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1 

የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ መተዳደሪያ ደንብ - ግንቦት 2011 ዓ/ም - አዲስ አበባ 

አንቀጽ 1፡ መቋቋም 
 
በአሁኑ ወቅት የህዝቡን ነጻነት፣ እኩልነት፣ ፍትሃዊ የኢኮኖሚ ተጠቃሚነትንና አካታች ሐገራዊ ልማት ለማምጣት የተጀመረውን 
የዲሞክራሲ፣ የሰላም ግንባታና የመንግስት ሥርዓትን የማሻሻል ሒደትን ማገዝ ወቅታዊ መሆኑን በመረዳት፣ 
 
ኢትዮጵያዊያን ሐገራቸውንና ህዝባቸውን ከድህነት ለማላቀቅ የሚያደርጉትን ጥረት አቅም ያለው ኢትዮጵያዊ ሁሉ ምንም ዓይነት የዘር፣ 
የብሔር፣ የቋንቋ፣የፆታና የሓይማኖት ልዩነት ሳያግደው እንዲያግዝና እንዲተባበር ማንቀሳቀስ ልማትን ከማፋጠን ባሻግር በህዝቦች 
መካከል ያለውን ግንኙነትና ትስስር በማጠናከር ለሐገሪቱ ማህበራዊ፣ እኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ችግሮች ዘለቄታ ያለው መፍትሄ 
የሚያመጣ መሆኑን በማመን፣ 
 
የዳያስፖራው ማህበረሰብ ሐገሩንና ወገኑን ለመርዳት የሚያደርገው እንቅስቃሴ ከማንኛውም የፖለቲካና የመንግስት ተጽዕኖ የፀዳና 
በራሱ በዳያስፖራው ማህበረሰብ በሚመርጠው አመራር፤ በሚያስቀምጠው ግብና በሚነድፈው ዕቅድ እንዲንቀሳቀስ መንግስት 
አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚያደርግለት በማመን፣ 
 
የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ የተባለ ከዘር ከፖሊቲካና ከሐይማኖት ወገንተኝነት ነጻ የሆነ፣ ለትርፍ ያልተደራጀና መንግስታዊ 
ያልሆነ የልማት ድርጅት ግንቦት 23 ቀን 2011 ዓ/ም በአዲስ አበባ ተቋቁሟል። 
 
አንቀጽ 2:  ስያሜ 
 
በዚህ መተዳደሪያ ደንብ የተቋቋመው ድርጅት የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ በሚል ስም የሚጠራ ሲሆን ከዚህ በኋላ 
“ኢዲቲኤፍ ወይም ትረስት ፈንድ ወይም ደግሞ ድርጅት” ተብሎ በአጭሩ ይጠቀሳል። 

 
አንቀጽ 3፡ ትርጉም 
 

1. “የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ” ማለት በዚህ መተዳደሪያ ደንብ መሰረት በአዲስ አበባ ግንቦት 23 ቀን 2011 ዓ/ም 
የተቋቋመው ቦርድ - መር ድርጅት ማለት ነው። 

2.  “ፍሬንድስ ኦፍ ኢትዮጵያን ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ” ማለት በኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ አማካሪ ምክር ቤት ስራ 
አስፈፃሚ ኮሚቴ አማካኝነት በዚህ መተዳደሪያ ደንብ መሰረት ኢትዮጵያ ውስጥ  “የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ” 
በመባል ለተቋቋመው ድርጅት ከዳያስፖራው ማህበረሰብና የኢትዮጵያ ወዳጆች ገንዘብና እውቀትን በማሰባሰብ እንዲደግፍ 
በአሜሪካ አገር የተቋቋመው ድርጅት ማለት ነው። 

3. “የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ አካውንት” ማለት በዚህ መተዳደሪያ ደንብ መሰረት የተቋቋመው ድርጅት በኢትዮጵያ 
ውስጥ በማንኛውም ባንክ የሚከፍተው የባንክ አካውንት ማለት ነው። 

4. “የኢትዮጵያ ዳያስፖራ” ማለት ከኢትዮጵያ ውጪ በቋሚነት የሚኖር የኢትዮጵያ ዜግነት ያለው ወይም የኢትዮጵያ ተወላጅ 
የሆነ የውጭ ዜ ጋ የሆነ ማለት ነው። 

5.  “ኤጀንሲ” ማለት በአዋጅ ቁጥር 1113/2011 የተቋቋመው የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ኤጀንሲ ነው።  
6. “ቦርድ” ማለት መስራች አባላትንና በዚህ መተዳደሪያ ደንብ መሰረት ተቀባይነት ያገኙ ሌሎች አባላትን ያቀፈ “የኢትዮጵያ 

ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ” የበላይ አካል ነው። 
7. የትረስት ፈንዱ የገቢ ምንጭ ማለት ከዳያስፖራ ማህበረሰብ የሚገኘውን መዋጮ ማእከል አድርጎ፣ በቦርድ ውሳኔ መሠረት 

ከሕዝባዊ መዋጮ፣ ከገቢ ማስገኛ ስራዎች፣ ከእርዳታ ሰጪዎች፣ መንግስታዊና መንግስታዊ ካልሆኑ ድርጅቶች፣ኢትዮጵያዊ 
ካልሆኑ የኢትዮጵያ ወዳጆች፤የግል ድርጅቶች እና ትረስት ፈንዱን ለመርዳት ፍላጎት ካላቸው ኢትዮጵያውያን የሚገኘውን 
ገንዘብ ወይም ንብረት ማለት ነው። 

 
አንቀጽ 4፡ ዓላማ 
 
የትረስት ፈንዱ አላማዎች የሚከተሉት ናቸው፥ 

1. ከኢትዮጵያ ዳያስፖራ ማህበረሰብ፣ከግለሰቦችና ከለጋሽ ድርጅቶች ገንዘብና እውቀት በማሰባሰብ የድሃውን ህብረተሰብ 
ማህበራዊና ኤኮኖሚያዊ ችግሮችን በዘላቂነት መፍታት ለሚችሉና በጥናት ለተደገፉ ፕሮጄክቶች የገንዘብ ድጋፍ ማድረግ፣ 

2. የዳያስፖራውን በጎ ፈቃደኛ እውቀት፣ ችሎታና ግዜ በማሰባሰብና በማቀናጀት የድሃውን ህብረተሰብ ማህበራዊና ኤኮኖሚያዊ 
ችግሮችን መፍታትና ዘላቂ የኑሮ መሻሻልን መፍጠር፣ 

3. ወጣቶችና ሴቶች እምቅ ሃይላቸውን፣ የፈጠራና የኢንተርፕረነርሺፕ ችሎታቸውን እንዲያዳብሩና ስራ የመፍጠር አቅማቸውን 
እንዲያጠናክሩ ማገዝ፣ 

4. በዳያስፖራው ማህበረሰብና በሃገር ቤት መካከል ያለውን ግንኙነት በማጠናከር ሁሉንም አካታችና ፍትሓዊ ማህበራዊና 
ኢኮኖሚያዊ ብልፅግና እንዲፈጠር እገዛ ማድረግ።  

 



 

2 

የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ መተዳደሪያ ደንብ - ግንቦት 2011 ዓ/ም - አዲስ አበባ 

አንቀጽ 5፡ የበጀት ዓመት 
 
የትረስት ፈንዱ የበጀት ዓመት ከጥር እስከ ታህሳስ (January to December) ይሆናል። 

 
አንቀጽ 6፡ የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ መደበኛ አባላት 
 
የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ የዳያስፖራው ማህበረሰብ በኢትዮጵያ ውስጥ ማህበራዊና አኤኮኖሚያዊ ችግሮችን ለመቅረፍና 
ድሃውንና ለችግር የተጋለጠውን ህብረተሰብ ኑሮ በዘላቂነት ሊያሻሽሉ የሚችሉ ፕሮጄክቶችን የትረስት ፈንዱ አባል በመሆን በቋሚነት 
በገንዘብም ሆነ በእውቀት እንዲረዱ ያንቀሳቅሳል፣ ያበረታታል። ድጋፋቸውንም ለማበረታታት በመደበኛና በክብር አባልነት 
ይመዘግባል። 
 

1. መደበኛ አባላት ማለት በዚህ መተዳደሪያ ደንብ መሠረት በድርጅቱ ቦርድ ውሣኔ ተቀባይነት ያገኙ አባላት ማለት ነው። 
2. የሚከተሉትን መመዘኛዎች የሚያሟላ/የምታሟላ ማንኛውም/ዋም ኢትዮጵያዊ/ት ፤ ትውልደ ኢትዮጵየዊ እና የውጪ ዜጋ 

ሆኖ የመኖሪያ ፋቃድ ያለው/ያላት መደበኛ አባል መሆን ይችላል/ትችላለች፤ 
ሀ. የትረስት ፈንዱን አላማ፣ ግብ፣ፖሊሲና የሚያስቀምጣቸውን ግዴታዎች የሚቀበል/የምትቀበል፤ 
ለ. እድሜው/ዋ ከ18 ዓመት በላይ የሆነ/ች፣ 
ሐ. የድርጅቱ የመተዳደሪያ ደንብ እንዲሁም በቦርድ በየጊዜው የሚወጡ   የሥነ-ምግባር ደንቦችን 

የሚቀበል/የምትቀበልና ተግባራዊ የሚያደርግ/የምታደርግ፣ 
መ. በቦርድ አባላት በየጊዜው ስምምነት የሚደረግባቸውን ክፍያዎችና መዋጮዎች መክፈል የሚችል/የምትችል 
ሠ. በህግ መብቱ/ቷ ያልተገፈፈ/ያልተገፈፈች፡፡ 

 
አንቀጽ 7፡ የክብር አባላት 
 

1. የድርጅቱ አባል ያልሆኑና የትረስት ፈንዱን አላማ ለማስፈጸም ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረከቱ፤ ድርጅቱ በሚሰራባቸው ዘርፎች 
ተሰማርተው ውጤታማና የለውጥ አርአያ በመሆን በድርጅቱ አባላት ከፍተኛ ተቀባይነትን ያገኙ ግለሰቦች ወይም ድርጅቶች 
በቦርድ ውሳኔ የክብር አባል ይሆናሉ። 

2. የክብር አባላት በድርጅቱ ውስጥ የመምረጥ የመመረጥና ድምፅ የመስጠት መብት አይኖራቸውም፡፡ 
3. የክብር አባላት በራስ ተነሳሽነት ካልሆነ በቀር የአባልነት መዋጮዎችንና ሌሎች ክፍያዎችን የመክፈል ግዴታ 

አይኖርባቸውም።  
 

አንቀጽ 8፡ የአባላት መብት 
 

1. ሁሉም መደበኛ አባላት እኩል መብት አላቸው። 
2. ማንኛውም የድርጅት መደበኛ አባል፡- 

ሀ. ለትረስት ፈንዱ ዓላማና ተልእኮዎች መሳካት የሚጠቅሙ ማናቸውንም አይነት ስራዎች የመስራት፣  
ለ. የትረስት ፈንዱን እንቅስቃሴ በተመለከተ ማንኛውንም መረጃ በመደበኛ የሥራ ሰዓት ጠይቆ የማግኘት፣  
ሐ. በቻፕተሮች ስብሰባ የመገኘትና ስለድርጅቱ እንቅስቃሴ አስተያየትና ድምጽ የመስጠት መብት አለው። 

 
አንቀጽ 9፡ የአባላት ግዴታ 
 

1. ማንኛውም/ዋም አባል የአባልነት መዋጮን በወቅቱ የመክፈል፣ 
2. ማንኛውም አባል የድርጅቱን የመተዳደሪያ ደንብ፣ በቦርድ የሚወጡ መመሪያዎችና ውሣኔዎችን የማክበር፣ 
3. ማንኛውም አባል የድርጅቱን አላማና የገባቸውን/የገባችውን ግዴታዎች የማክበር፣ የትረስት ፈንዱን ንብረት የመንከባከብና 

የመጠበቅ፣ 
4. ድርጅቱ ዓላማውን ለማሳካት በሚጠራቸው ስብሰባዎች ላይ በመገኘት ንቁ ተሳትፎ የማድረግ ግዴታ አለበት/አለባት። 

 
አንቀጽ 10፡ የአባላት መዋጮና ሌሎች ክፍያዎች 
 

1. ድርጅቱ መዋጮና ሌሎች ክፍያዎች የሚደረጉበትን ጊዜና መጠን በቦርድ ይወሰናል።  
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አንቀጽ 11፡ አባልነት ስለሚቋረጥባቸው ሁኔታዎች 
 
አንድ የድርጅቱ አባል አባልነቱ/ቷ የሚቋረጠው፥ 
 

1 ሲሞት/ስትሞት፣ 
2. መተዳደሪያ ደንቡ ላይ በተገለጸው መሠረት ወይም በሌላ አጥጋቢ ምክንያት ከአባልነት እንዲሰናበት/እንድትሰናበት ቦርዱ 

ሲወስን፣ 
3. የቦርዱን ክብርና ህልውና በሚነካ ወይም በሚያናጋ ተግባር ላይ መሳተፉ/ፏ በማስረጃ ሲረጋገጥና ይህም ቦርዱ ሲወሰን፣ 
4. ለድርጅቱ ዓላማ መሣካት በሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ውስጥ ተገቢውን ተሣትፎ ለማድረግ ፍቃደኛ ሳይሆን/ሳትሆን 

ሲቀር/ስትቀር እና ይኸው በቦርድ ሲወሰን፣ 
5. መዋጮውን ለአንድ አመት ያህል ጊዜ ሳትከፍል/ሳይከፍል ሲቀር፣ 
6. ከድርጅቱ አባልነት በራሱ/ሷ ፈቃድ ለመልቀቅ ስትወስን/ሲወስን ይሆናል፣ 

 
አንቀጽ 12፡ የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ አደረጃጀት 
 
የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ አስተዳደር (Governance) ሦስት ዋና ዋና አካላት ይኖሩታል። እነዚህም የዳይሬክተሮች ቦርድ፣ 
ሴክረታሪያት እና ትረስቲ ሲሆን የሚከተለው ድርጅታዊ መዋቅር ይኖረዋል፥ 

 
 
አንቀጽ 13፡ የቦርድ ስልጣንና ተግባር 
 
ቦርዱ በዚህ መተዳደሪያ ደንብ አንቀጽ 6 ላይ የተጠቀሱትን መደበኛ አባላት የሚያካትት ሆኖ በህግና በድርጅቱ መተዳደሪያ ደንብ 
መሠረት የሚከተሉት ስልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፥ 

 
1. ቦርዱ የድርጅቱ የበላይ አካል ሲሆን አጠቃላይ አመራር ይሰጣል፣ ስትራቴጂና መመሪያ ያወጣል፣ግልፅነትና ተጠያቂነት 

እንዲኖር ያደርጋል፣  
2. የድርጅቱን መተዳደሪያ ደንብ ያሻሽላል፣ 
3. የድርጅቱን የፖሊሲና የስትራቴጂ ጉዳዮች ላይ ይወስናል፣ 
4. በመተዳደሪያ ደንቡ መሠረት የድርጅቱ ሂሳብ እንዲመረመር ኦዲተር ይመርጣል፣ ያሰናብታል፣ክፍያውን ይወስናል፣ 
5. ፕሮጄክቶችን ለመተግበር በአጋር ድርጅቶች የቀረቡ የገንዘብ ድጋፍ ጥያቄዎችን በማጥናትና በመገምገም ውሳኔ ይሰጣል፣ 
6. የቀረቡት ፕሮጄክቶች ተቀባይነት ላገኙ አጋር ድርጅቶች ገንዘብ እንዲለቀቅላቸው ትረስቲውን ያዛል፣ 
7. የድርጅቱን ዓመታዊ የስራ ክንውን ሪፖርት፣ የሂሳብ መግለጫ፣ የኦዲት ሪፖርትና ዓመታዊ በጀት    ያፀድቃል፣ 
8. የቦርድ አባላትን፣ የቦርድ ሰብሳቢ፣ ምክትል ሰብሳቢ እና የድርጅቱን ስራ አስኪያጅ ይሾማል ይሽራል፣ 
9. የድርጅቱን ዋና መስሪያ ቤት የመለወጥና ቅርንጫፎች የመክፈት የመጨረሻ ውሳኔ ያሳልፋል፣ 
10. ዓመታዊ የስራ ፕሮግራምን መርምሮ እቅድና በጀት ያፀድቃል፣ 
11. በጠንካራ ግልፅነትና ተጠያቂነት ቦርዱ ስራውን ማከናወን እንዲችል የተለያዩ የቦርድ ኮሚቴዎችን ያቋቁማል፣ 
12. የቦርዱን የስብሰባ ሥነ-ስርዓት ደንብ ያወጣል፣  
13. የአባላት መዋጮና ሌሎች ክፍያዎችን ይወስናል፣  

ዳይሬክተሮች
ቦርድ

ዋና ሥራ
አስኪያጅ

ፕሮጄክት 
ማናጅመንት

ፕሮጄክት 
ድጋፍ

ፋይናንስና 
አስተዳደር ኮሚዩኒኬሽን ክትትልና ግምገማ

ትረስቲ
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14. ድርጅቱ ከሌሎች ተመሳሳይ ድርጅቶች ጋር ህብረት ለመፍጠር ወይም ለመዋሃድ ወይም የመከፈል ወይም የመለወጥ ጉዳዮች 
ላይ የመጨረሻ ውሳኔ ይሠጣል፣ 

15. በድርጅቱ ሌሎች አካላት ስልጣንና ተግባራት ውስጥ ያልተካተቱ ድርጅቱን በሚመለከቱ ጉዳዮች ላይ ይወስናል። 
16. የድርጅቱን የአጭር፣ የመካከለኛና የረጅም ጊዜ ዕቅድና በጀት ላይ በመምከር ያጸድቃል፣ 
17. የድርጅቱ ሠራተኞች የሚቀጠሩበትንና የሚተዳደሩበትን ደንብ ያወጣል፣ 
18. የሚሰጡ ውሣኔዎችንና የሚወጡ እቅዶችን በሥራ አስኪያጁ ተግባራዊ መደረጋቸውን ይቆጣጠራል፣ ይከታተላል፣ 
19. በገንዘብ ወይም በማቴሪያል ለድርጅቱ ፕሮግራም ማስፈፀሚያ የሚሆኑ ገቢዎች መኖራቸውን ያረጋግጣል፣ ድጋፍ 

የሚገኝበትንም መንገድ ይቀይሳል፣ 
20. በድርጅቱ የማኔጅመንት አካላት የሚቀርቡ የሥራ አፈፃፀም ሪፖርቶችን መርምሮ ያጸድቃል፣ 
21. የድርጅቱን ፖሊሲ ለማውጣት ወይም ለማሻሻል የድርጅቱ ሥራ አስኪያጅ የሚያቀርባቸውን ሀሳቦች መርምሮ አስፈላጊም 

ሲሆን የራሱን አስተያየት ጨምሮ ውሣኔ ይሰጣል፣ 
22. የትረስት ፈንዱን ስራ ለማቀላጠፍና ለማመቻቸት እንዲረዳ ከክልልና ፌደራል መንግስት መስሪያ ቤቶች ጋር መልካም 

ግንኙነትና ትብብር እንዲኖር ይሰራል፣ 
23. ቦርዱ ጉዳዩ ከሚመለከታቸው ህግጋት ጋር ግጭት ከሌለው በስተቀር በዚህ መተዳደሪያ ደንብ ትርጉም ላይ የመጨረሻ ውሳኔ 

ይሰጣል፣  
24. ድርጅቱ በኢትዮጵያ ውስጥ ለስራው ቅልጥፍና ይረዳው ዘንድ የሚከፍታቸውን የባንክ ሂሳብ የሚያንቀሳቅሱ ፈራሚዎችን 

ከድርጅቱ ስራ አስኪያጅ እና ሂሳብ ሐላፊ በተጨማሪ ከድርጅቱ ሰራተኞች ውስጥ ሊወስን ይችላል፣ 
25. በቀረቡለት እጩ የቦርድ አባላት ላይ ውሳኔ ይሰጣል፣ 
26. የድርጅቱን መፍረስና ንብረት ማጣራት በተመለከተ ይወስናል። 

 
አንቀጽ 14: የቦርድ ድምጽ አሰጣጥ 
 

1. ማንኛውም የቦርድ አባል ድምፅ በሚሰጥበት ጉዳይ ላይ ያለው ድምፅ አንድ ብቻ ሲሆን ሁሉም አባላት እኩል ድምጽ 
አላቸው። 

2. በቦርዱ በሚወሰኑ ጉዳዮች ላይ በኢሜይል፣ በጽሁፍ፣ወይም ሌሎች አግባብ ባላቸው የኤሌክትሮኒክ መሳሪያዎችና በግንባር 
በመገኘት ድምፅ መስጠት ይቻላል። 

3. የድምጽ አሰጣጡ ሥነ-ሥርዓት ፍትሀዊ ነፃና ግልጽ በሆነ መንገድ ተፈፃሚ ይሆናል። 
4. በድምፅ አሰጣጥ ወቅት የቦርድ አባላት ድምፅ በሚሰጥበት ጉዳይ ላይ እኩል በኩል ከተከፈሉ የሊቀመንበሩ ሐሳብ ወሳኝ 

ይሆናል። 
5. ከቦርዱ የተለየ ሃሣብ ያለው/ያላት የድርጅቱ አባል የልዩነት ሀሣቡን/ቧን በቃለ ጉባኤው ላይ ለይቶ ማስፈር 

ይችላል/ትችላለች። 
6. ማንኛውም የድርጅቱ አባል በቦርዱ የተላለፈው ውሣኔ የሃገሪቱን ህግጋት ወይም የድርጅቱን መተዳደሪያ ደንብ ይጥሳል 

ብሎ/ላ ሲያምን/ስታምን ለኤጀንሲው ሊያመለክት/ልታመለክት ይችላል/ትችላለች። 
 
አንቀጽ 15: የቦርድ አመራር አካላት ስልጣንና ተግባራት 
 

1. የሥራ አመራር ቦርድ ከ5-13 አባላት ይኖሩታል፣ 
2. ቦርዱ ሰብሳቢውንና ምክትል ሰብሳቢውን ይመርጣል፣ 
3. የትረስት ፈንዱ ዋና ሥራ አስኪያጅ የመምረጥ መብት የሌለው የቦርዱ ፀሐፊ ይሆናል፣ 
4. የቦርድ አባል የሆነ ማናቸውም ሰው በተጨማሪ ኦዲተር ወይም ሥራ አስኪያጅ ሆኖ ሊሰራ አይችልም፣ 
5. የቦርዱ ሰብሳቢ፣ ምክትል ሰብሳቢ እና ፀሐፊ ስልጣንና ተግባራቸውም የሚከተለው ነው፥ 

 
1. የቦርዱ ሰብሳቢ፣ 

 
1. የቦርዱን ስብሰባዎች ይጠራል/ትጠራለች ከጸሀፊው/ዋ ጋር በመሆን አጀንዳዎችን ያዘጋጃል/ታዘጋጃለች፣ 
2. የጉባዔውን ስብሰባ በሊቀመንበርነት ይመራል/ትመራለች፣ 
3. ቦርዱ የሚያወጣችውን ደንቦችና የሚሰጣቸውን ውሣኔዎች በትክክል ስራ ላይ መዋላቸውን ይከታተላል/ትከታተላለች፣ 
4. ቦርዱ ያጸደቃቸውን የሩብ ፣የግማሽ እና ዓመታዊ የሥራ ክንውን ሪፖርት እና እቅድ እንዲሁም አመታዊ የኦዲት ሪፖርቶችና 

የሂሳብ መግለጫ ለሚመለከታቸው መንግሥታዊ አካላት እና እንደ አስፈላጊነቱ ለተጠቃሚዎችና ለለጋሾች እንዲደርሱ 
ያደርጋል/ታደርጋለች፣ 

5. ለቦርዱ የሚቀርቡ ጉዳዮችን ቅደም ተከተል በማውጣት ለውይይት እንዲቀርቡ ለፀሐፊው/ዋ በአጀንዳነት 
ያስይዛል/ታስይዛለች፣ 

6. ተጠሪነቱ ለቦርዱ ይሆናል፣ 
7. ቦርዱ የሚያሳልፋቸው ውሣኔዎች ተግባራዊ እንዲሆኑ ለሥራ አስኪያጁ መመሪያ ያስተላልፋል፣ 
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የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ መተዳደሪያ ደንብ - ግንቦት 2011 ዓ/ም - አዲስ አበባ 

8. ማንኛውንም የቦርዱን ውሳኔ የስራ አስኪያጁን ቅጥር/ሹመት ጭምር ለሚመለከታቸው መንግስታዊም ሆነ መንግስታዊ 
ላልሆኑ ድርጅቶች ስምና ፊርማውን/ፊርማዋን በማኖር ያሳውቃል/ታሳውቃለች። 

9. የሴክሬታሪያቱን የሥራ አፈፃፀም በቅርብ ይከታተላል/ትከታተላለች። 
 

2. ምክትል ሰብሳቢ  
 

1. ሰበሳቢው/ዋ በማይኖርበት/በማትኖርበት ጊዜ ተክቶ/ታ ይሠራል/ትሰራለች፣ 
2. በሰብሳቢው/ዋ ወይም በቦርዱ የሚሰጡትን ሌሎች ሰራዎች ያከናውናል/ታከናውናለች፣ 

 
3. ፀሐፊ 

 
1. የትረስት ፈንዱ ዋና ሥራ አስኪያጅ የቦርዱ ፀሐፊ ሆኖ/ሆና ያገለግላል/ታገለግላለች፣  
2. ከሰብሳቢው/ዋ ጋር በመሆን ለጉባኤው አጀንዳዎችን ያዘጋጃል/ታዘጋጃለች፣ 
3. የጉባኤውን ስብሰባ ቃለ ጉባኤ ይይዛል/ትይዛለች፣ 
4. የቦርዱን መዛግብትና ሠነዶች ይጠብቃል/ትጠብቃለች፣ 
5. በቦርዱ ሰብሳቢ ፊርማ የተላለፉ የቦርድ ውሳኔዎችን ይፈፅማል/ትፈፅማለች ያስፈፅማል/ታስፈፅማለች። 

 
አንቀጽ 16: የቦርድ ስብሰባ 
 

1. የቦርዱ መደበኛ ስብሰባ በየሦስት ወሩ የሚካሄድ ሆኖ አስቸኳይ ስብሰባ ሲያስፈልግ ግን በማንኛውም ጊዜ ልዩ ስብሰባ 
ሊያደርግ ይችላል፣ 

2. የቦርዱ አስቸኳይ ስብሰባ በማናቸውም ጊዜ በቦርዱ ሰብሳቢ ወይም ከቦርድ አባላት 20 ከመቶ የሚሆኑት በሚጠይቁበት ጊዜ 
ሊካሄድ ይችላል፣ 

3. የቦርድ አባላት በስልክ ወይም በሌሎች ኢንተርኔት ላይ መሰረት ባደረጉ ስብሰባ የማካኼጃ መንገዶች ሊሳተፉ ይችላሉ፤ 
በአካል እንደተገኙም ይቆጠራል፣  

4. ለቦርዱ መደበኛ ስብሰባ አስራ አምስት የስራ ቀናት ለአስቸኳይ ስብሰባ ደግሞ ከአምስት የስራ ቀናት ባልበለጠ ጊዜ አባላት 
የስብሰባው ዝርዝር ጉዳይ፣ ቦታውንና ቀኑን እንዲያውቁት ይደረጋል፣  

5. የቦርዱ አባላት ከግማሽ በላይ ከተገኙ ምልዓተ ጉባኤ ይሆናል፣  
6. ከዚህ በላይ በንዑስ አንቀጽ 4 የተደነገገው እንዳለ ሆኖ ምልዓተ ጉባኤው ለሁለት ተከታታይ ስብሰባዎች ካልተሟላ የቦርድ 

ሰብሳቢው የሚቀጥለው ስብሰባ በተገኙት አባላት እንዲካሄድ ያደርጋል/ታደርጋለች፣ ውሳኔውም የፀና ይሆናል። 
7. የቦርድ መደበኛ ስብሰባ ላይ የተለያዩ ጉዳዮች እንደየሁኔታው በአጀንዳነት ተይዘው ለውይይት ይቀርባሉ፣ ማንኛውም ጉዳይ 

በአጀንዳነት እንዲያዝለት የሚፈልግ አባል ቦርዱ ከመሰብሰቡ ቢያንስ ከአንድ ሳምንት በፊት ለቦርዱ ሰብሳቢ/ምክትል 
ሰብሳቢ/ ወይም ፀሐፊ በጽሁፍ ይህንኑ ማስታወቅ ይኖርበታል/ይኖርባታል።  
 

አንቀጽ 17: የቦርድ ምልመላና አተካክ ሥነ-ሥርዓት 
 

1. ቦርዱ በሚያቋቁመው የቦርድ አባላት አስመራጭ ኮሚቴ እና ከአማካሪ ምክር ቤቱ አባላት ጋር በመመካከር በተቀመጡ 
መመዘኛዎች መሰረት አዳዲስና ተተኪ የቦርድ አባላትን በእጩነት ለቦርድ ውሳኔ ያቀርባል፣  

2. የአገልግሎት ዘመናቸውን ያጠናቀቁ የቦርድ አባላት በድጋሚ እንዲያገለግሉ ከተፈለገ በጥቆማ ለውድድር ቀርበው በድምጽ 
ብልጫ ይመረጣሉ፣  

3. አንድ የቦርድ አባል ሊያገለግል የሚችለው ለሁለት የምርጫ ዘመን ብቻ ነው።  
4. የድርጅቱ የስብሰባ ሥነ-ሥርዓት በማናቸውም ጊዜ ቢሆን የዲሞክራሲ መርሆችን የተከተለ ይሆናል፣ 
5. የአስመራጭ ኮሚቴ አባላት እራሳቸውን ለቦርድ ምርጫ በዕጩነት ማቅረብ አይችሉም። ሆኖም ግን ቦርዱ ካመነበት 

ከአስመራጭ ኮሚቴነት በማንሳት በእጩነት ሊያቀርባቸው ይችላል፣ 
6. ቦርዱ በስራ ላይ ያሉ የቦርድ አባላት የስራ ዘመን ከማብቃቱ ከ30 የስራ ቀናት በፊት ተተኪ የቦርድ አባላት ጥቆማ 

እንዲካሔድ ያደርጋል፣ 
7. ቦርዱ አዲሶቹ ተመራጮች የነባር የቦርድ አባላት የስራ ዘመን ባለቀ በ30 ቀናት ውስጥ ስራቸውን ተረክበው እንዲሰሩ 

የማድረግ ኃላፊነት አለበት፣ 
8. የቀድሞ ተመራጮች ከቦርድ አባልነት ከተሰናበቱ ዕለት ጀምሮ ከርክክብ በስተቀር ስራውን ማንቀሳቀስ አይችሉም፣ 
9. በቦርዱ ጉባኤ አጀንዳ ላይ ቀርበው ያልጸደቁና ያልሰፈሩ ጉዳዮችን በተመለከተ የተሰጡ ውሣኔዎች ተፈፃሚነት 

አይኖራቸውም። 
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የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ መተዳደሪያ ደንብ - ግንቦት 2011 ዓ/ም - አዲስ አበባ 

አንቀጽ 18፡ የቦርድ አባላት የስራ ዘመን  
 

1. አጠቃላይ የቦርድ አባላት የስራ ዘመን ሦስት ዓመት ይሆናል። ነገር ግን የቦርዱ አመራርና ስራ እንዳይደናቀፍ ከጠቅላላው 
የቦርድ አባላት ቢያንስ 1/3ኛው በተከታዩ ዙር እንዲመረጡ ይደረጋል።   

2. በንዑስ አንቀጽ (1) የተጠቀሰው እንዳለ ሆኖ የቦርድ አባላት የስራ ዘመን በሚያበቃበት ወቅት በአንቀፅ 18 ውስጥ በተጠቀሱት 
የቦርድ ምልመላና አተካክ ስርአት መሰረት ተፈፃሚ ይሆናል።   

 
አንቀጽ 19፡ ሴክሬታሪያት 
 
የትረስት ፈንዱ ሴክሬታሪያት በዳይሬክተሮች ቦርድ በተሾመ ሥራ አስኪያጅ የሚመራ ሲሆን በስሩ ሌሎች ከድርጅቱ ስራ ጋር 
ተያያዥነት ያላቸው ተጨማሪ ሰራተኞችን በመያዝ የሚከተሉትን ተግባራት ያከናውናል። 
 

1. ለዳይሬክተሮች ቦርድ የአስተዳደር፣ የቴክኒክና የማኔጅመንት እገዛ መስጠት፣ 
2. ለትረስት ፈንዱ የሥራ እንቅስቃሴ አስፈላጊ የሆኑ መመሪያዎችን፣ ፕሮጄክት ለማቅረብና ሪፖርት ለመፃፍ የሚረዱ 

ቅጾችን፣ደንቦችን፣ ወዘተ ማዘጋጀትና ቦርዱ እንዲያፀድቀው ማድረግ፣ 
3. የአጋር ድርጅቶችን ፕሮጄክት የማዘጋጀትና የመተግበር አቅም በመገምገም አስፈላጊውን እገዛ መስጠት፣ 
4. የቀረቡ ፕሮጄክቶችን ገምግሞ የትረስት ፈንዱን መስፍርት ያሟሉትን ለቦርድ ውሳኔ ማቅረብ፣ 
5. ፕሮጄክቶችን የሚተገብሩ አጋር ድርጅቶችን የሚረዳ ለፕሮጄክት ዝግጅት፣ ለትገበራ፣ ለግምገማ እና ሪፖርት ለማድረግ 

የሚረዳ መምሪያ ፅሑፍ ማዘጋጀት፣ 
6. ፕሮጄክቶችን በተግባር ከሚያውሉ አጋር ድርጅቶች ጋር በመሆን የግዢ፣ የሰው ሃይል ቀጠራና፣ የትግበራ ሂደቶችን 

መከታተልና መቆጣጠር፣ 
7. ፕሮጄክቶችን ከሚተገብሩ አጋር ድርጅቶች የሚቀርቡትን ሪፖርቶች ማቀናጀትና የድርጅቱን አጠቃላይ የሩብ ዓመትና 

አመታዊ ሪፖርት ለቦርድ ማቅረብ፣ 
8. ወቅታዊ የሆኑ መረጃዎችን፣ በግምገማና ፀድቀው በስራ ላይ ያሉ ፕሮጄክቶችን ብዛትና ዓይነት፣ ፕሮጄክቶች በምን ደረጃ ላይ 

እንደሚገኙ፣ ከግምገማ የተገኙ ትምህርቶችን፣ ከፕሮጄክት ተጠቃሚዎች የተሰበሰቡ አስተያየቶችን፣ የተለያዩ ሪፖርቶችን … 
ወዘተ በትረስት ፈንዱ ድሕረ-ገፅ እንዲወጡ ማድረግ። 

 
አንቀጽ 20፡ የትረስት ፈንዱ ሥራ አስኪያጅ ተግባርና ኃላፊነት 
 
የትረስት ፈንዱ ሥራ አስኪያጅ ተጠሪነቱ ለቦርድ ሆኖ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባሮች ይኖሩታል፥ 
ቦርዱ በሚሰጠው መመሪያ መሠረት፤ 

 
1. በማናቸውም አካል ዘንድ ድርጅቱን ይወክላል፣ የድርጅቱን ሥራ በተመለከተ ማናቸውንም ጉዳዮች ይፈጽማል፣ ውክልና 

ይሰጣል፣ በትረስት ፈንዱ ስም የደብዳቤ ልውውጦችን ያደርጋል ውል ይዋዋላል፣ 
2. በትረስት ፈንዱ ስም የባንክ ሂሳብ ይከፍታል፣ የሚከፈተውን የባንክ ሂሣብ እና ቼክ ወይም ሐዋላ ከሂሣብ ሹሙ ጋር 

በጣምራ ፊርማ ያንቀሳቅሳል፣ 
3. በቦርድ የሚተላለፉ ውሣኔዎችን ተግባራዊ ያደርጋል፣ 
4. በቦርዱ የፀደቀውን የሴክሬታሪያቱን ዓመታዊ በጀት በበላይነት ይመራል፣ወጪ ሆኖ በስራ ላይ እንዲውል ያደርጋል፣በአግባቡ 

በስራ ላይ መዋሉንም ይቆጣጠራል፣ 
5. የሴክሬታሪያቱን የየሶስት ወር እና ዓመታዊ የሥራ እንቅስቃሴና የፋይናንስ ሪፖርቶች እያዘጋጀ (በየሶስት ወሩ እና በየዓመቱ) 

ለቦርዱ ያቀርባል፣ 
6. የትረስት ፈንዱን ፖሊሲ በማውጣትና የበጀት እና የሥራ እቅድ በማዘጋጀት ለቦርዱ ያቀርባል፣ 
7. በመተዳደሪያ ደንቡ መሠረት ለድርጅቱ ገቢ የሚገኝበትን ዘዴ ይቀይሳል፣ የድርጅቱን ዓላማ ከግብ ሊያደርሱ የሚችሉ 

ስልቶችን በመቀየስ ያስፈጽማል፣ 
8. ቦርዱ በሚያወጣው የአስተዳደር ደንብ መሠረት ሠራተኞችን ይቀጥራል፣ ያሰናብታል፣ ደመወዛቸውንና አበላቸውን 

ይወስናል፣ 
9. በስሩ የሚገኙትን ሠራተኞች እያስተባበረ፣ እየተከታተለና እየተቆጣጠረ የሴክሬታሪያቱን የዕለት ተዕለት የሥራ እንቅስቃሴ 

ይመራል፣ 
10. የትረስት ፈንዱን የሥራ እንቅስቃሴ በተመለከተ ሌሎች የማኔጅመንት ውሣኔዎችን ይሰጣል፣ 
11. የድርጅቱን መተዳደሪያ ደንብ ወይም የቦርዱን ውሣኔዎች በማይቃረን ሁኔታ ተግባራትን ያከናውናል፣ 
12. በተለያዩ ምክንያቶች ጉዞ በሚያደርግበት ወቅትና ስራውን በቅርበት መከታተል በማይችልበት ጊዜ ከድርጅቱ የበላይ 

ሐላፊዎች ውስጥ አንዱን ሊወክል ይችላል።  
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አንቀጽ 21: የሴክሬታሪያቱ ሂሣብ ሓላፊ ተግባርና ኃላፊነት 
 
ሂሣብ ሐላፊ ተጠሪነቱ ለዋና ሥራ አስኪያጅ ሆኖ የሚከተሉት ተግባራትና ኃላፊነቶች ይኖሩታል፤ 
 

1. ለሴክሬታሪያቱ እለት-ተለት ወጪ በስራ አስኪያጅና በሂሳብ ሐላፊው ፊርማ የሚንቀሳቀስ የባንክ ሂሳብ እንዲከፈት ያደርጋል፤ 
እንቅስቃሴውንም ይከታተላል ይቆጣጠራል። 

2. የትረስት ፈንዱን ገቢና ወጪ ሂሣብ ይቆጣጠራል፣ በትክክል እንዲመዘገብና እንዲያዝ ያደርጋል፣ 
3. የትረስት ፈንዱ ሂሣብ የሚንቀሳቀሰው በታወቀ የሂሣብ አሠራር ደንብ መሠረት መሆኑን ያረጋግጣል ይቆጣጠራል፣ 
4. የትረስት ፈንዱን የባንክ ሂሣብና ቼክ ወይም ሐዋላ ከሥራ አስኪያጁ ጋር በጣምራ ፊርማ ያንቀሳቅሳል፣ 
5. እንደያስፈላጊነቱ የድርጅቱን የሂሳብ አያያዝና ቁጥጥር በተመለከተ ረቂቅ ፖሊሲና መመሪያ አዘጋጅቶ በቦርድ ያፀድቃል፣ 
6. የትረስት ፈንዱ የሂሣብ መዛግብት እና የተለያዩ ሰነዶች በጥንቃቄ እንዲያዙ ያደርጋል፣ 
7. የትረስት ፈንዱን ሂሳብ አያያዝ፣ የአስተዳደር ቅልጥፍናና፣ቁጥጥር ግልፅነትና ተጠያቂነት እንዲኖረው ለማስቻል አስፈላጊውን 

ሁሉ ያደርጋል በስሩ ያሉ ሰራተኞችን በአግባቡ ይመራል ያስተዳድራል፣ 
8. የሂሣብ መዝገብ፣ ገቢ እና ወጪ፣ ሀብት እና ዕዳን ያካተተ ሰነድ ያዘጋጃል፣ 
9. ትረስት ፈንዱ ገቢ በሚያስገኙ ሥራዎች ላይ በሚሠማራበት ጊዜ ለዚሁ ሥራ የሚውሉ የተለያዩ የሂሣብ መዛግብት 

እንዲዘጋጁ ያደርጋል። 
 

አንቀጽ 22፡ የኦዲተር ኃላፊነትና ተግባር 
 

1. የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ ኦዲተር የድርጅቱ ሥራ አስኪያጅ ወይም የቦርድ አባል ሊሆን አይችልም፣ 
2. ኦዲተሩ ተጠሪነቱ ለቦርድ ሲሆን የሚከተሉት ስልጣንና ተግባሮች ይኖሩታል፣ 

 
ሀ) የትረስት ፈንዱን ዓላማ ለማስፈፀም ከፍሬንድስ ኦፍ ኢትዮጵያን ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ የተላለፈውንና በሐገር 

ውስጥ ከተለያዩ ለጋሽ ግለሰቦችና ድርጅቶች የተሰበሰበው ገንዘብ ትክክለኛነትና ባግባቡ በድርጅቱ ሕግና ደንብ 
መሰረት እየተስተዳደረ መሆኑን ይቆጣጠራል፣ 

ለ) የትረስት ፈንዱ የሥራ እንቅስቃሴ በዚህ መተዳደሪያ ደንብ መሠረት መካሄዱን ያረጋግጣል፣ 
ሐ) በኢትዮጵያ ተቀባይነት ባገኙ መመዘኛዎች መሠረት ዓመታዊ የኦዲት ሪፖርት አዘጋጅቶ ለቦርዱ ያቀርባል። 

 
አንቀጽ 23፡ ትረስቲ 
 
የዳይሬክተሮች ቦርድ የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ ትረስቲ ሆኖ የሚያገለግለውን የገንዘብ ተቋም ወይም ባንክ የሚወስን ሲሆን 
ትረስቲው የሚከተሉትን ተግባራት ያከናውናል፥ 
 

1. ከፍሬንድስ ኦፍ ኢትዮጵያን ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ የሚተላለፈውን ገንዘብ በቦርዱ መመሪያ መሠረት በሓላፊነት 
ያስተዳድራል፣ 

2. ግለሰቦችና ድርጅቶች ለትረስት ፈንዱ የሚያደርጉትን መዋጮና የገንዘብ ድጋፍ ተቀብሎ ወደ ትረስት ፈንዱ ባንክ ሒሳብ ገቢ 
ያደርጋል፣ 

3. በባንክ የሚገኘውን የትረስት ፈንዱን ገንዘብ ቦርዱ በሚያወጣው የገንዘብ አያያዝና አስተዳደር ደንብ መሰረት ቀልጣፋና ጊዜን 
በማያባክን መንገድ ያስተዳድራል፣ የገንዘብ አጠቃቀምንም በተመለከተ ለትረስት ፈንዱ የተለያዩ ዶኩመንቶች፣ መረጃዎችና 
ረፖርቶችን ያዘጋጃል፣  

4. ፕሮጄክቶቻቸው በቦርድ ለጸደቀላቸው ተግባሪ ድርጅቶች በትረስት ፈንዱ የቦርድ ሊቀመንበር እና በዋና ሥራ አስኪያጁ 
በተፈረመ ደብዳቤ መሠረት የተፈቀደላቸውን ገንዘብ ያስተላልፋል፣ 

5. የተሰበሰበውን ገንዘብ አጠቃቀም በተመለከተ የሩብ ዓመትና ዓመታዊ ሪፖርቶችን አዘጋጅቶና ወቅቱን ጠብቆ ለሴክሬታሪያቱ 
ያቀርባል፣በትረስት ፈንዱ ድረ-ገፅ አማካኝነት ለደጋፊዎችና ለመላው ህዝብ ግልፅ ይደረጋል። 

 
አንቀጽ 24፡ ተግባሪ አጋር ድርጅቶች (implementing partner organisations) 
 

1. የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ ከዳያስፖራው ማህበረሰብ የሚያገኘውን ገንዘብ ውጤታማ ለማድረግና ማንኛውንም 
ብክነት ለማስወገድ ስራውን የሚያከናውነው ከህብረተሰቡ ጋር ትስስር ያላቸውና በአካባቢው የልማት እንቅስቃሴ 
ከሚያደርጉ ተግባሪ አጋር ድርጅቶች ጋር በመሆን ነው፣ 

2. የህብረተሰቡን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮችን ለመቅረፍ በሚያደርጉት እንቅስቃሴና ፕሮጄክቶችን በመተግበር ጥሩ 
ልምድና የአሰራር ብቃት ማሳየት የቻሉ ህጋዊ እውቅና ያላቸው ተቋማት የሲቪል የልማት ድርጅቶች፣ የትምህርት የጤናና 
የመሳሰሉት ሴክተር መስሪያ ቤቶች፣ ማህበራትና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ ተግባሪ 
አጋር ድርጅቶች ሊሆኑ ይችላሉ፣ 
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3. ፕሮጄክት ተግባሪ አጋር ድርጅቶች የሚመረጡት በሚያቀርቡት የፕሮጄክት ጥራትና ውጤት ተኮር መሆን፣ ከትረስት ፈንዱ 
ዓላማ ጋር ያለው ጠንካራ ተያያዥነት፣ የመተግበር አቅምና የፕሮጄክቶችን እንቅስቃሴ ለመከታተል፣ ለመቆጣጠር፣ 
ለመገምገምና ሪፖርት ለማድረግ ያለውን ችሎታ ወይም ብቃት አጥንቶ የዳይሬክተሮች ቦርድ በሚያጸድቀው መሠረት 
ይሆናል፣  

 
አንቀጽ 25፡ የገንዘብ አጠቃቀም 
 

1. ከዳያስፖራው ማህበረሰብ የሚሰበሰበው ገንዘብ ሙሉ በሙሉ ድሃውን ህብረተሰብ ለሚጠቅሙ ወይም የድሃውን 
ህብረተሰብ አቅም ለሚያጠናክሩ በዳይሬክተሮች ቦርድ ለፀደቁ ፕሮጄክቶች ማስፈጸሚያ ብቻ ይውላል፣ 

2. የአስተዳደር ወጪ ለመሸፈንና ሴክሬታሪያቱ በብቃት እንዲንቀሳቀስ ለማድረግ ለሚያስፈልጉ እንደ ቢሮ፣ የቢሮ እቃዎች፣ 
መኪና እና የመረጃና የመገናኛ መሳሪያዎች የሚሆን በጀት ከመንግስት ወይም ከሌሎች ለጋሽ ግለሰቦችና ድርጅቶች ለማግኘት 
ጥረት ይደረጋል፣ 

3. ፕሮጄክት ተግባሪ አጋር ድርጅቶች ለፕሮጄክት ትግበራ የተላለፈላቸውን ገንዘብ የሚጠቀሙት የትረስት ፈንዱ የዳይሬክተሮች 
ቦርድ ባፀደቀው መመሪያና ዝርዝር ያፈፃፀም ስርዓት ሲሆን የመንግስት ድርጅቶች በሚሆኑበት ጊዜ የመንግስትን ህግና ደንብ 
የተከተለ ሊሆን ይችላል። 

 
አንቀጽ 26፡ ሙስና፣ ሕገ-ወጥ የገንዘብ ዝውውርና የሽብር ድርጊትን መከላከል 
 

1. ወደ ትረስት ፈንዱ የሚገባውን ገንዘብም ሆነ ፕሮጄክቶችን ለመተግበር የሚወጣው ገንዘብ ለሙስና፣ ለሕገ-ወጥ የገንዘብ 
ዝውውር ወይም የሽብር ድርጊትን ለማገዝ እንዳይውል የሚመለከታቸው የትረስት ፈንዱ ማኔጅመንት አካላት ከፍተኛ 
ጥንቃቄና ቁጥጥር ያደርጋሉ፣ 

2. ፕሮጄክት ተግባሪ አጋር ድርጅቶች በአሰራራቸውም ሆነ ከሌሎች ግለሰቦችና ድርጅቶች ባላቸው ግንኙነት ለሙስና፣ ለሕገ-
ወጥ የገንዘብ ዝውውርና ለሽብር ድርጊት ያልተጋለጡ መሆናቸውን የሴክሬታሪያቱ የፕሮጄክት ሰራተኞችና የዳይሬክተሮች 
ቦርድ ገንዘብ ከመተላለፉ በፊት በቅድሚያ ያረጋግጣሉ። 

 
አንቀጽ 27፡ ግልፅነትና ተጠያቂነት 
 

1. ሴክሬታሪያቱ በሚያወጣው የፕሮጄክት ስምምነት ሰነድ አማካኝነት ከማንኛውም ፕሮጄክት ተግባሪ ድርጅት ጋር ግልፅነትንና 
ተጠያቂነትን በሚያረጋግጥ መልኩ የፕሮጄክት ስምምነት ያደርጋል፣  

2. የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ ትረስቲ ለዳይሬክተሮች ቦርድና ለሴክሬታሪያቱ ሀ) የሩብ ዓመት ጊዜያዊ የሂሳብ 
መግለጫ፣ ለ) ዓመታዊ የተረጋገጠ የሂሳብ መግለጫ የገንዘብ ምንጭንና አጠቃቀሙን ጨምሮ ያቀርባል፤ የቀረበውም ሪፖርት 
በትረስት ፈንዱ ድረ-ገፅ ለህዝብ ይፋ ይደረጋል፣ 

3. ፕሮጄክት ተግባሪ አጋር ድርጅቶች የሚያቀርቡትን ሪፖርት በማጠናከርና በማጠቃለል ሴክሬታሪያቱ የሩብ ዓመትና ዓመታዊ 
ዝርዝር ሪፖርት ከነበጀት አጠቃቀሙ በማዘጋጀት በድረ-ገፁ አማካኝነት ወቅቱን ጠብቆ ለህዝብ ይፋ ያደርጋል፣ 

4. የዳይሬክተሮች ቦርድ፣ ሴክሬታሪያትና ትረስቲ የድርጅቱን ግልፅነትና ተጠያቂነት ለማረጋገጥ ተገቢ የሆኑ የአሰራር ሂደቶችንና 
መመሪያዎችን ያወጣሉ ተግባራዊነታቸውንም ያረጋግጣሉ፣ 

5. ማንኛውም የድርጅቱ እንቅስቃሴ በድረ-ገፁ አማካኝነት ለህዝብ ይፋ እንዲሆን ይደረጋል፣ 
6. በትረስት ፈንዱ ድረ-ገፅ የሚተላለፉት መረጃዎች የመዋጮውን አካሄድ፣ የዳይሬክተሮች ቦርድ ውሳኔዎችን፣ በግምገማ ላይ 

ያሉ ፕሮጄክቶችና የፀደቁ ፕሮጀክቶች ብዛትና ዓይነት፣ ፕሮጄክቶቹ ያሉበት ሁኔታ… ወዘተ የሚያካትት ይሆናል። 
 
አንቀጽ 28፡ የትረስት ፈንዱን መተዳደሪያ ደንብ ስለማሻሻል 
 

1. የዚህ መተዳደሪያ ደንብ የማሻሻያ ሀሳብ ከቦርድ አባላት ከ¼ኛ ባላነሱ ጠያቂነት በስብሰባ አጀንዳነት ይያዛል። 
2. የዚህ መተዳደሪያ ደንብ የማሻሻያ ሀሳብ በቦርዱ መደበኛ ስብሰባ የሚወሰን ሆኖ የማሻሻያ ጥያቄው ለቦርድ 

ሰብሳቢ፣ም/ሰብሳቢ ወይም ጸሐፊ ጥሪ ከመሰራጨቱ በፊት መቅረብ ይኖርበታል። 
3. የመተዳደሪያ ደንቡ የሚሻሻለው የማሻሻያ ሀሳቡ ከግማሽ በላይ አባላት በተገኙበት የቦርድ ስብሰባ ¾ኛ ድምጽ ሲያገኝ ነው። 
4. የመተዳደሪያ ደንቡ እንዲሻሻል የተላለፈውን ውሳኔ ኤጀንሲው ባያፀድቀው ባልጸደቀበት ጉዳይ ላይ ለመወያየት ኤጀንሲው 

ስብሰባ ይጠራል። 
5. እንዲሻሻል የተወሰነው የመተዳደሪያ ደንብ በኤጀንሲው በኩል ታይቶ ከመጽደቁ በፊት ስራ ላይ ሊውል አይችልም። 

  
አንቀጽ 29፡ ስለትረስት ፈንዱ መዋሃድና መለወጥ 
 

1. ትረስት ፈንዱ ወደ ተለያዩ ድርጅቶች የሚከፋፈለው፣ ከሌላ ተመሳሳይ ድርጅት ጋር የሚዋሃደው ወይም ወደ ሌላ 
አይነት ድርጅትነት የሚለወጠው ቦርዱ በ¾ኛ ድምፅ ሲወስን ብቻ ነው። 
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2. ውህደቱን ወይም መከፋፈሉን በተመለከተ የሚደረገውን ድርድር የሚያከናውነው ኮሚቴ የቦርዱ ሰብሳቢ፣ምክትል 
ሰብሳቢ እና የትረስት ፈንዱን ሥራ አስኪያጅ የሚያካትት ይሆናል። 
 

አንቀጽ 30፡ ስለትረስት ፈንዱ መፍረስ 
 

1. ትረስት ፈንዱ የሚፈርሰው የዳይሬክተሮች ቦርድ ድርጅቱ እንዲፈርስ በ¾ኛ ድምፅ ሲወስን ነው። 
2. የቦርዱ ወቅታዊ የስራ ክንውን እና የሂሳብ መግለጫ ከማፍረስ ውሳኔው ጋር በማያያዝ ለሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች 

ኤጀንሲ ያቀርባል። 
3. ድርጅቱ ንብረቱን በቦርዱ ውሳኔ ተመሳሳይ አላማ ላላቸው ድርጅቶች አስተላልፎ ያስተላለፈበትን መረጃ ለኤጀንሲው 

ያቀርባል። 
 

አንቀጽ 31፡ ይህ የመተዳደሪያ ደንብ የሚጸናበት ጊዜ 
 

ይህ የመተዳደሪያ ደንብ በሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ኤጀንሲ ከጸደቀበት ከ   /   /2011 ዓ/ም ጀምሮ የጸና ይሆናል፡፡  
 
አንቀጽ 32፡ የመስራች አባላት ስምና ፊርማ 
 
ተ. ቁ ሙሉ ስም ፊርማ 

1.  ወ/ሪት ስርጉት ያደታ  

2.  ዶ/ር ምህረት ማንደፍሮ  

3.  አቶ ቸርነት ደበሌ  

4.  አቶ ዮሃንስ አሰፋ  

5.  ዶ/ር አብዱልወሃብ አደም ኢብራሂም  

6.  ሲስተር ዘቢደር ዘውዴ ይታየው  

7.  አቶ ዛፉ ኢየሱስወርቅ ዛፉ  

8.  ወ/ሮ ሰላማዊት ዳዊት  

9.  ወ/ሮ ሂሩት ዘመነ  
10.  ወ/ሪት ቢሌን ማሞ  

11.  በቦርድ የሚሰየም የወጣት ተወካይ  

 


