
የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ባለስልጣን ቦርድ ይግባኝ ስነ-ስርዓት ፣ አጣሪ ኮሚቴ አሰያየምና 
አሰራርን ለመወሰን የወጣ መመሪያ 

 

በሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች አዋጅ ቁጥር 1113/2011 አንቀጽ 7 የተመለከተው የሲቪል 

ማህበረሰብ ድርጅቶች ባለስልጣን ቦርድ በአዋጁ አንቀጽ 57(3)፣ 59(5) ፣70(2) ፣77(4) እና 

78 (4) መሰረት በባለስልጣኑ ዋና ዳይሬክተር የሚሰጡ ውሳኔዎች ዙሪያ ለሚቀርብለት ይግባኝ 

የአሰራር ሂደት ማስቀመጥ አስፈላጊ በመሆኑ፤ 

በሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች አዋጅ ቁጥር 1113/2011 አንቀጽ 9 ንዑስ አንቀጽ 2 መሰረት 

ቦርዱ አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘው የቀረበለትን የይግባኝ አቤቱታ ጉዳይ የሚመረምር ገለልተኛ  

አጣሪ ኮሚቴ እንደሚሰይም የተደነገገ በመሆኑ፤ 

በሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች አዋጅ ቁጥር 1113/2011 አንቀጽ 9 ንዑስ አንቀጽ 3 መሰረት 

የባለስልጣኑ ቦርድ የቀረበለትን የይግባኝ አቤቱታ የሚመረምር ገለልተኛ  አጣሪ ኮሚቴ አሰራር 

የሚወስን መመሪያ እንደሚያወጣ በመደንገጉ፤ 

ከላይ የተጠቀሱትን ድንጋጌዎች ለማስፈጸም መመሪያ ማውጣት አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ 

የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች ባለስልጣን በአዋጁ አንቀጽ 89 ንዑስ አንቀጽ (2) በተሰጠው 

ሥልጣን መሠረት ይህን መመሪያ አውጥቷል፡፡ 

ክፍል አንድ 

  ጠቅላላ 

1. አጭር ርዕስ 

ይህ መመሪያ “የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች ባለስልጣን ቦርድ ይግባኝ ሥነ ስርዓት፣ 
የአቤቱታ አጣሪ ኮሚቴ አሰያየም እና አሰራር መመሪያ ቁጥር.../2013” ተብሎ ሊጠቀስ 
ይችላል፡፡ 

2. ትርጓሜ 

የቃሉ አግባብ ሌላ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ በቀር በዚህ መመሪያ ውስጥ፤ 



1) “ቦርድ” ማለት በሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች አዋጅ ቁጥር 1113/2011 አንቀጽ 2  

ንዑስ አንቀጽ 7 እና በአንቀጽ 7 ሥር የተመለከተው የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች 

ባለስልጣን ቦርድ ነው፤ 

2) “አቤቱታ አጣሪ ኮሚቴ” ማለት በአዋጁ አንቀጽ 9 ንዑስ አንቀጽ 2 መሰረት በቦርዱ  

የሚሰየም ገለልተኛ አቤቱታ አጣሪ ኮሚቴ ነው፤ 

3) “ድርጅት” ማለት በሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች አዋጅ ቁጥር 1113/2011 አንቀጽ 2 

ንዑስ አንቀጽ (1) ትርጓሜ የተሰጠው የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅት ነው፤ 

4) “አዋጅ”ማለት የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች አዋጅ ቁጥር 1113/2011 በአዋጅ ቁጥር  

1263/2014 እንደተሸሻለው ነው፤  

5) “ባለስልጣን”ማለት በአዋጁ አንቀጽ 4 (የፌዴራል አስፈፃሚ አካላትን ለመወሰን በወጣው 

አዋጅ 1265/2014 እንደተሻሻለው) የተቋቋመው የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች 

ባለስልጣን ነው፤ 

6) “የቦርድ ጽ/ቤት” ማለት በባለስልጣኑ የሚቋቋም የቦርድ ጽ/ቤት ሲሆን የቦርዱን የዕለት 

ተዕለት ተግባራት የሚያከናውን  ነው፤  

7) በአዋጁ የተሰጡ ትርጓሜዎች ለዚህ መመሪያም ተፈፃሚ ይሆናሉ፤ 

8) በወንድ ፆታ የተገለጸው አነጋገር የሴት ፆታንም ይጨምራል፡፡ 

 

3. የተፈፃሚነት ወሰን 

ይህ መመሪያ በሚከተሉት ላይ ተፈጻሚ ይሆናል፡፡; 

1) በማናቸውም ድርጅቶች፤ 

2) በባለስልጣኑ ቦርድ ፤ 

3) በገለልተኛ አቤቱታ አጣሪ ኮሚቴ ፤ 

4) በዚህ መመሪያ በተመለከቱ ይግባኝ አቅራቢ እና ሌሎች አካላት፤ 

 

4. ዓላማ 

ይህ መመሪያ የሚከተሉት ዓላማዎች ይኖሩታል፤ 

1) አቤቱታ ለባለስልጣኑ ቦርድ የሚያቀርበብትን ስነ ስርዓት እና ይግባኝ የሚሰማበትን 

አሰራር መወሰን ፤ 



2) በቦርድ ይግባኝ አቀራረብና አወሳሰን ሂደት ግልፅነትና ተጠያቂነት ያለው አሰራርን 

ማስፈን፤ 

3) የአቤቱታ አጣሪ ኮሚቴ አባላትን አሰያየምና አሰራር በመወሰን ቦርዱ የተጣለበትን 

ሀላፊነት በሚገባ እንዲወጣ ማድረግ፡፡ 

ክፍል ሁለት 

ለባለስልጣኑ ቦርድ የሚቀርቡ ቅሬታዎች 

5. ለቦርድ የሚቀርብ ቅሬታ መሰረቶች 

1) በአዋጁ አንቀጽ 57 ንዑስ አንቀጽ 2 መሰረት ለምዝገባ ያመለከተ የአገር በቀል 

ድርጅት በ30 ቀናት ውስጥ፣ የውጭ ድርጅት ከሆነ ደግሞ በ45 ቀናት ውስጥ 

አስፈላጊውን ማሟላቱ ተረጋግጦ በባለስልጣኑ የምዝገባ ምስክር ወረቀት ያልተሰጠው 

እንደሆነ በአዋጁ አንቀጽ 57(3) መሰረት በ30 ቀናት ውስጥ ቅሬታውን  ለቦርዱ 

ማቅረብ ይችላል፤ 

2) በአዋጁ አንቀጽ 59 ንዑስ አንቀጽ 5 መሰረት የምዝገባ ጥያቄው ውድቅ የሆነበት 

አመልካች በባለስለጣኑ ውሳኔ ቅር ከተሰኘ ቅሬታውን በ30 ቀናት ውስጥ ለቦርዱ 

ማቅረብ ይችላል፤ 

3) በአዋጁ አንቀጽ 70 መሰረት ሕልውናውን ማረጋገጥ አልቻለም ተብሎ የባለስልጣኑ 

ዋና ዳይሬክተር ጉዳዩን ለቦርዱ አቅርቦ ድርጅቱ እንዲፈርስ የውሳኔ ሀሳብ የቀረበበት 

ድርጅት ቦርዱ የመጨረሻ ውሳኔ ከመስጠቱ በፊት በማናቸውም ጊዜ አቤቱታውን 

ለቦርድ ማቅረብ ይችላል፤ 

4) በአዋጁ አንቀጽ 77 ንዑስ አንቀጽ 5 መሰረት በምርመራ ወቅት በባለስልጣኑ የእግድ 

ትዕዛዝ ላይ ቅሬታ ያለው ድርጅት በ30 ቀናት ውስጥ አቤቱታውን ለቦርዱ ማቅረብ 

ይችላል፡፡ 

 

6. የቦርድ ጽ/ቤት 

የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ባለስልጣን የባለስልጣኑን ቦርድ በጽ/ቤትነት የሚያገለግል 

ጽ/ቤትና ባለሙያ የሚመድብ ሆኖ ጽ/ቤቱ የሚከተሉት ተግባርና ሀላፊነት ይኖረዋል፡፡ 



1) ለቦርዱ የሚላኩ ማንኛውንም አይነት የይግባኝ አቤቱታ ማመልከቻዎች፣ ማስረጃዎች 

ይቀበላል፡፡ 

2) ከቦርዱ  

7. ለቦርድ የሚቀርብ አቤቱታ ይዘት 

ለቦርዱ የሚቀርብ ማንኛውም የይግባኝ አቤቱታ በጽሁፍ ሆኖ  የሚከተሉትን ጉዳዮች 

መያዝ ይኖርበታል፤ 

1) የድርጅቱን ስም፣ አድራሻ እና የምዝገባ የምስክር ወረቀት መለያ ቁጥር (ካለ)፤ 

2) አቤቱታ የቀረበበት ጉዳይ ፍሬ ነገር፤ 

3) በጉዳዩ ላይ የባለስልጣኑ ዳይሬክተር የሰጠው ውሳኔ፤ 

4) በውሳኔው ላይ የድርጅቱን ቅሬታና ካለ ቅሬታውን የሚደግፍ ማስረጃ ፤ 

5) ድርጅቱ ከቦርዱ የሚጠይቀው ዳኝነት፤  

6) የአቤቱታ አቅራቢ ወይም ህጋዊ ወኪል ስምና ፊርማ፡፡ 

 

8. ስለይግባኝ አቤቱታ አቀራረብ 

1. ለቦርድ የሚቀርብ ማንኛውም የይግባኝ አቤቱታ በጽሁፍ ሆኖ በአቤቱታ አቅራቢው 

ወይም ህጋዊ ተወካዩ ተፈርሞ በቦርድ ጽ/ቤት በኩል መቅረብ ይኖርበታል፤ 

2. ጽ/ቤቱ ከላይ የቀረበውን የይግባኝ አቤቱታ ቀንና ፊርማዉን በማስፈር መቀበል 

ይኖርበታል፤ 

3. በአዋጁ  የተገለጸው የይግባኝ አቤቱታ ማቅረቢያ የ30 ቀናት የጊዜ ገደብ መቆጠር 

የሚጀምረው በዋና ዳይሬክተሩ የተሰጠው ውሳኔ ለአቤቱታ አቅራቢው ከደረሰበት ቀን 

ጀምሮ ይሆናል፤ 

4. አቤቱታ አቅራቢው ውሳኔውን ፈርሞ የተቀበለት ቀን ወይም በሌላ በማናቸውም 

መንገድ የተረጋገጠበት ቀን የዋና ዳይሬክተሩ ውሳኔ ለአቤቱታ አቅራቢው የደረሰው 

ቀን ሆኖ ይቆጠራል፤   

5. የይግባኝ አቤቱታ ማቅረቢያው ጊዜ ካለፈ በኋላ ለቦርድ ጽ/ቤት የሚቀርብ አቤቱታ 

ተቀባይነት የለውም፡፡ 

9. የይግባኝ አቤቱታ ስለመስማት 



1) ቦርዱ የይግባኝ አቤቱታዎችን በሚመረምርበት ጊዜ አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘው አቤቱታ 

አቅራቢውን ወይም ህጋዊ ተወካዩን ወይም ባለስልጣኑን አስቀርቦ መስማት ወይም 

እንደነገሩ ሁኔታ በፅሁፍ መልስ እንዲሰጥ ሊያደርግ ይችላል፤ 

2) የዚህ አንቀፅ ንኡስ አንቀፅ 1 ቢኖርም አቤቱታ አቅራቢው ለቦርዱ በአካል ቀርቤ 

አስረዳለው ካለ በጽ/ቤቱ በኩል ጥያቄውን አቅርቦ በቦርዱ ሊፈቀድለት ይችላል፤ 

3) በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 እና 2 የተገለጸው ቢኖርም ቦርዱ የቀረበለትን ማመልከቻ 

ብቻ መርምሮ ውሳኔ ከመስጠት የሚያግደው አይሆንም፤ 

4) ቦርዱ የቀረበለትን የይግባኝ አቤቱታ ሲመረምር ተጨማሪ ማጣራት ማድረግ 

የሚያስፈልገው ሆኖ ያገኘው እንደሆነ በዚህ መመሪያ ክፍል ሶስት በተደነገገው መሰረት 

ገለልተኛ አቤቱታ አጣሪ አቋቁሞ እንዲጣራ ሊያደርግ ይችላል፤ 

 

10. ስለ ቦርድ ውሳኔ  

በቦርድ የሚተላለፍ የመጨረሻ ውሳኔ የሚከተሉትን ዝርዝሮች ይጨምራል፤ 

1) ቦርዱ ውሳኔ የተሰጠበት ቀን፤ 

2) ለቦርድ የቀረበው የቅሬታ ፍሬ ነገር፤ 

3) ቦርዱ ውሳኔውን ለመወሰን መሰረት ያደረጋቸው ጉዳዮች፣ ማስረጃዎች እና ጭብጦች፤ 

4) የተሰጠ ውሳኔ፤ 

5) ካለ ውሳኔውን ለማስፈጸም የተሰጠ ትእዛዝ ፡፡ 

 

11. የቦርድ ውሳኔን ስለማሳወቅ  

1) ቦርዱ በቀረበለት ይግባኝ ላይ የሰጠውን ውሳኔ ውሳኔው ከተላለፈበት 10 የስራ 

ቀናት ባልበለጠ ግዜ በቦርድ ሰብሳቢው ተፈርሞ በጽ/ቤቱ በኩል ለአመልካች ድርጅት 

ወይም ለባለስልጣኑ ዋና ዳይሬክተር ማሳወቅ ይኖርበታል፤ 

2) ጽ/ቤቱ የቦርዱን ውሳኔ ድርጅቱ ባስመዘገበው አድራሻ መሰረት በአካል፣ በኢሜይል 

ወይም በስልክ ሊያሳውቅ ይችላል፡፡ 

 

12. ጊዜያዊ ኮሚቴዎችን ስለማደራጀት 



1) ቦርዱ የሚቀርቡለትን የይግባኝ አቤቱታዎች ለመመርመር ይረዳል ብሎ ያመነ እንደሆን 

እንደነገሩ ሁኔታ ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸውን የቦርድ አባላት ያካተተ ንዑስ ኮሚቴ 

ሊያደራጅ ይችላል፤ 

2) የንዑስ ኮሚቴው ሰብሳቢ በቦርድ አባላት በድምጽ ብልጫ ይመረጣል፤ 

3) ኮሚቴው የሚያቀርባቸው ምክረ ሀሳቦችን ቦርዱ ገምግሞ ያጸድቃል፡፡   

 

ክፍል ሶስት 

ስለ ገለልተኛ አቤቱታ አጣሪ ኮሚቴ  

13.  የአቤቱታ አጣሪ ኮሚቴ ስለመሰየም  

1) ቦርዱ በአዋጁ አንቀጽ 9 ንዑስ አንቀጽ 2 መሰረት  የሚቀርብለትን ይግባኝ መርምሮ 

ውሳኔ ለመስጠት እንዲረዳው ገለልተኛ የአቤቱታ አጣሪ ኮሚቴ ሊሰይም ይችላል፤ 

2) የአቤቱታ አጣሪ ኮሚቴው በቦርዱ የሚሰየም ሰብሳቢን ያካተተ ከ 3 የማያንሱ ከ 5 

የማይበልጡ አባላት እንዲኖሩት ሆኖ ይዋቀራል፤ ሆኖም ቦርዱ አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘው 

ከተጠቀሰው ቁጥር ያነሰ ወይም የበለጠ አባላት ያሉት ኮሚቴ ሊያደራጅ ይችላል፡፡  

3) የአቤቱታ አጣሪ ኮሚቴ ተጠሪነቱ ለቦርድ ይሆናል፡፡  

4) የአቤቱታ አጣሪ ኮሚቴው ስራውን በሚያከናውንበት ጊዜ የቦርድ ስብሰባን ሳይጠብቅ 

እንደአስፈላጊነቱ ከቦርድ ሰብሳቢው ጋር ሊመካከር ይችላል፡፡ 

14. የአቤቱታ አጣሪ ኮሚቴ አባላት ምልመላ 

1) ቦርዱ አቤቱታ በቀረበበት ጉዳይ ላይ የካበተ ልምድ እና እውቀት ያላቸውን ገለልተኛ 

ባለሙያዎች ከባለስልጣኑ፣ ከሴክተር መ/ቤቶች፣ ከክልል ተቋማት፣ ከሲቪል ማህበረሰብ 

ድርጅቶች፣ ከለጋሽ ድርጅቶች፣ ከከፍተኛ የትምህርት ተቋማት፣ ወይም ከሌሎች 

ተያያዥነት ካላቸው ተቋማት እና ግለሰቦች መካከል ማዋቀር ይችላል፡፡ 

2) ከላይ የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ ቦርዱ የአቤቱታ አጣሪ ኮሚቴ አባላት ለመሆን 

መመዘኛውን የሚያሟሉ ባለሙያዎች አስቀድሞ በሚወጣ መስፈርት በማወዳደር  

የአቤቱታ አጣሪ ኮሚቴ አባላት ዝርዝር ሊያዘጋጅ ይችላል፡፡ 

15. የአቤቱታ አጣሪ ኮሚቴ ክፍያ  

1) አቤቱታ አጣሪ ኮሚቴ አባላት ያለምንም ክፍያ ስራቸውን ያከናውናሉ፡፡ 

2) ከላይ የተጠቀሰው ቢኖርም አባላቱ ስራቸውን ለማከናወን የሚያወጡት ወጪ 

በባለስልጣኑ የሚሸፈን ይሆናል፡፡  



 

16.  ነጻነትና ገለልተኝነት  

1) ማንኛውም በቦርዱ ተመድቦ የምርመራ ስራ የሚያከናውን የአቤቱታ አጣሪ ካለ ምንም 
ተጽዕኖ፣ አድሎና ልዩነት ስራዉን በህግ ብቻ መፈጸም ይኖርበታል፤ 

2) በአቤቱታ አጣሪ ኮሚቴ የሚሰጡ ምክረ ሀሳቦች ግልጽ፣  ተገማች እና የህግ መሰረት 
ያላቸው መሆን አለባቸው፡፡ 

17. የአቤቱታ አጣሪ ኮሚቴ አባላት የስነምግባር መርሆዎች 

ማንኛውም የአቤቱታ አጣሪ ኮሚቴ አባል 

1) ሙያው የሚጠይቀው ብቃት ያለው ፤ 

2) በስራው ሂደት የሚያገኘውን ማንኛውንም መረጃና ማስረጃ በሚስጥር የሚጠብቅ፤ 

3) እውነትን፣ታማኝነትን እና ፍትሀዊነትን  ለማረጋገጥ በትኩረት የሚሰራ፤  

4) ሚዛናዊ የሆነ፣ የጥቅም ግጭት እና የሌሎች ያልተገባ ተጽዕኖ ሙያዊ ውሳኔዎቹን 

እንዲያዛቡበት የማይፈቅድ፤ 

5) በከፍተኛ ደረጃ ተአማኒነትን በተላበሰ መንገድ ሥራውን የሚያከናወን እና ተአማኒነቱን 

ጥያቄ ውስጥ ከሚጥሉ ከማናቸውም ድርጊቶች የተቆጠበ፤ 

6) ምርመራዎችን ከግል ፍላጎት ነፃ በሆነ ሁኔታ በገለልተኛነት የሚያከናወን፣  

7) እያንዳንዱን ጉዳይ ከተለያዩ አቅጣጫዎች የሚመዘን እና የተለዩ ሃሣቦችን ለማስተናገድ 

ዝግጁ የሆነ  

           መሆን ይኖርበታል፡፡   

 
18.  የአቤቱታ አጣሪ ኮሚቴ የስብሰባ ስነ-ስርዓትና ውሳኔ አሰጣጥ 

1) ቦርዱ ከአጣሪ ኮሚቴ አባላት መካከል  የኮሚቴውን ሥራ የሚያስተባብር ሰብሳቢ  

ይመድባል፤ 

2) የአቤቱታ አጣሪ ኪሚቴው ውሳኔ በአባላት ድምፅ ብልጫ ይወሰናል። ሆኖም ድምፅ 

እኩል ከተከፈለ ሰብሳቢው ወሳኝ ድምፅ ይኖረዋል። 

19. የአቤቱታ አጣሪ ኮሚቴ የውሳኔ ሀሳብ ስለሚቀርብበት ሁኔታ 

የአቤቱታ አጣሪ ኮሚቴ ለቦርዱ የሚያቀርበው የውሳኔ ምክረ ሀሳብ በጽሁፍ ሆኖ 
የሚከተሉትን ዝርዝሮች የያዘ መሆን ይኖርበታል፤  



1) ኮሚቴው በምርመራ ሂደት የተከተላቸውን መንገዶች፣ የመረመራቸውን ሰነዶች እና 
ያነጋገራቸውን ሰዎች ዝርዝር ፤ 

2) በምርመራ የተሳተፉ የኮሚቴ አባላት ስምና ፊርማ፤ 
3) የኮሚቴው ምክረ ሀሳብ እና ማብራሪያ፤ 
4) የኮሚቴ አባላት ምክረ ሀሳብ በሙሉ ድምጽ ያልጸደቀ እንደሆን በልዩነት የወጡ 

አባላትን ውሳኔ እና ማብራሪያ ፡፡ 
 

ክፍል አራት 

ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች 

22. መመሪያው ስለሚሻሻልበት ሁኔታ  
ባለስልጣኑ ይህንን መመሪያ በማንኛውም ጊዜ ሊያሻሽለው ይችላል፡፡ 
 

23. መመሪያው የሚጸናበት ግዜ 
ይህ መመሪያ በባለስልጣኑ ዋና ዳይሬክተር ከተፈረመ በኋላ በፍትህ ሚኒስቴር 
ተመዝግቦ በባለስልጣ ድህረገጽ ይፋ ከተደረገበት ቀን ጀምሮ ተፈፃሚነት ይኖረዋል፡፡ 
 
 

ጂማ ዲልቦ ደንበል 
የሲቪል ማህብረሰብ ድርጅቶች ባለስልጣን 

ዋና ዳይሬክተር 

 




