በዯቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክሌሌ መንግስት
የመንግስት የሌማት ዴርጅቶች ተቆጣጣሪ ባሇሥሌጣን
ሥሌጣንናተግባር እንዱሁም አሰራር ሇመወሰን የተዘጋጀ
ረቂቅ ዯንብ ቁጥር -----/2012

ሚያዝያ/2012 ዓ.ም
ሀዋሳ

1

መግቢያ
የክሌለን የኢኮኖሚ ዕዴገት ሇማረጋገጥ እና በሀገሪቱ እየተካሄዯ ያሇዉን ሇዉጥ ዉጤታማ፣ ዘሊቂና
ተቋማዊ ሇማዴረግ እንዱሁም ዕዴገቱን በሊቀ ዯረጃ ሇማፋጠንና

የመሌካም አስተዲዯር ሥራዎችን

በብቃት ሇመወጣት ብልም ክሌለ ከዯረሰበት የዕዴገት ዯረጃ አንጻር የመንግስት የሌማት ዴርጅቶች
በመንግስት

ይዞታ

ስር

እስካለ

ዴረስ

ዉጤታማ፤

ምርታማና

አትራፊ

እንዱሆኑ

ማዴረግ

በማስፇሇጉ፤
የክሌለ መንግስት የሌማት ዴርጅቶች በማቋቋምያ ህጎቻቸው የበሊይ ተቆጣጣሪ ባሇስሌጣን እንዱሆን
የተወሰነው የክሌለ መስተዲዴር ምክር ቤት እንዱሁም ሇዴርጅት ቦርዴ ሲሆን ራሱን የቻሇ
ተቆጣጣሪ እስፇጻሚ የመንግስት አካሌ በማቋቋም የሌማት ዴርጅቹ ተጠሪነት ሇዚሁ አካሌ
እንዱሆን በማስፇሇጉ፤
የመንግስት የሌማት ዴርጅቶች የአሰራር ነጻነት የሚያገኙበትን እና ስርዓታቸውን ሇማዘመን
መዋቅርና ሥርዓት ሇመዘርጋ፤ ከግሌ ኩባንያዎች ጋር እየተወዲዯሩ ሇመስራት የሚያስችሊቸዉን
የብቃት አቅጣጫ ሇመቀየሥ፤ የተቋቋሙበትን ዓሊማ ከግብ እንዱያዯርሱ፤በተናጠሌ ክትትሌ እና
ቁጥጥር ሥር ሆነው ከሚሰሩ ግሌጽ ተሌኮን የሚሰጥየመንግስት የሌማት ዴርጅቶች ተቆጣጣሪ
ባሇሥሌጣን በአዋጅ ቁጥር 180/2012 አንቀጽ 34(6) መሰረት የተቋቋመ በመሆኑ፤
የዯቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክሌሌ መንግሥት መስተዲዴር ምክር ቤት በአዋጁ አንቀፅ
38(1) በተሰጠዉ ሥሌጣን መሰረት የመንግስት የሌማት ዴርጅቶች ተቆጣጣሪ ባሇስሌጣንን ስሌጣን
እና ተግባር እና አሰራር ሇመወሰን ይህን ዴንብ አዉጥቷሌ፡፡
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ክፍሌ አንዴ
ጠቅሊሊ ዴንጋጌ
1. አጭር ርዕስ
ይህ ዯንብ የዯቡብ ብሔሮች፤ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክሌሌ የመንግሥት የሌማት ዴርጅቶች
ተቆጣጣሪ ባሇሥሌጣን ሥሌጣንና ተግባርእና አሰራር ሇመወሰን የወጣ ዯንብ ቁጥር …./2012
ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡
2. ትርጓሜ
የቃለ አገባብ የተሇየ ትርጓሜ የሚያሰጠዉ ካሌሆነ በስተቀር በዚህ ዯንብ ዉስጥ፤
1. መንግስት ማሇት የዯቡብ ብሔሮች ፤ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክሌሌ መንግስት ነዉ፤
2. ተቆጣጣሪ

ባሇሥሌጣንማሇት

በአዋጅ

ቁጥር

180/2012

አንቀጽ

34(6)

የተቋቋመው

የመንግስት የሌማት ዴርጅቶች ተቆጣጣሪ ባሇስሌጣን ነው፤
3. የመንግሥት የሌማት ዴርጅቶች ማሇት ሇተቆጣጣሪ ባሇሥሌጣኑ ተጠሪ እንዱሆኑ የተወሰኑ
እና

ወዯፊት

በውሳኔ

ሉሆኑ

የሚችለየማምረት፤

የማከፋፇሌ፤

የመገንባት፤

አገሌግልት

የመስጠት ወይም ላልች የኢኮኖሚ ተግባራቶችንና ከዚህ ጋር የተያያዙ ሥራዎችን በንግዴ
መሌክ ሇማካሄዴ የተቋቋሙዴርጅቶች ናቸዉ፤
4. ቦርዴ ማሇት የሌማት ዴርጅቶች በተቋቋሙበት ህግ መሰረት የተቋቋመ አመራርሰጪ አካሌ
ነዉ፤
5. ጠቅሊሊ ንብረትማሇት የዴርጅቶቹ ሚንቀሳቀስ እና ማይንቀሳቀስ ንብረቶች፤ ዴርጅቶቹ ገና
ያሌተቀበሎቸዉ ገቢዎች ጥሬ ገንዘብና የባንክ ሂሳብ ሲሆን ግዙፍ ያሌሆኑ ንብረቶችን፤
በቅዴሚያ የተከፇለ ወጪዎችንና ላልች ገቢ መሆን ያሇባቸዉ ሂሳቦችን ይጨምራሌ፤
6. የተጣራ ጠቅሊሊ ንብረትማሇት ከጠቅሊሊ ንብረት ሊይ በተያዘዉ የበጀት ዓመት ዉስጥ
የሚከፇለ ዕዲዎች፤ በቅዴሚያ የተከፇሇ ገቢና ላልች ዕዲዎች ተቀንሰዉ የሚቀረዉ ንብረት
ነዉ፤
7. ካፒታሌ ማሇት አንዴ ዴርጅት በተቋቋመ ጊዜና ከዚያም በኋሊ መንግስት የሚመዴብሇት
የተጣራ ጠቅሊሊ ንብረት በተመዯበበት ጊዜ ያሇዉ ዋጋ ነዉ፤
8. የተጣራ ትርፍ ማሇት ከገቢዎችና ከላልች ክፊያዎች ከተገኘዉ ገንዘብ ሊይ ወጪዎችና
በበጀት ዓመቱ ዉስጥ ሇሥራ ማስኬጃና ሇዯመወዝ በአግባቡ ወጪ የተዯረጉ ሂሳቦች፤ የዕርጅና
ቅናሽ /ዱፕሪሼሽን/፤ ወሇዴና ሌዩ ሌዩ ታክሶች ተቀንሰዉ የሚቀረዉ ሂሳብ ነዉ፤

3

9. የመንግስት የትርፍ ዴርሻ ማሇት ከተጣራዉ ትርፍ ሊይ ወዯ ሕጋዊ መጠባበቂያ ሂሳብና
ላልች መጠባበቂያ ሂሳቦች ገቢ የሚሆነዉ ገንዘብ ተቀንሶ የሚቀረዉ ሂሳብ ነዉ፤
10. ሰዉ ማሇት ማንኛዉም የተፇጥሮ ሰዉ ወይም በህግ የሰዉነት መብት የተሰጠዉ አካሌ
ነዉ፤
11. በወንዴ ፆታ የተገሇፀዉ ዴንጋጌ ሇሴትም ያገሇግሊሌ፡፡

3.የተፇፃሚነት ወሰን
አግባብነት ባሇው ህግ እንዱሁም ውሳኔ ሇባሇስሌጣኑ ተጠሪ እንዱሆኑ በተዯረጉ እና በሚዯረጉ
የመንግስት የሌማት ዴርጅቶች ሊይ ነው፡፡

ክፍሌ ሁሇት
4.የተቆጣጣሪ ባሇሥሌጣኑ የተቋቋመበት ዓሊማ፡1. የመንግስት ሌማት ዴርጅቶች ውጤታማ፤ ተወዲዲሪና አትራፊ እንዱሆኑ የዴርጅቱን
አመራርና አስተዲዯር መከታተሌ እንዱሁም ዘመናዊየኮርፖሬት አስተዲዯርና ኮርፖሬት
ፋይናንስ ሥርዓት መዘርጋትና ሥራ ሊይ መዋለን መከታተሌ፤
2. የመንግሥት የሌማት ዴርጅቶችን አስተዲዯር የመንግስት የባሇቤትነት የተቆጣጣሪ እና
የአመራር ሰጪውን አካሊት ኃሊፊነትና ሚናን በሇየ መሌኩ መተግበሩን በማረጋገጥ የክሌለን
መንግስት በሌማት ዴርጅቶች ሊይ ያሇውን የባሇቤትነት መብት ማስከበር፤
3. በመንግሥት የሌማት ፖሉሲ እና በመንግሥት የሌማት ዴርጅቶች ስምሪት መካከሌ
የሚኖረውን ቅንጅት ማሳሇጥ ናቸው፡፡

5.ዋና መሥሪያ ቤት
የተቆጣጣሪ ባሇሥሌጣኑ ዋና መሥሪያ ቤት በክሌለ መንግስት መቀመጫ ይሆናሌ፡፡

6.የተቆጣጣሪ ባሇሥሌጣኑ አዯረጃጀት
1. በክሌለ መንግስት የሚሾም ዋና ኃሊፊ እናአንዴ ምክትሌ ኃሊፊ እንዱሁም፤
2. አስፇሊጊየስራ ክፍልችና ሠራተኞች ይኖሩታሌ፡፡
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7.የተቆጣጣሪ ባሇሥሌጣኑ ሥሌጣንና ተግባር

1. አግባብነት ካሊቸው አካሊት የመንግስት የሌማት ዴርጅቶች ቦርዴ አባሊትንና ሰብሳቢን
እንዱሁም የየተጓዯለ ቦርዴ አባሊት እና ሰብሳቢን ከክሌለ ርዕሰ መስተዲዴር ጋር በመምከር
ይሰይማሌ፤
2. የመንግስት የሌማት ዴርጅቶች ስትራቴጂክና ዓመታዊ ዕቅዴ መያዛቸውን ያረጋግጣሌ፤
ዕቅድቹን ያፀዴቃሌ፤ አፇፃፀማቸውን ይቆጣጠራሌ፤ ይከታተሊሌ፤ ይገመግማሌ፤ የማስተካከያ
እርምጃ ይወስዲሌ፤
3. የሌማት ዴርጀቶችን ሒሳብ የሚመረምር የውጪ ኦዱተር ይሰይማሌ፤ የውጪ ኦዱት
ሪፖርቶችን ያፀዴቃሌ፤ በኦዱት ግኝቶች ሊይ የእርምት እርምጃ መወሰደን ይከታተሊሌ፤
4. የመንግስት የሌማት ዴርጅቶች አፇፃፀም እና ተወዲዲሪነት እንዱሻሻሌ ሇማዴረግ ዘመናዊ
የኮርፖሬት አስተዲዯርና ኮርፖሬት ፋይናንስ አስተዲዯር ሥርዓት ይዘረጋሌ፤
5. የሌማት ዴርጅቶችን መነሻ ካፒታሌ፤ የዴርጅቶች ካፒታሌ እንዱጨምር ወይም እንዱቀንስ
ምክረ ሃሳብ ሇመስተዲዴር ምክር ቤት ያቀርባሌ ሲፇቀዴም ተግባራዊ ያዯርጋሌ፤
6. የመንግስት የሌማት ዴርጅቶች አስፇሊጊ ችልታ፤ ሌምዴ እና ዕውቀት ባሊቸው ሰዎች
የሚመሩበትን ሥርዓት ይዘረጋሌ ተግባራዊነቱን ያረጋግጣሌ፤
7. በክሌለ መንግስት አጠቃሊይ አመራርና አቅጣጫ በመምራት የመንግስት የሌማት ዴርጅቶች
ወዯ ግሌ እንዱዛወሩ የአሠራር ሥርዓት የሚዘረጋበት አግባብ ሇመስተዲዴር ምክር ቤት
ምክረ ሃሳብ ያቀርባሌ፤ ሲወሰንም ሥርዓት ይዘረጋሌ፤ ተግባራዊ እንዱሆንም ያዯርጋሌ፤
8.

አስፇሊጊ ሲሆን በሥሩየሚገኙ የመንግስት የሌማት ዴርጅቶች እንዱፇርሱ ከላሊ ዴርጅት
ጋር እንዱዋሃደ፤ እንዱሸጡ ወይም እንዱከፋፇለ ሇመስተዲዴ ምክር ቤት ምክረ ሃሳብ
ያቀርባሌ፤ ሲፇቀዴ ተፇፃሚነቱን ይከታተሊሌ ያስፇፅማሌ ሲፇቀዴም ተግባራዊ ያዯርጋሌ፤

9. የትርፍ ዴርሻ ክፍፍሌ ሥርዓት ያዘጋጃሌ፤በቦርደ በሚቀርብሇት ሃሳብ መሠረት ከተጣራ
ትርፍ በየበጀት ዓመቱ ከሌማት ዴርጅቶች ሇመንግስት ስሇሚከፇሌ የትርፍ ዴርሻ ክፍያ
መጠንሇመስተዲዴር ምክረ ሃሳብ ያቀርባሌ፤ሲወሰንምተግባራዊነቱን ይከታተሊሌ፤
10. የመንግስት የሌማት ዴርጅቶች ሂሳብ ከመዝገብ መሰረዝን በሚመሇከት ሇመስተዲዴር ምክር
ቤት ምክረ ሃሳብ ያቀርባሌ፤ አፇፃፀሙን ይከታተሊሌ፤
11. የመንግስት

የሌማት

ዴርጅቶችን

የፋይናንስ

አጠቃቀማቸውን፤

የብዴር

አወሳሰዴና

አመሊሇሳቸውን በቅርበት ይከታተሊሌ፤
12. የመንግስት የሌማት ዴርጅቱን የተፇቀዯ ካፒታሌ በዚህ ዯንብ አንቀፅ18(2) በተመሇከተው
ጊዜ ውስጥ በሙለ ተከፍል እንዱያሌቅ ያዯርጋሌ፤ ይከታተሊሌ፤ የመጠባበቂያ ሂሳቦች
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እንዱያዙ ወይም ከመንግስት ገንዘብ እንዱመዯብ ሇመስተዲዴር ምክር ቤት ምክረ ሀሳብ
ያቀርባሌ ሲወሰንምተግባራዊ እንዱሆን ያዯርጋሌ፤
13. የመንግስት የሌማት ዴርጅቶች ሇምርምር እና ሇፇጠራ በቂ በጀት እንዱመዴቡ እንዱሁም
የተገኘውን

የምርምር

እና

የፇጠራ

ውጤት

የሚመሇከተው

አካሌ

ሇዚህ

ተግባር

ያስቀመጣቸውን አሰራር ተከትል እንዱያሰራጩ ሁኔታዎችን ያመቻቻሌ፤
14. የመንግስት

የሌማት

ዴርጅቶችን

አፇፃፀም

እና

ሁኔታ

የሚያሳዩ

የመረጃ

ሥርአት

ያዯራጃሌ፤ ማዕከሊዊ አስቀማጭም ሆኖ ያገሇግሊሌ፣ የዴርጅቶችን አፇፃፀም የሚመሇከቱ
የወሌ መረጃዎችን ያሳውቃሌ፤
15. ሇመንግስት የሌማት ዴርጅቶች ቦርዴ የተሰጠው ሥሌጣን እንዯተጠበቀ ሆኖ የመንግስት
የሌማት ዴርጅቶች ዋና ሥራ አስኪያጅ እና ምክትሌ ስራ አስኪያጆች ቅጥር እና ስንብት
ውሳኔ ከዴርጅቶች ቦርዴ ሲቀርብሇት ከክሌለ ርዕሰ መስተዲዴር ጋር በመምከር መርምሮ
ያፀዴቃሌ፤
16. የሌማት ዴርጅቶች ተሞክሮ የሚሇዋወጡበትን መዴረክ ያዘጋጃሌ፣ የዴርጅቶቹን የአመራር
አቅም ሇማሳዯግ የሚያስችለ ሥሌጠናዎች እንዱሰጡ ሁኔታዎችን ያመቻቻሌ፤
17. ከሕግ አግባብ ውጪ የተወሰደ ንብረቶችን እና በእንጥሌጥሌ ያለ ጉዲዮችን በሥራ ሊይ
ባለና ላልች አግባብነት ባሊቸው ሕጎች መሠረት አጣርቶ ውሳኔ ይሰጣሌ፤
18. በመንግስት የሌማት ዴርጅቶ ውስጥ መንግስት ያሇውን የባሇቤትነት መብት ሇማስከበር
የሚያስፇሌጉ ተግባሮችን ሇማከናወን የሚያስችሌ የአሠራር ሥርዓት ይዘረጋሌ፤
19. የመንግሥት የሌማት ዴርጅቶችን የሥጋት ሥራ አመራር ሥርዓት ያዘጋጃሌ፤ እንዱሁም
የግምገማና የማበረታቻ አፇፃፀም አሠራር ሥርዓት ያዘጋጃሌ፤
20. የመንግሥት ሌማት ዴርጅቶች የመንግስት የሌማት ፖሉሲወች ጋር የተጣጣመ መሆኑን
ሇማረጋገጥ ከሚመሇከተው አካሌ ጋር ይመክራሌ፤ ክትትሌም ያዯርጋሌ፤
21. የመንግስት ሌማት ዴርጅቶች በሌዩ ሁኔታ ትርፋቸውን እንዱጠቀሙ ወይም ሇማስፋፍያ
እንዱያውለ የሚያስችሊቸውን የአሰራር ስርዏት ይዘረጋሌ፤
22. የመንግሥት ሌማት ዴርጅቶች ኪሳራ ሲያጋጥማቸው ምንጩን በጥናት በመሇየት፤ አዋጭ
የሆነ የወጪ ቅነሳ ሥርዓት አዘጋጅቶ ሇመስተዲዴር ምክር ቤት ያቀርባሌ፤
23. የመንግሥት ሌማት ዴርጅቶች የአጭር እና የረጅም ጊዜ ብዴር ከባንክ የሚያገኙበትን
የአሰራር ስርዓት አጥንቶ ይዘረጋሌ፤ ተግባራዊነቱንም ይከታተሊሌ፤
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24. የሌማት ዴርጅቶቹ የፋይናንስ አሠራር ሥርዓት በተሇይም ገንዘብና ገንዘብ ነክ ጉዲዮችን
ያዘጋጃሌ ወይም ይዘረጋሌ፡፡ የሌማት ዴርጅቶቹን ውጤታማነት ይበሌጥ ሇማረጋገጥ
የሚያስችሌ እና የሥራ ባህሪያቸውን ያገናዘበ ሌዩ ሌዩ መመሪያዎችን ያወጣሌ፤
25. የባሇስሌጣኑን ዓሊማ ሇማስፇፀም የሚያስፇሌጉ ላልች ተግባራትን ያከናውናሌ፡፡

8. የተቆጣጣሪ ባሇሥሌጣኑ ዋና ኃሊፊ ሥሌጣን እና ተግባራት
1. የባሇሥሌጣኑን ሥራወች ይሰራሌ፤ያስተዲዴራሌ፤
2. የዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ1 የተጠቀሰው እንዯተጠበቀ ሆኖ፡ሀ.

በዚህ

ዯንብ

አንቀፅ
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ሥር

የተዘረዘሩትን

የተቆጣጣሪ

ባሇሥሌጣኑን

ሥሌጣንና

ተግባራትሥራ ሊይ ያውሊሌ፤
ሇ. የባሇሥሌጣኑን የሰው ሃይሌ ፍሊጎት በጥናት እና ሠራተኞች ቀጥር በመፇጽም በክሌለ
በፐብሉክ ሰርቪስ ቢሮ ያስፀዴቃሌ፤ ያስተዲዯራሌ፤
ሏ. የባሇሥሌጣኑን ስትራቴጂያዊ እና ዓመታዊ የሥራ እና የበጀት ዕቅዴ ያዘጋጃሌ ሲፀዴቅም
ተግባራዊ ያዯርጋሌ፤
መ. ሇባሇስሌጣኑ በተፇቀዯሇት የሥራ ፕሮግራምና በጀት መሠረት ክፍያዎችን ይፇጽማሌ፤
ሠ. ከሶስተኛ ወገን ጋር በሚዯረጉ ግንኙነቶች በሙለ ባሇሥሌጣኑን ይወክሊሌ፤
ረ. የባሇሥሌጣኑን የአፇፃፀም ሪፖርት ሇቢሮ ያቀርባሌ፤
ሰ. የባሇሥሌጣኑን የአዯረጃጀት መዋቅር ያዘጋጃሌ፤
ሸ.ሇሥራ ቅሌጥፍና በሚያስፇሌግ መጠን ሥሌጣንና ተግባሩን በከፊሌ ሇምክትሌ ኃሊፊው እና
ሇላልች የባሇሥሌጣኑ ሠራተኞች በውክሌና ሉያስተሊሌፍ ይችሊሌ፤
ቀ. ሇባሇስሌጣኑ በህግ የተሰጡትን ስሌጣን እና ተግባር ሇመወጣት ተጨማሪ ተግባራትን ይፇፅማሌ
ያስፇፅማሌ፤
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9.የምክትሌ ኃሊፊ ሥሌጣን እና ተግባራት
1. ከዋና ኃሊፊ በሚሰጠው የስራ መመርያ መሠረት የባሇስሌጣኑን ተግባርት በማቀዴ፤
በማዯራጀት፤ በመምራትና በማስተባበር ዋና ኃሊፊውን ያግዛሌ፤
2. በዋና ሥራ አስኪያጅ የሚሰጡትን ላልች ተግባራትን ያከናውናሌ፤
3. ዋና ሥራ አስኪያጅ በማይኖርበት ጊዜ ተክቶ ይሠራሌ፡፡

10.የተቆጣጣሪ ባሇሥሌጣኑ የሚያስተዲዴራቸው የሌማት ዴርጅቶች
ተቆጣጣሪ ባሇሥሌጣኑ በክሌለ ምክር ቤት የአስፇፃሚ አካሊት ሥሌጣንና ተግባር ሇመወሰን
ተሻሽል በወጣው አዋጅ ቁጥር 180/2012 አንቀፅ 34(11) ሊይ የተዘረዘሩትን የሌማት ዴርጅቶች
ያስተዲዴራሌ፤ይቆጣጠራሌ፡፡ ሆኖም የክሌለ መስተዲዴር ምክር ቤት እንዯአስፇሊጊነቱ ተቆጣጣሪ
ባሇሥሌጣኑ የሚያስተዲዴራቸውን የሌማት ዴርጅቶችን ብዛት ሉጨምር ይችሊሌ፡፡

ክፍሌ ሦስት
የመስተዲዴር ምክር ቤት ስሌጣን እና ተግባር
11. የመስተዲዴር ምክር ቤት ስሌጣን እና ተግባር
የመንግስት ሌማት ዴርጅቶች ዯንብ በማውጣት ማቋቋም በህግ የተሰጠው ስሌጣን እንዯተጠበቀ
ሆኖ፡1. አንዴ የመንግስት የሌማት ዴርጅቶች እንዱፇርስ፤ ከላሊ የመንግስት የሌማት ዴርጅት ጋር
እንዱዋሀዴ፤እንዱከፋፇሌ

እንዱሁም

እንዱሸጥ

ከባሇስሌጣኑ

ምክረ

ሀሳብ

ሲቀርብሇት

ይወስናሌ፤
2. የመንግስት የሌማት ዴርጅት መነሻ ካፒታሌ ይመዴባሌ፤ካፒታሌ እንዱጨምር ወይም
እንዱቀንስ፤መጠባበቅያ ሒሳብ እንዱያዝ ምክረ ሀሳብ ከባሇስሌጣኑ ሲቀርብሇት ይወስናሌ፤
3. የመንግስት የሌማት ዴርጅቶች ወዯ ግሌ የሚዛወሩበት የአሰራር ስርዏት በባሇስሌጣኑ ተጠንቶ
ሲቀርብሇት ይወሰናሌ፤
4. የመንግስት የሌማት ዴርጅቶች የወጪ ቅነሳ ሥርዓት በባሇስሌጣኑ አዘጋጅቶ ሲያቀርብሇት
ይወስናሌ፡፡
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ክፍሌ አራት
ስሇ ዴርጅቶች አወቃቀር፤ ስራ አመራር ቦርዴ እና ካፒታሌ
12.የመንግስት የሌማት ዴርጅቶች አወቃቀር
ማንኛውም የመንግስት የሌማት ዴርጅት የሚከተሇው አዯረጃጀት ይኖረዋሌ፡1. የሥራ አመራር ቦርዴ፣
2. ዋና ሥራ አስኪያጅና እንዯአስፇሊጊነቱ ምክትሌ ሥራ አስኪያጆች፣
3. የሌማት ዴርጅቱ ዲይሬክቶሬቶች እና ሠራተኞች ይኖሩታሌ፡፡

13. ስሇ ስራ አመራር ቦርዴ አመሰራረት፤ የአባሊት ተዋጽኦና የአገሌግልት ዘመን
1.እያንዲንደ ዴርጅት ሇባሇስሌጣኑ የሚኖረው ተጠሪነት እንዯተጠበቀ ሆኖ ስራዎቹን በበሊይነት
የሚያስተባብርና በዋና ዋና የፖሉሲ ጉዲዮች ሊይ እየመከረ ውሳኔወችን የሚያሳሌፍ የራሱ ስራ
አመራር ቦርዴ ከዚህ በኃሊ ‘‘ቦርዴ’’ እየተባሇ የሚጠራ አካሌ ይኖረዋሌ፤
2. የቦርዴ አባሊት ቁጥር ቢያንስ አምስት ሆኖ ከፍተኛው ዯግሞ ከዘጠኝ ያሌበሇጠ ይሆናሌ፤
3. ሰብሳቢውን ጨምሮ የቦርዴ አባሊት ከክሌለ ርዕሰ መስተዲዴር ጋር አስቀዴሞ በሚዯረግ ምክክር
በባሇሥሌጣኑ ዋና ኃሊፊው አማካኝነት ይሰየማለ፤
4. በንዐስ ቁጥር 3 የተጠቀሰው እንዯተጠበቀ ሆኖ የቦርዴ አባሊቱ አሰያየም እና አመራረጥ በሙያ፤
በስራ ሌምዴና በግሌ ብቃት ሊይ ተመስርቶ ይፇፀማሌ፤
5. የቦርዴ አባሌ ተወዲዲሪ ያሌሆነ የላሊ ዴርጅት ቦርዴ አባሌ ሆኖ እንዱያገሇግሌ ሉሰየምና
ተጨማሪ ተሌዕኮ ሉሰጠው ይችሊሌ፤
6. የቦርዴ አባሊት የአገሌግልት ዘመን ከሶስት ዓመት የማያንስና ከአምስት ዓመት የማይበሌጥ
ይሆናሌ፤ ሆኖም እንዯአስፇሊጊነቱ ሲታመንበት ማንኛውም የቦርዴ አባሌ የአገሌግልት ጊዜው
ሲያበቃ ሇዲግመኛ ጊዜ ሉሰየም ወይም ሉመረጥ ይችሊሌ፤
7. የዴርጅቱ የስራ እንቅስቃሴ ቀጣይነት ይኖረው ዘንዴ የቦርዴ አባሊቱ የአገሌግልት ዘመን
በአንዴና ተመሳሳይ ጊዜ አያበቃም፤
8.

ማንኛውም የቦርዴ አባሌ አባሌነቱን በገዛ ፇቃደ የተወ እንዯሆን ቦርደ ተተኪ አባሌ
እንዱተካ ሇባሇስሌጣኑ ያቀርባሌ፤
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14.የቦርደ ስብሰባ ጊዜና የውሳኔ አሰጣጥ ስነ-ሥርዓት
1. ቦርደ መዯበኛ ስብሰባውን ቢያንስ በሶስት ወር አንዴ ጊዜ ያካሂዲሌ፤ሆኖም አስቸኳይ ጉዲዮች
ሲያጋጥሙት በዚህ ሳይወሰን ማካሄዴ አይከሇክሌም፤
2.

የቦርዴ

አባሊት

ስብሰባው

ከመካሔደ

በፊት

የመወያያ

አጀንዲው

በጽሁፍ

ተዘጋጅቶ

እንዱዯርሳቸው ያስፇሌጋሌ፤
3. ከቦርደ አባሊት መካከሌ ከግማሽ በሊይ የሚሆኑት የተገኙ እንዯሆነ ምሌዏተ-ጉባኤ ይሖናሌ፤
4. ማንኛውም ጉዲይ ሇቦርዴ ቀርቦ ከተመረመረ በኃሊ በስብሰባው ሊይ በተገኙት አባሊት የአብሊጫ
ዴምጽ የተዯገፇ እንዯሆነ የቦርደ ውሳኔ ሆኖ ያሌፋሌ፤ ሆኖም ዴምጹ እኩሌ ሇእኩሌ የተከፇሇ
እንዯሆነ የሰብሳቢውን ዴጋፍ ያገኘው ሀሳብ የቦርደ ውሳኔ ይሆናሌ፤
5. ቦርደ ከዴርጅቱ ሰራተኞች መካከሌ ፀሀፊውን መርጦ ሉመዴብ ይችሊሌ፤
6. ፀሀፊው ቦርደ የሚያካሂዲቸውን የእያንዲንደን ስብሰባ ቃሇ-ጉባኤ በሚገባ ይይዛሌ፤ በስብሰባው
ሊይ የተገኙት አባሊትም በቃሇ-ጉባኤው ሊይ እንዱፇርሙ ይዯረጋሌ፤
7. የዴርጅቱ ዋና ስራ አስኪያጅ በቦርዴ ስብሰባዎች ሊይ በአካሌ ሉገኝ እና ሉሳተፍ ይችሊሌ፤ሆኖም
ዴምጽ የመስጠት መብት የሇውም፤
8. በዚህ አንቀጽ ከዚህ በሊይ የሰፇሩት ዴንጋጌወች እንዯተጠበቁ ሆነው ቦርደ የራሱን ውስጣዊ
የስብሰባ ጊዜና የውሳኔ አሰጣጥ ስነ-ስርዏት ዯንብ ሉያወጣ እና በስራ ሊይ ሉያውሌ ይችሊሌ፡፡

15.ስሇ ቦርዴ አባሊት ሀሊፊነት እና ተጠያቂነት
1. የቦርዴ አባሊት በዚህ አዋጅ መሠረት የተሰጧቸውን ተግባራት በከፍተኛ ትጋትና በብርቱ
ጥንቃቄ መፇፀም አሇባቸው፤
2. አባሊቱ ተግባራቸውን በአግባቡ ካሇመፇፀማቸው የተነሳ በዴርጅቱ ሊይ ሇሚዯርሰው ጉዲት
በአንዴነትና በነጠሊ ተጠያቂዎች ይሆናለ፡፡
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ክፍሌ አምስት
የመንግስት የሌማት ዴርጅት ካፒታሌ
16. ዴርጅት ሇማቋቋም ስሇሚያስፇሌግ ካፒታሌ
1 ማንኛውም የመንግስት የሌማት ዴርጅት ካፒታሌ ይኖረዋሌ፡፡
2 አንዴ

የመንግስት

የሌማት

ዴርጅት

ሇማቋቋም

የሚያስፇሌገውን

መነሻ

ካፒታሌ

ተቆጣጣሪው ባሇስሌጣን ምክረ ሃሳብ ሇመስተዲዴር ምክር ቤት እንዱቀርብ ያዯርጋሌ፡፡
ካፒታለ በዓይነት ወይም በጥሬ ገንዘብ ሉሆን ይችሊሌ፡፡ በዓይነት የተከፇሇ ከሆነ ባሇስሌጣኑ
በትክክሌ የተጣራ ስሇመሆኑ ያረጋግጣሌ፡፡

17.ስሇተከፇሇና ስሇተፇቀዯ ካፒታሌ
1. ማንኛውም የመንግስት የሌማት ዴርጅት ሲቋቋም ዴርጅቱ የሚኖረው የተከፇሇ ካፒታሌ
መጠን ከተፇቀዯው ካፒታሌ ሀያ አምስት በመቶ /25 በመቶ/ ሉያንስ አይችሌም፤
2. የአንዴ ዴርጅት የተፇቀዯ ካፒታሌ ዴርጅቱ ከተቋቋመበት ጊዜ ጀምሮ በአምስት አመት
ውስጥ በሙለ ተከፍል ማሇቅ አሇበት፤
3. የተፇቀዯው ካፒታሌ በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 2 በተወሰነው ጊዜ በሙለ ተከፍል
ካሊሇቀ ቢሮው የሶስተኛ ወገኖች መብት ሳይነካ የዴርጅቱን ካፒታሌ ወዯ ተከፇሇው
የካፒታሌ መጠን ዝቅ ያዯርገዋሌ፡፡

18. የተከፇሇ ካፒታሌ ስሇመጨመር
የተቆጣጣሪ ባሇስሌጣኑ ከዴርጅቱ ገቢ ውስጥ ተቀናሽ እንዱሆን በማዴረግ ወይም ሇመስተዲዴር
ምክር ቤት አቅርቦ በማስመዯብ የዴርጅቱን ካፒታሌ እንዱጨምር ሉያዯርግ ይችሊሌ፡፡

19.ካፒታሌ ስሇመቀነስ
የሶስተኛ ወገኖች መብት ሳይነካ የአንዴ ዴርጀት ካፒታሌ የሚከተለት ሁኔታዎች ሲያጋጥም
ሉቀንስ ይችሊሌ፡1. የዴርጅቱ ካፒታሌ እንዱቀንስ ኦዱተሮች ሀሳብ ሲያቀርቡ ፣
2. በዴርጅቱ ቦርዴ በሚቀርበው ሃሳብ መሠረት ካፒታለ እንዱቀንስ ሲወሰን፣ወይም
3. የዴርጅቱ የተፇቀዯ ካፒታሌ በዚህ ዯንብ አንቀጽ17 ንዐስ አንቀጽ /2/ መሠረት ሲወሰን
በሙለ ተከፍል ያሊሇቀ ሲሆን፡፡
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ክፍሌ ስዴስት
ንዐስ ክፍሌ አንዴ
ስሇ ዴርጅቶች ሒሳብ እና ቁጥጥር ስርዏት
20.ስሇ ሒሳብ አያያዝ መርሆች
ማንኛውም የሌማት ዴርጅት በንግዴ አሰራር ተቀባይነት ያሊቸውን የሒሳብ አያያዝና አጠባበቅ
መርሆች በመከተሌ ሥራዎቹን ያከናውናሌ፤ ይህንን ተግባራዊ ሇማዴረግ ባሇስሌጣኑ አስፇሊጊ
የሆኑ መመርያወች ሉያወጣ ይችሊሌ፡፡

21.ስሇ ሒሳብ ዓመት፤ የሒሳብ አዘጋግና ስሇ ዓመታዊ ዘገባዎች
1) የመንግስት ሌማት ዴርጅት የሒሳብ ዘመን በባሇስሌጣኑ የሚወሰን ይሆናሌ፤
2) የመንግስት የሌማት ዴርጅት ቢያንስ በሒሳብ ዓመቱ አንዴ ጊዜ ሂሳቡን መዝጋት አሇበት፡፡
ሒሳቡን የመዝጋቱ ተግባር የሂሳብ ዓመቱ በተጠናቀቀ በዘጠና ቀን ጊዜ ውስጥ መፇፀም
ይኖርበታሌ፤
3) የመንግስት ሌማት ዴርጅት

ስሊሇፇው ዓመት የዴርጅቱ ሠራተኞችና አቋሞች ሁኔታ፣

ስሇተከናወኑ ተግባሮችና በቅርብ ሥራ ሊይ ሉውለ ስሇታሰቡ ዋና ዋና ዕቅድችና ኘሮግራሞች
ጭምር ሪፖርት ያዘጋጃሌ፤
4) በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ ሁሇት /2/ መሠረት የዴርጅቱን ሂሳብ በወቅቱ አሇመዝጋት
በዴርጅቱ ስራ ሀሊፊወችን በኃሊፊነት የሚያስጠይቅ ይሆናሌ፡፡

22.ስሇመጠባበቂያ ሂሳቦች እና አጠቃቀማቸው
1. ማንኛውም

የመንግስት

የሌማት

ዴርጅት

ሕጋዊ

መጠባበቂያ

ሂሳብ

ይመሰርታሌ፤ይይዛሌ፤
2. በላሊ ሕግ የተወሰነው እንዯተጠበቀ ሆኖ ማንኛውም የመንግስት የሌማት ዴርጅት
ከተጣራ ትርፍ ሊይ አምስት/5/ በመቶ በየአመቱ እያነሳ ሕጋዊ መጠባበቂያው ሂሳብ
የመንግስት ሌማት ዴርጅቱን ካፒታሌ ሃያ /2ዏ/ በመቶ እስኪያህሌ ዴረስ ወዯ
መጠባበቂያ ሂሳቡ ያስገባሌ፤
3. ሕጋዊ መጠባበቂያ ሂሳቡ
ሀ.በዴርጅቱ ሊይ የዯረሱ ኪሳራዎችን ሇመሸፇን ፣
ሇ.ያሌታሰበ ወጪዎችንና ዕዲዎችን ሇመሸፇን ሉውሌ ይችሊሌ፡፡

12

4. የማንኛውም የመንግስት የሌማት ዴርጅት ቦርዴን እያስፇቀዯ ላልች መጠባበቂያ ሂሳቦች
እንዱያዙ ሇማዴረግና አጠቃቀማቸውንም ሇመወሰን ይችሊሌ፡፡

23.ስሇ ግብር እና ቀረጥ ክፍያ
1. የግብር እና ቀረጥ ክፍያን በሚመሇከት አግባብ ባሊቸው ሕጏች የተዯነገጉት በዴርጅቱ
ሊይም ተፇጻሚወች ይሆናለ፤
2. ዴርጅቶች በላሊ ሕግ መሠረት ከግብር እና ቀረጥ ነጻ ሇመሆን ያሊቸውን መብትና
ላሊም መብት ይህ ዯንብ አያስቀርባቸውም፡፡

24.የመንግስት የትርፍ ዴርሻ ክፍያ
በዚህ ዯንብ አንቀጽ 7/9/ እንዯተጠበቀ ሆኖ ማናቸውም የሌማት ዴርጅት የበጀት ዓመቱ
ከተጠናቀቀበት ጊዜ አንስቶ ባለት ሰባት /7/ ወራት የመንግስትን የትርፍ ዴርሻ ሇመንግስት
ፇሰስ ያዯርጋሌ፡፡

ንዐስ ክፍሌ ሁሇት
ስሇ ሒሳብ ምርመራና ቁጥጥር
25.ስሇ ኦዱተሮች አም
1. በላሊ ሕግ ሇክሌለ ዋናው ኦዱተር መስሪያ ቤት የተሰጠው ስሌጣንና ተግባር እንዯተጠበቀ
ሆኖ የማንኛውም የመንግስት የሌማት ዴርጅት ሂሳብ ባሇስሌጣኑ በሚሰይማቸው የውጪ
ኦዱተሮች ይመረመራሌ፤
2. ተቆጣጣሪው ባሇስሌጣን የሚሰይማቸው የውጪ ኦዱተሮች በክሌለ ዋናው ኦዱተር መስሪያ
ቤት

የወጡ መመዘኛዎችን የሚያሟለና ከማንኛውም አይነት ተጽዕኖ ነጻ መሆናቸውን

ማረጋገጥ አሇበት፤
3. ተቆጣጣሪው ባሇስሌጣኑ የውጪ ኦዱተሮችን የሥራ ዘመን ይወስናሌ፡፡

26.ሂሳብ የማስመርመር ግዳታ
የተመርማሪውን የመንግስት የሌማት ዴርጅት ገንዘብ ወይም ንብረት የተረከበ፣ ወጪ
ያዯረገ፣

የከፇሇ

ወይም

ሇሂሳቡ

ኃሊፊ

የሆነ

ማንኛውም

የማስመርመርና አስፇሊጊውን መረጃ የማቅረብ ግዳታ አሇበት፡፡
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ሰው

ሲጠየቅ

ሂሳቡን

ክፍሌ ሰባት
ዴርጅቶች ስሇሚዋሀደበት፤ስሇሚከፋፇለበት እና ስሇ መፍረስ
27.መርህ
1. ሁሇት

ወይም

ከሁሇት

በሊይ

የሆኑ

የመንግስት

የሌማትዴርጅቶች

አንደ

ላሊውን

በመጠቅሇሌም ሆነ አንዴ ላሊ አዱስ ዴርጅት በመፍጠር በመስተዲዴር ምክር ቤት ውሣኔ
ሉዋሃደ ይችሊለ፤
2. አንዴ የመንግስት የሌማት ዴርጅት ሁሇት ወይም ከሁሇት በሊይ የሆኑ አዱስ የሌማት
ዴርጅቶች እንዱሆን በመስተዲዴር ምክር ቤት ውሣኔ ሉከፋፇሌ ይችሊሌ፤
3. የመዋሃደም

ሆነ

የመከፋፇለ

ውሣኔ

ተግባራዊ

የሚሆነውን

በዚህ

ዯንብ

መሠረት

በመስተዲዴር ምክር ቤት በሚወጣ ዯንብ ይሆናሌ፡፡

28. የወሌ ዴንጋጌ
1) ከባሇገንዘቦች ጋር የብዴር ስምምነት ያዯረገና ዕዲውን ገና ያሌከፇሇ የመንግስት የሌማት ዴርጅት
በዚህ ዯንብ መሰረት ከመዋሀደ ወይም ወዯ ላልች አዲዱስ ዴርጅቶች ከመከፋፇለ በፊት
የአበዲሪውን እና የዋስትና ሰጪውን ስምምነት መጠየቅ ይኖርበታሌ፤
2) በዚህ ዯንብ መሰረት እንዱዋሀዴ ወይም ወዯላልች አዲዱስ ዴርጅቶች እንዱከፋፇሌ የታሰበ
ማንኛውም ዴርጅት አስቀዴሞ ዕዲ ያሇበት ሆኖ ሲገኝ በውህዯቱ ወይም በክፍፍለ ምክንያት እንዯ
አዱስ የሚፇጠረው ዴርጅት በገንዘብ ጠያቂወች በኩሌ የሚፇሇግበትን ዕዲ ሇመክፇሌ የማይችሌ
ስሇመሆኑ የታወቀ እንዯሆነ የመዋሀደም ሆነ የመከፋፇለ ውሳኔ አይሰጥም፤
3) የሚዋሀዯው ወይም የሚከፋፇሇው ዴርጅት ካሇፇው ግማሽ አመት መጀመርያ አንስቶ ውህዯቱ
ወይም ክፍፍለ እስከተፇፀመበት ጊዜ ዴረስ ያሇው ሂሣብ በኦዱተር ይመረመራሌ፡፡

29.የመብትና ግዳታ መተሊሇፍ
1. በመዋሃዴ ምክንያት ሕሌውናውን የሚያጣ ዴርጅት መብትና ግዳታ ወዯሚጠቀሌሇው
ወይም በመዋሃዴ ወዯ ሚፇጠረው አዱስ ዴርጅት ይተሊሇፋሌ፡፡
2. የሚከፋፇሌ ዴርጅት መብትና ግዳታ በዚህ ዯንብ አንቀጽ 30 የተመሇከተው የመብትና
ግዳታ ምዯባ መሠረት በመከፋፇለ ወዯ ሚፇጠሩት አዱስ ዴርጅቶች ይዛወራሌ፡፡
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30.የሚከፋፇሌ ዴርጅት መብትና ግዳታ
1. በመከፋፇሌ ሊይ ያሇ ዴርጅት መብትና ግዳታ በመከፋፇሌ ወዯ ሚፇጠሩት ዴርጅቶች
የሚመዯበው በባሇስሌጣኑ ውሳኔ ይሆናሌ፡፡
2. ባሇስሌጣኑ የዴርጅቱን መከፋፇሌ ውሣኔ የያዘና መብትና ግዳታው በመከፋፇለ በተፇጠሩት
ዴርጅቶች መካከሌ እንዳት እንዯተመዯበ የሚያሳይ የተሟሊ ሪፖርት ያዘጋጃሌ፡፡የሪፖርቱ
አንዴ ቅጂ በመከፋፇለ የተፇጠረው እያንዲንደ ዴርጅት በሚቋቋምበት ጊዜ ሇመስተዲዴር
ምክር ቤት ያቀርባሌ፡፡
3. ባሇስሌጠኑ የሪፖርቱን ዋና ዋና ነጥቦች የያዘ መግሇጫ በሰፊው በሚሰረጩ ጋዜጦች
አማካኝነት በአማርኛና በእንግሉዘኛ ቋንቋወች ታትሞ እንዱወጣ ይዯረጋሌ፡፡
4. በንዐስ አንቀጽ 1 እስከ 3 የሰፇሩት ዴንጋጌወች ቢኖሩም በክፍፍለ የተፇጠሩት ዴርጅቶች
ሁለ የተከፇሇው ዴርጅት ሇሶስተኛ ወገኖች የገባው ግዳታ በሚመሇከት በአንዴነት እና
በነጠሊ ሀሊፊነት ይኖርባቸዋሌ፡፡

31.ስሇዴርጅቶች መፍረስ
ማንኛውም የመንግስት የሌማት ዴርጅት ከሚከተለት ምክንያቶች በአንደ ሉፇርስ ይችሊሌ፡ሀ. በማቋቋሚያው ዯንብ የተመሇከተው የዴርጅቱ የመቆያ ጊዜ ሲያሌቅ ፣
ሇ.የሌማት ዴርጅቱ የተቋቋመበት ሥራ ሲያሌቅ ፣
ሏ.የሌማት ዴርጅቱ የተቋቋመበት ዓሊማ ሲከሽፍ ወይም ሉፇፀም የማይችሌ ሲሆን ፣
መ. ከመቶ ሰባ አምስት /75 በመቶ/ የሚሆነው የተከፇሇው የዴርጅቱ ካፒታሌ ሲጠፋ፣
ሠ. የመስተዲዴር ምክር ቤት የዴርጅቱን ሕሌውና የሚነካ ውሣኔ ሲሰጥ፣
ረ. የዴርጅቱ መክሰር በውጪ ኦዱተሮች ሲረጋገጥ ወይም በፍርዴ ቤት ሲወሰን ፣

32.በኪሣራ ጊዜ ስሇሚዯረግ የሂሳብ ማጣራት
1 የመክሰር ሥርዓትን በሚመሇከት የንግዴ ሕጉ በሚዯነግገው መሠረት አስፇሊጊው ሇውጥ
ተዯርጏባቸው በመንግስት የሌማት ዴርጅቶች ተፇጻሚ ይሆናለ፡፡
2 በንዐስ አንቀጽ 1 የተገሇፀው ቢኖርም ፍርዴ ቤት የዴርጅት መክሰር በንግዴ ህግ
መሠረት በአጭር ስነ-ስርዓት እንዱመራ ሉወስን ይችሊሌ፡፡
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33. ስሇ ሂሳብ አጣሪወች አም፤ስሊጣንና ተግባር
1) በዚህ ዯንብ አንቀጽ 31 ከንዐስ አንቀጽ 1 እስከ 4 የተመሇከቱት ሁኔታወች ሲያገጥሙ
ባሇስሌጣኑ በክሌለ ዋና ኦዱተር መስርያ ቤት የወጡትን መመዘኛወች የሚያሟሊ እና የዴርጅቱን
ሰራተኛ ያሌሆነ አንዴ ወይም ከአንዴ በሊይ የሆኑ የሒሳብ አጣሪወችን ይሾማሌ፤ በቂ ምክንያት
ሲያጋጥም ዯግሞ ሉሽር እና በምትካቸው ላልችን ሉሾም ይችሊሌ፤
2) ሒሳብ አጣሪዎች በመፍረስ ሊይ ያሇውን ዴርጅት መዛግብትና የሒሳብ ሰነድች ይረከባለ፤
3) ባሇስሌጣኑ በላሊ ሁኔታ ካሌወሰነ በስተቀር ሒሳብ አጣሪወች በዚህ ዯንብ መሰረት የዴርጅቱን
ንብረት በመረከብ ሇቦርደ እና ሇዋና ሥራ አስኪያጁ የተሰጣቸውን ስሌጣን እና ተግባራት በስራ ሊይ
ያውሊሌ፡፡ሆኖም ሒሳብ አጣሪወቹ ያሌተቋጩ ውልች ከሚጠይቁት አፇጻጸም ወይም ሇሒሳብ
ማጣራቱ አስፇሊጊ ሆነው ከተገኙት በስተቀር አዲዱስ የንግዴ ስራወችን ሉጀምሩ አይችለም፤
4) ቦርደ ከባሇፇው የሒሳብ ዓመት መጨረሻ ጀምሮ የሒሳብ ማጣራት ተግባሩ እስከሚጀመርበት
ቀን ያሇውን ጊዜ የሚሸፍንና የዴርጅቱን ጉዲዮች የሚመሇከት ሪፖርት አዘጋጅቶ ሇሒሳብ አጣሪወች
እንዱዯርሳቸው ያዯርጋሌ፤
5) ሒሳብ አጣሪወችና ቦርደ የዴርጅቱን መብቶችና ግዳታዎች ባጭሩ የያዘ መግሇጫ በጋራ
አዘጋጅተው ይፇራረሙበታሌ፤
6) ባሇስሌጣኑ በተሇየ ሁኔታ ካሌወሰነ በስተቀር ቦርደና የዴርጅቱ ዋና ሥራ አስኪያጅ ሂሳብ
አጣሪዎቹን በስራቸው ያግዟቸዋሌ፡፡

34.ባሇገንዘቦችን ስሇመጥራት
1 ሒሳብ አጣሪወች ዴርጅቱ የሚፇርስ መሆኑን በመግሇጽ ያሊቸውን የገንዘብ ጥያቄ በተገቢው
የሰነዴ ማስረጃ አስዯግፇው ያቀርቡ ዘንዴ ሇባሇገንዘቦች የማሳወቅ ሀሊፊነት አሇባቸው፤
2 ስማቸው በዴርጅቱ መዝገብ ሊይ ተይዞ ሇሚገኘው፤ እንዱሁም በላሊ ሁኔታ ሇታወቁ
ባሇገንዘቦች ጥሪው በዯብዲቤ ይሊክሊቸዋሌ፤ላልች ባሇገንዘቦችበሰፊው በሚሰራጭ የክሌለ
ጋዜጣ በየሳምንቱ በሚወጡ ሶስት ተከታታይ ማስታወቅያወች ጠሪ ይዯረጋሌ፤
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3 ባሇገንዘቦች

ያሊቸውን

የገንዘብ

ጥያቄ

እንዯነገሩ

ሁኔታ

ዯብዲቤ

ከዯረሳቸው

ወይም

የመጨረሻው የጋዜጣ ማስታወቅያ ከወጣበት ቀን ጀምሮ በ90 ቀናት ውስጥ ጥያቄዎቻቸውን
ማቅረብ አሇባቸው፤
4 ሒሳብ አጣሪዎች ስሇ ዯርጅቱ የሒሳብ እንቅስቃሴ ተገቢውን መግሇጫ አዘጋጅተው
ሰሇዕዲው አከፋፇሌ ያሊቸውን ሓሳብ፤ ስሇ ባሇገንዘቦች ዝርዝር እና የአከፋፇሊቸው ቅዯም
ተከተሌ የሚኖር ከሆነም በመጨረሻ ሇባሇስሌጣኑ ማቅረብ አሇባቸው፤
5 ባሇስሌጣኑ ሒሳብ አጣሪወች ያዘጋጁትን የሂሳብ እንቅስቃሴ መግሇጫ መሰረት በማዴረግና
ሇአከፋፇሌ ያቀረቡትን ሀሳብ በማመዛዘን፡ሀ) የገንዘብ ጥያቄያቸውን በማስረጃ በማስዯገፍ ሊቀረቡ ባሇገንዘቦች ክፍያው እንዱፇጸም
ያዛሌ፤
ሇ) የዴርጅቱ ጥሬ ገንዘብ ሇባሇገንዘቦች መከፇሌ ያሇበትን ዕዲ የማይሸፍን ሆኖ ሲገኝ
የሶስተኛ ወገኖችን መብት ሳይነካ እርሱ በሚያፀዴቀው የሽያጭ ዘዳ የሒሳብ አጣሪዎች
የዴርጅቱን ንብረቶች እንዱሸጡ ሉፇቅዴ ይችሊሌ፤
6

ጠቅሊሊ ንብረት ዕዲውን ሇመክፇሌ የማይችሌ ሆኖ በሚገኝበት ጊዜና የተፇቀዯው
ካፒታሌ በሙለ ሳይከፇሌ የቀረ እንዯሆነ ሒሳብ አጣሪወች ቀሪው ካፒታሌ እንዱከፇሌ
ባሇስሌጣኑን ይጠይቃሌ፡፡

35.የባሇገንዘቦችን መብት ስሇመጠበቅ
1. የታወቁ ባሇገንዘቦች በዚህ ዯንብ አንቀጽ 35 ንዐስ ቁጥር 3 ስር በተመሇከተው የጊዜ ገዯብ
ውስጥ የገንዘብ ጥያቄያቸውን ሣያቀርቡ የቀሩ እንዯሆነ ሉከፇሊቸው የሚገባው ገንዘብ በባሇ ገንዘቦቹ
ስም በባንክ ተቀማጭ ይዯረጋሌ፤
2.

ባሌተጠናቀቁ

የዴርጅቱ

ስራዎች

መነሻነት

የሚቀርቡ

የገንዘብ

ጥያቄዎችን

ሇመሸፇን

የሚያስፇሌገው ገንዘብ እንዱሁም ባሇገንዘቦቹ ዋስትና ያሌተሰጣቸው ከሆነ ክርክር ያስነሱ እዲዎች
ሇመሸፇን የሚያስፇሌገው ገንዘብ ክርክሩ እስከሚወሰንበት ቀን ዴረስ ሇብቻ ተቀማጭ ሆኖ ይያዛሌ፤
3. በዚህ ዯንብ መሰረት የዴርጅቱ ህሌውና ካከተማ በኃሊ የቀረበና በዴርጅቱ መዝገብ ያሌታወቀ
ማናቸውም ዕዲ ባሇገንዘቦቹ የገንዘብ ጥያቄያቸውን በተወሰነው ገዜ ውስጥ ሣይቀርቡ የቀሩት
ከአቅም በሊይ በሆነ ምክንያት የሆነ እንዯሆነ በትርፍነት ሇክሌለ መንግስት ከገባው ሀብት ሊይ
ተቀናሽ ሆኖ እንዱከፇሊቸው ሉጠይቁ ይችሊለ፡፡ እንዱሁም በሒሳብ አጣሪዎች ቸሌተኝነት ምክንያት
ዕዲው ያሌተከፇሊቸው ባሇገንዘቦች ሒሳብ አጣሪወችን በሀሊፊነት ሉጠይቁ ይችሊለ፡፡
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36.የመጨረሻ የሀብትና ዕዲ መግሇጫና የዴርጅቱን መፍረስ ስሇማስታወቅ
1 ባሇገንዘቦች ገንዘቡ ከተከፇሊቸው በኃሊ ሉቀርቡ የሚችለ የገንዘብ ጥያቄወችን ሇመሸፇን
የሚያስፇሌገው ገንዘብ በዚህ ዯንብ አንቀጽ 36 ንዐስ ቁጥር 2 ተቀማች ከሆነ በኃሊ ሒሳብ
አጣሪወች ዴርጅቱ ትርፍ ሀብት ካሇው ይህንኑ የሚያሳይ የመጨረሻ የሀብትና የዕዲ መግሇጫ
አዘጋጅተው ሇባሇስሌጣኑ ያቀርባለ፤ይህንኑ ሇክሌለ ፋይናንስ ቢሮ እና ዋና ኦዱተር መስርያቤት
በግሌባጭ ያሳውቃለ፤
2 የክሌለ ዋና ኦዱተር መስርያ ቤት አንዲች አስተያየት ቢኖረው ይህንኑ ሇክሌለ ፋይናንስ
ቢሮና ሇባሇስሌጣኑ ወዴያውኑ ያሳውቃሌ፤
3. ባሇስሌጣኑ የክሌለን ዋና ፋይናንስ ቢሮ የቅዴምያ ስምምነት ካገኛ በኃሊ የመጨረሻውን
የሀብት እና የዕዲ መግሇጫ ሲያፀዴቀው ወዴያውኑ ዴርጅት እንዱፇርስ መፇሇጉን
ሇመስተዲዴር ምክር ቤቱ ያሳውቃሌ፤
4. መስተዲዴ ምክር ቤትም ዴርጅቱ የተቋቋመበትን ዯንብ ይሰርዛሌ፤ከዚህ ጊዜ ጀምሮም
የዴርጅቱ ህሌውና ያከትማሌ፤
5. የፇረሰው ዴርጅት መዛግብት በባሇስሌጣኑ ዘንዴ ተቀማጭ ሆነው ሇ10 ዓመታት
ይቆያሌ፤እነዚህን መዛግብት ሇማየት የሚፇሌጉ ሰዎችም ተገቢውን የአገሌግልት ክፍያ
በመክፇሌ ማየትና መመርመር ይችሊሌ፡፡

37.ሇመንግስት ገቢ ስሇሚሆኑ ሀብቶች
በዚህ ዯንብ መሰረት የፇረሰና ሒሳቡ እንዱጣራ የተዯረገ ማንኛውም ዴርጅት ትርፍ ሀብት ቢኖር
ሇክሌለ መንግስት ገቢ ይሆናሌ፡፡

ክፍሌ ስምንት
ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች
38.የተቆጣጣሪ ባሇስሌጣኑ የሂሳብ መዝገብ
1. የተቆጣጣሪ ባሇስሌጣኑ የተሟሊ እና ትክክሇኛ የሂሳብ መዝገብ ይይዛሌ፡፡
2. የተቆጣጣሪ ባሇስሌጣኑ የሂሳብ መዝገብ እና ገንዘብን የሚመሇከቱ ሠነድች በየዓመቱ
ሇክሌለ ዋና ኦዱተር መስሪያ ቤት በሚመዯቡ ኦዱተሮች ይመረመራሌ፡፡
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39.በጀት
የባሇ ስሌጣኑ በጀት በመንግስት ይመዯባሌ፡፡

40.በላልች ሕጏች ስሇተቋቋሙ ዴርጅቶች
1. ይህ ዯንብ ከመውጣቱ በፊት ክሌለ ቀዯም ሲሌ ባወጣቸው ላልች ሕግጋትና ዯንቦች
የተቋቋሙ ማንኛውም የመንግስት የሌማት ዴርጅቶች ፣
2. ከዚህ ዯንብ በኋሊ በሚወጡ ዯንቦች የመንግስት የሌማት ዴርጅቶችን እንዯገና እንዱቋቋሙ
ተከፋፍሇው አዱስ በሚቋቋሙ ዴርጅቶች እንዱተኩ ወይም ከላልች ዴርጅቶች ጋር
እንዱዋሃደ ወይም፣
3. በዚህ

ዯንብ

መሠረት

እንዯተቋቋሙ

ተቆጥረው

በዚህ

ሕግ

ዴንጋጌዎች

መሠረት

እንዱተዲዯሩ ሉዯረግ ይችሊሌ፡፡

41.ተፇጻሚ ስሇማይሆኑ ሕጏች
1. ከዚህ ዯንብ ጋር የሚቃረን ማናቸውም ዯንብ፣ መመሪያ ወይም አሰራር በዚህ ዯንብ ውስጥ
በተሸፇኑት ጉዲዮች ሊይ ተፇጻሚነት አይኖራቸውም፤
2. በዚህ አንቀጽ ንዐስ ቁጥር1 የተገሇጸው እንዯተጠበቀ ሆኖ፡ሀ. ዯንብ ቁጥር 147/2008 አንቀጽ 9፤አንቀጽ10 (ንዐስ አንቀጽ 2፤3 እና 4) ፤አንቀጽ
11(ንዐስ አንቀጽ 8፤9፤10፤12፤13) ፤
ሇ. ዯንብ ቁጥር 80/2003 አንቀጽ 9 (ንዐስ አንቀጽ 1፤3፤4) ፤
ሏ. ዯንብ ቁጥር 89/2003 አንቀጽ 7(ንዐስ አንቀጽ 1፤2፤3፤4) በዚህ ዯንብ ተሸረዋሌ፡፡

42. ስሇላልች ህጎች ተፇፃሚነት
በዚህ ዯንብ ውስጥ በላሊ አኳሃን ካሌተወሰነ በስተቀር ሇጉዲዩ አግባብነት ያሊቸው የሀገሪቱ
የፍትሏብሔርና የንግዴ ህጎች ዴንጋጌዎች ባሇስሌጣኑ በሚያስተዲዴራቸው የሌማት ዴርጅቶች
ሊይም በተመሣሣይ ተፇጻሚዎች ይሆናለ፡፡
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43.መመሪያዎችን የማውጣት ሥሌጣን
ባሇስሌጣኑ ይህ ዯንብ ሇማስፇፀም የሚረደትን መመሪያዎች ሉያወጣ ይችሊሌ፡፡

44.ዯንቡ የሚፀናበት ጊዜ
ይህ ዯንብ ከመጋቢት ------- 2ዏ12 ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናሌ፡፡
ሀዋሣ መጋቢት ---------- ቀን 2ዏ12 ዓ/ም

እርስቱ ይርዲው
የዯቡብ ብሄሮች ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክሌሌ መንግስት
ምክትሌ ርዕሰ መስተዲዴር
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