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የዘሇቄታ በጎ አዴራጎት ዴርጅትን፣ የአዯራ በጎ አዴራጎት ዴርጅትንና የበጎ 

አዴራጎት ተቋምን ሇማቋቋም የወጣ መመሪያ ቁጥር 25/2012 

 

በማህበር መሌክ መዯራጀት ሣይኖርባቸው ገንዘባቸውንና ንብረታቸውን በመሇገስ 

ሇብቻቸው ወይም በተናጠሌ በመሆን በአዯረጃጀቱ ያሌተወሣሠበና ቀሊሌ የአስተዲዯር 

ስሌትን የሚከተሌ የበጎ አራጎት ዴርጅት ዓይነት በማቋቋም የበጎ አዴራጎት ሥራ 

መሥራት የሚፇሌጉ ሰዎችን መዯገፍ፣ ማበረታታትና ሇሥራቸውም ምቹ ሁኔታዎችን 

መፍጠር አስፇሊጊ ሆኖ በመገኘቱ፤  

 

የዘሇቄታ የበጎ አዴራጎት ዴርጅት እና የአዯራ የበጎ አዴራጎት ዴርጅትን ሇማቋቋም መነሻ 

ገንዘብ ወይም ንብረት ሇተወሰነ ወይም ሊሌተወሰነ ጊዜ መስጠት ሕግ የሚያስገዴዴ 

ሲሆን ይህንኑ አነስተኛ መነሻ የገንዘብ መጠን በሕግ መወሰን አስፇሊጊ በመሆኑ፤  

 

የበጏ አዴራጏት ተቋም ከፇረሰ በኋሊ የዴርጅቱ ገንዘብና ንብረት ዴርጅቱ ያለበትን 

ወጪዎችና ዕዲዎች ሇመሸፇን በቂ ሆኖ ካሌተገኘ ወጪዎቹንና ዕዲዎቹን ሇመክፇሌ 

የሚያስችሌ የዋስትና ገንዘብ ወይም ንብረት ዴርጅቱ ሲቋቋም የዴርጅቱ መሥራች 

አባሊት ማስያዝ ስሇሚኖርባቸው ይህንኑ አነስተኛ የዋስትና የገንዘብ መጠን በሕግ 

መወሰን አስፇሊጊ ሆኖ በመገኘቱ፤    

 

የበጏ አዴራጏት ዴርጅቶችና ማህበራት ኤጀንሲ በበጏ አዴራጏት ዴርጅቶችና ማህበራት 

አዋጅ ቁጥር 621/2001 በአንቀጽ 9 (4) እና አንቀጽ 28 (2) በተሰጠው ስሌጣን 

መሠረት ይህንን መመሪያ አውጥቷሌ፡፡  
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ክፍሌ አንዴ 

ጠቅሊሊ ዴንጋጌዎች  
 

አንቀጽ ፩. አውጭው አካሌ    
 

የበጏ አዴራጏት ዴርጅቶችና ማህበራት ኤጀንሲ በበጏ አዴራጏት ዴርጅቶችና 

ማህበራትን ሇመመዝገብና ሇማስተዲዯር በወጣዉ አዋጅ ቁጥር 621/2001 አንቀጽ 9(4) 

እና 28(2) በተሠጠው ስሌጣን መሠረት ይህንን መመሪያ አውጥቷሌ፡፡  

 

አንቀጽ ፪ አጭር ርዕስ 
 

ይህ መመሪያ የዘሇቄታ በጏ አዴራጏት ዴርጅትን፣ የአዯራ በጏ አዴራጏት ዴርጅትና 

የበጏ አዴራጏት ተቋምን ሇማቋቋም የወጣ መመሪያ ቁጥር 25/2012 ተብል ሉጠቀስ 

ይችሊሌ፡፡ 
 

አንቀጽ ፫ ትርጓሜ  

በዚህ መመሪያ ዉስጥ የቃለ አገባብ ላሊ ትርጉም የሚያሰጥ 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 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.  "የበጎ አዴራጎት ሥራዎች"ማሇት በአዋጁ አንቀፅ 14(1)(ሀ-ነ) የተዘረዘሩት የበጏ 

አዴራጏት ዓሊማዎች ናቸው፡፡  

7. "የዘሇቄታ በጏ አዴራጏት ዴርጅት" ማሇት በአዋጁ አንቀጽ 16 የተሰጠውን 

ትርጓሜ ይይዛሌ፡፡  
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8. "የበጏ አዴራጏት ተቋም" ማሇት በአዋጁ አንቀጽ 27 (1) ሊይ የተመሇከተውን 

ትርጓሜ ይይዛሌ፡፡  

9. "የአዯራ በጏ አዴራጏት ዴርጅት" ማሇት በአዋጁ አንቀጽ 30 ሊይ የተመሇከተውን 

ትርጓሜ ይይዛሌ፡፡  

10.  በአዋጁና በማስፇጸሚያ ዯንቡ ሊይ የተቀመጡ ላልች ትርጓሜዎች በዚህ 

መመሪያ ሊይም ተፇፃሚ ይሆናለ፡፡ 

   11.በዚህ መመሪያ ውስጥ በወንዴ ፆታ የተገሇጸው አነጋገር ሴትንም ፆታ 

ይጨምራሌ፡፡  
 

አንቀጽ ፬ የተፇፃሚነት ወሰን  
 

ይህ መመሪያ፡-  

ሀ. ከአንዴ በሊይ በሆኑ ክሌልች በሚሰሩ የበጎ አዴራጎት ዴርጅቶች ወይም  

   ማህበራት  ወይም የአባሊት ጥንቅራቸዉ 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 አበባ ወይም በዴሬዲዋ ከተማ አስተዲዯር በሚሰሩ የበጎ አዴራጎት  

   ዴርጅቶችና ማህበራት፤ 

መ. በአዋጁ አንቀጽ 48 መሰረት በኤጀንሲዉ ቀርበው የማጽዯቅ  ዉሳኔ የተሰጣቸው  

   የበጎ አዴራጎት ኮሚቴዎች ሊይ ተፇጻሚ ይሆናሌ፡፡    

 

       ክፍሌ ሁሇት 

የዘሇቄታ በጏ አዴራጏት ዴርጅትን፣ የአዯራ በጏ አዴራጏት ዴርጅትና 
የበጏ አዴራጏት ተቋምን ሇማቋቋም የሚያስፇሌጉ መስፇርቶች 
 

፭.  የዘሇቄታ በጏ አዴራጏት ዴርጅትን ሇማቋቋም የሚያስፇሌጉ 
    መስፇርቶች 

 

 የዘሇቄታ በጏ አዴራጏት ዴርጅትን ሇማቋቋም የሚከተለት መስፇርቶች መሟሊት 

ይኖርባቸዋሌ፡- 
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1. በአዋጁ አንቀጽ 68(3) እና በዯንቡ አንቀጽ 3 መሠረት የተዘጋጀ የበጏ አዴራጏት 

ዴርጅቶች የምዝገባ ማመሌከቻ ቅጽ፣ 

2. አንዴ ወይም ከዚያ በሊይ መሥራች፣  

3. የመሥራቹ የሕይወት ታሪክ ቅጽ፣ የፓስፖርት መጠን ያሇው አንዲንዴ ጉርዴ 

ፎቶ ግራፍ፣ የታዯሰ የቀበላ መታወቂያ ወይም የፀና ፓስፖርት ቅጂ (ዋናው 

ሇማመሣከሪያነት)፣  

4. መሥራቹ ሕጋዊ ሰውነት ያሇው ተቋም ከሆነ የታዯሰ የሕጋዊ ሰውነት 

ማረጋገጫ ሰርተፍኬት ወይም ሰነዴ ማቅረብ ይጠበቅበታሌ፡፡  

5. በሰነድች ማረጋገጫና ምዝገባ ጽ/ቤት የተረጋገጠ የዴርጅቱ መመስረቻ ሰነዴ፣  

6. ዴርጅቱን ሇመመስረት የተሰጠው፡- 
  

ሀ. ንብረት ከሆነ የንብረቱ ዝርዝር መግሇጫና ከሚመሇከተው የመንግስት አካሌ 

የተሰጠ ህጋዊ የባሇቤትነት ማረጋገጫ ሰነዴ፣  
 

ሇ. ገንዘብ ከሆነ የገንዘቡን መጠንና ገንዘቡ ሇመመስረት በታሰበው የዘሇቄታ በጏ 

አዴራጏት ስም በዝግ ሒሳብ የተቀመጠ መሆኑን የሚያሣይ የባንክ 

ማረጋገጫ ሰነዴ፣  
 

7. ዴርጅቱን በበሊይነት እንዱመሩና እንዱያስተዲዴሩ በመሥራቹ የተሾሙ የሥራ 

አመራር ቦርዴ አባሊት ዝርዝርና ከሕይወት ታሪካቸው ቅፅ ጋር የሚያያዝ አንዴ 

አንዴ ፓስፖርት መጠን ያሇው ጉርዴ ፎቶ ግራፍ፣ የታዯሰ የቀበላ መታወቂያ 

ወይም የፀና የፓስፖርት ቅጂ ዋናውን ሇማመሳከሪያነት፣  

8. በዯንቡ አንቀጽ 6 መሠረት የተዘጋጀ የዴርጅቱ መተዲዯሪያ ዯንብ ወይም 

(ኤጀንሲው በአዋጁ አንቀጽ 17 (5) መሠረት ያዘጋጀውን ሞዳሌ መተዲዯሪያ 

ዯንብ ከተፇሇገ መጠቀም ይቻሊሌ):: 

9. ዴርጅቱ ሇትግበራ ያዘጋጀው ኘሮጀክት ኘሮፓዛሌ፣  

10.  ዴርጅቱ ሉጠቀምበት የሚፇሌገው አርማ ወይም ምሌክት (ካሇ)፣  

11.  በዯንቡ የተመሇከቱ የምዝገባና ሌዩ ሌዩ የአገሌግልት ክፍያዎች፡፡  
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፮ የአዯራ በጏ አዴራጏት ዴርጅትን ሇማቋቋም የሚያስፇሌጉ 

  መስፇርቶች  
 

በዚህ መመሪያ አንቀጽ 5 ንዑስ ቁጥር (1)፣ (2)፣ (3)፣ (4)፣ (6)፣ (8)፣ (9)፣ (10)፣ 

(11) የተመሇከቱት ዴንጋጌዎች እንዯተጠበቁ ሆነው የአዯራ በጏ አዴራጏት ዴርጅትን 

ሇመመስረት የሚከተለት መስፇርቶችም በተጨማሪነት መካተት ይኖርባቸዋሌ፡ 
 

1. በአዋጁ አንቀጽ 6 (1) (ሸ) መሠረት በሰነድች ማረጋገጫና ምዝገባ ጽ/ቤት 

የተረጋገጠ የዴርጅቱ የአዯራ መስጫ ሰነዴ ወይም (ኤጀንሲው ያዘጋጀውን  

ሞዳሌ የአዯራ መስጫ ሰነዴ እንዯ መነሻነት መጠቀም ይቻሊሌ፡፡) 

2. ዴርጅቱን በበሊይነት እንዱመሩና እንዱያስተዲዴሩ በመሥራቹ የተሾሙ የአዯራ 

ጠባቂዎች አባሊት ዝርዝርና ከሕይወት ታሪክ ቅፃቸው ጋር የሚያያዝ አንዲንዴ 

ፓስፖርት መጠን ያሇው ጉርዴ ፎቶ ግራፍ፣ የታዯሰ የቀበላ መታወቂያ ወይም 

የፀና ፓስፖርት ቅጅ ጋር (ዋናው ሇማመሳከሪያነት ይቀርባሌ፡፡) 
  

 ፯. የዘሇቄታና የአዯራ በጏ አዴራጏት ዴርጅትን ሇማቋቋም  

    የሚያስፇሌግ አንስተኛ የገንዘብ መጠን 
 

1. የዘሇቄታ ወይም የአዯራ በጏ አዴራጏት ዴርጅትን ሇማቋቋም የሚፇሌግ ሰው 

ቢያንስ ከብር 100,000 (አንዴ መቶ ሺ) ያሊነሰ ገንዘብ ማስያዝ ይጠበቅበታሌ፡፡   

2. ከሊይ የተመሇከተውን ገንዘብ አመሌካች ዴርጅቱ ሕጋዊ ሰውነት እስከሚያገኝ 

ዴረስ ኢትዮጵያ ውስጥ በሚገኝ ማንኛውም ባንክ ሇመመስረት በታሰበው 

የዘሇቄታ በጏ አዴራጏት ዴርጅት ወይም በአዯራ በጏ አዴራጏት ስም በዝግ 

ሒሳብ መቀመጥ ይኖርበታሌ፡፡  

3. ከሊይ የተመሇከተው ገንዘብ በባንክ እንዱቀመጥ መሥራቹ ወይም የመሥራቹ 

ሕጋዊ ተወካይ ሇሚፇሌገው ባንክ ኤጀንሲው  የዴጋፍ ዯብዲቤ ይፅፋሌ፡፡  

4. መሥራቹ ወይም የመሥራቹ ተወካይ ገንዘቡ በዝግ ሒሳብ የተቀመጠ ስሇመሆኑ 

የሚገሌጽ የባንክ ማረጋገጫ ሰነዴ ሇኤጀንሲው ማቅረብ ይኖርበታሌ፡፡  

5. በዝግ ሒሳብ የተቀመጠው ገንዘብ አመሌካች የዘሇቄታ የበጏ አዴራጏት ዴርጅት 

ወይም የአዯራው የበጏ አዴራጏት ዴርጅት አስፇሊጊውን መስፇርት አሟሌቶ 
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ሕጋዊ የምዝገባ ሰርተፊኬት ካገኘ በኋሊ በኤጀንሲው ትዕዛዝ እንዱሇቀቅ እና 

ሥራ ሊይ እንዱውሌ ይዯረጋሌ፡፡  
 

፰. የዘሇቄታ ወይም የአዯራ በጏ አዴራጏት ዴርጅትን ሇመመስረት 

  ስሇሚሰጥ ንብረት  
 

1. የንብረቱ ዋጋ በኤጀንሲውና በመሥራቹ ወይም በመሥራቹ ሕጋዊ ተወካይ 

የጋራ ሥምምነት በተመረጠ የንብረት ገማች ባሇሞያ ወይም ህጋዊ የንብረት 

ግመታ በሚያስፇጽሙ መንግስታዊ ተቋማት ወይም በሚመሇከታቸው ህጋዊ 

አካሊት በወቅቱ የገበያ ዋጋ በገንዘብ ተተምኖ መቅረብ የሚኖርበት ሲሆን ግምቱ 

ከብር 100,000 (አንዴ መቶ  ሺ) ማነስ የሇበትም፡፡  

2. ንብረቱ ከዕዲና ዕገዲ ነፃ ሥሇመሆኑና የመሥራቹ ሕጋዊ ንብረት ስሇመሆኑ 

በሰነድች ማረጋገጫና ምዝገባ ጽ/ቤት የተረጋገጠ ሰነዴ መቅረብ ይኖርበታሌ፡፡  

3. በአዋጁ አንቀጽ 6 (1) (ሸ) መሠረት የዘሇቄታ በጏ አዴራጏት ዴርጅቱ ወይም 

የአዯራ በጏ አዴራጏት ዴርጅቱ የተቋቋመበት ሕጋዊ መመስረቻ ሰነዴም በሰነድች 

ማረጋገጫና ምዝገባ ጽ/ቤት መረጋገጥና መመዝገብ ይኖርበታሌ፡፡  
 

፱. የበጏ አዴራጏት ተቋምን ሇመመስረት የሚያስፇሌጉ መስፇርቶች  
 

በአዋጁ አንቀጽ 68 (3) እና በዯንቡ አንቀጽ 3 መሠረት የተመሇከቱት እንዯተጠበቁ 

ሆነው የበጏ አዴራጏት ተቋምን ሇማቋቋም የሚከተለት መስፇርቶችም መሟሊት 

ይኖርባቸዋሌ፡-  

 

1. የበጏ አዴራጏት ዴርጅቶች የምዝገባ ማመሌከቻ ቅጽ፣  

2. ሦስትና ከዚያ በሊይ የሆኑ መሥራቾች፣ የመሥራቾች የታዯሰ የቀበላ መታወቂያ 

ወይም የፀና ፓስፖርት ቅጅና ዋናውን ሇማመሳከሪያነት፣ ከአንዲንዴ ጉርዴ ፎቶ 

ግራፍ ጋር፣  

3. መሥራቹ ሕጋዊ ሰውነት ያሇው ተቋም ከሆነ የሕጋዊ ሰውነት ማረጋገጫ 

የምስክር ወረቀት ወይም ሰነዴ፣  
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4. በዯንቡ አንቀጽ 6 መሠረት ዯረጃውን ጠብቆ የተዘጋጀ መተዲዯሪያ ዯንብ ወይም 

በኤጀንሲው የተዘጋጀውን ሞዳሌ መተዲዯሪያ ዯንብ መጠቀም ከተፇሇገ  

በመስራቾች የተፇረመ የስምምነት ቃሇ ጉባኤ፡፡ 

5. ሇትግበራ የተዘጋጀ ኘሮጀክት ኘሮፖዛሌ፣  

6. የዴርጅቱ መመስረቻ ሠነዴ፣  

7. መሥራቾች ዴርጅቱን ሇመመስረት የሚያሲዙት፡-  
 

ሀ. ንብረት ከሆነ የንብረቱ ዝርዝር መግሇጫና የባሇቤትነት ማረጋገጫ ሰነዴ፣  

ሇ. ገንዘብ ከሆነ የገንዘቡ መጠንና ገንዘቡ በዝግ ሒሳብ የተቀመጠ መሆኑን 

የሚያሣይ የባንክ ማረጋገጫ ሠነዴ፣  

8. በዯንቡ የተመሇከቱ ሌዩ ሌዩ የአገሌግልት ክፍያዎች፡፡  

 

፲. የበጏ አዴራጏት ተቋምን ሇመመስረት የሚያስፇሌግ አነስተኛ የዋስትና 

ገንዘብ   መጠን 

1. የበጏ አዴራጏት ተቋምን ሇማቋቋም የሚፇሌጉ መሥራቾች ቢያንስ ከብር 

500,000.00 (አምስት መቶ ሺ) የማያንስ ገንዘብ በዋስትና ማስያዝ 

ይጠበቅባቸዋሌ፡፡  

2. ከሊይ የተመሇከተው ገንዘብ የዴርጅቱ ሕጋዊ ሰውነት ተጠብቆ እስከሚቆይ ዴረስ 

ኢትዮጵያ ውስጥ በሚገኝ ባንክ በዝግ ሒሳብ ይቀመጣሌ፡፡ 

3. በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ 3 የተዯነገገው ቢኖርም የገንዘብ አቀማመጡን 

በተመሇከተ የኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንክ ያወጣቸውን ሕጎች አፇፃፀም የሚያስቀር 

አይሆንም:: 

4. ከሊይ የተመሇከተውን ገንዘብ በዝግ ሒሳብ ሇማስቀመጥ መሥራቾቹ ሇኤጀንሲው 

ሲያመሇክቱ መስራቾች በመረጡት ባንክ እንዱቀመጥሊቸው የዴጋፍ ዯብዲቤ 

ይፃፍሊቸዋሌ፡፡ 

5. መሥራቾች ገንዘቡ በዝግ ሒሳብ የተቀመጠ ስሇመሆኑ የሚገሌጽ የባንክ 

ማረጋገጫ ሰነዴ ሇኤጀንሲው ማቅረብ ይጠበቅባቸዋሌ፡፡ 

6. ገንዘቡን ያሇኤጀንሲው ውሳኔ ወይም ፇቃዴ ከባንክ ማውጣት አይቻሌም፡፡  
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፲፩. የበጏ አዴራጏት ተቋምን ሇመመስረት በዋስትና ስሇሚያዝ   

    ንብረት  
 

1. የንብረቱ ዋጋ በኤጀንሲውና በመሥራቾቹ የጋራ ሥምምነት በተመረጠ የንብረት 

ገማች ባሇሞያ ወይም ህጋዊ የንብረት ግመታ በሚያስፇጽሙ መንግስታዊ 

ተቋማት ወይም በሚመሇከታቸው ህጋዊ አካሊት በወቅቱ የገበያ ዋጋ በገንዘብ 

ተተምኖ መቅረብ የሚኖርበት ሲሆን ግምቱ ከብር 500,000.00 (አምስት መቶ 

ሺ) ማነስ የሇበትም፡፡  

2. ንብረቱ ከዕዲና ዕገዲ ነፃ ስሇመሆኑ የሚያረጋግጥ ሠነዴ ከሰነድች ማረጋገጫና 

ምዝገባ ጽ/ቤት መቅረብ ይኖርበታሌ፡፡  

3. የባሇቤትነት ማረጋገጫ ሠነደ በሰነድች ማረጋገጫ ጽ/ቤት ተረጋግጦ የተሰጠው 

ሰነዴ ዋናው በኤጀንሲው ጽ/ቤት ተጠብቆ ይቆያሌ፡፡  

4. ንብረቱ ሉበሊሽ ይችሊሌ ወይም ሇማስተዲዯር ያስቸግራሌ ወይም ዋጋው ሉቀንስ 

ይችሊሌ ተብል ከተገመተ በኤጀንሲውና በመሥራቾቹ ሥምምነት በወቅቱ የገበያ 

ዋጋ ተሸጦ ገንዘቡ በዝግ ሒሳብ በዴርጅቱ ሥም እንዱቀመጥ ይዯረጋሌ፡፡  

5. በዝግ ሒሳብ የተቀመጠውን ገንዘብ ያሇ ኤጀንሲው ፇቃዴ ማውጣት አይቻሌም፡፡ 

 

፲፪. የዋስትና ገንዘቡ ወይም ንብረቱ ዋነኛ ዓሊማ 
 

1. የበጏ አዴራጏት ተቋሙ ከፇረሰ የዴርጅቱ ገንዘብና ንብረት የዴርጅቱን ዕዲዎችና 

ወጪዎች እንዱሁም የዴርጅቱን ሀብት ሇማጣራት፣ ሇማስተሊሇፍና ሇማስወገዴ 

በቂ ሆኖ ካሌተገኘ በዚህ መመሪያ በአንቀጽ 10 እና 11 የተመሇከተው ገንዘብ 

ወይም ንብረት ጥቅም ሊይ እንዱውሌ ይዯረጋሌ፡፡  

2. በዋስትና የተያዘው ገንዘብ ወይም ንብረት በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 

የተመሇከቱትን ወጪዎችና ዕዲዎች መሸፇን ካሌቻሇ እያንዲንደ አባሌ በአዋጁ 

አንቀጽ 27(1) መሠረት በግለ ተጠያቂ ይሆናሌ፡፡  

3. የበጏ አዴራጏት ተቋሙ በሕግ አግባብ ከፇረሰ በኋሊ ያሇው ገንዘብና ንብረት 

ያሇበትን ወጪና ዕዲ እንዱሁም ንብረቱን ሇማጣራት፣ ሇማስተሊሇፍ እና 

ሇማስወገዴ የሚወጣውን ወጪ ሙለ በሙለ ከሸፇነ በዋስትና የተያዘው  
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ገንዘብ ወይም ንብረት ተመሣሣይ ዓሊማ ሊሇው የበጏ አዴራጏት ዴርጅት 

ይተሊሇፋሌ፡፡  

   ክፍሌ ሦስት 

     ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች 
 

፲፫. ተፇፃሚነት ስሇማይኖራቸው መመሪያዎች  
 

 ከዚህ መመሪያ ጋር የሚቃረን ማንኛውም መመሪያ ወይም ባህሊዊ አሰራር ተፇፃሚነት 

አይኖረውም፡፡  
 

፲፬. መመሪያው የሚፀናበት ጊዜ  

  

ይህ መመሪያ በቦርደ ፀዴቆ ከወጣበት ከሐምላ 9 ቀን 2003 ዓ.ም ጀምሮ ተፇፃሚ 

ይሆናሌ፡፡ 

 
                                 አዱስ አበባ ሐምላ 2003 ዓ.ም 
 
 

 ዓሉ ሲራጅ  
                   የበጏ አዴራጏት ዴርጅቶችና ማህበራት ኤጄንሲ 

ዋና ዲይሬክተር 


