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የበጎ አዴራጎት ዴርጅትና ማህበር ወይም የበጎ አዴራጎት ኮሚቴ  

የኦዱትና የሥራ ክንውን ሪፖርት አቀራረብን ሇመወሰን  

የወጣ መመሪያ ቁጥር 21/2012 

መግቢያ 

 

የበጎ አዴራጎት ዴርጅትና ማህበር ወይም የበጎ አዴራጎት ኮሚቴ በሚያቀርበው የኦዱት 

ሪፖርትና የሥራ ክንውን ማካተት የሚገባቸውን ጉዲዮች ግሌጽ ሇማዴረግና ወጥ የሆነ 

የአሰራር ሥርዓት መዘርጋት አስፇሊጊ በመሆኑ፤ 

 

የበጎ አዴራጎት ዴርጅትና ማህበር ወይም የበጎ አዴራጎት ኮሚቴ ዕቅደንና  አፇጻጸሙን 

በመገምገም አስፇሊጊውን ዴጋፌና ቁጥጥር ሇማዴረግ የሚያስችሌ መመሪያ መኖሩ አስፇሊጊ 

በመሆኑ፤ 

  

የበጎ አዴራጎት ዴርጅትና ማህበር ወይም የበጎ አዴራጎት ኮሚቴ ሥራውን ከዓሊማው አንጻር 

መንቀሳቀሳቸውንና የኅብረተሰቡን የሊቀ ተጠቃሚነት  ከሚረጋገጥባቸው መንገድች አንደ 

የኦዱትና የሥራ ክንውን ሪፖርት በመሆኑና ሪፖርቱ የሚቀርብበት ግሌጽ መመሪያ ማውጣት 

አስፇሊጊ በመሆኑ፤ 

 

ኤጀንሲው የኦዱትና የሥራ ክንውን ሪፖርትን በተመሇከተ ዝርዝር መመሪያ ሇማውጣት በዯንቡ 

አንቀጽ 21 ንዑስ አንቀጽ 1 (ሠ) እና በአንቀጽ 22 ንዑስ አንቀጽ 1 (ረ) በተዯነገገው መሰረት 

ይህ መመሪያ ወጥቷሌ፡፡  
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ክፌሌ አንዴ 

ጠቅሊሊ ዴንጋጌ 
 

አንቀፅ 1. አውጪው አካሌ 
 

የበጎ አዴራጎት ዴርጅቶችና ማህበራት ኤጀንሲ የበጎ አዴራጎት ዴርጅቶችና ማህበራትን ሇመመዝገብና 

ሇማስተዲዯር በወጣው አዋጅ ቁጥር 621/2001 አንቀፅ 9(4) እንዱሁም አዋጁን ሇማስፇጸም በወጣው 

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ዯንብ ቁጥር 168/2001  አንቀጽ 34 በተሰጠው ስሌጣን መሰረት ይህንን 

መመመሪያ አውጥቷሌ፡፡ 
 

አንቀፅ 2. አጭር ርዕስ  
 

ይህ መመሪያ የበጎ አዴራጎት ዴርጅትና ማህበር ወይም የበጏ አዴራጏት ኮሚቴ የኦዱትና የሥራ 

ክንውን ሪፖርት አቀራረብን ሇመወሰን የወጣ መመሪያ ቁጥር 21/2012 ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ:፡ 
 

አንቀፅ 3. ትርጓሜ 
 

 በዚህ መመሪያ ውስጥ የቃለ አገባብ ላሊ ትርጉም የሚያሰጠው ካሌሆነ በስተቀር፣ 

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

አዋጅ ቁጥር 621/2001 ነው፡፡ 

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

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ዯንብ ቁጥር 168/2001 ነው፡፡  

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

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

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

6. “የሂሳብ መግሇጫ” ማሇት ማንኛውም የበጏ አዴራጏት ዴርጅትና ማህበር 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፡፡ 

 7. “የኦዱት ሪፖርት ማሇት” በኦዱተር ተመርምሮ አስተያየት የተሰጠበት የበጏ አዴራጏት 

ዴርጅቱንና የማህበሩን ወይም የበጎ አዴራጎት ኮሚቴውን የሀብትና ዕዲ ሚዛን ትንተና በዓመቱ 

የሰበሰበውን የገቢ መጠንና ምንጩን እንዱሁም የወጪዎችን ዝርዝር ተቀባይነት ባሇው የሂሳብ 

አሰራርን በመከተሌ ሠርቶ የሚያቀርበው ሰነዴ ነው፡፡ 
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8. “የሂሳብ መዝገብ” ማሇት” በየቀኑ የበጎ አዴራጎት ዴርጅትና ማህበር ወይም ኮሚቴ    

የሚያዯርጉትን የእሇት ተሇት የገንዘብና የሀብት እንቅስቃሴ የሚያሳይ ሰነዴ ነው፡፡ 

 9. “የሥራ ክንውን ሪፖርት” ማሇት - የበጎ አዴራጎት ዴርጅትና ማህበር ወይም የበጎ አዴራጎት 

ኮሚቴ በዓመቱ መጨረሻና ኤጀንሲው በጠየቀ ማንኛውም ጊዜ የሚያቀርቡት የዕቅዴ አፇጻጸም 

ሪፖርት ነው፡፡ 

 10. በአዋጁና በማስፇፀሚያ ዯንቡ ሊይ የተመሇከቱት ትርጓሜዎች በዚህ መመሪያ ሊይ ተፇፃሚነት 

ይኖራቸዋሌ፡፡ 

   11. በዚህ መመሪያ ውስጥ በወንዴ ፆታ የተዯነገገው የሴትንም ፆታ ያካትታሌ፡፡  
 

አንቀፅ 4. የተፇጻሚነት ወሰን 

ይህ መመሪያ በሚከተለት ሊይ ተፇፃሚ ይሆናሌ፡፡ 

ሀ. ከአንዴ በሊይ በሆኑ ክሌልች በሚሰሩ የበጎ አዴራጎት ዴርጅቶችና 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 ማህበራት፤ 

ሐ. በአዱስ አበባና በዴሬዲዋ ከተማ አስተዲዯር በሚሰሩ የበጎ አዴራጎት ዴርጅቶችና ማህበራት፤ 

መ. በአዋጁ አንቀጽ 48 መሰረት በኤጀንሲው ቀርቦ የማጽዯቅ ውሳኔ የተሰጣቸው የበጎ አዴራጎት 

ኮሚቴዎች ሊይ ተፇጻሚ ይሆናሌ፡፡    

አንቀፅ 5. የመመሪያው ዓሊማ   

የበጎ አዴራጎት ዴርጅትና ማህበር ወይም የበጎ አዴራጎት ኮሚቴ የኦዱትና ዓመታዊ የሥራ ክንውን  

ሪፖርት ሉኖረው ስሇሚገባው ይዘት እና የተሠሩ ሥራዎችም  ህጉን አክብረው ግሌፀኝነትና ተጠያቂነት 

በሚያረጋግጥ መሌኩ ወቅቱን ጠብቀው ማቅረብ እንዱችለ ታስቦ የተዘጋጀ መመሪያ ነው፡፡ 
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                                ክፌሌ ሁሇት 

የበጎ አዴራጎት ዴርጅትና ማህበር ወይም  

የበጎ አዴራጎት ኮሚቴ የሂሳብ ሪፖርት 

 

አንቀፅ 6. የሂሳብ መዝገብ የመያዝ ግዳታ  

1. ማንኛውም የበጎ አዴራጎት ዴርጅትና ማህበር ወይም የበጎ አዴራጎት ኮሚቴ የገንዘብና የንብረት 

እንቅስቃሴ በትክክሌ የሚያሳይ ራሱን የቻሇ መዝገብ መያዝ አሇበት፡፡ 

 

2.  የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 እንዯተጠበቀ ሆኖ መዝገቡ የሚከተለትን ዝርዝሮች ሉይዝ 

ይገባሌ፡፡ 

ሀ. ገቢን በተመሇከተ፡- የገቢውን ምንጭ፣ ገቢውን የሰጠው አካሌ፣ የገቢው መጠን፣ገቢ 

የተዯረገበት ዯረሰኝ ቁጥር፣ ቀንና ዓ.ም፣ ገቢው የተሰበሰበበት ምክንያት፤ 
 

ሇ. ወጪን በተመሇከተ፡- ወጪ የሆነው የገንዘብ መጠን፣ የወጣበት ምክንያትወጪው 

የታዘዘበት የዯረሰኝ ቁጥር ወጪውን ያወጣው አካሌ፣ወጪ  የሆነበት ቀንና ዓ.ም፤ 

       ሐ. ሀብትና እዲን በተመሇከተ፡- በዚህ መመሪያ በአንቀጽ 10 ሊይ ስሇ ቋሚ ዕቃዎች   አያያዝና 

አመዘጋገብ የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ ማንኛውም የበጎ አዴራጎት ዴርጅትና ማህበር 

ወይም የበጎ አዴራጎት ኮሚቴ ሀብትና ዕዲውን፣ የተሰብሳቢ ሂሳቦችን፣ በእጅና በባንክ 

የሚገኝ የጥሬ ገንዘብ ሂሳብ፣ ያለበት ዕዲዎች ዝርዝር እንዱሁም የተጠቀመባቸውን የሂሳብ 

መዝገቦችን የበጀት ዓመቱ ካሇቀ በኋሊ ቢያንስ ሇአምስት ዓመታት ጠብቆ የማቆየት ግዳታ 

አሇበት፡፡  

3. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ “2” ስር የተጠቀሰው ቢኖርም የበጎ አዴራጎት ዴርጅትና ማህበር 

የገቢ ማስገኛ ስራ ሊይ ከተሰማራ በንዑስ አንቀጽ “2” (ሀ-ሐ) የተዘረዘሩትን ዝርዝር ጉዲዮች 

ሇገቢ ማስገኛ ስራ በተሇየ መዝገብ መመዝገብ አሇበት፡፡ 
 

አንቀፅ 7. የሂሳብ ሰነድች አጠቃቀምና አያያዝ 
 

1. ማንኛውም የበጎ አዴራጎት ዴርጅትና ማህበር ሇገቢ ማስገኛ ስራዎች  የሚሆኑ የተሇዩ የሂሳብ 

ሰነድች መጠቀምና መያዙ እንዯተጠበቀ ሆኖ፡ 
 

ሀ/ ማንኛውም የበጎ አዴራጎት ዴርጅትና ማህበር እንዱሁም የበጎ አዴራጎት ኮሚቴ 

የሚጠቀምበትን የገቢ ዯረሰኞች ከማሳተሙ በፉት የዯረሰኞችን ዓይነትና ብዛት 

ከኤጀንሲው ዘንዴ ማስመዝገብ ይኖርበታሌ፣ 

Comment [P1]: አ ዋጁ ላይ ተመልክቷል፤  
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ሇ/ የተሇየ በኮምፒውተር የተዘጋጀ ዯረሰኝ /Electronic Receipt/ የሚሰጥ ይህንኑ 

ተከታታይ ቁጥር በመስጠት ኤጀንሲው ዘንዴ ያስመዘግባሌ፣ 

ሐ/  ማንኛውም የገቢ ዯረሰኝ/ማስረጃዎች/ኦርጅናሌ መሆን ይገባቸዋሌ፣  

መ/ በዚህ ንዑስ አንቀጽ ከ1-3 የተጠቀሰው አንዯተጠበቀ ሆኖ ማንኛውም የገቢ መሰብሰብያ 

ዯረሰኞች ቢያንስ ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን መሰረታዊ መረጃዎች መያዝ 

ይኖርባቸዋሌ፡፡  

1. የበጎ አዴራጎት ዴርጅቱና ማህበሩ ሙለ ስም /Pre-printed/  

2. የዯረሰኙ ተከታታይ ቁጥር የታተመበት /Pre-Printed/  

3. ሌገሳው ወይንም መዋጮውን ያዯረገው ሰው ስም እና አዴራሻ 

4. የተሰበሰበው ገቢ ዓይነትና መጠን   

5. ዯረሰኙ የተሰጠበት ቀን   

6. ዯረሰኙን ያዘጋጀውንና ገንዘቡን የተቀበሇውን ሠራተኛ ስምና ፉርማ 

7. የሚታተሙ ዯረሰኞች ቢያንስ በሦስት ኮፒ መታተም ይኖርባቸዋሌ::  

ሠ/ ከውጪ አገርም ይሁን ከአገር ውስጥ የተገኘ ገቢ ሳይመዘገብና ሣይታወቅ ገንዘብ ወዯ ባንክ 

ሂሳብ ገቢ ሲዯረግ ከባንክ በሚዯርሰው የሂሳብ መግሇጫ መሠረት የገንዘብ መሰብሰብያ ዯረሰኝ 

ይዘጋጅሇታሌ፣ 

ረ/ በአዋጁ አንቀፅ 77 ንዑስ አንቀፅ 3 ሊይ እንዯተዯነገገው የበጎ አዴራጎት ዴርጅትና ማህበር 

እንዱሁም የበጎ አዴራጎት ኮሚቴ ስሙ ካሌተገሇጸ ሰው ሌገሳ መቀበሌ አይችሌም፡፡ በማንኛውም 

ጊዜ የሇጋሹን ማንነት በግሌጽ የሚያመሊክቱ ዯረሰኞችና መዝገቦች መያዝ አሇበት፣  

 

ሰ/ በማንኛውም ሁኔታ ተመሳሳይ ቁጥር ያሇው የገቢ መሰብሰቢያ   ዯረሰኝ ሁሇቴ  

    በማሳተም በጥቅም ሊይ ያዋሇ ጥፊተኛ መሆኑ ሲረጋገጥ አግባብነት ባሊቸው ሕጎች   

    መሠረት በወንጀሌ  ተጠያቂ  ይሆናሌ፣ 
 

ሸ/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 7 የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ ተመሳሳይ ቁጥር ያሇው ዯረሰኝ 

በስህተት ታትሞ ከተገኘ ጥቅም ሊይ ከመዋለ በፉት ኤጀንሲው እንዱያውቀው ተዯርጎ ሙለ 

በሙለ መሰረዝ አሇበት፣ 

ቀ/ በአዋጁ አንቀጽ 78 /3/በተቀመጠው መሠረት ማንኛውም የበጎ አዴራጎት ዴርጅትና ማህበር 

የተጠቀመባቸውን የገቢ ሂሳብ ሰነድች የሂሳብ ዓመቱ ካሇቀ በኋሊ ቢያንስ ሇአምስት ዓመታት 

ጠብቆ ማቆየት አሇበት፡፡  
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በ/ በዚህ አንቀጽ ፉዯሌ “ቀ” የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ ማንኛውም የበጏ አዴራጏት ዴርጅት 

ወይም ማህበር ሇገቢ ማስገኛ ሥራ የተጠቀመባቸውን የገቢ  ሂሳብ ሰነድች የሂሳብ አመቱ ካሇቀ 

በኋሊ ሇአስር አመታት ጠብቆ የማቆየት ግዳታ አሇበት፡፡ 

 

2.  የወጪ ማረጋገጫ ሰነድች 

ሀ/ ማንኛውም የበጎ አዴራጎት ዴርጅትና ማህበር እንዱሁም የበጎ አዴራጎት ኮሚቴ ሇሚያወጣቸው 
ወጪዎች ህጋዊነትና ተቀባይነት ያሊቸው ሰነድችን የመያዝ ግዳታ አሇበት፡፡ 

ሇ/  የሚመሇከተው የሥራ ኃሊፉ ሳያረጋግጥ ክፌያ መፇፀም/ዯረሰኝ/ መቆረጥ የሇበትም፡፡ 

ሐ/  ማንኛውም ወጪ ወይም ክፌያ ሲፇፀም ህጋዊ ማስረጃዎች መሟሊት ይገባቸዋሌ፡፡ 

መ/  ማንኛውም የወጪ ማረጋገጫ ዯረሰኝና ማስረጃዎች ኦርጅናሌ መሆን ይገባቸዋሌ፡፡ 

ሠ/ ከሥራ ፀባያቸው የተነሣ ዯረሰኝ መስጠት የማይችለ በአነስተኛ ዯረጃና በባህሊዊ የማምረት ዘዳ 
የሚጠቀሙ አምራቾች እንዱሁም ሕጋዊ ዯረሰኝ ሇመስጠት የማይገዯደ የዕቃና አገሌግልት 
አቅራቢ ነጋዳዎች ሇሚሸጧቸው ምርቶች በገዥው ዴርጅትና ማህበር የክፌያ ቫውቸር 
/Payment Voucher/ና ግዥው ስሇመፇፀሙ የሚያረጋግጡ የውሌ ሰነድች ሊይ ስማቸውንና 
አዴራሻቸውን በመግሇጽ ግብይቱን መፇፀማቸውን በፉርማ ማረጋገጥ ይኖርባቸዋሌ፡፡ 

ረ/ የዕቃ ማስተሊሇፉያ ሰነዴ /Delivery Order/ እና የዋጋ ማቅረቢያ ኢንቮይስ /Proforma Invoice/ 
ሇዕቃና ሇአገሌግልት ግብይት እንዯዯረሰኝ ሉያገሇግሌ አይችሌም፡፡ 

ሸ/  በማንኛውም ሁኔታ ተመሳሳይ ቁጥር ያሇው የወጪ ዯረሰኝ ሁሇቴ በማሳተም በጥቅም ሊይ 
ማዋሌ አይችሌም፡፡ 

ቀ/  በዚህ አንቀጽ ፉዯሌ “ሸ” የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ ተመሳሳይ ቁጥር ያሇው ዯረሰኝ 
በስህተት ታትሞ ከተገኘ ጥቅም ሊይ ከመዋለ በፉት ኤጀንሲው እንዱያውቀው ተዯርጎ ሙለ 
በሙለ መሰረዝ አሇበት፡፡ 

በ/  በገቢ ግብር አዋጁና በዯንቡ መሰረት አግባብነት ያሇውን ከተከፊይ ሂሳቦች ሊይ ግብርን ቀንሶ 
የማስቀረት ሃሊፉነቱን ሇመወጣት የሚያስችሇው ዯረሰኝ ሇግብር ባሇስሌጣኑ በማስታወቅ 
የማሳተምና የመጠቀም ግዳታ አሇበት፡፡ 

ተ/ በአዋጁ አንቀጽ 78 (3) በተመሇከተው መሠረት ማንኛውም የበጎ አዴራጎት ዴርጅትና ማህበር 

የተጠቀመባቸውን የወጪ ሂሳብ ሰነድች የሂሳብ ዓመቱ ካሇቀ በኋሊ ቢያንስ ሇአምስት ዓመታት 

ጠብቆ ማቆየት ይገባዋሌ።  

ቸ/ በዚህ አንቀጽ ፉዯሌ “ተ” የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ ማንኛውም የበጏ አዴራጏት ዴርጅት 

ወይም ማህበር ሇገቢ ማስገኛ ሥራ የተጠቀመባቸውን የወጪ  ሂሳብ ሰነድች የሂሳብ አመቱ 

ካሇቀ በኋሊ ሇአስር አመታት ጠብቆ የማቆየት ግዳታ አሇበት፡፡ 

 

Comment [P2]: አ ዋጁ ላይ ያለ  ነ ው፤  አ ንቀጽ 77 

Comment [P3]: በአ ዋጁ ላይ ተቀመጠው ገ ደብ 
በላይ ነ ው፡ ፡  
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አንቀፅ 8.  የገቢና ወጪ አመዘጋገብ  

ማንኛውም የበጏ አዴራጏት ዴርጅትና ማህበር ወይም የበጎ አዴራጎት ኮሚቴ በአጠቃሊይ ተቀባይነት  

ባሇው ሇትርፌ ያሌተቋቋሙ የግሌ ዴርጅቶች የሂሳብ መርህ  መከተሌ ያሇበት ሆኖ፤   

1. የበጎ አዴራጎት ዴርጅትና ማህበር ወይም የበጎ አዴራጎት ኮሚቴ ገቢ ቢያንስ ከአገር ውስጥ 

እና ከውጭ ሃገር የተገኙ በማሇት ተሇይተው መቅረብ አሇባቸው፡፡  

2. የበጎ አዴራጎት ዴርጅትና ማህበር ወይም የበጎ አዴራጎት ኮሚቴ በአጠቃሊይ ተቀባይነት 

ባሇው የሂሳብ አያያዝ መርህ መሰረት መጠቀም ይችሊሌ፡፡  

3. የበጎ አዴራጎት ዴርጅትና ማህበር ወይም የበጎ አዴራጎት ኮሚቴ ወጪዎቹን “የበጎ አዴራጎት 

ዴርጅቶችና ማህበራትን የዓሊማ ማስፇፀምያና አስተዲዯራዊ ወጪዎችን ሇመወሰን የወጣ 

መመሪያ ቁጥር 2/ 2003” መሰረት በማዴረግ ሇሁሇት ከፌል በዝርዝር ማቅረብ አሇበት፡፡  

4. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 3 መሰረት የሚቀርበው ዝርዝር የዓሊማ ማስፇጸሚያና 

አስተዲዯራዊ ወጪዎችን በአጠቃሊይ ተቀባይነት ባሇው የሂሳብ አያያዝ መርህ መሰረት በዋና 

የወጪ አርዕስቶች /እንዯ ዯመወዝ፣ የሰራተኛ ጥቅማጥቅም፣ ኪራይ፣ የዋስትና፣ እንዱሁም 

ላልች የወጪ ርዕሶችን/ በዝርዝር ማሳየት ይኖርበታሌ፡፡    

5. በአመቱ ገቢና ወጪ ምክንያት በዴርጅቱ/ማህበሩ ያሌተከሇከሇ የተጣራ ሃብት /Unrestricted 

Net Asset/ የጨመረበትን ወይንም የቀነሰበትን መጠን በግሌፅ ማሳየት አሇበት፡፡ 
       

አንቀፅ 9. ሀብትና ዕዲ ሂሳብ አመዘጋገብ 

1 የበጏ አዴራጏት ዴርጅትና ማህበር ወይም የበጎ አዴራጎት ኮሚቴ የሚያቀርቡት የአጠቃሊይ ሃብት፣ 
እዲ እና የተጣራ ካፒታሌ ሂሳብ መግሇጫ ተቀባይነት ባሇው የአጠቃሊይ ሂሳብ አያያዝ መርህን 
ተከትል የተዘጋጀ መሆን አሇበት፡፡  

2. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 የተገሇጸውን የሂሳብ መርህ ተከትል የሚዘጋጅ ሃብትና እዲ መግሇጫ 
ዴርጅቱና ማህበሩ ያሇውን አጠቃሊይ ሃብትና እዲ መጠን እንዱሁም የተጣራ ካፒታሌ /አንጡራ 
ሀብት/ ሌክ ሇትርፌ የተቋቋመ ዴርጅት እንዯሚያቀርበው በአይነት ከፊፌል የማቅረብ ግዳታ ያሇበት 
ሆኖ፡  

   ሀ. የሃብት ዝርዝር ሊይ የጥሬ ገንዘብ፣ ተሰብሳቢ ሂሳቦችና ላልች ጊዚያዊ (በአንዴ አመት  ውስጥ 

ጥቅም ሊይ የሚውለ) ሃብቶችንና ቋሚ ንብረቶችን ዝርዝር መያዝ ይኖርበታሌ፡፡  

   ሇ. የእዲ መግሇጫው ጊዚያዊ (በአንዴ አመት ተከፊይ)፣ የረጅም ጊዜ ተከፊይ እዲዎችን   በዝርዝር 

መያዝ ይኖርበታሌ፡፡  

  ሐ. የተጣራ ካፒታሌ (በሃብትና እዲ መካከሌ ያሇው ሌዩነት) በአጠቃሊይ ተቀባይነት ባሇው ሂሳብ 

መርህ መሰረት እንዯአግባቡ በሶስት ተከፊፌል ማሇትም በቋሚነት የተከሇከሇ፣ በጊዚያዊነት 

የተከሇከሇ እንዱሁም ያሌተከሇከሇ በሚሌ ተከፊፌል መያዝ ይኖርበታሌ፡፡  
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አንቀፅ 10.  የቋሚ ዕቃዎች አያያዝና አመዘጋገብ  
 

1. ማንኛውም የበጏ አዴራጏት ዴርጅትና ማህበር እንዱሁም የበጎ አዴራጎት ኮሚቴ ቋሚ ዕቃ 

በተገዛበት ዋጋ መመዝገብ አሇበት፡፡  

   2. ሇቋሚ ዕቃ እራሱን የቻሇ የተሇየ መዝገብ የሚኖረው ሲሆን መዝገቡ የሚከተለትን ዝርዝሮች 

የሚያካትት ይሆናሌ፡፡  

   ሀ. የዕቃው ዓይነት፣ የተገዛበት ቀን፣ የተገዛበት ዋጋ፣ 

   ሇ. በስጦታ ከተገኝ ስጦታውን ያበረከተው አካሌ ሥም፣ 

   ሐ. የዕቃው ሌዩ ኮዴ፣ገቢ ያዯረገው ሰው ሥም፣የዕቃው የአገሌግልት ዘመን፣ 

   መ.ንብረቱ የሚገኝበት ቋሚ አዴራሻና ላልች ኤጄንሲው የሚጠይቃቸው    

        ማብራሪያዎች 
   3. ቋሚ ዕቃው መኪና ወይም ተሽከርካሪ ከሆነ የበጏ አዴራጏት ዴርጅቱና ማህበሩ ወይም የበጎ 

አዴራጎት ኮሚቴው የባሇቤትነት መታወቂያውን ኮፒ ከፊይለ ጋር ማያያዝ ይገባዋሌ፡፡  
   4. የቋሚ ዕቃ ቆጠራ በየዓመቱ ተካሂድ ከኦዱት ሪፖርቱ ጋር ሇኤጀንሲው መቅረብ  
         አሇበት፡፡  

   5. በማንኛውም ሁኔታ የበጎ አዴራጎት ዴርጅቱ ወይም ማህበሩ እንዱሁም የበጎ አዴራጎት ኮሚቴው 
ያሇውን ቋሚ ንብረት ሇመተካት፣ ሇማዋስ፣ ሇመሇገስ እንዱሁም ሇማስወገዴ በሚወስንበት 
ወቅት ሇኤጀንሲው በፅሁፌ የማስታወቅና ከኤጀንሲው በጽሁፌ የሚሰጥ ፇቃዴ ማግኘት 
አሇበት፡፡  

   6. ኤጀንሲውም ከገቢዎች እና ጉምሩክ ባሇስሌጣን ተገቢውን የግብር ወይም ታክስ ቀረጥ ዕዲ 
አከፊፇሌ ምስክር ወረቀት ከተቀበሇ በኋሊ ሇበጎ አዴራጎት ዴርጅቱና ማህበሩ የተሸከርካሪ 
ዯህንነት ምርመራ ሇማዴረግ፣ የንብረት ባሇቤትነትን ሇማዛወርና ላልች ተመሳሳይ 
አገሌግልቶችን ሇማግኘት የሚያስችሌ የዴጋፌ ዯብዲቤ ይሰጣሌ፡፡ 

     7.  በእያንዲንደ የበጀት አመት የተገዙ አዲዱስ የቋሚ ንብረቶች በዴርጅቱና ማህበሩ የቋሚ 

ንብረት በተገዙበት የበጀት ዓመት ቅዯም ተከተሌ በቋሚ ንብረት መዝገብ ሊይ 

እንዯአመጣጣቸው ቅዯም ተከተሌ መመዝገብ አሇባቸው፡፡ 

አንቀፅ 11. ዓመታዊ የሂሳብ መግሇጫ 
 

በአዋጁ አንቀጽ 78 እንዱሁም በዯንቡ አንቀጽ 20 መሰረት ማንኛውም የበጎ አዴራጎት ዴርጅትና ማህበር 

እንዱሁም የበጎ አዴራጎት ኮሚቴ ተቀባይነት ባሊቸው መመዘኛዎች አዘጋጅቶ የሚያቀርበው የሂሳብ 

መግሇጫ የሚከተለትን ዝርዝሮች ሉይዝ ይገባሌ፡ 

1.  ስሇ አጠቃሊይ መረጃዎች፦          

  ሀ. የበጏ አዴራጏት ዴርጅቱና ማህበሩ ወይም የበጎ አዴራጎት ኮሚቴው ስም፣ 

  ሇ. የበጏ አዴራጏት ዴርጅቱና ማህበሩ ወይም የበጎ አዴራጎት ኮሚቴው ዓሊማ፣ 

  ሐ. የበጎ አዴራጎት ዴርጅቱና ማህበሩ ወይም የበጎ አዴራጎት ኮሚቴው አዯረጃጀት፣  

  መ. የበጏ አዴራጏት ዴርጅቱና ማህበሩ ወይም የበጎ አዴራጎት ኮሚቴው አይነት፣ 
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  ሠ. የበጏ አዴራጏት ዴርጅቱ ወይም ማህበሩ ወይም የበጎ አዴራጎት ኮሚቴው      

የተሰማራበት ዘርፌ፣ 

  ረ. የበጏ አዴራጏት ዴርጅቱና ማህበሩ ወይም የበጎ አዴራጎት ኮሚቴው የሚንቀሳቀስባቸው 

ክሌልች፣  

 ሸ. ላልች ኤጀንሲው የሚጠይቃቸው መረጃዎች፣ 
 

2. የሀብትና ዕዲ ሚዛን ትንተና ከሚከተለት ዝርዝሮች ጋር አባሪ 1 ሊይ ተያይዟሌ፡፡  

ሀ. በአጠቃሊይ በዓመቱ መጨረሻ የበጏ አዴራጏት ዴርጅቱና ማህበሩ ወይም የበጎ አዴራጎት 

ኮሚቴው ያሇው ጠቅሊሊ ሀብትና ንብረት  መጠን፣ 

ሇ. ከጥሬ ገንዘብ ውጭ ያሇ አሊቂ ዕቃ እና ቋሚ ንብረት ዝርዝር፣ 

ሐ. በባንክ ያሇው የጥሬ ገንዘብ መጠን ዝርዝር፣   

መ. በእጅ ያሇው የጥሬ ገንዘብ መጠን፣   

ሠ. የበጏ አዴራጏት ዴርጅቱና ማህበሩ ወይም የበጎ አዴራጎት ኮሚቴው ያሇበት የአጭርም ሆነ 

የረጅም ጊዜ ዕዲ ዝርዝር፣ 

ረ.  የበጎ አዴራጎት ዴርጅቱና ማህበሩ ወይም የበጎ አዴራጎት ኮሚቴ ያሇው አንጡራ ሃብት 

(ካፒታሌ)። 

3. የበጎ አዴራጎት ዴርጅቱና ማህበሩ ወይም የበጎ አዴራጎት ኮሚቴ ዓመታዊ ገቢና ወጪ ሂሳብ 

ትንተና ከሚከተለት ዝርዝሮች ጋር-(አባሪ 2 ተያይዟሌ)  

ሀ. የበጎ አዴራጎት ዴርጅቱና ማህበሩ ወይም የበጎ አዴራጎት ኮሚቴ በዓመቱ የሰበሰበው የገንዘብ 
መጠንና የገንዘቡ ምንጭ ዝርዝር፣  

ሇ. የተገኘው ገቢ የአገር ውስጥና የውጭ ምንጭ ዴርሻ ማብራሪያ፣   
ሐ. ሇዓሊማ ማስፇፀሚያ የወጡ ወጭዎች ዝርዝር እና ከጠቅሊሊው ወጪ ያሊቸው ዴርሻ፣ 
መ. ሇአስተዲዯራዊ ሥራዎች የወጡ ወጪዎች ዝርዝር እና ከጠቅሊሊው ወጪ ያሊቸው ዴርሻ፣ 
ሠ. ከወጪ ቀሪ ሂሳብ፣ 
ረ. ካሇፇው ዓመት የዞረ ሂሳብ፣ 
ሰ. ወዯ ሚቀጥሇው ዓመት የዞረ ሂሳብ    

      መ. የሂሳብ መግሇጫውን ሇማዘጋጀት ጥቅም ሊይ የዋሇውን የሂሣብ አሠራር መግሇጫ። 
 

4. የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ “1”፣”2” እና “3” ቢኖሩም የሚያንቀሳቅሱት ገንዘብ ከብር 

50,000.00(ሀምሳ ሺ ብር) የማይበሌጥ የበጎ አዴራጎት ዴርጅትና ማህበር ወይም የበጎ አዴራጎት 

ኮሚቴ ገቢን፣ወጪን ሀብትንና ዕዲን የሚያመሇክት መግሇጫ ብቻ ማቅረብ ይችሊለ። 
 

5. የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 እና 2 እንዯተጠበቀ ሆኖ የበጏ አዴራጏት ዴርጅቱና ማህበሩ ህዝባዊ 

መዋጮ ካካሄዯ የሂሳብ መግሇጫው የሚከተለትን ይጨምራሌ።  

ሀ. በህዝባዊ መዋጮው የተሰበሰበው የገንዘብ መጠን፣ 
ሇ. በህዝባዊ መዋጮው የተገኘው የገንዘብ/ ንብረት ምንጭ፣ 
ሐ. ህዝባዊ መዋጮውን ሇማዴረግ የወጡ ወጪዎችና ከአጠቃሊይ ከህዝባዊ መዋጮ ገቢ ያሊቸው 

ዴርሻ፣ 
መ. በተሰበሰበው ንብረት/ገንዘብ ሇተከናወኑት ተግባራት የወጣ የወጪ ዝርዝር፣   
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ሠ. ከወጪ ቀሪ ማጠቃሇሌ አሇበት፡፡  
6. በዚህአንቀጽ ንዑስ አንቀጽ “5” መሰረት የህዝባዊ መዋጮውን ገቢና ወጪ   የበጎ አዴራጎት 

ዴርጅትና ማህበር ዓመታዊ የኦዱት ሪፖርት ጋር በአንዴ ሊይ የሚቀርብ ቢሆንም የህዝባዊ 

መዋጮው ስራ እንዯተጠናቀቀ በ3 ወር ጊዜ ውስጥ እራሱን የቻሇ የሂሳብ መግሇጫ መቅረብ 

አሇበት፡፡  
 

አንቀፅ 12.  ስሇ ኦዱተር አመራረጥ  

1. ማንኛውም የበጎ አዴራጎት ዴርጅትና ማህበር ወይም የበጎ አዴራጎት ኮሚቴ የውስጥ ቁጥጥር 
ሥርዓት (internal control system) መዘርጋትና ማጠናከር ይጠበቅበታሌ፡፡ 

2. ማንኛውም የበጎ አዴራጎት ዴርጅትና ማህበር ወይም የበጎ አዴራጎት ኮሚቴ ሂሳቡን በውጭ 

ኦዱተር ማስመርመር ሲፇሌግ በመጀመሪያ በጋዜጣ የጨረታ ማስታወቂያ ማውጣት ይገባዋሌ፡፡ 
 

3. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ “2” መሠረት ኦዱተር ሇመጋበዝ ማስታወቂያ ሲያወጣ   ሇውዴዴር 

የሚቀርበው ኦዱተር የሚከተለትን መሥፇርቶች በግሌፅ ማመሊከት አሇበት፣ 

    ሀ. ኦዱተሩ  የሙያ ማረጋገጫ ያሇው መሆኑ፣ 

    ሇ. የንግዴ ፇቃዴ ያሇው መሆኑ፣ 

    ሐ. የዘመኑን ግብር ስሇመክፇለ መረጃ ማቅረብ የሚችሌ መሆኑ፣ 

    መ. የግብር ከፊይ መሇያ ቁጥር ያሇው መሆኑ፣ 

    ሠ. ከፋዳራሌ ወይም ክሌሌ ኦዱተር መሥሪያ ቤት ሇበጀት ዓመቱ የታዯሰ ፇቃዴ ያሇው 

መሆኑ፡፡ 
 

4. ማንኛውም የበጏ አዴራጏት ዴርጅትና ማህበር ወይም የበጎ አዴራጎት ኮሚቴ ሂሳቡን በውጭ 

ኦዱተር ሇማስመርመር የኦዱተሩን ዯረጃ ሲወስን  አግባብነት ባሇው የበጀት ዓመት ቀዴሞ 

ያሇው የበጀት ሂሳብ መጠን  ሊይ ተመርኩዞ ሲሆን ከብር 100,000.00(አንዴ መቶ ሺህ) እስከ 

ብር 50,000,000.00(ሃምሳ ሚሉዩን ብር) ያንቀሳቀሰ በማንኛውም ዯረጃ  ባሇ ኦዱተር  

ማስመርመር የሚችሌ ሆኖ በጀቱ ከ50,000,000.00(ሃምሳ ሚሉዩን ብር) በሊይ ሲሆን ግን 

በዯረጃ “ኤ” ኦዱተር ማስመርመር አሇበት፡፡   
 

አንቀፅ 13. ሂሳብ ምርመራ ሇማካሄዴ ቅዯመ ሁኔታ   
 

  የሂሳብ ምርመራ ቅዯም ተከተልች እንዯተጠበቁ ሆኖ ዋናው የኦዱት ስራ ውስጥ ከመገባቱ በፉት፦ 

1.  የሂሳብ ምርመራ ሥራው ከበጎ አዴራጎት ዴርጅትና ማህበር ወይም የበጎ አዴራጎት ኮሚቴ  የኋሊ 

ታሪክ የሚጀምር ሆኖ  ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን ጉዲዮች ያካትታሌ፡፡ 

  ሀ. የበጎ አዴራጎት ዴርጅትና ማህበር ወይም የበጎ አዴራጎት ኮሚቴው ስም  

  ሇ. የበጎ አዴራጎት ዴርጅትና ማህበር ወይም የበጎ አዴራጎት ኮሚቴው ዓይነት 

  ሐ. የበጎ አዴራጎት ዴርጅትና ማህበር ወይም የበጎ አዴራጎት ኮሚቴው አዯረጃጀት  

  መ. የበጎ አዴራጎት ዴርጅትና ማህበር ወይም የበጎ አዴራጎት ኮሚቴው መቼ፣ የት እና በማን 

እንዯተመሠረተ፣    
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  ሠ. የበጎ አዴራጎት ዴርጅትና ማህበር ወይም የበጎ አዴራጎት ኮሚቴው ዓሊማዎች 

  ረ. የበጎ አዴራጎት ዴርጅትና ማህበር ወይም የበጎ አዴራጎት ኮሚቴው የሚንቀሳቀስባቸው ዘርፍች 

  ሰ. የበጎ አዴራጎት ዴርጅትና ማህበር ወይም የበጎ አዴራጎት ኮሚቴው የሚንቀሳቀስባቸው ክሌልች 

2. አንዴ ጊዜ የተመረጠ የኦዱት ዴርጅት አንዴን በጎ አዴራጎት ዴርጅት ወይም ማህበር በተከታታይ 

ከሦስት ዓመት በሊይ ኦዱት ማዴረግ አይችሌም።  

3. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ “2” የተጠቀሰው እንዯተጠበቀ ሆኖ የኦዱት ዴርጅቱ ተወዲዴሮ አሸንፍ 

በሰራበት የበጏ አዴራጏት ዴርጅት ወይም ማህበር በዴጋሚ ሇመወዲዯር የሚችሇው ከሦስት 

አመታት  ቆይታ በኋሊ ነው፡፡ 
 

አንቀፅ 14. የኦዱት ሪፖርትና የሂሳብ ምርመራ  
 

1. በአዋጁ አንቀጽ 79 እንዱሁም በአንቀጽ 49 መሠረት የማንኛውም የበጎ አዴራጎት ዴርጅትና ማህበር 

ወይም የበጎ አዴራጎት ኮሚቴው ሂሳብ በየዓመቱ በተመሰከረሇት ኦዱተርና የውስጥ ኦዱተር ወይም 

ኤጀንሲው በሚሾመው ኦዱተር መመርመር አሇበት። 
 

2. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ “1” የተጠቀሰው ቢኖርም ማንኛውም የበጎ አዴራጎት ዴርጅትና ማህበር 

ወይም የበጎ አዴራጎት ኮሚቴው  በውጭ ኦዱተር የመመርመር ግዳታ የሚኖርበት አግባብነት 

ባሇው የበጀት ዓመት ቀዴሞ ያሇው የበጀት ዓመት ሂሳብ ከብር 100 ሺ/አንዴ መቶ ሺ /የሚበሌጥ 

ሲሆን ነው። 
   

3. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ “2” መሰረት የሚቀርበው የሂሳብ ምርመራ ሪፖርት   የሚከተለትን 

ዝርዝሮችን ሉያካትት ይገባሌ፣ 

     ሀ/  የበጎ አዴራጎት ዴርጅትና ማህበር ወይም የበጎ አዴራጎት ኮሚቴ ስም 

     ሇ/   የበጎ አዴራጎት ዴርጅትና ማህበር ወይም የበጎ አዴራጎት ኮሚቴ ዓሊማ 

     ሐ/  የበጎ አዴራጎት ዴርጅትና ማህበር ወይም የበጎ አዴራጎት ኮሚቴው አዯረጃጀት  

     መ/  የበጎ አዴራጎት ዴርጅትና ማህበር ወይም የበጎ አዴራጎት ኮሚቴ አይነት 

      ሠ/  የበጎ አዴራጎት ዴርጅትና ማህበር ወይም የበጎ አዴራጎት ኮሚቴ የተሰማራበት  ዘርፌ 

 ረ/  የበጎ አዴራጎት ዴርጅትና ማህበር ወይም የበጎ አዴራጎት ኮሚቴ  የሚንቀሳቀስባቸው 

ክሌልች 

  ሰ/ የበጎ አዴራጎት ዴርጅትና ማህበር ወይም የበጎ አዴራጎት ኮሚቴ የሚያዯርገውን 

ማንኛውንም የሂሳብ እንቅስቃሴ የሚመዘግብበት   እራሱን የቻሇ የሂሳብ መዝገብ  

ያሇው መሆኑ   

  ሸ/ የሂሳብ መዝገቡ የበጏ አዴራጏት ዴርጅቱንና ማህበሩን ወይም የበጎ አዴራጎት ኮሚቴው 

የየዕሇቱን የገንዘብና የንብረት እንቅስቃሴ የሚያሳይ መሆኑ   
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        ቀ/  የበጎ አዴራጎት ዴርጅትና ማህበር ወይም የበጎ አዴራጎት ኮሚቴ ህጋዊ በሆኑ የሂሳብ 

ሰነድች የሚጠቀም መሆኑና ሰነድቹን  በአግባቡ መያዙ፣ 
 

  በ/  የሂሳብ መግሇጫውና የሂሳብ መዝገቡ  የበጎ አዴራጎት ዴርጅትና ማህበር ወይም የበጎ 

አዴራጎት ኮሚቴ በዓመቱ ከተሇያዩ አካሊት ያገኘውን ገቢ በዝርዝር ሇይቶ መያዙንና 

የአገር ውስጥና የውጭ ምንጭ ዴርሻ ሇይቶ ማሳየቱ፣ 
 

      ተ/  የሂሳብ መግሇጫውና የሂሳብ መዝገቡ የበጏ አዴራጏት ዴርጅቱና ማህበሩ የዓሊማ 

ማስፇፀሚያና  አስተዲዯራዊ ወጪዎችን ሇይቶ ማዘጋጀቱን፣  
 

     ቸ/  የበጎ አዴራጎት ዴርጅትና ማህበር ወይም የበጎ አዴራጎት ኮሚቴበባንክ ያሇው የጥሬ 

ገንዘብ ማረጋገጫ የሚሆን የባንክ ሂሳብ መግሇጫ መቅረቡና የባንክ ማስታረቂያ 

መሥራቱ፣ 

    ነ/  የበጎ አዴራጎት ዴርጅትና ማህበር ወይም የበጎ አዴራጎት ኮሚቴ የቋሚ ዕቃዎች  

        ስቶክ ካርዴ ማዘጋጀቱና በየዓመቱ ቆጠራ ማካሄደና ንብረቶችን በአግባቡ መያዙ፣ 
 

     ኘ/ የበጎ አዴራጎት ዴርጅቱ፣ማህብሩና የበጎ አዴራጎት ኮሚቴው የሂሳብ መግሇጫ በአጠቃሊይ 

ተቀባይነት ባሊቸው የሂሳብ መርሆዎችና በኢትዩጵያ አግባብነት ባሇው የግብር ህግ 

መሰረት እንዱሁም ኤጀንሲው ባወጣቸው መመሪያዎች መሰረት ስሇማዘጋጀታቸው፣  
 

    ዘ/ የበጎ አዴራጎት ዴርጅቱናማህበሩናየበጎ አዴራጎት ኮሚቴው ከሰራተኛ ዯመወዝ 

የሚቆረጠውን ግብር እንዱሁም በአገር ውስጥ ከሚገዙ ዕቃዎችናአገሌግልቶች ክፌያ 

ሊይ እንዯ አግባቡ ተቀኛሽ የሚዯረገውን የwithholding ታክስ በአግባቡ ቀንሶ አግባብነት 

ሊሇው የግብር ባሇስሌጣን መ/ቤት ገቢ ማዴረጉን፣ 

   ዠ/  ህዝባዊ መዋጮ አካሄድ ከሆነ፡-   

1. የተሰበሰበው ገንዘብና የንብረት መጠንና ምንጩ በዝርዝር ተሇይተው 

መቀመጣቸው ፣ 

2.  ገንዘቡ/ንብረቱ የተሰበሰበበት ዘዳ በትክክሌ ተሇይቶ መቀመጡ፣  

3. ህዝባዊ መዋጮውን ሇማካሄዴ የተዯረጉ ወጪዎች በዝርዝር መቀመጣቸው  

4. በተሰበሰበው ገንዘብ የተከናወኑት ተግባራት በጉሌህ ተሇይተው መዘርዘራቸው፣   

5. በመዋጮ የተሰበሰበውን ገንዝብ በተገቢው መዝገብ መያዙ፣ 

6. ህዝባዊ መዋጮው ከተሰጠው ፇቃዴ ጋር አንዴ መሆኑ፣ 

7. ህዝባዊ መዋጮ የመሰብሰብ ስራ በተፇቀዯሇት የጊዜ ሰላዲ መሰረት መጠናቀቁ፣ 

8. በመዋጮ የተሰበሰበው ገንዝብና ንብረት በህጋዊ ዯረሰኝ መሰብሰቡ። 
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አንቀፅ 15.  የቀረበውን የሂሳብ ሪፖርት በተመሇከተ ስሇሚሰጥ ማብራሪያ  

          (Notes to financial statemenet) 
 

1. ማንኛውም የበጎ አዴራጎት ዴርጅትና ማህበር ወይም የበጏ አዴራጏት ኮሚቴ በሚያቀርበው 

የሀብትና ዕዲ ሚዛን ሂሳብ ትንተናና የገቢና ወጪ ሂሳብ ሚዛን ትንተና ሥር ሇተጠቀሱት 

ሂሳቦች ዝርዝር መግሇጫ በአጠቃሊይ ተቀባይነት ባሇው ሂሳብ መርህ መሰረት ከጀርባው 

በአባሪ ማያያዝ ይገባዋሌ፡፡ 
 

2. የበጎ አዴራጎት ዴርጅትና ማህበር ወይም የበጏ አዴራጏት ኮሚቴው ሂሳቦችን 

ሇመመዝገብም ሆነ ሪፖርት ሇማዴረግ የተጠቀመው የሂሳብ መዝገብ አያያዝ ዘዳ መግሇጽ 

ይገባዋሌ ፡፡ 
 
 

3. የበጎ አዴራጎት ዴርጅትና ማህበር ወይም የበጏ አዴራጏት ኮሚቴው የግብር ግዳታውን 

ስሇ መወጣቱ መግሇጽ ይኖርበታሌ ፡፡ 
 

አንቀፅ 16. የኦዱተሩ አስተያየት 
 

ማንኛውም ኦዱተር የበጏ አዴራጏት ዴርጅቱንና ማህበሩን ወይም የበጎ አዴራጎት ኮሚቴውን  ሂሳብ 

ከመረመረ በኋሊ  ከዚህ በታች በተመሇከቱት አግባብ አስተያየቱን መስጠት አሇበት፡፡ 

1. ገቢን በተመሇከተ 

ሀ. እያንዲንደ ገቢ ህጋዊ በሆነ ዯረሰኝ መሰብሰቡን፣ 

ሇ. የገቢው ምንጭ በትክክሌ ተሇይቶ መቀመጡና መረጋገጡ፣ 

ሐ. ገቢው በወቅቱ በመዝገብ መመዝገቡ ፣ 

መ. ገቢው መሰብሰብ ባሇበት አካሌ መሰብሰቡ፣ 

ሠ. የበጏ አዴራጏት ዴርጅቱ ናማህበሩ ህግ በሚፇቅዯው አግባባ ከውጭ ምንጭ የሰበሰበው ገቢ 

አግባብ መሆኑን ፣ 

ረ. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ “ሠ” የተጠቀሰው ቢኖርም ኦዱተሩ የመረመረው የገቢማሥገኛ 

ስራን በተመሇከተ ከሆነ የገቢ ማስገኛው ስራ ከተሰጠው ፇቃዴ ጋር አንዴ መሆኑ 

ማረጋገጥ አሇበት፣  
 

2. ወጪን በተመሇከተ  

ሀ. ማንኛውም ሂሳብ በወጪ ከመመዝገቡ በፉት ማስረጃዎች መሟሊታቸው መረጋገጡ፣ 

ሇ. የበጏ አዴራጏት ዴርጅቱና ማህበሩ ህጋዊ የሆነ የወጪ ዯረሰኝ ስሇመጠቀሙ፣ 

ሐ. ወጪዎች ሲፇፀሙ ዯንብና መመሪያ የተከተለ መሆናቸውን፣ 

መ. ማንኛውም ወጪ ሲፇፀም በሚመሇከተው የሥራ ኃሊፉ መፇቀደ፣ 

ሠ. በወጪ የተመዘገቡ ማስረጃዎች ኦርጅናሌ መሆናቸው፣ 

ረ. ግዥዎች ሲፇፀሙ መመሪያና ዯንብን የተከተለ መሆናቸው፣ 
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ሰ. ሇዓሊማ ማስፇፀሚያ የወጡ ወጭዎች ከ70% ያሊነሱ መሆኑ፣ 

ሸ. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ “ሰ” የተጠቀሰው ቢኖርም ኦዱተሩ የመረመረው የገቢ 

ማስገኛ ስራን በተመሇከተ ከሆነ ከጠቅሊሊ ገቢው የተገኘውን ትርፌ ሙለ በሙለ 

ሇዓሊማ ማስፇጸሚያ ወጪ ማዋለ፡፡ 
 

3. የንብረት አያያዝን በተመሇከተ 
 
ሀ. ማንኛውም ንብረት ሲገዛም ሆነ ወጪ ሲሆን ህጋዊ በሆነ ዯረሰኝ መጠቀማቸው፣  

ሇ. የቋሚ ዕቃዎች ቆጠራ በየዓመቱ መካሄደና ኦዱት መዯረጉ፣ 

ሐ. ሇማንኛውም ቋሚ ዕቃዎች ስቶክ ካርዴ የተዘጋጀ መሆኑና ቋሚ ዕቃዎች በተሇየ 

መዝገብ መመዝገባቸው ፣ 

መ. ሇቋሚ ዕቃዎች መሇያ ቁጥር መሰጠቱና  ሇብክነት በማያጋሌጥ መሌኩ አመቺ ቦታ 

መቀመጣቸው፡፡ 
 

4.  የጥሬ ገንዘብን በተመሇከተ 

ሀ. ሂሳብ ሰነድች በወቅቱ መወራረዲቸው፣ 

ሇ. የጥሬ ገንዘብ ሂሳብ ምዝገባ ተካሂድ በየወሩ መዘጋቱ፣ 

ሐ. በካዝና የተገኘው የጥሬ ገንዘብ መጠን ከበጏ አዴራጏት ዴርጅቱ እና ማህበሩ ወይም 

ከበጎ አዴራጎት ኮሚቴ ህግ ጋር የሚጣጣም መሆኑ፡፡ 
   

5.  ተሰብሳቢ ሂሳብ 

    ሀ. ተሰብሳቢ ሂሳቦች በወቅቱ መሰብሰቡ፣ 

    ሇ. ተሰብሳቢ ሂሳቦች በግሌጽ ተሇይተው መዘርዘራቸው፣ 
 

6. ዕዲን በተመሇከተ 

    ሀ. የግብር ግዳታዎች በወቅቱ መከፇሊቸው፣ 

    ሇ. የአጭርና የረጅም ጊዜ ዕዲዎች ተሇይተው በዝርዝር መቀመጣቸው፣ 
 

7. የባንክ ሂሳብን በተመሇከተ 

ሀ. በተሇያዩ ባንኮች ያሇው የባንክ ሂሳብ በዝርዝር የሚታወቅ መሆኑ፣ 

ሇ. ሇእያንዲንደ የባንክ ሂሳብ ቁጥር የባንክ መግሇጫ መቅረቡ፣ 

ሐ. ሇቀረበው  የባንክ መግሇጫ  ባንክ ማስታረቂያ መሰራቱ፣ 

መ. የባንክ ሂሳቦች በሚመሇከታቸው የስራ መሪዎች የሚንቀሳቀስ መሆኑ  

8. ህዝባዊ መዋጮ አካሄድ ከሆነ ፣ 

            ሀ. የተሰበሰበው ገንዘብናየንብረት መጠንና ምንጩ በዝርዝር ተሇይተው  

                መቀመጣቸው ፣ 

            ሇ. ገንዘቡ/ንብረቱ የተሰበሰበበት ዘዳ በትክክሌ ተሇይቶ መቀመጡ ፣ 

Comment [P4]: አ ዋጁ ላይ አ ለ ፡ ፡  
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            ሐ. ህዝባዊ መዋጮውን ሇማካሄዴ የተዯረጉ ወጪዎች በዝርዝር መቀመጣቸው፣  

            መ. በተሰበሰበው ገንዘብ የተከናወኑት ተግባራት በጉሌህ ተሇይተው መዘርዘራቸው፣   

            ሠ. በመዋጮ የተሰበሰበውን ገንዘብ በተገቢው መዝገብ መያዙ፣ 

            ረ. ህዝባዊ መዋጮው ከተሰጠው ፇቃዴ ጋር አንዴ መሆኑ፣ 

            ሰ. ህዝባዊ መዋጮ የመሰብሰብ ስራ በተፇቀዯሇት የጊዜ ሰላዲ መሰረት መጠናቀቁ፣ 

            ሸ. በመዋጮ የተሰበሰበው ገንዝብና ንብረት በህጋዊ ዯረሰኝ መሰብሰቡ፡፡ 
 

አንቀፅ 17. የሂሳብ መግሇጫና የኦዱት ሪፖርት የሚቀርብበት ጊዜ 
 

1. ማንኛውም የበጏ አዴራጏት ዴርጅትና ማህበርና የበጎ አዴራጎት ኮሚቴ ዓመታዊ የሂሳብ 

መግሇጫውንና ዓመታዊ የሂሳብ ምርመራ ሪፖርቱን የበጀት ዓመቱ ሲያሌቅ ሇኤጀንሲው 

የሚያቀርብ ሆኖ የሚያቀርብበት የጊዜ ገዯብ የበጏ አዴራጏት ዴርጅቱና ማህበሩ ወይም የበጎ 

አዴራጎት ኮሚቴው አግባብነት ባሇው የበጀት ዓመት ቀዴሞ ባሇው የበጀት ዓመት ባንቀሳቀሰው 

የበጀት መጠን ሊይ የሚሞረኮዝ ሆኖ። 

        ሀ/ ከብር 50,000.00(ሃምሳ ሺህ) የማይበሌጥ በጀት ያንቀሳቀሰ የበጏ አዴራጏት    ዴርጅትና 

ማህበር ወይም የበጎ አዴራጎት ኮሚቴ የበጀት ዓመቱ ባሇቀ አንዴ ወር ውስጥ፣ 

  ሇ/  ከብር 50,000.00(ሃምሳ ሺ ብር) እስከ 100,000.00(አንዴ መቶ ሺህ ብር) ያንቀሳቀሰ 

የበጏ አዴራጏት ዴርጅትና ማህበር ወይም የበጎ አዴራጎት ኮሚቴ የበጀት ዓመቱ ባሇቀ 

በሁሇት ወር ውስጥ 

  ሐ/ ከብር 100,000.00(አንዴ መቶ ሺህ ብር) በሊይ ያንቀሳቀሰ የበጏ አዴራጏት ዴርጅትና 

ማህበር ወይም የበጎ አዴራጎት ኮሚቴ የበጀት ዓመቱ ባሇቀ በሦስት ወር ጊዜ ውስጥ 

ማቅረብ ይጠበቅበታሌ፡፡ 

1. የበጏ አዴራጏት ኮሚቴዎች የተቋቋሙት ከአንዴ ዓመት ሊነሰ ጊዜ ከሆነ  

ጊዜው እንዯተጠናቀቀ በአንዴ ወር ጊዜ ውስጥ፣ 
 

2. የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ “ሀ” ቢኖርም የበጀት ዓመቱ ሳያሌቅ ኤጀንሲው 

በሚጠየቅ በማንኛውም ጊዜ የበጏ አዴራጏት ዴርጅትና ማህበር ወይም የበጎ 

አዴራጎት ኮሚቴ የኦዱት ሪፖርት ማቅረብ ይገባዋሌ፡፡ 
   

 

አንቀፅ 18.  የባንክ ሂሳብ ሇማስታወቅ  

1. ማንኛውም የበጏ አዴራጏት ዴርጅትና ማህበር ወይም የበጎ አዴራጎት ኮሚቴ ከኦዱት ሪፖርቱና 

ከሂሳብ መግሇጫው ጋር የሁለንም የባንክ ሂሳቦች ትክክሇኛ የገንዘብ መጠን (ከባንክ መግሇጫ 

ጋር የታረቀ) ማቅረብ አሇበት፡፡ 
 

2. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ “1” ያሇው እንዯተጠበቀ ሆኖ ማንኛውም የበጏ አዴራጏት ዴርጅትና 

ማህበር ወይም የበጎ አዴራጎት ኮሚቴ እያንዲንደ የባንክ ሂሳብ መሇያ ቁጥር፤ የት ባንክና 
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በየትኛው ቅርንጫፌ እንዯከፇተ፤ የባንክ ሂሳቡ ዓይነት ምን እንዯሆነ፤ በእያንዲንደ የባንክ ሂሳብ 

ቁጥር ያሇው የመጨረሻ ባሊንሱ ስንት እንዯሆነ የሚያሳይ መግሇጫ ማቅረብ አሇበት፡፡ 
 

3. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ “1” እና “2” ስር የተጠቀሱት እንዯተጠበቁ ሆኖ የገቢ ማስገኛ ስራ 

ሊይ የተሰማራ የበጎ አዴራጎት ዯርጅትና ማህበር የባንክ ሂሳቡ የተሇየ መሆን አሇበት፡፡ 
 

4. ማንኛውም የበጎ አዴራጎት ዴርጅትና ማህበር ወይም የበጎ አዴራጎት ኮሚቴ አዱስ    

የባንክ ሂሳብ ሇመክፇትም ሆነ የነባሩን የባንክ ሂሳብ ፇራሚዎች ሇመቀየር ሲፇሌግ  

ሇኤጀንሲው ማሳወቅና የዴጋፌ ዯብዲቤ ማግኘት ይኖርበታሌ፡፡ 
  

አንቀፅ 19. ዓሊማ ማስፇፀሚያና አስተዲዯራዊ ወጪ 
 

ማንኛውም የበጎ አዴራጎት ማህበር የሂሳብ መግሇጫውንና የኦዱት ምርመራ ሪፖርት በሚያቀርብበት 

ጊዜ በአዋጁ አንቀጽ 2/14/ እና አንቀጽ 88 እንዱሁም ኤጀንሲው በወጣው መመሪያ ቁጥር 2/2003 

መሠረት ከዓመታዊ በጀቱ ከ70 % (ከሰባ ፐርሰንት) ያሊነሰውን ሇዓሊማ ማስፇፀሚያ ወጪዎች 

ማዋለንና ሇአስተዲዯራዊ ወጪዎች ያወጣው ወጪ ከ30 % (ሰሊሳ ፐርሰንት) የማይበሌጥ መሆኑን 

ሇይቶ ማቅረብ ይገባዋሌ፡፡ 
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ክፌሌ ሶስት 
 

የበጎ አዴራጎት ዴርጅቶትና ማህበር ወይም የበጏ አዴራጏት ኮሚቴ 

የስራ ክንውን ሪፖርት አቀራረብ 

 

አንቀፅ 20. ዓመታዊ ዕቅዴ ስሇ ማቅረብ 
 

1. የስራ ዕቅዴ ስሇማቅረብ 

       ማንኛውም የበጎ አዴራጎት ዴርጅትና ማህበር ወይም የበጏ አዴራጏት ኮሚቴ ባሇው የበጀት 

ዓመት ቀዴሞ ያሇው የበጀት ዓመት ባሇቀ በአንዴ ወር ጊዜ ውስጥ በበጀት ዓመቱ ሉተገብራቸው 

ያሰባቸውን ስራዎች የሚያሳይ ዝርዝር የስራ ዕቅዴ የሚከተለትን ዝርዝሮች ባካተተ መሌኩ 

ሉያቀርብ ይገባዋሌ ዝርዝሩ በአባሪ 5 ሊይ ተያይዟሌ፡፡  

    ሀ/ መግቢያ፣ይዘት፣አጭር ማጠቃሇያ Executive summary፣ የበጎ አዴራጎት ዴርጅትና 

ማህበር ወይም የበጎ አዴራጎት ኮሚቴው ዓሊማዎች፣የበጎ አዴራጎት 

ዴርጅትናማህበርወይም የበጎ አዴራጎት ኮሚቴው ፕሮጄክቶቹን የሚተገብርባቸው 

ክሌልች ዝርዝር፣ የበጎ አዴራጎት ዴርጅትና ማህበር ዓሊማዎቹን ሇማሳካት የቀረጻቸው 

የረጅምና የአጭር ጊዜ ፖሉሲዎች (የበጎ አዴራጎት ዴርጅትና ማህበር ብቻ) በዓመቱ 

ሇማሳካት የታሰቡ ውጤቶች በዝርዝር በየፕሮጄክት፣ ውጤቶችን ሇማሳካት የሚከናወኑ 

ዝርዝር ተግባራት፣ ጥቅም ሊይ የሚውለ ዝርዝር ግብዓቶች፣ 

የበጎ አዴራጎት ዴርጅትና ማህበር ህዝባዊ መዋጮ ሇማካሄዴ ዕቅዴ ካሇው  

(የበጎ አዴራጎት ዴርጅትና ማህበር ብቻ): 

ሇ/ ህዝባዊ መዋጮው የመሰብሰብ ስራ የሚካሄዴበት ቦታ፣  

ሐ/ ህዝባዊ መዋጮው የሚሰበሰብበት  ጊዜ፣ 

መ/ ህዝባዊ መዋጮው የመሰብሰቡ ሥራ የሚካሄዴበት  ዘዳ፣ 

ሠ/ ከህዝባዊ መዋጮ በተገኘው ገቢ ሉሠሩ የታሰቡ  ሥራዎች፣ 

ረ/ በሚሰራው ስራ ተጠቃሚ ሇማዴረግ የታሰበው የተጠቃሚ ቁጥርና ብዛት፣ 

ሰ/ ሉገጥሙ ይችሊለ ተብሇው የሚገመቱ ችግሮችና መፌትሄዎቻቸው፡፡ 
 

2. የበጀት ዕቅዴ 

1. የዓመቱን ስራ ሇማከናወን የተመዯበው አጠቃሊይ በጀት 

ሀ/  ካሊፇው አመት ከዞረ በጀት፣ 

ሇ/  ከውጭ ምንጭ የሚገኝ-በዝርዝር፣ 

ሐ/  ከአገር ውስጥ ምንጭ-በዝርዝር፣ 
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መ/ ህዝባዊ መዋጮ ሇማካሄዴ ዕቅዴ ካሇ፣ ከውጭ ምንጭ የሚሰበሰብ ዝርዝር፣ ከአገር 

ውስጥ ምንጭ የሚሰበሰብ፣ 

  ሠ/  ጠቅሊሊ የውጭና የአገር ውስጥ ምንጭ ዴምርና ያሊቸው ዴርሻ ተሇይቶ፣   ሇዓሊማ 

ማስፇጸሚያ ስራዎች የሚውለ ወጪዎች ዝርዝር፣ ሇአስተዲዯራዊ ስራዎች የሚውለ 

ወጪዎች ዝርዝር፡፡  
 

አንቀፅ 21. ዓመታዊ የስራ ክንውን ሪፖርት ይዘት 
 

1. የበጎ አዴራጎት ዴርጅትና ማህበር ወይም የበጎ አዴራጎት ኮሚቴ የስራ ክንውን ሪፖርት 

ሲያቀርቡ የሂሳብ መግሇጫና የሂሳብ ምርመራ ሪፖርት አብሮ ማቅረብ የሚገባቸው ሲሆን 

የስራ ክንውን ሪፖርቱ የሚከተለትን ዝርዝር ጉዲዮች መያዝ አሇበት/አባሪ 6 ሊይ 

ተያይዟሌ/፡፡ 

      ሀ/ መግቢያ፣ የሪፖርቱ ይዘት፣ አጭር ማጠቃሇያ /Executive summary/፣ የበጎ አዴራጎት 

ዴርጅትና ማህበር ወይም የበጎ አዴራጎት ኮሚቴው ዓሊማዎች፣የበጎ አዴራጎት ዴርጅትና 

ማህበርና የበጎ አዴራጎት ኮሚቴው ፕሮጄክቶቹን የሚተገብርባቸው ክሌልች ዝርዝር፣ 

የበጎ አዴራጎት ዴርጅትና ማህበር ዓሊማዎቹን ሇማሳካት የቀረጻቸው የረጅምና የአጭር 

ጊዜ ፖሉሲና ስትራቴጂዎች፣ የበጎ አዴራጎት ዴርጅትና ማህበር ወይም የበጎ አዴራጎት 

ኮሚቴው በዓመቱ ያከናወናቸው ዝርዝር ስራዎች ከዓመታዊ ዕቅዴ አንጻር በቁጥርና 

በፐርሰንት እየተነጻጸረ የሚቀርብ ሆኖ፡ 

ሇ/  ሉሰሩ የታቀደ ዝርዝር ተግባራትና አፇጻጸማቸው/በቁጥር፤በፐርሰንት፣   

ሐ/ ስራው በመሰራቱ ተጠቃሚ ሇማዴረግ የታሰበው የተጠቃሚ ቁጥርና   በተጨባጭ 

ተጠቃሚ የሆነው/በጾታ ተሇይቶ/፣ 

መ/  ስራውን ሇመስራት የተመዯበው በጀትና በስራ ሊይ የዋሇው በጀት፣ 

ሠ/  በገንዘብ የማይገሇጽ ካሇ ፣ 

2. የበጎ አዴራጎት ዴርጅትና ማህበር ወይም የበጎ አዴራጎት 

ኮሚቴ በዓመታዊ ዕቅደ መሰረት ያሌተገበራቸውና ያሊጠናቀቃቸው ኘሮጀክቶች በመጠንና 

በዓይነት ዝርዝር ። 

3. የበጎ አዴራጎት ዴርጅትና ማህበር ወይም የበጎ አዴራጎት 

ኮሚቴው ያሇውን ሀብት ሉያውሌ ያቀዯበት ዓሊማ። 

4. የበጎ አዴራጎት ዴርጅትና ማህበር ወይም የበጎ አዴራጎት 

ኮሚቴው የአጭርና የረጅም ጊዜ ዕቅዴ። 

5. የበጎ አዴራጎት ዴርጅትና ማህበር ህዝባዊ መዋጮ ስብስቦ 

ከሆነ። 

     ሀ. ህዝባዊ መዋጮው የተካሄዯበት ቦታ 

     ሇ. ህዝባዊ መዋጮው የተሰበሰበበት ጊዜ-ቀን ወር ዓመተ ምህረት  
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     ሐ. ህዝባዊ መዋጮው የመሰብሰቡ ሥራ የተካሄዯበት ዘዳ 

     መ. ከህዝባዊ መዋጮ በተገኘው ገቢ የተሠሩ ሥራዎች 

6. ያጋጠሙት ችግሮችና ችግሮቹ የተፇቱበት አግባብ። 

ሀ. በሂዯቱ ያጋጠሙ ችግሮች 

ሇ. ችግሮቹ የተፇቱበት አግባብ 

ሐ. ከዓቅም በሊይ ሆነው መፌትሔ ያሌተቀመጠሊቸው ችግሮች 

7. እንዯጥሩ ተሞክሮ የሚገሇጽ አፇጻጸም ካሇ 

  ሀ. የስራው ዓይነት  
        ሇ. የተገኘው ውጤት 

 ሐ. ውጤቱ ሉገኝ የቻሇበት ዘዳ 
8. የበጎ አዴራጎት ዴርጅትና ማህበር ወይም የበጎ አዴራጎት ኮሚቴው ያከናወነው 

አፇጻጸም  ከዓመታዊ ዕቅደ በታች ከሆነ በቂ የሆነ ማብራሪያ ማቅረብ ይጠበቅበታሌ፡፡   
 

      9. የህብረተሰብ ተሳትፍና አስተዋጽኦ በዝርዝር ቢገሇጽ 

አንቀፅ 22. የስራ መሪዎችና አባሊትን ማሳወቅ 
 

1. ማንኛውም የበጎ አዴራጎት ዴርጅትና ማህበር የጠቅሊሊ ጉባዔ አባሊቱን፣የስራ 

መሪዎቹን እንዱሁም ተቀጣሪ ሰራተኞቹን ዝርዝር መረጃ/ስም፤ ዕዴሜ፤ጾታ፤ ዜግነት፤ 

የመኖሪያ አዴራሻ የትምህርት ዯረጃ/ከዓመታዊ የስራ ከንውን ሪፖርት ጋር እንዱሁም ኤጀንሲው 

በሚጠይቀው በማንኛውም ጊዜ  በአባሪ 4 በተያያዘው ቅጽ መሰረት ሞሌቶ  ማቅረብ አሇበት። 
 

2. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 ስር የተጠቀሰው ቢኖርም ማንኛውም የበጎ አዴራጎት 

ዴርጅትና ማህበር ወይም የበጎ አዴራጎት ኮሚቴ የስራ መሪዎችን ዝርዝር መረጃ በህይወት 

ታሪክ መሙያ ቅጽ በመሙሊት ከታዯሰ መታወቂያ ጋር በማያያዝ ሇኤጀንሲው ማቅረብ 

ይጠበቅበታሌ (በአባሪ 3 በተቀመጠው መሰረት)፡፡ 
 

3. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 ስር  የተጠቀሰው ቢኖርም የኢትዮጲያ ብዙሃን 

ማህበራት የአባልቻቸውን ብዛት ከማሳወቅ በስተቀር የአባሊቱን ዝርዝር መረጃዎች ማቅረብ 

አይጠበቅባቸውም፡፡ 
 

4. ማንኛውም የበጎ አዴራጎት ዴርጅትና ማህበር እንዱሁም 

የበጎ አዴራጎት ኮሚቴ የስራ መሪ ሇውጥ ሲያዯርግ ሇውጡ በተዯረገ በሰሊሳ የስራ ቀናት ውስጥ 

ሇኤጀንሲው ዝርዝር መረጃዎችን በማካተት  ማሳወቅ አሇበት፡፡ 
  

አንቀፅ 23. የስራ ክንውን ሪፖርቱ የሚቀርብበት ጊዜ 
 

በዚህ መመሪያ አንቀጽ 17 የኦዱት ሪፖርት የሚያቀርቡበት ጊዜ በተመሇከተ የተዯነገገው ሇስራ ክንውን 

ሪፖርትም ተግባራዊ ይሆናሌ፡፡ 
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ክፌሌ አራት 
 

የገቢ ማስገኛ ስራን በተመሇከተ የሚቀርብ  
የኦዱትና የስራ ክንውን ሪፖርት 

 

አንቀፅ 24.  የስራ ክንውን ሪፖርትን በተመሇከተ 
 

ማንኛውም የበጎ አዴራጎት ዴርጅትና ማህበር የገቢ ማስገኛ ሊይ ከተሰማራ በመዯበኛ ከሚያቀርበው የስራ 

ክንውን ሪፖርት በተሇየ ሇብቻው የሚያቀርብ ሆኖ ሪፖርቱ የሚከተለትን ጉዲዮች ማካተት ይገባዋሌ። 

1. የበጎ አዴራጎት ዴርጅትና ማህበር  ስም፣ 
2. የበጎ አዴራጎት ዴርጅትና ማህበር  ዓሊማዎች፣ 
3. የበጎ አዴራጎት ዴርጅትና ማህበር የንግዴ  ፇቃዴ ስም፣ 
4. የታክስ ከፊይነት መሇያ ቁጥር፣ 
5. የተሰማራበት የገቢ ማስገኛ ሥራ ዓይነት አንዱሁም ብዛት፣  
6. የገቢ ማስገኛው ስራ የተካሄዯበት ቦታ፣ ክሌሌ፣ ዞን/ክፌሇ ከተማ፣ ወረዲ፣ ቀበላ ሌዩ ቦታ፣ 
7. በተገኘው ገቢ የተሰሩ ስራዎች አፇጻጸማቸው ከዕቅዲቸው 

አንጻር፣ 
ሀ. ሉሰሩ የታሰቡ ዝርዝር ተግባራትና አፇጻጸማቸው፣ 
ሇ.ስራው በመሰራቱ ተጠቃሚ ሇማዴረግ የታሰበው የተጠቃሚ ቁጥርና በተጨባጭ ተጠቃሚ 

የሆነው-በጾታ ተሇይቶ፣ 
 ሐ. ስራውን ሇመስራት የተመዯበው በጀትና በስራ ሊይ የዋሇው በጀት፣ 

8. ሇወዯፉቱ በገቢ ማስገኛ ስራ ከሚገኘው ገቢ ሉሰሩ የታሰቡ ተግባራት፣ 
 

አንቀፅ 25. የሂሳብ መግሇጫ 
 

ማንኛውም የበጎ አዴራጎት ዴርጅት እና ማህበር ከገቢ ማስገኛው ስራ የተገኘውን ጠቅሊሊ ገቢና ወጪ 

በተመሇከተ የሚያቀርበው የሂሳብ  መግሇጫ የገቢዎችና ጉምሩክ ባሇስሌጣን መመሪያ ተከትል ሲሆን 

ከገቢ ማስገኛው ስራ በተገኘው ትርፌ የተሰሩ ስራዎችን በሚመሇከት ሇኤጀንሲው የሚያቀርበው የሂሳብ 

መግሇጫ የሚከተለትን ጉዲዮች ማካተት አሇበት። 
 

1. የሀብትና ዕዲ ሚዛን ትንተና ከሚከተለት ዝርዝሮች ጋር 
መቅረብ አሇበት፡፡ 

    ሀ/ በአጠቃሊይ በዓመቱ መጨረሻ የበጏ አዴራጏት ዴርጅቱና ማህበሩ ያሇው ጠቅሊሊ  ሀብት 
(ገንዘብና  ንብረት)  መጠን፣ 

    ሇ/  አሊቂና ቋሚ ንብረት ዝርዝር  
    ሐ/ የበጏ አዴራጏት ዴርጅቱና ማህበሩ ያሇበት የአጭርም ሆነ የረጅም ጊዜ ዕዲ ዝርዝር  
    መ/  የበጏ አዴራጏት ዴርጅቱ ማህበሩ ያሇው አንጡራ ሃብት (ካፒታሌ) 

 

2. የገቢና የወጪ ሂሳብ ትንተና፣ 
    ሀ/ ከገቢ ማስገኛው ስራ የተገኘው ትርፌ፣ 
    ሇ/ በተገኘው ትርፌ ሇተሰሩ ስራዎች ወጪ የሆነ ፣ 
    ሐ/ ከወጪ ቀሪ፣ 
    መ/ ካሇፇው ዓመት የዞረ፣ 
    ሠ/ ወዯ ሚቀጥሇው ዓመት የዞረ ባሊንስ፣ 



21 
 

 

3. የሂሳብ መግሇጫውን ሇማዘጋጀት ጥቅም ሊይ የዋሇውን የሂሣብ አሠራር መግሇጫ፣ 
 

 

 

አንቀፅ 26.  ስሇ ኦዱት ሪፖርት አቀራረብ 
 

ማንኛውም የበጎ አዴራጎት ዴርጅትናማህበር ከገቢ ማስገኛው ስራ  የተገኘውን ጠቅሊሊ ገቢና ወጪ 
በተመሇከተ የሚያስዯርገው የሂሳብ ምርመራ  የገቢዎችና ጉምርክ ባሇስሌጣን መመሪያ ተከትል ሲሆን 
ከገቢ ማስገኛው ስራ በተገኘው ትርፌ የተሰሩ ስራዎችን በሚመሇከት ሇኤጀንሲው  የሚያቀርበው 
የኦዱት ሪፖርት የሚከተለትን ጉዲዮች ማካተት አሇበት። 

1. ሇገቢ ማስገኛው ስራው የተመዯበው የሀብት መጠን ተሇይቶ 

መቀመጡ 

2. የበጎ አዴራጎት ዴርጅትና ማህበር ከገቢ ማስገኛው ስራ 

ያገኘውን ገቢ የግብር ህጉ በሚያዘው መሰረት ኦዱት በማስዯረግ የገቢ ግብር መክፇለ 

3.  የበጎ አዴራጎት ዴርጅትና ማህበር የተሰማራበትን የገቢ ማስገኛ ስራ በግሌጽ የሚያሳይ 

መሆኑንና ከተሰጠው ፇቃዴ ጋር አንዴ መሆኑ                                                                                

4. ሇገቢ ማስገኛ ስራ እራሱን የቻሇ የሂሳብ መዝገብ  መያዙ 

5. ሇገቢ ማስገኛው  የተመዯበው ሀብት  በአግባቡ መያዙን 

6. ሇገቢ ማስገኛው  ስራ ብቻ የሚያገሇግሌ የሂሳብ ሰነዴ መኖሩ  

7. የሂሳብ መዛግብቱና መግሇጫው ከገቢ ማስገኛው ስራ የተገኘውን ገቢና ስራውን ሇማካሄዴ የወጡ 

ወጪዎች በዝርዝር ሇይቶ በሚያሳይ መሌኩ መቀመጡን 

8.  ከወጪ ቀሪ የተገኘው ትርፌ ሇዓሊማው ማስፇፀሚያ ብቻ  መዋለን በሚያሳይ መሌክ 

መዘጋጀቱ 
  

አንቀፅ 27.  የሂሳብ መግሇጫውና የኦዱት ሪፖርቱ እንዱሁም የስራ ክንውን  

         ሪፖርት  የሚቀርብበት ጊዜ 
 

1. ማንኛውም የበጎ አዴራጎት ዴርጅትና ማህበር የግብር መክፇያው ጊዜ ባሇቀ በአንዴ ወር ውስጥ 
የገቢ ማስገኛውን ስራ በተመሇከተ የተዯረገውን ሂሳብ ምርመራ እና ሇሚመሇከተው ግብር 
ሰብሳቢ አካሌ የገቢ ግብር ስሇ መክፇለ የሚያረጋግጥ ዯርሰኝ ማቅረብ ይገባዋሌ፣ 

 

2. በተራ ቁጥር 1 የተገሇጸው እንዯተጠበቀ ሆኖ ከገቢ ማስገኛ ስራ ባገኘው የተጣራ ትርፌ ሉሰራ 
ያሰበውን ስራ ዝርዝር ዕቅዴ በተራ ቁጥር 1 ሰር በተቀመጠው የጊዜ ገዯብ ማቅረብ አሇበት፣ 

 

3. ማንኛውም የበጎ አዴራጎት ዴርጅትና ማህበር ባገኘው ትርፌ የሰራውን ስራ በሚመሇከት ሂሳብ 
መግሇጫናየሂሰብ ምርመራ እንዱሁም የስራ ክንውን ሪፖርቱን በመመሪያው አንቀጽ 17 
በተቀመጠው የጊዜ ገዯብ መሰረት ማቅረብ ይጠበቅበታሌ፡፡ 

  

አንቀፅ 28. ስሇኦዱተር አመራረጥ 
ከገቢ ማስገኛ ስራ ሊይ የተሰማራ የበጎ አዴራጎት ዴርጅትናማህበር  ሂሳቡን  ኦዱት ሇማስዯረግ ኦዱተር 

ሲመርጥ የገቢዎችና ጉምሩክ ባሇስሌጣን ህግና ዯንብን ተከትል መሆን አሇበት 
 

አንቀፅ 29. የተገኘውን ትርፌ ሇዓሊማ ማስፇጸሚያ ብቻ ስሇ ማዋሌ 
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ማንኛውም የበጎ አዴራጎት ዴርጅትና ማህበር   ከገቢ ማስገኛ ስራ ካገኘው ገቢ አስፇሊጊውን የገቢ ግብር 

ከከፇሇ በኋሊ የሚቀረውን ትርፌ በሙለ ሇዓሊማው ማስፇጸሚያ ሇሚውለ ወጪዎች ብቻ ማዋሌ 

አሇበት።          

                          ክፌሌ አምስት 

 ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች 

 

አንቀፅ 30.  የኦዱት ሪፖርትና የሂሳብ መግሇጫ እንዱሁም የስራ ክንውን  ሪፖርት 

ሉጠየቁባቸው የሚችለ ሁኔታዎች 
 

1. በአዋጁ አንቀጽ 78 ና 80 እንዯተገሇፀው የበጀት ዓመቱ ሲያሌቅ፣  

2. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ “1” ሥር ያሇው እንዯተጠበቀ ሆኖ የበጏ አዴራጏት ዴርጅትና 

ማህበር የመከፊፊሌ የመዋሀዴናየመቀየር ጥያቄ ሲያቀርብ፣  

3. የበጏ አዴራጏት ዴርጅትና ማህበር በራሱ ውሳኔና በኤጀንሲው ውሳኔ ፇርሶ የንብረት 

ማጣራት ሲወሰን፣ 

4. የበጏ አዴራጏት ኮሚቴ የተቋቋመው ከአንዴ ዓመት ሊነሰ ጊዜ ከሆነ ጊዜው እንዯተጠናቀቀ 

5. የገቢ ማስገኛ ሥራ ሊይ ተሠማርቶ ሇሚገኝ የበጎ አዴራጎት ዴርጅትና ማህበር 

6. የበጎ አዴራጎት ዴርጅቶችና ማህበራት ኤጀንሲ በሚጠይቅበት በማንኛውም ጊዜ 
 

  አንቀፅ 31. የበሊይ አካሌ ውሳኔ አስፇሊጊነት 
 

1. ማንኛውም የበጏ አዴራጏት ዴርጅትናማህበር ወይም የበጎ አዴራጎት ኮሚቴ ዓመታዊ 

የኦዱት ሪፖርት ሇማፀዯቅ የበጏ አዴራጏት ዴርጅቱንወይም ማህበሩንናየበጎ አዴራጎት 

ኮሚቴውን የበሊይ አካሌ ስብሰባ ሲጠራ ከሰባት (7) ቀን በፉት ሇኤጀንሲው ማሳወቅ 

ይገባዋሌ፣ 
 

2. ማንኛውም የበጏ አዴራጏት ዴርጅትናማህበር ወይም የበጎ አዴራጎት ኮሚቴ የኦዱትና 

የሥራ ሪፖርቱን ሲያቀርብ  የበሊይ አካለ የተስማማበት ስሇመሆኑ ቃሇ ጉባኤ የሚያቀርብ 

ሆኖ፣ 

ሀ/ የዘሇቄታና የአዯራ በጏ አዴራጏት ዴርጅት ከሆነ የቦርዴ አባሊት  በሪፖርቱ ዙሪያ 

ተወያይተው  ያሳሇፈት ውሳኔን የሚያመሇክት በፉርማቸው የተረጋገጠ ቃሇጉባኤ፡፡ 
 

ሇ/ የበጏ አዴራጏት ዴርጅትናማህበር ከሆኑ የጠቅሊሊ ጉባኤ አባሊት በሪፖርቱ ዙሪያ 

ተወያይተው ያሳሇፈበት ውሳኔን የሚያመሊክት በፉርማቸው የተረጋገጠ ቃሇ ጉባኤ፡ 

ሐ/ የበጎ አዴራጎት ተቋም ከሆነ እንዯ አስፇሊጊነቱ የተቋሙ  መተዲዯሪያ ዯንብ 

አዯረጃጀት መሰረት የበሊይ አካሌ ተብል የተቀመጠው አካሌ 
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3.  በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ “2” (ሀ ና ሇ) የተመሇከተው ቢኖርም የበጎ አዴራጎት ኮሚቴ 

ከሆነ መስራቾች የተስማሙበት የቃሇ ጉባኤ ሰነዴ መቅረብ አሇበት፡፡ 
 

4. በተመሳሳይ መሌኩ የገቢ ማስገኛ ስራን በተመሇከተ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ “2” (ሀ ና 

ሇ) መሰረት ተግባራዊ መሆን አሇበት፡፡ 
 

አንቀፅ 32. የኦዱተር ግዳታ 

ማንኛውም የበጎ አዴራጎት ዴርጅትና ማህበር ወይም የበጎ አዴራጎት ኮሚቴን ሂሳብ የሚመረምር 

ኦዱተር ሂሳቡን ከመረመረ በኋሊ በዚህ መመሪያ አንቀጽ 17 መሰረት በእያንዲንደ ጉዲይ አግባብነት 

ያሇው አስተያየት የመስጠት ግዳታው እንዯተጠበቀ ሆኖ፡  

ሀ. ተጨማሪ ምርመራ የሚያስፇሌግ ሆኖ ሲገኝ ሇኤጀንሲው ሪፖርት የማዴረግ 

ሇ. የሙያው ስነ ምግባርና ይህንን መመሪያ አክብሮ የመስራት  

ሐ. በዚህ መመሪያ አንቀጽ 13 መሰረት የኦዱት ምርመራ ሲያካሄዴ የተቀመጡትን ቅዯም 

ተከተልች መከተሌ አሇበት። 
 

አንቀፅ 33. የህግ ተጠያቂነት 

ማንኛውም የበጎ አዴራጎት ዴርጅትና ማህበር ወይም የበጎ አዴራጎት ኮሚቴ የዚህን መመሪያ 

ዴንጋጌዎች የጣሰ እንዯሆነ በአዋጅ ቁጥር 621/2001 አንቀጽ 102 በተዯነገጉት ቅጣቶችና በላልች 

የሀገሪቱ ህጏች ተጠያቂ ይሆናሌ፡፡   
 

አንቀፅ 34. ተፇጻሚነት ስሇማይኖራቸው ላልች ህጎች 
 

ከዚህ መመሪያ ጋር የሚቃረን ማንኛውም መመሪያናሌማዲዊ አሰራር ተፇጻሚነት አይኖረውም፡፡  
 

አንቀፅ 35. መመሪያው ስሇሚሻሻሌበት ሁኔታ 

ኤጀንሲው ይህንን መመሪያ ተግባራዊ ሲያዯርግ የሚከሰቱ ክፌተቶችን ሇመሙሊት አዋጁንና ዯንቡን 

የሚጠቀም ሆኖ ሲያገኘው በማንኛውም ጊዜ ሉያሻሽሇው ይችሊሌ፡፡     

 

አንቀፅ 36. መመሪያው የሚጸናበት ጊዜ 

 

ይህ መመሪያ ከመስከረም 13 ቀን 2004 ዓ.ም ጀምሮ ተፇጻሚነት ይኖረዋሌ፡፡  

 

  

ዓሉ ሲራጅ 

የበጎ አዴራጏት ዴርጅቶችና ማህበራት ኤጀንሲ 
ዋና ዲይሬክተር 
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  አባሪ 1  

 የሀብትና ዕዲ ሚዛን ሂሳብ ትንተና (Balance sheet Statements) 

 ንብረት(Asset)  ____________________________________________________ 

 አሊቂ ንብረቶች 

1. -------------------------------------------------- 

2. -------------------------------------------------- 

3. -------------------------------------------------- 

 ቋሚ ንብረቶች 

1. ------------------------------------------------- 

2. ------------------------------------------------- 

3. ------------------------------------------------- 

 ዕዲዎች(Liabilites) ------------------------------------------ 

 የአጭር ጊዜ ዕዲ 

1. ------------------------------------------------- 

2. ------------------------------------------------- 

3. ------------------------------------------------- 

 የረጅም ጊዜ ብዴር(ዕዲ) 

1. ------------------------------------------------ 

2. ------------------------------------------------ 

3. ------------------------------------------------ 

 አንጡራ ሀብት 

1. ------------------------------------------------ 

2. ------------------------------------------------ 

3. ------------------------------------------------ 

 ጠቅሊሊ ዕዲና አንጡራ ሀብት----------------------------------------------------- 
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አባሪ 2  

 የገቢና የወጪ ሂሳብ ትንተና (Income and expenditure Statement) 

 ገቢ -------------------------------------------------------- 

 ከአገር ውስጥ ምንጭ የተገኘው ዝርዝር ገቢ 

1. ------------------------------------------------ 

2. ------------------------------------------------ 

3. ------------------------------------------------ 

ዴምር -----------------------ከጠቅሊሊው ገቢው ያሇው ዴርሻ-----    

 ከውጭ ምንጭ የተገኘው ዝርዝር ገቢ 

1. ------------------------------------------------ 

2. ------------------------------------------------ 

3. ------------------------------------------------ 

4. ዴምር -------------------------ከጠቅሊሊው ገቢው ያሇው ዴርሻ----   

 የወጪዎች  ዝርዝር------------------------------------------------ 

 ሇዓሊማ ማስፇፀሚያ የወጡ ወጪዎች ዝርዝር  

1. ------------------------------------------------ 

2. ----------------------------------------------- 

3. ----------------------------------------------- 

ዴምር---------------------------ከጠቅሊሊ ወጪው ያሇው ዴርሻ----    

 ሇአስተዲዯራዊ ወጪዎች የወጡ ወጪዎች ዝርዝር 

1. ---------------------------------------------- 

2. --------------------------------------------- 

3. --------------------------------------------- 

ዴምር ---------------------------ከጠቅሊሊው ወጪው ያሇው ዴርሻ--    

 ከወጪ ቀሪ ---------------------------------------------------- 

 ካሇፇው በጀት ዓመት የዞረ ------------------------------------------ 

 ሇሚቀጥሇው ዓመት የዞረ ባሊንስ ------------------------------------ 
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አባሪ 3 

 የበጏ አዴራጏት ኮሚቴውናየበጎ አዴራጎት ዴርጅቶችና ማህበራት  የሥራ መሪዎች 

ዝርዝር መረጃ መሙያ ቅጽ 

1. ሙለ ሥም ከነአያት _________________________                                    

2. ጾታ      ሴት   ወንዴ    

3. የትውሌዴ ዘመን  ቀን _____  ወር ______  ዓ.ም _____ 

4. ዜግነት __________________ 

5. የጋብቻ ሁኔታ  ያገባ(ች)       ያሊገባ(ች) የፇታ(ች) 

6. የት/ዯረጃ ____________ የሰሇጠነበት ሙያ____________  

7. የትውሌዴ ሥፌራ 

ክሌሌ/ከተማ ____ዞን/ክ/ከተማ _______ ወረዲ_____ ቀበላ______ የቤ.ቁ._____ 

8. የመኖሪያ አዴራሻ 

ክሌሌ/ከተማ ____ዞን/ክ/ከተማ _______ወረዲ_____ ቀበላ______ የቤ/ቁ.______ስ/ቁ. 

መዯበኛ_______ተንቀሳቃሽ______ ኢሜሌ____ 

9. የሥራ አዴራሻ 

የመ/ቤቱ ሥም ________________________________ 

በመ/ቤቱ ያሇዎት ኃሊፉነት ________________________ 

ክሌሌ/ከተማ____ዞን/ክ/ከተማ______ወረዲ_____ቀበላ___ ስሌክ________ 

10.  በበጏ አዴራጏት ኮሚቴው ውስጥ ያሇዎት ኃሊፉነት _________________ 

ማረጋገጫ:- እኔ ከዚህ በሊይ ሥሜ እና አዴራሻዬ የተገሇፀው የማህበሩ መሥራችናየስራ 

መሪ/  አባሌ የሰጠሁት መረጃ በሙለ ትክክሌና እውነት መሆኑን አረጋግጣሇሁ፡፡ 

 

ሥም ___________              ፉርማ ______         ቀን _____ 

  

 

 

 

 

 

 

ፎቶ ግራፍ 
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 አባሪ   4 

 የበጏ አዴራጏት ኮሚቴው መሥራቾች ና የበጎ አዴራጎት ዴርጅትና ማህበር ሰራተኞች ዝርዝር 

 

 

ተ.

ቁ. 

 

 

ሙለ ሥም ከነአያት 

 

 

ጾታ 

 

 

ዕዴሜ 

 

 

ዜግነት 

 

አ  ዴ  ራ  ሻ 

ክሌሌ ከተማ ዞን/ክ/ከ/ ወረዲ ቀበላ የቤ/ቁ. ፉርማ ስ.ቁ 

1             

2             

3             
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4             

5             

6             
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አባሪ   5 የበጎ አዴራጎት ዴርጅትና ማህበር ወይም የበጎ አዴራጎት ኮሚቴ አመታዊ የስራ ዕቅዴ 

ማጠቃሇያ ቅጽ 

 

 

 

 
 
ዝርዝር 
ተግባራት 

  
 
 

መሇኪያ  

 
 
 

ብዛት 

 
የክንውን የጊዜ ሰላዲ 

 
የሚያስፇሌገው 

በጀት 

 
 
ፇጻሚው 
አካሌ 

 
 
የሚጠበቀው  ውጤት 

1ኛ ሩብ 
ዓመት 

2ኛ 
ሩብ 

ዓመት 

3ኛ 
ሩብ 

ዓመት 

4ኛ 
ሩብ 

ዓመት 

በብር ምንጭ  

 
 

          

          የተቋቋመ ኮሚቴ 
            በስራ ሂዯቱ ሊይ በቂ 

ግንዛቤ ያገኙ 
ሰራተኞች 

     
 

       ወዯ ሙለ ትግበራ 
የሚያሸጋግር ሥርዓት 
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አባሪ 6  

የበጎ አዴራጎት ዴርጅትና ማህበር ወይም የበጎ አዴራጎት ኮሚቴዎች የስራ ክንውን ሪፖርት ማጠቃሇያ 

ቅጽ 

 

ተ.

ቁ 

 

ዝርዝር ተግባራት 

ዕቅዴ  

 

የተመዯበ 

ሇት በጀት 

አፇጻጸም  

 

 

ምርመ

ራ 

የሥራ 

ብዛት 

ተጠቃሚ የተሰራው 

ሥራ 

 

ተጠቃሚዎች 

 

በጀት 

   ወ ሴ የ  

በቁጥር 

 

በ% 

 

በቁጥር 

በ% በብር በ% 

              

              

 


