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የበጎ አዴራጎት ዴርጅቶችና ማህበራት ሕብረት ስሇሚመሰርቱበት ሁኔታ የወጣ 
መመሪያ 

 
1. አውጪው ባሇሥሌጣን 
 

    የበጎ አዴራጎት ዴርጅቶችና ማህበራት ኤጀንሲ በበጎ አዴራጎት ዴርጅቶችና ማህበራት 
አዋጅ ቁጥር 621/2001 አንቀጽ 15 (3) እና አንቀጽ 55 (2) እንዱሁም በዯንብ ቁጥር 
168/2001 አንቀጽ 34 መሰረት የሚከተሇውን መመሪያ አውጥቷሌ፡፡ 

 

2. አጭር ርዕስ 
ይህ መመሪያ “የበጎ አዴራጎት ዴርጅቶችና ማህበራት ህብረት መመሪያ ቁጥር 
23/2012” ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡ 

 

3. ትርጓሜ 
በዚህ መመሪያ ውስጥ የቃለ አገባብ ላሊ ትርጓሜ የሚያሠጥ ካሌሆነ በስተቀር፤ 

1. “አዋጅ” ማሇት የበጎ አዴራጎት ዴርጅቶችና ማህበራት ሇመመዝገብና   

    ሇማስተዲዯር የወጣ አዋጅ ቁጥር 621/2001 ነው፡፡ 

2. “ዯንብ” ማሇት የበጎ አዴራጏት ዴርጅቶች እና ማህበራት ምዝገባ እና  

   አስተዲዯር የሚኒስትሮች ምክር ቤት ዯንብ ቁጥር 168/2001 ነው፡፡ 

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

   አዴራጎት ዴርጅቶችና ማህበራት ኤጀንሲ ነው፡፡ 

4. “ጠቅሊሊ ጉባኤ” ማሇት የህብረቱ መስራች አባሊትና በህብረቱ  

   መተዲዯሪያ ዯንብ መሰረት ተቀባይነት ያገኙ ላልች የበጎ አዴራጎት 

ዴርጅቶችን ወይም ማህበራትን በአባሌነት  ያቀፈ የህብረቱ የበሊይ አካሌ ነው፡
፡ 

5.  “የሥራ አመራር ቦርዴ ማሇት በህብረቱ ጠቅሊሊ ጉባዔ የሚመረጥና 

    የህብረቱን እንቅስቃሴ በቅርበት የሚከታተሌ  አካሌ ማሇት ነው፡፡ 

6. በአዋጁ አንቀጽ 2 እና በዯንቡ አንቀጽ 34 የተሠጡ ትርጓሜዎች ሇዚህ  

   መመሪያም ተፈጻሚ ይሆናለ፡፡ 

7. “ህብረት” ማሇት በኤጀንሲው ወይም ስሌጣን ካሇው የክሌሌ መንግስት   መዝጋቢ አካሌ 
ህጋዊ ሰውነት ያሊቸው የበጎ አዴራጎት ዴርጅቶች ወይም  ማህበራት የጋራ ሥራቸውንና 
አሊማቸውን እንዱያስተባብር፤ እንዱሁም በዚህ መመሪያ አንቀጽ 5(2) ሥር የተዘረዘሩ 
ተግባራትን ሇማከናወን በበጎ አዴራጎት ዴርጅቶቹ ወይም ማህበራቱ የበሊይ አካሌ ውሳኔ 
የሚቋቋም ራሱን የቻሇ ተቋም ነው፡፡  

 
 

4. የመመሪያው ተፈጻሚነት 
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1. ይህ መመሪያ በኤጀንሲው የሥሌጣን ወሰን መሰረት ተመዝግበውና ህጋዊ ሰውነት 

አግኝተው በሚንቀሳቀሱ የበጎ አዴራጎት ዴርጅቶች ወይም ማህበራት ህብረቶች ሊይ 
ተፈጻሚ ነው፡፡ 

2. መመሪያው ህብረት ባሌሆኑ የበጎ አዴራጎት ዴርጅቶች ወይም ማህበራት ሊይ 
ተፈጻሚነት አይኖረውም፡፡  

 

5.  ህብረቶች ስሇሚመሰረቱበት ዓሊማዎች 
 

1. ህብረቶች የሚመሰረቱት የአባሌ በጎ አዴራጎት ዴርጅቶችን ወይም ማህበራትን ሥራና 
አሊማቸውን ሇማስተባበር መሆን ይኖርበታሌ፡፡ 

2. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ ህብረቶች አባሌ የበጎ 
አዴራጎት ዴርጅቶች ወይም ማህበራት ከተቋቋሙበት ዓሊማ ጋር የማይቃረኑ 
የሚከተለትን ተግባራትን ማከናወን ይችሊለ፡፡ 

ሀ) ሇጋራ ግቦች ስኬታማነት አባልቻቸውን መዯገፍ፣  

ሇ) የሀሳብ፣የመረጃ እና  የሌምዴ ሌውውጥን ማካሄዴ፣ 

ሐ) የአባሊትን አቅም የመገንባት ተግባራትን ማከናወን፣ 

መ) የአባሊትን ሥነ ምግባርና የሙያ ዯረጃ ሇማሳዯግ የሚያስችለ       
ሥራዎችን መስራት እና ተመሳሳይ ተግባራት፣ 

ሠ)  የህብረቱ አባሊት አሊማቸውን ሇማሳካት የሚያጋጥማቸውን ችግሮች 
በመፍታት፣ምቹ ሁኔታዎችን በመፍጠርና ከሚመሇከታቸው አካሊት ጋር 
በመመካከር ይሰራለ፡፡ 

3. ማንኛውም ህብረት ከሊይ ከተመሇከቱት ዓሊማዎች ውጭ እንዯ አንዴ የበጎ አዴራጎት 
ዴርጅት ወይም ማህበር የበጎ አዴራጎት ሥራዎችን የማከናወን እንቅስቃሴ ውስጥ 
በቀጥታ መሳተፍ አይችለም፡፡ 

 

6. ህብረት ሇመመስረት የሚያስፈሌጉ ቅዴመ-ሁኔታዎች 
 

በአዋጁና በዯንቡ ሊይ የበጎ አዴራጎት ወይም ማህበር ሇማቋቋም የሚያስፈሌጉ 
አግባብነት ያሊቸው መስፈርቶች እንዯተጠበቁ ሆኖ ህብረት ሇመመስረት 
የሚከተለት ቅዴመ ሁኔታዎች መሟሊት ይኖርባቸዋሌ፡፡ 

1. በህብረቱ መስራች አባሊት የተፈረመ መተዲዯሪያ ዯንብ፣ 

2. ህብረቱን ሇመመስረት መስራች አባሊት የተስማሙበት ቃሇ ጉባዔ፣ 

3. ከኤጀንሲው ወይም ስሌጣን ካሇው የክሌሌ መዝጋቢ አካሌ የተሰጠና የታዯሰ የምዝገባ 
ሰርተፊኬት፣ 

4. እያንዲንደ የህብረቱ አባሌ በየራሱ የበሊይ አካሌ ህብረቱን ሇመመስረት ወይም የህብረቱ 
አባሌ ሇመሆን ውሳኔ ያስተሊሇፈበት ቃሇ ጉባዔ፣ 
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7. የህብረት መተዲዯሪያ ዯንብ መያዝ ስሇሚገባቸው ፍሬ ነገሮች 
       

በአዋጁ አንቀጽ 68 እና በዯንቡ አንቀጽ 6 ሊይ የበጎ አዴራጎት ዴርጅት ወይም 
ማህበር መተዲዯሪያ ዯንብ መያዝ ያሇባቸው አግባብነት ያሊቸው መስፈርቶች 
እንዯተጠበቁ ሆኖ የህብረት መተዲዯሪያ ዯንብ የሚከተለት በተጨማሪነት መያዝ 
ይኖርበታሌ፡፡ 

1. አባሊትን የሚቀበሌበት ሥርዓት፤ 

2. ስሇ አባሊቱ መብትና ግዳታዎች፤ 

3. አባሌነት ስሇሚቋረጥበት ሁኔታዎች፤ 

4. የጠቅሊሊ ጉባዔው ዴምጽ አሰጣጥና የሥብሰባ ሥነ ሥርዓት፤ 

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

6. አባሊት ስሇሚያዋጡት መዋጮ፤ 

7. ህብረቱ ስሇሚፈርስበት ሁኔታ፤ 
 

8. የህብረት አዯረጃጀትና አባሌነት 
 

1. በአዋጁ አንቀጽ 57-63 ስሇ ማህበራት የተዯነገጉት እንዯ አግባብነቱ ሇህብረቶችም 
ተፈጻሚ ይሆናለ፡፡ 

2. በዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ 1 የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ ማንኛውም ህብረት ጠቅሊሊ 
ጉባዔ፣የሥራ አመራር ቦርዴና ኦዱተር ሉኖረው ይገባሌ፡፡  

3. ማንኛውም ህብረት በአዋጁ ሊይ የተመሇከተውን ዝቅተኛ የአባሊት ቁጥር በመያዝ 
መዯራጀት ያሇበት ሲሆን የአባሊቱ ቁጥር በሂዯት እየሰፋ ሳይገዯብ ሉቀጥሌ ይችሊሌ፡፡ 

4. ህብረቶች ተባባሪና የክብር አባሊት ሉኖራቸው ይችሊሌ፡፡ ሆኖም እነዚህ አባሊት ከህብረቱ 
ዓሊማና ከአዋጁ መንፈስ ሳይወጡ ተስማሚና አዋጁን የማይቃረን አስተዋጽኦ ከማዴረግ 
ያሇፈ ሚና አይኖራቸውም፡፡ 

5. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 4 መሰረት ተባባሪና የክብር አባሊትን የሚቀበሌ ህብረት 
የአባሊቱን አይነትና የስም ዝርዝር እንዱሁም የተቀበሇበትን ቀን በመግሇጽ በየጊዜው 
ሇኤጀንሲው ማሳወቅ ይኖርበታሌ፡፡ 

6. ተባባሪ እና የክብር አባሊት በህብረቱ ጠቅሊሊ ጉባዔ ስብሰባዎች ሊይ የመገኘት መብት 
ያሊቸው ቢሆንም ዴምጽ የመስጠትም ሆነ የመምረጥ ወይም የመመረጥ መብት 
አይኖራቸውም፡፡  

7. ሁለም መዯበኛ የህብረቱ አባሊት በጠቅሊሊ ጉባዔው ውስጥ እኩሌ ዴምጽና ውክሌና  
ይኖራቸዋሌ፡፡ 

8. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 7 የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ የጠቅሊሊ ጉባዔ አባሊት 
ውክሌና እንዯየበጎ አዴራጎት ዴርጅቱ ወይም ማህበሩ ህብረት ብዛት አንዴና ከዚያ በሊይ 
ሉሆን ይችሊሌ፡፡ 
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9. የሥራ አመራር ቦርዴ አባሊት ውክሌና በጠቅሊሊ ጉባዔ ምርጫ ወይም ሁሇት የበጎ 
አዴራጎት ዴርጅቶች ወይም ማህበራት ብቻ የመሰረቱት ሲሆን የጠቅሊሊ ጉባኤ የቦርዴ 
አባሊቱን በስምምነት የሚወክለ ይሆናሌ፡፡ 

10. የሥራ አመራር ቦርዴ አባሊት ቁጥር ከአምስት ማነስ የሇበትም፡፡ የቦርዴ አባሊት ከዚህ 
በሊይ መጨመር እንዯተጠበቀ ሆኖ በማንኛውም ጊዜ ቦርደን የመቆጣጠር ኃሊፊነት 
የተሰጠው የጠቅሊሊ ጉባኤ አባሊት ቁጥር ከቦርዴ አባሊት ቁጥር ሁሇት እጥፍ እና ከዛ 
በሊይ የበሇጠ መሆን አሇበት፡፡ 

 

9. ህብረት መመስረት ስሇማይፈቀዴባቸው ሁኔታዎች 
 

1. የኢትዮጵያ የበጎ አዴራጎት ዴርጅቶች ከኢትዮጵያ ነዋሪዎች የበጎ አዴራጎት ዴርጅቶች 
እና ከውጭ በጎ አዴራጎት ዴርጅቶች ጋር ህብረት መመስረት አይችለም፡፡ 

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

3. የበጎ አዴራጎት ዴርጅቶች ከማህበራት ጋር ህብረት መመስረት አይችለም፡፡ 

10. የህብረት ህብረት ስሇሚመሰረትበት ሁኔታ 
 
1. ህጋዊ ሰውነት ያሊቸው ህብረቶች የጋራ ዓሊማዎቻቸውን ሇማሳካት የህብረት ህብረት 

ከመመስረት ውጭ ላሊ አማራጭ የላሊቸው መሆኑ ከተረጋገጠ የህብረት ህብረት  
መመስረት ይችሊለ፡፡ 

2. በዚህ መመሪያ ስሇ ህብረቶች አመሰራረት የተዯነገጉት እንዯ አግባብነቱ ሇህብረት 
ህብረቶችም ተፈጻሚ ይሆናለ፡፡ 

11. የህብረት አቋም 
 
1. ማንኛውም ህብረት የአባልቹን ሥራ ሇማስተባበር ወይም ሇአባሊት መብትና ጥቅም ብቻ 

የተቋቋመ ከሆነ እንዯ ማህበር ሆኖ ይመዘገባሌ፡  

2. በአዋጁና በዯንቡ ስሇ በጎ አዴራጎት ዴርጅቶችና ማህበራት የተዯነገጉት  እንዯአግባብነቱ 
ሇህብረቶችም ተፈጻሚነት ይኖራቸዋሌ፡፡ 

 

12.  መመስረት፤ መመዝገብና ውጤቱ 
 

1. ማንኛውም ህብረት በተመሰረተ በሶስት ወር ጊዜ ውስጥ ሇምዝገባ ማመሌከት 

ይኖርበታሌ፡፡ 

2. በአዋጁ አንቀጽ 65 ሊይ የተመሇከቱት የመመስረት ውጤቶች በተመሰረተ ህብረት ሊይም 

ተፈጻሚ ይሆናለ፡፡ 
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3. ማንኛውም ህብረት በኤጀንሲው ከተመዘገበበት ቀን ጀምሮ ህጋዊ ሰውነት ያገኛሌ፡፡ 

13. መሰረዝ፤መፍረስና ውጤቱ 
 

1. በአዋጁ አንቀጽ 92-94 ስሇ መሰረዝና መፍረስ የተዯነገጉት ሇህብረትም ተፈጻሚ 

ይሆናለ፡፡ 

2. ማንኛውም ህብረት የሚፈርሰው በህብረቱ መተዲዯሪያ ዯንብ መሰረት ቢሆንም ከጠቅሊሊ 

ጉባዔ ከ¾ኛ የጠቅሊሊ ጉባኤ አባሊት ወይም ከዚያ በሊይ ባሌተገኙበት የሚወሰን የማፍረስ 

ውሳኔ ተቀባይነት አይኖረውም፡፡  

3. ማንኛውም ህብረት ሲፈርስ ንብረቱ ተመሳሳይ ዓሊማ ሊሇው ህብረት እንዱተሊሇፍ ወይም 

በአባሌ በጎ አዴራጎት ዴርጅቶች ወይም ማህበራት መካከሌ እንዱከፋፈሌ በህብረቱ የበሊይ 

አካሌ ሉወሰን ይችሊሌ፡፡ ቢሆንም ውሳኔው በኤጀንሲው ሳይጸዴቅ ተፈጻሚ ሉሆን 

አይችሌም፡፡ 

14. ዴጋሚ ምዝገባን በተመሇከተ 
1. በነባሩ አሰራርና ህግ መሰረት በተሇያዩ ስያሜዎች የተመዘገቡ ህብረቶች ይህ መመሪያ 

ከወጣበት ጊዜ ጀምሮ በኤጀንሲው የተዘጋጀውን  የዴጋሚ ምዝገባ ቅጽ በመውሰዴና በዚህ 
መመሪያና አግባብነት ባሊቸው ህጎች መሰረት አስፈሊጊውን መስፈርቶች በማሟሊትና 
ኤጀንሲው በሚያወጣው የጊዜ ሰላዲ መሰረት  በዴጋሚ መመዝገብ ይኖርባቸዋሌ፡፡ 

2. ማንኛውም ህብረት ሇዴጋሚ ምዝገባ ሲቀርብ በህብረቱ ጠቅሊሊ ጉባኤ የፀዯቀ መተዲዯሪያ 
ዯንብ፣ የጠቅሊሊ ጉባኤው የተስማማበት ቃሇ ጉባኤና የእያንዲንደ የህብረቱ አባሌ 
ዴርጅቶች በዲግም ምዝገባ የተሰጠው ሰርተፊኬት ከምዝገባ ቅጽና ላልች መስፈርቶችም 
ተሟሌተው መቅረብ ይኖርበታሌ፡፡ 

15.  ተፈጻሚነት ስሇማይኖራቸው ህጎች 

ይህን መመሪያ የሚቃረን ማንኛውም መመሪያ ወይም ሌማዲዊ አሰራር በዚህ 
መመሪያ በተመሇከቱት ጉዲዮች ሊይ ተፈጻሚነት አይኖረውም፡፡ 

 

16. የመመሪያው ተፈጻሚነት 
ይህ መመሪያ ከጥር 15 ቀን 2002 ዓ.ም ጀምሮ የጸና ይሆናሌ፡፡ 

 

 

የበጎ አዴራጎት ዴርጅቶችና 

ማህበራት ኤጀንሲ 


