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የበጎ አዴራጎት ዴርጅቶችና ማህበራትን  የዓሊማ ማስፇፀሚያና አስተዲዯራዊ 

ወጪዎችን ሇመወሰን የወጣ መመሪያ 

ቁጥር 20/2012 

      

መግቢያ 

 

የበጏ አዴራጏት ዴርጅቶችና ማህበራት በጀታቸውን ሇዓሊማ ማስፇፀሚያና አስተዲዯራዊ 

ወጪ ሲመዴቡ እንዳት ማስሊት እንዲሇባቸው የሚያሳይ የአፇጻጸም መመሪያ በማውጣት 

ግሌፅነትና ተጠያቂነት በማስፇን ሀብቱን ሇተፇሇገው አሊማ እንዱውሌ ማዴረግ አስፇሊጊ 

በመሆኑ፤  

 

የበጎ አዴራጎት ዴርጅቶችና ማህበራት ዓመታዊ የበጀት ዕቅዲቸውን፤ የፕሮጄክት 

ፕሮፖዛሊቸውንና የበጀት አፇጻጸም ሪፖርታቸውን ሲያቀርቡ ሕጉን የተከተሇ መሆኑን 

ሇማረጋገጥ የሚያስችሌ መመሪያ አስፇሊጊ በመሆኑ፤  

 

ኤጀንሲው የበጎ አዴራጎት ዴርጅቶችና ማህበራትን የሂሳብ መግሇጫና የኦዱት ሪፖርት፤ 

የዘርፌ አስተዲዲሪዎች ዯግሞ ፕሮጄክት ፕሮፖዛሌ በሚገመግሙ ወቅት የበጀት ዴሌዴለና 

የተፇፀሙ ወጪዎች ሇዓሊማ ማስፇጸሚያና ሇአስተዲዯራዊ ስራዎች መመዯብ በሚገባው 

ስላት አግባብ መሆኑን ሇማረጋገጥ፤ 

 

ኤጀንሲው የዓሊማ ማስፇፀሚያና አስተዲዯራዊ ወጪዎችን በተመሇከተ ዝርዝር የአፇጻጸም 

መመሪያ የማውጣት  ስሌጣን  በዯንብ ቁጥር 168/2001 አንቀጽ 20 ንዐስ አንቀጽ 2 እና 

3 በተዯነገገው መሰረት የሚከተሇው መመሪያ ወጥቷሌ፡፡  

 

 

 

 

ምዕራፌ አንዴ 
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ጠቅሊሊ ዴንጋጌ 

አንቀጽ 1. አውጪው አካሌ 

የበጏ አዴራጏት ዴርጅቶችና ማህበራት ኤጀንሲ የበጏ አዴራጏት ዴርጅቶችና ማህበራትን 

ሇመመዝገብና ሇማስተዲዯር የወጣውን አዋጅ ቁጥር 621/2001 ሇማስፇፀም በወጣው 

የሚኒስትሮች ም/ቤት ዯንብ ቁጥር 168/2001 አንቀጽ 34 በተሰጠው ሥሌጣን መሠረት ይህን 

መመሪያ አውጥቷሌ፡፡ 

አንቀጽ 2. አጭር ርዕስ 

ይህ መመሪያ የበጎ አዴራጎት ዴርጅቶችና ማህበራትን የዓሊማ ማስፇፀሚያና አስተዲዯራዊ 

ወጪዎች ሇመወሰን የወጣ የአፇፃጸም መመሪያ ቁጥር 20/2012 ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡ 

አንቀጽ 3. ትርጓሜ 

በዚህ መመሪያ ውስጥ የቃለ አግባብ ላሊ ትርጉም የሚያሠጥ ካሌሆነ በስተቀር፤ 

1. “አዋጅ” ማሇት የበጏ አዴራጏት ዴርጅቶችና ማህበራትን ሇመመዝገብና ሇማስተዲዯር 

የወጣ አዋጅ ቁጥር 621/2001 ነው፡፡  

2. “ዯንብ” ማሇት ስሇበጏ አዴራጏት ዴርጅቶች እና ማህበራት ምዝገባና አስተዲዯር የወጣ 

የሚንስትሮች ም/ቤት ዯንብ  ቁጥር 168/2001 ነው፡፡   

3. “ኤጀንሲ” ማሇት የበጏ አዴራጏት ዴርጅቶችና ማህበራት ኤጀንሲ ነው፡፡ 

4. “ቦርዴ” ማሇት የበጏ አዴራጏት ዴርጅቶችና ማህበራት ቦርዴ ማሇት ነው፡፡   

5. “ዋና ዲይሬክተር” ማሇት የበጏ አዴራጏት ዴርጅቶችና ማህበራት ኤጀንሲ ዋና 

ዲይሬክተር ነው፡፡  

6. “አስተዲዯራዊ ወጪ” ማሇት ሇዯመወዝ፣ ሇአበሌ፣ ሇጥቅማ ጥቅም፣ ሇእቃዎችና 

ሇአገሌግልቶች ግዢ፣ ሇጉዞ እና ሇመስተንግድ የሚወጡ፣ሇበጏ አዴራጏት ዴርጅቱ 

ወይም ማህበሩ አስተዲዯራዊ ሥራዎች አስፇሊጊ የሆኑ ወጪ ነው፡፡ 

7. “ዓሊማ ማስፇጸሚያ ወጪ” ማሇት-የበጎ አዴራጎት ዯርጅቱ ወይም ማኀበሩ የቋቋመበትን 

ዓሊማ ሇማሳካት ኀብረተሰቡን ተጠቃሚ ሇሚያዯርጉ ስራዎች ወይም ተግባራት የሚወጣ 

ወጪ ነዉ፤  

8. “ስብስብ” ማሇት ሇዚህ መመሪያ አፇፃፀም እንዱያግዝ ተቀራራቢ ወይም ተመሣሣይ 

አሊማ ያሊቸው የበጎ አዴራጎት ዴርጅቶች ወይም ማህበራት ወጥ የሆነ የአሊማ 

ማስፇፀሚያ የወጪ አሰሊሌ እንዱከተለ የሚያስችሌ የበጎ አዴራጎት ዴርጅቶች ወይም  

ማህበራት አዯራጃጀት  ነው፡፡ 
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9. “ጥቅማ ጥቅም” ማሇት ማንኛውም የበጏ አዴራጏት ዴርጅት ወይም ማኀበር 

ሇሠራተኞቹ በጥሬ ገንዘብ ወይም በአይነት የሚሰጥ ክፌያ ወይም አገሌግልት ሆኖ 

ፕሮቪዯንት ፇንዴ፣ ቦነስ፣ ካሣ፣ የስራ ስንብት ክፌያ፣እና ዋስትና  የመሣሠለትን 

ያጠቃሌሊሌ፡፡ 

10. የሂሳብ መግሇጫ ማሇት - ማንኛውም የበጏ አዴራጏት ዴርጅት ወይም ማኀበር ወይም 

የበጎ አዴራጎት ኮሚቴ በበጀት አመቱ መጨረሻ ሊይ ሇኤጀንሲው የሚያቀርበው 

የሀብትና እዲ ሚዛን ትንተና በዓመቱ የሰበሰበውን የገቢ መጠንና ምንጩን እንዱሁም 

የወጪዎችን ዝርዝር ተቀባይነት ያሇው የሂሳብ አሰራርን በመከተሌ ሠርቶ 

የሚያቀርበው ሰነዴ ነው፡፡ 

11. የኦዱት ሪፖርት ማሇት - በኦዱተር ተመርምሮ አስተያየት የተሰጠበት የበጏ አዴራጏት 

ዴርጅቱን ወይም ማኀበሩን ወይም የበጎ አዴራጎት ኮሚቴዉን የሀብትና እዲ ሚዛን 

ትንተና በዓመቱ የሰበሰበውን የገቢ መጠንና ምንጩን እንዱሁም የወጪዎችን ዝርዝር 

ተቀባይነት ባሇው የሂሳብ አሰራርን በመከተሌ ሠርቶ የሚያቀርበው ሰነዴ ነው፡፡ 

12. በአዋጅና በማስፇፀሚያ ዯንቡ ሊይ የተቀመጡት ላልች ትርጓሜዎች በዚህ መመሪያ ሊይ 

ተፇፃሚ ይሆናለ፡፡ 

13 በዚህ መመሪያ ዉስጥ በወንዴ ፆታ የተዯነገገው  የሴትንም ፆታ ያካትታሌ፡፡ 

አንቀጽ 4. የተፇጻሚነት ወሰን 

     ይህ መመሪያ 

ሀ. ከአንዴ በሊይ በሆኑ ክሌልች በሚሰሩ የበጎ አዴራጎት ዴርጅቶች ወይም ማኀበራት  ወይም 

የአባሊት ጥንቅራቸዉ ከአንዴ ክሌሌ በሊይ በሆኑ ማኀበራት፤ 

ሇ. በአንዴ ክሌሌ ብቻ የሚሰሩ ቢሆንም በዉጭ አገር በጎ አዴራጎት ዴርጅቶች እና በኢትዮጵያ 

ነዋሪዎች በጎ አዴራጎት ዴርጅቶችና ማኀበራት፤ 

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

ማኀበራት፤ 

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

አዴራጎት ኮሚቴዎች ሊይ ተፇጻሚ ይሆናሌ፡፡    

አንቀጽ 5. የመመሪያው ዓሊማ 

የበጏ አዴራጏት ዴርጅቶችና ማህበራት በጀታቸውን ሇዓሊማ ማስፇፀሚያና አስተዲዯራዊ 
ወጪዎች ሲመዴቡ ግሌፅነትና ተጠያቂነት ባሇበት ሁኔታ ተፇፅሞ ሀብቱ ሇተፇሇገ የሌማት 
ዓሊማ መዋሌ እንዱችሌ ሇማዴረግና አፇፃፀሙም የሕዝቡ የሊቀ ተጠቃሚነትን በሚያረጋግጥ 
አግባብ መሆኑን ሇመከታተሌና ሇመቆጣጠር ነው፡፡ 
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ምዕራፌ ሁሇት 

የበጏ አዴራጏት ዴርጅቶች ወይም ማኀበራት ስብስብና (Cluster) የወጪዎች 

ዝርዝር 

አንቀጽ 6. ስብስብ 

የበጏ አዴራጏት ዴርጅቶች  በአዋጁ አንቀጽ 14 ንዐስ አንቀጽ 2 (ሀ-ኘ)፤እና አንቀጽ 15 ንዐስ 

አንቀጽ 3 በሚፇጥሩት አዯረጃጀትና የሚሰማሩባቸውን አሊማዎች መሠረት በማዴረግ 

ተመሣሣይና ተቀራራቢነት አሊማ ያሊቸውን በመሇየት ሇዓሊማ ማስፇፀሚያ በጀት ሇማስሊት 

በሚያመች መሌኩ ከዚህ በታች በተመሇከቱት ስብስቦች  እንዱዯራጁ የተዯረገ ሲሆን ማኀበራት 

ግን በይዘታቸዉ የተሇያዩ ቢሆኑም ዓሊማቸዉ የአባልቻቸዉን ጥቅም ማስጠበቅ ጋር የተያያዘ 

በመሆኑ ስብስብ ሳያስፇሌጋቸዉ  በተሇየ ሁኔታ ሇብቻቸዉ ይታያለ፤ ስብስቦቹም፡- 

  1. በሴቶችና ህፃናት ዙሪያ የሚንቀሳቀሱ የበጎ አዴራጎት ዴርጅቶች፤  

  2. በኤች.አይቪ.ኤዴስ መከሊከሌ እና ጤና ማስፊፊት ዙሪያ የሚንቀሳቀሱ የበጎ አዴራጎት 

ዴርጅቶች፤ 

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

አዴራጎት ዴርጅቶች፤   

  4. በትምህርት ማስፊፊት ዙሪያ የሚንቀሳቀሱ የበጎ አዴራጎት ዴርጅቶች፤   

  5. በአካሌ ጉዲተኞች፣ ጎዲና ተዲዲሪዎችና አረጋዊያን በመዯገፌ ስራ የሚንቀሳቀሱ የበጎ 

አዴራጎት ዴርጅቶች፤   

  6. በባህሌ፣ ቅርስ፣ ወጣቶችና ስፖርት ዙሪያ የሚንቀሳቀሱ የበጎ አዴራጎት ዴርጅቶች፤   

  7. በሰብዓዊና ዳሞክራሲያው መብቶች ዙሪያ የሚንቀሳቀሱ የበጎ አዴራጎት ዴርጅቶች፤   

  8. በግጭት አፇታት፣ የፌትህና የህግ አፇጻጸም ዙሪያ የሚንቀሳቀሱ የበጎ አዴራጎት 

ዴርጅቶች፤   

 9. በአቅም ግንባታ፤ምርምርና ጥናት  ዙሪያ የሚንቀሳቀሱ የበጎ አዴራጎት ዴርጅቶች፤ 

 10. በስዯተኞችና ከስዯት ተመሊሾች ዙሪያ  የሚንቀሳቀሱ የበጎ አዴራጎት ዴርጅቶች ናቸው:: 

 

አንቀጽ 7. ስብስቦቹን ስሇ ማሻሻሌ  

የበጎ አዴራጎት ዴርጅቶች ወይም ማኀበራት በሚፇጥሩት አዯረጃጀትና ከሚሰማሩባቸው 

አሊማዎች አንጻር በዚህ መመሪያ አንቀጽ 5 ሊይ የተዘረዘሩት ስብስቦች ቢኖሩም ኤጀንሲው 

አስፇሊጊ በሆነ ጊዜ  ሉያሻሽሇዉ ይችሊሌ።  
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አንቀጽ 8. የአስተዲዯራዊ ወጪዎች ዝርዝር 

1. በጎ አዴራጎት ዴርጅቶች 

   በአዋጁ አንቀፅ 2 ንዐስ አንቀጽ 14 የተዯነገገው የአስተዲዯራዊ ወጪዎች ትርጉም እንዯተጠበቀ 

ሆኖ ማንኛውም የበጎ አዴራጎት ዴርጅት ከዚህ በታች የተመሇከቱትን ወጪዎች በአስተዲዯራዊ 

ወጪ ስር ሉይዝ ይገባዋሌ፡፡ 

ሀ. ሇተሇያዩ የቢሮ ስራዎች (ሇአስተዲዯራዊ ስራዎች) ሇሚውለ አገሌግልቶችና እቃዎች 

የሚፇፀሙ ክፌያዎች፡- አሊቂ እቃዎች ግዢ፣ ሇቋሚ እቃዎች ግዢ፤ ጥገናና እዴሳት 

የሚዯረጉ ወጪዎች፣ሇፓርኪንግ የሚከፇለ ክፌያዎች፣ ሇኦዱት አገሌግልት፣ 

ማስታወቂያ፣ሇባንክ አገሌግልት፣ መብራት፣ ስሌክ፣ ፊክስ፣ ውሃ፣የህትመት ወጪዎች፣ 

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

የአባሌነት መዋጮ፤ሇተሸከርካሪዎች ግዢ፤ጥገና፤የነዲጅና ዘይት እንዱሁም ሇዋስትና 

የሚዯረጉ ወጪዎች፣ የቅጣት ክፌያዎች፣ የማማከር አገሌግልት ክፌያ (Consultancy 

fee)፣የጥብቅና አገሌግልት ክፌያ፣ሇቅጥር የሚወጡ ወጪዎች፣ክትትሌና ቁጥጥር 

ሇማካሄዴ የሚወጡ ወጪዎች፣ የተሇያዩ ስብሰባዎች ሇማካሄዴ የሚዯረጉ ወጪዎች፤ 

እቅዴና ሪፖርት ዝግጅት፣የምዝገባ ወጪ፤ሇተጠቃሚዎች ከሚከፇሇው ውል አበሌና 

የስሌጠና ማቴሪያሌ ሇማዘጋጀት ከሚወጣው ወጪ ውጭ ያሇው ማንኛውም የስሌጠና  

ወጪ እና  ውል  አበሌ ፤ሇመስተንግድና ሇጉዞ የሚወጡ ወጪዎች  

ሇ. ከሥራው ጋር ወይም ዓሊማውን ሇማሳካት አገሌግልት ሇሚሰጡ የሥራ መሪዎች እና    

ሇዯጋፉ ሰጪ ሠራተኞች የሚከፇሌ ዯመወዝ፣ አበሌና ጥቅማ ጥቅም ሆኖ 

የሚከተለትን ሠራተኞች ያጠቃሌሊሌ፡፡ ማንኛውም የሥራ መሪ፣ ሂሳብ ሹም፤ 

አስተዲዯርና ፊይናንስ፣ ንብረት ክፌሌ፣የትራንስፖርት ስምርት፣ ገ/ያዥ፣ ኦዱተር፣ 

ጥበቃ፣ ሹፋር፣ የፕሮግራምና የፕሮጀክት ዲይሬክተር(አስተባባሪ)፤ የሰው ሀብት 

አስተዲዯር፣ ተሊሊኪ፣ ጽዲት ሠራተኛ፣አትክሌኛ፤ ፀኀፉ እና  የመሳሰለት ሰራተኞች  

ሐ. ማንኛውም የቢሮ ግንባታና ጥገና፤ የውስጥ ሇውስጥ መንገዴ ግንባታ ወጪ፤እንዱሁም 

የአጥር ግንባታ ወጪ፡፡  

2. ማህበራት 

      በዚሁ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ 1 ከተዘረዘሩት የበጏ አዴራጎት ዴርጅቶች አስተዲዯራዊ 

ወጭዎች ውስጥ የማህበሩን ጠቅሊሊ ጉባኤ ሇማካሄዴ የሚወጣ ወጪ የአዲራሽ ኪራይ፣

ሪፖርት ዝግጅት ወጪ፤እንዱሁም ሇአጋር ማህበራት ከሚከፇሌ የአባሌነት መዋጮ 

በስተቀር ላልች አስተዲዯራዊ ወጪዎች ሇማኀበራትም ተፇፃሚ ይሆናለ፡፡ 
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   3 በዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (1) እና (2) የተዘረዘሩት ወጪዎች እንዯተጠበቁ ሆነዉ 

ኤጀንሲዉ አስፇሊጊ በሆነ ጊዜ ሉያሻሽሇዉ ይችሊሌ፡፡ 

አንቀጽ 9. የዓሊማ ማስፇፀሚያ ወጪዎች ዝርዝር 

የዓሊማ ማስፇፀሚያ ወጪዎች የበጎ አዴራጎት ዴርጅቶች በሚፇጥሩት አዯረጃጀትና    

የሚሰማሩባቸውን ዓሊማዎች መሠረት በማዴረግ በዚህ መመሪያ አንቀጽ 5  ስር 

በተቀመጠው አግባብ ሇየስብስቡ ተሇይቶ ከዚህ መመሪያ ጋር በተያያዘው አባሪ 1 

እንዱሁም ማኀበራትን በተመሇከተ በአባሪ 2 ሊይ የተዘረዘረ ቢሆንም ከዚህ በታች 

የተገሇጹት የዓሊማ ማስፇጸሚያ ወጪዎች ተብሇው ይያዛለ። 

ሀ. ሇተጠቃሚዎች የሚዯረጉ የተሇያዩ ዴጋፍች፡ የአሌባሳት፤ ሇተጠቃሚዎች የሚውሌ 

የጽህፇት መሣሪያ ግዥ፣የገንዘብ ዴጋፌ፤ የምግብ አቅርቦት፣የማምረቻ መሳሪያዎች እና 

ጥሬ ዕቃ አቅርቦት ግዢ፤ ኬሚካልች ግዢ፣የመዴሐኒት፣የህክምና ወጪዎች ፣ የማምረቻ 

መሣሪያዎች ዴጋፌ፤መኖ አቅርቦት፤ ሇእንስሳት ግዥ፤ የተሻሇ ቴክኖልጂ አቅርቦት 

የሚወጣ ወጪ፣ ሇምርቶቻቸው መሸጫ ቦታ ግንባታ  የሚወጣ ወጪ ላልች ቁሳዊ 

ዴጋፍች፤ 

ሇ. ከዓሊማው ጋር ቀጥታ ተያያዥ ሇሆኑ ግንባታዎች የሚወጡ ዴጋፍች፡ ሇግንባታ 

የሚያገሇግለ ጥሬ ዕቃዎችና የግንባታ መሳሪያዎች ግዢና ሇዕዴሳት የሚዯረጉ ወጪዎች፣   

ሇተጠቃሚዎች አገሌግልት የሚውሌ የውሀ፤የመብራት እና የመሳሰለትን አገሌግልቶች 

አቅርቦት፡፡   

  ሐ. ሇተጠቃሚዎች ግንዛቤ ማስጨበጫ ሇሚሰሩ ስራዎች የሚዯረግ ወጪ፡- (ዴራማ፣የህትመት 

ውጤቶች፣ የአየር ሰዓት ክፌያ፣ የሰሌጣኞች አበሌ፣ የስሌጠና ማቴሪያሌ ዝግጅት 

ወጪ)፤ 

መ. ከአፇርና ውሃ ጥበቃ ሥራዎች ጋር በቀጥታ ሇሚገናኙ  ተግባራት የሚወጡ  

    ወጪዎች፡ 

ሠ.ፓርኮችን ከማሌማትና ከመጠበቅ ጋር በቀጥታ ሇሚገናኙ  ተግባራት የሚወጡ  

  ወጪዎች 

  ረ. የበጎ አዴራጎት ዯርጅቱ ወይም ማሀበሩ የቋቋመበትን አሊማ ከማሳካት አንጻር  

ሇተጠቃሚዎች ከሚሰጡ አገሌግልቶች ጋር በቀጥታ ተያያዥ የሆኑ ስራዎች ሊይ 

ሇተሰማሩ ሰራተኞች የሚከፇሌ ዯመወዝ፤ ሇትምህርት ቤቱ መምህራን፣ በጤና ተቋሙ 

ሇጤና ባሇሙያዎች፣ ሇግብርና ኤክስቴንሽን ባሇሙያዎች፣ ሇመጠጥ ውሃ ቁፊሮ ማሽን 

ኦኘሬተር፣ ሇህጻናት ሞግዚቶች ወይም ተንከባካቢዎች እና ሇመሳሰለት፡፡ 
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  አንቀጽ 10.  ስሇሕብረት ወጪዎች 

 1 የበጎ አዴራጎት ዴርጅቶችና ማህበራት ሕብረቶች በአዋጁ አንቀጽ 15 ንዐስ አንቀጽ 3 እና 

አንቀጽ 55 ንዐስ አንቀጽ 4 መሠረት የበጎ አዴራጎት ዴርጅቶችና ማህበራት ሥራዎቻቸውን 

ሇማስተባበር፣ ሇመዯገፌ እና የአቅም ግንባታ ሥራዎችን ሇማካሄዴ የሚያቋቋሙት ሆነው 

የገቢ ምንጫቸውም ፡- 

  ሀ. ከሕህብረቱ አባሌ ዴርጅቶች የሚከፇሌ ዓመታዊ የአባሌነት መዋጮ እና  
    ሇ. ሕብረቶቹ በአባሌ ዴርጅቶቹ ስም ሇሌማት ከሚያሰባስቡት ሀብት አባሌ ዴርጅቶቹ 

ሇአስተዲዯራዊ ወጪ ከሚጠቀሙበት ከ30 ከመቶ ዴርሻቸው ሊይ ጠቅሊሊ ጉባዔያቸው  
በሚወስነው መጠን መሠረት የሚገኝ ገቢ ይሆናሌ፡፡ 

 2. የበጎ አዴራጎት ዴርጅቶችና ማኀበራት ሕብረቶች ፇፃሚዎች ባሇመሆናቸው አስተዲዯራዊ 
ወጪ እንጂ የዓሊማ ማስፇፀሚያ ወጪ አይኖራቸዉም፣ 

3 የዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 2 እንዯተጠበቀ ሆኖ  ሕብረቶቹ  የሚሰባስቡት  ሀብትና 
ወጪያቸው  ጠቅሊሊ ጉባኤ በሚያጸዴቀው ዓመታዊ ዕቅዴ መሠረት ተፇጻሚ ይሆናሌ፡፡           

  አንቀጽ  11. አስፇሊጊውን የሰው ሀይሌ፣ የዯመወዝ እና የማቴርያሌ መጠን ስሇ መኖር  

   ሀ .ማንኛውም የበጎ አዴራጎት ዴርጅት ወይም ማኀበር ሰራተኛ ሲቀጥር የበጎ አዴራጎት 
ዴርጅቱ ወይም ማህበሩ  እያከናወነ ካሇው ስራ አንጻር የግዴ የሚያስፇሌጉ ሰራተኞችንና  
ማቴሪያሌ የተመጣጠነ የሰው ሀይሌና ልጂስቲካዊ አቅርቦት ብቻ መሆን አሇበት። 

   ሇ. በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ ሀ የተገሇጸዉ እንዯተጠበቀ ሆኖ ማንኛዉም የበጎ አዴራጎት 
ዴርጅት ወይም ማኀበር ሇሚቀጥረዉ ሰራተኛ የሚከፌሇው የዯመወዝ መጠን(scale)  
ከአገሪቷ ኢኮኖሚ ጋር ተመጣጣኝና ያሌተጋነነ መሆን ይኖርበታሌ፡፡ 

ሐ. በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ ሀ ስር የተጠቀሰው ቢኖርም ይህንን  መመሪያ በማክበርና 
እንዱከበር የተንቀሳቀሱ ወገኖችን ሇመጉዲት የሚንቀሳቀስ በጎ አዴራጎት ዴርጅት ወይም 
ማህበር ወይም የስራ መሪ መኖሩ ከተረጋገጠ ኤጀንሲው በበጎ አዴራጎት ዴርጅቱ ወይም 
ማኀበሩ ወይም የስራ መሪ ሊይ የሚሰጠው ውሳኔ እንዱከብዴ ሉያዯርገው ይችሊሌ፡፡ 

 

  ክፌሌ ሦስት 

    ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች 

 

አንቀጽ 12. የህግ ተጠያቂነት 

ሀ.  የዚህን መመሪያ ዴንጋጌዎች የጣሰ  ማንኛውም የበጎ  አዴራጎት  ዴርጅት  ወይም    

ማህበር በአዋጁ አንቀጽ 102 በተዯነገጉት ቅጣቶች መቀጣቱ እንዲሇ ሆኖ ኤጀንሲዉ እንዯ 

አስፇሊጊነቱ የጽሁፌ ማስጠንቀቂያ እስከስረዛ መሄዴ የሚችሌ እርምጃ ይወስዲሌ፡፡   
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ሇ. በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ ሀ የተመሇከተው እንዯተጠበቀ ሆኖ ከጠቅሊሊ ዓመታዊ በጀቱ 

ከ80 በመቶ በሊይ ሇዓሊማው ማስፇጸሚያ ሇሚያውሌ ወይም የሊቀ የስራ አፇጻጸም ሊሳየ በጎ 

አዴራጎት ዴርጅት ወይም ማኀበር ኤጀንሲው የተሇያዩ ማበረታቻዎችን ሉያዯርግ ይችሊሌ፡፡ 

አንቀጽ 13  ተፇፃሚነት ስሇማይኖራቸው መመሪያዎች  
 

   ከዚህ መመሪያ ጋር የሚቃረን ማንኛውም መመሪያ ወይም ባህሊዊ አሰራር   ተፇፃሚነት 

አይኖረውም፡፡  

አንቀጽ 14. መመሪያዎች ስሇሚሻሻሌበት ሁኔታ 

ኤጀንሲው ይህንን መመሪያ ተግባራዊ ሲያዯርግ የሚከሰቱ ክፌተቶችን ሇመሙሊት  

አዋጁንና ዯንቡን የሚጠቀም ሲሆን በሂዯት ከሚያገኛቸው ሌምድች በማንኛውም ጊዜ  

ሉያሻሽሇው ይችሊሌ፡፡    

አንቀጽ.15 መመሪያው የሚጸናበት ጊዜ 

ይህ መመሪያ በቦርደ  ፀዴቆ ከወጣበት ከሐምላ 9 ቀን 2003 ዓ.ም ጀምሮ ተፇጻሚ ይሆናሌ፡፡  

አዱስ አበባ ሐምላ  2003 ዓ.ም 

ዓሉ ሲራጅ 

የበጎ አዴራጎት ዴርጅቶችና ማህበራት ኤጀንሲ 

ዋና ዲይሬክተር 

 

                               አባሪ 1 

ሇበጎ አዴራጎት ዴርጅት   ስብስቦች የዓሊማ ማስፇጸሚያ ወጪዎች ዝርዝር 
 

በዚህ መመሪያ አንቀጽ 5 ሇተዘረዘሩት የበጎ አዴራጎት ዴርጅቶች ስብስቦች  የዓሊማ 

ማስፇፀሚያ ወጪዎች የሚባለት የሚከተለት ናቸው፡፡ 

7.1 በህፃናትና ሴቶች ዙሪያ የሚንቀሳቀሱ የበጏ አዴራጏት ዴርጅቶች  

     ሀ. የትምህርት አገሌግልትን ሇማስፊፊት የሚወጡ ወጪዎች፡- ሇትምህርት ቤት ወይም 

ሇስሌጠና ማዕከሊት ግንባታ ሇሚያገሇግለ ጥሬ ዕቃዎችና ግንባታ መሳሪያዎች ግዢና 

ሇዕዴሳት የሚዯረጉ ወጪዎች፣ የትምህርት መርጃ መሣሪያዎችና ላልች ቋሚ ዕቃዎች 

ግዥ፣ሇህጻናቱ ወይም ሇሴቶቹ ድርሚተሪና መጸዲጃ  ቤት ግንባታ ሇሚያገሇግለ ጥሬ 

ዕቃዎችና ግንባታ መሳሪያዎች ግዢና  ዕዴሳት ወጪዎ፡፡  
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   ሇ. ጤና  አገሌግልት ማስፊፊትን መሰረት ያዯረገ ወጪዎች፡-የጤና ተቋማን  ሇመገንባትና 

ዕዴሳት ሇማካሄዴ  የሚዯረጉ የጥሬ እቃዎችም ሆነ የግንባታ መሳሪያዎች ግዢና 

ሇዕዴሳት የሚዯረጉ ወጪዎች፣ስነ-ተዋሌድና የቤተሰብ ምጣኔ አገሌግልት ወጪዎች፣ 

ሇህፃናት ንጽህና አገሌግልት የሚውለ ቁሳቁሶች ግዥ፣የህክምና መሣሪያዎች፣ 

አገሌግልቶች እና መዴሃኒት ግዢ፡፡ 

  ሐ.  ሇህፃናቱ ወይም ሇሴቶች የሚዯረጉ የተሇያዩ ዴጋፍች፣ (የአሌባሳት፤ሇተጠቃሚዎች 

የሚውሌ የጽህፇት መሣሪያ ግዥ፤ሇመኖሪያ ቤት ግንባታ ሇሚያገሇግለ ጥሬ ዕቃዎችና 

ግንባታ መሳሪያዎች ግዢና ሇዕዴሳት የሚዯረጉ ወጪዎች፣የገንዘብ ዴጋፌ፤የምግብ 

አቅርቦት፣የማምረቻ መሳሪያዎች እና ጥሬ ዕቃ አቅርቦት ግዢ፤ላልች ቁሳዊ ዴጋፍች)  

 መ. ሇተጠቃሚዎች የግንዛቤ ማስጨበጫ ሇሚሰሩ ስራዎች የሚዯረግ ወጪ።(ዴራማ፣

የህትመት ዉጤቶች፤የአየር ሰዓት ክፌያ)፤ 

 ሠ. በኤች.አይ.ቪ.ኤዴስ መከሊከሌ በጤና አጠባበቅ ዙሪያ እንዱሁም ጏጂ ሌማዲዊ ዴርጊቶችን 

ሇማስቀረት ሇተጠቃሚዎች በሚዯረጉ የተሇያዩ የግንዛቤ ማስጨበጫ ሥሌጠናዎች 

የሚወጣ ወጪ (ሇተጠቃሚዎች የሚከፇሌ የውል አበሌና የስሌጠና ማቴሪያልች ግዥ)፡፡ 

 ረ. ሇሞግዚቶች፣ በጤና ተቋሙ ሇጤና ባሇሙዎች አንዱሁም ህጻናቱን ሇሚያስተምሩ  

መምህራን የሚከፇሌ ዯመወዝ፡፡ 

 

7.2 በጤናና ኤች.አይ.ቪ.ኤዴስ ዙሪያ ሇሚንቀሳቀሱ 

 ሀ. ሇቫይረሱ ተጠቂዎችም ሆነ ተጋሊጭ ወገኖች የሚዯረግ ማንኛውም የምክርና የዯም 

ምርመራ አገሌግልት ወጪ፣ የኮንድም ሥርጭት፣ የመዴኃኒት ግዥና አቅርቦት፣ 

የምግብና የአሌባሳት ወጪ፣ የገንዘብ ዴጋፌ፣ እራሳቸውን እንዱችለ ታስቦ የሚሰጥ 

የሙያ ሥሌጠና፣ የማምረቻ መሣሪያዎች ዴጋፌ፡፡ 

ሇ. ጤና አገሌግልት ማስፊፊትን መሰረት ያዯረገ ወጪዎች፡-የጤና ተቋማን  ሇመገንባትና 

ዕዴሳት ሇማካሄዴ  የሚዯረጉ የጥሬ እቃዎችም ሆነ የግንባታ መሳሪያዎች ግዢና 

ሇዕዴሳት የሚዯረጉ ወጪዎች፣ስነ-ተዋሌድና የቤተሰብ ምጣኔ አገሌግልት ወጪዎች፣ 

ሇህፃናት ንጽህና አገሌግልት የሚውለ ቁሳቁሶች ግዥ፣የህክምና መሣሪያዎች፣ 

አገሌግልቶች እና መዴሃኒት ግዢ፡፡ 

 ሐ. በኤች.አይ.ቪ.ኤዴስ መከሊከሌም ሆነ በጤና አጠባበቅ ዙሪያ ያተኮሩ ሇተጠቃሚዎች 

ሇሚሰጡ  የግንዛቤ ማስጨበጫ ሥሌጠናዎች (ሇተጠቃሚዎች የሚከፇሌ  ውል አበሌ፣ 

የስሌጠና ማቴሪያልች ግዥ)፡፡ 
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 መ. ሇወባና ውሀ ወሇዴ እንዱሁም ላልች ተሊሊፉ እና ተዛማች በሽታዎችን ሇመከሊከሌ 

ሇሚሠሩ የአቅርቦትና የመከሊከሌ ሥራዎችና ሇክትባት የተዯረገ ወጪ፡፡ 

 ሠ.ሇግንዛቤ ማስጨበጫ ሇሚሰሩት ስራዎች የሚዯረግ ወጪ።-(ዴራማ፣የህትመት ዉጤቶች፤

የአየር ሰዓት ክፌያ)፤ 

 ረ. ሇሞግዚቶች እና ፣ሇጤና ባሇሙያዎች  የሚከፇሌ ዯመወዝ፡፡ 
 

7.3 ግብርና፣ ምግብ ዋስትና፣ህይወት ማዲንና አካባቢ ጥበቃ ዙሪያ የሚንቀሳቀሱ  

ሀ. ምርትን ሇማሳዯግና ሇተሻሻሇ ቴክኖልጂ አቅርቦት  የሚዯረግ ወጪ።-ምርጥ ዘር 

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

ምዴጃ፣ ሶሊርና ሇባዮጋዝ ግንባታ ወጪ፣ ማዲበሪያ፣ ፕሊስቲክ ባግ ግዢ፣ሇመሰረተ 

ሌማት ግንባታ የሚወጡ ወጪዎችና ሇገጠር ብዴር አገሌግልቶች የሚሰጥ የገንዘብና 

ቁሳዊ  ዴጋፌ  እንዱሁም የመጋዝን ኪራይ ወይም ግንባታ፡፡  

ሇ. ሇአፇርና ውሃ ጥበቃ ሥራዎች የሚወጡ ወጪዎች፡ ችግኝ ማፌሊት፣ ስርጭትና  

ተከሌ፣ እርከን ሥራ፣ ዎተር ሼዴ ማኔጅመንት፣ ሇአነስተኛ መስኖ ግንባታና ጥገና 

የሚዯረግ ወጪ፡፡  

ሐ. ሇአርሶ አዯሩም ሆነ ሇአርብቶ አዯሩ በገቢ ማስገኛ ሥራዎች፣ በአካባቢ ጥበቃ፡በምግብ 

ዋስትናና በግብርና ሌማት ዙሪያ ሇሚሠጡ ስሌጠናዎች የሚወጣ ወጪ፤ 

(ሇተጠቃሚዎች የሚከፇሌ የውል  አበሌ፣ የስሌጠና ማቴሪያልች ወጪ፣ የስሌጠና 

ማእከሊት ግንባታ ወጪ) እና ላልች ዴጋፍች፡፡ 

መ. የአካባቢን ብክሇት ሇመቀነስ የሚከናወኑ የምርምር ዉጤቶችን ተግባር ሊይ ሇማዋሌ  

የሚወጣ ወጪ፡፡ 

ሠ. የእንስሳትን ዯህንነትና ጤንነት ሇመጠበቅ የሚዯረግ ግንባታ፣ የህክምና መዴኃኒት 

አቅርቦትና አገሌግልት፣ መኖ አቅርቦት፤ ሇእንስሳት ግዥ፣ የደር እንሰሳትን ዯህንነት፣ 

ፓርኮችን ሇማሌማትና ሇመጠበቅ የሚረደ ቁሳዊና የገንዘብ ወጪ፡፡ 

ረ. ህይወትን ሇማዲን የሚወጣ ወጪ፡- የዴንኳን ግዢ፣ መጠሇያ፣ የምግብ አቅርቦት፣

ህይወትን ሇማዲን የሚያስፇሌጉ ቦቲዎችና ጀሌባዎች፣ ነዲጅና መኪና ኪራይ፣መዴሀኒት 

ግዥና አቅርቦት፡፡ 

   ሰ. ዯመወዝ ሇግብርና ኤክስቴንሽን  ባሇሙያዎች  የሚከፇሌ ዯመወዝ፡፡ 
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 7.4 በትምህርት ዙሪያ የሚንቀሳቀሱ 

   ሀ. የትምህርት አገሌግልትን ሇማስፊፊት የሚወጡ ወጪዎች፡- ሇትምህርት ቤት ወይም 

ሇስሌጠና ማዕከሊት ግንባታ ሇሚያገሇግለ ጥሬ ዕቃዎችና ግንባታ መሳሪያዎች ግዢና  

ሇዕዴሳት የሚዯረጉ ወጪዎች፣የትምህርት መርጃ መሣሪያዎችና ላልች ቋሚ ዕቃዎች  

ግዥ፣ሇህጻናቱ ወይም ሇሴቶቹ ድርሚተሪና መጸዲጃ ቤት  ግንባታ ሇሚያገሇግለ ጥሬ 

ዕቃዎችና ግንባታ መሳሪያዎች ግዢና  ዕዴሳት ወጪዎች፡፡ 

     ሇ. ሇተማሪዎች የሚዯረጉ የተሇያዩ ዴጋፍች፤(የአሌባሳት፤ሇተጠቃሚዎች የሚውሌ የጽህፇት 

መሣሪያ ግዥ፤የህክምና አገሌግልት ወጪ፣የገንዘብ ዴጋፌ፤የምግብ አቅርቦት፣ የሙያና 

የቴክኒክ ስሌጠናዎችና ላልች ቁሳዊ ዴጋፍች)፤  

   ሐ. ሇት/ቤቱ  መምህራን የሚከፇሌ ዯመወዝ፤ 

7.5 አካሌ ጉዲተኞች፣ ጎዲና ተዲዲሪዎችና አረጋዊያን ዙሪያ የሚንቀሳቀሱ  

   ሀ. እንዯየአግባብነቱ ሇአካሌ ጉዲተኞችም ሆነ ሇአረጋዊያን   የሚዯረጉ የተሇያዩ ዴጋፍች፡-

የተሇያዩ አጋዥ መሳሪያዎች ዴጋፌ( ብሬይሌ፣ ዊሌቸር፣ ትራይ ሳይክሌ፣ መነጽር እና  

የመሳሰለት)፤ የአሌባሳት፣ የትምህርት ቁሳቁሶች ዴጋፌ ፣ የገንዘብ ዴጋፌ፣ የምግብና 

መጠሇያ፣ የህክምና ወጪዎች ፣ የማምረቻ መሣሪያዎች ዴጋፌ፤ የጥሬ ዕቃዎች ግዥ፣ 

ሇምርቶቻቸው መሸጫ ቦታ ግንባታ  የሚወጣ ወጪ፡፡  

   ሇ. ሇመሠረታዊ አገሌግልቶች አቅርቦት ግንባታ  የሚወጣ ወጪ (ሇመጠጥ ውሃ አቅርቦት፣ 

ሇመጸዲጃ ቤት፤ሇመኖሪያ ቤት፤ ሇመብራት አቅርቦት፡፡ 

   ሐ. የአካሌ ጉዲተኞችን፤አረጋዊያንና ጎዲና ተዲዲሪዎችን በተመሇከተ ሇሚታተሙ የህትመት 

ውጤቶች የሚዯረጉ ወጪዎችና ሇሚዱያ አስተምህሮት የሚወጡ ወጪዎች፤  

   መ. እራሳቸውን እንዱችለ የሚዯረግ ሙያዊ ስሌጠና( ሇተጠቃሚዎች የሚከፇሌ አበሌ፤

የስሌጠና ማቴሪያሌ ዝግጅት ወጪ)፡፡ 

   ሠ. ወይም ሇሞግዚቶች የሚከፇሌ ዯመወዝ፡፡ 

7.6 ሇጥበብ፣ ባህሌ፣ ቅርስ ወጣቶችና ስፖርት ዙሪያ የሚሰሩ 

   ሀ. ሇስፖርተኞችና ሇዘርፈ ተብል የሚካሄዴ የስፖርት  ትጥቆችንና የስፖርት ቁሳቁሶች 

ግዥ፣ የገንዘብ ዴጋፌና ላልች ቁሳዊ ዴጋፍች፡፡  

ሇ. በውዴዴርም ሆነ በሌምምዴ  ሇስፖርተኞች የህክምና ወጪ፣ ሇአሸናፉዎች የሚሰጥ 

የሽሌማት ወጪ፡፡ 

ሐ. የስፖርትና የወጣት ማዕከሊት፣ የቤተ መጽሐፌት ግንባታና ጥገና፤የውስጥ ቁሳቁስ 

ሇማዯራጀት የሚወጣ ወጪ፣ ስነ-ጥበብና ኪነ-ጥበብ እንዱስፊፈ የተዯረገ የቁሳቁስ ዴጋፌ 
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መ. ስራ አጥ ወጣቶችና ሴቶችን  የሙያ ስሌጠና የሚሰጡ ተቋማት ሇመገንባትና የውስጥ 

ቁሳቁስ ሇማዯራጀት የሚዯረግ ወጪ፣የማምረቻና መሸጫ ቦታ ዝግጅት ወጪ፣የገንዘብና 

ላልች ቁሳዊ  ዴጋፍች፣የስሌጠና ማቴሪያሌ ዝግጅት ግብዓት የሚወጣ ወጪ፤ 

ሠ. ቅርሶችና አገር በቀሌ ባህልች  አንዱጠበቁ ሇማዴረግ የሚካሄዴ የሙዚየም ግንባታ፤ 

ተፇሊጊ ቅርሶች መሠብሰብ፣እና ባህሌና ቅርስን፣ ቱሪዝም እንዱስፊፊና መዲረሻዎችን 

የማስተዋወቅ ሥራ ወጪ፡- 

ረ. የስፖርተኞች፣ የስፖርት አሰሌጣኞች፤ ሇስፖርተኞች ወጌሻዎችና ሀኪሞች የሚከፇሌ 

ዯመወዝ፤ 

   7.7 ሰብዓዊና ዳሞክራሲያዊ መብቶች ዙሪያ የሚንቀሳቀሱ  

    ሀ. በሰብዓዊና ዳሞክራሲያዊ መብቶች ዙሪያ በጏጂ ባህሌ ቅነሳ፣ በሴቶችና ህፃናት 

መብት፣ ሕገ መንግሥት፣ ምርጫንና መሌካም አስተዲዯርን በሚመሇከት ሇሚሰጥ 

ስሌጠና የሚወጣ ወጪ (ሇተጠቃሚዎች የሚከፇሌ አበሌ፣ ሇስሌጠና ማቴሪያልች 

ዝግጅት)፤ 

    ሇ.  ሰብዓዊና ዳሞክራሲያዊ መብቶችን በሚመሇከት የሚወጣ የህትመቶች ወጪ፤ 

    ሐ.  ሰብአዊ መብት ጥሰቶችን (ተጏጂዎችን) ሇመርዲት የሚወጣ የቁሳቁስ ወጪ፤  

    መ. ምርጫን ሇመከታተሌና ሇመታዘብ የሚወጣ ወጪ(የታዛቢዎች አበሌ፣ትራንስፖርት 

ወጪ፣ ሇስራው አጋዥ የሚሆን የስሌጠናና ማቴሪያልች ዝግጅት የሚወጣ ወጪ)፣ 

    ሠ. የሚዱያ አየርጊዜ ክፌያ:: 

7.8 በግጭት አፇታትና የሕግ አፇጻጸም አገሌግልት ዙሪያ የሚንቀሳቀሱ 

    ሀ. የግጭት አፇታትን በተመሇከተ ሇተጠቃሚው የሚሰጥ ስሌጠና የሚወጣ ወጪ 

(የስሌጠና ማቴሪያልች  ዝግጅት፣ የሰሌጣየኞች ውል አበሌ)፤ 

    ሇ. ማህበረሰብ አቀፌ (community based) ሇሆኑ እንዯ እዴርና የሀገር ሸማግላዎች 

ሇተሇያዩ አዯረጃጀት በግጭት አፇታትና ዕርቅ ዙሪያ የሚዯረጉ ቁሳዊና የገንዘብ 

ዴጋፌ፣ ግንዛቤ ማስጨበጫ ሥራዎች፣እና ባህሊዊ የግጭት አፇታትን ሇማበረታታት 

የሚወጣ ወጪ፤ 

   ሐ. በህግ አፇጻጸም ዙሪያ ሇተጠቃሚዎች  የሚሰጡ  ሥሌጠናዎች ወጪ( ሇተጠቃሚዎች   

አበሌ፣ የስሌጠና ማቴሪያልች ዝግጅት፡፡ 

 7.9. በአቅም ግንባታ፤ምርምርና ጥናት  ዙሪያ የሚንቀሳቀሱ የበጎ አዴራጎት ዴርጅቶች 

    ሀ. ሇተጠቃሚዎች የአቅም ግንባታ ሥሌጠና (ሇተጠቃሚዎች የሚከፇሌ አበሌ፣ ሇስሌጠና 

ማኑዋልች ዝግጅት የተዯረገ ወጪ፤   
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    ሇ. ሇተጠቃሚዎች የሚሰጥ ማንኛዉም ቁሳዊና የገንዘብ ዴጋፍች ያካትታሌ፤ 

    ሐ. በምርምር ሊይ የተሰማራ የበጎ አዴራጎት ዴርጅት ከሆነ የምርምር ዉጤቶች ሇሆኑ  

ተግባራት የሚወጣ ወጪ፤ 

 7.10. በስዯተኞችና ከስዯት ተመሊሾች ዙሪያ  የሚንቀሳቀሱ 

1. ስዯተኞችን ሇማቋቋም የሚዯረጉ የተሇያዩ ዴጋፍች፡- የምግብ፣የገንዘብና ላልች ቁሳዊ 

ዴጋፍች፣ የአሌባሳት፣ የመኖሪያ ካምኘ ግንባታ ሇሚያገሇግለ ጥሬ ዕቃዎችና ግንባታ 

መሳሪያዎች ግዢና ሇዕዴሳት የሚዯረጉ ወጪዎች ሇዴንኳን ግዥዎች የሚወጡ 

ወጪዎች፤የግንባታና የጥገና ወጪ፤ 

2. ሇትምህርት እና ሇጤና ተቋማት ግንባታ ሇሚያገሇግለ ጥሬ ዕቃዎችና ግንባታ 

መሳሪያዎች ግዢና ሇዕዴሳት የሚዯረጉ ወጪዎች፤     

3. የተሇያዩ መሰረተ ሌማትን ሇማስፊፊት ሇሚዯረጉ ግንባታዎች የሚወጣ ወጪ፡-

(ሇመንገዴ ግንባታ፣ የመጸዲጃ ቤት  ግንባታ፣የወፌጮ ቤት ግንባታ፣ የመብራት 

አቀርቦት፣ሇመጠጥ ውሃ አቅርቦት ማከማቻና ማሰራጫ፣ ሇምንጭ ማጏሌበት)፤ 

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

የመዴሐኒት፣ የህክምና አገሌግልት ግዥ፤ 

 
አባሪ 2 

ማህበራትን በሚመሇከት አሊማ ማስፇፀሚያ ወጪዎች 
 

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

በዓሊማቸው የአባሊቱን ጥቅም ከማስከበር ጋር የተያያዘ በመሆኑ በስብስብ መከፊፇሌ ሳያስፇሌግ 

ሇሁለም ማህበራት የሚከተለት ወጪዎች ዓሊማ ማስፇፀሚያ ተብሇው ይወሰዲለ፡፡  

   1.  የአባሊቱን አቅም ሇመገንባት ሇሚሰጡ ሙያዊ ስሌጠናዎች የሚወጣ ወጪ (ሇስሌጠና 

ሇሚያገሇግለ ማቴሪያልች  ዝግጅት፣ሇሰሌጣኞች  የሚከፇሌ የውል አበሌ)፤ 

    2. ሇአባሊቱ የሚዯረጉ ዴጋፍች (የገንዘብ፣ ህክምና፣ ትምህርት፣ ምግብና መጠሇያ 

እንዱሆም ላልች ቁሳዊ ዴጋፍች)፣ 

    3. ማህበሩን በተመሇከተ ሇሚታተሙ የህትመት ውጤቶች የሚከፇሌ ክፌያ፤ 

    4. በምርጫ ዙሪያ ምርጫን ሇመታዘብ የሚወጣ ወጪ፡- (ሇኢትዮጵያዊያን ማህበራት ብቻ) 

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

    6. ሇተሇያዩ አጋር ማኀበራት የሚከፇሌ የአባሌነት መዋጮ፤ 

    7.የማኀበሩን ጠቅሊሊ ጉባኤ ሇማካሄዴ የሚወጣ ወጪ እና የአዲራሽ ወጪ፤                   
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                               አባሪ 3 
 ህዝባዊ መዋጮ ሇሚሰበስቡ የበጎ አዴራጎት ዴርጅቶች ወይም ማህበራት የአሊማ ማስፇጸሚያ 

ወጪዎች 
     

ማንኛውም የበጎ አዴራጎት ዴርጅት ወይም ማኀበር የተቋቋመበትን ዓሊማ ከግብ ሇማዴረስ 

ሇሚያካሂዯው ህዝባዊ መዋጮ የመሰብሰብ ስራ ከሚኖሩት ወጪዎች የሚከተለት ብቻ የዓሊማ 

ማስፇጸሚያ ወጪ ተብሇዉ ይያዛለ:: 

1. ገቢዉን ሇማሰባሰብ የሚሆን ምርትን ሇማምረት ወይም አገሌግልት ሇመስጠት  
   የሚሆኑ ጥሬ ዕቃዎች ግዢ፡፡ 

      2. ህዝባዊ መዋጮዉን ሇማሰባሰብ የሚዯረጉ የማስታወቂያ ክፌያ፡፡ 
      3. ህዝባዊ መዋጮዉን ሇማሰባሰብ የሚያገሇግሌ የአዲራሽ ወይም የቦታ ኪራይ  
         ክፌያ፡፡ 

      4. ምርቱን ወይም አገሌግልቱን ሇዯንበኞች ሇማቅረብ የሚከፇሌ የትራንስፖርት  
         ወጪ፡፡  

አባሪ 4 

ግዳታዎች 

 የበጎ አዴራጎት ዴርጅት ወይም ማህበራት ግዳታዎች 

1. ማንኛውም በጎ አዴራጏት ዴርጅት ወይም ማኀበር  በዚህ መመሪያ በአንቀጽ 5 ከተገሇፁት 

ስብስቦች አንዴና ከአንዴ በሊይ በሆነ ስብስቦች ሊይ ተመስርቶ የሚሰራ ከሆነ፤ 

ከተመሰረተበት ዓሊማ አግባብነት ካሊቸው በመሇየት አግባብነት ያሊቸዉን ስብስቦች ስር 

የተገሇጹትን ዓሊማ ማስፇጸሚያ ወጪዎች ከግምት ውስጥ በማስገባት  ከዚህ መመሪያ ጋር 

ተያይዞ ካሇው አባሪ 1 ስር በተቀመጠው ዝርዝር መሠረት  በበጀት ዓመቱ ያቀዯውን ስራና 

ሇእቅደ ማስፇጸሚያ የመዯበውን ወጪ ከጠቅሊሊው ወጪው ከ70 በመቶ የማያንሰውን 

ሇዓሊማ ሇማስፇፀሚያ እና ከ30 በመቶ የማይበሌጠውን ሇአስተዲዯራዊ ሥራ መመዯቡን 

በመዘርዘር በበጀት ዓመቱ መጀመሪያ 3ዏ ቀናት ውስጥ ሇኤጀንሲው ማቅረብ ይጠበቅበታሌ፣ 

2. ማንኛውም የበጎ አዴራጎት ዴርጅት ወይም ማኀበር ሇኤጀንሲው ባቀረበው ዕቅዴ ሊይ ዓሊማ 

ማስፇፀሚያና አስተዲዯራዊ ወጪውን በተመሇከተ ማስተካከያ እንዱያዯርግ ኤጀንሲው 

በጽሑፌ ሲያዘዉ ትዕዛዙ በዯረሰው 15 ቀናት ውስጥ ማስተካከያውን ማቅረብ ይኖርበታሌ፡፡ 

3. ማንኛውም የበጎ አዴራጎት ዴርጅት ወይም ማኀበር በአመቱ መጨረሻ ሇኤጀንሲው  የሂሳብ 

መግሇጫና የኦዱት ሪፖርት  ሲያቀርብ ከጠቅሊሊ ዓመታዊ በጀቱ 70 ከመቶ የማያንሰውን 

ሇአሊማ ማስፇፀሚያ ማዋለ እንዱሁም ከወጪው 30 ከመቶ የማይበሌጠውን  አስተዲዯራዊ 

ወጪ ማዋለ የሚሰሊዉ እያንዲንደን ፕሮጄክት አፇጻጸም በተናጥሌ ሳይሆን በሁለም 

ኘሮጀክቶች ካዋሇዉ የበጀት አፇጻጸም አንጻር ነዉ። 



16 

 

4. ማንኛውም የበጎ አዴራጎት ዴርጅት ወይም ማኀበር የተሇያዩ እርከን ካሊቸው የመንግስት 

አካሊት፤ወይም ከዘርፌ አስተዲዲሪዎች በመስማማት በአንዴ አካባቢ ወይም ክሌሌ ተሰማርቶ 

የተወሰነ የህብረተሰብ ክፌሌ ሇማገሌገሌ ሲንቀሳቀስ ሇስራው የመዯበው በጀት ሇተጠቀሱት 

አካሊት ግሌጽ የማዴረግ ግዳታ አሇበት፡፡    

5. ማንኛውም የበጏ አዴራጏት ዴርጅት ወይም ማህበር የሂሳብ ሰራተኛ ወይም የውስጥ 

ኦዱተር ወይም የውጭ ኦዱተር በአዋጁ አንቀጽ 79 እና 80 አንዱሁም በዯንቡ አንቀጽ 21 

አና 22 የተቀመጡ ዴንጋጌዎችን አክብሮ አመታዊ የስራና የኦዱት አፇፃፀም ሪፖርቱን 

ማዘጋጀት ይጠበቅበታሌ፤ 

6. ማንኛውም ሇበጎ አዴራጎት ዴርጅቶች ወይም ማኀበራት የገንዘብ ወይም የዓይነት ዴጋፌ 

በማዴረግ የሚሰራ የበጎ አዴራጎት ዴርጅት ወይም ህብረት ወይም ማህበር ሇበጎ አዴራጎት 

ዴርጅቶች ወይም ማህበራት የገንዘብ ወይም የአይነት ዴጋፌ ሲያዯርግ በቅዴሚያ የገንዘብ 

ወይም የዓይነት ዴጋፌ የሚዯረግሇት ዴርጅት ያገኘው የዴጋፌ ገንዘብ ሉያውሇው በፇሇገው 

ኘሮግራም ወይም ኘሮጀክት ሊይ ከ30% ያሌበሇጠውን ሇአስተዲዯራዊ ወጪ ከ70% 

ያሊነሰዉን አሊማ ማስፇፀሚያ ወጪ ሇማዋሌ ስምምነት ሊይ መዴረሱንና ማዋለን 

የማረጋገጥ ግዳታ አሇበት፡፡ 

7. ማንኛውም የገንዘብ ወይም የዓይነት ዴጋፌ የሚያዯርግ የውጭ ወይም የኢትዮጵያ 

ነዋሪዎች የበጎ አዴራጎት ዴርጅት ወይም ማህበር ሇኢትዮጵያ በጎ አዴራጎት ዴርጅት ወይም 

ማህበር ከ10 ከመቶ በሊይ በገንዘብም ሆነ በዓይነት ዴጋፌ ሉሰጥ አይችሌም፡፡ 

8. ከሊይ በንዐስ አንቀጽ 7 የተገሇፀው እንዯተጠበቀ ሆኖ ሇኢትዮጵያ በጎ አዴራጎት ዴርጅት 

ወይም ማህበር 10 በመቶ የሚሆን በገንዘብ ወይም በአይነት ዴጋፌ ማዴረግ የሚችሇው 

ከላሊ ተመሳሳይ የውጭ ምንጭ ዴጋፌ አሇማግኘቱን በማረጋገጥ ይሆናሌ፡ 

9. ማንኛውም የበጎ አዴራጎት ዴርጅት ወይም ማህበር ኤጀንሲው ተጨማሪ መረጃ 

እንዱቀርብባቸው የሚፇሇጉ ጉዲዮች ወይም ተጨማሪ ማጣራት  በማስፇሇጉ ሇሚዯረግ 

ምርመራ የበጏ አዴራጏት ዴርጅቱ ወይም ማህበሩ ወይም የስራ መሪ ወይም ሰራተኛ 

መረጃ የመስጠት ግዳታ አሇበት፡፡ 

                 የኤጀንሲው ግዳታዎች  

1. ማንኛውም የኤጀንሲው  የምዝገባ ፤የክትትሌና ዴጋፌ ወይም ኦፉሰር በየዓመቱ 

የሚቀርበውን የበጎ አዴራጏት ዴርጅት ወይም ማኅበር አመታዊ የበጀት  ዕቅዴ፣

የሂሰብ መግሇጫ ወይም  የሂሳብ ምርመራ ሪፖርት ሲገመግም ይህን መመሪያ 

መሰረት የማዴረግ ግዳታ አሇበት፡፡ 
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2. ማንኛውም የኤጀንሲው የምዝገባ፣ የክትትሌና ዴጋፌ ወይም ኦፇሰር የበጎ አዴራጎት 

ዴርጅቶችና ማህበራት በበጀት አመቱ መጀመሪያ የሚያቀርቡትን የስራ እቅድቻቸውን 

ሲያቀርቡ  ሇአስተዲዯራዊ ወጪ የተመዯበዉ ከ30 በመቶ ያሌበሇጥ  ሇአሊማ 

ማስፇፀሚያ የተመዯበዉ ከ70 በመቶ ያሊነሰ መሆኑን በመመርመር ማረጋገጥ 

ይገባዋሌ፡፡ 

3. በተራ ቁጥር 2 በተገሇጸዉ መሰረት በአቀረቡት ዓመታዊ ዕቅዴ  የአሊማ 

ማስፇፀሚያና የአስተዲዯራዊ ወጪያቸውን በህጉ መሰረት  አሟሌተው ያሊቀረቡ 

ዴርጅቶች አሟሌተው እንዱያቀርቡ የማስተካከያ አስተያየት በጽሑፌ አዘጋጅቶ 

በመስጠት ሇበጏ አዴራጏት ዴርጅቶች ወይም ማኀበራቱ ማሳወቅ አሇበት፡፡ 

4. ኤጀንሲው ተጨማሪ መረጃ ማቅረብ አስፇሊጊ ሆኖ ሲያገኘዉ  የሚመሇከተዉን  

የበጎ አዴራጎት ዴርጅት ወይም ማኀበር እንዯአስፇሊጊነቱ የጽሑፌ ማብራሪያ 

እንዱሰጠው ጊዜ ወስኖ ያሳውቃሌ፡፡ 

5. ኤጀንሲው ተጨማሪ ምርመራው እንዱካሄዴ ሲወስን ምርመራው በኤጀንሲው 

ሙያተኞች ወይም ኤጀንሲው ኦዱተር መዴቦ እንዱመረመር ሉያዯርግ ይችሊሌ፡፡   

6. የኤጀንሲው ሙያተኞች ወይም በኤጀንሲው የሚመዯቡ ኦዱተሮች በማንኛውም ጊዜ 

የዴርጅቱን ወይም ማህበሩን የስራ አፇፃፀም፣ የሂሳብ መግሇጫና የኦዱት ሪፖርት 

ሲመረምሩና የማጣራት ስራ ሲያከናውኑ ሙያው በሚጠይቀው ስነ ምግባር 

ስራቸውን ማከናወን ይጠበቅባቸዋሌ፡፡  

7. በንዐስ አንቀጽ 6 የተቀመጠው እንዯተጠበቀ ሆኖ ከሙያዊ ስነ ምግባር  ውጭ በሆነ 

መንገዴ ከበጎ አዴራጎት ዴርጅቶች ወይም ማኀበራት ሕገ ወጥ ጥቅም በመፇሇግ 

ወይም በመቀበሌ ኃሊፉነቱን በማይወጣ የኤጀንሲው  ሠራተኛ ሊይ ኤጀንሲው እንዯ 

ጥፊቱ ዯረጃ ቅጣት ይጥሊሌ፡፡ 

 የተሇያዩ አካሊት ግዳታዎች 

መመሪያውን በመተግበር ሂዯት፡-  

1. በአዋጁ አንቀጽ 67 ንዐስ አንቀጽ (2) እና (3) በተዯነገገው መሠረት የዘርፌ 

አስተዲዲሪዎች የበጎ አዴራጏት ዴርጅቶችና ማኅበራትን ፕሮግራሞችና ፕሮጀክቶችን 

ሲገመግሙ፣ ስምምነት ሲፇራረሙ እና አጠቃሊይ የሥራ እንቅስቃሴዎችን ሲቆጣጠሩ 

ሇዓሊማ ማስፇፀሚያ የተመዯበው በጀትና አፇጻጸመሙ 70 ከመቶ ያሊነሰ መሆኑን 

ማረጋገጥ ይኖርባቸዋሌ፡፡    
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2. በንዐስ አንቀጽ 1 የተጠቀሰውን መሰረት በማዴረግ የበጎ አዴራጎት ዴርጅቱ ወይም 

ማኀበሩ ሇዓሊማ ማስፇጸሚያ የተዯረገዉን  በጀት 70 ከመቶ መርህ ተከትል መፇጸሙን 

ይከታተሊለ፤ አስፇሊጊ ሲሆንም ሇኤጀንሲው ማሳወቅ ይገባቸዋሌ፡፡ማንኛውም የበጎ 

አዴራጎት ዴርጅት ወይም ማኀበር፤ የመንግስት አካሊት፤ግሇሰቦች ይህንን መመሪያ 

ከሚጥሱ ዴርጅቶችም ሆነ ግሇሰቦች መተባበር የሇባቸውም፡፡ 

 


