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መግቢያ 
 

ባሇስሌጣን መ/ቤቱ በፍትህ አካሊት ፊት የሚያቀርባቸውን ክሶችና አቤቱታዎች በማስረጃ 

አስደግፎ ሙግት ማካሄድ ሇውጤት ማብቃቱ የሚታወቅ በመሆኑ ፣  
 

የሚቀርቡት ክሶች በማስረጃ ጉድሇት ምክንያት በሚሰጥ ፍርድ ባሇስሌጣን መ/ቤቱ 

መብትና ጥቅሙን እንዳያጣ እና የባሇስሌጣኑን በፍትህ አካሊት ዘንድ የሚቀርብበትን 

ማንኛውም አይነት ክሶችና አቤቱታዎች በአግባቡ እንዲከሊከሌ እንዲሁም የባሇስሌጣኑን 

መብትና ጥቅም በአግባቡ እንዲጠብቅ መደረግ ያሇበት መሆኑ በመታመኑ  

በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አስፈፃሚና የማዘጋጃ ቤት አገልግሎት አካላት እንደገና 

ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 35/2004 አንቀጽ 53 ንዑስ አንቀጽ 2 በተሰጠው ስልጣን መሠረት 

ይህንን መመሪያ አውጥቷል፡፡ 

 

ክፍሌ አንድ 

ጠቅሊሊ 

አንቀፅ አንድ 

አጭር ርዕስ 

ይህ መመሪያ ‹‹የማስረጃ አቀራረብ ስርአት መመሪያ ቁጥር 3/2012›› ተብል ሉጠቀስ 

ይችሊሌ፡፡ 

አንቀፅ ሁሇት 

ትርጓሜ 

የቃለ አገባብ ላሊ ትርጉም የሚያሰጠው ካሌሆነ በስተቀር በዚህ መመሪያ ውስጥ ያለ 

ቃሊትና ሀረጎች የሚከተሇውን ትርጉም ይይዛለ ፡-  

1. “ባሇስሌጣኑ”ማሇት፡- የአዲስ አበባ ውሃና ፍሳሽ ባሇስሌጣን መስሪያ ቤት ነው፡ 

2. “ጽ/ቤት” ማሇት የባሇስሌጣኑ የውሃና ሳኒቴሸን ሌማትና ማስፋፊያ ኘሮጀከት ጽ/ቤት  

ነው፡፡ 

3.  “ሥራ ክፍልች”፡- ማሇት የባሇስሌጣኑና የጽ/ቤቱ ዘርፎች እና በዘርፎቹ ሥር የሚገኙ 

ደጋፊ፣ አብይ እና ንዑስ የሥራ ሂደቶች ነው፡፡ 

4. “ደጋፊ የሥራ ሂደት”፡- ማሇት የሕግና ኢንሹራንስ ደ/የሥራ/ሂደት  ነው፡፡ 



የ ክስ ና  መልስ  ማስረጃ  አ ላ ላ ክና  አ ቀራረብ ስርዓት አ /መመሪያ  Page 2 
 

5. “የፍትህ አካሌ“ ማሇት፡- የፖሉስ ጽ/ቤት፣ የአቃቢ ህግ መ/ቤት፣ የአሠሪና ሠራተኛ ጉዳይ 

ወሳኝ ቦርድ እና በተሇያየ ደረጃ የተቋቋሙ የፌዴራሌ፣ የክሌሌና የከተማ ፍርድ ቤቶች 

ነው፡፡   

6.  “ማስረጃ” ማሇት፡- ክስን ወይም መሌስን ሇማጠናከር ወይም ሇማስተባበሌ የሚጠቅም  

ሰነድ ወይም የሰው ምስክር  ነው፡፡ 

7. “ክስ” ማሇት፡- መ/ቤቱ ጥቅሙን ሇማስጠበቅ ሇፍትህ አካሊት የሚያቀርበው የጽሁፍ 

አቤቱታ ነው፡፡ 

8. “መሌስ” ማሇት፡- መ/ቤቱ ሊይ ሇቀረበበት ክስ ሇፍትህ አካሊት የሚሰጥ በጽሁፍ 

የሚቀርብ መከሊከያ ነው፡፡ 

አንቀፅ ሶስት 

የመመሪያው የተፇፃሚነት ወሰን 
 

ይህ መመሪያ ደጋፊ የስራ ሂደቱ ክስ ወይም መሌስ ሇማቅረብ እንዲሁም የህግ አሰተያየት 

ሇመስጠትና የየኢንሹራንስ ስርዓቶችን ሇማስፇፀም የሚያስፇሌጉትን ማስረጃዎች ከሥራ 

ክፍልች የሚሊኩበት ሥርዓት ሊይ ብቻ ተፇፃሚነት ይኖረዋሌ፡፡ 

 
አንቀፅ አራት  

የጾታ አገሊሇፅ 
 

በዚህ መመሪያ በተባእታይ ፆታ የተገሇፀው እንደቃለ አገባብ ሇአንስታይ ፆታም 

ያገሇግሊሌ፡፡ 

 
ክፍሌ ሁሇት 

ተግባር እና ኃሊፊነት 
 

አንቀፅ አምስት  

የስራ ክፍልች ተግባር እና ኃሊፊነት 
 

የስራ ክፍልች የሚከተለት ተግባርና ሀሊፊነቶች ይኖራቸዋሌ፣- 

 

1. ክስ ወይም ማንኛውም የፍትህ አካሊት መጥሪያ ሲመጣ ክሱ ወይም መጥሪያው 

በደረሰበት እሇት ሇደጋፊ የስራ ሂደቱ የመሊክ፤ 
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2. ክሱን ወይም መጥሪያውን ተከትል ደጋፊ የስራ ሂደቱ ማስረጃ ሲጠይቅ አስፇሊጊውን 

ማስረጃ በደብዳቤው በተጠቀሰው የጊዜ ገደብ ውስጥ  የመሊክ፤ 

3. በደጋፊ የስራ ሂደቱ ከተጠየቀው ጉዳይ ጋር ተያያዥነት ያሊቸውን ሰነዶች ሳያስቀሩ 

በሙለ የመሊክ፤ 

4. ክስ እንዲመሰረት ደጋፊ የሰራ ሂደቱ በተጠየቀ ጊዜ በደብደቤ የተጠቀሱትንና ሇክሱ 

የሚያስፇሌጉ ዝርዝር ማሰረጃዎች የመሊክ፤ 

5. ደጋፊ የስራ ሂደቱ ማብራሪያ ሲጠይቅ ተገቢው ሙያዊ ማብራሪያ በፅሁፍ አዘጋጅቶ 

የመሊክ፣  

6. የሕግ አስተያየት እንዲሰጣቸው ሲጠይቁ አስተያየት የሚጠይቁበትን ፍሬ ነገር በግሌጽ 

ዘርዝሮ የማስቀመጥና ጥያቄውን ተከትል ደጋፊ የስራ ሂደቱ የሚጠይቀው ማስረጃ ካሇ 

ይህንኑ የመሊክ፣ 

 

አንቀጽ ስድስት 

ባሇስሌጣኑ ከገባቸው ውልች ጋር በተያያዘ ክስ መመስረት ሲያስፇሌግ ወይም ክስ 
ሲመሰረትበት ምሊሽ ሇመስጠት የሚያስፇሌጉ መረጃዎችና ማስረጃዎች 

1. ውሌ የተገባው በጨረታ ከተፇጸመ ግዥ ጋር በተያያዘ ከሆነ የጨረታው ሙለ ሰነድ፤ 

2. ሙለ የውሌ ሰነድ፤/የውሌ ማሻሻያዎች ካለ እነሱን ጨምሮ/ 

3. ክፍያ የተፇጸመባቸው ሰነዶች፤ 

4. ከተዋዋይ ጋር የተደረገ የስብሰባ ቃሇ-ጉባኤዎች፤ 

5. የተሰጡ ማስጠንቀቂያዎች፤ 

6. ዉለ የተቋረጠበት ደብዳቤ ከበቂ ማብራሪያ ጋር፤ 

7. የተገቡ የመሌካም ስራ አፇጻጸም ዋስትናዎች እና  

8. ላልች ከጉዳዩ ጋር ተያያዥነት ያሊቸው ሰነዶች፤ 
 

አንቀጽ ሰባት 

የውሃ እዳ ክስ እንዲመሰረት ሇሚቀርቡ ጥያቄዎች የሚያስፇሌጉ መረጃዎችና ማስረጃዎች 

1. ደንበኛው ውሃ እንዲገባሇት የጠየቀበት ማመሌከቻ / ደንበኛው ተቋም ከሆነ ውክሌና 

ጨምሮ/፤ 

2. ውሃ እንዲገባ የተሰጠ የስራ ትዕዛዝ፤ 
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3. ደንበኛው ከመ/ቤቱ ጋር የገባው ውሌ፤ 

4. የእዳ ማረጋገጫ ሰነድ በየወሩ ከተተነተነ ውዝፍ እዳ ዝርዝር ጋር፤ 

5. ቆጣሪው በእዳ ምክንያት የተነሳ ከሆነ እንዲነሳ የተሰጠ የስራ ተዕዛዝ፤ 

6. የተነሳ ቆጣሪ ገቢ የተደረገበት ደረሰኝ፤ 

7. ባሇዕዳው ካሇው ተቀማጭ ሂሳብ ሊይ ዕዳው ተቀናንሶ ሌዩነቱን የሚያሳይ መግሇጫ፣  

8. ላልች የተካሄዱ መፃፃፎች ወይም ማስጠንቀቂያ ተሰጥቶ ከሆነ ይሄንኑ፣ 

 
አንቀጽ ስምንት 

በባሇስሌጣኑ ንብረት ሊይ ጉዳት ሲደርስ ከውሌ ውጪ ክስ እንዲመሰረት ሇሚቀርቡ 

ጥያቄዎች 

የሚያስፇሌጉ መረጃዎችና ማስረጃዎች 

1. ጉዳቱን ያደረሰው ሰው/ተቋም ሙለ ስም ከነአድራሻው/ጉዳት ያደረሰው በተሸከርካሪ ከሆነ 

የአሽከርካሪው ስምና የተሸከርካሪው ሰላዳ ቁጥር፣ የተሸከርካሪው ሉብሬ፣ የአሽከርካሪው 

መንጃ ፇቃድና ሇትራፊክ የተመዘገበ ከሆነ የጥፋተኝነት ማረጋገጫ ደብዳቤ፣ 

2. ጉዳቱ የደረሰበት ሰዓት፣ቀን እና ሌዩ ቦታው፤ 

3. ጉዳቱ የተከሰተበት ሁኔታ ወይም የአጋጣሚው ሁኔታ ማብራሪያ፤ 

4. ጉዳት ስሇመድረሱ ከጉዳት አድራሹ ጋር የተፇረመ  መተማመኛ፤  

5. ጉዳቱ ስሇመድረሱና ጉዳቱ የተከሰተበትን ሁኔታ የሚያስረዱ ሶስት የሰው ምስክሮች፤ 

6. ጉዳት የደረሰበት ንብረት ግምት ከተገዛበት ደረሰኝ ጋር ይህ ካሌተቻሇ ግምቱ በባሇሙያ 

ተሰሌቶና ይኸው በአማርኛ ተተርጉሞ፣ በባሇሙያው ፊርማ ተረጋግጦ ፤ የሃሊፊ ቲተር፣ 

ፊርማ አርፎበት እና ማህተም ተደርጎበት ጊዜ ገደቡን ጠብቆ እንዲቀርብ፣ 

 

አንቀጽ ዘጠኝ 

የወንጀሌ ክስ እንዲመሰረት ሇሚቀርቡ ጥያቄዎች የሚያስፇሌጉ መረጃዎችና ማስረጃዎች 

1. የወንጀሌ ድርጊቱን የፇጸመው ተጠርጣሪ ሙለ ስም ከነአድራሻው፣ 

2. የወንጀሌ ድርጊቱ የተፇጸመበት ክ/ከተማ ፣ሌዩ ቦታ፣ቀን እና ሰዓት፣ 

3. የወንጀሌ ድርጊቱ የተፇጸመበት የንብረት ግምት፣  

4. የወንጀሌ ድርጊቱ ሲፇጸም የነበሩ ወይም የሚያውቁ እማኞች /ምስክሮች/፣ 
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5. ወንጀለ ፖሉስ ጣቢያ ተመዝግቦ  ከሆነ የተመዘገበበት ፖሉስ ጣቢያ እና የመርማሪ 

ፖሉስ ስም፣ 

አንቀጽ አስር 

 ባሇስሌጣኑ  ከሰራተኛ አስተዳደር ጋር በተያያዘ ክስ እንዲመሰረት ሲያስፇሌግ ወይም ክስ 

ሲመሰረትበት ምሊሽ ሇመስጠት የሚያስፇሌጉ መረጃዎችና ማስረጃዎች 

1. የሰራተኛው የስራ ውሌ፣ 

2. እንደአስፇሊጊነቱ ሲጠየቅ የሰራተኛው የግሌ ማህደር፣ 

3. ሰራተኛው የፇፀመው ድርጊት እና እንዲከሰስ የተፇሇገበት ዝርዝር ምክንያት 

ከነማስረጃዉ፣ 

4. የገንዘብ/የንብረት ጉድሇት ከሆነ ንብረቱን የተረከበበት ሰነድና የተሟሊ የኦዲት ሪፖርት፣ 

 
አንቀጽ አስራ አንድ 

ባሇስሌጣኑ  ከኢንሹራንስ ክትትሌ ጋር በተያያዘ ክስ እንዲመሰረት ሲያስፇሌግ ወይም ክስ 

ሇማቅረብና ምሊሽ ሇመስጠት የሚያስፇሌጉ መረጃዎችና ማስረጃዎች 

1. የተሽከርካሪውን ጉዳት ግምት፣ የፖሉስ ሪፖርት እና የጉዳት አድራሹ ተሽከርካሪ 

ባሇቤትና አሽከርካሪ አስመሌክቶ የተደራጁትን በትራፊክ ፖሉስ የተፃፇ አጥፊውን 

የሚያመሇክት ደብዳቤ  ማቅረብ፣ 

2. የታደሰ የኢንሹራንስ ፖሉሲ ኮፒ አያይዞ የመሊክ፣ 
 

አንቀጽ አስራ ሁሇት 

ሁከት ይወገድሌኝ ክስን በተመሇከተ የሚቀርብ ማስረጃ 
 

1. ሁከት የተፇጠረበት ንብረት አይነትና ግምቱ፣ 

2. ሁከት የተፇጠረበት ቦታ፣ቀን፣ ሰዓትና ዓ.ም፣ 

3. ሁከት የፇጠረው አካሌ /ሰው/ ስምና አድራሻ፣ 

4. ሁከት መፇጠሩን የሚመሰክሩ ቢያንስ ሶስት የሰው ምስክሮች ከነአድራሻቸው ማቅረብ፣ 

5. ሁከት የተፇጠረበት ንብረት የባሇሀብትነት ወይም የባሇይዞታነት ማስረጃ፣ 

 
አንቀጽ አስራ ሶስት 
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የሕግ አስተያየት ሇመስጠት የሚያስፇሌጉ መረጃዎችና ማስረጃዎች 

የህግ አስተያየት እንዲሰጥበት ሇሚቀርብ ጥያቄ ከጉዳዩ ጋር አግባብነት ያሊቸው 

ማስረጃዎች ደጋፊ የስራ ሂደቱ በጠየቀ ጊዜ ማቅረብ ፤ 

ክፍሌ ሶስት 

ሌዩ ሌዩ ድንጋጌዎች 

አንቀጽ አስራ አራት 

የመተባባር ግዴታ 
 

1. የሥራ ክፍልች የክስና መሌስ ማስረጃ አሊሊክና አቀራረብ በዚህ መመሪያ  በተመሇከተው 

ድንጋጌ መሰረት በወቅቱና በሰዓቱ መረጃውን የመስጠት ሃሊፊነት አሇባቸው፡፡ 

2. ማንኛውም የስራ ክፍሌ ይህንን መመሪያ ተግባራዊ ሇማድረግ በሚደረግ እንቅስቃሴ 

የመተባበር ግዴታ አሇበት፡፡ 
 

 

አንቀጽ አስራ አምስት 

ተጠያቂነት 

1. ተገቢዉን ማስረጃ ሇመሰብሰብ ጥረት ያሊደረገ ወይም ሳያሰባስብ  ክስ የመሰረተ ወይም 

መሌስ የሰጠ የደጋፊ የስራ ሂደቱ የህግ ባሇሙያ፣ ማስረጃዉ ባሇመቅረቡ በመ/ቤቱ ሊይ 

ሇሚደርሰዉ ጉዳት ወይም መ/ቤቱ ሇሚያጣዉ ጥቅም  ተጠያቂ ይሆናሌ፤ 

2. ተገቢዉ ማስረጃ መሰባሰቡን ሳያረጋግጥ ክስ ወይም መሌስ ሊይ ማረጋገጫ የሰጠ ሃሊፊ 

በጉዳዩ ሊይ መ/ቤቱ ሇሚያጣዉ ጥቅም እና ሇሚደርስበት ጉዳት ተጠያቂ ይሆናሌ፤  

 

3. ከማንኛውም የፍትህ አካሊት ሇመ/ቤቱ መጥሪያ ሲሊክ  መጥሪያው በደረሰበት እሇት 

ሇደጋፊ የስራ ሂደቱ በወቅቱ ሳይደርስ  ቀርቶ በመ/ቤቱ ሊይ ሇሚደርሰዉ ጉዳት 

መጥሪያዉን ያሌሊከዉ የስራ ክፍሌ ሃሊፊ ወይም ሰራተኛ ተጠያቂ ይሆናሌ፤   

4. ደጋፊ የስራ ሂደቱ  ክስ ወይም መሌስ ሇማዘጋጀት እንዲያስችሇዉ ማስረጃ ሲጠይቅ 

አስፇሊጊውን ማስረጃ በደብዳቤው በተጠቀሰው የጊዜ ገደብ ውስጥ  ያሌሊከ ሃሊፊ ወይም  

ሰራተኛ ተጠያቂ ይሆናሌ፤ 
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5. በፍታብሄር እና በወንጀሌ ህጉ ሊይ ያሇዉ ተጠያቂነት እንደተጠበቀ ሆኖ ከሊይ ከተ.ቁ 1- 

4 የተጠቀሰዉ ተጠያቂነት ያሇበት ሃሊፊ ወይም ሰራተኛ  በመ/ቤቱ የሥራ መሪዎች 

መተዳደሪያ መመሪያ እንዲሁም በህብረት ስምምነቱ መሰረት በተመሳሳይ ጥፋት 

የሚያስቀጣዉን ቅጣት ይቀጣሌ፡፡ 

 

አንቀጽ አስራ ስድስት 

መመሪያውን ስሇማሻሻሌ 
 

ይህ መመሪያ ማሻሻሌ አስፇሊጊ ሆኖ ሲገኝ  በማንኛውም ጊዜ በከፊሌ ወይም በሙለ 

ሉሻሻሌ ይችሊሌ፡፤ 

አንቀጽ አስራ ሰባት 

መመሪያው የሚፀናበት ጊዜ 

 

ይህ መመሪያ በዋናው ሥራ አስኪያጅ ከተፇረመበትና የመስሪያ ቤቱ ማህተም ካረፇበት 

ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናሌ፡፡ 

 

የ አዲስ  አበባ  ውሃና  ፍሳሽ ባለስልጣን  

ዋና  ሥራ አስኪያጅ  

አወቀ ኃይለማርያም 


