የበጏ አዴራጏት ዴርጅቶችና
ማህበራት ንብረቶችን
ሇማጣራት፣ ሇማስተሊሇፌ እና
ሇማስወገዴ የወጣ መመሪያ

ቁጥር 27/2012

የበጏ አዴራጏት ዴርጅቶችና ማህበራት ንብረቶችን
ሇማጣራት፣ ሇማስተሊሇፌ እና ሇማስወገዴ የወጣ

መመሪያ
መግቢያ
የበጏ

አዴራጏት

ዴርጅቶችና

ማህበራትን

ሇመመዝገብና

ሇማስተዲዯር

በወጣው

አዋጅ

621/2001 እና በዯንብ ቁጥር 168/2001 መሠረት ሕብረተሰብን ተጠቃሚ ሇማዴረግ የተቋቋመ
የበጎ አዴራጎት ዴርጅት ወይም ማህበር በሕግ አግባብ ሲፇርስ ወይም በተሇያየ ምክንያት
ዴርጅቱ የማይጠቀምበት ንብረት ሆኖ ሲገኝ በሕዝብ ስም ያሰባሰበው ሃብትና ንብረት በዴርጅቱ
ጥያቄ ወይም በኤጀንሲው ውሳኔ ሇተመሳሳይ ዓሊማ ማዋሌ እንዱቻሌ ንብረቱን ሇማጣራት፣
ሇማስተሊሇፌ

እና

ሇማስወገዴ

የሚረዲ

ዝርዝር

የአፇፃፀም

መመሪያ

ማውጣት

አስፇሊጊ

በመሆኑ፡፡
በህግ ያሌፇረሱና በሥራ ሊይ ያለ በርካታ የበጎ አዴራጎት ዴርጅቶችና ማህበራት ሇረጅም ጊዜ
የተገሇገለባቸውና

በእርጅና

ምክንያት

አገሌግልት

የማይሰጡ

ወይም

ጊዜያቸው

በማሇፈ

ምክንያት የማይፇሇጉ ዕቃዎችን ሇማስወገዴ ሇኤጀንሲው የሚያቀርቡት የይወገዴሌን ጥያቄን
ሇማስተናገዴ እንዱቻሌ ዝርዝር የማስፇፀሚያ ስርዓት ማውጣት አስፇሊጊ በመሆኑ፡፡
በላሊ በኩሌ የበጎ አዴራጎት ዴርጅት ወይም ማህበር በተጠቃሚው ህዝብ ስም ከቀረጥ ነፃ
የገቡና የኮዴ 35 አገሌግልት ሽፊን የተሰጣቸው ተሸከርካሪዎችን ስርዓት ባሇው መንገዴ
ሇማስተዲዯር፣ሇማጣራት፣ሇማስተሊሇፌ እና ሇማስወገዴ ይቻሌ ዘንዴ ግሌፅ መመሪያ መኖሩ
አስፇሊጊ በመሆኑ፡፡
የኢፋዴሪ

በጏ

አዴራጏት

ዴርጅቶችና

ማህበራት

ኤጀንሲ

የበጏ

አዴራጏት

ዴርጅቶችና

ማህበራትን ሇመመዝገብና ሇማስተዲዯር በወጣው አዋጅ ቁጥር 621/2001 አንቀጽ 9/4/
መሠረት ይህን መመሪያ አውጥቷሌ፡፡
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ክፌሌ አንዴ
ጠቅሊሊ
አንቀጽ 1. አውጭው ባሇስሌጣን
የበጏ አዴራጏት ዴርጅቶችና ማህበራት ኤጀንሲ በአዋጅ ቁጥር 621/2001 መሠረት የበጏ
አዴራጏት ዴርጅቶችና ማህበራት ንብረቶችን ሇማጣራት፣ ሇማስተሊሇፌ እና ሇማስወገዴ በአዋጁ
አንቀጽ 9(4) በተሰጠው ስሌጣን መሠረት ይህን መመሪያ አውጥቷሌ፡፡

አንቀጽ 2. አጭር ርዕስ
ይህ መመሪያ “የበጏ አዴራጏት ዴርጅቶችና ማህበራት ንብረቶችን ሇማጣራት ሇማስተሊሇፌ እና
ሇማስወገዴ የወጣ መመሪያ ቁጥር 27/2012” ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡

አንቀጽ 3. ትርጓሜ
የቃለ አገባብ ላሊ ትርጉም የሚያሰጠው ካሌሆነ በስተቀር በዚህ መመሪያ ውስጥ ያለ ቃሊትና
ሐረጏች የሚከተሇውን ትርጉም ይይዛለ፡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. “ሿሚው አካሌ” ማሇት ኤጀንሲው ወይም በኤጀንሲው ውክሌና የተሰጠው በክሌልች
የበጎ አዴራጎት ዴርጅቶችና ማህበራትን ሇመምራትና ሇማስተዲዯር ህጋዊ ስሌጣን
የተሰጠው አካሌ ወይም በሕግ ሥሌጣን ያሇው ፌርዴ ቤት ነው፡፡
7. “ንብረት አጣሪ” ማሇት በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 6 በተዘረዘሩት አካሊት ንብረትን
ሇማጣራት የሚሾም አካሌ ነው፡፡
8. “ንብረት ማጣራት” ማሇት በሕግ አግባብ ንብረቱ እንዱጣራ ውሳኔ የተሊሇፇበትን የበጏ
አዴራጏት ዴርጅት ወይም ማህበር ሃብትና ዕዲ የመሇየት ሂዯት ነው፡፡
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9. “ንብረት ማስተሊሇፌ” ማሇት በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 3 መሠረት የተጣራውን
ኃብትና ንብረት ሇላሊ ወገን የማስተሊሇፌ ሂዯት ነው፡፡
10. “ቋሚ ንብረት” ማሇት ግዙፊዊ ኃሌዎት ያሇው ከአንዴ ዓመት በሊይ ሇሆነ ጊዜ
የጠቀሜታ እሴት የሚኖረው እና አገሌግልት በመስጠት ሊይ የሚገኝ ወይም ሉሰጥ
የሚችሌ ንብረት ሲሆን እንዯ የቢሮ ዕቃ፣ ኮምፒውተር፣ ተሽከርካሪ፣ መርከብ፣
አውሮፕሊን፣ ህንፃ፣ እና የመሳሰለትን ይጨምራሌ፡፡
11. “አሊቂ ዕቃ” ማሇት ከቋሚ ዕቃ ውጭ የሆነ ማናቸውም የበጏ አዴራጏት ዴርጅቶች
ወይም ማህበራት ንብረት ሲሆን ጥቅም ሊይ መዋሌ ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ እስከ አንዴ
ዓመት አገሌግልት ሉሰጥ የሚችሌ እና ዋጋው የንብረት አጣሪው በሚያወጣው የዋጋ
ግምት የሚወሰን ንብረት ነው፡፡
12. “የዋጋ ግምት”

ማሇት በንብረት ማጣራት እና ማስወገዴ ሂዯት አጣሪው ወይም ሌዩ

ዕውቀት ያሇው ባሇሞያ ሇአንዴ ንብረት የሚሰጠው የዋጋ ተመን ነው፡፡
13. በዚህ መመሪያ በወንዴ ፆታ የተዯነገገው የሴትንም ፆታ ያካትታሌ፡፡

አንቀጽ 4. የመመሪያው ተፇፃሚነት ወሰን
ይህ መመሪያ በሚከተለት ሊይ ተፇፃሚ ይሆናሌ፡፡
1. በህግ አግባብ መሠረት በሚፇርሱ የበጏ አዴራጏት ዴርጅቶችና ማህበራት ሀብትና
ንብረት፤
2. በተቋረጡ

ወይም

በተጠናቀቁ

የበጏ

አዴራጏት

ዴርጅቶች

ወይም

ማህበራት

ፕሮጀክቶች ሀብትና ንብረት፤
3. በቂ ባሌሆነ ወይም ከሚፇሇገው በሊይ የተሰበሰበ የበጏ አዴራጏት ኮሚቴ ሀብትና
ንብረት፤
4. በኤጀንሲው በተሰረዙ የገቢ ማስገኛ እና ሕዝባዊ መዋጮ ፇቃድች በተገኘ ሀብትና
ንብረት፤
5. በአዋጁ አንቀጽ 95 መሠረት የበጏ አዴራጏት ዴርጅቶች ንብረትን ሇተቀራራቢ
ዓሊማ ሇማዋሌ በሚሰጥ ውሳኔ፤
6. የአገሌግልት ዘመናቸውን በጨረሱ፣ ከሚሰጡት አገሌግልት ጉዲታቸው ያመዘነ
የበጏ አዴራጏት ዴርጅት ወይም ማህበር ንብረት፤
7. በአዋጁ አንቀጽ 97 /1/ሀ መሠረት የአነስተኛ የበጏ አዴራጏት ዴርጅቶች ሀብትና
ንብረት ሇላሊ እንዱተሊሇፌ ወይም እንዱከፊፇሌ በሚሰጥ ውሳኔ፡፡

3

8. በዯንቡ አንቀፅ 18 መሰረት ከውጭ በጎ አዴራጏት ዴርጅት ወይም ከኢትዮጵያ
ነዋሪዎች በጎ አዴራጏት ዴርጅት ወይም ማህበር ወዯ ኢትዮጵያ በጎ አዴራጎት
ዴርጅት ወይም ማህበር በሚቀየሩ የበጎ አዴራጎት ዴርጅቶችና ማህበራት ሃብትና
ንብረት፡፡

አንቀጽ5. የመመሪያው ዓሊማ
በህግ አግባብ እንዱጣራ የተወሰነውን የበጏ አዴራጏት ዴርጅቶችና ማህበራት ገንዘብና ንብረት
ውጤታማ፣ ዘመናዊና ቀሌጣፊ በሆነ መሌኩ ሇላሊ ተጨማሪ ሕዝባዊ አገሌግልት እንዱውሌ፤
እንዱሁም በሌዩ ሌዩ ምክንያት ከአገሌግልት ውጭ የሆነውን ወይም አገሌግልት መስጠት
የማይችሇውን የበጏ አዴራጏት ዴርጅቶችን ወይም ማህበራትን ንብረት በወቅቱና በተገቢው
መንገዴ እንዱወገዴ ማስቻሌ ነው፡፡

ክፌሌ ሁሇት
የአጣሪዎች አሿሿም
አንቀጽ6. ንብረት አጣሪዎችን የመሾም ስሌጣን
1. በህግ አግባብ የበጏ አዴራጏት ዴርጅቶች ወይም ማህበራት ሀብትና ንብረትን ሇማጣራት
ኤጀንሲው ወይም ፌርዴ ቤት ንብረት አጣሪ የመሾም ስሌጣን ይኖራቸዋሌ፡፡
2. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 የተጠቀሰው እንዯተጠበቀ ሆኖ የየክሌለ የበጎ አዴራጏት
ዴርጅቶችና

ማህበራትን

ሇመመዝገብና

ሇማስተዲዯር

ህጋዊ

ስሌጣን

ያሇው

አካሌ

ኤጀንሲው በሚሰጣቸው ውክሌና መሰረት ንብረት አጣሪን የመሾም ይኖረዋሌ፡፡
3. አጣሪዎች የሚሾሙት በሙለ ፇቃዯኝነትና ፌሊጏት ይሆናሌ፡፡ያሇው አካሌ ኤጀንሲው
በሚሰጣቸው ወክሌና መሰረት ንብረት አጣሪን የመሾም ስሌጣን

አንቀጽ 7. የአጣሪዎች ስብጥር
1. የአጣሪ ኮሚቴ አባሊት ከኤጀንሲው ሰራተኞች፣ ወይም ንብረቱ ከሚጣራበት ዴርጅት
ወይም ማህበር የስራ መሪዎችና ሰራተኞች፣ ወይም ሇማጣራት ስራ አስፇሊጊ ከሆነ
አግባብነት ካሊቸው የዘርፌና የክሌሌ መንግስታዊ ተቋማት ወይም መንግስታዊ ካሌሆኑ
አካሊት ሉውጣጡ ይችሊለ፡፡
2. የአጣሪ ኮሚቴ

አባሊት እንዯሚጣራው ንብረት ስፊትና ብዛት በሿሚው አካሌ የሚወሰን

ሆኖ ቁጥራቸው ከ3-5 ሉዯርስ ይችሊሌ፡፡
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አንቀጽ8. አጣሪዎችን ሇመሾም የሚያስፇሌገው መስፇርት
1. መሌካም ሥነ- ምግባር ያሇው፣ ሥራውን በሚገባ ሇመፇጸም የሚያስችሌ አስፇሊጊ
የሞያ ብቃትና ክህልት ያሇው፤
2. ከማጣራት ሥራው ጋር በተገናኘ ምንም አይነት የጥቅም ግጭት የላሇው፤
3. በማጭበርበር፣ ስርቆት፣ ዕምነት ማጉዯሌ እንዱሁም ከንብረት ጋር በተያያዘ በላልች
ወንጀልች ተከሶ ያሌተቀጣ፤
4. የአጣሪዎች የሞያ ስብጥር ቢያንስ በንብረት አስተዲዯር ወይም በሂሳብ አያያዝ ወይም
በሥራ አመራር ወይም በህግ ሙያ የተመረቁ ባሇሞያዎችን የሚያካትት ይሆናሌ፤
5. በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ 4 የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ ኤጀንሲው ሇማጣራት
ስራ ተገቢ ነው ብል ያመነውን ላሊ ሙያተኛ ሉመዴብ ይችሊሌ፡፡

አንቀጽ9. አጣሪዎች የሚሾሙበት ጊዜ
1. አጣሪዎች የአንዴ በጏ አዴራጏት ዴርጅት ወይም ማህበር የንብረት ማጣራት ውሳኔ
በተሰጠ በ15 ቀናት ጊዜ ውስጥ ይሾማለ፡፡
2. አጣሪው መሾሙን የሚገሌጽ ዯብዲቤ በሿሚው አካሌ ተፇርሞ ሲዯርሰው ሥራውን
ይጀምራሌ፡፡
3. የማጣራት ሥራው እሰከ 2 ወር ጊዜ ውስጥ የሚጠናቀቅ ሆኖ አስፇሊጊ ሆኖ ሲገኝ
በሿሚው አካሌ ውሳኔ ሉራዘም ወይም ሉያጥር ይችሊሌ፡፡

አንቀጽ10 የአጣሪዎች አመራር ስሌጣንና ተግባር
1. ያጣሪ ቁጥር ከ2 በሊይ ሲሆን የአጣሪው ሰብሳቢ፣ ምክትሌ ሰብሳቢና ፀሃፉ የሚሆኑት
በሿሚው አካሌ ይሾማለ፡፡
2. የአጣሪው ኮሚቴ ሰብሳቢ
ሀ. የአጣሪነቱን ሥራ በበሊይነት ይመራሌ፣ ይቆጣጠራሌ፤
ሇ. መዯበኛና አስቸኳይ ስብሰባ ይጠራሌ፤
ሐ. የኮሚቴውን ስብሰባ ይመራሌ፤
መ. ኮሚቴው የወሰናቸውን ውሳኔዎች በትክክሌ ሥራ ሊይ መዋሊቸውን ይከታተሊሌ፤
ሠ. የአጣሪ ሥራዎችን ወቅቱን ጠብቆ ሇሾመው አካሌ ሪፖርት ያቀርባሌ፡፡

3. ምክትሌ ሰብሳቢ
ሀ. ሰብሳቢው በማይኖርበት ጊዜ ተክቶ ይሰራሌ፤
ሇ. በሰብሳቢው የሚሰጡ ላልች ተግባራትን ያከናውናሌ፡፡
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4. ፀሐፉ
ሀ. ከሰብሳቢው ጋር በመሆን የስብሰባውን የመወያያ አጀንዲዎችን ይቀርፃሌ፤ ቃሇጉባኤዎችን ይይዛሌ፤
ሇ.. ከማጣራት ሥራዎች ጋር የተያያዙ ሰነድችን በአግባቡ ይይዛሌ፡፡

አንቀጽ11. የስብሰባ ሥነ- ሥርዓት
1. አጣሪዎች በሚያዯርጉት ሥምምነት ወይም በሚያወጡት ዕቅዴ መሠረት መዯበኛና
አስቸኳይ ስብሰባ ይኖራቸዋሌ፡፡
2. የኮሚቴው 50+1 አባሊት ከተገኙ ምሌዓተ ጉባኤው እንዯተሟሊ ይቆጠራሌ፡፡
3. ውሳኔዎች በዴምፅ ብሌጫ ይተሊሇፊለ፤ ዴምፅ እኩሌ ከሆነ የሰብሳቢው ዴምፅ ገዥ
ይሆናሌ፡፡
4. አጣሪዎች የሌዩነት ኃሳባቸውን በቃሇ ጉባኤ ማስፇር ይችሊለ፡፡
5. የስብሰባ ቃሇ- ጉባኤዎች ቅጅ በሁለም አባሊት ተፇርሞና ከፇረሰው ዴርጅት ሰነዴ ጋር
ተያይዞ በኤጀንሲው ጽ/ቤት ይቀመጣሌ፡፡

አንቀጽ12. የአጣሪዎች ሥነ- ምግባር
1. ከማጣራት ሥራው ጋር በተገናኘ ምንም አይነት የወንጀሌ ዴርጊት አሇመፇጸም፤
2. በሚጣራው ኃብትና ንብረት ሊይ ምንም አይነት ብክነት እና ምዝበራ አሇማዴረስ፤
3. ከማጣራት ሥራው ጋር ምንም አይነት ሥጦታ ወይም የገንዘብ ዋጋ ያሇው ነገር
ወይም አገሌግልት አሇመቀበሌ፤
4. ከማጣራት ሥራው ጋር በተገናኘ የግዴ በምስጢር መጠበቅ ያሇባቸውን መረጃዎች
ጠብቆ ማቆየት፤
5. በማጣራቱ ሥራ ሂዯት ሉፇጠሩ የታሰቡ ወይም የተፇጠሩ የሙስና ተግባራትና ብሌሹ
አሠራሮችን አጥብቆ መታገሌና ሇሚመሇከታቸው የፌትህ አካሊት በየዯረጃው ማሳወቅ፤
6. ከማጣራት ሥራው ጋር በተያያዘ የተፇጠረ ወይም ሉፇጠር የሚችሌ የጥቅም ግጭትን
ሇሾመው አካሌ በጽሁፌ በማሳወቅ ራሱን ከማጣራት ሂዯቱ ማግሇሌ፤
7.

የዴርጅቱን ወይም የማህበሩን ንብረቶች እንዲይመዘበሩ፣ እንዲይባክኑና እንዲይበሊሹ
ሌክ እንዯ መሌካም አባት ሆኖ እንዱጠበቅና እንዱቀመጥ ማዴረግ፣

8.

አጣሪዎች የሚጣራውን ሃብት እንዯ መሌካም አባት ሆነው ይሰራለ
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አንቀጽ13. የአጣሪዎች ስሌጣንና ተግባር
1. ንብረትን የማጣራትና የማስተሊሇፌ ሥራቸውን ነፃና ገሇሌተኛ ሆነው መሥራት፤
2. የማጣራት

ሥራቸውን

ሇማከናወን

እንዱረዲቸው

አግባብነት

ያሊቸውን

ማናቸውንም

ሰነድችና ማህዯሮች አስቀርቦ የመመርመር መረጃ የመሰብሰብና የማጠናከር እንዱሁም
የሚመሇከታቸውን የሥራ መሪዎች ቀርበው እንዱያስረደ ማዴረግ፤
3. በንብረት ማጣራትና በማስተሊሇፌና ሂዯቱ ተገቢ ሆኖ ሲያገኙት መንግስታዊ ወይም
መንግስታዊ ካሌሆኑ አካሊት ሌዩ ሙያዊ እገዛ መጠየቅና ማግኘት፤
4. ከዴርጅቱ ወይም ማህበሩ ሇማጣራት ሥራው መነሻ ሉሆን የሚችሌ የኦዱት/የሂሳብ/
ሪፖርት፣ የንብረት ዝርዝር፣ የባንክ ሂሳብ መግሇጫ እንዱሁም ላልች አግባብነት
ያሊቸውን ሰነድች እንዱቀርብሊቸው ማዘዝ፤
5. የማጣራት ስራ የሚከናወንበት የበጏ አዴራጏት ዴርጅት ወይም ማህበር ይዞታ ስር
የሚገኝ ማንኛውንም ንብረት ማሸግ፣
6. ሇማጣራት

የሚያግዙ

ማንኛውንም

የዴርጅቱን

ወይም

የማህበሩን

ሰነዴ

በኃሊፉነት

ተቀብል መያዝ፤
7. የዴርጅቱን ወይም የማህበሩን ቋሚና አሊቂ ንብረት ዝርዝር (assets inventory)
ማዘጋጀት፤
8. ዴርጅቱ ወይም ማህበሩ ያለትን ኃብቶችና ያለበትን ዕዲዎች ሇይቶ በማወቅ ዝርዝር
የሃብትና የዕዲ ሚዛን (Balance Sheet) ማዘጋጀት፤
9. የዴርጅቱን ወይም ማህበሩን ገቢና ወጭ ሇይቶ በማስሊት የሂሳብ መግሇጫ

(financial

statement) ማዘጋጀት፤
10.

የዴርጅቱ የሃብት መጠን የግዴ በውጭ ኦዱተር መመርመር ያሇበት መሆኑን
የሚያሳይ ከሆነ በዴርጅቱ ወይም ማህበሩ የገንዘብ ወጪ ሃብትና ዕዲው፣ ገቢና
ወጪዎች በውጭ ኦዱተር እንዱመረመር ያስዯርጋሌ፤

11.

ይበሊሻለ ወይም ሇከፌተኛ ወጪ ይዲርጋለ ተብሇው የታሰቡ ንብረቶችን ህጋዊ
በሆኑ አሰራሮች በገበያ ዋጋ ተሽጦ በበጎ አዴራጎት ዴርጅቱ ወይም ማህበሩ ስም
በባንክ በዝግ ሂሳብ

እንዱቀመጥ ማዴረግ፤

12.

የሚጣሩ በበጎ አዴራጎት ዴርጅቱን ወይም የማህበሩን ንብረቶች እንዲይመዘበሩ

13.

እንዲይባክኑና እንዲይበሊሹ ሌክ እንዯ መሌካም አባት እና እንዯራሱ አዴርጎ
እንዱጠበቅና እንዱቀመጥ ማዴረግ፣

14.

አጣሪው የበጎ አዴራጎት ዴርጅቱን የዴርጅቱን ወይም የማህበሩን ሀብት
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ከምዝበራ፣ ከብክነትና ከብሌሽት ሇመጠበቅ አስፇሊጊ ሆኖ ሲገኝ በአንዴ ቦታ
መሰብሰብና ከሀብቱ የሚመነጩ ሌዩ ሌዩ ገቢዎችን መቀበሌ፣
15.

የዴርጅቱን ወይም ማህበሩን ሌዩ ሌዩ ወጪዎች፣ ዕዲዎች ማስረጃን መሠረት
በማዴረግ መክፇሌ ወይም እንዱከፇሌ ማዴረግ፣ ዯረሰኝ መስጠትና መቀበሌ፤

16.

ከማጣራት ሥራው ጋር በተገናኘ እንዯየ አስፇሊጊነቱ ውሌ መግባት፣ ፌ/ቤት ቀርቦ
መከራከርና ውክሌና መስጠት፤

17.

የማጣራት ሥራው ከተጠናቀቀና ወጪዎችና ዕዲዎችም ተከፌሇው ካበቁ በኋሊ
ቀሪውን ሀብት በዚህ መመሪያ መሠረት ሇሚገባው አካሌ ማስተሊሇፌ፤

18.

ንብረት የማጣራትና የማስተሊሇፌ ሥራውን በተመሇከተ በየጊዜው ወቅቱን ጠብቆ
ሇሾመው አካሌ ሪፖርት ማዴረግ፤

19.

በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 18 ሊይ የተመሇከቱትን ሥራዎች በተገቢው መሌኩ
ሇማሳካት አስፇሊጊ የሆኑ ላልች ተግባሮችን መፇፀም፡፡

አንቀጽ14.

የአጣሪዎች ክፌያ

1. አጣሪዎች

ከማጣራት

ስራ

ጋር

በተያያዘ

ሇሚሰጡት

አገሇግልት

ክፌያ

አይታሰብሊቸውም፡፡
2. የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 የተጠቀሰው ቢኖርም ከኤጀንሲው ሰራተኛ በስተቀር
ንብረት

አጣሪ

ምክንያታዊ

ሆነው

ሇሆኑ

ሇሚመዯቡ

ወጪዎች

ሠራተኞች

ከሚጣራው

የማጣራት

ንብረት

ሊይ

ሥራውን
የሚተካ

ሇማከናወን

በአበሌ

መሌክ

እንዱከፇሊቸው ሉዯረግ ይችሊሌ፡፡
3. በዚህ

አንቀጽ

ንዑስ

አንቀጽ

2

የተመሇከቱትን

ወጪዎች

የሚጣራው

ንብረት

ወጪዎቹን ሉሸፌን የማይችሌ ከሆነ ሿሚው አካሌ ይሸፌናሌ፡፡

አንቀጽ15.

አጣሪዎችን ማንሳትና መተካት

አንዴ አጣሪ በማንኛውም ምክንያት የአጣሪነት ሥራውን መሥራት አሇመቻለን ሿሚው
አካሌ ሲያረጋግጥ

ሹመቱን

በዯብዲቤ

ይሽራሌ፤

ተተኪውንም

በተመሳሳይ

መንገዴ

ይሾማሌ፡፡

አንቀጽ16.

የንብረት አጣሪዎች የሕግ ተጠያቂነት

1. አንዴ አጣሪ ከማጣራት ሥራው ጋር በተያያዘ ይህንን መመሪያ በመተሊሇፌ የወንጀሌ
ዴርጊት ፇጽሞ ከተገኘ በወንጀሌ ህግ ዴንጋጌዎች መሠረት ተጠያቂ ይሆናሌ፡፡
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2. ማንኛውም አጣሪ አስቦ ወይም በቸሌተኛነት ወይም ባሇመጠንቀቅ በሚጣራው ንብረት
ሊይ ሇሚዯርሰው ጉዲት በፌትሐብሔር ተጠያቂ ይሆናሌ፡፡

ክፌሌ ሶስት
የንብረት ማጣራት ሥርዓት
አንቀጽ17. የቅዴመ ማጣራት ሥራ
1. አጣሪዎቹ ሇማጣራት ሥራው የሚያግዙ የኦዱት ሪፖርቶች፣ የንብረት ዝርዝር፣
የባንክ ሂሳብ መግሇጫና ላልች አስፇሊጊ የንብረትና የሂሳብ ሰነድችን ከኤጀንሲው፣
ከበጎ አዴራጎት ዴርጅቱ ወይም ማህበሩ ዋና መ/ቤት፣ በቅርንጫፌ ጽ/ቤቶች፣
የፕሮጀክት ቦታዎች ከተጠቃሚዎችና ከማንኛውም ተቆርቋሪ ዜጋ እንዱሁም ላልች
መንግስታዊና መንግስታዊ ካሌሆኑ ዴርጅቶች በማሰባሰብ ይመረምራለ፡፡
2. የበጎ አዴራጎት ዴርጅቱ

ወይም የማህበሩ የሥራ መሪዎችና ሠራተኞች በእጃቸው

የሚገኝ የሂሳብ ወይም የንብረት ሰነዴ ካሇ እንዱያስረክቡ እንዱሁም ስሇሚጣራው
ሀብት ተገቢውን መረጃ እንዱሰጡ አጣሪዎች ሉያዙ ይችሊለ፡፡
3. አጣሪዎች ከማጣራት ሂዯቱ በፉት የተሰበሰቡትን ሰነድች ህጋዊነትና ዕውነተኛነት
ከሚመሇከታቸው መንግስታዊና መንግስታዊ ካሌሆኑ ተቋማት ያረጋግጣለ፡፡
4. አጣሪዎች የሚጣራውን ንብረት ከሚመሇከታቸው የበጎ አዴራጎት ዴርጅቱ

ወይም

የማህበሩ አመራሮች ወይም ህጋዊ ወኪልቻቸው የተረከቡ ስሇመሆናቸው በህጋዊ
የመረከቢያ ዯረሰኝ ቆርጠው በመስጠት ያረጋግጣለ፡፡
5. ንብረት አስረካቢው ዴርጅት ወይም ማህበር ንብረቱን ያስረከበበትን ፅሁፌ ዯረሰኝ ይዞ
ሲቀርብ ከኤጀንሲው የማረጋገጫ ዯብዲቤ ይሰጠዋሌ፡፡

አንቀጽ18. ዝርዝር የማጣራት ሥራ
ዝርዝር የማጣራት ሥራው የሚከተለትን ተግባራት ያካትታሌ፡ሀ. ንብረቶችን ማሸግ፤
ሇ. የንብረት ዝርዝር ማዘጋጀት፤
ሐ. የንብረት ግምት ማውጣት፤
መ. ንብረትን ወዯ አንዴ ቦታ ማሠባሠብ፤
ሠ.

የዴርጅቱን ወይም የማህበሩን ወጭዎችና ዕዲዎች መሇየትና ቅዯም ተከተሌ
ማስያዝ፤
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ረ. የሃብትና የዕዲ ሚዛን ማዘጋጀት፤
ሰ. የወጭና የገቢ መግሇጫ ማዘጋጀት፤

አንቀጽ19.

ንብረት ማሸግ

1. አጣሪዎች ከተሾሙበት ጊዜ ጀምሮ ባለት ተከታታይ 5 ቀናት የዴርጅቱን ወይም
የማህበሩን ንብረት ባሇበት ቦታና ሁኔታ ታዛቢዎች በተገኙበት ያሽጋለ፤
2. የእሽግ ሥራው በአጣሪዎች የቃሇ- ጉባኤ ፉርማ ሥነ- ሥርዓት መከናወን ይኖርበታሌ፤
3. በመታሸጊያ ወረቀቱ ሊይ የአጣሪዎች ፉርማና የኤጀንሲው ክብ ማህተም ይኖርበታሌ፡፡
አንቀጽ 20. የንብረት ዝርዝር ማዘጋጀት
1. አጣሪዎች ንብረቱ ከታሸገበት ጊዜ ጀምሮ ባለት 10 ቀናት ንብረቶቹን በአይነታቸው
በመሇየት የንብረት ዝርዝር መዝገብ ያዘጋጃለ፡፡
2. በንብረት ምዝገባው ወቅት ሣይገኙ የቀሩ ንብረቶች የማጣራት ሥራው ሳይጠናቀቅ ከሆነ
በተገኙበት ጊዜ ንብረት ዝርዝሩ ውስጥ ተካተው ይመዘገባለ፡፡
3. የማጣራት ሥራው ከተጠናቀቀ በኋሊ ሇሚገኝ ንብረት ሇኤጀንሲው ሪፖርት ቀርቦ
ኤጀንሲው የመጨረሻ ውሣኔ ይሰጥበታሌ፡፡

አንቀጽ 21.
1.

ንብረትን ወዯ አንዴ ቦታ ማሰባሰብ

አጣሪዎች

ሉሰበሰቡ

የሚችለ

የዴርጅቱን

ወይም

የማህበሩን

ሀብትና

ንብረቶች

ሇቁጥጥርና ሇጥበቃ ያመቻሌ ብሇው ወዯ ወሰኑት ቦታ ይሰበስባለ፡፡
2.

አጣሪዎች በንብረቱ ተፇጥሮአዊ ባህርይ ወዯ አንዴ ቦታ ሉሰበሰብ የማይችሇውን
ንብረት ባሇበት ቦታ እንዱጠበቅ ያዯርጋለ፡፡

3.

ንብረቱ ከቆይታ አንፃር በቶል የሚበሊሽ ከሆነ ወይም ከፌተኛ ወጪ የሚያስከትሌ
ከሆነ በወቅቱ ኮሚቴው ባጠናው የገበያ ዋጋ ተሽጦ በዴርጅቱ ወይም በማህበሩ ሥም
ገንዘቡ በዝግ ሂሳብ እንዱቀመጥ ይዯረጋሌ፡፡

አንቀጽ 22. የንብረት ዋጋ ግምት ማውጣት
1. አጣሪዎች የንብረቶቹን የዋጋ ግምት ንብረቱ ተሰባስቦ ከተጠናቀቀ በኋሊ ባለት 5 የሥራ
ቀናት ውስጥ የዋጋ ግምት ያወጣለ፡፡
2.

አጣሪዎች

ዋጋ

ሉያወጡሊቸው

ያሌቻለ

ንብረቶችን

ሌዩ

አዋቂዎችን

ቀጥረው

እንዱገመቱ ያዯርጋለ፡፡
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አንቀጽ 23.
የበጎ አዴራጎት ዴርጅቱ
1.

ወይም የማህበሩን ወጭዎችና ዕዲዎች መሇየት

የበጎ አዴራጎት ዴርጅቱ ወይም የማህበሩ ወጭ ዕዲዎች እና የአከፊፇሌ ቅዯም
ተከተሌ፡-

ሀ. የመጋዘን ኪራይ፣ የጥበቃ፣ የመጓጓዣ፣ የማስታወቂያ፣ የሌዩ አዋቂ ንብረት ገማች፣
የጽህፇት አገሌግልትና መሣሪያ፣ የኦዱት ምርመራ፣ የዲኝነት አገሌግልቶች እንዱሁም
ከማጣራት ሥራ ጋር የተያያዙ ሌዩ ሌዩ ወጪዎች፤በአንዯኛ ዯረጃ
ሇ. የመንግስት ቀረጥና ግብር፣ ሥሌክ፣ መብራት፣ ውሃና ላልች ሌዩ ሌዩ መንግስታዊ
አገሌግልቶች የሚከፇለ ወጭዎችና ዕዲዎች፤በሁሇተኛ ዯረጃ
ሐ. ከዴርጅቱ ወይም ማህበሩ የገንዘብ ጥያቄ ሊሊቸው ባሇመብቶች የሚከፇለ ዕዲዎችን
ያጠቃሌሊሌ፡፡
2.

የገንዘብ

ጠያቂዎች

(Creditors)

ዕዲ

አከፊፇሌ

ቅዯም

ተከተሌ

እንዯሚከተሇው

ይሆናሌ፡ሀ. የበጎ አዴራጎት ዴርጅቱ ተቀጣሪ ሠራተኞች ዯመወዝና ሌዩ ሌዩ ክፌያዎች፤
ሇ. ንብረት ያሳገደ ወይም የንብረት መያዣ ያሊቸው ባሇመብቶች፤
ሐ. የንብረት መያዣ ባይኖረውም ማንኛውም መብት አሇኝ የሚሌ ወገን፤
3.

እኩሌ ዯረጃ ያለ ባሇመብቶች/ገንዘብ ጠያቂዎች/ እንዯ ሀብታቸው መጠን በመቶኛ
ተስሌቶ ዕዲቸው የሚከፇሌ ይሆናሌ፡፡

አንቀጽ

24. የሀብትና የዕዲ ሚዛን ማዘጋጀት

አጣሪዎች የምርመራ ውጤታቸውን መሠረት አዴርገው በጎ አዴራጎት ዴርጅቱ ወይም ማህበሩ
ያሇውን አጠቃሊይ ሃብት፣ ያሇበትን ዕዲ፣ ቋሚና አሊቂ ንብረቶችን፣ ያሌተሰበሰበና የሚከፇሌ
ገንዘብ እንዱሁም ቀሪ ንብረትና ገንዘብ ሇይቶ በማወቅና በማስሊት የሀብትና የዕዲ ሚዛን
ያዘጋጃለ፡፡

አንቀጽ

25. የገቢና ወጭ መግሇጫ ማዘጋጀት

1. አጣሪዎች የሚጣራው ንብረት ከብር 100,000 /አንዴ መቶ ሺህ/ ብር በታች ሆኖ
ሲገኝ ሿሚው አካሌ በሚመዴበው የውስጥ ኦዱተር እንዱመረመር ሉያዯርጉ ይችሊለ፡፡
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2. አጣሪዎች የሚጣራው ሀብት ከብር 100,000 /አንዴ መቶ ሺህ/ በሊይ ሆኖ ሲያገኘው
ህጋዊ ዕውቅና ባሊቸው የውጭ ኦዱተሮች እንዱመረመር ያዯርጋለ፡፡
3. አጣሪዎች የራሳቸውን ወይም የኦዱተሩን ምርመራ መሠረት አዴርገው በጎ አዴራጎት
ዴርጅቱ ወይም ማህበሩ ከአገር ውስጥና ከውጭ ምን ያህሌ ገቢ እንዲገኘ፣ ሇአስተዲዯርና
ሇዓሊማ ማስፇጸሚያ ምን ያህሌ ወጪ እንዲወጣና ከወጪ ቀሪ ምን ያህሌ እንዯሆነ
ሇይቶ በማወቅና በማስሊት የገቢና ወጪ መግሇጫ ያዘጋጃለ፡፡

አንቀጽ 26.

በበጎ አዴራጎት ዴርጅቱ ወይም ማህበሩ ባሇመብቶች ወይም ገንዘብ

ጠያቂዎች (Creditors) ስሇሚዯረግ ማስታወቂያ
1. አጣሪዎች በመንግስታዊ ጋዜጣ ሥሇ በጎ አዴራጎት ዴርጅቱ

ወይም ማህበሩ መፌረስ

ይፊ ያዯርጋለ፤
2. ገንዘብ ጠያቂዎች በጎ አዴራጎት የዴርጅቱ ወይም ማህበሩ መፌረስ በጋዜጣ ከተገሇጸበት
ቀን ጀምሮ ባለት 15 ተከታታይ ቀናት የይገባኛሌ አቤቱታቸውን በጽሁፌ ሇአጣሪዎች
ያቀርባለ፤
3. አጣሪዎች የቀረበሊቸውን አቤቱታ መርምረው በ5 ቀናት ውስጥ ውሣኔያቸውን በጽሁፌ
ሇአቤቱታ አቅራቢው ይሰጣለ፤
4. በውሳኔው ቅር የተሰኘ ባሇመብት ውሣኔው በተሰጠ በ10 ቀናት ውስጥ ሇሿሚው አካሌ
ይግባኝ በጽሁፌ ያቀርባሌ፤
5. ሿሚው አካሌ የሚሰጠው ውሳኔ የመጨረሻ ይሆናሌ፡፡ ይህ እንዯተጠበቀ ሆኖ የህግ
ጥያቄ የሚያሰነሳ ሆኖ ሲገኝ የፌርዴ ቤት

የይገባኝ መብቱ አያስቀረውም ።

አንቀጽ 27. የዕዲ አከፊፇሌ ስርዓት
1. የበጎ አዴራጎትዴርጅቱን ወይም ማህበሩን ወጪና ዕዲ ሇመክፇሌ ቅዴም ተከተለ
እንዯሚከተሇው ይሆናሌ፡ሀ. ጥሬ ገንዘብ፤
ሇ. ጥሬ ገንዘቡ ካሌበቃ ተራ ተንቀሳቃሽ ንብረት በመሸጥ፤
ሐ

እንዯ ተሽከርካሪ የመሳሰለ ሌዩ ተንቀሳቃሽ እና የማይንቀሳቀስ ንብረት አግባብነት
ባሇው ህግ መሰረት

ተሽጦ ይከፇሊሌ፡፡
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ክፌሌ አራት
የንብረት ማስተሊሇፌ ሥርዓት
አንቀጽ

28. የተጣራው ሀብትና ንብረት ሪፖርት ስሇማዴረግ

አጣሪዎች የማጣራት ሥራው ተጠናቆ፣ ወጪዎችና ዕዲዎችም ተከፌሇው ካበቁ በኋሊ ቀሪውን
ዝርዝር ንብረት በጽሁፌ ሇሿሚው አካሌ በ5 ቀናት ውስጥ ያቀርባለ፡፡

አንቀጽ

29. ንብረት ወይም ሀብት ሥሇማስተሊሇፌ

1. ወጭዎችና

እዲዎች

ተከፌሇው

ከተጠናቀቁ

በኋሊ

የተገኘው

ቀሪ

ሀብትና

ንብረት

በሚከተሇው ቅዯም ተከተሌ መሠረት፡ሀ. ተመሳሳይ ዓሊማ ሊሇው በጏ አዴራጏት ዴርጅት ወይም ማህበር፤
ሇ. ተቀራራቢ ዓሊማ ሊሇው በጏ አዴራጏት ዴርጅት ወይም ማህበር፤
ሐ. ሌዩ ዴጋፌ ሇሚያስፇሌጋቸው ብል ኤጀንሲው ሊመነባቸው ማህበራትና በጏ አዴራጏት
ዴርጅቶች፤
መ. ከበጎ አዴራጎት ዴርጅቱ ወይም ማህበሩ ጋር ተመሳሳይ ወይም ተቀራራቢ ዓሊማ ሊሊቸውና
ማህበራዊ አገሌግልት ሇሚሰጡ መንግስታዊ ተቋማት ይተሊሇፊሌ፤
2. የሚተሊሇፇው የንብረት መጠን ከፌተኛ በሚሆንበት ጊዜ አጣሪዎች ሁሇትና ከዚያ በሊይ
ሇሆኑ በጏ አዴራጏት ዴርጅቶችና ማህበራት ማስተሊሇፌ ይችሊለ፡፡
3. አጣሪዎች የተጣራውን ሀብትና ንብረት ፇሊጊ መስፇርቱ የሚያሟሊ ካሇ ንብረቱ
በሚገኝበትና ሉነበብ በሚችሌ ቦታ የጽሁፌ ማስታወቂያ ይሇጥፊለ፤ እንዯነገሩ ሁኔታ
በጋዜጣ ማስታወቂያ ማውጣትም ይችሊለ፡፡
4. ንብረት ፇሊጊ ከበጎ አዴራጎት ዴርጅቱ ወይም ማህበሩ ማስታወቂያ በወጣበት በ5 የሥራ
ቀናት ውስጥ ሇንብረት አጣሪው በጽሁፌ ያመሇክታሌ፡፡
5.

አጣሪዎች የንብረት ፌሇጋ ጥያቄውን አሰባስበውና መርምረው በ10 የሥራ ቀናት
ውስጥ ውሳኔውን ንብረት ፇሊጊዎች ባመሇከቱበት ቦታና በሿሚው አካሌ መ/ቤት ውስጥ
የአሸናፉውን በጎ አዴራጎት ዴርጅት ወይም ማህበር ሥም ገሌፀው ይሇጥፊለ፡፡

6. በአጣሪው ውሳኔ ቅር የተሰኙ ንብረት ፇሊጊዎች ውሳኔው ከተገሇጸበት ቀን ጀምሮ በ5
የሥራ ቀናት ውስጥ ቅር የተሰኙበትን ዝርዝር ምክንያት ሇሿሚው አካሌ ያቀርባለ፤
ሇሿሚው አካሌ ከቀረበ በ15 ቀን ውስጥ ውሳኔ ይሰጣሌ ወሳኔው የመጨረሻ ይሆናሌ፡፡
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አንቀጽ 30. ንብረት የሚተሊሇፌሇት በጎ አዴዴርጅት ዴርጅት ወይም ማህበር
ሉያሟሊው የሚገባ መስፇርት
1.

ህጋዊ መስፇርቶች
ሀ. የአባሊቱንና የሥራ መሪዎች ዝርዝርና ቋሚ አዴራሻውን በየወቅቱ

የሚያሳውቅ፤

ሇ. የተሟሊ ዓመታዊ የሥራና የኦዱት/የሂሳብ/ ሪፖርት ጊዜውን ጠብቆ የሚያቀርብ፤
ሐ. የባንክ ሂሳቡን በህጉ መሠረት ሇኤጀንሲው አሳውቆ የሚንቀሳቀስ፤
መ. ወቅታዊ ሇውጦችን በየጊዜው ሇኤጀንሲው የሚያሳውቅ፤
ሠ. አዋጁን፣ ዯንቡን እንዱሁም በኤጀንሲው የሚወጡ ሌዩ ሌዩ መመሪያዎችን
በመተሊሇፌ የጽሁፌ ማስጠንቀቂያም ሆነ የዕገዲ ውሳኔ ያሌተሰጠው፡፡
2. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ አጣሪዎች የንብረት
ፇሊጊውን የዓሊማ ተዛምድ፣ ተቀራራቢነት፣ የሀብት አቅም እንዱሁም የጥያቄውን
አቀራረብ የጊዜ ቅዯም ተከተሌ አገናዝበው ሉወስኑ ይችሊለ፡፡

አንቀጽ 31. የሚተሊሇፌ ንብረት የርክክብ ሥርዓት
1. አጣሪዎች

የንብረት

ርክክብ

በፅሑፌ

በማዘጋጀት

እማኞች

ባለበት

ንብረቱ

ሇሚተሊሇፌሇት ዴርጅት ወይም ማህበር በፉርማ ያስረክባለ፡፡
ሀ. የርክክቡ በፅሑፌ 1 ቅጅ በተረካቢ፤
ሇ. 1 ቅጅ በሿሚው አካሌ፤
ሐ. 1 ቅጅ በአጣሪዎች እጅ እንዱቀመጥ ይዯረጋሌ፡፡
2. አጣሪዎች የንብረት ርክክብ ሥርዓት ዝርዝር ሇሾመው አካሌ ሪፖርት ያቀርባለ፡፡

አንቀጽ 32. በተሊሇፇው ንብረት ሊይ የሚነሳ የባሇቤትነት ጥያቄ
ንብረቱ የተሊሇፇሊቸው የበጎ አዴራጎት ዴርጅቶች ወይም ማህበራት ሇሚያነሱት የባሇቤትነት
ማረጋገጫና ላልች ተዛማጅ ጥያቄዎች ኤጀንሲው ሇሚመሇከታቸው መንግስታዊና መንግስታዊ
ሊሌሆኑ አካሊት ዯብዲቤ ይጽፊሌ፡፡

አንቀጽ 33. በተሊሇፇው ንብረት ሊይ የሚነሱ የዕዲ ጥያቄዎች
1. በንብረት ማጣራት ሂዯቱ ወቅት ያሌቀረቡ ገንዘብ ጠያቂዎች ንብረቱ ከተሊሇፇሇት በጎ
አዴራጎት ዴርጅት ወይም ማህበር በሕግ አግባብ መጠየቅ ይችሊለ፡፡
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2. በዚህ

አንቀጽ

ንዑስ

አንቀጽ

“1"

የተዯነገገው

ንብረቱ የተሊሇፇሇት በጎ አዴራጎት ዴርጅት ወይም ማህበር ከተረከበው የንብረት መጠን
በሊይ በዕዲ ሉጠየቅ አይችሌም፡፡

ክፌሌ አምስት
ንብረት የማስወገዴ ስርዓት
አንቀጽ 34. ንብረት ማስወገዴ
1. የበጎ አዴራጎት ዴርጅቶችና ማህበራት ንብረት በሚከተለት ምክንያቶች

ማስወገዴ

ይቻሊሌ፡፡
ሀ. በእርጅና ምክንያት፤
ሇ. በአዯጋ ወይም በብሌሽት ምክንያት፤
ሐ. ከሚሰጠው አገሌግልት የሚያስከትሇው ወጪ ከፌተኛ ሆኖ ሲገኝ፤
መ. በሰውም ሆነ በእንስሳ ጤና ሊይ ጉዲት የሚስከትሌ ሲሆን፤
ሠ. በቆይታ ምክንያት የተቀጣጣይነትና መርዛማ ባህሪ ያሊቸው ነገሮች ሲሆኑ፤
ረ. በተሇያየ ምክንያት ሇላሊ በጎ አዴራጎት ዴርጅት ወይም ማህበር ሳይተሊሇፌ
ሰ.

የቀረ፤

በአዋጅ 621/2001 አንቀፅ 77/4 መሰረት የቆይታ ጊዜ ያሇፇባቸው የሂሳብ ሰነድች
እና ላልች ሰነድች፡፡

1.

ንብረት የማስወገዴ ስርዓቶች የሚከተለትን ያጠቃሌሊሌ፡-

ሀ. ንብረቶችን በጨረታ ወይም ያሇ ጨረታ መሸጥ፣
ሇ. በሽያጭ ሉወገዴ ያሌቻለ ንብረቶች በማቃጠሌ ወይም በመቅበር፣
2.

ሌዩ ጥንቃቄ የሚያስፇሌጋቸው የንብረት አወጋገዴ ዘዳዎች፡-

ሀ. መርዛማ ተቀጣጣይ ኬሚካልች ጊዜ ያሇፇባቸው መዴሃኒቶች የመሳሰለት ሲወገደ
የአካባቢ ምህዲርን በማይበክሌ ሁኔታና በጥንቃቄ የሚፇፀም ይሆናሌ፡፡
ሇ. በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀጽ 3/ሀ የተጠቀሰው አወጋገዴ በላልች ህጏች የተቀመጡ
ዴንጋጌዎችን የማያስቀር ሲሆን የተዛማጅ መንግስታዊና መንግስታዊ ያሌሆኑ
ዴርጅቶችና ኤክስፐርቶች ባሳተፇ መሌኩ የሚፇፀም ይሆናሌ፡፡

አንቀጽ 35. የንብረት አስወጋጅ ኮሜቴ አወቃቀር
1. ኮሚቴው የሚዋቀረው በኤጀንሲው ወይም ውክሌና በተሰጠው በክሌሌ የበጎ አዴራጏት
ዴርጅቶችና ማህበራት ሇመመዝገብና ማስተዲዯር በሚመሇከታቸው አካሊት፡ሀ. ኮሚቴው ከሶስት ያሊነሱ አባሊት ይኖሩታሌ፤
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ሇ. የኮሚቴው አስተባባሪና ፀሃፉ በበጎ አዴራጏት ዴርጅቶችና ማህበራት ኤጀንሲ ወይም
በክሌሌ

የበጎ

አዴራጏት

ዴርጅቶችና

ማህበራትን

በመምራትና

ማስተዲዯር

በሚመሇከታቸዉ አካሊት ይሰየማለ፤
ሐ. የኮሚቴው ስብሰባ ከግማሽ በሊይ በተገኙ አባሊት ምሌዓተ ጉባኤ ይሆናሌ፤
መ. የኮሚቴው ውሳኔ በዴምፅ ብሌጫ ሆኖ እኩሌ ሲሆን አስተባባሪ ወሳኝ ዴምፅ
ይኖረዋሌ፤
ሠ.

የኮሚቴው የአገሌግልት ዘመን የሚያሌቀው ስራው ሲጠናቀቅ ይሆናሌ፤ ሿሚው
አካሌ አስፇሊጊ ሆኖ ሲያገኘው ሇ2ኛ ጊዜ ማራዘም ይችሊሌ፡፡

አንቀጽ 36. የንብረት አስወጋጅ ኮሚቴ ተግባርና ኃሊፉነት
1. ንብረት አስወጋጅ ወይም ሽያጭ ኮሚቴው ስሇሚወገዴ ንብረቶች ዝርዝር መረጃ
ይይዛሌ፤
2. በዚህ

መመሪያ

በተገሇፁት

የማስወገጃ

መመዘኛዎችና

ዘዳዎች

የቀረቡ

ሰነድች

ይገመግማሌ፤
3. አስወጋጅ ኮሚቴው ንብረቶቹ ባለበት ቦታ በመገኘት ሇውሳኔ የሚረዲ ግምገማዎች
በማዴረግ ሇሿሚው አካሌ የውሳኔ ሀሳብ ያቀርባሌ፤
4. አስወጋጅ ኮሚቴው እንዱሸጡ ውሳኔ የተሊሇፇባቸው ንብረቶች የጨረታ መነሻ ዋጋ
ያወጣሌ በጨረታ ሰነዴ ሊይ እንዱገሇፅ ያዯረጋሌ፤
5. የጨረታ ሰነዴ ያዘጋጃሌ፤
6. ማስታወቂያ

ያወጣሌ፤

ጨረታ

ይከፌታሌ፤

ያጫርታሌ፤

የውጤቱንም

ሪፖርት

ሇሿሚው አካሌ ያቀርባሌ፡፡

አንቀጽ

37. የንብረት አስወጋጅ ወይም ጨረታ ኮሚቴው ስብጥር

1. ንብረቱ ከሚወገዴበት የበጎ አዴራጎት ዴርጅት ወይም ማህበር፣ ከኤጀንሲው ወይም
ከየክሌለ የበጎ አዴራጎትና ማህበራት ሇመቆጣጠር ውክሌና ያሇው ቢሮ እንዱሁም ከበጎ
አዴራጎት ዴርጅቶች ወይም ማህበራት ጋር ተዛማጅ ከሆኑ ዘርፌ አስተዲዲሪዎች
የተውጣጣ ይሆናሌ፡፡
2. የዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀጽ 1 እንዯተጠበቀ ሆኖ ኤጀንሲው ሇስራው ቅሌጥፌናና ወጪ
ቆጣቢነት ሲባሌ በራሱ ስሌጣን ኮሚቴ አቋቁሞ ስራውን ማስቀጠሌ ይችሊሌ፡፡

አንቀጽ 38. የንብረት አስወጋጅ ኮሚቴ አባሊት ሥነ ምግባር
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1. ከማስወገዴ ሥራው ጋር በተገናኘ ምንም አይነት የወንጀሌ ዴርጊት አሇመፇጸም፤
2. በሚወገዯው ኃብትና ንብረት ሊይ ምንም አይነት ብክነት እና ምዝበራ አሇማዴረስ፤
3. ከማስወገዴ ሥራው ጋር በተገናኘ ምንም አይነት ሥጦታ ወይም የገንዘብ ዋጋ ያሇው
ነገር ወይም አገሌግልት አሇመቀበሌ፤
4. ከማስወገዴ ሥራው ጋር በተገናኘ የግዴ በምስጢር መጠበቅ ያሇባቸውን መረጃዎች
ጠብቆ ማቆየት፤
5. በማስወገዴ ሥራ ሂዯት ሉፇጠሩ የታሰቡ ወይም የተፇጠሩ የሙስና ተግባራትና ብሌሹ
አሠራሮችን አጥብቆ መዋጋትና ሇሚመሇከታቸው የፌትህ አካሊት በየዯረጃው ማሳወቅ፤
6. ከማስወገዴ ሥራው ጋር በተያያዘ የተፇጠረ ወይም ሉፇጠር የሚችሌ የጥቅም ግጭትን
ሇሾመው አካሌ በጽሁፌ በማሳወቅ ራሱን ከማጣራት ሂዯቱ ማግሇሌ፡፡

አንቀጽ 39. የንብረት አስወጋጅ ኮሚቴ የሕግ ተጠያቂነት
1. ከንብረት አወጋገዴ ጋር በተያየዘ ሇሚፇጸሙ የወንጀሌ ዴርጊቶች የኮሚቴው አባሊት
በወንጀሌ ሕግ ዴንጋጌዎች መሠረት ተጠያቂ ይሆናለ፡፡
2. በሚወገዯው ንብረት ሊይ በማሰብም ሆነ በቸሌተኝነት ንብረት አስወጋጅ ኮሚቴው
ሇሚያዯርሱት ጉዲት በፌትሐብሔር ተጠያቂ ይሆናለ፡፡

አንቀጽ 40. የሚወገደ ንብረቶች የጨረታና ሀራጅ ሽያጭ ስነ ስርዓት
1. ኮሚቴው በጨረታ ወይም በሀራጅ የሚሸጡ ንብረቶች ዝርዝር መዝግቦ ይይዛሌ፤
2. ኮሚቴው በጨረታው ወይም በሀራጅ የሚሸጡ ንብረቶች ሇእይታ በሚያመች መንገዴ
አንዱቀመጡ ያዯርጋሌ፤
3. በጨረታ

ወይም

በሀራጅ

የሚሸጡ

ዕቃዎች

መነሻ

ዋጋ

ተምኖ

በሾመው

አካሌ

ያፀዴቃሌ፤
4. የሚሸጠው ንብረት ማስታወቂያ በጋዜጣ ያወጣሌ፤
5. በዚህ አንቀፅ ንዑስ ቁጥር 1፣2፣3 እንዯተጠበቁ ሆነው ኮሚቴው የጨረታ ወይም
የሀራጅ ስነ ስርዓትን በተመሇከተ በላልች የአገሪቱ ህጏችን ሉጠቀም ይችሊሌ፤
6. በጨረታው ሂዯት ቅር የተሰኙ ተጫራቾች ውሳኔው በተሰጠ በሁሇት ቀን ጊዜ ውስጥ
ሇሿሚው አካሌ በፁሁፌ አቤቱታ ማቅረብ አሇባቸው፡፡
7.

ሿሚው አካሌ የሚሰጠው ውሳኔ የመጨረሻ ይሆናሌ ፡፡

አንቀጽ 41. ንብረትን ሇማስወገዴ የሚወጡ ወጪዎች
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1. ከማስወገዴ ጋር የተያያዘ ማንኛውም ወጪ ንብረቱ በሚወገዴሇት የበጎ አዴራጏት
ዴርጅት ወይም

ማህበር የሚሸፇን ይሆናሌ፡፡

2. ሿሚው አካሌ ያወጣው ወጪ ካሇ በሽያጭ ከሚገኘው ገቢ የሚተካ ይሆናሌ፡፡
3. የሚሸጥ ንብረት ሳይኖር ሇማቃጠሌ ወይም ሇመቅበር የሚወጣው ወጪ ንብረቱ
በሚወገዴሇት በጎ አዴራጎት ዴርጅት ወይም ማህበር ሉሸፇን የማይችሌ መሆኑ ሲረጋገጥ
ኤጀንሲው

ከሚመሇከተው

የመንግስት

አካሌ

በመመካከር

እና

በጀት

ሲፇቀዴሇት

እንዱወገዴ ይዯረጋሌ፡፡

አንቀጽ 42. ከሽያጭ የሚገኘው የተጣራ ገንዘብ በተመሇከተ
1. ከሽያጭ የተገኘው ገንዘብ በኤጀንሲው ወይም በክሌሌ በበጏ አዴራጏት ዴርጅቶችና
ማህበራት የሚያስተዲዴር አካሌ ወሳኔ ተመሳሳይ ዓሊማ ሊሇው ወይም ሌዩ ዴጋፌ
ሇሚያስፇሌገው ብል ኤጀንሲው ሊመነበት ሇበጎ አዴራጎት ዴርጅት ወይም ማህበር
እንዱውሌ ይዯረጋሌ፡፡
2. ሳይፇርሱ

የንብረት

ማስወገዴ

አገሌግልት

እንዱሰጣቸው

ሇኤጀንሲው

ወይም

ሇሚመሇከተው የክሌሌ አካሌ ያመሇከቱ በጎ አዴራጎት ዴርጅቶችና ማህበራት ከንብረት
ሽያጩ የተገኘው ገንዘብ በኤጀንሲው ወይም ስሌጣን ባሇው የክሌሌ መንግስት የሚወሰን
ሆኖ ገቢው ንብረቱ ሇሚወገዴሇት

በጎ አዴራጎት ዴርጅት ወይም ማህበር፣ ወይም

ተመሳሳይ ወይም ተቀራራቢ አሊማ ሊሇው በጏ አዴራጏት ዴርጅት ወይም ማህበር
ወይም

ሌዩ

ዴጋፌ

ሇሚያሰፇሌገው

ብል

ኤጀንሲው

ሊመነበት

ማንኛውም

የበጏ

አዴራጏት ዴርጅት ወይም ማህበር እንዱውሌ ይዯረጋሌ፡፡

ክፌሌ ስዴስት
ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች
አንቀጽ

43. የመሸጋገሪያ ዴንጋጌ

1. በአዋጅ 621/2001 አንቀፅ 111/2 መሰረት ዲግም ሳይመዘገቡ በቀሩት በጎ አዴራጎት
ዴርጅቶችና ማህበራት ሃብትና ንብረት ሊይ አጣሪው የማጣራት፣ ማስተሊሇፌ እና
የማስወገዴ ስራውን አጠቃሌል የሚሰራ ይሆናሌ፡፡
2. የተጀመሩ (በሂዯት ያለ) ውሳኔ ያገኙ በጎ አዴራጎት ዴርጅቶችና ማህበራት በተጀመሩበት
ሂዯት እንዱጠቃሇለ ይዯረጋለ፡፡
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አንቀጽ 44. ተጠብቀው የሚቆዩ ሰነድች
1. የፇረሰ በጎ አዴራጎት ዴርጅትና ማህበር የንብረትና የሂሳብ መዛግብት ኤጀንሲው ሇ5
ዓመት ጠብቆ የማቆየት ግዳታ አሇበት፡፡
2. እነዚህ ሰነድች ሇማየትና ሇመመርመር የሚፇሌግ ሰው በኤጀንሲው ዋና ዲሬክተር
ሲፇቀዴ በዯንብ ቁ 168/2001 መሰረት የተወሰነውን ገንዘብ ከፌል ቅጅ ሉወስዴ
ይችሊሌ፡፡
3. ሰነድቹ ሀገራዊ ጠቀሜታ ሊሊቸው ጥናትና ምርምሮች እንዱሁም ሇፌትህ ስራ ሲፇሇግ
ያሇ ምንም ክፌያ ሉታዩ ይችሊለ፡፡

አንቀጽ 45.ተፇፃሚነት ስሇማይኖራቸው ህጎች
ይህንን መመሪያ የሚቃረን ማንኛውም መመሪያ ወይም ሌማዲዊ አሰራር በዚህ መመሪያ
በተመሇከቱት ጉዲዩች ሊይ ተፇፃሚነት አይኖረውም፡፡ ይህ እንዯተጠበቀ ሆኖ አሁን
በመጣራት ሊይ ሊለ በሕግ የፇረሱ በጎ አዴራጎት ዴርጅቶችና ማህበራት ንብረትን
ሇማጣራት በተመሇከተ መመሪያው አያካትትም፡፡

አንቀጽ46. መመሪያው የሚፀናበት ጊዜ
ይህ መመሪያ ከነሐሴ 21 ቀን 2003 ጀምሮ የፀና ይሆናሌ፡፡

ዓሉ ሲራጅ መሀመዴ

የበጎ አዴራጎት ዴርጅቶችና ማህበራት ኤጀንሲ
ዋና ዲይሬክተር
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