
የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች ህብረት ምዝገባና አስተዳደር እና ስለ ድርጅቶች ምክር ቤት 
አሰራር  የወጣ መመሪያ 

በሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች አዋጅ ቁጥር 1113/2011 አንቀጽ 56 ስለ ህብረቶችና ህብረት 
አመሰራረት የተቀመጡትን ዝርዝር ድንጋጌዎች በሚገባ ለማስፈጸም እንዲቻል፤  

በአዋጁ አንቀጽ 85 ንዑስ አንቀጽ (1) (2) እና (8) መሰረት በሁሉም ድርጅቶች ሙሉ ተሳትፎ 
የሚመራ ምክር ቤት በመቋቋሙ እና ባለስልጣኑም ለምክር ቤቱ መጠናከር አስፈላጊውን 
ትብብርና ድጋፍ ማድረግ እንደሚኖርበት የተደነገገ በመሆኑና ለዚሁም ምቹ ሁኔታ ለመፍጠር 
በማስፈለጉ፤ 

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 ህብረት እና የድርጅቶች ምክር ቤት አሰራር 
መመሪያ ቁጥር.../2014”  ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡ 

2. ትርጓሜ 

የቃሉ አግባብ ሌላ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ በቀር፣ በዚህ መመሪያ ውስጥ፤ 

1) “ህብረት” ማለት በሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች አዋጅ ቁጥር 1113/2011 አንቀጽ 56 
ንዑስ አንቀጽ 1 መሰረት በባለስጣኑ የተመዘገቡ ድርጅቶች የሚመሰረቱት የሲቪል 
ማህበረሰብ ድርጅት ህብረት  ነው፤ 

2) “የህብረቶች ህብረት” ማለት በሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች አዋጅ ቁጥር 1113/2011 
አንቀጽ 56 ንዑስ አንቀጽ 1 መሰረት የሲቪል ማበረሰብ ድርጅት ህብረቶች በጋራ 
በመሆን የሚመሰርቱት የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች የህብረቶች ህብረት  ነው፤ 

 

3) “ምክር ቤት” ማለት በአዋጁ አንቀጽ 85 መሰረት በአዋጁ የተቋቋመው የድርጅቶች ምክር 
ቤት ነው፤ 

4) “ድርጅት” ማለት በሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች አዋጅ ቁጥር 1113/2011 አንቀጽ 2 
ንዑስ አንቀጽ (1) ትርጓሜ የተሰጠው የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅት ነው፤ 

5) “አዋጅ”ማለት የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች አዋጅ ቁጥር 1113/2011 ነው፤  



6) “ባለስልጣን”ማለት በአዋጁ አንቀጽ 4 (የፌዴራል አስፈፃሚ አካላትን ለመወሰን በወጣው 
አዋጅ 1265/2014 እንደተሻሻለው) የተቋቋመው የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች 
ባለስልጣን ነው፤ 

7) በአዋጁ የተሰጡ ትርጓሜዎች ለዚህ መመሪያም ተፈፃሚ ይሆናሉ፤ 
8) በወንድ ፆታ የተገለጸው አነጋገር የሴት ፆታንም ይጨምራል፡፡ 

 
3. የአፈጻጸም ወሰን 

ይህ መመሪያ በሚከተሉት ላይ ተፈጻሚ ይሆናል፡፡; 

1) በባለስልጣኑ ተመዝግበው በሚንቀሳቀሱ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ህብረቶችና 
የህብረቶች ህብረቶች ላይ፤ 

2) በክልል ደረጃ የተመዘገቡ ነገር ግን   በፌዴራል ደረጃ ከተመዘገቡ ድርጅቶች ጋር 
ህብረት በመሰረቱ ድርጅቶች ወይም ህብረቶች ላይ፤ 

3) በተለያዩ ክልሎች የተመዘገቡ ድርጅቶች አንድ ላይ በመሆን በሚመሰርቱት ህብረት ወይ 
የህብረቶች ህብረት ላይ፤ 

4) በአዋጁ አንቀጽ 85 በተቋቋመው የድርጅቶች ምክር ቤት ላይ፡፡ 

4. ዓላማ 
የዚህ መመሪያ ዓላማ፤ 
1) ህብረቶች ወይም የህብረቶች ህብረት በአዋጁ የተጠቀሱትን እና ተያያዥ ህጋዊ 

አላማዎቻቸውን በሚገባ እንዲወጡ ድጋፍ ማድረግ ፤  
2) ህብረቶች መሰል አላማ ያላቸውን ድርጅቶች በማሰባሰብ በሲቪል ማህብረሰቡ ዘንድ 

የተቀናጀ አሰራርና ፍትሐዊ የሐብት አጠቃቀም እንዲኖር ከማስቻል አኳያ 
የሚኖራቸወን ሚና ማጎልበት፤ 

3) የድርጅቶች ምክር ቤት እንዲጠናከርና በአዋጁ የተቀመጠለትን አላማ በሚገባ መወጣት 
እንዲችል ተገቢውን ድጋፍና እገዛ ማድረግ ናቸው፡፡ 

 

ክፍል ሁለት 

ስለ ኅብረቶችና የኅብረቶች ህብረት 

5. ህብረት ወይም የህብረት ህብረት ስለሚመሰረትባቸው ሁኔታዎች 

በአዋጁ አንቀጽ 56 (1) የተጠቀሰው እንደተጠበቀ ሆኖ  

1) የህብረቶች ህብረት መመስረትና አባል መሆን የሚችሉት ህብረቶች ብቻ  ናቸው፤ 



2) በክልል የተመዘገቡ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች በፌዴራል ከተመዘገበ ድርጅት ወይም 
በሌላ ክልል ከተመዘገበ ድርጅት ጋር በመሆን ህብረት መመስረትና ህብረቱንም 
በባለስልጣኑ ማስመዝገብ ይችላሉ፡፡ ሆኖም አባል የሆኑበት ህብረት በባለስልጣኑ 
መመዝገብ በክልል የተመዘገቡ አባል ድርጅቶች ከክልላቸው ወጪ ፕሮጀክት 
እንዲፈጽሙ ወይም ከተመዘገቡበት ክልል የፍቃድ ወሰን ውጪ እንዲንቀሳቀሱ 
የሚፈቅድ አይሆንም፤ 

3) በኢትዮጵያ ውስጥ ያልተመዘገቡ ነገር ግን በሌላ አገራት ህግ መሰረት ህጋዊ ሰውነት 
ያላቸው የሲቪል ማህበራት በባለስልጣኑ ተመዝግበው ከሚንቀሳቀሱ ድርጅቶች ወይም 
ህብረቶች ጋር ህብረት ወይም የህብረቶች ህብረት መመስረት የሚችሉበትንና እና 
ይሀውም በባለስልጣኑ የሚመዘገብበትን ሁኔታ ባለስልጣኑ በልዩ ሁኔታ ሊፈቅድ 
ይችላል፡፡  

4) ከላይ በንዑስ አንቀጽ 3 ስር በተጠቀሰው መሰረት በባለስልጣኑ የተመዘገበ ህብረት 
ውስጥ አባል መሆን የሚፈልግ በሌላ ሀገር ህግ የተመዘገበ ድርጅት በአዋጁ ለውጪ 
ድርጅት ምዝገባ በተደነገገው መሰረት 
4.1. በተመዘገበበት አገር የተሰጠውንና በአግባቡ የተረጋገጠ የህጋዊ ሰውነት ማረጋገጫ 
ሰርተፍኬት ቅጂና 
4.2.  ስልጣን ያለው የድርጅቱ  አካል ድርጅቱ ህብረት እንዲመሰርት ወይም አባል 
እንዲሆን ያሳለፈው በአግባቡ የተረጋገጠ ውሳኔ ለባለስልጣኑ ማቅረብ ይኖርባቸዋል፡፡   

 

  
6. ስለ የጋራ አላማ  

ለዚህ መመሪያ አፈጻጸም የጋራ አላማ ማለት ድርጅቶች ህብረት ከመመስረታቸው 
አስቀድሞ ይዘዉት የቆዩት አላማ ማለት ሲሆን የሚከተሉትን ያካትታል፤ 

1) በተጠቃሚዎች አይነት ላይ የተመሰረተ የጋራ አላማ፡- በተወሰኑ የህብረተሰብ ክፍሎች 
ላይ (ሴቶች፣ ህጻናት፣ አረጋዊያን፣ አካል ጉዳተኞች ወዘተ) ትኩረት በማድረግ የሚሰሩ 
ድርጅች የተጠቃሚዎቻቸው አይነት ተመሳሳይ መሆን፤ 

2) በሚሰማሩበት የስራ ዘርፍ አይነት ፡- በተወሰነና በተለየ የትኩረት ዘርፍ ማለትም እንደ 
ትምህርት፣ ጤና፣ ምግብ፣ አካባቢ ጥበቃ፣ ሰብዓዊ ድጋፎች ወዘተ የትኩረት መስኮች 
ላይ የሚሰማሩ ድርጅቶች የትኩረት መስኮቻቸው ተመሳሳይ መሆን፤ 

3) ከላይ በንዑስ አንቀጽ 1 እና 2 የተጠቀሰው እንደተጠበቀ ሆኖ ባለስልጣኑ ድርጅቶች 
ህብረት ለመመስረት የሚያቀርቡትን የጋራ አላማ እንደ ነገሩ ሁኔታ እየመዘነ 
የሚያስተናግድ ይሆናል፡፡  
 

7. ስለ ውድድር 
 



1) በአዋጁ አንቀጽ 56 ንዑስ አንቀጽ 3 ስር በተደነገገው መሰረት ማንኛውም ህብረት 
አባል ድርጅቱ ከሚሰራበት የስራ ዘርፍ ጋር ተመሳሳይ የሆነ ስራ በመስራት ከአባሉ 
ጋር ውድድር ውስጥ ሊገባ አይችልም፤ 

2) ከላይ በንዑስ አንቀጽ 1 የተገለጸው እደተጠበቀ ሆኖ ማንኛውም ህብረት ከአባላቶች 
ጋር በአንድነት ካልሆነ በስተቀር አባላቶቹ በሚሳተፉበት የገንዘብ ድጋፍ ለማግኘት 
የሚገባ ጥያቄ ላይ መሳታፍ አይችልም፤  

3) ሆኖም ህብረቱ አባል ድርጅቶቹን ለመደገፍና ለመከታተል በሚያስችሉት ማንኛውም 
ህጋዊ አላማ ዙሪያ መሳተፍ ይችላል፡፡ 
 

8. ለጋራ አላማ መሰባሰብ ስለሚበረታታበት ሁኔታ  
 
የሲቪል ማህበራት ድርጅቶች አንድ በሚያደርጉዋቸው ጉዳዮች ዙሪያ በመሰባሰብ ህብረት 
አንዲመሰርቱ ለማበረታታት ባለስልጣኑ፤  
1) በአንድ በተለየ የስራ ዘርፍ ላይ የተሰማሩ ድርጅቶችን ህብረቶች በማስተዋወቅና 

በመደገፍ፤ 
2) ለጋሽ ድርጅቶቸ የገንዘብ ድጋፎቻቸውን በተቀናጀ ሁኔታ እንዲያስተላልፉ እና 

በአባሎቻቸው  አማካኝነት እንዲተገብሩ ግፊት በማድረግ፤ 
3) ሌሎች ለአባሎቻቸው አቅም ግንባታ የሚሰጡባቸው ጉዳዮች ላይ አስፈላጊውን ድጋፍ 

ሊያደርግ ይችላል፡፡  
 

9. ስለህብረት ስያሜ 
 

1. ማንኛውም ህብረት ወይም የህብረቶች ህብረት የምዝገባ ሰርፍኬት ላይ እንዲሁም 
ማንኛውም በጽሁፍ የሚደረጉ ግንኙነቶች ላይ ከስያሜው መጨረሻ “ህብረት” ወይም 
“Consortium” የሚል ስያሜ በቅንፍ ማስገባት ይኖርበታል፤  

2. ማንኛውም አዲስ የተመሰረተ ድርጅት ለምዝገባ የሚያመለክተው የድርጅት ስያሜ 
ህብረት ወይም የህብረቶች ህብረት እንደሆነ የሚያመላክት መሆን አይችልም፤ 

3. ከላይ በንዑስ አንቀጽ 2 የተጠቀሰው እንደተጠበቀ ሆኖ ህብረት ወይም የህብረቶች 
ህብረት የሚል ስያሜ ይዘው እየተንቀሳቀሱ ያሉ ድርጅቶች ሲጠቀሙበት የነበረውን 
ስም እንዲቀይሩ አይገደዱም፤ 

4. ከላይ በንዑስ አንቀጽ 2 የተጠቀሰው ክልከላ ለምዝገባ የሚያመለክቱና ስያሜያቸው ከዋና 
መስሪያቤታቸው ስያሜ ጋር ተመሳሳይ መሆን ያለበት በውጭ አገር የተመሰረቱ 
ድርጅቶች ላይ ተፈጻሚነት አይኖረውም፡፡ 
 

10. ሕብረቶች የፕሮጀክት ስምምነት ስለሚፈራረሙበት ሁኔታ  
 



1) ሕብረቶች በአዋጁ አንቀጽ 56 ንዑስ አንቀጽ 2 ስር የተዘረዘሩትን ህጋዊ አላማዎች 
ለማሳካት የሚያደርጉትን ጥረት እንዲያግዝ የፕሮጀክት ስምምነት መፈራረማቸው 
አስፈላጊ ሆኖ በሚገኝበት ግዜ አግባብነት ካለው የመንግስት አካል ጋር የፕሮጀክት 
ስምምነት መፈራረም ይችላሉ፤ 

2) ከላይ በንዑስ አንቀጽ 1 የተገለጸው ቢኖርም ህብረቶች ወይም የህብረቶች ህብረቶች 
በአዋጁ አንቀጽ 56 ንዑስ አንቀጽ 3 ስር የተደነገገውን ከአባላቶች ጋር ውድድር ውስጥ 
ያለመግባት ግዴታ ሊጥሱ አይችሉም፡፡  
 

11.  ፕሮጀክትን መሰረት ያደረገ  ቅንጅት ስለመመስረት 
 

1) አንድ የተለየ ፕሮጀክትን የተለያየ ሴክተር ልምድ ባላቸው የተለያዩ ድርጅቶች 
ለመፈጸም ሲባል የተለያዩ ድርጅቶች ተቀናጅቶ ለመስራት ስምምነት ሊያደርጉ ይችላሉ፤ 

2) ፕሮጀክትን መሰረት ያደረገ ስምምነት የሚመሰርቱ ድርጅቶች የስምምነቱን ቅጂ 
ቅንጅቱን በሚመራ ድርጅት አማካኝት ለባለስልጣን ድርጅቱ ማቅረብ ይርባቸዋል፤ 

3) በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 መሰረት  ለፕሮጀክት እድሜ ብቻ የሚመሰረቱ ጊዜያዊ 
ህብረቶች በዚህ መመሪያ መሰረት እንደ ህብረት ወይም የህብረቶች ህብረት ተቆጥረው 
ይህ መመሪያ ተፈጻሚ አይሆንባቸውም፡፡ 
 

12.  ስለ የጥቅም ግጭት  

1. ማንኛውም ህብረት ወይም የህብረቶች ህብረት በአባላቱና እና በህብረቱ መካከል የጥቅም 
ግጭት እንዳይኖር ተገቢውን አሰራር መዘርጋት አለበት፤ 

2. ስለጥቅም ግጭት የወጣ መመሪያ ቁጥር …  ላይ የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ ከአባል 
ድርጅት ተመርጦ በህብረት ቦርድ አባልነት የሚያገለግል ማንኛውም የቦርድ አመራር 
የሚወስናቸው ማንኛውም አይነት ውሳኔዎች በበላይነት ከሚመራውና ከተወከለበት ድርጅት 
ጋር የጥቅም ግጭት አለመኖሩን የማረጋገጥ ሀላፊነት አለበት፡፡ 

 

 

13. የአባለት መረጃን የመያዝ ግዴታ  
1) ማንኛውም ህብረት አባል ድርጅቶችን በሚመለከት ተገቢውን መረጃ የያዘና በየሩብ 

አመቱ ወቅታዊ የሚደረግ ወይም የሚከለስ የአባላት መረጃ የሚሰፍርበት መዝገብ 
ማደራጀት ይኖርበታል፤  

2) ከላይ በንዑስ አንቀጽ 1 የተጠቀሰው መዝገብ የአባል ድርጅት ስም፣ የሚንቀሳቀሱበትን 
ክልል፣ የቅርንጫፎች ብዛት ፣ጥቅል አላማ፣ ዝርዝር እና የስራ ሃላፊ ስልክና ኢሜይል 
የያዘ መሆን ይኖርበታል፡፡ 



3) ባለስልጣኑ በዚህ አንቀጽ መሰረት የተደራጀው የአባላት መዝገብ ህብረቱ የሚያቀርበው 
አመታዊ ሪፖርት ላይ እንዲካተት ሊጠይቅ ይችላል፡፡  
 
 

14. ስለ ህብረት መፍረስ 

1) ማንኛውም ህብረት ወይም የህብረቶች ህብረት ህልውና በአባል ድርጅቶቹ ህልውና ላይ 
የተመሰረተ ይሆናል፤ በአባላት መልቀቅ ወይንም መፍረስ ምክንያት በአዋጁ አንቀጽ 56(1) 
መሰረት ከሁለት በታች አባላት የቀሩት ህብረት ወይም የህብረቶች ህብረት ይህንኑ 
ወዲያውኑ ለባለስልጣኑ ማሳወቅ ይኖርበታል፤ 

2) ባለስልጣኑ አባላቱ በመልቀቃቸው ወይም በመፍረሳቸው ምክንያት ህልውናው አደጋ ላይ 
የወደቀውን ህብረት ወይም የህብረቶች ህብረት ከ 3 ወር ያልበለጠ ግዜ ሰጥቶ አባላትን 
እንዲመለምል እድል ሊሰጠው ይችላል፤ 

3) በተሰጠው የግዜ ገደብ ውስጥ አነስተኛውን የአባላት ቁጥር የማሟላት ግዴታውን 
መወጣት ያልቻለ   ድርጅት በፍቃዱ የሚፈርስና የምዝገባ ማረጋገጫውንም ለባለስልጣኑ 
የሚመልስ ይሆናል፤ 

4) ከለይ በንዑስ አንቀጽ 3 በተገለጸው መሰረት ህብረቱ የምዝገባ ማረጋገጫውን ለባለስጣኑ 
ያልመለሰ ከሆነ የመፍረስ ውሳኔውን ባለስልጣኑ ለቦርድ አቅርቦ ያጸድቃል፡፡ 

 

 

ክፍል ሶስት 

ስለ ድርጅቶች ምክር ቤት 

15. ስለ ሕጋዊ ሰውነት ማረጋገጫ ሰርተፍኬት 

በሁሉም ድርጅቶች ሙሉ ተሳትፎ የሚመራ ምክር ቤት በአዋጁ ተቋቁሟል፡፡ ምክር ቤቱ 
ህጋዊ ሰውነት ያለው አካል ሆኖ በአዋጁ የተቋቋመ መሆኑን የሚያሳይ ህጋዊ ሰውነት 
ማረጋገጫ ሰርተፍኬት በባለስልጣኑ ተሰጥቶታል፡፡ 

16. የራስ አስተዳደር አስገዳጅ የቁጥጥር ስርዓት ማዕቀፎች  

በአዋጁ አንቀጽ 85(5) የተዘረዘሩት ስልጣንና ተግባራት እንደተጠበቁ ሆነው ምክር ቤቱ 
የሚያወጣው አስገዳጅ የቁጥጥር ስርዓት በሚከተሉት ማዕቀፎች ውስጥ ሊካተት ይችላል፤ 

1. ድርጅቶች የሚመሩበትን መሰረታዊ መርሆዎችን የያዘ አስገዳጅ የስነ ምግባር መመሪያ 
ማውጣት፤ 



2. የርስ በርስ ግምገማ ማካሄድና የግምገማውን ውጤት መሰረት ያደረገ የአቻ ግምገማ 
አሰራር መዘርጋት፤ 

3. የድርጅቶችን መረጃዎች ለህዝብና ለዘርፉ አባላት ክፍት በማድረግ የግልጽነት አሰራርን 
የሚያጎለብት የመረጃ ማጠናቀሪያና ማጋሪያ አሰራር መዘርጋት፤ 

4. የተለያዩ ምርጥ ተሞክሮዎችን ለመቀመርና ለመጠቀም፣ መመሪያና ቱልኪቶችን 
ለማዘጋጀት፣ እንደ እቅድና ሪፖርት አወጣጥ የመሳሰሉ ጉዳዮች ላይ ወጥነት ያለው 
አሰራር እንዲዘረጋ የሚበረታቱ የስራ ቡድኖችን መመስረት ፤ 

5. የሲቪል ማህበረሰብ ዘርፉን ከህገወጥ አሰራር ለመከላከል የሚያችለው  አሰራር 
መዘርጋት ፤ 

6. የሽልማትና የእውቅና መስጠት ማዕቀፎችን መዘርጋት፤ 
7. የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች በህብረተሰቡ ዘንድ የሚኖራውቸን በጎ አስተዋጽኦ እና 

ተቀባይነት የሚያጎለብቱበትን አሰራር መቀየስ፡፡ 
 

17. የራስ አስተዳደር መርሆዎች 
 
ምክር ቤቱ ድርጅቶች እራሳቸውን ለማስተዳደር የሚጠቀሙትን አስገዳጅ የቁጥጥር 
ስርዓት በሚያወጣበት ግዜ የሚከተሉትን መርሆዎች መከተል ይኖረበታል፤ 
1) የድርጅቶችን የአሰራር ግልጽነት ይበልጥ የሚያዳብርና ሀላፊነትንም ማረጋገጥ 

የሚችል የቁጥጥር ስርዓት መሆኑን፤ 
2) ጠንካራ፣ ተዓማኒነት ያለውና ዘላቂ የሆነ የራስ አስተዳደር ማዕቀፍ ለመገንባት 

ሁኔታዎችን የሚያመቻች መሆኑን፤ 
3) ሁሉንም ባለድርሻ አካላት ያካተተና ከጅምሩ የአባል ድርጅቶች ተሳትፎና ተነሳሽነት 

የተረጋገጠበት መሆኑ፤ 
4) በኢንፎርሜሽን ቴክሎጂ የታገዙ አዳዲስ አሰራሮችንና እውቀቶችን ለማካተት እድል 

የሚፈጥር መሆኑን፤ 
5) የአቻ ግምገማ አሰራርን የሚያበረታታ መሆኑን፤ 
6) አባላት ጥራት ያለውና ትክክለኛ መረጃ እንዲሰጡ የሚያበረታታ አሰራር 

መዘርጋቱን፡፡ 
 

18. የስነምግባር ደንቦች አካታችነትና ተደጋጋፊነት 
 

1. በምክር ቤቱ የሚወጡ የስነምግባር ደንቦች በሁሉም አይነት የሲቪል ማህበራት 
ድርጅቶች ሊተገበር የሚችሉ መሆን ይኖርባቸዋል ፤ 

2. ምክር ቤቱ በአዋጁ አንቀጽ 2 ንዑስ አንቀጽ 14 እና አንቀጽ 85 መሰረት የሚያወጣው 
የራ አስተዳደር ስርዓት ከአዋጁና ሌሎች በባለስልጣኑ ከሚወጡ መመሪያዎች ጋር 
የማይቃረንና እርስ በርስ የሚደጋገፍ መሆኑን የማረጋገጥ ሀላፊነት አለበት፡፡ 
 



19. ምክር ቤቱ ከባለስልጣኑ ስለሚያገኛቸው አገልግሎቶች  
 

1) ምክር ቤቱ በአዋጁ አንቀጽ 85 (5) የተሰጡትን ስልጣንና ተግባራት ለመወጣት 
የሚያስችሉትን የዕለት ተዕለት አስተዳደራዊ አገልግሎቶች ከባለስልጣኑ የሚያገኝ 
ይሆናል፤ 

2) ምክር ቤቱ የተቋቋመለትን  አላማ ለስማፈጸም  ካልሆነ በስተቀር እንደ ሲቪል 
ማህበረሰብ ድርጅት ተቆጥሮ ሌሎች ፕሮጀክቶችን መተግበር አይችልም ፤ 

3)  ምክር ቤቱ የስራ እንቅስቃሴውን የሚያሳይ አመታዊ የሂሳብና የክንውን ሪፖርት 
ለባስልጣኑ ማቅረብ ይኖርበታል፡፡  

ክፍል አራት 

ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች 

20. መመሪያው ስለሚሻሻልበት ሁኔታ  

ባለስልጣኑ  ይህንን መመሪያ በማንኛውም ግዜ ሊያሻሽለው ይችላል፡፡ 

21. 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 




