
ስለውጭ ድርጅቶች ምዝገባና አስተዳደር የወጣ መመሪያ 

በሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች አዋጅ ቁጥር 1113/2011 አንቀጽ 58 በውጭ አገር የተመሰረተ ድርጅት 

በኢትዮጵያ ውስጥ ለማስመዝገብ ማሟላት ስለሚያስልገው መስፈርቶች የተደነገገ በመሆኑ፤   

በአዋጁ አንቀጽ 62 ንዑስ አንቀጽ (6) የውጭ ድርጅቶች በራሳቸው የፕሮጀክት ሥራዎች ለማከናወን 

ወይም ከሌሎች መንግሥታዊ ካልሆኑ አገር በቀል ድርጅቶች ጋር የገንዘብ፣ የዓይነትና የዕውቀት ድጋፍ 

በማድረግ መሥራት እንደሚችሉ የተደነገገ በመሆኑ፤ 

በአዋጁ አንቀጽ 62 ንዑስ አንቀጽ (7) የውጭ ድርጅቶች በተቻለ መጠን ከአገር በቀል ድርጅቶች እና 

መንግስታዊ ድርጅቶች ጋር በአጋርነት በመሥራት የአገር በቀል ድርጅቶችን አቅም እንዲጎለብት ድጋፍ 

ማድረግ እንደሚችሉ የተደነገገ በመሆኑ፤ 

ከላይ የተጠቀሱትን ድንጋጌዎች ለማስፈጸም መመሪያ ማውጣት አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ የሲቪል 

ማኅበረሰብ ድርጅቶች ባለስልጣን በሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች አዋጅ አንቀጽ 89 ንዑስ አንቀጽ (2) 

በተሰጠው ሥልጣን መሠረት ይህን መመሪያ አውጥቷል፡፡ 

ክፍል አንድ 

ጠቅላላ ድንጋጌዎች 

1. አጭር ርዕስ 

ይህ መመሪያ “የውጭ ድርጅቶች ምዝገባና ተያያዥ ጉዳዮች መመሪያ ቁጥር ….2013” ተብሎ ሊጠቀስ 

ይችላል፡፡ 

2. የአፈጻጸም ወሰን 

ይህ መመሪያ በማናቸውም የውጭ ድርጅት ላይ ተፈጻሚ ይሆናል፡፡  

3. ትርጓሜ 

 

በዚህ መመሪያ ውስጥ፤ 

1) “የውጭ ድርጅት” ማለት በውጭ አገር ሕግ መሠረት የተቋቋመና በኢትዮጵያ ውስጥ ተመዝግቦ 

የሚንቀሳቀስ ወይም ተመዝግቦ ለመንቀሳቀስ በሂደት ላይ የሲቪል ማህበረሰብ  ድርጅት ነው፤ 

2) “በጎ ፈቃደኛ” ማለት በድርጅቱ መደበኛ ደመወዝ ሳይከፈለው በሙያው በበጎ ፈቃደኝነት 

አገልግሎት የሚሰጥ የውጭ ሀገር ዜጋ ነው፤ 



3) “ባለስልጣን” ማለት በአዋጁ አንቀጽ 4 የተቋቋመው xena  የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች 

ባለስልጣን  ነው፤ 

4) “የውጭ ሀገር ዜጋ” ማለት የውጭ ሀገር ዜግነት ያለው ሰው ሲሆን የኢትዮጵያ ተወላጅ ለመሆኑ 

አግባብ ካለው መንግሥታዊ አካል መታወቂያ የተሰጠው የውጭ ሀገር ዜጋን አይጨምርም፤  

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

6) በወንድ ፆታ የተገለጸው አነጋገር የሴት ፆታንም ይጨምራል፡፡ 

 

4. ዓላማ 

የዚህ መመሪያ ዓላማ በዋናነት በኢትዮጵያ ውስጥ የውጭ ድርጅቶች የሚንቀሳቀሱበትን እና ሕጋዊ 

መብቶቻቸውንና ጥቅሞቻቸውን የሚጠበቅበትን ሁኔታ ማመቻቸትና መወሰን ነው፡፡ 

 

5. ስለድርጅቶች  ነፃነት 

አግባብ ባለው ሕግ የተመለከቱት ድንጋጌዎች እንደተጠበቁ ሆነው፣ የውጭ ድርጅት በአመራር፣ 

በፋይናንስ እና በአስተዳደር የሚኖረው ነፃነት የተጠበቀ ነው፡፡ 

6. በአጋርነት ስለመሥራት 

1) ሀገሪቱ በልማት ተጠቃሚ የምትሆንበትን ሁኔታ በመፍጠር ረገድ የውጭ ድርጅቶች ከመንግሥት 

አካላት ጋር በአጋርነት የሚሠሩበት ሁኔታ ይመቻቻል፣ አስፈላጊው እገዛ ይደርጋል:: 

2) የውጭ ድርጅት፤ 

(ሀ)  መንግሥታዊ ላልሆኑ አገር በቀል ድርጅት  የገንዘብ፣ የዓይነትና የዕውቀት ድጋፍ 

በተለይም የእውቀትና ቴክኖሊጅ ሽግግር በማድረግ፤  

(ለ) በተቻለ መጠን ከአገር በቀል ድርጅቶች እና ከመንግስታዊ ተቋማት ጋር በአጋርነት 

በመሥራት የድርጅቶቹን አቅም እንዲጎለብት ድጋፍ በማድረግ፤ 

እንዲሠሩ ይበረታታሉ፡፡ 

 

3) በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (2) መሠረት በአጋርነት ለሚሠሩ የውጭ ድርጅቶች በሥራቸው 

ውጤታማነት መሠረት የተለየ እገዛና ድጋፍ  የሚያገኙበት ሁኔታ ይመቻቻል፡፡  

 

7.   ለምዝገባ ስለማመልከት 

1)   አንድ ደርጅት በኢትዮጵያ ውስጥ ለመንቀሳቀስ ከፈለገ በዚህ መመሪያ አንቀጽ 10 የተመለከቱትን 

ሰነዶች በማሟላት ለዚሁ ተብሎ በተዘጋጀው ቅጽ መሠረት ለምዝገባ ለባለስልጣኑ ማመልከት 

ይችላል፡፡ የማመልከቻ ቅጹ በሕጋዊ ወኪሉ መፈረም ይኖርበታል፡፡ 



2)   ባለስልጣኑ ለምዝገባ አስፈላጊ ሁኔታዎች መሟላታቸውን ባረጋገጠ በ45 ቀናት ውስጥ አመልካች 

ድርጅቱን በመመዝገብ የምስክር ወረቀት ይሰጣል። 

3)  የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1) ቢኖርም፣ ከሀገር ጥቅም አንፃር መንግሥት ልዩ ትኩረት የሚሰጠው 

የውጭ ድርጅት በባለስልጣኑ የበላይ ኃላፊ ውሳኔ ለምዝገባ የሚያስፈልጉ ሁኔታዎችን ባያሟላም 

በልዩ ሁኔታ በፈጣን የምዝገባ ስርአት ሊስተናገድ ይቸላል፡፡ 

4) አንድ ድርጅት የምዝገባ ምስክር ወረቀት በወሰደ ሦስት ወር ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ ወደ ድርጊት 

መርሀ ግብር መግባት ይኖርበታል፡፡ በሦስት ወር ጊዜ ውስጥ ወደ ሥራ ያልገባ የውጭ ድርጅት 

ወደ ሥራ ያልገባበትን አሳማኝ ምክንያት አቅርቦ ለተጨማሪ ጊዜ ካልተራዘመለት አግባብ ባለው 

መመሪያ መሠረት እንዲፈርስ ተደርጎ ከመዝገብ እንዲሰረዝ ይደረጋል፡፡ በአንድ አመት ጊዜ ውስጥ 

ፕሮግራሙን (ፕጀክቱን) መጀመር አለበት   

5) በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1) የሚቀርብ በኤሌክትሮኒክስ ፊረማ የሰፈረበት ማመልከቻ 

ተቀባይነት ይኖረዋል፡፡ የኤሌክትሮኒከስ ፊርማው ተቀባይነት የሚኖረው በኤሌክትሮኒክስ ፊርማ 

አዋጅ ቁጥር 1072/2010 አንቀጽ (6) እንደተደነገገው፤ 

(ሀ) የተፈጠረው ወይም የተሰራጨው የኤሌክትሮኒክስ ዳታ መልዕክት ለዓላማው ያለው 

ተገቢነት፤ 

(ለ) በባለስልጣኑና እና በድርጅቱ መካከል የኤሌክትሮኒክስ ፊርማ ለመጠቀም  የተደረገው ውል 

ወይም ስምነት መኖሩ፤ ወይም 

(ሐ) እንደነገሩ ሁኔታ የግንኙነቱን ባህርይ፣ መጠን እና  ዓይነት፣የተዋዋዮች ማንነት የመለየት 

አቅም፣ የመልዕክቱ ይዘት አስፈላጊነት እና መሰል ጉዳዮች ከግምት ውስጥ በማስገባት 

አስተማማኝነቱ፤ 

ሲረጋገጥ ብቻ ነው፡፡  

8. የምዝገባ ጥያቄን ስላለመቀበል  

1) አንድ የውጭ ድርጅት ለምዝገባ ያቀረበው ማመልከቻ በሚከተሉት ምክንያቶች ውድቅ ሊሆን 

ይችላል፤  

(ሀ) ማመልከቻው በዚህ መመሪያ አንቀጽ 10 የተደነገጉትን መስፈርቶች ካላሟላ እና አመልካቹ 

ወይም ተወካዩ እንዲያሟላ ተጠይቆ ካላሟላ፤ 

(ለ) ድርጅቱ ኢትዮጵያ ውስጥ ሊሰማራበት ያቀደው ዓላማ ወይም በመተዳደሪያ ደንቡ ላይ 

የተመለከተው የሥራ ዝርዝር ለሕግ ወይም ለሕዝብ ሞራል ተቃራኒ ከሆነ፣  

 (ሐ) ድርጅቱ የሚመዘገብበት ስም በዚህ መመሪያ አንቀጽ 14 በተደነገገውን ምክንያቶች 

ተቀባይነት ካጣ፤ 

(መ) ድርጅቱ ለምዝገባ ያቀረበው ሰነድ በሐሰት የተዘጋጀ ወይም የተጭበረበረ ከሆነ። 



2) ማመልከቻውን በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 (ሀ) ተቀባይነት የሌለው ሆኖ ከተገኘ አመልካቹ 

የጎደለውን ነገር በ30 ቀናት እንዲያሟላ ባለስልጣኑ በጽሑፍ  ያሳውቀዋል።  

3) አመልካቹ ለማስተካከል ፍቃደኛ ካልሆነ ወይም በተገለጸለት መሠረት አስተካክሎ ካልቀረበ 

ባለስልጣኑ ማመልከቻውን ያልተቀበለበትን ሕጋዊ ምክንያት በመጥቀስ ጥያቄውን ውድቅ 

ያደርጋል።  

4) የምዝገባ ጥያቄው ውድቅ የሆነበት አመልካች በባለስልጣኑ ውሳኔ ቅር ከተሰኘ ቅሬታውን በ30 

ቀናት ውስጥ ለቦርዱ ማቅረብ ይችላል፡፡ 

5) በዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ 3 መሰረት የምዝገባ ጥያቄው ውድቅ የተደረገበት ድርጅት እንደ 

አዲስ የምዝገባ ጥያቄ ለማቅረብ ክለከላ የለበትም፡፡ ነገርግን ባለስልጣኑ ቀድሞ የገቡ 

የድርጅቱን ሰነዶች ጠብቆ የማቆየት ግዴታ የለበትም፡፡  

9. ለምዝገባ መቅረብ ስላለባቸው  ሰነዶች 

 

1) ለምዝገባ የሚያመለክት የውጭ ድርጅት የሚከተሉትን ሰነዶች ከምዝገባ ማመልከቻው ጋር 

ማቅረብ ይኖርበታል፤ 

(ሀ) በድርጅቱ ማቋቋሚያ ወይም መተዳደሪያ ደንብ  ሥልጣን የተሰጠው አካል ወይም ግልጽ 

የሆነ ድንጋጌ በማቋቋሚያ ወይም በመተዳደሪያ ደንቡ የሌለ እንደሆነ የድርጅቱ የበላይ አካል 

ድርጅቱ በኢትዮጵያ ውስጥ እንዲሰራ ያሳለፈው ውሳኔ፤ 

(ለ) ድርጅቱ በውጭ ሀገር ሕግ መሠረት የተቋቋመ መሆኑን የሚሳይ ሰነድ ዋናውንና ኮፒ፤   

(ሐ)  የድርጅቱ መተዳደሪያ ደንብ  ዋናውንና ኮፒ፣  

(መ) የውጭ ድርጅቱ ባለበት ሀገር በሕጋዊ መንገድ የሚንቀሳቀስ ስለመሆኑ፣ ድርጅቱ በኢትዮጵያ 

ውስጥ ቢንቀሳቀስ ሊያበረክት የሚችለውን አስተዋጽዎ እና ስለቀደመ ታሪኩ የሚገልጽ 

ከተቋቋመበት ሀገር ከሚገኝ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ወይም ቆንስላ ሚሲዮን ወይም ድርጅቱ 

በተቋቋመበት ሀገር የኢትዮጵያ ኤምባሲ ወይም ቆንስላ ሚሲዮን የሌለ እንደሆነ 

የተቋቋመበትን ሀገር ከሚወክል በኢትዮጵያ ከሚገኝ ኤምባሲ የተሰጠ የድጋፍ ደብዳቤ፤   

(ሠ) የሀገር ውስጥ ተወካዩ ድርጅቱን ለመምራትና ለማስተዳደር የሚያስችለው የትምህርት 

ዝግጀት፣ ክህሎትና ልምድ የሚያሳይ ግለ ታሪክ ከደጋፊ ማስረጃዎች ጋር እንዲሁም ለአገር 

ውስጥ ተወካዩ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚቋቋመውን ድርጅት ለመምራትና ለማስተዳደር 

የሚያስችል የተሟላ ሥልጣን የሚሰጥ ሥልጣን ባለው የድርጅቱ የበላይ አካል የተሰጠ 

የውክልና ሥልጣን ዋናውን ና ኮፒ፤ የስራ ቅጥር ውል ዋናውን ኮፒ፤ 

(ረ)  ከሁለት ዓመት ላላነሰ ጊዜ የሚተገበር የሥራ ዕቅድ፤  

(ሰ) የሀገር ውስጥ ተወካዩ የውጭ ሀገር ዜግነት ያለው ከሆነ የፓስፖርትና ቪዛ ኮፒ ወይም 

የኢትዮጵያ ተወላጅ መታወቂያ ካርድ ወይም ኢትዮጵያዊ ከሆነ የቀበሌ መታወቂያ ወይም 

ፓስፖርት ኮፒ፤   

(ሸ)የድርጅቱን ስም እንዲሁም ካለው ዓርማ፤   

(ቀ) የድርጅቱን ዓላማ እና ሊሰማራ ያሰበበትን የሥራ ዘርፍ፤   

(በ) ሊሰማራ ያሰበበትን የሥራ ቦታ ወይም ክልል፣   



(ተ) ድርጅቱ ከተቋቋመ በኋላ መደበኛ አድራሻውን በ3 ወራት ውስጥ ለባለስልጣኑ የማስታወቁ 

ግዴታ እንደተጠበቀ ሆኖ፣የድርጅቱ ተወካይ የሚገኝበትን የሀገር ውስጥ አድራሻ፡፡  

 

2) በዚህ አንቀጽ  ንዑስ አንቀጽ 1 (ለ) እና (ሐ) በተመለከተው መመሥረቻ ሰነድ ወይም 

መተዳደሪያ ደንብ ውስጥ የተመለከተው የውጭ ድርጅቱ ዓላማዎች ወይም ተግባሮች ድርጅቱ 

ኢትዮጵያ ውስጥ ለመሥራት ያቀደውን ሥራ የሚያካትት መሆን ይኖርበታል፡፡ 

3) የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1(መ) ቢኖርም፣ ድርጅቱ ወደ ሀገር እንዲገባ የተደረገው 

ከኢትዮጵያ መንግሥት ጋር በተደረገ ስምምነት የሆነ እንደሆነ ወይም አንድ የውጭ ድርጅት 

ከተቋቋመበት ሀገር ውጭ ካለው ኤምባሲ የድጋፍ ደብዳቤ ሊያገኝ የሚያስችለው አመቺ ሁኔታ 

አለመኖሩ ከተረጋገጠ ድርጅቱ ከኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የውጭ ጉዳይ 

ሚኒስቴር የተሰጠ የድጋፍ ደብዳቤ ማቅረብ ይችላል፡፡  

4) በኢትዮጵያ ኤምባሲ ወይም የቆንስላ ሚሲዮን ወይም በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የሚጠየቅ 

የድጋፍ ደብዳቤ በማመልከቻ ሆኖ የውጭ ድርጅቱን አጠቃላይ ግቦች፣ ዓላማዎችና ተግባሮች 

በተለይም በኢትዮጵያ ውስጥ ሊያከናውናቸው ያሰባቸውን ሥራዎች የሚገልጽ መሆን 

ይኖርበታል፡፡ 

 

10. ከኢትዮጵያ ኤምባሲ ስለሚጠየቅ ድጋፍ እና ስለሰነዶች መረጋገጥ 

 

1) በዚህ መመሪያ አንቀጽ 10 ለኢትዮጵያ ኤምባሲ ወይም የቆንስላ ሚሲዮን ወይም ለውጭ 

ጉዳይ ሚኒስቴር የሚቀርቡ ሰነዶች እንደቅደም ተከተላቸው ድርጅቱ በተቋቋመበት ሀገር ሰነድ 

አረጋጋጭ እና የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የተረጋጡ ሆነው ከእያንዳንዱ ሰነድ ኮፒዎች መቅረብ 

ይኖርበታል፡፡ 

2) በኢትዮጵያ ኤምባሲ ወይም ቆንስላ ሚሲዮን የተረጋገጡ ሰነዶችና የድጋፍ ደብዳቤ እንደ 

ሁኔታው በኤምበሲው ወይም በቆንስላ ሚሲዮኑ ወይም በአመልካቹ የውጭ ድርጅት ለኢትዮጵያ 

የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሊቀርብ ይችላል፡፡ 

3) በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (2) መሠረት የሚረጋገጠው እያንዳንዱ ሰነድ ከአንድ ገጽ የሚበልጥ 

የሆነ እንደሆነ እና ሊነጣጠሉ በማይችሉበት ሁኔታ በአንድ ላይ የተያያዙ ከሆነ በመጀመሪያው ገጽ 

ላይ በማረጋገጥ ወይም በአንድ ላይ ካልተያያዙ እያንዳንዱ ገጽ ስለትክክለኛነቱ ተረጋግጦ መቅረብ  

ይኖርበታል፡፡     

4) ለኢትዮጵያ ኤምባሲ ወይም ቆንጽላ ሚሲዮን የሚቀርቡ ሰነዶች፤ 

(ሀ) እንደቅደም ተከተላቸው ድርጅቱ በሚገኝበት  ሀገር ሰነድ አረጋጋጭ፣ በሀገሪቱ ውጭ ጉዳይ 

ሚኒስቴር ወይም በሕግ ሥልጣን በተሰጠው መንግሥታዊ  አካል እና በኢትጵያ ኤምባሲ፤  

እና  

(ለ) በሀገር ውስጥ በኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር፤  

መረጋገጥ ይኖርበታል፡፡ 

11. የሥራ ዕቅድ የሚያካትታቸው ጉዳዮች 

 የሥራ ዕቅድ ቢያንስ የሚከተሉትን ማካተት አለበት፤ 

1) የፕሮጀክቱን ዓላማ እና ግብ፤  



2) በየዓመቱ የተከፋፈለ በሁለት ዓመት ውስጥ የሚተገበሩ ዋና ዋና ሥራዎች ዝርዝር፤ 

3) በእያንዳንዱ ዋና ዋና ሥራዎች ሥር የሚከናወኑ ተግባራት እና የሚጠበቀውን ውጤት፤ 

4) በሚከናወኑት ተግባራት መካከል የሚኖሩት ግንኙነቶች፤ 

5) ለሥራው የተያዘውን የእያንዳንዱን ዓመት በጀት፣ የፈንዱን ምንጭ እና አከፋፈሉን፤ እና 

6) ሥራው ወይም ፕሮጄክቱ የሚጀመርበትን እና የሚጠናቀቅበትን ጊዜ፡፡ 

12. ለምዝገባ ስለሚከፈል ክፍያ 

1) ማናቸውም የውጭ ድርጅት በሚኒስትሮች ምክርቤት ደንብ የተመለከተውን 500 የአሜሪካን 

ዶላር ክፍያው በሚፈጸምበት ቀን ባለው የዕለቱ የውጭ ምንዛሪ ተመን መክፈል ይኖርበታል፡፡ 

2) የምዝገባ ክፍያ ባለስልጣኑ ዘንድ በአካል በመቅረብ ወይም ወደ ኢትዮጵያ ብር የተመነዘረውን 

ገንዘብ በባለስልጣኑ የባንክ ሂሣብ በማስገባት ወይም ውጭ ሀገር ካለው ዋና መሥሪያ ቤት 

የኢትዮጵያን ሕግ በመከተል በቀጥታ በመላክ ሊፈጸም ይችላል፡፡ ለዚህ ድንጋጌ ዓላማ ከውጭ 

በቀጥታ የተከፈለ ክፍያ በምዝገባው ቀን እንደተከፈለ ይቆጠራል፡፡ 

3) በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (2) መሠረት በአካል የተከፈለው ወይም በባንክ የገባው ገንዘብ 

ክፍያው በሚፈጸምበት ቀን ባለው በዕለቱ የውጭ ምንዛሪ ተመን የተመነዘረ ለመሆኑ 

የሚያረጋግጥ ሰነድ መቅረብ ይኖርበታል፡፡ 

13. ስለስም ምዝገባ 

1) ባለስልጣኑ በሚከተሉት ምክንያቶች አንድን ለምዝገባ ያመለከተን የውጭ ድርጅት 

የሚመዘገብበትን ስሙን እንዲያስተካክል ለጠይቀው ይችላል፤ 

(ሀ) እንዲመዘገብ የተጠየቀው የድርጅት ስም ቀደም ብሎ በባለስልጣኑ ዘንድ ከተመዘገበ ሌላ 

የድርጅት ስም ጋር አንድ ዓይነት ወይም በሚያሳስት ደረጃ ተመሳሳይ ሆኖ ከተገኘ፤ 

(ለ) እንዲመዘገብ የተጠየቀው የድርጅት ስም ከመንግሥት ተቋም፣ ከሃይማኖት ተቋም፤ 

ከፖለቲካ ፓርቲ፣ ከዓለም ዐቀፍ ወይም አሀጉር ዐቀፍ ወይም ሌላ ተመሳሳይ ተቋም 

ወይም ድርጅት ጋር አንድ ዓይነት ወይም በሚያሳስት ሁኔታ ተመሳሳይ ከሆነ፤ 

(ሐ) እንዲመዘገብ የተጠየቀው የድርጅት ስም ኢትዮጵያ ውስጥ ቀደም ብሎ ያልተመዘገበ 

ቢሆንም እንኳን ኢትዮጵያ ውስጥ የሚታወቅ ወይም ዓለም አቀፍ እውቅና ያለው ሆኖ 

ስሙን ለመጠቀም የተሰጠ ፈቃድ የሌለ ከሆነ፤ 

(መ) እንዲመዘገብ የተጠየቀው የድርጅት ስም ሕግን ወይም የሕዝብን ሞራል የሚቃረን መሆኑ 

ሲረጋገጥ፡፡ 

2) የአንድ የውጭ ድርጅት ስም ከተመዘገበ በኋላ የስሙ ምዝገባ የዚህን አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1) 

ድንጋጌን የሚጥስ ሆኖ የተገኘ እንደሆነ ባለስልጣኑ ስሙን እንዲያስተካክል ሊጠይቀው ይችላል፡፡ 

3) በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (2) መሠረት በ30 ቀናት ውስጥ ስሙን እስተካክሎ ካልቀረበ እና 

ያላስተካከለበትን ምክንያት በበቂ ሁኔታ ከላስረዳ የምዝገባ ማመልከቻውውድቅ ይደረጋል፡፡ 



14. በጋዜጣ ስለማሳወቅ 

1) አንድ የውጭ ድርጅት ለምዝገባ የሚያስፈልጉትን መስፈርቶች አሟልቶ ለምዝገባ ብቁ መሆኑ 

ከተረጋገጠ በኋላ ድርጅቱ ለምዝገባ ጥያቄ ማመልከቱን ሀገር ዐቀፍ ሰርጭት ባለው ጋዜጣሀ  

ተቃዋሚ ካለ እንዲቀርብ ባለስልጣኑ ጥሪ ያስተላልፋል፡፡  

2) ጋዜጣው ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት አሥር የሥራ ቀናት ውስጥ ተቃዋሚ ካልቀረበ ምዝገባው 

እንዲከናወን ይደረጋል፡፡ 

3) በጋዜጣ ለማውጣት የሚያስፈልገውን ወጪ የሚሸፍነው ለምዝገባ ያመለከተው የውጭ ድርጅት 

ነው፡፡ 

15. ስለባንክ ሂሣብ አከፋፈት እና አጠቃቀም 

1) አንድ የውጭ ድርጅት ከባለስልጣኑ በሚፃፍለት የድጋፍ ደብዳቤ መሠረት የውጭ ምንዛሪ የባንክ 

ሂሣብ እና የብር የባንክ ሂሣብ ሊከፍት ይችላል፡፡ 

2) የተለያዩ ፕሮጄክቶች በሚሆኑበት ጊዜ እና ፈንድ ሰጪው ለተጠያቂነት እንዲረዳው የተለየ የባንክ 

ሂሣብ እንዲከፈት የጠየቀ እንደሆነ በድርጅቱ ስም ለእያንዳንዱ ፕሮጄክት የተለያየ የውጭ 

ምንዛሪ የባንክ ሂሣብ እና የብር የባንክ ሂሣብ ሊከፈት ይችላል፡፡  

3) ለፕሮጄክት ተብለው ወደ ሀገር የሚመጡ የውጭ ምንዛሪዎች እንዲሁም ወደ ብር የተለውጠ 

ገንዘብ የሚቀመጡት በባለስልጣኑ ፈቃድ ለዚሁ ተብሎ በተከፈቱት የውጭ ምንዛሪ የባንክ ሂሣብ 

እና የብር የባንክ ሂሣብ ብቻ ነው፡፡ 

4) ያለባለስለጣኑ ዕውቅና የውጭ ምንዛሪ የባንክ ሂሣብንም ሆነ የብር የባንክ ሂሣብ መቀየር ወይም 

ተጨማሪ የባንክ ሂሣብ መክፈት የተከለከለ ነው፡፡ 

5) ማንኛውም ፕሮጄክት ሥራውን ሲያጠናቅቅ ለዚሁ ተብሎ የተከፈተውን የባንክ ሂሣብ መዝጋት 

አለበት፡፡ 

16. ስለፈንድ ለጋሽና ፈንድ ተቀባይ ድርጅት አስተዳደራዊ ወጪ 

በኢትዮጵያ ውስጥ ካለ ድርጅት ጋር የፕሮጄክት ስምምነት በመፈራረም ፕሮጄክት ፈጻሚዎችን 

በገንዘብ የሚረዳ የውጭ ድርጅት እራሱ እና የፈንዱ ተጠቃሚ የሆነው ድርጅት የሚያወጡት 

የአስተዳደር ወጪ በድምሩ ከሃያ በመቶ መብለጥ የለበትም፡፡   

17. በውጭ ድርጅቶች ላይ የተጣለ ገደብ 

1) በህግ ካልተፈቀደላቸው በስተቀር፣ ማናቸውም የውጭ ድርጅት እና ኢትዮጵያ ውስጥ በሚኖሩ 

የውጪ ሀገር ዜጎች የተመሰረቱ ሀገር በቀል ድርጅቶች  የፖለቲካ ፓርቲዎችን በማግባባትም ሆነ 

ግፊት በማድረግ ተጽዕኖ መፍጠር፣ በመራጮች ትምህርት ወይም በምርጫ መታዘብ ሥራ ላይ 

መሰማራት አይችሉም።   

 

2) ለዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1) አፈጻጸም፤  

(ሀ) “የፖለቲካ ፓርቲዎችን በማግባባትም ሆነ ግፊት በማድረግ ተጽዕኖ መፍጠር” ማለት 

በምርጫተ ቅስቀሳ፣በ የፖሊቲካ ደርጅትን ወይም እጩ ተወዳዳሪን፣ ፖለቲካ ፓርቲን  



በማናቸውም መንገድ  በገንዘብ በመደገፍ ወይም በመርዳት፣ስጦታ በመስጠት ወይም 

እርዳታ በማድረግ መሳተፍ ነው፤ 

(ለ) “የመራጮች ትምህርት“ ማለት ስለዲሞክራሲያዊ መብት አጠቃቀም፣ ስለምርጫ ተሳትፎ 

እና ተያዥ ጉዳዮች ለዜጎችት ትምህርት መስጠት ነው፤ 

(ሐ) “ምርጫ መታዘብ” ማለት የምርጫ ሂደትን በመታዘብ መራጩ ሕዝብ በዲሞክራሲያዊ 

ሂደቱ አመኔታ እንዲኖረው ማድረግ ነው፡፡   

18. የውጭ ድርጅቶች ግዴታ 

1) የውጭ ድርጅት በሀገሪቱ ወስጥ ሥራውን የሚያካሂደው በተመዘገበበት ስም፣ የሥራ ወሰን እና 

ክልል ነው፡፡ 

2) የውጭ ድርጅቱ በየዓመቱ መጨረሻ የፕሮጄክት አፈጻጸሙን፣ በጀቱን እና የበጀቱን ምንጩን 

የሚገልጽ ሪፖርትን ጨምሮ የሚቀጥለውን ዓመት የሥራ ዕቅድ ለባለስልጣኑ ማቅረብ አለበት፡፡ 

3) የውጭ ድርጅቶች በኢትዮጵያ ውስጥ ሥራቸውን በሚያከናውኑበት ወቅት የኢትዮጵያን ህጎች 

እንዲሁም የሀገሪቱን አንድነት፣ብሔራዊ ጥቅሞች እና የዜጎችን፣ የሕግ ሰውነት ያላቸውን 

ድርጅቶች ሕጋዊ መብትና ጥቅሞች ማክበር አለበት፡፡ 

19. የውጭ ድርጅቶች ገንዘብ ምንጭና አስተዳደር 

1) የውጭ ድርጅት የገንዘብ ምንጭ ከሚከተሉት የተወጣጣ ይሆናል፤ 

(ሀ) ከኢትዮጵያ ውጭ ካለ ሕጋዊ ምንጭ፤ 

(ለ) ኢትዮጵያ ውስጥ በሚገኝ ባንክ ከተቀመጠ ገንዘብ ከሚገኝ ወለድ፤  

(ሐ) ከኢትዮጵያ በሕጋዊ መንገድ ከተገኘ ገንዘብ፡፡ 

2) ማናቸውም የውጭ ድርጅት በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1) ከተመለከተው ውጭ ያለ ገንዘብ 

መጠቀም አይችልም፡፡ 

3) የውጭ ደርጅቶች በባለስልጣኑ ከተመዘገበው የባንክ ሂሣብ ውጭ ገንዘብ ማስቀመጥም ሆነ 

መጠቀም አይችሉም፡፡  

4) የውጭ ደርጅቶች ገንዘባቸውን ጥቅም ላይ የሚያውሉት ድርጅቱ ለተቋቋመበት ዓላማ 

ማስፈጸሚያ ወይም በሀገር ውስጥ ካለ ድርጅት ጋር ያደረጉትን ስምምነት መሠረት በማድረግ 

ይሆናል፡፡  



5) እያንዳንዱ የውጭ ደርጅት በየዓመቱ የድርጅቱን ሂሣብ በውጭ ኦዲተር ማስመርመር 

ይኖርበታል፡፡ 

6) ማናቸውም የውጭ ደርጅት ገንዘብ ከውጭ ወደ ኢትዮጵያ የሚላክለት በሀገሪቱ የውጭ ምንዛሪ 

ሕግና መመሪያ መሠረት ነው፡፡ 

7) የታክስ ነፃ መብት እንደተጠበቀ ሆኖ፣ ማናቸውም ድርጅት የታክስ ግዴታዎቹን በሀገሪቱ ሕግ 

መሠረት መወጣት አለበት፡፡ 

20. ስለውጭ ሀገር ዜጎች ቅጥር 

1) በሀገር ውስጥ ተወካይነት የሚሾም ማንኛውም የውጭ ሀገር ዜጋ ለሥራ ፍቃድ የሚጠየቀውን 

መመዘኛ ማሟላት ሳያስፈልገው የሥራ ፈቃድ እንዲሰጠው የድጋፍ ደብዳቤ ይፃፍለታል፡፡  

2) የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1) እንደተጠበቀ ሆኖ፣ የፀና የኢትዮጵያ ተወላጅነት መታወቂያ ካርድ 

ካለው በትውልድ ኢትዮጵያዊ ከሆነ ውጭ ያለ ሌላ ማንኛውም የውጭ ሀገር ዜጋ በውጭ ድርጅት 

ተቀጥሮ ለመሥራት አግብ ባለው ሕግና መመሪያ መሠረት የሥራ ፈቃድ ማውጣት ይኖርበታል፡፡ 

3) ከሀገር ውስጥ ተወካይ ውጭ ሌላ የውጭ ሀገር ዜጋ የሚቀጥር የውጭ ድርጅት የሚከተሉት 

ግዴታዎች ይኖሩበታል፤ 

(ሀ) በምን የሥራ መደብ ላይ የውጭ ሀገር ዜጋውን መቅጠር እንደፈለገ እና የውጭ ሀገር 

ዜጋውን በምን ያህል ጊዜ ውስጥ በኢትዮጵያዊ ሠራተኛ እንደሚተካ በሥራ ፈቃድ 

መመሪያ መሠረት ለባለስልጣኑ የማሳወቅ፤ 

(ለ) በውጭ ሀገር ዜጎችና ተመሳሳይ ሥራ በሚሠሩ ኢትዮጵያዊን ሠራተኛች መካከል የደሞዝ 

እና የጥቅማጥቅም ልዩነት እንዳይኖር የማድረግ፤ 

(ሐ) የኢትዮጵያ የአሠሪና ሠራተኛን እና የኢሚግሬሽን ሕግ የማክበር፤ 

(መ) በኢትዮጵያ ውስጥ የሚያሰራቸውን የውጭ ሀገር ዜጎቹ የፀና የሥራ ፈቃድ እንዳለቸው 

የማረጋገጥ፤ 

(ሠ) የኢትዮጵያ ሠራተኞችን እና ተጠቃሚዎችን አቅም በመገንባት በተሰማራበት ዘርፍ 

እንደአግባቡ የዕውቀት፣ የክህሎት እና የቴክኖሎጂ ሽግግር እንዲኖር በማድረግ የሀገር 

ውስጥ ተወካይን ጨምሮ  በውጭ ሀገር ዜጎች የተያዙ የሥራ መደቦችን በኢትዮጵያዊያን 

ለመተካት የሚያስችል የመተካካት ዕቅድ በማውጣት ተግባራዊ ማድረግ፤ 

(ረ) በሀገሪቱ ውስጥ በሚያደርገው ማናቸውም እንቅስቃሴ የሀገሪቱን እሴቶች እና የሞራል 

ልእልና የማክበር፤   



(ሰ) በተቻለ መጠን ተጠቃሚዎችን ከተረጂነት በማላቀቅ ራሳቸውን ችለው 

የሚንቀሳቀሱበትን ሁኔታ የማመቻቸት፡፡  

21. የባንክ ሂሣብ ስለመክፈትና ስለማስተዳደር 

1) የምዝገባ የምስክር ወረቀት ያገኘ ማናቸውም ድርጅት በኢትዮጵያ በሚገኝ ባንክ የውጭ ምንዛሪ 

እና የብር ማስቀመጫ የባንክ ሂሣቦች እንዲከፍት ባለስልጣኑ የድጋፍ ደብዳቤ ይጽፍለታል፡፡   

2) ለባለስልጣኑ ባቀረበው የሥራ ዕቅድ መሠረት ወደ ኢትዮጵያ አስገባለው ያለውን ገንዘብ ለዚሁ 

ብሎ በተከፈተው ገንዘብ ስለመግባቱ እንዲሁም የገባው ገንዘብ ምን ላይ እንደዋለ ማረጋገጫ 

ማቅረብ ይኖርበታል፡፡ 

3) የባንክ ሂሣቡ እንደ ድርጅቱ ፖሊሲ በሁለትና ከሁለት በላይ በሆኑ የጋራ ፈራሚዎች የሚንቀሳቀስ 

ይሆናል፡፡  

4) የውጭ ምንዛሪ የባንክ ሂሣብ ከሀገር ውስጥ ከተገኘ ገንዘብ ጋር ተቀላቅሎ መቀመጥ 

አይኖርበትም፡፡  

22. ክልከላ 

ከዚህ በታች ከተመለከቱት አንዱ የሚመለከተው የውጭ ድርጅት የሀገር ውስጥ ተወካይ ወይም ሌላ 

ተቀጣሪ የሆነ የውጭ ሀገር ዜጋ በሀገር ውስጥ ተወካይነት ወይም በሌላ የሥራ መደብ ሊሾም ወይም 

ሊቀጠር አይችልም፤ 

1) በሕግ ወይም በፍርድ ቤት መብቱን ያጣ፤ 

2) የወንጀል ሪኮርድ ያለበት፤ 

3) ላለፉት አምስት ዓመታት ሕግ ባለማክበር ከምዝገባ የተሠረዘ ድርጅት የአገር ውስጥ ተወካይ 

የነበረ፤ ወይም 

4) በሌላ ህግ ክልከላ የተጣለበት፡፡   

 

23. ስለሚዘጉ ድርጅቶች ንብረት 

1) በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ድርጅት የሚዘጋ ወይም የሥራ እንቅስቃሴውን ስፋት የቀነሰ የውጭ 

ድርጅት እንደአግባቡ ዕቃዎቹን ወይም ቁሳቁሶቹን በሙሉ ወይም በከፊል ተመሳሳይ ሥራ 

ለሚሠሩ ሀገር በቀል ድርጅቶች ወይም በራሱ ሥር ለሚገኝ ሌላ ፕሮጄክት በስጦታ ማስተላለፍ 

ወይም ለባለስልጣኑ ማስረከብ ይችላል፡፡    

2) ድርጅቱ ዕቃዎቹን ወይም ቁሳቁሶቹን ለሀገር በቀል ድርጅት ወይም በሥሩ ለሚገኝ ሌላ ፕሮጄክት 

ከማስተላለፉ በፊት የዕቃዎቹን ወይም የቁሳቁሶቹን ዝርዝር  ሥልጣን ያለው የድርጅቱ አካል  

በጉዳዩ ላይ ካሳለፈው ውሳኔ ጋር ለባለስልጣኑ በቅድሚያ ማስታወቅ ይኖርበታል፡፡ 

24. ስለታክስና ቀረጥ ነፃ መብት  



1) ሥልጣን ባለው አካል የሚፈረም ከድርጅት ጋር የተያያዘ ማናቸውም ስምምነት የታክስ ወይም 

የቀረጥ ነፃ መብት የሚያካትት የሆነ እንደሆነ በጉዳዩ ላይ ውሳኔ እንዲሰጥበት ለገንዘብ ሚኒስቴር  

ይልካል፡፡ 

2) ማናቸውም ድርጅት በቀረጥ ነፃ መብት በመጠቀም ያስገባውን መኪና ወይም ሌላ ዕቃ ከነሙሉ 

መረጃውና አግባብ ካለው ሰነድ ጋር ለባለስልጣኑ ማቅረብ ይኖርበታል፡፡ መረጃው  የቀረጥ ነፃ 

መብት ያረፈበትን መኪና ወይም ዕቃ ዓይነት፣ የምርት ዘመን፣ በድርጅቱ ወይም ውጭ ባለው 

እናት ድርጅት የተገዛ ከሆነ ዋጋውንና ግዢ የተፈጸመበትን ሰነድ፤ በስጦታ የተገኘ ከሆነ የተገኘበትን 

መንገድ፣ የሰጪውን ድርጅት ስምና አድራሻ ማካተት ይኖርበታል፡፡ 

3) በቀረጥ ነፃ መብት የተገኘው ንብረት በግዢ የተገኘ እንደሆነ እና ሙሉ ለሙሉ ለፕሮጀክት ጥቅም  

የዋለ ወይም የአስተዳደር ወጭ አፈጻጸም መመሪያ የማያርፍበት ካልሆነ በስተቀር፣ ለግዢ 

የወጣው ወጪ በ20 በመቶ የአስተዳደር ወጪ ውስጥ የሚካተት መሆኑ መረጋገጥ ይኖርበታል፡፡  

25. ስለትብብር 

1) የውጭ ድርጅት ባለስልጣኑ ለሚያደርገው ቁጥጥርና ክትትል አስፈላጊውን ትብብር ማድረግ 

አለበት፡፡ 

2) ባለስልጣኑ ቁጥጥር ወይም ክትትል በሚያደርግበት ወቅት እንደአስፈላጊነቱ፤ 

(ሀ) ከድርጅቱ የሀገር ውስጥ ተወካይና ከሌሎች ኃላፊዎች ጋር ቃለ ምልልስ ማድረግ፤ 

(ለ) በሥራ ሰዓት ድርጅቱ ቅጥር ግቢ ወይም ቢሮ በመግባት በሥራ ቦታ በአካል ተገኝቶ 

ቁጥጥር ማድረግ ፤ 

(ሐ) ምርመራ ከሚካሄድበት ጉዳይ ጋር ግንኙነት ያላቸውን ሰዎች መጠየቅና ማብራያ 

እንዲሰጡት ማድረግ፤ 

(መ) ምርመራ ከሚደረግበት ጉዳዩ ጋር ግንኙነት ያለቸውን ሰነዶች መመርመርና ኮፒ መጠየቅ 

እንዲሁም ከቦታቸው ሊንቀሳቀሱ፣ ሊጠፉ፣ ሊደበቁ ወይም አደጋ ሊደርስባቸው ይችላል 

ብሎ የሚጠረጥራቸውን ሰነዶች እና ቁሳቁሶች እንዲታሸጉ ማድረግ፤  

 ይችላል፡፡ 

26. በሀገር ውስጥ ተወካይ ስለሚሰጥ ውክልና 

1) በበየነ መረብ ከውጭ ሆኖ ሥራውን በአግባቡ ለማከናወን የሚያስችል ሁኔታ መኖሩን ካላረጋገጠ 

በቀር፣ የአንድ የውጭ ድርጅት የሀገር ውስጥ ተወካይ በሀገር ውስጥ በማይኖርበት ጊዜ ለድርጅቱ 

ሠራተኛ  የሚሰጠው ውክልና ተወካዩ የሀገር ውስጥ ተወካይ ሊያከናውን የሚጠበቅበትን ሥራ 

ሁሉ ለመፈጸም ወይም ለማከናወን የሚያስችለው መሆን ይኖርበታል፡፡ 

2) የድርጅቱ የሀገር ውስጥ ተወካይ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1) መሠረት የሰጠውን ውክልና 

ለባለስልጣኑ ማሳወቅ ይኖርበታል፡፡ 



27. የውጭ ድርጅቶች ቅንጅታዊ አሠራር 

ማናቸውም የውጭ ድርጅት ከሀገር በቀል የሲቪል ማኅበረስብ ድርጅት ወይም የውጭ ድርጅቱ 

ከተቋቋመበት ዓላማ ጋር ቀጥታ ግንኙነት ካለው የፌዴራል ወይም የክልል መንግሥት አካለት ጋር 

በስምምነት በቅንጅት መሥራት ይችላል፡፡  

28. የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ስለሚሰጡ የውጭ ዜጎች 

1) አስተዳደራዊ ወጪውን በመቀነስ ለዓላማ ማስፈጸሚያ ለማዋል የበጎ አድራጎት ነፃ አገልግሎት 

የሚጠቀም ድርጅት ይበረታታል፡፡  

2) የበጎ አድራጎት ነፃ አገልግሎት ያለማንም ተጽህኖ በሙሉ ፈቃደኝነት የሚሠራ በመሆኑ የገንዘብ 

ጥቅም የሚያስገኝ መሆን የለበትም፡፡ 

3) ከበጎ ሥራው ጋር በተያያዘ ለሚደርስበት አደጋ ወይም ሕመም ድርጅቱ ለበጎ ፈቃድ ሠራተኛው 

ኢንሹራንስ ሊገባለት ይገባል፡፡ 

4) የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1) ቢኖርም፣ የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ሰጪው የበጎ ፈቃድ ሥራውን 

በሚያከናውንበት ወቅት ለሚያወጣው ትክክለኛና ተገቢ ወጪ እንዲሁም ለዕለት ኑሮውና ለቤት 

ኪራይ የሚያወጣውን ወጪ ድርጅቱ መሸፈን ይኖርበታል፡፡  

5) በበጎ ፈቃደኝነት የሚሰጥ አገልግሎት ከአንድ ዓመት ሊበልጥ አይችልም፡፡ ሆኖም በድርጅቱ ጥያቄ 

ባለስልጣኑ የበጎ ፈቃድ ሰራተኛው የስራ ፈቃድ አግባብ ባለው መመሪያ መሠረት እንዲታደስለት 

ሊፈቅድ ይችላል፡፡ 

6) ባለስልጣኑ የበጎ ፈቃድ ሥራ ለሚሠሩ የውጭ ዜጎች ቪዛ እና የመኖሪያ ፈቃድ እንዲያገኙ የትብብር 

ደብዳቤ ይጽፍላቸዋል፡፡ 

29.  የባለስልጣኑ ተግባርና ኃላፊነት 

  ባለስልጣኑ፤ 

1)  የውጭ ድርጅቶች የተቋቋሙበትን ዓላማ እንዲያሳኩ አስላጊውን ድጋፍ ያደርግላቸዋል፤ 

 2) የውጭ ድርጅቶች በሕግ የተሰጣቸውን የታክስ ነፃ መብትና ሌሎች ጥቅሞች እንዲከበርላቸው 

አስፈላጊውን ትብብር ያደርጋል፤ 

3) በውጭ ድርጅት ተቀጥረው ለመሥራት እና በበጎ ፈቃደኝነት ለማገልገል ወደ ኢትዮጵያ 

ለሚመጡ የውጭ ዜጎች የሥራ ቪዛና የመኖሪያ ፈቃድ የሚያገኙበትን ሁኔታ እንዲመቻች 

አግባብ ካላቸው አካለት ጋር በመተባበር ይሠራል፡፡ 

30.   ባለስልጣኑ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ጋር ስለሚኖረው ትብብርና የሥራ ግንኙነት 

1) ባለስልጣኑ በሚከተሉት ጉዳዮች ላይ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ጋር በመተባበር ይሠራል፤ 



(ሀ) ሚኒስቴሩ በልማት ሥራ ላይ መሰማራት የሚፈልጉ አትራፊ ያልሆኑ የውጭ ድርጅቶች 

ወደ ሀገር እንዲገቡ ለማድረግ በሚያደርገው እንቅስቃሴ፤ 

(ለ) አዋጁን እና አዋጁን መሠረት አድርገው የወጡ ደንብንና መመሪያዎችን መሠረት 

በማድረግ ስለውጭ ደርጅቶች አመዘጋገብና አሠራር በውጭ ሀገር የኢትዮጵያ 

የዲፕሎማቲክና የቆንስላ ሚስዮኖች እንዲሁም በዓለም አቀፍ ድርጅቶች የኢትዮጵያ ቋሚ 

መልእክተኞች ጽሕፈት ቤቶች አማካይነት አትራፊ ላልሆኑ የውጭ ድርጅቶች በሚከናወን 

የማስተዋወቅ ሥራ፤ 

(ሐ) በውጭ ሀገር የኢትዮጵያ የዲፕሎማቲክና የቆንስላ ሚስዮኖችን አማካይነት በአዋጅና 

በዚህ መመሪያ በተመለከቱት መሠረት ለውጭ ድርጅቶች ምዝገባ የሚያስፈልጉ ሰነዶችን 

ትክክለኛነት ለማረጋገጥ በሚከነወኑ ተግባራት፡፡ 

2) አንድ የውጭ ድርጅቱ ለምዝገባ ሲያመለክት ሚኒስቴሩ ኢትዮጵያ ውስጥ ገብቶ ቢሠራ ምንም 

ዓይነት ተቃውሞ እንደሌለው የሚገልጸውን በባለስልጣኑ አድራሻ የተፃፈው ደብዳቤ ማቅረብ 

ይኖርበታል፡፡  

31.  ከክልል ጋር ስለሚኖር ግንኙነት 

1) በአንድ ክልል ወይም ከአንድ በላይ ባሉ ክልሎች ወይም በአዲሰ አባባ ወይም በድሬዳዋ ከተማ 

ወይም በሁለቱም ከተሞች ውስጥ የሚሠራ ድርጅት እንደአግባቡ ከሚመለከተው የክልል ወይም 

የከተማ ቢሮ ወይም ተቋም ጋር መፈራረም ይኖርበታል፡፡ 

2) ድርጅቱ ከከልሉ ወይም ከከተማው ቢሮ ወይም ተቋም ጋር  የደረገውን ስምምነት ለባለስልጣኑ 

ማሳወቅ ይኖርበታል፡፡ 

ክፍል ሦስት 

ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች 

32.  መመሪያው ስለሚሻሻልበት ሁኔታ 

ባለስልጣኑ ይህንን መመሪያ በማናቸውም ጊዜ ሊያሻሽለው ይችላል፡፡ 

33.  መመሪያው የሚፀናበት ጊዜ 

ይህ መመሪያ በባለስልጣኑ ዋና ዳይሬክተር ከተፈረመ በኋላ በፍትህ ሚኒስቴር ተመዝግቦ በባለስልጣኑ 
ድህረገጽ ይፋ ከተደረገበት ቀን ጀምሮ ተፈፃሚነት ይኖረዋል፡፡ 

ጂማ ዲልቦ ደንበል 

የሲቪል ማኀበረሰብ ድርጅቶች ባለስልጣን 

ዋና ዳይሬክተር 


	ዋና ዳይሬክተር



