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የበጎ አዴራጎት ኮሚቴን ሇማቋቋምና ሇማስተዲዯር የወጣ መመሪያ  

ቁጥር 22/2012 

 

የበጎ አዴራጎት ኮሚቴን በማቋቋም ከሇጋሾች አስፇሊጊውን ንብረት ወይም ገንዘብ 

በማሰባሰብ እንዯ ረሃብ፣ ዴርቅ፣ ጦርነት፣ የአንበጣ መንጋ፣ ጏርፌ፣ የእሣት ቃጠል፣ የመሬት 

መንቀጥቀጥ፣ የእሣተ ገሞራ መፇንዲት፣ የበሽታ ወረርሺኝ እና የመሣሠለት ሰው ሰራሽ 

ወይም የተፇጥሮ አዯጋዎችን በመከሊከሌ፣ በመቀነስና በማስወገዴ ሕብረተሰቡን ከሚዯርስበት 

ጉዲት ሇመታዯግ፤ ጉዲት የዯረሰበት የሕብረተሰብ ክፌሌ ካሇም አስፇሊጊው ሰብዓዊ ዕርዲታ 

ተዯርጏሇት ወዯ ተረጋጋ የቀዴሞ ሕይወቱ እንዱመሇስ ሇማዴረግ የሚፇሌጉ ሰዎችን መዯገፌ፣ 

ማበረታታትና ሇሥራቸውም ምቹ ሁኔታዎችን መፌጠር አስፇሊጊ ሆኖ በመገኘቱ፣  
 

ዕውቀታቸውን፣ ገንዘባቸውንና ንብረታቸውን በመጠቀም እንዱሁም ሕጋዊ ሰውነት 

ያሊቸውን የበጎ አዴራጎት ዴርጅቶችን ማቋቋም ሳያስፇሌጋቸው የበጎ አዴራጎት ኮሚቴን  

በማቋቋም ብቻ ከሇጋሾች አስፇሊጊውን ዕውቀት፣ ገንዘብና ንብረት በማሰባሰብ የፇሇጉትን የበጎ 

አዴራጎት ሥራ ማከናወን ሇሚፇሌጉ ሰዎች ምቹ ሁኔታዎችን መፌጠር አስፇሊጊ ሆኖ 

በመገኘቱ፣  
 

      ከሇጋሾች የሚሰበሰበው ገንዘብና ንብረት መጠንና አጠቃቀሙን ሇመቆጣጠር፤ እንዱሁም 

ሇታሇመሇት የበጏ አዴራጏት ሥራ የዋሇ መሆኑን ሇማረጋገጥ የሕግ ማዕቀፌ ማውጣት 

አስፇሊጊ ሆኖ በመገኘቱ፣  
 

የበጏ አዴራጏት ዴርጅቶችና ማህበራት ኤጀንሲ በበጏ አዴራጏት ዴርጅቶችና ማኀበራት 

አዋጅ ቁጥር 621/2001 አንቀጽ 50(3) እና በበጏ አዴራጏት ዴርጅቶችና ማኀበራት 

የሚንስትሮች ምክር ቤት ዯንብ ቁጥር 168/2001 አንቀጽ 15(1) (ሠ) በተሠጠው ስሌጣን 

መሠረት ይህንን መመሪያ አውጥቷሌ፡፡  

 

 



 
 

2 

 

 

 

ክፌሌ  አንዴ 

ጠቅሊሊ ዴንጋጌዎች 
 

አንቀጽ ፩. አውጭው አካሌ  

የበጏ አዴራጏት ዴርጅቶችና ማህበራት ኤጀንሲ በበጏ አዴራጏት ዴርጅቶችና ማህበራት አዋጅ 

ቁጥር 621/2001 አንቀጽ 9(4)፣50 (3) እና በበጏ አዴራጏት ዴርጅቶችና ማህበራት 

የሚንስትሮች ምክር ቤት ዯንብ ቁጥር 168/2001 አንቀጽ 15(1)(ሠ) በተሠጠው ስሌጣን 

መሠረት ይህንን መመሪያ አውጥቷሌ፡፡  
 

አንቀጽ ፪.  አጭር ርዕስ 

       
ይህ መመሪያ “የበጎ አዴራጏት ኮሚቴን ሇማቋቋምና ሇማስተዲዯር የወጣ መመሪያ ቁጥር 

22/2012” ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡ 
 

አንቀጽ ፫. 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 ማኀበራት ኤጀንሲ ነው፡፡ 

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

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

ዲይሬክተር ነው፡፡  

   6. “የበጏ አዴራጏት ኮሚቴ” ማሇት በአዋጁ አንቀጽ 46(2) ሊይ የተሰጠውን ትርጓሜ 

ይይዛሌ፡፡  

7. “የዘሇቄታ በጏ አዴራጏት ዴርጅት” ማሇት በአዋጁ አንቀጽ 16 ሊይ የተሰጠውን    
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   ትርጓሜ ይይዛሌ፡፡  

    8. በዚህ መመሪያ ውስጥ ሇወንዴ ፆታ የተገሇጸው አነጋገር ሴትንም ይጨምራሌ፡፡  

አንቀጽ ፬. የተፇፃሚነት ወሰን  
 

ይህ መመሪያ፡- 

ሀ. በአዱስ አበባ ወይም በዴሬዲዋ የከተማ አስተዲዯሮች ሇሚሠራ የበጏ አዴራጏት ኮሚቴ፣  

ሇ. ቁጥራቸው ከአንዴ በሊይ በሆኑ ክሌልች በተሰማራ የበጏ አዴራጏት ኮሚቴ፣ 

ሐ. በአንዴ ክሌሌ ብቻ የተሰማራ ቢሆንም ከሚሰበሰበው አጠቃሊይ ገቢ ከ10% በሊይ 

የሚሆነውን ከውጭ ምንጭ የሚያገኝ የበጏ አዴራጏት ኮሚቴ፣  

መ. በዯንቡ አንቀጽ 15 መሠረት የኤጀንሲው ዋና ዲይሬክተር ሲፇቅዴ የበጏ አዴራጏት 

ስራውን ከአገር ውጭ በሚያከናውን የበጏ አዴራጏት ኮሚቴ ሊይ ተፇፃሚነት ይኖረዋሌ፡፡  

ክፌሌ ሁሇት 
 

የበጏ አዴራጏት ኮሚቴን ስሇማቋቋም 
 

አንቀጽ ፭.  የበጏ አዴራጏት ኮሚቴን ማቋቋም ስሇሚችለ ሰዎች  
 

1. የበጏ አዴራጏት ኮሚቴን ማቋቋም የሚችለት፡-  

ሀ. ቁጥራቸው ከ 5 ያሊነሰ፣ 

ሇ. ዕዴሜያቸው ከ18 ዓመት በሊይ የሆነና ችልታቸው በሕግ ወይም በፌርዴ ቤት 

ያሌተገዯበ ኢትዮጵያዊያን ወይም ኢትዮጵያ ውስጥ የመኖሪያ ፇቃዴ ያሊቸው የተፇጥሮ 

ሰዎች ናቸው:: 

2. የበጏ አዴራጏት ኮሚቴ የሚሰማራበት የበጏ አዴራጏት ዓሊማዎች በአዋጁ አንቀጽ 

14(2) (ሀ-ቀ) በተዘረዘሩት ሊይ ብቻ ነው:: 

3.በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ የሚቋቋመው የበጏ 

አዴራጏት ኮሚቴ ሕጋዊ ሰውነት አይኖረውም፡፡  
 

አንቀጽ ፮. የበጏ አዴራጏት ኮሚቴ አመሰራረት  
 

1. የበጏ አዴራጏት ኮሚቴ በዯንቡ አንቀጽ 15 እና በዚህ መመሪያ የተመሇከቱትን 

መመዘኛዎችን ካሟሊ እንዯተመሠረተ ይቆጠራሌ፡፡  
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2. የበጏ አዴራጏት ኮሚቴው በተመሠረተ በ1 ወር ጊዜ ውስጥ ሇኤጀንሲው ቀርቦ መጽዯቅ 

ይኖርበታሌ፡፡  

3. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 2 የተመሇከተው የጊዜ ገዯብ ቢያሌፌም ኮሚቴው በቂና 

አሣማኝ ምክንያት ካቀረበ ኤጀንሲው እንዯሁኔታው የበጏ አዴራጏት ኮሚቴው 

ሲያመሇክት ሉያፀዴቀው ይችሊሌ፡፡  
     

አንቀጽ ፯. የመመስረት ውጤት 
 

1. ማንኛውም የበጏ አዴራጏት ኮሚቴ በኤጀንሲው ቀርቦ ካሌጸዯቀ በስተቀር መስፇርቱን 

በማሟሊቱ ብቻ ከሕዝብ ምንም አይነት ገንዘብ ወይም ንብረት መሰብሰብ አይችሌም፡፡ 

2. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 የተዯነገገው ቢኖርም የበጏ አዴራጏት ኮሚቴውን 

ሇማቋቋም ሇሚዯረጉ እንቅስቃሴዎች ከብር 10,000(አስር ሺህ) ያሌበሇጠ ገንዘብ 

መሰብሰብ ይችሊሌ፡፡ ሆኖም ኮሚቴውን ሇማቋቋም የወጡ ወጪዎችን የሚያሳዩ የሒሳብ 

ሰነድች ሇኤጀንሲው ከሚቀርበው የሒሳብ መግሇጫ ወይም የኦዱት ሪፖርት ጋር 

ተያይዘው መቅረብ ይኖርባቸዋሌ:: 

3. በሕግ በተወሰነው ጊዜ ቀርቦ ያሌፀዯቀ የበጏ አዴራጎት ኮሚቴ በኤጀንሲው እንዱቋረጥ 

ይዯረጋሌ፡፡  

4. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 3 የተዯነገገውን አፇፃፀም በተመሇከተ በኤጀንሲው 

የሚከናወን ይሆናሌ፡፡  

5. ያሇ ኤጀንሲው ፇቃዴ የተሰበሰበ ገንዘብና ንብረት ካሇ በኤጀንሲው ውሣኔ ተመሣሣይ 

ዓሊማ ሊሇው የበጏ አዴራጏት ዴርጅት ይተሊሇፊሌ፡፡  
 

 

አንቀጽ ፰. የበጏ አዴራጏት ኮሚቴን ሇማቋቋም የሚያስፇሌጉ መስፇርቶች  
  

በዯንቡ አንቀጽ 15 የተመሇከቱት እንዯተጠበቁ ሆነው የበጏ አዴራጏት ኮሚቴን ሇማጽዯቅ 

የሚቀርበው ማመሌከቻ የሚከተለትን መያዝ ይኖርበታሌ፡-   

  ሀ. የበጏ አዴራጏት ኮሚቴውን መሇያ ሥም፣  

  ሇ. የበጏ አዴራጏት ኮሚቴው ዋና ጽ/ቤት አዴራሻ፣  

  ሐ. የበጏ አዴራጏት ኮሚቴው ሉሰበስበው ያቀዯው የገንዘብ ወይም የንብረት መጠን፣ 

  መ. የበጏ አዴራጏት ኮሚቴው የገንዘብ ምንጭ ከሀገር ውስጥና ከሀገር ውጭ በመቶኛ ምን 

ያህሌ እንዯሆነ፣ 
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ሠ. የበጏ አዴራጏት ኮሚቴው ሉሠራው ያቀዯውን ኘሮግራም ሉያሣይ የሚችሌ የሥራና 

የገንዘብ ዕቅዴ፣  

ረ. የበጏ አዴራጏት ኮሚቴው መሥራቾችና የሥራ መሪዎች ማንነት የሚገሌጽ የታዯሰ የቀበላ 

መታወቂያ ወይም የፀና ፖስፖርት ቅጅ (ዋናውን ሇማመሳከሪያነት) ከአንዴ የፖስፖርት 

መጠን ጉርዴ ፍቶግራፌ ጋር፣  

ሰ. የበጏ አዴራጏት ኮሚቴው የሥራ አስፇፃሚ አባሊት የተመረጡበት ቃሇ-ጉባኤ፣ 

ሸ. በዯንቡ የተመሇከተው የአገሌግልት ክፌያ:: (የማመሌከቻ ቅጹን በአባሪ 1 ይመሌከቱ)::  

 

አንቀጽ ፱.  በጏ አዴራጏት ኮሚቴውን የማጽዯቅ ውሣኔ ይዘት  
 

በአዋጁ አንቀጽ 50 የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ ውሣኔው የሚከተለትንም ያካትታሌ፡-  

ሀ. የበጏ አዴራጏት ኮሚቴው መሥራቾችና የሥራ አመራር አባሊት ስም ዝርዝር፣  

ሇ. የበጏ አዴራጏት ኮሚቴው ሇኤጀንሲው ያመሇከተበት ቀን፣  

ሐ. የበጏ አዴራጏት ኮሚቴው ጥያቄ በኤጀንሲው የፀዯቀበት ቀን፣  

መ. የበጏ አዴራጏት ኮሚቴው እንዱሰራ የተፇቀዯሇት የጊዜ ገዯብ፣  

ረ. የበጏ አዴራጏት ኮሚቴው ዓሊማ፣  

ሰ. የበጏ አዴራጏት ኮሚቴው የተፇቀዯሇት ጊዜ ሲያበቃ ንብረቱ ወይም ገንዘቡ ሉተሊሇፌሇት 

የሚችሌ የበጏ አዴራጏት ዴርጅት ወይም የመንግስት አካሌ (ካሇ)፣  

ሸ. የበጏ አዴራጏት ኮሚቴው ዓሊማውን ሇማሳካት የማይችሌ በቂ ያሌሆነ ገንዘብ ወይም 

ንብረት ከሰበሰበ፤ ወይም የተሰበሰበው ገንዘብ ወይም ንብረት ዓሊማውን ሇማሳካት አስፇሊጊ 

ከሆነው በሊይ ከሆነ ገንዘቡ ወይም ንብረቱ ሥራ ሊይ ስሇሚውሌበት ሁኔታ፣  

ቀ. የበጏ አዴራጏት ኮሚቴው ገንዘብ ወይም ንብረት የሚያሰባስብበት ቦታና ዘዳ፣  

በ. የበጏ አዴራጏት ኮሚቴው አዯረጃጀትና የአመራር አባሊቱ ሥሌጣንና ተግባር፡፡  

(የማጽዯቅ ውሣኔውን ይዘት በአባሪ 2 ይመሌከቱ) 

 

አንቀጽ ፲. የበጏ አዴራጏት ኮሚቴው ማመሌከቻ ውሣኔ ስሇሚያገኝበት 
      ሁኔታ 

1. በዯንቡ አንቀጽ 15 እና በዚህ መመሪያ አንቀጽ 6 የተመሇከቱትን መስፇርቶች ያሟሊ 

የበጏ አዴራጏት ኮሚቴ ወዯ ኤጀንሲው የምዝገባ ኦፉሰር በመቅረብ በ10 ቀናት ውስጥ 

የማጽዯቅ ውሣኔ በጽሑፌ ይሰጠዋሌ፡፡ 
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2. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 የተዯነገገው ቢኖርም ኮሚቴው አስፇሊጊውን መስፇርት 

ካሊሟሊ የምዝገባ ኦፉሰሩ ማመሌከቻው በቀረበ በ2 የሥራ ቀናት ጊዜ ውስጥ የክሌከሊ 

ውሣኔ በጽሑፌ ይሰጣሌ፡፡  

3. በውጭ አገር ሇሚዯረግ የበጏ አዴራጏት ሥራ ሇሚሰማራ የበጏ አዴራጏት ኮሚቴ 

የምዝገባ ኦፉሰሩ ያሇ ዋና ዲይሬክተሩ ፇቃዴ የማጽዯቅ ውሣኔ ስሌጣን አይኖረውም፡፡  

4. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 2 የተዯነገገው ቢኖርም በኦፉሰሩ ውሣኔ ቅር የተሰኘ ወገን 

ውሣኔው በተሰጠ በ5 የሥራ ቀናት ውስጥ ሇዋና ዲይሬክተሩ የይግባኝ ቅሬታውን 

ማቅረብ ይችሊሌ፡፡ ዋና ዲይሬክተሩ ውሣኔውን በ2 የሥራ ቀናት ውስጥ በጽሑፌ 

ያሣውቃሌ፡፡ በዋና ዲይሬክተር ውሣኔ ቅር የተሰኘ ወገን ካሇ በ15 ቀናት ውስጥ ሇቦርዴ 

ይግባኝ ማቅረብ ይችሊሌ፡፡ የቦርደ ውሣኔ የመጨረሻ ይሆናሌ፡፡  
 

አንቀጽ ፲፩. የማጽዯቅ ውሣኔው የሚከሇክሌበት ሁኔታ  
 

1. በአዋጁ አንቀጽ 69 (2) እና  (4) ሊይ የተመሇከቱትን ምክንያቶች መኖራቸውን 

ከተረጋገጠ፤   

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

የማይችለ ሲሆኑ፤  

3. ኮሚቴው በዯንቡ አንቀጽ 15 እና በዚህ መመሪያ አንቀጽ 6 መሠረት የተዘረዘሩትን 

መስፇርቶች ሣያሟሊ ሲቀር፤ 

4.  የበጏ አዴራጏት ኮሚቴውን ሇማቋቋም ከተፇቀዯው ገንዘብ በሊይ ተሰብስቦ ከተገኘ፣ 

5. በማመሌከቻው ሊይ የተገሇጹት መረጃዎች ሀሰት ሆነው ሲገኙ፤  

6. የሚሰበሰበው ኃብት ሇታሇመሇት ዓሊማ የማይውሌ መሆኑን የሚያሣይ ተጨባጭ 

ማስረጃ ሲገኝ የቀረበው ማመሌከቻ ውዴቅ ይሆናሌ፡፡ 
 

አንቀጽ ፲፪.  የበጏ አዴራጏት ኮሚቴ አዯረጃጀት  
 

1. የበጏ አዴራጏት ኮሚቴ መሥራች አባሊትን፣ የኮሚቴውን ኘሬዝዲንት፣ ሂሳብ ሹም፣ 

ገንዘብ ያዥና ኦዱተርን ያካትታሌ፡፡ እንዯ አስፇሊጊነቱ ሇኘሬዝዲንቱ ተጠሪ የሆኑ ንዑሳን 

ኮሚቴዎችም ሉኖሩት ይችሊሌ፡፡   
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2. የመሥራች አባሊት ሥሌጣንና ተግባር  

   ሀ. የበጏ አዴራጏት ኮሚቴው የመጨረጃ ውሣኔ ሰጭ አካሌ ናቸው፡፡  

ሇ. የበጏ አዴራጏት ኮሚቴውን የሥራ አመራር አባሊት ይመርጣለ፣ ያግዲለ፣ ያሰናብታለ፡፡  

ሐ. የበጏ አዴራጏት ኮሚቴውን ዕቅዴ፣ የሥራና የሒሳብ ሪፖርቶችን ገምግመው 

ያፀዴቃለ፡፡  

3. የኘሬዝዲንቱ ሥሌጣንና ተግባር  

ሀ. ኮሚቴውን በሉቀ መንበርነት ይመራሌ፡፡  

ሇ. በማናቸውም አካሌ ዘንዴ ኮሚቴውን ይወክሊሌ፣ የኮሚቴውን ሥራ በተመሇከተ 

ማናቸውንም ጉዲዮች ይፇጽማሌ፣ ውክሌና ይሰጣሌ፣ በኮሚቴው ሥም የዯብዲቤ 

ሌውውጦችን ያዯርጋሌ፣ ውሌ ይዋዋሊሌ፡፡  

ሐ. በኮሚቴው ስር ንዑሳን ኮሚቴን ያዯራጃሌ፣ ሇመስራቾች አቅርቦ ያፀዴቃሌ፣ ያሰማራሌ፣ 

አፇፃፀማቸውን ይገመግማሌ ፣የንዑሳን ኮሚቴ አባሊትን በመስራቾች ውሳኔ ይቀይራሌ፡፡ 

መ. በኮሚቴው ሥም የተከፇተውን የባንክ ሒሳብ እና ቼክ ወይም ኃዋሊ ከገንዘብ ያዡ ጋር 

በጣምራ ፉርማ ያንቀሳቅሳሌ፡፡  

ሠ. በኮሚቴው አባሊት የሚተሊሇፈ ውሣኔዎችን ተግባራዊ ያዯርጋሌ፡፡  

ረ. በአባሊቱ የፀዯቀውን የሒሳብና የሥራ ክንውን ሪፖርት ሇኤጀንሲው ያቀርባሌ፡፡  

ሰ. የኮሚቴውን ስብሰባ ይጠራሌ፡፡  
 

3. የሂሳብ ሹሙ ሥሌጣንና ተግባር    

  ሀ.የበጎ አዴራጎት ኮሚቴውን የገቢ እና ወጪ ሂሳብ ይቆጣጠራሌ፣ በትክክሌ እንዱመዘገብ 

እና እንዱያዝ ያዯርጋሌ፤   

 ሇ.የበጎ አዴራጎት ኮሚቴው ሂሳብ የሚንቀሳቀሰው በታወቀ የሂሳብ አሰራር ዯንብ መሰረት 

መሆኑን ይቆጣጠራሌ፤  

 ሐ. ከኘሬዝዲንቱ ጋር ቼክ፣የባንክ ሂሳብ እና ሀዋሊ በጣምራ  ይፇርማሌ፤ 

 መ. የበጎ አዴራጎት ኮሚቴውን የሂሳብ መዛግብት እና የተሇያዩ ሰነድች በጥንቃቄ እንዱያዙ 

ያዯርጋሌ፤  

 ሠ. የሂሳብ መዝገብ፣ ገቢና ወጪ፣ ሀብትና ዕዲ ያካተተ ሰነዴ ያዘጋጃሌ፤  

 ረ. ከኘሬዝዲንቱ ጋር የገቢና ወጪ ሒሳብ በየወሩ ያመሣክራሌ፡፡  
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4. የገንዘብ ያዡ ሥሌጣንና ተግባር 
  

  ሀ. የበጏ አዴራጏት ኮሚቴውን ገቢዎች በሕጋዊ ዯረሰኝ ይሰበስባሌ፡፡ ሒሳቡን በኮሚቴው 

ሥም በተከፇተው ባንክ ገቢ ያዯርጋሌ፡፡  

  ሇ. የኮሚቴውን የሒሳብ ሰነድች በአግባቡ ይይዛሌ፡፡  

  መ. ኘሬዝዲንቱ ሇኮሚቴው ሥራ አስፇሊጊ ወጪዎችን ሲፇቅዴ ክፌያዎችን ይፇጽማሌ፡፡  
 

5. የኦዱተሩ ሥሌጣንና ተግባር  

  ሀ. የበጏ አዴራጏት ኮሚቴውን ገንዘብና ንብረት አስተዲዯር ይቆጣጠራሌ፡፡ 

  ሇ. በኢትዮጵያ ተቀባይነት ባገኙ መመዘኛዎች መሠረት የሂሳብ መግሇጫ ወይም የኦዱት  

ሪፖርቶችን ያዘጋጃሌ፡፡  

  ሐ. የሂሳብ መግሇጫ ወይም ኦዱት ሪፖርት ሇመስራቾች አቅርቦ ያፀዴቃሌ፡፡ 
 

አንቀጽ ፲፫.  የበጏ አዴራጏት ኮሚቴው አባሊት የስብሰባና የዴምፅ አሰጣጥ 
          ስነ-ሥርዓት  
 

1. አባሊቱ ከግማሽ በሊይ ከተገኙ ምሌዓተ-ጉባኤው እንዯተሟሊ ይቆጠራሌ፣ ካሌተሟሊ 

ዴጋሚ ጥሪ ይዯረጋሌ፣ ዴጋሚ በተዯረገው ጥሪ ካሌተሟሊ በተገኙት አባሊት ስብሰባው 

ይካሔዲሌ፡፡  

2. ውሣኔዎቹ በዴምፅ ብሌጫ የሚተሊሇፈ ሲሆን ዴምፁ እኩሌ በሚከፇሌበት ጊዜ 

ኘሬዝዲንቱ ወሳኝ ዴምፅ ይኖረዋሌ፡፡  

3. የሥራ አመራር አባሊቱ የአገሌግልት ዘመን በኮሚቴው መሥራች አባሊት የሚወሰን 

ይሆናሌ፡፡  

4. በንዑስ አንቀጽ 3 የተቀመጠው ቢኖርም የበጏ አዴራጏት ኮሚቴ መስራቾች የስራ 

አመራር ሇውጥ ካዯረጉ ሇውጡ በተዯረገ በ15 ቀናት ውስጥ ሇኤጀንሲው ማሳወቅ 

አሇባቸው፡፡  
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አንቀጽ ፲፬. ክፌያን በተመሇከተ  
 

1. የበጏ አዴራጏት ኮሚቴው መሥራች አባሊት እና የሥራ አመራር አባሊት የኮሚቴውን 

ሥራ የሚያከናውኑት ያሇምንም ክፌያ ነው፡፡  

2. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 ሊይ የተመሇከተው ቢኖርም ኮሚቴውን ከማስተዲዯር ጋር 

ተያያዥነት ያሊቸውን ሥራዎችን ሇመሥራት ከግሊቸው ሇሚያወጡት ወጪ 

አስፇሊጊውን መረጃ በማቅረብ የኮሚቴው አባሊት በአብሊጫ ዴምፅ ካፀዯቁት ወጪያቸው 

ሉተካሊቸው ይችሊሌ፡፡  

3. ወጪን ከመተካት ጋር የተያያዙ ሰነድች ሇኤጀንሲው ከሚዯረገው የሒሳብ ሪፖርት ጋር 

ተያይዘው መቅረብ ይኖርባቸዋሌ፡፡ 
 

ክፌሌ ሦስት 

ስሇ በጏ አዴራጏት ኮሚቴ ሒሳብና ሪፖርቶች 
 

አንቀጽ ፲፭. የሒሳብ መዝገብ የመያዝ ግዳታ  
 

1. የበጏ አዴራጏት ኮሚቴ የሥራ መሪዎች የኮሚቴውን የገንዘብ እንቅስቃሴ 

የሚያብራራና በግሌጽ የሚያሣይ የሒሳብ መዝገብ መያዝ ይኖርባቸዋሌ፡፡  

2. የሥራ መሪዎቹ የበጏ አዴራጏት ኮሚቴውን የገንዘብና የንብረት ገቢና ወጪ በየዕሇቱ 

መዝግቦ በመያዝና የገቢና የወጪ ዯጋፉ ዯረሰኞችንም በኤጀንሲው አቅርቦ 

በማስመዝገብና አፀዴቆ በማሳተም ጥቅም ሊይ እንዱውለ ማዴረግ ይኖርባቸዋሌ፡፡  

3. የሒሳብ መዝገቡ ኮሚቴው የሚሰበስበውን የገንዘብ መጠን፣ ገቢው ከየት እንዯተገኘ፣ 

የተሰበሰበበት ምክንያትና ገቢ የተዯረገበት ቀን፣ ገቢ የተዯረገበት ዯረሰኝ ቁጥር፣ 

ንብረትም ከሆነ በተመሳሳይ የንብረቱ አይነት፣ ከማን እንዯተገኘ፣ ገቢ የተዯረገበት 

ዯረሰኝ/ሞዳሌ/ቁጥር ቀንና ተረካቢና አስረካቢ ማስረጃ አሟሌቶ መያዝ  አሇበት ፡፡ 

4. ወጪን በተመሇከተ የወጣው የገንዘብ መጠን ፣ የወጣበት ምክንያት፣ ወጪው 

የታዘዘበት፣ ወጪው የተዯረገበት ዯጋፉ ማስረጃዎች ተሟሌቶ ከሒሳብ መዝገቡ  

መያያዝ አሇባቸው ፡፡  

5. የሒሳብ መዝገቡ ገቢና ወጪ በተገቢው ሐሊፉ የሚረጋገጥ መሆኑን፤ያሌተከፇለ 

እዲዎች ተመዝግበው መያዛቸውን ማሳየት ይኖርበታሌ ፡፡  
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6. የኮሚቴው አባሊት ስሙ ካሌተገሇጸ ሰው ምንም አይነት ንብረት ወይም ገንዘብ 

መቀበሌ አይችለም፡፡ የሒሳብ መዝገቡ በማናቸውም ጊዜ የሇጋሹን ማንነት በግሌጽ 

የሚያመሊክት መሆን አሇበት፡፡ 
 

አንቀጽ ፲፮. ዓመታዊ የሒሳብ ሪፖርት ሥሇማቅረብ  

ዓመታዊ የሂሳብ ሪፖርትን በተመሇከተ የአዋጁ አንቀፅ 49፣ 78-79፣ የዯንቡ አንቀፅ 20-21 

እንዱሁም የበጎ አዴራጎት ዴርጅቶች እና ማህበራት የኦዱት እና የሥራ ክንውን ሪፖርት 

አቀራረብን ሇመወሰን የወጣው መመሪያ ዴንጋጌዎች ተፇጻሚ ይሆናለ፡፡  
 

አንቀጽ ፲፯. የባንክ ሒሳብን ሥሇመክፇትና ሥሇማሣወቅ  
 

1. ማንኛውም የበጏ አዴራጏት ኮሚቴ የባንክ ሒሳብ ሇመክፇት ኤጀንሲውን በማሣወቅ 

የዴጋፌ ዯብዲቤ ማግኘት አሇበት፡፡  

2. የበጏ አዴራጎት ኮሚቴውን የባንክ ሒሳብ ዝርዝር በተመሇከተ የዯንቡ አንቀጽ 25 (2) 

የተመሇከቱት ዴንጋጌዎች እንዯተጠበቁ ናቸው፡፡  
 

አንቀጽ ፲፰. የአስተዲዯራዊና የዓሊማ ማስፇጸሚያዎችን በተመሇከተ  
 

የአስተዲዯራዊና የዓሊማ ማስፇጸሚያ ወጪዎችን በተመሇከተ የአዋጁ አንቀጽ 2 (14) እና 

አንቀጽ 88 እንዱሁም የኤጀንሲው የአስተዲዯራዊ ወጪዎችና ዓሊማ ማስፇፀሚያ መመሪያ 

ዴንጋጌዎች ተፇፃሚ ይሆናለ ፡፡  
 

አንቀጽ ፲፱. የሥራ ክንውን ሪፖርት ሥሇማቅረብ 

 

ዓመታዊ የሥራ ክንውን ሪፖርትን በተመሇከተ የአዋጁ አንቀፅ 80፣ የዯንቡ አንቀፅ 22 

እንዱሁም የበጎ አዴራጎት ዴርጅቶች እና ማህበራት የኦዱት እና የሥራ ክንውን ሪፖርት 

አቀራረብን ሇመወሰን የወጣው መመሪያ ዴንጋጌዎች ተፇጻሚ ይሆናለ፡፡ 
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ክፌሌ አራት 
ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች 

 

አንቀጽ ፳.  የበጏ አዴራጏት ኮሚቴ የሃብት ምንጭ 

1. የበጏ አዴራጏት ኮሚቴ ያሇምንም ገዯብ ከአገር ውስጥም ሆነ ከውጭ ምንጭ ሃብት 

መሰብሰብ የሚችሇው በአዋጁ አንቀጽ 14(2) (ሀ-ቀ) በተመሇከቱት የበጏ አዴራጏት 

የሌማት ሥራዎች ከተሰማራ ብቻ ነው፡፡  

2. በአዋጁ አንቀጽ 103 እና በዯንቡ አንቀጽ 23 የተዯነገገው ቢኖርም በኤጀንሲው የፀዯቀ 

የበጏ አዴራጏት ኮሚቴ በገቢ ማስገኛ ስራ ሊይ መሰማራት አይፇቀዴሇትም፡፡  

አንቀጽ ፳፩. የገንዘብ እና ንብረት አሰባሰብ ዘዳን በተመሇከተ 
 

የበጏ አዴራጏት ኮሚቴ ገንዘብና ሀብት የሚያሰባስብባቸውን ዘዳዎች እና የሚያሰባስብባቸውን 

ቦታዎች ሇይቶ በማቅረብ በኤጀንሲው ማፀዯቅ ይኖርበታሌ፡፡ ኤጀንሲው ከፇቀዯሇት ገንዘብና 

ንብረት ማሰባሰቢያ ዘዳዎችና ቦታዎች ውጭ መንቀሳቀስ አይፇቀዴሇትም፡፡  

1. እንዯ ዯረሰኝ፣ኩፖን፣ የቃሌ መግቢያ ሰነዴ ፣ የልቶሪ ቲኬት በሚመሇከተው የመንግስት 

አካሌ ሲፇቀዴሊቸው ብቻ እና ላልች አስፇሊጊ የገንዘብ መሰብሰቢያ ሰነድች ከኤጄንሲው 

ፇቃዴ እና እውቅና ውጪ መታተም አይኖርባቸውም:: 

2. እንዯ ቲሸርትና ኮፌያ፣ ቁሌፌ ማንጠሌጠያ ፣ ሰዓት፣ ቦርሳ፣ እስክርቢቶ የመሳሰለትን 

አዘጋጅቶ  በመሸጥ ፤እንዱሁም የእራት ግብዣ፣ቴላቶን፣ የሙዚቃ ኮንሰርት፣ የእግር ጉዞ፣ 

ኤግዚቢሽኖች፣ የስፖርት ውዴዴርና የመሳሰለትንም  አዘጋጅቶ ገንዘብ መሰብሰብ 

የሚቻሇው ከኤጀንሲው ፌቃዴ ሲገኝ ብቻ ነው:: 

3. የሚሰበሰበው ንብረት ሌዩ ተንቀሳቃሽ ወይም ማንኛውም የማይንቀሳቀስ ንብረት ከሆነ የበጎ 

አዴራጎት ኮሚቴ አባሊቱ እና የስራ መሪዎቹ ሕጋዊ የንብረት ባሇቤትነት ማረጋገጫ  ሰነዴ 

ከሇጋሹ መቀበሌ ይኖርባቸዋሌ:: 

4. የበጏ አዴራጏት ኮሚቴ ገንዘብና ንብረት አሰባሰብ ዘዳው ህጋዊነት በላሊቸውና በማስረጃ 

ሉዯገፈ ከማይችለና ብክነትን ሇመቆጣጠር ከማያስችለ አሰራሮች የፀዲ መሆን ይገባዋሌ፡፡  

5. የበጏ አዴራጏት ኮሚቴ ገንዘብና ንብረት ሇማሰባሰብ የሚያዯርገውን እንቅስቃሴ ገንዘብና 

ንብረት እንዱያሰባስብ ከኤጀንሲው የተፇቀዯሇት መሆኑን ማሳየት አሇበት፡፡  
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አንቀጽ ፳፪.  የበጏ አዴራጏት ኮሚቴ ሃብት የሚሰበሰብበት ቦታ 
  

1. የበጏ አዴራጏት ኮሚቴ የተቋቋመበትን ዓሊማ ሇማስፇጸም የሚሆን ገንዘብ ወይም 

ንብረት ሇማሰባሰብ በተፇቀዯሇት መሰረት በማንኛውም ሕዝባዊ ወይም የሥራ ወይም 

የመኖሪያ ቦታዎች መሰብሰብ ይችሊሌ፡፡  

2. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 የተዯነገገው ቢኖርም በሚከተለት ቦታዎች ገንዘብ ወይም 

ንብረት መሰብሰብ አይቻሌም፡-  

ሀ. የሃይማኖት ሥርዓትና ቀብር በሚፇጸምባቸው ቦታዎች ወይም  ህንፃዎች   

    ወይም በአጠገባቸው ባሇ ማንኛውም መሬት፣ 

           ሇ. የየተቋማቱ ፌቃዴ ከላሇ በስተቀር የመከሊከያ ሰራዊት    

              ካምፓች፣ታካሚዎች የተኙባቸው ክፌልችና ተመሊሊሽ ታካሚዎች 

ባለባቸው የሕክምና ቦታዎች፣በ1ኛ ዯረጃ ት/ቤት የተማሪዎች መማሪያ                                   

ክፌልች፣ የህግ ታራሚዎች በሚገኙባቸው ተቋማት፣  

ሐ. ህዝብ በሚበዛባቸው አዯባባዮች፣ በህዝብ የትራንስፓርት 

                 ተሽከርካሪዎች፣ በትራፉክ መብራቶች እና በመዝናኛ  

                  ቦታዎች:: 

አንቀጽ ፳፫.  የበጏ አዴራጏት ኮሚቴ የሥራ ጊዜ ቆይታ  

1. የበጏ አዴራጏት ኮሚቴ ያቀዲቸውን ሥራዎች ሇመፇጸም ከአንዴ ዓመት ያሊነሰ የጊዜ 

ቆይታ ፇቃዴ ይሰጠዋሌ፡፡  

2. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 የተዯነገገው ቢኖርም የበጏ አዴራጏት ኮሚቴው 

እንዯተሰማራበት የሥራ መጠንና ሥፊት ኤጀንሲው አሣማኝ ሆኖ ሲያገኘው እንዯ 

ሁኔታው ጊዜውን ሉያራዝመው ይችሊሌ፡፡  
 

አንቀጽ ፳፬.  የበጏ አዴራጏት ኮሚቴ ወዯ ዘሇቄታ የበጏ አዴራጏት ዴርጅት 

ስሇሚሇወጥበት ሁኔታ  
 

አንዴ የበጏ አዴራጏት ኮሚቴ በአዋጁ አንቀጽ 54 መሠረት ወዯ ዘሇቄታ በጏ አዴራጏት 

ዴርጅት ሇመሇወጥ የሚከተለት መስፇርቶች መሟሊት ይኖርባቸዋሌ፡- 

 ሀ. የበጏ አዴራጏት ኮሚቴውን ወዯ ዘሇቄታ የበጏ ዴራጏት ዴርጅት ሇመቀየር  የሚቀርብ 

ማመሌከቻ፤  
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 ሇ. የኮሚቴው መሥራቾች የታዯሰ የቀበላ መታወቂያ ወይም የፀና ፖስፖርት ኮፒ(ዋናውን 

ሇማመሳከሪያነት) እና አንዲንዴ ጉርዴ ፍቶ ግራፌ፤  

ሐ. በሰነድች ማረጋገጫና ምዝገባ ጽ/ቤት የተረጋገጠ የዴርጅቱ የመመስረቻ ሠነዴ፤  

መ. በኮሚቴው የተሠበሠበው ገንዘብ ወይም ንብረት በዚህ መመሪያ አንቀጽ መሠረት 

ኦዱት ተዯርጏ የቀረበ፤ ንብረት ከሆነ የንብረቱ ዝርዝር መግሇጫ እና ተያያዥነት 

ያሊቸው የንብረት ማረጋገጫ ሠነድች፤ 

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

የባንክ ማረጋገጫ፤  

ረ. ዴርጅቱን በበሊይነት እንዱመሩ በመሥራቾቹ የተሾሙ የሥራ አመራር ቦርዴ አባሊት 

ዝርዝር፤  

ሰ. መተዯዯሪያ ዯንብ፣ ኘሮጀክት ኘሮፖዛሌ እና በዯንቡ የተመሇከቱት አስፇሊጊ ክፌያዎች፡፡ 
 

አንቀጽ ፳፭. የገንዘብና የንብረት አጠቃቀምን በተመሇከተ  
 

1. የበጏ አዴራጏት ኮሚቴ ዓሊማውን ሇማሳካት ያሰባሰበውን ገንዘብና ንብረት ሇኤጀንሲው 

ቀርቦ ባፀዯቀው የስራ ዕቅዴና ኘሮግራም ማዋሌ አሇበት፡፡  

2. በንዑስ አንቀጽ 1 የተጠቀሰው እንዯተጠበቀ ሆኖ ኮሚቴው ባሰባሰበው ገንዘብና ንብረት 

በስራ ዕቅደ ካፀዯቀው ኘሮግራም ተያያዥነት ያሊቸው ተጨማሪ ስራዎችን ጨምሮ 

ማከናወን ይችሊሌ፡፡  

3. የበጏ አዴራጏት ኮሚቴው ባሰባሰበው ገንዘብና ንብረት በኤጀንሲው ከተፇቀዯሇት የስራ 

እቅዴ በማሻሻሌ ወይም በመቀየር በስራ ሊይ ማዋሌ የግዴ የሚለ ሁኔታዎች 

ሲያጋጥሙት ሇኤጀንሲው አቅርቦ ሳያስፇቅዴ ተግባራዊ ማዴረግ አይችሌም፡፡ 

4. የተሰበሰበ ገንዘብና ንብረት ሇክፌያዎች፣ ሇግዥዎች፣ ሇኮንትራቶችና ሇአገሌግልቶች 

ጥቅም ሊይ ሉውሌ የሚችሇው በሕጋዊ ሰነዴ የተዯገፇና የተረጋገ መሆን አሇበት፡፡ 

ኮሚቴው የጥሬ ገንዘብ አያያዝና አጠቃቀም ሕግን የተከተሇ መሆን አሇበት፡፡  

 

አንቀጽ ፳፮.  ፇቃዴን ስሇመሠረዝ  

1. የበጏ አዴራጏት ኮሚቴው በኤጀንሲው ገንዘብ እና ንብረት እንዱሰበስብ በዯብዲቤ 

የተሰጠውን ፇቃዴ የሚሰረዘው በሚከተለት ሁኔታዎች ነው፡-  

ሀ. ፇቃደን የወሰዯው በማጭበርበር በማታሇሌ ከሆነ፣ ወይም  
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ሇ. የተሠበሠበው ገንዘብ ወይም ንብረት ሇሕገ-ወጥ ዓሊማ ወይም የሕዝብን ሠሊምና 

ዯህንነት ሇሚጏዲ ተግባር ከዋሇ፣ ወይም  

ሐ. ሇኤጀንሲው ማቅረብ የሚጠበቅበትን የኦዱትና የሥራ ክንውን ሪፖርት ካሊቀረበ፣ ወይም  

መ. ያሇ ኤጀንሲው ፇቃዴ የባንክ ሒሳብ ከፌቶ ከተገኘ፣ ወይም ማንነቱ ከማይታወቅ 

ግሇሰብ ወይም ዴርጅት ገንዘብ ወይም ንብረት ከሰበሰበ፣  

ሠ. በዚህ መመሪያ መሠረት በተከሇከለ ቦታዎች ገንዘብ ወይም ንብረት ቢሰበስብ ወይም 

ሰብስቦ ከተገኘ፣  

ረ. የወንጀሌ ሕጉን ወይም የአዋጁን ወይም የዯንቡን ወይም የዚህን መመሪያ ዴንጋጌዎች 

ጥሦ ከተገኘ፡፡ 

2.  በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 የተዯነገገው ቢኖርም  በውሣኔው ቅር የተሰኘ ወገን 

ውሣኔው በተሰጠ በ5 የሥራ ቀናት ውስጥ ሇዋና ዲይሬክተሩ የይግባኝ ቅሬታውን 

ማቅረብ ይችሊሌ፡፡ ዋና ዲይሬክተሩ ውሣኔውን በ 3 የሥራ ቀናት ውስጥ  ያሣውቃሌ፡፡ 

በዋና ዲይሬክተር ውሣኔ ቅር የተሰኘ ወገን ካሇ በ15 ቀናት ውስጥ ሇቦርዴ ይግባኝ 

ማቅረብ ይችሊሌ፡፡ የቦርደ ውሣኔ የመጨረሻ ይሆናሌ፡፡ 

አንቀጽ ፳፯. የመሠረዝ ውጤት  

      በዚህ መመሪያ አንቀጽ 23 መሠረት ፇቃደ የተሠረዘ የበጎ አዴራጎት ኮሚቴ ገንዘብና 

ንብረት እንዱጣራ ከተዯረገ በኋሊ በኤጀንሲው ውሣኔ ተመሣሣይ ወይም ተቀራራቢ 

ዓሊማ ሊሇው የበጎ አዴራጎት ዴርጅት ወይም የመንግስት አካሌ እንዱተሊሇፌ ይዯረጋሌ፡፡  

አንቀጽ ፳፰. የሕግ ተጠያቂነት  

1. ማንኛውም ሰው በኤጀንሲው ሣያፀዴቅ የበጏ አዴራጏት ኮሚቴ አቋቁሞ ገንዘብ ወይም 

ንብረት የሰበሰበ እንዯሆነ በአዋጁና በወንጀሌ ሕጉ ዴንጋጌዎች መሠረት ይቀጣሌ፣  

2. የፌትሐብሔር ሐሊፉነትን በተመሇከተ ከበጏ አዴራጏት ኮሚቴው የሥራ እንቅስቃሴ 

ጋር በተገናኘ አባሊቱ ወይም የሥራ መሪዎቹ በአንዴነትና በነጠሊ ኃሊፉ ይሆናለ፡፡  

3. በዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ 2 የተዯነገገውን በተመሇከተ ማናቸውም ሇጋሽ 

ወገን፣ተጠቃሚ፣ ኤጄንሲው ወይም የሚመሇከተው የዘርፌ አስተዲዲሪ ክሱን ሇፌርዴ 

ቤት ማቅረብ ይችሊሌ:: 
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አንቀጽ ፳፱.  የበጏ አዴራጏት ኮሚቴ ሰነድችን በተመሇከተ  
 

     የበጏ አዴራጏት ኮሚቴው የተፇቀዯሇት ጊዜ ሲያበቃ ወይም ገንዘብና ንብረቱ ተጣርቶ 

በኤጀንሲው ውሣኔ ተመሣሣይ ወይም ተቀራራቢ ዓሊማ ሊሇው የበጎ አዴራጎት ዴርጅት 

ወይም የመንግስት አካሌ እንዱተሊሇፌ ከተዯረገ በኋሊ የኮሚቴው የሒሳብና ላልች 

አስፇሊጊ ሰነድች በኤጀንሲው እንዱቀመጡ ወይም እንዱወገደ ይዯረጋሌ፡፡ 
 

አንቀጽ ፴.  ተፇፃሚነት ስሇማይኖራቸው ላልች መመሪያዎች 
 

ከዚህ መመሪያ ጋር የሚቃረን ማንኛውም መመሪያ ወይም ሌማዲዊ አሰራር ተፇፃሚነት 

አይኖረውም፡፡ 
 

አንቀጽ ፴፩.  መመሪያው የሚፀናበት ጊዜ 

 ይህ መመሪያ ከ ሐምላ 9 ቀን 2003 ዓ.ም ጀምሮ የፀና ይሆናሌ፡፡ 

  

       አዱስ አበባ ሐምላ 2003 ዓ.ም 

 

      ዓሉ ሲራጅ 

                 የበጎ አዴራጎት ዴርጅቶችና ማህበራት ኤጀንሲ  

       ዋና ዲይሬክተር 
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አባሪ አንዴ 
 

በበጏ አዴራጏት ዴርጅቶችና ማህበራት አዋጅ ቁጥር 621/2001 አንቀጽ 48 መሠረት የበጏ 

አዴራጏት ኮሚቴን ሇማጽዯቅ የሚቀርብ ማመሌከቻ 
 

1. የበጎ አዴራጎት ኮሚቴው ያመሇከተበት ቀን        

2. የበጏ አዴራጏት ኮሚቴው ሥም           

3. ኮሚቴው የሚቋቋምሇት የበጏ አዴራጏት ዓሊማ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

  

4. ኮሚቴው ከሊይ የተጠቀሱትን የበጏ አዴራጏት ዓሊማዎች ከግብ ሇማዴረስ ሥራ ሊይ 

የሚያውሊቸው ዝርዝር ተግባራት/ዘዳዎች/  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________   
 

5. የበጎ አዴራጎት ኮሚቴው ሉሰበሰበው ያቀዯው ገንዘብ መጠን (በብር) 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________  
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6. የበጏ አዴራጏት ኮሚቴዉ ገንዘብ ወይም ንብረቱን የሚሰበስብበት ዘዳ 

1.              

2.              

3.              

4.              

5.              

7. ገንዘቡን ወይም ንብረቱን የሚሰበስብባቸው ክሌልችና ከተሞች ዝርዝር  

7.1 ክሌሌ  ዞን  ወረዲ  ቀበላ   ማሳሰቢያ  

1.              መሰራቾችእያንዲንደን ክሌሌ፣                           

2.          ወረዲና የቀበላ ዝርዝር  

3.          መግሇፅ አሇባቸው፡፡  

4.           

8. የበጏ አዴራጏት ኮሚቴው የገቢ ምንጭ ከአገር ውስጥ _____ ከመቶ  

ከኢትዮጵያ ውጭ ________ ከመቶ        

 

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

ሥራ የሚያጠናቅቅበት   ቀን    ወር     ዓ.ም 

10. የበጎ አዴራጎት ኮሚቴው የተፇቀዯሇት ጊዜ ሲጠናቀቅ ንብረቱን የሚያስተሊሌፌበት የበጎ 

አዴራጎት ዴርጅት ወይም የመንግስት አካሌ (ካሇ)       
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11. የበጎ አዴራጏት ኮሚቴው ከሊይ በተራ ቁጥር 3 የተጠቀሱት የበጎ አዴራጏት ሥራዎች 

እንዱያከናውን የተፇቀዯሇት መሆኑን እንዱያውቁሇት የሚፇሌጋቸው የፋዯራሌና የክሌሌ 

መንግስት አካሊት ዝርዝር  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

__________________  

12. የበጏ አዴራጏት ኮሚቴዉ የበጏ አዴራጏት ሥራውን የሚያከናውንባቸው ቦታዎች 

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

ክሌሌ __________     ______     ______    ______   _____    ______ 

ከተማ __________     ______     ______    ______   _____    ______ 

ዞን/ክ/ከተማ ______     ______     ______    ______   _____    ______    

ወረዲ ___________     ______     ______    ______   _____   ______ 

ቀበላ ___________     ______     ______    ______   _____   ______ 

ሌዩ ቦታ _________    ______     ______     ______   _____      

 

13. የበጏ አዴራጏት ኮሚቴው ዋና መ/ቤት  

   አዴራሻ 

ክሌሌ _____________ ዞን/ክ/ከተማ _________________  ወረዲ ___________ 

ቀበላ _________ ሌዩ ሌዩ ________________________    

ስሌክ ቁጥር ________________ ፊክስ _______________ ፓ.ሣ.ቁ. ________  

ኢ-ሜይሌ _______________________ 
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የበጏ አዴራጏት ኮሚቴዉ  አባሊት ሥምና አዴራሻ 

ተ.ቁ. ሥም ተግባር ክሌሌ ዞን/ክ/ከተማ ወረዲ ቀበላ የቤ/ቁ. ስሌክ ቁጥር ፉርማ 

1.  ኘሬዝዲንት        

2  የሂሳብ ሹም        

3.  ገንዘብ ያዥ        

4.  ኦዱተር        

5.  አባሌ        

 

የኮሚቴውን የማጽዯቅ ሥራ በኤጀንሲው ተገኝተው ሇማከናወን የተወከለ የኮሚቴው መስራች አባሊት 

1. ሥም  ______________________________ ፉርማ _____________________ 

1.1. አዴራሻ  ክሌሌ _____  ዞን/ክ/ከተማ ________ ወረዲ ____ቀበላ _____ሥ/ቁ. __________ 

1.2. ሥም_______ ፉርማ ___________አዴራሻ  ክሌሌ ________  ዞን/ክ/ከተማ ____________ ወረዲ _____  

ቀበላ ____  ሥ/ቁ. __________  



 
 

 

1. የበጎ አዴራጏት ኮሚቴው መሥራች አባሊት የህይወት ታሪክ መሙያ ቅጽ 

1. ሙለ ስም ከነአያት፡-                   . 

2. ጾታ፡-  ሴት  ወንዴ 

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

4. ዜግነት፡-        

5. የጋብቻ ሁኔታ፡-  ያገባ/ች       ያሊገባ/ች      የፇታ/ች  

6. የትምህርት ዯረጃ፡-       

7. በበጎ አዴራጏት ኮሚቴው ውስጥ ያሇዎት የሥራ ኃሊፉነት     

   

8. የትውሌዴ ስፌራ፡- 

ክሌሌ      ከተማ      ዞን/ክ/ከተማ  ____ 
ወረዲ       ቀበላ       የቤት ቁጥር   
ፖ.ሳ.ቁ       ኢ-ሜይሌ        
ስሌክ ቁጥር፡- መዯበኛ       ተንቀሳቃሽ     

9. አሁን ያለበት የመኖሪያ አዴራሻ፡- 

ክሌሌ       ከተማ     ዞን/ክ/ከተማ    
ወረዲ      ቀበላ       የቤት ቁጥር    
ፖ.ሳ.ቁ      ኢ-ሜይሌ        
ስሌክ ቁጥር፡- መዯበኛ       ተንቀሳቃሽ     
 

10. የሥራ አዴራሻ /ካሇ/፡- 

የመሥሪያ ቤቱ ስም          
   በመሥሪያ ቤቱ ውስጥ ያሇዎት ኃሊፉነት     
      ክሌሌ       ከተማ  
    ዞን/ክ/ከተማ     
ወረዲ      ቀበላ       የቤት ቁጥር    
ፖ.ሳ.ቁ      ኢ-ሜይሌ        
ስሌክ ቁጥር፡- መዯበኛ       ተንቀሳቃሽ     

ማረጋገጫ፡- እኔ ከዚህ በሊይ ስሜ እና አዴራሻዬ የተገሇፀው የበጎ አዴራጏት ኮሚቴው መስራች 
አባሌ የሰጠሁት መረጃ በሙለ ትክክሇኛና እውነተኛ ስሇመሆኑ በፉርማዬ 
አረጋግጣሇሁ፡፡ 

 
     ስም፡-         
     ፉርማ፡-       
     ቀን፡-       

 

ፍቶ ግራፌ 
 

የፓስፖርት 
መጠን ያሇው 



 
 

 

 
አባሪ ሁሇት 

የበጎ አዴራጎት ኮሚቴ የማፅዯቅ ውሳኔ 

 

በፋዳራሌ የበጎ አዴራጎት ዴርጅቶችና ማህበራት አዋጅ ቁጥር 621/2001 አንቀጽ 48 (1) 

በተሰጠው ስሌጣን መሰረት የበጎ አዴራጎት ዴርጅቶችና ማህበራት ኤጀንሲ የሚከተሇውን 

ወስኗሌ፡፡  

 

1. ስምና ዝርዝር ሁኔታቸው በዚህ ሰነዴ መጨረሻ ሊይ የተመሇከተው አመሌካቾች በ  

  ቀን    ወር    ዓ.ም ባመሇከቱት መሰረት     በተባሇው 

የበጎ አዴራጎት ኮሚቴ ተዯራጅተው ይህ ውሳኔ ከተሰጠበት ቀን አንስቶ እስከ    

ቀን      ወር    ዓ.ም ከስር ሇተመሇከተው የበጎ አዴራጎት ዓሊማ 

ከሕዝብ ገንዘብ ወይም ላሊ ንብረት እንዱያሰባስቡ ተፇቅድሊቸዋሌ፡፡  
 

2. የበጎ አዴራጎት ኮሚቴው ገንዘብ ወይም ላሊ ንብረት የሚያሰባስበው ሇ    

             

             

            ዓሊማ 

ሲሆን ኮሚቴው የሚያሰባስበው ገንዘብ ወይም ንብረት አባሊት በዴምጽ ብሌጫ 

በሚወስኑበት ጊዜ ወይም ሇኮሚቴው የተፇቀዯሇት ጊዜ ሲያበቃ አንዴ ሳምንት ሲቀረው ሇ  

     ያስረክባለ፡፡ (ገንዘብ ወይም ንብረት የሚረከብ የበጎ አዴራጎት 

ዴርጅት ወይም የመንግስት አካሌ)  

4.  የበጏ አዴራጏት ኮሚቴው ገንዘብ ወይም ላሊ ንብረት የሚያሰባስበው በ    

   ነው፡፡ (ሇምሳላ፡- በመሊው አገር/በ.../ክሌሌ(ልች)/በ... ከተማ/በ... ክፌሇ 

ከተማ/በ...ኤክስፖ ወዘተ) 

5. የበጏ አዴራጏት ኮሚቴው ገንዘብ ወይም ንብረት የሚሰበስበው በ      

ነው፡፡ (ሇምሣላ በዯረሰኝ፣ በኩፖን፣ የቃሌ መግቢያ ሰነዴ፣ የልተሪ ቲኬት፣ ቲሸርት፣  

ኮፌያ፣ የዕራት ግብዣ፣ ቴላቶን፣ በሙዚቃ ኮንሰርት፣ ኤግዚቢሽንና፣ የስፖርት ውዴዴር 

... ወዘተ) 
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6. የበጎ አዴራጎት ኮሚቴው ፕሬዚዲንት የኮሚቴውን ስብሰባ የመጥራት፣ የኮሚቴውን የሂሳብ 

አሰራር የመቆጣጠር እና ኮሚቴው ከሦስተኛ ወገኖችና ከበጎ አዴራጎት ዴርጅቶችና 

ማሕበራት ኤጀንሲ ጋር የሚያዯርገውን ግንኙነት ያስተባብራሌ፡፡ የኮሚቴው የሂሳብ ሹም 

ገቢዎችን በህጋዊ ዯረሰኝ ያሰባስባሌ፣ የገቢና የወጪ ሰነድችን በጥንቃቄ ይይዛሌ፣ የዴርጅቱ 

የሂሳብ ሰነድች ሊይ ከኘሬዝዲንቱ ጋር በጋራ ይፇርማሌ፡፡ የኮሚቴው ኦዱተር የኮሚቴውን 

የገንዘብና ንብረት አስተዲዯር የሚቆጣጠር ሲሆን የኮሚቴውን የኦዱት ሪፖርቶች በኢትዮጵያ 

ተቀባይነት ባገኘ መመዘኛ መሰረት ያዘጋጃሌ፡፡  

 

7. የበጎ አዴራጎት ኮሚቴው አባሊት የኮሚቴውን ተግባራት የሚፇፅሙት ያሇ ምንም ክፌያ 

ሲሆን ኮሚቴውን ከማስተዲዯር ጋር በተያያዘ አባሊት ከግሊቸው የሚያወጡት ወጪ 

የሚተካው የወጭውን መረጃ አያይዞ በፅሁፌ ሇኮሚቴው አመሌክቶ በአብሊጫ ዴምፅ 

ሲያጸዴቅ ብቻ ነው፡፡ ወጪን ከመተካት ጋር የተያያዙ ሰነድች ኮሚቴው ሇበጎ አዴራጎት 

ዴርጅቶችና ማህበራት ኤጀንሲ ከሚያዯርገው የሂሳብ ሪፖርት ጋር ተያይዘው ይቀርባለ፡፡  
 

8. የበጎ አዴራጎት ኮሚቴው የሂሣብ መግሇጫውን ሇበጎ አዴራጎት ዴርጅቶችና ማህበራት 

ኤጀንሲ በየዓመቱ ማቅረብ አሇበት፡፡ (የበጎ አዴራጎት ኯሚቴው የተቋቋመው ከ1 ዓመት 

ሊነሰ ጊዜ ከሆነ ጊዜው እንዲሇቀ የሂሣብ መግሇጫ ማቅረብ ይኖርበታሌ) 

 

 

9. በበጎ አዴራጎት ኯሚቴው የተሰበሰበው ገንዘብ ወይም ንብረት የታቀዯውን ዓሊማ ሇማሳካት 

አስፇሊጊ ከሆነው እጅግ የበዛ ከሆነ የኯሚቴው አባሊት ከሊይ በአንቀጽ 1 ስር ሇተጠቀሰው 

አካሌ የተሰበሰበውን ገንዘብ ወይም ንብረት ከማስረከብ ይሌቅ በዘሊቂ የበጎ አዴራጎት 

ዴርጅትነት ሇመመዝገብ ፇቃዴ እንዱሰጣቸው ሇበጎ አዴራጎት ዴርጅቶችና ማህበራት 

ኤጀንሲ ሉያመሇክቱና ከተፇቀዯሊቸው ሇምዝገባ ሉያመሇክቱ ይችሊለ፡፡  
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የበጏ አዴራጏት የኮሚቴ መስራቾች ዝርዝር 

 

ተ.ቁ ስም ተግባር አዴራሻ ፉርማ 

1.   

ፕሬዚዲንት 

ክ.ከ  

ቀ 

ቤ.ቁ 

2.   

ገንዘብ ያዥ 

ክ.ከ  

ቀ 

ቤ.ቁ 

3.   

ኦዱተር  

ክ.ከ  

ቀ 

ቤ.ቁ 

4.   

አባሌ 

ክ.ከ  

ቀ 

ቤ.ቁ 

5.   

አባሌ 

ክ.ከ  

ቀ 

ቤ.ቁ 

ቀ 

ቤ.ቁ 

   

ውሣኔውን ያፀዯቀው የምዝገባ ኦፉሰር ሥም       

       ፉርማ       

   ቀን    ወር    ዓ.ም  
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