰነ ጊዛ ሉቋቋም ይችሊሌ። 

2.  ሊሌተወሰነ ጊዛ የተቋቋመ የአዯራ በጎ አዴራጎት ዴርጅት ሊቂና የማይሻር ይሆናሌ። 

 
አንቀጽ 34 በባሇአዯራዎች የሚቀርብ የምዜገባ ማመሌከቻ 

1.  የአዯራ በጎ አዴራጎት ዴርጅት መሥራች የሆነ ሰው ባሇአዯራዎቹን መሾም አሇበት።  

2. ባሇአዯራዎች በዙህ አዋጅ አንቀጽ 56 በተዯነገገው መሠረት የምዜገባ ምስክር ወረቀት   

ሇማግኘት ሇኤጀንሲው የምዜገባ ጥያቄ ማቅረብ ይኖርባቸዋሌ። 

3. የአዯራ በጎ አዴራጎት ዴርጅት የምዜገባ ጥያቄ ዴርጅቱ በተመሠረተ በሦስት ወራት ጊዛ 

ውስጥ መቅረብ ይኖርበታሌ። 

4. ባሇአዯራዎቹ የምዜገባ የምስክር ወረቀት ከማግኘታቸው በፉት በስጦታው ወይም በኑዚዛው 

ሊይ የተመሇከተውን ሀብት ባሇይዝታነት ወይም ባሇቤትነት ወዯ አዯራ በጎ አዴራጎት 

ዴርጅቱ ሇማስተሊሇፌ ከሚያስፇሌጉ ዴርጊቶች በስተቀር በሀብቱ ሊይ ሦስተኛ ወገኖችን 

የሚያካትት ማናቸውንም ዴርጊት መፇፀም አይችለም።  

 

አንቀጽ 35 የባሇአዯራዎች ብዚት 

1.  የባሇአዯራዎች ብዚት ከሦስት ያነሰ እና ከአምስት የበሇጠ ሉሆን አይችሌም። ከሦስት ያነሱ 

ሰዎች ተሾመው ከሆነ ይህን መመኛ ሇማሟሊት ኤጀንሲው ቀሪዎቹ ባሇአዯራዎች 

የሚሾሙበትን መንገዴ ያመቻቻሌ። 

2. ከአምስት በሊይ ባሇአዯራዎች ተሾመው ከሆነ በቅዴሚያ የተጠቀሱት መሥራት የሚችለና 

ፇቃዯኝነት ያሊቸው አምስት ሰዎች ብቻ ባሇአዯራ ይሆናለ።  

3. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የተዯነገገው ቢኖርም አንዴ ወይም ከዙያ በሊይ  ዴርጅቶች 

በባሇአዯራነት ተሾመው ከሆነ የባሇአዯራዎቹ ብዚት ከሦስት በታች እንዱሆን ኤጀንሲው 

ሉፇቅዴ ይችሊሌ። 

4. በዙህ አንቀጽ መሠረት ከሚሾሙት ባሇአዯራዎች ቢያንስ አንደ መዯበኛ መኖሪያው 

ኢትዮጵያ ውስጥ መሆን አሇበት። 

አንቀጽ 36 ባሇአዯራዎች አሿሿም 
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1.  ባሇአዯራ የሚሾመው የአዯራ በጎ አዴራጎት ዴርጅቱን ያቋቋመው ሰው ወይም እርሱ 

የወከሇው ሰው ነው። እነዙህ ሰዎች ከላለ ኤጀንሲው ባሇአዯራ የሚሾምበትን መንገዴ 

ያመቻቻሌ። 

2. የተሾመው ባሇአዯራ ይህን ኃሊፉነት አሌቀበሌም ካሇ ወይም በማናቸውም ምክንያት 

ባሇአዯራነቱን ማከናወን ካሌቻሇ በመተዲዯሪያ ዯንቡ መሠረት ላሊ  ባሇአዯራ ይሾማሌ። 

 
አንቀጽ 37 ዴርጅትን በባሇአዯራነት መሾም 

1. መሥራቹ ሕጋዊ ሰውነት ያሇውን ዴርጅት በባሇአዯራነት ከሾመ፣ የተሾመው ዴርጅት ሥራ 

መሪዎች የአዯራ በጎ አዴራጎት ዴርጅቱን ያስተዲዴራለ።  

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የተጠቀሰው ዴርጅት የአዯራ በጎ አዴራጎት ዴርጅቱን 

በኑዚዛው፣ በስጦታው ወይም በኤጀንሲው ትዕዚዜ በተወሰነው መሠረት ከላልች ስጦታዎች 

ወይም ዓሊማውን ሇማሳካት ከሚጠቀምበት ገቢ ሇይቶ በመያዜ ያስተዲዴራሌ።   

 

አንቀጽ 38 የአዯራ በጎ አዴራጎት ዴርጅት አዯረጃጀት 

1. የአዯራ በጎ አዴራጎት ዴርጅትን ሥራ አስኪያጅ፣ ገንብ ያዥ እና ኦዱተር በመሥራቹ 

ወይም መሥራቹ በወከሇው ሰው ይሾማለ።  

2. ከሊይ በንዐስ አንቀጽ 1 የተመሇከቱትን ኃሊፉዎች መሥራቹ ወይም በመሥራቹ የተወከሇው 

ሰው ያሌሾመ እንዯሆነ ባሇአዯራዎቹ ከመካከሊቸው ወይም ከውጭ ኃሊፉዎቹን ይሰይማለ። 

3.  ባሇአዯራዎቹ በንዐስ አንቀጽ 2 መሠረት ኃሊፉዎቹን ያሌሰየሙ እንዯሆነ ኃሊፉዎቹ 

በኤጀንሲው ይሾማለ።  

4. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 የተጠቀሰው ቢኖርም፣ ባሇአዯራዎች ኃሊፉነታቸውን በጋራ 

ያከናውናለ። 

5.  ባሇአዯራዎቹ ስብሰባቸውን የሚመራ ሉቀመንበር ከመካከሊቸው ይመርጣለ። 

 

አንቀጽ 39 የአዯራ በጎ አዴራጎት ዴርጅት አስተዲዯር 

1. ከባሇአዯራዎች በጽሑፌ ተቃውሞ እስካሌቀረበ ዴረስ ሥራ አስኪያጁ የላልች ባሇአዯራዎች 

ስምምነት ሳያስፇሌገው የማስተዲዯር ሥራዎችን ይፇጽማሌ። 
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2. ከማስተዲዯር ሥራዎች ውጭ ያለና በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት ተቃውሞ 

የቀረበባቸው ውሣኔዎች ከባሇአዯራዎች ውስጥ ቢያንስ ሦስቱ በተገኙበት ስብሰባ በዴምፅ 

ብሌጫ ይወሰናሌ። 

3. ከባሇአዯራዎች ውስጥ እኩሌ ዴጋፌ ያሊቸው የተሇያዩ ሃሣቦች ሲቀርቡ የመጨረሻው ውሣኔ 

የስብሰባው ሉቀመንበር በሚሰጠው ዴምፅ ይወሰናሌ። 

4. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) እና (3) መሠረት በተሰጡ ውሳኔዎች የማይስማሙ  

ባሇአዯራዎች የሌዩነት ሃሣባቸው በቃሇ ጉባኤው ሊይ እንዱመገብሊቸው መጠየቅ ይችሊለ። 

 
አንቀጽ 40 የባሇአዯራዎቹ ኃሊፉነት 

1. ባሇአዯራዎች ከአንዴ መሌካም የቤተሰብ አስተዲዲሪ በሚጠበቀው ትጋትና ጥንቃቄ ዴርጅቱን 

ማስተዲዯር አሇባቸው። 

2. የአዯራ በጎ አዴራጎት ዴርጅቱ በተቋቋመበት ሠነዴ ተቃራኒ ዴንጋጌ ከላሇ በቀር  

ባሇአዯራዎቹ ከኤጀንሲው ፇቃዴ ውጭ የዴርጅቱን ንብረት ሇላሊ ሰው ሉያስተሊሌፈ 

አይችለም። 

3. ባሇአዯራዎች የአዯራ በጎ አዴራጎት ዴርጅቱን ንብረት ያሇ ዋጋ ሇላሊ ሉያስተሊሌፈ 

አይችለም። 

4. ባሇአዯራዎቹ በአዯራ በጎ አዴራጎት ሥራ መሪነታቸው ከሥሌጣናቸው በሊይ በፇጸሙት 

ተግባር ወይም በሰጡት ውሳኔ በዴርጅቱ ሊይ ሇሚያዯርሱት ጉዲት በአንዴነትና በነጠሊ ኃሊፉ 

ይሆናለ። ሆኖም በአንቀጽ 39 ንዐስ አንቀጽ 4 መሠረት ከውሳኔው መሇየቱን ያስመገበ 

ባሇአዯራ በውሳኔው ሇዯረሰው ጉዲት ተጠያቂ አይሆንም። 

 
አንቀጽ 41 የአዯራ በጎ አዴራጎት ዴርጅትን ስሇመወከሌ   

1.  ሥራ አስኪያጁ የአዯራ በጎ አዴራጎት ዴርጅቱን ይወክሊሌ።  

2. ሥራ አስኪያጁ በርሱ ምትክ ዴርጅቱን የሚወክሇውን ባሇአዯራ ይመርጣሌ፤ ማናቸውም 

የአዯራ በጎ አዴራጎት ዴርጅቱን ጉዲዮች የሚከታተሌ ጠበቃ ሉወክሌ ይችሊሌ። 

3.  ባሇአዯራዎቹ ከሥሌጣን ወሰናቸው ሣያሌፈ ሇፇፀሟቸው ሕጋዊ ዴርጊቶች ተጠያቂ 

የሚሆነው የአዯራ በጎ አዴራጎት ዴርጅቱ ነው። 
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አንቀጽ 42 የማቋቋሚያ ሰነደ ትዕዚዝች 

1. የአዯራ በጎ አዴራጎት ዴርጅቱን ካቋቋመው ሰነዴ የተቀበሊቸውን ግሌጽ የሆኑ ትዕዚዝች 

ባሇአዯራው መከተሌ አሇበት። 

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 የተዯነገገው ቢኖርም በአዯራ በጎ አዴራጎት ዴርጅቱ ተጠቃሚ 

ሇሆነው ሰው ጥቅም የሚያስፇሌግ ሆኖ የታየ እንዯሆነ ከተባለት ትዕዚዝች ውጭ 

ሇመሥራት ባሇአዯራው ከኤጀንሲው ፇቃዴ መጠየቅ ይችሊሌ። 

 
አንቀጽ 43 ሇባሇአዯራዎች የሚፇፀም ክፌያ 

1. የአዯራ በጎ አዴራጎት ዴርጅቱ በተቋቋመበት ሠነዴ ወይም በማናቸውም ላሊ ሕግ በግሌጽ 

ካሌተመሇከተ በስተቀር አንዴ ባሇአዯራ ክፌያ የማግኘት መብት አይኖረውም።  

2. የዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) ቢኖርም አንዴ ባሇአዯራ ሇአዯራ በጎ አዴራጎት ዴርጅቱ 

ሇሰጠው ወይም የአዯራ በጎ አዴራጎት ዴርጅቱን በመወከሌ ሇፇጸመው ሙያዊ አገሌግልት 

ክፌያ ሉፇጸም እንዯሚገባ ሁለም ባሇአዯራዎች በጽሁፌ ሲስማሙ እና ኤጀንሲው ሲያፀዴቅ  

ከበጎ አዴራጎት ዴርጅቱ ሀብት ተመጣጣኝ ክፌያ ያገኛሌ፤ 

3. የአዯራ በጎ አዴራጎት ዴርጅቱን ከማስተዲዯር ጋር በተያያ አንዴ ባሇአዯራ በግለ 

ያወጣቸው ወጪዎች እንዱተኩሇት የመጠየቅ መብት አሇው። 

 

አንቀጽ 44 የባሇአዯራው ሥራ መሌቀቅ 

1.  ባሇአዯራው ሥራ የመሌቀቅ ሀሳብ ካሇው ሥራውን ከመሌቀቁ ከሁሇት ወር በፉት ሇላልች  

ባሇአዯራዎች ሉያሳውቅ ይገባሌ።ይህን ሳያስታውቅ ቢቀር ከዙህ የተነሣ በአዯራ የበጎ 

አዴራጎት ዴርጅቱ ሊይ ሇሚዯርሰው ኪሣራ ኃሊፉ ይሆናሌ። 

2.  ባሇአዯራው ሥሌጣኑን ሇላሊ ባሇአዯራ እስከሚያስተሊሌፌ ዴረስ የአዯራ በጎ አዴራጎት 

ዴርጅቱን የማስተዲዯር ኃሊፉነት አሇበት። 

3. አንዴ  ባሇአዯራ የሥራ መሌቀቂያ ጥያቄ ያቀረበ እንዯሆነ በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) 

የተዯነገገው የማስጠንቀቂያ ጊዛ ከማሇፈ አንዴ ወር አስቀዴሞ የአዯራ በጎ አዴራጎት 

ዴርጅቱን ባቋቋመው ሰው ወይም ይህን ሇመፇጸም ሥሌጣን በተሰጠው ሰው፤ ወይም 

እነዙህ ባይኖሩ በኤጀንሲው አዱስ ባሇአዯራ ይሾማሌ። 
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አንቀጽ 45 የአዯራ በጎ አዴራጎት ዴርጅቱን ንብረት ማስያዜ 

1.  የተጠቃሚዎች ባሇገንቦች የአዯራ በጎ አዴራጎት ዴርጅቱን ንብረት ወይም ተጠቃሚው 

ሉያገኝ የሚገባውን አበሌ በማናቸውም ሁኔታ ማስያዜ አይችለም። 

2. ሇተወሰነ ጊዛ የተቋቋመ የአዯራ በጎ አዴራጎት ዴርጅት ሲፇርስ ንብረቱን የመውሰዴ መብት 

ያሊቸው ባሇገንቦች የአዯራ በጎ አዴራጎት ዴርጅቱን ንብረት ማስያዜ ይችሊለ።  

 
አንቀጽ 46 የተጠቃሚዎች መብት 

1. ተጠቃሚዎች በአዯራ በጎ አዴራጎት ዴርጅቱ ማቋቋሚያ ሠነዴ መሠረት የሚገባቸው 

ጥቅም እንዱሰጣቸው የአዯራ በጎ አዴራጎት ዴርጅቱን ሉጠይቁ ይችሊለ። 

2. ተጠቃሚዎች መብቶቻቸውን የሚጎዲ ሁኔታ ሲፇጠር ባሇአዯራው እንዱሻር ወይም ተገቢ 

የሆነ ዋስትና እንዱሰጥ ኤጀንሲውን መጠየቅ ይችሊለ። 

3. ተጠቃሚዎች የአዯራ በጎ አዴራጎት ዴርጅቱ አካሌ በሆኑ ንብረቶች ሊይ በግሌም ሆነ በጋራ 

የማዜ ወይም የማስተዲዯር መብት የሊቸውም። 

4. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 3 የተዯነገገው ቢኖርም እነዙህን ንብረቶች በሚመሇከት የይርጋ 

መን እንዱቋረጥ ማዴረግን በመሳሰሇው ሥራ መብቶቻቸውን የመጠበቅ ሥራዎችን ብቻ 

መፇፀም ይችሊለ። 

 
ንዐስ ክፌሌ አምስት 

ስሇበጎ አዴራጎት ኮሚቴ 
 
አንቀጽ 47 ትርጓሜ 
የበጎ አዴራጎት ኮሚቴ ማሇት ቁጥራቸው አምስት ወይም ከዙያ በሊይ የሆኑ ገንብ ወይም ላሊ 

ንብረት ሇበጎ አዴራጎት ዓሊማ ከሕዜብ ሇመሰብሰብ ሀሳብ ያሊቸው ሰዎች ስብስብ ነው። 

 

 

አንቀጽ 48 የበጎ አዴራጎት ኮሚቴን ስሇማፅዯቅ   

1. የበጎ አዴራጎት ኮሚቴ በኤጀንሲው ሳይፀዴቅ  ገንብም ሆነ ንብረት ማሰባሰብ ወይም 

ማናቸውም ዴርጊት መፇፀም አይችሌም።  
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2. የዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 ኮሚቴውን ሇማቋቋም በሚዯረጉ አስፇሊጊ እንቅስቃሴዎች ሊይ 

ተፇፃሚ አይሆንም።  

3. ኤጀንሲው  የበጎ አዴራጎት ኮሚቴዎችን ሲያፀዴቅ የዙህን አዋጅ አንቀጽ 58 እና 61 
ዴንጋጌዎች በማገናብ መወሰን አሇበት። 

 
አንቀጽ 49 የሒሳብ መግሇጫ  

1. የበጎ አዴራጎት ኮሚቴው ዓመታዊ የሒሳብ መግሇጫ ሇኤጀንሲው ማቅረብ አሇበት።  

2. የበጎ አዴራጎት ኮሚቴው የተቋቋመው ከአንዴ ዓመት ሊነሰ ጊዛ ከሆነ ይህ ጊዛ እንዲሇቀ 

የሒሳብ መግሇጫ ማቅረብ አሇበት። 

አንቀጽ 50 የበጎ አዴራጎት ኮሚቴ አዯረጃጀት    

1. የበጎ አዴራጎት ኮሚቴን የሚያቋቁም ውሳኔ መሥራች አባሊቱን፣ የበጎ አዴራጎት ኮሚቴውን 

ፕሬዙዲንት፣ ገንብ ያዥና ኦዱተር ዜርዜር ሁኔታ ማሳየት ይኖርበታሌ። 

2. ውሳኔው የበጎ አዴራጎት ኮሚቴውን ዓሊማዎች እና ዓሊማዎቹን የሚያሳካበትን ጊዛ መግሇፅ 

ይኖርበታሌ። 

3. አስፇሊጊ ሆኖ ሲገኝ ውሳኔው የበጎ አዴራጎት ኮሚቴው ሥራዎች እንዳት መከናወን 
እንዲሇባቸው መወሰን እና በኮሚቴው የሚሰበሰበውን ገንብ እና ንብረት መጠንና 
አጠቃቀሙን ሇመቆጣጠር አስፇሊጊ የሆኑ እርምጃዎችን ማስቀመጥ ይኖርበታሌ። ዜርዜሩ 
ኤጀንሲው በሚያወጣው መመሪያ ይወሰናሌ።   

 
አንቀጽ 51 የአባሊት ኃሊፉነት   
1. ከበጎ አዴራጎት ኮሚቴው እንቅስቃሴ ሇሚመነጩ ግዳታዎችና ዕዲዎች አባሊት በአንዴነት 

እና በነጠሊ ኃሊፉ ይሆናለ። 
2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 የተዯነገገውን በተመሇከተ ኤጀንሲው፣የርፌ አስተዲዲሪው፣ 

ማናቸውም ሇጋሽ፣ አባሌ ወይም ተጠቃሚ፣ በኮሚቴው አባሊት ሊይ ክስ የማቅረብ መብት 
አሊቸው። 

 
 
አንቀጽ 52 በቂ ያሌሆነ ገንብና ንብረት  

1. በበጎ አዴራጎት ኮሚቴው የተሰበሰበው ገንብና ንብረት የኮሚቴውን ዓሊማ ሇማሳካት በቂ 

ካሌሆነ ወይም ዓሊማውን ማሳካት የማይቻሌ ከሆነ ይህ ገንብ ወይም ንብረት የኮሚቴው 

መቋቋም በፀዯቀበት ውሳኔ ሊይ በተመሇከተው መሠረት በሥራ ሊይ ይውሊሌ። 
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2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 በፀዯቀው ውሳኔ ውስጥ የተመሇከተ ነገር ከላሇ ገንቡ 

ወይም ንብረቱ ሇስጦታ አዴራጊዎቹ ተመሊሽ ይሆናሌ። 

3. ሇበጎ አዴራጎት ኮሚቴው ገንብ ወይም ንብረት የሰጡ ሰዎች መሌሰው ሉወስደት 

ካሌፇሇጉ ወይም ካሌቻለ ወይም የማይታወቁ ከሆነ በዙህ አዋጅ ዴንጋጌዎች መሠረት 

በኤጀንሲው ውሳኔ ሇተመሳሳይ የበጎ አዴራጎት ዓሊማ ይውሊሌ። 

  
አንቀጽ 53 ቀሪ ገንብና ንብረት        

1. በበጎ አዴራጎት ኮሚቴው የተሰበሰበው ገንብ ወይም ንብረት ዓሊማውን ሇማሳካት አስፇሊጊ 

ከሆነው  በሊይ ከሆነ ቀሪው ገንብ ወይም ንብረት ኮሚቴው ባፀዯቀው ውሳኔ መሠረት 

ሥራ ሊይ ይውሊሌ። 

2. በውሳኔው ውስጥ ይህንን በሚመሇከት የተገሇፀ ነገር የላሇ እንዯሆነ ገንቡ ወይም ንብረቱ 
ኤጀንሲው በዙህ አዋጅ ዴንጋጌዎች መሠረት በኤጀንሲው ውሳኔ ሇተመሳሳይ የበጎ አዴራጎት 
ዓሊማ ይውሊሌ። 

 
አንቀጽ 54 ወዯ ሊቂ በጎ አዴራጎት ዴርጅትነት ስሇመሇወጥ  
1. የበጎ አዴራጎት ኮሚቴው በፀዯቀበት ውሳኔ ሊይ በተመሇከተው መሠረት በኮሚቴው 

የተሰበሰበው ገንብ ወይም ንብረት ሇአንዴ ሇተወሰነ ሊቂ ዓሊማ የሚውሌ ከሆነ ይህንኑ 

ዓሊማ ሇማሳካት ሊቂ የበጎ አዴራጎት ዴርጅት ይቋቋማሌ። 

2. በበጎ አዴራጎት ኮሚቴው የተሰበሰበው ገንብ ወይም ንብረት የታቀዯውን ዓሊማ ሇማሳካት 

አስፇሊጊ ከሆነው እጅግ የበዚ ከሆነ የኮሚቴው አባሊት በሲቪሌ ማኅበረሰብ ዴርጅትነት 

ሇመመዜገብ ሉያመሇክቱ ይችሊለ። 

3. ኮሚቴው በዴርጅትነት ከተመገበ፣ በኮሚቴው የተሰበሰበው ገንብና ንብረት ወዯተመገበው 

ሊቂ በጎ አዴራጎት ዴርጅትነት ይተሊሇፊሌ። 

 
 
 

ንዐስ ክፌሌ ስዴስት 

ኅብረቶችና የኅብረቶቸ ኅብረት 

አንቀጽ 55 ኅብረቶችና የኅብረቶች ኅብረት አመሠራረት 
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1. ሁሇትና ከዙያ በሊይ የሆኑ የሲቪሌ ማኅበራት ዴርጅቶች ወይም ኅብረቶች የጋራ 

ዓሊማቸውን ሇማሳካት በመካከሊቸው በሚያዯርጉት ስምምነት ወይም በዙህ ሕግ 

በተመሇከቱት ዴንጋጌዎች መሠረት ኅብረት ወይም የኅብረቶች ኅብረት መመሥረት 

ይችሊለ።  

2. ኅብረቶች ወይም የኅብረቶች ኅብረት ከአባልቻቸው መብትና ጥቅም ጋር የተያያ 

ማንኛውንም ሕጋዊ ዓሊማ ሇማሳካት ሉመሠረቱ ይችሊለ፤ ይህም የሚከተለትን ያካትታሌ:-  

ሀ/ ሇጋራ ግቦች ስኬታማነት አባልቻቸውን ማስተባበርና መዯገፌ፣  

ሇ/ የሀሳብ፣ የመረጃ እና የሌምዴ ሌውውጥን ማካሄዴ፣ 

ሐ/ የአባሊትን አቅም መገንባትና ሀብት የማሰባሰብ ጥረታቸውን መዯገፌ፣ 

መ/ የአባሊትን ሥነ ምግባርና የሙያ ዯረጃ ሇማሳዯግ የሚያስችለ ሥራዎችን ማከናወን 

ሠ/ የአባሊት የጋራ ዴምፅ በመሆን የአባሊትን የጋራ መብትና ጥቅም ማስከበር እና 

ሇአባሊት ምቹ የሥራ ሁኔታ እንዱፇጠር መሟገት፣ 

ረ/ አባልቻቸው በተሠማሩበት የሥራ ርፌ የጥናትና ምርምር፣ እንዱሁም የፖሉሲ 

ሙግት  እና ዴጋፌ ሥራዎችን ማከናወን፣ 

3. ከሊይ በዜርዜር የተጠቀሱት ዓሊማዎች እንዯተጠበቁ ሆነው፣ ማንኛውም ኅብረት አባሌ 

ዴርጅቱ ከሚሰራበት የሥራ ርፌ ጋር ተመሳሳይ የሆነ ሥራ በመሥራት ከአባለ ጋር 

ውዴዴር ውስጥ ሉገባ አይችሌም። ሆኖም፣ኅብረቶች ሀብት በማሰባሰብ በአባልቻቸው 

አማካኝነት የፕሮጀክት ሥራዎችን ማከናወን ይችሊለ።  

 

 

 

 

ንዐስ ክፌሌ ስዴስት 

የዴርጅቶች ምዜገባ 

አንቀጽ 56 መሠረቱ 

1. ማንኛውም ዴርጅት በዙህ ሕግ መሠረት በኤጀንሲው መመዜገብ አሇበት። 
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2. ኤጀንሲው የአገር በቀሌ ዴርጅት ማመሌከቻ በቀረበሇት በ30 ቀናት ውስጥ፣ የውጭ 

ዴርጅት ከሆነ ዯግሞ የምዜገባ ማመሌከቻ ከሥራ እቅዴ ጋር በቀረበሇት በ45 ቀናት ውስጥ 

በዙህ አዋጅ የተዯነገጉት አስፇሊጊ ሁኔታዎች መሟሊታቸውን ካረጋገጠ በኋሊ አመሌካች 

ዴርጅቱን በመመዜገብ የምስክር ወረቀት ይሰጣሌ። 

3. አመሌካቹ ከሊይ በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 2 ሊይ በተመሇከተው ጊዛ ውስጥ የምዜገባ 

የምስክር ወረቀት ያሌተሰጠው እንዯሆነ በ30 ቀናት ውስጥ ቅሬታውን ሇቦርደ ማቅረብ 

ይችሊሌ።  

4. ቦርደ የቀረበሇትን ቅሬታ በመመርመር በ60 ቀናት ውስጥ ውሳኔ ይሰጣሌ። 

5. ኤጀንሲው ዴርጅቱን ያሌመገበው ያሇበቂ ምክንያት መሆኑን ቦርደ ሲረዲ የምዜገባ 

ሰርተፉኬቱ ወዱያውኑ እንዱሰጥ ያዚሌ። ሇዙህ ዴንጋጌ አፇጻጸም፣ ኤጀንሲው ሇቀረበሇት 

የምዜገባ ማመሌከቻ በንዐስ አንቀጽ 2 በተመሇከተው ጊዛ ምሊሽ ካሌሰጠ፣ ዴርጅቱን 

ሊሇመመዜገብ በቂ ምክንያት እንዯላሇው ይቆጠራሌ። 

6. በቦርደ ውሳኔ ሊይ ቅር የተሰኘ አመሌካች የቦርደ ውሳኔ በዯረሰው በ30 ቀናት ውስጥ  

ሇፋዯራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ማሇት ይችሊሌ። 

 

አንቀጽ 57 ሇምዜገባ የሚያስፇሌጉ ሰነድች 

1. የአገር በቀሌ ዴርጅቶች የምዜገባ ማመሌከቻ በዴርጅቱ መሥራቾች ሰብሳቢ ተፇርሞ 

መቅረብ ያሇበት ሲሆን፣ የሚከተለትን ዜርዜር ጉዲዮች ማካተት ይኖርበታሌ: - 

ሀ/ የመሥራቾችን ሥም፣ አዴራሻና ዛግነት የያ የምሥረታ ቃሇ-ጉባኤ፤ 

ሇ/ የመሥራቾች የመታወቂያ ወይም የፓስፖርት ኮፒ፤ 

ሐ/ የዴርጅቱን ሥም እንዱሁም ዓርማ (ካሇው)፤  

መ/ የዴርጅቱን ዓሊማ እና ሉሰማራ ያሰበበትን የሥራ ርፌ፤ 

ሠ/ ሉሰማራ ያሰበበትን የሥራ ቦታ (ክሌሌ)፣ 

ረ/ በመሥራቾች የፀዯቀ መተዲዯሪያ ዯንብ፣ 

ሰ/ የዴርጅቱን አዴራሻ። 

2. በውጭ አገር የተመሰረተ ዴርጅት በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) ከተዯነገጉት አስፇሊጊ 
ሁኔታዎች በተጨማሪ የሚከተለትን ማቅረብ ይኖርበታሌ:-  
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ሀ/ ዴርጅቱ መቋቋሙን የሚያሳይ ከተቋቋመበት አገር የተሰጠው በአግባቡ የተረጋገጠ 
ሰነዴ፣ 

ሇ/ ሥሌጣን ያሇው የዴርጅቱ አካሌ ዴርጅቱ በኢትዮጵያ ውስጥ እንዱሰራ ያሳሇፇው 
በአግባቡ የተረጋገጠ ውሳኔ፤ 

   ሐ/ የአገር ውስጥ ተወካዩ የተሠጠው በአግባቡ የተረጋገጠ የውክሌና ሥሌጣን፣ 

መ/ ከሁሇት ዓመት ሊሊነሰ ጊዛ የሚተገበር የሥራ ዕቅዴ።   

3. የኅብረቶች የምዜገባ ማመሌከቻ በተወካያቸው ዴርጅት ኃሊፉ አማካኝነት ተፇርሞ 

ከሚከተለት ሰነድች ጋር ተያይዝ ይቀርባሌ፤ 

ሀ/ በኅብረቱ መሥራች ዴርጅቶች ተወካዮች የተፇረመ የመተዲዯሪያ ዯንብ፣ 

ሇ/ አባሊት ኅብረቱን ሇመመስረት የተስማሙበት ቃሇ ጉባዔ፣ 

ሐ/ ሇኅብረቱ አባሊት ከኤጀንሲው ወይም ሥሌጣን ካሇው የክሌሌ አካሌ የተሰጠ የአባሊት 

የምዜገባ የምስክር ወረቀት፣ 

4. አመሌካቹ አግባብነት ባሇው ዯንብ የሚወስነውን የምዜገባ ክፌያ ይከፌሊሌ።  

5. የሙያ ማኅበራትን ምዜገባ እና አስተዲዯር ዜርዜር ጉዲዮችን በተመሇከተ የሲቪሌ 

ማኅበረሰብ ዴርጅቶች ቦርዴ መመሪያ ሉያወጣ ይችሊሌ። 

 

አንቀጽ 58 የምዜገባ ጥያቄን ስሊሇመቀበሌ 

1. ኤጀንሲው ከሚከተለት ምክንያቶች አንደ መኖሩን ካረጋገጠ ዴርጅቱን አይመግብም፡- 

ሀ/ ማመሌከቻው በዙህ አዋጅ አንቀጽ 57 የተዯነገጉትን መስፇርቶች የማያሟሊ ሆኖ ሲገኝና 

ይህንንም እንዱያስተካክሌ የአመሌካቹ ተወካይ ተጠይቆ ሇማስተካከሌ ካሌቻሇ፤ 

ሇ/ የዴርጅቱ ዓሊማ ወይም በመተዲዯሪያ ዯንቡ ሊይ የተመሇከተው የሥራ ዜርዜር ሇሕግ 

ወይም ሇሕዜብ ሞራሌ ተቃራኒ ከሆነ፣ 

ሐ/ ዴርጅቱ የሚመገብበት ሥም ወይም ዓርማ፣ ከላሊ ዴርጅት ወይም ከማንኛውም ላሊ 

ተቋም ሥም ጋር የሚመሳሰሌ ከሆነ ወይም ሕግን ወይም የሕዜብን ሞራሌ የሚቃረን 

ከሆነ፣  

መ/ ዴርጅቱ ሇምዜገባ ያቀረበው ሰነዴ በሐሰት የተጋጀ ወይም የተጭበረበረ ከሆነ። 
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2. በዙህ ሕግ በግሌጽ ከተመሇከቱት ምክንያቶች ውጪ ኤጀንሲው በአሰራርም ይሁን መመሪያ 

በማውጣት የምዜገባ ጥያቄን ሉከሇክሌ አይችሌም። 

3. ማመሌከቻውን በዙህ ሕግ መሠረት መርምሮ ተቀባይነት የላሇው ከሆነ አመሌካቹ 

የጎዯሇውን ነገር በ30 ቀናት ውስጥ አስተካክል እንዱቀርብ ኤጀንሲው በጽሑፌ መሌስ 

ይሰጠዋሌ። 

4. አመሌካቹ የተባሇውን ነገር ሇማስተካከሌ ፌቃዯኛ ካሌሆነ ኤጀንሲው ማመሌከቻውን 

ያሌተቀበሇበትን ሕጋዊ ምክንያት በመጥቀስ ጥያቄውን ውዴቅ ያዯርጋሌ። 

5. የምዜገባ ጥያቄው ውዴቅ የሆነበት አመሌካች በኤጀንሲው ውሳኔ ቅር ከተሰኘ ቅሬታውን 

በ30 ቀናት ውስጥ ሇቦርደ ማቅረብ ይችሊሌ። 

6. ቦርደ ቅሬታው በቀረበሇት በ60 ቀናት ውስጥ ቅሬታውን መርምሮ ውሳኔ ይሰጣሌ።  

7. አንዴ ዴርጅት በማታሇሌ ወይም በማጭበርበር የምዜገባ የምስክር ወረቀት አግኝቶ ከሆነ፣ 

ይኸው በኤጀንሲው ሲረጋገጥ ቦርደ ዴርጅቱ እንዱፇርስ ሉወስን ይችሊሌ።  

8. ከሊይ በንዐስ አንቀጽ 6 እና 7 መሠረት በተሰጠ ውሳኔ ቅሬታ ያሇው ዴርጅት የቦርደ 

ውሳኔ በዯረሰው በ30 ቀናት ውስጥ ይግባኙን በመሥራቾቹ አማካኝነት ሇፋዯራሌ ከፌተኛ 

ፌርዴ ቤት ማቅረብ ይችሊሌ።  

አንቀጽ 59 የመተዲዯሪያ ዯንብ አስፇሊጊነትና ይት 

1. ማንኛውም ዴርጅት የሚከተለትን መረጃዎች የያ የመተዲዯሪያ ዯንብ ሉኖረው ይገባሌ፡- 
ሀ/ የዴርጅቱ ሥም፣ 
 
ሇ/ የዴርጅቱ ዓሊማዎች፣ 

ሐ/ የዴርጅቱ የበሊይ አካሌ፣ ሥሌጣንና ተግባር፣ የውስጥ አዯረጃጀትና አስተዲዯር፣ 

የስብሰባና የውሳኔ አሰጣጥ ሥርዓት፣ 

መ/ የዴርጅቱ ገቢና ሐብት ሇአባሊት እንዱሁም ሇሠራተኞች በሕግ ከተፇቀዯ 

የአገሌግልት ክፌያ በቀር ሉከፊፇሌ የማይችሌ መሆኑን፣  

ሠ/ የዴርጅቱ አባሌ ወይም ሠራተኛ በመሆኑ ብቻ በዴርጅቱ ንብረት ሊይ አንዲችም 

መብት የማይኖረው መሆኑን፣ 

ረ/ ዴርጅቱ ከአባሊት የተሇየ የራሱ መሇያና የሕግ ሰውነት ያሇው መሆኑን፣ 
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ሰ/ የአባሊት መሇዋወጥ በዴርጅቱ ሕሌውና ሊይ ተጽዕኖ የላሇው መሆኑን፣ 

ሸ/ አባሌነት በውርስ የማይተሊሇፌ መሆኑን፤ 

ቀ/ የዴርጅቱ የሒሳብና የገንብ እንቅስቃሴ ተቀባይነት ባሇው የሒሳብ አያያዜ ሥርዓት 

የሚመራ መሆኑን፣ 

በ/ የዴርጅቱን የሥራና የሒሳብ ዕቅዴና አፇጻጸም የሚመረምረውና የሚያጸዴቀው 

የበሊይ አካሌ መሆኑን፣ 

ተ/ መተዲዯሪያ ዯንቡ የሚሻሻሌበትን ሥርዓት፣ 

ቸ/ የዴርጅቱን የበጀት ዓመት፣ 

ኀ/ ዴርጅቱ እንዱፇርስ ወይም እንዱጋ የሚወስነውን የበሊይ አካሌና የሚመራበትን 

ሥርዓት፣ 

ነ/ ዴርጅቱ ሲፇርስ ያሇበትን ሕጋዊ ዕዲ ከፌል ተራፉው ንብረት የዴርጅቱ የበሊይ አካሌ 

ሇመረጠው ላሊ ዴርጅት የሚተሊሇፌ መሆኑን፣ 

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) ከተረሩት በተጨማሪ የመተዲዯሪያ ዯንቡ 

የሚከተለትንም ሉያካትት ይችሊሌ:- 

ሀ/ ሇአባሌነት ብቁ የሚያዯርጉ መስፇርቶች፤ 

ሇ/ አባሌነት የሚቋረጥባቸውን ወይም የሚታገዴባቸውን ምክንያቶች፤ 

ሐ/ አባሌነት ሲቋረጥ ወይም ሲታገዴ በዴርጅቱ ውስጥ ይግባኝ የሚጠየቅበት ሥርዓት፣ 

መ/ የአባሌነትና ላልች ክፌያዎች የሚወሰኑበትና የሚጠየቁበት ሥርዓት፤ 

ሠ/ የሥራ አመራር ኃሊፉዎች የሚሾሙበትና የሚሻሩበት ሥርዓት፣ ሥሌጣንና 

ተግባራት፤ 

ረ/ የሥራ አስፇጻሚ ቦርዴ አባሊት የሚሾምበትና የተጠሪነት ሥርዓት፣ ሥሌጣንና 

ተግባራት፤ 

ሰ/ በገቢ ማስገኛ ሥራ ሊይ የሚሰማራ ስሇመሆኑ ወይም ስሊሇመሆኑ፤ 
 
አንቀጽ 60 የምዜገባ ውጤት 
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 በዙህ ሕግ የተመሇከቱትን መስፇርቶች አሟሌቶ የተመገበ ዴርጅት፡- 

1.  የሕግ ሰውነት ይኖረዋሌ፤ 

2.  በሥሙ ይከሳሌ፣ ይከሰሳሌ፣ ውሌ ይዋዋሊሌ፤ 

3.  ሌዩ የሥራ ፇቃዴን የሚመሇከቱ ሕጎች እንዯተጠበቁ ሆነው፣ በማናቸውም ሕጋዊ 

የሥራ መስክ የመሰማራት መብት አሇው፤   

4.  በሥሙ የሚንቀሳቀስና የማይንቀሳቀስ ንብረት ባሇቤት የመሆን፣ንብረት የማስተዲዯርና 

የማስተሊሇፌ መብት አሇው። ሆኖም ንብረቱም ሆነ ከንብረቱ ሽያጭ የሚገኘው ገንብ 

በስጦታ ሇአባሊት ጥቅም ሉተሊሇፌ አይችሌም፤ 

አንቀጽ 61 የሥራ ነፃነት 

1. ማንኛውም ዴርጅት የተቋቋመበትን ሕጋዊ ዓሊማ ሇማሳካት በየትኛውም ሕጋዊ ሥራ ሊይ 

የመሠማራት ሙለ መብት አሇው።  

2. አገር በቀሌ ዴርጅቶች፣ በኢትዮጵያ ውስጥም ሆነ ከኢትዮጵያ ውጭ ሇመሥራት፣ 

እንዱሁም አህጉራዊ፣ ክፌሇ አህጉራዊ ወይም ዓሇም አቀፌ ይት ያሇው ዓሊማን ተግባራዊ 

ሇማዴረግ ይችሊለ። 

3. ማንኛውም ዴርጅት፣ በራሱ የፕሮጀክት ሥራን ሇመከናወን ወይም ሇላልች ዴርጅቶች 

የገንብና የዕውቀት ዴጋፌ ሇማዴረግ ሉቋቋም ይችሊሌ። 

4. ዴርጅቶች የሚያከናውኗቸው ሥራዎች፣ በሥራ ሊይ ያለ ሕጎች፣ ፖሉሲዎች፣ አሰራሮች 

እንዱሇወጡ፣ እንዱሻሻለ ወይም አዱስ ሕጎችና ፖሉሲዎች እንዱወጡ መሟገት፣ 

ማግባባትና ግፉት ማዴረግን ሉያካትቱ ይችሊለ።  

5. ከሊይ በንዐስ አንቀጽ 4 የተመሇከተው ቢኖርም፣ የውጭ ዴርጅቶች የፖሇቲካ ፓርቲዎችን 

በማግባባትም ሆነ ግፉት በማዴረግ ተጽዕኖ መፌጠር፣ በመራጮች ትምህርት ወይም 

በምርጫ መታብ ሥራ ሊይ መሰማራት አይችለም።  

6. የውጭ ዴርጅቶች በራሳቸው የፕሮጀክት ሥራዎች ሇማከናወን ወይም ከላልች 

መንግሥታዊ ካሌሆኑ አገር በቀሌ ዴርጅቶች ጋር የገንብ፣ የዓይነትና የዕውቀት ዴጋፌ 

በማዴረግ መሥራት ይችሊለ። 

7. የውጭ ዴርጅቶች በተቻሇ መጠን ከአገር በቀሌ ዴርጅቶች ጋር በአጋርነት በመሥራት 

የአገር በቀሌ ዴርጅቶች አቅም እንዱጎሇብት ዴጋፌ ማዴረግ ይችሊለ ።  
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8. ማንኛውም ዴርጅት የሚያከናውናቸው ሥራዎች ሊቂ ሌማትን የሚያመጡና 

ዱሞክራሲያዊ ስርዓትን ሇመገንባት የሚያስችለ ወይም የአባሊቶቹን መብትና ጥቅም 

ሇማስጠበቅ ወይም የተሰማሩበትን የሙያ መስክ ሇማሳዯግ አስተዋጽዖ ያሇው እንዱሆን 

ተገቢውን ጥረት ማዴረግ አሇበት።  

9. ሇጠቅሊሊው ሕዜብ ወይም ሇሦስተኛ ወገን ጥቅም መሥራትን ዓሊማ አዴርጎ የተቋቋመ 

ዴርጅት፣ የሴቶችን፣ የሕፃናትን፣ የአካሌ ጉዲተኞችን፣ የአረጋውያንንና ላልች የተገሇለ 

ወይም ሇችግር ተጋሊጭ የሆኑ የሕብረተሰብ ክፌልች ጥቅምን ማካተቱን ማረጋገጥ አሇበት። 

10. ማንኛውም ዴርጅት ከተመገበ በኋሊ በላሊ ሕግ የተሇየ ፌቃዴ እንዯሚያስፇሌጋቸው 

በተመሇከቱ የሥራ ዓይነቶች ከሚመሇከታቸው የርፌ መሥሪያ ቤቶች ተገቢውን ፇቃዴ 

ሳያገኝ ወዯሥራ መግባት አይችሌም።  

11. የማንኛውም ዴርጅት አባሌ፣ አመራርና ሠራተኞች ሥራቸውን በሚያከናውኑበት ወቅት 

የዴርጅቱን ጥቅም የማስቀዯምና ከእነሱ ጥቅም ጋርም እንዲይጋጭ ተገቢውን ጥንቃቄ 

የማዴረግ ኃሊፉነት አሇባቸው።  

 

አንቀጽ 62 የሀብት አሰባሰብ እና አስተዲዯር 

1. ማናቸውም ዴርጅት፡- 

ሀ/ ሇሚተገብረው ፕሮጀክት ሊቂነት አስፇሊጊ በመሆናቸው፣ ፕሮጀክቱ ከተጠናቀቀ በኋሊ 

ፕሮጀክቱ ከሚፇጸምበት ቦታ እንዲይወጡ በፕሮጀክት ስምምነቱ ሊይ በግሌጽ 

ከተመሇከቱ ንብረቶች በስተቀር፣ ማንኛውም ዴርጅት ንብረቱን ከአንዴ ክሌሌ ወዯላሊ 

ክሌሌ ወይም የከተማ አስተዲዯር የማንቀሳቀስ ሙለ መብት አሇው።  

ሇ/ ሇዓሊማው መሳካት ገቢ ሇማግኘት በማንኛውም ሕጋዊ የንግዴና ኢንቨስትመንት ሥራ 

ውስጥ አግባብነት ባሊቸው የንግዴና ኢንቨስትመንት ሕጎች መሠረት የመሳተፌ መብት 

አሇው። ሆኖም ከሥራው የሚገኘውን ትርፌ ሇአባሊት ጥቅም ማስተሊሇፌ አይችሌም።  

ሐ/ ሇዓሊማው መሳካት ከየትኛውም ሕጋዊ ምንጭ ገንብ የመጠየቅ፣ የመቀበሌና 

የመጠቀም መብት አሇው።  

2. ሇጠቅሊሊው ሕዜብ ወይም ሇሦስተኛ ወገን ጥቅም መሥራትን ዓሊማ አዴርጎ የተቋቋመ 

ዴርጅት፣ የአስተዲዯር ወጪው ከገቢው ከ20 በመቶ ሉበሌጥ አይችሌም። ሇዙህ ዴንጋጌ 
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አፇጻጸም ‹‹የአስተዲዯር ወጪ›› ማሇት ዴርጅቱ ከሚያከናውነው የፕሮጀክት ሥራ ጋር 

ተያያዥነት የላሇው፣ነገር ግን ሇዴርጅቱ ሕሌውና ቀጣይነት አስፇሊጊ የሆነ እና ከአስተዲዯር 

ሥራዎች ጋር የተያያ ወጪ ሲሆን፣ የአስተዲዯር ሠራተኞች ዯመወዜና ጥቅማጥቅሞችን፣ 

ከአስተዲዯር ሥራ ጋር የተያያ የአሊቂና ቋሚ እቃዎች ግዢን፣ የጥገናና እዴሳት 

ወጪዎችን፣የቢሮ ኪራይ፣የፓርኪንግ ክፌያዎች፣ የኦዱት አገሌግልት፣ የማስታወቂያ 

ክፌያ፣ የባንክ አገሌግልት፣የመብራት፣የስሌክ፣ የፊክስ፣ የውሃ፣ኢንተርኔት፣ የፖስታና 

የሕትመት አገሌግልት ወጪዎችን፣ታክስ፣ ሇአስተዲዯር ሥራ የሚውለ ተሽከርካሪዎች 

ግዢ፤ ጥገና፤ የነዲጅና ይት እንዱሁም የመዴኅን ግዢ ወጪዎችን፣ የቅጣት ክፌያዎችን፣ 

እንዱሁም የጥብቅና አገሌግልት ክፌያን ያካትታሌ። 

3. ከሊይ በንዐስ አንቀጽ 2 የተመሇከተው ዴንጋጌ በሌዩ ሁኔታ ተፇጻሚ የማይሆንባቸውን 

ዴርጅቶች በሚመሇከት ኤጀንሲው መመሪያ ሉያወጣ ይችሊሌ። 

 

አንቀጽ 63፡ በገቢ ማስገኛ ስራዎች ስሇመሠማራት 

1. ከሊይ በአንቀጽ 62 (1)(ሇ) መሠረት በገቢ ማስገኛ ስራዎች ሊይ የሚሰማራ ዴርጅት፣ 

አግባብነት ባሊቸው የንግዴ ፇቃዴና ምዜገባ ህጎች መሠረት፣ አዱስ የንግዴ ዴርጅቶችን 

(ኩባንያዎችን) በማቋቋም፣ በነባር የንግዴ ዴርጅቶች ውስጥ አክሲዮን በመያዜ፣ ወይም 

የንግዴ ስራን በብቸኛ ባሇቤትነት በማካሔዴ የገቢ ማስገኛ ስራዎችን ማከናወን ይችሊሌ፡፡ 

2. ዴርጅቱ በራሱ የገቢ ማስገኛ ስራዎችን በሚያከናወንበት ጊዛ ሇዙሁ ስራ የተሇየ የባንክ 

ሒሳብ መክፇት፣ እንዱሁም በንግዴ እና ታክስ ህጉ በሚጠየቀው መሠረት የገቢ ማስገኛ 

ስራውን የሚመሇከት የተሇየ የሂሳብ መዜገብ መያዜ ይኖርበታሌ፡፡ 

3. አግባብነት ያሊቸው የታክስ፣ የንግዴ ፇቃዴና ምዜገባ፣ እንዱሁም የአንቨስትመንት ሕጎች 

በገቢ ማስገኛ ስራዎችን በመሚመሇከቱ ጉዲዮች ሊይ ተፇጻሚ ይሆናለ፡፡ 

4. ዴርጅቱ ከገቢ ማስገኛ ስራው የሚያገኘው ገቢ፣ የዴርጅቱን የአስተዲዯር እና የፕሮገራም 

ወጪዎች ሇመሸፇን ሉውሌ ይችሊሌ፡፡ 

5. ዴርጅቱ ከገቢ ማስገኛ ስራው የሚያገኘው ገቢና ሃብት ሇአባሊት እንዱሁም ሇሠራተኞች 

ሉከፊፇሌ አይችሌም።  
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አንቀጽ 64  በሥራ መሪነት ወይም በቦርዴ ሥራ አስፇጻሚ ኮሚቴ አባሌነት መሥራት 
የማይችለ ሰዎች  
1. ማንኛውም ሰው በአንዴ ዴርጅት ውስጥ በሥራ መሪነት ወይም በዴርጅቱ የቦርዴ/ሥራ 

አስፇጻሚ ኮሚቴ አባሌነት መሥራት የማይችሇው:-  

ሀ/ በማታሇሌ ወይም ታማኝነትን በማጓዯሌ ወንጀሌ ጥፊተኛ ሆኖ የተቀጣና ያሌተሰየመ 

ከሆነ፤  

ሇ/ በወንጀሌ ጥፊተኛ ሆኖ የሲቪሌ መብቱን የተገፇፇና መብቶቹ ያሌተመሇሱሇት ከሆነ፣ 

ሐ/ በሕግ መሠረት ከችልታ ማጣት የተነሳ መሥራት የማይችሌ ከሆነ፣ 

መ/ በፌርዴ ቤት ክሌከሊ የተዯረገበት ከሆነ ነው። 

2. ከሊይ የተጠቀሰው እንዯተጠበቀ ሆኖ፣ የማናቸውም ዴርጅት የቦርዴ ወይም የሥራ 

አስፇጻሚ ኮሚቴ አባሌ የሆነ ሰው በዙያው ዴርጅት ውስጥ የሥራ መሪ ወይም ተቀጣሪ 

ሠራተኛ ሆኖ መሥራት አይችሌም። 

3. የዴርጅቱ የምዜገባ ማመሌከቻ የዙህን አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) እና (2) የሚጥስ የቀረበ 

ከሆነ ኤጀንሲው ዴርጅቱን አይመግብም። 

 
አንቀጽ 65 የዴርጅቶች መዜገብ 

1. ኤጀንሲው ዴርጅቶች የሚመገቡበት መዜገብ ይይዚሌ። 

2. በኤጀንሲው ትክክሇኛ ቅጂ ስሇመሆኑ የተረጋገጠ የመዜገቡ ሙለ ወይም ከፉሌ ግሌባጭ 

በማናቸውም የክርክር ሂዯቶች በማስረጃነት ተቀባይነት ይኖረዋሌ። 

3. ኤጀንሲው በዙህ አዋጅ መሠረት የተመገቡትን እንዱሁም የታገደትንና ከመዜገብ 
የተሠረዘትን ዴርጅቶች ዜርዜር በየስዴስት ወሩ በጋዛጣ ያወጣሌ።  

 
አንቀጽ 66 የዴርጅት ቅርንጫፌ 

1. ማንኛውም ዴርጅት አስቀዴሞ ሇኤጀንሲው በማሳወቅ በመተዲዯሪያ ዯንቡ መሠረት 

ቅርንጫፌ ሉከፌት ይችሊሌ።  
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2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት ሇሚከፇት ቅርንጫፌ የሚሰጠው ሥሌጣን ራሱን 

የቻሇ ዴርጅት የሚያዯርገው ወይም ዋናው መስሪያ ቤት በቂ ቁጥጥር እንዲያዯርግበት 

የሚከሇክሌ ሉሆን አይችሌም።  

አንቀጽ 67 ሇውጥን ስሇማሳወቅ 

1. ማንኛውም ዴርጅት በሚከተለት ጉዲዬች ሊይ ሇውጥ ሲያዯርግ ሇኤጀንሲው ማሳወቅና 

ማስመዜገብ አሇበት፡- 

ሀ/ የሥያሜና የምሌክት ሇውጥ፣ 

ሇ/ የሥራ ርፌ ሇውጥ፣ 

ሐ/ የዋና መሥሪያ ቤት አዴራሻ ሇውጥ፣ 

መ/ የሥራ ክሌሌ ሇውጥ፣ 

ሠ/ የሥራ አመራር አባሊትና የሥራ መሪ ሇውጥ፣ 

ረ/ በመተዲዯሪያ ዯንብ ሊይ የሚዯረግ ማናቸውም ሇውጥ፣ 

ሠ/ የባንክ ሒሳብና ፇራሚዎች ሇውጥ፣ 

2. በዙህ አንቀጽ መሠረት የተዯረገ ሇውጥ የዴርጅቱን ማናቸውም መብቶች ወይም ግዳታዎች 

አይነካም። 

 

 

አንቀጽ 68 የምስክር ወረቀትን በይፊ ስሇማሳየት 

ማንኛውም ዴርጅት የምዜገባ ምስክር ወረቀቱን በዋናው መስሪያ ቤት፣ እንዱሁም ግሌባጩን 

በየቅርንጫፍቹ ሇማናቸውም ጎብኚ ሉታይ በሚችሌ ቦታ ማስቀመጥ ይኖርበታሌ። በተጨማሪም 

የዴርጅቱ ሥምና መሇያ ምሌክት በዴርጅቱ ዋና መሥሪያ ቤትና ቅርንጫፌ ጽ/ቤቶች ሇሕዜብ 

ሉታይ በሚችሌ ግሌጽ ስፌራ መቀመጥ ይኖርበታሌ። 

አንቀጽ 69 ሕሌውናን ስሇማረጋገጥ 

1. ማንኛውም ዴርጅት በዙህ አዋጅ ውስጥ ሪፖርት ሇማቅረብ የተቀመጠው የጊዛ ገዯብ ባሇፇ 

በሦስት ወራት ውስጥ ሪፖርት ካሊቀረበ  ኤጀንሲው የዴርጅቱን ሕሌውና ሇማረጋገጥ 

በጋዛጣ ጥሪ ያዯርጋሌ። 
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2. ከሊይ የተመሇከተው ጥሪ በጋዛጣ በወጣ በ30 ቀናት ውስጥ ዴርጅቱ በርግጥም ሕሌውና 

ያሇው ከሆነ የዴርጅቱ ሕጋዊ ተወካይ ቀርቦ በዙህ ሕግ በተቀመጠው የጊዛ ገዯብ 

ሇኤጀንሲው ሪፖርት ያሊቀረበበትን ምክንያት ማስረዲት ይጠበቅበታሌ።  ተወካዩ በዙህ ጊዛ 

ውስጥ ቀርቦ ዴርጅቱ ሪፖርት ያሊዯረገበትን በቂ ምክንያት ካሊቀረበ ዋና ዲይሬክተሩ ጉዲዩን 

ሇቦርደ አቅርቦ ዴርጅቱ እንዱፇርስ ያስወስናሌ።  

 

ክፌሌ አራት 

ሒሳብና ሪፖርት 

አንቀጽ 70 የሒሳብ መዜገብ የመያዜ ግዳታ 

1. ማናቸውም ዴርጅት የዴርጅቱን የገንብ እንቅስቃሴ የሚያሳይ ተቀባይነት ባሇው የሒሳብ 

አሰራር የተጋጀ የሒሳብ መዜገብ የመያዜ ግዳታ አሇበት። 

2. የሒሳብ ሰነድቹ የዴርጅቱን ገቢና ያወጣውን ወጪ፣ የወጪውን ምክንያት፣ ሐብትና ዕዲ፣ 

የሇጋሾችን ማንነትና የገቢውን ምንጭ ያካተቱ መሆን አሇባቸው። 

3. ዴርጅቱ የሥራ መሪዎች በዙህ አንቀጽ መሠረት የተጋጁ የሒሳብ ሰነድችን፣ የሒሳብ 

ዓመቱ ካሇቀ በኋሊ ቢያንስ ሇአምስት ዓመት ጠብቀው የማቆየት ግዳታ አሇባቸው። 

 

 

 

 

አንቀጽ 71 ዓመታዊ የሒሳብ መግሇጫና ምርመራ 

1. ማንኛውም ዴርጅት ተቀባይነት ባሊቸው መመኛዎች መሠረት የተጋጀ ዓመታዊ የሒሳብ 

መግሇጫ ሇኤጀንሲው በአዴራሻው መሊክ አሇበት። 

2. የዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 ቢኖርም፣ በበጀት አመቱ ከሁሇት መቶ ሺህ ብር የማይበሌጥ 

ገንብ የሚያንቀሳቅስ ዴርጅት ገቢን፣ ወጪን፣ ሐብትና ዕዲን የሚያመሇክት መግሇጫ ብቻ 

ማቅረብ ይችሊሌ። 

3. ከሊይ በንዐስ ቁጥር 2 የተጠቀሰው እንዯተጠበቀ ሆኖ የማንኛውም ዴርጅት ሒሳብ የበጀት 

ዓመቱ በተጠናቀቀ በ 3 ወራት ውስጥ በተመሰከረሇት ኦዱተር መመርመር አሇበት። 
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4. አንዴ ሦስተኛ የሚሆኑት የዴርጅቱ አባሊት ወይም ሇጋሽ ዴርጅቶች ወይም ከዴርጅቱ ጋር 

የፕሮጀክት ስምምነት ያሊቸው መንግስታዊ አካሊት የሒሳብ ምርመራ እንዱዯረግ ከጠየቁ 

ኤጀንሲው የዴርጅቱ ሒሳብ በውጭ ኦዱተር እንዱመረመር ሉያዜ ይችሊሌ። 

5. የዴርጅቱ ሒሳብ የበጀት ዓመቱ ባሇቀ በአምስት ወራት ውስጥ ካሌተመረመረ እና ይህንን 

ሇመፇጸም ዴርጀቱ ፇቃዯኛ ካሌሆነ ኤጀንሲው የውጭ ኦዱተር ሾሞ ማስመርመር ይችሊሌ። 

6. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 4 እና 5 መሠረት በኤጀንሲው በተሾመው ኦዱተር ሇተከናወኑ 

ማናቸውም የኦዱት ሥራዎች ወጪ የሚከፌሇው የሚመሇከተው ዴርጅት ወይም ጥፊተኛ 

ሆነው ሲገኙ የሥራ መሪዎቹ ይሆናለ። 

 

አንቀጽ 72 ዓመታዊ የሥራ ክንውን ሪፖርት 

1. የሥራ መሪዎች የዴርጅቱን የእያንዲንደን የበጀት ዓመት ዋና ዋና ክንዋኔዎች የሚያሳይ 

ሪፖርት የሒሳብ ዓመቱ ባሇቀ በሦስት ወር ጊዛ ውስጥ ሇኤጀንሲው ማቅረብ አሇባቸው። 

2. ማንኛውም የሥራ ክንውን ሪፖርት ሇኤጀንሲው ሲቀርብ የሒሳብ መግሇጫ አብሮ መያያዜ 

አሇበት። 

3. ኤጀንሲው የቀረበሇትን ሪፖርት በመመርመር ዴርጅቱ ተጨማሪ ማስረጃ ወይም ማብራሪያ 

እንዱሰጠው ሉጠይቅ ይችሊሌ። 

 

 

 

አንቀጽ 73 ዓመታዊ ሪፖርት ሇሕዜብ ክፌት ስሇማዴረግ 

1. በኤጀንሲው ንዴ የሚገኝ ማናቸውም የዴርጅት ዓመታዊ ሪፖርት ወይም ላሊ ሰነዴ ጉዲዩ 

በሚመሇከተው አካሌ ወይም በዴርጅቱ አባሊት ሲጠየቅ በማናቸውም አመቺ ጊዛ ክፌት 

መዯረግ አሇበት። 

2. ማናቸውም ዴርጅት ዓመታዊ የሥራ ክንውን እና የኦዱት ሪፖርቱን ሇአባሊቱና 

ሇተጠቃሚዎች ተዯራሽ ማዴረግ አሇበት። 

 

አንቀጽ 74 የባንክ ሒሳብ ስሇመክፇት 
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1. ማንኛውም ዴርጅት የባንክ ሒሳብ ሇመክፇት በቅዴሚያ ከኤጀንሲው በጽሑፌ ፇቃዴ 

ማግኘት አሇበት። ኤጀንሲው የባንክ ሒሳብ ሇመክፇት ጥያቄ በቀረበሇት በ5 ቀናት ውስጥ 

ምሊሽ መስጠት ይኖርበታሌ። 

2. የማንኛውም ዴርጅት የገንብ እንቅስቃሴ በስሙ በተከፇተ የባንክ ሒሳብ መከናወን 

ይኖርበታሌ። 

3. ማንኛውም ባንክ ኤጀንሲው በጠየቀ ጊዛ ወዱያውኑ በማናቸውም የዴርጅት ሥም የተከፇቱ 

የባንክ ሂሳቦችን ዜርዜርና የሒሳብ መግሇጫዎችን የመስጠት ግዳታ አሇበት። 

4. የዴርጅት የባንክ ሒሳብ መንቀሳቀስ የሚችሇው፣ በመተዲዯሪያ ዯንቡ በተመሇከተው አኳኋን 

ነው። 

 
አንቀጽ 75 የውጭ ዛጎችን ስሇመቅጠር 

1. ማንኛውም ዴርጅት አግባብ ባሇው ሕግ መሠረት የሥራ ፇቃዴ ያሌተሰጠውን የውጭ ዛጋ 

መቅጠር አይችሌም።  

2. የዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 ዴንጋጌ ቢኖርም የውጭ ዴርጅት የውጭ አገር ዛጋን የአገር 

ውስጥ ተወካይ አዴርጎ ሇመመዯብ ገዯብ አይኖርበትም። 

3. ከአገር ውስጥ ተወካዩ በስተቀር ላልች የውጭ አገር ዛጎች በዴርጅቱ ሉቀጠሩ የሚችለት 

ሥራው በኢትዮጵያውያን ሉከናወን የማይችሌ ስሇመሆኑ በሥራ ፇቃዴ ሰጪው መሥሪያ 

ቤት ሲረጋገጥ ብቻ ነው።   

4. በዴርጅቱ መዯበኛ ዯመወዜ ሳይከፇሊቸው በሙያቸው በበጎ ፇቃዯኝነት ከአንዴ ዓመት 

ሊሌበሇጠ ጊዛ ሇማገሌገሌ የሚመጡ የውጭ አገር ዛጎችን በሚመሇከት የዙህ አንቀጽ ንዐስ 

አንቀጽ 3 ተፇጻሚ አይሆንም።   

ክፌሌ አምስት 

ሕግን ስሇማስከበር 

 
አንቀጽ 76 ምርመራ የማዴረግ ሥሌጣን 

1. ከመንግሥት አካሊት፣ ከሇጋሽ ዴርጅቶች ወይም ከሕዜብ ከሚቀርቡ ጥቆማዎች ወይም 

ኤጀንሲው ሥራውን በሚያከናውንበት ወቅት ከሚገኙ መረጃዎች በመነሳት ማናቸውም 

ዴርጅት ሥራውን በሕግ መሠረት እየሰራ ስሇመሆኑ ኤጀንሲው ምርመራ ሉያዯርግ 

ይችሊሌ። 
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2. ከሊይ የተጠቀሰው ቢኖርም ኤጀንሲው ምርመራ ሇማዴረግ ሲወስን ምርመራውን ሇማከናወን 

በቂ ምክንያት መኖሩን በቅዴሚያ ማረጋገጥ አሇበት። 

3. የምርመራ ሥራዎች በተቻሇ ፌጥነት በአጭር ጊዛ እንዱጠናቀቁና የዴርጅቱን የዕሇት 

ከዕሇት እንቅስቃሴና ሕሌውና አዯጋ ሊይ እንዲይጥለ ኤጀንሲው ተገቢውን የጥንቃቄ እርምጃ 

መውሰዴ አሇበት። 

4. ኤጀንሲው የምርመራ ሥራውን በሚያከናውንበት ወቅት፣ ከባዴ የሕግ ጥሰት መፇጸሙን 

ሲያረጋግጥና በዙህ ምክንያትም የዴርጅቱ እንቅስቃሴ ማገዴ አስፇሊጊ ሆኖ ሲያገኘው፣ 

የኤጀንሲው ዋና ዲይሬክተር ከሦስት ወር ሊሌበሇጠ ጊዛ የዕገዲ ትዕዚዜ ሉሰጥ ይችሊሌ።  

5. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 4 መሠረት ዋና ዲይሬክተሩ በሰጠው እግዴ ሊይ ዴርጅቱ በ30 

ቀናት ውስጥ ቅሬታውን ሇቦርደ ማቅረብ የሚችሌ ሲሆን፣ በቦርደ ውሳኔ ቅር ከተሰኘ 

ዴርጅቱ ውሳኔው ከተሰጠበት ቀን ጀምሮ ባለት 30 ቀናት ውስጥ ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ 

ቤት ይግባኙን ማቅረብ ይችሊሌ።  

 
አንቀጽ 77 አስተዲዯራዊ እርምጃ ስሇመውሰዴ 
 
1. ይህን አዋጅ እና ላልች ሕጎችን ሇሚጥሱ ዴርጅቶች ኤጀንሲው ማስጠንቀቂያ ሉሰጥ 

ይችሊሌ።  

2. የሚሰጠው ማስጠንቀቂያ በፅሑፌ ሆኖ፣ የተፇጸመውን የሕግ ጥሰት፣ ሉዯረግ የሚገባውን 

ማስተካከያ እና በምን ያህሌ ጊዛ ውስጥ መስተካከሌ እንዲሇበት በግሌጽ ማሳየት አሇበት። 

ኤጀንሲው ሇማስተካከያ የሚሰጠው ጊዛ የተፇጸመውን ጉዴሇት ወይም ጥፊት ክብዯትና 

የጉዲዩን ውስብስብነት ከግምት ውስጥ ያስገባ መሆን አሇበት። 

3. በተሰጠው ማስጠንቀቂያ መሠረት ማስተካከያ የማያዯርግ ከሆነ ወይም ዴርጅቱ የፇጸመው 

ጥፊት ከባዴ መሆኑን ኤጀንሲው ሲያምንበት ሇዴርጅቱ ጥብቅ ማስጠንቀቂያ ይሰጠዋሌ።  

4. በተሰጠው ጥብቅ ማስጠንቀቂያ መሠረት ዴርጅቱ አሰራሩን የማያስተካክሌ ከሆነ ዴርጀቱ 

እንዱታገዴ ዋና ዲይሬክተሩ ሉወስን ይችሊሌ። የዋና ዲይሬክተሩ ውሳኔ በቦርደ ካሌተነሳ 

ወይም በፌርዴ ቤት ካሌታገዯ በቀር፣ የዕገዲ ውሳኔው በተሰጠ በሦስት ወራት ውስጥ 

ማስተካከያ ያሊዯረገ ዴርጅት እንዱፇርስ ቦርደ ይወስናሌ። 
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5. በቦርደ የመፌረስ ውሳኔ የተሰጠበት ዴርጅት አባሊት፣ መሥራቾች ወይም ኃሊፉዎች 

ውሳኔው በተሰጠ በ30 ቀናት ውስጥ ቅሬታቸውን ሇፋዯራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ማቅረብ 

ይችሊለ። 

6. በዴርጅቱ የተፇጸመው ሕግ የመተሊሇፌ ተግባር በወንጀሌ የሚያስጠይቅ ሲሆን ኤጀንሲው 

ጉዲዩን ሥሌጣን ሊሇው የፖሉስ  ወይም የዏቃቤ ሕግ ተቋም ይመራሌ። 

አንቀጽ 78 የመሰማት መብት 

ኤጀንሲው በማንኛውም ዴርጅት ሊይ የትኛውንም ዓይነት አስተዲዯራዊ እርምጃ ከመውሰደ 

በፉት ዴርጅቱ መከራከሪያዎቹንና ማስረጃዎቹን የማቅረብና የመሰማት መብት አሇው። 

 
ክፌሌ ስዴስት 

ስሇ ዴርጅቶች መዋሐዴ፣መከፊፇሌ እና መሇወጥ  

አንቀጽ 79 መዋሐዴ 

1. ቁጥራቸው ሁሇት ወይም ከዙያ በሊይ የሆኑ ዴርጅቶች አግባብነት ባሊቸው ሕጎችና 

በመተዲዯሪያ ዯንባቸው መሠረት በአዱስ ስም ወይም ከሚዋሐደት ዴርጅቶች በአንደ ስም 

ሉዋሐደ ይችሊለ።   

2. ውሕዯቱ ሲፇጸም የቀዴሞዎቹ ዴርጅቶች መብትና ግዳታዎች በውህዯት ወዯተፇጠረው 

ዴርጅት ይተሊሇፊለ። 

3. በውሕዯቱ የተፇጠረው አዱስ ዴርጅት በዙህ አዋጅ መሠረት መመዜገብ አሇበት። 

 
አንቀጽ 80 መከፊፇሌ 

1. አንዴ ዴርጅት በመተዲዯሪያ ዯንቡ ሊይ በተመሇከተው መሠረት በዴርጅቱ የበሊይ አካሌ 

ውሳኔ ሉከፊፇሌ ይችሊሌ። 

2. በመከፊፇለ ውሳኔ ሊይ በላሊ ሁኔታ ካሌተመሇከተ በቀር፣ በክፌፌለ የተፇጠረው እያንዲንደ 

ዴርጅት የቀዴሞው ዴርጅት ሊሇበት ግዳታና መብት እኩሌ ተካፊይ ነው። 

3. የቀዴሞው ዴርጅት ህሌውና የሚያበቃው ሇአዱሶቹ ዴርጅቶች የምዜገባ ምስክር ወረቀት 

ሲሰጥ ነው። 

4. በአዱሶቹ ዴርጅቶች ሙለ ስምምነት ከነሱ አንደ የቀዴሞውን ዴርጅት ስም ይዝ ሉቆይ 

ይችሊሌ። 
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አንቀጽ 81 መሇወጥ 

1. አንዴ ዴርጅት በመተዲዯሪያ ዯንቡ ሊይ በተመሇከተው መሠረት በዴርጅቱ የበሊይ አካሌ 

ውሳኔ ወዯላሊ ዓይነት ዴርጅት ሉሇወጥ ይችሊሌ። 

2. ሇውጡ ሲፇጸም የቀዴሞው ዴርጅት መብትና ግዳታዎች ወዯተሇወጠው ዴርጅት 

ይተሊሇፊለ። 

3. የተሇወጠው አዱስ ዴርጅት በዙህ አዋጅ መሠረት እንዯገና መመዜገብ አሇበት። 

 

ክፌሌ ሰባት 

ስሇዴርጅቶች መፌረስ 

አንቀጽ 82 የዴርጅቶች መፌረስ 

1. አንዴ ዴርጅት የሚፇርሰው፡ 

ሀ/ በመተዲዯሪያ ዯንቡ ሥሌጣን ባሇው አካሌ እንዱፇርስ ሲወሰን፣ 

ሇ/ በዙህ አዋጅ አንቀጽ 69 ወይም 77(4) መሠረት ዴርጅቱ እንዱፇርስ በኤጀንሲው ቦርዴ 

ሲወሰን፤ወይም 

ሐ/  በፋዯራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ውሳኔ ነው። 

2. ፌርዴ ቤት አንዴ ዴርጅት እንዱፇርስ የሚወስነው፡- 

ሀ/ ዴርጅቱ በከባዴ የወንጀሌ ዴርጊት ወይም በተዯጋጋሚ በቀሊሌ ወንጀሌ  በመሳተፌ 

ጥፊተኛ ሆኖ ሲገኝ፣ ወይም  

ሇ/ ዕዲውን የመክፇሌ ችልታ የላሇው ሲሆን ብቻ ነው። 

3. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 መሠረት በአባሊት ውሳኔ የፇረሰ ዴርጅት ውሳኔውን 

ሇኤጀንሲው በአሥራ አምስት ቀናት ውስጥ የማሳወቅ ግዳታ አሇበት።  

4. በዙህ አንቀጽ ንዐስ መሠረት ዴርጅቱ ሇኤጀንሲው የሚያቀርበው ማስታወቂያ፣ ዴርጅቱ 

እንዱፇርስ የተወሰነበትን ቃሇ ጉባኤ፣ የዴርጅቱን ወቅታዊ የሥራ ክንውንና የሒሳብ 

መግሇጫ አያይዝ ማቅረብ አሇበት።    

 

አንቀጽ 83  የመፌረስ ውጤት 
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1. በአንቀጽ 82 መሠረት ዴርጅቱ እንዱፇርስ ሲወሰን ንብረቱ ወዱያውኑ በኤጀንሲው በሚሾም 

ሒሳብ አጣሪ ኃሊፉነት ሥር ይሆናሌ።   

2. ሒሳብ አጣሪው፣ ከዴርጅቱ ዓሊማ ጋር የተያያዘና ሉቋረጡ የማይችለ ሥራዎችን 

ሇማጠናቀቅ ካሌሆነ በስተቀር ከሒሳብ ማጣራት ውጪ ላሊ ተግባር ማከናወን አይችሌም። 

3. የዴርጅቱን ዕዲዎችና የማፌረስ ሂዯቱን ሇማከናወን የሚያስፇሌጉ ወጪዎች ተጠናቀው 

ከተከፇለ በኋሊ ሒሳብ አጣሪው የዴርጅቱ ቀሪ ገንብ ወይም ንብረት በዴርጅቱ 

የመተዲዯሪያ ዯንብ ወይም በዴርጅቱ የበሊይ አካሌ አስቀዴሞ በተወሰነው መሠረት ሇላሊ 

ዴርጅት እንዱተሊሇፌ ያዯርጋሌ፡፡ 

4. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 3 መሠረትበዴርጅቱ የመተዲዯሪያ ዯንብ ወይም በዴርጅቱ 

የበሊይ አካሌ ውሳኔ ሊይ  ካሌተመሇከተ  ቀሪ ገንቡ ወይም ንብረቱ ኤጀንሲው በሚወስነው 

መሠረት ሇላሊ ዴርጅት  እንዱተሊሇፌ ይዯረጋሌ። 

5. የዴርጅቱ የሒሳብ ማጣራት ሥራዎች ሲጠናቀቁ፤በሒሳብ አጣሪው ጠያቂነት ኤጀንሲው 
ዴርጅቱን ከመዜገብ ይሰርዚሌ።   

 
 

 

 

 

 

ክፌሌ ስምንት 

ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች 

አንቀጽ 84 የዴርጅቶች ምክር ቤት 

1. በሁለም ዴርጅቶች ሙለ ተሳትፍ የሚመራ ምክር ቤት በዙህ አዋጅ ተቋቁሟሌ።  

2. ኤጀንሲው የምክር ቤቱን መሥራች ጉባዔ ይጠራሌ፣ ያስተባብራሌ። 

3. ምክር ቤቱ ጠቅሊሊ ጉባዔ፣ ሥራ አስፇፃሚ ኮሚቴና ሇሥራው አስፇሊጊ የሆኑ 

አዯረጃጀቶች ይኖሩታሌ።  ምክር ቤቱ የራሱን መተዲዯሪያ ዯንብ ያወጣሌ። 
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4. የዴርጅቶች በምክር ቤቱ ጠቅሊሊ ጉባዔ የሚወከለበት ስርዓት በምክር ቤቱ መመሪያ 

ይወሰናሌ። 

5. ምክር ቤቱ የሚከተለት ሥሌጣንና ተግባራት ይኖሩታሌ፡- 

ሀ/ ከኤጀንሲው፣ ከሇጋሾችና ከላልች ባሇዴርሻ አካሊት ጋር በመመካከር ርፈ ሉከተሇው 
የሚገባውን የስነምግባር ዯንብና ማስፇጸሚያ ስሌት ያወጣሌ፣ አተገባበሩን በቅርበት 
ይከታተሊሌ፣ 

ሇ/ በዴርጅቶች ምዜገባና አስተዲዯር ሊይ ሇኤጀንሲውና ሇቦርደ ምክረ-ሃሳብ ያቀርባሌ፣ 

ሐ/ ርፈን ይወክሊሌ፣ ያስተባብራሌ፣ 

6. ምክር ቤቱ በኤጀንሲው ቦርዴ ውስጥ ዴርጅቶችን የሚወክለ 3 ተወካዮችን ይመርጣሌ። 

7. የምክር ቤቱ በጀት ከአባሊት መዋጮና ከላልች ሕጋዊ ምንጮች ይሆናሌ። 

8. ሇምክር ቤቱ መመሥረትና መጠናከር ኤጀንሲው አስፇሊጊውን ትብብርና ዴጋፌ ያዯርጋሌ። 

 

አንቀጽ 85 የሲቪሌ ማኅበረሰብ ፇንዴ 

1. በኤጀንሲው የሚተዲዯር የሲቪሌ ማኅበረሰብ ፇንዴ በዙህ አዋጅ ተቋቁሟሌ። 

2. የሲቪሌ ማኅበረሰብ ፇንዴ በጎ ፇቃዯኝነትን እና የርፈን ዕዴገት ሇማበረታታት፣ በተሇይም 

ሌዩ ዴጋፌ የሚያስፇሌጋቸውን የማኅበረሰብ ክፌልች የሚያገሇግለ ዴርጅቶችን ሇማበረታት 

ይውሊሌ። 

3. የሲቪሌ ማኅበረሰብ ፇንዴ ገቢውን የሚያገኘው፦ 

ሀ) ከዙህ አዋጅ በፉት ከፇረሱ ማኅበራትና ዴርጅቶች የተገኘ በኤጀንሲው ይዝታ የሚገኝ 

ንብረት፣  

ሇ) በኤጀንሲው ወይም በፌርዴ ቤት ውሳኔ ከሚፇርሱ ዴርጅቶች የሚገኝ ንብረት፣ 

ሐ) በመንግሥት ሇፇንደ የሚዯረግ ዴጎማ፣    

4. ዴርጅቶች ሇሲቪሌ ማኅበረሰብ ፇንደ መዋጮ ማዴረግ አይችለም።  
5. የሲቪሌ ማኅበረሰብ ፇንዴ አስተዲዯርን በተመሇከተ ኤጀንሲው ዜርዜር መመሪያ ያወጣሌ። 

 
አንቀጽ 86 የተሻሩ እና ተፇፃሚነት የማይኖራቸው ሕጎች  

6. የበጎ አዴራጎት ዴርጅቶችና ማህበራት አዋጅ ቁጥር 621/2001፣ የኢትዮጵያ የንግዴ ሕግ 

(አዋጅ ቁ. 166/1952) አንቀጽ 25፣  በዙህ አዋጅ ተሽረዋሌ።  
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7. በዙህ አዋጅ ከተዯነገጉ ጉዲዮች ጋር የሚቃረን ማንኛውም ሕግ፣ ዯንብ፣ መመሪያ፣ ሌማዴ 
ወይም አሰራር በዙህ አዋጅ በተመሇከቱት ጉዲዮች ሊይ ተፇፃሚነት አይኖረውም።  

 
አንቀጽ 87 የመሸጋገሪያ ዴንጋጌዎች 

1. የበጎ አዴራጎት ዴርጅቶችና ማህበራት የሚኒስትሮች ምክር ቤት ዯንብ ቁጥር 168/2001፣ 

እንዱሁም ይህ አዋጅ ከመውጣቱ በፉት የበጎ አዴራጎት ዴርጅቶችና ማህበራት ኤጀንሲ 

ያወጣቸው መመሪያዎች ከዙህ አዋጅ ጋር እስካሌተቃረኑ ዴረስ አዋጁ በነጋሪት ጋዛጣ 

ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ሇአንዴ ዓመት ያህሌ ተፇፃሚ ይሆናለ።   

2. በአዋጅ ቁጥር 621/2001 መሠረት የተገኙ መብቶችና ግዳታዎች በዙህ አዋጅ 

የተመሇከቱትን መሠረታዊውን መብቶችና ግዳታዎች እስካሌተቃረኑ ዴረስ ባለበት 

ይቀጥሊለ። 

3. በአንዴ ክሌሌ ውስጥ ብቻ ሇመሥራት ከሚመገቡ ዴርጅቶች በስተቀር፣ በአዋጅ ቁጥር 

621/2001 መሠረት የተመገቡ ዴርጅቶች ይህ አዋጅ ከጸናበት ቀን ጀምሮ በአንዴ ዓመት 

ጊዛ ውስጥ እንዯገና በኤጀንሲው መመዜገብ አሇባቸው። 

4. በአንዴ ክሌሌ ውስጥ ብቻ የሚሰሩ ዴርጅቶች አግባብነት ባሇው የክሌለ መዜጋቢ አካሌ 

ይመገባለ። 

5. በአዋጅ ቁጥር 621/2001 መሠረት የተቋቋመው የበጎ አዴራጎት ዴርጅቶችና ማኅበራት 

ኤጀንሲ ስሌጣንና ተግባራት እንዱሁም መብትና ግዳታዎች በዙህ አዋጅ እንዯተሻሻለ ወዯ 

ኤጀንሲው ይተሊሇፊለ። 

አንቀጽ 88 ዯንብና መመሪያ የማውጣት ስሌጣን   

1. የሚኒስትሮች ምክር ቤት ይህን አዋጅ ሇማስፇጸም የሚያስፇሌጉ ዯንቦችን ሉያወጣ ይችሊሌ። 

2. ኤጀንሲው ይህንን አዋጅና በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 መሠረት የሚወጣውን ዯንብ 

ሇማስፇፀም መመሪያ ሉያወጣ ይችሊሌ።  

አንቀጽ 89 አዋጁ የሚጸናበት ጊዛ 

ይህ አዋጅ በፋዯራሌ ነጋሪት ጋዛጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የጸና ይሆናሌ። 

    አዱስ አበባ ህዲር ____ቀን 2011 ዓ.ም 

ሳሕሇወርቅ ውዳ 
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የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፐብሉክ ፕሬዙዲንት 
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