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መግቢያ 

የአዱስ አበባ ከተማ የፋዯራሌ መንግስቱ ርዕሰ ከተማ፣ የአፌሪካ ህብረትና የተሇያዩ ዓሇም 

አቀፌ ተቋማት መቀመጫ፣ የሀገሪቱን ብሔሮች ብሔረሰቦች እና ህዝቦች ጥንቅር 

የሚያንፀባርቅ ሰፉና አዲጊ ነዋሪ ያሇባት ስሇሆነች ዘመናዊ እና ምቹ የሆነ የሥራና የመኖሪያ 

ከተማ ሇማዴረግ የሚያስችሌ ሰፉ የሌማት እንቅስቃሴ እየተከናወነባት ትገኛሇች፡፡ ሇዚህ 

የሌማት እንቅስቃሴ ዋነኛው አስፇሊጊ ነገር ዯግሞ መሬት መሆኑ አያጠያይቅም፡፡  

ይህን ተከትል የከተማዋን እዴገት ሇማፊጠን ሲባሌ በሚዯረገው የሌማት እንቅስቃሴ 

ምክንያት በማስፊፉያ አካባቢዎች  ውስጥ የሚኖሩ አርሶ እዴሮች ካሇምንም ቅዴመ ዝግጅት 

እና አርሶ አዯሩን ፌትሐዊ ተጠቃሚ ባሊዯረገ መንገዴ ከይዞታቸው እንዱነሱ ሲዯረግ የቆየ 

በመሆኑ ሇከፊ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ እና ሥነ-ሌቦናዊ ቀውስ ተዲርገው መቆየታቸው 

ሇማንም ግሌጽ ነው፡፡ 

በዚህ መሰረት በግብርና ሥራ እየተዲዯሩ ሊለ አርሶ አዯሮች ምርትና ምርታማነታቸዉን 

በማሳዯግ፣ ተጠቃሚነታቸዉን ሇማስቀጠሌ፣ በሌማት ምክንያት ከይዞታቸው ሇተፇናቀለና 

በግብርና ስራ ሊይ ሇተሰማሩ አርሶ አዯሮች ተገቢዉን የማቋቋም ተግባር በማከናወን ዘሇቄታዊ 

ተጠቃሚነታቸዉን ሇማረጋገጥ የሚያስችሌ ግሌጽ አሰራር መዘርጋት ያስፇሌጋሌ፡፡  

ስሇሆነም በግብርና ሥራ የተሰማሩ እና በሌማት ምክንያት ከይዞታቸው ሇተፇናቀለ አርሶ 

አዯሮች እና ቤተሰቦቻቸው ያለበትን ነባራዊ ሁኔታ ማሇትም፡- ቤተሰባዊ ሁኔታ፣ የገቢ 

ዯረጃቸውን፣ የመሰረተ ሌማት አቅርቦትን እና የመሳሰለትን በመረዲት ተገቢውን ዴጋፌ 

በመስጥት በዘሊቂነት ሇማቋቋምና ሇማሌማት የሚያስችለ ተግባራትን በግሌጽ መረጃ ሊይ 

ተመስርቶ ተፇጻሚነት እንዱኖራቸዉ ማዴረግ ተገቢ ነው፡፡ 

በመሆኑም ቀዯም ሲሌ በስራ ሊይ የነበረውን የምዝገባ፣ ሌየታና መረጃ አያያዝ መመሪያ ቁጥር 

001/2009ን በማሻሻሌ የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር አስፇፃሚ አካሊትን እንዯገና 

ሇማዯራጀትና ስሌጣንና ተግባራቸውን ሇመወሰን ባወጣው አዋጅ ቁጥር 64/2011 አንቀጽ 15 

(3) (ሠ) መሰረት ኮሚሽኑ ይህንን መመሪያ አውጥቷሌ፡፡    

 

 



5 
 

ክፌሌ አንዴ 

ጠቅሊሊ ዴንጋጌዎች 

1. አጭር ርዕስ  

ይህ መመሪያ “የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር የአርሶ አዯርና ከተማ ግብርና ሌማት 

ኮሚሽን በሌማት ምክንያት የተፇናቀለ አርሶ አዯሮች ምዝገባ፣ ሌየታ እና መረጃ 

አያያዝ መመሪያ ቁጥር 29/2013” ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡ 

2. ትርጓሜ  

የቃለ አገባብ ላሊ ትርጉም የሚያሰጠው  ካሌሆነ በስተቀር በዚህ መመሪያ ውስጥ፤ 

1. “አስተዲዯር” ማሇት የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ነው፡፡ 

2. “ከተማ” ማሇት የአዱስ አበባ ከተማ ነው፤ 

3. “ቻርተር” ማሇት የተሻሻሇው የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ቻርተር አዋጅ ቁጥር 

361/1995 ነው፤ 

4. “ኮሚሽን ” ማሇት በአዋጅ ቁጥር 64/2011 መሰረት የተቋቋመ የአዱስ አበባ ከተማ 

አስተዲዯር ከማዕከሌ እስከ ወረዲ ያለትን የአርሶ አዯርና ከተማ ግብርና ሌማት 

መዋቅር ማሇት ነዉ፤ 

5. “ጽ/ቤት” ማሇት በክፌሇ ከተማና በወረዲ ዯረጃ የሚገኝ የኮሚሽኑ ተወረዲዊ 

አዯረጃጀት ነዉ፤ 

6. “ኮሚሽነር” ማሇት ኮሚሽኑን ሇመምራት  በሚመሇከተው አካሌ የተሰየመ የበሊይ 

ኃሊፉ ነው፤ 

7. “አርሶ አዯር” ማሇት በከተማዉ አስተዲዯር ክሌሌ ዉስጥ የሚኖር በእርሻ ይዞታ 

መሬቱ ሊይ በሚሰራዉ የግብርና ስራ በሚያገኘው ገቢ እራሱንና  ቤተሰቡን 

የሚያስተዲዴር ሰው ነው፤ 

8. "የአርሶ አዯር ተወካይ" ማሇት በሌማት ምክንያት የተፇናቀለ ተጎጅ አርሶ 

አዯሮች ሆነው የተፇናቀሇውን አርሶ አዯር በዘሊቂነት በማቋቋም ኢኮኖሚያዊ፣ 
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ማህበራዊና የሌማት ፌትሐዊ ተጠቃሚነት ሇማረጋገጥ ከሚመሇከተው አካሌ ጋር 

በባሇቤትነት ሇመስራት በተጎጅ አርሶ አዯሩ ውክሌና የተሰጣቸው ናቸው፡፡  

9. “የአርሶ አዯር ቤተሰብ ” ማሇት በቋሚነት በአርሶ አዯሩ ገቢ የሚተዲዯሩ ባሌ፣ 

ሚስት፣ ሌጅ እና ላልች ህጋዊ ማስረጃ ማቅረብ የሚችለትን ያጠቃሌሊሌ፡፡ 

10. “የአርሶ አዯር ሌጅ” ማሇት የአርሶ አዯሩ ሌጅ ስሇመሆኑ ከወሳኝ ኩነቶች ምዝገባ 

ጽ/ቤት የተሰጠ  የሌዯት ምስክር ወረቀት  ወይም ሌጅ ስሇመሆኑ ህጋዊ ማስረጃ 

ማቅረብ የሚችሌ ሰው ነው፤ 

11. “ሇሌማት ይዞታዉን የሇቀቀ አርሶ አዯር”  ማሇት በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር 

ክሌሌ ውስጥ እየኖረ ያሇ ወይም ሲኖር የነበረ እና  ከግብርና ስራ  በሚያገኘው 

ገቢ ራሱንና ቤተሰቡን ሲያስተዲዴር የነበረ ወይም እያስተዲዯረ ያሇ ሇሌማት 

ሥራዎች ሲባሌ ከይዞታው የተነሳና የመሬት ይዞታውን የሇቀቀ አርሶ አዯር ሲሆን 

ቤተሰቦቹንም የሚያጠቃሌሌ ነው፤ 

12. “ምዝገባ” ማሇት በዚህ መመሪያ መሰረት በሚቋቋመው የምዝገባ ኮሚቴ የሚከናወን 

ምዝገባ ነው፤ 

13. “ሌየታ” ማሇት በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር የአርሶ አዯርና ከተማ ግብርና 

ሌማት ኮሚሽን በሚሰጡ አገሌግልቶችና ዴጋፍች ተጠቃሚ የሚሆኑ አርሶ አዯርና  

ቤተሰቦችን  በሌየታ ኮሚቴ የመሇየት ሂዯት ነው፤ 

14. “ተጠቃሚ“ ማሇት በምዝገባ፣ ሌየታ እና መረጃ አያያዝ መመሪያ ቁጥር 001/2011 

መሰረት ተጠቃሚ እንዱሆኑ የተሇዩ አርሶ አዯሮችና ቤተሰቦቻቸው ናቸው፡፡   

15. “ምንም ገቢ የላሊቸውና መስራት የማይችለ" ማሇት በዚህ መመሪያ ከተመዘገቡት 

አርሶ አዯሮች በሌየታ ኮሚቴ በሚዯረግ ግምገማ ተመዝጋቢዎች በዕዴሜ ፣ በአካሌ 

ጉዲት  እና በጤና እክሌ ምክንያት ዴጋፌ የሚዯረግሊቸውና የዕሇት ፌጆታውን 

የሚሸፌንበት ምንም ዓይነት ገቢ የላሇቸው ማሇት ነው፡፡  

16.  “መስራት የሚችለ ተፇናቃይ አርሶ አዯሮች” ማሇት  በዚህ መመሪያ 

ከተመዘገቡት አርሶ አዯሮች በሌየታ ኮሚቴ በሚዯረግ ግምገማ ተመዝጋቢዎች 

ምንም ገቢ የላሊቸው ወይም ገቢ ኖሯቸው መስራት የሚችለና በሌማት ምክንያት 

ከእርሻ ስራ የተፇናቀለ በዘሊቂነት መሌሶ ሇማቋቋም በኮሚሽኑ በተሇያየ የዴጋፌ 

ማዕቀፌ ዴጋፌ የሚያስፇሌጋቸው ማሇት ነው፡፤ 
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17.  "መጠሇያ ቤት" ማሇት በአዱስ አበባ ከተማ ክሌሌ ዉስጥ በአርሶ አዯሩ ህጋዊ 

ይዞታ ሊይ  ተገንብተው የመኖሪያ አገሌግልት በመስጠት ሊይ የሚገኙ እና 

በወረዲ አስተዲዯር እውቅና ያሇው ማሇት ነው፤ 

18. “ህጋዊ ማስረጃ” ማሇት የእርሻ መሬት የግብር ዯረሰኝ፣ የነዋሪነት መታወቂያ፣ 

ባሇይዞታ መሆኑን፣ ሌጅነትን፣ የጋብቻን፣ የቤተሰብ አባሌነትን የሚያስረዲ ሰነዴ፣ 

የተከፇሇ ካሳ፣ የተሰጠ ምትክ ቦታ ማስረጃ እንዱሁም ቀዯም ሲሌ ባሇይዞታና አርሶ 

አዯር መሆኑን  የሚያስረደ ህጋዊ ሰነዴ ከወረዲ ወይም ከክፌሇ ከተማ አስተዲዯር 

ወይም ከመሬት ሌማት ማኔጅመንት ወይም በሚመሇከተው ህጋዊ  አካሌ 

ተረጋግጦ የሚሰጥ ማስረጃ ነው፤ 

19. “የምዝገባና ሌየታ ኮሚቴ”  ማሇት ከተሇያዩ አካሊት ማሇትም ከኮሚሽኑ፣ ከአርሶ 

አዯሮች፣ ከወረዲ አስተዲዯር የሚወከለ አባሊት ያለት ሆኖ ተጠቃሚ አርሶ 

አዯሮችን ምዝግብና ሌየታ እንዱያከናውን በዚህ መመሪያ የተቋቋመ ኮሚቴ ነው፡፡ 

20. “ወራሽ” ማሇት  ስሌጣን ባሇው ፌ/ቤት የወራሽነት መብት የተረጋገጠሇት አካሌ 

ማሇት ነው፤ 

21. “የቅሬታና አቤቱታ ሰሚ ኮሚቴ” ማሇት በምዝገባና ሌየታ ወቅት ተፇናቃይ አርሶ 

አዯሮች ሇሚያነሱት ቅሬታና አቤቱታ መርህን መሰረት አዴርጎ የምዝገባና ሌየታ 

መረጃውን በማጥራት ተገቢውን ምሊሽ እንዱሰጥ ኃሊፉነት የተሰጠው አካሌ ነው፡፡ 

22. ባሇዴርሻ አካሊት” ማሇት ከስራው ጋር በቀጥታ ግንኙነት ያሊቸው  የመንግስት 

አካሊት፣ የሌማት አጋሮች፣ ተጠቃሚዎች እና የህብረተሰብ ክፌልች ያካተተ ነው፡፡ 

23. ’’ሰው’’ ማሇት የተፇጥሮ ወይም በህግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካሌ ነው፡፡ 

3. የተፇፃሚነት ወሰን 

ይህ መመሪያ በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ክሌሌ ውስጥ በሌማት ምክንያት 

ከ1986 ዓ.ም ጀምሮ ከይዞታቸው የተፇናቀለ አርሶ አዯሮች ሊይ ተፇፃሚነት 

ይኖረዋሌ፡፡  

4. የፆታ አገሊሇጽ 

በዚህ መመሪያ ውስጥ በወንዴ ፆታ የተዯነገገው አገሊሇጽ   የሴትንም ፆታ ያካትታሌ፡፡ 
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ክፌሌ ሁሇት 

የምዝገባና የሌየታ አፇጻጸም ሂዯት 

5. የመመሪያው ዓሊማ 

1. ተጠያቂነትን መሰረት ያዯረገ የአርሶ አዯሮች የምዝገባ፣ የሌየታ እና የመረጃ 

አያያዝ  አሰራር ተግባራዊ ማዴረግ፤  

2. የአርሶ አዯሮችን ባሇቤትነት እና ተሳታፉነት ማረጋገጥ፤ 

3. የመረጃ አያያዝ ሥርዓትን በማዘመን የአርሶ አዯሮችን ፌትሐዊ ተጠቃሚነት 

ማረጋገጥ እና ጥራት ያሇዉ መረጃ ሇሚመሇከታቸዉ አካሊት ተዯራሽ እንዱሆን 

ማስቻሌ፡፡ 
 

6. የምዝገባና የሌየታ መረጃ ምንጮች 

በዚህ መመሪያ መሠረት ሇምዝገባና ሌየታ እንዯ መረጃ ምንጭነት የሚያገሇግለት 

የሚከተለት ይሆናሌ፡-  

1. ከአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር የመሬት ሌማትና ማኔጅመንት ቢሮና በስሩ ያለ 

ተቋማት፣ 

2. ከክፌሇ ከተማ አስተዲዯር፣  

3. ከወረዲ አስተዲዯር ወይም ከወሳኝ ኩነቶች ጽ/ቤት፣ 

4. ከአርሶ አዯር ተወካይ ኮሚቴ አባሊት፣  

5. አርሶ አዯርና ቤተሰቡ በግሊቸው የሚያቀርቡት  የሰነዴ ማስረጃ፣ 

6. ከሚመሇከታቸው ህጋዊ አካሊት የሚቀርቡ ላልች አግባብነት ያሊቸው ህጋዊ 

የሰነዴ ማስረጃዎች፡፡ 
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7.  የምዝገባ  መስፇርት  

    በዚህ መመሪያ መሠረት ሇምዝገብና ሌየታ የሚያበቁ መስፇርቶች ፡- 

1. ቀዯምሲሌ በሌማት ምክንያት ከይዞታው የሇቀቁ አርሶ አዯርና ቤተሰቦቹ 

ሀ) ቀዯም ሲሌ አርሶ አዯር መሆኑን የሚያረጋግጥ ህጋዊ የሰነዴ ማስረጃ 

የሚያቀርብ ወይም ከወረዲ አስተዲዯር በሚሰጥ ማስረጃ ወይም 

በተቋቋመው የአርሶ አዯሮች ኮሚቴ በቃሇ-ጉባዔ ተረጋግጦ በሚቀርብ 

መረጃ፣ 

ሇ) ማንነቱን የሚገሌጽ መታወቂያ ወይም ላልች ህጋዊ ሰነድች ካለ፣ 

ሐ) ቀዯም ሲሌ ሇይዞታው የተከፇሇ የእርሻ መሬት መጠቀሚያ ግብር 

ዯረሰኝ፤ 

መ) በሌማት ምክንያት ሲነሳ የተከፇሇው የካሳ ክፌያ  ወይም  ከይዞታው 

የሇቀቀ ስሇመሆኑ በወረዲ አስተዲዯር ወይም በላሊ የሚመሇከተው ህጋዊ 

አካሌ የተረጋገጠ ማስረጃ፣ 

ሠ) ምትክ ቦታ የተሰጠው ከሆነ የተሰጠውን የይዞታ ማረጋገጫ ካርታ ወይም 

የይዞታ ማረጋገጫ ካርታ ያሌተሰጠው ከሆነ ከመሬት ሌማትና 

ማኔጅመንት ቢሮ ተቋማት በሚሰጥ ማሰረጃ፤ 

ረ) ዕዴሜው 18 ዓመትና በሊይ የሆነ በቤተሰብ ስር የማይተዲዯር ሆኖ ይዞታ 

የተወሰዯበት አርሶ አዯር ሌጅና ቀጥታ ወራሽ መሆኑን የሚገሌፅ ህጋዊ 

ማሰረጃ ካቀረበ ራሱን ችል ይመዘገባሌ፣ 

ሰ) በዚህ አንቀጽ ከንዑስ አንቀጽ ከ ሀ እስከ ረ የተገሇጸው ቢኖርም የቀበላ 

የነዋሪነት መታወቂያና የእርሻ መሬት ግብር ዯረሰኝ ካቀረበ እና 

በሌማት ተነሺ አርሶ አዯር ኮሚቴ በቃሇ ጉባዔ ከተረጋገጠ እንዱመዘገብ 

ይዯረጋሌ፤ 

ሸ) ወራሾች ዕዴሚያቸው 18 ዓመት በታች ከሆነ በህጋዊ ሞግዚታቸው 

አማካኝነት ይመዘገባለ፡፡ 
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2 በግብርና ስራ እየተዲዯሩ ያለ አርሶ አዯሮችና ቤተሰቦቻቸዉ  

ሀ) ማንነቱን የሚገሌጽ መታወቂያ ወይም ላልች በግብርና ስራ የሚተዲዯር 

መሆኑን የሚገሌጽ ህጋዊ ሰነድች ካለ፣ 

ሇ) በግብርና ስራ እየተዲዯረ ሇመሆኑ በወረዲ አስተዲዯር በኩሌ በሚቀርብ ህጋዊ 

የማረጋገጫ ሰነዴ፤ 

ሐ) ሇይዞታው የተከፇሇ የእርሻ መሬት መጠቀሚያ ግብር ዯረሰኝ፤ 

መ) ዕዴሜው 18 ዓመትና በሊይ የሆነ የአርሶ አዯር ሌጅ ስሇመሆኑ 

የሚያረጋግጥ ህጋዊ ማስረጃ የሚያቀርብ እራሱን ችል ይመዘገባሌ፤  

ሠ) በዚህ አንቀጽ ከንዑስ አንቀጽ ከ ሀ እስከ መ የተገሇፀ ቢሆንም የቀበላ 

የነዋሪነት መታወቂያና የእርሻ መሬት ግብር ዯረሰኝ ካቀረበ እና በሌማት 

ተነሺ አርሶ አዯር ኮሚቴ በቃሇ ጉባዔ ከተረጋገጠ እንዱመዘገቡ 

ይዯረጋሌ፡፡ 

8. ሇምዝገባ ብቁ ስሇመሆን 

በዚህ መመሪያ በአንቀፅ 7 ሥር የተዘረዘሩት እንዯተጠበቁ ሆነው ማንኛውም 

ተመዝጋቢ ሇምዝገባ ብቁ መሆን የሚችሇው:- 

ሀ) ማንኛውም ተመዝጋቢ በሚኖርበት ወረዲ አስተዲዯር  ጽ/ቤት መስፇርቱን 

አሟሌቶ በአካሌ ወይም በህጋዊ ወኪሌ ሇምዝገባ መቅረብ ይኖርበታሌ፤ 

ሇ) ወራሾች ሇመመዝገብ በፌርዴ ቤት የተረጋገጠ የወራሽነት ማስረጃ ማቅረብ 

ይኖርባቸዋሌ፤ 

ሐ) በሞግዚት ሇሚመዘገቡ ህጋዊ የሞግዚትንት ማስረጃ ማቅረብ ይኖርባቸዋሌ፤ 

መ) በሌማት ምክንያት ይዞታውን የሇቀቀ አርሶ አዯርና የአርሶ አዯር ቤተሰብ ሆኖ 

ከአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ክሌሌ ውጭ እየኖረ ከሆነ ከሚኖርብት አዴራሻ 

ማንነቱን የሚገሌጽ መታወቂያ ማቅረብ ይኖርበታሌ፤  

ሠ) የተዘጋጀውን የምዝገባ ቅጽ በመሙሊት ሇምዝገባ መስፇርት ብቁ 

የሚያዯርጉትን ሰነድች አያይዞ ማቅረብ ይኖርበታሌ፣ 

ረ) ከሊይ የተጠቀሱትንና ላልች ህጋዊ መብቱን እና ግዳታዎቹን በዚህ መመሪያ 

ሇምዝገባ በተዘጋጀው ቅጽ መሰረት ግዳታ ሞሌቶ መቅረብ ይኖርበታሌ፤ 
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ሰ) ሇምዝገባ በአካሌ ቀርቦ ሇመመዝግብ ከዓቅም በሊይ የሆነ ችግር እንዲሇበት 

የተሇየ ተመዝጋቢ በኮሚቴ ሲረጋገጥ በመኖሪያ አዴራሻው እንዱመዘገብ 

ይዯረጋሌ፡፡ 

9. የወረዲ የምዝገባ ኮሚቴ አዯረጃጀት 

1. የአርሶ አዯር መቋቋምና ሌማት አገሌግልት ቡዴን መሪ ------------------ ሰብሳቢ 

2. ከወረዲ አስተዲዯር ዋና ስራ አስፇፃሚ የሚወከሌ አንዴ ሰዉ -------- ም/ሌ ሰብሳቢ 

3. ከወረዲ ጽ/ቤት የመረጃ ማሰበሰብ፣ ማዯረጃትና ትንተና  ባሇሙያ --------- ፀሐፉ 

4. ከግብርና  ኤክስቴንሽን እና እንስሳት ጤና ቡዴን የሚወከሌ ባሇሙያ----- አባሌ 

5. የወረዲዉ አርሶ አዯር ኮሚቴ ከየቀጠናው አንዴ ተወካይ -------------------- አባሌ   

10.  የወረዲ ምዝገባ ኮሚቴ ተግባር እና ኃሊፉነት 

ተጠሪነቱ ሇወረዲ አርሶ አዯርና ከተማ ግበርና ሌማት ጽ/ቤት ሆኖ የሚከተለት ተግባርና 

ኃሊፉነት ይኖረዋሌ፡-  

1. በአርሶ አዯሮች የሚቀርቡትን ማስረጃዎች ትክክሇኛነት በማረጋገጥ በመስፇርቱ 

መሰረት ምዝገባ ያካሂዲሌ፣ 

2. የተመዝጋቢዎችን መረጃ  አዯራጅቶ ይይዛሌ፤ 

3. ኮሚቴዉ ምዝገበዉን  በቃሇ ጉባዔ ካረጋገጠ በኋሊ የተጠቃሚዎች መረጃ በቃሇ 

ጉባኤ ከተረጋገጠበት ቀን ጀምሮ የሚታሰብ ሇ10 ተከታታይ የሥራ ቀናት 

በማስታወቂያ ቦርዴ ሇህዝብ ይፊ እንዱሆን በወረዲዉ አርሶ አዯርና ከተማ ግብርና 

ሌማት  ጽ/ቤት በኩሌ በማስታወቂያ ሰላዲ ሊይ እንዱሇጠፌ ያዯርጋሌ፤ 

4. ማስታወቂያ ከተሇጠፇበት ቀን ጀምሮ በ15 ተከታታይ የሥራ ቀናት ውስጥ ቅሬታ 

አሇመቅረቡ ከተረጋገጠ በኋሊ የተመዝጋቢዎችን ዝርዝር የኮሚቴው አባሊት ቃሇ 

ጉባዔ በመያዝና በመፇራረም ሇክፌሇ ከተማና ወረዲ አርሶ አዯርና ከተማ ግብርና 

ሌማት  ጽ/ቤት  ያስረክባሌ፡፡  

5. የወረዲ የሌየታ ኮሚቴ ከወረዲ አርሶ አዯርና ከተማ ግብርና ሌማት ጽ/ቤት 

የተመዘገቡ አርሶ አዯሮችን ዝርዝር መረጃ ተረክቦ የሌየታ ሥራዉን በመስራት 
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ስራው ተጠናቆ በቃሇ-ጉባኤ ተፇራርመው ከተረጋገጠበት ቀን ጀምሮ ሇ10 ቀን  

ሇህዝብ በወረዲዉ የማስታወቂያ ሰላዲ ይፊ በማዴረግ የሚቀርቡ ቅሬታዎችን 

ተቀብል በማስተካከሌ በቃሇ ጉባኤ ሇወረዲ እና ሇክፌሇ ከተማ አርሶ አዯር እና 

ከተማ ግብርና ሌማት ጽ/ቤት ያሳዉቃሌ፡፡ 

6. የወረዲ አርሶ አዯርና ከተማ ግብርና ሌማት  ጽ/ቤት የዯረሰዉን የተመዝጋቢዎችን 

ምዝገባና ሌየታ ዝርዝር መረጃ በማረጋገጥ አጽዴቆ ሇክ/ከተማ አርሶ አዯርና ከተማ 

ግብርና ሌማት  ጽ/ቤት በሃርዴ እና በሶፌት ያስረክባሌ፡፡  

7. ክፌሇ ከተማዉ የዯረሰዉን መረጃ መሰረት በማዴረግ በማረጋገጥ ሇማዕከሌ በሃርዴ 

እና በሶፌት ያስተሊሌፊሌ፡፡ 

11.  የምዝገባ ሂዯት 

1. በምዝገባው ወቅት ሇተመዝጋቢው ስሇ አመዘጋገቡ፣ ስሇ ቅጽ አሞሊሌ እና አጠቃሊይ 

ይዘቱ ሊይ ተገቢውን ገሇጻና ዴጋፌ ይዯረጋሌ፣ 

2. ማንኛውም ተመዝጋቢ ቅፁን በሚሞሊበት ወቅት ሉነበብ በሚችሌ የእጅ ፅሁፌ፤ 

ስርዝ ዴሌዝ በላሇው ሁኔታና በኮሚሽኑ ጽህፇት ቤት ባሇሙያዎች እገዛ 

እየተዯረገሇት እንዱመዘገብ ይዯረጋሌ፤ 

3. መዝጋቢው አካሌ በዚህ መመሪያ ሊይ የተዘጋጁት ቅፆች በትክክሌ መሞሊታቸውና 

መፇረማቸውን አረጋግጦ ይቀበሊሌ፣  

4. በመዝጋቢው አካሌ ተረጋግጠው የቀረቡትን ቅፆች እንዯ አግባብነቱ በባህር መዝገብ 

ወይም በኮምፒውተር ወይም በላሊ የመረጃ ሥርዓት እንዱመዘገቡ ይዯረጋሌ፣ 

12.  የወረዲ ሌየታ ኮሚቴ አዯረጃጀት  
 

1) የወረዲ አርሶ አዯርና ከተማ ግበርና ሌማት ጽ/ቤት ኃሊፉ -------------------- ሰብሳቢ 

2) ከወረዲ አስተዲዯር ዋና ስራ አስፇፃሚ የሚወከሌ አንዴ ሰዉ ተወካይ ----- ም/ሌ 

ሰብሳቢ 

3) የወረዲ የስራ ዕዴሌና አቅም ግንባታ አመቻች ከፌተኛ ባሇሙያ ----------------- ፀሐፉ 

4) የወረዲ የግብርና  ኤክስቴንሽን እና እንስሳት ጤና ቡዴን መሪ ------------------- አባሌ 
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5) የወረዲ የክህልት ስሌጠና አመቻች መካከሇኛ ባሇሙያ ------------------------------ አባሌ 

6) የወረዲዉ አርሶ አዯር ኮሚቴ ከየቀጠናው አንዴ ተወካይ -------------------------- አባሌ  

13. የወረዲ የሌየታ ኮሚቴ ተግባርና ኃሊፉነት 

ተጠሪነቱ ሇወረዲ አርሶ አዯርና ከተማ ግበርና ሌማት ጽ/ቤት ሆኖ የሚከተለት ተግባርና 

ኃሊፉነት ይኖረዋሌ፡-  

1. በወረዲ ምዝገባ ኮሚቴ በቃሇ ጉባዔ ፀዴቆ የተሊከዉን መረጃ ቆጥሮ ይረከባሌ፣ 

2. የተመዘገበዉን መረጃ በመስፇርቱ መሰረት መሆኑን የማጣራት ስራ ያከናውናሌ፣  

3. አሰራሩን ውጤታማ ሇማዴረግ አስፇሊጊ ሆኖ ሲገኝ የተመዘገበዉን መረጃ 

ከሚመሇከታዉ አካሌ ጋር በቅንጅት በመሆን የማጣራት ስራ ያከናዉናሌ፣  

4. በተዘጋጀዉ  ሌየታ መስፇርት መሰረት የተጠቃሚዎች ሌየታ ያካሂዲሌ፤ 

5. በወረዲ ጽ/ቤት አማካኝነት የተሇዩትን ተጠቃሚዎች ዝርዝር የምዝገባ ኮሚቴ 

አስተያየት እንዱሰጥበትና ሇህብረተሰቡ ግሌጽ ሇማዴረግ በየወረዲው 

ማስታወቂያ ሰላዲ ሌየታው ከተጠናቀቀበት ቀን ጀምሮ የሚሰሊ ሇ10 ተከታታይ 

የስራ ቀናት  እንዱሇጣፌ ያዯርጋሌ፤ 

6. ማስታወቂያ ሊይ የሚውሌበት ቀን በተጠናቀቀ ማግስት ጀምሮ ሇ10 ተከታታይ 

የስራ ቀናት ቅሬታ አሇመቅረቡን ከተረጋገጠ የወረዲ ምዝገባ ኮሚቴ የሰጠዉን 

አስተያየት በማካተት የተጠቃሚዎችን ዝርዝር መረጃ በቃሇ ጉባዔ በመያዝና 

በመፇራረም  ሇጽ/ቤቱ በተዘጋጀው ማስረከቢያ ቅጽ ያስረክባሌ፣ 

14. የተጠቃሚዎች ሌየታ ሂዯት  

1. ሇተጠቃሚዎች ሌየታ ኮሚቴ አባሊት ስሇሌየታው አሰራርና አፇጻጸም  በቂ ግንዛቤ 

እንዱይዙ ይዯረጋሌ፤ 

2. በሌየታ ኮሚቴ መሳተፌ የሚገባቸው አባሊት እንዱሳተፈ በማዴረግ በምዝገባ ኮሚቴ 

የተገኘ መረጃ ሇሌየታ ሥራ በሚያመች መሌኩ  ያዲራጀሌ 

3. በመስፇርቱ መሰረት ሌየታ ማካሄዴ፤ 
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4. በሌየታ ሂዯት የተገኘን መረጃ ማጠቃሇያ ቅጽ ሊይ በመፇራረም መረጃው እንዱያዝ 

በማዴረግ ማዯራጀት እና አስፇሊጊ የሌየታ መስፇርቶችን መሰረት በማዴረግ 

ይሇያሌ፤ 

5. የተሇዩትን ተጠቃሚዎች ዝርዝር ወዯ ዲታ ቤዝ በማስገባት ሇሚመሇከታቸው  

አካሊት ይተሊሇፊሌ፣ 

6. የተሇዩ ተጠቃሚዎች በተሇዩ የዴጋፌ ማዕቀፍች መሰረት ተጠቃሚ መሆናቸውን 

ይከታተሊሌ፡፡ 

15. ተጠቃሚዎች  የሚሇዩባቸዉ የሌየታ አይነቶች 

ሇዚህ ምዝገባና ሌየታ መመሪያ አፇፃፀም ሲባሌ የአርሶ አዯሮቹ  ቅዴሚያ 

ተጠቃሚነትን ሇመሇየትና አገሌግልት ሇመስጠት በሚከተለት መሠረት በዝርዝር  

እንዱሇዩ ይዯረጋሌ፡- 

1. በሌማት ምክንያት ከይዞታቸው የተፇናቀለ አርሶ አዯሮችና ቤተሰቦቻቸዉ 

1. ገቢ የላሊቸውና መሥራት የማይችለ፣  

2. መስራት የሚችለ 

2. በግብርና ስራ እየተዲዯሩ ያለ አርሶ አዯሮችና ቤተሰቦቻቸዉ 

1. የተሰማሩበት ስራ መስክ፤ 

2. የሚፇሌጉት ዴጋፌ አይነት፤ 

3. በይዞታቸዉ ሊይ የመጠቀሚያ ፌቃዴ ሁኔታ፤ 

16. በክፌሇ ከተማ የተቋቋመ የቅሬታና አቤቱታ ሰሚ ኮሚቴ አዯረጃጀት  
 

1. የክፌሇ ከተማው አርሶ አዯር ማቋቋምና ሌማት ቡዴን መሪ -------------------- ሰብሳቢ 

2. የመረጃ ማሰባሰብ፣ ማዯራጀትና ትንተና ከፌተኛ ባሇሙያ ----- ም/ሌ ሰብሳቢ 

3. የመረጃ ማሰባሰብ፣ ማዯራጀትና ትንተና ባሇሙያ ----------------- ፀሐፉ 

4.  የክፌሇ ከተማው አስተዲዯር አንዴ ተወካይ ------------------- አባሌ 

5. ሶስት የተፇናቃይ ተጎጅ አርሶ አዯር ተወካይ ------------------------------ አባሌ 
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17. በክፌሇ ከተማ የተቋቋመ የቅሬታና አቤቱታ ሰሚ ኮሚቴ ተግባርና ኃሊፉነት 

ተጠሪነቱ ሇክፌሇ ከተማው አርሶ አዯርና ከተማ ግበርና ሌማት ጽ/ቤት ሆኖ የሚከተለት 

ተግባርና ኃሊፉነት ይኖረዋሌ፡-  

1. የቅሬታና አቤቱታ መቀበያና ማስተናገጃ አሰራር ስርዓት ይዘረጋሌ፤ 

2. በምዝገባና ሌየታ ሂዯቱና ውጤቱ ሊይ ቅሬታ ያሊቸው የሌማት ተነሺ አርሶ 

አዯሮችን ቅሬታና አቤቱታ ይቀበሊሌ፤ 

3. የቀረበውን ቅሬታና አቤቱታ ይሇያሌ፤ ይመረምራሌ፤ አስፇሊጊ ሆኖ ሲገኝ 

የምዝገባና ሌየታ ኮሚቴዎችን በጉዲዩ ሊይ ያነጋግራሌ፤ መሌስ እንዱሰጡበትም 

ያዯርጋሌ፤ 

4. አሰራሩን ውጤታማ ሇማዴረግ በቃሇ-ጉባኤ የፀዯቀውን የምዝገባና የሌየታ 

መረጃዎችን የማጣራት ስራ ያከናዉናሌ፣ 

5. የቀረበው ቅሬታ ከላልች ባሇዴርሻ አካሊት ጋር በመተሳሰር የሚፇታ ከሆነ 

የሚመሇከታቸውን አካሊት በማነጋገር መረጃ ያጣራሌ፤ ሇውሳኔ ሃሳብ ያቀርባሌ፤ 

6. ፌሬ ነገሩን መሰረት አዴርጎ ሇቀረበው ቅሬታ/አቤቱታ በአምስት ተከታታይ የስራ 

ቀናት ውስጥ አጣርቶ ተገቢውን ምሊሽ ይሰጣሌ፤ 

7. የውሳኔ ሃሳቡን ግሌባጭ ሇክፌሇ ከተማው አርሶ አዯርና ከተማ ግብርና ሌማት 

ጽ/ቤት፣ ሇክፌሇ ከተማ አስተዲዯርና ሇአርሶ አዯርና ከተማ ግብርና ሌማት ኮሚሽን 

ይሌካሌ፤ 

18. የኮሚቴዎች የጊዜ ቆይታ 

ይህንን መመሪያ ሇማስፇፀምና ሇመፇፀም የተቋቋሙ ኮሚቴዎች በሙለ የጊዜ 

ቆይታቸው ሁሇት ዓመት ይሆናሌ፡፡ 

19. ስሇ ቅፆች ይዘት 

አርሶ አዯሮችን ሇመመዝገብና ሇመሇየት የሚያገሇግለ ቅፆች የዚህ መመሪያ አካሌ 

ይሆናለ፡፡ 
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ክፌሌ ሶስት 

ስሇመረጃ አሰባሰብ፣ አያያዝ፣ አጠባበቅና የዯህንነት ስርዓት 

20. ስሇመረጃ 

1. በዚህ መመሪያ በመረጃ ምንጭነት ከተገሇፁ አካሊት መረጃዎች ይሰበሰባለ 

2. ሇዚህ መመሪያ አፇፃፀም የመሬት ሌማት ማኔጅመንት ቢሮና ተጠሪ አስፇፃሚ አካሊት 

የሚከተሇው ኃሊፉነት ይኖርባቸዋሌ፤ 

ሀ) በሌማት ምክንያት ይዞታቸውን የሇቀቁ የአርሶ አዯሮች ዝርዝር፣ የአስነሳቸው 

የሌማት ፕሮጀክት፣ ስሇተሰጣቸው የካሳ ክፌያና ምትክ ቦታ እና ላልች አስፇሊጊ 

የሆኑ መረጃዎችን የመስጠት 

ሇ) ወዯፉት በሌማት ምክንያት የሚነሱ አርሶ አዯሮችን መረጃ ከአንዴ ዓመት 

ሇኮሚሽኑ የማሳወቅ 

ሐ) ሇተፇናቃይ አርሶ አዯሮች የሇማ ምትክ ቦታ እና ካሳ የመስጠት እንዱሁም 

ላልች ተያያዥነት ያሇውን ዴጋፌ የማዴረግ፣ 

መ) የመሬት መጠቀሚያ ፌቃዴ ሇላሇቸዉ አርሶ አዯሮች የመጠቀሚያ ፌቃዴ 

መስጠት 

ሠ) ላልች ከተቋሙ የሚጠበቁ አግባብነት ያሊቸው ዴጋፍችን የማዴረግ፤ 

የሚሰበሰቡት መረጃዎች ትክክሇኛነት መረጃውን ያቀረበው ሰው ኃሊፉነት 

ይሆናሌ 

ረ) የተመዘገቡ ተፇናቃይ አርሶ አዯሮችን ዝርዝር በመመሌከት ተፇናቃይ 

በመሆናቸውና ባሇመሆናቸው ሊይ ትክክሇኛ መረጃ የመስጠት 

21. የምዝገባ ጊዜና መረጃ ወቅታዊ የሚዯረግበት ሁኔታ 

1. የአርሶ አዯሮች ምዝገባና ሌየታ  ይህ መመሪያ ከፀዯቀበት ጊዜ ጀምሮ በዓመት 

ሁሇት ጊዜ በበጀት ዓመቱ መጀመሪያና በሁሇተኛው ግማሽ ዓመት መጀመሪያ 

ሊይ የሚካሄዴ ይሆናሌ፣ 
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2. የተሰበሰበው መረጃ የኮሚሽኑ አዯረጃጀት ከወረዲ እስከ ማዕከሌ በተገኙበት 

በሶስት ወር አንዴ ጊዜ ወቅታዊ ይዯረጋሌ፤ 

22. የተመዝጋቢዎች መረጃ አያያዝ  

1. የወረዲ ጽ/ቤት የተጠቃሚዎችን የምዝገባ መረጃ በሃርዴና በሶፌት ኮፒ 

ያዯራጃሌ፡፡ ሇክፌሇ ከተማ ጽ/ቤት ያስተሊሌፊሌ፡፡  

2. የክፌሇ ከተማ ጽ/ቤት የተጠቃሚዎችን የምዝገባ መረጃ በሃርዴና በሶፌት ኮፒ 

ያዯራጃሌ፡፡ ሇማዕከሌ ያስተሊሌፊሌ፤ 

3. የተመዝጋቢዎች መረጃ በወረዲ፣ በክፌሇ ከተማና በማዕከሌ ዯረጃ በሃርዴና 

በሶፌት ቅጂ  ዘመናዊ በሆነ የመረጃ አያያዝ  ዘዳ ተዯራጅቶ የሚያዝ  

ይሆናሌ፤ 

4. ኮሚሽኑ የመረጃውን አያየዝና ዯህንነት ሇማረጋገጥ እንዯ አስፇሊጊነቱ  

ኢንስፔክሽንና ኦዱት ያዯርጋሌ፡፡ 

ክፌሌ አራት 

ክሌከሊና ኃሊፉነት 

15.  የተከሇከለ ዴርጊቶች 

1. ማንኛዉም መዝጋቢ ተመዝጋቢ ካቀረበው ማስረጃ ውጭ መመዝገብ፤ 

2. ማንኛውም ተመዝጋቢ አርሶ አዯር ሀሰተኛ መረጃ በማቅረብ መመዝገብ፤ 

3. ማንኛዉም ተመዝጋቢ አርሶ አዯር ሆነ ቤተሰቡ ከአንዴ ጊዜ በሊይ  

መመዝገብ፤ 

4. በሌማት ምክንያት ተፇናቃይ አርሶ አዯር ያሌሆነ እንዱሁም በዚህ መመሪያ 

የተቀመጡትን መስፇርት ሳያሟሊ መመዝገብ፤ 

5. ከዚህ መመሪያ ጋር አባሪ ሆነው ከቀረቡት የምዝገባ ቅጾች ውጪ በላሊ ቅፅ 

ወይም ፍርም መረጃን ሞሌቶ ማቅረብ፤ 

6. ላልች የኮሚሽኑን ተሌዕኮ የሚያዯናቅፈ ዴርጊቶችን መፇጸም የተከሇከሇ ነው፡፡ 
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16. የተመዝጋቢው ኃሊፉነት 

1. ተመዝጋቢው ምዝገባውን ሇማከናወን በቅዴሚያ በዚህ መመሪያ የተቀመጠውን 

መስፇርት አሟሌቶ በግንባር ወይም በህጋዊ ወኪለ አማካኝነት ቀርቦ ትክክሇኛ 

መረጃ በመስጠት መመዝገብ ይኖርበታሌ፡፡ 

2. ማንኛውም ተመዝገቢ ወሊጆቹን በህይወት ያጣ እዴሜው ከ18 አመት በታች የሆነ 

ሰው በህጋዊ ሞግዚት አማካኝነት ህጋዊ መረጃዎችን ይዞ በመቅረብ መመዝገብ 

ይኖርበታሌ፡፡ 

3. ማንኛውም ተመዝጋቢ በምዝገባ ሂዯት ሕገ-ወጥ ዴርጊቶችና ከመመሪያው ውጭ 

እየተፇጸሙ ያለ ተግባራቶች ካጋጠሙት ጉዲዩን ሇመዝጋቢው አካሌ የመጠቆም 

ኃሊፉነት ይኖርበታሌ፡፡ 

17. የመዝጋቢው አካሌ ኃሊፉነት 

1. መዝጋቢው አካሌ ስሇ አመዘጋገብ ሂዯትና አስፇሊጊ መረጃዎች በቅዴሚያ 

ሇተመዝጋቢው በቂ ማብራሪያና መረጃ መስጠት፤ 

2. ስሇቅጾች አሞሊሌ፣ ስሇኃሊፉነት፣ ስሇተጠያቂነት እና ስሇመሌሶ ማቋቋም ዓሊማና  

ስሇማመሌከቻ አቀራረብ፣  በቂ መረጃ እንዱያገኙ ማዴረግ፤ 

3. መዝጋቢዉ አካሌ ሇምዝገባዉ የተዘጋጁ ቅፆችና ባህር መዝገብ በአግባቡ ተሟሌቶ 

መመዝገቡን ማረጋገጥ፤ 

4. ቅሬታ ሇሚያቀርቡ ተገሌጋዮች አፊጣኝ የሆነ ምሊሽ የመስጠት፤ 

5. ተመዝጋቢዎች ስሇመመዝገባቸው የሚያስረዲ ወይም የሚያረጋግጥ ማስረጃ 

መስጠት፤ 

6. የተመዝጋቢዎችን የምዝገባ መረጃ ሇሚመሇከታቸው አካሊት ተዯራሽ ማዴረግ 

ይኖርበታሌ፣ 

7. ላልች ከኮሚሽኑ ዓሊማ ጋር ተያያዥነት ያሊቸው ተግባራትን ማከናወን፤ 
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18. ቅሬታና አቤቱታ ስሇ ማቅረብ    

1. ማንኛውም ተመዝጋቢ ከምዝገባ እና ከሌየታ ሂዯቱ ጋር ተያይዞ ያሇዉን ቅሬታና 

አቤቱታ ሌየታ ካሇቀበት ቀን ጀምሮ በሚቆጠር 15 ተከታታይ የስራ ቀናት 

ውስጥ ማስረጃውን አያይዞ ሇወረዲ አርሶ አዯርና ከተማ ግብርና ሌማት ጽ/ቤት   

ማቅረብ ይችሊሌ::  

2. በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀጽ 1 መሰረት አቤቱታ የቀረበሇት አካሌ ቅሬታዉ 

በቀረበሇት በ10 የስራ ቀናት አቤቱታውን በአግባቡ በማጣራት ውሳኔ መስጠትና 

ውሳኔውን ሇአቤቱታ አቅራቢው በጽሑፌ ማሳወቅ አሇበት፤ የቀረበው አቤቱታ 

ተቀባይነት ያሊገኘ ከሆነ ምክንያቱ በግሌጽ በውሳኔው ውስጥ መገሇጽ 

ይኖርበታሌ፡፡ 

3. ማንኛውም ቅሬታ አቅራቢ በተሰጠው ዉሳኔ ያሌረካ  ሇክ/ከተማው አርሶ አዯርና 

ከተማ ግብርና ሌማት ጽ/ቤት አቤቱታውን ማቅረብ ይችሊሌ፡፡  

4. ማንኛውም ተመዝጋቢ በክፌሇ ከተማ  በተሰጠው ምሊሽ ያሌረካ ቅሬታ አቅራቢ 

አቤቱታው እንዯገና እንዱታይሇት ሇከተማ አርሶ አዯርና ከተማ ግብርና ሌማት 

ኮሚሽን  የማቅረብ መብት አሇዉ፡፡ ኮሚሽኑ በሰጠው ውሳኔ ቅር ከተሰኘ ሇከተማ 

አስተዲዯሩ ሇህዝብ ቅሬታና አቤቱታ ማስተናገጃ ጽ/ቤት ቅሬታውን ማቅረብ 

ይችሊሌ፡፡ 

ክፌሌ አምስት 

ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች 

15. የመተባበር ግዳታ 

 ማንኛውም ሰው ሇዚህ መመሪያ አፇፃፀም የመተባበር ግዳታ አሇበት፡፡ 

16.  ተጠያቂነት 

1. ማንኛውም ተመዝጋቢ በዚህ መመሪያ የተዘረዘሩትን አንቀፆች በመተሊሇፌ የተመዘገበ፣ 

ሇመመዝገብ የሞከረ፣ ያሳሳተ፣ የምዝገባውን ሂዯት ያወከ፣ ያሌተገባ ጥቅም ሇማግኘት 
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የሞከረ፣ ሀሰተኛ ሰነዴ ያቀረበ እንዯሆነ እና የዚህን መመሪያ ዴንጋጌ የተሊሇፇ 

የወንጀሌ ህግ እና በላልች አግባብነት ባሊቸው ህጎች መሠረት ተጠያቂ ይሆናሌ፡፡ 

2. በዚህ መመሪያ የተጣሇውን ግዳታ ያሌተወጣና ክሌከሊዎችን የጣሰ ማንኛውም 

አስፇጻሚና ፇጻሚ ሰራተኛ በወንጀሌ ህግ ተጠያቂነቱ እንዯተጠበቀ ሆኖ በአዱስ አበባ 

ከተማ አስተዲዯር መንግስት ሠራተኞች አዋጅ ቁጥር 56/2010 መሠረት በዱሲፕሉን 

ተጠያቂ ይሆናሌ፡፡ 

17. ተፇፃሚነት ስሇማይኖራቸው ሕጎች 

1. የምዝገባ፣ሌየታ እና መረጃ አያያዝ መመሪያ ቁጥር 001/2009 ተሸሯሌ፡፡ 

2. ከዚህ መመሪያ ጋር የሚቃረን ማንኛውም መመሪያ ወይም ሌማዲዊ አሰራር በዚህ 

መመሪያ  በተሸፇኑ ጉዲዮች ሊይ ተፇፃሚነት አይኖረውም፡፡ 

18. መመሪያ የማሻሻሌ ስሌጣን 

 ይህን መመሪያ ማሻሻሌ ሲያስፇሌግ ኮሚሽኑ  ሉያሻሻሌ ይችሊሌ፡፡ 

19. መመሪያ የሚፀናበት ጊዜ 

ይህ መመሪያ ከመስከረም 2012 ዓ.ም ጀምሮ የጸና ይሆናሌ፡፡ 

 

 

 

 

 


