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መግቢያ 
የበጎ አዴራጎት ዴርጅቶችና ማህበራት ኤጄንሲ የሚያስተዲዴራቸው የበጎ አዴራጎት 

ዴርጅትቶችሇተጠቃሚው ህብረተሰብ ሇሚሰጡት ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ 

አገሌግልትተመጣጣኝ  ዋጋ በማስከፈሌ በበጎ አዴራጎት ስራ ሊይ ሇተሰማሩ ወይም 

ሇሚሰማሩ ግሌጽ እናወጥነት ያሇውየአሰራር ስርአት መዘርጋትናዘሇቄታ ያሇው 

አገሌግልት ሇመስጠትሲሆን ይህንን ስርዓት ዘርግቶ የህብረተሰቡን የሊቀ ተጠቃሚነት 

ሇማረጋገጥ ፣ የበጎ አዴራጎት ዴርጅቶች ሇተጠቃሚው ኅብረተሰብ የሚሠጡትን 

አገሌግልት ሇማሳሇጥ እና ሇመዯገፍ ይህ መመሪያ  በኤጀንሲው ተዘጋጅቷሌ፡፡ 

የሌዩ መመሪያው አስፈሊጊነት 
 

ተጠቃሚውን ህብረተሰብ ወጪንእንዱጋራበማዴረግ አገሌግልት የሚሰጡ የበጎ አዴራጎት 

ዴርጅቶችን አስተዲዯር ከገቢ ማስገኛ መመሪያ ቁጥር 7/2004 በተሇየ ሁኔታ መምራት 

አስፈሊጊ ሆኖ በመገኘቱ እና በአፈጻጸምና አስተዲዯር ሂዯት ሊይ ያጋጠመውን ችግር 

ሇመፍታትእንዱሁም ክትትሌና ዴጋፍሇመስጠት ራሱን የቻሇ የማስፈጸሚያ ሌዩ 

መመሪያ ማውጣት በማስፈሇጉ፤ 

 

የበጎ አዴራጎት ዴርጅቶች የህብረተሰቡን የሊቀ ተጠቃሚነት ሇማጎሌበት ወጪን 

በመጋራት የተግባሮቻቻውን ቀጣይነት የሚያግዝ የአሰራር ሌዩ መመሪያ ማውጣት 

በማስፈሇጉ፤ 

የበጎ አዴራጎት አገሌግልቶችን ወጪ በመጋራት ማከናወን የገቢ ማስገኛ ሥራ ተዯርጎ 

እንዲይቆጠርና በንግዴ የስራ ዘርፍ እንዲይመዯቡ ሇማዴረግ ግሌጽ ዴንጋጌዎችን 

በማስቀመጥ ከህብረተሰቡ የሚሰበሰበዉክፍያ ተመሌሶ ሇበጎ አዴራጎት ተግባር እንዱውሌ 

እና ዘሇቄታ እንዱኖረው የተሇየ ስርዓት ሇመዘርጋትበማስፈሇጉ፤ 

ሙለ በሙለ በነፃ የሚሰጥ የበጎ አዴራጎት አገሌግልት በኅብረተሰቡ ሊይየሚፈጥረውን 

የጠባቂነት፣ ተመጽዋችነት እናጥገኝነትተጽዕኖ ዯረጃ በዯረጃ ከመቀነስጎን ሇጎን 

የህብረተሰቡን የባሇቤትነት መንፈስ ሇማጎሌበት በመታቀደ፤ 

የበጎ አዴራጎት ዴርጅቶችተግባራቸውንከተጠቃሚው ኅብረተሰብበጉሌበትእና በዓይነት 

በሚዯረግ አስተዋፅኦ ወይም ወጪ በመጋራት የሚያከናውንበትን አሰራር መዯገፍ፤ 

ማበረታታት እናክፍተቶችን ሇማረም ግሌጽ የሆነ የክትትሌና ዴጋፍ ሥርዓት መዘርጋት 

አስፈሊጊ ሆኖ በመገኘቱ የበጎ አዴራጎት ዴርጅቶችና ማህበራት ኤጀንሲ አዋጅ ቁጥር 
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621/2001  አቀንጽ 9(4)፣አንቀጽ  6/1/ቸ እና በዯንብ ቁጥር 168/2001 አንቀጽ 

34በተሰጠው ስሌጣን መሰረት  ይህንን መመሪያ አውጥቷሌ፡፡ 

ክፍሌ አንዴ 

ጠቅሊሊ ዴንጋጌ 

አንቀጽ 1 

አውጪው አካሌ 

የበጎ አዴራጎት ዴርጅቶችና ማህበራት ኤጄንሲ አዋጅ ቁጥር 621/2001 አንቀጽ 9(4) ፣ 

አንቀጽ 6/1/ቸ እና በዯንብ ቁጥር 168/2001 አንቀጽ 34 በተሰጠዉ ስሌጣን መሰረት 

ይህንን መመሪያ አውጥቷሌ፡፡ 

አንቀጽ 2 

አጭር ርዕስ 

ይህ ሌዩ መመሪያ ወጪን በመጋራት የበጎ አዴራጎት አገሌግልት አሰጣጥ ሁኔታን 

ሇመወሰን የወጣ የወጪ መጋራት ሌዩ መመሪያ ቁጥር 24/2012ተብል ሉጠቀስ 

ይችሊሌ፡፡ 

አንቀጽ 3 

ትርÕሜ 

የቃለ አግባብ ላሊ ትርጉም የሚያሰጠውካሌሆነ በስተቀር በዚህ ሌዩ መመሪያ ውስጥ 

ያለ ቃሊትና ሀረጎች የበጎ አዴራጎት ዴርጅቶችና ማህበራት አዋጅ ቁጥር 621/2001 እና 

በዯንብ ቁጥር 168/2001 የተሰጣቸውን ትርጉም ይይዛለ። 

ከዚህ በተጨማሪም በዚህ ሌዩ መመሪያ ውስጥ፡- 

1.“የወጪ መጋራት“ማሇት የበጎ አዴራጎትዴርጅቶችሇሚሰጡት አገሌግልት በተሰጠቸው 

ፍቃዴና ዓሊማቸው መሰረት ተግባራቸውን ሇማከናወንእንዱሁምየበጎ አዴራጎት 

አገሌግልታቸውን በዘሊቂነት ሇማቅረብ ይችለ ዘንዴ ከህብረተሰቡበጉሌበትእና  

በዓይነትበሚያገኙት አስተዋጽኦ ወይም ወጪን በመጋራትአቅም ሇላሊቸው በነጻ የበጎ 

አዴራጎት ዴጋፋቸውን ከመስጠት ጎን ሇጎንሇሰጡት አገሌግልት ከሚያስፈሌገው 

ወጪከ25% ያሌበሇጠውን ከተጠቃሚው ኅብረተሰብ የሚጋሩበትየአሠራር ሥርአት 

ማሇት ነው፡፡ 

2.¨ፈቃዴ¨ማሇትከተጠቃሚው ከኅብረተሰብበጉሌበት እናበዓይነት በሚያገኙት አስተዋጽኦ 

ወይም ወጪንበመጋራት አገሌግልት ሇሚሰጡ በጎ አዴራጎት ዴርጅቶችየገቢ ማስገኛ 



 

4 
 

ፍቃዴ ማውጣት ሳያስፈሌግ ተግባራቸውን የሚያከናውኑበትን ሁኔታ 

የሚገሌጽከኤጄንሲውበጽሁፍ የሚሰጥ ነው፡፡ 

አንቀጽ 4 

የተፈጻሚነት ወሰን 

1/ ይህ ሌዩ መመሪያው ተፈጻሚ የሚሆነው ከኢፌዱሪ በጎ አዴራጎት ዴርጅቶችና 

ማህበራት ኤጄንሲ ፍቃዴ አውጥተውነገር ግንሇሚሰጡት አገሌግልትየጉሌበት 

ወይምየዓይነት አስተዋጽኦ ወይምወጪ በመጋራትየበጎ አዴራጎትተግባራት ሊይ 

የተሰማሩ የበጎ አዴራጎት ዴርጅቶችሆኖ፡- 

ሀ.ከአንዴ በሊይ በሆኑ ክሌልች በሚሰሩ የበጎ አዴራጎት ዴርጅቶች፤ 

ሇ.በአንዴ ክሌሌ ብቻ የሚሰሩ ቢሆንም የውጪ ሀገር የበጎ አዴራጎት ዴርጅቶች እና 

በኢትዮጵያ ነዋሪዎች በጎ አዴራጎት ዴርጅቶች፤ 

ሐ.በአዱስ አበባ ወይም በዴሬዲዋ ከተማ አስተዲዯር በሚሰሩ የበጎ አዴራጎት ዴርጅቶች 

ሊይ ተፈጻሚ ይሆናሌ፡፡ 

መ/ ከሊይ የተጠቀሰው እንዯተጠበቀ ሆኖ ይህ ሌዩ መመሪያ በማህበራት ሊይ 

ተፈጻሚነት አይኖረውም። 

2/ ይህ ሌዩ መመሪያ ከመውጣቱ በፊት ከኤጀንሲው የገቢ ማስገኛ ፍቃዴ አውጥተው 

እየተንቀሳቀሱ ያለ እንዴሁም ወዯ ፊት በንግዴ ሥራ ተሠማርተው የበጎ አዴራጎት 

አገሌግልት ሇመስጠት በሚፈሌጉየበጏ አዴራጏት ዴርጅቶች ሊይ ተፈፃሚ አይሆንም፡፡ 

3/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 2 የተዯነገገ ቢኖርም ከዚህ በፊት የገቢ ማስገኛ ፍቃዴ 

አውጥተው ሲንቀሳቀሱ የነበሩትና በዚህ ሌዩ መመሪያ ሇመተዲዯር በማስረጃ የተዯገፈ 

ጥያቄ ሲያቀርቡ እና ኤጀንሲው ሲያምንበት አገሌግልቱን ሇማስቀጠሌ  ኤጀንሲው በሌዩ 

መመሪያው እንዴካተቱ እንዯገና ሉፈቅዴ ይችሊሌ፡፡ 

 

ክፍሌ ሁሇት 

በወጪ መጋራት ስሇሚገኝ ገቢ አያያዝ እና አጠቃቀም 

አንቀፅ 5 

በወጪ መጋራት ስሇሚገኝ ገቢ፤ 

1/ የበጎ አዴራጎት ዴርጅቱ ከተጠቃሚዎች በወጪ መጋራት መሌክየሚሰበስበውን ክፍያ 

ከላልች ገቢዎች በመሇየት ማሳየት ይጠበቅበታሌ፡፡ 

2/በወጪ መጋራት የሚሰበሰበው ገቢ ሇተሰጠው አገሌግልት ከሚያስፈሌገው ጠቅሊሊ 

ወጪ በመቶኛ ተሰሌቶ ሲታይ ከሃያ አምስት በመቶ ያሌበሇጠ መሆን አሇበት ፡፡ 
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አንቀጽ 6 

በወጪ መጋራት ስሇሚገኝ ገቢ አጠቃቀም፤ 

1/ማንኛውም በጎ አዴራጎት ዴርጅትበወጪ መጋራት ያገኘውን ገቢ ዴርጅቱ  

አገሌግልቱን ሇማጠናከር ፍቃዴ ካገኘበት አሊማጋር በቀጥታ ተያያዥነት ሊሊቸው 

ተግባራት ማዋሌአሇበት፡፡ 

2/የበጏ አዴራጎት ዴርጅቱ በወጪ መጋራት ያገኘው ገቢ ሇላልችየዴርጅቱ አስተዲዯራዊ 

ወጪዎች መሸፈኛነት ሉውሌ አይገባም፡፡ 

3/ ከህብረሰቡ በወጪ መጋራት የሚሰበሰበውገንዘብ ሇበጏ አዴራጎት ዴርጅቱ አባሊት 

ሉከፋፈሌ አይችሌም፡፡ 

ክፍሌ ሦስት 

ስሇ ወጪ መጋራትፍቃዴ አሰጣጥናይዘት 

አንቀፅ 7 

ስሇ ወጪ መጋራትፍቃዴ አሰጣጥ 

1/ በነጻ ከሚሰጠው የበጎ አዴራጎት አገሌግልት በተጨማሪበወጪ መጋራትከተጠቃሚው 

ኅብረተሰብ ክፍያ በመሰብሰብ የበጎ አዴራጎት አገሌግልት ሇመሥጠት የሚፈሌግ የበጏ 

አዴራጎት ዴርጅትጥያቄውን ሇኤጀንሲው በፅሁፍ ማቅረብ አሇበት፡፡ 

2/ በወጪ መጋራትየበጎ አዴራጎት አገሌግልት ሇመሥጠትሇኤጀንሲው የሚቀርብ ጥያቄ 

በበጏ አዴራጏት ዴርጅቱ ቦርዴየፀዯቀ ሆኖ የሚከተለትን ማካተት ይገባዋሌ፡፡ 

ሀ/ የበጎ አዴራጏት ዴርጅቱ የተቋቋመበትና ሇሚሠጠው አገሌግልት ወጪ ሇመጋራት 

የተፈቀዯሇትን ዓሊማ፤ 

ሇ/ የበጎ አዴራጏት ዴርጅቱ ስም ፣ አዴራሻ እና የምዝገባ ሰርተፍኬት ኮፒ፤ 

ሐ/ የአገሌግልት ክፍያ አንዴ መቶ ሃምሳ ብር እንዱሁም  

መ/ የበጎ አዴራጎት ዴርጅቱ  ከተጠቃሚዎች ሉጋራ ያቀዯዉ ወጪ ከ25% ያሌበሇጠ 

መሆኑን የሚያረጋግጥ መግሇጫ፤ 

 ሠ/ በወጪ መጋራት ተግባር ሊይ አዱስ ሇመሰማራት የሚፈሌግ የበጎ አዴራጏት 

ዴርጅት ግሌፅና ዝርዝር ዕቅዴ አያይዞ ማቅረብ አሇበት፡፡ 

ረ/ ሆኖም በጎ አዴራጎት ዴርጅቱ ሌዩ መመሪያው ከመውጣቱ አስቀዴሞበወጪ መጋራት 

መሌኩ አግሌግልት እየሰጠየቆየ ከሆነ የተሰማራበትን የሥራ ዘርፍበመከሇስ ፣ 

ተጠቃሚውን ኅብረተሰብ በማወያየት ያገኘውን ዴጋፍና አገሌግልቱን የሚሰጥበት አከባቢ 

አስተዲዯር እርከን የተሰጠ የዴጋፍ ዯበዲቤ አያይዞ ሇኤጀንሲው በፅሁፍ በማሳወቅ 

ማስፈቀዴ አሇበት፡፡ 
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አንቀጽ 8 

ፍቃዴ ሰጪው አካሌ 

1/ ሇኢትዮጵያ እና ሇኢትዮጵያ ነዋሪዎች በጏ አዴራጏት ዴርጅቶችበወጪ መጋራት 

አገሌግልት የመስጠት ተግባር ሊይ እንዱሰማሩመስፈርቱን አሌተው ሲቀርቡ 

ከሚመሇከተው የዘርፍ አስተዲዯር ጋር በመመካከር በክትትሌና ዴጋፍ ከፍተኛ 

ባሇሙያ አማካይነት ፍቃደ በ10 ቀናት ውስጥ ይሰጣሌ፡፡ 

2/ የውጭ በጎ አዴራጏት ዴርጅቶች በወጪ መጋራት ተግባር ሊይ እንዱሰማሩ 

ሇሚቀርብጥያቄ ማመሌከቻው በቀረበበት በ15 ቀናትውስጥ ከሚመሇከተው የዘርፍ 

አስተዲዯር ጋር በመመካከርበክትትሌና ዴጋፍ ከፍተኛ ባሇሙያዎች ተጣርቶ 

መስፈርቱን አሌተውሲቀርቡ በክትትሌና ዴጋፍ ዲይሬክተር አማካይነት ፍቃደ 

ይሰጣሌ፡፡ 

 

አንቀፅ 9 

የወጪ መጋራትፍቃዴ ይዘት 

የወጪ መጋራት ተግባርከኤጄንሲው በጽሁፍ የሚሰጥ ፍቃዴ ሆኖ የሚከተለትን የያዘ 

መሆን አሇበት፡፡ 

1/ ከኤጀንሲው በፅሁፍ የሚሰጥ ፍቃዴ፤ 

2/ የበጏ አዴራጏት ዴርጅቱ ስምና አዴራሻ፤ 

3/ የበጏ አዴራጏት ዴርጅቱ እንዱሰማራ የተፈቀዯሇት የአገሌግልት አይነት፤ 

4/ ፍቃደ የተሰጠበት ጊዜ፤ 

 

አንቀፅ 10 

የወጪ መጋራት ስራ ፍቃዴ ስሇሚቀጥሌበት ሁኔታ 

የወጪ መጋራቱ ሥራ ፍቃዴ በጎ አዴራጎት ዴርጅቱ በሌዩ መመሪያው መሠረት 

ሇአገሌግልቱ ዘሊቂነት  ከሃያ አምስት በመቶ ያሌበሇጠውን ከተጠቃሚው ኅብረተሰብ 

በመጋራት እስከተንቀሳቀሰ ዴረስ በየአመቱ ሌዩነቱን ሇኤጀንሲው በማሳወቅ አገሌግልቱን  

መቀጠሌ ይችሊሌ ፡፡ 

አንቀጽ 11 

የወጪ መጋራትፍቃዴ ስሇሚከሇከሌባቸው ሁኔታዎች 
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1/ የበጏ አዴራጏት ዴርጅቱወጪ በመጋራት አገሌግልት ሇመስጠት የሚቀርብ ጥያቄ 

ከተመዘገበበት፣ ፍቃዴ ከተሰጠበትዓሊማና የሥራ መስክ ጋርቀጥተኛ ባሌሆኑ ተግባሮች 

ሊይ ሇመሰማራት ሲሆን፤ 

2/ የበጏ አዴራጏት ዴርጅቱ ከተመዘገበበት እና ፍቃዴ ካገኘበት ዓሊማ ውጭ ሲንቀሳቀስ 

በመገኘቱ ከኤጀንሲው የፅሁጽ ማስጠንቀቂያ ከተሰጠው አንዴ ዓመት ያሌሞሊውመሆኑ 

ሲረጋገጥ፣ 

3/ የወጪ መጋራቱ ጥያቄ ከ25% በሊይ ሲሆን፤ 

4/ኤጀንሲውም የክሌከሊ ዯብዲቤውን በአሥር የሥራ ቀናት ውስጥ ሇአመሌካቹ በጎ 

አዴራጎት ዴርጅት በጽሁፍ ይሰጣሌ፡፡ 

አንቀጽ 12 

ስሇ ወጪ መጋራት ፍቃዴና ላልች ሁኔታዎች 

1/ በወጪ መጋራት ተግባር ሊይ የተሰማራ የበጎ አዴራጏት ዴርጀት ከኤጀንሲው 

በፅሁፍ ፍቃዴ ካገኘ በኋሊ ሇሚመሇከተው የመንግስት አካሌና ሇተጠቃሚው 

ህብረሰብከወጪ መጋራቱ ከ25% በሊይ ስሊሇማግኘቱ የኦዱትና የክንዉን ሪፖርት 

የማቅረብና የማስረዲት ግዳታ አሇበት፤ 

2/ በዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ 1የተመሇከተውእንዯተጠበቀ ሆኖ እስከ 25%ተብል 

የተጠቀሰው አንዴ የበጎ አዴራጎት ዴርጅት በሚሰጣቸው አገሌግልቶችጥቅሌ ሪፖርት 

እንጂ ሇእያንዲንደ አገሌግልትየተናጠሌ  ሪፖርት እንዱያቀርብ አይጠበቅበትም፡፡   

3/ በዚህ ሌዩ መመሪያ ተራ ቁጥር 1 የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ የወጪ 

መጋራትፍቃዴ ያገኘማንኛውም የበጎ አዴራጏት ዴርጅት  ከወጪ መጋራቱ ዉስጥ 

ከ25%በሊይ የሚሰበስብመሆኑ ሲረጋገጥ ኤጀንሲው ከፅሁፍ ማስጠንቀቂያ እስከ ፈቃዴ 

ስረዛ የሚያዯርሱ እርምጃዎችን ሉወሰዴ ይችሊሌ፡፡  

ክፍሌ አራት 

በወጪ መጋራትስሇሚሰበሰብ ገንዘብ አያያዝና አጠቃቀም 

አንቀጽ 13 

የወጪ መጋራት ሂሣብ መዝገብ 

1/ በወጪ መጋራት ተግባር ሊይ የሚሳተፍ ማንኛውም የበጏ አዴራጏት ዴርጅት  

ከወጪ መጋራትሇሚሰበስበውገንዘብየተሇየ የሂሣብ መዝገብ መያዝ አሇበት፡ 

2/ በወጪ መጋራት ተግባር ሊይ የሚሳተፍ የበጏ አዴራጏት ዴርጅት የሚሰበስበስውን 

ገንዘብ በተሇየ የባንክ ሂሳብማስቀመጥአሇበት፡፡ 
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3/ በወጪ መጋራት ተግባር ሊይ የሚሳተፍ የበጏ አዴራጏት ዴርጅት የባንክ ሂሣብ 

ሇመክፈት ከኤጀንሲው ፍቃዴ ማግኘት አሇበት፡፡ 

አንቀጽ 14 

ከወጪ መጋራት የሚገኝ ገንዘብ አጠቃቀም 

ከወጪ መጋራት  የሚገኝ ገንዘብ ሙለ በሙለየበጏ አዴራጏት ዴርጅቱ ሇሚሰጠው 

አገሌግልትና ፍቃዴ ሇተሰጠው ዓሊማ ብቻ መዋሌ አሇበት። 

አንቀጽ 15 

የወጪ መጋራትአስተዲዯር 

ከወጪ መጋራት የሚሰበሰብ ገንዘብን  በተመሇከተ በጎ አዴራጎት ዴርጅቱ ሇዚሁ ተግባር  

አስፈሊጊ ሆኖ ሲያገኘው የየዕሇት እንቅስቃሴዎችን የሚያከናውን ባሇሙያ ሉመዯብ 

ይችሊሌ፡፡ 

አንቀጽ 16 

ስሇ ወጪ መጋራት ሪፖርት አቀራረብ 

1/ የበጎ አዴራጏት ዴርጅቱከወጪ መጋራትየሚያገኘውን ገንዘብአጠቃቀም የሚያሳይ 

ግሌፅ ዓመታዊ የኦዱትና የክንውን ሪፖርት በአዋጁ አንቀጽ 80 በተዯነገገው 

መሠረትበርዕሥ በመሇየት ከዋናው ሪፖርት ጋር አካትቶ ሇኤጀንሲው ማቅረብ አሇበት፡፡ 

2/ ከሊይ በንዑስ አንቀፅ 1 የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ የኦዱትና የክንውን ሪፖርት 

አቀራረብና ይዘትን በተመሇከተ የአዋጁ አንቀፅ 77-81 እና አንቀፅ 83 ዴንጋጌዎች 

ተፈፃሚ ይሆናለ፡፡ 

 

 

 

አንቀጽ 17 

የወጪ መጋራት ፍቃዴስሇ መሰረዝ 

1/ ማንኛውም በጏ አዴራጎት ዴርጅት ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን ተግባራት ሆነ ብል 

የፈጸመ እንዯሆነ ኤጀንሲው እንዯ ህጉ ጥሰት ክብዯት ከፅሁፍ ማስጠንቀቂያ እስከ 

ፈቃዴ ስረዛ የሚያዯርሱ እርምጃዎችን ሉወሰዴ ይችሊሌ፡፡  

ሀ\ ሇሚሰጣቸው የበጏ አዴራጏት አገሌግልት ፍቃዴ ሳያገኝ የወጪ መጋራት ክፍያ 

ሲሰበስብ  ከተገኘ ፤ 

ሇ/ በዚህ ሌዩ መመሪያ አንቀፅ 6 የተዯነገገውን በመጣስ በወጪ መጋራት የተሰበሰበውን 

ገንዘብ ሇአባሊት ሲያከፋፍሌና ሇላልች አስተዲዯራዊ ወጪዎች ሲያውሌ ከተገኘ፤ 
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ሐ/ በዚህ ልዩ መመሪያ አንቀጽ 13 የተደነገገውን በመጣስለሚሰበስበው ገንዘብ 

የተለየ የሂሳብ መዝገብ ካልያዘ ፤ 

መ / የሥራ እንቅስቃሴውን ሇተጠቃሚዉ ህብረተሰብና ሇመንግሥት አካሌ በተጠየቀ 

ጊዜ ሇማሳየት /ሇማቅረብ/ ፈቃዯኛ ካሌሆነ ፤ 

ሠ/ የበጏ አዴራጎት ዴርጅቱከኤጀንሲዉ ፍቃዴ ካገኘበት አገሌግልት ዉጭባለ ተግባራት  

ወጪ መጋራትንሽፋን በማዴረግክፍያዎችን ሲሰበስብ  ከተገኘ፤ 

2/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1) የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ ዴርጊቱ ወንጀሌ ነክ 

ከሆነ በወንጀሌ  ህጉ ዴንጋጌዎች መሠረት ተፈፃሚ ይሆናሌ፡፡ 

3/  ከሊይ የተጠቀሰው ቢኖርም ሇበጎ አዴራጏት ዴርጅቱ በወጪ መጋራት እንዱሳተፍ 

የሚሰጠው ፍቃዴ የበጏ አዴራጏት ዴርጅቱ ህጋዊ ሰውነት ሲያከትም አብሮ ቀሪ 

ይሆናሌ፡፡ 

አንቀፅ 18 

የአቤቱታ አቀራረብ ሥነ-ስርዓት 

1/ በዚህ ሌዩ መመሪያ አንቀፅ 8 (1) በተሰጠው ውሳኔ ሊይ ቅሬታ ያሇው የበጎ 

አዴራጏት ዴርጅት በ10 የሥራ ቀናት ውስጥ ሇክትትሌና ዴጋፍዲይሬክተር ቅሬታውን 

በፅሁፍ ማቅረብ ይችሊሌ፡፡ 

2/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 በተሰጠው ውሳኔ ሊይ ቅሬታ ያሇው በጎ አዴራጎት 

ዴርጅትበ15 የሥራ ቀናት ውስጥ ቅሬታውን ሇኤጀንሲው ዋና ዲይሬክተር ማቅረብ 

ይችሊሌ፡፡ 

3/ ከሊይ የተጠቀሰው ቢኖርም የኤጀንሲው ዋና ዲይሬክተር በአሥራ አምስት የሥራ 

ቀናት ውስጥ ሇአቤቱታው ውሳኔ መስጠት ይኖርበታሌ፡፡ 

ክፍሌ አምስት 

ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች 

አንቀጽ 19 

የመሸጋገሪያ ዴንጋጌ 

ከዚህ በፊት ከኤጀንሲውፍቃዴ ሳያገኙ የወጪ መጋራት አገሌግልት በመስጠት ተግባር 

ሊይየተሰማሩ በጏ አዴራጏት ዴርጅቶች ወጪ በመጋራት ሇሚሰጡት አገሌግልት  

ይህሌዩ መመሪያከጸናበት እስከአንዴ አመት ባሇው ጊዜ አስፈሊጊውንፈቃዴ ከኤጀንሲው 

በጽሁፍ ማግኘት አሇባቸው፡፡ 

አንቀጽ 20 

ሌዩ መመሪያው ሰሇሚሻሻሌበት ሁኔታ 
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ኤጀንሲው አስፈሊጊ ሆኖ ሲያገኘው ይህንን ሌዩ መመሪያ በማንኛውም ጊዜ ሉያሻሽሇው 

ይችሊሌ፡፡ 

አንቀጽ 21 

ተፈፃሚነት ስሇማይኖራቸው ህጎች 

ከዚህሌዩ መመሪያ ጋር የሚቃረን ማንኛውም መመሪያምሆነ ሌማዲዊ አሰራር 

ተፈፃሚነትአይኖረውም፡፡ 

አንቀጽ 22 

ሌዩ መመሪያው የሚፀናበት ጊዜ 

  ይህ ሌዩ መመሪያ በበጎ አዴራጎት ዴርጅቶችና ማህበራት ቦርዴ  ፀዴቆ ከወጣበት ከ---

-- እስከ 2006 ዓ.ም ጀምሮ የፀና ይሆናሌ፡፡ 

መሠረት ገ/ማርያም ተክለ 

የኢፌዱሪ በጎ አዴራጎት ዴርጅቶችና ማህበራት ኤጄንሲ ዋና ዲይሬክተር 

አዱስ አበባ 


