የበጎ አድራጎት ድርጅቶችና ማህበራት
የገቢ ማስገኛ ስራዎች ሊይ
የሚሰማሩበትን ሁኔታ ሇመወሰን የወጣ
መመሪያ

ቁጥር 26/2012

መግቢያ
በበጏ አድራጏት ድርጅቶችና ማህበራት አዋጅ 621/2001 አንቀጽ 103 መሰረት የበጏ
አድራጏት

ድርጅቶችና

ማህበራት

በገቢ

ማስገኛ

ስራዎች

ሊይ

መሰማራት

እንዯሚችለ

በመዯንገጉ፤
በጏ አድራጏት ድርጅቶችና ማህበራት በተሇይም የገቢ ምንጫቸውን ከአገር ውስጥ የሚያገኙ
በእርዳታና በላልች መንገዶች ከሚያገኙዋቸው
ስራዎች

ሊይ

ተሰማርተው

የገቢ

የገቢ ምንጮች በተጨማሪ በገቢ ማስገኛ

ምንጮቻቸውን

እንዲያሰፈ

መዯረግ

ያሇበት

መሆኑ

ስሇታመነበት፤
በአዋጁ ስሇ ገቢ ማስገኛ ስራዎች የተዯነገገውን ሇማስፇፀም መመሪያ ማውጣት አስፇሊጊ መሆኑ
ስሇታመነበት፤
የኢፋድሪ

በጏ

አድራጏት

ድርጅቶችና

ማህበራት

ኤጀንሲ

በበጏ

አድራጏት

ድርጅቶችና

ማህበራት አዋጅ 621/2001 አንቀጽ 9/4/ እና ስሇበጏ አድራጏት ድርጅቶች እና ማህበራት
ምዝገባና አስተዳዯር በወጣው የሚኒስትሮች ምክር ቤት ዯንብ ቁጥር 168/2001 አንቀጽ 34
መሠረት ይህን መመሪያ አውጥቷሌ፡፡

ክፌሌ አንድ
ጠቅሊሊ
አንቀፅ 1 አጭር ርዕስ
ይህ

መመሪያ

“የበጏ

አድራጏት

ድርጅቶችና

ማህበራት

በገቢ

ማስገኛ

ስራዎች

ሊይ

ስሇሚሰማሩበት ሁኔታ ሇመወሰን የወጣ መመሪያ ቁጥር 26/2012” ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡
አንቀፅ 2 አውጪው አካሌ
የበጎ አድራጎት ድርጅቶችና ማህበራት ኤጀንሲ በአዋጁና በዯንቡ በተሰጠው ስሌጣን መሰረት
ይህንን መመሪያ አውጥቷሌ፡፡
አንቀፅ 3 ትርጓሜ
የቃለ አገባብ ላሊ ትርጓሜ የሚያሰጠው ካሌሆነ በስተቀር ሇዚህ መመሪያ፡1

1. "አዋጅ" ማሇት የበጏ አድራጏት ድርጅቶችና ማህበራት አዋጅ ቁጥር 621/2001 ነው፡፡
2. "ዯንብ" ማሇት የበጏ አድራጏት ድርጅቶችና ማህበራት የሚንስትሮች ም/ቤት ዯንብ
ቁጥር 168/2001 ነው፡፡
3. “ኤጀንሲ" ማሇት የበጏ አድራጏት ድርጅቶችና ማህበራት ኤጀንሲ ነው፡፡
4. “ዋና

ዳይሬክተር”

ማሇት

የበጏ

አድራጏት

ድርጅቶችና

ማህበራት

ኤጀንሲ

ዋና

ዳይሬክተር ነው፡፡
5. “የገቢ ማስገኛ ስራ” ማሇት

አንድ የበጏ አድራጏት ድርጅት ወይም ማህበር በኤጀንሲው

በሚሰጠው የገቢ ማስገኛ ሥራ ፇቃድ መሠረት በበጎ አድራጎት ድርጅቱ ወይም ማህበሩ
ባሇቤትነት ሥር የሆነ ሇትርፌ የሚቋቋምና የበጏ አድራጏት ድርጅቱ ወይም ማህበሩ
ከተመዘገበበት ዓሊማ እና ከተሠማራበት የሥራ መስክ

ጋር ቀጥታ ግንኙነት ያሇዉና

ትርፌ ሇማግኘት የሚሰራ ንግድ እንቅስቃሴ ነው፡፡
6. “ፇቃድ” ማሇት በላልች ህጎች ሇንግድ፣ ሇኢንቨስትመንት እና ላልች ትርፌ ሇማግኘት
ሇሚሰሩ ስራዎች የተቀመጡ የምዝገባና የፇቃድ መስፇርቶች እንዯተጠበቁ ሆነው የበጎ
አድራጎት ድርጅቶችና ማህበራት በገቢ ማስገኛ ስራዎች ሊይ ሇመሰማራት እንዲችለ
በኤጀንሲው የሚሰጥ የፅሁፌ ማረጋገጫ ነው፡፡
7. በአዋጅና በማስፇፀሚያ ዯንቡ ሊይ የተቀመጡት ላልች ትርጓሜዎች በዚህ መመሪያ ሊይ
ተፇፃሚ ይሆናለ፡፡
8. በዚህ መመሪያ ዉስጥ በወንድ ፆታ የተዯነገገው የሴትንም ፆታ ያካትታሌ፡፡

አንቀፅ 4 የተፇፃሚነት ወሰን
ይህ መመሪያ፡ሀ. ከአንድ በሊይ በሆኑ ክሌልች በሚሰሩ የበጎ አድራጎት ድርጅቶች ወይም ማህበራት
ወይም የአባሊት ጥንቅራቸዉ ከአንድ ክሌሌ በሊይ በሆኑ ማህበራት፤
ሇ.በአንድ ክሌሌ ብቻ የሚሰሩ ቢሆንም በዉጭ አገር በጎ አድራጎት ድርጅቶች እና
በኢትዮጲያ ነዋሪዎች በጎ አድራጎት ድርጅቶችና ማህበራት፤እና
ሐ. በአዲስ አበባ ወይም በድሬዳዋ ከተማ አስተዳዯር በሚሰሩ የበጎ አድራጎት
ድርጅቶችና ማህበራት ሊይ ተፇጻሚ ይሆናሌ፡፡
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ክፌሌ ሁሇት
ስሇ ገቢ ማስገኛ ስራዎች
አንቀፅ 5. የገቢ ማስገኛ ስራ ከዓሊማ ጋር ተያያዥ ስሇመሆን
ገቢ የሚያስገኙ ስራዎች በጏ አድራጏት ድርጅቱ ወይም ማህበሩ ከሚሰራው ስራ ማንኛውም
የበጏ አድራጏት ድርጅት ወይም ማህበር በገቢ ማስገኛ ስራዎች ሇመሰማራት ከሚሰራው ሥራ
ጋር በቀጥታ ተያያዥነት ያሇው መሆን ይገባዋሌ፡፡

አንቀፅ 6. የገቢ ማስገኛ ስራ ሇዓሊማ ማስፇፀሚያ ስሇመዋለ
1. በጎ አድራጎት ድርጅቱ ወይም ማህበሩ በገቢ ማስገኛ ስራ ሊይ ተሰማርቶ የሚያገኘው
ትርፌ ሇበጎ አድራጎት ድርጅት ወይም ማህበር አስተዳዯራዊ ወጪ መሸፇኛነት
ሉውሌ አይችሌም ፡፡
2. በበጎ አድራጎት ድርጅት

ወይም ማህበር ስር ያሇ የአስተዳዯር ስራ በገቢ ማስገኛው

ውስጥም በተዯራቢነት አገሌግልት የሚሰጥ በሚሆንበት ግዜ ወጪው የዋናው በጎ
አድራጎት ድርጅት ወይም ማህበር አስተዳዯራዊ ወጪ ተዯርጏ ይወስዳሌ፡፡
3. የበጎ አድራጎት ድርጅቱ ወይም ማህበሩ አስተዳዯርና አስተዳዯራዊ ወጪዎች ከገቢ
ማስገኛ ስራው አስተዳዯርና የአስተዳዯር ወጪዎች መሇየት ይኖርባቸዋሌ፡፡

አንቀፅ 7. ከገቢ ማስገኛ ስራ የሚገኝ ትርፌ ሇአባሊት የማይከፊፇሌ
ስሇመሆኑ
ከገቢ ማስገኛ ስራዎች የሚገኝ ትርፌ ሇአባሊት ወይም ሇተጠቃሚዎች በቀጥታ በገንዘብ ወይም
በቁስ ሉከፊፇሌ አይችሌም፡፡
1. በንዑስ አንቀፅ አንድ ስር የተጠቀሰው እንዯተጠበቀ ሆኖ በጎ አድራጎት ድርጅቱ

ወይም

ማህበሩ ከገቢ ማስገኛ ስራ የሚያገኘውን ትርፌ ሇተጠቃሚዎች/ሇአባሊት/ ሇሚሰጥ የበጏ
አድራጏት አገሌግልት ከማዋሌ አያግዯውም፡፡

3

ክፌሌ ሦስት
ስሇ ገቢ ማስገኛ ሥራ ፇቃድ አሰጣጥ
አንቀፅ 8. አስፇሊጊ ቅድመ ሁኔታዎች
1. በገቢ ማስገኛ ስራዎች ሊይ መሰማራት የሚፇሌግ የበጎ አድራጎት ድርጅት

ወይም

ማህበር ሇኤጀንሲው በፅሁፌ ማመሌከት ይኖርበታሌ፡፡
2. ሇገቢ ማስገኛ ስራ የሚቀርብ ማመሌካች በበጏ አድራጏት ድርጅቱ ወይም ማህበሩ
የበሊይ አካሌ ወይም የስራ ሀሊፉ የሚፇረም ሆኖ፡ሀ/ የበጎ አድራጎት ድርጅቱ ወይም ማህበሩ ስምና አድራሻ፣
ሇ/ የምዝገባ ሰርተፉኬት ኮፒ፣
ሐ/ የበጎ አድራጎት ድርጅቱ ወይም ማህበሩ አሊማ፣
መ/ የአገሌግልት ክፌያ 150 ብር፣
ሠ/ የሚሰማራበት የንግድ ዘርፌ ከመነሻ ካፒታሌ፣
ረ/ የቢዝነስ እቅድ

ጋር ተያያዞ መቅረብ ይኖርበታሌ፡፡

አንቀፅ 9 የገቢ ማስገኛ ሥራ ፇቃድ ይዘት
1. የገቢ ማስገኛ ስራ ከኤጀንሲው በፅሁፌ በሚሰጥ ፇቃድ ይፇቀዳሌ፡፡
2. የገቢ ማስገኛ ስራዎች ሊይ ሇመሰማራት የሚሰጥ ፇቃድ ፡1/ የበጎ አድራጎት ድርጅት

ወይም ማህበር ስምና አድራሻ፣

2/ እንዲሰማራ የተፇቀዯሇት የገቢ ማስገኛ ስራ አይነት፣
3/ ፇቃድ የተሰጠበት ጊዜ፣ እና
4/ ሇሚመሇከተው የመንግስት አካሌ የሚሰጥ የድጋፌ ዯብዳቤን
የሚያካትት ይሆናሌ፡፡
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አንቀፅ 10. የፇቃድ ሰጪ አካሌ
1. የገቢ ማስገኛ ስራ ሊይ መሰማራት የሚያስችሌ አስፇሊጊው ማጣራት ከተካሄዯ
በኋሊ በምዝገባና ክትትሌ ኦፉሰሮች አማካኝነት የሚሰጥ ይሆናሌ፡፡
2. የውጭ በጎ አድራጎት ድርጅቶች
ፇቃድ

በምዝገባ፣

ክትትሌና

በገቢ ማስገኛ ስራ ሊይ እንዲሰማሩ የሚሰጥ

ድጋፌ

ዋና

የሥራ

ሂዯት

ባሇቤት

መፅዯቅ

ይኖርበታሌ፡፡

አንቀፅ 11. ማመሌከቻው ውሳኔ ስሇሚያገኝበት ሁኔታ
1. የገቢ ማስገኛ ስራ ጥያቄ የቀረበሇት ማንኛውም የምዝገባና ክትትሌ ኦፉሰር
በ15 የስራ ቀናት ውስጥ ውሳኔውን በፅሁፌ ማሳወቅ ይኖርበታሌ፡፡
2. የውጭ በጎ አድራጎት ድርጅቶች

በገቢ ማስገኛ ስራ ሊይ እንዲሰማሩ የሚሰጥ

ፇቃድ በምዝገባና ክትትሌ ኦፉሰር ከተመረመረ በኋሊ የምዝገባ፣ ክትትሌና
ድጋፌ

ዋና

የሥራ

ሂዯት

ባሇቤት

በ10

የስራ

ቀናት

ውስጥ

መፅዯቅ

ይኖርበታሌ፡፡

አንቀፅ 12. ገቢ ማስገኛ ስራ ሊይ ሇመሰማራት ብቁ የሚያዯርጉ መመዘኛዎች
የገቢ ማስገኛ ስራ ሊይ ሇመሰማራት የሚቀርብ ማመሌከቻ ሊይ ውሳኔ ሲሰጥ ኤጀንሲው
የሚከተለትን ጉዳዮቸ ከግምት ሉያስገባ ይችሊሌ፡1. የበጏ አድራጏት ድርጅቱ ወይም ማህበሩ አሊማውን ሇማሳካት ከተመዘገበበት
ዓሊማና ከተሰማራበት የስራ መስክ ጋር ቀጥተኛ ተያያዥነት ያሇዉ መሆኑን፤
2. የበጏ አድራጏት ድርጅቱ ወይም ማህበሩ በተመዘገበበትና ፇቃድ ባገኘበት ዓሊማ
መሠረት እየተንቀሳቀሰ የሚገኝ ከሆነ፣
3. ሇመሰማራት ጥያቄ የቀረበበት የገቢ ማስገኛ ስራ ከመሌካም ስነ-ምግባር ጋር
ተቃራኒ ያሌሆነ መሆኑን፤
4. በአዋጁና በዯንቡ እንዲሁም በላልች ህጎች የተቀመጡ ግዴታዎችን አክብሮ
በመሥራት የተሻሇ አፇፃፀም መኖር፤
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አንቀፅ 13. የአቤቱታ

ሥነ ሥርዓት

1. በዚህ መመሪያ አንቀጽ 10 ንዑስ አንቀጽ 1 በተሰጠዉ አገሌግልት ሊይ ቅር የተሰኘ
ተገሌጋይ በ5 የሥራ ቀናት ዉስጥ ሇምዝገባ፣ ክትትሌና ድጋፌ ዋና የሥራ ሂዯት
ባሇቤት ቅሬታዉን በጽሑፌ ማቅረብ ይችሊሌ፡፡
2. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 በተሰጠዉ ዉሳኔ ሊይ ቅሬታ ያሇዉ ተገሌጋይ በ5
የስራ ቀናት ውስጥ ቅሬታውን ሇኤጀንሲው ዋና ዳይሬክተር ማቅረብ ይችሊሌ፡፡
3 በዚህ መመሪያ አንቀጽ 10 ንዑስ አንቀጽ 2 መሠረት ሇዉጭ የበጎ አድራጎት ድርጅት
በተሰጠዉ አገሌግልት ሊይ ቅር የተሰኘ ተገሌጋይ
በ5 የሥራ ቀናት ዉስጥ
ቅሬታውን ሇኤጀንሲው ዋና ዳይሬክተር በጽሑፌ ማቅረብ ይችሊሌ፡፡
\

አንቀፅ 14. ስሇ የንግድ ፇቃድና ላልች ሁኔታዎች
1. ገቢ የሚያስገኙ ስራዎች ሊይ ሇመሰማራት የጠየቀው የበጏ አድራጏት ድርጅት
ወይም ማህበር ከኤጀንሲው በፅሁፌ ፇቃድ ካገኘ በኋሊ ትርፌ በሚያስገኙ
ስራዎች ሊይ ሇመሰማራት የሚያስችሇውን የንግድ ፇቃድ ከተገቢው የመንግስት
አካሌ ዘንድ ቀርቦ ማግኘት ይኖርበታሌ፡፡
2. በዚህ መመሪያ ስሇ ገቢ ማስገኛ ስራዎች የተዯነገጉት እንዯተጠበቁ ሆነው
በንግድና ኢንቨስትመንቱ እንዲሁም ትርፌ ሇማግኘት በተቋቋሙ ድርጅቶች
ሊይ ተፇፃሚ የሚሆኑ የምዝገባ፣የፇቃድ፣የግብርና ላልች ግዴታዎች በሙለ
በገቢ ማስገኛ ስራዋችም ሊይ ተፇፃሚ ይሆናለ፡፡
3. የበጏ አድራጏት ድርጅቱ ወይም ማህበሩ የገቢ ማስገኛ ስራዎችን ሇመስራት
ከንግድና ኢንቨስትመንት ጋር በተያያዘ በላልች ህጏች መሠረት የሚያገኛቸውን
ማናቸውም የፇቃድ ሰርተፌኬቶች፣ የግብር መሇያ ቁጥርና ላልች ተያያዥ
ጉዳዮችን ወዲያውኑ ሇኤጀንሲው ማሳወቅ ይኖርበታሌ፡፡
4. የበጏ አድራጏት ድርጅቱ ወይም ማህበሩ ገቢ በሚያስገኝ ስራ ሊይ ሇመሰማራት
የሚያወጣው የንግድ ፇቃድም ሆነ የሚያገኛቸው ማናቸውም መብቶች ፀንተው
የሚቆዩት የበጏ አድራጏት ድርጅቱ ወይም ማህበሩ ህጋዊ ሰውነቱ ተጠብቆ
እስከሚቆይበት ጊዜ ብቻ ነው፡፡

አንቀፅ 15. ስያሜን በሚመሇከት
1. የበጏ አድራጏት ድርጅቱ ወይም ማህበሩ የገቢ ማስገኛ ስራ የንግድ ፇቃድ ስም
ከበጏ አድራጏት ድርጅቱ ወይም ማህበሩ ስም የተሇየ መሆን ይኖርበታሌ፡፡
2. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 እንዯተጠበቀ ሆኖ ስያሜን በሚመሇከት በንግድ
ሚኒስቴር ህግ መሠረት ተፇፃሚ ይሆናሌ፡፡
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ክፌሌ አራት
ስሇ ሂሳብ አያያዝና ገንዘብ አጠቃቀም
አንቀፅ 16. ስሇ ሂሳብ መዝገብ
1. ገቢ የሚያስገኙ ስራዎችን የሚሰራ የበጏ አድራጏት ድርጅት ወይም ማህበር ገቢ
የሚያስገኙ ስራዎችን በተመሇከተ ከበጏ አድራጏት ስራው የተሇየ የሂሳብ
መዛግብት መያዝ ይኖርበታሌ፡፡
2. ገቢ

ማስገኛ

ስራውን

በተመሇከተ

የሚያዘው

የሂሳብ

መዝገብ

በንግድ፣

ኢንቨስትመንት እንዲሁም በግብር ህጏች ሊይ የተዘረዘሩትን የሂሳብ መዝገብ
አያያዝ መስፇርቶች ያሟሊ መሆን ይኖርበታሌ፡፡
3. የገቢ ማስገኛ ስራው የባንክ ሂሳብ ከበጏ አድራጏት ድርጅቱ ወይም ማህበሩ
ሂሳብ የተሇየ መሆን ይገባዋሌ፡፡
4. የገቢ ማስገኛ ስራ የባንክ ሂሳብ ሇመክፇት ሇኤጀንሲው ማሳወቅና ፇቃድ ማግኘት
ያስፇሌጋሌ፡፡

አንቀፅ 17. ስሇ ገንዘብ አጠቃቀም
1. ገቢ የሚያስገኙ ስራዎችን ሇመስራት የሚውሌ የምዝገባ ጉዳይ ማስፇፀሚያና
የገቢ ማስገኛ ስራው ማስጀመሪያ ካፒታሌ በበጏ አድራጏት ድርጅቱ ወይም
ማህበሩ ወጪ የሚሸፇን ይሆናሌ፡፡
2. የገቢ ማስገኛ ስራው ተቋቋሞ ስራ ከጀመረ በኋሊ የሚካሄድ ማናቸውም አይነት
የገንዘብ እንቅስቃሴዎች በጏ አድራጏት ድርጅት ወይም ማህበር የገንዘብ
እንቅስቃሴ ጋር ግንኙነት ያሊቸው መሆን የሇባቸውም፡፡
3. የገቢ ማስገኛ ስራው ወጪና ኪሳራ በንግድ ህግ አግባብ መሠረት ከተሰሊ በኋሊ
የሚገኝ የተጣራ ትርፌ በገቢ ማስገኛ ስራው የሂሳብ ሠራተኛ አማካኝነት ወዯ
በጏ አድራጏት ድርጅቱ ወይም ማህበሩ ሂሳብ እንዲገባ መዯረግ ይኖርበታሌ፡፡
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አንቀፅ 18. አስተዳዯራዊ ጉዳዮች
1. የገቢ ማስገኛ ስራ አስተዳዯር ከበጏ አድራጏት ድርጅቱ ወይም ማህበሩ
የተሇየና የሇት ተሇት ስራዎችን የሚያከናውን ስራ አስኪያጅና የሂሳብ ሹም
ሉኖረው ይገባሌ፡፡
2. ከሊይ በንዑስ አንቀፅ 1 ሊይ የተጠቀሰው ቢኖርም የበጏ አድራጏት ድርጅቱ
ወይም ማህበሩ የገቢ ማስገኛ ስራውን በበሊይነት ከመቆጣጠር የሚያግዯው
አይሆንም፡፡

አንቀፅ 19. ስሇ መፌረስ
1. የገቢ ማስገኛ ስራው በኪሳራ የበጏ አድሪጏት ድርጅቱ ወይም ማህበር ውሳኔ
ወይም በኤጀንሲው ውሳኔ እንዲዘጋ/እንዲፇርስ/ በሚዯረግበት ጊዜ የባሇዕዳዎች
መብት ተከብሮ ሀብትና ንብረት ወዯ በጏ አድራጏት ድርጅቱ ወይም ማህበሩ
እንዲተሊሇፌ ይዯረጋሌ፡፡
2. የገቢ ማስገኛ ስራው የሚዘጋበት ምክንያት በበጏ አድራጏት ድርጅት ወይም
ማህበሩ ህጋዊ ሰውነት ማብቃት ምክንያት በሚሆንበት ግዜ የባሇዕዳዎች መብት
ተከብሮ

ሀብትና

ንብረት

በኤጀንሲው

ውሣኔ

ሇተመሳሳይ

ዓሊማ

ሊሊቸው

ድርጅቶች ይሆናሌ፡፡
3. የገቢ ማስገኛ ስራው ሲፇርስ የሚነሱ የንብረት ክፌፌሌ ጥያቄዎችን በሚመሇከት
በበጏ አድራጏት ድርጀቶችና ማህበራት ኤጀንሲ መመሪያ ቁጥር 06/2003
መሠረት የሚፇፀም ይሆናሌ፡፡

አንቀፅ 20. ስሇ ሪፖርት አቀራረብ
1. የበጏ አድራጏት ድርጅቶች ወይም ማህበራት ከበጏ አድራጏት ድርጅቱ ወይም
ማህበር መዯበኛ ሪፖርት የተሇየና የገቢ ማስገኛ ስራውን የገንዘብ እንቅስቃሴ
ሉያሳይ የሚችሌ አመታዊ የኦዲት ሪፖርት ሇኤጀንሲው ማቅረብ ይኖርባቸዋሌ፡፡
2. የኦዲት ሪፖርት አቀራረብና ይዘትን በተመሇከተ በኤጀንሲው መመሪያ ቁጥር --2004 ስሇኦዲት ሪፖርት የተዯነገጉት ተፇፃሚ ይሆናለ፡፡
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ክፌሌ አምስት
ሌዩ ሌዩ ድንጋጌዎች
አንቀፅ 21. ስሇ ቅጣት
1 ማንኛውም የበጏ አድራጏት ድርጅት ወይም ማህበር፡ሀ/ በዚህ መመሪያ መሠረት ከኤጀንሲው ፇቃድ ሳያገኝ በገቢ ማስገኛ ስራ ሊይ
ተሰማርቶ የተገኘ እንዯሆን፤
ሇ/ በዚህ መመሪያ ከተዯነገገው አግባብ ውጪ በገቢ ማስገኛ ስራው የሚያገኘውን
ትርፌ ሇተጠቃሚዎች ወይም ሇአባሊት ያከፊፇሇ እንዯሆነ፤
ሐ/ ሇገቢ ማስገኛ ስራዎች የተሇየ የሂሳብ መዛግብት ያሌያዘ፣ የተሇየ ሂሳብ ቁጥር
ያሌከፇተ፣ የገንዘብ እንቅስቃሴውን ከበጏ አድራጏት ድርጅት ወይም ማህበር
የቀሊቀሇ እንዯሆነ፤
መ/ ሇመሌካም ስነ-ምግባር ተቃራኒ የሆነ የገቢ ማስገኛ ስራ ሊይ ተሰማርቶ
እንዯሆነ፤
ሠ/ ከገቢ ማስገኛ ስራው የሚያገኘውን ገቢ ሇዋናው በጏ አድራጏት ድርጅት ወይም
ማህበር አስተዳዯራዊ ወጪ መሸፇኛነት ያዋሇው እንዯሆነ፤
እንዯነገሩ ሁኔታና እንዯጉዳይ ክብዯት ኤጀንሲው ከፅሁፌ ማስጠንቀቂያ እስከ ፇቃድ ስረዛ ያለ
እርምጃዎችን ሉወስድ ይችሊሌ፡፡
2. በዚህ አንቀፅ ንኡስ አንቀፅ 1 የተመሇከተው እንዯተጠበቀ ሆኖ ከወንጀሌ ጋር
የተያያዙ ተግባራት በወንጀሌ ህግ ድንጋጌዎች መሰረት የሚያስቀጡ ይሆናሌ፡፡

አንቀፅ 22. የመሸጋገሪያ ድንጋጌዎች
1. ከዚህ መመሪያ መውጣት በፉት በገቢ ማስገኛ ስራ ሊይ ተሰማርተው የሚገኙ በጏ
አድራጏት ድርጅቶችና ማህበራት ሊይ ተፇፃሚ ይሆናሌ፡፡
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2. የዚህ አንቀጽ ንዑስ

አንቀጽ 1 እንዯተጠበቀ ሆኖ ቀዯም ሲሌ የኤጀንሲውን ፇቃድ

ሳያገኙ እንዲሁም የንግድ ፇቃድ ሳያገኙ በገቢ ማስገኛ ስራ ሊይ ተሰማርተው የሚገኙ
በጏ አድራጏት ድርጅቶችና ማህበራት በዚህ መመሪያ መሰረት እስከ 6 ወር ጊዜ ወስጥ
አስፇሊጊውን ፇቃድ ማግኘት ይኖርባቸዋሌ፡፡
3. የንግድ ፇቃድ አግኝተው የንግድ ስራ እየሰሩ ያለ በጎ አድራጎት ድርጅቶች ወይም

ማህበራት ይህ መመሪያ ከፀዯቀበት ቀን ጀምሮ

እስከ 6 ወር ጊዜ ዉስጥ በኤጀንሲው

ቀርበው ከመመሪያው ጋር በተጣጠመ መሌኩ ራሳቸውን ማዯራጀት ይገባቸዋሌ፡፡

አንቀፅ 23. መመሪያው ስሇሚሻሻሌበት ሁኔታ
ኤጀንሲው ይህንን መመሪያ ተግባራዊ ሲያዯርግ የሚከሰቱ ክፌተቶችን ሇመሙሊት፣ አዋጁንና
ዯንቡን የሚጠቀም ሆኖ ሲያገኘዉ በማንኛዉም ጊዜ ሉያሻሽሇው ይችሊሌ፡፡

አንቀፅ 24. ተፇፃሚነት ስሇማይኖራቸው ላልች ህጎች
ከዚህ መመሪያ ጋር የሚቃረን ማንኛውም መመሪያና ሌማዳዊ አሰራር ተፇፃሚነት
አይኖረውም፡፡

አንቀፅ 25. መመሪያው የሚፀናበት ጊዜ
ይህ መመሪያ በኤጀንሲው ፀድቆ ከወጣበት ከመስከረም 13 ቀን 2004 ዓ ም ጀምሮ ተፇፃሚነት
ይኖረዋሌ፡፡

አሉ ሲራጅ መሀመድ
የበጎ አዯራጎት ድርጅቶችና ማህበራት ኤጀንሲ
ዋና ዳይሬክተር
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