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መግቢያ  
 

የስራ ዕዴሌ ፇጠራና የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች ሌማት ዘርፌ በሀገራችን ሆነ 

በከተማችን ከተጀመረ 1996 ጀምሮ ሊሇፈት ወዱህ በርካታ ዓመታት በዝቅተኛ የኑሮ ዯረጃ 

የነበሩ የህበረተስብ ክፌልችን የገቢ አቅም በማሳዯግና ዴህነትን በማስወገዴ ሰፉ ዴርሻ 

እያበረከተ የመጣ ከመሆኑም  በተጨማሪ ዘርፈ በራሱ  ሌማታዊ ባሇሃብቶች 

የተፇሇፇለበት ፣ሇመካከሇኛ እና ከፌተኛ ኢንደስትሪዎች መሰረት የጣሇና አሁን እየተገኘ 

ያሇውን ኢኮኖሚያዊ እዴገት በዘሊቂነት ሇማረጋገጥና ወዯ ሊቀ ዯረጃ ሇማሸጋገር 

የሚያስችሌ ዘርፌ ሆኗሌ፡፡  

በዚህ መሠረትም የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች ሌማት ስትራቴጂን መሰረት 

በማዴረግ የአንዴ ማዕከሌ አገሌግልት መመሪያ በከተማ ዯረጃ  ተዘጋጅቶና ፀዴቆ ወዯ 

ተግባር የተገባና   አዯረጃጀትና አሰራር በመፌጠር ስራ ፇሊጊዎችን በመሇየት በመረጡት 

የሥራ መስክ በህጋዊ መንገዴ ከማዯራጀት ጀምሮ ሇአንቀሳቃሾች የሚሰጡ አገሌግልቶች 

እና  መንግስታዊ ዴጋፍች ከአንዴ ቦታ እንዱያገኙ የማዴረግ እንቅሳቃሴዎች የነበረ 

ቢሆንም አገሌግልቱ  በአንዴ ቦታ  በተሟሊ ሁኔታ  ሳይሰጥ ቆይቷሌ ፡፡ 

በመሆኑም የአንዴ ማዕከሌ አገሌግልት አሰጣጥ፣ የትርጉም አረዲዴ እና አተገባበር ሊይ 

በአገሌግልት ሰጪ ተቋማት እና ፇጻሚዎች የግንዛቤ ሌዩነት፣የዝግጁነትና  የአፇጻጸም 

ችግር በመኖሩ  በሥራ ፇሊጊዎችና በኢንተርፕራይዞች ተገቢውን ዴጋፌ በሚፇሇገው ዯረጃ 

አሇመሰጠቱ ተገሌጋዮችን ሇእንግሌት ብልም ሇተስፊ መቁረጥ እየዲረገ በመሆኑ በዘርፈ 

ዕዴገት ሊይ ችግር ሆኖ ይገኛሌ፡፡  

አገሌግልትን መስጠት የሚገባቸው ተቋማት ከአሁን በፉት የነበሩባቸውን ከአዯረጃጀት፣ 

ከአሰራር፣ከሠው ኃይሌ እና ከግብዓት ጋር ተያያዥነት ያሊቸውን ጉዲዮች በአንዴ ማዕከሌ 

አገሌግልት መስጫ ጣቢያ የሚሰጡ አገሌግልቶችን በተቀናጀ ሁኔታ መስጠት እንዱችለ 

ሇማዴረግ ሁለም ተቋማት አገሌግልቶቻቸውን ተገሌጋይ ተኮር ሇማዴረግና ያስቀመጡትን 

ግብና ዓሊማ ሇማሳካት፣ የገቡትን የዜጎች ስምምነት ሰነዴ ሇማስፇጸም የአንዴ ማዕከሌ 

አገሌግልት መስጫ ጣቢያ አገሌግልትን ተዯራሽ ሇማዴረግ የምንጠቀምበት ሲሆን ሇዚህም 

ቀዯም ሲሌ የነበረው የአንዴ ማዕከሌ አገሌግልት መመሪያ በማሻሻሌ ከጥቃቅንና አነስተኛ 

ኢንተርፕራይዞች ሌማት ቢሮ ውጭ ላልች የሚመሇከታቸው ባሇዴርሻ አካሊት 
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ሇኢንተርፕራይዞች ያሇምንም ውጣ ውረዴ አገሌግልቱን ሇመስጠት እንዱቻሌ እንዱሀ 

ግሌጽነትና ተጠያቂነት ያሇው የአሰራር ስርዓትን ሇማስፇን አስፇሊጊ ሆኖ በመገኘቱ፤  

የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ካቢኔ በተሻሻሇው የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ቻርተር 

አዋጅ ቁጥር 361/95 አንቀጽ 23/1 (ሰ) እንዯተዯነገገው የአዱስ አበባ ከተማ ከንቲባ 

በሰጡት አቅጣጫ መሰረት የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ካቢኔ ሁለም የአንዴ ማዕከሌ 

አገሌግልት ባሇዴርሻ አካሊት ሇጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች ሌማት ቢሮ ሙለ 

ውክሌና እንዱሰጡ በተወሰነው መሰረት እና መመርያው በጥቃቅንና አነስተኛ 

ኢንተርፕራይዞች ሌማት ቢሮ እንዱወጣ በሰጠው ሥሌጣን መሰረት  ቢሮው ይህንን 

መመርያ አውጥቷሌ ፡፡ 

 

ክፌሌ አንዴ 
ጠቅሊሊ ዴንጋጌ 

1. አጭር ርዕስ 

ይህ መመሪያ በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር የስራ ዕዴሌ ፇጠራና የጥቃቅንና አነስተኛ 

ኢንተርፕራይዞች ሌማት ዘርፌ የአንዴ ማዕከሌ አገሌግልት አሰጣጥ መመሪያ ቁጥር 75 / 

2014 ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡ 

2.  ትርጓሜ  

በዚህ መመሪያ ውስጥ የቃለ አግባብ ላሊ ትርጉም የሚያሰጠው ካሌሆነ በስተቀር፡-   

1) «አስተዲዯር» ማሇት የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ነው፡፡ 

2) “ከተማ” ማሇት የአዱስ አበባ ከተማ ነው፡፡ 

3) «ካቢኔ » ማሇት የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ካቢኔ ነው፡፡  

4) « ቢሮ » ማሇት የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች ሌማት ቢሮ ነው፡፡ 

5) ”ጥቃቅን ኢንተርፕራይዝ ”ማሇት የኢንተርፕራይዙን ባሇቤት፤  የቤተሰብ 

አባሊትና ተቀጣሪ ሰራተኞች ጨምሮ እስከ አምስት ሰዎች ቀጥሮ 

የሚያሰማራና  የጠቅሊሊ ካፒታለ  መጠን  ህንፃን ሳይጨምር በአገሌግልት 

ዘርፌ ከብር 50,000 (ሃምሳ ሺህ) ወይም  በኢንደስትሪ ዘርፌ ከብር 100,000 

(አንዴ መቶ ሺህ) ያሌበሇጠ ኢንተርፕራይዝ ነው:፡ 

6)  ”አነስተኛ ኢንተርፕራይዝ” ማሇት የኢንተርፕራይዙን ባሇቤት፤ የቤተሰብ 

አባሊትና ተቀጣሪ ሰራተኞችን  ጨምሮ ከሰዴስት እስከ ሰሊሳ ሰዎች 
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የሚያሰማራና የጠቅሊሊ ካፒታለ መጠን ህንፃን ሳይጨምር በአገሌግልት ዘርፌ 

ከብር 50,001 (ሃምሳ ሺህ አንዴ) እስከ 500,000 (አምስት መቶ ሺህ) ወይም 

በኢንደስትሪ ዘርፌ ከብር 100,001 (አንዴ መቶ ሺህ አንዴ) እስከ 

1,500,000 (አንዴ ሚሌዮን አምስት መቶ ሺ) ያሌበሇጠ ኢንተርፕራይዝ 

ነው:: 

7) «የአንዴ ማዕከሌ አገሌግልት መስጫ ጣቢያ » ማሇት በጥቃቅንና አነስተኛ 

ኢንተርፕራይዞች ሌማት ቢሮ ውስጥ የሚቋቋም እና የጥቃቅንና አነስተኛ 

ኢንተርፕራይዞች ህጋዊነትን ሇማስፇን ምቹ ሁኔታ በመፌጠር የሚሰጡ 

አገሌግልቶች፤ መንግስታዊ ዴጋፍችና አገሌግልቶች በተቀናጀ መሌኩ 

ከአንዴ ስፌራ በአንዴ አስተባባሪ አካሌ ሥር ካለ አካሊት የሚያገኙበት ጣቢያ 

ነው፡፡  

8) «የአንዴ ማዕከሌ አገሌግልት መስጫ ጣቢያ አዯረጃጀት» ማሇት በጥቃቅንና 

አነስተኛ ሌማት ዘርፌ የመንግስት የመጨረሻው ዝቅተኛ  እርከን መዋቅር 

ሲሆን በተሇይ እስከ 15ሺ ነዋሪዎች ዴረስ አገሌግልት መስጠት የሚያስችሌ 

አዯረጃጀት ነው፡፡  

9) «አገሌግልት» ማሇት ሇተቋማት ከተሰጠው ሥሌጣንና ተግባር አንፃር 

በጥቃቅንና አነስተኛ ሇሚዯራጁ አንቀሳቃሾች ፌሊጎት ሇማሟሊት ወይም 

ግዳታዎችን ሇመፇፀም ሆነ ሇማስፇፀም የሚሰጥ ተግባር ነው፡፡ 

10) «ተገሌጋይ" ማሇት በየተቋማት በተዯራጁ የስራ ክፌልች የሚሰጡ 

አገሌግልቶችን ሇማግኘት ባሇው መብት መሰረት አገሌግልት የጠየቀ ወይም 

የመጠየቅ መብት ያሇው ግሇሰብ ወይም ዴርጅት ወይም ህጋዊ ወኪሌ ነው፡ 

11) “ስራ ፇሊጊዎች” ማሇት የመሥራት ፌሊጏትና ችልታ እያሊቸው የራሳቸውን 

ሥራ በመፌጠርም ሆነ በመቀጠር ቋሚ የሥራ መስክ የላሊቸውን፤  በተሇያየ 

የትምህርት ዯረጃ የሚገኙ ዜጎች  ነው ፡፡ 

12) “የሥራ ዕዴሌ ፇጠራ” ማሇት የመስራት አቅም እያሊቸው በተሇያየ ምክንያት 

ወዯ ስራ ያሌገቡ ዜጎችን በጊዜያዊ ወይም በቋሚ የስራ ዘርፍች ማሠማራት 

ነው፡፡  
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13) " መንግስታዊ  ዴጋፍች"  ማሇት በጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች 

ሌማት ስትራተጂ መሰረት ሇኢንተርፕራይዞች እንዯ የዕዴገት ዯረጃቸው  

የሚሰጥ መንግስታዊ ዴጋፍች ማሇት ነው ፣ 

14) " ባሇዴርሻ አካሊት"  ማሇት ሇስራ ዕዴሌ ፇጠራውና ኢንተርፕራይዞች ሌማት 

አጋዥ የሆኑ ተቋማት ማሇት ነው፡፡ 

15) "ሰው" ማሇት የተፇጥሮ ሰው ወይም በሕግ ሕጋዊ ሰውነት መብት የተሰጠው 

አካሌ ነው፡፡ 

16) "ፆታ አገሊሇፅ" በዚህ መመሪያ ውስጥ በወንዴ ፆታ የተገሇፀው  የሴትንም ፆታ 

ያካትታሌ፡፡ 

3. የመመሪያው ተፇፃሚነት ወሰን 

 ይህ መመሪያ ሇስራ ፇሊጊዎችና ሇጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች አገሌግልት 

በሚሰጡ የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር መስሪያ ቤቶች  እንዱሁም አሁን በሥራ ሊይ 

የሚገኙና ወዯፉት በሚቋቋሙ የአንዴ ማዕከሌ አገሌግልት መስጫ ጣቢያዎች ሊይ 

ተፇጻሚ ይሆናሌ፡፡ 

ክፌሌ ሁሇት 

የመመሪያው ዓሊማ እና መርሆዎች 

 4.  የመመሪያው ዓሊማ 

1. ሁለም አገሌግልት ሰጪ ተቋማት በወረዲ ዯረጃ ሇተገሌጋዩ አገሌግልት 

ሇመስጠት የሚያስችሌ በአንዴ ማዕከሌ አገሌግልት አሰጣጥ መመሪያ መሰረት 

የአሰራር ስርዓት በመዘርጋት አገሌግልቶችን ተዯራሽ ሇማዴረግ ሲሆን 

አገሌግልቱ  ብዙ ውጣ ውረዴ የሚጠይቁት ተግባራት በአንዴ ስፌራ በመስጠት 

ሇስራ ፇሊጊዎችና ሇኢንተርፕራይዞች የሚሰጡ አገሌግልቶች ወጪና ጊዜን 

በመቆጠብ ፇጣንና ቀሌጣፊ እንዱሆን በማዴረግ በአገሌግልት አሰጣጥ ሊይ 

የሚያጋጥሙ ችግሮችን መቀነስ፣ 

2. ቀዯም ሲሌ የነበረው የአንዴ ማዕከሌ አገሌግልት አሰጣጥ መመሪያ በጥቃቅንና 

አነስተኛ ኢንተርፕራይዝ ሌማት ዘርፌ ብቻ የሚሰሩ የነበሩና ላልች 

የሚመሇከታቸው ባሇዴርሻ አካሊትን ግሌጽነትና ተጠያቂነት ስርዓትን ሇማስፇን 

በሚያስችሌ የተዘጋጀ መመሪያ ባሇመኖሩ ምክንያት ሲፇጠሩ የነበሩ ከአንዴ 
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ማዕከሌ አገሌግልት አሰጣጥ ጋር የተያያዙ ችግሮችን ሇመፌታት የሚስችሌና 

የሚያሳትፌ እንዱሁም ሚናቸውን በግሌፅ ያመሊከተ የአንዴ ማዕከሌ አገሌግልት 

አሰጣጥ መመሪያ እንዱሆን ሇማስቻሌ ፣ 

3. ሇስራ ፇሊጊዎችና ሇጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች አገሌግልት ሇመስጠት 

የተዘረጋውን የአንዴ ማዕከሌ አገሌግልት አሰጣጥን በተዯራጀና በተቀናጀ አግባብ 

አገሌግልት ሇመስጠት እንዱቻሌ በጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች ሌማት 

ስትራቴጅ እንዯተመሇከተው የተሟሊ የአንዴ ማዕከሌ አገሌግልት በመስጠት 

የተገሌጋይን እንግሌት ማስቀረት፣ 

4. በአንዴ ማዕከሌ አገሌግልት መስጫ ጣቢያ በቅንጅት አገሌግልት የሚሰጡ 

ተቋማት በኃሊፉነትና በያገባኛሌ መንፇስ በግሌፅነትና ተጠያቂነት አገሌግልት 

የመስጠት ግዳታ እንዲሇባቸው ሇማስገንዘብና ተግባራዊ እንዱያዯርጉት 

ሇማስቻሌ፣ 

5. የመመሪያው መርሆዎች 

1) ሇሰራ ፇሊጊ ዜጎች እና ጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች የሚሰጡ አገሌግልቶች 

ተዯራሽነትን ማረጋገጥ፤ የሚሰጡ አገሌግልቶች የጥቃቅንና አነስተኛ 

ኢንተርፕራይዞችና ስራ ፇሊጊዎች ፌሊጎት መሠረት  ያዯረጉ እንዱሆኑ ማስቻሌ፣ 

2) ሁለም ሇስራ ፇሊጊዎቸና ሇጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች  የሚሰጡ 

አገሌግልቶች በተቀናጀና በተዯራጀ አግባብ ወጪና ጊዜ ቆጣቢ በሆነ መሌኩ 

እንዱሰጡ ማዴረግ፤ 

3) የአንዴ ማዕከለ አገሌግልት ሰራተኞች የስነ ምግባር መርሆዎችን የተሊበሱና 

ሇሚሰጡትም አገሌግልት ኃሊፉነት፣ ግሌፅነትና ተጠያቂነት እንዱኖራቸው ማዴረግ፤ 

4) በአንዴ ማዕከለ የሚሰጡ አገሌግልቶች የሴቶችና ወጣቶችን፣ የአካሌ ጉዲተኞችን 

ተጠቃሚነት የሚያረጋግጡ እንዱሆኑ ማስቻሌ፣  

5) በአንዴ ማዕከሌ አገሌግልት የሚሰጡ አገሌግልቶች ሇማን፣ መቼና እንዳት 

እንዯሚሰጥ ሇተጠቃሚዎች ግሌፅነት የመፌጠርና ሌማታዊ አስተሳሰቦችን ማስፇን፤ 
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ክፌሌ ሦስት 

 በአንዴ ማዕከሌ አገሌግልት መስጫ ጣቢያ  

ሇስራ ፇሊጊ ዜጎች እና ሇጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች 

የሚሰጡ ዋና ዋና አገሌግልቶች 

6.  የግንዛቤ ማስጨበጫ እና የምክር አገሌግልት መስጠት ፣  

 1. የቢዝነስ ፕሊን ዝግጅት ዴጋፌ አገሌግልት መስጠት፤ 

 2. ሞዳሌ የንግዴ ስራ ዕቅዴ ማቅረቢያ ቅፅ አዘጋጅቶ የማቅረብ አገሌግልት 

መስጠት ፣ 

 3. በንግዴ ምዝገባና ፇቃዴ ሇማውጣት የሚያስችለ መስፇርቶች ሊይ ግንዛቤ    

መፌጠር፣  

 4. የግብር ከፊይነት ምዝገባ ቁጥርና ምስክር ወረቀት ሇማግኘት የሚያስችለ   

    መስፇርቶች ሊይ ግንዛቤ መፌጠር ፣ 

 5. የሽያጭ መመዝገቢያ መሳሪያ አጠቃቀም ምክር አገሌግልት መስጠት፤ 

 6. በግብር አዋጆች ፣ ዯንቦች እና  መመርያዎች ግንዛቤ መፌጠር ፣   

 7. ሇሰሌጣኞች የብቃት ምዘና  ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት ሇማውጣት የሚያስችሌ 

ግንዛቤ መፌጠር ፣ 

8. የብዴርና ቁጠባ ምክር አገሌግልት መስጠት እና አገሌግልት አማራጮች ሊይ 

ግንዛቤ መፌጠር፣ 

9. የመሳሪያ ሉዝ ኪራይ አገሌግልትን በተመሇከት ግንዛቤ ማስጨበጥ፣ ጥያቄ  

ሇሚያቀርቡ ኢንተርፕራይዞች አስፇሊጊ  ቅዴመ ሁኔታዎችን እንዱያሟለ 

የምክር አገሌግልት የመስጠት ፤ 

10. በኢንተርፕራይዞች ፌሊጎት የተሇዩት የካፒታሌ  ዕቃዎች ከተጠቃሚዎቹ ጋር 

በመሆን መስፇርታቸውን አዘጋጅቶ መስጠት፤  

11. ንግዴ ፇቃዴ ሇማውጣት የሚያስፇሌጉ ብቃት ማረጋገጫ መስፇርቶች እና 

ስሇሚሟለበት ሁኔታ ግንዛቤ መስጠት፣ 

12. በከተማ ግብርና ዘርፌ ንግዴ ፇቃዴ ሇማውጣት የሚያስፇሌጉ የብቃት 

ማረጋገጫ መስፇርቶችና ስሇሚሟለበት ሁኔታ ግንዛቤ  መስጠት፣ 

13.  የከተማ ግብርና ኤክስቴንሽን ፓኬጅ ዴጋፌ እንዱያገኙ የግንዛቤ ማስጨበጫ   

          መስጠት አገሌግልት ፣ 
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     14. መስሪያ ቦታዎች ተጠቃሚ የሚሆኑትን ኢንተርፕራይዞች አስፇሊጊ          

 መስፇርቶችን እንዱያሟለ ምክር አገሌግልት መስጠት ፤  

7.  የምዝገባና መረጃ አገሌግልት መስጠት ፤ 

1. በአንዴ ማዕከሌ አገሌግልት መስጫ ጣቢያ የሚሰጡ አገሌግልቶችንና 

አገሌግልቶችን ሇማግኘት ባሇጉዲዮች ማሟሊት የሚገባቸውን መስፇርቶችና 

የአሰራር ቅዯም ተከተልች መረጃ መስጠት ፣ 

2. ስራ ፇሊጊ ዜጎችን በባህር መዝገብ በመመዝገብ የስራ ፇሊጊ መሇያ መታወቂያ 

ካርዴ መስጠት እና የተመዘገቡትን ስራ ፇሊጊዎችን በዘመናዊ የመረጃ ቋት 

ማስገባት ፣ 

3. በአንዴ ማዕከሌ ከተዯራጁ ሥራ ፇሊጊዎች መካከሌ  በየዯረጃው  የሥራ ዕዴሌ 

የተፇጠረሊቸውን የወስደትን የሥራ ፇሊጊነት መታወቂያ ካርዴ እንዱመሌሱ   

ሇማዴረግ፤ 

4. ወዯ ሥራ ሇመሰማራት ሇሚፇሌጉ ተገሌጋዮች የሥራ ዕዴሌ አማራጮችን እና   

  ቅዴመ ሁኔታዎችን የማመቻቸት አገሌግልት መስጠት፤ 

 5. ወዯ ሥራ ሇመሰማራት ህጋዊ የአዯረጃጀት አማራጮች እና የመንግስት የዴጋፌ   

   ማዕቀፍች እንዲለ መረጃ መስጠት፤ 

6. በገበያ አዋጪና ተፇሊጊ የሆኑትን የስራ መስኮች፣ የስሌጠና አይነት፣ የቆይታ    

  ጊዜና ቦታ መረጃ መስጠት፣ 

      7. የገበያ ትስስር ጥያቄ መቀበሌ፣  የገበያ ጥናት መረጃ መስጠት፤ 

      8. በተሇያዬ ምክንያት ጥገናና እዴሳት የሚያስፇሌጋቸው የመስሪያ ቦታዎች ጥገናና     

ዕዴሳት አገሌግልት ሇማግኘት የሚቀርብ  ጥያቄ መቀበሌ ፤ 

      9. የግብር ከፊይነት መሇያ ቁጥር እና ሰርተፌኬት አወጣጥ ጋር የተያያዙ   

         መረጃዎችን  መስጠት፤ 

10. የንግዴ ምዝገባና ፇቃዴ አወጣጥ መረጃዎችን መስጠት፤ 

 11. የንግዴ ነክ መረጃ መስጠት፤ 

12. የከተማ ግብርና ነክ መረጃ መስጠት፤ 

13. ተገሌጋዮች በዘመናዊ የመረጃ ቴክኖልጅ በመጠቀም አገሌግልቶችን ማግኘት   

  የሚችለበትን መረጃ መስጠት ፣   

 



8 
 

8. ህጋዊ አዯረጃጀት በመፌጠር ሇስራ ዝግጁ የማዴረግ አገሌግልት መስጠት ፣ 

1. የነዋሪነት ምዝገባ ማረጋገጫ ቁጥር መስጠት፣   

2. ቋሚ የሥራ አጦች መዝገብ ማቋቋም፤ 

3. ሥራ ፇሊጊዎችን መመዝገብ፤ 

4. የስራ አጥነት ካርዴ መስጠት፤ 

5. ስራ ፇሊጊዎችን በሚፇሌጉት የአዯረጃጀት ዓይነት ማዯራጀት፣ 

6. የመመስረቻ ጽሑፌና መተዲዲሪያ ዯንብ ረቂቅ ሰነዴ እና ቅፃቅፆች ናሙና 

መስጠት፤  

7. በህብረት ሽርክና ማህበር እና በኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር ሇሚዯራጁ እና 

ሇተዯራጁ ኢንተርፕራይዞች የመመስረቻ ጽሑፌና መተዲዯሪያ ዯንብ የዴጋፌ 

አገሌግልት መስጠት ፣   

 8. በህብረት ሽርክና ማህበር እና በኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር ሇሚዯራጁ 

ኢንተርፕራይዞች የመመስረቻ ጽሑፌና መተዲዯሪያ ዯንብ እንዱጸዴቅ 

የማመቻቸት  አገሌግልት መስጠት ፣   

 9. በህብረት ሽርክና ማህበር እና በኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር ሇሚዯራጁ 

የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች የጠቅሊሊ ጉባኤ ቃሇ ጉባኤ የውሳኔ ሃሳቦች 

ማሻሻያዎች  ሙያዊ ዴጋፌ  አገሌግልት መስጠት፣ 

 10. በህብረት ሽርክና ማህበር እና በኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር ሇሚዯራጁ እና 

ሇተዯራጁ የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች ቃሇ ጉባኤ እንዱጸዯቅ  

የማመቻቸት ዴጋፌ አገሌግልት መስጠት ፣ 

      11. በጣት አሻራ የተዯገፇ የግብር ከፊይነት መሇያ ቁጥር / TIN / እና ሰርቲፉኬት   

መስጠት ፣  

      12 . የንግዴ  ምዝገባ አገሌግልት መስጠት፤ 

      13.  የንግዴ ስያሜ መስጠት፤ 

      14. የንግዴ የዴርጅት ስም መስጠት ፤  

      15.  አዱስ የንግዴ ስራ ፇቃዴ መስጠት፤ 

 

 

 



9 
 

9.  የዴጋፌ አገሌግልት መስጠት ፣ 
 

1. አዋጪ የቢዝነስ ፕሊን ዝግጅት ዴጋፌ መስጠት ፣ 

2. ሇጀማሪ ኢንተርፕራይዞች የእዴገት ዯረጃ ማሳወቂያ ምስክር ወረቀት መስጠት ፣ 

3. የክህልት ስሌጠና ዴጋፌ ማመቻቸት፤ 

4 . የመሥርያ ቦታ ኪራይ ውሌ የማዋዋሌ እና  የማዯስ አገሌግልት መስጠት፤ 

5. የብቃት ማረጋገጫና ምዘና ማዕከለ ሇአንዴ ማዕከሌ አገሌግልት መስጫ ጣቢያ  

የሊከውን ተመዝነው ብቁ የሆኑትን ሰሌጣኞች የብቃት ማረጋገጫ የምስክር 

ወረቀት ሇባሇጉዲዮች መስጠት፣  

6. የዯረሰኝ ህትመት ፇቃዴ አገሌግልት መስጠት፣ 

7. ብዴር መስጠት፤ ቁጠባ እንዱቆጥቡ ማዴረግ ፣ ብዴር ማስመሇስ ፣ 

8. የካፒታሌ መሳርያዎች አቅርቦት ማመቻቸት ፣ 

      9. የንግዴ ስራ ፇቃዴ እዴሳት ማዴረግ፣ 

      10. የዘርፌ ሇውጥ፣ ካፒታሌ ማሻሻያ፣ የስም ሇውጥ፣ አዴራሻ ሇውጥ እና የስራ      

         አስኪያጅ ሇውጥ ማዴረግ፣ 

      11. የንግዴ ፇቃዴ ማስመሇስ አገሌግልት፣ 

      12. የንግዴ ምዝገባ ስረዛ ማዴረግ፣ 

 

                           ክፌሌ አራት 

    በአንዴ ማዕከሌ አገሌግልት መስጫ ጣቢያ አገሌግልቶችን በውክሌና የሚሰጡ 

           መሥርያ ቤቶች እና ውክሌና የሚሰጡባቸው አገሌግልቶች  

10. በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር የአስፇፃሚና የማዘጋጃቤታዊ አካሊትን እንዯገና 

ሇማቋቋም ባወጣው አዋጅ ቁጥር 35/2004 እና በተሻሻሇው አዋጅ ቁጥር 42/2007 

እንዯተዯነገገው የተሰጣቸው ስሌጣን እንዯተጠበቀ ሆኖ በአንዴ ማዕከሌ አገሌግልት 

መስጫ ጣቢያ የሚሰጡ አገሌግልቶችን ተቋማቱ በውክሌና ሇጥቃቅንና አነስተኛ 

ኢንተርፕራይዞች ሌማት ቢሮ እንዯሚሰጡ በዚህ መመሪያ መሰረት ስምምነት 

ተዯርጓሌ፤ 
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11. ውክሌና የሚሰጡ የአገሌግልት ሰጪ መሥርያ ቤቶች  ፣ 
 

1. ሠራተኛና ማህበራዊ ጉዲይ ቢሮ፤ 

2. የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር የገቢዎችና ጉምሩክ ባሇሥሌጣን ፣ 

3. ንግዴ ቢሮ ፣  

4. ቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ሥሌጠና ቢሮ ፣ 

5. የሙያ ብቃት ምዘናና ማረጋገጫ ማዕከሌ፣ 

6. አዱስ ብዴርና ቁጠባ ተቋም ፣ 

7. አዱስ ካፒታሌ ዕቃዎች ፊይናንስ አ.ማ ፣ 

8. መሥርያ ቦታዎች ሌማትና አስተዲዯር ኤጀንሲ ፣ 

9. የወሳኝ ኩነቶች ምዝገባ ኤጀንሲ ፣ 

12. ሠራተኛና ማህበራዊ ጉዲይ ቢሮ ውክሌና የሚሰጥባቸው አገሌግልቶች ፣ 

1. ቋሚ የሥራ አጦች መዝገብ ማቋቋም፤ 

2. ሥራ ፇሊጊዎችን መመዝገብ፤ 

3. የስራ አጥነት ካርዴ መስጠት፤ 

 13. የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር የገቢዎችና ጉምሩክ ባሇሥሌጣን ፣ 

    1. የግብር ከፊይነት መሇያ ቁጥር ሰርተፌኬት ሇሚያወጡ የጣት አሻራ 

መቀበሌ ፣ 

2. የግብር ከፊይነት መሇያ ቁጥር ሰርተፌኬት መስጠት፤ 

3. የዯረሰኝ ህትመት ፌቃዴ አገሌግልት፤ 

 14. ንግዴ ቢሮ ፣  

1. በጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች ሇሚዯራጁ  ሇግሌ ፣ ሇህብረት ሽርክና 

ማህበር ፣ ኃሊፉነቱ  የተወሰነ የግሌ ማህበር ፣ የንግዴ  ምዝገባ አገሌግልት 

ሇመስጠት፤ 

2. በጥቃቅንና አነስተኛ ኢንርፕራይዞች ሇሚዯራጁ  ሇግሌ ፣ ሇህብረት ሽርክና 

ማህበር ፣ ኃሊፉነቱ  የተወሰነ የግሌ ማህበር   የንግዴ ማህበራት / የዴርጅት 

ስም ስያሜ ሇመስጠት፤ 

3. በጥቃቅንና አነስተኛ ኢንርፕራይዞች ሇሚዯራጁ  ሇግሌ ፣ ሇህብረት ሽርክና 

ማህበር ፣ ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር   የንግዴ ስም ስያሜ መስጠት፣  
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4. በጥቃቅንና አነስተኛ ኢንርፕራይዞች ሇሚዯራጁ  ሇግሌ፣ ሇህብረት ሽርክና  

ማህበር፣ ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር አዱስ  የንግዴ ስራ  ፇቃዴ  

ሇመስጠት፤ 

5. በጥቃቅንና አነስተኛ ኢንርፕራይዞች ሇሚዯራጁ የንግዴ ስራ ፇቃዴ እዴሳት 

አገሌግልት ሇመስጠት፣ 

6. በጥቃቅንና አነስተኛ ኢንርፕራይዞች ሇሚዯራጁ የዘርፌ ሇውጥ፣ ካፒታሌ 

ማሻሻያ፣ የስም ሇውጥ፣ አዴራሻ ሇውጥ እና የስራ  አስኪያጅ ሇውጥ ማዴረግ፣ 

7. በጥቃቅንና አነስተኛ ኢንርፕራይዞች ሇሚዯራጁ የንግዴ ፇቃዴ ማስመሇስ 

አገሌግልት፣ 

8. በጥቃቅንና አነስተኛ ኢንርፕራይዞች ሇሚዯራጁ የንግዴ ምዝገባ ስረዛ 

ማዴረግ፣ 

9. በጥቃቅንና አነስተኛ ኢንርፕራይዞች ሇሚዯራጁ በህብረት ሥራ ማህበራት 

ሇማዯራጀት፣ የንግዴ ምዝገባና ፇቃዴ መስጠት፣ 

 15. ቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ሥሌጠና ቢሮ ፣ 

1. ሥሌጠና ሇሚያስፇሌጋቸው ሥራ ፇሊጊዎች እና ኢንተርፕራይዞች 

የሚመሇመለበትን መሥፇርትና የሚሰጠውን አገሌግልት ዓይነት ማሳወቅ፣  

2. ሥሌጠናው የሚሰጥበትን ቦታ ፣ ወቅት ፣ ዘርፌ እና  ዓይነት የማሳወቅ ፣  

     16.  አዱስ ካፒታሌ ዕቃዎች ፊይናንስ ንግዴ ስራ አ.ማ ፣ 

1. ሇጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች የሚቀርብ የካፒታሌ ዕቃዎች 

ሇማግኘት የሚያስፇሌጉ መሥፇርቶች ዝግጅትና ተጠቃሚነታቸውን 

ማመቻቸት፣   

2. ሇጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች የጥገና አገሌግልት የሚሰጥበትን 

ሙለ መረጃ ማመቻቸት፣ 

 17.  መስሪያ ቦታዎች ሌማትና አስተዲዯር ኤጀንሲ ፣ 

1. የመስሪያ ቦታ ኪራይ ውሌ የማዋዋሌ እና  የማዯስ አገሌግልት መስጠት፤ 
 

 18.  የወሳኝ ኩነቶች ምዝገባና ማረጋገጫ ኤጀንሲ ፣ 

1. ሇሥራ ፇሊጊዎች የነዋሪነት ምዝገባ ማረጋገጫ ቁጥር መስጠት፣    
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19.  የሙያ ብቃት ምዘናና ማረጋገጫ ማዕከሌ፣    
 

1. በጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዝ ሇሚዯራጁ ሥራ ፇሊጊ ሰሌጣኞችን መዝኖ 

ብቁ የሆኑትን የሙያ ብቃት ምዘና ማረጋገጫ ሰርቲፌኬት በአንዴ ማዕከሌ 

አገሌግልት መስጫ ጣቢያ ውስጥ ሇመስጠት ፣ 

 

                            ክፌሌ አምስት 

የአንዴ ማዕከሌ አገሌግልት መስጫ ጣቢያ አገሌግልት አሰጣጥን ሇማጠናከር 

ተጨማሪ አገሌግልት የሚሰጡ ተቋማት 
 

20. የአዱስ ብዴርና ቁጠባ ተቋም በአንዴ ማዕከሌ አገሌግልት መስጫ ጣቢያ ሇሥራ 

ፇሊጊዎችና ኢንተርፕራይዞች የብዴር አገሌግልት ሇመስጠት፣ ቁጠባ ሇመቀበሌና 

ብዴር ሇማስመሇስ አገሌግልት የሚሰጥ ባሇሙያ በቋሚነት በመመዯብ አገሌግልት 

ይሰጣሌ ፣ 

21. የሰነድች ማረጋገጫና ምዝገባ ኤጀንሲ ሇሥራ ፇሊጊዎችና ኢንተርፕራይዞች 

አገሌግልት ሇመስጠት የሚያስችሌ በአንዴ ማዕከሌ አገሌግልት መስጫ ጣቢያዎች 

አቅራቢያ ቅርንጫፌ መሥሪያ ቤት በመክፇት አገሌግልት ይሰጣሌ ፣ 
 

ክፌሌ ስዴስት 
‹ 

                    በአንዴ ማዕከሌ አገሌግልት መስጫ ጣቢያ  

ሇስራ ፇሊጊ ዜጎች እና  ሇኢንተርፕራይዞች አገሌግልት ሇመስጠት 

የመሥርያ ቤቶች ግዳታ   
 

   22.   የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች ሌማት ቢሮ ግዳታዎች ፣ 
 

1. የአንዴ ማዕከሌ አገሌግልት መስጫ ጣቢያውን የአገሌግልት አሰጣጥ ቀሌጠፊ 

ሇማዴረግ የስራ ፌሰቱን ቅዯም ተከተሌ በጠበቀ ሁኔታ የፇፃሚዎችን የቦታ 

አቀማመጥ በማስተካከሌ አገሌግልት መስጠት አሇበት ፡፡ 

2. ተገሌጋዮች ሁለንም ዓይነት አገሌግልቶች በአንዴ የአገሌግልት መጠየቂያ ቅጽ 

ብቻ እንዱጠቀሙ በሚያስችሌ መሌኩ እንዱቀረጽና ተገሌጋዮች በቅፁ መሰረት 

እንዱጠቀሙ ማዴረግ አሇበት፡፡ 
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3. በአንዴ ማዕከሌ አገሌግልት መስጫ ጣቢያ አገሌግልት አሰጣጥን በተመሇከተ 

የሚቀርቡ ቅሬታዎችና አቤቱታዎች አቀራረብ እና አፇታት ሂዯት በአንዴ 

ማዕከሌ አገሌግልት መስጫ ጣቢያ በቅዴሚያ ታይቶ የሚፇታበትን ስሌት 

መዘርጋት አሇበት፡፡ 

4. በአንዴ ማዕከሌ አገሌግልት መስጫ ጣቢያ አገሌግልትን ሇመስጠት መስሪያ 

ቤቶች ውክሌና የሰጡባቸውን አገሌግልቶች ህጉና ዯንቡ በሚፇቅዯው መሰረት 

መስጠት  አሇበት ፡፡ 

5. በአንዴ ማዕከሌ አገሌግልት መስጫ ጣቢያ የሚሰጡ አገሌግልቶችን በተመሇከተ 

ውክሌና የተሰጡትን አገሌግልቶች በተሰጠው ውክሌና መሰረት ሇየተቋማቱ 

ወርሃዊ ሪፖርት ማቅረብ አሇበት ፣ 

6. የአንዴ ማዕከሌ አገሌግልት መስጫ ጣቢያ እንዯ አስፇሊጊነቱ በወረዲው ውስጥ 

ከአንዴ ጣቢያ በሊይ በማቋቋም አገሌግልት መስጠት አሇበት፡፡ 

7. የአንዴ ማዕከሌ አገሌግልት አሰጣጥን ሇማሻሻሌ የሚያስችለ የአሰራር፣ 

የአዯረጃጀት፣ የመመሪያና የስራ ማንዋሌ ማሻሻያ ጥናት በማዴረግ መተግበር 

አሇበት፡፡   

8. የአንዴ ማዕከሌ አገሌግልቱን ሇመስጠት በመረጃ ቋት በዘመናዊ ቴክኖልጂ 

ስርዓት የተዯገፈ አገሌገልቶች ሇመስጠት የሚያስችሌ አሰራር የመዘርጋትና 

መተግበር አሇበት፡፡  

9. አንዴ ማዕከሌ አገሌግልት መስጫ ጣቢያ ውስጥ ሇሚሰጡ አገሌግልቶች 

የሚያስፇሌጉ ግብዓቶችን የመሇየትና ሟሟሊት አሇበት፡፡ 

10. የአንዴ ማዕከሌ አገሌግልት መስጫ ጣቢያዎች በተሟሊ መሌኩ አገሌግልት  

ሇመስጠት እንዱችለ በበጀትና ቁሳቁስ መዯገፌ  አሇበት፡፡ 

11. በአንዴ ማዕከሌ አገሌግልት መስጫ ጣቢያ ውስጥ የአካባቢውን ተጨባጭ 

ሁኔታ  ያገናዘበ የመረጃ ማሰራጫና የአገሌግልት አሰጣጥ ቅዴመ ሁኔታዎችን 

የሚያመሊክቱ ቢሌ ቦርድች፣ ባነሮች፣ ብሮሸሮች፣ በራሪ ወረቀቶች እንዱዘጋጁ 

ማዴረግ  አሇበት፡፡ 
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12. በአንዴ ማዕከሌ አገሌግልት የሚሰጡ አገሌግልቶችን መሠረት ያዯረገ የተሻሇ 

ሌምዴና ትምህርት ዝግጅት ያሊቸው የአንዴ ማዕከሌ ፇፃሚዎችን ቅጥር 

መፇፀምና ማስተዲዯር አሇበት ፡፡  

13. የአንዴ ማዕከሌ አገሌግልት ሰጭ ባሇሙያ ምዯባ እንዯ አንዴ ማዕከለ 

አገሌግልት መስጫ ጣቢያ የስራ ስፊት፣ የተገሌጋይ ብዛትና የኢንተርፕራይዞች 

ብዛት ታሳቢ ያዯረገ የሰው ኃይሌ ማሟሊት አሇበት፡፡ 

14. በአንዴ ማዕከሌ አገሌግልት መስጫ ጣቢያ የተመዯቡ ባሇሙያዎች ወዯ ሥራ 

ከመሰማራታቸው በፉት በጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች ሌማት 

ስትራቴጂ እና በአንዴ ማዕከሌ አገሌግልት መስጫ ጣቢያ በሚሰጡ 

አገሌግልቶች ሊይ ግንዛቤ በመፌጠር ወዯ ስራ ማሰማራት አሇበት፡፡ 

15. ቀዯም ሲሌ የተሇያዩ መስሪያ ቤቶች ሇአንዴ ማዕከሌ አገሌግልት መስጫ 

ጣቢያ አገሌግልት ሇመስጠት እንዱያስችሌ ቀጥረው በማዕከለ አስገብተው 

ሲያሰሯቸው የነበሩትን ፇጻሚዎች ተረክቦ ማስተዲዯር አሇበት፡፡ 

 

23. የአንዴ ማዕከሌ አገሌግልት መስጫ ጣቢያ በሚሰጡ አገሌግልቶች ውክሌና የሰጡ 

መሥርያ ቤቶች ግዳታዎች ፣ 
 

   1. በአንዴ ማዕከሌ አገሌግልት መስጫ ጣቢያ አገሌግልት ሇመስጠት የሚያስችለ 

ውክሌና  መስጠት  አሇባቸው፡፡ 

2. በአንዴ ማዕከሌ አገሌግልት መስጫ ጣቢያ ውስጥ የሚሰጡ አገሌግልቶች የተሟሊ 

እንዱሆን ከማዴረግ አንጻር አስፇሊጊ መረጃዎች ተዯራጅተውና ተተንትነዉ 

ሇአንዴ ማዕከሌ አገሌግልት መስጫ ጣቢያ ሇአገሌግልት እንዱውለ ማመቻቸት 

አሇባቸው፡ 

3. የባሇዴርሻ አካሊት የአንዴ ማዕከሌ አገሌግልት መስጫ ጣቢያዎች አገሌግልት 

አሰጣጥ በሰጡት ውክሌና መሰረት እና በዜጎች ስምምነት ቻርተር መሰረት 

መስፇርቶች ተጠበቀው እንዱሰሩ መዯገፌ አሇባቸው፡፡ 

4. አገሌግልት ሇመስጠት የሚያስችለ መስፇርቶችን በየጊዜው ማሻሻያ 

የተዯረገባቸውን    
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 ጉዲዮች ማሳወቅ  አሇባቸው፡፡ 

5. የተሻሻሇ አገሌግልት ሇመስጠት ፣ የመረጃ ጥራትና ተዯራሽ ሇማዴረግ የሚያስችሌ 

ሶፌትዌሮችን እና የመረጃ ቋቶቹን ጨምሮ የተቀናጀ ዘመናዊ ቴክኖልጂ 

በመጠቀም    አገሌግልት ሇመስጠት የሚያስችለ ተግባራትን ከጥቃቅንና 

አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች ሌማት ቢሮ ጋር በጋራ የመሥራት ፣ ማሟሊትና 

ማመቻቸት   አሇባቸው፤ 

 

 

24. የአንዴ ማዕከሌ አገሌግልት መስጫ ጣቢያ አገሌግልት አሰጣጥን ሇማጠናከር     

ተጨማሪ አገሌግልት የሚሰጡ ተቋማት ፣ 
 

1. የአዱስ ብዴርና ቁጠባ ተቋም በአንዴ ማዕከሌ አገሌግልት መስጫ ጣቢያ 

ሇሥራ ፇሊጊዎችና ኢንተርፕራይዞች የብዴር አገሌግልት ሇመስጠት፣ ቁጠባ 

ሇመቀበሌና ብዴር ሇማስመሇስ አገሌግልት የሚሰጥ ባሇሙያ በቋሚነት 

በመመዯብ አገሌግልት ይሰጣሌ ፣ 

2. የሰነድች ማረጋገጫና ምዝገባ ኤጀንሲ ሇሥራ ፇሊጊዎችና ኢንተርፕራይዞች 

አገሌግልት ሇመስጠት የሚያስችሌ በአንዴ ማዕከሌ አገሌግልት መስጫ 

ጣቢያዎች ቅርበት ቅርንጫፌ መሥሪያ ቤት በመክፇት አገሌግልት ይሰጣሌ ፣ 
 

ክፌሌ ሰባት 

ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች 
 

25. ሇስራ ፇሊጊዎችና ሇኢንተርፕራይዞች አገሌግልት የሚሰጡ ተጠሪነታቸው ሇፋዳራሌ 

የሆኑ ተቋማት አገሌግልታቸውን ተዯራሽ ሇማዴረግ የከተማ አስተዲዯሩ በስሩ ባለ 

በሁለም ወረዲዎች በሚቋቋሙት የአንዴ ማዕከሌ አገሌግልት መስጫ ጣቢዎች የተሟሊ 

አገሌግልት በአንዴ ስፌራ ሇመስጠት የሚያስችሌ አዯረጃጀት ፣ አሰራርና ህጋዊ ማዕቀፌ 

እንዱኖራቸው ያስተባብራሌ፡፡ 

26. በአንዴ ማዕከሌ አገሌግልት መስጫ ጣቢያ አገሌግልት የሚሰጡ የባሊዴርሻ አካሇት 

ተግባርና ኃሊፉነት የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች ሌማት ቢሮ ሙለ ኃሊፉነቱን 

በውክሌና ወስድ የሚያስተባበርና የሚመራ ስሇሚሆን ሁለም ባሇዴርሻ አካሊት 

በተቋማቸው የሚሰጡ በዚህ መመሪያ የተካተቱ አገሌግልቶችን በውክሌና የሚሰጡ 

ይሆናሌ፡፡    



16 
 

27. በዚህ መመሪያ በአንዴ ማዕከሌ አገሌግልት መስጫ ጣቢያ ሇሰራ ፇሊጊዎችና 

ሇኢንተርፕራይዞች አገሌግልት እንዱሰጡ ከተጠቀሱት ተቋማት ውጭ የከተማ 

አሰተዲዯሩ እንዯ አስፇሊጊነቱ እየታየ በአንዴ ማዕከሌ አገሌግልት መስጫ ጣቢያ  

አገሌግልት እንዱሰጡ ሉወስን ይችሊሌ፡፡ 

28. የግንኙነት ጊዜና የሪፖርት  

በአንዴ ማዕከሌ አገሌግልት መስጫ ጣቢያ እንዱሰጡ በውክሌና የተሰጡ  

አገሌግልቶችን በተመሇከተ የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች ሌማት ቢሮ 

ሇየተቋማቱ በየወሩ ረፖርት ያዯርጋሌ፡፡ በየሩብ ዓመቱ አንዴ ጊዜ ግንኙነት በማዴረግ 

የአገሌግልት አሰጣጡን ሂዯት ይገመግማለ፡፡ እንዯ አስፇሊጊነቱ አስቸኳይ ስብሰባዎችን 

ሉያዯርጉ  ይችሊለ፡፡ 

29. የመተባበር ግዳታ  

በዚህ መመሪያ የተጠቀሱ ሥሌጣንና ተግባር በማስፇፀም ሂዯት የሚመሇከታቸው አካሊት 

የመተባበር ግዳታ አሇባቸው፡፡  
 

30. ተጠያቂነት 

በዚህ መመሪያ ሇስራ ፇሊጊዎችና ሇኢንተርፕራይዞች አገሌግልት ሇመስጠት የተዯነገጉት 

ዴንጋጌዎች መሰረት የስራ ሃሊፉነቱን የማይፇጽም አግባብ ባሇው ህግ ተጠያቂ ይሆናሌ፡፡ 
 

   31. መመሪያውን ስሇማሻሻሌ   

ይህን መመሪያ የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች ሌማት ቢሮ  በማንኛውም ጊዜ 

እንዯ አስፇሊጊነቱ  ሉያሻሽሇው ይችሊሌ ፡፡ 

32. መመሪያው የሚፀናበት ጊዜ  

ይህ መመሪያ ከጥቅምት 28 ቀን 2010 ዓ.ም ጀምሮ የፀና ይሆናሌ ፡፡ 

   

የአዱስ አበባ ከተማ አሰተዲዯር  

የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች ሌማት ቢሮ 

                            28/02/2010 ዓ.ም   

                                አዱስ አበባ 


