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1 
 

ክፌሌ አስር 

ክሌልችና ሇፋዳራሌ መንግስት ተጠሪ የሆኑ ከተሞች 

አዋጅ ቁጥር 359/1995 

የፋዳራሌ መንግሥት በክሌሌ ጣሌቃ የሚገባበትን ሥርዓት ሇመዯንገግ የወጣ አዋጅ 

በሔግ-መንግሥቱ አንቀጽ 51(1) መሠረት ፋዳራሌ መንግሥቱ ሔገ መንግሥቱን የመጠበቅና 

የመከሊከሌ ሥሌጣንና ኃሊፉነት የተሰጠው በመሆኑ፤ 

በሔገ-መንግሥቱ አንቀጽ 51(14) ከክሌሌ አቅም በሊይ የሆነ የፀጥታ መዯፌረስ ሲያጋጥም 

በክሌለ መስተዲዴር ጥያቄ መሠረት የፋዳራሌ መንግሥቱ የመከሊከያ ኃይሌ 

እንዯሚያሰማራ በመዯንገጉ፤ 

በሔግ መንግሥቱ አንቀጽ 55(16) በማናቸውም ክሌሌ ሰብዓዊ መብቶች ሲጣሱና ክሌለ 

ዴርጊቱን ማቆም ሳይችሌ ሲቀር፤ የሔዜብ ተወካዮች ምክር ቤት በራሱ አነሳሽነትና ያሇ 

ክሌለ ፇቃዴ ተገቢውን እርምጃ እንዱወስዴ ሇፋዳሬሽን ምክር ቤት እና ሇሔዜብ ተወካዮች 

ምክር ቤት የጋራ ሰብሰባ ጥያቄ በማቅረብ፤ በተዯረሰበት ውሳኔ መሠረት ሇክሌለ ምክር ቤት 

መመሪያ እንዯሚሰጥ በመዯንገጉ፤ 

በሔገ-መንግሥስቱ አንቀጽ 62(9) ማናቸውም ክሌሌ ሔገ-መንግሥቱን በመጣስ ሔገ-

መንግሥታዊ ሥርዓቱን አዯጋ ሊይ የጣሇ እንዯሆነ የፋዳሬሽን ምክር ቤት ፋዳራሌ 

መንግሥቱ ጣሌቃ እንዱገባ እንዯሚያዜ የተዯነገገ በመሆኑ፤  

ከሊይ የተጠቀሱትን የሔገ-መንግሥቱን ዴንጋጌዎች ተግባራዊ ሇማዴረግ የሚያስችሌ ሥርዓት 

በሔግ መዯንገግ በማስፇሌጉ፤ 

በኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሔገ-መንግሥት አንቀጽ 55(1) መሠረት 

የሚከተሇው ታውጇሌ፡፡ 

ክፌሌ አንዴ 

ጠቅሊሊ 

1. አጭር ርዕስ 

ይህ አዋጅ “ፋዳራሌ መንግሥት በክሌሌ ጣሌቃ የሚገባበትን ሥርዓት ሇመዯንገግ የወጣ 

አዋጅ ቁጥር 359/1995” ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡ 

2. ትርጓሜ 

በዙህ አዋጅ ውስጥ  
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1. “ጣሌቃ መግባት” ማሇት በሔገ-መንግስቱ አንቀጽ 62(9) መሠረት በክሌለ ጣሌቃ 

የሚገባበት ሥርዓት ሲሆን በሔገ-መንግሥቱ አንቀጽ 51(14)  ወይም አንቀጽ 55(16) 

መሠረት የሚወሰዴ እርምጃን ይጨምራሌ፤ 

2. “ሰው” ማሇት የተፇጥሮ ሰው ወይም በሔግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካሌ ነው። 

ክፌሌ ሁሇት 

በጸጥታ መዯፌረስ ምክንያት ጣሌቃ ገብነት 

3. መሰረቱ 

በአንዴ ክሌሌ ውስጥ የሔዜቡን ሰሊምና ዯኀንነት የሚያውክ እንቅስቃሴ ሲዯረግና 

የተፇጠረውን የፀጥታ ችግር የክሌለ ሔግ አስከባሪ እና የዲኝነት አካሌ በሔጋዊ መንገዴ 

ሇመፇታት የማይችለበት ሁኔታ ሲፇጠር የፀጥታ መዯፌረስ እንዯተፇጸመ ይቆጠራሌ፡፡ 

4. በክሌለ ስሇሚቀርብ ጥያቄ 

ማናቸውም ክሌሌ በራሱ ኃይሌ ሉቋቋመው የማይችሇው የፀጥታ መዯፌረስ ያጋጠመው 

እንዯሆነ የክሌለ ምክር ቤት ወይም የክሌለ ከፌተኛ የሔግ አስፇጻሚ አካሌ በፋዳራሌ 

ጉዲዮች ሚኒስቴር1 በኩሌ ጥያቄውን ሇጠቅሊይ ሚኒስትሩ ያቀርባሌ፡፡ 

5. በፋዳራሌ መንግሥቱ ስሇሚሠማራው ኃይሌ 

1. ጠቅሊይ ሚኒስትሩ የፀጥታውን መዯፌረስ ሇመቆጣጠር እንዯ ችግሩ ክብዯት የፋዳራሌ 

ፕሉስ ወይም የመከሊከያ ሠራዊት ኃይሌን ወይም ሁሇቱንም ያሠማራሌ፡፡ 

የሚሠማራው ኃይሌ በሚመሇከተው የፋዳራሌ መንግሥት አካሌ የሚታዜ ይሆናሌ፤ 

2. የሚሠማራው ኃይሌና በኃይለ የሚወሰዯው እርምጃ የፀጥታውን መዯፌረስ 

ሇመቆጣጠርና ሔግና ሥርዓት ሇማስከበር የሚያስችሌ ተመጣጣኝ ኃይሌ ወይም 

እርምጃ መሆን ይኖርበታሌ፤ 

3. የክሌለ መንግሥት የፀጥታውን መዯፌረስ ሇመቆጣጠር የሚያስችለ መረጃዎችን 

የመስጠት እና ሁኔታዎችን የማመቻቸት ኃሊፉነት አሇበት፤ 

4. የሚሰማራው ኃይሌ በፀጥታው መዯፌረስ የተሳተፈ ሰዎችን ሇፌርዴ ሇማቅረብ 

የሚያስችለ ሁኔታዎችን ያመቻቻሌ፤ 

5. የጸጥታው መዯፌረስ በቁጥጥር ሥር ከዋሇ ወይም የክሌለ ከፌተኛ የሔግ አስፇጻሚ 

አካሌ የክሌለ ምክር ቤት የተሠማራው ኃይሌ ተሌዕኮ እንዱያበቃ ሇጠቅሊይ 

ሚኒስትሩ ጥያቄ ካቀረበ የተሰማራው ኃይሌ ተሌዕኮው ያበቃሌ ፡፡ 
                                                           
1 በ25/8(2011) አ.1097 አንቀፅ 9(1) መሰረት ሰሊም ሚኒስቴር በሚሌ ይነበብ፡፡ 
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6. ሪፕርት ስሇማቅረብ 

ጠቅሊይ ሚኒስትሩ በክሌለ የተሰማራው ኃይሌ ስሇአከናወናቸው ተግባራት ሇሔዜብ 

ተወካዮች ምክር ቤት ሪፕርት ያቀርባሌ፡፡ 

ክፌሌ ሦስት 

በሰብዓዊ መብት መጣስ ምክንያት ስሇሚዯረግ ጣሌቃ ገብነት 

7. መሰረቱ 

በአንዴ ክሌሌ ውስጥ በሔገ-መንግሥቱና ህገ-መንግስቱን መሰረት አዴርገው በወጡ ህጎች 

የተመሊከቱትን የሰብዓዊ መብት ዴንጋጌዎች የመጣስ ዴርጊት ሲፇጸምና በህግ 

አስከባሪው እና በዲኝነት አካለ በቁጥጥር ስር ሇማዋሌ ካሌተቻሇ የሰብዓዊ መብት መጣስ 

ዴርጊት እንዯተፇጸመ ይቆጠራሌ፡፡ 

8. አጣሪ ቡዴን ስሇመሊክ 

1. የሔዜብ ተወካዮች ምክር ቤት በማናቸው ክሌሌ ውስጥ የፋዳራሌ መንግሥትን ጣሌቃ 

ገብነት የሚጠይቅ የሰብዓዊ መብት የመጣስ ዴርጊት መፇጸሙንና ክሌለ ዴርጊቱን 

ማቆም አሇመቻለ ከሰብአዊ መብት ኮሚሽን፣ የሰብዓዊ መብት መጣስ ዴርጊት 

ከተፇጸመበት ክሌሌ ተወካዮች ወይም ከላሊ ከማናቸውም ሰው መረጃ ሲዯርሰው 

ጉዲዩን የሚያጣራ ቡዴን ወዯ ክሌለ ሉሌክ ይችሊሌ። ቡዴኑ ከተወካዮች ምክር ቤት 

የተውጣጡ አባሊትን የያ ይሆናሌ፤ 

2. ቡዴኑ እንዯ አስፇሊጊነቱ የፋዳራሌ አስፇጸሚ አካሊት ባሇሙያዎችን እገዚ ሉጠይቅ 

ይችሊሌ፤ 

3. ማናቸውም የክሌሌ አካሌ ከቡዴኑ ጋር የመተባበር ግዳታ ይኖርበታሌ፡፡ 

9. በቡዴኑ ስሇሚቀርብ ሪፕርት 

1. ቡዴኑ የሰብዓዊ መብት መጣስ ዴርጊት ተፇጽሟሌ በተባሇበት ክሌሌ ተገኝቶ 

ያሰባሰባቸውን መረጃዎች ከራሱ አስተያየት ጋር አጠናቅሮ ሇሔዜብ ተወካዮች ምክር 

ቤት ያቀርባሌ። 

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት የሚጠናቀር ሪፕርት በክሌለ የተፇጸመውን 

የሰብዓዊ መብት መጣስ ዴርጊት የሚያስረደ ተጨባጭ ማስረጃዎች፤ የችግሩ 

ምንጭና ተጠያቂ ሰዎች፤ የሰብአዊ መብት መጣስ ዴርጊት ሇመቆጣጠር በክሌለ 

የተዯረገውን ጥረት፤ በክሌለ የተወሰዯ እርምጃ እና ክሌለ ዴርጊቱን ማቆም የሚችሌ 

ወይም የማይችሌ መሆኑን የሚገሌጽ መሆን ይኖርበታሌ፡፡ 
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10. ጥያቄና ሪፕርት ስሇማቅረብ 

1. የሔዜብ ተወካዮች ምክር ቤት በዙህ አዋጅ አንቀጽ 9 መሠረት ሪፕርት ሲቀርብሇት 

ጉዲዩ የፋዳራሌ መንግሥቱን ጣሌቃ ገብነት የሚጠይቅ ሆኖ ያገኘው እንዯሆነ 

የሔዜብ ተወካዮች ምክር ቤት እና የፋዳሬሽን ምክር ቤት የጋራ ስብሰባ በመጥራት 

ጥያቄውን ያቀርባሌ፤ 

2. የህዜብ ተወካዮች ምክር ቤት የፋዳራሌ መንግሥቱን ጣሌቃ የመግባት አስፇሊጊነት 

ምክንያት ጋር ሇጋራ ስብሰባው ሪፕርት ያቀርባሌ ። 

11. መመሪያ ስሇመስጠት 

የጋራ ስብሰባው በዙህ አዋጅ አንቀጽ 10(2) መሠረት የቀረበሇት ሪፕርት ተቀባይነት 

ያሇው ሆኖ ያገኘው እንዯሆነ የሔዜብ ተወካዮች ምክር ቤት በጋራ ስብሰባው ውሣኔ 

መሠረት ክሌለ የሰብዓዊ መብት መጣስ ዴርጊቱን እንዱያቆም፣ ሰብዓዊ መብት 

የጣሱትን ሰዎች ሇፌርዴ እንዱያቀርቡና ላልች አግባብነት ያሊቸው እርምጃዎች 

እንዱወሰደ መመሪያ ይሰጣሌ። 

                        ክፌሌ አራት 

የህገ-መንግሥታዊ ሥርዓቱ አዯጋ ሊይ በመውዯቁ የሚዯረግ ጣሌቃ ገብነት 

12. መሰረቱ 

በአንዴ የክሌሌ መንግሥት ተሳትፍ ወይም ዕውቅና ሔገ-መንግሥቱን ወይም ሔገ- 

መንግሥታዊ ሥርዓቱን ባሇማክበር የሚዯረግ እንቅስቃሴ ወይም ዴርጊት በተሇይም፤ 

1. በትጥቅ የተዯገፇ የአመጽ እንቅስቃሴ ማዴረግ፤ 

2. ከላሊ ክሌሌ ወይም ከላሊ ክሌሌ ብሓር፣ ብሓረሰብ ወይም ሔዜብ ጋር የተፇጠሩ 

ችግሮችን ሰሊማዊ ባሌሆነ መንገዴ መፌታት፤ 

3. የፋዳራለን ሰሊምና ጸጥታ ማናጋት፤ ወይም 

4. በዙህ አዋጅ አንቀጽ 11 የተሰጠውን መመሪያ አሇማክበር፤  

ሔገ-መንግሥታዊ ሥርዓቱን አዯጋ ሊይ የጣሇ እንቅስቃሴ ወይም ዴርጊት እንዯሆነ 

ይቆጠራሌ፡፡ 

 

13. ስሇማጣራትና ውሣኔ ስሇመስጠት 

1. የፋዳሬሽን ምክር ቤት በራሱ አነሳሽነት ወይም ከተወካዮች ምክር ቤት ወይም ከላሊ 

ከማናቸውም አካሌ አንዴ ክሌሌ ሔገ-መንግሥቱን በመጣስ ሔገ-መንግሥታዊ 
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ሥርዓቱን አዯጋ ሊይ መጣለ መረጃ ሲዯርሰው የቀረቡሇትን መረጃዎች መሠረት 

በማዴረግ አስፇሊጊውን ማጣራት ካዯረገ በኋሊ አዯጋው መኖር አሇመኖሩን ሇመወሰን 

እንዯሆነ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ወይም ላሊ መንግሥታዊ አካሌ ጉዲዩን አጣርቶ 

ሪፕርት እንዱያቀርብሇት መመሪያ ሇማስተሊሇፌ ይችሊሌ፤ 

2. የሔገ-መንግሥት አንቀጽ 93 እንዯጠበቀ ሆኖ፤ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ማናቸውም 

ክሌሌ ሔገ-መንግሥቱን በመጣስ ሔገ-መንግሥታዊ ሥርዓቱን አዯጋ ሊይ መጣለ 

መረጃ ሲዯርሰው ጉዲዩን በማጣራት የተፇጠረው አዯጋ የፋዳራሌ መንግሥቱን 

ጣሌቃ መግባት የሚጠይቅ ሆኖ ያገኘው እንዯሆነ ጉዲዩን ሇፋዳሬሽን ምክር ቤት 

ያቀርባሌ፤ 

3. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) እና (2) መሠረት የሚቀርብ ሪፕርት ሔገ-

መንግሥታዊ ሥርዓቱን አዯጋ ሊይ የጣለ ምክንያቶች የሚፇቱበት ሰሊማዊ መንገዴ 

መተውንና በዙህ አዋጅ አንቀጽ 12 የተመሇከቱት መፇጸማቸውን የሚየሳይ መሆን 

ይኖርበታሌ፡፡ 

4. የፋዳሬሽን ምክር ቤት በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) እና (2) መሠረት የቀረበሇትን 

ሪፕርት ወዱያውኑ መርምሮ የፋዳራሌ መንግሥቱ ጣሌቃ መግባት አስፇሊጊ ሆኖ 

ያገኘው እንዯሆነ ጣሌቃ እንዱገባ ያዚሌ፡፡ 

14. በፋዯራሌ መንግሥቱ ስሇሚወሰደ እርምጃዎች 

1. በዙህ አዋጅ አንቀጽ13(4) መሠረት የሚሰጥ ትዕዚዜ ሔገ-መንግሥታዊ ሥርዓቱን አዯጋ 

ሊይ የጣሇውን ሁኔታ ሇማስወገዴ የሚያስችሌ መሆን ይኖርበታሌ፤ 

2. የዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) አጠቃሊይ አነጋገር እንዱሁም የሔገ-መንግሥቱ 

አንቀጽ 93 እንዯተጠበቀ ሆኖ የፋዳሬሽን ምክር ቤት የሚከተለትን እርምጃዎች 

መውሰዴ ይችሊሌ፤ 

ሀ/ እንዯ ችግሩ ክብዯት አዯጋውን ሇማስወገዴ የሚያስችሌ የፋዳራሌ ፕሉስን ወይም    

   የሀገር መከሊከያ ሠራዊትን ወይም ሁሇቱንም በክሌለ እንዱያሠማራ ሇጠቅሊይ  

   ሚኒስትሩ መመሪያ የመስጠት፤ 

ሇ/ የክሌለን ምክር ቤት እና የክሌለን ከፌተኛ የሔግ አስፇጸሚ አካሌ በማገዴ  

   ሇፋዯራሌ መንግሥቱ ተጠሪ የሆነ ጊዛያዊ አስተዲዯር እንዱቋቋም የመወሰን፤ 

3. ጊዛያዊ አስተዲዯሩ በክሌለ የሚከተለትን እርምጃዎች መውሰዴ ይችሊሌ፤ 

ሀ/ ህገ-መንግሥታዊ ሥርዓቱን አዯጋ ሊይ በመጣሌ የተሣተፈ የክሌለ መንግሥት    
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   ባሇሥሌጣኖች፣ ተሿሚዎች፣ ተመራጮች፣ የፕሉስና የፀጥታ ኃይሌ አባሊት እና  

   ላልች ሰዎችን ሇፌርዴ እንዯሚቀርቡ የማዴረግ፤ 

ሇ/ በክሌለ ሔገ-መንግሥታዊ ሥርዓቱ ተጠብቆ የክሌለ መንግሥት መዯበኛ  

   ሥራውን የሚጀምርበትን ሁኔታ በአፊጣኝ የማመቻቸት፤ 

4. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 3(ሀ) መሠረት በተወሰዯው እርምጃ ምክንያት የክሌሌ 

አስፇጻሚ አካሌ አቅም የተጓዯሇ እንዯሆነ ጠቅሊይ ሚኒስትሩ የፋዳራሌ ጉዲዮች 

ሚኒስቴር2 በሚያቀርበው የውሣኔ ሀሳብ መሠረት የፋዳራሌ መንግሥቱን ሠራተኞች 

በጊዛያዊነት በመመዯብ መዯበኛ ሥራው እንዱቀጥሌ ማዴረግ ይችሊሌ፤ 

5. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 2 (ሀ) በፋዳራሌ ፕሉስ ወይም በመከሊከያ ኃይሌ 

የሚወሰዴ እርምጃ ሔገ-መንግሥታዊ ሥርዓቱን አዯጋ ሊይ የጣሇውን ሁኔታ 

ሇማስወገዴ በሚያስችሌ መጠን መሆን ይኖርበታሌ፡፡ 

6. ሔገ-መንግሥታዊ ሥርዓቱን አዯጋ ሊይ የጣሇው ሁኔታ መወገደን የፋዳሬሽን ምክር 

ቤት ካመነ በዙህ አዋጅ በአንቀጽ 15 (3) የተዯነገገው የጊዛ ገዯብ ከመዴረሱ በፉት 

ጊዛያዊ አስተዲዯሩ የሚያበቃበትን የጊዛ ገዯብ በመወሰን ሇሚመሇከታቸው አካሊት 

መመሪያ ያስተሊሌፊሌ፡፡ 

15. ስሇጊዛያዊ አስተዲዯሩ 

1. ጊዛያዊ አስተዲዯሩ ሔገ-መንግሥታዊ ሥርዓቱን አዯጋ ሊይ የጣሇውን ሁኔታ 

ሇማስወገዴ የሚያስችለ እርምጃዎችን ይወስዲሌ።  

2. የዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) አጠቃሊይ አነጋገር እንዯተጠበቀ ሆኖ ጊዛያዊ 

አስተዲዯሩ ሇክሌለ ክፌተኛ የሔግ አስፇጻሚ አካሌ የተሰጡት ሥሌጣንና ተግባሮች 

ይኖሩታሌ፡፡ በተሇይም ጊዛያዊ አስተዲዯሩ፤ 

ሀ/ አስፇጻሚ አካለን ይመራሌ፣ ያስተባብራሌ፤ 

ሇ/ የጊዛያዊ አስተዲዯሩን ኃሊፉዎች ይመዴባሌ፤ 

ሏ/ ሔግና ሥርዓት መከበሩን ያረጋግጣሌ፤ 

መ/ አግባብ ባሇው ሔግ መሠረት በክሌለ ምርጫ የሚከናወንበትን ሁኔታ ያመቻቻሌ፤  

ሠ/ የክሌለን ዕቅዴና በጀት ያፀዴቃሌ፤ 

ረ/ በፋዳራሌ መንግሥቱ የሚሰጡ ላልች ተግባሮችን ያከናውናሌ። 

                                                           
2 በ25/8(2011) አ.1097 አንቀፅ 9(1) መሰረት ሰሊም ሚኒስቴር በሚሌ ይነበብ፡፡ 
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3. ጊዛያዊ አስተዲዯሩ በክሌለ የሚቆየው ከሁሇት ዓመት ሊሌበሇጠ ጊዛ ነው፡፡ ሆኖም 

አስፇሊጊ ሆኖ ሲገኝ የፋዳሬሽን ምክር ቤት የመቆያ ጊዛውን ከ6 ወር ሊሌበሇጠ ጊዛ 

ሇማራም ይችሊሌ፡፡  

16. ሪፕርት ስሇ ማቅረብና ስሇ ክትትሌ 

1. ጠቅሊይ ሚኒስትሩ ክሌለ ስሇሚገኝበት ሁኔታ ሇፋዳሬሽን ምክር ቤት በየሦስት ወሩ 

ሪፕርት ያቀርባሌ፤ 

2. የዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) እንዯተጠበቀ ሆኖ፤ በየፋዳሬሽን ምክር ቤት ሲጠየቅ 

በማናቸውም ጊዛ ሪፕርት ያቀርባሌ፤ 

3. የፋዳሬሽን ምክር ቤት በክሌለ ስሊሇው ሁኔታ ጥናትና ግምገማ ሇማዴረግ የራሱን 

ቡዴን በመሊክ የሚገመገምበትን ስሌት ይቀይሳሌ። በዯረሰበት የጥናትና የግምገማ 

ውጤት መሠረት የእርምት እርምጃ መውሰዴ የሚጠይቁ ጉዲዮች ከተገኙ መመሪያ 

ያስተሊሌፊሌ፡፡ 

17. ሇሔዜብ  ስሇማሳወቅ  

1. የፋዳሬሽን ምክር ቤት እና ጠቅሊይ ሚኒስትሩ ሔገ-መንግሥታዊ ሥርዓቱ አዯጋ ሊይ 

ስሇጣሇው ሁኔታ፤ የፋዳሬሽን ምክር ቤት ስሇሰጠው ውሣኔ እና በክሌለ ስሊሇው 

ወቅታዊ ሁኔታ ሇሔዜብ መግሇጫ ይሰጣለ፤ 

2. የዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) እንዯተጠበቀ ሆኖ የክሌለ ሔዜብ ስሇሁኔታው መረጃ 

የሚያገኝበትና ሏሳብ የሚሰጥበት መዴረክ በየወቅቱ መጋጀት ይኖርበታሌ፡፡ 

በተጋጀው መዴረክ ሊይ የቀረቡ የሔዜብ ሀሳቦች ተጠናቅረው ሇፋዳሬሽን ምክር 

ቤትና ሇሚኒስትሮች ምክር ቤት እንዱዯርሱ ይዯረጋሌ፡፡  

                      ክፌሌ አምስት 

                   ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች 

18. የመተባበር ግዳታ 

ማንኛውም የፋዳራሌ ወይም የክሌሌ ባሇሥሌጣን፣ ሠራተኛ ወይም ላሊ ማንኛውም ሰው 

ሇዙህ አዋጅ አፇጻጸም የመተባበር ግዳታ አሇበት፡፡ 

 

19. አዋጁ የሚጸናበት ጊዛ 

ይህ አዋጅ በነጋሪት ጋዛጣ ታትሞ ከወጣበት ጊዛ ጀምሮ የፀና ይሆናሌ፡፡ 

አዱስ አበባ ሏምላ 3 ቀን 1995 
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ግርማ ወሌዯጊዮርጊስ 

የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዳሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ፔሬዙዲንት 
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አዋጅ ቁጥር 361/1995 

የተሻሻሇው የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ቻርተር 

አዱስ አበባ የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዳሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ መንግሥት ርዕሰ ከተማ እና 

የአፌሪካ ህብረትና የተሇያዩ ዓሇም አቀፊዊ ተቋማት መቀመጫ በመሆኑ እንዱሁም የሀገሪቱን 

ብሓር ብሓረሰቦች እና ሔዜቦች ጥንቅር የሚያንፀባርቅ ሰፉና አዲጊ ነዋሪ ያሇበት በመሆኑ 

በመናዊነቱ ዯረጃውን የጠበቀ መሌካም የሥራና የመኖሪያ ከተማ መሆን እንዲሇበት 

በማመን፤ 

የአዱስ አበባ ነዋሪ ራሱን በራሱ የማስተዲዯር ሙለ ሥሌጣን እንዲሇውና ዜርዜሩ በሔግ 

እንዯሚወሰን በኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሔገ መንግሥት የተዯነገገውን 

መሠረት በማዴረግ፤ 

የከተማው ነዋሪ ሇከተማው ዕዴገት ያሇውን በጎ ምኞትና ታታሪነት በማጤንና ከተማው 

ያሇውን የሌማት አቅም በመመርኮዜ የዕዴገት ዓሊማውን በይበሌጥ ሇማሣካት የሚያስችሇውን 

ሁኔታ ማመቻቸት በማስፇሇጉ፤ 

ከተማው ኢንቨስትመንትን በመሳብ ሇነዋሪው የኑሮ መሻሻሌና ሇሀገሪቱ የኢኮኖሚ እዴገት 

በር ከፊች በመሆን ተጨባጭ አስተዋጽኦ ሉኖረው እንዯሚችሌ በመገንብ፤  

የከተማው ተወዲዲሪነትና የሌማት ቀጣይነት እውን እንዱሆን የከተማው አሠራርና አካሄዴ 

ሥለጥ፣ ውጤታማና ፌትሏዊ እንዱሆንና ሇውጥ አምጭና አስተናጋጅ በመሆን ከተማው 

ራሱን በራሱ እያዯሰ ከጊዛው ጋር እንዱሄዴ ማስቻሌ አስፇሊጊ ሆኖ በመገኘቱ፤ 

ከአዱስ አበባ ከተማ መስተዲዴር ቻርተር አዋጅ ቁጥር 87/1889 አፇጻጸም የተገኙትን 

ተሞክሮዎች በማጤንና የአዱስ አበባ ከተማን አዯረጃጀትና አመራር ከዱሞክራሲ መርሆዎችና 

ከመሌካም የአስተዲዯር ሥርዓት እንዱሁም ከወቅታዊ የዕዴገትና የሌማት አቅጣጫ ጋር 

በሚጣጣም መሌኩ በማየት የተሻሻሇ ቻርተር ማውጣት በማስፇሇጉ፤ 

በኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሔገ መንግሥት አንቀጽ 49/2/ እና አንቀጽ 

55/1/ መሠረት የሚከተሇው ታውጇሌ፡፡ 
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ክፌሌ አንዴ 

ጠቅሊሊ 

1. አጭር ርዕስ 

ይህ አዋጅ “የተሻሻሇው የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ቻርተር አዋጅ ቁጥር 

361/1995” ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡ 

2. ትርጓሜ 

የቃለ አገባብ ላሊ ትርጉም የሚያሰጠው ካሌሆነ በስተቀር በዙህ ቻርተር ውስጥ፡- 

1. “ከተማ” ማሇት የአዱስ አበባ ከተማ ነው፤ 

2. “የከተማ አስተዲዯር” ማሇት የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ነው፤ 

3. “ከንቲባ” ማሇት የከተማውን አስተዲዯር የሚመራ ዋና ሥራ አስፇጻሚ ነው፤ 

4. “የማጋጃ ቤት አገሌግልት” ማሇት የውሃና ፌሳሽ አገሌግልት፣ የመንገዴ ሥራ 

አገሌግልት፣ የእሳትና ዴንገተኛ አዯጋ አገሌግልት፣ የክብር መዜገብ ሥራዎችን 

ጨምሮ የነዋሪዎች የእሇት ተዕሇት አገሌግልት፣ የመሬት ሌማት እና አስተዲዯር 

አገሌግልት፣ የከተማ ጽዲትና ውበት አገሌግልት እና የከተማው አስተዲዯር 

የሚወስናቸውን ላልች አገሌግልቶች ይጨምራሌ፤ 

5. “ክፌሇ ከተማ” ማሇት የከተማው ሁሇተኛው ዯረጃ የአስተዲዯር እርከን ነው፤ 

6. “ቀበላ” ማሇት የከተማው ሦስተኛ ዯረጃ የአስተዲዯር እርከን የሆነ የክፌሇ ከተማ 

አካሌ ነው፤3 

7. “የሥራ ሁኔታ” ማሇት የከተማው አስተዲዯር ከሥራ ኃሊፉዎቹና ከሠራተኞቹ ጋር 

ያሇውን ጠቅሊሊ ግንኙነት የሚመሇከት ሲሆን ይህም የሥራ ሰዓትን፣ ዯመወዜን፣ 

ፇቃድችን፣ ከሥራ በሚሰናበትበት ጊዛ የሚገባውን ክፇያ “ካሇ”፣ የጤንነት እና 

ዯህንነት፣ በሥራ ምክንያት ጉዲት ሇዯረሰባቸው ስሇሚከፇሌ ካሣ፣ የቅሬታ 

አቀራረብ ሥርዓቶችንና የመሣሰለትን ያጠቃሌሊሌ፡፡ 

3. ሔጋዊ ሰውነት 

የከተማው አስተዲዯር ሔጋዊ ሰውነት አሇው፡፡ 

                                                           
3 ይህ የአስተዲዯር እርከን በከተማው ውስጥ ቀርቷሌ፡፡ 
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4. ስም 

የከተማው ስም አዱስ አበባ ነው። 

5. ወሰን 

አሁን ያሇው የከተማው ክሌሌ እንዯተጠበቀ ሆኖ፣ የከተማው ወሰን የከተማው 

አስተዲዯር ከኦሮሚያ ክሌሌ ጋር በሚያዯርገው ስምምነት ወይም በፋዳራሌ 

መንግሥት ይወሰናሌ፣ የወሰን ምሌክትም ይዯረግበታሌ። 

6. የሥራ ቋንቋ 

የከተማው አስተዲዯር የሥራ ቋንቋ አማርኛ ነው። 

7. የነዋሪዎች መብት 

1. በኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሔገ-መንግሥት እና በላልች 

የሀገሪቱ ሔጏች የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ፣ ነዋሪዎች ስሇ ከተማው የሚወስኑ 

ጉዲዮችን በሚመሇከት መረጃ የማግኘት፣ ሃሳብና ጥያቄ የማቅረብ እና መሌስ 

የማግኘት መብት አሊቸው፡፡ 

2. ነዋሪዎች የከተማው አስተዲዯር የሚሰጠውን አገሌግልት በእኩሌነት፣ በግሌጽነትና 

በፌትሏዊነት መርህ መሠረት የማግኘት መብት አሊቸው፡፡ 

3. የከተማው አስተዲዯር ፕሉሲ፣ በጀት፣ የሥራ ዕቅዴና መመሪያ ሇነዋሪዎች ይፊ 

መሆን አሇበት፡፡ 

8. ስሇምርጫ 

በዙህ ቻርተር መሠረት የሚከናወኑ የከተማው ምርጫዎች በሀገሪቱ የምርጫ ሔግ 

መሠረት ይከናውናለ። 

ክፌሌ ሁሇት 

የከተማው አስተዲዯር ዓሊማ፣ አዯረጃጀት፣ ሥሌጣንና ተግባር 

9. ዓሊማ 

የከተማው አስተዲዯር የሚከተለት ዓሊማዎች ይኖሩታሌ፣ 

1. ብቁ፣ ግሌፅና ሇነዋሪው ተጠያቂነት ያሇበት መሌካም የአስተዲዯር ሥርዓት፣ 

ቀሌጣፊና ፌትሏዊ የማጋጃ ቤት አገሌግልት እንዱሁም አስተማማኝ ፀጥታና 

ማህበራዊ ትስስር የተረጋገጠበት ከተማ የማዴረግ፤ 

2. የፋዳራሌ መንግሥት ርዕሰ ከተማ፣ ሇአፌሪካ ህብረትና ሇተሇያዩ ዓሇማቀፌ 

አህጉራዊ ዴርጅቶች መቀመጫ የመሆን ሚናውን የማሳዯግ፤ 
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3. አመቺ የመኖሪያ የሥራ ሁኔታ የመፌጠር እንዱሁም ነዋሪዎች የከተማውን ሁሇገብ 

እንቅስቃሴ የሚወስኑበትንና የሌማት ተጠቃሚ የሚሆኑበትን ሁኔታ የማመቻቸት፤ 

4. የሀገሪቱ ብሓር፣ ብሓረሰቦችና ሔዜቦች በእኩሌነት የሚኖሩበት፣ የባሔሊቸው 

መግሇጫ የሆነ ማዕከሌ እንዱሆን ማዴረግ፤ 

5. የነዋሪዎች ዯህንነትና ምቾት የተጠበቀበት በተሇይም ሔፃናት፣ ሴቶች፣ አካሌ 

ጉዲተኞችና አረጋውያን ላልች የተጏደ የሔብረተሰብ ክፌልች የተሇየ ዴጋፌ 

የሚያገኙበት ከተማ የማዴረግ፤ 

6. ኢንቨስትመንትና ምርምርን በማበረታታትና በማጎሌበት ፇጣን የኢኮኖሚ ዕዴገት 

የማምጣት፤ 

7. ከተማውን የሀገሪቱ የንግዴና የኢንደስትሪ ማዕከሌ እንዱሆን የማዴረግ፤ እና 

8. የአካባቢ ብክሇትን በመከሊከሌ የተፇጥሮ ሚዚኑን የጠበቀ ፅደ፣ አረንጓዳና ምቹ 

ከተማ የማዴረግ። 

10. የከተማው አስተዲዯር የሥሌጣን አካሊት አዯረጃጀት 

1. የከተማው አስተዲዯር የሥሌጣን አካሊት የሚከተለት ናቸው፣ 

ሀ/ የከተማው ምክር ቤት፣ 

ሇ/ ከንቲባ፣ 

ሏ/ የከተማው ካቢኔ፣ 

መ/ የከተማው የዲኝነት አካሊት፣ እና 

ሠ/ የከተማው ዋናው ኦዱተር መሥሪያ ቤት። 

2. የክፌሇ ከተማ የሥሌጣን አካሊት የሚከተለት ናቸው፣ 

ሀ/ የክፌሇ ከተማው ምክር ቤት፣ 

ሇ/ የክፌሇ ከተማው ዋና ሥራ አስፇፃሚ፣ እና 

ሏ/ የክፌሇ ከተማው ቋሚ ኮሚቴ፤ 

3. የቀበላ የሥሌጣን አካሊት የሚከተለት ናችው። 

ሀ/ የቀበላ ምክር ቤት፣ 

ሇ/ የቀበላ ዋና ሥራ አስፇጻሚ፣ 

ሏ/ የቀበላ ቋሚ ኮሚቴ፤ እና 

መ/ የቀበላ ማኅበራዊ ፌ/ቤት፡፡ 

11. የከተማው አስተዲዯር ሥሌጣንና ተግባር 
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1. የከተማው አስተዲዯር በዙህ ቻርተር ተሇይተው በተሰጡት ጉዲዮች ሊይ የሔግ 

አውጪነትና የዲኝነት ሥሌጣን እንዱሁም በፋዳራሌ መንግሥት አስፇጻሚ አካሊት 

ሥሌጣንና ተግባራት ዜርዜር ተሇይተው ባሌተካተቱ ጉዲዮች ሊይ የሔግ 

አስፇፃሚነት ሥሌጣን ይኖረዋሌ። 

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) አጠቃሊይ አነጋገር እንዯተጠበቀ ሆኖ፣ የከተማው 

አስተዲዯር የሚከተለት ሥሌጣንና ተግባራት ይኖሩታሌ። 

ሀ/ የከተማውን ሌማት የሚመሇከቱ ፕሉሲዎችን የማውጣትና በሥራ ሊይ የማዋሌ፤ 

ሇ/ የኢኮኖሚና የማኅበራዊ ሌማት ዕቅድችን ማፅዯቅ፣ በሥራ ሊይ የማዋሌ፤  

ሏ/ የከተማውን አስተዲዯር ሠራተኞች እና ኃሊፉዎች እንዱሁም በዙህ ቻርተር 

 የተገሇፁትን የሥሌጣን አካሊት ባሌዯረቦች የሥራ ሁኔታ የመወሰን፤ 

መ/ የከተማውን አስተዲዯር አስፇጻሚ አካሊትን የማቋቋም እንዱሁም የከተማውን  

 የሌማት ዴርጅቶች ሔጋዊ አካሌ አዴርጎ በእራሱ ወይም ከግለ ርፌ ወይም  

 ከላልች ሦስተኛ ወገኖች ጋር አግባብ ባሇው ሔግ መሠረት በሽርክና 

 የማቋቋም፤ 

ሠ/ ክፌሇ ከተማዎችንና ቀበላዎችን የማቋቋም፣ ወሰናቸውን የመወሰን እንዱሁም 

 ሇክፌሇ ከተማዎች የበጀት ዴጎማን የመመዯብ፤ 

ረ/ በከተማ፣ በክፌሇ ከተማና በቀበላ ዯረጃ የሚሰጡ የማጋጃ ቤት አገሌግልቶች 

 ሇይቶ መወስንና የማዯራጀት፣ የተሇያዩ የማጋጃ ቤት የአገሌግልት መስጫ 

 አማራጮችን በመጠቀምና ነዋሪውን በማሳተፌ ስለጥ፣ ውጤታማና ፌትሏዊ 

 አገሌግልት ማቅረብ፤ ዯረጃውን የጠበቀና ተቀባይነት ያሇው የአገሌግልት 

 አሰጣጥ ሥርዓት መኖሩን የማረጋገጥ፤ 

ሰ/ በከተማው ክሌሌ ውስጥ የሚገኘውን መሬትና የተፇጥሮ ሀብት በሔግ መሠረት  

 የማስተዲዯር፤ 

ሸ/ የከተማ ቦታና ትርፌ ቤትን የመንግሥት ንብረት ሇማዴረግ በወጣው አዋጅ 

 ቁጥር 47/1967 መሠረት የተወረሱና የሚያስተዲዴራቸውን ቤቶች፣ 

 የሠራቸውን  ወይም በሔጋዊ መንገዴ ያገኛቸውን ላልች ቤቶች የማስተዲዯር፣ 

 የማሌማት ወይም የመሸጥ፤ 

ቀ/ ሇሔዜብ ጥቅም አስፇሊጊ የሆነ የግሌ ንብረትንና የቦታ ይዝታን በሔግ መሠረት 

 ተመጣጣኝ ካሣ በመክፇሌ የማስሇቀቅና የመውሰዴ 
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በ/ የከተማውን በጀት የማጋጀት፣ የማጽዯቅና የማስተዲዯር፣ በዙህ ቻርተር 

 ተሇይተው በተሰጡት የገቢ ምንጮች ክሌሌ ግብር፣ ቀረጥ እና የአገሌግልት 

 ክፌያ በሔግ መሠረት የመወስን፤ የመሰብሰብ፤ ፌሬ ግብርንና የተጣለ 

 ቅጣቶችን በሔግ አግባብ የማንሳት፣ በገቢ ማስገኛ ተግባራት የመሳተፌ እና 

 ዕርዲታና ስጦታ የመቀበሌ፤ 

ተ/ በፋዳራሌ መንግሥት በማስፇቀዴ ከሀገር ውስጥ ምንጮች መበዯርና ከሀገር 

 ውጭ ያለ የብዴር ምንጮችን በማፇሊሇግ የፋዳራሌ መንግሥት 

 እንዱበዯርሇት መጠየቅ፤ እና 

ቸ/ ከፋዳራሌ መንግሥት እና ከክሌሌ አካሊትና ተቋማት፣ ከግለ ርፌ፣ 

 መንግሥታዊ ካሌሆኑ ዴርጅቶች እንዱሁም በፋዳራሌ መንግሥት ፇቃዴ 

 ከሌዩ ሌዩ ዓሇም አቀፌ ዴርጅቶች ጋር ግንኙነቶችን መመሥረትና የትብብር 

 ስምምነቶችን የማዴረግ። 

ክፌሌ ሦስት 

ስሇከተማው ምክር ቤት 

12. ስሇ ምክር ቤት አባሊት 

1. የምክር ቤቱ አባሊት በየአምስት ዓመቱ በከተማው ነዋሪ ይመረጣለ። 

2. የምክር ቤቱ አባሊት ቁጥር በምርጫ ሔግ መሠረት ይወሰናሌ፡፡ 

3. ማንኛውም የምክር ቤት አባሌ በምክር ቤቱ ውስጥ በሚሰጠው ዴምጽ ወይም 

አስተያየት አይከሰስም፣ አስተዲዯራዊ እርምጃም አይወሰዴበትም። 

4. ማንኛውም የምክር ቤት አባሌ ከባዴ ወንጀሌ ሲፇጽም እጅ ከፌንጅ ካሌተያ 

በስተቀር ያሇምክር ቤቱ ፇቃዴ አይያዜም፣ በወንጀሌም አይከሰስም። 

5. የምከር ቤቱ አባሊት ነፃ ናቸው። ተጠያቂነታቸውም፣ 

ሀ/ ሇኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሔገ መንግሥት፤ 

ሇ/ ሇዙህ ቻርተር፤ 

ሏ/ ሇህሉናቸው፤ እና 

መ/ ሇከተማው ነዋሪ ብቻ ይሆናሌ፡፡ 

6. ማንኛውም የምክር ቤቱ አባሌ የመረጠው ነዋሪ አመኔታ ባጣበት ጊዛ በሔግ 

መሠረት ከምክር ቤት አባሌነቱ ይወገዲሌ። 
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7. ማንኛውም የምክር ቤት አባሌ በተመረጠበት ምክር ቤት የሥራ መን በፇቃደ 

ካሌሇቀቀ ወይም ካሌተሰናበተ በስተቀር በምርጫ ቦርዴ በሚከናወኑ ላልች 

ምርጫዎች ሉወዲዯር አይችሌም። 

8. ማንኛውም የምክር ቤት አባሌ የግሌ ጥቅሙና የከተማው ጥቅም የሚጋጩበት 

ሁኔታ ሲኖር ውሳኔ ከመስጠት መገሇሌ እና ሇምክር ቤቱ ማሳወቅ ይኖርበታሌ። 

ዜርዜሩ በዯንብ ይወሰናሌ፡፡ 

13. የከተማውን የሔግ አስፇፃሚ አካሌ ስሇማዯራጀት 

በምክር ቤቱ አብሊጫ መቀመጫ ያሇው የፕሇቲካ ዴርጅት ወይም አብሊጫ መቀመጫ 

ያሇው የፕሇቲካ ዴርጅት ከላሇ የፕሇቲካ ዴርጅቶች ጣምራ የከተማውን የሔግ 

አስፇፃሚ አካሌ ያዯራጃሌ (ይመራሌ)። 

14. የከተማው ምክር ቤት ሥሌጣንና ተግባር 

1. ሇከተማው አስተዲዯር የተሰጡትን ሥሌጣንና ተግባራት በሥራ ሊይ ሇማዋሌ 

የከተማው ምክር ቤት በሚከተለት ጉዲዮች ሊይ አዋጅ የማውጣት ሥሌጣን 

አሇው። 

ሀ/ የከተማውን አስፇፃሚ አካሊት ሇማቋቋም፣ 

ሇ/ የከተማውን አስተዲዯር በጀት ሇማጽዯቅ፣ 

ሏ/ የከተማውን መሪ ፔሊን ሇማውጣት፣ 

መ/ በዙህ ቻርተር በተዯነገገው መሠረት የከተማውን የዲኝነት አካሊት ሇማቋቋምና 

   እንዯየአግባቡ ሥሌጣንና ተግባራቸውን ሇመወሠን፣ 

ሠ/ በዙህ ቻርተር መሠረት በከተማው አስተዲዯር ሥሌጣን ሥር በሚወዴቁ 

 የፊይናንስ ጉዲዮች ሊይ ግብር እና ቀረጥ ሇመጣሌ፣ የአገሌግልት ክፌያ 

 ሇመወሰን፤ እና 

ረ/ የከተማውን ከንቲባ ከምክር ቤቱ አባሊት መካከሌ ይመርጣሌ፡፡4 

2. የከተማው ምክር ቤት የሚከተለት ሥሌጣንና ተግባራት ይኖሩታሌ፤ 

ሀ/ በሥሌጣኑ ክሌሌ ሥር በሚወዴቁ ጉዲዮች ሊይ ከተማ አቀፌ ፕሉሲ ያወጣሌ 

ሇ/ በሔዜብ ተወካዮች ምክር ቤት በሚወጡ አዋጆች ሊይ ሥሌጣን ሉሰጠው ዯንብ 

 ያወጣሌ፤ 

ሏ/ የከተማውን የአጭርና የረጅም ጊዛ የኢኮኖሚና ማህበራዊ ሌማት ዕቅዴ እና 
                                                           
4 በ24/55(2010) አ.1094 አንቀፅ 2(1) ተሻሻሇ፡፡ 
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 ዓመታዊ በጀት ያፀዴቃሌ፤ 

መ/ በዙህ ቻርተር ተሇይተው በተመሇከቱት የገቢ ምንጮች ሊይ ግብር እና ቀረጥ 

 ይጥሊሌ፣ የአገሌግልት ክፌያ ይወስናሌ፤ 

ሠ/ የምክር ቤቱን አፇጉባዔ፣ ምክትሌ አፇ ጉባዔና ፀሏፉ ከምክር ቤቱ አባሊት 

 መካከሌ ይመርጣሌ እንዱሁም የምክር ቤቱን ጽህፇት ቤት ያቋቁማሌ፤ 

ረ/ የከተማውን ከንቲባና ምክትሌ ከንቲባ ከምክር ቤቱ አባሊት መካከሌ 

 ይመርጣሌ፤ 

ሰ/ በከንቲባው አቅራቢነት የከተማውን ካቢኔ አባሊት ሹመት ያፀዴቃሌ፤ 

ሸ/ የከተማውን ፌርዴ ቤቶች ፔሬዙዲንት፣ ምክትሌ ፔሬዙዲንት እና ዲኞች 

 እንዱሁም የዋናው አዱተር ሹመት ያፀዴቃሌ፡፡ የጃኞች አስተዲዯር  ጉባዔን 

 ያቋቁማሌ፣ አባሊቱንም ይሠይማሌ፤ 

ቀ/ ተጠሪነታቸው ሇእርሱ የሆኑ የአስተዲዯራዊ የመዲኘት ሥሌጣን የተሠጣቸው 

 ላልች አካሊት ፔሬዙዲንቶችን እንዱሁም በሔግ መሠረት ሹመታቸው በምክር 

 ቤቱ መጽዯቅ ያሇበትን ላልች ባሇሥሌጣናት ሹመት ያፀዴቃሌ፤ 

በ/ የከተማውን አስፇጻሚ አካሊትና የሌማት ዴርጅችን ያቋቁማሌ፤ 

ተ/ የምክር ቤቱን ኮሚቴዎች ያቋቁማሌ፤ አባሊቱንም ከምክር ቤቱ አባሊት ውስጥ 

 ይሰይማሌ፤ 

ቸ/ በማንኛውም ወቅት አስፇሊጊ ሆኖ ሲገኝ ከንቲባው ከሚያቀርባቸው ሦስት 

 ዕጩዎች መካከሌ ምክር ቤቱ የውጭ ኦዱተር ይሠይማሌ፣ የውጭ ኦዱተሩ 

 የሚያቀርበውን ሪፕርት መርምሮ ውሳኔ ይሰጣሌ፤ 

ኀ/ የማጋጃ ቤት አገሌግልቶችን የጥራት ዯረጃ እና የአገሌግልት ክፌያ 

 ያፀዴቃሌ፤  

ነ/ የክፌሇ ከተማና የቀበላ ምክር ቤት አባሊት ብዚት ይወስናሌ፤ 

ኘ/ በሚያወጣው ቀመር መሠረት የክፌሇ ከተማዎችን የበጀት ዴጎማ ይመዴባሌ፤ 

አ/ ከከንቲባው ወይም ተጠሪነታቸው ሇእርሱ ከሆኑ አካሊት የሚቀርቡሇትን 

 ወቅታዊ ሪፕርቶች መርምሮ ውሣኔ ይሠጣሌ፤ 

ከ/ በፋዳራሌ መንግሥት በተፇቀዯው መሠረት ከሀገር ውስጥ ምንጮች ጋር 

 የሚዯረጉ የብዴር ስምምነቶችን መርምሮ ያፀዴቃሌ፤ 

ኸ/ ሇምክር ቤቱ አባሊት የሥነ ምግባር ዯንብ ያወጣሌ፤ 
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ወ/ የከተማው ከንቲባ፣ ምክትሌ ከንቲባ፣ የምክር ቤቱ አፇጉባዔ፣ ምክትሌ 

 አፇጉባዔ፣ የከተማው ካቢኔ አባሊት፣ ዋና ኦዱተር እንዱሁም ላልች የምክር 

 ቤት አባሊት የሥነ ምግባር ጉዴሇት ፇፅመዋሌ በሚባሌበት ጊዛ በሚያወጣው 

 ዯንብ መሠረት ምርመራ ያዯርጋሌ፣ ምሥክሮች ይሠማሌ፣ ላሊ ማስረጃ 

 እንዱቀርብ ያዯርጋሌ፣ ውሣኔም ይሰጣሌ፡፡  

15. የከተማ ምክር ቤት የስራ መን እና የስብሰባ ስነስርዓት5 

1. የምክር ቤቱ የሥራ መን አምስት ዓመት ይሆናሌ፡፡ ሆኖም ግን ከአቅም በሊይ 

የሆነ ችግር ገጥሞ በአምስት ዓመት መጠናቀቂያ ወቅት ምርጫ ማካሄዴ ያሌተቻሇ 

እንዯሆነ ሇህዜብ ተወካዮች ምክር ቤት ቀርቦ የምርጫ ግዛው ሉራም ይችሊሌ፡፡ 

ምክር ቤቱ መዯበኛና አስቸኳይ ስብሰባ ይኖረዋሌ፤ መዯበኛ ስብሰባው በየሁሇት 

ወሩ ይሆናሌ፡፡ 

2. የዙህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (1) ዴንጋጌ እንዯተጠበቀ ሆኖ የህዜብ ተወካዮች ምክር 

ቤት የምርጫ ግዛ እንዱራም የወሰነ እንዯሆነ ቀጣይ ምርጫ ተዯርጎ በምርጫው 

መሰረት አዱስ አስተዲዯር እስኪዯራጅ ዴረስ በስራ ሊይ ያሇው ምክር ቤት እና 

አጠቃሊይ የከተማ አስተዲዯሩ በነበረበት ይቀጥሊሌ፡፡  

3. በማናቸውም የምክር ቤቱ ስብሰባ ውሣኔ ሉተሊሇፌ የሚችሇው በስብሰባው ሊይ 

የተገኙት አባሊት ከግማሽ በሊይ ሲዯግፈት ነው፡፡ 

4. ሇከተማው ፀጥታ ወይም ዯህንነት ወይም የግሇሰቦችን ወይም የሔጋዊ አካሊትን 

ጥቅም ሇማስከበር አስፇሊጊ ካሌሆነ በስተቀር የምክር ቤቱ ስብሰባ ሇሔዜብ ክፌት 

ይሆናሌ፡፡ 

5. የምክር ቤቱ አፇጉባዔ አስቸኳይ ስብሰባ ሉጠራ ይችሊሌ፤ የምክር ቤቱ አባሊት 

ከግማሽ በሊይ ስብሰባ እንዱጠራ ከጠየቁ አፇጉባዔው ስብስባ የመጥራት ግዳታ 

አሇበት፡፡ 

6. ምክር ቤቱ ስሇአሠራሩ የሚወስን መተዲዯሪያ ዯንብ ያወጣሌ፡፡ 

7. በዙህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (1) መሰረት የምክር ቤቱ የስራ መን የተራመ 

እንዯሆነ በስራ ሊይ የሚገኙ በህግ የተቋቋሙ የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር 

                                                           
5 በ24/55(2010) አ.1094 አንቀፅ 2(2) መሰረት የዙህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (1) እና (2) የተሻሻለ ሲሆን ንዐስ 
አንቀፅ (7) አዱስ የተጨመረ ነው፡፡ 
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የመንግስት አካሊት ምርጫ እስከሚካሄዴ ዴረስ ተግባር እና ሀሊፉነታቸውን 

መወጣት ይቀጥሊለ፡፡ 

16. የከተማው ምክር ቤት መዜገብ አያያዜ 

ምክር ቤቱ አሠራሩን እና ውሣኔውን የሚመግብበት መዜገብ ይኖረዋሌ፤ ሇከተማው 

ፀጥታ ወይም ዯህንነት ወይም የግሇሰቦችን ወይም የላልችን መብት ይጋፊሌ ተብል 

በምክር ቤቱ ካሌተወሰነ በስተቀር መዜገቡ ሇሔዜብ ግሌጽ ይሆናሌ፡፡ 

17. ስሇ ምክር ቤቱ ተጠሪነትና መበተን 

1. የከተማው ምክር ቤት ተጠሪነት ሇፋዳራሌ መንግሥትና ሇከተማው ነዋሪዎች 

ይሆናሌ፡፡ 

2. የከተማው ምክር ቤት ሉበተን የሚችሇው በሔዜብ ተወካዮች ምክር ቤት ወይም 

በእራሱ ውሣኔ ይሆናሌ፡፡ በዙህ ቻርተር አንቀጽ 61 ንኡስ አንቀጽ (3) የተዯነገገው 

እንዯተጠበቀ ሆኖ፣ 

ሀ/ የከተማው ምክር ቤት የሥሌጣን መኑ ከማሇቁ በፉት አዱስ ምርጫ ሇማካሄዴ 

 በራሱ ውሳኔ ሉበተን ይችሊሌ፡፡ 

ሇ/ በጣምራ አስፇፃሚነት ሥሌጣን የያዘ የፕሇቲካ ዴርጅቶች ጣምራነት ፇርሶ 

 በምክር ቤቱ የነበራቸውን አብሊጫነት ያጡ እንዯሆነ የከተማው ካቢኔ ተበትኖ 

 በምክር ቤቱ ባለ የፕሇቲካ ዴርጅቶች ላሊ ጣምራ ካቢኔ በአንዴ ሳምንት ጊዛ 

 ውስጥ ሇመመሥረት እንዱቻሌ በፋዳራሌ ጉዲዮች ሚኒስቴር6 ይጋበዚሌ፡፡ 

 የፕሇቲካ ዴርጅቶች አዱስ ካቢኔ ሇመፌጠር ወይም የነበረውን ጣምራነት 

 ሇመቀጠሌ ካሌቻለ ምክር ቤቱ ይበትናሌ። 

ሏ/ በዙህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ 2 “ሀ” ወይም “ሇ” መሠረት ምክር ቤቱ የተበተነ 

 እንዯሆነ ከስዴስት ወር ባሌበሇጠ ጊዛ ውስጥ አዱስ ምርጫ መዯረግ አሇበት። 

መ/ ምርጫው በተጠናቀቀ በሠሊሣ ቀናት ውስጥ አዱሱ የከተማው ምክር ቤት 

 ሥራውን ይጀምራሌ። 

ሠ/ የከተማው ምክር ቤት ከተበተነ በኋሊ ከተማውን የሚመራው ሥሌጣን ይዝ 

 የነበረው የሔግ አስፇፃሚ አካሌ የዕሇት ተዕሇት የአስፇፃሚነት ሥራ 

 ከማከናወንና ምርጫ ከማካሓዴ በስተቀር አዱስ ሔጎችን ማውጣት ወይም ነባር 

 ሔጎችን መሻርና ማሻሻሌ አይችሌም። 
                                                           
6 በ25/8(2011) አ.1097 አንቀፅ 9(1) መሰረት ሰሊም ሚኒስቴር በሚሌ ይነበብ፡፡ 
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18. የከተማው ምክር ቤት አፇጉባኤ 

ተጠሪነቱ ሇምክር ቤቱ ሆኖ አፇጉባኤው፣ 

1. የሥራ መኑ የምክር ቤቱ የሥራ መን ይሆናሌ፣ ሥራውን በፇቃደ ሲሇቅ ወይም 

በምክር ቤቱ ከኃሊፉነት ሲታገዴ ወይም የምክር ቤት አባሌነቱ ሲቋረጥ የሥራ 

መኑ ሳያሌቅ ከኃሊፉነቱ ሉሰናበት ይችሊሌ፣ ዜርዜሩ በምክር ቤቱ መተዲዯሪያ 

ዯንብ ይወሰናሌ፤ 

2. የምክር ቤቱን ጽሔፇት ቤት ይመራሌ፤ 

3. ከሦስተኛ ወገኖች ጋር በሚዯረግ ግንኙነት ምክር ቤቱን ይወክሊሌ፣ 

4. የምክር ቤቱን ስብሰባ ይጠራሌ፣ ይመራሌ፣ የምክር ቤቱን ኮሚቴዎች 

ያስተባብራሌ፤ 

5. የምክር ቤቱን ጽሔፇት ቤት በጀት ያጋጃሌ፣ ሲፇቅዴም በሥራ ሊይ ያውሊሌ፤ 

6. የምክር ቤቱን ጽሔፇት ቤት ሠራተኞች በመንግሥት ሠራተኞች አስተዲዯር ሔግ 

መሠረት ይቀጥራሌ፣ ያስተዲዯራሌ፤  

7. ምክር ቤቱ ያፀዯቃቸው ሔጎች በአዱስ ነጋሪ ጋዛጣ እንዱወጡ ያዯርጋሌ፤ 

8. ምክር ቤቱ በአባሊት ሊይ የሚወስዲቸውን የሥነ ሥርዓት እርምጃዎች ያስፇጽማሌ፤ 

9. በምክር ቤት ስሇሚወሰኑት ውሳኔዎች ወቅታዊ መግሇጫ ሇነዋሪዎች ይሰጣሌ፣ 

ሇሚመሇከታቸው አካሊት ያሳውቃሌ፣ የምከር ቤቱ ሰነድች ሇነዋሪዎች ክፌት 

እንዱሆኑ ያዯርጋሌ፤ 

10. የምክር ቤቱን አባሊት የአቅም ግንባታ ሥራ እቅዴ ያጋጃሌ፣ ከሚመሇከታቸው 

አስፇፃሚ አካሊት ጋር በመቀናጀት ያስፇጽማሌ፤ 

11. ከሀገር ውስጥና ከውጭ አገር አቻ ምክር ቤቶች ጋር በመተባበር የሌምዴ ሌውውጥ 

ያዯርጋሌ፤ 

12. ከምክር ቤቱ የሚሰጡትን ላልች ተግባራት ያከናውናሌ። 

19. የከተማው ምክር ቤት ምክትሌ አፇጉባኤ 

ተጠሪነቱ ሇምክር ቤቱ አፇጉባኤ ሆኖ ምክትሌ አፇጉባኤ፣ 

1. በአንቀጽ 18 ንዐስ አንቀጽ (1) የተጠቀሰው ሇምክትሌ አፇጉባኤውም የሚሠራ 

ይሆናሌ፣ 

2. አፇጉባኤው በላሇበት ወይም ሥራውን ሇማከናወን በማይችሌበት ጊዛ ተክቶት 

ይሠራሌ፣ 
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3. በአፇጉባኤው የሚሠጡትን ላልች ተግባራት ያከናወናሌ። 

20. የከተማው ምክር ቤት ፀሏፉ 

ተጠሪነቱ ሇምክር ቤቱ አፇ ጉባዔ ሆኖ የምክር ቤቱ ፀሏፉ፣ 

1. ከአፇ ጉባዔው ጋር በመመካከር የምከር ቤቱን አጀንዲ ያጋጃሌ፣ የምክር ቤቱን 

ቃሇ ጉባዔ ይይዚሌ፣ ያትማሌ፤ 

2. የምክር ቤቱ ኮሚቴዎች ቃሇ ጉባዔዎችና ሰነድች እንዱያዘና እንዱጠበቁ 

ያዯርጋሌ፣ በምክር ቤቱ መተዲዯረያ ዯንብ መሠረት ቃሇ ጉባዔዎችን ያሠራጫሌ፤ 

3. ሥራውን በራሱ ፇቃዴ ሲሇቅ፣ በምክር ቤቱ ከኃሊፉነቱ ሲታገዴ ወይም የምክር 

ቤት አባሌነቱን ሲያቋርጥ የሥራ መኑ ሳያሌቅ ከኃሊፉነቱ ሉሰናበት ይችሊሌ፣ 

ዜርዜሩ በምክር ቤቱ መተዲዯሪያ ዯንብ ይወሰናሌ፤ 

4. በአፇ ጉባዔው የሚሰጡትን ላልች ተግባራት ያከናውናሌ። 

ክፌሌ አራት 

የከተማው አስፇጻሚ አካሊት 

21. ከንቲባ 

1. ተጠሪነቱ ሇከተማው ምክር ቤትና ሇፋዳራሌ መንግሥት ሆኖ ከንቲባው የከተማው 

አስተዲዯር ዋና ሥራ አስፇፃሚ ነው፡፡  

2. የዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) አጠቃሊይ አነጋገር እንዯተጠበቀ ሆኖ፣ ከንቲባው፡- 

ሀ/ በከተማው ምክር ቤት የሚወስኑትን ውሣኔዎች፣ የሚወጡቱን ሔጏች የሚፀዴቁትን  

  ዓመታዊ እቅዴና በጀት ያስፇጽማሌ፤ 

ሇ/ የከተማው ሌዩ ሌዩ ፕሉሲ፣ የኢኮኖሚና የማህበራዊ ሌማት እቅዴ፣ ዓመታዊ በጀት  

   በካቢኔው ከተመከረበት በኋሊ ሇምክር ቤቱ ያቀርባሌ፣ ሲጸዴቅም ተግባራዊነቱን  

   ያረጋግጣሌ፤ 

ሏ/ የከተማው አምባሳዯር በመሆን ከተማውን ይወከሊሌ፤ 

መ/ የከተማውን ህግና ሥርዓት ያስከብራሌ፤ 

ሠ/ የካቢኔ አባሊትን መርጦ ሹመታቸውን በምክር ቤቱ ያፀዴቃሌ፣ ካቢኔውን  

   ይመራሌ፤ 

ረ/ የከተማው ምክር ቤት እንዯአስፇሊጊነቱ የውጭ ኦዱተር ሇመሠየም ሲወስን ሦስት  

   ዕጩ ኦዱተሮች ያቀርባሌ፤ 

ሰ/ ካቢኔውን በማማከር ሙያዊ ብቃትን መሠረት በማዴረግ የከተማውን ሥራ  
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   አስኪያጅ በተወሰነ ጊዛ የሥራ ውሌ ይቀጥራሌ፣ ያሠናብታሌ፤ 

ሸ/ የነዋሪዎችን ቅሬታ ያስተናግዲሌ፤ 

ቀ/ በብሓራዊና የሔዜብ በዓሊት ሥነ ሥርዓቶች ከተማውን ይወከሊሌ፤ 

በ/ የከተማው ዕቅዴ፣ በጀት፣ እንዱሁም የሥራ አፇጻጸም ሇሔዜብ የሚቀርብበት እና  

   አስተያየት የሚሰጥበት መዴረክ እንዱጋጅ ያዯርጋሌ፤ 

ተ/ ዓመታዊ እና እንዯአስፇሊጊነቱ ምክር ቤቱ በሚወስነው መሠረት ወቅታዊ ሪፕርት  

   ሇምክር ቤቱ ያቀርባሌ፤ እንዱሁም በዙህ ቻርተር አንቀፅ 61 ንዐስ አንቀፅ 6  

   በተገሇፀው መሠረት ሇፋዳራሌ ጉዲዮች ሚኒስቴር7 ሪፕርት ያቀርባሌ፤ 

ቸ/ ዯረጃውን የጠበቀ ፌትሏዊ የማጋጃ ቤት አገሌግልት አሰጣጥ ተግባራዊ መሆኑን  

   ያረጋግጣሌ፤ 

ኀ/ ሇከተማው የሚያስፇሌገውን የዴጋፌ መጠን በማጋጀት በከተማው ካቢኔ  

   ከተመከረበት በኋሊ ሇፋዳራሌ መንግሥት ያቀርባሌ፤ 

ነ/ የአዋጅ እና የዯንብ ረቂቆችን በማጋጀት በካቢኔው ከተመከረበት በኋሊ ሇምክር  

   ቤቱ ያቀርባሌ፤ 

ኘ/ ሹመታቸው በምከር ቤቱ መጽዯቅ ያሇበትን ሣይጨምር የከተማውን አስፇጻሚ  

   አካሊት የበሊይ ኃሊፉዎች ይሾማሌ፡፡ ሇከተማው የሌማት ዴርጅቶችና ላልች  

   አካሊት የቦርዴ ሰብሳቢዎችና አባሊትን ይሰይማሌ፤ 

አ/ የራሱን ጽሔፇት ቤት ያዯራጃሌ፤  

ከ/ በህግ መሠረት ሽሌማቶችን ይሠጣሌ፤ 

ኽ/ በከተማው ምክር ቤት እና በፋዳራሌ መንግሥት የሚሰጡትን ላልች ተግባራት  

   ያከናውናሌ። 

3. የከንቲባው የሥራ መን የምክር ቤቱ የሥራ መን ይሆናሌ፣ ሆኖም በራሱ ፇቃዴ 

ሲሇቅ፣ በምክር ቤቱ ከኃሊፉነቱ ሲታገዴ ወይም የምክር ቤት አባሌነቱን ሲያቋርጥ 

የሥራ መኑ ሳያሌቅ ከኃሊፉነት ሉሠናበት ይችሊሌ፣ ዜርዜሩ በምክር ቤቱ መተዲዯሪያ 

ዯንብ ይወሰናሌ፡፡ 

22. ምክትሌ ከንቲባ 

ተጠሪነቱ ሇከንቲባው ሆኖ ምክትሌ ከንቲባው፡- 

                                                           
7 በ25/8(2011) አ.1097 አንቀፅ 9(1) መሰረት ሰሊም ሚኒስቴር በሚሌ ይነበብ፡፡ 
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1. ከንቲባው በላሇበት ወይም ሥራውን ሇማከናወን በማይችሌበት ጊዛ ተክቶት 

ይሠራሌ፤ 

2. በከንቲባው የሚሰጡትን ላልች ተግባራት ያከናውናሌ፡፡ 

3. ምክትሌ ከንቲባው ከምክር ቤት አባሊት ውስጥ ወይም ከምክር ቤት አባሊት ውጪ 

የሚሾም ሆኖ የስራ መኑ የምክር ቤቱ የስራ መን ይሆናሌ፡፡ ሆኖም በራሱ 

ፇቃዴ ሲሇቅ፣ በምክር ቤቱ ከሀሊፉነት ሲታገዴ የስራ መኑ ሳያሌቅ ከሀሊፉነት 

ሉሰናበት ይችሊሌ፤ ዜርዜሩ በምክር ቤቱ መተዲዯሪያ ዯንብ ሉወሰን ይችሊሌ፡፡8   

23. የከተማው ካቢኔ  

1. ተጠሪነቱ ሇከንቲባው እና በጋራ ሇሚወስነው ውሣኔም ሇከተማው ምክር ቤት ሆኖ 

የከተማው ካቢኔ፣ 

ሀ/ በፋዳራሌ መንግሥትና በከተማው ምክር ቤት የወጡ አዋጆች፣ ዯንቦች፣ 

 ውሣኔዎችና ዯረጃዎች መፇጸማቸውን ያረጋግጣሌ፤ 

ሇ/ ምክር ቤቱ ያወጣቸው ፕሉሲዎች በሥራ ሊይ መዋሊቸውን ያረጋግጣሌ፤ 

ሏ/ ከተማ አቀፌ ፕሉሲና የአዋጅና የዯንብ ረቂቅ ያመነጫሌ፤ 

መ/ በከተማው ዓመታዊ እቅዴና በጀት ሊይ ይመክራሌ፤ 

ሠ/ የከተማውን አስተዲዯር አስፇጻሚ አካሊት አዯረጃጀት ይወስናሌ። 

ረ/ በምክር ቤቱ በሚወጡ አዋጆች ሊይ በሚሰጠው ሥሌጣን መሠረት ዯንቦችን 

 ያወጣሌ፤ 

ሰ/ በከንቲባውና በምክር ቤቱ የሚሰጡትን ላልች ተግባራት ያከናውናሌ። 

2. የካቢኔው የሥራ መን የምክር ቤቱ የሥራ መን ይሆናሌ፡፡ 

24. የከተማ ሥራ አስኪያጅ  

1. ተጠሪነቱ ሇከንቲባው ሆኖ የከተማው ሥራ አስኪያጅ የማጋጃ ቤት አገሌግልቶች 

አስፇጻሚ ነው። 

2. የዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) አጠቃሊይ አነጋገር እንዯተጠበቀ ሆኖ፣ የከተማው 

ሥራ አስኪያጅ፤ 

ሀ/ ሇእርሱ ተጠሪ የሆኑ የማጋጃ ቤት አገሌግልት አካሊት እንዱቋቋሙ ወይም 

 ላልች የአገሌግልት መስጫ አማራጮች በሥራ ሊይ እንዱውለ ሇከንቲባው 

 ሃሳብ ያቀረባሌ፤ 
                                                           
8 በ24/55(2010) አ.1094 አንቀፅ 2(3) መሰረት ተሻሻሇ፡፡ 
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ሇ/ የማጋጃ ቤት አገሌግልት አካሊት ኃሊፉዎች እንዱሾሙ ሇከንቲባው ያቀርባሌ፤ 

 ሹመታቸው ሲፀዴቅም ሥራቸውን በሔግ መሠረት ይመራሌ፣ ያሰናብታሌ፤  

ሏ/ ብቃት ያሊቸውን ባሇሙያዎች በክፌሇ ከተማ ሥራ አስኪያጅነት በተወሰነ ጊዛ 

 የሥራ ውሌ ይቀጥራሌ፣ ያስተዲዴራሌ፣ ያሰናብታሌ፣ ከክፌሇ ከተማ ሥራ 

 አስኪያጆች ዓመታዊና አስፇሊጊ ሲሆን ወቅታዊ ሪፕርቶችን ይቀበሊሌ፤ 

 መርምሮ ውሳኔ ይሰጣሌ፤ 

መ/ ከተማ አቀፌ እና ክፌሇ ከተማ ሇሌ የማጋጃ ቤት አገሌገልትን በተመሇከተ 

 እቅዴ እና በጀት ሇከንቲባው ያቀርባሌ፣ ሲፀዴቅም ተግባራዊ ያዯርጋሌ፤ 

ሠ/ የአገሌግልት አቅርቦት መሇኪያዎች እና መመሪያዎች በማጠናከር ሇከንቲባው 

 ያቀርባሌ፣ ሲወሰንም ተግባራዊ ያዯረጋሌ፤ 

ረ/ ሥለጥ፣ ግሌፅና ፌትሏዊ የማጋጃ ቤት አገሌግልት መሠጠቱን ያረጋግጣሌ፤ 

ሰ/ የማጋጃ ቤት አገሌግልትን የሚመሇከቱ ውሣኔዎችን ተግባራዊ ያዯርጋሌ፤ 

ሸ/ የማጋጃ ቤት አገሌግልትን የሚመሇከት የፕሉሲ ሃሳብ እና የህግ ረቂቀ 

 በማመንጨት ሇከንቲባው ያቀርባሌ፣ 

ቀ/ የከተማው ምክትሌ ሥራ አስኪያጅ እንዱቀጠር ሇከንቲባው ያቀርባሌ፣ 

 ሲፇቀዴም ይቀጥራሌ፤ 

በ/ የሥራ አፇፃፀም ሪፕርት ሇከንቲባው ያቀርባሌ፤ 

ተ/ የማጋጃ ቤት አገሌግልትን በተመሇከተ የነዋሪዎችን አቤቱታ ያስተናግዲሌ፣ 

 ሇሚቀርቡ ጥያቄዎች በተቻሇ ፌጥነት መሌስ ይሠጣሌ፤ 

ቸ/ በሥሩ ከሚሠሩ አካሊት ኃሊፉዎች የተውጣጣ የሥራ አመራር ኮሚቴ 

 ያቋቁማሌ፣ ይመራሌ፤ 

ነ/ በከንቲባው የሚሰጡትን ላልች ተግባራት ያከናውናሌ፡፡  

3. የከተማው ሥራ አስኪያጅ በከተማው ምክር ቤት ስብሰባዎች ያሇዴምፅ መሳተፌ 

ይችሊሌ፡፡ 

25. ምክትሌ የከተማ ሥራ አስኪያጅ 

ተጠሪነቱ ሇከተማው ሥራ አስኪያጅ ሆኖ ምክትሌ የከተማ ሥራ አስኪያጁ፣ 

1. የከተማው ሥራ አስኪያጅ በላሇበት ወይም ሥራውን ሇማከናወን በማይችሌበት 

ጊዛ ተክቶት ይሠራሌ፤ 

2. በከተማው ሥራ አስኪያጅ የሚሠጡትን ላልች ተግባራት ያከናውናሌ። 
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ክፌሌ አምስት 

ላልች አስፇጻሚ አካሊት 

26. የከተማው ዋና ኦዱተር መሥሪያ ቤት 

1. የከተማውን አስተዲዯር የሥሌጠት፣ የክንዋኔ ብቃት፣ የሏብት አጠቃቀምና 

አስተዲዯር በመቆጣጠር ሇከተማው ምክር ቤት ሪፕርት የሚያቀርብ የዋና ኦዱተር 

መሥሪያ ቤት ይኖራሌ፡፡ 

2. የዋና ኦዱተር መሥሪያ ቤት ሥራውን የሚያከናውነው በነፃነት ነው። 

3. ዋናው ኦዱተር ቀጥል ካለት ምክንያቶች ውጭ ያሇፇቃደ የጡረታ ዕዴሜ 

ከመዴረሱ በፉት ከሥራው አይነሣም፤ 

ሀ/ የዱስፔሉን ጥፊት በመፇጸም ወይም በከባዴ ችልታ ማጣት ወይም ቅሌጥፌና 

 ማጣት፣ 

ሇ/ በሔመም ምክንያት ኃሊፉነቱን ሇመወጣት የማይችሌ መሆኑ ሲረጋገጥ፣ ወይም 

ሏ/ የከተማው አስተዲዯር ምክር ቤት በአብሊጫ ዴምጽ ሲወስን። 

4. የከተማው ዋና ኦዱተር የመሥሪያ ቤቱን በጀት በማጋጀት ሇከተማው ምክር ቤት 

ያቀርባሌ፣ ሲጸዴቅም በጀቱን ያስተዲዲራሌ፡፡ 

27. የአዱስ አበባ ፕሉስ ኮሚሽን 

1. በዋነኛነት ሇፋዳራሌ ፕሉስ ኮሚሽን እና በውክሌና ሇከተማው አስተዲዯር ተጠሪ 

የሆነ የከተማው ፕሉስ፣ 

ሀ/ በፋዳራሌ ፕሉስ ኮሚሽን ማቋቋሚያ አዋጅ መሠረት በሚወጣ የሚኒስትሮች 

 ምክር ቤት ዯንብ መሠረት ይቋቋማሌ፣ 

ሇ/ ዕቅዴና በጀቱን በማጋጀት ሇከንቲባው ያቀርባሌ፣ በከተማ ምክር ቤት 

 ሲፀዴቅም ተግባራዊ ያዯርጋሌ፣ ዓመታዊና ወቅታዊ የሥራ አፇፃፀም 

 ሪፕርቶችን ሇከንቲባው ያቀርባሌ፣ ሪፕርቶቹም በከተማው ካቢኔና ምክር ቤት 

 ተመርምረው ውሣኔ ይሰጥባቸዋሌ። 

2. የከተማው ፕሉስ ከሚሽነርና ምክትሌ ኮሚሽነር በፋዳራሌ ጉዲዮች ሚኒስቴር 

ይሾማለ። 

3. የከተማውን ፕሉስ የዕሇት ተዕሇት ሥራ የመከታተሌ ኃሊፉነት የከንቲባው 

ይሆናሌ። 

28. የአዱስ አበባ ከተማ ዏቃቤ ሔግ መሥሪያ ቤት 
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1. የከተማው ዏቃቤ ሔግ መሥሪያ ቤት አግባብ ባሇው ሔግ መሠረት በከተማው 

ፌርዴ ቤቶች ሥሌጣን ሥር የሚወዴቂ የወንጀሌ ጉዲዮችን በተመሇከተ ክስ 

ይመሰርታሌ፣ ይከራከራሌ አግባብነት ያሊቸውን ላልች ተግባራት ያከናውናሌ። 

2. የመሥሪያ ቤቱ አዯረጃጀት በከተማው ምክር ቤት በሚወጣ ሔግ ይወስናሌ፡፡ 

29. የሥነ ምግባርና ፀረ ሙስና ኮሚሽን 

የከተማው አስተዲዯር በከተማው ምክር ቤት በሚወጣ ሔግ መሠረት የሚቋቋምና 

የሚሠራ የሥነ ምግባርና ፀረ ሙስና ኮሚሽን ይኖረዋሌ። 

ክፌሌ ስዴስት 

ከፌሇ ከተማና ቀበላ 

30. ስሇ ክፌሇ ከተማ 

1. ክፌሇ ከተማዎች ባሌተማከሇ የሥሌጣን ክፌፌሌ መርህ በተሰጠው የቦታ ክሌሌ 

ማጋጃ ቤት በመሆንና ከከተማው ማዕከሌ ጋር በመቀናጀት ይሠራለ። 

2. ክፌሇ ከተማ በሥሩ የሚገኙትን ቀበላዎች ያስተዲዴራሌ፡፡ 

3. ክፌሇ ከተማዎች በአካባቢያቸው ሔግና ሥርዓት የማስከበር ኃሊፉነት አሇባቸው። 

4. የክፌሇ ከተማ ምክር ቤት የሥራ መን አምስት ዓመት ይሆናሌ፡፡ 

31. ስሇ ክፌሇ ከተማና ቀበላ ወሰን 

1. የክፌሇ ከተማዎችና የቀበላዎች ወሰን በዙህ ቻርተር አንቀጽ 5 የተዯነገገው 

እንዯተጠበቀ ሆኖ በከተማው ምክር ቤት ይወሰናሌ።  

2. የከተማው ምክር ቤት የነዋሪዎችን አስተያየት፣ አመቺ የአገሌግልት አቅርቦት፣ 

የከተማ ሌማት ዕቅዴና የሔዜብ ብዚት መሠረት በማዴረግ አዱስ ክፌሇ ከተማ 

ወይም ቀበላ ሉያቋቁም ወይም ያሇውን ክፌሇ ከተማ ወይም ቀበላ እንዯገና 

ሉያዋቅር ይችሊሌ፡፡ 

32. የክፌሇ ከተማ ምክር ቤት 

1. ተጠሪነቱ ሇክፌሇ ከተማው ነዋሪና ሇከተማው ምክር ቤት ሆኖ የክፌሇ ከተማው 

ምክር ቤት፣ 

ሀ/ የክፌሇ ከተማውን የኢኮኖሚ፣ የማህበራዊ ሌማት እና የማጋጃ ቤት አገሌግልት 

 ዕቅዴ ያፀዴቃሌ፣ 

ሇ/ የምክር ቤቱን አፇ ጉባዔ፣ ምክትሌ አፇጉባዔ እና ፀሏፉ ከአባሊቱ መካከሌ  
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 ይመርጣሌ፤ 

ሏ/ የክፌሇ ከተማውን ዋና ሥራ አስፇፃሚ እና ምክትሌ ዋና ሥራ አስፇፃሚ 

 አብሊጫ የምክር ቤት መቀመጫ ባሇው የፕሇቲካ ዴርጅት አቅራቢነት ከአባሊቱ 

 መካከሌ ይመርጣሌ፤ 

መ/ በክፌሇ ከተማው ዋና ሥራ አስፇፃሚ አቅራቢነት የክፌሇ ከተማውን ቋሚ 

 ኮሚቴ አባሊትን ሹመት ያፀዯቃሌ፣ 

ሠ/ ከከተማው ምክር ቤት የሚመዴብሇትን በጀት ይዯሇዴሊሌ፤ 

ረ/ የክፌሇ ከተማውን ምክር ቤት ኮሚቴዎች ያቋቁማሌ፤ 

ሰ/ ከክፌሇ ከተማው ዋና ሥራ አስፇፃሚ ዓመታዊና ወቅታዊ ሪፕርት ይቀበሊሌ፤  

 መርምሮ ውሣኔ ይሰጣሌ፤ 

ሸ/ የክፌሇ ከተማው ምክር ቤት ስሇ አሰራሩ የሚወስን ውስጠ ዯንብ ያወጣሌ። 

2. የከተማው ምክር ቤት የክፌሇ ከተማው ምክር ቤት ውሣኔ ሔገ-ወጥ ወይም የክፌሇ 

ከተማውን ነዋሪ ጥቅም የሚጏዲ አዯገኛ መሆኑን ሲያምን የክፌሇ ከተማውን ምክር 

ቤት ይበትናሌ፣ የመሌሶ ማቋቋም የጊዛ ገዯብና የዕሇት ተዕሇት የአስፇፃሚነት ሥራ 

እየተከከናወነ ስሇሚቆይበት ሁኔታ ይወሰናሌ፣ ይህ በተመሳሳይ መሌክ በቀበላ 

ምክር ቤትም ሊይ ተፇፃሚነት ይኖረዋሌ፤ 

33. የክፌሇ ከተማ ምክር ቤት አፇጉባዔ፣ ምክትሌ አፇጉባዔ እና ጸሏፉ 

የክፌሇ ከተማ ምክር ቤት አፇጉባዔ፣ ምክትሌ አፇጉባዔ እና ፀሏፉ ሥሌጣንና ተግባር 

በተመሇከተ በዙህ ቻርተር አንቀጽ 18፣ 19 እና 20 የተዯነገገው እንዯየአግባቡ ተፇጻሚ 

ይሆናሌ፡፡ 

34. ስሇክፌሇ ከተማ ዋና ሥራ አስፇፃሚ 

1. ተጠሪነቱ ሇከፌሇ ከተማው ምክር ቤት እና ሇከንቲባው ሆኖ የክፌሇ ከተማው ዋና 

ሥራ አስፇፃሚ ክፌሇ ከተማውን ይመራሌ፤ 

2. የዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) አጠቃሊይ አነጋገር እንዯተጠበቀ ሆኖ፣ ዋና ሥራ 

አስፇፃሚው፣ 

ሀ/ የቋሚ ኮሚቴ አባሊትን ከምክር ቤት አባሊት ወይም የምክር ቤት አባሊት 

 ካሌሆኑት መካከሌ ሇክፌሇ ከተማው ምክር ቤት አቅርቦ ሹመታቸውን 

 ያፀዴቃሌ፣ 

ሇ/ የክፌሇ ከተማው ዓመታዊ እቅዴና የበጀት ዴሌዴሌ ሀሳብ በክፌሇ ከተማው 
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 ቋሚ ኮሚቴ ከተመከረበት በኋሊ ሇክፌሇ ከተማው ምክር ቤት ያቀርባሌ፣ 

 ሲፀዴቅም ተግባራዊ ያዯርጋሌ፣ 

ሏ/ የክፌሇ ከተማውን ቋሚ ኮሚቴ ይሰበሰባሌ፤ ይመራሌ፣ 

መ/ በክፌሇ ከተማው ህግና ሥርዓት ያስከብራሌ፣ ከክፌሇ ከተማው አቅም በሊይ 

 የሆነ የፀጥታ ችግር ሲያጋጥም ሇከንቲባው ያሳውቃሌ፣ 

ሠ/ ከክፌሇ ከተማው ሥራ አስኪያጅ የሚቀርብሇትን ሪፕርት ይቀበሊሌ፣ መርምሮ 

 ውሳኔ ይሰጣሌ፣ 

ረ/ የማጋጃ ቤት አገሌግልት አቅርቦት በክፌሇ ከተማው ቋሚ ኮሚቴ እንዱገመገም  

 ያዯርጋሌ፤ ውጤቱን ሇክፌሇ ከተማው ምክር ቤት እና ሇከንቲባው ሪፕርት  

 ያዯርጋሌ፣ 

ሰ/ በብሓራዊና የሔዜብ በዓሊት ስነስርዓተች ሊይ ክፌሇ ከተማውን ይወክሊሌ፣ 

ሸ/ ዓመታዊና ወቅታዊ ሪፕርት ሇከንቲባውና ሇክፌሇ ከተማው ምክር ቤት 

 ያቀርባሌ፣ 

ቀ/ በክፌሇ ከተማው ምክር ቤት እና በከንቲባው የሚሰጡትን ላልች ተግባራት 

   ያከናውናሌ። 

3. የዋና ሥራ አስፇጻሚው የሥራ መን የክፌሇ ከተማው የሥራ መን ይሆናሌ፡፡ 

ሆኖም በራሱ ፇቃዴ ወይም ጥፊት በመፇፀም ከምክር ቤቱ የሥራ መኑ ከማሇቁ 

በፉት በማንኛቸው ጊዛያት ከኃሊፉነት ሉስናበት ይችሊሌ፡፡ ይህም ሁኔታ ሇምክትሌ 

ዋና ሥራ አስፇፃሚው ተፇፃሚነት ይኖረዋሌ። 

35. የክፌሇ ከተማ ምክትሌ ዋና ሥራ አስፇፃሚ 

ተጠሪነቱ ሇክፌሇ ከተማው ዋና አስፇፃሚ ሆኖ የክፌሇ ከተማው ምክትሌ ዋና ሥራ 

አስፇፃሚ፤ 

1. የክፌሇ ከተማው ዋና ሥራ አስፇፃሚ በላሇበት ወይም ሥራውን ሇማከናወን 

በማይችሌበት ጊዛ ተክቶት ይሰራሌ፣ 

2. በዋና ሥራ አስፇፃሚው የሚሠጡትን ላልች ተግባራት ያከናውናሌ። 

36. የክፌሇ ከተማ ቋሚ ኮሚቴ 

1. ተጠሪነቱ ሇክፌሇ ከተማው ዋና ሥራ አስፇፃሚ እና በጋራ ሇሚወሰነው ውሣኔም 

ሇክፌሇ ከተማው ምክር ቤት ሆኖ የክፌሇ ከተማው ቋሚ ኮሚቴ፣ 

ሀ/ በክፌሇ ከተማው ዕቅዴና የበጀት ዴሌዴሌ ሀሳብ ሊይ ይመከራሌ፣ 
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ሇ/ በክፌሇ ከተማው ውስጥ ፕሉሲዎች፣ አዋጆች፣ ዯንቦችና የከተማው የበሊይ 

 አካሊት ውሣኔዎች በሥራ ሊይ መዋሊቸውን ያረጋግጣሌ፤ 

ሏ/ በክፌሇ ከተማው ምክር ቤትና በክፌሇ ከተማው ዋና ሥራ አስፇፃሚ 

 የሚሰጡትን ላልች ተግባራት ያከናውናሌ። 

2. የቋሚ ኮሚቴው የሥራ መን የክፌሇ ከተማው ምክር ቤት የሥራ መን ይሆናሌ፡፡ 

37. የክፌሇ ከተማ ሥራ አስኪያጅ 

1. ተጠሪነቱ ሇከተማው ሥራ አስኪያጅ እና ሇክፌሇ ከተማው ዋና ሥራ አስፇፃሚ ሆኖ 

የክፌሇ ከተማው ሥራ አስኪያጅ የክፌሇ ከተማው የማጋጃ ቤት አገሌግልቶች 

አስፇፃሚ በመሆን ይሠራሌ። 

2. የዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) አጠቃሊይ አነጋገር እንዯተጠበቀ ሆኖ የክፌሇ 

ከተማው ሥራ አስኪያጅ፣ 

ሀ/ ከከተማው ሥራ አስኪያጅ ጋር በመመካከር በክፌሇ ከተማው ዯረጃ ያለ 

 የማጋጃ ቤት አገሌግልት አካሊት እና የአገሌግልት መስጫ አማራጮች በሥራ 

 ሊይ እንዱውለ ሇክፌሇ ከተማው ዋና ሥራ አስፇፃሚ ሀሳብ ያቀርባሌ፣ 

 ሲፇቀዴም ተግባራዊ ያዯርጋሌ፤ 

ሇ/ የክፌሇ ከተማውን የማጋጃ ቤት አገሌግልት አካሊት ሠራተኞች አግባብ ባሇው 

 ሔግ መሠረት ያስተዲዴራሌ፡፡ 

ሏ/  በሥሩ ከሚሰሩ አካሊት ኃሊፉዎች የተውጣጣና በከተማው ሥራ አስኪያጅ 

 በሚወሠነው መሠረት የሚሠራ የሥራ አመራር ኮሚቴ ያቋቁማሌ፣ ይመራሌ፤ 

መ/ ስሇሥራው አፇፃፀም ዓመታዊና ወቅታዊ ሪፕርት ሇከተማው ሥራ አስኪያጅ 

 እና ሇክፌሇ ከተማው ዋና ሥራ አስፇፃሚ ያቀርባሌ፤ 

ሠ/ ከከተማው ሥራ አስኪያጅ ጋር በመመካከር የክፌሇ ከተማውን የማጋጃ ቤት  

 አገሌግልት ዕቅዴ በማጋጀት ሇክፌሇ ከተማው ዋና ሥራ አስፇፃሚ ያቀርባሌ፤ 

 ሲፀዴቅም ተግባራዊ ያዯርጋሌ፡፡ 

ረ/ የማጋጃ ቤት አገሌግልትን የሚመሇከቱ ውሳኔዎችን ተግባራዊ ያዯርጋሌ፤ 

ሰ/ የቀበላ ሥራ አስኪያጆችን በተወሠነ ጊዛ የሥራ ውሌ የሙያ ብቃትን መሠረት  

 በማዴረግ ይቀጥራሌ፤ ያስተዲዴራሌ፤ ያሰናብታሌ፤ 

ሸ/ ከከተማው ሥራ አስኪያጅና ከክፌሇ ከተማው ዋና ሥራ አስፇፃሚ የሚሰጡትን  

 ላልች ተግባራት ያከናውናሌ። 
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3. የክፌሇ ከተማ ሥራ አስኪያጅ በክፌሇ ከተማው ምክር ቤት ስብሰባዎች ያሇዴምፅ 

መሳተፌ ይችሊሌ፡፡ 

38. የቀበላ ሥሌጣንና ተግባር 

1. ቀበላ የሌማትና የህዜብ ቀጥተኛ ተሣትፍ ማዕከሌ በመሆንና በቀበላ ዯረጃ ሉሰጡ 

ሇሚችለ አገሌግልቶች ጣቢያ ሆኖ፣ 

ሀ/ የቀበላ ምክር ቤት ተጠሪነቱ ሇቀበላው ነዋሪና ሇክፌሇ ከተማው ምክር ቤት 

 ሆኖ በከተማው ምክር ቤት ተሇይቶ የሚወሰን ሥሌጣንና ተግባር ይኖረዋሌ፤ 

ሇ/ ነዋሪው በተቻሇ መጠን አገሌግልት ባቅራቢያው የሚያገኝበትን ሁኔታ 

 ያመቻቻሌ። 

2. ቀበላ ምክር ቤት፣ አፇጉባዔ፣ ፀሏፉ፣ ዋና ሥራ አስፇፃሚ፣ ቋሚ ኮሚቴ፣ ሥራ 

አስኪያጅ፣ ማሔበራዊ ፌ/ቤት እና የተሇያዩ አስፇጻሚ አካሊት ይኖሩታሌ። 

ሥሌጣንና ተግባራቸው በከተማው ምክር ቤት በሚወጣ ህግ ይወሰናሌ፡፡ 

ክፌሌ ሰባት 

የከተማው ፌርዴ ቤቶችና የመዲኘት ሥሌጣን የተሠጣቸው ላልች አካሊት 

39. ፌርዴ ቤቶች 

የከተማው አስተዲዯር የሚከተለት ፌርዴ ቤቶች ይኖሩታሌ፣ 

1. የአዱስ አበባ ከተማ ፌርዴ ቤቶች፣ እና 

2. የቀበላ ማህበራዊ ፌርዴ ቤቶች፡፡ 

40. የመዲኘት ሥሌጣን ስሇተሠጣቸው ላልች አካሊት 

የከተማው አስተዲዯር የመዲኘት ሥሌጣን የተሠጣቸው የሚከተለት አካሊት 

ይኖሩታሌ፣ 

1. የአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ ወሳኝ ቦርዴ፤ 

2. የመንግሥት ሠራተኞች አስተዲዯር ፌርዴ ቤት፤ 

3. የግብር ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ፤ እና 

4. የከተማ ቦታ ማስሇቀቅ ጉዲዮች ይግባኝ ሰሚ ጉባዔ፡፡ 

41. የአዱስ አበባ ከተማ ፌርዴ ቤቶች የዲኝነት ሥሌጣን 

የአዱስ አበባ ከተማ ፌርዴ ቤቶች በሚከተለት ጉዲዮች ሊይ የዲኝነት ሥሌጣን 

ይኖራቸዋሌ፤ 

1. የፌትሏ ብሓር ዲኝነት ሥሌጣን 
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ሀ/ የከተማውን መሪ ፔሊን አፇጻጸም የሚመሇከት የይዝታ ባሇመብትነት፣ የፇቃዴ  

   አሰጣጥ ወይም የቦታ አጠቃቀምን በተመሇከተ የሚነሱ ጉዲዮች፤  

ሇ/ ከከተማው አስተዲዯር አስፇጻሚ አካሊት የመቆጣጠር ሥሌጣንና ተግባር ጋር  

  በተያያ የሚነሱ ጉዲዮች፤  

ሏ/ በዙህ ቻርተር አንቀጽ 52 በተመሇከቱ የፊይናንስ ጉዲዮች ሊይ የሚነሱ ክሶች፣ 

መ/ የከተማው አስተዲዯር አስፇፃሚ አካሊት ወይም በከተማው አስተዲዯር  

 ባሇቤትነት ሥር ያለ ተቋማት የሚገቧቸውን አስተዲዯራዊ ውልች በተመሇከተ 

 የሚነሱ ጉዲዮች፤ 

ሠ/ በከተማው አስተዲዯር አስፇፃሚ አካሊት ወይም በሥሩ ባለ ተቋማት መካከሌ  

   የሚነሱ ክርክሮች፤  

ረ/ የከተማው አስተዲዯር ከሚያስተዲዴራቸው የመንግሥት ቤቶች ጋር በተያያ  

   የሚነሱ ጉዲዮች፤  

ሰ/ የሰም ሇውጥ አቤቱታ፤  

ሸ/ የወራሽነት፣ የባሌና ሚስትነት፣ የሞግዙትነት እና የምስክር ወረቀት ሇማግኘት   

   የሚቀርብ አቤቱታ፡9 

ቀ/ የመጥፊትና የሞት ውሳኔ አቤቱታ። 

2. የወንጀሌ/የዯንብ መተሊሇፌ ዲኝነት ሥሌጣን 

ሀ/ በዙህ ቻርተር አንቀጽ 52 በተመሇከቱ የፊይናንስ ጉዲዮች ሊይ የሚነሱ 

የወንጀሌ ጉዲዮች፤    

ሇ/ የዯንብ መተሊሇፌ ጉዲዮች፤ 

ሏ/ በፋዳራሌ ወንጀልች ሊይ የፋዳራሌ ፌ/ቤቶች ሥሌጣን እንዯተጠበቀ ሆኖ፣ 

 በ1954 ዓ/ም የወንጀሇኛ መቅጫ ሔግ ሥነ ሥርዓት ቁጥር 33፣ 35፣ 53 እና 

 59 መሠረት የሚቀርቡ ጉዲዮቹን መርምሮ ትዕዚዜ መስጠት፤10 

መ/ ላልች የዙህ አንቀጽ ዴንጋጌዎች እንዯተጠበቁ ሆነው በከተማው አስተዲዯር  

   አስፇፃሚ አካሊት የሚጣለ የዯንብ መተሊሇፌ ቅጣቶችን የማስፇፀም ጉዲዮች፡፡ 

42. የዲኝነት ሥሌጣን ግጭትና ሰበር 

                                                           
9 በ10/53(1996) አ.408 አንቀጽ 2(1) ተሻሻሇ፡፡ 
10 በቁጥር 10/53(1996) አ.408 አንቀጽ 2(2) ተሻሻሇ፡፡   
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1. በአዱስ አበባ ከተማ ፌርዴ ቤቶች የዲኝነት ሥሌጣንና በፋዳራሌ ፌርዴ ቤቶች 

የዲኝነት ሥሌጣን መካከሌ የሥሌጣን ግጭት ሲያጋጥም በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ  

ቤት ውሳኔ ያገኛሌ። 

2. የአዱስ አበባ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት ይግባኝ አይቶ የመጨረሻ ውሳኔ በሰጣቸው 

ጉዲዮች መሠረታዊ የሔግ ስህተት አሇበት የሚሌ ወገን ወዯዙሁ ፌርዴ ቤት የሰበር 

ችልት ጉዲዮችን ሉያቀርብ ይችሊሌ። 

3. በአዱስ አበባ ከተማ ፌርዴ ቤቶች የመጨረሻ ውሳኔ ሊይ መሠረታዊ የሔግ ስህተት 

አሇው የሚሌ ወገን ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር አቤቱታ ማቅረብ 

ይችሊሌ፡፡ 

43. የአዱስ አበባ ከተማ ፌርዴ ቤቶች አዯረጃጀትና አሠራር 

1. የከተማው ፌርዴ ቤቶች የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤቶች እና ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ 

ቤቶች ይኖራቸዋሌ።  

2. የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በከተማው ፌርዴ ቤቶች የዲኝነት ሥሌጣን ሥር 

በሚወዴቁ ጉዲዮች የመጀመሪያ ዯረጃ የዲኝነት ሥሌጣን ይኖረዋሌ። 

3. የይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት በከተማው የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት እና የመዲኘት 

ሥሌጣን በተሰጣቸው ላልች አካሊት የተወሰኑ ጉዲዮችን በይግባኝ ያያሌ። 

4. የከተማ ፌርዴ ቤቶች ሥራቸውን የሚያካሂደት አግባብነት ባሊቸው ሔጎች 

መሠረት ይሆናሌ፡፡ 

5. በይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት የሚሰጠው ውሳኔ የመጨረሻ ይሆናሌ፡፡ 

6. የከተማ ፌርዴ ቤቶች አዯረጃጀት የከተማው ምክር ቤት በሚያወጣው ሔግ 

ይወሰናሌ፡፡ 

44. የአዱስ አበባ ከተማ ፌርዴ ቤቶች የዲኞች አስተዲዯር ጉባዔ 

1. የከተማ ፌርዴ ቤቶችን የዲኝነት ሥራ አካሄዴ የሚመራ የዲኞች አስተዲዯር ጉባዔ 

በከተማው ምክር ቤት ይቋቋማሌ፣ ዜርዜሩ በከተማው ምክር ቤት በሚወጣ ሔግ 

ይወሰናሌ። 

2. በጉባዔው ውስጥ የፋዳራሌ ፌርዴ ቤቶች ተወካይ ይኖራሌ። 

45. የዲኞች ሹመትና የሥራ መን 

1. የከተማው የዲኞች አስተዲዯር ጉባዔ በአዱስ አበባ ከተማ ፌርዴ ቤቶች የሚሾሙ 

ዕጩ ዲኞች ዜርዜር ሇከተማው ምክር ቤት ከማቅረቡ በፉት የፋዳራሌ የዲኞች 
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አስተዲዯር ጉባዔ በዕጩዎች ሊይ ያሇውን አስተያየት መጠየቅና ይህንኑ አስተያየት 

ከራሱ አስተያየት ጋር በማያያዜ በከንቲባው አማካይነት ሇከተማው ምክር ቤት 

የማቅረብ ኃሊፉነት አሇበት፡፡ የፋዳራለ የዲኞች አስተዲዯር ጉባዔ አስተያየቱን 

በሦስት ወር ጊዛ ውስጥ ካሊቀረበ የዕጩዎቹ ዜርዜር ሇሹመት ሇከተማው ምክር 

ቤት ይቀርባሌ፡፡ 

2. ዲኞች ከዙህ በታች በተመሇከቱት ሁኔታዎች ካሌሆነ በስተቀር ከፇቃዲቸው ውጭ 

ከዲኝነት ሥራ አይነሱም፤ 

ሀ/ የዲኞች አስተዲዯር ጉባዔ ዲኛው የዱስፑሉን ዯንቦችን በመጣሱ ወይም የሙያ 

 ብቃትና ጥራት በማጓዯለ ምክንያት ከሥራ እንዱሰናበት ሲወሰን፣ ወይም 

ሇ/ በሔመም ምክንያት ዲኛው ሥራውን መቀጠሌ እንዯማይችሌ ሲወሰን፣ እና 

ሏ/ የከተማው ምክር ቤት ከግማሽ በሊይ በሆነ ዴምፅ የዲኞች አስተዲዯር ጉባዔውን 

 ውሣኔ ሲያፀዴቀው። 

46. የአሠሪና ሠራተኛ ጉዲይ ወሳኝ ቦርዴ 

የከተማው አስተዲዯር የአሠሪና ሠራተኛ ጉዲይ ወሳኝ ቦርዴ የዲኝነት ሥሌጣን፣ 

አዯረጃጀትና አሠራር በአሠሪና ሠራተኛ ጉዲይ አዋጅ ቁጥር 42/198511 (እንዯተሻሻሇ) 

በተዯነገገው መሠረት ይሆናሌ፡፡ 

47. የመንግሥት ሠራተኞች አስተዲዯር ፌርዴ ቤት 

1. የከተማው አስተዲዯር የመንግሥት ሠራተኞች አስተዲዯር ፌርዴ ቤት በመንግሥት 

ሠራተኞች ሔግ መሠረት የሚቀርቡሇትን የአስተዲዯሩን ሠራተኞች ጉዲይ 

በይግባኝ የማየት ሥሌጣን አሇው።  

2. የአስተዲዯር ፌርዴ ቤቱ አዯረጃጀትና አሠራር በከተማው ምክር ቤት በሚወጣ ሔግ 

ይወሰናሌ፡፡ 

48. የግብር ይግባኝ ሰሚ ጉባዔ 

1. የከተማው የግብር ይግባኝ ሰሚ ጉባዔ በከተማው አስተዲዯር የሚሰበሰቡ ግብሮችና 

ቀረጦችን በተመሇከተ የሚቀርበሇትን ይግባኝ የማየት ሥሌጣን ይኖረዋሌ። 

2. የጉባዔው አዯራጃጀትና አሰራር በግብር ህጎች የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ 

በከተማው ምክር ቤት በሚወጣ ሔግ ይወሰናሌ፡፡ 

49. የከተማ ቦታ ማስሇቀቅ ጉዲዮች ይግባኝ ሰሚ ጉባዔ 
                                                           
11 በ10/12(1996) አ.377 ተሸሯሌ፡፡ 
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1. የአዱስ አበባ ከተማ የቦታ ማስሇቀቀ ጉዲዮች ይግባኝ ሰሚ ጉባዔ የከተማ ቦታ 

ስሇመያዜ እንዯገና ሇመዯንገግ በወጣው አዋጅ ቁጥር 272/199412 መሠረት 

ይሠራሌ። 

2. የጉባዔው አዯረጃጀትና አሠራር በከተማው ምክር ቤት በሚወጣ ሔግ ይወሰናሌ። 

50. የቀበላ ማኅበራዊ ፌርዴ ቤቶች 

1. የቀበላ ማኅበራዊ ፌርዴ ቤቶች ግምታቸው ከብር 5000(አምስት ሺህ) ያሌበሇጡ 

የንብረትና የገንብ ክርክሮችን የማየት ሥሌጣን ይኖራቸዋሌ። 

2. የቀበላ ማኅበራዊ ፌርዴ ቤቶች የከተማውን የሃይጂንና የጤና አጠባበቅ ዯንብ እና 

ላልችም ተመሳሳይ የዯንብ መተሊሇፌ ጉዲዮች ሇማየት የሚኖራቸው ሥሌጣን 

በከተማው ምክር ቤት በሚወጣ ሔግ ይወሰናሌ፡፡ 

3. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (4) የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ የቀበላ ማኅበራዊ 

ፌርዴ ቤቶች በሚሰጡአቸው ውሳኔዎች ቅሬታ ያሇው ወገን ሇከተማው የመጀመሪያ 

ዯረጃ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሉያቀርብ ይችሊሌ። በዙህ ፌርዴ ቤት የሚሰጠው ውስኔ 

የመጨረሻ ይሆናሌ። 

4. የቀበላ ማኅበራዊ ፌርዴ ቤቶች የሚሰጡአቸው ውሳኔዎች መሠረታዊ የሔግ 

ስህተት ካሇባቸው ሇከተማው የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት አቤቱታ ሉቀርብባቸው 

ይችሊሌ። የከተማው የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የሚሰጠው ውሳኔ የመጨረሻ 

ይሆናሌ።13 

5. የቀበላ ማኅበራዊ ፌርዴ ቤቶች አዯረጃጀትና አሠራር በከተማው ምክር ቤት 

በሚወጣ ሔግ ይወሰናሌ። 

ክፌሌ ስምንት 

ስሇ በጀት እና ፊይናንስ 

51. የበጀት ዓመት 

የከተማው አስተዲዯር የበጀት ዓመት የፋዳራለ መንግሥት የበጀት ዓመት ይሆናሌ፡፡ 

52. የፊይናንስ ሥሌጣን 

                                                           
12 18/4(2004) አ.721 ተሸሯሌ፡፡ 
13 የዙህ ንዐስ አንቀፅ አማርኛ ቅጂ በንዐስ አንቀፅ 3 ከተቀመጠው ዴንጋጌ ጋር ሲታይ አገሊሇፁ በትክክሌ 
የተቀመጠ ስሊሌሆነ ከእንግሉኛው ትርጓሜ ይኽውም “where a final judgment rendered by the city`s first 
instant court in acase lodged with it on appel contains a fundamental eror of law, application for 
cassation may be brought before the city`s appellate court” ተብል ከተቀመጠው ጋር አብሮ የሚታይ 
መሆን አሇበት፡፡ 



የፌትህ ሚኒስቴር 
 

34 
 

የከተማው አስተዲዯር የሚከተሇው የፊይናንስ ሥሌጣን ይኖረዋሌ፣ 

1. የኦሮሚያ ክሌሌን፣ የፋዳራሌ መንግሥትንና የፋዳራሌ መንግሥት የሌማት 

ዴርጅቶች ተቀጣሪዎችን ሳይጨምር በከተማው ክሌሌ ውስጥ በመቀጠር በሚገኝ 

ገቢ ሊይ የሥራ ግብር በሔግ መሠረት ይወሰናሌ፣ ይሰበሰባሌ፤ 

2. በከተማው ውስጥ የመሬት መጠቀሚያ ክፌያ ይወስናሌ፤ ይሰበሰባሌ፤ 

3. በከተማው ውስጥ የእርሻ ሥራ ገቢ ግብር ይጥሊሌ፤ ይሰበስባሌ፤ 

4. በከተማው በሚገኙ ግሇሰብ ነጋዳዎች ሊይ የንግዴ ትርፌ ግብር የኤክሳይዜና 

የተርንኦቨር ታክስ በሔግ መሠረት ይወሰናሌ፣ ይሰበሰባሌ፤  

5. በከተማው ከሚኖሩ ግሇሰብ ነጋዳዎች እና በከተማው ባሇቤትነት ሥር ከሚገኙ 

የሌማት ዴርጅቶች የተጨማሪ እሴት ታክስ በፋዳራሌ መንግሥት ተሰብስቦ 

ሇከተማው አስተዲዯር ይሰጣሌ፤ 

6. በከተማው ውስጥ የከተማ ቦታ ኪራይና የቤት ግብር ይወሰናሌ፤ ይሰበስባሌ፤ 

7. በከተማው ውስጥ ከተከራዩ ቤቶችና ላልች ንብረቶች ኪራይ በሚገኝ ገቢ ሊይ 

የገቢ ግብር በሔግ መሠረት ይወሰናሌ፤ ይሰበሰባሌ፤ 

8. በከተማ ከሚፇፀሙ ውልችና ስምምነቶች እንዱሁም ከንብረት ባሇቤትነት ስም 

ምዜገባ ሊይ የቴምብር ቀረጥ በሔግ መሠረት ይወሰናሌ፤ ይሰበሰባሌ፤  

9. በከተማ አስተዲዯር ባሇቤትነት ሥር በሚገኙ የሌማት ዴርጅቶች ሊይ የንግዴ 

ትርፌ ግብር፣ የኤከሳይዜ እና የተርን ኦቨር ታክስ በህግ መሰረት ይወስናሌ፤ 

10. የከተማውን መንገድች ከሚጠቀሙ ተሽከርካሪዎች የመንገዴ መጠቀሚያ ክፌያ 

ይወሰናሌ፣ ይሰበሰባሌ፤ 

11. በከተማው አስተዲዯር ባሇቤትነት ሥር በሚገኙ የመንግሥት ቤቶችና ላልች 

ንብረቶች ሊይ ኪራይ ይወሰናሌ፣ ይሰበሰባሌ፤ 

12. በከተማው ውስጥ በሚካሄደ አነስተኛ የማዕዴን ሥራዎች ሊይ የማዕዴን ገቢ ግብር፣ 

የሮያሉቲና የመሬት ኪራይ ክፌያዎችን በሔግ መሠረት ይወሰናሌ፣ ይሰበሰባሌ፤ 

13. በከተማ ውስጥ የዯን መጠቀሚያ ሮያሉቲ ክፌያ በሔግ መሠረት ይወስናሌ፣ 

ይሰበሰባሌ፤ 

14. በከተማ አስተዲዯር ከሚሰጡ ፇቃድችና አገሌግልቶች የሚመነጩ ክፌያዎችን 

ይወሰናሌ፣ ይሰበሰባሌ፤ 

15. የከተማ ነክ ታክሶች፣ ቀረጦችንና የአገሌግልት ክፌያዎችን ይጥሊሌ፣ ይሰበሰባሌ፤ 
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16. በከተማ ውስጥ የፇጠራ መብትን በማከራየት በሚገኝ ጥቅም ሊይ የገቢ ግብር በሔግ 

መሠረት ይወሰናሌ፣ ይሰበሰባሌ፤ 

17. በከተማው ውስጥ በሚገኝ ንብረት የካፑታሌ ዋጋ ዕዴገት ጥቅም ግብር በሔግ 

መሠረት ይወሰናሌ፣ ይሰበሰባሌ። 

53. ገቢ ማስገኛ 

የከተማው አስተዲዯር፣ 

1. በሔግ እስካሌተከሇከሇ ዴረስ ከተማው ከሚያንቀሳቅሰው ወይም ከሌዩ ፇቃዴ የገቢ 

ማግኛ ተግባራት በማከናወን፣ ከጋራ ኢንቨሰትመንት፣ ከፇንዴ ኢንቨሰትመንት፣ 

ከኪራይና ከሇጋሾች ገንብ በማሰባሰብ ሇከተማው ገቢ ያስገኛሌ፤ 

2. ክፌያ በሚያስገኙ ሌዩ ሌዩ ተግባራት ውሌ በመዋዋሌ መሳተፌ ይችሊሌ፡፡ 

54. ብዴር 

1. የከተማው አስተዲዯር የፋዳራሌ መንግሥት በሚፇቅዯው መሠረት ከሀገር ውስጥ 

ምንጮች በአጭርና በረጅም ጊዛ ክፌያ ቀጥታ ብዴር ወይም የዋስትና ሰነድችን 

በመሸጥ ሉበዯር ይችሊሌ፡፡ 

2. ብዴሩ የሀገሪቱ አጠቃሊይ ኢኮኖሚ መረጋጋትንና የከተማው አስተዲዯር በየወቅቱና 

በቋሚነት ተግባርና ግዳታዎቹን ሇማሟሊት የሚያስፇሌገውን የገንብ አቅም 

የማይጎዲ መሆኑን ግምት ውስጥ ያስገባ መሆን ይኖርበታሌ። 

3. የከተማው አስተዲዯር ከዓሇም አቀፌ የገንብ ምንጭ ብዴር የሚያገኝበትን ሁኔታ 

በማጥናት የፋዳራለ መንግሥት እንዱበዯርሇት ይጠይቃሌ፡፡ 

4. ክፌሇ ከተሞችና ቀበላዎች መበዯር አይችለም። 

5. በመንግሥትና መንግሥታዊ ባሌሆኑ ዴርጅቶች፣ በከተማው አስተዲዯር፣ በክፌሇ 

ከተማዎችና ቀበላዎች ተሳታፉነት የከተማው አስተዲዯር የቁጠባና ሌማት ባንክ 

በሔግ መሠረት ሉያቋቁም ይችሊሌ፡፡ የባንኩ አሠራር እንዯላልች መዯበኛ ባንኮች 

ይሆናሌ፡፡ 

55. የከተማው አስተዲዯር ከፋዳራሌ መንግሥት ስሇሚያገኘው የፊይናንስ ዴጋፌ 

1. የከተማው አስተዲዯር ኃሊፉነቱን በአግባቡ ሇመወጣት ይችሌ ንዴ 

እንዯአስፇሊጊነቱ የአሰቸኳይ ጊዛ የማቋቋሚያና የሌማት እርዲታ በፋዳራሌ 

መንግሥቱ ሉሰጠው ይችሊሌ፡፡ እንዱሁም ሌማታዊ ጠቀሜታቸው ሀገር አቀፌ 
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እንዯምታ ሊሊቸው ፔሮግራሞች የሚያስፇሌገውን ወጪ የፋዳራሌ መንግሥቱ 

ሉያግው ይችሊሌ። 

2. በፋዳራሌ መንግሥት የሚሰጠውን የገንብ ዴጋፌና ብዴር በተመሇከተ የፋዳራሌ 

መንግሥት በቀጥታ ኦዱት ሇማዴረግና ገንቡ በአግባቡ ሥራ ሊይ መዋለን 

ሇመቆጣጠር ሥሌጣን ይኖረዋሌ። 

56. በጎ አዴራጎት 

የከተማው አስተዲዯር ባሇአዯራና የበጎ አዴራጎት ዴርጅቶችን ማቋቋም እና ላልች 

በሔግ መሠረት እንዱያቋቁሙ መፌቀዴ ይችሊሌ። 

57. ያሌተማከሇ የፊይናንስ ሥርዓት 

1. የክፌሇ ከተማዎች የገቢ ክፌፌሌ ሥርዓት ተወዲዲሪነትንና ውጤታማነትን 

የሚያበረታታ እንዱሁም ፌትሃዊነትን መሠረት ባዯረገ ቀመር እንዱከናወን 

ይዯረጋሌ፡፡ 

2. ክፌሇ ከተማዎች ከከተማው ሇተወሰነ ሌዩ ሥራ የተመዯበና የበጀት ዴጎማ 

ይሰጣቸዋሌ። ከዴጎማ በጀቱ የተወሰነው በሥራቸው ሇተዋቀሩት አስፇፃሚ አካሊትና 

ሇቀበላዎች ይከፊፇሊሌ። ክፌፌለም የአገሌግልት አቅርቦትና በሌማት ወዯኋሊ 

የቀሩ ቀበላዎችን ግምት ውስጥ ማስገባት ይኖርበታሌ። 

3. የከተማው ምክር ቤት በሌዩ ሁኔታ እንዱበረታቱ ሇሚፇሌጋቸው ፔሮጀክቶች ወጪ 

መሸፇኛ ሇክፌሇ ከተማዎችና ቀበላዎች ከቀመር ውጪ ዴጎማ ሉሰጥ ይችሊሌ። 

4. የከተማው የሌማት ዴርጅቶች መነሻ ካፑታሌ ይመዴብሊቸዋሌ።  

5. ከከተማው ገቢዎች መካከሌ በክፌሇ ከተማ ተሰብስበው በጥቅም ሊይ የሚውለት 

በከተማው ምክር ቤት ይወስናለ። 

58. የፊይናንስ አስተዲዯር 

1. የከተማው የፊይናንስ አስተዲዯር ተቀባይነት ባሊቸው የሂሣብ አያያዜ ስርዓቶች፣ 

የሀገሪቱ የፊይናንስ ህግና የከተማው ምክር ቤት ይህንኑ አስመሌክቶ በሚያወጣው 

ሔግ መሠረት ይከናወናሌ። 

2. የከተማው አስተዲዯር የከተማ ሀብት መጠበቁንና በህግ መሠረት በሥራ ሊይ 

መዋለን የሚያረጋግጥ የውስጥ ቁጥጥር ሥርዓት ይኖረዋሌ። 
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3. ከንቲባው ወቅታዊና አመታዊ የፊይናንስ ሪፕርት ሇከተማው ምክር ቤት 

ያቀርባሌ። የክፌሇ ከተማ ዋና ሥራ አስፇፃሚዎች በተመሳሳይ መሌኩ ሇክፌሇ 

ከተማ ምክር ቤቶች ሪፕርት ያቀርባለ። 

4. የከተማው አስተዲዯር እና ከፌሇ ከተማዎች የተሟሊ ኦርጅናሌ ገንብ ነክ ሰነድች 

እንዱሁም ትክክሇኛና የተሟሊ የሂሣብ መዜገብ ይይዚለ። 

5. ማንኛውም የተሰበሰበ ገንብ በፊይናንስ ህግ በተፇቀዯው መሠረት በባንክ ሂሣብ 

ውስጥ ይቀመጣሌ። 

6. የከተማው አስተዲዯርና ከፌሇ ከተማዎች በስማቸው የሚከፇት የባንክ ሂሣብ 

ይኖራቸዋሌ። 

7. የከተማው አስተዲዯር በህግ መሠረት የግብር፣ የወሇዴና የመቀጫ ምሔረት 

የማዴረግ እንዱሁም ዕዲን የመሠረዜ ሥሌጣን ይኖረዋሌ።  

59. የበጀት ዜግጀትና አስተዲዯር 

1. የከተማው የበጀት አስተዲዯር የፋዳራሌ መንግሥቱን የበጀት መርህ የተከተሇ 

ይሆናሌ። 

2. የከተማው በጀት በግሌጽና ነዋሪውን በሚያሳትፌ መሌኩ ይጋጃሌ። የበጀት 

ጥያቄው ከመጽዯቁ በፉት ባሇበጀት መሥሪያ ቤቶችንና ላልች የሚመሇከታቸው 

አካሊት አስተያየታቸውን ይሰጡበታሌ፣ የመገናኛ ብዘሃንን በመጠቀም ነዋሪው 

እንዱሳተፌ ይዯረጋሌ፡፡ በበጀት ሊይ የሚዯረጉ የምክር ቤቱ ስብሰባዎች ሇነዋሪው 

ክፌት ይሆናለ። በአዲዱስ የስራ ፔሮግራሞች፣ የካፑታሌ ወጪዎችና ገቢዎች ሊይ 

የሚዯረጉ ውይይቶች ነዋሪው እንዱያውቃቸው ይዯረጋለ። 

3. የከተማው ምክር ቤት መጠባበቂያ በጀት ይመዴባሌ፡፡ ከንቲባው የከተማውን ካቢኔ 

በማሳወቅ መጠባበቂያውን ሇተፇሊጊው ሥራ መዴቦ በአግባቡ በሥራ ሊይ ያውሊሌ፣ 

ሇከተማ ምክር ቤትም ያሳውቃሌ፡፡ 

60. የከተማው የሌማት ዴርጅቶች 

1. የከተማው የሌማት ዴርጅቶች በቦርዴ ይመራለ። 

2. የከተማው የሌማት ዴርጅቶች አግባብ ባሇው ህግ መሠረት የሚተዲዯሩ ተቋማት 

ናቸው። 
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3. ከንቲባው የቦርዴ ሰብሳቢዎችንና አባሊትን የከተማው ሥራ አስኪያጅ 

ከሚያቀርባቸው ዕጩዎች መካከሌ ይሰይማሌ። የቦርደ ተጠሪነትም ሇከተማው 

ሥራ አስኪያጅ ይሆናሌ። 

4. የሌማት ዴርጅቶች ሇከተማው ሥራ አስኪያጅ ረፕርት ያቀርባለ። 

ክፌሌ ጠኝ 

መስተዲዴራዊ ግንኙነት 

61. የከተማው አስተዲዯርና የፋዳራሌ መንግሥት ግንኙነት 

1. የከተማው አስተዲዯር ከፋዳራሌ መንግሥቱ ጋር የሚኖረው ግንኙነት የፋዳራለን 

መንግሥት ኃሊፉነት ያገናበ መሆን አሇበት። 

2. የከተማው አስተዲዯር የፋዳራሌ መንግሥት አካሌ ነው። ፀጥታን፣ ዱፔልማሲያዊ 

ግንኙነትን፣ የፋዳራሌ መንግሥት ፕሉሲዎችን፣ ሔጏችንና የሥራ ዯረጃዎችን 

በተመሇከተ ሇፋዳራለ መንግሥት ተጠሪ ነው። 

3. የህዜብ ተወካዮች ምክር ቤት በሚወስነው መሠረት ሔገ መንግሥቱን አዯጋ ሊይ 

የሚጥሌ ተግባር በከተማው ምክር ቤት ሲፇፀም ወይም የከተማው አስተዲዯር 

ፀጥታንና ዴንገተኛ ሁኔታን መቆጣጠር ሲያቅተው የፋዳራሌ መንግሥት 

የከተማውን አስተዲዯር የማፌረስና የሽግግር አስተዲዯር የማቋቋም ሥሌጣን 

አሇው። 

4. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 3 መሠረት ሲወሠን የፋዳራሌ መንግሥት በሥሌጣን 

ሊይ ያሇውን አስተዲዯር ያሰናብታሌ፣ ሇከተማው የሽግግር አስተዲዯር ያዯራጃሌ፣ 

ጠቅሊይ ሚኒስትሩም በሔዜብ ተወካዮች ምክር ቤት በተቀመጠው የጊዛ ገዯብና 

ውሣኔ መሠረት ተግባራዊ  መሆኑን ያረጋግጣሌ። 

5. የፋዳራሌ ጉዲዮች ሚኒስቴር የፋዳራሌ መንግሥትን በመወከሌ የከተማውን 

አስተዲዯር ሥራ ይከታተሊሌ፣ የከተማውን አቅም ግንባታ ሥራ ይዯግፊሌ። 

6. የከተማው አስተዲዯር ዕቅደን፣ በጀቱንና የከተማውንአጠቃሊይ ሁኔታ በተመሇከተ 

ሇፋዳራሌ ጉዲዮች ሚኒስቴር አመታዊና ወቅታዊ የሥራ አፇፃፀም ሪፕርት 

ያቀርባሌ። 

7. በከተማው ውስጥ የሚገኙት የፋዳራሌ መንግሥት አካሊት የከተማውን አዋጆችና 

ዯንቦች የማክበር ግዳታ አሇባቸው።  
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8. ከተማውን የሚመሇከቱ በፋዳራሌ ተቋማት የሚካሄደ አገሌግልቶች ከከተማው 

አስተዲዯር ጋር በቅንጅትና በስምምነት ይፇፀማለ።  

62. የከተማው አስተዲዯርና የኦሮሚያ ክሌሌ ግንኙነት 

1. የከተማው አስተዲዯር ከኦሮሚያ ክሌሌ ጋር ፌሬያማ ትብብርን መሠረት ያዯረገ 

ግንኙነት ይኖረዋሌ። 

2. በኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ህገ መንግሥት አንቀፅ 49(5) 

መሠረት የኦሮሚያ ክሌሌ ሌዩ ጥቅም የተጠበቀ ነው፡፡ ዜርዜሩ በከተማው 

አስተዲዯርና በኦሮሚያ ክሌሌ መካከሌ በሚዯረግ ስምምነት ወይም በሔዜብ 

ተወካዮች ምክር ቤት በሚወጣ ሔግ ይወስናሌ። 

63. ከላልች ከተሞችና ክሌልች ጋር ስሇሚኖር ግንኙነት 

1. የከተማው አስተዲዯር ከሀገሪቱ ክሌልችና ከተሞች እንዱሁም ከውጭ ሀገር ከተሞች 

ጋር ግንኙነት መፌጠር ይችሊሌ፤ 

2. በአገር ውስጥ የከተማው አስተዲዯር ከላልች ከተሞችና ክሌልች ጋር የነዋሪዎችን 

ጥቅም ሇማስጠበቅ በፕሉሲዎች፣ በመሠረተ ሌማትና በአገሌግልት አቅርቦት 

የሌምዴ ሌውውጥ እና ትብብር ሇማዴረግ ይችሊሌ፤ 

3. ከሀገር ውጭ ከሚገኙ እህት ከተሞች ጋር ግንኙነት ሇመመስረት ይችሊሌ፣ 

በተሇይም የኢኮኖሚና የቴክኒክ ትብብር፣ የባህሌ ሌውውጥ፣ የበጏ ፇቃዴ 

አገሌግልት፣ የዕቃዎች ሌውውጥ፣ ሥሌጠና፣ የቱሪዜምና የኢንቨስትመንት 

ዕዴልችን ማስተዋወቅ የሚያካትት ሉሆን ይችሊሌ፡፡ 

ክፌሌ አሥር 

ሌዩ ሌዩ ጉዲዮች 

64. የሙከራ ሥራ 

የከተማው አስተዲዯር ከሥሌጣንና ተግባሩ ጋር በተያያ የሙከራ ሥራዎችን 

እንዱያካሂዴ በከተማው ምክር ቤት ሉፇቀዴሇት ይችሊሌ፡፡ የሙከራ ስራው ክንዋኔና 

ግምገማ ምክር ቤቱ በሚወስነው የጊዛ ሰላዲ መሠረት ይካሄዲሌ፡፡ 

65. ቻርተሩን ስሇማሻሻሌ 

የቻርተሩ ማሻሻያ ሃሣብ በከተማው በምክር ቤት ወይም አግባብ ባሇው የፋዳራሌ 

መንግስት አካሌ ሉቀርብ ይችሊሌ፡፡ ጠቅሊይ ሚኒስትሩ የቻርተሩን የማሻሻያ ሃሣብ 
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ሇሚኒስትሮች ምክር ቤት አቅርቦ ተቀባይነት ሲያገኝ በህዜብ ተወካዮች ምክር ቤት 

ውሣኔ እንዱያገኝ ያዯርጋሌ፡፡ 

66. የመሸጋገሪያ ዴንጋጌዎች 

1. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) መሠረት የከተማው ጊዛያዊ አስተዲዯር 

እንዯተቋቋመ ይህ ቻርተር ከመፅናቱ በፉት በየዯረጃው ተቋቁመው የነበሩት ምክር 

ቤቶችና የሥራ አስፇፃሚ ኮሚቴዎች ይበተናለ፡፡  

2. እስከ ተከታዩ የምክር ቤት ምርጫ የሚቆይ ጊዛያዊ የከተማ አስተዲዯር በጠቅሊይ 

ሚኒስትሩ ይሰየማሌ፣ ሥራውንም ይረከባሌ። ጊዛያዊ አስተዲዯሩ በዙህ ቻርተር 

ሇከተማው ምክር ቤት እና ሇከተማው ካቢኔ የተሰጡ ሥሌጣንና ተግባራት 

ይኖሩታሌ። የጊዛያዊ አስተዲዯሩ ከንቲባም በዙህ ቻርተር ሇከንቲባው የተሰጠ 

ሙለ ሥሌጣንና ተግባር ይኖረዋሌ።  

3. ጊዛያዊ አስተዲዯሩ፣ 

ሀ/ የክፌሇ ከተማና የቀበላ ጊዛያዊ አስተዲዯሮችን ይሰይማሌ፤  

ሇ/ የክፌሇ ከተማና የቀበላ አከሊሇሌን በዙህ ቻርተር መሠረት ተግባራዊ ያዯርጋሌ፤  

ሏ/ የከተማውን አስተዲዯር መሥሪያ ቤቶች እንዯገና ያዯራጃሌ፣ ሠራተኞችን  

 በሚያጸዴቀው መዋቅር መሠረት እንዯገና ይመዴባሌ፣ ይቀጥራሌ፣ 

 ያሰናብታሌ፣ 

መ/ ሇሽግግሩ ወቅት በሌማት፣ በዱሞክራሲ ግንባታና በአገሌግልት አቅርቦት 

 የነዋሪው የተዯራጀ ተሣትፍ ሇማጏሌበትና የህዜቡን ጥቅም የሚያስጠብቁ 

 ውሣኔዎች ሇመወሠን እንዱቻሌ ከነዋሪዎችና ከተሇያዩ የህብረተሰብ ክፌልች 

 የተወከለ ሠዎች የሚሣተፈበት አማካሪ ምክር ቤቶች በከተማው፣ በክፌሇ ከተማ 

 እና በቀበላ ዯረጃ ሉያቋቁም ይችሊሌ፣ ዜርዜሩም በጊዛያዊ አስተዲዯር 

 ይወሰናሌ፡፡ 

4. ጊዛያዊ አስተዲዯሩ በሥራ ሊይ ያለትን የሥራ አስፇፃሚ ኮሚቴ አባሊት 

ይመዴባሌ፣ ያሰሇጥናሌ፣ እንዲስፇሊጊነቱ ሇማሰናበት ይችሊሌ፡፡ ጊዛያዊ አስተዲዯሩ 

የአመራረ አባሊቱን በሹመትና በዜውውር ይመዴባሌ፣ ሲያስፇሌግም ያሰናብታሌ፡፡ 

5. የጊዛያዊ አስተዲዯሩ በሚያጸዴቀው መዋቅር መሠረት የከተማው አስተዲዯር 

አካሊት ወይም ተቋማት በሔግ መሠረት በላሊ አካሊት ሲተኩ ወይም ሲዋሃደ 
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መብትና ግዳታቸው ሇሚቋቋሙት አካሊት ወይም ተቋማት ይተሊሇፊለ ወይም 

እንዯአግባቡ በጊዛያዊ አስተዲዯሩ ይወሰናሌ፡፡ 

6. የከተማው ጊዙያዊ አስተዲዯር ሇሽግግሩ ወቅት የሚያገሇግሌ፤ 

ሀ/ የመንግስት ሰራተኞች አስተዲዯር ሔግ ያወጣሌ፣ በመሆኑም የፋዳራሌ 

 መንግሥት ሠራተኞች ሔጎች ሇሽግግር ወቅት በከተማው አስተዲዯር ሊይ 

 ተፇፃሚነት አይኖራቸውም፤ 

ሇ/ የአሰሪና ሠራተኛ ጉዲይ አዋጅ ቁጥር 42/1985 (እንዯተሻሻሇ) ተፇፃሚ 

 የሚሆንበትን ዜርዜር ሁኔታ የሚወስን የአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ ዯንብ ያወጣሌ። 

7. የከተማው አስተዲዯር እስካሌተካቸው ዴረስ በዙህ ቻርተር ውስጥ የተገሇጹትን 

የማይቃረኑ በሥራ ሊይ የነበሩ አዋጆች፣ ዯንቦች፣ ውሳኔዎች፣ ትዕዚዝችና 

መመሪያዎች ተፇፃሚነት ይቀጥሊሌ፡፡ 

8. በፋዳራሌ ፌርዴ ቤቶች በመታየት ሊይ ያለና በዙህ ቻርተር መሰረት በከተማው 

ፌርዴ ቤቶች የዲኝነት ስሌጣን ስር የሚወዴቁ ጉዲዮች በፋዳራሌ ፌርዴ ቤቶች 

መታየታቸው ይቀጥሊሌ፡፡ 

9. አሁን በስራ ሊይ ያለት የከተማ ነክ ጉዲዮች የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት እና 

ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት እንዱሁም የቀበላ ማህበራዊ ፌርዴ ቤቶች በዙህ ቻርተር 

አንቀፅ 41 እና 50 ሇመሇከቱት ፌርዴ ቤቶች የተሰጡት የዲኝነት ስሌጣን 

ይኖራቸዋሌ። 

10. በአዱስ አበባ ከተማ ነክ ጉዲዮች ፌ/ቤት በመታየት ሊይ የነበሩና በአዋጅ ቁጥር 

361/1995 በከተማው ፌ/ቤት የዲኝነት ሥሌጣን ሥር የማይወዴቁ ጉዲዮች በአዱስ 

አበባ ከተማ ፌርዴ ቤት መታየታቸው ይቀጥሊሌ።14 

67. የተሻሩ ህጏች 

1. የሔግ አወጣጡን ሥነ ሥርዓት ባሌተከተሇ አኳኋን የይት ሇውጥ ተዯርጎበት 

የታተመ በመሆኑ፣ የተሻሻሇው የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ቻርተር አዋጅ 

311/1995 ተሰርዝ በዙህ ቻርተር ተተክቷሌ፡፡  

2. ከዙህ ቻርተር ጋር የሚቃረን ሔግ ወይም የተሇመዯ አሠራር በዙህ ቻርተር 

በተመሇከቱት ጉዲዮች ሊይ ተፇፃሚነት አይኖረውም፡፡ 

68. ቻርተሩ የሚጸናበት ጊዛ 
                                                           
14 በ10/53(1996) አ.408 አንቀጽ 2(3) መሰረት አዱስ የገባ ነው፡፡  
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ይህ ቻርተር ከጥር 15 ቀን 1995 ዓ.ም ጀምሮ የጸና ይሆናሌ፡፡ 

አዱስ አበባ ሏምላ 17 ቀን 1995 ዓ.ም 

ግርማ ወሌዯጊዮርጊስ 

የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ፔሬዙዲንት 
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አዋጅ ቁጥር 416/1996 

የዴሬዲዋ አስተዲዯር ቻርተር አዋጅ 

የዴሬዲዋ ከተማ የሱማላና የኦሮሚያ ክሌልች ወዯ የክሌሊቸው ይዝታ እንዱካሇሌ በወቅቱ 

አንስተውት የነበረው ጥያቄ በህግ መሠረት የመጨረሻ ውሣኔ እስኪያገኝ በመንግስት 

በተወሰነው መሠረት ከ1985 ዓ.ም ጀምሮ ሇፋዯራሌ መንግሥት ተጠሪ ሆኖ ሲተዲዯር የቆየ 

ከተማ በመሆኑ፤ 

ሊቂ የሆነ ህጋዊ መፌትሄ እስኪያገኝ ዴረስ የዴሬዲዋ ከተማ ሇጊዛው እራሱን በራሱ 

የሚያስተዲዴርበት ህጋዊ መሠረት መጣሌ ሇከተማው መሌካም አስተዲዯርና ሌማት 

መፊጠን አስፇሊጊ ሆኖ በመገኘቱ፤ 

ከተማው ሇምስራቁ የሀገሪቱ ክፌሌ የንግዴ፣ የኢንደስትሪና ላልች አገሌግልቶች ሇመስጠት 

አቅም እንዱኖረው ሇማስቻሌ ሁኔታዎችን ማመቻቸት አስፇሊጊ በመሆኑ፤ 

ዴሬዲዋ የነዋሪዎቹ ሁሇንተናዊ ብሌጽግና የተጠበቀበት መናዊና ተወዲዲሪ የሥራና 

የመኖሪያ፣ ቀሌጣፊና አዋጭ ማጋጃ ቤታዊ አገሌግልት በፌትሀዊነት የሚሰጥበት ከተማ ሆኖ 

የሚተዲዯርበትን ሁኔታ በግሌጽ መዯንገግ በማስፇሇጉ፤ 

ሇዴሬዲዋ ነዋሪ ራሱን በራሱ የማስተዲዯር ሥሌጣን መስጠትና የከተማውን አስተዲዯር 

አዯረጃጃትና አሠራር ከዱሞክራሲ መርሆዎችና ከመሌካም የአስተዲዯር ሥርዓት እንዱሁም 

ከወቅታዊ የዕዴገት የሌማት አቅጣጫ ጋር በሚጣጣም መሌኩ በህግ መወሰን በማስፇሇጉ፤ 

በኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሔገ መንግሥት አንቀጽ 55(1) መሠረት 

የሚከተሇው ታውጇሌ። 

ክፌሌ አንዴ 

ጠቅሊሊ 

1. አጭር ርዕስ 

ይህ አዋጅ ‘‘የዴሬዲዋ አስተዲዯር ቻርተር አዋጅ ቁጥር 416/1996” ተብል ሉጠቀስ 

ይችሊሌ፡፡ 

2. ትርጓሜ 

የቃለ አገባብ ላሊ ትርጉም የሚያሰጠው ካሌሆነ በስተቀር በዙህ ቻርተር ውስጥ፤ 

1. ‘‘ከተማ‘‘ ማሇት የዴሬዲዋ ከተማ ነው፤ 
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2. ‘‘የከተማ አስተዲዯር‘‘ ማሇት የዴሬዲዋ ከተማ አስተዲዯር ነው፤ 

3. ‘‘ከንቲባ‘‘ ማሇት የከተማውን አስተዲዯር የሚመራ ዋና ሥራ አስፇፃሚ ነው፤ 

4. ‘‘የማጋጃ ቤት አገሌግልት‘‘ ማሇት የውሃና ፌሳሽ አገሌግልት፣ የመንገዴ ሥራ 

አገሌግልት፣ የእሣትና የዴንገተኛ አዯጋ አገሌግልት፣ የክብር መዜገብ ሥራዎችን 

ጨምሮ የነዋሪዎችን የዕሇት ተዕሇት አገሌግልት፣ የመሬት ሌማት እና አስተዲዯር 

አገሌግልት፣ የከተማ ጽዲትና ውበት አገሌግልት እና የከተማው አስተዲዯር 

የሚወስናቸውን ላልች አገሌግልቶችን ይጨምራሌ፤ 

5. ‘‘ቀበላ‘‘ ማሇት የከተማው ሁሇተኛ ዯረጃ የአስተዲዯር እርከን ነው፤ 

6. ‘‘የሥራ ሁኔታ‘‘ ማሇት የከተማው አስተዲዯር ከሥራ ሀሊፉዎቹና ከሠራተኞቹ ጋር 

ያሇውን ጠቅሊሊ ግንኙነት የሚመሇከት ሲሆን ይህም የሥራ ሰዓትን፣ ዯመወዜን፣ 

ፇቃድችን፣ ከሥራ በሚሠናበትበት ጊዛ የሚገባውን ክፌያ /ካሇ/፣ የጤንነትና 

ዯህንነትን፣ በሥራ ምክንያት ጉዲት ሇዯረሰባቸው ስሇሚከፇሌ ካሣ፣ የቅሬታ 

አቀራረብ ሥርዓቶችንና የመሳሰለትን ያጠቃሌሊሌ፡፡ 

3. ሔጋዊ ሰውነት 

የከተማው አስተዲዯር ሔጋዊ ሰውነት አሇው፡፡ በዙህ ቻርተር የተመሇከቱት የሥሌጣን 

አካሊትና የከተማው ምክር ቤት በዙህ ቻርተር በተሰጠው ሥሌጣን መሠረት በሔግ 

የሚያቋቁማቸው አካሊት በተሠጣቸው አንጻራዊ ሥሌጣንና ተግባር መሠረት 

በየበኩሊቸው የከተማው አስተዲዯር ወኪሌ በመሆን የየራሳቸው ህጋዊ ሰውነት 

ይኖራቸዋሌ። 

4. ወሰን  

ከተማው እስከአሁን ያሇውን የዴሬዲዋ አስተዲዯር የከተማና የገጠር ቀበላዎች ያካተተ 

ወሰን ይኖረዋሌ። ወዯፉት የወሰን ሇውጥ ማዴረግ ሲያስፇሌግ የከተማው አስተዲዯር 

ከአጎራባች ክሌልች ጋር በሚዯርስበት ስምምነት መሠረት መካሇሌ ይችሊሌ፡፡ 

5. የሥራ ቋንቋ 

የከተማው አስተዲዯር የሥራ ቋንቋ አማርኛ ነው፡፡  

6. የነዋሪዎች መብት 

1. በኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሔገ መንግሥት እና በላልች 

የሀገሪቱ ሔጎች የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ፡- 
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ሀ/ የከተማው ነዋሪዎች በከተማው አስተዲዯር የፕሉሲ፣ የአስተዲዯርና የበጀት   

 ጉዲዮች በቀጥታና በተወካዮቻቸው አማካኝነት የመምከርና የመወሰን መብት 

 አሊቸው፤ 

ሇ/ ስሇከተማው የሚወሰኑ ጉዲዮችን በሚመሇከት መረጃ የማግኘት፣ ሀሳብና ጥያቄ 

 የማቅረብ እና መሌስ የማግኘት መብት አሊቸው፤ 

ሏ/ ነዋሪዎች የከተማው አስተዲዯር የሚሰጠውን አገሌግልት በእኩሌነት፣     

 በግሌጽነትና በፌትህዊነት መርህ መሠረት የማግኘት መብት አሊቸው፤ 

2. የከተማው አስተዲዯር ፕሉሲዎች፣ ህጎች፣ በጀት፣ የሥራ ዕቅዴና መመሪያ 

ሇነዋሪዎች ይፊ ማዴረግ አሇበት፡፡ 

7. ስሇ ምርጫ 

በዙህ ቻርተር መሠረት በየዯረጃው ሇሚቋቋሙት የከተማው አስተዲዯር ምክር ቤቶች 

የሚካሄደ ምርጫዎች በሀገሪቱ የምርጫ ሔግ መሠረት ይከናወናለ። 

ክፌሌ ሁሇት 

የከተማው አስተዲዯር ዓሊማ፣ አዯረጃጀት፣ ስሌጣንና ተግባር 

8. ዓሊማ 

የከተማው አስተዲዯር የሚከተለት ዓሊማዎች ይኖሩታሌ፡- 

1. ብቁ፣ ግሌጽና ተጠያቂነት ያሇበት መሌካም የአስተዲዯር ሥርዓት፣ ቀሌጣፊና 

ፌትሏዊ የማጋጃ ቤት አገሌግልት እንዱሁም አስተማማኝ ፀጥታና ማህበራዊ 

ትስስር የተረጋገጠበት ከተማ የማዴረግ፤ 

2. አመቺ የመኖሪያና የሥራ ሁኔታ የመፌጠር፤ እንዱሁም ነዋሪዎች የከተማውን 

ሁሇገብ እንቅስቃሴ የሚወስኑበትንና የሌማቱ ተጠቃሚ የሚሆኑበትን ሁኔታ 

የማመቻቸት፤ 

3. ከተማው የሀገሪቱ ብሓር፣ ብሓረሰቦችና ሔዜቦች በእኩሌነት የሚኖሩበትና 

የባሔሊቸው መገሇጫ የሆነ ማዕከሌ እንዱሆን የማዴረግ፤ 

4. የነዋሪዎች ዯህንነትና ምቾት የተጠበቀበት በተሇይም ህፃናት፣ ሴቶች፣ አካሌ 

ጉዲተኞች፣ አረጋውያንና ላልች የተጎደ የሔብረተሰብ ክፌልች የተሇየ ዴጋፌ 

የሚያገኙበት ከተማ የማዴረግ፤  

5. ኢንቨስትመንትና ምርምርን በማበረታታትና በማጎሌበት ሇከተማው ፇጣን 

የኢኮኖሚ ዕዴገት የማምጣት፤ 
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6. ሇአካባቢው የንግዴ፣ የኢንደስትሪና የተሇያዩ አገሌግልቶች የመስጠት፣ 

7. የአካባቢ ብክሇትን በመከሊከሌ የተፇጥሮ ሚዚኑን የጠበቀ ፅደ፣ አረንጓዳና ምቹ 

ከተማ የማዴረግ፡፡ 

9. የከተማው አስተዲዯር ሥሌጣንና ተግባር 

የከተማው አስተዲዯር በዙህ ቻርተር ተሇይተው በተሰጡት ጉዲዮች ሊይ የሔግ 

አውጪነትና የዲኝነት ሥሌጣን እንዱሁም በፋዳራሌ መንግስት አስፇጻሚ አካሊት 

ሥሌጣንና ተግባር ዜርዜር ተሇይተው ባሌተካተቱ ጉዲዮች ሊይ የሔግ አስፇጻሚነት 

ሥሌጣን የሚኖረው ሆኖ፡- 

1. የከተማውን ሌማት የሚመሇከቱ ፕሉሲዎችን፣ አዋጆችንና ዯንቦችን እንዱሁም 

የኢኮኖሚና የማህበራዊ ሌማት ዕቅድችን የማውጣትና በሥራ ሊይ የማዋሌ፤ 

2. የከተማው አስተዲዯር 

ሀ/ ማጋጃ ቤታዊ የሆኑና ያሌሆኑ አካሊት የማቋቋም፤ 

ሇ/ የሌማት ዴርጅቶች ህጋዊ አካሌ አዴርጎ በራሱ ወይም ከግለ ርፌ ወይም     

 ከላልች ሶስተኛ ወገኖች ጋር አግባብ ባሇው ህግ መሠረት በሽርክና የማቋቋም፤ 

ሏ/ ቀበላዎችን የማቋቋምና ወሠናቸውን የመወሰን እንዱሁም የበጀት ዴጎማ 

 የመመዯብ፤ 

መ/ የሠራተኞች እና የሀሊፉዎች እንዱሁም በዙህ ቻርተር የተገሇጹትን የሥሌጣን 

 አካሊት ባሌዯረቦች የሥራ ሁኔታ የመወሰን፤ 

ሠ/ በማዕከሌና በቀበላዎች ዯረጃ የሚሰጡ የማጋጃ ቤት አገሌግልት መስጫ 

 አማራጮችን በመጠቀምና ነዋሪውን በማሳተፌ ቀሌጣፊ፣ ውጤታማና ፌትሀዊ 

 አገሌግልት የማቅረብ፤ ዯረጃውን የጠበቀና ተቀባይነት ያሇው የአገሌግልት 

 አሰጣጥ ስርዓት መኖሩን የማረጋገጥ፤ 

3. በከተማው ክሌሌ ውስጥ የሚገኘውን መሬትና የተፇጥሮ ሀብት በህግ መሠረት 

የማስተዲዯር፤ ሇህዜብ ጥቅም አስፇሊጊ የሆነ የግሌ ንብረትና የቦታ ይዝታን 

በሔግ መሠረት ተመጣጣኝ ካሣ በመክፇሌ የማስሇቀቅና የመውሠዴ፤ 

4. የከተማ ቦታና ትርፌ ቤትን የመንግስት ንብረት ሇማዴረግ በወጣው አዋጅ ቁጥር 

47/1967 መሠረት የተወረሱና የሚያስተዲዴራቸውን ቤቶች፣ የከተማው አስተዲዯር 

የሠራቸውን ወይም በህጋዊ መንገዴ ያገኛቸውን ቤቶች የማስተዲዯር፣ የማሌማት 

ወይም የመሸጥ፤ 
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5. በዙህ ቻርተር ተሇይቶ በተመሇከተው መሠረት  

ሀ/ የከተማውን በጀት የማጋጀት፣ የማጽዯቅና የማስተዲዯር፣ 

ሇ/ በተሰጡት የገቢ ምንጮች ክሌሌ ግብር፣ ቀረጥ እና የአገሌግልት ክፌያ በህግ 

 መሠረት የመወሰንና የመሰብሰብ፣ ፌሬ ግብርንና የተጣለ ቅጣቶችን በህግ 

 አግባብ የማንሣት፣ በገቢ ማስገኛ ተግባራት የመሳተፌ እና እርዲታና ስጦታ 

 የመቀበሌ፤ 

ሏ/ ከፋዳራሌ መንግስት በማስፇቀዴ ከሀገር ውስጥ ምንጮች የመበዯርና፤ 

6. ከፋዳራሌ መንግስት እና ከክሌሌ አካሊትና ተቋማት፣ ከግለ ርፌ፣ መንግስታዊ 

ካሌሆኑ ዴርጅቶች እንዱሁም በፋዳራሌ መንግስት ፇቃዴ ከሌዩ ሌዩ ዓሇም አቀፌ 

ዴርጅቶች ጋር ግንኙነቶችን የመመስረትና የትብብር ስምምነቶችን የማዴረግ። 

10. የከተማው አስተዲዯር የስሌጣን አካሊት አዯረጃጀት  

1. የከተማው አስተዲዯር በማዕከሌና በቀበላ የሥሌጣን አካሊት የሚከፊፇሌ አዯረጃጀት 

ይኖረዋሌ። 

2. የከተማው አስተዲዯር የማዕከሌ የሥሌጣን አካሊት የሚከተለት ናቸው፡- 

ሀ/ የከተማው ምክር ቤት፣ 

ሇ/ ከንቲባ፣ 

ሏ/ የከተማው ካቢኔ፣ 

መ/ የከተማው የዲኝነት አካሊት፣ እና 

ሠ/ የከተማው ዋናው አዱተር መሥሪያ ቤት። 

3. የቀበላ አስተዲዯር የሥሌጣን አካሊት የሚከተለት ናቸው፦ 

ሀ/ የቀበላው ምክር ቤት፣ 

ሇ/ የቀበላ ዋና ሥራ አስፇጻሚ፣ 

ሏ/ የቀበላ ቋሚ ኮሚቴ፣ እና 

መ/ የቀበላ ማህበራዊ ፌርዴ ቤቶች፡፡ 

ክፌሌ ሦስት  

ስሇ ከተማው ምክር ቤት 

11. ስሇ ምክር ቤት አባሊት 

1. የምክር ቤቱ አባሊት በየአምስት ዓመቱ በከተማው ነዋሪ ይመረጣለ። 

2. የምክር ቤቱ አባሊት ቁጥር በምርጫ ህግ መሠረት ይወሰናሌ፡፡ 
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3. ማንኛውም የምክር ቤቱ አባሌ በምክር ቤቱ ውስጥ በሚሰጠው ዴምጽ ወይም 

አስተያየት ምክንያት አይከሰስም፣ አስተዲዯራዊ እርምጃም አይወሰዴበትም፡፡ 

4. ማንኛውም የምክር ቤቱ አባሌ ከባዴ ወንጀሌ ሲፇጽም እጅ ከፌንጅ ካሌተያ 

በስተቀር ያሇምክር ቤቱ ፇቃዴ አይያዜም፣ በወንጀሌም አይከሰስም። 

5. የምክር ቤቱ አባሊት ነፃ ናቸው፡፡ ተጠያቂነታቸውም፡- 

ሀ/ ሇኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሔገ መንግሥት፣ 

ሇ/ ሇዙህ ቻርተር፣ 

ሏ/ ሇህሉናቸው፣ እና 

መ/ ሇከተማው ነዋሪ፣ 

ብቻ ይሆናሌ፡፡ 

6. ማንኛውም የምክር ቤት አባሌ የመረጠው ነዋሪ አመኔታ ባጣበት ጊዛ በሔግ 

መሠረት ከምክር ቤት አባሌነቱ ይወገዲሌ፡፡ 

7. ማንኛውም የምክር ቤቱ አባሌ በተመረጠበት ምክር ቤት የሥራ መን በፇቃደ 

ካሌሇቀቀ ወይም ካሌተሰናበተ በስተቀር በብሓራዊ ምርጫ ቦርዴ በሚከናወኑ 

ላልች ምርጫዎች ሉወዲዯር አይችሌም። 

8. ማንኛውም የምክር ቤት አባሌ የግሌ ጥቅሙና የከተማው ጥቅም የሚጋጭበት 

ሁኔታ ሲኖር ውሣኔ ከመስጠት መገሇሌ እና ሇምክር ቤቱ ማሳወቅ ይኖርበታሌ። 

ዜርዜሩ በከተማው ምክር ቤት በሚወጣ ዯንብ ይወሰናሌ፡፡ 

12. የከተማው ምክር ቤት ሥሌጣንና ተግባር 

1. ሇከተማው አስተዲዯር የተሰጡትን ሥሌጣንና ተግባራት በሥራ ሊይ ሇማዋሌ 

የከተማው ምክር ቤት በሚከተለት ጉዲዮች ሊይ አዋጅ የማውጣት ሥሌጣን 

አሇው፡፡ 

ሀ/ የከተማውን ማጋጃ ቤታዊና ማጋጃ ቤታዊ ያሌሆኑ አካሊት ሇማቋቋም፣ 

ሇ/ የከተማውን አስተዲዯር በጀት ሇማጽዯቅ፣ 

ሏ/ የከተማውን መዋቅራዊ ፔሊን ሇማውጣት፣ 

መ/ በዙህ ቻርተር በተዯነገገው መሠረት የከተማውን የዲኝነት አካሊት ሇማቋቋምና፣  

ሠ/ በዙህ ቻርተር መሠረት በከተማው አስተዲዯር ሥሌጣን ሥር በሚወዴቁ    

   የፊይናንስ ጉዲዮች ሊይ ግብር እና ቀረጥ ሇመጣሌ፣ የአገሌግልት ክፌያ   

   ሇመወሰን። 
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2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ የከተማው ምክር 

ቤት የሚከተለት ሥሌጣንና ተግባራት ይኖሩታሌ። 

ሀ/ በሥሌጣኑ ክሌሌ ሥር በሚወዴቁ ጉዲዮች ሊይ ከተማ አቀፌ ፕሉሲ ያወጣሌ፤ 

ሇ/ በሔዜብ ተወካዮች ምክር ቤት በሚወጡ አዋጆች ሥሌጣን ሲሰጠው ወይም 

 የሔዜብ ተወካዮች ምክር ቤት ያወጣቸውን አዋጆች ሇማስፇጸም የሚኒስትሮች 

 ምክር ቤት ዯንብ ባሊወጣባቸው ጉዲዮች ሊይ ዯንብ ያወጣሌ፣ 

ሏ/ የከተማውን የአጭርና የረጅም ጊዛ የኢኮኖሚና ማሔበራዊ ሌማት ዕቅዴ እና 

 ዓመታዊ በጀት ያፀዴቃሌ፤ 

መ/ በዙህ ቻርተር ተሇይተው በተመሇከቱት የገቢ ምንጮች ሊይ ግብር እና ቀረጥ 

 ይጥሊሌ፤ የአገሌግልት ክፌያ ይወስናሌ፤ 

ሠ/ የምክር ቤቱን አፇ ጉባኤ፣ ምክትሌ አፇ-ጉባኤና ፀሏፉ ከምክር ቤቱ  አባሊት 

 መካከሌ ይመርጣሌ፤ እንዱሁም የምክር ቤቱን ጽህፇት ቤት ያቋቁማሌ፤ 

ረ/ የከተማውን ከንቲባና ምክትሌ ከንቲባ ከምክር ቤቱ አባሊት መካከሌ 

 ይመርጣሌ፤ 

ሰ/ በከንቲባው አቅራቢነት የከተማውን ካቢኔ አባሊት ሹመት ያፀዴቃሌ፤ 

ሸ/ በከንቲባው አቅራቢነት የከተማውን ይግባኝ ሰሚና የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ 

 ቤቶች ፔሬዙዲንቶች፣ ምክትሌ ፔሬዙዲንቶች እና ዲኞች እንዱሁም የዋናውን 

 ኦዱተር ሹመት ያፀዴቃሌ፤ የዲኞች አስተዲዯር ጉባኤን ያቋቁማሌ፤ አባሊቱንም 

 ይሰይማሌ፤ 

ቀ/ በከንቲባው አቅራቢነት ተጠሪነታቸው ሇምክር ቤቱ የሆኑና አስተዲዯራዊ 

 የመዲኘት ሥሌጣን የተሰጣቸው ላልች አካሊት ፔሬዙዲንቶችንና በህግ 

 መሠረት  ሹመታቸው በምክር ቤቱ መጽዯቅ ያሇበትን ላልች 

 ባሇሥሌጣናት ሹመት ያፀዴቃሌ፤ 

በ/ የሌማት ዴርጅቶችን ጨምሮ የከተማውን ማጋጃ ቤታዊ የሆኑና ያሌሆኑ 

 አካሊት ያቋቁማሌ፤ 

ተ/ የምክር ቤቱን ኮሚቴዎች ያቋቁማሌ፤ አባሊቱንም ከምክር ቤቱ አባሊት ውስጥ 

 ይሰይማሌ፤ 
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ቸ/ ምክር ቤቱ በማንኛውም ወቅት አስፇሊጊ ሆኖ ሲያገኘው ከንቲባው 

 ከሚያቀርባቸው ሦስት ዕጩዎች መካከሌ ምክር ቤቱ የውጭ ኦዱተር 

 ይሠይማሌ፤ የውጭ ኦዱተሩ የሚያቀርበውን ሪፕርት መርምሮ ውሣኔ ይሰጣሌ፤ 

ኅ/ የማጋጃ ቤት አገሌግልቶችን የጥራት ዯረጃና የአገሌግልት ክፌያ ያፀዴቃሌ፤ 

ነ/ የቀበላ ምክር ቤት አባሊትን ብዚት ይወስናሌ፤ 

ኘ/ በሚያወጣው ቀመር መሠረት የቀበላዎችን የበጀት ዴጎማ ይመዴባሌ፤   

አ/ ከከንቲባው ወይም ተጠሪነታቸው ሇምክር ቤቱ ከሆኑ አካሊት የሚቀርቡሇትን 

 ወቅታዊ ሪፕርቶች መርምሮ ውሣኔ ይሰጣሌ፤ 

ከ/ በፋዳራሌ መንግስት በተፇቀዯው መሠረት ከሀገር ውስጥ ምንጮች ጋር 

 የሚዯረጉ የብዴር ስምምነቶችን መርምሮ ያፀዴቃሌ፤ 

ኸ/ ሇምክር ቤቱ አባሊት የሥነ ምግባር ዯንብ ያወጣሌ፤ 

ወ/ የከተማው ከንቲባ፣ ምክትሌ ከንቲባ፣ የምክር ቤቱ አፇ-ጉባዔ፣ ምክትሌ አፇ-

 ጉባዔ፣ የከተማው ካቢኔ አባሊት፣ ዋና ኦዱተር ወይም ላልች የምክር ቤት 

 አባሊት የሥነ-ምግባር ጉዴሇት ፇጽመዋሌ በሚባሌበት ጊዛ በሚያወጣው ዯንብ 

 መሰረት ምርመራ ያዯርጋሌ፣ ምስክሮች ይሰማሌ፣ ላሊ ማስረጃ እንዱቀርብ 

 ያዯርጋሌ፤ ውሳኔም ይሰጣሌ፡፡ 

13. የከተማው ምክር ቤት የሥራ መን እና የስብሰባ ስነ-ስርዓት 

1. የምርጫ ቦርዴ በሚወስነው የጊዛ ሰላዲ መሠረት አዱስ ምርጫ እስከሚካሄዴ ዴረስ 

የምክር ቤቱ የሥራ መን ተራዜሟሌ፡፡15 

2. የምክር ቤቱ አፇ-ጉባኤ አስቸኳይ ስብሰባ ሉጠራ ይችሊሌ፤ የምክር ቤቱ አባሊት 

ከግማሽ በሊይ ስብሰባ እንዱጠራ ከጠየቁ አፇ-ጉባኤው ስብሰባ የመጥራት ግዳታ 

አሇበት፡፡ 

3. በማንኛውም የምክር ቤቱ ስብሰባዎች ከአባሊቱ ጠቅሊሊ ቁጥር ከግማሽ በሊይ 

ከተገኙ ምሌዓተ ጉባኤ ይሆናሌ፡፡ 

4. በማንኛውም የምክር ቤቱ ስብሰባ ውሣኔ ሉተሊሇፌ የሚችሇው በስብሰባው ሊይ 

የተገኙት አባሊት ከግማሽ በሊይ ሲዯግፈት ነው። 

                                                           
15 24/52(2010) አ.1095 አንቀፅ 2(1) መሰረት ተሻሻሇ፡፡ 
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5. ሇከተማው ፀጥታ ወይም ዯህንነት ወይም የግሇሰቦችን ወይም የሔጋዊ አካሊትን 

ጥቅም ሇማስከበር አስፇሊጊ ካሌሆነ በስተቀር የምክር ቤቱ ስብሰባ ሇሔዜብ ክፌት 

ይሆናሌ፡፡ 

6. ምክር ቤቱ ስሇአሠራሩ የሚወስን መተዲዯሪያ ዯንብ ያወጣሌ። 

14. የከተማው ምክር ቤት መዜገብ አያያዜ 

ምክር ቤቱ አሠራሩን እና ውሣኔውን የሚመግብበት መዜገብ ይኖረዋሌ፤ ሇከተማው 

ፀጥታ ወይም ዯህንነት ወይም የግሇሰቦችን ወይም የላልችን መብት ይጋፊሌ ተብል 

በምክር ቤቱ ካሌተወሰነ በስተቀር መዜገቡ ሇሔዜብ ግሌጽ ይሆናሌ፡፡ 

15. ስሇ ምክር ቤቱ ተጠሪነትና መበተን 

1. የከተማው ምክር ቤት ተጠሪነት ሇፋዳራለ መንግስትና ሇከተማው ነዋሪዎች 

ይሆናሌ፡፡ 

2. የከተማው ምክር ቤት ሉበተን የሚችሇው በሔዜብ ተወካዮች ምክር ቤት ወይም 

በራሱ ውሣኔ ይሆናሌ፡፡ 

3. ሔገ መንግስቱን አዯጋ ሊይ የሚጥሌ ተግባር በከተማው ምክር ቤት ሲፇፀም ወይም 

የከተማው አስተዲዯር ፀጥታንና ዴንገተኛ ሁኔታን መቆጣጠር ሲያቅተው 

ሀ/ የሔዜብ ተወካዮች ምክር ቤት የከተማውን አስተዲዯር ማፌረስ፣ የሽግግር 

 አስተዲዯር ማቋቋም እና የሽግግሩ ወቅት የሚቆይበትን ጊዛ መወሰን ይችሊሌ፡፡ 

ሇ/ የፋዳራለ መንግስት በሥሌጣን ሊይ ያሇውን አስተዲዯር ያሰናብታሌ።   

 ሇከተማው የሽግግር አስተዲዯር ያዯራጃሌ፣ ጠቅሊይ ሚኒስትሩም በሔዜብ 

 ተወካዮች ምክር ቤት በተወሰነው መሠረት ተግባራዊ መሆኑን ያረጋግጣሌ። 

4. የከተማው ምክር ቤት በራሱ ውሣኔ 

ሀ/ የሥሌጣን መኑ ከማሇቁ በፉት አዱስ ምርጫ ሇማካሄዴ ሉበተን ይችሊሌ፡፡ 

ሇ/ በጣምራ የአስፇፃሚነት ሥሌጣን የያዘ የፕሇቲካ ዴርጅቶች ጣምራነት ፇርሶ 

 በምክር ቤቱ የነበራቸውን አብሊጫነት ያጡ እንዯሆነ የከተማው ካቢኔ ተበትኖ 

 በምክር ቤቱ ባለ የፕሇቲካ ዴርጅቶች ላሊ ጣምራ ካቢኔ በአንዴ ሣምንት ጊዛ 

 ውስጥ ሇመመስረት እንዱቻሌ በፋዳራሌ ጉዲዮች ሚኒስቴር16 ይጋበዚለ። 

 የፕሇቲካ ዴርጅቶች አዱስ ካቢኔ ሇመፌጠር ወይም የነበረውን ጣምራነት 

 ሇመቀጠሌ ካሌቻለ ምክር ቤቱ ይበትናሌ።  
                                                           
16 በ25/8(2011) አ.1097 አንቀፅ 9(1) መሰረት ሰሊም ሚኒስቴር በሚሌ ይነበብ፡፡ 
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ሏ/ በዙህ ንዐስ አንቀጽ 4 (ሀ) ወይም (ሇ) መሠረት ምክር ቤቱ የተበተነ እንዯሆነ 

 ከስዴስት ወር ባሌበሇጠ ጊዛ ውስጥ አዱስ ምርጫ መዯረግ አሇበት፡፡ 

መ/ ምርጫው በተጠናቀቀ በሠሊሳ ቀናት ውስጥ አዱሱ የከተማው ምክር ቤት 

 ሥራውን ይጀምራሌ። 

ሠ/ የከተማው ምክር ቤት ከተበተነ በሁዋሊ ከተማውን የሚመራው ሥሌጣን ይዝ 

 የነበረው የሔግ አስፇፃሚ አካሌ የዕሇት ተዕሇት የአስፇፃሚነት ሥራ 

ከማከናወንና  ምርጫ ከማካሄዴ በስተቀር አዱስ ሔጎችን ማውጣት፣ ነባር 

ሔጎችን መሻር ወይም  ማሻሻሌ አይችሌም። 

16. የከተማው ምክር ቤት አፇ-ጉባኤ 

አፇ-ጉባኤው ተጠሪነቱ ሇምክር ቤቱ ሆኖ፣ 

1. የሥራ መኑ የምክር ቤቱ የሥራ መን ይሆናሌ፤ ሆኖም ሥራውን በፇቃደ 

ሲሇቅ፣ ወይም በምክር ቤቱ ከሀሊፉነት ሲታገዴ፣ ወይም የምክር ቤት አባሌነቱ 

ሲቋረጥ የሥራ መኑ ሳያሌቅ ከኃሊፉነቱ ሉሰናበት ይችሊሌ፣ ዜርዜሩ በምክር ቤቱ 

መተዲዯሪያ ዯንብ ይወሰናሌ፤ 

2. የምክር ቤቱን ጽሔፇት ቤት ይመራሌ፤ 

3. ከሦስተኛ ወገኖች ጋር በሚዯረግ ግንኙነት ምክር ቤቱን ይወክሊሌ፤ 

4. የምክር ቤቱን ስብሰባዎች ይጠራሌ፤ ይመራሌ፤ የምክር ቤቱን ኮሚቴዎች 

ያስተባብራሌ፤ 

5. የምክር ቤቱን ጽሔፇት ቤት በጀት ያጋጃሌ፤ ሲፇቀዴም በሥራ ሊይ ያውሊሌ፤ 

6. የምክር ቤቱን ጽሔፇት ቤት ሠራተኞች በመንግስት ሠራተኛ አስተዲዯር ሔግ 

መሠረት ይቀጥራሌ፤ ያስተዲዴራሌ፤ 

7. ምክር ቤቱ ያፀዯቃቸው ሔጎች በነጋሪት ጋዛጣ እንዱወጡ ያዯርጋሌ፤ 

8. ምክር ቤቱ በአባሊቱ ሊይ የሚወስዲቸውን የሥነ ሥርዓት እርምጃዎች ያስፇጽማሌ፤ 

9. በምክር ቤቱ ስሇሚወሰኑት ውሣኔዎች ወቅታዊ መግሇጫ ሇነዋሪዎች ይሰጣሌ፤ 

ሇሚመሇከታቸው አካሊት ያሳውቃሌ፤ የምክር ቤቱ ሠነድች ሇነዋሪዎች ክፌት 

እንዱሆኑ ያዯርጋሌ፤ 

10. የምክር ቤቱን አባሊት የአቅም ግንባታ ሥራ እቅዴ ያጋጃሌ፤ ከሚመሇከታቸው 

አስፇጻሚ አካሊት ጋር በመቀናጀት ያስፇጽማሌ፤ 
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11. ከሀገር ውስጥና ከውጭ ሃገር አቻ ምክር ቤቶች ጋር የወዲጅነት ግንኙነትና የሌምዴ 

ሌውውጥ ያዯርጋሌ፤  

12. ከምክር ቤቱ የሚሰጡትን ላልች ተግባራት ያከናውናሌ። 

17. የከተማው ምክር ቤት ምክትሌ አፇ-ጉባዔ 

1. ምክትሌ አፇ-ጉባዔው ተጠሪነቱ ሇምክር ቤቱ አፇ-ጉባዔ ሆኖ 

ሀ/ አፇ-ጉባዔው በላሇበት ወይም ሥራውን ሇማከናወን በማይችሌበት ጊዛ እርሱን 

 ተክቶ ይሠራሌ፤ 

ሇ/ በአፇ-ጉባዔው የሚሰጡትን ላልች ተግባራት ያከናውናሌ። 

2. በአንቀጽ 16 ንዐስ አንቀጽ /1/ የተዯነገገው ሇምክትሌ አፇ-ጉባዔውም ተፇጻሚ 

ይሆናሌ፡፡ 

18. የከተማው ምክር ቤት ጸሃፉ 

የምክር ቤቱ ፀሏፉ ተጠሪነቱ ሇምክር ቤቱ አፇ-ጉባዔ ሆኖ፣ 

1. ከአፇ-ጉባዔው ጋር በመመካከር የምክር ቤቱን አጀንዲ ያጋጃሌ፤ የምክር ቤቱን 

ቃሇ ጉባዔ ይይዚሌ፤ ያትማሌ፤ 

2. የምክር ቤቱ ኮሚቴዎች ቃሇ-ጉባዔዎችና ሠነድች እንዱጠበቁ ያዯርጋሌ፤ በምክር 

ቤቱ መተዲዯሪያ ዯንብ መሠረት ቃሇ-ጉባዔዎችን ያሠራጫሌ፤ 

3. የሥራ መኑ የምክር ቤቱ የሥራ መን ይሆናሌ፤ ሆኖም ሥራውን በራሱ ፇቃዴ 

ሲሇቅ፣ በምክር ቤቱ ከሀሊፉነቱ ሲታገዴ፣ ወይም የምክር ቤት አባሌነቱን ሲያቋርጥ 

የሥራ መኑ ሣያሌቅ ከሀሊፉነቱ ሉሠናበት ይችሊሌ፤ 

4. በአፇ-ጉባኤው የሚሰጡትን ላልች ተግባራት ያከናውናሌ። 

ክፌሌ አራት 

የከተማው አስፇጻሚ አካሊት 

19. የከተማውን የሔግ አስፇጻሚ አካሌ ስሇማዯራጀት 

በምክር ቤቱ አብሊጫ መቀመጫ ያሇው የፕሇቲካ ዴርጅት ወይም አብሊጫ መቀመጫ 

ያሇው የፕሇቲካ ዴርጅት ከላሇ የፕሇቲካ ዴርጅቶች ጣምራ የከተማውን የሔግ 

አስፇጻሚ አካሌ ያዯራጃሌ፤ ይመራሌ፡፡ 

20.  ከንቲባ 
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1. ከንቲባው ተጠሪነቱ ሇከተማው ምክር ቤትና ሇፋዳራሌ መንግስት ሆኖ የከተማው 

አስተዲዯር ማጋጃ ቤታዊ የሆኑና ያሌሆኑ ሥራዎች አመራር ዋና ሥራ 

አስፇፃሚና ተጠያቂ ነው። 

2. የዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) አጠቃሊይ አነጋገር እንዯተጠበቀ ሆኖ ከንቲባው፡- 

ሀ/ በከተማው ምክር ቤት የሚወሰኑትን ውሣኔዎች፣ የሚፀዴቁትን ሔጎች፣ 

   ዓመታዊ እቅዴና በጀት ያስፇጽማሌ፤ 

ሇ/ የከተማው ሌዩ ሌዩ ፕሉሲ፣ የኢኮኖሚና የማበራዊ ሌማት እቅዴ እና ዓመታዊ 

    በጀት በካቢኔው ከተመከረበት በኋሊ ሇምክር ቤቱ ያቀርባሌ፤ ሲፀዴቅም 

    ተግባራዊነቱን ያረጋግጣሌ፤ 

ሏ/ የከተማው አምባሳዯር በመሆን ከተማውን ይወክሊሌ፣ ከእህት ከተሞች ጋር 

 የሚዯረጉ ስምምነቶችን ይፇርማሌ፤ 

መ/ በከተማው ውስጥ ሔግና ሥርዓትን ያስከብራሌ፤ 

ሠ/ የከተማው ምክር ቤት አባሊት ከሆኑና ካሌሆኑ መካከሌ የካቢኔ አባሊትን መርጦ 

 ሹመታቸውን በከተማው ምክር ቤት ያስፀዴቃሌ፤ ካቢኔውን ይመራሌ፤ 

ረ/ የከተማው ምክር ቤት እንዯአስፇሊጊነቱ የውጭ አዱተር ሇመሰየም ሲወስን 

 ሦስት ዕጩ አዱተሮች ያቀርባሌ፤ 

ሰ/ ካቢኔውን በማማከርና ሙያዊ ብቃትን መሠረት በማዴረግ የከተማውን ሥራ 

 አስኪያጅ በተወሰነ ጊዛ የሥራ ውሌ ይቀጥራሌ፤ ያሰናብታሌ፤   

ሸ/ የነዋሪዎችን ቅሬታ ያስተናግዲሌ፤ 

ቀ/ በብሄራዊና በህዜብ በዓሊት ሥነ-ሥርዓቶች ከተማውን ይወክሊሌ፣ 

በ/ የከተማው ዕቅዴ፣ በጀት እንዱሁም የስራ አፇጻጸም ሇሔዜብ የሚቀርብበት እና 

 አስተያየት የሚሰጥበት መዴረክ እንዱጋጅ ያዯርጋሌ፤ 

ተ/ ዓመታዊ እና እንዯአስፇሊጊነቱ ምክር ቤቱ በሚወስነው መሰረት ወቅታዊ 

 ሪፕርት ሇምክር ቤቱ ያቀርባሌ፤ እንዱሁም በዙህ ቻርተር አንቀጽ 51  

 ንዐስ አንቀጽ (5) በተዯነገገው መሠረት ሇፋዳራሌ ጉዲዮች ሚኒስቴር17 

 ሪፕርት ያቀርባሌ፤ 

ቸ/ ዯረጃውን የጠበቀ ፌትሃዊ የማጋጃ ቤት አገሌግልት አሰጣጥ ተግባራዊ 

 መሆኑን ያረጋግጣሌ፤ 
                                                           
17 በ25/8(2011) አ.1097 አንቀፅ 9(1) መሰረት ሰሊም ሚኒስቴር በሚሌ ይነበብ፡፡ 
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ኀ/ ሇከተማው የሚያስፇሌገውን የዴጋፌ መጠን በማጋጀት በከተማው ካቢኔ      

   ከተመከረበት በኋሊ ሇፋዳራሌ መንግስት ያቀርባሌ፤ 

ነ/ የአዋጅ እና የዯንብ ረቂቆችን በማጋጀት በከተማው ካቢኔ ከተመከረበት በኋሊ   

   ሇምክር ቤቱ ያቀርባሌ፤  

ኘ/ ሹመታቸው በምክር ቤቱ መጽዯቅ ያሇበትን ሳይጨምር የከተማው አስፇጻሚ 

 አካሊት የበሊይ ሀሊፉዎች ይሾማሌ፤ የከተማው የሌማት ዴርጅቶችና ላልች 

 አካሊት የቦርዴ ሰብሳቢዎችንና አባሊትን ይሰይማሌ፡፡ 

አ/ የራሱን ጽህፇት ቤት ያዯራጃሌ፡፡ 

ከ/ በህግ መሰረት ሽሌማቶችን ይሰጣሌ፡፡ 

ኸ/ በከተማው ምክር ቤት እና በፋዳራሌ መንግስት የሚሰጡትን ላልች ተግባራት 

 ያከናውናሌ፡፡  

3. የከንቲባው የሥራ መን የምክር ቤቱ የሥራ መን ይሆናሌ፤ ሆኖም በራሱ ፇቃዴ 

ሲሇቅ፣ በምክር ቤቱ ከሀሊፉነት ሲታገዴ፣ ወይም የምክር ቤት አባሌነቱን ሲያቋርጥ 

የሥራ መኑ ሳያሌቅ ከሀሊፉነት ሉሰናበት ይችሊሌ፡፡ ዜርዜሩ በምክር ቤቱ 

መተዲዯሪያ ዯንብ ይወሰናሌ፡፡ 

21. ምክትሌ ከንቲባ 

1. ምክትሌ ከንቲባው ተጠሪነቱ ሇከንቲባው ሆኖ፡- 

ሀ/ ከንቲባው በላሇበት ወይም ሥራውን ሇማከናወን በማይችሌበት ጊዛ   እርሱን 

 ተክቶ ይሠራሌ፤ 

ሇ/ በከንቲባው የሚሰጡትን ላልች ተግባራት ያከናውናሌ። 

2. በዙህ አዋጅ አንቀጽ 20 (3) የተጠቀሰው ሇምክትሌ ከንቲባውም ተፇፃሚ ይሆናሌ፡፡ 

22. የከተማው ካቢኔ 

1. የከተማው ካቢኔ ተጠሪነቱ ሇከንቲባው እና በጋራ ሇሚወስነው ውሣኔም ሇከተማው 

ምክር ቤት ሆኖ፡- 

ሀ/ በፋዳራሌ መንግስትና በከተማው ምክር ቤት የወጡ አዋጆች፤ ዯንቦች፤ 

 ውሣኔዎችና ዯረጃዎች መፇፀማቸውን ያረጋግጣሌ፤ 

ሇ/ ምክር ቤቱ ያወጣቸው ፕሉሲዎች በሥራ ሊይ መዋሊቸውን ያረጋግጣሌ፤ 

ሏ/ ከተማ አቀፌ ፕሉሲ፣ የአዋጅና የዯንብ ረቂቅ ያመነጫሌ፤ 
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መ/ በከተማው ዓመታዊ ዕቅዴና በጀት ሊይ ይመክራሌ፤ የውሣኔ ሏሳቡን ሇምክር 

 ቤቱ ያቀርባሌ፤ ሲፀዴቅም ተግባራዊ መሆኑን ያረጋግጣሌ፤ 

ሠ/ የከተማው አስተዲዯር አስፇጻሚ አካሊት አዯረጃጀት ይወስናሌ፤ 

ረ/ በምክር ቤቱ በሚወጡ አዋጆች በሚሰጠው ሥሌጣን መሠረት ዯንቦችን 

ያወጣሌ፤ 

ሰ/ በከንቲባውና በምክር ቤቱ የሚሰጡትን ላልች ተግባራት ያከናውናሌ። 

2. የካቢኔው የሥራ መን የምክር ቤቱ የሥራ መን ይሆናሌ፡፡ 

23. የከተማ ስራ አስኪያጅ 

1. የከተማው ሥራ አስኪያጅ ተጠሪነቱ ሇከንቲባው ሆኖ የማጋጃ ቤት አገሌግልት 

አስፇፃሚ ነው፡፡ 

2. የዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) አጠቃሊይ አነጋገር እንዯተጠበቀ ሆኖ የከተማው 

ሥራ አስኪያጅ፣ 

ሀ/ ሇእርሱ ተጠሪ የሆኑ የማጋጃ ቤት አገሌግልት አካሊት እንዱቋቋም ወይም 

 ላልች የአገሌግልት መስጫ አማራጮች በሥራ ሊይ እንዱውለ ሇከንቲባው 

 ሃሳብ ያቀርባሌ፤ 

ሇ/ የማጋጃ ቤት አገሌግልት አካሊት ሀሊፉዎች እንዱሾሙ ሇከንቲባው ያቀርባሌ፣ 

 ሹመታቸው ሲፀዴቅም ሥራቸውን በሔግ መሠረት ይመራሌ፣ ያሰናብታሌ፤ 

ሏ/ ብቃት ያሊቸውን ባሇሙያዎች በቀበላ ሥራ አስኪያጅነት በተወሰነ ጊዛ የሥራ 

 ውሌ ይቀጥራሌ፣ ያስተዲዴራሌ፣ ያሰናብታሌ፣ ከቀበላ ሥራ አስኪያጆች 

 ዓመታዊና አስፇሊጊ ሲሆን ወቅታዊ ሪፕርቶችን ይቀበሊሌ፤ መርምሮ ውሣኔ 

 ይሰጣሌ፤ 

መ/ ከተማ አቀፌ እና ቀበላ ሇሌ የማጋጃ ቤት አገሌግልትን በተመሇከተ 

 እቅዴና በጀት ሇከንቲባው ያቀርባሌ፤ ሲፀዴቅም ተግባራዊ ያዯርጋሌ፤ 

ሠ/ የአገሌግልት አቅርቦት መሇኪያዎች እና መመሪያዎች በማጠናቀር ሇከንቲባው 

 ያቀርባሌ፤ ሲወሰንም ተግባራዊ ያዯርጋሌ፤ 

ረ/ ሥለጥ፣ ውጤታማና ፌትሀዊ የማጋጃ ቤት አገሌግልት መሠጠቱን 

 ያረጋግጣሌ፤ 

ሰ/ የማጋጃ ቤት አገሌግልትን የሚመሇከቱ ውሣኔዎችን ተግባራዊ ያዯርጋሌ፤  
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ሸ/ የማጋጃ ቤት አገሌግልትን የሚመሇከት የፕሉሲ ሃሳብ እና የሔግ ረቂቅ 

 በማመንጨት ሇከንቲባው ያቀርባሌ፤ 

ቀ/ የከተማው ምክትሌ ሥራ አስኪያጅ እንዱቀጠር ሇከንቲባው ያቀርባሌ፤ 

 ሲፇቀዴም ይቀጥራሌ፤ 

በ/ የሥራ አፇጸጻም ሪፕርት ሇከንቲባው ያቀርባሌ፤ እንዯአስፇሊጊነቱ ሲጠየቅም 

 ሇከተማው ምክር ቤት ወይም ሇከተማው ካቢኔ ሪፕርት ያቀርባሌ፤ 

ተ/ የማጋጃ ቤት አገሌግልትን በተመሇከተ የነዋሪዎችን አቤቱታ ያስተናግዲሌ፤ 

 ሇሚቀርቡ ጥያቄዎች በተቻሇ ፌጥነት መሌስ ይሰጣሌ፤ 

ቸ/ በሥሩ ከሚሠሩ አካሊት ሀሊፉዎች የተውጣጣ የሥራ አመራር ኮሚቴ 

 ያቋቁማሌ፤ ይመራሌ፤ 

ኀ/ በከንቲባው የሚሰጡትን ላልች ተግባራት ያከናውናሌ። 

3. የከተማው ሥራ አስኪያጅ በከተማው ምክር ቤት ስብሰባዎች ያሇዴምጽ መሳተፌ 

ይችሊሌ። 

24. ምክትሌ የከተማ ስራ አስኪያጅ 

ምክትሌ የከተማው ሥራ አስኪያጅ ተጠሪነቱ ሇከተማው ሥራ አስኪያጅ ሆኖ፣ 

1. የከተማው ሥራ አስኪያጅ በላሇበት ወይም ሥራውን ሇማከናወን በማይችሌበት 

ጊዛ እርሱን ተክቶ ይሰራሌ፤ 

2. በከተማው ሥራ አስኪያጅ የሚሰጡትን ላልች ተግባራት ያከናውናሌ። 

                     ክፌሌ አምስት 

                 ላልች አስፇጻሚ አካሊት  

25. የከተማው አስተዲዯር ዋና ኦዱተር መሥሪያ ቤት 

1. የከተማውን አስተዲዯር የሥሌጠት፣ የክንዋኔ ብቃት፣ የሀብት አጠቃቀምና 

አስተዲዯር በመቆጣጠር ሇከተማው ምክር ቤት ሪፕርት የሚያቀርብ የዋና ኦዱተር 

መሥሪያ ቤት ይኖረዋሌ። 

2. የዋና ኦዱተር መሥሪያ ቤት ሥራውን የሚያከናውነው በነፃነት ነው፡፡ 

3. ዋናው ኦዱተር ቀጥል ካለት ምክንያቶች ውጭ ያሇፇቃደ የጡረታ ዕዴሜ 

ከመዴረሱ በፉት ከሥራው አይነሳም፤ 

ሀ/ በዱሲፑሉን ጥፊት ወይም በከባዴ የችልታ ማጣት ወይም ቅሌጥፌና ማጣት፣     

ሇ/ በሔመም ምክንያት ሀሊፉነቱን ሇመወጣት የማይችሌ መሆኑ ሲረጋገጥ፣ ወይም 
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ሏ/ የከተማው አስተዲዯር ምክር ቤት ከሥራው እንዱነሳ ሲወስን። 

4. የከተማው አስተዲዯር ዋና ኦዱተር የመሥሪያ ቤቱን በጀት በማጋጀት ሇከተማው 

ምክር ቤት ያቀርባሌ፤ ሲፀዴቅም በጀቱን ያስተዲዴራሌ፡፡ 

26.  የዴሬዲዋ ከተማ ፕሉስ ከሚሽን 

1. በፋዳራሌ ፕሉስ ኮሚሽን ማቋቋሚያ አዋጅ መሠረት በሚኒስትሮች ምክር ቤት 

በሚወጣ ዯንብ የሚቋቋም ሆኖ፣ የዴሬዯዋ ከተማ ፕሉስ ኮሚሽን፣ 

ሀ/ ሇፋዳራሌ ፕሉስ ኮሚሽን ተጠሪ ነው፤ 

ሇ/ በዙህ ቻርተርና በሚኒስትሮች ምክር ቤት በሚወጣው ዯንብ በሚወሰነው 

 መሠረት በውክሌና ሇከተማው አስተዲዯር ተጠሪ ይሆናሌ፤ ስሇሆነም 

 የከተማውን ፕሉስ ኮሚሽን የዕሇት ተዕሇት ሥራዎች የመከታተሌ ሀሊፉነት 

 የከንቲባው ይሆናሌ፤ 

ሏ/ ዕቅዴና በጀቱን በማጋጀት ሇከንቲባውና ሇፋዳራሌ ፕሉስ ኮሚሽን ያቀርባሌ፤ 

 በከተማው ምክር ቤት ሲፀዴቅም ተግባራዊ ያዯርጋሌ፤ 

መ/ ዓመታዊና ወቅታዊ የሥራ አፇፃፀም ሪፕርቶቹን ሇከንቲባው ያቀርባሌ፤ 

 ሪፕርቶቹም በከተማው ካቢኔና በከተማው ምክር ቤት ተመርምረው ውሣኔ 

 ይሠጥባቸዋሌ፡፡ 

2. የምክትሌ ከንቲባው ከምክር ቤት አባሊት ውስጥ ወይም ከምክር ቤት አባሊት ውጭ 

ሉሾም ይችሊሌ፡፡18 

3. በሥራ ሊይ የሚገኙ በሔግ የተቋቋሙ የዴሬዲዋ  አስተዲዯር የመንግስት አካሊት 

ምርጫ እስከሚካሄዴ  ዴረስ ተግባርና ኃሊፉነታቸውን መወጣት ይቀጥሊለ፡፡19 

27. የከተማው አስተዲዯር ዏቃቤ ሔግ ሥሌጣን 

የከተማው አስተዲዯር ዏቃቤ ሔግ ሥሌጣን አግባብ ባሇው ሔግ መሠረት በከተማው 

ፌርዴ ቤቶች ሥሌጣን ሥር የሚወዴቁ የወንጀሌ ጉዲዮችን በተመሇከተ ክስ 

ይመሠርታሌ፣ ይከራክራሌ፣ አግባብነት ያሊቸውን ላልች ተግባራት ያከናውናሌ። 

28. የከተማው አስተዲዯር የስነ-ምግባርና የጸረ ሙስና ኮሚሽን 

የከተማው አስተዲዯር በከተማው ምክር ቤት በሚወጣ ሔግ መሠረት የሚቋቋምና 

የሚሠራ የሥነ-ምግባርና የፀረ ሙስና ኮሚሽን ይኖረዋሌ። 

                                                           
18 24/52(2010) አ.1095 አንቀፅ 2(2) ተሻሻሇ፡፡ 
19 24/52(2010) አ.1095 አንቀፅ 2(2) አዱስ የገባ ነው፡፡ 
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ክፌሌ ስዴስት  

ስሇቀበላ አሰተዲዯር 

29. ስሇቀበላ ወሰን 

1. በዙህ ቻርተር አንቀጽ 4 የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ የቀበላዎች ወሰን 

በከተማው ምክር ቤት ይወሰናሌ፡፡ 

2. የከተማው ምክር ቤት የነዋሪዎችን አስተያየት፣ አመቺ የአገሌግልት አቅርቦት፣ 

የከተማ ሌማት ዕቅዴና የሔዜብን ብዚት መሠረት በማዴረግ አዱስ ቀበላ 

ሉያቋቁም ወይም ያሇውን ቀበላ እንዯገና ሉያዋቅር ይችሊሌ፡፡ 

30. የቀበላ አስተዲዯር ስሌጣንና ተግበር 

1. የቀበላ አስተዲዯር ሇቀበላው ነዋሪና ሇከተማው አስተዲዯር ተጠሪ ይሆናሌ፡፡ 

2. የቀበላ አስተዲዯር በከተማው ምክር ቤት ተሇይቶ በህግ የሚወሰን ሥሌጣንና 

ተግባር ይኖረዋሌ። 

3. የዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 2 ዴንጋጌ እንዯተጠበቀ ሆኖ፣ የቀበላ አስተዲዯር፡- 

ሀ/ ነዋሪው በተቻሇ መጠን አገሌግልት በአቅራቢያው የሚያገኝበትን ሁኔታ     

  ያመቻቻሌ፣ 

ሇ/ ቀበላውን የጥቃቅንና የአነስተኛ ንግዴ ሥራ ተቋማት፣ የአካባቢ ሌማት፣  

   የመሠረታዊና የመጀመሪያ ዯረጃ ትምህርት፣ እንዱሁም የመሠረታዊ ጤና     

   አጠባበቅ ማዕከሌ አዴርጎ ይሠራሌ፣ እንዱሁም የቀበላውን ህግና ስርዓት 

   ያስከብራሌ፣ 

4. የቀበላ አስተዲዯር የቀበላ ምክር ቤት፣ አፇ-ጉባዔ፣ ፀሏፉ፣ ዋና ሥራ አስፇፃሚ፣ 

ቋሚ ኮሚቴ፣ ሥራ አስኪያጅ፣ ማኅበራዊ ፌርዴ ቤትና የተሇያዩ አስፇፃሚ አካሊት 

ይኖሩታሌ፣ ሥሌጣንና ተግባራቸው በከተማው ምክር ቤት በሚወጣ ሔግ ይወሰናሌ፡ 

ከፌሌ ስባት 

የከተማው ፌርዴ ቤቶችና የመዲኘት ሥሌጣን የተሠጣቸው  

ላልች አካሊት 

31. ፌርዴ ቤቶች 

የከተማው አስተዲዯር የሚከተለት ፌርዴ ቤቶች ይኖሩታሌ፣ 

1. የዴሬዲዋ ከተማ ፌርዴ ቤቶች፣ እና 

2. የቀበላ ማህበራዊ ፌርዴ ቤቶች፡፡ 
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32. የመዲኘት ሥሌጣን ስሇተሰጣቸው ላልች አካሊት 

የከተማው አስተዲዯር የመዲኘት ሥሌጣን የተሰጣቸው የሚከተለት አካሊት ይኖሩታሌ፣ 

1. የአሠሪና ሠራተኛ ጉዲይ ወሳኝ ቦርዴ፣ 

2. የመንግሥት ሠራተኞች አስ፤ተዲዯር ፌርዴ ቤት፣ እና 

3. የግብር ይግባኝ ሰሚ እና የከተማ ቦታ ማስሇቀቅ ገዲዮች ይግባኝ ሰሚ ጉባዔ። 

33. የዴሬዲዋ ከተማ ፌርዴ ቤቶች የዲኝነት ሥሌጣን 

የዴሬዲዋ ከተማ ፌርዴ ቤቶች በሚከተለት ጉዲዮች ሊይ የዲኝነት ሥሌጣን 

ይኖራቸዋሌ፣ 

1. የፌትሏብሄር ዲኝነት ሥሌጣን 

ሀ/ የከተማውን መዋቅራዊ ፔሊን አፇጻጸም የሚመሇከት የይዝታ ባሇመብትነት፣ 

 የፇቃዴ አሰጣጥ ወይም የቦታ አጠቃቀምን በተመሇከተ የሚነሱ ክሶች፣ 

ሇ/ ከከተማው አስተዲዯር አስፇጻሚ እና የማጋጃ ቤት አገሌግልት አካሊት 

 የመቆጣጠር ሥሌጣንና ተግባር ጋር በተያያ የሚነሱ ክሶች፣ 

ሏ/ በዙህ ቻርተር አንቀጽ 43 በተመሇከቱ የፊይናንስ ጉዲዮች ሊይ የሚነሱ ክሶች፣ 

መ/ የከተማው አስተዲዯር አስፇጻሚ እና የማጋጃ ቤት አገሌግልት አካሊት ወይም 

 በከተማው አስተዲዯር ባሇቤትነት ሥር ያለ ተቋማት የሚገቧቸውን 

አስተዲዯራዊ  ውልች በተመሇከተ የሚነሱ ጉዲዮች፣ 

ሠ/ በከተማው አስተዲዯር አስፇጻሚ እና የማጋጃ ቤት አገሌግልት አካሊት ወይም 

 በከተማው አስተዲዯር ላልች ተቋማት መካከሌ የሚነሱ ክሶች፣ 

ረ/ የከተማው አስተዲዯር የሚያስተዲዴራቸው ሆኖ ሇንግዴ፣ ሇመኖሪያ ወይም ላሊ 

 አገሌግልት በመስጠት ሊይ ካለ የመንግሥት ቤቶች ጋር በተያያ የሚነሱ 

ክሶች፣ 

ሰ/ የስም ሇውጥ አቤቱታ፣ 

ሸ/ የወራሽነት፣ የሞግዙትነት፣ የሚስትነት ወይም የባሌነት የምስክር ወረቀት 

 ሇማግኘት የሚቀርብ አቤቱታ፣ እና 

ቀ/ የመጥፊት ወይም የሞት ግምት ማስታወቂያ አቤቱታ፡፡ 

2. የወንጀሌ እና የዯንብ መተሊሇፌ ዲኝነት ሥሌጣን 

ሀ/ በዙህ ቻርተር አንቀጽ 43 ከተመሇከቱት የፊይናንስ ጉዲዮች ጋር በተያያ 

የሚነሱ  የወንጀሌ ክሶች፣ 
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ሇ/ የትራፉክና ላልች የዯንብ መተሊሇፌ ክሶች፣ 

ሏ/ በፋዳራሌ ወንጀልች ሊይ የፋዳራሌ ፌርዴ ቤቶች ሥሌጣን እንዯተጠበቀ ሆኖ 

 የጊዛ ቀጠሮ፣ የመያዣና የብርበራ ትዕዚዜ እንዱሁም የዋስትና አቤቱታዎች፣ 

እና 

መ/ ላልች የዙህ አንቀጽ ዴንጋጌዎች እንዯተጠበቁ ሆነው በከተማው አስተዲዯር 

 ማጋጃ ቤታዊና ማጋጃ ቤታዊ ያሌሆኑ የሚወስኑ የዯንብ መተሊሇፌ ቅጣቶችን 

 የማስፇፀም ጉዲዮች። 

34. የዲኝነት ስሌጣን ግጭት እና ሰበር 

1. በዴሬዲዋ ከተማ ፌርዴ ቤቶች የዲኝነት ሥሌጣንና በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ 

ቤቶች የዲኝነት ሥሌጣን መካከሌ የስሌጣን ግጭት ሲያጋጥም በፋዳራሌ ጠቅሊይ 

ፌርዴ ቤት ውሣኔ ያገኛሌ፣ 

2. የዴሬዲዋ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት በይግባኝ አይቶ የመጨረሻ ውሳኔ በሰጠባቸው 

ጉዲዮች መሠረታዊ የሔግ ስህተት አሇበት የሚሌ ወገን ወዯዙሁ ፌርዴ ቤት የሰበር 

ችልት ጉዲዩን ሉያቀርብ ይችሊሌ፣ 

3. በዴሬዲዋ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤቶች በሰበር በታየ የመጨረሻ ውሳኔ ሊይ 

መሠረታዊ የሔግ ስህተት አሇው የሚሌ ወገን ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 

የሰበር አቤቱታ ማቅረብ ይችሊሌ፡፡ 

35. የዴሬዲዋ ከተማ ፌርዯ ቤቶች አዯረጃጀትና አሰራር 

1. የከተማው ፌርዴ ቤቶች የመጀመርያ ዯረጃ ፌርዴ ቤቶች እና ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ 

ቤት ይኖራቸዋሌ፤ 

2. የመጀመርያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በከተማው ፌርዴ ቤቶች የዲኝነት ስሌጣን ስር 

በሚወዴቁ ጉዲዮች የመጀመሪያ ዯረጃ የዲኝነት ሥሌጣን ይኖረዋሌ፡፡ 

3. የይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት በከተማው የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤቶች እና 

የመዲኘት ስሌጣን በተሰጣቸው ላልች አካሊት የተወሰኑ ጉዲዮችን በይግባኝ ያያሌ፤ 

4. ስሇ ሰበር አቤቱታ በዙህ ቻርተር አንቀጽ 34 የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ 

በይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት የሚሰጠው ውሰዋኔ የመጨረሻ ይሆናሌ፤ 

5. የከተማው ፌርዴ ቤቶች አዯረጃጀት የከተማው ምክር ቤት በሚያወጣው ህግ 

ይወሰናሌ፡፡  

36. የዴሬዲዋ ከተማ ፌርዴ ቤቶች የዲኞች አስተዲዯር ጉባዔ 
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1. የከተማ ፌርዴ ቤቶችን የዯኝነት ስራ አካሄዴ የሚመራ የዲኞች አስተዲዯር ጉባዔ 

በከተማው ምክር ቤት ይቋቋማሌ፣ ዜርዜሩ በከተማው ምክር ቤት በሚወጣ ሀግ 

ይወሰናሌ፣ 

2. በጉባዔው ውስጥ የፋዳራሌ ፌርዴ ቤቶች ተወካይ ይኖራሌ፡፡ 

37. የዲኞች ሹመትና የስራ መን 

1. የከተማው የዲኞች አስተዲዯር ጉባኤ በዴሬዲዋ ከተማ ፌርዴ ቤቶች የሚሾሙ ዕጩ 

ዲኞች ዜርዜር ሇከተማው ምክር ቤት ከማቅረቡ በፉት የፋዳራሌ የዲኞች 

አስተዲዯር ጉባኤ በዕጩዎች ሊይ ያሇውን አስተያየት መጠየቅና ይህንኑ አስተያየት 

ከራሱ አስተያየት ጋር በማያያዜ በከንቲባው አማካኝነት ሇከተማው ምክር ቤት 

የማቅረብ ሀሊፉነት አሇበት፣ የፋዳራለ የዲኞች አስተዲዯር ጉባኤ አስተያየቱን 

በሦስት ወር ጊዛ ውስጥ ካሊቀረበ የዕጩዎች ዜርዜር ሇሹመት ሇከተማው ምክር 

ቤት ይቀርባሌ፣ 

2. ዲኞች ከዙህ በታች በተመሇከቱት ሁኔታዎች ካሌሆነ በስተቀር ከፇቃዲቸው ውጭ 

ከዲኝነት ሥራ አይነሱም፡- 

ሀ/ የዲኞች አስተዲዯር ጉባኤ ዲኛው የዱሲፑሉን ዯንቦችን በመጣሱ ወይም የሙያ 

 ብቃትና ጥራት በማጓዯለ ምክንያት ከሥራ እንዱሰናበት ሲወስን፣ ወይም 

ሇ/ በሔመም ምክንያት ዲኛው ሥራውን መቀጠሌ እንዯማይችሌ ሲወሰን፣ እና 

ሏ/ የከተማው ምክር ቤት ከግማሽ በሊይ በሆነ ዴምፅ የዲኞች አስተዲዯር ጉባዔውን 

 ውሣኔ ሲያፀዴቀው፣ 

38. የአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ ወሳኝ ቦርዴ 

የከተማው አስተዲዯር የአሠሪና ሠራተኛ ጉዲይ ወሳኝ ቦርዴ የዲኝነት ሥሌጣን፣ 

አዯረጃጀትና አሠራር በአሠሪና ሠራተኛ ጉዲይ ህግ በተዯነገገው መሠረት ይሆናሌ፡፡ 

39. የመንግስት ሰራተኞች አስተዲዯር ፌርዴ ቤት 

1. የከተማው አስተዲዯር የመንግሥት ሠራተኞች አስተዲዯር ፌርዴ ቤት በመንግሥት 

ሠራተኞች ሔግ መሠረት የሚቀርቡሇትን የአስተዲዯሩን ሠራተኞች ጉዲይ 

በይግባኝ የማየት ሥሌጣን አሇው፡፡ 

2. የአስተዲዯር ፌርዴ ቤቱ አዯረጃጀትና አሠራር በከተማው ምክር ቤት በሚወጣ ሔግ 

ይወሰናሌ፡፡ 

40. የግብር ይግባኝ ሰሚ ጉባዔ እና የከተማ ቦታ ማስሇቀቅ ጉዲዮች ይግባኝ ሰሚ ጉባ 
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1. ጉባኤው በከተማው አስተዲዯር የሚሰበሰቡ ግብሮችና ቀረጦችን በተመሇከተ 

የሚቀርብሇትን ይግባኝ የማየት እና የከተማን ቦታ ስሇመያዜ እንዯገና ሇመዯንገግ 

በወጣው አዋጅ ቁጥር 272/199420 መሠረት ይሠራሌ፣ 

2. የጉባዔው አዯረጃጀትና አሠራር በላልች አግባብ ያሊቸው ሔጎች የተዯነገገው 

እንዯተጠበቀ ሆኖ በከተማው ምክር ቤት በሚወጣ ሔግ ይወሰናሌ፡፡ 

41. የቀበላ ማህበራዊ ፌርዴ ቤቶች  

1. የቀበላ ማህበራዊ ፌርዴ ቤቶች ግምታቸው ከብር 2000 (ሁሇት ሺህ) ያሌበሇጡ 

የንብረትና የገንብ ክርክሮችን የማየት ሥሌጣን ይኖራቸዋሌ። ይህ የፌትሏብሄር 

ሥሌጣናቸው የሚተሊሇፈ ሠነድች ሊይ ተመስርቶ የሚቀርቡ ጉዲዮችና 

የኢንሹራንስ ጉዲይ አይመሇከትም፣ 

2. የቀበላ ማህበራዊ ፌርዴ ቤቶች የከተማውን የሃይጂንና የጤና አጠባበቅ ዯንብ እና 

ላልችም ተመሳሳይ የዯንብ መተሊሇፌ ጉዲዮች ሇማየት የሚኖራቸው ሥሌጣን 

በከተማው ምክር ቤት በሚወጣ ሔግ ይወሰናሌ፣ 

3. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 4 የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ የቀበላ ማህበራዊ 

ፌርዴ ቤቶች በሚሰጧቸው ውሳኔዎች ቅሬታ ያሇው ወገን ሇከተማው የመጀመሪያ 

ዯረጃ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሉያቀርብ ይችሊሌ፣ በዙህ ፌርዴ ቤት የሚሰጠው 

ውሣኔም የመጨረሻ ይሆናሌ፣  

4. የከተማው የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በይግባኝ አይቶ የመጨረሻ ውሣኔ 

የሰጠባቸው ጉዲዮች መሠረታዊ የሔግ ስህተት ካሇባቸው ሇከተማው ይግባኝ ሰሚ 

ፌርዴ ቤት በሰበር ሉቀርቡ ይችሊለ፣ 

5. የቀበላ ማህበራዊ ፌርዴ ቤቶች አዯረጃጀትና አሠራር በከተማው ምክር ቤት 

በሚወጣ ሔግ ይወሰናሌ፡፡ 

ክፌሌ ስምንት 

ስሇበጀት እና ፊይናንስ 

42. የበጀት ዓመት 

የከተማው አስተዲዯር የበጀት ዓመት የፋዳራለ መንግሥት የበጀት ዓመት ይሆናሌ፡፡ 

43. የፊይናንስ ሥሌጣን  

                                                           
20 በ18/4(20040 አ.721 ተሸሯሌ፡፡ 
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የከተማው አስተዲዯር አግባብ ባሇው ህግ መሠረት የሚከተሇው የፊይናንስ ሥሌጣን 

ይኖረዋሌ፣ 

1. የፋዳራሌ መንግሥትንና የፋዳራሌ መንግሥት የሌማት ዴርጅቶች እንዱሁም 

የኦሮሚያና የሱማላ ክሌሌ ተቀጣሪዎችን ሳይጨምር በከተማው ክሌሌ ውስጥ 

በመቀጠር በሚገኝ ገቢ ሊይ የሥራ ግብር በሔግ መሠረት ይወሰናሌ፣ ይሰበስባሌ፣ 

2. በከተማው ውስጥ የመሬት መጠቀሚያ ክፌሌ ይወሰናሌ፣ ይሰበስባሌ፣ 

3. በከተማው ውስጥ የእርሻ ሥራ ገቢ ግብር ይወሰናሌ፣ ይሰበስባሌ፣ 

4. በከተማው ከሚገኙ ግሇሰብ ነጋዳዎች እና በከተማው አስተዲዯር ባሇቤትነት ሥር 

በሚገኙ የሌማት ዴርጅቶች ሊይ የንግዴ ትርፌ ግብር፣ የኤከሳይዜና የተርን ኦቨር 

ታክስ ግብር ይወሰናሌ፣ ይሰበስባሌ፣ 

5. በከተማው ከሚኖሩ ግሇሰብ ነጋዳዎች እና በከተማው ባሇቤትነት ሥር ከሚገኙ 

የሌማት ዴርጅቶች የተጨማሪ እሴት ታክስ በፋዳራሌ መንግሥት ተሰብስቦ 

ሇከተማው አስተዲዯር ይሰጣሌ፣ 

6. በከተማው ውስጥ የከተማ ቦታ ኪራይና የቤት ግብር ይወሰናሌ፣ ይሰበስባሌ፣ 

7. በከተማው ውስጥ ከተከራዩ ቤቶችና ላልች ንብረቶች ኪራይ በሚገኝ ገቢ ሊይ 

የገቢ ግብር ይወሰናሌ፣ ይሰበስባሌ፣ 

8. በከተማው ውስጥ ከሚፇፀሙ ውልችና ስምምነቶች እንዱሁም ከንብረት ባሇቤትነት 

ስም ምዜገባ ሊይ የቴምብር ቀረጥ ይወሰናሌ፣ ይሰበስባሌ፣ 

9. የከተማውን መንገድች የሚጠቀሙ ተሽከርካሪዎች የመንገዴ መጠቀሚያ ክፌያ 

ይወስናሌ፣ ይሰበስባሌ፣ 

10. በከተማው አስተዲዯር ባሇቤትነት ሥር በሚገኙ የመንግሥት ቤቶችና ላልች 

ንብረቶች ሊይ ኪራይ ይወስናሌ፣ ይሰበስባሌ፣ 

11. በከተማው ውስጥ በሚካሄደ አነስተኛ የማዕዴን ሥራዎች ሊይ የማዕዴን ገቢ ግብር፣ 

የሮያሉቲና የመሬት ኪራይ ክፌያዎችን ይወሰናሌ፣ ይሰበስባሌ፣ 

12. በከተማው ውስጥ የዯን መጠቀሚያ ሮያሉቲ ክፌያ ይወሰናሌ፣ ይሰበስባሌ፣ 

13. በከተማው አስተዲዯር ከሚሰጡ ፇቃድችና አገሌግልቶች የሚመነጩ ክፌያዎችን 

ይወሰናሌ፣ ይሰበስባሌ፣ 

14. በከተማ ነክ ታክሶች እና ቀረጦች ይጥሊሌ፣ የአገሌግልት ክፌያዎችን ይወሰናሌ፣ 

ይሰበስባሌ፣ 
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15. በከተማው ውሰጥ የፇጠራ መብትን በማከራየት በሚገኝ ጥቅም ሊይ የገቢ ግብር 

ይወሰናሌ፣ ይሰበስባሌ፣ 

16. በከተማው ውስጥ በሚገኝ ንብረት የካፑታሌ ዋጋ ዕዴገት ጥቅም ሊይ ግብር 

ይወሰናሌ፣ ይሰበሰባሌ። 

44. ገቢ ማስገኛ 

የከተማው አስተዲዯር፡- 

1. በሔግ እስካሌተከሇከሇ ዴረስ የከተማው አስተዲዯር ከሚያንቀሳቅሳቸው ተቋማት 

ወይም ከሌዩ ፇቃዴ የገቢ ማግኛ ተግባራት፣ ከጋራ ኢንቨስትመንት፣ ከፇንዴ 

ኢንቨስትመንት፣ ከኪራይና ከሇጋሾች ገንብ በማሰባሰብ ሇከተማው ገቢ ያስገኛሌ፣ 

2. ክፌያ በሚያስገኙ ሌዩ ሌዩ ተግባራት ውሌ በመዋዋሌ መሳተፌ ይችሊሌ፡፡ 

45. ብዴር  

1. የከተማው አስተዲዯር የፋዳራሌ መንግሥት በሚፇቅዯው መሠረት ከሀገር ውስጥ 

ምንጮች በአጭርና በረጅም ጊዛ ክፌያ ቀጥታ ብዴር ወይም የዋስትና ሰነድችን 

በመሸጥ ሉበዯር ይችሊሌ፣ 

2. ቀበላዎች መበዯር አይችለም።  

3. በመንግሥትና መንግሥታዊ ባሌሆኑ ዴርጅቶች፣ በከተማው አስተዲዯርና 

በቀበላዎች ተሳታፉነት የከተማው አስተዲዯር የአነስተኛ ብዴርና ቁጠባ፣ እንዱሁም 

የሌማት ባንክ በሔግ መሠረት ሉያቋቁም ይችሊሌ።  

46. ከፋዳራሌ መንግስት ስሇሚገኝ የፊይናንስ ዴጋፌ 

1. የከተማው አስተዲዯር ሀሊፉነቱን በአግባቡ ሇመወጣት ይችሌ ንዴ 

እንዯአስፇሊጊነቱ የአስቸኳይ ጊዛ፣ የማቋቋሚያና የሌማት ዕርዲታ በፋዳራለ 

መንግሥት ሉሰጠው ይችሊሌ፡፡ እንዱሁም ሌማታዊ ጠቀሜታቸው ሀገር ዏቀፌ 

እንዴምታ ሊሊቸው ፔሮግራሞች የሚያስፇሌገውን ወጪ የፋዳራለ መንግሥት 

ሉያግው ይችሊሌ፡፡ 

2.  የፋዳራሌ መንግሥት ሇከተማው አስተዲዯር የሚሰጠውን የገንብ ዴጋፌና ብዴር 

በተመሇከተ የፋዳራለ መንግስት በቀጥታ ኦዱት ሇማዴረግና ገንቡ በአግባቡ 

ሥራ ሊይ መዋለን ሇመቆጣጠር ሥሌጣን ይኖረዋሌ፡፡ 

47. በጎ አዴራጎት  
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የከተማው አስተዲዯር ባሇአዯራና የበጎ አዴራጎት ዴርጅቶችን ማቋቋም እና ላልች 

በህግ መሰረት እዱቋቋሙ መፌቀዴ ይችሊሌ፡፡ 

48. ያሌተማከሇ የፊይናንሰ ስርዓት 

1. የቀበላዎች የገቢ ክፌፌሌ ሥርዓት ተወዲዲሪነትንና ውጤታማነትን የሚያበረታታ 

እንዱሁም ፌትሏዊነትን መሠረት ባዯረገ ቀመር እንዱከናወን ይዯረጋሌ፣ 

2. ቀበላዎች በከተማው ምክር ቤት ሇተወሰነ ሌዩ ሥራ የተመዯበና የበጀት ዴጎማ 

ይሰጣቸዋሌ። ከዴጎማ በጀቱ የተወሰነው በሥራቸው ሇተዋቀሩት ማጋጃ ቤታዊ 

የሆኑና ያሌሆኑ አገሌግልት አካሊት ይከፊፇሊሌ። ክፌፌለም የአገሌግልት 

አቅርቦትንና በሌማት ወዯ ኋሊ የቀሩ ቀበላዎችን ግምት ውስጥ ማስገባት 

ይኖርበታሌ። 

3. የከተማው ምክር ቤት በሌዩ ሁኔታ እንዱበረታቱ ሇሚፇሌጋቸው ፔሮጀክቶች ወጪ 

መሸፇኛ ሇቀበላዎች ከቀመር ውጪ ዴጎማ ሉሰጥ ይችሊሌ፡፡ 

4. የከተማው የሌማት ዴርጅቶች መነሻ ካፑታሌ ይመዯብሊቸዋሌ፡፡ 

5. ከከተማው ገቢዎች መካከሌ በቀበላዎች ተሰብስበው ቀበላዎች ራሳቸው ጥቅም ሊይ 

የሚያውሎቸው ገቢዎች በከተማው ምክር ቤት ይወስናለ። 

49. የፊይናንስ አስተዲዯር 

1. የከተማው የፊይናንስ አስተዲዯር ተቀባይነት ባሊቸው የሂሣብ አያያዜ ሥርዓቶች፣ 

የሀገሪቱ የፊይናንስ ሔግና የከተማው ምክር ቤት ይህንኑ አስመሌክቶ በሚያወጣው 

ሔግ መሠረት ይከናወናሌ፣ 

2. የከተማው አስተዲዯር የከተማ ሀብት መጠበቁንና በሔግ መሠረት በሥራ ሊይ 

መዋለን የሚያረጋግጥ የውስጥ ቁጥጥር ሥርዓት ይኖረዋሌ፣ 

3. ከንቲባው ወቅታዊና ዓመታዊ የፊይናንስ ሪፕርት ሇከተማው ምክር ቤት 

ያቀርባሌ። የቀበላው ዋና ሥራ አስፇፃሚዎች በተመሳሳይ መሌኩ ሇቀበላ ምክር 

ቤቶች ሪፕርት ያቀርባለ፣ 

4. የከተማው አስተዲዯር እና ቀበላዎች የተሟለ ኦርጅናሌ ገንብ ነክ ሰነድች 

እንዱሁም ትክክሇኛና የተሟሊ የሂሣብ መዜገብ ይይዚለ፣ 

5. ማንኛውም የተሰበሰበ ገንብ በፊይናንስ ሔግ በተፇቀዯው መሠረት በባንክ ሂሣብ 

ውስጥ ይቀመጣሌ፣ 
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6. የከተማው አስተዲዯርና የቀበላ አስተዲዯሮች በስማቸው የሚከፇት የባንክ ሂሣብ 

ይኖራቸዋሌ፣ 

7. የከተማው አስተዲዯር በሔግ መሠረት የግብር፣ የወሇዴና የመቀጫ ምሔረት 

የማዴረግ እንዱሁም ዕዲን የመሠረዜ ሥሌጣን ይኖረዋሌ። 

50. የበጀት ዜግጅትና አስተዲዯር 

1. የከተማው የበጀት አስተዲዯር የፋዳራለን መንግሥት የበጀት መርህ የተከተሇ 

ይሆናሌ፣ 

2. የከተማው በጀት በግሌፅና ነዋሪውን በሚያሳትፌ መሌኩ ይጋጃሌ። የበጀት 

ጥያቄው ከመጽዯቁ በፉት ባሇ በጀት መሥሪያ ቤቶችና ላልች የሚመሇከታቸው 

አካሊት አስተያየታቸውን ይሰጡበታሌ፣ የመገናኛ ብዘሀንን በመጠቀም ነዋሪው 

እንዱሳተፌ ይዯረጋሌ፣ በበጀት ሊይ የሚዯረጉ የምክር ቤቱ ስብሰባዎች ሇነዋሪው 

ክፌት ይሆናለ፣ 

3. የከተማው ምክር ቤት መጠባበቂያ በጀት ይመዴባሌ፣ ከንቲባው መጠባበቂያ 

በጀቱን ሇተፇሊጊው ሥራ መዴቦ በአግባቡ በሥራ ሊይ ያውሊሌ። 

ክፌሌ ጠኝ 

መስተዲዴራዊ ግንኙነት 

51. የከተማው አስተዯዯርና የፇዳራሌ መንግስት ግንኙነት 

1. የከተማው አስተዲዯር የፋዳራለ መንግሥት አካሌ ነው፣ ተጠሪነቱም ሇፋዳራሌ 

መንግሥት ነው፣ 

2. የፋዳራሌ ጉዲዮች ሚኒስቴር የፋዳራለን መንግሥት በመወከሌ የከተማውን 

አስተዲዯር ሥራ ይከታተሊሌ፣ የከተማውን አቅም ግንባታ ሥራ ይዯግፊሌ፣ 

3. የከተማው አስተዲዯር ዕቅደን፣ በጀቱንና የከተማውን አጠቃሊይ ሁኔታ በተመሇከተ 

ዓመታዊና ወቅታዊ የሥራ አፇጻጸም ሪፕርት ሇፋዳራሌ ጉዲዮች ሚኒስቴር 

ያቀርባሌ፣ 

4. በከተማው ውስጥ የሚገኙ የፋዳራሌ መንግሥት አካሊት የከተማውን አዋጆችና 

ዯንቦች የማክበር ግዳታ አሇባቸው፣ 

5. ከተማውን የሚመሇከቱ በፋዳራሌ ተቋማት የሚካሄደ አገሌግልቶች ከከተማው 

አስተዯዯር ጋር በቅንጅትና በስምምነት ይፇፀማለ፡፡ 

52. ከላልች ከተሞችና ከክሌልች ጋር ስሇሚኖር ግንኙነት 
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1. የከተማው አስተዲዯር ከሀገሪቱ ክሌልችና ከተሞች እንዱሁም ከውጭ ሀገር ከተሞች 

ጋር ግንኙነት መፌጠር ይችሊሌ፣ 

2. በሀገር ውስጥ የከተማው አስተዲዯር ክሌልች ከተሞችና ክሌልች ጋር የነዋሪዎችን 

ጥቅም ሇማስጠበቅ በፕሉሲዎች፣ በመሠረተ ሌማትና በአገሌግልት አቅርቦት 

የሌምዴ ሌውውጥ እና ትብብር ሇማዴረግ ይችሊሌ፣ 

3. ከሀገር ውጭ እህት ከተሞች ጋር ግንኙነት ሇመመሥረት ይችሊሌ፡፡ 

ክፌሌ አስር 

ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች 

53. የከተማው የሌማት ዴርጅቶች 

1. የከተማው የሌማት ዴርጅቶች በቦርዴ ይመራለ፣ 

2. የከተማው የሌማት ዴርጅቶች አግባብ ባሇው ሔግ መሠረት የሚተዲዯሩ ተቋማት 

ናቸው፣ 

3. ከንቲባው የቦርዴ ስብሳቢዎችንና አባሊትን የከተማው ሥራ አስኪያጅ 

ከሚያቀርባቸው ዕጩዎች መካከሌ ይሰይማሌ፤ የቦርደ ተጠሪነትም ሇከተማው ሥራ 

አስኪያጅ ይሆናሌ፣ 

4. የሌማት ዴርጅቶች ሇከተማው ሥራ አስኪያጅ ሪፕርት ያቀርባለ። 

54. ቻርተሩን ስሇማሻሻሌ 

የቻርተሩ ማሻሻያ ሃሣብ በከተማው ምክር ቤት ወይም አግባብ ባሇው የፋዳራሌ 

መንግሥት አካሌ ሉቀርብ ይችሊሌ። ጠቅሊይ ሚኒስትሩ የቻርተሩን የማሻሻያ ሃሣብ 

ሇሚኒስትሮች ምክር ቤት አቅርቦ ተቀባይነት ሲያገኝ በሔዜብ ተወካዮች ምክር ቤት 

ውሳኔ እንዱያገኝ ያስተሊሌፊሌ። 

55. የመሸጋገርያ ዴንጋጌዎች  

1. በዙህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ /2/ መሠረት የከተማው አስተዲዯር እንዯተቋቋመ ይህ 

ቻርተር ከመፅናቱ በፉት በየዯረጃው ተቋቁመው የነበሩት የካውንስለ አካሊት 

ይበተናለ፣ 

2. ይህ አዋጅ ከፀዯቀበት ጊዛ ጀምሮ እስከ አንዴ ዓመት ተኩሌ የሚቆይ ጊዛያዊ 

የከተማ አስተዲዯር በጠቅሊይ ሚኒስትሩ ይሰየማሌ፣ የከተማውን አስተዲዯር 

ሥሌጣንና ተግባር ይረከባሌ፡፡ ጊዛያዊ አስተዲዯሩ በዙህ ቻርተር ሇከተማው ምክር 

ቤት እና ሇከተማው ካቢኔ የተሰጡ ሥሌጣንና ተግባራት ይኖሩታሌ። የጊዛያዊ 
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አስተዲዯሩ ከንቲባ በዙህ ቻርተር ሇከንቲባውና ሇአፇ-ጉባዔው የተሰጠ ሙለ 

ሥሌጣንና ተግባር ይኖረዋሌ፣ 

3. ጊዛያዊ አስተዲዯሩ፡- 

ሀ/ የቀበላ ጊዛያዊ አስተዲዯሮችን ይሰይማሌ፣ 

ሇ/ የቀበላ አከሊሇሌን በዙህ ቻርተር መሠረት ተግባራዊ ያዯርጋሌ፣ 

ሏ/ የከተማውን አስተዲዯር የሌማት ዴርጅቶችን ጨምሮ ማጋጃ ቤታዊ የሆኑና 

 ያሌሆኑ አካሊትን እንዯገና ያዯራጃሌ፣ ሠራተኞችንም በሚያፀዴቀው መዋቅር 

 መሠረት እንዯገና ይመዴባሌ፣ ይቀጥራሌ፣ ያሰናብታሌ፣ 

መ/ በሽግግሩ ወቅት በሌማት፣ በዱሞክራሲ ግንባታና በአገሌግልት አቅርቦት 

 የነዋሪውን የተዯራጀ ተሳትፍ ሇማጎሌበትና የነዋሪውን ጥቅም የሚያስጠብቁ 

 ውሳኔዎች ሇመወሰን እንዱቻሌ ከነዋሪዎችና ከተሇያዩ የህብረተሰብ ክፌልች 

 የተወከለ ሰዎች የሚሳትፈበት አማካሪ ምክር ቤቶች በከተማው ማዕከሌና 

በቀበላ  ዯረጃ ሉያቋቁም ይችሊሌ፣ ዜርዜሩም በከተማው ጊዛያዊ አስተዲዯር 

በሚወጣ ህግ  ይወሰናሌ፡፡ 

4. የከተማው ጊዛያዊ አስተዲዯር ሇሽግግሩ ወቅት፣ 

ሀ/ ሇመሌሶ ማዯራጀት፣ ሇሠራተኞች ኃሊፉዎች መረጣና ዴሌዴሌ የሚያገሇግሌ 

 የመንግሥት ሠራተኞች አስተዲዯር ህግ ያወጣሌ፣ በመሆኑም የፋዳራሌ 

 መንግሥት ሠራተኞች ህጎች በሽግግሩ ወቅት በከተማው አስተዲዯር ሊይ 

 ተፇፃሚነት አይኖራቸውም፣ 

ሇ/ የከተማውን አስተዲዯር የሌማት ዴርጅቶች እንዯገና በማዯራጀት ሂዯት 

የአሠሪና  ሠራተኛ ጉዲይ ህግ ተፇፃሚ የሚሆንበትን ዜርዜር ሁኔታ የሚወስን 

የአሠሪና  ሠራተኛ ጉዲይ ዯንብ ያወጣሌ። 

5. ጊዛያዊ አስተዲዯሩ በሚያፀዴቀው መዋቅር መሠረት የከተማው አስተዲዯር አካሊት 

ወይም ተቋማት በህግ መሠረት በላሊ አካሊት ሲተኩ ወይም ሲዋሃደ 

መብትና ግዳታቸው ሇሚቋቋሙት አካሊት ወይም ተቋማት ይተሊሇፊሌ፣ ወይም 

እንዯየአግባቡ በጊዛያዊ አስተዲዯሩ ይወሰናሌ፣ 

6. በፋዳራሌ ፌርዴ ቤቶች በመታየት ሊይ ያለና በዙህ ቻርተር መሠረት በከተማው 

የዲኝነት አካሊት ሥሌጣን ሥር የሚወዴቁ ጉዲዮች በፋዳራሌ ፌርዴ ቤት ውሣኔ 
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ያገኛለ። ሆኖም አዲዱስ ጉዲዮች አግባብ ባሊቸው የከተማው አስተዲዯር የዲኝነት 

አካሊት ይታያለ። 

56. ተፇጻሚነት ስሇላሊቸው ህጎች  

ከዙህ ቻርተር ጋር የሚቃረን ህግ ወይም የተሇመዯ አሠራር በዙህ ቻርተር በተመሇከቱ 

ጉዲዮች ሊይ ተፇፃሚነት አይኖረውም። 

57. ቻርተሩ የሚጸናበት ጊዛ  

ይህ ቻርተር በፋዳራሌ ነጋሪት ጋዛጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናሌ፡፡ 

 

አዱስ አበባ ሏምላ 23 ቀን 1996 ዓ.ም 

ግርማ ወሌዯጊዮርጊስ 

     የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ፔሬዙዲንት 
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ዯንብ ቁጥር 242/2003 

ሇክሌልች ሌዩ ዴጋፌ የሚያዯርግ ፋዳራሌ ቦርዴ ማቋቋሚያ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ዯንብ 

የሚኒስትሮች ምክር ቤት የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ አስፇጻሚ አካሊትን 

ስሌጣንና ተግባር ሇመወሰን በወጣው አዋጅ 691/2003 አንቀጽ 5 መሠረት ይህን ዯንብ 

አውጥቷሌ፡፡ 

1. አጭር ርዕስ 

ይህ ዯንብ “ሇክሌልች ሌዩ ዴጋፌ የሚያዯርግ ፋዳራሌ ቦርዴ ማቋቋሚያ የሚኒስትሮች 

ምክር ቤት ዯንብ ቁጥር 242/2003” ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡ 

2. ትርጓሜ 

የቃለ አገባብ ላሊ ትርጉም የሚያሰጠው ካሌሆነ በስተቀር በዙህ ዯንብ ውስጥ፡- 

1. “ክሌልች” ማሇት የአፊር ክሌሌ፣ የሶማላ ክሌሌ፣ የጋምቤሊ ሔዜቦች ክሌሌ እና 

የቤኒሻንጉሌ/ጉሙዜ ክሌሌ ናቸው፤ 

2. “ሌዩ ዴጋፌ” ማሇት በዋነኛነት ክሌልችን በወሳኝ የሌማትና መሌካም አስተዲዯር 

መስኮች አቅማቸውን በሚገነባ መንገዴ ሌዩ እገዚ በመስጠት ፇጣንና ቀጣይነት 

ያሇው እዴገት ሇማረጋገጥ የሚዯረግ እገዚ ነው፡፡ 

3. መቋቋም 

1. ሇክሌልች ሌዩ ዴጋፌ የሚያዯርግ ፋዳራሌ ቦርዴ (ከዙህ በኋሊ “ቦርዴ” 

እየተባሇ የሚጠራ) በዙህ ዯንብ ተቋቁሟሌ፡፡ 

2. የቦርደ ተጠሪነት ሇጠቅሊይ ሚኒስትሩ ይሆናሌ፡፡ 

4. የቦርደ አባሊት 

ቦርደ የሚከተለት የሚከተለት አባሊት ይኖሩታሌ፡- 

1. በጠቅሊይ ሚኒስትሩ የሚሰየም ኃሊፉ ........... ሰብሳቢ 

2. የፋዳራሌ ጉዲዮች ሚኒስትር21 .................... ምክትሌ ሰብሳቢ  

3. የግብርና ሚኒስትር.................................... አባሌ 

4. የትምህርት ሚኒስትር................................. አባሌ 

                                                           
21 በ25/8(2011) አ.1097 አንቀፅ 9(1) መሰረት ሰሊም ሚኒስቴር በሚሌ ይነበብ፡፡ 
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5. የጤና ጥበቃ ሚኒስትር ............................... አባሌ 

6. የውሃና ኢነርጂ ሚኒስትር22 ............................ አባሌ 

7. የሲቪሌ ሰርቪስ ሚኒስትር23 .............. አባሌ 

8. በጠቅሊይ ሚኒስትሩ የሚሰየሙ ላልች ኃሊፉዎች ................. አባሊት 

5. ዓሊማ 

ቦርደ የሚከተለት ዓሊማዎች ይኖሩታሌ፡- 

1. የፋዳራሌ መንግስት አካሊት ሇክሌልች የሚሰጡትን ሌዩ ዴጋፌ የማስተባበር፣ 

የመምራትና ውጤታማነቱን የማረጋገጥ፣ 

2. ክሌልቹ ቀጣይ የሌማት ማስፇጸም አቅም ሇመገንባትና አስተዲዯርና የዱሞክራሲ 

ስርዓት ግንባታ ሊይ ሇሚያዯርጉት ጥረት ተገቢውን ዴጋፌ የማዴረግ፣ 

3. ሌዩ ዴጋፌ በሚሹ ክሌልችና በአጎራባች ክሌልች መካከሌ የትብብር ግንኙነት 

እንዱጠናከር የማበረታታት፡፡ 

6. የቦርደ ኃሊፉነትና ተግባር24 

ቦርደ የሚከተለት ኃሊፉነትና ተግባራት ይኖሩታሌ፡- 

1. ክሌልች ራሳቸውን እንዱችለ ቀጣይነት ያሇው የማስፇጸም አቅም ግንባታ እገዚ 

ያዯርጋሌ፤ 

2. በክሌልቹ ፇጣንና ቀጣይነት ያሇው ሌማት ሇማረጋገጥ የሚያስችሌ የዕቅዴ 

ሏሳብ ያመነጫሌ፣ በዕቅዴ አገጃጀት፣ አፇጻጸምና ክትትሌ የተቀናጀ ዴጋፌ 

ይሰጣሌ፤ 

3. በሌማትና በመሌካም አስተዲዯር ሇክሌልቹ የሚዯረገውን የፋዳራሌ ሌዩ ዴጋፌ 

ያስተባብራሌ፣ ይመራሌ፣ ውጤታማነቱንም ያረጋግጣሌ፤ 

4. ሇክሌልቹ የሚዯረገውን የፋዳራሌ ሌዩ ዴጋፌና የአጎራባች ክሌልችን ትብብር 

ያቀናጃሌ፤ 

5. ተገቢ ሙያና ሌምዴ ያሊቸው አባሊት የሚገኙበት የፋዳራሌ የሌዩ ዴጋፌ 

የቴክኒክ ኮሚቴ ያቋቁማሌ፤ 

                                                           
22 በ25/8(2011) አ.1097 አንቀፅ 9(11) መሰረት የውሃ፣ መስኖና ኤነርጂ ሚኒስቴር በሚሌ ይነበብ፡፡ 
23 በ25/8(2011) አ.1097 መሰረት አንቀፅ 32(1) መሰረት የሰቪሌ ሰርቪስ ኮሚሽን በሚሌ ይነበብ፡፡ 
24 በዙህ ዯንብ ከተቋቋመው ዴጋፌ ሰጪ ቦርዴ በተጨማሪ በ22/12(2008) አ.916 አንቀፅ 10/1/ሠ/ ስር 
እያንዲንደ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት በተሰማራበት የስራ መስክ ሇክሌልች እንዱሁም ዴጋፌ ሇሚሹ ክሌልች 
ዴጋፌ የመስጠት ግዳታ እንዲሇበት ተዯንግጓሌ፡፡ 
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6. ዓሊማውን በብቃት ሇማሳካት መገኘት አሇባቸው ብል ያመነባቸውን አካሊት 

በቦርደ ስብሰባ ሊይ እንዱገኙ ያዯርጋሌ፡፡ 

7. የቦርደ ሰብሳቢ ስሌጣንና ተግባር 

1. የቦርደ ሰብሳቢ የቦርደን ስራዎች በበሊይነት ይመራሌ፡፡ 

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 የተመሇከተው አጠቃሊይ አነጋገር እንዯተጠበቀ ሆኖ 

የቦርደ ሰብሳቢ፡- 

ሀ/ በዙህ ዯንብ አንቀጽ 6 እና 10 የተመሇከቱትን ኃሊፉነትና ተግባራት በስራ ሊይ 

 እንዱውለ መዯረጋቸውን ያረጋግጣሌ፣ 

ሇ/ የቦርደን ስብሰባዎች ይጠራሌ፣ ይመራሌ፡፡ 

8. የቦርደ ምክትሌ ሰብሳቢ ስሌጣንና ተግባር 

የቦርደ ምክትሌ ሰብሳቢ፡- 

1. የቦርደ ሰብሳቢ በላሇበት ወቅት ተክቶ ይሰራሌ፤  

2. የሌዩ ዴጋፌ የቴክኒክ ኮሚቴን በሰብሳቢነት ይመራሌ፤ 

3. የቦርደ አባሊት የወሌና የተናጠሌ ኃሊፉነትና ተግባሮቻቸውን በአግባቡ 

መፇፀማቸውን ይከታተሊሌ፣ ያስተባብራሌ፡፡ 

9. የፋዯራሌ ጉዲዮች ሚኒስቴር25 ኃሊፉነት እና ተግባር 

የፋዳራሌ ጉዲዮች ሚኒስቴር፡- 

1. የቦርደና የሌዩ ዴጋፌ የቴክኒክ ኮሚቴ ጽህፇት ቤት ሆኖ ያገሇግሊሌ፤ 

2. የፋዳራሌ ዴጋፈን የሚያቀናጅ ማዕከሌ በመሆን የቦርደን ውሳኔዎች አፇጻጸም 

ይከታተሊሌሇ፤ 

3. የሌዩ ዴጋፈን አፇጻጸም በሚመሇከት በየሩብ ዓመቱ ሇቦርደና ሇጠቅሊይ 

ሚኒስትሩ ሪፕርት ያቀርባሌ። 

10. በቦርደ አባሊት የሚመሩ መስርያ ቤቶች ኃሊፉነት እና ተግባር 

በቦርደ አባሌ የሚመራ ማንኛውም መሥሪያ ቤት በማቋቋሚያ ሔጉና በላልች ሔጎች 

የተሰጡት ኃሊፉነትና ተግባራት እንዯተጠበቁ ሆኖ ሇክሌልች የሚሰጠውን ሌዩ ዴጋፌ 

በሚመሇከት የሚከተለት ኃሊፉነትና ተግባራት ይኖሩታሌ፡-  

1. ከክሌልቹና ከአጏራባች ክሌሌ አቻ ሴክተር ቢሮዎች ጋር በመሆን ሊቂ 

ሌማትና እዴገት ሉያመጡ የሚችለ ወሳኝ የሌማትና የአቅም ግንባታ 
                                                           
25 በ25/8(2011) አ.1097 አንቀፅ 9(1) መሰረት የሰሊም ሚኒስቴር በሚሌ ይነበብ፡፡ 
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ጉዲዮችን በመሇየት ያቅዲሌ፣ ከሀገራዊ ግቦችና ስታንዲርድች አኳያ የተጣጣሙ 

እንዱሆኑ በማዴረግ ይተገብራሌ፣ ይገመግማሌ፣ ውጤታማነቱን ያረጋግጣሌ፤ 

2. በጋራ የተያዘ የወሳኝ ጉዲዮች ዕቅዴ በተገቢው መንገዴ ሇማሳካት የሚያስችሌ 

የራሱን የሌዩ ዴጋፌ አዯረጃጀት ይፇጥራሌ፤ እንዯአስፇሊጊነቱ ብቁ የሰው ኃይሌ 

በየክሌለ በማሰማራት ዕቅደ ውጤታማ እንዱሆን ያዯርጋሌ፤ 

3. የዕቅዴ አፇጻጸሙን ተግባራዊ ሇማዴረግ በየክሌልቹ እና በየዯረጃው በሚገኘው 

አቻ አዯረጃጀት አቅም ከማሳዯግ አኳያ በሰው ኃይሌ ስሌጠና፣ በአዯረጃጀትና 

በአሰራር ስርዓቶች የአቅም ግንባታ ስራ በተገቢው መንገዴ ይተገብራሌ፤  

4. ሇዕቅዴ አፇጻጸም ጠቃሚ የሆኑ የሀገር ውስጥና የውጪ ሌምድች እንዯየክሌልቹ 

ተጨባጭ ሁኔታ ተቃኝቶ እንዱካተትና እንዱተገበር ያዯርጋሌ፤ 

በክሌልቹ መካከሌም በሴክተሩ የተሻለ ሌምድች ሌውውጥ በማዴረግ እንዱስፊፈ 

ምቹ ሁኔታ ይፇጥራሌ፤ 

5. በክሌልቹ ሉሸፇኑ የማይችለ ግብዓቶችን በመሇየት ያቀርባሌ፤ አፇጻጸሙን 

በቅርበት በመከታተሌ ይዯግፊሌ፤ 

6. በየሩብ ዓመቱ የዕቅዴ አፇጻጸምን ከክሌልቹና ከአጎራባች ክሌልች አቻ የሴክተር 

አመራሮችና ባሇሙያዎች ጋር በመሆን ይገመግማሌ፣ በተቋሙ የበሊይ ኃሊፉዎች 

አማካይነት ሇቦርደ የዕቅዴ አፇጻጸም ሪፕርቶችን ያቀርባሌ። 

11. የቦርደ ስብሰባዎች 

1. ቦርደ በሶስት ወር አንዴ ጊዛ ይሰበሰባሌ ሆኖም አስፇሊጊ ሆኖ ሲገኝ በሰብሳቢው 

ጥሪ በማንኛውም ጊዛ ሉሰበሰብ ይችሊሌ፡፡ 

2. ከቦርደ አባሊት ከግማሽ በሊይ የሚሆኑት በስብሰባ ሊይ ከተገኙ ምሌዓተ ጉባኤ 

ይሆናሌ፡፡ 

3. ቦርደ ውሳኔ የሚያሳሌፇው በዴምፅ ብሌጫ ይሆናሌ፤ ሆኖም ዴምጽ እኩሌ 

በእኩሌ የተከፇሇ እንዯሆነ ሰብሳቢው የዯገፇው ሏሳብ የቦርደ ውሳኔ ሆኖ ያሌፊሌ። 

4. የዙህ አንቀጽ ዴንጋጌዎች እንዯተጠበቁ ሆኖ ቦርደ የራሱን የስብሰባ ስነ 

ሥርዓት ዯንብ ሉያወጣ ይችሊሌ፡፡ 

12. ስሇክትትሌና ግምገማ 

1. በቦርደ አባሊት የሚመሩ መስሪያ ቤቶች ከፌተኛ ኃሊፉዎች በአንዯኛውና 

በሶስተኛው ሩብ ዓመት በየክሌለ በመገኘት የክሌለ ከፌተኛ አመራሮችና 
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ባሇሙያዎች በተገኙበት የእቅዴ አፇጻጸም ይገመግማለ፤ በቀጣይ ትኩረት የሚሹ 

ወሳኝ ጉዲዮችን በጋራ ይሇያለ፣ ማካካሻ እቅዴ ያፀዴቃለ፤ አፇጻጸሙንም 

ይከታተሊለ፡፡ 

2. የቦርደ አባሊትና የየክሌለ የበሊይ አመራሮች በሁሇተኛውና በአራተኛው ሩብ 

ዓመት የዕቅዴ አፇጻጸም በጋራ ይገመግማለ፣ ቀጣይ የሌዩ እገዚ እቅዴ አቅጣጫ 

ያፀዴቃለ፡፡ 

13. ተጠያቂነት 

በዙህ ዯንብ መሠረት የተሰጠውን ኃሊፉነትና ተግባር ያሌተወጣ የፋዳራሌ መሥሪያ 

ቤት አግባብ ባሇው ሔግ መሰረት ተጠያቂ ይሆናሌ፡፡ 

14. የተሻረ ዯንብ 

በሌማት ወዯኋሊ ሇቀሩ ክሌልች ሌዩ ዴጋፌ የሚያዯርግ የፋዳራሌ ቦርዴ ማቋቋሚያ 

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ዯንብ ቁጥር 103/1996 (በዯንብ ቁጥር 128/1999 

እንዯተሻሻሇ) በዙህ ዯንብ ተሽሯሌ፡፡ 

15. መመሪያ ስሇማውጣት 

ቦርደ ይህን ዯንብ ሇማስፇጸም የሚያስፇሌጉ መመሪያዎችን ሉያወጣ ይችሊሌ፡፡ 

16. ዯንቡ የሚጸናበት ጊዛ 

ይህ ዯንብ ከመጋቢት 23 ቀን 2003 ዓ.ም ጀምሮ የጸና ይሆናሌ፡፡  

 

አዱስ አበባ ግንቦት 11 ቀን 2003 ዓ.ም 

መሇስ ዛናዊ 

የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፕብሉክ ጠቅሊይ ሚኒስትር 
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አዋጅ ቁጥር 1231/2013 ዓ.ም 

በኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ የመንግስታት ግንኙነት ሥርዓትን ሇመወሰን 

የወጣ አዋጅ 

ሀገራችን ኢትዮጵያ ፋዯራሊዊና ዱሞክራሲያዊ የመንግስት አዯረጃጀት ሥርዓትን የምትከተሌ 

እንዯመሆኗ መጠን ሊቂ ሰሊምን ሇማስፇን፣ ዋስትና ያሇው ዱሞክራሲን ሇማረጋገጥ፣ ፇጣን 

ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ሌማትን ሇማስቀጠሌና አንዴ የፕሇቲካና የኢኮኖሚ ማህበረሰብን 

ሇመገንባት ይቻሌ ንዴ ከተናጠሌ ጥረቶች ይሌቅ የየእርከኑን አካሊት አቅሞች በተገቢው 

መንገዴ አቀናጅቶና አዋህድ ርፇ-ብዘ የሌማትም ሆነ የመሌካም አስተዲዯር ተግባራትን 

ሇማከናወን የሚያስችለ መዯበኛ የመንግስታት ግንኙነቶችን በግሌፅ መዯንገግ አስፇሊጊ ሆኖ 

በመገኘቱ፣ 

በስራ ሊይ ባሇው ፋዯራሊዊ የመንግስት አዯረጃጀት ውስጥ የፋዯራሌም ሆነ የክሌሌ 

መንግስታት የተናጠሌና የወሌ ሥሌጣንና ኃሊፉነቶች በህገ-መንግስቱ ተሇይተው የተቀመጡ 

ቢሆንም የየእርከኑ መንግስታት በወሌ ከተሰጣቸው ኃሊፉነት ባሻገር በተናጠሌ 

በየተመዯቡሊቸው ሥሌጣንና ተግባራት ተቀራርቦና እርስ በርስ ተናቦ መስራትና ተገቢ ሆኖ 

ሲገኝ የጋራ ፕሉሲዎችንና ስትራቴጂዎችን ነዴፍ በዉጤታማነት ሇመንቀሳቀስ የሚያግዜ 

ትብብራዊ የግንኙነት ማዕቀፌ እንዯ ሚያስፇሌጋቸው በመታመኑ፣ 

በፋዯራሊዊ ሥርዓተ-መንግስት ውስጥ በመንግስታት መካከሌ የሚካሄደ የእርስ በርስ 

ምክክሮችና፣ የሚዯረጉ የትብብር ስምምነቶች ከስርዓቱ ባህርይ የሚመነጩ እንዯ መሆናቸው 

መጠን ሇሥርዓቱ ሇቄታ ተፇሊጊ የሆኑ የጋራ አስተሳሰቦችን በመያዜና በማጠናከር ሥርዓቱ 

በየጊዛው እየጎሇበተ የሚሄዴበትን አሰራር መርጋት በማስፇሇጉ፤ 

በፋዯራሌና በክሌሌ መንግስታት፣ እንዱሁም በራሳቸው በክሌልች መካከሌ እርስ በርስ 

ሲካሄደ በቆዩ ግንኙነቶች እስከ አሁን የታዩትን ጥንካሬዎች ሇማስቀጠሌና ያጋጠሙ ወይም 

ወዯፉት ሉያጋጥሙየሚችለ ክፌተቶችን ሇመሙሊት፣ ፋዯራሊዊ ስርዓቱንም ሆነ የሀገሪቱን 

ዱሞክራሲያዊ አንዴነት ሇማጠናከር ብልም በየእርከኑ መንግስታትና አቻ ተቋማቱ መካከሌ 

በመርህ ሊይ የተመሰረተ ጠንካራ የትብብር ሥርዓት መፌጠር ሇፋዯራሊዊ ሥርዓቱ 

ጤናማነትና ቀጣይነት ጉሌህ ዴርሻ ያሇው በመሆኑ፤ 
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እያንዲንደ መንግስት የተሰጠውን ሥሌጣንና ኃሊፉነት ሇመወጣት የራሱን ዕቅዴ 

በሚነዴፌበትና በሚፇጽምበት ጊዛ በተናጠሌ ከመስራቱ የተነሳ የወጪ መዯራረብና የጊዛ 

ብክነት እንዲይዯርስና ከተገሌጋዮች ፌሊጎት መሇዋወጥና ማዯግ ጋር በተያያም የአገሌግልት 

አሰጣጥ ስታንዲርድችን በጋራ በመንዯፌና አዲዱስ አሰራሮችን በመርጋት እንዱሁም 

በክሌልች መካከሌ የሌምዴ ሌውውጦችን በማካሄዴ በመካከሊቸው የሚታየውን ወጣ-ገባነትና 

የጥራት ሌዩነቶችን ማጥበብና ተቀራራቢ አፇፃፀም እንዱኖር ማዴረግ ተገቢ ሆኖ በመገኘቱ፤ 

ሇዙሁ ያመች ንዴም የመንግስታት ግንኙነትሥርዓት የሚመራበት ራሱን የቻሇ ህግ 

ማውጣትና ገቢራዊ ማዴረግ በማስፇሇጉ በኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሔገ 

መንግሥት አንቀጽ 55/1/ መሠረት የሚከተሇው ታውጇሌ፡፡ 

ክፌሌ አንዴ 

ጠቅሊሊ ዴንጋጌዎች 

1. አጭር ርዕስ 

ይህ አዋጅ “በኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ የመንግሥታት ግንኙነት 

ሥርዓት መወሰኛ አዋጅ ቁጥር 1231/2013” ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡ 

2. ትርጓሜ 

የቃለ አገባብ ላሊ ትርጉም የሚያሰጠው ካሌሆነ በስተቀር በዙህ አዋጅ ውስጥ፡- 

1. “ክሌሌ” ማሇት በኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ህገ-መንግስት እውቅና 

የተሰጠው ክሌሌ ሲሆን ሇዙህ አዋጅ ዓሊማ ሲባሌ በሔግ የተሰጣቸው ሥሌጣን 

እንዯተጠበቀ ሆኖ የአዱስ አበባ ከተማና የዴሬዲዋ ከተማ አስተዲዯሮችን ይጨምራሌ፡፡ 

2. “መንግስት ወይም መንግስታት” ማሇት እንዯ አግባብነቱ የፋዯራሌና ወይም የክሌሌ 

መንግስታትን ይገሌጻሌ፡፡ 

3. “የመንግስታት ግንኙነት ሥርዓት ” ማሇትይህንን አዋጅ በመከተሌ እንዲስፇሊጊነቱ 

የፋዯራሌና የክሌሌ መንግስታት በመካከሊቸው፣ እንዱሁም የክሌሌ መንግሥታት በጋራ 

ወይም በጣምራ በተሰጣቸው ስሌጣንና በሚያገናኙዋቸው ጉዲዮች ሊይ የሚመሰርቱት 

የተዋረዴ ወይም የጎንዮሽ ግንኙነት ሲሆን ግንኙነቶቹ የሚመሩበትን 

መርሆዎች፣አሰራሮችና አዯረጃጀቶችን የሚያካትት ነው፡፡ 
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4.  “የግንኙነት መዴረክ” ማሇት እንዯ አግባብነቱ ሀገር-አቀፈ የህግ አዉጪ አካሊት 

ግንኙነት መዴረክ፣ አገር-አቀፈ የህግ አስፇፃሚዎች ግንኙነት መዴረክ፣ አገር-አቀፈ 

የዲኝነት አካሊት ግንኙነት መዴረክ፣ ሀገር-አቀፈ የአስፇፃሚዎች ርፊዊ ግንኙነት 

መዴረኮች፣ የፋዳሬሽን ምክርቤትና የክሌልች ግንኙነት መዴረክ ወይም የክሌሌ 

መንግስታት ግንኙነት መዴረክ ነው፡፡ 

5. “ሀገር-አቀፌ የአስፇፃሚዎች ርፊዊ የግንኙነት መዴረኮች” የሚሇው ሏረግ የዋና 

ኦዱተርመስሪያ ቤቶችን ጨምሮ ማናቸውም የፋዯራሌና አቻ ክሌሊዊ የርፌ አስፇፃሚ 

መስሪያ ቤቶች፣የህግ አስከባሪና በፋዯራሌና በክሌሌ መንግስታትአወቃቀር ውስጥ 

ተመሳሳይ ተግባራትን የሚያከናዉኑ ላልች የርፌ መስሪያ ቤቶችበጋራና 

በሚያገናኟቸው ጉዲዮች ሊይ ሇመምከርበዙህ አዋጅ መሰረት የተቋቋመን መዴረክ 

የሚያጠቃሌሌ ነው፡፡ 

6.  “የማዕቀፌ ሥሌጣን” ማሇት በአንዲንዴ የሥሌጣን ርፍች ሇፋዯራሌና ሇክሌሌ 

መንግሥታት ተመሳሳይ ሥሌጣንና ኃሊፉነት የተሰጠበት የሥሌጣን ክፌፌሌ ሥርዓት 

ሆኖ ክሌልች በርፈ የሚያወጧቸው መንግስታዊ ፕሉሲዎችና ሔጎች ከፋዯራለ 

መንግስት ፕሉሲዎችና ሔጎች ጋር የተጣጣሙ እንዱሆኑ በማዕቀፌነት የሚያገሇግሌ 

ሥሌጣን ነው፡፡ 

7.  “ሴክሬታሪያት” ማሇት በኢትዮጵያ ፋዯራሊዊዱ ሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ የመንግሥታት 

ግንኙነትን የሚመሇከቱ ተግባራትን ሇማስተባበርና ሇማሳሇጥ አስተዲዯራዊና ቴክኒካዊ 

ጉዲዮችን እንዱያከናውን ኃሊፉነት የተሰጠው አካሌ ነው፡፡ 

8. ማንኛውም በወንዴ ፆታ የተገሇፀው የሴትንም ፆታ ይጨምራሌ፡፡ 

3. የተፇጻሚነት ወሰን 

1. ይህ አዋጅ በፋዯራሌና በክሌሌ መንግሥታት፣ እንዱሁም በራሳቸው በክሌሌ 

መንግሥታት መካከሌ በጋራ እና በጣምራ በተሰጣቸው ሥሌጣኖች ዘሪያ በሚካሄደ 

ግንኙነቶች ሊይ ተፇጻሚ ይሆናሌ፡፡ 

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) ስር የሰፇረው አጠቃሊይ ዴንጋጌ እንዯተጠበቀ ሆኖ 

አዋጁ በተሇይ ተፇጻሚ የሚሆንባቸው ቁሌፌ የመንግስታት ግንኙነቶችና ተቋማት 

ከዙህ በታች የተመሇከቱት ይሆናለ፡- 
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ሀ) በሀገር-አቀፈ የህግ አውጪዎች ግንኙነት መዴረክ አማካኝነት በፋዯራሌና በክሌሌ 

መንግስታት መካከሌ የሚካሄዴ የተዋረዴ ግንኙነት፤ 

ሇ) በሀገር-አቀፈ የህግ አስፇጻሚዎች ግንኙነት መዴረክ አማካኝነት በፋዯራሌና 

በክሌሌ መንግሥታት መካከሌ የሚካሄዴ የተዋረዴ ግንኙነት፤ 

ሏ) በሀገር-አቀፈ የሔግ ተርጓሚዎች ግንኙነትመዴረክ አማካኝነት በፋዯራሌና በክሌሌ 

የዲኝነት አካሊት መካከሌ የሚካሄዴ የተዋረዴ ግንኙነት፤ 

መ) የፋዯራሌና የክሌሌ ዋና ኦዱተር መስሪያ ቤቶችን ጨምሮ በሀገር-አቀፈ የርፌ 

አስፇፃሚ መዴረኮች አማካኝነት በፋዯራለ መንግስት አስፇጻሚ አካሊትና በክሌሌ 

አቻዎቻቸው መካከሌ በተናጠሌ የሚካሄዴ ርፌ-ተኮር ግንኙነት፤ 

ሠ) እንዯ አጀንዲዎቹ ስፊትና ጥሌቀት ሁሇትወይም ከዙያ በሊይ በሆኑ ወይም በሁለም 

የክሌሌ መንግሥታት የተናጠሌ ወይም የጋራ መዴረኮች አማካኝነት የሚካሄዴ 

ሁለን አቀፌ ወይም ርፌ-ተኮር የጎንዮሽ ግንኙነት፤ 

ረ) በፋዯሬሽን ምክር ቤትና በክሌልች መዴረክ አማካኝነት የሚካሄዴ የፋዯራሌና 

የክሌሌ መንግስታት ግንኙነት፤ 

ሰ) እንዯ አስፇሊጊነቱ በዙህ አዋጅ መሰረት የሚካሄደ ላልች ግንኙነቶች፣ የሚዯራጁ 

የጋራ መዴረኮችና በተናጠሌም ሆነ በጋራ የሚዋቀሩ የዙሁ ግንኙነት አሳሊጭ 

ተጨማሪ አዯረጃጀቶች፡፡ 

ክፌሌ ሁሇት 

መሰረታዊ መርሆዎች 

4. መሰረታዊ መርሆዎች 

በዙህ አዋጅ መሰረት የፋዯራሌና የክሌሌ መንግስታት እንዱሁም የክሌልች የርስበርስ 

ግንኙነቶች የሚከተለትን መርሆዎች በጥብቅ በማክበርና በመከተሌ ይካሄዲለ፡፡ 

1) የሔገ-መንግሥትን የበሊይነት ማክበር፤ 

2) እኩሌነትና የእርስበርስ መከባበር፤ 

3) ምክክርና ዴርዴር፤ 

4) ሀገራዊ ራዕዮችንና እሴቶችን ማጎሌበት፣ 
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5)  ግሌፅነትና ተጠያቂነት፤ 

6) አሳታፉነትና ውጤታማነት፤ 

7) ትብብርና የጋራ መግባባት፤ 

ክፌሌ ሶስት 

ስሇመንግስታት ግንኙነቶች ሥርዓት አመሰራረት፣ተቋማዊ አዯረጃጀትና ተግባር 

5. ስሇምስረታ 

በኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ መዯበኛ የመንግስታት ግንኙነት ሥርዓት 

ከዙህ በኋሊ “የመንግስታት ግንኙነት ሥርዓት” ተብል የሚጠራው በዙህ አዋጅ 

ተመስርቷሌ፡፡ 

6. የመንግስታት ግንኙነት አዯረጃጀት 

የመንግስታት ግንኙነት መዴረኮች የሚከተለት ናቸው፡- 

1) ሀገር-አቀፈ የሔግ አውጭዎች ግንኙነት መዴረክ፣ 

2) ሀገር--አቀፈ የሔግ አስፇጻሚዎች ግንኙነት መዴረክ፣ 

3) ሀገር-አቀፈ የህግ ተርጓሚዎች ግንኙነት መዴረክ፣ 

4) ሀገር-አቀፈ የአስፇፃሚዎች ርፊዊ ግንኙነት መዴረክ፣ 

5) የፋዯሬሽን ምክር ቤትና የክሌልች ግንኙነት መዴረክና፣ 

6)  የክሌሌ መንግሥታት የግንኙነት መዴረኮች፡፡ 

ንዐስ ክፌሌ አንዴ 

ስሇ ሀገር-አቀፈ የሔግ አውጪዎች የግንኙነት መዴረክ 

7. የመዴረኩ አባሊት ተዋጽኦ 

1. ሀገር-አቀፈ የህግ አዉጪዎች የግንኙነት መዴረክ የሚከተለት አባሊት ይኖሩታሌ፡- 

ሀ) የሔዜብ ተወካዮች ምክር ቤት አፇ-ጉባኤ፣ 

ሇ) የፋዯሬሽን ምክር ቤት አፇ-ጉባኤ፣ 



የፌትህ ሚኒስቴር 
 

81 
 

ሏ) የየክሌለ፣የአዱስ አበባ ከተማና የዴሬዲዋአስተዲዯር ምክር ቤቶች አፇ-ጉባኤዎች፣ 

መ) የዯቡብ ክሌሌ ብሄሮች፣ብሄረሰቦችና ህዜቦችምክር ቤት አፇ-ጉባኤ፤ 

2. መዴረኩ አስፇሊጊ ናቸው ብል ያመነባቸው የፋዯራሌም ሆነ የክሌሌ ምክር ቤቶች 

ቋሚ ኮሚቴዎች ሰብሳቢዎችና ላልች አካሊት እንዯተገቢነታቸው በአባሌነት ወይም 

በአስረጂነት እንዱሳተፈ ሉጋብዜ ይችሊሌ፡፡ 

8. የመዴረኩ ተግባርና ኃሊፉነት 

ሀገር-አቀፈ የህግ አዉጪዎች ግንኙነት መዴረክ በዙህ አዋጅ መሰረት የሚከተለት 

ዜርዜር ተግባርና ኃሊፉነቶች ይኖሩታሌ፡- 

1. በሔገ-መንግስቱ ሇፋዯራሌና ክሌሌ መንግስታት በጋራ የተሰጡ ሥሌጣንና 

ኃሊፉነቶችን ተፇፃሚ ሇማዴረግ የሚያስችለ፣ እርስበርስ የተጣጣሙና የተመጋገቡ 

ሔጎች እንዱያወጡ ምክክር ያዯርጋሌ፣ አፇፃፀማቸውን ይከታተሊሌ፣ይገመግማሌ፤ 

2. በሔገ-መንግስቱ በተናጠሌ ህግ የማውጣትሥሌጣን እንዯተጠበቀ ሆኖ በየዯረጃው 

የሚገኙምክር ቤቶች ይህንን ተግባራዊ ከማዴረጋቸው በፉት ላሊኛውን የሥሌጣን 

እርከን በአለታዊ መንገዴ የማይጎዲ ስሇመሆኑ ይመክራሌ፣ መግባባት እንዱፇጠር 

ይጥራሌ፣ይኸው በተግባር ሊይ መዋለን ይከታተሊሌ፤ 

3. ሀገራዊ እንዴምታ ባሊቸው ጉዲዮች ሊይ በመምከር የህዜቡን የጋራ ተጠቃሚነት 

ሇማረጋገጥ የሚያስችለ ሔጎች እንዱወጡ ይመክራሌ፣አብሮነትን ያጠናክራሌ፣ የሃገር 

ግንባታን ሇማሳካት የተዯነገጉ ሔጎችን አፇፃፀም በቅርብ ይከታተሊሌ፣ እንዱሁም 

በፋዯራሌና በክሌሌ መንግሥታት የወጡ ወይም ወዯፉት የሚወጡ ህጎችን ተቃርኖ 

በማስተካከሌ አንዯኛው ከላሊው ጋር እንዱጣጣሙ የሚያዯርጉ ተግባራትንነ 

ያከናውናሌ፤ 

4. በፋዯራለ መንግስት ፕሉሲዎች፣ ሔጎችና ስትራቴጂዎች ሊይ ተቀራራቢ የአፇፃፀም 

ዯረጃ እንዱኖር የጋራ መግባባት ይፇጥራሌ፤ 

5. በአስፇፃሚ አካሊት መካከሌ የተዯረሱ ስምምነቶች ሔገ-መንግስታዊ ዴንጋጌዎችን 

የተከተለ ስሇመሆናቸው በጋራ ይመክራለ፣ በአስፇፃሚዎች የጋራ ስምምነቶች 

ተግባራዊነትና አፇፃፀም ሊይክትትሌ ያዯርጋሌ፣ የእርምት እርምጃዎች እንዱወሰደ 

ይመክራለ፤ 
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6. የሔዜብ ተወካዮችና የክሌሌ ምክር ቤቶች አባሊትየህዜብ ውክሌና ግዳታቸውን 

ሇመወጣት ወዯ መረጣቸው ህዜብ ወርዯው ተግባርና ኃሊፉነቶቻቸውን በጋራና 

በተቀናጀ መንገዴ እንዱፇፅሙ ያስተባብራሌ፣ አፇጻጸሙን ይከታተሊሌ፡፡ 

ንዐስ ክፌሌ ሁሇት 

ስሇ ሀገር-አቀፈ የሔግ አስፇጻሚዎች የግንኙነት መዴረክ 

9.  የመዴረኩ አባሊት ተዋጽኦ 

1.  ሀገር-አቀፈ የህግ አስፇፃሚዎች የግንኙነት መዴረክ የሚከተለት አባሊት ይኖሩታሌ፡- 

ሀ)የኢ.ፋ.ዱ.ሪ ጠቅሊይ ሚኒስትር፣ 

ሇ) የሁለም ክሌልች ርእሳነ-መስተዲዴሮች፣ 

ሏ) የአዱስ አበባ ከተማና የዴሬዲዋ አስተዲዯሮች ከንቲባዎች፣ 

መ) የገንብ ሚኒስቴር፣ 

ሠ) የሰሊም ሚኒስቴር፣ 

ረ) የብሓራዊ ፔሊንና ሌማት ኮሚሽን፣ 

ሰ) የጠቅሊይ ዓቃቤ ህግ፣ 

2. መዴረኩ አስፇሊጊ ነው ብል ያመነባቸው ላልች የፋዯራሌ ወይም የክሌሌ ተቋማት 

ኃሊፉዎች እንዯ ተገቢነታቸው በአባሌነት ወይም በአስረጂነት እንዱሳተፈ ሉጋብዜ 

ይችሊሌ፡፡ 

10. የመዴረኩ ተግባርና ኃሊፉነት 

ሀገር-አቀፈ የህግ አስፇፃሚ አካሊት ግንኙነትመዴረክ በዙህ አዋጅ መሰረት 

የሚከተለትዜርዜር ተግባርና ኃሊፉነቶች ይኖሩታሌ፡- 

1.  የፋዯራለ መንግስትና የክሌሌ አስፇፃሚ አካሊት ግንኙነቶች የበሊይ አካሌ ሆኖ፣ 

ሁሇቱንም የመንግስት እርከኖች በሚመሇከቱ ጉዲዮች ሊይ ውይይትና ምክክሮችን 

ያዯርጋሌ፣ በሀገር-አቀፌ የፕሉሲ ሀሳቦችና አጠቃሊይ በሆኑ ጉዲዮች ሊይ ዉይይትና 

ምክክሮችን ያካሂዲሌ፤ 

2. በሀገር-አቀፌ ፕሉሲዎች፣ ስትራቴጂዎች፣ ፔሮግራሞችና ዕቅድች ሊይ ውይይቶችን 

ያካሂዲሌ፣ ይመካከራሌ፣ ወሳኝ በሆኑ ጉዲዮች ሊይ የጋራ መግባባት እንዱፇጠር 

ያዯርጋሌ፣ የተዯረሰባቸውን የመግባቢያ ስምምነቶች አፇፃፀም በተቀናጀ መንገዴ 

ይከታተሊሌ፣ ይገመግማሌ፣ ይመራሌ፤ 
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3.  ሀገራዊ አንዴምታ ባሊቸው የሊቂ ሰሊም፣ የዱሞክራሲ፣ የመሌካም አስተዲዯር፣ 

እንዱሁም ፇጣንና ፌትሃዊ የማህበረ-ኢኮኖሚያዊ ሌማት ጉዲዮች ሊይይመክራሌ፣ 

በሚያጋጥሙ ችግሮች ዘሪያ የመፌትሄ ሀሳቦችን ያመነጫሌ፤ 

4. በሔገ-መንግስቱ ሇፋዯራሌ መንግስቱና ሇክሌልች በጋራ የተሰጡ ሥሌጣንና 

ኃሊፉነቶችን ተፇፃሚ ሇማዴረግ የጋራ አፇፃፀም ስሌት ይነዴፊሌ፣ ይገመግማሌ፣ 

ይመራሌ፤ 

5. የፋዯራሌ መንግስት ሥሌጣንና ኃሊፉነቱን በክሌልች ተግባራዊ ሲያዯርግ ከክሌልች 

ጋር ይመክራሌ፣ አስተያየቶቻቸውን ያዲምጣሌ፤ 

6. በርፊዊ የአስፇፃሚ መዴረኮች ዯረጃ ዕሌባት ያሊገኙና ርፌ ተሻጋሪ የሆኑ ጉዲዮች 

ሲያጋጥሙ በነዙሁ ሊይ ይመክራሌ፣ ክትትሌና ዴጋፌ ያዯርጋሌ፤ 

7. ሀገር-አቀፌ አገሌግልት በሚሰጡ ተቋማትየ ሥራ አፇጻጸም ዘሪያ ምክክር 

ያዯርጋሌ፣እንዱሁም ክሌልች በውክሌና በሚያከናዉኗቸው የፋዯራለ መንግሥት 

ስራዎች ሊይ የወጪ አሸፊፇንን በተመሇከተ ውይይትና ምክክር ያካሂዲሌ፣ 

መመሪያዎችን ይሠጣሌ፤ 

8. በመንግስታት ግንኙነት የፕሉሲ አፇጻጸምና ስትራቴጅያዊ ጉዲዮች ሊይ ይወያያሌ፣ 

ምክክሮችን ያካሂዲሌ፣ መግባባት ሊይይዯርሳሌ፣ አስፇሊጊ ውሳኔዎችን ያሳሌፊሌ፡፡ 

9.  ስርዓተ-ፆታ በሁለም የመንግስታት ግንኙነቶች ተገቢውን ትኩረት ማግኘቱን 

ይከታተሊሌ፡፡ 

ንዐስ ክፌሌ ሶስት 

ስሇሀገር-አቀፈ የህግ ተርጓሚዎች የግንኙነት መዴረክ 

11. የመዴረኩ አባሊት ተዋጽኦ 

1. ሀገር-አቀፈ የህግ ተርጓሚዎች የግንኙነት መዴረክ የሚከተለት አባሊት ይኖሩታሌ፡- 

ሀ) የፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ፔሬዙዯንት፣ 

ሇ)የክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤቶች ፔሬዙዯንቶች፡፡ 

2. መዴረኩ አስፇሊጊ ናቸው ብል ያመነባቸው የፋዯራሌም ሆነ የክሌሌ የዲኝነት 

አካሊትወይም ላልች ተቋማት ባሌዯረቦች እንዯተገቢነቱ በአባሌነት ወይም 

በአስረጂነት እንዱሳተፈ ሉጋብዜ ይችሊሌ፡፡ 



የፌትህ ሚኒስቴር 
 

84 
 

12. የመዴረኩ ተግባርና ኃሊፉነት 

በሔገ-መንግስቱ አንቀፅ 80 ስር የተዯነገገውን የፌርዴ ቤቶች ጣምራነትና የዉክሌና ጉዲይ 

አስመሌክቶ ቀዯም ሲሌ ተቋቁመው በመስራት ሊይ ያለት ፌትህና ዲኝነት-ነክ የምክክር 

አካሊትባለበት ሁኔታ ተጠናክረው የሚቀጥለ ሲሆን በዙህአዋጅ የተዯራጀው መዴረክ 

የሚከተለት ዜርዜር ተግባርና ኃሊፉነቶች ይኖሩታሌ፡- 

1. የዲኝነት አካለ በቴክኖልጂ የታገ፣ ተዯራሽ፣ቀሌጣፊና የተገሌጋዩን ህብረተ-ሰብ 

እርካታ በየጊዛው እየፇተሸና እያሳዯገ በሚኬዴባቸው አግባቦች ሊይ ይመክራሌ፣ የጋራ 

ስሌቶችን ይነዴፊሌ፤ 

2. የሔግ የበሊይነትና ፌትሀዊነት በሚረጋገጥባቸው ጉዲዮች ሊይ ውይይቶችን 

ያካሂዲሌ፣አፇጻጸማቸውን በቅርብ ይከታተሊሌ፤ 

3. የፋዯራሌ ሔጎች በክሌሌ ዯረጃ የተቀራረበአተረጓጎም እንዱኖራቸው ምክክር 

ያዯርጋሌ፣የመፌትሄ እርምጃዎችን ይወስዲሌ፤ 

4. ነፃና ገሇሌተኛ የሆነና የሔዜብ አመኔታንያተረፇ የዲኝነት ሥርዓት እንዱገነባ 

ይጥራሌ፤ 

5.  በውክሌና በሚሰጥ የፋዯራሌ የዲኝነት ሥሌጣንና ተያያዥነት ባሊቸው ላልች 

አስተዲዯራዊ ጉዲዮች ሊይ ውይይቶችን ያካሂዲሌ፣ የአፇጻጸም ስሌት ይቀይሳሌ፤ 

6. ከዲኝነት ሥርዓቱ ጋር በተገናኙ ጉዲዮች ሊይየአቅም ግንባታና ላልች 

የሇዉጥፔሮግራሞች ተቀናጅተው እንዱፇፀሙ ያዯርጋሌ፣ መመሪያዎችን ይሰጣሌ፤ 

7. የፌትህና የዲኝነት ሥርአቱን ይበሌጥ በሚያጎሇብቱ ላልች ተዚማጅ ጉዲዮች ሊይ 

ይመክራሌ፣ ይወያያሌ፡፡ 

ንዐስ ክፌሌ አራት 

ስሇ ሀገር-አቀፈ የአስፇፃሚዎች ርፊዊ የግንኙነትመዴረክ 

13.  የመዴረኩ አባሊት ተዋጽኦ 

1.  ሀገር-አቀፈ የህግ አስፇፃሚዎች ርፊዊ የግንኙነት መዴረክ የሚከተለት አባሊት 

ይኖሩታሌ፡- 

ሀ) የየርፈ የፋዯራሌ መንግስት መስሪያ ቤቶች የበሊይ ኃሊፉዎች፤ 

ሇ) በኢፋዱሪ ህገመንግስት መሰረት እውቅናያገኙ ክሌልች እንዱሁም የአዱስ አበባ 

ከተማና የዴሬዲዋ ከተማ አስተዲዯሮች የየርፈ መስሪያ ቤቶች ኃሊፉዎች፡፡ 
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2. መዴረኩ አስፇሊጊ ናቸው ብል ያመነባቸው የላልች አካሊት ወይም ተቋማት ተወካዮች 

በስብሰባው ሊይ በአባሌነት ወይም በአስረጂነት እንዱሳተፈ ሉጋብዜ ይችሊሌ፡፡ 

14.  የመዴረኩ ተግባርና ኃሊፉነት 

መዴረኩ በዙህ አዋጅ መሰረት የሚከተለት ዜርዜር ተግባርና ኃሊፉነቶች ይኖሩታሌ፦ 

1.  በየርፈ ሀገር-አቀፌ ጥቅሞችን በሚመሇከቱዋና ዋና ጉዲዮች ሊይ በጋራ ይመክራሌ፤ 

2. የክሌልችን ሥሌጣን፣ ጥቅሞችና ፌሊጎቶች በሚመሇከቱ የፋዯራሌ መንግስት ርፌ 

ተኮርፕሉሲዎች፣ ስትራቴጂዎችና ዕቅድች ዜግጅትና አፇፃፀም ሊይ ይመክራሌ፣ 

ክሌልች የሚሰጧቸውን ሀሳቦችና አስተያየቶች ያዲምጣሌ፣ 

3. በጋራና በማዕቀፌ ሥሌጣኖች አተገባበር ዘሪያ የሚጋጁ የረዥም፣ የመካከሇኛና 

የአጭር ጊዛ እቅድችና ፔሮግራሞች የሚቀናጁበትንና የሚተሳሰሩበትን ሥርዓት 

ይፇጥራሌ፣ በጋራ እንዱፇጸም ያዯርጋሌ፣ 

4. በየርፍቹ የአገሌግልት አሰጣጥ ጥራትና የአፇፃፀም ዯረጃ ዘሪያ ውይይቶችን 

ያካሂዲሌ፣ የጋራ ስሌቶችን ይነዴፊሌ፣ 

5. በክሌሌ ዯረጃ በሚተገበሩ ርፌ-ተኮር ሀገራዊ ዕቅድችና ፔሮግራሞች ዜግጅት፣ 

አፇጻፀም፣ክትትሌና ግምገማ ሊይ ይመክራሌ፣ 

6. የምርጥ ተሞክሮዎች ሌዉዉጥ የሚካሄዴበትና ወዯ ተቀራራቢ የአፇጻጸም ዯረጃ 

የሚዯረስበትን መንገዴ በጋራ ይቀይሳሌ፣ ይመክራሌ፣ አፇጻጸሙን ይከታተሊሌ፤ 

7. በየክሌለ የሚመገቡትን የስራ አፇጻጸም ዉጤቶች ወዯ ተመሳሳይ ዯረጃ ሇማዴረስ 

የሚያስችሌ የአቻ ግምገማ ሥርዓት በጋራ ይቀይሳሌ፣ ተግባራዊ በሚሆንበት አግባብ 

ሊይ ምክክር ያዯርጋሌ፣ አፇጻጸሙንም ይከታተሊሌ፤ 

8. የአስፇጻሚዉን ርፊዊ ተግባራት በሚያጠናክሩ ላልች ተዚማጅ ጉዲዮች ሊይ 

እንዲስፇሊጊነቱ ይወያያሌ፣ መመሪያዎችን ይሰጣሌ፡፡ 

 

 

15. የጋራ ጉባኤ ስሇማቋቋም 

ሁሇትና ከዙያ በሊይ የሆኑ ርፊዊ የአስፇፃሚ አካሊት የግንኙነት መዴረኮች አስፇሊጊ 

ሆኖሲያገኙት በጋራ የሚታቀፈበት አቢይ መዴረክ ወይም ጉባኤ የማቋቋም መብት 
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አሊቸው፤ ዜርዜር ተግባርና ሀሊፉነቱንም የዙህን አዋጅ ዴንጋጌዎች መንፇስ ተከትሇው 

ሉወስኑ ይችሊለ፡፡ 

ንዐስ ክፌሌ አምስት 

ስሇፋዯሬሽን ምክር ቤትና የክሌልች ግንኙነት መዴረክ 

16. የመዴረኩ አባሊት ተዋጽኦ 

1.  የፋዯሬሽን ምክር ቤትና የክሌልች ግንኙነት መዴረክ የሚከተለት አባሊት 

ይኖሩታሌ፡- 

ሀ/ የፋዯሬሽን ምክር ቤት አፇ-ጉባኤ፣ 

ሇ/ የየክሌለ ምክር ቤት አፇ-ጉባዬዎች፣ 

ሏ/ የየክሌለ ርዕሳነ-መስተዲዴሮች፣ 

መ/የአዱስ አበባ ከተማና የዴሬዲዋ አስተዲዯሮች ከንቲባዎች፣ 

ሠ/ የገንብ ሚኒስቴር 

ረ/ የሰሊም ሚኒስትር፤ 

ሰ/ የገቢዎች ሚኒስቴር 

2.  መዴረኩ አስፇሊጊ ናቸው ብል ያመነባቸው የላልች አካሊት ወይም ተቋማት 

ተወካዮች በስብሰባው ሊይ በአባሌነት ወይም በአስረጂነት እንዱሳተፈ ሉጋብዜ 

ይችሊሌ፡፡ 

17.  የመዴረኩ ተግባርና ኃሊፉነት 

የፋዯሬሽን ምክር ቤትና የክሌልች ግንኙነት መዴረክ በዙህ አዋጅ መሰረት የሚከተለት 

ዜርዜር ተግባርና ኃሊፉነቶች ይኖሩታሌ፡- 

1. የፋዯራለ መንግሥት ሇክሌልች በሚሰጠው ዴጎማ ቋትና ክፌፌሌ እንዱሁም በሔገ-

መንግስቱ ሇፋዯራሌ መንግሥቱና ሇክሌሌ መንግሥታት በተሰጡ የጋራ ገቢዎች 

ክፌፌሌ ሊይ ይወያያሌ በመካከሊቸው የርስበርስ መግባባት የሚፇጠርበትን ሁኔታ 

ያመቻቻሌ፣ 

2. የብሄሮች፣ ብሄረ-ሰቦችና የህዜቦችን አብሮነትና የጋራ ተጠቃሚነት ሇማጎሌበት 

በሚያስችለ መሰረታዊ ጉዲዮች ሊይይመክራሌ፣እንዱሁም በመካከሊቸው በሚታዩ 

የግንኙነት አዜማሚያዎች ሊይ አስቀዴሞ በመወያየት በየዯረጃው ሇሚገኙ አስፇፃሚ 

አካሊት የሚጠቅሙ ምክረ-ሃሳቦችን ይሰጣሌ፣ 
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3. በብሓር ብሓረ-ሰቦችና ህዜቦች፣በተሇይም አናሳቁጥር ባሊቸው ማህበረ-ሰቦች አያያዜ 

ሊይውይይቶችን ያካሂዲሌ፣ ምርጥ ሌምድችን ያስፊፊሌ፣ በአያያዜ ሊይ የሚስተዋለ 

ችግሮች ቢኖሩ በአፊጣኝ የሚፇቱባቸውን ስሌቶች ይቀይሳሌ፣ አፇጻጸማቸውንም 

በቅርብ ይከታተሊሌ፣ ይዯግፊሌ፣ 

4. በክሌልችና በተሇያዩ ማህበረሰቦች መካከሌ ሇግጭት መንስኤ በሚሆኑ ጉዲዮችና 

አፇታታቸው ሊይ ምክክር ያዯርጋሌ፣ የተከሰቱና የተፇቱ ግጭቶችና አሇመግባባቶች 

ቀጣይነት ያሇው ቅራኔ በማይፇጥርና ወንዴማማቻዊ ትስስሮችን ይበሌጥ በሚያጎሇብት 

መንገዴ ሇማስተካከሌ የሚያስችሌ ስሌት ይነዴፊሌ፣ አፇጻጸሙን ይከታተሊሌ፡፡ 

ንዐስ ክፌሌ ስዴስት 

ስሇክሌሌ መንግሥታት የግንኙነት መዴረክ 

18. የመዴረኩ አባሊት ተዋጽኦ 

1.  የክሌሌ መንግሥታት የጋራ ግንኙነት መዴረክ የሚከተለት አባሊት ይኖሩታሌ፦ 

ሀ/ የየክሌለ ምክር ቤት አፇ-ጉባዬዎች፣ 

ሇ/ የሁለም ክሌልች ርዕሳነ-መስተዲዴሮች፣ 

ሏ/የአዱስ አበባ ከተማና የዴሬዲዋ አስተዲዯሮች አፇ-ጉባዔዎች እና ከንቲባዎች፡፡ 

2. መዴረኩ አስፇሊጊ ናቸው ብል ያመነባቸው የላልች አካሊት ወይም ተቋማት 

ባሌዯረቦች በስብሰባው ሊይ በአባሌነት ወይም በአስረጂነት እንዱሳተፈ ሉጋብዜ 

ይችሊሌ፡፡ 

19. የመዴረኩ ተግባርና ኃሊፉነት 

የክሌሌ መንግሥታት የጋራ ግንኙነት መዴረክ በዙህ አዋጅ መሰረት የሚከተለት ዜርዜር 

ተግባርና ኃሊፉነቶች ይኖሩታሌ፡- 

1. የሀገር-አቀፌ ፕሉሲዎች፣ ስትራቴጂዎችና ዕቅድች አፇፃፀም በክሌልች ሊይ 

ያሳዯራቸውን ወይም የሚያሳዴራቸውን በጎና አለታዊ ተፅእኖዎች ይገመግማሌ፣ 

እንዲስፇሊጊነቱ የማሻሻያ ሀሳቦችን ሇፋዯራሌ መንግሥቱ ያቀርባሌ፣ 

2. በአንዴ ክሌሌ ውሳኔ ያገኘ ጉዲይ በላልች ክሌልች ተፇፃሚነት እንዱኖረው 

የጋራመግባባት የሚዯረስበትን አሰራር ይረጋሌ፣አተገባበሩን ይከታተሊሌ፣ 
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3. በሌማት፣ በመሌካም አስተዲዯርና በመሰረታዊ ሰብዓዊ መብቶችና ነጻነቶች አያያዜና 

አጠባበቅ ረገዴ ተቀራራቢ አፇፃፀም እንዱኖርየ ጋራ ስሌት ይቀይሳሌ፣ የተሞክሮ 

ሌውውጥ እንዱዯረግ ሁኔታዎችን ያመቻቻሌ፣ 

4. የፋዯራሌ መንግሥቱን ሌዩ ትኩረት በሚሹ ጉዲዮች ሊይ ይመክራሌ፣ የተዯረሰበትን 

የጋራ አቋም ሇሚመሇከተው አካሌ ያሳውቃሌ፣ አፇጻጸሙንም ይከታተሊሌ፣ 

5. ክሌልችን በጋራ የማስተሳሰር ፊይዲ ያሊቸውና ዴንበር ተሻጋሪ የሆኑ ችግሮችን 

ሇመፌታት የሚያስችለ ፔሮግራሞችና ፔሮጀክቶች እንዱነዯፈ ያዯርጋሌ፣ በተነዯፈት 

ፔሮግራሞችና ፔሮጀክቶች ጠቀሜታ ሊይ ይወያያሌ፣ የውሳኔ አስተያየቱን አግባብ 

ሊሇውአካሌ ያስተሊሌፊሌ፡፡ 

20. የተሇያዩ መዴረኮችን ስሇማቋቋም 

ሁሇት ወይም ከዙያ በሊይ የሆኑ ተጎራባች ክሌልች እንዲስፇሊጊነቱ ርእሳነ-መስተዲዴሮችን 

ወይም የርፌ አስፇፃሚ አካሊት የበሊይ ኃሊፉዎችን ያቀፈየጋራ መዴረኮችን የማቋቋም 

መብት አሊቸው፤ የነዙህ መዴረኮች ዜርዜር ተግባርና ኃሊፉነቶች ይህንን አዋጅ መሰረት 

አዴርጎ በሚወጣ መመሪያ ይወሰናሌ፡፡ 

ክፌሌ አራት 

የመንግሥታት ግንኙነት የስብሰባና የአሰራር ሥነ- ሥርዓት 

21.  የግንኙነት ትስስር 

የመንግሥታት ግንኙነት አዯረጃጀቶችና ተግባራት ተቀናጅተው የሚመሩት በሚከተሇው 

የአሰራር ሥርዓት ይሆናሌ፡- 

1. ሀገር-አቀፌ የሔግ አስፇፃሚው እና የሔግ ተርጓሚው አካሊት የግንኙነት መዴረኮች 

አፇፃፀማቸውን፣ ያጋጠሟቸውን ችግሮችና ሔግ እንዱወጣሊቸው የሚፇሌጓቸውን 

ጉዲዮችነ በሚመሇከት ሇሔግ አውጪው የግንኙነት መዴረክ ያቀርባለ፡፡ 

2. ሀገር-አቀፈ የአስፇፃሚዎች ግንኙነት መዴረክም ከሴክሬታሪያቱ በሚቀርብሇት ሪፕርት 

ሊይ ከተወያየ በኋሊ ውጤቱን ሇሀገር-አቀፈ የሔግ አውጭዎች ግንኙነት መዴረክ 

ያስተሊሌፊሌ፡፡ 

3. ሀገር-አቀፈ የሔግ አውጪዎች ግንኙነት መዴረክ በበኩለ ከሀገር-አቀፈ የአስፇፃሚዎች 

ግንኙነት መዴረክ የተሊሇፇሇት ሪፕርት የዲኝነት ሥርአቱን የሚመሇከት ሆኖ ያገኘው 
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እንዯሆነ ሇሀገር-አቀፈ የሔግ ተርጓሚ አካሊት ግንኙነት መዴረክ እንዱዯርስ 

ያዯርጋሌ፡፡ 

22. .ስሇግሌፅነትና የተጠያቂነት አሰራር 

በዙህ አዋጅ መሰረት የሚካሄደ የመንግሥታት ግንኙነቶች ከዙህ በታች የተመሇከቱትን 

ዳዎች ተግባራዊ ያዯርጋለ፡- 

1. የመንግስታት ግንኙነት መዴረኮች ግንኙነት የተዯረገባቸውን ጉዲዮች በሚመሇከት 

በብዘሃን መገናኛ ዳዎች አማካኝነት ሇህዜብ ይፊዊ መግሇጫዎችን ይሰጣለ፡፡ 

2. የመንግሥታት ግንኙነት መዴረኮች የርስበርስ ምክክሮችን ካካሄደ በኋሊ ወሳኝ በሆኑ 

የጋራ ጉዲዮቻቸው ሊይ የሚዯርሱባቸውን ስምምነቶች፣ ያሳሇፎቸውን ውሳኔዎችና 

አፇፃፀማቸዉን የሚያሳዩ የመግባቢያ ሰነድች ይፇራረማለ፣ ስምምነቶቹንም 

ሇየምክርቤቶቻቸው ያሳውቃለ፡፡ 

3. የአስፇፃሚዎች ርፊዊ የግንኙነት መዴረኮች አፇፃፀማቸውን በተመሇከተ ሇሀገር-አቀፈ 

የአስፇፃሚዎች ግንኙነት መዴረክ ሪፕርት ያቀርባለ፡፡ 

4. የመንግስታት ግንኙነት መዴረኮች በየዯረጃው የሚያሳሌፎቸውን ውሳኔዎች ተፇጻሚ 

በማያዯርጉ አካሊት ሊይ እንዲግባብነቱ የጎንዮሽ ሇሚገኙ የክሌሌ ርዕሳነ-

መስተዲዴሮችና ሇጠቅሊይ ሚኒስትሩ ሪፕርት በማዴረግ ተገቢው የእርምት እርምጃ 

በወቅቱ እንዱወሰዴ ያዯርጋለ፤ ጉዲዩንም በብዘሀን መገናኛ ዳዎች አማካኝነት 

ያጋሌጣለ፡፡ 

23. ስሇመወያያ አጀንዲዎች አቀራረፅና አቀራረብ 

1. በመንግሥታት ግንኙነት መዴረኮች ውይይት የሚዯረግባቸው ርዕሰ-ጉዲዮች 

በሚመሇከታቸው የመዴረኩ አባሊት ስምምነት ሊይ የተዯረሰባቸው ይሆናለ፡፡ 

2. የፋዯራሌም ሆኑ የክሌሌ አካሊት በመወያያ አጀንዲዎች አቀራረፅ ወቅት እኩሌ 

የመሳተፌ ዕዴሌ ይኖራቸዋሌ፡፡ 

3.  አጀንዲ የመቅረፁን ሂዯት የየመዴረኮቹ ሴክሬታሪያቶች ያስተባብራለ፡፡ 

24. ስሇ ስብሰባ አመራር 

1. የትኛውም የመንግስታት ግንኙነት መዴረክስብሰባ በጋራ አመራር ይካሄዲሌ፡፡ 

2. የፋዯራሌ መንግስቱ የስራ ኃሊፉዎችሰብሳቢና የክሌሌ አቻዎቻቸው በዘርበምክትሌ 

ሰብሳቢነት ይመራለ፡፡ 

25.  ስሇ ስብሰባ ጊዛና የውሳኔ አሰጣጥ ሥነ-ሥርዓት 
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1.  የመንግሥታት ግንኙነቶች መዴረክ መዯበኛ ስብሰባውን በስዴስት ወር አንዴ ጊዛ 

ያካሂዲሌ፤ ሆኖም እንዲስፇሊጊነቱ አስቸኳይ ስብሰባዎችን ከማካሄዴ በዙህ ዴንጋጌ 

አይታገዴም፡፡ 

2. ከመዴረኩ አባሊት መካከሌ ሁሇት ሶስተኛ የሚሆኑት በስብሰባው ሊይ ከተገኙ ምሌአተ-

ጉባኤ ይሆናሌ፡፡ 

3. ሇግንኙነት መዴረኮች ቀርበው ውይይት የተዯረገባቸውና ውሳኔ የሚሹ ጉዲዮች 

በተቻሇመጠን በስምምነት እና በዴርዴር እሌባት እንዱያገኙ ይዯረጋሌ፡፡ 

4. ማናቸውም የውሳኔ ሀሳብ በስምምነትም ሆነ በዴርዴር የማይቋጭ ሆኖ የተገኘ እንዯሆነ 

በስብሰባው ሊይ በተገኙት የመዴረኩ አባሊት ሶስት-አራተኛ ዴምጽ የመጨረሻ 

ውሳኔያገኛሌ፡፡ 

ክፌሌ አምስት 

ስሇሀገር-አቀፌፈ የመንግስታት ግንኙነትሴክሬታሪያትና ላልች ፅህፇት ቤቶች 

መቋቋምናተግባር 

26. ስሇ ሴክሬታሪያቱ መቋቋምና ተጠሪነት 

1. በሀገር-አቀፌ ዯረጃ የመንግስታት ግንኙነትን የሚያስተባብር ህጋዊ ሰውነት ያሇው 

ከዙህ በኋሊ “ሴክሬታሪያቱ” እየተባሇ የሚጠራ አካሌ በዙህ አዋጅ ተቋቁሟሌ፡፡ 

2.  የሴክሬታሪያቱ ተጠሪነት ሇሀገር-አቀፈ የሔግ አስፇፃሚዎች የግንኙነት መዴረክ 

(ሇጠቅሊይ ሚኒስትሩ) ይሆናሌ፤ 

3. የፋዯራሌና የክሌሌ መንግሥታት በጋራ ተስማምተው ሴክሬታሪያቱን የሚመሩ 

ተሿሚዎችን ይመዴባለ፡፡ 

4. ሴክሬታሪያቱ ሇስራው አስፇሊጊ ባሇሙያዎችና ላልች ሰራተኞች ይኖሩታሌ፡፡ 

5.  ሇሴክሬታሪያቱ ስራ ማስኬጃ የሚያስፇሌገዉን በጀት የፋዯራሌና የክሌሌ 

መንግሥታት በማዋጣት በጋራ ይመዴባለ፤ ዜርዜሩ ይህንን አዋጅ ሇማስፇፀም 

በሚወጣ ዯንብ ይወሰናሌ፡፡ 

6. የበጀት አፇፃፀሙን ኦዱት በተመሇከተ ክሌልችና የፋዯራለ መንግሥት በጋራ 

ተስማምተው በሚሰይሙት አካሌ እንዱከናወን ሉያዯርጉ ይችሊለ፡፡ 

27. የሴክሬታሪያቱ ተግባርና ኃሊፉነት 

ሴክሬታሪያቱ በዙህ አዋጅ መሰረት የሚከተለት ተግባርና ሃሊፉነቶች ይኖሩታሌ- 
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1. መንግሥታቱ በጋራ የነዯፎቸውን ፔሮግራሞች፣ ዕቅድችና የዯረሱባቸዉን ስምምነቶች 

አፇፃፀም ይከታተሊሌ፤ የመንግሥታት ግንኙነትን የሚመሇከቱ ተግባራትን 

የማስተባበርና የማሳሇጥ እንዱሁም ሙያዊና ቴክኒካዊ ስራዎችን ያከናውናሌ፤ 

2. ግንኙነቶቹ ሇሥርዓቱ መጎሌበት፣ ሇህብረቱነ መጠናከርና ሇህዜቦች ወዲጃዊ ትስስር 

የሚያስገኙትን ፊይዲ ያጠናሌ፣ መዴረኮቹ በሀብት አጠቃቀምና በጥራት ረገዴ 

ውጤታማ እንዱሆኑ ይሰራሌ፣ 

3. የየመዴረኮቹን ውጤታማነት በመከታተሌ፣ በግንኙነቶቹ ዘሪያ የሚታዩትን ክፌተቶች 

በጥናት ሊይ ተመስርቶ ይሇያሌ፣ ግንኙነቶችን የተመሇከቱ የዲሰሳ ጥናቶችን በማካሄዴ፣ 

የአፇፃፀም ሪፕርቶችን፣ የመፌትሄ ሀሳቦችን እያጋጀ፣ ሇሀገር-አቀፈ የአስፇፃሚዎች 

ግንኙነት መዴረክ ያቀርባሌ፡፡ 

4. አሇመግባባቶችንና ግጭቶችን ሉፇጥሩ የሚችለጉ ዲዮችን አስቀዴሞ በመሇየት 

የመዴረኩ የትኩረት አጀንዲዎች እንዱሆኑ ያዯርጋሌ፤ 

5. በመንግሥታቱ መካከሌ የመረጃ ሌውውጡ ሳይቋረጥ እንዱሳሇጥ ይሰራሌ፤ 

6. በተመሳሳይ ጉዲዮች የላልች ፋዯሬሽኖች ሌምድችን በመቀመርና ከሀገሪቱ ነባራዊ 

ሁኔታዎች ጋር በማጣጣም በጥቅም ሊይ እንዱውለ ሃሳብ ያቀርባሌ፣ ሲወሰንም ይህንኑ 

ተከታትል ያስፇጽማሌ፤ 

7. በመንግሥታት ግንኙነቶች ዘሪያ የሚታዩየ ግንዚቤ ክፌተቶች እንዱቀረፈ ትምህርታዊ 

ማብራሪያዎችን ይሰጣሌ፤ 

8. በየዯረጃው የተቋቋሙ መዴረኮችና ላልች አዯረጃጀቶች እንዱጠናከሩ ሙያዊ ዴጋፌ 

ይሰጣሌ፤ 

9. ግንኙነቶቹን የሚያጠናክሩና በሀገር-አቀፈ የአስፇጻሚዎች ግንኙነት መዴረክ  

የሚሰጡትን ላልች ተዚማች ተግባራት ያከናውናሌ፡፡ 

28.  ስሇ ላልች ፅህፇት ቤቶች መቋቋም 

በዙህ አዋጅ መሰረት የተቋቋሙትን የቀጥታም ሆነ የጎንዮሽ መንግሥታዊ ግንኙነቶችና 

በየርፈ የተዯራጁትን መዴረኮች የሚያስተባብሩ የተሇያዩ ጽህፇት ቤቶች እንዲስፇሊጊነቱ 

ሉቋቋሙይችሊለ፡፡ 

29. የክሌልችና የላልች መዴረኮች ፅህፇት ቤቶችተግባርና ኃሊፉነት 

በዙህ አዋጅ መሰረት የተቋቋሙ የክሌሌና የርፌ መዴረኮች ጽህፇት ቤቶች የሚከተለት 

ዜርዜር ተግባርና ኃሊፉነቶች ይኖሯቸዋሌ፡- 
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1. የመንግሥታት ግንኙነት ሥርዓቱን አጠቃሊይ ጤናማነትና ውጤታማነት ይከታተሊለ፤ 

2. በመንግሥታቱ ግንኙነቶች ዘሪያ የጥናትና ምርምር ስራዎችን ያካሂዲለ፣ 

3. ግንኙነቶችን የሚመሇከቱ የአፇፃፀም ፕርቶችን እያጋጁ ሇጋራ መዴረኮች ያቀርባለ፣ 

4. ግንኙነቶችን የሚመሇከቱ የዴጋፌ አገሌግልቶችን ይሰጣለ፣ 

5. የግንኙነቶቹን አካሄዴና ውጤታማነት በተመሇከተ ሇመገናኛ ብዘሀንና ሇተሇያዩ 

የህብረተሰብ ክፌልች ወቅታዊ መረጃዎችንና ማብራሪያዎችን ይሰጣለ፣ 

6. የመዴረኮቹን ስብሰባዎች ያመቻቻለ፤ 

7. የመንግሥታት ግንኙነትን የሚያጠናክሩ ላልች ተዚማጅ ተግባራትን ያከናዉናለ፡፡ 

30. ስሇ ላልች ኮሚቴዎች 

1. የመንግሥታት ግንኙነት መዴረኮች ስራዎቻቸዉን ሇማሳሇጥ የሚያግዘ ሌዩ ሌዩ 

ኮሚቴዎችን እንዲስፇሊጊነቱ ሉያቋቁሙ ይችሊለ፡፡ 

2. የኮሚቴዎቹ ተጠሪነት ሇያቋቋሟቸው የግንኙነት መዴረኮች ይሆናሌ፡፡ 

3. የነዙህ ኮሚቴዎች ዜርዜር ተግባርና ኃሊፉነቶች በያቋቋሟቸው አካሊት ይወሰናለ፡፡ 

 

 

ክፌሌ ስዴስት 

ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች 

31. ተፇጻሚነት ስሇማይኖራቸው ህጎች 

ይህንን አዋጅ የሚቃረን ማናቸውም ህግ፣ ዯንብ፣ መመሪያ ወይም የተሇመዯ አሰራር በዙህ 

አዋጅ ውስጥ በተሸፇኑት ጉዲዮች ሊይ ተፇጻሚነት አይኖረውም፡፡ 

32. ዯንብ ስሇማውጣት 

የህዜብ ተወካዮች ምከር ቤት ይህን አዋጅ ሇማስፇፀም የሚያስችሌ ዯንብ ሉያወጣ 

ይችሊሌ፡፡ 

33. መመሪያ የማውጣት ሥሌጣን 

1. ሀገር-አቀፈ የህግ አስፇጻሚዎች የግንኙነት መዴረክ ይህንን አዋጅ ሇማስፇጸም 

የሚያስፇሌጉትን መመሪያ የማውጣት ሥሌጣን አሇው፡፡ 
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2. ይህንን አዋጅና በአዋጁ መሰረት የሚወጡትን ዜርዜር መመሪያዎችን በአዋጁ 

የተቋቋሙትና ጉዲዩ የሚመሇከታቸው ላልች የመንግሥታት ግንኙነት መዴረኮች 

ሉያወጡ ይችሊለ፡፡ 

34. አዋጁ የሚፀናበት ጊዛ 

ይህ አዋጅ በፋዯራሌ ነጋሪት ጋዛጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናሌ፡፡ 

 

አዱስ አበባ ጥር 3 ቀን 2013 ዓ.ም 

ሳህሇወርቅ ውዳ 

የኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ፔሬዙዲንት 
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ክፌሌ አስራ አንዴ 

የህዜብና መንግስት አገሌግልት እና ማህበራዊ ዋስትና 

ሀ/ የህዜብና የመንግስት አገሌግልት 

አዋጅ ቁጥር 16/1967 ዓ.ም 

የሔዜብ በዓሊትንና የእረፌት ቀንን ሇመወሰን የወጣ አዋጅ 

“ኢትዮጵያ ትቅዯም” 

በኢትዮጵያ ትቅዯም ዓሊማ መሠረት በበዓሊት አከባበር ረገዴ የኢትዮጵያውያን እኩሌነትና 

አንዴነት መጠበቅ ያሇበት መሆኑን በመረዲት፤  

ሔዜቡ ጊዛውን በተንዚዚ የእረፌት ቀናት ሳያሳሌፌ በሥራ ጠቃሚነት በበሇጠ እንዱያምን 

ማዴረግ ተገቢ መሆኑን በመገንብ፤ 

በታሪክ፤ በሃይማኖትና በሌማዴ መሠረት በአገራችን መከበር አሇባቸው የሚባለትን ዋና 

ዋናዎቹን በዓሊት ባሇመንጋት፤  

የጊዛያዊ ወታዯራዊ አስተዯዯር ዯርግንና የሉቀ መንበሩን ሥሌጣን ሇመወሰን በወጣው አዋጅ 

ቁጥር 2/1967 ዓ.ም በአንቀጽ 6 መሠረት ከዙህ የሚከተሇው ታውጅዋሌ፡፡ 

1. አጭር ርእስ 

ይህ አዋጅ “የሔዜብ በዓሊትና የእረፌት ቀን አዋጅ ቁጥር 16/1967 ዓ.ም” ተብል 

ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡  

2.  የተሻረ ሔግ 

ስሇ ሔዜብ በዓሊትና ስሇ እሐዴ በዓሌ አከባበር የወጣው የ1948 ዓ.ም. (አዋጅ ቁጥር 

151/1948 ዓ.ም) በዙህ አዋጅ ተሽሯሌ፡፡  

3. የሔዜብ በዓሊትና የእረፌት ቀን 

1. ከዙህ የሚከተለት የሔዜብ በዓሊት በብሓራዊ ዯረጃ ይከበራለ፡፡ 
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ሀ/ የመን መሇወጫ በዓሌና ኤርትራ ከእናት አገሯ ከኢትዮጵያ ጋር 

 የተዋሏዯችበት26 ዕሇት መስከረም 1 ቀን፤ 

ሇ/ የሔዜብ ንቅናቄ (ሬቮልሽን) ቀን መታሰቢያ መስከረም 2 ቀን27፤ 

ሏ/ መስቀሌ መስከረም 17 ቀን፤ 

መ/ ኢዴ አዴሃ (አረፊ) የመጀመሪያ ቀን፤ 

ሠ/ የክርስቶስ ሌዯት በቀኑ አቆጣጠር የሚመጣው ሌዩነት እንዯተጠበቀ ሆኖ       

 ታኅሳስ 29 ቀን፤   

ረ/ ጥምቀት ጥር 11 ቀን፤ 

ሰ/ መውሉዴ (የነቢዩ መሏመዴ ሌዯት)፤ 

ሸ/ የአዴዋ ዴሌ መታሰቢያ በዓሌ የካቲት 23 ቀን፤ 

ቀ/ የዴሌ ቀን ሚያዜያ 27 ቀን፤28 

በ/ ስቅሇት፤ 

ተ/ ትንሳኤ፤  

ቸ/ የዓሇም ሠራተኞች የወዜ አዯር ቀን (ሜይ 1) 

ኅ/ ኢዴ አሌፌጥር፡፡  

2. እሁዴ በየሳምንቱ የሔዜብ የዕረፌት ቀን ይሆናሌ፡፡  

3. ከዙህ በሊይ በንዐስ አንቀጽ 1 እና 2 በተጠቀሱት የሔዜብ በዓሊትና የዕረፌት ቀናት 

በዙህ አዋጅ በአንቀጽ 4 ከተጠቀሱት የሥራ ዓይነቶች በቀር፤ የመንግሥት 

መሥሪያ ቤቶች፤ የግሌ ዴርጅቶችና የንግዴ ሱቆች ሇሔዜብ አገሌግልት ዜግ 

ይሆናለ፡፡  

4. ያሌተከሇከለ ሥራዎች  

1. በአንቀጽ 3(3) የተመሇከተው ክሌከሊ የሚከተለትን ተግባሮች አይመሇከትም፡፡  

ሀ/ በሆቴሌ ቤቶች፤ በምግብ ቤቶች፤ በሻይና በቡና ቤቶች፤ ሌዩ ሌዩ የምግብ 

ዓይነቶች በሚሸጡባቸው ቤቶችና ሥፌራዎች (ትንንሽ ገበያዎች) የሚከናወነው 

የንግዴ ተግባር፤ 

                                                           
26 ኤርትራ ከኢትዮጵያ ጋር የተዋሏዯችበት ቀን አሁን ስሇማይከበር መስከረም አንዴ የመን መሇወጫ በዓሌ 
ብቻ ነው፡፡ 
27 የሔዜብ ንቅናቄ (ሬቮልሽን) ቀን መታሰቢያ በዓሌ በአሁኑ ጊዛ አይከበርም፡፡ 
28 በ2/17 (1988) አ. 28 አንቀጽ 2 ተሻሻሇ፡፡ 
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ሇ/ በሏኪም ቤቶች፤ በመዴኃኒት መሸጫ ቤቶች፤ በክሉኒኮች፤ በጤና ጣቢያዎችና 

በመሳሰለት ሥፌራዎች የሚሰጠው አገሌግልት፤ 

ሏ/ ፉሌም ወይም ቲያትር በሚታይባቸው ቤቶች ሌዩ ሌዩ ጫወታዎችና የሰውነት 

ማጠንከሪያ ንቅናቄዎች (ጅምናስቲኮች) በሚከናወኑባቸው ቤቶች ወይም 

ቦታዎች፤ በመናፇሻ ቦታዎችና በመሳሰለት ሔዜብ የእረፌት ጊዛውን በዋጋም 

ሆነ ያሇዋጋ በሚያሳሌፌባቸው የሔዜብ መዜናኛ ሥፌራዎች የሚከናወነው 

ተግባር፤ እንዱሁም ቤተ መጻሔፌትና አብያተ መክር፤ የአስክሬን ሣጥን 

መሸጫ ሱቆች፤ የአበባ መሸጫ ሱቆች፤ 

መ/ ሇኅብረተሰቡ ሰሊማዊ ኑሮና ዯኀንነት፤ ከሔገወጥ ሥራ ወይም ከአዯጋ 

ሇመከሊከሌ ሲባሌ ባሇማቋረጥ ሉከናወኑ የሚገባቸው በፕሉስና በጦር ወታዯር 

የሚከናወኑ የአገር ሰሊምና የጠረፌ ጥበቃዎች፤ የእሳት አዯጋ መከሊከያ 

ሥፌራዎችና የመሳሰለት፤  

ሠ/ ሇሔዜብ ኑሮ በጣም አስፇሊጊ የሆኑትና መቋረጥም የማይገባቸው የመብራት፤ 

የውሃ፤ የስሌክ የራዱዮ፤ የቴላቪዥንና የመሳሰለት አገሌግልቶች፤  

ረ/ በሔዜብ ንጽሔና መስጫ፤ ማሇት እንዯፌሌ ውሃ በመሳሰለት ቤቶችና ቦታዎች 

የሚሰጡ አገሌግልቶች፤  

ሰ/ የጸጉር ማስተካከያ ሥፌራዎች፤  

ሸ/ የማመሊሇሻ ተግባር ማከናወንና ሇዙህ አገሌግልት አካሌ በሆኑ ጽሔፇት ቤቶችና 

በነዲጅ ማዯያ ጣቢያዎች የሚሰጡ አገሌግልቶች፤  

ቀ/ ሰብሌን ከሌዩ ሌዩ ጉዲት ሇማዲን የሚከናወኑት ተግባሮች፤  

በ/ በመቀያየር የሚሠሩ ሌዩ ሌዩ የኢንደስትሪ ሥራዎች፤  

2. በዙህ አንቀጽ በንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት የተፇቀደትን ሥራዎችና የመሳሰለትን 

የሚገሌጽ ሠንጠረዥ ማውጣት አስፇሊጊ መስል ከታየው አግባብ ያሇው 

ባሇሥሌጣን በተጨማሪ በዯንብ ሉያወጣ ይችሊሌ፡፡  

5. ቅጣት 
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ስሇሔዜብ በዓሊትና የዕረፌት ቀን የወሰነውን የጣሰ ማናቸውም ሰው ጥፊቱ በፌርዴ 

ቤት ሲረጋገጥበት በ1949 ዓ.ም የወንጀሇኛ መቅጫ ሔግ መሠረት ይቀጣሌ፡፡ (ቁጥር 

772) 29  

6. አዋጁ የሚጸናበት ጊዛ፤  

ይህ አዋጅ በነጋሪት ጋዛጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የጸና ይሆናሌ፡፡ 

አዱስ አበባ ጥር 9 ቀን 1967 ዓ.ም 

ጊዛያዊ ወታዯራዊ አስተዲዯር ዯርግ 

 

 

አዋጅ ቁጥር 28/1967 ዓ.ም 

የሔዜብ በዓሊትን አከባበር ሇመወሰን የወጣ አዋጅ 

“ኢትዮጵያ ትቅዯም” 

በኢትዮጵያ የሚከበሩትን የሔዜብ በዓሊት በመወሰን አዋጅ የወጣ በመሆኑና፤ 

የበዓልቹን አከባበር ሥርዓት መወሰን አስፇሊጊ ስሇሆነ፤ የጊዛያዊ ወታዯራዊ አስተዲዯር 

ዯርግንና የሉቀ መንበሩን ሥሌጣን ሇመወሰን በወጣው አዋጅ ቁጥር 2/1967 ዓ.ም በአንቀጽ 6 

መሠረት ከዙህ የሚከተሇው ታውጅዋሌ፡፡  

1. አጭር ርዕስ 

ይህ አዋጅ “የሔዜብ በዓሊት አከባበር አዋጅ ቁጥር 28/1967 ዓ.ም” ተብል ሉጠቀስ 

ይቻሊሌ፡፡  

2. የመን መሇወጫ በዓሌና ኤርትራ ከእናት አገሯ ከኢዮጵያ የተዋሏዯችበት ዕሇት30 

ይህ መስከረም 1 ቀን የሚሇው በዓሌ በመሊ ኢትዮጵያ ይከበራሌ፡፡ የአከባበሩም 

ሥርዓት እንዯሚከተሇው ይሆናሌ፡፡  

1. ርእሰ ብሓሩ ወይም ርእሰ መንግስቱ በበዓለ ዋዛማ የበዓለን ሁኔታ የሚገሌጽ 

አጭር ንግግር በራዱዮና በቴላቪዥን ሇሔዜብ ያሰማሌ፤ እንዱሁም 

2. የባህሌ ሚኒስቴር መስከረም 1 ቀን ስሇመን መሇወጫና ስሇነፃነትና አንዴነት 

ሇሔዜብ በራዱዮና በቴላቪዥን መግሇጫ ይሰጣሌ31፡፡  
                                                           
29 በ 10/59 (1996) አ. 414 (የወንጀሌ ህግ) የተሻረ ሲሆን በዙህ ህግ አንቀፅ 817 ስር ተመሳሳይ የወንጀሌ 
ዴንጋጌ ተቀምጧሌ፡፡ 
30 ኤርትራ ከከኢትዮጵያ ጋር የተዋሏዯችበት ቀን አሁን ስሇማይከበር መስከረም አንዴ የመን መሇወጫ በዓሌ 
ብቻ ነው፡፡ 
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3. የሔዜብ ንቅናቄ (ሪቮለሽን) መታሰቢያ ቀን32 

ይህ መስከረም 2 ቀን የሚውሇው በዓሌ ኢትዮጵያ ከመሳፌንት፤ ከፉውዲሌና 

ከቡርዥዋ አገዚዜ የተሊቀቀችበት በመሆኑ በመሊ ኢትዮጵያ በታሊቅ ሥርዓት 

ይከበራሌ፤ የአከባበሩም ሥርዓት እንዯሚከተሇው ይሆናሌ፤  

1. ዋና ዋና በሆኑ መንገድች ሊይ የንቅናቄውን ዓሊማ የሚገሌጹ ሌዩ ሌዩ ጽሐፍች 

የያዘ ቅስቶች ይቆማለ፤  

2. ወዜአዯሩ ሠራተኛና የወታዯራዊው ክፌሌ በጠቅሊሊውም ሰፉው ሔዜብ 

የሚሳተፌበት የንቅናቄውን ስሜት የሚገሌጽ ሠሌፌ ይዯረጋሌ፤ እንዱሁም  

3. ርእሰ ብሓሩ ወይም ርእሰ መንግሥቱ በበዓለ ሊይ በመገኘት በንቅናቄው 

አማካይነት የተከናወነውን የዓመቱን ሥራና ከዙያም የተገኘውን ውጤት እንዱሁም 

የወዯፉቱን የአገሪቱን የሥራ ዕቅዴ ሇመሊው የኢትዮጵያ ሔዜብ ይገሌጻሌ፡፡  

4. የአዴዋ ዴሌ መታሰቢያ ቀን33  

ይህ የካቲት 23 ቀን የሚውሇው በዓሌ ኢትዮጵያ የቅኝ አገዚዜ ወራሪን በአዴዋ ጦር 

ሜዲ ሊይ ዴሌ ያዯረገችበት በመሆኑ በመሊ ኢትዮጵያ ይከበራሌ፡፡ የአከባበሩም 

ሥርዓት እንዯሚከተሇው ይሆናሌ፡፡  

1. በዓለ በአዱስ አበባ የሚከበረው የዲግማዊ ምኒሌክ ሏውሌት በሚገኝበት በምኒሌክ 

አዯባባይ ይሆናሌ፤ እንዱሁም  

2. በዙህ በዓሌ ሊይ ርእሰ ብሓሩ ወይም ርእሰ መንግሥቱ ተገኝቶ የትግለን 

ታሪካዊነት በመጥቀስ ንግግር ያዯርጋሌ፡፡  

5. የዴሌ ቀን፤ 

ይህ ሚያዜያ 2734 ቀን የሚውሇው በዓሌ ጀግናው የኢትዮጵያ ሔዜብ አምስት ዓመት 

ሙለ ከጠሊት ጋር ባዯረገው ትግሌና ተጋዴል የጦር ጓዯኞቹ ርዲታ ተጨምሮበት 

ጠሊትን ዴሌ ያዯረገበት በመሆኑ በታሊቅ ሥርዓት ይከበራሌ፡፡ የአከባበሩም ሥርዓት 

እንዯሚከተሇው ይሆናሌ፡፡  

                                                                                                                                                                                                 
31 ይህ የበዓሌ አከባበር አሁን የማይሰራበት ሲሆን ሚኒስቴር መስርያ ቤቱም በ22/12 (2008) አ. 916 አንቀጽ 
9 (23) እና 35 ባህሌና  
  ቱሪዜም ሚኒስቴር ሆኗሌ፡፡ 
32 የሔዜብ ንቅናቄ (ሬቮልሽን) ቀን መታሰቢያ በዓሌ በአሁኑ ጊዛ አይከበርም፡፡ ስሇሆነም በግሌፅ ሳይነገር 
የተሻረ ነው፡፡ 
33 የበዓሌ አከበባርን በተመሇከተ በዙህ አዋጅ አንቀፅ 4/2/፣ 5/2/ እና 6 ሊይ የተገሇፁት አከባበሮች እየተተገበሩ 
አይዯለም፡፡  
34 በ2/17 (1988) አ. 28 ተሻሻሇ ፡፡ 
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1. ወታዯሩ ክፌሌና ወዜአዯሩ ሠራተኛ ጠቅሊሊው የኢትዮጵያ ሔዜብ ጭምር የበዓለ 

ተካፊይ ይሆናለ፤ እንዱሁም  

2. ርዕሰ ብሓሩ ወይም ርእሰ መንግሥቱ በበዓለ ሊይ በመገኘት ንግግር ያዯርጋሌ፡፡ 

6. የዓሇም ሠራተኞች የወዜ አዯር ቀን 

እ.ኤ.አ. ግንቦት 1 ቀን የዓሇም አቀፌ የወዜ አዯር ቀን በመሆኑ እንዯሚከተሇው 

ይከበራሌ፤ 

1. ወዜ አዯሩ ሠራተኛ፤ የሠራተኞችና የገበሬዎች ማኅበሮች፤ ምሁሮችና ተማሪዎች 

ሰፉው የኢትዮጵያ ሔዜብ ተካፊይ በሚሆንበት ከፌ ባሇ ሥርዓት ይከበራሌ፣  

2. ርእሰ ብሓሩ ወይም ርእሰ መንግሥቱ በበዓለ ሊይ በመገኘት ሇሰፉው ሔዜብ 

ስሇወዜ አዯሩ ሠራተኛ አቋምና ዓሊማ ንግግር ያዯርጋሌ፡፡ እንዱሁም  

3. የሠራተኞች ማኅበር መሪ ስሇበዓለ ታሪካዊነት ሇሰፉው ሔዜብ ንግግር ያዯርጋሌ፡፡  

7. መስቀሌ፤ ጥምቀት፤ የክርስቶስ ሌዯት፤ ስቅሇትና ትንሣኤ፤ 

1. መስከረም 17 ቀን የሚውሇው የመስቀሌ በዓሌና ጥር 11 ቀን የሚውሇው የጥምቀት 

በዓሌ የየከተማው ማጋጃ ቤትና የኢትዮጵያ ኦርቶድክስ ቤተ ክርስቲያን 

በሚያወጡት ፔሮግራም መሠረት ከንቲባው ወይም የማጋጃ ቤቱ ሹም በሚገኝበት 

ይከበራሌ፡፡  

2. የክርስቶስ ሌዯት፤ የስቅሇትና የትንሣኤ በዓሊት የኢትዮጵያ ኦርቶድክስ ቤተ 

ክርስቲያን በምታወጣው ፔሮግራም መሠረት ይከበራለ፡፡  

8. ኢዴ አዴሃ፤ መውሉዴና ኢዴ አሌፌጥር 

ኢዴ አዴሃ፤ መውሉዴና ኢዴ አሌፌጥር የየከተማው ማጋጃ ቤትና የየመስጊደ 

ኢማም በሚያወጡት ፔሮግራም መሠረት ከንቲባው ወይም የማጋጃ ቤቱ ሹም፤ 

በሚገኙበት ይከበራሌ፡፡  

9. የሔዜብ በዓሊት አከባበር ዜርዜር ፔሮግራም 

በዙህ አዋጅ በአንቀጽ 2 እስከ 6 የተመሇከቱትን የሔዜብ በዓሊት አከባበር ዜርዜር 

ፔሮግራም የጊዛያዊ ወታዯራዊ አስተዲዯር ዯርግ ሉቀ መንበር ጽሔፇት ቤት 

ያጋጃሌ፡፡  

10.  አዋጁ የሚጸናበት ጊዛ  

ይህ አዋጅ በነጋሪት ጋዛጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የጸና ይሆናሌ፡፡  
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አዱስ አበባ መጋቢት 13 ቀን 1967 ዓ.ም 

ጊዛያዊ ወታዯራዊ አስተዲዯር ዯርግ 

 

 

 

 

 

 

 

አዋጅ ቁጥር 43/1985 

የመንግስት መስሪያ ቤቶችን የስራ ቀንና ሰዓት ሇመወሰን የወጣ አዋጅ 

የመንግስት መስሪያ ቤቶችን የስራ ቀንና ሰዓት መሇወጥና አግባብ ባሇው የስራ ቀንና ሰዓት 

መተካት የመስሪያ ቤቶችን የስራ ቅሌጥፌና ሇማሻሻሌ የሚረዲ መሆኑ ስሇታመነበት፤ 

በሽግግሩ ወቅት ቻርተር አንቀጽ 9/መ/ መሰረት የሚከተሇው ታውጇሌ፡፡ 

1. አጭር ርዕስ 

ይህ አዋጅ “የመንግስት መስሪያ ቤቶች የስራ ቀንና ሰዓት አዋጅ ቁጥር 43/1985” 

ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡ 

2. የተፇጻሚነት ወሰን 

ይህ አዋጅ የብሄራዊ ክሌሊዊ መስተዲዯር መስሪያ ቤቶችን የስራ ቀንና ሰዓት 

በሚመሇከትም ተፇጻሚነት ይኖረዋሌ፡፡ 

3. ስሇመንግስት መስሪያ ቤቶች የስራ ቀንና ሰዓት 

1. የሚኒስትሮች ምክር ቤት ሇተወሰኑ የስራ አይነቶች ወይም መስሪያ ቤቶች በላሊ 

ሁኔታ የሚወሰነው እንዯተጠበቀ ሆኖ የመንግስት መስሪያ ቤቶች የስራ ቀንና ሰዓት 

እንዯሚከተሇው ይሆናሌ፡፡ 

ሀ/ ከሰኞ እስከ ሏሙስ፤  
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1. ከጠዋቱ 2፡30 – 6፡30 ሰዓት፤ 

2. ከቀኑ 7፡30 – 11፡30 ሰዓት፤ 

ሇ/ ዓርብ35 

1. ከጠዋቱ 2፡30 – 5፡30 ሰዓት፤ 

2.  ከቀኑ 7፡30 – 11፡30 ሰዓት፤ 

2. ስራው የሚከናወንበት ቦታ የአየር ጠባይ፣ የስራው ባህርይ ወይም ባህሊዊ ሁኔታዎች 

ሲያስገዴደ አግባብ ያሇው ብሄራዊ ክሌሊዊ መስተዲዯር፤ የሚኒስትሮች ምክር ቤት 

ሲስማማበት መዯበኛውን እሇታዊ ወይም ሳምንታዊ የስራ ሰዓት መጠን ሳይነካ 

የስራ ሰዓቱን ሉሇውጥ ይችሊሌ፡፡ 

4. የትምህርት ቤቶች የትምህርት መጀመርያ ሰዓት 

1. የዙህ አዋጅ አንቀጽ 3 ዴንጋጌ ቢኖርም፣ አስፇሊጊ ሆኖ ሲገኝ የትምህርት 

ሚኒስቴር በላሊ አኳኋን ካሌፇቀዯ በስተቀር የመንግስትና የህዜብ ትምህርት ቤቶች 

የትምህርት መጀመርያ ሰዓት ከጥዋቱ 2 ሰዓት ይሆናሌ፡፡ 

2. መንግስታዊ ያሌሆኑ ትምህርት ቤቶች የትምህርት ሚኒስቴር የሚያወጣውን 

መመርያ ተከትሇው የራሳቸውን የትምህርት መጀመሪያ ሰዓት ሉወስኑ ይችሊለ፡፡ 

5. የመንግስት የሌማት ዴርጅቶች የስራ ሰዓት 

የመንግስት የሌማት ዴረጅቶች የስራ መግቢያና መውጫ ሰዓት አግባብ ባሇው ህግ 

መሰረት በኅብረት ስምምነት ወይም በስራ ዯንብ ይወሰናሌ፡፡ 

6. የተሻረ ህግ 

የመንግስት መስርያ ቤቶች የስራ ሰዓት አዋጅ ቁጥር 200/1973 በዙህ አዋጅ 

ተሸሯሌ፡፡ 

7. የሚኒስትሮች ምክር ቤት ስሌጣን  

የሚኒስትሮች ምክር ቤት አስፇሊጊ ሆኖ ሲያገኘው በዙህ አዋጅ የተወሰነውን 

የመንግስት መስርያ ቤቶች የስራ ቀንና ሰዓት ሇመሇወጥና አግባብ ባሇው የስራ ቀንና 

ሰዓት ሇመተካት ዯንብ የማውጣት ስሌጣን በዙህ አዋጅ ተሰጥቶታሌ፡፡ 

8. አዋጁ የሚጸናበት ጊዛ  

ይህ አዋጅ ከየካቲት 10 ቀን 1985 ዓ.ም ጀምሮ የጸና ይሆናሌ36፡፡ 

                                                           
35 በ52/29 (1985) ማ. 4 ታረመ፡፡ 
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አዱስ አበባ ጥር 28 ቀን 1985 ዓ.ም 

መሇስ ዛናዊ 

የኢትዮጵያ የሸግግር መንግስት ፔሬዙዲንት 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

አዋጅ ቁጥር 760/2004 

ስሇወሳኝ ኩነት ምዜገባ እና ስሇብሓራዊ መታወቂያ የወጣ አዋጅ 

የፕሇቲካዊ፣ ማኅበራዊና ኢኮኖሚያዊ ሌማትን ሇማቀዴ፣ የተሇያዩ ማኅበራዊና ኢኮኖሚያዊ 

አገሌግልቶችን ዛጎች ማግኘት እንዱችለ ሇማዴረግ እና በፌትሔ አስተዲዯር ቀሌጣፊና 

ውጤታማ አሠራር እንዱኖር ሇማስቻሌ የወሳኝ ኩነት ምዜገባ ቁሌፌ ሚና የሚጫወት 

በመሆኑ፤ 

ወሳኝ ኩነቶችን ዛጎች በአግባቡና በወቅቱ እንዱያስመግቡ የሚያስችሌ ተዯራሽ፣ ሁለን 

አቀፌ እና አስገዲጅ የሆነ የምዜገባ ሥርዓት መርጋት አስፇሊጊ ሆኖ በመገኘቱ፤ 

የብሓራዊ ዯህንነትን ሇመጠበቅ እና በመንግሥትና በግለ ርፌ ሇዛጎች የሚሰጡ 

አገሌግልቶችን ቀሌጣፊ ሇማዴረግ ብሓራዊ መታወቂያ ሇዛጎች መስጠት አስፇሊጊ በመሆኑ፤ 

በኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሔገ መንግሥት አንቀጽ 55 ንዐስ አንቀፅ 

(1) እና (6) መሠረት የሚከተሇው ታውጇሌ፡፡ 

ምዕራፌ አንዴ 

ጠቅሊሊ ዴንጋጌዎች 

1. አጭር ርዕስ 
                                                                                                                                                                                                 
36 በ52/29 (1985) አ. 45 አንቀጽ 2 ተሻሻሇ፡፡ 
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ይህ አዋጅ “የወሳኝ ኩነት ምዜገባ እና የብሓራዊ መታወቂያ አዋጅ ቁጥር 760/2004” 

ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡ 

2. ትርጓሜ 

የቃለ አገባብ የተሇየ ትርጉም የሚያሰጠው ካሌሆነ በስተቀር በዙህ አዋጅ ውስጥ፡- 

1. “ወሳኝ ኩነት” ማሇት ሌዯት፣ ጋብቻ፣ ፌቺ ወይም ሞት ሲሆን ጉዱፇቻን፣ ሌጅነትን 

መቀበሌ እና አባትነትን በፌርዴ ቤት ማወቅን ይጨምራሌ፤ 

2. “የክብር መዜገብ” ማሇት በዙህ አዋጅ መሠረት የወሳኝ ኩነት መረጃዎች 

የሚመገቡበት መዜገብ ነው፤ 

3. “የክብር መዜገብ ሹም” ማሇት በዙህ አዋጅ መሠረት ወሳኝ ኩነትን እንዱመግብ 

የተመዯበ ኃሊፉ ነው፤ 

4. “አስመዜጋቢ” ማሇት በዙህ አዋጅ መሠረት ወሳኝ ኩነትን የማስመዜገብ ኃሊፉነት 

ያሇበት ሰው ነው፤  

5. “መዯበኛ መኖሪያ ቦታ” ማሇት በፌትሏ ብሓር ሔግ ከአንቀጽ 183 እስከ አንቀፅ 

191 የተዯነገገውን የሚያሟሊ የአንዴ ግሇሰብ መኖሪያ ቦታ ነው፤ 

6. “አግባብ ያሇው የፋዳራሌ አካሌ” ማሇት የወሳኝ ኩነት ምዜገባን ወይም ብሓራዊ 

መታወቂያ መስጠትን በሚመሇከት በሚኒስትሮች ምክር ቤት ዯንብ የተቋቋመ 

አካሌ ነው፤ 

7. “አግባብ ያሇው የክሌሌ አካሌ” ማሇት በዙህ አዋጅ አንቀጽ 5 መሠረት የተቋቋመ 

ወይም የተሰየመ የክሌሌ አካሌ ነው፤  

8. “የአስተዲዯር ጽሔፇት ቤት” ማሇት የወሳኝ ኩነት ምዜገባ የሚከናወንበት የክሌሌ 

ዜቅተኛው የአስተዲዯር እርከን ወይም የወሳኝ ኩነት ምዜገባ መዋቅር ነው፤37  

9. “ብሓራዊ መሇያ ቁጥር” ማሇት አንዴን ኢትዮጵያዊ ከላልች ግሇሰቦች ሇመሇየት 

የሚያገሇግሌ ቁጥር ነው፤ 

10. “ሇአካሇ መጠን መዴረስ” ማሇት የአስራ ስምንት ዓመት እዴሜ መሙሊት ሲሆን 

ከሞግዙት አስተዲዯር ነጻ መውጣትን ይጨምራሌ፤ 

11. “ክሌሌ” ማሇት በኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሔገ መንግሥት 

አንቀጽ 47 (1) የተመሇከተው ክሌሌ ሲሆን የአዱስ አበባ እና የዴሬዲዋ ከተማ 

አስተዲዯሮችን ይጨምራሌ፤ 
                                                           
37 በ23/74 (2009) አ.1049 አንቀፅ 2(1) ተሻሻሇ፡፡ 
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12. “ሰው” ማሇት የተፇጥሮ ሰው ወይም በሔግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካሌ ነው፤ 

13. ማንኛውም በወንዴ ፆታ የተገሇፀው የሴትንም ይጨምራሌ፡፡ 

3. የተፇፃሚነት ወሰን  

ይህ አዋጅ፡- 

1. የወሳኝ ኩነት ምዜገባን በሚመሇከት በማንኛዉም ኢትዮጵያዊ ወይም በኢትዮጵያ 

ውስጥ በሚገኙ የውጭ ዛጎች፤” እና38 

2. ብሓራዊ መታወቂያን በተመሇከተ ሇአካሇ መጠን በዯረሰ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ፤ 

ሊይ ተፇጻሚ ይሆናሌ፡፡ 

ምዕራፌ ሁሇት 

ስሇወሳኝ ኩነት ምዜገባ 

ክፌሌ አንዴ 

የወሳኝ ኩነት መዜጋቢ አካሊት 

4. የፋዳራሌ አካሌ 

የወሳኝ ኩነት ምዜገባ ተግባራትን በአገር አቀፌ ዯረጃ የሚመራ፣ የሚያስተባብርና 

የሚዯግፌ እንዱሁም የምዜገባ መረጃዎችን በማዕከሌ አዯራጅቶ የሚይዜ አግባብ 

ያሇው የፋዳራሌ አካሌ በሚኒስትሮች ምክር ቤት ዯንብ ይቋቋማሌ፡፡ 

5. የክሌሌ አካሌ  

የወሳኝ ኩነት ምዜገባ ተግባራትን በክሌሌ ዯረጃ የሚመራ፣ የሚያስተባብርና የሚዯግፌ 

እንዱሁም የምዜገባ መረጃዎችን አግባብ ሊሇው የፋዳራሌ አካሌ የሚያስተሊሌፌ 

አግባብ ያሇው የክሌሌ አካሌ በእያንዲንደ ክሌሌ የሚቋቋም ወይም የሚሰየም 

ይሆናሌ፡፡ 

6. የክብር መዜገብ ሹም  

1. ክሌልች ሇእያንዲንደ የአስተዲዯር ጽሔፇት ቤት የክብር መዜገብ ሹም 

እንዱመዯብ ማዴረግ አሇባቸው፡፡ 

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀፅ (1) መሰረት የተመዯበ የክብር መዜገብ ሹም በዙህ 

አዋጅ ዴንጋጌዎችና በአዋጁ መሠረት በወጡ ዯንቦችና መመሪያዎች መሠረት፡- 

ሀ/ ወሳኝ ኩነቶችን ይመግባሌ፤  

ሇ/ የወሳኝ ኩነት ምዜገባ ቅጂዎችን ሇሚመሇከታቸው አካሊት ያስተሊሌፊሌ፤ 
                                                           
38 በ23/74 (2009) አ.1049 አንቀፅ 2(2) ተሻሻሇ፡፡ 
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ሏ/ የወሳኝ ኩነት ምዜገባ ምስክር ወረቀት ሇሚመሇከተው ሰው ይሰጣሌ፤ 

መ/ የወሳኝ ኩነት ምዜገባ መረጃዎችን በአግባቡ ይይዚሌ፣ ሚስጥራዊነታቸውንም 

ይጠብቃሌ፤ 

ሠ/ ስሇወሳኝ ኩነት ምዜገባ ሇኅብረተሰቡ የግንዚቤ ማስጨበጫ ሥራ ያከናውናሌ፤ 

 ረ/ አግባብ ባሇው የክሌለ አካሌ የሚሰጡትን ላልች ተግባራት ያከናውናሌ፡፡ 

3. በኢትዮጵያ ሚሲዮን፣ በብሓራዊ መረጃ እና ዯህንነት አገሌግልት፣ በኢትዮጵያ 

መርከቦች እና በሀገር መከሊከያ ሚኒስቴር እንዯ ክብር መዜገብ ሹም ሆነዉ 

እንዱያገሇግለ የተመዯቡ አካሊት እንዯ አግባብነቱ ሇክሌሌ ክብር መዜገብ ሹሞች 

የተሰጡ ተግባራት እና ኃሊፉነቶች ይኖራቸዋሌ፡፡39 

7. የኢትዮጵያ ሚሲዮን እና ስሇስዯተኞች40  

1. የኢትዮጵያ ሚሲዮን በዉጭ ሀገር ሇሚኖሩ ኢትዮጵያዊያን እንዯ አስተዲዯር 

ጽሔፇት ቤት ሆነዉ ያገሇግሊለ፤ ሚሲዮኑ እንዯ ክብር መዜገብ ሹም ሆኖ የሚሰራ 

ሰራተኛም ይመዴባሌ፤ በሚሲዮኑ የሚመዯብ ሰራተኛ እንዯክብር መዜገብ ሹም 

በመሆን ይሰራሌ፡፡ 

2. ሚሲዮን በላሇበት ሀገር የሚኖሩ ኢትዮጵያዊያንን የሚመሇከቱ ወሳኝ ኩነት ምዜገባ 

የዉጭ ጉዲይ ሚኒስቴር በሚያወጣዉ መመሪያ መሰረት የሚፇጸም ይሆናሌ፡፡ 

3. የብሓራዊ መረጃ እና ዯህንነት አገሌግልት ስዯተኞችን በሚመሇከት እንዯ 

አስተዲዯር ጽሔፇት ቤት ሆኖ ያገሇግሊሌ፤ እንዯ ክብር መዜገብ ሹም ሆኖ የሚሰራ 

ሰራተኛም ይመዴባሌ፡፡ 

8. በኢትዮጵያ መርከብ ሊይ ስሇሚከሰት ወሳኝ ኩነት 

1. በኢትዮጵያ መርከብ ሊይ ሇሚከሰት ሌዯት ወይም ሞት መርከቡ እንዯ አስተዲዯር 

ጽሔፇት ቤት ሆኖ ያገሇግሊሌ፡፡ የመርከቡ ካፑቴንም እንዯ ክብር መዜገብ ሹም 

በመሆን ይሠራሌ፡፡ 

2. የኢትዮጵያ መርከብ ካፑቴን ከመርከቡ ሠራተኞች መካከሌ በየጉዝዉ ረዲት 

የክብር መዜገብ ሹም ሉመዴብ ይችሊሌ፡፡ 

9. በግዲጅ ሊይ ያለ የመከሊከያ ሠራዊት አባሊት  

                                                           
39 በ23/74 (2009) አ.1049 አንቀፅ 2(3) አዱስ የገባ ነው፡፡ 
40 በ23/74 (2009) አ.1049 አንቀፅ 2(4) ተሻሻሇ፡፡ 
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1. የአገር መከሊከያ ሚኒስቴር በግዲጅ ሊይ ባለ የመከሊከያ ሠራዊት አባሊት ሊይ 

የሚዯርስ ሞት ምዜገባን በተመሇከተ እንዯ አስተዲዯር ጽሔፇት ቤት ሆኖ 

ያገሇግሊሌ፡፡ 

2. የአገር መከሊከያ ሚኒስቴር እንዯ ክብር መዜገብ ሹም ሆኖ የሚሠራ ኃሊፉ 

ይመዴባሌ፡፡ 

ክፌሌ ሁሇት 

ስሇክብር መዜገብ 

10. የክብር መዜገብ ዓይነቶች 

እያንዲንደ የወሳኝ ኩነት ዓይነት የተሇየ የክብር መዜገብ ይኖረዋሌ፡፡ 

11. የክብር መዜገቦች አገጃጀት 

1. ማንኛዉም የክብር መዜገብ በጥራዜ መሌክ ወይም አግባብ ባሇው ቴክኖልጂ 

ሥርዓት ተጋጅቶ ይዯራጃሌ፡፡41 

2. የክብር መዜገብ በቋሚነት ሇማገሌገሌ በሚያስችሌና ሇአያያዜ በሚያመች ሁኔታ 

ይጋጃሌ፡፡ 

3. የክብር መዜገብ ሽፊን የክብር መዜገቡ የሚመሇከተውን የወሳኝ ኩነት ዓይነትና 

የምዜገባ ቦታውን የሚያመሇክቱ መግሇጫዎችን መያዜ አሇበት፡፡ 

4. በክብር መዜገብ የሚሰፌሩ መረጃዎች በሚመሇከተው ክሌሌ የሥራ ቋንቋና 

በአማርኛ የሚፃፈ ይሆናለ፡፡  

12. ስሇክብር መዜገብ ቅጾችና ቅጅዎች 

1. ማንኛውም የክብር መዜገብ ቅጽ አንዴ ቀሪና ከዙሁ ቀሪ ጋር አንዴ ዓይነት የሆኑ 

መረጃዎችን የያዘ ሦስት ቅጅዎች ይኖሩታሌ፡፡  

2. የክብር መዜገብ ቅጽ ቅጅዎች ከዋናው ቅጽ ተሇይተዉ ሇሚመሇከታቸው አካሊት 

የሚሊኩ ይሆናለ፡፡ 

3. እያንዲንደ ቅጽ ከነቅጅዎቹ ሇአንዴ ወሳኝ ኩነት ምዜገባ ብቻ የሚያገሇግሌ 

ይሆናሌ፡፡ 

4. የክብር መዜገብ የመጨረሻ ገጾች በክብር መዜገቡ ውስጥ የተመገቡትን ኩነቶች 

በአመጋገብ ቅዯም ተከተሌ የሚያመሇክት ማውጫ ይይዚለ፡፡ 

                                                           
41 በ23/74 (2009) አ.1049 አንቀፅ 2(5) ተሻሻሇ፡፡ 
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5. እያንዲንደ የክብር መዜገብ በህትመት ወቅት የራሱ የሆነ መሇያ ኮዴ እንዱኖረው 

ይዯረጋሌ፡፡ 

13. የክብር መዜገቦች ዜግጅትና ስርጭት 

1. ሇክሌሌ የሚያገሇግለ የክብር መዜገቦች አግባብ ካሇው የፋዳራሌ አካሌ ጋር 

በመተባበር አግባብ ባሇው የክሌለ አካሌ ተጋጅተው ሇሁለም የአስተዲዯር 

ጽህፇት ቤቶች ይሰራጫለ፡፡ 

2. ሇኢትዮጵያ ኤምባሲዎችና ቆንስሊ ጽሔፇት ቤቶች፣ ሇኢትዮጵያ መርከቦች እና 

ሇአገር መከሊከያ ሚኒስቴር የሚያገሇግለ የክብር መዜገቦች አግባብ ባሇው 

የፋዳራሌ አካሌ ተጋጅተው ይሰራጫለ፡፡ 

14. የክብር መዜገቦችን ከቦታቸው ማዋወር የማይፇቀዴ ስሇመሆን 

በሚመሇከተው ባሇሥሌጣን ካሌተፇቀዯ በስተቀር የክብር መዜገብን ከተቀመጠበት 

የአስተዲዯር ጽሔፇት ቤት ወዯ ላሊ ቦታ ማዋወር የተከሇከሇ ነው፡፡ 

15. ስሇ ክብር መዜገቦች ዯኅንነት አጠባበቅ 

የክብር መዜገቦችን የመያዜ ኃሊፉነት ያሇበት አካሌ ሇክብር መዜገቦቹ ዯኅንነት 

አጠባበቅ ኃሊፉ ይሆናሌ፡፡ 

16. ስሇክብር መዜገብ መጥፊት፣ መውዯምና መበሊሸት 

1. የክብር መዜገብ የጠፊ፣ የወዯመ ወይም የተበሊሸ እንዯሆነ የክብር መዜገብ ሹሙ 

በዙህ አዋጅ አንቀጽ 45 መሠረት ሇሚመሇከተው አካሌ የተሊሇፈ ቅጂዎችን 

በመጠቀም መዜገቡን መሌሶ ማዯራጀት አሇበት፡፡ 

2. በሚመሇከተው አካሌ ንዴ የተቀመጠ የምዜገባ ቅጽ ቅጅ የጠፊ፣ የወዯመ ወይም 

የተበሊሸ እንዯሆነ ከክብር መዜገቡ ላሊ ቅጅ በመውሰዴ መተካት አሇበት፡፡ 

ክፌሌ ሦስት 

የወሳኝ ኩነት ምዜገባ ሥርዓት 

ንዐስ ክፌሌ አንዴ 

የወሌ ዴንጋጌዎች 

17. መርህ 

1. ማንኛውም ወሳኝ ኩነት ሇሔጋዊ፣ ሇአስተዲዯራዊና ሇስታትስቲክስ ዓሊማዎች 

አስፇሊጊ የሆኑ ዜርዜር መረጃዎችን በያ መሌኩ መመዜገብ አሇበት፡፡ 

2. ማንኛውም ወሳኝ ኩነት ከአንዴ ጊዛ በሊይ መመዜገብ የሇበትም፡፡ 
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3. ማንኛውም አስመዜጋቢ ወሳኝ ኩነትን ሇማስመዜገብ በክብር መዜገብ ሹም ፉት 

በአካሌ መቅረብ አሇበት፡፡ 

4. የክብር መዜገብ ሹሙ ስሇወሳኝ ኩነቱና ተዚማጅ መረጃዎች በክብር መዜገብ ቅጽ 

ሊይ ካሰፇረ በኋሊ ስሇተመገበው መረጃ ትክክሇኛነት አስመዜጋቢው 

እንዱያረጋግጥ ማዴረግ አሇበት፡፡ 

18. ስሇምዜገባ ጊዛ 

1. ከሌዯት በስተቀር ማንኛውም ወሳኝ ኩነት ሉያገይ የሚያስችሌ በቂ ምክንያት 

ከላሇ በስተቀር በ30 ቀናት ውስጥ መመዜገብ አሇበት፡፡ 

2. ማንኛውም ሌዯት ሉያገይ የሚያስችሌ በቂ ምክንያት ከላሇ በስተቀር በ90 ቀናት 

ውስጥ መመዜገብ አሇበት፡፡  

3. የወሳኝ ኩነት ምዜገባ በዙህ አንቀጽ በንዐስ አንቀጽ (1) ወይም (2) በተዯነገገው 

የጊዛ ገዯብ ውስጥ ያሌተፇፀመ እንዯሆነ አስመዜጋቢው የገየበትን ምክንያት 

በማስረጃ ማስዯገፌ አሇበት፡፡ 

19. የመረጃዎች አመጋገብ   

1. ማንኛውም ወሳኝ ኩነት የሚመገበው በዙህ አዋጅ በአንቀጽ 13 መሠረት 

ተጋጅቶ በተሰራጨ የክብር መዜገብ ሊይ ይሆናሌ፡፡ 

2. በክብር መዜገብ የሚሰፌሩ የወሳኝ ኩነት መረጃዎች በተጋጀው የመመዜገቢያ 

ቅጽ ክፌት ቦታ ሊይ መመዜገብ አሇባቸው፡፡  

3. የወሳኝ ኩነት መረጃዎችን ሇመመዜገብ በጥቅም ሊይ የሚውለ ቃሊት ግሌፅ የሆኑና 

ምንም ዓይነት ምህጻረ-ቃሌ፣ ስርዜ፣ ዴሌዜ ወይም ተጨማሪ ቃሌ ያሌተዯረገባቸው 

መሆን አሇባቸው፡፡ 

20. ክሌከሊ 

በዙህ አዋጅ ወይም በአዋጁ መሠረት በወጣ መመሪያ ተሇይተዉ ከተመሇከቱት 

መረጃዎች በስተቀር ላሊ ማንኛውንም ቃሌ በክብር መዜገብም ሆነ በቅጾቹ ሊይ መጻፌ 

የተከሇከሇ ነው፡፡ 

21. ቅጾችን ስሇመሰረዜ 

የምዜገባ ቅጽ በስህተት ሳይሰራበት የተሇሇ እንዯሆነ ወይም በስርዜ ወይም 

በማንኛውም ላሊ ምክንያት አንዴ ምዜገባ እንዯገና መከናወን ያሇበት ከሆነ ቅጹ 
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መስቀሇኛ የሆኑ ሁሇት መስመሮች ተዯርገውበት ይሰረዚሌ፡፡ በጀርባው ሊይም 

“ያሌተሰራበት ቅጽ” የሚሌ ሀረግ ይጻፌበታሌ፡፡ 

22. የተመገቡ መረጃዎችን ስሇማረጋገጥና ስሇማጽዯቅ 

1. የሌዯት፣ የጋብቻ፣ የፌቺ ወይም የሞት አስመዜጋቢ በክብር መዜገቡ ሊይ 

ስሇሰፇሩት መረጃዎች ትክክሇኛነት በፉርማው ማረጋገጥ አሇበት፡፡  

2. ሌጅነትን በፇቃዯኝነት የተቀበሇ ማንኛውም ሰው በክብር መዜገቡ ስሇሰፇረው 

መረጃ ትክክሇኛነት በፉርማው ማረጋገጥ አሇበት፡፡ 

3. ጉዱፇቻ አዴራጊ የሆነ ማንኛውም ሰው በክብር መዜገቡ ስሇሰፇረው መረጃ 

ትክክሇኛነት በፉርማው ማረጋገጥ አሇበት፡፡ 

4. የክብር መዜገብ ሹሙ ምዜገባው የተሟሊ መሆኑን በመጨረሻ አረጋግጦ በመፇረም 

የወሳኝ ኩነት ምዜገባውን ማጽዯቅ አሇበት፡፡ 

23. ስሇፉርማ42 

በዙህ አዋጅ አንቀጽ 22 መሰረት በክብር መዜገብ የሰፇሩ መረጃዎችን በፉርማ 

ማረጋገጥ ያሇበት ሰው፣  

1. ፉርማው በጽሐፌ መፇረም አሇበት፤  

2. በጽሁፌ መፇረም የማይችሌ ሰው በጣት አሻራው ይፇርማሌ፤  

3. በጽሁፌ ወይም በጣት አሻራ መፇረም የማይችሌ ከሆነ ያሌቻሇበት ምክንያት 

ተገሌፆ ምስክር ባሇበት ክብር መዜገብ ሹሙ ይፇርማሌ፡፡  

ንዐስ ክፌሌ ሁሇት 

ስሇሌዯት ምዜገባ 

24. የሌዯት ምዜገባ ይት 

የሌዯት ምዜገባ የሚከተለትን መረጃዎች መያዜ አሇበት፡- 

1. የህፃኑን ሙለ ስም፣ ፆታ፣ የተወሇዯበትን ቀን፣ የትውሌዴ ቦታ፣ የሌዯቱን ዓይነት 

(ነጠሊ ወይም ከአንዴ በሊይ) እና በሌዯት ጊዛ የተዯረገ እርዲታ፤ 

2. የሔፃኑ ወሊጆች ሙለ ስም፣ የትውሌዴ ቀን እና ቦታ፣ መዯበኛ መኖሪያ ቦታ፣ 

የጋብቻ ሁኔታ፣ ዛግነት፣ ሀይማኖት፣ ብሓር እና የወሊጆቹ ወይም የተወከሇዉ 

ወሊጅ ፉርማ፤43 

                                                           
42 በ23/74 (2009) አ.1049 አንቀፅ 2(6) ተሻሻሇ፡፡ 
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3. አስመዜጋቢው የህፃኑ ወሊጅ ያሌሆነ እንዯሆነ የአስመዜጋቢው ሰው ሙለ ስም፣ 

ከህፃኑ ጋር ያሇውን ዜምዴና፣ ፆታ፣ የትውሌዴ ቀንና ቦታ፣ መዯበኛ መኖሪያ 

ቦታና ፉርማ፤ 

4. የክብር መዜገብ ሹሙን ስምና ፉርማ፣ የአስተዲዯር ጽሔፇት ቤቱን ማኅተምና 

የምዜገባውን ቀን፤ እና   

5. አግባብ ባሇው የፋዳራሌ አካሌ የሚወሰኑ ላልች አስፇሊጊ መረጃዎችን፡፡ 

25. ተጥል የተገኘ ህፃን ሌዯት ምዜገባ ይት  

ተጥል የተገኘ ህፃን ሌዯት ምዜገባ፡- 

1. ህፃኑ የተሰጠውን ስም፣ ፆታ፣ ይሆነዋሌ ተብል የሚገመተውን ዕዴሜና የተገኘበትን 

ቀንና ቦታ የሚያመሇክቱ ዜርዜር መረጃዎችን፤ እና 

2. በምዜገባ ቅጹ ጀርባ ሊይ “ተጥል የተገኘ” የሚሌ መግሇጫ፤  

መያዜ አሇበት፡፡ 

26. ሌዯትን የማስመዜገብ ግዳታ 

1. የህፃኑ አባት ወይም እናት፣ ወሊጆቹ የላለ እንዯሆነ የህፃኑ አሳዲሪ ወይም አሳዲሪ 

ከላሇ ህፃኑን በመንከባከብ ሊይ ያሇው ሰው ሌዯቱን የማስመዜገብ ግዳታ አሇበት፡፡ 

2. ህፃኑ ተጥል የተገኘ ወይም ወሊጆቹ የማይታወቁ የሆነ እንዯሆነ ይህንን ሁኔታ 

የሚያውቅ ማንኛውም ሰው በአቅራቢያው ሇሚገኝ ፕሉስ ወይም አግባብ ሊሇው 

ሇላሊ የመንግሥት አካሌ ሪፕርት ማዴረግ አሇበት፡፡ 

3. በዙህ አንቀጽ በንዐስ አንቀጽ (2) መሠረት ሪፕርት የዯረሰው ፕሉስ ወይም 

ማንኛውም ላሊ የመንግስት አካሌ በሦስት ቀን ውስጥ በአቅራቢያው በሚገኘው 

የአስተዲዯር ጽሔፇት ቤት የክብር መዜገብ ሹም ንዴ ቀርቦ ሌዯቱን ማስመዜገብ 

አሇበት፡፡ 

27. ስሇህፃኑ ስም 

1. የክብር መዜገብ ሹሙ ሌዯትን ከመመዜገቡ በፉት ህፃኑ የተሰጠዉን ወይም 

ሉሰጠው የታሰበዉን ስም አስመዜጋቢውን መጠየቅ አሇበት፡፡ 

                                                                                                                                                                                                 
43 በ23/74 (2009) አ.1049 አንቀፅ 2(7) ተሻሻሇ፡፡ 
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2. ሇህፃኑ የተሰጠው ስም ሇክብር መዜገብ ሹሙ ያሌተነገረው እንዯሆነ ወይም 

የተሰጠው የግሌ ስም ሔግን ወይም ሌማዴን የሚቃረን እንዯሆነ የክብር መዜገብ 

ሹሙ የህፃኑን የግሌ ስም ማውጣት አሇበት፡፡ 

28. ስሇሌዯት ምዜገባ ቦታ 

1. የሌዯት ምዜገባ ቦታ ባስመዜጋቢዉ መዯበኛ መኖሪያ ቦታ አቅራቢያ ወይም 

የጉዱፇቻ ሌጅነት ወይም አባትነትን በፌርዴ ቤት ማሳወቅ ከሆነ የጉዱፇቻ 

ስምምነቱን ባጸዯቀው ወይም ውሳኔውን በሰጠው ፌርዴ ቤት አቅራቢያ ወይም 

በመዯበኛ መኖሪያ ቦታቸው አቅራቢያ የሚገኝ አስተዲዯር ጽሔፇት ቤት 

ይሆናሌ፤44  

2. ተጥል የተገኘ ወይም ወሊጁ ያሌታወቀ ህፃን የሌዯት ምዜገባ ቦታ ህፃኑ በተገኘበት 

ቦታ አቅራቢያ የሚገኝ የአስተዲዯር ጽሔፇት ቤት ይሆናሌ፡፡ 

29. ሌዯትን ስሇማሳወቅ45 

1. ሌዯቱ የተከሰተዉ በጤና ተቋም ዉስጥ የሆነ እንዯሆነ ተቋሙ አግባብ ያሊቸዉን 

መረጃዎች የያ ማሳወቂያ ቅጽ ወዱያዉኑ ሞሌቶ ሌዯቱን ሇማስመዜገብ ግዳታ 

ሊሇበት ሰዉ መስጠት አሇበት፡፡  

2. ሌዯቱ የተከሰተዉ ከጤና ተቋም ዉጭ የሆነ እንዯሆነ በዜቅተኛዉ አስተዲዯር 

እርከን ሊይ ያሇዉ የጤና መዋቅር ወይም የጤና ባሇሙያ አግባብ ያሊቸዉን 

መረጃዎች የያ ማሳወቂያ ቅጽ ወዱያዉኑ ሞሌቶ ሌዯቱ የተከሰተበት ቦታ 

ሇሚገኘው የምዜገባ ጽሔፇት ቤት ማሳወቅ አሇበት፡፡ 

                           ንዐስ ክፌሌ ሦስት 

                            ስሇጋብቻ ምዜገባ 

30. ስሇጋብቻ ምዜገባ ይት 

የጋብቻ ምዜገባ የሚከተለትን መረጃዎች መያዜ አሇበት፡-  

1. የተጋቢዎችን ሙለ ስም፣ የትውሌዴ ቀንና ቦታ፣ መዯበኛ መኖሪያ ቦታ፣ ዛግነት፣ 

ብሓርና ሃይማኖት፤ 

2. ጋብቻው የተከናወነበትን ቀን፣ ቦታና ሥርዓት፤ 

3. የተጋቢዎቹን ፉርማ፤ 

                                                           
44 በ23/74 (2009) አ.1049 አንቀፅ 2(8) ተሻሻሇ፡፡ 
45 በ23/74 (2009) አ.1049 አንቀፅ 2(9) ተሻሻሇ፡፡ 
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4. እንዯሁኔታው ጋብቻው ስሇመፇጸሙ የቀረበ ማስረጃ ወይም የሰው ምስክሮች ስምና 

መዯበኛ መኖሪያ ቦታ፤  

5. የክብር መዜገብ ሹሙን ስምና ፉርማ፣ የአስተዲዯር ጽሔፇት ቤቱን ማኅተምና 

የምዜገባውን ቀን፤ እና 

6. አግባብ ባሇው የፋዳራሌ አካሌ የሚወሰኑ ላልች አስፇሊጊ መረጃዎች፡፡ 

31. ጋብቻን የማስመዜገብ ግዳታ 

1. ጋብቻው የተፇፀመው በክብር መዜገብ ሹም ፉት ከሆነ የክብር መዜገብ ሹሙ 

ጋብቻውን ወዱያውኑ መመዜገብ አሇበት፡፡  

2. ጋብቻው በሃይማኖታዊ ወይም በባህሊዊ ሥርዓት የተፇፀመ እንዯሆነ ተጋቢዎቹ 

በዙህ አዋጅ አንቀጽ 33 የተመሇከተውን ማስረጃ ሇክብር መዜገብ ሹም አቅርበው 

ጋብቻውን ማስመዜገብ አሇባቸው፡፡ 

32. የጋብቻ ምዜገባ ቦታ 

የጋብቻ ምዜገባ ቦታ ተጋቢዎች በጋራ የሚወስኑት ቦታ፣ ከተጋቢዎቹ አንደ ይኖርበት 

የነበረው ቦታ ወይም ከተጋቢዎቹ የአንዯኛው ወሊጆች ወይም የቅርብ መድች 

የሚኖሩበት መዯበኛ መኖሪያ ቦታ ይሆናሌ፡፡  

33. በሃይማኖታዊ ወይም ባህሊዊ ሥርዓት የተፇጸመ ጋብቻ ማስረጃ 

ጋብቻው የተፇፀመው በሃይማኖታዊ ወይም በባህሊዊ ሥርዓት መሠረት ከሆነ፡- 

1. የተጋቢዎቹን ስም፣ ዕዴሜና መዯበኛ መኖሪያ ቦታ፤ 

2. ጋብቻው የተፇጸመበትን ቀንና ቦታ፤ እና 

3. የምስክሮችን ስም እና መዯበኛ መኖሪያ ቦታ፤ 

የያ የጋብቻ ማስረጃ ጋብቻውን ባስፇፀመው የሃይማኖት ተቋም ወይም ጋብቻውን 

ባስፇጸሙት ሽማግላዎች ሇተጋቢዎቹ ወዱያውኑ መሰጠት አሇበት፡፡  

                            ንዐስ ክፌሌ አራት 

                             ስሇፌቺ ምዜገባ 

34. የፌቺ ምዜገባ ይት 

የፌቺ ምዜገባ የሚከተለትን መረጃዎች መያዜ አሇበት፡- 

1. የተፊቺዎቹን ሙለ ስም፣ የትውሌዴ ቀንና ቦታ፣ መዯበኛ መኖሪያ ቦታ፣ ዛግነት፣ 

ብሓርና ሃይማኖት፤ 

2. ጋብቻው የተፇፀመበትን ቀንና ቦታ እና ፌቺው የተፇፀመበትን ቀን፤ 
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3. ስሇፌቺው መፇፀም ሥሌጣን ባሇው ፌርዴ ቤት የተሰጠውን ውሳኔ የሚያመሇክት 

መግሇጫ፤ 

4. የክብር መዜገብ ሹሙን ስምና ፉርማ፣ የአስተዲዯር ጽሔፇት ቤቱን ማህተምና 

የምዜገባውን ቀን፤ እና 

5. አግባብ ባሇው የፋዳራሌ አካሌ የሚወሰኑ ላልች አስፇሊጊ መረጃዎችን፡፡ 

35. ፌቺን የማስመዜገብ ግዳታ  

ተፊቺዎች በጋራ ወይም ከተፊቺዎቹ አንደ ሥሌጣን ባሇው ፌርዴ ቤት የተወሰነ 

የፌቺ ውሳኔን ሇክብር መዜገብ ሹም በማቅረብ በዙህ አዋጅ በአንቀጽ 18 በንዐስ 

አንቀጽ (1) በተዯነገገው ጊዛ ውስጥ ፌቺውን ማስመዜገብ አሇባቸው፡፡ 

36. የፌቺ ምዜገባ ቦታ 

የፌቺ ምዜገባ ቦታ የፌቺ ምዜገባ ቦታ ፌቺዉ የተፇጸመበት ፌርዴ ቤት አቅራቢያ 

በሚገኝ አስተዲዯር ጽሔፇት ቤት ወይም በተፊቺዎች መዯበኛ መኖሪያ ቦታ በሚገኝ 

አስተዲዯር ጽሔፇት ቤት ይሆናሌ፡፡46 

37. የፌቺ ማስረጃ   

የፌቺ ውሳኔ የሰጠ ማንኛውም ፌርዴ ቤት የውሳኔውን ቅጅ ሇተፊቺዎቹ ወዱያውኑ 

መስጠት አሇበት፡፡ 

                         ንዐስ ክፌሌ አምስት 

                          ስሇሞት ምዜገባ 

38. የሞት ምዜገባ ይት 

የሞት ምዜገባ የሚከተለትን መረጃዎች መያዜ አሇበት፡- 

1. የሟችን ሙለ ስም፣ ማእረግ፣ ፆታ፣ እዴሜ፣ ሥራ፣ መዯበኛ መኖሪያ፣ ዛግነት፣ 

ብሓርና ሃይማኖት፤  

2. የሞቱን ቀን፣ ቦታ፣ ምክንያትና ካሇም ሞቱን የሚያረጋግጠውን ማስረጃ 

የሚያመሇክት መግሇጫ፤ 

3. የክብር መዜገብ ሹሙን ስምና ፉርማ፣ የአስተዲዯር ጽሔፇት ቤቱን ማህተምና 

የምዜገባውን ቀን፤ እና 

4. አግባብ ባሇው የፋዳራሌ አካሌ የሚወሰኑ ላልች አስፇሊጊ መረጃዎችን፡፡ 

39. ሞትን የማስመዜገብ ግዳታ 
                                                           
46 በ23/74 (2009) አ.1049 አንቀፅ 2(10) ተሻሻሇ፡፡ 
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1. ከሟች ጋር አብሮ ይኖር የነበረ ሰው ሟች መሞቱን ማስመዜገብ አሇበት፡፡ 

2. ከሟች ጋር አብሮ ይኖር የነበረ ሰው የላሇ እንዯሆነ የሟች የስጋ ወይም የጋብቻ 

መድች፣ እነዙህ የላለ እንዯሆነ የቅርብ ጎረቤት ወይም ስሇሟቹ መሞት 

የሚያውቅ ማንኛውም ሰው ሟች መሞቱን ማስመዜገብ አሇበት፡፡ 

3. በአዯጋ ወይም ባሌታወቀ ምክንያት ሞቶ ማንነቱ ስሊሌታወቀ አስክሬን ሪፕርት 

የተቀበሇ ፕሉስ ሪፕርቱ ከዯረሰው ቀን በኋሊ ባለት ሦስት ቀናት ውስጥ ሞቱን 

ማስመዜገብ አሇበት፡፡ 

40. በግዲጅ ሊይ ስሊሇ የመከሊከያ ሠራዊት አባሌ ሞት 

የመከሊከያ ሠራዊት አባሌ በግዲጅ ሊይ እያሇ ከሞተ የክፌለ አዚዥ በአገር መከሊከያ 

ሚኒስቴር እንዯ ክብር መዜገብ ሹም እንዱሠራ ሇተመዯበው ኃሊፉ ሞቱን በማሳወቅ 

ማስመዜገብ አሇበት፡፡ 

41. በጋራ መኖሪያ ሥፌራ፣ በማረሚያ ቤት ወይም በጤና ተቋም ስሇተከሰተ ሞት 

1. ሞቱ የተከሰተው በአዲሪ ትምህርት ቤት ወይም በላሊ የጋራ መኖሪያ ስፌራ የሆነ 

እንዯሆነ የተቋሙ ኃሊፉ በአምስት ቀን ውስጥ ሞቱን ማስመዜገብ አሇበት፡፡  

2. ሞቱ የተከሰተው በማረሚያ ቤት ውስጥ የሆነ እንዯሆነ ወይም የሞት ቅጣት ፌርዴ 

የተፇጸመ እንዯሆነ የማረሚያ ቤቱ ኃሊፉ በአምስት ቀን ውስጥ ሞቱን ማስመዜገብ 

አሇበት፡፡  

3. ሞቱ የተከሰተዉ በጤና ተቋም ዉስጥ ከሆነ ወይም አስክሬን ሇምርመራ ወዯ ጤና 

ተቋሙ የመጣ እንዯሆነ ተቋሙ የሟችን ስም፣ ጾታ እና የትዉሌዴ ቀን፣ 

የሞተበትን ቀን፣ ቦታ እና የሞቱን ምክንያት እና የመሳሰለ መረጃዎችን የያ 

የሞት ማሳወቂያ ቅጽ ወዱያዉኑ ሞሌቶ ሞቱን የማስመዜገብ ግዳታ ሊሇበት ሰዉ 

መስጠት አሇበት፡፡47  

4. ሞቱ የተከሰተዉ ከጤና ተቋም ዉጭ የሆነ እንዯሆነ በዜቅተኛዉ አስተዲዯር እርከን 

ሊይ ያሇዉ የጤና መዋቅር ወይም የጤና ባሇሙያ አግባብ ያሊቸዉን መረጃዎች 

የያ ማሳወቂያ ቅጽ ወዱያዉኑ ሞሌቶ ሞቱ የተከሰተበት ቦታ ሇሚገኘው 

አስተዲዯር ጽሔፇት ቤት ማሳወቅ አሇበት፡፡48 

42. በአዯጋ ምክንያት ስሇሞቱ ብዘ ሰዎች  

                                                           
47 በ23/74 (2009) አ.1049 አንቀፅ 2(11) ተሻሻሇ፡፡ 
48 በ23/74 (2009) አ.1049 አንቀፅ 2(11) አዱስ የገባ ነው፡፡ 
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በአዯጋ ምክንያት ብዘ ሰዎች በአንዴ ሊይ ሲሞቱ አዯጋው ከዯረሰባቸው ሰዎች 

መካከሌ ከአዯጋው በኋሊ ሉገኝ ያሌቻሇ ሰው ስሇአዯጋው መከሰትና የጠፊው ሰው 

በአዯጋው ወቅት ከተጎጂዎቹ ጋር አብሮ የነበረ ስሇመሆኑ ባጣራው አካሌ የተሰጠ 

ማስረጃ ሲቀርብ መሞቱ ይመገባሌ፡፡ 

43. ስሇሞት ምዜገባ ቦታ 

1. የሞት ምዜገባ ቦታ በሟች መዯበኛ መኖሪያ ቦታ አቅራቢያ የሚገኝ የአስተዲዯር 

ጽሔፇት ቤት ይሆናሌ፡፡ 

2. ማንነቱ ወይም መዯበኛ መኖሪያ ቦታው ሇማይታወቅ ሟች የሞት ምዜገባ ቦታ 

አስክሬኑ በተገኘበት ቦታ አቅራቢያ የሚገኝ የአስተዲዯር ጽሔፇት ቤት ይሆናሌ፡፡ 

3. በዙህ አዋጅ አንቀጽ 41(1) መሠረት የሚፇጸም የሞት ምዜገባ ቦታ 

በአስመዜጋቢው ተቋም አቅራቢያ የሚገኝ የአስተዲዯር ጽሔፇት ቤት ይሆናሌ፡፡ 

44. ስሇመጥፊት  

1. ማንኛውም ሰው የጠፊን ሰው በሚመሇከት አግባብ ባሊቸው የፌትሏ ብሓር ሔግ 

ዴንጋጌዎች መሠረት ሥሌጣን ሊሇው ፌርዴ ቤት አመሌክቶ ስሇመጥፊቱ ወይም 

ስሇመሞቱ ውሳኔ ያሰጠ እንዯሆነ የውሳኔውን ግሌባጭ በጠፊው ሰው የመጨረሻው 

መዯበኛ መኖሪያ ቦታ አቅራቢያ ሇሚገኘው የአስተዲዯር ጽሔፇት ቤት የክብር 

መዜገብ ሹም አቅርቦ ሞቱን ማስመዜገብ አሇበት፡፡ 

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት የተመገበ ሞትን የሚመሇከት 

የመጥፊት ውሳኔን የሚሽር ሥሌጣን ባሇው ፌርዴ ቤት የተሰጠ ላሊ ውሳኔ ሇክብር 

መዜገብ ሹሙ የዯረሰው እንዯሆነ የቀዴሞው የሞት ምዜገባ መሰረዜ አሇበት፡፡ 

                                 ክፌሌ አራት 

               የወሳኝ ኩነት ምዜገባ ቅጂዎች እና የምስክር ወረቀት 

45. የምዜገባ ቅጂዎችን ስሇማስተሊሇፌ49 

1. የክብር መዜገብ ሹሙ የወሳኝ ኩነት ምዜገባ በተጠናቀቀ በ45 ቀናት ውስጥ 

የምዜገባ ቅጹን ሦስት ቅጂዎች አግባብ ሊሇው የክሌለ አካሌ መሊክ አሇበት፡፡ 

                                                           
49 በ23/74 (2009) አ.1049 አንቀፅ 2(12) መሰረት የዙህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፆች (1) እና (3) ተሰርው የተተኩ 
ሲሆን ከንዐስ አንቀጽ (3) ቀጥል አዱስ ንዐስ አንቀጽ (4) ተጨምሮ ነባሮቹ ንዐስ አንቀፆች (4)፣ (5)፣ (6) እና 
(7) እንዯቅዯም ተከተሊቸው (5)፣ (6)፣ (7) እና (8) ሆነው ተሸጋሽገዋሌ፡፡  
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2. አግባብ ያሇው የክሌለ አካሌ በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት ከዯረሱት 

የምዜገባ ቅጽ ቅጂዎች ሁሇቱን በዯረሱት በ30 ቀናት ውስጥ አግባብ ሊሇው 

የፋዳራሌ አካሌ መሊክ አሇበት፡፡ 

3. የኢትዮጵያ ሚሲዮን የወሳኝ ኩነት ምዜገባ ባጠናቀቀ በ30 ቀናት ውስጥ የምዜገባ 

ቅጹን ሦስት ቅጂዎች ሇውጭ ጉዲይ ሚኒስቴር መሊክ አሇበት፡፡ 

4. የብሓራዊ መረጃ እና ዯህንነት አገሌግልት የወሳኝ ኩነት ምዜገባ ባጠናቀቀ በ30 

ቀናት ውስጥ የምዜገባ ቅጹን ሁሇት ቅጂዎች አግባብ ሊሇው የፋዯራሌ አካሌ መሊክ 

አሇበት፡፡ 

5. የውጭ ጉዲይ ሚኒስቴር በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (3) መሠረት ከዯረሱት 

የምዜገባ ቅጽ ቅጂዎች ሁሇቱን በዯረሱት በ10 ቀናት ውስጥ አግባብ ሊሇው 

የፋዳራሌ አካሌ መሊክ አሇበት፡፡ 

6. የአገር መከሊከያ ሚኒስቴር እያንዲንደን በግዲጅ ሊይ ያሇ የመከሊከያ ሠራዊት 

አባሌ ሞት ምዜገባ ቅጽ ሁሇት ቅጅዎችን አግባብ ሊሇው የፋዳራሌ አካሌ መሊክ 

አሇበት፡፡ 

7. የኢትዮጵያ መርከብ ካፑቴን የወሳኝ ኩነት ምዜገባ በተጠናቀቀ በ30 ቀናት ውስጥ 

የምዜገባ ቅጹን ሁሇት ቅጂዎች አግባብ ሊሇው የፋዳራሌ አካሌ መሊክ አሇበት፡፡ 

8. አግባብ ያሇው የፋዳራሌ አካሌ በዙህ አንቀጽ መሠረት ከዯረሱት የምዜገባ ቅጽ 

ቅጂዎች አንደን በዯረሰው በ30 ቀናት ውስጥ ሇማዕከሊዊ ስታትስቲክስ ኤጀንሲ 

መሊክ አሇበት፡፡ 

46. የወሳኝ ኩነት ምዜገባ ምስክር ወረቀት አገጃጀት50 

1. የወሳኝ ኩነት ምዜገባ ምስክር ወረቀት በክብር መዜገብ ሊይ ከሰፇሩት መረጃዎች 

ወሳኝ የሆኑትን የተመረጡትን መያዜ አሇበት፡፡ 

2. የወሳኝ ኩነት ምዜገባ ምስክር ወረቀት በሚመሇከተዉ ክሌሌ የሥራ ቋንቋ እና 

በአማርኛ የሚጋጅ ሆኖ እንዯ አግባብነቱ እንግሉኛ ቋንቋን ሉጨምር ይችሊሌ፡፡  

3. የኢትዮጵያ ሚሲዮን፣ የብሓራዊ መረጃ እና ዯህንነት አገሌግልት፣ የኢትዮጵያ 

መርከቦች እና የሀገር መከሊከያ ሚኒስቴር የወሳኝ ኩነት ምዜገባ ምስክር ወረቀትን 

በአማርኛ እና በእንግሉኛ ቋንቋዎች ያጋጃለ፡፡ 

47. የወሳኝ ኩነት ምዜገባ ምስክር ወረቀት ስሇመስጠት 
                                                           
50 በ23/74 (2009) አ.1049 አንቀፅ 2(13) ተሻሻሇ፡፡ 
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1. የሌዯት ምዜገባ ምስክር ወረቀት በዙህ አዋጅ መሠረት ሌዯቱን ሊስመገበው ሰው 

ይሰጣሌ፡፡ 

2. የጋብቻ ምዜገባ የምስክር ወረቀት በሁሇት ቅጂዎች ተጋጅቶ ሇተጋቢዎች 

ሇእያንዲንዲቸው ይሰጣሌ፡፡ 

3. የፌቺ ምዜገባ የምስክር ወረቀት በሁሇት ቅጂዎች ተጋጅቶ ሇተፊቺዎች 

ሇእያንዲንዲቸው ይሰጣሌ፡፡ 

4. የሞት ምዜገባ ምስክር ወረቀት በዙህ አዋጅ መሠረት ሞቱን ሊስመገበው ሰው 

ይሰጣሌ፡፡ 

5. ላልች የወሳኝ ኩነትን እንዱመቡ ሥሌጣን የተሰጣቸው አካሊት የወሳኝ ኩነት 

ምዜገባ ምስክር ወረቀት የሚሰጡት በሚኒስትሮች ምክር ቤት በሚያወጣው ዯንብ 

መሰረት የአገሌግልት ክፌያ በማስከፇሌ ይሆናሌ፤ ክሌልች የራሳቸውን 

የአገሌግልት ክፌያ ዯንብ ሉያወጡ ይችሊለ፡፡51 

6. የወሳኝ ኩነት ምዜገባ ምስክር ወረቀት የጠፊበት ወይም የተበሊሸበት ማንኛውም 

ሰው አግባብ ያሇውን የአገሌግልት ክፌያ በመፇጸም ምትክ የምስክር ወረቀት 

የማግኘት መብት ይኖረዋሌ፡፡ 

48. የማስረጃነት ክብዯት 

በዙህ አዋጅ አንቀጽ 47 መሠረት በተሰጠ የምዜገባ ምስክር ወረቀት በክብር መዜገቡ 

ሊይ ከሰፇሩት መረጃዎች ጋር እኩሌ የማስረጃነት ክብዯት ይኖረዋሌ፡፡  

ክፌሌ አምስት 

የክብር መዜገብ መረጃዎችን ስሇማረም 

49. የአጻጻፌ ስህተትን ስሇማረም  

1. የክብር መዜገብ ሹም ጉዲዩ በሚመሇከተው ሰው ጥያቄ መሠረት የክብር መዜገብ 

መረጃዎችን የሚመሇከት የአፃፃፌ ስህተትን ያርማሌ፡፡ 

2. እርማቱ የቃሌ ወይም ቁጥር መሰረዜን የሚያስከትሌ የሆነ እንዯሆነ ቃለ ወይም 

ቁጥሩ ከተሰረም በኋሊ በሚነበብበት ሁኔታ ይሠረዚሌ፡፡ 

3. እርማቱ የምዜገባ ቅጹ ቅጅዎችንም የሚመሇከት ሲሆን የክብር መዜገብ ሹሙ 

ስሇእርማቱ ቀዯም ሲሌ ቅጅዎቹ ሇዯረሷቸው አካሊት ሁለ ማሳወቅ አሇበት፡፡ 

50. ላልች እርማቶች 
                                                           
51 በ23/74 (2009) አ.1049 አንቀፅ 2(14) ተሻሻሇ፡፡ 
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በፌርዴ ቤት ውሳኔ ሊይ ተመሥርቶ ካሌሆነ በስተቀር ከአፃፃፌ ስህተት ውጭ የሆኑ 

በክብር መዜገብ ውስጥ የሰፇሩ መረጃዎችን የሚመሇከቱ ላልች እርማቶችን ማዴረግ 

የተከሇከሇ ነው፡፡  

51. የእርምት ጥያቄ ስሇማቅረብ 

በክብር መዜገብ የሰፇረ መረጃ እንዱታረም በዏቃቤ ሔግ፣ በክብር መዜገብ ሹም 

ወይም ጉዲዩ በሚመሇከተው ማንኛውም ሰው ሇፌርዴ ቤት ማመሌከቻ ሉቀርብ 

ይችሊሌ፡፡ 

52. የፌርዴ ቤት ውሳኔ  

1. ፌርዴ ቤቱ በዙህ አዋጅ አንቀጽ 51 መሠረት የቀረበሇትን ማመሌከቻ መርምሮ 

የቀዴሞው ምዜገባ እንዱታረም ወይም አዱስ ምዜገባ እንዱከናወን ሉወስን 

ይችሊሌ፡፡ 

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት የተሰጠ የፌርዴ ቤት ውሳኔ በዙህ አዋጅ 

አንቀጽ 53 ወይም አንቀጽ 54 መሠረት እርማት እስከሚዯረግ ወይም አዱስ 

ምዜገባ እስከሚከናወን ዴረስ ውሳኔው ከክብር መዜገቡ ጋር እኩሌ ክብዯት ያሇው 

ማስረጃ ሆኖ ያገሇግሊሌ፡፡ 

3. የቀዴሞ ምዜገባ እንዱታረም ወይም አዱስ ምዜገበ እንዱከናወን በፌርዴ ቤት 

ከተወሰነ ውሳኔው ከተሰጠበት ቀን ጀምሮ በ30 ቀን ውስጥ ምዜገባው በውሳኔው 

መሰረት መከናወን አሇበት፡፡52 

53. የእርማት አመጋገብ 

1. በመዜገቡ ውስጥ እንዱታረሙ የፌርዴ ቤት ውሳኔ የተሰጠባቸው መረጃዎች 

ከተሰረዘም በኋሊ እንዱነበቡ ሆነው ይሰረዚለ፡፡  

2. በተሰረዘት ምትክ የሚገቡ ወይም ተጨማሪ ሆነው የሚገቡ መረጃዎች የፌርዴ 

ቤቱን ውሳኔ በመጥቀስ በምዜገባ ቅጹ ጀርባ እንዱሰፌሩ ይዯረጋሌ፡፡ 

3. የክብር መዜገብ ሹሙ የፌርዴ ቤቱን ውሳኔ በመጥቀስ የምዜገባ ቅጹ ቅጂዎች 

ቀዯም ሲሌ የዯረሷቸው አካሊት ሁለ እርማቱን እንዱያውቁት ማዴረግ አሇበት፡፡ 

54. አዱስ ምዜገባ ስሇማከናወን 

1. በምዜገባው ሊይ የሚዯረገው እርማት ሰፉ ማስተካከያዎችን የሚያስከትሌ ሆኖ 

ሲገኝ ፌርዴ ቤቱ ምዜገባው ተሰርዝ በአዱስ ምዜገባ እንዱተካ ሉያዜ ይችሊሌ፡፡  
                                                           
52 በ23/74 (2009) አ.1049 አንቀፅ 2(15) መሰረት አዱስ የገባ ነው፡፡ 
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2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት አዱስ ምዜገባ ሲከናወን፡- 

  ሀ/ የቀዴሞው የምዜገባ ቅጽ ተሰርዝ በጀርባው ሊይ የፌርዴ ቤቱን ውሳኔና  

አዱሱን ምዜገባ የያውን ቅጽ የሚያመሇክት ማጣቀሻ ይሰፌራሌ፤ 

  ሇ/ አዱሱን ምዜገባ በያው ቅጽ ጀርባ ሊይ የፌርዴ ቤቱን ውሳኔና የቀዴሞውን 

ምዜገባ የያውን ቅጽ የሚያመሇክት ማጣቀሻ ይሰፌራሌ፡፡ 

3. በዙህ አንቀጽ መሠረት አዱስ ምዜገባ ሲከናወን፡-  

ሀ/ የምዜገባ ቅጹ ቅጂዎች በዙህ አዋጅ አንቀጽ 45 መሠረት ሇሚመሇከታቸው 

አካሊት መተሊሇፌ አሇባቸው፤ 

ሇ/ በዙህ አዋጅ አንቀጽ 47 መሠረት ጉዲዩ ሇሚመሇከተው ሰው ምትክ የምዜገባ 

ምስክር ወረቀት ይሰጣሌ፡፡ 

ምዕራፌ ሦስት 

ስሇ ብሓራዊ መታወቂያ 

55. ስሇ ብሓራዊ መታወቂያ ሰጪ አካሌ 

ብሓራዊ መታወቂያ የመስጠት ሥሌጣንና ተግባር የሚኖረው አግባብ ያሇው 

የፋዳራሌ አካሌ በሚኒስትሮች ምክር ቤት በሚወጣ ዯንብ ይቋቋማሌ፡፡ 

56. ብሓራዊ መታወቂያ የማውጣት ግዳታ 

1. ማንኛውም ሇአካሇ መጠን የዯረሰ ኢትዮጵያዊ ብሓራዊ መታወቂያ ማውጣት 

አሇበት፡፡ 

2. ማንኛውም ሇአካሇ መጠን ያሌዯረሰ ኢትዮጵያዊ ወሊጅ ወይም አሳዲሪ ይህንኑ ሌጅ 

በራሱ የቤተሰብ መዜገብ ሊይ ማስመዜገብ አሇበት፡፡ 

57. ሇብሓራዊ መታወቂያ ስሇ መመዜገብ 

1. በዙህ አዋጅ በአንቀጽ 56(1) መሠረት ብሓራዊ መታወቂያ የማውጣት ግዳታ 

ያሇበት ማንኛውም ኢትዮጵያዊ አግባብ ያሇው የፋዳራሌ አካሌ በማስታወቂያ 

በሚገሌፀው ቦታና ጊዛ መመዜገብ አሇበት፡፡ 

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት የሚዯረግ ምዜገባ የሚከተለትን 

የተመዜጋቢውን መረጃዎች መያዜ አሇበት፡- 

  ሀ/ ሙለ ስም ከነአያት፤ 

  ሇ/ ሌዩ ምሌክት ካሇ ይህንኑ ምሌክት፤ 

  ሏ/ የወሊጆቹን ሙለ ስምና ዛግነት፤ 
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  መ/ የትውሌዴ ቀንና ቦታ፤ 

  ሠ/ ፆታና የጋብቻ ሁኔታ፤ 

  ረ/ መዯበኛ መኖሪያ ቦታና ሥራ፤ 

  ሰ/ ብሓርና ሃይማኖት፤ 

  ሸ/ ፍቶግራፌና የጣት አሻራ፤ እና 

  ቀ/ ላልች አግባብ ባሇው የፋዳራሌ አካሌ የሚወሰኑ አስፇሊጊ መረጃዎች፡፡ 

3. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2)(ሸ) ስሇጣት አሻራ የተዯነገገው ቢኖርም በአካሌ 

ጉዲት ምክንያት የጣት አሻራውን መስጠት የማይችሌ ሰው አግባብ ባሇው ኃሊፉ 

ፉት ቀርቦ ላሊ የማጣሪያ ዳ በመጠቀም ይመገባሌ፡፡  

4. አግባብ ያሇው የፋዳራሌ አካሌ የብሓራዊ መታወቂያ ሇማግኘት የሚመገበውን 

ሰው ማንነት በጥንቃቄ ማረጋገጥ አሇበት፡፡ 

5. አግባብ ያሇው የፋዳራሌ አካሌ የተመዜጋቢውን ማንነት ሇማረጋገጥ አስፇሊጊ 

ጥያቄዎችን የመጠየቅና ሉሟለ የሚገባቸው ማስረጃዎችን እንዱያቀርብ የማዴረግ 

ሥሌጣን ይኖረዋሌ፡፡ 

6. ተመዜጋቢው በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) መሠረት የተሰጠው መረጃ ትክክሇኛ 

መሆኑን ማረጋገጥ አሇበት፡፡ 

58. ብሓራዊ መታወቂያ ስሇመስጠት 

1. አግባብ ያሇው የፋዳራሌ አካሌ በዙህ አዋጅ አንቀጽ 57(2) የተረሩትን 

መረጃዎች አሟሌቶ ሇሚያቀርብና በዙህ አዋጅ መሠረት በወጣው ዯንብ 

የተወሰነውን የአገሌግልት ክፌያ ሇፇጸመ ኢትዮጵያዊ ብሓራዊ መታወቂያ 

ይሰጣሌ፡፡ 

2. በዙህ አንቀጽ መሠረት የሚሰጥ ብሓራዊ መታወቂያ በዙህ አዋጅ አንቀጽ 59  

ሇተመሇከተው ፀንቶ ሇሚቆይበት ጊዛ ሳይበሊሽ እንዱያገሇግሌ ሆኖ የተጋጀና 

ሚስጥራዊ መሇያ ያሇው ሆኖ የሚከተለትን መረጃዎች መያዜ አሇበት፡- 

  ሀ/ የባሇመታወቂያውን ሙለ ስም ከነአያት፣ ፆታ፣ የትውሌዴ ቀንና ቦታ፣    

     መዯበኛ መኖሪያ ቦታ፣ ፍቶግራፌ፣ የጣት አሻራና ፉርማ፤ 

  ሇ/ የብሓራዊ መሇያ ቁጥርና የመታወቂያ ካርዴ ቁጥር፤ እና 

  ሏ/ የተሰጠበትንና አገሌግልቱ የሚያበቃበት ቀን፡፡  
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3. አግባብ ያሇው የፋዳራሌ አካሌ ብሓራዊ መታወቂያ ከመስጠቱ በፉት 

ተመዜጋቢው ግሇሰብ አስቀዴሞ ብሓራዊ መታወቂያ አሇመውሰደን ማረጋገጥ 

አሇበት፡፡ 

4. አግባብ ያሇው የፋዳራሌ አካሌ የሚሰጠው ብሓራዊ የመሇያ ቁጥር አስቀዴሞ 

ሇላሊ ዛጋ ያሌተሰጠ መሆኑን ማረጋገጥ አሇበት፡፡ 

5. አግባብ ያሇው የፋዳራሌ አካሌ በሚያስታውቀው የጊዛ ገዯብ ውስጥ በመመዜገብ 

ብሓራዊ መታወቂያ ያሌወሰዯ ኢትዮጵያዊ ከአቅም በሊይ በሆነ ምክንያት መሆኑን 

ማስረዲት ካሌቻሇ ግይቶ በመመዜገብ መታወቂያውን ሇመውሰዴ በዙህ አዋጅ 

መሠረት በወጣ ዯንብ የተወሰነውን ተጨማሪ የአገሌግልት ክፌያ እንዱፇጽም 

ይዯረጋሌ፡፡ 

59. ብሓራዊ መታወቂያ ጸንቶ የሚቆይበት ጊዛና  እዴሳት 

1. ብሓራዊ መታወቂያ ጸንቶ የሚቆየው ከተሰጠበት ቀን ጀምሮ ሇአሥር ዓመት 

ይሆናሌ፡፡ 

2. ብሓራዊ መታወቂያ ጸንቶ የሚቆይበት ጊዛ እንዲበቃ ይታዯሳሌ፡፡ 

60. የብሓራዊ መታወቂያ ያዥ ግዳታዎች 

1. የብሓራዊ መታወቂያ ያዥ፡-  

ሀ/ መታወቂያውን በጥንቃቄ መያዜና ሁሌ ጊዛ ይዝ መንቀሳቀስ፤  

ሇ/ በሚመሇከተው አካሌ ሲጠየቅ መታወቂያውን ማሳየት፤  

ሏ/ መታወቂያው በያዚቸው መረጃዎች ሊይ ሇውጥ ያጋጠመ እንዯሆነ ሇውጡን አግባብ 

ሊሇው የፋዳራሌ አካሌ በ15 ቀናት ውስጥ ማሳወቅ፤ 

መ/ መታወቂያው ጸንቶ የሚቆይበት ጊዛ እንዲበቃ አግባብ ሊሇው የፋዳራሌ አካሌ 

አቅርቦ ማሳዯስ አሇበት፡፡ 

2. ማንኛውም ዛግነቱን የቀየረ ኢትዮጵያዊ የተሰጠውን ብሓራዊ መታወቂያ 

ወዱያውኑ አግባብ ሊሇው የፋዳራሌ አካሌ መመሇስ አሇበት፡፡ 

3. ብሓራዊ መታወቂያው በዙህ አዋጅ በአንቀጽ 61 መሠረት የተሰረበት ሰው 

መታወቂያውን አግባብ ሊሇው የፋዳራሌ አካሌ መመሇስ አሇበት፡፡ 

61. ስሇብሓራዊ መታወቂያ መሰረዜ 
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1. ብሓራዊ መታወቂያ የተሰጠው በምዜገባው ወቅት በተሰጠ የተጭበረበረ ወይም 

የተሳሳተ መረጃ ሊይ ተመስርቶ መሆኑ ከተረጋገጠ ባሇመታወቂያው በወንጀሌ 

መጠየቁ እንዯተጠበቀ ሆኖ መታወቂያው ይሰረዚሌ፡፡ 

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት መታወቂያው የተሰረበት ኢትዮጵያዊ 

እንዯገና ተመዜግቦ ብሓራዊ መታወቂያ ማውጣት አሇበት፡፡ 

62. የብሓራዊ መታወቂያ መጥፊት ወይም መበሊሸት 

1. ብሓራዊ መታወቂያ የጠፊበት ወይም የተበሊሸበት ማንኛውም ሰው፡- 

  ሀ/ መታወቂያው ስሇመጥፊቱ ሇፕሉስ ሪፕርት ማዴረጉን የሚገሌጽ ማስረጃ፤  

    ወይም 

  ሇ/ የተበሊሸውን መታወቂያ፤  

      በማያያዜ ምትክ ብሓራዊ መታወቂያ እንዱሰጠው አግባብ ሊሇው የፋዳራሌ አካሌ  

      ማመሌከት አሇበት፡፡ 

2. አመሌካቹ በዙህ አዋጅ መሠረት በወጣው ዯንብ የተወሰነውን ክፌያ ሲፇፅም ምትክ 

ብሓራዊ መታወቂያ ይሰጠዋሌ፡፡ 

3. አግባብ ያሇው የፋዳራሌ አካሌ በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1)(ሀ) የተመሇከተው 

መረጃ እንዯዯረሰው የጠፊው ብሓራዊ መታወቂያ ሇህገወጥ አገሌግልት 

እንዲይውሌ በማዕከሊዊ መረጃ ቋት መጥፊቱን መመዜገብ አሇበት፡፡ 

4. ብሓራዊ መታወቂያ ወዴቆ ያገኘ ማንኛውም ሰው መታወቂያውን ወዱያውኑ 

አግባብ ሊሇው የፋዳራሌ አካሌ ወይም በአቅራቢያው ሇሚገኝ ፕሉስ ጣቢያ 

ማስረከብ አሇበት፡፡ 

ምዕራፌ አራት 

የመረጃ ተዯራሽነት 

63. የመረጃ ሌውውጥ 

1. የወሳኝ ኩነት ምዜገባንና የብሓራዊ መታወቂያን አስመሌክቶ የተሰበሰቡ 

መረጃዎች አንደ ሇላሊውም የሚያገሇግሌ መሆን እንዱችሌ አግባብ ባሇው 

የፋዳራሌ አካሌ በማዕከሊዊ የመረጃ ቋት በአግባቡ ተዯራጅተው መያዜ 

አሇባቸው፡፡ 
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2. በዙህ አዋጅ አንቀጽ 4 እና አንቀጽ 55 መሠረት የተቋቋሙ አግባብ ያሊቸው 

የፋዳራሌ አካሊት በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት የተያዘትን 

መረጃዎች መሇዋወጥ አሇባቸው፡፡ 

64. ሇላልች አካሊት መረጃዎች ስሇሚሰጡበት ሁኔታ 

1. የወሳኝ ኩነት ምዜገባን ወይም የብሓራዊ መታወቂያን አስመሌክቶ የተሰበሰቡ 

መረጃዎች ሇሚከተለት ዓሊማዎች ሲባሌ ሇላልች አካሊት ተሊሌፇው ሉሰጡ 

ይችሊለ፡- 

  ሀ/ ሇብሓራዊ መረጃና ዯኅንነት አገሌግልት፤ 

  ሇ/ ሇወንጀሌ መከሊከሌና ምርመራ ተግባራት፤ 

  ሏ/ ሇግብር አሰባሰብ፤  

  መ/ ሇአስተዲዯራዊና ማኅበራዊ አገሌግልቶች፤   

  ሠ/  የፊይናንስ ተቋማትን የስጋት መቀነሻ ዳዎች በሥራ ሊይ ሇማዋሌ፤ እና 

  ረ/ በሔግ መሠረት ሇተፇቀደ ላልች ዓሊማዎች፡፡ 

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት መረጃዎችን ያገኘው አካሌ መረጃዎቹን 

ሇላሊ አካሌ አሳሌፍ መስጠት ወይም ሇላሊ ዓሊማ መጠቀም የሇበትም፡፡ 

3. የዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) ዴንጋጌዎች እንዯተጠበቁ ሆኖ የሚመሇከተው 

ግሇሰብ ካሌፇቀዯ ወይም ሥሌጣን ባሇው ፌርዴ ቤት ትዕዚዜ ካሌሆነ በስተቀር 

የግሇሰብ መረጃዎች ሇላሊ ሰው ተሊሌፇው አይሰጡም፡፡ 

4. በሚመሇከተው ግሇሰብ ፇቃዴ ወይም ሥሌጣን ባሇው ፌርዴ ቤት ትዕዚዜ 

መሠረት የግሇሰብ መረጃ እንዱሰጠው የሚጠይቅ ሰው በዙህ አዋጅ መሠረት 

በሚወጣ ዯንብ የተወሰነውን የአገሌግልት ክፌያ መፇፀም አሇበት፡፡ 

5. የግሇሰብን መረጃ ሇላሊ ሰው መስጠት የሔዜብን ጥቅም ሉጎዲ የሚችሌ ሆኖ ሲገኝ 

መረጃው እንዱሰጥ የሚመሇከተው ግሇሰብ ቢፇቅዴም መረጃው ሇማንኛውም ላሊ 

ሰው መሰጠት የሇበትም፡፡ 

ምዕራፌ አምስት 

ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች 

65. የመረጃ አያያዜና ዯኅንነት 
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1. የወሳኝ ኩነት ምዜገባን ወይም ብሓራዊ መታወቂያን አስመሌክቶ የተሰበሰቡ 

መረጃዎች ሇአጠቃቀም አመቺ በሆነ አኳኋን በሥርዓት ተዯራጅተው መቀመጥ 

አሇባቸው፡፡ 

2. መረጃዎቹ የተሇያዩ የኤላክትሮኒክ መንገድችን በመጠቀም ከሚዯርሱ ጥቃቶች፣ 

ከስርቆትና ከመሰሌ የወንጀሌ ጥፊቶች መጠበቅ አሇባቸው፡፡ 

3. መረጃዎቹን የያዘ ሰነድች ከተባይ፣ ከእሳት፣ ከእርጥበትና ጉዲት ሉያዯርሱባቸው 

ከሚችለ ላልች ሁኔታዎች መጠበቅ አሇባቸው፡፡  

4. ሰነድቹ ጽሐፍቻቸው እንዲይዯበዜዘና ላልች ጉዲቶች እንዲይዯርሱባቸው በቂ 

ብርሃንና አየር ባሇበት ቦታ መቀመጥ አሇባቸው፡፡ 

66. ቅጣት 

1. ማንኛውም ሰው፡- 

ሀ/ በዙህ አዋጅ ዴንጋጌዎች መሠረት ወሳኝ ኩነትን የማስመዜገብ ወይም ብሓራዊ 

መታወቂያ የማውጣት ግዳታን ያሊከበረ ወይም ከወሳኝ ኩነት ምዜገባ ወይም 

ከብሓራዊ መታወቂያ ጋር የተያያን ማንኛውንም ላሊ ግዳታ ያሊከበረ እንዯሆነ 

በወንጀሌ ጥፊተኛ ሆኖ ከስዴስት ወር በማይበሌጥ ቀሊሌ እስራት ወይም 

ከአምስት መቶ ብር እስከ አምስት ሺ ብር በሚዯርስ መቀጮ ይቀጣሌ፤ 

ሇ/ በዙህ አዋጅ መሠረት ወሳኝ ኩነትን ሲያስመግብ ወይም ሇብሓራዊ መታወቂያ 

ሲመገብ ሀሰተኛ መረጃ የሰጠ ወይም እውነተኛውን መረጃ የዯበቀ እንዯሆነ 

በወንጀሌ ጥፊተኛ ሆኖ ከአንዴ ዓመት እስከ አምስት ዓመት በሚዯርስ ቀሊሌ 

እስራት ይቀጣሌ፤ 

ሏ/ በሀሰት በተጋጀ ወይም ወዯ ሀሰት በተሇወጠ የወሳኝ ኩነት ምዜገባ ምስክር 

ወረቀት ወይም ብሓራዊ መታወቂያ የተጠቀመ እንዯሆነ በወንጀሌ ጥፊተኛ ሆኖ 

ከአምስት እስከ አሥር ዓመት በሚዯርስ ጽኑ እስራት ይቀጣሌ፤ 

መ/ የወሳኝ ኩነት ምዜገባ ምስክር ወረቀት ወይም ብሓራዊ መታወቂያ አስመስል 

የሰራ ወይም ወዯ ሀሰት የሇወጠ እንዯሆነ በወንጀሌ ጥፊተኛ ሆኖ ከሰባት እስከ 

አሥራ አምስት ዓመት በሚዯርስ ጽኑ እስራት ይቀጣሌ፤ ሆኖም ጥፊቱ 

የተፇጸመው የምዜገባ ምስክር ወረቀት ወይም ብሓራዊ መታወቂያ ሇመስጠት 

ሥሌጣን በተሰጠው የመንግሥት ሠራተኛ ወይም ኃሊፉ የሆነ እንዯሆነ የጽኑ 

እስራት ቅጣቱ እስከ ሃያ አምስት ዓመት ሉዯርስ ይችሊሌ፤   
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ሠ/ የወሳኝ ኩነት ምዜገባን ወይም ብሓራዊ መታወቂያን አስመሌክቶ የተሰበሰቡ 

መረጃዎችን ይት በመሇወጥ፣ በማሻሻሌ፣ በመሰረዜ ወይም በማናቸውም ላሊ 

ዳ ወዯ ሀሰት የሇወጠ እንዯሆነ ከአሥር እስከ ሃያ አምስት ዓመት በሚዯርስ 

ጽኑ እስራት ይቀጣሌ፤ 

ረ/ የወሳኝ ኩነት ምዜገባን ወይም ብሓራዊ መታወቂያን አስመሌክቶ በተሰበሰቡ 

መረጃዎች ሊይ ጉዲት እንዱዯርስ ያዯረገ፣ ያጠፊ፣ ጥቅም ሊይ እንዲይውለ ያዯረገ 

ወይም በሔገ ወጥ መንገዴ የወሰዯ እንዯሆነ በወንጀሌ ጥፊተኛ ሆኖ ከአሥር 

እስከ ሃያ አምስት ዓመት በሚዯርስ ጽኑ እስራት ይቀጣሌ፡፡ 

2. ማንኛውም ሰው የዙህን አዋጅ ዴንጋጌዎች በመተሊሇፌ ላልች ወንጀልችን 

የፇጸመ እንዯሆነ አግባብ ባሊቸው የወንጀሌ ህግ ዴንጋጌዎች መሠረት ይቀጣሌ፡፡ 

67. የመሸጋገሪያ ዴንጋጌዎች 

1. ይህንን አዋጅ ሇማስፇፀም የሚቋቋሙ አካሊት ተዯራጅተው እስከ ሏምላ 1 ቀን 

2008 ዓ.ም ባሇው ጊዛ ውስጥ ስራቸውን እስከሚጀምሩ ዴረስ ወሳኝ ኩነትን እና 

የነዋሪነት መታወቂያ ካርዴን በተመሇከተ አገሌግልት ሲሰጡ የነበሩ አካሊት 

እየሰሩ ይቆያለ።53 

2. በሥራ ሊይ በነበሩ ሔጎች ወይም ሌማዲዊ አሰራሮች መሰረት የተከናወኑ የወሳኝ 

ኩነት ምዜገባዎችና የተሰጡ ምስክር ወረቀቶች ጸንተዉ የሚቆዩ ሆኖ፣ ምስክር 

ወረቀት ከጠፊ ወይም ከተበሊሸ ወይም ከአገሌግልት ዉጭ ከሆነ ከቀዴሞ ክብር 

መዜገብ ሊይ ተገሌብጦ ምትክ ምስክር ወረቀት ይሰጣሌ፡፡54 

3. በሥራ ሊይ በነበሩ ሔጎች ወይም ሌማዲዊ አሠራሮች መሠረት የተሰጠና ጸንቶ 

የሚቆይበት ጊዛው ያሊሇፇ የነዋሪነት መታወቂያ ካርዴ በብሓራዊ መታወቂያ 

እስከሚተካ ዴረስ አገሌግልት መስጠት ይቀጥሊሌ፡፡ 

4. በሥራ ሊይ በነበሩ ሔጎች ወይም ሌማዲዊ አሰራሮች መሰረት ሳይመገብ የቆየ 

ወሳኝ ኩነት ከዯጋፉ ማስረጃ ጋር ተያይዝ የቀረበ እንዯሆነ ተመዜግቦ የወሳኝ ኩነት 

ምስክር ወረቀት ይሰጣሌ፡፡55 

68. አገሌግልት ስሇማግኘት56  

                                                           
53 በ21/54 (2007) አ. 902 አንቀጽ 2 ተሻሻሇ፡፡ 
54 በ23/74 (2009) አ.1049 አንቀፅ 2(16) ተሻሻሇ፡፡ 
55 በ23/74 (2009) አ.1049 አንቀፅ 2(16) ተሻሻሇ፡፡ 
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የወሳኝ ኩነትን ሥሌጣን ካሇው አካሌ ንዴ ቀርቦ አስመዜግቦ የምዜገባ ምስክር 

ወረቀት የወሰዯ ማንኛውም ሰው የክብር መዜገቡ ቅጽ ቅጂ ከሚገኝበት ማንኛውም 

የመዜጋቢ አካሌ አገሌግልት የማግኘት መብት ይኖረዋሌ፡፡ 

69. የተሻሩ ሔጎች 

1. በ1952 የወጣው የፌትሏብሓር ሔግ ከአንቀጽ 47 እስከ አንቀጽ 153 ያለት 

ዴንጋጌዎች በዙህ አዋጅ ተሽረዋሌ፡፡ 

2. የዙህን አዋጅ ዴንጋጌዎች የሚቃረን ማንኛውም ሔግ ወይም የአሠራር ሌማዴ 

በዙህ አዋጅ በተሸፇኑ ጉዲዮች ተፇፃሚነት አይኖረውም፡፡ 

70. ዯንብና መመሪያ የማውጣት ሥሌጣን 

1. የሚኒስትሮች ምክር ቤት ይህንን አዋጅ ሇማስፇጸም የሚያስፇሌግ ዯንብ ሉያወጣ 

ይችሊሌ፡፡ 

2. አግባብ ያሇው የፋዳራሌ አካሌ ይህንን አዋጅና በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) 

መሠረት የወጣውን ዯንብ ሇማስፇፀም የሚያስፇሌጉ መመሪያዎችን ሉያወጣ 

ይችሊሌ፡፡  

71. አዋጁ የሚጸናበት ጊዛ 

ይህ አዋጅ በፋዳራሌ ነጋሪት ጋዛጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናሌ፡፡ 

አዱስ አበባ ነሏሴ 16 ቀን 2004 ዓ.ም 

ግርማ ወሌዯ ጊዮርጊስ 

ኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ፔሬዙዯንት 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
56 ይህ አንቀፅ በ23/74 (2009) አ.1049 አንቀፅ 2(17) መሰረት አዱስ የገባ ሲሆን ነባሮቹ አንቀጾች 68፣ 69 እና 
70 እንዯቅዯም ተከተሊቸው አንቀጽ 69 ፣70 እና 71 ሆነው ተሸጋሽገዋሌ፡፡ 
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አዋጅ ቁጥር 922/2008 

የሰነድች ማረጋገጥና ምዜገባን ሇመዯንገግ የወጣ አዋጅ 

በአገር እና በአሇም አቀፌ ዯረጃ በሰዎች መካከሌ የሚዯረጉ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ላልች 

መስተጋብሮችን በሚመሇከት የሚፇፀሙ የውሌ እና ላልች ግንኙነቶችን በሔግ አግባብ 

በማረጋገጥ እምነት የሚጣሌበት ሰነዴ በማመንጨት እንዱሁም ሰነድችን መዜግቦ በመያዜ 

በማናቸውም ጊዛ እንዱገኙ በማዴረግ ሇሔገ-መንግስታዊ መብቶች ዋስትና መስጠት 

በማስፇሇጉ፤ 

የሰነዴ ማረጋገጥና መመዜገብ ተግባር በመሊ አገሪቱ ወጥ የሆነ፣ ቀሌጣፊ እና ውጤታማ፣ 

አገር አቀፌና አሇም ዓቀፌ ዯረጃውን የጠበቀ አሰራር እንዱኖረው የሚያስችሌ ሔግ 

በማስፇሇጉ፤ 

በሰነዴ አረጋጋጭና መዜጋቢ ተቋማት መካከሌ ግሌጽ ግንኙነት የሚፇጥር እና ያሇአግባብ 

የሚረጋገጡ ሰነድችን መቆጣጠር የሚያስችሌ የተሻሻሇ ሥርዓት መኖሩ በሰዎች መካከሌ 

የሚዯረጉ ኢኮኖሚያዊ እና ማህበራዊ ግንኙነቶችን በማቀሊጠፌ እንዱሁም አሰራሩን ተገማች 

በማዴረግ በሀገሪቱ ውስጥ አንዴ የኢኮኖሚ ማህበረሰብ ሇመፌጠር የበሇጠ አስተዋጽኦ ያሇው 

በመሆኑ እና እነዙህን ዓሊማዎች ከግብ ሇማዴረስ በሥራ ሊይ ያለትን የሰነድች ማረጋገጥና 

ምዜገባ ሔጎች ማሻሻሌ አስፇሊጊ ሆኖ በመገኘቱ፤ 
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በኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራያዊ ሪፏብሉክ ሔገ-መንግስት አንቀጽ 55 (6) መሠረት ከዙህ 

የሚከተሇው ታውጇሌ፡፡ 

ክፌሌ አንዴ 

ጠቅሊሊ ዴንጋጌዎች 

1. አጭር ርዕስ 

ይህ አዋጅ “የሰነድች ማረጋገጥና ምዜገባ አዋጅ ቁጥር 922/2008” ተብል ሉጠቀስ 

ይችሊሌ፡፡ 

2. ትርጓሜ 

የቃለ አገባብ ላሊ ትርጉም የሚያሰጠው ካሌሆነ በቀር በዙህ አዋጅ ውስጥ፦ 

1. “ሰነዴ” ማሇት ማናቸውም ውሌ፣ ኑዚዛ፣ የውክሌና ሥሌጣን መስጫና መሻሪያ 

ሰነዴ፣ ከአንዴ ቋንቋ ወዯ ላሊ ቋንቋ ጽሁፍችን ሇመተርጎም ፇቃዴ በተሰጠው ሰው 

የተተረጎመ ጽሁፌ፣ የሰነዴ ቅጂ ወይም ግሌባጭ፣ የወሳኝ ኩነት ሰነዴ፣ 

የትምህርትና የሙያ ፇቃዴ ማስረጃ፣ የማኅበራት መመስረቻ ጽሁፌ እና/ወይም 

መተዲዯሪያ ዯንብ፣ ቃሇ ጉባዔ ወይም ማናቸውም በዙህ አዋጅ መሠረት 

እንዱረጋገጥና እንዱመገብ የቀረበ ጽሁፌ ነው፤ 

2. “ሰነዴ ማረጋገጥ” ማሇት አዱስ ሰነዴ በአጋጁ ወይም ጉዲዩ በሚመሇከተው ሰው 

ሲፇረም ማየትና ይኸው መፇፀሙን በማረጋገጥ በሰነደ ሊይ መፇረምና ማኅተም 

ማዴረግ ወይም አስቀዴሞ በተፇረመ ሰነዴ ሊይ የሚገኝ ፉርማንና ወይም 

ማኅተምን በቃሇ መሀሊ ወይም ማኅተም ትክክሌ መሆኑን በማረጋገጥ በሰነደ ሊይ 

መፇረምና ማኅተም ማዴረግ ነው፤ 

3. “ሰነዴ መመዜገብ” ማሇት አንዴን ሰነዴ ሇዙሁ በተጋጀ መዜገብ መሇያ ቁጥር 

በመስጠት መመዜገብና ማስቀመጥ ወይም በሔግ መሠረት በሰነዴ አረጋጋጭና 

መዜጋቢ ተቋም ንዴ እንዱቀመጥ የተባሇ ሰነዴን ተቀብል መመዜገብና 

ማስቀመጥ ነው፤ 

4. “ተቋም” ማሇት የሰነዴ ማረጋገጥና ምዜገባ ተግባራትን እንዱያከናውን ስሌጣን 

የተሰጠው የፋዳራሌ ወይም የክሌሌ አካሌ ነው፤ 

5. “ሰነዴ አረጋጋጭ” ማሇት ሰነዴ ሇማረጋገጥ እና ሇመመዜገብ በሔግ ሥሌጣን 

በተሰጣቸው ተቋማት ውስጥ ሰነዴ የማረጋገጥ ስራ የሚሰራ ሠራተኛ ነው፤ 
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6. “ሚኒስቴር” ማሇት የፌትሔ ሚኒስቴር ነው57፤ 

7. “ክሌሌ” ማሇት በኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዳሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሔገ-መንግሥት 

አንቀጽ 47 (1) የተመሇከተው ማንኛውም ክሌሌ ነው፤  

8. “ሰው” ማሇት የተፇጥሮ ሰው ወይም በሔግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካሌ ነው፤ 

9. ማንኛውም በወንዴ ጾታ የተገሇጸው አነጋገር ሴትንም ያካትታሌ፡፡ 

3. የተፇጻሚነት ወሰን 

ይህ አዋጅ ሰነዴ የማረጋገጥ እና የመመዜገብ ሥሌጣንና ተግባር በተሰጠው 

የፋዳራሌና የክሌሌ ተቋም እንዱሁም ይህ ሥሌጣንና ተግባር በዙህ አዋጅ 

በተሰጣቸው ላልች የፋዳራሌ መንግሥት አካሊት በሚያረጋግጧቸውና 

በሚመግቧቸው ሰነድች ሊይ ተፇጻሚ ይሆናሌ፡፡  

ክፌሌ ሁሇት 

ሰነዴ የሚያረጋግጡና የሚመግቡ ተቋማት እና ዓሊማዎች 

4. የፋዳራሌ ተቋም 

ሰነድችን የማረጋገጥና የመመዜገብን ተግባር በአገር አቀፌ ዯረጃ  የሚያስተባብር  እና 

የሚዯግፌ፣ የተረጋገጡና የተመገቡ ሰነድችን መረጃ በመረጃ ቋት በማዕከሌ አዯራጅቶ 

የሚይዜ እና በአዱስ አበባና በዴሬዲዋ ከተሞች የሰነዴ ማረጋገጥና መመዜገብ 

ተግባራትን የሚያከናውን አግባብ ያሇው የፋዳራሌ ተቋም የሚኒስትሮች ምክር ቤት 

በሚያወጣው ዯንብ መሠረት ይቋቋማሌ፡፡ 

5. የክሌሌ ተቋም  

1. ክሌልች ይህንን አዋጅ የሚያስፇጽሙ ተቋማትን ያዯራጃለ፡፡ 

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት በክሌልች የሚቋቋሙት ተቋማት 

አዯረጃጀት እንዯየክሌለ ተጨባጭ ሁኔታ በክሌለ የሚወሰን ይሆናሌ፡፡ 

3. የክሌሌ ተቋማት ሀገራዊ ሰነዴ የማረጋገጥ እና የመመዜገብ ሥርዓቱን ወጥነት 

ሇማስጠበቅ ሲባሌ አረጋግጠው ስሇሚመግቧቸው ሰነድች አስፇሊጊውን መረጃ 

ሇፋዳራለ ተቋም የመሊክ እንዱሁም ላልች ትብብሮችን የማዴረግ ኃሊፉነት 

አሇባቸው፡፡ 

6. ሰነዴ የማረጋገጥ ሥሌጣንና ተግባር ስሇተሰጣቸው ላልች የፋዳራሌ መንግስት 

አካሊት  
                                                           
57 በ22/63 (2006) አ. 943 የፋዯራሌ ጠቅሊይ አቃቤ ህግ በሚሌ ይነበብ፡፡   
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በላሊ ህግ ሰነዴ የማረጋገጥና የመመዜገብ ስሌጣን የተሰጣቸው ተቋማት እንዯተጠበቀ 

ሆኖ ከዙህ በታች የተመሇከቱት ተቋማት ሰነዴ የማረጋገጥ ስሌጣን አሊቸው፦ 

1. በውጭ አገር የኢትዮጵያ ኤምባሲዎችና ቆንስሊ ጽሔፇት ቤቶች ወዯ ኢትዮጵያ 

የሚሊኩ ሰነድችን ያረጋግጣለ፡፡ 

2. የውጭ ጉዲይ ሚኒስቴር፦ 

   ሀ/ በኢትዮጵያ ኤምባሲዎችና ቆንስሊ ጽሔፇት ቤቶች እንዱሁም በኢትዮጵያ   

      በሚገኙ የውጭ አገር ኤምባሲዎችና ቆንስሊ ጽሔፇት ቤቶች የተረጋገጡ   

      ሰነድችን፤ 

   ሇ/ በተቀባዩ አገር ሔግ እንዱረጋገጡ የሚፇሇጉ እና ወዯ ውጭ የሚሊኩ  

      ሰነድችን፤  

   ያረጋግጣሌ፡፡ 

3. የመከሊከያ ሠራዊት የክፌሌ ሹሞች በግዲጅ ሊይ የሚገኙ የሠራዊቱ አባሊት 

የሚያቀርቡሊቸውን ሰነድች ያረጋግጣለ፡፡ 

4. የፋዳራሌ ማረሚያ ቤት ኃሊፉዎች ከታራሚዎች ወይም ከቀጠሮ እስረኞች 

የሚቀርቡሊቸውን ሰነድች ያረጋግጣለ፡፡ 

5. የፋዯራሌ ፕሉስ ኮሚሽን የክፌሌ ሹሞች በግዲጅ ሊይ ከሚገኙ የፋዯራሌ የፕሉስ 

አባሊት የሚያቀርቡሊቸውን ሰነድች ያረጋግጣለ፡፡ 

7. የሰነዴ ማረጋገጥና መመዜገብ ዓሊማዎች  

በዙህ አዋጅ መሠረት በፋዳራሌ እና በክሌሌ ዯረጃ የሚከናወን ማንኛውም የሰነዴ 

ማረጋገጥና መመዜገብ ተግባር እና ሥርዓት የሚከተለትን ዓሊማዎች መከተሌ 

ይኖርበታሌ፦ 

1. በክሌሌ እና በፋዳራሌ የሰነዴ ማረጋገጥና ምዜገባ ተቋማት መካከሌ በትብብር 

መንፇስ ሊይ የተመረኮ የአሠራር ግንኙነት መፌጠር፤ 

2. በአንዴ አገራዊ ራዕይና ተሌዕኮ ዘሪያ የሠነዴ ማረጋገጥ እና የመመዜገብ ሥርዓት 

ወጥነትን ማረጋገጥ፤ 

3. የዛጎችን የግሌ ንብረት የማፌራት፣ የመጠቀም እና በሔጋዊ መንገዴ የማስተሊሇፌ 

መብቶችን በማስከበር የፌትሔ ሥርዓቱን በማገዜ የሔግ የበሊይነትን ማስጠበቅ፤ 
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4. ከላልች ሀገራት ወዯ ኢትዮጵያ የሚሊኩ ሰነድች ሇሔግና ሇሞራሌ የማይቃረኑ 

መሆናቸውን እንዱሁም ከኢትዮጵያ ወዯ ላልች ሀገራት የሚሊኩ ሰነድች 

በሚሊኩበት ሀገር እውቅና ማግኘታቸውን ማረጋገጥ፤  

5. የመሌካም አስተዲዯርን እና የነጻ ገበያ ሥርዓት ግንባታ ጥረቶችን ማሳሇጥ፤ 

6. አዲዱስ የቴክኖልጂ ግብዓቶችን በመጠቀምና ተቋማዊ አገሌግልት አሠጣጥን 

የጥራት ዯረጃ በማሳዯግ ተዯራሽነት ያሇው አሠራር መፌጠር፤ እና 

7. ከላልች ባሇዴርሻ አካሊት ጋር በትብብር መስራት፡፡ 

ክፌሌ ሦስት 

የሰነዴ ማረጋገጥ ተግባራት፣ ሥርዓት እና የአረጋጋጭ ግዳታዎች 

8. የሰነዴ ማረጋገጥ ተግባራት  

የሰነዴ ማረጋገጥ ተግባራት የሚከተለትን ያጠቃሌሊሌ፦ 

1. ሰነድችን ማረጋገጥ፤ 

2. የሰነዴ ቅጅዎች ከዋናው ጋር አመሳክሮ ማረጋገጥ እና መመዜገብ፤ 

3. ቃሇመሀሊና በቃሇመሀሊ የሚሰጥ ማረጋገጫዎችን መቀበሌ፤ 

4. ባሇጉዲዮች ሲጠይቁ እንዯአስፇሊጊነቱ የፉርማ እና/ወይም የማኅተም ናሙና መያዜ፤ 

5. ሇመረጋገጥ የሚቀርቡ ሰነድችን ሔጋዊነት ማረጋገጥ፤ 

6. ሇመረጋገጥ በሚቀርቡ ሰነድች ሊይ የሚፇርሙ ወይም የፇረሙ ሰዎችን ችልታ፣ 

መብት እና ሥሌጣን ማረጋገጥ፤ 

7. በሔግ የባሇቤትነት ማረጋገጫ የሚሰጥባቸውን ንብረቶች ሇማስተሊሇፌ በሚዯረጉ 

ውልች፦ 

ሀ/ የንብረት አስተሊሊፉው ንብረቱን ሇማስተሊሇፌ ያሇውን ባሇመብትነት፤ እና 

ሇ/ ንብረቱ በመያዣነት ያሌተሰጠ ወይም በፌርዴ ቤት ትዕዚዜ ያሌታገዯ መሆኑን፤  

ማረጋገጥ፤ 

8. ሰነድች አግባብ ካሇው አካሌ መመንጨታቸውን ማረጋገጥ፤ 

9. ስሇተረጋገጡና ስሇተመገቡ ሰነድች ሥሌጣን ባሇው ወይም አግባብ ባሇው አካሌ 

ሲጠየቅ ማስረጃ መስጠት፤ 

10. ላልች ተመሳሳይ ተግባራትን ማከናወን፡፡ 

9. መረጋገጥና መመዜገብ ያሇባቸው ሰነድች  
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1. የሚከተለት ሰነድች በዙህ አዋጅ መሠረት ካሌተረጋገጡና ካሌተመገቡ ሔጋዊ 

ውጤት አይኖራቸውም፦ 

   ሀ/ አግባብ ባሇው ሔግ መሠረት መረጋገጥና መመዜገብ ያሇባቸው ሰነድች፤ 

   ሇ/ የውክሌና ሥሌጣን መስጫ ወይም መሻሪያ ሰነድች፤ 

   ሏ/ የንግዴና ላልች ማህበራት መመስረቻ ጽሁፍች፣ መተዲዯሪያ ዯንቦች እና    

ማሻሻያዎቻቸው፤ 

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) ከተመሇከቱት ሰነድች ውጭ ላልች ሰነድች 

እንዱረጋገጡና እንዱመገቡሊቸው ባሇጉዲዮች ሲጠይቁ ሰነዴ አረጋጋጩ እነዙህን 

ሰነድች ያረጋግጣሌ፤ ይመግባሌ፡፡ 

10. አዱስ ሰነዴ ስሇማረጋገጥ  

1. ሰነዴ አረጋጋጩ አዱስ ሰነዴ እንዱረጋገጥ ሲቀርብሇት ሰነደን ሇመፇረም የቀረበው 

ሰው ማንነት፣ ስምና አዴራሻው በሰነደ ሊይ የተጠቀሰው ሰው ማንነት፣ ስምና 

አዴራሻ ተመሳሳይ መሆኑን በማስረጃ አመሳክሮ ሰነደን ያረጋግጣሌ፡፡ 

2. በዙህ አዋጅ አንቀጽ 17 የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ ሰነዴ አረጋጋጩ ሰነዴ 

ሲያረጋግጥ አግባብ ባሊቸው ሔጎች የተዯነገገውን ሥርዓት መከተሌ አሇበት፡፡ 

11. አስቀዴሞ ስሇተፇረሙ ሰነድች  

1. ሰነዴ አረጋጋጩ አስቀዴሞ የተፇረመ ሰነዴ እንዱረጋገጥ ሲቀርብሇት ሰነደ ሊይ 

የሰፇረው ፉርማ ሰነደን አስቀዴሞ የፇረመው ሰው ፉርማ መሆኑን ወይም በሰነደ 

ሊይ የሚገኘው ማኅተም ትክክሇኛው ማኅተም መሆኑን ያረጋግጣሌ፡፡ 

2. የቀረበው ሰነዴ በላሊ ሰነዴ አረጋጋጭ የተረጋገጠ ከሆነ በሰነደ ሊይ የሚገኘው 

ፉርማና ማኅተም የተባሇው ሰነዴ አረጋጋጭ ፉርማና ማኅተም መሆኑን 

ያረጋግጣሌ፡፡ 

12. ስሇሰነዴ ግሌባጭ ወይም ኮፑ 

1. የሰነዴ ግሌባጭ ወይም ኮፑ እንዱረጋገጥ ሲቀርብሇት ሰነዴ አረጋጋጩ የኮፑው 

ይት ከዋናው ሰነዴ ይት ጋር እንዱሁም በግሌባጩ ወይም በኮፑው ሊይ ያሇው 

ፉርማ እና/ወይም ማኅተም በዋናው ሰነዴ ሊይ ካሇው ፉርማ እና/ወይም ማኅተም 

ጋር አንዴ አይነት መሆኑን በማመሳከር ሰነደን ያረጋግጣሌ፡፡ 

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት የተረጋገጠ ሰነዴ የዋናውን ሰነዴ ያህሌ 

የማስረጃነት ዋጋ ይኖረዋሌ፡፡ 
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13. የሰነድችን ሔጋዊነት ስሇማረጋገጥ  

1. ሰነዴ አረጋጋጩ ሰነዴ ከማረጋገጡና ከመመዜገቡ በፉት የሰነደ ይት ሔግን እና 

ሞራሌን የማይቃረን መሆኑን ማረጋገጥ አሇበት፡፡ 

2. ሰነዴ አረጋጋጩ የሰነዴን ትክክሇኛነት ከማረጋገጥ አሌፍ የሰነደን ይት የመሇወጥ 

ወይም የማስሇወጥ ሥሌጣን የሇውም፡፡ 

14. የሰነዴ ፇራሚዎችን ችልታና ሥሌጣን ስሇማረጋገጥ  

1. ሰነዴ አረጋጋጩ ሰነዴ ከማረጋገጡ በፉት የፇራሚውን ወይም ሰነደን ሇመፇረም 

የቀረበውን ሰው የመፇረም መብት ወይም ሥሌጣን ማረጋገጥ አሇበት፡፡ 

2. የሰነዴ ፇራሚው ወይም ሇመፇረም የቀረበው ሰው የሔግ ችልታ ያሇው መሆኑ 

አጠራጣሪ ሲሆን ሰነዴ አረጋጋጩ የፇራሚውን የሔግ ችልታ ተገቢ በሆነው 

መንገዴ ማጣራት አሇበት፡፡ 

3. ሇዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) አፇጻጸም ሚኒስቴሩ መመሪያ ያወጣሌ፡፡  

15. የንብረቶችን እና የባሇንብረቶችን ሁኔታ ስሇማረጋገጥ  

አግባብ ባሇው ሔግ የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ የባሇቤትነት መብት ማረጋገጫ 

የሚሰጥባቸውን ንብረቶች ሇማስተሊሇፌ የሚጋጁ ሰነድች ከመረጋገጣቸው በፉት ሰነዴ 

አረጋጋጩ፦ 

1. ንብረት አስተሊሊፉው አግባብ ባሇው ሔግ መሠረት የባሇቤትነት ማረጋገጫ ሰነዴ 

ያሇው፤ 

2. ንብረቱ በመያዣነት ያሌተሰጠ ወይም በፌርዴ ቤት ያሌታገዯ፤ እና 

3. ሰነደን የሚፇርመው ወይም ሇመፇረም የቀረበው ሰው ሰነደን ሇመፇረም ከውሌ 

ወይም ከሔግ የመነጨ መብት ወይም ሥሌጣን ያሇው፤ 

መሆኑን ማረጋገጥ አሇበት፡፡ 

16. ቃሇ መሀሊ ስሇመቀበሌና የምስክር ቃሌ ስሇመስማት  

1. ማንኛውም ሰው የሰነዴ ይት ትክክሇኛነት በሰነዴ አረጋጋጩ ፉት ቀርቦ በቃሇ 

መሀሊ ማረጋገጥ ይችሊሌ፤ ሰነዴ አረጋጋጩም የተባሇው ሰው በፉቱ ቀርቦ ቃለን 

ከመስጠቱ በፉት ቃሇ መሏሊ ማስፇፀሙን በሰነደ ሊይ በጽሐፌ ማስፇር አሇበት፡፡ 

2. ሰነዴ አረጋጋጭ በፌርዴ ቤት ሲታዜ የሰውን የምስክርነት ቃሌ ይቀበሊሌ፡፡ 
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3. ሰነዴ አረጋጋጩ በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) መሠረት የምስክርነት ቃሌ 

በሚቀበሌበት ጊዛ ምስክሩ ቃለን የሰጠው በገዚ ፇቃደ መሆኑን የምስክርነት ቃለ 

በሰፇረበት ሰነዴ ሊይ በመጻፌ ይፇርምበታሌ፤ ማኅተሙንም ያትምበታሌ፡፡ 

17. በጽሁፌ የሚዯረጉ ውልች እና የኑዚዛ ፅሁፍች ሊይ ስሇሚቀርቡ ምስክሮች  

1. ሰነድችን ሇማረጋገጥና ሇመመዜገብ ሥሌጣን በተሰጠው ተቋም ፉት ቀርበው 

ከሚረጋገጡና ከሚመገቡት ሰነድች መካከሌ፦  

ሀ/ የማይንቀሳቀሱ ንብረቶችን ባሇቤትነት በሽያጭ ወይም በስጦታ ሇማስተሊሇፌ  

   የሚዯረጉ ውልች፤ 

ሇ/ በማይንቀሳቀስ ንብረት ሊይ የመያዣ ወይም የዋስትና መብት ሇማቋቋም  

   የሚዯረጉ ውልች፤ እና 

ሏ/ በግሌጽ የሚዯረግ ኑዚዛ፤ 

በሁሇት ምስክሮች መፇረም አሇባቸው፡፡ 

2. የዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) ዴንጋጌዎች እንዯተጠበቁ ሆነው ላልች 

እንዱረጋገጡና እንዱመገቡ የሚቀርቡ ሰነድች በምስክሮች መፇረም ሳያስፇሌግ 

ሉረጋገጡና ሉመገቡ ይችሊለ፡፡ 

18. ሰነድችን ስሇመመዜገብና ስሇማስቀመጥ  

1. ሰነዴ አረጋጋጩ የሚያረጋግጣቸውን ሰነድች ይመግባሌ፤ ሇእያንዲንደ ሰነዴ 

አንዴ ግሌባጭ በተቋሙ ያስቀምጣሌ፡፡ 

2. ሰነዴ በተቋም ንዴ እንዱቀመጥ በሔግ የተዯነገገ ከሆነ ሰነዴ አረጋጋጩ እንዱህ 

ያሇው ሰነዴ ሲቀርብሇት ተቀብል ይመግባሌ፤ ያስቀምጣሌ፡፡ 

3. በተቋም ንዴ እንዱቀመጥ የተዯረገ የሰነዴ ግሌባጭ ወይም ሰነደ በተቋሙ ንዴ 

ስሇመኖሩ ማስረጃ እንዱሰጠው ጉዲዩ በሚመሇከተው ሰው ሲጠየቅ ሰነዴ አረጋጋጩ 

ተገቢውን የአገሌግልት ክፌያ በማስከፇሌ ግሌባጩን ወይም ማስረጃውን ይሰጣሌ፡፡ 

19. ከመዯበኛ የሥራ ቦታ ውጭ አገሌግልት ስሇመስጠት 

1. ወዯ ሰነዴ አረጋጋጩ መዯበኛ የሥራ ቦታ ሇመሄዴ የማይችሌ ሰው አገሌግልት 

ሲጠይቅ ሰነዴ አረጋጋጩ የቅርብ የሥራ ኃሊፉውን ፇቃዴ ሲያገኝ በጠያቂው 

አዴራሻ በመገኘት የሰነዴ ማረጋገጥና ምዜገባ አገሌግልት ይሰጣሌ፡፡  

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) ሇተመሇከተው አገሌግልት የሚከፇሇው ተጨማሪ 

ክፌያ በዙህ አዋጅ በአንቀጽ 34 (2) መሠረት ይወሰናሌ፡፡ 
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3. ሇዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) አፇጻጸም ሚኒስቴሩ መመሪያ ያወጣሌ፡፡ 

20. ክሌከሊ  

1. ሰነዴ አረጋጋጭ፦ 

ሀ/ የራሱን፣ የባሇቤቱን፣ የወሊጆቹን ወይም የተወሊጆቹን፣ የወንዴም ወይም  

   የእህቱን፣ የትዲር አጋር ወሊጆችን እንዱሁም የሚስት ወይም የባሌ ወንዴም  

   ወይም እህትን ሰነዴ፤ 

ሇ/ ራሱ ወኪሌ ወይም እንዯራሴ የሆነሇትን ሰው ሰነዴ፤ እና  

ሏ/ ተጠቃሚ የሆነበትን የንግዴ ዴርጅት ወይም ማኅበር ሰነድች፤  

ማረጋገጥ አይችሌም፡፡ 

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የተመሇከተው ሁኔታ ሲያጋጥም ሰነዴ አረጋጋጩ 

የማሳወቅ ግዳታ ያሇበት ሲሆን ሰነደ በላሊ ሰነዴ አረጋጋጭ እንዱረጋገጥ 

ይዯረጋሌ፡፡ 

3. በሔግ እንዱሟለ የተጠየቁት ሁኔታዎች እስካሌተሟለ ዴረስ ሰነዴ አረጋጋጩ 

ሰነዴ የማረጋገጥ እና የመመዜገብ አገሌግልት አይሰጥም፡፡ 

21. ሚስጢር የመጠበቅ ግዳታ 

1. ማንኛውም ሰነዴ አረጋጋጭ በፌርዴ ቤት ወይም በሔግ ሥሌጣን በተሰጠው አካሌ 

ካሌታ በቀር በሥራው አጋጣሚ በእጁ የገባውን መረጃ ሇላሊ ሦስተኛ ወገን 

አሳሌፍ መስጠት የሇበትም፡፡ 

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የተዯነገገው ቢኖርም ሰነዴ አረጋጋጩ ወንጀሌ 

ስሇመፇጸሙ ጠቋሚ መረጃዎች ሲያገኝ ጉዲዩን አግባብ ሊሇው የመንግሥት አካሌ 

ማሳወቅ አሇበት፡፡ 

22.  ከኢትዮጵያ ስሇሚወጡና ወዯ ኢትዮጵያ ስሇሚገቡ ሰነድች  

   ከኢትዮጵያ ወዯ ላልች ሀገራት እንዱሁም ከላልች ሀገራት ወዯ ኢትዮጵያ     

   የሚሊኩ ሰነድች የሚረጋገጡበትና የሚመገቡበት ተጨማሪ ዜርዜር ሥርዓት  

   የሚኒስትሮች ምክር ቤት በሚያወጣው ዯንብ ይወሰናሌ፡፡ 

23. የተረጋገጡና የተመገቡ ሰነድች ሔጋዊ ውጤት  

1. የዙህ አዋጅ አንቀጽ 25 እና 27 ዴንጋጌዎች እንዯተጠበቁ ሆነው በዙህ አዋጅ 

መሠረት የተረጋገጠ ሰነዴ በውስጡ ስሇሚገኘው ይት ሙለ እምነት የሚጣሌበት 

በቂ ማስረጃ ነው፡፡ 
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2. ተረጋግጦ የተመገበን ሰነዴ በክርክር ሂዯት ውስጥ መቃወም የሚቻሇው ፌርዴ 

ቤት በበቂ ምክንያት ሲፇቅዴ ብቻ ነው፡፡ 

24. ተረጋግጦ የተመገበ ሰነዴ ተቀባይነት  

1. በዙህ አዋጅ መሠረት በፋዳራሌ ተቋም ወይም አካሌ የተረጋገጠና የተመገበ 

ማንኛውም ሰነዴ በክሌሌ መንግስታት ተቀባይነት ይኖረዋሌ፡፡ 

2. በዙህ አዋጅ መሠረት በክሌሌ ተቋም የተረጋገጠና የተመገበ ሰነዴ በተመሳሳይ 

ሁኔታ በፋዳራሌ መንግስትና በላልች የክሌሌ መንግስታት ተቀባይነት 

ይኖረዋሌ፡፡  

ክፌሌ አራት 

ያሇአግባብ ስሇተረጋገጡ እና ስሇተመገቡ ሰነድች 

25. ያሇአግባብ የተረጋገጡ እና የተመገቡ ሰነድችን አግድ ስሇማቆየት  

1. ጉዲዩ በሚመሇከተው ሰው አመሌካችነት ወይም በተቋሙ በራስ አነሳሽነት ሰነዴ 

ያሇአግባብ ተረጋግጦ መመዜገቡ በበቂ ማስረጃ ሲዯረስበትና ሰነደ በአስቸኳይ 

ካሌታገዯ በቀር ሉዯርስ የሚችሇው ጉዲት በቀሊለ ሉመሇስ የማይችሌ መሆኑ 

ሲረጋገጥ ተቋሙ አረጋግጦ በመገበው ሰነዴ ሊይ ጊዛያዊ የእግዴ ትዕዚዜ 

ሉያስተሊሇፌ ይችሊሌ፡፡ 

2. ሰነዴ ያሇአግባብ ተረጋግጦ ተመዜግቧሌ የሚባሇው ሰነደ፦ 

   ሀ/ በዙህ አዋጅ አንቀጽ 20 (1) መሰረት ሰነዴ እንዲያረጋግጡ በተከሇከለ  

      አረጋጋጮች፤ 

   ሇ/ መሠረታዊ የሆኑ የማረጋገጥና የምዜገባ መስፇርቶች ወይም ፍርማሉቲዎች  

      ሳይሟለ በመታሇፌ፤ ወይም 

  ሏ/ ሔጋዊ ያሌሆኑ ሰነድች በማቅረብ፤ 

  ባይሆን ኖሮ ሰነደ ሉረጋገጥና ሉመገብ የማይችሌ የነበረ ከሆነ ብቻ ነው፡፡ 

26. ያሇአግባብ ተረጋግጠው የተመገቡ ሰነድችን ሇማገዴ መከተሌ ስሇሚገባ ሥነ-ሥርዓት 

1. ሰነዴን አግድ የማቆየት ትዕዚዜ የሚሰጠው ሰነደ ሊይ ከሦስት የማያንሱ የተቋሙ 

ባሇሙያዎች ባለበት ቡዴን አስፇሊጊው ማጣራት ከተዯረገ በኋሊ በተቋሙ የበሊይ 

ሀሊፉ ይሆናሌ፡፡ 
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2. ሰነዴን አግድ የማቆየት ውሳኔ ሰነደ እንዱታገዴ ማመሌከቻ ከቀረበበት ቀን አንስቶ 

ወይም ሰነደ የሚታገዯው በተቋሙ በራስ ተነሳሽነት ከሆነ ማጣራት ከተጀመረበት 

ቀን አንስቶ ባለት አምስት የሥራ ቀናት ውስጥ መሰጠት አሇበት፡፡  

27. ሰነዴን አግድ የማቆየት ውጤት 

  በዙህ አዋጅ በአንቀጽ 25 (1) መሠረት ሰነዴ ታግድ በሚቆይበት ወቅት ሰነደ    

  ተረጋግጦ እንዲሌተመገበ ይቆጠራሌ፡፡ 

28. በመዯበኛ ፌርዴ ቤት ክስ የማቅረብ ግዳታ  

1. ሰነዴን የተመሇከተ የእግዴ ውሳኔ በተሊሇፇ በአንዴ ወር ጊዛ ውስጥ፦  

ሀ/ ሰነደ ሊይ ወይም በሰነደ በተከበረው መብት ሊይ ጉዲዩ በሚመሇከተው ሰው፤ 

ወይም 

ሇ/ ሰነደ የታገዯው በተቋሙ በራስ አነሳሽነት ሆኖ ጉዲዩ የሚመሇከተውን ሰው 

ማግኘት ካሌቻሇ ወይም ከላሇ ሰነደ ሊይ በተቋሙ፤  

ሥሌጣን ሊሇው ፌርዴ ቤት መዯበኛ ክስ ማቅረብ አሇበት፡፡ 

2. የይግባኝ አቤቱታ የማቅረብ መብት እንዯተጠበቀ ሆኖ በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 

(1) መሠረት ክስ የቀረበሇት ፌርዴ ቤት ተቋሙ የሰጠውን የዕግዴ ውሳኔ 

እንዯሁኔታው ማጽናት፣ ማሻሻሌ ወይም መሻር ይችሊሌ፡፡  

29.  ሰነዴ የማገዴ ወይም ያሇማገዴ ትዕዚዜ ሊይ ቅሬታ ባሇው ወገን የሚቀርብ ክስ  

ተቋሙ በሰጠው ሰነዴን የማገዴ ትእዚዜ መብቱ የተነካ ሰው ወይም እንዱታገዴ ጥያቄ 

አቅርቦ ተቋሙ በሰጠው ሰነዴን ያሇማገዴ ትዕዚዜ ሊይ ቅሬታ ያሇው ማንኛውም ወገን 

ሥሌጣን ሊሇው ፌርዴ ቤት ክስ ማቅረብ ይችሊሌ፡፡ 

30. የሰነዴ እገዲ ትዕዚዜ ቀሪ ስሇመሆን  

በተቋሙ ሰነዴን ስሇማገዴ የተሰጠ ትእዚዜ ከሚከተለት ሁኔታዎች በአንደ ቀሪ 

ይሆናሌ፦ 

1. ሥሌጣን ያሇው ፌርዴ ቤት የሰነዴ እገዲ ውሳኔው አይጸናም ብል ሲወሰን፤ ወይም 

2. በዙህ አዋጅ በአንቀጽ 28 (1) መሠረት ጉዲዩ በሚመሇከተው ሰው ወይም ተቋሙ 

በአንዴ ወር ጊዛ ውስጥ ሇፌርዴ ቤት ክስ ሳያቀርብ ሲቀር፡፡ 

31. የሰነዴ አረጋጋጩና መዜጋቢው ተጠያቂነት   

ሰነዴን ያሇአግባብ ያረጋገጠ ወይም የመገበ ማንኛውም ሰነዴ አረጋጋጭ አግባብ 

ባሇው ሔግ መሠረት ተጠያቂ ይሆናሌ፡፡ 
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32. በፌርዴ ቤት መዯበኛ ክስ ከቀረበ በኋሊ የሚቀርቡ አቤቱታዎች  

በዙህ አዋጅ የተዯነገገው ያሇአግባብ የተረጋገጠና የተመገበ ሰነዴን ሇጊዛው አግድ 

ሇማቆየት ሇተቋሙ የተሰጠው ሥሌጣን እንዯተጠበቀ ሆኖ በፌርዴ ቤት መዯበኛ ክስ 

ከቀረበ በኋሊ ያሇአግባብ የተረጋገጠና የተመገበ ሰነዴ እንዱታገዴ የሚቀርቡ 

አቤቱታዎች መታየት ያሇባቸው በፌርዴ ቤቱ ነው፡፡  

ክፌሌ አምስት 

ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች 

33. አቤቱታ የማቅረብ መብት  

1. ሰነዴ አረጋጋጭ በዙህ አዋጅ መሠረት መስጠት ያሇበትን አገሌግልት ቢከሇክሌ 

ወይም አዋጁን በመተሊሇፌ አገሌግልት ቢሰጥ ማንኛውም ቅሬታ ያሇው ሰው 

ሇሰነዴ አረጋጋጩ የበሊይ ኃሊፉ በ15 የሥራ ቀን ውስጥ አቤቱታ ሉያቀርብ 

ይችሊሌ፡፡ 

2. ባሇጉዲዩ በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት በተሰጠው ውሳኔ ቅሬታ ካሇው 

ወይም አቤቱታው ከቀረበሇት ቀን ጀምሮ በ30 ቀናት ውስጥ ውሳኔ ካሊገኘ ስሌጣን 

ሊሇው ፌርዴ ቤት ክስ ማቅረብ ይችሊሌ፡፡ 

34. ስሇቴምብር ቀረጥ እና አገሌግልት ክፌያ  

1. ሰነዴ አረጋጋጩ ሰነደን አረጋግጦ ከመመዜገቡ በፉት አግባብ ባሇው ሔግ 

መሠረት የቴምብር ቀረጥ መከፇለን ማረጋገጥ አሇበት፡፡   

2. ሰነዴ ማረጋገጥና ምዜገባ አገሌግልት የሚሰጠው ተመጣጣኝ የሆነ የወጪ መሸፇኛ 

የአገሌግልት ክፌያ ሲፇጸም ይሆናሌ፡፡ 

3. የአገሌግልት ክፌያው መጠን የሚኒስትሮች ምክር ቤት በሚያወጣው ዯንብ 

ይወሰናሌ፡፡ 

35. የመተባበር ግዳታ 

በላልች ሔጎች የተመሇከቱት ሰነዴን ወይም መረጃን ሚስጢራዊነት የመጠበቅ ግዳታ 

እንዯተጠበቀ ሆኖ ሰነዴ አረጋጋጭ ሇሥራው አስፇሊጊ የሆነ ሰነዴ ወይም መረጃ 

ሲጠይቅ ማንኛውም ሰው የተጠየቀውን ሰነዴ ወይም መረጃ በመስጠት ወይም 

በማቅረብ መተባበር አሇበት፡፡ 

36. ቅጣት  
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የዙህን አዋጅ ዴንጋጌ የተሊሇፇ ማንኛውም ሰነዴ አረጋጋጭ ወይም ሰው በወንጀሌ 

ሔጉ ወይም አግባብ ባሊቸው ላልች ህጎች አግባብ ባሊቸው ዴንጋጌዎች መሠረት 

ይቀጣሌ፡፡ 

37. ዯንብና መመሪያ የማውጣት ሥሌጣን  

1. የሚኒስትሮች ምክር ቤት ሇዙህ አዋጅ አፇጻጸም የሚያስፇሌጉ ዯንቦች ሉያወጣ 

ይችሊሌ፡፡ 

2. ክሌልች በዙህ አዋጅና በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት በወጡ ዯንቦች 

ባሌተሸፇኑ ጉዲዮች ሊይ ተጨማሪ ሔግ ሉያወጡ ይችሊለ፡፡ 

3. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት የወጡ ዯንቦችን ሇማስፇጸም ሚኒስቴሩ 

መመሪያ ሉያወጣ ይችሊለ፡፡ 

38. የመሸጋገሪያ ዴንጋጌ  

1. በዙህ አዋጅ በአንቀጽ 4 እና በአንቀጽ 37 (1) መሠረት በሚኒስትሮች ምክር ቤት 

ዯንብ የፋዳራሌ ተቋም እስኪቋቋም ዴረስ በሰነድች ማረጋገጥና ምዜገባ አዋጅ 

ቁጥር 334/1995 (በአዋጅ ቁጥር 467/1997 እንዯተሻሻሇው) ውስጥ የተካተቱት 

የሰነድች ማረጋገጫና ምዜገባ ጽሔፇት ቤት ሥሌጣንና ተግባር እንዱሁም 

አዯረጃጀት የተመሇከቱት ዴንጋጌዎች በሥራ ሊይ ይቆያለ፡፡ 

2. በዙህ አዋጅ አንቀጽ 39 (1) ዴንጋጌ ቢኖርም ይህ አዋጅ በሥራ ሊይ ከዋሇበት ቀን 

በፉት በክርክር ሊይ ያለ ማናቸውም ጉዲዮች በአዋጅ ቁጥር 334/1995 (በአዋጅ 

ቁጥር 467/1997 እንዯተሻሻሇው) ፌፃሜ ያገኛለ፡፡ 

39. የተሻሩና ተፇጻሚነት የማይኖራቸው ሔጎች  

1. የዙህ አዋጅ አንቀጽ 38 ዴንጋጌ እንዯተጠበቀ ሆኖ የሰነድች ማረጋገጥና ምዜገባ 

አዋጅ ቁጥር 334/1995 (በአዋጅ ቁጥር 467/1997 እንዯተሻሻሇው) በዙህ አዋጅ 

ተሽሯሌ፡፡  

2. ይህን አዋጅ የሚቃረን ማንኛውም ሔግ፣ ዯንብ፣ መመሪያ ወይም ሌማዲዊ አሠራር 

በዙህ አዋጅ በተሸፇኑት ጉዲዮች ሊይ ተፇጻሚነት አይኖረውም፡፡ 

40. አዋጁ የሚፀናበት ጊዛ 

ይህ አዋጅ በፋዯራሌ ነጋሪት ጋዛጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናሌ፡፡   

አዱስ አበባ የካቲት 7 ቀን 2008 ዓ.ም 
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ድ/ር ሙሊቱ ተሾመ 

የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ፔሬዙዲንት 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

አዋጅ ቁጥር 1072/2010 

የኤላክትሮኒክ ፉርማ ሇመዯንገግ የወጣ አዋጅ 

በሀገሪቱ ኤላክትሮኒክ ንግዴን እና በኢንፌርሜሽን ቴክኖልጂ የታገዘ የመንግስት 

አገሌግሌቶችን ሇማበረታታት ምቹ የሔግ ማዕቀፌ መፌጠር አስፇሊጊ በመሆኑ፤ 

የኤላክትሮኒክ መሌዕክት ሌውውጥን በተመሇከተ ሔጋዊ እውቅና መስጠትና የተሳታፉዎችን 

መብትና ግዳታ በግሌጽ መዯንገግ በማስፇሇጉ፤   

በኤላክትሮኒክ መሌዕክት ሌውውጥ ወቅት የተሳታፉዎችን ማንነት፣ የመሌዕክቶችን 

ትክክሇኛነት እና አሇመካካዴን በማረጋገጥ መተማመን ሇመፌጠር የሚያስችለ የኤላክትሮኒክ 

ፉርማዎችን ሔጋዊ እውቅና መስጠት በማስፇሇጉ፤ 

በኢትዮጵያ ፋዯራሉያዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብለክ ሔገ መንግስት አንቀጽ 51(3) እና አንቀጽ 

55(2) (ሏ) መሠረት የሚከተሇው ታውጇሌ፡፡ 
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ክፌሌ አንዴ 

ጠቅሊሊ 

1. አጭር ርዕስ 

ይህ አዋጅ “የኤላክትሮኒክ ፉርማ አዋጅ ቁጥር 1072/2010” ተብል ሉጠቀስ 

ይችሊሌ፡፡ 

2. ትርጓሜ 

በዙህ አዋጅ ውስጥ: - 

1.  “አሴሜትሪክ ክሪፔቶ ሥርዓት” ማሇት ዯህንነቱ የተጠበቀ የዱጂታሌ ፉርማ እና 

የምስጠራ አገሌግሌቶችን መስጠት የሚያስችሌ ሥርዓት ነው፤ 

2. “ሰርተፉኬት” ማሇት ይፊዊ ቁሌፌን በሰርተፉኬቱ ሊይ ስሙ ከሰፇረው ሰው ጋር 

በማስተሳሰር ትክክሇኛ ማንነቱን የሚያረጋገጥ እና በዙህ አዋጅ አንቀጽ 33 

የተመሇከቱትን መረጃዎች የያ የኤላክትሮኒክ ዲታ ነው፤ 

3. “ሰርተፉኬት ሰጪ” ማሇት በዙህ አዋጅ አንቀፅ 22 መሰረት ሇተገሌጋይ ሰርተፉኬት 

ወይም ተያያዥ አገሌግሌቶችን እንዱሰጥ ፇቃዴ ወይም እውቅና 

የተሰጠው በሔግ የሰውነት መብት ያሇው አካሌ ነው፤ 

4. “ዱጅታሌ ፉርማ” ማሇት አሴሜትሪክ ክሪፔቶ ሥርአትን የሚጠቀምና የሚከተሇትን 

መስፇርቶች የሚያሟሊ የኤላክትሮኒክ ፉርማ ዓይነት ነው: - 

ሀ) ከፇራሚው ጋር በሌዩ ሁኔታ የተቆራኘ፤ 

ሇ) የፇራሚውን ማንነት መሇየት የሚያስችሌ፤  

ሏ) በፇራሚው ሙለ ቁጥጥር ስር ብቻ ባሇ ምስጢራዊ ቁሌፌ የተፇጠረ፤ እና 

መ) አግባብ ካሇው የኤላክትሮኒክ መሌዕክት ጋር የተቆራኘ፣ ፉርማው ካረፇ በኋሊ 

በፉርማው እና ፉርማው ባረፇበት ኤላክትሮኒክ መሌእክት ሊይ የተዯረገን 

ማናቸውም ሇውጥ መሇየት የሚያስችሌ፤ 

5. “ኤላክትሮኒክ መሌዕክት” ማሇት በኤላክትሮኒክ አማካኝነት የሚመነጭ፣ የሚሉሊክ፣ 

የሚዯርስ ወይም የሚከማች መረጃ ነው፤ 

6. “ኤላክትሮኒክ ፉርማ” ማሇት ከኤሊላክትሮኒክ መሌእክት ጋር በተያያ ፇራሚውን 

ሇመሇየትና በመሌእክቱ የተካተተው መረጃ በፇራሚው የጸዯቀ ወይም ተቀባይነት 

ያገኘ መሆኑን ሇማመሌከት ጥቅም ሊይ የሚውሌ በኤሊላክትሮኒክ መሌእክት ሊይ 
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የተሇጠፇ ወይም ከመሌእክቱ ጋር ምክንያታዊ በሆነ አኳኋን የተቆራኘ 

በኤላክትሮኒክ መሌክ ያሇ መረጃ ነው፤ 

7. “ምስጠራ” ማሇት ከታሰበው ተቀባይ ውጭ የኤላክትሮኒክ መሌዕክትን ማንም ሰው 

ወይም ማሽን እንዲያነበው የማዴረግ ሂዯት ነው፤ 

8. “ጥንዴ ቁሌፌ” ማሇት በአስሜትሪክ ክሪፔቶ ስርዓት ውስጥ ሚስጢራዊ ቁሌፌን እና 

ከዙሁ የሚናበብ ይፊዊ ቁሌፌን በአንዴነት የሚያመሇክት ነው፤ 

9. “ሰው” ማሇት የተፇጥሮ ወይም በሔግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካሌ ነው፤ 

10. “ምስጢራዊ ቁሌፌ” ማሇት ዱጂታሌ ፉርማን ሇመፌጠር የሚያገሇግሌ ቁሌፌ ነው፤ 

11. “ይፊዊ ቁሌፌ” ማሇት በሚስጢራዊ ቁሌፌ የተፇጠረን ዱጂታሌ ፉርማ ትክክሇኛነት 

ሇማረጋገጥ የሚያገሇግሌ ቁሌፌ ነው፤ 

12. “መተማመኛ ገዯብ” ማሇት በሰርተፉኬቱ ሊይ እምነት ማሳዯር የሚቻሌበት 

የተፇቀዯ የገንብ መጠን ነው፤ 

13. “እምነት የሚያሳዴር ሰው” ማሇት በሰርተፉኬት ሊይ በሰፇረው መረጃ ወይም 

ደጂታሌ ፉርማ ትክክሇኛነት ሊይ በመተማመን ግንኙነት የሚያዯርግ ሰው ነው፤ 

14. “ሪፕዙቶሪ” ማሇት ሰርተፉኬቶችን እና ከሰርተፉኬቶች ጋር አግባብነት ያሊቸው 

ላልች መረጃዎችን ይፊ ሇማዴረግ፣ ሇማከማቸት እና መሌሶ ሇማግኘት 

የሚያስችሌ ሥርዓት ነው፤ 

15. “ሩት ሰርተፉኬት ባሇሥሌጣን” ማሇት በዙህ አዋጅ አንቀጽ 10 ሊይ የተመሇከቱትን 

ሥሌጣንና ተግባራት ሇማከናወን በሔግ ሥሌጣን የተሰጠው አካሌ ነው፤ 

16. “ፇራሚ” ማሇት ሚስጢራዊ ቁሌፌን የያና በራሱ ወይም በወካዩ ሰው ስም 

የሚፇርም ሰው ነው፤ 

17. “ተገሌጋይ” ማሇት ማንነቱ በግሌጽ በሰርተፉኬቱ ሊይ የተገሇጸ፣ ሰርተፉኬቱ ሊይ 

የሰፇሩትን መረጃዎች ትክክሇኛነት የተቀበሇ እና ሰርተፉኬቱ ሊይ ከሰፇረው ይፊዊ 

ቁሌፌ ጋር የሚናበብ ሚስጢራዊ ቁሌፌ በባሇቤትነት ያየ ሰው ነው፤ 

18. “የጊዛ ማህተም አገሌግልት” ማሇት አንዴ ዴርጊት የተከናወነበትን ትክክሇኛ ቀንና 

ሰዓት ሇማሳየት በኤላክትሮኒክ መሌዕክት፣ በጂጂታሌ ፉርማ ወይም በሰርተፉኬት 

ሊይ የሚያርፌ የኤላክትሮኒክ ምሌክት ነው፤ 
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19. “የፀና ሰርተፉኬት” ማሇት ፇቃዴ ወይም እውቅና የተሰጠው ሰርተፉኬት ሰጪ 

አማካኝነት የተሰጠ፣ በተገሌጋዩ ተቀባይነት ያገኘ፣ ያሌተሰረ፣ ያሌታገዯ ወይም   

የአገሌግሌት መኑ ያሊበቃ ሰርተፉኬት ነው፤ 

20. “አሌጎሪዜም″ ማሇት ስሌተ-ቀመር ማሇትነው፡፡ 

21. ማንኛውም በወንዴ ፆታ የተገሇጸው ዴንጋጌ የሴትንም ፆታ ይጨምራሌ፡ 

3. የተፇጻሚነት ወሰን 

ኤላክትሮኒክ መሌዕክትን በተመሇከተ በላሊ ሔግ በተቃራኒው ካሌተዯነገገ በስተቀር 

ይህ አዋጅ በማንኛውም ኤላክትሮኒክ መሌዕክት ሌውውጥ ሊይ ተፇጻሚ ይሆናሌ። 

4. የተዋዋዮች ነጻነት 

1. በግሌጽ በሔግ እስካሌተከሇከሇ ዴረስ ሰዎች ኤላክትሮኒክ ፉርማ ሇመጠቀም ወይም 

ሊሇመጠቀም መስማማት ይችሊለ። 

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ፤ የኤላክትሮኒክ 

ፉርማ መጠቀም አስገዲጅ በሚሆንባቸው ሁኔታዎች ስራ ሊይ የሚውለ ስርአቶች 

የአካሌ ጉዲተኞችን ሁኔታ ታሳቢ ማዴረግ አሇባቸው። 

ክፌሌ ሁሇት 

ስሇኤላክትሮኒክ ፉርማና የኤላክትሮኒክ መሌዕክት 

5. ሇኤላክትሮኒክ መሌዕክት የሔግ እውቅና ስሇመስጠት 

1. ማንኛውም የኤላክትሮኒክ መሌዕክት በኤላክትሮኒክ መሌክ በመሆኑ ብቻ 

ሔጋዊነቱን ወይም ተፇፃሚነቱን ወይም በማንኛውም የፌርዴ ሂዯት የሚኖረው 

ተቀባይነት አያሳጣውም። 

2. ማናቸውም ጉዲይ በጽሁፌ እንዱሆን የሚያስገዴዴ ሔግ ሲኖር ይህ ጉዲይ 

በኤላክትሮኒክ መሌክ ከቀረበ ወይም ከተቀመጠ እና በቀጣይ ሇማመሳከሪያነት 

መዋሌ የሚችሌ ከሆነ የጉዲዩን አቀራረብ አስመሌክቶ የተጠየቀው ሁኔታ 

እንዯተሟሊ ይቆጠራሌ። 

6. ሇኤላክትሮኒክ ፉርማ የሔግ እውቅና ስሇመስጠት 

1. ማንኛውም የኤላክትሮኒክ ፉርማ በኤላክትሮኒክ መሌክ በመሆኑ ብቻ ሔጋዊነቱን 

ወይም ተፇፃሚነቱን ወይም በማንኛውም የፌርዴ ሂዯት የሚኖረው ተቀባይነት 

አያሳጣውም። 
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2. የፉርማ መስፇርትን የሚጠይቅ ወይም የፉርማ አሇመኖር የሚኖረውን ውጤት 

የሚዯነግግ ሔግ ወይም የአሰራር ሌምዴ ሲኖር እና የኤላክትሮኒክ ፉርማ ጥቅም 

ሊይ የዋሇ እንዯሆነ ኤላክትሮኒክ ፉርማው በሔግ የተቀመጠውን መስፇርት 

እንዲሟሊ የሚቆጠረው: - 

ሀ) የተፇጠረው ወይም የተሰራጨው የኤላክትሮኒክ ዲታ መሌዕክት ሇዓሊማው 

ያሇው ተገቢነት፣ ወይም 

ሇ) በተሳታፉ ወገኖች መካከሌ ይህንኑ አስመሌክቶ የተዯረገ ውሌ፤ ወይም 

ሏ) እንዯነገሩ ሁኔታ የግንኙነቱን ባህሪ፣ መጠን እና አይነት፣ የተዋዋዮች ማንነትን 

የመሇየት አቅም፣ የመሌእክቱ ይት አስፇሊጊነት እና መሰሌ ጉዲዮች ግምት ውስጥ 

በማስገባት አስተማማኝነቱ ሲረጋገጥ ብቻ ይሆናሌ። 

7. የሔግ ግምት 

በተቃራኒ ማስረጃ እስካሌተስተባበሇ ዴረስ አስተማማኝ የኤላክትሮኒክ ፉርማ ያረፇበት 

የኤላክትሮኒክ መሌዕክት በማንኛውም የፌትሀብሓር ፌርዴ ሂዯት 

በማስረጃነት ከቀረበ: - 

1. የኤላክትሮኒክ ፉርማው የባሇቤቱ ፉርማ እንዯሆነ፤ 

2. ፇራሚው እያወቀ የኤላክትሮኒክ መሌዕክቱን ሇማረጋገጥ እንዯፇረመው፤ እና 

3. ፉርማው ካረፇበት ጊዛ አንስቶ ኤላክትሮኒክ መሌዕክቱ እና ፉርማው 

እንዱሌተቀየረ፤ ይገመታሌ፡፡ 

8. የዱጂታሌ ፉርማ 

1. በዙህ አዋጅ አንቀጽ 6 ንዐስ አንቀጽ (2) ሊይ የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ፤ 

በፀና ሰርተፉኬት የተዯገፇ ዱደጂታሌ ፉርማ አስተማማኝ የኤላክትሮኒክ ፉርማ 

ተብል ይገመታሌ፡፡ 

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የተመሇከተውን መስፇርት የሚያሟሊ ዱጂታሌ 

ፉርማ በዙህ አዋጅ አንቀጽ 7 መሰረት ሇአስተማማኝ ኤላክትሮኒክ ፉርማ 

የተሰጠውን የሔግ ግምት ያገኛሌ። 

ክፌሌ ሶስት 

ስሇሩት ሰርተፋኬት ባሇሥሌጣን እና ፇቃዴ አሰጣጥ 

9. ስሇሩት ሰርተፉኬት ባሇሥሌጣን 
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የኢንፌርሜሽን መረብ ዯህንነት ኤጀንሲ በማቋቋሚያ አዋጁ በተሰጠው ሥሌጣን 

መሠረት ሩት ሰርተፉኬት ባሇሥሌጣን በመሆን ይሰራሌ። 

10. ሥሌጣን እና ተግባር 

ሩት ሰርተፉኬት ባሇሥሌጣን በዙህ አዋጅ መሰረት የተሰጡት ላልች ተግባርና 

ኃሊፉነቶች እንዯተጠበቁ ሆነው የሚከተለት ሥሌጣንና ተግባራት ይኖሩታሌ፤ 

1. የሰርተፉኬት ሰጪነትን ፇቃዴ የመስጠት እና የሰርተፉኬት ሰጪዎችን አሰራርና 

የአገሌግሌት አሰጣጥ ሥርአት የመቆጣጠር፤ 

2. የክሪፔቶ ሥርዓቱ ተአማኒነት እና አጠቃሊይ ዯህንነት የማረጋገጥ፤ እና 

3. ሰርተፉኬት ሰጪዎች ሉከተሎቸው የሚገቡ የአሠራር ሥርዓቶችን እና 

ስታንዲርድች የማጋጀት። 

11. የፇቃዴ አስፇሊጊነት 

1. ማንኛውም ሰው በሩት ሰርተፉኬት ባሇስሌጣን የተሰጠ የፀና ፇቃዴ ሳይኖረው 

በሰርተፉኬት ሰጪነት አገሌግሌት መሰማራት አይችሌም። 

2. በሰርተፉኬት ሰጪነት ተግባር ሇመሰማራት የሚፇሌግ ማንኛውም ሰው ፇቃዴ 

እንዱሰጠው በሩት ሰርተፉኬት ባሇስሌጣን የተጋጀውን የፇቃዴ ማመሌከቻ ቅጽ 

በመሙሊት ሇሩት ሰርተፉኬት ባሇስሌጣን ማቅረብ አሇበት። 

3. አመሌካቹ በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) መሠረት ማመሌከቻ ሲያቀርብ በዙህ 

አዋጅ እና በአዋጁ መሠረት በወጡ ዯንቦችና መመሪያዎች የተመሇከቱ አስፇሊጊ 

ሰነዴችን ከማመሌከቻው ጋር አያይዝ የማቅረብና ተገቢውን የፇቃዴ ክፌያ 

የመክፇሌ ግዳታ አሇበት። 

4. ሩት ሰርተፉኬት ባሇስሌጣን የሰርተፉኬት ሰጪነት ፇቃዴ ሇማግኘት የቀረበው 

ማመሌከቻ ትክክሇኛና የተሟሊ፣ በዙህ አዋጅና በአዋጁ መሰረት በወጡ ዯንቦችና 

መመሪያዎች መሰረት የተቀመጡትን ቅዴመ ሁኔታዎችና መስፇርቶች ያሟሊ 

መሆኑን ካረጋገጠ በኋሊ ፇቃዴ ይሰጣሌ። 

5. ሩት ሰርተፉኬት ባሇስሌጣን ሇሰርተፉኬት ሰጪነት የፇቃዴ ማመሌከቻ ጥያቄ 

በቀረበ በ30 የሥራ ቀናት ውስጥ ውሳኔውን በጽሁፌ ሇአመሌካቹ ማሳወቅ አሇበት። 

6. ሩት ሰርተፉኬት ባሇስሌጣን ፇቃዴ ሲከሇክሌ ፇቃዴ የማይሰጥበትን ምክንያት 

ሇአመሌካቹ በጽሁፌ ማሳወቅ አሇበት። 
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7. ሩት ሰርተፉኬት ባሇስሌጣኑ ሇሰርተፉኬት ሰጪነት የሚያበቁ ዜርዜር መስፇርቶች 

በመመሪያ ይወስናሌ። 

12. ፇቃዴ የማያሰጡ ሁኔታዎች 

1. በዙህ አዋጅ አንቀጽ 11 (7) ሊይ የተዯነገገው ቢኖርም ፇቃዴ እንዱሰጠው 

ማመሌከቻ ያቀረበ አካሌ: - 

ሀ) ግሇሰብ ከሆነ፤ 

ሇ) በኢትዮጵያ ውስጥ ያሌተቋቋመ ተቋም ከሆነ፣ ወይም 

ሏ) በወንጀሌ የተፇረዯበት ከሆነ እና የወንጀሌ ቅጣቱን ከፇጸመ በኋሊ ያሌተሰየመ 

ከሆነ፣ ዜርዜር ምርመራ ሳያስፇሌግ ማመሌከቻው ውዴቅ ይሆናሌ። 

2. የዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) ዴንጋጌ እንዯተጠበቀ ሆኖ፤ ፇቃዴ የማያሰጡ 

ላልች ሁኔታዎች ሩት ሰርተፉኬት ባሇስሌጣን በሚያወጣው መመሪያ ሉወሰኑ 

ይችሊለ። 

13. የፇቃዴ መንና ዕዴሳት 

1. የሰርተፉኬት ሰጪነት ፇቃዴ ፀንቶ የሚቆይበት ጊዛ አምስት ዓመት ይሆናሌ፡፡ 

2. ማንኛውም ሰርተፉኬት ሰጪ የአገሌግሌት መኑ ባበቃ ፇቃዴ አገሌግልት 

መስጠት አይችሌም። 

3. ማንኛውም ሰርተፉኬት ሰጪ የፇቃዴ ጊዛ ገዯቡ ከማሇቁ በፈት ባሇት 60 

ተከታታይ የስራ ቀናት ውስጥ የሩት ሰርተፉኬት ባሇስሌጣኑ ያጋጀውን 

የፇቃዴ ማዯሻ ቅጽ ሞሌቶ የዕዴሳት ማመሌከቻውን ማቅረብ አሇበት። 

4. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (3) መሰረት ፇቃደን የሚያሳዴስ ሰርተፉኬት ሰጪ 

አስፇሊጊ ሰነድችን አያይዝ ማቅረብና ማመሌከቻው ተቀባይት ካገኘም ተገቢውን 

የፇቃዴ ክፌያ መፇፀም አሇበት፡፡ 

5. የዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) ዴንጋጌ ቢኖርም ሰርተፉኬት ሰጪው የፇቃደ ጊዛ 

ቢያበቃም ፇቃደን ሇማሳዯስ ሇሩት ሰርተፉኬት ባሇስሌጣን በወቅቱ አመሌክቶ 

ውጤት እየተጠባበቀ ስሇመሆኑ ማሳየት ከቻሇ የማዯሻ ጊዛው እንዲሊበቃ ተቆጥሮ 

ሥራውን ማከናወን ይችሊሌ፡፡ 

14. ሰርተፉኬትን ስሇማገዴ 

ሩት ሰርተፋኬት ባሇስሌጣን በሚከተለት ምክንያቶች የሰርተፉኬት ሥራን በሙለ 

ወይም በከፉሌ ከ6ወራት ሊሌበሇጠ ጊዛ ሉያግዴ ይችሊሌ: - 
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1. በዙህ አዋጅ አንቀጽ 15 ንዐስ አንቀፅ (1) ሊይ የተመሇከቱ እና የመሰረዜ ውሳኔ 

ሉያስከትሇ የሚችለ ጉዲዮች መከሰት አሇመከሰታቸውን ማጣራት ሇማዴረግ፤ 

ወይም 

2. ምክንያቱ የሰርተፋኬት ሰጪን ሰርተፋኬትን ሇማሰረዜ በቂ ሳይሆን ሲቀር ነገርግን 

እነዙህን ጉዴሇቶችን በተወሰነ ግዛ ውስጥ ማረም ሲያስፇሌግ። 

3. ሩት ሰርተፉኬት ባሇስሌጣን የሰርተፉኬቱ ሥራ የታገዯበትን ምክንያት እና 

በተወሰነ ጊዛ ውስጥ ጉዴሇቶቹን ሇማስተካከሌ ሰርተፉኬት ሰጪው 

ሉወሰዴ ስሇሚገባው እርምጃ በጽሁፌ ያሳውቃሌ፡፡ 

15. ፇቃዴን ስሇመሰረዜ 

1. የሩት ሰርተፉኬት ባሇስሌጣን ከሚከተሇት ምክንያቶች በአንደ የሰርተፉኬት 

ሰጪነት ፇቃዴ ሉሰርዜ ይችሊሌ: - 

ሀ) ሰርተፉኬት ሰጪው የዙህ አዋጅ ዴንጋጌዎችና በአዋጁ መሰረት የወጡ 

 ዯንቦችና መመሪያዎችን ከተሊሇፇ፤ 

ሇ) ፇቃደ የተሰጠው በሀሰተኛ መረጃ ሊይ ተመስርቶ መሆኑ ከተረጋገጠ፤ 

ሏ) ሰርተፉኬት ሰጪው ፇቃዯ ከተሰጠበት አሊማ ወይም ሁኔታ በተፃራሪ 

 ተግባሩን ካካሄዯ፤ 

መ) ሰርተፉኬት ሰጪው በንግዴ ሥራ ሊይ የተሰማራ እንዯሆነና የንግዴ ፇቃዯ 

 ከተሰረ፤ 

ሠ) ፇቃደ ፀንቶ የሚቆይበት ጊዛ ካበቃና ፇቃደ ካሌታዯሰ፤ 

ረ) ሰርተፉኬት ሰጪው ከፇረሰ ወይም ከከሰረ፤ 

ሰ) ሰርተፉኬት ሰጪው ከሰርተፉኬት ሰጪነት ሥራ ጋር ተያይዝ ታማኝነቱን 

 በሚያሳጡ ወንጀሌ ተግባራት ሊይ ተሳታፉ ሆኖ በፌርዴ ቤት ውሳኔ 

 ከተሰጠበት፤ ወይም 

ሸ) ሰርተፉኬት ሰጪው ፇቃዴ ከተሰጠው ዕሇት አንስቶ በሦሰት ወራት ውስጥ 

 ሥራ ካሌጀመረ። 

2. የዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) ዴንጋጌ ቢኖርም ሩት ሰርተፉኬት ባሇስሌጣን   

ፇቃዴ ከመሰርዘ በፉት እንዯ አስፇሊጊነቱ ሰርተፉኬት ሰጪውን በ15 ተከታታይ 

የሥራ ቀናት ውስጥ ስሇስረዚው አስተያየቱን በጽሁፌ እንዱያቀርብ ሉጠይቅ 

ይችሊሌ። 
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3. ሰርተፉኬት ሰጪው በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) በተገሇፀው ጊዛ ገዯብ ውስጥ 

አስተያየቱን በጽሁፌ ካሊቀረበ ወይም ያቀረበው አስተያየት ውዴቅ ከተዯረገ፣ ሩት 

ሰርተፉኬት ባሇሥሌጣን ፇቃደን ሰርዝ በጽሁፌ ሇሰርተፉኬት ሰጪ ያሳውቃሌ። 

16. ፇቃዴ ስሇመመሇስ 

በዙህ አዋጅ አንቀጽ 15 መሠረት ፇቃዴ የተሰረበት ሰርተፉኬት ሰጪ ወይም 

በአንቀጽ 18 ንዐስ አንቀጽ (5) መሠረት ሥራውን የሚያቆምበትን ቀን ያመሇከተ 

ሰርተፉኬት ሰጪ በ 10 ተከታታይ የሥራ ቀናት ውስጥ ፇቃደን ሇሩት ሰርተፉኬት 

ባሇስሌጣን መመሇስ አሇበት። 

17. የፇቃዴ መሰረዜ ወይም የሰርተፉኬት መታገዴ ውጤት 

1. ፇቃደ የተሰረበት ማንኛውም ሰርተፉኬት ሰጪ የሰርተፉኬት ሰጪነት የፇቃደ 

ስረዚው ጽሁፌ እንዯዯረሰው የፇቃዴ ሰጭነት አገሌግልቱን ማቆም አሇበት። 

2. ማንኛውም የሰርተፉኬቱ ሥራዎች የታገዯበት ሰርተፉኬት ሰጪ እገዱው እስኪነሳ 

ዴረስ በእገዲው ውስጥ የተከሇከሇውን ማንኛውም ተግባር መፇፀም አይችሌም። 

3. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የተዯነገገው ቢኖርም፤ ሩት ሰርተፉኬት 

ባሇሥሌጣን ሰርተፉኬት ሰጪው ሥራዎቹን ሇማጠቃሇሌ እንዱችሌ የተወሰኑ 

የሰርተፉኬት ሥራዎች እንዱፇጽም በጽሁፌ ሉፇቅዴሇት ይችሊሌ፤ ጊዛ 

ወሰኑ በመመሪያ ይወሰናሌ፡፡ 

4. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ የሰርተፉኬት 

ሰጪው ፇቃዴ መሰረዘ ወይም መታገደ ሰርተፉኬቱ ከመሰረዘ ወይም ከመታገደ 

በፉት የተሰጡ ሰርተፉኬቶች ሔጋዊነት አያሳጣም፡፡ 

5. ሩት ሰርተፉኬት ባሇስሌጣን በዙህ አዋጅ አንቀጽ 14 እና አንቀጽ 15 መሠረት 

ፇቃዴ ሲሰርዜ ወይም የሰርተፉኬት ሰጪ ሥራዎች ሲያግዴ የተገሌጋዮች 

ሰርተፉኬትና ተያያዥ መዜገቦች የሚመሩበት የአሰራር ሥርዓት በመመሪያ 

ይወስናሌ። 

18. ሰርተፉኬት ሰጪነት አገሌግልትን ስሇማቆም 

1. ማንኛውም ሰርተፉኬት ሰጪ አገሌግልቱን ማቆም የፇሇገ እንዯሆነ ሇሩት 

ሰርተፉኬት ባሇስሌጣን እና ሇተገሌጋዮቹ ከ60 (ስሌሳ) ተከታታይ የስራ ቀናት 

ያሊነሰ ጊዛ ቅዴመ ማስታወቂያ መስጠት አሇበት፡፡ 
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2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት አገሌግልቱን ሇማቆም የሚፇሌግ 

ሰርትፉኬት ሰጪ የተገሌጋዮቹን ሰርተፉኬቶችና ተያያዥ መዜገቦች ወዯላሊ 

ሰርተፉኬት ሰጪ ማስተሊሇፌ አሇበት፤ የተገሌጋዮቹን ሰርተፉኬትና ተያያዥ 

መዜገቦች ወዯላሊ ሰርተፉኬት ሰጪ ማስተሊሇፌ የማይቻሌበት ሁኔታ ሲፇጠር 

ሰርተፉኬት ሰጪው በአፊጣኝ ሇሩት ሰርተፉኬት ባሇስሌጣኑ በጽሁፌ ማሳወቅ 

አሇበት። 

3. የሩት ሰርተፉኬት ባሇሥሌጣኑ በዙህ አንቀጽ ንዐስ (2) መሠረት ከሰርተፉኬት 

ሰጪው ሪፕርት የዯረሰው እንዯሆነ የዙህ አዋጅ አንቀጽ 17 ንዐስ አንቀጽ (5) 

ተግባራዊ ማዴረግ አሇበት። 

4. በዙህ አንቀጽ መሰረት የተገሌጋዮቹ ሰርተፉኬትና ተያያዥ መዜገቦች የተሊሇፇሇት 

ሰርተፉኬት ሰጪ ሰርተፉኬቱን ራሱ እንዯሰጠ ተዯርጎ ይቆጠራሌ፡፡ 

5. ሰርተፉኬት ሰጪነት አገሌግልትን ማቆም ውጤት የሚኖረው ሩት ሰርተፉኬት 

ባሇስሌጣን ፇቃደን በተረከበበት ቀን ወይም በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) 

መሰረት ሰርተፉኬት ሰጪው በሚሰጠው ጽሁፌ ማስታወቂያ ሊይ ያመሇከተው ቀን 

ከተጠናቀቀ በኋሊ ይሆናሌ፡፡ 

19. ስሇጠፊ ፇቃዴ 

1. ሰርተፉኬት ሰጪው ፇቃሱ የጠፊበት እንዯሆነ መጥፊቱን እንዲወቀ ወዱያውኑ 

ሇሩት ሰርተፉኬት ባሇስሌጣን ይህንኑ በጽሁፌ ማሳወቅ ይኖርበታሌ፡፡ 

2. ሰርተፉኬት ሰጪው ምትክ ፇቃዴ እንዱሰጠው አስፇሊጊ ሰነዴችን አያይዝ 

ማመሌከቻውን ሇሩት ሰርተፉኬት ባሇስሌጣኑ ማቅረብ እና ሇዙሁ የተመሇከተውን 

ክፌያ መፇጸም ይኖርበታሌ፡፡ 

20. የውጪ ሀገር ሰርተፉኬት እውቅና ስሇመስጠት 

1. በውጭ ሀገር አግባብ ባሇው አካሌ ፇቃዴ ወይም እውቅና የተሰጠው ሰርተፉኬት 

ሰጪ በዙህ አዋጅ እና በአዋጁ መሰረት በወጡት ዯንቦችና መመሪያዎች 

የተመሇከቱትን መስፇርቶችና የመተማመኛ ገዯቦች እስካሟሊ ዴረስ በሩት 

ሰርተፉኬት ባሇስሌጣኑ እውቅና ሉሰጠው ይችሊሌ። 

2. በዙህ አንቀጽ መሠረት እውቅና የተሰጠው የውጭ ሀገር ሰርተፉኬት ሰጪ 

የሚሰጠው ሰርተፉኬት በዙህ አዋጅ መሠረት ከሚሰጠው ሰርተፉኬት ጋር እኩሌ 

የሔግ ውጤት ይኖረዋሌ፡፡ 
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21. ኦዱት ስሇማዴረግ 

1. የሰርተፉኬት ሰጪዎች አጠቃሊይ አሰራርና ዯህንነት በሩት ሰርተፉኬት ባሇስሌጣኑ 

በማንኛውም ጊዛ ኦዱት ሉዯረግ ይችሊሌ፡፡ 

2. ሩት ሰርተፉኬት ባሇስሌጣኑ የዙህ አንቀጽንዐስ አንቀጽ (1) ዴንጋጌ ተግባራዊ 

ሇማዴረግ የሚያስችሌ መመሪያ በማውጣት ኦድት ሇሚከናወንባቸው ሰርተፉኬት 

ሰጪዎች ያሳውቃሌ።  

ክፌሌ አራት 

ስሇሰርተፉኬት ሰጪዎች እና የሰርተፉኬት አገሌግሌት 

ንዐስ ክፌሌ አንዴ 

ስሇሰርተፉኬት ሰጪዎች 

22. የሰርተፉኬት ሰጪ ተግባራት 

በላሊ ሔግ ወይም በተሰጠው ፇቃዴ ውስጥ በተሇየ መሌኩ ካሌተወሰነ በቀር ማንኛውም 

ሰርተፉኬት ሰጪ ሇተገላጋዮች የዱጂታሌ ፉርማ ሰርተፉኬት፣ የምስጠራ አገሌግልት 

እና የጊዛ ማህተም አገሌግልት ይሰጣሌ። 

23. የጊዛ ማህተም አገሌግልት  

1. ሰርተፉኬት ሰጪ አንዴን የኤላክትሮኒክ መሌዕክት፣ ዱጂታሌ ፉርማ ወይም 

ሰርተፉኬት ትክክሇኛነት እና አንዴ ተግባር የተከናወነበትን ትክክሇኛ ቀንና ሰዓት 

የሚሳይ የጊዛ ማህተም አገሌግልት ማረጋገጫ ሉሰጥ ይችሊሌ። 

2. የዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) ዴንጋጌ እንዯተጠበቀ ሆኖ ሩት ሰርተፉኬት 

ባሇስሌጣኑ አስፇሊጊውን መስፇርቶች ሇሚያሟለ ላልች አካሊት የጊዛ ማህተም 

አገሌግልት እንዱሰጡ እውቅና ሉሰጥ ይችሊሌ። 

3. ሩት ሰርተፉኬት ባሇስሌጣኑ በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) እና (2) መሰረት 

የጊዛ ማህተም አገሌግልት ሇመስጠት መሟሊት የሚገባቸው ዜርዜር መስፇርቶችና 

ስታንዲርድች ያጋጃሌ። 

4. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) እና (2) መሰረት የሚቀርብ የጊዛ ማህተም 

አገሌግልት ማስረጃ እምነት የሚጣሌበት እና በቂ ማስረጃ ነው። 

24. ስሇምስጠራ አገሌግልት  

1. ማንኛውም ሰርተፉኬት ሰጪ ሩት ሰርተፉኬት ባሇስሌጣኑ በሚያወጣው መስፇርት 

መሰረት የምስጠራ አገሌግልት ሉሰጥ ይችሊሌ። 
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2. ማንኛውም ሰርተፉኬት ሰጪ በሩት ሰርተፉኬት ባሇስሌጣኑ እውቅና ያሌተሰጣቸው 

የምስጠራ ምርቶች መጠቀም ወይም ማምረት አይችሌም፡፡ 

25. ስሇ ቁሌፌ አስተዲዯር 

1. ዱጂታሌ ፉርማን ሇመፌጠርና ሇማረጋገጥ ጥቅም ሊይ የሚውሇውን ጥንዴ ቁሌፌ 

ኤላክትሮኒክ መሌዕክቶችን ሇመመስጠር እና የተመሰጠሩትን ሇመፌታት ጥቅም 

ሊይ መዋሌ የሇበትም። 

2. ማንኛውም ሰርተፉኬት ሰጪ የተገሌጋዮችን የዱጂታሌ ፉርማ ምስጢራዊ ቁሌፌ 

መያዜ ወይም ቅጂ ማስቀረት አይችሌም። 

3. የዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) ዴንጋጌ እንዯተጠበቀ ሆኖ ማንኛውም ሰርተፉኬት 

ሰጪ የተገሌጋዮችን የምስጠራ ቁሌፍች ቅጂ የመያዜ ወይም የምስጠራ ቁሌፌችን 

መሌሶ ማግኘት የሚያስችሌ ሥርዓት የመርጋት ግዳታ አሇበት። 

4. በዙህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ (3) መሰረት የተያ የምስጠራ ቁሌፌ ይፊ ሉዯረግ 

የሚችሇው በሚከተለት አካሊት ሲጠየቅ ብቻ ይሆናሌ፤ 

ሀ) ተገሌጋዩ ወይም ሔጋዊ ወኪለ ጥያቄ ሲያቀርብ፤ ወይም 

ሇ) አግባብ ያሊቸው ባሇሥሌጣናት የሔግ ሥርዓትን ተከትል ከፌርዴ ቤት በሚገኘ 

ፇቃዴ መሰረት ጥያቄ ሲያቀርቡ። 

26. አስተማማኝ ሥርዓት ስሇመጠቀም 

1. ማንኛውም ሰርተፉኬት ሰጪ አገሌግልቶቹን በሚሰጥበት ጊዛ ሁለ ዯህንነታቸው 

የተጠበቀና አስተማማኝ ሥርዓቶችና ምርቶች የመጠቀም ኃሊፉነት አሇበት። 

2. ማንኛውም ሰርተፉኬት ሰጪ ከሚሰጠው አገሌግልት ጋር በተያያ በሶፌት-ዌርና 

በሀርዳ-ዌር ምርቶች ወይም በሥነ-ሥርዓቶች ሊይ ማንኛውም ሇውጥ ወይም 

ማሻሻያ ሲያዯርግ ሇሩት ሰርተፉኬት ባሇሥሌጣን በቅዴሚያ ማሳወቅ ይኖርበታሌ። 

3. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) ሊይ ዯህንነቱ የተጠበቀ እና አስተማማኝ 

ሥርዓትና ምርቶችን ዜርዜር አስመሌክቶ ይህን አዋጅ ተከትሇው በሚወጡ ዯንብና 

መመሪያ የሚወሰን ይሆናሌ፡፡ 

27. አስተማማኝ የፊይናንስ አቅም 

ማንኛውም ሰርተፉኬት ሰጪ ሥራዎቹን ሇማከናወን የሚያስችሌ እና ሇሚኖረው 

ማንኛውም ተጠያቂነት መሸፇን የሚያስችሌ አስተማማኝ የፊይናንስ አቅም 
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ሉኖረው ይገባሌ፤ ዜርዜሩ ይህን አዋጅ ተከትል በሚወጡ ዯንብና መመሪያዎች 

ይወሰናሌ፡፡ 

28. ይፊ ስሇማዴረግ 

1. ማንኛውም ሰርተፉኬት ሰጪ: - 

ሀ) የራሱን ሰርተፉኬት፣ የሰርተፉኬት ፕሉሲ፣ የሰርተፉኬት አሰጣጥ ሥርዓት፣ 

 ዯንብና ሁኔታ እና ከሚሰጠው አገሌግልት ጋር የተያያ ማንኛውም ላሊ 

 መረጃ ወይም በእነዙህ ሊይ የሚዯረጉ ማናቸውም ሇውጦች ግሌጽ ወይም 

 ይፊ የማዴረግ፣ 

ሇ) በሰረው ወይም ባገዯው ሰርተፉኬት አማካኝነት ጉዲት የሚዯርስባቸው 

 ወይም ጉዲት ሉዯርስባቸው ይችሊሌ ተብሇው የሚገመቱ ሰዎችን 

 በሰርተፉኬት አሰጣጥ መግሇጫው ሊይ በተቀመጡት ሥነ-ሥርዓቶች መሰረት 

 የማሳወቅ፣ እና 

ሏ) የሥርዓቱን አስተማማኝነት የሚያጓዴሌ ወይም ሰርተፈኬቱን ሇአዯጋ 

 የሚያጋሌጥ ሁኔታ ሲያጋጥም በዙህ ምክንያት ጉዲት ሇሚዯርስባቸው ወይም 

 ጉዲት ሉዯርስባቸው ይችሊሌ ተብሇው ሇሚገመቱ ሰዎች በሰርተፉኬት 

 አሰጣጥ መግሇጫው ሊይ በተቀመጡት ሥነ-ሥርዓቶች መሰረት የማሳወቅ፣ 

 ግዳታ አሇበት። 

2. ማንኛውም ሰርተፉኬት ሰጪ በዙህ አዋጅ የተመሇከቱት መረጃዎችን ሇሔዜብ ይፊ 

የሚዯረግበትና በቀሊለ ተዯራሽ የሚሆን ሪፕዙቶሪ ሥርዓት ማዯራጀት አሇበት። 

3. የዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) እና (2) ዴንጋጌዎች እንዯተጠበቁ ሆነው ሩት 

ሰርተፉኬት ባሇስሌጣኑ ይህን አዋጅና አዋጁን ተከትሇው የሚወጡ ዯንብና 

መመሪያዎች ሊይ የተመሇከቱ አስፇሊጊ መስፇርቶች ሇሚያሟለ አካሊት የሪፕዙቶሪ 

አገሌግልት እንዱሰጡ እውቅና ሉሰጥ ይችሊሌ። 

29. ስሇ መዜገብ አያያዜና ዲታ ጥበቃ 

1. ማንኛውም ሰርተፉኬት ሰጪ የሰርተፉኬት መስጠትን፣ ማገዴን፣ መሰረዜን ጨምሮ 

ከሚሰጠው አገሌግልት ጋር የተገናኙ ማናቸውም መረጃዎች መዜግቦ የመያዜ እና 

ሇ2 ዓመት ጠብቆ ማቆየት ይኖርበታሌ። 

2. በሔግ በግሌጽ ካሌተዯነገገ በስተቀር ማንኛውም ሰርተፉኬት ሰጪ የሚይዚቸው 

የተገሌጋይ የግሌ መረጃዎች በሚስጢር መያዜ አሇባቸው። 
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30. በወኪሌ ስሇመስራት 

ማንኛውም ሰርተፉኬት ሰጪ ተገሌጋዮችን ከመመዜገብ፣ ማንነት ከማጣራትና 

የመረጃዎች ትክክሇኛነትና አግባብነት ከማረጋገጥ ጋር ተያይዝ ያሇ ስራዎች ሇሰነዴ 

መዜጋቢ እና አረጋጋጭ አካሊት በውክሌና ሉሰጥ ይችሉሌ። 

ንዐስ ክፌሌ ሁሇት 

ስሇ ሰርተፉኬት አገሌግልት 

31. ሰርተፉኬት ሇማግኘት ስሇሚቀርብ ማመሌከቻ 

1. ማንኛውም ሰው በዙህ አዋጅና አዋጁን ተከትሇው በሚወጡ ዯንብና መመሪያዎች 

የተመሇከቱትን መስፇርቶችና ሰርተፉኬት ሰጪው የሚያስቀምጣቸው ዜርዜር 

መስርቶችና ሁኔታዎች በማሟሊት ሰርተፉኬት እንዱሰጠው ሉያመሇክት ይችሊሌ። 

2. ሰርተፉኬት ሰጪው በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) የተቀመጡት መስፇርቶች 

መሟሊታቸውን አስፇሊጊው ማጣራት በማዴረግና ሇሚሰጣቸው አገሌግልቶች በሩት 

ሴርተፉኬት ባሇሥሌጣን የጸዯቀውን የአገሌግልት ክፌያ በማስከፇሌ ሇአመሌካቾች 

ሰርተፉኬት ይሰጣሌ። 

32. ሰርተፉኬት አሰጣጥ ቅዯመ ሁኔታዎች 

1. ሰርተፉኬት ሰጪው በዙህ አዋጅ አንቀጽ 31 (2) መሰረት ሇአመሌካቾች 

ሰርተፉኬት መስጠት የሚችሇው የሚከተሇት ቅዯመ ሁኔታዎች መሟሊታቸውን 

ማረጋገጥ ሲችሌ ብቻ ነው: - 

ሀ) በሰርተፉኬቱ ሊይ ስሙ የሚሰፇረው ሰው አመሌካቹ ስሇመሆኑ፤ 

ሇ) አመሌካቹ በወኪሌ አማካኝነት የሚንቀሳቀስ ከሆነ ወኪለ የተገሌጋዩን 

 ምስጢራዊ ቁሌፌ እንዱይዜ እና ሰርተፉኬት እንዱሰጠው ሇመጠየቅ 

 የሚያስችሌ አግባብ ያሇው የውክሌና ሥሌጣን ያሇው ስሇመሆኑ፤ 

ሏ) በሰርተፉኬቱ ሊይ የሚሰፇረው መረጃ ትክክሇኛ እና የተሟሊ ስሇመሆኑ፤ 

መ) አመሌካች በሰርተፉኬቱ ሊይ ከሚሰፇረው ይፊዊ ቁሌፌ ጋር የሚናበብ     

 ምስጢራዊ ቁሌፌ በባሇቤትነት የያ ስሇመሆኑ፤ እና 

ሠ) በሰርተፉኬቱ ሊይ የሰፇረው ይፊዊ ቁሌፌ በአመሌካች ባሇቤትነት   

 የተያውን ምስጢራዊ ቁሌፌ በመጠቀም የተፇጠረን ዱጂታሌ ፉርማ    

 ማረጋገጥ የሚያስችሌ ስሇመሆኑ። 
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2. በዙህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ (1) ሊይ የተመሇከቱት ቅዯመ ሁኔታዎች በሰርተፉኬት 

ሰጪው ወይም በተገሌጋዩ ወይም በሁሇቱ የጋራ ስምምነት ቀሪ ማዴረግ 

አይቻሌም፡፡ 

33. የሰርተፉኬት ይት 

1. ማንኛውም ሰርተፉኬት ቢያንስ የሚከተለትን መረጃዎች አካትቶ መያዜ    

ይኖርበታሌ፡- 

ሀ) የተገሌጋይ ስምና አዴራሻ፤ 

ሇ) ተገሌጋዩን ሉገሌጹ የሚችለ ላልች መሇያዎች ወይም ግሇሰባዊ መረጃዎች፤ 

ሏ) ከተገሌጋዩ ምስጢራዊ ቁሌፌ ጋር የሚናበብ ይፊዊ ቁሌፌ፤ 

መ) የሰርተፉኬት ሰጪው ዱጅታሌ ፉርማ፤ 

ሠ) የሰርተፉኬቱ ሌዩ መሇያ ቁጥር፤ 

ረ) አገሌግልት ሊይ የዋሇው የስሌተ-ቀመር ዓይነት፤ 

ሰ) ሰርተፉኬቱ ፀንቶ የሚቆይበት ጊዛ፤ 

ሸ) የሰርተፉኬት ሰጪው ስም፣ አዴራሻና ሰርተፉኬት ሰጪውን ማንነት      

  ማረጋገጥ የሚያስችለ ላልች መረጃዎች፤ 

ቀ) የሰርተፉኬቱ መተማመኛ ገዯብ፤ እና 

በ) የሰርተፉኬቱ አገሌግልት ዓይነት፡፡ 

2. የዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) ዴንጋጌ እንዯተጠበቀ ሆኖ ሩት ሰርተፉኬት     

3. ባሇስሌጣን በሚያወጣው መመሪያ መሰረት በሰርተፉኬት ውስጥ መካተት   

የሚገባቸውን ተጨማሪ መረጃዎች ሉወስን ይችሊሌ። 

34. ሰርተፉኬት እንዱሰረዜ ወይም እንዱታገዴ ስሇመጠየቅ 

1. ማንኛውም ተገሌጋይ ሰርተፉኬቱ እንዱታገዴ ወይም እንዱሰረዜ በራሱ ወይም 

በሔጋዊ ወኪለ አማካኝነት በማንኛውም ጊዛ ሰርተፉኬት ሰጪውን ሉጠይቅ 

ይችሊሌ። 

2. ሰርተፉኬት ሰጪው በዙህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ (1) መሠረት ጥያቄ ያቀረበው 

ሰው በሰርተፉኬቱ ሊይ ስሙ የሰፇረው ተገሌጋይ ወይም ይህንኑ የመጠየቅ 

ሥሌጣን የተሰጠው ሔጋዊ ወኪሌ መሆኑን በማረጋገጥ በ48 ሰዓት ውስጥ 

ሰርተፉኬቱን ማገዴ ወይም መሰረዜ አሇበት። 

35. ከተገሌጋዩ ፇቃዴ ውጭ ሰርተፉኬት ስሇማገዴ ወይም ስሇመሰረዜ 



የፌትህ ሚኒስቴር 
 

155 
 

1. ሰርተፉኬት ሰጪው የሚከተለት ምክንያቶች ሲያጋጥሙ የተገሌጋዩን   ስምምነት 

ሳይጠይቅ ሰርተፉኬቱን ሉሰርዜ ይችሊሌ፡- 

ሀ) በሰርተፉኬቱ ሊይ የሰፇረው መረጃ ሀሰት ሆኖ ሲገኝ፤ 

ሇ) ሰርተፉኬቱ የተሰጠው የሰርተፉኬት አሰጣጥ መሥፇርት ወይም ቅዯመ   

 ሁኔታዎች ያሊሟሊ ሆኖ ሲገኝ፤ 

ሏ) የሰርተፉኬት ሰጪው ምስጢራዊ ቁሌፌ ወይም የሥርዓቱ 

   አስተማማኝነት የሰርተፉኬቱን ተአማኒነት በሚያሳጣ መሌኩ ተጋሊጭ    

   ሆኖ ሲገኝ፤ 

መ) የተገሌጋዩን መሞት ወይም መፌረስ የሚገሌጽ የተረጋገጠ ሰርተፉኬት    

    ሲቀርብ ወይም በላልች ሰነድች ሲረጋገጥ፤ 

ሠ) ተገሌጋዩ በውሌ ወይም በሔግ የተጣሇበትን ግዳታ ሳይወጣ ሲቀር፣ ወይም 

ረ) ተገሌጋዩ በላሊ ማንኛውም ምክንያት አገሌግልት የማግኘት ችልታውን 

ሲያጣ። 

2. ሰርተፉኬት ሰጪው በዙህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ (1) የተቀመጡትን ምክንያቶች 

ሇማጣራት የተገሌጋይን ሰርተፉኬት ከስዴስት ወራት ሊሌበሇጠ ጊዛ ታግድ 

እንዱቆይ ማዴረግ ይችሊሌ። 

3. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) በተቀመጡት ምክንያቶች መሰረት ሰርተፉኬት 

ሰጪው አስፇሉጊውን የማገዴ ወይም የመሰረዜ እርምጃ ካሌሰወዯ እና ይህም 

በሰርተፉኬቱ ሊይ የሚተማመኑ ሰዎችን ሇአዯጋ የሚያጋሌጥ መሆኑን ሲያምን ሩት 

ሰርተፉኬት ባሇስሌጣኑ የተገሌጋይን ሰርተፉኬት እንዱታዴ ወይም እንዱሰረዜ 

ሰርተፉኬት ሰጪውን ሉያዜ ይችሊሌ። 

36. የታገዯ ወይም የተሰረ ሰርተፉኬትን ስሇማሳወቅ 

1. ሰርተፉኬት ሰጪው በዙህ አዋጅ መሰረት የተገሌጋይን ሰርተፉኬት ሲያግዴ ወይም 

ሲሰርዜ ምክንያቱን በመጥቀስ ወዱያውኑ ሇተገሌጋዩ በሰርተፉኬት አሰጣጥ 

መግሇጫው ሊይ በተቀመጡት ሥነ-ሥርዓቶች መሰረት ማስታወቅ   ይኖርበታሌ፡ 

2. የተገሌጋይ ሰርተፉኬት በዙህ አዋጅ መሠረት የታገዯ እንዯሆነ ሰርተፉኬት   

ሰጪው በእግዴ የሚቆይበትን ጊዛ በማስታወቂያው ሊይ በግሌጽ ማስቀመጥ 

ይኖርበታሌ፡፡ 

37. ሰርተፉኬትን ይፊ ማዴረግ 
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1. ማንኛውም ሰርተፉኬት ሰጪ የሰጠውን፣ የሰረውን ወይም ያገዯውን የተገሌጋይ 

ሰርተፉኬት ቅጂ በሰርተፉኬቱ ሊይ በተመሇከተው ሪፕዙቶሪ ይፊ ማዴረግ 

አሇበት፡፡ 

2. ሰርተፉኬት ሰጪው በዙህ አዋጅ አንቀጽ 46መሰረት በተገሌጋይ ተቀባይነት 

ያሊገኘን ሰርተፉኬት ይፊ ያሇማዴረግ ወይም በተገሌጋዩ ተቀባይነት ሳያገኝ ይፊ 

የተዯረገን ሰርተፉኬት ወዱያውኑ የማስወገዴ ግዳታ አሇበት። 

38. የሰርተፉኬት መታገዴ ወይም መሰረዜ ውጤት 

1. ማንኛውም ተገሌጋይ የታገዯ ወይም የተሰረ ሰርተፉኬት መጠቀም አይችሌም፡፡ 

2. የሰርተፉኬት መታገዴ በዙህ አዋጅ አንቀጽ 47 ሊይ የተመሇከተውን የተገሌጋይ 

ግዳታ ቀሪ አያዯርገውም። 

3. የተሰረው ሰርተፉኬት በዙህ አዋጅ አንቀጽ 37 (1) መሰረት ይፊ የተዯረገ 

እንዯሆነ ወይም ተገሌጋዩ ሰርተፉኬቱን እንዱሰረዜ ሇሰርተፉኬት ሰጪው ጥያቄ 

አቅርቦ 48 ሰዓታት ያሇፇ እንዯሆነ በዙህ አዋጅ አንቀጽ 46 ንዐስ አንቀጽ (2) እና 

አንቀጽ 47 ሊይ የተመሇከቱትን የተገሌጋዩ ግዳታዎች ቀሪ ይሆናለ። 

39. የታገዯን ሰርተፉኬት ወዯ ሥራ ስሇመመሇስ 

ሰርተፉኬት ሰጪው የሚከተለት ምክንያቶች ሲኖሩ በተገሌጋይ ሰርተፉኬት ሊይ 

የጣሇውን እገዲ ማንሳት አሇበት፡- 

1. ሰርተፈኬቱ እንዱታገዴ የጠየቀው ተገሌጋይ ወይም ወኪሌ እግደ እንዱነሳሇት 

የጠየቀ እንዯሆነ፤ 

2. ሰርተፉኬቱ እንዱታገዴ ጥያቄ ያቀረበው ሰው ተገቢ ሥሌጣን የላሇው መሆኑን 

ሲረጋገጥ፤ወይም 

3. ሇሰርተፉኬቱ ዕገዲ ምክንያት የሆነው ጉዲይ የተፇታ እንዯሆነ፡፡ 

ንዐስ ክፌሌ ሦስት 

የሰርተፉኬት ሰጪዎች ግዳታ እና ተጠያቂነት 

40. ዋስትና ስሇመስጠት 

1. ማንኛውም ሰርተፉኬት ሰጪ በሚከተሇት ጉዲዮች ሊይ ሇተገሌጋዩ እና 

በሰርተፉኬቱ ሊይ ሇሚተማመን ሰው ዋስትና መስጠት አሇበት፡- 

ሀ) በሰርተፉኬቱ ሊይ የሰፇሩ መረጃዎች ትክክሌ እና በሰርተፉኬት ሰጪው 

የተረጋገጡ ስሇመሆናቸው፣ 
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ሇ) ሰርተፉኬቱ በዙህ አዋጅና በአዋጁ መሠረት በወጡ ዯንቦችና መመሪያዎች 

 በተቀመጡ መስፇርቶች በሚጣጣም መሌኩ የተሰጠ ስሇመሆኑ፣ እና 

ሏ) ሰርተፉኬቱን ሇመስጠት ሙለ ሇሥሌጣን ያሇው ስሇመሆኑ 

2. የዙህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ (1) ዴንጋጌ እንዯተጠበቀ ሆኖ ማንኛውም   

ሰርተፉኬት ሰጪ የሰጠው ሰርተፉኬት የፀና እና በተገሌጋዩ ተቀባይነት ያገኘ 

ስሇመሆኑ በሰርተፉኬቱ ሊይ ሇሚተማመን ሰው ማረጋገጫ ይሰጣሌ። 

3. ሰርተፉኬት ሰጪው በዙህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ (1) እና ንዐስ አንቀጽ (2) ሊይ 

የተዯነገጉትን ኃሊፉነቶች በማንኛውም መሌኩ ቀሪ ማዴረግ ወይም መገዯብ 

አይችሌም፡፡ 

41. ዯንብና ሁኔታዎችን አስቀዴሞ ስሇማሳወቅ 

1. ማንኛውም ሰርተፉኬት ሰጪ ከተገሌጋዮች ጋር የውሌ ስምምነት   ከመፇፀሙ 

በፉት ከሰርተፉኬት አገሌግልት ጋር በተያያ ያለት የአጠቃቀም ሁኔታዎችና 

ገዯቦችን ወጥና ግሌጽ በሆነ መንገዴ ሇተገሌጋዮች የማሳወቅ ግዳታ አሇበት። 

2. ማንኛውም ሰርተፉኬት ሰጪ ሇሚሰጣቸው አገሌግልቶች የሚያስከፌሇውን    

የአገሌግልት ክፌያ መጠን ሇሩት ሴርተፉኬት ባሇሥሌጣኑ አቅርቦ ማስጸዯቅ እና 

ተገሌጋዮች አስቀዴመው እንዱያውቁት ማዴረግ ይኖርበታሌ፡፡ 

42. የመተማመኛ ገዯብ ስሇማስቀመጥ 

1. ማንኛውም ሰርተፉኬት ሰጪ በሚሰጠው ሰርተፉኬት ሊይ ግሌጽ የመተማመኛ 

ገዯብ የማስቀመጥ ግዳታ አሇበት። 

2. ሰርተፉኬት ሰጪው እንዯ አግባብነቱ በተሇያየ ሰርተፉኬት ሊይ የተሇያየ   

የመተማመኛ ገዯብ ሉስቀምጥ ይችሊሌ። 

43. የሰርተፉኬት ሰጪዎች ተጠያቂነት 

1. በሔግ ወይም በውሌ ስምምነት የተቀመጡ ላልች ኃሊፉነቶች እንዯተጠበቁ ሆነው 

ማንኛውም ሰርተፉኬት ሰጪ በዙህ አዋጅ መሰረት የተቀመጡትን ግዳታዎች 

ባሇመወጣቱ ምክንያት በተሌጋዮች ወይም እምነት በሚያሳዴሩ አካሊት ወይም 

በላሊ ማንኛውም ሰው ሇሚዯርስ ማንኛውም ጉዲት ተጠያቂ ይሆናሌ። 

2. የዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) ዴንጋጌ ቢኖርም በሰርተፉኬቱ ከተቀመጠው 

የመተማመኛ ገዯብ በሊይ በመተማመን ሇዯረሰ ማንኛውም ጉዲት ሰርተፉኬት 

ሰጪው ተጠያቂ አይሆንም። 
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ንዐስ ክፌሌ አራት 

የተገሌጋዮች እና እምነት የሚያሳዴሩ አካሊት ግዳታዎች 

44. ጠቅሊሊ ዴንጋጌ 

በሔግ ወይም በውሌ ስምምነት የተቀመጡ ላልች ግዳታዎች እንዯተጠበቁ ሆነው 

ማንኛውም ተገሌጋይ ወይም እምነት የሚያሳዲር አካሌ በዙህ አዋጅ ከአንቀጽ 45 እስከ 

49 ዴረስ የተመሇከቱትን ግዳታዎች ባሇመወጣቱ ምክንያት ሇሚዯርስ ማንኛውም 

ጉዲት ተጠያቂ ይሆናሌ። 

45. ትክክሇኛ መረጃ የመስጠት ግዳታ 

ማንኛውም ተገሌጋይ ሰርተፉኬት ሇማግኘት ማመሌከቻ በሚያቀርብበት ወቅት 

ትክክሇኛና የተሟሊ መረጃ የመስጠት ኃሊፉነት አሇበት። 

46. ሰርተፉኬትን ስሇመቀበሌ 

1. ማንኛውም ተገሌጋይ የሚከተለት ሁኔታዎች ካሟሊ ሰርተፉኬቱን እንዯተቀበሇ 

ይቆጠራሌ፡- 

ሀ) ሰርተፉኬቱ ይፊ እንዱሆን ካዯረገ ወይም ካስዯረገ፤ ወይም 

ሇ) ሰርተፉኬቱን አውቆት ወይም ይቱን ተረዴቶ ያፀዯቀው ስሇመሆኑ 

 በማንኛውም መሌኩ ካመሇከተ። 

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሰረት ሰርተፉኬቱን የተቀበሇ ማንኛውም   

ተገሌጋይ፡- 

ሀ) በሰርተፉኬቱ ሊይ ከሰፇረው ይፊዊ ቁሌፌ ጋር የሚናበብ ሚስጢራዊ ቁሌፌ 

 በሔጋዊ መንገዴ የያ መሆኑን፣ እና 

ሇ) በሰርተፉኬቱ ሊይ የሰፇሩት መረጃዎች ሁለ ትክክሇኛ መሆናቸውን 

 በሰርተፉኬቱ ሊይ ሇሚተማመን ሰው ማረጋገጫ እንዯሰጠ ይቆጠራሌ። 

47. የሚስጢራዊ ቁሌፌ ዯህንነት የመጠበቅ ግዳታ 

1. በዙህ አዋጅ አንቀጽ 46 መሠረት ሰርተፉኬት የተቀበሇ ማንኛውም ተገሌጋይ 

ሚስጢራዊ ቁሌፌን ሇአዯጋ እንዲይጋሇጥ ወይም የተገሌጋዩን ዱጂታሌ ፉርማ 

ሇመፇረም ሥሌጣን ሇላሇው አካሌ ይፌ እንዲይሆን ምክንያታዊ የጥንቃቄ 

እርምጃዎችን የመውሰዴ ግዳታ አሇበት። 

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) ሊይ የተመሇከተው ግዳታ ሰርተፉኬቱ በሥራ ሊይ 

ባሇበት እና በዕገዲ ጊዛም ተፇጻሚነቱ የሚቀጥሌ ይሆናሌ። 
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48. ሰርተፉኬቱ እንዱሰረዜ ወይም እንዱታገዴ የመጠየቅ ግዳታ 

የዙህ አዋጅ አንቀጽ 34 ንዐስ አንቀጽ (1) ዴንጋጌ እንዯተጠበቀ ሆኖ ማንኛውም 

ተገሌጋይ የሚስጢራዊ ቁሌፇ ዯህንነት ሇአዯጋ መጋሇጡን ሲያውቅ ወይም በቂ 

ጥርጣሬ ሲኖረው ወዱያውኑ ሇሰርተፉኬት ሰጪው በማሳወቅ እንዱታገዴ ወይም 

እንዱሰረዜ የማዴረግ ግዳታ አሇበት። 

49. እምነት የሚያሳዴሩ አካሊት ግዳታዎች 

በሰርተፉኬት ሊይ የሚተማመን ማንኛውም ሰው፡- 

1. በግሌጽ የተቀመጡ ሰርተፉኬት የማረጋገጫ መንገድችን የመከተሌ፣ 

2. ሰርተፉኬቱ ሊይ በግሌጽ የተመሇከተውን የመተማመኛ ገዯብ የማክበር እና 

ሇተፇቀዯሇት ዓሊማ ብቻ የመጠቀም፣ 

3. እምነት የሚጥሌበትን ሰርተፉኬት በተመሇከተ በግሌጽ የተቀመጡትን   

መስፇርቶች በመከተሌ ትክክሇኛነቱን፣ መታገዴ ወይም አሇመታገደን፣ መሰረዜ 

አሇመሰረዘን እና መሰሌ የሰርተፉኬቱ ወቅታዊ ሁኔታ የማረጋገጥ፣ እና  

4. በሰርተፉኬት ሰጪ ይፊ የተዯረጉ የሰርተፉኬት ፕሉሲዎችን፣ የሰርተፉኬት አሰጣጥ 

ሰነደን እና ላልች ሰነድችን የማክበር፤ 

ግዳታ አሇበት፡፡ 

ክፌሌ አምስት 

ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች 

50. ቅሬታ አፇታት 

1. ከሩት ሰርተፉኬት ባሇሥሌጣን ፇቃዴ አሰጣጥ፣ ዕዴሳት፣ ስረዚና ተያያዥ 

አገሌግልቶች ጋር በተያያ የሰርተፉኬት ሰጪዎች ቅሬታ የሚያስተናግዴ እና 

አጠቃሊይ የፕሉሲ አቅጣጫ የሚሰጥ ከሚመሇከታቸው አካሊት የተወጣጣ 

ብሓራዊ የክሪፔቶ መሠረተ ሌማት ካውንስሌ ይቋቋማሌ፡፡ ዜርዜሩ በዯንብ   

ይወሰናሌ። 

2. ካውንስለ በሰጠው ውሳኔ ያሌረካ ማንኛውም አካሌ ሇፊዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ    

ቤት አቤቱታውን ሉያቀርብ ይችሊሌ። 

51. አስተዲዯራዊ ይግባኝ 

1. ማንኛውም ተገሌጋይ ወይም እምነት የሚያሳዴር አካሌ ከሰርተፉኬት ሰጪዎች 

ሥራና አገሌግልት ጋር በተያያ ሇሚኖረው ማንኛውም አስተዲዯራዊ ቅሬታ 
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አገሌግልቱ ከተሰጠ በኋሊ ባለት ተከታታይ 30 የሥራ ቀናት ውስጥ ሇሩት 

ስርተፉኬት ባሇስሌጣኑ አቤቱታን በጽሁፈ ማቅረብ ይችሊሌ፡፡ ዜርዜሩ ሩት 

ሰርተፉኬት ባሇስሌጣን በሚያወጣው መመሪያ የሚወሰን ይሆናሌ። 

2. ሩት ሰርተፉኬት ባሇስሌጣኑ በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሰረት አቤቱታ 

ከቀረበሇት በ 30 ተከታታይ የሥራ ቀናት ውስጥ አስፇሊጊውን ውሳኔ መስጠት 

አሇበት። 

3. የሩት ሰርተፉኬት ባሇስሌጣኑ በሰጠው ውሳኔ ሊይ ቅሬታ ያሇው አካሌ ሇከፌተኛ 

ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሉያቀርብ ይችሊሌ። 

52. ስሇ ጥፊትና ቅጣት 

1. ማንኛውም ሰው በሩት ሰርተፉኬት ባሇስሌጣን የተሰጠ የፀና ፇቃዴ ሳይኖረው 

በሰርተፉኬት ሰጪነት ሥራ የተሰማራ እንዯሆነ ከብር 100, 000 እስከ ብር 

200,000 (ከአንዴ መቶ ሺ እስከ ሁሇት መቶ ሺ ብር) በሚዯርስ መቀጮ 

ይቀጣሌ። 

2. ማንኛውም ሰው በተሰረ ወይም የአገሌግልት መኑ ባበቃ የሰርተፉኬት    

ሰጪነት ፇቃዴ የሰራ እንዯሆነ ከብር 100,000 እስከ ብር 200,000 (ከአንዴ መቶ 

ሺ እስከ ሁሇት መቶ ሺ ብር) በሚዯርስ መቀጮ ይቀጣሌ፡፡ 

3. ማንኛውም ሰርተፉኬት ሰጪ ሰርተፉኬቱ ታግድ በሚገኝበት ወቅት በእገደ ጊዛ 

የተከሇከሇ የሰርተፉኬት ሥራዎችን የሰራ እንዯሆነ ከብር 50,000 እስከ 150,000 

(ከሀምሳ ሺ እስከ አንዴ መቶ ሀምሳ ሺ ብር) በሚዯርስ መቀጮ ይቀጣሌ፡፡ 

4. ማንኛውም ሰርተፉኬት ሰጪ በሩት ሰርተፉኬት ባሇስሌጣኑ እውቅና ያሌተሰጣቸው 

የምስጠራ ምርቶች የተጠቀመ ወይም ያመረተ እንዯሆነ ከብር 50,000 እስከ 

150000 (ከሀምሳ ሺ እስከ አንዴ መቶ ሀምሳ ሺ ብር) በሚዯርስ መቀጮ ይቀጣሌ። 

5. ዱጂታሌ ፉርማን ሇመፌጠርና ሇማረጋገጥ ጥቅም ሊይ የሚውሇውን ጥንዴ ቁሌፌ 

ኤላክትሮኒክ መሌእክቶችን ሇመመስጠር እና የተመሰጠሩትን 

ሇመፌታት ጥቅም ሊይ ያዋሇ ማንኛውም ሰው ወይም የተገሌጋዮችን የዱጂታሌ 

ፉርማ ሚስጢራዊ ቁሌፌ የያ ወይም ቅጂ ያስቀረ ሰርተፉኬት ሰጪ ከብር 

40,000 እስከ (ከአርባ ሺ እስከ አንዴ መቶ ሺ ብር) በሚዯርስ መቀጮ ይቀጣሌ 

6. ማንኛውም ሰርተፉኬት ሰጪ የሰርተፉኬት መስጠትን፣ ማገዴን፣ መሰረዜን ጨምሮ 

ከሚሰጠው አገሌግልት ጋር የተገናኙ ማናቸውም መረጃዎች መዜግቦ ሇሁሇት 
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ዓመት ጠብቆ ያሊቆየ እንዯሆነ ከብር 50,000 እስከ ብር 150,000 (ከሀምሳ ሺ 

እስከ አንዴ መቶ ሀምሳ ሺ ብር) በሚዯርስ መቀጮ ይቀጣሌ። 

7. በታገዯ ወይም በተሰረ ሰርተፉኬት የተጠቀመ ተገሌጋይ ከብር 20,000 እስከ 

50,000 (ከሀያ ሺ እስከ ሀምሳ ሺ ብር) በሚዯርስ መቀጮ ይቀጣሌ። 

8. ሰርተፉኬት ሇማግኘት ማመሌከቻ በሚያቀርብበት ወቅት ትክክሇኛ 

ያሌሆነ መረጃ ያሌሰጠ ተገሌጋይ ከብር 20,000 እስከ 50,000 (ከሀያ ሺ ብር እስከ 

ሀምሳ ሺ ብር) በሚዯርስ መቀጮ ይቀጣሌ። 

53. ተፇፃሚነት ስሇ ማይኖራቸው ሔጎች 

የዙህን አዋጅ ዴንጋጌዎች የሚቃረን ማናቸውም አዋጅ፣ ዯንብ፣ መመሪያ ወይም 

የአሰራር ሌማዴ በዙህ አዋጅ በተሸፇኑ ጉዲዮች ሊይ ተፇፃሚነት የሇውም፡፡ 

54. አዋጁ የሚፀናበት ጊዛ 

ይህ አዋጅ በፋዳራሌ ነጋሪት ጋዛጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናሌ፡፡ 

 

አዱስ አበባ የካቲት 9 ቀን 2010ዓ.ም 

ድ/ር ሙሊቱ ተሾመ 

የኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ፔሬዙዲንት 
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አዋጅ ቁጥር 1183/2020 

የፋዯራሌ የአስተዲዯር ሥነ-ሥርዓትን ሇመዯንገግ የወጣ አዋጅ 

በኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞከራሲያዊ ሪፏብሉክ ሔገ መንግስት መንግስታዊ አሰራር ሇሔዜብ 

ግሌጽ በሆነ መንገዴ መከናወን እንዲሇበትና ማናቸውም የመንግስት ባሇሥሌጣን ኃሊፉነቱን 

ሲያጓዴሌ ተጠያቂ እንዯሚሆን የተመሇከተ በመሆኑ፤ 

የአስተዲዯር ተቋማት በሰዎች መብቶችና ጥቅሞች ሊይ የሚያስከትለትን ጣሌቃ ገብነት 

በሔግ የሚመራና ሇሔግ የሚገዚ መሆኑን ማረጋገጥ በማስፇሇጉ፤ 

የአስተዲዯር ተቋማት የውሳኔ አሰጣጥና የመመሪያ አወጣጥ መርሆዎችና ሥነ-ሥርዓት 

እንዱሁም በአስተዲዯራዊ ውሳኔዎችና መመሪያዎች ቅር የተሰኘ ሰዉ የውሳኔዎቹንና 

የመመሪያዎቹን ሔጋዊነት በፌርዴ ቤት የሚያስመረምርበት ሥርዓት በመዯንገግ 

አስተዲዯራዊ ፌትህን ማስፇን አስፇሊጊ በመሆኑ፤  

በኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሔገመንግስት አንቀጽ 55(1) መሠረት 

የሚከተሇው ታውጇሌ፡፡ 

ክፌሌ አንዴ 

ጠቅሊሊ ዴንጋጌዎች 

1. አጭር ርዕስ  
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ይህ አዋጅ "የፋዯራሌ የአስተዲዯር ሥነ-ሥርዓት አዋጅ ቁጥር “1183/2020" ተብል 

ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡  

2. ትርጓሜ  

የቃለ አገባብ ላሊ ትርጉም የሚያሰጠው ካሌሆነ በስተቀር በዙህ አዋጅ ውስጥ፡-   

1. “የአስተዲዯር ተቋም” ማሇት የኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ 

መንግሥት አስፇጻሚ አካሌ ሆኖ በሔግ የተዯራጀ የመንግሥት መሥሪያ ቤት ሲሆን 

ሇፋዯራሌ መንግሥት ተጠሪ የሆነ የከተማ አስተዲዯር አስፇፃሚ አካሊትን 

ይጨምራሌ፤   

2. “መመሪያ” ማሇት ሔግ አውጪው አካሌ በሚሰጠው የውክሌና ስሌጣን መሰረት 

በአስተዲዯር ተቋም የሚወጣና በሰዎች መብት ወይም ጥቅም ሊይ ውጤት 

የሚያስከትሌ የሔግ ሰነዴ ሲሆን በስራ ሊይ ያሇ መመሪያን የሚያሻሻሌ ወይም የሚሽር 

የሔግ ሰነዴንም ይጨምራሌ፤    

3. “የአስተዲዯር ውሳኔ” ማሇት መመሪያ ማውጣትን ሳይጨምር የአስተዲዯር ተቋም 

በዕሇት ተዕሇት ተግባሩ በሰዎች መብት ወይም ጥቅም ሊይ የሚሰጠው የአስተዲዯር  

ውሳኔ ነው፤   

4.  "ሰው" ማሇት ማናቸውም የተፇጥሮ ሰው ወይም በሔግ የሰውነት መብት የተሰጠው 

አካሌ ነው፤  

5.  በዙህ አዋጅ በወንዴ ጾታ የተገሇጸው የሴትን ጾታ ይጨምራሌ፡፡  

3. የተፇጻሚነት ወሰን  

1. ይህ አዋጅ በሁለም የአስተዲዯር ተቋማት ሊይ ተፇፃሚ ሲሆን በወንጀሌ ሥነ ሥርዓት  

ህጉ በሚመሩ የዏቃቤ ህግ እና  የፕሉስ ተግባራት እንዱሁም በመከሊከያና፣ የዯህንነት 

ተቋማት ሊይ ተፇጻሚ አይሆንም።    

2.  የዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) ዴንጋጌ ቢኖርም ፣ እነዙህ ተቋማት፣ ከዋና 

ኃሊፉነታቸው በተጓዲኝ ፣ አገሌግልት የመስጠትና የቁጥጥር ሰራዎችን በተመሇከተ፣ 

መመሪያ ሲያወጡ እና አስተዲዯራዊ ውሳኔዎችን ሲወስኑ በዙህ አዋጅ መሰረት ይገዚለ 

።    

3. የዙህ አዋጅ አንቀፅ 11 ዴንጋጌ እንዯተጠበቀ ሆኖ ብሄራዊ ባንክ የሀገሪቱን የውጪ 

ምንዚሬ ተመንና የወሇዴ ተመንን እና ላልች ተመሳሳይ ሚስጥራዊ ጉዲየችን 
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በተመሇከተ  መመሪያ ሲያወጣ በዙህ አዋጅ አንቀፅ ከ7-10 የተመሇከቱትን ግዳታዎች 

ሇመተግበር አይገዯዴም፡፡ 

 

ክፌሌ ሁሇት 

የአስተዲዯር መመሪያዎች 

ንዐስ ክፌሌ አንዴ 

የመመሪያ መውጣት 

4. መመሪያ ስሇማውጣት 

1. ማንኛውም የአስተዲዯር ተቋም በሔግ በተሰጠው የውክሌና ሥሌጣን መሠረት  

መመሪያ ማውጣት ይችሊሌ፡፡ 

2. የአስተዲዯር ተቋም መመሪያ የሚያወጣው በዙህ አዋጅ በተዯነገገው ሥነ-ሥርዓት 

መሠረት ብቻ ነው፡፡ 

3. ማንኛውም ሰዉ መብቱን ወይም ጥቅሙን በሚመሇከት የአስተዲዯር ተቋም መመሪያ 

ያሊወጣ ቢሆንም የአስተዲዯር ውሳኔ እንዱሰጠው የመጠየቅ መብት አሇው፡፡ 

4. ማንኛዉም የአስተዲዯር ተቋም ሉያወጣ የሚገባውን መመሪያ አሇማውጣቱ በሔግ 

በተሰጠው ኃሊፉነት ሉሰጥ የሚገባዉን አገሌግልት ወይም አስተዲዯራዊ ዉሳኔ 

ሊሇመስጠት ምክንያት ሉሆን አይችሌም፡፡ 

5. መመሪያ ስሇሚወጣበት ጊዛ  

ማንኛዉም የአስተዲዯር ተቋም ሉያወጣ የሚገባውን መመሪያ አስመሌክቶ በእናት ህጉ 

መመሪያ እንዱወጣ በአስገዲጅ ሁኔታ በተዯነገገ ጊዛ በሦስት ወራት ውስጥ አስገዲጅ 

ባሌሆነ ሁኔታ በተዯገገ ጊዛ ዯግሞ በተገቢው ጊዛ ውስጥ መመሪያውን ማውጣት አሇበት፡፡  

6. መመሪያ እንዱወጣ ጥያቄ ስሇማቅረብ  

1. ማንኛውም ሰው አንዴ የአስተዲዯር ተቋም ሉያወጣው የሚገባዉን መመሪያ 

በተገቢው ጊዛ ሳያወጣ ቢቀር መመሪያውን እንዱያወጣ በጽሁፌ ሉጠይቀው 

ይችሊሌ፤   

2. ጥያቄው የቀረበሇት የአስተዲዯር ተቋም በሠሊሳ የሥራ ቀናት ውስጥ መመሪያውን 

የማውጣት ሂዯት መጀመር ወይም ምክንያቱን በመግሇጽ ጥያቄውን ውዴቅ 

ማዴረግ አሇበት፡፡  

ንዐስ ክፌሌ ሁሇት 
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የቅዴመ መመሪያ አወጣጥ ሥነ-ሥርዓት 

7. የመመሪያ አወጣጥን የሚመሇከት መዜገብ ስሇማዯራጀት  

1. ማንኛዉም የአስተዲዯር ተቋም የሚያወጣውን መመሪያ በተመሇከተ  የሚከተለትን 

የያ መዜገብ ማዯራጀት አሇበት፦  

ሀ)  በተቋሙ በመታየት ሊይ ያሇ ረቂቅ መመሪያ ርዕሰ ጉዲይ እና  

 የመመሪያውን አወጣጥ መርሃ ግብር፤ 

     ሇ) የረቂቅ መመሪያው ዜግጅት በምን ዯረጃ ሊይ እንዯሚገኝ የሚያመሇክት  

መረጃ፤ 

    ሏ) ረቂቅ መመሪያውን በተመሇከተ የታተሙ ማስታወቂያዎች፤ 

    መ) በረቂቅ መመሪያው ሊይ አስተያየት ስሇሚቀርብበት ጊዛ፤ 

    ሠ) ረቂቅ መመሪያውን በተመሇከተ በዙህ አዋጅ አንቀጽ 8 እና 9 መሠረት    

        የተሰበሰቡ አስተያየቶችንና በአስተዲዯር ተቋሙ በአስተያየቶቹ ሊይ የተወሰደ  

        አቋሞችን፡፡ 

2. ማንኛውም ሰው በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሰረት የሚዯራጀውን መዜገብ 

መመሌከት ወይም አስፇሊጊውን ወጪ ሸፌኖ ቅጂውን መውሰዴ ይችሊሌ፡፡   

8. ማስታወቂያ ስሇማዉጣት  

የአስተዲዯር ተቋም መመሪያ ከማውጣቱ በፉት ስሇሚያወጣው ረቂቅ መመሪያ ሰፉ 

ስርጭት ባሇው ጋዛጣ እና የተቋሙን ዴረ ገጽ ጨምሮ በላልች የመገናኛ ብዘሃን 

የሚከተለትን መረጃዎች የያ ማስታወቂያ ማውጣት አሇበት፦  

1. የመመሪያውን ረቂቅ ሇማጋጀት መሰረት የሆነውን ሔጋዊ ሥሌጣን እና 

በመመሪያው ስሇሚካተቱት ርዕሰ ጉዲዮች፤   

2. የረቂቅ መመሪያውን ቅጂ ማግኘት የሚቻሌ ስሇመሆኑና   የሚገኝበትን ሁኔታ 

3. በረቂቅ መመሪያው ሊይ ሰዎች አስተያየታቸውን መቼ እና እንዳት ሉያቀርቡ 

እንዯሚችለ፤  

4. በዙህ አዋጅ አንቀጽ 7 በተመሇከተው መዜገብ ሊይ የሰፇሩ መረጃዎችን የትና መቼ 

ማግኘት እንዯሚቻሌ የሚገሌፅ መረጃ፡፡  

9. ረቂቅ መመሪያን ሇአስተያየት ስሇመሊክ  
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1. የአስተዲዯር ተቋም በዙህ አዋጅ አንቀጽ 8 በተዯነገገው መሰረት ሇሔዜብ ያሳወቀውን 

ረቂቅ መመሪያ ሇሚመሇከታቸው የአስተዲዯር ተቋማትና ሇላልች ባሇዴርሻ አካሊት 

ሇአስተያየት መሊክ አሇበት፡፡   

2. የሚመሇከታቸው የአስተዲዯር ተቋማትና ላልች ባሇዴርሻ አካሊት በረቂቅ መመሪያው 

ሊይ አስተያየት ካሊቸው አስተያየታቸውን ተቋሙ በሚወስነው የጊዛ ገዯብ ውስጥ 

በጽሁፌ መሊክ አሇባቸው፡፡ ተቋሙ የሚወስነው የጊዛ ገዯብ በማናቸውም ሁኔታ ከ15 

የሥራ ቀናት ማነስ የሇበትም።  

10. የውይይት መዴረክ  ስሇማጋጀት   

የአስተዲዯር ተቋሙ በመመሪያው ረቂቅ ሊይ የጽሐፌ አስተያየት መቀበያ ጊዛ ካበቃ 

በኋሊ መመሪያው ከመፅዯቁ በፉት ማንኛውም ሰው የሚሳተፌበት የውይይት መዴረክ 

ማጋጀትና ግብዓት መሰብሰብ አሇበት፡፡  

1. ማንኛውም በዙህ አዋጅ አንቀጽ 9 መሠረት ያሌተስተናገዯ በመዴረኩ የሚሳተፌ ሰው 

አስተያየቱን በጽሐፌ ጭምር ሉያቀርብ ይችሊሌ፡፡  

2. የአስተዲዯር ተቋሙ በሚያጋጀው የውይይት መዴረክ ሊይ አስተያየቶችን ማስተናገዴ 

የሚያስችሌ በቂ ጊዛ መመዯብ አሇበት፡፡ 

11. ከሥነ-ሥርዓት ነጻ ስሇመሆን  

1. ማንኛውም የአስተዲዯር ተቋም መመሪያ ሲያወጣ በዙህ አዋጅ ከአንቀጽ  7 እስከ  

10 ባለት ዴንጋጌዎች ከተመሇከቱት ግዳታዎች በሚከተለት ሁኔታዎች ነጻ ሉሆን 

ይችሊሌ፦  

ሀ. የአስቸኳይ ጊዛ ሁኔታ በመኖሩ በግዳታዎቹ ሥርዓት ውስጥ ሇማሇፌ ጊዛ    

   የማይፇቅዴ ሲሆን፤  

ሇ. ቅዴመ ማስታወቂያ ማውጣቱ የሔዜብን ጥቅም የሚጎዲ ሆኖ ሲገኝ፤ ወይም  

ሏ. ቅዴመ ማስታወቂያ ማውጣቱ የመመሪያውን ተፇጻሚነት ፊይዲ ቢስ   

   የሚያዯርግ ሲሆን፡፡   

2. የአስተዲዯር ተቋም መመሪያ ሲያወጣ በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት 

ከግዳታ ነጻ እንዱሆን ያዯረገውን ምክንያት የያ ዜርዜር መግሇጫ ማጋጀት 

አሇበት፡፡  

ንዐስ ክፌሌ ሦስት 

መመሪያ ስሇማጽዯቅና ስሇተፇፃሚነቱ 



የፌትህ ሚኒስቴር 
 

167 
 

12.  መመሪያ ስሇሚጸዴቅበት ጊዛና ሁኔታ 

1. የአስተዲዯር ተቋሙ በተጋጀው መመሪያ ረቂቅ ሊይ በዙህ አዋጅ አንቀጽ 9 እና 

10 መሠረት የተወሰነው የጽሐፌ አስተያየት ማቅረቢያና የውይይት መዴረክ 

ማካሄጃ ጊዛ እስኪያሌፌ ዴረስ መመሪያውን ማጽዯቅ አይችሌም፡፡  

2. የአስተዲዯር ተቋሙ መመሪያውን ከማጽዯቁ በፉት በረቂቁ ሊይ የቀረበ  አስተያየት 

ከግምት ወስጥ ማስገባት አሇበት።  

3. የአስተዲዯር ተቋሙ በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) የተመሇከተውን ግዳታ 

ሇመወጣት በአስተያየቱ መሠረት ማስተካከያ ማዴረግ አሇበት ወይም አስተያየቱን 

የማይቀበሌ ከሆነ፣ የማይቀበሌበትን ምክንያት የሚያብራራ ጽሐፌ ማጋጀት 

አሇበት። 

4.  የአስተዲዯር ተቋሙ ረቂቅ መመሪያውን ከማጽዯቁ በፉት ሇአስተያየት ሇፋዯራሌ 

ጠቅሊይ ዓቃቤ ሔግ መሊክ አሇበት፤  

5. ጠቅሊይ ዓቃቤ ሔግ በረቂቅ መመሪያው ሊይ ያሇውን አስተያየት በ15 የሥራ ቀናት 

ውስጥ ሇአስተዲዯር ተቋሙ መሊክ አሇበት፡፡ ጠቅሊይ ዓቃቤ ሔግ በዙህ የጊዛ ገዯብ 

ውስጥ አስተያየቱን ካሌሊከ አስተያየት እንዯላሇው ተቆጥሮ መመሪያውን የማጽዯቁ 

ሂዯት ይቀጥሊሌ፡፡  

13.  በመመሪያው ረቂቅና በሚወጣው መመሪያ መካከሌ ሌዩነት ስሇመኖር    

1. የአስተዲዯር ተቋሙ በማስታወቂያ ከተመሇከተው ረቂቅ መመሪያ ጋር መሠረታዊ 

ሌዩነት ያሇው መመሪያ ማዉጣት አይችሌም፤ ሆኖም መሠረታዊ ሌዩነት ያሇው 

መመሪያ ሇማውጣት ከፇሇገ የተጀመረውን የመመሪያ አወጣጥ ሂዯት በማቋረጥና 

አዱስ የመመሪያ አወጣጥ ሂዯት ከመጀመር አይከሇከሌም፡፡    

2. በመጨረሻ መሌክ የተጋጀ መመሪያ በማስታወቂያ ከተመሇከተው የመመሪያው 

ረቂቅ መሠረታዊ ሌዩነት አሇው ሉባሌ የሚችሇው በሚከተለት ሁኔታዎች ነው፦  

ሀ.የረቂቅ መመሪያው የተፇጻሚነት ወሰን በጉሌህ የተሇወጠ ከሆነ፤ ወይም  

ሇ. ረቂቅ መመሪያው አዲዱስ ግዳታዎችን አካትቶ የተገኘ ከሆነ፡፡  

14.  የማብራሪያ ጽሐፌ  

ማንኛውም የአስተዲዯር ተቋም መመሪያ በሚያወጣበት ጊዛ የሚከተለትን መረጃዎች 

የያ የመመሪያው ማብራሪያ ማጋጀት አሇበት፦  
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1. መመሪያው የወጣበት የሔግ መሠረትና ዓሊማ፤  

2. በማስታወቂያው የተሰራጨው ረቂቅና የመጨረሻ ሆኖ በወጣው መመሪያ    

      መካከሌ የይት ሌዩነት ካሇ የተዯረጉትን ሇውጦች ከነምክንያቶቹ የሚገሌጽ      

       ማስታወሻ፤   

3. በረቂቅ መመሪያው ሊይ የቀረቡ አስተያየቶችና የተወሰደ እርምጃዎች  

          ማጠቃሇያ፡፡  

15.  የመመሪያ ይትና ቅርፅ     

1. በአስተዲዯር ተቋም የሚወጣ ማንኛዉም መመሪያ የሚጋጀው በአማርኛና 

በእንግሉዜኛ ቋንቋ ሲሆን ከመመሪያው ዋና ይት በተጨማሪ የሚከተለትን መያዜ 

አሇበት፦  

ሀ/ የመመሪያው ተራ ቁጥር፤  

ሇ/  መመሪያው እንዱወጣ የሥሌጣን ምንጭ የሆነውን ሔግ፤   

   ሏ/ የመመሪያውን አጭር ርእስ፤  

መ/ ትርጓሜ፣ የተፇፃሚነት ወሰን፣ ዋና ዋና ዴንጋጌዎች፤  

  ሠ/ የማሻሻያ ፣ መሻሪያ፣ መሸጋገሪያ፣ ማቆያ ዴንጋጌ ካሇ ይህንኑ የሚመሇከት     

     ዴንጋጌ፤  

   ረ/ የዙህ አዋጅ አንቀጽ 

2. ማንኛውም መመሪያ በአጭርና በግሌጽ ቋንቋ መጻፌ አሇበት፡፡  

3.  የአስተዲዯር ተቋም ላሊ አካሌ ያወጣቸውን በሥሌጣኑ ክሌሌ የሚወዴቁ 

መመሪያዎች ወይም የሥነ-ምግባር ዯንቦች በሙለ ወይም በከፉሌ በማጣቀስ የራሱ 

መመሪያ አካሌ ማዴረግ ይችሊሌ፡፡   

4. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (3) መሰረት የመመሪያው አካሌ ያዯረጋቸውን ሰነድች 

ሇሔዜብ ተዯራሽ ማዴረግና በአንቀጽ 16 መሰረት እንዱመገብ ሇፋዯራሌ ጠቅሊይ 

አቃቤ ሔግ መሊክ አሇበት፡፡ 

16. የመመሪያ ምዜገባ  

ማንኛውም የአስተዲዯር ተቋም መመሪያ እንዲወጣ ተግባራዊ ከማዴረጉ በፉት 

መመሪያውን ከነማብራሪያው ሇፋዯራሌ ጠቅሊይ ዓቃቤ ሔግ በመሊክ እንዱመገብ 

ማዴረግ አሇበት፡፡  
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1. ፋዯራሌ ጠቅሊይ ዓቃቤ ሔግ በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀፅ (1) መሰረት የተሊከሇትን 

መመሪያ ቁጥር ሰጥቶ ይመግባሌ። መመሪያው ስሇመመዜገቡም ሇአስተዲዯር 

ተቋሙ ወዱያውኑ ማሳወቅ አሇበት፡፡   

2.  የፋዯራሌ ጠቅሊይ ዓቃቤ ሔግ የመገበውን መመሪያ ከነማብራሪያው መዜግቦ 

ሇአስተዲዯር ተቋሙ ካሳወቀበት እሇት ጀምሮ ሇሔዜብ ክፌት ማዴረግ አሇበት፡፡     

3.  ማንኛውም የአስተዲዯር ተቋም ይህ አዋጅ ከመውጣቱ በፉት በሥራ ሊይ የነበረ 

መመሪያን ይህ አዋጅ በወጣ ከ፺ ቀናት ባሌበሇጠ ጊዛ ውስጥ ሇፋዯራሌ ጠቅሊይ 

ዓቃቤ ሔግ በመሊክ እንዱመገብ ማዴረግ አሇበት፡፡   

17. የመመሪያ ተዯራሽነት   

1.  የፋዯራሌ ጠቅሊይ ዓቃቤ ሔግ በዙህ አዋጅ አንቀጽ 16 መሠረት የመገበውን 

መመሪያ በዴህረ ገጹ ሊይ መጫን አሇበት፡፡   

2.  ማንኛውም የአስተዲዯር ተቋም ያወጣውን መመሪያ፦  

          ሀ/ አሳትሞ ሇሚመሇከታቸው መንግስታዊና ላልች ባሇዴርሻ አካሊት     

            ማሠራጨት፣ እና  

          ሇ/ በተቋሙ ዴህረ ገጽ ሊይ መጫን፣አሇበት፡፡  

3. ማንኛውም የመመሪያውን ቅጂ ማግኘት የሚፇሌግ ሰው መመሪያውን ባሇበት ሁኔታ 

የመመሌከት ወይም ወጪውን ሸፌኖ ከአስተዲዯር ተቋሙ የማግኘት መብት አሇው፡፡ 

18. የመመሪያ ተፇጻሚነት  

1. በዙህ አዋጅ አንቀጽ 16መሠረት ያሌተመገበ እና በአንቀጽ 17ንዐስ አንቀጽ (2) 

ፉዯሌ ተራ  (ሇ) መሠረት በአስተዲዯር ተቋሙ ዴህረ ገጽ ሊይ ያሌተጫነ መመሪያ 

ተፇጻሚነት አይኖረውም፡፡  

2.  በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት ተፇጻሚነቱን ያጣ መመሪያ ተፇፃሚነት 

እንዱኖረው በዙህ ክፌሌ ንዐስ ክፌሌ ሁሇት የተዯነገገውን የቅዴመ መመሪያ አወጣጥ 

ሥነ-ሥርዓት ተከትል እንዯ አዱስ እንዱወጣ ሉዯረግ ይችሊሌ፡፡ 

19. ስሇመመሪያ ተፇጻሚነት ግምገማ   

ማንኛዉም የአስተዲዯር ተቋም ያወጣውን መመሪያ አፇጻጸም በተመሇከተ በየጊዛው 

እየገመገመ አስፇሊጊውን እርምጃ መውሰዴ አሇበት፡፡  

ክፌሌ ሦስት 

የአስተዲዯር ውሳኔዎች 
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ንዐስ ክፌሌ አንዴ 

20. የአስተዲዯር ውሳኔ መጀመር  

1.  የአስተዲዯር ውሳኔ እንዱሰጥ የሚቀርብ ጥያቄ ጉዲዩ በሚመሇከተዉ ሰዉ ወይም 

በወኪለ ሉቀርብ ይችሊሌ፡፡  

2.  የአስተዲዯር ውሳኔ በሚመሇከተዉ የአስተዲዯር ተቋም አነሳሽነት ሉጀመር 

ይችሊሌ፡፡  

21. የአስተዲዯር ውሳኔ ጥያቄ የሚቀርብበት ሁኔታ     

1. የአስተዲዯር ውሳኔ ጥያቄ በጽሐፌ ሆኖ እንዯሁኔታዉ በአካሌ፣ በተመገበ ፕስታ 

ወይም በኤላክትሮኒክ ዳ ሉቀርብ ይችሊሌ፡፡  

2.  የአስተዲዯር ውሳኔ ይሰጥሌኝ ጥያቄ አቤቱታ በፅሐፌ ሲቀርብ የሚከተለትን መያዜ 

ይኖርበታሌ፡- 

ሀ) ቀን፣ የአቤቱታ አቅራቢው ወይም ወኪለ ስም፣ ፉርማ እና አዴራሻ፤ 

ሇ) አስተዲዯራዊ ተግባሩን የሚፇፅመው  ተቋም ስም፤  

ሏ) የአቤቱታ አቅራቢው መብት ወይም ጥቅም፤  

መ)ተቋሙ ሉፇፅመው የሚገባ አስተዲዯራዊ ተግባር፤  

ሠ)ተቋሙ ሇሚተገብረው አስተዲዯራዊ ተግባር መሰረት የሆኑ ምክንያቶች እና    

      ተያያዥ ማስረጃዎች፤      

3.  የአስተዲዯር ተቋም የአስተዲዯር ውሳኔ ጥያቄ የሚቀርብበትን ቅጽ ሉያጋጅ   

   ይችሊሌ፡፡  

22. ጥያቄንየመቀበሌ ማስረጃ  

1.  አቤቱታ የቀረበሇት ተቋም አቤቱታውን በተረከበበት ጊዛ አቤቱታውን የተቀበሇ 

መሆኑን መዜግቦ የማረጋገጫ ጽሐፌ መስጠት አሇበት፡፡  

2.  የማረጋገጫ ጽሐፈ አቤቱታውን የተቀበሇ መሆኑንና ከአቤቱታው ተያይው የቀረቡ 

ሰነድችን ዜርዜር የሚያሳይ መሆን አሇበት፡፡  

ንዐስ ክፌሌ ሁሇት 

የአስተዲዯር ውሳኔ አሰጣጥ መርሆዎች 

23. የአስተዲዯር ውሳኔ የሚሰጠው ሰው  

የአስተዲዯር ውሳኔ የሚሰጠዉ ሰው የአስተዲዯር ተቋሙ የበሊይ ኃሊፉ ወይም ሥሌጣን 

የተሰጠዉ የተቋሙ የሥራኃሊፉ ወይም ሠራተኛ ብቻ መሆን አሇበት፡፡  
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24. በሔግ የተሰጠ ሥሌጣን ወሰንን አሇማሇፌ  

የአስተዲዯር ውሳኔ የሚሰጠዉ ሰዉ ውሳኔ በሚሰጥበት ጊዛ ሇአስተዲዯር ተቋሙ በሔግ 

የተሰጠውን ሥሌጣን ወሰን ማሇፌ የሇበትም፡፡ 

25. የግሌ እና የሔዜብ ጥቅምን ማመዚን  

የአስተዲዯር ውሳኔ የሚሰጠዉ ሰዉ የአስተዲዯር ተቋሙን ተገሌጋይ የግሌ ጥቅም እና    

በአስተዲዯር ተቋሙ ዓሊማ የተመሇከተውን የሔዜብ ጥቅም ማመዚን አሇበት፡፡    

26. አግባብነት በላሇዉ ጉዲይ ወይም ፌሊጎት አሇመመራት  

የአስተዲዯር ውሳኔ የሚሰጠዉ ሰዉ ሇጉዲዩ አግባብነት በላሇዉ ጉዲይ ወይም ፌሊጎት 

መመራት የሇበትም፡፡  

27. ሙያዊ ውሳኔ መስጠት   

የአስተዲዯር ውሳኔ የሚሰጠዉ ሰዉ ሙያዉ የሚጠይቀዉን ሥነ-ምግባር፣ ትጋት እና 

ጥንቃቄ ማክበር አሇበት፡፡  

28. ማዲመጥ  

በዙህ አዋጅ አንቀጽ 23 መሠረት የአስተዲዯር ውሳኔ የሚሰጠዉ ሰዉ የአስተዲዯር ውሳኔ 

ከመሥጠቱ በፉት የሚመሇከተዉን ሰው ፌሬ ነገር እና ማስረጃ በሚገባ ማዲመጥ እና 

መመርመር እንዱሁም እንዯነገሩ ሁኔታ የሦስተኛ ወገን ተቃዋሚን እና የሔዜብን 

አስተያየት ማዲመጥ አሇበት፡፡  

29. በቅን ሌቦና መወሰን  

የአስተዲዯር ውሳኔ የሚሰጠዉ ሰዉ በቅን ሌቦና መወሰን አሇበት፡፡  

30. በቂ ምክንያት መስጠት  

የአስተዲዯር ውሳኔ የሚሰጠዉ ሰዉ ሇአስተዲዲር ውሳኔው በቂ ምክንያት መስጠት 

አሇበት፡፡  

31. የጥቅም ግጭትን ማስቀረት  

የአስተዲዯር ውሳኔ የሚሰጠዉ ሰዉ ከተገሌጋዩ ጋር የሥጋ ወይም የጋብቻ ዜምዴና ያሇው 

ከሆነ ወይም በማናቸውም ሁኔታ የጥቅም ግጭት የሚያስከትሌበት ከሆነ ጉዲዩን ከማየት 

እራሱን ማግሇሌ አሇበት፡፡  

32. የተገሌጋዮችን እኩሌነት ማክበር  

የአስተዲዯር ውሳኔ የሚሰጠዉ ሰዉ ሁለንም ተገሌጋዮች በር፣ በብሄር፣ በቀሇም፣ በጾታ፣ 

በቋንቋ፣ በሀይማኖት፣ በፕሇቲካ አመሇካከት፣ በማህበራዊ አመጣጥ፣ በሀብት መጠን፣ 
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በትውሌዴ ሁኔታ ወይም በላሊ ምክንያት ሌዩነት ሳያዯርግ መወሰን አሇበት፡፡ አቤቱታ 

በፅሐፌ ሲቀርብ የሚከተለትን መያዜ ይኖርበታሌ፡: 

33. በተገቢዉ ጊዛ መወሰን    

1. የአስተዲዯር ውሳኔ የሚሰጠዉ ሰዉ የአስተዲዯር ውሳኔዉን ሳይገይ በተገቢዉ ጊዛ 

መስጠት እና በጉዲዩ ዘሪያ ያለ ጥቅሞች በውሳኔው መግየት ምክንያት ሇጉዲት 

እንዲይጋሇጡ ማዴረግ አሇበት፡፡   

2.  የአስተዲዯር ውሳኔ በተገቢው ጊዛ ሳይሰጥ መቅረት የአስተዲዯር ውሳኔ ጥያቄውን 

ውዴቅ በማዴረግ እንዯተሰጠ ውሳኔ ይቆጠራሌ፡፡  

34. ተገማች መሆን  

የአስተዲዯር ውሳኔ የሚሰጠዉ ሰዉ በፌሬ ነገር ተመሳሳይ የሆኑ ጉዲዮችን በተመሳሳይ 

ሁኔታ መወሰን አሇበት፡፡  

35. ግሌጽ መሆን  

የአስተዲዯር ውሳኔ የሚሰጠዉ ሰዉ የውሳኔ አሰጣጥ ሂዯቱ ግሌጽነትን የተከተሇ እንዱሆን 

ማዴረግ አሇበት፡፡  

ንዐስ ክፌሌ ሦስት 

ጉዲዩን ስሇመስማት 

36.  ጉዲዩን ስሇመስማት 

1. ማንኛውም አስተዲዯራዊ  ውሳኔ ከመሰጠቱ በፉት ጉዲዩ በሚገባ መሰማት አሇበት፡ 

2.  በዙህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (1) የተጠቀሰው ቢኖርም ጉዲዩን መስማት ሳያስፇሌግ 

ውሳኔ መስጠት የሚቻሇው፡- 

ሀ/ የፌሬ ነገር ከርክር ከላሇ፤ 

ሇ/ ሌዩ መብት ከሆነ ወይም የአስተዲዯር ተቋሙ በህግ በአማራጭ እንዱወስን 

  ስሌጣኑ ካሇው፤ወይም 

  ሏ/ አስቸኳይ ዴርጊት ከሆነ፤ ነው፡፡ 

37. ጉዲዩ ስሇሚሰማበት አግባብ     

1. የአስተዲዯር  ጉዲይ  በሚሰማበት ጊዛ ባሇጉዲዩ በክርክሮች ሂዯት ሁለ ተገኝቶ፡-  

ሀ/ ምስክርነት የመስጠት፤  

ሇ/ ምስክሮችን እና ላልች ማስረጃዎችን የማቅረብ እና የማሰማት፤  

ሏ/ ሇተቋሙ የቀረቡ ማስረጃዎችን የመስማትና የመመርመር፤መብት አሇው፡፡      
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2. ተቋሙ ማስረጃ ሇማግኝት በክርክሩ ተካፊይ ከሆነ ወገን፣ ከምስክሮች፣ ሙያዊ 

አስረጂ፣ የሰነዴ ምርመራ እና ላልች ማናቸውንም አስፇሊጊ ማስረጃዎችን ሇማግኘት 

ሔጋዊ ዳዎችን መጠቀም ይችሊሌ፡፡  

38. ስሇመነሳት  

1. የአስተዲዯር ውሳኔ የሚሰጥ ሰው በሚከተለት ምክንያቶች ጉዲዩን ከማየት ሉነሳ 

ይችሊሌ፦ 

ሀ/  ከጉዲዩ ሊይ ቀጥተኛ ወይም ቀጥተኛ ያሌሆነ ጥቅም ካሇው፤  

ሇ/ ጉዲዩ የስጋ ወይም የጋብቻ ዜምዴና  ወይም በቅርብ የሚታወቅ ወዲጁ ሲሆን 

ወይም የእነዙህ ሰዎች የጥቅም ግጭት ያሇበት ጉዲይ ከሆነ  

      ሏ/ በመታየት ሊይ ሊሇው ጉዲይ እንዯ ባሇሙያ፣ ወኪሌ ወይም የግሌ ጠበቃ   

 ሆኖ ተሳትፍ ከሆነ፤   

     መ/ በመታየት ሊይ ያሇው ጉዲይ ሰራተኛው በስር ውሳኔ አይቶት በይግባኝ   

የቀረበሇት ከሆነ፤ 

2. በዙህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (1) የተመሇከቱ ምክንያቶች ካለ ውሳኔ በሚሰጠው ሰራተኛ 

አነሳሽነት ወይም ጉዲዩ በሚመሇከተው ሰው አመሌካችነት ጉዲዩን ከማየት ሉነሳ 

ይችሊሌ፤  

3. የይነሳሌኝ ጥያቄ ከቀረበና ጥያቄው የቀረበሇት ኃሊፉ የመጨረሻ ውሳኔ እስኪሰጥ ዴረስ 

እንዱነሳ ጥያቄ የቀረበበት ሰራተኛ ውሳኔ ከመስጠት ሂዯቱ ታግድ ይቆያሌ፤   

4. የእነሳሇሁ ወይም የይነሳሌኝ ጥያቄ የቀረበሇት ኃሊፉ በአምስት የስራ ቀናት ውስጥ 

ሰራተኛው ከውሳኔ ሰጪነት እንዱነሳ ወይም እንዱቀጥሌ መወሰን አሇበት፡፡ 

ንዐስ ክፌሌ አራት 

የአስተዲዯር ውሳኔ 

39.  የአስተዲዯር ውሳኔውን ሇተገሌጋዩ ስሇመስጠት  

ማንኛውም የአስተዲዯር ውሳኔ ከነምክንያቱ  ሇተገሌጋዩ በጽሐፌ መሠጠት አሇበት፡፡  

40.  የአስተዲዯር ውሳኔ  

ማንኛውም የአስተዲዯራዊ ውሳኔ በጽሐፌ ሆኖ የሚከተለትን መያዜ ይኖርበታሌ፦  

1. የውሳኔ ቀንና ቁጥር ፤  

2.  የተቋሙን ስም ፤  

3.  በክርክሩ ተካፊይ የሆኑ ወገኖችን አዴራሻ፤  
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4.  አከራካሪ ፌሬ ነገር፤  

5.  የማስረጃዎች ትንተና፤  

6.  የፌሬ ነገር እና የሔግ ትንታኔ፤  

7.  ውሳኔ 

41.  ስሇ እገዲ   

1.  የአስተዲዯራዊ ውሳኔ ወዱያውኑ መፇፀም በመብቱ ወይም በጥቅሙ የማይመሇስ 

ጉዲት የሚያዯርስበት ሰው ወሳኔው እንዱታገዴሇት ውሳኔውን ሇሰጠው ተቋም 

አቤቱታ ሉያቀርብ ይችሊሌ፡፡   

2.  በዙህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (1) መሰረት አቤቱታ የተቀበሇ የአስተዲዯር ተቋም 

እንዯየሁኔታው ጉዲዩ እንዯገና እንዱታይ ወይም የውሳኔውን ማናቸውም ክፌሌ 

ሉያግዯው ይችሊሌ፡፡ 

42. የአስተዲዯር ውሳኔን የሚፇጽመው ሰው  

ማንኛውም የአስተዲዯር ውሳኔ የሚፇጸመው ውሳኔውን በሰጠው ሰዉ ወይም 

በሚመሇከተዉ አካሌ ይሆናሌ፡፡ 

ንዐስ ክፌሌ አምስት 

በአስተዲዯር ውሳኔ ሊይ ስሇሚቀርብ ቅሬታ 

43.  ቅሬታ የማቅረብ መብት  

ማንኛውም ሰዉ በተሊሇፇበት የአስተዲዯር ውሳኔ ሊይ ሇአስተዲዯር ተቋሙ ቅሬታ 

የማቅረብ መብት አሇው፡፡  

44.  የቅሬታ ማስተናገጃ አካሌ ማቋቋም  

ማንኛውም የአስተዲዯር ተቋም የቅሬታ ማስተናገጃ አካሌ ማቋቋም እና ይህንኑ 

ሇተገሌጋዮች ይፊ ማዴረግ አሇበት፡፡  

45. የአስተዲዯር ውሳኔው አፇፃፀም መታገዴ  

ማንኛውም ቅሬታ የቀረበበት የአስተዲዯር ውሳኔ ቅሬታው ተመርምሮ እስኪወሰን ዴረስ 

አይፇጸምም፡፡ ሆኖም የውሳኔው ሳይፇጸም መቆየት በሔዜብ ሊይ የማይመሇስ ጉዲት 

የሚያስከትሌ ከሆነ የአስተዲዯር ተቋሙ የበሊይ ኃሊፉ ዉሳኔዉ እንዱፇጸም ሉያዜ 

ይችሊሌ፡፡   

46. ቅሬታውን ስሇመመርመርና ስሇመወሰን  
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1. የአስተዲዯር ተቋሙ የቅሬታ ማስተናገጃ አካሌ ቅሬታውን በሚገባ መመርመር እና 

የዉሳኔ ሀሳብ ሇአስተዲዯር ተቋሙ የበሊይ ኃሊፉ ወይም እሱ ሇወከሇዉ የሥራ ኃሊፉ 

ማቅረብ አሇበት፡፡  

2.  የአስተዲዯር ተቋሙ የበሊይ ኃሊፉ ወይም እሱ የወከሇዉ የሥራ ኃሊፉ በቅሬታ 

ማስተናገጃ አካሌ የቀረበሇትን የውሳኔ ሀሳብ ተመሌክቶ የሰጠው ውሳኔ የተቋሙ 

የመጨረሻ ውሳኔ ይሆናሌ፡፡ 

47. ውሳኔውን ሇተገሌጋዩ ስሇማሳወቅ   

የአስተዲዯር ተቋሙ በዙህ አዋጅ አንቀጽ 46 መሠረት የተሰጠውን ውሳኔ ወዱያዉኑ 

ሇቅሬታ አቅራቢው በጽሐፌ መስጠት አሇበት፡፡  

ክፌሌ አራት 

በፌርዴ ቤት የሚዯረግ የአስተዲዯር መመሪያዎችና ውሳኔዎች ክሇሳ 

ንዐስ ክፌሌ አንዴ 

የክሇሳ አጀማመር 

48.  የክሇሳ አቤቱታ ስሇማቅረብ  

የዙህ አዋጅ አንቀጽ 46 ዴንጋጌዎች እንዯተጠበቁ ሆነው፦   

1. ማንኛውም ጉዲዩ የሚመሇከተው ሰው የአስተዲዯር መመሪያ በፌርዴ ቤት እንዱከሇስ 

አቤቱታ ማቅረብ ይችሊሌ፤  

2.  ማንኛውም በአስተዲዯር ውሳኔ ጥቅሙ የተነካበት ሰው ውሳኔው በፌርዴ ቤት 

እንዱከሇስ አቤቱታ ማቅረብ ይችሊሌ፡፡  

49.  የክሇሳ አቤቱታ ስሇሚቀርብበት ፌርዴ ቤት  

1.  የአስተዲዯር መመሪያ ወይም ዉሳኔ እንዱከሇስ አቤቱታ የሚቀርበው ሇፋዯራሌ 

ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ይሆናሌ፡፡ ፌርዴ ቤቱ የሚሰጠው ውሳኔም የመጨረሻ 

ይሆናሌ፡፡  

2.  በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የተዯነገገው ቢኖርም፣ የአስተዲዯር መመሪያን 

በተመሇከተ ከፌተኛው ፌርዴ ቤት የሰጠው ወሳኔ፣ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ 

ሉቀርብበት ይችሊሌ። 

3.  የፋዯራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የክሇሳ አቤቱታዎችን የሚያስተናግዴ የአስተዲዯር 

ጉዲይ ችልት ያዯራጃሌ፡፡    

ንዐስ ክፌሌ ሁሇት 
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የክሇሳ መርሆዎች 

50. የክሇሳ ምክንያት  

1. የአስተዲዯር መመሪያ በፌርዴ ቤት የሚከሇሰው:-  

ሀ) በዙህ አዋጅ ክፌሌ ሁሇት የተመሇከቱትን የሥነሥርዓት ዴንጋጌዎች ሳይከተሌ 

የወጣ መሆኑ ሲረጋገጥ፣  

ሇ) ከአስተዲዯር ተቋሙ የሥሌጣን ገዯብ ውጪ የወጣ ሲሆን፣ ወይም  

ሏ) በእርከን ከመመሪያ በሊይ ከሆኑ ላልች ህጎች የሚቃረን ሲሆን ነው፡፡  

2. የአስተዲዯር ውሳኔ በፌርዴ ቤት የሚከሇሰው በዙህ አዋጅ ክፌሌ ሦስት የተዯነገጉትን 

መርሆዎች የጣሰ ሲሆን ነው፡፡   

51. የክሇሳ አቤቱታ የሚቀርበው በመጨረሻ ውሳኔ ሊይ ስሇመሆኑ  

ማንኛውም የፌርዴ ቤት ክሇሳ አቤቱታ የሚቀርበው የመጨረሻ በሆነ የአስተዲዯር ውሳኔ 

ሊይ ብቻ ነው፡፡  

52. አስተዲዯራዊ መፌትሄዎችን አሟጦ ስሇመጨረስ  

1. በሔግ በላሊ ሁኔታ ካሌተዯነገገ በቀር ማንኛውም ሇፌርዴ ቤት የክሇሳ አቤቱታ 

የሚያቀርብ ባሇጉዲይ አቤቱታውን ከማቅረቡ በፉት በአስተዲዯር ተቋሙ ውስጥ 

ያለትን አስተዲዯራዊ መፌትሄዎች አሟጦ መጨረስ አሇበት፡፡  

2. የዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ ዴንጋጌ (1) ቢኖርም የአስተዲዯር ተቋሙ አስተዲዯራዊ 

መፌትሄ የመስጠቱን ሂዯት ከሚገባው ጊዛ በሊይ ያራመ እንዯሆነ አስተዲዯራዊ 

መፌትሄ አሟጦ መጨረስ ግዳታ አይሆንም፡፡ 

ንዐስ ክፌሌ ሦስት 

የክሇሳ ሥርዓት 

53. የክሇሳ አቤቱታ የሚቀርብበት ጊዛ  

1. በዙህ አዋጅ አንቀጽ 50 ንዐስ አንቀጽ (1) ፉዯሌ ተራ (ሀ) መሠረት የአስተዲዯር 

መመሪያ በፌርዴ ቤት እንዱከሇስ የሚቀርብ አቤቱታ መመሪያው ከጸዯቀበት ቀን 

ጀምሮ በሚቆጠር የ90 ቀናት ጊዛ ውስጥ መቅረብ አሇበት፡፡  

2.  በዙህ አዋጅ አንቀጽ 50 ንዐስ አንቀጽ 1 ፉዯሌ ተራ (ሇ) ወይም (ሏ) መሠረት 

የአስተዲዯር መመሪያ በፌርዴ ቤት እንዱከሇስ የሚቀርብ አቤቱታ በማናቸውም ጊዛ 

ሉቀርብ ይችሊሌ፡፡  
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3. የአስተዲዯር ውሳኔ በፌርዴ ቤት እንዱከሇስ የሚቀርብ አቤቱታ ባሇጉዲዩ ውሳኔውን 

እንዱያውቀው ከተዯረገበት ቀን ጀምሮ በሚቆጠር የ30 ቀናት ጊዛ ውስጥ መቅረብ 

አሇበት፡፡  

54. የጽሐፌ መሌስ ስሇማቅረብ   

የክሇሳ አቤቱታ የቀረበሇት ፌርዴ ቤት አቤቱታው ሉመረመር ይገባሌ ብል ሲያምን 

ቅሬታው የቀረበበት የአስተዲዯር ተቋም በ15 የሥራ ቀናት ዉስጥ የጽሐፌ መሌስ 

እንዱሰጥ ያዚሌ፡፡  

55. ሰነድችን ስሇማቅረብ  

የክሇሳ አቤቱታ የቀረበበት የአስተዲዯር ተቋም አቤቱታ የቀረበበትን መመሪያ ወይም 

ዉሳኔ በተመሇከተ አስፇሊጊ ሰነድች እንዱያቀርብ ፌርዴ ቤቱ ሉያዜ ይችሊሌ፡ 

ንዐስ ክፌሌ አራት 

የክሇሳ ዉሳኔ አሰጣጥ እና አፇፃፀም 

56.  የክሇሳ ዉሳኔ አሰጣጥ  

1.  ፌርዴ ቤቱ የክሇሳ አቤቱታውን በተቻሇ መጠን በአጭር ጊዛ ውስጥ መርምሮ ዉሳኔ 

መስጠት አሇበት፡፡    

2.  ፌርዴ ቤቱ የክሇሳ አቤቱታ የቀረበበትን የአስተዲዯር መመሪያ ወይም ዉሳኔ 

ሉያፀና ወይም በሙለ ወይም በከፉሌ ሉሽር ይችሊሌ፡፡  

3.  ፌርዴ ቤቱ የክሇሳ አቤቱታ የቀረበበትን የአስተዲዯር መመሪያ ወይም ውሳኔ 

በሙለ ወይም በከፉሌ ሲሽር የአስተዲዯር ተቋሙ በፌርዴ ቤቱ ውሳኔ የተጠቆሙ 

ግዴፇቶችን አስተካክል መመሪያውን እንዯገና እንዱያወጣ ወይም እንዱያሻሽሌ፣ 

ወይም ውሳኔ ሰጥቶበት የነበረውን ጉዲይ እንዯገና መርምሮ እንዱወስን ሉያው 

ይችሊሌ፡፡  

57.  የክሇሳ ዉሳኔ አፇፃፀም  

1.  በፌርዴ ቤት የተሰጠ የአስተዲዯር መመሪያን ወይም ዉሳኔን የማፅናት ወይም 

የመሻር ውሳኔ ወዱያዉኑ ተፇፃሚ ይሆናሌ፡፡  

2. ፌርዴ ቤቱ የአስተዲዯር መመሪያው ወይም ውሳኔው እንዱሻሻሌ ካ የአስተዲዯር 

ተቋሙ በዙህ አዋጅ ክፌሌ ሁሇት እና ሦስት የተመሇከቱትን የሥነ-ሥርዓት 

ዴንጋጌዎች እና መርሆዎች አክብሮ መመሪያውን ወይም የአስተዲዯር ውሳኔውን 

በተገቢው ጊዛ ማሻሻሌ አሇበት፡፡ 
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3. በፌርዴ ቤቱ የተሰጠ የአስተዲዯር መመሪያን ወይም ዉሳኔን በሙለ ወይም በከፉሌ 

የመሻር ዉሳኔ ወይም የማሻሻሌ ትዕዚዜ የክሇሳ አቤቱታ የቀረበበትን መመሪያ 

ወይም ውሳኔ ሔጋዊ ኃይሌ በሙለ ወይም በከፉሌ ያስቀራሌ፡፡  

4. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (3) የተገሇጸው ቢኖርም፣ ፌርዴ ቤቱ አንዴን 

የአስተዲዯር መመሪያ በከፉሌም ሆነ በሙለ የሚሸር ወሳኔ ሲሰጥ፣ የአስተዲዯር 

ተቋሙ መመሪያው ከመሻሩ በፉት  በተሻረው መመሪያ መሰረት የሰጣቸው 

አስተዲዯራዊ ውሳኔዎቸ እንዯጸኑ ይቆያለ።  

ክፌሌ አምስት 

ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች 

58.  የፌትሏብሓር ሥነ-ሥርዓት ሔግ ተፇፃሚ ስሇመሆኑ 

በዙህ አዋጅ ክፌሌ አራት ባሌተመሇከቱ የክሇሳ ሥነሥርዓት ጉዲዮች ሊይ አግባብነት 

ያሊቸዉ የፌትሏብሓር ሥነ-ሥርዓት ሔግ ዴንጋጌዎች ተፇፃሚ ይሆናለ፡፡   

59. የጉዲት ካሣ ስሇመጠየቅ  

ከአስተዲዯር መመሪያ ወይም ውሳኔ ጋር በተያያ ጥፊት ምክንያት ጉዲት የዯረሰበት 

ማንኛውም ሰው መመሪያውን ያወጣው ወይም ውሳኔውን የሰጠው የአስተዲዯር ተቋም 

አግባብ ባሇዉ ሔግ መሠረት ካሳ እንዱከፌሇው የመጠየቅ መብት አሇው፡፡  

60. መረጃ የመስጠት ግዳታ  

ማንኛውም የአስተዲዯር ተቋም ከመመሪያ ማውጣት ወይም ከአስተዲዯር ውሳኔ መስጠት 

እና እነዙህን ከመፇጸም ጋር በተያያ በላሊ ህጋዊ አካሌ ሲጠየቅ መረጃ የመስጠት ግዳታ 

አሇበት፡፡ 

61.  ዯንብ የማውጣት ሥሌጣን  

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ይህንን አዋጅ ሇማስፇጸም የሚያስፇሌግ ዯንብ ሉያወጣ 

ይችሊሌ፡፡  

62.  አዋጁ የሚጸናበት ጊዛ     

ይህ አዋጅ በፋዯራሌ ነጋሪት ጋዛጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የጸና ይሆናሌ፡፡     

አዱስ አበባ መጋቢት 29 ቀን 2012 ዓ.ም 

ሣህሇወርቅ  ውዳ 

የኢትዮጽያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ፔሬዙዲንት 
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ዯንብ ቁጥር 451/2011 

የሰነድች ማረጋገጥና ምዜገባ አገሌግልት ክፌያዎችን ሇመወሰን የወጣ የሚኒስትሮች ምክር 

ቤት ዯንብ 

የሚኒስትሮች ምክር ቤት በሰነድች ማረጋገጥና ምዜገባ አዋጅ ቁጥር 922/2008 አንቀጽ 34(3) 

እና በፋዳራሌ መንግሥት የፊይናንስ አስተዲዯር አዋጅ ቁጥር 648/2001 አንቀጽ 17(1) 

መሠረት ይህን ዯንብ አውጥቷሌ፡፡ 

1. አጭርርዕስ 

ይህ ዯንብ "የሰነድች ማረጋገጫ እና ምዜገባ አገሌግልት ክፌያዎችን lመወሰን የወጣ 

የሚኒስትሮች ምክርቤት ዯንብ ቁጥር 451/2011" ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡ 

2. ክፌያ 

የፋዳራሌ የሰነድች ማረጋገጫ እና ምዜገባ ኤጀንሲ ሇሚሰጣቸው የሰነድች ማረጋገጥ 

እና ምዜገባ አገሌግልቶች የሚያስከፌው ዋጋ ከዙህ ዯንብ ጋር በተያያው ሰንጠረዥ 

በተመሇከቱት ተመኖች መሠረት ይሆናሌ፡፡ 

3. የተሻሩ ሔጏች 
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ይህ ዯንብ ከመውጣቱ በፉት የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ባወጣው የሌዩ ሌዩ 

አገሌግልቶች ክፌያ ተመኖች መሠረት ሲሠራበት የነበረው የውሌ ምዜገባና ማረጋገጥ 

አገሌግልቶች ክፌያን የሚመሇከተው ሠንጠረዥ በዙህ ዯንብ ተሽሯሌ፡፡ 

4. ዯንቡየሚፀናበጽጊዛ 

ይህ ዯንብ በፋዳራሌ ነጋሪት ጋዛጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናሌ፡፡ 

አዱስ አበባ ግንቦት 14 ቀን 2011 

አብይ አህመዴ (ድ/ር) 

የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ጠቅሊይ ሚኒስትር ሚኒስትር 

 

 

የፋዳራሌ የሰነድች ማረጋገጫና ምዜገባ ኤጀንሲ 

   የአገሌግልት ክፌያ ተመን ሠንጠረዥ 

   የአገሌግልት ክፌያዎች 

ተ.ቁ  የአገሌግልት ዓይነት ክፌያ/ብር 

1.  የውክሌና ሥሌጣን 30 በኮፑ 

2.  የተሽከርካሪና የተሽከርካሪ አካሊት ሽያጭ ውሌ  50  

2.1.  የተሽከርካሪ ሽያጭ ውሌ  50 በኮፑ  

2.2.  የሞተር ሳይክሌ ሽያጭ ውሌ  50 በኮፑ  

2.3.  ሌዩ ሌዩ የተሽከርካሪ አካሊት ሽያጭ ውሌ  50 በኮፑ  

3.  የኮንስትራክሽን ማሽነሪ ሽያጭ ውሌ 100 በኮፑ 

4.  የዴርጅት ሽያጭ ውሌ  100 በኮፑ  

5.  የመኖሪያ ቤት ሽያጭ ውሌ  100 በኮፑ  
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6.  የላልች ንብረቶች ሽያጭ ውሌ  100 በኮፑ  

7.  የአክሲዮን ሽያጭ ውሌ  100 በኮፑ  

8.  የትርጉም ማረጋገጫ  50 በኮፑ  

9.  ቃሇ መሏሊ እና ማረጋገጫዎች  50 በኮፑ  

10.  ኑዚዛ  50 በኮፑ  

11.   ሚንቀሳቀስ እና የማይንቀሳቀስ 

ንብረት ኪራይ፤ የተከራይ አከራይ እና 

መሰሌ መብት የማስተሊሇፌ ሰነዴ 

50 በኮፑ 

12.  የቅጥር ውሌ ስምምነት  50 በኮፑ  

13.  የሚንቀሳቀስ ና የማይንቀሳቀስ ንብረት 

ዴርሻ መብት መሌቀቅ ውሌ 
50 በኮፑ  

14.  ላልች ስምምነቶች  50 በኮፑ  

15.  የመመሥረቻ ጽሁፌ እና የመተዲዯሪያ 

ዯንብ ማረጋገጥና መመዜገብ 

200 በኮፑ ተጨማሪ 

በሰው ብር 5 

16.  ቃሇ ጉባዔ ወይም ማናቸውም ዓይነት ማሻሻያዎች 100 በኮፑ 

17.  ሚንቀሳቀስና የማይንቀሳቀስ ንብረት 

ስጦታ ውሌ 
 

17.1.  የመኪና ስጦታ ውሌ  100 በኮፑ 

17.2.  የዴርጅት ስጦታ ውሌ  100  በኮፑ 

17.3.  የመኖሪያ ቤት ስጦታ ውሌ  100 በኮፑ 

17.4.  የአክሲዮን ስጦታ ውሌ  100 በኮፑ 
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17.5.  የሌዩ ሌዩ ንብረት ስጦታ ውሌ  100 በኮፑ 

18.  የኮፑ ማመሳከር ሥራ  50 በኮፑ 

19.  ውክሌና መሻርና ውሌን ቀሪ ማዴረግ 

(ማፌረስ) 
30 በኮፑ 

20.  ከሰነዴ አረጋጋጭ ተቋማት የሚመነጩ 

ሰነድችን መመዜገብ 
50 በኮፑ 

21.  ብዴር ውሌ  50 በኮፑ 

22.  የብዴር ውሌ በመያዣ ወይም በዋስትና  50 በኮፑ 

23.  በሽርክና አብሮ የመሥራት ውሌ 

ስምምነት 
50 በኮፑ 

24.  ከመዯበኛ የሥራ ቦታ ውጭ  ሇሚሰጥ 

አገሌግት 
24 

24.1.  የንግዴ ማህበራትና የኩባንያዎች  500 በጉዲይ 

24.2.  የግሇሰብ  100 

25.  የፉርማ እና ወይም የማህተም ናሙና 

መያዜ እዲ እና እገዲ ሰነድችን 

መመዜገብ 

100 በጉዲይ 
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ሇ/ ማህበራዊ ዋስትና 

አዋጅ ቁጥር 653/2001 

ከኃሊፉነት የተነሱ የሀገርና የመንግሥት መሪዎች፣ ከፌተኛ የመንግሥት ኃሊፉዎች፣    

የምክር ቤት አባሊትና ዲኞች የሚያገኙዋቸውን መብቶችና ጥቅሞች አዋጅ 

የሀገርና የመንግሥት መሪዎች፣ ከፌተኛ የመንግሥት ኃሊፉዎች፣ የምክር ቤት አባሊትና ዲኞች 

ሔዜባዊ አዯራ በመሸከም ሇሀገርና ሇሔዜብ ጥቅም የሚሠሩ በመሆናቸው ከኃሊፉነት ሲነሱ 

ከጉስቁሌና የራቀ ኑሮ እንዱኖሩ ማዴረግና ሇጥቃት ተጋሊጭ እንዲይሆኑ ጥበቃና ከሇሊ 

መስጠት አስፇሊጊ በመሆኑ፤ 

የሀገርና የመንግሥት መሪዎች፣ ከፌተኛ የመንግሥት ኃሊፉዎች፣ የምክር ቤት አባሊትና 

ዲኞች በኃሊፉነት በነበሩበት ወቅት ያካበቱትን ዕውቀትና ሌምዴ ሇመጠቀም አመቺ ሁኔታ 

መፌጠር ስሇሚያስፇሌግ፤  

ሥራ ሊይ ያለ የሀገርና የመንግሥት መሪዎች፣ ከፌተኛ የመንግሥት ኃሊፉዎች፣ የምክር ቤት 

አባሊትና ዲኞች ሇወዯፉት ኑሯቸው ሳይሰጉ ሇአገር ሌማትና እዴገት በቅንነት፣ በታማኝነትና 

በትጋት እንዱሰሩ ማበረታት አስፇሊጊ በመሆኑ፤  

በኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሔገ መንግሥት አንቀጽ 55/1/ መሠረት 

የሚከተሇው ታውጇሌ። 

ከፌሌ አንዴ 

ጠቅሊሊ 

1. አጥር ርዕስ 
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ይህ አዋጅ “ከኃሊፉነት የተነሱ የሀገርና የመንግሥት መሪዎች ክፌተኛ የመንግሥት 

ኃሊፉዎች፣ የምክር ቤት አባሊትና ዲኞች መብቶችና ጥቅሞች አዋጅ ቁጥር 653/2001” 

ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡ 

2. ትርጓሜ58 

የቃለ አግባብ ላሊ ትርጉም ካሊሰጠው በስተቀር በዙህ አዋጅ ውስጥ፦ 

1. “የሀገር መሪ” ማሇት የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ፔሬዙዲንት 

ነው፤ 

2. “የመንግሥት መሪ” ማሇት የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ጠቅሊይ 

ሚኒስትር ሲሆን ምክትሌ ጠቅሊይ ሚኒስትርን ይጨምራሌ፤ 

3. “ከፌተኛ የመንግሥት ኃሊፉ” ማሇት ሚኒስትር፣ ሚኒስትር ዳኤታ ወይም ምክትሌ 

ሚኒስትር ነው፤ 

4. “ሚኒስትር” ማሇት ማንኛውም ሚኒስትር ሲሆን በሚኒስትር ዯረጃ ያሇ ክፌተኛ 

የመንግሥት ኃሊፉንም ይጨምራሌ፤ 

5. “ሚኒስትር ዳኤታ” ማሇት ማንኛውም ሚኒስትር ዳኤታ ሲሆን በሚኒስትር ዳኤታ 

ዯረጃ የሚገኝ ከፌተኛ የመንግሥት ኃሊፉንም ይጨምራሌ፤ 

6. “ምክትሌ ሚኒስትር” ማሇት ማንኛውም ምክትሌ ሚኒስትር ሲሆን በምክትሌ 

ሚኒስትር ማዕረግ የሚገኝ ክፌተኛ የመንግሥት ኃሊፉንም ይጨምራሌ፤ 

7. “የምክር ቤት አባሌ” ማሇት አፇጉባኤን፤ ምክትሌ አፇጉባኤን እና ማንኛውም 

የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ የህዜብ ተወካዮች ምክር ቤት 

አባሌን እና በኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ መንግስት የፋዯሬሽን 

ምክር ቤት በቋሚነት የሚሰራ የፋዯሬሽን ምክር ቤት ቋሚ ኮሚቴ አባሌን 

ያጠቃሌሊሌ59፤ 

8. “የቋሚ ኮሚቴ አባሌ” ማሇት በኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ 

ሔዜብ ተወካዮች ምክር ቤት ወይም ፋዳሬሽን ምክር ቤት በቋሚነት የሚሰራ 

የቋሚ ኮሚቴ አባሌ ነው፤ 

9. “አፇጉባዔ ወይም ምክትሌ አፇጉባዔ” ማሇት የሔዜብ ተወካዮች ምክር ቤት ወይም 

የፋዳሬሽን ምክር ቤት አፇጉባዔ ወይም ምክትሌ አፇጉባዔ ነው፤  
                                                           
58በ 22/43 (2008) አ.934 አንቀፅ 2(3) የዙህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ 8 አዱስ የገባ ሲሆን የቀዴሞዎቹ ንዐስ 
አንቀጾች ከ8 እስከ 19 እንዯቅዯም ተከተሊቸው ከንዐስ አንቀጽ 9 እስከ 20 ሆነው ተሸጋሽገዋሌ፡፡ 
59 በ22/43 (2008) አ.934 አንቀፅ 2(2) ተሻሻሇ፡፡ 
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10. “የመንግሥት ተጠሪ” ፣ “ምክትሌ የመንግሥት ተጠሪ” ወይም “ረዲት የመንግሥት 

ተጠሪ" ማሇት በሔዜብ ተወካዮች ምክር ቤት የመንግሥት ተጠሪ፣ ምክትሌ 

የመንግሥት ተጠሪ ወይም ረዲት የመንግሥት ተጠሪ ነው፤ 

11. “የተቃዋሚ ፒርቲ መሪ” ማሇት በሔዜብ ተወካዮች ምክር ቤት ውስጥ አብሊጫውን 

ወንበር ከያው ፒርቲ ቀጥል ብዘ መቀመጫ ያሇው ፒርቲ መሪ ነው፤  

12. “ከየተቃዋሚ ፒርቲ ተጠሪ ወይም ረዲት ተጠሪ” ማሇት በሔዜብ ተወካዮች ምክር 

ቤት ውስጥ አብሊጫውን ወንበር ከያው ፒርቲ ቀጥል ብዘ መቀመጫ ያሇው 

የተቃዋሚ ፒርቲ ተጠሪ ወይም ረዲት ተጠሪ ነው፤ 

13. “ዲኛ” ማሇት የጠቅሊይ ፌርዴ ቤት፣ የከፌተኛ ፌርዴ ቤት ወይም የመጀመሪያ 

ዯረጃ ፌርዴ ቤት ዲኛ ነው፤ 

14. “የጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ዲኛ” ማሇት የፋዳራሌ ጠቅሊይ ቤት ዲኛ ሲሆን የፋዳራሌ 

ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ፔሬዙዲንቶችን ይጨምራሌ፤  

15. “የከፌተኛ ፌርዴ ቤት ዲኛ” ማሇት የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ዲኛ ነው፤ 

16. “የመጀመሪያ ዯረጃ ቤት ዲኛ” ማሇት የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት 

ዲኛ ነው፤ 

17. “ባሇመብት” ማሇት በዙህ አዋጅ መሠረት የሚሰጡ መብቶችና ጥቅሞችን በማግኘት 

ሊይ ያሇ ወይም ሇማግኘት ብቁ የሆነ የሀገር ወይም የመንግሥት መሪ፣ ከፌተኛ 

የመንግሥት ኃሊፉ፣ የምክር ቤት አባሌ ወይም ዲኛ ነው፤ 

18. “ቤተሰብ” ማሇት የአንዴን ባሇመብት የትዲር ጓዯኛና ሃያ አንዴ ዓመት 

ያሌሞሊቸው ሌጆቹን ያጠቃሌሊሌ፤  

19. “ተተኪ” ማሇት አግባብ ባሇው የጡረታ ሔግ የተሰጠውን ትርጓሜ ይይዚሌ፤  

20. ማንኛውም በወንዴ ዖታ የተገሇጸው አነጋገር ሴትንም ይጨምራሌ። 

ክፌሌ ሁሇት 

ከኃሊፉነት የተነሱ የሀገርና እና የመንግስት መሪዎች መብቶች እና ጥቅሞች 

3. የግሌ ወጪ አበሌ 

1. ከኃሊፉነት የተነሳ ፔሬዙዲንት፣ ጠቅሊይ ሚኒስትር ወይም ምክትሌ ጠቅሊይ 

ሚኒስትር በኃሊፉነት ሊይ በነበረበት ጊዛ ይከፇሇው የነበረው የወር ዯመወዜና አበሌ 

ከኃሊፉነት ሲነሳም አይቋረጥም። 
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2. በኃሊፉነት ሊይ ሊሇ ፔሬዙዲንት፣ ጠቅሊይ ሚኒስትር ወይም ምክትሌ ጠቅሊይ 

ሚኒስትር የዯመወዜና አበሌ ማስተካከያ ሲዯረግ ከኃሊፉነት ሇተነሳ ፔሬዙዲንት፣ 

ጠቅሊይ ሚኒስትር ወይም ምክትሌ ጠቅሊይ ሚኒስትርም የግሌ ወጪና አበሌ 

ማስተካከያ ይዯረጋሌ፡፡ 

4. የመኖሪያ ቤት አገሌግልት  

ከኃሊፉነት የተነሳ ፔሬዙዲንት፡ ጠቅሊይ ሚኒስትር ወይም ምክትሌ ጠቅሊይ ሚኒስትር 

ሇራሱና ሇቤተሰቡ መኖሪያነት የሚያገሇግሌ የሠራተኞች ዯመወዜን ጨምሮ 

በመንግሥት ወጪ የሚተዲዯር ከ4 እስከ 5 መኝታ ክፌልች ያለት መኖሪያ ቤት 

ይሰጠዋሌ። 

5. የሔክምና አገሌግልት 

1. ከኃሊፉነት የተነሳ ፔሬዙዲንት፣ ጠቅሊይ ሚኒስትር ወይም ምክትሌ ጠቅሊይ 

ሚኒስትር እና ቤተሰቡ በመንግሥት ወጪ በአገር ውስጥም ሆነ በውጭ አገር 

የሔክምና አገሌግልት ያገኛለ፡፡ 

2. የሔክምና አገሌግልቱ እንዯሁኔታው በመንግስት ወይም በግሌ የጤና ተቋም 

ይሰጣሌ፡፡ ባሇመብቱና ቤተሰቡ በአገር ውስጥ የጤና ተቋም ተኝተው ሲታከሙ 

ሔክምና የሚሰጠው በአንዯኛ ዯረጃ ማዕረግ ይሆናሌ።  

6. የግሌ ዯህንነት ጥበቃ አገሌግልት 

1. ከኃሊፉነት የተነሳ ፔሬዙዲንት፣ ጠቅሊይ ሚኒስትር ወይም ምክትሌ ጠቅሊይ 

ሚኒስትር የራሱና የቤተሰቡን የግሌ ዯህንነት የሚጠብቁ ጠባቂዎች 

ይመዯቡሇታሌ። 

2. የሚመዯበው የጥበቃ ኃይሌ ዓይነትና መጠን ጥበቃውን በሚያካሂዯው አካሌ 

ይወሰናሌ፡፡ 

7. የፔሮቶኮሌ አገሌግልት  

ከኃሊፉነት የተነሳ ፔሬዙዯንት፣ ጠቅሊይ ሚኒስቴር ወይም ምክትሌ ጠቅሊይ ሚኒስቴር፦ 

1. የዱፔልማቲክ ፕስፕርትና የቪ.አይ.ፑ. አገሌግልት ይገኛሌ፤ እና  

2. ቀዴሞ የነበረውን ኃሊፉነት የሚመጥን በአገር ውስጥና በውጭ አገር ሙለ 

የፔሮቶኮሌ አገሌግልት ያገኛሌ። 

8. የተሽከርካሪ አገሌግልት 
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1. ከኃሊፉነት የተነሳ ፔሬዙዲንት፣ ጠቅሊይ ሚኒስትር ወይም ምክትሌ ጠቅሊይ 

ሚኒስትር ዯረጃቸውን የጠበቁ ሦስት ሇመጓጓዣ የሚያገሇግለ የመንግሥት 

ተሽከርካሪዎች ይመዯቡሇታሌ። 

2. የተሽከርካሪው ሹፋር ዯመወዜ፣ የነዲጅ፣ የጥገና እንዱሁም ላሊ ወጪ በመንግስት 

ይሸፇናሌ፡፡ 

3. ሇባሇመብቱና ሇቤተሰቡ ጥበቃ አገሌግልት የሚውለ ተሽከርካሪዎች ጥበቃውን 

በሚያካሂዯው አካሌ ይወሰናሌ።   

9. የስሌክ አገሌግልት  

1. ከኃሊፉነት የተነሳ ፔሬዙዲንት፣ ጠቅሊይ ሚኒስቴር ወይም ምክትሌ ጠቅሊይ 

ሚኒስትር ወጪው በመንግሥት የሚሸፇን ሁሇት መዯበኛ ስሌኮች በመኖሪያ ቤት 

ውስጥ እና አንዴ ሇግለ የሚሆን ተንቀሳቃሽ ስሌክ ይኖረዋሌ። 

2. ሇጥበቃ አገሌግልት የሚውለት ስሌኮች ዓይነትና ብዚት ጥበቃውን በሚያካሂዯው 

አካሌ ይወሰናሌ፡፡ 

10. የቢሮ አገሌግልት 

1. ከኃሊፉነት የተነሳ ፔሬዙዲንት፣ ጠቅሊይ ሚኒስትር ወይም ምክትሌ ጠቅሊይ 

ሚኒስትር በተሇያዩ የሔዜባዊ አገሌግልቶች ሊይ ከተሠማራ መኖሪያ ቤቱ 

በሚገኝበት ከተማ የቢሮ አገሌግልት ይሰጠዋሌ። 

2. ባሇመብቱ የሚመርጣቸውና መንግሥት ዯመወዚቸውን የሚከፌሊቸው አንዴ ፀሏፉና 

አንዴ ባሇሙያ ይኖረዋሌ። 

3. ሇቢሮው የሚያስፇሌጉ ኮምፑዩተር፣ ስሌክ፣ ኢንተርኔት፣ ፕስታ እና የመሳሰለ 

ትን መንግሥት ያሟሊሌ፤ ወጪያቸውንም ይሸፌናሌ። 

4. ባሇመብቱ የተሰጠውን ቢሮ ከሔዜባዊ አገሌግልት ውጪ ሇሆኑ ሥራዎች ካዋሇው 

አገሌግልቱ ይቋረጣሌ። 

5. የዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (4) ዴንጋጌ እንዯተጠበቀ ሆኖ፣ ባሇመብቱ ከዙህ ዓሇም 

በሞት ሲሇይ የጀመረው ሔዜባዊ አገሌግልት እስኪጠናቀቅ ዴረስ ቤተሰቡ ቢሮውን 

ከአምስት ዓመት ሊሌበሇጠ ጊዛ መገሌገሌ ይችሊሌ፡፡ 

11. የባሇመብቱ ከዙህ ዓሇም በሞት መሇየት 

1. ከኃሊፉነት የተነሳ ፔሬዙዲንት፣ ጠቅሊይ ሚኒስትር ወይም ምክትሌ ጠቅሊይ 

ሚኒስትር ከዙህ ዓሇም በሞት ሲሇይ፡-  
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ሀ/ ከዙህ ዓሇም በሞት መሇየቱ እንዯሁኔታው በወቅቱ ፔሬዙዲንት፣ ጠቅሊይ 

 ሚኒስትር ወይም ምክትሌ ጠቅሊይ ሚኒስትር በመንግሥት የመገናኛ ብዘሏን 

 ሇኢትዮጵያ ሔዜብ ይነገራሌ፤ 

ሇ/ በመሊው አገሪቱ የአንዴ ቀን ብሓራዊ የሏን ቀን ይታወጃሌ፤ 

ሏ/ የአገሪቱ ሰንዯቅ ዓሊማ በፋዳራሌ እና በክሌሌ መሥሪያ ቤቶች ህንፃዎች፣   

   በትምህርት ቤቶች፣ ሆስፑታልች፣ በመከሊከያ ቢሮዎች እና ውጭ አገር ባለ  

   የአገሪቱ ኤምባሲዎች ዜቅ ብል ይውሇበሇባሌ፤ 

መ/ ሇአስክሬኑ ሙለ ወታዯራዊ የክብር አጀብ ይዯረግሇታሌ፤ 

ሠ/ የቀብር ሥነ-ሥርዓቱ ወጪ በመንግሥት ይሸፇናሌ። 

2. ባሇመብቱ ከዙህ ዓሇም በሞት ሲሇይ በዙህ አዋጅ አንቀጽ 3 የተመሇከተው የግሌ 

ወጪ አበሌ ሇባሇቤቱ መከፇለ ይቀጥሊሌ። የባሇመብቱ ባሇቤትም ከዙህ ዓሇም 

በሞት ከተሇየች ክፌያው ሃያ አንዴ ዓመት ሊሌሞሊቸው ሌጆቹ መከፇለ ይቀጥሊሌ። 

3. የባሇመብቱ ከዙህ ዓሇም በሞት መሇየት በዙህ አዋጅ አንቀጽ 4፣ 5 እና 6 መሠረት 

ሇቤተሰቡ የሚሰጡትን የመኖሪያ ቤት፣ የሔክምና እና የግሌ ዯኅንነት ጥበቃ 

አገሌግልቶች አያቋርጥም። 

4. የዙህ አንቀጽ ዴንጋጌዎች ፔሬዙዲንት፣ ጠቅሊይ ሚኒስትር ወይም ምክትሌ ጠቅሊይ 

ሚኒስትር በኃሊፉነት ሊይ እያሇ ከዙህ ዓሇም በሞት ሲሇይም በተመሳሳይ ሁኔታ 

ተፇጻሚ ይሆናለ። 

ክፌሌ ሦስት 

ከኃሊፉነት የተነሱ ከፌተኛ የመንግሥት ኃሊፉዎች መብቶችና ጥቅሞች 

12. 60 

13. የመቋቋሚያ አበሌ  

1. ማንኛውም ከፌተኛ የመንግሥት ኀሊፉ፡-  

ሀ/ ቢያንስ አንዴ የምርጫ መን አገሌግል ከኃሊፉነት ከተነሳ፣ ወይም  

ሇ/ ከአንዴ የምርጫ መን ግማሽ ያሊነሰ አገሌግል በሔመም፣ በአካሌ ጉዲት  

   ወይም ከአቅም በሊይ በሆነ ላሊ ምክንያት ከኃሊፉነት ከተነሳ፣  

የመቋቋሚያ አበሌ ይከፇሇዋሌ። 

                                                           
60 በ17/78 (2003) አ.714 አንቀፅ  62 (1) ሏ ተሽሯሌ፡፡ 
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2. በዙህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (1) መሠረት የሚከፇሇው የመቋቋሚያ አበሌ 

ሇመጀመሪያው የአንዴ ዓመት አገሌግልት የስዴስት ወር ዯመወዜ ሆኖ ከአንዴ 

ዓመት በሊይ ሊሇው ሇእያንዲንደ ተጨማሪ የአንዴ ዓመት አገሌግልት የአንዴ ወር 

ዯመወዜ እየታከሇ ይታሰባሌ፡፡ ሆኖም ጠቅሊሊ የመቋቋሚያ አበሌ ክፌያው ከሃያ 

አራት ወራት 24 ወራት ዯመወዜ መብሇጥ የሇበትም፡፡61 

14. የሥራ ስንብት ክፌያ  

1. ከኃሊፉነት የተነሳ ማንኛውም ከፌተኛ የመንግሥት ኃሊፉ የሥራ ስንብት ክፌያ 

ይከፇሇዋሌ።  

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት የሚከፇሇው የሥራ ስንብት ክፌያ 

ሇመጀመሪያው የአንዴ ዓመት አገሌግልት የስዴስት ወር ዯመወዜ ሆኖ ከአንዴ 

ዓመት በሊይ ሊሇው ሇእያንዲንደ ተጨማሪ የአንዴ ዓመት አገሌግልት የመጨረሻው 

ወር ዯመወዜ አንዴ ሁሇተኛ እየታከሇ ይሰሊሌ፤ ሆኖም የሚከፇሇው ጠቅሊሊ የሥራ 

ስንብት ክፌያ ከአንዴ ዓመት ተኩሌ ዯመወዜ መብሇጥ የሇበትም፡፡62 

15. የመኖሪያ ቤት አበሌ እና የመኖሪያ ቤት63  

1. ማንኛውም ከፌተኛ የመንግሥት ኃሊፉ፦  

ሀ) ቢያንስ አንዴ የምርጫ መን አገሌግል ከኃሊፉነት ከተነሳ፤ ወይም  

ሇ) ከአንዴ የምርጫ መን ግማሽ ያሊነሰ አገሌግል በሔመም፣ በአካሌ ጉዲት 

ወይም  ከአቅም በሊይ በሆነ ላሊ ምክንያት ከኃሊፉነት ከተነሳ፣  

የመኖሪያ ቤት አበሌ ይከፇሇዋሌ፡፡ 

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት የሚከፇሇው የመኖሪያ ቤት አበሌ 

በአንዴ ጊዛ የሚከፇሌ ሆኖ ፦ 

ሀ) ሇሚኒስትር ሲሆን መነሻው የጠኝ ወራት ሙለ ክፌያ ሆኖ ከአንዴ የምርጫ 

 መን በሊይ ሊሇው ሇእያንዲንደ ተጨማሪ የአንዴ ዓመት አገሌግልት የአንዴ 

 ወር ክፌያ አንዴ ሁሇተኛ እየታከሇ ይሰሊሌ፤ 

ሇ) ሇሚኒስትር ዳኤታ ሲሆን መነሻው የስዴስት ወራት ሙለ ክፌያ ሆኖ ከአንዴ 

 የምርጫ መን በሊይ ሊሇው ሇእያንዲንደ ተጨማሪ የአንዴ ዓመት አገሌግልት 

 የአንዴ ወር ክፌያ አንዴ ሁሇተኛ እየታከሇ ይሰሊሌ፤ 
                                                           
61 23/30 (2009) አ.1003 አንቀፅ 2(1) ተሻሻሇ፡፡ 
62 23/30 (2009) አ.1003 አንቀፅ 2(2) ተሻሻሇ፡፡ 
63 23/30 (2009) አ.1003 አንቀፅ 2(3) ተሻሻሇ፡፡ 
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ሏ) ሇምክትሌ ሚኒስትር ሲሆን መነሻው የአራት ወራት ሙለ ክፌያ ሆኖ ከአንዴ 

 የምርጫ መን በሊይ ሊሇው ሇእያንዲንደ ተጨማሪ የአንዴ ዓመት አገሌግልት 

 የአንዴ ወር ክፌያ አንዴ ሁሇተኛ እየታከሇ ይሰሊሌ፤ 

ሆኖም የሚሰጠው ጠቅሊሊ ክፌያ ከ24 ወራት የመኖሪያ ቤት አበሌ መብሇጥ 

የሇበትም፡፡ 

3. ማንኛውም ከፌተኛ የመንግሥት ኃሊፉ፦  

ሀ) ቢያንስ ሁሇት የምርጫ መን አገሌግል ከኃሊፉነት ከተነሳ፤ ወይም  

ሇ) አንዴ የምርጫ መን እና ከግማሽ ያሊነሰ አገሌግል በሔመም፣ በአካሌ ጉዲት 

 ወይም ከአቅም በሊይ በሆነ ላሊ ምክንያት ከኃሊፉነት ከተነሳ፤  

በራሱ ወይም በባሇቤቱ ስም የተሠራ የግሌ መኖሪያ ቤት የላሇው ከሆነ ሇራሱና 

ሇቤተሰቡ መኖሪያነት የሚያገሌግሌ ራሱ ኪራይ እየከፇሇ የሚገሇገሌበት የመኖሪያ 

ቤት ይሰጠዋሌ፡፡ 

4. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (3) መሠረት የሚሰጠው መኖሪያ ቤት፦ 

ሀ) ሚኒስትር ሲሆን ሦስት መኝታ ክፌልች ያለት፤  

ሇ) ሚኒስትር ዳኤታ ወይም ምክትሌ ሚኒስትር ሲሆን ሁሇት መኝታ ክፌልች 

ያለት፤ ይሆናሌ፡፡ 

16. የተሸከርካሪ አበሌ እና አገሌግልት64 

1. ማንኛውም ከፌተኛ የመንግሥት ኃሊፉ፦  

ሀ) ቢያንስ አንዴ የምርጫ መን አገሌግል ከኃሊፉነት ከተነሳ፤ ወይም  

ሇ) ከአንዴ የምርጫ መን ግማሽ ያሊነሰ አገሌግል በሔመም፣ በአካሌ ጉዲት 

ወይም  ከአቅም በሊይ በሆነ ላሊ ምክንያት ከኃሊፉነት የተነሳ፤  

የተሽከርካሪ አበሌ ይከፇሇዋሌ፡፡ 

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት የሚከፇሇው የተሽከርካሪ አበሌ በአንዴ 

ጊዛ የሚከፇሌ ሆኖ ፦ 

ሀ) ሇሚኒስትር ሲሆን መነሻው የጠኝ ወራት ሙለ ክፌያ ሆኖ ከአንዴ የምርጫ 

 መን በሊይ ሊሇው ሇእያንዲንደ ተጨማሪ የአንዴ ዓመት አገሌግልት የአንዴ 

 ወር ክፌያ አንዴ ሁሇተኛ እየታከሇ ይሰሊሌ፤ 

                                                           
64 23/30 (2009) አ.1003 አንቀፅ 2(3) ተሻሻሇ፡፡ 
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ሇ) ሇሚኒስትር ዳኤታ ሲሆን መነሻው የስዴስት ወራት ሙለ ክፌያ ሆኖ ከአንዴ 

 የምርጫ መን በሊይ ሊሇው ሇእያንዲንደ ተጨማሪ የአንዴ ዓመት አገሌግልት 

 የአንዴ ወር ክፌያ አንዴ ሁሇተኛ እየታከሇ ይሰሊሌ፤ 

ሏ) ሇምክትሌ ሚኒስትር ሲሆን መነሻው የአራት ወራት ሙለ ክፌያ ሆኖ ከአንዴ 

 የምርጫ መን በሊይ ሊሇው ሇእያንዲንደ ተጨማሪ የአንዴ ዓመት አገሌግልት 

 የአንዴ ወር ክፌያ አንዴ ሁሇተኛ እየታከሇ ይሰሊሌ፤ 

ሆኖም የሚሰጠው ጠቅሊሊ ክፌያ ከ24 ወራት የተሽከርካሪ አበሌ ክፌያ መብሇጥ 

የሇበትም፡፡ 

3. ማንኛውም ሚኒስትር የሆነ ከፌተኛ የመንግሥት ኃሊፉ ፦  

ሀ) ቢያንስ ሁሇት የምርጫ መን አገሌግል ከኃሊፉነት ከተነሳ፤ ወይም  

ሇ) አንዴ የምርጫ መን ከግማሽ ያሊነሰ አገሌግል በሔመም፣ በአካሌ ጉዲት 

ወይም  ከአቅም በሊይ በሆነ ላሊ ምክንያት ከኃሊፉነት ከተነሳ፤  

አንዴ የቤት አውቶሞቢሌ በመንግሥት ይመዯብሇታሌ፡፡ 

4. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (3) መሠረት ሇሚመዯበው የቤት አውቶሞቢሌ 

የአሽከርካሪውን ሹፇር ዯመወዜ ጨምሮ፣ የነዲጅ፣ የጥገና እንዱሁም ላልች 

ወጪዎች በመንግሥት ይሸፇናለ፡፡ 

5. ማንኛውም ሚኒስትር ዳኤታ ወይም ምክትሌ ሚኒስትር የሆነ ከፌተኛ የመንግሥት 

ኃሊፉ፦   

ሀ) ቢያንስ ሁሇት የምርጫ መን አገሌግል ከኃሊፉነት ከተነሳ፤ ወይም  

ሇ) አንዴ የምርጫ መን ከግማሽ ያሊነሰ አገሌግል በሔመም፣ በአካሌ ጉዲት 

ወይም  ከአቅም በሊይ በሆነ ላሊ ምክንያት ከኃሊፉነት ከተነሳ፤  

 የተሽከርካሪ አበሌ ይከፇሇዋሌ፡፡ 

6. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (5) መሠረት የሚከፇሇው የተሽከርካሪ አበሌ በአንዴ 

ጊዛ የሚከፇሌ ሆኖ ፦ 

ሀ) ሇሚኒስትር ዳኤታ ሲሆን መነሻው የጠኝ ወራት ሙለ ክፌያ ሆኖ ከአንዴ 

 የምርጫ መን በሊይ ሊሇው ሇእያንዲንደ ተጨማሪ የአንዴ ዓመት አገሌግልት 

 የአንዴ ወር ክፌያ አንዴ ሁሇተኛ እየታከሇ ይሰሊሌ፤ 
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ሇ) ሇምክትሌ ሚኒስትር ሲሆን መነሻው የስዴስት ወራት ሙለ ክፌያ ሆኖ ከአንዴ 

 የምርጫ መን በሊይ ሊሇው ሇእያንዲንደ ተጨማሪ የአንዴ ዓመት አገሌግልት 

 የአንዴ ወር ክፌያ አንዴ ሁሇተኛ እየታከሇ ይሰሊሌ፤ 

ሆኖም የሚሰጠው ጠቅሊሊ ክፌያ ከ24 ወራት የተሽከርካሪ አበሌ ክፌያ መብሇጥ 

የሇበትም፡፡ 

17. የሔክምና አገሌግልት  

1. ከኃሊፉነት የተነሳ ሚኒስትር፡-  

ሀ/ ሇራሱና ሇቤተሰቡ በአገር ውስጥ በመንግሥት የጤና ተቋም በነፃ ወይም    

   እንዯሁኔታው በግሌ የጤና ተቋም በመንግሥት ውጪ የሔክምና አገሌግልት    

   ያገኛሌ፤  

ሇ/ የሔክምና ቦርዴ በሚሰጠው ማስረጃ ውጭ አገር በመንግሥት ወጪ መታከም    

   ይችሊሌ፡፡ 

2. ከኃሊፉነት የተነሳ ሚኒስትር ሇራሱና ሇባሇቤቱ በአገር ውስጥ የጤና ተቋም ተኝቶ 

ሇመታከም የህክምና አገሌግልት የሚሰጠው በአንዯኛ ዯረጃ ማዕረግ ይሆናሌ፡፡ 

3. ከኃሊፉነት የተነሳ ሚኒስትር ዳኤታ ሇራሱና ሇቤተሰቡ በአገር ውስጥ በመንግሥት 

የጤና ተቋም በነጻ ወይም እንዯሁኔታው በግሌ የጤና ተቋም በመንግሥት ወጪ 

የሔክምና አገሌግልት ያገኛሌ። 

4. ከኃሊፉነት የተነሳ ምክትሌ ሚኒስትር ሇራሱና ሇቤተሰቡ በአገር ውስጥ በመንግሥት 

የጤና ተቋም የህክምና አገሌግልት በነጻ ያገኛሌ። 

18. የግሌ ዯህንነት ጥበቃ አገሌግልት  

1. ማንኛውም ሚኒስትር በኃሊፉነት ሊይ በነበረበት ወቅት የግሌ ዯኅንነት ጥበቃ 

ይዯረግሇት የነበረ ከሆነ ከኃሊፉነት ሲነሳም ሇእሱና ሇቤተሰቡ ጥበቃ ይዯረግሇታሌ። 

2. የጥበቃ ኃይለ ዓይነትና መጠን ጥበቃውን በሚያካሂዯው አካሌ ይወሰናሌ፡፡  

19. የአገሌግልት የምስክር ወረቀት  

1. ከኃሊፉነት የተነሳ ከፌተኛ የመንግሥት ኃሊፉ፡- 

ሀ/ ሁሇት የምርጫ መን ወይም ከዚ በሊይ ያገሇገሇ ሲሆን አንዯኛ ዯረጃ 

   የአገሌግልት የምስክር ወረቀት፤ 

ሇ/ ከአንዴ የምርጫ መን በሊይና ከሁሇት የምርጫ መን በታች ያገሇገሇ ሲሆን 

    ሁሇተኛ ዯረጃ የአገሌግልት የምስክር ወረቀት፣  
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ሏ/ አንዴ ሙለ የምርጫ መን ያገሇገሇ ሲሆን ሦስተኛ ዯረጃ የአገሌግልት 

   የምስክር ወረቀት፤ 

መ/ ከግማሽ የምርጫ መን በሊይና ከአንዴ የምርጫ መን በታች ያገሇገሇ ሲሆን  

    አራተኛ ዯረጃ የአገሌግልት የምስክር ወረቀት፣  

ይሰጠዋሌ። 

2. ከኃሊፉነት ሇተነሳ ሚኒስትር ወይም ሚኒስትር ዳኤታ የሚሰጥ የአገሌግልት 

የምስክር ወረቀት በጠቅሊይ ሚኒስትሩ፣ ሇምክትሌ ሚኒስትር የሚሰጥ የአገሌግልት 

የምስክር ወረቀት በምክትሌ ጠቅሊይ ሚኒስትሩ ይፇረማሌ፡፡ 

3. የአገሌግልት የምስክር ወረቀት የተሰጠው ማንኛውም ከኃሊፉነት የተነሳ ክፌተኛ 

የመንግሥት ኃሊፉ፡-  

ሀ/ በመንግሥት ሆስፑታልች ሇሚሰጠው የሔክምና አገሌግልት ቅዴሚያ ያገኛሌ፤ 

ሇ/ በሔዜባዊ ስብሰባዎች የክብር ቦታ ይሰጠዋሌ። 

4. አንዯኛ ዯረጃ የአገሌግልት የምስክር ወረቀት የተሰጠው ከኃሊፉነት የተነሳ 

ሚኒስትር በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /3/ ከተመሇከተው ጥቅም በተጨማሪ፦ 

ሀ/ ዱፔልማቲክ ፒስፕርት ይሰጠዋሌ፤ 

ሇ/ በአውሮፔሊን ማረፉያ የቪ.አይ.ፑ. አገሌግልት ያገኛሌ፤ 

ሏ/ በአየር የአገር ውስጥ በረራ ሲያዯርግ የአየር ትኬቱ ዋጋ ሃምሳ በመቶ 

 በመንግሥት ይሸፇንሇታሌ። 

5. የሁሇተኛ ዯረጃ የአገሌግልት የምስክር ወረቀት የተሰጠው ከኃሊፉነት የተነሳ 

ሚኒስትር ወይም አንዯኛ ዯረጃ የአገሌግልት የምስክር ወረቀት የተሰጠው 

ከኃሊፉነት የተነሳ ሚኒስትር ዳኤታ በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (3) ከተመሇከተው 

ጥቅም በተጨማሪ፡- 

ሀ/ ዱኘልማቲክ ፒስፕርት ይሰጠዋሌ፤ 

ሇ/ በአሮኘሊን ማረፉያ የቪ.አይ.ፑ. አገሌግልት ያገኛሌ፤ 

ሏ/ በአየር የአገር ውስጥ በረራ ሲያዯርግ የአየር ትኬቱ ዋጋ ሃያ አምስት በመቶ    

    በመንግሥት ይሸፇንሇታሌ፡፡ 

6. የሦስተኛ ዯረጃ የአገሌግልት የምስክር ወረቀት የተሰጠው ከኃሊፉነት የተነሳ 

ሚኒስትር ወይም ሁሇተኛ ዯረጃ የአገሌግልት የምስክር ወረቀት የተሰጠው 

ከኃሊፉነት የተነሳ ሚኒስትር ዳኤታ ወይም አንዯኛ ዯረጃ የአገሌግልት የምስክር 
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ወረቀት የተሰጠው ከኃሊፉነት የተነሳ ምክትሌ ሚኒስትር በዙህ አንቀጽ ንዐስ 

አንቀጽ 3 ከተመሇከተው ጥቅም በተጨማሪ፡- 

ሀ/ ዱኘልማቲክ ፒስፕርት ይሰጠዋሌ፤ 

ሇ/ በአውሮኘሊን ማረፉያ የቪ.አይ.ፑ. አገሌግልት ያገኛሌ፤ 

ሏ/ በአየር የአገር ውስጥ በረራ ሲያዯርግ የአየር ትኬቱ ዋጋ አሥር በመቶ 

   በመንግሥት ይሸፇንሇታሌ፡፡ 

7. አራተኛ ዯረጃ የአገሌግልት የምስክር ወረቀት የተሰጠው ከኃሊፉነት የተነሳ 

ሚኒስትር ወይም ሦስተኛ ዯረጃ የአገሌግልት የምስክር ወረቀት የተሰጠው 

ከኃሊፉነት የተነሳ ሚኒስትር ዳኤታ ወይም ሁሇተኛ ዯረጃ የአገሌግልት የምስክር 

ወረቀት የተሰጠው ከኃሊፉነት የተነሳ ምክትሌ ሚኒስትር በዙህ አንቀጽ ንዐስ 

አንቀጽ (3) ከተመሇከተው ጥቅም በተጨማሪ፡- 

ሀ/ ዱኘልማቲክ ፒስፕርት ይሰጠዋሌ፤ 

ሇ/ በአውሮኘሊን ማረፉያ የቪ.አይ.ፑ. አገሌግልት ያገኛሌ። 

8. አራተኛ ዯረጃ የአገሌግልት የምስክር ወረቀት የተሰጠው ከኃሊፉነት የተነሳ 

ሚኒስትር ዳኤታ ወይም ሦስተኛ ዯረጃ የአገሌግልት የምስክር ወረቀት የተሰጠው 

ከኃሊፉነት የተነሊ ምክትሌ ሚኒስትር በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (3) 

ከተመሇከተው ጥቅም በተጨማሪ ሰርቪስ ፒስፕርት ይሰጠዋሌ። 

20. የባሇመብቱ ከዙህ ዓሇም በሞት መሇየት 

1. ማንኛውም ከፌተኛ የመንግሥት ኃሊፉ በሥራ ሊይ እያሇ ከዙህ ዓሇም በሞት 

ቢሇይ፡- 

ሀ/ ከመሞቱ ጋር በተያያ ምክንያት ሇሚመጡ ወጪዎች መሸፇኛ የሦስት 

   ወር ዯመወዜ ሇቤተሰቡ ይከፇሊሌ፤ 

ሇ/ ከኃሊፉነት ቢነሳ ኖሮ ሉከፇሇው ይገባ የነበረው የመቋቋሚያ አበሌ፣ የሥራ 

 ስንብት ክፌያ ፣ የመኖሪያ ቤት አበሌ ወይም የመኖሪያ ቤት እና የተሽከርካሪ 

 አበሌ ወይም የተሽከርካሪ አገሌግልት ሇቤተሰቡ ይሰጣሌ፡፡65 

2. ማንኛውም ከፌተኛ የመንግስት ኃሊፉ ከኃሊፉነት ተነስቶ ጥቅሞችን ከማግኘቱ 

በፉት ከዙህ ዓሇም በሞት ቢሇይ ሉከፇሇው ይገባ የነበረው የመቋቋሚያ አበሌ ፣ 

                                                           
65 23/30 (2009) አ.1003 አንቀፅ 2(4) ተሻሻሇ፡፡ 
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የሥራ ስንብት ክፌያ፣የቤት አበሌ ወይም የመኖሪያ ቤትና የተሽከርካሪ አበሌ 

ወይም የተሽከርካሪ አገሌግልት ሇቤተሰቡ ይሰጣሌ፡፡66 

3. ማንኛውም ሚኒስትር በሥራ ሊይ እያሇ ወይም ከኃሊፉነት ተነስቶ ከዙህ ዓሇም 

በሞት ቢሇይ፡- 

ሀ/ ዛና ዕረፌቱና አጭር የሔይወት ታሪኩ በመንግሥት ሚዱያ ይነገራሌ፤ 

ሇ/ ከፌተኛ የመንግሥት ባሇሥሌጣን በቀብሩ ሥነ-ሥርዓት ሊይ ተገኝቶ የአበባ   

   ጉንጉን ያስቀምጣሌ፤ 

ሏ/ የቀብር ሥነ-ሥርዓቱ በቀብር አስፇጻሚዎች በኩሌ የሚፇጸም ሆኖ ወጪው   

   በመንግሥት ይሸፇናሌ። 

4. የከፌተኛ የመንግሥት ኃሊፉ ከዙህ ዓሇም በሞት መሇየት የቤተሰቡን በዙህ አዋጅ 

መሠረት በአገር ውስጥ የሔክምና አገሌግልት የማግኘት መብት እንዱቋረጥ 

አያዯርግም፡፡ 

ክፌሌ አራት 

ከኃሊፉነት የተነሱ የምክር ቤት አባሊት መብቶችና ጥቅሞች 

21.  67 

22. የመቋቋሚያ አበሌ 

በዙህ አዋጅ አንቀጽ 13 ከኃሊፉነት ስሇተነሱ ከፌተኛ የመንግሥት ኃሊፉዎች 

የመቋቋሚያ አበሌ የተዯነገገው ከኃሊፉነት ሇተነሱ የምክር ቤት አባሊትም ተፇጻሚ 

ይሆናሌ፡፡ 

23. የሥራ ስንብት ክፌያ 

በዙህ አዋጅ አንቀጽ 14 ከኃሊፉነት ስሇተነሱ ከፌተኛ የመንግሥት ኃሊፉዎች የሥራ 

ስንብት ክፌያ የተዯነገገው ከኃሊፉነት ሇተነሱ የምክር ቤት አባሊትም ተፇጻሚ 

ይሆናሌ፡፡ ሆኖም በዙህ አዋጅ አንቀጽ 29 መሠረት ወዯቀዴሞ ሥራው የሚመሇስ 

የምክር ቤት አባሌ የሥራ ስንብት ክፌያ አያገኝም። 

24. የቤት አበሌ እና የመኖሪያ ቤት አገሌግልት68 

                                                           
66 23/30 (2009) አ.1003 አንቀፅ 2(4) ተሻሻሇ፡፡ 
67 በ17/78 (2003) አ.714 አንቀፅ  62 (1) ሏ ተሽሯሌ፡፡ 
68 የዙህ አንቀፅ ርዕስ እና ንዐስ አንቀፅ (1) እስከ (3) በ23/30 (2009) አ.1003 አንቀፅ 2(5) መሰረት የተሻሻለ 
ሲሆን በተጨማሪም አዱስ ንዐስ አንቀፅ (7) ተጨምሯሌ፡፡ 
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1. በዙህ አዋጅ አንቀጽ 15 ከኃሊፉነት ስሇተነሱ ከፌተኛ የመንግሥት ኃሊፉዎች 

በተሇይ ከኃሊፉነት ስሇተነሳ ሚኒስትር የተፇቀዯው የቤት አበሌ ወይም የመኖሪያ 

ቤት አገሌግልት ከኃሊፉነት ሇተነሳ አፇጉባኤ፣ የመንግሥት ዋና ተጠሪና ተቃዋሚ 

ፒርቲ መሪም ተፇፃሚ ይሆናሌ፡፡  

2. በዙህ አዋጅ አንቀጽ 15 ከኃሊፉነት ስሇተነሱ ከፌተኛ የመንግሥት ኃሊፉዎች 

በተሇይ ከኃሊፉነት ስሇተነሳ ሚኒስትር ዯኤታ የተፇቀዯው የቤት አበሌ ወይም 

የመኖሪያ ቤት አገሌግልት ከኃሊፉነት ሇተነሳ ምክትሌ አፇጉባኤ፣ ምክትሌ 

የመንግሥት ተጠሪና ተቃዋሚ ፒርቲ መሪም ተፇፃሚ ይሆናሌ፡፡ 

3. በዙህ አዋጅ አንቀጽ 15 ከኃሊፉነት ስሇተነሱ ከፌተኛ የመንግሥት ኃሊፉዎች 

በተሇይ ከኃሊፉነት ስሇተነሳ ምክትሌ ሚኒስትር የተፇቀዯው የቤት አበሌ ወይም 

የመኖሪያ ቤት አገሌግልት ከኃሊፉነት ሇተነሳ ረዲት የመንግሥት ተጠሪና ተቃዋሚ 

ፒርቲ መሪም ተፇፃሚ ይሆናሌ፡፡ 

4. ቢያንስ አንዴ የምርጫ መን ያገሇገሇ የቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ፣ ምከትሌ ሰብሳቢ 

ወይም ላሊ የምከር ቤት አባሌ የምክር ቤቱ የሥራ ጊዛ ከሚጠናቀቅበት የመጨረሻ 

ቀን አንስቶ ሇሦስት ወር ያህሌ የመኖሪያ ቤት አበሌ ይከፇሇዋሌ፡፡ 

5. ጀምሯቸው የነበሩ ሥራዎችን ሇሚቀጥሇው አባሌ ማስረከብ ያሇበት የቋሚ ኮሚቴ 

ሰብሳቢ ወይም ምክትሌ ሰብሳቢ የምክር ቤቱ የሥራ ጊዛ ከሚጠናቀቅበት 

የመጨረሻ ቀን አንስቶ እስከ ስዴስት ወር ያህሌ የመኖሪያ ቤት አበሌ 

ይከፇሇዋሌ፡፡ 

6. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) እስከ (3) ከተመሇከቱትና ከቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ 

ወይም ምከትሌ ሰብሳቢ ውጭ ሥራ ማስረከብ የሚኖርበት የምከር ቤት አባሌ 

ቢኖር በአፇ ጉባኤው ውሳኔ መሰረት የምክር ቤቱ የሥራ ጊዛ ከሚጠናቀቅበት 

የመጨረሻ ቀን አንስቶ ቢበዚ እስከ ስዴስት ወር የመኖሪያ ቤት አበሌ 

ይከፇሇዋሌ፡፡ 

25. የተሽከርካሪ አገሌግልት እና አበሌ69 

1. በዙህ አዋጅ አንቀጽ 16 ከኃሊፉነት ስሇተነሱ ከፌተኛ የመንግሥት ኃሊፉዎች 

በተሇይ ከኃሊፉነት ስሇተነሳ ሚኒስትር የተፇቀዯው አንዴ የቤት አውቶሞቢሌ 

                                                           
69 የዙህ አንቀፅ ርዕስ እና ንዐስ አንቀፅ (1) በ23/30 (2009) አ.1003 አንቀጽ 2(6) ተሻሻሇ፡፡ 
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አገሌግልት ወይም የተሽከርካሪ አበሌ ከኃሊፉነት ሇተነሳ አፇጉባኤ፣ የመንግሥት 

ዋና ተጠሪና ተቃዋሚ ፒርቲ መሪም ተፇፃሚ ይሆናሌ፡፡ 

2. በዙህ አዋጅ አንቀጽ 16 ከኃሊፉነት ስሇተነሱ ከፌተኛ የመንግሥት ኃሊፉዎች 

በተሇይም ከኃሊፉነት ስሇተነሳ ሚኒስትር የተሽከርካሪ አበሌ የተዯነገገው ከኃሊፉነት 

ሇተነሳ አፇጉባዔ፣ የመንግሥት ተጠሪ እና የተቃዋሚ ፒርቲ መሪም ተፇጻሚ 

ይሆናሌ፡፡ 

3. በዙህ አዋጅ አንቀጽ 16 ከኃሊፉነት ስሇተነሱ ከፌተኛ የመንግሥት ኃሊፉዎች 

በተሇይም ከኃሊፉነት ስሇተነሳ ሚኒስትር ዳኤታ የተሽከርካሪ አበሌ የተዯነገገው 

ከኃሊፉነት ሇተነሳ ምክትሌ አፇጉባዔ፣ ምክትሌ የመንግሥት ተጠሪ እና የተቃዋሚ 

ፒርቲ ተጠሪም ተፇጻሚ ይሆናሌ፡፡ 

4. በዙህ አዋጅ አንቀጽ 16 ከኃሊፉነት ስሇተነሱ ከፌተኛ የመንግሥት ኃሊፉዎች 

በተሇይም ከኃሊፉነት ስሇተነሳ ምክትሌ ሚኒስትር የተሽከርካሪ አበሌ የተዯነገገው 

ከኃሊፉነት ሇተነሳ የመንግሥት ረዲት ተጠሪና የተቃዋሚ ፒርቲ ረዲት ተጠሪም 

ተፇጻሚ ይሆናሌ፡፡ 

26. የሔክምና አገሌግልት  

1. በዙህ አዋጅ አንቀጽ 17 ንዐስ አንቀጽ (1) እና (2) ከኃሊፉነት ስሇተነሳ ሚኒስትር 

የሔክምና አገሌግልት የተዯነገገው ከኃሊፉነት ሇተነሳ አፇጉባዔ፣ የመንግሥት 

ተጠሪና የተቃዋሚ ፒርቲ መሪም ተፇጻሚ ይሆናሌ፡፡ 

2. በዙህ አዋጅ አንቀጽ 17 ንዐስ አንቀጽ (3) ከኃሊፉነት ስሇተነሳ ሚኒስትር ዳኤታ 

የሔክምና አገሌግልት የተዯነገገው ከኃሊፉነት ሇተነሳ ምክትሌ አፇጉባዔ፣ ምክትሌ 

የመንግሥት ተጠሪና የተቃዋሚ ፒርቲ ተጠሪም ተፇጻሚ ይሆናሌ፡፡ 

3. በዙህ አዋጅ አንቀጽ 17 ንዐስ አንቀጽ (4) ከኃሊፉነት ስሇተነሳ ምክትሌ ሚኒስትር 

የሔክምና አገሌግልት የተዯነገገው ከኃሊፉነት ሇተነሳ ረዲት የመንግሥት ተጠሪና 

የተቃዋሚ ፒርቲ ረዲት ተጠሪም ተፇጻሚ ይሆናሌ፡፡ 

27. የግሌ ዯኅንነት ጥበቃ አገሌግልት 

1. ማንኛውም አፇጉባዔ ወይም የመንግሥት ተጠሪ በኃሊፉነት ሊይ በነበረበት ወቅት 

የግሌ ዯኅንነት ጥበቃ ይዯረግሇት የነበረ ከሆነ ከኃሊፉነት ሲነሳም ሇእሱና ሇቤተሰቡ 

ጥበቃ ይዯረግሇታሌ፡፡ 

2. የጥበቃ ኃይለ ዓይነትና መጠን ጥበቃውን በሚያካሂዯው አካሌ ይወሰናሌ፡፡ 
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28. የመጓጓዣና የጓዜ ማንሻ አበሌ 

1. ማንኛውም የምክር ቤት አባሌ የሥራ መኑ አብቅቶ ወዯ ቋሚ መኖሪያው 

ሲመሇስ ሇራሱና ሇቤተሰቡ የመጓጓዣና የጓዜ ማንሻ አበሌ በወቅቱ የትራንስፕርት 

ተመን መሠረት ይከፇሇዋሌ፡፡ 

2. ማንኛውም የምክር ቤት አባሌ በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት 

የመጓጓዣ አበሌ እንዱከፇሇው የመንገዴ ወይም የባቡር ትራንስፕርት መጠቀም 

አሇበት፤ ሆኖም ከአቅም በሊይ የሆነ ሁኔታ ሲያጋጥመው የአየር ትራንስፕርት 

መጠቀም ይችሊሌ፡፡ 

3. ማንኛውም የምክር ቤት አባሌ በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት 

የሚከፇሇው የጓዜ ማንሻ ወጪ አበሌ እንዯሚጓጓዜበት የየብስ ትራንስፕርት 

ዓይነት ሇአባለ ብቻ የአንዴ ሺ ኪል ግራም፣ ከባሇቤቱና ከሌጆቹ ጋር ከሆነ ዯግሞ 

የአንዴ ሺ አምስት መቶ ኪል ግራም እና ሇእያንዲንደ ሌጅ አንዴ መቶ ኪል 

ግራም ተጨማሪ ሂሳብ ይሆናሌ፡፡ 

4. የምክር ቤት አባለ በግሌ መኪናው የሚጠቀም ከሆነ የመኪናው ነዲጅ ወጪ 

በኪል ሜትሩ ርቀት መሠረት በመንግሥት ይሸፇናሌ። 

29. የሥራ ምዯባ 

1. ከመመረጡ በፉት የመንግሥት መሥሪያ ቤት ወይም የመንግሥት የሌማት 

ዴርጅት ሠራተኛ የነበረ የምክር ቤት አባሌ ከኃሊፉነት ሲነሳ ወዯቀዴሞ ሥራው 

ሇመመሇስ ከጠየቀና መንግሥት ከተስማማ ወዯሥራው እንዱመሇስ ወይም የቀዴሞ 

የሥራ ቦታው ክፌት ካሌሆነ በተመሳሳይ የሥራ ቦታ ሊይ እንዱመዯብ ይዯረጋሌ፡፡ 

2. ከኃሊፉነት የተነሳው የምክር ቤት አባሌ ቀዴሞ በነበረበት የመንግስት መ/ቤት 

ወይም የመንግስት ሌማት ዴርጅት በዙህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ 1 መሠረት 

ሉመዯብ ካሌቻሇ በላሊ የመንግስት መ/ቤት ወይም የመንግስት የሌማት ዴርጅት 

በሚገኝ ተመሳሳይ ከፌት የሥራ ቦታ ሊይ ይመዯባሌ፡፡70 

3. የምክር ቤት አባለ በምክር ቤቱ ውስጥ ያገሇገሇበት መን በተመዯበበት የመንግ 

ሥት መሥሪያ ቤት ወይም የመንግሥት የሌማት ዴርጅት ውስጥ እንዯተሰጠ 

አገሌግልት ይቆጠርሇታሌ፡፡ 

                                                           
70 በ23/30 (2009) አ.1003 አንቀጽ 2(7) ተሻሻሇ፡፡ 
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4. የዙህ አንቀጽ ዴንጋጌዎች በሹመት የሚያዘ ቦታዎችን በሚመሇከት ተፇጻሚ 

አይሆንም። 

30. የአገሌግልት የምስክር ወረቀት 

1. ከኃሊፉነት የተነሳ የምክር ቤት አባሌ፡- 

ሀ/ ሁሇት የምርጫ መን ወይም ከዚ በሊይ ያገሇገሇ ሲሆን አንዯኛ ዯረጃ    

   የአገሌግልት የምስክር ወረቀት፤ 

ሇ/ ከአንዴ የምርጫ መን በሊይና ከሁሇት የምርጫ መን በታች ያገሇገሇ  

   ሲሆን ሁሇተኛ ዯረጃ የአገሌግልት የምስክር ወረቀት፤ 

ሏ/ አንዴ ሙለ የምርጫ መን ያገሇገሇ ሲሆን ሦስተኛ ዯረጃ የአገሌግልት  

   የምስክር ወረቀት፤ 

መ/ ከግማሽ የምርጫ መን በሊይና ከአንዴ የምርጫ መን በታች ያገሇገሇ  

    ሲሆን አራተኛ ዯረጃ የአገሌግልት የምስክር ወረቀት፤ 

ይሰጠዋሌ። 

2. ከኃሊፉነት ሇተነሳ አፇጉባዔ፣ የመንግሥት ተጠሪ ፣ ምክትሌ አፇጉባዔ ፣ ምክትሌ 

የመንግሥት ተጠሪ ወይም የተቃዋሚ ፒርቲ መሪ የሚሰጥ የአገሌግልት የምስክር 

ወረቀት በሀገሪቱ ፔሬዙዲንት፣ ከኃሊፉነት ሇተነሳ የመንግሥት ረዲት 

ተጠሪ፣ የተቃዋሚ ፒርቲ ተጠሪ ወይም ረዲት ተጠሪ፣ የቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ 

ወይም ምክትሌ ሰብሳቢ ወይም ላሊ የምክር ቤት አባሌ የሚሰጥ የአገሌግልት 

የምስክር ወረቀት በአፇ ጉባዔው ይፇረማሌ፡፡ 

3. የአገሌግልት የምስክር ወረቀት የተሰጠው ከኃሊፉነት የተነሳ ሚኒስትር 

ስሇሚያገኛቸው ጥቅሞች በዙህ አዋጅ አንቀጽ 19 የተዯነገጉት ከኃሊፉነት ሇተነሳ 

አፇጉባዔ፣ የመንግሥት ተጠሪና የተቃዋሚ ፒርቲ መሪም ተፇጻሚ ይሆናለ። 

4. የአገሌግልት የምስክር ወረቀት የተሰጠው ከኃሊፉነት የተነሳ ሚኒስትር ዳኤታ 

ስሇሚያገኛቸው ጥቅሞች በዙህ አዋጅ አንቀጽ 19 የተዯነገጉት ከኃሊፉነት ሇተነሳ 

ምክትሌ አፇጉባዔ፣ ምክትሌ የመንግሥት ተጠሪ እና የተቃዋሚ ፒርቲ ተጠሪም 

ተፇጻሚ ይሆናለ። 

5. የአገሌግልት የምስክር ወረቀት የተሰጠው ከኃሊፉነት የተነሳ ምክትሌ ሚኒስትር 

ስሇሚያገኛቸው ጥቅሞች በዙህ አዋጅ አንቀጽ 19 የተዯነገጉት ከኃሊፉነት ሇተነሳ 

ረዲት የመንግሥት ተጠሪና ሇተቃዋሚ ፒርቲ ረዲት ተጠሪም ተፉጻሚ ይሆናሌ፡፡ 
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6. የአገሌግልት የምስክር ወረቀት የተሰታ ከኃሊፉነት የተነሳ ከፌተኛ የመንግሥት 

ኃሊፉ ስሇሚያገው ጥቅሞች በዙህ አዋጅ አንቀጽ 19 ንዐስ አንቀጽ (3) የተዯነገጉት 

ከኃሊፉነት ሇተነሳ ማንኛውም የምክር ቤት አባሌም ተፇጻሚ ይሆናሌ፡፡ 

31. የባሇመብቱ ከዙህ ዓሇም በሞት መሇየት  

1. ማንኛውም የምክር ቤት አባሌ በሥራ ሊይ እያሇ ከዙህ ዓሇም በሞት ቢሇይ፡- 

ሀ/ ከመሞቱ ጋር በተያያ ምክንያት ሇሚመጡ ወጪዎች መሸፇኛ የሦስት ወር  

   ዯመወዜ ሇቤተሰቡ ይከፇሊሌ፤ 

ሇ/ ከኃሊፉነት ቢነሳ ኖሮ ሉከፇሇው ይገባ የነበረው የመቋቋሚያ አበሌ ፣ የሥራ 

 ስንብት ክፌያ፣ የመኖሪያ ቤት አበሌ ወይም የመኖሪያ ቤት አገሌግልት እና 

 የተሽከርካሪ አበሌ ወይም የተሽከርካሪ አገሌግልት ሇቤተሰቡ ይሰጣሌ፡፡71 

2. ማንኛውም የምክር ቤት አባሌ ከኃሊፉነት ተነስቶ ጥቅሞችን ከማግኘቱ በፉት ከዙህ 

ዓሇም በሞት ቢሇይ ሉከፇሇው ይገባ የነበረው የመቋቋሚያ አበሌ፣ የሥራ ስንብት 

ክፌያ፣ የመኖሪያ ቤት አበሌ ወይም የመኖሪያ ቤት አገሌግልት እና የተሽከርካሪ 

አበሌ ወይም የተሽከርካሪ አገሌግልት ሇቤተሰቡ ይሰጣሌ፡፡72 

3. አፇጉባዔ፣ የመንግሥት ተጠሪ ወይም የተቃዋሚ ፒርቲ መሪ በሥራ ሊይ እያሇ 

ወይም ከኃሊፉነት ተነስቶ ከዙህ ዓሇም በሞት ቢሇይ፡- 

ሀ/ ዛና ዕረፌቱና አጭር የሔይወት ታሪኩ በመንግሥት ሚዱያ ይነገራሌ፤ 

ሇ/ ከፌተኛ የመንግሥት ባሇሥሌጣን በቀብሩ ሥነ-ሥርዓት ሊይ ተገኝቶ የአበባ    

   ጉንጉን ያስቀምጣሌ፤  

ሏ/ የቀብር ሥነ-ሥርዓቱ በቀብር አስፇጻሚዎች በኩሌ የሚፇጸም ሆኖ ወጪው    

   በመንግሥት ይሸፇናሌ። 

4. የአፇጉባዔ፣ የመንግሥት ተጠሪ፣ የተቃዋሚ ፒርቲ መሪ፣ የምክትሌ አፇጉባዔ፣ 

የምክትሌ የመንግሥት ተጠሪ፣ የተቃዋሚ ፒርቲ ተጠሪ፣ ረዲት የመንግሥት ተጠሪ 

ወይም የተቃዋሚ ፒርቲ ረዲት ተጠሪ ከዙህ ዓሇም በሞት መሇየት የቤተሰቡን 

በዙህ አዋጅ መሠረት በአገር ውስጥ የሔክምና አገሌግልት የማግኘት መብት 

እንዱቋረጥ አያዯርግም፡፡ 

ክፌሌ አምስት 

                                                           
71 በ23/30 (2009) አ.1003 አንቀጽ 2(8) ተሻሻሇ፡፡ 
72 በ23/30 (2009) አ.1003 አንቀጽ 2(8) ተሻሻሇ፡፡ 
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ከኃሊፉነት የተነሱ ዲኞች መብቶችና ጥቅሞች 

ንዐስ ክፌሌ አንዴ 

ኃሊፉነት የተነሳ የጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ፔሬዙዲንት ወይም ምክትሌ ፔሬዙዲንት 

መብቶችና ጥቅሞች 

32. ጠቅሊሊ  

የዙህ ንዐስ ክፌሌ ዴንጋጌዎች በጡረታ ምክንያት ከኃሊፉነት ሇተነሱ የፋዳራሌ 

የጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ፔሬዙዲንትና ምክትሌ ፔሬዙዲንት ተፇጻሚ ይሆናለ። 

33. የግሌ ወጪ አበሌ 

1. የጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ፔሬዙዲንት ወይም ምክትሌ ፔሬዙዲንት በኃሊፉነት ሊይ 

በነበረበት ጊዛ ይከፇሇው የነበረው የወር ዯመወዜ ከኃሊፉነት ሲነሳም አይቋረጥም፡፡ 

2. በኃሊፉነት ሊይ ሊሇ የጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ኘሬዙዲንት ወይም ምክትሌ ፔሬዙዲንት 

የዯመወዜ ማስተካከያ ሲዯረግ ከኃሊፉነት ሇተነሳ የጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ፔሬዙዲንት 

ወይም ምክትሌ ፔሬዙዲንትም የግሌ ወጪና አበሌ ማስተካከያ ይዯረጋሌ፡ 

 

34. የመኖሪያ ቤት አገሌግልት 

ከኃሊፉነት የተነሳ የጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ፔሬዙዲንት ወይም ምክትሌ ፔሬዙዲንት 

ሇራሱና ሇቤተሰቡ መኖሪያነት የሚያገሇግሌ በመንግሥት ወጪ የሚተዲዯር ከ3 እስከ 

4 መኝታ ክፌልች ያለት መኖሪያ ቤት ይሰጠዋሌ። 

35. የሔክምና አገሌግልት 

1. ከኃሊፉነት የተነሳ የጠቅሊይ ፌረዴ ቤት ፔሬዙዲንት ወይም ምክትሌ ፔሬዙዲንት 

እና ቤተሰቡ በመንግሥት ወጪ በአገር ውስጥም ሆነ በውጭ አገር የሔክምና 

አገሌግልት ያገኛለ። 

2. የሔክምና አገሌግልቱ እንዯሁኔታው በመንግሥት ወይም በግሌ የጤና ተቋም 

ይሰጣሌ፡፡ ባሇመብቱ እና ቤተሰቡ በአገር ውስጥ የጤና ተቋም ተኝተው ሲታከሙ 

ሔክምና የሚሰጠው በአንዯኛ ዯረጃ ማዕረግ ይሆናሌ፡፡ 

36. የግሌ ዯህንነት ጥበቃ አገሌግልት 

1. ከኃሊፉነት የተነሊ የጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ፔሬዙዲንት ወይም ምክትሌ ፔሬዙዲንት 

የራሱና የቤተሰቡን የግሌ ዯህንነት የሚጠብቁ ጠባቂዎች ይመዯቡሇታሌ፡፡ 
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2. የሚመዯበው የጥበቃ ኃይሌ ዓይነትና መጠን ጥበቃውን በሚያካሂዯው አካሌ 

ይወሰናሌ፡፡ 

37. የኘሮቶኮሌ አገሌግልት 

ከኃሊፉነት የተነሳ የጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ፔሬዙዲንት ወይም ምክትሌ ፔሬዙዲንት፣ 

1. የዱኘልማቲክ ፒስፕርትና የቪ.አይ.ፑ አገሌግልት ያገኛሌ፤ እና  

2. ቀዴሞ የነበረውን ኃሊፉነት የሚመጥን በአገር ውስጥና በውጭ አገር ሙለ 

የኘሮቶኮሌ አገሌግልት ያገኛሌ። 

38. የተሽከርካሪ አገሌግልት  

1. ከኃሊፉነት የተነሳ የጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ፔሬዙዲንት ወይም ምክትሌ ፔሬዙዲንት 

ዯረጃቸውን የጠበቁ ሁሇት ሇመጓጓዣ የሚያገሇግለ የመንግሥት ተሽከርካሪዎች 

ይመዯቡሇታሌ፡፡ 

2. የተሽከርካሪው ሹፋር ዯመወዜ፣ የነዲጅና የጥገና እንዱሁም ላሊ ወጪ በመንግሥት 

ይሸፇናሌ፡፡ 

3. ሇባሇመብቱና ሇቤተሰቡ ጥበቃ አገሌግልት የሚውለ ተሽከርካሪዎች ጥበቃውን 

በሚያካሄዯው አካሌ ይወሰናሌ፡፡  

39. የስሌክ አገሌግልት 

1. ከኃሊፉነት የተነሳ የጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ፔሬዙዲንት ወይም ምክትሌ ፔሬዙዲንት 

ወጪው በመንግስት የሚሸፇን ሁሇት መዯበኛ ስሌኮች በመኖርያ ቤት ውስጥ እና 

አንዴ ሇግለ የሚሆን ተንቀሳቃሽ ስሌክ ይኖረዋሌ።  

2. ሇጥበቃ አገሌግልት የሚውለት ስሌኮች አይነትና ብዚት ጥበቃውን በሚያካሂዯው 

አካሌ ይወሰናሌ፡፡ 

40. የቢሮ አገሌግልት 

1. ከኃሊፉነት የተነሳ የጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ፔሬዙዯንት ወይም ምክትሌ ፔሬዙዲንት  

በተሇያዩ የህዜባዊ አገሌግልቶች ሊይ ከተሠማራ መኖሪያ ቤቱ በሚገኝበት ከተማ 

የቢሮ አገሌግልት ይሰጠዋሌ። 

2. ባሇመብቱ የሚመርጣቸውና መንግሥት ዯመወዚቸውን የሚከፌሊቸው አንዴ  

ፀሏፉና አንዴ ባሇሙያ ይኖረዋሌ። 

3. ሇቢሮው የሚያስፇሌጉ ከምፑዩተር፣ ስሌክ፣ ኢንተርኔት፣ ፕስታ እና  የመሳሰለትን 

መንግሥት ያሟሊሌ፤ ወጪያቸውንም ይሸፌናሌ፡፡  
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4. ባሇመብቱ የተሰጠውን ቢሮ ከሔዜባዊ አገሌግልት ውጪ ሇሆነ ሥራ ካዋሇው 

አገሌግልቱ ይቋረጣሌ፡፡  

5. የዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (4) እንዯተጠበቀ ሆኖ፣ ባሇመብቱ ከዙህ ዓሇም በሞት 

ሲሇይ የጀመረው ሔዜባዊ አገሌግልት እስኪጠናቀቅ ዴረስ ቤተሰቡ ቢሮውን 

ከአምስት ዓመት ሊሌበሇጠ ጊዛ መገሌገሌ ይችሊሌ፡፡ 

41. የባሇመብቱ ከዙህ ዓሇም በሞት መሇየት 

1. ከኃሊፉነት የተነሳ የጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ፔሬዙዲንት ወይም ምክትሌ ፔሬዙዲንት 

ከዙህ ዓሇም በሞት ቢሇይ፡- 

ሀ/ ዛና ዕረፌቱ እና አጭር የሔይወት ታሪኩ በመንግሥት ሚዱያ ይነገራሌ፤ 

ሇ/ ከፌተኛ የመንግሥት ባሇሥሌጣን በቀብሩ ሥነ-ሥርዓት ሊይ ተገኝቶ የአበባ  

   ጉንጉን ያስቀምጣሌ፤ 

ሏ/ የቀብር ሥ-ሥርዓቱ በቀብር አስፇጻሚዎች በኩሌ የሚፇጸም ሆኖ ወጪው  

   በመንግሥት ይሸፇናሌ። 

2. ባሇመብቱ ከዙህ ዓሇም በሞት ሲሇይ በዙህ አዋጅ አንቀጽ 33 የተመሇከተው የግሌ 

ወጪ አበሌ ሇባሇቤቱ መከፇለ ይቀጥሊሌ። የባሇመብቱ ባሇቤትም ከዙህ ዓሇም 

በሞት ከተሇየች ክፌያው ሃያ አንዴ ዓመት ሊሌሞሊቸው ሌጆቹ መከፇለ ይቀጥሊሌ። 

3. የባሇመብቱ ከዙህ ዓሇም በሞት መሇየት በዙህ አዋጅ አንቀጽ 34፣ 35 እና 36 

መሠረት ሇቤተሰቡ የሚሰጡትን የመኖሪያ ቤት፣ የሔክምና እና የግሌ ዯኀንነት 

ጥበቃ አገሌግልቶች አያቋርጥም፡፡ 

4. የዙህ አንቀጽ ዴንጋጌዎች የጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ፔሬዙዲንት ወይም ምክትሌ 

ፔሬዙዲንት በኃሊፉነት ሊይ እያሇ ከዙህ ዓሇም በሞት ሲሇይም በተመሳሳይ ሁኔታ 

ተፇጻሚ ይሆናለ። 

ንዐስ ክፌሌ ሁሇት 

ከኃሊፉነት የተነሱ ዲኞች መብቶችና ጥቅሞች 

42. ጠቅሊሊ 

የዙህ አዋጅ አንቀጽ 44 (1)(ሇ)፣ 46 (1) (ሇ)፣ 47 (1)(ሇ) እና 51 ዴንጋጌዎች 

እንዯተጠበቁ ሆኖ፣ የዙህ ንዐስ ክፌሌ ዴንጋጌዎች የጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ፔሬዙዲንትና 

ምክትሌ ፔሬዙዲንትን ሳይጨምር በጡረታ ምክንያት ከኃሊፉነት ሇተነሱ ሇላልች 

ዲኞች ተፇጻሚ ይሆናለ። 
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43. የጡረታ መብት 

ከኃሊፉነት የተነሱ ዲኞች ጡረታ የሚያገኙት አግባብ ባሇው የጡረታ ሔግ መሠረት 

ይሆናሌ፡፡ 

44. የቋቋሚያ አበሌ 

1. ማንኛውም ዲኛ፡- 

ሀ/ ቢያንስ አምስት ዓመት አገሌግል ከኃሊፉነት ከተነሳ፣ ወይም 

ሇ/ ከሁሇት ዓመት ተኩሌ ያሊነሰ አገሌግል በህመም፣ በአካሌ ጉዲት ወይም  

   ከአቅም በሊይ በሆነ  ላሊ ምክንያት ከኃሊፉነት ከተነሳ፣ 

የመቋቋሚያ አበሌ ይከፇሇዋሌ፡፡ 

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት የሚከፇሇው የመቋቋሚያ አበሌ 

ሇመጀመሪያው የአንዴ ዓመት አገሌግልት የሦስት ወር ዯመወዜ ሆኖ ከአንዴ 

ዓመት በሊይ ሊሇው ሇእያንዲንደ ተጨማሪ የአንዴ ዓመት አገሌግልት የአንዴ ወር 

ዯመወዜ እየታከሇ ይታሰባሌ። ሆኖም ጠቅሊሊ የመቋቋሚያ አበሌ ከፌያው ከአሥራ 

ስምንት ወር ዯመወዜ መብሇጥ የሇበትም፡፡ 

45. የሥራ ስንብት ክፌያ 

በዙህ አዋጅ አንቀጽ 14 ከኃሊፉነት ስሇተነሱ ከፌተኛ የመንግሥት ኃሊፉዎች የሥራ 

ስንብት ከፌያ የተዯነገገው ከኃሊፉነት ሇተነሱ ዲኞችም ተፇጻሚ ይሆናሌ፡፡ 

46. የመኖሪያ ቤት አበሌ 

1. ማንኛውም ዲኛ፡- 

ሀ/ ቢያንስ አምስት ዓመት አገሌግል ከኃሊፉነት ከተነሳ፣ ወይም 

ሇ/ ከሁሇት ዓመት ተኩሌ ያሊነሰ አገሌግል በህመም፣ በአካሌ ጉዲት ወይም 

   ከአቅም በሊይ በሆነ ላሊ ምከንያት ከኃሊፉነት ከተነሳ፣ 

የመኖሪያ ቤት አበሌ ይከፇሇዋሌ፡፡ 

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት የሚከፇሇው የመኖሪያ ቤት አበሌ 

በአንዴ ጊዛ የሚከፇሌ ሆኖ፣ 

ሀ/ ሇጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ዲኛ ሲሆን መነሻው የስዴስት ወራት ሙለ ክፌያ ሆኖ 

 ከአምስት ዓመት በሊይ ሊሇው ሇእያንዲንደ ተጨማሪ የአንዴ ዓመት አገሌግልት 

 የአንዴ ወር ክፌያ አንዴ ሁሇተኛ እየታከሇ ይሰሊሌ፤ 
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ሇ/ ሇከፌተኛ ፌርዴ ቤት ዲኛ ሲሆን መነሻው የሦስት ወራት ሙለ ክፌያ ሆኖ    

 ዓመት በሊይ ሊሇው ሇእያንዲንደ ተጨማሪ የአንዴ ዓመት ከአምስት     

 አገሌግልት የአንዴ ወር ክፌያ አንዴ ሁሇተኛ እየታከሇ ይሰሊሌ፤  

ሏ/ ሇመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ዲኛ ሲሆን መነሻው የሁሇት ወራት ሙለ ክፌያ 

 ሆኖ ከአምስት ዓመት በሊይ ሊሇው ሇእያንዲንደ ተጨማሪ የአንዴ ዓመት 

 አገሌግልት የአንዴ ወር ክፌያ አንዴ ሁሇተኛ እየታከሇ ይሰሊሌ፤  

  ሆኖም የሚሰጠው ጠቅሊሊ ክፌያ ከ18 ወር የመኖሪያ ቤት አበሌ መብሇጥ 

የሇበትም፡፡  

47. የተሽከርካሪ አበሌ  

1. ማንኛውም ዲኛ፡-  

ሀ/ ቢያንስ አምስት ዓመት አገሌግል ከኃሊፉነት ከተነሳ፣ ወይም  

ሇ/ ከሁሇት ዓመት ተኩሌ ያሊነሰ አግሌግል በህመም፣ በአካሌ ጉዲት ወይም ከአቅም 

 በሊይ በሆነ ላሊ ምክንያት ከኃሊፉነት ከተነሳ፣ 

የተሽከርካሪ አበሌ ይከፇሇዋሌ፡፡ 

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት የሚከፇሇው የተሽከርካሪ አበሌ በአንዴ 

ጊዛ የሚከፇሌ ሆኖ፣ 

ሀ/ ሇጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ዲኛ ሲሆን መነሻው የስዴስት ወራት ሙለ ክፌያ ሆኖ  

 ከአምስት ዓመት በሊይ ሊሇው ሇእያንዲንደ ተጨማሪ የአንዴ ዓመት አገሌግልት 

 የአንዴ ወር ክፌያ አንዴ ሁሇተኛ እየታከሇ ይሰሊሌ፤ 

ሇ/ ሇከፌተኛ ፌርዴ ቤት ዲኛ ሲሆን መነሻው የሦስት ወራት ሙለ ክፌያ ሆኖ   

 ከአምስት ዓመት በሊይ ሊሇው ሇእያንዲንደ ተጨማሪ የአንዴ ዓመት አገሌግልት 

 የአንዴ ወር ክፌያ አንዴ ሁሇተኛ እየታከሇ ይሰሊሌ፤ 

ሏ/ ሇመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ዲኛ ሲሆን መነሻው የሁሇት ወራት ሙለ 

   ክፌያ ሆኖ ከአምስት ዓመት በሊይ ሊሇው ሇእያንዲንደ ተጨማሪ የአንዴ   

ዓመት  አገሌግልት የአንዴ ወር ክፌያ አንዴ ሁሇተኛ እየታከሇ ይሰሊሌ፤ 

ሆኖም የሚሰጠው ጠቅሊሊ ክፌያ ከ18 ወር የተሽከርካሪ አበሌ መብሇጥ የሇበትም፡፡ 

48. የሔክምና አገሌግልት 
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1. በዙህ አዋጅ አንቀጽ 17 ንዐስ አንቀጽ (1) እና (2) ከኃሊፉነት ስሇተነሳ ሚኒስትር 

የሔክምና አገሌግልት የተዯነገገው ከኃሊፉነት ሇተነሳ የጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ዲኛም 

ተፇጻሚ ይሆናሌ፡፡ 

2. በዙህ አዋጅ አንቀጽ 17 ንዐስ አንቀጽ (3) ከኃሊፉነት ስሇተነሳ ሚኒስትር ዳኤታ 

የሔክምና አገሌግልት የተዯነገገው ከኃሊፉነት ሇተነሳ የከፌተኛ ፌርዴ ቤት ዲኛም 

ተፇጻሚ ይሆናሌ፡፡ 

3. በዙህ አዋጅ አንቀጽ 17 ንዐስ አንቀጽ (4) ከኃሊፉነት ስሇተነሳ ምክትሌ ሚኒስትር 

የሔክምና አገሌግልት የተዯነገገው ከኃሊፉነት ሇተነሳ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት 

ዲኛም ተፇጻሚ ይሆናሌ፡፡ 

49. የግሌ ዯሀንነት ጥበቃ አገሌግልት 

1. ማንኛውም የጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ዲኛ በኃሊፉነት ሊይ በነበረበት ወቅት የግሌ 

ዯኀንነት ጥበቃ ይዯረግሇት የነበረ ከሆነ ከኃሊፉነት ሲነሳም ሇእሱና ሇቤተሰቡ 

ጥበቃ ይዯረግሇታሌ፡፡ 

2. የጥበቃ ኃይለ ዓይነትና መጠን ጥበቃውን በሚያካሂዯው አካሌ ይወሰናሌ፡፡ 

50. የአገግልት የምስክር ወረቀት 

1. ከኃሊፉነት የተነሳ ዲኛ፡- 

ሀ/ ከ15 ዓመት በሊይ ያገሇገሇ ሲሆን አንዯኛ ዯረጃ የአገሌግልት የምስክር ወረቀት፤ 

ሇ/ ከ10 ዓመት በሊይ እስከ 15 ዓመት ያገሇገሇ ሲሆን ሁሇተኛ ዯረጃ የአገሌግልት 

 የምስክር ወረቀት፤ 

ሏ/ ከአምስት ዓመት በሊይ እሰከ 10 ዓመት ያገሇገሇ ሲሆን ሦስተኛ ዯረጃ   

 የአገሌግልት የምስክር ወረቀት፤ 

መ/ ከሁሇት ዓመት ተኩሌ እስከ አምስት ዓመት ያገሇገሇ ሲሆን አራተኛ ዯረጃ    

 የአገሌግልት የምስክር ወረቀት፣  

ይሰጠዋሌ። 

2. ከኃሊፉነት ሇተነሳ የጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ዲኛ የሚሰጥ የአገሌግልት የምስክር 

ወረቀት በጠቅሊይ ሚኒስትሩ፣ ከኃሊፉነት ሇተነሳ የከፌተኛ ወይም የመጀመሪያ 

ዯረጃ ፌርዴ ቤት ዲኛ የሚሰጥ የአገሌግልት የምስክር ወረቀት በጠቅሊይ ፌርዴ 

ቤት ፔሬዙዲንት ይፇረማሌ፡፡ 
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3. የአገሌግልት የምስክር ወረቀት የተሰጠው ከኃሊፉነት የተነሳ ሚኒስትር 

ስሇሚያገኛቸው ጥቅሞች በዙህ አዋጅ አንቀጽ 19 የተዯነገገው ከኃሊፉነት ሇተነሳ 

የጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ዲኛም ተፇጻሚ ይሆናሌ፡፡  

4. የአገሌግልት የምስክር ወረቀት የተሰጠው ከኃሊፉነት የተነሳ ሚኒስትር ዳኤታ 

ስሇሚያገኛቸው ጥቅሞች በዙህ አዋጅ አንቀጽ 19 የተዯነገገው ከኃሊፉነት ሇተነሳ 

የከፌተኛ ፌርዴ ቤት ዲኛም ተፇጻሚ ይሆናሌ፡፡ 

5. የአገሌግልት የምስክር ወረቀት የተሰጠው ከኃሊፉነት የተነሳ ምክትሌ ሚኒስትር 

ስሇሚያገኛቸው ጥቅሞች በዙህ አዋጅ አንቀጽ 19 የተዯነገገው ከኃሊፉነት ሇተነሳ 

የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ዲኛም ተፇጻሚ ይሆናሌ፡፡ 

51. የባሇመብቱ ከዙህ ዓሇም በሞት መሇየት 

1. ማንኛውም ዲኛ በሥራ ሊይ እያሇ ከዙህ ዓሇም በሞት ቢሇይ፡- 

ሀ/ ከመሞቱ ጋር በተያያ ምክንያት ሇሚመጡ ወጪዎች መሸፇኛ የሦስት ወር 

 ዯመወዜ ሇቤተሰቡ ይከፇሊሌ፤ 

ሇ/ ከኃሊፉነት ቢነሳ ኖሮ ሲከፇሇው ይገባ የነበረው የመቋቋሚያ አበሌ፣ የሥራ 

ስንብት  ከፌያ፣ የመኖሪያ ቤት አበሌና የተሽከርካሪ አበሌ ሇቤተሰቡ ይከፇሊሌ፡፡ 

2. ማንኛውም ዲኛ ከኃሊፉነት ተነስቶ ጥቅሞችን ከማግኘት በፉት ከዙህ ዓሇም በሞት 

ቢሇይ ከኃሊፉነት ቢነሳ ኖሮ ሉከፇሇው ይገባ የነበረው የመቋቋሚያ አበሌ፣ የሥራ 

ስንብት ክፌያ፣ የመኖሪያ ቤት አበሌና የተሽከርካሪ አበሌ ሇቤተሰቡ ይከፇሊሌ፡፡ 

3. ማንኛውም የጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ዲኛ በሥራ ሊይ እያሇ ወይም ከኃሊፉነት ተነስቶ 

ከዙህ ዓሇም በሞት ቢሇይ፡- 

ሀ/ ዛና ዕረፌቱና አጭር የሔይወት ታሪኩ በመንግሥት ሚዱያ ይነገራሌ፤ 

ሇ/ ከፌተኛ የመንግሥት ባሇሥሌጣን በቀብሩ ሥነ-ሥርዓት ሊይ ተገኝቶ የአበባ   

 ጉንጉን ያስቀምጣሌ፤ 

ሏ/ የቀብር ሥነ-ሥርዓቱ በቀብር አስፇጻሚዎች በኩሌ የሚፇጸም ሆኖ ወጪው    

 በመንግሥት ይሸፇናሌ። 

4. የማንኛውም ዲኛ ከዙህ ዓሇም በሞት መሇየት የቤተሰቡን በዙህ አዋጅ መሠረት 

በአገር ውስጥ የሔክምና አገሌግልት የማግኘት መብት እንዱቋረጥ አያዯርግም፡፡ 

ክፌሌ ስዴስት 

ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች 
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52. የመኖሪያ ቤትና የተሽከርካሪ አበሌ ተመን 

1. በዙህ አዋጅ መሠረት የሚከፇሌ የመኖሪያ ቤት አበሌ ተመን የየወቅቱን የመኖሪያ 

ቤት ኪራይ መጠን ግምት ውስጥ በማስገባት የሚኒስትሮች ምክር ቤት 

በሚያወጣው መመሪያ ይወሰናሌ፡፡ 

2. በዙህ አዋጅ መሠረት የሚከፇሌ የተሽከርካሪ አበሌ ተመን የየወቅቱን የነዲጅ፣ 

የቅባት፣ የይት፣ የጥገናና ተሽከርካሪ ሇማንቀሳቀስ የሚያስፇሌጉ ላልች 

ወጪዎችን ግምት ውስጥ በማስገባት የሚኒስትሮች ምክር ቤት በሚያወጣው 

መመሪያ ይወሰናሌ፡፡ 

53. የአገሌግልት መን አቆጣጠርና የመብቶች ግንኙነት 

1. ማንኛውም ከኃሊፉነት የተነሳ ከፌተኛ የመንግሥት ኃሊፉ ከመሾሙ በፉት በምክር 

ቤት አባሌነት የሰጠው አገሌግልት በዙህ አዋጅ መሠረት ሇሚያዜ አገሌግልት 

ይታሰብሇታሌ፡፡ 

2. ማንኛውም ከኃሊፉነት የተነሳ የምክር ቤት አባሌ ከመመረጡ በፉት በከፌተኛ 

የመንግሥት ኃሊፉነት የሰጠው አገሌግልት በዙህ አዋጅ መሠረት ሇሚያዜ 

አገሌግልት ይታሰብሇታሌ፡፡ 

3. ከኃሊፉነት የተነሳ ከፌተኛ የመንግሥት ኃሊፉ ወይም የምክር ቤት አባሌ ከመሾሙ 

ወይም ከመመረጡ በፉት በክሌሌ መንግሥት ከፌተኛ ኃሊፉነት ወይም በክሌሌ 

ምክር ቤት አፇጉባዔነት ወይም ምክትሌ አፇጉባዔነት ወይም ሙለ ጊዛውን በቋሚ 

ኮሚቴ ሰብሳቢነት የሰጠው አገሌግልት በዙህ አዋጅ መሠረት ሇሚያዜ አገሌግልት 

ይታሰብሇታሌ፡፡ 

4. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1)፣ (2) ወይም (3) የተጠቀሰው የቀዴሞ አገሌግልት 

በዙህ አዋጅ ወይም በሚመሇከተው ክሌሌ ሔግ መሠረት ሇባሇመብቱ አስቀዴሞ 

መብትና ጥቅም ያስገኘሇት ከሆነ በዙህ አዋጅ መሠረት ሇሚያዜ አገሌግልት 

አይታሰብም፡፡ 

5. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1)፣ (2) ወይም (3) የተጠቀሰው የቀዴሞ አገሌግልት 

የተሻሇ መብትና ጥቅም የሚያስገኝ ከሆነ ባሇመብቱ ይህንኑ የተሻሇውን መብትና 

ጥቅም እንዱያገኝ ይዯረጋሌ፡፡ 
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6. በአንዴ ጊዛ የምክር ቤት አባሌና ከፌተኛ የመንግሥት ኃሊፉ የነበረ ባሇመብት 

በምክር ቤተ አባሌነቱና በከፌተኛ የመንግሥት ኃሊፉነቱ ከሚያገኛቸው መብቶችና 

ጥቅሞች የሚበሌጠውን ያገኛሌ፡፡ 

7. ከኃሊፉነት የተነሳ ከፌተኛ የመንግሥት ኃሊፉ በተሇያዩ የኃሊፉነት ዯረጃዎች ሊይ 

ተመዴቦ አገሌግልት የሰጠ ከነበረ በማናቸውም ጊዛ ተመዴቦበት ሇነበረው 

ከፌተኛው የኃሊፉነት ዯረጃ በዙህ አዋጅ መሠረት የሚሰጠው መብትና ጥቅም 

ይጠበቅሇታሌ፡፡ 

54. መብቶችንና ጥቅሞችን የሚያሳጡ ሁኔታዎች 

1. ማንኛውም የሀገር ወይም የመንግሥት መሪ ወይም ከፌተኛ የመንግሥት ኃሊፉ፡- 

ሀ/ የመንግሥት ፕሉሲዎችን ባሇመፇጸሙ ወይም ባሇማስፇጸሙ፤ 

ሇ/ በሥሌጣኑ ያሇአግባብ በመጠቀሙ፤ 

ሏ/ የሙስና ተግባር በመፇጸሙ፤ 

መ/ ሚስጥራዊ መረጃዎችን ሊሌተፇቀዯሇት ወገን በመግሇጹ ወይም አሳሌፍ 

 በመስጠቱ፣ ወይም 

ሠ/ በወንጀሌ ወይም በዱስፔሉን የሚያስጠይቅ ማናቸውንም ላሊ ዴርጊት 

 በመፇጸሙ፤ 

ምክንያት ከኃሊፉነት እንዱወገዴ የተዯረገ ከሆነ በዙህ አዋጅ መሠረት የሚሰጡትን 

መብቶችና ጥቅሞች አያገኝም። 

2. ማንኛውም የምክር ቤት አባሌ፡- 

ሀ/ የመራጮችን አመኔታ በማጣቱ፣ ወይም 

ሇ/ በሥነ-ምግባር ብሌሹነት፣ 

ምክንያት ከአባሌነት እንዱወገዴ የተዯረገ ከሆነ በዙህ አዋጅ መሠረት የሚሰጡትን 

መብቶችና ጥቅሞች አያገኝም። 

3. ተገቢውን ሥርዓት ሳይከተሌ ከኃሊፉነቱ የሇቀቀ የሀገር ወይም የመንግሥት መሪ 

ወይም ከፌተኛ የመንግሥት ኃሊፉ ወይም የምክር ቤት አባሌ በዙህ አዋጅ 

መሠረት የሚሰጡትን መብቶችና ጥቅሞች አያገኝም። 

55. መብቶችንና ጥቅሞችን የሚያቋርጡ ሁኔታዎች 
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1. በዙህ አዋጅ መሠረት የተገኙ መብቶችና ጥቅሞች በሚከተለት ምክንያቶች 

ይቋረጣለ፡- 

ሀ/ ማንኛውም ባሇመብት፣ 

1) ህገ መንግሥታዊ ሥርዓትን ሇማፌረስ ከሞከረ፤ 

2) የሀገርን ለአሊዊነት አዯጋ ሊይ በሚጥሌ ተግባር ከተሳተፇ፤ 

3) የሀገር ክህዯት ወንጀሌ ከፇጸመ፤ 

4) በኃሊፉነት ሊይ በነበረ ጊዛ ያገኛቸውን ሀገራዊ ጉዲዮች የሚመሇከቱ 

ሚስጥራዊ መረጃዎች ካሌጠበቀ፤ ወይም 

5) ህገ መንግሥቱንና በህገመንግሥቱ መሠረት የተቋቋሙትን ተቋማት 

ካሊከበረ፤ 

ሇ/ ከኃሊፉነት የተነሳ ፔሬዙዲንት የአንዴ ፕሇቲካ ፒርቲ ወይም ዴርጅት አባሌ 

 ከሆነ፤ 

ሏ/ ከኃሊፉነት የተነሳ የሀገር ወይም የመንግሥት መሪ ወይም የጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 

 ኘሬዙዲንት ወይም ምክትሌ ፔሬዙዲንት ይዝት ከነበረው ኃሊፉነት ጋር 

በሚቃረን  ወይም ክብሩን በሚያጎዴፌ ሥራ ሊይ ከተቀጠረ ወይም በእንዱህ 

ዓይነቱ  ማንኛውም ሥራ ሊይ በመሠማራት ገቢ ካገኘ፤ 

መ/ ከኃሊፉነት የተነሳ ዲኛ በጥብቅና ሥራ ሊይ የተሠማራ ከሆነ፤ 

ሠ/ ከኃሊፉነት የተነሳ ከፌተኛ የመንግሥት ኃሊፉ ሲመራው ከነበረው የመንግሥት 

 መሥሪያ ቤት ጋር ቀጥታ ግንኙነት ባሇው የግሌ ዴርጅት ወይም 

በየመንግሥታዊ  ባሌሆነ ዓሇም አቀፌ ዴርጅት ወይም መንግሥታዊ ባሌሆነ 

ዴርጅት ከኃሊፉነት  ከተነሳበት ጊዛ ጀምሮ ሁሇት ዓመት ሳይሞሊው 

ከተቀጠረ፡፡ 

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1(ሀ) መሠረት መብቶችና ጥቅሞች የሚቋረጡት 

ባሇመብቱ ሥሌጣን ባሇው ፌርዴ ቤት የጥፊተኛነት ውሳኔ ከተሰጠበት በኋሊ 

ሇሔዜብ ተወካዮች ምክር ቤት ቀርቦ ሲወሰን ይሆናሌ፡፡ 

3. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1(ሇ)፣ (ሏ)፣ (መ) ወይም (ሠ) መሰረት መብቶችና 

ጥቀሞች የሚቋረጡት ባሇመብቱ ጥፊተኛ መሆኑ በፋዳራሌ ስነምግባርና ፀረ- 

ሙስና ኮሚሽን ከተጣራ በኋሊ ሇህዜብ ተወካዮች ምክር ቤት ቀርቦ ሲወሰን 

ይሆናሌ፡፡  
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4. ከኃሊፉነት የተነሳ የሀገር ወይም የመንግሥት መሪ ወይም የጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 

ፔሬዙዲንት ወይም ምክትሌ ፔሬዙዲንት በቅጥር ወይም ገቢ በሚያስገኝ ላሊ ስራ 

ሊይ ከመሰማራቱ በፉት ከዯረጃው ጋር አብሮ የማይሄዴ ስሇአሇመሆኑ ከፋዳራሌ 

ስነምግባርና ፀረ-ሙስና ኮሚሽን የተሰጠ ማረጋገጫ ማግኘት አሇበት፡፡ 

5. በዙህ አዋጅ መሰረት በተሰጠው መብት ወይም ጥቅም ሙለ በሙለ ወይም 

በከፉሌ መጠቀም የማይፇሌግ ባሇመብት ይህንኑ ሇሚመከሇከተው አካሌ ማሳወቅ 

አሇበት፡፡ 

56. ሇአዱስ ተሿሚዎች የሚዯረግ የገንብ ዴጋፌ 

1. አዱስ የተሾመ ወይም የተመረጠ ሚኒስትር፣ አፇጉባዔ፣ የመንግስት ተጠሪ፣ 

የተቃዋሚ ፒርቲ መሪ፣ የጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ፔሬዙዲንት፣ የጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 

ምክትሌ ፔሬዙዲንት ወይም የጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ዲኛ ሇመቋቋሚያ ይረዲው ንዴ 

የማይመሇስ የሁሇት ወር ዯመወዜ ይሰጠዋሌ፡፡ 

2. አዱስ የተሾመ ወይም የተመረጠ ሚኒስትር ዳኤታ፣ ምክትሌ ሚኒስቴር፣ ምክትሌ 

አፇጉባዔ፣ ምክትሌ ወይም ረዲት የመንግስት ተጠሪ ወይም የተቃዋሚ ፒርቲ 

ተጠሪ ወይም ረዲት ተጠሪ ሇመቋቋሚያ ይረዲው ንዴ የማይመሇስ የአንዴ ወር 

ዯመወዜ ይሰጠዋሌ፡፡ 

 

57. ተፇፃሚነት73 

ይህ አዋጅ አዋጅ ቁጥር 653/2001 በሥራ ሊይ ከዋሇበት ጊዛ ጀምሮ በኢትዮጵያ 

ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ መንግስት ፋዳሬሽን ምክር ቤት በቋሚነት 

ሊገሇገለና ሇተሰናበቱ የቋሚ ኮሚቴ አባሊት ተፇጻሚ ይሆናሌ፡፡ 

58. ዯንብና መመርያ የማውጣት ሥሌጣን  

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ይህን አዋጅ ሇማስፇጸም የሚያስፇሌጉ ዯንቦችንና 

መመሪያዎችን ሉያወጣ ይችሊሌ፡፡ 

59. የተሻሩና ተፇጻሚነት የማይኖራቸው ሔጎች 

1. የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ፔሬዙዲንት መተዲዯሪያ አዋጅ 

ቁጥር 255/1994 በዙህ አዋጅ ተሽሯሌ፡፡ 
                                                           
73 በ 22/43 (2008) አ.934 አንቀፅ 2(4)  አንቀጽ 57 አዱስ የገባ ሲሆን የቀዴሞዎቹ አንቀጾች ከ57 እስከ 59  
እንዯቅዯም ተከተሊቸው  
  ከአንቀጽ 58 እስከ 60 ሆነው ተሸጋሽገዋሌ፡፡ 
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2. ይህን አዋጅ የሚቃረን ማንኛውም ሔግ፣ ዯንብ፣ መመሪያ ወይም የአሠራር ሌምዴ 

በዙህ አዋጅ የተሸፇኑ ጉዲዮችን በሚመሇከት ተፇፃሚነት አይኖረውም፡፡ 

3. የዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) ዴንጋጌ በአዋጅ ቁጥር 255/1994 መሠረት 

የተገኙና ይህ አዋጅ እስከጸናበት ጊዛ ዴረስ ጸንተው የቆዩ መብቶችንና ጥቅሞችን 

አያስቀርም፡፡ 

60. አዋጁ የሚጸናበት ጊዛ 

ይህ አዋጅ ከሏምላ 1 ቀን 2000 ዓ.ም ጀምሮ የጸና ይሆናሌ፡፡ 

አዱስ አበባ ጳጉሜ 4 ቀን 2001 ዓ.ም 

ግርማ ወሌዯጊዮርጊስ 

የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ፔሬዙዲንት 

 

 

 

 

 

 

አዋጅ 690/2002 

የማኅበራዊ ጤና መዴህን አዋጅ 

የጤና አገሌግልት ሽፊን መስፊፊት ሇአገሪቱ የተቀሊጠፇ ማኅበራዊና ኢኮኖሚያዊ ሌማት 

ጉሌህ ዴርሻ ያሇው መሆኑን በመገንብ፤ 

ሁለን አቀፌ የሆነ የጤና ሽፊንን ሇማረጋገጥ በመንግሥትና በተጠቃሚው ኅብረተሰብ 

መካከሌ ወጪ መጋራት ወሳኝ ሆኖ በመገኘቱ፤ 

የማኅበራዊ ጤና መዴህን በአባሊት መካከሌ መዯጋገፌን በመፌጠር ፌትሃዊና የተሻሇ የጤና 

አገሌግልትን ሇማጎሌበት የሚረዲ ቀጣይነት ያሇው የጤና ፊይናንስ ማሰባሰቢያ ስሌት 

በመሆኑ፤ 

በኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሔገ መንግሥት አንቀጽ 55 ንዐስ አንቀጽ 

/1/ መሠረት የሚከተሇው ታውጇሌ። 

ክፌሌ አንዴ 
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ጠቅሊሊ 

1. አጭር ርእስ 

ይህ አዋጅ “የማኀበራዊ ጤና መዴህን አዋጅ ቁጥር 690/2002” ተብል ሉጠቀስ 

ይችሊሌ። 

2. ትርጓሜ 

የቃለ አገባብ ላሊ ትርጉም የሚያሰጠው ካሌሆነ በስተቀር በዙህ አዋጅ ውስጥ፦ 

1. “አሠሪ “ማሇት የመንግሥት መሥሪያ ቤት፣ የመንግሥት የሌማት ዴርጅት 

ወይም ቢያንስ 10 ሠራተኞችን ቀጥሮ የሚያሰራ ማንኛውም ሰው ነው፤ 

2. “ሠራተኛ” ማሇት ሦስት ወርና ከዙያ በሊይ አገሌግልት ያሇው ማንኛውም 

ሠራተኛ ሲሆን የመንግሥት ባሇሥሌጣንን፣ የሥራ መሪን፣ ዲኛን፣ ዏቃቢ ሔግን 

የፕሉስ አባሌን፣ የሔዜብ ተወካዮች ምክር ቤት አባሌን፣ ዯመወዜ ተከፊይ 

የፋዳሬሽን ምክር ቤት አባሌንና ዯመወዜ ተከፊይ የሠራተኛ ማኅበር 

ተመራጭን ይጨምራሌ፣ ሆኖም የመከሊከያ ሠራዊት አባሌን አይጨምርም፤ 

3. “የጡረታ ባሇመብት” ማሇት ማንኛውም ከማኀበራዊ ዋስትና ኤጀንሲ ወርሃዊ 

አበሌ የሚከፇሇው ሰው ሲሆን የጡረታ ባሇመብቱን ተተኪዎችም ይጨምራሌ፤ 

4. “የጤና አገሌግልት ተቋም” ማሇት ማንኛውም ሇተጠቃሚዎች አገሌግልት 

ሇመስጠት ከኤጀንሲው ጋር ውሌ የገባ የጤና ተቋም ነው፤ 

5. “አባሌ” ማሇት ሇጤና መዴህኑ የተመገበና ሇመዴህኑ መዋጮ የሚያዯርግ 

ሠራተኛ ወይም የጡረታ ባሇመብት ነው፤ 

6. “ዯመወዜ” ማሇት ሠራተኛ ሇአሠሪው በመዯበኛ የሥራ ሰዓት ሇሚሰጠው 

አገሌግልት የሚከፇሇው ወርሃዊ ክፌያ ነው፤ 

7. “ተጠቃሚ” ማሇት በማህበራዊ ጤና መዴህኑ አማካኝነት የህክምና አገሌግልት 

የማግኘት መብት ያሇው ሰው ነው፤ 

8. “ሌጅ” ማሇት ዕዴሜው ከ18 ዓመት በታች የሆነ የአባሌ የስጋ፣ የእንጀራ ወይም 

የጉዱፇቻ ሌጅ ሲሆን አባለ በህግ መሠረት የአሳዲጊነት ኃሊፉነት የተጣሇበትን 

ማንኛውንም ሌጅ ይጨምራሌ፤ 

9. “የትዲር አጋር” ማሇት ከአባሌ ጋር በጋብቻ የተሳሰረ ሰው ነው፤ 
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10. “ቤተስብ” ማሇት የአባሌን የትዲር አጋርና ሌጆችን የሚያጠቃሌሌ ሲሆን 

ዕዴሜያቸው ከ18 ዓመት ያሊነስ ቢሆንም ራሳቸውን ሇማስተዲዯር የማይችለ 

የአእምሮ በሽተኛ ወይም የአካሌ ጉዲተኛ የሆኑ ሌጆችን ይጨምራሌ፤ 

11. “የጤና አገሌግልት ፒኬጅ” ማሇት በማኅበራዊ ጤና መዴህን ሥርዓቱ የሚሸፇኑ 

የጤና አገሌግልቶችን ያጠቃሌሊሌ፤ 

12. “ኤጀንሲ” ማሇት ይህን አዋጅ ሇማስፇጸም በሚኒስትሮች ምክር ቤት በሚወጣ 

ዯንብ የሚቋቋም ኤጀንሲ ነው፤ 

13. “ሰው” ማሇት የተፇጥሮ ሰው ወይም በሔግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካሌ 

ነው፤ 

14. ማናቸውም በወንዴ ፆታ የተገሇጸው አነጋገር ሴትንም ይጨምራሌ። 

ክፌሌ ሁሇት 

የማኅበራዊ ጤና መዴህን ሥርዓት 

3. መቋቋም 

የማኅበራዊ ጤና መዴህን ሥርዓት በዙህ አዋጅ ተቋቁሟሌ፡፡ 

4. ዓሊማ 

የማኅበራዊ ጤና መዴህን ሥርዓት ዓሊማ ተጠቃሚው በጤና ተቋማት አገሌግልት 

በሚሻበት ወቅት አብዚኛውን ከኪስ የሚከፇሌ ወጪ በመቀነስ ጥራት ያሇውና ሁለን 

አቀፌ የጤና አገሌግልት ሽፊን ቀጣይነት ባሇው መሌኩ እንዱያገኝ ማዴረግ 

ይሆናሌ። 

5. አባሌነት 

1. ሠራተኞችና የጡረታ ባሇመብቶች የማኅበራዊ የጤና መዴህን ሥርዓት አባሊት 

ይሆናለ። 

2. ማንኛውም አሠሪ ሠራተኞቹን ሇማኅበራዊ የጤና መዴህን በኤጀንሲው ንዴ 

ማስመዜገብ ይኖርበታሌ። 

3. የማኅበራዊ ዋስትና ኤጀንሲ ሁለንም የጡረታ ባሇመብቶች ሇማኅበራዊ የጤና 

መዴህን በኤጀንሲው ንዴ ማስመዜገብ ይኖርበታሌ። 

4. ኤጀንሲው የአባሊትን አመጋገብ በተመሇከተ መመሪያዎችን ያወጣሌ። 

6. የፊይናንስ ምንጮች  

የማኅበራዊ ጤና መዴህን ሥርዓት የሚከትለት የፊይናንስ ምንጮች ይኖሩታሌ፡- 
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1. የአባሊት መዋጮ፤ 

2. የአሠሪዎች መዋጮ፤ 

3. ከኢንቨስትመንት የሚገኝ ገቢ፤ እና 

4. ላልች ተያያዥነት ያሊቸው ምንጮች፡፡ 

7. ተጠቃሚዎች 

1. የማኅበራዊ ጤና መዴህን ሥርዓት ተጠቃሚዎች አባሊትና ቤተሰቦቻቸው 

ይሆናለ። 

2. ማንኛውም አባሌ ስሇቤተሰቡ ትክክሇኛ መረጃ የመስጠትና አገሌግልቱን በአግባቡ 

የመጠቀም ግዳታ አሇበት። 

8. የጤና አገሌግልት ፒኬጅ  

1. ሇተጠቃሚዎች የሚሰጠው የጤና አገሌግልት ፒኬጅ መሠረታዊ የጤና 

አገሌግልቶችንና ወሳኝ የሆኑ ላልች የፇውስ ህክምናዎችን የሚያካትት ይሆናሌ። 

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /1/ የተመሇከተው የጤና አገሌግልት ፒኬጅ ዜርዜር 

በዙህ አዋጅ አንቀጽ 9 መሠረት የሚሰበሰበውን መዋጮ ግምት ውስጥ በማስገባት 

በዯንብ ይወሰናሌ፡፡ 

9. መዋጮ 

1. አባሊትና አሠሪዎች ሇማኅበራዊ የጤና መዴህን ሥርዓቱ ወርሃዊ መዋጮ 

ያዯርጋለ። መንግሥትም ሇጡረታ ባሇመብቶች ተጨማሪ መዋጮ ያዯርጋሌ፡፡ 

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /1/ መሠረት የሚከፇሇው መዋጮ መጠንና 

አከፊፇለ ይህን አዋጅ ሇማስፇጸም በሚወጣ ዯንብ ይወሰናሌ፤ ሆኖም ሠራተኛና 

አሠሪ በሠራተኛው ዯመወዜ ሊይ የተመሠረተ እኩሌ የሆነ መቶኛ ይከፌሊለ። 

3. ማንኛውም አሠሪ በየወሩ ሠራተኛው መክፇሌ የሚገባውን መዋጮ ከዯመወዘ 

ቀንሶና ከራሱ የሚጠበቅበትን መዋጮ ጨምሮ በወቅቱ ሇኤጀንሲው ማስተሊሇፌ 

አሇበት፡፡ 

4. የማኅበራዊ ዋስትና ኤጀንሲ የጡረታ ባሇመብቶችን ወርሃዊ መዋጮና 

መንግሥት ሇጡረታ ባሇመብቶች የሚያዯርገውን ተጨማሪ መዋጮ ሇኤጀንሲው 

ያስተሊሌፊሌ። 

5. ወርሃዊ የጡረታ አበለ ሳይቋረጥ እንዯገና ተቀጥሮ በመሥራት ሊይ ያሇ የጡረታ 

ባሇመብት ሇዙህ አንቀጽ አፇጻጸም እንዯ ሠራተኛ ይቆጠራሌ። 
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6. ማንኛውም አሠሪ ኤጀንሲው በሚፇሌገው መሠረት ስሇእያንዲንደ ሠራተኛ 

ዯመወዜና ተያያዥነት ያሊቸው መረጃዎች የመስጠት ግዳታ አሇበት፡፡ 

ክፌሌ ሦስት 

ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች 

10. ዯንብ የማውጣት ሥሌጣን 

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ይህን አዋጅ ሇማስፇጸም የሚያስፇሌጉ ዯንቦችን ሉያወጣ 

ይችሊሌ። 

11. ተፇጻሚነት ስሇማይኖራቸው ሔጎች 

1. ከዙህ አዋጅ ጋር የሚቃረን ማንኛውም ሔግ፣ ዯንብ፣ መመሪያ ወይም የአሠራር 

ሌምዴ በዙህ አዋጅ ውስጥ በተጠቀሱ ጉዲዮች ሊይ ተፇፃሚነት አይኖረውም። 

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /1/ የተዯነገገው ቢኖርም፡- 

ሀ/ የአሠሪና ሠራተኛ ጉዲይ አዋጅ ቁጥር 377/1996ን መሠረት በማዴረግ 

 በኅብረት ስምምነት የሚሰጡ ተጨማሪ የጤና አገሌግልት ጥቅሞችን፣ እና 

ሇ/ በፕሉስ የጤና ተቋማት ሇፕሉስ አባሊት የሚሰጡ ተጨማሪ የጤና አገሌግልት 

 ጥቅሞችን፣ 

ይህ አዋጅ አያስቀርም። 

12. አዋጁ የሚፀናበት ጊዛ  

ይህ አዋጅ በፋዳራሌ ነጋሪት ጋዛጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ከአንዴ ዓመት በኋሊ 

ጀምሮ የጸና ይሆናሌ። 

አዱስ አበባ ነሏሴ 13 ቀን 2002 ዓ.ም 

ግርማ ወሌዯጊዮርጊስ 

የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ፔሬዙዲነት 
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ዯንብ ቁጥር 271/2005 

የማህበራዊ ጤና መዴህን ዯንብ 

የሚኒስትሮች ምክር ቤት የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ አስፇጻሚ አካሊትን 

ሥሌጣንና ተግባር ሇመወሰን በወጣው አዋጅ ቁጥር 691/2003 አንቀጽ 5 እና በማህበራዊ 

ጤና መዴህን አዋጅ ቁጥር 690/2002 አንቀጽ 10 መሠረት ይህንን ዯንብ አውጥቷሌ፡፡ 

1. አጭር ርዕስ 

ይህ ዯንብ “የማህበራዊ መዴህን የሚኒስትሮች ምክር ቤት ዯንብ ቁጥር 271/2005” 

ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡ 

2. ትርጓሜ 
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በዙህ ዯንብ ውስጥ የቃለ አገባብ ላሊ ትርጉም የሚያሰጠው ካሌሆነ በስተቀር፤ 

1. “አዋጅ” ማሇት የማህበራዊ ጤና መዴህን አዋጅ ቁጥር 690/2002 ነው፤ 

2. በአዋጁ አንቀጽ 2 የተሰጡ ትርጓሜዎች ሇዙህ ዯንብም ተፇጻሚ ይሆናለ፤ 

3. “ፅንሰ ስም መዴሃኒት” ማሇት የንግዴ ስም ጥበቃ ሳይኖረው በሳይንስና በኬሚካሌ 

ስሙ ብቻ የሚሸጥ መዴሃኒት ነው፤ 

4. “ቀጥተኛ ክፌያ” ማሇት ተጠቃሚዉ የጤና አገሌግልት በሚያገኝበት ወቅት 

ከጠቅሊሊ የሔክምና ወጪው ሊይ ተሰሌቶ በቀጥታ በጥሬ ገንብ የሚከፌሇዉ ነው፤ 

5. “የቅብብልሽ ሥርዓት” ማሇት ከአንዴ የጤና ተቋም ወዯ ቀጣዩ ከፌተኛ የጤና 

ተቋም የሚዯረግ የታካሚዎች አሊሊክ ሥርዓት ነው፤ 

6. “ኤጀንሲ” ማሇት በሚኒስትሮች ምክር ቤት ዯንብ ቁጥር 191/2003 የተቋቋመው 

የኢትዮጵያ የጤና መዴህን ኤጀንሲ ነው፡፡ 

3. ስሇጤና አገሌግልት ፒኬጅ  

1. ማንኛውም የማህበራዊ ጤና መዴህን ሥርዓት ተጠቃሚ የሚከተለትን የጤና 

አገሌግልቶች ከኤጀንሲው ጋር ውሌ ከገቡ የጤና ተቋማት የማግኘት መብት 

ይኖረዋሌ፡- 

ሀ/ የተመሊሊሽ ሔክምና፤ 

ሇ/ የተኝቶ ሔክምና፤ 

ሏ/ የወሉዴ አገሌግልት፤ 

መ/ የቀድ ህክምና፤ 

ሠ/ በሔክምና ባሇሙያዎች የታዘ የምርመራ አገሌግልቶችና በኤጀንሲው   

    የመዴሃኒቶች ዜርዜር የተካተቱ ፅንሰ ስም መዴሃኒቶች፡፡ 

2. የዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) ዴንጋጌ ቢኖርም የሚከተለት የጤና አገሌግልቶች 

በጤና አገሌግልት ፒኬጁ ውስጥ አይካተቱም፡- 

ሀ/ ከኢትዮጵያ ውጭ የሚዯረግ ማናቸውም ሔክምና፤ 

ሇ/ በተፇጥሮ አዯጋዎች፣ በማህበራዊ ብጥብጥ፣ በወረርሽኝ እና ከፌተኛ አዯጋ  

   ባሊቸው ስፕርታዊ ውዴዴሮች ሇሚዯርሱ ጉዲቶች የሚዯረጉ ሔክምናዎች፤ 

ሏ/ አዯገኛ እፆችን በመውሰዴ ሇተከሰተ ጉዲት ወይም ሇሱስ ተገዥነት የሚዯረግ 

   ሔክምና፤ 

መ/ በየጊዛው የሚዯረጉ ከህመም ጋር ያሌተያያዘ የጤንነት ሁኔታ   
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   ምርመራዎች፤ 

ሠ/ የሥራ ሊይ ጉዲቶች፣ የትራፉክ አዯጋዎች እና በላሊ ህግ ሽፊን የተሰጣቸው    

   ላልች አዯጋዎች፤ 

ረ/ ሇውበት ሲባሌ የሚዯረጉ ቀድ ህክምናዎች፤ 

ሰ/ የአካሌ ቀድ ማዚወር፤ 

ሸ/ ዴንገተኛ የኩሊሉት ስራ ማቆምን ሇመታዯግ ከሚሰጥ ህክምና ውጭ የሚዯረግ     

   የዱያሉሲስ ሔክምና፤ 

ቀ/ የዓይን መነጽርና ኮንታክት ላንስ አቅርቦት ፤ 

በ/ በሰው ሰራሽ ዳ ከአካሌ ውጭ ሇማስፀነስ የሚዯረግ ሔክምና፤ 

ተ/ የዲላ መተካት፤ 

ቸ/ ሰው ሰራሽ ጥርስ ማስተከሌ፣ ጥርስ ማስተካከሌ እና በኢንፋክሽን ምክንያት  

 የሚዯረግ የሩት ካናሌ ህክምናን ሳይጨምር ላሊ ማናቸውም የሩት ካናሌ 

ህክምና፤ 

ነ/ የመስማት ኃይሌን የሚያግዘ መሣሪያዎች አቅርቦት፤ 

ኘ/ ሇማንኛውም ተጠቃሚ ያሇክፌያ የሚሰጡ የጤና አገሌግልቶች፡፡ 

3. ኤጀንሲው በዙህ ዯንብ አንቀጽ 4 መሠረት የሚሰበሰበውን መዋጮና የሚገኘውን 

የኢንቨስትመንት ገቢ ክምችት መጠን ግምት ውስጥ በማስገባት የጤና 

አገሌግልቱን ፒኬጅ ሇማስፊት የውሳኔ ሀሳብ ሇመንግስት ሉያቀርብ ይችሊሌ፡፡ 

4. ስሇመዋጮ 

1. ሠራተኛ የሆነ አባሌን በሚመሇከት በአዋጁ አንቀጽ 9(1) መሠረት ሇማህበራዊ 

ጤና መዴህን ሥርዓት በአባሊቱና በአሠሪው በእያንዲንዲቸው የሚዯረገዉ መዋጮ 

መጠን የአባለ ያሌተጣራ ዯመወዜ 3 በመቶ ይሆናሌ፡፡ 

2. ጡረተኛ የሆነ አባሌን በሚመሇከት በአዋጁ አንቀጽ 9(1) መሠረት ሇማህበራዊ 

ጤና መዴህን ሥርዓት በአባለና በመንግሥት በእያንዲንዲቸው የሚዯረገዉ መዋጮ 

መጠን የአባለ የጡረታ አበሌ አንዴ በመቶ ይሆናሌ፡፡ 

3. አሠሪው ወይም የሚመሇከተው የማህበራዊ ዋስትና ኤጀንሲ በዙህ አንቀጽ ንዐስ 

አንቀጽ (1) ወይም (2) የተመሇከተውን የአባለንና የራሱን ወርሃዊ መዋጮ በአንዴ 

ወር ጊዛ ውስጥ ሇኤጀንሲው ማስተሊሇፌ አሇበት፡፡ 
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4. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (3) በተመሇከተው የጊዛ ገዯብ ውስጥ ወርሃዊ 

መዋጮን ያሊስተሊሇፇ አሠሪ ወይም የማህበራዊ ዋስትና ኤጀንሲ ሇገየበት 

ሇእያንዲንደ ወር ያሊስተሊሇፇዉን መዋጮ 2 በመቶ መቀጫ ይከፌሊሌ። 

5. ኤጀንሲው የማህበራዊ ጤና አገሌግልት ሥርዓቱን የፊይናንስ ምንጭ ሇማጎሌበት 

ከመዋጮው ገንብ ክምችት ሊይ ሇመጠባበቂያ የሚይውን ቀንሶ ቀሪውን 

መንግሥት በሚሰጠው መመሪያ መሠረት ኢንቨስት ሉያዯርግ ይችሊሌ፡፡  

6. መዋጮው የጤና አገሌግልት ወጪዎችን ሇመሸፇን የማይችሌ ሆኖ ሲገኝ ወይም 

ወጪውን ሇመሸፇን ከሚያስፇሌገው በሊይ ሆኖ ሲገኝ የመዋጮ መጠኑ 

እንዱጨመር ወይም የዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (5) ዴንጋጌ እንዯተጠበቀ ሆኖ 

የመዋጮ መጠኑ እንዯቀነስ ኤጀንሲው አጥንቶ ሇመንግስት የውሳኔ ሃሳብ 

ያቀርባሌ። 

5. የቅብብልሽ ሥርዓት 

1. ማንኛውም ተጠቃሚ ከዴንገተኛ የሔክምና እርዲታ በስተቀር በዙህ ዯንብ አንቀጽ 

3 መሠረት የጤና አገሌግልት ሇማግኘት የቅብብልሽ ሥርዓቱን መከተሌ 

አሇበት፡፡ 

2. የቅብብልሽ ሥርዓቱን ተሊሌፍ የተገኘ ተጠቃሚ ከጠቅሊሊ የሔክምና ወጪው 

ውስጥ 50 በመቶ እንዱከፌሌ ይዯረጋሌ፡፡ 

6. ስሇጤና ተቋም ግዳታዎች 

1. ማንኛውም የጤና ተቋም ዯረጃውን የጠበቀ የጤና አገሌግልት ከኤጀንሲው ጋር 

በገባው ውሌ በተተመነው ዋጋ መሠረት ሇተጠቃሚዎች መስጠት አሇበት፡፡ 

2. የጤና ተቋማት ዯረጃውን የጠበቀ አገሌግልት ስሇመስጠታቸውና ላልች የጥራት 

መስፇርቶችን ስሇማሟሊታቸው በየጊዛው ሇሚዯረግ ግምገማ መረጃዎችን 

ሇኤጀንሲዉ ተዯራሽ ማዴረግ አሇባቸው። 

3. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የተዯነገገውን የተሊሇፇ ማንኛዉም የጤና ተቋም 

አግባብ ባሇው ህግ መሠረት በወንጀሌና በፌትሏ ብሓር ተጠያቂ ይሆናሌ፡፡ 

7. ስሇህክምና ወጪዎች ክፌያ 

1. ማንኛውም የጤና አገሌግልት ተቋም የክፌያ መጠየቂያ ሰነድቹን አገሌግልት 

የሰጠበት ወር ባሇቀ በ45 ቀን ዉስጥ አጠቃል ሇኤጀንሲው ማቅረብ አሇበት፡፡ 
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2. ኤጀንሲው የክፌያ መጠየቂያ ሰነደ ከዯረሰዉ በኋሊ ቢበዚ በሶስት ወር ውስጥ 

ሂሳቡን አጣርቶ ሇጤና ተቋሙ መክፇሌ አሇበት፡፡ 

3. ማንኛውም የጤና አገሌግልት ተቋም የክፌያ መጠየቂያ ሰነድቹን በዙህ አንቀጽ 

ንዐስ አንቀጽ (1) በተመሇከተው የጊዛ ገዯብ ውስጥ ካሊቀረበ ጊዛ ባሇፇባቸው 

የክፌያ ጥያቄዎች ሊይ 1 በመቶ መቀጫ ይታሰብበታሌ፡፡ 

4. ኤጀንሲው ትክክሇኛ የክፌያ መጠየቂያ ሰነዴ ቀርቦሇት በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 

(2) በተመሇከተው የጊዛ ገዯብ ውስጥ ክፌያውን በቂ ባሌሆነ ምክንያት ያሌፇጸመ 

እንዯሆነ ሇገየዉ ክፌያ በወቅቱ የባንክ ማበዯሪያ ወሇዴ ተመን መሠረት መቀጫ 

ጨምሮ ይከፌሊሌ። 

5. የቅዴመ አገሌግልት ክፌያ የሚዯረግሊቸው የጤና ተቋማትና የጤና አገሌግልት 

ዓይነቶች ኤጀንሲው በሚያወጣው መመሪያ ይወሰናለ። 

8. ስሇስጋት ተጋሊጭነት አስተዲዯር 

ኤጀንሲው የማህበራዊ ጤና መዴህን ሥርዓቱን የፊይናንስ አቋም ከስጋት ተጋሊጭነት 

ሇመጠበቅ፡- 

1. ተጠቃሚዎች ሇተመሊሊሽ ህክምና 5 በመቶ ቀጥተኛ ክፌያ እንዱፇጽሙ በማዴረግ 

በማህበራዊ ጤና መዴህን ሥርዓቱ ያሇአግባብ የመጠቀም ዴርጊት እንዲይፇጸም 

ይከሊከሊሌ፤ 

2. የጤና ተቋም ያቀረበው የክፌያ ጥያቄ ከተሰጠው የጤና አገሌግልት ጋር ሲነፃፀር 

የተጋነነ ሆኖ ሲታይ ክፌያውን ከመፇጸሙ በፉት አስፇሊጊ የማጣራት ሥራዎችን 

ያካሂዲሌ፤ 

3. እንዯአስፇሊጊነቱ የጠሇፊ ዋስትናን ጨምሮ ላልች የስጋት ተጋሊጭነት መቀነሻ 

ዳዎችን ተግባራዊ ያዯርጋሌ፡፡ 

9. ስሇተጠቃሚ መታወቂያ ዯብተር፤ 

ማንኛውም የማህበራዊ ጤና መዴህን ሥርዓት ተጠቃሚ በዙህ ዯንብ መሠረት የጤና 

አገሌግልት ሇማግኘት ኤጀንሲው በሚያወጣው መመሪያ መሠረት የተሰጠ የመታወቂያ 

ዯብተር መያዜ አሇበት፡፡ 

10. መመሪያ የማውጣት ሥሌጣን 

ኤጀንሲው ይህን ዯንብ ሇማስፇጸም የሚያስፇሌጉ መመሪያዎችን ማውጣት ይችሊሌ፡፡ 

11. ዯንቡ የማጸናበት ጊዛ 
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ይህ ዯንብ ከሏምላ 1 ቀን 2005 ዓ.ም ጀምሮ የፀና ይሆናሌ፡፡ 

 

አዱስ አበባ ህዲር 19 ቀን 2005 ዓ.ም 

ኃይሇማርያም ዯሳሇኝ 

የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ጠቅሊይ ሚኒስትር 

 

 

 

 

 

 

 

 

አዋጅ ቁጥር 714/2003 

የመንግሥት ሠራተኞች ጡረታ አዋጅ 

የማህበራዊ ዋስትናን ስርዓት በማስፊፊት ዯረጃ በዯረጃ ሇዛጎች እንዱዲረስ ማዴረግ ከአገሪቷ 

ማህበራዊ ፕሉሲ አንደ አካሌ በመሆኑ፤ 

የስርዓቱ ተጠናክሮ መቀጠሌ ሇማህበራዊ ፌትሔ፣ ሇኢንደስትሪ ሰሊም፣ ሇዴህነት ቅነሳና 

ሇሌማት ጉሌህ አስተዋፆ ስሇሚኖረው፤ 

በሥራ ሊይ ያሇውን የመንግሥት ሠራተኞች የጡረታ ዏቅዴ አቅም በሚፇቅዯው መጠን 

ማጠናከርና ሔጏቹን ማሻሻሌና ማጠቃሇሌ አስፇሊጊ ሆኖ በመገኘቱ፤ 

በኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሔገ መንግሥት አንቀጽ 55(1) መሠረት   

የሚከተሇው ታውጇሌ፡፡ 

ክፌሌ አንዴ 

ጠቅሊሊ 
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1. አጭር ርዕስ 

ይህ አዋጅ “የመንግስት ሠራተኞች ጡረታ አዋጅ ቁጥር 714/2003” ተብል ሉጠቀስ 

ይችሊሌ፡፡ 

2. ትርጓሜ 

የቃለ አገባብ ላሊ ትርጉም የሚያሰጠው ካሌሆነ በስተቀር በዙህ አዋጅ ወስጥ፡- 

1. “የመንግስት ሠራተኛ” ማሇት በመንግስት መሥሪያ ቤት፣ በመንግስት የሌማት 

ዴርጅት ወይም በመንግስት በሚካሄዴ ፔሮጀክት ወይም ፔሮግራም በቋሚነት 

ወይም ሇተወሰነ ጊዛ ወይም ሇተወሰነ ሥራ በመቀጠር በየወሩ ዯመወዜ 

እየተከፇሇው የሚሠራ ሰው ሲሆን የመንግስት ተሿሚዎችን፣ የምክር ቤት አባሊትን፣ 

የመከሊከያ ሠራዊትን እና የፕሉስ አባሊትን ይጨምራሌ፤74 

2. "ከፌተኛ የመንግሥት ኃሊፉ" ማሇት ሚኒስትር፣ ሚኒስትር ዳኤታ፣ ምክትሌ 

ሚኒስትር ወይም ተመሳሳይ ዯረጃ ያሇው የመንግሥት ኃሊፉ ነው፤ 

3. "የምክር ቤት አባሌ” ማሇት አፇጉባኤን፣ ምክትሌ አፇ-ጉባኤን እና ማንኛውንም   

የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ የህዜብ ተወካዮች ምክር ቤት 

አባሌን ያጠቃሌሊሌ፤ 

4. "አፇጉባዔ" ወይም "ምክትሌ አፇጉባዔ" ማሇት የሔዜብ ተወካዮች ምክር ቤት 

ወይም የፋዳሬሽን ምክር ቤት አፇጉባዔ ወይም ምክትሌ አፇጉባዔ ነው፤ 

5. "የመንግሥት መሥሪያ ቤት" ማሇት ሙለ በሙለ ወይም በከፉሌ በመንግሥት 

በጀት የሚተዲዯር መሥሪያ ቤት፣ ተቋም ወይም አካሌ ሲሆን በራሳቸው ገቢ 

የሚተዲዯሩ መንግሥታዊ ተቋማትና የሌማት ዴርጅቶችን ይጨምራሌ፤ 

6. "መንግሥት" ማሇት በኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ የፋዳራሌ 

መንግሥት እና የክሌሌ መንግሥታትን ያጠቃሌሊሌ፤ 

7. "ክሌሌ" ማሇት በኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሔገ መንግሥት 

አንቀጽ 47(1) የተመሇከተው ማንኛውም ክሌሌ ሲሆን የአዱስ አበባና የዴሬዲዋ 

ከተሞች አስተዲዯሮችን ይጨምራሌ፤ 

8. "የመከሊከያ ሠራዊት አባሌ" ማሇት በአገር መከሊከያ ሠራዊት ውስጥ በመከሊከያ 

ሠራዊት መተዲዯሪያ ሔጎች መሠረት በቋሚነት ተቀጥሮ ወታዯራዊ አገሌግልት 

የሚሰጥ ማናቸውም ሰው ነው፤ 
                                                           
74 በ21/61 (2007) አ.907 አንቀፅ 2(1) ተሻሻሇ፡፡ 
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9. "የፕሉስ አባሌ" ማሇት በፋዳራሌ ወይም በክሌሌ መንግሥት በፕሉስ መተዲዯሪያ 

ሔጎች መሠረት በቋሚነት ተቀጥሮ አገሌግልት የሚሰጥ ማንኛውም ሰው ነው፤ 

10. "ሲቪሌ መንግሥታዊ አገሌግልት" ማሇት በመከሊከያ ሠራዊት እና በፕሉስ 

አባሌነት ሳይሆን በላልች የመንግሥት ሠራተኞች የሚፇጸም አገሌግልት ነው፤ 

11. "ወታዯራዊ አገሌግልት" ማሇት በአገር መከሊከያ ሠራዊት አባሊት የሚፇጸም 

አገሌግልት ነው፤ 

12. "የፕሉስ አገሌግልት" ማሇት በፕሉስ አባሊት የሚፇጸም አገሌግልት ነው፤ 

13. "የሌማት ዴርጅት" ማሇት የመንግሥት የሌማት ዴርጅቶችንና ከ50 በመቶ ያሊነሰ 

የካፑታሌ ዴርሻ የመንግሥት የሆነባቸውን ዴርጅቶችን ያጠቃሌሊሌ፤ 

14. “አበሌ” ማሇት የአገሌግልት ጡረታ አበሌ፣ የጤና ጉዴሇት ጡረታ አበሌ፣ የጉዲት 

ጡረታ አበሌ ወይም የተተኪዎች ጡረታ አበሌ ሲሆን የዲረጎት አበሌን 

ይጨምራሌ፤75 

15. "ዯመወዜ" ማሇት ሇሥራ ግብርና ሇማንኛውም ላሊ ጉዲይ ተቀናሽ የሚሆነው ሂሣብ 

ሳይነሣሇት አንዴ ሠራተኛ በመዯበኛ የሥራ ሰዓት ሇሚሰጠው አገሌግልት 

የሚከፇሇው መለ የወር ዯመወዜ ነው፤ 

16. "ባሇመብት" ማሇት በዙህ አዋጅ ዴንጋጌዎች መሠረት አበሌ የሚያገኝ ወይም 

አበሌ ሇማግኘት የሚያስፇሌጉትን ሁኔታዎች የሚያሟሊ ሠራተኛ ወይም ተተኪ 

ነው፤ 

17. "ተተኪ" ማሇት በዙህ አዋጅ አንቀጽ 40(3) የተረሩትን ያጠቃሌሊሌ፤ 

18. "የመንግሥት ሠራተኞች ጡረታ ዏቅዴ" ማሇት በዙህ አዋጅ ሇሚሸፇኑ የመንግሥት 

ሠራተኞች የጡረታ አበሌ ክፌያና አገሌግልት ሇመስጠት የተቋቋመ ስርዓት ነው፤ 

19. “ሇተወሰነ ጊዛ ወይም ሇተወሰነ ሥራ” ማሇት በመንግስት መሥሪያ ቤት፣ 

በመንግስት የሌማት ዴርጅት ወይም በመንግስት በሚካሄዴ ፔሮጀከት ወይም 

ፔሮግራም ውስጥ በጊዛያዊነት ወይም ሇቁርጥ ሥራ ከ45 ቀናት ሊሊነሰ ጊዛ 

በመቀጠር በየወሩ ዯመወዜ እየተከፇሇበት የሚከናወን ሥራ ሲሆን በቀን ሥራ፣ 

                                                           
75 በ21/61 (2007) አ.907 አንቀፅ 2(1) ተሻሻሇ፡፡ 
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በጥጥ ሇቀማ፣ በሸንኮራ አገዲ ቆረጣ እና ላልች መሰሌ በየዓመቱ እየተዯጋገሙ 

የሚከናወኑ ሥራዎችን አይጨምርም፤76 

20. "የጡረታ ፇንድች" ማሇት በዙህ አዋጅ መሠረት ሇሚሰበሰብ የጡረታ መዋጮና 

ሇሚፇጸም የአበሌ ክፌያ ተግባር የተቋቋሙ የመንግሥት ሠራተኞች የጡረታ 

ፇንድች ናቸው፤ 

21. "ሰው" ማሇት የተፇጥሮ ሰው ወይም በሔግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካሌ ነው፤ 

22. "ኤጀንሲ" ማሇት በሚኒስትሮች ምክር ቤት ዯንብ ቁጥር 203/2003 የተቋቋመው 

የመንግሥት ሠራተኞች ማህበራዊ ዋስትና ኤጀንሲ ነው፡፡ 

23. በወንዴ ፆታ የተገሇጸው የሴትንም ያካትታሌ። 

3. የተፇጻሚነት ወሰን 

1. የኢትዮጵያ ተወሊጅ የሆኑ የውጭ ዛጎችን የጡረታ ጥቅም የሚመሇከተው የአዋጅ 

ቁጥር 270/1994 ዴንጋጌ እና አገሪቷ ተዋዋይ ወገን የሆነችባቸው ዓሇም አቀፌ 

ስምምነቶች እንዯተጠበቁ ሆኖ ይህ አዋጅ በዛግነት ኢትዮጵያዊ ሇሆኑ የመንግሥት 

ሠራተኞች ተፇጻሚ ይሆናሌ፡፡ 

2. የዙህ አዋጅ አንቀጽ 52(4) ዴንጋጌ እንዯተጠበቀ ሆኖ በአዋጅ ቁጥር 653/2001 

አንቀጽ 54 መሠረት መብቶቻቸውንና ጥቅሞቻቸውን እንዱያጡ የተዯረጉ ከፌተኛ 

የመንግሥት ኃሊፉዎችንና የምክር ቤት አባሊትን በሚመሇከት የዙህ አዋጅ አንቀጽ 

19(5)፣ አንቀፅ 20(2)፣ አንቀፅ 21(2) ፣አንቀፅ 22(3) እና አንቀፅ 23(2) ተፇጻሚ 

አይሆኑም። 

ክፌሌ ሁሇት 

ስሇማህበራዊ ዋስትና ምዜገባና መሇያ ቁጥር 

4. ምዜገባ 

1. ማንኛውም የመንግሥት መሥሪያ ቤት መስሪያ ቤቱ የተቋቋመበትን ሔግ፣ 

የመንግሥት ሠራተኛው ሇመጀመሪያ ጊዛ ሲቀጠር የሞሊውን የሔይወት ታሪክ፣ 

የተሰጠውን የቅጥር ዯብዲቤ እና ላልች በኤጀንሲው የሚወሰኑ መረጃዎችን 

ሇምዜገባ ሇኤጀንሲው ማቅረብ አሇበት፡፡ 

                                                           
76 በ21/61 (2007) አ.907 አንቀፅ 2(2) አዱስ የገባ ሲሆን ነባሮቹ አንቀጾች ከ19 እስከ 22 እንዯቅዯም 
ተከተሊቸው ከ20 እስከ 23 ሆነው  
   ተሸጋሽገዋሌ፡፡    
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2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት የሚቀርቡ የምዜገባ መረጃዎች፡- 

ሀ/ ነባር የመንግሥት መሥሪያ ቤቶችንና የመንግሥት ሠራተኞችን የሚመሇከቱ 

 ሲሆን ኤጀንሲው በሚወስነው የጊዛ ገዯብ ውስጥ፤ 

ሇ/ ይህ አዋጅ ከጸናበት ቀን በኋሊ የተቋቋመ የመንግሥት መሥሪያ ቤትን ወይም 

 የተቀጠረ የመንግሥት ሠራተኛን የሚመሇከት ሲሆን መሥሪያ ቤቱ በተቋቋመ 

 ወይም ሠራተኛው በተቀጠረ 60 ቀናት ውስጥ፤  

መቅረብ አሇባቸው። 

5. የማህበራዊ ዋስትና መሇያ ቁጥር 

1. ማንኛውም የመንግሥት መሥሪያ ቤት ወይም የመንግሥት ሠራተኛ የምዜገባ 

ማስረጃ ተሟሌቶ ሲቀርብ የማህበራዊ ዋስትና መሇያ ቁጥር ይሰጠዋሌ፤ ሆኖም 

የመንግሥት መስሪያ ቤቱ ወይም ሠራተኛው የግብር ከፊይ መሇያ ቁጥር ካሇው 

ይኽው ቁጥር የማኅበራዊ ዋስትና መሇያ ቁጥር ጭምር ሆኖ እንዱያገሇግሌ 

ይዯረጋሌ፡፡ 

2. ማንኛውም የመንግሥት ሠራተኛ ወዯ ላሊ የመንግሥት መሥሪያ ቤት ሲዚወር 

ወይም በላሊ የመንግሥት መሥሪያ ቤት ወይም በጡረታ ዏቅዴ በተሸፇነ የግሌ 

ዴርጅት ሲቀጠር የማህበራዊ ዋስትና መሇያ ቁጥሩን ሇተዚወረበት ወይም 

ሇተቀጠረበት የመንግሥት መሥሪያ ቤት ወይም የግሌ ዴርጅት የማሳወቅ ግዳታ 

አሇበት፡፡ 

6. የምዜገባ መረጃ ሇውጥን ስሇማሳወቅ 

1. ማንኛውም የመንግሥት መሥሪያ ቤት የራሱንና የመንግሥት ሠራተኛውን 

የምዜገባ መረጃ የሚመሇከት ሇውጥ ሲያጋጥም ሇውጡ ከተከሰተበት ቀን ጀምሮ 

በ60 ቀናት ውስጥ የተከሰተውን ሇውጥ ከዯጋፉ ማስረጃ ጋር አያይዝ ሇኤጀንሲው 

በማቅረብ ማሳወቅ አሇበት፡፡ 

2. እያንዲንደ የመንግሥት ሠራተኛ የቤተሰብ ሁኔታን የሚመሇከት የመረጃ ሇውጥ 

ሲያጋጥመው ከዯጋፉ ማስረጃ ጋር ሇሚሰራበት የመንግሥት መሥሪያ ቤት 

በማቅረብ ማሳወቅ አሇበት፡፡ 

3. አበሌ በመቀበሌ ሊይ የሚገኝ ባሇመብት በምዜገባ መረጃው ሊይ ሇውጥ 

ሲያጋጥመው ሇውጡ ከተከሰተበት ቀን ጀምሮ በ6ዏ ቀናት ውስጥ ከዯጋፉ ማስረጃ 

ጋር ሇኤጀንሲው በማቅረብ ማሳወቅ አሇበት፡፡ 
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4. ማንኛውንም የመንግሥት መሥሪያ ቤት፣ የመንግሥት ሠራተኛ ወይም ባሇመብት 

የሚመሇከት የምዜገባ መረጃ ሇውጥ ማሳወቂያ ሲቀርብ የማህበራዊ ዋስትና 

የምዜገባ መሇያ ቁጥሩ መጠቀስ አሇበት፡፡ 

5. የማህበራዊ ዋስትና የምዜገባ መሇያ ቁጥር የተሰጠው የመንግሥት መሥሪያ ቤት 

በመፌረሱ፣ በመከፊፇለ ወይም በመቀሊቀለ ምክንያት ሠራተኞቹን እንዱረከብ 

የተዯረገው የመንግሥት መሥሪያ ቤት በ60 ቀናት ውስጥ ይህንኑ ሇኤጀንሲው 

በጽሐፌ ማሳወቅ አሇበት፡፡ 

6. የማህበራዊ ዋስትና የምዜገባ መሇያ ቁጥር የተሰጠው የመንግሥት የሌማት 

ዴርጅት ወዯ ግሌ ይዝታ ሲዚወር ዜውውሩን ያስፇጸመው መንግሥታዊ አካሌ በ6ዏ 

ቀናት ውስጥ ይህንኑ ሇኤጀንሲው በጽሐፌ ማሳወቅ አሇበት፡፡ 

7. የምዜገባ መረጃን አሇማቅረብ የሚያስከትሇው ውጤት 

1. በዙህ ክፌሌ በተመሇከተው መሠረት የምዜገባ መረጃዎችን አዯራጅቶ የማይዜና 

በወቅቱ ሇኢጀንሲው የማያስተሊሌፌ የመንግሥት መሥሪያ ቤት የሚመሇከተው 

ኃሊፉ በዙህ አዋጅ አንቀጽ 61 መሠረት ይቀጣሌ። 

2. በዙህ ክፌሌ በተመሇከተው መሠረት የመረጃ ሇውጥን በወቅቱ ሇማያቀርብ 

የመንግሥት ሠራተኛ ወይም ባሇመብት ሇተተኪዎቹ የሚወሰነው አበሌ አስቀዴሞ 

በኤጀንሲው ተዯራጅቶ በተያው መረጃ መሠረት ይሆናሌ፡፡ 

ክፌሌ ሦስት 

ስሇጡረታ ዏቅዴ፣ ፇንድችና መዋጮዎች 

8. ስሇመንግሥት ሠራተኞች ጡረታ ዏቅዴ መቋቋም 

የመንግሥት ሠራተኞች ጡረታ ዏቅዴ በዙህ አዋጅ ተቋቁሟሌ፡፡ 

9. ስሇጡረታ ፉንድች መቋቋም 

የሚከተለት የመንግሥት ሠራተኞች ጡረታ ፇንድች በዙህ አዋጅ ተቋቁመዋሌ፡- 

1. የሲቪሌ መንግሥታዊ አገሌግልት ጡረታ ፇንዴ፤ 

2. የወታዯራዊ እና የፕሉስ አገሌግልት ጡረታ ፇንዴ። 

10. የሲቪሌ መንግሥታዊ አገሌግልት ጡረታ ፇንዴ መዋጮዎች 

ሇሲቪሌ መንግሥታዊ አገሌግልት ጡረታ ፇንዴ በመንግሥት ሠራተኛው ዯመወዜ 

ሊይ  ተመሥርቶ የሚዯረገው መዋጮ እንዯሚከተሇው ይሆናሌ፡፡ 

1. በመንግሥት መሥሪያ ቤቱ 11 በመቶ፤ 
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2. በመንግሥት ሠራተኛው 7 በመቶ። 

11. የወታዯራዊ እና የፕሉስ አገሌግልት ጡረታ ፇንዴ መዋጮዎች 

ሇወታዯራዊ እና ሇፕሉስ አገሌግልት ጡረታ ፇንዴ በመንግሥት ሠራተኛው ዯመወዜ 

ሊይ  ተመስርቶ የሚዯረገው መዋጮ እንዯሚከተሇው ይሆናሌ፡- 

1. በመንግሥት መሥሪያ ቤቱ 25 በመቶ፤  

2. በመንግሥት ሠራተኛው 7 በመቶ ፡፡ 

12. የጡረታ መዋጮ ክፌያ 

1. እያንዲንደ የመንግሥት መሥሪያ ቤት የሠራተኞቹን የጡረታ መዋጮ 

ከዯመወዚቸው ቀንሶና የራሱን መዋጮ ጨምሮ ሇጡረታ ፇንዴ በየወሩ የመክፇሌ 

ግዳታ አሇበት፡፡ 

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የተገሇጸው የጡረታ መዋጮ ሇሠራተኞች የወር 

ዯመወዜ ከተከፇሇበት ወር መጨረሻ ቀን አንስቶ በ30 ቀናት ውስጥ ሇጡረታ 

ፇንደ ገቢ መዯረግ  አሇበት፡፡ 

3. ከሠራተኞቹ ዯመወዜ ሉቀነስ የሚገባውን መዋጮ ሳይቀንስ የቀረ የመንግሥት 

መሥሪያ ቤት ክፌያውን ራሱ ሇመፇጸም ኃሊፉ ይሆናሌ፡፡ 

4. በዙህ አንቀጽ በንዐስ አንቀጽ (1) የተዯነገገው ቢኖርም ሙለ በሙለ ወይም 

በከፉሌ በመንግሥት በጀት የሚተዲዯሩ የፋዳራሌና የክሌሌ መንግሥት መሥሪያ 

ቤቶችና የመንግሥት ሠራተኞች ጡረታ መዋጮ እንዯ አግባቡ በገንብና ኢኮኖሚ 

ሌማት ሚኒስቴር77 እና በሚመሇከታቸው የክሌሌ አካሊት በዙህ አንቀጽ ንዐስ 

አንቀጽ (2) በተጠቀሰው ጊዛ ውስጥ ተሰብስቦ በቀጣዩ ወር የመጀመሪያዎቹ የስራ 

ቀናት ሇጡረታ ፇንደ ገቢ ይዯረጋሌ፡፡ 

5. በራሳቸው ገቢ የሚተዲዯሩ /ባሇበጀት ያሌሆኑ/ የመንግሥት መሥሪያ ቤቶችና 

ሠራተኞች ወርሃዊ የጡረታ መዋጮ ኤጀንሲው በሚወክሊቸው አካሊት አማካኝነት 

በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) በተጠቀሰው ጊዛ ውስጥ ተሰብስቦ በቀጣዩ ወር 

የመጀመሪያዎቹ የስራ ቀናት ሇጡረታ ፇንደ ገቢ ይዯረጋሌ። 

6. ኤጀንሲው በዙህ አንቀጽ መሠረት የሚሰበሰበው የጡረታ መዋጮ በትክክሌ ገቢ 

ስሇመዯረጉ የመቆጣጠር ሥሌጣን ይኖረዋሌ። 

                                                           
77 በ22/1292008) አ.916 አንቀፅ 9(6) የገንብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴር ሆኗሌ፡፡ 
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7. የክሌሌ መንግሥት መሥሪያ ቤቶች የሚፇሇግባቸውን የጡረታ መዋጮ በወቅቱ 

ገቢ አሇማዴረጋቸውንና የገንቡ መጠን በኤጀንሲው ሲገሇጽሇት የገንብና 

ኢኮኖሚ ሌማት ሚኒስቴር የፋዳራለ መንግሥት ዴጎማ ከሚያዯርግሊቸው በጀት 

ሊይ የመዋጮ ገንቡን ቀንሶ ሇጡረታ ፇንደ ገቢ ያዯርጋሌ፡፡ 

8. ኤጀንሲው ወይም ውክሌና የተሰጠው አካሌ ተገቢውን የጡረታ መዋጮ ሇጡረታ 

ፇንደ ገቢ ሳያዯርግ ከ3 ወር በሊይ የቆየ የመንግሥት መሥሪያ ቤት መንግሥት 

ከሚመዴብሇት በጀት ወይም በባንክ ካሇው ሂሣብ ሊይ ተቀንሶ ገቢ እንዱሆን 

የማስዯረግ ሥሌጣን ይኖረዋሌ። 

9. ማንኛውም ባንክ በኤጀንሲው ወይም ውክሌና በተሰጠው አካሌ ሲጠየቅ በዙህ 

አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት የሚሰበሰበውን የጡረታ መዋጮ ያሇምንም 

ቅዴመ ሁኔታ ከመንግሥት መሥሪያ ቤቱ ሂሣብ ሊይ ቀንሶ ሇኤጀንሲው ወይም 

ውክሌና ሇተሰጠው አካሌ ገቢ የማዴረግ ግዳታ አሇበት፡፡ 

10. በጡረታ ዏቅደ ሇተሸፇኑ ሠራተኞች ዯመወዜ የሚከፌሌ የመንግሥት መሥሪያ 

ቤት የባንክ ሂሳቡ የሚገኝበትን የባንክ ቅርንጫፌና የሂሣብ ቁጥሩን ሇኤጀንሲው 

በጽሁፌ የማሳወቅ፣ የባንኩ አዴራሻና የሂሣብ ቁጥሩ ሲሇወጥም ሇውጡ ከተከሰተበት 

ቀን አንስቶ በ15 ቀናት ውስጥ ሇኤጀንሲው በጽሁፌ የመግሇጽ ግዳታ አሇበት፡፡ 

11. ኤጀንሲው ወይም ውክሌና የተሰጠው አካሌ በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (9) 

መሠረት ሉሰበሰብ ያሌቻሇን ውዜፌ የጡረታ መዋጮ ግብር የመክፇሌ 

ግዳታቸውን ያሌተወጡ ግብር ከፊዬች ሃብት በመያዜና በመሸጥ የግብር አሰባሰብ 

የሚከናወንበትን ስርዓት ሇመወሰን የገንብና ኢኮኖሚ ሌማት ሚኒስቴር የወጣውን 

መመሪያ በመከተሌ በቀጥታ የመንግሥት መሥሪያ ቤቱን ንብረት በጨረታ 

በመሸጥ ገቢ የማስዯረግ ሥሌጣን ይኖረዋሌ። 

12. በዙህ አዋጅ አንቀጽ 19 ንዐስ አንቀጽ (7) መሠረት የሚወሰነው የጡረታ አበሌ 

በጡረታ ፇንዴ ሊይ ሇሚያስከትሇው ተጽዕኖ የመንግሥት ሠራተኛው በሔጉ 

መሠረት ጡረታ ሇመውጣት ሇሚቀረው ጊዛ በየወሩ ሉከፇሌ የሚገባው የጡረታ 

መዋጮ ታስቦ በቅዴሚያ በመንግሥት መሥሪያ ቤቱ ገቢ መዯረግ አሇበት፡፡ 

13. ከኃሊፉነት ሇተነሱ ከፌተኛ የመንግሥት ኃሊፉዎችና የምክር ቤት አባሊት 

የሚከፇሇው የጡረታ አበሌ በጡረታ ፇንዴ ሊይ ሇሚያስከትሇው ተጽዕኖ የጡረታ 

መውጫ ዕዴሜ ሇመዴረስ ሇሚቀረው ጊዛ በየወሩ ሉከፇሌ የሚገባው የጡረታ 
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መዋጮ ታስቦ በገንብና ኢኮኖሚ ሌማት ሚኒስቴር ሇጡረታ ፇንዴ በቅዴሚያ 

ገቢ መዯረግ አሇበት፡፡ 

14. በዙህ አንቀፅ ንዐስ አንቀጽ (2) መሰረት የሚፇሇግበትን የጡረታ መዋጮ በ30 ቀን 

ውስጥ ገቢ ያሊዯረገ የመንግስት የሌማት ዴርጅት ወይም በራሱ ገቢ የሚተዲዯር 

የመንግስት መሥሪያ ቤት ገቢ ባሌተዯረገው የጡረታ መዋጮ ሊይ ዯመወዜ 

ከተከፇሇበት ቀጥል ካሇው ወር የመጀመሪያ ቀን አንስቶ በባንክ ማስቀመጫ ወሇዴ 

መጠን መሰረት ከሚታሰብ ወሇዴ እና አምስት በመቶ (5%) ቅጣት ጨምሮ 

የመክፇሌ ግዳታ ይኖርበታሌ፡፡78 

15. ከጡረታ መዋጮ ገንብ ሊይ ቀንሶ ሇአገሌግልት ክፌያ፣ ገንብ ሇማስተሊሇፉያ፣ 

ሇዕዲ መክፇያ ወይም ሇማንኛውም አገሌግልት መጠቀም የተከሇከሇ ነው፡፡ 

16. ኤጀንሲው የጡረታ መዋጮ ገቢን ከመሰብሰብና ከማስፇፀም ጋር የተያያዘ 

ማናቸውንም ስራዎች ሇላልች አካሊት ውክሌና በመስጠት ማሰራት ይችሊሌ፡፡ 

17. የጡረታ መዋጮ ክፌያ ከማንኛውም ዕዲ ክፌያ ቅዴሚያ ይኖረዋሌ፡፡ 

13. የጡረታ ፇንድች አስተዲዯር 

በዙህ አዋጅ አንቀጽ 9 የተቋቋሙትን የጡረታ ፇንድች የሚያስተዲዴረው ኤጀንሲው 

ይሆናሌ፡፡ 

14. የጡረታ ፇንድች አጠቃቀም 

1. የጡረታ ፇንድቹ ጥቅም ሊይ የሚውለት፡- 

ሀ/ በዙህ አዋጅ የተመሇከቱትን የጡረታ አበሌ ክፌያዎች ሇመፇጸም፤ 

ሇ/ ሇትሬዠሪ ቦንዴ መግዣና የገንብና ኢኮኖሚ ሌማት ሚኒስቴር በሚያወጣው   

   መመሪያ ሇሚወሰኑ  ላልች አትራፉና አስተማማኝ ኢንቨስትመንቶች፤ እና 

ሏ/ ሇአጀንሲው አስተዲዯራዊ ወጪዎች፤ 

ብቻ ይሆናሌ፡፡ 

2. የጡረታ ፇንድች በማናቸውም የዕዲ ክፌያ ምክንያት ሉከበሩ ወይም ሉያዘ 

አይችለም። 

15. የአክችዋሪ ግምገማ 

                                                           
78 በ21/61 (2007) አ.907 አንቀፅ 2 (3) የተጨመረ ሲሆን  ነባሮቹ አንቀጾች ከ14 እስከ 16 እንዯቅዯም 
ተከተሊቸው ከ15 እስከ 17 ሆነው  
   ተሸጋሽገዋሌ፡፡  
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የመንግሥት ሠራተኞች የጡረታ ዏቅዴ በየአምስት ዓመቱ በሂሣብ ስላት ባሇሙያዎች 

እንዱገመገም ይዯረጋሌ፡፡ 

ክፌሌ አራት 

ስሇአገሌግልት መንና የጡረታ መውጫ ዕዴሜ 

16. የአገሌግልት መን መቆጠር ስሇሚጀምርበት ጊዛ 

1. የመንግሥት ሠራተኛ የአገሌግልት መን መቆጠር የሚጀምረው በመንግሥት 

ሠራተኛነት ከተቀጠረበት ወይም ከተመዯበበት ቀን አንስቶ ነው፡፡ 

2. ወዯ መንግሥት ይዝታ በተዚወረ ዴርጅት ውስጥ የሚሠራ የመንግሥት ሠራተኛ 

በዙህ አዋጅ ዴንጋጌ መሠረት የሚከፇሇውን የጡረታ መዋጮ ሉሸፌን የሚችሌ 

ፔሮቪዯንት ፇንዴ ያሇው ከሆነ ገንቡ ሙለ በሙለ ሇጡረታ ፇንደ ገቢ ሆኖ 

መዋጮ መከፇሌ ከጀመረበት ጊዛ አንስቶ ያሇው አገሌግልት ይያዜሇታሌ፣ ሆኖም 

የፔሮቪዯንት ፇንዴ ላሇው ከሆነ ዴርጅቱ ወዯ መንግሥት ከተዚወረበት ጊዛ 

አንስቶ አገሌግልቱ ይያዜሇታሌ፡፡ 

3. የመንግሥት ሠራተኛው በግሌ ዴርጅቶች ሠራተኞች የጡረታ ዏቅዴ በሚሸፇን 

የግሌ ዴርጅት የፇጸመው አገሌግልት በዏቅደ መዋጮ መክፇሌ ከጀመረበት ጊዛ 

አንስቶ ይያዜሇታሌ። ሇዙህ አገሌግልት አያያዜ የግሌ ዴርጅቶች ሠራተኞች 

ጡረታ ፇንዴን የሚያስተዲዴረው አካሌ የሠራተኛውን የግሌ መረጃና በግሌ 

ዴርጅቶች ሠራተኞች ጡረታ ፇንዴ የተከፇሇውን የጡረታ መዋጮ ገንብ በአንዴ 

ወር ጊዛ ውስጥ ሇመንግሥት ሠራተኞች ጡረታ ፇንዴ ማዚወር ይኖርበታሌ። 

17. የአገሌግልት መን አቆጣጠር79 

1. የአገሌግልት መን የሚቆጠረው በሙለ ዓመታት፣ በወራትና በቀናት ታስቦ ነው። 

2. በዙህ አዋጅ አንቀጽ 16 ንዐስ አንቀጽ (2) እና (3) የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ 

ሇማንኛውም የመንግሥት ሠራተኛ በተሇያዩ የመንግሥት መሥሪያ ቤቶችና የግሌ 

ዴርጅቶች ሠራተኞች ጡረታ ዏቅዴ ሽፊን ባሇው ዴርጅት የፇጸመው የአገሌግልት 

መን በሙለ ተዲምሮ ይታሰባሌ። 

3. ሇማንኛውም የመንግሥት ሠራተኛ የሚከተሇው አገሌግልቱ ይታሰብሇታሌ፡- 

                                                           
79 በ21/61 (2007) አ. 907 አንቀፅ 2(4) መሰረት የቀዴሞው ንዐስ አንቀጽ 6 ተሰርዝ አዱስ ንዐስ አንቀፆች (6) 
እና (7) የገቡ ሲሆን ነባሩ ንዐሰ አንቀፅ 7 ንዐስ አንቀጽ 8 ሆኖ ተሸጋሽጓሌ፡፡ 
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ሀ/  ከጡረታ መውጫ ዕዴሜ በኃሊ አገሌግልቱ በሔግ መሠረት ተራዜሞሇት በሥራ 

 ሊይ እንዱቆይ የተዯረገበት ጊዛ፤ 

ሇ/ የጡረታ መውጫ ዕዴሜው በመዴረሱ አበሌ ከተወሰነሇት በኃሊ በመንግሥት  

 ውሳኔ ወዯ ሥራ ተመሌሶ አገሌግልት የሰጠበት ጊዛ፤ 

ሏ/ የዯመወዜ ክፌያ ሳይቋረጥ በማናቸውም ምክንያት አገሌግልቱ ተቋርጦ 

የቆየበት  ጊዛ፤ 

መ/ በየወሩ ዯመወዜ እየተከፇሇው ሙለ ጊዛውን በማናቸውም የመንግሥት አካሌ 

 ወይም በሠራተኛ ማህበር በተመራጭነት አገሌግልት የሰጠበት ጊዛ፤ 

ሠ/ በቋሚነት በተቀጠረበት የመንግሥት መሥሪያ ቤት በጊዛያዊነት ሳያቋርጥ  

 በተከታታይ አገሌግልት የሰጠበት ጊዛ፤ 

ረ/ በመንግሥት ትዕዚዜ መንግሥት ከ50 በመቶ በታች የካፑታሌ ዴርሻ በያበት 

 ዴርጅት በማገሌገሌ ያሳሇፇው ጊዛ፤ 

ሰ/ በመንግሥት ውሳኔ በዓሇም አቀፌ ዴርጅት በማገሌገሌ ያሳሇፇው ጊዛ፤ 

ሸ/ በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /4//ሀ/ የተዯነገገው ቢኖርም ከጡረታ መውጫ    

 ዕዴሜ በኃሊ በምክር ቤት አባሌነት አገሌግልት የሰጠበት ጊዛ፡፡ 

4. ሇማንኛውም የመንግሥት ሠራተኛ በዙህ አንቀጽ መሠረት ሇሚያዜሇት 

የአገሌግልት  መን የሚከተሇው አይታሰብሇትም፡- 

ሀ/ አገሌግልቱ በሔጉ መሠረት ካሌተራመ በስተቀር የጡረታ መውጫ ዕዴሜው 

 ከዯረሰበት ከሚቀጥሇው ወር አንስቶ የሚሰጠው አገሌግልት፤ 

ሇ/ ኢትዮጵያ ተዋዋይ ወገን የሆነችበት ማናቸውም ዓሇም አቀፌ ስምምነትና የዙህ 

 አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /3/ /ሠ/ ዴንጋጌ እንዯተጠበቀ ሆኖ በሔጋዊ ፇቃዴ 

 የኢትዮጵያ ዛጋ የሆነ የመንግሥት ሠራተኛ የኢትዮጵያን ዛግነት ከማግኘቱ 

 በፉት በመንግሥት መሥሪያ ቤት ወይም በጡረታ ዏቅዴ በተሸፇነ የግሌ    

ዴርጅት  የሰጠው አገሌግልት፡፡ 

5. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (3) ከፉዯሌ ተራ (ሏ) እስከ (ሸ) የተመሇከተው ጊዛ 

በአገሌግልት መንነት ሉታሰብ የሚችሇው ሠራተኛው ወይም ተመራጩ መክፇሌ 

ያሇበትን የጡረታ መዋጮ የአሰሪውን ዴርሻ ጨምሮ ራሱ የከፇሇ ወይም 

እንዱከፇሌሇት ያዯረገ እንዯሆነ ነው፡፡ 
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6. በዙህ አዋጅ ወይም በግሌ ዴርጅቶች ሠራተኞች የጡረታ አዋጅ መሠረት 

የአገሌግልት ወይም የጤና ጉዴሇት ዲረጎት ተከፌልት የተሰናበተ የመንግስት 

ሠራተኛ ወይም የግሌ ዴርጅት ሠራተኛ እንዯገና በመንግስት ሠራተኛነት 

የተቀጠረ ወይም የተመዯበ ከሆነና የወሰዯውን ዲረጎት መሌሶ ገቢ ካዯረገ የዙህ 

አዋጅ አንቀጽ 16 ንዐስ አንቀጽ (3) እንዯተጠበቀ ሆኖ የቀዴሞው አገሌግልቱ 

ይታሰብሇታሌ፡፡ 

7. በዙህ አዋጅ ወይም በግሌ ዴርጅቶች ሠራተኞች የጡረታ አዋጅ መሠረት ይህ 

የማሻሻያ አዋጅ ከመውጣቱ በፉት የጡረታ መዋጮ ተመሊሽ ተዯርጎሇት የነበረ 

ሰው እንዯገና በመንግስት ሠራተኛነት የተቀጠረ ወይም የተመዯበ ከሆነና 

የወሰዯውን የጡረታ መዋጮ ተመሊሽ ከባንክ የማስቀመጫ ወሇዴ ጭምር መሌሶ 

ገቢ ካዯረገ የዙህ አዋጅ አንቀጽ 16 ንዐስ አንቀጽ (3) ዴንጋጌ እንዯተጠበቀ ሆኖ 

የቀዴሞው አገሌግልቱ ይታሰብሇታሌ፡፡ 

8. የሚኒስትሮች ምክር ቤት ኤጀንሲው በሚያቀርብሇት ጥናት መሠረት በከባዴ 

ወይም ሇጤንነትና ሇሔይወት አስጊ በሆኑ የሥራ መስኮች የተፇጸመ አገሌግልት 

እስከ አጠፋታ እንዱቆጠር ሉወስን ይችሊሌ፡፡ 

18. የጡረታ መውጫ ዕዴሜ 

1. የጡረታ መውጫ ዕዴሜ የመንግሥት ሠራተኛው ሇመጀመሪያ ጊዛ ሲቀጠር 

በቅዴሚያ የመገበውን የሌዯት መን መሠረት በማዴረግ እንዯሚከተሇው 

ይሆናሌ፦ 

ሀ/ ሇመከሊከያ ሠራዊት አባሊት በሠራዊቱ መተዲዯሪያ ሔግ በሚወሰን ዕዴሜ፤ 

ሇ/ ሇፕሉስ አባሊት በፕሉስ መተዲዯሪያ ሔግ በሚወሰን ዕዴሜ፤ 

ሏ/ ሇላልች የመንግሥት ሠራተኞች 60 ዓመት፡፡ 

2. የሚኒስትሮች ምክር ቤት ኤጀንሲው በሚያቀርብሇት ጥናት መሠረት በሌዩ ሁኔታ 

ሇሚታዩ የሙያ መስኮች በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) ከተመሇከተው በሊይ 

የሆነ የጡረታ መውጫ ዕዴሜ ሉወስን ይችሊሌ፡፡ 

3. የሚኒስትሮች ምክር ቤት ኤጀንሲው በሚያቀርብሇት ጥናት መሠረት በከባዴ 

ወይም ሇጤንነትና ሇህይወት አስጊ በሆኑ የሥራ መስኮች ሊይ ሇተሰማሩ 

የመንግሥት ሠራተኞች በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) ከተመሇከተው ያነሰ 

የጡረታ መውጫ ዕዴሜ ሉወስን ይችሊሌ፡፡ 
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ክፌሌ አምስት 

ስሇ አገሌግልት ጡረታ አበሌና ዲረጎት 

19. የአገሌግልት ጡረታ አበሌ 

1. ቢያንስ 10 ዓመት ያገሇገሇ የመንግሥት ሠራተኛ የጡረታ መውጫ ዕዴሜው 

በመዴረሱ ከሥራ ሲሰናበት የአገሌግልት ጡረታ አበሌ እስከ ዕዴሜ ሌኩ 

ይከፇሇዋሌ። 

2. ቢያንስ 10 ዓመት ያገሇገሇ የመንግሥት ሠራተኛ ይህ ማሻሻያ አዋጅ ከፀናበት ቀን 

አንስቶ በራሱ ፌቃዴ ወይም በዙህ አዋጅ ከተጠቀሱት በሆነ ምክንያት አገሌግልት 

ካቋረጠ በዙህ አዋጅ በአንቀጽ 18 ንዐስ አንቀጽ (1) በተዯነገገው መሠረት የጡረታ 

መውጫ ዕዴሜው ሲዯርስ የአገሌግልት ጡረታ አበሌ እስከ ዕዴሜ ሌኩ 

ይከፇሇዋሌ፡፡80 

3. ቢያንስ 25 ዓመት ያገሇገሇ የመንግሥት ሠራተኛ በራሱ ፇቃዴ ወይም በዙህ 

አዋጅ ከተጠቀሱት ውጭ በሆነ ምክንያት አገሌግልት ካቋረጠ የጡረታ መውጫ 

ዕዴሜው ሉዯርስ አምስት ዓመት ከሚቀረው ጊዛ ጀምሮ እስከ ዕዴሜ ሌኩ 

የአገሌግልት ጡረታ አበሌ ይከፇሇዋሌ። 

4. እዴሜው ሇጡረታ ሲዯርስ የጡረታ መብት መከበሩ እንዯተጠበቀ ሆኖ የዙህ 

አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (3) ዴንጋጌ በዱስፔሲን ጉዴሇት ምክንያት አገሌግልቱ 

ሇተቋረጠ የመንግሥት ሠራተኛ ተፇጻሚ አይሆንም። 

5. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የተዯነገገው ቢኖርም ቢያንስ አንዴ መለ የምርጫ 

መን ያገሇገሇ ከፌተኛ የመንግሥት ኃሊፉ ወይም የምክር ቤት አባሌ ከኃሊፉነት 

ሲነሣ ዕዴሜው 50 ዓመት የሞሊው ከሆነ የአገሌግልት ጡረታ አበሌ እስከ ዕዴሜ 

ሌኩ ይከፇሇዋሌ። 

6. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) ወይም (3) ወይም (4) መሠረት አገሌግልቱ  

የተቋረጠ የመንግሥት ሠራተኛ የጡረታ መውጫ ዕዴሜው ሳይዯርስ በጤና 

ጉዴሇት ምክንያት ሇሥራ ብቁ አሇመሆኑ ከተረጋገጠ ይኸው ከተረጋገጠበት ጊዛ 

ቀጥል ካሇው ወር ጀምሮ የአገሌግልት ጡረታ አበሌ እስከ ዕዴሜ ሌኩ 

ይከፇሇዋሌ። የሞተ እንዯሆነም ከሞተበት ጊዛ ቀጥል ካሇው ወር ጀምሮ 

ሇተተኪዎች አበሌ ይከፇሊሌ፡፡ 
                                                           
80 በ21/61 (2007) አ.907 አንቀፅ 2(5) ተሻሻሇ፡፡ 
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7. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የተዯነገገው ቢኖርም የመንግሥት መሥሪያ ቤቱ 

ህሌውና በማክተሙ፣ የሰው ኃይሌ ብዚቱ ከሚፇሌገው በሊይ በመሆኑ ወይም 

ከፔራይቬታይዛሽን ጋር በተያያ ከሥራ እንዱሰናበት ከተዯረገና አገሌግልቱ ከ25 

ዓመት ያሊነሰና ዕዴሜው ከ50 ዓመት ያሊነሰ ከሆነ በሚኒስትሮች ምክር ቤት 

ሲወሰን የአገሌግልት ጡረታ አበሌ እስከ ዕዴሜ ሌክ ይከፇሇዋሌ። 

20. የአገሌግልት ጡረታ አበሌ መጠን 

1. ሇማንኛውም 10 ዓመት ሊገሇገሇ የመንግሥት ሠራተኛ የሚከፇሇው የአገሌግልት 

ጡረታ አበሌ መጨረሻ ባገሇገሇባቸው ሦስት ዓመታት ውስጥ ይከፇሇው የነበረው 

አማካይ ዯመወዜ 30 በመቶ ሆኖ ከ10 ዓመት በሊይ ሇፇጸመው ሇእያንዲንደ 

ዓመት አገሌግልት፡- 

ሀ/ የመከሊከያ ሠራዊት ወይም የፕሉስ አባሌ ሊሌሆነ የመንግሥት ሠራተኛ 1.25 

 በመቶ፤ 

ሇ/ ሇመከሊከያ ሠራዊት ወይም ሇፕሲስ አባሌ 1.65 በመቶ፤  

ተጨምሮ ይታሰባሌ። 

2. ቢያንስ አንዴ ሙለ የምርጫ መን ሊገሇገሇ ከፌተኛ የመንግሥት ኃሊፉ ወይም 

የምክር ቤት አባሌ መጨረሻ ባገሇገሇባቸው ሦስት ዓመታት ውስጥ ይከፇሇው 

የነበረው አማካይ ዯመወዜ 15 በመቶ፤ ከአምስት ዓመት በሊይ ሇተፇጸመ 

ሇእያንዲንደ አገሌግልት መን 1.125 በመቶ ተጨምሮ ይታሰባሌ። 

3. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) ወይም (2) መሠረት የሚወሰነው የአበሌ መጠን 

የመንግሥት ሠራተኛው፣ ከፌተኛ የመንግሥት ኃሊፉው ወይም የምክር ቤት አባለ 

መጨረሻ ባገሇገሇባቸው ሦስት ዓመታት ውስጥ ይከፇሇው ከነበረው አማካይ 

ዯመወዜ 70 በመቶ ሉበሌጥ አይችሌም። 

4. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) እና (2) የተዯነገገው ቢኖርም በግሌ ዴርጅት 

ውስጥ ሇተፇጸመ አገሌግልት የአማካይ የዯመወዜ አያያዜ በግሌ ዴርጅት 

ሠራተኞች ጡረታ ማሻሻያ አዋጅ ቁጥር 908/2007 አንቀጽ 19 ንዐስ አንቀጽ (2) 

የተዯነገገው በተመሳሳይ ተፇጻሚ ይሆናሌ፡፡81 

21. የአገሌግልት ዲረጎት 

                                                           
81 በ21/61 (2007) አ.907 አንቀፅ 2(6) መሰረት አዱስ የተጨመረ ነው፡፡ 
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1. ከአሥር ዓመት ያነሰ አገሌግልት የፇጸመ የመንግሥት ሠራተኛ የጡረታ መውጫ 

ዕዴሜው በመዴረሱ ከሥራ ሲሰናበት የአገሌግልት ዲረጎት ይከፇሇዋሌ፡፡ 

2. ከአንዴ ሙለ የምርጫ መን ያነሰ አገሌግልት ያሇው ከፌተኛ የመንግሥት ኃሊፉ 

ወይም የምክር ቤት አባሌ ከኃሊፉነት ሲነሣ ዕዴሜው 50 ዓመት ወይም በሊይ ከሆነ 

የአገሌግልት ዲረጎት ይከፇሇዋሌ፡፡ 

22. የአገሌግልት ዲረጎት መጠን 

በዙህ አዋጅ አንቀጽ 21 መሠረት የሚከፇሇው ዲረጎት፡- 

1. የመከሊከያ ሠራዊት ወይም የፕሉስ አባሌ ሊሌሆነ የመንግሥት ሠራተኛ ከሥራ 

ከተሰናበተበት ወር በፉት ይከፇሇው የነበረው የ1.25 በመቶ ወር ዯመወዜ 

በአገሇገሇበት ዓመት ቁጥር ተባዜቶ ይታሰባሌ፤ 

2. ሇመከሊከያ ሠራዊት ወይም ሇፕሲስ አባሌ ከሥራ ከተሰናበተበት ወር በፉት 

ይከፇሇው የነበረው የ1.65 በመቶ ወር ዯመወዘ በአገሇገሇበት ዓመት ቁጥር ተባዜቶ 

ይታሰባሌ፤ 

3. ሇከፌተኛ የመንግሥት ኃሊፉ ወይም የምክር ቤት አባሌ ከኃሊፉነት ከተነሣበት ወር 

በፉት ይከፇሇው የነበረው የ1.125 በመቶ ወር ዯመወዜ በአገሇገሇበት ዓመት ቁጥር 

ተባዜቶ ይታሰባሌ፡፡ 

ክፌሌ ስዴስት 

ስሇጤና ጉዴሇት ጡረታ አበሌና ዲረጎት 

23. የጤና ጉዴሇት ጡረታ አበሌ 

1. ቢያንስ 10 ዓመት ያገሇገሇ የመንግሥት ሠራተኛ በጤና ጉዴሇት ምክንያት  

ዯመወዜ የሚያስገኝ ማናቸውንም ሥራ መሥራት የማይችሌ በመሆኑ ከሥራ 

ሲሰናበት የጤና ጉዴሇት ጡረታ አበሌ እስከ ዕዴሜ ሌኩ ይከፇሇዋሌ፡፡ 

2.  ቢያንስ አንዴ ሙለ የምርጫ መን ያገሇገሇ ከፌተኛ የመንግሥት ኃሊፉ ወይም 

የምክር ቤት አባሌ በጤና ጉዴሇት ምክንያት ከኃሊፉነት ከተነሣ የጤና ጉዴሇት 

የጡረታ አበሌ እስከ ዕዴሜ ሌኩ ይከፇሇዋሌ። 

24. የጤና ጉዴሇት ጡረታ አበሌ መጠን 

በዙህ አዋጅ አንቀጽ 23 መሠረት የሚከፇሇው የጤና ጉዴሇት ጡረታ አበሌ በአንቀጽ 

20 መሠረት ይታሰባሌ። 

25. የጤና ጉዴሇት ዲረጎት 
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1.  ከ10 ዓመት ያነሰ አገሌግልት የፇጸመ የመንግሥት ሠራተኛ በጤና ጉዴሇት 

ምክንያት ሇሥራ ብቁ ባሇመሆኑ ከሥራ ሲሰናበት የጤና ጉዴሇት ዲረጎት 

ይከፇሇዋሌ። 

2. ከአንዴ ሙለ የምርጫ መን ያነሰ አገሌግልት ያሇው ከፌተኛ የመንግሥት ኃሊፉ 

ወይም የምክር ቤት አባሌ በጤና ጉዴሇት ምክንያት ከኃሊፉነት ከተነሣ የጤና 

ጉዴሇት ዲረጎት ይከፇሇዋሌ። 

26. የጤና ጉዴሇት ዲረጎት መጠን 

በዙህ አዋጅ አንቀጽ 25 መሠረት የሚከፇሇው ዲረጎት በአንቀጽ 22 መሠረት 

ይታሰባሌ። 

27. ስሇጡረታ መዋጮ ተመሊሽ ሰሊሇመዯረጉ82 

የመንግስት ሠራተኛው አገሌግልት በማናቸውም ምክንያት ቢቋረጥ የጡረታ መዋጮ 

ተመሊሽ አይዯረግም፡፡ 

ክፌሌ ሰባት 

ስሇጉዲት ጡረታ አበሌና ዲረጎት 

28.  ትርጓሜ 

1. ‹‹በሥራ ሊይ የሚዯርስ ጉዲት›› ማሇት በሥራ ሊይ የሚዯርስ አዯጋ ወይም በሥራ 

ምከንያት የሚመጣ በሽታ ነው። 

2. ‹‹በሥራ ሊይ የሚዯርስ አዯጋ›› ማሇት የመንግሥት ሠራተኛው መዯበኛ ሥራውን 

በማከናወን ሊይ እንዲሇ ወይም ከሥራ ጋር በተያያ ምክንያት በአካለ ወይም 

በአካለ የተፇጥሮ ተግባር ሊይ በዴንገት የሚዯርስ ጉዲት ሲሆን የሚከተለትን 

ይጨምራሌ፡- 

ሀ/ የመንግሥት ሠራተኛው ከመዯበኛ ሥራው ወይም መዯበኛ የሥራ ቦታው 

ወይም  ሰዓት ውጪ ስሌጣኑ በሚፇቅዴሇት የሥራ ኃሊፉ የተሰጠውን ትዕዚዜ 

በመፇጸም  ሊይ እያሇ የዯረሰን ጉዲት፤ 

ሇ/ ሥሌጣኑ በሚፇቅዴሇት የሥራ ኃሊፉ የተሰጠ ትዕዚዜ ባይኖርም የመንግሥት 

 ሠራተኛው በመንግሥት መሥሪያ ቤቱ ውስጥ የዯረሰን ዴንገተኛ አዯጋ ወይም 

                                                           
82 በ21/61 (2007) አ.907 አንቀፅ 2(7) ተሻሻሇ፡፡ 
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 ጥፊት ሇመከሊከሌ በሥራ ሰዓት ወይም ከሥራ ሰዓት ውጪ በሚፇጽመው 

ተግባር  ምክንያት የዯረሰን ጉዲት፤ 

ሏ/ የመንግሥት ሠራተኛው ወዯ ሥራ ቦታው ወይም ከሥራ ቦታው የመንግሥት 

 መሥሪያ ቤቱ ሇመንግሥት ሠራተኞች አገሌግልት እንዱሰጥ በመዯበው 

 የመጓጓዣ አገሌግልት ወይም የመንግሥት መሥሪያ ቤቱ ሇዙህ ተግባር 

 በተከራየውና በግሌጽ በመዯበው የመጓጓዣ አገሌግልት በመጓዜ ሊይ በነበረበት 

 ጊዛ የዯረሰን ጉዲት፤ 

መ/ የመንግሥት ሠራተኛው ከሥራው ጋር በተያያ ግዳታ የተነሣ ከሥራው 

በፉት  ወይም በኃሊ ወይም ሥራው ሇጊዛው ተቋርጦ በነበረበት ጊዛ በሥራው 

ቦታ  ወይም መሥሪያ ቤቱ ግቢ ውስጥ በመገኘት የዯረሰበትን ማንኛውንም 

ጉዲት፤ 

ሠ/ የመንግሥት ሠራተኛው ሥራውን በማከናውን ሊይ ባሇበት ጊዛ በመንግሥት 

 መሥሪያ ቤቱ ወይም በሦስተኛ ወገን ዴርጊት ምክንያት የዯረሰበትን ጉዲት፡፡ 

3. ‹‹በሥራ ምክንያት የሚመጣ በሽታ›› ማሇት የመንግሥት ሠራተኛው ከሚሠራው 

የሥራ ዓይነት ወይም ሥራውን ከሚያከናውንበት አካባቢ የተነሣ በሽታውን 

ሇሚያስከትለ ሁኔታዎች ተጋሌጦ በመቆየቱ ምክንያት የዯረሰ የጤና መታወክ 

ሲሆን ሥራውን በሚያከናውንበት ቦታ የሚዚመቱና የሚይዘ ነዋሪ ወይም ተሊሊፉ 

በሽታዎችን አይጨምርም። 

4. ‹‹መዯበኛ ሥራ›› ማሇት የመንግሥት ሠራተኛው በተሰጠው ኃሊፉነት ወይም 

የሥራ ውሌ መሠረት የሚያከናውነው ተግባር ነው፡፡ 

5. ‹‹መዯበኛ የሥራ ቦታ›› ማሇት የመንግሥት ሠራተኛው የመሥሪያ ቤቱን ሥራ 

ሇተወሰነ ወይም ሊሌተወሰነ ጊዛ የሚያከናውንበት ሥፌራ ነው፡ 

29. በራስ ሊይ ጉዲት ስሇማዴረስ 

በዙህ አዋጅ አንቀጽ 28 የተመሇከተው ተቀባይነት የሚኖረው የመንግሥት ሠራተኛው 

ጉዲቱ እንዱዯርስበት ሆነ ብል ያሊዯረገው ሲሆን ነው፡፡ በተሇይም ቀጥል በተረሩት 

ምክንያቶች የዯረሰ ጉዲት የመንግሥት ሠራተኛው በራሱ ሊይ ሆን ብል ያዯረሰው 

ጉዲት ሆኖ ይቆጠራሌ፡- 

1. በመንግሥት መሥሪያ ቤቱ አስቀዴሞ በግሌጽ የተሰጡትን የዯህንነት መጠበቂያ 

መመሪያዎች መጣስ ወይም የአዯጋ መከሊከያ ዯንቦችን መተሊሇፌ፤ ወይም 
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2. አካለን ወይም አአምሮውን በሚገባ ሇመቆጣጠር በማይችሌበት ሁኔታ በመጠጥ 

ወይም በአዯንዚዥ ዕጽ ሰክሮ በሥራ ሊይ በመገኘት፤ 

የዯረሰ ጉዲት፡፡ 

30. በሥራ ምክንያት የሚመጣ በሽታና የአካሌ ጉዲት መጠን ሠንጠረዥ 

1. ኤጀንሲው አግባብ ካሇው አካሌ ጋር በመመካከር ሇዙህ አዋጅ አፇጻጸም፡- 

ሀ/ የአካሌ ጉዲት መጠን፤ 

ሇ/ እያንዲንደን በሥራ ምክንያት የሚመጣ በሽታን በሚመሇከት፡- 

1) የበሽታውን ምሌክቶች፤ 

2) ሇበሽታው መነሻ ይሆናሌ ተብል የሚታመነውን የሥራ ዓይነት ወይም 

አካባቢ፤ 

3) በሽታውን ሇሚያሲው የሥራ ሁኔታ ሇመጋሇጥ የሚያስፇሌገውን አነስተኛ 

ጊዛ፤  

የያ ዜርዜር ሠንጠረዥ በመመሪያ ያወጣሌ። 

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት የወጣው ሠንጠረዥ እንዯ አስፇሊጊነቱ 

በየጊዛው ይሻሻሊሌ። 

31. ግምት 

1. ከሥራው ቦታ ወይም ከሥራው ዓይነት ጋር የተያያ በሠንጠረዠ ውስጥ 

የተመሇከተ በሽታ በተጠቀሰው የሥራ ቦታ ወይም የሥራ ዓይነት ሊይ የተሰማራን 

የመንግሥት ሠራተኛ የያው እንዯሆነ በሽታው በሥራ ምክንያት እንዯመጣ 

ይቆጠራሌ። 

2. በሥራ ምክንያት በሚመጣ በሽታ ተይዝ የዲነ የመንግሥት ሠራተኛ በሰንጠረዡ 

ውስጥ በበሽታው አንጻር በተመሇከተው የሥራ ዓይነት ሊይ ተመዴቦ መሥራት 

በመቀጠለ በዙያው በሽታ እንዯገና ቢያዜ አዱስ በሽታ እንዯያው ይቆጠራሌ። 

3. በዙህ አዋጅ አንቀጽ 28 ንዐስ አንቀጽ (3) የተመሇከተው ቢኖርም በመዯበኛ 

ሥራው ምክንያት ተሊሊፉ ወይም ነዋሪ በሽታዎችን በማጥፊት ሊይ የተሰማራ 

የመንግሥት ሠራተኛ በዙሁ በሽታ ከተያ በሥራ ምክንያት የመጣ በሽታ 

እንዯያው ይቆጠራሌ። 

32. ማስረጃ ማቅረብ ስሇመቻለ 
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በዙህ አዋጅ አንቀጽ 30 መሠረት በሚወጣው ሠንጠረዥ ውስጥ ያሌተመሇከተ በሽታ 

በሥራ ምክንያት የመጣ መሆኑን፣ እንዱሁም በሠንጠረዡ ውስጥ የተመሇከተ በሽታ 

በአንጻሩ ከተመሇከቱት ምሌክቶች በተሇየ ሁኔታ የተከሰተ መሆኑን ሇማረጋገጥ ማስረጃ 

ማቅረብ ይቻሊሌ። 

33. አዯጋን ስሇማስታወቅ 

ከመከሊከያ ሠራዊት አባሌ በስተቀር አንዴ የመንግሥት ሠራተኛ በሥራ ሊይ 

የሚዯርስ ጉዲት የዯረሰበት እንዯሆነ የመንግሥት መሥሪያ ቤቱ አዯጋው ከዯረሰበት 

ቀን አንስቶ ባለት 30 ቀናት ውስጥ በጽሁፌ ሇኤጀንሲው ማስታወቅ አሇበት፡፡ ይህ 

ባሇመዯረጉ በመንግሥት ሠራተኛው ሊይ ሇሚዯርሰው ጉዲት መሥሪያ ቤቱ ኃሊፉ 

ይሆናሌ፡፡ 

34. ስሇአካሌ ጉዲት መጠን አወሳሰን 

1. በሥራ ምክንያት የሚመጣ ጉዲት መጠን የሚወሰነው ሥሌጣን በተሰጠው የህክምና 

ቦርዴ ነው። 

2. ማንኛውም የህክምና ቦርዴ በሥራ ሊይ የሚዯርስ ጉዲት መጠንን የሚተምነው በዙህ 

አዋጅ አንቀጽ 30 በተመሇከተው ሠንጠረዥ መሠረት ይሆናሌ፡፡ 

3. ኤጀንሲው አስፇሊጊ ሆኖ ካገኘው በአንዴ የህክምና ቦርዴ የተሰጠ ውሳኔ በላሊ 

ህክምና ቦርዴ እንዯገና እንዱታይ ሉያዯርግ ይችሊሌ፡፡ 

35. የጉዲት አበሌ 

በሥራ ሊይ በሚዯርስ ጉዲት ምክንያት ከ10 በመቶ ያሊነሰ ሉዴን የማይችሌ ጉዲት 

ሇዯረሰበት የመንግሥት ሠራተኛ እንዯሁኔታው የጉዲት ጡረታ አበሌ ወይም የጉዲት 

ዲረጎት ይከፇሊሌ፡፡ 

36. የጉዲት ጡረታ አበሌ 

አንዴ የመንግሥት ሠራተኛ በሥራ ሊይ በሚዯርስ ጉዲት ምክንያት ከ10 በመቶ 

ያሊነሰ ሉዴን የማይችሌ ጉዲት ዯርሶበት ዯመወዜ የሚያስገኝ ማናቸውንም ሥራ 

መሥራት የማይችሌ በመሆኑ ከሥራ ሲሰናበት የጉዲት ጡረታ አበሌ እስከ ዕዴሜ 

ሌኩ ይከፇሇዋሌ፡፡ 

37. የጉዲት ጡረታ አበሌ መጠን 
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1. በዙህ አዋጅ አንቀጽ 36 መሠረት የሚከፇሇው የጉዲት ጡረታ አበሌ መጠን 

የመንግሥት ሠራተኛው ጉዲቱ ከዯረሰበት ወር በፉት ያገኝ የነበረው የወር 

ዯመወዜ 47 በመቶ ይሆናሌ፡፡ 

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት አበሌ ሉከፇሇው የሚችሌ የመንግሥት 

ሠራተኛ በአገሌግልቱ ሉያገኝ የሚችሇው አበሌ በጉዲት ሉያገኝ ከሚችሇው የበሇጠ 

ከሆነ የአገሌግልት ጡረታ አበሌ ይከፇሇዋሌ። 

38. የጉዲት ዲረጎት 

1. አንዴ የመንግሥት ሠራተኛ ከ10 በመቶ ያሊነሰ ከሥራ የመጣ ጉዲት ዯርሶበት 

ሥራ ሇመሥራት የሚችሌ ከሆነ የጉዲት ዲረጎት ሇአንዴ ጊዛ ይከፇሇዋሌ። 

2. የመንግሥት ሠራተኛው አግባብ ባሇው ሔግ ወይም ህብረት ስምምነት መሠረት 

በአሠሪው የጉዲት ካሣ ወይም የመዴን ክፌያ የሚከፇሇው ከሆነ በዙህ አንቀጽ 

ንዐስ አንቀጽ(1) የተጠቀሰው የጉዲት ዲረጎት አይከፇሇውም። 

39. የጉዲት ዲረጎት መጠን 

በዙህ አዋጅ አንቀጽ 38 ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት የሚከፇሇው የጉዲት ዲረጎት 

መጠን የመንግሥት ሠራተኛው ጉዲት ከዯረሰበት ወር በፉት ይከፇሇው የነበረው የወር 

ዯመወዘ 47 በመቶ በ60 ተባዜቶ የሚገኘው ሂሣብ በመንግሥት ሠራተኛው ሊይ 

በዯረሰው ጉዲት መቶኛ ተባዜቶ ነው። 

ክፌሌ ስምንት 

የተተኪዎች ጡረታ አበሌና ዲረጎት 

40. ጠቅሊሊ  

1. ማንኛውም የመንግሥት ሠራተኛ፡- 

   ሀ/ የአገሌግልት ወይም የጤና ጉዴሇት ወይም የጉዲት ጡረታ አበሌ በመከፇሌ 

ሊይ  እያሇ፤ ወይም 

   ሇ/ ቢያንስ 10 ዓመት አገሌግል በሥራ ሊይ እያሇ፤ ወይም 

   ሏ/ በሥራ ሊይ በዯረሰበት ጉዲት ምክንያት ፤ 

ከሞተ ሇተተኪዎቹ የጡረታ አበሌ ይከፇሊሌ፡፡ 
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2. ከ10 ዓመት ያነሰ አገሌግልት ያሇው የመንግሥት ሠራተኛ በሥራ ሊይ እያሇ 

ከሞተ በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 3/ሀ/ እና /ሇ/ ሇተመሇከቱት ተተኪዎች ዲረጎት 

ይከፇሊቸዋሌ፡፡ 

3. የሟች ተተኪዎች የሚባለት የሚከተለት ይሆናለ፡- 

   ሀ/ ሚስት ወይም ባሌ፤ 

   ሇ/ ከ18 ዓመት ዕዴሜ በታች የሆኑ ሌጆች ወይም አካሌ ጉዲተኛ ወይም አዕምሮ 

 በሽተኛ ሌጅ ሲሆን ዕዴሜው ከ21 ዓመት በታች የሆነ፤  

   ሏ/ ሌጃቸው ከመሞቱ በፉት ሙለ በሙለ ወይም በአብዚኛው በሟች ዴጋፌ 

 ይተዲዯሩ የነበሩ ወሊጆች። 

41. የሟች ሚስት ወይም ባሌ ጡረታ አበሌ  

1. ሇሟች ሚስት ወይም ባሌ የሚከፇሇው የጡረታ አበሌ ሟች ያገኝ ወይም ሉያገኝ 

ይችሌ የነበረው የጡረታ አበሌ 50 በመቶ ይሆናሌ። 

2. የሟች ሚስት ወይም ባሌ የጡረታ አበሌ ተወስኖ በመቀበሌ ሊይ እያሇች ወይም 

እያሇ ጋብቻ ከፇጸመች ወይም ከፇጸመ፡-  

   ሀ/ ሚስት ዕዴሜዋ ከ45 ዓመት በታች ከሆነ፤ ወይም  

   ሇ/ ባሌ እዴሜው ከ50 ዓመት በታች ከሆነ፤ 

ጋብቻው ከተፇፀመበት ቀን ቀጥል ካሇው ወር ጀምሮ በመከፇሌ ሊይ ያሇው የጡረታ 

አበሌ ይቋረጣሌ፡፡ 

3. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /2/ መሠረት መቋረጥ የሚገባውን የጡረታ አበሌ 

የተቀበሇች ወይም የተቀበሇ የሟች ሚስት ወይም ባሌ መሌሶ የመክፇሌ ግዳታ 

አሇባት ወይም አሇበት፡፡ 

4. የዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /2/ እና /3/ ዴንጋጌዎች በአካሌ ጉዲተኛ ሚስት 

ወይም ባሌ ሊይ ተፇጻሚ አይሆኑም፡፡ 

5. ሇሟች ሚስት ወይም ባሌ በዙህ አንቀጽ መሠረት ከአንዴ በሊይ የጡረታ አበሌ 

የሚከፇሌበት ሁኔታ ሲያጋጥም አንደና የሚበሌጠው ብቻ ይከፇሊሌ፡፡ 

42. የሟች ሌጅ ጡረታ አበሌ 

1. ሇሟች ሌጅ የሚከፇሇው የጡረታ አበሌ ሟች ያገኝ ወይም ሉያገኝ ይችሌ የነበረው 

የጡረታ አበሌ 20 በመቶ ይሆናሌ፡፡ 
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2. ሁሇቱም ወሊጆቹ ሇሞቱበት ሌጅ በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት 

የሚከፇሇው የጡረታ አበሌ 30 በመቶ ይሆናሌ፡፡ 

3. የጡረታ አበሌ የሚከፇሊቸው ወይም ሉከፇሊቸው ይችለ የነበሩ ሁሇቱም ወሊጆቹ 

የሞቱበት ሌጅ ከእያንዲንዲቸው አበሌ 20 በመቶ ይከፇሇዋሌ፤ ሆኖም የጡረታ 

አበለ ዴምር በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) መሠረት ሉከፇሌ ከሚችሇው ያነሰ 

አይሆንም። 

43. የወሊጅ ጡረታ አበሌ 

ሇሟች ወሊጆች ሇእያንዲንዲቸው የሚከፇሇው የጡረታ አበሌ ሟች ያገኝ ወይም ሉያገኝ 

ይችሌ የነበረው የጡረታ አበሌ 15 በመቶ ይሆናሌ፡፡ ሆኖም ከወሊጆች ላሊ ተተኪ 

ከላሇ 20 በመቶ ይሆናሌ፡፡ 

44. የተተኪዎች ዲረጎት 

ሇማንኛውም ተተኪ የሚከፇሇው ዲረጎት መጠን ሇሟች በዙህ አዋጅ መሠረት 

ሉከፇሇው ይገባ ከነበረው ዲረጎት እንዯአግባቡ በዙህ አዋጅ አንቀጽ 41/1/ ወይም 

አንቀጽ 42 በተወሰነው መቶኛ ተባዜቶ ይታሰባሌ። 

45. የተተኪዎች አበሌ ገዯብ 

1. በዙህ አዋጅ ከአንቀጽ 41 እስከ አንቀጽ 44 በተመሇከቱት ዴንጋጌዎች መሠረት 

ሇተተኪዎች የሚከፇሇው አበሌ ዴምር ሟች ያገኝ ወይም ሉያገኝ ይችሌ ከነበረው 

አበሌ 100 በ 100 /መቶ በመቶ/ ሉበሌጥ አይችሌም። ከተጠቀሰው መጠን በሌጦ 

ከተገኘ ግን ከእያንዲንደ ተተኪ አበሌ ሊይ ተመጣጣኝ ቅናሽ ይዯረጋሌ፡፡ 

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት የተተኪዎች ጡረታ አበሌ ከተስተካከሇ 

በኃሊ የተተኪዎች ብዚት ከቀነሰ የአበለ መጠን እንዯገና ይስተካከሊሌ። 

 

ክፌሌ ጠኝ 

አበሌን የሚመሇከቱ የወሌ ዴንጋጌዎች 

46. ስሇዜቅተኛ የጡረታ አበሌ መጠንና የአበሌ መሻሻሌ 

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ኤጀንሲው በሚያቀርበው ጥናት መሠረት በየአምስት ዓመቱ 

ዜቅተኛ ወርሃዊ የጡረታ አበሌ መጠንና የጡረታ አበሌ ማስተካከያ ያዯርጋሌ፡፡ 

47. የጡረታ አበሌ አከፊፇሌና የመክፇያ ጊዛ 

1. የጡረታ አበሌ የሚከፇሇው በየወሩ ይሆናሌ፡፡ 
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2. የአገሌግልት ጡረታ አበሌ መታሰብ የሚጀምረው የመንግሥት ሠራተኛው በዕዴሜ 

ሇጡረታ ብቁ ከሆነበት ቀጥል ካሇው ወር መጀመሪያ ቀን አንስቶ ነው። 

3. የጤና ጉዴሇት ጡረታ አበሌ መታሰብ የሚጀምረው የመንግሥት ሠራተኛው በጤና 

ጉዴሇት ምክንያት መሥራት የማይችሌ መሆኑ በሔክምና ቦርዴ ከተረጋገጠበት 

ቀጥል ካሇው ወር የመጀመሪያ ቀን አንስቶ ነው። 

4. የጉዲት ጡረታ አበሌ መታሰብ የሚጀምረው የመንግሥት ሠራተኛው በጉዲት 

ምክንያት መሥራት የማይችሌ መሆኑ በሔክምና ቦርዴ ከተረጋገጠበት ቀጥል 

ካሇው ወር የመጀመሪያ ቀን አንስቶ ነው፡፡ 

5. የተተኪዎች ጡረታ አበሌ መታሰብ የሚጀምረው ባሇመብቱ ከሞተበት ቀጥል 

ካሇው ወር መጀመሪያ ቀን አንስቶ ነው። 

48. የዲረጎት አከፊፇሌና የመክፇያ ጊዛ 

1. ማንኛውም ዲረጎት የሚከፇሇው በአንዴ ጊዛ ነው፡፡ 

2. የአገሌግልት ወይም የጤና ጉዴሇት ዲረጎት ተከፊይ የሚሆነው የመንግሥት 

ሠራተኛው ከሥራ ከተሰናበተበት ቀጥል ባሇው ወር የመጀመሪያ ቀን ጀምሮ ነው። 

3. የጉዲት ዲረጎት ተከፊይ የሚሆነው የመንግሥት ሠራተኛው ሊይ ጉዲት  

ስሇመዴረሱና መጠኑን የሚገሌጽ ማስረጃ ከቀረበበት ቀን ጀምሮ ነው። 

49. የይርጋ ጊዛ83 

1. ማንኛውም የውዜፌ ጡረታ አበሌ ወይም የዲረጎት ክፌያ ጥያቄ ከሦስት ዓመት 

በኋሊ በይርጋ ይታገዲሌ። 

2. የይርጋ ጊዛ መቆጠር የሚጀምረው በመብቱ መጠቀም ከሚችሌበት ቀጥል ካሇው 

ቀን አንስቶ ነው፡፡ 

3.  በሚከተለት ምክንያቶች የባከነ ጊዛ ሇይርጋ አቆጣጠር አይታሰብም፡- 

    ሀ/ ባሇመብትነትን ሇማረጋገጥ የተጀመረ የፌርዴ ቤት ሥርዓት እስከሚጠናቀቅ 

 የወሰዯው ጊዛ፤ 

    ሇ/ ማንኛውም የመንግሥት መሥሪያ ቤት መረጃ የማስተሊሇፌ ግዳታውን በወቅቱ 

 ባሇመወጣቱ ያሇፇው ጊዛ፤ 

    ሏ/ ኤጀንሲው የቀረበሇትን የክፌያ ጥያቄ መርምሮ ሇመወሰን የወሰዯው ጊዛ። 

                                                           
83 የዙህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ 2 በ21/61 (2007) አ.907 አንቀፅ 2(8) መሰረት ተሰርዝ ነባሮቹ ንዐስ አንቀጾች 3 
እና 4 እንዯቅዯም ተከተሊቸው ንዐስ አንቀጽ 2 እና 3 ሆነው ተሸጋሽገዋሌ፡፡ 
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50. አበሌ የማግኘት መብትን ማስተሊሇፌ ስሊሇመቻለ 

አበሌ የማግኘት መብት የዕዲ መያዣ ሉዯረግ ወይም በውርስም ሆነ በላሊ 

በማናቸውም መንገዴ ሉተሊሇፌ አይችሌም። 

51. ስሇአበሌ በሔግ መከበር 

በዙህ አዋጅ መሠረት የሚሰጥ አበሌ፡- 

1. ሇመንግሥት ገቢ የሚሆን መቀጮ፣ ግብር ወይም ቀረጥ ሇመክፇሌ፤  ወይም 

2. አግባብ ባሇው ሔግ መሠረት ቀሇብ የመስጠት ግዳታን ሇመወጣት፤ 

በፌርዴ ቤት ካሌታ በስተቀር በላሊ ዕዲ ምክንያት አይከበርም፡፡ 

3. የማህበራዊ ጤና መዴህን አዋጅ ቁጥር 690/2002 አንቀፅ 9 እና የዙህ አንቀጽ 

ንዐስ አንቀፅ (1) እና (2) ዴንጋጌ ቢኖሩም ሇማህበራዊ ጤና መዴህን የሚሰበሰብ 

መዋጮ በየወሩ ከጡረታ አበሌ ሊይ ተቀንሶ ሇማህበራዊ ጤና መዴህን ፇንዴ ገቢ 

ይዯረጋሌ። ሆኖም፦ 

   ሀ/ ወርሃዊ የጡረታ አበሌ በመቀበሌ ሊይ ያሇ ባሇመብት በሠራተኛነት በመቀጠር 

 የሚያገኝ ከሆነ የጤና መዴህን መዋጮ የሚቀነሰው በየወሩ ከሚከፇሇው 

ዯመወዜ  ሊይ ብቻ ነው፤ 

   ሇ/ የጡረታ አበሌ በመቀበሌ ሊይ ያሇ ባሇመብት የተተኪም ጡረታ አበሌ የሚያገኝ 

 ከሆነ የጤና መዴህን መዋጮ የሚቀነሰው በራሱ ከሚያገኘው የጡረታ አበሌ 

ብቻ  ነው፡፡84 

 

ክፌሌ አሥር 

ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች 

52. የመብቶች ግንኙነት85 

1. የጡረታ አበሌ በመቀበሌ ሊይ ያሇ ባሇመብት በመንግሥት መሥሪያ ቤት 

በቋሚነት ከተቀጠረና ሇጡረታ መውጫ ዕዴሜ ያሌዯረሰ ከሆነ አዱሱ አገሌግልት 

ከቀዴሞ አገሌግልቱ ጋር ተዯምሮ ይታሰብሇታሌ። 

                                                           
84 በ21/61 (2007) አ.907 አንቀፅ 2(9) መሰረት አዱስ የገባ ነው፡፡ 
85 የዙህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ 1 በ21/6 1(2007) አ.907 አንቀፅ 2(10) መሰረት ተሰርዝ በአዱስ ንዐስ አንቀጽ 1 
እና 2 የተተካ ሲሆን  
   ነባሮቹ ንዐስ አንቀጾች ከ(2) እስከ (5) እንዯቅዯም ተከተሊቸው ከ(3) እስከ (6) ሆነው ተሸጋሽገዋሌ፡፡ 
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2. የዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) ዴንጋጌ ቢኖርም እንዯገና የታሰበው አበሌ 

ከቀዴሞው አበሌ ያነሰ ከሆነ የቀዯሞውን አበሌ የማግኘት መብት ይኖረዋሌ። 

ሆኖም ወዯ ሥራ በመመሇስ ሇተፇጸመ አገሌግልት የሚከፇሌ አበሌ ወይም 

የጡረታ መዋጮ አይኖርም። 

3. በዙህ አዋጅ ክፌሌ ስምንት የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ አንዴ ባሇመብት በዙህ 

አዋጅ መሠረት ከአንዴ በሊይ የጡረታ አበሌ የሚያገኝበት ሁኔታ ሲያጋጥም 

ሉከፇሌ የሚገባው የአበሌ መጠን ኤጀንሲው በሚያወጣው መመሪያ መሠረት 

ይወሰናሌ፡፡ 

4. በዙህ አዋጅ አንቀጽ 16 ንዐስ አንቀጽ (2) የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ ከግሌ 

ወዯ መንግሥት ይዝታ በተዚወረ ዴርጅት ዴርጅቱ ከመዚወሩ በፉት ሲከፇሌ የነበረ 

ወርሀዊ የጡረታ አበሌ በዙህ አዋጅ መሠረት ተስተካክል ይከፇሊሌ፡፡ 

5. ከ10 ዓመት ያሊነስ አገሌግልት ሊሊቸው ወይም ከአምስት ዓመት ያነሰ አገሌግልት 

ኖሯቸው አገሌግልታቸው ሲቋረጥ የጡረታ መውጫ ዕዴሜ ሊይ ሇዯረሱ ከፌተኛ 

የመንግሥት ኃሊፉዎችና የምክር ቤት አባሊት አበሌ አወሳሰን የመከሊከያ ሠራዊት 

ወይም የፕሉስ አባሌ ያሌሆኑ የመንግሥት ሠራተኞችን የሚመሇከቱ የዙህ አዋጅ 

ዴንጋጌዎች ተፇጻሚ ይሆናለ። 

6. የዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (4) ዴንጋጌ እንዯተጠበቀ ሆኖ በአዋጅ ቀጥር 

653/2001 አንቀጽ 55 መሠረት መብቶችና ጥቅሞቹ እንዱቋረጡ የተወሰነበት 

ከፌተኛ የመንግሥት ኃሊፉ ወይም የምክር ቤት አባሌ በዙህ አዋጅ አንቀጽ 19/5/ 

ወይም 23/2/ መሰረት የሚከፇሇው የጡረታ አበሌ ይቋረጣሌ፡፡ 

53. መረጃ የመስጠትና የመተባበር ግዳታ 

1. ማንኛውም የመንግሥት መሥሪያ ቤት በዙህ አዋጅ ክፌሌ ሁሇት ዴንጋጌዎች 

መሠረት ሇዙህ አዋጅ አፇጻጸም የሚያስፇሌጉ እያንዲንደን የመንግሥት ሠራተኛ 

የሚመሇከቱ መረጃዎችና ማስረጃዎች ማሰባሰብ፣ ማጠናቀር፣ ማዯራጀትና 

በኤጀንሲው በሚወሰነው ጊዛና ቅጽ መሠረት ሇኤጀንሲው የማስተሊሇፌ ግዳታ 

አሇበት፡፡ 

2. ይህን አዋጅ በሥራ ሊይ ሇማዋሌ እንዱቻሌ ማንኛውም ሰው የጽሁፌ ማስረጃ 

እንዱሌክ ወይም ቀርቦ አስተያየትና መረጃ እንዱሰጥ በኤጀንሲው ሲጠየቅ 

የመስጠት ግዳታ አሇበት፡፡ 
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3. የሚመሇከታቸው አካሊት በዙህ አዋጅ አንቀጽ 12(5) በሚሰጥ ውክሌና መሠረት 

የጡረታ መዋጮ በመሰብሰብ ረገዴ ከኤጀንሲው ጋር የመተባበር ግዳታ 

ይኖርባቸዋሌ። 

54. የኤጀንሲው ውሣኔዎች 

1. በዙህ አዋጅ መሠረት ሇሚሰጥ ሇማናቸውም ዓይነት አበሌ ብቁ የሚያዯርጉ 

ሁኔታዎች መመሟሊታቸው የሚረጋገጠውና የአበለ ዓይነትና መጠን የሚወሰነው 

በኤጀንሲው ይሆናሌ፡፡ 

2. ኤጀንሲው በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /1/ መሠረት ውሣኔ የሚሰጠው የራሱን 

የመረጃ ማህዯር፣ በዙህ አዋጅ አንቀጽ 53 መሠረት የሚተሊሇፈትን መረጃዎችና 

እንዯ አግባቡ ባሇመብቱ የሚያቀርባቸውን ተጨማሪ ማስረጃዎች መሠረት 

በማዴረግ ይሆናሌ፡፡ 

3. በኤጀንሲው የመረጃ ማህዯርና በቀረበሇት ማስረጃ መካከሌ ሌዩነት ቢፇጠር 

ተቀባይነት የሚኖረው ማስረጃ በኤጀንሲው ይወሰናሌ፡፡ 

55. ውሳኔን እንዯገና ስሇመመርመር 

1. ቅሬታ ያሇው ባሇመብት በሚያቀርበው ጥያቄ ወይም በራሱ አነሳሽነት ኤጀንሲው 

ቀዯም ብል የሰጠውን ውሳኔ እንዯገና ሇመመርመር ይችሊሌ፡፡ 

2. በዙህ አዋጅ አንቀጽ 51 የተዯነገገው ቢኖርም ኤጀንሲው ውሣኔውን እንዯገና 

ሲመረምር የአበሌ መሠረዜ፣ መቀነስ ወይም መቋረጥ ሉያስከትሌ የሚችሌ በቂ 

ምክንያት ያገኘ እንዯሆነ ውሳኔ እስከሚሰጥ ዴረስ ሉሰረዜ፣ ሉቀነስ ወይም ሉቋረጥ 

በሚገባው አበሌ መጠን ክፌያው ታግድ እንዱቆይ ማዴረግ ይችሊሌ፡፡ 

3. የዙህ አዋጅ አንቀጽ 51 ዴንጋጌ ቢኖርም እንዯገና በተዯረገው ምርመራ የጡረታ 

አበሌ እንዱቀነስ ኤጀንሲው ከወሰነ ወይም ከዙህ አዋጅ ዴንጋጌ ውጪ ያሇአግባብ 

የጡረታ አበሌ ከተከፇሇ ኤጀንሲው ከባሇመብቱ አበሌ ሊይ እየቀነሰ ሇጡረታ 

ፇንደ ገቢ የማዴረግ ሥሌጣን ይኖረዋሌ። 

56. ስሇይግባኝ 

1. ኤጀንሲው በዙህ አዋጅ አንቀጽ 54 ወይም አንቀፅ 55 መሠረት በሰጠው ውሳኔ ቅር 

የተሰኘ ማንኛውም ባሇመብት በዙህ አዋጅ አንቀጽ 57 ሇተቋቋመው የማህበራዊ 

ዋስትና ይግባኝ ሰሚ ጉባዔ ይግባኝ የማቅረብ መብት ይኖረዋሌ። 
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2. የይግባኝ አቤቱታ ሇጉባዔው መቅረብ የሚችሇው ይግባኝ በሚባሌበት ጉዲይ ሊይ 

ውሳኔ በተሰጠ እስከ አንዴ ዓመት ባሇው ጊዛ ውስጥ ነው። 

3. ጉባዔው የቀረበሇትን የይግባኝ አቤቱታ ከዙህ አዋጅ ዴንጋጌዎችና አዋጁን 

ሇማስፇጸም ከወጡ ዯንቦችና መመሪያዎች አንጻር መርምሮ የኤጀንሲውን ውሳኔ 

መሇወጥ፣ ማሻሻሌ ወይም ማጽናት ይችሊሌ፡፡ 

4. ጉበዔው በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /3/ መሠረት የሚሰጠው ውሳኔ የመጨረሻ 

ይሆናሌ። ሆኖም የጉባዔው ውሳኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት አሇው ብል የሚያምን 

ተከራካሪ ወገን ውሳኔው በተሰጠ በ30 ቀናት ውስጥ ይግባኙን ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ 

ፌርዴ ቤት የማቅረብ መብት ይኖረዋሌ። 

57. የማህበራዊ ዋስትና ይግባኝ ሰሚ ጉባዔ 

1. በዙህ አዋጅ አንቀጽ 56 መሠረት የሚቀርቡ ይግባኞችን እየመረመረ ውሳኔ 

የሚሰጥ የማህበራዊ ዋስትና ይግባኝ ሰሚ ጉባዔ በዙህ አዋጅ ተቋቁሟሌ። 

2. የጉባዔው አዯረጃጀትና የአባሊት አሰያየም በመንግሥት ይወሰናሌ፡፡ 

3. ከጉባዔው አባሊት አብዚኞቹ በጉባዔው ስብሰባ ሊይ ከተገኙ ምሌዓተ ጉባዔ 

ይሆናሌ፡፡ 

4. የጉባዔው ውሳኔ የሚተሊሇፇው በስብሰባው በተገኙ አባሊት በአብዚኛው ዴምጽ 

ሲዯገፌ ነው፤ ሆኖም ዴምጽ እኩሌ ሇእኩሌ ከተከፇሇ ሰብሳቢው ወሳኝ ዴምጽ 

ይኖረዋሌ። 

5.  የዙህ አንቀጽ ዴንጋጌዎች እንዯተጠበቀ ሆኖ ጉባዔው የራሱን የአሠራር ሥነ 

ሥርዓት ዯንብ ሉያወጣ ይችሊሌ፡፡ 

58. ከግብር ነፃ ስሇመሆን 

በዙህ አዋጅ መሠረት በሚከፇሌ የጡረታ አበሌ፣ በሚሰበሰብ የጡረታ መዋጮ እና 

ከጡረታ ፇንዴ ኢንቨስትመንት በሚገኝ ትርፌ ሊይ ግብር አይከፇሌም። 

59. የመሸጋገሪያ ዴንጋጌዎች86 

1. ይህ አዋጅ ከመጽናቱ በፉት ሇተፇጠሩ ህጋዊ ሁኔታዎች ቀዯም ሲሌ ሲሰራባቸው 

የነበሩ ሔጎችና መመሪያዎች ተፇጻሚ ይሆናለ። 

                                                           
86 በዙህ አንቀፅ ከንዐስ አንቀፅ 7 እስከ 10 ያለት በ21/61 (2007) አ.907 አንቀፅ 2(11) መሰረት አዱስ የገቡ 
ናቸው፡፡ 
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2. በዙህ አዋጅ አንቀጽ 10 እና አንቀፅ 11 መሠረት በወር ዯመወዜ ሊይ ተመሥርቶ 

የሚሰበሰበው የጡረታ ፇንዴ መዋጮ፡- 

    ሀ/ ከመንግሥት ሠራተኞች ይህ አዋጅ ከሚፀናበት ቀን አንስቶ ሇአንዴ ዓመት 5 

 በመቶ፣ ከሁሇተኛው ዓመት ጀምሮ 6 በመቶ እና ከሦስተኛው ዓመት ጀምሮ 7 

 በመቶ ይሆናሌ፤ 

    ሇ/ የሲቪሌ መንግሥታዊ አገሌግልት ጡረታ ፇንዴን በሚመሇከት ከመንግሥት 

 መሥሪያ ቤቶች ይህ አዋጅ ከሚፀናበት ቀን አንስቶ ሇአንዴ ዓመት 7 በመቶ 

 ከሁሇተኛው ዓመት ጀምሮ 8 በመቶ ከሦስተኛው ዓመት ጀምሮ 9 በመቶ እና 

 ከአራተኛው ዓመት ጀምሮ 11 በመቶ ይሆናሌ፤ 

   ሏ/ የወታዯራዊና የፕሉስ አገሌግልት ጡረታ ፇንዴን በሚመሇከት ይህ አዋጅ 

 ከሚፀናበት ቀን አንስቶ ሇአንዴ ዓመት 18 በመቶ፣ ከሁሇተኛው ዓመት ጀምሮ 

 20 በመቶ፣ ከሦስተኛው ዓመት ጀምሮ 22 በመቶ እና ከአራተኛው ዓመት 

ጀምሮ  25 በመቶ ይሆናሌ፡፡ 

3. በዙህ አዋጅ አንቀጽ 20/1/ እና አንቀፅ 24 መሠረት ሇሚዯረገው የአገሌግልት 

ጡረታ አበሌና የጤና ጉዴሇት ጡረታ አበሌ ስላት የሚያገሇግሇው መቶኛ፡- 

    ሀ/ የመከሊከያ ሠራዊት ወይም የፕሉስ አባሌ ያሌሆኑ የመንግሥት ሠራተኞችን 

 በሚመሇከት ይህ አዋጅ ከሚፀናበት ቀን አንስት ሇአንዴ ዓመት 1.15 በመቶ፣ 

 ሇሁሇተኛው ዓመት 1.19 በመቶ፣ ሇሦስተኛው ዓመት 1.22 በመቶ እና 

 ከአራተኛው ዓመት ጀምሮ 1.25 በመቶ ይሆናሌ፤  

    ሇ/ የመከሊከያ ሠራዊት ወይም የፕሉስ አባሌን በሚመሇከት ይህ አዋጅ 

ከሚፀናበት ቀን አንስቶ ሇአንዴ ዓመት 1.53 በመቶ፣ ሇሁሇተኛው ዓመት 1.58 በመቶ፣ 

ሇሦስተኛው ዓመት 1.62 በመቶ እና ከአራተኛው ዓመት ጀምሮ 1.65 በመቶ 

ይሆናሌ፡፡ 

4. በዙህ አዋጅ አንቀጽ 22 እና አንቀፅ 26 መሠረት ሇሚዯረገው የአገሌግልት 

ጡረታ ዲረጎትና የጤና ጉዴሇት ጡረታ ዲረጎት ስላት የሚያገሇግሇው 

የዯመወዜ መጠን፡- 

ሀ/ የመከሊከያ ሠራዊት ወይም የፕሉስ አባሌ ያሌሆኑ የመንግሥት ሠራተኞችን  

  በሚመሇከት ይህ አዋጅ ከሚፀናበት ቀን አንስቶ ሇአንዴ ዓመት የ1.15 ወር    
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  ዯመወዜ፣ ሇሁሇተኛው ዓመት የ1.19 ወር ዯመወዜ፣ ሇሦስተኛው ዓመት                           

የ1.22 ወር ዯመወዜ እና ከአራተኛው ዓመት ጀምሮ የ1.25 ወር ዯመወዜ 

ይሆናሌ፤  

ሇ/ የመከሊከያ ሠራዊት ወይም የፕሉስ አባሌን በሚመሇከት ይህ አዋጅ     

  ከሚፀናበት ቀን አንስቶ ሇአንዴ ዓመት የ1.53 ወር ዯመወዜ፣ ሇሁሇተኛው  

  ዓመት የ1.58 ወር ዯመወዜ፣ ሇሦስተኛው ዓመት የ1.62 ወር ዯመወዜ እና  

  ከአራተኛው ዓመት ጀምሮ 1.65 ወር ዯመወዜ ይሆናሌ፡፡ 

5. ከመንግሥት ወዯ ግሌ ከተዚወሩት ዴርጅቶች ጋር የተዚወሩ የመንግሥት 

ሠራተኞች ይህ አዋጅ ከሚፀናበት ጊዛ ጀምሮ ሇግሌ ዴርጅት ሠራተኞች ጡረታ 

ፇንዴ መዋጮ ይከፌሊለ። ሆኖም የግሌ ዯርጅቶች ሠራተኞች ጡረታ ዏቅደ 

የጡረታ አበሌ መወሰን ከመጀመሩ በፉት በጡረታ የሚገሇለ ከሆነ አሠሪውና 

ሠራተኛው የከፇለት የጡረታ መዋጮ ሇመንግሥት ሠራተኞች ጡረታ ፇንዴ 

እንዱዚወር ተዯርጎ የጡረታ አበሌ ይወሰናሌ፡፡ 

6. ኤጀንሲው በዙህ አዋጅ አንቀጽ 30 የተጠቀሰውን የአካሌ ጉዲት መወሰኛ 

ሠንጠረዥ እስከሚያወጣ ዴረስ የህክምና ቦርድች የሚከተለት አሠራር ተፇጻሚነቱ 

ይቀጥሊሌ። 

7. የአዋጁ አንቀጽ 17 ንዐስ አንቀጽ (5) እንዯተጠበቀ ሆኖ የመንግስት ሠራተኞች 

ጡረታ አዋጅ ቁጥር 345/1995 ከመውጣቱ በፉት በመንግስት መሥሪያ ቤት፣ 

በመንግስት የሌማት ዴርጅት እና በመንግስት በሚካሄዴ ፔሮጀክት ወይም 

ፔሮግራም ሇተወሰነ ጊዛ ካገሇገሇ በኋሊ ቋሚ ሆኖ ይህ አዋጅ በሚጸናበት ቀን 

ሥራ ሊይ ሇሚገኝና ተገቢውን የጡረታ መዋጮ ሇከፇሇ ሠራተኛ የዙህ አዋጅ 

ዴንጋጌ ተፇጻሚ ይሆናሌ፡፡ 

8. የአዋጁ አንቀጽ 19 ንዐስ አንቀጽ (4) እና አንቀጽ 59 ንዐስ አንቀጽ (1) 

ዴንጋጌዎች እንዯተጠበቁ ሆነው ይህ የማሻሻያ አዋጅ ከመውጣቱ በፉት ቢያንስ 

25 ዓመት አገሌግል በተሇያየ ምክንያት ሥራውን ሊቋረጠ ሠራተኛ የአዋጁ 

አንቀጽ 19 ንዐስ አንቀጽ (3) ዴንጋጌ ተፇጻሚ ይሆናሌ፡፡ 

9. የዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) ዴንጋጌ ቢኖርም ቀዯም ሲሌ የመንግስት ሰራተኛ 

ወይም የጡረታ አበሌ ተጠቃሚ ባሇመብት ሆኖ በወንጀሌ ጥፊት ምክንያት 

ከሦስት ዓመት ያሊነሰ ጽኑ እስራት ቅጣት ተፇርድበት የሇቄታ የጡረታ አበሌ 
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መብቱን ያጣ ባሇመብት ይህ የማሻሻያ አዋጅ ከጸናበት ቀን አንስቶ ውዜፌ አበሌ 

ሳይጨምር ሇወዯፉት የጡረታ አበሌ የማግኘት መብት ይኖረዋሌ። 

10. ይህ አዋጅ በጸናበት ቀን በሥራ ሊይ ሇሚገኝ ወይም በኋሊ ሇሚቀጠር የመንግሥት 

ሠራተኛ በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (9) በተገሇጸ ምክንያት ያሌተያሇት 

አገሌግልት ሇወዯፉት ከአዱሱ አገሌግልቱ ጋር ተዯምሮ እንዱያዜሇት ይዯረጋሌ፡፡ 

60. ዯንብና መመሪያ የማውጣት ሥሌጣን 

1. የሚኒስትሮች ምክር ቤት ይህን አዋጅ ሇማስፇጸም የሚያስፇሌጉ ዯንቦችን ሉያወጣ 

ይችሊሌ፡፡ 

2. ኤጀንሲው ይህን አዋጅና በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት የሚወጡ 

ዯንቦችን ሇማስፇጸም የሚያስፇሌጉ መመሪያዎችን ሉያወጣ ይችሊሌ፡፡ 

61. ቅጣት 

የያውን ማስረጃ በዙህ አዋጅ መሠረት ሇመስጠት ፇቃዯኛ ያሌሆነ ወይም የዙህን 

አዋጅ ዴንጋጌ አፇጻጸም የሚያሰናክሌ ተግባር የፇጸመ ማንኛውም ሰው በወንጀሌ ሔግ 

የበሇጠ የሚያስቀጣ ካሌሆነ በስተቀር እስከ 5 ዓመት በሚዯርስ ጽኑ አሥራትና እስከ 

ብር 10,000 በሚዯርስ መቀጮ ይቀጣሌ፡፡ 

62. የተሻሩና ተፉጻሚ የማይሆኑ ሔጎች 

1. የሚከተለት በዙህ አዋጅ ተሽረዋሌ፡- 

ሀ/ የመንግሥት ሠራተኞች የጡረታ አዋጅ ቁጥር 345/1995 (እንዯተሻሻሇ)፤ 

ሇ/ የመንግሥት ሌማት ዴርጅቶችን ወዯ ግሌ ሇማዚወር የወጣው አዋጅ ቁጥር 

 146/1991 አንቀጽ 12 እና የጡረታ ሽፊንን የሚመሇከተው የአንቀጽ 30 ንዐስ 

 አንቀጽ (1) ዴንጋጌ፤ 

ሏ/ ከኃሊፉነት የተነሱ የሀገርና የመንግሥት መሪዎች፣ ከፌተኛ የመንግሥት 

 ኃሊፉዎች፣ የምክር ቤት አባሊትና ዲኞች መብትና ጥቅሞች አዋጅ ቁጥር 

 653/2001 አንቀጽ 12 እና አንቀጽ 21፡፡ 

2. ይህን አዋጅ የሚቃረኑ ማናቸውም ሔጎች ወይም የአሠራር ሌምድች ይህን አዋጅ 

በሚመሇከቱ ጉዲዮች ሊይ ተፇጸሚ አይሆኑም፡፡ 

63. አዋጁ የሚፀናበት ጊዛ 

ይህ አዋጅ በፋዳራሌ ነጋሪት ጋዛጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናሌ። 

አዱስ አበባ ሰኔ 17 ቀን 2003 ዓ.ም 
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ግርማ ወሌዯጊዮርጊስ 

የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሳዊ ሪፏብሉክ ፔሬዜዲንት 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

አዋጅ ቁጥር 715/2003 

ስሇግሌ ዴርጅት ሠራተኞች ጡረታ ሇመዯንገግ የወጣ አዋጅ 

የማህበራዊ ዋስትናን ስርዓት በማስፊፊት ዯረጃ በዯረጃ ሇዛጎች እንዱዲረስ ማዴረግ ከአገሪቷ 

ማህበራዊ ፕሉሲ አንደ አካሌ በመሆኑ፤ 

የስርዓቱ መስፊፊትና ተጠናክሮ መቀጠሌ ሇማህበራዊ ፌትሔ፣ ሇኢንደስትሪ ሰሊም፣ ሇዴህነት 

ቅነሳና ሇሌማት ጉሌህ አስተዋፆ ስሇሚኖረው፤ 

የግሌ ዴርጅት ሠራተኞች የጡረታ ዏቅዴ እንዱኖራቸው ማዴረግ አስፇሊጊ ሆኖ በመገኘቱ፤ 

በኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሔገ መንግሥት አንቀጽ 55(1) መሠረት 

የሚከተሇው ታውጇሌ፡፡ 

ክፌሌ አንዴ 

ጠቅሊሊ 

1. አጭር ርዕስ 

ይህ አዋጅ "የግሌ ዴርጅት ሠራተኞች ጡረታ አዋጅ ቁጥር 715/2003" ተብል 

ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡ 
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2. ትርጓሜ 

የቃለ አገባብ ላሊ ትርጉም የሚያሰጠው ካሌሆነ በስተቀር በዙህ አዋጅ ውስጥ፡- 

1. “የግሌ ዴርጅት ሠራተኛ” ማሇት በግሌ ዴርጅት ውስጥ ከአርባ አምስት ቀናት 

ሊሊነሰ ጊዛ ዯመወዜ እየተከፇሇው ሇተወሰነ ወይም ሊሌተወሰነ ጊዛ ወይም የተወሰነ 

ስራ ሇመስራት የተቀጠረ ሰራተኛ ሲሆን የስራ መሪንም ይጨምራሌ። ሆኖም ሇጥጥ 

ሇቀማ፣ ሇሸንኮራ አገዲ ቆረጣ እና ላሊ መሰሌ በየዓመቱ ሇተወሰነ ጊዛ ብቻ 

እየተዯጋገመ የሚከናወን ስራን ሇመስራት የተቀጠረ ሰራተኛን አያካትትም፤87 

2. "ቋሚ ሰራተኛ" ማሇት በአሰሪና ሠራተኛ ጉዲይ አዋጅ ቁጥር 377/1996 ሊሌተወሰነ 

ጊዛ ሇተቀጠረ ሠራተኛ የተሰጠውን ትርጓሜ ይይዚሌ፤ 

3. "የግሌ ዴርጅት" ማሇት ሇንግዴ፣ ሇአንደስትሪ፣ ሇእርሻ፣ ሇኮንስትራክሽን፣ 

ሇማህበራዊ አገሌግልት ወይም ሇላሊ ሔጋዊ ዓሊማ የተቋቋመ ሠራተኛ ቀጥሮ 

ዯመወዜ እየከፇሇ የሚያሠራ የግሌ ተቋም ወይም ሰው ሲሆን የበጎ አዴራጎት 

ዴርጅቶችና ማህበራትን ይጨምራሌ፤ 

4. "መንግሥት" ማሇት በኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ የፋዳራሌ 

መንግሥትን እና የክሌሌ መንግሥታትን ያጠቃሌሊሌ፤ 

5. "ክሌሌ" ማሇት በኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሔገ መንግሥት 

አንቀጽ 47(1) የተመሇከተው ማንኛውም ክሌሌ ሲሆን የአዱስ አበባና የዴሬዲዋ 

ከተሞች አስተዲዯሮችን ይጨምራሌ፤ 

6. “የግሌ ዴርጅት አገሌግልት” ማሇት በግሌ ዴርጅት ሰራተኞች የሚፇፀም 

አገሌግልት ነው፤ 

7. “አበሌ” ማሇት የአገሌግልት ጡረታ አበሌ፣ የጤና ጉዴሇት ጡረታ አበሌ፣ የጉዲት 

ጡረታ አበሌ ወይም የተተኪዎች ጡረታ አበሌ ሲሆን የዲረጎት አበሌን 

ይጨምራሌ፤88 

8. "ዯመወዜ" ማሇት ሇሥራ ግብርና ሇማንኛውም ላሊ ጉዲይ ተቀናሽ የሚሆነው 

ሂሣብ ሳይነሣሇት አንዴ የግሌ ዴርጅት ሠራተኛ በመዯበኛ የሥራ ሰዓት 

ሇሚሰጠው አገሌግልት የሚከፇሇው ሙለ የወር ዯመወዜ ነው፤ 

                                                           
87 በ21/62 (2007) አ.908 አንቀፅ 2(1) ተሻሻሇ፡፡ 
88 በ21/62 (2007) አ.908 አንቀፅ 2(1) ተሻሻሇ፡፡ 
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9. "ባሇመብት" ማሇት በዙህ አዋጅ ዴንጋጌዎች መሠረት አበሌ የሚያገኝ ወይም 

አበሌ ሇማግኘት የሚያስፇሌጉትን ሁኔታዎች የሚያሟሊ የግሌ ዴርጅት ሠራተኛ 

ወይም ተተኪ ነው፤ 

10. "ተተኪ" ማሇት በዙህ አዋጅ አንቀጽ 39 ንዐስ አንቀፅ (3) የተረሩትን 

ያጠቃሌሊሌ፤ 

11. "የግሌ ዴርጅት ሠራተኞች ጡረታ ዏቅዴ" ማሇት በዙህ አዋጅ ሇሚሸፇኑ የግሌ 

ዴርጅቶች ሠራተኞች የጡረታ አበሌ ክፌያና አገሌግልት ሇመስጠት የተቋቋመ 

ስርዓት ነው፤ 

12. "የጡረታ ፇንዴ" ማሇት በዙህ አዋጅ መሠረት ሇሚሰበሰብ የጡረታ መዋጮና 

ሇሚፇጸም የአበሌ ክፌያ ተግባር የተቋቋመ የግሌ ዴርጅቶች ሠራተኞች የጡረታ 

ፇንዴ ነው፤ 

13. "ኤጀንሲ" ማሇት በሚኒስትሮች ምክር ቤት ዯንብ ቁጥር 202/2003 የተቋቋመው 

የግሌ ዴርጅት ሠራተኞች ማህበራዊ ዋስትና ኤጀንሲ ነው፤ 

14. “ሰው” ማሇት የተፇጥሮ ሰው ወይም በሔግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካሌ 

ነው፤ 

15. በወንዴ ፆታ የተገሇጸው የሴትንም ያካትታሌ፡፡ 

3. የተፇጻሚነት ወሰን 

1. የኢትዮጵያ ተወሊጅ የሆኑ የውጭ ዛጎችን የጡረታ ጥቅም የሚመሇከተው የአዋጅ 

ቁጥር 270/1994 ዴንጋጌ እና አገሪቷ ተዋዋይ ወገን የሆነችባቸው ዓሇም አቀፌ 

ስምምነቶች እንዯተጠበቁ ሆኖ ይህ አዋጅ በዛግነት ኢትዮጵያዊ ሇሆኑ የግሌ 

ዴርጅቶች ሠራተኞች ሊይ ተፇጻሚ ይሆናሌ፤ 

2. የዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) ዴንጋጌ ቢኖርም፡- 

   ሀ/ ይህ አዋጅ ከመጽናቱ በፉት በተቋቋሙ የግሌ ዴርጅቶች ሠራተኞች ጡረታ 

 ዏቅዴ ወይም ፔሮቪዯንት ፇንዴ ሽፊን ያሊቸው ሠራተኞች በነበራቸው ዏቅዴ 

 ወይም የፔሮቪዯንት ፇንዴ ተጠቃሚነታቸውን ሇመቀጠሌ ሉወስኑ ወይም በዙህ 

 አዋጅ ስሇሚሸፇኑበት ሁኔታ ሉስማሙ ይችሊለ፤ 

   ሇ/ የሃይማኖት ዴርጅቶች እና የፕሇቲካ ዴርጅቶች ሠራተኞች እና መዯበኛ 

 ባሌሆነው የሥራ ርፌ የተሰማሩ ሰዎች በፇቃዯኝነት ሊይ ተመሥርቶ በዙህ 

 አዋጅ መሠረት የጡረታ ሽፊን እንዱያገኙ ይዯረጋሌ፡፡ 
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3. የዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) ዴንጋጌ ቢኖርም፡- 

   ሀ/ የቤት ሠራተኞች፤ እና 

   ሇ/ መንግሥታዊ የዓሇም አቀፌ ዴርጅቶችና የውጭ መንግሥታት ዱፔልማቲክ 

 ሚሲዮኖች ሠራተኞች፤ 

   በዙህ አዋጅ አይሸፇኑም። 

ክፌሌ ሁሇት 

ስሇማህበራዊ ዋስትና ምዜገባና መሇያ ቁጥር 

4. ምዜገባ 

1. ማንኛውም የግሌ ዴርጅት የተቋቋመበትን ህግ፣ የግሌ ዴርጅቱ ሠራተኛ 

ሇመጀመሪያ ጊዛ ሲቀጠር የሞሊውን የሔይወት ታሪክ፣ የተሰጠውን የቅጥር ዯብዲቤ 

እና ላልች በኤጀንሲው የሚወስኑ መረጃዎችን ሇምዜገባ ሇኤጀንሲው ማቅረብ 

አሇበት፡፡ 

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /1/ መሠረት የሚቀርቡ የምዜገባ ማስረጃዎች፡- 

ሀ/ ነባር የግሌ ዴርጅቶችንና የግሌ ዴርጅት ሠራተኞችን የሚመሇከቱ ሲሆን   

 ኤጀንሲው በሚወስነው የጊዛ ገዯብ ውስጥ፤ 

   ሇ/ ይህ አዋጅ ከጸናበት ቀን በኋሊ የተቋቋመ የግሌ ዴርጅት ወይም የተቀጠረየግሌ 

 ዴርጅት ሠራተኛን የሚመሇከት ሲሆን የግሌ ዴርጅቱ በተቋቋመ ወይም 

 ሠራተኛው በተቀጠረ በ60 ቀናት ውስጥ፤መቅረብ አሇባቸው። 

5. የማህበራዊ ዋስትና መሇያ ቁጥር 

1. ማንኛውም የግሌ ዴርጅት ወይም የግሌ ዴርጅት ሠራተኛ የምዜገባ ማስረጃ 

ተሟሌቶ ሲቀርብ የማህበራዊ ዋስትና መሇያ ቁጥር ይሰጠዋሌ፤ ሆኖም የግሌ 

ዴርጅቱ ወይም ሠራተኛው የታክስ መሇያ ቁጥር ካሇው ይኽው ቁጥር የማኅበራዊ 

ዋስትና መሇያ ቁጥር ጭምር ሆኖ እንዱያገሇግሌ ይዯረጋሌ፡፡ 

2. ማንኛውም የግሌ ዴርጅት ሠራተኛ በመንግሥት መሥሪያ ቤት ወይም የማህበራዊ 

ዋስትና ሽፊን ባሇው የግሌ ዴርጅት ሲቀጠር የማህበራዊ ዋስትና የምዜገባ መሇያ 

ቁጥሩን ሇተቀጠረበት የመንግሥት መሥሪያ ቤት ወይም የግሌ ዴርጅት የማሳወቅ 

ግዳታ አሇበት፡፡ 

6. የምዜገባ መረጃ ሇውጥን ስሇማሳወቅ 
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1. ማንኛውም የግሌ ዴርጅት የራሱንና የግሌ ዴርጅት ሠራተኛውን የምዜገባ መረጃ 

የሚመሇከት ሇውጥ ሲያጋጥም ሇውጡ ከተከሰተበት ቀን ጀምሮ በ60 ቀናት ውስጥ 

የተከሰተውን ሇውጥ ከዯጋፉ ማስረጃ ጋር አያይዝ ሇኤጀንሲው በማቅረብ ማሳወቅ 

አሇበት፡፡ 

2. እያንዲንደ የግሌ ዴርጅት ሠራተኛ የቤተሰብ ሁኔታን የሚመሇከት የመረጃ ሇውጥ 

ሲያጋጥመው ከዯጋፉ ማስረጃ ጋር ሇሚሰራበት የግሌ ዴርጅት በማቅረብ ማሳወቅ 

አሇበት፡፡ 

3. አበሌ በመቀበሌ ሊይ የሚገኝ ባሇመብት በምዜገባ መረጃው ሊይ ሇውጥ 

ሲያጋጥመው ሇውጡ ከተከሰተበት ቀን ጀምሮ በ60 ቀናት ውስጥ ከዯጋፉ ማስረጃ 

ጋር ሇኤጀንሲው በማቅረብ ማሳወቅ አሇበት፡፡ 

4. ማንኛውንም የግሌ ዴርጅት፣ የግሌ ዴርጅት ሠራተኛ ወይም ባሇመብት 

የሚመሇከት የምዜገባ መረጃ ሇውጥ ማሳወቂያ ሲቀርብ የማህበራዊ ዋስትና 

የምዜገባ መሇያ ቁጥሩ መጠቀስ አሇበት፡፡ 

5. የማህበራዊ ዋስትና የምዜገባ መሇያ ቁጥር የተሰጠው የግሌ ዴርጅት ሲፇርስ፣ 

ሲከፊፇሌ ወይም ከላሊ ጋር ሲቀሊቀሌ፡- 

   ሀ/ ስሇመፌረሱ፣ የፇረሰዉ ዴርጅት ሥራ አስኪያጅ የነበረዉ ወይም አጣሪው፤ 

   ሇ/ ስሇመከፊፇለ ወይም ስሇመቀሊቀለ፣ ሠራተኞቹን የተረከበው የግሌ ዴርጅት፤ 

ውሳኔ ከተሰጠበት ጊዛ ጀምሮ ባለት 60 ቀናት ውስጥ ይህንኑ ሇኤጀንሲው በጽሁፌ 

ማሳወቅ አሇበት፡፡ 

7. ማስረጃ አሇማቅረብ የሚያስከትሇው ውጤት  

1. በዙህ ክፌሌ በተመሇከተው መሠረት የሠራተኛ ማስረጃ አዯራጅቶ የማይዜና 

በወቅቱ ሇኤጀንሲው የማያስተሊሌፌ የግሌ ዴርጅት የሚመሇከተው ኃሊፉ በዙህ 

አዋጅ አንቀጽ 59 መሠረት ይቀጣሌ። 

2. በዙህ ክፌሌ በተመሇከተው መሠረት የሇውጥ ማስረጃን በወቅቱ ሇማያቀርብ የግሌ 

ዴርጅት ሠራተኛ ወይም ባሇመብት ሇተተኪዎቹ የሚወሰነው አበሌ አስቀዴሞ 

በኤጀንሲው ተዯራጅቶ በተያው መረጃ መሠረት ይሆናሌ፡፡ 

                       ክፌሌ ሦስት 

ስሇጡረታ ዏቅዴ፣ ፇንድችና መዋጮዎች 

8. የግሌ ዴርጅት ሠራተኞች ጡረታ ዏቅዴ መቋቋም 
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የግሌ ዴርጅቶች ሠራተኞች ጡረታ ዏቅዴ በዙህ አዋጅ ተቋቁሟሌ። 

9. ስሇጡረታ ፇንዴ መቋቋም                                            

1. የግሌ ዴርጅቶች ሠራተኞች ጡረታ ፇንዴ በዙህ አዋጅ ተቋቁሟሌ። 

2. በዙህ አዋጅ አንቀጽ 3/2/ሀ/ መሠረት ስምምነታቸውን የገሇጹ የግሌ ዴርጅት 

ሠራተኞች የጡረታ ወይም የፔሮቪዯንት ፇንዴ በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /1/ 

መሠረት ወዯ ተቋቋመው የግሌ ዴርጅቶች ሠራተኞች ጡረታ ፇንዴ ይዚወራሌ። 

ሆኖም በዙህ አዋጅ መሠረት መከፇሌ ከሚገባው መጠን በሊይ የተከፇሇ የጡረታ 

መዋጮ ወይም ፔሮቪዯንት ፇንዴ መዋጮ ቢኖር ታስቦ ሇሠራተኞቹ ተመሊሽ 

ይዯረጋሌ፡፡ 

10. የግሌ ዴርጅቶች ሠራተኞች አገሌግልት ጡረታ ፇንዴ መዋጮዎች 

   ሇግሌ ዴርጅቶች ሠራተኞች አገሌግልት ጡረታ ፇንዴ በሠራተኛው ዯመወዜ ሊይ     

   ተመስርቶ የሚዯረገው መዋጮ እንዯሚከተሇው ይሆናሌ፡- 

1. በግሌ ዴርጅቱ 11 በመቶ፤ 

2. በግሌ ዴርጅት ሠራተኛው 7 በመቶ። 

11. የጡረታ መዋጮ ክፌያ 

1. እያንዲንደ የግሌ ዴርጅት የሠራተኞቹን የጡረታ መዋጮ ከዯመወዚቸው ቀንሶና 

የራሱን መዋጮ ጨምሮ ሇጡረታ ፇንዴ በየወሩ የመክፇሌ ግዳታ አሇበት፡፡ 

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /1/ የተገሇጸው የጡረታ መዋጮ ሇሠራተኞች የወር 

ዯመወዜ ከተከፇሇበት ወር መጨረሻ ቀን አንስቶ በ30 ቀናት ውስጥ ሇጡረታ 

ፇንደ ገቢ መዯረግ አሇበት፡፡ 

3. ከሠራተኞቹ ዯመወዜ ሉቀነስ የሚገባውን መዋጮ ሳይቀንስ የቀረ የግሌ ዴርጅት 

ክፌያውን ራሱ ሇመፇጸም ኃሊፉ ይሆናሌ፡፡ 

4. ከግሌ ዴርጅቶችና ከግሌ ዴርጅት ሠራተኞች የሚሰበሰበዉ የጡረታ መዋጮ 

ኤጀንሲው በሚወክሊቸው አካሊት አማካኝነት ተሰብስቦ በዙህ አንቀጽ ንዐስ 

አንቀጽ/2/ በተጠቀሰው ጊዛ ውስጥ ተሰብስቦ በቀጣዩ ወር የመጀመሪያዎቹ የስራ 

ቀናት ሇጡረታ ፇንደ ገቢ ይዯረጋሌ፡፡ 

5. ኤጀንሲው በዙህ አንቀጽ መሠረት የሚሰበሰበው የጡረታ መዋጮ በትክክሌ ገቢ 

ስሇመዯረጉ የመቆጣጠር ሥሌጣን ይኖረዋሌ። 
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6. ኤጀንሲው ወይም ውክሌና የተሰጠው አካሌ ተገቢውን የጡረታ መዋጮ ሇጡረታ 

ፇንደ ገቢ ሳያዯርግ ከ3 ወር በሊይ የቆየ የግሌ ዴርጅትን በባንክ ካሇው ሂሣብ ሊይ 

ተቀንሶ ገቢ እንዱሆን የማስዯረግ ሥሌጣን ይኖረዋሌ። 

7. ማንኛውም ባንክ በኤጀንሲው ወይም ውክሌና በተሰጠው አካሌ ሲጠየቅ በዙህ 

አንቀጽ በንዐስ አንቀጽ /1/ መሠረት የሚሰበሰበዉን የጡረታ መዋጮ ያሇምንም 

ቅዴመ ሁኔታ ከግሌ ዴርጅቱ ሂሣብ ሊይ ቀንሶ ሇኤጀንሲው ወይም ውክሌና 

ሇተሰጠው አካሌ ገቢ የማዴረግ ግዳታ አሇበት፡፡ 

8. በግሌ ዴርጅቶች ጡረታ ዏቅዴ ሇተሸፇኑ ሠራተኞች ዯመወዜ የሚከፌሌ አሠሪ 

ገንቡ የሚገኝበትን የባንክ ቅርንጫፌና የሂሣብ ቁጥሩን ሇኤጀንሲው በጽሁፌ 

የማሳወቅ፣ የባንኩ አዴራሻና የሂሣብ ቁጥሩ ሲሇወጥም ሇውጡ ከተከሰተበት ቀን 

አንስቶ በ15 ቀናት ውስጥ ሇኤጀንሲው በጽሁፌ የመግሇጽ ግዳታ አሇበት፡፡ 

9. ኤጀንሲው ወይም ውክሌና የተሰጠው አካሌ በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (7) 

መሠረት ሉሰበሰብ ያሌቻሇን ውዜፌ የጡረታ መዋጮ ግብር የመክፇሌ 

ግዳታቸውን ያሌተወጡ ግብር ከፊዮች ሃብት በመያዜና በመሸጥ የግብር አሰባሰብ 

የሚከናወንበትን ስርዓት ሇመወሰን የገንብና ኢኮኖሚ ሌማት ሚኒስቴር89 

ያወጣውን መመሪያ በመከተሌና በቀጥታ የግሌ ዴርጅቱን ንብረት በጨረታ 

በመሸጥ ገቢ የማስዯረግ ሥሌጣን ይኖረዋሌ። 

10. ከጡረታ መዋጮ ገንብ ሊይ ቀንሶ ሇአገሌግልት ክፌያ፣ ሇገንብ ማስተሊሇፉያ፣ 

ሇዕዲ ወይም ሇማንኛውም አገሌግልት መጠቀም የተከሇከሇ ነው፡፡ 

11. ኤጀንሲው የጡረታ መዋጮ ገቢን ከመሰብሰብና ከማስፇፀም ጋር የተያያዘ 

ማናቸውንም ስራዎች ሇላልች አካሊት ውክሌና በመስጠት ማሰራት ይችሊሌ፡፡ 

12. የጡረታ መዋጮ ክፌያ ከማንኛውም ዕዲ ክፌያ ቅዴሚያ ይኖረዋሌ። 

13. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት የተሰበሰበውን የጡረታ መዋጮ በ30 

ቀን ውስጥ ገቢ ያሊዯረገ የግሌ ዴርጅት ገቢ ባሌተዯረገው የጡረታ መዋጫ ሊይ 

ዯመወዜ ከተከፇሇበት ወር ቀጥል ካሇው ወር የመጀመሪያ ቀን ጀምሮ በባንክ 

ማስቀመጫ ወሇዴ መጠን መሰረት የሚታሰብ ወሇዴ እና 5 በመቶ ቅጣት ጨምሮ 

የመክፇሌ ግዳታ ይኖርበታሌ።90 

                                                           
89 በ22/12(2008) አ.916 አንቀፅ 9(6) መሰረት የገንብና ኢኮኖሚ ትብበር ሚኒስቴር በሚሌ ይነበብ፡፡ 
90 በ21/62(2007) አ.908 አንቀፅ 2(1) መሰረት እንዯአዱስ የገባ ነው፡፡ 
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12. የጡረታ ፇንዴ አስተዲዯር 

በዙህ አዋጅ አንቀጽ 9 የተቋቋመውን የጡረታ ፇንዴ የሚያስተዲዴረው ኤጀንሲው 

ይሆናሌ። 

13. የጡረታ ፇንዴ አጠቃቀም 

1. የጡረታ ፇንደ ጥቅም ሊይ የሚውሇው፡- 

   ሀ/ በዙህ አዋጅ የተመሇከቱትን የጡረታ አበሌ ክፌያዎች ሇመፇጸም፤ 

   ሇ/ ሇትሬዠሪ ቦንዴ መግዣና የገንብና ኢኮኖሚ ሌማት ሚኒስቴር በሚያወጣው  

     መመሪያ ሇሚወሰኑ ላልች አትራፉና አስተማማኝ ኢንቨስትመንቶች፤ እና 

   ሏ/ ሇኤጀንሲው አስተዲዯራዊ ወጪዎች፤  

   ብቻ ይሆናሌ፡፡ 

2. የጡረታ ፇንደ በማናቸውም የዕዲ ክፌያ ምክንያት ሉከበር ወይም ሉያዜ 

አይችሌም። 

14. የአክችዋሪ ግምገማ 

የጡረታ ዏቅደ በየአምስት ዓመቱ በሂሣብ ስላት ባሇሙያዎች እንዱገመገም 

ይዯረጋሌ፡፡ 

ክፌሌ አራት 

ስሇ አገሌግልት መንና የጡረታ መውጫ ዕዴሜ 

15.  የአገሌግልት መን መቆጠር ስሇሚጀምርበት ጊዛ 

1. የግሌ ዴርጅት ሠራተኛ የአገሌግልት መን መቆጠር የሚጀምረው በሠራተኛነት 

ከተቀጠረበት ቀን አንስቶ ነው። 

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /1/ የተዯነገገው ቢኖርም ይህ አዋጅ ከመጽናቱ በፉት 

የግሌ ዴርጅት ሠራተኛው የጡረታ ዏቅዴ ወይም የፔሮቪዯንት ፇንዴ የነበረዉ 

ከሆነ የጡረታ ዏቅዴ ፇንደ ወይም የፔሮቪዯንት ፇንደ ሇግሌ ዴርጅቶች 

ሠራተኞች ጡረታ ፇንዴ ገቢ ሲሆን በዙህ አዋጅ አንቀፅ 10 መሠረት ሉሸፌን 

በሚችሇው የጡረታ መዋጮ መጠን አገሌግልት ይያዜሇታሌ። 

3. የግሌ ዴርጅት ሠራተኛው ሇመንግሥት ሠራተኞች ጡረታ ዏቅዴ የከፇሇው 

መዋጮ ሇግሌ ዴርጅት ሠራተኞች ጡረታ ዏቅዴ በማዚወር በመንግሥት መሥሪያ 

ቤት የፇጸመው አገሌግልት እንዱያዜሇት ይዯረጋሌ፡፡ ሇዙህ አገሌግልት አያያዜ 

የመንግሥት ሠራተኞች ጡረታ ፇንዴን የሚያስተዲዴረው አካሌ የሠራተኛውን 
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የግሌ መረጃና ሇመንግሥት ሠራተኞች ጡረታ ፇንዴ የተከፇሇውን የጡረታ 

መዋጮ ገንብ በአንዴ ወር ጊዛ ውስጥ ሇግሌ ዴርጅቶች ሠራተኞች ጡረታ 

ፇንዴ ማዚወር ይኖርበታሌ። 

16. የአገሌግልት መን አቆጣጠር 

1. የአገሌግልት መን የሚቆጠረው በሙለ ዓመታት፣ በወራትና በቀናት ታስቦ ነው፡፡ 

2. በዙህ አዋጅ አንቀጽ 15/2/ እና /3/ የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ ሇግሌ ዴርጅት 

ሠራተኛ በመንግሥት መሥሪያ ቤቶችና የግሌ ዴርጅቶች ሠራተኞች የጡረታ 

ዏቅዴ ሽፊን ባሊቸው የግሌ ዴርጅቶች የተፇጸመ የአገሌግልት መን በሙለ 

ተዲምሮ ይታሰባሌ። 

3. ሇማንኛውም የግሌ ዴርጅት ሠራተኛ የሚከተሇው አገሌግልቱ ይታሰብሇታሌ፡- 

ሀ/ ከጡረታ መውጫ ዕዴሜ በኋሊ አገሌግልቱ በሔግ መሠረት ተራዜሞሇት በሥራ 

 ሊይ እንዱቆይ የተዯረገበት ጊዛ፤ 

   ሇ/ የዯመወዜ ክፌያ ሳይቋረጥ በማናቸውም ምክንያት አገሌግልቱ ተቋርጦ የቆየበት 

 ጊዛ፤ 

   ሏ/ በየወሩ ዯመወዜ እየተከፇሇው ሙለ ጊዛውን በማናቸውም የመንግሥት አካሌ 

 በሔዜብ ወይም በሠራተኛ ማህበር በተመራጭነት አገሌግልት የሰጠበት ጊዛ፤ 

   መ/ በዙህ አዋጅ በአንቀጽ 3 በንዐስ አንቀጽ /3/ሇ/ የተዯነገገው ቢኖርም 

በመንግሥት  ውሳኔ በዓሇም አቀፌ ዴርጅት በማገሌገሌ ያሳሇፇው ጊዛ።91 

4. ሇማንኛውም የግሌ ዴርጅት ሠራተኛ በዙህ አንቀጽ መሠረት ሇሚያዜሇት 

የአገሌግልት መን የሚከተሇው አይታሰብሇትም፡- 

ሀ/ አገሌግልቱ በሔጉ መሠረት ካሌተራመ በስተቀር የጡረታ መውጫ ዕዴሜው 

 ከዯረሰበት ከሚቀጥሇው ወር አንስቶ የሚሰጠው አገሌግልት፤ 

ሇ/ ኢትዮጵያ ተዋዋይ ወገን የሆነችበት ማናቸውም ዓሇም አቀፌ ስምምነትና የዙህ 

 አንቀፅ ንዐስ አንቀጽ /3/መ/ ዴንጋጌ እንዯተጠበቀ ሆኖ በሔጋዊ ፇቃዴ 

 የኢትዮጵያ ዛጋ የሆነ የግሌ ዴርጅት ሠራተኛ የኢትዮጵያን ዛግነት ከማግኘቱ 

 በፉት በመንግሥት መሥሪያ ቤት ወይም በግሌ ዴርጅት ሠራተኞች የጡረታ 

 ዏቅዴ በተሸፇነ የግሌ ዴርጅት የሰጠው አገሌግልት፡፡ 

                                                           
91 በ21/62 (2007) አ.908 አንቀፅ 2(3) መሰረት ፉዯሌ ተራ (መ) ተሰረዝ  ፉዯሌ ተራ (ሠ) የነበረው ፉዯሌ ተራ 
(መ) ሆኖ ተሸጋሽጓሌ፡፡   
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5. በዙህ አንቀጽ በንዐስ አንቀጽ /3/ ከፉዯሌ ተራ (ሏ) እስከ (ሠ) የተመሇከተው ጊዛ 

በአገሌግልት መንነት ሉታሰብ የሚችሇው የግሌ ዴርጅት ሠራተኛው መክፇሌ 

ያሇበትን የጡረታ መዋጮ የአሰሪውን ዴርሻ ጨምሮ ራሱ የከፇሇ ወይም 

እንዱከፇሌሇት ያዯረገ እንዯሆነ ነው። 

6. በዙህ አዋጅ ወይም በመንግስት ሰራተኞች ጡረታ አዋጅ መሰረት የአገሌግልት 

ወይም የጤና ጉዴሇት ዲረጎት ተከፌልት የሥራ ውለ የተቋረጠ ሰራተኛ እንዯገና 

በግሌ ዴርጅት ሰራተኞች ጡረታ ዏቅዴ በተሸፇነ የግሌ ዴርጅት የተቀጠረ ከሆነ 

እና የወሰዯውን ዲረጎት መሌሶ ገቢ ካዯረገ በዙህ አዋጅ አንቀጽ 15 ንዐስ አንቀጽ 

(3) የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ የቀዴሞ አገሌግልቱ ይታሰብሇታሌ፡፡92 

7. ይህ አዋጅ ከመውጣቱ አስቀዴሞ በዙህ አዋጅ ወይም በመንግስት ሠራተኞች 

ጡረታ አዋጅ መሰረት የጡረታ መዋጮ ተመሊሽ ተዯርጎሇት የነበረ ሰው እንዯገና 

በግሌ ዴርጅት ሰራተኞች ጡረታ ዏቅዴ በተሸፇነ የግሌ ዴርጅት ውስጥ ከተቀጠረ 

እና መጦሪያ ዕዴሜ ሊይ ከመዴረሱ አስቀዴሞ የወሰዯውን መዋጮ ከባንክ 

የማስቀመጫ ወሇዴ ጭምር ተመሊሽ ካዯረገ የዙህ አዋጅ አንቀጽ 15 ንዐስ አንቀጽ 

(3) ዴንጋጌ እንዯተጠበቀ ሆኖ የቀዴሞ አገሌግልቱ ይታሰብሇታሌ፡፡93 

8. የሚኒስትሮች ምክር ቤት ኤጀንሲው በሚያቀርብሇት ጥናት መሠረት በከባዴ 

ወይም ሇጤንነትና ሇሔይወት አስጊ በሆኑ የሥራ መስኮች የተፇጸመ አገሌግልት 

እስከ አጠፋታ እንዱቆጠር ሉወስን ይችሊሌ፡፡ 

17. የጡረታ መውጫ ዕዴሜ 

1. የጡረታ መውጫ ዕዴሜ የግሌ ዴርጅት ሠራተኛው ሇመጀመሪያ ጊዛ ሲቀጠር 

በቅዴሚያ የመገበውን የሌዯት መን መሠረት በማዴረግ 60 ዓመት ይሆናሌ፡፡ 

2. የሚኒስትሮች ምክር ቤት ኤጀንሲው በሚያቀርብሇት ጥናት መሠረት በሌዩ ሁኔታ 

በሚታዩ የሙያ መስኮች በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /1/ ከተመሇከተው በሊይ 

የሆነ የጡረታ  መውጫ ዕዴሜ ሉወስን ይችሊሌ፡፡ 

3. የሚኒስትሮች ምክር ቤት ኤጀንሲው በሚያቀርብሇት ጥናት መሠረት በከባዴ 

ወይም ሇጤንነትና ሇሔይወት አስጊ በሆኑ የሥራ መስኮች ሊይ ሇተሰማሩ የግሌ 

                                                           
92 በ21/62(2007) አ.908 አንቀፅ 2 (4) ተሻሻሇ፡፡ 
93 በ21/62 (2007) አ.908 አንቀፅ 2(4) መሰረት አዱስ የገባ ሲሆን ነባሩ ንዐስ አንቀፅ 7 ንዐስ አንቀፅ 8 ሆኖ 
ተሸጋሽጓሌ፡፡ 
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ዴርጅቶች ሠራተኞች በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /1/ ከተመሇከተው ያነሰ 

የጡረታ መውጫ ዕዴሜ ሲወስን ይችሊሌ፡ 

ክፌሌ አምስት 

ስሇ አገሌግልት ጡረታ አበሌና ዲረጎት 

18. የአገሌግልት ጡረታ አበሌ94 

1. ቢያንስ 10 ዓመት ያገሇገሇ የግሌ ዴርጅት ሠራተኛ ይህ አዋጅ ከጸናበት ቀን 

አንስቶ አገሌግልት ካቋረጠ በዙህ አዋጅ በአንቀጽ 17 ንዐስ አንቀጽ(1) ሊይ 

በተዯነገገው መሰረት የጡረታ መውጫ ዕዴሜው ሲዯርስ የአገሌግልት ጡረታ 

አበሌ እስከ ዕዴሜ ሌኩ ይከፇሇዋሌ፡፡95 

2. ቢያንስ 25 ዓመት ያገሇገሇ የግሌ ዴርጅት ሠራተኛ በራሱ ፇቃዴ ወይም በዙህ 

አዋጅ ከተጠቀሱት ውጭ በሆነ ምክንያት አገሌግልት ካቋረጠ የጡረታ መውጫ 

ዕዴሜው ሲዯርስ አምስት ዓመት ከሚቀረው ጊዛ ጀምሮ እስከ ዕዴሜ ሌኩ 

የአገሌግልት ጡረታ አበሌ ይከፇሇዋሌ። 

3. እዴሜው ሇጡረታ ሲዯርስ የጡረታ መብት መከበሩ እንዯተጠበቀ ሆኖ የዙህ 

አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /3/ ዴንጋጌ በዱስፔሉን ጉዴሇት ምክንያት አገሌግልቱ 

ሇተቋረጠ የግሌ ዴርጅት ሠራተኛ ተፇጻሚ አይሆንም። 

4. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1)፣ (2) ወይም (3) መሰረት አገሌግልቱ የተቋረጠ 

የግሌ ዴርጅት ሰራተኛ የጡረታ መውጫ ዕዴሜው ሳይዯርስ በጤና ጉዴሇት 

ምክንያት ሇሥራ ብቁ አሇመሆኑ ከተረጋገጠ ይኽው ከተረጋገጠበት ጊዛ ቀጥል 

ካሇው ወር ጀምሮ የአገሌግልት ጡረታ አበሌ እስከ ዕዴሜ ሌኩ ይከፇሇዋሌ፡፡ 

የሞተ እንዯሆነም ከሞተበት ጊዛ ቀጥል ካሇው ወር ጀምሮ ሇተተኪዎች አበሌ 

ይከፇሊሌ፡፡96 

19. የአገሌግልት ጡረታ አበሌ መጠን97 

                                                           
94 የዙህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ 2 በ21/62 (2007) አ.908 አንቀፅ 2 (6) ተሰርዝ ነባሮቹ ንዐስ አንቀጽ (3) እና (4) 
ንዐስ አንቀፅ (2) እና  
   (3) ሆነው ተሸጋሽገዋሌ፡፡ 
95 በ21/62 (2007) አ.908 አንቀፅ 2(5) ተሻሻሇ፡፡ 
96 ይህ ንዐስ አንቀፅ ቀዴሞ ንዐስ አንቀፅ (5) የነበረ ሲሆን በ21/62(2007) አ.908 አንቀፅ 2(6) መሰረት ተሰርዝ 
በአዱስ ንዐስ አንቀፅ (4) ተተካ፡፡ 
97 የዙህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (2) እና (3) በ21/62 (2007) አ.908 አንቀፅ 2(7) መሰረት አዱስ የገባ ሲሆን ነባሩ 
ንዐስ አንቀፅ (2) ንዐስ  
   አንቀፅ (4) ሆኖ ተሸጋሽጓሌ፡፡ 
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1. ሇማንኛውም 10 ዓመት ሊገሇገሇ የግሌ ዴርጅት ሠራተኛ የሚከፇሇው የአገሌግልት 

ጡረታ አበሌ መጨረሻ ባገሇገሇባቸው ሦስት ዓመታት ውስጥ ይከፇሇው የነበረው 

አማካይ ዯመወዜ 30 በመቶ ሆኖ ከ10 ዓመት በሊይ ሇፇጸመው ሇእያንዲንደ 

ዓመት አገሌግልት 1.25 በመቶ ተጨምሮ ይታሰባሌ። 

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ መዋቅራዊ 

አዯረጃጀትና የተጠና የዯመወዜ ስኬሌ በላሇበት የግሌ ዴርጅት አገሌግል ወይም 

በላሊ ማናቸውም የግሌ ዴርጅት ውስጥ በተቀጠረ በሦስት ዓመት ወይም ከዙያ 

ባነሰ ጊዛ ውስጥ በጡረታ የሚገሇሌ ሠራተኛ በጡረታ ከሚገሇሌበት ወር ሦስት 

ዓመት አስቀዴሞ ባሇው ወር ሲከፇሇው ከነበረው መዯበኛ የወር ዯመወዜ በ25 

በመቶ የሚበሌጥ ዓመታዊ አማካይ የዯመወዜ ጭማሪ ያገኘ እንዯሆነ በየዓመቱ 

እስከ 25 በመቶ ያሇው የዯመወዜ ጭማሪ ብቻ በዯመወዘ ሊይ ተዯምሮ የሦስት 

ዓመት አማካይ የወር ዯመወዘ ተይዝ ይታሰባሌ። 

3. በመከሊከያ ሠራዊት ወይም በፕሉስ አባሌነት አገሌግልት ሇፇጸመ ማንኛውም 

የግሌ ዴርጅት ሠራተኛ ይኸው አገሌግልቱ በመንግስት ሠራተኞች ጡረታ አዋጅ 

ሇመከሊከያ ሠራዊት እና ሇፕሉስ አባሌ በተቀመጠው የስላት ቀመር መሠረት 

ተሰሌቶና ተዲምሮ ይታሰብሇታሌ፡፡ 

4. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት የሚወሰነው የአበሌ መጠን የግሌ 

ዴርጅት ሠራተኛው በመጨረሻ ባገሇገሇባቸው ሦስት ዓመታት ውስጥ ይከፇሇው 

ከነበረው አማካይ ዯመወዜ 70 በመቶ ሉበሌጥ አይችሌም። 

20. የአገሌግልት ዲረጎት 

ከ10 ዓመት ያነሰ አገሌግልት የፇጸመ የግሌ ዴርጅት ሠራተኛ የጡረታ መውጫ 

ዕዴሜው በመዴረሱ ከሥራ ሲሰናበት የአገሌግልት ዲረጎት ይከፇሇዋሌ። 

21. የአገሌግልት ዲረጎት መጠን98 

1. በዙህ አዋጅ አንቀጽ 20 መሠረት የሚከፇሇው ዲረጎት የግሌ ዴርጅት ሠራተኛው 

ከሥራ ከተሰናበተበት ወር በፇት ይከፇሇው የነበረው 1.25 ወር ዯመወዜ 

በአገሇገሇበት ዓመት ቁጥር ተባዜቶ ይታሰባሌ። 

                                                                                                                                                                                                 
 
98 በ21/62 (2007) አ.908 አንቀፅ 2(8) መሰረት ነባሩ ዴነጋጌ ንዐስ አንቀፅ (1) ሆኖ አዱስ ንዐስ አንቀፅ (2) 
ገብቷሌ፡፡  
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2. የግሌ ዴርጅት ሠራተኛው በጡረታ ከተገሇሇበት ወር አንዴ ዓመት አስቀዴሞ 

ባሇው ወር ሲከፇሇው ከነበረው መዯበኛ የወር ዯመወዜ በማናቸውም ጊዛ ከ25 

በመቶ የሚበሌጥ ዓመታዊ አማካይ የዯመወዜ ጭማሪ ያገኘ እንዯሆነ እስከ 25 

በመቶ ያሇው አማካይ ዓመታዊ ዯመወዜ ጭማሪ ብቻ በዯመወዘ ሊይ ተዲምሮ 

የዲረጎት አበለ ይታሰባሌ። 

ክፌሌ ስዴስት 

ስሇ ጤና ጉዴሇት ጡረታ አበሌና ዲረጎት 

22. የጤና ጉዴሇት ጡረታ አበሌ 

ቢያንስ 10 ዓመት ያገሇገሇ የግሌ ዴርጅት ሠራተኛ በጤና ጉዴሇት ምክንያት 

ዯመወዜ የሚያስገኝ ማናቸውንም ሥራ መሥራት የማይችሌ በመሆኑ ከሥራ ሲሰናበት 

የጤና ጉዴሇት ጡረታ አበሌ እስከ ዕዴሜ ሌኩ ይክፇሇዋሌ። 

23. የጤና ጉዴሇት ጡረታ አበሌ መጠን 

በዙህ አዋጅ አንቀጽ 22 መሠረት የሚከፇሇው የጤና ጉዴሇት ጡረታ አበሌ በአንቀጽ 

19 መሠረት ይታሰባሌ። 

24. የጤና ጉዴሇት ዲረጎት 

ከ10 ዓመት ያነሰ አገሌግልት የፇጸመ የግሌ ዴርጅት ሠራተኛ በጤና ጉዴሇት 

ምክንያት ሇሥራ ብቁ ባሇመሆኑ ከሥራ ሲሰናበት የጤና ጉዴሇት ዲረጎት ይከፇሇዋሌ። 

25. የጤና ጉዴሇት ዲረጎት መጠን 

በዙህ አዋጅ አንቀጽ 24 መሠረት የሚከፇሇው ዲረጎት በአንቀጽ 21 መሠረት 

ይታሰባሌ። 

26. ስሇ ጡረታ መዋጮ ተመሊሽ ስሊሇመዯረጉ99 

የግሌ ዴርጅት ሠራተኛው አገሌግልት በማንኛውም ምክንያት ቢቋረጥ ሇግሌ 

ዴርጅቱም ሆነ ሇግሌ ዴርጅት ሠራተኛው የጡረታ መዋጮ ተመሊሽ አይዯረግም። 

 

ክፌሌ ሰባት 

ስሇ ጉዲት ጡረታ አበሌና ዲረጎት 

27. ትርጓሜ 

                                                           
99 በ21/62 (2007) አ.908 አንቀፅ 2(9) ተሻሻሇ፡፡  
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1. “በሥራ ሊይ የሚዯርስ ጉዲት” ማሇት በሥራ ሊይ የሚዯርስ አዯጋ ወይም በሥራ 

ምክንያት የሚመጣ በሽታ ነው። 

2. "በሥራ ሊይ የሚዯርስ አዯጋ" ማሇት የግሌ ዴርጅት ሠራተኛው መዯበኛ ሥራውን 

በማከናወን ሊይ እንዲሇ ወይም ከሥራ ጋር በተያያ ምክንያት በአካለ ወይም 

በአካለ የተፇጥሮ ተግባር ሊይ በዴንገት የሚዯርስ ጉዲት ሲሆን የሚከተለትን 

ይጨምራሌ፡- 

   ሀ/ የግሌ ዴርጅት ሠራተኛው ከመዯበኛ ሥራው ወይም መዯበኛ የሥራ ቦታው 

 ወይም ሰዓት ውጭ ስሌጣኑ በሚፇቅዴሇት የሥራ ኃሊፉ የተሰጠውን ትዕዚዜ 

 በመፇጸም ሊይ እያሇ የዯረሰን ጉዲት፤ 

 ሇ/ ሥሌጣኑ በሚፇቅዴሇት የሥራ ኃሊፉ የተሰጠው ትዕዚዜ ባይኖርም የግሌ ዴርጅት    

   ሠራተኛው በግሌ ዴርጅቱ ውስጥ የዯረሰን ዴንገተኛ አዯጋ ወይም ጥፊት     

   ሇመከሊከሌ በሥራ ሰዓት ወይም ከሥራ ሰዓት ውጭ በሚፇጽመው ተግባር   

   ምክንያት   የዯረሰን ጉዲት፤ 

   ሏ/ የግሌ ዴርጅት ሠራተኛው ወዯ ሥራ ቦታው ወይም ከሥራ ቦታው አሠሪው 

 ሇሠራተኞች አገሌግልት እንዱሰጥ በመዯበው የመጓጓዣ አገሌግልት ወይም 

 አሠሪው ሇዙህ ተግባር በተከራየውና በግሌጽ በመዯበው የመጓጓዣ አገሌግልት 

 በመጓዜ ሊይ በነበረበት ጊዛ የዯረሰን ጉዲት፤ 

   መ/ የግሌ ዴርጅት ሠራተኛው ከሥራው ጋር በተያያ ግዳታ የተነሣ ከሥራው 

 በፉት ወይም በኃሊ ወይም ሥራው ሇጊዛው ተቋርጦ በነበረበት ጊዛ በሥራ                                                       

      ቦታው ወይም በግሌ ዴርጅቱ ግቢ ውስጥ በመገኘት የዯረሰበትን ማንኛውንም    

      ጉዲት፤ 

   ሠ/ የግሌ ዴርጅት ሠራተኛው ሥራውን በማከናወን ሊይ ባሇበት ጊዛ በአሠሪው 

 ወይም በሦስተኛ ወገን ዴርጊት ምክንያት የዯረሰበትን ጉዲት፡፡ 

3. "በሥራ ምክንያት የሚመጣ በሽታ" ማሇት የግሌ ዴርጅት ሠራተኛው ከሚሠራው 

የሥራ ዓይነት ወይም ሥራውን ከሚያከናውንበት አካባቢ የተነሣ በሽታውን 

ሇሚያስከትለ ሁኔታዎች ተጋሌጦ በመቆየቱ ምክንያት የዯረሰ የጤና መታወክ 

ሲሆን ሥራውን በሚያከናውንበት ቦታ የሚዚመቱና የሚይዘ ነዋሪ ወይም ተሊሊፉ 

በሽታዎችን አይጨምርም። 
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4. "መዯበኛ ሥራ" ማሇት የግሌ ዴርጅት ሠራተኛው በተሰጠው ኃሊፉነት ወይም 

የሥራ ውሌ መሠረት የሚያከናውነው ተግባር ነው። 

5. "መዯበኛ የሥራ ቦታ" ማሇት የግሌ ዴርጅት ሠራተኛው የግሌ ዴርጅቱን ሥራ 

ሇተወሰነ ወይም ሊሌተወሰነ ጊዛ የሚያከናውንበት ሥፌራ ነው፡፡ 

28. በራስ ሊይ ጉዲት ስሇማዴረስ 

በዙህ አዋጅ አንቀጽ 27 የተመሇከተው ተቀባይነት የሚኖረው የግሌ ዴርጅት 

ሠራተኛው ጉዲቱ እንዱዯርስበት ሆነ ብል ያሊዯረገው ሲሆን ነው፡፡ በተሇይም ቀጥል 

በተረሩት ምክንያቶች የዯረሰ ጉዲት የግሌ ዴርጅት ሠራተኛው በራሱ ሊይ ሆን 

ብል ያዯረሰው ጉዲት ሆኖ ይቆጠራሌ፡- 

1. በአሠሪው አስቀዴሞ በግሌጽ የተሰጡትን የዯህንነት መጠበቂያ መመሪያዎች 

መጣስ ወይም የአዯጋ መከሊከያ ዯንቦችን መተሊሇፌ፤ ወይም 

2. አካለን ወይም አእምሮውን በሚገባ ሇመቆጣጠር በማይችሌበት ሁኔታ በመጠጥ 

ወይም በአዯንዚዥ ዕጽ ሰክሮ በሥራ ሊይ በመገኘት፤  

የዯረሰ ጉዲት፡፡ 

29. በሥራ ምክንያት የሚመጣ በሽታና የአካሌ ጉዲት መጠን ሠንጠረዥ 

1. ኤጀንሲው አግባብ ካሇው አካሌ ጋር በመመካከር ሇዙህ አዋጅ አፇጻጸም፡- 

   ሀ/ የአካሌ ጉዲት መጠን፤ 

   ሇ/ እያንዲንደን በሥራ ምክንያት የሚመጣ በሽታን በሚመሇከት፡ 

1) የበሽታውን ምሌክቶች፤ 

2) ሇበሽታው መነሻ ይሆናሌ ተብል የሚታመነውን የሥራ ዓይነት ወይም 

አካባቢ፤ 

3) በሽታውን ሇሚያሲው የሥራ ሁኔታ ሇመጋሇጥ የሚያስፇሌገውን አነስተኛ 

ጊዛ፤ 

       የያ ዜርዜር ሠንጠረዥ በመመሪያ ያወጣሌ። 

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት የወጣው ሠንጠረዥ እንዯ አስፇሊጊነቱ 

በየጊዛው ይሻሻሊሌ። 

30. ግምት 

1. ከሥራው ቦታ ወይም ከሥራው ዓይነት ጋር የተያያ በሠንጠረዥ ውስጥ 

የተመሇከተ በሽታ በተጠቀሰው የሥራ ቦታ ወይም የሥራ ዓይነት ሊይ የተሰማራን 
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የግሌ ዴርጅት ሠራተኛ የያው እንዯሆነ በሽታው በሥራ ምከንያት እንዯመጣ  

ይቆጠራሌ። 

2. በሥራ ምክንያት በሚመጣ በሽታ ተይዝ የዲነ የግሌ ዴርጅት ሠራተኛ በሰንጠረዥ 

ውስጥ በበሽታው አንጻር በተመሇከተው የሥራ ዓይነት ሊይ ተመዴቦ መሥራት 

በመቀጠለ በዙያው በሽታ እንዯገና ቢያዜ አዱስ በሽታ እንዯያው ይቆጠራሌ። 

3. በዙህ አዋጅ አንቀጽ 27 ንዐስ አንቀጽ (3) የተመሇከተው ቢኖርም በመዯበኛ 

ሥራው ምከንያት ተሊሊፉ ወይም ነዋሪ በሽታዎችን በማጥፊት ሊይ የተሰማራ የግሌ 

ዴርጅት ሠራተኛ በዙሁ በሽታ ከተያ በሥራ ምከንያት የመጣ በሽታ እንዯያው 

ይቆጠራሌ። 

31. ማስረጃ ማቅረብ ስሇመቻለ 

በዙህ አዋጅ አንቀጽ 29 መሠረት በሚወጣው ሠንጠረዥ ውስጥ ያሌተመሇከተ በሽታ 

በሥራ ምክንያት የመጣ መሆኑን እንዱሁም በሠንጠረዡ ውስጥ የተመሇከተ በሽታ 

በአንጻሩ ከተመሇከቱት ምሌክቶች በተሇየ ሁኔታ የተከሰተ መሆኑን ሇማረጋገጥ ማስረጃ 

ማቅረብ ይቻሊሌ፡፡ 

32. አዯጋን  ስሇማስታወቅ                                                 

አንዴ የግሌ ዴርጅት ሠራተኛ በሥራ ሊይ የሚዯርስ ጉዲት የዯረሰበት እንዯሆነ የግሌ 

ዴርጅቱ አዯጋው ከዯረሰበት ቀን አንስቶ ባለት 30 ቀናት ውስጥ በጽሁፌ ሇኤጀንሲው 

ማስታወቅ አሇበት፡፡ ይህ ባሇመዯረጉ በግሌ ዴርጅት ሠራተኛው ሊይ ሇሚዯርሰው 

ጉዲት የግሌ ዴርጅቱ ኃሊፉ ይሆናሌ፡፡ 

33. ስሇ አካሌ ጉዲት መጠን አወሳሰን 

1. በሥራ ምክንያት የሚመጣ የጉዲት መጠን የሚወሰነው ሥሌጣን በተሰጠው 

የህክምና ቦርዴ ነው። 

2. ማንኛውም የህክምና ቦርዴ በሥራ ሊይ የሚዯርስ ጉዲት መጠንን የሚተምነው 

በዙህ አዋጅ አንቀጽ 29 በተመሇከተው ሠንጠረዥ መሠረት ይሆናሌ። 

3. ኤጀንሲው አስፇሊጊ ሆኖ ካገኘው በአንዴ የህክምና ቦርዴ የተሰጠ ውሳኔ በላሊ 

ህክምና ቦርዴ እንዯገና እንዱታይ ሉያዯርግ ይችሊሌ። 

34. የጉዲት አበሌ 
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በሥራ ሊይ በሚዯርስ ጉዲት ምክንያት ከ10 በመቶ ያሊነሰ ሉዴን የማይችሌ ጉዲት 

ሇዯረሰበት የግሌ ዴርጅት ሠራተኛ እንዯሁኔታው የጉዲት ጡረታ አበሌ ወይም የጉዲት 

ዲረጎት ይከፇሊሌ፡፡ 

35. የጉዲት ጡረታ አበሌ 

አንዴ የግሌ ዴርጅት ሠራተኛ በሥራ ሊይ በሚዯርስ ጉዲት ምክንያት ከ10 በመቶ 

ያሊነሰ ሉዴን የማይችሌ ጉዲት ዯርሶበት ዯመወዜ የሚያስገኝ ማናቸውንም ሥራ 

መሥራት የማይችሌ በመሆኑ ከሥራ ሲሰናበት የጉዲት ጡረታ አበሌ እስከ ዕዴሜ 

ሌኩ ይከፇሇዋሌ፡፡ 

36. የጉዲት ጡረታ አበሌ መጠን 

1. በዙህ አዋጅ አንቀጽ 35 መሠረት የሚከፇሇው የጉዲት የጡረታ አበሌ መጠን የግሌ 

ዴርጅት ሠራተኛው ጉዲቱ ከዯረሰበት ወር በፉት ያገኝ ከነበረው መዯበኛ የወር 

ዯመወዜ 47 በመቶ ይሆናሌ፡፡ 

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት አበሌ ሉከፇሇው የሚችሌ የግሌ ዴርጅት 

ሠራተኛ በአገሌግልቱ ሲያገኝ የሚችሇው አበሌ በጉዲት ሲያገኝ ከሚችሇው የበሇጠ 

ከሆነ የአገሌግልት ጡረታ አበሌ ይከፇሇዋሌ። 

37. የጉዲት ዲረጎት 

1. አንዴ የግሌ ዴርጅት ሠራተኛ ከ10 በመቶ ያሊነሰ ከሥራ የመጣ ጉዲት ዯርሶበት 

ሥራ ሇመሥራት የሚችሌ ከሆነ የጉዲት ዲረጎት ሇአንዴ ጊዛ ይከፇሇዋሌ። 

2. የግሌ ዴርጅት ሠራተኛው አግባብ ባሇው ሔግ ወይም ኅብረት ስምምነት መሠረት 

በአሠሪው የጉዲት ካሣ ወይም የመዴን ክፌያ የሚያገኝ ከሆነ በዙህ አንቀጽ ንዐስ 

አንቀጽ (1) የተጠቀሰው የጉዲት ዲረጎት አይከፇሇውም። 

38. የጉዲት ዲረጎት መጠን 

በዙህ አዋጅ አንቀጽ 37 ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት የሚከፇሇው የጉዲት ዲረጎት 

መጠን የግሌ ዴርጅት ሠራተኛው ጉዲት ከዯረሰበት ወር በፉት ይከፇሇው የነበረው 

መዯበኛ የወር ዯመወዘ 47 በመቶ በ60 ተባዜቶ የሚገኘው ሂሣብ በሠራተኛው ሊይ 

በዯረሰው ጉዲት መቶኛ ተባዜቶ ነው፡፡ 

ክፌሌ ስምንት 

የተተኪዎች ጡረታ አበሌና ዲረጎት 

39. ጠቅሊሊ 
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1. ማንኛውም የግሌ ዴርጅት ሠራተኛ፡-                             

   ሀ/ የአገሌግልት ወይም የጤና ጉዴሇት ወይም የጉዲት ጡረታ አበሌ በመከፇሌ    

    ሊይ እያሇ፤ ወይም 

   ሇ/ ቢያንስ 10 ዓመት አገሌግል በሥራ ሊይ እያሇ፤ ወይም 

   ሏ/ በሥራ ሊይ በዯረሰበት ጉዲት ምክንያት፤  

  ከሞተ ሇተተኪዎቹ የጡረታ አበሌ ይከፇሊሌ። 

2.  ከአሥር ዓመት ያነሰ አገሌግልት ያሇው ሠራተኛ በሥራ ሊይ እያሇ ከሞተ በዙህ 

አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 3 /ሀ/ እና /ሇ/ ሇተመሇከቱት ተተኪዎች ዲረጎት 

ይከፇሊቸዋሌ። 

3. የሟች ተተኪዎች የሚባለት የሚከተለት ይሆናለ፡- 

   ሀ/ ሚስት ወይም ባሌ፤ 

   ሇ/ ከ18 ዓመት ዕዴሜ በታች የሆኑ ሌጆች ወይም አካሌ ጉዲተኛ ወይም አዕምሮ 

 በሽተኛ ሌጅ ሲሆን ዕዴሜው ከ21 ዓመት በታች የሆነ፤ 

   ሏ/ ሌጃቸው ከመሞቱ በፉት ሙለ በሙለ ወይም በአብዚኛው በሟች ዴጋፌ 

 ይተዲዯሩ የነበሩ ወሊጆች፡፡ 

40. የሟች ሚስት ወይም ባሌ ጡረታ አበሌ 

1. ሇሟች ሚስት ወይም ባሌ የሚከፇሇው የጡረታ አበሌ ሟች ያገኝ ወይም ሉያገኝ  

ይችሌ የነበረው የጡረታ አበሌ 50 በመቶ ይሆናሌ፡፡ 

2. የሟች ሚስት ወይም ባሌ የጡረታ አበሌ ተወስኖ በመቀበሌ ሊይ እያሇች ወይም 

እያሇ ጋብቻ ከፇጸመች ወይም ከፇጸመ፡- 

   ሀ/ ሚስት ዕዴሜዋ ከ45 ዓመት በታች ከሆነ፤ ወይም 

   ሇ/ ባሌ እዴሜው 50 ዓመት በታች ከሆነ፤  

ጋብቻ ከተፇጸመበት ቀን ቀጥል ካሇው ወር ጀምሮ በመከፇሌ ሊይ ያሇው የጡረታ 

አበሌ ይቋረጣሌ፡፡ 

3. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) መሠረት መቋረጥ የሚገባውን የጡረታ አበሌ 

የተቀበሇች ወይም የተቀበሇ የሟች ሚስት ወይም ባሌ መሌሶ የመክፇሌ ግዳታ 

አሇባት ወይም አሇበት፡፡ 

4. የዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) እና (3) ዴንጋጌዎች በአካሌ ጉዲተኛ ሚስት 

ወይም ባሌ ሊይ ተፇጸሚ አይሆኑም፡፡ 
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5. ሇሟች ሚስት ወይም ባሌ በዙህ አንቀጽ መሠረት ከአንዴ በሊይ የጡረታ አበሌ 

የሚከፇሌበት ሁኔታ ሲያጋጥም አንደና የሚበሌጠው ብቻ ይከፇሊሌ፡፡ 

41. የሟች ሌጅ ጡረታ አበሌ 

1. ሇሟች ሌጅ የሚከፇሇው የጡረታ አበሌ ሟች ያገኝ ወይም ሉያገኝ ይችሌ የነበረው 

የጡረታ አበሌ 20 በመቶ ይሆናሌ፡፡ 

2. ሁሇቱም ወሊጆቹ ሇሞቱበት ሌጅ በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት 

የሚከፇሇው የጡረታ አበሌ 30 በመቶ ይሆናሌ፡፡ 

3. የጡረታ አበሌ የሚከፇሊቸው ወይም ሉከፇሊቸው ይችለ የነበሩ ሁሇቱም ወሊጆቹ 

የሞቱበት ሌጅ ከእያንዲንዲቸው አበሌ 20 በመቶ ይከፇሇዋሌ፤ ሆኖም የጡረታ 

አበለ ዴምር በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /2/ መሠረት ሉከፇሌ ከሚችሇው ያነሰ 

አይሆንም፡፡ 

42. የወሊጅ ጡረታ አበሌ. 

ሇሟች ወሊጆች ሇአያንዲንዲቸው የሚከፇሇው የጡረታ አበሌ ሟች ያገኝ ወይም ሉያገኝ 

ይችሌ የነበረው የጡረታ አበሌ 15 በመቶ ይሆናሌ፡፡ ሆኖም ከወሊጆች ላሊ ተተኪ 

ከላሇ 20 በመቶ ይሆናሌ፡፡ 

43. የተተኪዎች ዲረጎት 

በዙህ አዋጅ አንቀፅ 39/2/ ሇተመሇከቱት ተተኪዎች የሚከፇሇው የዲረጎት መጠን 

ሇሟች በዙህ አዋጅ መሠረት ሉከፇሇው ይገባ ከነበረው ዲረጎት እንዯአግባቡ በዙህ 

አዋጅ አንቀጽ 40(1) ወይም አንቀፅ 41 በተወሰነው መቶኛ ተባዜቶ ይታሰባሌ። 

44. የተተኪዎች አበሌ ገዯብ 

1. በዙህ አዋጅ ከአንቀጽ 40 እስከ አንቀፅ 43 በተመሇከቱት ዴንጋጌዎች መሠረት 

ሇተተኪዎች የሚከፇሇው አበሌ ዴምር ሟች ያገኝ ወይም ሉያገኝ ይችሌ ከነበረው 

አበሌ 100 በመቶ /መቶ በመቶ/ ሉበሌጥ አይችሌም። ከተጠቀሰው መጠን በሌጦ 

ከተገኘ ግን ከእያንዲንደ ተተኪ አበሌ ሊይ ተመጣጣኝ ቅናሽ ይዯረጋሌ፡፡ 

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት የተተኪዎች ጡረታ አበሌ ከተስተካከሇ 

በኃሊ የተተኪዎች ብዚት ከቀነሰ የአበለ መጠን እንዯገና ይስተካከሊሌ። 

ክፌሌ ጠኝ 

አበሌን የሚመሇከቱ የወሌ ዴንጋጌዎች 

45. ስሇ ዜቅተኛ የጡረታ አበሌ መጠንና የአበሌ መሻሻሌ 
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የሚኒስትሮች ምክር ቤት ኤጀንሲው በሚያቀርበው ጥናት መሠረት በየአምስት ዓመቱ 

ዜቅተኛ ወርሃዊ የጡረታ አበሌ መጠንና የጡረታ አበሌ ማስተካከያ ያዯርጋሌ፡፡ 

46. የጡረታ አበሌ አከፊፇሌና የመክፇያ ጊዛ 

1. የጡረታ አበሌ የሚከፇሇው በየወሩ ይሆናሌ፡፡ 

2. የአገሌግልት ጡረታ አበሌ መታሰብ የሚጀምረው የግሌ ዴርጅት ሠራተኛው 

በዕዴሜ ሇጡረታ ብቁ ከሆነበት ቀጥል ካሇው ወር መጀመሪያ ቀን አንስቶ ነው። 

3. የጤና ጉዴሇት ጡረታ አበሌ መታሰብ የሚጀምረው የግሌ ዴርጅት ሠራተኛው 

በጤና ጉዴሇት ምክንያት መሥራት የማይችሌ መሆኑ በሔክምና ቦርዴ 

ከተረጋገጠበት ቀጥል ካሇው ወር የመጀመሪያ ቀን አንስቶ ነው፡፡ 

4. የጉዲት ጡረታ አበሌ መታሰብ የሚጀምረው የግሌ ዴርጅት ሠራተኛው በጉዲት 

ምክንያት መሥራት የማይችሌ መሆኑ በሔክምና ቦርዴ ከተረጋገጠበት ቀጥል 

ካሇው ወር የመጀመሪያ ቀን አንስቶ ነው፡፡                            

5. የተተኪዎች ጡረታ አበሌ መታሰብ የሚጀምረው ባሇመብቱ ከሞተበት ቀጥል 

ካሇው ወር መጀመሪያ ቀን አንስቶ ነው። 

47. የዲረጎት አከፊፇሌና የመክፇያ ጊዛ 

1. ማንኛውም ዲረጎት የሚከፇሇው በአንዴ ጊዛ ነው፡፡ 

2. የአገሌግልት ወይም የጤና ጉዴሇት ዲረጎት ተከፊይ የሚሆነው የግሌ ዴርጅት 

ሠራተኛው ከሥራ ከተሰናበተበት ቀጥል ባሇው ወር የመጀመሪያ ቀን ጀምሮ 

ነው፡፡ 

3. የጉዲት ዲረጎት ተከፊይ የሚሆነው የግሌ ዴርጅት ሠራተኛው ሊይ ጉዲት 

ስሇመዴረሱና መጠኑን የሚገሌጽ ማስረጃ ከቀረበበት ቀን ጀምሮ ነው፡፡ 

48. የይርጋ ጊዛ100 

1. ማንኛውም የውዜፌ ጡረታ አበሌ ወይም የዲረጎት ክፌያ ጥያቄ ከሦስት ዓመት 

በኃሊ በይርጋ ይታገዲሌ። 

2. የይርጋ ጊዛ መቆጠር የሚጀምረው በመብቱ መጠቀም ከሚቻሌበት ቀጥል ካሇው 

ቀን አንስቶ ነው። 

3. በሚከተለት ምክንያቶች የባከነ ጊዛ ሇይርጋ አቆጣጠር አይታሰብም፡- 

                                                           
100 የዙህ አንቀፅ ነባሩ ንዐስ አንቀፅ 2 በ21/62(2007) አ.908 አንቀፅ 2 (10) መሰረት ተሰርዝ ነባሮቹ ንዐስ 
አንቀፆች (3) እና (4) እንዯቅዯም ተከተሊቸው ንዐስ አንቀፅ (2) እና (3) ሆነው ተሸጋሽገዋሌ፡፡ 
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   ሀ/ ባሇመብትነትን ሇማረጋገጥ የተጀመረ የፌርዴ ቤት ሥርዓት እስከሚጠናቀቅ 

 የወሰዯው ጊዛ፤ 

   ሇ/ ማንኛውም የግሌ ዴርጅት መረጃ የማስተሊሇፌ ግዳታውን በወቅቱ ባሇመወጣቱ 

 ያሇፇው ጊዛ፤ 

   ሏ/ ኤጀንሲው የቀረበሇትን የክፌያ ጥያቄ መርምሮ ሇመወሰን የወሰዯው ጊዛ። 

49. አበሌ የማግኘት መብትን ማስተሊሇፌ ስሊሇመቻለ 

አበሌ የማግኘት መብት የዕዲ መያዣ ሲዯረግ ወይም በውርስም ሆነ በላሊ 

በማናቸውም መንገዴ ሉተሊሇፌ አይችሌም። 

50. ስሇአበሌ በሔግ መከበር 

በዙህ አዋጅ መሠረት የሚሰጥ አበሌ፡- 

1. ሇመንግሥት ገቢ የሚሆን መቀጮ፣ ግብር ወይም ቀረጥ ሇመክፇሌ፤ ወይም 

2. አግባብ ባሇዉ ሔግ መሠረት ቀሇብ የመስጠት ግዳታን ሇመወጣት፤       

በፌርዴ ቤት ካሌታ በስተቀር በላሊ ዕዲ ምክንያት አይከበርም። 

3. የአዋጅ ቁጥር 690/2002 አንቀፅ 9 እና የዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) እና (2) 

ዴንጋጌ ቢኖርም ሇማህበራዊ ጤና መዴህን የሚሰበሰብ የጤና መዴህን መዋጮ 

በየወሩ ከጡረታ አበሌ ሊይ ተቀንሶ ሇጤና መዴህን ፇንዴ ገቢ ይዯረጋሌ። 

ሆኖም፦ 

   ሀ/ ወርሃዊ የጡረታ አበሌ በመቀበሌ ሊይ ያሇ ባሇመብት በሠራተኛነት በመቀጠር 

 ዯመወዜ የሚያገኝ ከሆነ የጤና መዴህን መዋጮ የሚቀነሰው በየወሩ    

ከሚከፇሇው  ዯመወዜ ሊይ ብቻ ነው፤ 

   ሇ/ የጡረታ አበሌ በመቀበሌ ሊይ ያሇ ባሇመብት የተተኪም ጡረታ አበሌ የሚያገኝ 

 ከሆነ የጤና መዴህን መዋጮ የሚቀነሰው በራሱ ከሚያገኘው ጡረታ አበሌ ሊይ 

 ብቻ ነው፡፡101 

ክፌሌ አሥር 

ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች 

51. የመብቶች ግንኙነት102 

                                                           
101 በ21/62 (2007) አ.908 አንቀፅ 2(11) መሰረት አዱስ የገባ ነው፡፡ 
102 የዙህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (2) እና (3) በ21/62 (2007) አ.908 አንቀፅ 2(13) መሰረት አዱስ የገቡ 
ዴንጋጌዎች ሲሆኑ  የቀዴሞዎቹ ንዐስ አንቀፅ (2) እና (3) እንዯቅዯም ተከተሊቸው ንዐስ አንቀፅ (4) እና (5) 
ሆነው ተሸጋሽገዋሌ፡፡ 
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1. የጡረታ አበሌ በመቀበሌ ሊይ ያሇባሇመብት በዙህ አዋጅ በሚሸፇን የግሌ ዴርጅት 

ከተቀጠረና ሇጡረታ መውጫ ዕዴሜ ያሌዯረሰ ከሆነ አዱሱ አገሌግልት ከቀዴሞ 

አገሌግልቱ ጋር ተዯምሮ ይታሰብሇታሌ፡፡ ሆኖም እንዯገና የታሰበው አበሌ 

ከቀዴሞው አበሌ ያነሰ ከሆነ የቀዴሞውን አበሌ የማግኘት መብቱ እንዯተጠበቀ 

ሆኖ ወዯ ሥራ በመመሇስ ሇፇጸመው አገሌግልት የሚከፇሇው አበሌ ወይም 

የጡረታ መዋጮ አይኖርም።103 

2. በሁሇት ወይም ከዙያ በሊይ የግሌ ዴርጅት ውስጥ በመቀጠር በሁሇት ወይም ከዙያ 

በሊይ የግሌ ዴርጅት ዯመወዜ ከሚከፇሇው ሠራተኛ የጡረታ መዋጮ የሚሰበሰበው 

ሠራተኛው ከመረጠውና በአንዴ የግሌ ዴርጅት ከሚከፇሇው ዯመወዜ ሊይ ብቻ 

ይሆናሌ፤ ሆኖም የግሌ ዴርጅት ሠራተኛው የመንግስት ሠራተኛም ጭምር ከሆነ 

በግሌ ዴርጅት ከሚከፇሇው ዯመወዜ ሊይ የጡረታ መዋጮ አይሰበሰብም፤ 

አገሌግልቱም ሇጡረታ አበሌ አወሳሰን አይታሰብም፡፡ 

3. በዙህ አዋጅ ወይም በመንግስት ሠራተኞች ጡረታ አዋጅ መሠረት መጦሪያ 

ዕዴሜ 60 ሊይ ከመዴረሱ አስቀዴሞ የአገሌግልት ጡረታ አበሌ የተወሰነሇት 

ባሇመብት በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት እንዯገና በመቀጠር 

የፇጸመው አገሌግልት ከቀዴሞ አገሌግልቱ ጋር ተዯምሮ አበለ ተሻሽል 

የሚከፇሇው መጠሪያ ዕዴሜው 60 ሊይ ሲዯርስ ብቻ ይሆናሌ፤ ሆኖም በሥራ ሊይ 

ጉዲት ወይም በጤና ጉዴሇት ምክንያት ሠራተኛው ዯመወዜ የሚያስገኝ 

ማናቸውንም ሥራ መሥራት የማይችሌ መሆኑ በህክምና ቦርዴ ተረጋግጦ ከሥራ 

ሲሰናበት ከሥራ ከተሰናበተበት ወር ቀጥል ካሇው ወር ጀምሮ አበለ ተሻሽል 

ይከፇሊሌ። 

4. በዙህ አዋጅ ክፌሌ ስምንት የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ አንዴ ባሇመብት በዙህ 

አዋጅ መሠረት ከአንዴ በሊይ የጡረታ አበሌ የሚያገኝበት ሁኔታ ሲያጋጥም 

ሉከፇሌ የሚገባው የአበሌ መጠን ኤጀንሲው በሚያወጣው መመሪያ መሠረት 

ይወሰናሌ፡፡ 

5. ይህ አዋጅ ከሚፀናበት ቀን ጀምሮ በዙህ አዋጅ አንቀጽ 9 ንዐስ አንቀጽ (2) 

መሠረት ወዯ ግሌ ጡረታ ፇንዴ ከተዚወረ የጡረታ ዏቅዴ የሇቄታ ጡረታ አበሌ 

                                                           
103 በ21/62 (2007) አ.908 አንቀፅ 2(12) ተሻሻሇ፡፡ 
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በመቀበሌ ሊይ የሚገኝ ከሥራ የተሰናበተ የግሌ ዴርጅት ሠራተኛ ይህ አዋጅ 

ከመጽናቱ በፉት ሲከፇሇው በነበረው መጠን የጡረታ አበሌ መቀበለን ይቀጥሊሌ። 

52. መረጃ የመስጠትና የመተባበር ግዳታ 

1. ማንኛውም የግሌ ዴርጅት ከኤጀንሲው በሚተሊሇፇው መመሪያ መሠረት ሇዙህ 

አዋጅ አፇጻጸም የሚያስፇሌጉ እያንዲንደን የግሌ ዴርጅት ሠራተኛ የሚመሇከቱ 

መረጃዎችና ማስረጃዎች ማሰባሰብ፣ ማጠናቀር፣ ማዯራጀትና በኤጀንሲው 

በሚወሰነው ጊዛና ቅጽ መሠረት ሇኤጀንሲው የማስተሊሇፌ ግዳታ አሇበት፡፡ 

2. ይህን አዋጅ በሥራ ሊይ ሇማዋሌ እንዱቻሌ ማንኛውም ሰው የጽሁፌ ማስረጃ 

እንዱሌክ ወይም ቀርቦ አስተያየትና መረጃ እንዱሰጥ በኤጀንሲው ሲጠየቅ 

የመስጠት ግዳታ አሇበት፡፡ 

3. የሚመሇከታቸው አካሊት በዙህ አዋጅ አንቀጽ 11 ንዐስ አንቀጽ (4) በሚሰጥ 

ውክሌና መሠረት የጡረታ መዋጮ በመሰብሰብ ረገዴ ከኤጀንሲው ጋር የመተባበር 

ግዳታ ይኖርባቸዋሌ። 

53. የኤጀንሲው ውሣኔዎች 

1. በዙህ አዋጅ መሠረት ሇሚሰጥ ሇማናቸውም ዓይነት አበሌ ብቁ የሚያዯርጉ 

ሁኔታዎች መሟሊታቸው የሚረጋገጠውና የአበለ ዓይነትና መጠን የሚወሰነው 

በኤጀንሲው  ይሆናሌ፡፡ 

2. ኤጀንሲው በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት ውሣኔ የሚሰጠው የራሱን 

የመረጃ ማህዯር፣ በዙህ አዋጅ አንቀጽ 52 መሠረት የሚተሊሇፈትን መረጃዎችና 

እንዯ አግባቡ ባሇመብቱ የሚያቀርባቸውን ተጨማሪ ማስረጃዎች መሠረት 

በማዴረግ ይሆናሌ፡፡ 

3. በኤጀንሲው የመረጃ ማህዯርና በላሊ አካሌ በቀረበሇት ማስረጃ መካከሌ ሌዩነት 

ቢፇጠር ተቀባይነት የሚኖረው ማስረጃ በኤጀንሲው ይወሰናሌ፡፡ 

54. ውሣኔን እንዯገና ስሇመመርመር    

1. ቅሬታ ያሇው ባሇመብት በሚያቀርበው ጥያቄ ወይም በራሱ አነሳሽነት ኤጀንሲው 

ቀዯም ብል የሰጠውን ውሳኔ እንዯገና ሇመመርመር ይችሊሌ፡፡ 

2. በዙህ አዋጅ አንቀጽ 50 የተዯነገገው ቢኖርም ኤጀንሲው ውሣኔውን እንዯገና 

ሲመረምር የአበሌ መሠረዜ፣ መቀነስ ወይም መቋረጥ ሉያስከትሌ የሚችሌ በቂ 
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ምክንያት ያገኘ እንዯሆነ ውሳኔ እስከሚሰጥ ዴረስ ሉሰረዜ፣ ሉቀነስ ወይም ሉቋረጥ 

በሚገባው አበሌ መጠን ክፌያው ታግድ እንዱቆይ ማዴረግ ይችሊሌ፡፡ 

3. በዙህ አዋጅ አንቀጽ 50 የተዯነገገው ቢኖርም እንዯገና በተዯረገው ምርመራ 

የጡረታ አበሌ እንዱቀነስ ኤጀንሲው ከወሰነ ወይም ከዙህ አዋጅ ዴንጋጌ ውጪ 

ያሇአግባብ የጡረታ አበሌ ከተከፇሇ ኤጀንሲው ከባሇመብቱ አበሌ ሊይ እየቀነሰ 

ሇጡረታ  ፇንደ ገቢ የማዴረግ ሥሌጣን ይኖረዋሌ። 

55. ስሇይግባኝ   

1. ኤጀንሲው በዙህ አዋጅ አንቀጽ 53 ወይም አንቀፅ 54 መሠረት በሰጠው ውሳኔ 

ቅር የተሰኘ ማንኛውም ባሇመብት በመንግሥት ሠራተኞች ጡረታ አዋጅ ቁጥር 

714/2003 አንቀጽ 57 ሇተቋቋመው የማህበራዊ ዋስትና ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ 

ይግባኝ የማቅረብ መብት ይኖረዋሌ። 

2. የመንግሥት ሠራተኞች ጡረታ አዋጅ ቁጥር 714/2003 አንቀጽ 56 ዴንጋጌዎች 

በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት በግሌ ዴርጅት ሠራተኞች የሚቀርቡ 

ይግባኞችን በሚመሇከትም ተፇጻሚ ይሆናለ። 

56. ከግብር ነፃ ስሇመሆን 

በዙህ አዋጅ መሠረት ከሚከፇሌ የጡረታ አበሌ፣ ከሚሰበሰብ የጡረታ መዋጮ እና 

ከጡረታ ፇንዴ ኢንቨስትመንት ከሚገኝ ትርፌ ሊይ ግብር አይከፇሌም። 

57. የመሸጋገሪያ ዴንጋጌ 

1. ይህ አዋጅ ከመጽናቱ በፉት ሇተፇጠሩ ህጋዊ ሁኔታዎች ቀዯም ሲሌ ሲሰራባቸው 

የነበሩ ሔጎችና መመሪያዎች ተፇጻሚ ይሆናለ። 

2. በዙህ አዋጅ አንቀጽ 10 መሠረት በወር ዯመወዜ ሊይ ተመሥርቶ የሚሰበሰበው 

የጡረታ ፇንዴ መዋጮ፡- 

   ሀ/ ከግሌ ዴርጅት ሠራተኞች ይህ አዋጅ ከሚፀናበት ቀን አንስቶ ሇመጀመሪያው 

 ዓመት አምስት በመቶ /5 በመቶ/፣ ሇሁሇተኛው ዓመት ስዴስት በመቶ /6     

በመቶ/ እና ከሦስተኛው ዓመት ጀምሮ ሰባት በመቶ /7በመቶ/ ይሆናሌ፤ 

   ሇ/ ከግሌ ዴርጅቶች ይህ አዋጅ ከሚፀናበት ቀን አንስቶ ሇመጀመሪያዉ ዓመት 

ሰባት  በመቶ /7 በመቶ/፣ ሇሁሇተኛው ዓመት ስምንት በመቶ /8 በመቶ/፣ ሇሦስተኛው 

 ዓመት ጠኝ በመቶ /9 በመቶ/ እና ከአራተኛው ዓመት ጀምሮ አሥራ አንዴ 

 በመቶ /11 በመቶ/ ይሆናሌ፡፡ 
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3. በዙህ አዋጅ አንቀጽ 19 አና አንቀፅ 23 መሠረት ሇሚዯረገው የአገሌግልት ጡረታ 

አበሌና የጤና ጉዴሇት ጡረታ አበሌ ስላት የሚያገሇግሇው መቶኛ ይህ አዋጅ 

ከሚፀናበት ቀን አንስቶ ሇአንዴ ዓመት 1.15 በመቶ፣ ሇሁሇተኛው ዓመት 1.19 

በመቶ፣ ሇሦስተኛው ዓመት 1.22 በመቶ እና ከአራተኛው ዓመት ጀምሮ 1.25 

በመቶ ይሆናሌ፡፡ 

4. በዙህ አዋጅ አንቀጽ 21 እና አንቀፅ 25 መሠረት ሇሚዯረገው የአገሌግልት 

ዲረጎትና የጤና ጉዴሇት ዲረጎት ስላት የሚያገሇግሇው የዯመወዜ መጠን ይህ 

አዋጅ ከሚፀናበት ቀን አንስቶ ሇአንዴ ዓመት የ1.15 ወር ዯመወዜ፣ ሇሁሇተኛው 

ዓመት የ1.19 ወር ዯመወዜ፣ ሇሦስተኛው ዓመት የ1.22 ወር ዯመወዜ እና 

ከአራተኛው ዓመት ጀምሮ የ1.25 ወር ዯመወዜ ይሆናሌ፡፡ 

5. ኤጀንሲው በዙህ አዋጅ አንቀጽ 29 የተጠቀሰውን የአካሌ ጉዲት መወሰኛ 

ሠንጠረዥ እስከሚያወጣ ዴረስ የህክምና ቦርድች የሚከተለት አሠራር ተፇጻሚነቱ 

ይቀጥሊሌ። 

6. የዙህ አዋጅ አንቀጽ 61 ዴንጋጌ ቢኖርም የግሌ ዴርጅት ሠራተኞችን 

በሚመሇከት፡- 

ሀ/ የጡረታ መዋጮ መከፇሌ የሚጀምረው ከሏምላ 1 ቀን 2003 ዓ.ም ጀምሮ 

 ይሆናሌ፤ 

ሇ/ የዙህ አዋጅ አንቀጽ 51/3/ ዴንጋጌ እንዯተጠበቀ ሆኖ የጡረታ አበሌ መታሰብ 

 የሚጀምረው ይህ አዋጅ ከሚፀናበት ቀን አንስቶ አንዴ ዓመት ከሚሞሊበት 

ቀጥል  ካሇው ወር ጀምሮ ይሆናሌ፡፡  

58. ዯንብና መመሪያ የማውጣት ሥሌጣን                                       

1. የሚኒስትሮች ምክር ቤት ይህን አዋጅ ሇማስፇጸም የሚያስፇሌጉ ዯንቦችን ሉያወጣ 

ይችሊሌ። 

2. ኤጀንሲው ይህን አዋጅና በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት የሚወጡ 

ዯንቦችን ሇማስፇጸም የሚያስፇሌጉ መመሪያዎችን  ሉያወጣ ይችሊሌ። 

59. ቅጣት                                                          

የያውን ማስረጃ በዙህ አዋጅ መሠረት ሇመስጠት ፇቃዯኛ ያሌሆነ ወይም የዙህን 

አዋጅ ዴንጋጌ አፇጻጸም የሚያሰናክሌ ተግባር የፇጸመ ማንኛውም ሰው በወንጀሌ ሔግ 
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የበሇጠ የሚያስቀጣ ካሌሆነ በስተቀር እስከ 5 ዓመት በሚዯርስ ፅኑ እስራትና እስከ 

ብር 10,000 (አስር ሺ ብር) በሚዯርስ መቀጮ ይቀጣሌ፡፡ 

60. ተፇፃሚ የማይሆኑ ህጎች                                                             

ይህን አዋጅ የሚቃረኑ ማናቸውም ሔጎች ወይም ሌማዲዊ አሰራሮች ይህን አዋጅ 

በሚመሇከቱ ጉዲዮች ሊይ ተፇጻሚ አይሆኑም። 

61. አዋጁ የሚፀናበት ጊዛ 

ይህ አዋጅ በፋዳራሌ ነጋሪት ጋዛጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናሌ። 

አዱስ አበባ ሰኔ 17 ቀን 2003 ዓ.ም 

ግርማ ወሌዯጊዮርጊስ 

የኢትጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ፔሬዙዲንት 

 

 

 

 

አዋጅ ቁጥር 995/2009 

የኢትዮጵያ ወጣቶች ተዋዋሪ ፇንዴ ሇማቋቋም የወጣ አዋጅ 

የሌማት ግቦቻችን ስኬት በሀገራችን የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ውስጥ የወጣቶችን ቀጥተኛ 

ተሳትፍ የሚጠይቅ በመሆኑ፤ 

የወጣቶችን ሁሇንተናዊ ተሳትፍ እና ተጠቃሚነት ሇማረጋገጥ በገቢ ማስገኛ እንቅስቃሴዎች 

ተዯራጅተው ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ችግሮቻቸውን እንዱያቃሌለ የገንብና የቴክኒክ ዴጋፌ 

ማዴረግ በማስፇሇጉ፤ 

ወጣቶች ያሊቸውን ዕምቅ የማምረት አቅም ተጠቅመው በሀገሪቱ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ውስጥ 

ቀጥተኛ ተሳታፉ መሆን እንዱችለ የሚያስፇሌገውን የገንብ ዴጋፌ ሇማቅረብ የወጣቶች 

ተዋዋሪ ፇንዴን ማቋቋም አስፇሊጊ ሆኖ በመገኘቱ፤ 

በኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሔገ መንግሥት አንቀጽ 55(1) መሠረት 

የሚከተሇው ታውጇሌ፦ 

ክፌሌ አንዴ 
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ጠቅሊሊ 

1. አጭር ርዕስ 

ይህ አዋጅ “የኢትዮጵያ ወጣቶች ተዋዋሪ ፇንዴ ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 995/2009” 

ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡ 

2. ትርጓሜ 

በዙህ አዋጅ ውስጥ፦ 

1. “ባንክ” ማሇት የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ ነው፤ 

2. “ተጠቃሚዎች” ማሇት በዙህ አዋጅ እና አዋጁን ሇማስፇጸም በሚወጣ መመሪያ 

የሚጠየቁ ቅዴመ ሁኔታዎችን በማሟሊት ከፇንደ ተጠቃሚ የሚሆኑ በጥቃቅን 

ኢንተርፔራይዝች ሥር የተዯራጁ ወጣቶች ናቸው፤ 

3. “ጥቃቅን ኢንተርፔራይዜ” ማሇት የፋዯራሌ ከተሞች የሥራ ዕዴሌ ፇጠራና የምግብ 

ዋስትና ኤጀንሲን ሇማቋቋም በወጣው የሚኒስትሮች ምክር ቤት ዯንብ ቁጥር 

374/2008 አንቀጽ 2(3) የተሰጠው ትርጉም ይኖረዋሌ፤ 

4. “አነስተኛ የፊይናንስ ተቋማት” ማሇት በአነስተኛ የፊይናንስ ሥራ አዋጅ ቁጥር 

626/2001 አንቀጽ 2(11) የተሰጠው ትርጉም ይኖረዋሌ፤ 

5. “ሚኒስቴር ወይም ሚኒስትር” ማሇት እንዯ ቅዯም ተከተሊቸው የገንብና ኢኮኖሚ 

ትብብር ሚኒስቴር ወይም ሚኒስትር ነው፤ 

6. “ክሌሌ” ማሇት በኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሔገ መንግሥት 

አንቀጽ 47(1) የተመሇከቱት ክሌልች ሲሆኑ፣የአዱስ አበባ እና የዴሬዲዋ ከተማ 

አስተዲዯሮችን ይጨምራሌ፤ 

7. “ወጣት” ማሇት በአሥራ ስምንት እና በሰሊሳ አራት ዓመት የዕዴሜ ክሌሌ ውስጥ ያሇ 

ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ወንዴ ወይም ሴት ነው፤ 

8. “አግባብ ያሇው ባሇሥሌጣን” ማሇት በማናቸውም ስያሜ ቢጠራም የወጣቶችን ጉዲይ 

በሚመሇከት ስሌጣን የተሰጠው የክሌሌ መንግሥት አካሌ ነው፤ 

9. በወንዴ ፆታ የተገሇጸው የሴትንም ፆታ ያካትታሌ፡፡ 

3. መቋቋም  

1. የኢትዮጵያ ወጣቶች ተዋዋሪ ፇንዴ (ከዙህ በኋሊ “ፇንዴ” እየተባሇ የሚጠራ) በዙህ 

አዋጅ ተቋቁሟሌ፡፡ 
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2. ፇንደ ቋሚ የፊይናንስ ምንጭ ሆኖ ሇፇንደ ዓሊማዎች ማስፇጸሚያ ይውሊሌ፡፡ 

4. የፇንደ ዓሊማዎች  

 ፇንደ የሚከተለት ዓሊማዎች ይኖሩታሌ፦ 

1. ወጣቶች ያሊቸውን አቅም ሇሥራ ዕዴሌ ፇጠራ እንዱያውለ እገዚ ማዴረግ፤ 

2. ወጣቶች ተዯራጅተው ሇሚያካሂዶቸው ገቢ ማስገኛ እንቅስቃሴዎች የገንብ ዴጋፌ 

መስጠት፤ 

3. የወጣቶችን ሁሇንተናዊ ተሳትፍና ተጠቃሚነት ማረጋገጥ፡፡ 

5. የፇንደ ምንጭ 

የፇንደ ምንጭ ከፋዯራሌ መንግሥት የሚመዯብ በጀት ይሆናሌ፡፡ 

6.  የፇንደ መጠን 

1. የፇንደ መጠን ብር 10 ቢሉዮን (አሥር ቢሉዮን) ነው፡፡ 

 

2. ሚኒስቴሩ በዙህ አዋጅ አንቀጽ 7 ፇንደን እንዱያስተዲዴር የተሰየመው አካሌ 

በሚያቀርበው   ጥያቄ   መሠረት  የፇንደን  ገንብ   ከተጠቃሇሇው   ፇንዴ  ውስጥ 

እንዱያስተሊሌፌ ተፇቅዶሌ፡፡ 

ክፌሌ ሁሇት 

የፇንደ አስተዲዯር 

7. ፇንደን የማስተዲዯር ኃሊፉነት 

ባንኩ በፋዯራሌ መንግሥት ስም ፇንደን የማስተዲዯር ኃሊፉነት በዙህ አዋጅ ተሰጥቶታሌ፡፡  

8. የፇንደ አጠቃቀም 

1. የፇንደ ገንብ ሇሚከተለት ዓሊማዎች ይውሊሌ፦ 

ሀ) ተጠቃሚዎች ሇሚያቀርቧቸው አግባብ ባሇው ባሇሥሌጣን እና በአነስተኛ 

 የፊይናንስ ተቋማት ወይም በባንኩ ዴጋፌ ያገኙ የገቢ ማመንጫ ፔሮጀክቶች 

 ማስፇጸሚያ የሚያስፇሌጉ የካፑታሌ ንብረቶችን ሇማቅረብ፤ 

ሇ) ሇፔሮጀክቶች የሥራ ማስኬጃ ወጪ፡፡ 

2. የፇንደ ገንብ የተዋዋሪ ፇንዴ ሥርዓትን መሠረት በማዴረግ ሇተጠቃሚዎች 

በብዴር ይተሊሇፊሌ፡፡ 

9. የሚኒስቴሩ ተግባርና ኃሊፉነት 
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ሚኒስቴሩ፣ 

1. የየክሌለን ወጣቶች ቁጥር መሠረት በማዴረግ ከፇንደ ገንብ ሊይ ሇየክሌለ ሉከፊፇሌ 

የሚገባውን ዴርሻ በማስሊት ሇባንኩ ያሳውቃሌ፤ 

2. ባንኩ የፇንደን ገንብ በአነስተኛ የፊይናንስ ተቋማት በኩሌ ሇተጠቃሚዎች 

የሚያስተሊሌፌበትን ዯንቦችና ሁኔታዎች ከሚመሇከታቸው አካሊት ጋር በመመካከር 

ይወስናሌ፤ 

3. በዙህ አዋጅ አንቀጽ 6(2) መሠረት ከባንኩ በሚቀርብሇት ጥያቄ መሠረት 

ከተጠቃሇሇው ፇንዴ ሊይ ክፌያ ይፇጽማሌ፤ 

4. ከባንኩ የሚዯርሰውን የፇንደ ገንብ አጠቃቀም መግሇጫና ሪፕርት በተጠቃሇሇው 

ዓመታዊ የመንግሥት ሂሣብ ሪፕርት ውስጥ በማካተት በየዯረጃው ሇሚኒስትሮች ምክር 

ቤት እና ሇሔዜብ ተወካዮች ምክር ቤት ያቀርባሌ፡፡ 

10.  የባንኩ ተግባርና ኃሊፉነት 

ባንኩ፦ 

1. በዙህ አዋጅ አንቀጽ 9(1) እና (2) መሠረት የፇንደን ገንብ በአነስተኛ የፊይናንስ 

ተቋማት በኩሌ ሇተጠቃሚ ዎች ያስተሊሌፊሌ፤ 

2. የዙህ አዋጅ አንቀጽ 11(1) ዴንጋጌ እንዯተጠበቀ ሆኖ፣ የአነስተኛ የፊይናንስ  

ተቋማት በላለባቸው አካባቢዎች ቅርንጫፌ ባንኮቹ የአነስተኛ ፊይናንስ ተቋማትን 

ተክተው እንዱሰሩ ያዯርጋሌ፤ 

3. በዙህ አዋጅ አንቀጽ 11(2) መሠረት ስሇፇንደ ገንብ አጠቃቀም ከአነስተኛ 

የፊይናንስ ተቋማት የሚቀርብሇትን ሪፕርት በማጠቃሇሌ በየስዴስት ወሩ፣ እንዱ 

ሁም በዙህ አዋጅ አንቀጽ 15(2) መሠረት የተመረመረ የፇንደን ሂሣብ ከተሰጠው 

የኦዱት አስተያየት ጋር በየዓመቱ ሂሣቡ በተመረመረ በአንዴ ወር ውስጥ 

ሇሚኒስቴሩ ያቀርባሌ፡፡ 

11.  የአነስተኛ የፊይናንስ ተቋማት ተግባርና ኃሊፉነት 

አነስተኛ የፊይናንስ ተቋማት፦ 

1. የተጠቃሚዎች የገቢ ማመንጫ ፔሮጀክት አግባብ ባሇው ባሇሥሌጣን ተገምግሞና 

ተዯግፍ ሲቀርብሊቸው እና የቀረበው ፔሮጀክት አዋጭ መሆኑን ሲያምኑበት 

ከተጠቃሚው ጋር ስምምነት በማዴረግ ሚኒስቴሩ በሚወስነው የብዴር ዯንቦችና 

ሁኔታዎች መሠረት ሇፔሮጀክቱ የሚያስፇሌገውን ብዴር ሇተጠቃሚዎች ያቀርባለ፤ 
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2. ስሇፇንደ ገንብ አጠቃቀም ዜርዜር መግሇጫ የያ ሪፕርት በየስዴስት ወሩ ሇባንኩ 

ያቀርባለ፡፡ 

12. የወጣቶችና ስፕርት ሚኒስቴር ተግባርና ኃሊፉነት 

የወጣቶችና ስፕርት ሚኒስቴር፦ 

1. ከፇንደ አጠቃቀም ጋር በተገናኘ አግባብ ያሊቸው ባሇሥሌጣናትን የሥራ እንቅስቃሴ 

ያስተባብራሌ፣ አስፇሊጊውን ዴጋፌ ያዯርጋሌ፤ 

2. አግባብ ካሊቸው ባሇሥሌጣናት የሚዯርሰውን ተጠቃሚዎች የሚያንቀሳቅሷቸውን 

ፔሮጀክቶች አፇጻጸም የግማሽ ዓመት እና ዓመታዊ ሪፕርቶች በመገምገም 

የተጠቃሇሇ ዓመታዊ ሪፕርት አጋጅቶ በየዯረጃው ሇሚኒስትሮች ምክር ቤት እና 

ሇሔዜብ ተወካዮች ምክር ቤት ያቀርባሌ፡፡ 

13. አግባብ ያሇው ባሇሥሌጣን ተግባርና ኃሊፉነት 

አግባብ ያሇው ባሇሥሌጣን፦ 

1. በዙህ አዋጅ መሠረት ተጠቃሚ መሆን የሚችለ ወጣቶችን ይሇያሌ፣ እንዯ 

አስፇሊጊነቱም ወጣቶችን በገቢ ማስገኛ እንቅስቃሴዎች ያዯራጃሌ፤ 

2. ተጠቃሚዎች የቴክኒክና ሙያ እንዱሁም የንግዴ ሥራ ሌማት፣ ሥሌጠናና ምክር 

እንዱያገኙ ያዯርጋሌ፤ 

3. በፔሮጀክቶች ዜግጅት ተጠቃሚዎች የቴክኒክ ዴጋፌ እንዱያገኙ ያዯርጋሌ፤ 

4. ተጠቃሚዎች የሚያቀርቧቸውን የገቢ ማመንጫ ፔሮጀክቶች ከሚመሇከታቸው አካሊት 

ጋር በመሆን ይገመግማሌ፣ ተቀባይነት ያገኙ ፔሮጀክቶችን ከዴጋፌ ሰነዴ ጋር 

እንዯአግባብነቱ ሇአነስተኛ የፊይናንስ ተቋማት ወይም ሇባንኩ ያስተሊሌፊሌ፤ 

5. ተጠቃሚዎች የሚያንቀሳቅሷቸውን ፔሮጀክቶች አፇጻጸም ይከታተሊሌ፣ ይገመግማሌ፣ 

የግማሽ ዓመት እና ዓመታዊ ሪፕርት አጋጅቶ ሇወጣቶችና ስፕርት ሚኒስቴር 

ያቀርባሌ፡፡ 

14.  የፇንደ የባንክ ሂሣብ  

የፇንደ ገንብ ሚኒስትሩ በፇንደ ስም በሚከፌተው ሌዩ የባንክ ሂሣብ ይቀመጣሌ፡፡ 

15. የፇንደ የሂሣብ ሰነድች 

1. ባንኩ የፇንደን ሂሣብ በሚመሇከት የተሟለና ትክክሇኛ የሆኑ የሂሣብ መዚግብት 

በተሇይ ይይዚሌ፡፡ 
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2. የፇንደ ሂሣብ በዋናው ኦዱተር ወይም እርሱ በሚሰይመው ኦዱተር በየዓመቱ 

ይመረመራሌ፡፡ 

ክፌሌ ሶስት 

ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች 

16.  መመሪያ የማውጣት ሥሌጣን 

ሚኒስትሩ ይህንን አዋጅ ሇማስፇጸም የሚያስፇሌጉ መመሪያዎች ሉያወጣ ይችሊሌ፡፡ 

17. ተፇጻሚነት ስሇማይኖራቸው ሔጎች 

ይህን አዋጅ የሚቃረን ማንኛውም አዋጅ፣ ዯንብ፣ መመሪያ ወይም የአሠራር ሌምዴ 

በዙህ አዋጅ በተሸፇኑ ጉዲዮች ሊይ ተፇጻሚነት አይኖረውም፡፡ 

18. አዋጁ የሚፀናበት ጊዛ 

ይህ አዋጅ በፋዯራሌ ነጋሪት ጋዛጣ  ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናሌ። 

አዱስ አበባ መጋቢት 1 ቀን 2009 ዓ.ም 

ድ/ር ሙሊቱ ተሾመ 

የኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ፔሬዙዲንት 
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ክፌሌ አስራ ሁሇት 

የውጪ ግንኙት አገሌግልት፣ ኤሜግሬሽ፣ ዛግነት እና የዉጭ ሀገር ሰዎች 

ሀ/ የውጪ ግንኙት አገሌግልት 

አዋጅ ቁጥር 790/2005 ዓ.ም 

የውጭ ግንኙነት አገሌግልት አዋጅ 

የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ የውጭ ጉዲይና አገራዊ ዯህንነት ፕሉሲና 

ስትራቴጂ ያስቀመጣቸውን ግቦች ሇማሳካት የውጭ ግንኙነት አገሌግልቱን ወጥነት ባሇውና 

በተቀናጀ ተቋማዊ የአሠራር ሥርዓት ሇማስተዲዯር የሚያስችሌ የሔግ ማዕቀፌ መርጋት 

አስፇሊጊ ሆኖ በመገኘቱ፤ 

የተሇያዩ የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች የሚያከናውኗቸውን ከውጭ ግንኙነት አገሌግልት ጋር 

የተያያዘ ተግባራትን በተቀናጀ መሌኩ ሇማከናወን የሚያስችሌ ሥርዓት መርጋት ጠቃሚ 

መሆኑ ስሇታመነበት፤ 

ሙያዊ አቅሙ፣ ብቃቱና ክህልቱ የዲበረና የተጣሇበትን አገራዊ ተሌዕኮ በታማኝነትና 

በቁርጠኝነት የሚወጣ ጠንካራ የሰው ኃይሌ ሇማፌራት የሚያስችሌ፤ የሥራ ተነሳሽነትን 

የሚፇጥር፣ ግሌጽነትና ተጠያቂነት የሰፇነበት ሙያዊ የውጭ ግንኙነት አገሌግልትን ዕውን 
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ሇማዴረግ የሚያስችሌ ቀሌጣፊና ውጤታማ የአዯረጃጀት፣ የአሠራርና የአስተዲዯር ሥርዓት 

መርጋት በማስፇሇጉ፤ 

በኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሔገ መንግሥት አንቀጽ 55(1) መሠረት 

የሚከተሇው ታውጇሌ። 

ክፌሌ አንዴ 

ጠቅሊሊ 

1. አጭር ርዕስ 

ይህ አዋጅ “የውጭ ግንኙነት አገሌግልት አዋጅ ቁጥር 790/2005” ተብል ሉጠቀስ 

ይችሊሌ፡፡ 

2. ትርጓሜ 

የቃለ አገባብ ላሊ ትርጉም የሚያሰጠው ካሌሆነ በስተቀር በዙህ አዋጅ ውስጥ፡- 

1. “የውጭ ግንኙነት አገሌግልት” ማሇት የውጭ ጉዲይ ሚኒስቴርና በውጭ የሚገኙ 

ሚሲዮኖች የሚሰጡት አገሌግልት ነው፤ 

2. “የውጭ ግንኙነት አገሌግልት ሠራተኛ” ማሇት ማንኛውም በዙህ አዋጅ መሠረት 

በሚኒስቴሩ ወይም በሚሲዮን የዱፔልማቲክ አገሌግልት ወይም የአስተዲዯርና 

የቴክኒክ አገሌግልት ርፍች የተቀጠረ ቋሚ ወይም የሙከራ ጊዛ ሠራተኛ ነው፤ 

3. “ሚኒስቴር” ወይም “ሚኒስትር” ማሇት እንዯቅዯም ተከተለ የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ 

ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ የውጭ ጉዲይ ሚኒስቴር ወይም ሚኒስትር ነው፤ 

4. “ሚሲዮን” ማሇት በውጭ አገር የሚገኝ የኢትዮጵያ ዱፔልማቲክ ሚሲዮን፣ ቋሚ 

መሌዕክተኛ ጽሔፇት ቤት፣ ቆንስሊ ጽሔፇት ቤት ወይም ንግዴ ጽሔፇት ቤት 

ነው፤ 

5. “ዱፔልማቲክ ሚሉዮን” ማሇት በውጭ አገር የሚገኝ የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ 

ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ኤምባሲ ነው፤  

6. “ቋሚ መሌዕክተኛ ጽሔፇት ቤት” ማሇት በውጭ አገር በበይነ-መንግሥታዊ 

ዴርጅት የተወከሇ የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ቋሚ 

መሌዕክተኛ ጽሔፇት ቤት ነው፤ 

7. “የቆንስሊ ጽሔፇት ቤት” ማሇት በውጭ አገር የሚገኝ የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ 

ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ቆንስሊ ጽሔፇት ቤት ነው፤ 
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8. “የንግዴ ጽሔፇት ቤት” ማሇት በውጭ አገር የሚገኝ የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ 

ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ንግዴ ጽሔፇት ቤት ነው፤ 

9. “የክብር ቆንሱሌ” ማሇት ሚሲዮን በላሇበት አገር ወይም ሚሲዮን ያሇበት አገር 

ቢሆንም ሚሲዮኑ በማይገኝበት ከተማ የሚሰየም ቆንሱሌ ነው፤ 

10. “የዱፔልማቲክ አገሌግልት ርፌ” ማሇት በሚኒስቴሩና በሚሲዮን የተረጉ 

የፕሇቲካ ዱፔልማሲ፣ የኢኮኖሚና ቢዜነስ ዱፔልማሲ፣ የፏብሉክ ዱፔልማሲና 

ኮሚውኒኬሽን፣ የፔሮቶኮሌ፣ የዓሇም አቀፌ ሔግ ጉዲዮች፣ የዲያስፕራ ተሳትፍ 

ጉዲዮች፣ የቆንስሊ አገሌግልት፣ የጾታና ርቱዓዊ ተሳትፍ ጉዲዮች እና ላልች 

በሚኒስቴሩ የሚወስኑ ተዚማጅ የሥራ ክፌልችን ያካትታሌ፤ 

11. “የዱፔልማቲክ አገሌግልት ሠራተኛ” ማሇት የዱፔልማቲክ አገሌግልት ሙያ ዯረጃ 

የተሰጠው የሚኒስቴሩ ወይም የሚሲዮን ዱፔልማቲክ አገሌግልት ርፌ ሠራተኛ 

ነው፤ 

12. “የአስተዲዯርና የቴክኒክ አገሌግልት ርፌ” ማሇት በሚኒስቴሩና በሚሲዮን የተረጉ 

የሰው ሀብት አስተዲዯር፣ የአቅም ግንባታ፣ የዕቅዴና በጀት፣ የኦዱትና ኢንስፓክሽን፣ 

የግዥ፣ ሂሳብና ንብረት አስተዲዯር፣ የመዚግብት፣ ድክመንቴሽንና ቤተ-መጸሔፌት፣ 

የጽህፇት አገሌግልት፣ የመስተንግድ፣ የኮሚውኒኬሽን ቴክኖልጂ፣ የኤላክትሮኒክስ፣ 

የምህንዴስና እንዱሁም ላልች በሚኒስቴሩ የሚወስኑ ተዚማጅ የሥራ ክፌልችን 

ያካትታሌ፤ 

13. “የዴጋፌ አገሌግልት ርፌ” ማሇት በሚኒስቴሩና በሚሲዮን የሚረጉ የሹፋር፣ 

የጥበቃና ጉሌበት፣ የፍቶ የፅዲት፣ የመሊሊክና ላልች በሚኒስቴሩ የሚወስኑ ተዚማጅ 

የሥራ ክፌልችን ያካትታሌ፤ 

14. “የአስተዲዯርና የቴክኒክ አገሌግልት ሠራተኛ” ወይም “የዴጋፌ አገሌግልት 

ሠራተኛ” ማሇት እንዯቅዯም ተከተለ የዱፔልማቲክ አገሌግልት ሙያ ዯረጃ 

ያሌተሰጠው የሚኒስቴሩ ወይም የሚሲዮን አስተዲዯርና ቴክኒክ ወይም ዴጋፌ 

አገሌግልት ርፌ ሠራተኛ ነው፤ 

15. “የሙከራ ጊዛ ሠራተኛ” ማሇት በዙህ አዋጅ መሠረት በዱፔልማቲክ አገሌግልት 

ርፌ ሇሙከራ ጊዛ የተቀጠረ ሠራተኛ ነው፤ 

16. “በይነ-መንግሥታዊ ዴርጅት” ማሇት በመንግሥታት አባሌነት የተመሠረተ ክሌሊዊ 

ወይም አህጉራዊ ወይም ዓሇም አቀፊዊ ዴርጅት ነው፤ 
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17. “ዱፔልማሲያዊ ግንኙነት” ማሇት የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ 

መንግስት ከላሊ አገር ጋር የሚመሠርተው የሁሇትዮሽ ግንኙነት ነው፤ 

18. “ቤተሰብ” ማሇት የውጭ ግንኙነት አገሌግልት ሠራተኛው የትዲር ጓዯኛ፣ 21 

ዓመት ያሌሞሊቸው ሌጆች እና ጥገኞች ናቸው፤ 

19. “ሌጅ” ማሇት የውጭ ግንኙነት አገሌግልት ሠራተኛውና የትዲር ጓዯኛው ወይም 

የአንዲቸው አብራክ ክፊይ የሆነ ወይም ጉዱፇቻ የተዯረገ ሌጅ ወይም የአንዲቸው 

የእንጀራ ሌጅ ነው፤ 

20. “ጥገኛ” ማሇት ዕዴሜው 21 ዓመት የሞሊው ሆኖ ያሊገባና በውጭ ግንኙነት 

አገሌግልት ሠራተኛውና በትዲር ጓዯኛው ወይም በአንዲቸው እየተረዲ አብሮ 

የሚኖር ሌጅ ነው፤ 

21. “አበሌ” እና “ጥቅማ ጥቅም” ማሇት ሇውጭ ግንኙነት አገሌግልት ሠራተኛውና 

ሇቤተሰቡ በዙህ አዋጅ መሠረት ከመዯበኛ ዯሞዜ በተጨማሪ የሚዯረጉ ሌዩ ሌዩ 

ክፌያዎችና የሚሰጡ ዴጋፍች ናቸው፤ 

22. “ተስማሚነት” ማሇት የውጭ ግንኙነት አገሌግልት ዕጩ ተቀጣሪ ቅዴመ ቅጥር 

ወይም ቋሚ የውጭ ግንኙነት አገሌግልት ሠራተኛ ዴህረ-ቅጥር ማንነት መረጃ 

በተመሇከተ በዙህ አዋጅ መሠረት በሚዯረግ ማጣራት የሚኒስቴሩ ቋሚ የውጭ 

ግንኙነት አገሌግልት ሠራተኛ ሆኖ ሇመቀጠር ወይም ሇመቀጠሌ ይችሌ እንዯሆነ 

ብቃቱ ወይም ተገቢነቱ የሚረጋገጥበት ነው፤ 

23. “የመንግስት መስሪያ ቤት” ማሇት እንዯአስፇሊጊነቱ የፋዳራሌ መንግስት መስሪያ 

ቤቶችን፣ የክሌሌ የመንግስት መስሪያ ቤቶችን እንዱሁም የመንግስት የሌማት 

ዴርጅቶችን ያካትታሌ፤ 

24. ማንኛውም በወንዴ ጾታ የተገሇጸው የሴትንም ይጨምራሌ። 

3. የውጪ ግንኙነት አገሌግልት ሥሌጣንና ተግባር  

አግባብነት ባሊቸው ላልች ሔጏች የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ የውጭ ግንኙነት 

አገሌግልት ሥሌጣንና ተግባራት የሚከተለትን ያጠቃሌሊሌ። 

1. በሁሇትዮሽና በባሇብዘ ወገን ግንኙነቶች አማካይነት የፕሇቲካ፣ ኢኮኖሚያዊና 

ማህበራዊ ትብብሮችን መፌጠርና ማጠናከር፤ በተሇይም ቴክኖልጂን በማሸጋገር፣ 

ንግዴና ኢንቨስትመንትን በማስተዋወቅ፣ የባሔሌ ግንኙነትና የቱሪዜም አዴማስን 

በማስፊፊትና በማጠናከር የኢትዮጵያን ብሓራዊ ጥቅሞች ማረጋገጥና ማስጠበቅ፤ 
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2. ከሌማት አጋሮች የሚገኙ አዲዱስ የፊይናንስ፣ የቴክኒክና የአቅም ግንባታ 

ዴጋፍችን ማፇሊሇግ፤ የአፇጻጸም ችግሮች ሲከስቱ ከሚመሇከታቸው ጋር 

በመመካከር ሇመፌታት የተመቻቸ ሁኔታን መፌጠር፤ 

3. ሇኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ የውጭ ጉዲይና አገራዊ ዯህንነት 

ፕሉሲና ስትራቴጂ የተሻሇ አፇጻጸም የሚረደ ምርጥ አሠራሮችን በቀጣይነት 

ማዲበር፤ እንዱሁም ጥናቶችንና ምርምሮችን ማካሄዴ፤  

4. በውጭ አገር የሚገኙ ኢትዮጵያውያንን መብቶችና ጥቅሞች ማስጠበቅ፤  

5. በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና የውጭ ዛግነት የያዘ ትውሌዯ ኢትዮጵያውያን 

ከኢትዮጵያ ጋር ያሊቸውን ትስስር እንዱያጠናክሩና በኢትዮጵያ የሌማትና 

የዱሞክራሲ ሥርዓት ግንባታ ሂዯት በንቃት ተሳትፇው ራሳቸውንና አገራቸውን 

እንዱጠቅሙ ማስቻሌ፤ 

6. የአገሪቱን መሌካም ገጽታ በቀጣይነት ሇመገንባትና ሇሌማት የተመቻቸ ሁኔታን 

ሇመፌጠር በውጭ አገር የፏብሉክ ዱፔልማሲና የሔዜብ ግንኙነት ሥራዎችን 

ማስተባበርና ማካሄዴ፤ 

7. ኢትዮጵያ ካጸዯቀቻቸው ዓሇም አቀፌና አህጉራዊ የሰብዓዊ መብቶች ስምምነቶች 

አፇጻጸም ጋር ተያይው ሇሚነሱ ጉዲዮች እንዯየአግባብነታቸው ከሚመሇከታቸው 

አስፇጻሚ አካሊት ጋር በመመካከር ምሊሽ መስጠት፤ የስምምነቶቹን ብሓራዊ 

አፇጻጸም ሪፕርት የሚመሇከታቸውን አስፇጻሚና ባሇዴርሻ አካሊት በማስተባበር 

አጋጅቶ ሇሚመሇከታቸው ዓሇም አቀፌና አሀጉራዊ አካሊት ማቅረብ፤ 

8. አግባብነት ባሇው ሔግ መሠረት የቆንስሊ አገሌግልት መስጠት፤ እና 

9. በሔግ ተሇይተው ሇላልች አካሊት ያሌተሰጡ ተዚማጅ ተግባራትን ማከናወን፡፡ 

4. ዱፔልማሲያዊ ግንኙነት ስሇመመስረት እና ስሇመቋረጥ፣ የበየነ-መንግሥታዊ ዴርጅት 

አባሌ ስሇመሆን እና ከአባሌነት ስሇመውጣት እና ሚሲዮን ስሇመክፇት እና 

ስሇመዜጋት 

የኢትዮጵያ መንግሥት ከላሊ አገር ጋር ዱፔልማሲያዊ ግንኙነት የሚመሠርተው 

ወይም የሚያቋርጠው፣ ሚሲዮን የሚከፌተው ወይም የሚጋው እንዱሁም ኢትዮጵያ 

የበይነ መንግሥታዊ ዴርጅት አባሌ የምትሆነው ወይም ከአባሌነት የምትወጣው 

ሚኒስትሩ ከሚመሇከታቸው አካሊት ጋር በመመካከር የሚያቀርበው ሃሳብ በጠቅሊይ 

ሚኒስትሩ ሲወሰን ነው። 
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5. ሚሲዮን ሇመክፇት መነሻ የሚሆኑ መስፇርቶች 

በውጭ አገር ሚሲዮን የሚከፇተው የኢትዮጵያን ብሓራዊ ጥቅም መሠረት አዴርጎ 

ሲሆን በተሇይም ሚሲዮኑ በሚከፇትበት አገር የሚከተለት ሁኔታዎች ከግምት መግባት 

አሇባቸው፡- 

1. ሇአገራዊ ሌማትና ዕዴገት የሚገኘው የኢንቨስትመንት ፌሰትና የቴክኖልጂ ሽግግር 

እንዱሁም ሇኢትዮጵያ ምርቶች ያሇው የገበያ ዕዴሌ፣ የሌማት ትብብርና የቴክኒክ 

ተራዴኦ ስፊትና ጥራት፤ 

2. ሇኢትዮጵያ ሰሊም፣ ሇዱሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታና ሇውጭ ጉዲይና አገራዊ 

ዯህንነት ፕሉሲና ስትራቴጂ ስምረት የሚገኘው የፕሇቲካና የዱፔልማሲ ዴጋፌ 

ዯረጃ፤ ወይም 

3. ሚሲዮኑ በሚከፇትበት አገር የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንን ጥቅም ሇማስጠበቅና 

ትውሌዯ ኢትዮጵያውያን ከትውሌዴ አገራቸው ጋር ያሊቸውን ትስስር ሇማጠናከር 

የሚኖረው ፊይዲ፡፡ 

6. የውጪ ግንኙነት አገሌግልት ተግባራት ፇፃሚዎችና አስፇጻሚዎች 

1. ሚኒስቴሩ የውጭ ግንኙነት አገሌግልቱን በበሊይነት ይመራሌ፣ ተግባራቱን 

ያስተባብራሌ፣ እንዱሁም የአገር ውስጥ ዯህንነት ጉዲዮችን በተመሇከተ ሇላልች 

አካሊት በሔግ የተሰጠው ሥሌጣን እንዯተጠበቀ ሆኖ የውጭ ጉዲይና አገራዊ 

ዯህንነት ፕሉሲና ስትራቴጂን ያስፇፅማሌ። 

2. ሚኒስቴሩ፡- 

ሀ/ የተሇያዩ የመንግሥት አስፇጻሚ አካሊት በሔግ በተሰጣቸው ኃሊፉነት መሠረት 

 የሚያከናውኗቸውን ከውጭ ግንኙነት አገሌግልት ጋር የሚገናኙ ተግባራትን 

 ያስተባብራሌ፣ ዴጋፌ ይሰጣሌ፤ እንዱሁም ሇስኬታማነታቸው ሁኔታዎችን 

 ያመቻቻሌ፤ 

ሇ/ በዙህ አዋጅ እና አዋጁን ተከትል በሚወጣ ዯንብ መሠረት ብሓራዊ የቅንጅት 

 መዴረክ ያቋቁማሌ፤ አግባብነት ባሇው ሔግ መሠረት ከውጭ ግንኙነት 

 አገሌግልት ጋር የሚገናኙ ተግባራትን የሚያከናውኑ የተሇያዩ መንግስታዊና 

 አግባብነት ያሊቸው መንግስታዊ ያሌሆኑ አካሊትን ተግባራት በተሇይም     

   በኢኮኖሚ ዱፔልማሲ፣ በፏብሉክ ዱፔልማሲ እንዱሁም በዲያስፕራ ተሳትፍ     

   የሚዯረጉ  እንቅስቃሴዎችን ያስተባብራሌ፡፡ 
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3. ማንኛውም የመንግሥት አስፇጻሚ አካሌ በሔግ በተሰጠው ኃሊፉነት መሠረት 

ከውጭ ግንኙነት አገሌግልት ጋር የሚገናኙ ተግባራትን ሲያከናውን ሚኒስቴሩ 

እንዱያውቀው ማዴረግ አሇበት፡፡ 

ክፌሌ ሁሇት 

ስሇ ውጪ ግንኙነት አገሌግልት ርፍች፣ ምዴቦችና ዯረጃዎች 

7. ውጪ ግንኙነት አገሌግልት ርፍች፣  

የውጭ ግንኙነት አገሌግልት የሚከተለት ርፍች ይኖሩታሌ፡- 

1. የዱኘልማቲክ አገሌግልት ርፌ፤  

2. የአስተዲዯርና የቴክኒክ አገሌግልት ርፌ፤ እና 

3. የዴጋፌ አገሌግልት ርፌ፡፡ 

8. የዱፔልማቲክ አገሌግልት  ርፌ ምዴቦች 

የዱፔልማቲክ አገሌግልት ርፌ የሚከተለት ምዴቦች ይኖሩታሌ፡-  

1. ከፌተኛ ዯረጃ የዱፔልማቲክ አገሌግልት ምዴብ፤ 

2. መካከሇኛ ዯረጃ የዱፔልማቲክ አገሌግልት ምዴብ፤ 

3. መጀመርያ ዯረጃ የዱፔልማቲክ አገሌግልት ምዴብ፤ እና 

4. የቆንስሊ አገሌግልት ምዴብ፡፡ 

9. ከፌተኛ ዯረጃ የዱፔልማቲክ አገሌግልት ምዴብ   

በዙህ አዋጅ አንቀጽ 15 የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ ከፌተኛ ዯረጃ የዱፔልማቲክ 

አገሌግልት ምዴብ ዯረጃዎች የሚከተለት ናቸው፡- 

1. ቆንሲሊ ሥሌጣን ሚኒስቴር፤ 

2. ሚኒስቴር፤ 

3. ሚኒስቴር አማካሪ 1፤ 

4. ሚኒስቴር አማካሪ 2፡፡  

10. መካከሇኛ ዯረጃ የዱፔልማቲክ አገሌግልት ምዴብ  

መካከሇኛ ዯረጃ የዱፔልማቲክ አገሌግልት ምዴብ ዯረጃ የሚከተለት ናቸው፡- 

1. አማካሪ 1፤ 

2. አማካሪ 2፤ 

3. አንዯኛ ጸሒፉ፡፡ 
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11. መጀመርያ ዯረጃ የዱፔልማቲክ አገሌግልት ምዴብ፤   

መጀመርያ ዯረጃ የዱፔልማቲክ አገሌግልት ምዴብ ዯረጃ የሚከተለት ናቸው፡- 

1. ሁሇተኛ ጸሒፉ፤ 

2. ሦስተኛ ጸሒፉ፤ እና  

3. አታሼ፡፡ 

12. የቆንስሊ አገሌግልት ምዴብ ዯረጃዎች 

የቆንስሊ አገሌግልት ምዴብ ዯረጃዎች የሚከተለት ናቸው፡- 

1. ቆንሱሌ ጀነራሌ፤ 

2. ቆንሱሌ፤ 

3. ምክትሌ ቆንሱሌ፤ እና  

4. ረዲት ቆንሱሌ፡፡ 

13. የአስተዲዯርና የቴክኒክ እንዱሁም ዴጋፌ አገሌግልት ርፍች ምዴቦችና ዯረጃዎች 

የአስተዲዯርና የቴክኒክ እንዱሁም የዴጋፌ አገሌግልት ርፍች ምዴቦችና ዯረጃዎች 

በፋዳራሌ ሲቪሌ ሰርቪስ ሔጎች መሠረት ይወስናለ። 

14. የዱፔልማቲክና የቆንስሊ አገሌግልት ሠራተኞች ቅዴሚያ ዯረጃ 

የዱፔልማቲክና የቆንስሊ አገሌግልት ሠራተኞች የቅዴሚያ ዯረጃ የሚወሰነው 

እያንዲንደ ሠራተኛ በተቀጠረበት ወይም የዯረጃ ዕዴገት ባገኘበት ቀን መሠረት 

ይሆናሌ፡፡ ሆኖም ሁሇት ወይም ከዙያ በሊይ የሆኑ የዱፔልማቲክና የቆንስሊ 

አገሌግልት ሠራተኞች በአንዴ ቀን የተቀጠሩ ወይም የዯረጃ ዕዴገት ያገኙ እንዯሆነ 

በመካከሊቸው የሚኖረው የቅዴሚያ ዯረጃ ሁኔታ ባሊቸው የትምህርት ዯረጃና የሥራ 

ምና ውጤታቸው መሠረት ይሇያሌ። 

ክፌሌ ሦስት 

ስሇውጭ ግንኙነት አገሌግልት ሹመት 

15. የውጭ ግንኙነት አገሌግልት የፕሇቲካ ሹመቶች 

የውጭ ግንኙነት አገሌግልት የፕሇቲካ ሹመቶች የሚከተለት ናቸው፡- 

1. ሌዩ መሌዕክተኛና ባሇሙለ ሥሌጣን አምባሳዯር፤ 

2. አምባሳዯር፤ እና 

3. ሁሇገብ አምባሳዯር፡፡ 

16. የሌዩ መሌዕክተኛና ባሇሙለ ሥሌጣን አምባሳዯር እና አምባሳዯር ሹመት አሰጣጥ 
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1. ሌዩ መሌዕክተኛና ባሇሙለ ሥሌጣን አምባሳዯር እና አምባሳዯር በኢትዮጵያ 

ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሔገ-መንግሥት አንቀጽ 71(3) መሠረት 

በጠቅሊይ ሚኒስትሩ አቅራቢነት በፔሬዙዲንቱ ይሾማለ። 

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት በሹመት የተሰጠ የአምባሳዯርነት 

ማዕረግ የውጭ ግንኙነት አገሌግልቱ ተሌዕኮ ካበቃ በኋሊም ሇግሇሰቡ የማዕረግ 

መጠሪያ ሆኖ የሚቆይበት ሁኔታ ሚኒስቴሩ በሚያወጣው መመሪያ ይወሰናሌ፡፡ 

17. ስሇሁሇገብ አምባሳዯር ሹመት 

1. ጠቅሊይ ሚኒስትሩ የተወስነ ተሌዕኮን ሇማስፇፀም ሁሇገብ አምባሳዯር ሉሾም 

ይችሊሌ፡፡ 

2. ሁሇገብ አምባሳዯር ከሚኒስቴሩ ጋር ስሇሚኖረው ግንኙነትና ስሇሚዯረግሇት ዴጋፌ 

በዙህ አዋጅ መሠረት በሚወጣ ዯንብ ይወሰናሌ፡፡ 

18. በሚኒስትሩ ስሇሚሰየሙ ማዕረጎች 

1. አንዴን ዱፔልማቲክ ሚሲዮን የሚመራ አምባሳዯር ወይም ቋሚ መሌዕክተኛ 

ጽሔፇት ቤት የሚመራ ቋሚ መሌዕክተኛ ካሌተመዯበ ወይም አምባሳዯሩ ወይም 

ቋሚ መሌዕክተኛው በሥራው ሊይ ከጠና ቀናት በሊይ የማይገኝ ከሆነና ቀዯም 

ብል የተመዯበ ምክትሌ ከላሇ ሚኒስትሩ ሚሲዮኑን ወይም ቋሚ መሌዕክተኛ 

ጽሔፇት ቤቱን የሚመራ ጉዲይ ፇጻሚ ሉሰይም ይችሊሌ፡፡ 

2. ምክትሌ ባሌተመዯበበት ዱፔልማቲክ ሚሲዮን ወይም ቋሚ መሌዕክተኛ ጽሔፇት 

ቤት የዱፔልማቲክ ሚሲዮን መሪው ወይም ቋሚ መሌዕክተኛው ተጠባባቂ ጉዲይ 

ፇጻሚ ሳይወክሌ ከጠና ቀናት ሊነሰ ጊዛ ከሥራው የተሇየ እንዯሆነ ሚኒስትሩ 

ዱፔልማቲክ ሚሲዮኑን ወይም ቋሚ መሌዕክተኛ ጽሔፇት ቤቱን በተጠባባቂነት 

የሚመራ ጉዲይ ፇጻሚ ሉሰይም ይችሊሌ፡፡ 

19. የቆንስሊ ጽህፇት ቤት መሪ ስሇመሾም  

ሚኒስትሩ የቆንስሊ ጽሔፇት ቤትን የሚመራ ቆንሱሌ ጀነራሌ ወይም ቆንሱሌ 

ይሾማሌ። 

20. የክብር ቆንሱሌ ስሇመሾም  

1. ሚኒስትሩ ሚሲዮን በላሇበት አገር ወይም ሚሲዮን የሚገኝበት አገር ቢሆንም 

ሚሲዮኑ በማይገኝበት ከተማ በሥራቸው ወይም በሙያ ብቃታቸው ሰፉ 

ተቀባይነት ካሊቸው በተቀባይ አገር መዯበኛ ነዋሪ የሆኑ ኢትዮጵያውያን ወይም 
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ትውሌዯ ኢትዮጵያውያን ወይም የተቀባይ አገር ዛጎች ወይም የላሊ አገር ዛጎች 

መካከሌ የክብር ቆንሱሌ ሉሾም ይችሊሌ፡፡ 

2. የክብር ቆንሱሌ ስሇሚሾምበት፣ ኃሊፉነትና ግዳታው እንዱሁም ሥራው 

ስሇሚቋረጥበት ሁኔታ በዙህ አዋጅ መሠረት በሚወጣ ዯንብ ይወሰናሌ፡፡ 

3. የክብር ቆንሱሌ ሆኖ የተሾመ ሰው ሇሥራው ክፌያን ሉቀበሌ አይችሌም፤ ሆኖም 

የክብር ቆንለ ሇሥራው የሚያወጣቸው አንዲንዴ ወጪዎች በመንግስት 

የሚሸፇነበት ሁኔታ ሚኒስቴሩ በሚያወጣው መመሪያ ይወሰናሌ፡፡ 

ክፌሌ አራት 

ስሇውጭ ግንኙነት አገሌግልት ሰራተኞች አስተዲዯር 

21. ጠቅሊሊ ዴንጋጌዎች 

1. ማንኛውም የዱፔልማቲክ አገሌግልት ሠራተኛ ሆኖ ሇመቀጠር የሚፇሌግ 

አመሌካች የሚከተለትን መስፇርቶች ማሟሊት ይኖርበታሌ፡- 

ሀ/ ኢትዮጵያዊ ዛጋ መሆን፤  

ሇ/ ሇኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሔገ-መንግሥት ታማኝ መሆን፤ 

ሏ/ በማናቸውም የትምህርት ርፌ ዕውቅና ከተሰጠው የከፌተኛ ትምህርት ተቋም 

 የተሰጠ ቢያንስ የመጀመሪያ ዱግሪ ማቅረብ፤ 

መ/ የተስማሚነት ማረጋገጫ ማጣሪያን ማሇፌ፤ 

ሠ/ ከኤች.አይ.ቪ/ኤዴስ በስተቀር የጤንነት ማረጋገጫ የሔክምና ምርመራን    

 ማሇፌ፤ 

ረ/ ዕዴሜው ቢያንስ 21 ዓመት የሞሊው መሆን፤  

ሰ/ ሚኒስቴሩ የሚያወጣቸውን የመግቢያ ፇተናዎች ማሇፌ፤ 

ሸ/ ከወንጀሌ ነፃ መሆኑን የሚያረጋግጥ የፕሉስ ማስረጃ ማቅረብ፤ እና 

ቀ/ የውጭ አገር ዛግነት ያሊት የትዲር ጓዯኛ ካሇው ሚኒስቴሩን ማሳወቅ፡፡ 

2. የዱፔልማቲክ አገሌግልት ሠራተኛ በዙህ አዋጅ ከተመሇከተው ውጭ ሇላሊ 

መንግሥት ወይም ዴርጅት ተቀጣሪ ሆኖ ሉያገሇግሌ ወይም የጥቅም ግጭት 

የሚያስከትሌ የግሌ ሥራ ሊይ ሉሰማራ አይችሌም። 
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3. በዙህ አዋጅ የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ የአስተዲዯርና የቴክኒክ አገሌግልት እና 

የዴጋፌ አገሌግልት ርፍች ሠራተኞች አስተዲዯር በፋዯራሌ ሲቪሌ ሰርቪስ ህጎች 

መሠረት ይፇጸማሌ፡፡  

4. አስፇሊጊ ሆኖ ሲገኝ ከዱፔልማቲክ አገሌግልት ርፌ ውጭ በላልች የውጭ 

አገሌግልት ርፌ ሥራዎች ትውሌዯ ኢትዮጵያዊ ወይም የላሊ አገር ዛጋን 

በኮንትራት ቀጥሮ ማሠራት ይቻሊሌ፡፡  

22. የዱፔልማቲክ አገሌግልት ሰራተኞች ምሌመሊ 

የዙህ አዋጅ አንቀጽ 21(1) ዴንጋጌ እንዯተጠበቀ ሆኖ የዱፔልማቲክ አገሌግልት 

ሠራተኞች ምሌመሊ ዕውቀትና ችልታን መሠረት ባዯረገ ግሌጽ ውዴዴር መሠረት 

ይፇጸማሌ፡፡ 

23. የዱፔልማቲክ አገሌግልት ሰራተኛ ቅጥር 

1. ማንኛውም የዱፔልማቲክ አገሌግልት ሠራተኛ ቅጥር በዙህ አዋጅ አንቀጽ 21(1) 

እና አንቀፅ 22 የተቀመጡትን መስፇርቶች በተሻሇ ሁኔታ ያሟሊውን በመምረጥ 

ይፇጸማሌ፡፡ 

2. ማንኛውም የዱፔልማቲክ አገሌግልት ሠራተኛ የመነሻ ቅጥር ከአታሼ ዯረጃ 

ይጀምራሌ። 

3. ከአታሼ ዯረጃ በሊይ የሆኑ ክፌት የሥራ ቦታዎች እንዯ ቅዯም ተከተሊቸው በዙህ 

አዋጅ አንቀጽ 27 እና አንቀጽ 29 መሠረት በሚፇጸም የዯረጃ ዕዴገት ወይም 

የውስጥ ዜውውር እንዱሞለ ይዯረጋሌ፡፡  

4. በዱፔልማቲክ አገሌግልት ርፈ ከአታሼ በሊይ ያሇ ክፌት የሥራ ቦታ በዙህ 

አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (3) መሠረት መሞሊት ካሌቻሇ ሚኒስቴሩ በሥራ አመራር 

ምክር ቤት ውሳኔ በዙህ አዋጅ የተዯነገጉ መስፇርቶችን የሚያሟለ ሠራተኞችን 

በመቅጠር ሉሞሊ ይችሊሌ።  

5. የዱፔልማቲክ አገሌግልት ሙያ በቀጣይነት እየተጠናከረ እንዱሄዴ ሇማዴረግ 

የውጪ ግንኙነት አገሌግልት ማሰሌጠኛ ኢንስቲትዩት በሚቀርጸው የስሌጠናና 

የሥርዓተ ትምህርት እንዱሁም በሚረጋው መርሏ ግብር መሠረት ቀጣይነት 

ያሇው ሥሌጠናና ምና ይካሄዲሌ፡፡  

6. በሚኒስቴሩና በሚሲዮን መካከሌ በሚኖር የውጭ ግንኙነት አገሌግልት ሠራተኞች 

እንቅስቃሴ ወይም በላሊ ምክንያት የሰው ኃይሌ ፌሊጎትና አቅርቦት ካሇመጣጣም 
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የተነሳ በውጭ ግንኙነት አገሌግልት ሥራዎች ሊይ አለታዊ ተጽኖ እንዲያሳዴር 

ሚኒስቴሩ በጥናት ሊይ የተመሠረተ ወቅታዊና ቀጣይነት ያሇው የሰው ኃይሌ 

አጠቃቀም ዕቅዴ አጋጅቶ ይተገብራሌ፡፡  

24. ተስማሚነትን ስሇማጣራት  

1. ሚኒስቴሩ በዱፔልማቲክ አገሌግልት ርፌ ሇመቀጠር አስፇሊጊ የሆኑ ላልች 

መስፇርቶችን በሙለ ያሟሊ ዕጩ ተቀጣሪ ሇሙከራ ጊዛ ከመቀጠሩ አስቀዴሞ 

ሇውጪ ግንኙነት አገሌግልት ስራ ተስማሚ መሆኑን ከሚመሇከታቸው አካሊት ጋር 

ተባብሮ በማጣራት ያረጋግጣሌ፡፡ 

2. የዕጩ ተቀጣሪነት ተስማሚነት የማጣራት ዓሊማው የተቀጣሪው የተዯበቀ ማንነት 

አሇመኖር፣ በተሇያዩ የውስጥና የውጪ ሒይልች ጫና ስር ያሌወዯቀ፣ ሇተሇያዩ ጎጂ 

ሱሶችና ባህሪያት ያሌተጋሇጠ መሆኑንና በስራው አጋጣሚ የሚያያቸውን፣ 

የሚሰማቸውን፣ የሚይዚቸውንና የሚሰራባቸውን ሚስጥራዊ መረጃዎች በአግባቡ 

መያዜ የሚችሌ፣ በአጠቃሊይ የሚሰጠውን አገራዊ ተሌእኮ በታማኝነት ሉወጣ 

የሚችሌ መሆኑን አግባብነት ካሊቸው አካሊት ጋር በመተባበርሇማረጋገጥ ነው፡፡ 

3. ሚኒስቴሩ አስፇሊጊ መስፇርቶችን አሟሌቶና የሙከራ ጊዛውን በአግባቡ አጠናቆ 

በቋሚነት የተቀጠረን የውጭ ግንኙነት አገሌግልት ሠራተኛ ተስማሚነት 

በቀጣይነት በሚያካሄዯው ዴህረ-ቅጥር የማጣራት ሥራ በየጊዛው ያረጋግጣሌ። 

4. ማንኛውም የመንግሥት መሥሪያ ቤት ወይም የግሌ ተቋም ሚኒስቴሩ የዕጩ 

ተቀጣሪንም ሆኖ የቋሚ ሠራተኛን ተስማሚነት ሇማረጋገጥ በሚያዯርገው 

የማጣራት ሂዯት ሇሚቀርብሇት ጥያቄ ትክክሇኛውን መረጃ በመስጠት የመተባበር 

ግዳታ አሇበት፡፡ 

25. ስሇሙከራ ጊዛ 

1. ማንኛውም የዱፔልማቲክ አገሌግልት የሙከራ ጊዛ ሠራተኛ ቋሚ ሆኖ ከመቀጠሩ 

በፉት በካሪኩሇሙ መሠረት በውጭ ግንኙነት አገሌግልት ማሰሌጠኛ ኢንስቲትዩት 

የሚሠጠውን የአንዴ ዓመት የዱፔልማቲክ ስሌጠና እና ሇአንዴ ዓመት ተኩሌ 

የሚሰጠውን የሥራ ሊይ ሥሌጠና በአጥጋቢ ውጤት ማጠናቀቅ አሇበት፡፡ 

2. በኢንስቲትዩቱ ያሇ የሙከራ ጊዛ ሠራተኛ በሙከራ ጊዛው የክፌሌና የሥራ ሊይ 

የዱፔልማቲክ አገሌግልት ሙያ ክህልት ግንባታ፣ የዱፔልማቲክና የቆንስሊ 

መብቶችና ግዳታዎች፣ የቋንቋና ኮሚውኒኬሽን እንዱሁም ላልች አግባብነት 
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ያሊቸው የአቅም ግንባታ ሥሌጠናዎች ይሰጡታሌ፤ የቅርብ ክትትሌና ዴጋፌ 

ይዯረግሇታሌ፡፡ የሥራ አፇጻጸሙ በየጊዛው ይመናሌ፤ በኢንስቲትዩቱ በሚሰጠው 

ስሌጠና ማጠቃሇያ የብቃት ማረጋገጫ ፇተና ይሰጠዋሌ። 

3. በሙከራ ቅጥር ወቅት በየጊዛው በሚዯረገው ግምገማ ቢያንስ አጥጋቢ የሥራ 

አፇጻጸም ምና ውጤት ያሊስመገበ ሠራተኛ አንዯሁኔታው ታይቶ የሙክራ 

ጊዛው ሇስዴስት ወር ሉራምሇት ይችሊሌ፡፡ 

4. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (3) መሠረት የሙከራ ጊዛው በስዴስት ወር 

የተራመሇት የሙከራ ጊዛ ሠራተኛ በዙሁ ስዴስት ወራት ውስጥ ቢያንስ አጥጋቢ 

የሥራ አፇፃፀም ምና ውጤት ካሊስመገበ ያሇ ካሳ ይሰናበታሌ፡፡ 

5. በዙህ አንቀጽ ከንዐስ አንቀጽ (1) እስከ (4) የተዯነገገው ቢኖርም የሙከራ ጊዛ 

ሠራተኛ በየጊዛው የሚዯረገው የሥራ አፇጻጸም ምና ውጤቱ ታይቶ 

ሇዱፔልማቲክ አገሌግልት ሥራ የማይመጥን ስሇመሆኑ በቂ ምክንያት ሲኖር 

የሁሇት ዓመት ተኩሌ የሙከራ ጊዛ ሳያጠናቅቅ ሚኒስቴሩ ሉያሰናብተው 

ይችሊሌ፡፡ 

26. ቋሚ የዱፔልማቲክ አገሌግልት ሰራተኛ ስሇመሆን  

የሙከራ ጊዛውን አጥጋቢ ወይም ከዙያ በሊይ የሥራ አፇጻጸም ምና ውጤት 

በማስመዜገብ ያጠናቀቀና በማጠቃሇያው ሊይ የሚሰጠውን የብቃት ማረጋገጫ ፇተና 

ያሇፇ የሙከራ ጊዛ ሠራተኛ ቋሚ የዱፔልማቲክ አገሌግልት ሠራተኛ ሆኖ 

ይቀጠራሌ፡፡ 

27. ስሇዱፔልማቲክ አገሌግልት ሰራተኛ የዯረጃ ዕዴገት 

1. ሚኒስቴሩ ቋሚ የዱፔልማቲክ አገሌግልት ሙያ ሠራተኛ በትምህርትና በሙያው 

ክህልት፣ ዜግጅት፣ በሥራ ሌምደና የአፇጻጸም ምና ውጤት ሊይ ተመሥርቶ 

ከአንዴ የሙያ መሰሊሌ ወዯሚቀጥሇው ከፌ ያሇ የሙያ መሰሊሌ በዯረጃ ዕዴገት 

የሚሸጋገርበትን ሥርዓት ይረጋሌ። 

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ የሊቀ የሥራ 

አፇጻጸም ምና ውጤት የሚያስመግብ የዱፔልማቲክ አገሌግልት ሠራተኛ በሌዩ 

ሁኔታ ፇጣን የዯረጃ ዕዴገት የሚያገኝበት አሠራር በሥርዓቱ ይካተታሌ፡፡ 

28. የዱፔልማቲክ አገሌግልት ሰራተኛ የስራ አፇጻጸም ምና 
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1. የዱፔልማቲክ አገሌግልት ሠራተኛ የሥራ አፇጻጸም በየስዴስት ወሩ በጥርና 

በሏምላ ይመናሌ፡፡ 

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት የሚዯረግ የዱፔልማቲክ አገሌግልት 

ሠራተኛ የሥራ አፇጻጸም ምና ውጤት ሇዯረጃ ዕዴገት፣ ወዯ ሚሲዮን ሇሚዯረግ 

ምዯባ እና እንዯየአግባብነታቸው በዙህ አዋጅ መሠረት ሇሚሰጡ የተሇያዩ ጥቅማ 

ጥቅሞች ዋነኛ ግብዓት ይሆናሌ፡፡ 

29. በውጪ ግንኙነት አገሌግልት ርፍች መካከሌ ስሇሚዯረግ የሰራተኛ ዜውውር 

1. ሚኒስቴሩ ሠራተኛውን በተገቢው ቦታ መዴቦ በተሇያዩ የሥራ ርፍች ያሇውን 

የሰው ኃይሌ ብዚትና የሙያ ስብጥር ከፌሊጎትና አቅርቦት አንጻር አመጣጥኖ 

ሇማሰራት እንዱያስችሇው አግባብነት ያሊቸው የዙህ አዋጅ ዴንጋጌዎችን መሠረት 

በማዴረግ ከአንደ የሥራ ርፌ ወዯ ላሊው ሉያዚውር ይችሊሌ፡፡ 

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት ከአንደ ርፌ ወዯ ላሊው የሚዚወረው 

ሠራተኛ ሇሚዚወርበት የሥራ ርፌና ዯረጃ ከትምህርት ዜግጅትና የአገሌግልት 

መን፣ ከሙያ ብቃትና ክህልት እንዱሁም ከሥራ አፇጻጸም ምና ውጤት አንጻር 

የተቀመጡ መስፇርቶችን በአግባቡ የሚያሟሊ መሆኑ መረጋገጥ አሇበት፡፡ 

30. ርቱዓዊ ተሳትፍን ስሇማረጋጥ   

በዙህ አዋጅ መሠረት የዱፔልማቲክ አገሌግልት ሠራተኛ ሆኖ ሇመቀጠር መሟሊት 

ያሇባቸው መስፇርቶች እንዯተጠበቀ ሆኖ በሚኒስቴሩ ውስጥ አነስተኛ ተዋፆኦ 

ያሊቸውን ብሓረሰቦች፣ የአካሌ ጉዲተኞችንና ፆታን ከግምት በማስገባት ርቱዓዊ 

ተሳትፍን የሚያረጋግጥ ስርዓት ይረጋሌ። 

31. ስሇተሇማማጆች 

1. ሚኒስቴሩ ከከፌተኛ የትምህርት ተቋማት ጋር በመተባበር በተቋማቱ ከፌተኛ 

ውጤት ካስመገቡ ተማሪዎች መካከሌ በተሇማማጅነት መመሌመሌ ይችሊሌ፡፡  

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀፅ (1) መሠረት የሚመሇመለ ተሇማማጆች ስሇሚኖራቸው 

መብትና ግዳታ እንዱሁም የመመረቂያ ጥናቶቻቸው ከውጭ ግንኙነት አገሌግልት 

ሥራ ጋር የሚዚመደ እንዱሆኑ ሇማበረታታት የተሇያዩ ማትጊያዎች 

ስሇሚጋጁበት ሁኔታ ሚኒስቴሩ በሚያወጣው መመሪያ ይወሰናሌ፡፡ 

32. የዱፔልማቲክ አገሌግልት ሙያ ሠራተኞች ስሇሚከፇሌ ዯሞዜ 
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ሚኒስቴሩ ከሚረጋው ሙያዊ የውጭ ግንኙነት አገሌግልት ስርዓትና ከመንግሥት 

የመክፇሌ አቅም ጋር በማገናብ፣ ተጨባጭ ብቃትና ችልታ ያሊቸውን ባሇሙያዎች 

ወዯ ሚኒስቴሩ ሇመሳብና ይዝ ሇማቆየት የሚያስችሌ የዱፔልማቲክ አገሌግልት 

ሠራተኞች የዯሞዜ እርከን እና ተጨባጭ ውጤትን መሠረት የሚያዯርግ የማትጊያ 

ሥርዓት አጥንቶ ሇሚመሇከተው የመንግሥት አካሌ ያቀርባሌ፤ ሲፇቀዴም ተግባራዊ 

ያዯርጋሌ፡፡ 

ክፌሌ አምስት 

ስሇውጪ ግንኙነት አገሌግልት ሰራተኞች ምዯባ፣ ጥሪ እና ዜውውር 

33. ምዯባ፣ ጥሪ እና ዜውውር 

1. ማንኛውም የውጭ ግንኙነት አገሌግልት ሠራተኛ በዙህ አዋጅ ዴንጋጌዎች 

መሠረት በሚሲዮን ተመዴቦ ሉሠራ ይችሊሌ፡፡ 

2. ከሚኒስቴሩ ወዯ ሚሲዮን፣ ከሚሲዮን ወዯ ሚኒስቴሩና ከሚሲዮን ወዯ ሚሲዮን 

የሚዯረገው የውጭ ግንኙነት አገሌግልት ሠራተኞች ምዯባ፣ ጥሪና ዜውውር 

ግሌጽነትና ተዓማኒነት ባሇው ሁኔታ ታቅድ ይተገበራሌ። 

3. የውጭ ግንኙነት አገሌግልት ሠራተኞች ምዯባ፣ ጥሪና ዜውውር የሚፇጸመው 

የሚኒስቴሩ የሰው ሀብት ማኔጅመንት ዲይሬክቶሬት ጀነራሌ የሚያቀርበውን የውሳኔ 

ሀሳብ ሚኒስትሩ ሲያጸዴቅ ነው፡፡ 

4. ከሚኒስቴሩ ወዯ ሚሲዮን ስሇሚዯረግ ምዯባ፣ በሚኒስቴሩና በሚሲዮን ስሇሚኖር 

የቆይታ ጊዛ፣ ከሚሲዮን ወዯ ሚኒስቴሩ ስሇሚዯረግ ጥሪና ከሚሲዮን ወዯ ሚሲዮን 

ስሇሚዯረግ ዜውውር ዜርዜር አፇጻፀም ሚኒስቴሩ በሚያወጣው መመሪያ 

ይወሰናሌ፡፡ 

5. የዙህ አንቀጽ ዴንጋጌዎች በዙህ አዋጅ ክፌሌ ሦስት በተዯነገገው መሠረት 

በፕሇቲካ ሹመት ወዯ ሚሲዮን በሚዯረግ ምዯባ፣ በሚሲዮን የቆይታ ጊዛ፣ 

ከሚሲዮን በሚዯረግ ጥሪና ከሚሲዮን ወዯ ሚሲዮን በሚዯረግ ዜውውር ሊይ 

ተፇጻሚነት አይኖራቸውም፡፡ 

34. ወዯ ሚሲዮን ስሇሚመዯቡ የላልች የመንግስት መስርያ ቤቶች ተጠሪዎች 

1. በዙህ አዋጅ አንቀጽ 33 የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ በመንግሥት በተወሰኑ 

ርፍች የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች የተስማሚነት መመኛዎችን የሚያሟለ 

ተጠሪዎችን በሚሲዮን መዴበው ሉያሠሩ ይችሊለ፡፡ 
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2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት በሚሲዮን የሚመዯቡ ተጠሪዎች 

በሚወክለት የመንግሥት መሥሪያ ቤት ሥሌጣን ውስጥ የሚወዴቁ ቴክኒካዊ 

ጉዲዮችን በተመሇከተ ከወከሊቸው መሥሪያ ቤት ጋር ያሊቸው ግንኙነት 

እንዯተጠበቀ ሆኖ በሚሲዮን ቆይታቸው ወቅት በሚሲዮኑ የሚከናወኑ ተግባራት 

ቅንጅት እንዱኖራቸው ሇማዴረግ ተጠሪነታቸው እንዯ ላልቹ ዱፔልማቶች 

ሇሚሲዮኑ መሪና ሇሚኒስቴሩ ይሆናሌ፡፡ 

3. የላሊ መንግስት መሥሪያ ቤት ተጠሪ በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት 

ወዯ ሚሲዮን ሲመዯብ በሚሲዮኑ ቆይታው ወቅት በሚወክሇው መሥሪያ ቤት 

ውስጥ ይዝት ከነበረው ዯረጃ ጋር ተመጣጣኝ የሆነ የዱፔልማቲክ አገሌግልት 

ዯረጃና ሇዯረጃው የተመዯቡ ሌዩ ሌዩ አበልችና ጥቅማ ጥቅሞች ይሰጡታሌ፡፡ 

4. በዙህ አንቀጽ መሠረት ከላሊ የመንግሥት መሥሪያ ቤት ወዯ ሚሲዮን የሚመዯብ 

ተጠሪ በሚሲዮን ቆይታው ወቅት የሚከፇሇው መዯበኛ ዯሞዜ፣ ሌዩ ሌዩ አበልችና 

ጥቅማ ጥቅሞች በሚወክሇው መሥሪያ ቤት ይሸፇናሌ። 

5. ከላልች የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች ወዯ ሚሲዮን የሚመዯቡ ተጠሪዎች 

በሚሲዮን ቆይታቸው ወቅት ከሚያከናውኗቸው ሥራዎች ጋር በተያያ የሚወጡ 

ወጪዎች በሚኒስቴሩና ተጠሪዎቹ የሚወክሎቸው መሥሪያ ቤቶች በጋራ ሉሸፇኑ 

የሚችለበትን ሁኔታ ሇመወሰን ሚኒስቴሩ ከመሥሪያ ቤቶቹ ጋር በመመካከር 

መመሪያ ሉያወጣ ይችሊሌ፡፡ 

6. ከላሊ የመንግሥት መሥሪያ ቤት ወዯ ሚሲዮን የሚመዯብ ተጠሪ የሚሲዮን 

የቆይታ ጊዛውን ሲያጠናቅቅ ወዯ መዯበው የመንግሥት መሥሪያ ቤት ተመሌሶ 

ቢያንስ በሚሲዮን ከመመዯቡ በፉት በያው የሥራ ዯረጃ ሊይ ተመሌሶ 

ይመዯባሌ፤ በሚሲዮን ቆይታው ወቅት ያገኛቸው የነበሩት ሌዩ ሌዩ አበልችና 

ጥቅማ ጥቅሞችም ይቋረጣለ፡፡ 

35. በምርጫ፣ በሹመት ወይም በላሊ ምክንያት ስሇሚዯረግ ጊዛያዊ ዜውውር 

1. ሚኒስቴሩ ከላሊ የመንግሥት መሥሪያ ቤት ጋር በሚያዯርገው ስምምነት የውጭ 

ግንኙነት አገሌግልት ሠራተኛው ሲስማማ በምርጫ ወይም በሹመት ወይም በላሊ 

ምክንያት በጊዛያዊነት ወዯ ላሊ የመንግሥት መሥሪያ ቤት ተዚውሮ እንዱሠራ 

ሉዯረግ ይችሊሌ፡፡ 
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2. በምርጫ፣ በሹመት ወይም በላሊ ምክንያት በጊዛያዊነት ወዯ ላሊ የመንግሥት 

መሥሪያ ቤት የተዚወረ የውጭ ግንኙነት አገሌግልት ሠራተኛ የጊዛያዊ ዜውውር 

ቆይታውን ጨርሶ ሲመሇስ በጊዛያዊነት ከመዚወሩ በፉት ወዯነበረበት የሥራ ዯረጃ 

ተመሌሶ ይመዯባሌ። 

3. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) የተዯነገገው ቢኖርም የውጭ ግንኙነት አገሌግልት 

ሠራተኛ በጊዛያዊነት ተዚውሮ በሠራበት የመንግስት መሥሪያ ቤት ቆይታ ወቅት 

ያስመገበው የሥራ አፇዓፀም ምና ውጤትና ላልች በዙህ አዋጅ መሠረት 

ሇዯረጃ ዕዴገት አስፇሊጊ የሆኑ መስፇርቶች መሟሊታቸውን በማረጋገጥ የቆይታ 

ጊዛውን አጠናቆ የሚመሇሰው የውጭ ግንኙነት አገሌግልት ሠራተኛ ከመዚወሩ 

በፉት ይሠራበት ከነበረው ከፌ ወዲሇ የሥራ ዯረጃ ሉመዯብ ይችሊሌ፡፡ 

36. በበይነ-መንግሥታዊ ዴርጅት ውስጥ በጊዛያዊነት ስሇማገሌገሌ 

1. አንዴ የውጭ ግንኙነት አገሌግልት ሠራተኛ በበይነ-መንግሥታዊ ዴርጅት ውስጥ 

ሇኢትዮጵያ ከሚኖረው ፊይዲ አንጻር ታይቶ በጊዛያዊነት እንዱያገሇግሌ ሲፇሇግ 

ወይም ሠራተኛው በራሱ ጥያቄ ሲያቀርብ ሚኒስትሩ ሉፇቅዴ ይችሊሌ፡፡ 

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት የሚሰጠው ፇቃዴ የውጭ ግንኙነት 

አገሌግልት ሠራተኛው በበይነ-መንግሥታዊ ዴርጅቱ ውስጥ በጊዛያዊነት ማገሌገለ 

የኢትዮጵያን ብሓራዊ ጥቅም ሇማስጠበቅና ሇሠራተኛው የወዯፉት አገሌግልት 

የሚኖረውን ፊይዲ እንዱሁም ሠራተኛው ወዯ ሚኒስቴሩ ተመሌሶ ሇማገሌገሌ 

ያሇበትን ግዳታ መቀበለን ግሌጽ በሚያዯርግ አሠራር መሠረት ይፇጸማሌ፡፡  

3. ማንኛውም የውጭ ግንኙነት አገሌግልት ሠራተኛ በዙህ አንቀጽ የንዐስ አንቀጽ 

(1) እና (2) ዴንጋጌዎች በቅዴሚያ የሚኒስቴሩን ይሁንታ ሳያገኝ በበይነ-

መንግሥታዊ ዴርጅት ውስጥ ሉያገሇግሌ አይችሌም። 

4. በበይነ-መንግሥታዊ ዴርጅት ውስጥ የሚሰጠውን አገሌግልት ጨርሶ ወዯ 

ሚኒስቴሩ የሚመሇስ የውጭ ግንኙነት ሠራተኛ ቢያንስ ወዯ በበይነ-መንግሥታዊ 

ዴርጅቱ ከመዚወሩ በፉት ይሰራበት በነበረው የስራ ዯረጃ ተመሌሶ ሉመዯብ 

ይችሊሌ፡፡ 

5. በዙህ አንቀጽ ከንዐስ አንቀጽ (1) እስከ (4) ያለት ዴንጋጌዎች የመሥሪያ ቤቱንና 

የሚኒስቴሩን የጋራ ይሁንታ በማግኘት በበይነ-መንግሥታዊ ዴርጅት ውስጥ 
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በጊዛያዊነት የሚያገሇግሌ የላሊ መንግስት መስርያ ቤት ሰራተኛ ጉዲይን 

በሚመሇከትም ተፇጻሚ ይሆናለ፡፡ 

6. በበይነ-መንግሥታዊ ዴርጅት በጊዛያዊነት ሇማገሌገሌ የሚዚወረው ሰው የመንግስት 

የፕሇቲካ ተሿሚ ከሆነ ዜውውሩ የሚፇጸመው የጠቅሊይ ሚኒስቴሩን ፇቃዴ ሲያገኝ 

ይሆናሌ፡፡ 

ክፌሌ ስዴስት 

በሚሲዮን ሇተመዯቡ የውጪ ግንኙነት አገሌግልት ሰራተኞችና ሇቤተሰቦቻቸው 

ስሇሚሰጡ ሌዩ ሌዩ አበልች፣ ጥቅማ ጥቅሞች፣ ከሇሊዎች እና ዴጋፍች 

37. ሇሚሲዮን መሪ ስሇሚሰጡ አገሌግልቶች  

1. የዱፔልማቲክ ሚሲዮን መሪ ወይም ቋሚ መሌዕክተኛ ንብረትነቱ የኢትዮጵያ 

መንግሥት በሆነ ወይም በኪራይ በተያና ወጪው በሙለ በመንግሥት በሚሸፇን 

የተሟሊ መኖሪያ ቤት ውስጥ ይኖራሌ፡፡ 

2. በዱፔልማቲክ ሚሲዮን መሪው ወይም በቋሚ መሌዕክተኛው መኖሪያ ቤት 

አገሌግልት የሚሰጥ የዴጋፌ አገሌግልት ሠራተኛ ዱፔልማቲክ ሚሲዮኑ ወይም 

ቋሚ መሌዕክተኛ ጽሔፇት ቤቱ በሚያቀርበው ጥያቄ ሚኒስቴሩ ሲፇቅዴ በዙህ 

አዋጅ አንቀጽ 49 ዴንጋጌ መሠረት ይቀጠራሌ፡፡  

3. የዱፔልማቲክ ሚሲዮን መሪ ወይም ቋሚ መሌዕክተኛ ንብረትነቱ የኢትዮጵያ 

መንግሥት በሆነ ዯረጃውን የጠበቀ መኪና ይጠቀማሌ፡፡ ሇዱፔልማቲክ ሚሲዮኑ 

መሪ ወይም ሇቋሚ መሌዕክተኛው የመኖሪያ ቤት አገሌግልት የሚሰጥ አንዴ 

ተጨማሪ ተሽከርካሪ ሉመዯብ ይችሊሌ፡፡ 

4. ሇቆንስሊ ጽሔፇት ቤት መሪ ወይም ሇንግዴ ጽሔፇት ቤት መሪ አንዴ ዯረጃውን 

የጠበቀ መኪና ከነአሽከርካሪው ይመዯብሇታሌ፤ የቤት ኪራይ አበሌ ይከፇሇዋሌ፡፡ 

5. በዙህ አዋጅ አንቀጽ 18 መሠረት የተመዯበ ጉዲይ ፇጻሚ ወይም ተጠባባቂ ጉዲይ 

ፇጻሚ ኃሊፉነቱን ከተረከበበት ቀን ጀምሮ ሇኃሊፉነቱ የተመዯቡትን ጥቅማጥቅሞች 

ያገኛሌ።  

38. አበልችና ጥቅማ ጥቅሞች 

1. ማንኛውም የውጭ ግንኙነት አገሌግልት ሠራተኛ በሚሲዮን ቆይታው ወቅት 

መዯበኛ ዯሞዘ እንዯተጠበቀ ሆኖ በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) መሠረት 

የተወሰኑ ሌዩ ሌዩ አበልችና ጥቅማ ጥቅሞች ሇራሱና ሇቤተሰቡ ይገኛሌ፡፡ 



የፌትህ ሚኒስቴር 
 

301 
 

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት ሇውጭ ግንኙነት አገሌግልት ሠራተኛና 

ሇቤተሰቡ የሚከፇለትን አበልችና ጥቅማ ጥቅሞች መጠን ሚኒስቴሩ አጥንቶ 

ሇመንግስት ያቀርባሌ፤ ሲፇቀዴም ሥራ ሊይ ያውሊሌ። ጥናቱ የሠራተኛውን የሥራ 

ዯረጃ፣ የቤተሰቡን ብዚት፣ ሠራተኛው የሚመዯብበትን አገር የኑሮ ሁኔታ እንዱሁም 

የመንግስትን የመክፇሌ አቅም መሠረት ያዯርጋሌ፡፡ የሚኒስቴሩ ጥናት የተባበሩት 

የዓሇም መንግስታትና ላልች ዓሇም አቀፌና አሔጉራዊ ዴርጅቶች የሚያወጧቸውን 

የጥናት ውጤቶችና የአገራትን ሌምዴና ተሞክሮ ከግምት ያስገባሌ፡፡ 

3. ከመዯበኛ ዯሞዜ ውጭ ሇውጭ ግንኙነት የሚከፇለ አበልችና ጥቅማ ጥቅሞች 

ምንም ዓይነት ግብር አይከፇሌባቸውም፡፡  

4. የሚሲዮን የቆይታ ጊዛውን አጠናቆ ወዯ ሚኒስቴሩ የተመሇሰ የውጭ ግንኙነት 

አገሌግልት ሠራተኛ በሚሲዮን ያገኛቸው የነበሩት ሌዩ ሌዩ አበልችና ጥቅማ 

ጥቅምች ይቋረጣለ፡፡  

39. ዴጋፍች  

1. በሚሲዮን የተመዯበ የውጭ ግንኙነት አገሌግልት ሰራተኛ የትዲር ጓዯኛ 

የመንግስት ሰራተኛ ከሆነችና አብራው ተጉዚ በተመዯበበት አገር የምትቆይ ከሆነ 

ሚኒስቴሩ ከምትሠራበት የመንግሥት መሥሪያ ቤት ያሇ ዯሞዜ ፇቃዴ 

እንዱሰጣትና የሚሲዮን ቆይታ ጊዛው ተጠናቆ ከተመሇሱም በኋሊ ወዯ ቀዴሞ 

ሥራዋ እንዴትመሇስ ወይም በላሊ ተመሳሳይ ዯረጃ ባሇው ሥራ ሊይ 

እንዴትመዯብ ከሚመሇከተው የመንግሥት መሥሪያ ቤት ጋር በመመካከር 

ሁኔታውን ያመቻቻሌ፡፡ 

2. የውጭ ግንኙነት አገሌግልት ሰራተኛ በተመዯበበት አገር በተፇጥሮ አዯጋ፣ 

በዴንገተኛ ህመም፣ በሽብር ተግባር፣ በፕሇቲካ አሇመረጋጋት ወይም በላልች 

ተመሳሳይ ምክንያቶች በራሱ እና በቤተሰቡ አካሌና ንብረት ሊይ ሇሚዯርስ ጉዲት 

ሚኒስቴሩ ማካሻሻ ይከፇሇዋሌ፡፡ የውጭ ግንኙነት አገሌግልት ሰራተኛውና ቤተሰቡ 

ከዯረሰባቸው አዯጋ ወይ ከተፇጠረው አስገዲጅ ሁኔታ ጋር በተያያ ከተቀባይ ሀገር 

የሚወጡበት ሁኔታ በሚኒስቴሩ ከተወሰነ ከመውጣታቸው ጋር የተያያዘ ወጪዎችን 

ሚኒስቴሩ ይሸፌናሌ፡፡ 

3. በሚሲዮን በማገሌገሌ ሊይ ያሇ የውጭ ግንኙነት አገሌግልት ሠራተኛ ከዙህ ዓሇም 

በሞት የተሇየ እንዯሆነ ሚኒስቴሩ ሇቤተሰቡ የሦስት ወራት ዯሞዜ፣ የኑሮ 
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መዯጎሚያና የቤት ኪራይ አበሌ ይከፌሊሌ፤ የጤና መዴን ዋስትናውንም 

ይሸፌናሌ። 

4. በሚሲዮን ተመዴቦ በማገሌገሌ ሊይ ያሇ የውጭ ግንኙነት አገሌግልት ሠራተኛ 

ወይም የቤተሰቡ አባሌ ከዙህ ዓሇም በሞት የሚሇይ ከሆነ አስከሬኑን ወዯ አገር ቤት 

ሇማጓጓዜና አስከሬኑን አጅበው ሇሚጓዘ የቤተሰብ አባሊት የሚያስፇሌገውን 

ሚኒስቴሩ ይሸፌናሌ። 

40. ያሇመከሰስ ከሇሊ 

1. በሚሲዮን የተመዯበ የውጭ ግንኙነት አገሌግልት ሠራተኛና የቤተሰቡ አባሊት 

በሚሲዮን ቆይታቸው ወቅት አግባብነት ባሊቸው ዓሇም አቀፌ ሔግጋት መሠረት 

በተቀባይ አገር ያሇመከሰስ የዱፔልማቲክ ከሇሊ ይኖራቸዋሌ። 

2. በዙህ አንቀጽ በንዐስ አንቀጽ (1) የተዯነገገው ያሇመከሰስ የዱፔልማቲክ ከሇሊ 

ሉነሳ የሚችሇው ሚኒስትሩ ከሇሊው መነሳቱን በጽሐፌ ከገሇጸ ይሆናሌ፡፡ 

3. ማንኛውም የውጭ ግንኙነት አገሌግልት ሠራተኛ የዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 

(2) ዴንጋጌን በመተሊሇፌ ያሇመከሰስ የዱፔልማቲክ ከሇሊ መብቱን በራሱ ያነሳ 

እንዯሆነ አግባብነት ባሇው ሔግ መሠረት ተጠያቂ ይሆናሌ፡፡ 

41. የታክስና ቀረጥ ነጻ መብት 

1. የሚሲዮን የቆይታ ጊዛውን አጠናቆ ወዯ ሚኒስቴሩ የሚመሇስ የውጭ ግንኙነት 

አገሌግልት ሠራተኛ የታክስና ቀረጥ ነጻ መብት ተጠቃሚ ይሆናሌ፡፡ 

2. ሇዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) አፇጻጸም የገንብና የኢኮኖሚ ሌማት 

ሚኒስቴር104 ከሚኒስቴሩ ጋር በመመካከር መመሪያ ያወጣሌ። 

ክፌሌ ሰባት 

የውጪ ግንኙነት አገሌግልት ሰራተኞች የስነ-ምግባር ግዳታዎችና ተጠያቂነት 

42. የስነ-ምግባር ግዳታዎች 

አግባብነት ባሊቸው ላልች ሔጎች የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ ማንኛውም የውጭ 

ግንኙነት አገሌግልት ሠራተኛ የሚከተለትን የሥነ-ምግባር መርሆዎች የማክበር 

ግዳታ አሇበት፡- 

1. ሇአገሪቱ ሔገ-መንግሥት ታማኝ መሆን፤ 

                                                           
104 በ22/12(2008) አ.916 አንቀፅ 9(6) መሰረት የገንብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴር በሚሌ ይነበብ፡፡ 
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2. አገራዊ ኃሊፉነቱን መወጣት እና የሚኒስቴሩን ተሌዕኮ በብቃት፣ በተዓማኒነትና 

በቁርጠኝነት ማሳካት፤ 

3. የመንግሥትን ፕሉሲዎች እና ሔጏች ማክበርና መተግበር፤ 

4. የአገርን፣ የህዜብንና የመንግሥትን ክብር፣ ዜናና መሌካም ገጽታ መገንባት፣ 

መጠበቅና እነዙህኑ የሚያጎዴፈ ዴርጊቶችን መከሊከሌ፤ 

5. በሥራው አጋጣሚ የሚሰማውን፣ የሚያየውንና የሚይውን አገራዊ ሚስጥር 

በኃሊፉነት ስሜት ሇታሰበሇት ዓሊማ ብቻ መጠቀምና ሇሦስተኛ ወገን አሳሌፍ 

አሇመስጠት፤ 

6. አገራዊ ተሌዕኮን ሇማሳካት በስብሰባ፣ በምዯባ ወይም በላሊ ምክንያት ወዯ ውጭ 

አገር ሲሊክ ተሌዕኮውን በአግባቡ ፇጽሞ በወቅቱ መመሰስ፤ 

7. የመንግሥትን ሀብትና ንብረት በአግባቡ መያዜና መንከባከብ እና 

ሇተመዯበሇት የመንግስት ሥራ ብቻ መጠቀም፤ 

8. በሚሲዮን ተመዴቦ ሲያገሇግሌ የተቀባይ አገርን ሔግና የሔዜቡን ባህሌና ወግ 

ማክበር፤ 

9. ያሇሚኒስቴሩ ፇቃዴ በማናቸውም መንገዴ ከውጭ አገር መንግሥት ሽሌማት 

አሇመቀበሌ፤ 

10. በማናቸውም ሁኔታ መዯሇያ አሇመቀበሌና የራስን ስብዕና መጠበቅ፤ 

11. በሚሲዮን ተመዴቦ በሚያገሇግሌበት ወቅት ሇሚሲዮኑ መሪ ሳያሳውቅ የመኖሪያ 

ቦታ አሇመቀየርና ያሇ በቂ ምክንያት ከሥራ ገበታ አሇመሇየት፤ እና 

12. በሚሲዮን ተመዴቦ በሚሠራበት ወቅት በራሱ ፇቃዴ ሥራውን መሌቀቅ 

ቢፇሌግ ወዯ ሚኒስቴሩ በመመሇስ የሥራ መሌቀቂያ ማቅረብና ሔጋዊ 

አሠራሩን ተከትል መፇጸም፡፡ 

43. ተጠያቂነት 

1. በዙህ አዋጅ አንቀጽ 42 የተዯነገጉትን የሥነ-ምግባር ግዳታዎች የጣሰ የውጭ 

ግንኙነት አገሌግልት ሠራተኛ አግባብነት ባሇው የአገሪቱ ሔግ መሠረት 

ተጠያቂነቱ እንዯተጠበቀ ሆኖ ሚኒስትሩ እንዯጉዲዩ ክብዯት ከሥራው በማገዴ 

ጉዲዩ በዱሲፔሉን ኮሚቴ እንዱታይ ሉያዯርግ ይችሊሌ፡፡ ጥፊቱን የፇጸመው 

በሚሲዮን በማገሌገሌ ሊይ ያሇ የውጭ ግንኙነት አገሌግልት ሠራተኛ ከሆነ 
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በሚሲዮን የቆይታ ጊዛው ሳይጠናቀቅ ወዯ ሚኒስቴሩ እንዱዚወር ማዴረግ 

ይችሊሌ፡፡ 

2. የዙህ አንቀጽ ዴንጋጌዎች አፇጻጸም ሚኒስቴሩ በሚያወጣው መመሪያ 

ይወሰናሌ፡፡ 

ክፌሌ ስምንት 

ስሇሚሲዮን አስተዲዯር 

44. ስሇዱፔልማቲክ ሚሲዮንና እና ስሇቋሚ መሌዕክተኛ ጽህፇት ቤት 

ዱፔልማቲክ ሚሲዮን ወይም ቋሚ መሌዕክተኛ ጽሔፇት ቤት ተጠሪነቱ 

ሇሚኒስቴሩ ሆኖ የሚከተለት ሥሌጣንና ተግባራት ይኖሩታሌ፡- 

1. በተቀባይ አገር ወይም ተጠሪ በሆነባቸው ላልች አገራት ወይም በተወከሇበት 

በይነ-መንግሥታዊ ዴርጅት የኢትዮጵያን ብሓራዊ ጥቅሞች ማስጠበቅ፤ 

2. በአገሪቱና በተቀባዩ አገር መካከሌ ያሇውን የኢንቨስትመንት፣ የንግዴ፣ የባህሌ፣ 

የሳይንስና ቴክኖልጂ እንዱሁም የሁሇትዮሽ ወዲጃዊ ግንኙነት ማራመዴና 

ማጠናከር፤ 

3. የአገሪቱን ገጽታ ግንባታና የፏብሉክ ዱፔልማሲ ተግባራትን ማከናወን፤ 

4. በተቀባይ አገር ወይም ተጠሪ በሆነባቸው ላልች አገራት የሚገኙ ላልች 

የኢትዮጵያ መንግሥት አካሊትን ሥራዎች ማስተባበርና ዴጋፌ መስጠት፤ 

5. በተቀባይ አገር ወይም ተጠሪ በሆነባቸው ላልች አገራት የሚኖሩ 

ኢትዮጵያውያንና ትውሌዯ ኢትዮጵያውያን በአገራቸው የሌማትና ላልች 

ሁሇገብ እንቅስቃሴዎች ሊይ እንዯየፌሊጎቶቻቸው ተሳትፇው ራሳቸውንና 

አገራቸውን ተጠቃሚ እንዱያዯርጉ ማስተባበርና ዴጋፌ መስጠት፤ 

6. አንዯየአግባብነታቸው በተቀባይ አገር ወይም ተጠሪ በሆነባቸው ላልች አገራት 

የሚገኙ የኢትዮጵያ ቆንስሊ ጽሔፇት ቤቶችን፣ የንግዴ ጽሔፇት ቤቶችንና 

የክብር ቆንስሊ ጽሔፇት ቤቶችን የሥራ እንቅስቃሴ መከታተሌ፣ ማስተባበርና 

መዯገፌ፤ 

7. አግባብነት ባሊቸው ዓሇም አቀፌና ብሓራዊ ሔግጋት መሠረት ሇዱፔልማቲክ 

ሚሲዮን ወይም ሇቋሚ መሌዕክተኛ ጽሔፇት ቤት የተሰጡ ላልች ተግባራትን 

መፇጸም፤ እና 
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8. ከሚኒስቴሩ ጋር በመመካከርና በመቀናጀት በተቀባይ አገር ወይም ተጠሪ 

በሆነባቸው ላልች አገራት ወይም በተወከሇበት በይነ-መንግሥታዊ ዴርጅት 

ተሌዕኮውን በአግባቡ ሇማሳካት የሚያስችሇውን ዕቅዴና የፔሮግራም በጀት 

ማጋጀትና መፇጸም፡፡ 

45. ስሇቆንስሊ ጽህፇት ቤት 

የቆንስሊ ጽሔፇት ቤት ተጠሪነቱ እንዯሁኔታው በተቀባዩ አገር ሇተወከሇ ወይም 

ሇሚሸፌን የኢትዮጵያ ዱፔልማቲክ ሚሲዮን ወይም ቋሚ መሌዕክተኛ ጽሔፇት 

ቤት ወይም ሇሚኒስቴሩ ሆኖ የሚከተለት ስሌጣንና ተግባራት ይኖሩታሌ፡- 

1. አግባብነት ባሊቸው ዓሇም አቀፌ ሔግጋት መሠረት በተቀባይ አገር 

የኢትዮጵያንና የኢትዮጵያ ዛጎችን መብቶችና ጥቅሞች ማራመዴና ማስጠበቅ፤ 

2. አግባብነት ባሇው ዓሇም አቀፌ ሔግ መሠረት በአገሪቱና በተቀባዩ አገር መካከሌ 

ያሇውን የኢንቨስትመንት፣ የንግዴ፣ የባህሌ፣ የሳይንስና ቴክኖልጂ፣ እንዱሁም 

የሁሇትዮሽ ወዲጃዊ ግንኙነት ማራመዴና ማጠናከር፤ 

3. በተቀባዩ አገር የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውሌዯ ኢትዮጵያውያንን 

በመመዜገብ ዜርዜር መረጃቸውን መያዜ፤ 

4. በተቀባዩ አገር የሚኖሩ የኢትዮጵያ ዛጎችን ሌዯትና ሞት እንዱሁም ጋብቻ 

በመመዜገብ የምስክር ወረቀት መስጠት፤ 

5. ሰነድችን የመመዜገብና የማረጋገጥ አገሌግልት መስጠት፤ 

6. የፒስፕርትና የቪዚ አገሌግልት መስጠት፤ 

7. በተቀባዩ አገር የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውሌዯ ኢትዮጵያውያን በአገራቸው 

የሌማትና ላልች ሁሇገብ እንቅስቃሴዎች ሊይ እንዯየፌሊጎቶቻቸው ተሳትፇው 

ራሳቸውንና አገራቸውን ተጠቃሚ እንዱያዯርጉ ማስተባበርና ዴጋፌ መስጠት፤ 

8. እንዯአግባብነቱ በተቀባዩ አገር ከተወከሇ ዱፔልማቲክ ሚሲዮን ወይም ቋሚ 

መሌዕክተኛ ጽሔፇት ቤት ወይም ከሚኒስቴሩ ጋር በመመካከርና በመቀናጀት 

በተቀባዩ አገር ተሌዕኮውን በአግባቡ ሇማሳከት የሚያስችሇውን ዕቅዴና 

የፔሮግራም በጀት ማጋጀትና መፇጸም፤ እና 

9. ሚኒስቴሩ በሚወስነው መሠረት ላልች የቆንስሊ ተግባራትን ማከናወን፡፡ 

46. ስሇንግዴ ጽህፇት ቤት 
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1. የንግዴ ጽሔፇት ቤት እንዯአግባብነቱ በተቀባዩ አገር ሇተወከሇ ዱፔልማቲክ 

ሚሲዮን ወይም ቋሚ መሌዕክተኛ ጽሔፇት ቤት ወይም ሇሚኒስቴሩ ተጠሪ ሆኖ 

የንግዴ፣ የኢንቨስትመንት፣ የቱሪዜም እና ላልች ተዚማጅነት ያሊቸው 

ተግባራትን በተቀባይ አገር ያከናውናሌ፡፡ 

2. የዙህ አንቀጽ ዴንጋጌዎች አፇጻጸም ሚኒስቴሩ በሚያወጣው መመሪያ 

ይወሰናሌ፡፡ 

47. በዱፔልማቲክ ሚሲዮን ወይም በቋሚ መሌዕክተኛ ጽሔፇት ቤት ስሇሚከናወኑ 

የቆንስሊ ተግባራት 

ዱፔልማቲክ ሚሲዮን ወይም ቋሚ መሌዕክተኛ ጽሔፇት ቤት በዙህ አዋጅ አንቀጽ 

45(1)፣ (3)፣ (4)፣ (5)፣ (6) እና (9) የተመሇከቱትን የቆንስሊ ተግባራት ሉያከናውን 

ይችሊሌ፡፡ 

48. የሚሲዮን የፊይናንስ እና የግዢ እና የንብረት አስተዲዯር 

1. የመንግሥት ፊይናንስና ንብረት አስተዲዯር ሔጎች እንዯተጠበቁ ሆኖ ሚኒስቴሩ 

የሚሲዮኖችን የፊይናንስ፣ የግዥና የንብረት አስተዲዯር በየአገሩ ካሇው ሌዩ 

ሁኔታ ጋር በተጣጣመ መሌኩ ሇመምራት የሚያስችለ መመሪያዎችና 

ማኑዋልችን አጋጅቶ ሇገንብና ኢኮኖሚ ሌማት ሚኒስቴር ያቀርባሌ፤ 

ሲፇቀዴም በሥራ ሊይ እንዱውለ ያዯርጋሌ፡፡ 

2. የዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) ዴንጋጌ እንዯተጠበቀ ሆኖ ሚሲዮኖች አግባብ 

ሆኖ ሲገኝ ተፇጻሚነት ባሇው የተቀባይ አገር ሔግና ሥርዓት መሠረት 

የማይንቀሳቀስ ንብረት ያፇራለ፣ ያስተዲዴራለ፡፡ 

49. የሚሲዮን የዴጋፌ አገሌግልት ሰራተኞች 

1. የሚሲዮን የዴጋፌ አገሌግልት ሠራተኛ የኮንትራት ቅጥር ውሌ 

እንዯየአግባብነቱ በኢትዮጵያ ወይም በተቀባይ አገር ሔግ መሠረት ሉፇጸም 

ይችሊሌ፡፡ 

2. ሚኒስቴሩ የኮንትራት ቅጥር ውሌ ስሇሚፇጸምበት አሠራር መመሪያ ያወጣሌ። 

ክፌሌ ጠኝ 

የሚኒስቴሩ የውጪ ግንኙነት አገሌግልት አካሊት 

50. መቋቋም 
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1. የሚከተለት የሚኒስቴሩ የውጭ ግንኙነት አገሌግልት አካሊት በዙህ አዋጅ 

ተቋቁመዋሌ፡- 

ሀ/ የሥራ አመራር ምክር ቤት፤  

ሇ/ የፇተናዎች አስተዲዯር ቦርዴ፤ እና 

ሏ/ የቅሬታ ሰሚ ቦርዴ፡፡ 

2. ተጠሪነቱ ሇሚኒስቴሩ የሆነና የውጭ ግንኙነት አገሌግልት ሠራተኞችን 

የዱፔልማሲ ሙያ ክህልትና እውቀት ሇማዲበር የሚያስችለ ሥሌጠናዎችን 

የሚሰጥ የውጭ ግንኙነት አገሌግልት ማሰሌጠኛ ተቋም በሚኒስትሮች ምክር 

ቤት ዯንብ ይቋቋማሌ፡፡ 

51. የስራ አመራር ምክር ቤት 

1. የሥራ አመራር ምክር ቤት በሚኒስትሩ የሚመራና ሚኒስትር ዳዔታዎችን፣ 

የሚኒስቴሩን ዲይሬክተር ጀነራልች፣ የጽሔፇት ቤትና የማዕከሌ ኃሊፉዎች 

እንዱሁም የውጭ ግንኙነት አገሌግልት ማሰሌጠኛ ኢንስቲትዩት ኃሊፉን 

በአባሌነት የሚይዜ ይሆናሌ፡፡ 

2. የስራ አመራር ምክር ቤቱ፡- 

ሀ/ በሚኒስቴሩ ስትራቴጂክ ዕቅዴና ዓመታዊ ዕቅዴና ፔሮግራም በጀት ሊይ 

 መክሮ ያጸዴቃሌ፤ አፇጻጸሙንም ይገመግማሌ፤ 

ሇ/ የዕቅዴ አፇጻጸም፣ ክትትሌ፣ ግምገማና ግብረ መሌስ ያካሄዲሌ፤  

ሏ/ የዱፔልማቲክ አገሌግልት ሠራተኞችን ቅጥር፣ ዕዴገት፣ ምዯባ፣ ጥሪ፣ 

ዜውውር፣ ሥነ-ምግባርና ዱሲፔሉን፣ የአገሌግልት መቋረጥና ላልች 

ተያያዥነት ያሊቸው ጉዲዮችን በተመሇከተና ሇዙህ አዋጅ አፇጻጸም 

አስፇሊጊ የሆኑ መመሪያዎችና ማንዋልችን ያጸዴቃሌ፤ ቀሌጣፊና ውጤታማ 

የሆነ፣ ግሌጽነትና ተጠያቂነት ያሇው የአሠራር ሥርዓት ይረጋሌ፤ በሥራ 

ሊይ መዋሊቸውን ይከታተሊሌ፤ 

መ/ የዙህን አዋጅና በአዋጁ መሠረት የሚወጠ ዯንቦችን አፇጻጸም ይከታተሊሌ፤ 

 አስፇሊጊ ሆኖ ሲገኝ የማሻሻያ ረቂቅ አዋጆችና ዯንቦችን እንዱጋጁ 

 በማዴረግ ሇሚኒስትሮች ምክር ቤት ያቀርባሌ፤ 
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ሠ/ ሇውጭ ግንኙነት አገሌግልት አግባብነት ያሊቸው የአስተዲዯር፣ የአሠራር፣ 

 የሀብት አጠቃቀምና ላልች መሰሌ ጉዲዮች እንዱጠኑ ያዯርጋሌ፣ ሲጸዴቁ 

 ሥራ ሊይ መዋሊቸውን ይከታተሊሌ፤ 

ረ/ የጋራ ስትራቴጂያዊ አመራር ይሰጣሌ፤ እና  

ሰ/ ላልች ተዚማጅነት ያሊቸውን ተግባራት ያከናውናሌ። 

3. የሥራ አመራር ምክር ቤቱ የራሱን የአሠራር ሥርዓት መመሪያ ሉያወጣ 

ይችሊሌ፡፡ 

52. የፇተናዎች አሰተዲዯር ቦርዴ 

1. የፇተናዎች አስተዲዯር ቦርዴ በሚኒስትር ዳዔታ የሚመራና የሰው ሀብት 

ማኔጅመንት ዲይሬክተር ጀነራሌን፣ በሚኒስትሩ የሚመዯቡ ሁሇት ኃሊፉዎችን 

በአባሌነትና የውጭ ግንኙነት አገሌግልት ማሰሌጠኛ ኢንስቲትዩት ኃሊፉን 

በጸሏፉነት የሚይዜ ይሆናሌ፡፡ 

2. የፇተናዎች አስተዲዯር ቦርዴ ተጠሪነቱ ሇሚኒስትሩ ሆኖ፡- 

ሀ/ በዙህ አዋጅ አንቀጽ 21 እና አንቀጽ 22 የተመሇከተው እንዯተጠበቀ ሆኖ 

 ዕጩ ተቀጣሪዎች ማሟሊት የሚገባቸውን የአካዲሚክ ስሌጠናና ተግባራዊ 

 ሌምዴ እንዱሁም የጽሐፌና የቃሌ ፉተናዎች የሚሰጡባቸውን ርዕሱ 

 ጉዲዮች ሇይቶ ያስቀምጣሌ፤ በዱፔልማቲክ አገሌግልት ሠራተኛነት 

 ሇመቀጠር የሚቀርቡ ማመሌከቻዎችን ተቀብል ያጣራሌ፤ ሇፇተና 

 የሚቀርቡ ዕጩዎችን ይሇያሌ፤ 

ሇ/ የጽሐፌና የቃሌ ፇተናዎችን ያጋጃሌ፣ ይፇትናሌ፣ ያርማሌ፤ ተፇሊጊውን  

 አማካይ ወይም በሊይ ውጤት ያገኙትን ዕጩዎች ዜርዜር ሇሚኒስትሩ  

 ያቀርባሌ፤ 

ሏ/ ሇሙከራ የተቀጠሩ የዱፔልማቲክ አገሌግልት ሠራተኞች በሙከራ  

 ጊዛያቸው ማጠቃሇያ ሊይ መውሰዴ የሚገባቸውን እንዱሁም ቋሚ 

 የዱፔልማቲክ አገሌግልት ሠራተኞች ሇዯረጃ ዕዴገት መውሰዴ 

 በሚገባቸው ፇተና ዜግጅት ሊይ ከማሰሌጠኛ ተቋሙ ጋር በምክክር 

 ይሠራሌ፤ 



የፌትህ ሚኒስቴር 
 

309 
 

መ/ እንዯአስፇሊጊነቱ ፇተናዎችን በማጋጀትና በማረም የሚረደ ብቃት   

 ያሊቸው ባሇሙያዎችን ዴጋፌ ከሚኒስቴሩም ሆነ ከላልች አግባብነት 

 ያሊቸው የመንግስት መሥሪያ ቤቶች ወይም ተቋማት ሉጠይቅ ይችሊሌ፤ 

ሠ/ የራሱን የአሠራር ሥርዓት መመሪያ አጋጅቶ ሇሥራ አመራር ምክር ቤት 

 ያቀርባሌ፤ ሲጸዴቅ ተግባራዊ ያዯርጋሌ፤ 

ረ/ በሚኒስትሩ የሚሰጡትን ላልች ተዚማጅ ሥራዎች ያከናውናሌ። 

53. የቅሬታ ሰሚ ቦርዴ 

1. የቅሬታ ሰሚ ቦርዴ በሚኒስትሩ የሚሰየሙ ኃሊፉዎችንና በውጭ ግንኙነት 

አገሌግልት ሠራተኞች የሚመረጡ ሠራተኞችን በአባሌነት የሚይዜ ይሆናሌ፡፡ 

የተመዯቡም ሆነ የተመረጡ አባሊት ቁጥርም በሚኒስትሩ ይወሰናሌ፡፡ 

2. የቅሬታ ሰሚ ቦርዴ፡- 

ሀ/ የውጭ ግንኙነት አገሌግልት ሠራተኞች የዙህን አዋጅ ዴንጋጌዎች እና 

ላልች  ተፇጻሚነት ያሊቸው ሔጎች አፇፃፀም አስመሌክተው 

የሚያቀርቧቸውን  ቅሬታዎች ይሰማሌ፣ ያጣራሌ፤ ውጤቱንም ከውሳኔ ሀሳብ 

ጋር ሇሚኒስትሩ  ያቀርባሌ፤ 

ሇ/ የራሱን የአሠራር ሥርዓት ዯንብ አጋጅቶ ሇሥራ አመራር ምክር ቤት  

 ያቀርባሌ፤ ሲጸዴቅም ሥራ ሊይ ያውሊሌ፡፡ 

ክፌሌ አስር 

ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች 

54. የውጪ ግንኙነት አገሌግልት ሽሌማቶች 

1. በውጭ ግንኙነት አገሌግልት ሥራ ተሰማርተው የረጅም ጊዛ አገሌግልት 

ሇሰጡ ወይም ሌዩ አስተዋጽኦ ሊበረከቱ ወይም የሊቀ የሥራ ውጤት ሊስመገቡ 

የውጭ ግንኙነት አገሌግልት ሠራተኞች ሚኒስቴሩ የተሇያዩ ዯረጃዎች ያሎቸው 

ሽሌማቶችን ሉሰጥ ይችሊሌ፡፡ 

2. የሚሰጡት ሽሌማቶች መጠሪያ፣ ተሸሊሚዎች ማሟሊት የሚኖርባቸው 

መስፇርቶችና ሽሌማቶቹ የሚያስገኟቸው ጥቅሞች በዙህ አዋጅ መሠረት 

በሚወጣ ዯንብ ይወስናለ። 

55. በጡረታ ስሇተገሇለ የውጪ ግንኙነት አገሌግልት ሰራተኞች 



የፌትህ ሚኒስቴር 
 

310 
 

ሚኒስቴሩ የዲበረ ሌምዴ ያሊቸውና በጡረታ የተገሇለ የቀዴሞ የውጭ ግንኙነት 

አገሌግልት ሠራተኞች ሇአገሪቱ የውጭ ጉዲይና አገራዊ ዯህንነት ፕሉሲና 

ስትራቴጂ መሳካት አስተዋፆ ሇማዴረግ የሚያስችሎቸውን ሁኔታዎች ያመቻቻሌ፡፡ 

56. ዯንብና መመርያ የማውጣት ሥሌጣን  

1. የሚኒስትሮች ምክር ቤት ሇዙህ አዋጅ አፇጻጸም የሚያስፇሌጉ ዯንቦችን 

ሉያወጣ ይችሊሌ፡፡   

2. ሚኒስቴሩ ይህንን አዋጅና በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት የሚወጡ 

ዯንቦችን ሇማስፇፀም የሚያስፇሌጉ መመሪያዎችን ሉያወጣ ይችሊሌ፡፡  

57. የላልች ህጎች ተፇጻሚነት 

1. የዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) ዴንጋጌ እንዯተጠበቀ ሆኖ አግባብነት ያሊቸው 

የፋዯራሌ መንግሥት ሠራተኞች አዋጅ ቁጥር 515/1999 እና በዙሁ አዋጅ 

መሠረት የወጡ ዯንቦችና መመሪያዎች እንዱሁም የላልች ሔጎች ዴንጋጌዎች 

በዙህ አዋጅና በአዋጁ መሠረት በወጡ ዯንቦችና መመሪያዎች የተሸፇኑ 

ጉዲዮችን በሚመሇክት በሟሟያነት ተፇጻሚ ይሆናለ።  

2. የዙህን አዋጅ ዴንጋጌዎች የሚቃረን ማንኛውም ሔግ ወይም የአሠራር ሌምዴ 

በዙህ አዋጅ የተሸፇኑ ጉዲዮችን በሚመሇከት ተፇጻሚነት አይኖረውም፡፡  

58. አዋጁ የሚጸናበት ጊዛ 

ይህ አዋጅ በፋዳራሌ ነጋሪት ጋዛጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናሌ፡፡  

አዱስ አበባ ሏምላ 16 ቀን 2005 ዓ.ም፡፡ 

ግርማ ወሌዯጊዮርጊስ 

የኢትዮጵያ ፋዳሪሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ፔሬዙዲንት 
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አዋጅ ቁጥር 1024/2009 

የዓሇም አቀፌ ስምምነቶች መዋዋያና ማፅዯቂያ ሥነ-ሥርዓት አዋጅ 

የኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ መንግስት ከተሇያዩ መንግስታት ጋር ዓሇም 

አቀፌ ስምምነቶችን የሚፇፅም በመሆኑ፣  

በዓሇም አቀፌ ዯረጃ የሚዯረጉ ስምምነቶች የኢትዮጵያን ጥቅም የሚያስከበሩ መሆናቸው 

መረጋገጥ እንዲሇበት በኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሔገ መንግስት አንቀፅ 

86(3) የተዯነገገ በመሆኑ፤ 

ዓሇም አቀፌ ስምምነቶችን የመዯራዯር፣ የመዋዋሌ፣ የማፅዯቅና እና ቀሪ የማዴረግ ሥነ 

ስርዓት ከኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሔገ መንግስትና ከላልች አግባብ 

ከሆኑ ሔጏች ጋር ማጣጣም በማስፇሇጉ፤ 

በኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሔገ መንግስት አንቀጽ 55(8) ዓሇም አቀፌ 

ስምምነቶችን መዋዋሌና ማፀዯቅ የፋዯራሌ መንግስት ሥሌጣንና ተግባር እንዯሆነ 

በመዯንገጉ፤ 

በኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሔገ መንግስት አንቀጽ 55(1) መሠረት 

የሚከተሇው ታውጇሌ፡፡ 

ክፌሌ አንዴ 

ጠቅሊሊ 
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1. አጭር ርዕስ 

ይህ አዋጅ “የዓሇም አቀፌ ስምምነቶች መዋዋያና ማፅዯቂያ ሥነ-ሥርዓት አዋጅ ቁጥር 

1024/2009” ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡ 

2. ትርጓሜ 

በዙህ አዋጅ ውስጥ፡- 

1. "መቀበሌ" ማሇት የፉርማ ጊዛ ገዯቡ የተጠናቀቀ የባሇብዘ ወገን ዓሇም አቀፌ 

ስምምነት በኢትዮጵያ ሊይ ተፇፃሚ እንዱሆን ፇቃዯኝነት የሚገሇፅበት ተግባር 

ነው፤ 

2. “መግሇጫ” ማሇት ዓሇም አቀፌ ስምምነት በሚፇረምበት ወይም በሚፀዴቅበት 

ወቅት የስምምነቱ የተወሰኑ ዴንጋጌዎች በኢትዮጵያ ሊይ ተፇፃሚ የሚሆኑበት 

የተሇየ አካሄዴ የሚመሇከትበት ነው፤ 

3. "የሙለ ሥሌጣን ውክሌና" ማሇት አንዴ ወይም ከአንዴ በሊይ የሆኑ ሰዎች 

ኢትዮጵያን በመወከሌ ዓሇም አቀፌ ስምምነትን ሇመዯራዯር ወይም ሇመፇረም 

ወይም ከዓሇምአቀፌ ስምምነት ጋር የተያያ ተግባር ሇመፇጸም የሚያስችሌ 

በኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ጠቅሊይ ሚኒስትር በጽሁፌ የሚሰጥ 

የስሌጣን ውክሌና ነው፤ 

4. “መንግስት” ማሇት የኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ መንግስት ነው፤ 

5. “የመንግስት አካሌ” ማሇት በሔግ ዓሇም አቀፌ ስምምነቶችን የመዯራዯር እና 

የመፇራረም ስሌጣን የተሰጠው የኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ 

መንግስት አካሌ ነው፤ 

6. "የማፀዯቂያ ሰነዴ" ማሇት የዓሇም አቀፌ ስምምነት በሔዜብ ተወካዮች ምክር ቤት 

መፅዯቁ የሚገሇፅበትበኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ጠቅሊይ 

ሚኒስትር ተፇርሞ ሇተዋዋይ ወገን ወይም ሇአስቀማጭ አካሌ የሚሊክ ሰነዴ ነው፤ 

7. "ዓሇም አቀፌ ስምምነት" ማሇት በዓሇም አቀፌ ሔግ የሚገዚ በኢትዮጵያ እና በላሊ 

አገር መካከሌ የተፇፀመ የሁሇትዮሽ ስምምነት፣ በኢትዮጵያና በሁሇት  ወይም 

ከዙያ በሊይ በሆኑ አገራት መካከሌ የተፇፀመ የባሇብዘ ወገን ስምምነት ወይም 

በኢትዮጵያ እና በዓሇም አቀፌ ዴርጅት ወይም ዴርጅቶች መካከሌ የተፇፀመ 

የሁሇትዮሽ ወይም የባሇብዘ ወገን ስምምነት ነው፤  



የፌትህ ሚኒስቴር 
 

313 
 

8. "ዓሇም አቀፌ ዴርጅት" ማሇት በዓሇም አቀፌ ስምምነት አማካኝነት በአገራት 

አባሌነት የተመሰረተ ዴርጅት ነው፤ 

9. "ሚኒስትር" ወይም "ሚኒስቴር" ማሇት እንዯ ቅዯም-ተከተሊቸው የኢትዮጵያ 

ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ የውጭ ጉዲይ ሚኒስትር ወይም ሚኒስቴር ነው፤ 

10. "ማፅዯቅ" ማሇት የተፇረመ ዓሇም አቀፌ ስምምነት ኢትዮጵያ ሊይ ተፇፃሚነት 

እንዱኖረው በሔዜብ ተወካዮች ምክር ቤት የሚሰጥ ውሳኔ ነው፤ 

11. “ክሌሌ” ማሇት በኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሔገ-መንግሥት 

አንቀጽ 47(1) የተመሇከተው ማንኛውም ክሌሌ ሲሆን የአዱስ አበባና የዴሬዲዋ 

ከተሞች አስተዲዯሮችንም ይጨምራሌ፤ 

12. "ተዓቅቦ" ማሇት ዓሇም አቀፌ ስምምነት በሚፇረምበት ወይም በሚፀዴቅበት ወቅት 

የስምምነቱ የተወሰኑ ዴንጋጌዎች በኢትዮጵያ ሊይ ተፇፃሚነት እንዯላሊቸው ወይም 

ከይት ሇውጥ ጋር ተፇፃሚነት እንዯሚኖራቸው የሚመሇከትበት ነው፤ 

13. “መፇረም" ማሇት የኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ መንግስት 

ጠቅሊይ ሚኒስትር ወይም የውጭ ጉዲይ ሚኒስትር ወይም የሙለ ስሌጣን ውክሌና 

የተሰጠው የመንግስት ተወካይ በዓሇም አቀፌ ስምምነት ሰነዴ ሊይ ፉርማውን 

በማስፇር ኢትዮጵያ የዓሇም አቀፌ ስምምነቱ አባሌ ሇመሆን ፌሊጎት እንዲሊት 

የሚገሇፅበት ዴርጊት ነው፤ 

14. "ማገዴ” ማሇት የፀዯቀ ዓሇም አቀፌ ስምምነት ተፇፃሚነት ሇተወሰነ ወይም 

ሊሌተወሰነ ጊዛ እንዱቋረጥ በሔዜብ ተወካዮች ምክር ቤት የሚተሊሇፌ ውሳኔ ነው፤ 

15. “ቀሪ ማዴረግ" ማሇት ኢትዮጵያ ከፀዯቀ ዓሇም አቀፌ ስምምነት አባሌነት 

እንዴትወጣ በሔዜብ ተወካዮች ምክር ቤት የሚተሊሇፌ ውሳኔ ነው፤ 

16. ማንኛውም በወንዴ ፆታ የተገሇፀው አነጋገር ሴትንም ይጨምራሌ፡፡ 

3. የተፇጻሚነት ወሰን 

ይህ አዋጅ ኢትዮጵያ በምታዯርጋቸዉ ማንኛውም የዓሇም አቀፌ ስምምነቶች ዴርዴር፣  

መፇራረም፣ ማፅዯቅ፣ መቀበሌ፣ ማሻሻሌ፣ ማገዴ እና ቀሪ የማዴረግ ሥነ-ሥርዓት ሊይ 

ተፇፃሚ ይሆናሌ። 

ክፌሌ ሁሇት 

የዓሇም አቀፌ ስምምነት ዜግጅት ሂዯት 
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4. የዓሇም አቀፌ ስምምነት የዴርዴር ሥነ-ሥርዓት  

1. የዓሇም አቀፌ ስምምነት ዴርዴር እንዱጀመር ሀሳብ የሚያቀርብ የመንግስት 

አካሌሚኒስቴሩንና የሚመሇከታቸውን ባሇዴርሻ አካሊት ማማከር እና ስምምነቱ 

የሚጥሊቸውን ግዳታዎች እና ሇኢትዮጵያ የሚኖረውን ጥቅም የሚያስረዲ 

ማብራሪያ ሇሚኒስትሮች ምክር ቤት ጽሔፇት ቤት በማቅረብ ማስፇቀዴ አሇበት፡፡  

2. ዓሇም አቀፌ ስምምነቱ አዱስ ሔግ እንዱወጣ ወይም ፀንቶ የቆየ ሔግ እንዱሻሻሌ 

የሚያዯርግ ከሆነ የፋዯራሌ ጠቅሊይ ዏቃቤ ሔግ አስተያየት መጠየቅ አሇበት፡፡  

3. ሚኒስቴሩ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ጽሔፇት ቤት በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 

መሰረት ይሁንታ የሰጠበትን ረቂቅ ስምምነት ሇተዋዋይ ወገን ይሌካሌ፡፡ 

4. የዙህ አንቀጽ ዴንጋጌዎች ይህ አዋጅ በሥራ ሊይ ከመዋለ በፉት የዴርዴር 

ሂዯታቸው ተጠናቆ የተፇረሙ ወይም በአጭር ፉርማ የሚገኙ ዓሇም አቀፌ 

ስምምነቶች ሊይ ተፇፃሚ አይሆኑም።  

5. የክሌሌ መንግስታት ሚና  

1. መንግስት የፀዯቀ ዓሇም አቀፌ ስምምነትን ሇማስፇፀም የሚያስችሌ ስምምነት 

በክሌሌ ከፌተኛ የመንግስት ኃሊፉ እንዱፇረም ሉፇቅዴ ይችሊሌ፡፡  

2. አፇፃፀሙ የክሌልችን አስተዲዯራዊ ዴጋፌ የሚጠይቅ ዓሇም አቀፌ ስምምነት 

ከመፇረሙ በፉት የሚመሇከተው ክሌሊዊ መንግስት አስተያየት መጠየቅ አሇበት፡፡ 

6. ዓሇም አቀፌ ስምምነቶችን የመዯራዯርና የመዋዋሌ ሌ ሥሌጣን 

1. ጠቅሊይ ሚኒስትሩ እና የውጭ ጉዲይ ሚኒስትሩ በኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ 

ሪፏብሉክ ስም ማንኛውንም ዓሇም አቀፌ ስምምነት የመዯራዯር እና የመዋዋሌ 

ሥሌጣን አሊቸው። 

2. ላልች የመንግስት ባሇስሌጣናት ዓሇም አቀፌ ስምምነት መዯራዯርና መዋዋሌ 

የሚችለት በዙህ አዋጅ መሰረት የሙለ ሥሌጣን ውክሌና ሰነዴ ከተሰጣቸው ብቻ 

ነው። 

3. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ ጠቅሊይ ሚኒስትሩ 

በተገኙበት የሚፇረም ዓሇም አቀፌ ስምምነት ያሇሙለ ሥሌጣን ውክሌና ሰነዴ 

ሉፇረም ይችሊሌ፡፡ 

7. የሙለ ሥሌጣን ውክሌና ሰነዴ ስሇመስጠት 
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1. ሚኒስቴሩ የሙለ ሥሌጣን ውክሌና ሰነዴ በማጋጀት ሇፉርማ ሇጠቅሊይ ሚኒስቴሩ 

ያቀርባሌ፡፡  

2. ሇሚኒስቴሩ የሚቀርብ የሙለ ሥሌጣን ውክሌና ጥያቄ ከረቂቅ የስምምነት ሰነዴ፣ 

ከሚፇረምበት ቦታና ጊዛ፣ ከሚፇርመው ተወካይ ሙለ ስምና ሥሌጣን እና በዙህ 

አዋጅ አንቀጽ 4 (1) መሰረት ከተሰጠ ፇቃዴ ጋር ተያይዝ መቅረብ አሇበት፡፡  

8. ዓሇም አቀፌ ስምምነትን ሇፉርማ ዜግጁ ማዴረግ 

1. ሚኒስቴሩ ዴርዴራቸው የተጠናቀቀ ዓሇም አቀፌ ስምምነቶች የኢትዮጵያን ጥቅም 

ያስጠበቁ እና ዓሇም አቀፌ ሔግና አሠራርን የተከተለ መሆናቸውን በማረጋገጥ 

ሇፉርማ ያጋጃሌ።  

2. የሁሇትዮሽ ስምምነቶች በአማርኛ የሚፇረምበት አሰራር የሚኒስትሮች ምክር ቤት 

በሚያወጣው ዯንብ ይወሰናሌ፡፡  

9. የብዴር፣ እርዲታ እና ተዯራራቢ ቀረጥ ማስቀረት ዓሇም አቀፌ ስምምነቶች  

1. በዙህ አዋጅ አንቀጽ 4፣ 6(2) እና 8(1) የተዯነገገው ሥነ-ሥርዓት በገንብና 

ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴር የሚፇረሙ የብዴር፣ እርዲታ እና ተዯራራቢ ቀረጥ 

ማስቀረት ዓሇም አቀፌ ስምምነቶች ሊይ ተፇፃሚነት አይኖረውም፡፡ 

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ የገንብና ኢኮኖሚ 

ትብብር ሚኒስቴር በመንግሥት የሚፇረሙ ዓሇም አቀፌ የብዴር እና እርዲታ 

ስምምነቶች የኢትዮጵያን ጥቅም የሚያስከብሩ፣ ከኢትዮጵያ ሔጎችና ፕሉሲዎች 

ጋር የሚጣጣሙ እንዱሁም ዓሇም አቀፌ ሔግና አሠራርን የተከተለ መሆናቸውን 

ማረጋገጥ አሇበት፡፡  

ክፌሌ ሦስት 

ዓሇም አቀፌ ስምምነቶች ስሇሚፀዴቁበት፣ ስሇሚሻሻለበት፣ ቀሪ ስሇሚሆኑበት፣ ስሇሚታገደበት 

እና አፇፃፀማቸው ክትትሌ ስሇሚዯረግበት ሥነ-ሥርዓት 

10. ዓሇም አቀፌ ስምምነቶችን ስሇማፀዯቅ 

1. የዓሇም አቀፌ ስምምነትን ሇማፀዯቅ ስምምነቱን የተዯራዯረው የመንግስት አካሌ 

የስምምነቱን ቅጂ እና በአማርኛ ቋንቋ የተጋጀ የስምምነቱን ዴንጋጌዎች 

ማብራሪያ፣ የስምምነቱን አጭር መግሇጫ እና የማፀዯቂያ ረቂቅ አዋጅ 

ሇሚኒስትሮች ምክር ቤት ያቀርባሌ፡፡ 
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2. የዓሇም አቀፌ ስምምነትን ሇማፀዯቅ ሇሚኒስትሮች ምክር ቤት የሚቀርብ አጭር 

መግሇጫ የሚኒስቴሩን እና እንዯ አስፇሊጊነቱ የሚመሇከታቸውን አካሊት 

አስተያየት ማካተት እና ስሇ ስምምነቱ ይት፣ ስሇሚጥሇው ግዳታ እና ሇኢትዮጵያ 

ስሇሚያስገኘው ጥቅም ሙለ መረጃ መያዜ አሇበት፡፡ 

3. የሚኒስትሮች ምክር ቤት የዓሇም አቀፌ ስምምነቱ እንዱፀዴቅ ሲወስን የስምምነቱን 

ቅጂ፣ የስምምነቱ ዴንጋጌዎች ማብራሪያ፣ የስምምነቱን አጭር መግሇጫ እና 

የማፀዯቂያ ረቂቅ አዋጅ ሇሔዜብ ተወካዮች ምክር ቤት ሇውሳኔ ያስተሊሌፊሌ። 

4. በዙህ አንቀጽ የተዯነገገው የማፀዯቅ ሥነ-ሥርዓት የዓሇም አቀፌ ስምምነትን 

ሇመቀበሌ ተፇፃሚ ይሆናሌ። 

11. የማጽዯቂያ አዋጅ ስሇማውጣት  

1. የሔዜብ ተወካዮች ምክር ቤት ሇሚያፀዴቃቸው ዓሇም አቀፌ ስምምነቶች 

የማፅዯቂያ አዋጅ ያወጣሌ።  

2. የሔዜብ ተወካዮች ምክር ቤት የዓሇም አቀፌ ስምምነቱ ዴንጋጌዎች በማፅዯቂያ 

አዋጁ እንዱካተቱ ሉወስን ይችሊሌ፡፡ 

3. የማፅዯቂያ አዋጁ የስምምነቱን አስፇፃሚ የመንግስት አካሌ ይሰይማሌ። 

4. የማፅዯቂያ አዋጁ በስምምነቱ ሊይ የተዯረገውን ተዓቅቦ ወይም የተሰጠውን 

መግሇጫ የሚያመሊክት አንቀጽ ይኖረዋሌ፡፡  

12. የማፀዯቂያ ሰነድችን ስሇመሇዋወጥና ስሇማስመዜገብ 

1. የዓሇም አቀፌ ስምምነቶች የማፀዯቂያ ሰነዴ በጠቅሊይ ሚኒስትሩ ይፇረማሌ፡፡ 

2. የማፀዯቂያ ሰነድችን የመሇዋወጥና በአስቀማጭ አካሌ ንዴ የማስመዜገብ 

 ተግባር በሚኒስቴሩ ይከናወናሌ። 

3. የማፀዯቂያ ሰነደ ዓሇም አቀፌ ስምምነቱ ሊይ የተዯረገውን ተዓቅቦ ወይም 

የተሰጠውን መግሇጫ ማካተት አሇበት፡፡  

13.  የዓሇም አቀፌ ስምምነቶች አፇፃፀምና ክትትሌ 

1. በዙህ አዋጅ አንቀጽ ፲1 (3) መሰረት የፀዯቀ ዓሇም አቀፌ ስምምነትን የማስፇፀም 

ኃሊፉነት የተሰጠው የመንግስት አካሌ ስምምነቶቹን ሇማስፇፀም ተገቢውን እርምጃ 

ይወስዲሌ፡፡ 

2. ሚኒስቴሩ ከሚመሇከታቸው የመንግስት አካሊት ጋር በመተባበር የዓሇም አቀፌ 

ስምምነቶችን አፇፃፀም ይከታተሊሌ፡፡  
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3. ሚኒስቴሩ ከሚመሇከታቸው የመንግስት አካሊት ጋር በመተባበር የዓሇም አቀፌ 

ስምምነቶችን አፇፃፀም የሚያሳይ ሪፕርት በሚኒስትሮች ምክር ቤት በሚወጣ የጊዛ 

ሰላዲ መሰረት በዓመት ሁሇት ጊዛ ያቀርባሌ ፡፡  

4. የገንብ እና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴር በሔግ በተሰጠው ስሌጣን መሰረት 

የተፇራረማቸውን ዓሇም ዓቀፌ ስምምነቶች አፇፃፀም ሪፕርት በሚኒስትሮች ምክር 

ቤት በሚወጣ የጊዛ ሰላዲ መሰረት በዓመት ሁሇት ጊዛ ያቀርባሌ፡፡ 

14. ዓሇም አቀፌ ስምምነቶችን ስሇማሻሻሌ  

1. በዙህ አዋጅ የተዯነገገው የዓሇም አቀፌ ስምምነት የመዯራዯርና የማፀዯቅ ሥነ-

ሥርዓት የፀዯቁ ስምምነቶችን ሇማሻሻሌም ተፇፃሚ ይሆናሌ፡፡  

2. በዓሇም አቀፌ ስምምነቶች ውስጥ የይት ሇውጥ የማያመጡ ግዴፇቶች ከሚኒስቴሩ 

ጋር በመመካከር ስምምነቱ በሚዯነግገው መሠረት ወይም ከተዋዋይ ወገን ጋር 

ከስምምነት በሚዯረስበት አካሄዴ ይታረማለ።  

15. የዓሇም አቀፌ ስምምነትን አፇፃፀም ቀሪ ማዴረግ እና ማገዴ  

1. የስምምነት አስፇፃሚው የመንግስት አካሌ ከሚኒስቴሩ እና ከሚመሇከታቸው 

የመንግስት አካሊት ጋር በመመካከር የዓሇም አቀፌ ስምምነትን ቀሪ ሇማዴረግ 

ወይም ሇማገዴ የተዯረሰበትን የስምምነት ሀሳብ ወይም ስምምነት ያሌተዯረሰ 

ከሆነም የሌዩነት ሀሳቡን ሇሚኒስትሮች ምክር ቤት ውሳኔ ያቀርባሌ፡፡ 

2. የሚኒስትሮች ምክር ቤት በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሰረት የቀረበው ሃሳብ 

አስፇሊጊ መሆኑን ካመነበት የውሳኔ ሀሳቡን ሇሔዜብ ተወካዮች ምክር  ቤት 

አቅርቦ ያስወስናሌ፡፡  

3. የሚኒስትሮች ምክር ቤት በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የቀረበሇት ሃሳብ 

አስቸኳይ ውሳኔ ያስፇሌገዋሌ ብል ሲያምን የዓሇም አቀፌ ስምምነቱን አፇፃፀም 

ሇጊዛው ያግዲሌ፡፡ 

4. የሚኒስትሮች ምክር ቤት በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (3) መሰረት ያሳሇፇው ውሳኔ 

የሔዜብ ተወካዮች ምክር ቤት በሥራ ሊይ ባሇ ጊዛ ከሆነ በሰባት ቀናት ውስጥ፣ 

ምክር ቤቱ በሥራ ሊይ ባሌሆነበት ወቅት ከሆነ ወዯሥራው እንዯተመሇሰ ሇምክር 

ቤቱ መቅረብ አሇበት፡፡ 

5. ሚኒስቴሩ የዓሇም አቀፌ ስምምነት ሇጊዛው የማገዴ፣ የማገዴ ወይም ቀሪ 

የማዴረግ፣ ሂዯት ዓሇም አቀፌ ሔግን ተከትል መከናወኑን ያረጋግጣሌ፡፡ 
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16. የዓሇም አቀፌ ስምምነት መታገዴ እና ቀሪ መዯረግን ስሇማሳወቅ 

1. የሔዜብ ተወካዮች ምክር ቤት ዓሇም አቀፌ ስምምነትን ሇማገዴ ወይም ቀሪ 

ሇማዴረግ የሚያስተሊሌፇው ውሳኔ በፋዯራሌ ነጋሪት ጋዛጣ ይታወጃሌ። 

2. ሚኒስቴሩ የዓሇም አቀፌ ስምምነት ሇጊዛው መታገዴ፣ መታገዴ ወይም ቀሪ 

መዯረግ ውሳኔው እንዯዯረሰው ወይም በስምምነቱ ሊይ በተዯነገገው የጊዛ ገዯብ  

ውስጥ ሇተዋዋይ ወገን ወይም ሇአስቀማጩ አካሌ ያሳውቃሌ። 

17. ዓሇም አቀፌ ስምምነትን ስሇመመዜገብ፣ ስሇማስቀመጥና ስሇማረጋገጥ 

1. ሚኒስቴሩ ኢትዮጵያ ከላልች መንግስታትና ዓሇም አቀፌ ዴርጅቶች ጋር 

የገባቻቸውን ዓሇም አቀፌ ስምምነቶች እና የኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ 

ሪፏብሉክ አስቀማጭ የሆነባቸውን የባሇብዘ ወገን ስምምነቶች ዋና ሰነዴ ወይም 

የተረጋገጡ ቅጂዎች መዜግቦ ያስቀምጣሌ። 

2. የመንግስት አካሊት የተፇራረሟቸውን ዓሇም አቀፌ ስምምነቶች ዋና ቅጂ 

ሇሚኒስቴሩ ይሌካለ፡፡ 

3. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) እና (2) የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ፣ የገንብና 

ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴር የተፇራረማቸውን የብዴር እና እርዲታ ስምምነቶች 

ዋና ቅጂ መዜግቦ ያስቀምጣሌ፡፡ 

4. ሚኒስቴሩ የፀዯቁ ዓሇም አቀፌ ስምምነቶችን ሇሚመሇከታቸው የመንግስት አካሊት 

ያሳውቃሌ። 

18. ላልች ሰነድች  

በዙህ አዋጅ የተዯነገገውን የዓሇም አቀፌ ስምምነት የዴርዴር፣የፉርማ እና የማፀዯቅ 

ሥነ-ሥርዓት ከአገራት ወይም ከዓሇም አቀፌ ዴርጅቶች ጋር በትብብር የመስራት 

ፌሊጎትን ብቻ በሚገሌፁ፣ በዓሇም አቀፌ ሔግ በማይገዘ፣ሔጋዊ ግዳታ በማይፇጥሩ እና 

ከሚኒስቴሩ ጋር በመመካከር ተጋጅተው በጠቅሊይ ሚኒስትሩ ፇቃዴ የሚፇረሙ 

ሰነድች ሊይ ተፇፃሚነት አይኖረውም፡፡ 

ክፌሌ አራት 

ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች 

19. የተሻሩና ተፇፃሚነት የላሊቸው ሔጎች 



የፌትህ ሚኒስቴር 
 

319 
 

1. የዓሇም አቀፌ ውልች መዋዋያ ሥነ-ሥርዓት አዋጅ ቁጥር 25/1980 በዙህ አዋጅ 

ተሽሯሌ። 

2. ይህን አዋጅ የሚቃረን ማንኛውም ሔግ፣ ዯንብ፣ መመሪያ ወይም ሌማዲዊ አሠራር 

በዙህ አዋጅ የተሸፇኑ ጉዲዮችን በሚመሇከት ተፇፃሚነት አይኖረውም። 

20. ዯንብና መመሪያ የማውጣት ሥሌጣን 

1. የሚኒስትሮች ምክር ቤት ይህንን አዋጅ ሇማስፇፀም የሚረዲ ዯንብ ሉያወጣ 

ይችሊሌ፡፡ 

2. ሚኒስቴሩ ይህን አዋጅ እና በአዋጁ መሰረት የሚወጡ ዯንቦችን ሇማስፇፀም 

የሚረደ መመሪያዎችን ሉያወጣ ይችሊሌ፡፡ 

21. የመሸጋገሪያ ዴንጋጌ 

ይህ አዋጅ ከመውጣቱ በፉት ወዯ ሥራ የገቡ ዓሇም አቀፌ ስምምነቶች ተፇፃሚነት 

እንዯተጠበቀ ነው። 

22. አዋጁ የሚፀናበት ጊዛ 

ይህ አዋጅ በፋዯራሌ ነጋሪት ጋዛጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናሌ። 

አዱስ አበባ ሰኔ ቀን 30 2009 ዓ.ም 

ሙሊቱ ተሾመ (ድ/ር) 

የኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ፔሬዙዲንት 
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ሇ/ ኤሜግሬሽ፣ ዛግነት እና የዉጭ ሀገር ሰዎች 

አዋጅ ቁጥር 270/1994 

የኢትዮጵያ ተወሊጅ የሆኑ የውጭ ዛጏችን በትውሌዴ አገራቸው የተሇያዩ መብቶች ተጠቃሚ 

ሇማዴረግ የወጣ አዋጅ 

የኢትዮጵያ ተወሊጅ የሆኑ በርካታ የውጭ ዛጎች ከትውሌዴ አገራቸው ጋር ያሊቸው ግንኙነት 

ተጠናክሮ እንዱቀጥሌ የሚፇሌጉ መሆናቸውን በመገንብ፤  

እነዙህ የውጭ ዛጎች ተሇይተው አንዲንዴ የመብት አጠቃቀሞችን የሚመሇከቱ የሔግ ገዯቦች 

ቢነሱሊቸው ሇሀገሪቱ እዴገትና በወገኖቻቸው ኑሮ መሻሻሌ የበኩሊቸውን አስተዋጽኦ 

እንዯሚያዯርጉ በመታመኑ፤ 

በኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሔገ መንግሥት አንቀጽ 55/1/ መሠረት 

የሚከተሇው ታውጇሌ፡፡ 

ክፌሌ አንዴ 

ጠቅሊሊ ዴንጋጌዎች 

1. አጭር ርዕስ 

ይህ አዋጅ “የኢትዮጵያ ተወሊጅ የሆኑ የውጭ ዛጏችን በትውሌዴ አገራቸው የተሇያዩ 

መብቶች ተጠቃሚ ሇማዴረግ የወጣ አዋጅ ቁጥር 270/1994” ተብል ሉጠቀስ 

ይችሊሌ፡፡ 

2. ትርጓሜ 

የቃለ አገባብ ላሊ ትርጉም የሚያሰጠው ካሌሆነ በስተቀር በዙህ አዋጅ ውስጥ፡- 

1. “የኢትዮጵያ ተወሊጅ የሆነ የውጭ ዛጋ” ማሇት የላሊ ሀገር ዛግነት ከመያዘ 

አስቀዴሞ የኢትዮጵያ ዛግነት የነበረው፣ ወይም ከወሊጆቹ፣ ከአያቶቹ ወይም 
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ከቅዴመ አያቶቹ ቢያንስ አንደ በማናቸውም ጊዛ የኢትዮጵያዊ ዛግነት ይዝ የነበረ 

የውጭ ዛጋ ሲሆን፤ የኢትዮጵያን ዛግነት በመተው የኤርትራ ዛግነትን መርጦ 

የያ ሰውን አይጨምርም፤ 

2. “የኢትዮጵያ ሚስዮን” ማሇት የኢትዮጵያ ኤምባሲ፤ ቋሚ መሌዕክተኛ ጽ/ት ወይም 

ቆንስሊ ጽጤት ማሇት ነው፤ 

3. “ሚኒስቴር” ማሇት የኢትዮጵያ የውጭ ጉዲይ ሚኒስቴር ማሇት ነው፤ 

4. “ባሇሥሌጣን” ማሇት የዯህንነት የኢሚግሬሽንና የስዯተኞች ጉዲይ ባሇሥሌጣን 

ማሇት ነው፡፡105 

5. በዙህ አዋጅ በወንዴ ጾታ የተዯነገገው የሴትን ጾታ ያካትታሌ፡፡ 

3. የአዋጁ ዓሊማ 

የዙህ አዋጅ ዓሊማ፦ 

1. በኑሮና በሔይወት አጋጣሚዎች እንዱሁም በተሇያዩ ምክንያቶች የላሊ አገር 

ዛግነት የወሰደ የኢትዮጵያ ተወሊጆች የሆኑትን በመሇየት የኢትዮጵያ ዛግነታቸው 

በመቅረቱ የተጣሇባቸውን የሔግ ገዯቦች በማሊሊት የተሇያዩ ባሇመብቶችና ጥቅማ 

ጥቅሞች ባሇቤቶች ማዴረግ፤ 

2. የኢትዮጵያ ተወሊጆች የሆኑ የውጭ ዛጏች ሇወገኖቻቸው ኑሮ መሻሻሌ ሇትውሌዴ 

ሀገራቸው ዕዴገትና ብሌጽግና የበኩሊቸውን አስተዋጽኦ እንዱያዯርጉ ማስቻሌ 

ነው፡፡ 

4. የተፇጻሚነት ወሰን 

በዙህ አዋጅ በክፌሌ ሁሇት የተመሇከቱት መብቶች ተፇጻሚ የሚሆኑት በዙህ አዋጅ 

አንቀጽ 2(1) ትርጓሜ የሚሸፇን ሆኖ ይህን አዋጅ ሇማስፇጸም በሚወጣው ዯንብ 

መሠረት የተሰጠና የኢትዮጵያ ተወሊጅ መሆኑን የሚገሌጽ የጸና መታወቂያ ወረቀት 

ሇያ የውጭ ዛጋ ነው። 

ክፌሌ ሁሇት 

የኢትዮጵያ ተወሊጅነት መታወቂያ ካርዴ የያዘ የውጭ ዛጏች  

መብቶችና ገዯቦች 

5. መብቶች 

                                                           
105 ይህ ባሇስሌጣን የተቋቋመበት አዋጅ ቁጥር 6/1988 አዋጅ ቁጥር 804/2005 ተሸሮ መስሪያ ቤቱ በበብሓራዊ 
መረጃ እና ዯህንነት አገሌግልት ተተክቷሌ፡፡ 
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በዙህ አዋጅ መሠረት የፀና የኢትዮጵያ ተወሊጅነት መታወቂያ ካርዴ ያሇው 

ማንኛውም የውጭ አገር ዛጋ በዙህ አንቀጽ ሥር የተረሩት መብቶች ተጠቃሚ 

ይሆናሌ፤ 

1. ወዯ ኢትዮጵያ ሇመግባትና ኢትየጵያ ውስጥ ሇመቆየትም ሆነ ሇመኖር የመግቢያ 

ቪዚና የመኖሪያ ፇቃዴ እንዱኖረው አይጠየቅም፤ 

2. በዙህ አዋጅ አንቀጽ 6(2) የተመሇከተው እንዯተጠበቀ ሆኖ፣ የሥራ ፇቃዴ 

እንዱያወጣ ሳይገዯዴ በኢትዮጵያ  ውስጥ ተቀጥሮ መሥራት ይችሊሌ፤ 

3. አግባብ ባሇው የጡሪታ ሔግ የውጭ ዛጏች የመብት ተጠቃሚ እንዲይሆኑ 

የሚገዴበው ዴንጋጌ ተፇጻሚ አይሆንበትም፤ 

4. የሔገ መንግሥቱ አንቀጽ 40(3) እንዯተጠበቀ ሆኖ፤ የማይንቀሳቀስ ንብረትን 

ባሇቤትነት በሚመሇከት በፌትሏብሓር ሔግ አንቀጽ 390 እስከ 393 የተመሇከቱት 

ገዯቦች አይመሇከቱትም፤ 

5. እንዯ ሀገር ውስጥ ባሇሀብት መቆጠር ከፇሇገ በሀገሪቱ የኢንቨስትመንት ሔግ 

መሠረት በሀገር ውስጥ ባሇሀብት በተፇቀደ የኢንቨስትመንት መስኮች መሳተፌ 

ይችሊሌ፤ 

6. የኢኮኖሚ፣ የማኅበራዊና አስተዲዯራዊ አገሌግልቶችን በመጠቀም ረገዴ በውጭ 

ዛጏች ሊይ በሔግ፣ በመመሪያ ወይም በአሰራር ሌምዴ የተጣለ ገዯቦችና የሚዯረጉ 

ሌዩነቶች አይመሇከቱትም፡፡ 

6. ገዯቦች 

በዙህ አዋጅ አንቀጽ 5 የተዯነገገው ቢኖርም የኢትዮጵያ ተወሊጅነት ካርዴ የያ 

የውጭ ዛግነት ያሇው ሰው፤ 

1. በማናቸውም የመንግሥት ዯረጃ በሚካሄዴ ምርጫ የመምረጥና የመመረጥ መብት 

አይኖረውም፤ 

2. በማናቸውም የሀገር መከሊከያ፣ የሀገር ዯህንነት ወይም በውጭ ጉዲይና መሰሌ 

የፕሇቲካ የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች በመዯበኛነት ተቀጥሮ መሥራት 

አይችሌም፡፡ 

ክፌሌ ሦስት 

የኢትዮጵያ ተወሊጆች የሆኑ የውጭ ዛጏች መታወቂያ ካርዴ አሰጣጥ 

7. የመታወቂያ ካርዴ 
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በዙህ አዋጅ የተዯነገጉትን መብቶች፣ ጥቅማ ጥቅሞችና ኃሊፉነቶች ሇማስፇጸም ይቻሌ 

ንዴ የኢትዮጵያ ተወሊጅ ሇሆኑ የውጭ ዛጏች የመታወቀያ ካርዴ በዙህ አዋጅ 

በተመሇከተው መሠረት ሉሰጣቸው ይችሊሌ፡፡ 

8. መታወቂያ ካርደ ሇማን እንዯሚሰጥ 

1. በዙህ አዋጅ አንቀጽ 2(1) የተመሇከተውን መመኛ የሚያሟሊ ማንኛውም ሰው 

የኢትዮጵያ ተወሊጅ የሆነ የውጭ ዛጋ መሆኑን የሚገሌጽ መታወቂያ ካርዴ ይህን 

አዋጅ ተከትል በሚወጣ ዯንብ መሠረት ማመሌከቻ በማቅረብ የማግኘት ሙለ 

መብት አሇው፡፡ 

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የተመሇከተው ቢኖርም፤ ማንኛውም አመሌካች 

በዙህ አዋጅ አንቀጽ 14(2)፣ 14(3) ወይም 14(4) ውስጥ ከተጠቀሱት ምክንያቶች 

አንደ የሚመሇከተው ከሆነ የመታወቂያ ካርደ አይሰጠውም፡፡ 

3. በዙህ አዋጅ መሠረት የኢትዮጵያ ተወሊጅ መሆኑን/ዋን የሚገሌጽ መታወቂያ 

ካርዴ የተቀበሇ/ች የውጭ ዛግነት ያሇው/ሊት ሰው የላሊ ሀገር ዛግነት ያሇው/ሊት 

ሚስት ወይም ባሌ የኢትዮጵያ ተወሊጅ የሆነ የውጭ ዛጋ ሚስት/ባሌ መሆኑን 

ወይም መሆኗን የሚገሌጽ የመታወቂያ ካርዴ የማግኘት ሙለ መብት አሇው/ሊት፡፡ 

ይህ መብት የኢትዮጵያ ተወሊጅ ከሆኑ የውጭ አገር ዛጏች ጋር ጋብቻ የፇጸሙ 

የኤርትራ ዛጏችንም ይጨምራሌ። 

4. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (3) መሠረት የሚሰጠውን የመታወቂያ ካርዴ የያ/ች 

ሰው በዙህ አዋጅ የተጠቀሱት መብቶችና ግዳታዎች ይመሇከቱታሌ። 

5. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (3) መሠረት የሚሰጠው የመታወቂያ ካርዴ 

የሚያገሇግሇው የመታወቂያ ካርደ በአንቀጽ 13 መሠረት እስካሌተመሇሰ ወይም 

በአንቀጽ 14 መሠረት እስካሌተሰረ ዴረስ ወይም ጋብቻቸው እስካሌፇረሰ ዴረስ 

ብቻ ይሆናሌ፡፡ 

6. ዕዴሜው 18 ዓመት ያሌሞሊው የኢትዮጵያ ተወሊጅነት መታወቂያ ካርዴ የተቀበሇ 

የውጭ ዛግነት ያሇው ሰው ሌጅ፣ ላሊ መታወቂያ እንዱያወጣ አይገዯዴም፡፡ ሌጁ 

የመታወቂያ ካርዴ ባወጣው ወሊጁ/ወሊጆቹ ካርዴ ሊይ ብቻ በመመዜገብ በዙህ 

አዋጅ የተጠቀሱት መብቶች ተጠቃሚ ሉሆን ይችሊሌ፡፡ 

7. ከሊይ በንዐስ አንቀጽ (6) የተመሇከተው ቢኖርም፣ ዕዴሜው 18 ዓመት ያሌሞሊው 

በዙህ አዋጅ የኢትዮጵያ ተወሊጅ የሆነ የውጭ ዛጋን ትርጓሜ የሚያሟሊ ማንኛውም 
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ሰው የኢትዮጵያ ፌትሏብሓር ሔግ ስሇ አካሇ መጠን ስሊሊዯረሱ ሰዎች 

በሚዯነግገው መሠረት ይህን አዋጅ ተከትል በሚወጣ ዯንብ የሚወሰነውን ክፌያ 

በመክፇሌ በግለ የትውሌዴ ኢትዮጵያዊነት መታወቂያ ካርዴ ማውጣት ይችሊሌ፡፡ 

8. በዙህ አዋጅ አንቀጽ 2(1) የኢትዮጵያ ተወሊጅ ስሇሆነ የውጭ ዛጋ የተሰጠ ትርጓሜ 

ቢኖርም፣ ሚኒስቴሩና ባሇሥሌጣኑ ሲያምኑበት በኢትዮጵያ ኗሪ ሇሆኑ የውጭ አገር 

ዛጏች በሌዩ ሁኔታ በዙህ አዋጅ የኢትዮጵያ ተወሊጅ ሇሆኑ የውጭ ዛጏች የተሰጡ 

መብቶችንና ጥቅሞችን መስጠት ይችሊለ፡፡ አፇጸጸሙ በመመሪያ ይወሰናሌ፡፡ 

9. የመታወቂያ ካርዴ የሚሰጠው አካሌ 

መታወቂያ ካርደን ከኢትዮጵያ ውጭ ሇመስጠት ሥሌጣን ያሇው ሚኒስቴሩ ሲሆን፣ 

በሀገር ውስጥ ዯግሞ ባሇሥሌጣኑ ይሆናሌ፡፡ 

10. መታወቂያ ካርደ እንዱሰጥ ስሇሚቀርብ ማመሌከቻ 

የመታወቂያ ካርዴ አሰጣጥ ሁኔታ አዋጁን ተከትል በሚወጣ ዯንብ ይወሰናሌ፡፡ 

11. መታወቂያ ካርደ ፀንቶ የሚቆይበት ጊዛ 

በዙህ አዋጅ መሠረት የተሰጠ መታወቂያ ካርዴ የማዯሻ ጊዛ አዋጁን ተከትል 

በሚወጣው ዯንብ ይወሰናሌ፡፡ 

12. ክፌያ 

በዙህ አዋጅ መሠረት የሚሰጠውን መታወቂያ ሇማግኘት እንዱሁም መታወቂያውን 

ሇማሳዯስ የሚከፇሇው ክፌያ መጠን በዙህ አዋጅ መሠረት በሚወጣ ዯንብ ይወሰናሌ፡፡ 

ክፌሌ አራት 

ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች 

13. መታወቂያ ካርደን ስሇመመሇስ 

1. ማንኛውም የኢትዮጵያ ተወሊጅነት መታወቂያ ካርዴ የያ የውጭ አገር ዛግነት 

ያሇው ሰው በማናቸውም ጊዛና ምክንያት መታወቂያ ካርደን መመሇስ ይችሊሌ፡፡ 

2. የዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) እንዲሇ ሆኖ፣ የመታወቂያ ካርደን የመሇሰ ሰው 

ካርደን በተጠቀመባቸው ጊዛያት የገባቸውን ውልች ወይም ላልች ግዳታዎችን 

የማክበርና የመፇጸም ኃሊፉነት አሇበት፡፡ 

14. የመታወቂያ ካርዴ ስሇሚሰረዜበት ሁኔታ 

ሚኒስቴሩና ባሇሥሌጣኑ በጋራ ሲወስኑ የመታወቂያ ካርደ ከሚከተለት ምክንያቶች 

ባንደ ሉሠረዜ ይችሊሌ፤ 
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1. መታወቂያው የተገኘው ላሊ ሰው መስል በመቅረብ ወይም ስሇራሱ ትክክሇኛውን 

ነገር በመዯበቅ ወይም የተሳሳተ ማስረጃ በማቅረብ ከሆነ፤ 

2. የመታወቂያው ባሇቤት በሽብርተኝነት ወይም የተከሇከለ ዕጾችን ወይም የጦር 

መሣሪያዎችን በማዋወር ወንጀሌ ጥፊተኛ ሆኖ ከተገኘ፤ 

3. የመታወቂያው ባሇቤት ከኢትዮጵያ ጋር በጦርነት ሊይ ያሇ አገር ዛጋ ከሆነ ወይም 

ይህን ዓይነቱን አገር በፇቃዯኝነቱ የሚረዲ ሰው ከሆነ፤ 

4. የመታወቂያው ባሇቤት ሇላሊ አገር መንግሥት በመዯበኛ ውትዴርና ወይም ሥራ 

ማገሌገለ ከተረጋገጠ፤ 

5. መታወቂያውን ይዝ መቆየቱ ሇሔዜብና ሇአገር ጥቅም ተገቢ አሇመሆኑ 

ከተረጋገጠ፡፡ 

15. ተፇጻሚ ስሇማይሆኑ ሔጏች 

ይህን አዋጅ የሚቃረኑ ሔጏች፣ ዯንቦች፣ መመሪያዎች፣ ውሳኔዎች ወይም አሠራሮች 

ይህን አዋጅ በሚመሇከት ተፇጻሚነት አይኖራቸውም፡፡ 

16. የመተባበር ግዳታ 

ማንኛውም ጉዲዩ የሚመሇከተው መሥሪያ ቤት ወይም ሰው ሇዙህ አዋጅ ተግባራዊነት 

የመተባበር ግዳታ አሇበት ። 

17. ዯንብና መመሪያ ስሇማውጣት 

1. ይህን አዋጅ በሚገባ ሇማስፇጸም አስፇሊጊ የሆኑ ዯንቦችን የሚኒስትሮች ምክር ቤት 

ሉያወጣ ይችሊሌ፡፡ 

2. ይህን አዋጅ በሚገባ ሇማስፇጸም አስፇሊጊ የሆኑ መመሪያዎችን ሚኒስቴሩ ሉያወጣ 

ይችሊሌ፡፡ 

18. አዋጁ የሚጸናበት ጊዛ 

ይህ አዋጅ ከጥር 28 ቀን 1994 ዓ.ም ጀምሮ የፀና ይሆናሌ፡፡ 

ጥር 28 ቀን 1994 ዓ.ም  

ግርማ ወሌዯጊዮርጊስ 

የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ፔሬዙዲንት 
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ዯንብ ቁጥር 101/1996 

የኢትዮጵያ ተወሊጅ የሆኑ የውጭ ዛጏች በትውሌዴ አገራቸው የተሇያዩ መብቶች ተጠቃሚ 

ሇማዴረግ የወጣ ዯንብ 

የሚኒስትሮች ምክር ቤት የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ አስፇጻሚ አካሊትን 

ሥሌጣንና ተግባር ሇመወሰን በወጣው አዋጅ ቁጥር 4/1987 አንቀጽ 5 እና የኢትዮጵያ 

ተወሊጅ የሆኑ የውጭ ዛጏችን በትውሌዴ ሀገራቸው የተሇያዩ መብቶች ተጠቃሚ ሇማዴረግ 

በወጣው አዋጅ ቁጥር 270/1994 አንቀጽ 17 በተዯነገገው መሠረት ይህንን ዯንብ አውጥቷሌ 

፡፡ 

ክፌሌ አንዴ 

ጠቅሊሊ 

1. አጭር ርዕስ 

ይህ ዯንብ “የኢትዮጵያ ተወሊጅ የሆኑ የውጭ ዛጏችን በትውሌዴ ሀገራቸው የተሇያዩ 

መብቶች ተጠቃሚ ሇማዴረግ የወጣ ዯንብ ቁጥር 101/1996” ተብል ሉጠቀስ 

ይችሊሌ። 

2. ትርጓሜ 

የቃለ አገባብ ላሊ ትርጉም የሚያሰጠው ካሌሆነ በስተቀር በዙህ ዯንብ ውስጥ 

1. “አዋጅ” ማሇት የኢትዮጵያ ተወሊጅ የሆኑ የውጭ ዛጏች በትውሌዴ አገራቸው 

የተሇያዩ መብቶች ተጠቃሚ ሇማዴረግ የወጣ አዋጅ ቁጥር 270/1994 ነው። 

2. “የኢትዮጵያ ተወሊጅ የሆነ የውጭ ዛጋ ማሇት” በአዋጁ አንቀጽ 2(1) የተሰጠውን 

ትርጓሜ የሚያሟሊ ሰው ማሇት ነው ፡፡ 

3. “ሚስዮን” ማሇት የኢትዮጵያ ኤምባሲ፣ ቋሚ መሌዕክተኛ ጽሔፇት ቤት ወይም 

ቆንስሊ ጽሔፇት ቤት ማሇት ነው፡፡ 

4. “ሚኒስቴር” ማሇት የኢትዮጵያ የውጭ ጉዲይ ሚኒስቴር ማሇት ነው። 
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5. “ባሇሥሌጣን” ማሇት የዯህንነት፣ የኢሚግሬሽንና የስዯተኞች ጉዲይ ባሇሥሌጣን 

ማሇት ነው፡፡106 

6. በዙህ ዯንብ በወንዴ ጾታ የተዯነገገው የሴትንም ጾታ ያካትታሌ፡፡ 

ክፌሌ ሁሇት 

የኢትዮጵያ ተወሊጅ የሆኑ የውጭ ዛጏች የመታወቂያ ካርዴ 

3. የመታወቂያው ካርዴ አሰጣጥ ሁኔታ 

1. በዙህ ዯንብ መሠረት ሇኢትዮጵያ ተወሊጅ ሇሆነ የውጭ ዛጋ የመታወቂያ ካርዴ 

የሚሰጠው በአዋጁ የተጠቀሱትን ዴንጋጌዎች የሚያሟሊ እና ከዙህ በታች 

በተጠቀሰው ሥርዓት መሠረት ማመሌከቻ ሊቀረበ ሰው ይሆናሌ፡፡ 

2. የመታወቂያ ካርደን ሇማውጣት ማመሌከቻ የሚቀርበው በሀገር ውስጥ 

ሇባሇሥሌጣኑ ሲሆን ከሀገር ውጪ ዯግሞ በውጭ በሚገኙ የኢትዮጵያ ሚስዮኖች 

አማካይነት ሇሚኒስቴሩ ይሆናሌ፡፡ 

3. ማመሌከቻው ሇዙሁ ዓሊማ በሚኒስቴሩ በተጋጀ ቅጽ ተሞሌቶና ከሚከተለት ጋር 

ተያይዝ መቅረብ ይኖርበታሌ። 

ሀ/ በቅርብ ጊዛ የተነሳና ሙለ ፉትን የሚያሳይ ፍቶግራፌ፣ 

ሇ/ ማመሌከቻ አቅራቢው የኢትዮጵያ ተወሊጅ መሆኑን የሚያረጋግጡ የሰነዴ  

 ማስረጃዎች፣ 

ሏ/ ዛግነት ካገኘበት አገር አግባብ ካሇው አካሌ የተሰጠ የፀና ፕስፕርት ወይም 

ላሊ የጉዝ ሰነዴ፣ 

መ/ እንዯአግባብነቱ የጋብቻ ማረጋገጫ ሰነዴና አሥራ ስምንት ዓመት 

ያሌሞሊቸውን ሌጆቹን የሌዯት የምስክር ወረቀት፣ 

4. ሚኒስቴሩ ወይም ባሇሥሌጣኑ በዙህ አንቀጽ መሠረት ማመሌከቻ ከቀረበበት ጊዛ 

አንስቶ በ30 ቀናት ውስጥ የመታወቂያ ካርደ ሇአመሌካቹ ሉሰጠው እንዯሚገባ 

ወይም እንዯማይገባ መወሰን ይኖርበታሌ። የመታወቂያ ካርደ እንዲይሰጥ 

የሚወሰን ቢሆን ምክንያቱ ሇአመሌካቹ በጽሐፌ ሉገሇጽ ይገባሌ፡፡ 

4. መታወቂያ ካርደ ፀንቶ የሚቆይበት ጊዛ 
                                                           
106 ይህ ባሇስሌጣን የተቋቋመበት አዋጅ ቁጥር 6/1988 በአዋጅ ቁጥር 804/2005 ተሸሮ መስሪያ ቤቱ 
በበብሓራዊ መረጃ እና ዯህንነት አገሌግልት ተተክቷሌ፡፡ 
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1. በአዋጁ አንቀጽ 8 መሠረት የተሰጠ መታወቂያ ካርዴ ከተሰጠበት ጊዛ አንስቶ 

በየአምስት ዓመቱ የሚታዯስ ይሆናሌ፡፡ 

2. የመታወቂያ ካርደ ዕዴሳት በሀገር ውስጥ ሲሆን በባሇሥሌጣኑ፣ ከሀገር ውጭ ሲሆን 

በኢትዮጵያ ሚስዮኖች ሉከናወን ይችሊሌ፡፡ 

3. የመታወቂያ ካርደ ከመታዯሱ በፉት በአዋጁ አንቀጽ 14 መሠረት መታወቂያ 

ካርደን ሉያሰርዘ የሚችለ ምክንያቶች አሇመኖራቸው መረጋገጥ አሇበት፡፡ 

5. የአገሌግልት ክፌያዎች107 

1. በአዋጁ አንቀጽ 8 መሠረት የሚሰጠውን የትውሌዯ ኢትዮጵያ መታወቂያ 

ሇማግኘት አመሌካቹ 100 የአሜሪካን ድሊር ወይም በወቅቱ የምንዚሪ ተመን 

መሠረት ተመጣጣኝ የሆነ አመሌካቹ የሚኖርበት ሀገር ገንብ ወይም በአገር 

ውስጥ ሲሆን ተመጣጣኝ የሆነ ብር የአገሌግልት ክፌያ ይከፌሊሌ። 

2. በዙህ ዯንብ አንቀጽ 4 መሠረት የትውሌዯ ኢትዮጵያ መታወቂያ ሇማሳዯስ 40 

የአሜሪካን ድሊር ወይም በወቅቱ የምንዚሪ ተመን መሰረት ተመጣጣኝ የሆነ 

አመሌካቹ የሚኖርበት አገር ገንብ ወይም በአገር ውስጥ ሲሆን ተመጣጣኝ የሆነ 

ብር የአገሌግልት ክፌያ ይከፌሊሌ፡፡ 

3. የጠፊ ወይም የተበሊሸ የትውሌዯ ኢትዮጵያ መታወቂያ ሇመተካት 60 የአሜሪካን 

ድሊር ወይም በወቅቱ የምንዚሪ ተመን መሠረት ተመጣጣኝ የሆነ አመሌካቹ 

የሚኖርበት አገር  ገንብ ወይም በአገር ውስጥ ሲሆን ተመጣጣኝ የሆነ ብር 

የአገሌግልት ክፌያ ይከፌሊሌ፡፡ ሆኖም ሇጠፊ መታወቂያ ስሇመጥፊቱ መጥፊቱ 

ሇአካባቢው ፕሉስ  ሪፕርት ማዴረግ አሇበት፡፡ 

6. የመታወቂያ ካርደ መያዜ ያሇባቸው መረጃዎች 

1. የመታወቂያ ካርደን የያው ሰው ሙለ ስም ከነአያቱ የተወሇዯበት ቦታና ቀን፣ 

ዖታ፣ ዛግነትና ሌዩ ምሌክቶች፤ 

2. መታወቂያ ካርደን የያው ሰው በአዋጁ የተጠቀሱት መብቶችና ግዳታዎች 

እንዯሚመሇከቱት፤ 

3. መታወቂያ ካርደ ፀንቶ የሚቆይበት ጊዛ፤ 

4. መታወቂያ ካርደን የሰጠው ባሇሥሌጣን፣ የተሰጠበት ቦታና ቀን፤ 

                                                           
107 ይህ አንቀፅ በ17/88 (2003) ዯ.252 አንቀፅ 2 ተሻሻሇ፡፡ 
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5. መታወቂያ ካርደ ከኢትዮጵያዊ ተወሊጅ የውጭ ዛጋ ጋር በተፇጠረ የጋብቻ 

ግንኙነት የተሰጠ ከሆነ ይኸው በግሌጽ መመሌከት ይኖርበታሌ። 

ክፌሌ ሦስት 

ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች 

7. መመሪያ የማውጣት ሥሌጣን 

ሚኒስቴሩ ይህን ዯንብ ሇማስፇጸም ዜርዜር መመሪያ ሇማውጣት ይችሊሌ። 

8. ተፇጻሚ ስሇማይሆኑ ሔጏች 

ይህንን ዯንብ የሚቃረኑ ዯንቦች፣ መመሪያዎች፣ ውሳኔዎች ወይም አሰራሮች ይህን 

ዯንብ በተመሇከተ ተፇጻሚነት አይኖራቸውም፡፡ 

9. የመተባበር ግዳታ 

ማንኛውም ጉዲዩ የሚመሇከተው መሥሪያ ቤት ወይም ሰው ሇዙህ ዯንብ ተግባራዊነት 

የመተባበር ግዳታ አሇበት፡፡ 

10. ዯንቡ የሚጸናበት ጊዛ 

ይህ ዯንብ በነጋሪት ጋዛጣ ከወጣበት ጊዛ ጀምሮ ተፇጸሚ ይሆናሌ፡፡ 

 

አዱስ አበባ መጋቢት 12 ቀን 1996 ዓ.ም 

መሇስ ዛናዊ 

የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ጠቅሊይ ሚኒስትር 
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አዋጅ ቁጥር 354/1995 

የኢሚግሬሽን አዋጅ 

ከወቅቱ የዕዴገት ዯረጃ ጋር የተጣጣመና የተሟሊ የኢሚግሬሽን ሔግ ማውጣት በማስፇሇጉ፤ 

በኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሔገ-መንግሥት አንቀጽ 55(1) መሠረት 

የሚከተሇው ታውጇሌ፡፡ 

ክፌሌ አንዴ 

ጠቅሊሊ 

1. አጭር ርዕስ 

ይህ አዋጅ “የኢሚግሬሽን አዋጅ ቁጥር 354/1995” ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ። 

2. ትርጓሜ 

የቃለ አገባብ ላሊ ትርጉም የሚያሰጠው ካሌሆነ በስተቀር በዙህ አዋጅ ውስጥ፡- 

1. “የውጭ ሀገር ሰው” ማሇት የኢትዮጵያ ዛጋ ያሌሆነ ማንኛውም ሰው ነው፤ 

2. “ባሇሥሌጣን” ማሇት የዯህንነት፤ የስዯተኞች ጉዲይ ባሇሥሌጣን ነው፤108 

3. “ሚኒስቴር” ማሇት የውጭ ጉዲይ ሚኒስቴር ነው፤ 

4. “የጉዝ ሰነዴ” ማሇት በሚኒስቴሩ ወይም በባሇሥሌጣኑ ወይም በኢትዮጵያ 

መንግሥት በታወቀ የውጭ ሀገር መንግሥት ወይም ዓሇም አቀፌ ወይም አህጉራዊ 

ዴርጅት የሚሰጥ የተሰጠውን ሰው ማንነትና ዛግነቱን የሚገሌጽ ፒስፕርት ወይም 

ላሊ የጉዝ ሰነዴ ነው፡፡ 

5. “አካሇ መጠን ያሊዯረሰ” ማሇት በኢትዮጵያ የፌትሏብሓር ሔግ መሠረት ዕዴሜው 

ሇአካሇ መጠን ያሊዯረሰ ሰው ነው፡፡ 

ክፌሌ ሁሇት 

ወዯ ኢትዮጵያ ስሇመግባት 

3. መሟሊት ስሇሚገባቸው ሁኔታዎች 

                                                           
108 ይህ ባሇስሌጣን የተቋቋመበት አዋጅ ቁጥር 6/1988 አዋጅ ቁጥር 804/2005 ተሸሮ መስሪያ ቤቱ በበብሓራዊ 
መረጃ እና ዯህንነት አገሌግልት ተተክቷሌ፡፡ 
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1. ወዯ ኢትዮጵያ ሇመግባት የሚፇሌግ ማንኛውም የውጭ ሀገር ሰው፤ 

ሀ/ የፀና የጉዝ ሰነዴ፤ 

ሇ/ የፀና የመግቢያ ቪዚ ወይም የፀና ቋሚ የመኖሪያ ፇቃዴ ወይም በዙህ አዋጅ 

 አንቀጽ 14(1) የሚሸፇን የውጭ አገር ሰውን የሚመሇከት ሲሆን ከሚኒስቴሩ 

 የተሰጠ መታወቂያ ወረቀት፤ እና 

ሏ/ እንዯአስፇሊጊነቱ የጤና የምስክር ወረቀት፤  

መያዜ ይኖርበታሌ፡፡ 

2. የቱሪስት ወይም የትራንዙት ቪዚ ያሇው የውጭ ሀገር ሰው በዙህ አንቀጽ ንዐስ 

አንቀጽ (1) ከተረሩት በተጨማሪ፡- 

ሀ/ ከኢትዮጵያ ወዯ ላሊ ሀገር ሇመጓዜ የሚያስችሌ የጉዝ ቲኬት፤ እና 

ሇ/ የማያስፇሌግ ካሌሆነ በቀር ሉሓዴበት ወዯአስበው ሀገር የሚያስገባ የፀና 

 የመግቢያ ቪዚና የጤና የምስክር ወረቀት መያዜ ይኖርበታሌ፡፡ 

3. ወዯ ኢትዮጵያ ሇመግባት የሚፇሌግ አካሇ መጠን ያሌዯረሰ የውጭ አገር ሰው 

ሀ/ የዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1)(ሀ) እና (ሇ) ዴንጋጌ ቢኖርም፤ አብሮት    

 በሚመጣው ሰው የጉዝ ሰነዴ ሊይ ከተመገበ ወዯ ኢትዮጵያ ሇመግባት 

ይችሊሌ፤ 

ሇ/ ብቻውን የሚመጣ ከሆነ በኢትዮጵያ ውስጥ በኃሊፉነት የሚቀበሇው ሰው  

 ያስፇሌገዋሌ፡፡ 

4. የመግቢያ ቪዚ የማይጠየቅበት ሁኔታ 

በላሊ ሔግ ወይም ኢትዮጵያ አባሌ በሆነችበት ዓሇም አቀፌ ውሌ የመግቢያ ቪዚ 

እንዯማይጠየቅ የተዯነገገ ከሆነ ያሇመግቢያ ቪዚ ወዯ ኢትዮጵያ ሇመግባት ይቻሊሌ፡፡ 

5. የመግቢያ ቪዚ ስሇመከሌከሌ ወይም ስሇመሠረዜ 

የመግቢያ ቪዚ አመሌካቹ ወይም ያዡ፡- 

1. ራሱን ችል ሇመኖር የሚያስችሇው ሀብት ከላሇው ወይም ሇሀገሪቱ ሸክም 

ይሆናሌ ተብል ከተገመተ፤ 

2. አዯገኛ ወንጀሇኛ መሆኑ ከታወቀ፤ 

3. የአዯገኛ ዕፅ ሱስ ተገዢ መሆኑ ከተረጋገጠ፤ 

4. በአዯገኛ ተሊሊፉ በሽታ መያዘ የሚጠረጠር ከሆነ፤ 

5. ሇኢትዮጵያ ፀጥታ የሚያሰጋ ሆኖ ከተገኘ፤ 
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6. የተጭበረበረ መረጃ ያቀረበ እንዯሆነ፤ ወይም 

7. ይህንን አዋጅ ወይም በዙህ አዋጅ መሠረት የወጡትን ዯንቦች ተሊሌፍ ከተገኘ፤ 

ሉከሇከሌ ወይም ሉሠረዜ ይችሊሌ፡፡ 

ክፌሌ ሦስት 

ከኢትዮጵያ ስሇመውጣት 

6. መሟሊት ስሇሚገባቸው ሁኔታዎች 

ከኢትዮጵያ የሚወጣ ማንኛውም ሰው፤ 

1. የፀና የጉዝ ሰነዴ፤ 

2. የማያስፇሌግ ካሌሆነ በቀር ወዯሚሄዴበት ሀገር ሇመግባት የሚያስችሌ የመግቢያ 

ቪዚ፤ እና 

3. እንዯአስፇሊጊነቱ የጤና የምስክር ወረቀት መያዜ ይኖርበታሌ፡፡ 

7. ከኢትዮጵያ እንዲይወጡ ስሇሚታገደ ሰዎች 

ማንኛውም ሰው ከኢትጵዮጵያ እንዲይወጣ ሉታገዴ የሚችሇው በሔግ መሠረት በፌርዴ 

ቤት ሲታዜ ብቻ ነው፡፡ 

ክፌሌ አራት 

ከኢትዮጵያ እንዱወጡ ሰሇሚዯረጉ የውጭ ሀገር ሰዎች 

8. ከሀገር ስሇማስወጣት 

1. ባሇሥሌጣኑ በዙህ አዋጅ አንቀጽ 5 በተረሩት ምክንያቶች አንዴን የውጭ ሀገር 

ሰው ከሀገር ሇማስወጣት ትዕዚዜ ማስተሊሇፌ ይችሊሌ፤ 

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት የሚተሊሇፌ ትዕዚዜ ከሀገር እንዱወጣ 

የተወሰነበትን የውጭ ሀገር ሰው ኢትዮጵያዊ ያሌሆኑ የቤተሰብ አባሊትንም 

ይመሇከታሌ፤ 

3. ከሀገር እንዱወጣ ትዕዚዜ የተሊሇፇበትን የውጭ ሀገር ሰው በትዕዚዘ መሠረት ከሀገር 

እስከሚወጣ ዴረስ ባሇሥሌጣኑ በማረፉያ ቤት እንዱቆይ ሇማዴረግ ይችሊሌ፤ 

4. ከሀገር ሇማስወጣት የሚተሊሇፌ ትዕዚዜ የውጭ ሀገሩን ሰው ከሀገር ሇማስወጣት 

ምክንያት የሆነውን ጉዲይ፤ ከኢትዮጵያ የሚሇቅበትን ቀንና የመውጫውን በር 

መግሇጽ ይኖርበታሌ፤ 

5. ባሇሥሌጣኑ በማናቸውም ጊዛ የውጭ ሀገሩ ሰው ከሀገር እንዱወጣ የሰጠውን ትዕዚዜ 

ሇመሻር ይችሊሌ፤ 
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6. ከሀገር እንዱወጣ ትዕዚዜ የተሊሇፇበት የውጭ ሀገር ሰው ወዯ ሀገሩ ወይም 

ሉሄዴበት የሚፇሌገው ሀገር ሇመቀበሌ ፇቃዯኛ ከሆነ ወዯ ላሊ ሀገር እንዱሄዴ 

ይዯረጋሌ፤ 

7. በወንጀሇኛ መቅጫ ሔግ መሠረት ከሀገር እንዱወጣ በፌርዴ ቤት የተወሰነበትን 

የውጭ አገር ሰው በሚመሇከት የዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1)፣ (4) እና (6) 

ዴንጋጌ ተፇጻሚ ይሆናለ፡፡ 

9. በማስወጪያ ትዕዚዜ ሊይ ስሇሚቀርብ አቤቱታ 

1. ከሀገር ሇማስወጣት በባሇሥሌጣኑ በተሰጠ ትዕዚዜ ሊይ ቅሬታ ያሇው የውጭ ሀገር 

ሰው ትዕዚዘ በዯረሰው በሦስት የሥራ ቀናት ውስጥ የሚኒስቴሩ፤ የፌትሔ 

ሚኒስቴርና109 የባሇሥሌጣኑ ተወካዮች በአባሌነት ሇሚገኙበት አቤቱታ ሰሚ ኮሚቴ 

አቤቱታውን ማቅረብ ይችሊሌ፤ 

2. ኮሚቴው የቀረበሇትን አቤቱታ በመመርመር የውሳኔ ሃሳብ ሇባሇሥሌጣኑ 

ያቀርባሌ፡፡ ባሇሥሌጣኑም የሚሰጠው ውሳኔ የመጨረሻ ይሆናሌ፤ 

3. የኮሚቴው የአሠራር ሥርዓት ባሇሥሌጣኑ በሚያወጣው መመሪያ ይወሰናሌ፡፡ 

10. ስሇ ጉዝ ወጪ 

1. ከኢትዮጵያ እንዱወጣ ትዕዚዜ የተሊሇፇበት የውጭ ሀገር ሰው ሇጉዝው 

የሚያስፇሌገውን ወጪ ራሱ መሸፇን ይኖርበታሌ፡፡ 

2. ከኢትዮጵያ እንዱወጣ ትዕዚዜ የተሊሇፇበት የውጭ አገር ሰው በዙህ አንቀጽ ንዐስ 

አንቀጽ (1) መሠረት ወጪውን ሇመሸፇን ፇቃዯኛ ካሌሆነና ንብረት ካሇው በሔግ 

መሠረት ንብረቱ ሇወጪው መሸፇኛ ሉውሌ ይችሊሌ፡፡ 

ክፌሌ አምስት 

ስሇጉዝ ሰነድችና ቪዚዎች 

11. ስሇ ጉዝ ሰነድች ዓይነትና አሰጣጥ 

1. በዙህ አዋጅና ይህን አዋጅ ሇማስፇጸም በሚወጣ ዯንብ መሠረት የሚሰጡ የጉዝ 

ሰነድች የሚከተለት ይሆናለ፣ 

ሀ/ ዱፔልማቲክ ፒስፕርት፣ 

ሇ/ ሰርቪስ ፒስፕርት፣ 

ሏ/ መዯበኛ ፒስፕርት፣ 
                                                           
109 በ22/62(2008) አ.943 መሰረት የፋዳራሌ ጠቅሊይ አቃቤ ህግ በሚሌ ይነበብ፡፡ 
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መ/ የይሇፌ ሰነዴ፣ 

ሠ/ አስቸኳይ የጉዝ ሰነዴ፣ 

ረ/ የስዯተኞች የጉዝ ሰነዴ፣ 

ሰ/ እንዯአስፇሊጊነቱ በዙህ አዋጅ መሠረት በሚወጣ ዯንብ የሚወሰኑ ላልች የጉዝ 

 ሰነድች፣ 

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) (ሀ) እና (ሇ) የተመሇከቱት የጉዝ ሰነድች 

የሚሰጡት በሚኒስቴሩ ይሆናሌ፣ 

3. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) (ሏ) እና (ሰ) የተመሇከቱት የጉዝ ሰነድች 

የሚሰጡት በባሇሥሌጣኑ ይሆናሌ፣ 

4. የጉዝ ሰነድች የሚሰጡበት ሁኔታ በዙህ አዋጅ መሰረት በሚወጣ ዯንብ ይወሰናሌ፣ 

12. ስሇ ቪዚ ዓይነቶችና አሰጣጥ 

1. በዙህ አዋጅና ይህን ሇማስፇጸም በሚወጣ ዯንብ መሠረት የሚሰጡ ቪዚዎች 

የሚከተለት ይሆናለ፣ 

ሀ/ ዱፔልማቲክ ቪዚ፣ 

ሇ/ ሌዩ ቪዚ፣ 

ሏ/ የሥራ ቪዚ፣ 

መ/ የመኖሪያ ቪዚ፣ 

ሠ/ የቱሪስት ቢዚ፣ 

ረ/ የትራንዙት ቪዚ፣ 

ሰ/ የተማሪ ቪዚ፣ 

ሸ/ የመውጫ ቪዚ፣ 

ቀ/ የዯርሶ መሌስ ቪዚ፣ 

በ/ እንዯአስፇሊጊነቱ በዙህ አዋጅ መሠረት በሚወጣ ዯንብ የሚወስኑ ላልች 

ቪዚዎች፣ 

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) (ሀ) እና (ሇ) የተመሇከቱት ቪዚዎች የሚሰጡት 

በሚኒስቴሩ ይሆናሌ፣ 

3. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) (ሏ) እና (በ) የተመሇከቱት ቪዚዎች የሚሰጡት 

በባሇሥሌጣኑ ይሆናሌ፣ 

4. ቪዚዎች የሚሰጡበት ሁኔታ በዙህ አዋጅ መሠረት በሚወጣ ዯንብ ይወሰናሌ፡፡ 
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ክፌሌ ስዴስት 

የውጭ ሀገር ሰዎችን ስሇመመዜገብና ስሇመኖሪያ ፇቃዴ 

13. ስሇ ምዜገባ 

1. የሚከተለት ሰዎች በባሇሥሌጣኑ መመዜገብ አሇባቸው፣ 

ሀ/ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖሩ የውጭ አገር ሰዎች፣ 

ሇ/ በመኖሪያ ቪዚ ወዯ ኢትዮጵያ የሚገቡ የውጭ አገር ሰዎች ከገቡበት ቀን 

ጀምሮ  በሰሊሳ ቀናት ውስጥ፣ 

ሏ/ ከጠና ቀናት በሊይ ኢትዮጵያ ውስጥ ሇመቆየት በሥራ ወይም በተማሪ ቪዚ 

 የሚገቡ የውጭ አገር ሰዎች ከገቡበት ቀን ጀምሮ በሰሊሳ ቀናት ውስጥ፣ 

መ/ የዙህ አዋጅ አንቀጽ 14 እንዯተጠበቀ ሆኖ ከጠና ቀናት በሊይ ሇመቆየት 

በዙህ  አዋጅ አንቀጽ 4 መሠረት ያሇቪዚ የሚገቡ ሰዎች ከገቡበት ቀን ጀምሮ 

በሰሊሳ  ቀናት ውስጥ፣ 

2. የውጭ አገር ሰው የሚመገብበት ሁኔታ በዙህ አዋጅ መሠረት በሚወጣ ዯንብ 

ይወሰናሌ። 

14. ምዜገባ ስሇ ማያስፇሌጋቸው የውጭ ሀገር ሰዎች 

1. የሚከተለት የውጭ ሀገር ሰዎች መመዜገብ አያስፇሌጋቸውም፡፡ 

ሀ/ ተቀማጭነታቸው ኢትዮጵያ ውስጥ የሆኑ ዱፔልማቶችና የዓሇም አቀፌ ሲቪሌ 

 ሠራተኞች እና የነዙሁ ቤተሰብ አባሊት፣ 

ሇ/ በኢትዮጵያ መንግሥት እና በተባበሩት መንግሥታት የስዯተኞች ከፌተኛ 

 ኮሚሽን በስዯተኛነት የታወቀ የውጭ አገር ሰው፣ 

ሏ/ በላሊ ሔግ ወይም ኢትዮጵያ አባሌ በሆነችባቸው ዓሇም አቀፌ ውልች መሠረት 

 ከመመዜገብና የመኖሪያ ፇቃዴ ከማውጣት ነፃ የተዯረጉ የውጭ አገር ሰዎች፣ 

2. በዙህ አንቀጽ መሠረት ከምዜገባ ነፃ የተዯረጉ ሰዎች ከገቡበት ቀን ጀምሮ በሰሊሳ 

ቀናት ውስጥ አግባብ ካሇው አካሌ መታወቂያ ወረቀት ማውጣት አሇባቸው። 

15. የመኖሪያ ፇቃዴ ስሇማውጣት 

1. በዙህ አዋጅ አንቀጽ 13 መሠረት የተመገበ የውጭ ሀገር ሰው እንዯአግባቡ 

ጊዛያዊ ወይም ቋሚ የመኖሪያ ፇቃዴ ማውጣት አሇበት፤ 

2. ሇአካሇ መጠን ያሌዯረሱ ሌጆች በወሊጆቻቸው መኖሪያ ፇቃዴ ሊይ መመዜገብ 

አሇባቸው፤ 
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3. የመኖሪያ ፇቃዴ የሚሰጥበት ሁኔታ በዙህ አዋጅ መሠረት በሚወጣ ዯንብ 

ይወሰናሌ፡፡ 

 

ክፌሌ ሰባት 

ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች 

16. ስሇ ኢምግሬሽን ኦፉሰሮች 

1. ወዯ ኢትዮጵያ የሚገቡትንና ከኢትዮጵያ የሚወጡትን ሰዎች የሚቆጣጠሩ 

የኢምግሬሽን ኦፉሰሮች ባሇሥሌጣኑ ይመዴባሌ፣ 

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት የተመዯበ የኢምግሬሽን ኦፉሰር 

የሚከተለት ሥሌጣኖች ይኖሩታሌ፣ 

ሀ/ ወዯ ኢትዮጵያ የሚገቡ ወይም ከኢትዮጵያ የሚወጡ መንገዯኞችን የጫነ 

መጓጓዣ  ውስጥ ሇመግባት፣ 

ሇ/ የጉዝ ሰነድችንና ቪዚዎችንና በዙህ አዋጅ ወይም በዙህ አዋጅ መሠረት በሚወጣ 

 ዯንብ የተዯነገጉ ላልች ሰነድችን ሇመመርመር፣ 

ሏ/ ይህን አዋጅ ወይም በዙህ አዋጅ መሠረት የወጡ ዯንቦችን በመጣስ፣ 

1) ወዯ ኢትዮጵያ ሇመግባት ወይም ሇመውጣት የሚሞክር ማንኛውንም ሰው፣ 

ወይም 

2) በኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖር ማንኛውንም የውጭ አገር ሰው፣ መያዜ 

3. ማንኛውም የኢምግሬሽን ኦፉሰር በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2)(ሏ) መሠረት 

የያውን ሰው በሔግ የተፇቀዯው የጊዛ ገዯብ ሳያሌፌ ሥሌጣን ሊሇው ፌርዴ ቤት 

ማቅረብ አሇበት፡፡ 

17. የአጓጓዥ ኃሊፉነት 

1. የውጭ ሀገርን ሰው ወዯ ኢትዮጵያ ይዝ የሚመጣ አጓጓዥ የውጭ ሀገር ዛጋው 

በዙህ አዋጅ በአንቀጽ 3 የተመሇከተውን የፇጸመ መሆኑንና በዙህ አዋጅ መሠረት 

በሚወጣ ዯንብ በተወሰነው መግቢያ በር መውረደን ማረጋገጥ አሇበት፤ 

2. ወዯ ኢትዮጵያ የሚገቡ ወይም ከኢትዮጵያ የሚወጡ መንገዯኞችን ያሳፇረ 

የማንኛውም ማጓጓዣ ኃሊፉ የመንገዯኞቹን ስም የያ ዜርዜር ሇሚመሇከተው 

የኢምግሬሽን ኦፉሰር የመስጠት ግዳታ አሇበት፤ 
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3. የዙህ አዋጅ አንቀጽ 20 (1)(ሀ) እና (2) እንዯተጠበቀ ሆኖ፣ በዙህ አንቀጽ ንዐስ 

አንቀጽ (1) የተመሇከተውን የተሊሇፇ አጓጓዥ ያመጣውን የውጭ ሀገር ሰው በራሱ 

ወጭ እንዱመሌስ ይገዯዲሌ። 

18. ከሆቴልችና የእንግዲ ማረፉያ አገሌግልቶች ስሇሚቀርቡ መረጃዎች 

በቀን ወይም በላሊ ሁኔታ ሇውጭ ሀገር ሰዎች ማረፉያ የሚያከራዩ ሆቴልችና የእንግዲ 

ማረፉያ አገሌግቶች በዙህ አዋጅ መሠረት በሚወጣ ዯንብ በሚወሰነው መሠረት 

ከውጭ ሀገር ሰው አስፇሊጊውን መረጃ የመቀበሌ እና ሇሚመሇከተው አካሌ 

የማስተሊሇፌ ግዳታ አሇባቸው። 

19. ስሇ ክፌያ 

1. የዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) እና (3) እንዯተጠበቀ ሆኖ፣ ሇጉዝ ሰነዴ፣ ሇቪዚ፣ 

ሇምዜገባ፣ ሇመኖሪያ ፇቃዴና ሇላልች አገሌግልቶች የሚጠየቀው ክፌያ በዙህ 

አዋጅ መሠረት በሚወጣ ዯንብ ይወሰናሌ፣  

2. ሇዱፔልማቲክና ሇሰርቪስ ፒስፕርቶች እና ቪዚዎች ክፌያ አይጠየቅም፣ 

3. በሔግ ወይም በዓሇም አቀፌ ውሌ በሚወሰነው መሠረት ክፌያ ሊይጠየቅ ይችሊሌ፡፡ 

20. ስሇ ቅጣት 

1. በወንጀሇኛ መቅጫ ሔግ የበሇጠ ቅጣት የሚያስቀጣ ካሌሆነ በቀር፣ 

ሀ/ በዙህ አዋጅ አንቀጽ 3 ወይም 6 የተዯነገገውን በመተሊሇፌ ወዯ ኢትዮጵያ የገባ 

 ወይም ከኢትዮጵያ የወጣ ወይም እንዯዙህ ያሇውን ሰው የረዲ ማንኛውም ሰው 

 ከሶስት ዓመት ባሌበሇጠ እሥራት ወይም ከአሥር ሺህ ብር ባሌበሇጠ መቀጮ 

 ወይም በሁሇቱም ይቀጣሌ፣ 

ሇ/ የዙህ አዋጅ አንቀጽ 14 እንዯተጠበቀ ሆኖ የፀና የመኖሪያ ፇቃዴ ሳይኖረው 

 ኢትዮጵያ ውስጥ የኖረ ወይም የመኖሪያ ፇቃዴ የሚያስፇሌገው መሆኑን 

እያወቀ  የውጭ ሀገር ዛጋ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዱቆይ ወይም እንዱኖር የረዲ 

ማንኛውም  ሰው ከሶስት ዓመት ባሌበሇጠ እሥራት ወይም ከአሥር ሺህ ብር 

ባሌበሇጠ  መቀጮ ወይም   በሁሇቱም ይቀጣሌ፣ 

ሏ/ በዙህ አዋጅ ወይም በዙህ አዋጅ መሠረት በሚወጡ ዯንቦች የተዯነገጉትን 

 በመተሊሇፌ ላልች ጥፊቶችን የፇጸመ ሰው ከአንዴ ዓመት ባሌበሇጠ እሥራት 

 ወይም ከአምስት ሺህ ብር ባሌበሇጠ የገንብ መቀጮ ወይም በሁሇቱም 

ይቀጣሌ። 
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2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1)(ሀ)፣ (ሇ) ወይም (ሏ) የተዯነገገው ጥፊት በመፇጸም 

ጥፊተኛ ሆኖ የተገኘው በሔግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካሌ የሆነ እንዯሆነ 

የገንብ መቀጮው መዴረሻ አራት እጥፌ ይሆናሌ። 

21. ዯንብ የማውጣት ሥሌጣን 

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ሇዙህ አዋጅ አፇጻጸም አስፇሊጊ የሆኑ ዯንቦችን ሇማውጣት 

ይችሊሌ፡፡ 

22. የተሻረ ሔግ 

የጉዝ ሠነድችና ቪዚዎች አሰጣጥ እንዱሁም ስሇውጭ ሀገር ሰዎች ምዜገባ የወጣው 

አዋጅ ቁጥር 271/1961 በዙህ አዋጅ ተሽሯሌ። 

23. የመሸጋገሪያ ዴንጋጌ 

ይህ አዋጅ ከፀናበት ቀን ጀምሮ እስከ አንዴ ዓመት ባሇው ጊዛ ውስጥ ከኢትዮጵያ 

ሇመውጣት የሚፇሌግ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ በዙህ አዋጅ አንቀጽ 6 ከተመሇከቱት 

በተጨማሪ የፀና የመውጫ ቪዚ መያዜ ይኖርበታሌ። 

24. አዋጁ የሚጸናበት ጊዛ 

ይህ አዋጅ ከሰኔ 26 ቀን 1995 ዓ.ም ጀምሮ የፀና ይሆናሌ፡፡ 

አዱስ አበባ ስኔ 26 ቀን 1995 ዓ.ም 

ግርማ ወሌዯጊዮርጊስ 

የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ፔሬዙዲንት 
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አዋጅ ቁጥር 378/1996 

የኢትዮጵያ ዛግነት አዋጅ 

ከሔገ መንግሥቱ ዴንጋጌዎች ጋር የተጣጣመና የተሟሊ አዱስ የዛግነት ሔግ ማውጣት 

አስፇሊጊ ሆኖ በመገኘቱ፤ 

በኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሔገ-መንግሥት አንቀጽ 55(1) መሠረት 

የሚከተሇው ታውጇሌ። 

ክፌሌ አንዴ 

ጠቅሊሊ 

1. አጭር ርእስ 

ይህ አዋጅ “የኢትዮጵያ ዛግነት አዋጅ ቁጥር 378/1996” ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ። 

2. ትርጓሜ 

የቃለ አገባብ ላሊ ትርጉም የሚያሰጠው ካሌሆነ በስተቀር በዙህ አዋጅ ውስጥ፤  

1. “የውጭ አገር ሰው” ማሇት የኢትዮጵያ ዛጋ ያሌሆነ ማንኛውም ሰው ነው፤ 

2. “መዯበኛ መኖሪያ ቦታ” ማሇት በኢትዮጵያ የፌትሏብሓር ሔግ አንቀጽ 183 

የተዯነገገውን ትርጓሜ የሚያሟሊ የአንዴ ሰው መኖሪያ ቦታ ነው፤ 

3. “ሌጅ” የሚሇው ቃሌ ጉዱፇቻ የተዯረገ ሌጅንም ይጨምራሌ፤ 

4. “ሇአካሇ መጠን ያሊዯረሰ” ማሇት በኢትዮጵያ የፌትሏብሓር ሔግ መሠረት 

በዕዴሜው ሇአካሇ መጠን ያሊዯረሰ ሰው ነው፤ 

5. “ባሇሥሌጣን” ማሇት የዯህንነት፣ የኢምግሬሽንና የስዯተኞች ጉዲይ ባሇሥሌጣን 

ነው፡፡110 

ክፌሌ ሁሇት 

የኢትዮጵያን ዛግነት ስሇማግኘት 

                                                           
110 ይህ ባሇስሌጣን የተቋቋመበት አዋጅ ቁጥር 6/1988 አዋጅ ቁጥር 804/2005 ተሸሮ መስሪያ ቤቱ በበብሓራዊ 
መረጃ እና ዯህንነት አገሌግልት ተተክቷሌ፡፡ 
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3. በትውሌዴ ስሇሚገኝ ዛግነት 

1. ወሊጆቹ ወይም ከወሊጆቹ አንደ ኢትዮጵያዊ የሆነ ሰው፣ በትውሌዴ የኢትዮጵያ 

ዛጋ ነው፣ 

2. በኢትዮጵያ ውስጥ የተገኘ ወሊጆቹ ያሌታወቁ ሔፃን የውጭ አገር ዛግነት ያሇው 

መሆኑ ካሌተረጋገጠ በስተቀር ከኢትዮጵያዊ እንዯተወሇዯ ተቆጥሮ የኢትዮጵያ ዛጋ 

ይሆናሌ፡፡ 

4. በህግ ስሇሚገኝ ዛግነት 

አንዴ የውጭ አገር ሰው በዙህ አዋጅ ከአንቀጽ 5-12 በተመሇከቱት ዴንጋጌዎች 

መሠረት የኢትዮጵያን ዛግነት ሔግ ሉያገኝ ይችሊሌ፡፡ 

5. መሟሊት ስሇሚገባቸው ሁኔታዎች 

የኢትዮጵያ ዛግነት በሔግ ሇማግኘት የሚያመሇክት የውጭ አገር ሰው የሚከተለትን 

ማሟሊት አሇበት፣ 

1. በኢትዮጵያ ሔግ መሠረት ሇአካሇ መጠን የዯረሰና በሔግ ችልታ ያሇው መሆን፤ 

2. መዯበኛ መኖሪያውን በኢትዮጵያ ውስጥ መመስረትና ማመሌከቻውን እስካቀረበበት 

ቀን ዴረስ ባለት አምስት ዓመታት ውስጥ በዴምሩ ቢያንስ ሇአራት ዓመታት 

በኢትዮጵያ ውስጥ መኖር፤ 

3. ከአገሪቱ ብሓር/ብሓረሰቦች ቋንቋዎች ባንደ መግባባት መቻሌ፤ 

4. እራሱንና ቤተሰቡን ሇማስተዲዯር የሚያስችሌ ሔጋዊ የገቢ ምንጭ ያሇው መሆን፤ 

5. መሌካም ሥነ-ምግባር ያሇው መሆን፤ 

6. በወንጀሌ ተከስሶ ያሌተቀጣ መሆን፤ 

7. የቀዴሞ ዛግነቱን የተወ መሆኑን ወይም የኢትዮጵያን ዛግነት ቢያገኝ የቀዴሞ 

ዛግነቱን ሇመተው የሚችሌ መሆኑን ወይም ዛግነት የላሇው ሰው መሆኑን 

ማስረዲት መቻሌ፤ እና 

8. በዙህ አዋጅ አንቀጽ 12 የተመሇከተውን ቃሇ መሏሊ መፇጸም። 

6. የጋብቻ ሁኔታ 

ከኢትዮጵያ ዛጋ ጋር የፀና ጋብቻ ያሇው የውጭ አገር ሰው፤ 

1. ጋብቻው በኢትዮጵያ ሔግ መሠረት የተፇጸመ ወይም ከኢትዮጵያ ውጭ ከተዯረገ 

በዙያን አገር ሔግ መሠረት የተፇጸመ ከሆነ፤ 

2. ጋብቻው ከተፇጸመ ቢያንስ ሁሇት ዓመት የሞሊው ከሆነ፤  
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3. ማመሌከቻውን እስከአቀረበበት ቀን ዴረስ ቢያንስ ሇአንዴ ዓመት በኢትዮጵያ 

ውስጥ የኖረ ከሆነ፤ እና  

4. በዙህ አዋጅ አንቀጽ 5 ንዐስ አንቀጽ (1) እና (7) እና (8) የተዯነገጉትን 

ሁኔታዎች የሚያሟሊ ከሆነ፤ የኢትዮጵያ ዛግነት በህግ ሉሰጠው ይችሊሌ፡፡  

7. የጉዱፇቻ ሁኔታዎች 

በኢትዮጵያ ዛጋ ጉዱፇቻ የተዯረገ ሰው፤ 

1. ሇአካሇ መጠን ያሊዯረሰ ከሆነ፤ 

2. ከጉዱፇቻ አዴራጊ ወሊጁ ጋር በኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖር ከሆነ፤ 

3. ከጉዱፇቻ ወሊጆቹ አንደ የውጭ አገር ሰው ከሆነ ሇሌጁ የኢትዮጵያ ዛግነት 

እንዱሰጠው የተስማማ ስሇመሆኑ በጽሐፌ ከገሇጸ፤ እና 

4. በዙህ አዋጅ አንቀጽ 5(7) የተዯነገገው ሁኔታ ከተሟሊ፣ የኢትዮጵያ ዛግነት በህግ 

ሉሰጠው ይችሊሌ፡፡ 

8. ሌዩ ሁኔታዎች  

ሇኢትዮጵያ ከፌተኛ አስተዋጽኦ ያበረከተ የውጭ አገር ሰው በዙህ አዋጅ አንቀጽ 5 

ንዐስ አንቀጽ (2) እና (3) የተመሇከቱትን ሁኔታዎች ባያሟሊም የኢትዮጵያ ዛግነት 

በህግ ሉሰጠው ይችሊሌ፡፡ 

9. በሔግ ዛግነት ስሇተሰጠው ሰው ሌጆች 

1. የኢትዮጵያ ዛግነት በሔግ የተሰጠው ሰው በኢትዮጵያ ውስጥ አብሮት ሇሚኖር 

ሇአካሇ መጠን ያሊዯረሰ ሌጁ የኢትዮጵያ ዛግነት እንዱሰጠው ሉጠይቅ ይችሊሌ፡፡ 

ሆኖም የኢትዮጵያ ዛግነት በህግ የተሰጠው ከወሊጆች ሇአንዯኛው ብቻ ከሆነ 

ሇሌጃቸው የኢትዮጵያ ዛግነት እንዱሰጥ የሁሇቱም ስምምነት ያስፇሌጋሌ፡፡ 

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት የኢትዮጵያ ዛግነት እንዱሰጠው ጥያቄ 

የቀረበሇት ሌጅ የቀዴሞ ዛግነቱን የተወ ወይም ሇመተው የሚችሌ መሆኑን 

አመሌካቹ ማስረዲት ከቻሇ የኢትዮጵያ ዛግነት በህግ ይሰጠዋሌ፡፡ 

10. በህግ ዛግነት ሇማግኘት ስሇሚቀርብ ማመሌከቻ 

1. የኢትዮጵያ ዛግነት በሔግ እንዱሰጥ የሚቀርብ ማመሌከቻ አግባብነት ካሊቸው 

ማስረጃዎች ጋር ተያይዝ ሇባሇሥሌጣኑ መቅረብ አሇበት፤ 

2. የኢትዮጵያ ዛግነት እንዱሰጥ የተጠየቀው አካሇ መጠን ሊሊዯረሰ ሌጅ ከሆነ 

ማመሌከቻው በወሊጆቹ መቅረብ አሇበት፡፡ 
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11. ማመሌከቻን ስሇማጣራት እና ስሇመወሰን 

1. የኢትዮጵያ ዛግነት በሔግ እንዱሰጥ የቀረበ ማመሌከቻ በዙህ አዋጅ አንቀጽ 23 

መሠረት በተቋቋመ የዛግነት ጉዲይ ኮሚቴ ይጣራሌ፡፡ 

2. ኮሚቴው የቀረበሇትን ማመሌከቻና ማስረጃዎች ከመረመረና አስፇሊጊ ሆኖ 

ከተገኘም ተጨማሪ ማስረጃዎች እንዱቀርቡሇት በማዴረግ ካጣራ በኋሊ 

ሇባሇሥሌጣኑ የውሳኔ ሃሳብ ያቀርባሌ። 

3. የኢትዮጵያ ዛግነት በሔግ እንዱሰጥ ኮሚቴው ያቀረበው የውሳኔ ሃሳብ በባሇሥሌጣኑ 

ተቀባይነት ካገኘ አመሌካቹ በኮሚቴው ንዴ ቀርቦ በዙህ አዋጅ አንቀጽ 12 

የተመሇከተውን ቃሇ መሏሊ እንዱፇጽም ተዯርጏ በሔግ የኢትዮጵያ ዛግነት 

ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት ይሰጠዋሌ፡፡ 

12. የታማኝነት ቃሇ መኃሊ  

የኢትዮጵያ ዛግነት በሔግ የሚሰጠው ማንኛውም ሇአካሇ መጠን ያዯረሰ ሰው 

የሚከተሇውን ቃሇ መሏሊ መፇጸም አሇበት፣ 

 “እኔ ……………… የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ታማኝ ዛጋ 

ሇመሆንና ሇአገሪቱ ሔገ-መንግሥት ተገዥ ሇመሆን ቃሌ እገባሇሁ፡፡” 

13. ስሇዛግነት መታወቂያ ወረቀት 

1. ማንኛውም ሇአካሇ መጠን ያዯረሰ የኢትዮጵያ ዛጋ የዛግነት መታወቂያ ወረቀት 

ይሰጠዋሌ። 

2. ሇአካሇ መጠን ያሌዯረሱ ሌጆች በወሊጅ መታወቂያ ወረቀት ሊይ መመዜገብ 

አሇባቸው። 

3. የዛግነት መታወቂያ መረቀት የሚሰጠው በባሇሥሌጣኑ ወይም በባሇሥሌጣኑ 

ውክሌና በተሰጠው መሥሪያ ቤት ይሆናሌ፡፡ 

ክፌሌ ሦስት 

የዛግነት መብቶች 

14. ስሇ መንግስታዊ ጥበቃ 

1. መንግሥት ሇዛጎች መብቶችና ሔጋዊ ጥቅሞች ጥበቃ ያዯርጋሌ፡፡ 

2. መንግሥት በውጭ አገር የሚኖሩ የኢትዮጵያ ዛጎች መብቶችና ሔጋዊ ጥቅሞች 

የሚጠበቁበትን ሁኔታ ሇማረጋገጥ የሚያስችለ እርምጃዎችን ይወስዲሌ። 

15. ሇላሊ መንግስት ተሊሌፍ ስሇ አሇመሰጠት 
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ማንኛውም ኢትዮጵያ ዛጋ ሇላሊ መንግሥት ተሊሌፍ እንዱሰጥ አይዯረግም። 

16. ዛግነትን ስሇ መሇወጥ 

ማንኛውም ኢትዮጵያዊ የዙህ አዋጅ አንቀጽ 19 ዴንጋጌዎች እንዯተጠበቀ ሆኖ 

ዛግነቱን የመሇወጥ መብት ይኖረዋሌ። 

17. ዛግነትን ስሇ አሇመገፇፌ 

ማንኛውም ኢትዮጵያዊ በዙህ አዋጅ አንቀጽ 19 ወይም 20 በተዯነገገው መሠረት 

ኢትዮጵያዊ ዛግነቱን ካሊጣ በስተቀር በማንኛውም መንግሥታዊ አካሌ ውሳኔ ዛግነቱ 

አይገፇፌም፡፡ 

18. የዛጎች እኩሌነት 

ሁለም የኢትዮጵያ ዛጎች ዛግነታቸውን ያገኙበት ሁኔታ ከግምት ውስጥ ሳይገባ እኩሌ 

የዛግነት መብትና ግዳታ ይኖራቸዋሌ። 

ክፌሌ አራት 

የኢትዮጵያ ዛግነትን ስሇማጣት 

19. የኢትዮጵያ ዛግነትን ስሇመተው  

1. የላሊ አገር ዛግነት ያገኘ ወይም ሉሰጠው ቃሌ የተገባሇት ማንኛውም ኢትዮጵያዊ 

ዛግነቱን የመተው መብት አሇው፤ 

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት ዛግነቱን ሇመተው የፇሇገ ኢትዮጵያዊ 

ባሇሥሌጣኑ በሚወስነው ቅጽ መሠረት አስቀዴሞ ሇባሇሥሌጣኑ ማሳወቅ አሇበት፤ 

3. ሇአካሇ መጠን ያሊዯረሰ ሰው በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት ዛግነቱን 

ሇመተው የሚችሇው በወሊጆቹ የጋራ ውሳኔ ወይም ከወሊጆቹ አንደ የውጭ አገር 

ሰው ከሆነ ኢትዮጵያዊ በሆነ ወሊጁ ውሳኔ ይሆናሌ፤ 

4. ዛግነቱን ሇመተው መፇሇጉን ያሳወቀ ኢትዮጵያዊ፣  

ሀ/ የሚፇሇጉበት ብሓራዊ ግዳታዎች ካለ እነዙህኑ ከመወጣቱ፣ ወይም 

ሇ/ በወንጀሌ ተከስሶ ወይም ተፇርድበት ከሆነ ከክሱ ነፃ ከመዯረጉ ወይም 

 የተወሰነበትን ቅጣት ከመፇጸሙ፤ በፉት የዛግነት መሌቀቂያ አይሰጠውም። 

5. ባሇሥሌጣኑ የዙህ አንቀጽ ዴንጋጌዎች መሟሊታቸውን ካረጋገጠ በኋሊ ዛግነቱ 

የሚቋረጥበትን ቀን የሚገሌጽ የዛግነት መሌቀቂያ የምስክር ወረቀት ሇባሇጉዲዩ 

ይሰጠዋሌ፡ 
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6. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 5 መሠረት የዛግነት መሌቀቂያ የምስክር ወረቀት 

ያሌተሰጠው ማንኛውም ባሇጉዲይ ሥሌጣን ሊሇው ፌርዴ ቤት ይግባኝ የማቅረብ 

መብቱ የተጠበቀ ነው፡፡ 

20. የላሊ ሀገር ዛግነት በማግኘት የኢትዮጵያ ዛግነት ስሇሚቀርበት ሁኔታ  

1. የዙህ አዋጅ አንቀጽ 19(4) ዴንጋጌ እንዯተጠበቀ ሆኖ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ 

በራሱ ፌሊጎት የላሊ አገር ዛግነት ካገኘ ዛግነቱን በራሱ ፇቃዴ እንዯተወ 

ይቆጠራሌ፣ 

2. ከወሊጆቹ አንደ የውጭ አገር ዛጋ በመሆኑ ወይም በውጭ አገር በመወሇደ የላሊ 

አገር ዛግነት ያገኘ ኢትዮጵያዊ በዙህ አዋጅ አንቀጽ 19(3) መሠረት ኢትዮጵያዊ 

ዛግነቱን አስቀዴሞ እንዱተው ካሌተዯረገ በስተቀር ሇአካሇ መጠን ካዯረሰ በኋሊ 

በአንዴ ዓመት ጊዛ ውስጥ የላሊ አገር ዛግነቱን ትቶ በኢትዮጵያዊነቱ ብቻ 

ሇመቀጠሌ መምረጡን ሇባሇሥሌጣኑ ካሊሳወቀ ዛግነቱን በፇቃደ እንዯተወ 

ይቆጠራሌ፣ 

3. ራሱ ጠይቆ ሳይሆን በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) ከተመሇከተው ውጭ 

በማናቸውም ላሊ ምክንያት ሊይ ተመሥርቶ በሔግ ዴንጋጌዎች ተፇጻሚነት የተነሳ 

የላሊ አገር ዛግነት ያገኘ ኢትዮጵያዊ፤ 

ሀ/ ባገኘው የላሊ አገር ዛግነት መብቶች መጠቀም ከጀመረ፣ ወይም 

ሇ/ በአንዴ ዓመት ጊዛ ውስጥ ያገኘውን የላሊ አገር ዛግነት ትቶ በኢትዮጵያዊነቱ 

 ብቻ ሇመቀጠሌ መምረጡን ሇባሇሥሌጣኑ ካሊሳወቀ ዛግነቱን በፇቃደ እንዯተወ 

 ይቆጠራሌ። 

4. ከኢትዮጵያ ዛግነቱ በተጨማሪ የላሊ አገር ዛግነት ይዝ የተገኘ ሰው በዙህ አንቀጽ 

ንዐስ አንቀጽ (2) ወይም (3) ዴንጋጌዎች መሠረት የኢትዮጵያ ዛግነቱ ቀሪ 

እስከሚሆን ዴረስ የኢትዮጵያ ዛግነት ብቻ እንዲሇው ሆኖ ይቆጠራሌ፡፡ 

21. ዛግነትን ማጣት በተጋቢና በሌጆች ዛግነት ሊይ የሚያስከተሇው ውጤት 

የኢትዮጵያ ዛግነትን ማጣት በዙያ ሰው የትዲር ጓዯኛና ሌጆች ዛግነት ሊይ 

የሚያስከትሇው ውጤት አይኖርም። 

22. የኢትዮጵያ ዛግነትን መሌሶ ስሇ ማግኘት  

1. አስቀዴሞ ኢትዮጵያዊ የነበረና በሔግ የላሊ አገር ዛግነት ያገኘ ሰው፤ 
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ሀ/ ወዯ ኢትዮጵያ ተመሌሶ በመምጣት መዯበኛ መኖሪያውን በኢትዮጵያ ውስጥ   

 ከመሠረተ፤ 

ሇ/ ይዝት የነበረውን የላሊ አገር ዛግነት ከተወ፤ አና 

ሏ/ ዛግነቱ እንዱመሇስሇት ሇባሇሥሌጣኑ ካመሇከተ፤ የኢትዮጵያ ዛግነቱን መሌሶ 

 ያገኛሌ። 

2. የዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /1/ ዴንጋጌ በዙህ አዋጅ አንቀጽ 20(2) መሠረት 

የኢትዮጵያ ዛግነቱን አጥቶ ሇነበረ ሰውም ተፇጸሚ ይሆናሌ፡፡ 

ክፌሌ አምስት 

ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች 

23. ስሇ ዛግነት ጉዲይ ኮሚቴ 

1. የሚከተለትን አባሊት የያ የዛግነት ጉዲይ ኮሚቴ ይቋቋማሌ፤ 

ሀ/ የባሇሥሌጣኑ ተወካይ ............. ሰብሳቢ 

ሇ/ የውጭ ጉዲይ ሚኒስቴር ተወካይ ....... አባሌ 

ሏ/ የፌትህ ሚኒስቴር111 ተወካይ .............    “ 

መ/ የፋዳራሌ ፕሉስ ኮሚሽን ተወካይ ....... “ 

ሠ/ የባሇሥሌጣኑ ተወካይ ................ አባሌና ፀሏፉ 

2. ኮሚቴው የሚከተለት ሥሌጣንና ተግባሮች ይኖሩታሌ፣ 

ሀ/ የኢትዮጵያ ዛግነት በሔግ ሇማግኘት የሚቀርቡ ማመሌከቻዎችን የመመርመር፤ 

ሇ/ በዙህ አዋጅ አንቀጽ 20 መሠረት የኢትዮጵያ ዛግነቱን በፇቃደ እንዯተወ 

 የሚቆጠር ሰው የሚያቀርባቸውን ተቃራኒ ማስረጃዎች የመመርመር፤ 

ሏ/ የኢትዮጵያ ዛግነትን መሌሶ ሇማግኘት ማመሌከቻ ሲቀርብ በዙህ አዋጅ   

 አንቀጽ 22 የተዯነገጉት ሁኔታዎች መሟሊታቸውን የማረጋገጥ፡፡ 

3. ኮሚቴው በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) መሠረት አንዴን ጉዲይ የሚያየው 

በባሇሥሌጣኑ ሲመራሇት ነው፡፡ ኮሚቴው የዯረሰበትንም ግኝትና የውሳኔ ሃሳብ 

ሇባሇሥሌጣኑ ያቀርባሌ፤ 

4. ኮሚቴው ሇሥራው ባስፇሇገ መጠን ይሰበሰባሌ፤ 

5. ከኮሚቴው አባሊት ከግማሽ በሊይ ከተገኙ ምሌዓተ ጉባዔ ይኖራሌ፤  

                                                           
111 በ22/62(2008) አ.943 መሰረት የፋዳራሌ ጠቅሊይ አቃቤ ህግ በሚሌ ይነበብ፡፡ 
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6. የኮሚቴው የውሳኔ ሀሳብ በዴምጽ ብሌጫ ያሌፊሌ፤ ሆኖም ዴምጽ እኩሌ በእኩሌ 

የተከፇሇ እንዯሆነ ሰብሳቢው ዴምጽ የሰጠበት ወገን ሃሳብ የኮሚቴው ሃሳብ ሆኖ 

ያሌፊሌ፡፡ 

7. የዙህ አንቀጽ ዴንጋጌዎች እንዯተጠበቁ ሆኖ ኮሚቴው የራሱን የስብሰባ ሥነ 

ሥርዓት ዯንብ ሉያወጣ ይችሊሌ። 

24. ዯንብና መመርያ የማውጣት ሥሌጣን   

1. ይህን አዋጅ በሚገባ ሇማስፇጸም የሚያስፇሌጉ ዯንቦችን የሚኒስትሮች ምክር ቤት 

ሉያወጣ ይችሊሌ፡፡  

2. ይህን አዋጅ በሚገባ ሇማስፇጸም የሚያስፇሌጉ ዜርዜር መመሪያዎችን ባሇሥሌጣኑ 

ሉያወጣ ይችሊሌ። 

25. የተሻረ ህግ 

የ1922 የኢትዮጵያ ዛግነት ሔግ (እንዯተሻሻሇ) በዙህ አዋጅ ተሽሯሌ።  

26. የመሸጋገርያ ዴንጋጌ 

ይህ አዋጅ እስከጸናበት ቀን ዴረስ በቀዴሞው የዛግነት ሔግ መሠረት የኢትዮጵያ ዛጋ 

የነበረ ማንኛውም ሰው የኢትዮጵያ ዛጋ እንዯሆነ ይቀጥሊሌ።  

27. አዋጁ የሚጸናበት ጊዛ 

ይህ አዋጅ ከታህሣሥ 13 ቀን 1996 ዓ.ም ጀምሮ የጸና ይሆናሌ፡፡  

አዱስ አበባ ታህሣሥ 13 ቀን 1996 ዓ.ም 

ግርማ ወሌዯጊዮርጊስ 

የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ፔሬዙዲንት 
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ዯንብ ቁጥር 114/1997 

የኢሚግሬሽን ዯንብ 

የሚኒስትሮች ምክር ቤት የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ አስፇጻሚ አካሊትን 

ሥሌጣንና ተግባር ሇመወሰን በወጣው አዋጅ ቁጥር 4/1987 አንቀጽ 5 እና በኢሚግሬሽን 

አዋጅ ቁጥር 354/1995 አንቀጽ 21 መሠረት ይህን ዯንብ አውጥቷሌ፡፡ 

ክፌሌ አንዴ 

ጠቅሊሊ 

1. አጭር ርዕስ 

ይህ ዯንብ “የኢሚግሬሽን የሚኒስትሮች ምክር ቤት ዯንብ ቁጥር 114/1997” ተብል 

ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡ 

2. ትርጓሜ 

የቃለ አገባብ ላሊ ትርጉም የሚያሰጠው ካሌሆነ በስተቀር በዙህ ዯንብ ውስጥ፤ 

1. “የቤተሰብ አባሌ” ማሇት የአንዴ ሰው የትዲር ጓዯኛ ወይም በሥሩ የሚተዲዯር ሌጅ 

ወይም ጥገኛ የሆነ ላሊ ሰው ነው፤ 

2. “መዯበኛ መኖሪያ ቦታ” ማሇት በኢትዮጵያ የፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 183 

የተዯነገገውን ትርጓሜ የሚያሟሊ የአንዴ ሰው መኖሪያ ቦታ ነው፤ 

3. “ባሇሥሌጣን” ማሇት የዯህንነት፣ የኢሚግሬሽንና የስዯተኞች ጉዲይ ባሇሥሌጣን 

ነው፡፡112 

4. “ሚኒስቴር” ማሇት የውጭ ጉዲይ ሚኒስቴር ነው፤ 

5. “አዋጅ” ማሇት የኢሚግሬሽን አዋጅ ቁጥር 354/1995 ነው። 

ክፌሌ ሁሇት 

ስሇጉዝ ሰነድች አሰጣጥ ሁኔታ 

3. የዱፔልማቲክ ፒስፕርት 

1. የዱፔልማቲክ ፒስፕርት ሇሚከተለት ይሰጣሌ፤  

                                                           
112 ይህ ባሇስሌጣን የተቋቋመበት አዋጅ ቁጥር 6/1988 አዋጅ ቁጥር 804/2005 ተሸሮ መስሪያ ቤቱ በበብሓራዊ 
መረጃ እና ዯህንነት አገሌግልት ተተክቷሌ፡፡ 
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ሀ/ በውጭ አገር በኢትዮጵያ ኤምባሲዎች እና ቋሚ መሌዕክተኛ ወይም ቆንስሊ 

 ጽሔፇት ቤቶች ሇሚመዯቡ አምባሳዯሮች፣ የዱፔልማቲክ ወኪልች፣ አታሼዎች፣ 

 የቆንስሊ ወኪልች እና ሇነዙሁ የትዲር ጓድች፤ 

ሇ/ የኢትዮጵያ መንግሥትን በመወከሌ በጉባዔ ወይም በስብሰባ ሇመሳተፌ ወይም 

 ሇላሊ የመንግሥት ሥራ ወዯ ውጭ አገር ሇሚሄደ ዯረጃቸው ሚኒስቴሩ 

 በሚያወጣው መመሪያ ሇሚወሰን መሌዕክተኞች፤ 

ሏ/ በሌዩ ሌዩ ምክንያት ወዯ ውጭ አገር ሇሚሄደ ዯረጃቸው ሚኒስቴሩ 

በሚያወጣው  መመሪያ ሇሚወሰን የመንግሥት ባሇሥሌጣኖች፤ 

መ/ በዓሇም አቀፌና አህጉራዊ ዴርጅቶች ሇሚሠሩና የዱፔልማቲክ ዯረጃ ሊሊቸው 

 ኢትዮጵያውያን እና ሇነዙሁ የትዲር ጓዯኞች፤ 

ሠ/ ሚኒስቴሩ በሚያወጣው መመሪያ መሠረት ከፌተኛ ክብር ሇሚሰጣቸው 

ሰዎች፡፡ 

2. የዱፔልማቲክ ፒስፕርት እንዱሰጥ ጉዲዩ የሚመሇከተው መሥሪያ ቤት ወይም 

እንዯ ሁኔታው አመሌካቹ ራሱ ሇሚኒስቴሩ በሚያቀርበው ማመሌከቻ ሊይ 

የዱፔልማቲክ ፒስፕርት ሇማሰጠት የሚያበቃው ምክንያት በግሌጽ መጠቀስ 

አሇበት። 

4. ሰርቪስ ፒስፕርት 

1. ሰርቪስ ፒስፕርት ሇሚከተለት ይሰጣሌ፤ 

ሀ/ በኢትዮጵያ ኤምባሲዎች እና ቋሚ መሌክተኛ ወይም ቆንስሊ ጽ/ቤቶች 

 በሠራተኛነት ሇሚመዯቡ ኢትዮጵያውያን፤ 

ሇ/ በዙህ ዯንብ አንቀጽ 3 ሊሌተመሇከቱና ሇመንግሥት ሥራ ወዯ ውጭ አገር 

 ሇሚሄደ ኢትዮጵያውያን፤  

ሏ/ በዙህ ዯንብ አንቀጽ 3 ንዐስ አንቀጽ 1(ሀ) መሠረት የዱፔልማቲክ ፒስፕርት 

 ሇተሰጣቸው ሰዎች ቤተሰብ አባሊት፤ 

መ/ በዓሇም አቀፌና አህጉራዊ ዴርጅቶች ውስጥ ሇሚሠሩና ኢትዮጵያዊ ሇሆኑ 

ዓሇም  አቀፌ ሲቪሌ ሠራተኞች እና ሇነዙሁ የትዲር ጓዯኞች፤ 

2. ሰርቪስ ፒስፕርት እንዱሰጥ ጉዲዩ የሚመሇከተው መሥሪያ ቤት ወይም እንዯ 

ሁኔታው አመሌካቹ ራሱ ሇሚኒስቴሩ በሚያቀርበው ማመሌከቻ ሊይ ሰርቪስ 

ፒስፕርት ሇማሰጠት የሚያበቃው ምክንያት በግሌጽ መጠቀስ አሇበት፡፡ 
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5. መዯበኛ ፒስፕርት 

መዯበኛ ፒስፕርት ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ሲያመሇከት ይሰጣሌ፡፡ 

6. የሏጂና ኡምራ ፒስፕርት 

ሇሏጂና ኡምራ ፀልት ተጓዦች አስፇሊጊ ሆኖ ሲገኝ የሏጂና ኡምራ ፒስፕርት ሉሰጥ 

ይችሊሌ። 

7. የውጭ አገር ሰው ፒስፕርት 

የውጭ አገር ሰው ፒስፕርት በኢትዮጵያ ነዋሪ ሇሆነና ከአገሩ መንግሥት የጉዝ ሰነዴ 

ሇመቀበሌ ሊሌቻሇ የውጭ አገር ሰው ወይም ዛግነት ሇላሇው ሰው ይሰጣሌ፡፡ 

8. የይሇፌ ሰነዴ 

የይሇፌ ሰነዴ ፒስፕርት ሇላሇውና ከውጭ ወዯ አገሩ ሇሚመሇስ ኢትዮጵያዊ 

ይሰጣሌ። 

9. አስቸኳይ የጉዝ ሰነዴ 

1. አስቸኳይ የጉዝ ሰነዴ ከኢትዮጵያ ሇሚወጣና ከአገሩ መንግሥት የጉዝ ሰነዴ 

ሇመቀበሌ ሊሌቻሇ የውጭ አገር ሰው ወይም ዛግነት ሇላሇው ሰው ይሰጣሌ። 

2. የአስቸኳይ የጉዝ ሰነዴ የሚያገሇግሇው ሇአንዴ ጊዛ መውጫ ብቻ ነው፡፡ 

10. የስዯተኞች የጉዝ ሰነዴ 

1. የስዯተኞች የጉዝ ሰነዴ ኢትዮጵያ ውስጥ በስዯተኛነት ሇታወቁ ሰዎች ይሰጣሌ፡፡ 

2. የስዯተኞች የጉዝ ሰነዴ ሇመውጫ ብቻ ወይም ሇዯርሶ መሌስ ሉሰጥ ይችሊሌ፡፡ 

11. የጉዝ ሰነድች ፀንተው ስሇሚቆዩበት ጊዛ 

1. የጉዝ ሰነድች ፀንተው የሚቆዩበት ጊዛ እንዯሚከተሇው ይሆናሌ፤ 

ሀ/ የዱፔልማቲክ ፒስፕርት ……....... አምስት ዓመት 

ሇ/ ሰርቪስ ፒስፕርት ........................ አምስት ዓመት 

ሏ/ መዯበኛ ፒስፕርት ...................... አምስት ዓመት 

መ/ የሏጂና ኡምራ ፒስፕርት .......... አንዴ ዓመት 

ሠ/ የውጭ አገር ሰው ፒስፕርት ....... አንዴ ዓመት 

ረ/ የይሇፌ ሰነዴ ............................... እስከ ስዴስት ወር 

ሰ/ አስቸኳይ የጉዝ ሰነዴ ................... እስከ ሦስት ወር 

ሸ/ የስዯተኞች የጉዝ ሰነዴ ................... አንዴ ዓመት 
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2. የጉዝ ስነዴ ሲጠፊ፣ ሲበሊሽ ወይም ፀንቶ የሚቆይበት ጊዛ ሲያበቃ በአዱስ የጉዝ 

ሰነዴ እንዱተካ መጠየቅ ይቻሊሌ። 

12. የጉዝ ሰነድች ዜግጅት 

1. የሁለንም ዓይነት የጉዝ ሰነድች ቅርጽና ይት የመወስንና የማሳተም ኃሊፉነት 

የባሇሥሌጣኑ ይሆናሌ። ሆኖም የዱፔልማቲክና ሰርቪስ ፒስፕርቶችን በሚመሇከት 

ባሇሥሌጣኑ በቅዴሚያ ከሚኒስቴሩ ጋር መመካከር አሇበት፡፡ 

2. የዱፔልማቲክና ሰርቪስ ፒስፕርቶች የሚሰጡት በሚኒስቴሩ ቢሆንም ሇእያንዲንደ 

አመሌካች ሇመስጠት የሚጋጁት በባሇሥሌጣኑ ይሆናሌ፡፡ 

ክፌሌ ሦስት 

ስሇቪዚዎች አሰጣጥ ሁኔታ 

13. ጠቅሊሊ 

በዙህ ዯንብ መሠረት ማንኛውም የመግቢያ ቪዚ ከመሰጠቱ በፉት ጠያቂው በአዋጁ 

አንቀጽ 5 መሠረት ቪዚ የሚያስከሇከሇው ሁኔታ አሇመኖሩ መረጋገጠ አሇበት። 

14. የዱፔልማቲክ ቪዚ 

1. ዱፔልማቲክ ቪዚ ሇሚከተለት የውጪ ሀገር ሰዎች ይሰጣሌ፤ 

ሀ/ በኢትዮጵያ በሚገኙ የውጭ አገር ኤምባሲዎች እና ቋሚ መሌእክተኛ ወይም 

 ቆንስሊ ጽሔፇት ቤቶች የዱፔልማቲክ ወኪልች፣ አታሼዎች፣ የቆንስሊ ወኪልች 

 እና ሇሚመዯቡ አምባሳዯሮች፣ ሇእነዙሁ የትዲር ጓዯኞች፣ 

ሇ/ የዱፔልማቲክ ዯረጃ ሊሊቸው ተቀማጭነታቸው በኢትዮጵያ የሆኑ የዓሇም 

 አቀፊዊና አህጉራዊ ዴርጅቶች ኃሊፉዎችና ሇእነዙሁ የትዲር ጓዯኞች፣ 

ሏ/ ሇመንግሥት ሥራ ጉዲይ ወዯ ኢትዮጵያ ሇሚገቡ ወይም ኢትዮጵያን 

አቋርጠው  ወዯ ላሊ አገር ሇሚሄደ የዱፔልማቲክ ፒስፕርት ሇያዘ የውጭ 

አገር ሰዎች። 

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /1/ መሠረት ዱፔልማቲክ ቪዚ የሚሰጠው ከጠያቂው 

አገር የውጭ ጉዲይ መሥሪያ ቤት፣ ኤምባሲ፣ ቋሚ መሌዕክተኛ ወይም ቆንስሊ 

ጽሔፇት ቤት ወይም ከሚመሇከተው ዓሇም አቀፊዊ ወይም አህጉራዊ ዴርጅት 

የዱፔልማቲክ ኖት ሲቀርብ ነው። 

15. ሰርቪስ ቪዚ 
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1. ሰርቪስ ቪዚ ሇሚከተለት የውጭ አገር ሰዎች ይሰጣሌ፤ 

ሀ/ በኢትዮጵያ በሚገኙ የውጭ አገር ኤምባሲዎች እና ቋሚ መሌእክተኛና ቆንስሊ 

 ጽሔፇት ቤቶች ውስጥ በቋሚነት ተመዴበው ሇሚሰሩና ሰርቪስ ፒስፕርት     

ሇያዘ ሠራተኞችና ሇቤተሰቦቻቸው አባሊት፤ 

ሇ/ ተቀማጭነታቸው ኢትዮጵያ ውስጥ በሆኑ ዓሇም አቀፊዊ ወይም አህጉራዊ 

 ዴርጅቶች ውስጥ ተመዴበው ሇሚሠሩ የዓሇም አቀፌ ሲቪሌ ሠራተኞች እና 

 ሇቤተሰቦቻቸው አባሊት፤ 

ሏ/ ሇመንግሥት ሥራ ጉዲይ ወዯ ኢትዮጵያ ሇሚገቡ ወይም ኢትዮጵያን 

አቋርጠው  ወዯ ላሊ አገር ሇሚሄደ ሰርቪስ ፒስፕርት ሇያዘ የውጭ አገር 

ሰዎች፤ 

መ/ በዙህ ዯንብ አንቀጽ 14(1) (ሀ) እና (ሇ) መሠረት የዱፔልማቲክ ቪዚ 

ሇሚሰጣቸው  ሰዎች ቤተሰብ አባሊት። 

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት ሰርቪስ ቪዚ የሚሰጠው ከጠያቂው አገር 

የውጭ ጉዲይ መሥሪያ ቤት፣ ኢምባሲ፣ ቋሚ መሌዕክተኛ ወይም ቆንስሊ ጽሔፇት 

ቤት ወይም ከሚመሇከተው ዓሇም አቀፊዊ ወይም አህጉራዊ ዴርጅት የዱፔልማቲክ 

ኖት ሲቀርብ ነው። 

16. የስራ ቪዚ 

1. የሥራ ቪዚ በሚከተለት ምክንያቶች ወዯ ኢትዮጵያ ሇሚመጡ የውጭ አገር ሰዎች 

ይሰጣሌ፤ 

ሀ/ በኢንቨስትመንት ሥራ ሇመሰማራት፤ 

ሇ/ የሥራ ፇቃዴን በሚመሇከት አግባብ ባሇው ሔግ የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ፣ 

 በማንኛውም የሥራ መስክ ተቀጥረው ሇመሥራት፤ 

ሏ/ ከውጭ አገር መንግሥት፣ ከዓሇም አቀፌ ወይም አህጉራዊ ዴርጅት ወይም 

 መንግሥታዊ ካሌሆነ ዴርጅት ጋር በተዯረገ ስምምነት መሠረት የተሇያዩ 

 ሥራዎች ሇመሥራት፤ 

መ/ ሇበጎ አዴራጎት ሥራ ያሇዯመወዜ ሇማገሌገሌ፤ 

ሠ/ ኢትዮጵያ ውስጥ በሚካሄዴ ሲምፕዙየም፣ ኢግዙቢሽን፣ ዓውዯ ጥናት ወይም  

 በመሳሰለት ዜግጅቶች ሇመሳተፌ ወይም ሥሌጠና ሇመስጠት፤ 

ረ/ ሇጥናትና ምርምር፤ 
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ሰ/ ሇመገናኛ ብዘኃን ሥራ። 

2. የሥራ ቪዚ ሇአንዴ ጊዛ መግቢያ ወይም ሇብዘ ጊዛ መመሊሇሻ እንዱያገሇግሌ 

ሉሰጥ ይችሊሌ። 

17. የመኖሪያ ቪዚ 

የመኖሪያ ቪዚ የሚሰጠው ሇሚከተለት ይሆናሌ፤ 

1. በኢትዮጵያ ውስጥ ሇመኖር ሇሚመጡ በኢትዮጵያዊያን ጉዱፇቻ ሇተዯረጉ ወይም 

ከኢትዮጵያ ዛጎች ጋር የፀና ጋብቻ ሊሊቸው የውጭ አገር ሰዎችና ሇቤተሰቦቻቸው 

አባሊት፤ 

2. ኢትዮጵያ ውስጥ እንዱኖሩ ቋሚ የመኖሪያ ፇቃዴ ሇተሰጣቸው የውጭ አገር ሰዎች 

ቤተሰብ አባሊት፤  

3. ጥቅም የሚያገኙበትን ማናቸውንም ሥራ ሳይሠሩና ሇአገሪቱ ሸክም ሳይሆኑ 

በኢትዮጵያ ውስጥ ሇመኖር ሇሚመጡ የውጭ አገር ሰዎችና ሇቤተሰቦቻቸው 

አባሊት። 

18. የቱሪስት ቪዚ 

1. የቱሪስት ቪዚ የሚሰጠው ሇጉብኝት ወዯ ኢትዮጵያ ሇሚመጡ የውጭ አገር ሰዎች 

ይሆናሌ፡፡ 

2. የቱሪስት ቪዚ ከመሰጠቱ በፉት በአዋጁ አንቀጽ 3(2) የተዯነገጉት ሁኔታዎች 

መሟሊታቸው መረጋገጥ አሇበት፡፡ 

3. የቱሪስት ቪዚ ሇአንዴ ጊዛ መግቢያ ወይም ሇብዘ ጊዛ መመሊሇሻ እንዱያገሇግሌ 

ሉሰጥ ይችሊሌ፡፡ 

4. በቱሪስት ቪዚ ወዯ ኢትዮጵያ የገባ ማንኛውም የውጭ አገር ሰው በኢትዮጵያ 

ውስጥ ማናቸውንም ሥራ እንዱሠራ አይፇቀዴሇትም፡፡ 

19. የትራንዙት ቪዚ 

1. የትራንዙት ቪዚ የሚሰጠው ኢትዮጵያን አቋርጦ ወዯላሊ አገር ሇሚሄዴ የውጭ 

አገር ሰው ነው፡፡ 

2. የትራንዙት ቪዚ ከመሰጠቱ በፉት በአዋጁ አንቀጽ 3(2) የተዯነገጉት ሁኔታዎች 

መሟሊታቸው መረጋገጥ አሇበት፡፡  

3. የትራንዙት ቪዚ ሇአንዴ ጊዛ ወይም ሇዯርሶ መሌስ ትራንዙት እንዱያገሇግሌ 

ተዯርጎ ሉሰጥ ይችሊሌ፡፡ 
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20. የተማሪ ቪዚ 

1. የተማሪ ቪዚ የሚሰጠው ሇትምህርት ወይም ሇሥሌጠና ወዯ ኢትዮጵያ ሇሚመጣ 

የውጭ አገር ሰው ይሆናሌ፡፡ 

2. የተማሪ ቪዚ ከመሰጠቱ በፉት፣  

ሀ/ በኢትዮጵያ ውስጥ ትምህርቱን ወይም ሥሌጠናውን የሚሰጠው የትምህርት 

ተቋም  የተቀበሇው ስሇመሆኑ፣ እና 

ሇ/ የትምህርትና የመኖሪያ ወጪው ስሇሚሸፇንበት ሁኔታ፣ የሚገሌጽ ማረጋገጫ 

 ጠያቂው ማቅረብ አሇበት፡፡  

21. ቪዚዎች ፀንተው ስሇሚቆዩበት ጊዛ 

1. የዱፔልማቲክና ሰርቪስ ቪዚዎች ፀንተው የሚቆዩበት ጊዛ ሚኒስቴሩ በሚያወጣው 

መመሪያ መሠረት ይወሰናሌ፡፡ 

2. ላልች ቪዚዎች ፀንተው የሚቆዩበት ጊዛ ባሇሥሌጣኑ በሚያወጣው መመሪያ 

መሠረት ይወሰናሌ፡፡ 

ክፌሌ አራት 

የጉዝ ሰነድችንና ቪዚዎችን ሇማግኘት ስሇሚቀርብ ማመሌከቻ 

22. የጉዝ ሰነድችን ሇማግኘት ስሇሚቀርብ ማመሌከቻ 

1. የዱፔልማቲክና ሰርቪስ ፒስፕርት ሇማግኘት ማመሌከቻ የሚቀርበው ሇሚኒስቴሩ 

ይሆናሌ፡፡ ሚኒስቴሩ ማመሌከቻውን መርምሮ ፒስፕርቱ እንዱሰጥ ሲወስን በዙህ 

ዯንብ አንቀጽ 12 መሠረት ሇፒስፕርቱ ዜግጅት የሚያስፇሌጉ መረጃዎችን 

ሇባሇሥሌጣኑ ያስተሊሌፊሌ፡፡ 

2. የይሇፌ ሰነዴ ሇማግኘት ማመሌከቻ የሚቀርበው ሇኢትዮጵያ ኤምባሲዎችና ቆንስሊ 

ጽሔፇት ቤቶች ይሆናሌ፡፡  

3. የዙህ ዯንብ አንቀጽ 24 ዴንጋጌዎች እንዯተጠበቁ ሆኖ ላልች የጉዝ ሰነድችን 

ሇማግኘት ማመሌከቻ የሚቀርበው ሇባሇሥሌጣኑ ይሆናሌ፡፡ 

4. የጉዝ ሰነድችን ሇማግኘት የሚቀርብ ማመሌከቻ ሇዙሁ ዓሊማ በተጋጀ ቅጽ 

ተሞሌቶና አግባብ ባሇው አካሌ ከተሰጠ መታወቂያ ወረቀት ጋር ተያይዝ መቅረብ 

አሇበት፡፡ 

5. አመሌካቹ በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (4) ከተመሇከቱት በተጨማሪ ፍቶግራፈንና 

የጣት አሻራውን መስጠት አሇበት፡፡ 
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23. ቪዚዎችን ሇማግኘት ስሇሚቀርብ ማመሌከቻ 

1. የዱፔልማቲክና ሰርቪስ ቪዚዎች ሇማግኘት ማመሌከቻዎች የሚቀርቡት 

ሇሚኒስቴሩ ወይም ሇኢትዮጵያ ኤምባሲዎችና ቆንስሊ ጽሔፇት ቤቶች ይሆናሌ፡፡ 

2. ላልች ቪዚዎችን ሇማግኘት ማመሌከቻዎች የሚቀርቡት ሇባሇሥሌጣኑ ወይም 

ሇኢትዮጵያ ኤምባሲዎች እና ቆንስሊ ጽ/ቤቶች ይሆናሌ። 

3. ቪዚን ሇማግኘት የሚቀርብ ማመሌከቻ ሇዙሁ ዓሊማ በተጋጀ ቅጽ ተሞሌቶና ከጸና 

የጉዝ ሰነዴን እንዯአስፇሊጊነቱ ከጸና የጤና የምስክር ወረቀት ጋር ተያይዝ መቅረብ 

አሇበት። 

24. የኢትዮጵያ ኤምባሲዎችና ቆንስሊ ጽሔፇት ቤቶች የጉዝ ሰነድችንና ቪዚዎችን 

ስሇሚሰጡበት ሁኔታ 

1. የኢትዮጵያ ኤምባሲዎችና ቆንስሊ ጽሔፇት ቤቶች፣ 

ሀ/ በዙህ ዯንብ አንቀጽ 8 መሠረት የይሇፌ ስነዴ ይሰጣለ፤ 

ሇ/ ከይሇፌ ሰነዴ እና ከዱፔልማቲክና ሰርቪስ ፒስፕርቶች በስተቀር ላልች የጉዝ 

 ሰነድችን በሚመሇከት የሚቀርቡሊቸውን ማመሌከቻዎች ተቀብሇው 

 መሟሊታቸውን ሲያረጋግጡ ሇባሇሥሌጣኑ ያስተሊሌፊለ፤ የጉዝ ሰነድቹ 

 በባሇሥሌጣኑ ተጋጅተው ሲሊኩሊቸውም ሇአመሌካቾቹ ይሰጣለ። 

2. የኢትዮጵያ ኤምባሲዎችና ቆንስሊ ጽሔፇት ቤቶች የዙህን ዯንብ ዴንጋጌዎችና 

በዙህ ዯንብ አንቀጽ 38 መሠረት በሚኒስቴሩና በባሇሥሌጣኑ የወጡ 

መመሪያዎችን በመከተሌ ቪዚዎችን ይሰጣለ። 

3. የዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) ዴንጋጌ ቢኖርም የኢትዮጵያ ኤምባሲዎችና 

ቆንስሊ ጽሔፇት ቤቶች የመኖሪያ ቪዚ ወይም የተማሪ ቪዚ ከመስጠታቸው በፉት 

የባሇሥሌጣኑን ስምምነት ማግኘት አሇባቸው። 

25. በመግቢያ በሮች ሊይ ቪዚ ስሇሚሰጥበት ሁኔታ 

በመግቢያ በሮች ሊይ ቪዚ ሇመስጠት የሚያስችለ ሁኔታዎች በዙህ ዯንብ አንቀጽ 38 

መሠረት ሚኒስቴሩና ባሇሥሌጣኑ በሚያወጧቸው መመሪያዎች ይወስናለ። 

ክፌሌ አምስት 

ስሇውጭ አገር ሰዎች ምዜገባና መኖሪያ ፇቃዴ 

26. ስሇምዜገባ 
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1. በአዋጁ አንቀጽ 13 መሠረት ሇምዜገባ የሚቀርብ ማንኛውም የውጭ አገር ሰው 

ማመሌከቻውን ሇዙሁ ዓሊማ በተጋጀ ቅጽ ሞሌቶ ከሚከተለት ጋር አያይዝ 

የማቅረብ እና የሚቀርብሇትን ጥያቄ በትክክሌ የመመሇስ ግዳታ አሇበት፤ 

ሀ/ እንዯአግባቡ የጸና የጉዝ ሰነዴ፤ 

ሇ/ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖርበትን ወይም ከጠና ቀናት በሊይ ኢትዮጵያ ውስጥ    

 የሚቆይበትን ምክንያት የሚያረጋግጥ ማስረጃ፤ እና  

ሏ/ ባሇሥሌጣኑ በሚያወጣው መመሪያ መሠረት የሚጠየቁ ላልች መረጃዎችና    

 ሰነድች። 

2. አመሌካቹ በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) ከተመሇከቱት በተጨማሪ ፍቶግራፈን 

መስጠት አሇበት። 

27. ስሇመኖሪያ ፇቃዴ 

1. በዙህ ዯንብ በአንቀጽ 26 መሠረት የተመገበ ማንኛውም የውጭ አገር ሰው በዙህ 

ዯንብ መሠረት የሚጠየቀውን የመኖሪያ ፇቃዴ አገሌግልት ክፌያ ከፇጸመ በኋሊ 

እንዯሁኔታው በዙህ ዯንብ አንቀጽ 28 ወይም 29 መሠረት ቋሚ ወይም ጊዛያዊ 

የመኖሪያ ፇቃዴ ይሰጠዋሌ።  

2. የመኖሪያ ፇቃዴ የተሰጠው ማንኛውም የውጭ አገር ሰው በምዜገባ ወቅት 

ባስመገባቸው መረጃዎች ሊይ በተሇይም የስም፣ የዛግነት፣ የሥራ፣ የጋብቻ ወይም 

የሥራ ወይም የመኖሪያ አዴራሻ ሇውጥ ሲኖር ሇውጡ ባጋጠመ በ30 ቀናት ውስጥ 

ሇባሇሥሌጣኑ ማስታወቅ አሇበት፡፡  

3. አግባብ ባሊቸው ባሇሥሌጣኖች በሚጠየቅበት ጊዛ ማንኛውም የውጭ አገር ሰው 

እንዯአግባቡ የመኖሪያ ፇቃደን፣ በአዋጁ አንቀጽ 14(2) የተመሇከተውን 

የመታወቂያ ወረቀት ወይም ወዯ ኢትዮጵያ የገባበትን የጉዝ ሰነዴ የማቅረብ ግዳታ 

አሇበት። 

28. ስሇቋሚ የመኖሪያ ፇቃዴ 

1. በዙህ ዯንብ አንቀጽ 17 ንዐስ አንቀጽ (1) ወይም (2) መሠረት በመኖሪያ ቪዚ ወዯ 

ኢትዮጵያ ሇገቡ የውጭ አገር ሰዎች ቋሚ የመኖሪያ ፇቃዴ ይሰጣሌ፡፡ 

2. የዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) እንዯተጠበቀ ሆኖ፣  

ሀ/ መዯበኛ መኖሪያውን ኢትዮጵያ ውስጥ ሇመሠረተና ማመሌከቻውን 

እስከቀረበበት  ቀን ዴረስ ቢያንስ ሇሦስት ዓመታት በኢትዮጵያ ውስጥ ሇኖረ፣ 
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ሇ/ እራሱንና ቤተሰቡን ሇማስተዲዯር የሚያስችሌ ሔጋዊ የገቢ ምንጭ ሊሇው፣ እና 

ሏ/ መሌካም ሥነ ምግባር ሊሇው፣ የውጭ አገር ሰው ቋሚ የመኖሪያ ፇቃዴ ሉሰጥ 

 ይችሊሌ፡፡ 

3. የዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) ዴንጋጌ ቢኖርም ከኢትዮጵያ ዛጋ ጋር የፀና 

ጋብቻ የፇጸመ የውጭ አገር ሰው ጋብቻው ከተፇጸመ ከአንዴ ዓመት ያሊነሰ ጊዛ 

የሞሊው ከሆነ ቋሚ የመኖሪያ ፇቃዴ ሉሰጠው ይችሊሌ፡፡ 

4. በኢትዮጵያ ውስጥ በኢንቨስትመንት ወይም በበጎ አዴራጎት ሥራ ሊይ የተሠማራ 

ወይም ሇኢትዮጵያ ከፌተኛ አስተዋጽኦ ያበረከተ ወይም ሉያበረክት ይችሊሌ 

ተብል የሚገመት የውጭ አገር ሰው በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 2(ሀ) 

የተመሇከተውን የጊዛ ገዯብ ባያሟሊም ቋሚ የመኖሪያ ፇቃዴ ሉሰጠው ይችሊሌ፡፡ 

5. ቋሚ የመኖሪያ ፇቃዴ የተሰጠው የውጭ አገር ሰው አግባብ ባሊቸው ሔጎች 

መሠረት የሥራ ወይም የኢንቨስትመንት ፇቃዴ ይሰጠዋሌ። 

29. ጊዛያዊ የመኖሪያ ፇቃዴ ስሇሚሰጥበት ሁኔታ 

1. በዙህ ዯንብ አንቀጽ 27 መሠረት የተመገበና ቋሚ የመኖሪያ ፇቃዴ ሉሰጠው 

የማይችሌ ማንኛውም የውጭ አገር ሰው ጊዛያዊ የመኖሪያ ፇቃዴ ይሰጠዋሌ። 

2. ጊዛያዊ የመኖሪያ ፇቃዴ የሚያገሇግሇው ከተሰጠበት ቀን ጀምሮ ከአንዴ ዓመት 

ሊሌበሇጠ ጊዛ ሆኖ ከዙያ በሊይ መቆየት ካስፇሇገ ፀንቶ የሚቆይበት ጊዛ ሲያበቃ 

በአዱስ መተካት አሇበት፡፡ 

30. የመኖሪያ ፇቃዴ ስሇሚሰረዜበት ሁኔታ 

1. የመኖሪያ ፇቃደ የተገኘው ሏሰተኛ ማስረጃ በማቅረብ መሆኑ ሲታወቅ ሉሠረዜ 

ይችሊሌ፡፡ 

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /1/ ከተመሇከቱት በተጨማሪ ቋሚ የመኖሪያ ፇቃዴ 

በሚከተለት ላልች ምክንያቶች ሉሰረዜ ይችሊሌ፤ 

ሀ/ ባሇፇቃደ ኢትዮጵያን ሇቅቆ በውጭ አገር በተከታታይ ከአንዴ ዓመት በሊይ 

 ከኖረ፣ ወይም 

ሇ/ ፇቃደ የተገኘው የመኖሪያ ፇቃዴ ማግኘትን ሇማመቻቸት ሲባሌ ብቻ 

በተፇጸመ  ጋብቻ ምክንያት ሆኖ ከተገኘ፡፡ 

31. የመኖሪያ ፇቃዴን ስሇመመሇስ 
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የመኖሪያ ፇቃዴ የተሰጠው ማንኛውም የውጭ አገር ሰው ኢትዮጵያን ሇሇቄታው 

ሇቅቆ ሲሄዴ የተሰጠውን የመኖሪያ ፇቃዴ ሇባሇሥሌጣኑ መመሇስ ይኖርበታሌ። 

ክፌሌ ስዴስት 

ሇሌዩ ሌዩ አገሌግልቶች ስሇሚጠየቁ ክፌያዎች 

32. የክፌያዎች መጠን 

1. ሇጉዝ ሰነድች የሚከፇሇው የአገሌግልት ዋጋ ከዙህ ዯንብ ጋር በተያያው 

ሠንጠረዥ አንዴ የተመሇከተው ይሆናሌ። 

2. ሇቪዚ የሚከፇሇው የአገሌግልት ዋጋ ከዙህ ዯንብ ጋር በተያያው ሠንጠረዥ 

ሁሇት የተመሇከተው ይሆናሌ። 

3. ሇመኖሪያ ፇቃዴና ሌዩ ሌዩ መታወቂያዎች የሚከፇሇው የአገሌግልት ዋጋ ከዙህ 

ዯንብ ጋር በተያያው ሠንጠረዥ ሦስት የተመሇከተው ይሆናሌ፡፡ 

4. የጉዝ ሰነዴ፣ የመኖሪያ ፇቃዴ ወይም መታወቂያ ተበሊሽቶ ወይም ፀንቶ 

የሚቆይበት ጊዛ አብቅቶ በአዱስ ሲተካ የመዯበኛው 1 ሙለ ክፌያ ይፇጸማሌ፤ 

ሆኖም ጠፌቶ ሲተካ በመዯበኛው ክፌያ ሊይ 20 ፏርሰንት ተጨምሮ ይከፇሊሌ፡፡ 

5. በጉዝ ሰነዴ፣ በመኖሪያ ፇቃዴ ወይም በመታወቂያ ሊይ የተፇጠረን ስህተት 

ሇማረም የመዯበኛው ሙለ ክፌያ  ይፇጸማሌ፡፡ ሆኖም ስህተቱ የተፇጠረው 

በባሇሥሌጣኑ ምክንያት ከሆነ ክፌያ አይጠየቅም። 

6. የሚኒስትሮች ምክር ቤት የፊይናንስ ዯንብ ቁጥር 17/1989 የአንቀጽ 32 ዴንጋጌ 

ቢኖርም በዙህ አንቀጽ መሠረት ሇሚሰበሰብ ክፌያ በባሇሥሌጣኑ የተጋጀ ዯረስኝ 

ሉሰጥ ይችሊሌ፤ ሆኖም የተሰበሰበው ገንብ በተጠቀሰው ዯንብ አንቀጽ 35 

መሠረት ገቢ መዯረግ አሇበት፡፡ 

33. ከክፌያ ነፃ ስሇመሆን 

1. በዙህ ዯንብ አንቀጽ 32 መሠረት የሚጠየቁ ክፌያዎች በሔግ ወይም በዓሇም አቀፌ 

ውሌ መሠረት ከክፌያ ነጻ እንዱሆኑ የተዯረጉ ሰዎችን በሚመሇከት ተፇጸሚ 

አይሆኑም፡፡ 

2. በዙህ ዯንብ አንቀጽ 8 መሠረት በይሇፌ ስነዴ ወዯ አገሩ ሇመመሇስ የሚጠይቅና 

የመክፇሌ አቅም የላሇው ኢትዮጵያዊ ከክፌያ ነፃ ይሆናሌ፡፡ 

3. በዙህ ዯንብ አንቀጽ 9 መሠረት አስቸኳይ የጉዝ ሰነዴ እንዱሰጠው የሚጠይቅና 

የመክፇሌ አቅም የላሇው ሰው ከክፌያ ነፃ ይሆናሌ፡፡ 
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ክፌሌ ሰባት 

ስሇመግቢያና መውጫ በሮች እና ስሇኢምግሬሽን ቁጥጥር 

34. የመግቢያና የመውጫ በሮች 

1. ወዯ ኢትዮጵያ የመግቢያ ወይም ከኢትዮጵያ የመውጫ በሮች የሚከተለት 

ይሆናለ፤ 

ሀ/ በአየር ሲሆን፣ አዱስ አበባና ዴሬዲዋ፤ 

ሇ/ በየብስ ሲሆን፣ ሞያላ፣ ዯወላ፣ ጋሊፉ፣ መተማ ሁመራ፣ ኦሞራቴ፣ ቶጎ ውጫላና 

 ድል ኦድ፡፡ 

2. አስፇሊጊ ሆኖ ሲገኝ ባሇሥሌጣኑ ተጨማሪ በሮችን ሉከፌት ወይም ያለትን ሉጋ 

ይችሊሌ። 

35. በመግቢያና በመውጫ በሮች ሊይ ስሇሚዯረግ ቁጥጥር 

በአዋጁ አንቀጽ 16 መሠረት የተመዯበ የኢምግሬሽን ኦፉሰር ወዯ ኢትዮጵያ የሚገቡ 

ወይም ከኢትዮጵያ የሚወጡ ሰዎች በአዋጁ አንቀጽ 3 ወይም 6 የተመሇከቱትን 

ሁኔታዎች ማሟሊታቸውን ወይም እነዙህ ሁኔታዎች የማይመሇከቷቸው ከሆኑ ተገቢውን 

የመታወቂያ ወረቀት የያዘ መሆናቸውን በመግቢያና በመውጫ በሮች ሊይ 

ይቆጣጠራሌ። 

36. በሆቴልችና የእንግዲ ማረፉያ አገሌግልቶች ስሇሚዯረግ ቁጥጥር 

1. በኢትዮጵያ ነዋሪ ያሌሆነ ማንኛውም የውጭ አገር ሰው በማናቸውም ሆቴሌ ወይም 

የእንግዲ ማረፉያ አገሌግልት ሇማዯር ሲፇሌግ የጸና የጉዝ ሰነዴ በማቅረብ 

ባሇሥሌጣኑ በሚያጋጀው ፍርም መሠረት መመዜገብ አሇበት። 

2. ማንኛውም ሆቴሌ ወይም የእንግዲ ማረፉያ አገሌግልት በኢትዮጵያ ነዋሪ ያሌሆነ 

የውጭ አገር ስው ሲያስተናግዴ በ24 ሰዓት ውስጥ ሇባሇሥሌጣኑ ወይም 

ባሇሥሌጣኑ ሇወከሇው አካሌ ወይም በአቅራቢያው ሇሚገኝ ፕሉስ ጣቢያ ሪፕርት 

የማቅረብ ግዳታ አሇበት። 

3. በኢትዮጵያ ነዋሪ ያሌሆነ የውጭ አገር ሰውን ተቀብል በራሱ የእንግዲ ማረፉያ 

የሚያስተናግዴ ተቋም የተባሇውን ሰው የጉዝ ሰነዴ በመያዜ በ24 ሰዓት ውስጥ 

ሇባሇሥሌጣኑ ወይም ባሇሥሌጣኑ ሇወከሇው አካሌ ወይም በአቅራቢያው ሇሚገኝ 

ፕሉስ ጣቢያ ሪፕርት የማቅረብ ግዳታ አሇበት። 

ክፌሌ ስምንት 
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ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች 

37. ስሇሪኮርዴ አያያዜ 

በዙህ ዯንብ መሠረት ከሚሰጡ የጉዝ ሰነድችና ቪዚዎች እንዱሁም ከውጭ አገር ሰው 

ምዜገባና የመኖሪያ ፇቃዴ ጋር ተያይዝ በአመሌካቾች የሚቀርቡ መረጃዎች 

በኤላክትሮኒክስ መሣሪያዎች አማካይነት ሉወሰደና ሉያዘ ይችሊለ፡፡ 

38. መመሪያ ስሇማውጣት 

1. ሚኒስቴሩና ባሇሥሌጣኑ ይህን ዯንብ ሇማስፇጸም በየሥሌጣን ክሌሊቸው ዜርዜር 

መመሪያ ሇማውጣት ይችሊለ፡፡ 

2. ይህን አዋጅ113 ሇማስፇጸም የሚወጡ መመሪያዎች ሁለ በሥራ ሊይ እንዱውለ 

ከመዯረጋቸው በፉት ሇሔዜብ ይፊ እንዱሆኑ መዯረግ አሇባቸው። 

39. ስሇተሻሩ ሔጎች 

የጉዝ ሰነድችና ቪዚዎች አሰጣጥ ዯንብ ቁጥር 395/1963 (እንዯተሻሻሇ) እና የቪዚና 

የመኖሪያ ፇቃዴ አገሌግልት ዋጋን እንዱሁም የመውጫና የመግቢያ በሮችን 

የሚወስነው ዯንብ ቁጥር 394/1963 (እንዯተሻሻሇ) በዙህ ዯንብ ተሽረዋሌ፡፡ 

40. የመሸጋገሪያ ዴንጋጌ 

ይህ ዯንብ ከመጽናቱ በፉት ሇረጅም ጊዛ በኢትዮጵያ ውስጥ የኖሩና በዙህ ዯንብ 

ከአንቀጽ 26 እስከ 29 በተመሇከቱት ዴንጋጌዎች መሠረት የሚጠየቁ ሁኔታዎችን 

ሉያሟለ የማይችለ የውጭ ኮሙዩኒቲ አባሊት የሚመገቡበትና የመኖሪያ ፇቃዴ 

የሚያገኙበት ሁኔታ ባሇሥሌጣኑ በሚያወጣው መመሪያ ይወሰናሌ፡፡ 

41. ዯንቡ የሚጸናበት ጊዛ 

ይህ ዯንብ ከመስከረም 1 ቀን 1997 ዓ.ም ጀምሮ የጸና ይሆናሌ፡፡ 

አዱስ አበባ ጥቅምት 10 ቀን 1997 ዓ.ም 

መሇስ ዛናዊ 

የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ጠቅሊይ ሚኒስትር 

 

ሠንጠረዥ ንዴ 

ሇጉዝ ሰነዯች የሚከፇሌ የአገሌግልት ዋጋ 

                                                           
113 ይህ ንዐስ አንቀፅ “ይህን አዋጅ…...” ተበል የተገሇፀው “ይህ ዯንብ…” መሆን ነበረበት፡፡  



የፌትህ ሚኒስቴር 
 

360 
 

ተ.ቁ የጉዝ ሰነደ ዓይነት ብር ድሊር 

1.  ዱፔልማቲክ ፒስፕርት ነፃ  

2. ሰርቪስ ፒስፕርት ነፃ  

3. መዯበኛ ፒስፕርት 

ሀ/ በሀገር ውስጥ ሲሰጥ 

   1/ ተማሪዎች ሊሌሆኑ 

  2/ ሇተማሪዎች 

ሇ/ በውጭ ሀገር ሲሰጥ 

  1/ ተማሪዎች ሊሌሆኑ 

  2/ ሇተማሪዎች  

 

 

300 

150 

 

 

 

 

 

 

 

50 

25 

4. የሃጂና ኡምራ መጓጓዣ 

ፒስፕርት 

200  

5.  የውጭ ሃገር ሰው ፒስፕርት 200  

6. የይሇፌ ሰነዴ  20 

7. አስቸኳይ የጉዝ ሰነዴ 200  

8. የሰዯተኞች ጎዝ ሰነዴ ነፃ  

 

ሰንጠረዥ ሁሇት 

ሇቪዚዎች የሚከፇሌ የአገሌግልት ዋጋ 

ተ.ቁ የቪዚው ዓይነት ድሊር 

1.  የዱፕልማቲክ ቪዚ ነፃ 

2. ሰርቪስ ቪዚ ነፃ 

3. የሥራ ቪዚ 

ሀ/ የአንዴ ጊዛ መግቢያ 

ሇ/ በሶስት ወር የብዘ ግዛ መመሊሇሻ 

ሏ/ በስዴሰት ወር የብዘ ግዛ መመሊሇሻ 

መ/ በአንዴ ዓመት የብዘ ግዛ መመሊሇሻ 

 

20 

30 

50 

100 

4. የመኖሪያ ቪዚ 50 
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5. የቱሪስት ቪዚ 

ሀ/ የአንዴ ግዛ መግቢያ 

ሇ/ በሶስት ወር የብዘ ግዛ መመሊሇሻ 

ሏ/ በስዴስት ወር የብዘ ግዛ መመሊሇሻ 

 

20 

30 

40 

6. ትራንዙት ቪዚ 

ሀ/ ሇአንዴ ግዛ ትራንዙት 

ሇ/ ሇሁሇት ግዛ ትራንዙት 

 

20 

30 

7. የተማሪ ቪዚ 20 

 

ሠንጠረዥ ሶስት 

ሇመኖሪያ ፇቃዴና ሇመታወቂያ የሚከፇሌ የአገሌግልት ዋጋ 

ተ.ቁ የአገሌግልት ዓይነት ብር 

1. ግዛያዊ የመኖሪያ ፇቃዴ 

ሀ/ ተማሪ ሊሌሆነ 

ሇ/ ተማሪ ሇሆነ 

 

400 

200 

2. ቋሚ መኖሪያ ፇቃዴ 500 

3. የኢትዮጵያ ዛግነት በህግ ሇተሰጠው  

የውጭ ሀገር ሰው የሚሰጥ የምስክር  

ወረቀት 

200 

4. ሌዩ ሌዩ መታወቂያዎች 20 
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አዋጅ ቁጥር 1110/2011  

የስዯተኞች ጉዲይ አዋጅ 

ኢትዮጵያ ሇስዯተኞች መጠጊያና ከሇሊ የሚትሰጥ እንዱሁም ሁኔታዎች በፇቃደ ጊዛ 

ሊለባቸዉ ችግሮች ሊቂ መፌትሓ እንዱያገኙ የምታበረታታ በመሆኑ፤ 

ኢትዮጵያ ስዯተኞችን በተመሇከተ ተቀብሊ ያፀዯቀቻቸዉ ዓሊምአቀፊዊ ስምምነቶች 

መኖራቸዉና የአገሪቱ የህግ አካሌ ማዴረጓ፤ እንዱሁም በአዱስ አበባ የፀዯቀዉ የአፌሪካ 

ስዯተኞች ችግር የተወሰኑ ገፅታዎች የሚገዚዉ የአፌሪካ አዴነት ዴርጀት ኮንቭንሽን አባሌ 

በመሆኗ፤  

ከሊይ በተጠቀሱ ዓሇም አቀፌ ስምምነቶች ሊይ የተቀመጡ መብቶችን የያ፣ ሇስዯተኞች 

የተሻሇ ከሇሊ የሚሰጥና ሇችግሮቻቸዉ ሊቂ መፌትሓ እንዱያገኙ የሚያስችሌ በዓሇም አቀፌ 

መመኞች መሰረት የተቀረፀ የተሟሊ የህግ ማዕቀፌ በማስፇሇጉ፤ 

የስዯተኞች ጉዲይ አዋጅ ቁጥር 409/1996 ጥቅሌ የሆነና ያሌተረረ ከመሆኑም በሊይ 

በአሁኑ ወቅት ስዯተኞችን አስመሌክቶ ያሇዉን አጠቃሊይ ሇዉጥና አዲጊ ሁኔታዎች ግምት 

ዉስጥ ያስገባ ባሇመሆኑ የአገሪቱ አቅም በሚፇቅዯዉ መጠን የስዯተኞችን አያያዜ ሇማሻሻሌ 

እንዱያስችሌ የስዯተኞች ጉዲይ አዋጅን እንዯገና ማዉጣት በማስፇሇጉ፤ 

በኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ህገ መንግስት አንቀፅ 55/1/ መሰረት 

የሚከተሇዉ ታዉጇሌ፡፡ 

ክፌሌ አንዴ 

ጠቅሊሊ 

1. አጭር ርዕስ   

ይህ አዋጅ “ስዯተኞች ጉዲይ አዋጅ ቁጥር 1110/2011” ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡ 

2. ትርጓሜ  

የቃለ ወይም የሏረጉ አገባብ ላሊ ትርጉም የሚያሰጠዉ ካሌሆነ በስተቀር በዙህ አዋጅ 

ዉስጥ፡- 
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1. “ኤጀንስ” ማሇት የፋዳራሌ መንግስት አስፇፃሚ አካሊትን ስሌጣንና ተግባር 

ሇመወሰን በወጣዉ አዋጅ ቁጥር 1097/2011 አንቀፅ 33/4//ረ/ መሰረት የተቋቋመዉ 

የስዯተኞችና ከስዯት ተመሊሾች ጉዲይ ኤጀንሲ ማሇት ነዉ፤ 

2. “የተባበሩት መንግስታት የስዯተኞች ከፌተኛ ኮሚሽነር” ማሇት በኢትዮጵያ 

የሚገኝዉ የተባበሩት መንግስታት ዴርጅት የስዯተኞች ከፌተኛ ኮሚሽነር ፅህፇት 

ቤት ነወ፤ 

3. “የስዯኞች ኮንቬንሽን” ማሇት እ.ኤ.አ. ጁሊይ 28 ቀን 1951 በጄኔቫ የፀዯቀዉ 

የስዯተኞችን ሁኔታ የሚመሇከተዉ ኮንቬንሽን እና እ.ኤ.አ ጃንዋሪ 31 ቀን 1967 

በኒዉዮርክ የፀዯቀዉ የስዯተኞችን ሁኔታ የሚመሇከተዉ ፔሮቶኮሌ ማሇት ነዉ፤ 

4. “የአፌሪካ አንዴነት ዴርጅት የስዯተኞች ኮንቬንሽን” ማሇት እ.ኤ.አ ሴፔቴምበር 10 

ቀን 1969 በአዱስ አበባ የፀዯቀዉና የአፌሪካ ስዯተኞችን ችግር የተወሰኑ ገፅታዎች 

የሚገዚዉ የአፌሪካ አንዴነት ዴርጅት ኮንቬንሽን ማሇት ነዉ፤ 

5. “የዛግነት አገር” ማሇት ስዯተኛዉ ዛጋ የሆነበት አገር ነዉ፤ 

6. “የቀዴሞ መዯበኛ መኖሪያ አገር” ማሇት አንዴ ሰዉ በቋሚነት ይኖርበትና ከሇሊ 

ያገኝበት የነበረ አገር ነዉ፤ 

7. “ስዴተኛ” ማሇት በዙህ አዋጅ አንቀፅ 5 ወይም 21 የተጠቀሰዉን መስፇርት 

የሚያሟሊ ሰዉ ነዉ፤ 

8. “ጥተኝነት ጠያቂ” ማሇት በዴንበር ወይም በጠረፌ ሊይ ሆኖ የስዯተኝነት እዉቅና 

እንዱሰጠዉ የሚጠይቅ መሆኑንያስታወቀ ወይም ኢትዮጵያ ዉስጥ ሆኖ 

የስዯተኝነት ዕወቅና እንዱሰጠዉ ስሌጣን ሊሇዉ አካሌ አመሌክቶ የመጨረሻ ዉሳኔ 

የሚጠብቅ ማንኛዉም ሰዉ ወይም የሰዎች ቡዴን ነዉ፤ 

9. “የቤተሰብ አባሌ” ማሇት፡-  

ሀ) የስዯተኛ ወይም የጥገኝነት ጠያቂ ባሌ ወይም ሚስት፣ 

ሇ) ከአስራ ስምንት አመት በታች የሆነ ያሊገባ ስዯተኛ ወይም ጥገኝነት ጠያቂ 

ሌጅ፣ ወይም  

ሏ) ስዯተኛዉ ወይም ጥተኝነት ጠያቂዉ በመጣበት አገር ህግ መሰረት የተሰጠዉ 

የቤተሰብ ትርጉም እንዱሁም እርስ በርስ ያሊቸዉን ጥገኝነት ግምት ዉስጥ 

በማስገባት ኤጀንሲዉ በሚያዯርገዉ ማጣራት እንዯ ቤተሰብ የቆጠረዉ ሰዉ፤ 

 ነዉ፡፡ 
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10.  “ዕዉቅና ያገኘ ስዯተኛ” ማሇት፡-  

ሀ) በዙህ አዋጅ አንቀፅ 5 መሰረት የስዯተኝነት ዕዉቅና ያገኘ ወይም  

ሇ) በዙህ አዋጅ አንቀፅ 21 መሰረት ስዯተኛ ናቸዉ የተባለ ሰዎች ቡዴን አባሌ 

የሆነ፤ 

 ነዉ፡፡ 

11.  “የመታወቂያ ሰነዴ” ማሇት ዕዉቅና ሊገኘ ስዯተኛ ወይም ጥገኝነት ጠያቂ 

በኤጀንሲዉ የሚሰጥ እንዯ የመታወቂያ ወረቀት፣ የመጓጓዣ ሰነዴ፣ የይሇፌ 

ወረቀት፣ የምዜገባ ማረጋገጫ ሰነዴ፣ የሌዯት የምስክር ወረቀት እና ተመሳሳይ 

ማንነትን የሚገሌፁ ሰነድችን ይመሇከታሌ፤ 

12. “ከአካባቢ ማኅበረሰብ ጋር ማዋሃዴ” ማሇት በኢትዮጵያ ዉስጥ ሇረጅም ዓመታት 

በስዯት የኖሩ ዕዉቅና ያገኙ ስዯተኞች በተናጠሌም ይሁን በቡዴን በሚጠይቁበት 

ወቅት ከኢትዮጵያ ዛጎች ጋር ሁሇንታናዊ ቁርኝት እንዱኖራቸዉ ቋሚ የመኖሪያ 

ፇቃዴ አግኝተዉ ሊቂ መፌትሓ እስኪያገኙ ዴረስ ከዛጎች ጋር ተቀሊቅሇዉ 

የሚኖሩበት ሄዯት ማሇት ነዉ፤ 

13.  “ሰዉ” ማሇት የተፇጥሮ ሰዉ ወይም በህግ የሰዉነት መብት የተሰጠዉ አካሌ ነዉ፤  

14. ማንኛዉም በወንዴ ፆታ የተገሇፀዉ አነጋገር የሴት ፆታንም ይጨምራሌ፡፡ 

3. የተፇፃሚነት ወሰን  

የዙህ አዋጅ ዯንጋጌዎች ፡- 

1. በኢትዮጵያ የስዯተኝነት ከሇሊ ሇማግኘት ጥያቄ ባቀረበ ወይም የስዯተኝነት 

ዕዉቅና በተሰጠዉ ሰዉ፣ እና 

2. በዙህ አዋጅ መብት በተሰጠዉ፣ ግዳታ በተጣሇበት ወይም የህጉ አፇፃፀም ሊይ 

ተሳትፍ በሚኖረዉ ማንኛዉም ሰዉ፣ 

 ሊይ ተፇፃሚ ይሆናለ፡፡  

ክፌሌ ሁሇት 

ጠቅሊሊ መርሆችና መስፇርቶች 

4. ሌዩነት አሇማዴረግ  

ይህ አዋጅ በር፣ በሀይማኖት፣ በዛግነት፣ በአንዴ ህብረተሰብ ክፌሌ አባሌነት፣ 

በፕሇቲካ አስተሳሰብ ወይም በላልች ተመሳሳይ ምክንያቶች ሌዩነት ሳይዯረግ ተፇፃሚ 

ይሆናሌ፡፡  
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5. የስዯተኝነት መስፇርት  

1. ማንኛዉም ሰዉ፡-  

ሀ/ በሩ፣ በሀይማኖቱ፣ በዛግነቱ፣ በአንዴ ህብረተሰብ ቡዴን አባሌ በመሆኑ ወይም 

በፕሇቲካ እምነቱ ምክንያት በእርግጥ ወይም በተጨባጭ ማሳዯዴ ወይም 

አዯጋ ወይም እንግሌት ወይም ስቃይ ይዯርስብኛሌ ብል በመስጋቱ ምክንያት 

ከዛግነት አገሩ የተሰዯዯና በእነዙሁ ክስተቶች ምክንያት የዛግነት አገሩን 

ጥበቃ ሇማግኘት ያሌቻሇ ወይም ያሌፇሇገ እንዯሆነ፣ 

ሇ/ ዛግነት የላሊዉ ከሆነ በሩ፣ በሀይማኖቱ፣ በአንዴ የተወሰነ ቡዴን አበሌ 

በመሆኑ ወይም በፕሇቲካ እምነቱ ምክንያት በእርግጥ ወይም ተጫበጭ 

ማሳዯዴ ወይም አዯጋ ወይም እንግሌትና ስቃይ ይዯርስብኛሌ ብል በመስጋት 

ከቀዴሞ መዯበኛ የመኖሪያ ስፌራዉ ሇቆ የተሰዯዯ እና መመሇስ ያሌቻሇ 

ወይም ያሌፇሇገ እንዯሆነ፣ ወይም  

ሏ/ በዉጭ ወረራ፣ በግዚት መያዜ፣ በዉጭ አገዚዜ፣ የትዉሌዴ ወይም የዛግነት 

ሀገሩን ህዜባዊ ስርዓት በከፉሌም ሆነ በመለ የሚያነጋ ከባዴ ክስተት ምክንያት 

ከትዉሌዴ ወይም ከዛግነት ሀገሩ ዉጭ ጥገኝነት ሇመጠየቅ ሲሌ መዯበኛ 

መኖሪያ ስፌራዉን ሇመሌቀቅ የተገዯዯ አንዯሆነ፣  

እንዯስዯተኛ ይቆጠራሌ፡፡ 

2. አንዴ ሰዉ ከአንዴ በሊይ ዛግነት ካሇዉ ከእነዙህ ሀገሮች በአንደ የሚሰጠዉን ከሇሊ 

እርግጠኛ ወይም ተጨባጭ ስጋት ሳይኖረዉ ያሇበቂ ምክንያት ያሌተጠቀመ ከሆነ 

የዛግነት ሀገሩን ጥበቃ እንዯሊገኘ አይቆጠርም፡፡ 

6. ከሀገር መዉጣት በኃሊ በሚፇጠሩ ሁኔታዎች ስሇሚሰጥ የስዯተኝነት ዕዉቅና  

ማንኛዉም ሰዉ ከዛግነት ወይም ከቀዴሞ መኖሪያ ሀገሩ ከወጣ በኃሊ በዙህ አዋጅ 

አንቀፅ 5 ንዐስ አንቀፅ 1(ሀ) ፣ ሇ ወይም ሏ የተጠቀሱ ሁኔታዎች ሲከሰቱ 

አንዯስዯተኛ ይቆጠራሌ፡፡  

7. እንዯ ስዯተኛ ስሇሊመቆጠር  

በዙህ አዋጅ አንቀፅ 5 እና 6 የተዯነገገዉ ቢኖርም ማንኛዉም ሰዉ፡-  

1. ኢትዮጵያ በተቀበሇቻቸዉ አሇም አቀፌ ስምምነቶች ዉስጥ እንዯተዯነገገዉ 

በሰሊምና በስብዕና ሊይ ወንጀሌ ወይም የጦርነት ወንጀሌ ስሇመፇፀሙ፤  
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2. ወዯ ኢትዮጵያ ከመግባቱ በፉት ከፕሇቲካ ወንጀሌ ዉጭ ላሊ ከባዴ ወንጀሌ 

ስሇመፇፀሙ፤  

3. የተባበሩት መንግስታተት ዴርጅት ወይም የአፌሪካ ህብረት ቻርተር ዉስጥ 

የተካተቱ ዓሊማዎችንና መርሆችን በመጠስ ጥፇተኛ ስሇመሆኑ፤  

አሳማኝ ምክንያቶች የተገኙ እንዯሆነ እንዯስዯተኛ አይቆጠርም፡፡ 

8. የስዯተኝነት ዕዉቅናን ስሇመሰረዜ እና መሻር 

1.  ኤጀንሲዉ፡- 

ሀ/ የስዯተኝነት ዕዉቅና የተሰጠዉ ሰዉ የስዯተኝነት ዉሳኔ ሲሰጠዉ በዙህ አዋጅ 

አንቀፅ 5 የተቀመጡትን የስዯተኝነት መስፇርቶች ባሇማሟሊቱ ምክንያት 

እንዯስዯተኛ መቆጠር ያሌነበረበት ከሆነ፣ ወይም  

ሇ/ የስዯተኝነት ዕዉቅና የተሰጠዉ ሰዉ የስዯተኝነት ዕዉቅና ዉሳኔ ሲሰጠዉ በዙህ 

አዋጅ አንቀፅ 7 የተካተቱት እንዯስዯተኛ የማያስቆጥሩ የስዯተኝነት 

መስፇርቶች ምክንያት እንዯስዯተኛ መቆጠር ያሌነበረበት ከሆነ፣ የስዯተኝነት 

ዕዉቅናዉን ሉሰርዜ ይችሊሌ፡፡  

2. የስዯተኝነት ዕዉቅና የተሰጠዉ ሰዉ በዙህ አዋጅ አንቀፅ 7 ንዐስ 1 እና 3 ስር 

የተጠቀሱት እንዯስዯተኛ እንዲይቆጠር የሚያዯርጉ መስፇርቶች ዕዉቅናዉን ካገኘ 

በኃሊ ተግባራዊ የሚሆኑበት ከሆነ ኤጀንሲዉ የስዯተኝነት ዕዉቅናዉን ሉሽር 

ይችሊሌ፡፡  

3. በዙህ አንቀፅ መሰረት የስዯተኝነት ዕዉቅና ከመሰረዘ ወይም ከመሻሩ በፉት 

ኤጀንሲዉ ሇስዯተኛዉ ስሇሆኔታዉ በፅሁፌ ሉያስታዉቀዉና ጉዲዩን እንዱያስረዲ 

ሉፇቅዯሇት ይችሊሌ፡፡  

4. የስዯተኝነት ዕዉቅናን የማንሳት ወይም የመሻር ዉሳኔ ዉሳኔዉ በተሇሊፇበት ሰዉ 

የቤተሰብ አባሊት ሊይም ተፇጸሚ ይሆናሌ፡፡ ሆኖም የቤተሰብ አባለ በዙህ አዋጅ 

መሰረት በተናጠሌ የስዯተኝነት ዕዉቅና እንዱሰጠዉ ማመሌካቻ የማቅረብ ምብቱ 

የተጠበቀ ነዉ፡፡  

5. በዙህ አንቀፅ መሰረት ኤጀንሲዉ በሰጠዉ ዉሳኔ ቅር የተሰኘ ስዯተኛ ዉሳኔዉ 

በፅሁፌ በተገሇፀሇት በስዯሳ ቀናት ገዛ ዉስጥ በዙህ አዋጅ መሰረት ሇተቋቋመዉ 

ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ የይግባኝ ማመሌካቻ ማቅረብ ይችሊሌ፡፡  
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6. የዙህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ 5 ዯንጋጌ ቢኖርም ይግባኝ ባዩ አሰማኝ ምክንያት 

ካቀረበ የይግባኝ ሰሚ ጉባኤዉ ከስዴሳ ቀናት በኃሊ የቀረበን የይግባኝ አቤቱታን 

ሉሰማ ይችሊሌ፡፡  

9. እንዯስዯተኛ መቆጠር ስሇሚያበቃበት ሁኔታ  

1. ማንኛዉም ሰዉ፡-  

ሀ/ በራሱ ፌሊጎት በዛግነት ሀገሩ በሚሰጥ ጥበቃ መሌሶ ተጠቃሚ የሆነ እንዯሆነ፤  

ሇ/ ዛግነቱን አጥቶ የነበረ ከሆነ በፇቃዯኝነት መሌሶ ካገኘ፤ 

ሏ/ የሚዯርስበትን ማሳዯዴ በመፌራት ሇቆ በወጣዉ ሀገር ወይም በቋሚነት 

በሚኖርበት ሀገር ዉስጥ ራሱን መሌሶ ያቋቋመ እንዯሆነ፤ 

መ/ የኢትዮጵያ ወይም የላሊ ሀገር ዛግነት አግኝቶ በዙሁ በአዱሱ የዛግነት ሀገሩ 

በሚሰጥ ከሇሊ ተጠቃሚ የሆነ እንዯሆነ፤ ወይም  

ሠ/ በስዯተኝነት ዕዉቅና እንዱያገኝ ምክንያት የነበሩ ሁኔታዎች የቀሩ ወይም 

የተሇወጡ ሆነዉ በዛግነት ሀገሩ የሚሰጠዉን ከሇሊ ባሇመጠቀም አቋሙ የቀጠሇ 

እንዯሆነ፣ ወይም ዛግነቱን አጥቶ ከሆነ ወዯ ቀዴሞ መዯበኛ መኖሪያ ሀገሩ 

አሌመሇስም ሇማሇት የሚያስችሌ ሁኔታ የላሊ እንዯሆነ፤ 

 እንዯስዯተኛ መቆጠሩ ቀሪ ይሆናሌ፡፡  

2. የዙህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ 1(ሠ) ዴንጋጌዎች በዙህ አዋጅ በአንቀፅ 5 ስር በተገሇፁ 

ምክንያቶች በዛግነት ሀገሩ ወይም በቀዴሞ መዯበኛ መኖሪያ ሀገሩ የሚሰጥ ከሇሊ 

ሇመጠቀም ካሇመፇሇግ የሚመነጩ አስገዲጅ ምክንያቶችን ማቅረብ በሚችሌ 

ስዯተኛ ሊይ ተፇፃሚ አይሆንም፡፡  

3. በዙህ አንቀፅ መሰረት በኤጀንሲዉ በተሰጠዉ ዉሳኔ ቅር የተሰኘ ስዯተኛ ዉሳኔዉ 

በፅሁፌ በተገሇፀበት በስዴሳ ቀናት ጊዛ ዉስጥ በዙህ አዋጅ መሰረት ሇተቋቋመዉ 

ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ የይግባኝ ማመሌከቻዉን ማቅረብ ይችሊሌ፡፡  

4. የዙህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ 3 ዯንጋጌ ቢኖርም ይግባኝ ባዩ አሰማኝ ምክንያት 

ካቀረበ የይግባኝ ሰሚ ጉባኤዉ ከስዴሳ ቀናት በኃሊ የቀረበዉን የይግባኝ አቤቱታ 

ሉሰማ ይችሊሌ፡፡  

10. የሁኔታዎች መሰረታዊ ሇዉጥ  

1. በዙህ አዋጅ አንቀፅ 9 (1) (ሠ) የተመሇከቱት መሰረታዊ ሇዉጦች በዙህ አዋጅ 

መሰረት የስዯተኝነት ዕዉቅና ባገኘዉ ሰዉ ወይም ሰዎች የዛግነት ሀገር ወይም 
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የቀዴሞ መዯበኛ መኖሪያ ቦታ መከሰቱ ከታመነ ኤጀንሲዉ ከተባበሩት 

መንግስታት የስዯተኞች ከፌተኛ ኮሚሽነር ጋር በመተባበር ሇዙሁ ተግባር አፇፃፀም 

ሲባሌ የሚጋጀን ሌዩ ስነ -ስርዓት መሰረት በማዴረግ እንዱሁም በመጀመሪያ 

የስዯተኝነት ዕዉቅና ሇመስጠት ምንክያት የሆኑ ሁኔታዎችን ከግምት ዉስጥ 

በማስገባት በተከሰተዉ ሇዉጥ ጠባይና በቆይታዉ ሊይ ምርመራና ማጣራት 

እንዱካሄዴ ያዯርጋሌ፡፡  

2. ከዙሁ ምርመራና ማጣራት በኃሊ ኢጀንሲዉ ከተባበሩት መንግስታት የስዯተኞች 

ከፌተኛ ከሚሽነር ጋር በመተባበር ሇሰዉዬዉ ወይም ሇቡዯኑ አባሊት የተሰጠዉ 

የስዯተኝነት ዕዉቅና ቀሪ የሚዯረግ መሆኑን ወይም አሇመሆኑን በተመሇከተ ዉሳኔ 

ይሰጣሌ፡፡  

3. በዙህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ 2 መሰረት የሚሰጥ ዉሳኔ የስዯተኝነት ዕዉቅና ቀሪ 

በሆነበት ስዯተኛ ወይም በስዯተኞቹ ሊይ ስሇሚያሰከትሇዉ ዉጤት እንዱሁም 

እያንዲንደ ስዯተኛ ይግባኝ የማቅረብ መብት እንዲሇዉ መገሇፅ አሇበት፡፡ 

11. ተገድ ስሊሇመመሇስ  

1. ማንኛዉም ሰዉ ወዯ ኢትዮጵያ እንዯይገባ በመከሌከለ ወይም ከኢትዮጵያ ሇቆ 

እንዱወጣ ወይም ወዯ መጣበት እንዱመሇስ በመዯረጉ ወይም በማናቸዉም ላሊ 

እርምጃ ምክንያት፡-  

ሀ/ ሩን፣ ሀይማኖቱን፣ ዛግነቱን፣ የአንዴ ማህበራዊ ቡዴን አባሌነቱን ወይም 

የፕሇቲካ እምነቱን ምክነያት በማዴረግ ማሳዯዴ፣ መሰቃየት ወይም 

መንገሇታት ወዯሚዯርስበት ሀገር፤ ወይም  

ሇ/ በዉጭ ወረራ፣ በግዚት መያዜ፣ በዉጭ አገዚዜ ወይም የሀገሪቱን ህዜባዊ ስርዓት 

ወይም ፀጥታ በከፉሌ ወይም ሙለ በሙለ በከባዴ ሁኔታ በሚያነጋ ሁኔታ 

ህይወቱ፣ አካለ፣ ስብዕነዉ ወይም ነፃነቱ አዯጋ ሊይ ወዯሚወዴቅበት ሀገር፣ 

እንዱመሇስ ወይም በዙያዉ እንዱቆይ የሚያስገዴዯዉ ከሆነ ወዯ ኢትዮጵያ 

እንዯይገባ አይከሇከሌም፤ ወይም ከኢትዮጵያ ሇቆ እንዱወጣ ወይም ወዯ 

መጣበት እንዱመሇስ አይዯረግም፡፡ 

2. ሇሀገር ዴህንነት አስጊ ሇመሆኑ አሰማኝ ምክንያቶች የተገኙ ከሆነ ወይም ከባዴ 

ወንጀሌ ፇፅሞ በፌርዴ ቤት የመጨረሻ ዉሳኔ መሰረት ሇህብረተሰቡ አዯጋኛ ነዉ 
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ተብል ጥፊተኛ የተባሇ ማንኛዉም ሰዉ በዙህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ 1 ዴንጋጌ 

ተጠቃሚ አይሆንም፡፡  

3. ኤጀንሲዉ ይህን አዋጅና ላልች ህጎችን መሰረት በማዴረግ አንዴ ሰዉ ሇሀገር 

ዯህንነት አስጊ ሇመሆኑ ከባዴ ምክንያቶች መኖራቸዉን ያረጋግጣሌ፡፡  

12. ከአገር ስሇማስወጣት  

1. በብሓራዊ ፀጥታ ወይም በህዜብ ሰሊም ምክንያት ካሌሆነ በሰተቀር ዕዉቅና ያገኘ 

ስዯተኛ ከሀገር እንዱወጣ አይዯረግም፡፡ 

2. በዙህ አንቀፅ መሰረት ከሀገር የማስወጣት ትዕዚዜ የሚሰጠዉ በኤጀንሲዉ ነዉ፡፡ 

ኤጀንሲዉ ትዕዚዘን የሚሰጠዉ የህግ ስርዓት በመከተሌና ስዯተኛዉ በጉዲዩ ሊይ 

ምሊሹን አቅርቦ እንዱያስረዲ በመፌቀዴ ይሆናሌ፡፡  

3. ማንኛዉም ከሀገር የማስወጣት ትዕዚዜ ከነምክንያቱ ሇስዯተኛዉ በፅሐፌ 

እንዱዯረሰዉ ይዯረጋሌ፡፡  

4. ከሀገር እንዱወጣ በታ ስዯተኛ ጥያቄ ሲቀርብ የማስወጣቱ ትዕዚዜ ስዯተኛዉ 

በላሊ ሀገር በህገዊነት ሇመኖር እንዱፇቀዴሇት ሇማመሌከት እንዱያስችሇዉ በቂ 

ሇሆነ ጊዛ ሉገይ ይችሊሌ፡፡  

13. ሇጊዛዉ በእስር ስሇማቆየት  

በዙህ አዋጅ አንቀፅ 12 መሰረት ከሀገር እንዱወጣ የታ ስዯተኛ ከሀገር እስኪወጣ 

ዴረስ የማስወጣት ትዕዚዘን ሇማስፇፀም አስፇሊጊ ከሆነ ወይም የሀገሪቱን ዯህንነት 

ሇማስጠበቅ ወይም የህዜቡን ሰሊም ሇማስከበር ኤጀንሲዉ በሚሰጠዉ ትዕዚዜ መሰረት 

ሇገዛዉ ሉተሰር ወይም በማረፉያ እንዱቆይ ሉዯረግ ይችሊሌ፡፡  

14. የቤተሰብ አንዴነት  

1. በዙህ አዋጅ በተዯነገገዉ መሰረት የጥገኝነት ጠያቂዉ የቤተሰብ አባሌ የጥገኝነት 

ጥያቄዉ ጉዲይ ዉሳኔ እስኪያገኝ ዴረስ ኢትዮጵያ ዉስጥ ሇመግባትና ሇመቆየት 

ይፇቀዴሇታሌ፡፡  

2. ዕዉቅና ያገኘ ስዯተኛ ቤተሰብ አባሌ የሆነ ሰዉ በዙህ አዋጅ መሰረት ወዯ 

ኢትዮጵያ መግባትና መቆየት ይፇቀዴሇታሌ፡፡  

3. የጥገኝነት ጠያቂዉ ወይም ዕዉቅና ያገኘ ስዯተኛዉ የቤተሰብ አባሊት ኢትዮጵያ 

ዉስጥ ባለበት ጊዛ ጥገኝነት ጠያቂዉ ወይም ዕዉቅና ያገኘ ስዯተኛዉ ያሇዉ 

መብት ተጠቃሚ እና ሇግዳታዎቹ ተገዢ ናቸዉ፡፡  
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4. ይህ አንቀፅ የጥገኝነት ጠያቂ ወይም ዕዉቅና ያገኘ ስዯተኛ ቤተሰብ አባሌ 

ኢትዮጵያ ዉስጥ ባሇ ጊዛ በዙህ አዋጅ መሰረት የስዯተኝነት ዕዉቅና እንዱሰጠዉ 

ማመሌከቻ ከማቅረብ አይከሇክሇዉም፡፡  

5. ኢትዮጵያ ዉስጥ ካሇ የቤተሰብ አባሌ ጋር አንዴ ሊይ የመሆን ጥያቄ በጥገኝነት 

ጠያቂ ወይም ዕዉቅና ባገኘ ስዯተኛ በሚቀርብበት ጊዛ ኢጀንሲዉ የቤተሰቡ 

አባሊት አንዴ ሊይ እንዱሆኑ ሁኔታዎችን ያመቻቻሌ፡፡  

ክፌሌ ሶስት 

የስዯተኝነት ሁኔታ አወሳሰን ስነ- ስርዓት 

15. የስዯተኝነት ዕዉቅና እንዱሰጥ ስሇሚቀርብ ማመሌከቻ  

1. በዙህ አዋጅ አንቀፅ 21 የተመሇከተዉ እንዯተጠበቀ ሆኖ በዴንበር ሊይ ሆኖ ወይም 

በማንኛዉም መግቢያ በር በህገዊም ህገዊ ባሇሆነ ሁኔታ ወዯ ኢትዮጵያ የገባ እና 

ኢትዮጵያ ዉስጥ በዙህ አዋጅ መሰረት በስዯተኝነት ሇመቆየት የፇሇገ ማንኛዉም 

ሰዉ በሰሊሳ ቀናት ዉስጥ በአቅራቢያዉ ሇሚገኝ የኤጀንሰዉ ፅ/ቤት ወይም 

ቅርንጫፌ ወይም ፕሉስ ጣቢያ ማመሌከቻዉን ማቅረብ አሇበት፡፡  

2. ኤጀንሲዉ በአመሌካቹ ጥያቄ መሰረት ማመሌከቻዉን ግይቶ የቀረበዉ አሳማኝ 

በሆነ ምክንያት መሆኑን ካረጋገጠ በዙህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ 1 የተጠቀሰዉ ጊዛ 

ካሇፇ በኃሊ እንዱያመሇክት ሉፇቅዴሇት ይችሊሌ፡፡  

3.  በዙህ አንቀፅ መሰረት ማመሌከቻ የተቀበሇ ፕሉስ ጣቢያ ማመሌከቻዉን 

ወዯያዉኑ ሇኤጀንሲዉ ማስተሊሇፌ አሇበት፡፡  

4. ከአቅም በሊይ በሆነ ምክንያት ማመሌካቻዉን በአካሌ ማቅረብ ያሌቻሇ ጥገኝነት 

ጠያቂ በላሊ ሰዉ አማካኝነት እንዱያቀርብ ኤጀንሲዉ ሉፇቅዴሇት ይቻሊሌ፡፡  

5. የቤተሰብ አባሊት በግሊቸዉ ማመሌከቻ ማቅረብ ካሌፇሇጉ በስተቀር በዙህ አንቀፅ 

ንዐስ አንቀፅ 1 መሰረት የስዯተኝነት ዕዉቅና እንዱሰጥ የቀረበ ማመሌከቻ 

በሁለም የአመሌካቹ የቤተሰብ አባሊት እንዯተዯረገ ይቆጠራሌ፡፡ ከወሊጅ ወይም 

ከአሳዲሪ የተሇየ ሇአካሇ መጠን ያሌዯረሰ ሌጅ በራሱ ወይም በአሳዲሪዉ አማካኝነት 

የስዯተኝነት ዕዉቅና እንዱሰጠዉ ማመሌከቻ ሉያቀርብ ይችሊሌ፡፡  

6. አመሌካቹ ኤጀንሲዉ የሚያጋጀዉን ቅፅ በመሙሊት የሰጠዉ መግሊጫ እዉነት 

መሆኑን ማረጋገጥ አሇበት፡፡  
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7. ማንኛዉም ጥገኝነት ጠያቂ የስዯተኝነት ዕዉቅና እንዱሰጠዉ ማመሌከቻ ካቀረበ 

በኃሊ በማንኛዉም ጊዛ ሂዯቱን ከተወ ኤጀንሲዉ ማመሇከቻዉን የማጣራት ሂዯቱን 

ያቋርጣሌ፡፡  

8. የስዯተኝነት እዉቅና ሇማግኘት ባመሇከተ ወይም በማመሌከት ሊይ በሚገኝ ሰዉ 

ሊይ ሀገር ዉስጥ በመግባቱ ወይም ሀገር ዉስጥ በመገኘቱ ምክንያት የወንጀሌ ክስ 

አይቀርብም፣ አይቀጥሌም ወይም ቅጣት አይጣሌም፡፡  

16. በኤጀንሲዉ ስሇሚሰጥ ዉሳኔ  

1. ኤጀንሲዉ በዙህ አዋጅ አንቀፅ 15 መሰረት የሚቀርብ ማመሌከቻን መርምሮ በዙህ 

አዋጅ አንቀፅ 5 ወይም 6 የተዯነገገዉ መስፇርት ማሟሊቱን ሲያረጋግጥ 

ማመሌከቻዉን ከመገበበት ቀን ጀምሮ በስዴስት ወራት ጊዛ ዉስጥ ሇአመሌካቹ 

የስዯተኝነት ዕዉቅና ዉሳኔ ይሰጣሌ፡፡  

2. ኤጀንሲዉ የቀረበሇትን ማመሌከቻ ሇመወሰን በሚመረምርበት ወቅት፡-  

ሀ/ አስፇሊጊዉን መረጃ በተሇይም ስሇእዉቅና አሰጣጥ ስነ-ስርዓት እና 

የስዯተኞችንና የጥገኝነት ጠያቂዎች መብቶችና ግዳታዎች በተመሇከተ 

ሇአመሌካቹ በሚገባዉ ቋንቋ የተሰጠዉ መሆኑን፣ 

ሇ/ አመሌካቹ ጉዲዩን አቅርቦ ሇማስረዲት በቂ ጊዛ የተሰጠዉ መሆኑን፣ 

ሏ/ ጉዯዩ በሚሰማበት ጊዛ የማመሌከቻ አቅራቢዉን የፆታ ምርጫ ግምት ዉስጥ 

በማስገባት ብቁ አስተርጓሚ መመዯቡን፣  

መ/ ማመሌከቻዉ በሚመረመርበት ወቅት በብሓራዊና አሇም አቀፌ የስዯተኞች 

ጉዲይ ህጎች ሊይ አስፇሊጊዉን እዉቀት ያሇዉ፣ የጥገኝነት ጠያቂዎችን ሌዩ 

ሁኔታዎች ግምት ዉስጥ ማስገባት የሚችሌና ከማመሌከቻ አቅራቢዉ የፆታ 

ምርጫ ጋር የሚሄደ ብቁ ባሇሙያ መመዯቡን፣ 

ሠ/ ሇአካሇ መጠን ያሌዯረሰ ሌጅ የስዯተኝነት ዕዉቅና ማመሌከቻ በሚመረምርበት 

እና በሚወስንበት ጊዛ በቀዯሚነት የሌጁን መሌካም አስተዲዯግ እና ጥቅም 

መከበር ታሳቢ መዯረጉን፣ 

ረ/ የተባበሩት መንግስታት የስዯተኞች ከፌተኛ ኮሚሽነር በታዚቢነት እንዱገኝ 

መጋበዘን፣ 

 ማረጋገጥ አሇበት፡፡  
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3. ኤጀንሲዉ በስዯተኝነት ማመሌከቻ ሊይ የሚሰጠዉን ዉሳኔ እስከምክንያቱ 

ሇአመሌካቹ በፅሁፌ ማሳወቅ አሇበት፡፡  

4. ኤጀንሲዉ በሰጠዉ ዉሳኔ ቅር የተሰኘ አመሌካች ዉሳኔዉን በሰማ በስዴሳ ቀናት 

ጊዛ ዉስጥ በዙህ አዋጅ መሰረት ሇተቋቋመዉ ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ የይግባኝ 

ማመሌከቻዉን በፅሁፌ ማቅረብ ይችሊሌ፡፡  

5. የዙህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ 4 ዴንጋጌ ቢኖርም ይግባኝ ባዩ አሳማኝ ምክንያት 

ካቀረበ የይግባኝ ሰሚ ጉባኤዉ ከስዴሳ ቀናት በኃሊ የቀረበን የይግባኝ አቤቱታ 

ሉሰማ ይችሊሌ፡፡  

17. የይግባኝ ሰሚ ጉባኤ ስሇመቋቋም  

ኤጀንሲዉ ከስዯተኝነት ዕዉቅና ጋር በተያያ በሚሰጠዉ ዉሳኔ ሊይ የሚቀርብን 

ቅሬታ የሚመሇከት የይግባኝ ሰሚ ጉባኤ (ከዙህ በኃሊ “ጉባኤ” እየተባሇ የሚጠራ) በዙህ 

አዋጅ ተቋቋሟሌ፡፡  

18. የጉባኤዉ አባሊት  

1. ጉባኤዉ የሚከተለት አባሊት ይኖሩታሌ፡-  

ሀ/ የኤጀንሲዉ ተወካይ …………….. ሰብሳቢ 

ሇ/ የዉጭ ጉዲይ ሚኒስቴር ተወካይ …………. አባሌ 

ሏ/ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ዏቃቤ ህግ ተወካይ ………… አባሌ 

መ/ የፋዳራሌ ፕሉስ ኮሚሽን ተወካይ ……………. አባሌ  

ሠ/ የኢሚግሬሽን፣ ዛግነትና ወሳኝ ኩነቶች ኢጀንሲ ተወካይ ……… አባሌ  

2. የተባበሩት መንግስታት የስዯተኞች ከፌተኛ ኮሚሽነር በታዚቢነት እንዱሳተፌ 

በኤጀንሲዉ ይጋበዚሌ፡፡  

3. ኤጀንሲዉ ሇጉባኤዉ ፀሀፉ ይመዴባሌ፡፡  

4. ኤጀንሲዉ የጉባኤዉን አባሊት በሀገራዊ እና አሇም አቀፊዊ የስዯተኞች ጉዲይ ህጎች 

እንዱሁም በስዯተኛ ዕዉቅና አሰጣጥ ዉሳኔ መርሆች፣ መስፇርቶችና ስነ- ስርዓቶች 

ሊይ በቂ ዕወቀትና ክህልት እንዱኖራቸዉ ሁኔታዎችን ያመቻቻሌ፡፡  

19. የጉባኤ ዉስሌጣንና ተግባር   

1. ጉባኤዉ በዙህ አዋጅ መሰረት የሚቀርብሇትን ይግባኝ መርምሮ ሇጠና ቀናት ጊዛ 

ዉስጥ ዉሳኔ ይሰጣሌ፡፡ 

2. ጉባኤዉ የቀረበሇትን አቤቱታ መርምሮ ዉሳኔ ከመስጠቱ በፉት  
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ሀ/ አቤቱታ አቅራቢዉ ጉዲዩን አቅርቦ ሇማስረዲት በቂ ጊዛ የተሰጠዉ መሆኑን፣  

ሇ/ ጉዲዩ በሚሰማበት ጊዛ አቤቱታ አቅራቢዉ የፆታ ምርጫ ግምት ዉስጥ 

በማስገባት ብቁ አስተርጓሚ መመዯቡን፣ 

ሏ/ ከወሊጅ ወይም ከአሳዲሪ የተሇየ ሇአካሇ መጠን ያሌዯረሰ ሌጅ ጉዲዩ በይግባን 

በሚተይበት ጊዛ በቀዯምነት የሌጁን መሌካም አስተዲዯግ እና ጥቅም መከበር 

ታሳቢ መዯረጉን፣ 

ማረጋገጥ አሇበት፡፡  

3. ጉባኤዉ የቀረበሇትን የይግባኝ አቤቱታ መርምሮ የኤጀንሲዉን ዉሳኔ ሇማስፅናት፣ 

ሇማሻሻሌ፣ ሇመሇወጥ ወይም ሇመሻር ይችሊሌ፡፡  

4. ጉባኤዉ የሚሰጠዉን ዉሳኔ ከናምክንያቱ ሇአቤቱታ አቅራቢዉ በፅሁፌ እንዱያዉቅ 

ያዯርጋሌ፡፡ 

5. የጉባኤዉ ዉሳኔ የመጨረሻ ይሆናሌ፤ ሆኖም ጉባኤዉ የሰጠዉ ዉሳኔ የህግ ስህተት 

አሇዉ ብል የሚያምን ወገን ዉሳኔዉ በፅሁፌ በዯረሰዉ በሰሊሳ ቀናት ዉስጥ 

ይግባኙን ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ማቅረብ ይችሊሌ፡፡  

6. ጉባኤዉ የራሱ የስብሰባ ስነ- ስርዓት የሚወስን ዉሰጠ ዯንብ ያወጣሌ፡፡  

20. ስሇመዚግብትና ቃሇ ጉባኤዎች አያያዜ  

የስዯተኝነት ዕዉቅናን ሇማግኘት የቀረበ ማመሌከቻን የሚመሇከቱ መዚግበትና ቃሊ 

ጉባኤዎች የአመሌካቹን ጥበቃና ዴህንነት ሇአዯጋ እንዯያገሌጡ ሆነዉ በምስጢርና 

በአስተማማኝ ሁኔታ መጠበቅ አሇባቸዉ፡፡ 

21. የቡዴን የስዯተኝነት ዕዉቅና ስሇመስጠት  

1. ኤጀንሲዉ በዙህ አዋጅ አንቀፅ 5 የተዯነገገዉን መስፇርት የሚያሟለ የአንዴ 

የሰዎች ቡዴን ስዯተኞች ናቸዉ ብል ሇመወሰን ይችሊሌ፡፡ 

2. በዙህ አንቀፅ መሰረት የቡዴን ስዯተኝነት እዉቅና ሲሰጥ ኤጀንሲዉ ከተባበሩት 

መንግስታት የስዯተኞች ከፌተኛ ኮሚሽነር ጋር በመመካከር ዉሳኔ ሊይ ሇመዴረስ 

ምክንያት የሆኑ በጥገኝነት ጠያቂዎቹ የዛግነት ሀገር ወይም መዯበኛ የመኖሪያ 

ስፌራ የተፇጠሩ ክስተቶችን የዉሳኔዉ ተጠቃሚ ሇመሆን የሚያበቁ መስፇርቶችን 

እንዱሁም ዉሳኔዉ ተፇፃሚ የሚሆንበትን ጊዛ በመግፅ ዜርዜር መመሪያ 

ያወጣሌ፡፡  
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3. በዙህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ 2 የተዯነገገዉ ቢኖርም ኤጀንሲዉ ዉሳኔዉ ተፇፃሚ 

ከሚሆንበት የገዛ ገዯብ በፉት ከዛግነት ወይም ከመዯበኛ የመኖሪያ ሀገራቸዉን 

የሇቀቁ ጥገኝነት ጠያቂዎች የቡዴን ስዯተኝነትን ዕዉቅና ዉሳኔዉ ተጠቃሚ 

እንዱሆኑ ሉያዯርግ ይችሊሌ፡፡  

4. ኤጀንሲዉ በዙህ አንቀፅ መሰረት የቡዴን ስዯተኝነት ዕዉቅና ሇመስጠት ምክንያት 

የሆኑ ክስተቶች የቀሩ ወይም የተሇወጡ መሆኑን እና ተጨባጭ ስጋት የመሆናቸዉ 

ሁኔታ ማብቃቱን የጥገኝነት ጥያቄዎቹ የመነሻ ሀገር በተመሇከተ የተገኘዉን መረጃ 

ግምት ዉስጥ በማስገባትና ከተባበሩት መንግስታት የስዯተኞች ከፌተኛ ኮሚሽነር 

ጋር በመመካከር ሲያረጋግጥ የቡዴን ስዯተኝነት ዕዉቅና ዉሳኔ የመስጠት ሂዯቱን 

ማብቃቱን በመግሇፅ መመሪያ ያወጣሌ፡፡  

ክፌሌ አራት 

የጥገኝነት ጠያቂዎች እና ዕዉቅና ያገኙ ስዯተኞች መብቶችና ግዳታዎች 

22. አጠቃሊይ መብቶችና ግዳታዎች  

ማንኛዉም ጥገኝነት ጠያቂ እና ዕዉቅና ያገኘ ስዯተኛ፡-  

1. በስዯተኞች ኮንቬንሽን፣ የአፌሪካ አንዴነት ዴርጅት የስዯተኞች ኮንቬንሽን 

እንዱሁም አግባቢነት ባሇቸዉ አሇም አቀፌ ህግች በተዯነገጉ መብቶች ተጠቃሚ 

ይሆናሌ፤ ግዳታዎችን ያከብራሌ፤  

2. በኢትዮጵያ ዉስጥ በስራ ሊይ ባለ በማንኛዉም ህጎችና ዴንጋጌዎች ይገዚሌ፡፡  

23. ኢትዮጵያ ዉስጥ የመቆየት መብት  

1. በዙህ አዋጅ መሰረት የስዯተኝነት ዕዉቅና እንዱሰጠዉ ያመሇከተ ማንኛዉም ሰዉ 

ኤጅንሲዉ በጉዲዩ ሊይ ዉሳኔ እስኪሰጥ ዯረስ፣ ወይም ማመሌከቻዉ ተቀባይነት 

ሳያገኝ የቀረ እንዯሆነ የይግባኝ መብቱ እስኪያበቃ ዯረስ ኢትዮጵያ ዉስጥ 

እንዱቆይ ይፇቀዴሇታሌ፡፡  

2. በዙህ አዋጅ አንቀፅ 11 የተዯነገገዉ እንዯተጠበቀ ሆኖ አመሌካቹ የስዯተኝነት 

ዕዉቅና እንዱሰጠዉ ያቀረበዉን ማመሌከቻ ከተወ፣ በኤጀንሲዉ ዉሳኔ ሊይ ይግባኝ 

ካሇቀረበ ወይም ይግባኝ ሰሚ ጉባኤዉ የይግባኝ አቤቱታዉን ካሌተቀበሇዉ 

አግባቢነት ባሊቸዉ የኢምግሬሽን ህጎች መሰረት ከሀገር እንዱወጣ ይዯረጋሌ፡፡  

3. በዙህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ 2 የተዯነገገዉ ቢኖርም ግሇሰቡ ወዯ ላሊ ሀገር መግባት 

እንዱችሌ በቂ ሇሆነ ጊዛ ኢትዮጵያ ዉስጥ እንዱቆይ ሉፇቀዴሇት ይችሊሌ፡፡  
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4. ማንኛዉም ዕዉቅና ያገኘ ስዯተኛ በዙህ አዋጅ ዴንጋጌዎች መሰረት ኢትዮጵያ 

ዉስጥ የመኖር መብት አሇዉ፡፡  

24. ትምህርት ስሇማግኘት  

1. ማንኛዉም ዕዉቅና ያገኘ ስዯተኛ ወይም ጥገኝነት ጠያቂ የቅዴመ መዯበኛ እና 

የመጀመሪያ ዯረጃ ትምህርትን በተመሇከተ የኢትዮጵያ ዛጎችን ያክሌ ተጠቃሚ 

ይሆናሌ፡፡  

2. ማንኛዉም ዕዉቅና ያገኘ ስዯተኛ ወይም ጥገኝነት ጠያቂ የሀገሪቱ አቅም 

በሚፇቅዯዉ መጠን እና በሀገሪቱ የትምህርት ፕሉሲ መሰረት የሁሇተኛ ዯረጃ 

ትምህርት፣ የከፌተኛ ትምህርት፣ የቴክኒክና ሙያ ትምህርት እና ስሌጣና፣ 

የጎሌማሶችና መዯበኛ ያሌሆነ ትምህርት ዕዴሌ ተጠቃሚ ሉሆን ይችሊሌ፡፡ 

3. ዕወቅና ያገኙ ስዯተኞች እና ጥገኝነት ጠያቂዎች ከመጀመሪያ ዯረጃ ትምህርት 

ዉጭ በሆኑ የትምህርት ርፍች ዉስጥ በተሇይም የትምህርት ተዯረሽነት፣ የዉጭ 

ሀገር የትምህርት፣ የምስክር ወረቀቶች፣ ዱፔልማዎችና ዱግሪዎችን ዕዉቅና 

የማግኝት፣ የትምህርት ክፌያ ስረዚ እና ነፃ የትምህርት ዕዴልችን ማግኘት 

በተመሇከተ አግባብ ባሊቸዉ ህጎች መሰረት ሇዉጭ ሀገር ዛጎች ከሚዯረገዉ 

የተሻሇዉን ያህሌ ተጠቃሚ ይሆናለ፡፡  

25. የጤና አገሌግልትን ስሇማግኘት  

ማንኛዉም ዕዉቅና ያገኘ ስዯተኛ እና ጥገኝነት ጠያቂ በኢትጵያ ዉስጥ የሚሰጥ 

የጤና አገሌግልት ተጠቃሚ ይሆናሌ፡፡  

26. የመስራት መብት  

1. ዕዉቅና ያገኙ ስዯተኞችና ጥገኝነት ጠያቂዎች የቅጥር ስራን በተመሇከተ አግባቢነት 

ባሊቸዉ ህጎች መሰረት ሇዉጭ ሀገር ዛጎች ከተሰጡ መብቶች የተሻሇዉን ያህሌ 

ተጠቃሚ ይሆናለ፡፡  

2. ማንኛዉም ዕዉቅና ያገኘ ስዯተኛ ጥገኝነት ጠያቂ አግባቢነት ባሊቸዉ ህጎች መሰረት 

እንዯ እርሻ፣ ኢነደስትሪ፣ አነስተኛና ጥቃቅን፣ ዕዯ ጥባበትና ንግዴ የመሳሰለ ርፍች 

ዉስጥ በግሌ ወይም በቡዴን ሇመስራት፣ ሇዉጭ ሀገር ዛጎች ከተሰጡ መብቶች 

የተሸሇዉን ያህሌ ተጠቃሚ ይሆናሌ፡፡  
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3. ስሌጣን በተሰጠዉ የመንግስት አካሌ የተረጋገጠ የትምህርት ማስረጃ ያሇዉ ዕዉቅና 

ያገኘ ስዯተኛ በሙያዉ ሇመስራት ከፇሇገ ሇዉጭ ሀገር ዛጎች በተፇቀዯ ስራ መስኮች 

ዉስጥ ሇዉጭ ሀገር ዛጎች ከተሰጡ መብቶች የተሻሇዉን ያህሌ ተጠቃሚ ይዯረጋሌ፡፡  

4. የኢትዮጵያ መንግስትና አሇም አቀፌ ህብረተሰብ በጋራ በሚቀርፆቸዉ ስዯተኞችና 

ኢትዮጵያዉን የሚጠቀሙ እንዯ አካባቢ ጥበቃ፣ ኢንደስትሪና አነስተኛ ጥቃቅን 

ርፍች የመሳሰለ የገጠር እና የከተማ ፔሮጀክቶች ሊይ የሚሰሩ ዕዉቅና ያገኙ 

ስዯተኞችና ጥገኝነት ጠያቂዎች አብሯቸዉ ከሚሰሩ ኢትዮጵያዉያን ዛጎች ጋር 

ተመሳሳይ አያያዜ ይዯረጋሌ፡፡  

5. በዙህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ 4 የተዯነገገዉ እንዯተጠበቀ ሀኖ የእርሻና የመስኞ መሬት 

አጠቃቀም በተመሇከተ የሀገሪቱ የመሬት አጠቃቀም ህግና የክሌልችን ስምምነት 

መሰረት በማዴረግ በሉዜ ዋጋ የሚፇፀም ሆኖ የሉዜ መኑ በየሰባት ዓመቱ የሚታዯስ 

ይሆናሌ፡፡  

6.  ኤጀንሲዉ በዙህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ 4 እና ንዐስ አንቀፅ 5 መሰረት በተሇጹ 

ፔሮጅክቶች ሊይ እንዱሳተፌ ሇተመረጠ ዕዉቅና ያገኘ ስዯተኛ በየአምስት ዓመቱ 

የሚታዯስ የመኖሪያ ፇቃዴ ሉሰጥ ይችሊሌ፡፡  

7. በስራ ሊይ በተሰማሩ ዕዉቅና ያገኙ ስዯተኞች ወይም ጥገኝነት ጠያቂዎች እና 

በኢትዮጵያ ዛጎች መካከሌ መዴል አይዯረግም፡፡  

8. አግባቢነት ያሊቸዉ መብቶች እና ግዳታዎችን የሚዯነግጉ የሀገሪቱ ህግች በስራ ሊይ 

በሚሰማሩ ዕዉቅና ያገኙ ስዯተኞችና ጥገኝነት ጠያቂዎች ሊይ ተፇፃሚ ይሆናለ፡፡  

9. አግባቢነት ባሊቸዉ ህጎች የሀገር ዉስጥ የስራ ገበያን ሇመከሊከሌ በዉጭ ሀገር ዛጎች 

የቅጥር ስራ መብትን አስመሌከቶ የተጠለ ክሌከሊዎች ከኢትዮጵያ ዛጋ ጋር ጋብቻ 

በፇፀመ ወይም ከአንዴና ከአንዴ በሊይ የኢትዮጵያ ዛግነት የያ ሌጅ ያሇዉ እዉቅና 

ስዯተኛ ወይም ጥገኝነት ጠያቂ ሊይ ተፇፃሚነት አይኖራቸዉም፡፡  

10. በዙሀ አንቀፅ የተዯነገገዉ ቢኖርም ማንኛዉም ዕዉቅና ያገኘ ስዯተኛ ወይም ጥገኝነት 

ጠያቂ በማንኛዉም የሀገር መከሊከያ፣ የሀገር ዴህንነት፣ ወይም በዉጭ ጉዲይ እና 

መሰሌ የፕሇቲካ የመንግስት መስሪያ ቤቶች ተቀጥሮ የመስራት መብት የሇዉም፡፡  

27. የመዯራጀት መብት  
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ከፕሇቲካ ነፃ በሆኑ እና ሇትርፌ ባሌተቋቋሙ ማህባራት እንዱሁም በሰረተኛ ማህባራት 

የመዯረጃት መብትን አስመሌክቶ ሇዉጭ ሀገር ዛጎች ከተሠጡ መብቶች የተሻሇዉን 

ያህሌ ዕዉቅና ያገኙ ስዯተኞችና ጥገኝነት ጠያቂዎች ተጠቃሚ ይሆናለ፡፡  

28. የመዋወር ነፃነት  

1. ማንኛዉም ዕዉቅና ያገኘ ስዯተኛ ወይም ጥገኝነት ጠያቂ ሇዉጭ ሀገር ዛጎች 

በአጠቃሊይ በተመሳሳይ ሁኔታ ተፇፃሚ የሚሆኑ ህጎችን ተግባራዊ በማዴረግ 

በመረጠዉ የሀገሪቷ አካባቢ የመዋወርና የመኖሪያ ቦታ የመመስረት እንዱሁም 

በፇሇገዉ ጊዛ ከሀገር የመዉጣት ነጻነት አሇዉ፡፡  

2. የዙህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ 1 ዴንጋጌ ቢኖርም ኤጀንሲዉ ስዯተኞችና ጥገኝነት 

ጠያቂዎች የሚኖሩባቸዉን ቦታዎችና አካበቢዎች ሉያመቻች ይችሊሌ፡፡ 

የሚያመቻቸዉ የመኖሪያ ቦታ ስዯተኞችና ጥገኝነት ጤቂዎች ከመጡበት የዛግነት 

ወይም የቀዴሞ መዯበኛ መኖሪያ ሀገር ተገቢዉን ርቀት እንዱኖረዉ በማዴረግ 

መሆን አሇበት፡፡  

3. ኤጀንሲዉ ስዯተኞችና ጥገኝነት ጠያቂዎች ከቦታ ቦታ የመዋወር መብታቸዉን 

እንዱጠቀሙ ሇማስቻሌ ሁኔታዎች ሉያመቻች ይችሊሌ፡፡  

29. ንብረት የማፌራትና የማስተሊሇፌ መብት  

1. ዕዉቅና ያገኘ ስዯተኛ ወይም ጥገኝነት ጠያቂ የሚንቀሳቀስ ወይም የማይንቀሳቀስ 

ንብረትን በባሇቤትነት መያዜና ከዙህ ጋር የተያያዘ ላልች መብቶችን እንዱሁም 

ከንብረት ጋር የተያያዘ የኪራይና ላልች ዉልች ጋር የሚዚመደ መብቶችን 

በሚመሇከት ሇዉጭ ሀገር ዛጎች ከተሰጡ መብቶች እጅግ የተሻሇዉን ያህሌ ጥበቃ 

ይዯረግሇታሌ፡፡  

2. ዕዉቅና ያገኙ ስዯተኞች እና ጥገኝነት ጠያቂዎች አግባቢነት ባሊቸዉ ህጎች 

የተዯነገጉ የአዕምሯዊ ንብረቶችን ማሇትም የፒተንት፣ ቅጂና ተዚማጅ መብቶችን፣ 

የንግዴ ምሌክት፣ የኢንደስትሪያዊ ንዴፌና የመሳሳለ ምብቶችን በተመሇከተ 

የኢትዮጵያ ዛጋ የሚገኘዉን ምብት ያህሌ በተመሳሳይ ያገኛለ፡፡  

3. ጥገኝነት ጠያቂዎች አግባቢነት ባሊቸዉ የጉምሩክ ህጎች መሰረት ወዯ ሀገር ዉስጥ 

እንዲይገቡ የተከሇከለ ወይም ገዯብ የተጠሇባቸዉን ዕቃዎችን በተመሇከተ 

የተቀመጡ ዴንጋጌዎች እንዯተጠበቁ ሆነዉ ወዯ ሀገር ዉስት ሇመጀመሪያ ጊዛ 
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ሲገቡ ይዉት የሚመጡት ሀብትና ንብረት ያሇቀረጥ እንዱያስገቡ 

ይፇቀዴሊቸዋሌ፡፡ 

4.  አግባቢነት ባሊቸዉ ህጎች መሰረት ከሀገር እንዲይወጡ የተከሇከለ ወይም ገዯብ 

የተጠሊባቸዉን ዕቃዎችን በተመሇከተ የተቀመጡ ዴንጋጌዎች እንዯተጠበቁ ሆነዉ 

ዕዉቅና ያገኙ ስዯተኞች ወይም ጥገኝነት ጠያቂዎች ወዯ መጡበት ሀገር ሲመሇሱ 

ወይም ወዯ  ሶስተኛ አገር በሚወጡበት ጊዛ ወዯ ኢትዮጵያ ይዉት የመጡት 

ወይም ኢትዮጵያ ዉስጥ ያፊሩትን ሀብትና ንብረት ይዉ እንዱወጡ 

ይፇቀዴሊቸዋሌ፡፡  

30. የፌትህ የማግኘት መብት  

1. ማንኛዉም ዕዉቅና ያገኘ ስዯተኛ እና ጥገኝነት ጠያቂ ከዛጎች እኩሌ በፌርዴ 

ሉወሰን የሚገባዉን ጉዲይ ሇፌርዴ ቤት ወይም ሇላሊ በህግ የዲኝነት ስሌጣን 

ሇተሰጠዉ አካሌ የማቅረብና ዉሳኔ ወይም ፌርዴ የማግኘት መብት አሇዉ፡፡  

2. ማንኛዉም ዕዉቅና ያገኘ ስዯተኛ ወይም ጥገኝነት ጠያቂ በኢትዮጵያ ህግ መሰረት 

በሚሰጡ የህግ ምክርና የዴጋፌ አገሌግልቶችን ሉያገኝ ይችሊሌ፡፡  

31. የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ ፇቃዴ  

1. አግባቢነት ባሊቸዉ ህጎች የተቀመጡ ዴንጋጌዎች የሚጠይቋቸዉን መስፇርቶች 

በማሟሊት በኢትዮጵያ መንግስት ተቀበይነት ያሇዉ ህገዊ የዉጭ ሀገር ወይም 

አሇም አቀፌ አሽካርከሪ ብቃት ማረጋገጫ ፇቃዴ የያ ማንኛዉም ዕዉቅና ያገኘ 

ስዯተኛ ወይም ጥገኝነት ጠያቂ በኢትዮጵያ ተመጣጣኝ ምዴብ የአሽከርካሪ ብቃት 

ማረጋገጫ ፇቃዴ እንዱሰጠዉ ሉያመሇክትና ሉሰጠዉ ይችሊሌ፡፡  

2. በዙህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ 1 መሰረት ህገዊ የዉጭ ወይም አሇም አቀፌ 

የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ ፇቃዴ የያ ዕዉቅና ያገኘ ስዯተኛ ወይም ጥገኝነት 

ጠያቂ በኢትዮጵያ ተመጣጣኝ ምዴብ አሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ ፇቃዴ 

ማግኘት እንዱችሌ ሇመርዲት አስፇሊጊዉን የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ ፇተና 

ሇመዉሰዴ ፇቃዯኛ ሆኖ ከተገኘ አግባብ ባሊቸዉ ህጎች የተቀመጡት መስፇርቶች 

ሉነሱሊት ይችሊለ፡፡  

3. ማንኛዉም ዕዉቅና ያገኘ ስዯተኛ ወይም ጥገኝነት ጠያቂ አግባብ ባሊቸዉ ላልች 

ህጎች የተቀመጡ መስፇርቶችን በማሟሊት በኢጀንሲዉ የሚሰጥ ማንነቱን የሚገሌፅ 

የመታወቂያ ሰነዴ በመጠቀም የኢትዮጵያ የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ ፇቃዴ 
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ሇማግኘት የማመሌከት እና ተፇሊጊዉን መመኛ ካሟሊ የአሽከርካሪ ብቃት 

ማረጋገጫ ፇቃዴ የማግኘት መብት አሇዉ፡፡  

32. የመታወቂያ ወረቀትና የጉዝ ሰነዴ  

1. ማንኛዉም ዕዉቅና ያገኘ ስዯተኛ ወይም ጥገኝነት ጠያቂ ማንነቱ የሚገሌፅ 

የመታወቂያ ወረቀት ይሰጣዋሌ፡፡ 

2. ማንኛዉም ዕዉቅና ያገኘ ስዯተኛ ወይም ጥገኝነት ጠያቂ ከኢትጵያ ዉጭ ጉዝ 

ሇማዴረግ ሇኤጀንሲዉ በፅሁፌ በማመሌከት የጉዝ ሰነዴ ማግኘት ይችሊሌ፡፡  

3. ዕዉቅና ያገኙ ስዯተኞች ወይም ጥገኝነት ጠያቂዎች የጉዝ ሰነዴ ዜግጅት፣ ፀንቶ 

የሚቆይበት ጊዛ እና አሰጣጥ እንዱሁም ላልች ጠቃሚ ዜርዜሮች አግባቢነት 

ባሊቸዉ የኢምግሬሸን ህጎች እና አሇም አቀፌ ስምምነቶች ሊይ በተሇመከተዉ 

መሰረት ይወሰናሌ፡፡  

33. የባንክና ፊይናንስ አግሌግልት ስሇማግኘት  

ማንኛዉም ዕዉቅና ያገኘ ስዯተኛ ወይም ጥገኝነት ጠየቂ በኤጀንሲዉ የተሰጠዉን 

መታወቂያ ሰነዴ በመጠቀም የባንክ ሂሳብ ዯብተር የመክፇት፣ ገንብ የማስቀመጥ፣ 

የማዉጣት፣ አግባቢነት ባሊቸዉ የሀገሪቱ ፊይናንስ ህጎች መሰረት የማስተሊሇፌና 

የመሳሰለ የባንክ አገሌግልቶችን የማግኘት መብት አሇዉ፡፡  

34. የቴላኮሚንኬሽን አገሌግልት ስሇማግኘት  

ማንኛዉም ዕዉቅና ያገኘ ስዯተኛ ወይም ጥገኝነት ጠያቂ በኤጀንሲዉ የተሰጠዉን 

የመታወቂያ ሰነዴ በመጠቀም የቴላኮሚንኬሸን አገሌግልት የማግኘት መብት 

አሇመዉ፡፡  

35. ራሽን ስሇማግኘት  

በአቅርቦት እጥረት ምክንያት በራሽን መሌክ ምርቶች ሇማህበረሰቡ በሚከፊፇለበት 

ወቅት ዕዉቅና ያገኙ ስዯተኞች እና ጥገኝነት ጠያቂዎች ከኢትዮጵያ ዛጎች ጋር 

በተመሳሳይ ሁኔታ ተጠቃሚ ይሆናለ፡፡  

36. የወሳኝ ኩነቶች ምዜገባ  

ማንኛዉም ስዯተኛ ወይም ጥገኝነት ጠያቂ አግባብ ያሊቸዉ የወሳኝ ኩነቶች 

በተመሇከተ በወጡ ህጎች መሰረት የወሳኝ ኩነት ምዜገባ እና ማረጋገጫ የምስክር 

ወረቀት አገሌግልት ከዛጎች እኩሌ የማግኘት መብት አሇዉ፡፡  

37. ክፌያዎች  
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1. ማንኛዉም ዓይነት ቀረጥ፣ ክፌያ ወይም ግብርን በተመሇከተ በተመሳሳይ ሁኔታ 

ያለ የኢትዮጵያ ዛጎች ሊይ ከሚጣሇዉ መጠን በሊይ ዕዉቅና ባገኙ ስዯተኞች 

ወይም ጥገኝነት ጠያቂዎች ሊይ አይጠሌም፡፡  

2. በዙህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ 1 ስር የተዯነገገዉ ቢኖርም ኤጀንሲዉ የመክፇሌ 

አቅም ሇላሊቸዉ ዕዉቅና ያገኙ ስዯተኞች ወይም ጥገኝነት ጠያቂዎች የመታወቂያ 

ወረቀት፣ የጉዘ ሰነዴ፣ የመዉጫ ቭዚ እና የመሳሰለ አገሌገልቶች ያሇክፌያ 

እንዱያገኙ ሉያዯርግ ይችሊሌ፡፡  

38. ሇጥቃት ተገሊጭ ሇሆኑ ሰዎች ስሇሚዯረግ ሌዩ ጥበቃ  

ኤጀንሲዉ፡- 

1. ዕዉቅና ያገኙ ስዯተኞች እና ጥገኝነት ጠያቂ ሴቶች አግባቢነት ባሊቸዉ ህጎች 

የተዯነገጉ መብትችና ጥበቃዎችን በተሇይም ፆታን መሰረት ካዯረገ ጥቃት ጥብቃ 

ማግኘታቸዉን፣  

2. ዕዉቅና ያገኙ ስዯተኞችና ጥገኝነት ጠያቂ ሔፃናት አግባቢነት ባሊቸዉ ህጎች 

የተዯነገጉ መብቶችና ጥበቃዎችን በተሇይም ከጥቃት፣ ከእንግሌት፣ ከብዜበዚና ከህገ 

ወጥ ዜዉዉር ጥበቃ ማግኘታቸዉን፣  

3. ሌዩ ጥበቃና እንክብካቤ ሇሚያስፇሌገቸዉ ሇጥቃት ሇተገሇጡ ላልች ዕዉቅና ያገኙ 

ስዯተኞችና ጥገኝነት ጠያቂዎች ፌሊጎቶቻቸዉን መሰረት ያዯረገ ዕገዚ መዯረጉን፣ 

ያረጋግጣሌ፡፡  

39. ዕዉቅና ያገኙ ስዯተኞችና ጥገኝነት ጠያቂዎች ግዳታዎች  

1. ማንኛዉም ዕዉቅና ያገኘ ሰዯተኛ እና ጥገኝነት ጠያቂ ከኤጀንሲዉ ጋር 

የመተባበር፣ በኤጅንሲዉ ሲጠየቅ አስፇሊጊዉ መረጃ የመስጠትና በኢትዮጵያ 

ዉስጥ በስራ ሊይ ያለ ማናቸዉንም ህጎች የማክበር ግዳታ አሇበት፡፡  

2. ማንኘዉም ዕዉቅና ያገኘ ስዯተኛ እና ጥገኝነት ጠያቂ የሚኖርበትን አካባቢ ባህሌ 

የማክበርና የአከባቢዉን የመሌካም አኗኗርና የህዜብ ሞራሌ ተቃራኒ ከሆኑ 

ተግባራት የመቆጠብ ግዳታ አሇበት፡፡ 

3. ማንኛዉም ዕዉቅና ያገኘ ስዯተኛ ወይም ጥገኝነት ጠያቂ አካባቢዉን የመንከባከብ 

ሀሊፉነት አሇበት፡፡  

40. በፇቃዯኝነት ሊይ ወዯ ሀገር ስሇመመሇስ  
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1. ማንኛዉም ስዯተኛ በራሱ ነፃና በመረጃ ሊይ የተመሰረተ ፇቃዴ ወዯ ዛግነት ሀገሩ 

ወይም ወዯ ቀዴሞ መዯበኛ መኖሪያ ቦታዉ ዴህንነቱንና ክብሩን ተጠብቆሇት 

የመመሇስ መብት አሇዉ፡፡  

2. ኤጀንሲዉ ወዯ ሀገራቸዉ ሇመመሇስ ሇጠየቁ ስዯተኞች ከስዯተኞች መነሻ ሀገር፣ 

ከተባበሩት መንግስታት የስዯተኞች ከፌተኛ ኮሚሽነር እና ላልች አጋር 

ዴርጅቶች ጋር በመተባበር የሚቻሇዉን ያክሌ ዴጋፌ በማዴረግ ፇቃዯቸዉ፣ 

ዴህንነታቸዉንና ክብራቸዉን ተጠብቀዉ ወዯ ሀገራቸዉ እንዱመሇሱ ያመቻቻሌ፡፡  

41. ከአከባቢ ማህበረሰብ ጋር ስሇማዋሃዴ  

ሇረጅም ጊዛ ኢትዮጵያ ዉስጥ የኖሩ ዕዉቅና ያገኙ ስዯተኞች በተናጠሌም ይሁን 

በቡዴን ጥያቄ ሲያቀርቡ ኤጀንሲዉ እንዯስፇሊጊነቱ ከአካበቢዉ ማህበራሰብ ጋር 

ተዋህዯዉ የሚኖሩበትን ሁኔታ ያመቻቻሌ፡፡  

42. ዛግነት ስሇማግኘት  

ዛግነት የሚመሇከቱ አግባቢነት ያሊቸዉ የኢትዮጵያ ዛግነት ህግ ዴንጋጌዎች ሊይ 

የተቀመጡትን መስፇርቶች የሚያሟሊ ማንኛዉም ዕዉቅና ያገኘ ስዯተኛ ወይም 

ጥገኝነት ጠያቂ የኢትዮጵያን ዛግነት በህግ ሇማግኘት ማመሌከት ይችሊሌ፡፡  

ክፌሌ አምስት 

ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌች 

43. ከተባበሩት መንግስታት የስዯተኞች ከፌተኛ ኮሚሽነር ጋር ስሇሚዯረግ ትብብር  

የኢትዮጵያ መንግስት የተባበሩት መንግስታት የስዯተኞች ከፌተኛ ኮሚሽነር 

በስዯተኞች ኮንቬንሽን አንቀፅ 35 መሰረት ሀሊፉነቱን ሇመወጣት እንዱችሌ ትብብር 

ያዯርጋሌ፡፡  

44. ምስጥር መጠበቅ  

ይህን አዋጅ እንዱሁም በአዋጁ መሰረት የወጡ ዯንቦችንና መመሪያዎችን 

የሚያስፇፅም ማንኛዉም ሰዉ በስራዉ ምክንያት የሚያገኘዉን ከጥገኝነት ጠያቂዉ 

ወይም ከስዯተኛ ጋር የተያያ ማንኛዉም መረጃ በምስጥር የመጠበቅ ግዳታ 

አሇበት፡፡ በተሇይም ከስዯተኞች ወይም ከጥገኝነት ጠያቂዉ ሀገር ባሇስሌጣናት ወይም 

ስቃይ አዴርሷሌ ከተባለት አካሊት መረጃ አይሰበሰብም፤ መረጃም አስሌፍ አይሰጥም፡፡  

45. ተፇጻሚነት የማይኖራቸዉ ህጎች  

1. የስዯተኞች ጉዲይ አዋጅ ቁጥር 409/2004 በዙህ አዋጅ ተሸሯሌ፡፡  
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2. ይህን አዋጅ የሚቃራኒ ማንኛዉም ህግ ወይም ሌማዲዊ አሰራር በዙህ አዋጅ 

በተሸፇኑ ጉዲዮች ሊይ ተፇፃሚነት አይኖረዉም፡፡  

46. ዯንብና መመሪያ የማወጣት ስሌጣን  

1. የሚኒስቴሮች ምክር ቤት ይህን አዋጅ ስራ ሊይ ሇማዋሌ አስፇሊጊ የሆኑ ዯንቦችን 

ሉያወጣ ይችሊሌ፡፡  

2. ኤጀንሲዉ ይህን አዋጅ እና በዙህ አዋጅ ተመስርተዉ የሚወጡ ዯንቦችን 

ሇማስፇፀም የሚያስፇሌጉ ዜርዜር መመሪያዎችን ሉያወጣ ይችሊሌ፡፡  

47. አዋጁ የሚፀናበተ ጊዛ  

ይህ አዋጅ በፋዳራሌ ነጋሪት ጋዛጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናሌ፡፡  

አዱስ አበባ የካቲት 20 ቀን 2011 ዓ.ም 

ሳህሇወርቅ ዉዳ 

የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ፔርዜዲንት 
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ክፌሌ አስራ ሶስት 

መከሊከያ 

 

 

አዋጅ ቁጥር 327/1995 

የብሓራዊ ተጠባባቂ ኃይሌ ማቋቋሚያ አዋጅ 

የሔዜቡ ለዓሊዊነትና ሔገ-መንግሥታዊ ሥርዓቱ አዯጋ ሊይ በሚወዴቅበት ጊዛ የመከሊከያ 

ሠራዊቱ አካሌ በመሆን የሚመከትና የተፇጥሮ አዯጋ ሲያጋጥም ፇጥኖ ሇሔዜቡ ሉዯርስ 

የሚችሌ፤ በሰሊም ጊዛ መዯበኛና የግሌ ሥራውን የሚያከናውን ሔዜባዊ መሠረት ያሇው 

ብሓራዊ ተጠባባቂ ኃይሌ ማቋቋም በማስፇሇጉ፤ 

በኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሔገ-መንግሥት አንቀጽ 55(1) እና (7) 

መሠረት የሚከተሇው ታውጇሌ፡፡ 

ክፌሌ አንዴ 

ጠቅሊሊ 

1. አጭር ርዕስ 

ይህ አዋጅ ‘‘የብሓራዊ ተጠባባቂ ኃይሌ ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 327/1995” ተብል 

ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡ 

2. ትርጓሜ 

የቃለ አገባብ ላሊ ትርጉም የሚሰጠው ካሌሆነ በስተቀር በዙህ አዋጅ ውስጥ፤ 

1. ‘‘የብሓራዊ ተጠባባቂ ኃይሌ አገሌግልት” ማሇት በዙህ አዋጅ አንቀጽ 12 መሠረት 

የሚሰጥ አገሌግልት ነው፤ 

2. ‘‘የብሓራዊ ተጠባባቂ ኃይሌ አባሌ” ማሇት በዙህ አዋጅ መሠረት በብሓራዊ ተጠባባቂ 

ኃይሌ ተመዜግቦና አስፇሊጊውን ሥሌጠና ወስድ አገሌግልት ሇመስጠት የሚጠባበቅ 

ሰው ነው፤ 
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3. ‘‘አዚዥ” ማሇት በአገር መከሊከያ ሠራዊት ወይም በብሓራዊ ተጠባባቂ ኃይሌ 

በማናቸውም የዕዜ ጠገግ ሊይ የሚገኝ የሠራዊት ክፌሌን ሇማዯራጀት፣ ሇማስተዲዯር 

እና ሇመምራት ሥሌጣን የተሰጠው ሰው ነው፤ 

4. ‘‘ሚኒስትር” ወይም ‘‘ሚኒስቴር” ማሇት እንዯ ቅዯም ተከተለ የአገር መከሊከያ 

‘‘ሚኒስትር” ወይም ‘‘ሚኒስቴር” ነው፣ 

5. ‘‘ምሌምሌ” ማሇት በዙህ አዋጅ መሠረት በብሓራዊ ተጠባባቂ ኃይሌ ውስጥ 

ሇማገሌገሌ የተመሇመሇ ማንኛውም ሰው ነው፤ 

6. ‘‘የአገር መከሊከያ ሠራዊት” ማሇት የምዴር ኃይሌ እና የአየር ኃይሌ ነው፤ 

7. ‘‘የብሓራዊ ተጠባባቂ ኃይሌ ማዯራጃና ማስተባበሪያ ቢሮ” ማሇት በአገር  መከሊከያ 

ሚኒስቴር ሥር ተቋቁሞ የሚገኝ የብሓራዊ ተጠባባቂ ኃይሌን በበሊይነት 

የሚያዯራጅ፣ የሚያስተዲዴርና የሚመራ ነው፣ 

ክፌሌሁሇት 

መሠረታዊ ዴንጋጌዎች 

3. መቋቋም 

1. የብሓራዊ ተጠባባቂ ኃይሌ ከዙህ በኋሊ “ተጠባባቂ ኃይሌ” እየተባሇ የሚጠራ በዙህ 

አዋጅ ተቋቁሟሌ፤ 

2. ተጠባባቂ ኃይለ ተጠሪነቱ ሇሚኒስትሩ ይሆናሌ፡፡ 

4. ዓሊማ 

የተጠባባቂ ኃይሌ ዓሊማ 

1. የሀገሪቱን ለዓሊዊነትና ሔገ መንግሥታዊ ሥርዓቱን ከማንኛውም አዯጋ በአስተማማኝ 

ሇመጠበቅ፣ 

2. በጦርነት ወይም በአስቸኳይ ጊዛ አዋጅ የመከሊከያ ሠራዊትን ተቀሊቅል ሇመሠማራት፣ 

3. ሰው ሠራሽም ሆነ ተፇጥሮአዊ አዯጋዎች ሲከሰቱ ፇጥኖ በቦታው ሊይ በመገኘት ዕገዚ 

ወይም እርዲታ ሇመስጠት። 

5. ስሇ ተጠባባቂ ኃይሌ አዯረጃጀት 

1. በአገር መከሊከያ ሚኒስቴር የሚመራ የተጠባባቂ ኃይሌ በሁለም የፋዳራለ መንግሥት 

ክሌልች ይዯራጃሌ፤ 

2. የተጠባባቂ ኃይለን የሚያዯራጅና የሚያስተባብር ቢሮ በመከሊከያ ሚኒስቴር ሥር 

ይዯራጃሌ፤ 
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3. ቢሮው በክሌልች ሥራውን የሚመሩና የሚያስተባብሩ የሊይን ጽሔፇት ቤቶች 

ይኖሩታሌ። የሊይን ጽሔፇት ቤቶች ሥራቸውን ከክሌሌ መስተዲዴር ጋር 

ተቀናጅተው ይመራለ፤ 

4. የተጠባባቂ ኃይለ በወረዲ ዯረጃ በአሃዴ ተዋቅሮ እንዱዯራጅ ይዯረጋሌ፡፡ 

5. እንዯ አስፇሊጊነቱ ቢሮው በመንግሥት መስሪያ ቤቶች፣ በመንግሥትና የግሌ ተቋማት 

ሔዜባዊ ማኅበር ውስጥ ተግባሩን መፇፀም የሚያስችሇው የሊይን ጽሔፇት ቤት 

ሉያቋቁም ይችሊሌ፡፡ 

6. ምዜገባና ምሌመሊ 

የተጠባባቂ ኃይለ ቢሮ በሚያወጣው የምዜገባና የምሌመሊ መስፇርት መሠረት 

የፋዳራሌ መንግሥት ክሌልች የተጠባባቂ ኃይሌን ምዜገባ ያካሄዲለ፣ 

7. የምሌመሊ መስፇርት 

የምሌመሊ መስፇርት በዯንብ ይወሰናሌ፡፡ 

8. የምዜገባ መታወቂያ ወረቀት 

በዙህ አዋጅ አንቀጽ 7 መሠረት ሇተጠባባቂ ኃይለ የተመሇመሇ፣ የሠሇጠነ እና 

ተቀባይነት ያገኘ ሰው መታወቂያ ዯብተር ይሰጠዋሌ። 

ክፌሌሦስት 

የብሓራዊ ተጠባባቂ ኃይሌ አገሌግልት ሁኔታዎች 

9. ወታዯራዊ ሥሌጠና 

1. ተመሌማዮች መሠረታዊ ወታዯራዊ ሥሌጠና ወዯሚያገኙበት ማሠሌጠኛ ማዕከሌ 

ይገባለ፣ 

2. ተጠባባቂ ኃይለ ሇተሌዕኮው የሚያበቃው መሠረታዊ ወታዯራዊ ሥሌጠና ይሰጠዋሌ፣ 

3. በሥሌጠና ወቅት ቢሮው በሚያወጣው መመሪያ መሠረት መጠሇያ፣ ምግብ፣ አሌባሳት፣ 

የኪስ ገንብ፣ ሔክምና፣ የትምህርት መርጃ ዕቃዎች በነፃ ያገኛሌ፣ 

4. ወታዯራዊ ሥሌጠናውን ያጠናቀቀ ምሌምሌ የምሥክር ወረቀት ይሰጠዋሌ። 

5. ወታዯራዊ ሥሌጠናው እንዯተጠናቀቀ የተጠባባቂ ኃይሌ አባለ ወዯ የመጣበት አካባቢ 

እንዱመሇስ ይዯረጋሌ፣ 

6. ወዯ መጣበት ከተመሇሰ በኋሊ በየዓመቱ ከመከሊከያ ሠራዊቱ ጋር የማጠናከሪያ 

ሥሌጠናና ሌምምዴ ሉሰጠው ይችሊሌ፡፡ 

10. ክተት 
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1. ማንኛውም የተጠባባቂ ኃይሌ ጥሪ በሚዯረግበት ጊዛ ሚኒስትሩ በሚወስነው ቦታና ጊዛ 

የመገኘት ግዳታ አሇበት፣ 

2. ጥሪው የሥሌጠና፣ የሌምምዴ ወይም የክተት ሉሆን ይችሊሌ፡፡ 

11. ስሇ ምዯባ 

ወታዯራዊ ሥሌጠናውን ያጠናቀቀ የተጠባባቂ ኃይሌ አባሌ ሇአገሌግልት በሚፇሇግበት 

ጊዛ በምዴር ኃይሌ ወይም በአየር ኃይሌ ውስጥ ተመዴቦ ያገሇግሊሌ፡፡ 

12. የአገሌግልት መን 

1. በዙህ አዋጅ አንቀጽ 9 የተጠቀሰው ወታዯራዊ ሥሌጠና ያጠናቀቀ የተጠባባቂ ኃይሌ 

አባሌ (መዯበኛ የውትዴርና አገሌግልት እንዱሰጥ በሚፇሇግበት ጊዛ) ሇ7 (ሰባት) 

ዓመት ያገሇግሊሌ፡፡ ሚኒስትሩ በሚያወጣው መመሪያ መሠረትም ውሌ ይፇጽማሌ፣ 

2. ሇተጨማሪ አገሌግልት በጋራ ስምምነት ሉራም የሚችሌ ሲሆን ሆኖም አገሌግልቱ 

ከ38 ዓመት ዕዴሜ ሉያሌፌ አይችሌም፤ 

3. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የተጠቀሰው የአገሌግልት መን በክተትና በጦርነት 

ጊዛ ሉራም ይችሊሌ፡፡ 

13. ስሇሜዲይና ሽሌማት 

1. ማንኛውም የተጠባባቂ ኃይሌ አባሌ በአገር መከሊከያ ሠራዊት ውስጥ ሆኖ ሇሰጠው 

አገሌግልትና ሇፇጸመው ጀግንነት በአገር መከሊከያ ሠራዊት አዋጅ መሠረት ሜዲይ 

ወይም ሽሌማት እንዱያገኝ ይዯረጋሌ፣ 

2. አንዴ የተጠባባቂ ኃይሌ አባሌ አገሌግልቱን ጨርሶ በክብር ሲስናበት የተጠባባቂ 

ኃይሌ ሜዲይና የምሥክር ወረቀት ይሰጠዋሌ፣ 

3. በራሱ ፇቃዴ ሳይሆን በላልች የተሇያዩ ምክንያቶች አገሌግልቱን ቢያቋርጥ 

ያቋረጠበት ምክንያት ተጠንቶ የምስክር ወረቀት ሉሰጠው ይችሊሌ፡፡ 

14. ወታዯራዊ ሔጏችን፣ መመሪያዎችንና ትዕዚዝችን ስሇ ማክበር 

ማንኛውም የተጠባባቂ ኃይሌ አባሌ በሚሠሇጥንበትና ውትዴርና አገሌግልት በሚሰጥበት 

ጊዛ ወታዯራዊ ሔጏችን፣ መመሪያዎችንና ትእዚዝችን ማክበር አሇበት፡፡ 

15. አቤቱታ ስሇ ማቅረብ 

ማንኛውም የተጠባባቂ ኃይሌ አባሌ በሥሌጠናም ሆነ መበዯኛ ወታዯራዊ አገሌግልት 

በሚሰጥበት ጊዛ ሇሚዯርስበት የአስተዲዯር በዯሌ በሠራዊቱ የዱስፔሉን መመሪያ 

መሠረት አቤቱታ የማቅረብና ውሣኔ የማግኘት መብት አሇው፡፡ 



የፌትህ ሚኒስቴር 
 

388 
 

ክፌሌ አራት 

ስሇ አገሌግልት፣ ማዕረግና ስንብት 

16. ስሇ አገሌግልት 

1. አገሌግልቱን በመከሊከያ ሠራዊት ውስጥ በየትኛውም ክፌሌና ቦታ ተመዴቦ 

እንዯሠራዊቱ ይፇጽማሌ 

2. በመዯበኛ ውትዴርና አገሌግልት ሊይ የሚገኝ ማናቸውም የተጠባባቂ ኃይሌ አባሌ 

እንዯማንኛውም የመከሊከያ ሠራዊት አባሌ ቀሇብ፣ ሌብስ፣ መጓጓዣ፣ ቤት፣ ሔክምና 

እና የማዕረጉን ዯመወዜ ያገኛሌ። 

17. ስሇማዕረግ 

1. ማንኛውም የተጠባባቂ ኃይሌ አባሌ ከሠራዊቱ ጋር ተቀሊቅል አገሌግልት ሲሰጥ 

የሥራ ብቃቱ፣ ሥነ ሥርዓት አክባሪነቱ እና የሥራ አፇጻጸሙ እየተገመገመ 

በመከከያ ሠራዊት የማዕረግ ዕዴገት መመሪያ መሠረት የማዕረግ ዕዴገት የማግኘት 

መብት አሇው፡፡ 

2. በወረዲ እና በቀበላ ዯረጃ ሇዕዜና ቁጥጥር የሚያስፇሌጉ የኃሊፉነት ዯረጃዎች እየተጠኑ 

ሚኒስትሩ በሚያወጣው መመሪያ መሠረት ማዕረጎች ሉሰጡ ይችሊለ፡፡ 

18. አገሌግልት ስሇሚቋረጥበት ምክንያት 

ማንኛውም የተጠባባቂ ኃይሌ አባሌ ከዙህ በታች የተረሩት ምክንያቶች ሲያጋጥሙ 

አገሌግልቱን አቋርጦ እንዱሰናበት ይዯረጋሌ፤ 

1. የቅጥር ውለ መን ሲያሌቅ፣ 

2. በዕዴሜ ምክንያት አገሌግልት መስጠት የማይችሌ ሲሆን፣ 

3. የአእምሮ መታወክ ወይም የአካሌ ጉዲት ዯርሶበት ሇአገሌግልት ብቁ አሇመሆኑ 

ሲረጋገጥ፣ 

4. በወንጀሌ ተከሶ በፌርዴ ቤት ጥፊተኛ ሆኖ ከተገኘና ጥፊቱም ሇሥራው ብቁ 

አያዯርገውም ተብል ሲወሰን፡፡ 

19. ስሇ ካሣ 

የተጠባባቂ ኃይሌ አባሌ በሥሌጠና ወይም በአገሌግልት ሊይ እያሇ ጉዲት ቢዯርስበት 

ሇመዯበኛ ሠራዊት የሚከፇሇው ካሣ(ዴጎማ) በሠራዊቱ መመሪያ መሠረት ያገኛሌ፣ የሞት 

አዯጋም ካጋጠመው በጡረታ ሔግ መሠረት ተፇፃሚ ይሆናሌ፡፡ 

ክፌሌአምስት 
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የተጠባባቂ ኃይሌ ቢሮ ኃሊፉ ሥሌጣንና ተግባር 

20. የተጠባባቂ ኃይሌ ቢሮ ኃሊፉ ሥሌጣንና ተግባር 

1. ሇተጠባባቂ ኃይሌ አባሌነት የሚያበቁ የምሌመሊ መስፇርቶችን ያወጣሌ፣ 

2. ስሇተጠባባቂ ኃይሌ ሥሌጠና፣ትጥቅ፣ ጥቅማ ጥቅም፣ ስሇዱስፔሉን እርምጃና ጠቅሊሊ 

አስተዲዯር አስፇሊጊውን መመሪያ ያጋጃሌ፣ ሲፇቀዴም በተግባር ሊይ ያውሊሌ፡ 

3. ተጠባባቂ ኃይለ ስሇሚከትበት፣ ስሇሚሰማራበት፣ ስሇግዲጅ አፇፃፀሙና ስሇስንብቱ 

መመሪያ ያጋጃሌ፣ ሲፀዴቅም ተግባራዊ ያዯርጋሌ፣ 

4. ይህ አዋጅ በሥራ ሊይ መዋለን ይከታተሊሌ፣ 

5. ከሚኒስትሩ የሚሰጡትን ላልች ተግባሮች ያከናውናሌ። 

ክፌሌ ስዴስት 

ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች 

21. የመተባበር ግዳታ 

ማንኛውም ሰው፣ የመንግሥት መሥሪያ ቤት ወይም የግሌ ዴርጅት ይህን አዋጅ ሥራ 

ሊይ በማዋሌ ረገዴ የመተባበር ግዳታ አሇበት። 

22. የወታዯራዊ ሔጏችና መመሪያዎች ተፇጻሚነት 

1. በዙህ አዋጅ አንቀጽ 12 መሠረት ውትዴርና አገሌግልት የሚሰጥ የተጠባባቂ ኃይሌ 

አባሌ የሚፇጽመው ወታዯር ነክ ወንጀሌ በወታዯራዊ ፌርዴ ቤት ይታያሌ፡፡  

2. ማንኛውም የተጠባባቂ ኃይሌ አባሌ የሥነ ሥርዓት ጉዴሇት በፇጸመ ጊዛ በሀገር 

መከሊከያ የዱስፔሉን መመሪያ መሠረት ጉዲዩ እንዱታይ ይዯረጋሌ። 

23. የታሻሩ ሔጎች 

የሚከተለት ሔጎች በዙህ አዋጅ ተሽረዋሌ፤ 

1. የብሓራዊ ውትዴርና አገሌግልት አዋጅ ቁጥር 322/1965፣ 

2. የብሓራዊ ውትዴርና አገሌግልት ዯንብ ቁጥር 444/1995፣ 

3. የብሓራዊ ውትዴርና አገሌግልት መቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 238/1975 

24. ዯንብ የማውጣት ሥሌጣን 

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ሇዙህ አዋጅ አፇጻጸም አስፇሊጊ የሆኑ ዯንቦችን ማውጣት 

ይችሊሌ። 
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25. መመሪያ የማውጣት ሥሌጣን 

ሚኒስትሩ114 ሇዙህ አዋጅ አፇጻጸም አስፇሊጊ የሆኑ መመሪያዎችን ያወጣሌ። 

26. አዋጁ የሚጸናበት ጊዛ 

ይህ አዋጅ ከመጋቢት 30 ቀን 1995 ዓ.ም ጀምሮ የጸና ይሆናሌ፡፡ 

 

አዱስ አበባ መጋቢት 30 ቀን 1995 ዓ.ም 

ግርማ ወሌዯጊዮርጊስ 

የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዳሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ፔሬዙዲንት 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
114 የዙህ ቃሌ የእንግሉኛው ቅጂ “the ministry” ብል በመግሇፅ መመሪያ የማውጣት ስሌጣን "ሇሚኒስትሩ” 
ሳይሆን ሇሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ይሰጣሌ፡፡  
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አዋጅ ቁጥር 1100/2011 

የኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፒብሉክ መከሊከያ ሠራዊት አዋጅ 

የኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ የመከሊከያ ሠራዊት የአገሪቱን ለዓሊዊነት 

የሚያስከብር፣ የብሓሮች፣ ብሓረሰቦችና የሔዜቦችን ሚዙናዊ ተዋፅፆ ያካተተ እና ከፕሇቲካ 

ዴርጅቶች ወገናዊነት ነፃ በመሆን ተግባሩን እንዱያከናውን የተዯራጀ መሆኑ፤ 

የኢትዮጵያ ፋዯራሉዊ ደሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ የመከሊከያ ሠራዊት የሚመራበትን እና 

ከተሙ ወቅታዊ ግዲጅ ጋር የሚጣጣም እንደሁም የወዯፉቱን ግዲጅ ታሳቢ ያዯረገ የህግ 

ማዕቀፌ አስፇሊጊ በመሆኑ፤ 

በሥራ ሊይ ያሇውን የኢትዮጵያ ፋዯራሉዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ የመከሊከያ ሠራዊት 

የህግ ማዕቀፌ ማሻሻሌ አስፇሊጊ ሆኖ በመገኘቱ፤ 

በኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሔገ-መንግስት አንቀጽ 55(1) መሠረት 

የሚከተሇው ታውጇሌ፡፡ 

ክፌሌ አንዴ 

ጠቅሊሊ 

1. አጭር ርዕስ 

ይህ አዋጅ “የመከሊከያ ሠራዊት አዋጅ ቁጥር 1100/2011" ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡ 

2. ትርጓሜ 

የቃለ አገባብ ላሊ ትርጉም የሚያሰጠው ካሌሆነ በስተቀር በዙህ አዋጅ ውስጥ፡- 

1. “አዚዥ” ማሇት የጦርሃይልች ጠቅሊይ አዚዥን ጨምሮ በኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ 

ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ መከሊከያ ሠራዊት ውስጥ በማናቸውም ዯረጃ ሊይ የሚገኝ 

አንዴን የጦር ክፌሌ ሇመምራትና ሇማስተዱዯር ሥሌጣን የተሰጠው ሰው ነው፤ 

2. “ሚኒስቴር” ወይም “ሚኒስትር” ማሇት እንዯቅዯም ተከተለ የአገር መከሊከያ 

ሚኒስቴር ወይም ሚኒስትር ነው፤ 

3. “ምሌምሌ ወታዯር” ማሇት በኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ 

መከሊከያ ሠራዊት ውስጥ በውትዴርና ሇማገሌገሌ መስፇርቱን አሟሌቶ 

ከህብረተሰቡ ውስጥ የተመሇመሇ ሆኖ ወታዯራዊ ስሌጠናውን ያሊጠናቀቀና የቅጥር 

ውሌ ያሌፇረመ ሰው ነው፤ 
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4. “የሠራዊት አባሌ” ማሇት በኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ መከሊከያ 

ሠራዊት ውስጥ በቋሚነት የውትዴርና አገሌግልት የሚሰጥ ሰው 

ነው፤ 

5. “መሠረታዊ ወታዯር” ማሇት መሠረታዊ የውትዴርና ስሌጠና በማጠናቀቅ 

ቃሇመሃሊና የቅጥር ውሌ የፇጸመና የውትዴርና አገሌግልት ሇመስጠት የተጋጀ 

ወይም በማገሌገሌ ሊይ ያሇ ማዕረግ ያሇበሰ የሠራዊት አባሌ ነው፡፡  

6. “መኮንን “ማሇት ከምክትሌ መቶ አሇቃ እስከ ጀነራሌ ማዕረግ ዴረስ ያለትን 

ወታዯራዊ ማዕረጎች የሚያጠቃሌሌ ነው፤ 

7. “ጀነራሌ መኮንን “ማሇት ከብርጋዳር ጀነራሌ እስከ ጀነራላ ዴረስ ያለትን 

ወታዯራዊ ማዕረጎች የሚያጠቃሌሌ ነው፤ 

8. “ከፌተኛ መኮንን” ማሇት ከሻሇቃ ማዕረግ እስከ ኮልኔሌ ማዕረግ ዴረስ ያለትን 

ወታዯራዊ ማዕረጎች የሚያጠቃሌሌ ነው፤ 

9. “መስመራዊ መኮንን” ማሇት ከምክትሌ መቶ አሇቃ እስከ ሻምበሌ ማዕረግ ዴረስ 

ያለትን የሚያጠቃሌሌ ነው፤ 

10. “የበታች ሹም” ማሇት በምዴር ሃይሌ ከምክትሌ አስር አሇቃ ማዕረግ እስከ ቺፌ 

ዋራንት ኦፉሰር እና በአየር ሃይሌ ከጁኒየር ኤርክራፌት ማን እስከ ቺፌ ዋራንት 

ኦፉሰር ያለትን የማዕረግ ዯረጃዎች የሚያጠቃሌሌ ነው፤ 

11. “ግዲጅ” ማሇት ማንኛውም የሠራዊት አባሌ ቃሇ መሃሊ ፇጽሞ የቅጥር ውሌ 

ከፇረመበት ጊዛ ጀምሮ ከሠራዊት እስከ ሚሠናበትበት ጊዛ ዴረስ በሚኒስቴሩ 

ውስጥ የሚያከናውነው የውትዴርና ተግባር ነው፤ 

12. “የጦር ሜዲ ግዲጅ” ማሇት በኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ የሔዜብ 

ተወካዮች ምክር ቤት በአገር አቀፌ ዯረጃ የጦርነት ወይም የክተት 

በጦርሃይልች ጠቅሊይ አዚዥ በሙለም ሆነ በከፉሌ የጦርነት አዯጋ የተጠንቀቅ 

ትዕዚዜ ሲሰጥ ወይም ሠራዊቱ በጦርነት ግዲጅ ሊይ እንዯሆነ ሲወሰን ወይም በህጉ 

መሠረት በአስቸኳይ ጊዛ አዋጅ የሚከናወን የመከሊከያ ሠራዊት ግዲጅ ሆኖ 

እንዯየሁኔታው በአገር ውስጥ ወይም በውጭ አገር ሉፇጸም ይችሊሌ፤ 

13. “የብሓራዊ ተጠባባቂ ሃይሌ አባሌ” ማሇት በህግ መሰረት ሇብሓራዊ ተጠባባቂ 

ሃይሌ አባሌነት ተመሌምል አስፇሉጊውን ስሌጠና ከወሰዯ በኋሊ የውትዴርና 

አገሌግልት ሇመስጠት የሚጠባበቅ ሰው ነው፤ 
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14. “ወታዯራዊ የፌትህ አካሊት” ማሇት ወታዯራዊ ፕሉስ፣ ወታዯራዊ አቃቤ ህግ፣ 

ወታዯራዊ ፌርዴ ቤት እና ወታዯራዊ ተከሊካይ ጠበቃን ያካትታሌ፤ 

15. “የፋዯራሌና የክሌሌ ጸጥታ ሃይልች” ማሇት የፋዯራሌ ወይም የክሌሌ ፕሉስ፣ 

ሚለሻ፣ የአገር ውስጥ ዯህንነት፣ የፀረ-ሽብር፣ የጉምሩክ፣ የኢሚግሬሽን ሃይልችና 

በቀጥታም ሆነ በተዋዋሪ መንገዴ ተመሳሳይ ስራ የሚያከናውኑ አካሊት ናቸው፤ 

16. “መዯበኛ ፌትህ አካሊት” ማሇት የፋዯራሌ ወይም የክሌሌ ፌርዴ ቤቶች፣ ፕሉስ፣ 

አቃቤ ህግ፣ እና ማረሚያ ቤቶችን ያጠቃሌሊሌ፤ 

17. “የሰሊም ማስከበር ተሌዕኮ” ማሇት በተባበሩት መንግስታት ዴርጅት ወይም በአፌሪካ 

ህብረት ውሣኔ ወይም በአጋር አገሮች ወታዯራዊ ትብብር በውጭ 

አገር የሚከናወን የሰሊም ማስፇን ወይም የሰሊም ማስከበር ተሌዕኮ ነው፤ 

18. “ሲቪሌ” ማሇት ከመከሊከያ ሠራዊት አባሌ ውጪ የሆነ ማንኛውም ሰው ነው፤ 

19. ማንኛውም በወንዴ ጾታ የተዯነገገው የሴትንም ፆታ ያካትታሌ፡፡ 

3. የተፇፃሚነት ወሰን 

ይህ አዋጅ በማንኛውም የመከሊከያ ሠራዊት አባሌ ሊይ እንዱሁም እንዯ አግባብነቱ 

በሲቪልችም ሊይ ተፇፃሚ ይሆናሌ፡፡ 

ክፌሌ ሁሇት 

ስሇ ወታዯራዊ አገሌግልት 

4. ስሇ መከሊከያ ሠራዊት አዯረጃጀት 

1. የኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ መከሊከያ ሰራዊት በምዴር ኃይሌ፣ 

በአየር ኃይሌ፣ በባህር ኃይሌ እና በሌዩ መቻዎች ኃይሌ የሚዯራጅ 

ሆኖ እንዯ አስፇሊጊነቱም የስፓስና የሳይበር ኃይልችን ሉያካትት ይችሊሌ፡፡ 

2. እያንዲንደ ሃይሌ እንዯ አስፇሊጊነቱ ተጠባባቂ ሃይሌ ሉኖረው ይችሊሌ፡፡ 

3. ሚኒስቴሩ እንዯየግዲጅ አስፇሊጊነት በውስጡ ንዐሳን አዯረጃጀቶችን ሉያዋቅር 

ይችሊሌ፡፡ 

5. ስሇ መመሌመሌ 

1. ሚኒስቴሩ በየጊዛው በሚያወጣው መመኛ መሰረት ሇወታዯርነት ብቁና ፋቃዯኛ 

የሆኑ ሰዎችን ሉመሇምሌ ይችሊሌ፡፡ 

2. በዙህ አንቀጽ ንዏስ አንቀጽ (1) መሰረት ሚኒስቴሩ የሚያዯርገው ምሌመሊ 

የብሓሮች፣ ብሓረሰቦችና ህዜቦችን ሚዙናዊ ተዋፅዖ ያካተተ ይሆናሌ፡፡ 
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3. ሇእጩ መኮንንነት ምሌመሊ የሚካሄዯው ከሠራዊት አባሊትና በቀጥታ ከሲቪሌ 

ህብረተሰብ ይሆናሌ፡፡ 

6. ስሇ ቅጥር 

ሇወታዯርነት የተመሇመሇ ማንኛውም ሰው ሚኒስቴሩ በሚያወጣው መመሪያ መሰረት 

የቅጥር ውሌ ይፇፅማሌ፡፡ 

7. ወታዯራዊ ሥሌጠና 

1. ሇወታዯርነት የተመሇመ ሇማንኛውም ሰው የውትዴርና አገሌግልት ከመጀመሩ 

በፉት መሠረታዊ የውትዴርና ሥሌጠና ይሰጠዋሌ፡፡ 

2. በአገሌግልት ሊይ ያሇ የሠራዊት አባሌ እንዯ የግዲጅ አስፇሉጊነት፣ ዜንባላውና 

ችልታው እየተመነ በሌዩ ሌዩ የሙያ መስክ እንዱሰሇጥን ወይም አንዱማር 

ይዯረጋሌ፡፡ 

3. ማንኛውም የሠራዊት አባሌ እና ከህብረተሰቡ የሚመሇመሌ ሲቪሌ ዛጋ ሚኒስቴሩ 

ሇእጩ መኮንንነት ከህብረተሰቡ በቀጥታ መመሌመሌ እንዱቻሌ የሚያወጣውን 

መመኛ የሚያሟሊ ከሆነ በመኮንንነት ሇማገሌገሌ የሚያስችሇውን ሥሌጠና 

እንደያገኝ ይዯረጋሌ፡፡ ሥሌጠናውን በስኬት ካጠናቀቀም የምክትሌ መቶ አሇቃ 

ማዕረግ ይሰጠዋሌ፡፡ 

4. በማንኛውም ዯረጃ ወታዯራዊ የሥራ ሃሊፉነት በሚሰጥበት ጊዛ የሠራዊት አባሌን 

ሇተመዯበበት ቦታ ብቁ የሚያዯርገው ሥሌጠና ወይም ትምህርት ይሰጠዋሌ፡፡ 

5. ሇውትዴርና ምሌመሊ ሲዯረግም ሆነ የማዕረግና የሀሊፉነት እዴገት ሲሰጥ ብቃትን 

መሰረት በማዴረግ በሰራዊቱ ውስጥ የብሄር፣ ብሄረሰቦችና ህዜቦች ማዚናዊ ተዋጽኦ 

እና የሴቶችን ተሳትፍ በሚያረጋግጥ መሌኩ መከናወን አሇበት፡፡ 

8. ወታዯራዊ ቃሇ መሏሊ 

ማንኛውም ምሌምሌ ወታዯር መሰረታዊ የውትዴርና ሥሌጠናውን እንዯአጠናቀቀ 

አገሌግልቱን ከመጀመሩ በፉት ወታዯራዊ ቃሇ-መሏሊ ይፇፅማሌ፡፡ 

9. የሠራዊት አባሊት ግዳታ 

ማንኛውም የሰራዊት አባሌ፡- 

1. የአገሪቱን ለዓሊዊነት እና ዲር ዴንበር የመጠበቅና የመካሊከሌ ግዳታ አሇበት፡፡ 

2. ሔገ-መንግስቱን እና ህገመንግስታዊ ስርዓቱን የማክበር እና የማስከበር ግዳታ 

አሇበት፡፡ 
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3. ላልች የአገሪቱን ህጎች፣ ወታዯራዊ ህጎች፣ መመሪያዎችና ቋሚ ትዕዚዝችን የማክበር 

ግዳታ አሇበት፡፡ 

4. የአገር ፀጥታ አስጊ ሁኔታ ሊይ ይወዴቃሌ ተብል በአገር ዯረጃ የተጠንቀቀ ትዕዚዜ 

ሲሲጥ ወይም ተጨባጭ ጦርነት ሲኖር ከውትዴርና አገሌግልት 

መኑ ውጨም ቢሆን በአገሌግልት ሊይ የመቆየት ግዳታ አሇበት፡፡ 

5. አግባብ ባሇው ዯንብ መሰረት እንዯ አስፇሊጊነቱ በአገር ውስጥም ሆነ ከአገር ውጭ 

ተመዴቦ የመስራት ግዳታ አሇበት፡፡ 

6. ተግባሩን ከፕሇቲካ ዴርጅት ወገናዊነት ነፃ በሆነ አኳኋን የማከናወን ግዳታ 

አሇበት፡፡ 

10.  የአገሌግልት መን እና እዴሜ 

1. ማንኛውም የሠራዊት አባሌ ሇውትዴርና አገሌግልት የሚቀጠረው ቢያንስ ሇ7 

ዓመታት ይሆናሌ፡፡ 

2. በዙህ አንቀፅ ንዏስ አንቀፅ (1) የተዯነገገው እንዯ ተጠበቀ ሆኖ የሠራዊት አባሌ 

ሇተጨማሪ ጊዛ አገሌግልት ሇመስጠት ፇቃዯኛ ከሆነና ሚኒስቴሩም ከተስማማ 

የአገሌግልት ጊዛው ሉራም ይችሊሌ፡፡ 

3. ማንኛውም ከመሰረታዊ ወታዯር እስከ ሃምሳ አሇቃ ወይም ተመሳሳይ ዯረጃ ሊሊቸው 

የአየር ኃይሌ፣ የባህር ኃይሌና የሌዩ መቻዎች ኃይሌ አባሊት የአገሌግልት እዴሜ 

ከ45 ዓመት ሉያሌፌ አይችሌም፡፡ 

4. ማንኛውም የሠራዊት አባሌ መኮንን ከሆነ በኋሊ ቢያንስ ሇ10 ዓመታት አገሌግልት 

ይሰጣሌ፡፡ ሆኖም ከዙህ በታች ከተመሇከተው እዴሜ በሊይ ሉያሌፌ 

አይችሌም፡- 

ሀ/ ከምክትሌ መቶ አሇቃ እስከ ሻምበሌ 48 ዓመት፤ 

ሇ/ ከሻሇቃ እስከ ኮልኔሌ 52 ዓመት፤ 

ሏ/ ጀኔራሌ እና ከዚ በሊይ ማዕረግ ያሊቸው መኮንኖች 60 ዓመት፤115 

5. በምዴር ሃይሌ ከመጋቢ ሃምሳ አሇቃ እስከ ቺፌ ዋራንት ኦፉሰር እና በአየር ኃይሌ 

ከጁኒየር ቴክኒሽያን እስከ ቺፌ ዋራንት ኦፈሰር ተመጣጣኝ ዯረጃ ሊሊቸው 

የባህር ኃይሌ እና የሌዩ መቻዎች ኃይሌ አባሊት የሰራዊት አባሊት የአገሌግልት 

እዯሜ 48 ዓመት ይሆናሌ፡፡ 
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6. በሚኒስቴሩ ሇግዲጅ አስፇሉጊ መሆኑ ሲታመንበት፡-116 

ሀ) “ሇመጋቢ ሃምሳ አሇቃና ከዙያ በሊይ ሊሇ የበታች ሹምና ተመጣጣኝ 

ማዕረግተኛ፣ እንዱሁም ሇመስመራዊ እና ሇከፌተኛ መኮንን እስከ አምስት ዓመት 

ሉራም ይችሊሌ፡፡”  

ሇ) “ሇብርጋዳር ጀኔራሌ፣ ሇሜጀር ጀኔራሌ፣ ሇላተናሌ ጀኔራሌ፣ ሇጀኔራሌ ወይም 

ከዚ በሊይ ሇሆነ ባሇማዕረግ እንዯ አስፇሊጊነቱ በየሶስት ዓመቱ ሉራም ይችሊሌ፡፡”  

7. የአገሌግልት መን የሚራመው፡-  

ሀ) የመኮንኑ ወይም የበታች ሹሙ ትምህርት፣ ሌዩ ዕውቀት፣ ችልታና ሌምዴ 

ሇሚኒስቴር መሥሪያ ቤቱ ጠቃሚ ሆኖ ሲገኝ፤ 

ሇ) በዯረጃ ዕዴገት ወይም በውስጥ ዜውውር ክፌተቱን ሇመሸፇን አሇመቻለ 

ሲረጋገጥ፤ 

ሏ) መኮንኑ ወይም የበታች ሹሙ ሇስራው ብቁ መሆኑ በሔክምና ማስረጃ 

ሲረጋገጥ፤ 

መ) መኮንኑ ወይም የበታች ሹሙ አገሌግልቱን መቀጠሌ ሲስማማ፤ 

        ይሆናሌ፡፡ 

8. የውትዴርና አገሌግልት የማራም ስሌጣን 

ሀ) ሇመጋቢ ሃምሳ አሇቃ እና ከያ በሊይ ሊሇ የበታች ሹም እና ተመጣጣኝ 

ማእረግተኛ፣ እንደሁም መስመራዊ መኮንን በኃይሌ፣ በእዜ፣ በዋና መምሪያና 

ተመጣጣኝ ክፌሌ ኃሊፉ አቅራቢነት በመከሉከያ የሰው ኃብት ዋና መምሪያ 

ይፀዴቃሌ፡፡ 

ሇ) ሇሻሇቃ እና ሇላተናሌ ኮልኔሌ በጦር ኃይሌች ኤታማዦር ሹም ይፀዴቃሌ፡፡ 

ሏ) ሇኮልኔሌ በመከሊከያ አዚዦች ካውንስሌ ይፀዴቃሌ፡፡ 

መ) ሇጀኔራሌ መኮንን እና ከዚ በሊይ ማዕረግ ያሊቸው መኮንኖች በጦር ኃይልች 

ጠቅሊይ አዚዥ ይፀዴቃሌ።"117 

11. አገሌግልቶችን ስሇማግኘት 

1. በሠራዊቱ ውስጥ በውትዴርና አገሌግልት ሊይ የሚገኝ ማንኛውም የሠራዊት አባሌ 

አግባብ ባሇው የሚኒስቴሩ የውስጥ ዯንብና መመሪያ መሰረት ቀሇብ፣ የመኖሪያ 
                                                           
116
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ቤት፣ የዯንብ ሌብስ፣ የክብረ በዓሌ ሌብስ፣ የመጓጓዣና የሔክምና አገሌግልት በነፃ 

ያገኛሌ፡፡ 

2. በአገሌግልት ሊይ ያሇማንኛውም የሠራዊት አባሌ በሱ አማካኝነት የመታከም 

መብት ያገኙ የቤተሰቡ አባሊት ወይም የአገሌግልት ወይም የጉዲት ወይም 

የህመም ጡረታ መብት ተከብሮሊቸው ከአገሌግልት የተሰናበቱ ከፋዯራሌና ከክሌሌ 

መንግስታት ጋር በሚዯረግ ስምምነት መሰረት በሚኖሩበት አካባቢ በሚገኙ 

የመንግስት የህክምና ተቋማት በነፃ የመታከም መብት ይኖራቸዋሌ፡፡ 

ዜርዜሩ በዯንብ ይወሰናሌ፡፡ 

12.  ሇሰራዊት አባሊት ስሇሚዯረግ ማበረታቻ 

የመከሊከያ ሰራዊት አባሊት ወታዯራዊ አገሌግልታቸውን በሊቀ ሞራሌ እንዱያበረክቱ 

ሇማበረታታት፡- 

1. “ከሰባት ዓመት በሊይ ያገሇገሇ በቀሊለ የማይተካ ሌዩ ክህልት ያሇው የሰራዊት 

አባሌ፣ ሃያ ዓመትና ከዙያ በሊይ ያገሇገሇ ኮልኔሌ፣ ጀኔራሌ መኮንን ወይም ከዙያ 

በሊይ ማዕረግ ያሇው የጦር መኮንን አንዴ የቤት መኪና ከቀረጥ ነፃ መግዚት 

ይችሊሌ፡፡”118  

2. አስራ አምስት ዓመትና ከዙያ በሊይ ያገሇገሇ ማንኛውም የሰራዊት አባሌ 

በተወሇዯበት የክሌሌ ከተማ የግሌ የመኖሪያ ቤት መስሪያ ቦታ እንዱያገኝ 

መንግስት ዴጋፌ ያዯርጋሌ፡፡ 

3. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ ሇጀነራሌ መኮንን 

ቀዯም ሲሌ በዙህ እዴሌ ያሌተጠቀመ መሆኑ ተረጋግጦ በአዱስ አበባ ከተማ 

የመኖሪያ ቤት መስሪያ ቦታ እንዱያገኝ በመንግሰት ይመቻቻሌ፡፡ 

4. በአገሌግልት ሊይ ያሇ ማንኛውም የሰራዊት አባሌ የሰራዊቱን መሇያ ሌብስ 

እስከሇበሰ እና መታወቂያ ካርደን እስከያ ዴረስ በመንግስትም ሆነ በግሌ 

አገሌግልት ሰጪ ተቋማት በቅዴሚያ አገሌግልት ያገኛሌ፡፡119 

5. በአገሌግልት ሊይ ያሇ ማንኛውም የሰራዊት አባሌ የሰራዊቱን መሇያ ሌብስ 

እስከሇበሰ እና መታወቂያ ካርደን እስከያ ዴረስ በመንግስት የሌማት ዴርጅቶች 
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በግለ ሇሚያገኘው አገሌግልት የ10% የአገሌግልት ክፌያ ቅናሽ ተጠቃሚ 

ይሆናሌ።120 

6. የመከሊከያ ሚኒስቴር የግሌ አገሌግልት ሰጪ እና የንግዴ ተቋማትም በበጎ 

ፇቃዯኝነት ሇመከሊከያ ሰራዊት አባሊት የቅናሽ፣ የእውቅና እና የማበረታቻ መርሃ 

ግብሮችን ተግባራዊ እንዱያዯርጉ ከሚመሇክታቸው አካሊት ጋር በመተባበር 

ይሰራሌ፡፡121 

13.  የውትዴርና አገሌግልት ስሇሚቋረጥበት ሁኔታ 

1. የሚከተለት የውትዴርና አገሌግልት የሚያቋርጡ ምክንያቶች ናቸው፡- 

ሀ/ የቅጥር ውሌ መን ሲያበቃ፤ 

ሇ) ሲሞት፤ 

ሏ) አባለ የአገሌግልት የውሌ ጊዛው ሳይጠናቀቅ የስንብት ጥያቄ አቅርቦ 

ማእረጉን ወይም ሹመቱን ሇመስጠት ስሌጣን በተሰጣቸው አካሊት ስንብቱ 

ሲፀዴቅ፤ 

መ/ አገሌግልት ሇመቀጠሌ የማያስችሌ ከባዴ ሔመም ወይም የአካሌ ጉዲት  

   ዯርሶበት ሇውትዴርና አገሌግልት ብቁ አሇመሆኑ በሏኪሞች ቦርዴ     

   ሲረጋገጥ፤ 

ሠ) በጡረታ ሲገሇሌ፤ 

ረ) በጠሊት ተማርኮ አገሌግልቱን ሲያቋርጥ ወይም ከጠሊት ጋር በተዯረገ ውጊያ   

   መሃሌ ጠፌቶ ከ6 ወራት ሊሊነሰ ጊዛ ሁኔታው ያሌታወቀ ሲሆን፤ 

ሰ) በሚኒስቴር መስሪያቤቱ ውስጥ የመዋቅር ሇውጥ፣ ወይም የአሰራር ማሻሻያ  

   በመዯረጉ ምክንያት በአገሌግልት እንዱቀጥሌ ሇማዴረግ ሳይቻሌ ሲቀር፤ 

ሸ) በመዯበኛ የውትዴርና ሥራ አፇፃፀም ወይም በአመራር ብቁ ባሇመሆን   

   ወይም በዱስፔሉን ጉዴሇት ሇአገሌግልት አስፇሊጊ ያሇመሆኑ ሲረጋገጥ፤ 

ቀ) በወንጀሌ ተከሶ በፌርዴቤት ውሳኔ ጥፉተኛ የተባሇና ከሁሇት ዓመት በሊይ 

   የእስር ቅጣት የተፇረዯበት ሲሆን፤ 

በ) የእስር ቅጣት ፌርዴ ከሁሇት ዓመት በታች ቢሆንም ግሇሰቡ የተፇረዯበት   
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   ኩብሇሊ፣ ክዲት፣ ወይም ላልች ሇህሉና እና ሞራሌ ተቃራኒ የሆኑ ዴርጊቶች  

           በመፇፀሙ ከሆነ፤ 

       ተ) በዙህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ (1) (በ) በተዯነገገው መሰረት አገሌግልቱን  

          የማቋረጥ ውሳኔ የሚሰጠው ከመሰረታዊ ወታዯር እስከ መስመራዊ መኮንን 

          በኃይሌ፣ በእዜ፣ በዋና መምሪያ ወይም ተመጣጣኝ ክፌሌ አዚዥ፤ ሇከፌተኛ 

          መኮንን በጦርኃይልች ጠቅሊይ ኤታማዦር ሹም፤ ሇጀነራሌ መኮንን  

          በጦርኃይልች ጠቅሊይ አዚዥ ይሆናሌ፡፡ 

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 (ቀ) የተዯነገገው ቢኖርም ጥፊተኛው ወንጀለን 

የፇጸመው የተሰጠውን ግዲጅ በመፇጸም ሊይ እያሇ ከሆነ ወይም የሰው ህይወት 

ወይም ንብረት ሇመከሊከሌ ሲሌ ከሆነ ወይም በመሌካም ስነ-ምግባሩ ምስጉን 

የነበረና ከአስር ዓመት በሊይ በመከሊከያ ሠራዊቱ ውስጥ ያገሇገሇ ከሆነ ከሁሇት 

ዓመት በሊይ እስር የተፇረዯበት ቢሆንም በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 (ተ) 

የተገሇፁት የሰራዊት አዚዦች ከእስር ሲፇታ ወዯ አገሌግልት እንዱመሇስ ሉወስኑ 

ይችሊለ፡፡ 

14.  ስሇ አገሌግልት ካሣና ጡረታ 

1. በወታዯርነት የተቀጠረ የሠራዊቱ አባሌ የተቀጠረበትን የሰባት ወይም የአስር 

ዓመታት አገሌግልት ጨርሶ ከሥራ ሲሰናበት ሚኒስቴሩ በሚያወጣው መመሪያ 

መሰረት የአገሌግልት ካሳ ይከፇሇዋሌ፡፡ 

2. በወታዯርነት የተቀጠረ አንዴ የሠራዊት አባሌ የውሌ ግዳታ የገባበት የአገሌግልት 

መን ከማሇቁ በፉት በራሱ ፇቃዴ ወይም ጉዴሇት ሳይሆን በላልች በተሇያዩ 

ምክንያቶች አገሌግሌቱ ቢቋረጥ ሚኒስቴሩ በሚያወጣው መመሪያ መሰረት 

ተገቢውን ካሣ ያገኛሌ፡፡ 

3. በዙህ አዋጅ አንቀጽ 1(3)፣ (4) እና (5) የተመሇከቱት የሥራ መሰናበቻ ዕዴሜ 

ጣሪያዎች ሇጡረታ ህግ አፇፃፀም የጡረታ መገሇያ ዕዴሜ ሆነው ይቆጠራለ፡፡ 

4. በውትዴርና አገሌግልት ሊይ በዯረሰ ጉዲት ወይም በስራ ምክንያት በሚመጣ 

በሽታ በሊቂነት ሇውትዴርና አገሌግልት ብቁ ሆኖ ካሌተገኘ ወይም በጉዲቱ 

ምክንያት አባለ የሞተ እንዯሆነ መብቱ በመንግስት ሰራተኞች የጡረታ ህግ 

መሰረት ተፇፃሚ ይሆናሌ፡፡ 

15. ስሇ ፇቃዴ  
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ማንኛውም የሠራዊት አባሌ ሚኒስቴሩ በሚያወጣው መመሪያ መሰረት የዓመት 

እረፌት፣ ፇቃዴ እና ሌዩ ሌዩ ፇቃድች ይሰጠዋሌ፡፡ 

16.  ስሇ ወታዯራዊ ዱስፔሉን 

ማንኛውም የሠራዊት አባሌ በወታዯራዊ ሔጎች፣ ዯንቦች፣ መመሪያዎች ወይም ቋሚ 

ትእዚዜች ውስጥ የተመሇከቱትን የተሊሇፇ እንዯሆነና ጥፊቱ አነስተኛ በመሆኑ 

ወታዯራዊ ፌርዴ ቤት የሚያስቀርበው ካሌሆነ ጉዲዩ በሠራዊቱ የዱስፔሉን ዯንብ 

መሰረት እንዱታይ ይዯረጋሌ፡፡ 

17. አቤቱታ ስሇማቅረብ 

ማንኛውም የሠራዊት አባሌ የአስተዱዯር በዯሌ የዯረሰበት እንዯሆነ ወይም 

በተወሰነበት የዱስፔሉን ቅጣት ቅሬታ ያዯረበት እንዯሆነ በሠራዊቱ የዱስፔሉን ዯንብ 

መሰረት አቤቱታ የማቅረብና ውሳኔ የማግኘት መብት ይኖረዋሌ፡፡ በየዯረጃው የሚገኙ 

የሠራዊቱ አዚዦችም የሠራዊቱ አባሊት ሇሚያቀርቡት አቤቱታ በህግ መሰረት በወቅቱ 

ውሳኔ የመስጠት ግዳታ አሇባቸው፡፡ 

ክፌሌ ሦስት 

ስሇ ማዕረግ እዴገት፣ አገሌግልትና ስንብት 

18. የማዕረጎች ዯረጃዎች122 

1. በምዴር ሃይሌ ውስጥ የሚኖሩት የማዕረግ ዯረጃዎች እንዯሚከተሇው ይሆናለ፡- 

ሀ) ምክትሌ አስር አሇቃ፤ 

ሇ) አስር አሇቃ፤ 

ሏ) ሃምሳ አሇቃ፤ 

መ) መጋቢ ሃምሳ አሇቃ፤ 

ሠ) ሻምበሌ ባሻ፤ 

ረ) ሻሇቃ መጋቢ ባሻ፤ 

ሰ) ሻሇቃ ባሻ፤ 

ሸ) ጁኒየር ዋራንት ኦፉሰር፤  

ቀ) ሲኒየር ዋራንት ኦፉሰር፤ 

በ) ማስተር ዋራንት ኦፈሰር፤ 

         ተ) ቺፌ ዋራንት ኦፉሰር፤ 
                                                           
122

 በ27/09 (2013) አ. 1232 አንቀፅ 2(8) መሰረት  የዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ 4 እና 5 አዲስ የገቡ ናቸው፡፡ 
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         ቸ) ምክትሌ መቶ አሇቃ፤ 

         ኅ) መቶ አሇቃ፤ 

          ነ) ሻምበሌ፤ 

          ኘ) ሻሇቃ፤ 

          አ) ላተናላ ኮልኔሌ፤ 

          ከ) ኮልኔሌ፤ 

          ኸ) ብርጋዳር ጀነራሌ፤ 

          ወ) ሜጀር ጀነራሌ፤ 

          ዏ) ላተናሌ ጀነራሌ፤ 

          ) ጀነራሌ፡፡ 

2. የአየር ሃይሌ የማዕረግ ዯረጃዎች ከጁኒየር ዋራንት ኦፉሰር እስከ ጀነራሌ ዴረስ 

ያለት ከምዴር ሃይሌጋር ተመሳሳይ ይሆናለ፡፡ 

3. ከጁኒየር ዋራንት ኦፉሰር በታች ያለት የአየር ሃይሌ የማዕረግ ዯረጃዎች እንዯ 

ሚከተሇው ይሆናለ፡- 

ሀ) ጁኒየር ኤርክራፌት ማን፤ 

ሇ) ሲኒየር ኤርክራፌት ማን፤ 

ሏ) ሉዱንግ ኤርክራፌት ማን፤ 

መ) ጁኒየር ቴክኒሽያን፤ 

ሠ) ሲኒየር ቴክኒሽያን፤ 

ረ) ሉዱንግ ቴክኒሽያን፤ 

ሰ/ ማስተር ቴክኒሽያን፡፡ 

4. የዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) ዴንጋጌ እንዯተጠበቀ ሆኖ በዓሇም አቀፌ ዯረጃ፣ 

በተሇይም በአፌሪካ ተቀባይነት ያሊቸው የከፌተኛ መኮንን ማዕረጎች በሌዩ ሁኔታ 

በጦር ኃይልች ጠቅሊይ አዚዥ አቅራቢነት በርዕሰ ብሓር ሉሰጥ ይችሊሌ። 

5.  በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (4) መሰረት በሌዩ ሁኔታ የሚሰጡት ማዕረጎች 

ፔሮቶኮሌና ጥቅማጥቅም በሚኒስትሮች ምክር ቤት ዯንብ ይወሰናሌ፡፡” 

 

19.  ስሇ ማዕረግ እዴገት አሰጣጥ 
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1. በወታዯራዊ ግዲጅ አፇፃፀም፣ በሥነ ሥርዓት አክባሪነት እና በአመራር ችልታና 

ብቃት ብሌጫ ያሳየ የሠራዊት አባሌ ክፌት የመሾሚያ ቦታ ሲኖር ሚኒስቴሩ ስሇ 

ማዕረግ ዕዴገት በሚያወጣው መመሪያ መሰረት የማዕረግ እዴገት ይሰጠዋሌ፡፡ 

2. የማዕረግ እዳገት የሚሰጠው በሚከተለት አካሊት ይሆናሌ፡- 

ሀ) በምዴር ኃይሌ ከምክትሌ አስር አሇቃ እስከ ቺፌ ዋራንት ኦፉሰር እና በአየር 

ሃይሌ ከጁኒየር ኤርክራፌት ማን እስከ ቺፌ ዋራንት ኦፉሰር እንደሁም አቻ ሇሆነ 

የላሊ ጦር ክፌሌ ማእረግተኛ በጦርኃይሌች ጠቅሊይ ኤታማዦርሹም በሚሰጥ 

አቅጣጫ መሰረት በኃይሌ፣ በእዜ፣ በዋና መምሪያ ወይም በተመጣጣኝ ዯረጃ 

በሚገኝ አዚዥ፤ 

ሇ) ከምክትሌ መቶ አሇቃ እስከ ሻሇቃ በጦርሃይልች ጠቅሊይ ኤታማዦርሹም፤ 

ሏ) ላተናሌ ኮሌኔሌ እና ኮልኔሌ በመከሊከያ አዙዦች ካውንስሌ፤ 

መ) ጀነራሌ መኮንን በጦርሃይልች ጠቅሊይ አዚዥ አቅራቢነት በርዕሰ ብሓር፡፡ 

20.  የግዳታ አገሌግልት 

1. ማንኛውም የሠራዊት አባሌ ሌዩ ሥሌጠና ወይም ትምህርት ተከታትል ከጨረሰ 

በኋሊ በስሌጠና ወይም በትምህርት የቆየበትን ጊዛ እጥፌ የማገሌገሌ ግዳታ 

አሇበት፡፡ 

2. በዙህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (1) የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ ከሙያዎቹ ሌዩ 

ባህሪና ከሚያስከትለት ከፌተኛ ወጪ አኳያ የስፓሻሉሰት ሏኪም፣ አብራሪ፣ 

አነስተቲስት፣ ራዱዮሌጂስት፣ ሰርጀን፣ የአውሮፔሊን ወይም ስትራተጂክ 

መሳሪያዎች ቴክኒሽያን፣ የባህር ኃይሌ፣ የስፓስ እና የሳይበር ሙያተኛ፣ ሌዩ 

ኃይሌ፣ እና አየርወሇዴ የአገሌግልት ውሌ ግዳታው ሚኒስቴሩ በሚያወጣው 

መመሪያ የሚወሰን ይሆናሌ፡፡ 

21.  ከውትዴርና አገሌግልት የማሰናበት ስሌጣን 

1. ከውትዴርና አገሌግልት የማሰናበት ውሣኔ የሚሰጠው በዙህ አዋጅ አንቀጽ 19(2) 

ፉዯሌ ተራ (ሀ)፣ (ሇ)፣ (ሏ) እና (መ) የማዕረግ እዴገት እንዱሰጡ ሥሌጣን 

በተሰጣቸው አመራር አካሊት ይሆናሌ፡፡ 

2. የጡረታ መውጫ እዴሜ ከመዴረሱ በፉት በመዋቅር ሇውጥ፣ በአሰራር ማሻሻያ፣ 

በአቅም ማነስ ወይም በመሳሰለት ምክንያቶች አገሌግልቱ የሚቋረጥና የሚሰናበት 
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ጀነራሌ ጉይይ የሚቀርበው በመከሊከያ አዦች ካውንስሌ ሆኖ የመጨረሻ ውሳኔ 

የሚሰጠው በጦርሃይልች ጠቅሊይ አዚዥ ይሆናሌ፡፡ 

3. የመከሊከያ አዚዦች ካውንስሌ አስፇሉጊ ሆኖ ሲያገኘው በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 

(1) ወይም (2) መሠረት ውሳኔ ከመሰጠቱ በፉት ከሥራ እንዱሰናበቱ ሃሳብ 

የቀረበበት ማንኛውም የሰራዊት አባሌ ቀርቦ ሃሳቡን እንደያስረዲ  

      ያዯርጋሌ፡፡ 

22.  ወዯላሊ የመንግስት መሥሪያ ቤት ስሇሚዯረግ ዜውውር 

1. መንግስት አስፇሊጊ ሆኖ ሲያገኘው አንዴን የሰራዊት አባሌ ሇአመራርነት ወዯላሊ 

የመንግስት መስሪያ ቤት ወይም የመንግስት የሌማት ዴርጅት በቋሚነት 

ማዚወር ይችሊሌ፡፡ 

2. ሚኒስቴሩ አስፇሊጊ ሆኖ ሲያገኘውና ተቀባዩ መስሪያ ቤት እንዱሁም የሚዙወረው 

አባሌ ሲስማሙ አንዴን የሰራዊት አባሌ ወዯ ላሊ የመንግስት መስሪያ ቤት ወይም 

የመንግስት የሌማት ዴርጅት በቋሚነት ማዚወር ይችሊሌ፡ 

3. መንግስት ወይም ሚኒስቴሩ አስፇሊጊ ሆኖ ሲያገኘው አንዴን የመከሊከያ ሠራዊት 

አባሌ ወዯ ላሊ የመንግስት መሥሪያ ቤት ወይም የመንግስት የሌማት ዴርጅት 

ሇተወሰነ ጊዛ አዚውሮ ማሠራት ይችሊሌ፡፡ 

4. ከመከሊከያ ሚኒስቴር ወዯ ላሊ የመንግሰት መስሪያ ቤት ወይም የሌማት ዴርጅት 

በቋሚነት የተዚወረ የሰራዊቱ አባሌ መብቱና ግዳታው የተዚወረበት መስሪያ ቤት 

በሚተዲዯርበት ህግ የሚገዚ ይሆናሌ፡፡ 

ክፌሌ አራት 

የሚኒስትሩ፣ የጦር ሃይልች ጠቅሊይ ኤታማዦር ሹም እና የመከሊከያ አዚዦች ካውንስሌ 

ሥሌጣንና ተግባር 

23.  የሚኒስትሩ ስሌጣንና ተግባር  

ሚኒስትሩ የሚከተለት ሥሌጣንና ተግባራት ይኖሩታሌ፡- 

1. ሠራዊቱ ሇህገ መንግስቱ ተገ መሆኑንና ሇህገ መንግስቱ መከበር በጽናት 

መቆሙን ያረጋግጣሌ፤ 

2. መከሊከያን በተመሇከተ በሚኒስትሮች ምክር ቤት ሉመከርባቸውና ሉወሰኑ 

የሚገባቸውን ጉዲዮች እያቀረበ ያስወስናሌ፤ 
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3. ሠራዊቱ የሚተዲዯርባቸውን ህጎች፣ ፕሉሲዎችና ስትራተጂዎች ያመነጫሌ፣ 

በሚመሇከተው አካሌ ሲፀዴቁም በተግባር ሊይ መዋሊቸውን ያረጋግጣሌ፤ 

4. የሚኒስቴሩን ዓመታዊ በጀት በማጋጀት ጉዲዩ ሇሚመሇከተው የመንግስት አካሌ 

ያቀርባሌ፣ ሲፇቀዴም በተግባር መዋለን ይቆጣጠራሌ፤ 

5. ሚኒስቴሩ በተቆጣጣሪ ባሇስሌጣንነት የሚመራቸውን የሌማት ዴርጅቶችና 

የመከሊከያ ሠራዊት ፊውንዳሽንን ይቆጣጠራሌ፤ በማቋቋሚያ ህጎቻቸው ሊይ 

የተዯነገገውን ሃሊፉነቶቻቸውን እየተወጡ ስሇመሆናቸው ያረጋግጣሌ፤ 

6. መከሊከያን በተመሇከተ ከውጭ አገር መንግስታትና መንግስታዊና መንግስታዊ 

ካሌሆኑ መስሪያ ቤቶችና ዴርጅቶች ጋር ግንኙነት ያዯርጋሌ፤ 

7. በመንግስት ውሳኔ መሰረት አገር አቀፌ የክተት መቻዎችን ያስተባብራሌ፤ 

8. የሰራዊቱን አቅም የሚገነቡ የከፌተኛ ትምህርት፣ የጥናትና ምርምር ተቋሞችና 

አቅሞችን ያዯራጃሌ፣ ይመራሌ፤ 

9. የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ሀብት ሇታሇመሇት ዓሊማ መዋለን ይቆጣጠራሌ፣ 

ይከታተሊሌ፡፡ 

24. የጦር ኃይልች ጠቅሊይ ኤታማዦር ሹም ሥሌጣንና ተግባር 

 የጦርሃይልች ጠቅሊይ ኢታማዦር ሹም የሚከተለት ሥሌጣንና ተግባራት 

  ይኖሩታሌ፡- 

1. የጦር ሃይልች ጠቅሊይ መምሪያን በበሊይነት ይመራሌ፤ የመከሊከያ አዣዦች 

ካውንስሌን ይሰበስባሌ፣ ሥራዎቹን ያስተባብራሌ፣ የውሳኔዎቹን ተግባራዊነት 

ይቆጣጠራሌ፤ 

2. የአገርን ዲር ዴንበርና ለዓሊዊነት ያስከብራሌ፤ የአስቸኳይ ጊዛ አዋጅ ያስፇፅማሌ፤ 

ከክሌሌ መስተዲዯር አቅም በሊይ የሆነ የሰሊምና ፀጥታ መዯፌረስ ሲያጋጥም 

ሁኔታውን ሇመቆጣጠር ዕቅዴ ያጋጃሌ፤ ሲፇቀዴም ተግባራዊ ያዯርጋሌ፣ 

3. ከመንግስት በሚሰጠው ውሳኔ መሰረት የአገር መከሊከያ ሠራዊትን ያዯራጃሌ፤ 

4. ሠራዊቱ በማንኛውም ጊዛ ሇውጊያ ብቁና ዛግጁ መሆኑን ያረጋግጣሌ፤ 

5. የጦር ሃይልች ጠቅሊይ አዚዥ መመሪያና ውሳኔን መሰረት በማዴረግ ሠራዊቱን 

ያዚሌ፣ ያዋጋሌ፤ 

6. የጦር ሃይልች ጠቅሊይ አዚዥና ሚኒስትሩን በወታዯራዊ ጉዲዮች ሊይ ያማክራሌ፡፡ 

25.  የምክትሌ የጦርኃይልች ጠቅሊይ ኤታማዦር ሹም ሥሌጣንና ተግባር  
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ምክትሌ የጦርሃይልች ጠቅሊይ ኢታማዦር ሹም የሚከተለት ሥሌጣንና ተግባራት 

ይኖሩታሌ፡- 

1. የጦርኃይሌች ጠቅሊይ ኤታማዦር ሹም በላሇበት ተክቶ ይሰራሌ፣ 

2. በስሩ የተዯራጁ ክፌልችን ይመራሌ፣ 

3. በጦርኃይሌች ጠቅሊይ ኤታማዦር ሹም የሚሰጡትን ላልች ተግባራት 

ያከናውናሌ፡፡ 

26. የመከሊከያ አዚዦች ካውንስሌ ስሌጣንና ተግባር  

የመከሊከያ አዚዦች ካውንስሌ የሚከተለት ሥሌጣንና ተግባራት ይኖሩታሌ፡- 

1. በኦፔሬሽናሌ፣ በስትራተጂክ እቅድችና በሰራዊቱ አዯረጃጀት ሊይ ተወያይቶ ምክረ-

ሃሳብ ያቀርባሌ፤ በሰራዊቱ ዓመታዊ እቅዴ ሊይ ተወያይቶ ያፀዴቃሌ፤ 

2. የሰራዊቱን የበጀት ፌሊጎት አቅርቦ ያስወስናሌ፤ 

3. የትጥቅ ግዢዎች ፌሊጎት የውሳኔ ሃሳብ ያቀርባሌ፤ 

4. ሇብርጋዳር ጀነራሌነትና ሇሜጀር ጀነራሌነት ማእረግ የሚሾሙ እጩዎችን 

ያቀርባሌ፤ 

5. ሇላተናሌ ኮልኔሌነት እና ሇኮልኔሌነት ማእረግ የታጩ መኮንኖችን የስራ አፇፃፀም 

ሁኔታ መርምሮ የማእረግ እዴገት ያፀዴቃሌ፤ 

6. የጡረታ መውጫ እዴሜው ከመዴረሱ በፉት በአቅም ማነስ፣ በመዋቅር ሇውጥ፣ 

በአሰራር ማሻሻያ እና በመሳሰለት ምክንያቶች የሚሰናበት ላተናላ ኮልኔሌ ወይም 

ኮልኔሌ ስንብት ያፀዴቃሌ፤ 

7. የጡረታ መውጫ እዴሜው ከመዴረሱ በፉት በአቅም ማነስ፣ በመዋቅር ሇውጥ፣ 

በአሰራር ማሻሻያ እና በመሳሰለት ምክንያቶች የሚሰናበት ጀነራሌ መኮንንን 

ሁኔታ አጣርቶ ሇውሳኔ ያቀርባሌ፤ 

8. በቀዲሚ ወታዯራዊ ፌርዴ ቤት የሚያስችለ ዲኞችን በጦር ኃይልች ጠቅሊይ 

ኤታማዦር ሹም አቅራቢነት ሹመቱን መርምሮ ያፀዴቃሌ፤ 

9. የጦር ኃይልች ኤታማዦር ሹምን በወታዯራዊ ጉዲዮች ዘሪያ ያማክራሌ፡፡ 

27.  የመከሊከያ አዚዦች ካውንስሌ አባሊት 

1. የመከሊከያ አዚዦች ካውንስሌ የሚከተለት አባሊት ይኖሩታሌ፡-  

ሀ) የጦር ኃይልች ጠቅሊይ ኤታማዦር ሹም (ሰብሳቢ) 

ሇ) ምክትሌ የጦር ኃይልች ጠቅሊይ ኤታማዦር ሹም (አባሌ) 
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ሏ) የኃይሌ አዚዦች (አባሌ) 

መ) የእዜ አዚዦች (አባሌ) 

ሠ) የዋና መምሪያ ኃሊፉዎች (አባሌ) 

ረ) ኢንስፓክተር ጀነራሌ (አባሌ) 

2. የጦር ሃይልች ጠቅሊይ ኤታማዦር ሹሙ እንዯስራው አስፇሊጊነት ካሇዴምጽ 

የሚሳተፈ ተጨማሪ የሌዩ ሌዩ የሠራዊት ክፌልች አዚዦች በካውንስሌ ስብሰባ 

እንዱገኙ ሉጠራ ይችሊሌ፡፡ 

ክፌሌ አምስት 

ስሇወታዯራዊ ፌትህ አካሊት 

28. መቋቋም 

በመከሊከያ ሠራዊት ውስጥ የወታዯራዊ ፌትህ ሥራን የሚያከናውኑ የሚከተለት አካሊት 

በዙህ አዋጅ ተቋቁመዋሌ፡- 

1. ወታዯራዊ ፕሉስ፤ 

2. ወታዯራዊ ዓቃቤ ህግ፤ 

3. ወታዯራዊ ፌርዴ ቤቶች፤ እና 

4. ወታዯራዊ ተከሊካይ ጠበቃ፡፡ 

29. የወታዯራዊ ፕሉስ ስሌጣንና ተግባራት 

የወታዯራዊ ፕሉስ የሚከተለት ስሌጣንና ተግባራት ይኖሩታሌ፡- 

1. በሠራዊቱ ውስጥ ወንጀሌ እንዲይፇጸም ይከሊከሊሌ፤ 

2. የወታዯራዊ ካምፕችና የሠራዊቱ ቢሮዎችን ዯህንነትና ሥነ-ሥርዓት ያስከብራሌ፤ 

3. የሠራዊቱን የማረሚያ እና ማቆያ ስፌራዎች ያስተዲዴራሌ፣ ታራሚዎችን ይገነባሌ፤ 

4. ወንጀሌ ተፇፅሞ ሲገኝ ህግ በሚፇቅዯው መሠረት ምርመራ ያከናውናሌ፤ 

5. የወታዯራዊ ወይም የመዯበኛ ፌርዴ ቤቶች ወይም የአዚዦች ውሣኔዎች እና 

ትዕዚዝችን ያስፇጽማሌ፡፡ 

30. ስሇጥቆማ 

1. ማንኛውም የሠራዊት አባሌ ወታዯራዊ የወንጀሌ ዴርጊት ተፇጽሞ ሲገኝ ሇቅርብ 

አመራሩ ወይም በአቅራቢያው ሇሚገኝ ወታዯራዊ ወይም መዯበኛ ፕሉስ ወይም 

ሇዓቃቤ ህግ ጥቆማ የማቅረብ ግዳታ አሇበት፡፡ 
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2. በወታዯራዊ ፌርዴ ቤት የሥረ ነገር ሥሌጣን የሚወዴቅ ወንጀሌ በሠራዊት አባሌ 

የተፇጸመበት ተበዲይ ወታዯራዊ ዓቃቤ ህግ በጉዲዩ ሊይ ክስ ካሌመሠረተ ክሱን በግለ 

ሇወታዯራዊ ፌርዴ ቤት ሉያቀርብ ይችሊሌ፡፡ 

3. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት ጥቆማ የቀረበሇት አዚዥ፣ መርማሪ ወይም 

ዓቃቤ ህግ አግባብ ባሇው ጊዛ ውስጥ በወንጀሌ ሥነ-ስርዓት ህግ እና በዙህ አዋጅ 

የሚጠበቅበትን ተግባር መፇፀም አሇበት፡፡ 

31. ተጠርጣሪን ስሇመያዜ 

1. በአገሪቱ የወንጀሌ ሥነ-ሥርዓት ሔግ እና በዙህ አዋጅ በተዯነገገው መሠረት 

ተጠርጣሪን የያ ማንኛውም የሠራዊት አባሌ አግባብ ባሇው ጊዛ ውስጥ በአቅራቢያው 

ሇሚገኝ የጦር ክፌሌ አመራር ሪፕርት ማዴረግ አሇበት፡፡ 

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት ሪፕርት የዯረሰው አዚዥ ሔግን ተከትል 

አግባብ ባሇው ጊዛ ውስጥ ሇወታዯራዊ መርማሪ ወይም ሇመዯበኛ ፕሉስ ተጠርጣሪውን 

ማስረከብ አሇበት፡፡ 

3. በወታዯራዊ ካምፕች፣ ቢሮዎች፣ ወይም በግሌ የሰራዊት መኖሪያ ቤቶች ውስጥ ጊዛ 

የማይሰጥ እና አዯገኛ ወንጀሌ ወይም የፀጥታ መዯፌረስ ሲከሰት ወይም ይከሰታሌ 

የሚሌ በቂ ጥርጣሬ ሲኖር በየዯረጃው ያሇ አዚዥ እስር ወይም ብርበራ ማካሄዴ 

ይችሊሌ፡፡ 

4. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (3) መሠረት የተፇፀመ እስር ወይም ብርበራ 

ሇሚመሇከተው አካሌ ሪፕርት ማዯረግ ያሇበት ሆኖ ሇማጓጓዜ ያሇውን ጊዛ ሳይጨምር 

በ48 ሰዓት ውስጥ የታሰረውን ሰው እና በብርበራ የተያውን ንብረት 

ሇፌርዴ ቤት ወይም እንዯነገሩ ሁኔታ ሇመዯበኛ ፕሉስ መቅረብ አሇበት፡፡ 

32. ስሇምርመራ  

1. ወታዯራዊ ወንጀሌ መርማሪ፣ የሬጅመንት ወይም የሻሇቃና ከዘያ በሊይ ያሇ አዚዥ 

የወንጀሌ ዴርጊት ሲፇፀም ወይም ተፇፅሟሌ የሚሌ በቂ ጥርጣሬ ሲኖረው ወይም 

ጥቆማ ሲዯርሰው ምርመራ የመጀመር ወይም የማስጀመር ኃሊፉነት አሇበት፡፡ 

2. በወንጀሌ መረማሪው እና በአዚዥ መካከሌ ምርመራን ስሇመጀመር ወይም ስሇማቋረጥ 

ሌዩነት ከተፇጠረ አንዴ ዯረጃ ከፌ ብል ያሇ አዚዥ ውሳኔ ይሰጥበታሌ፡፡ ውሳኔ ሰጪው 

አዚዥ ወንጀሌ ምርመራውን አስመሌክቶ የሚሰጣቸውን ምርመራ 



የፌትህ ሚኒስቴር 
 

408 
 

የማስጀመር ወይም የማቋረጥ እና ላልች ተያያዥ ውሳኔዎችን በፅሁፌ ሇወንጀሌ 

ምርመራ ክፌሌ የመስጠት ግዳታ አሇበት፡፡  

3. አዚዡ ምርመራን ሇማቋረጥ የሰጠው ትዕዚዜ ህገወጥ ሆኖ የተገኘ እንዯሆነ ተጠያቂ 

ይሆናሌ፡፡ 

4. በወታዯራዊ ፌርዴ ቤቶች የዲኝነት ሥሌጣን ስር የሚወዴቅ ወንጀሌ የተፇጸመ 

እንዯሆነ በወንጀሌ ሥነ-ሥርዓት ህግ እና በዙህ አዋጅ በተዯነገገው መሠረት ጥሌቅና 

ገሇሌተኛ በሆነ ምርመራ መጣራት አሇበት፡፡ 

5. በወታዯራዊ ፌርዴ ቤቶች የዲኝነት ሥሌጣን ስር የሚታይ ማንኛውም ወንጀሌ 

በየዯረጃው በተዯራጀ የወታዯራዊ ወንጀሌ ምርመራ ክፌሌ በሌዩ ሁኔታ ሉዯራጅ 

በሚችሌ የምርመራ ቡዴን ወይም በመዯበኛ ፕሉስ እንዱጣራ ይዯረጋሌ፡፡ 

6. በዙህ አንቀጽ በንዐስ አንቀጽ (1) በተዯነገገው መሰረት በመዯበኛ ፕሉስ ወይም 

በመዯበኛ ፌርዴ ቤቶች ሥሌጣን ስር የሚወዴቁ ወንጀልች በካምፕች ወይም 

በወታዯራዊ ይዝታዎች ተፇጽመው ሲገኙ አዚዦች ወይም ወታዯራዊ መርማሪዎች 

በቀሊለ ሉጠፈ የሚችለ ማስረጃዎችን በመሰብሰብና የቅዯመ ምርመራ ሥራዎችን 

በማከናወን ውጤቱን ሇሚመሇከተው መዯበኛ ፕሉስ ያስረክባለ፡፡ 

33. ስሇእስር ቅጣት አፇፃፀም 

1. በወታዯራዊ ፌርዴ ቤት የሚወሰን ቅጣት እንዯ ጉዲዩ ሁኔታ በወታዯራዊ ወይም 

በመዯበኛ ማረሚያ ቤት ሉፇጸም ይችሊሌ፡፡ 

2. የታራሚዎች የዜውውር ወይም የይቅርታ ወይም የምህረት ጥያቄዎች እና ላልች 

ተዚማጅ መብቶች ታራሚው ባሇበት መዯበኛ ወይም ወታዯራዊ ማረሚያ ቤት 

ይፇጸማሌ፡፡ 

34. የወታዯራዊ ዓቃቤ ህግ ሥሌጣንና ተግባር 

ወታዯራዊ ዓቃቤ ህግ የሚከተለት ሥሌጣንና ተግባራት ይኖሩታሌ፡- 

1. በወታዯራዊ ፌርዴ ቤቶች የዲኝነት ሥሌጣን ስር በሚወዴቁ ማናቸውም የወንጀሌ 

ጉዴዮች ሊይ ክስ ያቀርባሌ፣ ይከራከራሌ፤ 

2. የወንጀሌ ክስ ሇመመስረት ሲወስን ሇሚመሇከተው አዚዥ ሪፕርት ያዯርጋሌ፣ በጉዲዩ 

ሊይ ያማክራሌ፤ 

3. የወንጀሌ ምርመራን ይመራሌ፡፡ 

35. የወታዯራዊ ወንጀሌ ክስ እንዱቋረጥ የማዜ ስሌጣን 
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1. ሚኒስትሩ የሚከተለት መስፇርቶች ከተሟሊ በወንጀሌ ህጉ በወታዯራዊ ፌርዴ ቤቶች 

የሥረ-ነገር ስሌጣን ስር የሚወዴቁ የወንጀሌ ክሶች እንዱቋረጥ ሉያዜ ይችሊሌ፡- 

ሀ) ተከሳሽ በወታዯራዊ የወንጀሌ ዴርጊቱ የተፀፀተ እንዯሆነ፤ 

ሇ) ክሱ ቢቋረጥ በተቋሙም ሆነ በአገር ሊይ የሚያስከትሇው ከፌ ያሇ ጉዲት 

   አይኖርም ተብል የሚገመትና ተከሳሹ መሌካም ዛጋ ሆኖ ሇተቋሙ ወይም ሇአገር 

በጎ አስተዋፅዖ ያበረክታሌ ተብል እምነት የሚጣሌበት ከሆነ፤ 

ሏ) የተከሳሽ የወትር ባህሪው መሌካም የነበረና የቀዴሞ የወንጀሌ ሪከርዴ   

    የላሇበት ከሆነ፤ እና 

መ) ወታዯራዊ ወንጀለ ከተቋሙ ገንብ ወይም ንብረት ጋር የተያያ ከሆነና ተከሳሹ 

በገንብ ወይም በአይነት ወይም በአገሌግልት ሇተቋሙ ካሳ የከፇሇ ወይም 

ሇመካስ የሚፀና ቃሌ የገባ እንዯሆነ፡፡ 

2. ወታዯራዊ ወንጀለ ከላሊ መዯበኛ ወንጀሌ ጋር ተጣምሮ ክስ የተመሰረተበት ከሆነ ክስ 

የማቋረጥ ትዕዚዘ ሇወታዯራዊ ወንጀሌ ብቻ ተፇጻሚ ይሆናሌ፡፡ 

3. የወታዯራዊ ወንጀሌ ክስ እንዱቋረጥ የሚሰጥ ውሣኔ ምክንያቱ ተጠቅሶ በፅሁፌ 

ካሌተገሇፀ በቀር ተቀባይነት አይኖረውም፡፡ 

36. ስሇወታዯራዊ ተከሊካይ ጠበቃ 

1. ወታዯራዊ ተከሊካይ ጠበቃ በወንጀሌ ተጠርጥረው በወታዯራዊ ፌርዴ ቤቶች ሇተከሰሱ 

ሰዎች የጥብቅና አገሌግልት ይሰጣሌ፡፡ 

2. ወታዯራዊ ተከሊካይ ጠበቃ በስር ፌርዴ ቤት ተከሳሽን ወክል የተከራከረበት ጉዲይ 

በይግባኝ ሰሚም ሆነ በሰበር ታይቶ የመጨረሻ ውሳኔ እስኪሰጥበት ዴረስ አገሌግልቱን 

የመስጠት ኃሊፉነት አሇበት፡፡ 

3. ማንኛውም የሠራዊት አባሌ ወይም የመከሊከያ ሲቪሌ ሠራተኛ የመከሊከያ ወይም 

የመንግስት ግዲጅ በመፇፀም ሊይ እያሇ ከዙህ ጋር በተያያ ሁኔታ 

በወንጀሌ ተከሶ በፋዯራሌ ወይም በክሌሌ መዯበኛ ፌርዴ ቤት ቢቀርብ በሚኒስቴሩ 

ተከሊካይ ጠበቃ ይመዯብታሌ፡፡   

4. በወንጀሌ ተጠርጥሮ በወታዯራዊ ፌርዴ ቤት የተከሰሰ ሰው በመረጠው ጠበቃ 

የመወከሌ መብት ይኖረዋሌ፡፡ 
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5. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (4) የተዯነገገው ቢኖርም ሇአገር ዯህንነት ሚስጥር 

አጠባበቅ ሲባሌ የሚቆመው ተከሊካይ ጠበቃ ከሠራዊቱ አባሊት ብቻ እንዱሆን 

ፌርዴ ቤት ሉወስን ይችሊሌ፡፡ 

37. ስሇወታዯራዊ ፌርዴ ቤቶች ዯረጃዎች 

በመከሊከያ ሠራዊት ውስጥ የሚቋቋሙት ወታዯራዊ ፌርዴ ቤቶች የሚከተለት ዯረጃዎች 

ይኖራቸዋሌ፡-  

1. ቀዲሚ ወታዯራዊ ፌርዴ ቤት፤ እና 

2. ይግባኝ ሰሚ ወታዯራዊ ፌርዴ ቤት፡፡ 

38. የቀዲሚ ወታዯራዊ ፌርዴ ቤት የዲኝነት ስሌጣን 

1. ቀዲሚ ወታዯራዊ ፌርዴ ቤት በሚከተለት ጉዲዮች ሊይ የዲኝነት ስሌጣን ይኖረዋሌ፡- 

ሀ) በወንጀሌ ህጉ ከአንቀፅ 284 እስከ አንቀፅ 322 በተዯነገጉት ወታዯራዊ ወንጀልች 

ተጠያቂ በሚሆኑ ሰዎች፤ 

ሇ) በሠራዊት አባሊት መካከሌ በሚፇፀሙ የግዴያ፣ የዴብዯባ እና የአካሌ ማጉዯሌ   

   ወንጀልች፤ 

ሏ) ማንኛውም የሠራዊት አባሌ በአገር ውስጥ በጦር ሜዲ ግዲጅ ሊይ ሆኖ 

    በሚፇጽማቸው ማናቸውም ወንጀልች፤ 

መ) በውጭ አገር ግዲጅ ወይም በጦር ሜዲ ግዲጅ ከተሰማራ የጦር ክፌሌ ጋር የመተ 

የሠራዊት አባሌ ወይም ሲቪልች በሚፇፅሟቸው ማናቸውም ወንጀልች፤ 

ሠ) በአገር ውስጥ የጦር ክተት አዋጅ በታወጀበት ወይም የጦር አዯጋ ምሌክት 

በተሰጠበት ጊዛ ከሠራዊቱ ጋር የመቱ ሲቪልች፣ የመዯበኛ ፕሉስ አባሊት እና 

ሚሉሻዎች በሚፇፅሟቸው ማናቸውም ወንጀልች፤ 

ረ) የጦር ምርኮኞች ከተማረኩ በኋሊ በሚፇፅሟቸው ማናቸውም ወንጀልች፤ 

ሰ) ምሌምሌ ወታዯሮች ወዯ ማሰሌጠኛ ከገቡ በኋሊ ወይም የብሓራዊ ተጠባባቂ 

   ሃይሌ አባሊት ወዯ ወታዯራዊ ማሰሌጠኛ ከገቡ ወይም ከመዯበኛ ሠራዊት ጋር 

    ከተቀሊቀለ በኋሊ በሚፇጽሟቸው በወታዯራዊ ፌርዴ ቤት የዲኝነት ሥሌጣን    

ሥር የሚወዴቁ ወንጀልች፤ 

ሸ) በውጊያ የተማረኩ ሰዎች የጦር ምርኮች መሆን አሇመሆናዉን የመሇየት 

ጉዲዮች፡፡ 
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2. አንዴ ተከሳሽ ከቀረቡበት ክሶች መካከሌ ከፉለ በወታዯራዊ ፌርዴ ቤት የዲኝነት 

ስሌጣን ስር ከፉለ ዯግሞ በመዯበኛ ፌርዴ ቤት የዲኝነት ስሌጣን ስር የሚወዴቅ ከሆነ 

ሁለም ክሶች ከባዴ ቅጣት የሚያስከትሇውን ወንጀሌ የማየት ስሌጣን ወዲሇው 

ፌርዴ ቤት ተጠቃሇው ይቀርባለ፡፡ 

39. የይግባኝ ሰሚ ወታዯራዊ ፌርዴ ቤት ሥሌጣን 

1. ይግባኝ ሰሚ ወታዯራዊ ፌርዴ ቤት በቀዲሚ ወታዯራዊ ፌርዴ ቤት ውሣኔ ያገኙ 

ጉዲዮችን በይግባኝ የማየት ስሌጣን ይኖረዋሌ፡፡ 

2. ይግባኝ ሰሚ ወታዯራዊ ፌርዴ ቤት የቀዲሚ ወታዯራዊ ፌርዴ ቤትን ውሣኔ የማፅናት፣ 

የማሻሻሌ ወይም የመሻር ስሌጣን ይኖረዋሌ፡፡ 

40. ስሇፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ስሌጣን 

የፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት ያሇበትን በወታዯራዊ ፌርዴ 

ቤት የተሰጠ የመጨረሻ ውሳኔ ሇማረም በሰበር ችልት የማየት ሥሌጣን ይኖረዋሌ፡፡ 

41. ስሇወታዯራዊ ፌርዴ ቤቶች ውሳኔዎች፣ ትዕዚዝችና ብይኖች ተፇጻሚነት 

ወታዯራዊ ፌርዴ ቤቶች ከዲኝነት ሥሌጣናቸው ጋር በተያያ የሚሰጧቸው ውሳኔዎች፣ 

ትዕዚዝችና ብይኖች በማንኛውም ሰው ሊይ ተፇፃሚ ይሆናለ፡፡ ፌርዴ ቤቶቹ እነዙህን 

ውሳኔዎች፣ ትዕዚዝች ወይም ብይኖች የማይፇጽም ማንኛውንም ሰው ወይም አካሌ በሔግ 

መሠረት የመቅጣት ሥሌጣን ይኖራቸዋሌ፡፡ 

42. ስሇሞት ቅጣት አፇፃፀም 

በወታዯራዊ ፌርዴ ቤቶች የተወሰነ የሞት ቅጣት በአገሪቱ ርዕሰ ብሓር ካሌፀና ተፇፃሚ 

ሉሆን አይችሌም፡፡ በይቅርታ ወይም በምህረት ያሌተሻረ ወይም ያሌተሇወጠ መሆኑ 

አስቀዴሞ ከመመርመሩና ከመታወቁ በፉት ተፇፃሚነት አይኖረውም፡፡ 

43. ወታዯራዊ ፌርዴ ቤቶች ስሇሚሰሩባቸው የሥነ- ሥርዓት ህጎች 

1. የወታዯራዊ ፌርዴ ቤቶች በወንጀሌ ሥነ-ስርዓት ህጎች መሠረት ያስችሊለ፡፡ 

2. በወታዯራዊ ፌርዴ ቤቶች ዲኞች መካከሌ በውሳኔ አሰጣጥ ሌዩነት ሲኖር በዴምፅ 

ብሌጫ ይወሰናሌ፡፡ 

44. ስሇወታዯራዊ ፌርዴ ቤት ዲኞች ሹመት፣ የሥራ መንና ከዲኝነት ስሇመነሣት 

1. በውትዴርና አገሌግልት ሊይ ያሇ እና የህግ ዕውቀት ያሇው መኮንን ወይም በመዯበኛ 

ፌርዴ ቤቶች በዲኝነት በማገሌገሌ ሊይ ያሇ ሲቪሌ በወታዯራዊ ፌርዴ ቤት ዲኛ ሆኖ 

ሉሾም ይችሊሌ፡፡ 
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2. የቀዲሚ ወታዯራዊ ፌርዴ ቤት ዲኞች በጦር ሃይልች ጠቅሊይ ኤታማዦር ሹም 

አቅራቢነት በመከሊከያ አዚዦች ካውንስሌ ይሾማለ፡፡ 

3. የይግባኝ ሰሚ ወታዯራዊ ፌርዴ ቤት ዲኞች በሚኒስትሩ አቅራቢነት በጦር ሃይልች 

ጠቅሊይ አዚዥ ይሾማለ፡፡ 

4. የቀዲሚ ወታዯራዊ ፌርዴ ቤት እና የይግባኝ ሰሚ ወታዯራዊ ፌርዴ ቤት ዲኞች 

የሥራ መን አምስት ዓመት ይሆናሌ፡፡ 

5. ዲኞች ከሥራ የሚነሱት በህመም ምክንያት ተግባራቸውን በተገቢው ሁኔታ ማከናወን 

አይችለም ተብል ሲወሰን ወይም በዱስፔሉን ጉዴሇት ወይም 

በወንጀሌ ጥፊተኛ ሆነው ሲገኙ ነው፡ 

6. ዲኞች ከሥራ የሚነሱት በሾማቸው አካሌ ይሆናሌ፡፡ 

7. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (5) እና (6) የተዯነገገው ቢኖርም ማንኛውም የሠራዊት 

አባሌ ዲኛ በሌዩ ሁኔታ ሇላሊ ሥራ አስፇሊጊ ሆኖ ከተገኘ የሹመት መኑ ባያበቃም 

ሇሾመው አካሌ በማሳወቅ በጦር ሃይልች ጠቅሊይ ኤታማዦር ሹም ትዕዚዜ ከዲኝነት 

ሉነሣ ይችሊሌ፡፡ 

45. ስሇችልት አሰያየም 

1. እስከ ሶስት ዓመት በሚያስቀጣ ቀሊሌ ወንጀሌ የተከሰሰ ሰው ጉዲይ በአንዴ ዲኛ 

ሉታይ ይችሊሌ፡፡ 

2. ከሶስት ዓመት ፅኑ እስራት በሊይ በሚያስቀጣ ወንጀሌ የተከሰሰ ሰው ጉዲይ ወይም 

የጦር ምርኮኞችን ህጋዊ አቋም የመሇየት ጉዲይ የሚታየው ከሦስት ባሊነሱ ዲኞች 

ይሆናሌ፡፡ 

3. በይግባኝ ሰሚ ወታዯራዊ ፌርዴ ቤት የሚያስችለ ዲኞች ብዚት ከሦስት ያሊነሰ ሆኖ 

ሰብሳቢው ዲኛ ሲቪሌ ይሆናሌ፡፡ 

4. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) እና (3) የተዯነገገው ቢኖርም የሚከተለት ተግባራት 

የዲኞች ቁጥር ባይሟሊም በአንዴ ዲኛ ሉከናወኑ ይችሊለ፡- 

ሀ) የክስን ህጋዊ ብቃት ማረጋገጥ፤ 

ሇ) የተከራካሪ ወገኖች ማስረጃዎች በበቂ ምክንያት ባሌቀረቡ ጊዛ ተሇዋጭ ቀጠሮ   

   መስጠት፤ 

ሏ) ተከሳሽ ወይም ምስክር መጥሪያ ዯርሶት ሳይቀርብ ቢቀር ተይዝ እንዱቀርብ 
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    ወይም ያሌቀረበው መጥሪያ ሳይዯርሰው ከሆነ ተገቢውን ትዕዚዜ መስጠት፤ 

መ) ጉዲዩ በተቀጠረበት ዕሇት ያሌተሰራ ከሆነ ተሇዋጭ ቀጠሮ መስጠትን  

    የሚመሇከቱ ትዕዚዝች፡፡ 

5. በዙህ አንቀፅ በንዐስ አንቀጽ (2) እና (3) የተዯነገገው ቢኖርም የሚከተለት ተግባራት 

የዲኞች ቁጥር ባይሟሊም በሁሇት ዲኞች ሉከናወኑ ይችሊሌ፡- 

ሀ) በክስ ሊይ የቀረበን መቃወሚያ በመስማት ወይም የዋስትናን ጥያቄ በመስማት   

   ተገቢውን ትዕዚዜ መስጠት፤ 

ሇ) የይግባኝ አቤቱታ መስማት፤ 

ሏ) በሦስት ዲኞች የተሰጠን ፌርዴ ሇተከራካሪ ወገኖች መግሇፅ፡፡ 

6. በቀዲሚ ወታዯራዊ ፌርዴ ቤት ከሚሰየሙ ዲኞች መካከሌ ቢያንስ ሰብሳቢው ዲኛ 

በወንጀሌ ተጠርጥሮ ከተከሰሰው ሰው የበሇጠ ወይም አቻ ማዕረግ ሉኖረው ይገባሌ፡፡ 

7. በመከሊከያ አቻ ማዕረግ ያሌተገኘሇት ሰው ተከሳሽ የሆነ እንዯሆነ ሰብሳቢው ዲኛ 

በጦር ሃይልች ጠቅሊይ አዚዥ ይሰየማሌ፡፡ 

46. ስሇዲኞች ከችልት መነሣት 

1. ዲኛው ከተከራካሪዎች ከአንዯኛው ወገን ወይም ከጠበቃው ጋር የስጋ ወይም የጋብቻ 

ዜምዴና ያሇው እንዯሆነ ወይም ፌትሃዊ ውሳኔ ሇመስጠት የማያስችሇው ላሊ ምክንያት 

መኖሩን ሲያምን ወይም በማናቸውም ምክንያት እንዲያስችሌ ማመሌከቻ 

ሲቀርብበትና ማመሌከቻው ተቀባይነት ሲያገኝ ከችልት ይነሳሌ፡፡ 

2. አንዴ ወታዯራዊ ዲኛ በሚመራው ክፌሌ አባሌ የሆነ ተከሣሽ ጉዲይ ሲቀርብ ወይም 

አባሌ ባይሆንም በተሇያዩ አጋጣሚዎች ጉዲዩን ቀዴሞ ያወቀው እንዯሆነ በችልት 

አይሰየምም፡፡  

3. አንዴን ዲኛ ከችልት እንዱነሳ ማመሌከቻ የሚቀርበው ክርክሩ ከመጀመሩ በፉት 

ወይም ማመሌከቻ ሇማቅረብ ምክንያት መኖሩ እንዯታወቀ መሆን አሇበት፡፡ 

4. ከችልት እንዱነሳ በማመሌከቻ ተቃውሞ የቀረበበት ዲኛ የማመሌከቻውን አግባብነት 

ከተቀበሇው ከችልቱ ይነሳሌ፤ ካሌተቀበሇው በላልች ዲኞች እንዱወሰን ማመሌከቻውን 

ያስተሊሌፌሌ፡፡ 

5. ከችልት እንዱነሳ ተቃውሞ የቀረበበት ዲኛ ከላልች ዲኞች ጋር በሚያስችሌበት ጊዛ 

ከሆነ ተቃውሞ የቀረበበት ዲኛ በላሇበት በላልች ዲኞች ውሣኔ ያገኛሌ፡፡ 

47. ስሇዲኝነት ነፃነት 
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1. የወታዯራዊ ፌርዴ ቤቶችና ዲኞች ከማንኛውም የመንግስት አካሌም ሆነ ባሇሥሌጣን፣ 

መንግስታዊ ካሌሆኑ ተቋማት፣ ከግሌ ዴርጅቶች ወይም ከማንኛውም ሰው ተጽዕኖ ነፃ 

ሆነው ሥራዎቻቸውን ያከናውናለ፡፡ 

2. የወታዯራዊ ፌርዴ ቤቶችና ዲኞች የስነ-ምግባር፣ የሥራ አፇፃፀም ብቃት፣ 

ተጠያቂነትና ነፃነትን የሚከታተሌ ከወታዯራዊ ፌርዴ ቤት ዲኞች ሁሇት፣ ከመዯበኛ 

ፌርዴ ቤቶች ዲኞች ሁሇት እና ከአዚዦች አንዴ አባሌ ያሇበት የወታዯራዊ ፌርዴ 

ቤት ዲኞች የሥነ-ምግባር ኮሚቴ ይቋቋማሌ፡፡ 

3. የወታዯራዊ ፌርዴ ቤት ዲኞች የሥነ-ምግባር ኮሚቴ በሚኒስትሩ አቅራቢነት በጦር 

ሃይልች ጠቅሊይ አዚዥ ይቋቋማሌ፡፡ 

4. የወታዯራዊ ፌርዴ ቤት ዲኞች የሥነ-ምግባር ኮሚቴ የሥነ-ምግባር ጉዴሇት ተፇፅሟሌ 

ተብል ጥቆማ ወይም አቤቱታ የቀረበበትን ዲኛ ጉዲይ አጣርቶ ውጤቱን ዲኛውን 

የመሾም ስሌጣን ወዲሇው አካሌ ያቀርባሌ፡፡ 

5. የወታዯራዊ ፌርዴ ቤት ዲኞች የሥነ-ምግባር ኮሚቴ የወታዯራዊ ፌርዴ ቤት ዲኞችን 

የስራ አፇፃፀም ይገመግማሌ፣ የመፌትሄ ሃሣብ ያቀርባሌ፡፡ 

6. የወታዯራዊ ፌርዴ ቤት ዲኞች የሥነ-ምግባር ኮሚቴ ኃሊፉነቱን ሇመወጣት የሚረዲው 

ዜርዜር የስራ መመሪያ ያጋጃሌ፡፡ 

ክፌሌ ስዴስት 

ሜዲይ፣ ሪቫንና የምስክር ወረቀት የሚያስገኙ ሁኔታዎችና የተሸሊሚዎች ሌዩ 

መብቶች 

48. ሜዲዮች፣ ሪቫንና የምስክር ወረቀት 

1. ሇመከሊከያ ሠራዊት አባሊት የሚሰጡ ሜዲዮች፣ ሪቫንና የምስክር ወረቀት የሚከተለት 

ናቸው፡- 

ሀ)የጥቁር አንበሳ ሜዲይ፤123  

ሇ) የአዴዋ ዴሌ ሜዲይ፤ 

ሏ) የአውዯ ውጊያ ጀግና ሜዲይ አንዯኛ ዯረጃ፤ 

መ) የአውዯ ውጊያ ጀግና ሜዲይ ሁሇተኛ ዯረጃ፤ 

ሠ) የአውዯ ውጊያ ጀግና ሜዲይ ሦስተኛ ዯረጃ፤ 

ረ) የትግሌ ተሳትፍ ሜዲይ ባሇንባባ፤ 
                                                           
123

 በ27/09 (2013) አ. 1232 አንቀፅ 2(11) መሰረት  አዲስ የገባ፡፡ 
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ሰ) የትግሌ ተሳትፍ ሜዲይ ያሇንባባ፤ 

ሸ) የሊቀ የሥራ ውጤት ሜዲይ፤ 

ቀ) የውትዴርና አገሌግልት ሜዲይ አንዯኛ ዯረጃ፤ 

በ) የውትዴርና አገሌግልት ሜዲይ ሁሇተኛ ዯረጃ፤ 

ተ) የውትዴርና አገሌግልት ሜዲይ ሦስተኛ ዯረጃ፤ 

ቸ) ዓሇም አቀፌ የሰሊም ማስጠበቅ ሜዲይ፤ 

ኃ) የአውዯ ውጊያ ቁስሇኛ ሜዲይ 

ነ) የውትዴርና አገሌግልት ሪቫን 

ኘ) የውጊያ ተሳትፍ የምስክር ወረቀት፡፡ 

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የተመሇከቱት ሜዲዮች፣ ሪቫንና የምስክር ወረቀት 

መጠን፣ ቅርጽና ይት በሚኒስትሮች ምክር ቤት ዯንብ ይወሰናሌ፡፡ 

“ 49. የጥቁር አንበሳ ሜዲይ  

1/ የጥቁር አንበሳ ሜዲይ የአገርን ህሌውና እና ለዏሊዊነት ከከባዴ አዯጋ ሇመታዯግ 

እጅግ ከፌተኛ አስተዋጽኦ ሊበረከተ፣ የአገር አንዴነትንና ዲር ዴንበርን እና ህገ 

መንግስታዊ ሥርዓትን በታሊቅ ጀግንነት ከከባዴ አዯጋ የታዯገ፣ እጅግ የሊቀ ጀብደ 

እና ውሇታ ሇሃገር ሇዋሇ ኢትዮጵያዊ ግሇሰብ ወይም የሰራዊት አሃዴ ወይም ቡዴን 

የሚሰጥ ከፌተኛ እና የሊቀ የጀግና ሽሌማት ነው፡፡  

49. የጥቁር አንበሳ ሜዲይ 124 

1. የጥቁር አንበሳ ሜዲይ የአገርን ህሌውና እና ለዏሊዊነት ከከባዴ አዯጋ ሇመታዯግ 

እጅግ ከፌተኛ አስተዋጽኦ ሊበረከተ፣ የአገር አንዴነትንና ዲር ዴንበርን እና ህገ 

መንግስታዊ ሥርዓትን በታሊቅ ጀግንነት ከከባዴ አዯጋ የታዯገ፣ እጅግ የሊቀ ጀብደ 

እና ውሇታ ሇሃገር ሇዋሇ ኢትዮጵያዊ ግሇሰብ ወይም የሰራዊት አሃዴ ወይም ቡዴን 

የሚሰጥ ከፌተኛ እና የሊቀ የጀግና ሽሌማት ነው፡፡  

                                                           
124

 በ27/09 (2013) አ. 1232 አንቀፅ 2(11) መሰረት  አዲስ የገባ ሲሆን የአዋጁ አንቀፅ 49 እስከ 75 ያሉት ከአንቀፅ 50 እስከ 76 

ሆነው ተሸጋሽገዋል፡፡ 
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2. የጥቁር አንበሳ ሜዲይ የተሸሇመ ሰው ከሜዲይ ሸሌማት በስተቀር በአዋጁ አንቀጽ 

49(3) መሰረት ሁሇት ጊዛ የአዴዋ ሜዲይ ተሸሊሚ የሆነ ሰው የሚያገኘውን ክብርና 

ሌዩ መብት ያገኛሌ፡፡” 

50. የአዴዋ ዴሌ ሜዲይ 

1. የአዴዋ ዴሌ ሜዲይ እጅግ የሊቀ ጀግንነት በአውዯ ውጊያ ሇፇፀመ ኢትዮጵያዊ 

ግሇሰብ ወይም የሰራዊት አሀዴ ወይም ቡዴን የሚሰጥ ከፌተኛ የጀግና ሽሌማት 

ነው፡፡125  

2. የአዴዋ ዴሌ ሜዲይ የተሸሇመ ሰው፡- 

ሀ) በብሓራዊ በዓሌ አከባበር ስነ-ስርዓት ወቅት ሇከፌተኛ የመንግስት ባሇስሌጣኖች  

   በሚጋጀው ቦታ ይቀመጣሌ፤ 

ሇ) በርዕሰ ብሓሩ የተፇረመ ሌዩ የመታወቂያ ወረቀት ይሰጠዋሌ፤ 

ሏ) በትውሌዴ ሥፌራው ትምህርት ቤት፣ ሆስፑታሌ፣ መንገዴ፣ አዯባባይ ወይም  

    ላሊ ተመሳሳይ መጠሪያ በስሙ ሉሰየምሇት ይችሊሌ፡፡ 

3. የአዴዋ ዴሌ ሜዲይ ሁሇት ጊዛ የተሸሇመ ሰው በፋዯራለ ርዕሰ ከተማ ትምህርት 

ቤት፣ ሆስፑታሌ፣ መንገዴ፣ ዴሌዴይ፣ አዯባባይ ወይም ላሊ ተመሳሳይ መጠሪያ በስሙ 

ሉሰየምሇት ይችሊሌ፤ በተጨማሪም መታሰቢያ ሏውሌት ሉቆምሇት ይችሊሌ፡፡ 

4. የአዴዋ ዴሌ ሜዲይ ተሸሊሚ ሇሆነ የሠራዊት አሃዴ ወይም ቡዴን በርዕሰ ብሓሩ 

የተፇረመ ሌዩ የምስክር ወረቀት ይሰጣሌ፡፡ 

5. የዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2)(ሏ) እና ንዐስ አንቀፅ (3) ዴንጋጌዎች ሇሠራዊት 

አሃዴና ቡዴንም ተፇጻሚ ይሆናሌ፡፡ ስሇሆነም በትውሌዴ ሥፌራ ምትክ ጀግንነቱ 

የተፇጸመበት ሥፌራ ይሆናሌ፡፡ 

51. የአውዯ ውጊያ ጀግና ሜዲይ አንዯኛ ዯረጃ 

1. የአውዯ ውጊያ ጀግና ሜዲይ አንዯኛ ዯረጃ በተሰሇፇበት አውዯ ውጊያ የወትር 

ወታዯራዊ ግዲጅ አፇጻጸም ከሚጠይቀው በሊይ እጅግ በጣም የሚያኮራ ጀግንነት 

ሇፇጸመ ኢትዮጵያዊ ግሇሰብ ወይም የሠራዊት አሃዴ ወይም ቡዴን የሚሰጥ 

ሽሌማት ነው፡፡ 

2. የአውዯ ውጊያ ጀግና ሜዲይ አንዯኛ ዯረጃ የተሸሇመ ሰው፡- 
                                                           
125
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ሀ) በብሓራዊ በዓሌ አከባበር ስነ-ስርዓት ወቅት ሇከፌተኛ የመንግስት ባሇስሌጣኖች  

   በሚጋጀው ቦታ ይቀመጣሌ፤ 

ሇ) በጦር ሃይልች ጠቅሊይ አዚዥ የተፇረመ ሌዩ የመታወቂያ ወረቀት ይሰጠዋሌ፡፡ 

3. የአውዯ ውጊያ ጀግና ሜዲይ አንዯኛ ዯረጃ ሁሇት ጊዛ የተሸሇመ ሰው በትውሌዴ 

ሥፌራው ትምህርት ቤት፣ ሆስፑታሌ፣ መንገዴ፣ አዯባባይ ወይም ላሊ 

ተመሳሳይ መጠሪያ በስሙ ሉሰየምሇት ይችሊሌ፡፡ 

4. የአውዯ ውጊያ ጀግና ሜዲይ አንዯኛ ዯረጃ ሦስት ጊዛ የተሸሇመ ወይም የአውዯ ውጊያ 

ጀግና ሜዲይ አንዯኛ ዯረጃ እና የአዴዋ ዴሌ ሜዲይ የተሸሇመ ሰው 

በፋዯራለ ርዕሰ ከተማ ትምህርት ቤት፣ ሆስፑታሌ፣ መንገዴ፣ አዯባባይ ወይም ላሊ 

ተመሳሳይ መጠሪያ በስሙ ሉሰየምሇት ይችሊሌ፡፡ 

5. የአውዯ ውጊያ ጀግና ሜዲይ አንዯኛ ዯረጃ ተሸሊሚ ሇሆነ የሠራዊት አሃዴ ወይም 

ቡዴን በጦር ሃይልች ጠቅሊይ አዚዥ የተፇረመ ሌዩ የምስክር ወረቀት 

ይሰጣሌ፡፡ 

6. የዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (3) እና (4) ዴንጋጌዎች ሇሠራዊት አሃዴና ቡዴንም 

ተፇጻሚ ይሆናሌ፡፡ ስሇሆነም በትውሌዴ ሥፌራ ምትክ ጀግንነቱ የተፇጸመበት ሥፌራ 

ይሆናሌ፡፡ 

52. የአውዯ ውጊያ ጀግና ሜዲይ ሁሇተኛ ዯረጃ 

1. የአውዯ ውጊያ ጀግና ሜዲይ ሁሇተኛ ዯረጃ በተሰሇፇበት አውዯ ውጊያ የወትር 

ወታዯራዊ ግዲጅ አፇጻጸም ከሚጠይቀው በሊይ በጣም የሚያኮራ ጀግንነት ሇፇጸመ 

ኢትዮጵያዊ ግሇሰብ ወይም የሠራዊት አሃዴ ወይም ቡዴን የሚሰጥ ሽሌማት ነው፡፡ 

2. የአውዯ ውጊያ ጀግና ሜዲይ ሁሇተኛ ዯረጃ የተሸሇመ ሰው፡- 

ሀ) በብሓራዊ በዓሌ አከባበር ስነ-ስርዓት ወቅት ሇከፌተኛ የመንግስት ባሇሥሌጣኖች 

   በሚጋጀው ቦታ ይቀመጣሌ፤ 

ሇ) በጦር ሃይልች ጠቅሊይ ኤታማዦር ሹም የተፇረመ ሌዩ የመታወቂያ ወረቀት 

   ይሰጠዋሌ፡፡ 

3. የአውዯ ውጊያ ጀግና ሜዲይ ሁሇተኛ ዯረጃ ተሸሊሚ ሇሆነ የሠራዊት አሃዴ ወይም 

ቡዴን በጦር ሃይልች ጠቅሊይ ኤታማዦር ሹም የተፇረመ ሌዩ የምስክር ወረቀት 

ይሰጣሌ፡፡ 

53. የአውዯ ውጊያ ጀግና ሜዲይ ሦስተኛ ዯረጃ  
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1. የአውዯ ውጊያ ጀግና ሜዲይ ሦስተኛ ዯረጃ በተሰሇፇበት አውዯ ውጊያ የወትር 

ወታዯራዊ ግዲጅ አፇጻጸም ከሚጠይቀው በሊይ የሚያኮራ ጀግንነት ሇፇጸመ 

ኢትዮጵያዊ ግሇሰብ ወይም የሠራዊት አሃዴ ወይም ቡዴን የሚሰጥ ሽሌማት ነው፡፡ 

2. የአውዯ ውጊያ ጀግና ሜዲይ ሦስተኛ ዯረጃ የተሸሇመ ሰው በጦር ሃይልች ጠቅሊይ 

ኤታማዦር ሹም የተፇረመ ሌዩ የመታወቂያ ወረቀት ይሰጠዋሌ፡፡ 

3. የአውዯ ውጊያ ጀግና ሜዲይ ሦስተኛ ዯረጃ ሁሇት ጊዛ ወይም ከዙያ በሊይ የተሸሇመ 

ሰው በብሓራዊ በዓሌ አከባበር ስነ ስርዓት ወቅት በተሇይ በሚወሰንሇት የክብር ሥፌራ 

ይቀመጣሌ፡፡ 

4. የአውዯ ውጊያ ጀግና ሜዲይ ሦስተኛ ዯረጃ ተሸሊሚ ሇሆነ የሠራዊት አሃዴ ወይም 

ቡዴን በጦር ሃይልች ጠቅሊይ ኤታማዦር ሹም የተፇረመ ሌዩ የምስክር 

ወረቀት ይሰጣሌ፡፡ 

54. የታማኝ ጀግና የወርቅ ኮከብ ሜዲይ126  

1.  “የታማኝ ጀግና” የወርቅ ሜዲይ ከአውዯ ውጊያ ውጭ በተሇይ ባሌታሰበ ሁኔታ በጠሊት 

ታፌኖ ያሇ በየትኛውም ዯረጃ ያሇ ኢትዮጵያዊ ወታዯራዊ አዚዥ የአገሩን ሚስጥር 

በመጠበቅም ሆነ በላሊ መንገዴ ሇአገሩ ባበረከተው የሊቀ ታማኝነት የሚሰጥ ሽሌማት 

ነው፡፡  

2. “የታማኝ ጀግና” የወርቅ ሜዲይ የተሸሇመ ሰው በአዋጁ መሰረት የትግሌ ተሳትፍ 

ሜዲይ ባሇንባባ ተሸሊሚ የሆነ ሰው የሚያገኘውን ክብርና ሌዩ መብት ያገኛሌ፡፡” 

55.  የታማኝ ጀግና የብር ኮከብ ሜዲይ 

1. “የታማኝ ጀግና” የብር ኮከብ ሜዲይ ከአውዯውጊያ ውጭ ሇአገሩ ባበረከተው 

የሊቀ ታማኝነት ሇኢትዮጵያዊ ግሇሰብ ወይም የሰራዊት አሃዴ ወይም ቡዴን 

የሚሰጥ ሽሌማት ነው፡፡ 

2. የታማኝ ጀግና” የብር ኮከብ ሜዲይ የተሸሇመ ሰው በአዋጁ መሰረት 

የትግሌ ተሳትፍ ሜዲይ ያሇንባባ ተሸሊሚ የሆነ ሰው የሚያገኘውን 

 ክብርና ሌዩ መብት ያገኛሌ፡፡ 

                                                           
126

 በ27/09 (2013) አ. 1232 አንቀፅ 2(13) መሰረት  አንቀፅ 54 እና 55 አዲስ የገቡ ሲሆን የአዋጁ አንቀፅ 54 እስከ 76 ( 

እንደተሸጋሸጉ)  ያሉት ከአንቀፅ 56 እስከ 78 ሆነው ተሸጋሽገዋል፡፡ 
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56. የትግሌ ተሳትፍ ሜዲይ ባሇንባባ 

1. የትግሌ ተሳትፍ ሜዲይ ባሇንባባ በኢትዮጵያ ሰሊምና ዱሞክራሲን ሇማስፇን ከዯርግ 

(የኢትዮጵያ ሰራተኞች ፕርቲ) መንግስት ጋር ከ1967ዓ.ም እስከ ግንቦት 20 ቀን 

1983ዓ.ም ዴረስ በትጥቅ ትግለ ከአሥር ዓመት ያሊነሰ ተሳትፍ ሊሇው ታጋይ የሚሰጥ 

ሽሌማት ነው፡፡ 

2. የትግሌ ተሳትፍ ሜዲይ ባሇንባባ የተሸሇመ ሰው በጦር ሃይልች ጠቅሊይ ኤታማዦር 

ሹም የተፇረመ ሌዩ የመታወቂያ ወረቀት ይሰጠዋሌ፡፡ 

57. የትግሌ ተሳትፍ ሜዲይ ያሇንባባ 

1. የትግሌ ተሳትፍ ሜዲይ ያሇንባባ በኢትዮጵያ ሰሊምና ዱሞክራሲን ሇማስፇን ከዯርግ 

(የኢትዮጵያ ሰራተኞች ፕርቲ) መንግስት ጋር ከ1967 ዓ.ም እስከ ግንቦት 20 ቀን 

1983ዓ.ም ዴረስ በትጥቅ ትግለ ከአሥር ዓመት በታች ተሳትፍ ሊሇው 

ታጋይ የሚሰጥ ሽሌማት ነው፡፡ 

2. የትግሌ ተሳትፍ ሜዲይ ያሇንባባ የተሸሇመ ሰው በጦር ሃይልች ጠቅሊይ ኤታማዦር 

ሹም የተፇረመ ሌዩ የመታወቂያ ወረቀት ይሰጠዋሌ፡፡ 

58. የሊቀ የሥራ ውጤት ሜዲይ 

1. የሊቀ የሥራ ውጤት ሜዲይ በአእምሮ ሥራ ወይም በፇጠራ ወይም በማናቸውም 

መስክ ሇመከሊከያ ሠራዊት ተሌዕኮ መሳካት የሊቀና ወዯር የላሇው ውጤት ሊስገኘ ሰው 

ወይም የሠራዊት አሃዴ ወይም ቡዴን የሚሰጥ ሽሌማት ነው፡፡ 

2. የሊቀ የሥራ ውጤት ሜዲይ የተሸሇመ ሰው፡- 

ሀ) በብሓራዊ በዓሌ አከባበር ስነ ስርዓት ወቅት ሇከፌተኛ የመንግስት 

   ባሇሥሌጣኖች በሚጋጀው ቦታ ይቀመጣሌ፤ 

ሇ) በሚኒስትሩ የተፇረመ ሌዩ የመታወቂያ ወረቀት ይሰጠዋሌ፡፡ 

3. የሊቀ የሥራ ውጤት ሜዲይ ሇተሸሇመ የሠራዊት አሃዴ ወይም ቡዴን በሚኒስትሩ 

የተፇረመ ሌዩ የምስክር ወረቀት ይሰጣሌ፡፡ 

59. ስሇ ውትዴርና አገሌግልት ሜዲይ 

በሥነ-ምግባሩ እና በወታዯራዊ ሥነ-ሥርዓት የጎሊ እንከን የላሇበት ማንኛውም የሠራዊት 

አባሌ እንዯየአገሌግልት መኑ የሚከተሇት የሜዲይ ሽሌማቶች ይሰጡታሌ፡ 

1. የውትዴርና አገሌግልት ሜዲይ አንዯኛ ዯረጃ ከ25 ዓመት ሊሊነሰ ጊዛ ሊገሇገሇ፤ 

2. የውትዴርና አገሌግልት ሜዲይ ሁሇተኛ ዯረጃ ከ15 ዓመት ሊሊነሰ ጊዛ ሊገሇገሇ፤ 
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3. የውትዴርና አገሌግልት ሜዲይ ሦስተኛ ዯረጃ ከ10 ዓመት ሊሊነሰ ጊዛ ሊገሇገሇ፡፡ 

60. የሰሊም ማስከበር የምስክር ወረቀት 

1. በተባበሩት መንግስታት ዴርጅት ወይም በአፌሪካ ህብረት ወይም በአጋር አገሮች 

የወታዯራዊ ትብብር ስምምነት በተሰጡ የውጭ አገር የሰሊም ማስፇን ወይም የሰሊም 

ማስከበር ተሌዕኮዎች ከ (90) ቀናት በሊይ ሇተሳተፇ የሠራዊት አባሊት በመቱበት 

ተሌዕኮ የሰሊም ማስከበር ሜዲይ ወይም ሰርተፋኬት ያሌተሰጠ ከሆነ በጦር ሃይልች 

ጠቅሊይ ኤታማዦር ሹም የተፇረመ ሌዩ የምስክር ወረቀት ይሰጣሌ፡፡ 

2. በዙህ አንቀጽ በንዐስ አንቀጽ (2) የተዯነገገው ቢኖርም በአገር ዯረጃ በተሰጠው የውጭ 

አገር ወታዯራዊ ግዲጅ ከ (90) ቀናት በሊይ ሇተሳተፇ የሠራዊት አባሊት በጦር 

ሃይልች ጠቅሊይ ኤታማዦር ሹም የተፇረመ ሌዩ የምስክር ወረቀት ይሰጣሌ፡፡ 

61. የአውዯ ውጊያ ቁስሇኛ ሜዲይ 

1. የአውዯ ውጊያ ቁስሇኛ ሜዲይ በአውዯ ውጊያ ተሰሌፍ የመቁሰሌ አዯጋ ሇዯረሰበት 

ሰው የሚሰጥ ሽሌማት ነው፡፡ 

2. የአውዯ ውጊያ ቁስሇኛ ሜዲይ የተሸሇመ ሰው በክፌሇ ጦር ወይም በኮር አዚ ወይም 

በተመጣጣኝ ዯረጃ የተፇረመ ሌዩ የመታወቂያ ወረቀት ይሰጠዋሌ፡፡ 

62. የውትዴርና አገሌግልት ሪቫን 

የውትዴርና አገሌግልት ሪቫን ሇሔገ-መንግሥቱ ታማኝ በመሆን በመከሊከያ ሠራዊት 

ውስጥ ሇተሰጠ ሇእያንዲንደ አምስት ዓመት አገሌግልት የሚሰጥ ሽሌማት ነው፡፡ 

63. የውጊያ ተሳትፍ የምስክር ወረቀት 

የውጊያ ተሳትፌ የምስክር ወረቀት በመንግሥት በታወቀና በታወጀ ወታዯራዊ ስምሪት 

ወይም መቻ ሇተሳተፇ ሰው ወይም የሠራዊት አሃዴ ወይም ቡዴን የሚሰጥ ሽሌማት 

ነው፡፡ 

64. የሜዲይ ተሸሊሚ የሚያገኘው ተጨማሪ ሌዩ መብት 

የዙህ አዋጅ ላልች ዴንጋጌዎች እንዯተጠበቁ ሆኖ በዙህ አዋጅ አንቀጽ 48(1) ከፉዯሌ 

ተራ (ሀ) እስከ (ሰ) እንዱሁም በፉዯሌ ተራ (ተ) እና (ቸ) የተመሇከተውን ማንኛውንም 

ሜዲይ የተሸሇመ ሰው፡- 

1. በመንግስት ሆስፑታልችና የሔክምና ተቋማት ውስጥ ነፃ ሔክምና ያገኛሌ፤ 

2. በመንግስት የትምህርት ተቋማት ውስጥ ሇመማር ቅዴሚያ ያገኛሌ፤ 
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3. በመንግስት መሥሪያ ቤቶች፣ ዴርጅቶችና ተቋማት ውስጥ ችልታው ሇሥራ መዯቡ 

ተስማሚ ሆኖ ሲገኝ የመቀጠር ቅዴሚያ ይሰጠዋሌ፡፡ 

65. ሇሜዲይ ሽሌማት የሚያበቃ ሥራ ሠርቶ ስሇሞተ ሰው 

1. ሇሜዲይ ሽሌማት የሚያበቃ ሥራ ሠርቶ የሞተ ሰው አግባብ ያሇው ሜዲይ በስሙ 

ይመገባሌ፡፡ 

2. በዙህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (1) የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ ሜዲዩ ሇታሊቅ ሌጁ 

ይሰጣሌ፡፡ ሌጅ ከላሇው ሇባሇቤቱ፣ ባሇቤት ከላሇው አግባብ ባሇው የውርስ ሔግ 

መሠረት ሇውርስ ባሇመብቱ ይሰጣሌ፡፡ 

66. ከውጭ አገር ሜዲይ ወይም ላሊ ሽሌማት ስሇመቀበሌ 

ማንኛውም የመከሊከያ ሠራዊት አባሌ ከሚኒስቴሩ ፇቃዴ ሳያገኝ ከውጭ አገር ሜዲይ 

ወይም ሽሌማት ሉቀበሌ አይችሌም፡፡ ሆኖም ይህ ዴንጋጌ የሰሊም የማስከበር ሜዲይና 

ሽሌማት ሇመቀበሌ አይከሇክሌም፡፡ 

67. ሜዲይ፣ ሪቫን እና የምስክር ወረቀት መሌሶ ስሇመውሰዴ 

ተሸሊሚው፡- 

1. ሜዴዩ፣ ሪቫኑ ወይም የምስክር ወረቀቱ የተሰጠው በተሳሳተ ማስረጃ መሆኑ ሲታወቅ፤ 

ወይም 

2. በወንጀሌ ህጉ ከአንቀፅ 246 እስከ አንቀፅ 252 የተመሇከቱትን ወንጀልች መፇጸሙ 

በፌርዴ ቤት ውሣኔ ሲረጋገጥ፤  

የተሰጠው ሜዲይ፣ ሪቫን ወይም የምስክር ወረቀት ይወሰዴበታሌ፡፡ 

68. የሜዲዮች ዯረጃ ቅዯም ተከተሌ 

የሜዲዮች ዯረጃ ቅዯም ተከተሌ በዙህ አዋጅ አንቀጽ 50 (1) በተመሇከተው ዜርዜር ቅዯም 

ተከተሌ መሠረት ይሆናሌ፡፡ 

69. የሜዲዮችና ሪቫኖች አሰጣጥ ሥርዓትና አሇባበስ 

በዙህ አዋጅ የተመሇከቱት ሜዲዮችና ሪቫኖች የአፇፃፀም ዜርዜር መስፇርት አሰጣጥ 

ሥርዓትና አሇባበስ በሚኒስትሮች ምክር ቤት በሚወጣ ዯንብ ይወሰናሌ፡፡ 

70. የገንብ ወይም የዓይነት ሽሌማት የሚያስገኙ ሜዲዮች 

የገንብ ወይም የዓይነት ሽሌማት የሚያስገኙ ሜዲዮች የሚከተለት ናቸው፡- 

1. የአዴዋ ዴሌ ሜዲይ፤ 

2. የአውዯ ውጊያ ጀግና ሜዲይ አንዯኛ ዯረጃ፤ 
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3. የአውዯ ውጊያ ጀግና ሜዲይ ሁሇተኛ ዯረጃ፤ 

4. የአውዯ ውጊያ ጀግና ሜዲይ ሦስተኛ ዯረጃ፤ 

5. የሊቀ የስራ ውጤት ሜዲይ፡፡ 

71. ስሇሽሌማቱ ዓይነትና ተጠቃሚዎች 

1. ሇግሇሰብ ወይም ሇቡዴን የሚሰጠው የገንብ ሽሌማት በህይወት ካሇ ሇራሱ፣ 

ከሞተም ሇወራሾቹ ሇአንዴ ጊዛ ብቻ የሚከፇሌ ይሆናሌ፡፡ 

2. ሇሠራዊት አሃዴ የሚሰጥ ሽሌማት በአይነት ይሆናሌ፣ አጠቃቀሙን በተመሇከተ 

በሚኒስቴሩ መመሪያ ይወሰናሌ፡፡ 

3. ሇእያንዲንደ ሜዲይ የሚሰጠው የገንብ ሽሌማት መጠን ሚኒስቴሩ በሚያወጣው 

መመሪያ ይወሰናሌ፡፡ 

4. በዙህ አንቀጽ ከንዐስ አንቀጽ (1) እስከ (3) የተዯነገጉት እንዯተጠበቁ ሆኖ በዙህ 

አዋጅ የሜዲዮች ዯረጃ አመዲዯብ ብሌጫ ያሇው ሜዲይ ተሸሊሚ የበሇጠ ገንብ 

ተከፌይ ይሆናሌ፡፡ 

ክፌሌ ሰባት 

ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች 

72. ስሇበጀት 

1. የሚኒስቴሩ ዓመታዊ በጀት በመንግሥት ይመዯባሌ፡፡ 

2. የዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) ዴንጋጌ ቢኖርም ሚኒስቴሩ ከሚከተለት ምንጮች 

የሚገኘውን ገቢ ጠቅሊይ ሚኒስትሩን እያስፇቀዯ ሇመከሊከያ አቅም ግንባታ እንዱውሌ 

ሉያዯርግ ይችሊሌ፡- 

ሀ) የመከሊከያ ተቋማት በሰሊም ጊዛ የሚኖራቸውን የማምረትና አገሌግልት 

   የመስጠት አቅም ሇገቢ ማስገኛ ተግባር እንዱውሌ በማዴረግ የሚገኘውን ገቢ፤ 

ሇ) ሇመከሊከያ ጠቀሜታ የማያስፇሌጉ ንብረቶችን በማስወገዴ የሚገኘውን ገቢ፤ 

ሏ) በተቆጣጣሪ ባሇሥሌጣንነት ከሚመራቸው ዴርጅቶች የሚገኘውን የትርፌ 

    ዴርሻ፤ እና 

መ) ከሰሊም ማስከበር ስምሪቶች የሚገኘውን ገቢ፡፡ 

3. ሚኒስቴሩ በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) እና (2) የተመሇከቱትን በጀትና ገቢዎች 

አስተዲዯር በተመሇከተ በፋዯራሌ መንግስት የፊይናንስ አስተዲዯር ህጎች 

የተዯነገጉትን ስርዓቶችና መመኛዎችን ተከትል መፇጸሙን ያረጋግጣሌ፤ 
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በውስጥ ኦዱተር፣ በዋናው ኦዱተር ወይም ዋና ኦዱተር በሚሰይማቸው ኦዱተሮች 

በየዓመቱ እንዱመረመር ያዯርጋሌ፡፡ 

73. ስሇግዢና ንብረት አስተዲዯር 

1. ሚኒስቴሩ በፋዯራሌ መንግሥት የግዢና ንብረት አስተዲዯር ህግጋት መሠረት ግዢ 

በራሱ ይፇጽማሌ፣ ንብረቱን ያስተዲዴራሌ፣ ያስወግዲሌ፡፡ 

2. ሚኒስቴሩ ከውጭ አገር ወዯ አገር ውስጥ የሚያስገባቸውን ሇአገር መከሊከሌ ዓሊማ 

የሚውለ ዕቃዎችና መሣሪያዎች ከጉምሩክ ቀረጥና ታክስ በነፃ ማስገባት ይችሊሌ፡፡ 

3. ሚኒስቴሩ በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) የተመሇከቱትን ዕቃዎችና መሣሪያዎች 

በሚመሇከት የጉምሩክ ዱክሊራሲዮንና አባሪ ሰነድችን እንዱያቀርብና ዕቃዎቹን ወይም 

መሣሪያዎቹን እንዱያስፇትሽ ወይም ሰነድች እንዱያስመረምር አይገዯዴም፡፡ 

74. የሂሳብ መዚግብት 

1. ሚኒስቴሩ የተሟሊና ትክክሇኛ የሆኑ የሂሳብ መዚግብት ይይዚሌ፡፡ 

2. በዙህ አዋጅ አንቀጽ 73 (3) የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ የሚኒስቴሩ የሂሳብ 

መዚግብትና ገንብ ነክ ሰነድች በውስጥ ኦዱተሮች ይመረመራለ፡፡ 

3. በሚኒስትሩና በጠቅሊይ ኤታማዦር ሹሙ አቅራቢነት ጠቅሊይ ሚኒስትሩ አገራዊ 

ጥቅምንና ዯህንነትን ሇመከሊከሌ ሲባሌ እጅግ ጥብቅ ሚስጥር ብል የሚሰየማቸውን 

የጦር መሳሪያና የውጊያ ቁሳቁስ የግዢ የሂሳብ መዚግብትና ሰነድች፣ ሇመረጃ የወጡ 

የክፌያ ማስረጃዎች እንዲይገሇፁ ሉያዯርግ ይችሊሌ፡፡ 

75. ዯንብና መመሪያ የማውጣት ስሌጣን 

1. የሚኒስትሮች ምክር ቤት ይህን አዋጅ ሇማስፇፀም ዯንብ ሉያወጣ ይችሊሌ፡፡ 

2. የዙህ አዋጅ አንቀጽ 25 እና አንቀፅ 26 እንዯተጠበቁ ሆኖ የጦር ሃይልች ጠቅሊይ 

አዚዥ የሚኒስትሩን እና የጦር ሃይልች ጠቅሊይ ኤታማዦር ሹሙን ሥሌጣንና 

ተግባር በተመሇከተ ዜርዜር መመሪያ ያወጣሌ፡፡ 

3. የዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) ዴንጋጌ እንዯተጠበቀ ሆኖ ሚኒስቴሩ ሇዙህ አዋጅ 

አፇጻጸም አስፇሊጊ መመሪያ ሉያወጣ ይችሊሌ፡፡ 

76. የመተባበር ግዳታ 

1. የፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤትን፣ ጠቅሊይ ዓቃቤ ህግን ፣ ፋዯራሌ ፕሉስ ኮሚሽንን እና 

የፋዯራሌ ማረሚያ ቤቶች አስተዲዯርን ጨምሮ ሁሇም የፋዯራሌ የፌትህ ተቋማት 

በየስራ ርፊቸው የወታዯራዊ ፌትህ አካሊት ጋር የመተባበር እና በአቅም ግንባታና 
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በሌዩ ሌዩ የፌትህ ስርዓቱ ማሻሻያ መርሃ ግብሮች የመዯገፌና የማሳተፌ ሃሊፉነት 

አሇባቸው፡፡ 

2. ሁለም የፋዯራሌና የክሌሌ አስፇፃሚ አካሊት በዙህ አዋጅ በተሸፇኑ ጉዲዮች የመተባበር 

ግዳታ አሇባቸው፡፡ 

77. የተሻረ ህግ 

የመከሊከያ ሠራዊት አዋጅ ቁጥር 809/2006 በዙህ አዋጅ ተሽሯሌ፡፡ 

78. አዋጁ የሚፀናበት ጊዛ 

ይህ አዋጅ በፋዯራሌ ነጋሪት ጋዛጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናሌ፡፡ 

አዱስ አበባ 19 ቀን 2011ዓ.ም 

ሳህሇወርቅ ውዳ 

የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ መንግስት ፔሬዜዲንት 
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ዯንብ ቁጥር 459/2012 

የመከሊከያ ሠራዊት ፊውንዳሽን ማቋቋሚያ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ዯንብ 

የሚኒስትሮች ምክር ቤት የኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ አስፇጻሚ አካሊትን 

ሥሌጣንና ተግባር ሇመወሰን በወጣው አዋጅ ቁጥር 1097/2011 አንቀጽ 34 መሰረት ይህን 

ዯንብ አውጥቷሌ፡፡ 

1. አጭር ርዕስ 

ይህ ዯንብ “የመከሊከያ ሠራዊት ፊውንዳሽንን እንዯገና ሇማቋቋም የወጣ የሚኒስትሮች 

ምክር ቤት ዯንብ ቁጥር 459/2012” ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡ 

2. ትርጓሜ 

የቃለ አገባብ ላሊ ትርጉም የሚያሰጠው ካሌሆነ በስተቀር በዙህ ዯንብ ውስጥ፦ 

1. “በክብር የተሰናበተ አባሌ” ማሇት በዱሲፔሉን ወይም በወንጀሌ ጥፊት ከተሰናበተ 

በስተቀር በማንኛውም ሁኔታ የተሰናበተ የሠራዊት አባሌ ነው፡፡ 

2. “አገሌግልት” ማሇት በፊውንዳሽኑ ስር በሚተዲዯሩ ተቋማት አማካኝነት የሚሰጥ 

ሌዩ ሌዩ ማህበራዊ፤ኢኮኖሚያዊ፤ስፕርታዊ፤ መዜናኛ፣ እና የመሳሰሇ አቅርቦት 

ወይም አገሌግልት ነው፡፡ 

3. ”ምርት” ማሇት በፊውንዳሽኑ ስር በሚተዲዯሩ ፊብሪካዎች የሚመረት ወይም 

በግዥ ሇፊውንዳሽኑ አባሊት የሚቀርብ ማናቸውም አይነት እቃ ነው፤ 

4. ”ቤተሰብ” ማሇት የፊውንዳሽኑ አባሌ ባሌ ወይም ሚስት እና ከአስራ ስምንት 

ዓመት በታች የሆኑ ሌጆች ናቸው፡፡ 

5. ’’ሚኒስቴር ወይም ሚኒስትር’’ ማሇት የመከሊከያ ሚኒስቴር ወይም ሚኒስትር ነው፡፡ 

6. በዙህ ዯንብ ውስጥ በወንዴ ጾታ የተዯነገገው የሴትንም ጾታ ያካትታሌ፡፡ 

3. መቋቋም 
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1. የመከሊከያ ሠራዊት ፊውንዳሽን (ከዙህ በኋሊ “ፊውንዳሽን” እየተባሇ የሚጠራ) የህግ 

ሰውነት ያሇው ራሱን የቻሇ ተቋም ሆኖ በዙህ ዯንብ እንዯገና ተቋቁሟሌ፡፡ 

2. ፊውንዳሽኑ ተጠሪነቱ ሇሚኒስቴሩ ይሆናሌ፡፡ 

4. ዋና መስሪያ ቤት 

የፊውንዳሽኑ ዋና መስሪያ ቤት በአዱስ አበባ ሆኖ እንዯ አስፇሊጊነቱ በማናቸውም 

ስፌራ ቅርንጫፌ መስሪያ ቤት ሉኖረው ይችሊሌ፡፡ 

5. ዓሊማዎች 

ፊውንዳሽኑ የሚከተለት ዓሊማዎች ይኖሩታሌ፦ 

1. የሠራዊት አባሊትን ኑሮ ሇማሻሻሌ፣ የሚረደ ተግባራት ማከናወን፤ 

2. የሚኒስቴሩን ገፅታና ሳቢነት ማጎሌበት፣ 

3. የሠራዊቱን ሞራሌ ሇመጠበቅና፣ ሇማጎሌበት የሚያግዘ ሌዩ ሌዩ ተግባራት 

ማከናወን፤ 

4. የሠራዊቱን የግዲጅ አፇፃፀም ብቃት በማረጋገጥና በመጠበቅ ረገዴ የሊቀ 

አስተዋጽኦ ማበርከት፤ 

5. የፊውንዳሽኑን አባሊት ግንኙነትና የትብብር አዴማስ ማስፊት፣ 

6. አባሌነት 

1. የፊውንዳሽኑ አባሌ መሆን የሚችለት የሚከተለት ናቸው፡- 

ሀ) በስራ ሊይ ያሇ የመከሊከያ ሠራዊት አባሌ፤ 

ሇ) ከመከሊከያ ሠራዊት በክብር የተሰናበተ አባሌ፣ 

ሏ) ቋሚ የፊውንዳሽኑ ሲቪሌ ሰራተኛ፣ 

መ) የመከሊከያ ሠራዊት እና የሚኒስቴሩ የቋሚ ሲቪሌ ሰራተኛ ቤተሰብ፣ 

ሠ)ፊውንዳሽኑ አባሌ እንዱሆኑ የሚፇቅዴሊቸው ላልች የህብረተሰብ ክፌልች፡፡ 

ረ የፊውዳሽኑ አባሊት መብትና ግዳታ ቦርደ በሚያወጣው የፊዉንዳሽኑ የዉስጥ 

ዯንብ ይወሰናሌ፤ 

7. ተግባራትና የህግ ችልታ 

ፊውንዳሽኑ የሚከተለት ተግባራትና ችልታ ይኖሩታሌ፡- 

1. ሇፊውንዳሽኑ አባሊት የተመረጡ ምርቶችና አገሌግልቶችን ማቅረብ፣ ወይም 

እንዱቀርቡ ማዴረግ፤ 
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2. የሠራዊት አባሊት እና ቋሚ ሲቪሌ ሰራተኞች የመኖሪያ ቤት ባሇቤት ሇማዴረግ 

የሚያስችለ ተግባራት ማከናወን፣ 

3. የብዴርና ቁጠባ ማህበር በማቋቋም በአነስተኛ ወሇዴ የብዴር አገሌግልት 

መስጠት፣ 

4. ሇፊውንዳሽኑ አባሊት ማህበራዊ አገሌግልቶችን፣ የስፕርት ማውተሪያ፣ 

የመዜናኛ እና የመሳሰለትን አገሌግልቶች መስጠት፣ 

5. የኢትዮጵያን የፊይናንስ ህጎችና ጥናትን መሰረት በማዴረግ ዓሊማውን 

ሇማሳካት በሚያስችለ የባንክ ስራን ጨምሮ በተሇያዩ የኢንቨስትመንት መስኮች 

መሳተፌ፣ 

6. ከሠራዊቱ በክብር የተሰናበቱ አባሊትን መሌሶ ሇማቋቋም የሚዯግፈ ሥራዎች 

ማከናወን፤ 

7. የፊውንዳሽኑን የፊይናንስ አቅም የሚያጎሇብቱ ሌዩ ሌዩ የገንብ ማሰባሰቢያ 

ስራዎችን ማከናወን፣ 

8. በሰሊም አስከባሪነት ሇማገሌገሌ ወዯ ላልች አገራት ሇሚሄደ የሠራዊቱ አባሊት 

አገር ውስጥ የውጪ ምንዚሪ የባንክ ሂሳብ እንዱኖራቸው ማመቻቸት፣ 

9.  የንብረት ባሇቤት መሆን፣ ውሌ መዋዋሌ፣ በስሙ መክሰስና መከሰስ፣ 

10. ዓሊማውን ሇማሳካት የሚረደ ላልችን ተዚማጅ ስራዎችን ማከናወን፡፡ 

8. አዯረጃጀት 

ፊውንዳሽኑ፡- 

1. ቦርዴ፣ 

2. ዋና የስራ አስፇፃሚ እና ምክትሌ ዋና ስራ አስፇፃሚዎች እና ፣ 

3. አስፇሊጊው ሰራተኞች ይኖሩታሌ፡፡ 

9. የቦርደ አባሊት 

1. የፊውንዳሽኑ ቦርዴ አባሊት ከመከሊከያና አግባብ ካሊቸው አካሊት ተውጣጥተው 

በሚኒስቴሩ ይሰየማለ፡፡ ቁጥራቸውም ከአምስት (5) እስከ ሰባት (7) ይሆናሌ፡፡ 

2. የፊዉንዳሽኑ ሥራ አስፇጻሚ ዲይሬክተር ዴምጽ የማይሰጥ አባሌና ፀሏፉ 

ይሆናሌ፡፡ 

10. የቦርዴ አባሊት የስራ መን 
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የቦርዴ አባሊት የስራ መን ሁሇት ዓመታት ይሆናሌ፡፡ ሆኖም አባሊቱ ሇቀጣይ 

የአገሌግልት መን እንዯገና ሉመረጡ ይችሊለ፡፡ 

11. የቦርደ ሥሌጣንና ተግባር 

የፊውንዳሽኑ ቦርዴ የሚከተለት ሥሌጣንና ተግባራት ይኖሩታሌ፡- 

1.  የዙህን ዯንብ አፇፃፀም በሚገባ ይከታተሊሌ፤ ያረጋግጣሌ፣ 

2.  የፊውንዳሽኑን የስራ እንቅስቃሴና እዴገት በተመሇከተ አጠቃሊይ አቅጣጫ 

ይሰጣሌ፣ 

3. የፊውንዳሽኑን ዓመታዊ በጀትና የስራ እቅዴ ያፀዴቃሌ አፇፃፀሙን 

ይከታተሊሌ፣ 

4. የፊውንዳሽኑ የአሰራር መመርያ ያወጣሌ ፣ያፀዴቃሌ፤ 

5. የፊውንዳሽኑን ዓመታዊ የሂሳብ ሪፕርት እና የሚወገደ ንብረቶችን ያፀዴቃሌ 

፣የውጪ ኦዱተር ይሾማሌ፣ 

6. ፊውንዳሽኑ የሚያዯርጋቸውን ማንኛውንም አይነት ብዴሮች ያፀዴቃሌ፣ 

7. ፊውንዳሽኑ የሚያቀርበውን የኢንቨስትመንት ፌሊጎት ከዓሊማው አንፃር 

መርምሮ ያፀዴቃሌ፣ 

12. .የቦርደ ስብሰባዎች 

1.  የቦርደ መዯበኛ ስብሰባ በየሶስት ወሩ አንዴ ጊዛ ይዯረጋሌ ፣ሆኖም 

በሰብሳቢው ሲጠራ በማናቸውም ጊዛ አስቸኳይ ስብሰባ ሉዯረግ ይችሊሌ፡፡ 

2. በቦርደ ስብሰባ ሊይ ከቦርደ አባሊት ከግማሽ በሊይ ከተገኙ ምሌዓተ-ጉባዔ 

ይሆናሌ፡፡ 

3. የቦርደ ውሳኔ የሚተሊሇፇው በስብሰባው ከተገኙ አባሊት አብሊጫ ዴምፅ ሲዯገፌ 

ይሆናሌ፡፡ ሆኖም ዴምፅ እኩሌ በእኩሌ የተከፇሇ እንዯሆነ ሰብሳቢው ወሳኝ 

ዴምፅ ይኖረዋሌ፡፡ 

13. የፊዉንዳሽኑ የሥራ አስፇጻሚ ስሌጣንና ተግባር 

1. ከቦርደ በሚሰጠው አጠቃሊይ አቅጣጫ መሰረት የፊውንዳሽኑን ስራዎች 

ያቅዲሌ፣ ይመራሌ፣ ያስተዲዴራሌ፣ ይቆጣጠራሌ፡፡ 

2. የዙህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (1) አጠቃሊይ አነጋገር እንዯተጠበቀ ሆኖ፡- 

ሀ) የቦርደ ውሳኔዎች ስራ ሊይ ያዉሊሌ፣ ዉሳኔዎቹ በትክክሌ ስራ ሊይ 

መዋሊቸውን ይከታተሊሌ፣ ያረጋግጣሌ፣ 
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ሇ) አግባብ ባሇው ሔግና ቦርደ በሚያፀዴቀው የዉስጥ ዯንብ መሰረት 

የፊውንዳሽኑን ሰራተኞች ይቀጥራሌ፣ ያስተዲዴራሌ፣ ያሰናብታሌ፣ 

ሏ) የፊውንዳሽኑን ዓመታዊ በጀትና የስራ ፔሮግራም አጋጅቶ ሇቦርደ 

ያቀርባሌ ፣ሲፇቀዴም ተግባራዊ ያዯርጋሌ፣ 

መ) ሇፊውንዳሽኑ በተፇቀዯው በጀትና የስራ ፔሮግራም መሰረት ገንብ ወጪ 

ያዯርጋሌ፣ 

ሠ) ከሶስተኛ ወገኖች ጋር በሚዯረጉ ግንኙነቶች ሁለ ፊውንዳሽኑን ይወክሊሌ፣ 

ረ) የፊውንዳሽኑ ገቢ በወቅቱ መሰብሰቡንና በፊውንዳሽኑ የባንክ ሂሳብ ገቢ 

መዯረጉን ያረጋግጣሌ፣ 

ሰ) ስሇፊውንዳሽኑ ዓሊማና ስሇሚሰጣቸው አገሌግልቶች ሇማስተዋወቅ የሔዜብ 

ግንኙነት ስራዎች መከናወናቸውን ያረጋግጣሌ፣ 

ሸ) የቦርደ ስብሰባዎች ሪኮርድች በአግባቡ እንዱያዘና እንዱጠበቁ ያዯርጋሌ፣ 

ቀ) የፊውንዳሽኑን የስራ ክንውንና የፊይናንስ ሪፕርቶች አጋጅቶ ሇቦርደ 

ያቀርባሌ፣ 

በ) ፊውንዳሽኑን የሚገሌጽ ዓርማ በማሰራትና በቦርዴ እንዱፀዴቅ በማዴረግ 

ተግባራዊ ያዯርጋሌ፣ 

ተ) ከቦርደ የሚሰጡትን ላልች ተግባሮች ያከናውናሌ፡፡ 

3. ሇፊውንዳሽኑ ስራ ቅሌጥፌና በሚያስፇሌግ መጠን ስሌጣንና ተግባሩን በከፉሌ 

አግባብነት ሊሊቸው የፊውንዳሽኑ ኃሊፉዎች እና ሰራተኞች በውክሌና 

ሉያስተሊሌፌ ይችሊሌ፡፡ 

14. የፊውንዳሽኑ የገቢ ምንጭ 

1.  ፊውንዳሽኑ የሚከተለት የገቢ ምንጮች ይኖሩታሌ፡- 

ሀ) ከአባሊት የሚሰበሰብ መዋጮ፣ 

ሇ) ፊውንዳሽኑ ከሚያቀርባቸው ምርቶችና አገሌግልቶች የሚገኝ ገቢ፣ 

ሏ) ከፊውንዳሽኑ ኢንቨስትመንቶች የሚገኘው ገቢ፣ 

መ) አግባብነት ባሇው ሔግ መሰረት ሚኒስቴሩ ከተሇያዩ የገቢ ምንጭ፣ 

ከሚያገኘው ገቢ የሚመዴበው የዴጎማ ገንብ፣ 

ሠ) ከተሇያዩ ምንጮች የሚገኝ ማናቸውም ስጦታ ወይም እርዲታ፣ 

ረ) ከመንግስት የሚገኝ ዴጋፌ፤ 
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ሰ) ፊውንዳሽኑ ከሚያከናውናቸው የገቢ ማሰባሰቢያ ፔሮግራሞች የሚገኝ ገቢ፤ 

ሸ) ከፊዉንዳሽኑ ቁጠባና ብዴር የሚገኝ ገቢ፣ 

2. በዙህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (1) ከተመሇከቱት ምንጮች የሚሰበሰበው ገቢ 

በፊውንዳሽኑ ስም በተከፇተ የባንክ ሂሳብ ተቀማጭ ተዯርጎ ሇፊውንዳሽኑ 

ዓሊማ ማስፇፀሚያ ይውሊሌ፡፡ 

15. የሚኒስቴሩ ሥሌጣንና ተግባር 

ፊዉንዳሽኑን በሚመሇከት ሚኒስቴሩ የሚከተለት ስሌጣንና ተግባር ይኖረዋሌ፡፡ 

1.  የፊውንዳሽኑ ዓሊማዎች በአግባቡ እየተፇፀሙ መሆኑን ያረጋግጣሌ፤ ተገቢ 

የሆነ ዴጋፌና፣ ክትትሌ ያዯርጋሌ፣ 

2.  ሰብሳቢዉን ጨምሮ የፊውንዳሽኑ ቦርዴ አባሊትን ይሰይማሌ፣ 

3. የፊውንዳሽኑን ዋና ስራ አስፇጻሚ ይሾማሌ፤ ያሰናብታሌ፣ 

4. ሇዋና ስራ አስፇጻሚ ዲይሬክተር ተጠሪ በሆኑ የስራ መዯቦች ሊይ 

የሚመዯቡትን የስራ ኃሊፉዎች ምዯባ እና ስንብት ያጸዴቃሌ፡፡ 

16. የበጀት ዓመት 

የፊውንዳሽኑ የበጀት ዓመት በየዓመቱ ሏምላ 1 ቀን ጀምሮ በሚቀጥሇው ዓመት 

ሰኔ 30 ቀን ያበቃሌ፡፡ 

17. የሂሳብ መዚግብት 

1.  ፊውንዳሽኑ የተሟለና ትክክሇኛ የሆኑ የሂሳብ መዚግብት ይይዚሌ፡፡ 

2. የፊውንዳሽኑ የሂሳብ መዚግብትና ገንብ ነክ ሰነድች በየዓመቱ በውጭ 

ኦዱተሮች ይመረመራለ፡፡ 

18. የኃሊፉነት መጠን 

ፊውንዳሽኑ ካሇው ጠቅሊሊ ንብረት በሊይ በዕዲ ተጠያቂ አይሆንም፡፡ 

19. ፊውንዳሽኑ የሚቆይበት ጊዛ 

 ፊውንዳሽኑ ሊሌተወሰነ ጊዛ ይቆያሌ፡፡ 

20. የተሻሩና ተፇፃሚነት የማይኖራቸው ሔጎች 

1. የመከሊከያ ፊዉንዳሽን ዯንብ ቁጥር 179/2002 ዓ.ም በዙህ ዯንብ ተሽሯሌ፡፡ 

2. ከዙህ ዯንብ ጋር የሚቃረን ማንኛውም መመሪያ ወይም የአሰራር ሌምዴ በዙህ 

ዯንብ በተሸፇኑ ጉዲዮች ሊይ ተፇፃሚነት አይኖረውም፡፡ 

21. ዯንቡ የሚፀናበት ጊዛ 
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ይህ ዯንብ በፋዯራሌ ነጋሪት ጋዛጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናሌ፡፡ 

አዱስ አበባ ታህሳስ 2 ቀን 2012 ዓ. ም 

ዯ/ር አብይ አሔመዴ 

የኢትዮጲያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፒብሉክ ጠቅሊይ ሚኒስትር 

ክፌሌ አስራ አራት 

የመንግስት ፊይናንስ፣ ግዢና ንብረት አስተዲዯር 

አዋጅ ቁጥር 648/2001 ዓ.ም 

የኢትዮጵያ ፋዳራሌ መንግሥት የፊይናንስ አስተዲዯር አዋጅ 

የኢትዮጵያ ፋዳራሌ መንግሥት የፊይናንስ አስተዲዯር አዋጅ ሥራ ሊይ በቆየባቸው 

ዓመታት ያጋጠሙ የአፇጸጸም ችግሮችን በማስወገዴ የመንግሥት በጀት አገጃጀት፣ 

የመንግሥት ገንብ አሰባሰብ፣ የክፌያ፣ የሂሳብ አያያዜ እና የውስጥ ቁጥጥር እንዱሁም 

የሀብትና የዕዲ አስተዲዯር ብቃት ያሇው፣ ቀሌጣፊ እና ውጤታማ እንዱሆን ሇማዴረግ አዋጁን 

ማሻሻሌ አስፇሊጊ መሆኑ ስሇታመነበት፣ 

የመንግሥት የፊይናንስ አስተዲዯር ሥርዓት ይበሌጥ ውጤታማ እንዱሆን ሇማዴረግ በሲቪሌ 

ሰርቪስ ማሻሻያ ኘሮግራም የተካሓዯው ጥናት ውጤት የሆኑትን አዲዱስ የአሠራር ሥርዓቶች 

ሥራ ሊይ ማዋሌ አስፇሊጊ ሆኖ በመገኘቱ፣  

በኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዳሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሔገ መንግሥት አንቀጽ 55 (1) መሠረት 

የሚከተሇው ታውጇሌ። 

ክፌሌ አንዴ 

ጠቅሊሊ 

1. አጭር ርእስ 

ይህ አዋጅ “የኢትዮጵያ ፋዳራሌ መንግሥት የፊይናንስ አስተዲዯር አዋጅ ቁጥር 

648/2001” ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ። 

2. ትርጓሜ127 

የቃለ አገባብ ላሊ ትርጉም የሚያሰጠው ካሌሆነ በስተቀር በዙህ አዋጅ ውስጥ፦ 

                                                           
127 የዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 11፣ 12፣ 13፣ 14፣ 18 እና 23 በ22/92 (2008) አ. 970 አንቀጽ 2 (1) 
ተሻሻለ፡፡  
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1. “በዓይነት የተሰጠ እርዲታ” ማሇት የፋዳራሌ መንግሥት ከገንብ ላሊ በዕቃ 

ወይም በአገሌግልት መሌክ በሁሇት ወይም በባሇብዘ ወገን ስምምነት ወይም 

ከላልች ምንጮች የሚቀበሇው ማናቸውም እርዲታ ነው፤ 

2. “ማፅዯቅ” ማሇት ከተጠቃሇሇው ፇንዴ ሊይ ሇመክፇሌ የሚያስችሌ በሔዜብ 

ተወካዮች ምክር ቤት የሚሰጥ ማናቸውም ሥሌጣን ነው፤ 

3. “መፌቀዴ” ማሇት በሔዜብ ተወካዮች ምክር ቤት የፀዯቀው በጀት ሥራ ሊይ 

እንዱውሌ ከሚኒስትሩ የሚገኝ ይሁንታ ነው፤ 

4. “የካፑታሌ ወጪ” ማሇት ቋሚ ሀብት ሇማፌራት ወይም ሇማሻሻሌ ወጪ የሚዯረግ 

ገንብ ሲሆን ሇሥሌጠና፣ ሇምክር አገሌግልት እና ሇምርምር የሚዯረገውን ወጪ 

ይጨምራሌ፤ 

5. “የተጠቃሇሇ ፇንዴ” ማሇት በዙህ አዋጅ መሠረት በማናቸውም የመንግሥት 

መሥሪያ ቤት ስም በሚኒስቴሩ በተከፇተው የባንክ ሂሣብ ውስጥ ገቢ የተዯረገ 

የመንግሥት ገንብ፣ የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች ሇክፌያ እንዱውሌ በጥሬ ገንብ 

የያዘት እንዱሁም በዓይነት የተገኘ እርዲታ ነው፤ 

6. “ግዳታ” ማሇት በውሌ፣ በስምምነት ወይም በሔግ የተመሇከቱት ሁኔታዎች ሲሟለ 

የሚፇጠር ኃሊፉነት ነው፤ 

7. “ክፌያ” ማሇት በተጠቃሇሇው ፇንዴ ውስጥ ተቀመጠውን የመንግሥት ገንብ 

ሇተፇቀዯሇት የመንግሥት መሥሪያ ቤት ወይም ላሊ አካሌ ማስተሊሇፌ ነው፤ 

8. “ወጭ” ማሇት የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች በገቡት ውሌ ወይም ባሇባቸው የክፌያ 

ግዳታ መሠረት ከተፇቀዯሊቸው በጀት ሊይ ገንቡን የመቀበሌ መብት ሊሇው ሰው 

ወይም ዴርጅት ወጪ አዴርጏ መክፇሌ ነው፤ 

9. “መንግሥት” ማሇት የኢትዮጵያ ፋዳራሌ መንግሥት ነው፤ 

10. “የበጀት ዓመት” ማሇት ከሏምላ 1 እስከ ሰኔ 30 ቀን ያሇው ጊዛ ነው፤ 

11. “የችሮታ ጊዛ” ማሇት ባሇፇው የበጀት ዓመት ከተከናወነ ፔሮግራም፣ ንዐስ 

ፔሮግራም ወይም ፔሮጀክት ጋር በተያያ የቀረበው የካፑታሌ ክፌያ ጥያቄ 

ካሇፇው ዓመት የፔሮግራሙ፣ የንዐስ ፔሮግራሙ ወይም የፔሮጀክቱ በጀት ሊይ 

የሚከፇሌበት ከሏምላ 1 ቀን ጀምሮ ያሇው 30 ቀናት ጊዛ ነው፤ 

12. “ተጨማሪ በጀት” ማሇት በበጀት ዓመቱ ሇመንግሥት ሥራዎች ማስፇጸሚያ 

ከፀዯቀው የገቢ በጀት በሊይ ሇመሰብሰብ ወይም የወጪ በጀት ያሌፀዯቀሇት 
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የመንግሥት ሥራ በማጋጠሙ ወይም የፀዯቀው የወጪ በጀት በቂ ባሇመሆኑ 

ምክንያት የሚፀዴቅ ተጨማሪ በጀት ነው፤ 

13. “ሚኒስቴር” ወይም “ሚኒስትር” ማሇት እንዯ ቅዯም ተከተለ የገንብና ኢኮኖሚ 

ትብብር ሚኒስቴር ወይም ሚኒስትር ነው፤ 

14. “ላልች ተሰብሳቢ ሂሳቦች” ማሇት ከታክስ እና በታክስ ሊይ ከተጣሇ ወሇዴ ወይም 

መቀጫ በስተቀር ሇፋዳራሌ መንግሥት ሉከፇሌ የሚገባ ማናቸውም ገንብ ነው፤ 

15. “የመንግሥት መሥሪያ ቤት” ማሇት ማንኛውም በከፉሌ ወይም ሙለ በሙለ 

በመንግሥት በጀት የሚተዲዯር የፋዳራሌ መንግሥት መሥሪያ ቤት ነው፤ 

16. “የመንግሥት ገንብ” ማሇት ሚኒስትሩ ወይም ማንኛውም የፋዳራሌ መንግሥት 

ባሇሥሌጣን ወይም ማንኛውም በፋዳራሌ መንግሥት ስም ገንብ ሇመቀበሌ 

ወይም ሇመሰብሰብ ሥሌጣን የተሰጠው ሰው፣ የተቀበሇው ወይም የሰበሰበው (ወይም 

በተሰብሳቢነት የያው) ማናቸውም የፋዳራሌ መንግሥት ገንብ ሲሆን 

የሚከተለትን ይጨምራሌ፡- 

ሀ/ የፋዳራሌ መንግሥት ሌዩ ሂሣቦች እና ከእነዙሁ የሚገኝ ገቢ፣ 

ሇ/ የፋዳራሌ መንግሥት ገቢዎች፣ 

ሏ/ የፋዳራሌ መንግሥት የዋስትና ሰነድችን በማውጣትና በመሸጥ የሚሰበሰበው 

 ገንብ፣ 

መ/ የፋዳራሌ መንግሥት ወይም ማናቸውም የመንግሥት መሥሪያ ቤት 

በባሇሁሇት  ወገን ወይም በባሇብዘ ወገን ስምምነት ወይም ከላልች ምንጮች 

በብዴር ወይም  በእርዲታ የሚያገኘው ገንብ፣ እና  

ሠ/ በዓይነት የሚገኝ እርዲታ። 

17. “የመንግሥት ንብረት” ማሇት ከመንግሥት ገንብ እና መሬት በስተቀር በፋዳራሌ 

መንግሥት ባሇቤትነት ሥር የሆነ ማናቸውም ንብረት ነው፤ 

18. “ምህረት” ማሇት ታክስን፣ በታክስ ሊይ የተጣሇን ወሇዴና መቀጫ ወይም ላልች 

ተሰብሳቢ ሂሳቦችን መማር ወይም ነጻ ማዴረግ ነው፤ 

19. “ዕዲ መሠረዜ” ማሇት የፋዳራሌ መንግሥት ተሰብሳቢ ሂሣቦችን፤ ግዳታዎችን 

ወይም ላልች የይገባኛሌ ጥያቄዎችን ከሂሣብ መዜገብ መሠረዜ ነው፤ 
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20. “የዋስትና ሰነዴ” ማሇት የፊይናንስ ቃሌ ኪዲን ወይም የፊይናንስ ግዳታን 

ሇመፇጸም የሚሰጥ ወይም የሚያዜ ማንኛውም ሰነዴ ሲሆን፣ የግምጃ ቤት ሰነዴን 

የተስፊ ሰነዴንና ቦንዴን ይጨምራሌ፤ 

21. “የጥሪት ፇንዴ (ሲንኪንግ ፇንዴ)” ማሇት በረጅም ጊዛ እንዱመሇስ የተወሰዯን 

ብዴር ሇመክፇሌ ቋሚ ንብረቶችን ሇመተካት ወይም የሚኒስትሮች ምክር ቤት 

በሚያወጣው ዯንብ ሇሚወስነው ላሊ ማናቸውም ዓሊማ እንዱውሌ የሚዯረግ ገንብ 

ነው፤ 

22. “የበጀት ዴጋፌ” ማሇት የፋዳራሌ መንግሥት ሇክሌሌ መንግሥታት የሚሰጠው 

ዓመታዊ የበጀት ዴጋፌ ነው፤ 

23. “የበጀት ዜውውር” ማሇት ከአንዴ የመንግሥት መሥሪያ ቤት ወዯ ላሊ 

የመንግሥት መሥሪያ ቤት፣ የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች በሚያስተዲዴሯቸው 

ፔሮግራሞች፣ ንዐስ ፔሮግራሞች፣ ፔሮጀክቶች ወይም የመዯበኛ ወጪ ዋና ዋና 

ተግባራት መካከሌ እና በእነዙህ ውስጥ በሂሳብ መዯብ ዯረጃ እንዱሁም 

ከመጠባበቂያ በጀት ሊይ የሚዯረግ የተፇቀዯ የበጀት ዜውውር ነው፤ 

24. “የተሇየ ዓሊማ” ማሇት በሔግ በተሰጠ ሥሌጣን መሠረት ተሇይቶ በሚያዜ 

የመንግሥት ገንብ የሚከናወን የፋዳራሌ መንግሥት ተግባር ነው፤ 

25. “የውስጥ ኦዱት” ማሇት ሇመንግሥት መሥሪያ ቤት ተጨማሪ እሴት በሚፇጥር እና 

የመንግሥት መሥሪያ ቤቱን የሥራ እንቅስቃሴ ማሻሻሌ በሚያስችሌ አኳኋን 

የሚቀረፅ ነፃ እና ገሇሌተኛ የሆነ ማረጋገጫ እና የምክር አገሌግልት የመስጠት 

ተግባር ሲሆን፣ ተጋሊጭነት የሚታይባቸውን እንቅስቃሴዎች በሚገባ ሇመምራት፣ 

ሇመቆጣጠር እና ሇማስተዲዯር የተረጋውን የሥራ ሂዯት ውጤታማነት 

ሇመገምገም በሚያስችሌ ስሌት እና ዱሲፔሉን እየተመራ መሥሪያ ቤቱ ዓሊማውን 

ግብ እንዱያዯርስ የሚያግዜ ነው፤ 

26. “የውስጥ ቁጥጥር” ማሇት ሁለን የሚዲስስ የሥራ ሂዯት ሲሆን፣ በመንግሥት 

መሥሪያ ቤት የሥራ አመራር እና ሠራተኞች ተፇፃሚ የሚሆን፣ ተጋሊጭነትን 

ሇመቆጣጠር እንዱሁም ሚዚናዊ የሆነ ማረጋገጫ ሇመስጠት በሚያስችሌ አኳኋን 

የሚቀረፅ እና የመንግሥት መሥሪያ ቤቱን ተሌዕኮ ከግብ ሇማዴረስ የሚያስችሌ 

ሥርዓት ነው፤ 
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27. “ከበጀት በሊይ የተዯረገ ወጭ” ማሇት ከፀዯቀው እና ከተፇቀዯው በጀት ወይም 

በበጀት ዜውውር ከተመዯበው የገንብ መጠን በሊይ ወጪ ማዴረግ ነው፤ 

28. “የተጠቃሇሇ ሂሣብ” ማሇት የመንግሥት ገንብ ገቢና ወጪ የሚዯረግበት 

የመንግሥት ሂሣብ ነው፤ 

29. “የመንግስት እዲ” ማሇት የፋዳራለ መንግሥት ከአገር ውስጥና ከውጭ አገር 

በቀጥታ በመበዯር ወይም በዋስትና ሰነድች አማካኝነት የወሰዯው ብዴር ወይም 

ዋስትና የገባበት ግዳታ ነው፤ 

30. “በቀጥታ መበዯር” ማሇት በዋስትና ሰነድች አማካኝነት ሳይሆን ከአበዲሪው ጋር 

በሚዯረግ የብዴር ስምምነት ገንብ በብዴር መውሰዴ ነው፤ 

31. “የክሌሌ መንግሥታት” ማሇት በኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ 

ሔገመንግሥት አንቀጽ 47 የተረሩት የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ 

ሪፏብሉክ አባሌ ክሌልች ሲሆኑ፣ ሇዙህ አዋጅ አፇፃፀም የዴሬዲዋ እና የአዱስ አበባ 

ከተማ አስተዲዯሮችን ይጨምራሌ፡፡ 

32. “ታክስ” ማሇት ሇዙህ አዋጅ ዓሊማ ማናቸውንም በፋዯራሌ መንግሥት ሔግ የተጣሇ 

ወይም የሚጣሌ ቀጥተኛ ወይም ቀጥተኛ ያሌሆነ ግብር እና ታክስ ነው፤128 

33. “የፊይናንስ አስተዲዯር የሥራ ክፌልች” ማሇት የበጀት፣ የክፌያ፣ የሂሳብ፣ የግዥ፣ 

የንብረት አስተዲዯር አና የኦዱት ተግባራትን የሚያከናውነኘ የሥራ ክፌልች 

ናቸው፤ 

34. “ሰው” ማሇት የተፇጥሮ ሰው ወይም በሔግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካሌ ነው። 

3. የተፇጻሚት ወሰን 

1. ይህ አዋጅ ተፉጸሚ የሚሆነው በመንግሥት መሥሪያ ቤቶች ሊይ ይሆናሌ። 

2. የሚኒስትሮች ምክር ቤት አዋጁ የሚመሇከታቸውን መሥሪያ ቤቶች ዜርዜር 

በየጊዛው ያወጣሌ። 

4. የፆታ አገሊሇፅ 

በዙህ አዋጅ ውስጥ በወንዴ ፆታ የተዯነገገው የሴትንም ፆታ ያካትታሌ። 

ክፌሌ ሁሇት 

የፊይናንስ ኃሊፉነት 
                                                           
128 የዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 32 እና 33 በ22/92 (2008) አ. 970 አንቀጽ 2(2) መሰረት አዱስ የገቡ ሲሆን 
አንቀጽ 32 የነበረው አንቀጽ 34 ሆኖ ተሸጋሽጓሌ፡፡  
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5. የገንብና ኢኮኖሚ ሌማት ሚኒስትሩ ስሌጣንና ኃሊፉነት129 

የገንብና ኢኮኖሚ ሌማት ሚኒስትሩ፤ 

1. የፋዳራሌ መንግሥት ፊይናንስ በአግባቡ ሥራ ሊይ መዋለን ያረጋግጣሌ፣ 

ይከታተሊሌ፣ አስፇሊጊ ሆኖ ሲያገኘው የመንግሥት መሥሪያ ቤቶችን የፊይናንስ 

እንቅስቃሴ ኦዱት ያዯርጋሌ፤ 

2. በመንግሥት መሥሪያ ቤቶች ውስጥ ያሇውን የፊይናንስ አስተዲዯር የሥራ 

ክፌልችን አዯረጃጀት ከሚመሇከተው የመንግሥት አካሌ እና ከፏብሉክ ሰርቪስና 

የሰው ሀብት ሌማት ሚኒስቴር ጋር በመመካከር ይወስናሌ፤ 

3. “በፋዯራሌ እና በክሌሌ መንግሥታት መካከሌ የሚዯረገውን የፊይናንስ ግንኙነት 

ይመራሌ፣ ያስተባብራሌ፣ ተጣጥመው ሥራ ሊይ መዋሊቸውን ያረጋግጣሌ፤ 

4. የመንግሥትን ሀብት በትክክሌ ሥራ ሊይ ሇማዋሌ የሚያስችሌ የዕቅዴ አገጃጀት፣ 

የሀብት ዴሌዴሌ እና የበጀት አመዲዯብ ሥርዓት ሥራ ሊይ እንዱውሌ ያዯርጋሌ፤ 

5. የፋዳራሌ መንግሥቱን ዓመታዊ በጀት እንዱሁም በፋዳሬሽን ምክር ቤት 

በሚፀዴቀው ቀመር መሠረት ሇክሌሌ መንግሥታት የሚሰጠውን የበጀት ዴጋፌ 

ያጋጃሌ፣ በተፇቀዯው በጀት መሠረት ክፌያ ይፇፅማሌ፤ 

6. በመንግሥት መሥሪያ ቤቶች ውስጥ የሚከናወነውን የውስጥ ኦዱት ሥራ በበሊይነት 

ይመራሌ፡፡ ሇውስጥ ኦዱት አሠራር ተፇፃሚነት የሚኖራቸው ተገቢ የሆኑ የሥራ 

ዯረጃና የሥነ-ምግባር መመሪያዎችን እንዱሁም የውስጥ ቁጥጥር ሥርዓት 

ዯረጃዎችን ያወጣሌ፣ የውስጥ ኦዱቶችን አቅም ይገነባሌ፤ 

7. የውስጥ ኦዱት ሪፕርትን አፇፃፀም ይከታተሊሌ፣ የውስጥ ኦዱትን የምርመራ ግኝት 

የሚያሳይ ዓመታዊ ሪፕርት ሇሚኒስትሮች ምክር ቤት ያቀርባሌ፣ በምክር ቤቱ 

የሚሰጠውን ውሣኔ አፇፃፀም ይከታተሊሌ፤ 

8. የበጀት አፇፃፀምን ይከታተሊሌ፣ ይገመግማሌ፤ በየስዴስት ወሩ ስሇመንግሥት በጀት 

አፇፃፀም ሪፕርት እያጋጀ ሇሚኒስትሮች ምክር ቤት ያቀርባሌ፤ 

9. ስሇመንግሥት በጀት አስተዲዯርና አፇፃፀም ህብረተሰቡ ግንዚቤ እንዱያገኝ 

ያዯርጋሌ፤ 

                                                           
129 የዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 2 በ22/92 (2008) አ. 970 አንቀጽ 2(3) አዱስ የገባ ሲሆን ነባሮቹ አንቀጾች 
ከ2-11 እንዯቅዯም ተከተሊቸው ከ3 እስከ 12 ሆነው የተሸጋሸጉ ሲሆን ንዐስ አንቀጽ 3 (እንዯተሸጋሸገ) በማሻሻያ 
አዋጁ አንቀጽ 2(4) መሰረት ተሻሻሇ፡፡ 
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10. የመንግሥት ጥሬ ገንብ አስተዲዯር ውጤታማ እና ኢኮኖሚያዊ እንዱሆን ማዴረግ 

የሚያስችሌ ሥርዓት ይረጋሌ፤ 

11. የመንግሥትን ሂሳብ ይይዚሌ፣ የፋዳራሌ መንግሥትን የፊይናንስ ክንውንና 

የገንብ ይዝታ የሚያሳይ ጠቅሊሊ መግሇጫ በየዓመቱና ባስፇሇገ ጊዛ ሁለ 

ሇሚኒስትሮች ምክር ቤት ያቀርባሌ፤ 

12. በመንግሥት ፊይናንስ አስተዲዯር ረገዴ የፋዳራሌና የክሌሌ የመንግሥት 

መሥሪያ ቤቶችን አቅም የመገንባት ተግባር ያከናውናሌ። 

13. እንዯአስፇሊጊነቱ ሇየመንግሥት መሥሪያ ቤቱ በተናጠሌ ወይም ሇተወሰኑ 

የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች በጋራ የውስጥ ኦዱትን ተግባር የሚያግዜ ገሇሌተኛ 

የኦዱት ኮሚቴ ያቋቁማሌ፡፡130 

6. የመንግስት መስሪያ ቤቶች የበሊይ ኃሊፉዎች ኃሊፉነት 

1. የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች የበሊይ ኃሊፉዎች በኃሊፉነታቸው ሥር የሚገኘው 

የመንግሥት ሀብት ሇተገቢ እና አግባብ ባሇው የመንግሥት አካሌ ሇፀዯቀ ዓሊማ 

ብቻ መዋለን እንዱሁም አጠቃቀሙ ቁጠባን፣ ብቃትን እና ውጤታማነትን 

በከፌተኛ ዯረጃ ሉያስገኝ በሚችሌ መንገዴ መፇፀሙን የማረጋገጥ ኃሊፉነት 

አሇባቸው። 

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /1/ በተመሇከተው አጠቃሊይ አገሊሇፅ ሳይወሰን 

የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች የበሊይ ኃሊፉዎች የፊይናንስ ኃሊፉነት የሚከተለትን 

ይጨምራሌ፡፡ 

ሀ/ በመሥሪያ ቤቱ ውስጥ ግሇፅነትነትንና ተጠያቂነትን የሚያሰፌን የፊይናንስ 

 አስተዲዯር ሥርዓት ይረጋለ፣ የተረጋው የአሠራር ሥርዓት በትክክሌ 

 መሥራቱን  

 ያረጋግጣለ፤ 

ሇ/ “የውስጥ ኦዱት በነጻነት፣ ውጤታማ፣ ፇጣንና ኢኮኖሚያዊ በሆነ መንገዴ 

 መከናወኑን ያረጋግጣሌ፤131 

ሏ/ በመሥሪያ ቤቱ የተረጋው የውስጥ ቁጥጥር ሥርዓት እያንዲንደ ሠራተኛ 

 ኃሊፉነቱን ሇይቶ ማከናወን የሚያስችሌ አስፇሊጊ የሥራ ክፌፌሌ የተዯረገበት 

                                                           
130በ22/92 (2008) አ. 970 አንቀጽ 2 (5) መሰረት አዱስ የገባ ነው፡፡  
131በ22/92 (2008) አ. 970 አንቀጽ 2 (6) ተሻሻሇ ፡፡ 
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 መሆኑን፣ ተገቢው ሥሌጠና እና ችልታ ያሊቸው ሠራተኞች መመዯባቸውን 

 ያረጋግጣለ፤ 

መ/ የፊይናንስ አስተዲዯር አዋጁን፣ አዋጁን መሠረት በማዴረግ የሚኒስትሮች 

ምክር  ቤት የሚያወጣውን ዯንብና ሚኒስትሩ የሚያወጣቸውን የፊይናንስ 

 መመሪያዎች የተሟሊ የሚያዯርጉና የመንግሥት መሥሪያ ቤቱን የተሇየ ሁኔታ 

 የሚመሇከቱ ዜርዜር የሥራ አፇፃፀሞችን የሚያሳዩ የውስጥ መመሪያዎች 

 ያወጣለ፤ 

ሠ/ ወቅታዊ እና አግባብ ያሇው አስተማማኝ የፊይናንስ መረጃና ትንታኔ 

መጋጀቱን  እና መሠራጨቱን ያረጋግጣለ፤ 

ረ/ የመሥሪያ ቤቱ የሂሳብ ሪፕርት በጊዛ ሠላዲው መሠረት ሇሚኒስቴሩ መሊኩን 

 ያረጋግጣለ፣ በየዓመቱ መጨረሻ የመሥሪያ ቤቱን ሂሳብ ግተው በዋናው 

ኦዱተር  እንዱመረመር ያዯርጋለ፤ 

ሰ/ የመሥሪያ ቤቱ ሠራተኞች የፊይናንስ አስተዲዯር አዋጁን፣ አዋጁን መሠረት 

 በማዴረግ የሚወጣውን ዯንብና መመሪያ እንዱሁም የተረጋውን የአሰራር 

 ሥርዓት በመከተሌ ተግባራቸውን ማከናወናቸውን የውስጥ ኦዱት ጊዛውን 

ጠብቆ  መፇፀሙን ያረጋግጣለ፤ 

ሸ/ ሚኒስቴሩ በሚያወጣው መመሪያ መሠረት ዓመታዊ በጀታቸውን አጋጅተው 

 ያቀርባለ፤ 

ቀ/ የመሥሪያ ቤቱን የሥራ ፔሮግራም በመገምገም የጥሬ ገንብን ፌሊጏት እና 

 ፌሰት ዕቅዴ ያቀርባለ። 

በ/ በውጭ ኦዱት ወይም በውስጥ ኦዱት ሪፕርት በተመሇከተው መሠረት 

 አስፇሊጊውን እርምጃ ይወስዲለ፡፡ 

7. የውስጥ ኦዱት 

1. የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች የውስጥ ኦዱት ኃሊፉ እና ባሇሙያዎች ተጠሪነት 

ሇሚኒስትሩ ይሆናሌ፡፡ ዜርዜር አፇጻጸሙ ሚኒስቴሩ በሚያወጣው ይወሰናሌ፡፡132 

2. የእያንዲንደ የመንግሥት መሥሪያ ቤት የውስጥ ኦዱት የሚከተለት ኃሊፉነቶች 

ይኖሩታሌ፡- 

                                                           
132በ22/92 (2008) አ. 970 አንቀጽ 2(7) መሰረት አዱስ የገባ ሲሆን ነባሮቹ ንዐስ አንቀጽ 1 እና 2 እንዯቅዯም 
ተከተሊቸው ንዐስ አንቀጽ 2 እና 3 ሆነው ተሸጋሽገዋሌ፡፡  
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ሀ/ የመሥሪያ ቤቱን የሥራ ክዋኔ ሇመገምገም እንዱሁም የመሥሪያ ቤቱ ገንብና 

 ንብረት በተገቢው መንገዴ ጥቅም ሊይ መዋለን ሇማረጋገጥ በተወሰነ የጊዛ 

ሌዩነት  ኦዱት ያዯርጋሌ፣ የኦዱቱን ሪፕርት ሇመሥሪያ ቤቱ የበሊይ ኃሊፉ እና 

ሇሚኒስትሩ  ያቀርባሌ፣ በግኝቱ መሠረት እርምጃ መወሰደን ይከታተሊሌ፤ 

ሇ/ የመንግሥት መሥሪያ ቤቱን ፌሊጏት በተሇይ የሚያሟለ የኦዱት ፔሮግራሞች 

 ያጋጃሌ፤ 

ሏ/ በመንግሥት መሥሪያ ቤት ውስጥ አግባብ ያሊቸው የውስጥና የውጭ 

 መመሪያዎችና ሥርዓቶች ምን ያህሌ ተፇፃሚ እንዯተዯረጉ በተወሰነ የጊዛ 

 ሌዩነት ሇመመንና ሇመሥሪያ ቤቱ የበሊይ ኃሊፉ እና ሇሚኒስትሩ ሪፕርት 

 ሇማቅረብ የሚያስችሌ ሥርዓት ያጋጃሌ፣ እና 

መ/ የመሥሪያ ቤቱ የአሠራር ሥርዓት እና የውስጥ ቁጥጥር ቀሌጣፊ፣ ውጤታማና 

 ኢኮኖሚያዊ ሇመሆኑ በተወሰነ የጊዛ ሌዩነት ሇመሥሪያ ቤቱ የበሊይ ኃሊፉ 

ምክር  ይሰጣሌ። 

3. የውስጥ ኦዱት ኃሊፉና ባሇሙያዎች በዙህ አዋጅ የተሰጣቸውን ኃሊፉነት 

በመወጣታቸው ምክንያት የሚዯርስባቸውን ማናቸውንም ተፅፅኖ ሇመከሊከሌ 

መንግሥት ጥበቃ ያዯርጋሌ፡፡ 

8. ተጠያቂነት 

የእያንዲንደ የመንግሥት መሥሪያ ቤት የበሊይ ኃሊፉ ይህ አዋጅና በአዋጁ መሠረት 

የሚወጡት ዯንቦች እና መመሪያዎች በኃሊፉነት በሚመራው መሥሪያ ቤት ውስጥ 

ሙለ በሙለና በተገቢው መንገዴ ተግባራዊ መሆናቸውን በማረጋገጥ ረገዴ 

ሇሚኒስትሮች ምክር ቤት ተጠያቂነት አሇበት። 

ክፌሌ ሶስት 

የመንግስት ገንብ ስሇመሰብሰብና ገቢ ስሇማዴረግ 

9. የተጠቃሇሇ ፇንዴ 

1. በተሇየ ሁኔታ እንዱቀመጥ በሔግ ከተፇቀዯሇት በስተቀር የመንግሥት ገንብ ሁለ 

ገቢ የሚዯረግበት አንዴ የተጠቃሇሇ ፇንዴ ይኖራሌ። 

2. ሚኒስቴሩ ከሚመሇከታቸው የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች የሚያገኘውን መረጃ 

መሠረት በማዴረግ በዓይነት የተሰጠን እርዲታ ዋጋ በተጠቃሇሇ ፇንዴ ውስጥ 

ይመግባሌ፡፡ 
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3. ሚኒስቴሩ የተጠቃሇሇውን ፇንዴ ይይዚሌ፣ ያስተዲዴራሌ። 

4. ሚኒስቴሩ በማንኛውም የመንግሥት መሥሪያ ቤት ስም የመንግሥት ገንብ 

የሚቀመጥበት የባንክ ሂሣብ ሉከፌት እና የተከፇተው የባንክ ሂሳብ እንዱጋ 

ሉያዯርግ ይችሊሌ፣ የዙህ ዓይነቱም የባንክ ሂሣብ የተጠቃሇሇው ፇንዴ አካሌ 

ይሆናሌ። 

 

 

10. የመንግስት ገንብ አሰባሰብ133 

1. በሔግ ካሌተፇቀዯ በስተቀር ማናቸውንም የመንግሥት ገንብ መሰብሰብ 

አይቻሌም። 

2. ማናቸውም የመንግሥት ገንብ የሚሰበሰበው ሚኒስቴሩ በሚያሳትመው ወይም 

እንዱታተም በሚፇቅዯው ዯረሰኝ ብቻ ይሆናሌ። 

3. ማናቸውንም የመንግሥት ገንብ እንዱቀበሌ ወይም እንዱሰበስብ ሥሌጣን 

የተሰጠው ሰው ሚኒስትሩ በሚያወጣው መመሪያ መሠረት የተቀበሇውን ወይም 

የሰበሰበውን የመንግሥት ገንብ ወዯ ተጠቃሇሇው ፇንዴ ገቢ ያዯርጋሌ፣ ገንብ 

የተቀበሇበትን እና ገቢ ያዯረገበትን ዯረሰኝ መዜግቦ ይይዚሌ። 

4. የዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (3) ቢኖርም ሚኒስትሩ የመንግስት መሥሪያ ቤቱን 

የተሇየ የሥራ ባሔሪ ከግምት ውስጥ በማስገባት በሚሰበስበው የውስጥ ገቢ 

እንዱጠቀም ሉፇቅዴ ይችሊሌ፤ ዜርዜሩ ሚኒስቴሩ በሚያወጣው በመመሪያ 

ይወሰናሌ፡፡ 

5. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (4) መሠረት ሥራ ሊይ የዋሇው የገንብ መጠን 

በመንግሥት መሥሪያ ቤቱ የሂሣብ ሪፕርት ውስጥ በግሌጽ ተሇይቶ መመሌከት 

አሇበት፡፡ 

11. የመንግስት ገንብ ስሇማስቀመጥ 

1. በተጠቃሇሇው ፇንዴ ውስጥ በመመዜገቡ በዙሁ እንዯተቀመጠ ከሚቆጠር በዓይነት 

ከሚገኝ እርዲታ በስተቀር ማናቸውም የመንግሥት ገንብ በሚኒስቴሩ ስም 

በተጠቃሇሇው ፇንዴ ውስጥ ይቀመጣሌ። 

                                                           
133 የዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 4 እና 5 በ22/92 (2008) አ. 970 አንቀጽ 2(8) መሰረት አዱስ የገቡ ናቸው፡፡ 
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2. ሇተሇየ ዓሊማ በተጠቃሇሇው ፇንዴ ውስጥ የተቀመጠ ገንብ ሇዙሁ ዓሊማ 

እንዱውሌ በሚፇቅዯው አዋጅ መሠረት ወጪ ሆኖ ይከፇሊሌ፡፡ 

12. ወሇዴ 

በሚኒስቴሩ ወይም በማናቸውም የመንግሥት መሥሪያ ቤት ስም በኢትዮጵያ 

ብሓራዊ ባንክ በተከፇቱ የባንክ ሂሣቦች ውስጥ በሚገኝ ተቀማጭ ገንብ ሊይ ባንኩ 

ወሇዴ ይከፌሊሌ። የወሇደም መጠን በባንኩና በሚኒስቴሩ መካከሌ በሚዯረግ ስምምነት 

ይወሰናሌ፡፡ 

 

ክፌሌ አራት 

እዲን ስሇመማር፣ ስሇመሰረዜና ስሇ ሌዩ ሌዩ ክፌያዎች 

13. የእዲ ምህረት134 

1. የሚኒስትሮች ምክር ቤት በቂ ምክንያት ሲያገኝ ማናቸውንም ላልች ተሰብሳቢ 

ሂሣቦችን እንዱሁም በዙሁ ሊይ ከተከፇሇ ወይም ከሚከፇሌ ወሇዴ ጭምር ምህረት 

ሉያዯርግ ወይም ምህረት የማዴረግ ሥሌጣኑን ሙለ በሙለ ወይም በከፉሌ 

ሇሚኒስትሩ ሉሰጥ ይችሊሌ፡፡ 

2. የሚኒስትሮች ምክር ቤት ከሚኒስትሩ በሚቀርብሇት አስተያየት መሠረት በቂ 

ምክንያት መኖሩን ሲያምንበት ከማንኛውም ታክስ፣ በታክስ ሊይ ከሚከፇሌ ወሇዴና 

መቀጫ ምህረት ሉያዯርግ ይችሊሌ፡፡ 

3. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) የተመሇከተው ቢኖርም ሚኒስትሩ በቂ ምክንያት 

ሲኖረው በታክስ ሊይ ከተከፇሇ ወይም ከሚከፇሌ ወሇዴ ምህረት ሉያዯርግ 

ይችሊሌ፡፡ 

4. ሚኒስትሩ በቂ ምክንያት መኖሩን ሲያምንበት የሚኒስትሮች ምክር ቤት 

በሚያወጣው ዯንብ እስከተወሰነው የገንብ መጠን ዴረስ ከታክስ ወይም ላልች 

ተሰብሳቢዎች ዕዲ ምህረት ሉያዯርግ ይችሊሌ፡፡ 

14. ምህረት የሚዯረግባቸው ሁኔታዎች 135 

                                                           
134 የዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 2 እና 3 በ22/92 (2008) አ. 970 አንቀጽ 2(9) መሰር ተሰርው በአዱስ ንዐስ 
አንቀፅ (2)፣ (3) እና (4) ተተክተዋሌ፡፡ 
135የዙህ አዋጅ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) እና (2) በ22/92 (2008) አ. 970 አንቀጽ 2(10) መሰረት 
ተሻሽሇዋሌ፡፡ 



የፌትህ ሚኒስቴር 
 

442 
 

1. በዙህ አዋጅ በአንቀጽ 13 በተዯነገገው መሠረት የሚዯረግ ምህረት በሙለ ወይም 

በከፉሌ፣ በገዯብ ወይም ያሇገዯብ ሆኖ፣ 

ሀ/ ታክስ፣ በታክስ ሊይ ከሚከፇሌ ወሇዴና መቀጫ ወይም ላልች ተሰብሳቢ   

 ሂሣቦችን ሇማስገባት ጉዲዩ ሇክስ ከተመራ፣ ክሱ ከተጀመረ ወይም ከመጀመሩ 

 በፉት፤ 

ሇ/ ታክስ፣ በታክስ ሊይ ከሚከፇሌ ወሇዴና መቀጫ ወይም ሇላልች ተሰብሳቢ 

ሂሣቦች  በፌርዴ አፇጻጸም ከመከፇሊቸው በፉት ወይም ከተከፇለ በኋሊ፤ 

ሏ/ ታክስን ወይም ላልች ተሰብሳቢ ሂሣቦችን የሚመሇከት ማናቸውም ጉዲይ 

ወይም  ጉዲዮች ሲኖሩና የመክፇሌ ኃሊፉነትን የሚያስከትለ ሁኔታዎች 

ከመዴረሳቸው  በፉት ሉሰጥ ይችሊሌ፡፡ 

2. በዙህ አንቀጽ መሠረት ምህረት የተዯረገው በተከፇሇ ታክስ ሊይ ሲሆን፣ ምህረት 

የተዯረገው ገንብ መጠን ታክስ ከፊዩ ሇወዯፉት ከሚከፌሇው ታክስ ሊይ እንዱካካስ 

ይዯረጋሌ፡፡ 

15. ምህረት የተዯረገሇትን ዕዲ ሪፕርት ስሇ ማዴረግ 

በዙህ አዋጅ ወይም በላሊ በማናቸውም አዋጅ መሠረት በአንዴ የበጀት ዓመት ውስጥ 

ምህረት የተዯረገሇት ዕዲ በበጀት ዓመቱ በሚቀርበው የመንግሥት ሂሣብ ውስጥ 

ተጠቃል ሪፕርት ይዯረጋሌ። 

16. ዕዲ ስሇመሠረዜ 

1. ሇፋዳራሌ መንግሥት መግባት ያሇበት ማንኛውም ተሰብሳቢ ሂሣብ፣ መፇጸም 

ያሇበት ግዳታ፣ የይገባኛሌ ጥያቄ ወይም የጠፊ የመንግሥት ንብረት በሙለ 

ወይም በከፉሌ ስሇሚሠረዜበት ሁኔታ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ዯንብ ሉያወጣ 

ይችሊሌ፡፡ ይህም ዯንብ፡- 

ሀ/ ማንኛውም ተሰብሳቢ ሂሣብ፣ ግዳታ ወይም የይገባኛሌ ጥያቄ የሚሠረዜባቸውን 

 መመኛዎች፤ 

ሇ/ ማንኛውም ተሰብሳቢ ሂሣብ ግዳታ ወይም የክፌያ ጥያቄ ከመሠረዘ በፉት 

 መሟሊት ያሇባቸው ሁኔታዎችና መፇጸም የሚገባውን ሥነ-ሥርዓት፤ 

ሏ/ የተሠረዘ ተሰብሳቢ ሂሣቦችን ግዳታዎችንና የይገባኛሌ ጥያቄዎችን                                                                         

በሚመሇከት መያዜ የሚገባቸው መረጃዎችና መዜገቦች፤       
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መ/ የመንግሥት ንብረት በሚጠፊበት ጊዛ ከመዜገብ እንዱሠረዜ ሇማዴረግ  

መሟሊት  ያሇባቸውን ሁኔታዎች፤ እና 

ሠ/ በትነት፣ በፌሰት ወይም በላሊ ተፇጥሮአዊ ምክንያት የሚባክን ዕቃ ዋጋ     

ከመዜገብ  የሚሠረዜበትን መመኛ የሚያጠቃሌሌ ሉሆን ይችሊሌ። 

2. የማናቸውም ተሰብሳቢ ሂሣብ፣ ግዳታ ወይም የይገባኛሌ ጥያቄ መሠረዜ 

ከተፇቀዯው በጀት ሊይ የመቀነስ ውጤት የሚያስከትሌ በሚሆንበት ጊዛ ዕዲው 

ሉሠረዜ የሚችሇው በበጀት አዋጅ በወጪ በጀት የተያ ሲሆን ብቻ ነው። 

3. የማንኛውም ተሰብሳቢ ሂሣብ፣ ግዳታ ወይም ላሊ የይገባኛሌ ጥያቄ መሠረዜ 

የፋዳራሌ መንግሥት ዕዲውን ሇማስመሇስ ወይም ሇመሰብሰብ ያሇውን መብት 

አይገዴብም፡፡ 

4. ማንኛውም በዙህ አዋጅ መሠረት በበጀት ዓመቱ ውስጥ የተሠረ ተሰብሳቢ ሂሣብ፣ 

ግዳታ ወይም ላሊ የይገባኛሌ ጥያቄ በበጀት ዓመቱ የመንግሥት ሂሣብ ውስጥ 

ተጠቃል ሪፕርት መዯረግ አሇበት። 

17. የእቃና የአገሌግልት ክፌያዎች 

1. የሚኒስትሮች ምክር ቤት የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች ሇሚያቀርቡት ዕቃ፣ 

ሇሚሰጡት አገሌግልት እና ሇአገሌግልት መስጫዎች የሚያስከፌለትን ዋጋ ሌክ 

በሚመሇከት ዯንብ ሉያወጣ ይችሊሌ፡፡ 

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /1/ የተረሩትን ጉዲዮች በተመሇከተ በላሊ ሌዩ 

ሥሌጣን የተሰጠ ከሆነ በንዐስ አንቀጹ የተመሇከተው ተፇፃሚ አይሆንም። 

ክፌሌ አምስት 

በጀት 

18. ዓመታዊ በጀት 

የእያንዲንደን የበጀት ዓመት የፋዳራሌ መንግሥት ገቢ፣ ወጪ እና ሇክሌልች 

የሚሰጠውን የበጀት ዴጋፌ እንዱሁም የወጪውን አሸፊፇን የሚያሳይ በጀት በሔዜብ 

ተወካዮች ምክር ቤት ይፀዴቃሌ። 

19. የማክሮ ኢኮኖሚና የፉስካሌ ማእቀፌ 

1. ሚኒስትሩ የፋዳራሌ መንግሥትን የማክሮ-ኢኮኖሚና የፉስካሌ ማዕቀፌ በማጋጀት 

በየዓመቱ ሇሚኒስትሮች ምክር ቤት ማቅረብ አሇበት። ይህም ማዕቀፌ በተከታታይ 

ሦስት ዓመታት ውስጥ፡- 
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ሀ/ በየዓመቱ ሉሰበሰብ የሚችሇውን ገቢ ግምት በዋና ዋና የገቢ ምንጮች  

በመሇየት፤ 

ሇ/ በየዓመቱ በእያንዲንደ የመንግሥት መሥሪያ ቤት ወጪ ሉዯረግ የሚችሇውን 

 ገንብ ግምት በመዯበኛ እና በካፑታሌ ወጪ በመሇየት፤ 

ሏ/ የመዯበኛ እና የካፑታሌ ወጪዎችን በክፌሊተ-ኢኮኖሚ በመሇየት፤ 

መ/ ሇክሌሌ መንግሥታት የሚሰጠውን የበጀት ዴጋፌ፤ 

ሠ/ የወጪውን አሸፊፇን፤ እና 

ረ/ የቅርብ ጊዛያት የማክሮ-ኢኮኖሚ አፇፃጸሞችን፤ 

የሚያሳይ መሆን አሇበት፡፡ 

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /1/ በተዯነገገው መሠረት በሚኒስትሩ ተጋጅቶ 

የሚቀርበው የማክሮ-ኢኮኖሚና የፉስካሌ ማዕቀፌ ዋና ዋና የሆኑ የማክሮ-ኢኮኖሚ 

ዕቅድችን ያካተተ መሆን አሇበት፡፡ 

20. የማክሮ-ኢኮኖሚና የፉሰካሌ ማእቀፌ እና የዓመታዊ በጀት አገጃጀትና አቀራረብ 

ስርዓት 

1. ሚኒስቴሩ የማክሮ-ኢኮኖሚና የፉስካሌ ማዕቀፌ እና የዓመታዊ በጀት አገጃጀትና 

አቀራረብ ሥርዓት ይቀርፃሌ። 

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /1/ መሠረት የሚቀረፀው የዓመታዊ በጀት 

አገጃጀትና አቀራረብ ሥርዓት ቢያንስ የሚከተለትን ሉይዜ ይገባሌ፡፡ 

ሀ/ በበጀት ዓመቱ ውስጥ ሉሰበሰብ ይችሊሌ ተብል የሚገመተውን ማናቸውም 

 የመንግሥት ገንብ፤ 

ሇ/ የፋዳራሌ መንግሥትን የበጀት ዓመቱን የመዯበኛ እና የካፑታሌ ወጪ 

ግምት፤ 

ሏ/ ሇክሌሌ መንግስታት የሚሰጠውን የበጀት ዴጋፌ፤ 

መ/ የበጀት ዓመቱን የወጪ አሸፊፇን፤ 

3. የመንግሥት በጀት ዜግጅት ሥርዓተ ጾታን ከግምት ውስጥ ያስገባ መሆን 

አሇበት፡፡136 

21. የበጀት ጣሪያ 

                                                           
136በ22/92 (2008) አ. 970 አንቀጽ 2(11) መሰረት አዱስ የገባ ነው፡፡ 
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ሚኒስትሩ ሇእያንዲንደ የበጀት ጥያቄ መሠረት ሉሆን የሚገባውን ከፌተኛውን የወጪ 

በጀት መጠን ይወስናሌ፡፡ 

22. በጀትን ስሇማጽዯቅና ስሇመወሰን 

1. ሚኒስትሩ፤ 

ሀ/ ሇተከታዩ የበጀት ዓመት የሚያስፇሌገውን በጀት ሇሚኒስትሮች ምክር ቤት 

 ያቀርባሌ፤ 

ሇ/ በሔዜብ ተወካዮች ምክር ቤት በመገኘት በሚኒስትሮች ምክር ቤት ተዯግፍ 

 ስሇተሊከው በጀት ማብራሪያ ይሰጣሌ፤ 

2. የዓመቱ በጀት እስከ ሰኔ 30 ቀን በሔዜብ ተወካዮች ምክር ቤት ጸዴቆ ሁለም 

የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች እና የክሌሌ መንግሥታት እስከ ሏምላ 7 ቀን 

እንዱያውቁት ይዯረጋሌ፡፡ 

3. በሔዜብ ተወካዮች ምክር ቤት የፀዯቀው በጀት በነጋሪት ጋዛጣ ታትሞ ይወጣሌ። 

23. የበጀት ዜውውር 

1. ከመዯበኛ በጀት ወዯ ካፑታሌ በጀት ማዚወር ይቻሊሌ። 

2. ከካፑታሌ በጀት ወዯ መዯበኛ በጀት ማዋወር አይቻሌም። 

24. በመንግሥት መሥሪያ ቤት ውስጥ ስሇሚዯረግ የበጀት ዜውውር 

1. ሚኒስትሩ፣137 

ሀ/ በአንዴ የመንግስት መሥሪያ ቤት ውስጥ በጀትን ከአንዴ ፔሮግራም ወዯ ላሊ 

 ፔሮግራም፣ ከአንዴ ንዐስ ፔሮግራም ወዯ ላሊ ንዐስ ፔሮግራም፣ ከአንዴ 

 ፔሮጀክት ወዯ ላሊ ፔሮጀክት ወይም ከአንዴ የመዯበኛ ወጪ ዋና ዋና 

 ተግባራት ወዯ ላሊ ሇማዋወር፣ 

ሇ/ በአንዴ ፔሮግራም ወይም ንዐስ ፔሮግራም ውስጥ ካለ የወጪ መዯቦች በጀት 

 ከአንደ ወዯ ላሊ ሇማዋወር፣ 

ሏ/ አስቀዴሞ ባለት ዓመታት ሇፀዯቀ እና በበጀት ዓመቱ በጀት ሊሌተያሇት 

 የፔሮግራም፣ የንዐስ ፔሮግራም ወይም የፔሮጀክት ካፑታሌ ወጪ ቀሪ 

ግዳታዎች  ማስፇጸሚያ የሚውሌ በጀት ሇአስፇጻሚ መሥሪያ ቤቱ ከፀዯቀ 

የፔሮግራም፣  የንዐስ ፔሮግራም ወይም የፔሮጀክት በጀት ሇማዋወር፤ 

                                                           
137በ22/92 (2008) አ. 970 አንቀጽ 2(12) ተሻሻሇ፡፡  
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መ/ በአንዴ የመንግስት መሥሪያ ቤት ሥር ያለ ፔሮግራሞች ሲዋሃደ ወይም 

 ሲነጣጠለ ሇተፇጠረ ፔሮግራም በጀቱን ሇማዋወር፤ 

ሥሌጣን ተሰጥቶታሌ፡፡ 

2. ሚኒስትሩ በዙህ አንቀጽ ንዏስ አንቀጽ /1/ የተሰጠውን ሥሌጣን በውክሌና አግባብ 

ሊሇው የመንግሥት መሥሪያ ቤት የበሊይ ኃሊፉ ሉሰጥ ይችሊሌ፡፡ 

25. በመንግስት መስሪያ ቤቶች መካከሌ ስሇሚዯረግ የበጀት ዜውውር138 

ሚኒስትሩ በሚከተለት ምክንያቶች የአንዴ የመንግስት መሥሪያ ቤት በጀት ወዯ ላሊ 

የመንግስት መሥሪያ ቤት በጀት እንዱዋወር ሉፇቅዴ ይችሊሌ፤ 

1. በአንዴ የመንግስት መሥሪያ ቤት ውስጥ ያጋጠመን የበጀት እጥረት ሇማቃሇሌ 

በበጀት ዓመቱ ሇላሊ የመንግስት መሥሪያ ቤት የፀዯቀ እና ጥቅም ሊይ 

ያሌዋሇን በጀት በማዋወር መጠቀም አስፇሊጊ ሲሆንና ይህም ተጨማሪ በጀት 

ያስፇሇገው ቀዯም ሲሌ ሇፀዯቀ ፔሮግራም፣ ንዐስ ፔሮግራም፣ ፔሮጀክት ወይም 

የመዯበኛ ወጪ ዋና ዋና ተግባራት መሆኑ ሲረጋገጥ፤ 

2. አስቀዴሞ ባለት ዓመታት ሇፀዯቀ እና በበጀት ዓመቱ በጀት ሊሌተያሇት 

ፔሮግራም ንዐስ ፔሮጀክት ወይም የመዯበኛ ወጪ ዋና ዋና ተግባራት ቀሪ 

ግዳታዎች ማስፇጸሚያዎች የሚውሌ በጀት ጥያቄ የቀረበ እንዯሆነ፤ 

3. በተሇያዩ የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች ሥር ያለ ፔሮግራሞች ሲዋሀደ ወይም 

ሲነጣጠለና በጀቱ ከአንደ ወዯላሊ እንዱዋወር ማዴረግ አስፇሊጊ ሆኖ ሲገኝ፡፡ 

26. ከመጠባበቂያ በጀት ስሇሚዯረግ የበጀት ዜውውር 

በዓመቱ የበጀት አዋጅ የተቀመጠው ማናቸውም ገዯብ እንዯተጠበቀ ሆኖ በሥራ ሊይ 

ሊሇው በጀት ዓመት የሥራ እንቅስቃሴ በጣም አስቸኳይ የሆነና የዓመቱ በጀት 

በሚጋጅበት ጊዛ ያሌታሰበ ተጨማሪ ገንብ ሲጠየቅ ወይም ባሇፇው የበጀት ዓመት 

ሇቀረበ ዕቃ ወይም ሇተሰጠ አገሌግልት ያሌተከፇሇ ዕዲ መኖሩ ሲረጋገጥ ሚኒስትሩ 

ሇመጠባበቂያ ከተያው በጀት ውስጥ በተጨማሪ ሇተጠየቀው ወጪ የሚሆን በጀት 

ማዚወር ይችሊሌ። 

27. ተጨማሪ በጀት 

የሔዜብ ተወካዮች ምክር ቤት የሚኒስትሮች ምክር ቤት የሚያቀርበውን የውሳኔ ሏሣብ 

መሠረት በማዴረግ ተጨማሪ በጀት ሉፇቅዴ ይችሊሌ። 
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28. የበጀት መጽዯቅ መግየት139 

1. የሔዜብ ተወካዮች ምክር ቤት እስከ አዱሱ የበጀት ዓመት መጀመሪያ የዓመቱን 

በጀት ሳያፀዴቀው ቢገይ፣ ምክር ቤቱ የዓመቱን በጀት እስከሚያፀዴቀው ዴረስ፣ 

ቀዯም ሲሌ ሇተፇቀደ ፔሮግራሞች፣ ንዐስ ፔሮግራሞች፣ ፔሮጀክቶች፣ የመዯበኛ 

ወጪ ዋና ዋና ተግባራት ማስፇፀሚያ የሚውሌ ገንብ በሚኒስትሩ እየተፇቀዯ 

ጥቅም ሊይ ይውሊሌ፡፡ 

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት የተሊሇፇው ገንብ በሔዜብ ተወካዮች 

ምክር ቤት ከሚጸዴቀው የዓመቱ በጀት ሊይ ተቀናሽ ይዯረጋሌ፡፡ 

 

 

ክፌሌ ስዴስት 

የመንግስት ገንብ ክፌያ 

29. ከተጠቃሇሇው ፇንዴ ሊይ ክፌያ ስሇመፇጸም 

1. የሔዜብ ተወካዮች ምክር ቤት በበጀት ካሊፀዯቀ በስተቀር ከተጠቃሇሇው ፇንዴ 

ውስጥ ክፌያ መፇጸም አይቻሌም። 

2. ሚኒስትሩ ካሌፇቀዯ በስተቀር በሔዜብ ተወካዮች ምክር ቤት ከፀዯቀው በጀት ሊይ 

ክፌያ መፇጸም ወይም የክፌያ ግዳታ መግባት አይቻሌም። 

30. የክፌያ ገዯብ 

በዙህ አዋጅ ከአንቀጽ 23 እስከ 26 በተዯነገገው መሠረት ካሌሆነ በስተቀር በአንዴ 

የበጀት ዓመት ውስጥ በበጀት አዋጁ ሇተመሇከቱት የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች 

እንዱከፇሌ በሂሣብ መዯብ ተሇይቶ ከተፇቀዯው የገንብ መጠን በሊይ ክፌያ መፇጸም 

አይቻሌም። 

31. የጥሬ ገንብ ፌሰትና የጥሬ ገንብ ፌሊጎትን ስሇማቅረብ 

1. ሚኒስቴሩ የሚያወጣው መመሪያ እንዯተጠበቀ ሆኖ፣ የመንግሥት መስሪያ ቤት 

የበሊይ ኃሊፉ ወይም እሱ የሚወክሇው ሰው ከመስሪያ ቤቱ የሥራ ፔሮግራም ጋር 

የተጣጣመ የመሥሪያ ቤቱን የጥሬ ገንብ ፌሰትና የጥሬ ገንብ ፌሊጎት 

ሇሚኒስቴሩ ካሊቀረበ በስቀር ከተፇቀዯው በጀት ሊይ ክፌያ መፇፀም አይቻሌም። 
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2. የመንግሥት መሥሪያ ቤቱ ባቀረበው የጥሬ ገንብ ፌሊጎት መሰረት ክፌያ 

እንዱፇጸም ሇባንክ ትዕዚዜ የሚተሊሇፇው የመንግስትን ገቢ እና የመሥሪያ ቤቱን 

የሥራ ፔሮግራም መሠረት በማዴረግ ይሆናሌ፤ 

3. ሚኒስቴሩ የጥሬ ገንብ ፌሰትና የጥሬ ገንብ ፌሊጎት ማቅረቢያ የጊዛ ሠላዲ 

ያወጣሌ፡፡ 

32. ግዳታ ስሇመግባት 

1. በመንግሥት መሥሪያ ቤት የበሊይ ኃሊፉ ወይም እሱ በሚወክሇው ሰው ካሌተጠየቀ 

በስተቀር ሇመሥሪያ ቤቱ ከተፇቀዯው በጀት ሊይ ክፌያ ሇመፇጸም አይቻሌም፡፡ 

2. ማናቸውም የመንግሥት መሥሪያ ቤት በበጀት ዓመቱ ውስጥ የሚዯርስ 

ማናቸውንም ዕዲ ሇመክፇሌ የሚያስችሌ በቂ በጀት ካሌኖረው በስተቀር 

የመንግሥት ገንብ ክፌያን የሚጠይቅ ስምምነት ወይም ላሊ ዓይነት ግዳታ 

ውስጥ መግባት አይችሌም።  

3. በዙህ አንቀፅ ንዐስ አንቀጽ (2) የተዯነገገው  ቢኖርም አፇጸጸሙ ከአንዴ የበጀት 

ዓመት ሊይ ሇሚወስዴ ኘሮጀክት የረዥም ጊዛ ውሌ ሇመዋዋሌ ሇኘሮጀክቱ 

የመጀመሪያ ዓመት የተፇቀዯ በጀት መኖሩን ማረጋገጥ ብቻ በቂ ይሆናሌ። 

4. ሚኒስቴሩ ሇእያንዲንደ የሂሣብ መዯብ የተገባሇትን የፊይናንስ ግዳታ ሇመቆጣጠር 

የሚያስችሌ ሥርዓትና ሂሳቡ የሚመገብበትን አኳኋን ይወስናሌ፡፡  

5. የመንግሥት መሥሪያ ቤት የበሊይ ኃሊፉ ሚኒስቴሩ በሚረጋው ሥርዓት መሠረት 

ሇእያንዲንደ የሂሣብ መዯብ የተገባሇትን የፊይናንስ ግዳታ ሇመቆጣጠር 

የሚያስችሌ መዜገብ ይይዚሌ፡፡ 

33. ስሇ እቃዎችና አገሌግልቶች የሚዯረግ ክፌያ 

1. የመንግሥት መሥሪያ ቤት የበሊይ ኃሊፉ ወይም እርሱ የሚወክሇው መቅረብ 

ካሇበት የወጪ ዜርዜር ወይም የክፌያ ማረጋገጫ በተጨማሪ ከዙህ በታች 

የተመሇከቱት መሟሊታቸውን ካሊረጋገጠ በስተቀር ክፌያ ሉፇጽም አይችሌም። 

ሀ/ ክፌያው የተከናወኑ ሥራዎችን፣ ወይም የዕቃና አገሌግልት አቅርቦትን 

 የሚመሇከት ሲሆን፡- 

I. ሥራው መጠናቀቁን፣ ዕቃው መቅረቡን ወይም አገሌግልቱ መሰጠቱንና 

ዋጋው በስምምነቱ መሠረት የተጠየቀ መሆኑን፣ ዋጋው በስምምነቱ 

ካሌተገሇጸም ተቀባይነት ያሇው መሆኑን፤ 
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II. በስምምነቱ በተገባው ግዳታ መሠረት ክፌያው የሚፇጸመው ሥራው 

ከመጠናቀቁ፣ ዕቃው ከመቅረቡና አገሌግልቱ ከመሰጠቱ በፉት ሲሆን 

ክፌያው በስምምነቱ መሠረት የተጠየቀ መሆኑን፤ ወይም 

III. ሚኒስቴሩ በሚያወጣው ሥርዓት መሠረት ማረጋገጫ ከመገኘቱ በፉት ክፌያ 

መፇጸም ያሇበት ሲሆን ጥያቄው ተቀባይነት ያሇው መሆኑን፤ ወይም 

ሇ/ ማናቸውም ከዙህ ውጭ የሚዯረግ ክፌያ ሲሆን የሚከፇሇው ሰው ክፌያውን 

 ማግኘት የሚገባው መሆኑን። 

2. ሚኒስቴሩ በዙህ አንቀጽ መሠረት ሉሟሊ የሚገባውን የማረጋገጥና የማጣራት 

አፇጻጸም ሥርዓት ሥራ ሊይ ሇማዋሌ የሚያስችሌ መመሪያ ሉያወጣ ይችሊሌ፡፡ 

3. ሚኒስቴሩ በሚያወጣው መመሪያ ከሚወሰን የገንብ መጠን በሊይ ያሇ ማናቸውም 

የመንግሥት ገንብ ክፌያ መፇፀም ያሇበት በባንክ ሂሳብ ገንብ በማስተሊሇፌ 

ይሆናሌ፡፡ 

4. የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች ሇጥቃቅን ወጪዎች ክፌያ የሚውሌ ገንብ 

የሚቀመጥበት ካዜና ሉኖራቸው የሚገባ ሲሆን፣ በካዜና ሉያሳዴሩት የሚገባ 

የገንብ መጠን ሚኒስቴሩ በሚያወጣው መመሪያ ይወሰናሌ፡፡ 

34. ሇካፑታሌ በጀት የሚሰጥ የችሮታ ጊዛ140 

በአንዴ የበጀት ዓመት ውስጥ ከተከናወነ ፔሮግራም፣ ንዐስ ፔሮግራም ወይም 

ፔሮጀክት ጋር በተያያ የቀረበ የፔሮግራሙ፣ የንዐስ ፔሮግራሙ ወይም የፔሮጀክቱ 

የካፑታሌ ወጪ ክፌያ ጥያቄ የበጀት ዓመቱ ካሇቀ በኋሊ ባሇው 30 ቀን ጊዛ ውስጥ 

ከተጠናቀቀው ዓመት የፔሮግራሙ፣ የንዐስ ፔሮግራሙ ወይም የፔሮጀክቱ የካፑታሌ 

በጀት ሊይ ታስቦ ሉከፇሌ ይችሊሌ፡፡ 

35. የገቢ ተመሊሽ 

በላልች ሔጏች የተዯረገው ገዯብ እንዯተጠበቀ ሆኖ ሇመንግሥት መሥሪያ ቤት 

በስህተት ገቢ የተዯረገ ሂሣብ መኖሩ ሲረጋገጥ፣ ገንቡ ሇባሇ መብቱ ተመሊሽ ሉዯረግ 

ይችሊሌ፣ ዜርዜር አፇፃፀሙ ሚኒስቴሩ በሚያወጣው መመሪያ ይወሰናሌ፡፡ 

ክፌሌ ሰባት 

ስራ ሊይ ያሌዋሇ በጀት አስተዲዯር 

36. ስራ ሊይ ያሌዋሇ በጀት 
                                                           
140በ22/92 (2008) አ. 970 አንቀጽ 2(15) ተሻሻሇ፡፡ 
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1. በዙህ አዋጅ አንቀጽ 34 የተመሇከተው እንዱሁም ሚኒስቴሩ ስሇጉዲዩ የሚያወጣው 

መመሪያ እንዯተጠበቀ ሆኖ፣ ሇበጀት ዓመቱ የተፇቀዯ እና እስከ በጀት ዓመቱ 

መጨረሻ ቀን ዴረስ ወጪ ሳይዯረግ ወይም ሥራ ሊይ ሳይውሌ የቀረ ሂሣብ ሁለ 

ሥራ ሊይ መዋለ ቀርቶ ሇሚኒስቴሩ የትሬዠሪ ሂሣብ ተመሊሽ ይዯረጋሌ። 

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /1/ የተዯነገገው ቢኖርም የእርዲታና የብዴር ሂሣብ 

በተጠቃሇሇው ፇንዴ ውስጥ ሆኖ እንዯአስፇሊጊነቱ ሥራ ሊይ መዋለ ሉቀጥሌ 

ይችሊሌ፡፡ 

37. የቅዴሚያ ክፌያ 

በተሰጠበት የበጀት ዓመት መጨረሻ ያሌተመሇሰ፣ ያሌተወራረዯ፣ ወይም ያሌተተካ 

ማናቸውም የቅዴሚያ ክፌያ ሂሣብ በዓመቱ ከሚቀርበው የመንግሥት ሂሣብ ጋር 

ተጠቃል ሪፕርት መዯረግ አሇበት፡፡ 

38. ስሇ ማቻቻሌ 

ማናቸውም የቅዴሚያ ክፌያ ሂሣብ እንዱህ ያሇውን ክፌያ በሚያው ዯንብ መሠረት 

በሙለ ወይም በከፉሌ ያሌተከፇሇ፣ ያሌተወራረዯ ወይም ያሌተመሇሰ ሲሆን፤ 

1. ከጡረታ አበሌ በስተቀር የቅዴሚያ ክፌያውን ሇወሰዯው ሰው በፋዳራሌ 

መንግሥት ከሚከፇሌ ማናቸውም ገንብ፤ 

2. የቅዴሚያ ክፌያውን የወሰዯው ሰው ሞቶ እንዯሆነ ከጡረታ አበሌ እና በሞት 

ምክንያት አገሌግልት ሲቋረጥ ከሚፇፀም ክፌያ በስተቀር ሇወራሾቹ በፋዳራሌ 

መንግሥት ከሚከፇሌ ማናቸውም ገንብ፣ ሊይ ተቀናሽ ሉዯረግ ይችሊሌ፡፡ 

39. የወጭ ተመሊሽ 

በበጀት ዓመቱ ውስጥ የፋዳራሌ መንግሥት የተቀበሇው ማናቸውም፡- 

1. የወጪ ተመሊሽ፣ 

2. በብሌጫ የተከፇሇ ገንብ ተመሊሽ፣ 

3. በተመሊሽ ሂሣብ፣ በተመሊሽ ታክስ ወይም በክፌያ ሊይ የዋጋ ማስተካከያ በመዯረጉ 

ምክንያት የሚገኝ ተመሊሸ ጭምር፣ 

4. የጉዲት ካሣ በመከፇለ ምክንያት የተገኘ ገንብ፣ ወይም 

5. በመንግሥት መሥሪያ ቤት ሀብት ሊይ የዯረሰው ጉዲት ወይም ኪሣራ እንዱተካ 

በቀረበ ጥያቄ ምክንያት የሚገኝ ገንብ፣  
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ቀዯም ሲሌ ሇዙሁ ጉዲይ የተዯረገው ወጪ ወይም የቅዴሚያ ክፌያ ሂሣብ 

በተያበት የበጀት ርዕስ ስር ገቢ ሆኖ መመዜገብ አሇበት፡፡ 

ክፌሌ ስምንት 

የመንግስት ዕዲና ከመንግስት የሚሰጥ ብዴር 

40. የመበዯር ስሌጣን 

1. በዙህ አዋጅ በአንቀጽ 43 እና 44 የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ የሔዜብ 

ተወካዮች ምክር ቤት ካሌፇቀዯ በስተቀር በፋዳራሌ መንግሥት ወይም በፋዳራሌ 

መንግሥት ስም ገንብ በቀጥታ መበዯር ወይም ሇመበዯሪያነት የሚያገሇግሌ 

የዋስትና ሰነዴ ሇመስጠት አይቻሌም። 

2. በፋዳራሌ መንግሥት ስም ገንብ በቀጥታ ሇመበዯር፣ ሇመበዯሪያነት 

የሚያገሇግሌ የዋስትና ሰነዴ ሇማውጣት እና ዋስትና ሇመስጠት የሚችሇው 

ሚኒስትሩ ብቻ ነው፡፡ 

41. የብዴር አስተዲዯር ስትራቴጂ141 

1. ሚኒስትሩ ተፇሊጊውን የገንብ መጠን በተገቢው ጊዛ የመበዯርን አጠቃሊይ 

ዓሊማ መሠረት ያዯረገ እና ወጪ መቀነስን ከተረጋጋ ወጪ ጋር ባመዚነ 

አፇጻጸም ሇመምራት እንዱሁም ብዴር የዕዲ ጫና ሁኔታን እና የመክፇሌ 

አቅምን መሠረት ባዯረገ አኳኋን መውሰዴ የሚያስችሌ የብዴር አስተዲዯር 

ስትራቴጂ ማጋጀት አሇበት፡፡ 

2. ብዴር በሚወሰዴበት ጊዛ ከወሇዴ ውጪ የሆኑ የተሇያዩ ከብዴሩ ጋር የተያያዘ 

ወጪዎችን ከግምት ውስጥ ማስገባት አሇበት፡፡ የዙህ ዓይነቶቹ ወጪዎች የተሇያዩ 

ኮሚሽኖችን፣ ክፌያዎችን፣ የሬጅስትራሮች እና የፊይናንስ ወኪልች የአስተዲዯር 

ወጪዎችን ይጨምራለ። 

3. ብዴር በአጠቃሊይ ኢኮኖሚው ሊይ አለታዊ የሆነ ውጤት በሚያስከትለ በተሇይም 

በገንብ ፕሉሲ ወይም በክፌያ ሚዚን ሊይ የሚፇጠር አሇመረጋጋትን የመሳሰለ 

ሁኔታዎችን መከሊከሌ በሚያስችሌ መንገዴ መተዲዯር ይኖርበታሌ፡፡ 

                                                           
141በ22/92 (2008) አ. 970 አንቀጽ 2 (16) አዱስ የገባ ሲሆን ነባሮቹ አንቀጾች ከ41 እስከ 79 እንዯቅዯም 
ተከተሊቸው ከአንቀጽ 42 እስከ 80 ሆነው ተሸጋሽገዋሌ፡፡  
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4. የአጭር ጊዛ ብዴር መንግሥት በባንኮች እና በሌውውጥ ገበያ እንቅስቃሴ ውስጥ 

ያሇውን የሂሣብ ሚዚን እንዱሁም የገቢ እና የወጪ በጀትን ግምት በሚመሇከት 

አስተማማኝ የሆነ ወቅታዊ መረጃን መሠረት በማዴረግ መፇጸም አሇበት፡፡ 

42. የብዴር ስምምነቶችን ስሇመፇረም 

ሚኒስትሩ በኢትዮጵያ መንግሥት ስም የብዴር ስምምነቶችን እንዱፇርም ሇላሊ 

የፋዳራሌ መንግሥት ባሇሥሌጣን ውክሌና ሇመስጠት ይችሊሌ፡፡ 

43. ብዴር የሚወሰዴባቸው ሁኔታዎች 

1. በዙህ አዋጅ አንቀጽ 40 በተዯነገገው መሠረት የሔዜብ ተወካዮች ምክር ቤት 

በፋዳራሌ መንግሥት ስም ብዴር እንዱወስዴ ሲፇቅዴ ብዴሩን በሚፇቅዯው 

አዋጅ የተመሇከተው እንዯተጠበቀ ሆኖ፣ ሚኒስትሩ ብዴሩን በሙለ ወይም በከፉሌ 

በቀጥታ በመበዯር ወይም በዋስትና ሰነዴ አማካኝነት ሉወሰዴ ይችሊሌ፡፡ 

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /1/ የተመሇከተውን ሥራ ሊይ ሇማዋሌ ሚኒስትሩ፦ 

ሀ/ የዋስትናው ሰነዴ የሚወጣበትንና ዕዲው ተከፊይ የሚሆንበትን ቀን እና 

የእዲውን  አከፊፇሌና የወሇደን መጠን ሇመወሰን፣  

ሇ/ የዋስትና ሰነድችን እንዯአስፇሊጊነቱ ሇመሸጥ፣  

ሏ/ እንዯአስፇሊጊነቱ የቀጥታ ብዴር ወይም የዋስትና ሰነድችን ማውጣትና መሸጥን 

 በሚመሇከት ስምምነት ሇመፇፀም፣ እንዯገና ሇመዯራዯር፣ 

መ/ በሚኒስትሩ ተቀባይነት ባሊቸው የውሌ ቃልችና ሁኔታዎች የብዴሩን ገንብ 

 በከፉሌ ወይም በሙለ መሌሶ ሇማበዯር ይችሊሌ፡፡ 

44. ሇእዲ ክፌያ ብዴር ስሇመውሰዴ፣ የመበዯሪያ ሰነዴን ስሇመሇወጥና ብዴሮችን 

ስሇማጠቃሇሌ 

1. ሚኒስትሩ የክፌያው ጊዛ የዯረሰ ወይም ተመሊሽ እንዱዯረግ ጥያቄ የቀረበበትን 

በቀጥታ የተወሰዯ ብዴር ወይም የዋስትና ሰነዴ ክፌያ ሇመፇጸም የሚያስችሌ 

ገንብ መበዯር ይችሊሌ።  

2. ሚኒስትሩ አስፇሊጊ በሚሆንበት ጊዛ ከአበዲሪው ጋር በመስማማት፡- 

ሀ/ የክፌያው ጊዛ ከመዴረሱ በፉት የተወሰዯን ብዴር አስቀዴሞ ሇመክፇሌ፣ 

ሇ/ በአንዴ የመበዯሪያ ሰነዴ የተወሰዯን ብዴር በላሊ የመበዯሪያ መሣሪያ 

ሇመተካት፣  
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ሏ/ አንዴ ወይም ከአንዴ በሊይ የሆኑ ብዴሮችን ቀዴሞ በተወሰዯ ብዴር ውስጥ 

 ወይም በአዱስ ብዴር ሇማጠቃሇሌ፣ 

ይችሊሌ፡፡ 

45. ሇተጠቃሇሇው ፇንዴ አስተዲዯር ስሇሚወሰዴ ብዴር 

ሚኒስትሩ የተጠቃሇሇውን ፇንዴ በበቂ ሁኔታ ሇማስተዲዯር የሚያስችሌ ገንብ 

ሇመበዯር ይችሊሌ፡፡ 

46. የመበዯሪያ ገንብ አይነት 

1. በፋዳራሌ መንግሥት ስም የተወሰደ ቀጥታ ብዴሮች ወይም በፋዳራሌ 

መንግሥት ስም የወጡ የዋስትና ሰነድች ወይም ዋስትና የተገባባቸው ግዳታዎች 

በላሊ ማናቸውም አገር ወይም አገሮች ገንብ ግዳታ ሉገባባቸው እና ተመሌሰው 

ሉከፇለ ይችሊለ፡፡ 

2. ብዴሩ የተወሰዯው በላሊ አገር ገንብ ከሆነ የኢትዮጵያ ብሓራዊ ባንክ 

በሚያወጣው የውጭ ምንዚሪ ተመን መሠረት ተመጣጣኙ ሂሣብ በኢትዮጵያ ብር 

ይወሰናሌ፡፡ 

47. የብዴር ግዳታዎች ክፌያ 

በፋዳራሌ መንግሥት ወይም በፋዳራሌ መንግሥት ስም የተወሰደ ብዴሮች እና 

የዋስትና ሰነድች ዋና ገንብ በእነዙሁ ሊይ የሚከፇሌ ወሇዴ እና የአስተዲዯር ወጪ 

ከተጠቃሇሇው ፇንዴ ሊይ የሚታሰቡ ሆነው ከዙሁ ወጪ ተዯርገው ይከፇሊለ። 

48. ማቻቻሌ142 

1. በታክስ ሔጎች የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ፣ ሇመንግሥት ገቢ መዯረግ 

ያሇበትን ገንብ ከመንግሥት ይፇሇጋሌ ሇሚባሌ ተከፊይ ሂሣብ ማቻቻያ 

ማዴረግ፤ 

2. የዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) ዴንጋጌ ቢኖርም ሚኒስትሩ መንግሥት 

ከተበዲሪዎች የሚፇሌገውን ገንብ ሇእነዙህ ተበዲሪዎች መንግሥት ሉከፌሌ 

ከሚገባው የተረጋገጠ ዕዲ ጋር እንዱቻቻሌ ሉፇቅዴ ይችሊሌ፡፡ 

3. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) መሠረት የሚቻቻሇው የገንብ መጠን 

በመንግሥት የሂሣብ ሪፕርት ውስጥ በግሌጽ ተሇይቶ መመሌከት አሇበት፡፡ 

49. የብዴር ገዯብ 
                                                           
142 እንዯተሸጋሸገ በ22/92 (2008) አ. 970 አንቀጽ 2 (17) ተሻሻሇ፡፡   
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1. በእያንዲንደ የበጀት ዓመት መንግሥት ሇተጠቃሇሇው ፇንዴ አስተዲዯር 

ከብሓራዊ ባንክ የሚወስዯው የአገር ውስጥ ብዴር መጠን በሚኒስቴሩ እና በባንኩ 

መካከሌ በሚዯረግ ምክክር ይወሰናሌ፡፡ 

2. የብዴር ገዯቡን ሇመወሰን የአገር ውስጥ ዕዲ ተብል የሚወሰዯው መንግሥት 

በቀጥታ በመበዯር እና ሇመበዯሪያነት የሚያገሇግለ የዋስትና ሰነድችን በማውጣት 

ከወሰዯው አጠቃሊይ ብዴር ሊይ በፋዳራሌና በክሌሌ መንግሥታት ዯረጃ በሚገኙ 

የባንክ ሂሳቦች ውስጥ ተቀማጭ የሆነው ገንብ ከተቀነሰ በኋሊ የሚቀረው የተጣራ 

ሂሳብ ነው፡፡ 

50. ዋስትና 

1. የሚኒስትሮች ምክር ቤት ከሚያወጣው ዯንብ ጋር የማይቃረን እስከሆነ ዴረስ 

ሚኒስትሩ ሇግዳታ መፇጸም ዋስትና ሉሰጥ ይችሊሌ፡፡143 

2. ዋስትናን በሚመሇከት የሚዯረግ ክፌያ ከተጠቃሇሇው ፇንዴ ሊይ ወጪ ተዯርጎ 

ይከፇሊሌ። 

51. የመንግስት እዲ አስተዲዯር 

የሚኒስትሮች ምክር ቤት የፋዳራሌ መንግሥትን ዕዲ ስሇማስተዲዯር፣ በዙህ ዕዲ ሊይ 

ወሇዴ ስሇሚከፇሌበት ሁኔታ እንዱሁም ሇዋስትና አስተዲዯር አስፇሊጊ የሆኑ ዯንቦችን 

ሉያወጣ ይችሊሌ፡፡ 

52. ዕዲን ወይም መብትን ስሇማስተዲዯር 

1. የሚኒስትሮች ምክር ቤት፡- 

ሀ/ የፋዳራሌ መንግሥት ዕዲ ስሇሚተሊሇፌበት፣  

ሇ/ ሶስተኛ ወገኖች ያሊቸውን መብት ሇፋዳራሌ መንግሥት ሉያስተሊሌፈ 

 ስሇሚችለበት ሁኔታ፣ ዯንብ ሉያወጣ ይችሊሌ፡፡ 

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) በተዯነገገው መሠረት የሚኒስትሮች ምክር ቤት 

በሚያወጣው ዯንብ በተመሇከተው መሠረት ካሌሆነ በስተቀር ማናቸውም ዕዲ 

ወይም መብት ሉተሊሇፌ አይችሌም። 

53. የመንግስትን እዲ ስሇመመዜገብ 

ሚኒስትሩ ከዙህ በታች የተረሩትን በሚመሇከት የተሟለና ዜርዜር የሆኑ መዚግብት 

ይይዚሌ፡- 
                                                           
143እንዯተሸጋሸገ በ22/92 (2008) አ. 970 አንቀጽ 2 (18) ተሻሻሇ፡፡   
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1. በዙህ አዋጅ በተዯነገገው መሠረት ከአገር ውስጥ እና ከውጭ አገር ቀጥታ ብዴር 

በመውሰዴ እና የዋስትና ሰነድችን በማውጣትና በመሸጥ በብዴር የተወሰዯውን 

የገንብ መጠን፣ 

2. በዙህ ዓይነት በብዴር የተገኘው ገንብ መግሇጫ፣ 

3. በብዴር የተገኘውን ገንብ በሚመሇከት የተከፇሇ ዋና ገንብ እና ወሇዴ፣ 

4. ቀጥታ ብዴር ከመውሰዴ እና የዋስትና ሰነድችን ከማውጣት፣ ከማስተዲዯር እና 

መሌሶ ከመግዚት ጋር በተያያ ሇምዜገባ እና ሇፊይናንስ ወኪልች እንዱሁም 

ሇላልች አስተዲዯራዊ አገሌግልቶች እንዱሁም ዋስትና ከመስጠት፣ ከማስተዲዯር 

እና በተገባው የዋስትና ግዳታ መሠረት ከመክፇሌ ጋር በተያያ ሇሚሰጡ 

አስተዲዯራዊ አገሌግልቶች የተዯረገውን ወጪ፣ 

5. ዋስትናዎችን በሚመሇከት የተፇቀደበትን ሁኔታ፣ ስሇዋስትናው መግሇጫ፣ 

የተከፇሇውን መጠንና ጠቅሊሊ የአስተዲዯር ወጪዎች። 

54. በመንግስት የሚሰጥ ብዴር 

1. ሚኒስትሩ ሇክሌሌ መንግሥታት ብዴር ሉሰጥ ይችሊሌ፡፡ 

2. ሇክሌሌ መንግሥታት የሚሰጠው ብዴር ከዴጋፌ በጀታቸው ሊይ ተቀናሽ 

የሚዯረግ ሲሆን፣ ከተፇቀዯሊቸው የዴጋፌ በጀት በሊይ መሆን የሇበትም፡፡ 

ክፌሌ ጠኝ 

የመንግስት ገንብ ኢንቨስት የማዴረግ ስሌጣን 

55. የተረፇ ፇንዴ ኢንቨስትመንት 

የሚኒስትሮች ምክር ቤት የሚያወጣው ዯንብ እንዯተጠበቀ ሆኖ ሚኒስትሩ 

በተጠቃሇሇው ፇንዴ ውስጥ የሚገኘው ገንብ ሇጊዛው ሇክፌያ የማይፇሇግ ሲሆን፣ 

ይህንን ገንብ የሚኒስትሮች ምክር ቤት የሚያወጣው ዯንብ እንዯተጠበቀ ሆኖ 

ሚኒስትሮች ምክር ቤት ተገቢ ናቸው በሚሊቸው የዋስትና ሰነድች ሊይ ኢንቨስት 

ሉያዯርግ ይችሊሌ። 

56. የጥሪት ፇንዴ ማቋቋምና ማስተዲዯር 

1. የሚኒስትሮች ምክር ቤት የጥሪት ፇንዴ የሚቋቋምበትንና የሚተዲዯርበትን 

ሁኔታ ይወሰናሌ፡፡ 
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2. ሇጥሪት ፇንዴ የሚያስፇሌገው ገንብ ከተጠቃሇሇው ፇንዴ ሊይ ወጪ ሆኖ 

ይከፇሊሌ። 

57. ወዯ ካፑታሌ ስሇመሇወጥ144 

ሚኒስትሩ የፋዳራሌ መንግሥት ከመንግሥት የሌማት ዴርጅቶች የሚፇሌገውን ዕዲ 

ወዯ ካፑታሌ ሇመሇወጥ ይችሊሌ። 

ክፌሌ አሥር 

የመንግስት ንብረት 

58. ንብረትን ስሇመያዜና ስሇማስወገዴ 

በሔግ በተፇቀዯው መሠረት ካሌሆነ በስተቀር የፋዳራሌ መንግሥት መስሪያ ቤቶች 

ንብረት ሉይዘ ወይም ሉያስወገደ አይችለም። 

59. የንብረት ጥበቃ፣ ቁጥጥርና ማስወገዴ 

እያንዲንደ የመንግሥት መሥሪያ ቤት የበሊይ ኃሊፉ ሚኒስቴሩ ስሇንብረት ጥበቃና 

ቁጥጥር በሚያወጣው መመሪያ መሠረት በመሥሪያ ቤቱ ኃሊፉነት ሥር የሚገኘው 

የመንግሥት ንብረት፡- 

1. በሚገባ የተመገበና የክትትሌ ሥርዓት የተረጋሇት፣ 

2. ተገቢው ጥበቃና እንክብካቤ የተዯረገሇት፣ 

3. አገሌገልት የማይሰጥ ሆኖ ሲገኝ በወቅቱ እንዱወገዴ የተዯረገ መሆኑን 

የማረጋገጥ ኃሊፉነት አሇበት፡፡ 

ክፌሌ አሥራ አንዴ 

የመንግስት ሂሳብ 

60. የሂሳብ ሪፕርት አገጃጀትና አቀራረብ 

ሚኒስቴሩ ከመንግሥት መሥሪያ ቤቶች የሚዯርሰውን የተመረመረ የሂሣብ ሪፕርትና 

የማዕከሊዊ ግምጃ ቤትን ሂሣብ በማጠቃሇሌ የፋዳራሌ መንግሥትን ዓመታዊ የሂሣብ 

ሪፕርት አጋጅቶ የሚቀጥሇው የበጀት ዓመት ከመጠናቀቁ በፉት በየዯረጃው 

ሇሚኒስትሮች ምክር ቤት እና ሇሔዜብ ተወካዮች ምክር ቤት ያቀርባሌ። 

61. የሪፕርቱ ይት 

                                                           
144እንዯተሸጋሸገ በ22/92 (2008) አ. 970 አንቀጽ 2(18) ተሻሻሇ፡፡ (ሆኖም ከቀዴሞ ዴንጋጌ ጋር ተመሳሳይ 
ነው፡፡) 
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በዙህ አዋጅ አንቀፅ 59145 በተዯነገገው መሠረት የመንግሥት ሂሣብ ሪፕርት 

የሚቀርበው ሚኒስቴሩ በሚያወጣው መመሪያ መሠረት ሆኖ የሚከተለትን ያካትታሌ፣ 

1. የፋዳራሌ መንግሥት የሂሣብ መግሇጫዎች  

ሀ/ የበጀት ዓመቱን የፊይናንስ እንቅስቃሴዎች፣ 

ሇ/ የተጠቃሇሇውን ፇንዴ፣ 

ሏ/ የፋዳራሌ መንግሥትን ዕዲዎች፣ ዋስትና የተገባባቸውና የሚጠበቁ ግዳታዎች፣ 

መ/ ሇበጀት ዓመቱ የተፇቀዯውን፣ ወጪ የተዯረገውን እና ወጪ ያሌተዯረገውን 

 የገንብ መጠን፣ 

ሠ/ የጥሪት ፇንዴ ካሇ ይህንኑ፣ 

ረ/ ሇክሌልች የተሊሇፇውን የበጀት ዴጋፌ፣ እንዱሁም ከበጀት ዴጋፈ ታሳቢ ሆኖ 

 ሇክሌልች የተሰጠውን ብዴር፣ 

ሰ/ የሌዩ ፇንድችን ሂሣብ፣ 

ሸ/ የመንግሥትን የፊይናንስ አቋም የሚያሳዩ ላልች ሂሣቦችና መረጃዎች፤ 

2. የፋዳራሌ ዋናው ኦዱተር መሥሪያ ቤት የፋዳራሌ መንግሥትን የተጠቃሇሇ 

ሂሣብ መርምሮ የሰጠውን አስተያየት፤ 

3. አግባብነቱ በሚኒስትሩ የታመነበት ላሊ ተመሣሣይ መረጃ፡፡ 

62. የገንብ አይነት 

የመንግሥት ሂሣብ የሚያውና ሪፕርት የሚዯረገው በኢትዮጵያ ብር ይሆናሌ። 

63. መዚግብትና ሪፕርት 

1. የመንግሥት መሥሪያ ቤት የበሊይ ኃሊፉ ሚኒስቴሩ በሚያወጣው መመሪያ 

መሠረት የመሥሪያ ቤቱን ኃሊፉነት የሚመሇከቱ የፊይናንስ መዜገቦችን ይይዚሌ። 

2. የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች የበሊይ ኃሊፉዎች የመሥሪያ ቤታቸውን የፊይናንስ 

እንቅስቃሴ የሚያሳይ ወርሀዊ ሪፕርት ሇሚኒስቴሩ መሊክ አሇባቸው፡፡ 

3. እያንዲንደ የመንግሥት መሥሪያ ቤት የበሊይ ኃሊፉ የበጀት ዓመቱ ከተጠናቀቀ 

በኋሊ ባሇው የሦስት ወር ጊዛ ውስጥ ሂሣቡን ግቶ ሇሚኒስቴሩ ሪፕርት 

ያቀርባሌ፡፡ 

                                                           
145 በተሸጋሸገው መሰረት አንቀፅ 60 በሚሌ ይነበብ፡፡ 
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4. በዙህ አንቀጽ መሠረት የሚቀርበው ሪፕርት በብዴር እና በዕርዲታ የተገኘውን 

የመንግሥት ገንብ መጠንና የገንቡን አጠቃቀም ጭምር የሚያሳይ መሆን 

አሇበት፡፡ 

64. የሂሣብ ምርመራ 

1. ሚኒስቴሩ የፋዳራሌ መንግሥትን የተጠቃሇሇ የሂሣብ ሪፕርት በማጋጀት 

በዋናው ኦዱተር ያስመረምራሌ፡፡ 

2. እያንዲንደ የመንግሥት መሥሪያ ቤት የበጀት ዓመቱ ከተጠናቀቀበት ቀን 

ጀምሮ ባሇው የሶስት ወር ጊዛ ውስጥ ሂሣቡን ግቶ ሇምርመራ ሇዋናው አዱተር 

ማቅረብ አሇበት፡፡ 

3. ተማርማሪው የመንግሥት መሥሪያ ቤት ያሇፇው ዓመት የሂሣብ ምርመራ 

ሪፕርቱ በዯረሰው በአንዴ ወር ጊዛ ውስጥ ከመኑ ከሥራ አፇፃፀም ሪፕርት ጋር 

በማቀናጀት ሇሔዜብ ተወካዮች ምክር ቤት ያቀርባሌ። 

ክፌሌ አሥራ ሁሇት 

የፋዳራሌ መንግስትና የክሌልች የፊይናንስ ግንኙነቶች 

65. የታክስ ውህዯት 

1. በፋዳራሌና በክሌሌ ዯረጃ ያለ የታክስ ሥርዓቶች የተጣጣሙና ተመሣሣይ 

የታክስ መሠረት ያሊቸው ሉሆኑ ይገባሌ፡፡ 

2. ሚኒስቴሩ የበኩለን ጥናት በማዴረግና አስፇሊጊውን ዴጋፌ በመስጠት 

የተጣጣመና አንዴ ወጥነት ያሇው የታክስ ሥርዓት እንዱኖር ሁኔታዎችን 

ማመቻቸት አሇበት። 

66. የአገር ውስጥ ብዴር 

ሚኒስቴሩ በአገር አቀፌ የፊይናንስ ፕሉሲ እና በማክሮ-ኢኮኖሚ ፕሉሲ የተዯረገውን 

ገዯብ ግምት ውስጥ በማስገባት የክሌሌ መንግሥታት ሉበዯሩ የሚችለትን የገንብ 

መጠን ይወሰናሌ፡፡ ሚኒስቴሩ ይህንን ኃሊፉነት መወጣት እንዱችሌ የክሌሌ 

መንግሥታት አስፇሊጊ የሆኑ መረጃዎችን ሁለ መስጠት አሇባቸው። 

67. የውጭ ምንዚሬ 

1. የውጭ ምንዚሪ ማስተዲዯር የፋዳራለ መንግሥት ኃሊፉነት ነው። 
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2. የፋዳራለ መንግሥት ይህንን ኃሊፉነቱን መወጣት እንዱችሌ የክሌሌ 

መንግሥታት የውጭ ምንዚሪ ፌሊጎታቸውን በሚመሇከት በቂ መረጃ መሰጠት 

አሇባቸው፡፡ 

68. ሪፕርት ስሇማቅረብ 

1. ሚኒስትሩ አገራዊ የመንግሥት ሂሳብ ሪፕርትን አቀራረብ እና ይት ይወሰናሌ፣ 

አገራዊ የሂሳብ ሪፕርት ያጋጃሌ። 

2. የማክሮ-ኢኮኖሚና የመንግሥት ፊይናንስ አሰተዲዯርን በሚገባ ሇመምራት 

እንዱቻሌ የፋዳራሌ መንግሥት መሥሪያ ቤቶች እና የክሌሌ መንግሥታት 

ሚኒስትሩ በሚወስነው መሠረት ሪፕርት ማቅረብ አሇባቸው፡፡ 

69. ስሇዴጋፌ በጀት አስተዲዯር 

1. የፋዳራሌ መንግሥት ሇክሌልች የሚሰጠውን የበጀት ዴጋፌ በተመሇከተ 

አዱትና ቁጥጥር የማዴረግ ሥሌጣን ይኖረዋሌ። 

2. ሇዙህ አንቀጽ ንዐሰ አንቀጽ /1/ አፇጻጸም እያንዲንደ የክሌሌ እና የከተማ 

መሰተዲዴር በዙህ አዋጅ በተዯነገገው መሠረት ሚኒስቴሩ ከሚያወጣው መመሪያ 

ጋር የተጣጣመ የፊይናንሰ አሰተዲዯር ሪፕርት አቀራረብ ሥርዓት መርጋት 

ይኖርበታሌ። 

3. ሇክሌሌ መንግሥታት የተፇቀዯው የዴጋፌ በጀት ክፌያ የሚፇፀመው 

ከፔሮግራማቸው ጋር አጣጥመው በሚያቀርቡት የጥሬ ገንብ ፌሰት ፌሊጏት 

መሠረት ይሆናሌ፡፡ 

4. ሚኒስቴሩ ከክሌሌ መንግሥታት በሚቀርብሇት ጥያቄ መሠረት የክሌልችን 

በጀት የማስተዲዯሩን ተግባር በውክሌና ሉያከናውን ይችሊሌ፡፡ 

 

 

 

ክፌሌ አሥራ ሦስት 

ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች 

70. ስሇመንግስት ገንብና ንብረት መጥፊት 

የሚኒስትሮች ምክር ቤት በሚከተለት ሊይ ዯንቦች ሉያወጣ ይችሊሌ፤ 
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1. በማናቸውም መንገዴ የመንግሥት ገንብ ወይም ንብረት ሲጠፊ መወሰዴ 

ስሇሚገባቸው እርምጃዎች፡፡ 

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /1/ እንዯተመሇከተው ማናቸውም የጠፊ 

የመንግሥት ንብረት ወይም ገንብ በመንግሥት ሂሣብ ውስጥ ሪፕርት 

የሚዯረግበትን ሁኔታና ስሇሚመገብበት መንገዴ፡፡ 

71. የስራ ቅንጅት146 

በዙህ አዋጅ እና ይህንን አዋጅ ሇማስፇጸም በወጡት ዯንቦች እና መመሪያዎች 

የተረጋውን የፊይናንስ አስተዲዯር ሥርዓት ይበሌጥ ውጤታማ ሇማዴረግ 

በሚመሇከታቸው የመንግሥት አካሊት መካከሌ የሥራ ቅንጅት ሉኖር ይገባሌ፡፡ 

72. አስተዲዯራዊ  ቅጣቶች 

1. በማንኛውም የመንግሥት መሥሪያ ቤት የተሾመ ወይም የተመዯበ ሰው በዙህ 

አዋጅ እና በአዋጁ መሠረት በወጡት ዯንብ እና መመሪያዎች መሠረት 

እንዯሁኔታው ዕቅዴ ወይም የሂሣብ ሪፕርት ሇሚኒስቴሩ ወይም ሇውጭ ኦዱተር 

ያሊቀረበ ወይም መቅረቡን ያሊረጋገጠ ወይም በውጭ ኦዱት ወይም በውስጥ ኦዱት 

ሪፕርት በተመሇከተው መሠረት አስፇሊጊውን እርምጃ ያሌወሰዯ ወይም እርምጃ 

መወሰደን ያሊረጋገጠ እንዯሆነ ኃሊፉነቱን በአግባቡ ባሇመወጣቱ ከብር 5,000 እስከ 

ብር 10,000 ሺ በሚዯርስ ቅጣት ይቀጣሌ፡፡ 

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት የሚጣሌ አስተዲዯራዊ ቅጣት 

በእያንዲንደ ኃሊፉነቱን በአግባቡ ባሇመወጣቱ ምክንያት የሚጣሌ ይሆናሌ፤ ሆኖም 

በሔግ የተጣሇበትን ግዳታ ባሇመወጣት ከሦስት ጊዛ በሊይ አስተዲዯራዊ ቅጣት 

የተጣሇበት ሰው ከኃሊፉነቱ እንዱነሳ ሚኒስትሩ እንዯ አግባብነቱ ሇጠቅሊይ 

ሚኒስትር ጽሔፇት ቤት ወይም ሇፏብሉክ ሰርቪስና የሰው ሀብት ሌማት ሚኒስቴር 

ጥያቄ ያቀርባሌ። 

3. ሚኒስትሩ በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) እና (2) መሠረት የሚጣለ 

አስተዲዯራዊ ቅጣቶችን ይጥሊሌ እንዱሁም ያስፇጽማሌ፤ ይህንን ሇማስፇፀም 

የሚያስችሌ ዜርዜር መመሪያም ያወጣሌ። 

73. በኤላክትሮኒክስ ዳዎች ስሇመጠቀም 

                                                           
146 አንቀጽ 71፣ 72 እና 73 በ22/92 (2008) አ. 970 አንቀጽ 2 (20) መሰረት አዱስ የገቡ ሲሆን ተከታዮቹ 
አንቀጾች እንዯቅዯም ተከተሊቸው ከአንቀጽ 74 እስከ 83 ሆነው ተሸጋሽገዋሌ፡፡    
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ሚኒስትሩ በዙህ አዋጅ እና በአዋጁ መሠረት በሚወጣው ዯንብ የተረጋው 

የመንግሥት ፊይናንስ አስተዲዯር ሥርዓት ይበሌጥ ቀሌጣፊ እና ውጤታማ እንዱሆን 

ሇማዴረግ የሚያስችለ የኤላክትሮኒክ ዳዎች በስፊት ጥቅም ሊይ እንዱውለ 

ያዯርጋሌ፡፡ 

74. ጥፊቶችና ቅጣቶች 

1. የመንግሥት ገንብ ሇመሰብሰብ፣ ሇማስተዲዯር ወይም ክፌያ ሇመፇፀም 

በማናቸውም የመንግሥት መሥሪያ ቤት የተሾመ ወይም የተመዯበ ሰው፡- 

ሀ/ በሔግ መሠረት ሉከፇሇው ከሚገባ በስተቀር የተመዯበበትን ሥራ በማከናወኑ 

 ማናቸውንም ክፌያ ከተቀበሇ፤ 

ሇ/ የፋዳራሌ መንግሥትን ገንብ በማጭበርበር ወይም ላሊ ሰው እንዱያጭበረብር 

 ሁኔታዎችን በማመቻቸት የተባበረ ወይም ያሴረ፤ 

ሏ/ በላሊ ማንኛውም ሰው ሔጉ እንዱጣስ ሆን ብል የፇቀዯ፤ 

መ/ ገቢን በመመዜገብ ወይም የምስክር ወረቀት በመስጠት ሥራ ሊይ የተሠማራ 

 ሆኖ ሳሇ በፇቃዯኝነት በማናቸውም መንገዴ ሀሰተኛ የሆነ መረጃን በመዜገብ 

ሊይ  ያሰፇረ፣ ሀሰተኛ የምስክር ወረቀት የፇረመ ወይም ያጋጀ እንዯሆነ፤ 

ከብር 25,000 በማያንስና ከብር 35,000 በማይበሌጥ የገንብ መቀጫ እና ከ10 

ዓመት በማያንስና ከ15 ዓመት በማይበሌጥ ጽኑ እሥራት ይቀጣሌ፡፡ 

2. የመንግሥት ገንብ ሇመሰብሰብ፣ ሇማስተዲዯር ወይም ክፌያ ሇመፇጸም 

በማናቸውም የመንግሥት መሥሪያ ቤት የተሾመ ወይም የተቀጠረ ሰው 

ማንኛውንም ክፌያ ሇማስቀረት ወይም መጠኑን ሇማሻሻሌ ወይም ሔግ መጣሱን 

በሚመሇከት የሚቀርቡ የክስ አቤቱታዎችን ሇማስቀረት በቀጥታ ወይም በተዋዋሪ 

በስጦታ ወይም በላሊ መሌክ ገንብ ወይም ዋጋ ያሇው ነገር እንዱሰጠው የጠየቀ፣ 

የተቀበሇ ወይም ሇመቀበሌ የሞከረ እንዯሆነ ከብር 25,000 በማያንስና ከብር 

35,000 በማይበሌጥ የገንብ መቀጮ እና ከ15 ዓመት በማያንስና ከ25 ዓመት 

በማይበሌጥ ጽኑ እሥራት ይቀጣሌ። 

3. የመንግሥት ገንብ ሇመሰብሰብ፣ ሇማስተዲዯር ወይም ክፌያ ሇመፇጸም 

በማናቸውም የመንግሥት መሥሪያ ቤት የተሾመ ወይም የተመዯበ ሰው ይህን 

አዋጅ ወይም በዙህ አዋጅ መሠረት የወጡ ዯንቦችን የመተሊሇፌ ወይም 

የማጭበርበር ዴርጊት መፇጸሙን እያወቀ ሇበሊይ ኃሊፉዎች ሪፕርት ያሊዯረገ 



የፌትህ ሚኒስቴር 
 

462 
 

እንዯሆነ ከብር 10,000 በማይበሌጥ የገንብ መቀጮና ከ5 ዓመት በማይበሌጥ ጽኑ 

እስራት ይቀጣሌ። 

4. በዙህ አዋጅ አንቀጽ 32 የተዯነገገውን በመተሊሇፌ የተፇቀዯ በጀት መኖሩን 

ሳያረጋግጥ ከተፇቀዯሇት በጀት በሊይ ማዴረግን የሚጠይቅ ማናቸውንም ውሌ 

የተፇራረመ ወይም እንዱፇረም ያዯረገ የመንግሥት መሥሪያ ቤት ኃሊፉ ከብር 

5,000 በማያንስና ከብር 20,000 በማይበሌጥ የገንብ መቀጮና ከ5 ዓመት 

በማያንስና ከ10 ዓመት በማይበሌጥ ጽኑ እሥራት ይቀጣሌ። 

5. የመንግሥት ገንብን በመሰብሰብ፣ በማስተዲዯር ወይም ክፌያን በመፇጸም ሥራ 

ሊይ በተሠማራ የመንግሥት መሥሪያ ቤት ውስጥ የተሾመ ወይም የተመዯበ ሰው፤ 

ሀ/ የቀረበሇትንና ውሳኔ በመጠበቅ ሊይ ያሇውን ጉዲይ ወይም በሥራ ኃሊፉነቱ 

 ምክንያት ሉቀርብሇት በሚችሌ ጉዲይ ሊይ የሚሰጠውን ውሣኔ ወይም 

የሚወሰዯውን  እርምጃ ሇማዚባት፣ ወይም 

ሇ/ በመንግሥት ገቢ ሊይ የማጭበርበር ዴርጊት እንዱፇጸም ወይም ዴርጊቱ 

ሲፇጸም  እንዱረዲ ወይም እንዱተባበር ወይም ሇዴርጊቱ መፇጸም ሁኔታዎችን 

ሇማመቻቸት  እንዱስማማ እንዱመሳጠር ወይም እንዱፇቅዴ ሇማዴረግ በማሰብ፣  

ጉቦ ሇመስጠት ቃሌ ከገባሇት፣ ካቀረበሇት ወይም ከሰጠው ጥፊተኛ ሆኖ መገኘቱ 

ሲረጋገጥ በጉቦ መሌክ ያቀረበውን ወይም የሰጠውን ገንብ ሶሶት እጥፌ የገንብ 

መቀጮ እና ከ10 ዓመት በማያንስ እና ከ15 ዓመት በማይበሌጥ ጽኑ እሥራት 

ይቀጣሌ። 

6. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /5/ የተረሩትን ጥፊቶች በመፇጸም ተግባር ውስጥ 

የተሳተፇና ጉዲዩ ወዯ ፌርዴ ቤት ከመቅረቡ በፉት ስሇተፇጸመው ጥፊት እና 

ስሇተባባሪዎቹ ሚና ጠቃሚ መረጃ የሰጠ ሰው በዙህ ሔግ መሠረት ከሚቀርብበት 

ክስ በፌትህ ሚኒስቴር147 ምህረት ሉዯረግሇት ይችሊሌ፡፡ 

75. የሂሳብ ሰነድችን ስሇማየት 

ሚኒስቴሩ ወይም በሔግ ሥሌጣን የተሰጠው ማናቸውም ላሊ አካሌ በሔግ የተሰጠውን 

ኃሊፉነት ሇመወጣት የማናቸውንም የመንግሥት መሥሪያ ቤት የሂሣብ መዚግብቶች፣ 

መጻህፌት፣ ዯጋፉ ሰነድች፣ የሂሣብ ሰነድች እና መረጃዎች ሇማየት ያሌተገዯበ 

ሥሌጣን ይኖረዋሌ። 
                                                           
147 በ22/62(2008) አ.943 መሰረተ የፇዳራሌ ጠቅሊይ አቃቤ ህግ በሚሌ ይነበብ፡፡ 
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76. የውክሌና ስሌጣን ስሇመስጠት 

ሇዙህ አዋጅ አፇጸጽም ሲባሌ ሚኒስትሩ ሇመሥሪያ ቤቱ ባሇሥሌጣኖች ወይም 

ሇላልች የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች ኃሊፉዎች ሥሌጣኑን በውክሌና ሇመስጠትና 

ውክሌናው ተፇጸሚ የሚሆንባቸውን ሁኔታዎች ሇመወሰን ይችሊሌ፡፡ 

77. ሰነድችን ስሇመጠበቅ 

የሚኒስትሮች ምክር ቤት እያንዲንደ የሂሣብ ሰነዴ መጠበቅ ያሇበት ሇምን ያህሌ ጊዛ 

እንዯሆነ የሚገሌጽ ዯንብ ያወጣሌ። 

78. ዯንብ ስሇማውጣት 

1. የሚኒስትሮች ምክር ቤት በፋዳራሌ መንግሥት እና በክሌሌ መስተዲዴሮች 

መካከሌ ያሇውን የፊይናንስ ግንኙነት ሇመምራት አስፇሊጊ የሆኑ ዯንቦችን ሉያወጣ 

ይችሊሌ፡፡ 

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /1/ እንዱሁም በዙህ አዋጅ በላልች አንቀጾች 

በተመሇከተው ሳይወሰን የሚኒስትሮች ምክር ቤት ሇአዋጁ አፇጸጸም የሚረደ 

ዯንቦችን ሉያወጣ ይችሊሌ፡፡ 

79. መመሪያዎች 

ሚኒስቴሩ ይህን አዋጅ ተግባራዊ ሇማዴረግ የሚረደ መመሪያዎችን ሉያወጣ 

ይችሊሌ፡፡ 

80. የተሻሩ ህጎች 

የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ መንግሥት የፊይናንስ አስተዲዯር አዋጅ ቁጥር 57/1989 

ተሽሮ በዙህ አዋጅ ተተክቷሌ። 

81. ተፇጻሚ ስሊሇመሆን 

ይህን አዋጅ የሚቃረን ማንኛውም ዯንብ መመሪያ ወይም የአሠራር ሌምዴ በዙህ 

አዋጅ በተሸፇኑ ጉዲዮች ሊይ ተፇጻሚነት አይኖረውም፡፡ 

82. የመሸጋገሪያ ዴንጋጌዎች 

ይህ አዋጅ ከፀናበት ቀን በፉት የተጀመሩ የፊይናንስ እንቅስቃሴዎች በፋዳራሌ 

መንግሥት የፊይናንስ አስተዲዯር አዋጅ ቁጥር 57/1989 እና አዋጁን ሇማስፇፀም 

በወጣው ዯንብ እና መመሪያ በተረጋው ሥርዓት መሠረት ፌፃሜ ያገኛለ። 

83. አዋጁ የሚጸናበት ጊዛ 

ይህ አዋጅ ከሏምላ 1 ቀን 2001 ዓ.ም ጀምሮ የጸና ይሆናሌ፡፡ 
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አዱስ አበባ ሏምላ 30 ቀን 2001 ዓ.ም 

ግርማ ወሌዯጊዮርጊስ 

የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ፔሬዙዯንት 

 

 

 

የሚንስትሮች ምክርቤት ዯንብ ቁጥር 403/2009 

ብሓራዊ የስነ-ሌክ አገሌግልቶች ክፌያ ተመን ሇመወሰን የወጣ የሚኒስትሮች ምክርቤት 

ዯንብ 

የሚንስትሮች ምክር ቤት የኢትዮጲያ ፋዳራሊዊ  ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ አስፇፃሚ 

አካሊትን ስሌጣንና ተግባር ሇመወሰን በወጣው አዋጅ 916/2009 አንቀጽ 5 እና  በኢትዮጵያ 

ፋዳራሊዊ ዱሞክራያዊ ሪፏብሉክ መንግስት የፊይናስ አስተዲዯር አዋጅ ቁጥር 648/2001 

አንቀጽ 17(1) እና ብሓራዊ  የስነ-ሌክ ኢንስቲትዩትን ሇማቋቋም በወጣው የሚንስትሮች 

ምክር ቤት ዯንብ ቁጥር 194/2003 አንቀጽ 6(180 መሰረት ይህን ዯንብ አውጥቷሌ፡፡ 

1. አጭር ርዕስ 

ይህ ዯንብ “ብሓራዊ የስነ-ሌክ አገሌግልት ክፌያ ተመን የሚኒስትሮች ምክር ቤት ዯንብ 

ቁጥር 403/2009” ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡ 

2. ትርጓሜ 

የቃለ አገባብ ላሊ ትርጉም የሚያሰጠው ካሌሆነ በስተቀር በዙህ ዯንብ ውስጥ 

1. “ዯንብ” ማሌት ብሓራዊ የስነ ሌክ ኢንስቲትዩት ማቋቋሚያ የሚንስቲሮች ምክር ቤት 

ዯንብ ቁጥር 194/2003ነው፡፡ 

2. “አክሪዱቴሽን” ማሇት የካሉብሬሽን ሊብራቶሪ፤ፌተሻ ሊብራቶሪ፣ ሰርተፉኬሽን እና 

ኢንስፓክሽን ተግባር የሚያከናውን ዴርጅት ብቃት ያሇው መሆኑን በሚመሇከት 

የሚሰጥ ምስክርነት ነው፡፡ 

3. በዯንብ የተቀሱት ትርጓሜዎች ሇዙህም ዯንብ ተፇፃሚ ይሆናለ፡፡ 



የፌትህ ሚኒስቴር 
 

465 
 

3. ስሇ አገሌግልት ክፌያ 

ሇመሇኪያ መሳሪያዎች ካብሬሽን እና ሇስነ-ሌክ አገሌግልቶች፤ ሇስነ-ሌክ ርፌ ስሌጠናና 

ምክር አገሌግልቶች፤ ሇሳይንስ መሳሪያዎች ጥገና፤ ተከሊና ኮሚሽንግ አገሌግልቶች፤ 

ሇሳይንስ መሳሪያዎች ርፌ ስሌጠናና ምክር አገሌግልቶች፤ እንዱሁም ሇስ-ሌክና ሳይንስ 

መሳሪያዎች ርፌ ሙያ ብቃት ማረጋገጫ አገሌግልቶች ከዙህ ዯንብ ተመን መሰረት 

የአገሌግልት ክፌያ ይከፇሊ፡፡ 

4. ዯንቡ የሚያፀናበት ጊዛ 

ይህ ዯንብ በፋዳራሌ ነጋሪት ጋዛጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናሌ፡፡ 

 

አዱስ አበባ ግቦት 4 ቀን 2009 ዓ.ም 

ኃይሇማርያም ዯሳሇኝ 

የኢትዮጲያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራያዊ ሪፏብሉክ ጠቅሊይ ሚኒስትር 
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ሠንጠረዥ  1፡ የአገሌግልት ክፌያ ተመን 

ተ.ቁ የአገሌግልት አይነት የአገሌግልት 

ዋጋ (በብር) 

1 የሳይንስ መሳሪያዎች ጥገና  

 የህክምና መሳሪያዎች ጥገና 1253 

 የኒዩክላር መሳሪያዎች ጥገና 1624 

 ኤላክትሮ ፌተሻ መሳሪያዎች ጥገና 1303 

 የሌኬትና ፌተሻ መሳሪያዎች ጥገና 1279 

2 የሳይንስ መሳሪያዎች ተከሊና ኮሚሽንግ  

 የህክምና መሳሪያዎች ተከሊና ኮሚሽኒንግ  2074 

 የኒዩክላር መሳሪያዎች ተከሊና ኮሚሽኒንግ 2600 

 ኤላክትሮ ሜካኒካሌ መሳሪያዎች ተከሊና ኮሚሽኒንግ  2168 

 የሌኬትና ፌተሻ መሳሪያዎች ተከሊና ኮሚሽኒንግ 2089 

3 የህክምናና የሳይንስ መሳሪያዎች ጥገናና ኮሚሽኒንግ የሙያ ብቃት 

ማረጋገጫ አገሌግልት 

 

 የህክምና መሳሪያዎች ተከሊ፣ ኮሚሽኒንግ የሙያ ብቃት ማረጋገጫ 

አገሌግልት 

958 

 የሳይንስ መሳሪያዎች ተከሊ፤ኮሚሽኒንግ እና ጥገና የሙያ ብቃት 

ማረጋገጫ አገሌግልት 

958 

4 የሳይንስ መሳሪያዎች ስሌጠና  

 የህክምና መሳሪዎች ስሌጠና 2689 
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 የኒዮክላር መሳሪዎች ስሌጠና 2760 

 ኤላክትሮ ሜካኒካሌ መሳሪያዎች ስሌጠና  2729 

 የሌኬትና ፌተሻ መሳሪያዎች ስሌጠና 2708 

5 የሳይንስ መሳሪያዎች  ምክር  

 የህክምና መሳሪያዎች ምክር  2019 

 የኒዩክላር መሳሪያዎች ምክር 2090 

 ኤላክትሮ መካኒካ መሳሪያዎች ምክር 2059 

 የሌኬት ፌተሻ መሳሪያዎች ምክር 2038 

 

 

ተ.ቁ የአገሌግልት አይነት የአገሌግልት 

ዋጋ (በብር) 

6 የሳይንሳዊ መሳሪያዎች ስሌጠናና ምክር ርፌ የሙያ ብቃት 

ማረጋገጫ 

 

 የሳይንሳዊ፤ የቁጥጥር እና የትክክሇኛነት ማረጋገጫ መገሌገያዎች 

ጅምሊ ንግዴ የሙያ ብቃት ማረጋገጫ 

924 

 ከህክምና ውጪ የሆኑ የሊብራቶር ዕቃዎች ጅምሊ ንግዴ የሙያ ብቃት 

ማረጋገጫ አገሌግልት 

924 

 የሳይንሳዊ፤ የቁጥጥር እና የትክክሇኛነት ማረጋገጫ መገሌገያዎች 

ችርቻሮ ንግዴ የሙያ ብቃት ማረጋገጫ አገሌግልት 

924 

 ከህክምና ውጪ የሆኑ የሊብራቶር ዕቃዎች ችርቻሮ ንግዴ የሙያ 924 
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ብቃት ማረጋገጫ አገሌግልት 

 የሳይንሳዊ፤ የቁጥጥር እና የትክክሇኛነት ማረጋገጫ መገሌገያዎች 

አስመጪዎች  የሙያ ብቃት ማረጋገጫ አገሌግልት 

924 

 ከህክምና ውጪ የሆኑ የሊብራቶር ዕቃዎች አስመጪ የሙያ ብቃት 

ማረጋገጫ አገሌግልት 

924 

 የሳይንሳዊ፤ የቁጥጥር እና የትክክሇኛነት ማረጋገጫ መገሌገያዎች ሊኪ  

የሙያ ብቃት ማረጋገጫ አገሌግልት 

924 

 ከህክምና ውጪ የሆኑ የሊብራቶር ዕቃዎች ሊኪ የሙያ ብቃት 

ማረጋገጫ አገሌግልት 

924 

 በሳይንስ መሳሪያዎች መረጣ፤ ተከሊ፤ ጥገናና አወጋዴ ዘሪያ የማማከር 

አገሌግልት የሙያ ብቃት ማረጋገጫ አገሌግልት 

924 

7 የመሇኪያ መሳሪያዎች ካሉብሬሽን አገሌግልት  

 የሃይሌ መሇኪያ መሳሪያዎች ካሉብሬሽን  

 የግንባታ እቃዎች ጭምቀት መጠን/ጥንካሬ መፇተሻ መሳሪያ ከ 0 

እስከ 3000 ኪ.ኒውተን ሇ10 የንጽጽር ነጥቦች፡፡ 

807 

 የግንባታ እቃዎች ያሇመበጠስ መጠን/ጥንካሬ መፇተሻ መሳሪያ ከ 0 

እስከ 1000 ኪ.ኒውተን ሇ10 የንጽጽር ነጥቦች፡፡ 

807 

 ሁሇገብ የተሇያዩ የግንባታና የጨርቃጨርቅ ግብዓቶች እና ውጤቶች 

የጥንሬ መፇተሻ መሳሪያ 1000 ኪ.ኒውተን ሇ10ንጽጽር ነጥቦች፤ 

1595 

 የአፇር የጥንካሬ/የመሸከም አቅም፣ ያሇመንሸራተት…..ወተ መፇተሻ 

መሳሪያ ከ 0 እስከ 500ኪ.ኒውተን ሇ10ንጽጽር ነጥቦች፤ 

807 

 የአስፒሌት ጥንካሬ መፇተሻ መሳሪ ከ 0 እስከ 500 ኪ.ኒውተን ሇ 10 807 
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የንጽጽር ነጥቦች 

 የሃይሌና ክብዯት መፇተሻ ከ 0 እስከ 5000 ኪ.ኒውተን ሇ10 የንጽጽር 

ነጥቦች  

807 

 የግፉት መሇኪያ መሳሪያዎች ካሉብሬሽን  

 የግፉት መሇኪያ ጌጆች/አመሌካቾ (በይት የሚሰራ) ከ 0 እስከ 1200 

ባር፣ ሇ10 የንጽጽር ነጥቦች (ከስታንዴራዴ የግፉት መሇኪያ ጌጅ ጋር 

በማነጻጸር) 

903 

ተ.ቁ የአገሌግልት አይነት የአገሌግልት 

ዋጋ (በብር) 

 የግፉት መሇኪያ ጌጆች/አመሌካቾ (በአየር የሚሰራ) ከ 0 እስከ 140 

ባር፣ ሇ10 የንጽጽር ነጥቦች (ከስታንዴራዴ የግፉት መሇኪያ ጌጅ ጋር 

በማነጻጸር) 

903 

 ባሮ ሜትር/የአየር ግፉት መሊኪያ ከ 40 እስከ 1100 ሄ.ፒካሌ ሇ10 

የንጽጽር ነጥቦች 

999 

 የእፌጋ መሇኪያ መሳሪያዎች ካሉብሬሽን  346 

 ሀይዴሮ ሜትር 600 እስከ 200 ኪ.ግ/ሜ 3፤10 የካብሬሽን ነጥቦች 346 

 የግለኮስ/ስኳር እፌጋት መጠን መሇኪያ ሇ 10የንጽጽር ነጥቦች 346 

 የእፌጋት መጠን መሇኪያ   

 የሱክሮስ/ስኳር እፌጋት መተን መሇኪያ 346 

 የአሌኮሌ እፌጋት መጠን መሇኪያ 346 

 ባዮሜ ሜትር 346 
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 የይት መሇኪያ መሳሪያዎች ካሉብሬሽን  

 የሊብራቶሪ ጥቃትን የይት መሇኪያ /ማይክ ፒይፓት/ ከ10 ማይክሮ 

ሉትር እስከ 2 ሚሉ ሉትር ሇ5 የንጽጽር ነጥቦች 

307 

 የሊብራቶሪ ጥቃትን የይት መሇኪያ /ማይክ ፒይፓት/ ከ20 ማይክሮ 

ሉትር እስከ 2 ሚሉ ሉትር ሇ5 የንጽጽር ነጥቦች 

307 

 ከብረት የተሰራ የይት መሇኪያ ባሇ 20 ሉትር 480 

 ከብረት የተሰራ የይት መሇኪያ ባሇ 50 ሉትር እስከ 3000 ሉትር ሇ 

5 ንጽጽር ነጥቦች 

576 

 የመሬት ውስጥ ተቀባሪ የፇሳሽ ማጠራቀሚያ በርሜሌ ከ 3000ሉትር 

በሊይ  

4992 

 የፇሳሽ/ ውሃ፤ነዲጅ፤ይት…..ቆጣሪ 499 

 የሚዚን ካሉብሬሽን  

 ባሇ ነጠሊ የመመን አቅም ከ 0 እስከ 100 ኪ.ግ ሇ 5 የንጽጽር 

ነጥቦች 

403 

 ባሇ ከአንዴ በሊይ የመመን አቅም ከ0 እስከ 100ኪ.ግ ሇ8 የንጽጽር 

ነጥቦች 

403 

 ባሇ ከአንዴ በሊይ የመመን አቅም ከ0 እስከ 100ኪ.ግ ሇ10 የንጽጽር 

ነጥቦች 

403 

 የክብዯት ማነጻጸሪያዎች ካሉብሬሽን   

 በአሇም አቀፌ የሚዚንና መስፇሪያ ዯረጃ (OIML F2) የሆነ የክብዯት 

ማነጻጸሪያ ከ 1ሚ.ግ. እስከ 10ኪ.ግ 

998 

 በአሇም አቀፌ የሚዚንና መስፇሪያ ዯረጃ (OIML M2) የሆነ የክብዯት 845 
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ማነጻጸሪያ ከ 1ሚ.ግ. እስከ 10ኪ.ግ 

 ነጠሊ የክብዯት ማነጻጻሪያ 96 

ተ.ቁ የአገሌግልት አይነት የአገሌግልት 

ዋጋ (በብር) 

 ክብዯት መጠናቸውን ያሌተወሰነ የክብዯት ማነጻጸሪያ 96 

 የርዜመት መሇኪያ መሳሪያዎች ካሉብሬሽን አገሌግልት   

 የርዜመት ማነጻጸሪያ/መሇኪያ መሳሪያዎች 462 

 የብረት ማስመሪያ፣ሜትር፣ነዲጅ መጠን መሇኪያ ባሇሜትር ንግ 308 

 የሙቀትና ኬሚካ መሇኪያ መሳሪያዎች ካሉብሬሽን  

 የፏሊቲነም ሬዙስታንስ የሙቀት መሇኪያ መሳሪያ ካሉብሬሽን 

(ከስታንዲርዴ ፔሊቲነም ሪዙዜታንስ ቴርሞሜትር ጋ በማነጻጸር) 

999 

 የባሇ ገመዴ /ቴርሞ ካፔሌ/የሙቀት መሇኪያ መሳሪያ/ ቴርሞ ሜትር 

ካሉብሬሽን (ከስታንዲርዴ /ቴርሞ ካፔሌ ጋር በማነጻጸር/ 

999 

 የተወሰነ የሙቀት መጠን ማስጠበቂያ መሳሪያዎች /የሙቀት 

ቻንምበር/ 

599 

 የተወሰነ የሙቀት መተን ማጠበቂያ መሳሪያዎች /የሙቀት 

ቻንምበር/(አውቶክላቭ) 

599 

 የክሉኒክ ቴርሞሜትሮች 447 

 በጨረር የሚሰራ ቴርሞሜትች 599 

 የእዜርእት የእርጥበት መሇኪያ መሳሪያ 599 

 የወበቅ መጠን መሇኪያ መሳሪያ 599 
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 የኤላክትሮኒክ ጊዛና ዴግግሞሽ ካሉብሬሽን  

 ኤሲ ቮሌት ሜትር , ከ 0 እስከ 1000 ቮሌት 576 

 ዱስ ቮሌት ሜትር , ከ 0 እስከ 1000 ቮሌት 432 

 ኤ ኤም ሜትር , ከ 0 እስከ  20 አምፓር 350 

 ኦ ኤች ሜትር , ከ 0 እስከ 1.1 ጊጋ ኦም 350 

 ዱኬዴ ሬዙዜስተር , ከ 0 እስከ  1.1 ሜጋ ኦም 468 

 ኢንሱላሽን ቴስተር , ከ 0 እስከ 1.1 ሜጋ ኦም 360 

 ክሊምፔ ሜትር 360 

 መሌቲ ሜትር  700 

 ፒወር  ሰፔሊይ 360 

 ፌሪኩንሲ ካውንተር 1498 

 

ተ.ቁ የአገሌግልት አይነት የአገሌግልት 

ዋጋ (በብር) 

 የኬሚካሌ ስነ-ሌክ 641 

9 የስነ-ሌክ ስሌጠና አገሌግልት  

 የስነ-ሌክ ስሌጠና (በ 1 ሰው) 2544 

10 የስነ-ሌ ምክር አገሌግልት  

 የስ- ሌክ ምክር(በ 1 ዴርጅት) 1865 

11 የሙያ ብቃት ማረጋገጫ  
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 የግብይት መሇኪያ መሳሪያዎችን መፇብረክ የሙያ ብቃ ማረጋገጫ 

አገሌግልት  

933 

 ሇኢንደስትሪ ሂዯት ቁጥጥር ከሚያገሇግለ መሳሪያዎች በስተቀር 

ሇመሇኪያ፤ሇማረጋገጫ፤ሇፌተሻ ሇናቪጌት ማዴረጊያና ሇላልች 

ጉዲዮች የሚሇው መሳሪያዎችና እቃዎችን መፇብረክ የሙያ ብቃት 

ማረጋገጫ አገሌግልት 

933 

 ሇኢንደስትሪ ሂዯት መቆጣጠሪያ መሳሪያዎች መፇብረክ የሙያ 

ብቃት ማረጋገጫ አገሌግልት 

933 

 ላልች ላሊ ቦታ ያሌተጠቀሱ የህክምና መገሌገያዎች እና 

መሳሪያዎች፤ ሇመሇኪያ፤ ሇማረጋገጫ፤ ሇፌተሻ ሇናቪጌት ማዴረጊያና 

ሇላልች ጉዲዮች የሚውለ መሳሪያዎችን መፇብረክ /ከዕይታ 

መሳሪያዎች በስተቀር/ የሙያ ብቃት ማረጋገጫ አገሌግልት  

933 

 በስነ-ሌክ ዘሪያ የማማከር አገሌግልት 933 
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ዯንብ ቁጥር 190/2002 

የፊይናንስ አስተዲዯር የሚኒስትሮች ምክር ቤት ዯንብ 

የሚኒስትሮች ምክር ቤት የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዳሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ አስፇጻሚ አካሊትን 

ሥሌጣንና ተግባር ሇመወሰን በወጣው አዋጅ ቁጥር 471/1998 (እንዯተሻሻሇ) አንቀጽ 5 እና 

የኢትዮጵያ ፋዳራሌ መንግሥት የፊይናንስ አስተዲዯር አዋጅ ቁጥር 648/2001 አንቀፅ 75 

መሠረት ይህን ዯንብ አውጥቷሌ። 

ክፌሌ አንዴ 

ጠቅሊሊ 

1. አጭር ርእስ 

ይህ ዯንብ “የፊይናንስ አስተዲዯር የሚኒስትሮች ምክር ቤት ዯንብ ቁጥር 190/2002” 

ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡ 

2. ትርጓሜ 

የቃለ አገባብ ላሊ ትርጉም የሚያሰጠው እስካሌሆነ ዴረስ በዙህ ዯንብ ውስጥ፡- 

1. “የቅዴሚያ ክፌያ” ማሇት የዋጋ ሌውውጥ ያሌተዯረገበት እና ተቀባዩ ከተወሰነ ጊዛ 

በኋሊ የሚያወራርዯው ክፌያ ሲሆን ውሌን መሠረት በማዴረግ በውለ የተመሇከተው 

ግዳታ ከመጠናቀቁ በፉት በየዯረጃው የሚዯረግን ክፌያ አይጨምርም፡፡ 

2. “የካፑታሌ ወጪ” ማሇት፤ 

ሀ/ መንገድችን፣ ሔንጻዎችን ወይም ላልች ግንባታዎችን ሳይጨምር መሬትን 

 ሇመያዜ፣ መሌሶ ሇመያዜ፣ ሇማሻሻሌ ወይም ሇማጋጀት፤ 

ሇ/ መንገድችን፣ ሔንጻዎችን ወይም ላልች ግንባታዎችን ሇመያዜ፣ ሇመሥራት፣ 

 ሇማጋጀት፤ ወይም ሇማሻሻሌ፤ 

ሏ/ ተንቀሳቃሽ ወይም የማይንቀሣቀሱ ኘሊንቶችን፣ መሣሪያዎችን፣ 

መገሌገያዎችን፣  ተሽከርካሪዎችን፣ መርከቦችን፣ አውሮፔሊኖችን እና የመሳሰለትን 

ሇመያዜ፣  ሇመትከሌ ወይም ሇመተካት፤ 

መ/ በዙህ ንዐስ አንቀፅ ከፉዯሌ ተራ (ሀ) እስከ (ሏ) የተረሩትን ሇመፇፀም 

ወይም  የኢንቨስትመንት ሥራዎችን ሇመያዜ ሇተዯረገ ወይም ሇሚዯረግ ወጪ 
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 እንዱውሌ ሇማናቸውም ሰው የቅዴሚያ ክፌያ ዕርዲታ ወይም ላሊ ዓይነት 

 የገንብ ዴጋፌ መስጠት፤ 

ሠ/ የሔግ ሰውነት በተሰጣቸው የንግዴ ዴርጅቶች ውስጥ የአክሲዮን ዴርሻ ካፑታሌ 

 ወይም የብዴር ካፑታሌ በባሇቤትነት ሇመያዜ፤ 

ረ/ ሇጥናትና ምርምር፤ 

ሰ/ ሇአቅም ግንባታ ሥሌጠና፤ ወይም 

ሸ/ በዙህ ንዐስ አንቀፅ ከዙህ በሊይ ከተረሩት ጋር ሇተያያ የምክር አገሌግልት 

 የተዯረገ ወጪ ነው፤ 

3. “ዕዲን ማስተሊሇፌ” ማሇት ዕዲን የመክፇሌ ኃሊፉነትን ከአንዴ ሰው፣ ዴርጅት 

ወይም አገር ወዯ ላሊ ማስተሊሇፌ ሲሆን በባሇዕዲዎች ወይም በባሇገንቦች መካከሌ 

የሚዯረገውን ማስተሊሇፌ የሚመሇከት ሉሆን ይችሊሌ፤ 

4. “የዕቃና የአገሌግልት ዋጋ” ማሇት ሇዕቃ አቅርቦት፣ አገሌግልት ሇማግኘት እና 

በመገሌገያዎች ሇመጠቀም ተጠቃሚዎች ሇመንግሥት መሥሪያ ቤቶች 

የሚያዯርጉት ክፌያ ሲሆን መቀጫን አይጨምርም፤ 

5. “የማክሮ-ኢኮኖሚና ፉስካሌ ማዕቀፌ” ማሇት የመንግሥት ሀብት በመካከሇኛ መን 

ዕቅዴ እንዱመራና የሚመዯበውም ዓመታዊ በጀት የተረጋጋ የማክሮ-ኢኮኖሚ 

ከማስፇፀም ዓሊማ ጋር የተጣጣመ እንዱሆን ሇማዴረግ ሇሚወሰን የበጀት ጣሪያ 

መነሻ የሆነ በማክሮ-ኢኮኖሚ ታሳቢዎች ሊይ የተመሠረተ በየዓመቱ የሚስተካከሌ 

የ3 ዓመት የመንግሥት ገቢና ወጪ ግምት ሲሆን፣ የሚከተለትን ይጨምራሌ፡- 

ሀ/ ፀንቶ ባሇው የግብር ማስከፇያ ምጣኔ መሠረት ይሰበስባሌ ተብል የታሰበውን 

 የመንግሥት ታክስ ገቢ፤  

ሇ/ የፕሉሲ ሇውጥ ባሌተዯረገበት ሁኔታ በሚሠራ የገቢ ዕቅዴ ታክስ ካሌሆኑ 

 የመንግሥት ገቢዎች /ከመንግሥት የሌማት ሥራ ዴርጅቶች የቀጠ ትርፌ፣ 

 ከክፌያዎች፣ ከተጠቃሚዎች ከሚሰበሰብ ዋጋ ወ..ተ/ ይሰበሰባሌ ተብል 

 የታሰበውን ገቢ፤ 

ሏ/ ከፌ ያሇ የግብር ምጣኔ በመጣሌ፣ የተሇየ የግብር ሥርዓት በመርጋት ወይም 

 በግብር አሰባሰብ ረገዴ የተቋም ወይም የአስተዲዯር መዋቅር ማሻሻያ በማዴረግ 

 በተጨማሪነት ሉሰበሰብ የሚችሇውን የታክስ ገቢ ግምት፤ 
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መ/ በመንግሥት  የሌማት ሥራ ዴርጅቶች የፕሉሲ ማዕቀፌ፣ በመንግሥት ክፌሇ 

 ኢኮኖሚ የዋጋ ትመና ፕሉሲ፣ በማህበራዊ አገሌግልቶች ክፌያዎች ሊይ ሇውጥ 

 በመዯረጉ ምክንያት ይገኛሌ ተብል የሚታሰበውን ተጨመረ ገቢ፤ 

ሠ/ ከአገር ውስጥ እና ከውጭ አገር ምንጮች በብዴር እና በእርዲታ ሉገኝ 

ይችሊሌ  ተብል የሚታሰበውን ገቢ፤ 

ረ/ የመዯበኛ እና የካፑታሌ ወጪን ግምት፣ 

ሰ/ ሇብሓራዊ ክሌሊዊ መንግሥታት የሚዯረገው ጥቅሌ የበጀት ዴጋፌ ወጪ 

ግምት፤ እና 

ሸ/ የፋዳራሌ መንግሥትን የበጀት ጉዴሇት እና የበጀት ጉዴሇት አሸፊፇን 

ግምት፡፡ 

6. “የሚተሊሇፌ የገንብ ሰነዴ” ማሇት በፉርማ ወይም ያሇፉርማ ከአንዴ ሰው ወዯ ላሊ 

በመተሊሇፈ ምክንያት ሇተሊሇፇሇት ሰው የባሇቤትነት መብት የሚያስገኝ የገንብ 

ሰነዴ ነው፤ 

7. “የዋስትና መያዣ” ማሇት፡- 

ሀ/ የሏዋሊ ሰነዴ ሆኖ፡- 

i. ሇሚኒስቴሩ የሚከፇሌ፣ እና  

ii. በታወቀ የገንብ ተቋም የተረጋገጠ ወይም በታወቀው የገንብ ተቋም በራሱ 

ስም የወጣ፣ 

ሇ/ በመንግሥት ዋስትና የተሰጠበት ቦንዴ፣ ወይም 

ሏ/ በመንግሥት መሥሪያ ቤት ተቀባይነት ሉኖረው የሚችሌ እና በሚኒስቴሩ  

 የፀዯቀ ላሊ ተመሣሣይ ዋስትና ነው፤ 

8. “አዋጅ” ማሇት የፋዳራሌ መንግሥት የፊይናንስ አስተዲዯር አዋጅ ቁጥር 

648/2001 ነው፤ 

9. “መዜገብ” ማሇት በሰነዴ ወይም በኢላክትሮኒክስ ዳ አማካኝነት የሚያዜ መረጃ 

ነው፤ 

10. በአዋጁ ትርጉም የተሰጣቸው እና በዙህ ዯንብ ውስጥ ጥቅም ሊይ የዋለ ቃሊትና 

ሏረጎች በአዋጁ የተሰጣቸውን ትርጉም ይይዚለ። 

ክፌሌ ሁሇት 

በጀት 
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3. መርህ 

1. የመንግሥት በጀት በዕቅዴ ሊይ የተመሠረተ መሆን አሇበት፡፡ 

2. የመንግሥት በጀት የሚጋጀው የማክሮ-ኢኮኖሚና የፉስካሌ ማዕቀፌን መሠረት 

በማዴረግ ይሆናሌ፡፡ 

3. የመካከሇኛ መን የሌማት ዕቅዴ በመንግሥት መሥሪያ ቤቶች የበሊይ ኃሊፉዎች 

መጋጀት ይኖርበታሌ። 

4. የገቢ እና የወጪ በጀት ግምት የሚጋጀው ሇተከታዩ የበጀት ዓመት መሆን 

አሇበት፡፡ 

5. ማናቸውም የካፑታሌ ወጪ በማክሮ-ኢኮኖሚ እና በፉስካሌ ማዕቀፌ ውስጥ 

ሇየክፌሇ ኢኮኖሚው ከተመሇከተው ጣሪያ በሊይ ሉሆን አይችሌም። 

6. በካፑታሌ በጀት ውስጥ ሇክፌሇ ኢኮኖሚዎች የሚሰጠው ቀዯምትነት የሚወሰነው 

በማክሮ-ኢኮኖሚ እና በፉስካሌ ማዕቀፌ የተመሇከተውን ቀዯምትነት መሠረት 

በማዴረግ ይሆናሌ፡፡ 

7. በገቢው መጠቀም እንዱችሌ የተፇቀዯሇት የመንግሥት መሥሪያ ቤት ቢኖር፣ የዙህ 

ዓይነቱ ገቢ ሇመሥሪያ ቤቱ በተፇቀዯው የገቢ እንዱሁም የወጪ በጀት ዴምር 

ውስጥ መጠቃሇሌ ይኖርበታሌ፣ ሆኖም ግን የተጣራ ሂሣብን ማሳየት አይፇቀዴም። 

4. የበጀት ዜግጅትና አቀራረብ  

1. የበጀት ግምት የሚጋጀው በሚኒስትሮች ምክር ቤት በሚፀዴቀው የማክሮ-

ኢኮኖሚና ፉስካሌ ማዕቀፌ መነሻ ሚኒስቴሩ በዓመታዊው የበጀት ጥሪ ዯብዲቤ 

የሚያስታውቀውን ጣሪያ እና የበጀት አቀራረብ ሥርዓት መሠረት በማዴረግ 

ይሆናሌ፡፡ 

2. የመዯበኛ ወጪ የበጀት ግምት የመኑን የመጀመሪያውን ግማሽ ዓመት በጀት 

ጊዛያዊ ሪፕርት እንዱሁም ያሇፇውን ዓመት የበጀት አፇጻጸም የሚያጠቃሌሌ 

ሉሆን ይገባሌ፡፡ 

3. የመዯበኛ እና የካፑታሌ ወጪ በጀት ግምቶች በመንግሥት መሥሪያ ቤት የበሊይ 

ኃሊፉዎች መፇረም አሇባቸው። 

4. ታክስ ነክ ከሆኑ የገቢ ምንጮች የሚሰበሰበው ገቢ በጀት ግምት በሚኒስቴሩ 

የሚጋጅ ይሆናሌ። 
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5. ታክስ ነክ ካሌሆኑ የገቢ ምንጮች የሚገኘው የገቢ በጀት ግምት ኃሊፉነቱ 

በተሰጠው የመንግሥት መሥሪያ ቤት የበሊይ ኃሊፉ ተጋጅቶ ሇሚኒስቴሩ መቅረብ 

አሇበት፡፡ 

6. የካፑታሌና የመዯበኛ ወጪ የበጀት ግምት ሇግምገማ፣ አስፇሊጊ በሚሆንበት ጊዛም 

እንዯገና እንዱታይ ሇማዴረግ እና ሇማጠቃሇያ ሥራዎች ሇሚኒስቴሩ መቅረብ 

አሇበት፡፡ 

7. የበጀት ግምት ከውጭ አገር የሚገኘውን ብዴር እንዱሁም ማናቸውም የመንግሥት 

መሥሪያ ቤት በተከታዩ የበጀት ዓመት በጥሬ ገንብና በዓይነት አገኛሇሁ ብል 

የሚጠብቀውን እርዲታ ግምት፣ በዓይነት የሚገኘውን እርዲታ ዓይነት፣ በገንብ 

ያወጣሌ ተብል የሚገመተውን ዋጋ ከተሟሊ ዜርዜር ጋር የሚይዜ መሆን አሇበት፡፡ 

5. የበጀት ግምትን ስሇማጽዯቅ 

1. የበጀቱ ግምት ከተገመገመ እና አስፇሊጊ የሆነው ማጣራት ከተከናወነ እንዱሁም 

ከመንግሥት መሥሪያ ቤቶች የበሊይ ኃሊፉዎች ጋር የሚዯረገው ውይይት 

ከተጠናቀቀ በኋሊ ሚኒስትሩ የተጠቃሇሇው የመዯበኛ እና የካፑታሌ ወጪ በጀት 

ግምት ታይቶ እንዱዯገፌ ሇሚኒስትሮች ምክር ቤት ያቀርባሌ፡፡ 

2. በሚኒስትሮች ምክር ቤት የተዯገፇው የበጀት ግምት ሇሔዜብ ተወካዮች ምክር ቤት 

ይቀርባሌ፡፡  

3. ሚኒስትሩ በሔዜብ ተወካዮች ምክር ቤት የፀዯቀውን በጀት የመንግሥት መሥሪያ 

ቤቶች የበሊይ ኃሊፉዎች እንዱያውቁ ያዯርጋሌ፡፡ 

6. የበጀት ጊዛ ሰላዲ 

ሚኒስትሩ የበጀት የጊዛ ሰላዲን የሚወስን መመሪያ ያወጣሌ። 

7. ሌዩ ስሌጣን 

ማናቸውም የመንግሥት መሥሪያ ቤት ሚኒስትሩ በዙህ ዯንብ አንቀጽ 6 መሠረት 

በሚወስነው የጊዛ ሠላዲ የበጀቱን ግምት ካሊቀረበ ሚኒስትሩ የራሱን ሌዩ ሥሌጣን 

በመጠቀም በበጀቱ ግምት ውስጥ ምን መካተት እንዯሚገባው ይወሰናሌ፡፡ 

8. የበጀት ዜውውር 

1. ሚኒስትሩ በፀዯቀ የመንግሥት መሥሪያ ቤት የአዯረጃጀት ሇውጥ ምክንያት ወይም 

ሇመንግሥት ዓሊማዎች ግብ መዴረስ አስፇሊጊ ሆኖ ሲያገኘው ከመዯበኛ ወዯ 

ካፑታሌ በጀት ዜውውር እንዱዯረግ ሉፇቅዴ ይችሊሌ፡፡ 
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2. ከላልች መዯበኛ ወጪዎች በጀት ወዯ ዯመወዜ፣ ሇሠራተኛ ወዯሚከፇሌ የአጭር 

ጊዛ የጉሌበት ወይም የአገሌግልት ዋጋ ወይም ወዯ አበሌ የበጀት ዜውውር 

ሉዯረግ የሚችሇው ሇሚኒስትሩ ቀርቦ ሲፇቀዴ ይሆናሌ፡፡ 

3. አንዴ የመንግሥት መሥሪያ ቤት የተፇቀዯሇትን በጀት የማይጠቀምበት ሆኖ 

በሚገኝበት ጊዛ ወዯ ላሊ የመንግሥት መሥሪያ ቤት ማዋወር እንዱቻሌ 

ሚኒስትሩ የበጀት አፇፃፀምን መከታተሌ የሚያስችሌ ሥርዓት ይረጋሌ፣ ዜውውሩ 

የሚፇፀምበትን ሁኔታ የሚወስን መመሪያ ያወጣሌ፡፡ 

4. ሚኒስትሩ በአዋጁ አንቀጽ 24 የተሰጠውን በጀት የማዋወር ሥሌጣን በሙለ 

ወይም በከፉሌ ሇመንግሥት መሥሪያ ቤቶች የበሊይ ኃሊፉዎች ሉሰጥ ይችሊሌ፡፡ 

ዜርዜር አፇፃፀሙ በመመሪያ ይወሰናሌ፡፡ 

9. የበጀት ቁጥጥር 

1. የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች የበሊይ ኃሊፉዎች ከሚኒስትሩ በሚተሊሇፇው መመሪያ 

መሠረት ሇእያንዲንደ የበጀት ርዕስ፣ ንዐስ ርዕስ እና ሇእያንዲንደ የካፑታሌ 

ኘሮጀክት የተፇቀዯውን ዜውውር እና ዴሌዴሌ የሚያሳይ የበጀት መዜገብ መያዜ 

አሇባቸው። 

2. የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች የበሊይ ኃሊፉዎች በሚኒስትሩ በሚተሊሇፌ መመሪያ 

መሠረት መንግሥት በበጀት ሊይ በማዕከሊዊነት ቁጥጥር ማዴረግ የሚያስችሇውን 

መረጃ መስጠት አሇባቸው። 

10. ተጨማሪ በጀት 

1. የተጨማሪ በጀት ጥያቄ ማቅረብ አስፇሊጊ ሆኖ ሲገኝ ጥያቄው ሚኒስትሩ 

የሚያወጣውን መመሪያ መሠረት በማዴረግ ተጋጅቶ ሇሚኒስትሩ ይቀርባሌ፡፡ 

2. ሚኒስትሩ በአዋጁ የተቀመጠውን የበጀት ማስፀዯቅና ማሳወቅ ሥርዓት ተከትል 

ተጨማሪ በጀትን ያስፀዴቃሌ፤ ሥራ ሊይ እንዱውሌ ያዯርጋሌ፡፡ 

11. የበጀት ዜውውር አፇጻጸም 

ማናቸውም የበጀት ዜውውር የሚጠይቅ ወይም በተሰጠው ውክሌና መሠረት ዜውውር 

የሚፇጽም የመንግሥት መሥሪያ ቤት ሚኒስትሩ በሚያወጣው መመሪያ መሠረት 

የበጀት መጠየቂያና መፌቀጃ ቅጾችን በበቂ ቅጂ መሙሊት አሇበት፡፡ 

ክፌሌ ሦስት 

የመንግስት ገንብ ክፌያ 
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12. ክፌያና ወጪ 

የመንግሥት ገንብ ክፌያ ሉፇጸም ወይም ወጪ ሉዯረግ የሚችሇው የተፇቀዯ በጀት 

ሲኖር ብቻ ነው፡፡ 

13. የመንግስት ገንብ ወጪ ማዣ 

ተገቢው ማዣ ሳይሞሊ ማናቸውም የመንግሥት ገንብ ክፌያ ሉፇፀም ወይም ወጪ 

ሉዯረግ አይችሌም። ስሇሆነም የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች ሇሚያዯርጉት ወጪ ሁለ 

በሚኒስትሩ በሚወጣው መመሪያ መሠረት ማዣ መሙሊት አሇባቸው። 

14. ውክሌና ስሇተሰጣቸው ሰዎች ዜርዜር 

1. እያንዲንደ የመንግሥት መሥሪያ ቤት የበሊይ ኃሊፉ በዙህ ዯንብ 

የተመሇከቱትን ሰነድች እንዱፇርሙ ውክሌና የተሰጣቸውን ኃሊፉዎችና ሠራተኞች 

ስም ዜርዜር ማጋጀትና መያዜ አሇበት፡፡ 

2. እንዱህ ያሇው የስም ዜርዜር ሇመሥሪያ ቤቱ ሂሣብ ኃሊፉ፣ ሇውስጥ ኦዱት 

ኃሊፉ፣ እና ሇሚኒስቴሩ መተሊሇፌ አሇበት፡፡ 

15. የጥሬ ገንብ አስተዲዯር 

1. የጥሬ ገንብ አስተዲዯር የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች የሥራ 

ፔሮግራማቸውን ሇማስፇፀም የተመዯበሊቸውን የወጪ በጀት ሥራ ሊይ ሇማዋሌ 

የሚኖራቸውን የጥሬ ገንብ ፌሊጏት እና የመንግሥት ግምጃ ቤትን የጥሬ ገንብ 

ፌሰት መሠረት በማዴረግ የሂሳብ ሚዚን በዜቅተኛ መጠን እንዱቆይ ማዴረግ 

በሚያስችሌ ሁኔታ መመራት ይኖርበታሌ። 

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የተመሇከተውን ሥራ ሊይ ማዋሌ እንዱቻሌ 

የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች በዛሮ ሚዚን ሊይ የተመሠረተ የጥሬ ገንብ አስተዲዯር 

ሥርዓት እንዱከተለ ይዯረጋሌ። 

3. የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች የበሊይ ኃሊፉዎች በሦስት ወር ውስጥ 

የሚኖራቸውን የጥሬ ገንብ ፌሊጎት ዕቅዴ በየወሩ በመከፊፇሌ ሇሚኒስትሩ ማቅረብ 

አሇባቸው። 

4. በዙህ አንቀፅ በንዐስ አንቀጽ (3) በተገሇፀው እና ሚኒስቴሩ በሚያወጣው መመሪያ 

መሠረት የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች የጥሬ ገንብ ዕቅዴ ካሊቀረቡ ሚኒስቴሩ 

ባሇው መረጃ ሊይ በመመሥረት መጠኑን ይወስናሌ። 
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5. የጥሬ ገንብ ዕቅዴ የየወሩን የወጪ መጠን እንዱሁም ገንቡ የሚፇሇግበትን ጊዛ 

የሚያሳይ መሆን አሇበት፡፡ 

6. በዙህ አንቀፅ በንዐስ አንቀጽ (5) የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ ገቢ ሰብሳቢ 

የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች የየወሩን የገቢ ዕቅዴና ያሇፇውን ወር ገቢ አፇፃፀም 

ሇሚኒስትሩ ማቅረብ አሇባቸው፡፡ 

16. የመንግስትን ገንብ ስሇመክፇሌና ወጪ ስሇማዴረግ 

1. የመንግሥት ገንብ ክፌያ የሚፇፀመው ወይም ወጪ የሚዯረገው ገንቡን ክፌያው 

ወዯሚፇፀምሇት የመንግሥት መሥሪያ ቤት ወይም ወጪ ወዯሚዯረግሇት 

ባሇመብት የባንክ ሂሳብ በማስተሊሇፌ ይሆናሌ፡፡ 

2. በዙህ አንቀጽ በንዐስ አንቀጽ (1) የተመሇከተው ቢኖርም ወጪ በቼክ፣ በላተር አፌ 

ክሬዱት፣ ወይም በጥሬ ገንብ የሚፇፀምበት ሁኔታ ሚኒስቴሩ በሚያወጣው 

መመሪያ ይወሰናሌ፡፡ 

3. የመንግሥት ገንብ ክፌያ የሚፇፀመው የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች 

በሚያቀርቡት የጥሬ ገንብ ዕቅዴ መነሻ ሚኒስቴሩ በሚወስነው ጣሪያ መሠረት 

ይሆናሌ፡፡ 

17. በገንብ ያዝች እጅ ስሇሚቀመጥ የመንግስት ገንብ ዯህንነት 

ሚኒስትሩ በገንብ ያዦች እጅ የሚቀመጠው የመንግሥት ገንብ በተሇያየ ምክንያት 

በሚጠፊበት ጊዛ ገንቡን ሇመተካት የሚያስችሌ የመዴን ዋስትና የሚገባበትን 

ሥርዓት ያመቻቻሌ፡፡ 

ክፌሌ አራት 

የእቃና የአገሌግልት ዋጋ 

18. መርህ 

የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች የዕቃና የአገሌግልት ዋጋ ሌክ በሚወስኑበት ጊዛ 

የሚከተለትን መርሆዎች ከግምት ውስጥ ማስገባት ይኖርባቸዋሌ፡- 

1. ሇግብር ከፊዩ ኅብረተሰብ ፌትሀዊ ሇመሆን የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች 

ሇሚያቀርቡት አገሌግልት የሚያስፇሌገው የወጪ ጫና በአጠቃሊዩ የግብር 

ከፊይ ኅብረተሰብ ሊይ ከሚያርፌ ይሌቅ የአገሌግልቱ ቀጥተኛ ተጠቃሚ 

በሆነው የኀብረተሰብ ክፌሌ ሊይ የሚያርፌበትን መንገዴ መፇሇግ፤ እና/ወይም 
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2. የዕቃዎችና የአገሌግልቶች አቅርቦት የገበያ መር ሥርዓትን እንዱከተሌ 

በማዴረግ የሃብት አጠቃቀምን ብቃት ማሳዯግ፡፡  

19. የእቃና የአገሌግልትን አቅርቦትን ስሇማጥናት 

የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች የተቋቋሙበትን አዋጅ መሠረት በማዴረግ 

ከሚያከናውኗቸው ተግባራት ውስጥ ከተጠቃሚዎች የዕቃና የአገሌግልት ዋጋ 

ሇመጠየቅ የሚቻሌባቸውን ሇመሇየት በእንቅስቃሴዎቻቸው ሊይ ጥናት ማካሄዴ 

አሇባቸው። 

20. የእቃና የአገሌግልት ክፌያዎችን ሌክ የመወሰኛ መመኛዎች 

የመንግስት መስሪያ ቤቶች የእቃና የአገሌግልት ዋጋ ሌክ በሚወስኑበት ጊዛ 

የሚከተለትን ከግምት ውስጥ ማስገባት አሇባቸው፡-  

1. የዕቃና የአገሌግልት ወጪ፤ 

2. የዕቃና የአገሌግልት ዋጋ ገቢ በማመንጨት ረገዴ ያሇውን አቅም እንዱሁም 

ዋጋ በሚከፇሌበት እንቅስቃሴ እና በላልችም የመንግሥት ተግባራት ሊይ 

የሚኖረውን ውጤት፤  

3. ተጠቃሚዎች ከዕቃው ወይም ከአገሌግልቱ ጥራት እና ከዋጋው አንጻር 

ሇመክፇሌ ያሊቸውን ፇቃዯኝነት እና አቅም፤ እና  

4. ተጠቃሚዎች የዕቃዎች እና የአገሌግልቶች ጥራት እና ዋጋ አጥጋቢ 

ስሇመሆኑ ያሊቸውን አስተያየት፡፡ 

21. ማፅዯቅ 

1. የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች የበሊይ ኃሊፉዎች አዲዱስ ዋጋን እንዱሁም 

በነባር ክፌያዎች ሊይ የሚዯረግን ሇውጥ በሚመሇከት ያሊቸውን የውሣኔ ሀሳብ 

በሚኒስትሩ በኩሌ ሇሚኒስትሮች ምክር ቤት አቅርበው ማስፀዯቅ ይኖርባቸዋሌ። 

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የተዯነገገው ቢኖርም የመንግሥት መሥሪያ 

ቤቶች ሇኀብረተስቡ የሚያቀርቡት ዕቃና የሚሰጡት አገሌግልት በመዯበኝነት 

የሚከናወን ካሌሆነ ወይም ሇዕቃው እና ሇአገሌግልቱ የሚጠየቀው የተናጠሌ ዋጋ 

ከብር 50 (ሃምሳ ብር) የማይበሌጥ ከሆነ የክፌያው ሌክ በሚኒስትሩ ሉፀዴቅ 

ይችሊሌ፡፡ 

22. ማሳወቅ 
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የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች የፀዯቁ አዲዱስ የዕቃና የአገሌግልት ዋጋዎች እንዱሁም 

በነባር ዋጋዎች ሊይ የተዯረጉና የፀዯቁ ማሻሻያዎችን ዜርዜር ከሚፀኑበት ቀን ጭምር 

ሇህብረተሰቡ ማሳወቅ አሇባቸው። 

23. መመርመር 

የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች በሚኒስትሩ በሚወጣው መመሪያ በሚወሰን የጊዛ ሌዩነት 

የዕቃና የአገሌግልት ዋጋ መጠን በቂ ስሇመሆኑ ግምገማ ማካሓዴ አሇባቸው። 

ክፌሌ አምስት 

የመንግስት ገንብ መሰብሰብና ገቢ ማዴረግ 

24. የመንግስት ገንብ መሰብሰብ 

የመንግሥት ገንብ ሇመሰብሰብ በሔግ ግዳታ የተጣሇበት የእያንዲንደ የመንግሥት 

መሥሪያ ቤት የበሊይ ኃሊፉ ሇመንግሥት ገንብ አሰባሰብ ተግባር የተሟሊና ብቃት 

ያሇው የውስጥ ቁጥጥር ሥርዓት መኖሩን እና የመንግሥት ገንብ በሚገባ መሰብሰቡን 

ማረጋገጥ አሇበት፡፡ 

25. የመንግስት ገንብ ስሇመቀበሌ 

1. በኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ መንግሥት ስም ሇሚሰበሰብ ማናቸውም ገንብ 

ተከታታይ ቁጥር ያሇው በሚኒስትሩ ወይም በሚኒስትሩ በተሰጠ ውክሌና መሠረት 

የተጋጀ ሔጋዊ ዯረስኝ መሰጠት አሇበት፡፡ 

2. ሇማናቸውም ተመሊሽ ገንብ፣ በጥሬ ገንብ፣ በቼክ ወይም በባንክ ዜውውር 

ከሚኒስቴሩ ወይም ከላሊ የመንግሥት መሥሪያ ቤት ሇተዋወዋረው ገንብ 

ጭምር፣ ተቀባዩ ሔጋዊ ዯረስኝ መስጠት አሇበት፡፡ 

3. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) እና (2) የተዯነገገው ቢኖርም በመንግሥት 

የባንክ ሂሳብ ገቢ ሇተዯረገ ገንብ የባንክ ዯረሰኝ በቂ ይሆናሌ፡፡ 

26. የአዯራ ወይም የመያዣ ገንብ 

1. ከፌርዴ ቤት ወይም አግባብ ካሇው የመንግሥት መሥሪያ ቤት በሚሰጥ 

ትዕዚዜ፣ ከዴርጅቶች ወይም ግሇሰቦች ጋር በሚያዯርገት ስምምነት ወይም ሇግዥ 

አፇጻፀም በሚጠየቅ ዋስትና መሠረት የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች በዴርጅቶች 

ወይም በግሇሰቦች ስም የአዯራ ወይም የመያዣ ገንብ በጊዛያዊነት ተቀብሇው 

ሇማቆየት ወይም ሇማስተዲዯር ይችሊለ፡፡ 
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2. የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች በአዯራ ወይም በመያዣ የተቀበለትን ገንብ 

ሂሣብ የፋዳራሌ መንግሥቱ ሃብት ከሆነው ገንብ ሇይተው በተሇየ የሂሳብ መዯብ 

መመዜገብ አሇባቸው። 

27. በቼክ ስሇሚሰበሰብ ገንብ 

በኢትዮጵያ ውስጥ ያሇ ባንክ የሚያወጣው ቼክ ሇወዯፉት ባሇ ቀን የሚከፇሌ 

እስካሌሆነ እና ሇተቀባዩ የመንግሥት መሥሪያ ቤት እንዱከፇሌ የታ እስከሆነ 

ዴረስ ሚኒስቴሩ በሚያወጣው መመሪያ መሠረት ሇክፌያ ተቀባይነት ሉኖረው 

ይችሊሌ፡፡ ተቀባይነትን ያገኘ ቼክ የመንግሥት መሥሪያ ቤቱን ስም የሚገሌፅ 

“በተጠቃሇሇው ፇንዴ ውስጥ ገቢ ሇማዴረግ ብቻ” በሚሌ ሀረግ አጠቃቀሙን 

የሚገዴብ ምሌክት ሉዯረግበት ይገባሌ፡፡ 

28. ከመንግስት ንብረት የሚገኝ ገቢ 

1. ማናቸውም የመንግሥት መሥሪያ ቤት ከመንግሥት ንብረት ገቢ 

የሚሰበስበው ሚኒስትሩ በሚያወጣው መመሪያ መሠረት መሆን አሇበት፡፡ 

2. ገቢውን ያገኘው የመንግሥት መሥሪያ ቤት በገቢው መጠቀም 

ካሌተፇቀዯሇት በቀር በመንግሥት ንብረት በመገሌገሌ ወይም የመንግሥትን 

ንብረት በማስወገዴ የተገኘ ማናቸወም ገቢ በተጠቃሇሇው ፇንዴ ውስጥ ገቢ 

መዯረግ አሇበት፡፡ 

29. ገቢ ስሇማዴረግ 

1. ማናቸውም ከገንብ ሰብሳቢ ወይም ከማናቸውም ላሊ ሰው የመንግሥት 

ገንብ የሚሰበስብ ወይም የሚቀበሌ ሰው በየቀኑ ወይም በሚኒስትሩ በሚወጣው 

መመሪያ በሚመሇከተው ሌዩ አሠራር መሠረት የሰበሰበውን ገንብ ገቢ ማዴረግ 

አሇበት፡፡ 

2. ገቢ የሚዯረግ ገንብ ሁለ የበጀት ገቢ ሲሆን ገንቡን በሰበሰበው 

የመንግሥት መሥሪያ ቤት የባንክ ሂሣብ ወይም በኢትዮጵያ ብሓራዊ ባንክ 

ወይም የብሓራዊ ባንክ በሚሰይማቸው ባንኮች በሚገኘው የሚኒስቴሩ የባንክ ሂሣብ 

ውስጥ ገቢ መዯረግ አሇበት፡፡ 

3. ሇኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ መንግሥት ወይም ገንቡ ገቢ ሇሚዯረግሇት 

የመንግሥት መሥሪያ ቤት የተጠቃሇሇ ፇንዴ እንዱከፇሌ ያሌታ ቼክ፣ የሀዋሊ 

ሰነዴ እና የተስፊ ሰነዴ ገቢ ሉዯረግ አይችሌም። 
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30. ምዜገባ 

1. በዙህ ዯንብ አንቀጽ 24 እና 25 መሠረት የሚዯረገው የዯረሰኞች ምዜገባ 

የሚከናወነው ሚኒስትሩ በሚያወጣው መመሪያ መሠረት ይሆናሌ፡፡ 

2. በአዋጁ አንቀፅ 39 ከተመሇከተው የተመሊሽ ወጪ በስተቀር ማናቸውም 

ተሰብሳቢ የመንግሥት ገንብ በገቢነት መመዜገብ አሇበት። 

31. መመሪያዎች 

የመንግሥት ገንብ የሚሰበሰብበትን እና ገበያ የሚዯረግበትን ዜርዜር ሥርዓት 

የሚወስን መመሪያ በሚኒስትሩ ይወጣሌ። 

ክፌሌ ስዴስት 

የቅዴሚያ ክፌያዎች 

32. ሇግዢ ሰራተኞች ስሇሚሰጡ ቅዴሚያ ክፌያዎች 

1. ግዥ ሇመፇጸም አስፇሊጊ ሆኖ ሲገኝ ሇመንግሥት መሥሪያ ቤቱ ሠራተኛ 

የጥሬ ገንብ የቅዴሚያ ክፌያ ሉዯረግ ይችሊሌ፡፡ ሠራተኛው እንዱህ ያሇውን 

የቅዴሚያ ክፌያ የመሥሪያ ቤቱ የበሊይ ኃሊፉ ካሌፇቀዯ በስተቀር ክፌያው 

በተሰጠው በሰባት የሥራ ቀናት ውስጥ ማወራረዴ አሇበት። 

2. የመንግሥት መሥሪያ ቤት የበሊይ ኃሊፉ ወይም ኃሊፉው በጽሐፌ የወከሇው 

ሠራተኛ የቅዴሚያ ክፌያውን ከፌተኛ መጠን ይወሰናሌ፡፡ የቅዴሚያ ክፌያን 

ከፌተኛ መጠን ሇመወሰን ምን ምን ሁኔታዎች መሟሊት እንዲሇባቸው ሚኒስትሩ 

በሚያወጣው መመሪያ ይወሰናሌ፡፡ 

33. ሇውል አበሌና ሇመጓጓዣ ስሇሚዯረግ የቅዴሚያ ክፌያ 

1. በአንዴ የበጀት ዓመት ውስጥ በተከታታይ ከሦስት ወር በሊይ የውል አበሌ 

ክፌያ መፇፀም አይቻሌም። ሆኖም ከመንግሥት መሥሪያ ቤት የበሊይ ኃሊፉ  

የቀረበው ጥያቄ በበቂ ምክንያት የተዯገፇ ነው ብል ሲያምን ሚኒስትሩ የውል 

አበሌ ከተጠቀሰው ጊዛ በሊይ እንዱከፇሌ ሉፇቅዴ ይችሊሌ፡፡ 

2. የውለ አበሌና የመጓጓዣ አበሌ የቅዴሚያ ክፌያ አፇፃጸም ሚኒስትሩ 

በሚያወጣው መመሪያ መሰረት ይፇጸማሌ፡፡ 

34. የቅዴሚያ ክፌያ ገዯብ 

የቅዴሚያ ክፌያ የተሰጠው የመንግስት ሰራተኛ የሚፇሇግበትን የቅዴሚያ ክፌያ ሂሣብ 

እስካሊወራረዯ ወይም እስካሌተካ ዴረስ ምንም ዓይነት የቅዴሚያ ክፌያ አይሰጠውም፡፡ 
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35. የቅዴሚያ ክፌያዎችን ስሇ ማስመሇስ 

1. የማናቸውም መንግሥት መሥሪያ ቤት ሠራተኛ በዙህ ዯንብ መሠረት 

የተሰጠውን የቅዴሚያ ክፌያ በሙለ ወይም በከፉሌ ሳይከፌሌ ወይም ሳያወራርዴ 

ቢቀር ያሌተከፇሇው የቅዴሚያ ክፌያ ሂሣብ ከጡረታ አበሌ በስተቀር የኢትዮጵያ 

ፋዳራሊዊ መንግሥት ሇሠራተኛው ከሚከፌሇው ማናቸውም ገንብ ሊይ ሉቀንስ 

ወይም ሉተካ ይችሊሌ፡፡ 

2. ማንኛውም የመንግሥት መሥሪያ ቤት ሠራተኛ በዙህ ዯንብ መሠረት 

የተሰጠውን የቅዴሚያ ክፌያ በሙለ ወይም በከፉሌ ሳያወራርዴ ወይም ሳይመሌስ 

ቢሞት፣ ያሌተመሇሰው የቅዴሚያ ክፌያ ሂሣብ ከጡረታ አበሌ እና በመንግሥት 

ሠራተኞች አዋጅ በተዯነገገው መሠረት የመንግሥት ሠራተኛ በሚሞትበት ጊዛ 

ሇቤተሰቡ ከሚከፇሌ ገንብ በስተቀር የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ መንግሥት 

ሇሠራተኛው ወራሾች ከሚከፌሇው ማናቸውም ገንብ ሊይ ሉቀንስ ወይም ሉተካ 

ይችሊሌ፡፡ 

3. ማናቸውም የመንግሥት መሥሪያ ቤት ባሌተከፇለ የቅዴሚያ ክፌያዎች ሊይ 

አስፇሊጊ እርምጃ ሇመውሰዴ እንዱቻሌ በእያንዲንደ ወር መጨረሻ ያሌተከፇለ 

የቅዴሚያ ክፌያዎችን ሁለ ማጣራት አሇበት፡፡ 

4. ማናቸውም የመንግሥት መሥሪያ ቤት በራሳቸው ፇቃዴ ሥራቸውን የሚሇቁ 

ወይም ጡረታ የሚወጡ ሠራተኞች የመጨረሻውን ጊዛ ዯመወዜ ክፌያ 

ከማግኘታቸው በፉት የወሰደት የቅዴሚያ ክፌያ መመሇሱን ማረጋገጥ አሇበት፡፡ 

5. ማናቸውም የመንግሥት መሥሪያ ቤት የበጀት ዓመቱ ካሇቀ ቀጥል ባሇው 

ወር የተሟሊ ያሌተከፇሇ የቅዴሚያ ክፌያ ዜርዜር መግሇጫ ያጋጃሌ። ይህ 

ዜርዜር መግሇጫ ሉመሇሱ የማይችለ ያሌተከፇለ የቅዴሚያ ክፌያዎችን በመሇየት 

ሉመሇሱ ያሌቻለበትን ምክንያት ከሚያሣይ አጭር መግሇጫ ጋር መቅረብ ያሇበት 

ሲሆን፣ ቅጂው የበጀት ዓመቱ ባሇቀ በሁሇት ወራት ውስጥ ሇሚኒስቴሩ መሊክ 

አሇበት፡፡ 

36. መዚግብት 

እያንዲንደ የመንግሥት መሥሪያ ቤት የቅዴሚያ ክፌያ ሂሣብን የሚመሇከት ተገቢና 

የተሟሊ የሂሣብ መዜገብ መያዜ አሇበት፡፡ 

37. ሪፕርት ስሇማቅረብ 
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ማናቸውም የመንግሥት መሥሪያ ቤት ሚኒስትሩ በሚያወጣው መመሪያ መሠረት 

በእያንዲንደ በጀት ዓመት መጨረሻ ያሌተከፇለ ማናቸውንም የቅዴሚያ ክፌያዎች 

ሪፕርት ከተጠናቀቀው በጀት ዓመት ሂሣብ ሪፕርት ጋር ማቅረብ አሇበት፡፡ 

ክፌሌ ሰባት 

ተሰብሳቢ ሂሳቦችን፣ ግዳታችንና የይገባኛሌ ጥያቄዎችን  

ከመዜገብ ስሇመሰረዜ 

38. ከመዜገብ የመሰረዜ ስሌጣን 

1. የመንግሥት መሥሪያ ቤት የበሊይ ኃሊፉ ወይም ኃሊፉውን በመወከሌ 

ምክትሌ ኃሊፉው ሇጉዲዩ አግባብ ካሇው የሥራ ክፌሌ በሚቀርብሇት አስተያየት 

መሠረት ከብር አሥር ሺ የማይበሌጥ ገንብ የያውን እያንዲንደን ሰነዴ 

ከመዜገብ የመሠረዜ ሥሌጣን የተሰጠው ሲሆን በዙህ ዓይነት ከመዜገብ 

የሚሠረው ሂሣብ በአንዴ የበጀት ዓመት ውስጥ ከብር ሃምሣ ሺ ሉበሌጥ 

አይችሌም። 

2. ሚኒስትሩ ከመንግሥት መሥሪያ ቤት የበሊይ ኃሊፉ እና አግባብ ካሇው 

የሚኒስቴሩ የሥራ ክፌሌ በሚቀርብሇት አስተያየት መሠረት ከብር አሥር ሺ በሊይ 

እስከ ብር አንዴ ሚሉዮን ገንብ የያውን እያንዲንደን ሰነዴ ከመዜገብ የመሰረዜ 

ሥሌጣን የተሰጠው ሲሆን፣ በዙህ ዓይነት ከመዜገብ የሚሰረው ሂሣብ በአንዴ 

የበጀት ዓመት ውስጥ ከብር አሥር ሚሉዩን ሉበሌጥ አይችሌም። 

3. እያንዲንደ እንዱሰረዜ አስተያየት የቀረበበት ሂሣብ የያው ገንብ ከብር 

አንዴ ሚሉዮን የሚበሌጥ ሲሆን፣ በሚኒስትሮች ምክር ቤት ውሳኔ እንዱሰጥበት 

ከሚመሇከተው የመንግሥት መሥሪያ ቤት የበሊይ ኃሊፉ እና ከሚኒስትሩ 

አስተያየት እንዱሁም ሇውሳኔ አሰጣጥ አስፇሊጊ ከሆኑ መረጃዎች ጋር ይተሊሇፊሌ፡፡ 

39. የሰራተኞችና የቀዴሞ ሰራተኞች የእዲ ስረዚ 

1. በኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ መንግሥት ሇሠራተኞች ከተገቢው በሊይ ከተከፇሇ 

ዯመወዜ ወይም ከቅጥር ጋር በተያያ አበሌ ምክንያት የሚፇሇግ ማናቸውም 

ተሰብሳቢ ሂሣብ ግዳታ ወይም የይገባኛሌ ጥያቄ ወይም የዙሁ ክፌሌ በሚኒስትሩ 

ካሌፀዯቀ በስተቀር ከመዜገብ ሉሰረዜ አይችሌም። 

2. በዙህ አንቀፅ በንዐስ አንቀጽ (1) የተመሇከተው ቢኖርም ከሥራ ከተሰናበቱ 

እና ሉከፇሊቸው የሚገባ ማናቸውም ክፌያ ከተፇፀመ በኋሊ ከቀዴሞ ሠራተኞች 
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በኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ መንግሥት የሚፇሇግን ማናቸውንም ተሰብሳቢ ሂሣብ 

ግዳታ ወይም የይገባኛሌ ጥያቄ በሚመሇከት ከመዜገብ የመሰረዜ መርህ ተፇፃሚ 

ይሆናሌ፡፡ 

40. ሪፕርት የማዴረግ ግዳታ 

1. እያንዲንደ የመንግሥት መሥሪያ ቤት በየወሩ መጨረሻ ተሰብሳቢ 

ሂሣቦችን፣ ግዳታዎችንና የይገባኛሌ ጥያቄዎችን በሚመሇከት የተሟሊ መግሇጫ 

ማጋጀት እና የዙህኑ ግሌባጭ ሇሚኒስቴሩ መሊክ አሇበት፡፡ ይህም መግሇጫ ገቢ 

ሉሆኑ የማይችለትን ተሰብሳቢ ሂሣቦች፣ ግዳታዎች እና የይገባኛሌ ጥያቄዎች 

ሇይቶ የሚያሳይና ከዙህ ውሳኔ ሊይ ሇመዴረስ የተቻሇበትን ምክንያት በሚረዜር 

አጭር መግሇጫ የተዯገፇ መሆን አሇበት፡፡ 

2. በአዋጁ አንቀጽ 5 በተሰጠ ሥሌጣን መሠረት የሚወጣውን መመሪያ 

በመከተሌ የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች በየወሩ መጨረሻ በመዜገባቸው 

የሚታየውን ተሰብሳቢ ሂሣብ፣ ግዳታ እና የይገባኛሌ ጥያቄ ሇሚኒስቴሩ ሪፕርት 

የማዴረግ እንዱሁም በየዓመቱ መጨረሻ በመዜገባቸው የሚታየውን ተሰብሳቢ 

ሂሣብ ግዳታ እና የይገባኛሌ ጥያቄ በተጠናቀቀው የበጀት ዓመት የመንግሥት 

ሂሣብ ውስጥ ሪፕርት የማዴረግ ግዳታ አሇባቸው። 

3. ከዙህ በሊይ ከተገሇፀው በተጨማሪ ማናቸውም የመንግሥት መሥሪያ ቤት 

ከመዜገብ የተሰረውን ተሰብሳቢ ሂሣብ፣ ግዳታ እና የይገባኛሌ ጥያቄ በየወሩ 

ሇሚኒስቴሩ ሪፕርት በማዴረግ እንዱሁም በተጠናቀቀው የበጀት ዓመት ከመዜገብ 

የተሰረውን ተሰብሳቢ ሂሣብ፣ ግዳታ ወይም የይገባኛሌ ጥያቄ በዙያው ዓመት 

ወይም ባሇፈት ዓመታት የተፇፀመ መሆኑን በመሇየት ሪፕርት ማዴረግ አሇበት፡፡ 

41.  መመሪያዎች 

ተሰብሳቢ ሂሣቦችን፣ ግዳታዎችን ወይም የይገባኛሌ ጥያቄዎችን ወይም የእነዙህኑ 

ክፌሌ ከመዜገብ የመሰረዘ አፇፃፀም የሚመራው በሚኒስትሩ በሚወጣው መመሪያ 

መሠረት ይሆናሌ፡፡ 

ክፌሌ ስምንት 

የመንግሥት ብዴር እና የመንግሥትን ገንብ ኢንቨስት ስሇማዴረግ 

42. የብዴር አስተዲዯር ስተራቴጂ 
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1. ሚኒስትሩ ተፇሊጊውን የገንብ መጠን በተገቢው ጊዛ የመበዯርን አጠቃሊይ 

ዓሊማ መሠረት ያዯረገ እና ወጪን መቀነስን ከተረጋጋ ወጪ ጋር ባመዚነ 

አፇፃፀም ሇመምራት እንዱሁም ብዴር የዕዲ ጫና ሁኔታን እና የመክፇሌ አቅምን 

መሠረት ባዯረገ አኳኋን መውሰዴ የሚያስችሌ የብዴር አስተዲዯር ስትራቴጂ 

ማጋጀት አሇበት፡፡ 

2. ብዴር በሚወሰዴበት ጊዛ ከወሇዴ ውጪ የሆኑ የተሇያዩ ከብዴሩ ጋር 

የተያያዘ ወጪዎችን ከግምት ውስጥ ማስገባት አሇበት፡፡ የዙህ ዓይነቶቹ ወጪዎች 

የተሇያዩ ኮሚሽኖችን፣ ክፌያዎችን፣ የሬጂስትራሮችን እና የፊይናንስ ወኪልችን 

የአስተዲዯር ወጪዎች ይጨምራለ። 

3. ብዴር በአጠቃሊዩ ኢኮኖሚ ሊይ አለታዊ የሆነ ውጤት የሚያስከትለ 

በተሇይም በገንብ ፕሉሲ ወይም በክፌያ ሚዚን ሊይ የሚፇጠር አሇመረጋጋትን 

የመሳሰለ ሁኔታዎችን መከሊከሌ በሚያስችሌ መንገዴ መተዲዯር ይኖርበታሌ።  

4. የአጭር ጊዛ ብዴር መንግሥት በባንኮች እና በሌውውጥ ገበያ እንቅስቃሴ 

ውስጥ ያሇውን የሂሣብ ሚዚን እንዱሁም የገቢ እና የወጪ በጀትን ግምት 

በሚመሇከት አስተማማኝ የሆነ ወቅታዊ መረጃን መሠረት በማዴረግ መፇፀም 

አሇበት፡፡ 

43. መንግስት የሚወስዯው ብዴር 

ሚኒስትሩ የፀዯቀውን ዓመታዊ የፊይናንስ ዕቅዴ መሠረት በማዴረግ የመንግሥትን 

የፊይናንስ ፌሊጎት የሚያሟሊ የውሳኔ ሃሣብ በየስዴስት ወሩ ሇሚኒስትሮች ምክር ቤት 

አቅርቦ ያስፀዴቃሌ። በዙህ ዓይነት የሚቀርበው የውሳኔ ሃሣብ በቀጥታ በመበዯር እና/ 

ወይም የዋስትና ሰነድችን ማውጣትና መሸጥን በመሳሰለ ዳዎች የሚሰበሰብ መሆኑን 

የሚገሌጹ መረጃዎችን መያዜ አሇበት። 

44. የሚኒስትሩ የመቆጣጠር ስሌጣን 

ሚኒስትሩ የመንግሥት የሌማት ዴርጅቶች እና የፊይናንስ ተቋማት የውጭ አገር 

ብዴር የሚወስደበትን ሁኔታ እና የብዴሩን አፇፃፀም ይቆጣጠራሌ። 

45. ዋስትና 

1. ሚኒስትሩ ሇግዳታዎች አፇፃፀም ዋስትና ሉሰጥ ይችሊሌ፡፡ ዋስትናውን 

ከመስጠቱ በፉት የሚከተለትን ሁኔታዎች በሚገባ ማጣራት አሇበት፡- 

ሀ/ ዋስትናው ያስፇሇገበትን ምክንያት እና ከዋስትናው የሚገኘውን ጥቅም፣ 
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ሇ/ በዋስትናው መሠረት ግዳታን የመወጣት ሁኔታ የሚፇጠር ስሇመሆኑ 

የሚኖረውን    

  ግምት እና የሚያስከትሇውን ውጤት፡፡ 

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት ሚኒስትሩ ሇግዳታዎች አፇፃፀም 

ዋስትና ሉሰጥ የሚችሇው፣ ዋስትና የተጠየቀበት ብዴር የሔዜብ ተወካዮች ምክር 

ቤት በሚያፀዴቀው የሌማት ዕቅዴ ቅዴሚያ ሇተሰጣቸው ፔሮጀክቶች ማስፇፀሚያ 

የሚውሌ ሲሆን ነው፡፡ 

3. ሚኒስትሩ በሚሰጠው ዋስትና ተጠቃሚ የሆነ አካሌ ዋስትናውን ሇመስጠት 

ሚኒስትሩ ያወጣውን ማንኛውንም ወጪ የመተካት ግዳታ አሇበት፡፡ 

46. ኢንቨስትመንት 

በተጠቃሇሇው ፇንዴ ውስጥ የሚገኝ እና በአጭር ጊዛ ውስጥ ሇክፌያ የማይፇሇግ 

ገንብ በዋስትና ሰነድች ሊይ ኢንቨስት ሉዯረግ የሚችሇው ሚኒሰትሩ ይህ ገንብ 

በእርግጥ ሇክፌያ የማይፇሇግ ትርፌ ገንብ መሆኑን እና የተሻሇ ጥቅም ሇሚያስገኝ 

ሇላሊ የመንግሥት ዕዲን የማስተዲዯር ተግባር እንዱውሌ ማዴረግ የማይቻሌ መሆኑ 

ሲያረጋግጥ ይሆናሌ። 

47. የጥሪት ፇንዴ 

1. በረዥም ጊዛ እንዱከፇሌ የተወሰዯን ብዴር ሇመክፇሌ፣ ሇቋሚ ንብረቶች መተኪያ 

ወይም የሚኒስትሮች ምክር ቤት ሇሚወስንባቸው ላልች ጉዲዮች የሚውሌ የጥሪት 

ፇንዴ ሉቋቋም ይችሊሌ፡፡ 

2. የጥሪት ፇንዴ ሉቋቋም የሚችሇው የሚኒስትሮች ምክር ቤት ኢኮኖሚያዊ 

ጠቀሜታ ያሇው መሆኑን ሲያምንበት ብቻ ይሆናሌ፡፡ የካፑታሌ ንብረቶችን 

ሇመተኪያ የሚውሇው የጥሪት ፇንዴ ሉያዜ የሚችሇው ሇታቀዯሇት ተግባር 

እንዱውሌ ብቻ ነው፡፡  

3. የጥሪት ፇንዴ የማቋቋም ተግባር ቢያንስ እንዯ ንግዴ እንቅስቃሴ ሉያዋጣ 

መቻለን ከፊይናንስ ዕቅደና ከመንግሥት የሌማት ዕቅዴ ጋር በማያያዜ የፇንደ 

መቋቋም የሚያስገኘውን ጥቅም በሚያሳይ ትንታኔ መዯገፌ አሇበት፡፡ ይህ የንግዴ 

ትንታኔ የነበሩትን የኢንቨስትመንት አማራጮች እና የተወሰዯው አማራጭ 

ከሁለም የተሻሇ ሉሆን የቻሇበትን ምክንያት የሚያሳይ መሆን አሇበት፡፡ 
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4. የጥሪት ፇንዴ አስተዲዯር ራሱን በቻሇ የሂሣብ አመጋገብ ሥርዓት እና የጥሪት 

ፇንደን እንቅስቃሴ ቀዯም ሲሌ ከቀረበው ሪፕርት በኋሊ የተዯረገውን ሇውጥ እና 

በታቀዯሇት ጊዛ ውስጥ ይኖረዋሌ ተብል የሚገመተውን ዋጋ በሚያሳይ በተወሰነ 

ጊዛ ውስጥ ሇሚኒስትሮች ምክር ቤት በሚቀርብ ሪፕርት መዯገፌ አሇበት፡፡ 

48. ዕዲን ስሇማስተሊሇፌ 

1. በሚኒስትሩ ፉርማ የተረጋገጠ ይፊ የሆነ የኢትዮጵያን መንግሥት ስምምነት 

ካሊገኘ በስተቀር ማናቸውም የውጭ አበዲሪ የኢትዮጵያን መንግሥት ዕዲ ሇሦስተኛ 

ወገን ሇማስተሊሇፌ አይችሌም። ሚኒስትሩ የዙህ ዓይነቱን ሰነዴ ከመፇረሙ በፉት 

ዕዲው የተሊሇፇው ከዋናው የብዴር ስምምነት ጋር ተመሳሳይ በሆኑ ወይም በተሻለ 

የውሌ ቃልች እና ሁኔታዎች መሠረት መሆኑን ማረጋገጥ አሇበት፡፡ 

2. ሚኒስትሩ ካሊፀዯቀው በስተቀር የሦስተኛ ወገኖችን የአገር ውስጥ ዕዲ ወይም 

ከሦስተኛ ወገኖች የአገር ውስጥ ዕዲን የመሰብሰብን መብት ሇኢትዮጵያ መንግሥት 

ማስተሊሇፌ አይቻሌም። በዙህ ዓይነት የሚተሊሇፌ ዕዲ ተቀባይነት ያገኘ መሆኑ 

በሚኒስትሩ ፉርማ መረጋገጥ አሇበት፡፡ ሚኒስትሩ የማስተሊሇፈን ተግባር ከመቀበለ 

በፉት በተገቢው መንገዴ የተረጋገጠ ሔጋዊ ሰነዴ ሉዯርሰው ይገባሌ፡፡ 

49. የመንግስት ባንክና የፊይናንስ ወኪሌ 

1. ሚኒስትሩ ከፊይናንስ ዕቅዴ እና ከብዴር አዋጆች የሚመነጩትን የመንግሥትን 

የገንብ ፌሊጏቶች በሚመሇከት ሇኢትዮጵያ ብሓራዊ ባንክ መመሪያ ይሰጣሌ፡፡ 

2. ሚኒስትሩ የኢትዮጵያ ብሓራዊ ባንክ በመንግሥት የፊይናንስ ወኪሌነት 

ስሊዯረገው እንቅስቃሴ ወርሃዊ ሪፕርት እንዱያቀርብሇት በመጠየቅ የባንኩን 

አፇፃፀም መከታተሌ አሇበት፡፡ 

50. መዜገቦችና ሂሳቦች 

ሚኒስትሩ በአዋጁ አንቀጽ 52 መሠረት የመንግሥት ዕዲ አስተዲዯርን የሚመሇከት 

የመዜገብ እና የሂሣብ አያያዜ ሥርዓት እንዱመሰረት ያዯርጋሌ፡፡ ይህም ሥርዓት 

የሚከተለትን የሚይዜ ወይም የሚያሳይ ይሆናሌ፡- 

ሀ/ በሚኒስትሮች ምክር ቤት በብዴር እንዱወሰዴ የተፇቀዯውን ማናቸውንም ገንብ፤ 

ሇ/ በብዴር የተወሰዯውን ማናቸውንም ገንብ የሚያሳይ መግሇጫ፤ 

ሏ/ በብዴር ከተወሰዯው ገንብ ውስጥ የተከፇሇውን ዋና ዕዲ፣ ወሇዴ ወይም ላልች  

  ክፌያዎች፤ 
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መ/ ሇኢንቨስትመንት የዋሇውን ማናቸውንም ገንብ መግሇጫ፤ 

ሠ/ ከኢቨስትመንት የተገኘውን ገቢ እንዱሁም እነዙህን ኢንቨስትመንቶች ሇመያዜ፣ 

  ሇማስተዲዯር እና ሇማስሇቀቅ የተከፇሇውን ገንብ፤ 

ረ/ የተፇቀደ ዋስትናዎችን የሚያሳይ መግሇጫ፤ 

ሰ/ ዋስትና ሇተገባሇት ግዳታ ከተጠቃሇሇው ፇንዴ የተፇፀመውን ክፌያ ክፌያውን  

 መፇፀም ያስፇሇገበትን ምክንያት ጭምር፤ እና 

ሸ/ ሇክሌሌ መንግሥታት የተሰጡ ብዴሮችን የሚያሣይ መግሇጫ፡፡ 

ክፌሌ ጠኝ 

የፋዳራሌ/ክሌሌ የፊይናንስ ግንኙነቶች 

51. የፊይናንስ ሪፕርት አቀራረብ ስርዓት 

1. የክሌሌ መንግስታት የፊይናንስ ሪፕርት አቀራረብብ ሥርዓት ከፋዳራሌ 

መንግሥት ጋር የተጣጣመ መሆን አሇበት፡፡ 

2. የሚኒስትሮች ምክር ቤት እንዱሟሊ የሚጠይቀው የፊይናንስ አቀራረብ 

ሥርዓት በፋዳራሌና በክሌሌ መንግሥታት መጠበቅ አሇበት፡፡ 

3. የክሌሌ መንግሥታት የፋዳራሌ እና የክሌልችን የፊይናንስ ግንኙነቶች 

ሇማቀሊጠፌ የሚያስችሌ የፊይናንስ ሪፕርት አቀራረብ ሥርዓት ሇማቋቋም እና 

ሇመያዜ እንዱችለ ሚኒስቴሩ ተገቢውን ዴጋፌ ይሰጣሌ።  

4. የክሌሌ መንግሥታት የሚኒስትሮች ምክር ቤት የሚጠይቀውን በማሟሊት 

እና ሚኒስትሩ ያወጣውን ፍርም በመከተሌ በየሩብ ዓመቱ፣ በየግማሽ ዓመቱ እና 

በየዓመቱ የፊይናንስ ሪፕርት ሇሚኒስትሩ ያቀርባለ። ይህም ሪፕርት የክሌልችን 

ገቢዎችና ወጪዎች በምንጫቸውና በሂሣብ መሇያ ቁጥሮች በመሇየት ያሊቸውን 

ጥሬ ገንብ፣ ያሌተከፇሇውን ዕዲ መጠንና የሥራ አፇፃፀማቸውን የሚያሳይ መሆን 

አሇበት፡፡ 

5. ሚኒስትሩ በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /4/ መሠረት የክሌሌ መንግሥታት 

ያቀረቡትን ዜርዜር በመከተሌ የተጠቃሇሇ የሩብ ዓመት፣ የግማሽ ዓመትና 

ዓመታዊ የክሌልች የፊይናንስ ሪፕርት በማጋጀት ሇሚኒስትሮች ምክር ቤት 

ያቀርባሌ፡፡ 
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6. ሚኒስሩ በክሌልችና በፋዳራሌ መንግሥት መካከሌ የተዯረጉ የፊይናንስ 

እንቅስቃሴዎችን የሚያሳይ የተሟሊ መዜገብ ይይዚሌ፡፡ 

52. የክሌልች የፊይናንስ ምንጭና ሇክሌልች የሚሰጥ ብዴር 

1. የክሌሌ መንግሥታት የፊይናንስ ምንጭ ከፋዳራሌ መንግሥት በሚዯሇዯሌ 

የበጀት ዴጋፌ እና ከራሳቸው በሚገኝ ገቢ ሊይ ይመሠረታሌ። 

2. ሚኒስትሩ የክሌሌ መንግሥታት የገንብ እጥረት በሚያጋጥማቸው ጊዛ 

ከተከታዩ ዓመት የዴጋፌ በጀታቸው ሊይ ተቀናሽ የሚሆን ብዴር ሉሰጥ ይችሊሌ፡፡ 

53. የታክስ ውህዯት 

1. በፋዳራሌ እና በክሌሌ መንግሥታት ዯረጃ አዲዱስ ታክሶች በሚጣለበት 

ወይም ነባር ታክሶች በሚሇወጡበት ጊዛ የታክስ መሠረቱ ተመሳሳይ እና የተዋሃዯ 

መሆኑን ሇማረጋገጥ በፋዳራሌና በክሌሌ መንግሥታት መካከሌ ምክክር መዯረግ 

አሇበት፡፡ 

2. ሚኒስትሩ የክሌሌ መንግሥታት የሚጥለት ታክስ መሠረቱ የፋዳራሌ 

መንግሥት ከሚጥሇው ጋር ተመሳሳይ እና የተዋሃዯ እንዱሆን ሇማዴረግ የጥናት 

እና የአስተዲዯር ዴጋፌ ይሰጣሌ፡፡ 

54. የበጀት ዴጋፌና የውጭ ምንዚሬ 

1. የፋዳራሌ መንግሥቱ የክሌሌ መንግሥታት በጀታቸውን በጊዛ ሇማጋጀት 

እንዱችለ የሚሰጣቸውን የዴጋፌ በጀት ጣሪያ በወቅቱ ያሳውቃሌ፡፡ 

2. የክሌሌ መንግሥታት የውጭ ምንዚሪ ፌሊጎታቸውን ሇሚኒስትሩ ያሳውቃለ፡፡ 

55. ቅፆችና የጊዛ ገዯብ 

ሚኒስትሩ የክሌሌ መንግሥታት የገቢ ግምታቸውን፣ የብዴር እና የውጭ ምንዚሪ 

ፌሊጏታቸውን የሚያቀርቡበትን ቅጾች፣ የጊዛ ገዯብ እና ዜርዜር አፇፃፀሙን የሚወስን 

መመሪያ ያጋጃሌ። 

56. የመንግሰት ሂሳብ ሪፕርት 

1. የመንግሥት ሂሣብ ሪፕርት በፋዳራሌና በክሌሌ መንግሥታት መካከሌ 

የተዯረጉትን የፊይናንስ እንቅስቃሴዎች እና የፋዳራሌና የክሌሌ መንግሥታትን 

የፊይናንስ ሁኔታ የሚያሳይ የበጀት ዓመቱን የመጨረሻ ሪፕርት በተጠቃሇሇና 

በተነፃፀረ መሌኩ የሚይዜ መሆን አሇበት። 
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2. ሚኒስቴሩ የክሌሌ መንግሥታትን የፊይናንስ እንቅስቃሴዎች በተሇይም 

ከፋዳራሌ መንግሥት የሚሰጣቸውን ሌዩ ዴጋፌ የሚያሳይ የሂሳብ መረጃ ጊዛውን 

ጠብቀው እንዱያቀርቡ ማዴረግ የሚያስችሌ የአፇፃፀም ስምምነት ከክሌሌ 

መንግሥታት ጋር ይፇራረማሌ፡፡ 

57. የሂሳብ ምርመራ 

የፋዳራሌ ዋናው ኦዱተር መሥሪያ ቤት እንዯ አንዴ መዯበኛ የኦዱት ፔሮግራም 

የፋዳራሌ መንግሥት ከክሌሌ መንግሥታት ጋር ያዯረገውን የፊይናንስ እንቅስቃሴ 

የሚመሇከቱ መዚግብትን ይመረምራሌ። 

ክፌሌ አሥር 

የመንግስት ሂሳብ 

58. የመንግሥት ሂሳብ አቀራረብ 

በአዋጁ አንቀጽ 63(3) መሠረት ሇሚኒስትሮች ምክር ቤት በቀጥታ ተጠሪ ያሌሆኑ 

የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች የሂሳብ ምርመራ ሪፕርታቸውን ከሥራ አፇፃፀም 

ሪፕርት ጋር በማቀናጀት ሇሔዜብ ተወካዮች ምክር ቤት የሚያቀርቡት ተጠሪ 

በሆኑሊቸው የሚኒስቴር መሥሪያ ቤቶች አማካኝነት ይሆናሌ። 

59. የመንግስት ሂሳብ ስሇመዜጋት 

የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች የበጀት ዓመቱ በተጠናቅቀ በሦስት ወር ጊዛ ውስጥ 

ሂሳባቸውን ግተው በዋናው ኦዱተር እንዱመረመር ማቅረብ አሇባቸው፡፡ 

 

 

ክፌሌ አሥራ አንዴ 

የውስጥ ኦዱት  

60. የውስጥ ኦዱት ስሌጣን 

የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች የውስጥ ኦዱቶች ማናቸውንም የመሥሪያ ቤታቸውን 

የፊይናንስ፣ የንብረትና የሥራ እንቅስቃሴ ኦዱት ሇማዴረግ ያሌተገዯበ ሥሌጣን 

አሊቸው፡፡ 

61. የውስጥ ኦዱት ተግባርና ኃሊፉነት 

የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች የውስጥ ኦዱቶች፤ 
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1. የየመሥሪያ ቤታቸውን የዕርዲታ፣ ብዴርና የውስጥ ገቢን የሚጨምር የፊይናንስና 

የክዋኔ ኦዱት ያዯርጋለ፤ 

2. የተከታዩን በጀት ዓመት የኦዱት ስራ ዕቅዴ ሇየመሥሪያ ቤታቸው የበሊይ ኃሊፉ 

አቅርበው ያፀዴቃለ፣ የፀዯቀውንም ዕቅዴ ሇሚኒስቴሩ ያሳውቃለ፤ 

3. ያከናወኑትን የኦዱት ውጤት ሇየመሥሪያ ቤታቸው የበሊይ ኃሊፉ ሪፕርት 

ያቀርባለ። በግሌባጩም ሇሚኒስቴሩ ያሳውቃለ። በሪፕርቱ በቀረበው ሏሳብ 

መሠረት ሚኒስትሩ የሰጠው ውሣኔ ተግባራዊ መዯረጉን ይከታተሊለ። 

የክትትለንም ውጤት ሪፕርት ሇመሥሪያ ቤቱ የበሊይ ኃሊፉና ሇሚኒስቴሩ 

ያቀርባለ። 

ክፌሌ አሥራ ሁሇት 

የመንግስት ገንብና ንብረት ስሇመጥፊት 

62. ምርመራ ስሇማካሄዴ 

1. የመንግሥት ንብረትና ገንብ ስሇመጥፊቱ ወይም 

ስሇመጉዯለ በየትኛውም መሌኩ በቀረበው ሪፕርት ሊይ የመንግሥት መሥሪያ 

ቤት ሠራተኞች ሙለ ትብብር ኖሮ የተሟሊ ምርመራ መዯረግ አሇበት፡፡ 

2. የወንጀሌ ተግባርን ከማይጨምሩ አነስተኛ ከሥራ ጋር 

የተያያዘ ጥፊቶች በስተቀር የመንግሥት ሠራተኞች ተጠርጣሪ የሆኑበት የሙስና 

ወንጀሌ የሆነ ጥፊት ተፇፅሞ በሚገኝበት ጊዛ ሇፋዳራሌ ሥነ ምግባርና ፀረ - 

ሙስና ኮሚሽን ሪፕርት መዯረግ አሇበት፡፡ 

3. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) የተመሇከተው 

እንዯተጠበቀ ሆኖ በመንግሥት መሥሪያ ቤት ውስጥ የተፇፀመው ጥፊት የሙስና 

ወንጀሌ ካሌሆነ ጉዲዩ ወዱያውኑ ሇፕሉስ ሪፕርት መዯረግ ይኖርበታሌ፡፡ 

4. በመንግሥት መሥሪያ ቤት የሚካሄዯው የመጀመሪያ ዯረጃ 

ምርመራ ከመንግሥት ገንብ ወይም ንብረት መጥፊት ጋር የተያያ ጥፊት 

ተፇጽሟሌ ሇማሇት የሚያስችሌ ምክንያት መኖሩን በማረጋገጥ ሊይ የተወሰነ 

ይሆናሌ፡፡ 

63. ሪፕርት ስሇማቅረብ 
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1. ማናቸውም የመንግሥት ሠራተኛ ጥፊት መፇጸሙን 

ሲዯርስበት ወይም ሲጠረጥር ወዱያውኑ ሇክፌሌ ኃሊፉው ሪፕርት ማዴረግ 

አሇበት፡፡ ኃሊፉው የቀረበሇት ሪፕርት ወዱያውኑ ሇአስተዲዯር ኃሊፉው በጽሁፌ 

ሪፕርት መዯረጉን እንዱሁም የመሥሪያ ቤቱ የሔግ እና የኦዱት የሥራ ክፌልች 

የሪፕርቱ ግሌባጭ የዯረሳቸው መሆኑን የማረጋገጥ ኃሊፉነት አሇበት፡፡ የአስተዲዯር 

ኃሊፉው ሇመሥሪያ ቤቱ የበሊይ ኃሊፉና ሇሚኒሰትሩ የሪፕርቱን ግሌባጭ ይሌካሌ። 

2. ማናቸውም የመንግሥት መሥሪያ ቤት ጥፊት መፇፀሙን 

ሲያውቁ ሪፕርት የማዴረግ ኃሊፉነት ያሇባቸው መሆኑን ሇሠራተኞቹ ማሳወቅ 

አሇበት፡፡ 

64. የፌትሏብሓር እርምጃ 

1. ማናቸውንም የገንብና የንብረት ጉዴሇት ሇማስመሇስ 

የሚያስችሌ የሔግ እርምጃ የፌትህ ሚኒሰቴር148 በሚያወጣው መመሪያ መሠረት 

መወሰዴ አሇበት፡፡ 

2. ሚኒስትሩ በአዋጁ አንቀጽ 13 መሠረት የመንግሥት 

መሥሪያ ቤት ክሱን እንዱያቆም በተሇይ ካሌፇቀዯ በስተቀር የመንግሥት ሠራተኛ 

ተጠያቂ የሆነበትን ያጎዯሇውን ንብረት ወይም ገንብ መመሇስ አሇበት፡፡ 

65. የዱሲፔሉን እርምጃ 

1. የመንግሥት መሥሪያ ቤት የበሊይ ኃሊፉ በቂ ማስረጃ 

መኖሩን ሲያረጋግጥ እንዯአግባብነቱ በፋዳራሌ የሲቪሌ ሰርቪስ ኤጀንሲ149 

መመሪያዎች ወይም መሥሪያ ቤቱ በሔግ በተሰጠው ሥሌጣን ባወጣው መመሪያ 

መሠረት ጉዴሇቱ በሚመሇከተው የመንግሥት ሠራተኛ ሊይ የዱሲፑሉን እርምጃ 

ይወስዲሌ፡፡ 

2. በዙህ አንቀፅ በንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት የመንግሥት 

መሥሪያ ቤት የሚወስዯው የዱሲፑሉን እርምጃ አግባብ ባሊቸው ላልች አካሊት 

የሚወሰዯውን ማናቸውም ላሊ እርምጃ አያስቀርም፡፡ 

66. ስሇ መተካት 

                                                           
148 በ22/62(2008) አ.943 መሰረት የፋዳራሌ ጠቅሊይ አቃቤ ህግ በሚሌ ይነበብ፡፡ 
149 በ22/12(2008) አ.916 አንቀፅ 9() መሰረት የፏብሉክ ሰርቪስ እና ሰው ሃብት ሌማት ሚኒስቴር በሚሌ 
ይነበብ፡፡ 
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የመንግሥት ገንብ በመጥፊቱ ምክንያት ተጨማሪ ክፌያን የሚጠይቅ የገንብ 

ጉዴሇት ሲያጋጥም የመሥሪያ ቤቱ የበሊይ ኃሊፉ ወይም በጽሐፌ የተመዯበው ላሊ 

ሠራተኛ ሲያፀዴቀው ሇተመሳሳይ ተግባር እንዱውሌ ከተፇቀዯው በጀት ሊይ ክፌያ 

እንዱፇፀም መጠየቅ አሇበት፡፡  

67. የመንግስት ካዜናዎች 

1. የመንግሥት መሥሪያ ቤት ገንብ ያዥ ያሇፇቃዴ ሲቀር፣ 

ሲሞት ወይም ችልታ ሲያጣ ካዜናው የመሥሪያ ቤቱን ፊይናንስ በሚመራው 

ኃሊፉ እና የውስጥ ኦዱትን በሚመራው ኃሊፉ ይታሸጋሌ፡፡ 

2. የመንግሥት መሥሪያ ቤት የበሊይ ኃሊፉ በሚኒስትሩ 

መመሪያ መሠረት በካዜናው ውስጥ የሚገኘውን ሇመወሰንና ዜርዜሩን ሇማጋጀት 

ወዱያወኑ ኮሚቴ ያቋቁማሌ። 

3. ኮሚቴው በምስክሮች ፉት ካዜናውን በመክፇት ሚኒስትሩ 

የሚያወጣው መመሪያ በሚያው መሠረት ምርመራውን ማካሄዴና ስሊገኘውም 

ውጤት ሪፕርት ማዴረግ አሇበት፡፡ 

68. ጉዴሇትን ሪፕርት ስሇማዴረግ 

1. ማናቸውም ጉዴሇት በመንግሥት ሂሣብ ውስጥ ሪፕርት 

መዯረግ አሇበት። 

2. አጠቃሊዩ የገንብ ጉዴሇት (አስፇሊጊ ሲሆን ግምቱን) 

ማናቸውንም ተመሊሽ ሳይጨምር ጉዴሇቱ በተፇፀመበት የበጀት ዓመት ሂሣብ 

ሪፕርት ወይም ጉዴሇቱ በወቅቱ ሳይታወቅ ሲቀር ተግባራዊ ሉሆን በሚችሌበት 

ዓመት በመንግሥት ሂሣብ ሪፕርት ውስጥ ሪፕርት ይዯረጋሌ።  

3. ጉዴሇቶች ተመሊሽ ሲዯረጉ ገንቡ በተመሇሰበት የበጀት 

ዓመት የመንግሥት ሂሣብ ሪፕርት መዯረግ አሇበት፡፡ 

ክፌሌ አሥራ ሦስት 

ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች 

69. መዚግብት የሚቆዩበት የጊዛ ገዯብ 

1. ማናቸውም የመንግሥት መሥሪያ ቤት ሇመሥሪያ ቤቱ 

ወይም ሇውጭ ኦዱተሮች ሇማናቸውም ጉዲይ በመረጃነት የሚያስፇሌጉትን 

የፊይናንስ መረጃዎችና መዚግብት በቂ ሇሆነ ጊዛ ማቆየት አሇበት፡፡ 
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2. በዙህ አንቀፅ በንዐስ አንቀጽ /1/ የተመሇከተው ቢኖርም 

ማናቸውም የፊይናንስ መረጃዎችና መዚግብት ቢያንስ ሇአሥር ዓመት መቆየት 

አሇባቸው። 

70. መቆየት ያሇባቸው የመዚግብት ዓይነቶች 

በዙህ ዯንብ አንቀጽ 69 መሠረት መቆየት ያሇባቸው የፊይናንስ መረጃዎችና 

መዚግብት ከዙህ በታች የተመሇከቱትን ይጨምራለ፡- 

1. የሚኒስትሮች ምክር ቤት እና/ወይም ሚኒስትሩ 

እንዱያፀዴቃቸው የቀረቡ ማናቸውም ጉዲዮች፤ 

2. እርምጃ መወሰደን የሚያስረደ ማናቸውም ማስረጃዎች፤ 

3. የፊይናንስ ጉዲዮችን በተመሇከተ የተዯረጉ መጻጻፍች፣ 

4. ማናቸውም ዜርዜር የፊይናንስ እንቀስቃሴዎችና ዯጋፉ 

ሰነድች፤  

5. የጥሬ ገንብና የዯረሰኞች መዚግብትን የመሳሰለ 

ማናቸውም መሠረታዊ የፊይናንስ መዚግብት፡፡ 

71. በኤላክትሮኒክ ዳዎች ስሇመጠቀም 

ሚኒስትሩ በአዋጁና በዙህ ዯንብ የተረጋው የመንግሥት የፊይናንስ አስተዲዯር 

ሥርዓት ይበሌጥ ቀሌጣፊ እና ውጤታማ እንዱሆን ሇማዴረግ የሚያስችለ 

የኤላክትሮኒክ ዳዎች በስፊት ጥቅም ሊይ እንዱውለ ያዯርጋሌ፡፡ 

72. የመሸጋገሪያ ዴንጋጌ 

1. በሚኒስትሮች ምክር ቤት የፊይናንስ አስተዲዯር ዯንብ 

ቁጥር 17/1989 አንቀጽ 41 መሠረት ሇመንግሥት ሠራተኞች የሚሰጠው የረዥም 

ጊዛ ብዴር ተፇፃሚነት ይህ ዯንብ ሥራ ሊይ ከዋሇበት ቀን አንስቶ ከሚቆጠር 

የሁሇት የበጀት ዓመት ጊዛ በኋሊ ይቋረጣሌ፡፡ 

2. ይህ ዯንብ ሥራ ሊይ ከመዋለ በፉት የተጀመሩ የፊይናንስ 

እንቅስቃሴዎች ከዙህ ቀዯም በሥራ ሊይ በነበረው የሚኒስትሮች ምክር ቤት 

የፊይናንስ ዯንብ መሠረት ፌፃሜ ያገኛለ። 

73. የማቆየት ዳዎች 

ሚኒስትሩ ስሇፊይናንስ መረጃዎችና መዚግብቶች አያያዜና እንዯሰነደ ባህርይ ተይዝ 

የሚቆይበትን ጊዛ የሚወሰን ዜርዜር መመሪያ ያወጣሌ። 
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74.                      የተሻሩ ህጎች 

የሚኒስትሮች ምክር ቤት የፊይናንስ አስተዲዯር ዯንብ ቁጥር 17/1989 ተሽሮ በዙህ 

ዯንብ ተተክቷሌ። 

75.                      ዯንቡ የሚጸናበት ጊዛ 

ይህ ዯንብ በፋዳራሌ ነጋሪት ጋዛጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናሌ፡፡ 

 

አዱስ አበባ መስከረም 24 ቀን 2003 ዓ.ም 

መሇስ ዛናዊ 

የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ጠቅሊይ ሚኒስቴር 
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አዋጅ ቁጥር 649/2001 ዓ.ም 

የኢትዮጵያ ፋዳራሌ መንግሥት የግዥና የንብረት አስተዲዯር አዋጅ 

የኢትዮጵያ ፋዳራሌ መንግሥት የመንግሥት ግዥ ሥርዓትን ሇመወሰንና ተቆጣጣሪ 

ኤጀንሲውን ሇማቋቋም የወጣው አዋጅ ሥራ ሊይ በዋሇባቸው ዓመታት በአፇፃፀም ያጋጠሙ 

ችግሮችን በማስወገዴ የመንግሥት የግዥ ሥርዓት ይበሌጥ ግሌፅ፣ ቀሌጣፊ፣ ፌትሏዊና 

አዴሌዎ የላሇበት፣ እንዱሁም ሇግዥ የሚውሇው ከፌተኛ የመንግስት ገንብ በተሻሇ አኳኋን 

ቁጠባን እና ውጤታማነትን ማረጋገጥ በሚያስችሌ ሥርዓት ጥቅም ሊይ እንዱውሌ ማዴረግ 

አስፇሊጊ ሆኖ በመገኘቱ፤ 

ከጥቅሌ ግዥ የሚገኘውን ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ እና ቀሌጣፊ አሰራር ማረጋገጥ የሚያስችሌ 

አዯረጃጀት እንዱኖር ማዴረግ አስፇሊጊ በመሆኑ፤  

ከፌተኛ ሀብት የሚፇስበት የመንግሥት ንብረት ሇመንግሥት የተሻሇ ጥቅም በሚያስገኝ 

ጥቅም ሊይ እንዱውሌ እና አስተዲዯሩም መናዊ እንዱሆን ሇማዴረግ የሚያስችሌ የተቀናጀ 

ሥርዓት ሉረጋ እንዯሚገባ የታመነበት በመሆኑ፤  

በኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሔገመንግሥት አንቀጽ 55(1) መሠረት 

የሚከተሇው ታውጇሌ፡፡  

ምዕራፌ አንዴ 

ጠቅሊሊ 

1. አጭር ርእስ 

ይህ አዋጅ “የኢትዮጵያ ፋዳራሌ መንግሥት የግዥና የንብረት አስተዲዯር አዋጅ 

ቁጥር 649/2001 ዓ.ም” ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡ 

2. ትርጓሜ 

የቃለ አገባብ ላሊ ትርጉም የሚያሰጠው እስካሌሆነ ዴረስ በዙህ አዋጅ ውስጥ፤ 

1. «ዕቃ” ማሇት በጠጣር፣ በፇሣሽ ወይም በጋዜ መሌክ የሚገኝ ጥሬ ዕቃ፣ ምርት፣ 

መሣሪያ፣ ሸቀጥ፣ ሇገበያ የተጋጀ ሶፌትዌር፣ እንስሳ ሲሆን፣ ከሚገዚው ዕቃ ጋር 

ግንኙነት ያሇውን እና ከዕቃዎቹ ዋጋ ያሌበሇጠ ዋጋ ያሇው የተከሊ፣ የትራንስፕርት 

የጥገናና ላሊ ተመሳሳይ አገሌግልት ይጨምራሌ፤ 

2. “አገሌግልት” ማሇት ከዕቃ፣ ከግንባታ ርፌ ሥራ እና ከምክር አገሌግልት ውጪ 

ያሇ ሲሆን፣ የጥገና፣ የጥበቃ፣ የጽዲት አገሌግልት፣ የኤላክትሪክ ኃይሌ፣ 

የቴላኮሙኒኬሽን እና የውሃ አቅርቦት የመሳሰለትን ይጨምራሌ፤ 
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3. “የግንባታ ርፌ ሥራ” ማሇት ከሔንጻ፣ ከመንገዴ ወይም ከመሠረተ-ሌማት ሥራ 

ጋር በተያያ የሚከናወን አዱስ የግንባታ፣ የመሌሶ ግንባታ፣ ዯረጃ የማሳዯግ፣ 

የማፌረስ፣ የጥገና፣ የማዯስ ሥራ እንዱሁም ተጓዲኝ የሆነና ከዋናው ሥራ ያሌበሇጠ 

ዋጋ ያሇው አገሌግልት ሲሆን፣ የመገንባት፣ በባሇቤትነት የመያዜ፣ ሥራውን 

የማንቀሳቀስ፣ የማስተሊሇፌ፣ ወይም የመገንባት፣ የማንቀሳቀስ፣ የማስተሊሇፌ ወይም 

የመገንባት፣ በባሇቤትነት የመያዜ እና የማንቀሳቀስ ውልችን ይጨምራሌ፤ 

4. “የምክር አገሌግልት” ማሇት አማካሪዎች ያሊቸውን ሙያዊ ክሀልት በመጠቀም 

የሚሰጡት የጥናት፣ የዱዚይን እና ቁጥጥር፣ የተሇያዩ ፔሮጀክቶችን የማዯራጀት፣ 

ሇዯንበኞች ምክር የመስጠት፣ ሥሌጠና የመስጠት እና ዕውቀትን የማስተሊሇፌ 

የአማካሪነት ባህሪ ያሇው የአዕምሮ አገሌግልት ነው፤ 

5. “ግዥ” ማሇት ዕቃዎችን፣ የግንባታ ርፌ ሥራዎችን እና አገሌግልቶችን በግዢ፣ 

በኪራይ ወይም በማናቸውም ላሊ ተመሳሳይ ውሌ ማግኘት ነው፤ 

6. “የመንግሥት መሥሪያ ቤት” ማሇት ሙለ በሙለ ወይም በከፉሌ በፋዳራሌ 

መንግሥት በጀት የሚተዲዯር የመንግሥት መሥሪያ ቤት፣ ከፌተኛ የትምህርት 

ተቋም እና ተመሳሳይ አቋም ያሇው አካሌ ነው፤ 

7. “የመንግሥት ገንብ” ማሇት ከፋዳራሌ መንግሥት ግምጃ ቤት ወይም የፋዳራሌ 

መንግሥት ካገኘው የውጭ ዕርዲታና ብዴር ሇመንግሥት መሥሪያ ቤት የተመዯበ 

ገንብ ወይም የመሥሪያ ቤቱ የውስጥ ገቢ ነው፤ 

8. “የመንግሥት ግዥ” ማሇት በመንግሥት መሥሪያ ቤት በመንግሥት ገንብ 

የሚከናወን ግዥ ነው፤ 

9. “አቅራቢ” ማሇት ሇመንግሥት መሥሪያ ቤት ዕቃ ወይም አገሌግልት በማቅረብ 

ወይም የግንባታ ርፌ ሥራ ሇማከናወን ውሌ የገባ ሰው ወይም ዯርጅት ነወ፤ 

10. “ዕጩ ተወዲዲሪ” ማሇት በመንግሥት ግዥ እንዱሳተፌ የተጋበ ወይም ሇመካፇሌ 

ያመሇከተ ሰው ወይም ዴርጅት ነው፤ 

11. “ተጫራች” ማሇት የመጫረቻ ሀሳብ ያቀረበ ሰው ነው፤ 

12. “የጨረታ ሰነዴ” ማሇት ዕጩ ተወዲዲሪዎች የመጫረቻ ሰነዴ ሇማጋጀት እንዱችለ 

በመንግሥት መሥሪያ ቤት የሚጋጅ ዜርዜር የግዥ ፌሊጎትን የሚገሌፅ ሰነዴ 

ነው፤ 
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13. “የመጫረቻ ሰነዴ” ማሇት የመንግሥት መሥሪያ ቤቱ ሇግዥው ባጋጀው የጨረታ 

ሰነዴ መነሻነት ተጫራች በግዥው ሇመሳተፌ የሚያቀርበው ሰነዴ ነው፤ 

14. “የግዥ መመሪያ” ማሇት በዙህ አዋጅ መሠረት በገንብና ኢኮኖሚ ሌማት 

ሚኒስትሩ የሚወጣ መመሪያ ነው፤ 

15. “ሚኒስትር” እና “ሚኒስቴር” ማሇት እንዯቅዯም ተከተለ የገንብና የኢኮኖሚ 

ሌማት ሚኒስትር እና ሚኒስቴር ነው፤150 

16. “ሰው” ማሇት የተፇጥሮ ሰው ወይም በሔግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካሌ ነው፤ 

17. “ሌዩ ግዥ” ማሇት አገራዊ ጠቀሜታ ያሊቸው በመሆኑ ምክንያት በሚኒስትሩ ውሣኔ 

በጥቅሌ የሚፇፀሙ ከፌተኛ ግዥዎች ወይም የመንግሥት መሥሪያ 

ቤቶች ያሊቸውን ተመሳሳይ የግዥ ፌሊጏት እንዱሁም አንዴ የመንግሥት መሥሪያ 

ቤት በተወሰነ ጊዛ ውስጥ በተዯጋጋሚ የሚኖረውን የግዥ ፌሊጏት ሇማሟሊት 

የሚፇፀም ግዢ ነው፤ 

18. “የማዕቀፌ ስምምነትን” ማሇት ወዯ ፉት በሚፇፀም ዜርዜር ውሌ ሇሚከናወን 

አቅርቦት መሠረት በመሆን የሚያገሇግሌ፣ በነጠሊ ዋጋ እና በላልች የውሌ 

ሁኔታዎች ሊይ በመመስረት የተፇፀመ አጠቃሊይ የሆነ የግዢ ስምምነት ነው፤ 

19. “የማፅቀፌ ስምምነት አቅራቢ” ማሇት በማዕቀፌ ስምምነት ዕቃ ወይም ላልች 

አገሌግልቶች ሇማቅረብ ውሌ የገባ አቅራቢ ነው፤ 

20. “ቦርዴ” ማሇት በፋዳራሌ መንግስት የግዢ አፇፃፀም እና የንብረት አወጋገዴ ሂዯት 

ሊይ በዕጩ ተወዲዲሪዎች የሚቀርብን አቤቱታ መርምሮ ውሳኔ እንዱሰጥ በዙህ 

አዋጅ የተቋቋመው አካሌ ነው፤ 

21. “የመንግስት ንብረት” ማሇት ከመንግስት ገንብ እና መሬት በስተቀር የፋዳራሌ 

መንግስት ሏብት የሆነ ማናቸውም ንብረት ነው፤ 

22. “የጥበቃ ኃሊፉነት” ማሇት በመንግሥት መሥሪያ ቤት የበሊይ ኃሊፉ ወይም ኃሊፉው 

በወከሇው የሥራ መሪ፣ የመንግሥት ንብረት እስከሚወገዴ ወይም ከመዜገብ 

እስከሚሠረዜ ወይም በላሊ ሠራተኛ ወይም መሥሪያ ቤት ጥበቃ ሥር እንዱውሌ 

እስከሚተሊሇፌ ዴረስ የመንግሥት ንብረት ሇመያዜና ሇመጠበቅ፣ ሇመንግሥት 

ሠራተኛ የሚሰጥ ኃሊፉነት ነው፡፡ 
                                                           
150በ22/12 (2008) አ. 916 አንቀፅ 9(6) መሰረት የገንብ እና የኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴር በሚሌ ይነበብ፡፡ 
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23. “ቋሚ ንብረት” ማሇት ግዘፊዊ ሀሌዎት ያሇው፣ የተናጠሌ ዋጋው ሚኒስትሩ 

በሚያወጣው መመሪያ የሚወሰን፣ ከአንዴ ዓመት በሊይ ሇሆነ ጊዛ የጠቀሜታ እሴት 

የሚኖረው እና አገሌግልት በመስጠት ሊይ የሚገኝ ንብረት ሲሆን፣ እንዯ የቢሮ 

ዕቃ፣ ኮምፑውተር፣ ከባዴ መሣሪያ፣ ተሽከርካሪ፣ መርከብ፣ አውሮፔሊን፣ ሔንጻ፣ 

መንገዴ፣ የፌሳሽ መስመር፣ ዴሌዴይ፣ መስኖ እና ግዴብ የመሳሰለትን 

ይጨምራሌ፤ 

24. “የሔይወት መን ሥርዓት” ማሇት ከመንግሥት ንብረት ጋር የተያያዘ ተግባሮች 

እና ወጪዎችን የማቀዴ፣ የመያዜ፣ የመረከብ፣ የመጠቀም፣ የጥገና፣ የፌጆታ ወይም 

የማስወገዴ ወይም ከመዜገብ የመሠረዜ ተግባራትን ከግምት ውስጥ በማስገባት 

የመንግሥት ንብረት አስተዲዯር እና ቁጥጥር ብቃት ባሇው መንገዴ እንዱመራ 

ሇማዴረግ የሚያስችሌ ሥርዓት ነው፤ 

25. “አሊቂ ዕቃ” ማሇት ከቋሚ ዕቃ ውጪ የሆነ ማናቸውም የመንግሥት ንብረት ሲሆን፣ 

ጥቅም ሊይ መዋሌ ከጀመረበት ጊዛ አንስቶ እስከ አንዴ ዓመት አገሌግልት ሉሰጥ 

የሚችሌ እና ዋጋው ሚኒስትሩ በሚያወጣው መመሪያ የሚወሰን ንብረት ነው፤ 

26. “ማስወገዴ” ማሇት የመንግሥትን ንብረት በሽያጭ ወይም በዜውውር ሇላሊ ወገን 

ማስተሊሇፌ ወይም መቅበር ወይም ማቃጠሌ ነው፤ 

27. “የመንግሥትና የግሌ ሽርክና” ማሇት በመንግሥት መሥሪያ ቤት እና በግሌ 

ባሇሀብት መካከሌ በሚዯረግ ውሌ በግለ ባሇሀብት ተሳትፍ የሚዯረግ 

ኢንቨስትመንት ሲሆን ኮንሴሽነር ተብል የሚታወቀው የግሌ ባሇሀብት፡- 

ሀ/ የግንባታ ፔሮጀክቶችን ወይም አገሌግልቶችን ወይም በኮንሴሽን ኪራይ 

የሚሰጡ  ሥራዎችን ሇማከናወን ግዳታ የሚገባበት፣  

ሇ/ የመንግሥት ተግባር የሆኑ ሥራዎችን ከማከናወን ወይም የመንግሥትን 

ንብረት  ሥራ ሊይ ከማዋሌ ጋር በተያያ በፊይናንስ፣ በቴክኒክ እና በሥራ 

እንቅስቃሴ  ረገዴ የሚኖሩ ኃሊፉነቶችን በአመዚኙ የሚወስዴበት፣ 

ሏ/ የመንግሥት ተግባር የሆኑ ሥራዎችን በማከናወን ወይም የመንግሥትን 

ንብረት   ሥራ ሊይ በማዋሌ ሇሚሰጠው አገሌግልት ከመንግሥት ክፌያ 

 የሚያገኝበት  ወይም በተጠቃሚዎች ሊይ ከሚጣሌ ክፌያ ገቢ የሚሰበሰብበት 

ወይም በሁሇቱም  መንገድች ሇአገሌግልቱ ክፌያ የሚያገኝበት፣ ውሌ ነው፡፡ 
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28. “ኮንሴሽነር” ማሇት ከመንግሥት መሥሪያ ቤት ጋር የመንግሥትና የግሌ ሽርክና 

ውሌ የሚገባ ሰው ነው፤ 

29. “የክሌሌ መንግሥታት” ማሇት በኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ 

ሔገመንግሥት አንቀጽ 47 የተረሩት የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ 

ሪፏብሉክ አባሊት ሲሆኑ፣ ሇዙህ አዋጅ አፇፃፀም የዴሬዲዋ እና የአዱስ አበባ ከተማ 

አስተዲዯሮችን ይጨምራሌ፡፡ 

3. የተፇጻሚነት ወሰን 

1. ይህ አዋጅ በማናቸውም የፋዳራሌ መንግሥት ግዥ እና ንብረት አስተዲዯር ሊይ 

ተፇጻሚ ይሆናሌ፡፡ 

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /1/ የተዯነገገው ቢኖርም፤ 

ሀ/ ሚኒስትሩ አግባብ ካሊቸው የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች የበሊይ ኃሊፉዎች ጋር 

 በመመካከር በብሓራዊ ዯህንነት እና በአገር መከሊከያ ምክንያት ግዥ እና 

 የንብረት አስተዲዯር በተሇየ ዳ እንዱፇፀም ውሣኔ ሉሰጥ ይችሊሌ፡፡ ይህ 

 በሚሆንበት ጊዛ ሚኒስትሩ ግዥ እና የንብረት አስተዲዯር በቁጠባና ውጤታማ 

 በሆነ መንገዴ እንዱፇፀም ሇማዴረግ የሚያስችሌ የተሇየ የግዥ እና የንብረት 

 አስተዲዯር ዳ በሥራ ሊይ ሇማዋሌ የሚያስችሌ መመሪያ ያወጣሌ፡፡  

ሇ/ የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች ዕቃዎችን፣ የግንባታ ርፌ ሥራዎችን፣ የምክርና 

 ላልች አገሌግልቶችን ወጪ በመሸፇን ከላልች የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች 

 ሇማግኘት በሚያዯርጉት ውሌ ሊይ ይህ አዋጅ ተፇጻሚ አይሆንም። 

4. የጾታ አገሊሇጽ 

በዙህ አዋጅ ውስጥ በወንዴ ፆታ የተዯነገገው የሴትንም ፆታ ያካተታሌ፡፡ 

5. የመንግሥት ግዥ እና ንብረት አስተዲዯር መርሆዎች 

የመንግስት ግዥ አፇፃፀም እና የንብረት አስተዲዯር የሚከተለትን መርሆዎች 

መሠረት ማዴረግ ይኖርበታሌ፡፡ 

1. በግዥ አፇፃፀም ረገዴ የመንግሥት ገንብ ሉያስገኝ የሚችሇውን 

ጥቅም ማስገኘቱ፤ 

2. በዙህ አዋጅ በተፇቀዯው ሌዩ አስተያየት ካሌሆነ በስተቀር በዛግነት 

ወይም ከመወዲዯሪያ መስፇርቶች ጋር ባሌተያያዘ ላልች 

ምክንያቶች በዕጩ ተወዲዲሪዎች መካከሌ አዴሌዎ ያሇመዯረጉን፤ 
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3. ማናቸውም የግዥ ውሣኔ የሚሰጥበት መስፇርት እና በእያንዲንደ 

ግዥ ሊይ የሚሰጠው ውሣኔ ጉዲዩ ሇሚመሇከታቸው ሁለ ግሌፅ እና 

ፌትሏዊ መሆኑን፤ 

4. ውሣኔዎች እና የተወሰደ እርምጃዎች ተጠያቂነት የሚያስከትለ 

መሆኑን፤ 

5. የመንግስት ንብረት በጥንቃቄ መያዜና ሇታሇመሇት አሊማ 

መዋለን፡፡ 

6. ዓሇም ዏቀፌ ግዳታዎች 

1. ይህ አዋጅ የፋዳራሌ መንግሥት ከአንዴ ወይም ከአንዴ በሊይ ከሆኑ መንግሥታት 

ወይም ከዓሇም ዏቀፌ ዴርጅቶች ጋር ባዯረገው ወይም በሚያዯርገው ስምምነት 

ወይም ከስምምነቱ ከመነጨ ግዳታ ጋር የማይጣጣም ከሆነ በስምምነቱ 

የተመሇከተው ይፀናሌ፡፡ 

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /1/ የተመሇከተው ስምምነት ሇኢትዮጵያ ወይም 

በኢትዮጵያ ነዋሪ ሇሆኑ ተጫራቾች ሌዩ አስተያየት የሚፇቅዴ በሚሆንበት ጊዛ 

የመንግሥት መሥሪያ ቤቱ ተፇፃሚ የሚሆነውን ሌዩ አስተያየት በጨረታ ሰነዴ 

ውስጥ በግሌፅ ማመሌከት አሇበት፡፡ 

7. የግዥ ሰነድችን ሔዜቡ እንዱያውቅ ስሇማዴረግ 

ይህ አዋጅ እና በዙህ አዋጅ መሠረት በሚኒስትሩ የሚወጡ የግዥ እና የንብረት 

መመሪያዎች እና ላልች የግዢ እና ንብረት አስተዲዯር ሰነድች ሔዜብ 

እንዱያውቃቸው መዯረግ እና ሇአጠቃቀም አመቺ በሆነ መንገዴ መያዜ አሇባቸው፡፡ 

8. የመንግሥት መሥሪያ ቤት የበሊይ ኃሊፉ ኃሊፉነት 

የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች ስሇሚያከናውኑት ግዥ እና ስሇሚያስተዲዴሩት ንብረት 

ጠቅሊሊ ኃሊፉነት ያሇባቸው ሲሆን፣ በተሇይም የመንግሥት መሥሪያ ቤት የበሊይ ኃሊፉ 

ሚኒስትሩ በሚያወጣው መመሪያ ሊይ ከሚገሇፁት ዜርዜር ኃሊፉነቶች በተጨማሪ 

የሚከተለት አጠቃሊይ ኃሊፉነቶች ይኖሩታሌ፤ 

ሀ/ በተገቢው የሰው ኃይሌ የተሟሊ የግዥና ንብረት አስተዲዯር የሥራ ተግባራትን 

 የሚያከናውን የሥራ ክፌሌ ያዯራጃሌ፤ 
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ሇ/ ከፌተኛ የገንብ መጠን ያሊቸውን ግዥዎች መርምሮ የሚያፀዴቅ ኮሚቴ 

ያቋቁማሌ፣   ውስብስብ ሇሆኑ ግዢዎች ጊዛያዊ የግዥ ገምጋሚ ኮሚቴ 

ሉያቋቁም ይችሊሌ፤ 

ሏ/ በግዥና ንብረት አስተዲዯር ስራ ሊይ የሚመዯቡ ወይም የተመዯቡ ሰራተኞች 

 እንዱሁም የግዥ አፅዲቂ ኮሚቴ አባሊት ይህንን አዋጅ፣  የአፇፃፀም መመሪያውን፣ 

 የግዥ ማኑዋሌ፣ መዯበኛ የጨረታ ሰነዴ፣ እና ላልች ተገቢ ቅጾችን ይትና 

አጠቃቀም  እንዱያወቁ ሇማዴረግ የሚያስችሌ ስሌጠና ማግኘታቸውን እና 

የመንግስት ግዥ እና  ንብረት አስተዲዯርን ሇመፇጸም በቂ ክህልት ያሊቸው 

መሆኑን ያረጋግጣሌ፤ 

መ/ የመንግስት ግዥ በእቅዴ ሊይ የተመሰረተ እና በዙህ አዋጅ የተመሇከቱ የግዥ 

 መርሆዎችን የጠበቀ መሆኑን ያረጋግጣሌ፤  

ሠ/ የግዥ የስራ ክፌሌ፣ የግዥ አጽዲቂ ኮሚቴ እና ላልች ግዥን የመፇፀም ኃሊፉነት 

 የተሰጣቸው አካሊት ተግባራቸውን በተገቢው ሁኔታ መወጣታቸውን ያረጋግጣሌ፤ 

ረ/ እንዯ አስፇሊጊነቱ የግዥ ስርአትን የሚያስፇፅሙ ሦስተኛ ወገኖችን ይቀጥራሌ፤ 

ሰ/ የመንግስት ንብረት ኢኮኖሚያዊ እና ውጤታማ በሆነ መንገዴ አገሌግልት ሊይ 

 መዋለን ያረጋግጣሌ፤  

ሸ/ በመስሪያ ቤቱ ሥር የሚገኘው የመንግሥት ንብረት በሚገባ የተመገበ እና 

የክትትሌ  ሥርዓት የተረጋሇት፣ ተገቢው ጥበቃና እንክብካቤ የተዯረገሇት፣ 

አገሌግልት  የማይሰጥ ሆኖ ሲገኝ በወቅቱ እንዱወገዴ መዯረጉን ያረጋግጣሌ። 

9. የግዥ የሥራ ክፌሌ ተግባርና እና ኃሊፉነት 

በመንግሥት መሥሪያ ቤቶች ውስጥ የሚቋቋመው የግዢ ሥራ ክፌሌ በግዥ 

መመሪያና በመሥሪያ ቤቱ በሚጋጀው የሥራ ዜርዜር ከሚሰጡት ተግባራት 

በተጨማሪ የሚከተለት አጠቃሊይ ተግባራት ይኖሩታሌ፤ 

ሀ/ የመንግስት ግዥን በተሟሊ የሙያ ስነ-ምግባር እና ክህልት ይፇፅማሌ፤ 

ሇ/ ይህንን አዋጅ፤ የአፇጻፀም መመሪያውን፣ የግዥ ማኑዋሌ፤ የመዯበኛ የጨረታ ሰነዴ 

 እና የአፇጻፀም ቅፆችን እና የግዥ ውለን መሠረት በማዴረግ የመንግሥት ግዥን 

 ይፇፅማሌ፤ 

ሏ/ በዙህ አዋጅ አንቀፅ 23 በተዯነገገው መሰረት ሇየግዥው የተሟሊ መረጃ ይይዚሌ፤ 

 በተጠየቀ ጊዛም ያቀርባሌ። 
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10. የግዥ አፅዲቂ ኮሚቴ ተግባርና ኃሊፉነት 

የግዥ አፅዲቂ ኮሚቴ የሚከተለት ተግባርና ኃሊፉነቶች ይኖሩታሌ፡- 

ሀ/ በግዥ መመሪያው ሊይ የተቀመጠው ገዯብ እንዯተጠበቀ ሆኖ የመንግሥት ግዥ 

 ይህንን አዋጅ፣ የአፇፃፀም መመሪያውን፣ የግዢ ማኑዋሌ፣ መዯበኛ የጨረታ ሰነዴ 

እና  ላልች ቅፆችን መሠረት በማዴረግ የተፇፀመ መሆኑን ያረጋግጣሌ፤ 

ሇ/ በግዥ መመሪያው ሊይ የተቀመጠው ገዯብ እንዯተጠበቀ ሆኖ የጨረታ ወይም 

የግዥ  ግምገማ ሪፕርቶችን መርምሮ ያፀዴቃሌ፤ 

ሏ/ የመንግሥት ግዥን ውጤታማ ሇማዴረግ በሚያስችለ ዳዎች ሊይ የመንግሥት 

 መሥሪያ ቤቱን የበሊይ ሀሊፉ ያማክራሌ፡፡ 

11. ተጠያቂነት 

በመንግሥት መሥሪያ ቤቶች ሇግዥ እና ንብረት አስተዲዯር ሥራ የተመዯቡ 

ሠራተኞች ወይም የመንግሥት ግዥን እና ንብረትን ሇማስተዲዯር የተሾሙ 

ኃሊፉዎች፣ የግዥ አፅዲቂ ኮሚቴ አባልች በዙህ አዋጅ እና ሚኒስትሩ በሚያወጣቸው 

መመሪያዎች መሠረት ስሇሚወስዶቸው እርምጃዎች ተጠያቂ ይሆናለ፡፡ 

ምዕራፌ ሁሇት 

የመንግስት ግዢና ንብረት አሰተዲዯር ኤጀንሲ 

12. የኤጀንሲው መቋቋም 

1. የመንግሥት ግዥ እና ንብረት አስተዲዯር ኤጀንሲ (ከዙህ በኋሊ “ኤጀንሲ” እየተባሇ 

የሚጠራ) ራሱን የቻሇና የሔግ ሰውነት ያሇው የፋዳራሌ መንግሥት መሥሪያ ቤት 

ሆኖ በዙህ አዋጅ እንዯገና ተቋቁሟሌ፡፡ 

2. ኤጀንሲው ተጠሪነቱ ሇሚኒስትሩ ይሆናሌ፡፡ 

13. ዋና መሥሪያ ቤት 

የኤጀንሲው ዋና መሥሪያ ቤት በአዱስ አበባ ሆኖ እንዯአስፇሊጊነቱ በማናቸውም 

ሥፌራ ቅርንጫፌ መሥሪያ ቤቶች ሉኖሩት ይችሊሌ፡፡ 

14. የኤጀንሲው ዓሊማዎች 

የኤጀንሲው ዓሊማዎች የሚከተለት ናቸው፡- 

1. ፌትሏዊ፣ በውዴዴር ሊይ የተመሠረተ፣ ግሌፅ፣ አዴሌዎ የላሇበት፣ ሇመንግሥት 

ገንብ ተመጣጣኙን ዋጋ ማስገኘት የሚያስችሌ የግዥ አፇጻፀምና መናዊ 

የመንግስት ንብረት አስተዲዯር መኖሩን ማረጋገጥ፤ 
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2. የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች በዙህ አዋጅ የተረሩትን ጠብቀው 

መሥራታቸውን መከታተሌ፤ 

3. በፋዳራሌ መንግሥት ውስጥ ያሇውን የግዥ አፇፃፀም እና የንብረት አስተዲዯር 

አቅም ማሳዯግ፤ 

4. በሀገር አቀፌ ዯረጃ የተጣጣመ የመንግስት ግዥና ንብረት አስተዲዯር ስርዓት 

እንዱኖር ጥረት ማዴረግ፤ 

5. የመንግስት ግዥና ንብረት አስተዲዯር ስርዓት ተቀባይነት ካሊቸው አሇም አቀፌ 

ስርአቶች ጋር የተጣጣመ እንዱሆን ጥረት ማዴረግ። 

15. የኤጀንሲው ተግባሮች 

ኤጀንሲው ከዙህ በታች የተረሩትን ተግባሮች ያከናውናሌ፡- 

1. በመንግሥት ግዥ እና ንብረት አስተዲዯር ፕሉሲዎች፣ መርሆዎችና አፇፃፀሞች 

ሊይ የፋዳራሌ መንግሥትን ማማከር፣ ሇክሌልች እና ሇከተማ አስተዲዯሮች 

የቴክኒክ ዴጋፌ መስጠት፤ 

2. በፋዳራሌ መንግሥት ውስጥ ያሇውን የመንግሥት ግዥ አፇፃፀም እና የንብረት 

አስተዲዯር ሥርዓት ተግባራዊነት መከታተሌ፣ ሇሚኒስትሩ ሪፕርት ማዴረግ እና 

በሔግና በአፇፃፀም ሥርዓቱ ሊይ የማሻሻያ ሀሣቦች ማቅረብ፤ 

3. አግባብነት ካሊቸው አካሊት ጋር በመተባበር የግዥ አና የንብረት አስተዲዯር 

ሥሌጠና እንዱሁም የግዥና የንብረት አስተዲዯር አፇፃፀምን ሇመምራት 

የሚያስፇሌገው ችልታ፣ በሙያው ሇመሠማራት ተፇሊጊ የሆነው ማስረጃ ዓይነት 

እና የሙያው ዕዴገት ሉከተሌ የሚገባው ሂዯት መወሰኑን ማረጋገጥ፤ 

4. መዯበኛ የግዥ ሰነድች፣ አሠራሩን የሚመሩ ቅፆች እና ላልች ሇግዥ እና 

ንብረት አስተዲዯር አግባብነት ያሊቸውን ሰነድች ማጋጀት፣ ሥራ ሊይ እንዱውለ 

እና ወቅታዊ እንዱሆኑ ማዴረግ፤ 

5. ከተፇቀደ መዯበኛ የግዥ ዳዎች፣ ሰነድች፣ አሠራሩን ከሚመሩ ቅፆች እና 

ላልች ሇግዥ አፇፃፀም አግባብነት ካሊቸው ሰነድች ውጪ ግዥ ሇመፇፀም ወይም 

ከተፇቀደ የንብረት አወጋገዴ ሥርዓቶችና ስሌቶች ውጭ ንብረት ሇማስወገዴ 

በመንግሥት መሥሪያ ቤቶች ጥያቄ ሲቀርብሇት ጥያቄውን መርምሮ ውሣኔ 

መስጠት፤ 
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6. በመንግሥት ግዥ ሇመሳተፌ ፌሊጏት ያሊቸው አቅራቢዎች የሚመገቡበትን 

የተቀሊጠፇ ሥርዓት መርጋት፣ በአቅራቢዎች ዜርዜር ውስጥ ሇመመዜገብ 

የሚቀርቡ ማመሌከቻዎችን መቀበሌ፣ መመርመር እና መመዜገብ፣ እና 

የምዜገባውን ዜርዜር ማሠራጨት፤ 

7. በዕጩ ተወዲዲሪዎችና በአቅራቢዎች ሊይ የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች 

የሚያቀርቧቸውን አቤቱታዎች መርምሮ ውሣኔ መስጠት፣ የውሣኔውን ቅጂ 

ሇሚመሇከታቸው ማሠራጨት፤ 

8. ከመንግሥት መሥሪያ ቤቶች ጋር ባዯረጉት የግዥ ውሌ መሠረት ግዳታቸውን 

ባሇመወጣታቸው፣ ስሇብቃታቸው ሀሰተኛ መረጃ በማቅረባቸው ወይም በዙህ አዋጅ 

አንቀጽ 16(3) እና 32(2) የተረሩትን ዴርጊቶች በመፇፀማቸው ምክንያት 

አጀንሲው በመንግሥት ግዥ አፇፃፀም እንዲይሳተፈ ያገዲቸውን አቅራቢዎች 

ዜርዜር መያዜና ማሠራጨት፤ 

9. የግዥ አፇፃፀም እና የንብረት አስተዲዯር ተግባራት ይህንን አዋጅ እና ላልች 

የመንግስት ግዥ እና ንብረት አስተዲዯር የሚመራባቸውን ሰነድችን ጠብቀው 

የተከናወኑ መሆኑን ሇማረጋገጥ የግዥ ኦዱት ማዴረግ፤ 

10. ሇግዥ አፇጻጸም እና ንብረት አስተዲዯር የሚያገሇግሌ የመረጃ ማሰራጫ እና 

ክምችት ማቋቋም፣ ማጏሌበት፣ መጠበቅ እና ወቅታዊነቱ የተጠበቀ እንዱሆን 

ማዴረግ፤ 

11. የተቋም እና የሰው ኃይሌ አቅም ሇማጏሌበት የሚያስችሌ የአቅም ግንባታ 

ፕሉሲና ዕቅዴ እንዱኖር ማዴረግ፤ 

12. የሙያና ከሙያ ጋር በተያያዘ አግባብነት ባሊቸው ጉዲዩች ሊይ የተሠማሩ ሆነው 

በመንግሥት ግዥ እና ንብረት አስተዲዯር ሇመሳተፌ ፌሊጏት ካሊቸው አካሊት 

ጋር ተቋማዊ ግንኙነት መፌጠር እና ማዲበር፤ 

13. ስሇመንግሥት ግዥ አፇፃፀም እና ንብረት አስተዲዯር ጥናት ማካሓዴ፣ የአቅም 

ግንባታ ትብብር እንዱኖር ማዴረግ፤ 

14. ይህ አዋጅና በአዋጁ መሠረት የሚወጡ ዯንቦችና መመሪያዎች እንዱሁም 

በሚኒስትሩ የተሰጡት ላልች ተግባሮች በትክክሌ ሥራ ሊይ መዋሊቸውን 

ማረጋገጥ፤ 
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15. ከመንግሥት መሥሪያ ቤቶች የሚቀርብሇትን መረጃ መሠረት በማዴረግ 

የመንግሥት ግዥ እና ንብረት አስተዲዯር ሥርዓት በሚገባ የሚሠራ ስሇመሆኑ 

ሇሚኒስትሩ የሩብ ዓመትና ዓመታዊ ሪፕርት ማቅረብ፣ ሚኒስትሩ በሚጠይቀው 

ዜርዜር መሠረት በእያንዲንደ የመንግሥት መሥሪያ ቤት ስሇተከናወነው ግዥ 

ዓይነት እና መጠን እንዱሁም ንብረት አስተዲዯር ጉዲዮች ሌዩ መረጃዎችን 

መስጠት፤ 

16. በዙህ አዋጅ በመንግስት ግዥ አፇጻጸምና ንብረት አወጋገዴ ሊይ በዕጩ 

ተወዲዲሪዎች የሚቀርቡ አቤቱታዎችን እንዱያይ ሇተቋቋመው ውሳኔ ሰጪ ቦርዴ 

የጽህፇት ቤትና የቴክኒክ ዴጋፌ አገሌግልት መስጠትና የቦርደን ውሳኔዎች 

ተግባራዊነት መከታተሌ፤ 

17. አግባብነት ባሊቸው የብሓራዊ ክሌሊዊ መንግስታት አካሊት በክሌለ የመንግስት 

ግዥ አፇጻጸም ሊይ እንዲይሳተፌ የታገዯ ዕጩ ተወዲዲሪ ወይም አቅራቢ 

በፋዳራሌ መንግስት መሥሪያ ቤቶች ግዥ እንዲይሳተፌ ማዴረግ፤ 

18. በመንግሥት መሥሪያ ቤቶች አገሌግልት ሊይ ሇሚውለ ዋና ዋና ቋሚ ንብረቶች 

ዯረጃ ማውጣት፣ አፇጻጸሙን መከታተሌ፤ 

16. የኤጀንሲው ሥሌጣን 

ኤጀንሲው ሥራውን በሚያከናውንበት ጊዛ የሚከተሇው ሥሌጣን ይኖረዋሌ፡- 

1. ማናቸውም የመንግስት መሥሪያ ቤት ወይም አቅራቢ ሔግ ከሚያው ውጭ 

ስሇመፇፀሙ፣ ግዥ በትክክሌ ስሊሇማከናወኑ፣ የግዥውን አሠራር በትክክሌ 

ስሊሇመፇፀሙ ወይም ስሇመመሳጠሩ ጥቆማ የቀረበ እንዯሆነ ከግዥው አፇፃፀም 

ጋር የተያያዘ መረጃዎች፣ ሰነድች፣ መዜገቦች እና ሪፕርቶች እንዱቀርቡሇት 

የማዜ፤ 

2. ምስክሮችን የመጥራት፣ ምስክሮችና ግዥው የሚመሇከታቸው ወገኖች ቃሊቸውን 

በመሃሊ እንዱሰጡ የማዴረግ፣  የሂሳብ መዜገብ፣ ፔሊን፣ ሰነዴ እንዱቀርብሇት 

የማዴረግ፤ 

3. ከገበያ ጋር የማይጣጣም ዋጋ በሚያቀርቡ እና ላልችንም የዙህን አዋጅ እና 

ሚኒስትሩ የሚያወጣውን መመሪያ ዴንጋጌዎችን የሚቃረኑ ተግባራትን 

የሚፇጽሙ ዕጩ ተወዲዲሪዎች፣ አቅራቢዎች ወይም በመንግሥት ንብረት 

ማስወገዴ ሂዯት ተሳታፉዎች ሊይ በቀረበ አቤቱታ መነሻነት ማስጠንቀቂያ 
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የመስጠት፣ ሇተወሰነ ወይም ሊሌተወሰነ ጊዛ በመንግሥት ግዥ ወይም የንብረት 

ማስወገዴ ሂዯት እንዲይሳተፈ የማገዴ፤ 

4. በመንግስት ግዢና ንብረት አስተዲዯር አፇጻጸም ሊይ በራሱ ፔሮግራም ወይም 

በሚዯርሰው ጥቆማ መነሻነት ኦዱት ማካሄዴ ወይም እንዱካሄዴ ማዴረግ፤ 

5. በቂ ምክንያት ያሇ መሆኑን ሲረዲ በዙህ አዋጅና በግዢ መመሪያው ከተፇቀደ 

የግዢ ስርዓቶች ውጭ ግዥ ሇመፇጸም በሚቀርቡ ጥያቄዎች መሠረት 

እንዱፇጸም መፌቀዴ፤ 

17. የኤጀንሲው ዴርጅታዊ አቋም 

ኤጀንሲው፡- 

1. በመንግሥት የሚሾም አንዴ ዋና ዲይሬክተር እና ምክትሌ ዋና ዲይሬክተር፣ 

2. አስፇሊጊ ሠራተኞች፣ 

ይኖሩታሌ። 

18. የዋናው ዲይሬክተር ሥሌጣንና ተግባር 

1. ዋናው ዲይሬክተር የኤጀንሲው ዋና ሥራ አስፇፃሚ ሆኖ ከሚኒስትሩ በሚሰጠው 

አጠቃሊይ መመሪያ መሠረት የኤጀንሲውን ሥራዎች ይመራሌ፣ ያስተዲዴራሌ፡፡ 

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /1/ የተጠቀሰው ጠቅሊሊ አነጋገር እንዯተጠበቀ ሆኖ 

ዋናው ዲይሬክተር፡- 

ሀ/ በዙህ አዋጅ አንቀጽ 15 እና 16 የተመሇከቱትን የኤጀንሲውን ሥሌጣንና 

 ተግባሮች ሥራ ሊይ ያውሊሌ፤ 

ሇ/ በፋዳራሌ ሲቪሌ ሰርቪስ ሔግ መሠረት የኤጀንሲውን ሠራተኞች ይቀጥራሌ፣ 

 ያስተዲዴራሌ ያሰናብታሌ፤ 

ሏ/ የኤጀንሲውን የሥራ ፔሮግራምና በጀት አጋጅቶ ያቀርባሌ፣ ሲፇቀዴም ሥራ 

 ሊይ ያውሊሌ፤ 

መ/ የኤጀንሲውን የሥራ ክንውንና የሂሳብ ሪፕርት አጋጅቶ ያቀርባሌ፤ 

ሠ/ ከሦስተኛ ወገኖች ጋር በሚዯረጉ ግንኙነቶች ሁለ ኤጀንሲውን ይወክሊሌ፡፡ 

3. ዋናው ዲይሬክተር ሇኤጀንሲው የሥራ ቅሌጥፌና በሚያስፇሌግ መጠን ሥሌጣንና 

ተግባሩን በከፉሌ ሇኤጀንሲው ሠራተኞች በውክሌና ሉያስተሊሌፌ ይችሊሌ፡፡ 

19. የምክትሌ ዋና ዲይሬክተር ሥሌጣንና ተግባር 
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1. ምክትሌ ዋና ዲይሬክተሩ ከዋናው ዲይሬክተር በሚሰጠው መመሪያ መሠረት 

የኤጀንሲውን ተግባራት በማቀዴ፣ በማዯራጀት፣ በመምራትና በማስተባበር ዋና 

ዲይሬክተሩን ያግዚሌ፤ 

2. ዋና ዲይሬክተሩ በማይኖርበት ጊዛ ሇዋና ዲይሬክተሩ የተሰጡትን ተግባራት 

ምክትሌ ዋና ዲይሬክተሩ ያከናውናሌ። 

20. የበጀት ምንጭ 

የኤጀንሲው በጀት በመንግሥት የሚመዯብ ይሆናሌ፡፡ 

21. የሂሳብ መዚግብት 

1. ኤጀንሲው የተሟሊና ትክክሇኛ የሆነ የሂሳብ መዚግብት ይይዚሌ፡፡ 

2. የኤጀንሲው የሂሳብ መዚግብት እና ላልች ገንብ ነክ ሰነድች በዋናው ኦዱተር 

ወይም በዋናው ኦዱተር በሚሰየም ኦዱተር በየዓመቱ ይመረመራለ፡፡ 

ምዕራፌ ሦስት 

መሠረታዊ የግዥ ዴንጋጌዎች 

22. የግዥ ዕቅዴ 

1. የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች በበጀት ዓመቱ የሚፇፅሙትን ግዥ የሚያሳይ እና 

ሚኒስትሩ በሚያወጣው መመሪያ ሊይ የሚገሇጹትን ዜርዜር ጉዲዩች ያካተተ 

ዓመታዊ የግዢ ዕቅዴ ማጋጀት ይኖርባቸዋሌ፡፡ 

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /1/ መሠረት የተጋጀው ግዢ ዕቅዴ በመሥሪያ ቤቱ 

ኃሊፉ ጸዴቆ ሇሚመሇከታቸው የመሥሪያ ቤቱ የሥራ ክፌልች እና ሇኤጀንሲው 

በየዓመቱ እስከ ሏምላ 30 መሊክ ይኖርበታሌ፡፡ 

23. የግዥ ሰነድች 

1. የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች ከመንግሥት ግዥ ጋር የተያያዘ መዜገቦችን እና 

ሰነድችን ግዥው ከተፇፀመበት ቀን አንስቶ ሚኒስትሩ በሚያወጣው መመሪያ ሊይ 

እስከሚገሇፀው ጊዛ ዴረስ ማቆየት አሇባቸው። በዙህ ዓይነት የሚያዘት መረጃዎች 

የሚከተለትን ይጨምራለ፦ 

ሀ/ የሚገዘትን ዕቃዎች፣ የግንባታ ሥራዎች ወይም አገሌግልቶች አጭር መግሇጫ፤ 

ሇ/ የጨረታ ማስታወቂያ፤ 

ሏ/ የጨረታ መወዲዯሪያ ሀሳብ ወይም የዋጋ ማቅረቢያ ያቀረቡ አቅራቢዎች ስምና 

 አዴራሻ እንዱሁም በጨረታው አሸናፉ የሆኑ ተጫራቾች ስምና አዴራሻ፤ 
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መ/ ሇጨረታ ግምገማ የተጋጀውን መስፇርት እና ተፇፃሚ የተዯረገበትን ሁኔታ፣ 

 የጨረታ ግምገማና የውዴዴሩን አፇፃፀም እና ከተወዲዲሪዎች የቀረበውን 

 የመወዲዯሪያ ሀሳብ እና የዋጋ ማቅረቢያ የሚያሳይ አጭር መግሇጫ፤ 

ሠ/ አቤቱታ ቀርቦ ከሆነ የውሳኔ አሰጣጥ ሂዯቱን የሚያሳይ መረጃ፤ 

ረ/ ከግሌፅ ጨረታ ላልች የግዥ ዳዎች መከተሌ የተመረጠበትን ምክንያት። 

2. ከአሸናፉው ጋር ውሌ ከተፇረመ ወይም በማናቸውም ምክንያት ውለ ከተቋረጠ 

በኋሊ የግዥውን ዜርዜር አፇፃፀም የሚያሳየው መረጃ በጨረታው ዕጩ ተሳታፉ 

የሆኑ ተወዲዲሪዎች ሲጠይቁ እንዱያዩት መዯረግ አሇበት፡፡ ይሁን እንጂ በሔግ 

ሥሌጣን በተሰጠው አካሌ ወይም ፌርዴ ቤት ካሌታ በስተቀር የመንግሥት 

መሥሪያ ቤቱ የሚከተለትን መረጃዎች መስጠት የሇበትም፡፡ 

ሀ/ የመረጃው ይፊ መሆን በሔግ የማይፇቀዴ፣ የሔግ አፇጻጸምን የሚያሰናክሌ፣ 

 የሔዜብን ጥቅም የሚቃረን፣ የተዋዋዮችን ሔጋዊ የንግዴ ጥቅም እንዱሁም ቀና 

 ውዴዴርን የሚጎዲ ከሆነ፤ 

ሇ/ በዙህ አንቀጽ በንዐስ አንቀጽ (1) በተመሇከተው መሠረት በማሳጠር 

የተጋጀውን  ሰነዴ ካሌሆነ በስተቀር ከተጫራቾች የቀረበውን የመወዲዯሪያ 

ሀሳብ ከመመርመር  እና ከመገምገም ተግባር ጋር የተያያዘ መረጃዎችን፣ እና 

ተጫራቾች  ያቀረቡዋቸውን የወዲዯሪያ ሀሳቦች እና የጨረታ ሰነድች ይት 

የሚገሌፁ  መረጃዎች፤ 

24. አዴል ያሇማዴረግ 

በዙህ አዋጅ አንቀጽ 25 የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ በዛግነት፣ በር ወይም 

ከመወዲዯሪያ መስፇርቶች ጋር ባሌተያያዘ ላልች ምከንያቶች በመንግሥት ግዥ 

አፇፃፀም ሂዯት በማንኛውም ዕጩ ተወዲዲሪ ሊይ አዴሌዎ ሉዯረግ አይችሌም፡፡ 

25. ሌዩ አስተያየት 

1. በሚኒስትሩ በሚወጣው መመሪያ በሚወሰነው መሠረት በጨረታ ግምገማ ወቅት 

በኢትዮጵያ ሇተመረቱ ዕቃዎች፣ በኢትዮጵያ ኩባንያዎች ሇሚከናወኑ የግንባታ 

ርፌ ሥራዎች እና በኢትዮጵያ ኩባንያዎች ሇሚከናወኑ የምክር አገሌግልት 

ሥራዎች ሌዩ አስተያየት ይዯረግሊቸዋሌ፡፡ 
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2. በአነስተኛ እና ጥቃቅን ተቋማት አዋጆች መሠረት የተቋቋሙ አነስተኛ ተቋማት 

በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /1/ የተጠቀሰው እንዯተጠበቀ ሆኖ ሚኒስትሩ 

በሚያወጣው መመሪያ መሠረት ተጨማሪ ሌዩ አስተያየት ሉዯረግሊቸው ይችሊሌ፡፡ 

3. የዕቃዎች፣ አገሌግልቶች ወይም የግንባታ ሥራዎች ጥራትና ዋጋ ተመሳሳይ ሆኖ 

ተጫራቾች በግምገማ እኩሌ ነጥብ ሲያገኙ ሇአገር ውስጥ ምርቶች፣ አገሌግልቶች 

ወይም ኩባንያዎች ቅዴሚያ ይሠጣሌ። 

4. ሇዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /1/ አፇፃፀም ማናቸውም ዕቃ ከዋጋው ከ35 መቶኛ 

በሊይ በኢትዮጵያ ውስጥ የታከሇ ከሆነ በኢትዮጵያ ውስጥ እንዯተመረተ 

ይቆጠራሌ፡፡ 

26. የግንኙነት ስሌት 

1. በመንግሥት መሥሪያ ቤቶችና በዕጩ ተወዲዲሪዎች መካከሌ የሚዯረጉ ግንኙነቶች 

በፅሐፌ መዯረግ አሇባቸው፤ በፅሐፌ ያሌተዯረጉ ማናቸውም ግንኙነቶች 

በማከታተሌ በፅሐፌ መረጋገጥ አሇባቸው፡፡ 

2. ሚኒስትሩ የመረጃ ሌውውጡን ትክክሇኛነት እና በምስጢር መጠበቁን ማረጋገጥ 

የሚያስችለ ሥርዓቶች መርጋታቸውን እና በቴክኒክ ረገዴ ተፇሊጊ ሁኔታዎች 

መሟሊታቸውን ሲያረጋግጥ ከፅሐፌ በተጨማሪ ወይም በፅሐፌ ምትክ 

በኤላክትሮኒክስ ዳ ግንኙነት ማዴረግ የሚያስችሌ መመሪያ ሉያወጣ ይችሊሌ፡፡ 

27. ቋንቋ 

1. ዓሇም አቀፌ ተጫራቾች የሚሳተፈበት ግዢ ካሌሆነ በስተቀር የአገር ውስጥ 

ተጫራቾች ብቻ ሇሚሳተፈበት ብሓራዊ ጨረታ የጨረታ ሰነዴ የሚጋጀው እና 

ጨረታው የሚካሓዯው በአማርኛ ቋንቋ ነው። ሆኖም ሇግዥው አካሓዴ አመቺ 

መሆኑ ከታመነበት የተሟሊ ውዴዴርን እንዯማይገዴብ ተረጋግጦ የአገር ውስጥ 

ተጫራቾች ሇሚሳተፈበት የአገር ውስጥ ጨረታ፣ የጨረታ ሰነዴ እና የመጫረቻው 

ሰነዴ በእንግሉኛ ቋንቋ እንዱጋጁ የመንግሥት መሥሪያ ቤቱ ሉፇቅዴ ይችሊሌ። 

2. ሇዓሇም አቀፌ ግዥ ጨረታ ማስፇፀሚያ የሚጋጁት ማናቸውም ሰነድች 

በእንግሉኛ ቋንቋ መሆን ይኖርባቸዋሌ። 

28. የዕጩ ተወዲዲሪዎች ብቃት 
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1. በማንኛውም የመንግሥት ግዥ ሇመሳተፌ ዕጩ ተወዲዲሪዎች ከዙህ በታች 

የተረሩትን እና የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች ከግዥው ሌዩ ባህርይ በመነሳት 

የሚያወጧቸውን ላልች መስፇርቶች ማሟሊት አሇባቸው፤ 

ሀ/ በሚገቡት ውሌ መሠረት ሇመፇፀም የሚያስችሌ የሙያና የቴክኒክ ብቃት፣ 

 የፊይናንስ አቅም፣ መሣሪያ እና ላልች የመገሌገያ ሥፌራዎች፣ ግዥው 

 በሚፇፀምበት ተግባር የሥራ አመራር ችልታ፣ መሌካም ዜና እና የሰው ኃይሌ 

 ያሊቸው፤ 

ሇ/ ውሌ ሇመፇፀም የሚያስችሌ የሔግ ችልታ ያሇው፤ 

ሏ/ በዕዲ ያሌተያ፣ ያሌከሰረ ወይም የሥራ እንቅስቃሴውን ያሊቋረጠ፣ የንግዴ 

ሥራ  እንቅስቃሴው ያሌታገዯ፣ ወይም በእነዙህ ምክንያቶች ተከሶ በክርክር ሊይ 

ያሌሆነ፤ 

መ/ ሚኒስትሩ በሚያወጣው መመሪያ የተመሇከተው እንዯተጠበቀ ሆኖ፣ 

 በአቅራቢዎች ዜርዜር ውስጥ የተመገበ፤ 

ሠ/ በመንግስት ግዥ እንዲይሳተፌ ታግድ የነበረ ከሆነ የታገዯበትን ጊዛ 

ያጠናቀቀ፤ 

ረ/ የታዯሰ የንግዴ ሥራ ፇቃዴ ያሇውና በኢትዮጵያ የግብር ሔጏች በተዯነገገው 

 መሠረት የግብርና የታክስ ግዳታውን የተወጣ፤ 

ሰ/ የባንክ ሂሳብ ያሇው። 

2. የመንግሥት መሥሪያ ቤቱ ዕጩ ተወዲዲሪዎች በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /1/ 

የተረሩትን መስፇርቶች የሚያሟለ መሆኑን ሇማረጋገጥ አስፇሊጊ የሆኑ የሰነዴ 

መረጃዎችን ወይም ላልች መረጃዎችን እንዱያቀርቡ መጠየቅ ይችሊሌ፡፡ 

3. በዙህ አንቀጽ መሠረት ዕጩ ተወዲዲራዎች እንዱያሟለ የሚጠበቁት መስፇርቶች 

በጨረታ ስነዴ ወይም የተጫራቾችን የመወዲዯሪያ ሀሳብ ሇመጠየቅ በሚጋጁ 

ሰነድች ውስጥ መመሌከት ያሇባቸው ሲሆን፣ በሁለም ተጫራቾች ሊይ በእኩሌነት 

ተፇፃሚ መሆን አሇባቸው። 

4. የመንግሥት መሥሪያ ቤቱ በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (3) መሠረት 

የሚቀርቡትን ሰነድች እና የመመኛ መስፇርቶችን መሠረት በማዴረግ የዕጩ 

ተወዲዲሪዎችን ብቃት መገምገም አሇበት፡፡ 
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5. የመንግሥት መሥሪያ ቤቱ ብቃት ያሊቸው መሆኑን ሇማስረዲት ሀሰተኛ መረጃ 

የያዘ ሰነድችን ያቀረቡ ዕጩ ተወዲዲሪዎች ወይም ብቃታቸውን ሇማረጋገጥ 

ያቀረቡት መረጃ መሠረታዊ ስህተት ያሇበት ወይም ያሌተሟሊ መሆኑ በማናቸውም 

ጊዛ የተረጋገጠባቸው ዕጩ ተወዲዲሪዎች ከጨረታ ውጪ እንዱሆኑ ያዯርጋሌ። 

29. የቴክኒክ ፌሊጎት መግሇጫ 

1. ስሇግዥው ምንነት ትክክሇኛና የተሟሊ መግሇጫ እንዱኖር እንዱሁም ዕጩ 

ተወዲዲሪዎች ፌትሀዊና ግሌፅ በሆነ አሠራር መወዲዯር የሚችለበትን ሁኔታ 

ሇማመቻቸት ግዥ ፇፃሚ አካሊት የሚገዘዋቸውን ዕቃዎች፣ የግንባታ ሥራዎች 

ወይም አገሌግልቶች ባህርይ የሚያሳይ የቴክኒክ ፌሊጎት መግሇጫ ማጋጀት 

አሇባቸው፡፡ 

2. የቴክኒክ ፌሊጎት መግሇጫው የመንግስት መሥሪያ ቤቱ ሉገዚ የሚፇሌገውን ዕቃ 

ጥራት፣ ጠቀሜታ፣ ተገቢ ጥንቃቄ፣ እንዯአስፇሊጊነቱ መሇኪያውን፣ መሇያውን፣ 

መጠሪያውን፣ አስተሻሸጉን፣ ምሌክቱን፣ ወይም የአመራረቱን ሂዯትና ዳ 

እንዱሁም ተፇሊጊ የሆነውን ባህርይ የሚያሟሊ መሆኑ የሚረጋገጥበትን ሥርዓት 

የሚገሌፅ መሆን አሇበት፡፡ 

3. የመንግሥት መሥሪያ ቤቱ የሚያጋጀው የቴክኒክ ፌሊጎት መግሇጫ እስከተቻሇ 

ዴረስ፡- 

ሀ/ በዱዚይን ወይም ባሔሪያትን በመርር ሊይ ሳይሆን በጠቀሜታ ሊይ፤  

ሇ/ አገራዊ ዯረጃ የወጣሇት ሲሆን ዯረጃውን ወይም ዓሇም ዏቀፌ ተቀባይነት 

ያሊቸውን  ዯረጃዎች ወይም የግንባታ ኮድች መሠረት ያዯረገ፤ 

ሏ/ ሰፉ ውዴዴርን የሚጋብዜ እና ውዴዴርን ሉገዴቡ የሚችለ መግሇጫዎች  

 ያሌተካተቱበት መሆን አሇበት፡፡ 

4. የመንግሥት መሥሪያ ቤቱን ፌሊጏት በትክክሌ ሇመግሇፅ አስቸጋሪ 

ካሌሆነ ወይም ላሊ ዳ ካሌታጣ በስተቀር የቴክኒክ መግሇጫ የተሇየ የንግዴ 

ምሌክት ወይም ስም፣ ፒተንት፣ ዱዚይን ወይም የተወሰነን አምራች ወይም 

አገሌግልት ሰጪ የሚጠቅስ መሆን የሇበትም። አስገዲጅ ሁኔታ በሚያጋጥምበት 

ጊዛ “ወይም ተመሳሳዩን” የሚሌ ሏረግ በዕቃና አገሌግልት ዜርዜሩ ውስጥ መታከሌ 

ይኖርበታሌ። 
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30. ጨረታን፣ የመወዲዯሪያ ሀሳብን እና የዋጋ ማቅረቢያን ውዴቅ    

ስሇማዴረግ 

1. የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች ከሚከተለት በአንደ ወይም ከአንዴ 

በሊይ በሆኑ ምክንያቶች ጨረታን፣ የመወዲዯሪያ ሀሳብን እና የዋጋ ማቅረቢያን 

የግዥ ስምምነት ከመዯረጉ በፉት በማናቸውም ጊዛ ሙለ በሙለ ወይም በከፉሌ 

ውዴቅ ማዴረግ ይችሊለ፡- 

ሀ/ በግዥ አካሓደ ሊይ ውጤቱን ሉያዚባ የሚችሌ ስህተት መፇፀሙ ከተረጋገጠ፤ 

ሇ/ በሥራ ዕቅዴ መቀየር ምክንያት ወይም የመሥሪያ ቤቱን ፌሊጎቱን ሇማሟሊት 

 ላሊ የተሻሇ አማራጭ በመፇጠሩ ምክንያት ግዥውን ማካሓዴ ሇመንግሥት 

 መሥሪያ  ቤቱ የተሻሇ ቴክኒካሌ ወይም ኢኮኖሚያዊ ጥቅም የላሇው መሆኑ 

 ሲረጋገጥ፤ 

ሏ/ የቀረቡት ተጫራቾች በጨረታ ሰነደ ሊይ የተቀመጠውን ዜቅተኛ መስፇርት 

 የማያሟለ ሲሆን፤ 

መ/ በጨረታ የቀረበው ዜቅተኛ ዋጋ ኤጀንሲው ከሚያሰራጨው የገበያ ዋጋ በሊይ 

 ሲሆን፣ እና የመንግሥት መሥሪያ ቤቱ ዴጋሚ ጨረታ በማውጣት  የተሻሇ 

 ዋጋ የሚገኝ መሆኑን ሲገምት፤ 

ሠ/ በጨረታው አሸናፉ የሆነው ተጫራች የሰጠው ዋጋ የግዥ ፇፃሚ መሥሪያ 

ቤቱ  ሇግዥው ከያው በጀት በሊይ ሲሆን እና ባሇበጀት መሥሪያ ቤቱ 

የበጀቱን  ሌዩነት ከላሊ ምንጭ ማሟሊት የማይችሌ ሲሆን፤ 

ረ/ ዕጩ ተወዲዲሪዎች የግዥ አካሓደን ሇማዚባት በመመሳጠራቸው በቂ ውዴዴር 

 አሇመዯረጉ ሲረጋገጥ፤ 

2. የመንግስት መስሪያ ቤቶች በዙህ አንቀፅ በንዐስ አንቀጽ /1/ 

በተመሇከተው መሠረት ጨረታን፣ የመወዲዯሪያ ሀሳብን፣ የዋጋ ማቅረቢያን ሙለ 

በሙለ ወይም በከፉሌ ሲሠረዘ ምክንያቱን የሚገሌፅ ማስታወቂያ ሇዕጩ 

ተወዲዲሪዎች ወዱያውኑ እንዱዯርስ ማዴረግ አሇባቸው። ሆኖም የምክንያቶቹን 

አግባብነት እንዱያስረደ አይገዯደም። 

3. ጨረታውን ውዴቅ የማዴረጉ ውሳኔ የተሰጠው ጨረታው ከመከፇቱ 

በፉት ከሆነ የመጫረቻ ሰነድቹ እንዯታሸጉ ተወዲዲሪዎች መመሇስ አሇባቸው፤ 
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4. የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች በዙህ አንቀፅ በንዐስ አንቀጽ (1) 

በተመሇከተው መሠረት ጨረታን፣ የመወዲዯሪያ ሀሳብን፣ የዋጋ ማቅረቢያን ውዴቅ 

በማዴረጋቸው ምክንያት ምንም ዓይነት ተጠያቂነት አይኖርባቸውም፡፡ 

31. የኤላክትሮኒክስ ግዢ 

ሚኒስቴሩ ግዥ ወጪ ቆጣቢ፣ ግሌፅ እና መናዊ እንዱሆን ሇማዴረግ እንዱቻሌ ሂዯቱ 

በኤላክትሮኒክ ዳ እንዱፇፀም ሉያዯርግ ይችሊሌ። ይህንን ሥራ ሊይ ማዋሌ 

እንዱቻሌ፡- 

1. ኤጀንሲው ሃገሪቱ ስሇምትገኝበት የዕዴገት ዯረጃ ተመጣጣኝ የሆነ 

ግዥን በኤላክትሮኒክ የመረጃ ሌውውጥ ዳ የመፇፀም አሰራርን በማጥናት 

ያቀርባሌ፤ 

2. ኤጀንሲው በመንግሥት መሥሪያ ቤቶች፣ አቅራቢዎች እና 

በተቆጣጣሪ አካልች አሰራሩን ሇመተግበር የሚያስችሌ አቅም መፇጠሩን 

ያረጋግጣሌ፤ 

3. ሚኒስትሩ የቀረበውን በኤላከተሮኒክ የመረጃ ሌውውጥ ዳ ግዥን 

የመፇፀም አሰራር በመመርመር እና አጠቃሊይ የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች እና 

የአቅራቢዎች አሰራር እና አቅም ግዥን በኤላክትሮኒክስ የመረጃ ሌውውጥ 

ሇመፇፀም ዜግጁ ነው ብል ሲያምን ተገቢውን የአሰራር ስርአት በመርጋት 

ሥርዓቱ በተወሰኑ ወይም በሁለም የመንግስት ግዥዎች ተፇፃሚ እንዱሆን 

ሉያዯርግ ይችሊሌ፡፡ 

32. የመንግስት ግዥ እና ንብረት አስተዲዯር ሥነ-ምግባር 

1. ዜርዜር አፇፃፀማቸው ሚኒስትሩ በሚያወጣው መመሪያ የሚገሇፅ ሆኖ 

በግዥና ንብረት አስተዲዯር ሥራ ሊይ የተሰማሩ ሠራተኞች የሚከተለትን የስነ-

ምግባር መርሆዎች ተከትሇው ተግባራቸውን ያከናውናለ፡- 

ሀ/ የተፇጠረ ወይም ሉፇጠር የሚችሌ የጥቅም ግጭትን የማሳወቅ እና ራስን 

ከሑዯቱ  የማግሇሌ፤ 

ሇ/ ሇዕጩ ተወዲዲሪዎች እና አቅራቢዎች እኩሌ የመወዲዯር እና የመፇፀም እዴሌ 

 የመስጠት፤ 

ሏ/ በስራ አጋጣሚ ያወቃቸውን የመንግሥት መሥሪያ ቤቱን እና የዕጩ 

 ተወዲዲሪዎችን ወይም የአቅራቢዎችን መረጃ በሚስጥር መጠበቅ፤ 
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መ/ ስጦታ ወይም የሥራ ዕዴሌ ወይም የገንብ ዋጋ ያሇውን ነገር ወይም 

አገሌግልት  አሇመቀበሌ፤ 

ሠ/ በሥራ ሑዯት ያወቃቸውን ሉፇጠሩ የታሰቡ ወይም የተፇጠሩ የሙስና 

 ተግባራትን ሇሔግ አስፇፃሚ አካሊት የማሳወቅ እና ሙስናን እና ብሌሹ 

 አሰራርን ሇመዋጋት የሚዯረገውን ጥረት የማገዜ፤ 

ረ/ ሇሔዜብ ሃብትና ንብረት ተቆርቋሪ መሆን። 

2. ማንኛውም ዕጩ ተወዲዲሪ ወይም አቅራቢ የመንግስት የግዥ 

አፇፃፀም እና ንብረት አወጋገዴን ሉያዚባ ከሚችሌ ከማንኛውም ተግባር ራሱን 

ማግሇሌ አሇበት። በዙህ አዋጅ ምዕራፌ አሥራ አምስት የተመሇከተው እንዯተጠበቀ 

ሆኖ፡- 

ሀ/ የመንግሥት መሥሪያ ቤቱን ኃሊፉ ወይም ሠራተኛ ተግባር ወይም ውሣኔ 

 ሇማዚባት ከግዥው አፇፃፀም እና ንብረት አወጋገደ ጋር በተያያ መሥሪያ ቤቱ 

 ሉከተሇው የሚገባውን አሠራር ሇማስሇወጥ በመዯሇያ መሌክ በቀጥታ ወይም 

 በተዋዋሪ መንገዴ ማናቸውንም ዓይነት ስጦታ አሇመስጠት ወይም ስጦታ 

 ሇመስጠት ቃሌ አሇመግባት ወይም የሥራ ዕዴሌ ወይም ላሊ  ማናቸውንም 

 የገንብ  ዋጋ ያሇውን ነገር አገሌግልት አሇመስጠት፤ 

ሇ/ የመንግሥት ግዥ አፇፃፀምን ወይም ንብረት አወጋገዴ ሇማዚባት በማሰብ 

የሀሰት  ማስረጃ አሇማቀረብ ወይም መግሇጽ የነበረበትን መረጃ አሇመዯበቅ፤ 

ሏ/ ተገቢ ያሌሆነ ጥቅም ሇማግኘት በማሰብ ከላሊ ዕጩ ተወዲዲሪ ጋር 

በመመሳጠር  የሏሰት ውዴዴር አሇማዴረግ፤ 

መ/ በሥራ ሂዯት ያወቃቸውን ሉፇጠሩ የታሰቡ ወይም የተፇጠሩ የሙስና 

 ተግባራትን ሇሔግ አስፇፃሚ አካሊት የማሳወቅ እና ሙስናን እና ብሌሹ 

 አሰራርን ሇመዋጋት የሚዯረገውን ጥረት የማገዜ፤ 

ኃሊፉነት አሇብት፡፡ 

33. የግዢ ዳዎች 

1. በመንግስት ግዥ አፇጻጸም የሚከተለት የግዥ ዳዎች ስራ ሊይ 

ይውሊለ፡- 

ሀ/ ግሌፅ ጨረታ፤ 

ሇ/ በመወዲዯሪያ ሏሳብ መጠየቂያ የሚፇፀም ግዥ፤ 
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ሏ/ በሁሇት ዯረጃ ጨረታ የሚፇፀም ግዢ፤ 

መ/ ውስን ጨረታ፤ 

ሠ/ በዋጋ ማቅረቢያ የሚፇፀም ግዥ፤ 

ረ/ ከአንዴ አቅራቢ የሚፇፀም ግዥ፤ 

2. በዙህ አዋጅ በተፇቀዯው ሁኔታ ካሌሆነ በስተቀር የመንግሥት 

መሥሪያ ቤቶች ማናቸውንም ግዥ በግሌፅ የጨረታ ዳ መፇፀም አሇባቸው። 

3. የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች ከግሌፅ ጨረታ ውጪ በላልች የግዥ 

ዳዎች ግዥ መፇፀም የሚችለት በዙህ አዋጅ የተገሇፁት ሁኔታዎች ከተሟለ ብቻ 

ይሆናሌ። 

4. በዙህ አዋጅ ወይም በግዥ መመሪያው የተረጉ የግዥ ሥርዓቶችን 

ሇመሸሽ የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች በአንዴነት ሉፇፀሙ የሚገባቸውን የዕቃ፣ 

የግንባታ ወይም የአገሌግልት ግዥዎች መከፊፇሌ የሇባቸውም፡፡ 

34. የመንግሥትና የግሌ ሽርክና 

ሚኒስትሩ የመንግሥትና የግሌ ሽርክና የሚመሰረትበትን ሁኔታ እና የሽርክናውን 

ዜርዜር አፇፃፀም የሚወስን መመሪያ ያወጣሌ። 

ምዕራፌ አራት 

የግዢ ጨረታ አፇጻጸም 

35. የጨረታ ማስታወቂያ 

1. የጨረታ ማስታወቂያ የጨረታ ሰነደ በተጋጀበት ቋንቋ በሚታተም 

እና አገራዊ ሽፊን ባሇው ጋዛጣ ቢያንስ አንዴ ጊዛ መውጣት አሇበት፡፡ 

2. የመንግሥት መሥሪያ ቤቱ አስፇሊጊ ሆኖ ሲያገኘው የጨረታ 

ማስታወቂያው በዙህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ /1/ ከተጠቀሰው በተጨማሪ በብሓራዊ 

የሬዱዮ እና የቴላቪዥን ጣቢያ ማስታወቂያውን ሉያስነግር ይችሊሌ። 

3. ሇዕጩ ተወዲዲሪዎች ሇጨረታ ማቅረቢያ የሚሰጠው ጊዛ በግዥ 

መመሪያ ከሚወሰነው አነስተኛ የቀን ብዚት ያነሰ መሆን የሇበትም፡፡ 

36. የጨረታ ጥሪ 

የጨረታ ጥሪ ከሚከተለት በተጨማሪ በኤጀንሲው የሚወጣውን መዯበኛ የጨረታ ሰነዴ 

መሠረት በማዴረግ መጋጀት አሇበት፡- 

ሀ/ የመንግሥት መሥሪያ ቤቱን ስምና አዴራሻ፤ 
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ሇ/ የዕቃውን፣ የግንባታ ሥራውን እና የአገሌግልቱን አጭር መግሇጫ፤ 

ሏ/ የጨረታውን ሰነዴ ሇማግኘት መሟሊት ያሇባቸውን ቅዴመ-ሁኔታዎች እና 

 የጨረታ ሰነደ የሚገኝበትን ቦታ፤ 

መ/ የጨረታ መወዲዯሪያ ሃሳብ የሚቀርብበትን ቦታ እና የማቅረቢያውን 

የመጨረሻ  ጊዛ፤ እና 

ሠ/ ጨረታው የሚከፇትበትን ቦታ እና ጊዛ እንዱሁም ተጫራቾች ወይም 

ተወካዮች  ጨረታው ሲከፇት መገኘት የሚችለ መሆኑን የሚገሌፅ ማሳሰቢያ። 

37. የጨረታ ሰነዴ 

በተጫራቾች መካከሌ የሚዯረገው ውዴዴር በተሟሊ፣ ገሇሌተኛና ተጨባጭ መሠረት 

ባሇው ሁኔታ እንዱካሄዴ ሇማዴረግ የጨረታው ሰነዴ በኤጀንሲው የተጋጀውን 

መዯበኛ የጨረታ ሰነዴ መሠረት በማዴረግ በቂ መረጃ በያ መሌኩ የተጋጀ መሆን 

አሇበት፡፡ በተሇይም ሰነደ የሚከተለትን ሉያካትት ይገባሌ፡- 

ሀ/ የመጫረቻ ሰነዴ ሇማጋጀትና ሇማቅረብ አስፇሊጊ የሆኑ መመሪያዎችን፤ 

ሇ/ የመጫረቻ ሰነደን ማስረከቢያ የመጨረሻ ቀን፣ የመጫረቻ ሰነደ የሚሊክበትን 

 አዴራሻ፣ ጨረታው የሚከፇትበትን ቀን፣ ሰዓት፣ እና ቦታ፣ እንዱሁም 

 የተጫራቾች ወኪልች በጨረታው መክፇቻ ሥነ-ሥርዓት ሊይ ሉገኙ የሚችለ 

 መሆኑን የሚገሌፅ መረጃ፤ 

ሏ/ የጨረታ መወዲዯሪያ ሀሳብ ማቅረቢያ ቅፆች፣ እንዱሁም አግባብነት እስካሇው 

 ዴረስ የጨረታ ማስከበሪያ ቅፆች፤ 

መ/ ከዋናው የመጫረቻ ሰነዴ ጋር መቅረብ ያሇባቸውን ተጨማሪ ኮፑዎች፤ 

ሠ/ የውለን አጠቃሊይ እና ሌዩ ሁኔታዎች፤ 

ረ/ እንዯአግባብነቱ ዕቃውን ሇማቅረብ ወይም ሥራውን ሇማጠናቀቅ ይወስዲሌ ተብል 

 የሚገመተውን የጊዛ ገዯብ ጨምሮ ተፇሊጊውን የዕቃና አገሌግልት ዜርዜር፤ 

ሰ/ ተጫራቹ በጨረታው ሇመሳተፌ ብቃት ያሇው መሆኑን ሇማረጋገጥ 

የሚያቀርባቸውን  መረጃዎች ዓይነት እንዱሁም የፊይናንስ አቋሙን እና ሔጋዊነቱን 

ሇማረጋገጥ  ማቅረብ ያሇበትን መረጃ፤ 

ሸ/ ጨረታው ፀንቶ የሚቆይበትን ጊዛ፤ 

ቀ/ ጨረታውን ሇመገምገም እና የጨረታው አሸናፉ የሆነውን ሇማስታወቅ የሚያገሇግለ 

 መስፇርቶችን እና ሇእያንዲንደ መስፇርት የተሰጠውን ነጥብ፤ 
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በ/ ግዥውን የሚፇፅመው የመንግሥት መሥሪያ ቤት የጨረታው አሸናፉ ይፊ 

ከመዯረጉ  በፉት በማናቸውም ጊዛ ጨረታውን ሙለ በሙለ ወይም በከፉሌ 

የመሰረዜ መብት  ያሇው መሆኑን፤ እና 

ተ/ ሚኒስትሩ  በሚያወጣው መመሪያ በሌዩ ሁኔታ ሇተፇቀደ ግዥዎች በውሌ 

አፇፃፀም  ወቅት የዋጋ ማስተካከያ ሉዯረግ የሚችሌ ስሇመሆኑ እና የዋጋ 

ማስተካከያው  የሚዯረግበትን ሁኔታ እና አፇፃፀሙን፡፡ 

38. የጨረታ ሰነዴ ሽያጭ 

1. የጨረታ ሰነዴ የመሸጫ ዋጋ ሇጨረታው ሰነዴ ዜግጅት እና ሰነደን ሇዕጩ 

ተወዲዲሪዎች ሇማቅረብ ከወጣው ወጪ ባሌበሇጠ መተመን ይኖርበታሌ። 

2. የጨረታ ሰነደ ጨረታው ከወጣበት ጊዛ ጀምሮ ጨረታው እስከሚጋበት ጊዛ 

ዴረስ ባለት የስራ ቀናት እና በጨረታ ማስታወቂያው በተገሇፀው አኳኋን ሇዕጩ 

ተወዲዲሪዎች እንዱዯርስ መዯረግ አሇበት፤ 

3. የመንግሥት መሥሪያ ቤቱ አግባብ ሆኖ ሲያገኘው የጨረታ ሰነደ በነፃ እንዱሰጥ 

ሉፇቅዴ ይችሊሌ፡፡ 

39. በጨረታ ሰነዴ ሊይ ስሇሚዯረግ ማሻሻያ 

1. የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች በራሳቸው ወይም የጨረታ ሰነዴ ከገዘ ዕጩ 

ተወዲዲሪዎች በሚቀርቡ ጥያቄዎች መነሻ የመጫረቻ ሰነዴ ማቅረቢያ ጊዛ ገዯብ 

ከማሇፈ በፉት የጨረታ ሰነድችን ይት ሇማሻሻሌ ይችሊለ፡፡ 

2. የተዯረገው ማሻሻያ በፅሐፌ ተጋጅቶ የጨረታ ሰነድችን ሇገዘ ዕጩ ተወዲዲሪዎች 

ሁለ በተመሳሳይ ጊዛ መሊክ አሇበት፡፡ 

3. የመንግሥት መሥሪያ ቤቱ የጨረታ ሰነደን ይት ማሻሻሌ አስፇሊጊ ሆኖ ያገኘው 

እና በማሻሻያው የተመሇከቱ ማስተካከያዎችን ሇማዴረግ በቂ ጊዛ የላሇ መሆኑን 

የተረዲ እንዯሆነ ዕጩ ተወዲዲሪዎች ማሻሻያውን መሠረት አዴርገው የጨረታ 

ሰነደን ሇማጋጀት በቂ ጊዛ እንዱኖራቸው ሇማዴረግ የግዥውን ባህርይ መሠረት 

በማዴረግ የጨረታውን ማቅረቢያ ጊዛ ሇተወሰኑ ቀናት ሉያራዜም ይችሊሌ፡፡ 

40. የጨረታ ማስከበሪያ 

1. የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች በሚያጋጁት የጨረታ ሰነዴ ተጫራቾች ከመጫረቻ 

ሰነድቻቸው ጋር የጨረታ ማስከበሪያ የማቅረብ ግዳታ እንዲሇባቸው መግሇፅ 
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አሇባቸው። የጨረታ ማስከበሪያው መጠን በጨረታው ኃሊፉነት በተሞሊው ሁኔታ 

የማይሳተፈትን ሇማስቀረት የሚያስችሌ መሆን ይኖርበታሌ። 

2. በዙህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ /1/ የተገሇፀው ቢኖርም የጨረታ ማስከበሪያ ማስያዜ 

የሚያስፇሌግባቸው የግዥ አይነቶች እና የጨረታ ማስከበሪያው መጠን ሚኒስትሩ 

በሚያወጣው መመሪያ ይወስናሌ፡፡ 

3. የጨረታ ማስከበሪያው ፀንቶ በሚቆይበት ጊዛ ውስጥ ተጫራቹ ራሱን ከውዴዴሩ 

ካገሇሇ ወይም አሸናፉውን ተጫራች በሚመሇከት አሸናፉነቱ ከተገሇፀሇት በኋሊ 

ውለን ሇመፇረም ፇቃዯኛ ሆኖ ካሌተገኘ ወይም እንዱያቀርብ የተጠየቀውን የውሌ 

ማስከበሪያ ካሊቀረበ የጨረታ ማስከበሪያው ውርስ ይዯረጋሌ፡፡ 

41. የመጨረሻ ሰነዴ ስሇማቅረብና ስሇመቀበሌ 

1. የመጫረቻ ሰነዴ በፅሐፌ ተጋጅቶና ተፇርሞበት በታሸገ ኢንቨልፔ ውስጥ ሆኖ 

በጨረታ ማስታወቂያው ከተመሇከተው የጊዛ ገዯብ በፉት በተገሇፀው ቦታ ገቢ 

መዯረግ አሇበት፡፡ 

2. የመጫረቻ ሰነደ ትሌቅ በመሆኑ በጨረታ ሣጥን ውስጥ ሉቀመጥ የማይችሌ ከሆነ 

የመጫረቻ ሰነደን የመንግሥት መሥሪያ ቤቱ የግዥ ስራ ክፌሌ ተረክቦ ገቢ 

የተዯረገበትን ቀንና ሰዓት የሚያሳይ ማረጋገጫ ሇዕጩ ተወዲዲሪው መስጠት 

አሇበት፡፡ 

3. በዙህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ /2/ የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ የመጫረቻ 

ሰነደን ሇማቅረቢያ ከተወሰነው ጊዛ በኃሊ የቀረበ ሰነዴ ተቀባይነት አይኖረውም። 

42. ጨረታን ስሇመክፇት 

1. የመንግሥት መሥሪያ ቤቱ በጨረታ ሰነደ የተመሇከተው የመጫረቻ ሰነዴ 

ማቅረቢያ የተወሰነው የጊዛ ገዯብ እንዯተጠናቀቀ ወዱያውኑ፣ የመጫረቻ ሰነዴ 

ከማቅረቢያ የጊዛ ገዯብ በፉት የቀረቡ የመጫረቻ ሰነድችን መክፇት አሇበት፡፡ 

2. የተጫራቹ ስም እና በእያንዲንደ የመጫረቻ ሰነዴ የቀረበው የመጫረቻ ዋጋ፣ 

የተሰጠ ቅናሽ እና የመንግሥት መሥሪያ ቤቱ እንዯ ግዥው ሁኔታ ተጫራቾች 

አንጻራዊ ዯረጃቸውን ሇማወቅ ይረዲቸዋሌ ብል የሚያምንባቸው ላልች መረጃዎች 

ከፌ ባሇ ዴምፅ መነበብ እና መመዜገብ እንዱሁም ተጫራቾች በጠየቁ ጊዛ 

የተመገበውን ዜርዜር እንዱያገኙ መዯረግ አሇበት፡፡ 
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3. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /2/ የተዯነገገው ቢኖርም የቴክኒክና የፊይንናስ 

መወዲዯሪያ ሀሳብ በሁሇት ፕስታ የቀረበ በሚሆንበት ጊዛ የመጫረቻ ዋጋው 

የሚነበበው የቴክኒክ ግምገማው ከተጠናቀቀ በኋሊ ይሆናሌ፡፡ 

43. የመጫረቻ ሰነድችን ስሇ መመርመር እና ስሇ መገምገም 

1. ጨረታውን ሇመመርመርና ግምገማውን ሇማከናወን የሚረዲ ሆኖ ሲገኝ፣ 

የመንግሥት መሥሪያ ቤቱ ተጫራቾች ባቀረቡት የመጫረቻ ሰነዴ ሊይ ማብራሪያ 

እንዱሰጡ ሉጠይቅ ይችሊሌ፡፡ ሆኖም የዋጋ ሇውጥን ጨምሮ የመጫረቻ ሰነደ ሊይ 

መሠረታዊ ሇውጥ የሚያስከትሌ ሀሳብ ማቅረብ ወይም መፌቀዴ አይቻሌም። 

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /1/ የተመሇከተው ቢኖርም የመንግሥት መሥሪያ 

ቤቱ በጨረታ ምርመራው ወቅት የተገኙ የሂሳብ ስህተቶችን ሇማረም ይችሊሌ፡፡ 

የመንግሥት መሥሪያ ቤቱ እነዙህን ማስተካከያዎች የመጫረቻ ሰነደን ሊቀረበው 

ተጫራች በአፊጣኝ መግሇፅ አሇበት፡፡ 

3. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /4/ የተመሇከተው እንዯተጠበቀ ሆኖ፣ የመንግሥት 

መሥሪያ ቤቱ ጨረታው የተሟሊ ነው ብል ሉቀጥሌ የሚችሇው በጨረታው ሰነዴ 

የተመሇከቱትን ተፇሊጊ ሁኔታዎች ሙለ በሙለ የሚያሟሊ ሆኖ ሲያገኘው ነው፡፡ 

4. በጨረታው ሰነዴ ከተረሩት ባህሪያት፣ የውሌ ቃልች፣ ሁኔታዎች እና ላልችም 

ተፇሊጊ ነጥቦች ጋር በተወሰነ ዯረጃ ሌዩነት ቢኖረውም መሠረታዊ የሆነ ሇውጥ እና 

ሌዩነት እስከላሇው ዴረስ ወይም የጨረታው ቁምነገር ሳይሇወጥ ሉታረም የሚችሌ 

ጥቃቅን ስህተት ወይም ግዴፇት ቢኖረውም የመንግሥት መሥሪያ ቤቱ 

ጨረታውን እንዯተሞሊ አዴርጏ ሉቀበሌ ይችሊሌ፡፡ ማናቸውም ሌዩነት እስከተቻሇ 

ዴረስ በአሀዜ ተገሌፆ በጨረታ ግምገማ እና ውዴዴር ወቅት ከግምት ውስጥ 

መግባት አሇበት፡፡ 

5. ማናቸውም የመንግሥት መሥሪያ ቤት  ከዙህ በታች የተረሩትን የማያሟለ 

ተጫራቾችን አሸናፉ አዴርጎ መምረጥ የሇበትም፡- 

ሀ/ ተጫራቹ በዙህ አዋጅ በአንቀጽ 28 (1) የተጠቀሱትን መስፇርቶች ማሟሊት  

  የማይችሌ ሆኖ ሲገኝ፤ 

ሇ/ ተጫራቹ በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /2/ መሠረት የተዯረገውን የሂሳብ  

  ማስተካከያ የማይቀበሌ ሆኖ ሲገኝ፤ 
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ሏ/ የቀረበው የመጫረቻ ሰነዴ በጨረታ ሰነደ የተመሇከቱትን ሁኔታዎች የማያሟሊ 

  ሆኖ ሲገኝ። 

6. የመንግሥት መሥሪያ ቤቱ በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /8/ በተዯነገገው መሠረት 

አሸናፉውን ተጫራች ሇመምረጥ በጨረታ ሰነደ በተመሇከተው የገምገማ መስፇርት 

መሠረት ተፇሊጊውን ያሟለ የመጫረቻ ሰነድችን መገምገምና ማወዲዯር አሇበት፡፡ 

በጨረታ ሰነዴ ያሌተመሇከተ የማወዲዯሪያ መስፇርት በጥቅም ሊይ ሉውሌ 

አይችሌም። 

7. ማናቸውም ተጫራች በመጫረቻ ሰነደ ከተመሇከተው ውጪ በጨረታው አሸናፉ 

ሇመሆን ያቀረበውን የመጫረቻ ዋጋ እንዱሇውጥ ወይም ያቀረበውን የመወዲዯሪያ 

ሏሳብ እንዱያሻሽሌ ወይም ይህንን ሇመፇፀም ግዳታ እንዱገባ ሉጠየቅ ወይም 

ሉገዯዴ አይችሌም። 

8. በጨረታ አሸናፉ ሆኖ የሚመረጠው፡- 

ሀ/ በጨረታ ግምገማ የቴክኒክ መመኛዎችን ማሟሊቱ የተረጋገጠ እና አነስተኛ 

ዋጋ ያቀረበ ተጫራች፤ 

ሇ/ የመንግሥት መሥሪያ ቤቱ በጨረታው ሰነዴ ውስጥ አሸናፉው ተጫራች

 የሚመረጥበትን መስፇርት የገሇፀ ከሆነ፣ በጨረታ ሰነደ የሠፇረው

 ኢኮኖሚያዊ እሴት የሚወስነውን መስፇርት መሠረት በማዴረግ በሚካሄዴ      

ግምገማ የተሻሇ ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ያሇው የጨረታ ሏሳብ ያቀረበው ተጫራች 

አሸናፉ ይሆናሌ፡፡ ሆኖም መስፇርቱ በተጨባጭ ሁኔታ ሊይ የተመሠረተ፣ በአሃዜ 

ሉገሇፅ  የሚችሌ ሆኖ በግምገማው ሂዯት አንፃራዊ ክብዯት የሚሰጠው እና 

እስከተቻሇ ዴረስ በገንብ የሚገሇፅ መሆን አሇበት፤ 

ሏ/ ሚኒስትሩ በሚያወጣው ዜርዜር መመሪያ በሚወሰነው መሰረት በዙህ ንዐስ 

 አንቀጽ በፉዯሌ (ሀ) ወይም (ሇ) መሰረት የተመረጠው ተጫራች ህጋዊነት፣ 

 የፊይናንስ እና የቴክኒክ አቅም በመጫረቻ ሰነደ ሊይ በተቀመጠው መሰረት 

 መሆኑ በዴሔረ ግምገማ ሲረጋገጥ፡፡ 

9. የመንግሥት መሥሪያ ቤቱ የግምገማውን ውጤት በአጭሩ የሚገሌፅ የግምገማ 

ሪፕርት ማጋጀት አሇበት፡፡ 

44. በሚስጥር ስሇሚያዘ አሠራሮች 
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ጨረታው ከተከፇተበት ጊዛ አንስቶ ከጨረታ ምርመራ፣ ከማብራሪያ፣ ከግምገማ እና 

አሸናፉውን ተጫራች በሚመሇከት ከቀረበው የውሳኔ ሀሳብ ጋር የተያያዘ መረጃዎች 

በሚስጢርነት መጠበቅ ያሇባቸው ሲሆን፣ አሸናፉው ተጫራች እስከሚገሇፅ ዴረስ 

ሇተጫራቾች ወይም ከሥራው ሂዯት ጋር ግንኙነት ሇላሊቸው ሰዎች መገሇፅ 

የሇባቸውም፡፡ 

45. ከአሸናፉ ተጫራች ጋር ዴርዴር ስሇሚዯረግባቸው ጉዲዮች 

1. የመንግሥት መሥሪያ ቤቱ ከአሸናፉው ተጫራች ጋር የጨረታ ሰነደ ሊይ 

ባሌተጠቀሱ የውሌ አፇፃፀም ጉዲዩች ሊይ ዴርዴር ሉያዯርግ ይችሊሌ። 

2. በዙህ አዋጅ በአንቀፅ 50 ሊይ በተጠቀሰው መሰረት ከአንዴ አቅራቢ በቀጥታ 

ሇሚፇፀም ግዢ ካሌሆነ በስተቀር አሸናፉው ተጫራች ባቀረበው ዋጋ እና ከዋጋ 

ጋር ግንኙነት ባሊቸው ጉዲዮች ሊይ የመንግሥት መሥሪያ ቤቱ ከአሸናፉው 

ተጫራች ጋር ዴርዴር ማዴረግ አይችሌም። 

46. አሸናፉነትን ስሇመግሇፅና ውሌ ስሇመፇራረም 

1. የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች ከተጫራቹ የቀረበው የመጫረቻ ሰነዴ ፀንቶ 

የሚቆይበት ቀን ከማሇፈ በፉት በጨረታው አሸናፉ ሇሆነው ተጫራች አሸናፉነቱን 

መግሇፅ አሇባቸው። የአሸናፉነት መግሇጫ ማስታወቂያው ውለ የሚፇረምበትን 

ቀን የሚገሌፅ ይሆናሌ፡፡ በጨረታው ተሸናፉ ሇሆኑ ተጫራቾችም የአሸናፉውን 

ስም እና የተሸነፈበትን ምክንያት የሚገሌፅ ማስታወቂያ በዯብዲቤ ሉዯርሳቸው 

ይገባሌ፡፡ 

2. በመንግሥት መሥሪያ ቤቱ እና በአቅራቢው መካከሌ ውሌ ተመስርቷሌ የሚባሇው 

በሁሇቱ ተዋዋይ ወገኖች ስምምነት የተዯረሰባቸውን ጉዲዮች በሙለ የሚይው 

የውሌ ሰነዴ ሲፇረም ይሆናሌ፡፡ 

3. የመንግሥት መሥሪያ ቤቱ ሇተሸናፉዎቹ ተጫራቾች ተሸናፉነታቸውን የሚገሌፀው 

ማስታወቂያ ከመዴረሱ እና ሚኒስትሩ በሚያወጣው መመሪያ ሊይ የተመሇከተው 

የጊዛ ገዯብ ከማሇፈ በፉት የግዥውን ውሌ መፇረም የሇበትም፡፡ 

4. የመንግሥት መሥሪያ ቤቱ የውሌ አስተዲዯርን በሚመሇከት ሉከተሌ የሚገባው 

አሠራር ሚኒስትሩ በሚያወጣው መመሪያ ይወሰናሌ፡፡ 

47. የውሌ ማስከበሪያ 
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አቅራቢው በውለ መሠረት ባሇመፇፀሙ በመንግሥት መሥሪያ ቤቱ ሊይ ሇሚዯርሰው 

ጉዲት ማካካሻ የሚውሌ የውሌ ማስከበሪያ ሇባሇበጀት መሥሪያ ቤቱ መስጠት 

አሇበት፡፡ የውሌ ማስከበሪያ የሚጠየቅባቸው የግዥ ዓይነቶች፣ የውሌ ማስከበሪያው 

ዓይነትና መጠን ሚኒስትሩ በሚያወጣው መመሪያ ይወሰናሌ፡፡ 

48. የቅዴሚያ ክፌያ 

1. በመንግሥት ግዥ አፇፃፀም ሇአቅራቢው የሚሰጠው የቅዴሚያ ክፌያ መጠን እና 

አፇፃፀም ሚኒስትሩ በሚያወጣው መመሪያ መሰረት ተፇፃሚ ይሆናሌ፡፡ 

2. የቅዴሚያ ክፌያ ሉፇፀም የሚችሇው አቅራቢው በቅዴሚያ ክፌያ መሌክ 

ከሚወሰዯው ገንብ መጠን ጋር እኩሌ የሆነ ዋስትና ሲያቀርብ ይሆናሌ፡፡ 

ምዕራፌ አምስት 

ውስን ጨረታ 

49. በውስን ጨረታ ሇመጠቀም መሟሊት ያሇባቸው ሁኔታዎች 

የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች በውስን ጨረታ ግዥ መፇፀም የሚችለት የሚከተለት 

ሁኔታዎች ሲሟለ ብቻ ነው፡- 

1. ዕቃው፣ የግንባታ ርፌ ሥራው ወይም አገሌግልቱ ከተወሰኑ አቅራቢዎች ብቻ 

የሚገኝ መሆኑ ሲረጋገጥ፤ 

2. የግዥው መጠን ሚኒስትሩ በሚያወጣው መመሪያ ከተቀመጠው የገንብ መጠኝ 

ያሌበሇጠ ሲሆን፤ ወይም 

3. ዜርዜር አፇጻፀሙ በመመሪያ የሚገሇፅ ሆኖ በተዯጋጋሚ ጨረታ ወጥቶ ተወዲዲሪ 

ያሌተገኘ ሲሆን። 

50. የውስን ጨረታ አፇፃፀም 

የውስን ጨረታ ሥርዓቶች ከግሌፅ ጨረታ ጋር ተመሳሳይ ሲሆኑ፣ የውስን ጨረታ 

የሚከተለትን ሌዩ አሠራሮች ይከተሊሌ፡፡ 

1. በዙህ አዋጅ በአንቀፅ 49(1) መሠረት ዕቃው፣ የግንባታ ርፌ ሥራው፣ የምክር 

ወይም ተፇሊጊው ላሊ አገሌግልት የሚገኘው ከተወሰኑ አቅራቢዎች ብቻ ሲሆን 

የጨረታው ጥሪ ሇነዙሁ አቅራቢዎች በሙለ ይሊካሌ፡፡ 

2. የውስን ጨረታው የሚካሓዯው በዙህ አዋጅ በአንቀፅ 49(2) ወይም (3) ሊይ 

በተጠቀሰው ምክንያት ከሆነ የጨረታ ጥሪው እስከተቻሇ ዴረስ በአቅራቢዎች 
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ዜርዜር ውስጥ ከተመገቡት አቅራቢዎች መካከሌ የሚከተሇውን መሠረት 

በማዴረግ ይፇፀማሌ፡- 

ሀ/ አመራረጡ በአቅራቢዎች ዜርዜር ውስጥ ሇተመገቡት ፌትሏዊ የሆነ ዕዴሌ 

 የሚያስገኝ መሆን ይኖርበታሌ፣  

ሇ/ ጥሪ የሚዯረግሊቸው ዕጩ ተወዲዲሪዎች ብዚት ውጤታማ ውዴዴር እንዱኖር 

 ሇማዴረግ የሚያስችሌ መሆኑ መረጋገጥ ያሇበት ሲሆን፣ እስከተቻሇ ዴረስ 

 የተወዲዲሪዎች ቁጥር ከ5 ማነስ የሇበትም፡፡ 

3. ሇመጫረቻ ሰነዴ ዜግጅት የሚፇቀዯው ጊዛ ሇዙህ የግዢ ዳ በግዥ መመሪያው 

ከተወሰነው አነስተኛው የቀን ብዚት ያነሰ ሉሆን አይችሌም፡፡ ሆኖም ሇጨረታው 

ጥሪ የተዯረገሊቸው ተጫራቾች በሙለ የመጫረቻ ሰነዲቸውን ከጨረታው 

መዜጊያ ቀን በፉት ካስገቡ የመንግሥት መሥሪያ ቤቱ ሇተጫራቾች በቂ 

የቅዴሚያ ማስታወቂያ በመስጠት ጨረታውን በጨረታ ማስታወቂያው ሊይ 

ከተቀመጠው ቀን አስቀዴሞ ሉከፌት ይችሊሌ፤ 

4. የመንግሥት መሥሪያ ቤቱ በውስን ጨረታ ግዥ የሚፇፅመው በዙህ አዋጅ አንቀፅ 

49(1) ሊይ በተገሇፀው ምክንያት ሲሆን የጨረታ ማስከበሪያ ማቅረብ 

የሚያስፇሌግ መሆን ያሇመሆኑን ይወስናሌ፡፡ 

ምእራፌ ስዴስት 

ከአንዴ አቅራቢ የሚፇፀም ግዢ 

51. ከአንዴ አቅራቢ ግዥ ሇመፇፀም መሟሊት ያሇባቸው ሁኔታዎች 

1. የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች ከአንዴ አቅራቢ ግዥ መፇፀም የሚችለት 

የሚከተለት ሁኔታዎች ሲሟለ ብቻ ነው፡- 

ሀ/ ዕቃው፣ የግንባታ ርፌ ሥራው፣ የምክር ወይም ተፇሊጊው ላሊ አገሌግልት 

 የሚገኘው ከአንዴ ዕጩ ተወዲዲሪ ብቻ በመሆኑ ምክንያት ማወዲዯር የማይቻሌ 

 መሆኑ ሲረጋገጥ፤ 

ሇ/ ሇዕቃዎች ወይም ሇተገጣሚዎች ተጨማሪ መሇዋወጫ ዕቃዎችን ወይም 

ተጨማሪ  አገሌግልቶችን ከመጀመሪያው አቅራቢ መግዚት ሲፇሌግ፣ ወይም ከላሊ 

አቅራቢ  ግዥው ቢፇፀም የሚገዚው ተገጣሚ መሣሪያ ወይም አገሌግልት 

የመንግሥት መሥሪያ ቤቱ ከሚጠቀምበት መሣሪያ ወይም አገሌግልት ጋር 
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የማይጣጣም ሆኖ በመገኘቱ ከመጀመሪያ አቅራቢ መሇዋወጫዎችን፣ 

አገሌግልቶችን ወይም  ተገጣሚዎችን መግዚት አስፇሊጊ ሲሆን፤ 

ሏ/ በግዥ መመሪያ የሚዯረገው ገዯብ እንዯተጠበቀ ሆኖ፣ ያሌታሰቡ ሁኔታዎች 

 በማጋጠማቸው ምክንያት በመጀመሪያው ውሌ ውስጥ ያሌተካተቱ ተጨማሪ 

 ግንባታ ርፌ ሥራዎች ማሰራት አስፇሊጊ ሆኖ የተገኘ እንዯሆነ እና በቴክኒክ 

 ወይም በኢኮኖሚ ምክንያቶች እነዙህን ተጨማሪ የግንባታ ሥራዎች 

 ከመጀመሪያው ውሌ ነጥል ማሰራት የማይቻሌ ሆኖ ሲገኝ፤ 

መ/ በግዥ መመሪያ የሚዯረገው ገዯብ እንዯተጠበቀ ሆኖ፣ አሸናፉው ከተመረጠ 

በኋሊ  በተፇረመ ውሌ የመጀመሪያው ግዥ የተከናወነባቸው ዓይነት ተመሳሳይ 

ሥራዎች  ወይም አቅርቦቶች በዴጋሚ እንዱሰሩ ወይም እንዱቀርቡ ማዴረግ 

በማስፇሇጉ  ተጨማሪ ውሌ መፇፀም አስፇሊጊ ሲሆን፤ 

ሠ/ በግዥ መመሪያ የሚዯረገው ገዯብ እንዯተጠበቀ ሆኖ፣ የመጀመሪያው የምክር 

 ወይም ላልች አገሌግልቶች ውሌ አጥጋቢ በሆነ ሁኔታ መጠናቀቁ እና ውለ 

 እንዱራም ማዴረግ ቁጠባንና ቅሌጥፌናን የሚያስገኝ መሆኑ በመረጋገጡ 

 አገሌግልቱን መቀጠሌ አስፇሊጊ ሆኖ ሲገኝ፤ 

ረ/ በጣም አስቸኳይ ከመሆኑ የተነሳ ከባዴ ችግር የሚፇጥርና በመሥሪያ ቤቱ ሥራ 

 አፇፃፀም ሊይ ጉዲትን የሚያስከትሌ በመሆኑ ምክንያት በመሥሪያ ቤቱ የበሊይ 

 ኃሊፉ የተፇቀዯ ግዥ፤  

ሰ/ ዜርዜር አፇጻጸሙ ሚኒስትሩ በሚያወጣው መመሪያ የሚወሰን ሆኖ የመንግስት 

 መሥሪያ ቤቶች ሇሚኖራቸው የተሇየ የግዥ ፌሊጎት ማሟያ ከገበያ በሇቀማ 

ግዥ  መፇፀም የሚያስገዴደ ሁኔታዎች ሲፇጠሩ፤ 

ሸ/ ሇአጭር ጊዛ የሚቆይ እና ሇመንግሥት መስሪያ ቤቱ ሌዩ ጥቅም በሚያስገኝ 

 ሁኔታ የሚፇጸም የእቃ ግዢ ሲሆን ነው፡፡ ይህ ንዐስ አንቀጽ የሚያገሇግሇው 

 በመዯበኛ አቅራቢነት ያሌተሠማሩ ሰዎች ሇሚሸጡዋቸው ዕቃዎች ሲሆን፣ 

 በመዯበኛ አቅራቢነት ከተሠማሩ አቅራቢዎች አውትረው የሚፇፀሙ 

ግዥዎችን  አይጨምርም፡፡  

2. የመንግስት መሥሪያ ቤቶች በግዥ መመሪያው ከሚወሰን የገንብ መጠን 

ያሌበሇጡ ጥቃቅን ግዥዎችን ከአንዴ አቅራቢ በሚፇፀም የግዥ ዳ በመጠቀም 

መግዚት ይችሊለ፡፡ 
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3. በዙህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ /1//ሰ/ እና /2/ መሰረት ከአንዴ አቅራቢ በቀጥታ 

ሇሚፇጸሙ ግዥዎች ውሌ መዋዋሌ አስፇሊጊ አይሆንም።  

4. የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች ይህ የግዥ ዳ በዕጩ ተወዲዲሪዎች መካከሌ 

ውዴዴር እንዲይኖር ወይም በዕጩ ተወዲዲሪዎች መካከሌ ሌዩነት ሇመፌጠር 

ታስቦ ጥቅም ሊይ ያሌዋሇ መሆኑን የማረጋገጥ ኃሊፉነት አሇባቸው። 

52. ከአንዴ አቅራቢ የሚከናወን ግዥ አፇጻጸም 

1. የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች በዙህ አዋጅ በአንቀጽ 51 ንዐስ አንቀጽ /1/ 

በተዯነገገው መሠረት ከአንዴ አቅራቢ ግዥ ሇመፇፀም ሲፇሌጉ ግዥውን መፇፀም 

ያስፇሇገበትን ምክንያት እና የሚገዚውን ዕቃ ወይም አገሌግልት ጥራት፣ ብዚት፣ 

የማቅረቢያ ጊዛና ሁኔታዎች የሚያብራራ መግሇጫ ማጋጀትና ዋጋን ጨምሮ 

ከአቅራቢው ጋር በግሌፅ መዯራዯር አሇባቸው። በዙህ አዋጅ በአንቀፅ 51 ንዐስ 

አንቀጽ /3/ የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ ዴርዴሩ ከተካሄዯ በኋሊ ግዥ ሇመፇፀም 

የሚዯረሰው ስምምነት በሁሇቱ ተዋዋይ ወገኖች በሚፇረም ውሌ መረጋገጥ 

አሇበት፡፡ 

2. ከአንዴ አቅራቢ በቀጥታ ሇሚፇፀም ግዢ ዴርዴር የማዴረጊያ አትኩሮተ-ነጥቦች 

ዜርዜር በመንግሥት መሥሪያ ቤት የበሊይ ኃሊፉ ፀዴቆ ሇተዯራዲሪዎች ሉሰጥ 

ይገባሌ፡፡ 

ምዕራፌ ሰባት 

በመወዲዯሪያ ሏሳብ መጠየቂያ የሚፇፀም ግዥ 

53. በመወዲዯሪያ ሀሳብ መጠየቂያ ግዥ ሇመፇፀም መሟሊት ያሇባቸው ሁኔታዎች 

የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች በመወዲዯሪያ ሀሳብ መጠየቂያ ግዥ መፇፀም የሚችለት 

ሇምክር አገሌግልት ወይም ከውለ ጠቅሊሊ ዋጋ ውስጥ የምክር አገሌግልቱ ዋጋ ከ50 

በመቶ በሊይ ሇሚሆን ግዥ ነው። 

54. በመወዲዯሪያ ሀሳብ መጠየቂያ የሚከናወን ግዥ አፇጻጸም 

1. የምክር አገሌግልቱ የሚጠይቀው ወጪ በመመሪያ ከሚወሰነው የገንብ መጠን 

በሊይ ከሆነ ዕጩ ተወዲዲሪዎች የሚመረጡት በውዴዴሩ ተሳታፉ ሇመሆን 

የሚፇሌጉ ሀሳባቸውን እንዱገሌፁ በማስታወቂያ ከተጋበዘ በኋሊ ይሆናሌ፡፡ 

2. የመወዲዯሪያ ሀሳብ መጠየቂያ ከሦስት ሊሊነሱ እና ከሰባት ሊሌበሇጡ በመንግሥት 

መሥሪያ ቤቱ ሇሚመረጡ ተወዲዲሪዎች መሊክ ይኖርበታሌ። 
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3. የመወዲዯሪያ ሀሳብ መጠየቂያ ቢያንስ የሚከተለትን መረጃዎች መያዜ አሇበት፤ 

ሀ/ የመንግሥት መሥሪያ ቤቱን ስምና አዴራሻ፤ 

ሇ/ የሚፇሌገውን አገሌግልት የሚያሳይ የማጣቀሻ ፅሐፌ፤ 

ሏ/ የጥቅም ግጭትን ሉያስከትሌ የሚችሌ የምክር አገሌግልት በሚሆንበት ጊዛ 

ሇዙህ   ዓይነቱ ውዴዴር የሚቀርቡ ዕጩ ተወዲዲሪዎች ከምክር 

አገሌግልቱ በማስከተሌ   ከምክር አገሇግልቱ ጋር በተያያ ከሚከናወኑ የዕቃ 

አቅርቦትና የግንባታ    ሥራዎች ራሳቸውን ማግሇሌ የሚገባቸው 

መሆኑን የሚገሌፅ ማሳሰቢያ፤ 

መ/ የመወዲዯሪያ ሀሳቦችን መገምገሚያ መስፇርቶችን፣ ሇዋጋና ሇላልች 

መስፇርቶች   የሚሰጠውን ነጥብ፣ መስፇርቶቹ የመወዲዯሪያ ሀሳቡ 

በሚገመገምበት ወቅት ጥቅም   ሊይ የሚውለበትን አኳኋን፤ 

ሠ/ የመወዲዯሪያ ሀሳብ የሚቀርብበትን ቦታና የመጨረሻ ቀን። 

4. ዕጩ ተወዲዲሪዎች የመወዲዯሪያ ሀሳብ ሇማጋጀት የሚያስችሊቸው በቂ ጊዛ 

ሉሰጣቸው የሚገባ ሲሆን፣ የጊዛ ገዯቡ በግዥ መመሪያ ይወሰናሌ፡፡  

5. የመንግስት መሥሪያ ቤቱ አንዯኛ ሆኖ ከተመረጠው ዕጩ ተወዲዲሪ ጋር 

በወዲዯሪያ ሀሳቡ ውስጥ የተመሇከተውን የአገሌግልቱን ባህሪ፣ መጠን እና 

አዯረጃጀት የሚመሇከት ዴርዴር ማዴረግ ይችሊሌ፡፡ 

6. የመንግስት መስሪያ ቤቱ ከዕጩ ተወዲዲሪዎች መካከሌ በአሸናፉነት ሉመርጥ 

የሚችሇው በመወዲዯሪያ ሀሳብ ሰነዴ በተመሇከተው የመገምገሚያ መስፇርት 

መሠረት በሚካሓዯው ግምገማ ያቀረበው የመወዲዯሪያ ሀሳብ ይበሌጥ ጠቃሚ ሆኖ 

የተገኘውን ዕጩ ተወዲዲሪ ነው። 

ምእራፌ ስምንት 

በዋጋ ማቅረቢያ የሚፇጸም ግዢ 

55. በዋጋ ማቅረቢያ ሇሚፇጸም ግዢ መሟሊት ያሇባቸው ሁኔታዎች 

የመንግስት መሥሪያ ቤቶች በዋጋ ማቅረቢያ ግዥ ሇመፇፀም የሚችለት ግዥው 

በሚኒስትሩ በሚወጣው የግዥ መመሪያ ከሚወሰነው የገንብ መጠን ያሌበሇጥ እና 

የሚገዘትም ሇገበያ የተጋጁ ዕቃዎች ወይም የታወቀ ገበያ ያሊቸው የግንባታ ርፌ 

ሥራዎች፣ የምክር ወይም ላልች አገሌግልቶች ሲሆኑ ነው። 

56. በዋጋ ማቅረቢያ የሚካሓዴ ግዥ አፇፃፀም 



የፌትህ ሚኒስቴር 
 

532 
 

1. የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች የሚቻሌ እስከሆነ ዴረስ በአቅራቢዎች ዜርዜር 

ውስጥ ከተመገቡ አቅራቢዎች መካከሌ ቢያንስ ሦስት አቅራቢዎችን የዋጋ 

ማቅረቢያ እንዱሰጡ ሉጠይቁ ይገባሌ። 

2. በዋጋ ማቅረቢያ ሇሚፇፀም አንዴ አይነት ግዥ አማራጭ አቅራቢዎች እስካለ 

ዴረስ በተዯጋጋሚ የተወሰኑ አቅራቢዎችን ብቻ በመጋበዜ ማወዲዯር አይቻሌም። 

በመሆኑም የመንግሥት መሥሪያ ቤቱ እስከተቻሇ ዴረስ በርፈ ሇተሰማሩ ላልች 

ዕጩ ተወዲዲሪዎች ተመጣጣኝ የመወዲዯር ዕዴሌ መሰጠቱን ማረጋገጥ አሇበት፡፡ 

3. በዋጋ ማቅረቢያ ሇሚፇፀም ግዥ ሇዕጩ ተወዲዲሪዎች የሚሊከው መጠየቂያ 

የሚቀርበውን ዕቃ ወይም፣ የግንባታ ሥራ፣ ወይም የምክር ወይም ላሊ አገሇግልት 

ጥራት፣ ብዚት፣ የማቅረቢያ የውሌ ቃልች እና ጊዛ እንዱሁም ላልች የመንግሥት 

መሥሪያ ቤቱን ፌሊጏቶች ዜርዜር የሚገሌፅ መሆን አሇበት፡፡ 

4. ግዥ የሚፇፅመው የመንግሥት መሥሪያ ቤት ሇዕጩ ተወዲዲሪዎች የዋጋ 

ማቅረቢያ ሇማጋጀት የሚያስችሌ በቂ ጊዛ ሉሰጣቸው ይገባሌ፡፡ 

5. የመንግሥት መሥሪያ ቤቱ በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (3) የተረሩትን ተፇሊጊ 

ሁኔታዎች አሟሌቶ እና አነስተኛ ዋጋ ሊቀረበ ተወዲዲሪ የግዥ ትዕዚዜ ይሰጣሌ። 

ምእራፌ ጠኝ 

በሁሇት ዯረጃ ጨረታ የሚፇፀም ግዥ 

57. በሁሇት ዯረጃ ጨረታ ግዥ ሇመፇፀም መሟሊት ያሇባቸው ሁኔታዎች 

የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች በሁሇት ዯረጃ ጨረታ ግዥን ሇመፇፀም የሚችለት 

የሚከተለት ሁኔታዎች ተሟሌተው ሲገኙ ብቻ ነው፦ 

1. ሇሚገዘት ዕቃዎችና አገሌግልቶች በቂ ዜርዜር ማጋጀት በመሥሪያ ቤቱ ዯረጃ 

የማይቻሌ ሆኖ ሲገኝ ወይም አገሌግልቶችን በሚመሇከት ባህሪያቸውን ሇይቶ 

ሇማሳየት የማይቻሌ በሚሆንበት ጊዛ እና የመሥሪያ ቤቱን የግዥ ፌሊጎት 

በከፌተኛ ዯረጃ ሇማሟሊት የሚያስችሌ መፌትሓ ሇመፇሇግ፤ 

2. ግዥው የሚካሄዯው በገበያ ሊይ ሉውለ የሚችለ ዕቃዎችን ሇማምረት ወይም 

የምርምር እና የሌማት ወጪዎችን ሇመተካት እስካሌሆነ ዴረስ የመንግሥት 

መሥሪያ ቤቱ የምርምር፣ የሙከራ፣ የጥናት እና የሌማት ሥራዎችን ሇማከናወን 

የሚያስችሌ ውሌ መፇፀም ሲፇሌግ፤ 
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3. ጨረታ እንዱወጣ ተዯርጎ በሚገዘት  ዕቃዎች፣ የግንባታ ርፌ ሥራዎች፣ የምክር 

እና ላልች አገሌግልቶች ባሔርይ ወይም ተፇጥሮ ግሌፅ አሇመሆን ምክንያት 

ዕጩ ተወዲዲሪዎች በጨረታው ያሌቀረቡ እንዯሆነ ወይም የቀረቡት ተጫራቾች 

ውዴቅ ሲዯረጉ እና ይኸም የሆነው መሥሪያ ቤቱ የተሟሊ ዜርዜር ማጋጀት 

ባሇመቻለ መሆኑ ሲታመን፤ 

4. የሚገዘትን ዕቃዎች፣ የግንባታ ርፌ ሥራዎች፣ የምክር እና ላልች አገሌግልቶች 

ባሔርይ ወይም ተፇጥሮ አስመሌክቶ ከዕጩ ተወዲዲሪዎች ጋር ዴርዴር ማዴረግ 

ሲያስፇሌግ፡፡ 

58. የሁሇት ዯረጃ ጨረታ አፇጻፀም 

1. ጨረታው የሚከናወነው በሁሇት ዯረጃ የጨረታ ዳ ሲሆን፣ በመጀመሪያው ዘር 

ዕጩ ተወዲዲሪዎች ዋጋን ያሌጨመረ የመወዲዯሪያ ሀሳብ እንዱያቀርቡ በግሌፅ 

ጨረታ ጥሪ ይዯረጋሌ፡፡ የጨረታው ሰነዴ ከቴክኒክ ጋር ግንኙነት ያሊቸውን 

መግሇጫዎች፣ ጥራት ወይም የዕቃውን ወይም የአገሌግልቱን ላልች ባህርያት 

እንዱሁም የአቅርቦቱን ውሌ ቃልችና ሁኔታዎች ሉይዜ የሚገባ ሲሆን፣ አግባብነት 

እስካሇው ዴረስ የዕጩ ተወዲዲሪዎችን የሙያ እና የቴክኒክ ችልታ እንዱገሌፁ 

የሚጠይቅ ሉሆን ይችሊሌ፡፡ 

2. የመንግሥት መሥሪያ ቤቱ በመጀመሪያው ዘር የቀረቡትን የመወዲዯሪያ ሏሳቦች 

ከግዥ ፌሊጎቱ አንጻር በመገምገም ተቀባይነት ያሇው የመወዲዯሪያ ሏሳብ ያቀረቡ 

ተጫራቾችን ይሇያሌ። በዙህን ወቅት የመንግሥት መሥሪያ ቤቱ 

እንዯአስፉሊጊነቱ ከዕጩ ተወዲዲሪዎች ጋር ስሊቀረቡት የመወዲዯሪያ ሏሳብ 

የተወዲዲሪዎችን የጨረታ መረጃ እና የባሇቤትነት መብት ጠብቆ ውይይት 

ሉያዯርግ ይችሊሌ፡፡ 

3. የመንግሥት መሥሪያ ቤቱ በመጀመሪያው ዘር የቀረቡትን የመወዲዯሪያ ሏሳቦች 

ከግዥ ፌሊጎቱ አንፃር በመገምገም ፌሊጎቱን በተሻሇ ሉያሟሊ የሚችሌ አንዴ ወጥ 

የሆነ ዜርዜር ያጋጃሌ። የተጋጀውን ዜርዜር በመጀመሪያው ዘር ተቀባይነት 

ያሇውን የመወዲዯሪያ ሏሳብ ሊቀረቡ ተጫራቾች ሇማሳወቅ ተጫራቾች ዋጋን 

ጨምሮ በተሻሻሇው ዜርዜር መሰረት የመጫረቻ ሏሳባቸውን እና የጨረታ 

ማስከበሪያ እንዱያቀርቡ ይጋብዚሌ። 
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4. በዙህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ /3/ በተገሇፀው መሠረት መሥሪያ ቤቱ አዱስ ዜርዜር 

ሲያጋጅ በመጀመሪያ የጨረታ ሰነዴ ውስጥ ከተቀመጡት ማናቸውም የዕቃው 

ወይም የአገሌግልቱ የቴክኒክ ወይም የጥራት ባህርያት እና ሰነድቹን ሇመገምገም 

እና ሇማወዲዯር እንዱሁም አሸናፉውን ሇመምረጥ ከተቀመጡት መስፇርቶች 

ውስጥ ማናቸውንም ሇመሰረዜ ወይም ሇማሻሻሌ ወይም ከዙህ አዋጅ ጋር 

የሚስማሙ አዲዱስ ባህርያትንና መስፇርቶችን መጨመር ይችሊሌ፡፡ እንዯዙህ 

ያለት ማናቸውም ስረዚዎች፣ ማሻሻያዎች ወይም ጭማሪዎች የመጨረሻ 

የመወዲዯሪያ ሀሳብ እንዱቀርብ በሚተሊሇፌ ጥሪ ሇተጫራቾች መገሇፅ አሇባቸው። 

5. በተሻሻሇው ዜርዜር መሰረት በሁሇተኛው ዘር ጨረታ መሳተፌ ያሌፇሇጉ 

ተጫራቾች ራሳቸውን ከውዴዴሩ ማግሇሌ ይችሊለ፡፡  

6. የመንግሥት መሥሪያ ቤቱ በሁሇተኛው ዘር የቀረቡ የመጫረቻ ሰነድችን በዙህ 

አዋጅ አንቀጽ 43 በተዯነገገው መሠረት በመገምገም አሸናፉውን ይሇያሌ። 

7. ጨረታውን ያወጣው የመንግሥት መሥሪያ ቤት በጨረታው ግምገማ ከፌተኛ 

ውጤት ካገኘው አቅራቢ ጋር ከዋጋ በስተቀር በላልች ጉዲዮች ሊይ ዴርዴር 

ሉያዯርግ ይችሊሌ፡፡ 

ምእራፌ አስር 

በዓሇም ዏቀፌ ውዴዴር የሚፇፀም ግዥ 

59. ዓሇም ዏቀፌ ግዢ 

1. ዓሇም አቀፌ ግሌፅ የጨረታ ዳ ጥቅም ሊይ ሉውሌ የሚችሇው የውጭ ኩባንያዎች 

በጨረታው ተሳታፉ እንዱሆኑ ካሌተዯረገ በአገር ውስጥ ግሌፅ ጨረታ ውጤታማ 

የሆነ ውዴዴር ሉኖር እንዯማይችሌ የታመነበት ወይም ግዥው ሚኒስትሩ 

በሚያወጣው መመሪያ ከተመሇከተው የገንብ መጠን በሊይ ሲሆን ነው። 

2. በዙህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ /1/ እንዯተመሇከተው ግዥው ሚኒስትሩ በሚያወጣው 

መመሪያ ከተመሇከተው የገንብ መጠን በሊይ ቢሆንም ምርቱ ወይም አገሌግልቱ 

በአገር ውስጥ ብቻ የሚገኝ መሆኑ ከተረጋገጠ ግዥው በአገር ውስጥ ግሌፅ ጨረታ 

ሉካሄዴ ይችሊሌ፡፡ 

3. ዓሇም አቀፌ ግዥ በዙህ አዋጅ ምዕራፌ አራት የተጠቀሱትን እና ከዙህ በታች 

የተረሩትን ሥርዓቶች መከተሌ አሇበት፡- 
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ሀ/ የጨረታው ማስታወቂያ እና የጨረታ ሰነድች የዓሇም ዏቀፌ ንግዴ መገሌገያ 

 በሆነው በእንግሉኛ ቋንቋ መጋጀት አሇባቸው፤ 

ሇ/ የጨረታ ማስታወቂያው በተጋጀበት በእንግሉኛ ቋንቋ በሚታተም በቂ 

 ሥርጭት ባሇው እና ዓሇም አቀፌ ውዴዴርን በሚጋብዜ ጋዛጣ እንዱሁም 

 በመመሪያው ሊይ በሚገሇፀው መሠረት በኤጀንሲው ዴረገፅ ሊይ እንዱወጣ 

 መዯረግ አሇበት፤ 

ሏ/ የመጫረቻ ሰነዴ የማቅረቢያ ጊዛው የጨረታው ማስታወቂያ ሇዕጩ 

 ተወዲዲሪዎች እንዱዯርስ ሇማዴረግ እና ተወዲዲሪዎች የጨረታ መወዲዯሪያ 

 ሀሳባቸውን አጋጅተው ሇማቅረብ የሚያስፇሌጋቸውን በቂ ጊዛ የሚፇቅዴ 

መሆን  ያሇበት ሲሆን፣ ሚኒስትሩ በሚያወጣው መመሪያ ከሚወሰነው ጊዛ 

ሉያንስ  አይችሌም፤ 

መ/ የዕቃና የአገሌግልት ዜርዜር ከአገር ውስጥ ዯረጃዎች ጋር የሚጣጣም ሆኖ 

 እስከተቻሇ ዴረስ በዓሇም ዏቀፌ ዯረጃዎች ወይም በዓሇም ዏቀፌ ንግዴ በስፊት 

 የሚሰራበትን ዯረጃ መሠረት ያዯረገ መሆን አሇበት፤ 

ሠ/ ዕጩ ተወዲዲሪዎች የመጫረቻ ዋጋቸውን እንዱሁም የሚያቀርቡትን 

 ማናቸውንም የዋስትና ሰነዴ በኢትዮጵያ ብር ወይም በጨረታ ሰነደ 

 በተመሇከተው እና በዓሇም ዏቀፌ ንግዴ በስፊት በሚሰራበት የገንብ ዓይነት 

 እንዱያቀርቡ መፇቀዴ አሇበት፤ 

ረ/ አጠቃሊይ እና ሌዩ የውሌ ቃልችና ሁኔታዎች በዓሇም ዏቀፌ ንግዴ 

የሚሰራባቸው  መሆን ይኖርባቸዋሌ። 

4. ሚኒስትሩ በሚያወጣው መመሪያ ሊይ የሚቀመጠው ገዯብ እንዯተጠበቀ ሆኖ 

ሇየግዢ ዳው የተቀመጡ ሁኔታዎች ሲሟለ እና የውጪ ኩባንያዎች እንዱሳተፈ 

ካሌተዯረገ ውጤታማ የሆነ ውዴዴር ሉኖር እንዯማይችሌ ሲታመንበት 

የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች በውስን ጨረታ፣ በመወዲዯሪያ ሏሳብ መጠየቂያ፣ 

በዋጋ ማቅረቢያ ወይም ከአንዴ አቅራቢ በሚፇፀም ግዥ ዳ በመጠቀም ግዢውን 

በዓሇም ዏቀፌ ውዴዴር መፉፀም ይችሊለ፡፡ 

ምእራፌ አስራ አንዴ 

ሌዩ ግዢ 

60. ከፌተኛ ግዥዎች 
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1. አገራዊ ጠቀሜታ ያሊቸውን ከፌተኛ ግዥዎች፣ ከአንዴ በሊይ በሆኑ የመንግሥት 

መሥሪያ ቤቶች የሚፇሌጉ አቅርቦቶችን ግዥ እንዱሁም የሚወገደ ንብረቶችን 

ሽያጭ የሚፇፅም አካሌ የሚኒስትሮች ምክር ቤት በሚያወጣው ዯንብ ይቋቋማሌ። 

2. ሚኒስትሩ አገራዊ ጠቀሜታ ያሊቸው በመሆኑ ምክንያት በዙህ አንቀጽ ንዐስ 

አንቀጽ /1/ በተዯነገገው መሠረት በሚቋቋመው አካሌ የሚፇፀሙ ግዥዎችን 

ዓይነት ይወስናሌ፡፡ 

61. የማዕቀፌ ስምምነት አፇፃፀም 

1. የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች ሊሊቸው ተመሳሳይ የግዥ ፌሊጎት ወይም አንዴ 

የመንግሥት መሥሪያ ቤት በተወሰነ ጊዛ ውስጥ በተዯጋጋሚ ሇሚኖረው የግዥ 

ፌሊጎት ግዢን በማዕቀፌ ስምምነት መፇፀም ይቻሊሌ። 

2. ከአንዴ በሊይ በሆኑ መስሪያ ቤቶች በተወሰነ ጊዛ ውስጥ ሇሚከናወኑ ተመሳሳይ 

አቅርቦቶች የማዕቀፌ ስምምነት በሚከተሇው ሁኔታ ይፇጸማሌ፦ 

ሀ/ ኤጀንሲው የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች የሚኖራቸውን ተመሳሳይ ፌሊጎት 

 በማጥናት የዕቃና አገሌግልቶች ዜርዜር ያወጣሌ፣ በየጊዛውም ዜርዜሩን 

 ያዲብራሌ፤ 

ሇ/ የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /2/ /ሀ/ 

በተመሇከተው  ዜርዜር ውስጥ ሇተካተቱት ዕቃና አገሌግልቶች የሚኖራቸውን 

የፌሊጎት ትንበያ  አጋጅተው ግዢውን እንዱያከናውን ስሌጣን ሇተሰጠው አካሌ 

ያሳውቃለ፤ 

ሏ/ በዙህ አዋጅ በአንቀጽ 60/1/ መሠረት የሚቋቋመው አካሌ በዙህ አዋጅ 

 በተመሇከተው እና ሚኒስትሩ በሚያወጣው መመሪያ ሊይ በሚገሇጸው ዜርዜር 

 መሰረት የማዕቀፌ ስምምነት ይፇፅማሌ፤ ያስተዲዴራሌ፤ 

መ/ የመንግሥት መስሪያ ቤቶች የተፇረመውን የማእቀፌ ስምምነት መሠረት 

 በማዴረግ እቃው ወይም አገሌግልቱ በተፇሇገ ጊዛ የግዢ ትእዚዜ 

 በማስተሊሇፌ ግዥያቸውን ይፇፀማለ፤ 

ሠ/ የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች ሇማዕቀፌ ስምምነት አቅራቢው የግዢ ትእዚዜ 

 የሚያስተሊሌፈት የማዕቀፌ ስምምነቱ ከተፇጸመበት ዋጋ፣ ክፌያ እና ላልች 

 አፇጻጸም ሁኔታዎች ጋር በተጣጣመ ሁኔታ ይሆናሌ። 
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3. በግዥ ትዕዚዜ ሊይ በዙህ አዋጅ አንቀፅ 37 በፉዯሌ ተራ /ተ/ በተመሇከተው ሁኔታ 

ካሌሆነ በስተቀር ከማዕቀፌ ስምምነቱ የነጠሊ ዋጋ ወይም መሰረታዊ በሆኑ ላልች 

የስምምቱ የውሌ ሁኔታዎች ሊይ ሇውጥ ማዴረግ አይፇቀዴም። ሆኖም በማዕቀፌ 

ስምምነቱ ያሌተካተቱ እና በማዕቀፌ ስምምነቱ ሊይ መስረታዊ ሇውጥ የማያስከትለ 

ጉዲዮች የመንግሥት መስሪያ ቤቱ እና የማዕቀፌ ስምምነቱ አቅራቢ በሚያዯርጉት 

ስምምነት ይወስናለ። 

4. የማዕቀፌ ስምምነት የሚፇጸመው በግሌፅ ጨረታ የግዢ ዳ ሆኖ፣ እስከ ሦስት 

ዓመታት ዴረስ ፀንቶ ሉቆይ ይችሊሌ፡፡ 

5. የመንግሥት መሥሪያ ቤት በተዯጋጋሚ ሇሚኖረው የግዥ ፌሊጏት ግዥን 

በማዕቀፌ ስምምነት ሉፇፅም የሚችሇው በሚኒስትሩ በሚወጣ መመሪያ 

የተመሇከተውን የዕቃ ወይም የአገሌግልት ዋጋ የሚወስንበትን ግሌጽ መስፇርት 

መሠረት በማዴረግ ይሆናሌ፡፡ 

ምእራፌ አስራ ሁሇት 

የመንግስት ንብረት አስተዲዯር 

62. አጠቃሊይ 

ሚኒስትሩ በሚያወጣው መመሪያ መሰረት እያንዲንደ የመንግሥት መሥሪያ ቤት 

የበሊይ ኃሊፉ የመንግሥት ንብረት በአግባቡ የመያዜ እና የመጠቀም፣ አስፇሊጊ ሆኖ 

ሲገኝም የማስወገዴ ተግባር መከናወኑን ማረጋገጥ አሇበት፡ 

63. ንብረትን ስሇመያዜ 

1. ማናቸውም የመንግሥት ንብረት በባሇቤትነት የመያዜ ብቸኛ ዓሊማ የፀዯቁትን 

የመሥሪያ ቤቱን ፔሮግራሞች ሇማስፇፀም እና አገሌግልቱን በማፊጠን ውጤታማና 

ብቁ ሇማዴረግ መሆን አሇበት። 

2. ኤጀንሲው በማናቸውም የፋዳራለ መንግሥት መስሪያ ቤት ሥር ያሌሆኑትን 

የፋዳራለን መንግሥት ንብረቶች በመንግሥት ንብረትነት ይይዚሌ፣ ያስተዲዴራሌ፤ 

ተገቢ ሆኖ ሲያገኝም እንዱወገደ ያዯርጋሌ፡፡ 

64. አጠቃቀም እና ጥገና 
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1. የመንግሥት መሥሪያ ቤት የበሊይ ኃሊፉ ማናቸውም የመንግሥት ንብረት 

የመሥሪያ ቤቱን ኃሊፉነት ውጤታማ በሚያዯርግ መሌኩ አገሌግልት ሊይ መዋለን 

ማረጋገጥ አሇበት፡፡ 

2. የመንግሥት መሥሪያ ቤት የበሊይ ኃሊፉ ሚኒስትሩ በሚያወጣው መመሪያ 

መሠረት የመንግሥት ንብረት ኢኮኖሚያዊና ውጤታማ በሆነ መንገዴ አገሌገልት 

እንዱሰጥ ተገቢ የጥገና እና የእንክብካቤ ሥርዓት መርጋት አሇበት፡፡ 

65. የመንግስት ንብረት አስተዲዯር 

1. የመንግሥት መሥሪያ ቤት የበሊይ ኃሊፉ የመንግሥት ንብረት ሇማስተዲዯር 

የሔይወት መን ሥርዓትን ይከተሊሌ። 

2. የመንግሥት መሥሪያ ቤት የበሊይ ኃሊፉ የመንግሥት ንብረት ከተያበት፣ 

ከአገሌግልት ዉጪ እስከሆነበት ቀን ዴረስ ንብረቱ አገሌግልት ያቋረጠበትን 

ጊዛ፣ የንብረቱን አይነት፣ ብዚቱን እና ያስከተሇውን ወጪ የሚያሳይ ዜርዜር 

ተመዜግቦ መያዘን ማረጋገጥ አሇበት፡፡ 

3. የመንግሥት መሥሪያ ቤት የበሊይ ኃሊፉ የመሥሪያ ቤቱን ማናቸውንም ቋሚ 

ንብረት የመጠበቅ ኃሊፉነት በመጀመሪያ ዯረጃ ንብረቱን እንዱገሇገለበት ኃሊፉነት 

ሇተሰጣቸው ኃሊፉዎች መሰጠቱን እና በቋሚ ንብረት መዜገብ የጠባቂዎቹ ዜርዜር 

እና በእነርሱ ጥበቃ ስር ያለት ቋሚ ንብረቶች የሚገኙበት ቦታ መስፇሩን 

ማረጋገጥ አሇበት፡፡ 

4. የመንግሥት መሥሪያ ቤቱ የበሊይ ኃሊፉ ወዱያውኑ ጥቅም ሊይ የማይውለ አሊቂ 

ዕቃዎች በመሥሪያ ቤቱ የሚመሇከተው የንብረት ሥራ ክፌሌ በዕቃ ዜርዜር 

መዜገብ ውስጥ መካተታቸውንና ሇጥበቃቸው ኃሊፉ መመዯቡን ማረጋገጥ 

አሇበት፡፡ 

5. ማናቸውም የመንግሥት ንብረት ቢያንስ በዓመት አንዴ ጊዛ መቆጠር አሇበት፡፡ 

6. የመንግሥትን ንብረት ትክክሇኛ ዋጋ ሇመወሰን ሳይቻሌ ሲቀር ግምቱ ሚኒስትሩ 

በሚያወጣው መመሪያ መሠረት ይወሰናሌ፡፡ 

7. ሚኒስትሩ በሚያወጣው ዜርዜር መመሪያ መሰረት የሚፇፀም ሆኖ በመንግስት 

ቋሚ ንብረት ሊይ የእርጅና ቅናሽ ይሰሊሌ። 

66. መጠበቅና መንከባከብ 
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ማናቸውም የመንግሥት መሥሪያ ቤት የበሊይ ኃሊፉ እና ሠራተኞች የመንግሥትን 

ንብረት የመጠበቅና የመንከባከብ ኃሊፉነት አሇባቸው። 

67. ማስወገዴ 

1. ዜርዜር አፇጻጸሙ ሚኒስትሩ በሚያወጣው መመሪያ የሚወሰን ሆኖ የመንግሥት 

መስሪያ ቤት የበሊይ ኃሊፉ አገሌግልት የማይሰጡ ንብረቶች መወገዲቸውን 

ማረጋገጥ አሇበት፡፡ 

2. የተወገዯ የመንግሥት ንብረት መግሇጫና ንብረቱን በማስወገዴ የተገኘው ገንብ 

በመንግሥት ሑሳብ ሪፕርት ውስጥ መጠቃሇሌ አሇበት፡፡ 

3. በሚኒስትሩ በሚወጣ መመሪያ የሚወሰነው እንዯተጠበቀ ሆኖ፣ የመንግስትን 

ንብረት በማስወገዴ የተገኘ ገቢ ሇማዕከሊዊ ግምጃ ቤት ገቢ መዯረግ አሇበት፡፡ 

68. መሠረዜ 

1. የመንግሥት ንብረት ሇሚገኝበት የመንግሥት መሥሪያ ቤት ወይም ሇላሊ 

የመንግሥት መሥሪያ ቤት የማይጠቅምና ዋጋ የማያወጣ መሆኑ ሲረጋገጥ 

ሚኒስትሩ በሚያወጣው መመሪያ መሠረት ይሰረዚሌ፡፡ 

2. የመንግሥት ንብረት ሲበሊሽ፣ ከጥቅም ውጭ ሲሆን፣ ሲሰረቅ ወይም በማናቸውም 

ላሊ ተመሳሳይ ምክንያት ሲጎዴሌ ወይም ሲጠፊ ከንብረት መዜገብ ይሰረዚሌ፡፡ 

3. ማናቸውም የመንግሥት ንብረት ሲሰረዜ መግሇጫውና የንብረቱ የመዜገብ ዋጋ 

ሚኒስትሩ በሚያወጣው መመሪያ መሠረት በመንግሥት ሑሳብ ሪፕርት ውስጥ 

ተጠቃሌል መታየት አሇበት፡፡ 

69. ማስተሊሇፌ 

ሚኒስትሩ ሇፋዳራሌ መንግሥት መሥሪያ ቤቶች አገሌግልት የማይስጡ ንብረቶች 

ሇብሓራዊ ክሌሊዊ መንግሥታት፣ ሇከተማ አስተዲዯሮች ወይም ሇላልች የመንግሥትን 

ኃሊፉነት የማገዜ ተግባር ሇሚያከናውኑ አካሊት በስጦታ የሚተሊሇፈበትን ሁኔታ 

በመመሪያ ይወሰናሌ፡፡ 

 

 

ምእራፌ አስራ ሦስት 

በመንግሥት ግዥ እና ንብረት አስተዲዯር ሊይ የሚቀርብ አቤቱታን 

የሚያጣራ ቦርዴ ስሇማቋቋም 
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70. ስሇቦርደ መቋቋም 

1. በመንግስት ግዢ አፇጻጸም እና ንብረት አወጋገዴ ሊይ የሚቀርቡ አቤቱታዎችን 

አጣርቶ ውሳኔ የሚሰጥ አቤቱታ አጣሪ ቦርዴ (ከዙህ በኋሊ “ቦርዴ” እየተባሇ 

የሚጠራ) በዙህ አዋጅ ተቋቁሟሌ፡፡ 

2. ቦርደ ተጠሪነቱ ሇሚኒስትሩ ይሆናሌ፡፡ 

71. የቦርዴ አባሊት እና የስራ መን 

1. የቦርደ አባሊት ከንግደ ማሔበረሰብ፣ አግባብነት ካሊቸው የመንግሥት መሥሪያ 

ቤቶች እንዱሁም ከመንግስት የሌማት ዴርጅቶች የተውጣጡ ይሆናለ። 

2. አጀንሲው የግዢ አቤቱታ አጣሪ ቦርዴ ፀሏፉ በመሆን ያገሇግሊሌ። 

3. ሚኒስትሩ የቦርደን አባሊት ይሰይማሌ። ሇቦርደ አባሊት የሚከፇሇውን አበሌ 

መጠን እና የክፌያ አፇፃፀም ይወሰናሌ፡፡ 

4. የቦርደ አባሊት የሥራ መን ሦስት ዓመት ይሆናሌ፡፡ ሆኖም የተሰጠውን ኃሊፉነት 

በአግባቡ ያሌተወጣ አባሌ በማንኛውም ጊዛ ከሥራ መኑ መጠናቀቅ በፉት በላሊ 

አባሌ ሉተካ ይችሊሌ፡፡ 

72. የቦርደ ሥሌጣንና ተግባር 

1. ሚኒስትሩ ቦርደ ስራውን የሚያከናውንበትን ሥርዓት፣ ቦርደ የሚኖረውን ስሌጣን 

እና ኃሊፉነት የያ ዜርዜር መመሪያ የሚከተለትን አጠቃሊይ ሁኔታዎች በጠበቀ 

መሌኩ አጋጅቶ ሥራ ሊይ ያውሊሌ፡- 

ሀ/ ቦርደ ከዕጩ ተወዲዲሪዎች ወይም ከአቅራቢዎች የሚቀርቡ አቤቱታዎችን 

 መርምሮ ውሳኔ ይሰጣሌ፣ 

ሇ/ ቦርደ ሥራውን ሇማከናወን እንዱረዲው አግባብ ያሊቸውን ሰነድች እንዱቀርቡ 

 እንዱሁም የሚመሇከታቸው አካሊት ሰራተኞች፣ ወይም ኃሊፉዎች ቀርበው 

 እንዱያስረደ ሉያዜ ይችሊሌ፣ 

ሏ/ ቦርደ አቤቱታ በማጣራት ሂዯት ተገቢ ሆኖ ሲያገኘው ከመንግስታዊ ወይም 

 መንግስታዊ ካሌሆኑ አካሊት ሙያዊ እገዚ መጠየቅ እና ማግኘት ይችሊሌ። 

2. ቦርደ የፅሔፇት ቤት አገሌግልት እና የቴክኒክ ዴጋፌ ከኤጀንሲው ያገኛሌ። 

3. ዜርዜር አፇፃፀሙ ሚኒስትሩ በሚያወጣው መመሪያ የሚገሇፅ ሆኖ ቦርደ 

የቀረበሇትን አቤቱታ መርምሮ ከሚከተለት ተገቢ ነው ብል የሚያምነውን ውሳኔ 

ሉሰጥ ይችሊሌ፡- 
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ሀ/ አቤቱታ የቀረበበት የግዥ ሂዯት እንዱስተካከሌ ወይም እንዱቋረጥ የማዜ፤ 

ሇ/ የቀረበው አቤቱታ ተገቢ ሆኖ ካሌተገኘ ውዴቅ የማዴረግ። 

4. የቦርዴ አባሊት ተግባራቸውን በተሟሊ ሥነ ምግባር ማከናወን ያሇባቸው ሲሆን 

በስራቸው አፇፃፀም የተፇጠረ ወይም ሉፇጠር የሚችሌ የጥቅም ግጭትን የማሳወቅ 

እና ራሳቸውን ከሑዯቱ የማግሇሌ ሏሊፉነት አሇባቸው። 

ምዕራፌ አስራ አራት 

በመንግሥት ግዥ አፇፃፀም አወጋገዴ ሂዯት ስሇሚቀርብ አቤቱታ 

73. ጠቅሊሊ 

1. የዙህ ምዕራፌ ዴንጋጌዎች እንዯተጠበቁ ሆነው፣ ግዥውን በሚፇፅመው ወይም 

ንብረቱን በሚያስወግዯው የመንግሥት መሥሪያ ቤት የተከናወነው ወይም 

ሳይከናወን የቀረው ተግባር ይህንን አዋጅ እና የአፇፃፀም መመሪያዎቹን ይጥሳሌ 

ብል የሚያምን ዕጩ ተወዲዲሪ ሇመሥሪያ ቤቱ የበሊይ ኃሊፉ ወይም በዯረጃ 

ሇቦርደ አቤቱታ ሉያቀርብ ይችሊሌ፡፡ 

2. ከዙህ በታች የተረሩት በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /1/ በተዯነገገው መሠረት 

አቤቱታ ሉቀርብባቸው አይችሌም፡- 

ሀ/ በዙህ አዋጅ በተዯነገገው መሠረት የሚከናወን የግዥ ዳዎች ምርጫ፤ 

ሇ/ በዙህ አዋጆ በአንቀጽ 30 መሠረት ጨረታን፣ የመወዲዯሪያ ሀሳብን ወይም 

የዋጋ  ማቅረቢያን ውዴቅ ማዴረግ፤ 

ሏ/ የመንግስት መሥሪያ ቤቱ ንብረቱን ሇማስወገዴ በመረጠው የማስወገጃ ዳ፤ 

መ/ በመንግስት ንብረት አያያዜ እና አጠቃቀም ሊይ። 

3. የመንግሥት መሥሪያ ቤቱ በጨረታው አሸናፉ ከሆነው ተወዲዲሪ ጋር የግዥ ውሌ 

ከፇረመ በኋሊ፣ ሂዯቱ ከዙህ ዯረጃ እስከሚዯርስ ዴረስ በመሥሪያ ቤቱ በተከናወኑ 

ወይም ሳይከናወኑ በቀሩ ተግባራት ምክንያት የሚቀርቡ አቤቱታዎች በመንግሥት 

መሥሪያ ቤቱ ወይም በቦርደ ሉታዩ አይችለም። 

4. በዙህ አንቀፅ ንዐስ አንቀጽ (3) የተዯነገገው ተፇፃሚ የሚሆነው የሚከተለት 

ሁኔታዎች ሲሟለ ነው፦ 

ሀ/ ሚኒስትሩ በሚያወጣው መመሪያ ሊይ በሚቀመጠው ጊዛ ገዯብ ውስጥ 

 ሇመንግሥት መሥሪያ ቤቱ አቤቱታ ባሇመቅረቡ ውሌ የተፇረመ ከሆነ፤ 
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ሇ/ አቤቱታ ቀርቦ የመንግሥት መሥሪያ ቤቱ ምሊሽ የሰጠ እና ሚኒስትሩ 

 በሚያወጣው መመሪያ ሊይ አሸናፉው ከተገሇፀ በኋሊ ውሌ ሇመፇረም 

የተቀመጠው  ጊዛ ገዯብ በመጠናቀቁ ውሌ የተፇረመ ከሆነ።  

5. በመንግስት ግዥና ንብረት ማስወገዴ ሊይ ስሇሚቀርብ አቤቱታ እና ዜርዜር 

አፇጻፀም ሚኒስትሩ በሚያወጣው መመሪያ ይወሰናሌ። 

74. ሇመንግሥት መሥሪያ ቤት የበሊይ ኃሊፉዎች ስሇሚቀርቡ አቤቱታዎች 

1. በመንግሥት መሥሪያ ቤቱ በተከናወነ ወይም ሳይከናወን በቀረ ተግባር ምክንያት 

የሚቀርብ አቤቱታ በመጀመሪያ ዯረጃ መቅረብ ያሇበት ሇመሥሪያ ቤቱ የበሊይ 

ኃሊፉ ይሆናሌ። 

2. ዕጩ ተወዲዲሪው አቤቱታውን ሉያቀርብ የሚችሇው ሇአቤቱታው መሠረት 

የሆነውን ውሳኔ ካወቀበት ወይም ማወቅ ይገባው ከነበረበት ቀን ጀምሮ 5 የሥራ 

ቀን ጊዛ ውስጥ ይሆናሌ፡፡ 

3. አቤቱታው በሁሇቱ ወገኖች መካከሌ በሚዯረግ ስምምነት ካሌተፇታ በስተቀር 

የመንግሥት መሥሪያ ቤቱ የበሊይ ኃሊፉ የግዥውን ወይም የንብረት ማስወገደን 

ሑዯት ማገዴ እና አቤቱታው ከቀረበበት ቀን አንስቶ በአሥር የሥራ ቀናት ጊዛ 

ውስጥ፣ ውሳኔው የተሰጠበትን ምክንያት ወይም አቤቱታው ተቀባይነት ያገኘ ከሆነ 

የሚወስዯውን የማስተካከያ እርምጃ በመጥቀስ የፅሐፌ ውሳኔ መስጠት አሇበት፡፡ 

4. የመንግሥት መሥሪያ ቤቱ የበሊይ ኃሊፉ በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀፅ /3/ 

በተወሰነው ጊዛ ውስጥ ውሳኔ ካሌሰጠ ወይም ተወዲዲሪው በመንግሥት መሥሪያ 

ቤቱ የበሊይ ኃሊፉ ውሳኔ ያሌረካ እንዯሆነ የመሥሪያ ቤቱ ውሳኔ ሇአቤቱታ 

አቅራቢው መገሇፅ ከነበረበት የመጨረሻ ቀን ወይም ውሳኔ የሰጠ ከሆነም ውሳኔው 

ከተገሇፀሇት ቀን አንስቶ በሚቆጠር 5 የሥራ ቀን ጊዛ ውስጥ ሇቦርደ አቤቱታ 

ሉያቀርብ ይችሊሌ። 

75. ሇቦርደ ስሇሚቀርብ አቤቱታ 

1. ቦርደ አቤቱታ ሲቀርብሇት ወዱያውኑ አግባብ ሊሇው የመንግስት መሥሪያ ቤት 

አቤቱታ የቀረበ መሆኑን የሚገሌፅ ማስታወቂያ በፅሔፇት ቤት በኩሌ ይሌካሌ። 

የመንግሥት መሥሪያ ቤቱም ቦርደ በጉዲዩ ሊይ ውሳኔ እስከሚሰጥ ዴረስ 

ማናቸውንም ቀጣይ እንቅስቃሴ ወዱያውኑ ማቆም አሇበት፡፡ 

2. ቦርደ የዕጩ ተወዲዲሪውን አቤቱታ ውዴቅ ካሊዯረገው በስተቀር፡-  
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ሀ/ የመንግሥት መሥሪያ ቤቱ ሔጉን ያሌጠበቀ ተግባር እንዲያከናውን እና ውሳኔ 

 እንዲይሰጥ ሉያግዴ፤ 

ሇ/ አሸናፉውን ተጫራች ከመምረጥ ወይም ውሌ ከመፇረም ጋር ከተያያዘ 

ውሳኔዎች  በስተቀር የመንግሥት መሥሪያ ቤቱ ሥራውን እንዱያከናውን፤ 

ሏ/ የመንግስት መሥሪያ ቤቱ ከሔግ ውጭ ያከናወነው ተግባር ወይም የሰጠው 

ውሳኔ  በሙለ ወይም በከፉሌ ቀሪ እንዱሆን ውሳኔ ሉሰጥ ይችሊሌ፡፡ 

3. ቦርደ በአቤቱታው ሊይ ውሳኔ ከመስጠቱ በፉት ስሇአቤቱታው ማወቅ ሇሚገባቸው 

አካሊት ማሳወቅ፣ ከእነዙህ አካሊት የቀረበ መረጃ እና መከራከሪያ ሏሳብ ካሇ ይህንኑ 

መመርመር አሇበት፡፡ 

4. ቦርደ አቤቱታው ከቀረበሇት ቀን አንስቶ በ15 የሥራ ቀናት ውስጥ ሇውሳኔው 

መሠረት የሆኑትን ምክንያቶች እና የተወሰደትን የመፌትሓ እርምጃዎች 

በመጥቀስ ውሳኔ መስጠት አሇበት። 

76. ሇኤጀንሲው ስሇሚቀርብ አቤቱታ 

1. በመንግስሥት ግዥ አፇፃፀም እና ንብረት አወጋገዴ ሑዯት የመንግስት መሥሪያ 

ቤት ከዕጩ ተወዲዲሪዎች ወይም ከአቅራቢዎች ወይም ከሚወገዴ ንብረት ገዥዎች 

ሔገ ወጥ የሆነ ወይም ሔጋዊ የሆነ ጥቅሜን የሚጎዲ ዴርጊት ተፇፀመብኝ ብል 

ሲያምን በጨረታ ሰነደ ወይም በውሌ ስምምነቱ መሰረት የሚወስዲቸው 

ዕርምጃዎች እንዯተጠበቁ ሆኖ ጉዲዩን ሇኤጀንሲው በፅሐፌ ያቀርባሌ። 

2. ኤጀንሲው ከመንግሥት መሥሪያ ቤቶች አቤቱታ ሲቀርብሇት አቤቱታ የቀረበ 

መሆኑን እና የአቤቱታውን ፌሬ ሏሳብ የሚገሌፅ የፅሐፌ ማስታወቂያ አቤቱታ 

ሇቀረበበት ዕጩ ተወዲዲሪ ወይም አቅራቢ ወይም የሚወገዴ የመንግስት ንብረት 

ገዢ ይሌካሌ። 

3. ኤጀንሲው አቤቱታውን ሇመመርመር እና ውሳኔ ሇመስጠት ተገቢ ሆኖ ሲያገኘው 

ጉዲዩ የሚመሇከታቸውን አካሊት ጠርቶ ማነጋገር ወይም መረጃ መጠየቅ እና 

ማግኘት እንዱሁም ከማንኛውም አካሌ የሙያ ዴጋፌ መጠየቅ እና ማግኘት 

ይችሊሌ፡፡ 

4. ኤጀንሲው የቀረበሇትን አቤቱታ በተገቢው በመመርመር አቤቱታው በቀረበሇት 

በ15 የስራ ቀናት ጊዛ ውስጥ ውሳኔ ይሰጣሌ፡፡ 
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5. በዙህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ /4/ መሰረት ኤጀንሲው የሚሰጠው ውሳኔ ከሚከተለት 

አንደን ሉሆን ይችሊሌ፡- 

ሀ/ ጥፊተኛ ሆኖ የተገኘውን ዕጩ ተወዲዲሪ ወይም አቅራቢ ወይም የሚወገዴ 

ንብረት  ገዥ በማንኛውም የመንግስት ግዥ እና ንብረት አወጋገዴ ሑዯት 

ሇተወሰነ ወይም  ሊሌተወሰነ ጊዛ እንዲይሳተፌ የማገዴ፤ 

ሇ/ የፅሐፌ ማስጠንቀቂያ የመስጠት፤ 

ሏ/ የቀረበውን አቤቱታ ውዴቅ የማዴረግ። 

6. ኤጀንሲው ከመንግስት መሥሪያ ቤቶች የሚቀርቡሇትን 

አቤቱታዎች የሚመረምርበትን እና ውሳኔ የሚሰጥበትን አሰራር የሚያሳይ መመሪያ 

በሚኒስትሩ ፀዴቆ ስራ ሊይ ይውሊሌ። 

ምእራፌ አስራ አምስት 

ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች 

77. ጥፊቶችና ቅጣቶች 

1. ይህንን አዋጅ ሇመፇፀም በማናቸውም የመንግሥት መሥሪያ ቤት 

የተሾመ ወይም የተመዯበ ሰው፡- 

ሀ/ በሔግ መሠረት ሉከፇሇው ከሚገባ በስተቀር የተመዯበበትን ሥራ በማከናወኑ 

 ማናቸውንም ክፌያ ከተቀበሇ፤ 

ሇ/ ከመንግሥት ግዥ አሠራር እና ንብረት አወጋገዴ ጋር በተያያ የማጭበርበር 

 ተግባር ፇፅሞ የተገኘ ወይም ላሊ ሰው እንዱያጭበረብር ሁኔታዎችን 

 በማመቻቸት የተባበረ ወይም ያሴረ፤ 

ሏ/ ሔጉን የጣሰ ወይም በላሊ ማንኛውም ሰው ሔጉ እንዱጣስ ሆን ብል የፇቀዯ፤ 

መ/ በፇቃዯኝነት በማናቸውም መንገዴ ሀሰተኛ ሰነዴ ሊይ የፇረመ ወይም የመገበ 

 ወይም ሀሰተኛ የምስክር ወረቀት የሰጠ፤ 

ከብር 25,000 (ከሃያ አምስት ሺህ ብር) በማያንስና ከብር 35,000 (ከሰሊሳ አምስት 

ሺህ ብር) በማይበሌጥ የገንብ መቀጫና ከ10 ዓመት በማያንስና ከ15 ዓመት 

በማይበሌጥ ፅኑ እስራት ይቀጣሌ። 

2. የዙህን አዋጅ ዴንጋጌዎች ሇማስፇፀም የተቀጠረ ማናቸውም የግዥ 

እና ንብረት አስተዲዯር ባሇሙያ በዙህ አዋጅ ይፊ እንዱሆን ከታው ዓይነት 

መረጃ በስተቀር፡- 
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ሀ/ ባሇው ሥሌጣን ወይም ኃሊፉነት ምክንያት ያወቀውን የላሊ ሰው ማናቸውንም 

 መረጃ ሇማናቸውም ላሊ ሰው ወይም የዙህ ሰው ወኪሌ ሇሆነ ሰው አሳሌፍ የሰጠ፤ 

ሇ/ በዙህ አዋጅ መሠረት የተሰጠውን ኃሊፉነት ሇመፇፀም ወይም የሥራ ግዳታውን 

 ሇመወጣት እንዱያስችሌ በባሇበጀት መሥሪያ ቤቱ የሚገኘውን  ማናቸውንም 

 መረጃ በፌርዴ ቤት ወይም ሥሌጣን በተሰጠው አካሌ ትዕዚዜ ካሌሆነ በስተቀር 

 ሇሶስተኛ ወገን አሳሌፍ የሰጠ እንዯሆነ፤ 

ጥፊተኛ መሆኑ በፌርዴ ቤት ሲረጋገጥ ከብር 10,000 በማያንስ የገንብ መቀጫ 

እና ከ2 /ሁሇት ዓመት/ በማያንስ ከ5 (አምስት) ዓመት በማይበሌጥ እሥራት 

ይቀጣሌ። 

3. የዙህን አዋጅ ዴንጋጌዎች ሥራ ሊይ ሇማዋሌ የተቀጠረ ሠራተኛ 

ወይም ኃሊፉ፡- 

ሀ/ በቀጥታ ወይም ቀጥተኛ ባሌሆነ መንገዴ የገንብ ወይም ላሊ ዓይነት ክፌያ 

 ወይም ስጦታ እንዱዯረግሇት የጠየቀ ወይም የተቀበሇ ሇክፌያው ወይም 

ሇስጦታው  ተስፊ ወይም መያዣ የጠየቀ ወይም የተቀበሇ፤ ወይም 

ሇ/ በግዥ እና ንብረት አስተዲዯር ተግባር ሊይ ማጭበርበር ወይም ከዙህ አዋጅ 

 ዴንጋጌዎች ጋር ወይም ከተሰጠው ኃሊፉነት መሌካም አፇፃፀም ጋር የሚቃረን 

 ተግባር ሇመፇፀም ማዴረግ የሚገባውን ከማዴረግ ሇመታቀብ፣ ተገቢ ያሌሆነን 

 ነገር ሇመፌቀዴ፣ በግዥ እና ንብረት አስተዲዯር ሊይ የሚፇፀምን የማጭበርበር 

 ተግባር ሇመዯበቅ፣ ወይም በሚስጥር ሇመተግበር ውሌ የገባ ወይም በሚገባው 

ውሌ ውስጥ በዙህ ተግባር መተባበሩን የሚያሳይ ስምምነት የሰጠ፤ 

ጥፊተኛ መሆኑ በፌርዴ ቤት ሲረጋገጥ ከብር 50,000 የማይበሌጥ የገንብ መቀጫ 

እና ከ10 ዓመት በማያንስ ከ20 ዓመት በማይበሌጥ ፅኑ እሥራት ይቀጣሌ። 

4. ማንኛውም ሰው በመንግሥት ግዥ እና ንብረት አስተዲዯር ሊይ 

ሇተሾመ ሰው ወይም ሇተመዯበ ሠራተኛ፡- 

ሀ/ የቀረበሇትን ውሳኔ በመጠበቅ ሊይ ያሇውን ጉዲይ ወይም በሥራ ኃሊፉነቱ 

 ምክንያት ሉቀርብሇት በሚችሌ ጉዲይ ሊይ የሚሰጠውን ውሳኔ ወይም 

የሚወስዯውን  እርምጃ ሇማዚባት፤ ወይም 

ሇ/ በመንግስት ግዥ አፇፃፀም እና ንብረት አስተዯዯር ሊይ የማጭብርበር ዴርጊት 

 እንዱፇፀም ወይም ዴርጊቱ ሲፇፀም እንዱረዲ ወይም እንዱተባበር ወይም 
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ሇዴርጊቱ መፇጸም ሁኔታዎችን ሇማመቻቸት እንዱስማማ፣ እንዱመሳጠር ወይም 

እንዱፇቅዴ ሇማዴረግ በማሰብ ጉቦ ሇመስጠት ቃሌ ከገባሇት፣ ካቀረበሇት፣ 

 ከሰጠው፤ጥፊተኛ ሆኖ መገኘቱ ሲረጋገጥ ከብር 50,000 ያሊነሰ የገንብ 

ሙቀጫ እና ከ10 ዓመት የማያንስ እና ከ20 ዓመት በማይበሌጥ ፅኑ እሠራት 

ይቀጣሌ፡፡ 

5. ማንኛውም ዕጩ ተወዲዲሪ ተገቢ ያሌሆነ ጥቅም ሇማግኘት 

በማሰብየሏሰት ማስረጃ ካቀረበ ወይም መግሇፅ የነበረበትን መረጃ ከዯበቀ ወይም 

ከላሊ ተወዲዲሪ ጋር በመመሳጠር የሀሰት ውዴዴር ማዴረጉ ከታወቀ ጥፊተኛ ሆኑ 

መገኘቱ ሲረጋገጥ ከብር 20,000 ያሊነሰ የገንብ መቀጫ እና ከ5 ዓመት የማያንስ 

እና ከ10 ዓመት በማይበሌጥ ፅኑ እሥራት ይቀጣሌ። 

78. ዯንብና መመሪያ የማውጣት ሥሌጣን 

1. ይህን አዋጅ ሇማስፇጸም የሚኒስትሮች ምክር ቤት እንዲስፇሊጊነቱ 

ዯንብ ሉያወጣ ይችሊሌ፡፡ 

2. ሚኒስትሩ የዙህን አዋጅ ዓሊማዎች ከግብ ሇማዴረስ እና የአዋጁን 

ዴንጋጌዎች ተግባራዊ ሇማዴረግ የሚረደ መመሪያዎችን ሉያወጣ ይችሊሌ። 

3. ኤጀንሲው ይህንን አዋጅና ሚኒስትሩ የሚያወጣውን የአፇፃፀ 

መመሪያ ተግባራዊ ሇማዴረግ የሚያስችሌ የግዥ እና የንብረት ማኑዋሌ፣ መዯበኛ 

የጨረታ ሰነዴ፣ የግዥ አፇፃፀምን እና የንብረት አስተዲዯርን የሚመሩ ሌዩ ሌዩ 

ቅፆችን ያወጣሌ። 

79. የተሻሩና ተፇጻሚ የማይሆኑ ሔጏች 

1. የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ መንግሥት የግዥ 

ሥርዓትን ሇመወሰን እና ተቆጣጣሪ ኤጀንሲውን ሇማቋቋም ያወጣው አዋጅ ቁጥር 

430/1997 ተሽሮ በዙህ አዋጅ ተተክቷሌ፡፡ 

2. ይህን አዋጅ የሚቃረን ማንኛውም ሔግ፣ ዯንብ፣ መመሪያ ወይም 

የአሠራር ሌምዴ በዙህ አዋጅ በተሸፇኑ ጉዲዮች ሊይ ተፇፃሚነት አይኖረውም፡፡ 

80. አዋጁ የሚፀናበት ጊዛ 

ይህ አዋጅ በፋዳራሌ ነጋሪት ጋዛጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናሌ። 

አዱስ አበባ ጳጉሜ 4 ቀን 2001 ዓ.ም 

ግርማ ወሌዯጊዮርጊስ 
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አዋጅ ቁጥር 867/2007 ዓ.ም 

በዓሇም አቀፌ የካፑታሌ ገበያ የሚሸጡ የመንግሥት ዕዲ ሰነድች አዋጅ 

ሇመሠረተ-ሌማት ግንባታ የሚያስፇሌገውን የውጭ ምንዚሪ ወጪ ሇመሸፇን የሚያግዜ ገንብ 

የመንግሥት ዕዲ ሰነድችን በዓሇም አቀፌ የካፑታሌ ገበያ በመሸጥ ማሰባሰብ አስፇሊጊ ሆኖ 

በመገኘቱ፤ 

በኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሔገ መንግሥት አንቀጽ 55(1) መሠረት 

የሚከተሇው ታውጇሌ፡፡ 

1. አጭር ርዕስ 

ይህ አዋጅ “በዓሇም አቀፌ የካፑታሌ ገበያ የሚሸጡ የመንግሥት ዕዲ ሰነድች አዋጅ 

ቁጥር 867/2007” ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡ 

2. የመበዯር ሥሌጣን 

የገንብና ኢኮኖሚ ሌማት ሚኒስትሩ151 አንዴ ወይም ከአንዴ በሊይ የሆኑ በዓሇም 

አቀፌ የካፑታሌ ገበያ የሚሸጡ የመንግሥት የዕዲ ሰነድችን በማውጣት በኢትዮጵያ 

ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ስም እስከ ሁሇት ቢሉዮን የአሜሪካን ድሊር 

የሚዯርስ ብዴር እንዱወስዴ በዙህ አዋጅ ተፇቅዶሌ፡፡  

3. ክፌያና ወሇዴ 

የገንብና ኢኮኖሚ ሌማት ሚኒስትሩ የመንግሥት የዕዲ ሰነዴ የሚወጣበትን ቀን 

ሇመወሰን፣ ዕዲው ተከፊይ የሚሆንበትን ቀን እና የዕዲውን አከፊፇሌ እንዱሁም 

የወሇደን መጠን በሚመሇከት ከአበዲሪዎች ጋር ሇመስማማት ይችሊሌ፡፡ 

4. ከቀረጥና ግብር ነፃ ስሇመሆን 

በዙህ አዋጅ መሠረት ከሚወጡት የመንግሥት የዕዲ ሰነድች ጋር በተያያዘ ጉዲዮች 

ወይም ሰነድች ሊይ የቴምብር ቀረጥ ወይም ላሊ ማናቸውም ቀረጥና ግብር 

አይከፇሌም። 

5. አዋጁ የሚጸናበት ጊዛ 

ይህ አዋጅ በፋዯራሌ ነጋሪት ጋዛጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናሌ። 

አዱስ አበባ ህዲር 3 ቀን 2007 ዓ.ም 

ድ/ር ሙሊቱ ተሾመ 

ኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ፔሬዜዯንት 
                                                           
151በ22/12 (2008) አ. 916 አንቀጽ 9(6) መሰረት የገንብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስትር በሚሌ ይነበብ፡፡ 
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አዋጅ ቁጥር 937/2008 ዓ.ም 

ሌዩ የመንግሥት ዕዲ ሰነዴ አዋጅ 

የኢትዮጵያ ሌማት ባንክን ካፑታሌ ሇማሣዯግ የሚውሇው ገንብ በሌዩ የመንግሥት ዕዲ 

ሰነዴ እንዱከፇሌ ማዴረግ አስፇሊጊ ሆኖ በመገኘቱ፤ 

በኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሔገ-መንግሥት አንቀጽ 55(1) መሠረት 

የሚከተሇው ታውጇሌ፡፡ 

ክፌሌ አንዴ 

ጠቅሊሊ 

1. አጭር ርእስ 
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ይህ አዋጅ “ሌዩ የመንግሥት ዕዲ ሰነዴ አዋጅ ቁጥር 937/2008” ተብል ሉጠቀስ 

ይችሊሌ፡፡ 

2. የገንብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴር ሥሌጣን 

የገንብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴር፦ 

1. ብር 2,567,764,114 (ሁሇት ቢሉዮን አምስት መቶ ስሌሳ ሰባት ሚሉዮን ሰባት 

መቶ ስሌሳ ሰባት ሺህ አንዴ መቶ አሥራ አራት ብር) ዋጋ ያሇው ሌዩ 

የመንግሥት ዕዲ ሰነዴ እንዱያወጣ፤ 

2. በዙህ አዋጅ መሠረት የሚወጣውን ሌዩ የመንግሥት ዕዲ ሰነዴ የኢትዮጵያ ሌማት 

ባንክን ካፑታሌ ሇማሣዯግ እንዱያውሌ፤ በዙህ አዋጅ ሥሌጣን ተሰጥቶታሌ፡፡ 

ክፌሌ ሁሇት 

ስሇ ክፌያና ወሇዴ 

3. ክፌያ 

በዙህ አዋጅ አንቀጽ 2 መሠረት የሚወጡት ሌዩ የመንግሥት ዕዲ ሰነድች ከወጡበት 

ከአምስት ዓመታት የችሮታ ጊዛ በኋሊ በ10 ዓመታት ጊዛ ውስጥ ተከፌሇው 

ይጠናቀቃለ፡፡ 

4. ወሇዴ 

በዙህ አዋጅ መሠረት የሚወጡት ሌዩ የመንግሥት ዕዲ ሰነድች ወሇዴ 

አይከፇሌባቸውም፡፡ 

ክፌሌ ሶስት 

ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች 

5. ከቀረጥና ግብር ነፃ መሆን 

ከሌዩ የመንግሥት ዕዲ ሰነድች (ቦንድች) ጋር በተያያዘ ጉዲዮች ወይም ሰነድች ሊይ 

የቴምብር ቀረጥ ወይም ላሊ ማናቸውም ቀረጥና ግብር አይከፇሌም፡፡ 

6. አዋጁ የሚፀናበት ጊዛ 

ይህ አዋጅ በፋዳራሌ ጋዛጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናሌ፡፡ 

አዱስ አበባ ግንቦት 1 ቀን 2008 ዓ.ም 

ሙሊቱ ተሾመ (ድ/ር) 

በኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ፔሬዙዲንት 
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አዋጅ ቁጥር 994/2009 

ስሇ የመንግሥት ዕዲ ሰነድች (ቦንድች) የወጣ አዋጅ 

የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክን ካፑታሌ ሇማሣዯግ የሚውሇው ገንብ በመንግሥት ዕዲ ሰነዴ 

(ቦንዴ) እንዱከፇሌ ማዴረግ አስፇሊጊ ሆኖ በመገኘቱ፤ 

በኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሔገ መንግሥት አንቀጽ 55(1) መሠረት 

የሚከተሇው ታውጇሌ። 

ክፌሌ አንዴ 

ጠቅሊሊ 

1. አጭር ርዕስ 

ይህ አዋጅ “የመንግሥት ዕዲ ሰነዴ አዋጅ ቁጥር 994/2009” ተብል ሉጠቀስ 

ይችሊሌ፡፡  

2. የገንብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴር ሥሌጣን 

የገንብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴር:- 

1/ ብር 26 ቢሉዮን 500 ሚሉዮን (ሃያ ስዴስት ቢሉዮን አምስት መቶ ሚሉዮን  ብር) 

ዋጋ ያሇው የመንግሥት ዕዲ ሰነዴ እንዱያወጣ፤ 

2/ በዙህ አዋጅ መሠረት የሚወጣውን የመንግሥት ዕዲ ሰነዴ የኢትዮጵያ ንግዴ 

ባንክን ካፑታሌ ሇማሣዯግ እንዱያውሌ በዙህ አዋጅ ሥሌጣን ተሰጥቶታሌ። 

ክፌሌ ሁሇት 

ስሇክፌያና ወሇዴ 

3. ክፌያ 

በዙህ አዋጅ አንቀጽ 2 መሠረት የሚወጡት የመንግሥት ዕዲ ሰነድች ከአምስት 

ዓመታት የችሮታ ጊዛ በኋሊ በ 10 ዓመታት ጊዛ ውስጥ ተከፌሇው ይጠናቀቃለ።  
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4. ወሇዴ 

በዙህ አዋጅ መሠረት የሚወጡት የመንግሥት ዕዲ ሰነድች ወሇዴ አይከፇሌባቸውም። 

ክፌሌ ሦስት 

ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች 

5.  ከቀረጥ ግብር ነፃ መሆን 

ከመንግሥት ዕዲ ቦንድች ጋር በተያያዘ ጉዲዮች ወይም ሰነድች ሊይ የቴምብር ቀረጥ 

ወይም ላሊ ማናቸውም ቀረጥና ግብር አይከፇሌም።   

6. አዋጁ የሚፀናበት ጊዛ 

ይህ አዋጅ በፋዯራሌ ነጋሪት ጋዛጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናሌ። 

 

አዱስ አበባ መጋቢት 1 ቀን 2009 ዓ.ም 

ድ/ር ሙሊቱ ተሾመ 

የኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ 

ሪፏብሉክ ፔሬዙዲንት 
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አዋጅ ቁጥር 1076/2010 

ስሇመንግሥት እና የግሌ አጋርነት የወጣ አዋጅ 

የመሠረተ ሌማት ሥርዓቱን ጨምሮ የአገሪቱን የሌማት ግቦች ከማሳካት አንጻር የግለ 

ሴክተር ወሳኝ ስትራቴጂያዊ አጋር በመሆኑ፤ 

ግሌጽነትን፣ ፌትሏዊነትን እና ሊቂነትን በማስፇን እና በግለ ርፌ የፊይናንስ አቅም 

የሚገነቡ የመሠረተ-ሌማት ፔሮጀክቶችን ሇማበረታታት የሚረዲ አመቺ የሔግ ማዕቀፌ 

በማስፇሇጉ፤ 

ሇመሠረተ-ሌማት ግንባታ ፔሮጀክቶች የጨረታ አሸናፉዎችን ሇመምረጥ የሚያስችሌ የተሇየ 

ሥነ-ሥርዓት በመርጋት መንግሥታዊ አካሊት የጨረታ አሸናፉዎችን በመምረጥ ረገዴ 

ሉከተለት የሚገባውን የግሌጽነት፣ ኢኮኖሚያዊነት እና የፌትሏዊነት አጠቃሊይ መርህ 

ማዲበር በማስፇሇጉ፤ 

በኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፐብሉክ ህገመንግሥት አንቀጽ 51 (1) መሠረት 

የሚከተሇው ታውጇሌ፦ 

ክፌሌ አንዴ 

ጠቅሊሊ 

1. አጭር ርዕስ 

ይህ አዋጅ “የመንግሥት እና የግሌ አጋርነት አዋጅ ቁጥር 1076/2010 ተብል ሉጠቀስ 

ይችሊሌ፡፡ 

2. ትርጓሜ 

የቃለ አገባብ ላሊ ትርጉም የሚያሰጠው ካሌሆነ በቀር በዙህ አዋጅ ውስጥ፦ 

1. “ቦርዴ” ማሇት በዙህ አዋጅ መሠረት የሚቋቋም ቦርዴ ነው፤ 

2. “ተዋዋይ ባሇስሌጣን” ማሇት ከግሌ ባሇሀብት ጋር የመንግሥት እና የግሌ አጋርነት 

ስምምነት ሇማዴረግ የሚፇሌግ የመንግሥት መሥሪያ ቤት፣ የመንግሥት የሌማት 

ዴርጅት ነው፤ 
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3. “የመሠረተ-ሌማት አውታር” ማሇት በቀጥታም ሆነ በተዋዋሪ የሔዜብ አገሌግልት 

ተግባራትን የሚያከናውኑ ግዘፊዊ ሀሌወት ያሊቸው አውታሮች እና ስርዓቶች 

ናቸው፤ 

4. “ሚኒስቴር” ወይም “ሚኒስትር” ማሇት እንዯአግባብነቱ የገንብና ኢኮኖሚ ትብብር 

ሚኒስቴር ወይም ሚኒስትር ነው፤ 

5. “ሰው” ማሇት የተፇጥሮ ሰው ወይም በሔግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካሌ ነው፤ 

6. “የግሌ ባሇሀብት” ማሇት ከተዋዋይ ባሇስሌጣን ጋር የመንግሥት እና የግሌ 

አጋርነት ስምምነት የሚያዯርግ ወገን ነው፤ 

7. “የፔሮጀክት ስምምነት” ማሇት በተዋዋይ ባሇስሌጣን እና በግሌ ባሇሀብት መካከሌ 

ሇፔሮጀክቱ ዓሊማ የሚዯረግ የመንግሥት እና የግሌ አጋርነት ስምምነትና ላልች 

ስምምነቶች ናቸው፤ 

8. “የፔሮጀክት ኩባንያ” ማሇት በኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፐብሉክ ሔጎች 

መሠረት በአሸናፉ ተጫራች በኢትዮጵያ ውስጥ የሚመሰረትና ዓሊማውም 

የመንግሥት እና የግሌ አጋርነት ስምምነቱን እና እንዯአግባብነቱም ላልች 

የፔሮጀክት ስምምነቶችን የሚተገብርና የሚያስፇጽም የሔግ ሰውነት የተሰጠው 

ኩባንያ ነው፤ 

9. “የመንግሥት መሥሪያ ቤት” ማሇት ሙለ በሙለ በፋዯራሌ መንግሥት በጀት 

የሚተዲዯር ማናቸውም የፋዯራሌ መንግሥት መስሪያ ቤት ነው፤ 

10. “የመንግሥት የሌማት ዴርጅት” ማሇት ሙለ በሙለ በፋዯራሌ መንግሥት 

ባሇቤትነት ሥር የሆነና አግባብነት ባሊቸው በኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ 

ሪፐብሉክ ሔጎች የተቋቋመ ዴርጅት ነው፤ 

11. “መንግሥታዊ ተቋም” ማሇት የመንግሥት መስሪያ ቤትን እና የመንግሥት 

የሌማት ዴርጅትን ያጠቃሌሊሌ፤ 

12. “የመንግሥት እና የግሌ አጋርነት” ወይም “መግአ” ማሇት በተዋዋይ ባሇስሌጣን 

እና በግሌ ባሇሀብት መካከሌ የሚዯረግ ሇረጅም ጊዛ የሚቆይ ስምምነት ሲሆን 

ይህም ስምምነት የግሌ ባሇሀብቱ፦ 

ሀ) በተዋዋይ ባሇስሌጣን ሉካሄዴ ይችሌ የነበረን የሔዜብ አገሌግልት ሥራ 

 ሇማከናወን የውሌ ግዳታ የሚገባበት፤ 

ሇ) በሚከተሇው አኳኋን ጥቅም የሚያገኝበት ነው፦ 
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(1) በተዋዋይ ባሇስሌጣን ወይም ስሇተዋዋይ አካሌ ሆኖ የተፇጸመን ክፌያ፤ 

(2) ከአገሌግልት ተጠቃሚዎች ወይም ዯንበኞች በታሪፌ ወይም በክፌያ መሌክ 

የሚሰበሰብ ገንብ፣ እና 

(3) እነዙህን ታሪፍች ወይም ክፌያዎች በጣምራ፤ 

ሏ) በፔሮጀክት ስምምነትመሠረት ከሥራው እንቅስቃሴ ወይም በመንግሥት 

ንብረት ከመጠቀም ጋር ሇተያያዘ ሥጋቶች ኃሊፉነት የሚወስዴበት ነው። 

13. “የመንግሥት እና የግሌ አጋርነት ስምምነት” ማሇት የመንግሥት እና የግሌ 

አጋርነቱን የውሌ ቃልችና ሁኔታዎች ሇመወሰን በተዋዋይ ባሇስሌጣን እና በግሌ 

ባሇሀብቱ መካከሌ የሚዯረግ ውሌ ነው፤ 

14. “የሔዜብ አገሌግልት ተግባር” ማሇት ሇሔዜብ ጥቅም አስፇሊጊ በመሆኑ እና በግሌ 

ርፌ ብቻ በብቃት ሉሰራ እንዯማይችሌ የታመነበት በመሆኑ ምክንያት 

በመንግሥት የሚከናወን ማናቸውም ተግባር ነው፤ 

15. “የመንግሥት እና የግሌ አጋርነት ዲይሬክቶሬት ጄኔራሌ” ወይም “የመግአ 

ዲይሬክቶሬት ጄኔራሌ” ማሇት በዙህ አዋጅ መሠረት የሚቋቋም ተጠሪነቱ 

ሇሚኒስትሩ የሆነ የሥራ ክፌሌ ነው፤ 

16. “የክሌሌ መንግሥታት” ማሇት በኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፐብሉክ ሔገ-

መንግሥት አንቀጽ 46 (1) የተረሩት የክሌሌ መንግሥታት ሲሆኑ ሇዙህ አዋጅ 

አፇጻጸም የአዱስ አበባ እና የዴሬዲዋ ከተማ አስተዲዯሮችንም ይጨምራሌ፤ 

17. “በራስ ተነሳሽነት የቀረበ የፔሮጀክት ሀሳብ” ማሇት በጨረታ ውዴዴር ሥነ-ሥርዓት 

በመግአ ዲይሬክቶሬት ጄኔራሌ ሳይጠየቅ ወይም ሳይጋበዜ የመንግሥት እና የግሌ 

አጋርነት ፔሮጀክት በራስ ተነሳሽነት የቀረበ ሀሳብ ነው፤ 

18. “ሇገንብ ተመጣጣኝ ዋጋ ማስገኘት” ማሇት በተዋዋዩ ባሇስሌጣን ሉከናወን ይገባ 

የነበረን የሔዜብ አገሌግልት ተግባር በመንግሥት እና በግሌ አጋርነት መሠረት 

በግሌ ባሇሀብት በሚካሄዴበት ወቅት የሔዜብ አገሌግልት ተግባሩ ወይም 

የመንግሥት ንብረቱ ካለት ላልች አማራጮች አንጻር ሲመን ሉያስገኝ 

የሚችሇውን የተሻሇ ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ግምት ውስጥ በማስገባት በተሇይም 

የህዜብ አገሌግልት ተግባሩ ሇተዋዋዩ ባሇስሌጣን ወይም ሇተጠቃሚዎች ከወጭ፣ 

ከዋጋ፣ ከጥራት፣ ከብዚት፣ ከጊዛ እና ከላልች መመኛዎች አንጻር የሚያስገኘው 

የጠቀሜታ መጠን ነው፤ 
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19. በዙህ አዋጅ ውስጥ ማንኛውም በወንዴ ጾታ የተገሇጸው የሴትንም ጾታ 

ይጨምራሌ፡፡ 

3. ዓሊማ  

የመንግሥትና የግሌ አጋርነት ሥርዓት የሚከተለት ዓሊማዎች ይኖሩታሌ፤ 

1. የኢትዮጵያን የኢኮኖሚ ዕዴገት ሇማገዜ የሚችለና በግሌ ባሇሀብቶች ፊይናንስ 

የሚዯረጉ ፔሮጀክቶችን ሇማበረታታትና ሇመዯገፌ የሚያስችሌ አመቺ ማዕቀፌ 

እንዱኖር ማዴረግ፤ 

2. ግሌጽነትን፣ ፌትሀዊነትን፣ ሇገንብ ተመጣጣኝ ዋጋ ማስገኘትን፣ ቅሌጥፌናን እና 

ሊቂነትን ማበረታታት፤ 

3. የሔዜብ አገሌግልት ተግባርን የአቅርቦት መጠን እና ጥራት ማሻሻሌ፤ እና 

4. የመንግሥት ዕዲ ዕዴገትን በመቀነስ የተረጋጋ ማክሮ ኢኮኖሚ እንዱኖር 

ማዴረግ፡፡ 

4. የተፇጻሚነት ወሰን  

1. ይህ አዋጅ በመንግሥት መስሪያ ቤቶችና በመንግሥት የሌማት ዴርጅቶች 

በሚተገበሩ የመንግሥትና የግሌ አጋርነት ፔሮጀክቶች ሊይ ተፇፃሚ ይሆናሌ። 

2. ይህ አዋጅ በሚከተለት ሊይ ተፇጻሚ አይሆንም፦ 

ሀ) ነዲጅ፣ ማዕዴን፣ ሚኒራሌ፣ የአየር ክሌሌ መብት፣ እና 

ሇ) የመንግሥት የሌማት ዴርጅትን ወይም በመንግሥት ባሇቤትነት ሥር ያሇን 

መሠረተ-ሌማት እና ወዯ ግሌ ማዚወር ወይም ሽያጭ፡፡ 

5. የመንግሥት እና የግሌ አጋርነት ዓይነቶች  

1. የመንግሥት እና የግሌ አጋርነት የሚከተለትን ተግባራት በተናጠሌ ወይም 

በማጣመር ሉይዜ ይችሊሌ፦ 

ሀ) የአዲዱስ የመሠረተ-ሌማት አውታሮችን ዱዚይን፣ ግንባታ፣ ፊይናንስ፣ ጥገና እና 

 ሥራ ማስኬዴ፤ 

ሇ) የነባር የመሠረተ-ሌማት አውታሮችን መሌሶ ግንባታ፣ ማመን፣ ፊይናንስ፣ 

 ማስፊፊት፣ ጥገና እና ሥራ   ማስኬዴ፤ እና/ወይም 

ሏ) የአዱስ ወይም ነባር የመሠረተ-ሌማት አውታሮችን አስተዲዯር፣ ሥራ አመራር፣ 

 ሥራ ማስኬዴ ወይም ጥገና፡፡ 
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2. ተዋዋዩ ባሇስሌጣን በእያንዲንደ ስምምነት ሊይ ሉኖሩ የሚችለ ስጋቶችን እና 

ኃሊፉነቶችን በመዯሌዯሌ ረገዴ አግባብነት አሇው ብል የሚያምንበትን የውሌ 

ዓይነት መምረጥ ይኖርበታሌ፡፡ 

6. ተዋዋይ ባሇስሌጣን 

1. የመንግሥት እና የግሌ አጋርነትን ሉያስፇጽም የሚችሇው ተዋዋይ ባሇስሌጣን 

በመንግሥት እና የግሌ አጋርነት አማካኝነት ሉሰራ ሇታቀዯው የመሠረተ-ሌማት 

አገሌግልት በሔግ ኃሊፉነት የተሰጠው መንግስታዊ ተቋም ነው፡፡ 

2. ሉሰራ የታቀዯው የመንግሥት እና የግሌ አጋርነት ፔሮጀክት የሚመሇከታቸው 

የመሠረተ-ሌማት አውታሮች እና/ወይም አገሌግልቶች ከአንዴ በሊይ በሆነ 

የመንግሥት ተቋም ኃሊፉነት ሥር የሚወዴቁ በሚሆንበት ጊዛ ከእነዙህ ዴርጅቶች 

መካከሌ ቦርደ ተሇይቶ የቀረበውን ፔሮጀክት ሇማስፇጸም የበሇጠ አግባብነት አሇው 

ብል የሚያምንበትን የመንግሥት ተቋም ይወሰናሌ፡፡ 

7. የመንግሥት እና የግሌ አጋርነት ፇቃዴ የመስጠት ሥሌጣን 

ተዋዋዩ ባሇስሌጣን በተቋቋመበት ሔግ በኃሊፉነቱ ሥር እንዱሆኑ የተዯረጉትን 

የመንግሥት ንብረት የሆኑ የመሠረተ-ሌማት አውታሮችን የመጠቀም ወይም የሥራ 

ማካሄዴ መብትን እና/ወይም የመንግሥት አገሌግልት ተግባራትን የማከናወን መብትን 

በዙህ አዋጅ መሠረት ሇግሌ ባሇሀብት መስጠት ይችሊሌ፡፡ 

ክፌሌ ሁሇት 

የመንግሥት እና የግሌ አጋርነት አስተዲዯር 

8. የመንግሥት እና የግሌ አጋርነት ቦርዴ 

1. ከዙህ በታች የተረሩትን አካሊት የያ የመንግሥት እና የግሌ አጋርነት ቦርዴ 

በዙህ አዋጅ ተቋቁሟሌ፤ 

ሀ) የገንብ እና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴር፤ 

ሇ) የኢትዮጵያ ብሓራዊ ባንክ፤ 

ሏ) የውሃ፣ መስኖና ኤላክትሪክ ሚኒስቴር፤ 

መ) የትራንስፕርት ሚኒስቴር፤ 

ሠ) የመንግሥት የሌማት ዴርጅቶች ሚኒስቴር፤ 

ረ) የብሓራዊ ፔሊን ኮሚሽን፤ 
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ሰ) የፋዯራሌ እና አርብቶ አዯር ጉዲዮች ሚኒስቴ፤ 

ሸ) የግለ ሴክተር ከሚወክለ ተቋማት በሚኒስትሩ አማካኝነት የሚመረጡ ሁሇት 

አባሊት፡፡ 

2. የገንብ እና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴር ሚኒስትር ቦርደን በሰብሳቢነት 

ይመራሌ፡፡ 

3. የመግአ ዲይሬክቶሬት ጄኔራሌ ዋና ዲይሬክተር የቦርደ ፀሏፉ ሆኖ ይሰራሌ፡፡ 

9. የቦርደኃሊፉነት 

1. ቦርደ የሚከተለት ኃሊፉነቶች ይኖሩታሌ፤ 

ሀ) የጨረታው ሂዯት ከመጀመሩ አስቀዴሞ አግባብነት ያሊቸውን የአዋጭነት 

 ጥናቶችን ጨምሮ የመግአ ፔሮጀክትን አወቃቀር ያጸዴቃሌ፤ 

ሇ) በጨረታው ሂዯት ወቅት ወይም ስምምነት ከመፇረሙ በፉት በመጀመሪያው 

 የፔሮጀክቱ አወቃቀር ሊይ በስጋት ዴሌዴሌ እና በገንብ ፌሰት ረገዴ የተዯረጉ 

 መሠረታዊ ሇውጦችን መርምሮ ያጸዴቃሌ፤  

ሏ) በፔሮጀክት ስምምነት ሊይ የሚዯረጉ መሠረታዊ ማሻሻያዎችን መርምሮ 

 ያጸዴቃሌ፤ 

መ) አስፇሊጊ ሆኖ ሲገኝ ሇተሇዩ ፔሮጀክቶች አግባብነት ያሇውን ተዋዋይ ባስሌጣን 

 ይሰይማሌ፤ 

ሠ) ሇተሇዩ ፔሮጀክቶች የታክስ ወይም ላሊ ማበረታቻ ማዴረግ የሚያስፇሌግ ሆኖ 

 ሲያገኘው ሇሚመሇከተው የመንግሥት አካሌ የውሳኔ ሃሳብ ያቀርባሌ፤ 

ረ) በመንግሥት እና በግሌ አጋርነት ተሳታፉ የሚሆኑ የግሌ ባሇሀብቶችን 

 ሇመምረጥ የተካሄዯውን ጨረታ ወይም ዴርዴር ውጤት ያፀዴቃሌ፤ 

ሰ) በዙህ አዋጅ አንቀጽ 47 መሠረት የቀረበን የመንግሥት ዴጋፌ እና ዋስትና 

 ጥያቄ በሚመሇከት የውሳኔ ሃሳብ ያቀርባሌ፡፡ 

2. ቦርደ ሇገንብ ተመጣጣኝ ዋጋ የማያስገኙ ወይም የመግአ ዲይሬክቶሬት ጄኔራሌ 

የሚያወጣቸውን ዜቅተኛ መመኛዎች የማያሟለ የመንግሥት እና የግሌ አጋርነት 

ፔሮጀክቶችን የሚመሇከቱ መግአ ውልችን ተዋዋዩ ባሇስሌጣን እንዲይፇርም 

ሇመከሌከሌ ይችሊሌ፡፡ 

3. ቦርደ የመንግሥት መሥሪያ ቤት ወይም የመንግሥት የሌማት ዴርጅት አንዴን 

ፔሮጀክት በመንግሥት እና በግሌ አጋርነት ፔሮጀክት መሌክ እንዱያካሂዴ 
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ሇማዜ ሥሌጣን አሇው፡፡ የመንግሥት መሥሪያ ቤቱ ወይም የመንግሥት የሌማት 

ዴርጅቱም የቦርደን ትዕዚዜ የማክበር ግዳታ አሇበት፡፡ 

4. ቦርደ እንዯ አስፇሊጊነቱ ሥሌጣንና ኃሊፉነቱን ሇሚኒስቴሩ ወይም ሇመንግሥት 

እና ሇግሌ አጋርነት ዲይሬክቶሬት ጄኔራሌ በውክሌና ሇመስጠት ይችሊሌ፡፡ 

5. ቦርደ ኃሊፉነቱን ሇመወጣት በየሩብ ዓመቱ ወይም እንዯአስፇሊጊነቱ ከዙያም ባነሰ 

ጊዛ ስብሰባ ያዯርጋሌ፡፡ 

6. ቦርደ በዙህ አዋጅ የተሰጠውን ሥሌጣንና ኃሊፉነት ሇመወጣት የሚያስችሌ 

መመሪያ ሉያወጣ ይችሊሌ፡፡ 

10. የመግአ ዲይሬክቶሬት ጄኔራሌ 

1. የመግአ ዲይሬክቶሬት ጄኔራሌ በዙህ አዋጅ በሚኒስቴሩ ውስጥ ተቋቁሟሌ፡፡ 

2. ሚኒስቴሩ በመግአ ዲይሬክቶሬት ጄኔራሌ ውስጥ በቂ የሰው ኃይሌ መመዯቡን 

የማረጋገጥ እንዱሁም ባሇሙያዎችን ሇማበረታታት የሚያስችሌ የማበረታቻ 

ሥርዓት እንዱኖር የማዴረግ ኃሊፉነት አሇበት፡፡ 

11. የዲይሬክቶሬት ጄኔራለ ዓሊማ 

የዲይሬክቶሬት ጄኔራለ ዓሊማ የመንግሥትና የግሌ አጋርነት በዙህ አዋጅ የተረጋውን 

ሥርዓት ተከትል እንዱፇፀም በማዴረግ የአገሪቱን የሌማት ግቦች ማሳካት ይሆናሌ፡፡ 

12. የዲይሬክቶሬት ጄኔራለ ተግባርና ኃሊፉነት  

ዲይሬክቶሬት ጄኔራለ የሚከተለት ተግባርና ኃሊፉነቶች ይኖሩታሌ፦ 

1. የግለ ርፌ በሔዜብ አገሌግልት ተግባራት ሊይ በፊይናንሲንግ፣ በኮንስትራክሽን፣ 

በእዴሳት እና በመምራት በኩሌ እንዱሳተፌ ያበረታታሌ፤ 

2. የመንግሥት እና የግሌ አጋርነትን በተመሇከተ በሁለም ጉዲዮች ሇቦርደ፣ 

ሇሚኒስቴሩና ሇተዋዋይ ባሇስሌጣን የቴክኒክ ዴጋፌና እርዲታ ያዯርጋሌ፤ 

3. የመንግሥት እና የግሌ አጋርነትን የሔግ፣ የቁጥጥር፣ የመዋቅር እና የፕሉሲ 

ማዕቀፌ የሚመሇከቱ የውሳኔ ሀሳቦችን ሇቦርደ ያቀርባሌ፤ 

4. በዙህ አዋጅ መሠረት የመንግሥት እና የግሌ አጋርነትን ተግባራዊ ሇማዴረግ 

በፔሮጀክት ዜግጅት፣ በግዥ ሥነ-ሥርዓት፣ በጨረታ ሰነዴ ዜግጅትና በፔሮጀክት 

ስምምነት ወይም እንዯ አስፇሊጊነቱ ላልች ርዕሶችን የሚመሇከቱ አስገዲጅነት 

ያሊቸውን መመሪያዎች ያጋጃሌ፤ ሲፀዴቅም ሥራ ሊይ እንዱውለ ያዯርጋሌ፤ 
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5. በዙህ አዋጅ ዓሊማዎች መሠረት ፔሮጀክቶችን ይቀርጻሌ፤ ይሇያሌ፤ በዯረጃ 

ይወስናሌ፤ 

6. ሉተገበሩ የታቀደ ፔሮጀክቶችን አዋጭነት ይመረምራሌ፤ አስተያየት 

ያቀርብባቸዋሌ፤ ሇቦርደ እና ሇሚኒስቴሩ የውሳኔ ሃሳብ ያቀርባሌ፤ 

7. በመንግሥት እና የግሌ አጋርነት እንዱከናወኑ የተመረጡ ፔሮጀክቶችን መረጃዎች 

ያሰራጫሌ፤ 

8. በዙህ አዋጅ በተረጋው ሥርዓት መሠረት በመንግሥትና በግሌ አጋርነት ተሳታፉ 

የሚሆኑ የግሌ ባሇሀብቶችን በመምረጥ ሇቦርደ ያቀርባሌ፤ 

9. የመንግሥት እና የግሌ አጋርነትን አጠቃሊይ የአፇጻጸም ሂዯት ይከታተሊሌ፤ 

10. በመንግስትና በግሌ አጋርነት የሚካሄደ ፔሮጀቶችን በተመሇከተ በቦርደ በሚወሰን 

የጊዛ ሌዩነት ሇህዜብ ይፊ መረጃ ይሰጣሌ፤ 

11. የመንግሥት እና የግሌ አጋርነት ሥራዎችን ያስተባብራሌ፡፡   

12. በቦርደ የሚሰጡትን ላልች ተግባራት ያከናውናሌ። 

ክፌሌ ሦስት 

የተዋዋይ ባሇስሌጣን ተግባርና ኃሊፉነት 

13. ተዋዋይ ባሇስሌጣን 

1. በዙህ አዋጅ ውስጥ የተመሇከቱት ላልች ዴንጋጌዎች እንዯተጠበቁ ሆነው ተዋዋዩ 

ባሇስሌጣን የሚያስተዲዴራቸውን የመንግሥት እና የግሌ አጋርነት ፔሮጀክቶችን 

በሚመሇከት ሀሳብ የማመንጨት፣ ጥናት የማዴረግ፣ ውሌ የመፇረምና ወለን 

የማስተዲዯር ጠቅሊሊ ኃሊፉነት አሇበት፡፡ 

2. በዙህ አዋጅ መሠረት በሚወጣው መመሪያ ከሚመሇከቱት በተጨማሪ ተዋዋዩ 

ባሇስሌጣን የሚከተለት ዋና ዋና ኃሊፉነቶች ይኖሩታሌ፦ 

ሀ) ሥራ ሊይ ሉውለ የታቀደ ፔሮጀክቶችን የአዋጭነትና አማራጭ ጥናቶችን፣ 

የፊይናንሺያሌ ሞዳልችን፣ ሇገንብ ተመጣጣኝ ዋጋ መገኘቱን የሚያረጋግጡ 

ትንተናዎችን እና በቴክኒክ እና በፊይናንስ ረገዴ አዋጭ የሆኑ ፔሮጀክቶችን 

ሇመቅረጽ የሚያስችለ ጥናቶችን ያካሂዲሌ፤ 

ሇ) በዙህ አዋጅ በተዯነገገው መሠረት የፔሮጀክት ሃሳቦችን ሇዲይሬክተር ጀኔራለና 

ሇቦርደ ያቀርባሌ፤ 
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ሏ) የአፇጻጸም ሂዯቱን ሇመከታተሌ የሚያስችሇው ቴክኒካዊ ብቃት ያሇው 

የፔሮጀክት አስተዲዯር ቡዴን ያቋቁማሌ፤ 

መ) ከዲይሬክቶሬት ጄኔራለ የሚሊክሇትን የመንግሥትና የግሌ አጋርነት ውሌ 

ይፇርማሌ፤ 

ሠ) ሚኒስቴሩ፣ ቦርደ እና የመንግሥት እና የግሌ አጋርነት ዲይሬክቶሬት ጄኔራሌ 

በሚጠይቁበት ወቅት ተገቢውን መረጃ ይሰጣሌ፤ 

ረ) በፔሮጀክት ስምምነቱ በላሊ ሁኔታ ካሌተመሇከተ በቀር የግሌ ባሇሀብቱ 

በፔሮጀክት ስምምነቱ መሠረት መፇጸሙን ይቆጣጠራሌ፡፡ 

14. በተዋዋይ ባሇስሌጣን ሥር ስሇሚገኘው የፔሮጀክት አስተዲዯር ቡዴን 

1. የመንግሥት እና የግሌ አጋርነት ውሌ ሇመፇጸም የሚያቅዴ ተዋዋይ ባሇስሌጣን 

በሚያስፇሌገው እና ሇእያንዲንደ ፔሮጀክት አስፇሊጊ ይሆናሌ በሚሇው መጠን 

የፊይናንስ፣ የቴክኒክ እና የሔግ ባሇሙያዎችን ያቀፇ የፔሮጀክት አስተዲዯር 

ቡዴን ማቋቋም ይኖርበታሌ፡፡ የፔሮጀክት አስተዲዯር ቡዴኑ የመንግሥት እና 

የግሌ አጋርነት ዲይሬክቶሬት ጄኔራሌ ተወካይን በአባሌነት ያካተተ ሉሆን 

ይገባሌ፤ 

2. የፔሮጀክት አስተዲዯር ቡዴኑ ተዋዋይ አካለን በመወከሌ፦ 

ሀ) የመንግሥት እና የግሌ አጋርነት ፔሮጀክቶችን የሔግ፣ የቁጥጥር፣ የማህበራዊ፣ 

የፊይናንስ፣ የኢኮኖሚ እና የንግዴ አዋጭነት ሇማረጋገጥ የመንግስትና የግሌ 

አጋርነት ፔሮጀክቶችን ያጋጃሌ፣ ይገመግማሌ፤ 

ሇ) በመግአ ዲይሬክቶሬት ጄኔራሌ የተጋጁ መመሪያዎችንና መዯበኛ ሰነድችን 

መሠረት በማዴረግ ፔሮጀክቶችን ይቀርጻሌ፤ 

ሏ) ተዋዋይ ባሇሥሌጣን እና የግሌ ባሇሀብቱ ይህን አዋጅ መሠረት በማዴረግ 

ስራውን ማከናወኑን ያረጋግጣሌ፤ 

መ) ከተዋዋይ ባሇስሌጣን ጋር የተገባው የመግአ ስምምነት በትክክሌ ተግባራዊ 

 መሆኑን ይከታተሊሌ፤ 

ሠ) በፔሮጀክቱ አፇጻጸም ወቅት ከባሇ ዴርሻ አካሊት ጋር ግንኙነት ያዯርጋሌ፤ 

ረ)  ከተዋዋይ ባሇስሌጣን ጋር በተገባው የፔሮጀክት ስምምነት መሠረት 

የፔሮጀክቱን አመራር ይከታተሊሌ፤ 
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ሰ) ተዋዋይ ባሇሥሌጣኑ ያዯረገውን የፔሮጀክት ስምምነት አፇጻጸም አስመሌክቶ 

የመግአ ዲይሬክቶሬት ጄኔራሌ በሚጠይቀው መሠረት በየዓመቱ ወይም በላሊ 

የጊዛ ወሰን ሇመንግሥት እና ሇግሌ አጋርነት ዲይሬክቶሬት ጄኔራሌ ሪፕርት 

ያቀርባሌ፤ 

ሸ) ተዋዋይ ባሇስሌጣን የመንግሥት እና የግሌ አጋርነት ፔሮጀክቶችን አስመሌክቶ 

የሚፇጽማቸውን ስምምነቶችና ላልች ማናቸውንም ሰነድች ይይዚሌ፤ 

ቀ) የመንግሥት እና የግሌ አጋርነት ስምምነቶች የንብረት መተሊሇፌን 

የሚመሇከቱ ዴንጋጌዎችን የያዘ በሚሆንበት ጊዛ ስምምነቶቹ ሲጠናቀቁ ወይም 

ከውለ መጠናቀቂያ ጊዛ አስቀዴሞ በሚቋረጡበት ወቅት በስምምነቱ መሠረት 

ንብረቶች መተሊሇፊቸውን ያረጋግጣሌ፤ 

በ) በተዋዋዩ ባሇስሌጣን በሚወስነው መሠረት ላልች ተግባሮች ያከናውናሌ፡፡ 

3. የፔሮጀክት አስተዲዯር ቡዴኑ በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) ሊይ የተጠቀሱትን 

ተግባሮች በሚያከናውንበት ወቅት፦ 

ሀ) የመንግሥት እና የግሌ አጋርነት ዲይሬክቶሬት ጄኔራሌ የሚያቀርባቸውን 

 ሃሳቦችና መመሪያዎች ስራ ሊይ ያውሊሌ፤ 

ሇ) የመንግሥት እና የግሌአጋርነት ዲይሬክቶሬት ጄኔራሌ ወይም የሚኒስቴሩ 

 ላልች ክፌልች የሚጠይቋቸውን መረጃዎች ይሰጣሌ፤ 

ክፌሌ አራት 

የመንግሥት እና የግሌ አጋርነት ፔሮጀክት ስሇማጋጀት እና የማፀዯቅ ሂዯት 

15. ፔሮጀክቶችን ስሇመሇየት 

1. የመንግስት እና የግሌ አጋርነት ፔሮጀክቶችን የማመንጨት ሥራ በተዋዋይ 

ባሇስሌጣን፣ በመንግሥት ተቋም ወይም በመንግሥት እና በግሌ አጋርነት 

ዲይሬክቶሬት ጄኔራሌ ሉካሄዴ ይችሊሌ፡፡ 

2. ፔሮጀክቶችን በመንግሥት እና በግሌ አጋርነት አማካኝነት ሇማከናወን የሚፇሌግ 

ተዋዋይ ባሇስሌጣን በላልች አንቀጾች የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ 

ፔሮጀክቶቹን ከመቅረጽ አንስቶ የውለን አስተዲዯር የማስፇፀም ኃሊፉነት 

አሇበት፡፡ 
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3. ተዋዋይ ባሇስሌጣን ፔሮጀክቶችን የመቅረጽ፣ የመሇየትና ቅዯም ተከተሌ የማስያዜ 

ስራ በሚያከናውንበት ወቅት የተቋማቱ ግንባታ ወይም አገሌግልት የመስጠቱ 

ተግባር በተዋዋዩ ባሇስሌጣን ከሚከናወን ይሌቅ በመንግሥትና የግሌ አጋርነት 

ቢከናወን ሇመንግሥት ገንብ ሉገኝ የሚችሇውን ተመጣጣኝ ዋጋ፣ ስትራቴጂካዊና 

የስራ አመራር ጠቀሜታ ከግምት ውስጥ ማስገባት አሇበት፡፡ 

16. በቦርደ ስሇሚሰጥ የቅዴሚያ ፇቃዴ 

ተዋዋይ ባሇስሌጣን ፔሮጀክቱን በመንግሥት እና በግሌ አጋርነት አማካይነት ሥራ 

ሊይ ሉያውሌ በሚያቅዴበት ወቅት ጥሌቅ ጥናት ከማዴረጉ አስቀዴሞ ፔሮጀክቱን 

እንዱያጸዴቅሇት ሇሚኒስቴሩ ጥያቄ ማቅረብ አሇበት። 

17. የአዋጭነት ጥናት 

1. ፔሮጀክቱ በሚኒስቴሩ ከጸዯቀ በኋሊ ተዋዋዩ ባሇስሌጣን ከዙህ ቀጥል ሇተመሇከቱት 

ዓሊማዎች የአዋጭነት ጥናት ማካሄዴ ይኖርበታሌ፦ 

ሀ) ፔሮጀክቱ ተግባራዊ ሉሆን የሚችሌ መሆኑን ሇማረጋገጥ፤ እና 

ሇ) የመንግሥት እና የግሌ አጋርነት አማራጭ ሇተዋዋዩ ባሇስሌጣን ከሁለም 

የተሻሇ ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ የሚያስገኝ አማራጭ መሆኑን ሇማረጋገጥ፡፡ 

2. በዙህ አንቀጽ በንዐስ አንቀጽ (1) ሊይ የተመሇከተውን የአዋጭነት ጥናት 

በሚያካሂዴበት ወቅት ተዋዋዩ ባሇስሌጣን የሚከተለትን ከግምት ውስጥ ማስገባት 

ይኖርበታሌ፦ 

ሀ) ሇፔሮጀክቱ የሚያስፇሌጉ ቴክኒካዊ ሁኔታዎችን፤ 

ሇ) የፔሮጀክቱ ተዋዋይ ወገኖች ሉያሟሎቸው የሚገባ የሔግ ሁኔታዎችን፤ 

ሏ) የፔሮጀክቱን ማኅበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና አካባቢያዊ እንዴምታዎች፤ 

መ) ከላልች የግዥ አማራጮች ጋር ሲነጻጸር ፔሮጀክቱ ሇገንብ ተመጣጣኝ ዋጋ 

 የሚያስገኝ መሆኑን፤ 

ሠ) የፔሮጀክቱ ወጭ በተዋዋዩ ባሇስሌጣን ወይም በተጠቃሚዎች ሉሸፇን የሚችሌ 

መሆኑን፤ 

ረ) ፔሮጀክቱ ሇተዋዋይ ወገኖች ሇቄታዊ ጠቀሜታ የሚያስገኝ መሆኑን፤ 

ሰ) ተዋዋዩ ባሇስሌጣን ፔሮጀክቱን ሇማጋጀት፣ ጨረታውን ሇማካሄዴ፣ ፔሮጀክቱን 

ሥራ ሊይ ሇማዋሌና ሇመከታተሌ ዴርጅታዊ አቅም ያሇው ስሇመሆኑ፡፡ 
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3. የፔሮጀክቱ የአዋጭነት ጥናት በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) ሊይ 

የተመሇከተውን ትንተና ከግምት ውስጥ በማስገባት ከዙህ በታች የተጠቀሱትን 

ጨምሮ የፔሮጀክቱን ታሳቢ ቅርጽ ማሳየት ይኖርበታሌ፦ 

ሀ) በተሇያዩ አማራጮች ሇፔሮጀክቱ የሚያስ ፇሌገውን ካፑታሌና የሥራ ማስኬጃ 

 ወጭ፤ 

ሇ) ተዋዋዩ ባሇስሌጣን እና የግሌ ባሇሀብቱ በየዴርሻቸው የሚኖርባቸውን ኃሊፉነት 

የሚቀበለዋቸውን የስጋት ዓይነቶች፤ 

ሏ) አስፇሊጊ ሆኖ በተገኘ ጊዛ የመንግሥትን ተሳትፍና ዴጋፌ፡፡ 

18. በቦርዴ ስሇማጽዯቅ 

1. ተዋዋዩ ባሇስሌጣን በዙህ አዋጅ አንቀጽ 17 መሠረት ያጋጀውን የአዋጭነት 

ጥናት ሇቦርደ እና ሇሚኒስቴሩ ያቀርባሌ፡፡ 

2. ቦርደ የመንግሥት እና የግሌ አጋርነት ዲይሬክቶሬት ጄኔራሌ በሚያዯርግሇት 

ዴጋፌ ታግዝ የአዋጭነት ጥናቱን ይመረምራሌ፡፡ ቦርደ ጥናቱን በሚመረምርበት 

ወቅት ስሇዕዲ አስተዲዯርና ዋስትና ጉዲይ ኃሊፉነት ያሇበት አግባብ ያሇው 

የሚኒስቴሩ የሥራ ክፌሌ ያዯረገውን ግምገማ ከግምት ውስጥ ማስገባት 

የሚኖርበት ሲሆን የሚሠጠውም ውሳኔ ከዙህ ግምገማ ጋር የሚጣጣም መሆኑን 

ማረጋገጥ ይኖርበታሌ፡፡ 

3. ቦርደ ፔሮጀክቱ ወዯ ጨረታ ሂዯት እንዱገባ ስሇመፇቀደ ውሳኔ ከማስተሊሇፈ 

በፉት ተጨማሪ ጥናቶች በመንግሥት እና በግሌ አጋርነት ዲይሬክቶሬት ጄኔራሌ 

ወይም በተዋዋዩ ባሇስሌጣን እንዱካሄዴ ሇማዜ ይችሊሌ፡፡ 

4. ፔሮጀክቱ የመንግሥት ዴጋፌ ወይም ዋስትና የሚያስፇሌገው ከሆነ ቦርደ 

ከአስተያየቱ ጋር ጉዲዩን ሇሚመሇከተው አካሌ ይሌካሌ፡፡ 

5. ፔሮጀክቱ የሚፇሇገውን የአዋጭነት መስፇርት የሚያሟሊ እና ሇገንብ ተመጣጣኝ 

ዋጋ የሚያስገኝ መሆኑን ካረጋገጠ ቦርደ ወዯ ጨረታ ሂዯት እንዱገባ ሇመፌቀዴ 

ይችሊሌ፡፡ 

ክፌሌ አምስት 

የግሌ ባሇሀብቱን ስሇመምረጥ 

19. በግሌጽ ጨረታ ዳ ባሇሀብትን ስሇመምረጥ 
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1. በዙህ አዋጅ በላሊ ሁኔታ ካሌተዯነገገ በስተቀር ፔሮጀክቶች ሇግሌ ባሇሀብት 

የሚሰጡት የቅዴመ ብቃት ማረጋገጫን ባካተተ የግሌጽ ጨረታ ዳ ብቻ ነው፡፡  

2. የመንግሥት እና የግሌ አጋርነት የግዢ ሂዯትን በማከናወንና አሸናፉውን ባሇሀብት 

በመምረጥ ሂዯት የመግአ ዲይሬክቶሬት ጄኔራሌ በግሌጽ፣ ነጻ እና ፌትሀዊ ውዴዴር 

እንዱሁም ሇሁለም እኩሌ ዕዴሌ በመስጠት መርህ መመራት ይኖርበታሌ፡፡   

20. የቅዴመ-ብቃት ማረጋገጫ 

1. በዙህ አዋጅ በአንቀጽ (18) መሠረት ቦርደ ጥናቱን ካፀዯቀው የመግአ ዲይሬክቶሬት 

ጄኔራሌ ፔሮጀክቱን በአስተማማኝ ሁኔታ ተግባራዊ ሉያዯርጉ የሚችለ ብቁ 

ተጫራቾችን ሇመሇየት የሚያስችሇውን የቅዴመ-ብቃት ማረጋገጫ ሥራ ማከናወን 

ይኖርበታሌ፡፡ 

2. የመግአ ዲይሬክቶሬት ጄኔራሌ ሇመጫረት የሚችለ ተወዲዲሪዎች በቅዴመ-ብቃት 

ማረጋገጥ ሂዯት ውስጥ ተሳታፉ እንዱሆኑ፦ 

ሀ) ሰፉ ሽፊን ባሇው ጋዛጣ የጥሪ ማስታወቂያ ማውጣት ይኖርበታሌ፡፡ 

ሇ) ዜርዜሩ በሚያወጣው መመሪያ የሚወሰን ሆኖ፣ ከጋዛጣ ጥሪ በተጨማሪ 

ሇመጫረት እንዯሚችለ ሇይቶ ሇሚያውቃቸው ተወዲዲሪዎች ጥሪውን በቀጥታ 

መሊክ ይችሊሌ፡፡  

3. ተዲዲሪዎች በቅዴመ ብቃት ማረጋገጥ ሂዯት ውስጥ ተሳታፉ የሚሆኑበት አሰራር 

በመመሪያ ይወሳናሌ።  

21.  የቅዴመ-ብቃት ማረጋገጫ መስፇርት 

1. ሇቅዴመ-ብቃቱ ማረጋገጫ ሂዯት ብቁ ሆኖ ሇመገኘት ፌሊጎት ያሊቸው ተጫራቾች 

የመግአ ዲይሬክቶሬት ጄኔራሌ በጥሪው ማስታወቂያ ሇእያንዲንደ ፔሮጀክት 

አግባብ ነው ብል ያስቀመጣቸውን መመኛዎች በተጨባጭ ሁኔታ የሚያሟለ 

መሆናቸውን ማረጋገጥ አሇባቸው፡፡  

2. በዜቅተኛ ዯረጃ ሉሟለ የሚገባቸውን የቅዴመ ብቃት ማረጋገጫ መመኛዎች 

ሇመወሰን የመንግሥትና የግሌ አጋርነት ዲይሬክቶሬት ጀኔራሌ ሇቅዴመ ብቃት 

የሚወዲዯሩ ተጫራቾች፦ 

    ሀ) የተጣራ ሀብትን ወይም ፊይናንስ አቅምን ሇመመን በሚያስችሌ መሇኪያ 

 በመጠቀም ፔሮጀክቱን ሇመፇፀም የሚያስችሌ በቂ የፊይናንስ አቅም፤ እና 
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    ሇ) በተመሳሳይ ሥራ ሊይ ቀዲሚ የሥራ ሌምዴን በቴክኒክ ብቃት መመኛነት 

 በመጠቀም ፔሮጀክቱን ሇመፇፀም የሚያስችሌ በቂ የቴክኒክ ያሊቸው መሆኑን 

ያረጋግጣሌ። 

3. በቅዴመ ብቃት ማረጋገጫ ሂዯት አስፇሊጊ ናቸው የሚባለ በዜቅተኛ ዯረጃ ሉሟለ 

የሚገባቸው መመኛዎች በዜርዜር መመሪያ ይወሰናሌ። 

22. በኅብረት ስሇመሳተፌ 

1. የመግአ ዲይሬክቶሬት ጄኔራሌ ተጫራቾችን ሇቅዴመ-ብቃት ማረጋገጫ ሲጋብዜ 

በኅብረት ሆነው ሇመሳተፌ እንዱችለ መፌቀዴ አሇበት፤ በቅዴመ-ብቃት 

ማረጋገጫው ጨረታ ሂዯት ከተጫራቾች የሚጠየቀው መረጃ ኅብረቱን እንዯኅብረት 

እና የኅብረቱን አባሊት በተናጠሌ የሚያካትት መሆን አሇበት፡፡ 

2. በቅዴመ-ብቃት ማረጋገጫው ማስታወቂያ በተሇየ ሁኔታ ካሌተገሇጸ በስተቀር፣ 

አንዴ የኅብረት አባሌ በቀጥታም ሆነ በተዋዋሪ አባሌ መሆን የሚችሇው በአንዴ 

ኅብረት ብቻ ነው፡፡ ይህን ዴንጋጌ መፃረር የኅብረቱ አባሌም ሆነ ኅብረቱ 

ከቅዴመ-ብቃት ማረጋገጫ ሂዯት እንዱሰረዘ የማዴረግ ውጤት ይኖረዋሌ፡፡ 

3. የመግአ ዲይሬክቶሬት ጄኔራሌ የሔብረቱን ብቃት ሲገመግም እያንዲንደ የኅብረቱ 

አባሌ ያሇውን ብቃት እና አባሊቱ ተቀናጅተው ሁለም የፔሮጀክቱ ዯረጃዎች 

የሚፇሌጉትን ብቃት የሚያሟለ መሆኑን ማረጋገጥ አሇበት፡፡ 

23. በቅዴመ-ብቃት ማረጋገጫ ሊይ ስሇሚሰጥ ውሳኔ 

1. የመግአ ዲይሬክቶሬት ጄኔራለ፦ 

ሀ) ሇቅዴመ-ብቃት ማረጋገጫ ያመሇከተውን የእያንዲንደን ተጫራች ብቃት 

 በሚመሇከት ውሳኔ ይሰጣሌ፡፡ 

ሇ) ይህን ውሳኔ የሚሰጠው በጥሪ ማስታወቂያው ሊይ ያስቀመጣቸውን 

 መመኛዎች በመጠቀም ይሆናሌ፡፡  

ሏ) በቅዴመ-ብቃት ማረጋገጫ የተመረጡ ተጫራቾች የመጫረቻ ሰነዴ 

 እንዱያስገቡ ጥሪ ሉያዯርግሊቸው   ይገባሌ፡፡ 

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የተመሇከተው ዴንጋጌ ቢኖርም በጥሪ 

ማስታወቂያው ሊይ ይህን የተመሇከተ መረጃ እስከሰጠ ዴረስ የመግአ 

ዲይሬክቶሬት ጄኔራሌ የቅዴመ ብቃት ማረጋገጫውን ሂዯት ካጠናቀቀ በኋሊ 



የፌትህ ሚኒስቴር 
 

567 
 

የቅዴመ-ብቃቱን መመኛዎች ካሟለት ተጫራቾች መካከሌ የተወሰኑት ብቻ 

የመጫረቻ ሰነዴ እንዱያቀርቡ የመጠየቅ መብት አሇው፡፡ 

3. በዙህ አንቀጽ በንዐስ አንቀጽ (2) ሊይ የተመሇከተውን ሇማስፇጸም እንዱረዲ 

የመግአ ዲይሬክቶሬት ጄኔራሌ የተጫራቾቹን ብቃት ሇመመን በቅዴመ-ብቃት 

ማረጋገጫው ሂዯት የተቀመጡትን መመኛዎች ተጠቅሞ የተወዲዲሪዎቹን ዯረጃ 

በመመን ከቅዴመ-ብቃት ማረጋገጫው በኋሊ የመጫረቻ ሰነዴ ሉያቀርቡ 

የሚችለትን በቅዯም ተከተሌ ያስቀምጣሌ፡፡  

4. የመግአ ዲይሬክቶሬት ጄኔራሌ ይህን የቅዯም ተከተሌ ዯረጃ በሚወስንበት ወቅት 

የቅዴመ-ብቃት ማረጋገጫ ጥሪ ባዯረገበት ማስታወቂያ ሊይ ያመሇከታቸውን 

የመመኛ ነጥቦች መጠቀም አሇበት፡፡  

24. የመወዲዯሪያ ሀሳብ ስሇመጠየቅ 

1. የመግአ ዲይሬክቶሬት ጄኔራሌ ተጫራቾች የመወዲዯሪያ ሀሳብ እንዱያቀርቡ 

የሚያስችሌ የመወዲዯሪያ ሀሳብ መጠየቂያ ሰነዴ ማጋጀት አሇበት፡፡ 

2. የመወዲዯሪያ ሀሳብ መጠየቂያው ቢያንስ ከዙህ በታች የተመሇከቱትን መረጃዎች 

መያዜ ይኖርበታሌ፦ 

ሀ) የመወዲዯሪያ ሀሳብ ሇማጋጀት እና ሇማቅረብ የሚረዲ ስሇ ፔሮጀክቱ 

 አጠቃሊይ መረጃ የሚሰጥ መግሇጫ፤ 

ሇ) ተጫራቹ ሉያሟሊቸው የሚገባ የቴክኒክና ፊይናንሺያሌ ሁኔታዎችን ያካተተ 

የፔሮጀክቱ ፌሊጎት ዜርዜር መግሇጫ፤ 

ሏ) የአካባቢ ጥበቃና ዯህንነት ሁኔታዎችን ጨምሮ ተጫራቹ ሉያሟሊቸው የሚገቡ 

የመግአ ዲይሬክቶሬት ጄኔራሌ እና አግባብነት ያሊቸው ተቆጣጣሪ አካሊት 

አስፇሊጊ ናቸው ብሇው የሚያምኑባቸው የመጨረሻው የምርት ውጤት ዜርዜር 

መግሇጫ፣ የአገሌግልት ጥራት ዯረጃ፣ የአፇጻጸም መሇኪያዎች እንዱሁም 

ላልች መሥፇርቶች፤ 

መ)  የመግአ ዲይሬክቶሬት ጄኔራሌ በፔሮጀክት ስምምነቱ ውስጥ እንዱካተቱሇት 

የሚያቀር ባቸው የውሌ ሁኔታዎች፤ 

ሠ) የመወዲዯሪያ ሀሳቡን ሇመገምገም ጥቅም ሊይ የሚውለ መመኛዎች እና 

ዳዎች፤ 
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ረ) ተጫራቹ እንዱያቀርብ የሚፇሇገው የጨረታ ማስከበሪያ ገንብ መጠን፤ እና 

ሰ) የመወዲዯሪያ ሃሳቡ የሚቀርብበት ሁኔታና የጊዛ ገዯብ፡፡ 

3. ሚኒስትሩ በሚያወጣው መመሪያ የመወዲዯሪያ ሀሳብ ሇመገምገም የሚያገሇግለ 

ተጨማሪ መስፇርቶችን ሉወስን ይችሊሌ፡፡ 

25. የጨረታ ማስከበሪያ 

1. የጨረታ ማስታወቂያው የጨረታ ማስከበሪያው ከየት መቅረብ እንዲሇበት እና ስሇ 

ጨረታ ማስከበሪያው ዓይነት፣ ቅርጽ፣ መጠን እና ላልች ዋና ዋና ሁኔታዎች እና 

ቅዴመ-ሁኔታዎች የሚገሌጽ ሆኖ መጋጀት ይኖርበታሌ፡፡ 

2. የጨረታ ማስከበሪያው መጠን እና የሚቀርብበት አኳኋን ወይም የሚወረስበት 

ሁኔታ እና ላልች ተያያዥነት ያሊቸው ጉዲዮች በመመሪያ ይወሰናለ፡፡  

26. ስብሰባዎች፣ ማብራሪያዎችና ማሻሻያዎች 

የመግአ ዲይሬክቶሬት ጄኔራሌ፦ 

1. ሇተጫራቾች ስሇፔሮጀክቱ መረጃ ሇመስጠት፣ ሇጥያቄዎቻቸው መሌስ ሇመስጠት 

እና ከተጫራቾች የሚቀርቡ ሃሳቦችን ሇመቀበሌ የሚያስችሇውን የአንዴ ሇአንዴ 

ወይም የቡዴን ስብሰባ የቅዴመ-ብቃት ማረጋገጫውን ዯረጃ ካሇፈ ተጫራቾች ጋር 

ሇማካሄዴ ይችሊሌ፤ 

2. ሇማናቸውም አንዴ ተጫራች የተሰጠ መረጃ ሇሁለም የቅዴመ-ብቃት ማረጋገጫ 

ዯረጃውን ሊሇፈ ተጫራቾች በጽሁፌ እንዱዯርሳቸው መዯረግ አሇበት፡፡  

3. የቅዴመ-ብቃት ዯረጃውን ያሇፈ ተጫራቾች በጨረታ ማስታወቂያው ሊይና 

እንዱሁም በፔሮጀክት ስምምነቱ አንቀጾች ሊይ ሃሳባቸውን እንዱሰጡበት ሉጋብዘ 

ይችሊለ፡፡  

4. የቅዴመ-ብቃት ዯረጃውን ካሇፈ ተጫራቾች ሇሚቀርቡሇት የማብራሪያ ጥያቄዎች 

ምሊሽ መስጠት ይኖርበታሌ፡፡ 

5. በራሱ ተነሳሽነት ወይም የቅዴመ-ብቃት ማረጋገጫ ዯረጃውን ካሇፈ ተጫራቾች 

በሚቀርቡሇት አስተያየቶች ወይም የማብራሪያ ጥያቄዎች በመነሳት የፔሮጀክት 

ስምምነቱን ጨምሮ የመወዲዯሪያ ሃሳብ መጠየቂያውን ጥሪ እንዯገና ሇመመርመር 

ወይም እንዯአግባብነቱ ሇመከሇስ ይችሊሌ፡፡  



የፌትህ ሚኒስቴር 
 

569 
 

6. ማናቸውም በዙህ አንቀጽ (5) መሠረት የሚዯረግ ማሻሻያ የመጫረቻ ሰነዴ 

የሚቀርብበት የጊዛ ገዯብ ከመዴረሱ ከበቂ ጊዛ በፉት በጽሐፌ ሇሁለም 

ተጫራቾች ማዴረስ ይኖርበታሌ፡፡ 

27. የመወዲዯሪያ ሀሳብ ስሇማቅረብ 

ሇፔሮጀክት ሥራ መጫረት የሚፇሌግ ማናቸውም ተጫራች የቴክኒክና የፊይናንሺያሌ 

የመወዲዯሪያ ሃሳቦችን አጋጅቶ ማቅረብ የሚኖርበት ሲሆን በመወዲዯሪያ ሃሳብ 

መጠየቂያ ጥሪ ሊይ በሚመሇከተው መሠረት የቴክኒክና የፊይናንሺያሌ የመወዲዯሪያ 

ሀሳቦቹን በተሇያዩ ኤንቮልፕች በማሸግ ማቅረብ ይኖርበታሌ፡፡ 

28. የመወዲዯሪያ ሀሳቦችን ስሇመገምገም 

1. በመወዲዯሪያ ሀሳብ መጠየቂያው ሰነዴ በላሊ ሁኔታ ካሌተመሇከተ በስተቀር 

የመግአ ዲይሬክቶሬት ጄኔራሌ ቴክኒካሌ ሰነደን ከፌቶ የጨረታውን መስፇርት 

የሚያሟሊ መሆኑን እስካሊረጋገጠ ዴረስ የመጫረቻ ዋጋውን መክፇት አይችሌም፡፡  

2. የመግአ ዲይሬክቶሬት ጄኔራሌ እያንዲንደን ሰነዴ በግምገማ መስፇርቱ ያሇም 

ከሆነ፣ ሇእያንዲንደ መስፇርት ተፇፃሚ የሚሆን የነጥብ ክብዯት እና በመወዲዯሪያ 

ሀሳብ መጠየቂያው ሰነዴ በተመሇከተው የግምገማ ሂዯት መሰረት ይገመግማሌ፡፡ 

3. ሇዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) ዴንጋጌ አፇጻጸም የመግአ ዲይሬክቶሬት ጄኔራሌ 

ጥራትን፣ ቴክኒክን፣ የመጫረቻ ዋጋን እና የገበያ ሁኔታን አስመሌክቶ መሟሊት 

ያሇበትን ዜቅተኛ መሇኪያ ሉወስን ይችሊሌ፡፡ የወጣውን ዜቅተኛ መሇኪያ 

የማያሟለ የመወዲዯሪያ ሀሳቦች እንዲሌተሟለ ተቆጥረው ከምርጫ ሥነ ሥርዓቱ 

እንዱሰረዘ ይዯረጋሌ፡፡ 

4. የመግአ ዲይሬክቶሬት ጄኔራሌ የአገር ውስጥ ተጫራቾችን ተሳትፍ ሇመዯገፌ 

ሇዙህ አዋጅ አፇጻጸም በሚወጣው መመሪያ መሠረት ሌዩ አስተያየት ሉያዯርግ 

ይችሊሌ፡፡  

29. የግምገማ ሪፕርት 

1. የመግአ ዲይሬክቶሬት ጄኔራሌ የመወዲዯሪያ ሀሳቦችን የመገምገሙን ስራ 

እንዲጠናቀቀ እና አሸናፉውን ተጫራች ሳያስታውቅ በፉት የምና መስፇርቱን፣ 

ከላልች ተጫራቾች ጋር ሲወዲዯር አሸናፉው በመወዲዯሪያ ሀሳብ መጠየቂያው 

የተመሇከቱ የምና መስፇርቶችን በተሻሇ ሁኔታ የሚያሟሊ ሆኖ የተገኘበትን 
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ምክንያት እና ላልች የመግአ ዲይሬክቶሬት ጄኔራሌ አስፇሊጊ ናቸው የሚሊቸውን 

መረጃዎች የሚገሌፅ የግምገማ ሪፕርት ማጋጀት አሇበት፡፡ 

2. በዙህ አዋጅ አንቀጽ (31) በተመሇከተው መሠረት ከአሸናፉው ተጫራች ጋር 

ዴርዴር የተዯረገ ከሆነ የግምገማው ሪፕርት የዴርዴሩን ውጤት እንዱያካትት 

ዴርዴሩ ከተካሄዯ በኋሊ በፔሮጀክት ስምምነቱ የተዯረገ ሇውጥ ካሇ ይህንኑ 

ሉያመሇክት ይገባሌ፡፡ 

30. ሇቅዴመ-ብቃት ማረጋገጫ ያሇፇ ተጫራች በዴጋሚ ብቁ መሆኑን 

የሚያሳይበት ሁኔታ  

1. የመግአ ዲይሬክቶሬት ጄኔራሌ በቅዴመ-ብቃት ማረጋገጫ ሂዯት 

ያሸነፇውን ተጫራች የቅዴመ-ብቃት ማረጋገጫውን ሇማካሄዴ በዋሇው 

ተመሳሳይ መስፇርት በዴጋሚ ሇጨረታው ብቃት ያሇው መሆኑን 

እንዱያሳይ ሉጠይቅ ይችሊሌ፡፡ 

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሰረት በዴጋሚ እንዱያሳይ 

የተጠየቀውን ብቃት ሇማሳየት ያሌቻሇውን ተጫራች የመግአ 

ዲይሬክቶሬት ጄኔራሌ ከጨረታው ውጭ እንዱሆን ማዴረግ አሇበት፡፡ 

31. ዴርዴር 

1. በዙህ አዋጅ አንቀጽ 26 የተመሇከተው ስብሰባና ከተወዲዲሪዎች 

አስተያየት የማሰባሰብ ሂዯት የመግአ ዲይሬክቶሬት ጄነራለ የፔሮጀክቱን 

ስምምነቶች አስመሌክቶ የሚዯርጋቸውን ዴርዴሮች ሇመቀነስ ወይንም 

ከተቻሇ ሇማስቀረት የሚረደት ሉሆኑ ይገባሌ፡፡ 

2. ሌዩ በሆነ ሁኔታና የመግአ ዲይሬክቶሬት ጄኔራሌ አስፇሊጊ ነው ብል 

ባመነ ጊዛ ብቻ፦ 

ሀ) ከአሸናፉው ተጫራች ጋር ዴርዴር ሉያካሂዴ፤ እና 

ሇ) የተቀመጠውን የሚያሟሊ ጨረታ ያቀረበው ተጫራች የመጫራቻ 

 ሰነደን የማቆያ ጊዛ ከጨረታው አሸናፉ ጋር የሚዯረገው ዴርዴር 

 እስኪጠናቀቅ ዴረስ እንዱያራዜም መጠየቅ ይችሊሌ፡፡ 

3. የመግአ ዲይሬክቶሬት ጄኔራሌ ከጨረታው አሸናፉ ጋር የሚያካሂዯው 

ዴርዴር ያሌተሳካ እንዯሆነ የተጠየቀውን ጨረታ ካቀረቡ ተጫራቾች 
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ጋር በግምገማው ባገኙት ውጤት ቅዯም ተከተሌ መሠረት ዴርዴር 

ያዯርጋሌ፡፡ 

32. የቦርደ ማፅዯቅ 

1. ቦርደ ጨረታው ከመካሄደ በፉት ባፀዯቀው የፔሮጀክቱ ቅርፅ ሊይ 

ጨረታው እየተካሄዯ ሳሇ መሠረታዊ ሇውጥ የተዯረገ እንዯሆነ የመግአ 

ዲይሬክቶሬት ጄኔራሌ ሇዙህ ሇውጥ የቦርደን ፇቃዴ ማግኘት አሇበት፡፡ 

በፔሮጀክቱ ቅርፅ ሊይ የተዯረገውን ሇውጥ በቦርደ ሇማፀዯቅ የሚቀርብ 

ጥያቄ ጨረታው በሚካሄዴበት ወቅት ወይም እና ጨረታው አሌቆ 

የፔሮጀክት ስምምነቱ ከመፇፀሙ በፉት በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) 

መሰረት ሉዯረግ ይችሊሌ፡፡ 

2. የመግአ ዲይሬክቶሬት ጄኔራሌ የጨረታውን አሸናፉ ከመግሇጹ በፉት 

የጨረታውን አሸናፉ እንዱያጸዴቀው ሇቦርደ ጥያቄ ማቅረብ አሇበት፡፡ 

ሇዙህ ዓሊማ የመግአ ዲይሬክቶሬት ጄኔራሌ የመወዲዯሪያ ሀሳቦችን 

የግምገማውን ሪፕርት፣ የፔሮጀክቱን ስምምነቶች እና ላልች አስፇሊጊ 

ናቸው ተብሇው የሚታሰቡ ሰነድችን ሇቦርደ ማቅረብ አሇበት፡፡  

33. በሚስጥር ስሇሚያዘ አሰራሮች 

1. የመወዲዯሪያ ሀሳቦቹ ከተከፇቱበት ጊዛ አንስቶ ከመወዲዯሪያ ሀሳብ 

ምርመራ፣ ከማብራሪያ እና ከግምገማ እንዱሁም አሸናፉውን ተጫራች 

በሚመሇከት ከሚቀርበው የውሳኔ ሀሳብ ጋር የተያያዘ መረጃዎች 

በሚስጥርነት መጠበቅ ያሇባቸው ሲሆን የመንግሥት እና የግሌ አጋርነት 

አሸናፉው ተጫራች እስከሚገሇፅ ዴረስ ሇተጫራቾች ወይም ከሥራው 

ሂዯት ጋር ግንኙነት ሇላሊቸው ሰዎች መገሇፅ የሇበትም፡፡ 

2. የመግአ ዲይሬክቶሬት ጄኔራሌ የመወዲዯሪያ ሀሳቦችን በውስጣቸው 

የያዘት ሀሳብ ሚስጥራዊነት እንዯተጠበቀ እንዱቆይ ሇማዴረግ 

በሚያስችሌ እና በላልች ተጫራቾች ሉታወቁ በማይችለበት ሁኔታ 

ሉይዜ ይገባሌ፡፡ 

34.  የተመረጠውን ተጫራች ስሇመግሇፅ እና ውሌ ስሇመፇራረም 

1. የመግአ ዲይሬክቶሬት ጄኔራሌ የመወዲዯሪያው ሀሳብ የሚጸናበት ጊዛ ከማሇፈ 

በፉት እና በአንቀጽ (32) መሠረት የቦርደን ፇቃዴ ካገኘ በኋሊ በጨረታው 
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የተመረጠውን ተጫራች መግሇፅ አሇበት፡፡ አሸናፉው ተጫራች የሚገሇጽበት 

ማስታወቂያ ውለ የሚፇረምበትን ቀን መግሇጽ አሇበት፡፡ በጨረታው ተሸናፉ 

የሆኑ ተጫራቾችም የተመረጠውን ተጫራች ማንነት እና ያሌተመረጡበትን 

ምክንያት የሚገሌፅ ማስታወቂያ በዯብዲቤ ሉዯርሳቸው ይገባሌ፡፡ 

2. የመግአ ዲይሬክቶሬት ጄኔራሌ ተዋዋዩ ባሇሥሌጣን ውለን እንዱፇርም 

በጨረታው የተመረጠው ተጫራች ማንነት ከተገሇፀበት ቀን ጀምሮ በሁሇት ቀናት 

ጊዛ ውስጥ የፔሮጀክቱን ውሌ ካስፇሊጊ ሰነድች ጋር ሇተዋዋዩ ባሇስሌጣን መሊክ 

አሇበት፡፡  

3. ተዋዋዩ ባሇስሌጣን ሊሌተመረጡት ተጫራቾች አሇመመረጣቸውን የሚገሌፀው 

ማስታወቂያ ከመዴረሱ ወይም አግባብ ባሇው መመሪያ የሚመሇከተው የጊዛ ገዯብ 

ከማሇፈ በፉት የፔሮጀክቶቹን ስምምነት መፇረም የሇበትም፡: 

4. ተዋዋይ ወገኖች ስምምነቱን ሲፇርሙ የመግአ ዲይሬክቶሬት ጄኔራሌ 

የጨረታውን ውጤት አግባብ ባሇው መመሪያ በሚገሇፀው መሌኩ ይፊ ማዴረግ 

አሇበት፡፡  

5. አሸናፇው ተጫራች ከመገሇፁ በፉት ተጫራቹ በቅዴመ-ብቃት ማረጋገጫ 

የተመሇከተውን ተፇሊጊውን የፊይናንስ እና የቴክኒክ ብቃት የሚያሟሊ መሆኑን 

ሇማረጋገጥ የብቃት ማረጋገጫ ማጣሪያ ሉዯረግ ይችሊሌ፡፡ 

ምዕራፌ ስዴስት 

በሁሇት ዯረጃ ጨረታ የግሌ ባሇሀብቱን ስሇመምረጥ 

35. በሁሇት ዯረጃ ጨረታ የግሌ ባሇሀብቱን ሇመምረጥ መሟሊት ያሇባቸው ሁኔታዎች 

1. በዙህ አዋጅ ምዕራፌ አምስት የተዯነገጉት ቢኖሩም የመወዲዯሪያ ሀሳብ ሇማቅረብ 

በሚያስችሌ አኳኋን የፔሮጀክቱን ዜርዜር፣ የአፇፃፀም መመኛዎችን ወይም 

የውሌ ሁኔታዎችን በቂ በሆነ ሁኔታ በዜርዜር መስጠት የማይቻሌ ከሆነ የመግአ 

ዲይሬክቶሬት ጄኔራሌ ግዢውን በሁሇት ዯረጃ ጨረታ መፇፀም ይችሊሌ፡፡ 

2. የመግአ ዲይሬክቶሬት ጄኔራሌ በአንቀጽ (20) እና (23) መሰረት የቅዴመ 

ማጣራት ሂዯት በማዴረግ በቅዴመ ማጣራቱ ያሇፈ ተጫራቾች ብቻ በሁሇት 

ዯረጃ ጨረታው ሊይ እንዱሳተፈ ያዯርጋሌ፡: 

36. በሁሇት ዯረጃ ጨረታ የግሌ ባሇሀብት የሚመረጥበት ሥነ ሥርዓት 
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1. ጨረታው የሚከናወነው በሁሇት ዯረጃ የጨረታ ዳ ሲሆን በመጀመሪያው ዯረጃ 

የመወዲዯሪያ ሀሳብ መጠየቂያ ተጫራቾች የፔሮጀክት ዜርዜር፣ የአፇፃፀም 

መመኛ፣ የፊይናንስ ግዳታዎችን ወይም የፔሮጀክቱን ላልች ባህሪያት 

እንዱሁም የፔሮጀክት ስምምነቱን የውሌ ቃልች የሚገሌፅ የመነሻ የመወዲዯሪያ 

ሀሳብ እንዱያቀርቡ መዯረግ አሇበት፡፡ 

2. የመግአ ዲይሬክቶሬት ጄኔራሌ የመጀመሪያ የጨረታ ማስታወቂያውን ወይም 

የመጀመሪያ የመወዲዯሪያ ሀሳብ መጠየቂያውን እና ተያያዥነት ያሊቸውን ሰነድች 

በተመሇከተ የሚነሱ ጥያቄዎች ሊይ ማብራሪያ ሇመስጠት ተጫራቾችን ስብሰባ 

ሉጠራና ውይይት ሉያካሂዴ ይችሊሌ፡፡ 

3. የመግአ ዲይሬክቶሬት ጄኔራሌ የቀረቡሇትን የመነሻ የመወዲዯሪያ ሀሳቦች 

ከመረመረ በኋሊ ፌሊጎቱን በተሻሇ ሁኔታ የሚገሌጽ ዜርዜር የመወዲዯሪያ ሀሳብ 

መጠየቂያ ሰነዴ ያጋጃሌ፡፡ ይህንንም ሇማዴረግ በመጀመሪያው የመወዲዯሪያ 

ሀሳብ ሊይ የተመሇከተውን የፔሮጀክት ዜርዜር፣ የአፇፃፀም መሇኪያ፣ የፊይናንስ 

ግዳታዎችን ወይም የፔሮጀክቱን ላልች ባህሪያት እንዱሁም የፔሮጀክት 

ስምምነቱን የውሌ ቃልች ጨምሮ ማንኛውንም የመወዲዯሪያ ሀሳቦችን እና 

አሸናፉውን ተጫራች ሇመምረጥ የሚያገሇግለ መስፇርቶችን መሰረዜ ወይም 

ማሻሻሌ እንዱሁም ተጨማሪ ባህሪያትንና መስፇርቶችን ማከሌ ይችሊሌ፡፡ 

4. በጨረታው ሁሇተኛ ዯረጃ ሊይ ባሇሥሌጣኑ ተጫራቾች በአንዴ የፔሮጀክት 

ዜርዜር፣ የአፇፃፀም መመኛ ወይም የውሌ ቃልች ከአንቀጽ (24) እስከ (34) 

በተዯነገገው መሰረት የመጨረሻ ሰነዴ እንዱያቀርቡ መጋበዜ አሇበት፡፡ 

5. የመግአ ዲይሬክቶሬት ጄኔራሌ የተመረጠውን ተጫራች ከማሳወቁ እና በአንቀፅ 

(29) ፣ (32) እና (34) መሰረት የፔሮጀክቱን ውሌ ከመፇጸሙ በፉት የግምገማ 

ሪፕርት በማጋጀት ከቦርደ ፇቃዴ ማግኘት አሇበት፡፡ 

ምዕራፌ ሰባት 

በውዴዴር ሊይ የተመሰረተ ውይይት 

37. በውዴዴር ሊይ የተመሰረተ ውይይት የሚካሄዴበት ሁኔታ 

1. የመግአ ዲይሬክቶሬት ጄኔራሌ ሌዩ እና ውስብስብነት ሊሊቸው ፔሮጀክቶች 

በአንዴ ዯረጃ ወይም በሁሇት ዯረጃ ጨረታ ግዢ ማካሄዴ ሇመንግሥትና ሇግሌ 
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አጋርነት ስምምነት አግባብነት የሇውም ብል ሲያምን እና በቦርደ ሲፇቀዴ 

በውዴዴር ሊይ የተመሰረተ ውይይት ማካሄዴ ይችሊሌ፡፡ 

2. የመግአ ዲይሬክቶሬት ጄኔራሌ በውዴዴር ሊይ የተመሰረተ ውይይት ሇማዴረግ 

የሚችሇው በአንቀፅ (20) እና (23) መሰረት የቅዴመ-ብቃት ማረጋገጫ ውዴዴር 

አዴርጎ ከመረጣቸው ተጫራቾች ጋር ብቻ ነው፡፡ 

38. በውዴዴር ሊይ የተመሠረተ ውይይት የሚመራበት ሥነ - ሥርዓት 

1. የመግአ ዲይሬክቶሬት ጄኔራሌ ፌሊጎቱን እና መስፇርቶችን የሚይዜ ውሌ መፇጸም 

የሚፇሌግ መሆኑን የሚገሌጽ ሰነዴ ማጋጀት አሇበት፡፡ 

2. የመግአ ዲይሬክቶሬት ጄኔራሌ የቅዴመ-ብቃት ማረጋገጫውን ያሇፈ ተጫራቾች 

ፌሊጎቱን ሇመሇየት እና ሇመወሰን እንዱቻሌ በሚካሄዯው በውዴዴር ሊይ 

የተመሰረተ ውይይት ተሳታፉ እንዱሆኑ ይጋብዚሌ፡፡ የመግአ ዲይሬክቶሬት 

ጄኔራሌ በውይይቱ ወቅት በፔሮጀክት ስምምነቱ ማናቸውም ባህርያት ሊይ 

ከተጫራቾቹ ጋር ሉወያይ ይችሊሌ፡፡ 

3. የመግአ ዲይሬክቶሬት ጄኔራሌ በውይይቱ ወቅት ሁለም ተጫራቾች እኩሌ ዕዴሌ 

ያገኙ መሆኑን ሉያረጋግጥ ይገባሌ፡፡ በተሇይም ሇአንደ ተጫራች ከላሊው 

ተጫራች የተሻሇ ጥቅም ሉሰጥ በሚችሌ እና አዴልአዊ በሆነ ሁኔታ መረጃ ሉሰጥ 

አይገባም፡፡ 

4. የመግአ ዲይሬክቶሬት ጄኔራሌ አንዴ ተጫራች በውይይቱ ሂዯት ያቀረበውን 

የመፌትሓ ሀሳብ ወይም ላልች ምስጥራዊነት ያሊቸውን መረጃዎች ከተጫራቹ 

ስምምነት ውጪ ሇላልች ተጫራቾች ማሳወቅ አይችሌም፡፡  

5. በውይይቱ ወቅት የመግአ ዲይሬክቶሬት ጄኔራሌ አሸናፉ ተጫራቹን የመምረጫ 

መስፇርቶችን በማስታወቂያ በመግሇጽ ወይም በመግሇጫ ሰነድች ሊይ በማካተት 

በመፌትሄነት የሚቀርቡ ሀሳቦችን ቁጥር ሇመቀነስ በተሇያዩ ዯረጃዎች በተከታታይ 

ስራ ሊይ የሚውለ ሥርዓቶችን ሉረጋ ይችሊሌ፡፡ የማስታወቂያው ጥሪ ወይም 

የመግሇጫው ሰነዴ እንዱህ ዓይነቱ ስርአት ተፇጻሚ እንዯሚሆን በግሌጽ 

ማመሌከት አሇበት፡፡ 
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6. የመግአ ዲይሬክቶሬት ጄኔራሌ ፌሊጎቱን የሚያሟሊውን የመፌትሄ ሀሳብ እስኪያገኝ 

ዴረስ ካስፇሇገም የቀረቡትን የመወዲዯሪያ ሀሳቦች ገምግሞ ካጠናቀቀ በኋሊም 

በዴርዴር ሊይ የተመሠረተውን ውይይት መቀጠሌ አሇበት፡፡ 

7. በዴርዴር ሊይ የተመሰረተው ውይይት ከተጠናቀቀ እና የመግአ ዲይሬክቶሬት 

ጄኔራሌ ውይይቱ መጠናቀቁን ሇተጫራቾች ከገሇፀ በኋሊ በውይይቱ የቀረበውን እና 

በግሌፅ የተመሇከተውን የመፌትሓ ሀሳብ መነሻ ያዯረገ የመጨረሻ የመጫረቻ 

ሰነዴ እንዱያቀርቡ ተጫራቾችን ይጋብዚሌ፡፡ እነዙህ የመወዲዯሪያ ሀሳቦች 

የሚያስፇሌገውን ዜርዜር ሁለ የያዘ እንዱሁም ሇፔሮጀክቱ አፇፃፀም አስፇሊጊ 

የሆኑ ነገሮችን ሁለ ያካተቱ ሉሆኑ ይገባሌ፡፡  

8. በመግአ ዲይሬክቶሬት ጄኔራሌ ጥያቄ አቅራቢነት የመወዲዯሪያ ሀሳብ 

መጠየቂያዎች ሉብራሩ፣ ሉረሩ እና በተጣራ መሌክ እንዱቀርቡ ሉዯረግ 

ይችሊሌ፡፡ ሆኖም እነዙህ ማብራሪያዎች፣ ዜርዜሮች ወይም ማጣሪያዎች ወይም 

ተጨማሪ መረጃዎች በመወዲዯሪያ ሀሳብ መጠየቂያው ሊይ መሰረታዊ የይት 

ሇውጥ የሚያስከትለ፣ ተወዲዲሪነትን የሚያዚቡ እና አዴልአዊ ውጤት ያሊቸው 

ሉሆኑ አይችለም፡፡ 

9. የመግአ ዲይሬክቶሬት ጄኔራሌ የቀረቡሇትን የመወዲዯሪያ ሀሳቦች በማስታወቂያ 

ጥሪ ወይም ገሊጭ ሰነዴ ሊይ በሠፇረው የመወዲዯሪያ መስፇርት መሰረት 

ሉመረምር እና ከፌተኛ ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ያሇውን የጨረታ ሰነዴ ሉመርጥ 

ይገባሌ፡፡ 

10. የመወዲዯሪያ ሀሳቡን ወይም የመወዲዯሪያ ሀሳብ መጠየቂያውን መሠረታዊ ይት 

የማይሇውጥ እና ተወዲዲሪነትን የማያዚንፌ ወይም አዴሌኦ የማይፇጥር እስከሆነ 

ዴረስ የመግአ ዲይሬክቶሬት ጄኔራሌ የሊቀ ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ያሇውን 

የመወዲዯሪያ ሀሳብ ያቀረበው ተጫራች በመወዲዯሪያ ሀሳቡ ሊይ የተገሇፁ አንዲንዴ 

ነጥቦችን እንዱያብራራ ወይም በሰነደ ሊይ የተመሇከቱ ግዳታዎችን እንዱያረጋግጥ 

ሉጠይቅ ይችሊሌ፡፡ 

11. የመግአ ዲይሬክቶሬት ጄኔራሌ በውዴዴር ሊይ በተመሰረተው ውይይት ሇሚሳተፈ 

ተጫራቾች የሚከፇሇውን ዋጋ ወይም የክፌያ ተመን ሉወስን ይችሊሌ፡፡  
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12. የመግአ ዲይሬክቶሬት ጄኔራሌ የጨረታውን አሸናፉ ከማሳወቁ እና የፔሮጀክት 

ስምምነቱን በአንቀፅ (29) ፣ (32) እና (34) መሰረት ከመፇረሙ በፉት የግምገማ 

ሪፕርት በማጋጀት ሇቦርደ አቅርቦ ማስፀዯቅ አሇበት፡፡ 

ምዕራፌ ስምንት 

ቀጥተኛ ዴርዴር 

39. ቀጥተኛ ዴርዴር የሚካሄዴባቸው ሁኔታዎች 

1. በቦርደ ሲፀዴቅ የመግአ ዲይሬክቶሬት ጄኔራሌ በሚከተለት ሁኔታዎች 

የመንግሥት እና የግሌ አጋርነት ቀጥተኛ ዴርዴር ማዴረግ ይችሊሌ፦ 

ሀ) የተፇጠረው አስቸኳይ ሁኔታ አስቀዴሞ በተዋዋዩ ባሇስሌጣን ሉታወቅ የሚችሌ 

ወይም በቸሌተኝነት ምክንያት የተፇጠረ ካሌሆነ በስተቀር አገሌግልቱን 

ማቅረብ በአስቸኳይ የሚያስፇሌግ እና ከአንቀጽ (20) እስከ (37) ዴረስ 

የተመሇከቱትን ሇመተግበር ጊዛ የማይሰጥ ሲሆን፤ 

ሇ) ፔሮጀክቱ ሇአጭር ጊዛ የሚቆይ እና የተገመተው የኢንቨስትመንት መጠን 

አግባብ ባሇው መመሪያ ከተመሇከተው መጠን የማይበሌጥ ከሆነ፤ 

ሏ) ፔሮጀክቱ ከአገር መከሊከሌ ወይም ዯህንነት ጋር ተያያዥ የመሠረተ-ሌማት 

አቅርቦት ሲሆን፤ 

መ) አገሌግልቱ የአዕምሮአዊ ንብረትን፣ የንግዴ ሚስጥሮችን ወይም ላልች 

በብቸኝነት የተያዘ መብቶችን ወይም በተወሰኑ ሰዎች ባሇቤትነት ወይም ይዝታ 

ስር ያለ ንብረቶችን የሚመሇከት ሲሆን እና የተፇሇገውን አገሌግልት ማግኘት 

የሚቻሇው ከአንዴ ምንጭ ብቻ ሲሆን፤ 

ሠ) የቅዴመ ብቃት ማረጋገጫ ወይም የመወዲዯሪያ ሀሳብ መጠየቂያ ጥሪ ቀርቦ 

ምንም አይነት የቅዴመ-ብቃት ማረጋገጫ ማመሌከቻ ወይም የመወዲዯሪያ ሀሳብ 

ያሌቀረበ እንዯሆነ ወይም ሁለም የመወዲዯሪያ ሀሳቦች የመወዲዯሪያ ሀሳብ 

በመጠየቂያው ማስታወቂያ የተመሇከቱ መመኛዎችን የማያሟለ ሲሆኑ እና 

የመግአ ዲይሬክቶሬት ጄኔራሌ አዱስ የቅዴመ ብቃት ማረጋገጫ ወይም 

የመወዲዯሪያ ሀሳብ መጠየቂያ ማስታወቂያ ቢወጣም ሇፔሮጀክቱ ተስማሚ 

የሚሆነውን ተጫራች በሚፇሇገው ጊዛ ውስጥ ማግኘት የማይቻሌ መሆኑን 

ሲያምን፤ 
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ረ) የመንግሥት እና የግሌ አጋርነት ፔሮጀክቱ የተወሰነ ዋጋ፣ የጊዛ ቆይታው፣ 

ወይም አግባብ ባሇው መመሪያ የሚወሰኑ ላልች ሁኔታዎች ከኢንደስትሪያሌ 

እና ከላሊ የኢንቨስትመንት ስራ ጋር ተያያዥ ከሆኑ እና አገሌግልቱ 

በኢንደስትሪ ወይም በኢንቨስትመንት ስራ በተሰማራው ባሇሀብት መከናወን 

ያሇበት ሲሆን፡፡ 

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) (ሏ) ከተመሇከተው የፔሮጀክት ስምምነት ውጪ 

የሆኑ የፔሮጀክት ስምምነቶችን በተመሇከተ የመግአ ዲይሬክቶሬት ጄኔራሌ 

ዴርዴር ሇመጀመር መጋጀቱን በማስታወቂያ ሉገሌጽ ይገባሌ፡፡ 

40. ቀጥተኛ የሆነ ዴርዴር የሚካሄዴበት ሥነ- ሥርዓት 

1. የመግአ ዲይሬክቶሬት ጄኔራሌ ፔሮጀክቱን ሇመፇፀም ብቃት አሊቸው ብል 

ከሚያምናቸው ቁጥራቸው አስፇሊጊ ነው ብል ከሚወስነው ተጫራቾች ጋር ሁለ 

ሁኔታው በሚፇቅዯው መሰረት ዴርዴሩን ያካሂዲሌ፡፡ የመግአ ዲይሬክቶሬት 

ጄኔራሌ አስፇሊጊ ነው ብል ካመነ የቅዴመ-ብቃት ማረጋገጫ ሉያካሂዴ ይችሊሌ፡፡ 

2. የመግአ ዲይሬክቶሬት ጄኔራሌ ፌሊጎቱንና መስፇርቱን የሚገሌፅ ሰነዴ እንዱሁም 

የፔሮጀክት ስምምነቱን ረቂቅ ማጋጀትና የመወዲዯሪያ ሀሳቦች የሚገመገሙበትን 

እና ዯረጃ የሚወጣበትን የግምገማ መስፇርት ማጋጀት አሇበት፡፡ ይህ ሰነዴ 

ሇተጫራቾች መገሇፅ አሇበት፡፡  

3. የመግአ ዲይሬክቶሬት ጄኔራሌ ዋጋን እና የክፌያ ዳን ጨምሮ በፔሮጀክቱ ሙለ 

ይት ሊይ በነፃነት ዴርዴር ሉያዯርግ ይገባሌ፡፡  

4. በዴርዴሩ ወቅት የመግአ ዲይሬክቶሬት ጄኔራሌ ሁለም ተጫራቾች በእኩሌነት 

የሚስተናገደበት ሁኔታ መኖሩን ማረጋገጥ አሇበት፡፡ በተሇይም የመግአ 

ዲይሬክቶሬት ጄኔራሌ ሇተወሰኑ ተጫራቾች ከላልቹ በተሻሇ ሁኔታ ጥቅም 

ሉያስገኝ በሚችሌ መሌኩ አዴሌኦ ባሇበት ሁኔታ መረጃ መስጠት የሇበትም፡፡ 

5. የመግአ ዲይሬክቶሬት ጄኔራሌ የግምገማ መስፇርቱን በመጠቀም በዴርዴሩ 

ተሳታፉ የሆኑ ተጫራቾችን ቁጥር ሇመቀነስ እንዱችሌ ዴርዴሩ ዯረጃ በዯረጃ 

እንዱካሄዴ ሉወስን ይችሊሌ፡፡ ይህ አካሄዴ የተመረጠ ከሆነ ሇተጫራቾች 

የሚቀርበው የጨረታው ዜርዜር መግሇጫ ይህንኑ አማራጭ ማመሌከት አሇበት፡፡ 
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6. የመግአ ዲይሬክቶሬት ጄኔራሌ የጨረታውን አሸናፉ ከማሳወቁ እና የፔሮጀክት 

ስምምነቱን በአንቀጽ 29፣ 32 እና 34 መሰረት ከመፇጸሙ በፉት የግምገማ 

ሪፕርት በማጋጀት ከቦርደ ፇቃዴ ማግኘት አሇበት፡፡ 

ምዕራፌ ጠኝ 

በራስ ተነሳሽነት የሚቀርብ የፔሮጀክት ሀሳብ 

41. በራስ ተነሳሽነት የሚቀርብ የፔሮጀክት ሀሳብ ተቀባይነት የሚያገኝበት ሁኔታ 

የመግአ ዲይሬክቶሬት ጄኔራሌ ከተዋዋዩ ባሇስሌጣን ጋር በመመካከር በራስ 

ተነሳሽነት የሚቀርብን የተሇየ የፔሮጀክት ሀሳብ ሇመመርመር እና ሇመቀበሌ 

ይችሊሌ፤ ሆኖም የፔሮጀክቱ ሀሳብ ሇጥናት ወይም ሇትግበራ በቦርደ ተቀባይነት ካገኘ 

የመንግሥትና የግሌ አጋርነት ፔሮጀክት ጋር ግንኙነት ያሇው መሆን የሇበትም። 

42. በራስ ተነሳሽነት የቀረበ የፔሮጀክት ሃሳብ 

1. የመግአ ዲይሬክቶሬት ጄኔራሌ በራስ ተነሳሽነት የተጋጀ የፔሮጀክት ሰነዴ 

ሲዯርሰው የቅዴመ-ምርመራ ካካሄዯ በኋሊ አቅራቢው ያጋጀው ፔሮጀክት ሇሔዜብ 

ጥቅም የሚያስገኝ ስሇመሆን አሇመሆኑ ሇአቅራቢው መግሇፅ አሇበት፡፡  

2. ፔሮጀክቱ ሔዜባዊ ጠቀሜታ ይኖረዋሌ ተብል ሲታመን የመግአ ዲይሬክቶሬት 

ጄኔራሌ የአቅራቢውን ብቃት፣ ፔሮጀክቱ በቴክኒክ እና በኢኮኖሚ ረገዴ አዋጭ 

መሆኑን እና የመግአ ዲይሬክቶሬት ጄኔራሌ ሉቀበሇው በሚችሇው ሁኔታ ስኬታማ 

በሆነ ሁኔታ ፔሮጀክቱ ተፇጻሚ መሆን የሚችሌ መሆን አሇመሆኑን በሚገባ 

መመርመር እንዱችሌ አቅራቢው በራስ ተነሳሽነት ያቀረበውን የፔሮጀክት ሀሳብ 

የሚመሇከት ተጨማሪ መረጃ እንዱያቀርብ ሉጠይቀው ይችሊሌ፡፡ 

3. የመግአ አዲይሬክቶሬት ጄኔራሌ በራስ ተነሳሽነት የቀረበውን የፔሮጀክት ሀሳብ 

ሲመረምር ከሰነደ የሚመነጨውን ወይም በሰነደ የተጠቀሰውን የአዕምሮአዊ ንብረት፣ 

የንግዴ ሚስጥር እና ላልች ተያያዥነት ያሊቸውን የብቸኝነት መብቶች ማክበር 

አሇበት፡፡  

43. በራስ ተነሳሽነት የቀረበ የፔሮጀክት ሀሳብ የሚታይበት ሥርዓት 

1. የመግአ ዲይሬክቶሬት ጄኔራሌ በአንቀፅ 42 (2) የተመሇከተውን ሰነዴ ከተረከበ 

በኋሊ በራስ ተነሳሽነት የቀረበውን ፔሮጀክት የሚቀበሌ ስሇመሆን አሇመሆኑ ውሳኔ 

መስጠት አሇበት፡፡ 
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2. በራስ ተነሳሽነት የቀረበው የፔሮጀክት ሀሳብ በመግአ ዲይሬክቶሬት ጄኔራሌ 

ተቀባይነትን ካገኘ ጨረታ ከመውጣቱ በፉት የአዋጭነት ጥናት በተዋዋዩ 

ባሇስሌጣን ተጋጅቶ ቦርደ እንዱያጸዴቀው ይቀርባሌ፡፡ 

3. በራስ ተነሳሽነት የቀረበውን የፔሮጀክት ሀሳብ የሚያስፇጽመው አሸናፉ 

የሚመረጠው በዙህ አዋጅ ከምዕራፌ 5 እስከ 7 ዴረስ በተመሇከተው አኳኋን 

ውዴዴር ከተካሄዯ በኋሊ በሚወሰን ምርጫ ወይም በአንቀጽ (39) የተመሇከተውን 

መስፇርት የሚያሟሊ ከሆነ በቀጥታ በሚዯረግ ዴርዴር ይሆናሌ፡፡  

4. በራስ ተነሳሽነት የፔሮጀክት ሃሳብ ያቀረበው ሰው በቀረበው ሀሳብ መነሻ በሚዯረግ 

በማንኛውም የጨረታ ውዴዴር ሊይ እንዱሳተፌ መጋበዜ አሇበት፡፡ የመግአ 

ዲይሬክቶሬት ጄኔራሌ የጨረታ ግምገማ በሚያካሂዴበት ወቅት የፔሮጀክት ሀሳብ 

አቅራቢው በቴክኒክ ወይም/እና በፊይናንስ ግምገማ ተጨማሪ ነጥብ እንዱሰጠው 

ወይም በጨረታው አሸናፉ የማይሆን ከሆነ ሊቀረበው ጥናት በገንብ ካሳ 

እንዱከፇሇው ሉወስን ይችሊሌ፡፡ የሚሰጠው ተጨማሪ ነጥብ  ወይም የካሣ ክፌያ 

መጠን በዙህ አንቀፅ ንዐስ አንቀጽ (፩) በተመሇከተው መሰረት የፔሮጀክቱ ሀሳብ  

ተቀባይነት ሲያገኝ ስምምነት ሉዯረግበት ይገባሌ፡፡ የፔሮጀክት ሀሳብ አቅራቢው 

ማንነት፣ ተጨማሪ ነጥብ የሚሰጥበት ሁኔታ እና  የሚከፇሇው  የካሳ መጠን 

በጨረታ ሰነዴ ሊይ መገሇፅ አሇበት፡፡ 

ምዕራፌ አሥር 

የመንግሥትና የግሌ አጋርነት ስምምነት ይትና አተገባበር 

44. የፔሮጀክት ኩባንያው አመሠራረት 

1. የመግአ ዲይሬክቶሬት ጄኔራሌ የጨረታ አሸናፉው ብቸኛ አሊማው የመንግሥትና 

የግሌ አጋርነት ስምምነቱንና ላልች የፔሮጀክቱን ስምምነቶች መተግበርና 

ማስፇፀም የሆነ በኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ውስጥ የሚመሰረት 

ኩባንያ እንዱያቋቁም ማዴረግ አሇበት፡፡  

2. የመንግሥትና የግሌ አጋርነት ስምምነት የሚከተለትን ሉያካትት ይችሊሌ፦ 

ሀ) የፔሮጀክት ኩባንያው ሉኖረው የሚገባውን የአክሲዮን ካፑታሌ መጠን፤ 

ሇ) በፔሮጀክት ኩባንያው የመተዲዯሪያ ዯንብ፣ የባሇአክስዮኖች ስምምነት እና 

ላልች ተመሳሳይ ስምምነቶች ሊይ የሚዯረግ ማሻሻያ መጽዯቅ እንዲሇበት፤ እና 
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ሏ) በዙህ አንቀጽ በንዐስ አንቀጽ (3) የተዯነገገውን ጨምሮ የፔሮጀክት ኩባንያውን 

አክሲዮን እና ላሊ የባሇቤትነት ጥቅም ሇሶስተኛ ወገን ማስተሊሇፌ ሊይ ገዯብ 

ማዴረግን፡፡ 

3. ተዋዋዩ ባሇስሌጣን በፔሮጀክት ኩባንያው ወይም የኩባንያውን አክሲዮኖች 

በባሇቤትነት በሚይዜ ኩባንያ ውስጥ የአነስተኛ አክሲዮን ባሇቤት ሉሆን ይችሊሌ፡፡ 

4. በመንግሥትና በግሌ አጋርነት ስምምነት ውስጥ በላሊ ሁኔታ ካሌተመሇከተ 

በስተቀር፣ አክሲዮንን ጨምሮ ማንኛውም በፔሮጀክት ኩባንያው ውስጥ በውሳኔ 

አሰጣጥ ረገዴ ባሇው ከፌተኛ ዴርሻ ሊይ ሇውጥ የሚያስከትሌ የባሇቤትነትን ጥቅም 

ማስተሊሇፌ ተግባር ከመፇጸሙ በፉት ከተዋዋዩ ባሇስሌጣን ፌቃዴ ሉገኝ ይገባሌ፡፡ 

የመንግስትና የግሌ አጋርነት ስምምነት የባሇስሌጣኑ ፇቃዴ ሉገኝ የሚችሌበትን 

ሁኔታ ሉወስን ይችሊሌ፡፡ 

45. የመንግሥትና የግሌ አጋርነት የሚቆይበት የጊዛ ገዯብ 

የመንግሥትና የግሌ አጋርነት የሚቆይበት የጊዛ ገዯብ በፔሮጀክቱ ስምምነት ውስጥ 

ይወሰናሌ፡፡ 

46. ዋጋ 

1. የግሌ ባሇሀብቱ በሚከተሇው አኳኋን የገንብ ጥቅም ሉያገኝ ይችሊሌ፦ 

ሀ) የዙህ አንቀጽ ፉዯሌ ተራ (ሇ) ዴንጋጌ እንዯተጠበቀ ሆኖ፣ በተዋዋይ ባሇስሌጣን 

ወይም በተዋዋዩ ባሇስሌጣን ስም የሚከፇሌ ገንብ፤ 

ሇ) ተጠቃሚዎች ወይም ሸማቾች ሇሚያገኙት አገሌግልት ከሚከፌለት ታሪፌና 

ክፌያ፣ እና/ወይም 

ሏ) በዙህ አንቀጽ የተጠቀሰው ክፌያ እና የአገሌግልት ታሪፌ በጣምራ፡፡ 

2. የግሌ ባሇሀብቱ በመገሌገያ ስፌራዎች ሇመጠቀም እና የሚሰጣቸውን አገሌግልቶች 

ሇማግኘት በፔሮጀክት ስምምነት በተመሇከተው መሠረት ታሪፌ ወይም ክፌያን 

የመወሰን፣ የመቀበሌ ወይም የመሰብሰብ መብት አሇው፡፡ የፔሮጀክቱ ስምምነት 

ከዙህም በተጨማሪ የታሪፌ ወይም የክፌያ አወሳሰንና የማስተካከያ ዳዎችን 

ቀመር ሉይዜ ይችሊሌ፡ : 

3. በመገሌገያ ስፌራዎች ሇመጠቀም ወይም አገሌግልት ሇማግኘት የሚጠየቀው ክፌያ 

የግሌ ባሇሀብቱን የፊይናንስ አቋም የሚያስጠብቅ፣ ካፑታሌን መሳብ የሚያስችሌ፣ 

ስራውን በተቀሊጠፇ አኳኋን ማካሄዴ የሚያስችሌ እና የሚቀበሇውን ስጋት ማካካስ 
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የሚያስችሌ መሆኑ እንዯተጠበቀ ሆኖ የአገሌግልት ተቀባዩን የመክፇሌ አቅም 

ያገናበ እና ተዋዋዩ ባሇስሌጣን እና ተጠቃሚው ሇሚከፌለት ገንብ ተመጣጣኙን 

ዋጋ የሚያስገኝ መሆን አሇበት፡፡ 

47. ከመንግሥት የሚዯረግ ዴጋፌ  

1. በበቂ ምክንያት የተዯገፇና ሇገንብ ተመጣጣኙን ዋጋ ሇማስገኘት አስፇሊጊ 

በመሆኑ ምክንያት አግባብ ባሇው የመንግሥት አካሌ ሲፇቀዴ የመግአ 

ዲይሬክቶሬት ጄኔራሌ ወይም/እና ሚኒስቴሩ የፔሮጀክቱን ቀጣይነት እና/ወይም 

የፊይናንስ አዋጭነቱን ሇማረጋገጥ ሲባሌ ሇግሌ ባሇሀብቱ የኢኮኖሚ ዴጋፌ 

ሉያዯርጉ እና የገቢ ዋስትና ሉሰጡ ይችሊለ፡፡ 

2. በዙህ አንቀጽ መሠረት የሚዯረገው ዴጋፌ በመወዲዯሪያ ሀሳብ መጠየቂያው ሰነዴ 

ውስጥ ሉመሇከት እና በአንቀጽ (9) እና (18) መሠረት በቦርደ ሉዯገፌ ይገባሌ፡፡ 

3. የኢኮኖሚ ዴጋፈ ከዙህ ከታች በተረሩት ብቻ ሳይወሰን የሚከተለትን 

ሉያጠቃሌሌ ይችሊሌ፦ 

ሀ) በመገሌገያ ስፌራዎች ሇመጠቀም ወይም አገሌግልት ሇማግኘት የግሌ ባሇሀብቱ 

ከሚቀበሇው ታሪፌና ክፌያ በተጨማሪ ወይም በምትክነት የሚዯረግ ቀጥተኛ 

ክፌያ፣ የዙህ ዓይነቱ ዴጋፌ የመገሌገያ ስፌራዎችን ወይም አገሌግልቱን 

ሇተጠቃሚዎች ዜግጁ በማዴረግ ብቻ የሚፇጸም ክፌያ፣ የገንብ ዴጋፌ፣ 

የካፑታሌ ዴጋፌ፣ ሇዜቅተኛው የተገሌጋይ ቁጥር እና ገቢ ዋስትና መስጠት እና 

በዜቅተኛ ዯረጃ ጥቅም ሊይ ሉውሌ ሇሚችሇው መጠን ወይም በተጋጀው አቅም 

ያህሌ ክፌያ መፇጸም እና ሇግዢው ዋስትና መስጠት፤ 

ሇ) ሀብትን ማስተሊሇፌ እና በመሬት የመጠቀም መብት መስጠትን ጨምሮ 

 በዓይነት የሚዯረግ መዋጮ፤  

ሏ) የክፌያ ዋስትና፣ የዋስትና ሠነድች፣ ግዳታ የመግቢያ ሰነዴ ወይም 

አስገዲጅነት ያሇው የመግባቢያ ዯብዲቤ፤ እና  

መ) ተዋዋይ ባሇስሌጣን በፔሮጀክት ስምምነቶች የገባውን ግዳታ የሚፇፅም 

ሇመሆኑ ዋስትና መስጠት፡: 

4. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 3 መሠረት የሚሰጠው ዴጋፌ በመግአ ስምምነት 

ውስጥ መመሌከት አሇበት፡፡ 

48. የንብረት ባሇቤትነት 
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አግባብነት ባሊቸው ህጎች የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ፣ የፔሮጀክቱ ስምምነት 

የትኞቹ ሀብቶች የመንግሥት ሀብት እንዯሆኑ እና እንዯማይሆኑ እንዱሁም የትኞቹ 

ሀብቶች የግሌ ባሇሀብቱ ሀብቶች እንዯሆኑ እና እንዯሚሆኑ በግሌጽ ማሳየት አሇበት፡፡ 

49. ፔሮጀክቱ ከሚገኝበት ቦታ ጋር የተያያን መብት ስሇማግኘት 

1. ተዋዋዩ ባሇስሌጣን ወይም አግባብነት ያሇው ላሊ መንግሥታዊ ተቋም በሔግ እና 

በመንግሥትና በግሌ አጋርነት ስምምነቱ መሠረት የግሌ ባሇሀብቱ ፔሮጀክቱን 

ሇማስፇፀም የሚያስፇሌጉትን የፔሮጀክት ቦታና የይዝታ መብቶችን እንዱያገኝ 

መርዲት ይኖርባቸዋሌ፡፡ 

2. ፔሮጀክቱን ሇማስፇፀም የሚያስፇሌግ መሬት አስገዲጅ በሆነ ሁኔታ የመውሰዴ 

ተግባር መከናወን ያሇበት አግባብ ባሊቸው የንብረት መውረስ ሔጎች መሠረት 

ነው፡፡ 

3. የግሌ ባሇሀብቱ የመሬቱ ባሇይዝታ በመሆን ፔሮጀክቱን ሇማስፇፀም ሉጠቀምበት 

ይችሊሌ፡፡ ከመሬት ሥርዓትና አጠቃቀም ጋር የተያያዘ እንዱሁም የጨረታ 

ስርዓትን የሚመሇከቱ ገዯቦች በፔሮጀክቱ ይዝታ ስር ባሇ መሬት ሊይ ተፇፃሚ 

አይሆኑም፡፡ 

4. የግሌ ባሇሀብቱ ከገንብ ተቋማት ብዴር ሇማግኘት ይረዲው ንዴ በፔሮጀክቱ 

ባሇቤትነት ስር ያሇውን የማይንቀሳቀስ ንብረት በመያዣነት መስጠትይችሊሌ፡፡ 

50. የመሠረተ-ሌማት ሥራዎችን ስሇማካሄዴ 

1. የሚከተለትን ማረጋገጥ እንዱቻሌ የፔሮጀክት ስምምነቱ እንዯአስፇሊጊነቱ የግሌ 

ባሇሀብቱ የሚኖሩበትን ግዳታዎች መርር አሇበት፦ 

ሀ) ሇአገሌግልቱ ያሇውን ፌሊጎት ማሟሊት በሚያስችሌ መጠን የአገሌግልት 

አቅርቦትን ሇማሻሻሌ፤ 

ሇ) የአገሌግልቱን ቀጣይነትሇማረጋገጥ፤ 

ሏ) አገሌግልቱ ሇሁለም ተጠቃሚዎች በተመሳሳይ ሁኔታ የሚቀርብ መሆኑን 

ማረጋገጥ፤ እና 

መ) ላልች አገሌግልት አቅራቢዎች ከአዴሌኦ በነፃ መሌኩ በግሌ ባሇሀብቱ 

የሚተዲዯሩ የሔዜብ መሰረተ-ሌማቶች የመጠቀም መብታቸውን ሇማረጋገጥ፤ 
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2. በተዋዋይ ባሇስሌጣን ወይም በላሊ ስሌጣን በተሠጠው መንግሥታዊ ተቋም ፇቃዴ 

የግሌ ባሇሀብቱ የመገሌገያ ስፌራዎችን ሇማስተዲዯር የሚያስችለ ዯንቦችን 

ሇማውጣትና ስራ ሊይ ሇማዋሌ ይችሊሌ፡፡ 

51. የሥራ አፇፃፀም ዋስትና 

1. የመንግሥትና የግሌ አጋርነት ስምምነት የግሌ ባሇሀብቱ በስምምነቱ በሚገባው 

ግዳታ መሠረት የሚፇጽም ሇመሆኑ ማረጋገጫ ሇማግኘት ሉያቀርብ የሚገባውን 

ዋስትና ዓይነትና መጠን ሉወስን ይችሊሌ፡: 

2. የዙህ ዓይነቱን የሥራ አፇፃፀም ዋስትና ማቅረብ አስፇሊጊ ሆኖ ሲገኝ፣ 

የመንግሥትና የግሌ አጋርነት ስምምነት፦ 

ሀ) ዋስትናውን ሉሰጥ የሚባውን ተቋም፣ የዋስትናውን ባህርይ፣ ቅርጽ፣ መጠንና 

ላልች የዋስትናውን ዋና ዋና የውሌ ቃልችና ሁኔታዎች፣ እና 

ሇ) የዋስትናውን የገንብ መጠን፣ እንዯሁኔታው ዋስትናው የሚቀርብበትን ወይም 

የሚወረስበትን አኳኋን በዜርዜር የሚገሌጽ መሆን አሇበት፡፡ 

52. በመያዣ ሊይ ያሇ ጥቅም 

1. በፔሮጀክት ስምምነቱ የተቀመጡ ገዯቦች እንዯተጠበቁ ሆነው የግሌ ባሇሀብቱ 

ከፔሮጀክቱ መሠረተ-ሌማት በተጨማሪ የሚከተለትን ጨምሮ ማንኛውንም 

ሀብቱን፣ መብቱን ወይም ጥቅሙን የፊይናንስ ፌሊጎቱን ሇማሟሊት በመያዣነት 

ሇመስጠት ይችሊሌ፦ 

ሀ) የግሌ ባሇሀብቱ የሚንቀሳቅሱ ወይም የማይንቀሳቀሱ ንብረቶችን ወይም 

በፔሮጀክቱ ሀብቶች ውስጥ ያሇውን ጥቅም ማስያዜ፤ 

ሇ)  የግሌ ባሇሀብቱ ሇሚያቀርባቸው መገሌገያዎች ወይም ሇሚሰጣቸው አገሌግልት 

ከተሰበሰበው ወይም ከሚሰበሰበው ክፌያ የሚገኘውን ገቢ ማስያዜ። 

2. የግሌ ባሇሀብቱ ባሇአክሲዮኖች ያሊቸውን አክሲዮን በመያዣነት መስጠት ወይም 

ማናቸውንም ዓይነት የመያዣ መብት ሉፇጥሩበት ይችሊለ፡፡ 

3. በዋስትና ሉሰጥ እንዯማይችሌ በሔግ የተከሇከሇ የሔዜብ ንብረት ወይም ሇሔዜብ 

አገሌግልት ሇመስጠት የሚውሌ ንብረት፣ ሀብት ወይም መብት በዙህ አንቀጽ 

በንዐስ አንቀጽ(፩) መሠረት በዋስትና ሉሠጥ አይችሌም፡፡ 

53. የፊይናንስ ሪፕርትና ኦዱት 
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1. የፔሮጀክት ኩባንያው ከፔሮጀክቱ ጋር በተያያ ተገቢ የሆኑ የሂሳብ መዚግብትና 

መረጃዎችን መያዜ እንዱሁም እነዙህን መዚግብትና መረጃዎች ሇተዋዋይ 

ባሇስሌጣን ምርመራ ክፌት ማዴረግ አሇበት፡፡ 

2. የፔሮጀክት ኩባንያው ኦዱት የተዯረገውን የሂሳብ መዜገብ እና ተዋዋይ ባሇስሌጣን 

በሚያቀርበው ጥያቄ ላሊ ማንኛውንም መረጃ፣ የፊይናንስ አመቱ ባሇቀ በስዴስት 

ወር ውስጥ ማቅረብ አሇበት፡፡ 

54. የፔሮጀክቱን ስምምነት ስሇማስተሊሇፌ 

1. በዙህ አዋጅ በአንቀጽ (52) እና (57) ከተገሇፀው በስተቀር የግሌ ባሇሀብቱ 

ከፔሮጀክቱ ስምምነት የሚመነጩ መብቶችንም ሆነ ግዳታውን ከተዋዋይ 

ባሇስሌጣን ፇቃዴ ውጭ ሇላሊ ሦስተኛ ወገን ማስተሊሇፌ አይችሌም፡፡ 

2. የፔሮጀክቱ ስምምነት ተዋዋዩ ባሇስሌጣን ፇቃደን እንዱሰጥ የሚያስፇሌጉ ቅዴመ 

ሁኔታዎችን መያዜ አሇበት፡፡ መብትና ግዳታው የሚተሊሇፌሇት አዱሱ የግሌ 

ባሇሀብት መብቱን አስተሊሊፉው ባሇሀብት የገባቸውን ግዳታዎች መቀበለን እና 

ሇፔሮጀክቱ አስፇሊጊ የሆነው የቴክኒክና የፊይናንስ ብቃትን ጨምሮ ሁለንም 

መሥፇርቶች የሚያሟሊ መሆን አሇበት፡፡ 

55. በሔግ ሇውጥ ምክንያት ስሇሚከፇሌ ካሳ 

መሠረተ ሌማቱን ወይም አገሌግልቱን የሚያስተዲዴሩ ሔጎች በመቀየራቸው 

ምክንያት የግሌ ባሇሀብቱ ግዳታውን ሇመወጣት የሚያወጣው ወጪ በከፌተኛ ሁኔታ 

በመጨመሩ ወይም በመቀነሱ ወይም የግሌ ባሇሀብቱ ከሥራው ጋር ተያይዝ ያገኘው 

ገቢ ከተገመተው ገቢ ጋር ሲነፃፀር በከፌተኛ ሁኔታ በመጨመሩ ወይም በመቀነሱ 

ምክንያት የግሌ ባሇሀብቱ ወይም ተዋዋዩ ባሇስሌጣን ካሣ የሚያገኙበት ሁኔታ 

በፔሮጀክት ስምምነቱ ውስጥ በግሌጽ መመሌከት አሇበት። 

56. የመሠረተ-ሌማት ፔሮጀክትን ስሇመረከብ 

1. በመንግሥትና በግሌ አጋርነት ስምምነት በተመሇከተው መሰረት የግሌ ባሇሀብቱ 

ግዳታውን በአግባቡ መወጣት ሳይችሌ ሲቀር ወይም በተወሰነ ጊዛ ውስጥ 

ችግሮቹን ማስተካከሌ ሳይችሌ ሲቀር ፔሮጀክቱ ውጤታማ እንዱሆንና ያሌተቋረጠ 

አገሌግልት እንዱሰጥ ሇማዴረግ ሲባሌ ተዋዋዩ ባሇስሌጣን ፔሮጀክቱን ሇተወሰነ 

ጊዛ ተረክቦ ሉያስተዲዴር ይችሊሌ፡፡ 
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2. ተዋዋዩ ባሇስሌጣን በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት ፔሮጀክቱን 

ሇመረከብ በመረጠ ጊዛ፦ 

ሀ) ፔሮጀክቱ የገባቸውን ግዳታዎች መወጣት እንዱችሌ በመያዣነት የተሰጡ 

ማንኛውንም ገቢዎች መሰብሰብና ሇተገቡ ግዳታዎች ክፌያ እንዱውሌ 

ማዴረግ፤ 

ሇ) የፔሮጀክቱን የሌማት ስራዎች ማስቀጠሌ፣ የአገሌግልት ክፌያዎችን መጣሌ 

እንዱሁም ቀዯም ሲሌ የነበሩ የአገሌግልት ስምምነቶችን መወጣት፣ 

ሏ) ሇፔሮጀክቱ ግንባታ፣ ጥገና ወይም አስተዲዯር የመወዲዯሪያ ሀሳቦችን መጠየቅ፣ 

ይችሊሌ፡፡ 

57. የግሌ ባሇሀብቱን ስሇመተካት 

የግሌ ባሇሀብቱ የፔሮጀክት ስምምነቱን ከጣሰ ወይም ስምምነቱን ማቋረጥ የሚያስችለ 

ላልች ሁኔታዎች ሲያጋጥሙ ወይም ተመሳሳይ ሁኔታዎች ሲከሰቱ ተዋዋዩ 

ባሇስሌጣን ሇፔሮጀክቱ መሰረተ-ሌማት እና ሇግሌ ባሇሀብቱ ብዴር ከሰጡ የፊይናንስ 

ተቋማት ጋር የግሌ ባሇሃብቱን በላሊ አዱስ ዴርጅት ወይም ሰው ሇመተካት ሉስማማ 

ይችሊሌ፡፡  

58. የፔሮጀክት ስምምነት ስሇማቋረጥ 

በዙህ አዋጅ መሠረት የሚወጣው መመሪያ የፔሮጀክቱ ስምምነት ሉቋረጥ 

የሚችሌባቸውን ምክንያቶች ሉረዜር ይችሊሌ፡፡ 

59. ፔሮጀክቱ ስምምነት በተቋረጠ ጊዛ ስሇሚከፇሌ ካሣ 

የፔሮጀክቱ ስምምነት በሚቋረጥበት ጊዛ ካሣ ሉከፇሇው የሚገባ ወገን በምን መሌኩ 

መካስ እንዲሇበት የፔሮጀክት ስምምነቱ ማመሌከት አሇበት፣ አስፇሊጊ በሆነ ጊዛም 

ስምምነቱ በፔሮጀክት ስምምነቱ መሰረት ሇተሰሩ ስራዎች ፌትሀዊ የሆነ ዋጋ፣ 

ያሌተከፇሇ ቀሪ ዕዲ፣ በተዋዋይ ወገኖች ሇወጡ ወጪዎች ወይም ከሁሇቱ በአንደ 

ወገን ሊይ ሇዯረሱ ኪሣራዎች፣ እንዯአስፇሊጊነቱም የታጣ ትርፌ በካሣ መሌክ 

የሚከፇሌበትን ሁኔታ ሇማካተት ይችሊሌ፡፡  

60. ገዥ ሔግ 

የፔሮጀክቱ ስምምነት በኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሔግ ይገዚሌ፡፡ 

61. በተዋዋዩ ባሇስሌጣን እና በግሌ ባሇሀብቱ መካከሌ ስሇሚፇጠር አሇመግባባት 
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1. ማንኛውም በተዋዋይ ባሇስሌጣንና በግሌ ባሇሀብቱ መካከሌ የሚነሳ ያሇመግባባት፣ 

ተዋዋዮቹ በፔሮጀክቱ ስምምነት ሊይ በተስማሙበት የግጭት መፌቻ ዳ መሰረት 

መፌትሓ ማግኘት አሇበት፡፡  

2. በስራ ሊይ ባለ ሔጎች በተቃራኒ የተዯነገገ ቢኖርም የፔሮጀክቱ ስምምነት 

አሇመግባባቶች በግሌግሌ ወይም በአማራጭ የግጭት መፌቻ ዳ እንዱፇቱ 

ሉወስን ይችሊሌ፡፡ 

62. ዯንበኞችን ወይም የመሠረተ-ሌማት ተጠቃሚዎችን የሚመሇከት አሇመግባባት 

የግሌ ባሇሀብቱ ሇኅብረተሰቡ አገሌግልት የሚሰጥ ወይም ሇሔዜብ የሚቀርቡ 

የመሠረተ-ሌማት አውታሮችን የሚያስተዲዴር ከሆነ፣ ተዋዋዩ ባሇስሌጣን የግሌ 

ባሇሀብቱ ከዯንበኞች ሇሚቀርቡ ቅሬታዎች ቀሊሌና ውጤታማ የሆነ የቅሬታ 

ማስተናገጃ ዳ እንዱተገብር ሉጠይቅ ይችሊሌ፡፡ 

63. ላልች አሇመግባባቶች 

1. የግሌ ባሇሀብቱ እና ባሇአክሲዮኖች በመካከሊቸው ሇሚነሳው አሇመግባባት 

ማንኛውንም የግጭት መፌቻ ዳ መምረጥ ይችሊለ፡፡ 

2. የግሌ ባሇሀብቱ ከአበዲሪዎቹ፣ ከሥራ ተቋራጮቹ፣ ከአቅራቢዎቹ እና ከላልች 

የሥራ አጋሮቹ ጋር የሚያጋጥሙትን አሇመግባባቾች ሇመፌታት የፇሇገውን 

የግጭት መፌቻ ዳ የመምረጥ ነፃነት አሇው፡፡ 

ምዕራፌ አስራ አንዴ 

ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች 

64. አቤቱታዎች 

በኢትዮጵያ ፋዯራሌ መንግሥት የግዥና የንብረት አስተዲዯር አዋጅ የተዯነገገው 

የአቤቱታ ማቅረቢያ እና የውሣኔ አሰጣጥ ዳ እንዯሁኔታው ማስተካከያ ታክልበት 

ሇዙህ አዋጅ ተፇፃሚ ይሆናሌ፡፡ በዙህ አዋጅ መሰረት የሚወጣው መመሪያ እነዙህን 

ዴንጋጌዎች ሇመንግሥትና ሇግሌ አጋርነት ተስማሚ በሚሆኑበት አኳኋን ማጣጣም 

ይችሊሌ፡፡ 

65. ዯንብና መመሪያ የማውጣት ሥሌጣን 

1. የሚኒስትሮች ምክር ቤት ይህን አዋጅ ሇማስፇጸም ዯንብ ሉያወጣ ይችሊሌ፡፡ 
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2. ሚኒስቴሩ የዙህን አዋጅ ዓሊማዎች ከግብ ሇማዴረስ እና በዙህ አንቀጽ ንዐስ 

አንቀጽ (1) መሠረት የወጡትን ዯንቦች ሇማስፇፀም የሚረደ መመሪያዎችን 

ያወጣሌ፡፡  

66. የተሻሩና ተፇፃሚ የማይሆኑ ሔጏች 

1. በዙህ አዋጅ ከተመሇከቱት ውስን ዴንጋጌዎች በስተቀር፣ የኢትዮጵያ ፋዯራሌ 

መንግሥት የግዥና የንብረት አስተዲዯር አዋጅ ዴንጋጌዎች በመንግሥትና በግሌ 

አጋርነት ሊይ ተፇፃሚነት የሊቸውም፡፡ 

2. ይህን አዋጅ የሚቃረን ማንኛውም ሔግ፣ ዯንብ፣ መመሪያ ወይም የአሠራር ሌምዴ 

በዙህ አዋጅ በተሸፇኑ ጉዲዮች ሊይ ተፇፃሚነት አይኖረውም፡፡ 

67. የመሸጋገሪያ ዴንጋጌዎች 

ይህ አዋጅ ከመፅናቱ በፉት በተፇረሙ ወይም በዴርዴር ሊይ ባለ የመንግሥትና 

የግሌ አጋርነት ስምምነቶች ሊይ የዙህ አዋጅ ዴንጋጌዎች ተፇፃሚነት 

አይኖራቸውም፡፡ 

68. አዋጁ የሚፀናበት ጊዛ 

ይህ አዋጅ በፋዯራሌ ነጋሪት ጋዛጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናሌ፡፡ 

አዱስ አበባ የካቲት 15 ቀን 2010ዓ.ም. 

ድ/ር ሙሊቱ ተሾመ 

የኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ፔሬዙዲንት 
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አዋጅ ቁጥር 1210/2020 ዓ.ም 

የፋዯራሌ መንግስት ፔሮጀክቶች አስተዲዯር እና አመራር ሥርዓትን ሇመዯንገግ  የወጣ 

አዋጅ 

ፔሮጀክቶችን ውጤታማ በሆነ መንገዴ ተግባራዊ በማዴረግ  የሀገሪቱን ማህበራዊ እና 

ኢኮኖሚያዊ  ሌማት እንዱያፊጥኑ ማዴረግ  አስፇሊጊ ሆኖ በመገኘቱ፤ 

ፔሮጀክቶች የሚመሩበትን የአሰራር ሥርዓት በህግ መርጋት  አስፇሊጊ ሆኖ በመገኘቱ፤   

የኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ የፋዯራሌ መንግስት የፔሮጀክቶች አስተዲዯር 

እና አመራር  መሰረታዊ ፅንሰ ሀሳቦችን፣ መርሆዎችን፣ ሂዯቶች እና በሂዯቶች ውስጥ  

የተሇያዩ  የመንግስት   አስፇጻሚ አካሊት ያሊቸውን ሥሌጣንና ኃሊፉነት በህግ መወሰን 

አስፇሊጊ ሆኖ በመገኘቱ፤ 

በኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ህገመንግስት አንቀፅ 55 (1) መሰረት 

የሚከተሇው ታውጇሌ፡፡  

ክፌሌ አንዴ 

ጠቅሊሊ 

1. አጭር ርዕስ  

ይህ አዋጅ “የፋዯራሌ መንግስት ፔሮጀክቶች አስተዲዯር እና አመራር ሥርዓት አዋጅ ቁጥር 

1210/2020” ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡ 

2. ትርጓሜ    

የቃለ አግባብ ላሊ ትርጉም የሚያሰጠው ካሌሆነ በስተቀር በዙህ አዋጅ  ውስጥ፡-  

1. "ፔሮጀክቶች" ማሇት በፋዯራሌ መንግስት ቋሚ ሀብትን ሇማፌራት ወይም ሇማሻሻሌ፣ 

የሀገሪቱን ኢኮኖሚ ሇማሳዯግ፣ የገበያ ክፌተቶችን ሇመሙሊት እና የቀጣዩን ትውሌዴ 

ፌትሀዊ ተጠቃሚነትን ሇማረጋገጥ በተወሰነ ሀብት፤ ጊዛና ቦታ ምርትና አገሌግልቶችን 

ሇመስጠት በፔሮጀክቶች አስፇፃሚ አካሊት  በፋዯራሌ መንግስት በመዯበኛ በጀት፣ 

በሀገር ውስጥና በውጭ ብዴርና እርዲታ የሚከናወኑ የመንግስትን ዋስትና የሚጠይቁ 

፣በመንግስት እና በግሌ አጋርነት ማዕቀፌ ወጪያቸው የሚሸፇን ፔሮጀክቶች ናቸው፤ 

2. "የፋዯራሌ መንግስት ፔሮጀክቶች አስተዲዯር እና አመራር ሥርዓት" ማሇት 

የመንግስት ፔሮጀክቶች ሀሳብ ማመንጨት፣ የፔሮጀክቶች ፅንሰ-ሀሳብ ማጋጀት፤ 

የመጀመሪያ ዯረጃ መረጣ ወይም ምሌመሊ፤ የቅዴመ አዋጭነትና አዋጭነት ጥናት፤ 

የአዋጭነት ግምገማ ማዴረግ፤ ቅዯም ተከተሌ ማስያዜ፣ መምረጥ፤ በጀት ሊይ መትከሌ፣ 
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ትግበራ እና ዴህረ ትግበራ ግምገማ መሰረታዊ መርሆች እና ዐዯቶች እና የተሇያዩ 

የፔሮጀክት አስፇፃሚ አካሊት ሥሌጣንና ኃሊፉነት  መሇየትና መወሰንን የሚመራ 

ሥርዓት ነው፤ 

3. "የመንግስት እና የግሌ አጋርነት" ማሇት በአዋጅ ቁጥር 1076/ 2010 አንቀፅ 2 (12) 

የተሰጠው ትርጓሜ ይኖረዋሌ፤ 

4. "የፔሮጀክት አስፇፃሚ አካሊት" ማሇት የፋዯራሌ መንግስት ፔሮጀክቶችን በተመሇከተ 

ከፅንሰ ሀሳብ ማመንጨት ጀምሮ እስከ ማስተዲዯር  ባሇው ዐዯት ውስጥ የሚሳተፈ 

የፋዯራሌ መንግስት ፔሮጀክት አስፇፃሚ ተቋማትና የሌማት ዴርጅቶች ናቸው፤ 

5. “የፔሮጀክቶች ፅንሰ-ሀሳብ” ማሇት የመነጨውን የፔሮጀክት ሀሳብ ሇመወሰን ወይም ወዯ 

ቀጣይ ኡዯት ሇመውሰዴ በዋና ዋና መሰረታዊ የፔሮጀክት ዜግጅት መስፇርቶች 

መሰረት የሚጋጅ ሰነዴ ነው፤ 

6. “የፔሮጀክቶች የመጀመሪያ ዯረጃ መረጣ ወይም ምሌመሊ" ማሇት የተጋጀውን 

የፔሮጀክት ፅንሰ-ሀሳብ መርምሮ ፔሮጀክቱ ወዯ ቅዴመ አዋጭነት ወይም አዋጭነት 

ጥናት ወይም በቀጥታ ወዯ ቅዯም ተከተሌ ማስያዜ፣መምረጥ እና በጀት ሊይ መትከሌ  

ኡዯት ሉሄደ የሚችለ አነስተኛ ፔሮጀክቶችን መሇየትና መወሰን ነው፤ 

7. "የፔሮጀክቶች ዜርዜር አዋጭነት ጥናት" የፔሮጀክቱን አዋጭነት ሇመወሰን 

የፔሮጀክቶችን መሰረታዊ  ይቶች ማሇትም የፊይናንስ የኢኮኖሚ የማህበራዊ 

አዋጭነት፣የቴክኒክ  አግባብነት እና አካባቢያዊ ተፅዕኖ ግምገማ በአካተተ መሌክ እንዯ 

ፔሮጀክቱ ባህሪ የሚከናወን ጥናት ነው፡፡ 

8. "የፔሮጀክቶች አዋጭነት ግምገማ" አንዴ የፔሮጀክት ዜርዜር የአዋጭነት  ጥናት 

የፊይናንስ የኢኮኖሚ የማህበራዊ አዋጭነት የቴክኒካሌ አግባብነት እና  የአካባዊያዊ   

ተስማሚነት በማረጋገጥ  ፔሮጀክቱ ሇትግበራ  ብቁ መሆን የሚዯረግ  ግምገማ ነው፤ 

9. "የፔሮጀክቶች ገሇሌተኛ የአዋጭነት ግምገማ" ማሇት ፔሮጀክቱን ካቀረበው ወይም 

ከሚተገብረው አስፇፃሚ አካሌ ውጭ በሆነ በዙህ አዋጅ ሥሌጣን በተሰጠው አካሌ 

በፔሮጀክቱ አዋጭነት ጥናት ሊይ የሚዯረግ የጥራት ማረጋገጫ ግምገማ ነው፤ 

10. “የፔሮጀክት ቅዯም ተከተሌ ማስያዜና መምረጥ በጀት ሊይ መትከሌ" ማሇት 

በአዋጭነት ግምገማ መሰረት አዋጭነቱ የተረጋገጠ አዱስ የመንግስት ፔሮጀክትን 

ከዓመታዊ በጀት ፌሊጎትና አቅርቦት አንፃር ቅዴሚያ የሚያገኘውን መምረጥና ማፅዯቅ 

ነው፤ 
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11. “የፔሮጀክት የትግበራ ዕቅዴ’’ ማሇት አዋጭነቱ ተረጋግጦ፣ ተመርጦ እና ቅዯም 

ተከተሌ ተይዝሇት በበጀት ሊይ እንዱተከሌ የተመረጠ ፔሮጀክት በበጀት ከመካተቱ 

በፉት አስፇሊጊው የትግበራ ቅዴመ ሁኔታ ማሟሊቱን ሇማረጋገጥ በአስፇጻሚ መስሪያ 

ቤቶች የሚጋጅ የፔሮጀክት ትግበራ የፉዙካሌና የፊይናንስ እቅዴ መርሃ ግብር ነው፤ 

12. “የፔሮጀክት ትግበራ” ማሇት አዋጭነቱ ተረጋግጦ  በጀት የተመዯበሇትን የመንግስት 

ፔሮጀክት ምርት ወይም አገሌግልት የሚሰጥበት ዯረጃ ሇማዴረስ የሚዯረግ ተግባራዊ 

እንቅስቃሴ ነው፤ 

13. “የፔሮጀክት ክትትሌና አፇፃፀም ግምገማ” ማሇት  በፔሮጀክቱ የታቀደ ተግባራት 

በታቀዯው ጊዛ፣ ወጭ፣ መጠንና ጥራት መከናወናቸውን ሇማረጋገጥ ወቅታዊ ወይም 

ተከታታይ የትግበራ አፇፃፀም ክትትሌ የሚዯረግበት ሂዯት ነው፤ 

14. “የፔሮጀክቶች ክሇሳ” ማሇት  ከቁጥጥር ውጭ በሆኑ ተፇጥሯዊ እና ሰው ሰራሽ 

ምክንያቶች በመተግበር ሊይ ያሇ እንዱሁም ሇትግበራ በተጋጀ ፔሮጀክት ሊይ 

የሚዯረግ ማንያውንም የማስተካከያ ወይም የመሸሻሻያ ስራን የሚያካትት ነው፤ 

15. “የፔሮጀክቶች ትግበራ ማጠናቀቂያ ግምገማ” ማሇት ፔሮጀክቱ በውሌ መሰረት 

የፔሮጀክቱ ጥራት ፣ጊዛ  እና ወጪ ባስጠበቀ መሌክ ተግባራዊ ተዯርጎ መጠናቀቁን 

ሇማረጋገጥ የሚዯረግ ግምገማ እና የግምገማ ማጠቃሇያ ሪፕርት ነው፤ 

16. “የፔሮጀክት ርክክብ” ማሇት ፔሮጀክቱ ሉሰጥ የታሰበውን ምርት ወይም አገሌግልት 

በከፉሌ ወይም ሙለ በሙለ መስጠት ሲችሌ ወይም እሚሰጥበት ዯረጃ ሊይ  ሲዯርስ 

በአሰሪና ሰሪ ወይም ኮንትራክተር መካከሌ የሚዯረግ የፔሮጀክት ርክክብ  ሂዯት ነው፤ 

17. “የፔሮጀክቶች ዴህረ ትግበራ ግምገማ” ማሇት ፔሮጀክቱ ተጠናቆ ወዯ ስራ ከገባበት 

ከተወሰነ ጊዛ በኋሊ ፔሮጀክቱ የታሇመሇትን ዓሊማ እያሳካ መሆን አሇመሆኑን 

በመገምገም የተገኘውን ማህበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ ፊይዲ ሇመሇየት የሚዯረግ ግምገማ 

ነው፤ 

18. “አስቸኳይ ፔሮጀክቶች” ማሇት በሰው ሰራሽና በተፇጥሮ ምክንያት የሚከሰት አዯጋን 

ሇመከሊከሌና ሇመቋቋም በአጣዲፉነት የሚተገበሩ የመንግስት ፔሮጀክቶች ናቸው፤ 

19. “የበጀት ጥሪ” ማሇት የሀገሪቱን የፉሲካሌና የኢኮኖሚ ማዕቀፌ፣ ታሣቢ ተዯርገው 

የሚወሰደ ጉዲዮችን ባገናበ መሌኩ የመንግስት መስሪያ ቤቶች የሚያስፇሌጋቸውን 

ኣመታዊ በጀት አጋጅተው እንዱያቀርቡ  በገንብ ሚኒስቴር የሚዯረግ ጥሪ ነው፤ 

20. በወንዴ ፆታ የተገሇጸው አነጋገር ሴትንም ያካትታሌ፡፡ 
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3. የተፇፃሚነት ወሰን  

1. ይህ አዋጅ በፔሮጀክት አስፇፃሚ አካሊት በሚተገበሩ ፔሮጀክቶች ሊይ ተፇፃሚ 

ይሆናሌ፡፡ 

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ ይህ አዋጅ ሇብሓራዊ 

ዯህንነት ፣ ሇሀገር መከሊከያ  እንዱሁም አስቸኳይ ሰው ሰራሽና የተፇጥሮ አዯጋን 

ሇመከሊከሌ በአስፇጻሚ አካሊት በሚተገበሩ ፔሮጀክቶች ሊይ ተፇፃሚ አይሆንም፡፡   

ክፌሌ  ሁሇት 

የፋዯራሌ መንግስት  ፔሮጀክቶች አስተዲዯር እና አመራር ሥርዓት ዓሊማ እና ዐዯቶች 

4. ዓሊማ 

 ይህ አዋጅ የሚከተለት ዓሊማዎች አለት፡- 

1. በፔሮጀክት ዐዯት ውስጥ የተሇያዩ የፔሮጀክት አስፇፃሚ አካሊት ያሊቸውን ሥሌጣንና 

ኃሊፉነት በግሌፅ በማስቀመጥ ተጠያቂነትን እና ግሌፀኝነትን በማስፇን የፋዯራሌ 

መንግስት ፔሮጀክቶች በታሇመሊቸው ጊዛ፣ ወጭ እና ጥራት ተፇፃሚ እንዱሆኑ 

ማዴረግ፤ 

2. ፔሮጀክቶች ከዜግጅት እስከ ትግበራ የሚከተሎቸው ኡዯቶች እና በኡዯቶች ሊይ 

ተግባራዊ መዯረግ ያሇባቸውን መርሆች በግሌፅ ማስቀመጥ፤ 

3. ሇፔሮጀክቶች የሚመዯብ ሀብት አጠቃቀምን በማጎሌበት ፔሮጀክቶች የታሇመሊቸውን 

አሊማ እንዱያሳኩ በማዴረግ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ውጤታማነታቸውን ማረጋገጥ 

ነው፡፡   

5. ኃሊፉነትና ተጠያቂነት 

የእያንዲንደ የፔሮጀክት አስፇጻሚ  አካሌ ኃሊፉ  ይህ አዋጅና በአዋጁ መሰረት የሚወጡ 

ዯንቦችና መመሪያዎች  በኃሊፉነት በሚመራው መስሪያ ቤት ሙለ በሙለና በተገቢው 

መንገዴ ተግባራዊ መዯረጋቸውን በማረጋገጥ ረገዴ ተጠያቂነት አሇበት፡፡ 

6. የፔሮጀክት ምዯባ  

1. ማንኛውም ፔሮጀክት ከሚከተለት ዯረጃዎች በአንደ የሚመዯብ ሆኖ የምዯባ ዜርዜሩን 

በተመሇከተ የሚኒስትሮች ምክር ቤት በሚያወጣው ዯንብ ይወሰናሌ:- 

ሀ)  ከፌተኛ ፔሮጀክት፤   

ሇ)  መካከሇኛ ፔሮጀክት፤   

ሏ)  አነስተኛ ፔሮጀክት፤ 
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2. ማንኛውም የፔሮጀክት አስፇፃሚ አካሌ ላልች የአሰራር ሂዯቶችን ሇማስቀረት ወይም 

ሇማሇፌ ብል የፔሮጀክቶችን ምዯባ አሳንሶ ካቀረበ ፔሮጀክቱ ውዴቅ ይሆናሌ፤ ይህ 

እንዯተጠበቀ ሆኖ ፔሮጀክትን በምዕራፌ ከፊፌል ማቅረብ ይችሊሌ። 

7. የፔሮጀክት  ዐዯቶች   

1. ማንኛውም ፔሮጀክት የዜግጅት የትግበራና ዴህረ ትግበራ ዐዯቶች ይኖሩታሌ፡፡ 

2. የፔሮጀክት የዜግጅት ሂዯቶች የሚከተለት ንዐስ ኡዯቶች ይኖራቸዋሌ፡-  

 ሀ)   የፔሮጀክት ሌየታ እና የመጀመሪያ ዯረጃ መረጣ ወይም ምሌመሊ፤  

 ሇ)   የፔሮጀክት ቅዴመ አዋጭነት እና አዋጭነት ጥናት፤  

 ሏ) ፔሮጀክቱ  በሚመሇከተው አስፇጻሚ አካሌ  የሚዯረግ የአዋጭነት ግምገማ እና 

የገሇሌተኛ የአዋጭነት ግምገማ፤  

    መ)  ፔሮጀክቶችን ቅዯም ተከተሌ ማስያዜ፤ መምረጥ፣ እና በጀት መትከሌ፤ 

3. የፔሮጀክት የትግበራ እና ዴህረ ትግበራ ሂዯት   የሚከተለት ንዐስ ዐዯቶች 

ይኖረዋሌ፡-  

 ሀ)   የፔሮጀክት  ትግበራ ፣ክሇሳ፣ አፇፃፀም ክትትሌ እና ግምገማ ፤   

 ሇ)  የፔሮጀክት ርክክብ ፣ የማጠቃሇያ ግምገማ እና ሀብት ምዜገባ፤  

 ሏ)  ፔሮጀክትን ወዯ ምርት ወይም አገሌግልት ወዯ መስጠት ማስገባት፣ እና 

ማስቀጠሌ፤    

 መ)  የፔሮጀክቶች  ዴህረ ትግበራ ግምገማ፤ 

4. በዙሀ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (2) እና (3) የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ አንዴ ፔሮጀክት 

የፔሮጀክት ኡዯቶችን ሳይጠብቅ ወዯ ትግበራ እንዱገባ ሉዯረግ ይችሊሌ፤ዜርዜሩ በዯንብ 

ይወሰናሌ፡፡  

5. የዙህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ  4 ዴንጋጌ ቢኖርም የአንዴ ፔሮጀከት ፅንሰ ሀሳብ ተጋጅቶ 

ሇመጀመሪያ ዯረጃ መረጣ ወይም ምሌመሊ ቀርቦ ተቀባይነት ካሊገኘ ወዯ ቀጣይ ሂዯት 

ሉሸጋገር አይችሌም፡፡ 

6. በዙህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (2) እና (3) ስር የተረሩት የፔሮጀክት ዐዯት ይት፤ 

መስፇርት፣ አቀራረብና አፀዲዯቅን በተመሇከተ ዜርዜሩ የሚኒስትሮች ምክር ቤት 

በሚያወጣው ዯንብ ይወሰናሌ፡፡  

ክፌሌ ሶስት 

የፔሮጀክት የዜግጅት ዐዯቶች መሰረታዊ መርሆዎች 
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8. የፔሮጀክት  ሌየታ እና የመጀመሪያ ዯረጃ መረጣ ወይም ምሌመሊ  

1. ማንኛውም ፔሮጀክት አስፇፃሚ አካሌ ሊመነጨው ሇውሳኔ ወይም የመጀመሪያ ዯረጃ 

መረጣ ወይም ምሌመሊ በሚያግዜ መሌኩ የፔሮጀክት ፅንሰ-ሀሳብ ማጋጀት አሇበት፤ 

2. ማንኛውም ፔሮጀክት በዙህ አዋጅ አንቀፅ 7 መሰረት በፔሮጀክት የማመንጨት ሂዯት 

መሰረታዊ ተብሇው በተሇዩት መስፇርቶች መሰረት ተሟሌተው ሲቀርብ ብቻ ወዯ 

መጀመሪያ ዯረጃ መረጣ ወይም ምሌመሊ ሂዯት ይገባሌ፡፡ 

3. ማንኛውም ፔሮጀክት ወዯ ቅዴመ አዋጭነት፣ ወይም አዋጭነት ጥናት፣ ወዯ  ቅዯም 

ተከተሌ ማስያዜና ወዯ መረጣ ዐዯት ሉተሊሇፌ የሚችሇው  በፔሮጀክቶች ገሇሌተኛ 

አዋጭነት ግምገማ መሰረት ተቀባይነት ካገኘ ብቻ ነው፡፡ 

9. የፔሮጀክት  ቅዴመ አዋጭነት እና አዋጭነት ጥናት 

1. በመጀመሪያ ዯረጀ መረጣ የተመሇመሇ ከፌተኛ ወይም መካከሇኛ ፔሮጀክት ወዯ ስራ 

ከመግባቱ በፉት የአዋጭነት ጥናት መዯረግ አሇበት፤ 

2. የፔሮጀክት አስፇፃሚ አካሊት ከሀገሪቱ የሴክተር የረጅም እና መካከሇኛ መን እቅድች 

እንዱሁም ከተሇያዩ አሇም አቀፊዊ ስምምነቶች በመነሳት ከፋዯራሌ መንግስት 

አመታዊ በጀት ምንጮች ውጭ የፔሮጀክቶች የአዋጭነት ጥናቶችን በማከናወን 

ሇገሇሌተኛ ግምገማ ማቅረብ ይችሊለ፡፡ 

10. የአዋጭነት ግምገማ እና በገሇሌተኛ   ወገን    የሚዯረግ   የአዋጭነት ግምገማ 

1. በፔሮጀክት አስፇፃሚ አካሌ የአዋጭነት ጥናት የተዯረገበት ፔሮጀክት በዙህ አዋጅ 

ስሌጣን በተሰጠው አካሌ ገሇሌተኛ የአዋጭነት ግምገማ መዯረግ አሇበት፡፡ 

2. የፔሮጀክት የአዋጭነት ጥናት ሇገሇሌተኛ ግምገማ አቀራረብ የጊዛ ሰላዲ ከዓመታዊ 

የፋዯራሌ መንግስት የበጀት ጥሪ በፉት ይሆናሌ፤ ዜርዜሩ በሚኒስትሮች ምክር ቤት 

በሚወጣው ዯንብ መሰረት የሚወሰን ይሆናሌ፡፡ 

3. በገሇሌተኛ አካሌ ተገምግሞ አዋጭነቱ የተረጋገጠ ፔሮጀክት ከፋዯራሌ መንግስት 

አመታዊ በጀት ጥሪ በፉት ተመርጦ ቅዯም ተከተሌ መያዜ አሇበት፡፡ 

4. አንዴ ፔሮጀክት የአዋጭነት ግምገማ ተዯርጎበት ሳይመረጥ እና ቅዯም ተከተሌ ሳይዜ 

በበጀት ሊይ አይተከሌም፡፡  

5. በገሇሌተኛ አካሌ የአዋጭነት ግምገማ የተዯረገበት እና አዋጭነቱ የተረጋገጠ 

ፔሮጀክት ወዯ ቅዯም ተከተሌ ማስያዜ፣ መረጣ እና በጀት ምዯባ ሂዯት ይሸጋገራሌ፡፡  
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11. ፔሮጀክትን  ቅዯም ተከተሌ ማስያዜ፤  መረጣ እና ፔሮጀክቱን  በበጀት  ሊይ ስሇ 

መትከሌ 

የፔሮጀክት መረጣ፣ ቅዯም ተከተሌ ማስያዜ  እና በጀት ሊይ መትከሌ በሚከተለት መሌክ 

ይከናወናሌ፡- 

1. በአዋጭነት ግምገማ አዋጭ ተብል የተሇየ ፔሮጀክትን በጀት ሇመመዯብ የሀገሪቱን 

የብዴር ጫና፤ የማክሮ ኢኮኖሚው ሁኔታ እና ላልች ጉዲዮችን  ባማከሇ መሌኩ 

ፔሮጀክትን በመምረጥና ቅዯም-ተከተሌ በማስያዜ በበጀት ሊይ እንዱተከሌ ምክረ ሀሳብ 

ይቀርባሌ፤ 

2. በዙህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ 1 መሰረት ተመርጠውና ቅዯም ተከተሌ ይው የቀረቡትን 

ፔሮጀክቶች፤ በመካከሇኛ መን የበጀት ማዕቀፌ እና በአመታዊ በጀት ውስጥ 

እንዱካተቱ ይዯረጋሌ፤ 

3. ተመርጠው ቅዯም ተከተሌ ይው በአመታዊ በጀት ውስጥ የተካተቱ ፔሮጀክቶች 

በየዯረጃቸው ሇሚመሇከታቸው አካሊት መቅረብ እና መፅዯቅ አሇባቸው፤ 

4. በፔሮጀክት አስፇፃሚ አካሊት በሀገር ውስጥ እና በውጭ ብዴር የሚከናወኑ ፔሮጀክቶች 

አዋጭነታቸው ተገምግሞ ሲረጋገጥ ብቻ ተግባራዊ መዯረግ አሇባቸው፡፡  

  

ክፌሌ አራት 

የፔሮጀክት  የትግበራ እና ዴህረ ትግበራ ዐዯቶችና  መሰረታዊ  መርሆዎች 

12. የፔሮጀክት ትግበራ፣ መከሇስ፣ አፇፃፀም ክትትሌ እና ግምገማ፤   

1. ማንኛውም ፔሮጀክት ሲተገበር አካባቢያዊ፣ ሀገራዊና ዓሇም አቀፊዊ ህጎችን፣ 

ስታንዲርድችንና ቅዯም ተከተልችን ባማከሇ መሌኩ መሆን አሇበት፤ 

2. ከፔሮጀክት መዯበኛ ክትትሌ በተጨማሪ ፔሮጀክቱ ከዯረሰበት አፇፃፀም ዯረጃ አኳያ 

በዋናነት የፔሮጀክቱ አፇፃፀም 50 በመቶ ወይም በመካከሇኛ መን እንዱሁም ፔሮጀክቱ 

ተጠናቆ ርክክብ በሚካሄዴበት ወቅት መገምገም ይኖርበታሌ፤ 

3. እንዯ ፔሮጀክት ውስብስብነት እና የትግበራ መርኃ ግብር ርዜመት በአንዲንዴ 

የፋዯራሌ መንግስት ፔሮጀክቶች ሊይ የመካከሇኛ መን ግምገማ ይት ያሇው ተጨማሪ 

ግምገማ በፔሮጀክት ትግበራ መን ሉከናወን ይችሊሌ፤ 
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4. የፔሮጀክቱ ወሰን የተቀየረ ከሆነ፣ በፔሮጀክቱ ሊይ ከቁጥጥር ውጭ በሆኑ የተፇጥሮና 

ሰው ሰራሽ ክስተቶች ምክንያት ፔሮጀክቱን መከሇስ የሚያስገዴዴ ሁኔታ ከተፇጠረ 

የፔሮጀክት ክሇሳ ሉፇቀዴ ይችሊሌ፡፡ 

5. አንዴ ፔሮጀክት በግዥና ንብረት አስተዲዯር አዋጅ ቁጥር 649/2009 መሰረት ክሇሳ 

ማዴረግ ከተፇቀዯው መጠን በሊይ የዋጋ ጭማሪ የሚያስፇሌገው ከሆነ ፔሮጀክቱ 

ተጋጅቶ በዴጋሚ የአዋጭነት ግምገማ ተዯርጎበት መከሇስ ይኖርበታሌ፤ 

6. በዙህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (5) መሰረት የክሇሳ ጥያቄ ቀርቦበት በዴጋሚ በሚዯረግ 

የአዋጭነት ግምገማ መሰረት ተቀባይነት ያገኘ ፔሮጀክት ሇውሳኔ ሰጭ አካሊት ቀርቦ 

መፅዯቅ አሇበት፡፡  

13. የፔሮጀክት  ርክክብ፣ የማጠቃሇያ ግምገማ እና የሀብት ምዜገባ  

የፔሮጀክት ርክብብ ሂዯት ፔሮጀክቶች በተያሊቸው የኮንትራት ውሌ መሰረት  

መከናወናቸውን በሚያረጋግጥ መሌኩ  መከናን አሇበት፡፡  

14. ፔሮጀክት  ወዯ ምርት ወይም አገሌግልት ማስገባት እና ስሇ ማስቀጠሌ 

1. ተጠናቆ ርክክብ የተዯረገበት ፔሮጀክት ወዯ ስራ ሇማስገባት እና ሇማስቀጠሌ የቅዴመ 

ዜግጅት ስራዎች በታቀዯ መሌክ መከናወን አሇባቸው፡፡ 

2. መንግስት አንዴን ፔሮጀክት ወዯ ምርት ወይም አገሌግልት ማስገባት የሚያስችሌ 

በጀት በወቅቱ የመመዯብ ኃሊፉነት አሇበት፡፡  

15. የፔሮጀክት ዴህረ ግምገማ  

በተመረጡ ፔሮጀክቶች ሊይ የፔሮጀክቶች ዴህረ ትግበራ ግምገማ ፔሮጀክቶች ተጠናቀው 

ወዯ ስራ ከገቡ ቢያንስ ከ 2 ዓመት ቢበዚ በ10 ዓመት በማይበሌጥ ጊዛ ውስጥ መከናወን 

አሇበት፡፡  

16. የፔሮጀክት መረጃ አያያዜ  እና አስተዲዯር  

ማንኛውም ፔሮጀክት  አስፇፃሚ አካሌ የሚከታተሇውን ፔሮጀክት ከፅንሰ ሀሳብ ጀምሮ 

እስከ ትግበራ ዴረስ ያሇውን መረጃ በመዯበኛነት ዯህንነቱ በተረጋገጠ የመረጃ ቋት 

የመያዜ ሀሊፉነት አሇበት፡፡   

ክፌሌ አምስት 

በፔሮጀክት ዐዯቶች ሊይ  የፔሮጀክት አስፇፃሚ  አካሊት ሥሌጣንና ኃሊፉነት 

17. የወሌ ሥሌጣንና ተግባራት  
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በላሊ ህግ የተሰጣቸው  ሥሌጣንና ተግባር እንዯተጠበቀ ሆኖ እያንዲንደ የፋዯራሌ 

መግስት ፔሮጀክት አስፇፃሚ አካሌ፡-  

1. በስራው መስክ ወይም በስሩ በሚገኝ ተቋም የመነጨ ፔሮጀክት ፅንሰ-ሀሳብ እና 

የአዋጭነት ጥናት በሚረጋ  የአሰራር ስርዓት መሰረት አጋጅቶ ያቀርባሌ፤ 

2. የአዋጭነት ጥናት የተዯረገበትን ፔሮጀክት  በራሱ አቅም የአዋጭነት ግምገማ 

በማካሄዴ ጥራቱን  ያረጋግጣሌ፤  

3. የፔሮጀክት አዋጭነት ጥናት እንዱዯረግበት ሇተወሰነ አነስተኛ ፔሮጀክት  በገሇሌተኛ 

አካሌ የአዋጭነት  ግምገማ በማስዯረግ የአዋጭነት ግምገማ ሪፕርት ሇፔሊንና ሌማት  

ኮሚሽን እና ሇገንብ ሚኒስቴር ያቀርባሌ፤  

4. በህግ በተፇቀዯው መጠን ውስጥ ሊለ ውሳኔ የተሰጠባቸውን ፔሮጀክቶች ክሇሳ 

የሚያስፇሌጋቸውን ክሇሳ በማዴረግ ሇገንብ ሚኒስቴር ሇውሳኔ ያቀርባሌ፤  

5. በህግ ከተፇቀዯው በሊይ ክሇሳ ሇሚጠይቅ ፔሮጀክት የክሇሳ ጥያቄ በማጋጀት   

ሇፔሊንና ሌማት ኮሚሽን ሇግምገማና ውሳኔ ያቀርባሌ፤  

6. ሇአዋጭነት ግምገማ የሚቀርብ እና ተግባራዊ እንዱሆን ውሳኔ የተሰጠበት ፔሮጀክት 

ከመተግበሩ በፉት የትግበራ ቅዴመ ሁኔታዎች ማሟሊቱን ያረጋግጣሌ፤  

7. ተመርጦ ቅዯም ተከተሌ ሇተያሇት ፔሮጀክት የአዋጭነት ጥናትን መሰረት በማዴረግ 

የፔሮጀክት ትግበራ እቅዴ በማጋጀት ሇምክረ ሀሳብ ሇፔሊንና ሌማት ኮሚሽን 

ያቀርባሌ፤ 

8. በፔሮጀክት ዜግጅት፤ አዋጭነት ግምገማ፤ ትግበራና ክትትሌ ዐዯት በተሰጣቸው 

ስሌጣን መሰረት ፤  

ሀ) የፔሮጀክት አስፇሊጊ መጠቀሚያዎችና መገሌገያዎች መኖራቸውን ያረጋግጣሌ፤  

ይፇቅዲሌ፤ ይወስናሌ፤ ይገመግማሌ፤ ይቆጣጠራሌ፤ 

    ሇ)  የፔሮጀክት የአገሌግልት እና የመሰረተ ሌማት ስታንዲርድች ያወጣሌ፤  በስራ   

    ሊይ መዋሊቸውን ያረጋግጣሌ፤ 

9. በአመታዊ በጀት ውስጥ ሇተካተተ ፔሮጀክት በቅዴም ተከተሌ   ማስያዜ ወይም 

በበጀት በሚካተትበት ወቅት የቀረበውን የትግበራ እቅዴ አሻሽል የመጨረሻ የሆነውን 

የትግበራ እቅዴ የበጀት ዓመቱ በተጀመረ በመጀመሪያው ወር ሇገንብ ሚኒስቴርና 

ሇፔሊን እና ሌማት ኮሚሽን ያቀርባሌ፤ 
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10. በስሩ ተግባራዊ እየተዯረገ በሚገኝ ፔሮጀክት ሊይ የመዯበኛ ክትትሌ እና ግምገማ 

ያዯርጋሌ፣ የፔሮጀክት አፇፃፀም ሪፕርት ሇገንብ ሚኒስቴር እና ሇፔሊንና ሌማት 

ኮሚሽን ያቀርባሌ፤ 

11. ከፌተኛ ወይም መካከሇኛ ፔሮጀክትን በተመሇከተ የሚመሇከታቻውን ተቋማት 

በማሳተፌ በዋና ዋና የትግበራ ምዕራፍች የአፇፃፀም ግምገማ ያዯርጋሌ፤ 

12. በስሩ ወይም በተጠሪ ተቋማት ስር ያሇ ፔሮጀክት ሲጠናቀቅ የማጠናቀቂያ ሪፕርት 

በማጋጀት ሇፔሊንና ሌማት ኮሚሽን እና ሇገንብ ሚኒስቴር ያቀርባሌ፤ 

13. አንዴን ፔሮጀክት በተገባሇት ውሌ መሰረት የታሇመሇትን አሊማና ውጤት በሚያሳካ 

መንገዴ መጠናቀቁን አረጋግጦ ይረከባሌ፤ ፔሮጀክቱ ወዯ ምርት ወይም አገሌግልት 

መስጠት እንዱገባ ያዯርጋሌ፤ 

14. በስሩ የሚገኝ የፔሮጀክት ሀብትን ይመግባሌ፣ ሇሚመሇከተው የመንግሰት አካሌ 

ወቅታዊ የሆነ መረጃ ያቀርባሌ፤ 

15. ተግባራዊ የተዯረጉ ከፌተኛ እና መካከሇኛ ፔሮጀክቶችን በተመሇከተ እንዯ 

አስፇሊጊነቱ የዴህረ ትግበራ ግምገማ ያከናውናሌ፣ በዴህረ ትግበራ ግምገማ የተገኙ 

ግብዓቶችን በቀጣይ ሇሚተገበሩ ፔሮጀክቶች ዜግጅት ጥቅም ሊይ መዋዋሊቸውን 

ያረጋግጣሌ፤ 

16. ፔሮጀክቶች በሀገር አቀፌ ዯረጃ በተሟሊ ሁኔታ በመረጃ ቋት እንዱያዘ የፔሮጀክት 

አፇፃፀም መረጃዎች ሇፔሊንና ሌማት ኮሚሽን ያቀርባሌ፤ 

17. በስሩ ወይም በተጠሪ ተቋማት ስር ያለ ፔሮጀክቶችን በተመሇከተ ውሌ 

በሚያጋጁበት ወይም በሚዋዋለበት ጊዛ ከህግ አንፃር በፋዯራሌ ጠቅሊይ ዓቃቤ ህግ 

ተገቢውን አስተያየትና ምክር እንዱሰጥበት ያዯርጋሌ፤ 

18. በሀገር ውስጥ እና በውጭ ብዴር በፋዯራሌ መንግስት ዋስትና የሚከናወኑ ፔሮጀክቶች 

በዙህ አዋጅ የተዯነገጉትን የፔሮጀክቶች ዐዯቶች ጠብቀው መጋጀታቸውን ተግባራዊ 

መዯረጋቸውን ያረጋግጣሌ፡፡  

18. የፔሊን እና ሌማት ኮሚሽን ሥሌጣንና ተግባራት  

1. በፔሮጀክቶች አስፇፃሚ አካሊት የሚቀርብ የፔሮጀክት ፅንሰ-ሀሳብ ይትን በመገምገም 

የመጀመሪያ ዯረጃ የግምገማ ውሳኔ ይሰጣሌ፤ 

2. በመካከሇኛ እና ከፌተኛ ፔሮጀክቶች ሊይ የገሇሌተኛ አዋጭነት ግምገማ ያዯርጋሌ፤ 
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3. የአዋጭነት ጥናት እንዱከናወንበት በመጀመሪያ ዯረጃ መረጣ ውሳኔ የተሰጠበት 

አነስተኛ ፔሮጀክት ሊይ በፔሮጀክቶች አስፇፃሚ አካሊት የቀረበው አዋጭነት ግምገማ 

ዯረጃውን የጠበቀ መሆኑን ያረጋግጣሌ፣ 

4. የአዋጭነት ግምገማ ተዯርጎባቸው አዋጭነታቻው የተረጋገጡ አዲዱስ ፔሮጀክቶች ወዯ 

ካፑታሌ በጀት እንዱገቡ በሀገሪቱ የሌማት ዕቅዴ እና በገንብ ሚኒስቴር በሚሰጠው 

ሙያዊ ምክር መሰረት ይመርጣሌ፤ ቅዯም ተከተሌ በማስያዜ ምክረ ሀሳብ ሇገንብ 

ሚኒስቴር ያቀርባሌ፤ 

5. በመካከሇኛ እና የረዥም መን የሌማት ዕቅዴ ክትትሌና ግምገማ ማዕቀፌ በተመረጡ 

ስትራቴጂክ ፔሮጀክቶች ሊይ ክትትሌና ግምገማ ያዯርጋሌ፣ በፔሮጀክት አፇፃፀም ሊይ 

የታዩ ምርጥ ተሞክሮዎችን በመቀመር የሌምዴ ሌውውጥ ያዯረጋሌ፣ ተግባራዊ 

መዯረጋቸውን ያረጋግጣሌ፤ 

6. መካከሇኛና ከፌተኛ ፔሮጀክቶች ሲከሇሱ በህግ ከተዯነገገው በሊይ በፔሮጀክቱ በጀት 

ሊይ ሇውጥ የሚያስከትለ ሲሆን የአዋጭነት ግምገማ በማዴረግ ምክረ ሀሳብ ሇገንብ 

ሚኒስቴር ያቀርባሌ፤ 

7. እንዯ አስፇሊጊነቱ የፔሮጀክት ዜግጅት፤ አዋጭነት ግምገማና ማፅዯቅ፤ ትግበራ ሂዯት 

የሚያስፇሌጉ ሙያዊና ቴክኒካዊ ጉዲዮች ተሟሌተው እንዱገኙ ሁኔታዎችን ያጠናሌ፤ 

ይወስናሌ፤ ያስተባብራሌ፤ 

8. የፔሮጀክት ፅንሰ ሀሳብ፣ አዋጭነት ጥናት፣ አዋጭነት ግምገማ፣ የትግበራ ዕቅዴ፣ 

አፇፃፀም ክትትሌና ግምገማ፣ ክሇሳ እና ዴህረ ትግበራ ግምገማን በሚመሇከት 

መመሪያዎች ያወጣሌ፤ በፔሮጀክት ኡዯት ውስጥ መመሪያዎቹ በአግባቡ  ተፇፃሚ 

መሆናቸውን ያረጋግጣሌ፤ 

9. ፔሮጀክቶችን የሚመሇከቱ ማዕከሊዊ የመረጃ ቋት የሚዯራጁበትን፣ የሚጠናቀሩበትና 

የሚሰራጩበት ስርዓትና ይት ከገንብ ሚኒስቴር ጋር በመሆን ያጋጃሌ፤ ይወስናሌ፤ 

ተግባራዊነታቸውን ይከታተሊሌ፤ 

10. ዋና ዋና የፔሮጀክቶች መረጃዎች ተዯራሽ በሆኑ የመገናኛ አግባቦች ዴህረ ገጾችን 

ጨምሮ  ወቅታዊነታቸውን ጠብቀው ሇህዜብ ይፊ  እንዱሆን ያዯርጋሌ፤ 

11. በፔሮጀክቶች አስተዲዯር እና አመራር ዘሪያ እንዯ አስፇሊጊነቱ የአቅም ግንባታ 

ተግባራትን ያከናውናሌ፤ 
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12. በመንግስትና በግሌ አጋርነት እንዱከናወኑ የታቀደ  ፔሮጀክቶች ወዯ ዜግጅትና 

ትግበራ ሂዯት ከመግባታቸው በፉት ከሀገሪቱ የመካከሇኛ እና የረዥም ጊዛ የሌማት 

ዕቅድች ጋር የተጣጣሙ መሆኑን ያረጋግጣሌ፤ ሆኖም በዙህ አግባብ የሚተገበሩ 

ፔሮጀክቶች መረጣ፣ የአዋጭነት ጥናት፣ ግምገማ፣ ውሳኔ አሰጣጥ እና ትግበራ በአዋጅ 

ቁጥር 1076/2010 መሰረት ተግባራዊ የሚዯረግ ይሆናሌ፡፡ 

19. የገንብ ሚኒስቴር ሥሌጣንና ተግባራት 

1. በፔሮጀክት ፅንሰ ሃሳቦች ሊይ የመንግስት ፔሮጀክቶች ፊይናንስ ሇማዴረግ አቅም 

መኖሩን ሇማረጋገጥ በፔሊንና ሌማት ኮሚሽን ሇሚቀርብ ጥያቄ  ምክረ ኃሳብ ወይም 

ውሳኔ ይሰጣሌ፤ 

2. የፔሊን እና ሌማት ኮሚሽን በአዋጭነት ግምገማ አዋጭ ተብሇው ሇበጀት ዕጩ የሆኑ 

ፔሮጀክቶችን ሇመምረጥ እና ቅዯም-ተከተሌ ሇማስያዜ እንዱችሌ የሀገሪቱን የፊይናንስ 

ሁኔታ፣ የብዴር ጫና እና ላልች ማክሮ ኢኮኖሚ ሁኔታዎችን መሰረት በማዴረግ 

ሙያዊ ምክር ይሰጣሌ፤ 

3. ከፔሊን እና ሌማት ኮሚሽን የሚቀርብን የፔሮጀክቶች የቅዯም ተከተሌ ምክረ ሀሳብና 

የትግበራ ዕቅዴ መሰረት በማዴረግ አዲዱስ ፔሮጀክቶች በጀት ውስጥ እንዱካተቱ 

ያዯርጋሌ፣ በየዯረጃው እንዱጸዴቁ ይከታተሊሌ፤ 

4. በዙህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ በሚኖረው ተጨባጭ 

የፊይናንስ ሁኔታ አንፃር የፔሮጀክቶች የማሸጋሸግ ስራ ሉሰራ ይችሊሌ፤ 

5. ፔሮጀክቶች በረቂቅ አመታዊ በጀት በሚካተቱበት ወቅት የቀረበው የትግበራ እቅዴ 

ከመጀመሪያ ዯረጃ ክፌያ በፉት ተሻሽል የመጨረሻ የትግበራ እቅዴ መቅረቡን 

ይገመግማሌ፤ ያረጋግጣሌ፣ 

6. በህግ በተፇቀዯው መጠን በፔሮጀክቶች አስፇፃሚ አካሊት በፔሮጀክት ክሇሳ ሊይ 

የሚቀርብ ማሻሻያ ሊይ ውሳኔ ይሰጣሌ፤ 

7. በህግ ከተፇቀዯው በሊይ በፔሮጀክቶች አስፇፃሚ አካሊት በሚቀርብ የመካከሇኛ ወይም 

ከፌተኛ ፔሮጀክቶች ክሇሳ ሊይ የፔሊንና ሌማት ኮሚሽን በሚያቀርበው የውሳኔ ሀሳብ 

መሰረት ተፇፃሚ ያዯርጋሌ፤ 

8. የፔሮጀክቶችን ፊይናንስ በበሊይነት ያስተዲዴራሌ፣ ተግባራዊ እየተዯረጉ የሚገኙ 

ፔሮጀክቶችን በፔሮግራም በጀት ማዕቀፌ መዯበኛ የአፇፃፀም ክትትሌና ግምገማ 
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ያዯርጋሌ፤ የተጠቃሇሇ መዯበኛ የፋዯራሌ መንግስት ፔሮጀክቶች አመታዊ የአፇፃፀም 

ክትትሌ ሪፕርት ሇሚመሇከታቸው የመንግስት አካሊት በመዯበኛነት ያቀርባሌ፤ 

9. ሀገራዊ የፔሮጀክቶች ሀብት አመጋገብ መረጃ ቋት እንዱኖር ያዯርጋሌ፤ በፔሮጀክቶች 

ባሇቤቶች የሚያዘ የፔሮጀክቶች ሀብት ምዜገባ መረጃዎችን እንዱያዜ ያዯርጋሌ፤ 

10. የመንግስት ፔሮጀክቶችን የፉዙካሌ እና የፊይናንስ አፇፃፀም መረጃ በማጠናከር 

በፔሮጀክቶች መረጃ ቋት ውስጥ እንዱገቡ ያዯርጋሌ፤ 

11. የፔሮጀክቶች ርክክብ፣ ስራ ማስኬጃን፣ ጥገና እና ሀብት ምዜገባ ሂዯት እና መርሆችን 

በተመሇከተ መመሪያ ያወጣሌ፡፡  

20. የከተማ ሌማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር   ሥሌጣንና ተግባራት 

1. በኮንስትራክሽን ፔሮጀክት አስተዲዯር መስክ ቴክኒካሌ ጥናቶችን ያከናውናሌ፤ 

2. መናዊ የኮንስትራክሽን የፔሮጀክት አስተዲዯር ሥርዓትን በተመሇከተ ማንዋልችን 

በማጋጀት ተዯራሽ ያዯርጋሌ፤ በስራ ሊይ መዋሊቸውን ያረጋግጣሌ፤ የአቅም ግንባታ 

ስራዎችን ያከናውናሌ፤ 

3. የኮንስትራክሽን ፔሮጀክቶች የዱዚይን ስታንዯርዴ ያወጣሌ፣  የአዋጭነት እና የዱዚይን 

ጥናት በኮንስትራክሽን ዱዚይን መሰረት መዯረጉን ያረጋግጣሌ፣ ከኮንስትራክሽን 

ስታንዲርዴ አኳያ ቁጥጥር ያዯርጋሌ፤ 

4. የኮንስትራክሽን ፔሮጀክቶች ሊይ የኮንስትራክሽን ኦዱት ያዯርጋሌ፡፡  

21. የፋዯራሌ ግዥ እና ንብረት አስተዲዯር ኤጀንሲ ስሌጣንና ተግባራት  

የፔሮጀክት  ኮንትራክተር፣ አማካሪ፣  ግዥ፣ የጨረታ ዜግጅት፣ መረጣ እና ማፅዯቅ  

አፇፃፀምን በተመሇከተ ፣ ማንዋልች በማጋጀት ሇሚመሇከታቸው የፔሮጀክቶች አስፇፃሚ 

አካሊት  ተዯራሽ ያዯርጋሌ፣ በስራ ሊይ መዋሊቸውን ያረጋግጣሌ፤ ይቆጣጠራሌ፤ 

ይወስናሌ፡፡ 

22. የፋዯራሌ መንግስት የተቀናጀ የመሰረተ ሌማት ማስተባበሪያ  ኤጀንሲ  ሥሌጣንና 

ተግባራት   

1. የፔሮጀክት አስፇፃሚ አካሊት በመሰረተ ሌማት ፔሮጀክቶች ሊይ በሚያቀርቡት 

የፔሮጀክት ጥናት መሰረት ፔሮጀክቶች ወዯ ትግበራ ከመግባታቸው በፉት አስፇሊጊ 

የመሰረተ ሌማት ፊሲሉቲዎች መቀናጀታቸውንና መሟሊታቸውን ያረጋግጣሌ፤ 

ይወስናሌ፤ ይከታተሊሌ፤ 
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2. የመሰረተ ሌማት ፔሮጀክት ትግበራ ሊይ በመሰረተ ሌማት አቅራቢ ዴርጅቶች መካከሌ 

ሉኖር የሚገባውን ቅንጅት እና አሰራር በተመሇከተ ሙያዊ ምክር ይሰጣሌ፤ ቅንጅቱን 

በበሊይነት ይመራሌ፤ ይከታተሊሌ፤ ይወስናሌ፤  

3. በመሰረተ ሌማት ፔሮጀክቶች ሊይ ሇሚነሱ የወሰን ማስከበር እና የካሣ ክፌያ ጥያቄዎች 

የሚስተናገደበትን  የአሰራር ሥርዓት ይረጋሌ፡፡  

23. የፋዯራሌ ጠቅሊይ ዓቃቤ ህግ ሥሌጣንና ተግባራት   

የመንግስት ፔሮጀክቶች ፇፃሚ አካሊት በስራቸው ያለ ፔሮጀክቶችን በተመሇከተ ውሌ 

በሚያጋጁበት ጊዛ ከህግ አንፃር ተገቢውን አስተያየትና ምክር ይሰጣሌ፣ የሔዜብና 

የፋዯራሌ ፔሮጀክቶች አስፇፃሚ አካሊት ጥቅም ይጎዲሌ ብል ሲያምን የውሌ ዜግጅትና 

ዴርዴር ከተቋማቱ ጋር በመሆን ያዯርጋሌ፤   

24. በፋዯራሌ መንግስት ፔሮጀክቶች ሊይ የፋዯራሌ መንግስት እና ክሌልች  ግንኙነት  

የፋዯራሌ መንግስት እና ክሌልች በፋዯራሌ መንግስት ፔሮጀክቶች  ሊይ በሚከተለት 

ጉዲዮች ሊይ በትብብር ይሰራለ፡-  

1. ሇፔሮጀክቶች መሬት ማቅረብ፤ 

2. በፔሮጀክቶች ምክንያት ሇሚነሱ ማህበረሰቦች በአግባቡና በህግ መሰረት ካሣ መከፇለን 

ማረጋገጥ፤ 

3. በፔሮጀክቶች ዜግጅት እና ትግበራ ሂዯት የአካባቢው ማህበረሰብ ተሳታፉ መሆኑን 

ማረጋገጥ፤ 

4. ፔሮጀክቶች ትግበራ ሂዯት በፔሮጀክቱና በህብረተሰቡ መካካሌ የሚነሱ 

አሇመግባባቶችን መፌታት፤ 

5. በፔሮጀክት አፇፃፀም መረጃ መሰረት  በፔሮጀክቱ አካባቢ ሇሚኖሩ ማህበረሰቦች 

ስሇፔሮጀክቶቹ ግንዚቤ ማስጨበጥ፡፡ 

ክፌሌ ስዴስት 

ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች 

25. ዯንብ ስሇማውጣት 

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ሇአዋጁ አፇፃፀም የሚረዲ ዯንብ ሉያወጣ ይችሊሌ፤ 

26. ተፇፃሚነት ስሇማይኖራቸው ሔጎች 

ይህን አዋጅ የሚቃረን ማንኛውም ሔግ ወይም የአሰራር ሌምዴ በዙህ አዋጅ በተሸፇኑ  

ጉዲዮች ሊይ ተፇፃሚ አይሆንም፤   
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27. የመሸጋገሪያ ዴንጋጌ   

ይህ አዋጅ ከመፅናቱን በፉት ወዯ ትግበራ የገባ ፔሮጀክት ሲሰራበት በነበረው ስርዓት 

መሰረት ፌፃሜ ያገኛሌ፡፡  

28. አዋጁ የሚፀናበት ጊዛ  

ይህ አዋጅ  በፋዯራሌ ነጋሪት ጋዛጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናሌ፡፡  

አዱስ አበባ ሏምላ 22 ቀን 2012 ዓ.ም 

ሳህሇወርቅ ውዳ 

የኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ፔሬዜዯንት 
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አዋጅ ቁጥር 1211/2012 

ስሇ ሌዩ የመንግሥት ዕዲ ሰነድች (ቦንድች) የወጣ አዋጅ 

የኢትዮጵያ ሌማት ባንክን ካፑታሌ ሇማሣዯግ የሚውሇው ገንብ በሌዩ የመንግሥት ዕዲ 

ሰነዴ (ቦንዴ) እንዱከፇሌ ማዴረግ አስፇሊጊ ሆኖ በመገኘቱ፣ 

በኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሔገ መንግሥት አንቀጽ 55(1) መሠረት 

የሚከተሇው ታውጇሌ፡፡ 

ክፌሌ አንዴ 

ጠቅሊሊ 

1. አጭር ርዕስ 

ይህ አዋጅ “የሌዩ የመንግሥት ዕዲ ሰነዴ አዋጅ ቁጥር 1211/2012” ተብል ሉጠቀስ 

ይችሊሌ:: 

2. የገንብ ሚኒስትሩ ሥሌጣን 

የገንብ ሜኒስትሩ፡- 

1. ብር 21 ቢሉዮን 20 ሚሉዮን (ሃያ አንዴ ቢሉዮን ሃያ ሚሉዮን) ዋጋ ያሇው ሌዩ 

የመንግሥት ዕዲ ሰነዴ እንዱያወጣ፣  

2. በዙህ አዋጅ መሠረት የሚወጣውን ሌዩ የመንግሥት ዕዲ ሰነዴ የኢትዮጵያ ሌማት 

ባንክን ካፑታሌ ሇማሣዯግ እንዱያውሌ፣ 

በዙህ አዋጅ ሥሌጣን ተሰጥቶታሌ፡፡ 

ክፌሌ ሁሇት 

ክፌያና ወሇዴ 

3. ክፌያ 

በዙህ አዋጅ አንቀጽ 2 መሠረት የሚወጡት ሌዩ የመንግሥት ዕዲ ሰነድች ከአምስት 

ዓመታት የችሮታ ጊዛ በኋሊ በ14 ዓመታት ጊዛ ውስጥ ተከፌሇው ይጠናቀቃለ፡፡ 

4. ወሇዴ 

በዙህ አዋጅ መሠረት የሚወጡት ሌዩ የመንግሥት ዕዲ ሰነድች ወሇዴ 

አይከፇሌባቸውም፡፡ 

ክፌሌ ሶስት 

ሌዩ ሌዩ 

5. ከቀረጥና ግብር ነፃ መሆን 
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ከሌዩ የመንግሥት ዕዲ ሰነድች (ቦንድች) ጋር በተያያዘ ጉዲዮች ወይም ሰነድች ሊይ 

የቴምብር ቀረጥ ወይም ላሊ ማናቸውም ቀረጥና ግብር አይከፇሌም፡፡ 

6. አዋጁ የሚፀናበት ጊዛ 

ይህ አዋጅ በፋዯራሌ ነጋሪት ጋዛጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናሌ፡፡ 

አዱስ አበባ ሏምላ 6 ቀን 2012 ዓ.ም 

ሳህሇወርቅ ውዳ 

የኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ፔሬዙዲንት 

 


