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የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር አትላቲክስ ፌዳሬሽን መተዲዯሪያ 

መመሪያ ቁጥር 52/2013  
ጠቅሊሊ ዴንጋጌዎች 

የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር  ስፖርት ኮሚሽን  የስፖርት ማህበራት ስሇሚቋቋሙበት 

ሁኔታ ሇመወሰን ባወጣው መመሪያና በአገር አቀፍና በዓሇም አቀፍ አትላቲክስ ፌዳሬሽን 

መመሪያ መሰረት የአዱስ አበባን የአትላቲክስ ስፖርት በበሊይነት የሚመራ የአዱስ አበባ 

ከተማ አስተዲዯር አትላቲክስ ፌዳሬሽን በሚሌ ስያሜ በህግ እንዱቋቋም አዴርጓሌ፡፡ 

አንቀጽ 1 
አውጭው  አካሌ 

የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር አትላቲክስ ፌዳሬሽን ጠቅሊሊ ጉባኤ ይህን መተዯዯሪያ 

መመሪያ አውጥቷሌ፡፡ 

አንቀጽ 2 
ስያሜ 

ይህ መተዲዯሪያ መመሪያ “የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር አትላቲክስ ፌዳሬሽን 

መተዲዯሪያ መመሪያ ቁጥር 52/2013” ተብል ሉጠቀስ ይገባሌ፡፡ 

አንቀጽ 3 
ትርጓሜ 

የቃለ አግባብ ላሊ ትርጉም ካሌተሰጠው በስተቀር በዚህ መቋቋሚያና መተዲዯሪያ ዯንብ  

1. የከተማ አስተዯዲዯር ማሇት፡- የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ማሇት ነው፡፡ 

2. ስፖርት ኮሚሽን ማሇት፡- በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ስፖርት ሇማስፋፋት፣ 

ሇማዯራጀትና ሇመምራት ህጋዊ ስሌጣን ያሇው ኮሚሽን  ማሇት ነው፡፡ 

3. የኢትዮጵያ አትላቲክስ ፌዳሬሽን፡- ማሇት የአትላቲክስን ስፖርት በመሊ ሀገሪቱ ውስጥ 

ሇማስፋፋትና ሇመምራት በህግ  ስሌጣን የተሰጠው አካሌ ነው፡፡ 

4. የአዱስ አበባ አትላቲክስ ፌዳሬሽን ማሇት፡- በከተማ አስተዲዯሩ ውስጥ የአትላቲክስ 
ስፖርትን በበሊይነት ሇማስፋፋትና ሇመምራት ከአዱስ አበባ ከተማ አስተዲር ስፖርት 
ኮሚሽን  ኃሊፊነት የተሰጠው አካሌ ማሇት ነው፡፡  

5. ጠቅሊሊ ጉባኤ፡- የአዱስ አበባ አትላቲክስ ፌዳሬሽንን በበሊይነት የሚመራ ከፍተኛው 

የስሌጣን እርከን ነው፡፡  

6. መተዲዯሪያ መመሪያ ማሇት፡- የአትላቲክስ ፈዳሬሽኑ አባሊትና አትላቶች 

የሚመሩበትና የሚተዲዯሩበት ገዥ መመሪያ ማሇት ነው፡፡ 
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7. የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ማሇት፡- የአዱስ አባባ አትላቲክስ ፌዳሬሽንን የዕሇት ከዕሇት 

እንቅስቃሴ የሚከታተሌ፣ የሚመራና አቅጣጫ የሚያስይዝ በጠቅሊሊ ጉባኤ የተመረጠና 

የተሰየመ አካሌ ነው፡፡ 

8. ፕሬዚዲንት ማሇት፡- የፌዳሬሽኑን ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴና  ጠ/ጉባኤውን በሰብሳቢነት 

የሚመራ የስፖርት ፌዳሬሽኑ የበሊይ ኃሊፊ ነው፡፡  

9. ተ/ም/ፕሬዚዲንት ማሇት፡- የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴን በም/ሰብሳቢነት የሚመራ ኃሊፊነት 

የተጣሇበት አባሌ ማሇት ነው፡፡ 

10. አቀቢ ንዋይ ፡- ማሇት የፌዳሬሽኑን ፋይናንስና ንብረት በበሊይነት የሚከታተሌና 

የሚቆጣጠር የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባሌ ማሇት ነው፡፡ 

11. ዋና ጸሀፊ ማሇት፡- በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር  ስፖርት ኮሚሽን በዋና ጸሐፊነት 

ተመዴቦ እንዱሰራ የተወከሇ ኦፊሰር /ባሇሙያ/ ማሇት ነው፡፡ 

12. ክሇብ ማሇት፡- የአትላቲክስን ስፖርት እንቅስቃሴ ሇማራመዴ በዴርጅት፣ በተቋም 

ወይም በግሇሰብ ዯረጃ የተቋቋመና በአዱስ አበባ አትላቲክስ ፌዯሬሽን ስር ተመዝግቦ 

የሚገኝ ስፖርት ክሇብ ማሇት ነው፡፡  

13. አባሌ ማሇት፡- የአትላቲክስ ፌዳሬሽኑን ዯንብና መመሪያ ተቀብል በስራ አስፈጻሚ 

ኮሚቴ አባሌነት፣ በንዑሳን ኮሚቴ አባሌነት፣ በአሰሌጣኝነት፣ በዲኝነት፣ በቡዴን መሪነት፣ 

በወጌሻነት ፣ በአትላትነት፣ በክሇብና በክፍሇ-ከተሞች አመራር ሰጭነት፣ በጽ/ቤት 

ሰራተኛነትና በስፖርት ፌዳሬሽኑ ዕውቅና ያሊቸው  በገንዘብና  በማተርያሌ ዴጋፍና 

ትብብር የሚያዯርጉን ግሇሰቦች/ባሇሀብቶችና ዴርጅቶች ይጨምራሌ፡፡  

14. ክፍሇ-ከተማ ማሇት ፡- በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ስር የሚገኙ የክ/ከተሞች ጽ/ቤቶች 

ማሇት ነው፡፡ 

15. የክፍሇ-ከተማ አትላቲክስ ፌዳሬሽን ማሇት፡- የአትላቲክስን ስፖርት በክፍሇ ከተማው 

በሚገኙ ወረዲዎችና አግባብነት ባሊቸው ክፍልች ሇማስፋፋትና ሇማሌማት በህግ ስሌጣን 

የተሰጠው አካሌ ነው፡፡ 

16. አትላት ማሇት፡- በአትላቲክስ ስፖርት ሇመሰሌጠንና ሇመወዲዯር ፍሊጏትና ብቃት 

ያሇው ታዲጊ፣ ወጣት እና አዋቂ ወንዴ/ሴት ስፖርተኛ ማሇት ነው፡፡ 

17 አሰሌጣኝ ማሇት፡- በአሰሌጣኝነት ትምህርት፣ ስሌጠና፣ ሌምዴ ብቁ ሆኖ እና ሕጋዊ 

ዕውቅና የተሰጠውና በውሌ ሊይ ተመስርቶ በኮንትራት ወይም በጊዜያዊነት እንዱሁም 

በቋሚነት ተቀጥሮ አትላቶችን የሚያሰሇጥን ሁሇገብ የሆነ ሙያዊ ዴጋፍ በመስጠት 

ብቃታቸውን የሚያበሇጽግ ባሇሞያ ማሇት ነው፡፡ 
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18. ዲኛ ማሇት፡- በዲኝነት ሰሌጥኖ በቂ እውቀትና ሌምዴ ያሇው በውዴዴር ወቅት ያሇ 

አዴል በታማኝነት በስነ-ምግባር የሚዲኝ ዲኛ ማሇት ነው፡፡ 

19. ንዑሳን ኮሚቴ ማሇት፡- በፌዳሬሽኑ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ሌዩ ሌዩ ስፖርታዊ ተግባራትን 

ሇማከናወን የሚመረጡ ንዑሳን ኮሚቴዎች ናቸው፡፡ 

20. ውዴዴር ማሇት፡- የአዱስ አበባ አትላቲክስ ፌዳሬሽን በግሌ ወይም በቡዴን 

የሚያዘጋጃቸው ሌዩ ሌዩ የአትላቲክስ ውዴዴሮች ናቸው፡፡  

21. የጏዲና ሩጫ ማሇት፡- ማንኛውም በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ክሌሌ ውስጥ የሚካሄደ 

የጏዲና ሊይ ሩጫ፣ ፌስቲቫሌ በሌዩ ሌዩ መርህ ግብር የሚዘጋጅ ውዴዴር ነው፡፡    

22.  የጏዲና ሊይ እግር ጉዞ ማሇት፡- ማንኛውም በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ክሌሌ ውስጥ 

የሚካሄደ የጏዲና ሊይ እግር ጉዞ፣ ፌስቲቫሌ፣ ህብረተሰቡን ሇፍቅር፣ ሇአንዴነት ሇሌዩ ሌዩ 

በዓሊት በተቋም፣ በኢቬንት ኦርጋናይዘር ወይም በሌዩ ሌዩ አዘጋጆች ከአዱስ አበባ 

አትላቲክስ ፌዳረሽን ፍቃዴ ሲያገኝ የሚካሄዴ የእግር ጉዞ ሌዩ ዝግጅትና ውዴዴር 

ነው፡፡ 

23.  የግሌ ተወዲዲሪ ማሇት፡- የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር መታወቂያ ካርዴ ያሊው/ት/ 

ፌዳሬሽኑ በሚያዘጋጀው ውዴዴር ሊይ በግሌ ተወዲዲሪነት ተመዝግቦ የሚወዲዯር አትላት 

ማሇት ነው፡፡ 

24. አግባብነት ያሊቸው ክፍልች ማሇት፡- በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ስር የሚገኙ 

የታወቁ የስፖርት ማህበራት፣ ት/ቤቶች፣ ፖሉስ ኮሚሽን፣ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት 

ወ.ዘ.ተ. ናቸው፡፡ 

25. የዓሇም አቀፍ አትላቲክስ ፌዳሬሽኖች ማህበር (IAAF) ማሇት፡- የአትላቲክስ ስፖርትን 

በዓሇም አቀፍ ዯረጃ በበሊይነት የሚመራ አካሌ ማሇት ነው፡፡ 

26. የፌዳራሌ ስፖርት ኮሚሽን ማሇት፡- ተጠሪነቱ ሇባሕሌና ቱሪዝም ሚኒስቴር መሥሪያ 

ቤት የሆነ የኢ.ፌ.ዳ.ሪ. ስፖርት ኮሚሽን ማሇት ነው፡፡ 

27. የአትላቲክስ ስፖርት ማሇት፡- የመም፣ የሜዲ ተግባር፣ የጏዲና ሊይ ሩጫ፣ የርምጃ፣ የአገር 

አቋራጭና የተራራ ሊይ ሩጫ ማሇት ነው፡፡ 

28. የፕሮጀክት ቡዴን ማሇት፡- በሦስት የዕዴሜ ክሌሌ የሚከፋፈሌ (U-13 = ከ11-12 

ዓመት)፣ (U-15 = ከ13-14 ዓመት)፣ (U-17 = ከ15-16 ዓመት) የታዲጊዎች ስሌጠና ቡዴን 

ማሇት ነው፡፡  

29. ሌዩ ሌዩ ቡዴኖች ማሇት፡- የክፍሇከተማ ዋና እና ተስፋ ቡዴን እንዱሁም የከተማው 

ምርጥ ቡዴን የሚገሌጽ ነው፡፡ 
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30. ማናጀር ማሇት፡- የአትላቶች ወኪሌ በመሆን ከአይ.ኤ.ኤ.ኤፍ. እና ከኢትዮጵያ 

አትላቲክስ ፌዳሬሽን ፍቃዴ (ዕውቅና) ተሰጥቶት በከተማ አስተዲዯሩ ውስጥ ከሚገኙ 

አትላቶች ጋር የሚሠራ ሕጋዊ ወኪሌ ማሇት ነው፡፡ 

31. አሇም አቀፍ ውዴዴር ማሇት፡- ከአንዴ አገር በሊይ የሚሳተፉበት የአትላቲክስ ስፖርት 

ውዴዴር ማሇት ነው፡፡ 

32.  አገር አቀፍ ውዴዴር ማሇት፡- ከአንዴ በሊይ ክሌልች፣ ከተማ አስተዲዯሮች፣ ክሇቦች እና 

ተቋማት የሚሳተፉበት የአትላቲክስ ስፖርት ውዴዴር ማሇት ነው፡፡  

33.  ከተማ አቀፍ ውዴዴር ማሇት፡- በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ክሌሌ ውስጥ የሚገኙ 

ከአንዴ ክሇብ ወይም ተቋም ወይም ክ/ከተማ በሊይ የሚሳተፉበት የአትላቲክስ ስፖርት 

ውዴዴር ማሇት ነው፡፡ 

34. ታዲጊ አትላት ማሇት፡- ዕዴሜው ከ18 ዓመት በታች ያሇ (U-18፣ ከ15 እስከ 17 ዓመት) 

አትላት ማሇት ነው፡፡  

35. ወጣት አትላት ማሇት፡-  ዕዴሜው ከ20 ዓመት በታች ያሇ (U-20፣ ከ18 እስከ 19 

ዓመት) አትላት ማሇት ነው፡፡  

36. አዋቂ አትላት ማሇት፡- ዕዴሜው 20 ዓመትና ከዚያ በሊይ የሆነ አትላት ማሇት ነው፡፡ 

አንቀጽ 4 

ዓሊማ 

1. የዘር፣ የጾታ፣ የሃይማኖት፣ የቀሇም ሌዩነት ወይም ማናቸውም መዴል ሳይኖር 

በአትላቲክስ ስፖርት  እንቅስቃሴ ጤናማ ዜጋን  ሇማፍራት በሚዯረገው ሂዴት ውስጥ 

የራሱን አስተዋጽ ሇማዴረግ፡፡ 

2. ስፖርተኞችን በየዯረጃው በመሌመሌና ዘመናዊ ስሌጠና በመስጠት የሊቀ ችልታና ብቃት 

ያሊቸውን  የአስተዲዯሩና የሀገር አቀፍ ፌዳሬሽኑ በሚያዘጋጃቸው ውዴዴሮች እንዱሳተፉ 

በማዴረግ  ከፍተኛ ውጤት ማስመዝገብ፣ የስፖርት ፌዳሬሸኑንና የሀገርን ስምና ዝና 

ማስጠበቅ፡፡ 

3. በስፖርቱ የወጡ አዋጆች፣ ፖሉሲዎች ሀገር አቀፍ ዯንቦችና መመሪያዎች በስፖርት 

ፌዳሬሸኑ አባሊት በሙለ እንዱከበሩ ማዴረግ ፡፡ 

4. ከተሇያዩ ዴርጅቶችና አካሊት ጋር መሌካም ግንኙነት በመፍጠር የአዱስ አበባ ከተማና 

የፌዳሬሽኑን  ገጽታ ግንባታ ስራዎችን ማከናወን ናቸው፡፡ 
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አንቀጽ 5 

የመመሪያው ተፈጻሚነት ወሰን 

1. በክፍሇ ከተሞች በክሇቦችና አግበብነት ባሊቸው ክፍልች በሚገኙ የአትላቲክስ አመራር 

አካሊት፣ 

2. በንኡሳን ኮሚቴ አባሊት፣ በአሰሌጣኞች፣ በቡዴን መሪዎች፣ በወጌሻዎች ና በአትላቶች  

3. በፌዯሬሽኑ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባሊት፣ . 

4. በስፖርተኞችና ማናጀሮች ሊይ 

5. በጽ/ቤት ሰራተኞች ሇይ ተፈጻሚ ይሆናሌ፡፡ 

አንቀጽ 6 

የአትላቲክስ ፌዳሬሽኑ ዓርማ ማህተምና አዴራሻ 

1. የአዱሰ አባበ አስተዲዯር  አትላቲክስ ፌዯሬሸን የራሱ ዓርማና ማህተም ይኖረዋሌ፡፡ 

2. የፌዳሬሽኑ  አርማና ፅሁፍ በክሇቡ ማህተም ውስጥ ያርፋሌ፡፡ 

3. ፌዳሬሽኑ  የሚገኘው በአ.አ ከተማ በ በየካ ክ/ከተማ በጃንሜዲ ቅጥር ግቢ ውስጥ 

ይሆናሌ፡፡ 

4. የፌዳሬሽኑ ስሌክ ቁጥር ቀጥታ መስመር 0118 67 76 36 ነው፡፡ 
 

አባሌነት፣ የአባሊት መብትና ግዳዎች 

አንቀፅ 7 

አባሌነት 

1. የስፖርት ክሇቡን የመተዲዯሪያ መመሪያ ተቀብል በፌዳሬሽኑ ስር የተመዝገበ ክሇብ፣   

የክፍሇ ከተማ ፌዳሬሽኖች  አባሌ ይሆናለ፡፡ 

2. አባሌነት የሚረጋገጠው በስፖርት ፌዳሬሽኑ ተመዝግቦ በሚመሇከተው የስራ ሀሊፊ 

ተፈርሞ የአባሌነት የምዝገባ የምስክር ወረቀት ሲሰጠው ነው፡፡ 

አንቀጽ 8 
የአባሌነት ዓይነቶች 

1. የአባሌነት ዓይነቶች የሚከተለት ናቸው፡፡ 

ሀ/ የክብር አባሌ 

ሇ/ መዯበኛ አባሌ  
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2. የክብር አባሌነት ስም የሚሰጠው ሇስፖርት ፌዳሬሽኑ በዕውቀቱ፣ በገንዘቡ፣ በማቴርያሌና 

በጉሌበቱ ሌዩ ውሇታ የዋሇና ከፍተኛ አግሌግልት ሊበረከተ ነው፡ 

3. የክብር አባሌነት ስም የሚሰጠው በስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ቀርቦ በጠቅሊሊ ጉባኤ ሲጸዴቅ ነው፡፡ 

አንቀጽ 9 

የአባሊት መብት 

1. የስፖርት ፌዳሬሽኑን እንቅስቃሴ በተመሇከተ ገንቢና ጠቃሚ ማሻሻያ ሀሳቦች የማቅረብ፣ 

2. በሚዘጋጁ ዯንብና መመሪያዎቸ ሊይ ማሻሻያ ሀሳብ የመስጠት፣ 

3. ስፖርት ፌዳሬሽኑ በሚያዘጋጃቸው ውዴዴሮች ሊይ የመሳተፍ መብት አሊቸው፡፡ 

አንቀጽ 10 

የአባሊት ግዳታዎች 

1. ዓመታዊ መዋጮ የመክፈሌ፤ 

2. የአትላቲክስ ፌዳሬሽኑን  መተዲዯሪያ ዯንብ፣ የጠቅሊሊ ጉባኤንና ፣ የስራ አስፈጻሚ 

ኮሚቴን ውሳኔዎችን የማክበርና የማስከበር፣ 

3. የስፖርት ፌዳሬሽኑን ዓርማና ስም የመጠበቅ፣ 

4. የራሱንም ሆነ የስፖርት ፌዳሬሽኑን ሞራሌና ህሌውና የሚነካ ዴርጊት አሇመፈጸም 

5. የስፖርት ፌዳሬሽኑን ህሌውና አዯጋ ሊይ የሚጥሌ አስጊ ሁኔታዎች ሲያጋጥሙ 

የመጠቆምና የመተባበር  ግዳታ ናቸው፡፡ 

አንቀጽ 11 
የክብር አባሊት መብት 

     የክብር አባሊት ከዚህ በታች የተጠቀሱት መብቶች ይኖራቸዋሌ፡፡ 

1. ስፖርት ክሇቡ ወሳኝ ውዴዴር በሚያዯርግበት ወቅት በክብር አንግዴነት የመጋበዝ፣ 

2. በጠቅሊሊ ጉባኤ ስብሰባ ሊይ እንዯአስፈሊጊነቱ ሲጠሩ ተገኝተው ጠቃሚ ምክርና 

አስተያየት መስጠት፣ 

3. በራስ ተነሳሽነት ወርሀዊ ወይም ዓመታዊ የፋይናንስ ዴጋፍ ማዴረግ ናቸው፡፡ 

አንቀጽ 12 
የአባሌነት መብት ስሇማጣት 

1. አንዴ አባሌ የአባሌነት መብት የሚያጣው 

    ሀ/ አትላቲክስ ፌዳሬሽኑ የጣሇበትን እምነት አጉዴል ከተገኘ፣ 

    ሇ/ አትላቲክስ ፌዳሬሽኑን ዯንብና መመሪያዎች ጥሶ ሲገኝ፣ 
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    ሐ/ አትላቲክስ ፌዳሬሽኑ መተዲዯሪያ ዯንብ አንቀጽ 10 ከተራ ቁጥር 1—5 

የተጠቀሱትን የአባሌነት ግዳታዎች ተግባራዊ ካሊዯረገ በጠቅሊሊ ጉባኤ ውሳኔ መሰረት 

ከአባሌነቱ ሉወገዴ ይችሊሌ፡፡ 

የአትላቲክስ ፌዳሬሽኑ ተግባርና ኃሊፊነት፣ ዴርጅታዊ መዋቅር፣ 
የጠቅሊሊ ጉባኤ ጥንቅርና ኃሊፊነት 

አንቀጽ 13 
የአትላቲክስ ፌዳሬሽኑ ተግባርና ኃሊፊነት 

1. የአገሪቱን የስፖርት ዯንብና መመሪያዎች፣ የአዱስ አበባ አስተዲዯር  ስፖርት 

ኮሚሽንና ሀገር  አቀፍ አትላቲክስ ፌዳሬሽኑ የሚያወጧቸውን የስፖርት ዯንብና 

መመሪያዎች በፌዳሬሽኑና በአባሊቱ እንዱተገበሩና እንዱከበሩ ያዯርጋሌ፤ 

2. በአገር አቀፍ ፌዳሬሽኑ መተዲዯሪያ ዯንቦች ሊይ የተዘረዘሩትን ግዳታዎች ያከብራሌ፤ 

3. በአትላቲክሱ ዘርፍ በየዯረጃው ምርጥ አትላቶችን በመምረጥ፣ በማዯራጀት፣ 

ሙያተኞችና አሰሌጣኞች በመመዯብ  በአገር አቀፍ ዯረጃ በሚዘጋጁ ውዴዴሮች ሊይ 

ይሳተፋሌ፤ 

4. ፌዳሬሽኑ በሂዯት ራሱን እንዱችሌ የገቢ አቅም የሚያጎሇብቱ ስሌቶችን በመቀየስ   

ተግባራዊ ያዯርጋሌ፡፡ 

5. የፋይናንስና፣ የማቴርያሌ ትብብር ከባሇ ሀብቶችና ከዴጋፍ ሰጭ ዴርጅቶች 

ይጠይቃሌ፡፡ 

6. የስፖርት ፌዳሬሽኑ ራሱን የቻሇ ዘመናዊ ጽ/ቤት ከማቴርያሌ ጋር እንዱኖረው 

ያዯርጋሌ፣ 

7. ዲኞች፣ ሙያተኞች፣ አባሌ ክሇቦችና ክ/ከተማዎች የቴክኒክ እገዛዎችና ትምህርትና 

ስሌጠናዎች  የሚያገኙበትን ሁኔታዎች ይፈጥራሌ፣ 

8. የስፖርት ፌዳሬሽኑን አቅም ባገናዘበ መሌኩ የስፖርት ትጥቅና መሳሪያዎች ይገዛሌ፣ 

9. ስፖርተኞችና አባሊት በውዴዴርና በሌምምዴ እንዱሁም ሇውዴዴር በሚጓዙበት 

ወቅት አዯጋ ቢያጋጥማቸው፣ አቅምን ባገናዘበ መሌኩ በሀገር ውስጥ ሕክምና  

እንዱያገኙ ያዯርጋሌ፡፡ 

10. ታዲጊና ምርጥ ስፖርተኞችን በየዯረጃው እንዱፈሩ በማዴረግና ውጤት በማስመዝገብ 

የሀገርን ክብርና ዝና ያስጠብቃሌ፡፡ 

11. የሌምምዴና የውዴዴር ቦታዎችን ያዘጋጃሌ፡፡ 
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12. ከሚመሇከታቸው ጋር መሌካም ግንኙነት በመፍጠር የከተማ አስተዲዯሩን  

ያስተዋውቃሌ፡፡ 

13. የመንግስት ፖሉሲዎች አገር አቀፋዊና አሇም አቀፍ ዯንቦችና ሕጎች በአባሊት ዘንዴ 

እንዱከበሩ ያዯርጋሌ፡፡ 

14. ትምህርታዊ ሴሚናሮች፣ ውይይቶችና ኮርሶች በማዘጋጀት፣ የስፖርት ክሇቡ አባሊት 

ተጠቃሚ እንዱሆኑ ያዯርጋሌ፣ 

15. ሇውጤታማ ስፖርተኞችና አመራሮች ማበረታቻ ሽሌማቶችን ያዘጋጃሌ፣ 

16. የስፖርት ፌዳሬሽኑን መተዲዯሪያ መመሪያና የዱሲፕሉን መመሪያ በማያከብሩ 

የስፖርት ፌዳሬሽኑ አባሊት/ ስፖርተኞች፤ አሰሌጣኞች፤ የቡዴን መሪዎች፣ 

ወጌሻዎች፣ የጽ/ቤት ሰራተኞች/ና ማናጀሮች ሊይ ሇአገር አቀፍ አትላቲክስ ፌዳሬሽን 

እያሳወቀ ዯረጃውን የጠበቀ እርምጃ ይወስዲሌ፡፡ 

17. ከላልች አካሊት ጋር የፈጸማቸውን የውሌ ስምምነቶች ያከብራሌ፣ የስፖርት 

ፌዳሬሽኑን ህሌውና ያስጠብቃሌ፣ በህግ ሇላልች አካሊት የተዯነገገውን መብት 

ያከብራሌ፣ 

18. ከስፖርታዊ ጨዋነት ውጭ የሆኑ ተግባራት በላልች ስፖርት ክሇቦችና፣ አመራሮች 

ዲኞችና የአትላቲክስ  መሪዎች ሊይ እንዲይፈጸም ያዯርጋሌ፡፡ 

19. ይከሳሌ፣ ይከሰሳሌ ሇሶስተኛ ወገን ውክሌና ሉሰጥ ይችሊሌ፡፡ 

አንቀጽ 14 
የፌዳሬሽኑ አዯረጃጀት 

  

 ፌዳሬሽኑ የሚከተሇው ዴርጅታዊ መዋቅር ይኖረዋሌ፡፡ 

1. ጠቅሊሊ ጉባኤ 

2. ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ 

3. አግባብነት ያሊቸው ንኡሳን ኮሚቴዎች 

4. ጽ/ቤትና ሰራተኞች ይኖሩታሌ፡፡ 

አንቀጽ 15 

የጠቅሊሊ ጉባኤ አባሊት ጥንቅር 
 

1. የፌዳሬሽኑ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባሊት፣ 

2. የክፍሇ ከተማው ስፖርት ኮሚቴ ወይም ስፖርት ም/ቤት አንዴ አንዴ ተወካይ፣ 

3. የአንዯኛ ዱቪዚዮን ክሇቦች አንዴ አንዴ ተወካይ 
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4. የሁሇተኛ ዱቪዚዮን ክሇቦች ከ 1ኛ እስከ 5ኛ የወጡ አንዴ አንዴ ተወካይ 

5. የአዱስ አበባ ከተማ ስፖርት ኮሚሽን  አንዴ ተወካይ 

6. የኢትዮጵያ አትላቲክስ ፌዳሬሽን አንዴ ተወካይ፣     

7. ዴጋፍ ሰጭ የሌዩ ሌዩ ንኡሳን ኮሚቴ አባሊት፣  

8. ህጋዊ ዕውቅና ያሊቸው የአ.አ አሰሌጣኖች ፣ የዲኞች፣ የአንጋፋ አትላቶች፣ የአትላቶች 

ማህበር አንዴ አንዴ ተወካይ፤ 

9. የፌዳሬሽኑ የክብር አባሊትና ከፍተኛ ስፖንሰር አዴራጊዎች፤  

10.  በጠቅሊሊ ጉባኤ የተፈቀዯሊቸው ዴርጅቶችና ግሇሰቦች ተወካዮች፤ 

11.  በጠቅሊሊ ጉባኤ የተሰየመ ኦዱተር አንዴ ተወካይ፤  
 

 

አንቀጽ 16 

በዴምጽ የሚሳተፉ የጠቅሊሊ ጉባኤ አባሊት 
 

1. የፌዳሬሽኑ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባሊት በሙለ፣ 

2. የየክፍሇ ከተማዎች አትላቲክስ ፌዳሬሽን አንዴ አንዴ ተወካዮች፣  

3. የአንዯኛ ዱቪዚዮን ክሇቦች አንዴ አንዴ ተወካዮች፣ 

4. ሁሇተኛ ዱቪዚዮን ክሇቦች በዘመኑ የአ.አ ክሇቦች ሻምፒዮና ውዴዴር ሊይ የወንዴና ሴት 

አጠቃሊይ ውዴዴር ውጤት ከ 1ኛ እስከ 5ኛ የወጡ አንዴ አንዴ ተወካዮች፣   

5. ህጋዊ ዕውቅና ያሊቸው የአዱስ አበባ አሰሌጣኖች ማህበር፣ 

6. ህጋዊ ዕውቅና ያሊቸው የአዱስ አበባ የዲኞች  ማህበር፣ 

7. ህጋዊ ዕውቅና ያሊቸው የአዱስ አበባ አትላቶች ማህበር፣ 

8. ህጋዊ ዕውቅና ያሊቸው የአዱስ አበባ አንጋፋ አትላቶች፣ ማህበር አንዴ ተወካይ 

 

አንቀጽ 17 

ያሇ ዴምጽ የሚሳተፉ የጠቅሊሊ ጉባኤ አባሊት 

1. በምርጫ ወቅት የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባሊት፣ 

2. በዘመኑ በአ.አ.ክሇቦች ሻምፒዮና ውዴዴር ከ 5ኛ ዯረጃ በታች የወጡ የ2ኛ ዱቪዚዮን 

ክሇቦች፣ 

3. የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ስፖርት ኮሚሽን አንዴ ተወካይ፣ 

4. የኢትዮጵያ አትላቲክስ ፌዳሬሽን አንዴ ተወካይ፣ 
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5. የአዱስ አበባ አትላቲክስ ፌዳሬሽን ጽ/ቤት ኃሊፊ፣ 

6. የዴጋፍ ሰጭ የሌዩ ሌዩ ኮሚቴ አባሊት፣ 

7. የፌዳሬሽኑ የክብር አባሊትና ስፖንሰር አዴራጊ ግሇሰቦች፣ 

8. በጠቅሊሊ ጉባኤ የተፈቀዯሊቸው ዴርጅቶችና ግሇሰቦች፣ 

9. በጠቅሊሊ ጉባኤ የተሰየመ ኦዱተር አንዴ አባሌ፣ 

 

አንቀጽ 18 
የጠቅሊሊ ጉባኤ ተግባርና ኃሊፊነት 

ጠቅሊሊ ጉባኤው የፌዳሬሽኑ  ከፍተኛ ስሌጣን አካሌ ሆኖ ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን 

ተግባርና ኃሊፊነቶች ያከናውናሌ፡፡ 

1. በአዱስ አባባ ስፖርት ኮሚሽን፣ በሀገር አቀፍ፣ በአህጉርና በዓሇም አቀፍ አትላቲክስ 

ፌዯሬሽን የወጡና የሚወጡ የስፖርት ዯንቦች፣ አዋጆችና መመሪያዎች በአዱስ አበባ 

አትላቲክስ ፌዳሬሽንና በየዯረጃው በሚገኙ ስፖርት ቤተሰቦች  ተግባራዊ እንዱሆኑ 

መመሪያና አቅጣጫ ይሰጣሌ፡፡  

2. በፌዳሬሽኑ ዯንብና መመሪያዎች ሊይ ማሻሻያ ሀሳብ ይሰጣሌ፡፡ያጸዴቃሌ፡፡ተግባራዊ 

መሆናቸውን ይከታተሊሌ፡፡  

3. ያሇፈውን ዓመት ቃሇ ጉባኤና የስብሰባውን አጀንዲ ያፀዴቃሌ፡፡ 

4. የስፖርት ፌዳሬሽኑን  ዓመታዊ የሥራ አፈጻጸምና የኦዱትና ሂሳብ ሪፖርት አዲምጦ 

ያፀዴቃሌ፡፡ 

5. የፌዳሬሽኑን ዓመታዊ ዕቅዴና ማስፈጸሚያ ዓመት በጀት መርምሮ ያጸዴቃሌ፡፡ 

6. የክብር አባሊትን ብዛት ይወስናሌ፡፡ይመርጣሌ፡፡ 

7. አባሊትን ይቀበሊሌ፣ ከአባሌነት ያግዲሌ፣ ያሰናብታሌ፡፡ 

8. ሇስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባሊት የስሌጣን ውክሌና ይሰጣሌ፡፡ 

9. ከአባሊት የሚቀርቡ የመሌቀቂያ ጥያቄዎችን መርምሮ ውሳኔ ይሰጣሌ፡፡ 

10. በሚነሱ አከራካሪ ጉዲዮች ሊይ የመጨረሻ ውሳኔ ይሰጣሌ፡፡ 

11. ምህረት ይሰጣሌ ቅጣት ያሻሽሊሌ፡፡ 

12. የክብር አባሊትን ይሰይማሌ፡፡ 

13. የቀጣዩን ዓመት ዕቅዴና በጀት መርምሮ ያፀዴቃሌ፡፡ 
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አንቀፅ 19 
መዯበኛ ጠቅሊሊ ጉባኤ 

 

1. መዯበኛ ጠቀሊሊ ጉባኤ በዓመት አንዴ ጊዜ በነሐሴ ወር ይካሄዲሌ፡፡ 

2. የመዯበኛ ጠቅሊሊ ጉባኤ አጀንዲዎች በስራ አሰፈጻሚ ኮሚቴ ይዘጋጃሌ፡፡ 

3. አጀንዲዎችና ተያያዥነት ያሊቸው ድክመንቶች ከ15 ቀናት በፊት ሇአባሊት ይሊካለ፡፡ 

4. አበሊት ሉካተትሊቸው የሚገቡ አጀንዲዎች ካለ ሇፌዳሬሽኑ ጽ/ቤት ከ5 ቀናት በፊት  

ማቅረብ ይጠበቅባቸዋሌ፡፡  

አንቀፅ 20 
አስቸኳይ ጠቅሊሊ ጉባኤ 

1. አስቸኳይ ጉዲይ ሲያጋጥም የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ  አጀንዲዎችን አዘጋጅቶ አስቸኳይ 

ጠቅሊሊ ጉባኤ ሉጠራ ይችሊሌ፣ 

2. የጠቅሊሊ ጉባኤ ሁሇት ሶስተኛው አባሊት አስቸኳይ ጠ/ጉባኤ እንዱጠራ በፅሁፍ ሲጠይቁ 

የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴው ጥያቄው በቀረበ አንዴ ወር ባሌበሇጠ ጊዜ ውስጥ ጉባኤው 

እንዱካሄዴ ሇአባሊት ጥሪ ያስተሊሌፋሌ፡፡  

3. የስብሰባው አጀንዲና ተያያዥነት ያሊቸው ጠቃሚ ድክመንቶች ስብሰባው ከመካሄደ  ከ15 

ቀን በፊት ሇአባሊት አንዱዯርስ ይዯረጋሌ፡፡ 

አንቀጽ 21 
የጠቅሊሊ ጉባኤ አመራርና ውሳኔዎችን ማሳሇፍ 

 

1. ጠቅሊሊ ጉባኤው በፌዳሬሽኑ ፕሬዚዲንት ይመራሌ፡፡ እሱ በላሇ ጊዜ በተ/ም/ፕሬዚዲንቱ 

ይመራሌ፡፡ ተ/ም/ፕሬዝዲንቱም ከላሇ በም/ፕሬዚዲንቱ ይመራሌ፡፡ ሦስቱም ካሌተገኙ  

ከመካከሊቸው በሚመረጥ አንዴ አባሌ ስብሰባውን ይመራሌ፡፡ 

2. ፕሬዚዲንቱ ስብሰባውን በዯንቡና በመመሪያው መሰረት እንዱከናወን የማዴረግ 

ኃሊፊነትና ግዳታ አሇበት፡፡ 

3. የጠቅሊሊ ጉባኤው የስብሰባ ቃሇ-ጉባኤ ፈዳሬሽኑ በሚወክሇው አካሌ ይከናወናሌ፡፡ 

አንቀጽ 22 

የጠቅሊሊ ጉባኤ ውሳኔዎች 

1. ጠቅሊሊ ጉባኤው ውሳኔ መስጠት የሚችሇው አጀንዲ በተያዘሊቸው ጉዲዮች ብቻ ነው፣ 

2. ዴምፅ የመስጠት መብት ካሊቸው አባሊት 50+1 ዴጋፍ ካገኘ ውሳኔዎች ይወሰናለ፡፡ 

3. የዴምፅ ቁጥር እኩሌ ከመጣ ሰብሳቢው ወሳኝ ዴምፅ ይኖረዋሌ፡፡ 
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4. የጠቅሊሊ ጉባኤ ተሳታፊዎች ዴጋፍ የመስጠት፣ ዴምጸ ታዕቅቦና  ተቃውሞ መስጠት 

መብትና ግዳታቸው ነው፡፡ 

5. የጠቅሊሊ ጉባኤ ውሳኔዎች የጊዜ ገዯብ ካሌተቀመጠባቸው በስተቀር  ወይም ተፈጻሚ 

የሚሆንበትን ጊዜ ስራ አስፈጻሚ እንዱወስን ውክሌና ካሌሰጠው በስተቀር ከተወሰነበት 

ዕሇት ጀምሮ የጸና ሆኖ ተግባራዊ ይሆናሌ፡፡ 

6. ዯንብና መመሪያዎች፣ የመዯበኛ ጠቅሊሊ ጉባኤዎች አጀንዲ ማሻሻሌ፣ አባሌን /አካሌን 

ሇመሰረዝ፣ የክብር ፕሬዚዲንት ወይም አባሌነት መስጠትን፣ ማገዴና ማፍረስን በተመሇከተ 

ውሰኔዎች ሉተሊሇፍ የሚችሇው ዴምጽ የመስጠት መብት ካሊቸው አባሊት በ2/3ኛው ዴምጽ 

ዴጋፍ ሲያገኝ ነው፡፡ 

አንቀጽ 23 

የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ዕጩ ስሇማቅረብ 

1. እያንንደ የከፍሇ ከተማ ስፖርት ኮሚቴ ወይም ስፖርት ምክር ቤት አንዴ  ዕጩ 

ሇፕሬዝዲንትነት አንዴ እጩ ሇስራ አስፈጻሚ ማቅረብ ይችሊሌ፡፡ 

2. በዘመኑ የተመዘገቡ የአንዯኛ ዱቪዘዮን ክሇቦች አንዴ አንዴ ዕጩ ያቀርባለ፡፡ 

3. በዘመኑ የ2ኛ ዱቪዚዮን የክሇቦች አትላቲክስ ሻምፒዮና ውዴዴር በአጠቃሊይ የወንዴና 

ሴት ውጤት ከ1ኛ አስከ 5ኛ የወጡ ስፖርት ክሇቦች አንዴ አንዴ ዕጩ ያቀርባለ፡፡ 

4. የዕጩዎች አቀራረብ በጽሁፍ ማሕተም የኃሊፊው ፊርማ ያረፈበት ሆኖ ሇፌዯሬሽኑ 

ከአንዴ ወር በፊት መቅረብ ይኖርበታሌ፡፡ 

5. ፌዯሬሽኑ እጩዎችን ህጋዊነት ካረጋገጠ በኃሊ ከምርጫው 15 ቀን በፊት ይፋ ያዯርጋሌ 

ሆኖም አከራካሪ ጉዲዮች ሲያጋጥሙ በሀገር አቀፍ ስፖርት ማህበራት ህግ መሰረት 

ተግባራዊ ይሆናሌ፡፡ 

አንቀጽ 24 
የስራ አስፈጻሚ ኮሜቴ ምርጫ 

 

1. አስመራጭ ኮሚቴው በሚሰጠው አቅጣጫ መሰረት በአንቀጽ 23 ከተራ ቁጥር 1 እስከ 

3 የተዘረዘሩት ዕጩ አቀራቢዎች በጋራ ዕጩዎች ያቀርባለ፡፡ 

2. ሇፕሬዝዲንት ከቀረቡት ዕጩዎች መካከሌ እንዴ በጠቅሊሊ ጉባኤ ይመረጣሌ ሇስራ 

አስፈጻሚ ከቀረቡ ዕጩዎች መካከሌ ስምንት አባሊትና  ሁሇት ተጠባባቂ ይመረጣሌ፡፡  

3. የፕሬዝዲንት ሆነ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባሊት ምርጫ በሚስጥር ዴምጽ አሰጣጥ 

ወይም በግሌጽ እጅ በማውጣት  ወይም በጹኁፍ ይሆናሌ፡፡ 
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4. ተ/ም/ፕሬዝዲንት፤ም/ፕሬዝዲንትእና አቃቢ ነዋይ ከተመረጡ ስምንት ዕጩ የስራ 

አስፈጻሚ ኮሚቴ መካከሌ በግሌጽ ወይም በሚስጥር ዴምጽ አሰጣጥ በጠቅሊሊ ጉባኤ 

ይሰየማለ፡፡   

5. ሇአቃቢ ንዋይነት ቦታ ከዕጩ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ 8 አባሊት መካከሌ ሙያዊ 

ትኩረት በመስጠት  ከፍተኛ ዴምጽ ያገኘው አቃቢ ንዋይ በመሆን ይሰየማሌ፡፡ 

6. የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ የምርጫ  ሂዯት በዱሞክራሲያዊ መንገዴ በግሌጽ ዴምጽ 

አሰጣጥ መሰረት ይከናወናሌ፡፡ 

7. የፌዯሬሽኑ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባሊት ምርጫ የሚከናወነው በአራተኛው አመት 

በሰኔ ወር መጨረሻ ይሆናሌ፡፡ 

8. በሀገር አቀፍና በላሊ ስፖርት ማህበራት ሊይ በስራ አስፈጻሚነት እያገሇገለ ሆነው  

ዕጩ ሆነው ሲቀርቡ ከነበሩበት ስፍራ ምን ያህሌ ዘመን በስራ አስፈጻሚ ኮሚቴነት 

እንዲገሇገለ የሚገሌጽ መሌቀቂያ ይዘው መቅረብ ይኖርባቸዋሌ፡፡ 

9. የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባሊት የስራ ዘመን ማብቂያው  በየአራት አመቱ ስሇሆነ 

በጉባኤው አስመራጭ ኮሚቴዎች  ከ3-5 አባሊት ያለት ያዋቅራሌ፡፡ 

አንቀጽ 25 

የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባሊት መምረጫ መስፈርቶች 

1. ትውሌዯ ኢትዮጵያዊ የሆነ፣  

2. ዕዴሜው  ከ21 ዓመት በሊይ የሆነ፣ 

3. የአዱስ አበባ ከተማ ነዋሪ የሆነ(የሆነች) 

4. ፌዯሬሽኑን ሇማገሌገሌ ሙለ ፍቃዯኛ የሆነ (የሆነች) 

5. መሌካም ስነ-ምግባር ያሇውና በአርአያነቱ የሚጠቀስ ከጸረ- ስፖርት ዴርጊት ና ሱሶች 

ነጻ የሆነ፤ 

6. በማንኛውም የስፖርት መስክ ተሰማርትው በአሰሌጣኝነት፤በዲኝነትና በቡዴን መሪነት 

ያለ የስፖርት ባሇሙያዎች  በስራ አስፈጻሚነትና በንዑስ ኮሚቴነት ተመርጠው  

ማገሌገሌ አይችለም፡፡ 

7. ሇስፖርት መስፋፋትና ዕዴገት አስተዋትጽኦ ማዴረግ የሚችሌ  

8. በማንኛውም ስፖርት በዱሲፕሉን ያሌታገዯ፣   

9. በህግ መብቱ ያሌተገዯበ/ች  
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አንቀጽ 26 

የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ጥንቅርና የስራ ዘመን 

1. የፌዳሬሽኑ ስራ አሰፈጻሚ ኮሚቴ አባሊት ቁጥር ዘጠኝ ይሆናሌ፣ 

1.1 አንዴ ፕሬዝዲንት 

1.2 አንዴ ተ/ም/ፕሬዚዲንት 

1.3 አንዴ ም/ፕሬዘዲንት 

1.4 አንዴ አቃቢ ንዋይ 

1.5 አምስት  አባሊት ይሆናለ፡፡  

1.6 የፌዳሬሽኑ ጽ/ቤት ኃሊፊ ያሇ ዴምጽ አባሌ ይሆናሌ፡፡ 

1.7 በፌዯሬሽኑ ውስጥ 30 ፐርሰንት ሴቶች በስራ አስፈጻሚነት ኮሚቴ ይካተታለ፡፡  

2. የፌዳሬሽኑ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባሊት የስራ ዘመን 4 ዓመት ይሆናሌ  

3. የስራ ዘመናቸውን የፈጸሙ ውጤታማ የፌዳሬሽኑ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባሊት ሇቀጣዩ 

አራት ዓመት በዴጋሜ ሉመረጡ ይችሊለ፡  

4. የተጓዯለ አባሇት ሲኖሩ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ተጠባባቂዎች ባገኙት ዴምጽ ቅዯም 

ተከተሌ መሰረት ተክቶ ያሰራሌ፡፡ ሇጠቅሊሊ ጉባኤውም አቅርቦ ያጸዴቃሌ፡፡ 

5. በማሟያ ምርጫ የሚገባ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባሌ የስራ ዘመን የላልች ስራ 

አስፈጻሚ ኮሚቴ የስራ ዘመን ይሆናሌ፡፡ 
 

አንቀጽ 27 

የፌዳሬሽኑ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ተግባርና ኃሊፊነት 

ተጠሪነቱ ሇስፖርት ፌዳሬሽኑ ጠቅሊሊ ጉባኤ ሆኖ የሚከተለት ተግባርና ሀሊፊነቶች 

ይኖሩታሌ 

1. የፌዳሬሽኑን ስራ ይመራሌ፣ ያዯራጃሌ ያስተባብራሌ፡፡ 

2. ቋሚና ጊዜያዊ ኮሚቴዎችን እንዯ አስፈሊጊነቱ ያቋቁማሌ፣ የስራ መመሪያም 

ያዘጋጃሌ፡፡ 

3. በስፖርቱ የሚወጡ ዯንቦችንና መመሪያዎችን ተግባራዊ ያዯርጋሌ፡፡ 

4. በስፖርቱ የማሻሻያ ጥናቶች እንዱካሄደ ያዯርጋሌ፣ መረጃ ያዯራጃሌ ያሰራጫሌ 

ወጤቱንም ህብረተሰቡ እንዱያውቀው ያዯርጋሌ፡፡ 
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5. ዯረጃቸወን የጠበቁ የስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራዎችን ከሚመሇከታው አካልች ጋር 

በመተባበር ይገነባሌ፣ ያስፋፋሌ፣ያስተዲዴራሌ፡፡ 

6. ከተማ አቀፍ ውዴዴሮችን በሙለ ስፖርታዊ ጨዋነት በተሞሊበት ሁኔታ በበሊይነት 

ይመራሌ፣ ያስተባብራሌ፡፡ 

7. ሇአሰሌጣኞች፣ ሇዲኞች፣ ሇክሇቦችና ሇክፍሇ ከተማዎች የፌዳሬሽኑ አባሊት አቅም 

በፈቀዯ መጠን ትምህርትና ስሌጠና አንዱሰጥ ያዯርጋሌ፡፡ 

8. የታዲጊ ወጣቶች አትላቲክስ ፕሮጀክት እንዱስፋፋ፣ እንዱጠናከር ያዯርጋሌ፡፡  

9. በየዯረጃው ምርጥ ስፖርተኞችን ሇማፍራት ዘመናዊ የስሌጠና ስሌት እንዱቀየስ 

ያዯርጋሌ፡፡ 

10. ከአስተዲዯሩ ስፖርት ኮሚሽን፣ ከኢትዮጵያ አትላቲክስ ፌዳሬሽንና ከላልች ጉዲዩ 

ከሚመሇከታቸው አካሇት ጋር በመተባበር ሇስፖርቱ የሚረደ ኮርሶች፣ ሴሚናሮች፣ 

ወርክሾፖችና ስሌጠናዎች እንዱዘጋጁ ያዯርጋሌ፣ አፈጻጸማቸውን ይከታተሊሌ፡፡ 

11. በአገር አቀፍ ዯረጃ በሚካሄደ የአትላቲክስ ስብሰባዎች ሊይ ይገኛሌ፣ ውሳኔዎችንም 

ተግባራዊ ያዯርጋሌ፡፡  

12. ከቴክኒክ ኮሚቴ በሚቀርበሇት መነሻ ሀሳብ መሰረት ሇአዱስ አበባ አስተዲዯር ምርጥ 

የአትላቲክስ ቡዴን፣ አሰሌጣኞች፣ ወጌሻ ፣ የቴክኒክ አማካሪና ቡዴን መሪ ይመዴባሌ፡፡ 

13. የአትላቲክስን ስፖርት በሚመሇከት በሚቀርቡ ማናቸውም ክሶችና አቤቱታዎች 

እንዱሁም ይግባኞች ሊይ ውሳኔ ይሰጣሌ፡፡ 

14. አግባብ ካሊቸው አካሊት ጋር በመተባበር የአትላቲከስ ስፖርቱ እንዱስፋፋ እና 

ህብረተሰቡ ተሳታፊና ተጠቃሚ እንዱሆን ያዯርጋሌ፡፡ 

15. የፌዳሬሽኑን ዓመታዊ የስራ እቅዴና በጀት እንዱሁም መመሪያና ዯንቦችን ሇጠቅሊሊ 

ጉባኤ አቅርቦ ያጸዴቃሌ፡፡ 

16. ከአቻ ፌዳሬሽኖች፣ ከሀገር አቀፍ ፌዳሬሽኑ ክክሇቦች፣ ከስፖርተኞችና ከላልች 

ስፖርት ቤተሰቦችና ዴርጅቶች  ጋር መሌካም ግንኙነት እንዱኖር ያዯርጋሌ፣ 

የአባሊትን መብትና ጥቅም ያስጠብቃሌ፡፡ 

17. የክብር ፕሬዚዲንት ወይም  የክብር አባሊትን መርጦ ሇጠቅሊሊ ጉባኤ ያቀርባሌ፡፡ 

18. ሇሌዩ ሌዩ ኮሚቴዎች ዯንቦችና መመሪያዎች ያዘጋጃሌ፣ በስራ ሊይ መዋሊቸውን 

ይከታተሊሌ፡፡ 

19. የጠቅሊሊ ጉባኤ ውሳኔዎች ተግባራዊ መሆናቸውን ይከታተሊሌ፡፡ 
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20. የተሇያዩ ዋንጫዎች፣ ሽሌማቶችና ስጦታዎች ባግባቡ ተመዝግበው እንዱጠበቁ 

ያዯርጋሌ፣ 

21. ቋሚና ጊዜያዊ የገቢ ምንጭ ፕሮጀክት እየቀረጸ የፌዳሬሽኑን የሌማት ስራዎች 

ያከናውናሌ፣ ውዴዴሮችን በስፖንሰር ያካሄዲሌ፡፡ 

22. የፌዳሬሽኑን ዯንብና መመሪያዎች፣ የፌዳሬሽኑን ስርዓትና የዱሲፕሉን መመሪያውን 

በማያከብሩ የክፍሇ ከተማና የስፖርት ክሇቦች፣ አመራር አካሇትና፣ አሰሌጣኞች ዲኞች 

የኮሚቴ አባሊት ስፖርተኞችና የስፖርተኞች ማናጀሮች ሊይ በመመሪያው መሰረት 

ተገቢውን እርምጃ ይወስዲሌ፡፡ 

23. በመጨረሻም ወቅታዊ ሪፖርት ሇአዱስ አበባ አስተዲዯር ስፖርት ኮሚሽንአስፈሊጊ 

ሇሆኑ ላልች አካሊት ያቀርባሌ፡፡ 

አንቀጽ 28 
የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ስብሰባ 

1. የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባሊት የስብሰባ ጊዜ በ15 ቀን አንዴ ጊዜ ይሆናሌ፡፡ አስፈሊጊ 

ሆኖ ከተገኘ ተጨማሪ ስብሰባዎችን ማዴረግ ይችሊሌ፡፡ 

2. የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ የራሱን የስብሰባ መመሪያ ሉያወጣ ይችሊሌ፡፡ 

3. ከአባሊት መካከሌ ከግማሽ በሊይ አባሊት ከተገኙ ምሌአተ ጉባኤው እንዯተሟሊ 

ይቆጠራሌ፡፡ 

4. ከአባሊት መካከሌ 3 አባሊት ሰብሰባ እንዱዯረግ ጥያቄ ካቀረቡ ፕሬዚዲንቱ ጥያቄው 

በቀረበ በአንዴ ሳምንት ጊዜ ውስጥ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴን ሰብሰባ ይጠራሌ፡፡ 

5. ፕሬዚዲንቱ ጥያቄውን ተቀብል ስብሰባውን መጥራት ካሌቻሇ ጥያቂውን ካቀረቡት 

አበሊት መካከሌ አንደ ስብሰባውን መጥራት ይችሊሌ፡፡ የመነጋገሪያ አጀንዲው ከሶስት 

ቀናት በፊት ሇአባሊት መዴረስ ይኖርበታሌ፡፡ 

6. በስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ስብሰባ ወቅት ላልች ወገኖች በአስረጅነት ሉጋበዙ ይችሊለ፡፡  
 

አንቀጽ 29 
ውሳኔ አወሳሰዴ 

1. የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴው ውሳኔ በዴምጽ ብሌጫ ይከናወናሌ፡፡  

2. ውሳኔዎች በዴምጽ ብሌጫ ያሌፋለ፡፡ ዴምጽ ዕኩሌ ሇዕኩሌ ከሆነ ፕሬዚዲንቱ የዯገፈው 

ወገን አሸናፊ ይሆናሌ፡፡ 

3. በአብሊጫ ዴምጽ በተወሰኑ ውሳኔዎች ሊይ ላልች አባሊት ሇውሳኔው ተገዥ ይሆናለ፡፡  

4. ውሳኔዎች በቃሇ ጉባኤ ይያዛለ፡፡ አባሊት ሌዩነታቸውን በቃሇ ጉባኤ ማስያዝ ይችሊለ፡፡ 
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5. የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ የሚወስነው ውሳኔ የጊዜ ገዯብ ከሊተቀመጠበት  በስተቀር 

ከተወሰነበት ቀን ጀምሮ ውሳኔው ተግባራዊ ይሆናሌ፡፡ 

አንቀጽ 30 
የፌዳሬሽኑ ፕሬዚዲንት ተግባርና ሀሊፊነት 

ተጠሪነቱ ሇጠቅሊሊ ጉባኤ ሆኖ  ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን  ተግባርና ኃሊፊነቶች  

ያከናውናሌ፡፡ 

1. በማንኛውም ስፍራ የስፖርት ፌዳሬሽኑን በመወከሌ ህጋዊ ተጠሪ ነው፡፡ ውሌ 

ይዋዋሊሌ፣ ይከሳሌ፣ ይከሰሳሌ፣ ውክሌና የሰጣሌ፡፡  

2. የጠቅሊሊ ጉባኤንና የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴን የስበሰባ አጀንዲዎች ከፌዳሬሽኑ ዋና ጸሀፊ 

ጋር በመሆን ያዘጋጃሌ፡፡ሁሇቱንም ስበሰባዎች በሰብሳቢነት ይመራሌ፡፡ 

3.  የጠቅሊሊ ጉባኤና የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ውሳኔዎች ተግባራዊ መሆናቸውን ይከታተሊሌ 

4. የፌዳሬሽኑ ስራዎች በፌዳሬሽኑ መመሪያዎች መሰረት መከናወናቸውን ይከታተሊሌ፡፡ 

ያረጋግጣሌ፡፡ 

5. የፌዳሬሽኑን ገንዘብ ከአቃቢ ንዋዩና ከፌዳሬሽኑ ዋና ጸሀፊ ጋር በመሆን በጣምራ 

ፊርማ ያንቀሳቀሳሌ፡፡ 

6. የኢመርጀንሲ ኮሚቴ ስብሰባን ይመራሌ፡፡ 

7. ፌዳሬሽኑን በመወከሌ ከማንኛውም አካሌ ጋር ግንኙነት ያዯርጋሌ፡፡ 

አንቀጽ 31 
የፌዳሬሽኑ ተ/ ም/ ፕሬዝዲንት ተግባርና ኃሊፊነት 

ተጠሪነቱ ሇፕሬዚዲንቱ ሆኖ ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን  ተግባርና ኃሊፊነቶች  

ያከናውናሌ፡፡ 

1. ፕሬዚዲንቱ በማይኖርበት ጊዜ አርሱን ተክቶ በአንቀጽ 30 ከተራ ቁጥር 1 እስከ 7 

የተዘረዘሩትን ተግባራት ያከናውናሌ፡፡ 

2. የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ውሳኔዎች ተግባራዊ መሆናቸውን ይከታተሊሌ፡፡ 

3. በፕሬዚዲንቱና በስራ አስፈጻሚው ኮሚቴ የሚሰጡትን መመሪያዎች /ተጨማሪ የስራ 

ዴርሻዎች / ተግባራዊ ያዯርጋሌ፡፡  

አንቀጽ 32 
የፌዳሬሽኑ ም/ ፕሬዝዲንት ስሌጣን፣ ተግባርና ኃሊፊነት 

ተጠሪነቱ ሇፌዳሬሽኑ ፕሬዝዲንት ሆኖ ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን ስሌጣንና ተግባራት 

ያከናውናሌ፡፡ 
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1. የአትላቲክስ ፌዳሬሽኑ ተ/ም ፕሬዝዲንት በማይኖርበት ጊዜ እርሱን ወክል ይሰራሌ፡፡ 

2. የሥራ አስፈጻሚ ውሳኔዎች ተግባራዊ መሆናቸውን ይከታተሊሌ፡፡ 

አንቀጽ 33 
የፌዳሬሽኑ  አቃቢ ንዋይ ተግባርና ኃሊፊነት 

ተጠሪነቱ ሇፌዳሬሽኑ ፕሬዝዲንት ሆኖ ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን ስሌጣንና ተግባራት 

ያከናውናሌ፡፡ 

1. የፌዳሬሽኑን የፋይናንስ እንቅስቃሴ በመመሪያ መሰረት መከናወኑን ይከታተሊሌ፣ 

ይቆጣጠራሌ፡፡ወጭ ቆጣቢ በሆነ መንገዴ ተግባራዊ እንዱሆን ያዯርጋሌ፡፡ 

2. የፌዳሬሽኑን ፋይናንስ  ከፕሬዝዲንቱና ከዋና ጸሀፊው/ኦፊሰሩ/  ጋር በመሆን በጣምራ 

ፊርማ ያንቀሳቅሳሌ፡፡ 

3. የፌዳሬሽኑ ገቢና ወጭዎች በመመሪያና በስራ አስፈጻሚው ቃሇ ጉባኤ መሰረት 

መፈጸማቸውን ይከታተሊሌ፡፡ 

4. ሇጠቅሊሊ ጉባኤው የፋናንሰንና ንብረት አስተዲዯር ሪፖርት ያዯርጋሌ፡፡ 

አንቀጽ 34 

ኢመርጀንሲ ኮሚቴ 

1. የስፖርት ፌዳሬሽኑ ኢመርጀንሲ ኮሚቴ አባሊት ፕሬዚዲንቱ፣ ተ/ም/ፕሬዚዲንቱ ወይም 

ም/ፕሬዚዲንቱ አቃቢ ንዋዩና የፌዳሬሽኑ ዋና ጸሀፊ ይሆናለ፡፡  

2. የኢመርጀንሲ ኮሚቴ ስብሰባ የሚጠራው አስቸኳይና ፈጣን ጉዲይ ሲያጋጥም  

የኢመርጀንሲ ኮሚቴ ሉጠራ ይችሊሌ፡፡ 

3. በኢመርጀንሲ ኮሚቴ የተሰጠው ውሳኔ በሚቀጥሇው ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ስብሰባ  ቀርቦ 

መጽዯቅ ይኖርበታሌ፡፡  

4. የኢመርጀንሲ ኮሚቴ ውሳኔ የሚሰጠው በተቀመጠው ሕግና ዯንብ ነው፡ 

አንቀጽ 35 

የፌዳሬሽኑ ዋና ጸሐፊ ተግባርና ኃሊፊነት 

ተጠሪነቱ ሇፌዳሬሽኑ ፕሬዝዲንት ሆኖ ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን  ተግባርና ኃሊፊነት 

ያከናውናሌ፡፡ 

1. የፌዳሬሽኑን ጽ/ቤት በመመሪያው መሰረት በበሊይነት ይመራሌ፣ ያስተዲዴራሌ፣ ያዯራጃሌ፣ 

ይቆጣጠራሌ የዕሇት ከዕሇት ስራዎችን ያከናውናሌ፡፡፣ 



የአ/አበባ አትላቲክስ ፌዳሬሽን መተዲዯሪያ መመሪያ ቁጥር 52/2013 
 

20 
 

2. ከፕሬዚዲንቱጋር በመመካከር የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴን የስብሳባ አጀንዲ ያዘጋጃሌ፣ 

ስብሰባዎችን እንዱከናወኑ ሁኔታዎችን ያመቻቻሌ፣ በየስብሰባው አስተያዬቶችን ይሰጣሌ፡፡ 

3. የስራ አስፈጻሚ ከሚቴን ቃሇ ጉባኤ ይይዛሌ፣ ውሳኔዎችን ተግባራዊ ያዯርጋሌ፤፤ 

4. የፌዳሬሽኑን የመካከሇኛና የረጅም ጊዜ ዕቅዴና በጀት ያዘጋጃሌ፣ ዓመታዊ የስራ አፈጻጸም 

ሪፖርት ያዘጋጃሌ፡፡ 

5. የፌዳሬሽኑን የስራ አንቅስቃሴ በተመሇከተ የመጻጻፍ ተግባራት ያከናውናሌ፡፡ የስፖርት 

ክሇቡን ማህተምና ዓርማ ሇስፖርት ክሇቡ አገሌግልት ብቻ ያውሊሌ፡፡ 

6. የፌዳሬሽኑን ሪከርድችና ድክመንቶች በአግባቡ ይይዛሌ፡፡ 

7. ከሌዩ ሌዩ ክሇቦች፣ ከሀገር አቀፍ ፌዳሬሽኖች፣ ከሌዩ ሌዩ ዴርጅቶችና ከስፖርት 

ሚዱያዎች ጋር መሌካም ግንኙነት ያዯርጋሌ፣ ወቅታዊ ክንዋኔዎችን ሇህብረተሰቡ 

እንዱዯርስ ያዯርጋሌ፡፡ 

8. የፌዳሬሽኑን ንብረቶች ዯህንነታቸው እንዱጠበቅና በህግ አግባብ አገሌገልት ሊይ 

እንዱውሌ ያዯርጋሌ፣ ይከታተሊሌ፣ ይቆጣጠራሌ  ግንኑነት ያዯርጋሌ፣ 

9. አስፈሊጊ ሆኖ ሲገኝ የሌዩ ሌዩ ኮሚቴዎችን ሪፖርት ተቀብል ሇስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ 

በማቅረብ ያስፈጽማሌ፡፡ 

10. ከክሇቦች፣ ከክፍሇ ከተሞች ከአሰሌጣኞች ከዲኞች፣ ከሌዩ ሌዩ ኮሚቴ አባሊትና ከአትላቶች 

ጋር የሚቀርቡ አቤቱታዎች፣ ቅሬታዎችንና ይግባኞችን ሇሚመሇከታቸው አካሊት 

እንዱዯርሱ ያዯርጋሌ፡፡ ውሳኔዎችንም ያሳውቃሌ፡ 

11. የተሇያዩ የገቢ ምንጭ ማስገኛ ፕሮፖዛሌ ፕሮጀክት ያዘጋጃሌ፡፡ሇተግባራዊነት ክትትሌ 

ያዯርጋሌ፡፡ 

12. ሇፌዳሬሽኑ የሚያስፈሌጉ ማቴርያልች እንዱሟለ ተገቢውን ክትትሌ ያዯርጋሌ፡፡ 

13. የፌዳሬሽኑ የፋይናንስ እንቅስቃሴ በመመሪያው መሰረት ስራ ሊይ እንዱውሌ ያዯርጋሌ፡፡ 

14. ከፕሬዝዲንቱና ከአቃቢ ንዋይ ጋር በመነጋገር እስከ ብር 1000.00/ አንዴ ሺ/ ሇአስቸኳይ 

ስራዎች ወጭ አዴርጎ ተግባር ሊይ ማዋሌ ይችሊሌ፡፡ ገንዘቡም ወጪ ሆኖ በስራ ሊይ 

ስሇመዋለ በወቅቱ ሇስራ አስፈፃሚ ኮሚቴ ያሳውቃሌ፡፡ 

15. ዯንብና መመሪያዎች ሇክሇቦችና ሇሚመሇከታቸው አካሊት በወቅቱ እንዱሰራጩ 

ያዯርጋሌ፡፡ 

16.  ፌዳሬሽኑ የሚያዘጋጃቸው ውዴዴሮች ያስተባብራሌ፣ ይከታተሊሌ ተገቢውን ዴጋፍ 

ያዯርጋሌ፡፡ 
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17. ሇሌማት ስራዎች ቅዴሚያ በመስጠት የትምህርትና ስሌጠና ፕሮግራሞች እንዱዘጋጁ 

ያዯርጋሌ፡፡ በፌዳሬሽኑ ስር ሇሚገኙ ባሇሙያዎች የአቅም ግንባታ ስራዎችን 

ያከናውናሌ፡፡ 

18. በተጨማሪም ከስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ የሚሰጡትን ተመሳሳይ ተግባራት ያከናውናሌ፡፡ 

አንቀጽ 36 
ሌዩ ሌዩ ኮሚቴዎች 

የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ከዚህ በታች የተዘረዘሩት ንኡሳን 
ኮሚቴዎች ይኖሩታሌ፡፡ 

1. የቴክኒክ ንኡስ ኮሚቴ 

2. የስፖንሰርሺፕ የገቢ አሰባሳቢ ንኡስ  ኮሚቴ 

3. የጸጥታና ስፖርታዊ ጨዋነት ንኡስ  ኮሚቴ 

4. የህክምና  ንኡስ ኮሚቴ 

5. የኮሙኒኬሽንና የድክመንቴሽን  ንኡስ ኮሚቴ 

6. የመስተንግድና ፕሮቶኮሌ  ንኡስ ኮሚቴ 

7. የውዴዴርና ስነ ስርዓት ንኡስ  ኮሚቴ 

 
አንቀጽ 37 

የኮሚቴዎች የጋራ መመሪያ 
1. የቋሚ ኮሚቴዎች ሰብሳቢዎች ከፌዳሬሽኑ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ተመርጠው ይመዯባለ፡፡ 

2. የኮሚቴዎች ተጠሪነት ሇስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ይሆናሌ፡፡ 

3. የኮሚቴ አባሊት ቁጥር /3፣ 5፣ ወይም 7/ እንዯ ስራው ስፋትና ጥበት በስራ አስፈጻሚ 

ኮሚቴ ይወሰናሌ፡፡ 

4. ከአባሊቱ ውስጥ ሇእያንዲንደ ኮሚቴ ም/ሰብሳቢና ጸሀፊ ይመረጣሌ፡፡ 

5. እያንዲንደ ኮሚቴ የራሱን የስራ መመሪያ አዘጋጅቶ ሇስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አቅርቦ 

ያጸዴቃሌ፡፡ 

6. ውሳኔዎች በመተዲዯሪያ መመሪያ መሰረት በዴምጽ ብሌጫ ያሌፋለ፡፡ 

7. የኮሚቴ አባሊት የስራ ዘመን የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ የስራ ዘመን ይሆናሌ፡፡ ዴክመት 

የሚያሳዩ አባሊት በውስጥ መመሪያቸው መሰረት በምተካቸው ላሊ አባሌ ሉተካ ይችሊሌ፡፡ 

8. ከፌዯሬሽኑ  መመሪያዎች ውጭ ሇሚከናወኑ ተግባራት ቋሚ ኮሚቴዎች በግሌና በጋራ 

ተጠያቂዎች ይሆናለ፡፡ 
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9. ሇስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ወቅታዊ ሪፖርት የማቅረብ ግዳታ አሇባቸው፡፡ 

10.  በተጨማሪም ከስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ የሚሰጡ ተመሳሳይ ተግባራትን ያከናውናሌ፡፡  

አንቀጽ 38 
የሌዩ ሌዩ ኮሚቴ አባሊት ተግባርና ኃሊፊነት 

38.1.  የቴክኒክ ንዑስ ኮሚቴ ተግባርና ኃሊፊነት 

1. የአትላቶችን ፣ የአሰሌጣኞችን የዲኞችን ተገቢነት ያረጋግጣሌ 

2. የአትላቶችን ዝውውር በዯንቡ መሰረት መፈጸሙን አረጋግጦ ሇአጽዲቂው አካሌ 

ያሳውቃሌ፡፡  

3. የተሇያዩ አካሊት ሇሚያዘጋጇቸው ውዴዴሮች ሙያዊ እገዛ ያዯርጋሌ፡፡   

4. በዝውውርና በተገቢነት ጉዲዮች በክሇብና በአትላቶች መካከሌ ያሇመግባባት ሲፈጠር 

በዯንቡና በመመሪያው መሠረት ስምምነት ሊይ እንዱዯርሱ የመፍትሄ ሃሳብ ያቀርባሌ፡፡ 

መግባባት ካሌቻለና ህግ ተጥሶ በቴክኒክ ኮሚቴውም ሆነ በክሇቦች ከተዯረሰበትና አቤቱታ 

ከቀረበበት ጉዲዩን መርምሮ በዯንቡ መሠረት ውሳኔ ይሰጣሌ፡፡  

5. የከተማ አስተዲዯሩን ወክሇው የሚሰሇፉ ምርጥ ተወዲዲሪዎችና አሰሌጣኞች በመምሪጥ 

ሇስራ አስፈፃሚ ኮሚቴ በማቅረብ ያፀዴቃሌ፣ ስራዉም ተግባራዊ እንዱሆን ያዯርጋሌ፡፡ 

6. የአ.አ ምርጥ ቡዴኑ በተገቢው ሁኔታ ስሌጠና ማግኘቱን ይከታተሊሌ፣   የሚያስፈሌገውን 

በጀትና የስፖርት ማቴሪያልች አጥንቶ ሇስራ አስፈፃሚ በማቅረብ በስራ ሊይ ያውሊሌ፡፡ 

7. ውዴዴሮችንና የፕሮጀክት ስሌጠናዎችን ይከታተሊሌ፣ ይገመግማሌ፡፡ 

8. አዲዱስ የማወዲዯሪያ መሳሪያዎች እንዱሟለ ያዯርጋሌ፣ ሇአዲዱስ መሳሪያዎች የትውውቅ 

ስሌጠና ይሰጣሌ ይህንንም ሇስራ አስፈፃሚ ኮሚቴ በማቅረብ ያፀዴቃሌ፡፡ 

9. በየጊዜው ሇሚሰጡ የዲኝነትና የአሰሌጣኝነት ሙያ ማሻሻያ ስሌጠናዎች የሚሰጡ 

ባሇሙያዎችን ከሚመሇከተው ክፍሌ ጋር በመነጋገር ይመዴባሌ፣ ስሇ ስራዉ ሂዯትም 

ተገቢውን ክትትሌ ያዯርጋሌ፡፡ 

10. ተሻሽሇው የወጡ የዲኝነትና የአሰሌጣኝነት ህጏች ሇሚመሇከታቸው አካሊት በወቅቱ 

ያሳውቃሌ፤ በስራ ሊይ እንዱውሌ ያዯርጋሌ፡፡ 

11. ወቅታዊና ዓመታዊ ሪፖርቶችን አዘጋጅቶ ሇሥራ አስፈፃሚ ኮሚቴ ያቀርባሌ፡፡ 

12. ከሥራ አስፈፃሚ ኮሚቴ የሚሰጡትን ተጨማሪ ተመሳሳይ ስራዎች ያከናውናሌ፡፡ 
 

38.2. የስፖንሰር ሺፕና የገቢ አሰባሳቢ ንዑስ ኮሚቴ ተግባርና ኃሊፊነት 

1. የፌዳሬሽኑ የገንዘብ አቅም እንዱኀሇብት የሚያግዙ ሌዩ ሌዩ የገቢ ምንጭ ስሌቶችን 

እያጠና  ሇስራ አስፈፃሚ ኮሚቴ በማቅረብ ሲፈቀዴሇት ተግባራዊ ያዯርጋሌ፡፡ 
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2. ውዴዴሮች በስፖንሰር አዴራጊ ዴርጅቶች ወይም ግሇሰቦች የሚከናወኑበትን ስሌት 

ይቀይሳሌ፡፡ በሥራ አስፈፃሚ ኮሚቴ  ሲፈቀዴ ተግባራዊ ያዯርጋሌ፡፡ 

3. የስፖንሰርሺፕ ውልችና ሰነድችን ያዘጋጃሌ፣ በውልች መሰረት ተግባሩን ያከናውናሌ፡፡ 

4. የኮሚቴውን የሥራ እንቅስቃሴ በተመሇከተ አሀዛዊ መረጃዎችን ገቢና ወጪዎችን እና 

የተገኙ የቁሳቁስ እርዲታዎችን በድክመንት መዝግቦ ይይዛሌ፡፡ 

5. ወቅታዊና ዓመታዊ ሪፖርት አዘጋጅቶ ሥራ አስፈፃሚው ኮሚቴ ያቀርባሌ፡፡ 

6. ከስራ አስፈፃሚ ኮሚቴ የሚሰጠውን ተጨማሪ ስራዎች ያከናውናሌ፡፡ 
 

38.3.  የፀጥታና የስፖርታዊ ጨዋነት ንዑስ ኮሚቴ ተግባርና ኃሊፊነት 
 

1. የስፖርታዊ ጨዋነት መር’ሆዎች በስፖርት ቤተሰብ ዘንዴ እንዱዯርሱ ያዯርጋሌ፡፡  

2. ከውዴዴር አመራርና ሥነ ሥርዓት ኮሚቴ ጋር በመተባበር ህብረተሰቡና የስፖርት 

አባሊቶች ጨዋታ ህጎችን የሚገነዘቡበት ስሌት እየቀየሰ ተግባራዊ ያዯርግሌ፡፡ 

3. የስፖርታዊ ጨዋነት ተሸሊሚ ሉሆኑ ሇሚችለ ክሇቦች፤ ዯጋፊዎችና ግሇሰቦች የመምረጫ 

መመዘኛዎች ያዘጋጃሌ፡፡ ተሸሊሚዎችንም መርጦ ያሸሌማሌ፡፡ 

4. ከፀጥታ አስከባሪዎች ጋር ግንኙነት በማዴረግ ውዴዴሮች በሚካሄደባቸው ቦታዎች የፀጥታ 

ኃይልች እንዱመዯቡ ያዯርጋሌ፡፡ ተግባራቸውን መውጣታቸውን ይከታተሊሊ፡፡ 

5. ሁከትን የሚጋብዝ ሁኔታ ሲከሰት ከፀጥታ ኃይልች ጋር በመተባበር በቁጥጥር ሥር 

እንዱውሌ ያዯርጋሌ፡፡ 

6. የፀጥታ አጠባበቅ ሁኔታ በየጊዜው የሚሻሻሌበትን ስፖርታዊ ጨዋነት የሚሰፍንበትን 

ስሌት ይቀይሳሌ፡፡ ተግባራዊም እንዱሆን ያዯርጋሌ፡፡ 

7. ስሇኮሚቴው የሥራ እንቅስቃሴ መረጃዎችን በድክመንት ይይዛሌ፡፡ 

8. በጎዲና ውዴዴር ሁኔታዎችን በማመቻቸት በቂ የትራፊክ ፖሉሶች እንዱመዯቡ 

ያዯርጋሌ፡፡ 

9. ወቅታዊና ዓመታዊ ሪፖርት አዘጋጅቶ ሇሥራ አስፈፃሚ ኮሚቴ ያቀርባሌ፡፡ 

10. ከስራ አስፈፃሚ ኮሚቴ የሚሰጡ ተጨማሪ ስራዎች ያከናውናሌ፡፡ 
 

38.4.  የህክምና ንዑስ ኮሚቴ ተግባር ኃሊፊነት 
  

1. የስፖርት ሕክምናን በተመሇከተ ኮርሶችን፣ ሴሚናሮችንና ወርክሾፖች ከሚመሇከተው 

አካሌ ጋር በመሆን እንዱዘጋጁ ያዯርጋሌ፡፡ 

2. በአ/አበባ ከተማ አቀፍ ሇሚካሄደ የአትሇቲክስ ውዴዴሮች የሕክምና ባሇሙያዎችን 

እንዯአስፈሊጊነቱ እንዱመዯቡ ያዯርጋሌ፡፡ 
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3. ሇስራዉ እንቅስቃሴ አስፈሊጊ የሆኑ ግብዓቶች እንዱሟለ ከሚመሇከተው አባሊት ጋር 

በመነጋገር አስፈቅድ በስራ ሊይ ያውሊሌ፡፡ 

4. ስሇ ስራው ሂዯት ተገቢውን ክትትሌና ግምገማ በማዴረግ ሇሥራ አስፈፃሚ ኮሚቴ 

ሪፖርት ያቀርባሌ፡፡ 

5. የቀይ መስቀሌ አምቡሊንሶችን ከሚመሇከታቸው ዴርጅቶች ጋር በመገናኘት ያስፈቅዲሌ፡፡ 

ሇሥራም ያመቻቻሌ፡፡ 

6. የህክምና መገሌገያዎች በዕርዲታ እንዱገኙ ተገቢውን ጥረት ያዯርጋሌ፡፡ 

7. አትላቶች የኃይሌ ሰጪ መዴኃኒት እንዲይጠቀሙ በቅዴሚያ ያስተምራሌ፤ ይከታተሊሌ፤ 

ይቆጣጠራሌ፡፡ 

8. ከሥራ አስፈፃሚ ኮሚቴ የሚሰጡ ተጨማሪ ስራዎችን ያከናውናሌ፡፡ 
 

38.5. የኮሚኒኬሽን፣ ድክመንቴሽን ንዑስ ኮሚቴ ተግባርና ኃሊፊነት  

1. የፌዳሬሽኑን የሥራ እንቅስቃሴ፣ የውዴዴር ፕሮግራሞችን፣ ውጤቶችና ህብረተሰቡ ማወቅ 

የሚገባውን ስፖርት ነክ ዜናዎችና መግሇጫዎች ከተሇያዩ የስፖርት ሚዱያዎች ጋር 

በመገናኘት ፌዳሬሽኑን ኢሜጅ የመገንባት ተግባራት ከኮሙኒኬሽን ጉዲዮች ጋር 

በመተባባር ያከናውናሌ፡፡ 

2. ሇፌዳሬሽኑ የሥራ እንቅስቃሴ አስፈሊጊ የሆኑ መጽሔቶች፣ ፖስተሮችን፣ በራሪ 

ጽሁፎችንና ላልች የህትመት ሥራዎች እንዱዘጋጁና እንዱሰራጩ ያዯርጋሌ፡፡  

3. ከፀጥታና ስፖርታዊ ጨዋነት ኮሚቴ ጋር በመተባበር ስፖርታዊ ጨዋነት በስፖርት 

ቤተሰብ ዘንዴ እንዱሰርጽ በውዴዴር ቦታዎች ትምህርታዊ መግሇጫ እንዱተሊሇፍ 

ያዯርጋሌ፡፡ 

4. የስፖርቱን እንቅስቃሴ በተመሇከተ ከኤምባሲዎች፣ ከአምባሳዯሮችና ከዕርዲታ ሰጪ 

ዴርጅቶች ጋር የውጭ ግንኙነት እንዱፈጠር ያዯርጋሌ፡፡ 

5. መጽሔቶችና ፖስተሮች እንዱሁም ላልች የህትመት ሥራዎች በስፖንሰር አዴራጊ 

ዴርጅቶች ዴጋፍና ትብብር እንዯ አስፈሊጊነቱ እንዱታተሙ ያዯርጋሌ፡፡ 

6. ህጋዊ ከሆኑ አወዲዲሪ አባሊት ጋር ተቢውን የሥራ ግንኙነት እንዱኖር ያዯርጋሌ፡፡ 

7. ከጽ/ቤቱ ጋር በመሆን በታሪክ መዘክር ተቀርፀው መቀመጥ የሚገባቸውን የፌዳሬሽኑን 

እንቅስቃሴ በፊሌም፤ በቪዱዮ ካሴት፤ በፎቶግራፍ፤ በአሃዝና በድክመንት መዝግቦ 

ይይዛሌ፡፡ ሇሚመሇከታቸው ክፍልችም እንዱዯርሱ ያዯርጋሌ፡፡ 
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8.  ፌዳሬሽኑን በሚመሇከቱ ጉዲዮች ሊይ በሚቀርቡና በሚነሱ አለታዊ መግሇጫዎች 

ወቅታዊ ምሊሽ እንዱሰጥ ሁኔታዎችን ያመቻቻሌ፡፡ በአጠቃሊይ በፌዳሬሽኑ ውስጣዊና 

ውጫዊ እንቅስቃሴዎችን ከኮሚሽኑ  ጉዲዮች ጋር በመተባበር ይሰራሌ፡፡  

9. የፌዳሬሽኑ ሽሌማቶች ባግባቡ እንዱያዙና እንዱቀመጡ ያዯርጋሌ፡፡ 

10. ስሇ ኮሚቴው የሥራ ሂዯት ተገቢውን ሪፖርት አዘጋጅቶ ሇሥራ አስፈፃሚ ኮሚቴ በወቅቱ 

ያቀርባሌ፡፡ 

11. ከሥራ አስፈፃሚ ኮሚቴ የሚሰጡ ተጨማሪ ስራዎችን ያከናውናሌ፡፡ 
 

38.6. የፕሮቶኮሌና መስተንግድ ንዑስ ኮሚቴ ተግባርና ኃሊፊነት 

1. ሇስብሰባ፣ ሇሴሚናርና ሇወርክሾፕ እንዱሁም በግብዣ ወቅት ሇሚጠሩ እንግድች 

የመሰብሰቢያ አዲራሽ ያዘጋጃሌ፤ ሇተሰብሳቢዎች የጥሪ ወረቀት ያዘጋጃሌ፡፡ አስፈሊጊው 

መስተንግድ እንዱሟሊ ያዯርጋሌ፡፡ 

2. ከጽ/ቤቱ ጋር በመሆን የውሌ ስምምነቶች በተገቢው መንገዴ እንዱከናወኑ ያዯርጋሌ፡፡ 

3. የሽብርቅ ሥራዎችንና በተጨማሪም ላልች የፕሮቶኮሌና የመስትንግድ ሥራዎችን 

ያከናውናሌ፡፡ 

4. የኮሚቴ/ውን የሥራ እንቅስቃሴ ሪፖርቶች በማጠናከር ሇሚመሇከተው ክፍሌ ያቀርባሌ፡፡ 

5. ወቅታዊ ሪፖርት እያዘጋጀ ሇሥራ አስፈፃሚ ያቀርባሌ፡፡ 

6. ከሥራ አስፈፃሚ ኮሚቴ የሚሰጡ ተጨማሪ ሥራዎችን ያከናውናሌ፡፡ 

38.7. የውዴዴር አመራርና ሥነ ሥርዓት ንዑስ ኮሚቴ ተግባርና ኃሊፊነት 

1. የአዱስ አበባ አስተዲዯር የአትላቲክስ ፌዳሬሽን ውዴዴር ዓመታዊ የውዴዴር መርሃ 

ግብር ከቴክኒክ ኮሚቴ ጋር  በማዘጋጀት ሇፌዳሬሽኑ ያቀርባሌ ሲፀዴቅም ተግባራዊ 

ያዯርጋሌ፡፡ 

2. በአ/አበባ ከተማ አቀፍ ዯረጃ ሇሚከናወኑ ውዴዴሮች የውዴዴር ፕሮግራሞች ያዘጋጃሌ፡፡ 

ውዴዴሩ የሚካሄዴበትን ቀን፣ ሰዓትና ውዴዴሩን ቦታ ይወስናሌ፡፡  

3. አስፈሊጊና አስገዲጅ የሆኑ ጉዲዮች ሲያጋጥሙ ሇተወዲዲሪ ክሇቦች፣ ክ/ከተሞች ውዴዴሩን 

ሇሚመሩ ዲኞችና ሇሚመሇከታቸው ክፍልች አስቀዴሞ በማሳወቅ የውዴዴሩን ፕሮግራም 

ቀን ሰዓትና ቦታ መቀየር ይችሊሌ፡፡ 

4. በክ/ከተማ ዯረጃና በላልች አካሊት ሇሚዘጋጁ ውዴዴሮች የትብብር ጥያቄ ሲቀርብ 

ዯንብና ፕሮግራሞችን ያወጣሌ፡፡ 

5. የማወዲዯሪያ ቦታዎችን ያመቻቻሌ የውዴዴር ፕሮግራሞችን ያሳውቃሌ፡፡ 

6. ከዲኞችና ከታዛቢዎች የሚቀርቡ ሪፖርቶችና አቤቱታዎችን ተቀብል ውሳኔ ይሰጣሌ፡፡ 
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7. ከውዴዴር በተወገደ አትላቶች፣ ቡዴኖች፣ በታዛቢ ሪፖርት ክስ የተመሰረተባቸው የቡዴን 

መሪዎች፣ አሰሌጣኞችና ወጌሾች ሊይ በዯንቡ መሰረት ውሳኔ ይሰጣሌ፡፡ 

8. በየውዴዴሩ ፍፃሜ ሊይ ተገቢውን ኮሚኒኬ በማዘጋጀት ሇሚመሇከታቸው አካሊት በወቅቱ 

እንዱዯርስ ያዯርጋሌ፡፡ 

9. ከቴክኒክ ንኡስ ኮሚቴና ከላልች ኮሚቴዎችጋር በመቀናጀት ተጨማሪ ሥራዎችን 

ያከናውናሌ፡፡ 

10. በውዴዴር ህጎች ውሳኔዎች ሊይ መግሇጫዎችን ይሰጣሌ፡፡  

11. ሇውዴዴር ህጎች የማሻሻያ ሃሳቦችን በማዘጋጀት ሇሥራ አስፈፃሚ ኮሚቴ ያቀርባሌ፡፡ 

12. በከተማ አስተዲዯሩ ተመዝግበው የሚገኙ የአትላቲክስ ዲኞችንና አሰሌጣኞች የህይወት 

ታሪክ መረጃ በየዯረጃው ሇይቶ ይይዛሌ፡፡ 

13. በፌዳሬሽኑ ተመዝግበው በዲኝነት ሥራ ሊይ ሇሚገኙ ዲኞች ከቴክኒክ ኮሚቴ ጋር 

በመሆን በየጊዜው የሙያ ማሻሻያ ትምህርት የሚያገኙበት መንገዴ ያመቻቻሌ፡፡ 

14. በከተማው አስተዲዯሩና በክ/ከተማው ዯረጃ ሇሚዯረጉ ውዴዴሮች የዲኞች ማህበር አንዴ 

ተወካይ በሚገኝበት ተገቢ ዲኞች ይመዴባሌ፡፡ 

15. ዲኞች በውዴዴር ወቅት የሚገሇገለባቸው የተሇዩዩ ፎርሞች /ቅጻ ቅጾች/ አዘጋጅቶ በስራ 

ሊይ እንዱውለ ያዯርጋሌ፡፡ 

16. የተሇያዩ ክፍልች በሚያዘጋጇቸው ውዴዴሮች ሊይ የአትላቲክስ ዲኞች እንዱመዯቡ 

ያዯርጋሌ ስሇስራቸውም አስፈሊጊው ክትትሌ ያዯርጋሌ፡፡ 

17. በውዴዴር ቦታዎች በመገኘት የዲኝነት ስራዎችን ይከታተሊሌ፡፡ 

18. በአጥፊ ዲኞች ሊይ የመጀመሪያ ቅጣት ውሳኔ በመስጠትና በተሇያዩ ጊዜ በሚዘገዩ ያሇበቂ 

ምክንያት በሚቀሩና በውዴዴር ቦታ ችግር በሚፈጥሩት ሇይ ችግሩን ተመሇክቶ በዯንቡ 

መሰረት ውሳኔ ይሰጣሌ፡፡ 

19. ያከናወናቸውን ተግባራት /ሥራዎች/ በቃሇ ጉባኤ በመያዝ ሇስራ አስፈፃሚ ኮሚቴ 

ያቀርባሌ፡፡ 

20.    የክሇቦች፣ የክፍሇ ከተሞችን፣ የታዲጊዎችንና የወጣቶችን ከተማ አቀፍ ውዴዴሮች 

ማስፈፀሚያ ዝርዝር የውዴዴር ዯንብና መመሪያዎችን ያዘጋጃሌ፡፡ እንዱፀዴቅ 

ያዯርጋሌ፡፡ ከውዴዴሩ በፊትም ሇሚመሇከታቸው አካሊት ያሰራጫሌ፡፡ 

21. ሇውዴዴር የሚያሰፈሌጉ የሽሌማት ዓይነቶች ብዛት፣ መጠንና ላልች ሇስራ አስፈሊጊ 

የሆኑ ማቴሪያልች /ቁሳቁሶች/ እንዱሟለ ሀሳብ ያቀርባሌ ይከታተሊሌ፡፡ 
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22. በውዴዴር ሂዯቶች በሚከሰቱ ሌዩ ሌዩ ችግሮች ሊይ ከክሇቦች፣ ከክፍሇ ከተሞች፣ ከቡዴን 

መሪዎች፣ ከአሰሌጣኞች፣ ከዲኞች ከኮሚቴ አባሊትና ከሚመሇከታቸው አካሊት ጋር 

የውይይት መዴረክ በማመቻቸት ይወያያሌ፡፡ 

23.  የውዴዴር ፕሮግራሞችን ውጤቶችን፣ ቻርቶችን፣ አህዛዊ መግሇጫዎችንና አጠቃሊይ 

የኮሚቴውን የድክሜንቴሽን ስራ ከኮሚኔኬሽንና ድክሜንቴሽንና መስተንግድ ኮሚቴ ጋር 

በመሆን መግሇጫ ይሰጣሌ፡፡  

24. በተጨማሪም ከስራ አስፈፃሚ ኮሚቴ የሚሰጠውን ተጨማሪ ስራ ያከናውናሌ፡፡  
 

አንቀጽ 39 

የበጀት ዘመን 

የፌዳሬሽኑ የበጀት ዘመን ከሐምላ 1 አስከ ሰኔ 30 ቀን የአንዴ ዓመት ጊዜ ይሆናሌ፡፡ 

አንቀጽ 40 

የፌዳሬሽኑ የገቢ ምንጭ 

የፌዳሬሽኑ የገቢ ምንጭ የሚከተለት ናቸው፡፡ 

1. ከስፖንሰርሺፕና ከማስታወቂያ ገቢ 

2. ከኢትዮጵያ አትላቲክስ ፌዯሬሽን ከሚገኝ ዴጎማ 

3. ከአባሌ ክሇቦች ዓመታዊ መመዝገቢያ ክፍያ  

4. ከታሊቁ ሩጫ በኢትዮጵያ የሚገኝ ገቢ 

5. ከአዱስ አበባ ስፖርት ኮሚሽን ከሚገኝ ዴጎማ 

6. ከመወዲዯሪያ የዯረት ቁጥር ሽያጭ 

7. የዴጋፍ ዯብዲቤ ከሚጠይቁ አካሊት  

8. ከጎዲና ሩጫ፣ እግር ጉዞ ከሚያዯርጉ ዴርጅቶችና ተቋማት 

9. ከዕርዲታና ከስጦታ ከሚገኝ ገቢ ይሆናሌ፡፡ 

አንቀጽ 41 

የፌዳረሽኑ የፋይናንስ አንቅስቃሴ 

1. በአንቀጽ 46 ከተራ ቁጥር 1 እስከ 9 ሇተዘረዘሩት ገቢዎች ፌዳሬሽኑ አንዴ የባንክ 

አካውንት ይኖረዋሌ፡፡ 

2. የፌዳሬሽኑ ገቢዎች በፌዳሬሽኑ የፋይናንስ መመሪያና በስራ አስፈጻሚ ኮመቴ ውሳኔ 

መሰረት ይከናወናለ፡፡ 



የአ/አበባ አትላቲክስ ፌዳሬሽን መተዲዯሪያ መመሪያ ቁጥር 52/2013 
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3. ማንኛውም የፌዳሬሽኑ ገቢዎች በተከፈተው የባንክ አካውንት ገቢ ሳይሆን ወጭ አዴርጎ 

መጠቀም የተከሇከሇ ተግባር ነው፡፡ 

4. በጀት ሊሌተያዘሊቸው ዴንገተኛ ጉዲዮች ሇመጠባባበቂ ከተያዘው እስከ ብር 1000.00 

/አንዴ ሺ ብር/ ዴረስ ወጭ አዴርጎ  በስራ ሊይ ማዋሌ  ይቻሊሌ፡፡ ወጭው በጠቅሊሇ 

ጉባኤ ስብሰባ ወቅት ቀርቦ መጽዯቅ ይኖርበታሌ፡፡ 

5. ሇሌዩ ሌዩ ውዴዴሮች ማከናወኛ መነሻ በጀት በቴክኒክ ኮሚቴው ተዘጋጅቶ ይቀርባሌ፡፡ 

በጽ/ቤት ኃሊፊው ታይቶ በስራ አስፈጻሚው ኮሚቴ ሲጸዴቅ  ተግባራዊ ይሆናሌ፡፡ 
 

አንቀጽ 42 

ስሇ ሂሳብ ምርመራ 

1. የፌዳሬሽኑ ሂሳብ በዓመት አንዴ ወይም ሁሇት ጊዜ በውስጥና በፌዳሬሽኑ በተመረጠው 

ኦዱተር  ኦዱት ይዯርጋሌ፡፡ 

2. የምርመራ ውጤቱም በኦዱት አዴራጊው አካሌ ሪፖርት ሇጠቅሊሊ ጉባኤ ይቀርባሌ፡፡ 
 

አንቀጽ 43 
ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች 

በዚህ መመሪያ ያሌተጠቀሱ ጉዲዮች በኢትዮጵያ አትላቲክስ ፌዳሬሽን ዯንብና መመሪያዎች 

ተፈጻሚነት ይኖራቸዋሌ፡፡ 

 

 


