
 
 

1 

 

በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ባህሌና ቱሪዝም ቢሮ 

የቴአትር ቤቶች የአገሌግልት አሰጣጥ፣ አስተዲዯርና አሰራርን ሇመወሰን 

የወጣውን መመሪያ ቁጥር 4/2004 ሇማሻሻሌና የኪነ-ጥበብ የፇጠራ 

ሥራዎች፣ የባሇሙያዎች የማበረታቻና የአገሌግልት ክፌያ አፇፃፀምን 

ሇመወሰን የወጣ መመሪያ ቁጥር 94/2014 

መ ግ ቢ ያ 

ቴአትር ቤቶች ካሊቸው የሥራ ባህሪይ አንፃር እንዯ አትራፉ ዴርጅቶች የማይታዩ 

በመሆኑ ሇህብረተሰቡ የሚሰጡት አገሌግልት በቀጥታ በገንዘብ ሳይተመን በአስተሳሰብ 

ሊይ ሇውጥ እያመጡ ህብረተሰቡን በማዝናናት የሚያስተምሩ ዝግጅቶችን በማቅረብ 

ጤናማና ምርታማ ዜጋ መፌጠር በመሆኑ አዯረጃጀቱና አሰራሩም ይህንኑ ዒሊማ የተከተሇ 

ሉሆን ስሇሚገባ፣ 

ኪነ-ጥበብን ሇሌማት ሇማዋሌ ህብረተሰቡን እያዝናኑ በማስተማር ሇሚፇጠረው መሌካም 

አስተዲዯር ሇሚያበረክቱት የፇጠራ አስተዋጽኦና ሇሚሰጡት ዴጋፌ በየዯረጃው 

የሚያበረታታና ቴአትር ቤቶችን በገበያ ተወዲዲሪ ሇማዴረግ ውስጣዊ አሰራሩ ግሌጽና 

ተጠያቂነት ያሇበት መሆን ስሇሚገባው የውስጥ አሰራር መመሪያ ማውጣት በማስፇሇጉ፣ 

የከተማችን ቴአትር ቤቶች የሚታዩባቸውን የአሰራርና የግብአት ችግሮችን በመቅረፌ 

የህዝቡን ተጠቃሚነት ይበሌጥ ሇማረጋገጥ የሚስችሌ የኪነ-ጥበብ ተቋምና  የማስፇጸም 

አመራር አቅም በመፌጠር ሙያዊ ሚናውን በሚገባ እንዱጫወት ሁኔታዎችን ማመቻቸት 

አስፇሊጊ ሆኖ በመገኘቱ፣ 

ቢሮው በተቋቋመበት አዋጅ ቁጥር 35/2004 አንቀጽ 46 ንዐስ አንቀጽ 13 ቢሮው 

በከተማው አስተዲዯር ስር የሚገኙ ቴአትር ቤቶችን እንዯሚያስተዲዯር፣ እንዯሚመራና 

እንዯሚቆጣጠር የተዯነገገ ቢሆንም ሇቴአትር ቤቶች ተግባርና ኃሊፉነታቸውን በግሌጽ 

ያስቀመጠ የውስጥ አሰራር መመሪያ ባሇመኖሩ ተግባራት የሚከናወኑት በተሇያዩ 

ኃሊፉዎች በሚተሊሇፈ ዯብዲቤዎችና በስብሰባ በሚወሰኑ ቃሇ-ጉባኤዎች በመሆኑና ዘመናዊ 

አዯረጃጀት ስሊሌተፇጠረሇት ቢሮው ይህንኑ ችግር ሇማስወገዴ የቴአትር ቤቶችን 
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አስተዲዯርና አመራር ዘመናዊ አዯረጃጀት እንዱከተሌ ማዴረግ ወቅቱ የሚጠይቀው ጉዲይ 

ሆኖ በመገኘቱ፣ ይህንን መመሪያ ሇማዘጋጀት ጥናት ሲዯረግ በቴአትር ቤቶች ከሚታዩት 

ችግሮች መካከሌ እንዯ መነሻ የተወሰዴት ችግሮች ከተውኔት ርክክብ እና አዘጋጅ 

አመዲዯብ ጀምሮ ሰፉ ክፌተት መታየቱ ሲሆን የቴአትር ዝግጅት በመዝገብ በኩሌ ገቢ 

መዯረግ ሲገባው በቀጥታ ሇኪነ-ጥበብ ሌማት አመራር ዲይሬክተር እየተሰጠ በኪነ-ጥበብ 

ሌማት አመራር ዲይሬክተር በሚመዯብ አዘጋጅ አማካይነት ይሰራ ስሇነበረ  በጓዯኝነት፣ 

በጥቅምና በመቀራረብ መሠራቱ ዯራሲያንን እያስመረረ ሇዴርሰት እጥረትም እንዯ 

ምክንያት ሆኖ ስሇነበረ ይህንን ችግር ሇማስወገዴ የቴአትር ቤቶች የአገሌግልት አሠጣጥ፣ 

አስተዲዯርና አመራርን ሇመወሰን የወጣው መመሪያ ቁጥር 4/2004 ፀዴቆ ከሰኔ 12/2004 

ዒ.ም. ጀምሮ በስራ ሊይ እንዱውሌ ተዯርጎ ነበር፡፡ ይሁን እንጂ መመሪያው የተሇያዩ 

ክፌተቶች የታየበት መሆኑ ከተሇያዩ አካሊት ሀሳብ የቀረበ በመሆኑና በላሊ በኩሌ ዯግሞ 

የኪነ-ጥበብ የፇጠራ ስራዎችንና ባሇሞያዎችን ሇማበረታታት የሚያስችሌ የኪነጥብብ 

የፇጠራ ሥራዎች የባሇሙያዎች ማበረታቻና የአገሌግልት ክፌያ አፇፃፀም ዯንብ ዝርዝር 

ጥናት በማስጠናት የሚመሇከታቸው አካሊት አስተያየት ከሰጡበት በኋሊ የአፇፃፀሙም 

ዯንብ  ጥር 15 ቀን 2005 በካቪኔ ፀዴቆ ቁጥር 53/2005  ተመዝግቦ ታትሟሌ፡፡ 

በመሆኑም ቴአትር ቤቶች የሚታይባቸውን ከፌተኛ የአመራርና የአሰራር ጉዴሇትና 

ክፌተቶችን ሇመሙሊት ቀዯም ሲሌ ፀዴቆ የነበረውን መመሪያ ቁ 4/2004ን በማሻሻሌ 

በከተማው አስተዲዯር አስፇፃሚና የማዘጋጃ ቤት አገሌግልት አካሊትን እንዯገና ማቋቋሚያ 

አዋጅ ቁጥር 35/2004 አንቀጽ 9/2 እና ዯንብ ቁጥር 53/2005 አንቀፅ 15 ሇቢሮ ኃሊፉ 

በተሰጠው መመሪያ የማውጣት   ስሌጣን መሠረት ይህንን መመሪያ አውጥቷሌ፡፡ 
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ክፌሌ አንዴ 

 

1. አውጭው መ/ቤት፣ 

የባህሌና ቱሪዝም ቢሮ በአዋጅ ቁጥር 35/2004 አንቀጽ 46 በተሰጠው ሥሌጣንና 

በአዱስ አበባ አስተዲዯር የኪነ-ጥበብ የፇጠራ ሥራዎች፣ የባሇሙያዎች ማበረታቻና 

የአገሌግልት ክፌያ አፇፃፀም ዯንብ ቁጥር 53/2005 አንቀፅ 15 መሰረት ይህንን 

መመሪያ አውጥቷሌ፡፡ 

2. አጭር ርዕስ፣ 

ይህ መመሪያ “የቴአትር ቤቶች የአገሌግልት አሰጣጥ፣ አስተዲዯርና አሰራን ሇመወሰን 

የወጣውን መመሪያ ቁጥር 4/2004 ሇማሻሻሌ እና የኪነ-ጥበብ ፇጠራ ሥራዎች፣ 

የባሇሙያዎች ማበረታቻና የአገሌግልት ክፌያ አፇፃፀም ሇመወሰን የወጣ መመሪያ 

ቁጥር 94/2014” ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡ 

3. የተፇፃሚነት ወሰን፣ 

ይህ መመሪያ ቢሮው በአዋጅ ቁጥር 35/2004 አንቀጽ 46 ንዐስ አንቀጽ 13 በከተማው 

አስተዲዯር ስር የሚገኙ ቴአትር ቤቶችን እንዱያስተዲዴር፣ እንዱመራና እንዱቆጣጠር 

ሇቢሮው በተሰጠው ሥሌጣን መሠረት በስሩ በሚተዲዯሩ ቴአትር ቤቶችና ከቴአትር 

ቤቶች አገሌግልት በሚጠይቁት አካሊት ሊይ ተፇፃሚ ይሆናሌ፡፡ 

4. ስሇፆታ አገሊሇጽ፣ 

በግሌጽ የተዯነገገ ካሌሆነ በስተቀር በዚህ መመሪያ ውስጥ በወንዴ ፆታ የተዯነገገው 

የሴትንም ፆታ ያካትታሌ፡፡ 

5. ዒሊማ 

1. ኪነጥበባዊ የጥራት ዯረጃቸውን የጠበቁ፣ ኪነጥበብ ሇሌማት በሚሌ ፌሌስፌና 

የተመሩ፣ የከተማዋን አስተዲዯር ቁሌፌ የትኩረት አቅጣጫዎች በዋናነት መሠረት 

ያዯረጉ፣ ህብረተሰቡን አያዝናኑ የሚያስተምሩ ሌዩ ሌዩ የኪነጥበብ ውጤቶችን፣ 
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በተሇያዩ የማስተሊሇፉያ መንገድች ሇህብረተሰቡ በማቅረብ ግንዛቤ በሚያስጨብጡ 

ሥራዎች ህዝባዊ ንቅናቄ በመፌጠር በኪነጥበብ ውጤቶቹ የረካ፣ አስተሳሰቡ 

የተሇወጠና ሇሌማት የተነሣሣ ህብረተሰብ ሇመፌጠር፣ 

2. በከተማዋ ውስጥ የሚገኙ የሀገሪቱን ብሔር ብሔረሰቦች ባህሌ የሚያንፀባርቁ 

ባህሊዊና ዘመናዊ ሙዚቃዎችንና ውዝዋዜዎችን በእኩሌነትና በስፊት አዘጋጅቶ 

በማቅረብ በማንነታቸው እንዱኮሩና በመፇቃቀዴ ሊይ የመሰረቱትን አንዴነት 

እንዱያጠናክሩ ሇማገዝ፣ 

3. የባህሌ ወረርሺኞችን በመከሊከሌ በጏ ባህሊችንን ሇማዲበር በሌዩ ሌዩ መዴረኮችና 

የኪነጥበብ ውጤቶች በህብረተሰቡ ዘንዴ ግንዛቤ የማስጨበጥ ሥራ ሇመስራት፣ 

4. የተሇያዩ የኪነጥበብ ውጤቶች የፇጠራ ባሇቤቶችን፣ የኪነጥበብና የቴከኒክ 

ባሇሙያዎችን እንዱሁም ዴጋፌ ሰጪዎችን ሇተዋጡ ፇጠራዎችና ሥራዎች 

የሚያነሣሣና የሚያበረታታ መንፇስ ሇመፌጠር፣ 

5. በግለ ዘርፌ በከተማዋ እየተስፊፊ የመጣውን አበረታች የሀገርኛ ፉሌሞች 

የማምረት እንቅስቃሴ መስመር እንዲይስት፣ እንዯመንግስት ተቋም ኃሊፉነቱን 

ሇመውሰዴና የወዯፉቱን የፉሌም እንዱስትሪ እዴገት ሀገራዊ ፊይዲ ያሇው አቅጣጫ 

የማስያዝ የአርአያነት ሚና ሇመጫወት፣ 

6. ቴአትር ቤቶች ቀዴሞ በተወሰነ መሌኩ በመዴረክ ብቻ ተወስነው ሲሰጡ የነበረውን 

አገሌግልት በማስፊት በፉሌም፤በቴላቪዥንና በሬዱዮ ዴራማዎችም 

አገሌግልቶቻቸውን በማስፊት በገበያ ተወዲዲሪና የሌማቱ አጋዥ ኃይሌ ሇማዴረግ፣ 

ሇተሇያዩ የኪነጥበብ ውጤቶች የፇጠራ ባሇቤቶች ውስን የነበረውን አሠራር 

በላልችም አማራጮች በማስፊት የፇጠራ ስራዎች እጥረትን መቅረፌ፣ 
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ክፌሌ ሁሇት 

6. ስሇ ፕሮሰስ ካውንስሌ አባሊት ፣ ስሇ ኪነ-ጥበብ አመራር ዲይሬክተር ፣ 

ስሇ ስቴጅ ማናጀርና ስሇ ኪነ-ጥበብ ሌማት ሲኒየር ኦፉሰር ተግባርና 

ኃሊፉነት፣ 

6.1. ስሇ ኘሮሰስ ካውንስሌ አባሊትና ተግባርና ሀሊፉነት፣ 

በቢሮው ስር የሚተዲዯሩት ቴአትር ቤቶች በBPR ጥናት መሠረት ሁለም እንዯ 

አንዴ ኬዝ ቲም ተቆጥረው ቢጠኑም ካሊቸው ሌዩ የሥራ ባህሪይ አንፃር እንዯ 

ተቋም ተወስዯው በኪነ-ጥበብ ሌማት አመራር ዲይሬክተርና በተሇያዩ የሥራ 

ክፌልች ተዋቅረው ተግባራቸውን እንዱያከናወኑ ተዯርጓሌ፡፡ በመሆኑም እስካሁን 

ከታየው ተሞክሮ ቴአትር ቤቶቹ ራሳቸውን ችሇው የግሌና የጋራ ተጠያቂነትን 

የሚያስከትሌ ኃሊፉነት መስጠት አስፇሊጊ በመሆኑ ሇቴአትር ቤቶች 

ከተመዯበሊቸው የኪነ-ጥበብ ሌማት አመራር ዲይሬክተር በተጨማሪ ሥራቸውን 

በጋራ ኃሊፉነት ሇማከናውን እንዱችለ የፕሮሰስ ካውንስሌ አባሊትን (የስራ ዘርፌ 

ኃሊፉዎችን)መሰየምና በግሌጽ ማስቀመጥ፣ ተግባርና ኃሊፉነታቸውንም መወሰን 

አስፇሊጊ ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ በዚሁ መሠረት የኘሮሰስ ካውንስሌ አባሊት፡- 

1. የቴአትር ቤት የኪነ-ጥበብ ሌማት አመራር ዲይሬክተር የፕሮሰስ ካውንስለ 

 ሰብሳቢ፡፡  

2. ስቴጅ ማናጀር  

3. ከየዘርፈ የተውጣጡ የኪነ-ጥበብ ሌማት ሲኒየር ኦፉሰሮች ((ከቴአትር፣ ከባህሊዊ 

  ሙዚቃና ከዘመናዊ ሙዚቃ የተውጣጣ) ሆኖ በቁጥር 5 (አምስት)  

4. የሰው ኃይሌ አስተዲዯር ኦፉሰር 

5. የግዢና ንብረት አስተዲዯር ኦፉሰር 

6. የፊይናንስ ኦፉሰር ናቸው፡፡  
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6.2.የፕሮሰስ ካውንስሌ ተግባርና ኃሊፉነት፣ 

  

1. የቴአትር ቤቱን አጠቃሊይ የስራ እንቅስቃሴ በበሊይነት ይመራሌ፣ ይከታተሊሌ፣ 

የወቅቱን ተጨባጭ ሁኔታ ያገናዘበ የኪነ-ጥበብ ፇጠራ ውጤቶች የሚዘጋጁበትን 

ዕቅዴ እንዱዘጋጅ ያዯርጋሌ፣ ሲፀዴቅም በሥራ ሊይ ያውሊሌ፣ ዕቅዴና የሥራ 

አፇፃፀም ሪፖርትን ይገመግማሌ፡፡ 

2. የሌማታዊ የኪነ-ጥበብ ውጤቶች ግብአት፣ አቅርቦትና አገሌግልት 

የሚሻሻሌበትን ሁኔታ ተጠንቶ ሲቀርብሇት የዴርጊት አፇፃፀም ዝክረ ተግባር 

/TOR/ ተዘጋጅቶ በሥራ ሊይ እንዱውሌ ያዯርጋሌ፡፡ 
   

3. የከተማውን ነዋሪ ህዝብ እያዝናኑ በማስተማር የሌማታዊ፣ ፖሇቲካዊና 

ኢኮኖሚያዊ አስተሳሰብ ሇማስፇን የሚያስችለ ጥናቶች በቢሮው ተጠንተው 

ሲቀርቡሇት ተግባራዊ ያዯርጋሌ፡፡ 

4. ጥራቱን የጠበቀ የባህሌና የኪነ-ጥበብ  ሌማት አገሌግልት እንዱስፊፊ በቢሮው 

ጥናት ተጠንቶ ሲቀርብሇት ዝክረ-ተግባር /TOR/አውጥቶ ተግባራዊ ያዯርጋሌ፡፡ 

5. ህብረተሰቡን ሇሰሊም፣ ሇዱሞክራሲና ሇሌማት የሚያነሳሱና ኪነ-ጥበባዊ ብቃት 

ያሊቸው ተውኔቶችና ሙዚቃዎች ተዘጋጅተው አመቺ በሆኑ በመዴረክና 

የመዝናኛ መገናኛዎች እንዱቀርቡ ያዯርጋሌ፡፡ 

6. ከሚቀርቡት የቴአትርና የሙዚቃ ትርዑቶች እና ከላልች አገሌግልቶች 

የሚገኝ ገቢን እንዱሰበሰብ ያዯርጋሌ፣ 

7. ሇሙያውና ሇባሇሙያው ዕዴገት የሚረደ ዲሰሳዊ ጥናቶችን እያስጠና የውሳኔ 

ሀሳብ ሇቢሮው ያቀርባሌ፣ ሲፇቀዴም በሥራ ሊይ ያውሊሌ፡፡ 

8. የኪነ-ጥበቡን ዕዴገት ሇማሻሻሌ የሚረደና ጏጂ ሌማዲዊ ዴርጊቶችን 

ሇመቅረፌ፣ የሥራ ባህሌን ሇማዲበር፣ የባህሌ ወረራን ሇመከሊከሌና ሌማታዊ 

ባህሌን ሇማበሌፀግ የሚያስችሌ አሰራር ይዘረጋሌ፡፡ 

9. በቴአትር የጽሐፌ ተውኔት መረጣና አዘጋጅ ምዯባ ሊይ እንዱሁም የቴአትር 

አቅርቦት (ፕሮዲክሽን) የግምገማ ውጤት የውሳኔ ሀሳብ አግባብ ካሇው አካሌ 

ሲቀርብሇት ያፀዴቃሌ ፡፡ከአቅራቢዎቹ ቅሬታ ከቀረበ ፅሁፇ ተውኔቱንም ሆነ 
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ፕሮዲክሽኑን ተመሌክቶ  አስፇሊጊ ሆኖ ከተገኘም የውሳኔ ሀሳቡን የማሻሻሌና 

የመቀየር ውሳኔ ይሰጣሌ ፡፡ 

10. ከመንግሥት የሌማት ፌሊጏትና የሇውጥ ፌጥነት ጋር የሚሄዴ ወይም 

የሚመጣጠን የኪነ-ጥበብ የሥራ ውጤቶች የሚመረቱበትን ሁኔታ ያመቻቻሌ፣ 

በሥራ ሊይ ያውሊሌ፡፡ 

11. ቴአትር ቤቶች ከተቋቋሙበት ዒሊማና ተግባር አንፃር በኪነ-ጥበባት ዘርፌ 

የተሰማሩ ሙያተኞችና የሙያ አመራሮችን አቅም ሇማሳዯግ የሚያስችሌ 

የሙያ ስሌጠና የሚገኝበትንና የሚሰጥበትን ሁኔታ ያመቻቻሌ፣ ያስፇጽማሌ፡፡ 

12. ቴአትር ቤቶች በኪነ-ጥበብ ምርት ውጤቶች ብቁና ተወዲዲሪ ሆነው እንዱገኙ 

የገበያ ጥናት እንዱዯረግ ሁኔታዎች የመቻቻሌ፡፡ 

13. የኪነ-ጥበብ ውጤቶች በኤላክትሮኒክስ ሚዱያ የሚያቀርቡትን ፕሮግራም 

በማዘጋጀት ሥራዎቹ እንዱተዋወቁ የፕሮሞሽን ሥራ እንዱሰራ ያዯርጋሌ፡፡ 

14. ሇቴአትር ቤቱ የሥራ እንቅስቃሴ ቅሌጥፌናና ስኬት አስፇሊጊ የሆኑ ንዐሳን 

ኮሚቴዎችንና ቡዴኖችን ይሰይማሌ፣ ተግባርና ኃሊፉነታቸውንም ይከታተሊሌ፣ 

ይቆጣጠራሌ፡፡ 

15. በየጊዜው ከከተማ አስተዲዯሩና ከቢሮው የሚወጡትን መመሪያዎችና ዕቅድችን 

በመቀበሌ ተግባራዊ ያዯርጋሌ፡፡ 

16. በቴአትር ቤቱ የተሰሩም ሆነ ወዯፉት የሚሰሩ የኪነ-ጥበብ ሥራዎች በተሇያዩ 

መንገድች ተዯራጅተው እንዱቀመጡ ያዯርጋሌ፡፡ 

17. በቴአትር ቤቱ የኪነ-ጥበባት ሂስ የሚዯረግበትን ሁኔታ ያመቻቻሌ 

ያስፇጽማሌ፡፡ 

18. የቴአትር ቤቱ አመታዊ በጀትና የስራ ፕሮግራም በሚመሇከታቸው አካሊት 

ተዘጋጅቶ በዲይሬክተሩ ሲቀርብሇት ተወያይቶ ያፀዴቃሌ፡፡ አስፇሊጊ ሆኖ ሲገኝ 

ያሻሽሊሌ ፡፡ 

19. የቴአትር ቤቱን ገቢም ይሁን ወጪ አግባብ ካሇው አካሌ ሪፖርት ሲቀርብሇት 

ከፊይናንስ ዯንብና መመሪያ አኳያ በትክክሌ ስሇመከናወኑ ይገመግማሌ የውሳኔ 

ሃሳቡንም ሇዲይሬክተሩ ያቀርባሌ፡፡   
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6.3. የኪነ-ጥበብ አመራር ዲይሬክተር ተግባርና ኃሊፉነት፣ 

የኪነ-ጥበብ አመራር ዲይሬክተር ተጠሪነቱ ሇቢሮው የባህሌ ዘርፌ ም/ቢሮ ኃሊፉ ሆኖ 

የቴአትር ቤቱ ዋና ሥራ አስፇፃሚ በመሆን አጠቃሊይ የቴአትር ቤቱን ሥራዎች 

ይመራሌ፣ ያስተዲዴራሌ፣ ይቆጣጠራሌ፡፡ ከዚህ በሊይ የተዘረዘረው እንዯተጠበቀ ሆኖ  

የሚከተለት ተግባርና ሃሊፉነት ይኖሩታሌ፡- 

1. የቴአትር ቤቱን አመታዊ  በጀትና የሥራ ኘሮግራም ተዘጋጅቶ ሲቀርብሇት 

ሇፕሮሰስ ካውንስለ ያቀርባሌ፣ በውይይት ዲብሮ የፀዯቀውን ተመሌክቶ 

ሇቢሮው ያቀርባሌ፡፡ ሲፀዴቅም በሥራ ሊይ ያውሊሌ፡፡ 

2. የቴአትር ቤቱን የሥራ አፇፃፀምና የሂሣብ ሪፖርቶችን ተዘጋጀተው 

ሲቀርቡሇት ከፕሮሰስ ካውንስሌ አባሊት ጋር ተወያይቶ በየወሩና በየሩብ ዒመቱ 

ሇቢሮው ያቀርባሌ፡፡ 

3. በዚህ መመሪያ ከቴያትር ቤቶች አገሌግልት እንዱያገኙ ከተጠቀሱ 3ኛ 

ወገኖች ጋር የሚዯረገውን ውሌ ቴአትር ቤቱን ወክል ይፇርማሌ፡፡ ሆኖም 

ከዚህ መመሪያ ውጪ ካለ 3ተኛ ወገኖች  የሚዯረጉ ውልች ሲያጋጥሙ 

ሇቢሮው ያሳውቃሌ፡፡ ሲፇቀዴም ይፇራረማሌ፡፡በውሌ አፇጻጸሙም ሇሚፇጠሩ 

ጎዴሇቶችና ጥፊቶች ተጠያቂ ይሆናሌ፡፡ 

4. በሥራ ሊይ የዱሲፒሉን ግዴፇት በሚፇጽሙ ሠራተኞች ሊይ የመንግሥት 

ሠራተኞች አስተዲዯር ዯንብን ተከትል የቀሊሌ ቅጣት እርምጃ ይወስዲሌ፡፡ 

ከባዴ ጥፊት ተፇጽሞ ሲገኝ ጉዲዩ በዱሲፒሉን ኮሚቴ እንዱታይ ሇሰው ኃይሌ 

አስተዲዯር ይመራሌ፡፡የዱሲፒሉን ኮሚቴ የውሳኔ ሃሳብ ሲቀርብሇት ከቢሮው 

በተሰጠው የውክሌና ሥሌጣን መሠረት ይወስናሌ፡፤ በመንግስት ሠራተኞች 

አዋጅ ቁጥር 6/2000 አንቀጽ 68 ንዐስ ቁጥር 1 ፉዯሌ ሠ እና ረ ከቀረበሇት 

የውሣኔ ሃሳብ ጋር የራሱን የውሣኔ ሀሳብ ጨምሮ ሇቢሮው ያቀርባሌ፡፡  

5. ሇቴአትር ቤቱ በተፇቀዯው በጀት እና ዕቅዴ መሠረት የፊይናንስ ህጏችን 

ተከትል የባንክ ሂሣብ ያንቀሳቅሳሌ በተሰጠው የውክሌና ሥሌጣን መሠረት  

ወጭ ያፀዴቃሌ፡፡ 

6. የፕሮሰስ ካውንስለን ውሳኔዎች ተከታትል ያስፇጽማሌ፣ 
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7. የቴአትር ቤቱን ሥራ ቀሌጣፊና ውጤታማ ሇማዴረግ አስፇሊጊም ሆኖ 

ሲገያገኘው በዚህ መመሪያ የተሠጠውን ሥሌጣንና ኃሊፉነት በውክሌና 

ማስተሊሌፌ ይችሊሌ፡፡ 

8. በተጨማሪም ከቢሮው የሚሰጡትን ላልች አግባብነት ያሊቸውን ተግባር 

ያከናውናሌ፡፡  

 6.4  የስቴጅ ማናጀር ተግባርና ኃሊፉነት  

የስቴጅ ማናጀር ተጠሪነቱ ሇኪነ-ጥበብ አመራር ዲይሬክተር ሆኖ የቴአትር ቤቱን 

የመዴረክ እንቅስቃሴ ስራዎችን ይመራሌ፡፡ ይቆጣጠራሌ፡፡ ከሊይ የተጠቀሱት 

እንዯተጠበቁ ሆኖ የሚከተለትን ተግባራት ያከናውናሌ፡፡  

1. የቴአትር ቤቱን የሌምምዴ እና የትርኢት ፕሮግራሞች በማውጣት ሇስራ ምቹ 

ሁኔታ እንዱፇጠር አቅጣጫ ያስይዛሌ፡፡  አንዴ የኪነ-ጥበብ ውጤት 

በሚዘጋጅበት ወቅት የኘሮዲክሹኑን ሂዯት በማቀናጀት ይመራሌ፡፡ 

2. ሇኘሮዲክሹኑ የሚያስፇሌጉ ቴክኒካሌ ግብአቶች በማዯራጀት ይቆጣጠራሌ፡፡ 

3. የእያንዲንደን ኪነ-ጥበባዊ ኘሮዲክሽን ዝግጅት ከጀምሩ እስከ ፌፃሜ 

የተዯረጉትን የኘሮዲክሽኑን ሂዯት የሚያሣዩ ድክመንቶች ከሁለም አቅጣጫ 

እንዱያዙ ያዯርጋሌ፡፡  

4. በእያንዲንደ ኘሮዲክሽን ሂዯት የሙያው ዱሲኘሉን ዘሇቄታዊነት ባሇው መሌኩ 

እንዱጠበቅ አስፇሊጊውን ሁኔታ ያመቻቻሌ፡፡ 

5. በቅዴመ ኘሮዲክሽን የዝግጅት ወቅት የእያንዲንደን ኘሮዲክሽን ስክሪኘት 

ፅሐፌ በሚገባ አንብቦ ዲይሬክተሩ የሚጠይቃቸውን ጥያቄዎች ከእስክሪፕቱ 

ጋር በማገናዘብ እንዱሟለሇት ያዯርጋሌ፡፡ 

6. ሇኦዱሽን የሚያስፇሌጉ ቅዴመ ሁኔታዎችን ማመቻቸት፡፡ እንዱሁም በኦዱሽን 

ወቅት ዲይሬክተሩ/አዘጋጁ/ የሚፇሌጋቸውን ዴጋፍች በሙለ መስጠት፡፡ 

7. ዲይሬክተሩ ከቡዴኑ ጋር በሚያዯረገው የመጀመሪያ ስብሰባ ሊይ ተገኝቶ 

በኘሮዲክሽኑ መነሻ እቅዴ ሊይ በመወያየት የዲይሬክተሩን/አዘጋጁን/ ፌሊጏት 

ግንዛቤ ይወስዲሌ ፡፡ 
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8. ከቴአትር ቤቱ እቅዴና ከዲይሬክተሩ/አዘጋጁ/ አካሄዴ /ፌሊጏት/ ጋር በማጣጣም 

የሌምምዴና የቴክኒካሌ ግብአቶች ዝግጅት ሂዯት የጊዜ ሠላዲ ያዘጋጃሌ፡፡ 

9. በኘሮዲክሽኑ የዝግጅት ሂዯት ኘሮግራምና የጊዜ ሠላዲ መሠረት የሌምምዴ 

ቦታና ሇሌምምዴ የሚያስፇሌጉ ቁሣቁሶች እንዱሟለ ሇሚመሇከታቸው 

ያሳውቃሌ፡፡ 

10. በሌምምዴ ወቅት በዲይሬክተሩ/አዘጋጁ/ ፅሐፌ ተውኔቱ ሊይ የሚዯረጉ ሇውጦች 

በሙለ በየጊዜው ተዘግበው እንዱያዙ ዯርጋሌ፡፡ 

11. በሌምምዴ ወቅት የተዯረጉ ሇውጦች ተግባራዊ እንዱሆኑ በዲይሬክተሩ/አዘጋጁ/ 

ውሣኔ እንዲገኙ የሚመሇከታቸው ቴክኒካሌ ባሇሙያዎች ጭምር በወቅቱ 

እንዱያውቁት ያዯርጋሌ፡፡ 

12. ኘሮዲክሽኑ በተያዘሇት ኘሮግራም መሠረት እየተካሄዯ መሆኑን ይከታተሊሌ፡፡ 

13. በኘሮዲክሽኑ ሂዯት ከዲይሬክተሩ/አዘጋጁ/ ጋር  እየተገናኙ ኃሳብ በመሇዋወጥ 

የኘሮዲክሽኑን ስኬት ያፊጥናሌ፡፡ 

14. በኘሮዲክሽኑ ሂዯት የሚከሰቱ ማናቸውንም ችግሮች ሇመፌታት ከአቅም በሊይ 

የሆኑትን ሇሚመሇከተው አካሌ በወቅቱ ያሳውቃሌ፡፡ 

15. ከኘሮዲክሽኑ ዲይሬክተር/አዘጋጅ/ ጋር ተገናኝቶ በመወያየት ሇኘሮዲክሽኑ 

የሚያስፇሌጉ ቴክኒካሌ ግብአቶችን በዝርዝር እንዱመዘገብ አዴርጎ 

የሚጎሇብትበትን መንገዴ አቅጣጫ ያስቀምጣሌ፡፡ 

16. ዋናውን የኘሮዲክሽን የጊዜ ሠላዲ መሠረት በማዴረግ ከዲይሬክተሩ/አዘጋጁ/ 

ጋር በመወያየት የቴክኒካሌ ግብአቶች የጊዜ ሠላዲን የኘሮዲክሽኑን ሂዯት 

በማያስተጓጉሌ ሁኔታ አጣጥሞ ያዘጋጃሌ፡፡ 

17. በአጠቃሊይ የኘሮዲክሽኑ ሂዯት ኪነ-ጥበባዊ ዝግጅቱንም ሆነ ቴክኒካሌ 

ኘሮዲክሽን ዝግጅቱን ሙለ በሙለ አካቶ የያዘ ዋናውን የኘሮዲክሽን መፅሏፌ 

/Master script/ እንዱዘጋጅ ያዯርጋሌ ፡፡ 
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18. የቴክኒካሌ ሌምምደ ኘሮግራም ከመዴረሱ ቢያንስ ከሦስትና ከአራት ቀናት 

በፉት ሇሚመሇከታቸው ሁለ እንዱዘጋጁ ያሳውቃሌ እንዱሁም ሁለም ዝግጁ 

መሆኑን ያረጋግጣሌ፡፡ 

19. የግምገማ ኘሮግራም ከመዴረሱ ቢያንስ ከሦስትና አራት ቀናት በፉት 

ሇሚመሇከታቸው ሁለ እንዱዘጋጁ ያሳውቃሌ፡፡ 

20. ከግምገማው ውጤት በኋሊ ሇእርምት ማስተካከያ ሌምምዴ የሚያስፇሌገውን 

ሁኔታ ያመቻቻሌ፡፡ 

21. ትርኢቱ ሇተመሌካች የሚቀርብበት ቀን በማኔጅመንት እንዯተወሰነ 

ሇሚመሇከታቸው ሁለ ያሳውቃሌ፡፡ 

22. ትርዑቱ ሇተመሌካች በሚቀርብባቸው ኘሮግራሞች በሙለ አዲራሹ መዴረኩ 

መዴረክ ጀርባው ትኬትና መስተንግድው መብራት፣ ውሃ እና ላልችም 

ቴክኒካሌ ጉዯዮች በተገቢው ሁኔታ መዘጋጀታቸውን ያረጋግጣሌ፡፡ 

23. ተዋንያንና ቴክኒካሌ ባሇሙያዎች በሰዒታቸው መገኘታቸውንና 

መዘጋጀታቸውን አረጋግጦ ተመሌካቹ ወዯ አዲራሹ እንዱገባ ትዕዛዝ ሰጥቶ 

ትርኢቱን ያስጀምራሌ፡፡ 

24. በተጨማሪም ከኪነ-ጥበብ አመራር ዲይሬክተሩ የሚሠቱት አግባብነት ያሊቸውን 

ያከናውናሌ፡፡ 

6.5 የኪነ-ጥበብ ሌማት ሲኒየር ኦፉሰር ተግባርና ሃሊፉነት 

ተጠሪነቱ ሇኪነ-ጥበብ አመራር ዲይሬክተር ሆኖ የትወና ጥበብ ኬዝ ቲም፣የባህሌ 

ሙዚቃ ኬዝ ቲም፣ የዘመናዊ ሙዚቃ  ኬዝ ቲምን እና የሕዝብ ግንኙነት ኬዝ ቲም  

የሚመራ ሆኖ ከዚህ የሚከተሇውን ተግባራት ያከናውናሌ፡፤ 

1. በተቋሙ ተዘጋጅተው የሚቀርቡ ሌዩ ሌዩ የኪነጥበብ ውጤቶች በጥናት 

ተሇይተው የመጡ ርእሰ ጉዲዮች ሊይ ተወይይቶ የሚሰሩትን መሇየትና 

መወሰን 
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2. እንዱሰሩ የታቀደ የተሇዩ ርዕሰ ጉዲዮችና የኪነጥበብ ዘርፍች ሇዴርሰቶች 

ማስታወቂያ ያወጣሌ ሉካተቱ የሚገባቸውን መመዘኛ መስፇርቶች በጋራ 

ተወያይቶ ይወስናሌ፡፡ 

3. ሇአዘጋጆች ሇሙዚቃና ሇውዝወዜ አቀናባሪዎች ማስታወቂያ ሇማውጣት 

ሉካተቱ የሚገባቸው መመዘኛ መስፇርቶችና ዯረጃዎችን  ተወያይቶ 

ይወስናሌ፡፡  

4. የኪነጥበብ ውጤቶች  ዝግጅቶችን በመገምገም አስተያየትና ዴጋፌ ይሰጣሌ፡፡  

5. በተቋሙም ሆነ በሌዩ ሌዩ የመገናኛ ዘዳዎች የሚቀርቡ ትርዑቶችን 

ፕሮግራም በጋራ ተወያይቶ ይወስናሌ፡፡ 

6. ዒመታዊ ዕቅዴ ያዘጋጃሌ ከሚመሇከታቸው  አካሊት ጋር በመወያየት ሇኪነ-

ጥበብ አመራር ዲይሬክተር ያቀርባሌ ስፀዴቅ በስራ ሊይ ያውሊሌ ፡፡ 

7. ሇፓናሌ ውይይቶች ሇባህሌ፣ ሇዘመናዊና ሇቴአትር መዴረክ ዝግጅቶች 

ሇወርክ ሾፖች ሇፋሲቲቫልችና ሇሌዩ ሌዩ ዝግጅቶች  አመራርና አቅጣጫ 

ያስይዛሌ፡፡ 

8. በተቋሙ ተዘጋጅተው ሇሚቀርቡ የኪነጥበብ ሥራዎች የሚያስፇሌገውን በጀት 

በጋራ ውይይት ያዘጋጃሌ፣ በፕሮሰስ ካውንስሌ ሲፀዴቅ በስራ ሊይ ያውሊሌ፡፡ 

9. ተቋሙ አዘጋጅቶ በሌዩ ሌዩ መዴረኮች ሚዱያዎች ሇሚያቅርባቸው ሌዩ ሌዩ 

የኪነ-ጥበብ ዝግጅቶችና ሥራዎች ፕሮግራም ያወጣሌ፣ ተግባራዊነታቸውንም 

ይከታተሊሌ፡፡ 

10. በተቋሙ ተዘጋጅቶ የሚቀርበውን መጽሔት ቅርጽና ይዘት በጋራ ተወያይቶ 

በመወሰን አፇጻጸሙንም ተከታትል ያረጋግጣሌ፡፡ 

11. የየዕሇቱን ሌምምዴ ይከታተሊሌ የሂዯቱንም  ሪፖርት ያዘጋጃሌ፣ በሌምምዴ 

ወቅትም ባሇሙያዎች በወቅቱ መገኘታቸውን ያረጋግጣሌ፡፡ 

12. በመዴረክም ሆነ ከመዴረክ ውጭ የሚቀርቡ የኪነጥበብ ሥራዎች ፕሮግራም 

ያወጣሌ  ሞያዊ ሥራዎችን ይቆጣጠራሌ፡፡ 
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13.  የኪነጥበብ ዝግጅቶች ሇሕዝብ ከመቅረቡ በፉት ሇባሇሙያዎች የውይይትና 

የሕዝብ መዴረክ ያዘጋጃሌ፡፡ 

14.  የሌዩ ሌዩ ትርዑቶችን ግብረ መሌሶች በመሰብሰብ ጥናት አጠናቆ 

ያቀርባሌ፡፡ 

15. በተጨማሪም ከኪነ-ጥበብ አመራር ዲይሬክተሩ የሚሰጡትን አግባብነት 

ያሊቸውን ያከናውናሌ፡፡ 

 

ክፌሌ ሦስት 

7. ስሇ ቴአትር ተውኔትና የሙዚቃ ዴርሰት ገምጋሚ ኮሚቴ መቋቋም፣ 

የግምገማ መስፇርቶች እና የዴርሰት አመራረጥ አሰራር ዝርዝር 

ተግባራት 

7.1. ስሇ ቴአትር ተውኔት ገምጋሚ ኮሚቴ መቋቋም፣ እና የቴአትር ተውኔት   

አመራረጥ ዝርዝር ተግባራት 

የገምጋሚ አባሊት፣ ኮሚቴ ተጠሪነት ሇቴአትር ቤቱ የኪነ-ጥበብ አመራር 

ዲይሬክተር ሆኖ የሚከተለት አባሊት ይኖሩታሌ፡፡ 

7.1.1. የቴአትር ዴርሰት እና ዝግጅት ገምጋሚ ኮሚቴ በኘሮሰስ ካውንስለ 

በሚመረጥ የቴአትር ባሇሙያ የሆነ በዘርፌ ከተመዯበ በኪነ-ጥበብ ሌማት 

ሲኒየር ኦፉሰር ሰብሳቢነት ሁሇት የኪነ-ጥበብ ሌማት ሲኒየር ኦፉሰሮች እና 

በቴአትር ክፌሌ ባሇሙያዎች የሚመረጡ 2 በቴአትር ጥበባት የመጀመሪያ 

ዱግሪ ወይም ዱፕልማ ወይም በተሇያዩ የቴአትር ዝግጅቶችና ትወናዎች 

በብቃት ሇረጅም ጊዜ የተሳተፈና ብቃታቸው የተመሰከረሊቸው የሲ.ኦ.ሲ 

መመዘኛ ሰርተፌኬት ያሊቸው አባሊት ተጨምረው 5 ባሇሙያዎች ያሇበት 

ኮሚቴ ይቋቋማሌ፡፡ ከመካከሊቸው አንደ ፀሏፉ ይሆናሌ ውሳኔ አሰጣጡም 

በውይይትና መግባባት ስምምነት ሊይ መዴረስ ካሌተቻሇ ግን በዴምፅ 

ብሌጫ ይወሰናሌ ፡፡ የሥራ ዘመናቸው ሁሇት አመት ሆኖ በዴጋሚ 

ሉመረጡ ይችሊለ፡፡ 



 
 

14 

7.1.2. ማንኛውም  ሇቴአትር ቤቱ የሚቀርበው የተውኔት ፅሐፌ በኮምፒውተር 

ተጽፍ ከ40-100 ገፅ ያሇው ሆኖ በ5 ኮፒ ይሆናሌ፡፡ የተውኔት ጽሐፌ ወዯ 

ቴአትር ቤቱ ሲመጣ  የሠራተኛ መረጃና ሪከርዴ ኦፉሰር ከዚህ መመሪያ 

ጋር ተያይዞ በሚገኘው ቅፅ መሠረት ተረክቦ በዯራሲው ስም ሳይሆን ኮዴ 

ተሰጥቶት መዝግቦ ይረከባሌ፣ የኮሚቴው ፀሏፉም ከሠራተኛ መረጃና ሪከርዴ 

ኦፉሰር በፉርማ ከተረከበ በኋሊ በኮሚቴው ሰብሳቢ አማካይነት ሇኮሚቴው 

ያቀርባሌ ኮሚቴውም ኘሮግራም ይዞ ዴርሰቱን  በዚህ መመሪያ አንቀፅ 7 

ፉዯሌ ተራ ቁጥር  “ ሀ ” መሠረት በተረከበ በአስራ አምስት ቀን ውስጥ 

ዴርሰቱን  ገምግሞ ያጠናቅቃሌ፡፡ 

7.1.3. ዴርሰቱ  ከተገመገመ  በኋሊ  ቢያሌፌም  ባያሌፌም በቃሇ-ጉባኤ ተዘጋጅቶ 

ከውሳኔ ሀሳብ ጋር ሇኘሮሰስ ካውንስሌ ይቀርባሌ  ውይይት   ከተዯረገበት   

በኋሊ  ይወስናሌ፣   በውሳኔ መሠረት  ዴርሰቱ   ካሊሇፇ የግምገማው 

ሪፖርት  በሸኚ ዯብዲቤ በሠራተኛ መረጃና  ሪከርዴ  ኦፉሰር  አማካይነት  

ሇባሇመብቱ  ይሰጣሌ፣ ባሇመብቱ በውሳኔው ቅሬታ ካሇው ውጤቱን  በወሰዯ 

በሦስት  ቀናት ውስጥ ቅሬታውን ሇቢሮው ያቀርባሌ፡፡ የይግባኝ ቅሬታው 

የቀረበሇት ሀሊፉ  አቤቱታው በዯረሰው በ10 የስራ  ቀን ውስጥ ውሣኔ 

ይሰጣሌ፡፡ የተሰጠው ውሣኔ የመጨረሻ ይሆናሌ፡፡ ባሇመብቱ በውሳኔው ሊይ 

ቅሬታ ከላሇው የግምገማው ሪፖርት በዯረሰው በአራተኛ ቀን ሇዚህ ተግባር  

በተዘጋጀው የዴርሰት  መመሇሻ ቅጽ  ከሠራተኛ  መረጃና  ሪከርዴ  

ኦፉሰር  ስክሪፕቱን ይረከባሌ፡፡  

7.1.4. ወዯ ቴአትር ቤቱ የመጣው ተውኔት የቴአትር ዴርሰት ሳይሆን የቴአትር  

ኘሮዲክሽን ከሆነ ሇቴአትር ቤቱ መዴረክ የሚመጥን ስሇመሆኑ በዴርሰት 

ገምጋሚ ኮሚቴ በዚህ መመሪያ አንቀፅ 7 በፉዯሌ ተራ ቁጥር “ሇ” መሠረት 

በዝርዝር ከታየ በኋሊ ቃሇ-ጉባኤው ከውሳኔ ሀሳብ ጋር ሇኘሮሰስ ካውንስሌ 

ስብሰባ ቀርቦ ይወሰናሌ፡፡ቃሇ-ጉባኤው በፕሮሰስ ካውንስለ ተመርምሮ 

ፕሮዲክሽኑ ካሊሇፇ  የግምገማው ሪፖርት  ሇባሇ ኘሮዲክሽኑ ይሰጣሌ ካሇፇ 

ከቴአትር ቤቱ ጋር ውሌ ተፇርሞ ወዯ ስራ ይገባሌ፡፡ 

7.1.5. ቴአትሩ ሇመዴረክ ከበቃ በኋሊ ሇተመሌካች የቀርበው ቴአትር በገምጋሚ 

ኮሚቴው ታይቶ ያሇፇ ስሇመሆኑ ቴአትር ቤቱ ክትትሌና ቁጥጥር የማዴረግ 
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ኃሊፉነት አሇበት፡፡ በመዴረክ መታየት ከጀመረ በኋሊ ከተገመገመው ውጭ 

ይዘቱን ሉሇውጥ የሚችሌ ቃሇ-ተውኔት ወይም ዴርጊት ወይም ገፀ-ባህሪ 

ከተገኘበት  ሇፕሮሰስ ካውንስለ ሪፖርት ቀርቦ ሲወሰን የተገኘው ነገር በህግ 

የሚያስጠይቅ መሆኑ እንዯተጠበቀ ሆኖ   ቴአትሩ ከመዴረክ ይወርዲሌ፡፡ 

7.1.6.  ከቴአትር ቤቱ መዯበኛ ኘሮግራም ውጭ በምሽት ቴአትር ማቅረብ 

አስፇሊጊ ሆኖ ከተገኘ የሚታየው ቴአትር በገምጋሚ ኮሚቴ ታይቶ 

በኘሮሰስ ካውንስሌ ከፀዯቀ በኋሊ የሚታይ ሆኖ ሰዒቱም ከጠያቂው አካሌ 

ጋር በሚዯረግ ውሌ ስምምነት መሰረት የሚወሰን ይሆናሌ፡፡ 

7.1.7. ከማንኛውም የቴአትር ኘሮዲክሽን በቴአትር ቤቱ ሇማሳየት ጥያቄ ሲቀርብ 

በኮሚቴው ከመገምገሙ በፉት ከቢሮው የቴአትር ፕሮዲክሽን የሙያና 

የማሳያ ፇቃዴ ስሇመኖሩ ገምጋሚ ኮሚቴው ያረጋግጣሌ ፡፡ ሆኖም ግን 

ቢሮው የማሳያ ፇቃዴ ሇመስጠት አመቺ ሆኖ በማያገኝበት ጊዜ ሇቴአትር 

ቤቶች ገምጋሚ  ኮሚቴው እንዱገመግም ውክሌና ሉሰጥ ይችሊሌ፡፡ 

ገምጋሚ ኮሚቴውም  የግምገማውን ውጤት ሇቢሮው ይሌካሌ ፡፡ 

7.1.8. በቴአትር ቤት ተገምግሞ ያሊሇፇ ፕሮዲክሽን ባሇዴርሰቱ በትክክሌ 

አሌታየሌኝም ወይም ተገቢው ውጤት አሌተሰጠኝም የሚሌ ቅሬታ 

ከተሰማው ቅሬታውን የግምገማ ውጤት በዯረሰው በ5 (አምስት) ቀን ጊዜ 

ውስጥ ሇቴአትር ቤቱ የኪነ-ጥበብ አመራር ዲይሬክተር ማቅረብ ይችሊሌ፡፡ 

ዲይሬክተሩም የቅሬታ አቤቱታ በዯረሰው በ10 (አስር) ቀን ጊዜ ውስጥ 

ሇቅሬታው መሌስ መስጠት አሇበት፡፡ በውሳኔው ካሌተስማማ ውሳኔው 

በተሰጠው በሦስት ቀናት ውስጥ ሇቢሮው ቅሬታውን ማቅረብ ይችሊሌ፡፡ 

ቢሮውም የቅሬታ አቤቱታ በዯረሰው በ10 /አስር/ ቀን ጊዜ ውስጥ ውሳኔ 

ይሰጣሌ፡፡ የሚሰጠው ውሳኔ የመጨረሻ ይሆናሌ፡፡ 

7.1.9. አንዴ ፕሮዲክሽን ከተገመገመ በኃሊ ውጤት ሇማሳወቅ የሚፇጀው ጊዜ ከ15 

የሥራ ቀናት መብሇጥ የሇበትም፡፡ የሚገመገመው የተውኔት ዴርሰት ከሆነ  

ዴርሰት ሇማግኘት የወጣው ማስታወቂያ የመጨረሻ ቀን ጀምሮ ከሰባ 

አምስት ቀናት አይበሌጥም፡፡  

7.1.10. የቴአትር ዴርሰት ዝግጅት ገምጋሚ ኮሚቴው ዴርሰት ወይም ዝግጅት 

ሲመረጥ ሙያው የሚጠይቀውን  ሥነ ምግባር ቢመጣስ የግሌ ጥቅምን 
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ሇማግኘት ወይም ሇላሊ ሰው ጥቅም ሇማስገኘት መሥራታቸው ሲረጋገጥ 

የስራ ኃሊፉ ወይም የሠራተኛ ተጠያቂነትን ሇመወሰን በዯንብ ቁጥር 

48/2004 መሰረት ተጠያቂ ይሆናሌ፡፡ 

7.1.11. የገምጋሚ ኮሚቴ አባሌ በራሱ የፇጠራ ሥራ ሲገመገም በኮሚቴው ስብሰባ 

ውስጥ አይቀመጥም፡፡ በምትኩ አንዴ ባሇሙያ ይመዯባሌ፡፡ 

7.1.12. አንዴ የቴአትር ዴርሰት ተገምግሞ ካሇፇና ሇመዴረክ ከበቃ ሇገምጋሚ 

ኮሚቴው በዯንቡ መሠረት ብር 2000.00 /ሁሇት ሽህ ብር / ይከፇሊሌ፡፡  

7.2. ስሇ ሙዚቃ ዴርሰት  ገምጋሚ ኮሚቴ መቋቋምና የሙዚቃ ዴርሰት   

አመራረጥ  ዝርዝር ተግባራት ፣ 

7.2.1. ኮሚቴው ተጠሪነቱ ሇኪነ-ጥበብ አመራር ዲይሬክተር  ሆኖ  በካውንስለ  

የሚመረጡ  የሙዚቃ  ሌማት ሲኒየር ኦፉሰር ሰብሳቢ  የሙዚቃ አስተባባሪ  

ፀሏፉ፣   የውዝዋዜ    ወይም ዲንስ አሰሌጣኝ አባሌ ያለት ሆኖ 

ከሙዚቀኞችና ከዴምፃዊያን የሚመረጡ አንዴ አንዴ ተወካዮች ተጨምረው 

ኮሚቴው በ5 (አምስት) አባሊት ይቋቋማሌ፡፡ የሥራ ዘመናቸው ሁሇት 

ዒመት ሆኖ በዴጋሚ ሉመረጡ ይችሊለ፡፡ 

7.2.2. የሙዚቃ አዲዱስ ፇጠራ ዴርሰቶች የሚሰበሰቡት በቴአትር ቤቶች  የአዲዱስ 

ሙዚቃ ዝግጅት ዕቅዴ መሠረት ሆኖ ዴርሰቶች ቴአትር ቤቶች ሉዘጋጁ 

በመረጡት ርዕሰ ጉዲይ ሊይ ያተኮሩ ሉሆን ይገባሌ፡፡ 

7.2.3. የአዲዱስ  የሙዚቃ  ዴርሰቶች ሇዯራሲያን ጥሪ  የሚተሊሇፇው  በቴአትር 

ቤቶቹ የዝግጅት ዕቅዴ  መሠረት   ዝግጅቱ  ከመጀመሩ   30  ቀን  

አስቀዴሞ   ማስታወቂያ  በማውጣት የሚመረጡትን   የፇጠራ  ሥራዎች  

በቴአትር  ቤቱ የሠራተኛ መረጀና ሪኮርዴ ኦፉሰር ኮዴ  እየተሰጣቸው 

ከዚህ መመሪያ ጋር ተያይዞ በሚገኘው መመሪያ ቅፅ መሠረት ይሰበሰባለ፡፡ 

7.2.4. ወዯ ቴአትር ቤቶች የሚቀርቡት አዲዱስ ግጥሞች በኮምፒዮተር የተፃፇ ሆኖ 

በሦስት ኮፒ፣ ዜማና ቅንብሮቹ ዯግሞ በካሴት ወይም በሲዱ መቅረብ 

ይኖርባቸዋሌ፡፡ 
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7.2.5. በማስታወቂያ ጥሪ የሚመጡ የዘመናዊም   ሆነ የባህሌ   አዲዱስ  የፇጠራ  

ዴርሰቶች የሚቀርቡበት ቋንቋ ከአማርኛ ውጭ ከሆኑ ትርጉማቸው ተያይዞ 

መቅረብ ይገባዋሌ፡፡ ሆኖም የቀረበበት የብሔረሰብ ቋንቋና ትርጉሙ የተዛባ 

ሆኖ ከተገኘ ኃሊፉነቱ የዴርሰቱ ባሇመብት  ይሆናሌ፡፡ 

7.2.6. የተሰበሰቡት የፇጠራ ሥራዎች ተጠቃሇው ይገባለ ተብሇው ከተያዘው 

እቅዴ 30 ቀን በኋሊ በሚቀጥለት   15 ቀናት   ገምጋሚ ኮሚቴው   

የመጡትን  የፇጠራ  ሥራዎች በዚህ መመሪያ አንቀፅ 7 ንዐስ አንቀፅ 

7.5. መሠረት ገምግሞ ያሇፈትንና  ያሊሇፈትን  ሥራዎች በቃሇ - ጉባኤ 

ከውሳኔ ሀሳብ ጋር  ሇፕሮሰስ  ካውንስለ  ቀርበው ውይይት ከተዯረገበት  

በኋሊ  ይወሰናሌ፡፡ በውሳኔው   መሠረትም   ያሊሇፈ  ዴርሰቶች  ካለ  

ከነመግሇጫቸው  ሇባሇ    መብቶቹ ይመሇሳለ፡፡   ቅሬታ ያሇው 

ባሇመብት ውሣኔው በዯረሰው   በሶስት  ቀን   ጊዜ  ውስጥ ቅሬታውን  

ሇቢሮው ያቀርባሌ፡፡ ቢሮው   ቅሬታው  በዯረሰ  በ1ዏ የሥራ ቀናት 

መሌሱን ያሳውቃሌ፡፡  ያሇፈትን ዯግሞ  ሇየኬዝ - ቲሞቹ  አስተባባሪዎች   

ተሰጥቶ  አቀናባሪዎች  ተመዴበው ወዯ ዝግጅት  ይገባለ፡፡            

7.2.7. ሇቴአትር ቤት የቀረቡት አዲዱስ የፇጠራ ሥራዎች ከዚህ በፉት በከፉሌም 

ሆነ በሙለ ላሊ ቦታ ስሇመቅረቡ እና ስሊሇመቅረቡ በሚዱያ ያሌተዯመጡ 

መሆናቸውን ባሇመብቱ ከቴአትር ቤቱ ጋር በሚያዯርገው ውሌ መሠረት 

ኃሊፉነት ይወሰዲሌ፡፡ 

7.2.8. ኮሚቴው የዴርሰት ግምገማና ዝግጅቶች ተጠናቀው ሇመዴረክ ከበቁ በኋሊ 

በዚህ መመሪያ በአንቀፅ 8 በተቀመጠው መሥፇርት መሠረት ዯረጃ 

ይሰጣሌ፡፡     

7.2.9. በአንዴ ወቅት የአዲዱስ የፇጠራ ሥራዎች ዝግጅት ሌምምደ ከተጀመረበት 

ቀን ጀምሮ በ60 ቀኖች ውስጥ ተዘጋጅቶ መጠናቀቅና ትርኢቱ ሇህዝብ 

ከመቅረቡ 15 ቀን በፉት ሇፕሮሰስ ካውንስለ አቅርቦ ከተገመገመ በኋሊ 

ዝግጅቱ ከመቅረቡ 10 ቀን በፉት ሇቢሮው አሳውቆ ያስገመግማሌ፡፡ 

7.2.10. የአንዴ ወቅት የሙዚቃ ዝግጅት ሇመዴረክ እንዯበቃ ሇግምጋሚ ኮሚቴው  

በዯንቡ መሠረት ብር 2000.00/ሁሇት ሽህ ብር/ ይከፇሊሌ፡፡ 
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8. የቴአትር ዴርሰት እና ዝግጅት የሚገመገሙባቸው ቴክኒካዊ 

መሥፇርቶችና የዯረጃ አሰጣጥ፣ 

8.1 የዴርሰት መገምገሚያ መስፇርቶች/በዘሌማዲዊ የተውኔት መዋቅር 

ሇተፃፈ ተውኔቶች/፣ 

ጽሐፇ ተውኔቱ በማንኛውም ርዕሰ ጉዲይ ሊይ ያተኮረ ሆኖ የሚከተለትን ቴክኒካዊና 

ላልች መስፇርቶች የሚያሟሊ ሉሆን ይገባሌ፡፡ 

1. ጽሐፇ ተውኔቱ የሚከተለትን አምስት የዴራማ አሊባውያንን ሉያሟሊ ይገባሌ፡፡ 

ሀ. የሴራ አወቃቀርና ጥንካሬ /plot treatmet/ 

ሇ. የገፀ-ባህሪያት አሳሳሌና/characterization/ 

ሏ. የጭብጥ ገንቢ መሆን /Theme or subject matter/ 

መ. የቃሇ-ተውኔቱ ግሌጽ፣ተፇጥሯዊና ተገቢ መሆን /Dialogve/ 

ሠ. የመቼት ተገቢነት/setting clarity/ (ጊዜ፣ቦታና ማህበራዊ እውነታው 

በሚገባ መገሇፁ)እነዚህ አሊባውያን ተሟሌተውና ተጣጥሞሽ ፇጥረው 

በተውኔቱ ውስጥ መገሇፃቸው ሉረጋገጥ ይገባሌ 

2. ጽሐፇ ተውኔቱ የሚከተለት ዴራማዊ መዋቅሮች፡፡ 

ሀ. የእውቂያ አሰረጫጨት /Exposition/ 

ሇ. ትውስብ /complication/ 

ሏ. ጡዘት /climax/ 

መ. ሌቀት /Resolution or Denovement/ 

ሠ. ዴምዲሜ/conclusion/የታዲሚውን ሥነ-ሌቦና ቆንጥጠው እንዱይዙ ተዯርገው

 መዋቅራቸው ይረጋገጣሌ፡፡ 

3. (በኢ-ዘሌማዲዊ የተውኔት መዋቅር ሇተፃፈ ተውኔቶች)በንዐስ አንቀፆች 7.1. እና 

7.2. የተገሇፁት መስፇርቶች ቢኖሩም ተውኔቱ በተሇየ አቀራረብ ጥበባዊ ውበቱ 

ሳይጓዯሌ የቀረበ ከሆነ በሌማታዊ ቴአትር መገምገሚያ መስፇርቶች ሉገመገም 

ይችሊሌ፡፡ 



 
 

19 

ሀ/ ማህበራዊ ችግር ሇመፌታት የሚያቀነቅን ጭብጥ መያዝ አሇበት፣ 

ሇ/ በጥናትና ምርምር የተሰራ መሆን አሇበት፣ 

ሏ/ አሳታፉ ቅርጽና ይዘት ሉኖረው ይገባሌ፣ 

መ/ መዋቅራዊ አፃፃፈ ሥነ-ውበታዊ ርቀት እንዲሇው መታየት አሇበት፣ 

ሠ/ ገፀ-ባህሪ ሊይ በመመርኮዝ ጥያቄ አቅራቢ ሉሆን ይገባዋሌ፣ 

ረ/ ቀሊሌና ግሌጽ አሳታፉ ቃሇ-ተውኔት መጠቀም አሇበት፣ 

ሸ/ በቅርፁ ውስጥ ከቃሊት ይሌቅ ዴርጊታዊ ነገሮች መታየት አሇባቸው፣  

4.  ጽሐፇ ተውኔቱ ባሌተዘወተረ (ባሌተዯጋገመ) ዘዳ /style/ የተፃፇ ሉሆን 

ይገባሌ፡፡ ይኸውም ተውኔቱ  ካሁን  በፉት  መዴረክ ሊይ  ከቀረቡትና 

በሀያሲያን ከተነገረሊቸው ተውኔቶች የተሇየ ሉሆን ይገባሌ ማሇት ነው፡፡ 

5. ተውኔቱ ሁሇንተናዊ ይዘት ያሇውና አብዛኛውን ዒይነት ተዯራሲ  

የሚመጥን/Universality/ ሉሆን ይገባሌ፡፡ 

6. ተውኔቱ ተዯራሲውን ከማዝናናት ባሻገር ትምህርታዊና መነጋገሪያ ርዕስ ጉዲይ 

ያሇው መሆኑ ሉጤን ይገባሌ /challenge the audience/፡፡ 

7. ተውኔቱ ተዋንያን ተግተው ባህሪያትን እንዱያገኙ የሚያዯርግ ሉሆን 

ይገባሌ/challeng the actor/፡፡ 

8. ጽሐፇ ተውኔቱ በቴክኒኩና በይዘቱ በጥሌቀትና ክብዯት አዘጋጁን ሇፇጠራ 

የሚያነሳሳ ሉሆን ይገባሌ /challeng the director/፡፡ 

9. ተውኔቱ ከቴአትር ቤቱ ተጨባጭ ሁኔታ/የመዴረክ ስፊትና ፊሲሉቲ አኳያ 

ጭምር ሉገመገም ይገባሌ፡፡ ይኸውም በዴርሰቱ ውስጥ የተገሇፁት ቴክኒካዊ 

ማቴሪያልች ቴአትር ቤቱ ካለት ማቴሪያልች ጋር የሚመጣጠን መሆኑን 

ማረጋገጥ ያሇበት ሆኖ አዘጋጁ ባሇው መዴረክ እና የመዴረክ ምጣኔ ሊይ የራሱን 

የፇጠራ አቅም ተጠቅሞ የሚሰራው ከሆነ መጤን ይገባዋሌ፡፡ 

10. ተውኔቱ የህፃናት ተውኔት ከሆነ መሥፇርቱ ከሊይ እንዯተጠበቁ ሆኖ የህፃናትን 

ሥነ-ሌቦና የሚመጥን፣እያዝናና የሚያስተምራቸው እንዱሆን ያስፇሌጋሌ፡፡ 

11.  ወጥ ዴርሰትና የትርጉም ሥራ በግምገማ ወቅት እኩሌ ጥበባዊ ብቃት 

ቢኖራቸው ወጥ ሥራው ቅዴሚያ ይሰጠዋሌ፡፡ 
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12. ማንኛውም ወጥ ዴርሰት ርዕሱ በሀገራዊ ቋንቋ የተገሇፀ መሆን ይኖርበታሌ፡፡ 

8.2 የቴአትር አቅርቦት/ዝግጅት መገምገሚያ መስፇርቶች፣ 

የቴአትር አቅርቦት ሇግምገማ በሚቀርብበት ጊዜ የሚከተለትን መስፇርቶች 

የሚያሟሊ መሆኑ ይረጋገጣሌ፡፡ በአንቀፅ 7.3.1 ከተራ ቁጥር 1 እከ 12 የተገሇፁት 

መመዘኛዎች እንዯተጠበቁ ሆነው 

8.2.1 ከቴአትር ቅርጽና መዋቅር አኳያ፡፡ 

ሀ. የሙለ ጊዜ ተውኔት መሆኑ 

ሇ. የሴራ አካሄዴና ጥንካሬ  

ሏ. የገፀ-ባህሪያት አሳሳሌና ምጣኔ 

መ. የቃሇ-ተውኔት ተገቢነትና ምጣኔ 

8.2.2  ከጭብጥ አኳያ፡፡ 

ሀ. ሁሇንተናዊና አስተማሪ ጭብጥ ያሇው መሆኑ 

8.3.3  ከአቅርቦት አኳያ፡፡ 

ሀ.  ትወናው እያንዲንደን ባህሪ አጉሌቶ ያሳየ እና እያንዲንደ ተዋናይ  

   የተሰጠውን (የሆነውን) ገፀ-ባህሪ በማገባ ስሇመጫወቱ 

ሇ.  የመዴረክ አጠቃቀሙ  ዯረጃውን የጠበቀ መሆኑ 

ሏ.  የዝግጅት የፇጠራ አቅም ጏሌቶ የሚታይበት መሆኑ 

መ. የመዴረክ ግብአቶች ማሇትም መብራት፣ዴምጽ፣ ገጽ-ቅብ የመቼትና  

የእጅ ቁሳቁሶች በአግባቡ ጥቅም ሊይ መዋሊቸውን ማረጋገጥ 

ያስፇሌጋሌ፡፡ 

8.3.4 የመብራትና የዴምጽ ግብአቶች ተውኔታዊ ዴባቡን ከመግሇጽ ባሻገር  

በተዋንያንና በተዯራሲያን ሊይ ጉዲት የማያስከትለ መሆናቸውን ማረጋገጠ 

ያስፇሌጋሌ፡፡ 
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8.3.5 ማንኛውም የቴአትር ዴምጽ ግብአት (Sound Effect) ሇዚሁ ተብል የተዘጋጀ 

ወይም ከሀገርኛ ሙዚቃዎች (ዘመናዊ፣ባህሊዊ) የተወሰዯ መሆን ይገባዋሌ፡፡ ሆኖም 

ግን በትዕይንት ውስጥ አስፇሊጊ ሆኖ ሲገኝ የውጭ ሀገር ባህሌን የሚያንፀባርቅ 

ትይንት ካሇ የውጭ ሀገር ሙዚቃን መጠቀም ይቻሊሌ፡፡ 

8.3.6 የተውኔት ዝግጅት ተገምግሞ እንዱስተካከሌ አስተያየት ከተሰጠ በኋሊ ከአንዴ ወር   

ባሌበሇጠ ጊዜ ውስጥ ተሻሽል ሇ2ኛ ግምገማ መቅረብ አሇበት በ2ኛ ግምገማ 

የተሰጡት አስተያየቶች ተሻሽሇው ካሌተገኙ ሇተጨማሪ ግምገማ አይቀርብም፡፡ 

9. አዲዱስ የሚመጡ የሙዚቃ የፇጠራ ሥራ ዴርሰቶች የሚገመገሙባቸው 

ቴክኒካዊ  መስፇርቶችና የዯረጃ አሰጣጥ፣ 

9.1 የዘፇን ወይም የመዝሙር ግጥም መገምገሚያ መስፇርቶች፣ 

  የዘፇን ወይም የመዝሙር ግጥም የሚከተለትን መስፇርቶች ሉያሟሊ ይገባሌ፣ 

ሀ. ቢያንስ በሁሇትና ከሁሇት በሊይ የተከፊፇለ አንቀፆች ሉኖሩት ይገባሌ፡፡ 

ሇ. እያንዲንደ ስንኝ ተመጣጣኝ ሀረጏች ያለት ሆኖ ሀረጏቹም በጠበቀ ምት 

ሊይ የተመሠረቱ ሉሆን ይገባሌ፡፡ 

ሏ. ስንኞቹም ሆኑ ሀረጏቹ ስሜትን ወይም ዜማን ሳይሰባብሩ ግንዛቤንና  

     የአስተውልት አዴማስን ሉያሰፊ ይገባሌ፡፡ 

መ. የሚቀርበው ግጥም ይዞ የተነሳውን ርዕሰ ጉዲይ ተከትል የተፃፇና እያዝናና 

      የሚያስተምር ሉሆን ይገባሌ፡፡ 

ሠ. ግጥሙ አዱስና ወጥ ሉሆን ይገባሌ፡፡ 

9.2 የዜማ መገምገሚያ መስፇርት፣ 

ዜማ የተሇያዩ ዴምፆች ፒቻቸውን /ቃናቸውን/ በጠበቀ (ከፌታና ዝቅታቸው 

ተሰናስል) የሙዚቃ ፍርም ወይም ቅርጽ ተጠብቆ የሚዯመጥ ዴምጽ ሆኖ 

የሚከተለትን ማሟሊት ይገባዋሌ፡፡ 

ሀ. በየአንቀፁ የተመዯቡትን ስንኞች፣ ሀረግ (ቃና)ተከትል ቢያንስ ሦስትና ከዚያ 

በሊይ ሉኖረው ይገባሌ፡፡ 
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ሇ. ዜማው ከዚህ በፉት ከተሰሩና በተሇያዩ ሚዱያዎች ከሚዯመጡት ጋር ምንም 

አይነት ተዛምድ የላሇውና ወጥ ፇጠራ መሆን አሇበት፡፡ 

ሏ. እያንዲንደ (ሜልዱ) የዴምፆችን ከፌታና ዝቅታ ጠብቆ መሰራት አሇበት፡፡ 

መ. ዜማው የአዴማጩን ስሜት የሚስብ መሆን አሇበት፡፡ 

9.3 የሙዚቃ ቅንብር መስፇርት፣ 

  አንዴ የሙዚቃ ቅንብር የሚከተለትን ሉያሟሊ ይገባሌ፡፡ 

ሀ. ዜማውን ተከትል ሀርሞኒው ሲቀናበርና ሇሌዩ ሌዩ የሙዚቃ 

      መሣሪያዎች በሚሆን መሌኩ ተከፊፌል ሲቀናበር፡፡ 

ሇ. ዜማ እና ምቱ ተዋህዯው ስሜትን ሉገዙ በሚችሌ ሁኔታ ተሟሌተው 

     ሲገኙ፡፡ 

ሏ. ሜልዱ፣ሀርሞኒና ሪትም ግሩፖች ተዋህዯው የዜማውን አወጣጥና አወራረዴ 

ውበት ጠብቀው ሇአዴማጭ ቀሇሌ ባሇ መሌኩ ጆሮ ግቡ ሆነው መቅረብ 

ይኖርባቸዋሌ፡፡ 

መ. ወጥ የሆኑና ከላሊ ቅንብር ጋር መመሳሰሌ የሇባቸውም፡፡ 

9.4 የውዝዋዜ ወይም ዲንስ ቅንብር መስፇርት፣ 

ውዝዋዜ ወይም ዲንስ ዴምጽና ምትን ተከትል የሚዯረግ የአካሌ እንቅስቃሴ ሆኖ 

የሚከተለትን ሉያሟሊ ይገባሌ፡፡ 

ሀ. እንቅስቃሴው የግጥሙን መሌዕክት ገሊጭ መሆን አሇበት፡፡ 

ሇ. የሚቀርብበትን ብሔር-ብሔረሰብ ባህሌ የሚወክሌ፣ ያሌተከሇሰና ያሌተበረዘ 

      መሆን ይኖርበታሌ፡፡ 

ሏ. የውዝዋዜው አሰሊሇፌ (ኬሮግራፉ) በየዜማዎቹ አወጣጥና አወራረዴ 

      የተከፊፇለ እንቅስቃሴዎች ሉኖሩት ይገባሌ፡፡ 

መ. አዱስና ወጥ ሆኖ ከዚህ በፉት ከተሰሩ ውዝዋዜዎች ጋር የማይመሳሰሌ 

     ምስሌ መሆን ይገባዋሌ፡፡  
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9.5 የሕፃናትና ወጣቶች ሙዚቃ ሉያሟሊቸው የሚገባ መስፇርት፣ 

ከሊይ የተጠቀሱት አዱስ የሚመጡት የፇጠራ ሥራች የመገምገሚ ቴክኒካዊ 

መስፇርቶች እንዯተጠበቁ ሆነው ዝግጅቶቹ የሕፃናትን ሥነ-ምግባ የሚመጥን 

እያዝናና የሚያስተምራቸው እንዱሆን ስፇሌጋሌ፡፡ 

ሀ. ዴርሰቶቹ የሕፃናትን የዯስታ ምንጭ የሚፇጥሩ 

ሇ. ገጠመኞቻቸውን የሚያዲብሩ 

ሏ. በራስ የመተማመን ብቃታቸውን የሚያጎሇብቱ 

መ. የቋንቋ ችልታቸውን የሚያበሇጽጉ 

ሠ. ምናባዊ አዴማሰቸውን የሚያሰፈ 

ረ. ስሇማህበረሰባቸውና አካባቢያቸው በቂ ግንዛቤ እንዱያገኙ የሚረዲ 

ሰ. ውስጣዊ እና ወጭአዊ አካሊቸውን ሙለ አዴርጎ ሇትምህርት እና ሇስራ ንቁ 

እና ብቁ ማዴግን መሰረታዊ ዒሊማው አዴርጎ ዴርሰቶቹ ሉዘጋጁ ይገባሌ፡፡ 

10. አዲዱስ የሚመጡ የሙዚቃ ፇጠራ ሥራዎች ዯረጃ አሰጣጥ፣ 

10.1 አንዯኛ ዯረጃ የዘፇን ወይም የመዝሙር ግጥም፣ 

ሀ. ቢያንስ በሁሇትና ከሁሇት በሊይ የተከፊፇለ አንቀፆች ሉኖሩት ይገባሌ፡፡ 

ሇ. እያንዲንደ ስንኝ ተመጣጣኝ ሀረጏች ያለት ሆኖ ሀረጏቹም በጠበቀ ምት 

      ሊይ የተመሠረቱ ሉሆን ይገባሌ፡፡ 

ሏ. ስንኞቹም ሆኑ ሀረጏቹ ስሜትን ወይም ዜማን ሳይሰባብሩ ግንዛቤንና 

      የአስተውልት አዴማስን ሉያሰፊ ይገባሌ፡፡ 

መ. የሚቀርበው ግጥም ይዞ የተነሳውን ርዕሰ ጉዲይ ተከትል የተፃፇና እያዝናና 

      የሚያስተምር ሉሆን ይገባሌ፡፡ 

ሠ. ግጥሙ አዱስና ወጥ ሉሆን ይገባሌ፡፡ 

 



 
 

24 

10.2 አንዯኛ ዯረጃ የዘፇን ወይም የመዝሙር ዜማ፣ 

ሀ. ዜማውን ተከትል ሀርሞኒው ሲቀናበርና ሇሌዩ ሌዩ የሙዚቃ መሣሪያዎች  

    በሚሆን መሌኩ ተከፊፌል ሲቀናበር፡፡ 

ሇ. ዜማ እና ምቱ ተዋህዯው ስሜትን ሉገዙ በሚችሌ ሁኔታ ተሟሌተው ሲገኙ፡፡ 

ሏ. ሜልዱ፣ሀርሞኒና ሪትም ግሩፖች ተዋህዯው የዜማውን አወጣጥና አወራረዴ 

    ውበት ጠብቀው ሇአዴማጭ ቀሇሌ ባሇ መሌኩ ጆሮ ግቡ ሆነው መቅረብ  

    ይኖርባቸዋሌ፡፡ 

መ. ወጥ የሆኑና ከላሊ ቅንብር ጋር መመሳሰሌ የሇባቸውም፡፡ 

10.3 አንዯኛ ዯረጃ የዘፇን /የመዝሙር ቅንብር/  

ሀ. ዜማውን ተከትል ሀርሞኒው ሲቀናበርና ሇሌዩ ሌዩ የሙዚቃ መሣሪያዎች 

በሚሆን  መሌኩ ተከፊፌል ሲቀናበር፡፡ 

ሇ. ዜማ እና ምቱ ተዋህዯው ስሜትን ሉገዙ በሚችሌ ሁኔታ ተሟሌተው ሲገኙ፡፡ 

     ሏ. ሜልዱ፣ሀርሞኒና ሪትም ግሩፖች ተዋህዯው የዜማውን አወጣጥና አወራረዴ 

        ውበት ጠብቀው ሇአዴማጭ ቀሇሌ ባሇ መሌኩ ጆሮ ግቡ ሆነው  መቅረብ 

        ይኖርባቸዋሌ፡፡ 

    መ. ወጥ የሆኑና ከላሊ ቅንብር ጋር መመሳሰሌ የሇባቸውም፡፡ 

10.4 አንዯኛ ዯረጃ የዘፇን /መዝሙር / የውዝዋዜ ቅንብር፣ 

ሀ. እንቅስቃሴው የግጥሙን መሌዕክት ገሊጭ መሆን አሇበት፡፡ 

ሇ.  የሚቀርብበትን ብሔር-ብሔረሰብ ባህሌ የሚወክሌ፣ ያሌተከሇሰና ያሌተበረዘ 

    መሆን ይኖርበታሌ፡፡ 

ሏ. የውዝዋዜው አሰሊሇፌ (ኬሮግራፉ) በየዜማዎቹ አወጣጥና አወራረዴ 

    የተከፊፇለ እንቅስቃሴዎች ሉኖሩት ይገባሌ፡፡ 

መ. አዱስና ወጥ ሆኖ ከዚህ በፉት ከተሰሩ ውዝዋዜዎች ጋር የማይመሳሰሌ 

    ምስሌ መሆን ይገባዋሌ፡፡ 
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10.5 ሁሇተኛ ዯረጃ የዘፇን ወይም የመዝሙር ግጥም፣ 

በአንዯኛ ዯረጃ የዘፇን ወይም የመዝሙር ግጥም ከፉዯሌ ተራ ሀ - መ 

የተቀመጡት መሥፇርቶች እንዯተጠበቁ ሆኖ የግጥሙ ጭብጥ ወይም ዋናው ሃሳብ 

ከዚህ ቀዯም ከተሠሩ ግጥሞች ጋር በተወሰነ መሌኩ የሚመሳሰሌ ሲሆን፣ 

10.6 ሁሇተኛ ዯረጃ የዘፇን ወይም የመዝሙር ዜማ፣ 

በአንዯኛ ዯረጃ የዘፇን ወይም የመዝሙር ዜማ ከተጠቀሱት ውስጥ ፉዯሌ ሏ እና 

መ የተቀመጡት መሥፇርቶች እንዯተጠበቁ ሆኖ ዜማው በተወሰነ ዯረጃ ከዚህ 

በፉት ከተሠሩ ዜማዎች ጋር መመሳሰሌ ወይም መቀራረብ ያሇው ሲሆን፣ 

10.7 ሁሇተኛ ዯረጃ የዘፇን ወይም የመዝሙር ቅንብር፣ 

በአንዯኛ ዯረጃ የዘፇን ወይም የመዝሙር ሙዚቃ ቅንብር ከተጠቀሱት ከፉዯሌ ሀ 

- ሏ የተቀመጡት መሥፇርቶች እንዯተጠበቁ ሆኖ መግቢያና መሸጋገሪያው ሊይ 

ከዚህ በፉት ከተሠሩ የሙዚቃ ቅንብሮች ጋር በተወሰነ መሌኩ መመሳሰሌ ያሇው 

ሲሆን፣ 

10.8 ሁሇተኛ ዯረጃ የዘፇን ወይም የመዝሙር ፣ውዝዋዜ ቅንብር፣ 

በአንዯኛ ዯረጃ የዘፇን ወይም የመዝሙር የውዝዋዜ ቅንብር ከተጠቀሱት ከፉዯሌ 

ሀ - ሇ የተቀመጡት መሥፌርቶች እንዯተጠበቁ ሆኖ ቅንብሩ በተወሰነ መሌኩ 

ከዚህ በፉት ከተሠሩት ኬሮግራፉዎች ምስሌ ቅንብር ጋር ተመሳሳይነት ያሇው 

ሲሆን፣ 

10.9 ሶስተኛ ዯረጃ የዘፇን /የመዝሙር / ግጥም፣ 

ሀ.  ግጥሞቹ የሀገረሰቡን ቱባ ያገጣጠም ዘዳ እና ህብረተሰቡ በተሇያየ  ጊዜ 

በተሇያዩ ዘፇኖች ውስጥ በተዯጋጋሚ የሚጠቀምባቸው ተሇምድአዊ ግጥም  

ሆነው  በተወሰነ መሌኩ ተሻሽሇው ሲቀርቡ፡፡ 

ሇ. ግጥሞቹ ከሊይ  በተጠቀሰው  በፉዯሌ  ሀ መሌክ  ሆኖ አቀራረባቸው ወይም 

ምታቸው መሠረታዊ ይዘታቸውን ሳይቀይሩ በተወሰ መሌኩ ተሻሽሇው 

የቀረቡ ሲሆን፣  

ሏ. ከሊይ  በሀ እና በሇ  የተጠቀሱት  ሁኔታዎች ቢኖሩም   የቀረቡበትን  ቋንቋ  

ዘይቤ የማይሇውጥ ሲሆን፣ 
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10.10 ሶስተኛ ዯረጃ የዘፇን /መዝሙር/ዜማ፣ 

ሀ. ዜማዎቹ የሀገረሰቡን ቱባ ባህሊዊ የአዛዚያም ዘዳና ህብረተሰቡ በተሇያየ ጊዜ 

በተሇያዩ ዜማዎች  ውስጥ  የተጠቀመባቸውን  ተሇምድአዊ  ዜማዎች  ሆነው  

በተወሰነ መሌኩ  ተሻሽሇው ሲቀርቡ፣ 

ሇ. ዜማዎቹ   ከዚህ  በሊይ  በሀ  የተጠቀሰው  እንዯተጠበቀው  ሆኖ 

አቀራረባቸው መሠረታዊ ይዘታቸው ሳይቀይሩ ተሻሽሇው የቀረቡ ሲሆን፣ 

ሏ. በሀ  እና  በሇ  የተጠቀሱት  ሆኔታዎች  ቢኖሩም  የቀረቡበትን   ማህበረሰብ  

   የአዛዚያም ዘይቤ የማይሇውጥ ሉሆን ይገባሌ፡፡  

10.11 ሶስተኛ ዯረጃ የዘፇን /የመዝሙር/ ሙዚቃ ቅንብር፣ 

ሀ. ከዚህ በፉት  በተሇያዩ  ሚዱያ  ሊይ  የቀረቡ  የሙዚቃ ቅንብሮችን የተወሰነ 

   ሇውጥ አክሇውበት ሲቀናበር፣ 

ሇ. ከዚህ  በፉት  የተቀናበሩ  ሙዚቃዎችን  እንዯየ ኦርኬስትራው ወይም ሙዚቃ 

   ግሩፑ ባህሪይ ሇኦርኬስትራው አመቼ እንዱሆን አዴርጎ ሲያቀርብ፣ 

10.12 ሶስተኛ ዯረጃ የዘፇን ወይም የመዝሙር ውዝዋዜ ቅንብር፣ 

ሀ. ውዝዋዜዎቹ  የሀገረሰቡን  ቱባ  ባህሊዊ የውዝዋዜ  ዘዳ እና  ህ/ተሰቡ በተሇያየ    

ጊዜ በተሇያየ  ባህሊዊ  ውዝዋዜዎች  ውስጥ  የተጠቀመባቸውን  ተሇምድአዊ 

ውዝዋዜዎችበተወሰነ መሌኩ ተሻሽሇው ሲቀርቡ፣ 

ሇ. ውዝዋዜዎቹ ከሊይ በተጠቀሰው መሌክ ሆነው አቀራረባቸውም መሠረታዊ 

ይዞታቸውን ሳይቀይሩ በተወሰነ መሌክ ተሻሽሇው ሲቀረቡ፣ 

ሏ. በሀ  እና  በሇ  የተጠቀሱት ሆኔታዎች ቢኖሩም  የቀረበበትን  ማ/ሰብ ባህሊዊ 

ውዝዋዜ የማይሇውጥ ሉሆን ይገባሌ፡፡ 
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ክፌሌ አራት 

11 ስሇ ዲይሬክተር / አዘጋጅ / እና ሙዚቃ አቀናባሪ አመዲዯብ፣ 

11.1 ስሇ ዲይሬክተር /አዘጋጅ/ አመዲዯብ፣ 

     አዘጋጅ ተመርጦ የሚቀርበው በዴርሰት ገምጋሚ ኮሚቴ በኩሌ ሲሆን አመራረጡም 

እንዯሚከተሇው ይሆናሌ፡፡ 

11.1.1. ዴርሰት ከተመረጠና በኘሮሰስ ካውንስሌ ከፀዯቀ በኋሊ ቴአትር ቤቱ ገምጋሚ  

ኮሚቴው የመረጠውን ዴርሰት የሚመጥን ባሇሙያ በአዘጋጅነት ሇመመዯብ 

እንዱያስችሇው በቅዴሚያ ከቴአትር ቤቱ በተቀመጠው መሥፇረት 

እንዱወዲዯሩ ይጋብዛሌ ከቴአትር ቤቱ ተወዲዲሪ ካሌተገኘ በቢሮው ስር ካለት 

ቴአትር ቤቶችና ከቢሮው ባሇሙያዎችን ጭምር በማስታወቂያ ይጋብዛሌ፡፡ 

ከዚያም ካሌተገኘ ከውጭ በግሌጽ  ማስታወቂያ ይጋብዛሌ፣ ተወዲዲሪ አዘጋጆች 

ሲቀርቡም የዴርሰቱ ኮፒ ይሰጣቸዋሌ፡፡ 

11.1.2. ከቢሮው ወይም ከቴአትር ቤቶች ውጭ የሚጋበዝ አዘጋጅ በዚህ መመሪያ 

የተገሇፀው መመዘኛ እንዯተጠበቀ ሆኖ በቴአትር ወይም በፉሌም ስራ 

እንዱሰማራ ከቢሮው ዕውቅና የተሰጠው ሉሆን ይገባሌ፡፡ 

11.1.3. የሚወዲዯሩት ባሇሙያዎች የተመረጠውን ዴርሰት በምን መሌኩ ሉያዘጋጁት 

እንዯሚፇሌጉ የሚያቀርቡትን መግሇጫና ሀሳብ /ኘሮፖዛሌ/ ሇመረጃና ሪከርዴ  

ኦፉሰር ሲያቀርቡ ኮሚቴው ከሠራተኛ መረጃና ረከርዴ ኦፉሰር ተረክቦ 

ይገመግማሌ፡፡ 

11.1.4. ኮሚቴው ከእያንዲንደ ተወዲዲሪ የቀረበውን መግሇጫና ሀሳብ /ኘሮፖዛሌ/ 

ከሚዘጋጀው ተውኔት መሇኪያና መመዘኛ አንፃር ገምግሞ የተሻለትን በመምረጥ 

ከ3 ያሊነሱ ዕጩዎችን ከቴአትር ክፌለ ሠራተኞች ጋር በአካሌ አቅርቦ 

የተዘጋጀበትን ኘሮፖዛሌ በጥያቄና መሌስ አወያይቶ የተሻሇ ይመርጣሌ፡፡ በዚህ 

አሰራር የተመረጠ አዘጋጅ በፕሮሰስ ካውንስለ ቀርቦ መፅዯቅ አሇበት፡፡ይሁን 

እንጂ ቁጥሩ ከሊይ የተገሇጸው አዘጋጅ ባይገኝ ዴጋሚ ማስታወቂያ ወጥቶ አንዴ 

ሰውም ቢቀርብ በዚህ አንቀፅ 9.1.7. የተዘረዘሩትን መስፇርቶች የሚያሟሊ ከሆነ 

ሇፕሮሰስ ካውንስለ ቀርቦ ይፀዴቃሌ፡፡ 
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11.1.5. የቴአትር ቤቱ የኪነ-ጥበብ አመራር ዲይሬክተር በቴአትር ክፌለ የተመረጠውን 

አዘጋጅ ሇኘሮሰስ ካውንስለ በማቅረብ ካፀዯቀ በኋሊ ከተመረጠው አዘጋጅ ጋር 

ውሌ ይፇርማሌ፡፡ 

11.1.6. አዘጋጁም ሇቴአትሩ የሚመጥኑ ተዋናዮችን በዚህ መመሪያ በተቀመጡት 

መመዘኛዎች መሠረት ከመረጠ በኋሊ ዝግጅቱን ይቀጥሊሌ፡፡ 

11.1.7. ሇአዘጋጅነት ውዴዴር የሚቀርቡት (የሚጋበዙት) ባሇሙያዎች በቴአትር ጥበብ 

የመጀመሪያ ዱግሪ ወይም ዱፕልማ ያሊቸውና በአዘጋጅነት ወይም በትወና 

ወይም ሙያውን በማሰሌጠን ከ2 ዒመት ያሊነሰ ሌምዴ ያሊቸው ይሆናለ፡፡ 

ፕሮዲክሽን ከውጭ ተዘጋጅቶ ሲመጣም የቀረበው ቴአትር በገምጋሚ ኮሚቴ 

ብቃቱ ከተረጋገጠ የአዘጋጁን ተፇሊጊ ችልታዎች ኮሚቴውም ሆነ ቴአትር ቤቱ 

ማወቅ አይጠበቅበትም፡፡  

11.1.8. የዝግጅት ፕሮፖዛለን በመመርመር አዘጋጅ የሚመረጠው ቢቻሌ በውይይትና 

በመግባባት ሊይ በመዴረስ ይሆናሌ፡፡ ካሌተቻሇ ግን በዴምፅ ብሌጫ 

ይወሰናሌ፡፡ 

11.1.9. አንዴን ቴአትር ሇማዘጋጀት የሚፇጀው ጊዜ ከሁሇት ወር መብሇጥ የሇበትም፡፡ 

11.1.10. ከመዴረክ የወረዯ ቴአትር በዴጋሚ ወዯ መዴረክ መመሇስ አስፇሊጊ ሆኖ ሲገኝ 

የቀዴሞው አዘጋጅ በህይወት ከላሇ ወይም ማዘጋጀት የማይችሌበት ዯረጃ ሊይ 

ካሇ በአንቀፅ 11 ንዐስ አንቀፅ 11.1.7 ሊይ በተቀመጠው መሥፇርት መሠረት 

ላሊ አዘጋጅ ይመረጣሌ፡፡ በቴአትር ሙያ የተመረቀ ከሆነ ራሱ እንዱያዘጋጀው 

በቴአትር ጥበብ ያሌተመረቀ ከሆነ ወይም አዘጋጁ የላሇ ወይም በወቅቱ 

ማዘጋጀት የማይችሌ ከሆነ በዚሁ መመሪያ መሠረት ላሊ አዘጋጅ ተመርጦ 

እንዱያዘጋጀው ይዯረጋሌ፡፡ 

 

11.2 የሙዚቃ አቀናባሪ አመዲዯብ፣ 

11.2.1 በገምጋሚ ኮሚቴ ተገምግሞ ያሇፈ  አዲዱስ   ግጥምና    ዜማዎች              

ሇሙያው በተመዯበው የኪነ -ጥበብ ሌማት  ሲኒየር  ኦፉሰር አማካኝነት ኬዝ 
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ቲሙ ተወያይቶ በኬዝ ቲሙ ውስጥ ሊለ አቀናባሪዎች ይሰጥና ወዯ ሥራ 

ይገባለ፡፡   

11.2.2 ከሊይ የተገሇፀው ሀሣብ እንዯተጠበቀ ሆኖ የአንዴ ወቅት አዲዱስ የፇጠራ 

ሥራዎች ሁለንም በአንዴ አቀናባሪ እንዱቀናበሩ ከተፇሇገ፡፡ ዴርሰቶች 

እንዲሇፈ ሇአቀናባሪዎች ሇ15 ቀን የሚቆይ ማስታወቂያ ይወጣሌ፡፡ በወጣው 

ማስታወቂያ መሠረት ተወዲዲሪዎቸ የሚከተለትን ሉያሟለ ይገባሌ፡፡ 

ሀ/ በሙያው ከታወቀ የትምህርት ተቋም ዱግሪና በማቀናበር ስራ 3 ዒመት 

የስራ ሌምዴ ያሇው ወይም ዱፕልማ ኖሮት በማቀናበር ስራ 5 አምስት 

ዒመት የስራ ሌምዴ ያሇው ሉሆን ይገባሌ፡፡ 

ሇ/ በሙያው ስራ ከቢሮው የስራና የሙያ ፇቃዴ ያሇው 

ሏ/ በወጣው ማስታወቂያ መሠረት የተመዘገቡ አቀናባሪዎች እያንዲንደን 

   ዴርሰት የሚያቀናብሩበትን ኘሮፖዛሌ ያቀርባለ፡፡ 

መ/ የሙዚቃ   ዴርሰት  ገምጋሚ  ኮሚቴው  የቀረቡትን  ኘሮፖዛልች  

   በማወዲዯር ከ1 -3 የወጡትን አቀናባሪዎች ከዝርዝር መግሇጫ ጋር  

   ሇኘሮሰስ ካውንስሌ ያቀርባሌ፡፡ 

ሰ/ የኘሮሰስ  ካውንስለ  የቀረበሇትን  ዝርዝር  መግሇጫ  ካየ  በኃሊ  

   እንዱያቀናብር የተመረጠውን ሙያተኛ ውሣኔ ያፀዴቃሌ፡፡ የኪነ-ጥበብ  

   ዲይሬክተሩም ከአቀናባሪው ጋር ውሌ ተዋውል ወዯ ሥራ ይገባሌ፡፡ 
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ክፌሌ አምስት 

12 ስሇ ቴአትር የመዴረከ ቆይታ ጊዜ፣ ከቴአትር ቤት ውጭ የሚገኙ ተጋባዥ የኪነ-

ጥበብ ሙያተኞች ስሇሚጋበዙበት አሰራር እና ስሇ ኪነ - ጥበብ አገሌግልት ጥያቄ 

አቀራረብ፣  

12.2  ከቴአትር ቤት ውጭ  የሚገኙ ተጋባዥ የኪነ-ጥበብ ሙያተኞች ስሇሚጋበዙበት  

አሠራር፣ 

ቢሮው በሚያስተዲዴራቸው ቴአትር ቤቶች ውስጥ የሚገኙት ተዋንያን፣ 

ሙዚቀኞች፣ ተወዛዋዦችና የኪነ-ጥበብ ባሇሙያዎች በBPR ጥናት መሠረት የሥራ 

መዯባቸውና ዯረጃቸው ተመሳሳይ ቢሆንም አንዴ ባሇሙያ ከላሊው ባሇሙያ 

በተሇያዩ ምክንያቶች የተሻሇ እንዯሚሆን ይታመናሌ፡፡ ሆኖም እያንዲንደ ቴአትር 

ቤት የሚቀጥራቸው ባሇሙያዎች ሇሥራው ብቃት አሊቸው ተብል ስሇሚቀጠሩ 

ከተቀጠሩ በኋሊ ብቃታቸውን ወዯ ሊቀ ዯረጃ ሇማዴረስ የማብቃትና የማበረታታት 

ኃሊፉነት ያሇበት ቴአትር ቤቱ ነው፡፡ ከዚህም ላሊ በመንግስት የሠራተኞች 

አስተዲዯር ህግ መሠረት ሇባሇሙያዎች ሥራ ሰጥቶ የማሰራት ኃሊፉነት ያሇበት 

አሰሪው ስሇሆነ  በዚህ መርህ መሠረት ማሰራት ግዳታው ነው፡፡ ነገር ግን፣ 

1. ቴያትር ቤቶቹ ያሎቸው ሙያተኞች ውስን በመሆናቸው ባለት ሙያተኞች 

ብቻ ሁሌ ጊዜ የሚዘጋጁ ዝግጅቶች የተመሌካችን ቀሌብ ገዝቶ የመያዝ ችግር 

በመኖሩ፣ 

2. ወቅትን ተከትሇው ከመንግሥት የትኩረት አቅጣጫ ጋር ተቀናጅተው 

የሚቀርቡት የሙዚቃ ዝግጅቶች አሰሌቺ እንዲይሆኑና በየዝግጅቶቹ ጣሌቃ 

የተሇያየ ታሇንቶች ያሊቸው ሙያተኞች እንዱገኙ መዯረጉ ተመሌካች 

ዝግጅቶችን በተዯጋጋሚ እንዱያያቸው ሇማዴረግ፣ 

3. በቴአትር ቤቶች ያለ ሙያተኞች በየጊዜው የተሻሇ ዯመወዝና ጥቅም 

ሇማግኘት ሲለ ወዯ ላሊ የሥራ ቦታ ስሇሜሄደ ይህንን ክፌተት ሇመሙሊት 

ዯግሞ ተጋባዥ አርቲስቶችን እየጋበዙ ማሠራት ተገቢ በመሆኑ፣ በአጠቃሊይ 

የቴአትር ቤቶች በየጊዜው አሠራራቸውን መሇወጥና የተመሌካችን ፊሊጎት 

አማሌተው የሚጠበቅባቸውን ዴርሻ ሇማበርከት ከሊይ የተጠቀሱት የአሠራር 
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መርህ መከተሌ ወቅቱ የሚጠይቅ በመሆኑ እና የሚቀርበው ትርኢት በባህሪው 

ውስብስብነት ምክንያት ከቴአትር ቤቶች ውጭ ያለ ባሇሙያዎችን መጋበዝ  

የግዴ አስፇሊጊ ሆኖ ከተገኘ የሚከተሇውን አሰራር ተከትል መፇፀም አሇበት፡፡ 

12.2.1 የሚዘጋጀው ቴአትር ከሆነ  አዘጋጁ   ባሇሙያዎችን  ሲመርጥ  /ሲመዴብ/ 

ቴአትር ከሚዘጋጅበት ቴአትር ቤት ወይም  በቢሮው  ስር  ከሚገኙ 

ቴአትር ቤቶች ገፀ - ባህሪውን  የሚሸፌን   ባሇሙያ  ማግኘት  ካሌተቻሇ  

የቴአትር ክፌለን  ሠራተኞች  በማወያየት  ከውይይቱ የተገኘውን ሀሣብ 

ከራሱ ሀሣብ  ጋር ጠምሮ  በኘሮሰስ  ካውንስሌ በማፀዯቅ በውሌ ሉመዯብ 

ይችሊሌ፡፡ 

12.2.2 የሚዘጋጀው  ሙዚቃ  ከሆነ  ሙዚቀኛ  ወይም ዴምፃዊ ሇሚዘጋጀው ሥራ 

የሚመጥን በቴአትር  ቤቱ  ውስጥ  ካሌተገኘ  የሙዚቃ ክፌለን 

ሰራተኞች በማወየያት በውይይቱ የተገኘውን ሀሣብ  ከራሱ ሀሣብ ጋር  

ጠምሮ  በቅዴሚያ  በቢሮው  ስር ሊለት  ቴአትር ቤት ባሇሙያዎች 

ቅዴሚያ በመስጠት በኘሮሰስ ካውንስሌ በማፅዯቅ በውሌ እንዱጋበዝ 

ይዯረጋሌ፡፡ 

12.2.3 ከሊይ በቁጥር 12.1.1. እና 12.1.2. በተጠቀሰው መሠረት አሠራሩ  

እንዯተጠበቀ ሆኖ የጥበባቱ የዯረጃ መሥፇርት እንዯሚተሇው ይሆናሌ፡፡ 

12.3 የተጋባዥ ተዋናይ የችልታ ዯረጃ መመዘኛ  መሥፇርት፣ 

12.3.1 የአንዯኛ ዯረጃ ተጋባዥ ተዋናይ /መሪ ተዋናይ/  

ሀ/ በቴአትር ተመሌካች ህ/ተሰብ ዘንዴ በተዋናይነት ችልታው የታወቀ፣ 

ሇ/ ቀዯም ሲሌ  ሇተመሌካች  በቀረቡ  ከ5 ባሊነሱ ተውኔቶች  የመሪ ገፀባህሪ ሚና 

  ተጫው የተወዯዯ /የተመሰገነ/ ወይም በአጭር ግዜ በተሇያዩ ሚዱያዎችና 

  ቴአትር  በሠራቸው ሥራዎች በሙያው ብቃት ታዋቂነት ያተረፇና በአዘጋጁ 

  ሇተመረጠ ገፀ -ባህሪይ ተስማሚሆኖ የተገኘ፣ 

ሏ/ ውስብስብ ገፀ - ባህሪያትን መጫወት የሚያስችሌ የሙያ ችልታና ብቃት 

   ያሇው፣ 
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መ/ እንዱጫወተው/ እንዱሠራው/ የሚሰጠውን ገፀ - ባህርይ የፇጠራ ችልታውን 

    በመጨመር ማዲበር የሚችሌ፡፡ 

ሠ/ በሌምምዴና በትርዑት ወቅቶች ሰዒትን በማክበር በሙያ ሥነ - ምግባሩ 

ሇላልች አጋር ባሇሙያዎች መሌካም አርአያ የሚሆን ተዋናይ መመዘኛውን 

ማሟሊቱ የቴአትር ቤቱ የኪነ -ጥበብ አመራር ዲይሬክተር ፣ስቴጅ ማናጀር እና  

የኪነ -ጥበብ  ሌማት  ሲኒየር  ኦፉሰር አምነው  ሲያረጋግጡ  እና በኪነ - 

ጥበብ  አመራር  ዲይሬክተር ሲፀዴቅ  ሇዚህ  አንዯኛ ዯረጃ ተጋባዥ ተዋናይ 

በዚህ መመሪ ሊይ በተመሇከተው ሠንጠረዥ መሠረት ክፌያው ተፇጻሚ 

ይሆናሌ፡፡ 

12.3.2 ሁሇተኛ ዯረጃ ተጋባዥ ተዋናይ፣ 

ሀ/ በቴአትር ተመሌካቾች ዘንዴ ታዋቂ የሆነ፣ 

ሇ/ ቀዯም ሲሌ ሇተመሌካች በቀረቡ ከአምሰት ባሊነሱ ተውኔቶች ውስጥ  

   በማንኛውም የተሰጠውን የገፀ-ባህርይ ሚና በአግባቡ ተጫውቶ የተመሰገነ፣ 

ሏ/ ሇተጋበዘበት ተውኔትና ሇሚመዯብበት ገፀ -ባህርይ አስተማማኝ ችልታ ያሇው፣ 

መ/ በሌምምዴና በትርዑት ወቅቶች ሰዒትን በማክበር በሙያ  ሥነ - ምግባሩ  

ሇላልች አጋር  ባሇሙያዎች መሌካም አርአያ የሚሆን ተዋናይ መመዘኛውን 

ማሟሊቱ የቴአትር ቤቱ የኪነ  -ጥበብ አመራር ዲይሬክተር ፣ስቴጅ ማናጀር 

እና   የኪነ -ጥበብ   ሌማት ሲኒየር  ኦፉሰር አምነው  ሲያረጋግጡ   እና 

በኪነ - ጥበብ   አመራር   ዲይሬክተር  ሲፀዴቅ  ሇዚህ  አንዯኛ ዯረጃ 

ተጋባዥ  ተዋናይ  በዚህ መመሪያ ሊይ በተመሇከተው  ሠንጠረዥ መሠረት 

ክፌያው ተፇጻሚ ይሆናሌ፡፡ 

 

12.3.3 ሶስተኛ ዯረጃ ተጋባዥ ተዋናይ፣ 

ሀ/ ቴአትር የመጫወት ተሰጥኦና ዝንባላ ያሇው፣ 

ሇ/ ቢቻሌ በትሌሌቅ የመዴረክ ተውኔቶች ወይም አጫጭር ዴራማዎች ሊይ 

ትናንሽ የአጃቢገፀ - ባህርያትን የተጫወተ /የተሳተፇ/ 

     ሏ/ በሌምምዴ ኘሮግራሞችና በትርዑት ወቅቶች ሰዒትን አክብሮ መገኘት የሚችሌ፣ 
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    መ/ ሇተውኔት ትርዑቱ ዕዴሜያቸው  ከ18  ዒመት በታች  የሆኑ  ሕጻናትና 

ወጣቶች ሲያስፇሌጉና ከሊይ የተዘረዘሩት መስፇርቶች ቀዯም ሲሌ በተጠቀሱት 

የቴአትር ቤቱ ወሳኝ አካሊት ሲታመንበት፣ በዚህ መመሪያ ሊይ በተመሇከተው 

ሠንጠረዥ መሠረት ክፌያው ተፇጻሚ ይሆናሌ፡፡   

12.4 የተጋባዥ የሙዚቃ ጥበብ የችልታ ዯረጃ መመዘኛ  መሥፇርት፣ 

12.4.1 የአንዯኛ ዯረጃ ተጋባዥ ዴምጻዊ፣ 

ሀ/ በተመሌካች /አዴማጩ/ ሕብረተሰብ ዘንዴ በዴምጻዊነት ሙያው የተዯነቀ፣ እና 

ዯረጃውን በጠበቀ ባሇኮከብ ሆቴሌ ውስጥ በዴምፃዊነት አራት ዒመት የስራ 

ሌምዴ ያሇው፣ 

ሇ./ ከታዋቂ ባንድች ጋር በትሊሌቅ የሙዚቃ ዝግጅቶች ሊይ በተዯጋጋሚ ስራውን 

ያቀረበና ማስረጃ ማቅረብ የሚችሌ 

ሏ/ የተጋበዘበትን ብሔረሰብ ባህሌና ቋንቋ ጠንቅቆ የሚያውቅ፣ 

መ/ በወቅቱ በሥራው ካሴት ያወጣ፣ ነጠሊ ዜማ እና የሙዚቃ ክሉፕ የሰራው ስራ 

በተሇያየ ሚዱ ሊይ ሽፊን ያገኘ እና በህብረተሰቡም ከፌተኛ ተዯማጭነት ያገኘ፣ 

ሠ/ በሌምምዴና በትርኢት ወቅት ሥራውን አክብሮ የሚገኝ፡፡  

ረ/ በአንዴ መዴረክ ሊይ በካሴት ካቀረባቸው የግሌ ሥራዎቹ ውስጥ ቢያንስ 3 ወጥ    

ሥራዎችን ማቅረብ የሚችሌ፡፡ 

ሰ/ በአጠቃሊይ የኪነ - ጥበብ ሙያ ሥነ - ምግባር በማክበር ሇላልች መሰሌ 

ሙያተኞች ተተኪ ባሇሙያዎች   መሌካም  አርአያ   / ምሣላ /   ሉሆን   

የሚችሌ እና ከሊይ የተዘረዘሩትን አራቱን እና ከዚ በሊይ መመዘኛዎች ከሊይ 

የተጠቀሱትን  መመዘኛዎች  ማሟሊቱን የየቴአትር  ቤቱ   የኪነ -  ጥበብ 

አመራር  ዲይሬክተር፣ስቴጅ   ማናጀርና የኪነ-ጥበብ ሌማት ሲኒየር ኦፉሰር  

ሲያረጋግጡና በኪነ - ጥበቡ   አመራር  ዲይሬክተሩ  ሲፀዴቅ፣  የሥራ  

ኮንትራት   ውሌ   እንዱፇርም በማዴረግ ሇዴምፃዊው አርቲስት በዚሁ መመሪያ 

በተመሇከተው ሠንጠረዥ መሠረት መዴረክና የሌምምዴ ጊዜ የትራንስፖርት  

ሂሣብ ይከፇሊሌ፡፡    
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12.4.2 ሁሇተኛ ዯረጃ ተጋባዥ ዴምጻዊ፣   

ሀ/ በመዴረክ ትርዑት የማቅረብ በቂ የሙያ ሌምዴ ያሇው፣እና ዯረጃውን በጠበቀ  

ባሇኮከብ ሆቴሌ ውስጥ ሇሁሇት ዒመት የሰራና ማስረጃ ማቅረብ የሚችሌ፣ 

ሇ/ ከታዋቂ ባንድች ጋር በትሊሌቅ የሙዚቃ ዝግጅቶች ሊይ ስራን ከሦስተ ጊዜ በሊይ 

ያቀረበና ማስረጃ ማቅረብ የሚችሌ፣ 

ሏ/ የዴምፃዊነት ችልታውን በሕዝብ ዘንዴ ያስመሰከረ፣ 

መ/ ቢቻሌ በተሇያዩ ቋንቋዎች መጫወት የሚችሌ፣ 

ሠ/ በአጠቃሊይ የኪነ - ጥበብ  ሙያ  ሥነ - ምግባር  በማክበር  ሇላልች መሰሌ  

ሙያተኞች ተተኪ  ባሇሙያዎች  መሌካም  አርአያ  /ምሣላ /  ሉሆን  

የሚችሌ እና ከሊይ ከተዘረዘሩት ሦስቱንና ከዚያ በሊይ መመዘኛዎችን ማሟሊቱን   

የየቴአትር ቤቱ  የኪነ - ጥበብ አመራር   ዲይሬክተር፣ ስቴጅ  ማናጀርና የኪነ-

ጥበብ ሌማት ሲኒየር ኦፉሰር  ሲያረጋግጡበኪነጥ - ጥበቡ  አመራር  

ዲይሬክተሩ ሲፀዴቅ ፣  የሥራ   ኮንትራት  ውሌ   እንዱፇርም በማዴረግ 

ሇዴምፃዊው አርቲስት በዚህ መመሪ ሊይ በተመሇከተው ሠንጠረዥ መሰረት 

የመዴረክና የሌምምዴ ጊዜ የትራንስፖርት  ሂሣብ ይከፇሊሌ፡፡    

12.4.3. ሶስተኛ ዯረጃ ዴምጻዊ፣ 

ሀ/ በሚዘጋጅ የሙዚቃ ዝግጅቶች ወይም ሙዚቃዊ ዴራማ ሌዩ ባህሪ ወይም 

አስገዲጅነት የዴምጻዊው ወጥ ሥራዎች አስፇሊጊ ሆኖ ሲገኝ፣ 

ሇ/ በተወሰነ ዯረጃ በተመሌካች ዘንዴ ታዋቂነትና ተቀባየነት ያሇው፣ 

ሏ/ በሌምምዴና በሥራ ሰዒት አስቀዴሞ የሚገኝ፣ 

መ/  በአጠቃሊይ የኪነ-ጥበብ ሙያ ሥነ ምግባር በማክበር ሇላልች መሰሌ 

ሙያተኞች  ተተኪ  ባሇሙያዎች  መሌካም  አርአያ  /ምሣላ/  ሉሆን  

የሚችሌ፡፡  

   ከሊይ  የተጠቀሱትን መመዘኛዎች ማሟሊቱን  የየቴአትር ቤቱ  የኪነ - ጥበብ   

አመራር ዲይሬክተር፣ስቴጅ ማናጀርና የኪነ-ጥበብ ሌማት ሲኒየር ኦፉሰር 
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ሲያረጋግጡና በኪነጥ - ጥበቡ አመራር ዲይሬክተሩ ሲፀዴቅ፣  የሥራ  

ኮንትራት  ውሌ  እንዱፇርም  በማዴረግ ሇዴምፃዊው አርቲስት በዚህ 

መመሪያ በተመሇከተው ሠንጠረዥ መሠረት  የመዴረክና የሌምምዴ ጊዜ 

የትራንስፖርት  ሂሣብ ይከፇሊሌ፡፡    

12.4.4 አንዯኛ ዯረጃ የሙዚቃ መሣሪያ ተጨዋች ተጋባዥ ሙዚቀኛ፣ 

ሀ/ በሀገሪቱ ውስጥ ካለ የሙዚቃ ተቋማት በሙዚቃ ትምህርት ዱግሪ እና 0 ዒመት 

ስራ ሌምዴ ዱፕልማ እና 2 ዒመት ሰርተፉኬት እና 4 ዒመት የስራ ሌምዴ 

ማስረጃ ማቅረብ የሚችሌ፣ 

ሇ/ በሙዚቃ መሣሪያ ተጫዋችነቱ /ባሇሙያነቱ/ በሕብረተሰብ የታወቀ፣ እና 

ሙዚቃዎችን ወዯ ሙዚቃ ኖታ /ስኮር/ ሇውጦ ሇተሇያዩ ሙዚቃ መሣሪያዎች 

እንዯመሣሪያቸው ባህሪያት ጽፍ ማቅረብ የሚችሌ፣ 

ሏ/ ነጠሊ የሆኑትን ዜማ/ሜልዱ/ ወዯ ህብረ ዴምፅ /ሀርሞናይዜሽን/ መሇወጥ     

የሚችሌ፣ 

መ/ ሇቡዴኑ ኦርኬስትራይዜሽን ሥራ ቀና ሙያዊ አስተዋጽኦ ማበርከት የሚችሌ   

መሆኑ የተረጋገጠሇት፣ 

ሠ/ የተሰጠውን የሙዚቃ ሥራ ፇጥኖ የሚይዝና ሇላልችም የሚያስዝ፡፡ 

ረ/ በአጠቃሊይ የኪነ-ጥበብ ሙያ ሥነ ምግባር በማክበር ሇላልች መሰሌ  

ሙያተኞች   ተተኪ ባሇሙያዎች  መሌካም  አርአያ  /ምሣላ/  ሉሆን  

የሚችሌ፡፡ እና ከሊይ ከተዘረዘሩት አራቱን እና ከዚያ በሊይ መመዘኛዎች 

ማሟሊቱን  የየቴአትር ቤቱ  የኪነ - ጥበብ አመራር ዲይሬክተር፣ስቴጅ 

ማናጀርና የኪነ-ጥበብ ሌማት ሲኒየር ኦፉሰር ሲያረጋግጡና በኪነ - ጥበቡ 

አመራር ዲይሬክተሩ ሲፀዴቅ፣  የሥራ  ኮንትራት  ውሌ  እንዱፇርም  

በማዴረግ ሇዴምፃዊው አርቲስት በዚህ መመሪያ በተመሇከተው ሠንጠረዥ 

መሠረት  የመዴረክና የሌምምዴ ጊዜ የትራንስፖርት  ሂሣብ ይከፇሊሌ፡፡  
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  12.4.5 ሁሇተኛ ዯረጃ የሙዚቃ መሣሪያ ተጨዋች ተጋባዥ ሙዚቀኛ፣ 

ሀ/ በሀገሪቱ ውስጥ ካለ የሙዚቃ ተቋማት በሙዚቃ ትምህርት ዱግሪ እና 0 ዒመት 

ዱፕልማና 1 ዒመት የስራ ሌምዴ ያሇው ወይም ሰርተፉኬት እና 2 ዒመት 

የስራ ሌምዴ ማስረጃ ማቅረብ የሚችሌ፣ 

ሇ/ ወዯ ሙዚቀኞች /ስኮር/ የተወጡትን ሙዚቃዎች ማንበብ የሚችሌ፣ 

ሏ/ የኦርኬስትራይዜሽን ሥራ በቂ ሌምዴ ያሇው፣ 

መ/ በአጠቃሊይ የኪነ-ጥበብ ሙያ ሥነ ምግባር በማክበር ሇላልች መሰሌ 

ሙያተኞች ተተኪ ባሇሙያዎች   መሌካም  አርአያ  / ምሣላ /   ሉሆን  

የሚችሌ፡፡  ከሊይ   የተጠቀሱትን መመዘኛዎች ማሟሊቱን  የየቴአትር ቤቱ  

የኪነ - ጥበብ አመራዲይሬክተር፣ስቴጅ  ማናጀርና የኪነ-ጥበብ ሌማት ሲኒየር 

ኦፉሰር ሲያረጋግጡና በኪነ - ጥበቡ  አመራር ዲይሬክተሩ ሲፀዴቅ፣  የሥራ   

ኮንትራት  ውሌ   እንዱፇርም በማዴረግ ሇዴምፃዊው አርቲስት በዚህ መመሪ 

ሊይ በተመሇከተው ሠንጠረዥ መሠረት የመዴረክና   የሌምምዴ ጊዜ 

የትራንስፖርት  ሂሣብ ይከፇሊሌ፡፡    

12.4.6 ሶስተኛ ዯረጃ የሙዚቃ መሣሪያ ተጨዋች ተጋባዥ  ሙዚቀኛ፣ 

ሀ/ ሇትርኢቱ በተሇየ መንገዴ የሙዚቃ መሣሪያውን እና ተጫዋቹን ሲፇሌግ፣ 

ሇ/ በተሇያየ ምክንያት በቡዴኑ ውስጥ ያለ መሣሪያ ተጫዋች እጥረት ሲያጋጥም፣ 

ሏ/ በሌምምዴ አና በሥራ ሰዒት ቀዴሞ የሚገኝ፣ 

     መ/ በአጠቃሊይ የኪነ-ጥበብ ሙያ ሥነ ምግባር በማክበር ሇላልች መሰሌ 

ሙያተኞች ተተኪመ ባሇሙያዎች  መሌካም  አርአያ  /ምሣላ/  ሉሆን  

የሚችሌ፡፡  

ከሊይ  የተጠቀሱትን መመዘኛዎች ማሟሊቱን   የየቴአትር ቤቱ   የኪነ - 

ጥበብ  አመራር ዲይሬክተር ፣ ስቴጅ ማናጀርና  የኪነ-ጥበብ ሌማት  ሲኒየር  

ኦፉሰር  ሲያረጋግጡና በኪነ - ጥበቡ  አመራር ዲይሬክተሩ ሲፀዴቅ ፣  የሥራ  

ኮንትራት  ውሌ  እንዱፇርም  በማዴረግ ሇዴምፃዊው አርቲስት በዚህ 

መመሪያ ሊይ በተመሇከተው ሠንጠረዥ መሠረት የመዴረክና  የሌምምዴ ጊዜ 

የትራንስፖርት  ሂሣብ ይከፇሊሌ፡፡   
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 12.4.7. አንዯኛ ዯረጃ ተጋባዥ የውዝዋዜ ጥበብ ባሇሙያ፣ 

ሀ/ አንዴን  ርዕስ  ጉዲይ  ይዞ  ርዕሰ  ጉዲዩን  ገሊጭ  በሆነ  መሌኩ  ራሱን    

ችልታ በሶሉስትነት/ ዝግጅት የሚያቀርብ፡፡ 

ሇ/ በሙዚቃ  ዝግጅት  ወይም  በሙዚቃዊ  ዴራማ  ዝግጅት ወቅት በማይም 

የተሰጠውን ሀሣብ የሚገሌፅ፡፡ 

ሏ/ በአንዴ  ዝግጅት  ወቅት  ራሱን ችል የተሰጠውን ርዕስ ጉዲይ ሇማንኛውም 

የማጀቢያ ሙዚቃ ውጭ በውዝዋዜ የሚገሌፅ፣ 

መ/ በሌምምዴ  እና በሥራ ወቅት ሰዒቱን አክብሮ የሚገኝና ሇላልችም አርአያ 

የሆነ እና ይኸው  ጉዲይ በሥራ ሀሊፉዎች ሲረጋገጥ የሥራ ኮንትራት ውሌ  

እንዱፇረም ተዯርጏ በየትርዑቱ  በመዴረክ  የሚከፇሇውን ክፌያ እና 

የሌምምዴ ጊዜ የትራንስፖርት ክፌያ በዚህ መመሪያ ሊይ በተመሇከተው  

ሠንጠረዥ  መሠረት ክፌያው ይፇፀማሌ፡፡ 

12.4.8. ሁሇተኛ ዯረጃ ተጋባዥ የውዝዋዜ ጥበብ ባሇሙያ፣ 

በዚህ አንቀፅ በ“ሀ” እና በ“ሇ” እና በ“መ” የተጠቀሱት እንዯተጠበቁ ሆነው 

በተጨማሪም በአንዴ ዝግጅት ወቅት ራሱን ችል የተሰጠውን ርዕስ ጉዲይ 

የማጀቢያ ሙዚቃ እየተሰጠው ርዕስ ጉዲዩን በውዝዋዜ የሚገሌፅ፣ 

12.4.9. ሶስተኛ ዯረጃ ተጋባዥ የውዝዋዜ ጥበብ ባሇሙያ፣ 

ሀ/ መሠረታዊ የውዝዋዜ እንቅስቃሴዎችን ጠንቅቆ የሚያውቅ፣ 

ሇ/ የተሇያዩ ብሔር-ብሔረሰብ ውዝዋዜ ወይም የዘመናዊ ዲንስ ስሌቶችን  

የሚያውቅ፣ 

ሏ/ የተሰጠውን  የውዝዋዜ  ስሌት  ከላልች  ቀዴሞ  መያዝ የሚችሌ እና 

ሇላልች ሙያተኞችም ቀዴሞ የተረዲውን የውዝዋዜ ስሌት ማስያዝ የሚችሌ፣ 

መ/ በቡዴን  ሌምምዴ  እና  በሥራ ወቅት ሰዒቱን አክብሮ የሚገኝ እና ሇላልች 

አርአያ የሆነ  እና   ይኸውም  ጉዲይ  በሥራ  ሀሊፉዎች  ሲረጋገጥ  የሥራ  

ኮንትራት ውሌ እንዱፇረም  ተዯርጏ  በየትርኢቱ  በመዴረክ የሚከፇሇውን 
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ክፌያ እና የሌምምዴ ጊዜ  የትራንስፖርት ክፌያ  በዚህ መመሪያ ሊይ 

በተመሇከተው ሠንጠረዥ መሠረት ክፌያው ይፇፀማሌ፡፡ 

12.1  የቴአትር የመዴረክ ቆይታ ጊዜና የአዘቦት ቴአትር አመዲዯብ፣ 

አንዴ ቴአትር ሇመዴረክ ከበቃበት ጊዜ ጀምሮ ሇምን ያህሌ ጊዜያት በመዴረክ 

ሊይ እንዯሚቆይ በግሌጽ የተቀመጠ መመሪያ ባሇመኖሩ ብዙ ተመሌካች ያሇውን 

በማስቀጠሌና ተመሌካች ያጣውን በማውረዴ ይሰራሌ፣ በላሊ በኩሌ እያንዲንደ 

ቴአትር ቤት በየዒመቱ ዕቅዴ ሲያቅዴ ስንት አዱስ የሰንበት ቴአትርና ስንት 

የአዘቦት ጊዜ ቴአትር እንዯሚያቀርብ የሚያቅዴ ሲሆን ከዚሁ ጋር ሇሥራው 

የሚያስፇሌገውን በጀት አብሮ ይዞ ያስፇቅዲሌ፡፡ በዕቅዴ የሚከናወን ተግባር ዯግሞ 

በጊዜ ገዯብ ሉወሰን ስሇሚገባ ይህንኑ አሰራር በመመሪያ ማስቀመጡ ተገቢ 

ሆኗሌ፡፡ በዚሁ መሠረት፡- 

12.1.1 አንዴ ቴአትር በዴርሰት ገምጋሚ ኮሚቴ ተመርጦ ሇመዴረክ ከበቃ በኋሊ 

በቂ ተመሌካች ኖሮት ተመጣጣኝ ገቢ ካስገባ እስከ 2 ዒመት በመዴረክ ሊይ 

መቆየት ይችሊሌ፡፡ 

12.2.2 ተመሌካቹ ከቴአትር ቤቱ አዲራሽ ከ1/3ኛ በታች ከወረዯና በቁጥር 12.3 

የተጠቀሰውን የማይሸፌን ከሆነ በ3 ወር ጊዜ ውስጥ ላሊ ተተኪ ተዘጋጅቶ 

ከመዴረክ ይወርዲሌ፡፡ 

12.2.3 ከዚህ በሊይ በተ.ቁ 1 እና 2 የተገሇፁት አሰራሮች እንዯተጠበቁ ሆነው 

ቴአትሩ በቂ ተመሌካች ሳይኖረው ቀርቶ ሇተከታታይ 4 ሳምንታት 

ገቢውም የመዴረክና ማስታወቂያ ወጭውን የማይሸፌን  ከሆነ ከሊይ 

የተገሇፀው የጊዜ ገዯብ ሳይዯርስ ዝርዝር ሪፖርቱ ሇኘሮሰስ ካውንስሌ 

ቀርቦ ከተገመገመ በኋሊ ከመዴረክ እንዱወርዴ ሉወሰን ይችሊሌ፡፡ 

12.2.4 ቴአትሩ ተመሌካች /ታዲሚ/ አሇው በሚሌ ብቻ ረዥም ጊዜ እንዱቆይ 

ከተዯረገ ላልች ባሇሙያዎች የሚያቀርቧቸው ተውኔቶች እዴሌ 

ስሇማያገኙና አዱስ ፇጠራን ሇመዴረክ ሇማብቃትና የፇጠራ ባሇቤቶችንም 

ሇማበረታታት ቴአትሮችን በዕቅዴ ማዘጋጀት አስፇሊጊ በመሆኑ አንዴ 

ቴአትር ሇመዴረክ እንዯበቃ ወዱያውኑ ላሊ ጽሐፇ ተውኔት ተቀብል 
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መገምገምና ሇቀጣይ ኘሮግራም ማዘጋጀት የቴአትር ቤቱ ኃሊፉነት 

ይሆናሌ፡፡ 

12.2.5 በቴአትር ቤቱ መዴረክ ከሊይ በተ.ቁ 1 እና 2 መሠረት ሲታይ ቆይቶ 

ከመዯበኛ ኘሮግራም የወጣ ቴአትር በአዘቦት ኘሮግራም ውስጥ ገብቶ 

እንዱታይ አስፇሊጊ ሆኖ ከተገኘ በተራ ቅዯም ተከተሊቸው መሠረት 

ተመዝግበው በኘሮሰስ ካውንስሌ እየተወሰነ እንዯ ተመሌካቹ ብዛትና ገቢ 

ሇአንዴ ዒመት መታየት ይችሊሌ፡፡ 

12.2.6 ይህ የቴአትር የመዴረክ የቆይታ ጊዜ ከቴአትር ቤቶች መዴረክ 

ተከራይተው ሇሚሰሩ ዴርጅቶችም ይሰራሌ፡፡ ያም ሆኖ ዴርጅቶቹን 

ሇማበረታታትና የተመሌካቹን ፌሊጏት ግምት ውስጥ በማስገባት የቆይታ 

ጊዜው 6 ወራት ሉራዘም ይችሊሌ፡፡ 

12.2.7 ቴአትር ቤቱ 7ዏ% መዴረኮችን በራሱ ፕሮዲክሸን መሸፇን ይገባዋሌ፡፡ 

ሇውጭ ኢንተርፕራይዞች ዯግሞ እስከ 30% ሉያከራይ ይችሊሌ፡፡ 

12.3 የኪነ-ጥበብ  አገሌግልት ጥያቄ  ሲቀርብ ስሇሚስተናገዴበት አሰራር፣ 

መንግሥታዊና መንግሥታዊ ያሌሆኑ መ/ቤቶችና ተቋማት ከቴአትር ቤቶች 

ሇሚፇሌጓቸው  የኪነ-ጥበብ ውጤቶችና የአዲራሽ ኪራይ አገሌግልት ከቴአትር 

ቤቶች መዴረክ ውጭ ሇሚሰጡ የኪነ-ጥበብ ውጤቶች አገሌግልት ሇመስጠትና 

ሇህብረተሰቡ ተዯራሽ ሇማዴረግ በሚዯረገው ጥረት አገሌግልቶች እየተሰጡ 

ቢሆንም አሰራሩ ወጥ ያሌሆነና ሇሁለም ቴአትር ቤቶች ፌትሃዊ ስርጭትን 

መሠረት ያሊዯረገ ነው፡፡ የውጭ ሥራ የሚከናወነው ተመሳሳይ ሙያ ባሊቸው 

የኪነጥበብ ባሇሙያዎች በመሆኑ የሚቀርቡት ጥያቄዎች በአግባቡ ሉስተናገደ 

ይገባሌ ከዚሁ መሠረተ ሀሣብ በመነሳት፣ 

12.3.1 ማናቸውም መንግሥታዊና መንግሥታዊ ያሌሆኑ መ/ቤቶችና ተቋማት 

ቴአትርም ሆነ ሙዚቃ እንዱቀርብሊቸው ሲጠይቁ ጥያቄያቸውን ሇቴአትር 

ቤቶች ይቀርቧለ፡፡ እንዱሁም በቢሮው በኩሌ የሚያቀርቡ ካለ ቴአትር 

ቤቶች ተቀብሇው ያስተናግዲለ፡፡ 
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12.3.2 ቴአትር ቤቱ ጥያቄው እንዯዯረሰው ምሊሽ ይሰጣሌ፡፡ ከአሠሪው አካሌ ጋር 

ስምምነት ከተዯረሰ በሚፇፀመው ውሌ መሠረት ዝግጅት ተዯርጎ 

ትርዑቱ እንዱቀርብ ይዯረጋሌ፡፡ 

12.3.3 በውሌ የተወሰነውን ክፌያ በዯረሰኝ ገቢ ካስዯረገ በኋሊ ዝግጅቱን አጠናቆ 

ትርዑቱን ሇጠያቂው ክፌያ ያቀርባሌ፡፡ 

12.3.4. ሇጠያቂው ክፌሌ ትርዑት የሚያቀርበው ቡዴን የባሇሙያዎች ስብጥር 

የሚወስነው በሥራ ክፌለ የኪነ-ጥበብ ሌማት ሲኒየር ኦፉሰር ሲሆን በኪነ-

ጥበብ  አመራር ዲይሬክተር ይፀዴቃሌ፡፡ 

12.3.5. ዝግጅቱን ሇማቅረብ ውሌ ከተፇረመ በኋሊ በሥራ ሊይ ጉዴሇት ቢገኝ 

ወይም በጠያቂው ክፌሌ በኩሌ ቅሬታ ቢቀርብ ኃሊፉነቱ የኪነ-ጥበብ 

አመራር ዲይሬክተር ይሆናሌ፡፡ 

12.3.6. ውሌ ከተፇረመ በኋሊ በጠያቂው ክፌሌ ጉዴሇት ምክንያት ትርኢቱ 

ባይቀርብ ሇባሇሙያዎችና ሇመንግስት የተፇፀመው ክፌያ አይመሇስም፡፡ 

 

ክፌሌ ስዴስት 

13. የቴአትር ቤቶች  አዲራሽ አገሌግልት አሰጣጥ፣ ስሇጽዲትና የሊብ 

ማካካሻ ክፌያ እና ስሇ የትርዑት መግቢያ ዋጋ ተመን  

 

13.1. የቴአትር ቤቶች አዲራሽ አግሌግልት አሰጣጥ 

13.1.1ቴአትር ቤቶች ከፌተኛ ቁጥር ያሊቸው ዯንበኞች የሚስተናገደበት ተቋማት 

በመሆናቸው ጥንቃቄ የተሞሊበት የግቢና የንብረት ጥበቃ ሉዯረግሊቸው 

ይገባሌ፣ በሥራቸው ሌዩ ባህሪ የተነሳ ከመዯበኛ የሥራ ሰዒት ውጭ 

እንዱሰሩ ስሇሚገዯደ ሇቴአትር ቤቶች ንብረቶች ብቻ ሳይሆን ሇዯንበኞችም 

ሆነ ዯንበኞች ወዯ ቴአትር ቤቱ ይዘዋቸው ሇሚመጡት ንብረቶች የጥበቃ 
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ዋስትና ሉኖራቸው ይገባሌ፡፡ በዚህም መሠረት ከ3ኛ ወገን የሚቀርበውን 

ጥያቄ ሇማስተግናዴ እንዱቻሌ፡- 

13.1.2 የግሌ የኪነ-ጥበብ ተቋማት ማሇትም የቴአትር፣ የሙዚቃ፣ የፉሌም፣ የስዕሌና 

ቅርፃ ቅርፅ፣ የሰርከስ፣ የኮሜዱ፣ የአክሮባትና የማርሻሌ አርት ወዘተ… 

ኢንተርፕራይዞች፣ፕሮሞሽኖች፣ጋሇሪና ስቱዱዮዎች ብልም የፕሮዲክሽን 

ባሇሙያዎች ሥራዎቻቸውን በቴአትር ቤት ማቅረብ ሲፇሌጉ እንዯ 

የቴአትር ቤቶቹ ትርዑት የማቅረብና በአዲራሹ የመገሌገሌ ጥያቄ ቅዯም 

ተከተሌ አመዘጋገብ መሠረት ሇማስተናገዴ ማሟሊት የሚገባው፡- 

    ሀ/ ከባህሌና ቱሪዝም ቢሮ የተሰጠ የማጣያ/ማሠራጫ የሙያ ፇቃዴ ፍቶ ኮፒ፣ 

    ሇ/ የኪነ-ጥበብ ዝግጅቱን ዒይነት መግሇጽ ይጠበቅበታሌ፣ 

    ሏ/ ህጋዊ ቀረጥ የተከፇሇበት የመግቢያ ትኬት ማቅረብ፣ 

    መ/ ትርዑቱ እንዱታይ የሚፇሌግበትን ቀንና ሰዒት መግሇጽ፣ 

    ሠ/ ትርዑቱ የሚፇጀውን ሰዒት መግሇጽ አሇበት፣ 

    ረ/ የአገሌግልት ፇሊጊው  ዴርጅት ስምና አዴራሻ መግሇጽ አሇበት፣ 

    ሰ/ ሇአገሌግልቱ የሚፇሇግ አጋዥ መሣሪያ የሚያስፇሌግ ከሆነ መግሇጽ 

አሇበት፣ 

    ሸ/ ሇአገሌግልቱ የሚፇሇግ ተጨማሪ መስተንግድ ካሇ ወዘተ… የሚገሌጽ 

ዝርዝር መረጃ የያዘ ዯብዲቤ ሇሚፇሌጉት ተቋም  ወይም  ቴአትር ቤት 

ማቅረብ አሇባቸው፡፡ 

13.1.3 ሇተቋሙ የሠራተኛ መረጃና ሪከርዴ ኦፉሰር የአገሌግልት ጥያቄው ዯብዲቤ 

የዯረሰበት ቀንና ፣ሰዒት ተመዝግቦ ፣ ከአገሌግልት ጥያቄ ዯብዲቤ ጋር አባሪ 

የተዯረጉ ከሊይ ከንዐስ ቁጥር ከሀ እስከ ሸ ዴረስ የተዘረዘሩትን መረጃዎች  

በመዝገቡ ሊይ በማስፇር የአዲራሽ አገሌግልት ሇማግኘት ወረፊቸውን 

ይጠብቃለ፡፡ 
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13.2  ስሇ ጽዲትና የሊብ ማካካሻ ክፌያ አፇፃፀም፣ 

የኪነ-ጥበብ ባሇሙያዎች በቴአትር ቤት መዴረክም ሆነ ከቴአትር ቤት ውጭ ሲሰሩ 

የሚወጣቸውን ሊብ ሇመተካት ክፌያ እንዯሚያስፇሌጋቸው በኪነ-ጥበብ ፇጠራ 

ሥራዎች የባሇሙያዎች ማበረታቻና የአገሌግልት ክፌያው በዚህ መመሪያ ሊይ 

በተመሇከተው ሠንጠረዥ መሠረት ክፌያ ይፇፀማሌ፡፡ 

13.2.1 ከሊይ የተገሇፁት ክፌያዎች አገሌግልት ጠያቂው ባቀረበው ጥያቄ 

መሠረት ከቴአትር ቤቱ ጋር የቴአትር ቤቱን መዯበኛ ክፌያ ሲዋዋሌ 

እነዚህንም ሇመፇፀም ፇቃዯኝነቱን ተጠይቆ ከተስማማ ክፌያዎች በውለ 

ውስጥ ተካተው በመዯበኛ የገቢ መሰብሰቢያ ዯረሰኝ ሳይቆረጥባቸው 

ክፌያውን በወሰደት ሠራተኞች ፉርማ ሂሳቡ ይወራረዲሌ፡፡ 

13.2.2. በቴአትር ቤቱ አዲራሽ በኪራይም ሆነ በላሊ ሁኔታ የትርዑትም ሆነ 

የስብሰባ አገሌግልት ሲሰጥ ሇሚሳተፌ የአዲራሽ አስተባባሪ፣ አስተናጋጅ፣ 

ጥበቃ፣ የጽዲት ሠራተኞች፣ ትኬት ቆራጮች፣ የቴክኒክ ባሇሙያዎች 

፣ስቴጅ ማናጀር  ከላሇም ከኘሮሰስ ካውንስሌ የሚወከሌ ከአገሌግልት 

ጠያቂው የሚከፇሌ ሇእያንዲንደ ሠራተኛ የሊብ ማካካሻ እና የንፅህና ብር 

50 ይከፇሊሌ፡፡ ይህም አከፊፇሌ እስከ 16 የሚዯርሱ ፇጻሚ ሠራተኞች 

ይመዯባለ፡፡ ከ16 የሰው ኃይሌ በሊይ መመዯብ አስፇሊጊ ሆኖ ሲገኝ ግን 

ከአገሌግልት ጠያቂው በሚቀርበው ጥያቄ መሠረት ይመዯባሌ፡፡ ሂሳቡ 

የሚወራረዯውም በውለ ሊይ በተመሇከተው መሠረት በሠራተኞች ፉርማ  

ይሆናሌ፡፡ 

 

13.3.  የቴአትር ቤቶች የትርዑት መግቢያ ዋጋ ተመን፣ 

ሇፇጠራ ውጤቶችና ባሇሙያዎች የሚከፇሇው ክፌያ ከወቅቱ ተጨባጭ የገበያ 

ሁኔታ ጋር የተገናዘበ ስሊሌሆነና በዘሊቂነት ሙያውንና ባሇሙያውን የሚያበረታታ 

ባሇመሆኑ እስከ አሁን የሚሰራው ቀዯም ሲሌ በወጣው መመሪያ ሲሆን አሁን 

ከጊዜው ተጨባጭ ሁኔታ አንፃር ሇእያንዲብደ ትርዑት የሚከተሇው የመግቢያ ዋጋ 

ተመን ተወስኗሌ፡፡ 
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የቴአትር ቤቶች የትርዑት መግቢያ ዋጋ ተመን ሠንጠረዥ 

ተ.ቁ የክፌያው አርዕስት የክፌያ 
መጠን በብር 

1 የመዯበኛ ቴአትር ቤቶች  

1.1 የቴአትር መግቢያ 30.00 

1.2 የፉሌም መግቢያ 25.00 

1.3 የሙዚቃ መግቢያ 30.00 

1.4 የሙዚቃዊ ዴራማ መግቢያ 30.00 

2 የህፃናትና ወጣቶች ቴአትር /ሇአዋቂ/  

2.1 የቴአትር መግቢያ  10.00 

2.2 የፉሌም መግቢያ 10.00 

2.3 የሙዚቃ መግቢያ 10.00 

2.4 የሙዚቃዊ ዴራማ መግቢያ 10.00 

3 የህፃናትና ወጣቶች ቴአትር /ሇህፃናት/  

3.1 የቴአትር መግቢያ  7.00 

3.2 የፉሌም መግቢያ 7.00 

3.3 የሙዚቃ መግቢያ 7.00 

3.4 የሙዚቃዊ ዴራማ መግቢያ 7.00 

 

14. ቴአትር ቤቶች የግቢና የንብረት ጥበቃ አሰራር 

14.1 ሇሥራው የተመዯቡ የጥበቃ ሠራተኞች ጥንቃቄ በተሞሊበት ኃሊፉነት ተረኛ 

ሆነው ሲመዯቡ ግቢውን፣ የቴአትር ቤቱንና የዯንበኞችን ንብረት 

በተገቢው ጥንቃቄ መጠበቅና የመንከባከብ ግዳታ አሇባቸው፡፡ 

14.2 በመዯበኛና በአዘቦት የትርዑት ኘሮግራም ካበቃ እና እስከ ምሽቱ 3 ሰዒት 

የሚጠናቀቅ ከሆነ ፕሮግራሙ ከተጠናቀቀ ከ30 ዯቂቃ በኋሊ ተገሌጋዩንም 
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ሆነ የተገሌጋዩችን ንብረቶች በማስወጣት በግቢው ሊይ ቁጥጥር በማዴረግ 

ግቢውን መዝጋት አሇባቸው፡፡ 

14.3 ማንኛውም ቴአትር ቤት ትርዑት ከሥራ ሰዒት ውጭ የሚቀርብ ሆኖ እስከ 

ምሽቱ 3 ሰዒት የሚቆይ ካሌሆነ በስተቀር የማንንም ንብረት/ ተሽከርካሪ/ 

ተረክቦ ማሳዯር ወይም ማስቀመጥ ፇፅሞ የተከሇከሇ ነው፡፡ ይህ 

እንዯተጠበቀ ሆኖ የመንግስት መስሪያ ቤቶች እና ተቋማት የተሽከርካሪ 

ማቆሚያ ቦታ ተቸግረው በዯብዲቤ ሲጠይቁና በህጋዊ መንገዴ 

ሲፇቀዴሊቸው ማሳዯር ይችሊለ፡፡ ከዚህ ውጭ ፇጽሞ የተገኘ ኃሊፉም ሆነ 

የጥበቃ ሠራተኛ በከባዴ የዱስኘሉን ግዴፇት የሚጠይቅ ከመሆኑም በሊይ 

ሇሚዯርስ ጉዲትና አዯጋ በግለ ተጠያቂ ይሆናሌ፡፡ 

14.4 በመንግስት ተቋም ውስጥ ማናቸውም ዒይነት ገጽታውን የሚያበሊሽ ሇግሌ 

ወይም ሇቡዴን ጥቅም ሲባሌ ከላልች አካሊት ጋር በመመሳጠር በግቢው 

ውስጥ የሚፇፀም ተግባር በጥብቅ የተከሇከሇ ነው፡፡ ማናቸውም ከተቋሙ 

ዒሊማ ውጭ የሆነ ተግባር ተፇጽሞ ከተገኘ የተቋሙ ኃሊፉ እና የጥበቃ 

ሠራተኞች በዱሲፒሉን ተጠያቂ ይሆናለ፡፡  

 
 

ክፌሌ ሰባት 

15. የኪነ-ጥበብ የፇጠራ ሥራዎች፣ የባሇሙያዎች ማበረታቻና የአገሌግልት  

ክፌያ አፇጻጸም መመሪያ 

 15.1 የቲያትር ክፌያን በተመሇከተ፡ 

የቲያትር ዴርሰት፣ ዝግጅት፣ትወና፣የቴክኒክ ባሇሙያ እና ስቴጅ ማናጀር የክፌያ 

ተመኑ ከዚህ በታች በተመሇከተው ሠንጠረዥ መሠረት ሆኖ የአከፊፇለ አፇጻጸም 

እንዯሚከተሇው ይሆናሌ፡፡ 

ቲያትር ቤቶች ከዯራሲዎች ጋር በሚፇፅሙት የውሌ ስምምነት ቲያትር 

ሇማዘጋጀት የመዴረክ ግንባታ፣ የአሌባሳት ፣ቁሳቁስ፣ የገፅ ቅብ፣ የሜካኘ፣ የፖስተር፣ 

የተሇያዩ ማስታወቂያዎች እና ላልች አስፇሊጊ ወጪዎች በሙለ የኘሮዱውሰር 
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/የቲያትር ቤቱ/ ወጪዎች ይሆናለ፡፡ስሇሆነም ቲያትሩ ሇሕዝብ ቀርቦ መታየት 

ከጀመረ ከወር በኃሊ የፇጠራ ክፌያ ጥያቄ በአዘጋጁ ይቀርባሌ፡፡ በስቴጅ ማናጀሩ 

ተረጋግጦ ሇኪነ- ጥበብ አመራር ዲይሬክተሩ ሇውሣኔ ይቀርባሌ፡፡ ዲይሬክሩም 

ሇፊይናንሰ ከመራ በኃሊ ከዚህ ጋር በተያያዘው ውሌ መሠረት ሂሣቡ ተሠርቶ 

ሲቀርብ ክፌያው  ይፇፀማሌ፡፡ 

የኪነ ጥበብ የፇጠራ ስራዎች፣የባሊሙያዎች ማበረታቻና አገሌግልት ክፌያ 

ሠንጠረዥ 

ቴአትርን በተመሇከተ  

 

ተ.ቁ 

 

የክፌያው አርዕስት 

የክፌያ መጠን 

በፐርሰንት 

1 ወጥ/ኦርጅናሌ/ ዴርሰት/  ከዕሇት ገቢ  

 ሇቴአትር ቤቱ 45 

 ሇዯራሲ 30 

 ሇአዘጋጅ 10 

 ሇተዋንያን 10 

 ሇቴክኒክ ባሇሙያዎች 3 

 ሇእስቴጅ ማናጀር 2 

2 ሇውርስ ትርጉም/ዴርሰት/ ከዕሇት ገቢ  

 ሇቴአትር ቤቱ 50 

 ሇአዛማጅ ተርጓሚ 25 

 ሇአዘጋጅ 10 

 ሇተዋንያን 10 

 ሇቴክኒክ ባሇሙያዎች 3 

 ሇእስቴጅ ማናጀር 2 

3 ሇቀጥታ ትርጉም/ዴርሰት/ ከዕሇት 
ገቢ 
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ተ.ቁ 

 

የክፌያው አርዕስት 

የክፌያ መጠን 

በፐርሰንት 

 ሇቴአትር ቤቱ 55 

 ሇተርጓሚ 20 

 ሇአዘጋጅ 10 

 ሇተዋንያን 10 

 ሇቴክኒክ ባሇሙያዎች 3 

 ሇእስቴጅ ማናጀር 2 

 

15.2 የተጋባዥ ተዋንያን የመዴረክ ክፌያ፣- 

የክፌያ ተመኑ ከዚህ በታች በተመሇከተው ሠንጠረዥ መሠረት ሆኖ የዯረጃ 

አወሳሰኑም በዚህ መመሪያ መሠረት ሆኖ የክፌያው አፇጻጸሙም ቲያትሩ ሇህዝብ 

ከቀረበ በኃሊ በየወሩ ከአዘጋጅ  ጥያቄ ሲቀርብ በስቴጅ ማናጀሩ ተረጋግጦ 

ዲይሬክሩም ሇፊይናንስ ከመራ በኃሊ ከዚህ መመሪያ ጋር በተያያዘው ውሌ 

መሠረት ሂሣቡ ተሠርቶ ሲቀርብ ክፌያው  ይፇፀማሌ፡ 

ሇተጋባዥ ተዋንያን የመዴረክ ክፌያ ሠንጠረዥ   

 

ተ.ቁ 

 

ባሇሙያ 

የክፌያ ተመን 

በብር 

1 1ኛ ዯረጃ ተዋናይ 500.00 

2 2ኛ ዯረጃ ተዋናይ 300.00 

3 3ኛ ዯረጃ 200.0 

4 ሇተጋባዥ ተዋናይ 

የሌምምዴ እና 

የትራንስፖርት በወር  

300.00 
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15.3 የኪነጥበብ የፇጠራ ሥራዎች የባሇሙያዎች ማበረታቻና የአገሌግልት 

ክፌያ ሠንጠረዥ ሙዚቃን በተመሇከተ በተናጠሌ የሚቀርቡ የፇጠራ 

ሥራዎች ክፌያ፡- 

    በተናጠሌ የሚቀርቡ የፇጠራ ሥራዎች ክፌያ ተመኑ ከዚህ በታች በተቀመጠው  

ሠንጠረዥ ሆኖ የክፌያ አፇጻጸሙም ከዚህ እንዯሚከተሇው ይሆናሌ፡፡ የሙዚቃ 

ትርኢቱ ሇሕዝብ ከቀረበ በኃሊ የክፌያ ጥያቄው በዘርፈ በተመዯበ የኪነጥበብ ሌማት 

ሲኒየር ኦፉሰር አማካኝነት ሲቀርብ በስቴጅ ማናጀሩ ተረጋግጦ ሇኪነ-ጥበብ አመራር 

ዲይሬክተር ሇውሣኔ ይቀርባሌ፡፡ ዲይሬክተሩም ሇፊይናንስ ከመራ በኃሊ ከዚህ 

መመሪያ ጋር አባሪ ተዯርጎ በተያያዘው ውሌ መሠረት ሂሣቡ ተሠርቶ ሲቀርብ  

ክፌያው ይፇፀማሌ፡፡ 

    የኪነ ጥበብ የፇጠራ ስራዎች፣የባሊሙያዎች ማበረታቻና አገሌግልት ክፌያ ሠንጠረዥ 

ሙዚቃን በተመሇከተ በተናጠሌ የሚቀርብ የፇጠራ ስራዎች ክፌያ 

 

ተ.ቁ 

 

የክፌያው አርዕስት 

የክፌያ መጠን 

በብር 

1 ሇ 1ኛ ዯረጃ ዜማ 1000.00 

2 ሇ 2ኛ ዯረጃ ዜማ 800.00 

3 ሇ 3ኛ ዯረጃ ዜማ 600.00 

4 ሇ 1ኛ ዯረጃ ግጥም 1000.00 

5 ሇ 2ኛ ዯረጃ ግጥም 800.00 

6 ሇ 3ኛ ዯረጃ ግጥም 600.00 

7 ሇ 1ኛ ዯረጃ ሙዚቃ 

ቅንብር 

1000.00 

8 ሇ 2ኛ ዯረጃ ሙዚቃ 800.00 
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ተ.ቁ 

 

የክፌያው አርዕስት 

የክፌያ መጠን 

በብር 

ቅንብር 

9 ሇ 3ኛ ዯረጃ ሙዚቃ 

ቅንብር 

600.00 

10 ሇ 1ኛ ዯረጃ ውዝዋዜ/ዲንስ/ 1000.00 

11 ሇ 2ኛ ዯረጃ ውዝዋዜ/ዲንስ/ 800.00 

12 ሇ 3ኛ ዯረጃ ውዝዋዜ/ዲንስ/ 600.00 

 

ቴአትር ቤቶች በየጊዜው የሚወጡትን አዲዱስ የፇጠራ ሥራዎች ግጥም፣ ሙዚቃ፣ 

ቅንብር፣ ኪሮግራፉ ሇመዴረክ ከበቁበት ጊዜ ጀምሮ ሇሁሇት ዒመት ከተጠቀሙበት 

በኋሊ በዴጋሚ ሇቀጣይ ሁሇት ዒመት መጠቀም ከፇሇጉ 5ዏ% ክፌያ መፇፀም 

ይጠበቅባቸዋሌ፡፡ 

15.4 በቴአትር ቤቶች በየወቅቱ የሚዘጋጅ የፇጠራ ሥራዎች ሊይ የሚሳተፊ  

አርቲስቶች ሇማበረታቻ የሚከፇሌ ክፌያ፣  

የዚህ ክፌያ ተመን ከዚህ በታች በተቀመጠው ሠንጠረዥ ሊይ የተመሇከተው ሆኖ 

የክፌያ አፇጻጸሙም የዯራሲዎች ክፌያ እንዯተፇፀመ ቀጥተኛ እና ቀጥተኛ ያሌሆኑ 

ተሣታፉዎች ዝርዝር በዘርፈ በተመዯቡ የኪነ-ጥበብ ሌማት ሲኒየር ኦፉሰሮች 

ሲቀርብ በስቴጅ ማናጀሩ ተረጋግጦ ሇኪነ -ጥበብ አመራር ዲይሬክተር ሇውሣኔ 

ይቀርባሌ፡፡ዲይሬክተሩም ሇፊይናንስ ከመራ በኃሊ ከዚህ መመሪያ ጋር አባሪ 

ተዯርጎ በተያያዘው ውሌ መሠረት ሂሣቡ ተሠርቶ ክፌያው ይፇፀማሌ፡፡ 
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በቴአትር ቤቶች በየወቅቱ የሚዘጋጅ የፇጠራ ሥራዎች ሊይ የሚሳተፈ አርቲስቶች 

ሇማበረታቻ የሚከፇሌ ክፌያ ተመን 

ተ.ቁ የክፌያው አርዕስት የክፌያ መጠን 

በፐርሰንት 

1 ቀጥተኛ ተሳታፉዎች  

 ሙዚቀኞች፣ ዴምጻዊያን፣ ተወዛዋዦች 

እና አስተባባሪዎች ከዯራሲው 

15 

 ሙዚቀኞች፣ ዴምጻዊያን፣ ተወዛዋዦች 

እና አስተባባሪዎች ከቴያቴር ቤቱ 

10 

2 ቀጥተኛ ያሌሆኑ ተሳታፉዎች  

 ሇቴክኒክ ባሇሙያዎች ከዯራሲው 5 

 ሇቴክኒክ ባሇሙያዎች ከቴያትር ቤቱ 3 

 

15.5 የተጋባዥ የሙዚቃ ባሇሙያዎች የመዴረክ ክፌያ፣ 

የክፌያ ተመኑ ከዚህ በታች በተቀመጠው ሠንጠረዥ  መሠረት ይሆናሌ፡፡ 

የክፌያ አፇጻጸሙም በዘርፊ የተመዯበው የኪነጥበብ ሌማት ሲኒየር ኦፉሰር 

የክፌያ ጥያቄ ሲያቀርብ በስቴጅ ማናጀሩ ተረጋግጦ ሇኪነጥበብ አመራር 

ዲይሬክተር ሇውሣኔ ያቀርባሌ፡፡ዲሬይክተሩም ሇፊይናንስ ከመራ በኃሊ ከዚህ 

መመሪያ ጋር አባሪ ተዯርጎ በተያያዘው ውሌ መሠረት ሂሣቡ ተሠርቶ  

ሲቀርብ ክፌያው ይፇፀማሌ፡፡ 
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ሇተጋባዥ የሙዚቃ ባሇሙያዎች የመዴረክ ክፌያ ተመን 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

15.6 ሇእሁዴና ሇአዘበት ቀናት የመዴረክ ተውኔት ማጀቢያ የሙዚቃ 

ዴርሰት የፇጠራ ክፌያ በተመሇከተ፡- 

የክፌያ ተመኑ ከዚህ በታች በተቀመጠው ሠንጠረዥ ሊይ የተመሇከተው ሆኖ 

የክፌያ አፇጻጸሙም ትርኢቱ በመዴረክ ከቀረበ በኃሊ የክፌያ ጥያቄውን የቴአትሩ 

አዘጋጅ ሲያቀርብ በስቴጅ ማናጀሩ ተረጋግጦ ሇኪነጥበብ አመራር ዲይሬክተር 

ሇውሣኔ ያቀርባሌ፡፡ ዲይሬክተሩም ሇፊይናንስ ከመራ በኃሊ ከዚህ መመሪያ ጋር 

ተ.ቁ የክፌያው አርዕስት የክፌያ መጠን 

በብር 

1 1ኛ ዯረጃ ዴምጻዊ 3000.00 

2 2ኛ ዯረጃ ዴምጻዊ 2000.00 

3 3ኛ ዯረጃ ዴምጻዊ 1000.00 

4 1ኛ ዯረጃ የሙዚቃ መሣሪያ ተጫዋች 1000.00 

5 2ኛ ዯረጃ የሙዚቃ መሣሪያ ተጫዋች 750.00 

6 3ኛ ዯረጃ የሙዚቃ መሣሪያ ተጫዋች 500.00 

7 1ኛ ዯረጃ ተወዛዋዥ 300.00 

8 2ኛ ዯረጃ ተወዛዋዥ 200.00 

9 3ኛ ዯረጃ ተወዛዋዥ 100.00 

10 ሇተጋባዥ የሌምምዴ በቀን 
የትራንስፖርት 

100.00 
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አባሪ ተዯርጎ በተያያዘው ውሌ መሠረት ሂሣቡ ተሠርቶ ሲቀርብ ክፌያው 

ይፇፀማሌ፡፡ 

    

ሇእሁዴና ሇአዘቦት ቀናት የመዴረክ ተውኔት ማጀቢያ የሙዚቃ ዴርሰት ክፌያ 

የፇጠራ ክፌያ ተመን 

ተ.ቁ የክፌያው አርዕስት የክፌያ 

መጠን 

በብር 

1 የቴአትር ማጀቢያ የሙዚቃ ዴርሰት 

ቅንብር በሲዱ ቲያትሩ ተጀምሮ 

እስከሚያሌቅ ዴረስ ሇአንዴ ጊዜ  

5000.00 

2 ቴአትሩ ሊይ ከሰባት ዯቂቃ ሊሌበሇጠ   

 የዘፇን ወይም የመዝሙር ግጥም ዜማ 1000.00 

 የሙዚቃ ቅንብር 1000.00 

 የወዝዋዜ/ዲንስ/ ቅንብር 1000.00 

 

 15.7 የአጭር ዴራማ የመዴረክ ተውኔት ማጀቢያ ሙዚቃ ዴርሰት የፇጠራ 

ክፌያ፣ 

የክፌያ ተመኑ ከዚህ በታች የተጠቀሰው ሠንጠረዥ ሊይ የተመሇከተው ሆኖ የክፌያ 

አፇጻጸሙ ትርኢቱ በመዴረክ ከቀረበ በኃሊ የክፌያ ጥያቄውን የቴአትሩ አዘጋጅ 

ሲያቀርብ በስቴጅ ማናጀሩ ተረጋግጦ ሇኪነ-ጥበብ አመራር ዲይሬክተር ሇውሣኔ 

ያቀርባሌ፡፡ ዲይሬክተሩም ሇፊይናንስ ከመራ በኃሊ ከዚህ መመሪያ ጋር አባሪ 

ተዯርጎ በተያያዘው ውሌ መሠረት ሂሣቡ ተሠርቶ ሲቀርብ ክፌያው ይፇፀማሌ፡፡ 
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የአጭር ዴራማ  የመዴረክ ተውኔት ማጀቢያ ሙዚቃ ዴርሰት ክፌያ የፇጠራ ከፌያ 

ተመን  

 

ተ.ቁ 

 

የክፌያው አርዕስት 

የክፌያ 
መጠን 

በብር 

1 ትያትሩ ተጀምሮ እስከሚያሌቅ ቲያትሩን የሚዯግፌ አጃቢ 
ሇሆነ የሙዚቃ ዴርሰት ቅንብሩ የሚቀርበው በሲዱ ከሆነ  

 

 ከ20- 30 ዯቂቃ ሇሚፇጅ ዴራማ  500.00 

 ከ30- 60 ዯቂቃ ሇሚፇጅ ዴራማ 1‚000.00 

 ስቱዱዮ ገብተው ሇሚሰሩ ሙዚቀኞች  500.00 

 ስቱዱዮ ገብተው ሇሚሰሩ ዴምጻዊያን  500.00 

 ስቱዱዮ ገብተው ሇሚሰሩ ዘማሪያን 500.00 

2 የሌብ ወሇዴ/ተራኪ/ የሙለ ጊዜ ፉሌ ማጀቢያ ሙዚቃ 
ሳውንዴ ትራክ አዱስ ፇጠራ ዴርሰት ክፌያ  

10‚000.00 

3 ሇዘጋቢ/ድክመንተሪ/ ጥናታዊ ፉሌም ማጀቢያ ሙዚቃ 
የፇጠራ ዴርሰት ክፌያ 

 

 ራሱን ችል በሙዚቃ መሣሪያ ብቻ የተቀነባበረ እስከ 30 
ዯቂቃ ሇሚፇጅ የማጀቢያ ሙዚቃ ቀርፆ ሇሚያቀርብ 
ባሇሙያ 

4‚000.00 

4 ራሱን ችል በሙዚቃ መሣሪያ ብቻ የተቀነባበረ ከአንዴ 
ሰዒት በሊይ  ሇሚፇጅ የማጀቢያ ሙዚቃ ቀርፆ ሇሚያቀርብ 
የፉሌ ማጀቢያ ሙዚቃ 

8‚000.00 

5 ግጥም ዜማ ኖሮት የሙዚቃ ቅንብር ተሰርቶሇት አንዴ ሰዒት 
የሚፇጅ ማጀቢያ ሙዚቃ በሲዱ ተቀርጾ ሇሚቀርብ የፉሌም 
ማጀቢያ 

10‚000.00 
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  15.8 የሌብ - ወሇዴ /ተራኪ/ የሙለ ጊዜ ፉሌም ማጀቢያ ሙዚቃ ሣውንዴ 

ትራክ አዱስ የፇጠራ ዴርሰት ክፌያ እና ሇዘጋቢ /ድክመንተሪ/ 

ጥናታዊ ፉሌም ማጀቢያ ሙዚቃ የፇጠራ ዴርሰት ክፌያ፣ 

የክፌያ ተመኑ ከዚህ በታች በተቀመጠው ሠንጠረዥ ሊይ የተመሇከተው ሆኖ የክፌያ 

አፇጻጸሙም ፉሌሙ ተሠርቶ ዋናው በሲዱና በኤምዱ  ሲቀርብ የፉሌሙ አዘጋጅ 

ጥያቄው ያቀርባሌ፡፡   በስቴጅ ማናጀሩ ተረጋግጦ ሇኪነ- ጥበብ አመራር ዲይሬክተር 

ሇውሣኔ ያቀርባሌ፡፡ ዲይሬክተሩም ሇፊይናንስ ከመራ በኃሊ ከዚህ መመሪያ ጋር አባሪ 

ተዯርጎ በተያያዘው ውሌ መሠረት ሂሣቡ ተሠርቶ ሲቀርብ ክፌያው ይፇፀማሌ፡፡ 

የአጭር ዴራማ  የመዴረክ ተውኔት ማጀቢያ ሙዚቃ ዴርሰት ክፌያ የፇጠራ ከፌያ 

ተመን  

ተ.ቁ የክፌያው አርዕስት የክፌያ መጠን 

በብር 

1 ትያትሩ ተጀምሮ እስከሚያሌቅ ቲያትሩን 
የሚዯግፌ አጃቢ ሇሆነ የሙዚቃ ዴርሰት ቅንብሩ 
የሚቀርበው በሲዱ ከሆነ  

 

1.1  ከ20- 30 ዯቂቃ ሇሚፇጅ ዴራማ  500.00 

1.2.  ከ30- 60 ዯቂቃ ሇሚፇጅ ዴራማ 1‚000.00 

1.3.  ስቱዱዮ ገብተው ሇሚሰሩ ሙዚቀኞች  500.00 

1.4.  ስቱዱዮ ገብተው ሇሚሰሩ ዴምጻዊያን  500.00 

1.5.  ስቱዱዮ ገብተው ሇሚሰሩ ዘማሪያን 500.00 

2 የሌብ ወሇዴ/ተራኪ/ የሙለ ጊዜ ፉሌ ማጀቢያ 
ሙዚቃ ሳውንዴ ትራክ አዱስ ፇጠራ ዴርሰት 
ክፌያ  

10‚000.00 

3 ሇዘጋቢ/ድክመንተሪ/ ጥናታዊ ፉሌም ማጀቢያ 
ሙዚቃ የፇጠራ ዴርሰት ክፌያ 

 

3.1.  ራሱን ችል በሙዚቃ መሣሪያ ብቻ የተቀነባበረ 
እስከ 30 ዯቂቃ ሇሚፇጅ የማጀቢያ ሙዚቃ 
ቀርፆ ሇሚያቀርብ ባሇሙያ 

4‚000.00 
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ተ.ቁ የክፌያው አርዕስት የክፌያ መጠን 

በብር 

 ራሱን ችል በሙዚቃ መሣሪያ ብቻ የተቀነባበረ 
ከአንዴ ሰዒት በሊይ  ሇሚፇጅ የማጀቢያ ሙዚቃ 
ቀርፆ ሇሚያቀርብ የፉሌ ማጀቢያ ሙዚቃ 

8‚000.00 

3.2.  ግጥም ዜማ ኖሮት የሙዚቃ ቅንብር ተሰርቶሇት 
አንዴ ሰዒት የሚፇጅ ማጀቢያ ሙዚቃ በሲዱ 
ተቀርጾ ሇሚቀርብ የፉሌም ማጀቢያ 

10‚000.00 

 
 

15.9 የኪነ - ጥበብ የፇጠራ ሥራዎች፣ የባሇሙያዎች የማበረታቻና 

የአገሌግልት ክፌያ ሙዚቃዊ  ዴራማ በተመሇከተ ፣ 

የክፌያ ተመኑ ከዚህ በታች በተቀመጠው ሠንጠረዥ ሊይ የተመሇከተው ሲሆን 

የክፌያ አፇጻጸሙም ትርኢቱ በመዴረክ ከቀረበ በኃሊ የክፌያ ጥያቄው በአዘጋጁ 

ይቀርባሌ፡፡ በስቴጅ ማናጀሩ ተረጋግጦ ሇኪነ - ጥበብ አመራር ዲይሬክተር ሇውሣኔ 

ያቀርባሌ፡፡ ዲይሬክተሩም ሇፊይናንስ ከመራ በኃሊ ከዚህ መመሪያ ጋር አባሪ 

ተዯርጎ በተያያዘው ውሌ መሠረት ሂሣቡ ተሠርቶ ሲቀርብ ክፌያው ይፇፀማሌ፡፡ 

የኪነ ጥበብ የፇጠራ ስራዎች፣የባሊሙያዎች ማበረታቻና አገሌግልት ክፌያ 

ሠንጠረዥ ሙዚቃዊ ዴራማን በተመሇከተ 

 

 

ተ.ቁ 

 

የክፌያው አርዕስት 

የክፌያ መጠን 

በፐርሰንት 

1 ሇቴአትር ቤቱ 40 

2 ሇዯራሲ 14 

3 ሇዋና አዘጋጅ 5 

4 ሇቴአትር አዘጋጅ 3 

5 ሇሙዚቃ አዘጋጅ 3 

6 ሇውዝዋዜ አዘጋጅ 3 
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ተ.ቁ 

 

የክፌያው አርዕስት 

የክፌያ መጠን 

በፐርሰንት 

7 ሇተዋንያን 8 

8 ሇሙዚቀኞችና ዴምጻዊያን 8 

9 ሇተወዘዋዥች  8 

10 ሇቴክኒክ ባሇሙያዎች 6 

11 ሇእስቴጅ ማናጀር 2 

12 ዯራሲው የሙዚቃዊ ዴራማ ዴርሰቱን 
ከነግጥሙና ከነዜማው እንዱሁም ከነቃሇ 
ተውኔቱ አሟሌቶ የሚያቀርብ ከሆነ  

 

13 ሇቴአትር ቤቱ 34 

14 ሇዯራሲ 20 

15 ሇዋና አዘጋጅ 5 

16 ሇቴአትር አዘጋጅ 3 

17 ሇሙዚቃ አዘጋጅ 3 

18 ሇውዝዋዜ አዘጋጅ 3 

19 ሇተዋንያን 8 

20 ሇሙዚቀኞችና ዴምጻዊያን 8 

21 ሇተወዘዋዥች  8 

22 ሇቴክኒክ ባሇሙያዎች 6 

23 ሇእስቴጅ ማናጀር 2 

 

15.10  የቴላቨዥንና የሬዱዮ ዴራማዎችና ስፖቶች ቁርጥ ክፌያ፣- 

የክፌያ ተመኑ ከዚህ በታች በተቀመጠው ሠንጠረዥ ሊይ የተመሇከተው ሆኖ 

የክፌያ አፇጻጸሙም ሥራው ተጠናቆ በሲዱ ወይም በኤም ዱ ተጠናቆ ሲቀርብ 

የክፌያ ጥያቄው በአዘጋጅ ይቀርባሌ፡፡ በስቴጅ ማናጀር ተረጋግጦ ሇኪነ ጥበብ 

አመራር ዲይሬክተር ሇውሣኔ ያቀርባሌ፡፡ ዲይሬክተሩም ሇፊይናንስ ከመራ በኃሊ 
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ከዚህ መመሪያ ጋር አባሪ ተዯርጎ በተያያዘው ውሌ መሠረት ሂሣቡ ተሠርቶ 

ሲቀርብ ክፌያው ይፇፀማሌ፡፡ 

 

የቴላቪዥንና የሬዱዮ ዴራማዎችና ስፖቶች  የክፌያ ተመን ሠንጠረዥ  

የቁርጥ ክፌያ ተመን 

 

ተ.ቁ 

 

የክፌያው አርዕስት 

የክፌያ መጠን 

በብር 

1 ሇሬዱዮ ዴራማ ፅሁፌ በዯቂቃ 30.00 

2 ሇሬዱዮ ዴራማ አዘጋጅ በዯቂቃ 20.00 

3 ሇሬዱዮ ዴራማ መሪ ተዋናይ በዯቂቃ  20.00 

4 ሇሬዱዮ ዴራማ 2ኛ ዯረጃ ተዋናይ በዯቂቃ 15.00 

5 ሇሬዱዮ ዴራማ አጃቢ ተዋናይ በዯቂቃ 10.00 

6 ሇቴላቭዥን ዴራማ ፅሁፌ በዯቂቃ  50.00 

7 ሇቴላቭዥን ዴራማ አዘጋጅ በዯቂቃ 40.00 

8 ሇቴላቭዥን ዴራማ መሪ ተዋናይ በዯቂቃ 30.00 

9 ሇቴላቭዥን ዴራማ 2ኛ ዯረጃ ተዋናይ በዯቂቃ 25.00 

10 ሇቴላቭዥን ዴራማ አጃቢ ተዋናይ በዯቂቃ 20.00 

11 ሇቴላቭዥን ዴራማ ፕሮዲክሽን ማኔጀር በዯቂቃ 15.00 

12 ሇተከታታይ ቴላቭዥን ዴራማ ረዲት አዘጋጅ 
በዯቂቃ 

10.00 

13 የቴክኒክ ባሇሙያዎች ሇእያንዲንደ በዯቂቃ 10.00 

14 የካሜራ ባሇሙያ ሇእያንዲንደ በዯቂቃ 15.00 

15 የኤዱቲንግ ባሇሙያ ሇእያንዲንደ በዯቂቃ 15.00 

16 ሇሬዴዮ ስፖት ዯራሲ በጥቅሌ 150.00 

17 ሇሬዴዮ ስፖት አዘጋጅ በጥቅሌ 50.00 

18 ሇሬዴዮ ስፖት 1ኛ ዯረጃ ተዋናይ በጥቅሌ 45.00 
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ተ.ቁ 

 

የክፌያው አርዕስት 

የክፌያ መጠን 

በብር 

19 ሇሬዴዮ ስፖት 2ኛ ዯረጃ ተዋናይ በጥቅሌ 35.00 

20 ሇሬዴዮ ስፖት 3ኛ ዯረጃ ተዋናይ በጥቅሌ 25.00 

21 ሇቴላቭዥን ስፖት ዯራሲ በጥቅሌ 250.00 

22 ሇቴላቭዥን ስፖት አዘጋጅ በጥቅሌ 150.00 

23 ሇቴላቭዥን ስፖት 1ኛ ዯረጃ ተዋናይ በጥቅሌ 100.00 

24 ሇቴላቭዥን ስፖት 2ኛ ዯረጃ ተዋናይ በጥቅሌ 75.00 

25 ሇቴላቭዥን ስፖት 3ኛ ዯረጃ ተዋናይ በጥቅሌ 50.00 

 

15.11 ሀገርኛ የፉሌም ኘሮዲክሽን ሇማቅረብ የሚከፇሌ ክፌያ፣ 

የክፌያ መጠኑ ከዚህ በታች በተቀመጠው ሠንጠረዥ ሊይ የተመሇከተው ሆኖ 

የክፌያ አፇጻጸሙ እንዯሚተሇው ነው፡፡ፉሌሙ ተሠርቶ ሇሕዝብ መቅረብ ከጀመረ 

በኃሊ በወሩ የፇጠራ ጥያቄ በአዘጋጁ ይቀርባሌ፡፡በስቴጅ ማናጀር ተረጋግጦ ሇኪነ - 

ጥበብ አመራር ዲይሬክተር ሇውሣኔ ያቀርባሌ፡፡ ዲይሬክተሩም ሇፊይናንስ ከመራ 

በኃሊ ከዚህ መመሪያ ጋር አባሪ ተዯርጎ በተያያዘው ውሌ መሠረት ሂሣቡ ተሠርቶ 

ሲቀርብ ክፌያው ይፇፀማሌ፡፡ 

ሀገረኛ የፉሌ ፕሮዲክሽን ሇማቅረብ የክፌያ ተመን  

 

ተ.ቁ 

 

የክፌያው አርዕስት 

የክፌያ መጠን 

በፐርሰንት 

1 ሇቴአትር ቤቱ                           20 

2 ሇዯራሲ                                15 

3 ሇፉሌም ስክሪፕት ጸሏፉ                  10 

4 ሇዲይሬክተር                            20 

5 ሇፕሮዲክሽን ማኔጀር    3 
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ተ.ቁ 

 

የክፌያው አርዕስት 

የክፌያ መጠን 

በፐርሰንት 

6 ሇፕሮዲክሽን ዱዛይነር                      3 

7 ሇፕሮዲክሽን ዱዛይን ቡዴን                  5 

8 ሇካሜራ ቀረጻና ኤዱቲንግ ቡዴን             10 

9 ሇፉሌም ትወናና ተሣታፉ ባሇሙያዎች 
ቡዴን   

14 

10 ሇብዙ አጃቢዎችና  ሇብሌጭታ ተሳታፉዎች 
በብር በሰው 

150.00 

 

15.12 በቴያትር ቤቶች የማይገኙ ባሇሙያዎች ማሣተፌ ሇሙያው አስፇሊጊ 

ሆኖ ከተገኘ የሚፇፀም የኘሮዲክሽን ቁርጥ ክፌያ፡- 

የክፌያ ተመኑ ከዚህ በታች በተቀመጠው ሠንጠረዥ ሊይ የተመሇከተው ሆኖ 

የክፌያው አፇጻጸምም ሥራው  በሲዱ ወይም በኤም ዱ ተጠናቆ ሲቀርብ የክፌያ 

ጥያቄው በአዘጋጅ ይቀርባሌ፡፡ በስቴጅ ማናጀር ተረጋግጦ ሇኪነ ጥበብ አመራር 

ዲይሬክተር ሇውሣኔ ያቀርባሌ፡፡ ዲይሬክተሩም ሇፊይናንስ ከመራ በኃሊ ከዚህ 

መመሪያ ጋር አባሪ ተዯርጎ በተያያዘው ውሌ መሠረት ሂሣቡ ተሠርቶ ሲቀርብ 

ክፌያው ይፇፀማሌ፡፡ 

በቴአትር ቤቶች የማይገኙ ባሇሙያዎችን ማሳተፌ ሇሙያው አስፇሊጊ ሆኖ ከተገኘ 

የሚፇፀም የፉሌም ፕሮዲክሽን የቁርጥ ክፌያ ተመን 

 

ተ.

ቁ. 

የክፌያ አርዕስት 

 

ከቴአትር ቤቱ 

ውጭ ሇሆነ 

ሇቴአትር 

ቤቱ ሠራተኛ 

1 ሇፉሌም አዘጋጅ በቁርጥ ክፌያ 50000.00 50000.00 

2 መሪ ተዋናይ  20000.00 15000.00 
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ተ.

ቁ. 

የክፌያ አርዕስት 

 

ከቴአትር ቤቱ 

ውጭ ሇሆነ 

ሇቴአትር 

ቤቱ ሠራተኛ 

3 2ኛ ዯረጃ ተዋናይ  15000.00 10000.00 

4 አነስተኛ ሚና  5000.00 4000.00 

5 ሇብሌጭ ተሳትፍ 1000.00 800.00 

6 ሜክአፕ አርቲስት /ሇሌዩ 

ግብአት/  

10000.00 8000.00 

7 ሇፕሮዲክሽን ማኔጀር      3% 20000.00 15000.00 

8 ሇፕሮዲክሽን ዱዛይነር                     15000.00 12000.00 

9 ሇካሜራ ማን  20000.00 15000.00 

10 ሇኤዱተር 20000.00 15000.00 

11 ሇፉሌም ስክሪፕት ጸሏፉ                  15000.00 10000.00 

 

15.13 ሇሌዩ ሌዩ የኪነ- ጥበብ ውጤቶች የቁርጥ ክፌያ፣ 

የክፌያ ተመኑ ከዚህ በታች በተቀመጠው  ሠንጠረዥ ሊይ የተመሇከተው ሆኖ 

የሙያ ዘርፈ የሚመሇከተው የኪነ-ጥበብ ሌማት ሲኒየር ኦፉሰር የክፌያ ጥያቄውን 

ሲያቀርብ በስቴጅ ማናጀሩ ተረጋግጦ ሇኪነ - ጥበብ አመራር ዲይሬክተር ሇውሣኔ 

ያቀርባሌ፡፡ ዲይሬክተሩም ሇፊይናንስ ከመራ በኃሊ ከዚህ መመሪያ ጋር አባሪ 

ተዯርጎ በተያያዘው ውሌ መሠረት ሂሣቡ ተሠርቶ ሲቀርብ ክፌያው ይፇፀማሌ፡፡ 
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ሇሌዩ ሌዩ የኪነጥበብ ውጤቶች የቁርጥ ክፌያ ተመን 

 

ተ.ቁ. 

 

የክፌያ አርዕስት 

 

የክፌያው 
መጠን በብር 

1 መነባነብ ፅሁፌ በቁርጥ ከ3 እስከ 15 ዯቂቃ  300.00 

2 መነባነብ ዴራማ መዴረክ አቅራቢ  200.00 

3 ሇቀሌዴ አቅራቢዎች በዴረክ ሇእያንዲንደ 200.00 

4 የመዴረክ አስተዋዋቂ በመዴረክ 1ኛ ዯረጃ 1000.00 

5 የመዴረክ አስተዋዋቂ በመዴረክ 2ኛ ዯረጃ 800.00 

6 የመዴረክ አስተዋዋቂ በመዴረክ 3ኛ ዯረጃ 500.00 

7 አክሮባት ትርዑትከ1-5 ሇእያንዲንደ 150.00 

8 ከ30-40 ዯቂቃ የሚፇጅ አጭር ተውኔት ዯራሲ 
በቁርጥ /ሇአንዴ ዒመት በውሌ ስምምነት 
የሚፇፀም/ 

2000.00 

9 ከ30-40 ዯቂቃ የሚፇጅ ተውኔት አዘጋጅ 1000.00 

10 ከ30-40 ዯቂቃ የሚፇጅ 1ኛ ዯረጃ ተዋናይ 
በመዴረክ 

100.00 

11 ከ30-40  ዯቂቃ የሚፇጅ መሪ ተዋናይ በመዴረክ 75.00 

12 ከ30-40 ዯቂቃ የሚፇጅ 2ኛ ዯረጃ ተዋናይ 

በመዴረክ 

50.00 

13 ሇቴክኒክ ባሇሙያዎች በአጠቃሊይ 300.00 

14 በግጥም በሬዱዬ ወግ መዴረክ የሚቀርብ ዯራሲ 
በቁርጥ 

200.00 

15 ግጥም በሬዴዬ በአቅራቢው በቁርጥ 100.00 

16 ሇአሀዲዊ ተውኔት /ዋን ማን ሾው/ ዯራሲ ከ10-30 
ዯቂቃ የሚፇጅ በቁርጥ  

800.00 

17 ሇአሀዲዊ ተውኔት /ዋን ማን ሾው/ አቅርቢ ከ10-30 
ዯቂቃ የሚፇጅ በቁርጥ 

300.00 

18 ሇማይም ዴራማ አቅራቢ በመዴረክ  200.00 
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15.14 የመዴረክ ገጽ የመዴረክ ብርሃንና የዴምፅ ግብዒት ዱዛይነሮች 

የፇጠራ ክፌያ፣ 

የክፌያ ተመኑ ከዚህ በታች በተቀመጠው ሠንጠረዥ ሊይ የተመሇከተው ሆኖ 

የክፌያ ጥያቄውን የቴአትር አዘጋጅ ሲያቀርብ በስቴጅ ማናጀሩ ተረጋግጦ ሇኪነ-

ጥበብ አመራር ዲይሬክተር ሇውሣኔ ያቀርባሌ፡፡ ዲይሬክተሩም ሇፊይናንስ ከመራ 

በኃሊ ከዚህ መመሪያ ጋር አባሪ ተዯርጎ በተያያዘው ውሌ መሠረት ሂሣቡ 

ተሠርቶ ሲቀርብ ክፌያው ይፇፀማሌ፡፡ 

የመዴርክ ገጽ፣ የመዴረክ ብርሃንና የዴምፅ ግብዒት ዱዛነሮች የፇጠራ ክፌያ 

ሠንጠረዥ 

 

ተ.ቁ 

 

 የዱዛይን አይነት 

 

የክፌያ 

መጠን 

1 ሇሙዚቃ ዝግጅት ሇሙዚቃዊ ዴራማ 
ሇእሁዴ ተውኔት የመዴረክ ገጽና ፖስተር 
ዱዛይን አጠቃል ሇሚያቀርቭ 

 

2000.00 

  1.1  የመዴረክ ገጽ ዱዛይን 1000.00 

  1.2  የፖስተር ዱዛይን 1000.00 

2 ሇዘአቦት ተውኔት የመዴረክ ገጽና ፖስተር 
ዱዛይን አጠቃል ሇሚያቀርቭ 

2000.00 

  2.1  የመዴረክ ገጽ ዱዛይን 1000.00 

  2.2  የፖስተር ዱዛይን 1000.00 

3. የመዴረክ ብርሃን ዱዛይነር ሇተሟሊ ዱዛይን 500.00  

4. የዴምፅ ግብዒት ባሇሙያ የተሟሊ የዴምፅ 
ዱዛይን 

500.00 

5 ሰዒሉ ሇአንዴ ፖስተር ወይም የመዴረክ ቅብ  500.00 
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15.15 በቴአትር ቤቱ በወቅቱ የሚታዩ የአዘቦት የሙለ ጊዜ ቴአትሮች እና 

ሙዚቃዊ ዴራማ ትርኢቶችን ከቴአትር ቤቱ ውጭ እና በቴአትር 

ቤቱ መዴረክ ክፌያ ፇፅመው ማሣየት ሇሚፇሌጉ ዴርጅቶች 

የአገሌግልት ክፌያ፣ 

የክፌያ ተመኑ ከዚህ በታች በተቀመጠው ሠንጠረዥ ሊይ የተመሇከተው ሆኖ 

የገቢ አሰባሳቡም ሇዚሁ ሥራ በሚዘጋጀው ውሌ መሠረት የፊይናንስ ኦፉሰር 

ገቢውን ይሰበስባሌ፡፡  

በቴአትር ቤቱ በወቅቱ ሚታዩ የአዘቦት፤ የሙለ ጊዜ ቴአትሮች እና ሙዚቃዊ 

ዴራማ ትርዑቶችን ከቴአትር ቤቱ ውጪና በቴአትር ቤቱ መዴረክ ክፌያ 

ፇጽመው ማሳየት ሇሚፇሌጉ ዴርጅቶች የአገሌግት ክፌያ ተመን 

 

ተ.ቁ 

 

ዴርጅቱ 

የእሁዴ 
ቴአትር 

 

የአዘቦት 
ቴአትር 

 

ሙዚቃዊ 
ዴራማ 

1 የመንግስት 
መ/ቤቶች 

8000.00 5000.00 8000.00 

2 የመንግስት ሌማት 
ዴርጅት  

10000.00 8000.00 10000.00 

3 ሇግሌ ትምህርት 
ቤቶችና ኮላጆች  

 

8000.00 

 

5000.00 

 

8000.00 

4 የሀገር ውስጥ 
መያድችና 
ሇሀይማኖት 
ተቋማተት 

 

8000.00 

 

5000.00 

 

10000.00 

5 ሇስቪክ ማህበራት፣ 
ሇኪነጥበብ 
ኢንተርፕራይዝና 
ፕሮሞሽን  

5000.00 3000.00  6000.00 

6 የውጭ ዴርጅቶችና 
ኤምባሲዎች 

12000.00 10000.00 15000.00 
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  15.16 የሊብ ማካካሻና የውበት መጠበቂያ ተጨማሪ ክፌያ፣ 

      የክፌያ ተመኑ ከዚህ በተቀመተው ሠንጠረዥ ሊይ የተመሇከተው ሆኖ የክፌያ 

አፇጻጸሙም በመንግሥት ገቢ ዯረሰኝ ሳይሆን ትርኢቱ ሊይ በሚሳተፌ 

በእያንዲንደ ባሇሙያ ፉርማ የሚወራረዴ ይሆናሌ፡፡ 

የሊብ ማካካሻና የውበት መጠበቂያ ተጨማሪ  ክፌያ ሠንጠረዥ 

ተ.ቁ. ጠያቂው መሥራቤቶችና ዴርጅቶ 

 

በአዱስ አበባ 
ውስጥ 

 

ከአዱስ አበባ 
ውጭ 

 

1 ከአ.አ ከተማ በጀት 
የሚመዯብሊቸው መ/ቤቶች 

ብር 2ዏዏ.ዏዏ ብር 4ዏዏ.ዏዏ 

2 ከፋዳሬሽን በጀት 
የሚመዯብሊቸው መ/ቤቶች 

ብር 25ዏ.ዏዏ ብር 45ዏ.ዏዏ 

3 ሇመንግስት ሌማት ተቋማት 
መ/ቤቶች 

ብር 3ዏዏ.ዏዏ ብር45ዏ.ዏዏ 

4 ሇግሌ አክሲዮን ማህበራት ብር 35ዏ.ዏዏ ብር45ዏ.ዏዏ 

5 ሇሀገር ውስጥ እርዲታ ዴርጅት ብር 3ዏዏ.ዏዏ ብር45ዏ.ዏዏ 

6 ሇሲቪሌ ሙያ ማህበራት ብር 2ዏዏ.ዏዏ ብር4ዏዏ.ዏዏ 

7 ሇውጭ ዴርጅት ኤምባሲዎች ብር 35ዏ.ዏዏ ብር50ዏ.ዏዏ 

 

15.17 ከቴአትር ቤቶች ውጭ ሇሚሠሩ የሙዚቃ ሥራዎች አሠሪዎች 

ሉከፌለ የሚገባቸው የቴአትር ቤት አገሌግልት ክፌያና የተሣታፉ 

አርቲስቶች የውበት መጠበቂያና የሊብ ማካካሻ ክፌያ፣ 

የክፌያ ተመኑ ከዚህ በታች በተቀመጠው ሠንጠረዥ ሊይ የተመሇከተው ሆኖ የገቢ 

አሰባሰቡም ሇዚሁ ሥራ በሚዘጋጀው ውሌ መሠረት የፊይናንስ ኦፉሰር ገቢውን 

ይሰበስባሌ፡፡ 
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ከቴአትር ቤቶች ውጭ ሇሚሰሩ የሙዚቃ ሥራዎች አስሪዎች ሉከፌለ የሚገባቸው 
የቴአትር ቤት አገሌግልት ክፌያና የተሳታፉ አርቲስቶች የውበት መጠበቂያና 

የሊብ ማካካሻ ክፌያ ተመን ሠንጠረዥ 

 

ተ.ቁ 

 

ዴርጅቱ 

ሇአንዴ 
ቡዴን 

 

ሇሁሇት 
ቡዴን 

 

1 ሇመንግስት መ/ቤት 5000.00 8000.00 

2 ሇሲቪክ ማህበራት፣ ሇኪነጥበብ 
ኢንተርፕራይዝና ፕሮሞሽን 

3000.00 4000.00 

3 የመንግሥት የሌማት ዴርጅት 6000.00 10000.00 

4 ሇግሌ ትምህርት ቤቶችና ኮላጆች 2000.00 4000.00 

5 ሇሀገር ውስጥ መያድችና 
ሇሀይማኖት ተቋማት 

5000.00 10000.00 

 

6 የውጭ ዴርጅቶችና ኤንባሲዎች 8000.00 10000.00 

7 በቀጥታ ሥርጭት ሇሚተሊሇፌ 
የሬዱዬ ፕሮግራም 

10000.00 15000.00 

8 በቀጥታ ሥርጭት ሇሚተሊሇፌ 
የቴላቭዥን ፕሮግራም 

25000.00 50000.00 

9 ከቴአትር ቤቱ ባሇሙያ ውጭ 
እንዱሳተፌ ካስፇሇገ ሇባንደ 
ሌምምዴ በቀን ሇእያንዲንደ 
ተሳታፉ 

100.00 - 

10 ሇቲያትር ገምጋሚ ኮሚቴ አባሊት 
ሇእያንዲንደ የፇጠራ ስራ በቁርጥ 

2000.00 - 

 

15.18 የተሇያዩ ተባባሪ ዴርጅቶች በቴአትር ቤቶች የኪነ- ጥበብ ውጤቶችን 

ማሠራት ቢያስፇሌጋቸው የሚፇፀም ክፌያ፣ 

የክፌያ ተመኑ ከዚህ በታች በተቀመጠው ሠንጠረዥ ሊይ የተመሇከተው ሆኖ 

የቴአትር ቤቱ የአገሌግልት ክፌያ አሰባሰብም ሆነ የተሣታፉ ባሇሙያዎች ክፌያ 

በአሰሪው መ/ቤት የሚፇፀም ሲሆን ሇዚሁ ሥራ በሚዘጋጀው ውሌ መሠረት 

ተፇጻሚ ይሆናሌ፡፡ 
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የተሇያዩ ተባባሪ ዴርጅቶች በቴአትር ቤቶች የኪነጥበብ ውጤቶችን ማሰራት 

ሲያስፇሌጋቸው የሚፇፀም ክፌያ ተመን  

 

ተ.ቁ የክፌያ አርእስት አጭር 
ዴራማ 

የሬዱዮ 
ዴራማ 

የቴላቭዥን ዴራማ ፉሌም 
በቁርጥ 
ክፌያ 

የሙለ ጊዜ 
ተውኔት 
በቁርጥ 

1 ዯራሲ ብር 120 
በዯቂቃ 

ብር 50 
በዯቂቃ 

ብር 100 በዯቂቃ 6,0000 55000.00 

2 አዘጋጅ ብር 60 
በዯቂቃ 

ብር 25 
በዯቂቃ 

ብር 70 
በዯቂቃ 

50000.00 25000.00 

3 1ኛ ዯረጃ ተዋናይ  ብር 40 
በዯቂቃ 

ብር 20 
በዯቂቃ 

ብር 50 በዯቂቃ 15000.00 10000.00 

4 2ኛ ዯረጃ ተዋናይ 
ዯረጃ 

ብር30 
በዯቂቃ 

ብር 15 
በዯቂቃ 

ብር 35 በዯቂቃ 10000.00 5000.00 

5 አጃቢ ተዋናይ ብር 20 
በዯቂቃ 

ብር 10 
በዯቂቃ 

ብር 25 በዯቂቃ 5000.00 2000.00 

6 የቴክኒክ ባሇሙያ 
በጥቅሌ 

ብር 6 
በዯቂቃ 

 ብር 15 በዯቂቃ 20,000.00 
 

3000.00 
 

7 የቴአትር ቤቱ 
አገሌግልት ክፌያ  

4000.00 2000.00 5000.00 8000.00 10000.00 

8 የካሜራ ኤዱትንግ 
በጥቅሌ 

  2000.00 10000.00  

9 ረዲት አዘጋጅ    5000.00 5000.00 

10 ፕሮዲክሽን ማናጀር    5000.00 5000.00 

11 ዝግጅት አስተባባሪ     3000.00 

12 ተሳታፉ ተዋናይ 
(ክራውዴ 

   500.00  

13 የካሜራ ባሇሙያዎች   2000.00 10000.00  

14 የዴምፅ ኤዱትንግ 
በጥቅሌ 

  1000.00 5000.00  
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15.19 የኪነ - ጥበብ የፇጠራ ሥራዎች የባሇሙያዎች ማበረታቻና 

አገሌግልት ክፌያ ሠንጠረዥ የህጻናትና ወጣቶች ቴአትር ቤት፣ 

 የክፌያ ተመኑ ከዚህ በታች በተቀመጠው ሠንጠረዥ ሊይ የተመሇከተው ሆኖ የክፌያ 

አፇጻጸሙም ሇዘርፈ በተመዯበ የኪነ - ጥበብ ሌማት ሲኒየር ኦፉሰር የክፌያ ጥያቄው 

ሲቀርብ በስቴጅ ማናጀር ተረጋግጦ ሇኪነ- ጥበብ አመራር ዲይሬክተር ሇውሣኔ 

ይቀርባሌ፡፡ ዲይሬክተሩም ሇፊይናንስ ከመራ በኃሊ ከዚህ መመሪያ ጋር አባሪ ተዯርጎ 

በተያያዘው ውሌ መሠረት ሂሣቡ ተሠርቶ ሲቀርብ ክፌያው ይፇፀማሌ፡፡ 

የኪነ ጥበብ የፇጠራ ስራዎች፣ የባሇሙያዎች ማበረታቻና አገሌግልት ክፌያ ሠንጠረዥ 

የህፃናትና ወጣቶች ቴአትር ቤትን በተመሇከተ 

ተ.ቁ የክፌያው አርዕስት መሇኪያ የክፌያ መጠን 

በብር 

1 ወጥ ኦርጅናሌ የህፃናት ቴአትር የተውኔት 
ዴርሰት ከ45  ዯቂቃ -1፡ዏዏ ሰዒት 

በቁርጥ ክፌያ 10000.00 

2 አዛማጅ ትርጉም ከ45 ዯቂቃ -1 ሰዒት በቁርጥ ክፌያ 7000.00 

3 ቀጥታ ትርጉም ከ45 ዯቂቃ -1 ሰዒት በቁርጥ ክፌያ 3000.00 

4 ሇተውኔት አዘጋጅ ከ45 ዯቂቃ -1 ሰዒት በቁርጥ ክፌያ 5000.00 

5 ረዲት ተውኔት አዘጋጅ ከ45 ዯቂቃ -1 ሰዒት በቁርጥ ክፌያ 1000.00 

6 በዴጋሚ ሇሚዘጋጅ ተውኔት አዘጋጅ ከ45 
ዯቂቃ -1 ሰዒት 

በቁርጥ 3ዏዏዏ.00 

7 ሇተጋባዥ መሪ ተዋናይ  /ሙዚቀኛ /ዴምፃዊ/ 
ና ተወዛዋዥ 

በመዴረክ 150.00 

8 ሇተጋባዥ 2ኛ ተዋናይ /ሙዚቀኛ /ዴምፃዊ/ ና 
ተወዛዋዥ 

በመዴረክ 100.00 

9 ሇተጋባዥ አጃቢ ተዋናይ/ሙዚቀኛ/ ዴምፃዊ/ 
ና ተወዛዋዥ 

በመዴረክ 75.00 

10 ሇተጋባዥ ተዋናይ፣ ሙዚቀኛ፣ ዴምፃዊ፣ 
ተወዛዋዥ የሌምምዴ ጊዜ የትራንስፖርት 

በወር 20ዏ.00 

11 ሇቴአትር ቤቱ ተዋናይ በመዴረክ 15.00 
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ተ.ቁ የክፌያው አርዕስት መሇኪያ የክፌያ መጠን 

በብር 

12 ሇቴክኒክ ባሇሙያዎችና ሇእሇቱ አስተባባሪዎች 
ሾፋር ሇእያንዲንዲቸው 

በመዴረክ 10.00 

13 የፓፔት ትርዑት ወጥ ዴርሰት ከ30--40 
ዯቂቃ 

ቁርጥ ክፌያ 3000.00 

14 የፓፔት ትርዑት አዛማጅ ትርጉም ከ30--40 
ዯቂቃ 

ቁርጥ  ክፌያ 2000.00 

15 የፓፔት ቀጥታ ትርጉም ከ30--40 ዯቂቃ በቁርጥ ክፌያ 1000.00 

16 የፓፔት ዴርሰት አዘጋጅ ከ30--40 ዯቂቃ በቁርጥ ክፌያ 1000.00 

17 ረዲት አዘጋጅ ከ30--40 ዯቂቃ በቁርጥ ከፌያ 400.00 

18 ፓፔቱን በዴጋሜ ሇሚያዘጋጅ ከ30--40 
ዯቂቃ 

በቁርጥ ከፌያ 500.00 

19 በጄሶ ሇሚሠራ ጭምብሌ ሇሚሰራ ባሇሙያ 
ሇእያንዲንደ ጭምብሌ 

በቁርጥ ክፌያ 200.00 

20 በጨርቅ እስፖንጅ ካርቶን ወዘተ ጭምብሌ 
ሇሚሰራ ባሇሙያ ሇእያንዲንደ ጭምብሌ 

ቁርጥ ክፌያ  100.00 

21 ሇፓፔት ትርዑት ተጋባዥ መሪ ተዋናይ / 
ሙዚቀኛ/ ዴምፃዊ/ተወዛዋዥ/ 

በመዴረክ 100.00 

22 ሇፓፔት ትርዑት ተጋባዥ 2ኛ ዯረጃ  
ተዋናይ / ሙዚቀኛ/ ዴምፃዊ/ ተወዛዋዥ/ 

በመዴረክ 100.00 

23 ሇፓፔት ትርዑት ተጋባዥ አጃቢ ተዋናይ       
/ ሙዚቀኛ/ ዴምፃዊ/ተወዛዋዥ/ 

በመዴረክ 25.00 

24 ሇአጭር የመዴረክ ዴራማ  ወጥ ፁሁፌ ዯራሲ 
ከ20-30 ዯቂቃ የሚፇጅ 

በቁርጥ             
2ዏዏዏ.00 

25 ሇአጭር የመዴረክ ዴራማ ትርዑት አዛማጅ 
ትርጉም ዯራሲ ከ20-30 ዯቂቃ የሚፇጅ 

በቁርጥ       15ዏዏ.00 

26  ሇአጭር ሇመዴረክ ዴራማ ቀጥታ ትርጉም 
ዯራሲ 30 ዯቂቃ የሚፇጅ 

በቁርጥ 750.00 

27 ሇአጭር  የመዴረክ ዴራማ  አዘጋጅ በቁርጥ  1000.00 
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ተ.ቁ የክፌያው አርዕስት መሇኪያ የክፌያ መጠን 

በብር 

28 ሇአጭር የመዴረክ ዴራማ በዴጋሚ 
ሇሚያዘጋጅ 

በቁርጥ 400.00 

29 ሇአጭር   የመዴረክ ዴራማ ረዲት አዘጋጅ በቁርጥ  300.00 

30 ሇአጭር የመዴረክ ዴራማ ዴርሰት ተጋባዥ 
መሪ ተዋናይ /ዴምፃዊ/መሣሪያ ተጫዋች/ ና 
ተወዛዋዥ 

በመዴረክ 80.00 

31 ሇአጭር የመዴረክ ዴራማ ዴርሰት ተጋባዥ 
2ኛ ተዋናይ /ዴምፃዊ/መሣሪያ ተጫዋች/ ና 
ተወዛዋዥ 

በመዴረክ 40.00 

32 ሇአጭር የመዴረክ ዴራማ  ዴርሰት ተጋባዥ 
አጃቢ ተዋናይ /ዴምፃዊ/መሣሪያ ተጫዋች/ ና 
ተወዛዋዥ 

በመዴረክ 25.00 

33 ባግራውንዴ ዱዛይነር በቁርጥ ክፌያ 800.00 

34 ባግራውንዴ ሰዒሉ በቁርጥ ክፌያ 500.00 

35 ፖስተር ዱዛይነር በቁርጥ ክፌያ 500.00 

36 ፖስተር ሰዒሉ በቁርጥ ክፌያ 300.00 

 

ሀ /ከሊይ በቁርጥ ክፌያ ተከፌል የተሠሩ የፇጠራ ሥራዎች ከ2 ዒመት በኃሊ በዴጋሚ 

ሇመሥራት ከተፇሇገ የበፉቱን ክፌያ 5ዏ% በመክፇሌ መጠቀም ይቻሊሌ፡፡  

ሇ/ ቴአትር ቤቱ ከሶስተኛ ወገን ጋር በመስማማት ሥራውን ከቴአትር ቤቱ ውጭ 

የሸጠው አንዯሆነ ከተገኘው አጠቃሊይ ገቢ 35% ሇቴአትር ቤቱ ገቢ ሆኖ የቀረው 

ሇተሳታፉ ባሇሙያዎች በመመሪያው መሠረት በፐርሰንት ይከፇሊሌ፡፡ 

16 በህጻናትና ወጣቶች ቴአትር ቤቶች በየወቅቱ የሚዘጋጅ የፇጠራ 

ሥራዎች ሊይ የሚሳተፈ አርቲስቶች ሇማበረታቻ የሚከፇሌ ክፌያ፣ 

የክፌያ ተመኑ ከዚህ  በታች በተቀመጠው ሠንጠረዥ ሊይ የተመሇከተው ሆኖ 

የክፌያ አፇጻጸሙ ከዯራሲው ዴርሻ የሚከፇሇው የዴርሰት የፇጠራ ክፌያው እንዯ 

አፇጻጸሙ ቀጥተኛ ሇሆኑና ቀጥተኛ ሊሌሆኑ ተሣታፉዎች በአዘጋጅ በሚቀርብ 
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ዝርዝር መሠረት በስቴጅ ማናጀሩ ተረጋግጦ ሇውሣኔ ሇኪነ -ጥበብ አመራር 

ዲይሬክተር ያቀርባሌ፡፡ ዲይሬክተሩም ሇፊይናንስ ከመራ በኃሊ በሠንጠረዥ 

በተመሇከተው ተመን መሠረት ሂሣቡ ተሠርቶ ክፌያው ይፇፀማሌ፡፡ ከቲያትር 

ቤቱ ዴርሻ የሚከፇሇው ትርኢቱ መቅረብ ከጀመረ በኃሊ በየወሩ ሂሣቡ እየተሠራ 

በአዘጋጅ በቀረበው ዝርዝር መሠረት ክፌያ ይፇፀማሌ፡፡ 

በህፃናትና ወጣቶች ቴአትር ቤቶች በየወቅቱ የሚዘጋጅ የፇጠራ ሥራዎች ሊይ 

የሚሳተፈ አርቲስቶች ሇማበረታቻ የሚከፇሌ ክፌያ ተመን 

ተ.ቁ የክፌያው አርዕስት የክፌያ መጠን 

በፐርሰንት 

1 ቀጥተኛ ተሳታፉዎች  

1.1 ሙዚቀኞች፣ ዴምጻዊያን፣ ተወዛዋዦች እና አስተባባሪዎች 
ከዯራሲው 

15 

1.2. ሙዚቀኞች፣ ዴምጻዊያን፣ ተወዛዋዦች እና አስተባባሪዎች 
ከቴያቴር ቤቱ 

10 

2 ቀጥተኛ ያሌሆኑ ተሳታፉዎች  

2.1.  ሇቴክኒክ ባሇሙያዎች ከዯራሲው 5 

2.3 ሇቴክኒክ ባሇሙያዎች ከቴያትር ቤቱ 3 

3 በቴአትር ቤቱ ውስጥ ሇሚሰሩ ህፃናት ሇእያንዲንዲቸው 
በወር የትራንስፖርት  

380 

 

16.1 የተሇያዩ ዴርጅቶች የማስታወቂያ ጅንግሌ ማጀቢያ ወይም ህብረ 

ዝማሬ ተዘጋጅተው እንዱቀርብሊቸው ሇሚፇሌጉ አካሊት የሚፇፀም 

ቁርጥ ክፌያ፣ 

የክፌያ ተመኑ ከዚህ በታች በተቀመተው ሠንጠረዥ ሊይ የተመሇከተው ሆኖ 

የክፌያ አፇጻጸሙም የተዘጋጀው ህብረ-ዝማሬ በሲዱ ወይም በኤም .ዱ ተቀርጾ 

ዘርፈ በሚመሇከተው የኪነ - ጥበብ ሌማት ሲኒየር ኦፉሰር ይቀርባሌ፡፡ በስቴጅ 

ማናጀሩም ከተረጋገጠ በኃሊ በኪነ-ጥበብ ዲሬክተሩ ውሣኔ ሇአሠሪው ዴርጅት 

ይቀርባሌ፡፡ ቴአትር ቤቱም ከአሠሪው ዴርጅት በገባው ውሌ መሠረት ገቢውን 



 
 

70 

ያሰባስባሌ፡፡ የቴአትር ቤቱ የአገሌግልት ክፌያ እና የሙያተኞችን ክፌያ በዯንቡ 

በተተመነው መሠረት ሂሣብ ተሠርቶ ክፌያው ይፇፀማሌ፡፡ 

ሇተሇያዩ ዴርጅቶች የማስታወቂያ ጂንግሌ/ማጀቢያ/ ወይም ሕብረ -ዝማሬ 

ተዘጋጅተው እንዱቀርቡሊቸው ሇሚፇሌጉ አካሊት የሚፇጸም ቁርጥ ክፌያ 

ተ.ቁ የክፌያው አርዕስት የክፌያ 
መጠን በብር 

1 የህብረ ዝማሬ ግጥም ዯራሲ 4000.00 

2 የህብረ ዝማሬ  ዜማ ዯራሲ 4000.00 

3 የህብረ ዝማሬ  ሙዚቃ አቀናባሪ 3000.00 

4 የህብረ ዝማሬ  ውዝዋዜ አቀናባሪ 3000.00 

5  የቅንጅት አስተባባሪ   3000.00 

6 ሇስቱዱዮ ቀረፃ / ከነሙዚቀኛው/ ሇእያንዲንዲቸው 600.00 

7 ሇስቱዱዮ ዴምፃውያን ሇእያንዲንዲቸው 4000.00 

8 ሇህብረ ዝማሬ ውዝዋዜ  አቅራቢዎች 
ሇእያንዲንዲቸው 

600.00 

9 ሇቴክኒክ ሥራ ባሇሙያዎችና በእሇቱ 
አስተባሪዎች ሇእያንዲንዲቸው 

400.00 

10 ሇክሉኘ ዲይሬክተር ዯረጃውን የጠበቀ ክሉኘ 2500.00 

 

በመንግስት መ/ቤቶች የሚከፇሌ ክፌያ  

ተ.ቁ የክፌያው አርዕስት የክፌያ መጠን 
በብር 

1 የህብረ ዝማሬ ግጥም ዯራሲ 3000.00 

2 የህብረ ዝማሬ  ዜማ ዯራሲ 3000.00 

3 የህብረ ዝማሬ  ሙዚቃ አቀናባሪ 2000.00 

4 የህብረ ዝማሬ  ውዝዋዜ አቀናባሪ 2000.00 

5  የቅንጅት አስተባባሪ   2000.00 

6 ሇስቱዱዮ ቀረፃ / ከነሙዚቀኛው/ ሇእያንዲንዲቸው 4000.00 
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ተ.ቁ የክፌያው አርዕስት የክፌያ መጠን 
በብር 

7 ሇስቱዱዮ ዴምፃውያን ሇእያንዲንዲቸው 600.00 

8 ሇህብረ ዝማሬ ውዝዋዜ  አቅራቢዎች ሇእያንዲንዲቸው 400.00 

9 ሇቴክኒክ ሥራ ባሇሙያዎችና በእሇቱ አስተባሪዎች 
ሇእያንዲንዲቸው 

300.00 

10 ሇክሉኘ ዲይሬክተር ዯረጃውን የጠበቀ ክሉኘ 2000.00 

 

16.2 ህብረ - ዝማሬ እንዱቀርብሊቸው /እንዱሠራሊቸው/ ሇሚጠይቁ 

ዴርጅቶች የቴአትር ቤቱ ቁርጥ የአገሌግልት ክፌያ፣ 

የክፌያ ተመኑ ከዙህ በታች በተቀመጠው ሠንጠረዥ ሊይ የተመሇከተው ሆኖ 

የክፌያ አፇጻጸሙም የተዘጋጀው ህብረ ዝማሬ በሲዱ ወይም በኤም .ዱ ተቀርጾ 

ዘርፈ በሚመሇከተው የኪነ - ጥበብ ሌማት ሲኒየር ኦፉሰር ይቀርባሌ፡፡ በስቴጅ 

ማናጀሩም ከተረጋገጠ በኃሊ በኪነ-ጥበብ ዲሬክተሩ ውሣኔ ሇአሠሪው ዴርጅት 

ይቀርባሌ፡፡ ቴአትር ቤቱም ከአሠሪው ዴርጅት በገባው ውሌ መሠረት ገቢውን 

ያሰባስባሌ፡፡ የቴአትር ቤቱ የአገሌግልት ክፌያ እና የሙያተኞችን ክፌያ በዯንቡ 

በተተመነው  መሠረት ሂሣብ ተሠርቶ ክፌያው ይፇፀማሌ፡፡ 

ህብረ-ዝማሬ እንዱቀርብሊቸው / እንዱሠራሊቸው ሇሚጠይቁ ዴርጅቶች የቴአትር 

ቤቱ ቁርጥ የአገሌግልት ክፌያ ተመን 

ተ.ቁ የዴርጅቱ ስም የክፌያ መጠን 

በብር 

1 ሇመንግስት ሌማት ዴርጅቶች  4000.00 

2 ሇመንግስት መ/ቤቶች (ሇአዱስ አበባ 
ከተማ አስተዲዯር እና ፋዳራሌ) 

1000.00 

3 ሇውጭ ሀገር ዴርጅቶች ኤምባሲዎች 6000.00 

4 ሇሀገር ውስጥ የመንግስት ት/ቤቶች 3000.00 
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ተ.ቁ የዴርጅቱ ስም የክፌያ መጠን 

በብር 

5 ሇሀገር ውስጥ የግሌ ት/ቤቶች 3500.00 

6 ሇውጭ ሀገር የግሌ ት/ቤት 4000.00 

7 ሇሀገር ውስጥ የግሌ መዋዕሇ ህፃናት 2500.00 

8 ሇውጭ ሀገር የግሌ መዋዕሇ ህፃናት 3000.00 

 

16.3  ሇህጻናት ቴአትር እና ሙዚቃ በአንዴ ሊይ ወይም የፖፔት ቴአትር 

በቴአትር ቤቱ እንዱሠራሊቸው ወይም እንዱቀርብሊቸው ሇሚጠይቁ 

ዴርጅቶች ሇቴአትር ቤቱ አገሌግልት የሚከፇሌ ቁርጥ ክፌያ፣ 

የክፌያ ተመኑ ከዚህ በታች በተቀመጠው ሠንጠረዥ ሊይ የተመሇከተው ሆኖ 

የአገሌግልት ክፌያ አሰባስቡም ሇዚሁ ሥራ በተዘጋጀው ውሌ መሠረት ይሆናሌ፡፡ 

የህፃናት ቴአትር እና ሙዚቃ በአንዴ ሊይ በቴአትር ቤቱ እንዱሰራሊቸው 

/እንዱቀረብሊቸው/ ሇሚጠይቁ ዴርጅቶች ሇቴአትር ቤቱ አገሌግልት  የሚከፇሌ 

ቁርጥ የክፌያ ተመን 

ተ.ቁ የሚሰራሊቸው ዴርጅቶች የክፌያ መጠን 

በብር 

1 ከመንግስት ሌማት ዴርጅቶች ጥያቄ ሇሚቀርብ 
በመዴረክ 

8000.00 

2 ከመንግስት መ/ቤቶች በመዴረክ 7000.00 

3 ከውጭ ሀገር ዴርጅቶች፣ኤምባሲዎችና ወዘተ… 
በመዴረክ 

10000.00 

4 ከሀገር ውስጥ የመንግስት ት/ቤቶች በመዴረክ 5000.00 

5 ከሀገር ውስጥ የግሌ ት/ቤቶች በመዴረክ 8000.00 

6 ከሀገር ውስጥ የግሌ መዋዕሇ ህፃናት በመዴረክ 3500.00 

7 ከውጭ ሀገር የግሌ መዋዕሇ ህፃናት በመዴረክ 5000.00 
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ሠንጠረዥ "ሇ" 

የፓፔት ቴአትርን በተመሇከተ በመዴረክ 

ተ.ቁ የሚሰራሊቸው ዴርጅቶች የክፌያ መጠን 

በብር 

1 ከመንግስት ሌማት ዴርጅት 25--40 ዯቂቃ 
የሚፇጅ 

5000.00 

2 ከመንግስት መ/ቤቶች 25--40 ዯቂቃ የሚፇጅ 4000.00 

3 ከውጭ ሀገር ዴርጅቶች፣ ኤምባሲዎች 25--
40ዯቂቃ የሚፇጅ 

7000.00 

4 ከሀገር ውስጥ  የመንግስት ት/ቤቶች 40 ዯቂቃ 
የሚፇጅ 

3000.00 

5 ከሀገር ውስጥ የግሌ ት/ቤቶች 25--40 ዯቂቃ 
የሚፇጅ 

4000.00 

6 ከውጭ ሀገር የግሌ ት/ቤቶች መዋዕሇ ህፃናት 
25--40 ዯቂቃ የሚፇጅ 

5000.00 

7 ከሀገር ውስጥ መዋዕሇ ህፃናት ከ25-40ዯቂቃ 

የሚፇጅ 

2000.00 

 

16.4 የሙዚቃዊ ዴራማ ተመን /ከ45 ዯቂቃ - 1 ሰዒት/ 

የክፌያ ተመኑ ከዚህ በታች በተቀመጠው ሠንጠረዥ ሊይ የተመሇከተው ሲሆን 

የክፌያ አፇጻጸሙም ትርዑቱ መዴረክ ከቀረበ በኃሊ የክፌያ ጥያቄውም በሙዚቃዊ 

ዴራማው አዘጋጅ ይቀርባሌ፡፡ በስቴጅ ማናጀሩ ከተረጋገጠ በኃሊ ሇኪነጥበብ 

አመራር ዲይሬክተር ሇውሣኔ ይቀርባሌ፡፡ ዲይሬክተሩም ሇፊይናንስ ከመራ በኃሊ 

ከዚህ መመሪያ ጋር አባሪ ተዯርጎ በተያያዘው ውሌ መሠረት ሂሣቡ ተሠርቶ 

ሲቀርብ ክፌያው ይፇፀማሌ፡፡ 
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የሙዚቃዊ ዴራማ  የክፌያ ተመን /ከ45-1ሰዒት/ 

ተ.ቁ የሙያው/የአገሌግት/ ዒይነት መሇኪያ የክፌያ መጠን 

በብር 

1 ሇሙዚቃዊ ዴራማ ዯራሲ በቁርጥ ክፌያ 10,000.00 

2 ሇሙዚቃዊ ዴራማ አዘጋጅ በቁርጥ ክፌያ 5,000.00 

3 ሇሙዚቃዊ ዴራማ  ግጥም ዯራሲ 
ሇእያንዲንደ ግጥም 

በቁርጥ ክፌያ 800.00 

4 ሇሙዚቃዊ ዴራማ ዜማ  ዯራሲ ሇእያንዲንደ 
ግጥም 

በቁርጥ ክፌያ 800.00 

5 ሇሙዚቃዊ ዴራማ ቅንብር    ሇእያንዲንደ 
ግጥም 

በቁርጥ ክፌያ 800.00 

6 ሇሙዚቃዊ ዴራማ ኬሮግራፉ   ሇእያንዲንደ 
ግጥም 

በቁርጥ ክፌያ 800.00 

7 ሇሙዚቃዊ ዴራማ ረዲት አዘጋጅና እስቴጅ 
ማናጀር ሇእያንዲንዲቸው 

በቁርጥ ክፌያ 2,000.00 

8 ሇሙዚቃዊ ዴራማ መሪ ተዋናይ፣ ዴምፃዊ፣ 
መሣሪያ ተጫዋች፣ የባህሌ ውዝዋዜ አሰሌጣኝ፣ 
የዘመናዊ ዲንስ አሰሌጣኝ፣ ተወዛዋዥና 
ዲንሰኛ 

በተናጥሌ 
በቁርጥ 

1,500.00 

9 ሇሙዚቃዊ ዯራማ 2ኛ ዯረጃ አገር  ተዋናይ/ 
ዴምፃዊ/ /ሇሙዚቃ መሣሪያ ተጫዋች፣ የባህሌ 
ውዝዋዜ አሰሌጣኝ፣ የዘመናዊ ዲንስ አሰሌጣኝ፣ 
ተወዛዋዥና ዲንሰኛ 

በተናጥሌ 
በቁርጥ 

1000.00 

10 ሙዚቃዊ ዴራማ ተጋባዥ ሙዚቃ መሣሪያ  
ተጫዋቾች፣ የባህሌ ውዝዋዜ አሰሌጣኝ፣ 
የዘመናዊ ዲንስ አሰሌጣኝ፣ ተወዛዋዥና 
ዲንሰኛ 

በተናጥሌ  
በቁርጥ 

1000.00 

11 ሙዚቃዊ ዴራማ አገር ዴምፃዊያን ተዋናይ፣ 
ተወዛዋዥና ዲንሰኛ 

በተናጥሌ 
በቁርጥ 

500.00 

12 ሙዚቃዊ ዴራማ  ተሳታፉ ተወዛዋዦች፣አጃቢ 
ተዋንያን እና ዲንሰኞች፣ ዴምፃውያንና 
መሣሪያ ተጫዋች፣ የባህሌ ውዝዋዜ አሰሌጣኝ፣ 
የዘመናዊ ዲንስ አሰሌጣኝ፣ ተወዛዋዥና 
ዲንሰኛ ወዘተ 

በተናጥሌ   
በቁርጥ 

500.00 
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ተ.ቁ የሙያው/የአገሌግት/ ዒይነት መሇኪያ የክፌያ መጠን 

በብር 

13 ሇቴክኒክ ሙያተኞች እና አስተባባሪዎች 
ሾፋር 

በተናጥሌ    
በቁርጥ 

1000.00 

14 ሇእያንዲንደ ተጋባዥ ባሇሙያ ሇሌምምዴ 
ጊዜ የትራንስፖርት 

በቁርጥ 50.00 

 

16.5 የተሇያዩ ዴርጅቶች በቴአትር ቤቱ የኪነ-ጥበብ ውጤቶችን ማሠራት 

ሲያስፇሌጋቸው የአገሌግልት የፇጠራ የዝግጅት የተሣታፉ ክፌያ፣ 

የክፌያ ተመኑ ከዚህ በታች በተቀመጠው ሠንጠረዥ ሊይ የተመሇከተው ሆኖ 

የክፌያ አፇጻጸሙም የተዘጋጀው የፇጠራ ሥራ በሲዱ ወይም በኤምዱ ተቀርጾ 

ዘርፊ በሚመሇከተው የኪነ - ጥበብ ሌማት ሲኒየር ኦፉሰር ይቀርባሌ፡፡በስቴጅ 

ማናጀሩ ከተረጋገጠ በኃሊ በኪነ-ጥበብ አመራር ውሣኔ ሇአሠሪው ዴርጅት 

ይቀርባሌ፡፡ ቴአትር ቤቱም ከአሠሪው ዴርጅት በገባው ውሌ መሠረት ገቢው 

ይሰበስባሌ፡፡ የቴአትር ቤቱ የአገሌግልት ክፌያና የሙያተኞችን ክፌያ በዯንቡ 

በተተመነው መሠረት ሂሣብ ተሠርቶ ክፌያው ይፇፀማሌ፡፡ 

ሠንጠረዥ "ሇ" 

የተሇያዩ ዴርጅቶች በቴአትር ቤቱ የኪነ ጥበብ ውጤቶችን ማሰራት 

ሲያስፇሌጋቸው የክፌያ ተመን 

ተ.ቁ የክፌያው 
ምክንያትና 
ዴርጅቱ 
ዒይነት 

የ25 
ዯቂቃ 
ሬዱዮ 
ዴራማ 

የ30ዯቂቃ  

የቴላቪዥን 
ዴራማ 

ሇቪዱዮ ፉሌም ከ30-
45 ዯቂቃ ቁርጥ ክፌያ 

1 ዴርሰትን በተመሇከተ 

1.1 ሇመንግስት 
መ/ቤቶች 

 በዯቂቃ  
30.00 

በዯቂቃ 
50.00 

10,000.00 

1.2 ሇመንግስት 
ሌማት 
መ/ቤቶች 

በዯቂቃ   
35.00 

በዯቂቃ 
55.00 

15,000.00 
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1.3 ሇውጪ ሀገር 
ዴርጅቶች 
ኤምባሲዎች 

በዯቂቃ   
60.00 

በዯቂቃ 
90.00 

30,000.00 

1.4 ሇሀገር ውስጥ 
የመንግስት 
ት/ቤቶች 

በዯቂቃ   
40.00 

በዯቂቃ 
50.00 

10,000.00 

1.5 ሇሀገር ውስጥ 
የግሌ ት/ቤቶች 

በዯቂቃ   
55.00 

በዯቂቃ 
60.00 

15,000.00 

1.6 ሇሀገር ውስጥ 
የግሌ መዋዕሇ 
ህፃናት 

በዯቂቃ   
50.00 

በዯቂቃ 
40.00 

10,000.00 

1.7 ሇውጭ ሀገር 
የግሌ መዋዕሇ 
ህፃናት 

በዯቂቃ   
50.00 

በዯቂቃ 
70.00 

18,000.00 

1.8 ሇቴአትር ቤቱ 
አገሌግልት 

በዯቂቃ  15.00 በዯቂቃ 
20.00 

15,000.00 

2 አዘጋጅን በተመሇከተ 

2.1 ሇመንግስት 
መ/ቤቶች 

በዯቂቃ  12.00 በዯቂቃ  
45.00 

8,000.00 

2.2 ሇመንግስት 
ሌማት 
መ/ቤቶች 

በዯቂቃ  16.00 በዯቂቃ  
50.00 

10,000.00 

2.3 ሇውጪ ሀገር 
ዴርጅቶች 
ኤምባሲዎች 

በዯቂቃ  25.00 በዯቂቃ  
80.00 

25,000.00 

2.4 ሇሀገር ውስጥ 
የመንግስት 
ት/ቤቶች 

በዯቂቃ  12.00 በዯቂቃ  
45.00 

8,000.00 

2.5 ሇሀገር ውስጥ 
የግሌ ት/ቤቶች 

በዯቂቃ  15.00 በዯቂቃ  
70.00 

10,000.00 
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2.6 ሇሀገር ውስጥ 
የግሌ መዋዕሇ 
ህፃናት 

በዯቂቃ  15.00 በዯቂቃ  
40.00 

8,000.00 

2.7 ሇውጭ ሀገር 
የግሌ መዋዕሇ 
ህፃናት 

በዯቂቃ  20.00 በዯቂቃ  
60.00 

13,000.00 

3. ረዲት አዘጋጅን በተመከተ 

3.1 ሇመንግስት 
መ/ቤቶች 

በዯቂቃ  10.00 በዯቂቃ  
35.00 

6,000.00 

3.2 ሇመንግስት 
ሌማት 
መ/ቤቶች 

በዯቂቃ  12.00 በዯቂቃ  
40.00 

8,000.00 

3.3 ሇውጪ ሀገር 
ዴርጅቶች 
ኤምባሲዎች 

በዯቂቃ  20.00 በዯቂቃ  
50.00 

10,000.00 

3.4 ሇሀገር ውስጥ 
የመንግስት 
ት/ቤቶች 

በዯቂቃ  12.00 በዯቂቃ  
45.00 

5, 000.00 

3.5 ሇግሌ ት/ቤቶች በዯቂቃ  10.00 በዯቂቃ  
40.00 

5,000.00 

3.6 ሇሀገር ውስጥ 
የግሌ መዋዕሇ 
ህፃናት 

በዯቂቃ  10.00 በዯቂቃ  
30.00 

5,000.00 

3.7 ሇውጭ ሀገር 
የግሌ መዋዕሇ 
ህፃናት 

በዯቂቃ  15.00 በዯቂቃ  
45.00 

8,000.00 

4. መሪ ተዋንያን / ዴምፃዊ/ ሙዚቃ መሣሪያ ተጫዋች/ ተወዛዋዥ/ በተመሇከተ 

4.1 ሇመንግስት 
መ/ቤቶች 

 በዯቂቃ  15.00 በዯቂቃ 
40.00 

በዯቂቃ    40.00 

4.2 ሇመንግስት 
ሌማት 
መ/ቤቶች 

በዯቂቃ   45.00 በዯቂቃ 
65.00 

በዯቂቃ    55.00 
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4.3 ሇውጪ ሀገር 
ዴርጅቶች 
ኤምባሲዎች 

በዯቂቃ   25.00 በዯቂቃ 
55.00 

በዯቂቃ    65.00 

4.4 ሇሀገር ውስጥ 
የመንግስት 
ት/ቤቶች 

በዯቂቃ   20.00 በዯቂቃ 
40.00 

በዯቂቃ    40.00 

4.5 ሇሀገር ውስጥ 
የግሌት/ቤቶች 

በዯቂቃ   25.00 በዯቂቃ 
45.00 

በዯቂቃ    50.00 

4.6 ሇሀገር ውስጥ 
የግሌ መዋዕሇ 
ህፃናት 

በዯቂቃ  15.00 በዯቂቃ 
30.00 

በዯቂቃ    30.00 

4.7 ሇውጭ ሀገር 
የግሌ መዋዕሇ 
ህፃናት 

በዯቂቃ  20.00 በዯቂቃ 
50.00 

በዯቂቃ    50.00 

5 2ኛ ዯረጃ ተዋንያን/ ዴምፃዊ/ ሙዚቃ መሣሪያ ተጫዋች/ ተወዛዋዥ/  
በተመሇከተ 

5.1 ሇመንግስት 
መ/ቤቶች 

 በዯቂቃ  12.00 በዯቂቃ 
25.00 

በዯቂቃ    25.00 

5.2 ሇመንግስት 
ሌማት 
መ/ቤቶች 

በዯቂቃ   16.00  በዯቂቃ 
20.00 

በዯቂቃ    20.00 

5.3 ሇውጪ ሀገር 
ዴርጅቶች 
ኤምባሲዎች 

በዯቂቃ   25.00 በዯቂቃ 
30.00 

በዯቂቃ    40.00 

5.4 ሇሀገር ውስጥ 
የመንግስት 
ት/ቤቶች 

በዯቂቃ 12.00 በዯቂቃ 
20.00 

በዯቂቃ    20.00 

5.5 ሇሀገር ውስጥ 
የግሌ 
ት/ቤቶች 

በዯቂቃ 15.00 በዯቂቃ 
25.00 

በዯቂቃ    25.00 

5.6 ሇሀገር ውስጥ 
የግሌ 
መዋ/እሇ 
ህፃናት 

በዯቀቃ 15.00 በዯቂቃ 
25.00 

በዯቂቃ    25.00 
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5.7 ሇውጪ ሀገር 
መዋዕሇ 
ህፃናት 

በዯቂቃ  20.00  በዯቂቃ 
30.00 

በዯቂቃ    30.00 

 

6 አጃቢ ተዋንያን / ዴምፃዊ/ ሙዚቃ መሣሪያ ተጫዋች/ ተወዛዋዥ/ በተመሇከተ 

6.1 ሇመንግስት 
መ/ቤቶች 

 በዯቂቃ  
10.00 

በዯቂቃ 30.00 በዯቂቃ 15.00 

6.2 ሇመንግስት 
ሌማት 
መ/ቤቶች 

በዯቂቃ   
14.00 

በዯቂቃ 35.00 በዯቂቃ  20.00 

6.3 ሇውጪ ሀገር 
ዴርጅቶች 
ኤምባሲዎች 

በዯቂቃ    
20.00 

በዯቂቃ 45.00 በዯቂቃ  30.00 

6.4 ሇሀገር ውስጥ 
የመንግስት 
ት/ቤቶች 

በዯቂቃ   
10.00 

በዯቂቃ 30.00 በዯቂቃ 15.00 

 

6.5 

ሇሀገር ውስጥ 
የግሌ ት/ቤቶች 

በዯቂቃ 
12.00 

በዯቂቃ 35.00 በዯቂቃ  20.00 

6.6 ሇሀገር ውስጥ 
የግሌ መዋ/እሇ 
ህፃናት 

በዯቀቃ 
12.00 

በዯቂቃ 25.00 በዯቂቃ  15.00 

6.7 ሇውጪ ሀገር 
መዋዕሇ 
ህፃናት 

በዯቂቃ  
25.00  

በዯቂቃ 30.00 በዯቂቃ 20.00 

7 ሇቴክኒክ 
ባሇሙያ 
ሇእያንዲንዲቸ
ው 
አስተባባሪዎች 

በዯቂቃ 
7.00 

በዯቂቃ 10.00 1,500.00 

8. ካሜራማን 
ከነካሜራው 

 በቁርጥ 3,000.00 15,000.00 

9. ኤዱተር  በቁርጥ 7,000.00 15,000.00 

10. ሇቅንጅት 
ክፌሌ 

  4,000.00 
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አስተባባሪዎች 

11. ሇተሳታፉዎች 
የትራንስፖርት 
አበሌ 
እያንዲንዲቸው   

  በቀን 25.00 

12 ሇኘሮዲክሽን 
ዱዛይነር 

  6,000.00 

13 ሇሰዒሉ  በቁጥር  500.00 1,000.00 

14 ፕሮዲክሽን 
ማናጀር 

በቁርጥ 
500.00 

በቁርጥ 2000.00 8000.00 

15 ሜካፕ 
አርቲስት 

በቁርጥ 

700  

በቁርጥ 1000.00 4000.00 

16 ሇብሌጭታ 
ተሳትፍ 

 በቁርጥ  100.00 150.00 

 

16.6 የመዴረክ ትርዑት ውበት መጠበቂያ እና የሊብ ማካካሻ ክፌያ፣ 

የክፌያ ተመኑ ከዚህ በታች በተቀመጠው ሠንጠረዥ ሊይ የተመሇከተው ሆኖ 

የክፌያ አፇጻጸሙም በመንግሥት ገቢ ዯረሰኝ ሳይሆን ትርኢቱ ሊይ በሚሳተፊ 

በእያንዲንደ ባሇሙያ ፉርማ የሚወራረዴ ይሆናሌ፡፡ 

የመዴረክ ትርኢት ውበት  መጠበቂያ እና የሊብ ማካካሻ ክፌያ ተመን 

ተ.ቁ የሚከፇሌበት የክፌያ ዒይነት መሇኪያ የክፌያ መጠን በብር 

1 በአዱስ አበባ ከተማ ተንቀሳቅሶ ሇሚሰሩ ሠራተኞች 
የመዴረክ ትርኢት ውበት መጠበቂያ  

በቀን 100.00 

2 ከአዱስ አበባ ውጪ  በስራ ምክንያት ሇሚንቀሳቀሱ 
(ሇሚሄደ) ተሳታፉዎች በቀን እንዯ ዴርጅቱ አቅም  
ትርዑት የሚሰራሇት ዴርጅት ትራንስፖርት ከራሱ 
አቀርቦ  

በቀን 250.00 

3 ትርዑት እንዱቀርብሇት የጠየቀው አካሌ ከቴአትር 
ቤቱ ውጪ ያለ ባሇሙያዎችን በዝግጅቱ 
እንዱካተቱሇት ከፇሇገ  ወጪው ሇእያንዲንደ 
ሙያተኛ  በግሌ ይከፌሊሌ 

በቀን  100.00 
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16.7 የተሇያዩ ዴርጅቶች አጫጭር  ፉሌም ሇማሠራት ሲፇሌጉ የሚጠይቅ   

ክፌያ፣ 

የክፌያ ተመኑ ከዚህ በታች በተቀመጠው ሠንጠረዥ ሊይ የተመሇከተው ሆኖ 

የክፌያ አፇጻጸሙም የተዘጋጀው የፇጠራ ሥራ በሲዱ ወይም በኤምዱ ተቀርጾ 

ዘርፊ በሚመሇከተው የኪነ - ጥበብ ሌማት ሲኒየር ኦፉሰር ይቀርባሌ፡፡በስቴጅ 

ማናጀሩ ከተረጋገጠ በኃሊ በኪነ-ጥበብ አመራር ውሣኔ ሇአሠሪው ዴርጅት 

ይቀርባሌ፡፡ ቴአትር ቤቱም ከአሠሪው ዴርጅት በገባው ውሌ መሠረት ገቢው 

ይሰበስባሌ፡፡ የቴአትር ቤቱ የአገሌግልት ክፌያና የሙያተኞችን ክፌያ በዯንቡ 

በተተመነው መሠረት ሂሣብ ተሠርቶ ክፌያው ይፇፀማሌ፡ 

 

 

 

ተ.ቁ የሚሰራሊቸው ዴርጅቶች የክፌያ መጠን 

በብር 

1 መንግሥታዊ ዴርጅቶች  

1.1 ሇዴርሰት በዯቂቃ        50.00 

1.2 ሇዝግጅት በዯቂቃ        50.00 

1.3 ሇመሪ ተዋንያን በዯቂቃ   30.00 

1.4 ሇአጋር ተዋንያን በዯቂቃ  15.00 

1.5 አጃቢ ተዋንያን በቁርጥ   500.00 

2 መንግሥታዊ ያሌሆኑ ዴርጅቶች  

2.1 ሇዴርሰት በዯቂያ        100.00 

2.2 ሇዝግጅት በዯቂቃ        100.00 

2.3 ሇመሪ ተዋንያን በዯቂቃ   50.00 

2.4 ሇአጋር ተዋንያን በዯቂቃ  25.00 

2.5  አጃቢ ተዋንያን በቁርጥ 1000.00 
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ክፌሌ ስምንት፣ 

                 ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች 

17. የመተባበር ግዳታ፣ 

     ይህንን መመሪያ ሇማስፇፀምና ሇመፇፀም የሚመሇከተው ሁለ የመተባበር ግዳታ 

አሇበት፡፡ 

18. ቅጣት፣ 

     ይህንን መመሪያ የሚተሊሇፌ ማንኛውም አካሌ ወይም ግሇሰብ አግባብ ባሇው ህግ 

መሠረት ይጠየቃሌ፡፡ 

19. የተሻረ ወይም ተፇፃሚነት የላሇው መመሪያ፣ 

          በዚህ መመሪያ የተገሇፁትን ተግባራት ሇማከናወን ቀዯም ሲሌ የወጡ 

መመሪያዎች፣ ውሳኔዎችና ማንኛውም ከዚህ መመሪያ ጋር የሚቃረን መመሪያ 

ወይም የአሰራር ሌምዴ በዚህ መመሪያ በተጠቀሱት ጉዲዮች ሊይ ተፇፃሚነት 

አይኖረውም፡፡ 

20. መመሪያውን ስሇማሻሻሌ፣ 

     ይህ መመሪያ አስፇሊጊ ሆኖ ሲገኝ በመመሪያ አውጭው ወይም በሚመሇከተው አካሌ 

ሉሻሻሌ ይችሊሌ፡፡ 

21. መመሪያው የሚፀናበት ጊዜ፣ 

ይህ መመሪያ ከመጋቢት 7 /2005 ዒ.ም. ጀምሮ የፀና ይሆናሌ፡፡ 

 

ገብረፃዴቅ ሀጏስ 

የባህሌና ቱሪዝም ቢሮ ኃሊፉ 

መጋቢት 7/2005 ዒ.ም. 

አዱስ አበባ 
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ቅጽ 001 

 

የአዲራሽ አገሌግልት ኪራይ ውሌ 

ከዚህ በታች “አከራይ” ተብል የሚጠቀሰው --------------------------------------------------------- 

አዴራሻ ...........ክ/ከተማ……………. ወረዲ    ስሌክ ቁጥር ------------------ 

 እና ከዚህ በታች “ተከራይ” ተብል የሚጠቀሰው --------------------------------- 

አዴራሻ      ክ/ከተማ          ወረዲ         የቤት ቁጥር    የስሌክ 

ቁጥር     መካከሌ ዛሬ ------------------ ቀን -------ዒ/ም ይህ የአዲራሽ 

ኪራይ ውሌ በሁሇቱ ተዋዋዮች መካከሌ ተፇረሟሌ፡፡ 

                   የውሌ ጉዲይ፣  

1. ተከራይ ---------------------- በሚሌ ስያሜ የተዘጋጀውን 

ቴአትር/ፉሌም/ሙዚቃ በአከራይ አዲራሽ ሇህዝብ ሇማሳየት በመፇሇጉ እና 

አከራይም በርዕሱ የተገሇጸው ትርዑት በአዲራሹ እንዱታይ በኪራይ 

በመፇቀደ በአከራና በተከራይ መካከሌ የተዯረገ የአዲራሽ ኪራይ ውሌ 

ነው፡፡ 

2. አዲራሹ የተፇሇገው ሇስብሰባ ከሆነ አገሌግልት ጠያቂው አዲራሹን 

ሉገሇገሌበት በመጠየቁና አከራይም በመፌቀደ የተዯረገ ውሌ ነው፡፡ 

              ሀ. የተከራይ መብትና ግዳታ፣ 

   1 . ትርዑቱ የሚቀርብበት /ስብሰባ የሚዯረግበት/ ቀን …………………. ሰዒት  

       ……………………………. 

   2 . አዲራሹ የተፇሇገው ሇትርዑት ማሳያ ከሆነ የማሳያ ወይም የማሰራጫ ፌቃዴ  

ፍቶ ኮፒ፣ ስብሰባ ከሆነ ጥያቄ የቀረበበትን ዯብዲቤና የተፇቀዯ ስሇመሆኑ  

ማቅረብ አሇበት፡፡ 

3. ትርዑት አቅራቢው የመንግሥት ቀረጥ የተከፇሇበትን የመግቢያ ትኬት 

አስመዝግቦ ሇአከራይ ያስረክባሌ፡፡  

4. ውለ ከተፇረመበት ጊዜ ጀምሮ በየትርዑቱ/በየስብሰባው/ ብር --------------/---

-----------------/ የአዲራሽ ኪራይ እና ሇአዲራሽ አስተባባሪ፣ ሇአስተናጋጅ፣ 
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ሇጥበቃ፣ ሇጽዲት ሠራተኞች ፣ ትኬት ቆራጭ ሇቴክኒክ ባሇሙያዎች፣  

ሇስቴጅ ማናጀር የሊብ ማካካሻና የንፅህና ብዛታቸው ሠራተኞች 

ሇእያንዲንዲቸው ብር 5ዏ.ዏዏ /ሃምሣ ብር/ በፉርማቸው የሚወራረዴ   

ይከፌሊሌ፡፡ ክፌያው ከትርዑቱ 3 ቀን በፉት መከፇሌ ይኖርበታሌ፡፡ 

5. ተከራይ አዲራሹን  ከተረከበ በኃሊ እሳት ሉያቀጣጥለ በሚችለ ማናቸውም 

ሪችቶች ወይም እሳት ነክ ነገሮች ፇጽሞ መጠቀም አይችሌም፡፡  በቴአትር 

ቤቱ ንብረት ሊይ ጉዲት ቢዯርስ ቢጠፊ ወይም ቢጏዴሌ አከራይ 

በሚያቀርበው የዋጋ ተመን መሠረት ግምቱን ይከፌሊሌ፡፡ 

6. ተከራይ ውለን ማቋረጥ ቢፇሌግ ትርዑት ከሆነ መቅረብ ከሚገባው ከ15 

ቀን በፉት ስብሳባ ከሆነ ከ3 ቀን በፉት በጽሐፌ ሇአከራይ ማሣወቅ 

አሇበት፡፡ ሇትርዑት ተሰጥቶ የውሌ መቋረጫ ማስጠንቀቂያ ሰጥቶ ትርዑት 

ባይቀርብም  በ15 ቀን ውስጥ ያሇውን የአዲራሽ ኪራይ ይከፇሊሌ፡፡ 

7. ተከራይ ሇቴአትርና ሇሌዩ ትርዑት ……….. ሜትር ሇፉሌም ……… 

ሜትር የሆነ ዯረጀውን የጠበቀ ፖስተር ማቅረብ አሇበት፡፡ ከአከራይ ፌቃዴ 

ሳይሰጥ በግቢውም ሆነ በአዲራሹ ውስጥ ላልች ጽሐፍችን ፣ስዕልችንና 

ማስታወቂያዎችን መሇጠፌ፣ መስቀሌ ወይም ማሠራጨት አይቻሌም፡፡ 

8. ትርዑቱ ፉሌም ከሆነ ትርዑት ከመጀመሩ 1 ሰዒት በፉት የራሱን DVD 

ማጫወቻና LCD ኘሮጀክተሩን ይዞ በአዲራሹ በመገኘት የፉሌም ሙከራ 

ማዴረግ፣ ትኬቱን ማስረከብና በውለ መሠረት በሰዒቱ መጀመር አሇበት፡፡ 

9. ተከራይ በራሱ ምክንያት ኘሮግራሙን ቢያቋርጥ የከፇሇው ኪራይም ሆነ 

የሠራተኞች ክፌያ እንዱመሇስሇት መጠየቅ አይችሌም፡፡ 

ሇ. የአከራይ መብትና ግዳታ፣ 

1. አዲራሹ የተፇሇገውሇትርዑት ማቅረቢያ ከሆነ የኪራይ ውለ ከመፇረሙ በፉት 

የትርዑት ማሳያ ወይም ማሰራጫ ፇቃዴ ሰነዴ ከተከራይ ተረክቦ ከውለ ጋር 

ያያይዛሌ፡፡ ስብሰባ ከሆነ የተፇቀዯበትን ሰነዴ ያያይዛሌ፡፡ 

2. በውለ መሠረት የአዲራሽ ኪራይና ስራ ሇሚመዴባቸው ሠራተኞች የሊብ 

ማካሻና የንፅሕና ክፌያ ከተከራይ ይቀበሊሌ ሠራተኞችን ይመዴባሌ፡፡ 

3. አዲራሹ በመንግሥት ትዕዛዝ 2 ሇአስቸኳይ ሥራ ከተፇሇገ ከ 2 ቀን በፉት 

አከራይ ሇላሊ የሥራ ጉዲይ ቢፇሌገው ከ5 ቀን  አስቀዴሞ ሇተከራይ 

ያሳውቃሌ፡፡ ሆኖም ከአከራይ አቅም በሊይ በመንግሥት ትዕዛዝ ወይም 
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መመሪያ ሇላሊ ሥራ ቢፇሇግና የዕሇቱ ትርዑቱ ቢሠረዝ በሁሇቱ ተዋዋዩች 

ስምምነት ላሊ ተሇዋጭ ኘሮግራም ይይዝሇታሌ፡፡ 

4. ተከራይ ፇቃዴ ከተሰጠበት ትርዑት ውጭ ሲያሳይ በአከራይ ወይም አግባብ 

ባሇው አካሌ ቢዯረስበት አከራይ ውለን መቋረጥ ይችሊሌ፡፡ በዚህ ምክንያት 

ሇተቋረጠ ውሌ ተከራይ የከፇሇውን ሂሳብ አከራይ አይመሌስም፡፡ 

5. አከራዩ ተከራይ በሚፇጥራቸው ችግሮች ምክንያት ውለን ሇማቋረጥ ሇተከራዩ 

ከ15 ቀናት በፉት በጽሐፌ ማሳወቅ ይኖርበታሌ፡ 

ሏ. ሇውለ ተፇጻሚ የሚሆኑ ህጏች፣ 

ይህ ውሌ የአስተዲዯር መሥሪያ ቤት ውሌ ሆኖ በዚህ ውሌ ውስጥ ያሌተገሇጸ ነገር ቢኖር 

ወይም ሇውለ አተረጓገም የፌ/ብ/ህ/ቁ 1731.2945 እና ተከታዮች እንዱሁም 3131 እና 

ተከታዮቹ አግባብነት እንዱኖራቸው ሁሇታችንም ወገኖች ተስማምተናሌ፡፡  

ይህ ውሌ ከ -------------------- ቀን ----------- ዒ/ም እስከ --------------- ቀን ---------- ዒ/ም 

ዴረስ የፀና ይሆናሌ፡፡ 

ይህ ውሌ በአራት ኮፒ ተዘጋጅቶ 1ኛው ሇአከራይ 2ኛው ሇተከራይ 3ኛው ሇሂሣብ ክፌሌ  

4ተኛው በአከራይ የሠራተኛ መረጃና ሪከርዴ ቢሮ ይቀመጣሌ፡፡ 

ስሇ ተከራይ                                 ስሇ አከራይ 

ስም -----------------------     ስም ---------------------------- 

ፉርማ ---------------------    ፉርማ -------------------------- 

ቀን -------------------------    ቀን ----------------------------- 

እማኞች፣ 

1/--------------------------------- 

2/-------------------------------- 

3/------------------------------- 
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ቅጽ 002 

ትርዑት እንዱቀርብሊቸው የሚጠይቁ አገሌግልት ፇሊጊዎች የስምምነት ውሌ 

አገሌግልት ሰጭ፡- በአ.አ.ከ.አ ባህሌና ቱሪዝም ቢሮ ……………………………….. 

ክፌሇ ከተማ    ወረዲ    የስሌክ ቁጥር    

አገሌግልት ተቀባይ      

አዴራሻ ……….ክ/ከተማ …………ወረዲ………..ቀበላ    የቤ.ቁ   

የስሌክ ቁጥር      

ሀ/ ትርዑቱ እንዱቀርብሇት የጠየቀው አገሌግልት ተቀባይ ተወካይ ስም ……….. 

የሥራ ዴርሻ ---------------  

ሇ/ ትርዑቱ የሚቀርብበት ቀን ………. ቦታ…………. ሰዒት …………      

   ከ…………..እስከ………………  

ሏ/ አገሌግልት ተቀባይ እንዱቀርብሇት የሚፇሌገው የትርዑት ዒይነት  

……………. 

መ/ አገሌግልት ጠያቂው አካሌ ሇአገሌግልቱ የሚከፌሇው ክፌያ ብር 

………………. በ/----/ 

ሠ/ አገሌግልት ጠያቂው አካሌ ሇሙያተኞች የሚከፌሇው የፅዲትና የሊብ ማካካሻ 

ብር …………….. / ---------------------------/ 

                     የውለ ጉዲይ፣ 

አገሌግልት ተቀባይ ---------------------------- በሚሌ ስያሜ የሚታወቀው --------------

----- ትርኢት በአገሌግልት ሰጭ እንዱቀርብሇት በመጠየቁና አገሌግልት ሰጭም 

የተጠየቀውን ዝግጅት ሇማቅረብ በመስማማቱ  በአገሌግልት ሰጪና በአገሌግልት 

ተቀባይ መካከሌ የተዯረገ ትርኢት የማቅረብ ውሌ ነው፡፡ 

 

              ሀ. የአገሌግልት ተቀባይ መብትና ግዳታ 

1. አገሌግልት ተቀባይ በአገሌግልት ሰጭ እንዱቀርብሇት ሇጠየቀው ትርዑት ሉከፌሌ 

የተስማማበትን የአገሌግልት ፤ የፅዲትና የሊብ  ማካካሻ ክፌያ ውለ እንዯተፇረመ 

በቅዴሚያ ሇመክፇሌ ተስማምቷሌ፡፡ የአከፊፇለ ሁኔታም  የአገሌግልት ክፌያው 

በተቋሙ ህጋዊ ዯረሰኝ የሚወራረዴ ሲሆን የጽዲትና የሊብ ማካካሻ ክፌያ ግን 

በአገሌግልት ሰጭው ዯረሰኝ ሳይሆን በተሣታፉ ባሇሙያዎች ፉርማ  ይሆናሌ፡፡  
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2. ትርኢት እንዱቀርብሇት የጠየቀው አገሌግልት ተቀባይ በውለ የተጠቀሰው ትርኢቱ 

የሚቀርብበትን ቀንና ሰዒት መሇወጥ ቢፇሌግ ትርኢቱ ከሚቀርብበት 5 ቀን በፉት 

ሇአገሌግልት ሰጭ ማሳወቅ አሇበት፡፡ ነገር ግን ሳያሳውቅ ቢቀር የከፇሇው ክፌያ 

አይመሇስሇትም፡፡ 

3. ትርኢቱ እንዱቀርብሇት የጠየቀው አገሌግልት ተቀባይ ትርኢቱ የሚቀርብበትን 

መዴረክ በቅዴሚያ ያመቻቻሌ፡፡ ሇአገሌግልት ሰጪም በቅዴሚያ ማሣየት 

ይጠበቅበታሌ፡፡  

4. አገሌግልት ተቀባይ ትርኢት እንዱቀርብሇት የጠየቀው በአዱስ አበባ ወይም ከአዱስ 

አበባ ውጪ ከሆነ ሇሙያተኞች እና ሇትርኢቱ አስፇሊጊ ሇሆኑ መጠቀሚያ 

መሣሪያዎች ማጓጓዥ ትርኢቱ ከሚቀርብበት 3፡ዏዏ ሰዒት በፉት ከተቋሙ ወዯ 

ትርኢቱ ማቅረቢያ ቦታ እና ትርኢቱ ከቀረበበት ወዯ ተቋሙ  ማጓጓዥ 

ተሽከርካሪዎች ማቅረብ ይጠበቅበታሌ፡፡ ሆኖም ትርኢቱ የሚያሌቅበት ሰዒት 

ከምሽቱ 2፡ዏዏ ሰዒት በኃሊ ከሆነ ሙያኛውን በየቤቱ ማዴረስ አሇበት፡፡ ሙያተኛውን 

በየቤቱ ማዴረስ ካሌቻሇ የትርኢቱ መጠቀሚያ መሣሪያዎቹን ወዯ አገሌግልት ሰጭ 

መ/ቤት ከመሇሰ በኃሊ ሙያተኛው ወዯየቤቱ የሚዯርስበትን አሠራር ከአገሌግልት 

ሰጭ ጋር በሚዯረግ ስምምነት መሠረት ክፌያ ይፇፅማሌ፡፡ 

5. አገሌግልት ተቀባይ እንዱቀርብሇት በጠየቀው ትርኢት ውስጥ የውጭ ባሇሙያዎች 

እንዱካተቱ ከፇሇገ ሙያተኞቹ የሚጠይቁት ክፌያ በቅዴሚያ ራሱ ተዯራዴሩ 

ክፌያውን መስማማት ይጠበቅበታሌ፡፡የሚሳተፊት ሙያተኞች በተቋሙ ባሇሙያዎች 

ሥራዎቻቸው ተጠንተው የሚቀርቡ ከሆነ ሇጥናቱ በሚወስዯው ጊዜ መሠረት 

ሇእያንዲንደ አርቲስት የሌምምዴ ጊዜ ክፌያ ብር 100.ዏዏ በቀን  ይከፌሊሌ፡፡ 

6. አገሌግልት ተቀባይ እንዱቀርብሇት በጠየቀው ትርኢት ውስጥ በሚፇሌገው ርዕሰ 

ጉዲይ ጭብጥና ይዘት መሠረት አዱስ የፇጠራ ሥራ እንዱዘጋጅሇት ከፇሇገ የክፌያ 

አፇጻጸሙ ዯንብ ቁጥር 53/2005 ሇማስፇፀም በወጣው መመሪያ ቁጥር 5/2ዏዏ5 

አንቀፅ 13 ንዐስ አንቀፅ 13/21 በተገሇፀው ሰንጠረዥ መሠረት ይሆናሌ፡፡ 

 

ሇ. የአገሌግልት ሰጪ መብትና ግዳታ 

1. አገሌግልት ሰጪ ከአገሌግልት ተቀባይ ጋር በተስማማው መሠረት ትርኢቱን 

በተባሇው ቀን፣ሰዒትና ቦታ ተገኝቶ ሇማቅረብ ተስማምቷሌ፡፡ ትርዑቱ የሚቀርብበትን 

መዴረክ በቅዴሚያ ተመሌክቶ የማረጋገጥ ኃሊፉነት አሇበት፡፡እንዱሁም የትርኢት 
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ማቅረቢያ ሰዒት ከመዴረሱ 2፡ዏዏ ሰዒት በፉት በቦታው ተገኝቶ ቅዴመ ዝግጅት 

ማዴረግ ይኖርበታሌ፡፡ 

2. በውለ የተጠቀሰውን የአገሌግልት ክፌያና የባሇሙያዎችን የጽዲትና የሊብ ማካካሻ 

ክፌያ ውለ እንዯተፇረመ ከትርኢቱ ማቅረቢየ ቀን በፉት በቅዴሚያ ተቀብል 

ተሣታፉ አርቲስቶችን አስፇርሞ ሰነደን ሇውሌ ተቀባይ ማስረከብ ይኖርበታሌ፡፡ 

3. ውሌ ሰጪ ከውሌ ተቀባይ ጋር በተስማማው የትርኢትማቅረቢያ ቀን፣ሰዒትና ቦታ 

ሇማቅረብ የማይችሌበት አስገዲጅ ሆኔታ ሲፇጠር የትርኢት ማቅረቢያው ቀን 

ከመዴረሱ 5 ቀን በፉት ሇውሌ ተቀባይ ማሣወቅ ይኖርበታሌ፡፡ ሆኖም የተፇጠረው 

አስገዲጅ ሁኔታ ሲወገዴ አገሌግልት ተቀባይ በመረጠው ቀን ትርዑቱ ይቀርብሇታሌ፡፡ 

ሏ. ሇውለ ተፇጻሚ የሚሆኑ ህጎች 

ይህ ውሌ የአስተዲዯር መ/ቤት ውሌ ሆኖ በዚህ ውሌ ውስጥ ያሌተገሇፀ ነገር ቢኖር ወይም 

ሇውለ አተረጓጎም የፌ/ብ/ህ/ቁ/1731 እና ተከታዮች እንዱሁም 3131 እና ተከታዮቹ 

አግባብነት እንዱኖራቸው ሁሇታችንም ወገኖች ተስማምተናሌ፡፡ 

ይህ ውሌ በሶስት ኮፒ ተዘጋጅቶ አንዯኛው ኮፒ ሇውሌ ተቀባይ ሲሰጥ ሁሇተኛው ኮፒ 

ሇውሌ ሰጪ በመዝገብ ቤት ሲቀመጥ ሶስተኛው ኮፒ ሇሂሣብ ክፌሌ ይሰጣሌ፡፡ 

ውሌ ሰጪ ስም             ውሌ ተቀባይ     

ፉርማ                   ፉርማ                   

ውሌ ሲፇጸም የነበሩ ምስክሮች 

ስም      ፉርማ      ቀን      

ስም     ፉርማ     ቀን      

ስም -------------------     ፉርማ ------------------------------    ቀን ------------------------- 
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ቅጽ 003 

 

ሇተጋባዥ ባሇሙያዎች የተዘጋጀ ውሌ 

ከዚህ በታች ዉሌ ሰጪ ተብል በሚጠራው ---------------------------------- 

አዴራሻ ክ/ከተማ ---------- ወረዲ ----- የቤት ቁጥር  ---- ስሌክ ቁጥር ------------------------- 

እና በላሊ ወገን ውሌ ተቀባይ ተብል በሚጠራው ------------------------------------------ 

አዴራሻ ክ/ከተማ ---------ወረዲ -------------------- የቤት ቁጥር --------የስሌክ ቁጥር--- 

ከዚህ ቀጥል የተመሇከተውን ውሌ በሁለቱ ተዋዋይ ወገኖች መካከሌ ተፇርሟሌ፡፡ 

1. ውሌ ተቀባይ የተጋበዘበት የሙያ ዘርፌ --------------------------------- ሲሌ ውሌ ሰጩ 

እያዘጋጀ በሚያወጣሇት የሌምምዴና የመዴረክ ኘሮግራም ሇመሥራት 

ተስማምተዋሌ፡፡ ውሌ ሰጪ በውለ መሠረት ሥራው መፇጸሙን ይቆጣጠራሌ፡፡ 

2. ውሌ ተቀባይ በተጠየቀበት የመሇማመጃ ጊዜና የመዴረክ ሥራዎች በስፌራው 

የመገኘት ግዳታ አሇበት፡፡ 

3. ይህ ውሌ ከተፇረመበት ከ--------------------- ቀን -------- ዒ/ም ጀምሮ ትርዑቱ 

ከመዴረክ እስከሚወርዴ ዴረስ የፀና ይሆናሌ፡፡ 

4. ውሌ ተቀባይ ሇሥራው መገሌገያ የሚሰጠውን መሣሪያና አሌባሳት በጥንቃቄ መያዝ 

አሇበት፡፡ 

5. ውሌ ሰጪ ሇውሌ ተቀባይ ይህንን ተግባር ሇማስፇፀም በወጣው መመሪያ መሠረት 

በሌምምዴ ብር ---------------በወር እና በመዴረክ ብር --------------- ሉከፌሇው 

ተስማምተዋሌ፡፡ 

6. ውሌ ተቀባይ ሇሥራው ወዯ ክሌሌ ጉዞ በሚያዯርግበት ጊዜ የሚከፇሇው በመዴረክ 

ብር ------------------------------ ሆኖ በውል አበሌ ይሠራሌ፡፡ የውል አበለ አከፊፇሌ 

መንግስት ሇውል አበሌ ባወጣው የክፇያ ህግ መሠረት ይሆናሌ፡፡ 

7. ውሌ ተቀባይ የውለ ጊዜ ከማብቃቱ በፉት ውለን ማቋረጥ ቢፇሌግ ከ3ዏ ቀን በፉት 

በጽሐፌ ሇውሌ ሰጭ በማሣወቅ ሉሠረዝ ይችሊሌ፡፡ 

8. ውሌ ተቀባይ በወጣሇት ኘሮግራም መሠረት በሌምምዴ ኘሮግራም ሳይገኝ ቢቀር 

ወይም ሲሇማመዴ ቆይቶ ትርዑቱ ሇህዝብ በሚቀርብበት ቀን ከሥራው የቀረ እንዯሆነ 

ውሌ ሰጭ በዕሇቱ ገቢና ኪሣራ የመክፇሌ ግዳታ አሇበት ውሌ ሰጭ በዕሇቱ ያጣው 
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ገቢ ተዯምሮ ትርዑቱ ከተቋረጠበት ዕሇት በፉት ያለት የ3 ቀናት ገቢ ተዯምሮ 

አማካዩ ውጤት ይሆናሌ፡፡ 

9. ውሌ ሰጭ በማናቸውም ጊዜ ውሌ ተቀባይ በሥራ ሰዒት በስንፌና፣በስካር ወይም በሥነ 

ምግባር ጉዴሇት የተሰጡትን ሥራዎች በቅሌጥፌና ያሊከናወነ መሆኑን ውሌ ሰጪ 

ሲረጋገጥ የ15 ቀን ማስጠንቀቂያ በመስጠት ውለን መሰረዝ ይችሊሌ፡፡ 

10. ይህ ውሌ በ3 ኮፒ ተጽፍ 1ኛው ሇውሌ ሰጪ 2ኛው ሇውሌ ተቀባይ 3ኛው ከትዕዛዙ 

ጋር ሇሂሣብና በጀት ክፌሌ ይተሊሇፊሌ፡፡ 

 

ስሇ ውሌ ሰጭ -------------------------              ስሇ ውሌ ተቀባይ ------------------- 

ፉርማ --------------------------                    ፉርማ  ------------------------------- 

 

ምስክሮች ስምና ፉርማ 

ስም          ፉርማ           ቀን ----------------------- 

ስም          ፉርማ           ቀን ----------------------- 

ስም -------------------     ፉርማ ------------------------------    ቀን ------------------------- 
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ቅጽ 004 

የቴአትር ዴርስት መረከቢያ ቅፅ  

የ ------------------------------------------- ቴአትር  

የተውኔቱ ርዕስ ------------------------------------------------------------ 

ዯራሲው -------------------------------------------------------------------- 

ተርጓሚው /ትርጉም ከሆነ/ ---------------------------------------------- 

የተውኔቱ ዒይነት  

ሀ/ ኮሜዱ ------------------------- ትራጄዱ ---------------- ላሊ ---------- 

ሇ/ ወጥ ዴርሰት ----------------- ትርጉም ---------------- አዛማጅ ---------------- 

ሏ/ ትርጉም /አዛማጅ/ መነሻ ሃሣብ ከሆነ - የዴርሰቱ ርዕስ -------------------- 

                                  - የዯራሲው ስም -------------------- 

የገፅ ብዛት ------------------------- 

የቅጂ ብዛት ----------------------- 

የፀሏፉ ተውኔቱ ወኪሌ /አስፇሊጊ ከሆነ/ ------------------------------------------ 

ተውኔቱ ሇቲያትር ቤቱ የቀረበበት ቀን/የተሰጠበት ቀን ------------------------ 

የግምገማ ውጤቱ የሚሰጥበት ቀን ------------------------------------------------- 

በተውኔቱ ሥራ ቲያትር ቤቱን ባሇሙያ አሳትፍ ከሆነ የባሇሙያ ስም ----------- 

   ዯራሲውና ቴአትር ቤቱ ሉያሟሊቸው የሚገቡ፣ 

1. የተውኔቱ ዯራሲ ሇግምገማ የተውኔቱን ጽሐፌ 5 ኮፒዎች አስተይቦ ወይም 

በኮምፒዩተር አዘጋጅቶ ያቀርባሌ፡፡ 

የግምገማ ውጤት በመዝገብ ቤት በኩሌ ሇዯራሲው እንዱዯርሰው ያዯርጋሌ፡፡ 

2. ቴአትር ቤቱ ሇአንዲንዴ ጥያቄዎችና ማብራሪያዎች ዯራሲውን በሚጠራበት ጊዜ 

ጥሪውን አክብሮ መገኘት ይጠበቅበታሌ፡፡ 

3. ዯራሲው ካሌተስማማ ዴርሰቱን መውሰዴ ይችሊሌ፡፡ ሆኖም ቲያትር ቤቱ የገምጋሚ  

ኮሚቴው ሇግምገማ ያሳሇፇውን ጊዜና ዕውቀት ከግምት ውስጥ ባስገባ የገንዘብ ስላት 

መጠን ዯራሲው ቲአትር ቤቱ ሇገምጋሚው ኮሚቴ በወቅቱ የሚከፌሇውን ክፌያ ብር 

2ዏዏዏ.ዏዏ /ሁሇት ሺህ ብር/ ይከፌሊሌ፡፡ 
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4. ዯራሲው በተውኔቱ ሊይ ሇሚነሳ የባሇቤትነት ጥያቄ ኃሊፉነት አሇበት፡፡ ሥራው 

ትርጉም ከሆነ ምንጩን በተገቢው ሁኔታ መጥቀስ ይኖርበታሌ፡፡ አስፇሊጊ ሆኖ 

ሲገኝም ምንጩን እንዱያቀርብ ሲጠየቅ ማቅረብ አሇበት፡፡ 

5. ዯራሲው ያቀረበው ሥራ ትርጉም ወይም አዛማጅ ትርጉም፣ወይም መነሻ ሀሣብ 

መሆኑን ሳያሳውቅ ቀርቶ እና ሆኖ ሲገኝ  በወጥ ሥራዎችና በትርጉም ሥራዎች 

የተቀመጠውን የገንዘብ ሌዩነት መጠን እንዱከፇሌ ይገዯዲሌ፡፡በህግም ይጠየቃሌ፡፡ 

6. የተውኔት አቅርቢው ከመዝገብ ቤት የግምገማ ውጤቱን ብቻ ይቀበሊሌ፡፡ ቅሬታ ካሇው 

ቅጂዎቹን በመተው በሶስት ቀናት ውስጥ ሇኪነ-ጥበባት አመራር ዲይሬክተር 

ያሳውቃሌ፡፡ ቅሬታ ከላሇው ኮፒዎቹን ከ3 ቀናት በኋሊ ይረከባሌ፡፡ ቅጂዎቹን 

ከተረከበ በኋሊም ቅሬታ ማቅረብ አይችሌም፡፡ 

7. በቀረበው ቅሬታ በዲይሬክተሩ ውሣኔ ካሌተስማማ ውሣኔው በተሰጠው በ3 ቀናት 

ውስጥ ሇባህሌ ዘርፌ ሇም/ቢሮ ኃሊፉ ቅሬታውን ያቀርባሌ፡፡ ሀሊፉው የቅሬታ አቤቱታ 

በዯረሰው በ15 ቀን ውስጥ ውሣኔ ይሰጣሌ፡፡ የተሰጠው ውሣኔ የመጨረሻ ይሆናሌ፡፡ 

ቅሬታ ከላሇው የግምገማው ሪፖርት በዯረሰው በአራተኛ ቀኑ ሇዚሁ ተብል 

በተዘጋጀው  

8. የተውኔቱ አቅራቢ በዴርሰቱ ሥራ የቴአትር ቤቱን ሠራተኛ ካሳተፇ የማሣወቅ 

ኃሊፉነት አሇበት፡፡ 

       የተሣታፉው ስም ይግሇፁ --------------------------------------------------------- 

9. የተውኔት ፅሐፌ አቅራቢው የግምገማ ውጤቱ በዯረሰ በስዴስት ወራት ጊዜ ውስጥ 

ሇቴአትር ቤቱ ያስረከበውን የተውኔት ፅሐፌ በሙለ መረከብ አሇበት፡፡ ሳይረከበው 

ከስዴስት ወራት ጊዜ በሊይ ቢቆይ ቴአትር ቤቱ በኃሊፉነት አይጠየቅም፡፡ 

10. ተውኔቱ ሇመዴረክ ብቁ መሆኑ ተረጋግጦ ካሇፇ በኃሊ ተራውን ጠብቆ 

የሚመዯረክበትን ጊዜ ቴአትር ቤቱ ሇዯራሲው ያሳውቃሌ፡፡ 

11. ሇግምገማ የቀረበው ተውኔት ብቃት ከላሇው ከአስተያየት ጋር ሇዯራሲው እንዱዯርስ 

ይዯረጋሌ፡፡ 

12. ተውኔቱን ብቁ ሆኖ ሲገኝ ቴአትር ቤቱ አዘጋጅ በመመዯብ፣ተውኔቱ በአዘቦት ቀናት 

ወይም በእረፌት ቀናት በመዴረክ ተዘጋጅቶ ሇህዝብ እንዱቀርብ ያዯርጋሌ፡፡ 

13. ሇተውኔቱ አቅራቢ ዴርሰት ሇማግኘት የወጣው ማስታወቂያ የመጨረሻ ቀን ጀምሮ 

እስከ ሁሇት ወር ከአሥር አምስት ቀናት ዲይሬክተሩም የቅሬታ አቤቱታ በዯረሰው 

በአሥር ቀን ውስጥ ሇቅሬታው መሌስ መስጠት አሇበት፡፡ 
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14. የዴርሰት መመሇሻ ቅጽ በሠራተኛ መረጃና ሪከርዴ ኦፉሰር አማካይነት ስክሪኘቱ 

ይመሇስሇታሌ፡፡ 

 

እኔ -------------------------------------------------------- 

አዴራሻ /ከተማ/ --------------------------------------- 

ክፌሇ ከተማ --------------------------------------------- 

የስሌክ ቁጥር --------------------------------------------- 

ከዚህ በሊይ በቅፁ የተዘረዘሩትን በሙለ አንብቤ በቅፁ የሞሊሁት መረጃ ትክከሇኛ መሆኑን 

እያረጋገጥኩ የተስማማሁ መሆኔን በፉርማዬ አረጋግጣሇሁ፡፡ 

ስም -------------------------------------- ፉርማ -------------------------- ቀን ---------------------- 

 

የተውኔቱ ተረካቢ 

ስም ------------------------------------- 

ፉርማ ---------------------------------- 

ስሇ ------------------------------------- 

ውጤት የሚሰጥበት ቀን ------------ 

ማሳሰቢያ፣ 

ይህ ቅፅ በሁሇት ኮፒ ተሞሌቶ አንዯኛው ሇዯራሲው፣ሁሇተኛው ሇቴአትር ቤቱ 

የሠራተኛ መረጃና ሪከርዴ ክፌሌ ቀሪ ይሆናሌ፡፡ 

የተውኔቱ አቅራቢ ሇቴአትር ቤቱ ያስረከቧቸውን የተውኔት ቅጂዎች መውሰዴ 

የሚችሇው ይህንን ቅፅ ሇሠራተኛ መረጃና ሪኮሪዴ ቢሮ ሲመሌስ 

ነው፡፡የግምገማ ውጤቱን ወስድ ቅሬታ የሚያቀርብ ከሆነ ግን ቅሬታው 

እስኪስተናገዴ ቅጂዎቹ በቴአትር ቤቱ ይቆያለ፡፡ 

ቴአትር ቤቱ ሇሚስጥራዊ ግምገማ እንዱያመቸው የቀረበሇትን ዴርሰት 

የዯራሲውን ስም፣አዴራሻ፣ርዕስ በማጥፊት በኮዴ ቁጥር ይተካዋሌ፡፡ 
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ቅጽ 005 

የዜማ፣የግጥም እና የሙዚቃ ቅንብር መረከቢያ ቅፅ  

የ -------------------------------- ቴአትር ቤት 

በዴርሰት አቅራቢዎች የሚሞሊ ቅፅ፣ 

የዴርሰቱ ርዕስ ...................................................................... 

ዯራሲው ------------------------------------------------------------------- 

የዴርሰቱ አይነት  በባህሌ ---------------------------- በዘመናዊ ------------------ 

የቀረበው ዴርሰት ብዛት  በባህሌ ------------------------  በዘመናዊ ------------ 

የቅጂ ብዛት  በጽሁፌ ------------------------- በካሴት/በሲዱ/ --------------------- 

የዴርሰት አቅራቢ ወኪሌ /አስፇሊጊ ከሆነ ---------------------------- 

ዴርሰቱ የቀረበበት ቀን -------------------------------------------------- 

የግምገማ ውጤት የሚሰጠበት ቀን ------------------------------------ 

   የቴአትር ቤቱን ባሇሙያ ካሳተፇ ባሇሙያ ስም --------------------- 

ዯራሲውና ቴአትር ቤቱ ሉያሟሊቸው የሚገቡ፣ 

1. የግምገማ ውጤት በሠራተኛ መረጃና ሪከርዴ ኦፉሰር አማካኝነት እንዱሰጠው 

ይዯረጋሌ፡፡ 

2. ዴርሰቱ ተገምግሞ ካሇፇ በኃሊ ዴርሰቴ ይመሇሰሌኝ የሚሌ ጥያቄ ቴአትር ቤቱ 

አያሰናግዴም፡፡ ሆኖም ዴርሰቱ አሌፍ ቴአትር ቤቱ በተሇያዩ ምክንያቶች መሠረት 

ባይችሌ ከ1 ወር ተኩሌ ጊዜ በኃሊ ዴርሰቱ ይመሇሳሌ ነገር ግን ዴርሰቱን ዯራሲው 

ላሊ ጊዜ እንዱሠራሇት ከፇሇገ ከቴአትር ቤቱ ጋር በሚያዯርገው ስምምነት 

መሠረት ይሠራሌ፡፡ 

3. ሇግምገማ የቀረበው ዴርሰት ብቃት ከላሇው ከአስተያየት ጋር ሇዯራሲው 

እንዱዯርስ ይዯረጋሌ፡፡ 

4. ዯራሲው በዴርሰቱ ሊይ ሇሚነሳ የባሇቤትነት ጥያቄ ሀሊፉነት አሇበት፡፡ 
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5. ዴርሰት አቅራቢው ዴርሰት ሇመቀበሌ ማስታወቂያ ከወጣበት የመጨረሻ ቀን 

ጀምሮ በ15 ተከታታይ የሥራ ቀናት ውስጥ ውጤቱ እንዱያውቀው ይዯረጋሌ፡፡ 

በውጤቱ ቅሬታ ያሇው ባሇመብት ውሣኔው በዯረሰው በ3 ቀን ጊዜ ውስጥ 

ያቀረበውን ኮፒ ሳይወስዴ ቅሬታውን ሇቢሮው ያቀርባሌ፡፡ቢሮው ቅሬታው 

በዯረሰው በ1ዏ የሥራ ቀናት ወስጥ መሌሱን ያሳውቃሌ፡፡ ውሣኔውም የመጨረሻይ 

ይሆናሌ፡፡  

 

እኔ -------------------------------------------------------- 

አዴራሻ /ከተማ/ --------------------------------------- 

ክፌሇ ከተማ --------------------------------------------- 

የስሌክ ቁጥር --------------------------------------------- 

ከዚህ በሊይ ዴርሰት ያሊሇፇ ሆኖ በቅፁ የተዘረዘሩትን በሙለ አንብቤ በቅፁ የሞሊሁት 

መረጃ ትክከሇኛ መሆኑን እያረጋገጥኩ የተስማማሁ መኔን በፉርማዬ አረጋግጣሇሁ፡፡ 

ስም -------------------------------------- ፉርማ -------------------------- ቀን ---------------------- 

የዴርሰቱ ተረካቢ 

ስም -------------------------------------     ፉርማ ---------------------------------- 

ስሇ ------------------------------------- 

ውጤት የሚሰጥበት ቀን ------------ 

ማሳሰቢያ፣ 

ይህ ቅፅ በሁሇት ኮፒ ተሞሌቶ አንዯኛው ሇዯራሲው፣ሁሇተኛው ሇቴአትር 

ቤቱ የሠራተኛ መረጃና ሪከርዴ ክፌሌ ቀሪ ይሆናሌ፡፡ 

የዴርሰቱ አቅራቢ ሇቴአትር ቤቱ ያስረከቧቸውን የዴርሰት ቅጂዎች 

መውሰዴ የሚችሇው ይህንን ቅፅ ሇሠራተኛ መረጃና ሪኮሪዴ ቢሮ ሲመሌስ 

ነው ቅፁ ከጠፊበት ስሇመጥፊቱ ከፖሉስ ማስረጃ ማቅረብ ይኖርበታሌ፡፡ 

የግምገማ ውጤቱን ወስድ ቅሬታ የሚያቀርብ ከሆነ ግን ቅሬታው 

እስኪስተናገዴ ቅጂዎቹ በቴአትር ቤቱ ይቆያለ፡፡ 

ቴአትር ቤቱ ሇሚስጥራዊ ግምገማ እንዱያመቸው የቀረበሇትን ዴርሰት 

የዯራሲውን ስም፣አዴራሻ፣ በኮዴ ቁጥር ይተካዋሌ፡፡ 
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  ቅጽ 006 

በባህሌና ቱሪዝም ቢሮ 

የተጋባዥ የመዴረክ ክፌያ መጠየቂያ  

    ቀን  ----------------------------    

የተጋባዥ ስም ---------------------------------------------------------------- 

የተሳተÕበት ክፌሌ ----------------------------------------------------------- 

የቴአትሩ /የሙዚቃ ዴራማው/ ርዕስ --------------------------------------- 

የተሳተÕበት ቀን -------------------------------------------------------------- 

የክፌያ መጠን በመዴረክ ---------/--------------------------------------------/ 

የክፌያ መጠን በሌምምዴ -----------/----------------------------------------/ 

      በወር ------------------------/ ------------------------------------------------/ 

      ጥቅሌ ክፌያ ---------------/ --------------------------------------------/ 

የጠያቂው ስም ---------------------------------------- 

        ፉርማ --------------------------------------- 

        ቀን ------------------------------------------ 

አረጋጋጭ ስቴጅ ማናጀር 

ስም -------------------------------    

ፉርማ ----------------------------  

ቀን ------------------------------- 

ያፀዯቀው የኪነጥበብ አመራር ዲይሬክተር 

ስም --------------------------------   

ፉርማ -----------------------------  ፣ ቀን ----------------------- 


