የበጎ አዴራጎት ዴርጅቶችና
ማኀበራት ህዝባዊ መዋጮ
የሚሰበሰቡበትን ሁኔታ ሇመወሰን
የወጣ መመሪያ ቁጥር 28/2012

መግቢያ

በበጏ አዴራጏት ዴርጅቶችና ማኀበራት አዋጅ 621/2001 ከ አንቀጽ 98- 101
ስሇ ህዝባዊ መዋጮ የተዯነገገውን በስራ ሊይ ሇማዋሌ የሚያስችሌ ዝርዝር
መመሪያ የማዘጋጀቱ አስፇሊጊነት ስሇታመነበት፤

በጏ አዴራጏት ዴርጅቶችና ማህበራት የሀገር ውስጥ የገቢ ምንጫቸውን ሇማሳዯግ
ህዝባዊ

መዋጮ

የሚያከናውኑበትን

መንገዴ

ማመቻቸት

እንዱሁም

ህዝባዊ

መዋጮ የማሰባሰቡን ሂዯት ግሌጽ እና ሐሊፊነት የተሞሊበት መሆኑን ሇማረጋገጥ
ያስችሌ ዘንዴ የሂዯቱን ዝርዝር ሁኔታ መወሰን በማስፇሇጉ፤

የኢፌዴሪ በጏ አዴራጏት ዴርጅቶችና ማህበራት

ኤጀንሲ

በበጏ አዴራጏት

ዴርጅቶችና ማህበራት አዋጅ 621/2001 አንቀጽ 9/4/ እና ስሇበጏ አዴራጏት
ዴርጅቶች እና ማህበራት ምዝገባና አስተዲዯር በወጣው የሚኒስትሮች ምክር ቤት
ዯንብ ቁጥር 168/2001 አንቀጽ 34 መሠረት ይህን መመሪያ አውጥቷሌ፡፡

ክፍሌ አንዴ
1

ጠቅሊሊ
አንቀጽ 2. አውጭው አካሌ
የበጏ አዴራጏት ዴርጅቶችና ማኀበራት ኤጀንሲ በበጏ አዴራጏት ዴርጅቶችና ማህበራትን
ሇመመዝገብና ሇማስዲዯር በወጣው አዋጅ ቁጥር 621/2001 አንቀጽ 9/4/ እና ስሇበጏ አዴራጏት
ዴርጅቶች እና ማኀበራት ምዝገባና አስተዲዯር በወጣው የሚኒስትሮች ምክር ቤት ዯንብ ቁጥር
168/2001 አንቀጽ 34 በተሠጠው ስሌጣን መሠረት ይህንን መመሪያ አውጥቷሌ፡፡

አንቀፅ 2 አጭር ርዕስ
ይህ መመሪያ “የበጏ አዴራጏት ዴርጅቶችና ማህበራት ሕዝባዊ መዋጮ የሚያሰባስቡበትን
ሁኔታ ሇመወሰን የወጣ መመሪያ ቁጥር 28/2012” ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡

አንቀፅ 3 ትርጓሜ
የቃለ አገባብ ላሊ ትርጓሜ የሚያሰጠው ካሌሆነ በስተቀር ሇዚህ መመሪያ ዓሊማ፡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. “ሕዝባዊ መዋጮ” ማሇት በሕዝባዊ ወይም በሥራ ወይም በመኖሪያ ቦታዎች በመሄዴ
የሚገኘውን ገቢ ሇበጎ አዴራጎት ተግባሮች እንዯሚያውሇው ገሌጾ ገንዘብ ወይም ላሊ
ንብረት በዋጋ ወይም በነጻ ሇማሰባሰብ የሚዯረግ ጥሪ ማሇት ሲሆን ሇሀይማኖት
ወይም ሇቀብር አገሌግልት በዋሇ መሬት ወይም ሕንጻ ወይም አጠገባቸው ባሇ መሬት
ሊይ የሚዯረግ ጥሪን አያጠቃሌሌም፤
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7. “የውጭ የበጎ አዴራጎት ዴርጅቶች” ማሇት በውጭ ህግ መሰረት የተቋቋመ ወይም
የውጭ ዜጎች በአባሌነት ያለበት ወይም ከውጭ ምንጭ የሚገኝ ገቢ የሚጠቀም
ወይም የውጭ ዜጎች የሚቆጣጠሩት የበጎ አዴራጎት ዴርጅት ነው፤
8. በአዋጁ እና በዯንቡ የተሰጡ ትርጓሜዎች ሇዚህ መመሪያም ተፇፃሚ ይሆናለ፡፡
9. በዚህ መመሪያ ውስጥ ሇወንዴ ፆታ የተገሇጸው አነጋገር ሴትንም ይጨምራሌ፡፡

አንቀፅ 3 የተፇፃሚነት ወሰን
ይህ መመሪያ
ሀ. ከአንዴ በሊይ በሆኑ ክሌልች በሚሰሩ የበጎ አዴራጎት ዴርጅቶች ወይም ማህበራት

ወይም

የአባሊት ጥንቅራቸው ከአንዴ ክሌሌ በሊይ በሆኑ ማህበራት፤
ሇ. በአንዴ ክሌሌ ብቻ የሚሰሩ ቢሆንም በውጭ 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 በኤጀንሲዉ ቀርበው የማጽዯቅ ውሳኔ የተሰጣቸው የበጎ
አዴራጎት ኮሚቴዎች ሊይ ተፇጻሚ ይሆናሌ፡፡

ክፍሌ ሁሇት
ስሇ ፇቃዴ አሰጣጥ
አንቀፅ 4 የፇቃዴ ሰጪ አካሌ
1. ህዝባዊ መዋጮ ሇማካሄዴ የሚያስችሇው ፇቃዴ በኤጀንሲው አስፇሊጊ ቅዴመ ሁኔታዎች
መሟሊታቸው ከተረጋገጠ በኋሊ በምዝገባና ክትትሌ ኦፊሰሮች አማካኝነት የሚሰጥ
ይሆናሌ፡፡
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2. የውጭ በጎ አዴራጎት ዴርጅቶች እና የኢትዮጵያ ነዋሪዎች በጎ አዴራጎት ዴርጅቶችና
ማህበራት ህዝባዊ መዋጮ እንዱያካሂደ የሚሰጥ ፇቃዴ በኤጀንሲው ዋና ዲይሬክተር
መፅዯቅ ይኖርበታሌ::

አንቀፅ 5 አስፇሊጊ ቅዴመ ሁኔታዎች
1. ህዝባዊ መዋጮ ሇማካሄዴ የሚፇሌግ በጎ አዴራጎት ዴርጅት
ሉካሄዴ

ከታሰበበት

ቀን

1

ወር

ቀዯም

ብል

ወይም ማኀበር መዋጮው

ሇኤጀንሲው

በፅሁፍ

ማመሌከት

ይኖርበታሌ፡፡
2. ህዝባዊ መዋጮ ሇማካሄዴ ፇቃዴ ሇማግኘት የሚቀርብ ማመሌከቻ በበጏ አዴራጏት
ዴርጅቱ

ወይም

ማህበሩ

የበሊይ

አካሌ

ወይም

የስራ

ሀሊፊ

የሚፇረም

ሆኖ

የሚከተለትን መያዝ ይኖርበታሌ፡1. የበጎ አዴራጎት ዴርጅቱ ወይም ማህበሩ ስምና አዴራሻ፤
2. የምዝገባ ሰርተፊኬት ኮፒ፤
3. የበጎ አዴራጎት ዴርጅቱ ወይም ማህበሩ ዓሊማ፤
4. ሕዝባዊ መዋጮ የሚዯረግሇት የበጎ አዴራጎት ዓሊማ፤
5. ህዝባዊ መዋጮውን ሇማዴረግ የተወሰነበት ምክንያት እና ህዝባዊ መዋጮ ማዴረጉ
ዓሊማውን ሇማሳካት ያሇው ጠቀሜታ፤
6. ሕዝባዊ መዋጮው የሚካሄዴበትን ቦታ፤
7. ህዝባዊ መዋጮው የሚጀመርበትና የሚጠናቀቅበትን ቀን እና ሰዓት፤
8. ሕዝባዊ መዋጮው የሚካሄዴበትን ዘዳ፤
9. ሕዝባዊ መዋጮውን በበሊይነት የሚመራውን/የሚመሩትን የስራ መሪ/የስራ መሪዎች
ወይም ግሇሰብ/ግሇሰቦች የሚመሇከት መረጃ፤
10. ህዝባዊ መዋጮውን ሇማካሄዴ የሚያስችሌ የፋይናንስና የአፇፃፀም የዴርጊት መርሃ
ግብር፤
11. በህዝባዊ መዋጮው ሉገኝ የታቀዯው የገቢ መጠን፤ እና
12. ላልች በኤጀንሲው የሚጠየቁ ተያያዥ መረጃዎች፡፡
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3. በህዝባዊ መዋጮ የሚሰበሰበው ሃብት ከአገር ውጭ ሊሇ የበጎ አዴራጎት ተግባር ሉውሌ
የሚችሌበት ሁኔታ ሲኖር ሕዝባዊ መዋጮው ያሇ ኤጀንሲው ዋና ዲይሬክተር ይሁንታ
ሉፇቀዴ አይችሌም፡፡
4. በዚህ አንቀፅ የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ የውጭ በጎ አዴራጎት ዴርጅቶች እና
ኢትዮጵያ ነዋሪዎች በጎ አዴራጎት ዴርጅቶችና ማህበራት የህዝባዊ መዋጮ ሇማካሄዴ
ፇቃዴ ሉሰጠው የሚችሇው ዴርጅቱ ዓሊማውን ሇማሳካት ህዝባዊ መዋጮ ማዴረጉ
የመጨረሻ አማራጭ መሆኑን ኤጀንሲው ሲያምንበት እና ከሚያካሂዯው መዋጮ
የሚሰበሰበው ገቢ በሃገር ውስጥ ሊሇ የበጎ አዴራጎት ተግባር የሚውሌ ከሆነ ብቻ ነው፡፡

አንቀፅ 6 የፇቃዴ ይዘት
1. ህዝባዊ መዋጮ የማካሄዴ ፇቃዴ ከኤጀንሲው በፅሁፍ የሚሰጥ ይሆናሌ፡፡
2. ህዝባዊ መዋጮ ሇማካሄዴ የሚሰጥ ፇቃዴ የኤጀንሲው ማህተም ያረፇበት
1. የበጎ አዴራጎት ዴርጅቱን

ሆኖ፡-

ወይም የማህበሩን ስምና አዴራሻ፤

2. ህዝባዊ መዋጮ የሚከናወንባቸው መንገድች፤
3. የመዋጮ ስብሰባው እንዱያካሂዴበት የተፇቀዯሇትን ቦታ፣ ቀን እና ሰዓት፤
4. አስፇሊጊ ሆኖ ሲገኝ የተዯረጉ ገዯቦችን ወይም ክሌከሊዎችን፤
5. ፇቃደ ፀንቶ የሚቆይበት ጊዜ፤
6. ሇህዝባዊ መዋጮው የሚመሇከታቸው አካሊት ትብብር እንዱያዯርጉ የሚገሌፅ
መግሇጫን የሚያካትት ይሆናሌ፡፡
3. የህዝባዊ መዋጮ ፇቃዴ እንዯነገሩ ሁኔታ ከመዋጮ ስብሰባው ቦታ፣ ባህሪ፣ ዓይነት
ዘዳ፣ ቀን፣ ጊዜ ወይም የጊዜ ርዝመት እና ላልች ተያያዥ ጉዲዮች ጋር በተያያዘ
ገዯቦች ሉቀመጡ ይችሊለ፡፡

አንቀፅ 7 ማመሌከቻው ውሳኔ ስሇሚያገኝበት ሁኔታ
1 ህዝባዊ መዋጮ ሇማካሄዴ ማመሌከቻ የቀረበሇት የምዝገባና ክትትሌ ኦፊሰር ህዝባዊ
መዋጮ ሇማቅረብ የቀረበውን ጥያቄ ተገቢነት እና የመረጃዎቹ ተሟሌቶ መቅረብ ግምት
ውስጥ በማስገባት በ 15 የስራ ቀናት ውስጥ ውሳኔውን በፅሁፍ ማሳወቅ ይኖርበታሌ፡፡
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2 የውጭ በጎ አዴራጎት ዴርጅቶች እና የኢትዮጵያ በጎ አዴራጎት ዴርጅቶችና ማህበራት
በህዝባዊ መዋጮ ስራ ሊይ እንዱሰማሩ የሚሰጥ ፇቃዴ በምዝገባና ክትትሌ ኦፊሰር
ከተመረመረ በኋሊ በ5 የስራ ቀናት ውስጥ በኤጀንሲው ዋና ዲይሬክተር ውሳኔ ያገኛሌ፡፡

አንቀጽ 8 ሇህዝባዊ መዋጮ ብቁ የሚያዯርጉ መመዘኛ መስፇርቶች
ኤጀንሲው የህዝባዊ መዋጮ ፇቃዴ ሇማግኘት የሚቀርብ ማመሌከቻ ሊይ የሚከተለትን
ጉዲዮች ከግምት ሉያስገባ ይችሊሌ፡1. ጥያቄው ሕግንና ሰሊምን የማይፃረር መሆኑ፤
2. ዓሊማውን ሇማሳካት አስፇሊጊ መሆኑ፤
3. በአዋጁ፣ በዯንቡና ላልች መመሪያዎች ሊይ የተቀመጡ ግዳታዎችን በመፇፀም
የተሻሇ አፇፃፀም መኖሩን፤
4. ዓሊማውን ሇማሳካት ከላልች ምንጮች ገቢ የማግኘት ዕዴሌ ጠባብ መሆኑ፤

አንቀጽ 9 ፇቃዴ ስሇመከሌከሌ
1. በአዋጁ አንቀጽ 100 የተቀመጡት ፇቃዴ የመከሌከያ ምክንያቶች እንዱሁም በአንቀጽ
101 የተቀመጡት ፇቃዴ የመሰረዣ ምክንያቶች እንዯተጠበቁ ሆነው ኤጀንሲው ፇቃዴ
በሚሰጥበት ጊዜ፡ሀ. የህዝብ መዋጮ ሉሰበሰብበት የታቀዯበት ዘዳ፣ ቀን፣ የመዋጮ አሰባሰቡ
ዴግግሞሽ ወይም የታሰበው ቦታ በህብረተሰቡ ሊይ አሊስፇሊጊ ጫናን የሚፇጥር
ነው ብል ሲያምን፤
ሇ. የህዝባዊ መዋጮ እንዱካሄዴበት የተፇቀዯበት ሁኔታ ከላሊ በጎ አዴራጎት
ዴርጅት ወይም ማህበር ተግባር ጋር መዯራረብ የሚፇጥር ከሆነ፤
ሐ. ህዝባዊ መዋጮ ማሰባሰቢያ ዘዳው ውጤታማነት አጠራጣሪ ሆኖ ሲገኝና
ሇመዋጮው ማከናወኛ የሚወጣው ገንዘብ ከሚገኘው ገቢ አንፃር የተጋነነ ሆኖ
ሲገኝ፤
መ. በጎ አዴራጎት ዴርጅቱ ወይም ማህበሩ ከዚህ ቀዯም የተሰጠውን የህዝባዊ
መዋጮ ፇቃዴ ግዳታዎቹን ያሌተወጣ ከሆነ፤
6

ሠ. ሕዝባዊ መዋጮ ያቀረበው የበጎ አዴራጎት ዴርጅት ወይም ማህበር ከዚህ ቀዯም
ህግን በማጣሱ ምክንያት በኤጀንሲውና በሚመሇከታቸው የመንግስት አካሊት
እርምጃ ተወስድበት ከሆነ፤
ረ. የሕዝባዊ መዋጮውን ስራ እንዱያስተባብሩ በበጎ አዴራጎት ዴርጅቱ ወይም
ማህበሩ ሃሊፊነት የተሰጣቸው ግሇሰቦች መሌካም ስነ-ምግባር የላሇው መሆኑ
ሲረጋገጥ፣ ከዚህ በፊት ታማኝነትን ከማጉዯሌና ከማጭበርበር ዴርጊቶች
እንዱሁም ሃሊፊነት በአግባቡ ካሇመወጣት ጋር በተያያዙ ጉዲዮች ተፇርድባቸው
ወይም አስተዲዯራዊ እርምጃ ተወስድባቸው ያውቅ እንዯሆነ፤
ፇቃደን በከፊሌ ወይም በሙለ የመከሌከሌ፣ ሇላሊ ጊዜ የማስተሊሇፍ ወይም ሉሟለ
የሚገባቸውን ቅዴመ ሁኔታዎች በማስቀመጥ ፇቃደን የመስጠት ስሌጣን ይኖረዋሌ::
2. ኤጀንሲው ፇቃደን ከሰጠ በኋሊ ፇቃደን የሰጠበት ሁኔታዎች የተሇዋወጡ እንዯሆነ
ወይም ሉሇዋወጡበት የሚችለበት ሁኔታ ከተፇጠረ የሰጠውን ፇቃዴ ሇተወሰነ ጊዜ
የማገዴ፣

የመሰረዝ

ወይም

ያስቀመጣቸውን

ቅዴመ

ሁኔታዎች

ይዘት

መሇወጥ

ይችሊሌ፡፡
3. በዚህ አንቀፅ 2 መሰረት ኤጀንሲው የሰጠውን ፇቃዴ ሲከሇክሌ ወይም ያስቀመጣቸውን
ቅዴመ

ሁኔታዎች

ሲቀይር

ሇበጎ

አዴራጎት

ዴርጅቱ

ወይም

ማህበሩ

ውሳኔውን

ከነምክንያቶቹ በጽሁፍ ማሳወቅ ይኖርበታሌ፡፡

አንቀፅ 10 የአቤቱታ ስነ ሰርዓት
በህዝባዊ መዋጮ የመሰብሰብ ፇቃዴ አሰጣጥ ሊይ ቅሬታ ያሇው ማንኛውም አመሌካች ውሳኔው
በዯረሰው 10 የስራ ቀናት ውስጥ ተገቢውን የኤጀንሲውን የአስተዲዯር እርከን ተከትል
የመጨረሻ ቅሬታውን ሇኤጀንሲው ዋና ዲይሬክተር ማቅረብ ይችሊሌ፡፡
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ክፍሌ ሦስት
ስሇመዋጮ አሰባሰብ ስርዓት
አንቀጽ 11 የህዝባዊ መዋጮውን መሰብሰብ ስሇሚችለ አካሊት
ከዚህ በታች የተዘረዘሩት አካሊት ፇቃዴ በተሰጠው የበጎ አዴራጎት ዴርጅት ወይም ማህበር ስም
የህዝባዊ መዋጮ ማካሄዴ ይችሊለ፡1. የበጎ አዴራጎት ዴርጅቱ ወይም ማህበሩ ሰራተኞች፤
2. በበጎ አዴራጎት ዴርጅቱ ወይም ማህበሩ ውስጥ በበጎ ፇቃዯኘነት የሚያገሇግለ
ግሇሰቦች፤
3. የበጎ አዴራጎት ዴርጅቱ ወይም ማህበሩ ተጠቃሚዎች፤ እና
4. በበጎ አዴራጎት ዴርጅቱ ወይም ማህበሩ ህጋዊ ውክሌና የተሰጣቸው አካሊት፡፡

አንቀጽ 12 የህዝባዊ መዋጮ ሰብሳቢው የበጎ አዴራጎት ዴርጅት ወይም ማህበር
ግዳታዎች
1. ማንኛውም የህዝባዊ መዋጮ ሇመሰብሰብ ፇቃዴ ያገኘ የበጎ አዴራጎት ዴርጅት ወይም
ማህበር መዋጮ እንዱሰበስብ ያሰማራው ወይም የወከሇው ሰው በዚህ መመሪያም ሆነ
በላልች ተመሳሳይ ህጎች የተቀመጡ ዯንቦችን አክብሮ እንዱንቀሳቀስ ኃሊፊነቱን ወስድ
የመከታተሌ ግዳታ አሇበት፡፡
2. ማንኛውም የህዝባዊ መዋጮ ሇመሰብሰብ ፇቃዴ ያገኘ የበጎ አዴራጎት ዴርጅት ወይም
ማህበር መዋጮ እንዱሰበስብ ያሰማራው ወይም የወከሇውን ሰው ስም እና ሙለ አዴራሻ
መዝግቦ የመያዝ እና ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን ማሟሊቱን ማረጋገጥ አሇበት፡1. እዴሜው ከ 18 ያሊነሰ፤
2. የዚህን መመሪያ ይዘት እንዱሁም በመዋጮ ስብሰባ ጊዜ የተከሇከለ ዴርጊቶችን
ጠንቅቆ የሚያውቅ፤ እና
3. እንዯ መዋጮው ሁኔታ መዋጮውን ሇመሰብሰብ አካሊዊና ስነ-ሌቦናዊ ብቃት ያሇው፤
4. በህግ ክሌከሊ ያሌተዯረገበት፤
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3. የህዝባዊ መዋጮውን የሚያካሂዯው የበጎ አዴራጎት ዴርጅት ወይም ማህበር መዋጮውን
እንዱሰበሰቡ የሚያሰማራቸው ሰዎች፡1. የበጎ አዴራጎት ዴርጅቱን ወይም ማህበሩን እና የሰብሳቢውን ግሇሰብ ስም በግሌጽ
የሚያሳይ፣ የመዋጮው አስተባባሪ ፊርማ እና የዴርጅቱ ወይም ማህበሩ ማህተም
የያዘ የዯረት መሇያ፤
2. ህዝባዊ መዋጮውን የሚያካሂዯው የበጎ አዴራጎት ዴርጅት ወይም ማህበር ማህተም
ያረፇበት ከኤጀንሲው የተሰጠ የህዝባዊ መዋጮ ፇቃዴ ዯብዲቤ ወይም ሰርተፍኬት
ቅጅ፤ እንዱይዙ ማዴረግ ይገባዋሌ፡፡
4.

መዋጮው የሚሰበሰበው በፖስታ፣ በካርኒ ወይም በሳጥን በሚሆንበት ጊዜ ሁለም
ፖስታዎች፣ ካርኒዎች ወይም ሳጥኖች የራሳቸው መሇያ ቁጥር ያሊቸው ሳጥኖች የበጎ
አዴራጎት ዴርጅቱን ወይም ማህበሩን ስም፣ አርማ እና ማህተም እንዯያዙ ማረጋገጥ
አሇበት፡፡

5.

መዋጮው ከተሰበሰበ በኋሊ መዋጮው የተሰበሰበበት ፖስታ ወይም ሳጥን መከፇት
የሚችሇው ዴርጅቱን ወይም ማህበሩን ወይም ሕዝባዊ መዋጮውን በበሊይነት የሚመራው
የስራ መሪ ወይም ተወካይ ሰው ፊት ብቻ ነው፡፡

6.

በመኖሪያ ቤት እና በተከሇለ ቦታዎች የሚዯረግ ማንኛውም የህዝባዊ መዋጮ ማሰባሰብ
ስራ ከኤጀንሲው የተሇየ ፇቃዴ ካሌተሰጠ በስተቀር ከጧቱ 1፡00 ሰዓት እስከ ምሽቱ 12፡00
ሰዓት ብቻ ሉዯረግ ይገባሌ፡፡

7.

የኢትዮጵያ በጎ አዴራጎት ዴርጅቶች ወይም ማህበራት ወይም ህብረቶቻቸው የህዝባዊ
መዋጮ ስብሰባውን በሚያካሂደበት ወቅት ገቢ እንዱያገኙ ካሌተፇቀዯሊቸው ከውጭ
ምንጮች ከአጠቃሊይ ዓመታዊ ገቢያቸው 10 ፐርሰንት በሚበሌጥ መሌኩ ማሰባሰብ
አይችለም፡፡

አንቀጽ 13 ሇመዋጮ ስብሰባ የተሰማራ ሰው ያለበት ግዳታዎች
1. ማንኛውም በመዋጮ ሰብሳቢነት ሊይ የተሰማራ ሰው የሚከተለትን ማዴረግ ይጠበቅበታሌ፡ሀ. የስብሰባውን ስራ የሰዎችን መብት በጠበቀ መሌኩ እና በህግ አግባብ ማከናወን፤
ሇ. የመሰብሰቡን ስራ በመሌካም የሞራሌና የስነ ምግባር ሁኔታ ማከናወን፤
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ሐ. የመሰብሰብ ስሌጣኑን የሚያሳይ መረጃ መያዝ እንዱሁም ከፖሉስ፣ መዋጮውን
እየተጠየቀ

ካሇው

ሰው

ወይም

መረጃውን

ማየት

ከሚፇሌግ

ማንኛውም

የሚመሇከተው አካሌ ጥያቄ ሲቀርብሇት ማሳየት፤
መ. መዋጮውን እየሰበሰበ ባሇበት ማንኛውም ጊዜ የበጎ አዴራጎት ዴርጅቱን ወይም
የማህበሩን ስምና አርማ የያዘ የዯረት ባጅ፤
ሠ. በመዋጮ ስብሰባው ወቅት ከመዋጮው ጋር በተያያዘ ከፍሊጎት ውጪ አሇመወትወት
ወይም አሇማስቸገር፤
ረ. በመኖሪያ ቤት እና በተከሇለ ቦታዎች በሚዯረግ የመዋጮ መሰብሰብ ሂዯት ወቅት
ወዯ ውስጥ ሇመግባት ፇቃዴ መጠየቅ እና እንዲይገባ ወይም ሇቆ እንዱሄዴ
በተጠየቀ ጊዜ ያሇምንም ቅዴመ ሁኔታ መታዘዝ እንዱሁም ከተዯነገገው ሰዓት
ውጭ በሰዎች መኖሪያዎች አሇመሄዴ፤
ሰ. ህዝባዊ መዋጮ ስራው በማይሰሩበት ሰዓት፣ በተጠናቀቀበት ጊዜ እና በተጠየቀ
በማናቸውም ጊዜ መዋጮ ሇመሰብሰብ እንዱያስችሇው የተሰጠውን ማንኛውንም
መገሌገያ መመሇስ፤
ሸ. በተሰጠው የመሰብሰባ ስሌጣን መሰረት የሰበሰበውን መዋጮ ህዝባዊ መዋጮውን
ሇማስረከብ በተዘረጋው ሥርዓት መሰረት ሇሚመሇከተው አካሌ ማስረከብ፡፡

ክፍሌ አራት
ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች
አንቀፅ 14 ስሇ ሪፖርት አቀራረብ
1. መዋጮውን የሚያስተባብረው አካሌ መዋጮው በተጠናቀቀ በ 3 ወር ውስጥ ከመዋጮው
ጋር የተያያዘ ማንኛውንም የገንዘብ እንቅስቃሴ እና የሃብት ሁኔታ የሚያሳይ ሪፖርት
ሇኤጀንሲው ማቅረብ ይኖርበታሌ፡፡
2. ከሊይ በንዑስ አንቀጽ አንዴ የተጠቀሰው ሪፖርት ከገቢ እና ከወጪ ዝርዝር በተጨማሪ
የመዋጮ አሰባሰቡን ሂዯት የሚያሳይ ሪፖርት ማያያዝ አሇበት፡፡
3. መዋጮውን

ያስተባበረው

የሚጠይቃቸውን

አካሌ

ማንኛውንም

ኤጀንሲው

ጥያቄዎች

ይጠበቅበታሌ፡፡
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ከቀረበሇት

የመመሇስ

ሪፖርት

እንዱሁም

ጋር

ተያይዞ

መረጃዎችን

ማቅረብ

4. በዚህ

አንቀፅ

መሰረት

ሪፖርት

ሲያቀርብ

ከማንኛውም

አካሌ

ያገኘውን

ከ

ብር

5,000(አምስት ሺህ) በሊይ የሆነን መዋጮ ከየት አካሌ እንዯተገኘ በመግሇፅ ማካተት
ይገባዋሌ፡፡
5. ከሊይ የተዯነገገው ቢኖርም ኤጀንሲው አስፇሊጊ ሆኖ ሲያገኘው ስሇመዋጮው በሚመሇከት
ማንኛውም መረጃ እንዱቀርብሇት መጠየቅ ይችሊሌ፡፡

አንቀፅ 15 መዋጮን በኮሚሽን ማከናዎን ስሇመከሌከለ
ማንኛውም ህዝባዊ መዋጮ የሚያካሂዴ በጎ አዴራጎት ዴርጅት ወይም ማህበር በመዋጮው
ከሚሰበሰበው

ሃብት

በማናቸውም

መንገዴ

መጠን

ውስጥ

ኮሚሽን

የተወሰነውን

ሇመክፇሌ

ፐርሰንት

በመስማማት

ሇመክፇሌ

ህዝባዊ

ወይም

መዋጮን

በላሊ

ሉያካሂዴ

አይችሌም፡፡

አንቀፅ 16 ላልች ግዳታዎች የተጠበቁ ስሇመሆናቸው
በኤጀንሲው የህዝባዊ መዋጮ ፇቃዴ መሰጠቱ ህዝባዊ መዋጮውን ሇማዴረግ አስፇሊጊ
የሆኑ በላልች ህጎች የተመሇከቱ ግዳታዎችን አያስቀርም፡፡

አንቀፅ 18 ስሇ ቅጣት
1. ከህዝባዊ መዋጮ ጋር በተያያዘ የሚፇጸሙ ማናቸውም ህጋዊ ያሌሆኑ ተግባራት በወንጀሌ
ህጉ ዴንጋጌዎች የሚሸፇኑ መሆናቸው እንዯተጠበቀ ሆኖ ማንኛውም የበጏ አዴራጏት
ዴርጅት ወይም ማህበር፡ሀ.በዚህ መመሪያ መሠረት ከኤጀንሲው ፇቃዴ ሳያገኝ በህዝባዊ መዋጮ ማሰባሰብ
ስራ ሊይ ተሰማርቶ የተገኘ እንዯሆነ፤
ሇ. በዚህ መመሪያ አንቀጽ 13 መሰረት ሪፖርት ያሊቀረበ እንዯሆነ፤
ሐ. በዚህ መመሪያ ክፍሌ ሶስት ስር የተቀመጠውን የመዋጮ አሰባሰብ ስርዓት
ሳያከብር የቀረ እንዯሆነ
እንዯነገሩ ሁኔታና እንዯጉዲዩ ክብዯት ኤጀንሲው ከፅሁፍ ማስጠንቀቂያ እስከ ቀጣይ የህዝብ
መዋጮ ስብሰባ እቅድችን እስካሌተወሰነ ጊዜ የማገዴ እርምጃዎችን ሉወስዴ ይችሊሌ፡፡
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2. በዚህ አንቀፅ የተዯነገገው ቅጣት እንዯተጠበቀ ሆኖ በአዋጁ አንቀጽ 91፣ 92 ፣ 93፣ 98
(3) እና 102 የተመሇከቱ የስራ መሪን ከሃሊፊነት የማንሳት፣ ዴርጅቱን ወይም ማህበሩን
የማገዴ፣ የማፍረስ እና ላልች ቅጣቶች እና እርምጃዎች ተፇፃሚ ይሆናለ፡፡

አንቀፅ 19 ተፇፃሚነት ስሇማይኖራቸው ላልች ህጎች
ከዚህ

መመሪያ

ጋር

የሚቃረን

ማንኛውም

መመሪያና

ሌማዲዊ

አሰራር

ተፇፃሚነት

አይኖረውም፡፡

አንቀፅ 20 መመሪያው የሚፀናበት ገዜ
ይህ መመሪያ በኤጀንሲው ፀዴቆ ከወጣበት ከሐምላ 9 ቀን 2003 ዓ.ም ጀምሮ ተፇፃሚ
ይሆናሌ፡፡

አሉ ሲራጅ መሀመዴ
የበጎ አዯራጎት ዴርጅቶችና ማኀበራት ኤጀንሲ
ዋና ዲይሬክተር
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