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በሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች ዘርፍ በወንጀል ድርጊት የተገኘ ገንዘብን ወይም ንብረትን ሕጋዊ 
አስመስሎ ማቅረብን እና ሽብርተኝነትን በገንዘብ መርዳትን ለመከላከል የወጣ መመሪያ 

 
በሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች አዋጅ ቁጥር 1113/2011 አንቀጽ 6 ንዑስ አንቀጽ 16 
ባለስልጣኑ በሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች ዘርፉ በወንጀል ድርጊት የተገኘ ገንዘብ ወይም 
ንብረትን ሕጋዊ አስመስሎ ማቅረብ እና ሽብርተኝነትን በገንዘብ መርዳትን ለመከላከል 
የሚያስችሉ ሥራዎችን ከሚመለከታቸው የመንግስት አካላት ጋር በትብብር መሥራት 
እንዳለበት የተደነገገ በመሆኑ፤  
 
በወንጀል ድርጊት የተገኘ ገንዘብ ወይም ንብረት ሕጋዊ አስመስሎ ማቅረብን እና ሽብርተኝነትን 
በገንዘብ መርዳትን ለመከላከልና ለመቆጣጠር በወጣው አዋጅ ቁጥር 780/2005 አንቀጽ 12 
መሠረት ማንኛውም ለትርፍ ያልተቋቋመ ድርጅት የስራው አካል አድርጐ ገንዘብ የሚሰበስብ፣ 
የሚቀበል፣ የሚሰጥ ወይም የሚያስተላልፍ ከሆነ ገንዘቡ ሽብርተኝነትን በገንዘብ ለመርዳት 
አለመዋሉን ወይም በወንጀል የተገኘ ገንዘብ ወይም ንብረት ህጋዊ አስመስሎ ከማቅረብ ጋር 
ያልተያያዘ መሆኑን ለማረጋገጥ ከሚመለከተው ተቆጣጣሪ ባለስልጣን ጋር በመተባበር 
አግባብነት ያለው አጠቃላይ ቁጥጥር በፋይናንስ ደኅንነት መረጃ ማዕከሉ   እንደሚደረግ 
በመደንገጉ፤ 
 
በወንጀል ድርጊት የተገኘ ገንዘብ ወይም ንብረት ሕጋዊ አስመስሎ ማቅረብን እና ሽብርተኝነትን 
በገንዘብ መርዳትን ለመከላከል የሚደረገውን ትብብር ውጤታማ ለማድረግ የሲቪል ማኅበረሰብ 
ድርጅቶች በተሰማሩበት ዘርፍ ወንጀሎቹን ለመከላከል መውስድ ስለሚገባቸው እርምጃዎች  እና 
ማከናውን ስለሚጠበቅባቸውን ተግባራት መደንገግ በማስፈለጉ፤  ፤   
 
የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች ባለስልጣን በሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች አዋጅ አንቀጽ 89 
ንዑስአንቀጽ (2) በተሰጠው ሥልጣን መሠረት ይህን መመሪያ አውጥቷል፡፡ 

 
ክፍል አንድ  

ጠቅላላ 
 
1. አጭር ርዕስ 

ይህ መመሪያ “በሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች ዘርፍ በወንጀል ድርጊት የተገኘ ገንዘብን ወይም 
ንብረትን ሕጋዊ አስመስሎ ማቅረብንና ሽብርተኝነትን በገንዘብ መርዳትን ለመከላከል የወጣ 
መመሪያ ቁጥር ….2014” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡ 

 
2. ትርጓሜ  

 
በዚህ መመሪያ ውስጥ፤ 
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1) “ሽብርተኝነትን በገንዘብ መርዳት”  ማለት በወንጀል የተገኘ ገንዘብ ወይም ንብረት ሕጋዊ 
አስመስሎ ማቅረብን ወይም ሽብርተኝትን በገንዘብ መርዳትን ለመከላከልና ለመቆጣጠር 
በወጣው አዋጅ ቁጥር  780/2005 አንቀጽ 31 የተመለከተው ወንጀል ነው፤ 

2) “በወንጀል ድርጊት የተገኘ ገንዘብ ወይም ንብረት ሕጋዊ አስመስሎ ማቅረብ” ማለት 
በወንጀል የተገኘ ገንዘብ ወይም ንብረት ሕጋዊ አስመስሎ ማቅረብን ወይም 
ሽብርተኝትን በገንዘብ መርዳትን ለመከላከልና ለመቆጣጠር በወጣው አዋጅ ቁጥር  
780/2005 አንቀጽ 29 የተመለከተው ወንጀል ነው፤ 

3) “ከሽብርተኝት ጋር የተያያዘ ወንጀል“ ማለት በወንጀል የተገኘ ገንዘብ ወይም ንብረት 
ሕጋዊ አስመስሎ ማቅረብ ወይም ሽብርተኝትን በገንዘብ መርዳት ነው፤ 

4) “አገር በቀል ድርጅት” ማለት በኢትዮጵያ ውስጥ ወይም ከኢትዮጵያ ውጭ ሕጋዊ 
ሥራን ለመሥራት በሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች አዋጅ ቁጥር 1113/2011 መሠረት 
በኢትዮጵያውያን፣ በኢትዮጵያ ነዋሪ በሆነ የውጭ አገር ዜጎች ወይም በሁለቱ 
አማካኝነት በጋራ የተቋቋመ ድርጅት ነው፤ 

5)  “የውጭ ድርጅት” ማለት በውጭ አገር ሕግ መሠረት የተቋቋመና በኢትዮጵያ ውስጥ 
ተመዝግቦ የሚንቀሳቀስ መንግሥታዊ ያልሆነ ድርጅት ነው፤ 

6) “ድርጅት” ማለት  የስራው አካል አድርጐ ገንዘብ የሚሰበስብ፣ የሚቀበል፣ የሚሰጥ 
ወይም የሚያስተላልፍ ሀገር በቀል ወይም የውጭ ድርጅትን ነው፤ 

7)  “ስጋት” ማለት የጥቃት ተጋላጭነትን ሕገ ወጥ ለሆነ ዓላማ የመጠቀም ችሎታ ሲሆን 
ስጋት አለ የሚባለው ጥቃቱና ተጋላጭነቱ በአንድ ላይ ሲከሰቱ ወይም ሲኖሩ ነው፤  

8) “ገንዘብ” ማለት የኢትዮጵያ ወይም የማናቸውም አገር የወረቀት ወይም የሳንቲም 
መገበያያ ነው፤  

9) “አግባብ ያለው አካል” ማለት  የፋይናንስ ደኅንነት መረጃ ማዕከልን፣ የፌዴራል ጠቅላይ 
ዐቃቤ ሕግን፣ የፌዴራል ፖሊስን ወይም ብሔራዊ ባንክን ይጨምራል፤ 

10) “አጋር ድርጅት” ማለት በኢትየጵያ ውስጥ ከሚገኝ የውጭ ድርጅት ቅርንጫፍ ዋና 
መሥሪያ ቤት ወይም ከማናቸውም ሌላ ድርጅት ጋር በአጋርነት የሚሠራ ደርጅት 
ነው፤ 

11) “ተጠቃሚዎች” ማለት በድርጅት አገልግሎት አማካኝነት የበጎ አድራጎት፣ የስብአዊ 
ወይም ሌላ ዓይነት እርዳታ የሚያገኙ የተፈጥሮ ሰዎች ወይም የተፈጥሮ ሰዎች 
ስብስብ ናቸው:: 
 

3. የአፈጻጸም ወሰን 
 
ይህ መመሪያ በማናቸውም ድርጅት ላይ ተፈጻሚ ይሆናል፡፡ 

 
ክፍል ሁለት 

ከሽብርተኝት ጋር የተያያዘ ወንጀልን ለመከላከል መታወቅ ስላባቸው 
መሠረታዊ ጉዳዮች 
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4. ድርጅቶች ሊወስዱ ስለሚገባቸው የጥንቃቄ እርምጃዎች  

 
ማናቸውም ድርጅት ከዚህ በታች ከተዘረዘሩት ለስጋት የሚያጋልጡ ምክንያቶች ቢያንስ 
አንዱ የሚመለከተው የሆነ እንደሆነ የጥንቃቄ እርምጃ መውሰድ ይኖርበታል፤  
1) ድርጅቱ በሕዝብ ተቀባይነት ካለው፣  
2) ከፍተኛ ሀብት የሚያንቀሳቅስ እና አብዛኛው ሀብቱ ጥሬ ገንዘብ ከሆነ፤ 
3) ድርጅቱ በተለያዩ ሀገራት መሥራቱ እና በዚህም ምክንያት የሥራና የገንዘብ  

እንቅስቃሴው ዓለም ዐቀፍ ባህርይ ያለው ከሆነ፤ 
4) ድርጅቱ ለሽብርተኝነት እንቅስቃሴ በተጋለጡ ሀገራት የሚንቀሳቀስ ከሆነ፤ ወይም 
5) ድርጅቱ በአመዛኙ በጎ ፈቃድ ሠራተኞችን የሚያሳትፉ ከሆነ፡፡  

 
5. ወንጀሉ የሚፈጸምባቸው ዘዴዎች 

ከሽብርተኝት ጋር የተያያዘ ወንጀል  የሚፈጸምባቸው ዘዴዎች የሚከተሉትን ያካትታል፤ 
1) በድርጅት የሥራ ወይም የፋይናንስ እንቅስቃሴ ውስጥ ወይም ከውጭ አጋር ድርጅቶች 

ወይም ገንዘብ አሰባሳቢ ሦስተኛ ወኖች ገንዘብን ወይም ፈንድን ከታቀደለት ዓላማ 
ወይም ተግባር ውጭ ለወንጀል ድርጊት እንዲውል  በማድረግ፤ 

2) ድርጅቱ ወይም ድርጅቱን የሚመሩ ኃላፊዎች በማወቅም ሆነ ባለማወቅ ለሽብርተኛ 
ድርጅት በቁሳቁስ ድጋፍ ማድረግን ጨምሮ ከተለያዩ አቅጣጫዎች ድርጅቱን ለስጋት 
የሚያጋልጥ ግንኙነት ከሽብርተኛ ድርጅት ጋር በመፍጠር፤  

3) የሽብርተኛ ድርጅት ለሚያድርገው የአባላት ምልመላ ድጋፍ በማድረግ፤ 
4) ምንጩ ሕጋዊ የሆነ ገንዘብን ላልተገባ ወይም ላልታቀደለት ፕሮግራም በማዋል፤ 
5) አስመሳይ ድርጅት በማቋቋም ወይም ትክክለኛ የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅት ወይም 

ትክክለኛ የበጎ አድራጎት ሥራ እንደሚያከናውን ተወካይ ሆኖ በመቅረብ ለጋሾች ድጋፍ 
እንዲያደርጉ በመጠየቅ የማታለል ተግባር በመፈጸም፤ 

6) የንብረት እገዳን ማስመለጥን ጨምሮ ትክክለኛ ድርጅቶችን ሽብርተኝነት በገንዘብ 
ለሚረዱ በገንዘብ ማስተላለፊያነት በመጠቀም፤ 

7) ለትክክለኛና ሕጋዊ ዓላማ የሚውል ገንዘብን አቅጣጫ በማስለወጥ ድብቅ በሆነና 
በተሸፋፈነ መንገድ ውስጥ ለውስጥ  ለአሸባሪ  ድርጅቶች እንዲደርስ በማድረግ፡፡ 
 

6. ለስጋት ተጋላጭ የሆኑ ድርጅቶችን ስለመለየት 
1) ለስጋት ተጋላጭ የሆኑ ድርጅቶችን ለመለየት የሚከተሉትን አሠራር ከግንዛቤ ውስጥ 

ማስገባት ያስፈልጋል፤ 
(ሀ) ሁሉም ድርጅቶች ለስጋት ተጋላጭ አለመሆናቸውን እና አብዛኛዎቹ አነስተኛ 

ወይም ምንም  ስጋት የሌለባቸው መሆኑን መረዳት፤ 
(ለ) ለክትትል የሚውለውን ሀብት በከፍተኛ ደረጃ ተጋላጭ በሆኑት ድርጅቶች ላይ 

ማዋል አንደሚገባ መቀበል፤ 
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(ሐ) በሕጋዊ መንገድ የሚንቀሳቀሱ ድርጅቶችን ላለማወክ ወይም ተነሳሽነታቸውን 
ላለማዳከም አንድ ዓይነት አሠራር ዘዴ ለሁሉም ድርጅቶች ያለምንም ልዩነት 
የመጠቀምን አሠራር አለመከተል፤ 

(መ) ለስጋት ተጋላጭ የሆኑ ሀገሮችን በመለየት ከእነርሱ በሚለገሱ ገንዘቦች ወይም 
በሚመጡ ድርጅቶቸ ላይ ትኩረት ማድረግ፤ 

(ሠ) የፋይናንስና የቁጥጥር ሥርዐታቸው ለስጋት ተጋላጭ የሚያደርጋቸውን 
ድርጅቶች መለየት፤ 

(ረ) በአንድ መደብ ውስጥ ላሉ ስጋቶች ወጥ እርምጃ ከማስቀመጥ ከተለየው 
ከእያንዳንዱ  ስጋት ጋር የሚስማማ ወይም የሚመጥን እርምጃዎች በመውሰድ 
ላይ ማተኮር፤ 

(ሰ) በድርጅቶች ላይ ባላማወቅ ተገቢ ያልሆነ ጫና ላለመፍጠር እና በህጋዊ መንገድ 
ሥራቸውን የሚያከናውኑ ድርጅቶች ተነሳሽነትን ላለማደናቀፍ በታቻለ መጠን  
ከመጠን ያለፈ ቁጥጥር እንዳይኖር መከላከል፡፡ 

2) የወንጀል ተጋላጭነት በጊዜ ሂደት ሊለወጥ ስለሚችል የቁጥጥሩ፣ የምርመራው ወይም  
የግንኙነቱ አድማስ ለውጡን ያገናዘበ መሆን ይኖርበታል፡፡ 
 

7. የድርጅት የመከላከያ ዘዴዎች 
 
ድርጅትን የመከላከያ ውጤታማ ዘዴዎች የሚከተሉትን ይጨምራል፤ 
1) ለድርጅት ሠራተኞች ስለ ወንጀሉ በቂ ትምህርት መስጠት፤ 
2) ራስን በራስ የመቆጣጠር ሥርዐት መዘርጋት፤  
3) ከባለስልጣኑና ከሌሎች አግባብ ካለቸው አካለት ጋር የማያቋርጥ የግንኙነት 

በመመሥረት መረጃ መለዋወጥ፤ 
4) ተመጣጣኝ የሆነ በስጋት ተጋላጭነት ላይ የተመሠረተ ቁጥጥርና ክትትል ማድረግ፤ 

እና 
5) ማስረጃና መረጃ ማሰባሰብው እና ውጤታማ የሆነ ምርመራ ማካሄድ፡፡ 

 
8. የግምገማ የትኩረት አቅጣጫዎች 

አንድን ድርጅት ለመገምገም ከሚያገለግሉ የትኩረት አቅጣጫዎች የሚከተሉት ይገኙበታል፤  
1) የአመራር አካል የሥራ አካሄድና የቁጥጥር ዘዴዎች፤ 
2) የተልዕኮ ግልጽነትና በሕዝብ ዘንድ ያለው ታዋቂነት፤  
3) የተሟላ ዕቅድና የቁጥጥር እንቅስቃሴዎች መኖር፤ 
4)  የመረጃ ልውውጥ እና የመረጃውን እውነተኛነት፤  
5) የፈንድ ግኝትና አጠቃቀም ግልጽነት፤ 
6) የተለያዩ ፈንዶች አጠቃቀም ግልጽነት፤ 
7) በወጪ ላይ ስለሚደረግ ቁጥጥር፤ 
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8) ዓመታዊ የሥራ እቅስቃሴን እና የሂሣብ  ሪፖርትን  የተሟላ ለማድርግ የተቀመጡ 
መስፈርቶች አግባብነት፤  

9) የውጭ ሀገር ዜጋ ሠራተኛ እና በጎ ፈቃድ አገልግሎት ሰጪዎች ምልመላ፡፡ 

 
ክፍል ሦስት 

በተለያዩ አካላት ስለሚከናወኑ ተግባራት 
 

9. የስጋት ትንተና ለማካሄድና ስጋትን ለመቀነስ መወሰድ ስላለባቸው እርምጃዎች 
እያንዳንዱ ድርጅት የስጋት ትንተና ለማካሄድና ስጋትን ለመቀነስ የሚከተሉትን እርምጃዎች 
መውሰድ አለበት፤ 
1) ድርጅቱ የሚሠራውን ሥራ፣ እንዴትና የት ሥራዎቹን እንደሚያከናውን እና ሌሎች 

ተዛማጅ መረጃዎችን መሠረት በማድረግ የስጋት ተጋላጭነትን ደረጃ ለመረዳትና የስጋት 
መቀነሻ እርምጃ ለመውሰድ ትንተና ማካሄድ፤  

2) ከሽብርተኝት ጋር የተያያዘ ወንጀልን በተመለከተ ለከፍተኛ ስጋት የተጋለጠ ነው ተብሎ 
የሚገመት እያንዳንዱ ድርጅት የሚወስደው የስጋት መቀነሻ እርምጃ  የድርጅቱን 
የተለያዩ ሥራዎችን፣ ተዛማጅ ስጋቶችን፣ የመልካም ቁመና ግምገማን ጨምሮ የተለያዩ 
ጉዳዮችን ታሳቢ ያደረገ እንዲሆን ማድረግ፤ 

3) በድርጅቱ ውስጥ  የውስጥ የቁጥጥር ሥርዐትን ማጠናከር፣ በየጊዜው በመገምገም 
ለወቅቱ የሚመጥን የማሻሻያ እርምጃ  መውሰድ፤ 

4) ድርጅቱ በሚያከነውነው ሥራና በገንዘብ ግኝትና አጠቃቀም  ግልጽነትን እንዲኖር 
ማድረግ፤  

5) በአሠራሩ ግልጽነትን፣ መልካም አስተዳደርን እና ራስን በራስ የመቆጣጠር ባህልን 
ማጎልበት፤  

6) በአሠራሩ ግልጽነትንና ተጠያቂነትን  ለማስፈን እና ከስጋት ራሱን ለመከላከል 
የሚያስችለውን ሥርዐት መዘርጋት፤ 

7) ጠንካራ የውስጥ የፋይናንስ ቀጥጥርና የስጋት አስተዳደር ሥርዐት መዘርጋት፤ 
8) አብሮ ሰለሚሠራቸው ድርጅቶች ማንነት ለማወቅ እና ተያያዥ ስጋቶችን ለመለየትና 

ለማስተዳደር ገንዘብ ወይም ፈንድ በሚሰጡ ወይም በሚቀበሉ ወይም በቅርበት በሚሠሩ 
ድርጅቶች ላይ የመልካም ቁመና ግምገማ ማካሄድ፡፡ 
 

10. ወንጀልን ለመከላከል በድርጅት ስለሚወሰዱ እርምጃዎች  
1) እያንዳንዱ ድርጀት ከለጋሾች ጋር የሚያደርገውን ግንኙትና የውስጥ አሠራሩ በተለይ 

የፋይናንስ አስተዳደሩ ከሽብርተኝነት ጋር የተያያዘ ወንጀልን ለመከላከል የሚያስችለው 
በተለይም በወጭ ሀገር ዜጎች ሠራተኛና በጎ ፈቃደኛ ምልምላ፣ በዕቃ ወይም አገልገሎት 
ግዢ እና በፕሮጄክት አስተዳደር የሚኖርን ክፍተት እና የተጋላጭነቱን ደረጃ 
የሚፈትሽበት አሠራር መዘርጋት አለበት፡፡   
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2) በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1) መሠረት በሚያደርገው ፍተሻ ለስጋት ተጋላጭነቱን 
የሚያሳዩ ምልክቶችን ያየ አንደሆነ አስፈላጊውን መረጃ በማሰባሰብ ድርጊቱ ለመፈጸሙ  
ወይም ለመፈጸም ዝግጅት ስለመደረጉ ወይም በመፈጸም ላይ ስለመሆኑ በቂ ምክንያት 
ያገኘ እንደሆነ እንደአግባቡ ጉዳቱን ለመቀነስ ወይም ለመከላከል አስፈላጊውን 
አስተዳደራዊ እርምጃ በመውሰድ አግባብ ላለው መንግሥታዊ አካል ወዲያውኑ ማሳወቅ 
ይኖርበታል፡፡ 

3) የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (2) ቢኖርም፣ የስጋት ምልክቱ ደረጃ አደጋው ቅርብ ነው 
የሚል ግምት ያሳደረበት እንደሆነ አግባብ ላለው መንግሥታዊ አካል አሳውቆ ጎን ለጎን 
የራሱን ማስረጃና መረጃ በማጠናቀር አስተዳደራዊ እርምጃ መውሰድ ይኖርበታል፡፡ 
የሚያገኛቸውንም መረጃዎችና ማስረጃዎች ቀደም ሲል ላሳወቀው መንግሥታዊ አካል 
ወዲያውኑ መላክ ይኖርበታል፡፡ 

4) የውጭ ሀገር ዜጋ ሠራተኛ ወይም በጎ ፈቃደኛ የሚቀጥር ማናቸውም ድርጅት 
የምልመላ ሥርዐቱ  ሠራተኛው ወይም በጎ ፈቃደኛው የመጣበትን አካባቢ፣ 
የሠራባቸውን ድርጅቶች እና የነበረውን አፈጻጸም እንዲሁም ከወንጀል ነፃ መሆኑን 
ለማወቅ የሚያስችል አሠራር ያካተተ መሆኑን ማረጋገጥ ይኖርበታል፡፡  

5) ማናቸውም ድርጅት ዕቅድ ሲያወጣ፣ ሲተገብር እና ሲገመግም አጋር ድርጅቶች እና 
ተጠቃሚዎች እንዲሳተፉ ማድረግ አለበት፡፡ 

6) ማናቸውም ድርጅት እውነተኛ ተጠቃሚዎች የሚለዩበትን  የምልመላ ሥርዐት 
መዝረጋት ይኖርበታል፤ የምልመላ ሥርዐቱም በአካባቢው ያለውን አግባብ ያለው አካል 
እንዲሁም በሕብረተሰቡ ተቀባይትና አመኔታ ያላቸው ሰዎችን የሚያሳትፍ መሆን 
ይኖርበታል፡፡ 

7) ማናቸውም ድርጅት ከሽብርተኛነትን ጋር የተያያዘ ወንጀልን በተመለከተ አንድ ተጠሪ 
መምረጥ ይኖርበታል፡፡ 

8) ማናቸውም ድርጅት ገንዘቡ ድርጅቱ ከተቋቋመበት ዓላማ ጋር በሚጣጣም መንገድ 
ወጪ መደረጉን ለማረጋገጥ ያስችል ዘንድ በሀገር ውስጥ እና በውጭ ሀገር 
የተፈጸሙትን ግብይቶች በተሟላና በበቂ ሁኔታ የሚገለጽ የሀገር ውስጥ እና የውጭ 
ሀገር ግብይቶች የተመዘገበበትን ሰነድ ቢያንስ ለ 5 ዓመት ጠብቆ ማቆየትና አግባብ 
ባለው አካል ሲጠየቅ ማቅረብ  ይኖርበታል፡፡ 

9) እያንዳንዱ ድርጅት በተሰማራበት የሥራ ዘርፍ ከሽብርተኝነት ጋር የተያያዘ ወንጀልን 
በተመለከተ በተደረገ ቁጥጥርና ክትትል ያጋጠሙትን ክስተቶች፣ ያካበተውን ልምዶችና 
ያገኛቸውን ማስረጃዎችና መረጃዎች አግባብ ላለው አካል ማጋራት አለበት፡፡ 

10) ማናቸውም ድርጅት ስለድርጅቱ አመራር አባላት የተሟላ፣ ትክክለኛና 
ወቅታዊመረጃዎች መያዝ እና መረጃዎቹን አግባብ ባለው አካል ሲጠይቅ በተፋጠነ 
መንገድ ማቅረብ ይኖርበታል፡፡ 

11)  ማናቸውም ድርጅት የተጠቃሚዎችን እና የአጋር ድርጅቶችን ማንነትን፣ ብቁነትን፣ 
ተገቢነትን እና ትክክለኛነትን ለማረጋገጥ ተገቢ እርምጃዎችን መውሰድ ይኖርበታል፡፡  
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12)  ማናቸውም ድርጅት ሚስጥር የመጠበቅ ግዴታ እንደተጠበቀ ሆኖ፣ ትርጉምያለው 
እርዳታ የሚሰጡ ለጋሾች ማንነት መዝግቦ መያዝ ይኖርበታል፡፡ 

 
11.  ባለስልጣኑ ድርጅቶችን መገምግም በተመለከተ ስለሚኖረው ተግባርና ኃላፊነት 

የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች ዘርፍን መገምግም መሠረታዊና አስፈላጊ በመሆኑ 
ባለስልጣኑ የሚከተለትን ማከናወን ይኖራበታል፤ 
1) የትኛው ድርጅት ወይም የትኞቹ ድርጅቶች ከሽብርተኝት ጋር የተያያዘ ወንጀል ሊጋለጡ 

እንደሚችሉ ማጣራትና መለየት፤ 
2) የሥራቸውን ስፋት፣ ዓይነት፣ የሚገኙበትን አካባቢ እና እንቅስቃሴያቸውን ጨምሮ  

የሀገር ውስጥ ድርጅቶችን አቋም መረዳት፤ 
3) ከሽብርተኝት ጋር ለተያያዘ ወንጀል ተጋላጭ ናቸው ተብለው የተለዩ ድርጅቶች 

ወንጀሉን ለመከላከል የሚያስቸል አሠራር እንዲዘረጉ ማድረግ እና እገዛ የሚያገኙበትን 
መንገድ ማመቻቸት፤ 

4) በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (3) መሠረት የተገኘውን ውጤት እንደአግባቡ በሀገር ዐቀፉ 
የስጋት መከላከያ ዕቅድ ውስጥ የታቀፈ መሆኑን ማረጋገጥ፤ 

5) ከሽብርተኝት ጋር የተያያዘ ወንጀልን በተመለከተ የወጡ ሕጎች ወይም አግባብ ያላቸው 
አካላት ሕግን መሠረት አድርገው ያወጧቸው መመሪያዎች ከዘርፉ አንፃር የተሟሉ 
መሆናቸውን በመፈተሸ ጉድለት ካለ ጉድለቱ የሚስተካከልበትን የውሳኔ ሃሣብ ማቅረብ፤ 

6) በስጋት ላይ የተመሠረተ አሠራር በመከተል ከሽብርተኝት ጋር የተያያዘ ወንጀልን 
በተመለከተ ለስጋት የተጋለጡትን ለይቶ ትኩረት በማድረግ አስፈላጊውን እርምጃ 
መውሰድ፤ 

7) የወንጀሉን ተለዋዋጭ ባህርይንና እድገትን ከግምት ውስጥ በማስገባት እንደጊዜውና 
ሁኔታ ተለዋዋጭነት ተስማሚ የሆነ የወንጀል ድርጊቶች መከላከያ ዘዴዎችን አግባብ 
ካላቸው አካላት ጋር በመተባበር ተግባራዊ እንዲሆኑ ማድረግ፤ 

8) በድርጅቶች አመራር እና አስተዳደር  ተጠያቂነትን፣ ታማአኒነትን እና የሕዝብ አመኔታ 
እንዲኖር  ድርጅቶች የሚያወጡትን ፖሊሲ ለሕዝብ እንዲያሳውቁ ማድረግ፤ 

9) ድርጅቶች፣ ለጋሾችና ረጂዎች  ስለወንጀሎቹ እምቅ ስጋት እንዲረዱ እና ድርጅቶቹ 
ራሳቸውን ለመከላከል ስለሚወስዱት እርምጃዎች ጠለቅ ያለ ዕውቀት እንዲኖራቸው 
ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመተባበር ትምህርት ወይም ሥልጠና የሚሰጥበትን 
ሁኔታ ማመቻቸት፤  

10) ከሽብርተኝት ጋር የተያያዘ ወንጀል  ለመከላከልና ራሳቸውን ከወንጀሉ ለመጠበቅ 
ጠቃሚ ተሞክሮዎችን የፖሊሲያቸው አካል እንዲያደርጉ ማበረታታት እና አስፈላጊ ሆኖ 
ከተገኘ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመሆን በፖሊሰ ዝግጅት መርዳት፤ 

11)  ደርጅቶች የሚፈጽሙትን ማናቸውንም ግብይቶች ቁጥጥር በሚደረግበት የፋይናንስ 
አሰራር እንዲፈጸሙ ማሳሰብ እና ማበረታታት፡፡ 

12)  በባለስልጣኑ የሚመዘገቡ ድርጅቶችን ለሚመለከታቸው አካላትና  ለሕዝቡ ይፋ 
ማድረግ፤ 
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13) በምዝገባ ወቅት የድርጅቱን የቦርድ አባላትን፣ባለአደራዎችን ፣ከፍተኛ አመራሮችን 
ጨምሮ በድርጅቱ ላይ ተፅህኖ የሚያሳርፍ የማንኛውንም የድርጅት አባል ማንነት 
የሚገልጹ መረጃዎች መያዝ እና ለሕዝን ይፋ ማድረግ፤ 

14) ድርጅቶች ዓመታዊ የሂሣብ መግለጫዎቻቸውን በወጪና በገቢ በመከፋፈል እንዲያቀርቡ 
ማድረግ፤ 

15) ሁሉም ድርጅቶች የተቀበሉትን ገንዘብ በአግባቡ በሥራ ላይ ማዋላቸውን ለማረጋገጥ 
የሚያስችላቸውን የቁጥጥር ሥርዐት መዘረጋታቸውን እና ገንዘቡ ድርጅቶቹ 
ከተቋቋሙበት ዓላማ ጋር በሚጣጣም መንገድ ወጪ መደረጉን ማረጋገጥ፡፡ 
 

12. መረጃ አሰባሰብን  እና ምርመራን በተመለከተ ባለስልጣኑ ስለሚኖረው ተግባርና ኃላፊነት 
 
ባለስልጣኑ መረጃ አሰባሰብና ምርመራ በተመለከተ የሚከተሉት ተግባር እና ኃላፊነቶች 

ይኖሩታል፤ 
1) ያለውን ውስን ሀብት ትኩረት በሚሹና በተለዩ ስጋቶች ላይ ማዋል፤ 
2) አግባብ ካላቸው አካለት ጋር በመተባበርና በመቀናጀት መሥራት፣ በህግ ወይም 

በስምምነት ሚስጥር የመጠበቅ ግዴታዎች እንደተጠበቁ ሆነው፣ መረጃዎች አግባብ 
ካለቸው አካላት ጋር መለዋዋጥ፤ 

3) የሚጠረጠሩ የሽብርተኝነት እንቅስቃሴዎችን እና የሽብርተኛ  ድርጅቶችን ለመመርመር 
አስፈላጊው የምርመራ ሙያና አቅም በተቋሙ ውስጥ እንዲፈጠር ማድረግ፤ 

4) ባስልጣኑ አንድ ድርጅት፤ 
(ሀ) በወንጀል ተሳታፊ ስለመሆኑ ወይም ለወንጀል ተግባር የሚውል ገንዘብ 

የመሰብሰብ ሥራ ሲያከናውን ሰለመገኘቱ፣  
(ለ) ከንብረት እገዳ እርምጃዎች ማስመለጥን ጨምሮ ለወንጀሉ በገንዘብ 

ማስተላለፊያነት የሚጠቀሙበት ስለመሆኑ፣ ወይም 
(ሐ) ለሕጋዊ ዓላማ ሊውል የነበረን ገንዘብ ወይም ሀብት ውስጥ ለውስጥ ለወንጀል 

ተግባር ለማዋል የሚደረግ እንቅስቃሴን ለመደበቅ ወይም ለመሸፈን  የሚደረግ 
እንቅስቃሴ ስለመኖሩ፤ 

ጥርጣሬ በሚኖርበት ወይም ለመጠርጠር በቂ ምክንያት ሲኖር ወንጀሉን ለመከላከል 
ወይም የምርመራ ሥራ ለማከናወን መረጃውን ወዲያውኑ ለሚመለከታቸው አካላት 
ማጋራት፡፡    

5) ከአቅሙ በላይ ሊሆኑ ይችላሉ ብሎ የሚገምታቸውን ስጋቶች ከተቻለ አስቀድሞ 
በመለየት ወይም በክትትል ወይም በቁጥጥር ሂደት ከአቅሙ በላይ የሆኑ ስጋቶች 
ሲያጋጥሙት አግባብ ያለውን አካል እገዛ መጠየቅ ወይም አግባብ ላለው አካል 
መምራት፤ 

6) ወንጀሎቹን ለመከላከል የሚያስችል አቅም ለመገንባት ከፋይናንስ ደህንነት መረጃ 
ማዕከል፣ ከባንክ እና አግባብ ካላቸው ሌሎች አካላት ጋር ተከታታይና የማያቋርጥ 
ውይይትና ምክክር ማድረግ፡፡ 
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13. ባለስልጣኑ ከድርጅቶች ጋር ስለሚኖረው ግንኙነት 

 
1) የማያቋርጥ  የግንኙነት መስመር በባለስልጣኑና በድርጅቶች መካከል መዘርጋት 

ይኖርበታል፡፡ የግንኙነት መስመሩ በሁለት መንገድ የሚካሄድ ውይይት ሲሆን 
ከድርጅቶቹ ግብአት ወይም ግብረ መለስ ለማግኘት የሚደረግ ምክክርን ይጨምራል፡፡  

2) በባለስልጣና በድርጅቶች መካከል የሚኖር ግንኙነት በግምገማ፣ የስጋት ተጋላጭነት 
ለመቀነስ ዝግጅት በሚደረግበት ወይም እርምጃ በሚወሰድበት  ወቅት ወይም በአንድ 
ሌላ ጉዳይ መነሻነት የሚመሠረት ይሆናል፡፡ 

3) የግንኙነት መስመሩ መፈጠር የሚከተሉት ጠቀሜታ ይኖሩታል፤ 
(ሀ) ውጤታማ የሆኑ ፖሊሲዎችን፣ መመሪያዎችን እና የስጋት ተጋላጭነት መቀነሻ 

እርምጃዎችን ለማርቀቅ ወይም ለማዘጋጀት የሚረዱ ስለድርጅቶች ፍላጎቶች፣ 
አሳሳቢ ጉዳዮች፣ የስጋት ተጋላጭነት እና ተግዳሮቶች ጠቃሚ መረጃዎችን 
ለማግኘት ያግዛል፤ 

(ለ) ድርጅቶቹ የሚያነሷቸው ጉዳዮችና ስጋቶች ወንጀሎቹን ለመከላከል ወይም 
በእንጭጩ ለመቅጨት ወይም ሰጋቶቹን ለመቀነስ ይረዳል፤ 

(ሐ) ድርጅቶቹ የስጋቱን ደረጃ ስለሚረዱ ለመፍትሔዎች ትግበራ አመቺ ሁኔታ 
ይፈጥራል፡፡ 

 
14. ከሽብርተኝነትን ጋር ለተያያዘ ወንጀል የተጋለጠ ነው ተብሎ በሚገመት ድርጅት ላይ 

የሚወሰድ እርምጃ    
በአዋጁና አዋጁን መሠረት አድርገው በወጡ ደንብና መመሪያዎች የተመለከቱት 
እንደተጠበቀ ሆኖ፣ ከሽብርተኝነት ጋር ለተያያዘ ወንጀል ተጋላጭ ነው ተብሎ በሚገመት 
ድርጅት ላይ የሚወሰዱ እርምጃዎች የሚከተሉትን ይጨምራል፤   
1) ስለድርጅቱ እንቅስቃሴዎች እንዲሁም የድርጅቱን ባላቤቶች፣ ድርጅቱን የሚቆጣጣሩና 

የሚመሩ  ሰዎችን በተመለከተ መረጃ መሰብሰብና ማደራጀት፤ 
2) ገንዘቡ ወይም ፈንዱ ከድርጅቱ ተልዕኮ ጋር በተጣጣመ መልኩ በአግባቡ ሥራ ላይ 

መዋሉን ለመቆጣጠር የሚያስችል የቁጥጥር ሥርዐት መዘርጋቱን እና በአግባቡ ሥራ 
ላይ መዋሉን ማረጋገጥ፤ 

3) ተጠቃሚዎችን እና ተባባሪዎችን እወቅ የሚለውን መመሪያ መተግበሩን መከታተል፤ 
4) መዝገቦች ወይም ሰነዶች ለአጠቃቀም በሚያመች መንገድ መደራጀታውን ማረጋገጥ፤ 
5) ለተፈጸመ የህግና የመመሪያ መተላለፍ ውጤታማ እና ለድርጊቱ ተመጣጣኝ የሆኑ 

ቅጣቶችን መጣል፡፡  
 
15.  የደርጅቶች ስብስብ በሀገር ዐቀፍ ደረጃ ስለሚያከናውኑት ተግባር 

የደርጅቶች ስብስብ በሀገር ዐቀፍ ደረጃ የሚከተሉትን ተግባራት ያከናውናሉ፤ 
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1) ከሽብርተኝት ጋር የተያዙ ወንጀሎችን በተመለከተ ስላሉ ስጋቶች መረጃዎችን 
መለዋወጥ፤ 

2) መልካም የውስጥ አስተዳደር እና የፋይናንስ አስተዳደር ልምዶችንና እቅስቀሴዎችን 
ወይም  ለዝቅተኛ ወይም ለምንም ዓይነት ስጋት ያልተጋለጡትን በመለየት 
ከሽብርተኝት ጋር የተያያዘ የወንጀል  ስጋትን በተመለከተ  የራሳቸውን ግምገማ 
ማካሄድ፤  

3) ከተቆጣጣሪ ባለሥልጣናት እና ከባንኮች ማህበራት ተወካዮች ጋር መደበኛና ገንቢ 
የምክክር መስመሮችን በመዘርጋት በማስረጃና በመረጃ ላይ የተመሠረተ 
ማነቃቂያዎችንና ማበረታቻዎችን ማቀድና መፈጸም፤ 

4) በአህጉር ወይም በዓለም ዐቀፍ ደረጃ ከሚገኙ ተመሳይ ተቋማት በሚደረግ ትብብር 
ወይም ቅንጅት በዘርፍ ንቁ ተሳትፎ ማድረግ፣ ተገቢው አቅም እንዲገነባ መጣር፤ 
ልምድ ካላቸው ዕውቀት መጋራት፡፡ 

        
ክፍል አራት 

ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች 
 

16. መመሪያው ስለሚሻሻልበት ሁኔታ 
ባለስልጣኑ ይህንን መመሪያ በማናቸውም ጊዜ ሊያሻሽለው ይችላል፡፡ 

17. መመሪያው የሚፀናበት ጊዜ 
ይህ መመሪያ በባለስልጣኑ ዋና ዳይሬክተር ከተፈረመ በኋላ በፍትህ ሚኒስቴር ተመዝግቦ 

በባለስልጣ ድህረገጽ ይፋ ከተደረገበት ቀን ጀምሮ ተፈፃሚነት ይኖረዋል፡፡ 
 

ጂማ ዲልቦ ደንበል 
የሲቪል ማኀበረሰብ ድርጅቶች ባለስልጣን 

ዋና ዳይሬክተር 
 


	8) “ገንዘብ” ማለት የኢትዮጵያ ወይም የማናቸውም አገር የወረቀት ወይም የሳንቲም መገበያያ ነው፤
	10) ማናቸውም ድርጅት ስለድርጅቱ አመራር አባላት የተሟላ፣ ትክክለኛና ወቅታዊመረጃዎች መያዝ እና መረጃዎቹን አግባብ ባለው አካል ሲጠይቅ በተፋጠነ መንገድ ማቅረብ ይኖርበታል፡፡



