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መእተዊ፡  

ሕጊታት /ኣዋጃትን ዯንብታትን/ ክልልና ሓዯ ግዘ ብነጋሪት ጋዜጣ ምስ ተሓተሙ ዲግም ዝሕተምሉ 

ዕድል ፀቢብ ብምዃኑ እዞም ሕጊታት ይትረፍዶ ንጠቕላላ ህዝቢ ክልልና ብቐሊሉ ተበፃሒ ክኾኑ ምስ 

ባህርይ ስራሕቶም ተተሓሒዙ ዝለዓለ ተዯላይነት ንዘለዎም ንኣካላት ፍትሒ ብፍላይ ኣብ ኣብያተ 

ፍርዱ  እውን ሕፅረታት እንተጋጥም ይርአ፡፡ ኣብያተ ፍርዱ ንዝህብዎም ዝተፈላለዩ ትእዛዛት፣ 

ብይናትን ፍርድታትን መሰረት ዝኾንዎም ብነጋሪት ጋዜጣታት ዝተሓተሙ ሕጊታት እምበር ነቶም 

ሕጊታት/ነጋሪት ጋዜጣታት ኣጣቒሶም ዝተዲለዉ ኻልኦት ፅሑፋት ወይ መፃሕፍቲ ክኾኑ 

ስለዘይኽእሉ እዞም ነጋሪት ጋዜጣታት ብቐረባ ክረኽብዎም ግድን እዩ፡፡  

ቅድም ክብል ካብ 1985 ዓ.ም ጀሚሮም ካብ ዝወፁ ሕጊታት ገሊኦም ዝተስዓሩ እኳ እንተኾነ እቶም 
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ተወዱቦምን ተሰኒዶምን ክዕቀቡን ንቕድሚት ንዝግበር ኩለመዲይ ዓውዯ መፅናዕትታትን ስራሕቲ 
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እናተኸታተለ ዲግም ክሕተሙ ብምግባር ንተገልገልቲ ዘቕርብ ሓላፍነት ወሲደ ብቐፃልነት ዝሰርሕ 
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ዯረጃ ፅሬቱ ብዝሓለወ ኣገባብ ኣብዝዯለናዮ ግዘ ተሓቲሙን ተጠሪዙን ክበፅሐልና ንዝገበሩ 

ኣመራርሓን ሰራሕተኛታትን ትካል ሕትመት ብርሃንን ሰላምን ካብ ልቢ ነመስግን፡፡  
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ንምጥያሽ ዝወፀ ደንቢ  323-327 
22.  ደንቢ ቁፅሪ 61/2002 ፈንድ ስልጠና ንምምሕዳር ዝወፀ ደንቢ 328-333 
23.  ደንቢ ቁፅሪ 62/2002 ኣብ ብክ/መ/ትግራይ ቦታ ከተማ ብሊዝ ንምሓዝ ተመሓይሹ ዝወፀ ደንቢ 334-387 
24.  ደንቢ ቁፅሪ 63/2002 ኢንተርፕራይዝ ስራሕቲ መንገዲ ክልል ትግራይ ንምጥያሽ ዝወፀ ደንቢ 388-400 
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mbL 17 ›mT ቐ.11 መቐለ 
mቐለ 3 ሕዳር 2002 ዓ.ም  

17¾ ›mT qÜ. 11
m‚l HÄR 3/2002 ›/M 

BˆL×T b¤T M<¶ Bÿ‰êE KL§êE mNGStE TG‰Y Zw{ 

Bÿ‰êE KL§êE mNGStE TG‰Y
yTG‰Y B¼¤‰êE KL§êE mNGST 

ኣዋጅ ቁፅሪ 168/2002 

ፈፀምቲ ኣካላት ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ 

ትግራይ ዳግም ንምውዳብ፣ ስልጣንን 

ተግባርን ንምውሳን ተመሓይሹ ዝወፀ ኣዋጅ 
 

 

 

ፈፀምቲ ኣካላት ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ 

ነቲ ዝተኻየደ መፅናEቲ መሰረታዊ ለውጢ ከይዲ 

ኣሰራርሓ ብዝተማልAን ብቅዓት ብዘለዎን ተግባራዊ 

ንምግባር ብዘኽEል ኣገባብ ዳግም ምውዳብ፣ 

ስልጣኑን ተግባሩን ብሕጊ ምውሳን ኣድላይ ኮይኑ 

ብምርካቡ፣ 

ብመሰረት መፅናEቲ መሰረታዊ ለውጢ ከይዲ 

ኣሰራርሓ ተፀኒOም ዝተወደቡ ኣውራ ከይዲ ስራሕቲ 

ንፖሊስን ስትራተጅን መንግስቲ ኣብ ምEዋት 

ብዘለዎም ብቅዓትን ውፅIታውነትን፣ ወሳንነትን 

ተሳትፎን ህዝቢ ብምርግጋፅ ኣብዚ ክልል ሰናይ 

ምምሕዳር ኣብ ምስፋን፣ ዲሞክራሲ ኣብ ምጉልባትን 

ልምዓት ኣብ ምቅልጣፍን ብዘለዎ ልUኽን Eላማን 

መሰረት ብምግባር ዝተወደበ ኣመራርሓ ዝረኽብሉ 

ኩነታት ምፍጣር ኣድላይ ምዃኑ ስለዝተኣመነሉ፣   

 

ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ 

ብመሰረት ተመሓይሹ ዝወፀ ሕገ-መንግስቲ ትግራይ 

ዓንቀፅ 49/3//ሀ/ ዝስEብ ኣዋጅ ኣውፂU ኣሎ፡፡  

  

 

 

 

Aዋጅ ቁጥር 168//2002 

የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት 

የAስፈፃሚ Aካላት ዳግም ለማደራጀት፣ 

ስልጣንና ተግባር ለመወሰን ተሻሽሎ የወጣ 

Aዋጅ 

በተካሄደው መሰረታዊ የAሰራር ሂደት ለውጥ 

በተሟላና ብቃት ባለው Aገባብ ተግባራዊ ለማድረግ 

በሚያስችል መልኩ የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስት የስራ Aስፈፃሚ Aካላት ዳግም ማደራጀት፣ 

ስልጣንና ተግባር በሕግ መወሰን Aስፈላጊ ሆኖ 

በመገኘቱ፣ 

በመሰረታዊ የAሰራር ሂደት ለውጥ ጥናት መሰረት 

ተጠንተው የተደራጁ ዋና የስራ ሂደቶች የመንግስትን 

ፖሊሲና ስትራተጂ ከማሳካት ኣኳያ ባላቸው ብቃትና 

ውጤታማነት፣ የህዝቡ ወሳኝነት Eና ተሳትፎ 

በማረጋገጥ በክልሉ መልካም Aስተዳደር በማስፈን፣ 

ዲሞክራሲ በማጎልበትና ልማት በማቀላጠፍ ረገድ 

ባላቸው ተልEኮና ዓላማ መሰረት በማድረግ የተደራጃ 

Aመራር የሚያገኙነት ሁኔታ መፍጠር Aስፈላጊ 

መሆኑ ስለታመነበት፣ 

 

የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ምክርቤት 

ተሻሽሎ በወጣው የትግራይ ህገ-መንግስት Aንቀፅ 

49/3//ሀ/ የሚከተለውን Aዋጅ Aውጥቷል፡፡ 
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ክፍሊ ሓደ 

ሓፈሻዊ 

1. ሓፂር ርEሲ 

Eዚ ኣዋጅ ’’ፈፀምቲ ኣካላት ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስት ትግራይ ዳግም ንምውዳብ፣ ስልጣንን 

ተግባርን ንምውሳን ተመሓይሹ ዝወፀ ኣዋጅ ቁፅሪ 

168/2002’’ ተባሂሉ ክጥቀስ ይከኣል፡፡  

 

2. ትርጉም  
 

1. ’’ቤት ምኽሪ’’ ማለት ብመሰረት ተመሓይሹ 

ዝወፀ ሕገ-መንግስቲ ትግራይ ዓንቀፅ 46 (1) 

ዝተጣየሸ ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስቲ ትግራይ Eዩ፣ 

2. ’’ክልል’’’ ማለት ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ 

ትግራይ Eዩ፣  

3. ’’ቤት ምኽሪ ስራሕ ፈፃሚ’’ ማለት ብመሰረት 

ተመሓይሹ ዝወፀ ሕገ-መንግስቲ ክልል 

ትግራይ ዓንቀፅ 55/1 ዝተጣየሸ ቤት ምኽሪ 

ስራሕ ፈፃሚ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ 

ትግራይ Eዩ፣ 

4. ’’ቢሮ’’ ማለት ከም ኣገዳስነቱ ሓደን ካብU 

ንላEሊ ኣውራ ከይዲ ስራሕ ሒዙ በዚ ኣዋጅ 

ዝተጣየሸን ኣባል ቤት ምኽሪ ስራሕ ፈፃሚን 

Eዚ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዝኾነ 

Eዩ፣ 

5. ’’ኤጀንሲ’’ ማለት ከምAገዳስነቱ ሓደን ካብU 

ንላEሊን ኣውራ ከይዲ ስራሕ ሒዙ ዝተወደበን 

ተፀዋEነቱ ከከምኩነታቱ ንርEሰ ምምሕዳር 

ወይ    ንቢሮ ዝኾነ ኣካል ፈፃሚ ቤት Eዮ Eዩ፣ 

 

6. ’’መራሒ ስራሕ ቢሮ’’ ማለት በዚ ኣዋጅ ኣብ 

ዝተጣየሸ ቢሮ ንክመርሕ ብመቕረባይነት ርEሰ 

ምምሕዳር ብቤት ምኽሪ ክልል ትግራይ 

ዝሽየም ተፈጥሮኣዊ ሰብ Eዩ፣ 

ክፍል Aንድ 

ጠቅላላ 

1. Aጭር ርEስ  

ይህ Aዋጅ ’’የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት 

የስራ Aስፈፃሚ Aካላት Eንደገና ለማደራጀት፣ 

ስልጣንና ተግባር ለመወሰን ተሻሽሎ የወጣ Aዋጅ 

ቁጥር 168/2002’’ ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡  

 

2. ትርጓሜ 
 

1. ’’ምክር ቤት’’ ማለት ተሻሽሎ በወጣው 

የትግራይ ሕገ-መንግስት Aንቀፅ 46 መሰረት 

የተቋቋመ የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት 

ምክር ቤት ነው፣ 

2. ’’ክልል’’ ማለት የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስት ነው፣ 

3. ’’የስራ Aስፈፃሚ ምክር ቤት’’ ማለት ተሻሽሎ 

በወጣው የትግራይ ህገ-መንግስት Aንቀፅ 55/1 

የተቋቋመ የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት 

የስራ Aስፈፃሚ ምክር ቤት ነው፣ 

 

4. ’’ቢሮ’’ ማለት EንደየAስፈላጊነቱ Aንድና 

ከዚያ በላይ ዋና የስራ ሂደት ይዞ በዚህ Aዋጅ 

የተቋቋመና የብሄራዊ ክልላዊ መንግስት የስራ 

Aስፈፃሚ ምክር ቤት Aባል የሆነ ቢሮ ነው፣ 

 

5. ’’ኤጀንሲ’’ ማለት EንደAስፈላጊነቱ Aንድና 

ከዚያ በላይ ዋና የስራ ሂደት ይዞ የተደራጀና 

ተጠሪነቱ Eንደየሁኔታው  ለርEሰ  መስተዳድሩ  

ወይም  ለቢሮ  የሆነ  የስራ  Aስፈፃሚ  Aካል  

መስሪያቤት ነው፣ 

6. ’’የቢሮ ስራ መሪ’’ ማለት በዚህ Aዋጅ መሰረት 

የተቋቋመ ቢሮ Eንዲመራ በርEሰ መስተዳደሩ 

Aቅራቢነት በትግራይ ክልል ምክር ቤት 

የሚሾም ተፈጥሮኣዊ ሰው ነው፣ 

 ገፅ 2 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ኣዋጅ ቑ 168 3 ሕዳር /2002  ገፅ 2 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ Aዋጅ ቁ 168 ህዳር 3/2002 
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7. ’’መራሒ ስራሕ ኤጀንሲ’’ ማለት በዚ ኣዋጅ 

ኣብ ዝተጣየሸ ኤጀንሲ ንክመርሕ ርEሰ

ምምሕዳር ዝሽየም ተፈጥሮኣዊ ሰብ Eዩ፣ 

8. ’’ከይዲ ስራሕ’’ ሓደ ዓይነት ሽቶ ዘለዎም 

ዝተተሓሓዙ ስራሕቲ ኣብ ሓደ ክፍሊ 

ተጀሚሮም ኣብU ዝፍፀሙ ተመሳሳልቲ 

ተግባራት ኣብ ሓደ ጠሚሩ ዝሓዘ ከይዲ ስራሕ 

Eዩ፣ 

9. ’’ወናኒ ኣውራ ከይዲ ስራሕ’’ ማለት ንሓደ 

ኣውራ ከይዲ ስራሕ ብሓላፍነት ክመርሕን

ከተሓባብርን ብመራሒ ስራሕ መቕረባይነት 

ብርEሰ ምምሕዳር ዝሽየም ተፈጥሮኣዊ ሰብ 

Eዩ፡፡  

 

3. ኣገላልፃ ፆታ

ኣብዚ ኣዋጅ ብተባEታይ ፆታ ዝተደንገገ 

ንኣንስተይቲ ፆታ’ውን  ዝሓውስ Eዩ፡፡  
 

4. Eላማ 
 

Eዚ ኣዋጅ ዝስEብ Eላማታት ይህልውዎ፡- 
 

1. ፈፃሚ ኣካል ፖሊስን ስትራተጂን መንግስቲ 

ብብቕዓት ንምEዋት ብዘኽEል ኣገባብ 

ንምውዳብ፣  

2. ብመሰረት መፅናEቲ መሰረታዊ ለውጢ ከይዲ 

ኣሰራርሓ ዝተወደቡ ከይዲ ስራሕቲ ብዝበለፀ 

ውፅIታዊ ብዝኾኑሉ ኣገባብ ብምውዳብ 

ትካላዊ ለውጢ ዝመፀሉ ኩነታት ምፍጣር፣ 

3. ውፅIታዊን ስሉጥን ግልጋሎት ብምሃብ 

ወሳንነትን ተሳትፎን ህዝቢ ብምርግጋፅ ኣብዚ 

ክልል ሰናይ ምምሕዳር ዝሰፍነሉ ዲሞክራሲ 

ዝEምብበሉን ልምዓት ዝቃላጠፈሉን ጥጡሕ 

ባይታ ንኽህልው ምግባር፡፡ 

 

 

7. ’’የኤጀንሲ ስራ መሪ’’ ማለት በዚህ Aዋጅ 

መሰረት የተቋቋመ ኤጀንሲ Eንዲመራ በርEሰ 

መስተዳደሩ የሚሾም ተፈጥሮኣዊ ሰው ነው፣  

8. ’’የስራ ሂደት’’ ማለት Aንድ ዓይነት ግብ 

ያላቸው የተያያዙ ስራዎች በAንድ ክፍል 

ጀምረው Eዛው የሚፈፀሙ ተመሳሳይ 

ተግባራት በAንድ Aጣምሮ የያዘ የስራ ሂደት 

ነው፣ 

9. ’’ዋና የስራ ሂደት ባለቤት’’ ማለት ለAንድ ዋና 

የስራ ሂደት በሓላፊነት ሊመራና ሊያስተባብር 

በስራ መሪ Aቅራብነት በርEሰ መስተዳደሩ 

የሚሾም የተፈጥሮ ሰው ነው፡፡  
 

 

 

3. የፆታ Aገላለፅ

በዚህ Aዋጅ በወንድ ፆታ የተደነገገው የሴት ፆታም 

ያካትታል፡፡ 

 

4. ዓላማ 
 

ይህ Aዋጅ የሚከተሉት ዓላማዎች ይኖሩታል፡- 
 

1. ፈፃሚው Aካል የመንግስትን ፖሊሲና 

ስትራተጂ በብቃት ለማሳካት በሚያስችለው 

Aግባብ ለማደራጀት፣ 

2. መሰረታዊ የAሰራር ሂደት ለውጥ ጥናት 

መሰረት የተደራጁ የስራ ሂደቶች በበለጠ 

ውጤታማ በሚሆንበት Aገባብ በማደራጀት 

ተቋማዊ ለውጥ የሚመጣበት ሁኔታ ለመፍጠር፣

3. ውጤታማና ፈጣን Aገልግሎት በመስጠት 

የህዝብ ወሳኝነትና ተሳትፎ በማረጋገጥ በክልሉ 

መልካም Aስተዳደር የሚሰፍንበት፣ ዲሞክራሲ 

የሚጎለብትበትና ልማትን የሚቀላጠፍበት 

የተመቻቸ ሁኔታ Eንዲኖር ማድረግ፡፡  
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5. ዋና ቤት ፅሕፈት  
 

ዋና ቤት ፅሕፈት ስራሕ ፈፀምቲ ኣካላት Eዚ ክልል 

ኣብ መቐለ ኮይኑ ከከም ኣድላይነቱ ኣብ ዞባ፣ ወረዳን 

ጣብያን ጨንፈር ቤት ፅሕፈት ክህልዎም ይኽEል፡፡ 

 

ክፍሊ ክልተ 

 ኣወዳድባ ፈፀምቲ ኣካላት Eዚ ክልል 

 

6. ምውዳብ ቤት ምኽሪ ስራሕ ፈፃሚ  
 

ቤት ምኽሪ ስራሕ ፈፃሚ ዝስEቡ ኣባላት 

ይህልውዎ፡- 

1. ርEሰ ምምሕዳር፣ 

2. ምክትል ርEሰ ምምሕዳር፣ 

3. ኣብዚ ኣዋጅ ኣብ ዓንቀፅ 8 ዝተጠቐሱ 

ቢሮታት ዝመርሑ መራሕቲ ስራሕ፣ 

4. ርEሰ ምምሕዳር ብኣባልነት ንኽሳተፉ 

ዝመርፅዎም ካልOት መራሕቲ ስራሕ፣ 

5. ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ 4 ዝተገለፀ 

Eንተሃለወ’ውን ቁፅሪ Eቶም ዝውሰኹ 

ኣባላት ካብ ሰለስተ ክበልፅ የብሉን፣ 

6. ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ 3 ዝተገለፀ ዝኾነ 

መራሒ ስራሕ ኣብ ኣኼባ ቤት ምኽሪ ስራሕ 

ፈፃሚ ኣብ ዘይርከበሉ Eዋን ተተካI 

መራሒ ስራሕ ብኣባልነት ኣብቲ ኣኼባ 

ይሳተፍ፡፡ 
 

7. ኣወዳድባ ቢሮታትን ኤጀንስን  
 

ሕድ ሕድ ቢሮን ኤጀንሲን ዝስEብ ኣወዳድባ 

ይህልዎ፡-  
 

1. መራሒ ስራሕ፣ 

2. ተተካI መራሒ ስራሕ፣ 

3. ወናኒ ኣውራ ከይዲ ስራሕ፣ 

4. ንስርሑ ዘድሊ ኣወዳድባን ፈፀምቲ ከይዲ 

5. ዋና ፅሕፈት ቤት  
 

የዚህ ክልል የስራ Aስፈፃሚ Aካላት ዋና ፅሕፈት ቤት 

በመቐለ ሆኖ EንደየAሰፈላጊነቱ በዞን፣ ወረዳና ቀበሌ 

ቅርንጫፍ ፅሕፈት ቤት ሊኖራቸው ይችላል፡፡  

 

ክፍል ሁለት 

የክልሉ Aስፈፃሚ Aካላት Aደረጃጀት፣ 

ስልጣንና ተግባር 

6. የስራ Aስፈፃሚ ምክር ቤት ማደራጀት  
 

የስራ Aስፈፃሚ ምክር ቤት የሚከተሉት Aባላት 

ይኖሩታል፡- 

1. ርEሰ መስተዳድር፣  

2. ምክትል ርEሰ መስተዳድር  

3. በዚህ Aዋጅ Aንቀፅ 8 የተጠቀሱ ቢሮዎች 

የሚመሩ የስራ መሪዎች፣ 

4. ርEሰ መስተዳድሩ በAባልነት Eንዲሳተፉ 

የሚመርጧቸው ሌሎች የስራ መሪዎች፣ 

5. በዚህ Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ 4 የተገለፀ 

ቢኖርም የሚጨመሩት የAባላት ቁጥር 

ሰዎስት መብለጥ የለበትም፣  

6. በዚህ Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ 3 የተገለፀ 

ማንኛውም የስራ መሪ በስራ Aስፈፃሚ ምክር 

ቤት ስብሰባ በማይገኝበት ጊዜ የስራ መሪ 

ተተኪ በስብሰባው በAባልነት ይሳተፋል፡፡ 
 

 
 

 

7. የቢሮና ኤጀንሲ Aደረጃጀት
  

Eያንዳንዱ ቢሮና ኤጀንሲ የሚከተለው Aደረጃጀት  

ይኖረዋል፡-  

1. የስራ መሪ፣ 

2. ተተኪ የስራ መሪ፣ 

3. ዋና የስራ ሂደት ባለቤት፣ 

4. ለስራው የሚያስፈልግ Aደረጃጀትና የስራ 
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ስራሕ ሰራሕተኛታትን፣ 

5. ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ 3 ዝተገለፀ 

Eንተሃለወ’ውን ሓደ ኣውራ ከይዲ ስራሕ ሒዙ 

ዝተወደበ ቢሮ ወይ ኤጀንሲ ኣብ ልEሊ መራሒ 

ስራሕ ወናኒ ኣውራ ከይዲ ስራሕ ምምዳብ 

ኣይከኣልን፣ 

6. ሕድሕድ ቢሮ ወይ ኤጀንሲ ብመሰረት 

ዝተፀንA መሰረታዊ ለውጢ ከይዲ ኣሰራርሓ 

ዝተወደቡ ከይዲ ስራሕቲ ይህልዎ፡፡ 

7. ኣብዚ ዓንቐፅን ንUስ ዓንቐፅ 6 ዝተገለፀ 

Eንተሃለወ’ ውን ሕድ ሕድ ቢሮ ወይ ኤጄንሲ

ከከም ኩነታቱ EናፅነA ንቢሮ ህንፀት ዓቕምን 

ምምሕዳር ሰራሕተኛታት መንግስትን 

Eናፍቐደ ከይዲ ስራሕ ክውስኽ ወይ ክንኪ

ይኽEል    

 

8. ምጥያሽ ቢሮታት  

Eዞም ዝስEቡ ቢሮታት ዓርሶም ዝኸAሉ መንግስታዊ 

ቤት Eዮ ኮይኖም በዚ ኣዋጅ ተጣይሾም ኣለዉ፡-  
 

 

 1 ቢሮ ልምዓት ሕርሻን ገፀርን  

 2 ቢሮ ልምዓት ከተማ፣ ንግድን Iንዱስትርን  

 3 ቢሮ ትምህርቲ  

 4 ቢሮ ሓለዋ ጥEና  

 5 ቢሮ ትልምን ፋይናንስን 

 6 ቢሮ ህንፀት ዓቕምን ምምሕዳር  

    ሰራሕኛታት መንግስትን  

 7 ቢሮ  ኮንስትራክሽን፣ መንገድን  

     ትራንስፖርትን  

 8 ቢሮ ፖሊስን ፀጥታን 

 9 ቢሮ ፍትሒ  

10 ቢሮ ልምዓት ሃፍቲ ማይ፣ ማEድንን  

      Iነርጅን  

11 ቢሮ ቴክኒክ፣ ሞያ፣ ትምህርትን ስልጠናን 

ሂደት ፈፃሚ ሰራተኛ፣ 

5. በዚህ Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ 3 የተገለፀ ቢኖርም 

Aንድ የዋና ስራ ሂደት ይዞ የተደራጀ ቢሮ 

ወይም ኤጀንሲ በስራ መሪው ላይ የስራ ሂደት 

ባለቤት መመደብ Aይቻልም፣ 

 

6. Eያንዳንዱ ቢሮ ወይም ኤጄንሲ በመሰረታዊ 

የሰራ ሂደት ለወጥ ጥናት መሰረት የተደራጁ 

የስራ ሂደቶች ይኖሩታል  

7. Eያንዳንዱ ቢሮ ወይም ኤጀንሲ Eንደሁኔታው 

Eያጠና ለAቅም ግንባታና የመንግስት 

ሰራተኞች Aስተዳደር ቢሮ በማስፈቀድ የስራ 

ሂደት ሊጨምር ወይም ሊቀንስ ይችላል፡፡  

 

 

 

8. የቢሮዎች ማቋቋም  

የሚከተሉት ቢሮዎች ራሳቸው የቻሉ መንግስታዊ 

መስሪያቤት ሆነው በዚህ Aዋጅ ተቋቁመዋል፡- 

 

 1 የግብርናና ገጠር ልማት ቢሮ 

 2. የከተማ ልማት፣ ንግድና Iንድስትሪ ቢሮ 

 3 የትምህርት ቢሮ  

 4 ጤና ጥበቃ ቢሮ  

 5 የፕላንና ፋይናንስ ቢሮ  

 6 የዓቅም ግንባታና የመንግስት ሰራተኞች     

    Aስተዳደር ቢሮ 

 7 የኮንስትራክሽን፣ መንገድና ትራንስፖርት  

    ቢሮ  

 8 የፖሊስና ፀጥታ ቢሮ 

 9 ፍትህ ቢሮ  

10 የውሃ ሃብት ልማት፣ ማAድንና Iነርጂ  

      ቢሮ  

11 የቴክኒክ፣ ሙያ ትምህርትና ስልጠና ቢሮ  

ገፅ 5 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ኣዋጅ ቑ 168 3 ሕዳር /2002          ገፅ 5 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ Aዋጅ ቁ 168 ህዳር 3/2002
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 12 ቢሮ መናEሰይ፣ ስፖርትን ማሕበራዊ  

      ጉዳይን  

13 ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን  

14 ቢሮ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ 

 
9. ምጥያሽ ካልOት ፈፀምቲ ኣካላትን 

ተፀዋEነትን  
 

1 ኤጀንሲ ልምዓት Eቶት

ተፀዋEነት Eዚ ኤጀንሲ ንቢሮ ትልምን ፋይናንስን 

ኮይኑ ዓርሱ ኪIሉ ተጣይሹ ኣሎ፡፡ 

2. ኤጀንሲ ሓለዋ ስነ-ከባቢ፣ ኣጠቓቕማን  

     ምምሕዳርን ገፀር መሬት 

ተፀዋEነት Eዚ ኤጀንሲ ንቢሮ ልምዓት ሕርሻን 

ገፀርን ኮይኑ ዓርሱ ኪIሉ ተጣይሹ ኣሎ፡፡  

3. ኤጀንሲ ምስፍሕፋሕ ሕብረት ስራሕ      

    ማሕበራትን ልምዓት Eዳጋን 

ተፀዋEነት Eዚ ኤጀንሲ ንቢሮ ልምዓት ሕርሻን 

ገፀርን ኮይኑ ዓርሱ ኪIሉ ተጣይሹ ኣሎ፡፡  
 

4.  ኤጀንሲ ባህልን ቱሪዝም

Eዚ ኤጀንሲ ተፀዋEነቱ ንርEሰ ምምሕዳር ኮይኑ 

ዓርሱ ኪIሉ ተጣይሹ ኣሎ፡፡  

 

ክፍሊ ሰለስተ 

 ስልጣንን ተግባርን ፈፀምቲ ኣካላት  

10. ቢሮ ልምዓት ሕርሻን ገፀርን   

1. ናይቲ ሃገር ፖሊሲ ልምዓት ሕርሻን ገፀርን 

ኣብ ክልሉ የፈፅም፣ ነዚ መሰረት ጌሩ ፖሊሲ 

ልምዓት ሕርሻን ገፀርን Eዚ ክልል ይቐርፅ፣ 

Eንትፀድቀሉ ኣብ ሰራሕ የውEል፣ 

2. ፖሊሲ ሓሳባት ሕርሻ፣ ሃፍቲ ተፈጥሮ፣ Eዳጋ 

Eታወታትን ፍርያትን ሕርሻ፣ ምርምር 

ሕርሻ፣ ቀረብ Eታወታት ሕርሻ Eዚ ክልል 

የዳሉ፣ ቅደም ሰዓብ ኣፈፃፅማ  ስትራተጂ

12. የወጣቶች፣ ስፖርትና ማሕበራዊ ጉዳይ 

       ቢሮ  

13 የመንግስትና የህዝብ ግንኙነት ቢሮ  

14 የሴቶች ጉዳይ ቢሮ 

 
9. የሌሎች Aስፈፃሚ Aካላት ማቋቋምና 

ተጠሪነት
 

1 የገቢዎች ልማት ኤጀንሲ  

የኤጀንሲው ተጠሪነት ለፕላንና ፋይናንስ ቢሮ ሆኖ 

ችሎ ተቋቁመዋል፡፡ 

 2. የስነ - ከባቢ  ጥበቃ ፣ የገጠር  መሬት  

    Aጠቃቀምና Aስተዳደር ኤጀንሲ  

የኤጀንሲው ተጠሪነት ለግብርናና ገጠር ልማት ቢሮ 

ሆኖ ራሱን ችሎ ተቋቁመዋል፡፡  

3. የሕብረት ስራ ማሕበራት ማስፋፊያና የገበያ 

    ልማት ኤጀንሲ  

የኤጀንሲው ተጠሪነት ለግብርና ገጠር ልማት ቢሮ 

ሆኖ  ራሱን ችሎ ተቋቁመዋል፡፡  
 

4.  ባህልና ቱሪዝም ኤጀንሲ  

የኤጀንሲው ተጠሪነት ለርEሰ መስተዳድሩ ሆኖ 

ራሱን ችሎ ተቋቁመዋል፡፡ 

 

ክፍል ሰዎስት  

 የስራ Aስፈፃሚ Aካላት ስልጣንና ተግባር 

 10. የግብርናና ገጠር ልማት ቢሮ 

1. የሃገሪቱን የግብርናና ገጠር ልማት ፖሊሲ 

በክልሉ ያስፈፅማል፡ ይህን መሰረት በማድረግ 

የክልሉ የግብርናና ገጠር ልማት ፖሊሲ 

ይቀርፃል፣ ሲፀድቅለት ስራ ላይ ያውላል፣ 

2. የክልሉን የግብርና፣ የተፈጥሮ ሃብት፣ የግብርና 

ግብኣትና ግብይት፣ የግብርና   ምርምር፣ 

የግብርና ግብኣት Aቅርቦትን  በሚመለከት 

የፖሊሲ ሃሳቦች ያዘጋጃል፣ የAፈፃፀም ቅደም 

ገፅ 6 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ኣዋጅ ቑ 168 3 ሕዳር /2002       ገፅ 6 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ Aዋጅ ቁ 168 ህዳር 3/2002
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የውፅE፣ ምስ ፀደቐ የተግብር፣ 

 

3. ኣብ ትሕቲU ዘለዋ ከይዲ ስራሕትን 

ኤጀንሲታትን ብላEለዋይነት ይመርሕ፣ 

የተሓባብር፣ ናይ ስራሕ ትልሞምን በጀቶምን 

መርሚሩ ናብ ክልል መንግስቲ ኣቕሪቡ 

የውስን፣ Eንትፍቀድ ኣብ ስራሕ ክውEል 

ይገብር፣ 

4. ቅልጡፍ፣ ቀፃልነት ዘለዎን ቆጣባይን ስራሕቲ 

ልምዓት ሕርሻን ገፀርን ንኽስፋሕፋሕ ይገብር፣

 

5. ፕሮግራማት ውሕስነት ምግቢ ይመርሕ፣ 

የተሓባብር፣ 

6. ንሓረስቶት ዝወሃቡ ግልጋሎታት ምርምርን 

ኤክስቴንሽንን ሕርሻ ንክስፍሕፋሕ  ይመርሕ፣ 

የበረታትE፣ 

7. ዝምልከቶም ብምትሕብባር ግልጋሎት 

መሰረተ ልምዓት ገፀርን ሕርሻን ንክስፍሕፋሕ 

ኩነታት የመቻቹ፣ 

8. ኣግባብ ምስ ዘለዎም ዝምልከቶም ኣካላት 

ብምትሕብባር ሓረስቶት ግልጋሎት ልቓሕ 

ዝረኽብሉ ኩነታት የመቻቹ፣ 

9. ኣብ Iንቨስትመንት ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን 

ንዝዋፈሩ ሰብ ሃፍቲ ድጋፍ ይህብ፣ 

10. ኣብ ልምዓት ሕርሻ ፅEንቶ ከሕድሩ ዝኽEሉ 

ወድዓዊ ኩነታት ይከታተል፣ ስርዓት ቅድመ 

መጠንቀቕታን ቅድመ ምድላውን ይዝርግሕ፣ 

 

11. ኣብቲ ክልል ተላበድትን ተዛመትን ሕማም 

Eንስሳን ዝራEትን ከምU'ውን  ወራር  ባልE  

   ንምክልኻልን  ንምቁፅፃርን  ኣድላይ ስጉምቲ  

   ይወስድ፣ 

12. ስራሕቲ ልምዓት መስኖ ንኽጋፋሕ ስልቲታት 

ኣፈፃፅማ የዳሉ፣ የፈፅም፣ 

 

ተከተል ስትራተጂ ያወጣል፣ ሲፀድቅ ተግባራዊ 

ያደርጋል፣ 

3. በቢሮው ስር ያሉ የስራ ሂዶቶች፣ ኤጀንሲዎች 

በበላይነት ይመራል፣ ያስተባብራል፣ የስራ 

Eቅዳቸውና በጀታቸው በመመርመር ለክልሉ 

መንግስት ኣቅርቦ ያስወስናል፣ ሲፈቀድ 

በተግባር ያውላል፣ 

 

4. ቀልጣፋ፣ ቀጣይነት ያላቸውና ቆጣቢ የሆኑ 

የግብርና ገጠር ልማት ተግባራት Eንዲስፋፉ 

ያደርጋል፣ 

5. የምግብ ዋስትና ፕሮግራሞች ይመራል፣ 

ያስተባብራል፣ 

6. ለኣርሶ Aደሩ የሚሰጡ የግብርና ምርምርና 

ኤክስቴንሽን Aገልግሎቶች Eንዲስፋፉ 

ይመራል፣ ያበረታታል፣ 

7. የሚመለከታቸውን Aካላት በማስተባበር 

ግብርናና የገጠር መሰረተ ልማት Eንዲስፋፋ 

ሆኔታዎች ያመቻቻል፣  

8. Aግባብነት ካላቸው የሚመለከታቸው Aካላት 

ጋር በመተባበር Aርሶ Aደሩ የብድር 

Aገልግሎት የሚያገኝበትን ሁኔታ ያመቻቻል፣ 

9. በግብርናና የተፈጥሮ ሃብት Iንቨስትመንት 

ለሚሰማሩ ባለ ሃብቶች ድጋፍ ይሰጣል፣ 

10. በግብርና ልማት ጫና ሊያሳድሩ የሚችሉ 

ሁኔታዎችን ይከታተላል፣ የቅድሚያ 

ማስጠንቀቅያና ቅድመ ዝግጁነት ስርዓት 

ይዘረጋል፣ 

11. በክልሉ የወረረሽኝና ተዛማች የEንስሳትና 

AዝርEት  በሽታዎችና  ፀረ  ሰብል ጥቃቶች  

   ለመከላከልና  ለመቆጣጠር  Aስፈላጊ Eርምጃ  

   ይወስዳል፣ 

12. የመስኖ ልማት ስራ Eንዲስፋፋ የAፈፃፀም 

ስልቶች ያዘጋጃል፣ ያስፈፅማል፣ 
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13. ልምዓት ሕርሻ ንምቅልጣፍን ናይ ገጠር 

ቴክኖሎጂ ንምምሕያሽን ዝሕግዙ መሰልጠኒ 

ትካላትን ማEኸላትን የጣይሽ፣ ይመርሕ፣ 

14. ብምርምር ዝተረኸቡ ሓደሽቲ ናይ ሕርሻ 

ቴክኖሎጂታት የቕርብ፣ የላምድ፣ ፕሮቶታይፕ 

የፍሪ፣ ነቲ ቴክኖሎጂ ብስፍሓት ንዘፍርዩ 

ይዝርግሕ፣ 

15. ፕሮግራም ሰፈራ ንምፍፃም ዘኽEሉ 

ስትራተጂታትን ስልቲታትን የዳሉ፣ የተግብር፣ 

 

16  ኣብ ትሕቲ Eቲ ቢሮ ንዝተወደባ 

ኤጀንሲታትን ከይዲ ስራሕትን ኩለን EላመAን 

ንምEዋት ዘኽEል ናይ ምፍፃም ዓቕሚ ምEባይ 

ፕሮግራማት የተኣታቱ፣ ተግባራውነቱ 

ይከታተል፣ 

.

17. ኣብቲ ክልል ንዝተኣታተው ፓኬጃት

መተግበሪ ዘድልዩ Eታወታት ሕርሻን 

ልቓሓትን ብዝድለ ፅሬት፣ ዓቐንን ሰለጤንን 

ናብ ሓረስታይ የቕርብ፣  ፍርያት ሕርሻ ናይ 

ውሽጥን ወፃEን ዓዲ Eዳጋ መሰረት ዝገበረ 

ክኸውን ዝኽEለሉ ኩነታት የመቻቹ፣ 

ይከታተል፣ ይቆፃፀር፣ 

18. ናይቲ ክልል ሃፍቲ ተፈጥሮ ብግቡE 

ንኽEቀብ፣ ክለምEን ኣጠቓቕምU ክመሓይሽን 

ዝሕግዝ ፓሊሲን ስትራተጅን የዳሉ፣ ምስ ፀደቐ 

ኣብ ተግባር ክውEል ይገብር፣ ተግባራውነቶም

ይከታተል፡ ይቆፃፀር፣ 

19. ፍትሓዊ ምምሕዳርን ኣጠቓቕማ መሬት

ክህሉ ዘኽEሉ ፖሊሲን ስትራተጂን  የዳሉ፡፡ 

ምስ ፀደቐ ኣብ ተግባር ክውEሉ ይገብር፣ 

ተግባራውነቶም ይከታተልን ይቆፃፀርን፣ 

20. ሕብረተሰብ ዘይተበከለን ዘይተመረዘን ከባቢ 

ንኽህልዎን ካብዚ ተጠቃሚ ንኽኸውንን 

ዘኽEሎ ፖሊሲን ስትራተጂን የዳሉ፡፡ 

ምስፀደቐ  ኣብ  ተግባር  ክውEሉ   ይገብር፣ 

13. የግብርና ልማትን ለማቀላጠፍና የገጠር 

ቴክኖሎጂ ለማሻሻል የሚረዱ የማስልጠኛ 

ተቋማትና ማEከላት ያቋቁማል ይመራል፣ 

14. በምርምር የተገኘ ኣዳዲስ የግብርና 

ቴክኖሎጂዎች ያቀርባል፣ ያላምዳል፣ ፕሮቶ 

ታይፕ ያፈራል፣ ቴክኖሎጂውን በስፋት 

ለሚያፈሩ ይዘረጋል፣ 

15. የሰፈራ ፕሮግራምን ማስፈፀም የሚያስችሉ 

ስትራተጂዎችና ሰልቶች ይነድፋል፣ 

ይተገብራል፣ 

16. በቢሮው ስር ለተደራጁ ኤጄንሲዎችና የስራ 

ሂደቶች Aለማቸውን ለማሳካት የሚያስችል 

የማስፈፀም Aቅም ግንባታ ፕሮግራም 

ይቀርፃል፣ ተግባራዊነታቸውን ይከታተላል፣ 

 

17. በክልሉ ለሚተገበሩ ፓኬጆች መተግበርያ 

የሚያስፈልጉ የግብርና ግብኣቶችና ብድሮች 

በጥራት፣ በሚፈለገው መጠንና ጊዜ ለAርሶ  

Aደሩ ያቀርባል፤  የግብርና ምርት የውስጥና  

ውጪ Aገር ገበያ መሰረት ያደረገ  Eንዲሆን  

የሚሆንበት ሁኔታ ያመቻቻል፣ ይከታተላል፣  

ይቆጣጠራል፣ 

18. የክልሉ የተፈጥሮ ሃብት Eንዲለማ፣ 

Eንዲታቀብና ኣጠቃቀሙ Eንዲሻሻል  

የሚያግዝ ፖሊሲና  ስትራተጂ ያዘጋጃል፣  

ሲፀድቅ በተግባር ያውላል፣ ተግባራዊነቱ 

ይከታተላል፣ ይቆጣጠራል፣ 

19. ፍትሃዊ የመሬት ኣጠቃቀምና Aስተዳደር 

Eንዲኖር የሚያስችል ፖሊሲና ስትራተጂ 

ያዘጋጃል፡፡ ሲፀድቅ በተግባር ያውላል፣ 

ተግባራዊነቱ ይከታተላል፣ ይቆጣጠራል፣ 

20. ህብረተሰብ ያልተበከለና ያልተበረዘ Aከባቢ 

Eንዲኖረውና ከዚህ ተጠቃሚ Eንዲሆን 

የሚያስችል ፖሊሲና  ስትራተጂ  ያዘጋጃል፡፡  

ሲፀድቅ በተግባር Eንዲውል ያደርጋል፣  
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ተግባራውነቶም ይከታተልን ይቆፃፀርን፣ 

21. ንደቂ ኣንስትዮን መናEሰይ መሰረት ዝገበረ 

ናይ ሕርሻ ፓኬጃት ብፖሊሲ ደረጃ ይቐርፅ 

ንተግባራውነቱ ይከታተል፣ 

22. ናብ Eዳጋ ዝቐርቡ Eታወታት ከም ማዳበሪያ 

ፍሪያት ሕርሻ ብቕዓት የረጋግፅ፣ ይከታተል፣ 

ይቆፃፀር፣ 
 

11. ቢሮ ልምዓት ከተማ፣ ንግድን 

Iንዱስትርን  

1. ሃገራዊ ፖሊስን ስትራተጂን ልምዓት ከተማ፣ 

ንግድን Iንዱስትርን ኣብ ክልሉ የፍፅም፣ ነዚ 

መሰረት ጌሩ ኣብ ክልሉ ፖሊስን ስትራተጅን 

ይቐርፅ፣ Eንትፀድቀሉ የተግብር፣ 

2. ስራሕ ልምዓት ከተማ ብተሳትፎ ህዝቢ ክካየድ 

ይገብር፣ 

3. ኩለመዳዊ Eብየትን ልምዓትን ከተማ 

ንምቅልጣፍ መፅናEትን ምርምርን የካይድ፣ 

4. ንምEባለን ንግልጋሎት ምጥንኻርን ከተማ 

ዝሕግዝ መደብ ስልጠና ኣዳልዩ ክስልጥኑ 

ይገብር፣ 

5. ብፌደራል፣ ብክልል መንግስትን ገባሪ ሰናይ 

ትካልን ደገፍ ንዝካየድ ፕሮጀክት መፅናEቲ 

የካይድ፣ ተግባራውነቱ ይከታተል፣   

6. ከተማታት ተኣሳሲረንን ተደጋጊፈንን 

ቅልጡፍ ምEባለ ንከረጋግፃ የተባብE፣ ምችው 

ባይታ ይፈጥር፣ 

7. ብመፅናEቲ ተደጊፉ ደቀቕትን AናEሽተይን 

ትካላት ኣብ ከተማታትን Eሸል ከተማታትን 

የጣይሽ፣ ነተን ዝፀንሓን ሓደሽቲ ዝተጣየሻን 

ኩለ-መዳያዊ ደገፍ ይህብ፣ የጠናኽር፣  

8. ኣጠቃቕማን ኣማሓድራን መሬት ከተማ፣ 

ስራሕ ንግድን Iንቨስትመንትን ከምU’ውን 

ከተማታት ዝህብዎም ግልጋሎታት ዘሳልጡ 

ስርዓት ኣታሓሕዛ መረዳEታ ንክህሉ Aሰራርሓ 

ለተግባራዊነቱ ይከታተላል፣ ይቆጣጠራል፣ 

21. ሴቶችና ወጣቶችን መሰረት ያደረጉ ፓኬጆች 

በፖሊሲ ደረጃ ይቀርፃል፣ ሲፀድቁ 

ለተግባራዊነቱ ይከታተላል፣ 

22. ወደ ገበያ የሚቀርቡ ግብኣቶች Eንደ 

ማዳበሪያና የEርሻ ውጤቶች ብቃት 

ያረጋግጣል፣ ይከታተላል፣ ይቆጣጠራል፣ 
 

  11. የከተማ ልማት፣ ንግድና Iንዱስትሪ 

ቢሮ

1. የሃገሪቱን የከተማ፣ ንግድና Iንዱስትሪ ልማት 

ፖሊሲና ስትራተጂ ያስፈፅማል፣ ይህን መሰረት 

በማድረግ በክልሉ ፖሊስና ስትራተጂ 

ይቀርፃል፣ ሲፀድቅ ይተገብራል፣  

2. የከተማ ልማት ስራ በህዝብ ተሳትፎ 

Eንዲካሄድ ያደርጋል፣ 

3. ሁሉም Aቀፍ የከተማ Eድገትና ልማት 

ለማፋጠን ጥናትና ምርምር ያካሂዳል፣ 

4. የከተማች Eድገት የAገልግሎት ጥንካሬ 

የሚያግዝ ስልጠና ፕሮግራም Aዘጋጅቶ 

Eንዲሰለጥኑ ያደርጋል፣ 

5. በፌደራል፣ በክልል መንግስትና በጎ Aድራጊ 

ተቋም ድጋፍ ለሚካሄድ ፕሮጀክት ጥናት 

ያካሂዳል፣ ተግባራዊነቱ ይከታተላል፣ 

6. ከተሞች ተሳስረውና ተደጋግፈው ፈጣን 

Eድገት Eንዲያረጋግጡ ያበረታታል፣ ምቹ 

ሁኔታ ይፈጥራል፣ 

7. በጥናት የተደገፈ Aነስተኛና ጥቃቅን ተቋማት 

በከተሞችና ታዳጊ ከተሞች ያቋቁማል፣ 

ለቆዩትና Aዲስ  ለተቋቋሙት ሁለ-ገብ ድጋፍ 

ይሰጣል፣ ያጠናክራል፣  

8. የከተማ መሬት Aስተዳደርና Aጠቃቀም 

የንግድ Iንቨስትመንትና Eንዲሁም በከተማ 

የሚሰጡዋቸው Aገልግሎቶች የሚያፋጥን 

የመረጃ Aያያዝ ስርዓት Eንዲኖር Aሰራር 

 ገፅ 9 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ኣዋጅ ቑ 168 3 ሕዳር  /2002            ገፅ 9 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ Aዋጅ ቁ 168 ህዳር 3/2002 
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የተAታቱ፣ ኣፈፃፅምU ይከታተል፣ 

9. ልምዓት መሬት ከተማ ንምርግጋፅ ዘኽEል 

ኣሰራርሓ የውፅE፣ የፈፅም፣ ክፍፀም ይገብር፣ 

 

10. ዓቕሚ ከተማ ንምEባይ ናይ ኣመራርሓን 

ኣወዳድባን ስርዓት የነፅር፣ ብቴክኒክን ኣዋሃህባ 

ግልጋሎትን ይከታተል፣ ንተግባራውነቱ 

ይሰርሕ፣ 

11. ብመሰረት ቤት ምኽሪ ስራሕ ፈፃሚ ዘውፅE 

መምርሒ ንIንቨስትመንት፣ ንመንበርን 

ማሕበራዊ ግልጋሎትን ዝውEል መሬት ክዳሎ 

ክለምE ክEደል፣ ይገብርን ይከታተልን  

 

12. Eድልን ሃፍተገነትን Iንቨስትመንት Eዚ 

ክልል ኣመልኪቱ መፅናEቲ የካይድ፣ ክካየድ 

ይገብር፣ ይትንትን፣ የፋልጥ፣ ልምዓታዊ ብዓል 

ሃፍቲ    ብምትብባE Iንቨስትመንት ይድግፍ፣

 

13. ስራሕቲ Iንቨስትመንት ፍቓድ ይህብ፣ 

ይከታተል፣ ይመርሕ፣ የተባብE፣ የተሓባብር፣ 

ንምስፍሕፍሑ ምችው ባይታ ይፈጥር፣ 

 

14. ብመሰረት ሕጊ Iንቨስትመንት ዘይሰርሕ 

ትካልን ብዓል ሃብትን ሕጋዊ ስጉምቲ ይወስድ፣ 

ክውሰድ ይገብር፣  

15. ኣብዚ ክልል ፍትሓውን ሕጋውን ስርዓት 

ንግዲ ክረጋገፅ ይገብር፣  

16. መዝገብ ንግዲ የዳሉ፣ የማሓድር፣ 

17. ስልጣኑ መሰረት ጌሩ ምዝገባ ንግዲ ውልቀ 

ነጋዳይን ማሕበርን የካየድ፣ ብቕዓት ትካላዊ 

ንግዲ የረጋግፅ፣ ፍቓድ ይህብ፣    የሕድስ፣ 

ይስርዝ፣  ሕጋዊ ስጉምቲ ይውሰድ፣   ይEሽግ፣ 

ናብ ሕጊ የቕርብ፣ 

18. ንኣብያተ ምኽሪ ማሕበራት ንግዲ፣ ዘርፊ 

ንግድን ንካልOት ዘርፊ ማሕበራትን ደገፍ 

ይዘረጋል፣ Aፈፃፀሙ ይከታተላል፣ 

9. የከተማ መሬት ልማት ለማረጋገጥ የሚያስችል 

Aሰራር ያወጣል፣ ያስፈፅማል፣ Eንዲፈፀም 

ያደርጋል፣ 

10. የከተሞች Aቅም ለማሳዳግ የAመራር፣ 

የAደረጃጀት ስርዓት ይቀይሳል፣ በቴክኒክ 

በAገልግሎት Aሰጣጥ ይከታተላል፣ 

ለተግባራዊነቱ ይሰራል፣ 

11. በክልሉ ስራ Aስፈፃሚ ምክር ቤት በሚወጣው 

መመርያ መሰረት ለIንቨስትመንት 

ለመኖርያና ለማህበራዊ Aገልግሎት የሚውል 

መሬት Eንዲዘጋጅ፣ Eንዲለማ፣ Eንዲታደል 

ያደርጋል ይከታተላል   

12. የክልሉ Eምቅ የIንቨስትመንት ሃብትና 

Eድል Aስመልክቶ ጥናት ያካሂዳል፣ Eንዲካሄድ 

ያደርጋል፣ ይተነትናል፣ ያስተዋውቃል፣ 

ልማታዊ ባለሃብት በማበረታታት  

Iንቨስትመንት ይደግፋል፣ 

13. ለIንቨስትመንት ስራዎች ፍቃድ ይሰጣል፣ 

ይከታተላል፣ ይመራል፣ ያበረታታል፣ 

Eንዲስተባበርና Eንዲስፋፉ Aመቺ ሁኔታ 

ይፈጥራል፣ 

14. በIንቨስትመንት ሕግ መሰረት የማይሰራ 

ባለሃብት ሕጋዊ Eርምጃ ይወሰዳል፣ Eንዲወሰድ 

ያደርጋል፣ 

15. በዚሁ ክልል ፍትሓዊና ሕጋዊ የንግድ ስርዓት 

Eንዲረጋገጥ ያደርጋል፣ 

16. የንግድ መዝገብ ያዘጋጃል፣ ያስተዳድራል፣  

17.  ስልጣኑ መሰረት በማድረግ የግል ነጋዴና 

ማሕበር ምዝገባ ያካሂዳል፣ የንግድ ተቋም 

ብቃት ያረጋግጣል፣ ፍቃድ ይሰጣል፣ ያድሳል፣  

ይሰርዛል፣ ሕጋዊ Eርምጃ ይወስዳል፣ ያሸጋል፣  

ወደ ሕግ ያቀርባል፣  

18. ለንግድ ማሕበራት Eና የንግድ ዘርፍ 

ምክርቤቶችና ለሌሎች ማሕበራት ድጋፍ 

 ገፅ 10 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ኣዋጅ ቑ 168 3 ሕዳር /2002  ገፅ 10 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ Aዋጅ ቁ 168 ህዳር 3/2002
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ይህብ፣ የጠናኽር፣ 

19. ንግዲ ዝምልከት ኣሰራርሓን ኣፈፃፅማን 

ኣፅኒU የውፅE፣ የተግብር፣ 

20. ማሽነሪታት ፋብሪካ ብመትሓጃ ውሕስና 

ይምዝግብ፣ ክራይ ውEል መሳርሕታት ህንፃ 

ኣረጋጊፁ ይምዝግብ፣ ንዝህቦ ግልጋሎት ግቡE 

ክፍሊት ይEክብ፣ 

21. ሕጋዊ ኣፍልጦን ብርኪ Eብየትን ከተማታት 

ይምርምር፣ 

22. ከተማታት ቤት ማዘጋጃ ከጣይሻ ኣፍልጦ 

ይህብ፣ ማEኸላት ገፀር የንፅር፣ 

23. ብመሰረት ዝወፀ ስርዓት ፖሊስን ፕላንን 

ከተማታት ይዓብያ ምህላወን የረጋገፅ፣ 

24. ስራሕቲ ቅየሳ የካይድ፣ መሰረታዊ ካርታን 

ፕላንን ከተማ የዳሉ፣ ክዳሎ ይገብር፣ 

ግልጋሎት ምህንድስና ይህብ፣ ክውሃብ ይገብር፣

 

25. ንፕላን ከተማ ዘዳሉ ብዓል ሞያ ፍቓድ ይህብ፣

 

26. ብከተማታት ይኹን ብውልቀ ኣማኻርቲ 

ዝዳሎ ፕላን ከተማ ሕጋውነቱ ይምርምር፣ 

የረጋግፅ፣ 

27. ከተማታት ትግራይ ምስ ኣብ ውሽጢ ዓዲ 

ይኹን ወፃI ዘለዋ ከተማታት ምሕዝነት 

ዝፈጥራሉ ኩነታት የማቻቹ፣ ተግባራውነቱ 

ይከታተል፣  

28. ፅሬትን ፅባቐን ከተማ ንምሕላው ዘኽEል 

ኣሰራርሓ፣ መምርሒ፣ ማንዋልን መAቀንን 

የውፅE፣ ንተግባራውነቱ ይከታተል፣  

29. ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኩለመዳያዊ ስራሕቲ 

ልምዓት ከተማ ተጠቐምቲ ዝኾናሉ ስርዓት 

ይዝርግሕ ይከታተል  

 

12.  ቢሮ ትምህርቲ

1. ብመሰረት ሃገራዊን ክልላዊን ፖሊሲ 

ይሰጣል፣ ያጠናክራል፣ 

19. የከተማ ንግድ የሚመለከት Aሰራርና Aፈፃፀም 

Aጥንቶ ያወጣል፣ ይተግብራል፣  

20. የፋብሪካ ማሽነሪዎች በዋስትና መያዣ 

ይመዘግባል፣የህንፃ መሳሪያዎች የክራይ ውል 

Aረጋግጦ ይመዝግባል፣ ለሚሰጠው Aገልግሎት 

ተገቢው  ክፍያ ይሰበስባል፣ 

21. የከተሞች ህጋዊ Eውቅናና የደረጃ Eድገት 

ይመረምራል፣ ይወስናል፣ 

22. ከተሞች ማዘጋጃቤት Eንዲያቋቁሙ Eውቅና 

ይሰጣል፣ የገጠር ማEከላት ይለያል፣ 

23. ከተሞች በወጣው ፖሊስና የከተማ ፕላን 

Eያደጉ መሆናቸውን ያረጋግጣል፣ 

24. የቅየሳ ስራዎች ያካሂዳል፣ መሰረታዊ የከተማ 

ፕላንና ካርታ ያዘጋጃል፣ Eንዲዘጋጅ ያደርጋል፣  

የምህንድስና  Aገልግሎት  ይሰጣል፣ Eንዲሰጥ  

ያደርጋል፣ 

25. የከተማ ፕላን ለሚያዘጋጅ ባለሞያ ፍቃድ 

ይሰጣል፣ 

26. በከተሞች ሆነ በግል Aማካሪዎች የሚዘጋጁ 

የከተሞች ፕላን ህጋዊነቱ ይመረምራል፣ 

ያረጋግጣል፣ 

27. የትግራይ ከተሞች በAገር ውስጥ Eና በውጭ 

ያሉ ከተሞች ጓደኝነት የሚመሰሩትበት ሁኔታ 

ያመቻቻል፣ ተግባራዊነቱ ይከታተላል፣ 

 

28. የከተሞች ፅዳትና ውበት ለመጠበቅ 

የሚያስችል Aሰራር፣ መመሪያ፣ ማንዋልና 

መመዘኛ ያወጣል፣ ለተግባራዊነቱ ይከታተላል፣ 

29. ሴቶች በጠቃላይ የከተማ ልማት ስራዎች 

ተጠቃሚ የሚሆኑበት ስርAት ይዘረጋል፣ 

ይከታተላል 

 

12.  የትምህርት ቢሮ 

1. ሃገራዊና ክልላዊ የትምህርትና ስልጠናና 

 ገፅ 11 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ኣዋጅ ቑ 168 3 ሕዳር /2002  ገፅ 11 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ Aዋጅ ቁ 168 ህዳር 3/2002   
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ትምህርትን ስልጠናን ናይዚ ክልል ትልምን 

ፕሮግራምን ትምህርትን ስልጠናን የዳሉ፣

ምስፀደቐ ይትግብር፣ የተግብር፣ 

2. ብመሰረት ሕጊ ፋይናንስ Eዚ ክልል በጀቱን 

ንብረቱን የመሓድር፣  

3. EድሚU ንትምህርቲ ዝበፅሐ ኩሉ ናይ 

ትምህርቲ Eድል ዝረኽብሉ ሜላ ይሕንፅፅ፣ 

ግልጋሎት ትምህርቲ ፍትሓዊ ብዝኾነ 

መልክU ምብፅሑ የረጋግፅ፣ 

4. ብመሰረት ሃገራዊ ፖሊሲ ትምህርትን 

ስልጠናን ደረጃ ፅሬት መሰረት ብምግባር 

ምድላውን ምትግባርን፣ ኣፀደ ህፃናትን ቀዳማይ 

ብርኪ ትምህርቲ ፍሉይ ትምህርቲ ንኣባፅሕን 

ብዝተፈላለየ ኣገባብ ክሳተፉ ብምግባር የዳሉ፣ 

ይግምግም፣ የፅንE፣ ኣብ ስራሕ ምውዓሉ 

ይከታተል፣ 

5. ንኣፈፃፅማ ዘይስሩE ትምህርትን ተግባራዊ 

ትምህርትን ንወረዳታት ይከታተል፣ ፅርየቱ 

ዝተሓለወ ትምህርቲ ቀዳማይን ካልኣይን 

ብርኪ ፍትሓዊነቱ ሓልዩ ናብ ኩሉም 

ምዝርግሑ የረጋግፅ፣ 

6. ዝዳለዉን ዝትግበርን ትምህርቲ ሰለጤኑን 

ፅሬየቱን ዝሓለወ ምዃኑ ይከታተል፣ 

ይግምግም፣ ይቆፃፀርን የረጋግፅን፡ 

 

7. Eቲ ዝዋሃብ ትምህርቲ ፅርየቱ ዝሓለወ ምዃኑ 

ዘረጋግፅ ኣሰራርሓ የውፅE፡፡ ዝርዝሩ ብዝወፅE 

መምርሒ ይውሰን፣ 

8. ኣብዚ ክልል ብሰብ ውልቀ ሃብቲ ንዝጣየሹ 

Aፀደ ህፃናት፣ ቀዳማይን ካልኣይን ብርኪ 

ኣብያተ ትምህርቲ መመዘኒ ብቕዓት የነፅር፣ 

ብቕዓት መረጋገፂ ምስክር ወረቐት ይህብ፣

ፅሬት ይቆፃፀር፣ ኣድላይ ድጋፍ ይህብ፣ 

9. ኣብ ምድላውን ትግበራን ትምህርቲ ኣድላይ 

ዝኾነ ቀረብ Eታዎት ትምህርትን ብEኹልን 

ፖሊሲ መሰረት በማድረግ የክልሉ ትምህርትና 

ስልጠና Eቅድና ፕሮግራም ያዘጋጃል፣ ሲፀድቅ 

ይተገብራል Eንዲተገበር ያደርጋል፣ 

2. በክልሉ የፋይናንስ ሕግ መሰረት በጀቱንና 

ንብረቱን ያስተዳድራል፣ 

3. Eድሜው ለትምህርት የደረሰ ሁሉ የትምህርት 

Eድል የሚያገኝበት ዘዴ ይቀይሳል፣ 

የትምህርት Aገልግሎት ፍትሃዊ በሆነ መንገድ 

መዳረሱን ያረጋግጣል፣ 

4. የAገሪቱ የትምህርትን ስልጠና ፖሊሲና 

የጥራት ደረጃ መሰረት በማድረግ Aፀደ ህፃናት፣ 

የAንደኛ ደረጃ Eና የጎልማሶች ትምህርት 

ዝግጅት Eና ትግበራ በተለያየ Aገባብ 

ተገልጋዮች Eንዲሳተፉ በማድረግ ያዘጋጀል፣ 

ጥናት ያካሂዳል፣ ይገመግማል ስራ ላይ መዋሉ 

ይከታተላል፣ 

5. ለAፈፃፀም መደበኛ ያልሆነ ትምህርትና 

ተግባራዊ ትምህርት ለትልቆች ለወረዳዎች 

ድጋፍ ይሰጣል፣ ጥራቱ የጠበቀ የAንደኛና 

ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ለሁሉም ፍትሃዊ 

በሆነ መንገድ መዘርጋቱን ያረጋግጣል፣ 

6. የሚዘጋጀውና የሚተገበረው ትምህርት 

ቀልጣፋነቱን ጥራቱ የጠበቀ መሆኑ 

ይከታተላል፣ ይገመግማል፣ ይቆጣጠራል፣ 

ያረጋግጣል፡፡  

7. የሚሰጠው ትምህርት ጥራቱ የጠበቀ መሆኑ 

የሚያረጋግጥ Aሰራር ያወጣል፡፡ ዝርዝሩ 

በሚወጣው መመሪያ ይወሰናል፣ 

8. በክልሉ የግል ባለሃብቶች የሚቃቋሙት የAፀደ 

ህፃናት፣ Aንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት 

ቤቶች የብቃት መመዘኛ መስፈርት ያወጣል፣ 

የብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት ይሰጣል፣ 

ጥራት ይቆጣጠራል፣ Aስፈላጊ ድጋፍ ይሰጣል፣ 

9. ለትምህርት ዝግጅትና ትግበራ Aስፈላጊ የሆነ 

የትምህርት Aቅርቦትና ግብኣት በበቂና 

 ገፅ 12 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ኣዋጅ ቑ 168 3 ሕዳር /2002  ገፅ 12 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ Aዋጅ ቁ 168 ህዳር 3/2002 
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ብዝድለ መጠንን ምብፅሑ ይከታተል፣ 

ይግምግም፣ ይቆፃፀር፣ የረጋግፅ፣ 

10. መምህራንን ሰብ ሞያ ትምህርትን የሰልጥን፣ 

ክስልጥኑ ይገብር፣ ሞይOም ብተኸታታሊ 

ስልጠና ዘEብየሉ መንገዲ ይሕንፅፅ፣ 

ይትግብር፣ 

 

11. ፅሬት ትምህርቲ ንምምሕያሽ ዝሕግዝ 

ቴክኖሎጂ የስፋሕፍሕ፣ የማEብል፣ 

12. ብሃገር ለኸ ዝዳለዉ ፈተና ተኸታቲሉ ኣብዚ 

ክልል የፍፅም፣ ብብርኪ ክልል ዝውሃብ ፈተና 

የዳሉ፣ መረጋገፂ ብቕዓት ምስክር ወረቐት 

ይህብ፣ 

13. ብብርኪ ትምህርቲ ዝዋሃብ ፈተና በቲ 

ዝተቐመጠ ስታንዳርድ ምዃኑ ይከታተል፣ 

ይቆፃፀር፣ ይግምግም፣ 

14. ብብርኪ ክልል ዝውሃብ ፈተና ሃገራዊ 

ስታንዳርድ ዘማልE ምዃኑ የረጋግፅ፣ 

15. ኣብ ሕድ ሕድ ብርኪ ትምህርቲ ዘሎ ቅበላ 

ትምህርቲ ይከታተል፣ የረጋግፅ፣ ይቆፃፀር፣ 

 

16. ንደቂ ኣንስትዮ፣ ህፃናት፣ ኣካል ጉድኣትን 

ብሄረሰባትን ኣብ ትምህርትን ስልጠናን ክግበር 

ዝግብO ፍሉይ ሓገዝ ኣመልኪቱ ፕሮግራም 

የዳሉ፣ ኣፈፃፅምU ይከታተል፣ ዝርዝር 

ኣሰራርሕU ብዝወፅE መምርሒ ይውሰን፣ 

17. ፅሬት ትምህርቲ ኣብ ምርግጋፅን ኣብ
ምምሕዳር ኣብያተ ትምህርትን ህዝቢ ንጡፍ 
ተሳትፎ ንክሕልዎ ይገብር፡፡ 

18. መንግስታዊ ኮሌጃት መሰልጠኒ መምህራን 
የማሓድር፣ ይመርሕ፣ ይከታተል  

 

 

13.  ቢሮ ሓለዋ ጥEና  

1. ሃገራዊ ፖሊስን ስትራተጅን ጥEና መሰረት 

ብምግባር ምስ ክልላዊ ኩነታት ብምዝማድ 

ተግባራዊ ይገብር፣ 

 

በተፈላገው መጠን መድረሱ ይከታተላል፣ 

ይገመግማል፣ ይቆጣጠራል፣ ያረጋግጣል፣ 

10. መምህራንና የትምህርት ባለሙያዎች 

ያሰለጥናል፣ Eንዲሰለጥኑ ያደርጋል፣ 

ሙያቸውን በተከታታይ ስልጠና 

የሚያሳድጉበት መንገድ ይቀይሳል፣ 

ይተገብራል፣ 

11. የትምህርት ጥራት ለማሻሻል የሚያግዝ  

ቴክኖሎጂ ያስፋፋል፣ ያሳድጋል፣ 

12. በAገር Aቀፍ ደረጃ የሚዘጋጅ ፈተና 

ተከታትሎ ያስፈፅማል፣ በክልል ደረጃ የሚሰጥ 

ፈተና ያዘጋጃል፣ የብቃት ማረጋገጫ ምስክር 

ወረቀት ይሰጣል፣ 

13. በየትምህርቱ ደረጃ የሚሰጥ ፈተና 

በተቀመጠው ስታንዳርድ መሆኑን ይከታተላል፣ 

ይቆጣጠራል፣ ይገመግማል፣ 

14. በክልል ደረጃ የሚሰጥ ፈተና ሃገራዊ 

ስታንዳርድ የሚያሟላ መሆኑን ያረጋግጣል፣ 

15. በያንዳንዱ የትምህርት Eርከን ያለው 

የትምህርት ቅበላ ይከታተላል፣ ያረጋግጣል፣ 

ይቆጣጠራል፣ 

16. ለሴቶች፣ ህፃናት፣ Aካል ጉዳተኞች Eና 

ብሄረሰቦች በትምህርትና ስልጠና ሊደረግ 

የሚገባው ልዩ ድጋፍ በተመለከተ ፕሮግራም 

ያዘጋጃል፣ ኣፈፃፀሙን ይከታተላል፣ ዝርዝር 

ኣሰራሩ በሚወጣው መመሪያ ይወሰናል፣ 

17. የትምህርት ጥራት በማረጋገጥና ትምህርት 
ቤቶች በማስተዳደር ህዝቡ ንቁ ተሳትፎ 
Eንዲኖረው ያደርጋል፡፡ 

18. መንግስታዊ የመምህራን ማሰልጠኛ ኮሌጆች 
ያስተዳድራል፣ ይመራል፣ ይከታተላል  

  
13. የጤና ጥበቃ ቢሮ  

1. ሃገራው የጤና ፖሊሲና ስትራተጂ መሰረት 

በማድረግ በክልሉ ነባራዊ ሁኔታ በማዛመድ 

ተግባራዊ ያደርጋል፣ 

 

 ገፅ 13 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ኣዋጅ ቑ 168 3 ሕዳር /2002  ገፅ 13 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ Aዋጅ ቁ 168 ህዳር 3/2002  
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2. ጥEና ዝምልከቱ ፖሊሲ ሓሳባትን ሕግታትን 

የመንጭው፣ ምስፀደቁ ኣብ ስራሕ የውEል፣ 

ክውEሉ ይገብር፣ 

3. ጥEና ብዝምልከት ዝወፁ ሕግታት፣ 

ደንብታትን መምርሒታተን ኣብ ተግባር  

  የውEል፣ ክውEሉ ይገብር፣ ውፅIታዊ ኣፈፃፅማ  

  ንክህልዎም  ንሰራሕተኛታትን  ሰብ  ብፅሒትን 

  የሰልጥን፣   ተግባራዊ   ዝኾነሉ  መስርሓትን  

  ውዳበታትን ይፈጥር፣ ዓቕሚ ይሃንፅ 

4. ኣብ ውሽጢ Eዚ ክልል ዝተጣየሹን ዝጣየሹን 

መንግስታዊ ትካላት ጥEና የመሓድር፣ 

ይመርሕ፣ የተሓባብር፣ ትካል ምርምር ጥEና 

የጣይሽ፣ ይመርሕ፣ 

5. ብርኪ ኣዋሃህባ ግልጋሎት ጥEና የውፅE፣ 

ብሰብ ሙያ ጥEና ይትግብር ምህላው 

ይከታተል፣ ይቆፃፀር፣ 

6. ብሰብ ሃፍቲ ወይ ሰብ ሞያ ንዝጣየሹ ውልቀ 

ትካል ጥEና ንብርኮም ዝምጥን ፍቓድ ይህብ፣ 

ይከታተል፣ ይቆፃፀር፣ ኣድላይ ኮይኑ 

Eንትርከብ ይEግድ፣ ይስርዝ፣ 

7. መስርሕ ምትብባEን ተሓታትነትን 

ብምዝርጋሕ ይሽልም፣ ይቐፅE፣ 

8. ፈዋስነቶም ዝተረጋገፀ ባህላዊ መድሓኒታትን 

ሜላታት ሕክምናን ኣብ ግልጋሎት ህዝቢ 

ንክውEሉ መፅናEቲ የካየድ፣ ንተግባራዊነቱ 

ይንቀሳቐስ፣ 

9. ተላበድትን ተመሓላለፍትን ሕማማት 

ንምጥፋE፣ ምትሕልላፍ ንምቁፅፃርን 

ዝርገሐOም AEርዩ ንምንካይን ብዝተወደበ 

ምንቅስቓስ ህዝብን ኩለመዳያዊ Iድ 

ኣEታውነትን ሳይንስን ቴክኖሎጅን

ብምጥቃም   ጥEና  ሕብረተሰብ የረጋግፅ፣ 

10. ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዋኒን ጥEንU ወናንን 

ወሳንን  ንክኸውን  ኣብ  ኣመጋግባ፣  ከባብያዊ 

ፅሬት፣ ምጣነ ስድራ፣ ክንክን Aዴታትን 

2. ጤናን በተመለከተ የፖሊሲ ሓሳቦችና ህጎች 

ያመነጫል፣ ሲፀድቅለት ስራ ላይ ያውላል፣ 

Eንዲውል ያደርጋል፣ 

3. ጤናን በተመለከተ የወጡ ህጎች፣ ደንቦችና 

መመሪያዎች ተግባር ላይ ያውላል Eንዲውሉ  

   ያደርጋል፣  ውጤታማ Aፈፃፀም Eንዲኖራቸው  

   ለሰራተኞችና    ባለድርሻዎች    ያሰለጥናል፣  

   ተግባራዊ  የሚሆኑበት  Aደረጃጀትና   ስርዓት  

   ይፈጥራል፣ Aቅም ይገነባል 

4. በክልሉ ውስጥ ለተቋቋሙና ለሚቋቋሙ 

የመንግስት የጤና ተቋማት ያስተዳድራል፣ 

ይመራል፣ ያስተባብራል፣ የጤና የምርምር 

ተቋም ያቋቁማል፣ 

5. የጤና Aገልግሎት ስታንዳርድ ያወጣል፣ 

በጤና ባለሞያዎች Eየተተገበረ መሆኑን 

ይከታተላል፣ ይቆጣጠራል፣  

6. በባለሃብቶች ወይም ባለሞያዎች ለሚቋቋሙ 

የግል የጤና ተቋማት ለደረጃቸው የሚመጥን 

ፍቃድ ይሰጣል፣ ይከታተላል፣ ይቆጣጠራል፣ 

Aስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ያግዳል፣ ይሰርዛል፣ 

7. የተጠያቂነትና የማነቃቅያ ስርዓት 

በመዘርጋት ይሸልማል፣ ይቀጣል፣ 

8. ፈዋሽነታቸው የተረጋገጠ ባህላዊ 

መድሓኒቶችና የህክምና ዘዴዎች ለህዝብ 

Aገልግሎት Eንዲውሉ ጥናት ያካሂዳል፣ 

ለተግባራዊነቱ ይንቀሳቀሳል፣ 

9. ተላላፊና ተዛማች በሽታዎች ለማጥፋት፣ 

መተላለፍን ለማቋረጥና ስርጭታቸው በበለጠ  

   ለመቀነስ  በተደራጀ  የህዝብ Eንቅስቃሴና ሁለ  

   ገብ   የሳይንስና   ቴክኖሎጂ  ጣልቃ   ገብነት  

   በመጠቀም የህብረተሰቡ ጤና ያረጋግጣል፣ 

 

10. የትግራይ ህዝብ የጤናው ጉዳይ ባለቤትና 

ወሳኝ  Eንዲሆን  በAመጋገብ፣ ከባቢያዊ ፅዳት፣  

የወሊድ ምጣኔ ፣ የEናቶችና ህፃናት Eንክብካቤ  

 ገፅ 14 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ኣዋጅ ቑ 168 3 ሕዳር /2002     ገፅ 14 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ Aዋጅ ቁ 168 ህዳር 3/2002  
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ህፃውንትን  ዝለዓለ ትኹረት ሂቡ ይንቀሳቐስ፣

ባህሪያዊ ለውጢ ዘረጋግፅ ብቁE ኣስተምህሮ 

ሓለዋ ጥEና ይህብ፣ 

11. ጥEና ሕብረተሰብ ንምጉልባት ምስ 

መንግስታውን ዘይመንግስታውን ውዳበታት፣ 

ትካላትን ውልቀ ሰባትን ተሓጋጊዙ ይሰርሕ፣ 

12. መደባት ግልጋሎት ጥEና ንምስላጥ ውሽጣዊን 

ግዳማውን ሃፍቲ የተኣኻኽብ፣ ብመሰረት ሕጊ 

ኣብ ስራሕ የውEል፣  

13.  ህዝቢ ኣብ ኤች ኣይቪ ኤድስ ባህርያዊ 

ለውጢ ንኸምፅE ዘኽEል ምስ መዳርግቲ 

ኣካላት ኮይኑ ይሰርሕ  

14. ኣብ ሆስፒታላትን ጣብያታት ጥEናን ን24 

ሰዓት ግልጋሎት ጥEና ዝውሃበሉ ስርዓት 

ይዝርግሕ፣ ንኣፈፃፅምU ይከታተል፣ ኣድላይ 

ስጉምቲ ይወስድ፡፡  

15. መንግስታዊ ሆስፒታላት ይሰርሕ፣ ንኽሰርሑ 

ይውስን፣ ብናውትን ሓይሊ ሰብ ንክማልU 

ይገብር፣  

16. ህዝቢ ንትካላት ጥEና ወናኒ ዝኾነሉ ስርዓት 

የተኣታትው 
 

 

14.  ቢሮ ትልምን ፋይናንስን 

1. ኣብ ሃገራዊ ማEቀፍ ስትራተጂን ዝተመስረተ 

በዚ ክልል መንግስቲ ዝፍፀም ትልሚ  ልምዓት 

ነዊሕ፣ ማEኸላይን ሓፂርን Eዋን የዳሉ፣ 

ንኣፈፃፅምU ዝሕግዝ ናይ ፖሊሲ ሓሳብ 

የቕርብ፣ ምስ ፀደቐ የተግብር፣ 

2. ስርዓት ክትትልን ገምጋምን ይዝርግሕ፣ 

የተኣታቱ፣ ይድግፍ፣ 

3. ብኣካላት መንግስቲ Eዚ ክልል ተዳልዮም 

ዝቐርቡ ዓመታዊ ትልምታት ልምዓት ዘድሊ 

ሕቶ በጀት መርሚሩ ምስ ጠቕላላ ዓመታዊ 

በጀት Eዚ ክልል ኣወሃሂዱ ንቤት ምኽሪ 

ኣቕሪቡ የፅድቕ፣ 

ከፍተኛ ትኩረት ሰጥቶ ይንቀሳቀሳል፣ ባህሪያዊ  

ለውጥ  የሚያረጋግጥ  ብቁ  የጤና   Aጠባበቅ  

ትምህርት ይሰጣል፣ 

11. የሕብረተሰቡ ጤና ለማጎልበት ከመንግስታዊና 

መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች፣ ተቋማትና 

ግለሶቦች ተጋግዞ ይሰራል፣ 

12. የጤና Aገልግሎት ፕሮግራሞች ለማቀላጠፍ 

ከውስጥና ከውጭ ሃብት ይሰበስባል፣ በህግ 

መሰረት በስራ ላይ ያውላል፣ 

13. ህዝብ በኤች Aይቪ ኤድስ ባህርያዊ ለውጥ 

ለማምጣት የሚያስችል ስራ ከባለ ድርሻ 

ኣካላት ጋር ሆኖ ይሰራል   

14. በሆስፒታሎችና ጤና ጣብያዎች የ24 ሰዓት 

የጤና Aገልግሎት የሚሰጥበት ስርዓት 

ይዘረጋል፣ Aፈፃፀሙ ይከታተላል፣ Aስፈላጊውን 

Eርምጃ ይወስዳል፡፡  

15. መንግስታዊ ሆስፒታሎች ይሰራል፣ Eንዲሰሩ 

ይወስናል፣ በንብረትና በሰው ሃይል Eንዲሟሉ 

ያደርጋል፣  

16.  ህዝብ የጤና ማEከላት በሌለበት የሚሆንበት 

ስርAት ይዘረጋል  
 

14.  የፕላንና ፋይናንስ ቢሮ  

1. በሃገራዊ የልማት ስትራተጂ ማEቀፍ የተመሰረተ 

በክልሉ መንግስት የሚፈፀም የረጅም፣ 

መካከለኛ Eና የAጭር ጊዜ የልማት Eቅድ 

ያዘጋጃል፣ ለAፈፃፀሙ የሚረዳ የፖሊሲ ሓሳብ 

ያቀርባል፣ ሲፀድቅም ይተገብራል፣ 

2. የክትትል Eና ግምገማ ሰርዓት ይዘረጋል፣ 

ያስፋፋል፣ ይደግፋል፣ 

3. በክልሉ የመንግስት Aካሎች ተዘጋጅተው 

የሚቀርቡ Aመታዊ የልማት Eቅዶች 

የሚያስፈልጋቸው የበጀት ጥያቄ መርምሮ 

ከክልሉ Aመታዊ ጠቅላላ በጀት Aቀናጅቶ 

ለምክር ቤት Aቅርቦ ያስፀድቃል፣ 

ገፅ 15 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ኣዋጅ ቑ 168 3 ሕዳር /2002            ገፅ 15 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ Aዋጅ ቁ 168 ህዳር 3/2002
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4. ምስ ዝምልከቶ ኣካላት መንግስቲ Eዚ ክልል 

ብምትሕብባር ኣብ ነዊሕ፣ ማEኸላይን ሓፂርን 

Eዋን ዝትግበሩ ዝተዋደዱ ፕሮግራማትን 

ፕሮጀክትታትን ክዳለዉ ይገብር፣ ድሕሪ 

ምፍቃዶም ተግባራውነቶም ይከታተል፣ 

5. ንትልሚ Eዚ ክልል ዘድልዩ ስራሕቲ 

መፅናEቲ ስነ-መሬታዊን Eስታትስቲካዊ 

ስርዓት መፅናEታዊ ሓበሬታ ይዝርገሕ፣ 

ተዛመድቲ መረዳEታታት ክተሓዙ ይገብር፣ 

6. ካብ መንግስታውን ዘይመንግስታውን ትካላት 

ዝመፅE ሓገዝን ልቓሕን ብምትሕብባር ምስ 

በጀት ትልሚ ልምዓት Eዚ ክልል ተዋሃሂዱ 

ኣብ ስራሕ ንክውEል የመቻቹ፣ የዋድድን 

ይከታተልን፣ 

7. ኣብዚ ክልል ዝራኣዩ ቁጠባውን ማሕበራውን 

ፀገማት ንምቅላል ብመሰረት ስምምEነት 

ዝወፅE  ሓገዛት ብኣግባቡ ኣብ ስራሕ ክውEል 

ይድግፍ፣  የተሓባብር፣ የመሓድር ተወሳኺ 

ሓገዝ ንክመፅE ዝተፈላለዩ ፕሮጀክትታት 

ብምቕራፅን  ክቕረፅ ብምግባርን ሓገዝ ክህቡ 

ንዝኽEሉ   ትካላት የቕርብ፣  

8. ኣካላት መንግስቲ Eዚ ክልል ብመሰረት 

ፖሊሲታትን ሕግታት ፋይናንስን መንግስቲ 

Eዚ ክልል ምስርሖም  ይቆፃፀር፣ 

9. ኣፈፃፅማ ፊስካልን ፋይናንስን ስራሕ 

መንግስቲ Eዚ ክልል ዘርI ዝርዝር መግለፂ 

ንርEሰ ምምሕዳር፣ ንቤት ምኽሪ ስራሕ ፈፃሚ 

Eዚ ክልል ብሕጊ ስልጣን ንዝተውሃቦም 

ኣካላትን ብEዋኑ የቕርብ፣ 

10. ኤጀንሲ ልምዓት Eቶት Eዚ ክልል ብመሰረት 

ሕጊ ዝተቐመጠሉ ስልጣንን ተግባርን ስራሕቱ 

ምፍፃሙ ይከታተል፣ ይግምግም፣ ኣንፈታት 

የቕምጥ፣ 

11. ስርዓት ኣተሓሕዛ ሒሳብ መንግስቲ Eዚ ክልል 

ይሕንፅፅ፣ ንተግባራውነቱ ይድግፍ፣ ስርዓት 

4. ከሚመለከታቸው የክልሉ መንግስት Aካሎች 

በመተባበር በረጅም፣ በመካከለኛ Eና በAጭር 

ጊዜ የሚሰሩ የተቀናጁ ፕሮጀክቶችና 

ፕሮግራሞች Eንዲዘጋጁ ያደርጋል፣ ከተፈቀዱ 

በኋላም ተግባራዊ መሆናቸው ይከታተላል፣ 

5. ለክልሉ Eቅድ ስራዎች የሚያስፈልጉ የስነ-

መሬትና Eስታትስቲካዊ የጥናት መረጃ ስርዓት 

ይዘረጋል፣ ተዛማጅ መረጃዎች Eንዲያዙ 

ያደርጋል፣ 

6. ከመንግስታዊና መንግስታዊ ካልሆኑ 

ድርጅቶች የሚገኝ Eርዳታና ብድር 

በማስተባበር በክልሉ የልማት በጀት Eቅድ 

ተጣጥሞ በስራ Eንዲውል ያመቻቻል፣ 

ያቀናጃል፣ ይከታተላል፣  

7. በክልሉ የሚታዩ ማህበራዊና Iኮኖሚያዊ 

ችግሮች ለማቃለል በስምምነት መሰረት 

ለሚመጡ Eርዳታዎች  በስራ ላይ Eንዲውሉ  

ድጋፍ ይሰጣል፣ ያስተባብራል፣  ያስተዳድራል፣  

ተጨማሪ Eርዳታዎች Eንዲመጡ የተለያዩ  

ፕሮጀክቶች በመቅረፅና Eንዲቀረፅ በማድረግ  

Eርዳታ ለሚሰጡ ድርጅቶች ያቀርባል፣    

8. የክልሉ የመንግስት Aካሎች የክልሉ 

መንግስት የፋይናንስ ፖሊሲዎች Eና ሕጎች  

መሰረት በማድረግ መስራታቸው ይቆጣጠራል፣ 

9. የክልሉ መንግስት የፊስካል Eና የፋይናንስ 

የስራ Aፈፃፀም የሚያሳይ ዝርዝር መግለጫ 

ለርEሰ መስተዳድሩ፣ ለክልሉ የስራ Aስፈፃሚ 

ምክርቤትና በሕግ ስልጣን ለተሰጣቸው Aካላት 

በወቅቱ ያቀርባል፣ 

10. የክልሉ የገቢዎች ልማት ኤጀንሲ በህግ 

የተቀመጡለት ስልጣንና ተግባር መሰረት 

በማድረግ ስራዎቹ መፈፀሙን ይከታተላል፣ 

ይገመግማል፣ Aቅጣጫ ያስቀምጣል፣ 

11. የክልሉ መንግስት የሂሳብ Aያያዝ ስርዓት 

ይነድፋል፣ ተግባራዊ Eንዲሆን ይደግፋል 

 ገፅ 16 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ኣዋጅ ቑ 168 3 ሕዳር /2002  ገፅ 16 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ Aዋጅ ቁ 168 ህዳር 3/2002  
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ውሽጢ ቁፅፅር ይዝርግሕ፣ 

12. መንግስቲ Eዚ ክልል ካብ ውሽጢ ሃገር 

ዝረኽቦም ፍልፍላት ልቓሕ ብሽም መንግስቲ 

Eዚ ክልል ውEሊ ይፍርም፣ Eቲ ልቓሕ 

የመሓድር፣ 

13. ኣክስዮናት፣ ዝመሓላለፉን ዘይመሓላለፉን 

ሰነዳት፣ ገንዘብን ካልOት ተመሳሰልቲ ሰነዳት 

ገንዘብ መንግስቲ Eዚ ክልል ይሕዝ፣ ይሕሉ፣ 

 

14. ምምሕዳር ንብረትን Eደጋን መንግስቲ Eዚ 

ክልል ዝምልከት ስርዓት ይዝርግሕ፣ 

ኣፈፃፅምU ይድግፍ ይቆፃፀር፣ ሕጋዊ 

መስተኻኸሊ ስጉምቲ ይወስድ፣ ክውሰድ 

ይገብር፣ 

15. ኣብዚ ክልል ፖሊሲታት ስነ-ህዝቢ ኣብ 

ተግባር ንክውEሉ ይስርሕ፣ ኣብ ፖሊሲታት 

ስነ-ህዝቢ ዝግበሩ ምርምራት፣ ዓውደ 

መፅናEቲታት፣ የተሓባብር፣ የበራትE፣ 

16. ኣብዚ ክልል ፖሊሲታት ስነ-ህዝቢ 

ንምትግባር ንኣፈፃፅምU ዝሕግዙ 

መምርሒታትን ማንዋላትን የውEE፣ 

17. ዓመታዊ ትልምን በጀትን ኤጀንሲ ልምዓት 

Eቶት ተዳልዩ Eንትቐርበሉ መርሚሩ 

ንዝምልከቶ ኣካል መንግስቲ ኣቕሪቡ ክፀድቕ 

ይገብር፣ 

18. ግብሪ ከፋሊ ካብ ዓቕሚ ንላEሊ ብዝኾነ 

ምኽንያት ከቢድ ፀገም ሓደጋ ወይ ጥፍኣት 

በፂሑዎ Eንትርከብ ብመሰረት ሕጊ ቢሮ 

ክምሕሮ ወይ ክስርዞ ዝኽEል Eዳ Eቲ ኤጀንሲ 

ልምዓት Eቶት ብዘቕረቦ መበገሲ መሰረት 

ውሳነ ይህብ፣ 

19. ምስ Eቶት ምውሳኽን ምቕናስን ዝተተሓዘ 
ብኤጀንሲ ልምዓት Eቶት ዝቐረበሉ ረቂቕ 
መምርሒ መርሚሩ የፅድቕ፣ 

20. ንወረዳን ዝምልከቶም ኣካላትን ዓቕሚ 

ምEባይ ስልጠና ይህብ፡፡ 

የውስጥ ቁጥጥር ስርዓት ይዘረጋል፣ 

12. የክልሉ መንግስት ከAገር ውስጥ 

የሚያገኛቸውን የብድር ምንጮች በክልሉ 

መንግስት ስም ውል ይፈርማል፣ ብድሩን 

ያስተዳድራል፣ 

13. የክልሉ መንግስት Aክስዮኖች፣ የሚተላለፍና 

የማይተላለፍ የገንዘብ ሰነዶችና ሌሎች 

ተመሳሳይ የገንዘብ ሰነዶች ይይዛል፣ 

ይጠብቃል፣ 

14. የክልሉ መንግስት የንብረት Aስተዳደር Eና 

የግዢ ስርዓት ይዘረጋል፣ Aፈፃፀሙ 

ይቆጣጠራል፣ ይደግፋል ህጋዊ ማስተካከያ 

Eርምጃ ይወስዳል፣ Eንዲወስዱም ያደርጋል፣ 

 

15. በክልሉ የስነ-ህዝብ ፖሊሲዎች ተግባር ላይ 

Eንዲውል ይሰራል፣ በስነ-ህዝብ የሚደረጉ 

ምርምሮች፣ Aውደ-ጥናቶች ያስተባብራል፣ 

ያበረታታል፣ 

16. በክልሉ የስነ-ህዝብ ፖሊሲ ለመተግበር 

ለAፈፃፀሙ የሚረዱ መመሪያዎቸ Eና 

ማንዋሎች ያወጣል፣ 

17. የገቢዎች ልማት ኤጀንሲ ዓመታዊ Eቅድና 

በጀት ተዘጋጅቶ ሲቀርብለት መርምሮ 

ለሚመለከተው የመንግስት Aካል Aቅርቦ 

Eንዲፀድቅ ያደርጋል፣ 

18. ግብር ከፋይ ከAቅም በላይ በሆነ ከባድ ችግር 

ምኽንያት Aደጋ፣ ወይም ጥፋት ደርሶበት 

ሲገኝ፣ በሕግ መሰረት ቢሮ ምህረት ወይም 

ሊሰርዘው የሚችል Eዳ የገቢዎች ልማት  

ኤጀንሲ በሚያቀርበው መነሻ መሰረት ውሳነ 

ይሰጣል፣ 

19. ከገቢ መጨመር Eና መቀነስ የተያያዘ 
የገቢዎች ልማት ኤጀንሲ በሚቀርብለት ረቂቅ 
መመሪያ መርምሮ ያፀድቃል፣ 

20. ለወረዳ Eና ለሚመለከታቸው Aካላት የAቅም 

ግንባታ ስልጠና ይሰጣል፡፡ 

ገፅ 17 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ኣዋጅ ቑ 168 3 ሕዳር /2002  ገፅ 17 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ Aዋጅ ቁ 168 ህዳር 3/2002   
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15. ቢሮ  ህንፀት  ዓቕምን  ምምሕዳር  

     ሰራሕተኛታት መንግስትን  

1. ሓይልታት ልምዓት ብዝተኣሳሰረን 

ብዝተዋደደን ዓቕሞም ዝህነፅሉ ኣሰራርሓን 

ኣወዳድባን EንዳፅነA ኣማረፂ ሓሳባት የቕርብ፣ 

የተግብር፣ 

2. መደብ ህንፀት ዓቕሚ ኣመልኪቱ ብላEለዋይነት 

ይመርሕ፣ የተሓባብርን ኣፈፃፅምU 

ይከታተልን፣ 

3. ኣብ ኣወዳድባ፣ ኣሰራርሓን ሓይሊሰብን ዘሎ 

ክፍተት ዓቕሚ EንዳፅነA ቀፃላይ ዝኾነ ለውጢ 

ንምምፃE ዘኽEል ስትራቴጂ ይትልም፣ የፅድቕ፣ 

የፈፅም፣ ይከታተል፣ 

4. ስርዓት ዘይምEኹል ምምሕዳር ንምጥንኻር 

ካብ ክልል ክሳብ ጣቢያ ዘሎ መሓውር ዓቕሚ 

መንግስቲ የጠናኽር፣ 

5. መንቀሊ ፀገማት ሰናይ ምምሕዳር በቢEዋኑ 

EንዳፅነA መፍትሒ ሓሳብ የቕርብ፣ ሰናይ 

ምምሕዳር ኣብ ክልልና ክሰፍንን ዘላቕነት 

ክህልዎን ኩነታት የመመቻቹ፣ ንተግባራውነቱ 

ይከታተል፣ 

6.  መደብ ህንፀት ዓቕሚ ንምፍፃም ዘድልዩ 

መምርሒታት ኣሰራርሓታት የዳሉ፣ የፈፅም 

ይከታተል፡ 

7. ፖሊሲን ስትራቴጅን ህንፀት ዓቕሚ ሃገርና ኣብ 

ክልልና ይትግበር ምህላው ይከታተል፣ ይፍፅም፣ 

ይመርሕ፣ የተሓባብር፣  

8. ቀፃልነት ዘለዎ ፖሊሲ ልምዓት ሃብቲ ሰብ ቤት 

Eዮ መንግስቲ Eንዳነፀረ የቕርብ፣ ኣብ ክልልና  

   ንዝካየዱ   ስራሕቲ   ምEባለ   ሓይሊ    ሰብ  

   ብላEላዋይነት ይመርሕ፣ የተሓባብር፣ ንመንግስቲ 

   የማኸር፣ ንተፈፃሚነቱ ይከታተል፣ 

 

 

 
15. የAቅም ግንባታና የመንግስት 

ሰራተኞች Aስተዳደር ቢሮ

1. የልማት ሃይሎች በተሳሰረና በተቀናጀ 

Aቅማቸውን የሚገነቡበት Aሰራርና Aደረጃጀት 

Eያጠና Aማራጭ ሓሳቦችን ያቀርባል፣ 

ይተገብራል፣ 

2. የAቅም ግንባታ ፕሮግራም በሚመለከት 

በበላይነት ይመራል፣ ያስተባብራል፣ 

ኣፈፃፀሙን ይከታተላል፣ 

3. በAደረጃጀት፣ በAሰራርና በሰው ሃይል Aቅም 

ያለው ክፍተት Eያጠና ቀጣይነት ያለውን 

ለውጥ ለማምጣት የሚያስችል ስትራተጂ 

ይነድፋል፣ ያፀድቃል፣ ይፈፅማል፣ ይከታተላል፣ 

4. ያልተማከለ የAስተዳደር ስርዓት ለማጠናከር 

ከክልል Eስከ ቀበሌ ያለውን የመንግስት 

መዋቅር Aቅማቸው ያጠናክራል፣ 

5. የመልካም Aስተዳደር ችግሮች መንሲኤ 

በየጊዜው Eያጠና መፍትሄ ሃሳብ ያቀርባል፣ 

በክልላችን መልካም Aስተዳደር በዘላቂነት 

Eንዲሰፍን ሁኔታዎችን ያመቻቻል፤ 

ለተግባራዊነቱ ይከታተላል፣ 

6. የAቅም ግንባታ ፕሮግራም ለማስፈፀም 

የሚያስፈልጉ  መመሪያዎችና Aሰራሮች 

ያዘጋጃል፣ ያስፈፅማል፣ ይከታተላል፣ 

7. የAገራችን የAቅም ግንባታ ፖሊስና ስትራተጂ 

በክልላችን ተግባራዊ መሆኑን ይከታተላል፣ 

ይፈፅማል፣ ይመራል፣ ያስተባብራል፣ 

8. ቀጣይነት ያለው የመንግስት መስሪያ ቤት 

የሰው ሃይል ልማት ፖሊሲ በመንደፍ 

ያቀርባል፣ በክልላችን  ለሚካሄደው  የሰው  

ሃይል ልማት ሥራዎች  በበላይነት ይመራል፣ 

ያስተባብራል፣ መንግስት ያማክራል፣ ኣፈፃፀሙ 

ይከታተላል፣ 

 

 ገፅ 18 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ኣዋጅ ቑ 168 3 ሕዳር /2002  ገፅ 18 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ Aዋጅ ቁ 168 ህዳር 3/2002  
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9. ብመሰረት ሃገራዊ ፖሊሲን ስትራተጅን  ምEባለ 

ሓበሬታን ርክብን ፖሊሲን ስትራተጅን ክልልና 

ሕግታት፣ መምርሕታት ምEባለ ሓበሬታን 

ርክብን ብምሕንፃፅ ኣብ መፅናEቲ ዝተደረኸ 

ሓሳብ የቕርብ፣ Eንትፀድቕ ኣብ ስራሕ 

ምምውዓሉ ይከታተል፣ 

 

10. ሓበሬታ ስሉጥ ብዝኾነ መንገድን 

ብዝተመጣጠነ ወፃIን ክርከበሉ ዝኽEል 

መፅናEቲ የካይድ፣ ውሳነ ሓሳብ የቕርብ፣ 

Eንትፀድቕ ንተግባራዊነቱ ምስ ሰብ  Eጃም  

   ብሓባር ይሰርሕን ይከተታተልን፣ 

11. ኣብ ክልልና ዘመናዊ መሰረተ ልምዓት 

ቴክኖሎጂ ሓበሬታ ምዝርግሑ ይከታታል 

ዘድልይ ድጋፍ ይህብ፣ ንተግባራዊነቱ’ውን 

ይከታተል፣ 

12. ኣብ ስራሕ ዘለዉን ንቅድሚት ኣብ ስራሕ 

ዝውEሉን መሰረተ-ልምዓት መርበብን 

ኣጠቓቐምUን ብመንፅር ቴክኒክ ተዋዲዶምን 

ተኣሳሲሮም ዝኸዱ ዘለዉ ምዃኖም የረጋግፅ፣ 

 

13. ኣብ መንጎ መንግስታዊ ኣብያተ Eዮ ዝተዋደደን 

ድሕንነቱ ዝተሓለወን ፍስት ሓበሬታን 

ልውውጥን ንክህሉ የማኽር፣ ብግቡE ኣብ 

ጥቕሚ ምውዓሉ  ይከታተል፣ በብግዚU  ምስ 

Eብየት ቴክኖሎጂ መመሓየሺ ሓሳብ የቕርብ፣ 

14. ቴክኖሎጂ ርክብ ሓበሬታ ናብ ሕብረተሰብ 

ንክበፅሑ ኣብዝግበር ስራሕቲ ምርምርን 

ልምዓትን የተሓባብር፣ ድጋፍ ይህብ፣ 

 

15. ሰራሕተኛ መንግስቲ Eዚ ክልል ብኽEለት

ምንኣስ ምክንያት ካብ ስራሕ ንምስንባት ኣብ 

ዝምልከት ከምU’ውን ካብ ናይ ጡረታ Eድመ 

ክልል ንላEሊ ግልጋሎት ንክናዋሕ ኣብ 

ዝቐርብ  ሕቶ ብመሰረት ሕጊ ናይ መወዳEታ 

9. የAገራችንን የIንፎርሜሽንና የመገናኛ 

ቴክኖሎጂ ፖሊስና ስትራተጂ መሰረት Aድርጎ 

የክልላችን የቴክኖሎጂ Iንፎርሜሽን መገናኛ 

ፖሊስና ስትራተጂ ህጎች፣ መመሪያዎች 

በሚመለከት በጥናት ላይ የተመረኮዘ ሃሳብ 

ያቀርባል፣ ሲፀድቅ በስራ ላይ መዋሉን 

ይከታተላል፣ 

10. Iንፎርሜሽን ቀልጣፋ በሆነ መንገድና 

በተመጣጠነ ወጪ ሊገኝ የሚችልበትን ሁኔታ 

ጥናት ያካሂዳል፣ ውሳኔ ሃሳብ ያቀርባል፣  

ሲፀድቅ  ለተግባራዊነቱ ከሚመለከታቸው  

ባለድርሻዎች ጋር ይሰራል፣ ይከታተላል፣ 

11. በክልላችን ዘመናዊ የIንፎርሜሽንና መገናኛ 

ቴክኖሎጂ መሰረተ ልማት መዘርጋቱ 

ይከታተላል፣ Aስፈላጊውን ድጋፍ ይሰጣል፣ 

ለተግባራዊነቱን ይከታተላል፣ 

12. በክልላችን ሥራ ላይ ያሉና ለወደፊቱ በሥራ 

ላይ ለሚውሉ የIንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ 

መሰረተ ልማት Aጠቃቀሙን በቴክኒካዊ 

ሁኔታው ተቀናጅቶ ተግባር ላይ የሚውሉ 

መሆናቸውን ያረጋግጣል፣ 

13. በመንግስት መስሪያ ቤት ውስጥ የተቀናጀና 

ደህንነቱ የተጠበቀ የመረጃ ልውውጥ Eንዲኖር 

ያማክራል፣ በሚገባ ጥቅም ላይ መዋሉን 

ይከታተላል፣ በየጊዜው ከሚመጣው  

የቴክኖሎጂ Eድገት የማሻሻያ ሃሳብ ያቀርባል፣ 

14. የIንፎርሜሽንና መገናኛ ቴክኖሎጂ 

ለማህበረሰቡ ለማዳረስ የሚደረግ የልማትና  

የምርምር  ሥራ  ያስተባብራል፣   ድጋፍ  

ይሰጣል፣ 

15. የክልሉ የመንግስት ሠራተኛ በችሎታ ማነስ 

ምክንያት ከሥራ ለማሰናበት የሚመለከትና 

ከጡረታ Eድሜ ክልል በላይ Aገልግሎት 

Eንዲራዘም ለሚቀርቡ ጥያቄዎች በህግ  

መሰረት  የመጨረሻ ውሳኔ ይሰጣል፣ ዝርዝሩ  
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ውሳነ ይህብ፣ ዝርዝሩ ብደንቢ ይውሰን፣ 

16. ናይዚ ክልል ሰራሕተኛን ሹመኛን መንግስቲ 

ጥቅማጥቕምን ካልE ተዛማዲ ክፍሊትን ምስ 

ሃገራዊ መመዘንታትን Eናገናዘበ ኣፅኒU 

ንክልል   ቤት ምክሪ ፈፃሚት ስራሕ የቕርብ፣ 

ብመንግስቲ Eንትውሰን ንተግባራዊነቱ 

ይሰርሕ፣ 

17. ብሹመት ክትሓዝ ዝግብO ስራሕ መደብ 

የቕርብ፣ ብመንግስቲ Eንትውሰን 

ንተግባራዊነቱ ይሰርሕ፣ 

18.  መረዳEታ ሰራሕተኛ መንግስቲ ክልልና 

ይሕዝ፣ ይትንትን፣ ኣድላይ ኣብዝኾነሉ ናብ 

ዝምልከቶ ኣካል የቕርብ ፣ 

19. ኣብ ቤት Eዮ መንግስቲ Eዚ ክልል ዝካየድ 

ቁፃር፣ Eቤት፣ ኣወዳድባ፣ ዝውውርን ስልጠናን 

ኣመልኪቱ ብሕጊ መሰረት ክፍፀም ይገብር፣ 

ይከታተል፣ ግድፈት ኣሰራርሓ Eንትፍፀም 

ይEርም፣ 

 

20. ኣብ ኣብያተ Eዮ መንግስቲ ዝካየድ ስራሕቲ 

ምምሕዳር ሓይሊሰብን ግድፈት ዲስፕሊንን 

ኣመልኪቱ ዝለዓሉ ቅሬታን ጥርዓንን  ናይ 

መወዳEታ ውሳነ ይህብ፣ ሰራሕተኛ መንግስቲ 

ኣብ ቀረበU፣ ብውሕድ ወፃIን ኣብ ዝሓፀረ 

Eዋንን ፍታሕ ዝረኽበሉ ስርዓት የተኣታትው፣ 

 
 

 

16. ቢሮ  ኮንስትራክሽን፣  መንገድን  

      ትራንስፖርትን 

1. ብመሰረት ፖሊስን ስትራተጂን መንግስቲ 

ፌደራል ፖሊስን ስትራተጂን ኮንስትራክሽን 

ክልል ሓንፂፁ ናብ መንግስቲ የቕርብ ምስ 

ፀደቐ የተግብር፣ 

2. ኣብዚ ክልል ዝስራሕ ህንፃ፣ መንገድን ካሊE 

ሲቪል ሰራሕን ዲዛይኑን ህንፀቱን ደረጅU 

በደንቡ ይወሰናል፣ 

16. የዚህ ክልል የመንግስት ሠራተኛና ሹመኛ 

ጥቅማጥቅምና ሌላ ተዛማጅ ክፍያ ከሃገራዊ 

መመዘኛ ጋር Eያገናዘበ Aጥንቶ ለክልሉ የስራ 

Aስፈፃሚ ምክር ቤት ያቀርባል፣ በመንግስት 

ሲወሰን ለተግባራዊነቱ ይሰራል፣ 

 

17. በሹመት መያዝ ያለበት የስራ መደብ 

ያቀርባል፣ በመንግስት ሲወሰን ለተግባራዊነቱ 

ይሰራል፣ 

18. የክልሉ የመንግስት መስሪያቤትና የሰው ሃይል 

መረጃ  ይይዛል፣ ይተነትናል፣ Aስፈላጊ ሲሆን 

ለሚመለከተው Aካል ያቀርባል፣ 

19. በክልላችን መስሪያቤት የሚካሄድ ቅጥር፣ 

Aደራጃጀት፣ የደረጃ Eድገት ዝውውርና ስልጠና 

Aስመልክቶ በህግና በደንቡ መሰረት 

Eንዲፈፀም ያደርጋል፣ ይከታተላል፣ የAሰራር 

ስህተት ከተፈፀመ የEርምት Eርምጃ 

ይወሰዳል፣ 

20. በመንግስት መስሪያቤት ውስጥ በሚካሄድ 

የሰው ሃይል Aስተዳደር ሥራና የዲስፕሊን 

ግድፈት መሰረት Aድርጎ ለሚነሱ ቅሬታና 

Aቤቱታ የመጨረሻ ውሳኔ ይሰጣል፣ 

የመንግስት ሠራተኞ በቅርብና በAነስተኛ 

ወጪ፣ በAጭር ጊዜ መፍትሄ የሚያገኙበትን 

ስርዓት ይዘረጋል፣ 
 

16. የኮንስትራክሽን፣ መንገድና 

ትራንስፖርት ቢሮ 

1. በፌደራል መንግሰት ፖሊሲና ስትራተጂ 

መሰረት የክልሉ ኮንስታራክሽን ፖሊስና 

ስትራተጂ በመንደፍ ለመንግስት ያቀርባል 

ሲፀድቅ ይተግብራል፣ 

2. በክልሉ የሚስራ ህንፃ፣ መንገድ ሌላ የሲቪል 

ስራ ዲዛይን ግንባታ ደረጃውን የጠበቀ መሆኑን 
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ዝሓለወ ምዃኑ የረጋግፅ፣ 

3. ኣብዚ ክልል ዝስራሕ ኩሉ ስራሕ 

ኮንስትራክሽን ይቆፃፀር፣ ሓዱሽ ቴክኖሎጂ፣ 

ናውቲ ህንፃን መሳርሕን ንምትEትታው 

መፅናEትን ምርምርን የካይድን ክካየድ 

ይገብርን፣ 

4. ዲዛይን ኮንስትራክሽን ብዝምልከት 

ብፌደራልን ክልልን ዝወፀ ብርኪ መAቀኒ 

መምርሒ ኣብዚ ክልል ምትግባሩ የረጋግፅ፣ 

 

5. ንክልል ዘገልግል ዲዛይንን ኮንስትራክሽንን 

ዝምልከት መምርሕን ደንብን የዳሉ፣ ክዳሎ 

ይገብርን Eንትፀድቕ የተግብር፣ 

6. ንሰብ ሞያ ዲዛይንን ኮንስትራክሽንን መAቀኒ 

የውፅE፣ ብቕዓት መረጋገፂ ፍቓድ ስራሕን 

ፍቓድ ሞያን ይህብ፣ ስጉምቲ መኣረምታ 

ይወሰድ፣  

7. ስራሕ ዲዛይን ህንፃ፣ ህንፀት፣ ፅገናን ቁፅፅርን 

ይሰርሕ፣ ብተዃናታሪ ስራሕን ኣማኻርን 

ዝውሃበሉ Eድል የመቻቹ፣ ክውሃብ ይገብር፣ 

ኣፈፃፅምU ይከታተል፣ ይቆፃፀር፣ 

8. ብተሳትፎ ሕብረተሰብ ዝስራሕ መንገዲ 

ይትልም፣ ሓገዝ ቴክኒክ ይህብ፣ ነቲ ስራሕ 

የተሓባብር፣ 

9. መንገዲ፣ ትራፊክን ድሕንነት መንገድን 

ዘኽብር ደንቢ የዳሉ፣ ምስፀደቐሉ የተግብር፣ 

መምርሕን ኣሰራርሓን የውፅE፣ ክወፅE 

ይገብር፣ ንተግባራውነቱ ይከታተል፣ 

10. ተፈጥራዊ ሰብ ወይ ሕጋዊ ሰብነት ዝተውሃቦ 

ትካል ንፍሉይ ወይ ንሓባር Eላማ ግልጋሎት 

ዝሰርሖ፣ ዘፀግኖን ዘመሓድሮን መንገዲ ፍቓድ 

ስራሕ ይህብ፣ ይምዝግብ፣ 

11. ንዘዋሪ ሞተር ፍቓድ መዘወሪ፣ ምዝዋር 

ንዘምህር፣ ቴክኒክ ምርመራን ድሕንነት 

ተሽከርካሪ ንዘረጋግፅ፣ ኣብ ስራሕ ንግዲ 

ያረጋግጣል፣ 

3. በክልሉ የሚሰራ የኮንስትራክሽን ስራ ሁሉ 

ይቆጣጠራል Aዲስ ቴክኖሎጂ የህንፃ ቁሳቁስና 

መስሪያ ለማስገባት ጥናትና ምርምር ያካሂዳል፣ 

Eንዲካሄድ ያደርጋል፣ 

 

4. በፌደራልና በክልል ደረጃ ዲዛይንና 

ኮንስትራክሽን በሚመለከት የሚወጣ የደረጃ 

መመዘኛ መመሪያ በዚሁ ክልል መተግበሩ 

ያረጋግጣል፣ 

5. ለክልሉ የሚያገለግሉ ዲዛይንና ኮንስትራክሽን 

የሚመለከት ደንብና መመሪያ ያዘጋጃል፣ 

Eንዲዘጋጅ ያደርጋል፣ ሲፀድቅ ይተገብራል፣ 

6. ለዲዛይንና ኮንስትራከሽን ባለሙያ የደረጃ 

መመዘኛ ያወጣል፣ የሞያ ብቃት ማረጋገጫ 

ስራ ፈቃድና የሞያ ፍቃድ ይሰጣል፣ የEርምት 

Eርምጃ ይወስዳል፣ 

7. የህንፃ ዲዛይን፣ ግንባታ፣ ጥገና Eና የቁጥጥር 

ስራ ይሰራል፣ ለስራ ተቋራጭና ለAማካሪ 

የሚሰጥበት Eድል ያመቻቻል፣ Eንዲሰጥ 

ያደርጋል፣ Aፈፃፀሙ ይከታተላል፣ 

8. በህብረተሰቡ ተሳትፎ የሚሰራ መንገድ 

ያቅዳል፣ የቴክኒክ ድጋፍ ያደርጋል፣ ስራውን 

ያስተባብራል፣  

9. የመንገድ፣ የትራፊክ Eና መንገድ ድህንነት 

የሚያስከብር ደንብ ያዘጋጃል፣ ሲፀድቅለት 

ተግባር ላይ ያውላል፣ መመሪያና Aሰራር 

ያወጣል፣ Eንዲወጣ ያደርጋል፣ ይተገብራል፣ 

10. የተፈጥሮ ሰው ወይም ህጋዊ ሰውነት የተሰጠው 

ድርጅት ለልዩ ወይም ለጋራ ዓላማ Aገልግሎት 

ያሰራው የሚጠግነውና የሚያስተዳድረው 

መንገድ የስራ ፍቃድ ይሰጣል፣ ይመዘግባል፣ 

11. ለሞተር Aሽከርካሪ መንጃ ፍቃድ፣ መንዳት 

ለሚያስተምር የተሽከርካሪ ደህንነትና የቴክኒክ 

ምርመራ ለሚያካሂድ በማጋጓዝ ንግድ ስራ 
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ምጉEዓዝ ንዝዋፈር፣ ዘማኽርን ተፈጥራዊ ሰብ 

ወይ ሕጋዊ ሰብነት ዝተውሃበ ትካል ብቕዓት 

መረጋገፂ ሞያ ይህብ፣ ይከታተል፣ ይቆፃፀር፣ 

 

12. ብቕዓት ቴክኒክ ጋራዥ መፀገንን መሓደሲን 

ተሽከርካሪ የረጋግፅ፣ ደረጃ ይውስን፣ 

ንኣፈፃፅምU መምርሒ የውፅE፣  

13. ግልጋሎት መጓዓዝያ  ድሌትን ማቻን 

ተገልገልቲ መሰረት ዝገበረ ምዃኑ ይከታተል፣ 

ፀገም መጓዓዝያ ወይ ህፁፅ ኩነታት ጠለብ 

ግልጋሎት ትራንስፖርት Eንተጋጥም ኣብ 

ግልጋሎት ንግዲ ትራንስፖርት ዝተዋፈረ 

ተሽከርካሪ ውልቀ ወይ  ማሕበር ወይ ኣክሲዮን 

የዋፍር፣ 

14. ድሕንነት ዓመታዊ ቴክኒክ ምርመራ ንዘካየደ 

ተሽከርካሪ መረጋገፂ ተለጣፊ ቦሎ ይህብ፣ 

15. ኣብ ሰብን ንብረትን ሓደጋ ከስEብ ዝኽEል 

ተሽከርካሪ ኣብ ግልጋሎት ከይውEል 

ተኸታቲሉ ይEግድ፡፡ ዝርዝር ኣፈፃፅምU 

ብዝወፅE ደንቢ ይውሰን፣ 

16. ግልጋሎት ታሪፍ ትራንስፖርት ይውሰን፣ 

ኣፈፃፅምU ይከታተል፣ 

17. ኣተሓሕዛን ኣጠቃቕማን ተሽከርካሪ 

መንግስቲ ስርዓት ዝተኸተለ ክኸውን ይገብር፣

ዝርዝር ኣፈፃፅምU ብዝወፅE ደንቢ ይውሰን፣ 

18. ሓደጋ ንምንካይን ድሕንነት ትራፊክ መንገዲ 

ንምሕላውን ስራሕቲ ክትትልን ቁፅፅርን 

የካይድ፣ ስጉምቲ ይወስድ፣ ብሓጋዚ ኣካል 

ዝካየድ ምንቅስቓስ ድሕንነት ትራፊክ መንገዲ 

የተሓባብር፣ ብላEለዋይነት ይመርሕ፣ 

ንሕብረተሰብ Aስተምህሮ ይህብ፣ 

19. ብዝኾነ ኣካል ንዝስራሕ መEርፊ ንግዲ 

ተሽከርካሪ መAቀኒ ደረጃ የውፅE፣ የማሓድር፣ 

 

 

የተሰማራና የሚያማክር የተፈጥሮ ሰው ወይም 

ህጋዊ ሰውነት የተሰጠው ድርጅት የሙያ 

ብቃት ማረጋገጫ ፍቃድ ይሰጣል፣ 

ይከታተላል፣ ይቆጣጠራል፣ 

12. የተሽከርካሪ መጠገኛና ማደሻ ጋራዥ የቴክኒክ 

ብቃት ማረጋገጫ ይሰጣል፣ ደረጃ ይወሰናል፣ 

ለAፈፃፀሙ መመሪያ ያወጣል፣ 

13. የትራንስፖርት Aገልግሎት የተገልጋይ 

ፍላጎት Eና ምቾት መሰረት ያደረገ መሆኑ 

ይከታተላል፣ የትራንስፖርት ችግር ወይም 

Aስቸኳይ የትራንስፖርት ግልጋሎት ጥያቄ 

ሲያጋጥም  በትራንስፖርት ንግድ የተሰማራ 

የግል ወይም የማሕበር ወይም የሽርክና 

ተሽከርካሪ ያሰማራል፣ 

14. ዓመታዊ የቴክኒክ ምርመራ ላካሄደ ተሽከርካሪ 

የብቃተ ማረጋገጫ ተለጣፊ ቦሎ ይሰጣል፣ 

15. በሰውና በንብረት Aደጋ ሊያደርስ የሚችል 

ተሽከርካሪ Aገልግሎት Eንዳይሰጥ ተከታትሎ 

ያግዳል፡፡ ዝርዝር Aፈፃፀሙ በሚወጣው ደንብ 

ይወሰናል፣ 

16. የትራንስፖርት Aገልግሎት ታሪፍ ይወሰናል፣ 

Aፈፃፀሙን ይከታተላል፣ 

17. የመንግስት ተሽካርካሪ Aያያዝና Aጠቃቀም 

ስርዓት የተከተለ Eንዲሆን ያደርጋል፣ ዝርዝር 

Aፈፃፀሙ በሚወጣው ደንብ ይወሰናል፣ 

18. Aደጋ ለመቀነስ የመንገድ ትራፊክ ደህንነት 

ለመጠበቅ የክትትልና የቁጥጥር ስራ ያካሂዳል፣ 

Eርምጃ ይወስዳል፣ በደጋፊ Aካል የሚካሄድ 

የትራፊክ መንገድ ድህነነት Eንቅስቃሴ 

ያስተባብራል፣ በበላይነት ይምራል፣ 

ለህብረተሰቡ ትምህርት ይሰጣል፣ 

19. በማንኛውም Aካል የሚሰራ የንግድ ተሽከርካሪ 

መናሃሪያ ደረጃ መለኪያ ያወጣል፣ 

ያስተዳድራል፣ 
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20. ብዝምልከቶም ኣብያተ Eዮ መንግስቲ ዝቐርብ 

ሕቶ ስራሕቲ ኮንስትራክሽን ተቐቢሉ ጨረታ 

የውፅE፣ ይወዓዓል፣ ይከታተል፣ የስርሕ፡፡ 

 

 
17. ቢሮ ፖሊስን ፀጥታን

1. ሰላምን ድሕንነትን ህዝቢ ይሕልው፣ 

ይከታተል፣ የረጋግፅ፣ ህዝቢ የሳትፍ፣ 

2. ገበን ይከላኸል፣ መበገሲ ገበን የፅንE፣ ሜላ 

ምክልኻል ይሕንፅፅ፣ ንህዝቢ  ብምውዳብ  ኣብ 

ምክልኻል ገበን  ወሳኒ ተርU ክፃወት ይገብር፣ 

ትምህርቲ ምክልኻል ገበን ይህብ፣ 

 

3. ህዝባዊን መንግስታዊን ትካላት ከምU’ውን 

ንላEለዎት  ሰብ  ስልጣን  መንግስቲ  ክልልን 

ከከም ኣድላይነቱ ንካልOት ኣካላትን 

ድሕንነቶም  ክሕሎ ይገብር፣ 

4. ኣብ ሓለዋን ምክልኻል ገበን፣ ሰላም፣ 

ድሕንነትን   ፀጥታን   ህዝቢ    ምስዝሰርሑ 

ኣግባብነት ምስዘለዎም ኣካላት መንግስቲ 

ፌደራል፣ ክልላትን ወረዳታትን ርክብ 

ይምስርት፣ ልውውጥ መረዳEታ ይገብር፣ 

5. ምስ ጎረባብቲ ክልላት ዝለዓሉ ዘይምርድዳEን 

ጎንፅታትን ብሰላማዊ መንገዲ ይፈትሕ፣  ምስ 

ዝምልከቶም  ክልላትን ፌደራልን ተሓባቢሩ 

ይሰርሕ፣ 

6. ኣብዚ ክልል ዝለዓሉ ዘይምርድዳEን 

ጎንፅታትን ብሰላማዊ መንገዲ ክፍትሑ ምስ 

ዝምልከቶ ኣካላት ተዋዲዱ ይሰርሕ፣ 

7. ሓይሊ ሚልሻ Eዚ ክልል ይመርሕ፣ 

የተሓባብር፣ ንስርሑ ዘድሊ Eጥቅን ኣድላይ 

ንዋትን ክማላEን ክጠናኸርን ይገብር፣ ዝርዝር 

ኣፈፃፅምU ብደንቢ ይውሰን፣ 

8. ኣብ Eዋን ሓደጋ ሓገዝ ይህብ፣ ምስ 

ዝምልከቶም ይተሓባብር፣ 

20. በሚመለከተው የመንግስት መስሪያቤት 

የኮንስትራክሽን ስራ ጥያቄ ሲቀርብለት 

ተቀብሎ ያጫርታል፣ ውል ይፈፅማል፣ 

ይከታተላል፣ ያሰራል፡፡  

 

17. የፖሊስና ፀጥታ ቢሮ

1. የህዝብ ሰላምና ደህንነት ይጠብቃል፣ 

ይከታተላል፣ ያረጋግጣል፣ ህዝብ ያሳትፋል፣ 

2. ወንጀል ይከላከላል፣ የወንጀል መነሻ በማጥናት 

የመከላከል ዘዴዎች ያጠናል፣ ለህብረተሰቡ  

በማደራጀት በወንጀል በመከላከል ወሳኝ  

ተራውን  Eንዲጫወት  ያደርጋል፣ የወንጀል  

መከላከል ትምህርት ይሰጣል፣ 

3. ህዝባዊና መንግስታዊ ድርጅቶች Eንዲሁም 

የክልሉ  መንግስት  ከፍተኛ ባለስልጣናት 

Eንደ   Aስፈላጊነቱ  ለሌሎች  Aካላት  

ደህንነታቸውን   Eንዲጠበቅ ያደርጋል፣  

4. በፌደራል መንግስት፣ ክልሎችና ወረዳዎች 

የህዝብ  ሰላም፣   ደህንነት፣   ፀጥታ  ጥበቃና  

ወንጀል  መከላከል ከሚሰሩ Aግባብነት ያላቸው  

Aካላት   ግንኙነት   ይመስርታል፣   የማስረጃ  

ልውውጥ ያደርጋል፣ 

5. ከAጓራባች ክልሎች ጋር የሚነሱ ግጭቶችና 

Aለመግባባቶች በሰላማዊ መንገድ ይፈታል፣  

ከሚመለከታቸው ክልሎችና ፌደራል ጋር 

ተባብሮ ይሰራል፣ 

6. በክልሉ የሚነሱ Aለመግባባቶችና ግጭቶች 

በሰላማዊ መንገድ Eንዲፈቱ ከሚመለከታቸው 

Aካላት ጋር ተቀናጅቶ ይሰራል፣ 

7. የክልሉ የሚልሻ ሐይል ይመራል፣ 

ያስተባብራል፣ ለስራው የሚያስፈልግ ትጥቅና 

Aስፈላጊ የሆኑ ቁሳቁሶች Eንዲጠናከርና 

Eንዲሟላ ያደርጋል፣ 

8. በAደጋ ጊዜ Eርዳታ ይሰጣል፣ 

ከሚመለከታቸው ጋር ይተባበራል፣ 
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9. ሕገ-መንግስቲ ዝኣምንን ዘኽብርን፣ መሰል 

ዲሞክራሲ ዜጋታትን ህዝብታትን ዘኽብር 

ፖሊስ መልሚሉ የሰልጥን፣የዋፍር፣ 

 

10. ሓበሬታትን ስታስቲክስን ገበን የተኣኻኽብ፣ 

የፅንE፣ የባፅሕ፣ ስርዓት መተኣኻኸብን 

መጠናኸርን ሓበሬታ ብደረጃ ክልል የቕውም፣ 

 

11. ኣድላይ ኮይኑ Eንትርከብ ንካልOት ኣካላት 

ስልጠና ምክልኻል ገበን ይህብ፣ 

12. ሰራሕተኛታት Eዚ ቢሮ ስራሕቶም ሕገ-

መንግስታዊ መሰል ዜጋታት ብዘይፃባE 

መንገዲ ንኸፍፅሙ ይገብር፣ 

13. ሰራሕተኛ Eዚ ቢሮ ስራሕቲ ቅድመ 

ምክልኻል ገበንን ምኽባር ፀጥታን Eንተካይድ

ካብ ተጠርጠርቲ ዝረኽቦም መረዳEታን 

ንብረትን ብEዋኑ ንዝምልከቶ ኣካል 

የመሓላልፍ፣ 

14. ህዝቢ ግEዝይና ዘስEቦ ሓደጋ ብዝግባE 

ተረዲU ክቃለስ፣ ትምህርቲ ስነ-ምግባር ኣብ 

ኣብያተ Eዮ መንግስቲ ብምትEትታው  ፅቡቅ 

ስነ-ምግባር  ክዓሙቕ ብምግባር ንግEዝይናን 

ብልሹው ኣሰራርሓታትን ዝቃለሰሉ Eድል 

ይፈጥር፣ 

 

15. ኣብ ኣብያተ Eዮን ትካላት ልምዓትን 

መንግስቲ ንግEዝይናን ንብልሽው ኣሰራርሓን 

ዝተቓልU ኣሰራርሓታት ይከታተል፣ የፅንE፣ 

መፍትሒ ብምሃብ ግEዝይና ይከላኸል፣ 

16. ሰብ ስልጣንን ካልOት ብሕጊ ሃፍቶምን 

ፍልፍል Eቶቶምን ከመዝግቡ ግቡE ዘለዎም 

ሰራሕተኛታት መንግስትን ሃፍቶምን ፍልፍል 

Eቶቶምን መዝጊቡ ይሕዝ፣ ዝርዝሩ ብዝወፅE 

ደንቢ ይውሰን፣ 

 

9. ህገ-መንግስትን የሚያምንና የሚያከብር፣ 

የዜጎችና የህዝቦችን ዲሞክራሲያዊ መብቶች 

የሚያከብር፣ ፖሊስ መልምሎ ያሰለጥናል፣ 

ያሰማራል፣ 

10. የወንጀል መረጃዎችንና ስታትስቲክስ 

ይሰባስባል፣ ያጠናል፣ ያዳርሳል፣ የመረጃ 

ማሰባሰቢያና ማጠናከርያ ስርዓት በክልል ደረጃ 

ያቋቁማል፣ 

11. Aስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ለሌሎች Aካላት የወንጀል 

መከላከል ስልጠና ይሰጣል፣ 

12. የቢሮው ሰራተኞች ስራቸው የዜጎችን ህገ-

መንግስታዊ መብት በማይፃረር መንገድ 

Eንዲፈፅሙ ያደርጋል፣ 

13. የቢሮው ሰራተኛ በቅድመ ወንጀል መከላከልና 

ፀጥታ ማስከበር ስራዎች ሲያካሂድ 

ከተጠርጣሪዎች ያገኛቸው መረጃዎችና 

ንብረቶችን በጊዜው ለሚመለከተው Aካል 

ያስተላልፋል፣ 

14. ህዝብ ሙስና የሚያስከትለው Aደጋ በሚገባ 

ተረድቶ Eንዲታገል፣ በመንግስት 

መስሪያቤቶች የስነ-ምግባር ትምህርት 

በማስተጋባት መልካም  

  ስነ-ምግባር  Eንዲዳብር  በማድረግ  ሙስና Eና  

  ብልሹ   ኣሰራሮችን     የሚታገልበት   Eድል  

  ያመቻቻል፣ 

15. በመንግስታዊ መስሪያቤቶችና የልማት 

ድርጅቶች ለሙስናና ብልሹ Aሰራር የተጋለጡ 

Aሰራሮች ይከታተላል፣ ያጠናል ፣ መፍትሔ 

በመስጠት ሙስናን ይከላከላል፣ 

16. የመንግስት ባለስልጣናትና ሌሎች በህግ 

ሀብታቸውንና የገቢ ምንጫቸው ለማስመዝገብ 

ግዴታ ያለባቸውን ሰራተኞች ሀብታቸውና 

የገቢ ምንጫቸው መዝግቦ ይይዛል፣ ዝርዝር 

Aፈፃፀሙ በሚወጣው ደንብ ይወሰናል፣ 
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17. መንግስታዊ ኣብያተ Eዮን ትካላት ልምዓት 

መንግስትን ደንብታት ስነ-ምግባር ዘዳለዉ 

ምዃኖም የረጋግፅ ወይ የዳሉ ኣብ ተግባር 

ምውዓሎም ይከታተል፡፡ ብኣውፃEቲ ሕግን 

ተርጎምቲ  ሕግን  ምድላው  ደንቢ ስነ-ምግባር 

ኣመልኪቱ ሕቶ Eንትቐርበሉ የማኽር፣  

 

18. ግEዝይናን ስነ-ምግባርን ዝምልከቱ ፅንዓትን 

ምርምርን  የካይድ፣ ተመሳሳሊ ስራሕቲ 

ንዘሳልጡ ኣካላት ይድግፍን የተባብEን፣ 

Eላማታት Eቲ ቢሮ ኣብ ሽትU ንምብፃሕ 

ዝሕግዙ ፀብፃባትን ውፅIት ፅንዓትን  ብፅሑፍ 

Eናሓተመ ይብትን፣ 

19. ስነ-ምግባር መኮነን ኣብ ኣብያተ Eዮን ትካላት 

ልምዓት መንግስትን ክቐውም ይገብር፣ ዝርዝሩ 

ብደንቢ ይውሰን፣ 

20. ኣብ ምክልኻል ግEዝይናን ብልሽው 

ኣሰራርሓታትን ፅቡቕ ውፅIት ንዘመዝገቡ 

ውልቀ ሰባት፣ ኣካላትን ኣብያተ Eዮን ይሽልም፣ 

ዝሽለመሉ ስርዓት ይዝርግሕ፣  

21. ኣብ ምክልኻል ግEዝይና ምስ ዝሰርሑ ኣካላት 

ፌደራልን ክልላትን ርክብ ስራሕ ይፈጥር፣ 

22. ንፖሊስነት ዘብቅU መAቀኒታት፣ 

ኣመላምልU፣ ስልጠንU፣ ክህልዎ ዝግባE 

ሞያ፣ ስነ-ምግባር፣ ዘመን ግልጋሎቱ፣ Eብየቱ፣ 

ኣወሃህባ መዓርግ፣ ዝውውርን ካልOት ስራሕቲ 

ምምሕዳርን ዝምልከቱ መAቀኒታት 

ኣሰራርሓታት የውፅE፣ ዝርዝር ኣፈፃፅምU 

ብደንቢ ይውሰን፣ 

23. ኣብ ስራሕ ዝርከብ ሓይሊ ፖሊስ Eዚ ቢሮ 

ካብ ወታደራዊ ማEርግ ወፃI ዝኾነ ማEርግን 

ምልክትን መፍለይ ክዳን ደንብን ንክህልዎ 

ይገብር፣ 

24. ሓይሊ ፖሊስ ዝመሓደረሉ ደንቢ የዳሉ፣ 

ምስፀደቐሉ የተግብር፣ 

17. የመንግስት መስሪያቤቶች Eና የመንግስት 

የልማት ድርጅቶች የስነ-ምግባር ደንቦች 

ያዘጋጁ መሆናቸው ያረጋግጣል ወይም 

ያዘጋጃል፣ ተግባር ላይ መዋላቸውን 

ይከታተላል፣ ከህግ    Aውጪ  Eና  ህግ 

ተርጓሚ የስነ-ምግባር ደንብ   ዝግጅት ጥያቄ 

ሲቀርብለት ምክር ይሰጣል፣ 

18. ሙስናና ስነ-ምግባር የተመለከተ ጥናትና 

ምርምር  ያካሂዳል፣ ተመሳሳይ ስራዎች  

ለሚያከናውኑ Aካላት ድጋፍ ይሰጣል፣  

ያበረታታል፣ የቢሮው Aላማዎች ከግቡ 

ለማድረስ የሚረዱ ሪፖርቶች Eና የጥናት  

ውጤቶች በፅሑፍ Aሳትሞ ያሰራጫል፣ 

19. ስነ-ምግባር መኮነን በመንግስታዊ መስሪያ 

ቤቶችና የልማት ድርጅቶች Eንዲቋቋም 

ያደርጋል፣ ዝርዝሩ በደንብ ይወሰናል፣  

20. ሙስናን Eና ብልሹ ኣሰራሮችን በመከላከል 

ረገድ ጥሩ ውጤት ያስገኙ ግለሰቦች፣ ድርጅቶች  

Eና መስሪያቤቶች ይሸልማል፣ የሚሸለምበት 

ስርዓት ይዘረጋል፣  

21. ሙስና በመከላከል ስራ የሚሰሩ የፌዴራልና 

የክልል Aካላት ጋር የሰራ ግንኙነት ይፈጥራል፣ 

22. ፖሊስ ለመሆን የሚያበቁ መመዘኛዎች፣ 

ምልመላ፣ ስልጠና፣ ሊኖረው የሚገባ የሞያ ስነ  

ምግባር፣ የAገልግሎት ዘመን፣ Eድገት፣ 

የማAርግ Aሰጣጥ፣ ዝውውርና ሌሎች 

Aስተዳደራዊ ስራ የሚመለከቱ መመዘኛዎችና  

Aሰራሮች ያወጣል፣ ዝርዝር Aፈፃፀሙ በደንብ 

ይወሰናል፣ 

23. በስራ የሚገኝ የቢሮው ፖሊስ ሃይል 

ከወታደራዊ ማAርግ ውጭ የሆነ ማAርግ፣ 

ምልክትና መለያ ደንብ ልብስ Eንዲነረው 

ያደርጋል፣ 

24. የፖሊስ ሃይል የሚተዳደርበት ደንብ 

ያዘጋጃል፣ ሲፀድቅለት ይተገብራል፣ 
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25. ሰራሕተኛታት መንግስቲ Eዚ ቢሮ 

ዝመሓደርሉ ፍሉይ ደንቢ የዳሉ፣ Eንትፀድቐሉ 

የተግብር፣ 

26. ካብ ዝኾነ ዓይነት ወገናውነት ነፃ ዝኾነ ሓይሊ 

ፖሊስ ይሃንፅ፣ 

 
18. ቢሮ ፍትሒ  
 

1. ንሃገራዊ ፖሊሲ መሰረት ዝገበረ ንስራሕቲ 

ፍትሒ ዝምልከት ፖሊሲ ሓሳባት የመንጭው፣ 

ምስፀደቐ ኣብ ተግባር የውEል፣ ክውEሉ 

ይገብር፣ 

2. ትካላዊ ለውጢ ንምምፃE ስራሕቲ ምEባይ 

ዓቕሚ የካይድ፣ ክካየድ ይገብር፣ ንታሕተዎት 

Aካላት ቀፃልነት ዘለዎ ቴክኒካዊ ደገፍ ይህብ፣ 

 

3. ኣብ ውሽጢ Eዚ ክልል ብኩሎም 

መንግስታዊን ዘይመንግስታውን ትካላት፣ 

ማሕበራትን ውልቀ ሰባትን ሕጊ ዝተኸበረ 

ምዃኑ የረጋግፅ፣ 

4. ብመሰረት ሕጊ ገበን ዝተጠርጠሩ ሰባት 

ይፍትሽ፣ ይሕዝ፣ የፃሪ፣ 

5. ስልጣን ኣብያተ ፍርዲ Eዚ ክልል ዝኾኑ 

ዋኒናት ገበን ይከራኸር፣ 

6. ኣብ መንግስታዊ ኣብያተ Eዮን ትካላት 

ልምዓት መንግስትን ገበን ግEዝይና ዝተፈፀመ 

ንምዃኑ ሓበሬታ Eንትርከብ ወይ Eኹል 

ጥርጣረ Eንትህሉ Oዲት ይገብር፣ የፃሪ፣ ክሲ 

ይምስርት፣ 

7. ገበን ግEዝይና ንምፅራይ ብመሰረት ሕጊ ስነ-

ስርዓት ገበን Iትዮጵያን ካልOት ሕግታትን 

ኣብ ዝኾነ ቀፅሪ ወይ መንበሪ ገዛ ወይ ስራሕ 

ቦታ ይኣትው፣ ዝኾነ ይኹን ተሽከርካሪ ወይ 

ካልE ንብረት ይፍትሽ፣ ይሕዝ፣ 

 

 

25. የቢሮው የመንግስት ሰራተኞች 

የሚተዳደሩበት ልዩ ደንብ ያዘጋጃል፣ 

ሲፀድቅለት ይተገብራል፣ 

26. ከማንኛውም Aይነት ወገናውነት ነፃ የሆነ 

የፖሊስ ሃይል ይገነባል፣ 

 

18. ፍትህ ቢሮ  
 

1. ሃገራዊ ፖሊስ መሰረት ያደረጉ የፍትህ 

ስራዎች የሚመለከቱ የፖሊሲ ሓሳቦች 

ያመነጫል፣ ሲፀድቅ በተግባር ላይ ያውላል፣ 

Eንዲውሉ ያደርጋል፣ 

2. ተቋማዊ ለውጥ ለማምጣት የAቅም ግንባታ 

ስራ ያካሂዳል፣ Eንዲካሄድ ያደርጋል፣ ለበታች 

Aካላት ቀጣይነት ያለው ቴክኒካዊ ድጋፍ 

ይሰጣል፣ 

3. በክልሉ ውስጥ በሁሉም መንግስታዊና 

መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች፣ ማሕበራትና 

በግለ ሰዎች ህግ የተከበረ መሆኑ ያረጋግጣል፣ 

 

4. በወንጀል የተጠረጠሩ ሰዎች በህግ መሰረት 

ይፈትሻል፣ ይይዛል፣ ያጣራል፣ 

5. የክልል ፍርድቤቶች ስልጣን የሆኑ የወንጀል 

ጉዳዮች ይከራከራል፣ 

6. በመንግስታዊ መስሪያቤቶችና የመንግስት 

ልማት ድርጅቶች የሙስና ወንጀል የተፈፀመ 

መሆኑ ጥቆማ ሲያገኝ ወይም የተፈፀመ መሆኑ 

በቂ ጥርጣሬ ሲኖር Oዲት ያደርጋል፣ ያጣራል፣ 

ክስ ይመሰርታል፣ 

7. የሙስና ወንጀል ለማጣራት በIትዮጵያ 

የወንጀል ስነ-ስርዓት ህግና ሌሎች ህጎች 

መሰረት በማንኛውም ቅጥር ግቢ ወይም 

መኖሪያ ቤት ወይም የስራ ቦታ ይገባል፣ 

ማንኛውም ተሽከርካሪ ወይም ሌላ ንብረት 

ይፈትሻል፣ ይይዛል፣ 
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8. ምስ ገበን ግEዝይና ብዝተኣሳሰረ ኣብ ባንኪ 

ወይ ፋይናንሳዊ ትካላት ዝተቐመጠ ገንዘብ፣ 

ወርቂ፣ ካልOት ክባራት ማዓድናት ከምዘሎ 

Eኹል ጥርጣረ ወይ መረዳEታ Eንትህልው 

ኣብ ዝኾነ ባንኪ ወይ ፋይናንሳዊ ትካል 

ዝርከብ ሒሳብ ባንኪ ተጠርጣሪ ብትEዛዝ 

መራሒ  ስራሕ ክምርመር ይገብር፣ መረዳEታ 

ምርካብን ምEጋድን ኣድላይ ኮይኑ Eንትርከብ 

ብትEዛዝ ቤት ፍርዲ ክEገድ ይገብር፣ 

9. ድሕንነት መሰኻኽርን ጉድኣት ገበንን 

ይሕሉ፣ ክሕሎ ይገብር፣ 

10. ጥቕምን መሰልን መንግስቲ Eዚ ክልል 

ንምኽባር ኣብ ልEሊ ዝኾነ ሰብ ኣብዝኾነ 

ይኹን ዳይነት ሰማI ኣካል ክሲ ይምስርት፣ 

ክምስረት ይገብር ወይ ጣልቃ ኣትዩ ይከራኸር 

ወይ ከከም ኩነታቱ ተኸላኻሊ ኮይኑ ይቐርብ፣ 

 

11. ኣድላይ ኮይኑ Eንትርከብ ብፈፀምቲ ገበን 

ከቢድ ጉድኣት ዝበፅሖምን መሰሎም ንምኽባር 

ዓቕሚ ዘይብሎምን ጉድኣት ገበን Eንተጋጥሙ 

   መሰሎምን  ጥቕሞምን  ንምኽባር ኣብ ዋኒናት 

   ፍትሃብሄር ጣልቃ ኣትዩ ይከራኸር፣ 

 

12. ማEኸል ህንፀትን መEረፊ ቦታታትን 

የማሓድር፣ 

13. ብመሰረት ትEዛዝ ቤት ፍርዲ ንተኸሰስቲ ናብ 

ቤት ፍርዲ የቕርብ፣ 

14. ትEዛዝ ቤት ፍርዲ ንዝዓፀፉ መሰኻኽር 

ብትEዛዝ ቤት ፍርዲ ኣገዲዱ የቕርብ፣ 

15. ኣብ መEረፊ ቦታ ንክፀንሕ ብቤት ፍርዲ 

ዝተኣዘዘ ተጠርጣሪ ተቐቢሉ የፅንሕ፣ ኣብ ግዘ 

ቆፀሮ ናብ ቤት ፍርዲ የቕርብ፣ 

16. ብውሳነ ቤት ፍርዲ ኣብ መEረፊ ቦታ 

ቅፅዓቶም ንኽውድU ዝተፈረዶም 

ጥፍኣተኛታት ተቐቢሉ ከከም ፍርዲ ቅፅዓቶም 

8. ከሙስና ወንጀል ጋር በተያያዘ በባንክ ወይም 

ፋይናንሳዊ ተቋም የተቀመጠ ገንዘብ፣ ወርቅ፣ 

ሌሎች ውድ ማዓድኖች Eንዳለ በቂ ጥርጣሬ 

ወይም ማስረጃ ሲኖር በማንኛውም ባንክ ወይም 

ፋይናንሳዊ ተቋም የሚገኝ የተጠርጣሪው 

የሒሳብ ባንክ በስራው መሪ ትEዛዝ 

Eንዲመረመር ያደርጋል፣ ማስረጃ ማግኘትና  

ማገድ Aስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ በፍርድቤት ትEዛዝ  

Eንዲታገድ ያደርጋል፣ 

9. የምስክሮች Eና የወንጀል ተጎጂዎች ደህንነት 

ይጠብቃል፣ Eንዲጠበቅ ያደርጋል፣ 

10. የክልሉ መንግስት መብትና ጥቅም ለማስከበር 

በማንኛውም ሰው ላይ በማንኛውም የዳይነት 

ሰሚ Aካል ክስ ይመሰርታል፣ Eንዲመሰረት 

ያደርጋል፣ ወይም ጣልቃ በመግባት 

ይከራከራል ወይም Eንደየሁኔታው ተከላካይ 

ሆኖ ይቀርባል፣ 

11. Aስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ በወንጀል ፈፃሚዎች 

ከፍተኛ ጉዳት የደረሰባቸውና መብታቸውን 

ለማስከበር ዓቅም የሌላቸው የወንጀል 

ተጎጂዎች ሲያጋጥሙ መብታቸውና ጥቅማቸው 

ለማስከበር በፍትሃብሄር   ጉዳይ     ጣልቃ  

በመግባት ይከራከራል፣ 

12. ማረሚያ ቤቶችና ማረፊያ ቦታዎችን 

ያስተዳድራል፣ 

13. በፍርድቤት ትEዛዝ  መሰረት ተከሳሾች 

ያቀርባል፣ 

14. የፍርድ ቤት ትEዛዝ ያላከበሩ ምስክሮች 

በፍርድ ቤት ትEዛዝ Aስገድዶ ያቀርባል፣ 

15. በማረፍያ ቦታ Eንዲቆይ በፍርድ ቤት የታዘዘ 

ተጠርጣሪ ተቀብሎ ያቆያል፣ በቀነ ቀጠሮው 

ወደ ፍርድቤት ያቀርባል፣ 

16. በፍርድ ቤት ውሳነ ቅጣታቸው በማረፍያ ቦታ 

Eንዲፈፅሙ የተወሰነባቸው ጥፋተኞች 

ተቀብሎ Eንደፍርዳቸው Eያየ ይፈፅማል፣ 
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Eናራኣየ ይፍፅም፣  

17. ብቤት ፍርዲ መቕፃEቲ ዝተወሰነሎም 

ተሃነፅቲ ተቐቢሉ ብመሰረት ትEዛዝ ቤት 

ፍርድን ሕግን የፈፅም፣ ይሃንፅ፣ ቅፅዓቶም 

ወዲOም ንዝወፁ ተሃነፅቲ Eግሪ ዝተኽልሉ 

ባይታ የመቻቹ፣ 

18. ማEኸላት ህንፀት ዝተፈላለዩ ፍልፍል Eቶት 

ተጠቒመን Eቶተን ከEብያ ይገብር፣ Eቶት 

ይEክብ፣  ብመሰረት  ዘዳልዎ  ትልሚ ብቢሮ 

ትልምን  ፋይናንስን  Eንትፍቀደሉ  ኣብ 

ስራሕ  የውEል፣ ክውEል ይገብር፣ ዝርዝሩ 

ብዝወፅE   ደንቢ ይውሰን፣ 

19. ብመሰረት ሕግን ኣሰራርሓ ኣብያተ ህንፀትን 

ንተሃነፅቲ ብኣመክሮ ይፈትሕ ወይ ክፍትሑ 

ይገብር፣ 

20. ብመሰረት ሕጊ መንግስቲ ይቅርታ 

ንዝገበረሎም ፍርደኛታት ሓሪዩ ምስ መበገሲ 

ውሳነ ሓሳብ ንውሳነ ናብ ቤት ምኽሪ ኣፈፃሚ 

ስራሕ የቕርብ፣ ምስፀደቐ የተግብር፣ 

21. ገበን ኣብ ዝተፈፀመሉ ከባቢ ተረኺቡ 

ቴክኒካዊ መረዳEታ የጠናኽር፣ ክጠናኽር 

ይገብር፣ ንዝምልከቶ ኣካል የቕርብ፣ ክቐርብ 

ይገብር፣ 

22. ሓደጋ ትራፊክ ኣብዘጋጥመሉ Eዋን ቴክኒካዊ 

ምፅራይ የካይድ፣ ክካየድ ይገብር፣ ዝተረኸበ 

ውፅIት ንዝምልከቶ ኣካል ይልEኽ፣ ክላኣኽ 

ይገብር፣ 

23. ብመንግስታዊ ኣብያተ Eዮ Eዚ ክልል ጠለብ 

ምርቃቕ ሕጊ Eንትቐርበሉ ኣብ ንፁር 

መፅናEቲ ዝተደረኸ ረቂቕ ሕጊ ኣድልዩ ናብ 

ቤት ምኽሪ ኣፈፃሚ ስራሕ የቕርብ፣ 

24. ኣብ ስራሕ ዘለዉ ሕግታት ኣብ ምEሳል ሰናይ 

ምምሕዳር፣ ምEምባብ ዲሞክራሲን ምቅልጣፍ 

ልምዓትን ዘለዎም ፋይዳ ብዝተመልከተ 

መፅናEቲ የካይድ፣ ውፅIት Eቲ መፅናEቲ 

17. በፍርድ ቤት ቅጣት የተወሰነባቸው 

ታራሚዎች ተቀብሎ በፍርድ ቤት ትEዛዝና 

ህግ መሰረት ይፈፅማል፣ ይገነባል፣ ቅጣታቸው 

ጨርሰው ለሚወጡ ታራሚዎች መልሰው 

የሚቋቋሙበት ሁኔታ ያመቻቻል፣ 

18. ማረሚያ ቤቶች የተለያየ የገቢ ምንጭ 

ተጠቅመው ገቢያቸው Eንዲያሳድጉ ያደርጋል፣  

ገቢውን ይሰበሰባል፣ በሚያዘጋጀው Eቅድ 

መሰረት በፕላንና በፋይናንስ ቢሮ ሲፈቀድለት  

በስራ ላይ ያውላል፣ Eንዲውል  

ያደርጋል፣ዝርዝሩ በሚወጣው ደንብ ይወሰናል፣ 

19. በህግና የማረሚያቤቶች Aሰራር መሰረት 

ታራሚዎችን በAመክሮ ይፈታል ወይም 

Eንዲፈቱ ያደርጋል፣ 

20. በህግ መሰረት መንግስት ይቅርታ 

ለሚያደርግላቸው ፍርደኞች መርጦ ከነ መነሻ 

ውሳነ ሓሳቡ ለውሳኔ ለክልሉ የስራ Aስፈፃሚ 

ምክር ቤት ያቀርባል፣ ሲፀድቅ ይተገብራል፣ 

21. ወንጀል በተፈፀመበት Aካባቢ በመገኘት 

ቴክኒካዊ ማስረጃ ያጠናክራል፣ Eንዲጠናከር 

ያደርጋል፣ ለሚመለከተው Aካል ያቀርባል፣ 

Eንዲቀርብ ያደርጋል፣ 

22. የትራፊክ Aደጋ በሚያጋጥምበት ጊዜ 

ቴክኒካዊ ማጣራት ያካሂዳል፣ Eንዲካሄድ 

ያደርጋል፣ የተገኘው ውጤት ለሚመለከተው 

Aካል ይልካል፣ Eንዲላክ ያደርጋል፣ 

23. በክልሉ የመንግስት መስሪያቤቶች የህግ 

ማርቀቅ ጥያቄ ሲቀርብለት ግልፅ በሆነ ጥናት 

ላይ ተመርኩዞ የህግ ረቂቅ  በማዘጋጃት  

ለክልሉ ስራ Aስፈፃሚ ምክር ቤት ያቀርባል፣ 

24. በስራ ላይ ያሉ ህጎች መልካም Aስተዳደር 

በማስፈን፣ ዲሞክራሲ በማጎልበት ልማት 

በማቀላጠፍ በኩል ያላቸው ፋይዳ በሚመለከት 

ጥናት ያካሂዳል፣ የጥናቱ ውጤት  

  ገፅ 28 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ኣዋጅ ቑ 168 3 ሕዳር /2002 ገፅ 28 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ Aዋጅ ቁ 168 ህዳር 3/2002
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ንዝምልከቶ ኣካል የቕርብ፣ 

25. ብመዳይ ሕጊ ንመንግስቲ Eዚ ክልል 

ይውክል፣ ኣማኻሪ ሕጊ ኮይኑ ይሰርሕ፣ 

26. ስርፀት ሕጊ ንምክያድ ዘኽEል ስርዓተ 

ትምህርቲ ቐሪፁ ኣብ ተግባር የውEል፣ 

27. ዝተፈላለዩ ሜላታት ብምጥቃም ስርፀት ሕጊ 

ምስ ዘካይዱ ኣካላት ብምትሕብባር ኣብ መላE 

ሕብረተሰብ ስርፀት ሕጊ የካይድ፣ ክካየድ 

ይገብር፣ ነዚ ስራሕ’ዚ የተሓባብር፣ ይቆፃፀር፣ 
 

 
 

28. ኣብ ኣብያተ ፍርዲ Eዚ ክልል ንዝሰርሑ 

ጠበቓታት ፍቓድ ጥብቅና ይህብ፣ የሕድስ፣ 

ይEግድ፣ ይስርዝ፣ ንዝህቦ ግልጋሎት ክፍሊት 

ግልጋሎት የኽፍል፣ 

29. ኣብ ምርግጋፅ ዝተፈላለዩ ሰነዳት፣ ምፅዳቕን 

ምምዝጋብን ዝተፈላለዩ ስምምዓት ተመስሪቱ 

ግልጋሎት ውEልን ማሕበራዊ ጉዳያትን ይህብ፣ 

ካብ Eድር፣ ህፃናትን ኣረጋውያንን ዝስርሑ  

   ማሕበራት  ወፃI   ንዘለው    ዘይመትረፍቲ  

   ማሕበራት   ይምዝግብ፣   ፍቓድ    ይህብ፣  

   ይስርዝ፣ ይቆፃፀር፣ ዝርዝሩ Eቲ ቢሮ ብዘውፅO  

   መምርሒ ይውሰን፣  

 

30. ስራሕቲ ፍትሒ ንምስላጥ ምስ ኣብ ፌደራልን 

ክልልን ዝርከቡ መንግስታውን 

ዘይመንግስታዊን ኣካላት ርክብ ስራሕ 

ይፈጥር፣ 

31. ብመሰረት ሕጊ ሰራሕተኛታት መንግስቲ 

ሰራሕተኛታቱ የማሓድር፣ 

32. ዋኒናት ፍታብሄር ዝምልከት ብቤት ፍርዲ 

ትEዛዝ ኣብ መEረፊ ቦታ ኮይኖም ክፍፅሙ 

ዝተወሰነሎም ተቐቢሉ የፈፅም፣ 

33. Iግዚቢት ሒዙ የፅንሕ፣ ብቤት ፍርዲ 

ምስተወሰነ የተግብር፣ 

 

ለሚመለከተው Aካል ያቀርባል፣ 

25. በህግ በኩል የክልሉ መንግስት ይወክላል፣ የህግ 

Aማካሪ ሆኖ ይሰራል፣ 

26. የህግ ስርፀት ለማካሄድ የሚያስችል ስርዓተ 

ትምህርት ቀርፆ ተግባር ላይ ያውላል፣ 

27. በተለያዩ ዘዴዎች በመጠቀምና የህግ ስርፀት 

ስራ ከሚፈፅሙ Aካላት ጋር በመተባበር 

በመላው  ሕብረተሰብ  የህግ ስርፀት ያካሂዳል፣  

Eንዲካሄድ ያደርጋል፣ ይህን ስራ ያስተባብራል፣ 

  ይቆጣጠራል፣ 

28. በክልሉ ፍርድቤቶች ለሚሰሩ ጠበቆች 

የጥብቅና ፍቃድ ይሰጣል፣ ያድሳል፣ ያግዳል፣ 

ይሰርዛል፣ ለሚሰጠው Aገልግሎት የAገልግሎት 

ክፍያ ያስከፍላል፣ 

29. የተለያዩ ሰነዶች በማረጋገጥ፣ የተለያዩ 

ስምምነቶች በማፅደቅና በመመዝገብ 

የተመሰረተ የውልና ማህበራዊ ጉዳዮች 

Aገልግሎት ይሰጣል፣ Eድር፣ ህፃናትና 

Aረጋውያን ከሚሰሩ  

   ማሕበራት  ውጭ  ያሉ  Aትራፊ    ያልሆኑ  

   ማሕበራት    ይመዘግባል፣  ፍቃድ  ይሰጣል፣  

   ይሰርዛል፣  ይቆጣጠራል፣  ዝርዝሩ    ቢሮው  

   በሚያወጣው መመሪያ ይወስናል፣ 

30. የፍትህ ስራ ለማቀላጠፍ በፌደራልና በክልል 

ከሚገኙ መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ 

Aካላት የስራ ግንኙነት ይፈጥራል፣ 

 

31. በመንግስት ሰራተኞች ሕግ መሰረት 

ሰራተኞቹ ያስተዳድራል፣ 

32. የፍታብሄር ጉዳዮች በተመለከተ በፍርድቤት 

ትEዛዝ በማረፊያ ቦታ ሆኖው Eንዲፈፅሙ 

የተወሰነላቸው ተቀብሎ ያስፈፅማል፣ 

33. Eግዚቢት ይዞ ያቆያል፣ በፍርድ ቤት ሲወሰን 

ይተገብራል፣ 

 

 ገፅ 29 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ኣዋጅ ቑ 168 3 ሕዳር /2002 ገፅ 29 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ Aዋጅ ቁ 168 ህዳ 3/2002
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34. ብሕጊ መሰረት ምስ ፈፀምቲ ገበን ስራሕቲ 

Eርቅን ድርድርን የካይድ፣ 

35. ኣብ ስራሕቲ Eዚ ቢሮ ንዝዋፈር ሓይሊ ፖሊስ 

ይምልምል፣ የሰልጥን፣ የዋፍር፣ 

36. ኣብዚ ቢሮ ንዝሰርሑ ፖሊሳት ካብ ወታደራዊ 

ማEርግ ወፃI ዝኾነ መዓርግ ይህብ፣ ዝርዝር 

ኣፈፃፅምUን መAቀኒታቱን ብደንቢ ይውሰን፣ 

37. ኣብዚ ቢሮ ዘሎ ሓይሊ ፖሊስ፣ ዓቃቢ ሕጊ 

ዝመሓደርሉ ነናይ ባEሎም ደንቢ የዳልው፣ 

ምስፀደቐሉ  ኣብ  ተግባር  የውEል፣  ክውEል 

ይገብር፣ 

38. ካብ ክልል ክሳብ ወረዳ ዘለዉ ሰራሕተኛታት 

Eዚ ቢሮ የመሓድር፣ የዋፍር፣ የዛውር፡፡ 

ዝርዝር ኣፈፃፀምU ብዝወፅE ደንብን 

መምርሕን ይውሰን፣ 

39. ምፅራይን ክስን ተንከፍ ዝኾኑ Eስታቲስቲካዊ 

መረዳEታን ሓበሬታን ይEኽብ፣ ይውድብ፣ 

ይትንትን፣ ንዝምልከቶ Aካል የቕርብ፣ ንስርሑ 

ኣድለይቲ ዝኾኑ ካልOት Eስታስቲካዊ 

መረዳEታ ይEክብ፣ የዋድድ፣ ስርዓት 

መረዳEታ ይዝርግሕ፣  

40. ዓቕሚ መንግስቲ ኣብ ግምት ዘEተወ ኣብ 

ማEኸላት ህንፀት ንዝርከቡ ተሃነፅትን ምስ 

ወለዶም ዝርከቡ EድሚOም ካብ 5 ዓመት 

ዘይበልፅ ህፃውንትን ግልጋሎት ምግቢ፣ 

መፅለልን ነፃ ሕክምናን ክረኽቡ ይገብር፣ 

41. ስራሕቲ ቴክኒክ ምፅራይ የካይድ፣ ክካየድ 

ይገብር፣ ውፅIቱ መረዳEታ ንዘድልዮም 

ይህብ፡፡    
 

 

19.  ቢሮ ልምዓት ሃፍቲ ማይ፣ማEድን  

        Iነርጅን 
 

1. ልምዓት ሃፍቲ ማይ ማEድንን Iነርጅን 

ንምስፍሕፋሕ ናይ ሓፂር፣ ማEኸላይን ነዊሕን 

ግዘ ፖሊሲ፣ Eስትራተጅን ትልምን የዳሉ፣ 

34. በሕግ መሰረት ከወንጀል ፈፃሚዎች ጋር 

የድርድርና የEርቅ ስራዎች ያካሄዳል፣ 

35. በቢሮው ስራዎች ለሚሰማራ የፖሊስ ሓይል 

ይመለምላል፣ ያሰለጥናል፣ ያሰማራል፣ 

36. በቢሮው ለሚሰሩ ፖሊሶች ከወታደራዊ 

ማEርግ ውጭ የሆነ ማEርግ ይሰጣል፣ ዝርዝር 

Aፈፃፀሙ Eና መመዘኛዎቹ በደንብ ይወሰናል፣ 

37. በቢሮው ያለው የፖሊስ ሃይል፣ Aቃቤ ህግ 

የሚተዳደሩበት የየራሳቸው ደንብ ያዘጋጃል፣  

ሲፀድቅለት  ተግባር  ላይ ያውላል፣  Eንዲውል 

   ያደርጋል፣ 

38. ከክልል Eስከ ወረዳ የሚገኙ የቢሮው 

ሰራተኞች ያስተዳድራል፣ ያሰማራል፣ 

ያዛውራል፣ ዝርዝር Aፈፃፀሙ በሚወጣው 

ደንብና መመሪያ ይወሰናል፣ 

39. የማጣራትና የክስ ነክ የሆኑ Eስታቲስቲካዊ 

መረጃና Iንፎርሜሽን ይሰበስባል፣ ያደረጃል፣ 

ይተነትናል፣ ለሚመለከተው Aካል ያቀርባል፣ 

ለስራው Aስፈላጊ የሆኑ ሌሎች Eስታቲስቲካዊ 

መረጃ ይሰበስባል፣ ያቀናጃል፣ የመረጃ ስርዓተ 

ይዘረጋል፣ 

40. የመንግስት Aቅም ግምት ውስጥ ያስገባ 

በማረሚያ ቤቶች ለሚገኙ ታራሚዎችና 

ከወላጀቻቸው የሚገኙ Eድሜያቸው ከ5 Aመት 

የማይበልጥ ህፃናት የምግብ የመጠለያ Eና ነፃ 

የህክምና Aገልግሎት Eንዲያገኙ ያደርጋል፣ 

41. ቴክኒካዊ የማጣራት ስራዎች ያካሂዳል፣ 

Eንዲካሄድ ያደርጋል፣ ውጤቱ መረጃ 

ለሚያስፈልጋቸው ይሰጣል፡፡  

 
19. የውሃ ሃብት ልማት፣ማEድንና Iነርጂ  

      ቢሮ 
 

1. የውሃ ሃብት ማEድንና Iነርጂ ልማት 

ለማስፋፋት የAጭርና መካከለኛና ረዥም ጊዜ 

ፖሊሲና ስትራተጂ Eቅድ ያዘጋጃል፡፡ ለዚህ 
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ነዝይ መፈፀሚ ዝኸውን ማስተር ፕላን ክዳለው 

ይገብር፣ የመሓይሽ፣ ዝርዝር መፈፀሚ 

መምርሒ የውፅE፣ 

2. ብመሰረት ማስተር ፕላን ንልምዓት ሃፍቲ 

ማይ ምግፋሕ ዘኽEሉ ፕሮጀክትታት ብባEሉን 

ብካልOት ኣካላትን ክስርሑ ይገብር፣ 

3. ሃፍቲ ማይ፣ ማEድንን Iነርጅን ብዝምልከት 

መረዳEታታት ይEክብ፣ ይውድብ፣ የፅንE፣ 

4. ንመስተን መስኖን ዝውEሉ ፕሮጀክትታት 

ብዝምልከት ስራሕቲ ፅንዓትን ዲዛይንን 

ይሰርሕ፣ ህንፀት ክትትል የካይድ፣ 

5. ልምዓት መስተ ማይን መስኖን የስፋሕፍሕ 

ብመፅናEቲ ዝተረጋገፁ ሜላታት ኣጠቓቕማ 

ሃፍቲ ማይ ክምEብሉን ክጋፍሑን ይገብር፣ 

6. ሃፍቲ ማይ ሚዛናዊ ብዝኾነ መንገዲ 

ምክፍፋሉን ኣብ ጥቕሚ ምውዓሉን ይቆፃፀር፣ 

 

7. ስራሕ ፍቓድ ዘድልዮም ደረጃን ዓይነት ማይ 

ተንከፍ ስራሕቲ ይፈልይ፣ ኣብዚ ስራሕ 

ንዝዋፈር ሰብ ኣጠቃቕማ ፍቓድ በዓል ሞያን 

ማይን ይህብ፣ ኣብ ጥቕሚ ምውዓሎምን’ ውን  

   ይቆፃፀር፣ ብዘይፍቓድ ዝስርሑ ይEግድ፣ 

8. መስተ ማይን መስኖን የስፋፍሕ፣ ብፅንዓት 

ክስፋሕፋሕ ይገብር፣ ዲዛይንን ፅንዓትን መስኖ 

ህንፀትን ፅገናን መመዘኒ ደረጃታት የውፅE፣ 

ተግባራዊነቱ ይከታተል፣ 

9. ልምዓት ሃፍቲ ማይ ማEድንን Iነርጅን 

ምስፍሕፋሕ ዘኽEል ዝተማለA ብቕዓት ዘለዎ 

ሓይሊ ሰብ ክህሉ ፃEሪ ይገብር፣ 

10. ምስ ዝምልከቶም መንግስታዊን 

ዘመንግስታዊን ኣካላት ብምትሕግጋዝ ህዝቢ 

ኣብ ህንፀትን ሕድሳትን ስራሕቲ ማይ ክሳተፍ 

ይገብር፣ 

11. ትካላት ማይ ቐፃልነት ንክህልወን ንናይ ማይ 

ኮሚቴ ሓገዝ ቴክኒክን ስልጠናን ይህብ፣ 

ማስፈፀሚያ የሚሆን ማስተር ፕላን Eንዲዘጋጅ  

ያደርጋል፣ ያሻሽላል፣ ዝርዝር ማስፈፀምያ  

መመሪያ ያወጣል፣ 

2. በማስተር ፕላኑ መሰረት ለውሃ ሃብት ልማት 

ማስፋፋት የሚያስችሉ ፕሮጀክቶች በራሱና 

በሌሎች Aካላት Eንዲሰሩ ያደርጋል፣ 

3. የውሃ ሃብት ማEድንና Iነርጂ በሚመለከት 

መረጃዎች ይሰበስባል፣ ያደራጃል፣ ያጠናል፣ 

4. ለመጠጥና ለመስኖ የሚውሉ ፕሮጀክቶችን 

በሚመለከት የጥናትና የዲዛይን ስራዎች 

ይሰራል፣ የግንባታ ክትትል ያካሂዳል፣ 

5. የመጠጥ ውሃ ልማትና መስኖ ያስፋፋል የውሃ 

ሃብት Aጠቃቀም በጥናት የተረጋገጡ ዘዴዎች 

Eንዲያድጉና Eንዲሰፋፋ ያደርጋል፣ 

6. ውሃ ሃብት ሚዛናዊ በሆነ መንገድ 

መከፋፈሉንና ጥቅም ላይ መዋሉን 

ይከታተላል፣ 

7. የስራ ፈቃድ የሚያስፈልጋቸው ውሃ ነክ 

ስራዎች ደረጃና ዓይነት ይለያል፣ በዚህ ስራ 

ለሚሰማራ ሰው የሞያና የውሃ Aጠቃቀም  

   ፍቃድ  ይሰጣል፣  ጥቅም  ላይ   መዋላቸውን  

   ይቆጣጠራል ያለ ፈቃድ የሚሰሩ ያግዳል፣ 

8. የመጠጥ ውሃና የመስኖ ውሃ ያስፋፋል በጥናት 

Eንዲሰፋ ያደርጋል፣ ዲዛይን፣ የመስኖ ልማት 

ግንባታና ጥገና መመዘኛ ደረጃዎች ያወጣል፣ 

ተግባራዊነቱም ይከታተላል፣ 

9. የውሃ ሃብት ማEድንና Iነርጅ ልማት 

ለማስፋፋት የሚያስችል የተሟላ ብቃት ያለው 

የሰው ሃይል Eንዲኖር ጥረት ያደርጋል፣ 

10. ከሚመለከታቸው መንግስታዊና መንግስታዊ 

ያልሆኑ Aካላት በመተጋገዝ ህዝቡ በውሃ 

ግንባታና Eድሳት ስራዎች Eንዲሳተፍ 

ያደርጋል፣ 

11. የውሃ ድርጅቶች ቀጣይነት Eንዲኖራቸው 

ለውሃ ኮሚቴ የቴክኒክና ስልጠና ድጋፍ 
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12. ምስ ተጠቀምትን ዝምልከቶም ቤት 

ፅሕፈታትን ብምትሕብባር ድሕንነት ሃፍቲ 

ማይን ትካላት ማይን ይከታተል፣ ሕድሳት 

ዘድልዮም ከሕድሱ ይገብር፣ 

13. ፅርየት ማይ ደረጅU ዝሓለወ ምዃኑ 

ይቆፃፀር፣ ሃፍቲ ማይ ዝብክሉ ነገራት 

ይከታተል፣ ፍልፍሎም ንክውገድ ምስ 

ዝምልከቶ ኣካል ብምፅናE ሕጋዉን ቴክኒካዊን 

ስጉምቲ ይውሰድ፣ 

14. ደረጃ ብደረጃ ፅሬቱ ዝተሓለወ ዝስተ ማይ 

ንሕብረተሰብ ክባፃሕ ይገብር፣ 

15. ንምEባለ ሃፍቲ ማይ፣ ማEድንን Iነርጅን 

ዝጠቅም ቴክኖሎጂ የተኣታትው፣ 

 

16. ተመን ክፍሊት ግልጋሎት ማይ ንምውሳን 

ዘኽEል መፅናEቲ የካይድ፣ የወስን፣ 

17. ሃፍቲ ማይ፣ ማEድንን Iነርጅን ብዝምልከት 

ብፌደራል መንግስቲ ዝወፀ ፖሊሲን 

ስትራተጅን ምስ   ናይ   ክልልና    ኩነታት

ብምዝማድ  ክፍፀም ይገብር፣ 

18. ንስራሕቲ ማይ ተንከፍ ግልጋሎት ላቭራቶሪ 

ይህብ፣ ዋጋ ግልጋሎት የኽፍል፣ 

19. ብመፅናEቲ ዝተረጋገፁ ማEድናት 

ኮንስትራክሽ፣ ሓይሊ ንፋስ፣ ሓይሊ ፀሓይን 

ባዮማስን ካልOት ኣጠቓቕማታት Iነርጂ 

ክለምUን ክምEብሉን ይገብር፣ 

20. ተሓደስትን ዘይተሓደስትን ፍልፍላት ኤነርጂ 

ከም ኣናEሽተይ ማይ ሓይሊ መፈልፈሊ 

ጣቢያታት ባዮማስ፣ ባዮጋዝን ካልOት ሓይሊ 

ዘፈልፍሉ  ኩነታት  የፅንE፣  የልምE፣ ክለምE  

   ይገብር፣ ይከታተል፣ ይቆፃፀር፣  

 

21. ንUሽተይ ሓይሊ ኤሌትሪክ መፈልፈልን 

መሰራጨውን፣ ባህላዊ መምረቲ ማEድናት፣ 

ይሰጣል፣ 

12. ከተጠቃሚዎችና ከሚመለከታቸው ፅሕፈት 

ቤቶች በመተባበር የውሃ ሃብትና የውሃ 

ድርጅቶችን ድህንነት ይከታተላል፣ Eድሳት 

ለሚያስፈልጋቸው Eንዲታደሱ ያደርጋል፣ 

13. የውሃ ጥራት ደረጃውን የጠበቀ መሆኑን 

ይቆጣጠራል፣ የውሃ ሃብትን የሚበክሉ ነገሮች 

ይከታተላል፣ ምንጫቸውን በማጥናት Eንዲወገዱ 

ከሚመለከተው ኣካል ጋር በመተባበር ሕጋዊና 

ቴክኒካዊ Eርምጃ ይወስዳል፣  

14. ደረጃ በደረጃ ጥራቱ የተጠበቀ የመጠጥ ውሃ 

ለህብረተሰብ Eንዲዳረስ ያደርጋል፣ 

15. ለውሃ ሃብት፣ ማEድንና Iነርጂ Eድገት 

የሚጠቅም ቴክኖሎጂ ስራ ላይ Eንዲውል 

ያደርጋል፣ 

16. የውሃ Aገልግሎት የክፍያ ተመን ለመወሰን 

የሚያስችል ጥናት ያካሂዳል፣ ያስወስናል፣ 

17. የውሃ ሃብት ማEድንና Iነርጂ በሚመለከት 

በፌደራል መንግስት የሚወጡ ፖሊሲና 

ስትራተጂ ከክልላችን  ሁኔታዎች  በማዛመድ  

   Eንዲፈፀም ያደርጋል፣ 

18. ለውሃ ነክ ስራዎች የላቭራቶሪ Aገልግሎት 

ይሰጣል፣ የAገልግሎት ዋጋ ያስከፍላል፣ 

19. በጥናት የተረጋገጡ የኮንስትራክሽን፣ 

የማEድናት፣ የንፋስና፣ የፀሓይ ሓይል፣ 

የባዮማስና ሌሎች የIነርጂ Aጠቃቀሞች 

Eንዲለሙና Eንዲያድጉ ያደርጋል፣ 

20. የሚታደሱና የማይታደሱ የኤነርጅ ምንጮች 

EንደAነስተኛ የውሃ ሃይል ማመንጫ ጣቢያዎች፣ 

ባዮማስ፣ ባዮጋዝ Eና ሌሎች ሓይል  

የሚያመነጩ ሁኔታዎች ያጠናል፣ ያለማል፣  

Eንዲለማ ያደርጋል፣ ይከታተላል፣ 

ይቆጣጠራል፣ 

21. Aነስተኛ የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫና 

ማሰራጫ የኮንስትራክሽንና ባህላዊ ማEድኖች  
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ኮንስትራክሽንን ብዝምልከት   ፍቓድ   ይህብ፣ 

ይቆፃፀር፣ 

22. ሃፍቲ ማይ፣ ማEድንን Iነርጅን ንምሕላው 

ምስ ዝምልከቶ ፌደራል ሚኒስተር ቤት 

Eዮታት ይተሓባብር፣ ኣብ Eቲ ክልል ውሽጢ 

ዝካየድ  ልምዓት ሃፍቲ ማይ፣ ማEድንን 

Iነርጅን ስራሕቲ ዘድሊ ድጋፍ ይህብ፣ 

23. ንግልጋሎት መስተ ማይ፣ ማEድንን Iነርጅን 

ዘድሊ መረዳEታ ሜትሮሎጂ ከም ኣድላይነቱ 

ይEክብ፣ ኣብ ግልጋሎት የውEል፣ 

24. ብካልOት ሕግታት ብዝተውሃቦ ስልጣን 

መሰረት ማEድን ኣለሻ፣ ምርመራ ፍቓድን 

ንናይ ዓዲ ውሽጢ ሰብ ሃብትን ትካላትን ጥራሕ 

ይህብ፣ ንሮያሊቲ ማዓድንን ንኻልOት 

ግልጋሎታትን ክፍሊታት የኽፍል፡፡  

 

20. ቢሮ ቴክኒክ፣ ሞያ፣ ትምህርትን ስልጠና
 

 

 

 

1. ስትራተጂ ትምህርቲ፣ ስልጠና፣ ቴክኒክን 

ሞያን የዳሉ፣ ምስፀደቐ ይትግብር፣  

2. መንግስታዊ ማEኸል መሰልጠኒ  የማሓድር፣ 
 

 

3. ማEኸል መሰልጠኒ ዝምርሐሉን ኣፍልጦ 

ዝረኽበሉን መምርሒታት የውፅE፣ ኣፈፃፅምU 

ይከታተል፣ 

4. ስርዓት መረጋገፂ ብቕዓት ሞያ የውፅE፣ 

ይቆፃፀር፣ 

5. ውልቀ ሰብ ሃፍቲ ኣብ ዘፈር ትምህርቲ፣ 

ስልጠና ቴክኒክን ሞያን ዝሳተፋሉ መንገዲ 

የመቻቹ፣ 

6. ብትምህርቲ፣ ስልጠና፣ ቴክኒክን ሞያን ደቂ 

ኣንስትዮን ጉድኣት ኣካልን ፍሉይ ትኹረት 

ክረኽቡ ዝኽEልሉ ስርዓት ይዝርግሕ፣ 

7. ኣብ ዙሪያ ትምህርቲ፣ ስልጠና፣ ቴክኒክን 

ሞያን ምርምር የካይድ፣ ንዘካይዱ ይድግፍ፣ 

ማምረት  በሚመለከት   ፍቃድ   ይሰጣል፣  

ይቆጣጠራል፣  

22. የውሃ ማEድንና Iነርጂ ሃብት ለመጠበቅ 

ከሚመለከታቸው የፌደራል የሚኒስተር 

መስሪያቤቶች ጋር ይተባበራል፣ በክልሉ ውስጥ  

የሚካሄድ  የውሃ፣ የማEድንና የIነርጂ ሃብት  

ልማት ስራዎች Aስፈላጊ ድጋፍ ይሰጣል፣ 

23. ለመጠጥ ውሃ ማEድንና Iነርጂ የሚያገለግሉ 

የሚትሮሎጂ መረጃ EንደAስፈላጊነቱ 

ይሰበስባል፣ በስራ ላይ ያውላል፣ 

24. በሌሎች ሕጎች በተሰጠው ስልጣን መሰረት 

የማEድን ፍለጋ ምርመራ ፈቃድ ለAገር ውስጥ 

ባለሃብቶችና ድርጅቶች ብቻ ይሰጣል፡፡ 

የማAድን ሮያሊቲና ሌሎች የAገልግሎት 

ክፍያዎች ያስከፍላል፡፡  

 

20. ቴክኒክ፣ሞያ፣የትምህርት Eና ስልጠና 

ቢሮ
 

1. የትምህርት፣ ስልጠና፣ ቴክኒክ Eና ሞያ 

ስትራተጂ ያዘጋጃል፣ ሲፀድቅ ይተገብራል፣ 

2. የመንግስት መሰልጠኛ ማEከል 

ያስተዳድራል፣ 

3. ማሰልጠኛ ማEከል የሚመራበት Eና Eውቅና 

የሚያገኝበት መመሪያ ያወጣል፣ Aፈፃፀሙ 

ይከታተላል፣ 

4. የሞያ ብቃት ማረጋገጫ ስርኣት ያወጣል 

ይቆጣጠራል፣ 

5. የግል ባለሃብቶች በትምህርት፣ ስልጠና፣ 

ቴክኒክ Eና ሞያ ዘርፍ የሚሰማሩበት መንገድ 

ያመቻቻል፣ 

6. በትምህርት፣ ስልጠና፣ ቴክኒክ Eና ሞያ ሴቶች 

Eና ኣካል ጉዳተኞች የተለየ ትኩረት 

Eንዲያገኙ የሚያስችል ስርኣት ይዘረጋል፣ 

7. በትምህርት፣ ስልጠና፣ ቴክኒክ Eና ሞያ ዙሪያ 

ምርምር ያካሂዳል፣ ለሚመራመሩም ይደግፋል፣
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8. ናይ ስራሕ ልምምድ ኣፈፃፅማ መምርሒ 

የውፅE፣ ተግባራዊ ይገብር፣ 

9. ውፅIታውነት ፕሮግራም ስልጠና ንምርግጋፅ 

ቅድሚ ስልጠናን ድሕሪ ስልጠናን መፅናEቲ 

የካይድ፣ ንዘካይዱ የተሓባብር፣ 

10. ንስትራተጂ Iኮኖሚያዊ Eብየት Eዚ ክልል 

መሰረት ጌሩ ብርኪ ትምህርቲ፣ ስልጠና፣

ቴክኒክን ሞያን የውፅE፣  

11. ታሕተዋይን  ማEኸላይ ትምህርቲ፣ ስልጠናን 

ቴክኒክን ሞያን ፕሮግራማትን ዝውደብሉ ናይ 

ኣፈፃፅማ መምርሒ የውፅE፣ ይትግብር፣ 

12. ኣብ ውሸጢ Eዚ ክልል ንዝንቀሳቐሱ 

መሰልጠኒ ማEኸላት ኣፍልጦ ይህብ፣ በቲ 

ዝወፀ ደረጃ ሓልዮም ምኻዶም የረጋገፅ፣ ካብ 

ደረጃ ንታሕቲ ኮይኖም Eንትርከቡ ኣፍልጥU 

ይስርዝ፣ 

13. መፈተኒ ምዘና ብቕዓት ሞያ ንዝህብ ማEኸል 

መሰልጠኒ፣ ኮሌጅን ትካልን ኣፍልጦ ይህብ፣ 

 

14. ቴክኒክ፣ ሞያ፣ ትምህርትን ስልጠናን 

ዝምልከት ናይ ፖሊስ ሓሳባት የመንጩ፣

ናይቲ ክልል Iኮኖሚያዊ Eብየት መሰረት ጌሩ 

መማሓየሺ ሓሳብ የቕርብ፣ 

15. ኣብቲ ክልል ተመጣጣንን ፍትሓዊን ዝርገሐ 

ቴክኒክ፣ ሞያ፣ ትምህርትን ስልጠናን  ክህሉ 

ይገብር፣ 

16. ማEኸል መሰልጠኒ መሰጋገሪ ማEኸል 

ቴክኖሎጂ ኮይኑ ከገልግል ይመርሕ፣ 

17. ማEኸል መሰልጠኒ ብሽርክና ስልጠና ዝህበሉ 

ኣሰራርሓ የነፅር፣ ንኣፈፃፅምU ይድግፍ፣ 

ይከታተል፣ 

18. ጠለብ Eዳጋ መሰረት ዝገበረ ስሩEን ዘይስሩEን 

ሓፂር ስልጠና ስርዓተ ትምህርቲ የዳሉ፣ ኣብ 

ስራሕ ክውEል ይገብር፣ 

 

8. የስራ ልምምድ ኣፈፃፀም መመርያ ያወጣል፣ 

ተግባራዊ ያደርጋል፣ 

9. የስልጠናው ውጤታማነት ለማረጋገጥ የቅድመ 

ስልጠና Eና የድህረ ስልጠና ጥናት ያካሂዳል፣ 

ለሚያካሂዱም ያስተባብራል፣ 

10. የክልሉ Iኮኖሚ Eድገት ስትራተጂ መሰረት 

በማድረግ የትምህርት፣ ስልጠና፣ ቴክኒክ Eና 

ሞያ ደረጃ ያወጣል፣ 

11. ታችኛውና መካከለኛ የትምህርት፣ ስልጠና 

ቴክኒክ Eና ሞያ ፕሮግራም የሚደራጁበት 

የAፈፃፀም መመሪያ ያወጣል፣ ይተገብራል፣ 

12. በዚህ ክልል ውስጥ የሚንቀሳቀሱ ማሰልጠኛ 

ማEከላት Eውቅና ይሰጣል፣ በወጣው ደረጃ 

መስፈርት ጠብቀው መሄዳቸው ያረጋግጣል፣ 

ከወጣው ደረጃ መስፈርት በታች ሁነው ሲገኙ 

የሰጠው Eውቅና ይሰርዛል፣ 

13. የሞያ ብቃት ማረጋገጫ መመዘኛ ፈተና 

የሚሰጥ ማሰልጠኛ ማEከል፣ ኮሌጅ Eና 

ድርጅት Eውቅና ይሰጣል፣ 

14. ቴክኒክ፣ ሞያ፣ ትምህርት Eና ስልጠና  

የሚመለከት የፖሊስ ሃሳብ ያመነጫል፣ የክልሉ 

Iኮኖሚያዊ Eድገት መሰረት በማድረግ 

ማሻሻያ ሃሳብ ያቀርባል፣ 

15. በክልሉ ተመጣጣኝ Eና ፍትሃዊ ቴክኒክ፣ ሞያ፣ 

ትምህርት Eና ስልጠና ሽፋን Eንዲኖር 

ያደርጋል፣ 

16. ማሰልጠኛ ማEከል የቴክኖሎጂ መሸጋገሪያ 

ማEከል ሆኖ Eንዲያገለግል ይመራል፣ 

17. ማሰልጠኛ ማEከል በሽርክና ስልጠና 

የሚሰጥበት Aሰራር ያወጣል፣ ለAፈፃፀሙ 

ይደግፋል፣ ይከታተላል፣  

18. የገበያ ፍላጎት መሰረት ያደረገ መደበኛ Eና 

መደበኛ ያልሆነ ስልጠና ስርኣተ ትምህርት 

ያዘጋጃል፣ በስራ Eንዲውል ያደርጋል፣ 
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19. ንደቀቕትን ኣናEሽትን ንግዲ ዘፈራት 

ምህርቶም ብመጠንን ብፅርየትን ከEብዩ፣

ኣወሃህባ ግልጋሎት ከማሓይሹ፣ ዘኽEል 

ስልጠናን ምኽርን ይህብ፣ 

20. ሰራሕተኛታትን መምህራንን Eቲ ቢሮ ዓቕሚ 

ዘEብይሉ ጠለብ Eደጋ መሰረት ዝገብረ 

ትምህርትን ስልጠናን ዝረኽብሉ ኩነታት 

የማዓራሪን ይትግብርን፣ 

21. ማEኸል መሰልጠኒ ንቕድሚት ወፃIU ባEሉ 

ክኽEል Eቶት መEበዪ መተግበሪ ኣንፈት 

ይሕንፅፅ፣ 

22. ማEኸል መሰልጠኒ ካብ ዝተፈላለየ ፍልፍል 

ዝረኸቦ Eቶት ክEክብን ኣታዊU ባEሉ 

ክጥቀምን ዘኽEል መምርሒ የዳሉ፣ ቢሮ 

ትልምን ፋይናንስን ምስ ኣፅደቆ የተግብር፣ 

 

23. ምዘና ሞያ ብቕዓት ዝፍተኑ ተፈተንቲ ብሕድ 

ሕድ ዓይነት ሞያን ደረጃን ዝኸፍልዎ ክፍሊት 

ይውሰን፣ ብመሰረት ሕጊ ፋይናንስ Eዚ ክልል 

ኣብ ስራሕ የውEል፡፡  

 

21. ቢሮ መናEሰይ፣ ስፖርትን ማሕበራዊ  

     ጉዳይን 
 

1. መንEሰይን ኣብ ኣፀጋሚ ኩነታት ዝርከብ 

ክፋል ሕብረተሰብን ፈጠርቲ ስራሕ ክኾኑ 

የለዓEል፣ ይውድብ፣ ኣብ ዝደለይዎ ዘርፊ 

ስራሕ ክዋፈሩ ዘኽEል ስልጠና፣ ልቓሕን፣ 

መስርሒ ቦታን ካልE ድጋፍን ክረኽቡ 

የተሓባብር፣ 

2. ኣብ ስራሕ ምስተዋፈሩ በብEዋኑ ዝገጥሞም 

ዝተፈላለየ ፀገም መፍትሒ ሓሳባት የቕርብ፣ 

የተሓባብር፣ 

3. ካብ መንግስትን ገበርቲ ሰናይን ዝርከብ 

ገንዘብን ንዋትን ኣብ ጭቡጥ ፀገም ተገልገልቲ 

ክውEል ይገብርን ኣጠቓቕማU ይቆፃፀርን፣ 

19. ለጥቃቅን Eና Aነስተኛ የንግድ ዘርፎች 

ምርታቸው በመጠን Eና በጥራት  

Eንድያሳደጉ፣ የሚሰጡት Aገልግሎት 

Eንዲያሻሽሉ፣ ስልጠና Eና ምክር ይሰጣል፣ 

20. የቢሮው መምህራን Eና ሰራተኞች Aቅም 

የሚገነቡበት  የገበያ ፍላጎት  መሰረት  ያደረገ  

ትምህርት Eና ስልጠና Eንዲያገኙ ያመቻቻል፣ 

 

21. ማሰልጠኛ ማEከል ወደፊት ወጪው ራሱ 

Eንዲችል የገቢ ማሳደግያ  የAፈፃፀም Aቅጣጫ 

ይነድፋል፣ 

22. ማሰልጠኛ ማEከል ከተለያየ የገቢ ምንጭ 

ያገኘውን ገቢ Eንዲሰበስብ Eና ራሱ 

ለመጠቀም የሚያስችል መመሪያ ያዘጋጃል፣ 

በፕላንና ፋይናንስ ቢሮ ሲፀድቅለት ተግባራዊ  

ያደርጋል፣ 

23. የሞያ ብቃት ምዘና የሚፈተኑ ተፈታኞች 

በEያንዳንዱ ሞያ Eና ደረጃ የሚከፍሉት ክፍያ 

ይወሰናል፣ በፋይናንስ ሕግ መሰረት ስራ ላይ 

ያውላል፡፡  

 
 

21. ወጣቶች፣ስፖርት Eና ማህበራዊ ጉዳይ  

        ቢሮ 

1. ወጣት Eና በAስቸጋሪ ሁኔታ የሚገኝ 

የህብረተሰብ ክፍል ስራ ፈጣሪ Eንዲሆን 

ይቀሰቅሳል፣ ያደራጃል፣ በፈለጉት የስራ ዘርፍ 

ለማሳማራት የሚያስችል ስልጠና፣ ብድር፣ 

መስሪያ ቦታ Eና ሌላ ድጋፍ Eንድያገኙ 

ያስተባብራል፣ 

2. በስራ ከተሰማሩ በኋላ ለሚገጥማቸው የተለያየ 

ችግር መፍትሄ ሓሳብ ያቀርባል፣ ያስተባብራል፣

 

3. ከመንግስት Eና መንግስታዊ ያልሆነ ድርጅት 

የሚገኘው ገንዘብ Eና ንብረት ለተገልጋዮች 

ችግር መፍቻ Eንዲውል Eና በAግባቡ ጥቅም 

ላይ Eንዲውል ያግዛል፣ ይቆጣጠራል፣ 

  ገፅ 35 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ኣዋጅ ቑ 168 3 ሕዳር /2002 ገፅ 35 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ Aዋጅ ቁ 168 ህዳር 3/2002

 35
www.chilot.me



4. ሃገራዊ ፖሊሲን ነዚ ፖሊሲ ንምትግባር 

ዝተሓንፀፀ ደንብን መምርሕን ውፅIታዊ 

ብዝኾነ መንገዲ ይትግበር፣ 

5. ጥUይ ዜጋን ሓላፍነት ዝስመOን መንEሰይ 

ሓይሊ ንምፍራይ ዘኽEል ሜላ ይሕንፅፅን 

የተግብርን፣ 

6. ብደረጃ ሃገርን ክልልን ዝወፀ ፖሊስን 

መምርሕን መናEሰይ ካብ ክልል ክሳብ ጣብያ 

ኣብዝርከቡ መንግስታውን ዘይመንግስታውን 

ትካላት ተግባራዊ ክኾኑ ኣድላይ ደገፍን 

ክትትልን ይገብር፣ 

7. መንEሰይ Eዚ ክልል መትከላት ሕገ 

መንግስቲ መሰረት ብምግባር ኣብ ፖለቲካዊ፣ 

ቁጠባዊ፣ ማሕበራውን ባህላውን ልምዓት ንጡፍ 

ተራ ክፃወትን ንህንፀት ዲሞክራሲን ሰናይ 

ምምሕዳርን ዝግበO Eጃም ከወፍይ የለዓEል፣ 

ይውድብን ሙያዊ ድጋፍ ይህብን፣ 

8. ፖሊሲ፣ ስትራተጅን መደባትን መንEሰይ፣

የዳሉ ምስፀደቐሉ ይፍፅም፣ 

9. መንEሰይ ምስ ባህሊ ሃገሩን ብሄረሰቡን ክላለን 

ክርዳE ዘኽEል Aሰራርሓ ይሕንፅፅ፣ ናይ ክልሉ 

ባህሊ ከጎልብት የለዓEልን፣ ናይቲ መንEሰይ 

ኩለመዳያዊ ሰብEና ንምህናፅ ዝሕግዙ 

ተግባራት ይፍፅም፣ 

10. መንEሰይ መሰረት ዝገበረ መፅናEትን 

ምርምርን የካይድ፣ዝተረኸበ ውፅIት 

መፅናEቲ ናብ ኩሎም መዳርግቲ ኣካላት 

የከፋፍል፣ 

11. ህልው ቁጠባዊ ፀገም  ስፖርት ክፈትሕ 

ዝኽEልን ስፖርታዊ ምንቅስቓስ ንምጉልባት 

ዝሕግዝ ናይ ስፖርት ልምዓት ፈንድ የጣይሽ፣ 

ዝርዝሩ ቀፂሉ ብዝወፅE ደንቢ ይውሰን፣ 

12. መንEሰይ ማEኸል ጌሮም ብዝተፈላለዩ 

ትካላት ዝፍፀሙ  ተግባራት   ይከታተል፣ 

የተሓባብር  ይግምግም፣ መስተኻኸሊ ስጉምቲ 

4. በAገር ደረጃ የወጣ ፖሊሲ Eና ፖሊሲውን 

ለማስፈፀም የወጣ ደንብ Eና መመሪያ 

ውጤታማ በሆነ መንገድ ይተገብራል፣ 

5. ጤናማ Eና ሃላፊነት የሚሰማው ወጣት ሃይል 

ለማፍራት የሚያስችል Aሰራር ይነድፋል፣ 

ይተገብራል፣ 

6. በሃገር Eና በክልል ደረጃ የወጣ የወጣቶች 

ጉዳይ ፖሊሲ Eና መመሪያ ከክልል Eስከ 

ቀበሌ  በሚገኙ  መንግስታዊ   Eና   መንግስታዊ  

ያልሆኑ ድርጅቶች ተግባራዊ Eንዲሆን Aስፈላጊ  

ድጋፍ Eና ክትትል ያደርጋል፣ 

7. የክልሉ ወጣት የህገ-መንግስቱ መርህ መሰረት 

በማድረግ በፖለቲካ፣ በIኮኖሚ፣ በማህበራዊ 

Eና ባህላዊ ልማት ተገቢ ሚና Eንዲጫወት Eና 

ለዲሞክራሲ Eና መልካም Aስተዳደር ግንባታ 

ተገቢ ድርሻውን Eንዲወጣ ያነሳሳል፣ 

ያደራጃል፣ የሞያ ድጋፍ ይሰጣል፡፡  

8. የወጣቶች ፖሊሲ፣ ስትራተጂ Eና Eቅድ 

ያዘጋጃል ሲፀድቅለትም ይተገብራል፣ 

9. ወጣቱ የAገሩ Eና የብሄረሰቡ ባህል 

Eንዲያውቅ Eና Eንዲረዳ የሚያስችል Aሰራር 

ይነድፋል፣ የክልሉ ባህል Eንዲጎለብት 

ያነሳሳል፣ የወጣቱ ሁለንተናዊ ስብEና 

ለመገንባት የሚያግዙ ስራዎች ይሰራል፣ 

10. ወጣቱን መሰረት ያደረገ ጥናት Eና ምርምር 

ያካሂዳል፣ የተገኘው ውጤት ለሁሉም ባለድርሻ 

Aካላት ያከፋፍላል፣ 

 

11. የስፖርት ተጨባጭ Iኮኖሚያዊ ችግር 

ሊፈታ የሚችል የስፖርት ልማት ፈንድ 

ያቋቁማል፣ ዝርዝሩ ቀጥሎ በሚወጣው ደንብ 

ይወሰናል፣ 

12. ወጣቱን መሰረት Aድርገው በተለያዩ 

ድርጅቶች የሚሰሩ ስራዎች ይከታተላል፣ 

ያስተባብራል   Eየገመገመ ማስተካካያ Eርምጃ 
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ይወስድ፣  ዝርዝሩ ብመምርሒ ይውሰን፣ 

 

13. ኩለን መንግስታዊ ኣብያተ Eዮን ጉዳይ 

መንEሰይ ፍሉይ ትኹረት ንክህብOን ኣብ 

ትልመን   ክEትውOን ዘኽEል ኣሰራርሓ 

ይዝርግሕ፣ 

14. ብርኪ መዘውተሪ ስፍራ ስፖርትን ማEኸላት 

መናEሰይን Eዚ ክልል የውፅE፣ 

15. ብብርኪ ወረዳን ክልልን ዝርከብ መዘውተሪ 

ስፍራ ስፖርትን ማEኸላት መናEሰይን

የመሓድር፣ 

16. ስፖርት ህዝባዊ መሰረት ክሕዝን ክምEብልን 

ዝሕግዙ ናይ ስፖርት መዘውተሪ ስፍራታት 

ሕብረተሰብ ኣብዝነበረሉ፣ ዝማሃረሉን 

ዝሰርሓሉን ክህነፁ የተሓባብር፣ 

17. ኣብዚ ክልል ንዝጣየሹ ናይ ስፖርት 

ማሕበራት ፍቓድ ይህብ፣ ይቆፃፀር፣ ይድግፍ፣ 

የተሓባብር፣ ውልቀ Iንቨስተራት ኣብ ስፖርት 

ኣትዮም ዝሰርሕሉ ኩነታት የመቻቹ፣ 

 

18. ፕሮግም ስፖርት ኣዳልዩ ሕብረተሰብ የሳትፍ፣ 

ክልላዊ ውድድራት ስፖርት የዳሉ፣ 

ንዘዳልዉ’ውን ፍቓድ ይህብ፣ 

19. ስፖርታዊ ብቕዓት ሕብረተሰብ ከጎልብት 

ዝኽEል ግልጋሎት ስልጠና ይህብ፣ ንዝህቡ 

ኣካላት’ውን ይድግፍ፣ ይመርሕ፣ 

20. ናይቲ ክልል ባህላዊ ስፖርት ክፅናE፣ 

ክመሓየሽን ክዓብን ዘኽEል ስራሕ ይሰርሕ፣ 

 

21. ናይዚ ክልል ስፖርት ቤት ምኽሪ የጣይሽ፣ 

ዝርዝሩ ብደንቢ ይውሰን፣ 

22. ኣብ ድሌት ዝተደረኸ ናይ ማሕበረሰብ 

ውዳበታት የጣይሽን የጣናኽርን፣ 

23. ውዳበ ጥምረት ማሕበረሰብ  ይምዝግብ፣ 

ሕጋዊ ሰብነት ይህብ፣ ይከታተል፣ ኣድላይ 

ይወስዳል፣ ዝርዝሩ በሚወጣው መመሪያ 

ይወሰናል፣ 

13. ሁሉም የመንግስት መስሪያቤቶች የወጣት 

ጉዳይ የተለየ ትኩረት Eንዲሰጡት Eና  

በሚያወጡት  Eቅድ Eንዲያካትቱት 

የሚያስችል Aሰራር ይዘረጋል፣ 

14. የክልሉ ስፖርት ማዘውተርያ ስፍራና 

የወጣቶች ማEከል ደረጃ ያወጣል፣ 

15. በክልል Eና በወረዳ ደረጃ የሚገኝ የስፖርት 

ማዘውተሪያ ስፍራና የወጣቶች ማEከላት 

ያስተዳድራል፣ 

16. ስፖርት ህዝባዊ መሰረት Eንዲይዝ Eና 

Eንዲያድግ ህብረተሰቡ በሚኖርበት፣ 

በሚማርበት Eና በሚሰራበት የስፖርት 

ማዘውተሪያ ስፍራ Eንዲገነባ ያስተባብራል፣ 

17. በክልሉ ለሚቋቋሙት የስፖርት ማህበራት 

ፍቃድ ይሰጣል፣ ይቆጣጠራል፣ ይደግፋል፣ 

ያስተባብራል፣ Iንቨስተሮች በስፖርት ዘርፍ 

ገብተው Iንቨስት Eንዲያደርጉ ሁኔታውን 

ያመቻቻል፣ 

18. የስፖርት ፕሮግራም Aዘጋጅቶ ህብረተሰቡ 

ያሳትፋል፣ በክልል ደረጃ የስፖርት ውድድር 

ያዘጋጃል፣ ለሚያዘጋጅም ፍቃድ ይሰጣል፣ 

19. የህብረተሰብ ስፖርታዊ ብቃት ሊያጠናክር 

የሚያስችል ስልጠና ይሰጣል፣ ለሚሰጥ Aካል 

ይመራል፣ ይደግፋል፣ 

20. የክልሉ ባህላዊ ስፖርት Eንዲጠና፣ 

Eንዲሻሻልና Eንዲያድግ የሚያስችል ስራ 

ይሰራል፣ 

21. የክልሉ ስፖርት ምክር ቤት ያቋቁማል፣ 

ዝርዝሩ በደንቡ ይወሰናል፣ 

22. በፍላጎት ላይ የተመሰረተ የማህበረሰብ 

ድርጅቶችን ያቋቁማል፣ ያጠናክራል፣ 

23. የህብረተሰብ ጥምረት ድርጅት ይመዘግባል፣ 

ሕጋዊ ሰውነት ይሰጣል፣ Aስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ 
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ኮይኑ Eንትርከብ ይስርዝ፣ 

24. ኣብ መናEሰይ፣ ስፖርትን ማሕበራዊ 

ድሕንነትን ዝተዋፈራ ዘይመንግስታዊ ትካላት 

ይከታተል፣ ዘቕርብO ፕሮጀክት መርሚሩ 

የፅድቕ፣ ስምምEነት ይፈራረም፣ 

25. ብውዳበ ጥምረት ማሕበረሰብ ዝውሃብ 

ግልጋሎት ብርኪ የውፅE፣ 

26. ኣብ ኣፀጋሚ ኩነታት ዝርከብ  ክፋል 

ሕብረተሰብ Eግሪ ንምትካል ካብ መንግስቲ፣ 

ዘይመንግስታዊ  ትካላትን  ሕብረተሰብን

ሓገዝ  የተኣኻኽብ፣ ዝተኣከበ  ሓገዝ  ዝርዝር 

ኣጠቓቕማ  መምርሒ  የዳልው፣ ብቢሮ 

ትልምን ፋይናንስን ምስ ፀደቀሉ የተግብር፣ 

27. ብዛEባ ቤተሰብ፣ ህፃናት፣ ኣካል ጉድኣትን 

ኣረጋውያንን Iትዮጵያ ዝተቐበለቶም 

ዓለምለኸ ውEላት፣ ከምU’ውን ነዚOም 

ኣመልኪቱ ዝወፀ ፖሊሲ፣ ስትራተጂ፣ ኣዋጅን 

መርሃ ግብርን ምስ ዝምልከቶ ኣካል 

ብምትሕብባር የፋልጥ፣ ንተግባራዊነቶም 

ይከታተል፣ 

28. ምስዝምልከቶ ኣካል ብምትሕብባር ኣብቲ 

ክልል መሰል ህፃናት ንክረጋገፅ ይገብር፣ 

ኣድለይቲ ሕግታትን መምርሒታትን ንክወፅE 

ይገብር፣ ኣፈፃፅምOም ይከታተል፣ 

29. ኣግባብ ምስ ዘለዎ ኣካል ብምትሕብባር ኣብ 

ክልልና ኣብ ኣፀጋሚ ኩነታት ዝርከቡ 

ሕብረተሰባዊ ክፋል ንምሕጋዝን Eግሪ 

ንምትካልን ዘኽEል መደባት ይህንፅፅ፣

ተግባራዊ ይገብር፣ 

30. ኣግባብ ምስ ዘለዎ ኣካል ብምትሕብባር ኣብ 

ኣፀጋሚ ኩነታት ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ 

መራሕቲ ስድራ፣ ነብስን ሸይጠን ዝሓድራ ደቂ 

ኣንስትዮ ኣብ ልመና ንዝተዋፈሩን ማሕበራዊን 

Iኮኖሚያዊን  ዓቕሞም  ንምEባይ  ዝተፈላለዩ 

ፕሮግራማት   ይዝርግሕ፣   ባይታ   የመቻቹ 

ይሰርዛል፣ 

24. በወጣት፣ ስፖርት Eና ማህበራዊ ድህንነት 

የተሰማሩ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች 

ይከታተላል፣ ያቀረቡት ፕሮጀክት መርምሮ  

ያፀድቃል፣ ስምምነት ይፈራረማል፣ 

25. የማህበረሰብ ጥምረት ድርጅት የሚሰጡት 
Aገልግሎት ደረጃ ያወጣል፣ 

26. በAስቸጋሪ ሁኔታ የሚገኙ የህብረተሰብ 

ክፍሎች ለማቋቋም ከመንግስት፣ መንግስታዊ 

ያልሆኑ ድርጅቶችንና ከህብረተሰብ Eርዳታ 

ያሰባስባል፣  የተሰበሰበው Eርዳታ  Aጠቃቀም 

መመሪያ ያዘጋጃል፣ በፕላንና ፋይናንስ ቢሮ 

ሲፀድቅ ተግባራዊ ያደርጋል፣ 

27. ስለቤተሰብ፣ ህፃናት፣ Aካል ጉዳተኞች 

Aረጋውያን Iትዮጵያ የተቀበላቻቸው Aለም 

Aቀፍ ስምምነቶች Eንዲሁም Eነዚህን 

Aስመልክቶ የወጣ ፖሊሲ፣ ስትራቴጂ Aዋጅ 

Eና መርሃግብር ከሚመለከታቸው Aካሎች ጋር 

በመተባበር Eንዲታወቁ ያደርጋል፣ ለተግባራ 

ውነታቸውም ይከታተላል፣ 

 
28. ከሚመለከተው ኣካል በመተባበር በክልሉ 

የህፃናት መብት Eንዲረጋገጥ ያደርጋል፣ 

Aስፈላጊ ህጎች Eና መመሪያዎች Eንዲወጡ 

ያደርጋል፣ ኣፈፃፀማቸው ይከታተላል፣ 

29. Aግባብ ካለው ኣካል ጋር በመተባበር 

በክልላችን በAስቸጋሪ ሁኔታ የሚገኝ 

የህብረተሰብ ክፍል ለማገዝና ለማቋቋም 

የሚያስችሉ ፕሮግራሞች ያዘጋጃል፣ ተግባራዊ 

Eንዲሆኑም ያደርጋል፣ 

30. Aገባብ ካለው Aካል በመተባበር በAስቸጋሪ 

ሁኔታ የሚገኙ የቤተሰብ Aስተዳዳሪ፣ ሴቶች፣ 

ሴተኛ ኣዳሪዎችና በልመና ለተሰማሩ፣ 

የማህበራዊና Iኮኖሚያዊ Aቅማቸው  

ለማሳደግ  የተለያዩ  ፕሮግራሞች   ይዘረጋል፣  

ሁኔታን ያመቻቻል፣ ያስተባብራል፣ ይከታተላል

 ገፅ 38 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ኣዋጅ ቑ 168 3 ሕዳር /2002 ገፅ 38 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ Aዋጅ ቁ 168 ህዳር 3/2002
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የተሓባብር፣ ይከታተል፣  

31. ኣግባብ ምስ ዘለዎ ኣካል ብምትሕብባር 

ንዝተፈላለዩ  ማሕበራዊ  ጠንቅታት ዝተቓልA 

መንEሰይ ኣድላይ ስነ-ልቦናዊ ምኽሪ፣  ናይ 

ሞያ ስልጠናታት፣መትከሊ Eግሪን ክረኽቡ 

የመቻቹ፣የተሓባብር፣ይከታተል፣ 

32. ኣብ ልEሊ ህፃናት ዝበፅሑ ዝተፈላለዩ ዓይነት 

ጥቕዓታት ንምክልኻል ዝምልከቶም ኣካላት 

ብምትሕብባር ኣስተምህሮ ይህብ፣ ገበነኛታት 

ግቡE ፍርዲ  ንክረኽቡ  ምስ  ዝምልከቶ 

ኣካላት  ብምዃን ይሰርሕ፣ ጥቕዓት ዝበፅሖም 

ህፃናት ናይ ስነ ልቦናዊ  ምኽሪ  ብምሃብ  ናብ 

ስሩE ህይወቶም ዝምለስሉ ኩነታት የመቻቹ፣ 

 

33. ኣግባብ ምስ ዘለዎ ኣካል ብምትሕብባር ኣብ 

ክልልና ዝስርሑ ህንፃታት፣ መንገዲታት፣

መዘናግI ቦታታት፣ ኣደባባያት፣ ንኣካል 

ጉድኣት ምንቅስቓስ ዘይግደቡን ምችዋትን 

ንክኾኑ የተሓባብር፣ ይከታተል፣   

34. ኣግባብ ምስ ዘለዎ ኣካል ብምትሕብባር ናይ 

ከተማታት Eብየት ፕላን Eንትዳለዉ 

ንኣረጋውያንን፣ ኣካል ጉድኣትን ህፃናትን 

መዘናግI ቦታታት ዝሓዘን ምችውነት ዘለዎን 

ንክኸውን ይሰርሕ፣ ተግባራዊነቱ ይከታተል፣  

35. ኣስራሕትን ሰራሕተኛታትን ብዝምልከት 

ዝወፁ ሕግታት፣ ደንብታትን መምርሒታትን 

ብዝግባE ኣብ ስራሕ ምውዓሎም ይቆፃፀር፣ 

36. መሰረታዊ ኩነታት ስራሕ፣ ሞያ ጥEናን 

ድሕንነትን ኣስራሕትን ሰራሕተኛታትን 

ንምሕላው ዘኽEሉ ሜላ ኣሰራርሓታትን 

የውፅE፣ ይድግፍ፣ ይቆፃፀር፣ ይውስን፣ 

37. ኣብ ክልልና ዝርከቡ ኣስራሕትን 

ሰራሕተኛታትን ብማሕበር ክውደቡ፣ ሓበራዊ 

ስምምEነት ክፅድቑ ቴክኒካዊ ድጋፍ  ይገብር፣ 

ሕጋዊ ኣፍልጦ ይህብ፣ 

 

31. Aገባብ ካለው Aካል ጋር በመተባበር በተለያዩ፣ 

ማህበራዊ ችግሮች  የተጋለጠ  ወጣት Aስፈላጊ  

የስነ ልቦና ምክር፣ የሙያ ስልጠና Eና 

ማቋቋምያ Eንዲያገኙ ያመቻቻል፣ 

ያስተባብራል፣ ይከታተላል 

32. በህፃናት ላይ የሚደርሱ የተለያዩ ዓይነት 

ጥቃቶች ለመከላከል የሚመለከታቸው Aካላት 

በማስተባበር ትምህርት  ይሰጣል፣  ወንጀለኞች  

ተገቢ  ፍርድ   Eንዲያገኙ ከሚመለከታቸው 

Aካላት ጋር በመሆን ይሰራል፣ ጥቃት 

የደረሳባቸው ህፃናት የስነ- ልቦና   ምክር  

በመሰጠት  ወደ  መደበኛ   ህይወታቸው  

የሚመለሱበት ሁኔታ ያመቻቻል፣ 

33. Aግባብ ካለው Aካል ጋር በመተባበር 

በክልላችን የሚሰሩ ህንፃዎች መንገዶች 

መዝናኛ ቦታዎች Aደባባዮች ለAካል 

ጉዳተኞች Eንቅስቃሴ የማይገደብና ምችውነት 

ያላቸው Eንዲሆኑ ያስተባብራል፣ ይከታተላል፣  

34. ኣግባብ ካለው Aካል ጋር በመተባበር 

የከተሞች የEድገት ፕላን ሲዘጋጅ ለAረጋውያን 

ለAካል ጉዳተኞችና ለህፃናት መዝናኛ ቦታዎች 

የያዘ ምችውነት ያለው Eንዲሆን ይሰራል 

ተግባራውነቱ ይከታተላል፣ 

35. Aሰሪና ሰራተኞች በሚመለከት የወጡ ህጎች 

ደንቦችና መመሪያዎች ስራ ላይ መዋላቸው 

ይቆጣጠራል፣  

36. የስራ መሰረታዊ ሁኔታ፣ የሙያ ጤንነትና 

ደህንነት Aሰሪና ሰራተኞችን ለመጠበቅ የሚያስ 

ችለው የAሰራር ዘዴዎች ያወጣል ይደግፋል፣ 

ይቆጣጠራል፣ ይወስናል፣ 

37. በክልላችን የሚገኙ Aሰሪና ሰራተኞች 

በማህበር Eንዲደራጁ፣ የጋራ ስምምነት 

Eንዲፀድቁ፣  ቴክኒካዊ  ድጋፍ  ያደርጋል  

ሕጋዊ   Eውቅና ይሰጣል፣ 
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38. ኣብ ክልልና ዝርከቡ ዝምልከቶም ኣካላት 

ብምትሕብባር ኣብ መንግስታውን 

ዘይመንግስታውን  ትካላት ኣብ ስራሕ 

ዝተዋፈረን ዘይተዋፈረን ሓይሊ ሰብ፣ 

ኣመዳድባ ስራሕን  ሞያን፣ ክፍቲ ስራሕ ቦታ 

ብዝምልከት  ፅንዓት  የካይድ፣  ይምዝግብ፣ 

ሞያዊ  ምኽሪ   ይህብ፣  ስራሕን   ሰራሕተኛን 

የራኽብ፣ 

39. ኣብ ሞንጎ ኣስራሕትን ሰራሕተኛታትን 

መዳርግቲ ኣካላትን ሰላማዊ ዝምድና ብምጥን 

ኻር Iንዱስትሪያዊ ሰላም ክዓስልን ትካላዊ 

ምህርቲ ክዓቢ  ትምህርቲ ይህብ፣ ምችው 

ኩነታት ይፈጥር፣ 

40. ኣብ ሞንጎ ኣስራሕትን ሰራሕተኛታትን 

ክርክር ስራሕ መሰረት ገይሮም ንዝቐርቡ 

ጥርዓናት የስማምE ንዘይተስማሙU ድማ 

ስሉጥ ፍታሕ ክረኽቡ ይገብር፣ 

41. ኣብ ክልልና ኣብ ስራሕ ተዋፎሪም ዝሰርሑ 

ወፃEተኛታት ስራሕ ፍቓድ ምህላዎምን 

ምሕዳሶምን ይቆፃፀር፣ 

42. ናይ ውልቀ ሰራሕን ሰራሕተኛን መራኽብቲ 

ኤጀንሲታት ብክልል ብርኪ ናይ ስራሕ ፍቓድ 

ይህብ፣ ይከታተል፣ ይሕድስን፣ 

43. Eዋናዊ መረዳEታ Eዳጋ ስራሕ Eዚ ክልል፣ 

ሞያ ጥEናን ድሕንነትን መስራሕትን 

ሰራሕተኛን፣ ዝተፈላለዩ ናይ ስራሕ Eድላት 

ብምEካብን ብምትንታንን ንመንግስቲ፣ 

ንፖሊሲ  መውፃEቲ፣ ንስልጠና ውሃብትን 

ኣካላት ሓበሬታ ይዝርግሕ፡፡ 

44. ንስፖርት፣ ንህፃናት፣ ኣረጋውያንን ኣካለ 

ጉድኣትን ዝኸውን ሃፍቲ / ሪሶርስ / የተኣኻብ 

የንቐሳቅስ ዝርዝሩ ብደንቢ ይውስን 

 

 
 
 

38. በክልላችን የሚገኙ የሚመለከታቸው Aካላት 

በማስተባበር በመንግስታዊና መንግስታዊ 

ያልሆኑ ድርጅቶች በስራ የተሰማራና 

ያልተሰማራ የሰው ሃይል፣ የስራ Aመዳደብና 

ሙያ፣  ክፍት የስራ ቦታ በሚመለከት ጥናት 

ያካሄዳል፣ ይመዘግባል፣ የሙያ ምክር ይሰጣል፣ 

ስራና  ሰራተኛ ያገናኛል፣ 

 

39. በAሰሪዎች፣ ሰራተኞችና በባለ ድርሻ Aካላት 

መካከል ሰላማዊ ዝምድና በማጠናከር 

Iንዲስትሪያላዊ ሰላም Eንዲሰፍን ድርጅታዊ 

ምርት Eንዲያድግ ትምህርት ይሰጣል ምችው 

ሁኔታ ይፈጥራል፣ 

40. በAሰሪዎችና ሰራተኞች መካከል የስራ ክርክር 

መሰረት Aድርገው የሚቀርቡ Aቤቱታዎች 

ያስማማል ያልተስማሙ ደግሞ ፈጣን መፍትሄ 

Eንዲያገኙ ያደርጋል፣ 

41. በክልላችን በስራ ተሰማርተው የሚሰሩ የውጭ 

ሰዎች የስራ ፈቃድ ያላቸው መሆኑን Eና 

የታደሰ መሆኑን ይቆጣጠራል፣ 

42. የግል ስራና ሰራተኛ Aገናኝ ኤርጀንሲዎች 

በክልል ደረጃ የስራ ፈቃድ ይሰጣል፣ 

ይከታተላል፣ ያድሳል፣ 

43. የዚህ ክልል ወቅታዊ የስራ ገበያ ማስረጃ፣ 

የAሰሪዎችና ሰራተኞች ሞያ ጤናና ድህንነት፣ 

የተለያዩ የስራ Eድሎች በመሰብሰብና 

በመተንተን ለመንግስት፣ ለፖሊሲ Aውጪዎች  

ስልጣና ለሚሰጡ ለሚመለከታቸው መረጃ  

ፈላጎዎች ይሰጣል ይዘረጋል፡፡ 

44. ለስፖርት፣ ለህፃናት፣ ለAረጋውያንና ኣካል 

ጉዳተኞች የሚሆን ሃብት / ሪሶርስ / 

ያሰባስባል፣ ያንቀሳቅሳል፣ ዝርዝሩ በደንብ 

ይወስናል 
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22. ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን

1. ኣብ ስትራተጅን ፖሊሲን መንግስትን ካልOት

ኣገደስቲ ሃገራውን ክልላውን ዛEባታትን

ምርድዳE ብምፍጣር ሓበራዊ ለውጢ

ኣተሓሳስባ ክህልው ይገብር፣ 

2. ምስሊ Eዚ ክልልን ሃገርናን ብኣወንታ 

ንምህናፅ ዝሕግዙ ስራሕቲ ርክብ ህዝቢ 

ይሰርሕ፣ 

3. ህዝቢ ኣብ ፖሊሲን ስትራተጂ መንግስቲ፣ ኣብ

ኣፈፃፅማ መደባት ግንዛበ ንኽጭብጥ፣ ግልፅነት 

ንኽህልዎን ተሳትፍU ከEብን ዝተፈላለዩ 

መድረኻት ዘተ የዳሉ፣ የተሓባብር   

 

4. ኣቐባሊ ቓልን ቀንዲ ፍልፍል ሓበሬታን 

መንግስቲ ብምዃን ይሰርሕ፣  ልUኽን

Eምነትን መንግስቲ ብዝተፈላለዩ ኣገባባት 

ንህዝቢ ይገልፅ፣ 

5. ዓቕሚ ሰራሕተኛታት ርክብ ህዝቢ ኣብያተ 

Eዮ መንግስትን ጋዜጠኛታትን ይሃንፅ፣ ኣንፈት 

Eዋናውን ኣገደስትን ዛEባታት መንግስትን

ህዝብን ይንፅር፣ ንተግባራውነቱ ይድግፍን 

ይከታተልን  

6. ንEብየትን ቡዙሕነትን ሚድያ የተባብE፣ 

ንቐንድን ኣገደስትን ሃገራውን ክልላውን 

ፍፃመታትን ከነታትን ጉቡE ሽፋን ሚድያ 

ንክወሃቦም ይገብር፣  

7. ውፅIት ስራሕቲ ሚዲያ ይከታተል፣ Eዋናዊ 

ሪIቶ ህዝቢ ይEክብ፣ ውፅIቱ ኣሰናዲUን 

ተንቲኑን ናብ ዝምልከቶ ኣካል ይዝርግሕ፣ 

ምላሽ ክወሃበሉ ይሰርሕ፣ 

8. ላEለዎት ሰበ ስልጣን መንግስቲ ንሕብረተሰብ

ብኣካል ረኺቦም ከዘራርቡን ብህዝቢ ዝስርሑ 

ዘለው ስራሕቲ ልምዓት ብUደት ኣቢሎም 

ክግንዘቡን ኩነታት የመቻቹ 

 

22. የመንግስትና የህዝብ ግንኙነት ቢሮ 

1. በመንግስት ስትራተጂና ፖሊሲ Aስፈላጊ 

በሆኑ የሃገርና የክልል Aጀንዳዎች መግባባት 

በመፍጠር የጋራ የAስተሳሰብ ለውጥ Eንዲኖር 

ያደርጋል፣ 

2. የዚሁ ክልልና የሃገር መልካም ምስል 

ለመገንባት የሚያግዙ የህዝብ ግንኙነት 

ስራዎች ይሰራል፣  

3. ህዝብ በመንግስት ፖሊሲዎችና ስትራተጂዎች 

በEቅድ Aፈፃፀም ግንዛቤ ለማስጨበጥና 

ግልፅነት Eንዲኖረው ተሳትፎውን Eንዲዳብር 

የተለያዩ የውይይት መድረኮች ያዘጋጃል 

ያስተባብራል፣ 

4. የመንግስት ቃል Aቀባይና ዋነኛ የመንግስት  

Iንፎርሜሽን ምንጭ በመሆን ይሰራል፣ 

የመንግስት ተልEኮና Eምነት በልዩ ልዩ 

መንገድ ለህዝብ ይገልፃል፣ 

5. የመንግስት መስሪያቤት የህዝብ ግንኙነት 

ሰራተኞችና ጋዜጠኞች Aቅም ይገነባል፣ 

ወቅታዊና Aስፈላጊ የሆኑ የህዝብና የመንግስት 

Aቅጣጫዎች ይለያል፣ ተግባራዊነታቸው 

ይደግፋል፣ ይከታተላል፡፡  

6. ለሚደያ Eድገትና ብዙህነት ያበረታታል ለዋና 

ዋና Eና Aስፈላጊ ለሆኑ ሃገራዊና ክልላዊ 

ክንውኖችና ሁኔታዎች በቂ የሆነ የሚድያ 

ሽፋን Eንዲሰጣቸው ያደርጋል፣   

7. የሚድያ ስራ ውጤት ይከታተላል፣ ወቅታዊ 

የህዝብ Aስተያየት ይሰበስባል፣ ውጤቱም 

Aደራጅቶና ተንትኖ ለሚመለከተው Aካል 

ያሰራጫል፣ ምላሽ Eንዲሰጥበት ያደርጋል፣ 

8. የመንግስት የበላይ ባለ ስልጣናት ህብረተሰቡን 

ብAካል ኣግኝተው Eንዲያነጋግሩና በህዝብ 

የሚሰሩ የልማት ስራዎች በመጐብኘት 

Aፈፃፀሙን Eንዲገነዘቡ ሁኔታዎችን 

ያመቻቻል 
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9. ኣብ ዝተመረፁ ቁልፊ ርEሰ ጉዳያት

ዝተፈላለየ ናይ ሕትመትን Oዲዮ ቪድዮ 

ምህርቲ የፍሪ፣ ክፍኖ፣ ክዝርጋሕ ይገብር 

ብኻልOት ኣካላት መንግስቲ ተመሳሳሊ 

ስራሕቲ ንኽሰናደOሎም Eንተሓቱ የሰናድE፣

ግልጋሎት ምኽሪ ይህብ፡  

10. መንግስታዊ መርበብ ሓበሬታ፣ ከፊቱ 

ግልጋሎት ይህብ  

11. ንጋዜጠኛ ውሽጥን ወፃIን ዓዲ ከከም 

ኣድላይነቱ በቢ Eዋኑ መግለፂ ይህብ፣ 

12. ብሉፅ ስራሕቲ Eዚ ክልልን ካልOት 

ከባብታትን ብመፅናEቲ ብምሕራይ ናብ 

ካልOት ከባብታት ክጋፋሕ ኩነታት የመቻቹ፣ 

የተሓባብር፣ ይመርሕ  

13. ትሕዝቶታትን ኣፈፃፅማን መደባት ርክብ 

ህዝብን መንግስትን የዋድድ፣  

14. ሚድያን ርክብ ህዝብን ዝምልከት መምርሒ 

የውፅE፣ ኣብ ስራሕ ምውዓሉ ይከታተል፣ 

 

15. ስራሕቲ ርክብ ህዝብን ሚድያን Eዚ ክልል 

ዝምልከት መፅናEቲ የካይድ፣ ውፅIት Eቲ 

መፅናEቲ ናብ ዝምልከቶ ኣካል ይዝርግሕ፣ 

ኣብ ግብሪ ምውዓሉ ይከታተል፣ ከምU’ውን    

   ኣብቲ   መፅናEቲ    ዝተደረኸ    መመሓየሺ   

   ስጉምቲ ክውሰድ ይገብር፣ 

16. ኣብ ክሊ ስራሕቲ ርክብ ህዝብን ሚድያን ምስ 

መንግስታውን ዘይመንግስታውን ኣካላት ኣብ 

ሓበራዊ ድሌትን ረብሓን ዝተመስረተ ስርዓት 

ምትሕግጋዝ ይዝርግሕ፣ 

 

17. ብመሰረት ሕጊ ፋይናንሰ ንዝህቦ ግልጋሎት 

ክፍሊት ይEክብ፣ የመሓድር   

18. ንርክብ ኣመራርሓ ስራሕ መንግስቲ ስልጠና 

ይህብ፣ ኣብቲ ዘፈር ውፅIታዊ ኣፈፃፅማ ስራሕ 

ዝህልወሉ ስርዓት ይፈጥር፣  

9. በተመረጡና ዋና ርEሰ ጉዳዮች ልዩ ልዩ 

የህትመትና የOዲዮ ቪድዮ ምርት ያመርታል፣ 

Eንዲሰራጭ ያደርጋል፣ ሌሎች መንግስታዊ 

ኣካላት ተመሳሳይ ስራዎች Eንዲዘጋጅላቸው 

ሲጠይቁ ያዘጋጃል፣ የምክር Aገልግሎት 

ይሰጣል 

10. መንግስታዊ የመገናኛ መረብ ከፍቶ 

Aገልግሎት ይሰጣል   

11. ለAገር ውስጥ Eና ለውጭ ጋዜጠኛ Eንደ 

የAስፈላጊነቱ በየወቅቱ መግለጫ ይሰጣል፣ 

12. የክልሉና የሌሎች Aከባቢዎች ምርጥ የስራ 

ውጤቶች በጥናት በመምረጥ ወደ ሌሎች 

Aከባቢዎች Eንዲስፋፋ ሁኔታዎችን 

ያመቻቻል፣ ያስተባብራል፣ ይመራል  

13. የመንግስትና ህዝብ ግንኙነት ፕሮግራም 

ይዘትና Aፈፃፀም ያቀናጃል፣ 

14. ሚዲያና የህዝብ ግንኙነት የሚመለከት 

መመሪያ ያወጣል፣ በስራ ላይ መዋሉን 

ይከታተላል፣ 

15. የክልሉ የህዝብ ግንኙነትና ሚድያ  

የሚመለከት ጥናት ያካሂዳል፣ የጥናቱ 

ውጤትም በሚመለከተው Aካል ስራ ላይ  

መዋሉን  ይከታተላል፣ Eንዲሁም በጥናቱ 

መሰረት የማሻሻያ Eርምጃ Eንዲወስድ 

ያደርጋል፣ 

16. በሚድያና ህዝብ ግንኙነት ስራ ዙሪያ 

ከሚመለከታቸው መንግስታውና መንግስታዊ 

ያልሆኑ Aካሎች መካከል በጋራ ፍላጎትና 

ጥቅም ላይ የተመሰረተ የመተጋገዝ ስርዓት 

ይዘረጋል፣ 

17. በፋይናንስ ህግ መሰረት ለሚሰጠው 

Aገልግሎት ክፈያ ይሰበስባል፣ ያስተዳድራል  

18. ለመንግስት ኮሚኒኬሽን ስራ Aመራር ስልጠና 

ይሰጣል፣ በመስኩ ውጤታማ የስራ ኣፈፃፀም 

የሚኖርበትን ስርAት ይፈጥራል 
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 ገፅ 43 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ኣዋጅ ቑ 168 3 ሕዳር /2002 ገፅ 43 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ Aዋጅ ቁ 168 ህዳረ 3/2002

19. ንሰራሕተኛ ርክብ ህዝቢ ቤት Eዮ መንግስቲ 

ኣንፈት ስራሕ የነፅርን የተሓባብርን፣ 

 

20. መሓውራት ሚዲያ ዝስፋሕፈሓሉን

ዝዓብየሉን ብብቁE በዓል ሞያ ዝሕገዝ ሚድያ 

ክህነፅ ምችው ኩነታት ይፈጥር፣ 

 

 

23. ቢሮ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ 

1. ሃገር-ለኸ ፖሊሲ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ 

ተግባራዊ ዝኾነሉ መንገዲ ይሕንፅፅ፣ የፈፅም፣ 

2. ብሃገራውን ክልላውን መንግስቲ ዝወፀ ፖሊስን 

ሕግን ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብቲ ክልል ኣብ 

ዝርከብ መንግስታውን ዘይመንግስታውን 

ትካል ክትግበርን   ውፅIታዊ  ክኸውንን 

ክትትልን ገምጋምን ብምክያድ ደገፍ ይገብር፣ 

3. ኩለ-መዳያዊ ዋኒን ደቂ ኣንስትዮ ምክትታልን 

ኣድላይ ኮይኑ Eንትርከብ ዝሓሸ ፖሊሲ 

ንክወፅE ንመንግስቲ ሓሳብ የቕርብን፣ 

4. ኣብ ማሕበራዊ፣ Iኮኖሚያዊን ፖለቲካውን 

ማEረ ተሳታፍነትን ተጠቃምነትን ደቂ 

ኣንስትዮ ንምEባይ የለዓEል፣ ግንዘበ መEበይ 

ስልጠናን ይህብ፣ 

5. ማEረ ተሳታፍነትን ተጠቃምነትን ደቂ 

ኣንስትዮ ንምEባይ ብመሰረት ድልየተን ብሞያ 

ክውደባ ብምግባር ሕጋዊ ኣፍልጦ ይህብ፣ 

6. ማEረ ተሳታፍነትን ተጠቃምነትን ደቂ 

ኣንስትዮ ኣብ ምርግጋፅ ብመሰረት ድልየተን 

ብIኮኖሚ ክውደባን ምስ ዝምልከቶ 

ክተኣሳሰራን ይገብር፣ 

7. ንደቂ ኣንስትዮ ዝጠቅምን ፀገማተን ዘቃልልን 

ፕሮጀክት ብምቕራፅ ሃፍቲ የተኣኻኽብ፣ ኣብ 

ተግባር የውEል፣ 

8. ማEረ ተሳታፍነትን ተጠቃምነትን ደቂ 

ኣንስትዮ ንምርግጋፅ ዘኽEል መፈፀሚ 

19. ለመንግስት መስሪያ ቤት የህዝብ ግንኙነት 

ሰራተኞ የስራ Aቅጣጫ ያስቀምጣል፣ 

ያስተባብራል፣  

20. የሚዲያ Aውታር የሚስፋፉበትና 

የሚያድግበት Eና ብቃት ባለው ባለሙያ 

የሚታገዝ ሚዲያ Eንዲገነባ ምቹ ሁኔታ 

ይፈጥራል፣ 

 

23. የሴቶች ጉዳይ ቢሮ

1. Aገር Aቀፍ የሴቶች ጉዳይ ፖሊሲ ተግባራዊ 

የሚሆንበት መንገድ ይነድፋል፣ ያስፈፅማል፣ 

2. በAገር Aቀፍና በክልል መንግስት የወጡ 

የሴቶች ጉዳይ ፖሊሲ Eና ህግ በክልሉ የሚገኝ  

መንግስታዊና  መንግስታዊ  ያልሆነ   ድርጅት 

   Eንዲተገበርና ውጤታማ  Eንዲሆን  ክትትልና  

   ግምገማ በማካሄድ ድጋፍ ይሰጣል፣ 

3. ሁለ-ገብ የሴቶች ጉዳይ መከታተልና Aስፈላጊ 

ሆኖ ሲገኝ የተሻለ የሴቶች ጉዳይ ፖሊሲ 

Eንዲወጣ ለመንግስት ሃሳብ ያቀርባል፣ 

4. በማህበራዊ፣ Iኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ የሴቶች 

Eኩል ተሳታፊነትና ተጠቃሚነትን ለማሳደግ 

ያነሳሳል፣ የግንዛቤ ማሳደጊያ ስልጠና ይሰጣል፣ 

 

5. የሴቶች Eኩል ተሳታፊነትና ተጠቃሚነት 

ለማጎልበት በፍላጎታቸው መሰረት በሙያ 

Eንዲደራጁ በማድረግ ህጋዊ Eውቅና ይሰጣል፣ 

6. የሴቶች Eኩል ተሳታፊነትና ተጠቃሚነት 

ለማረጋገጥ በፍላጎታቸውን መሰረት በIኮኖሚ  

Eንዲደራጁ Eና ከሚመለከተው ጋር 

Eንዲተሳሰሩ ያደርጋል፣ 

7. ለሴቶች የሚጠቅምና ችግራቸውን 

የሚያቃልል ፕሮጀክት በመቅረፅ ሃብት 

ያሰባስባል፣ በተግባር ላይ Eንዲውል ያደርጋል፣ 

8. የሴቶች Eኩል ተሳታፊነትና ተጠቃሚነት 

ለማረጋገጥ የሚያስችል ማስፈፀምያ መመሪያ 

 43
www.chilot.me



መምርሒ የዳሉ፣ ንተግባራዊነቱ ይከታተል፣ 

9. ማሕበራዊ ተሳታፍነትን ተጠቃምነትን ደቂ 

ኣንስትዮ ንምርግጋፅ ንደቂ ኣንስትዮ ዘናEስ 

ዱሑር ኣተሓሳስባ፣ ጎዳI ልምዲ ንምውጋድን 

ፅEንቶ ስራሕ ደቂ ኣንስትዮን ክቃለልን 

ይፅEር፣ 

10. በቢደረጅU ዝርከባ ደቂ-ኣንስትዮ ማEረ 

ፖለቲካዊ ተሳትፎን ስልጣን ምውሳንን 

ሃልይወን ኣብ ህንፀት ስርዓት ዲሞክራስን 

ሰናይ ምምሕዳርን ተወዲበን ተዋሳEቲ ክኾና 

ተሳትፎAንን ተጠቃምነትን ክረጋገፅ ባይታ 

የመቻቹ፣ 

11. ኣብ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ምስ ዝስርሑ 

መንግስታውን ዘይመንግስታውን ትካላት 

ብፍላይ ምስ ውዳበታት ደቂ ኣንስትዮ 

ተሓባቢሩ ይሰርሕ፣ 

12. ካብ ትካላት ዝመፀ ንደቂ ኣንስትዮ ዝምልከት 

ሓበሬታን መረዳEታን የዋድድ፣ ይትንትን፣ 

ይውድብ፣ ንተጠቃሚ ድልዊ ይገብር፣ 

13. ደቂ ኣንስትዮ ዝርከባሉ ኩነታትን ናብረAን 

ዝመሓየሽሉ ኣንፈትን ዝምልከት ፅንዓትን 

ምርምርን የካይድ፣ Eዚ ፅንዓት ንዘካይድ 

የተባብE፣ ይድግፍ፣ 

14. ኣብ መንግስታውን ዘይመንግስታውን ትካል 

ዝካየድ ቁፃር፣ ስልጠና፣ ብርኪ Eብየት፣ 

ዝውውር፣ ኣወሃህባ ሽመት፣ ተሳትፎ ደቂ 

ኣንስትዮ ዘለዎ ምዃኑ ይከታተል፣ ይግምግም፣ 

ሓገዝን ደገፍን ይገብር፣ 

15. መንግስታውን ዘይመንግስታውን ትካል 

ትልሙ፣ ፕሮጀክቱ፣ መደቡ፣ ፆታ ተኮር ኮይኑ 

ክኸይድ መፈፀሚ መምርሕን መAቀንን 

ኣዳልዩ ክትግበር ይገብር፣ ክትትልን ድጋፍን 

የካይድ፣ 

16. ደቂ ኣንስትዮ ፈጠርቲ ስራሕ ዝኾናሉ፣ 

ግልጋሎት ምኽሪ ሕግን ስነ ልቦናን  ዝረኽባሉ 

ያዘጋጃል፣ ለተግባራዊነቱ ይከታተላል፣ 

9. የሴቶች ማህበራዊ ተሳታፊነትና ተጠቃሚነት 

ለማረጋገጥ ሴቶችን የሚያንቋሽሽ ኋላ ቀር 

Aስተሳሰብ፣ ጎጂ ልማድ ለማስወገድና የሴቶችን 

የስራ ጫና ለማቃለል ይጥራል፣ 

 

10. ሴቶች በየደረጃው በፖለቲካ Eኩል ተሳትፎ 

Eና   የመወሰን ስልጣን ኑሩዋቸው በዲሞክራሲ 

ስርዓትና መልካም Aስተዳደር ግንባታ ተዋናይ 

በመሆን ተሳታፊነታቸውና ተጠቃሚነታቸው 

Eንዲረጋገጥ Eድል ያመቻቻል፣ 
 
 

 

11. በሴቶች ጉዳይ ከሚሰሩ መንግስታዊና 

መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋሞች በተለይ ከሴት 

ድርጅቶች ጋር ተባብሮ ይሰራል፣  

 

12. ሴቶችን የሚመለከቱ ከድርጅቶች የሚመጣ 

ጥቆማና መረጃ ያቀናጃል፣ ይተነትናል፣ 

ያደረጃል፣ ለተጠቃሚ ዝግጁ ያደርጋል፣ 

13. ሴቶች የሚገኙበት ሁኔታና ኑሯቸው 

የሚሻሻልበት Aቅጣጫ በተመለከተ ጥናትና 

ምርምር ያካሂዳል፣ ይህንኑ ጥናት ለሚያደርግ 

ያበረታታል፣ ይደግፋል፣ 

14. በመንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆነ ተቋም 

የሚደረግ ቅጥር፣ ስልጠና ፣ የደረጃ Eድገት 

ዝውውር፣ ሹመት Aሰጣጥ የሴቶችን ተሳትፎ 

ያረጋገጠ መሆኑን ይከታተላል፣ ይገመግማል፣ 

Eገዛና ድጋፍ ያደርጋል፣ 

15. መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆነ ተቋም 

Eቅዱ፣ ፕሮጀክቱ፣ ፕሮግራሙ ፆታ ተኮር ሆኖ 

Eንዲሄድ ተገቢ የማስፈፀሚያ መመሪያና 

መለኪያ Aዘጋጅቶ Eንዲተገበር ያደርጋል፣ 

ክትትልና ድጋፍ ያካሂዳል፣ 

16. ሴቶች ስራ የሚፈጥሩበት፣ የህግና የስነ ልቦና 

ምክር   Aገልግሎት   የሚያገኙበት    Eድል  

 ገፅ 44 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ኣዋጅ ቑ 168 3 ሕዳር /2002 ገፅ 44 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ Aዋጅ ቁ 168 ህዳር 3/2002
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Eድል ይፈጥር፣ ተሳታፊነትን ተጠቃምነትን 

ደቂ ኣንስትዮ ንምEባይ ዝሕግዝ ኣማኻሪ 

ቦርድ የጣይሽ፣ ዝርዝሩ ብመምርሒ ይውሰን፣ 

17. ኣብ ስርሐን ዝበለፀ ውፅIት ንዘመዝገባ ደቂ 

ኣንስትዮ ኣፍልጦ ይህብ፣ የተባብE፣ ይድግፍን 

ይሽልምን፣  ዝርዝር  ኣፈፃፅምU  Eቲ  ቢሮ 

ብዘውፅO መምርሒ ይውስን፡፡ 

18. ደቂ ኣንስትዮ ዘለወን ፀገም ንምቅላል ሃፍቲ 

የተኣኻኽባ፣ ይንቐሳቀሳ፣ ዝርዝሩ ብደንቢ 

ይውሰን  

 
24. ኤጀንሲ ልምዓት Eቶት

1. ኣዋጃት፣ ደንብታትን መምርሕታትን ግብሪ 

የፈፅም ፣ 

2. ብክልል መንግስቲ ክምደብን ክEከብን ብሕጊ 

ዝተነፀረ ኣታዊ ይEክብ፣ ክEከብ ይገብር፣ 

 

3. ብፌደራል መንግስቲ ብዝወሃቦ ስልጣን 

ውክልና መሰረት ብኣፍልጦ ክልል መንግስቲ 

ሓበራዊ ናይ ፌደራልን ክልልን Eቶት 

ይውሰን፣ ይEክብ፣ 

4. ብመሰረት Iኮኖሚያዊ ምንቅስቓስ Eዚ ክልል 

መፅናEትታት ብምክያድ ኣታዊ Eዚ ክልል 

የስፍሕ፣ 

5. ኣብዚ ክልል Eናተኻየደ ዘሎ ፕሮግራም 

ምምሕያሽ ስርዓተ ግብሪ ኣፈፃፅምU ብዋንነት 

ይመርሕ፣ የተሓባብር፣ 

6. ሕግታት ግብርን ታክስን ንምፍፃም ኣድለይቲ 

ዝኾኑ ኣብ ዝኾነ ሰብ Iድ ዝርከቡ ሰነዳት 

ይምርምር፣ 

7. ኣብ ምምሕዳር ግብርን ታክስን ብቕዓት 

ዘለዎም ሰብ ሞያ ምፍራይ ዘኽEል ስርዓት 

ስልጠና ይዝርግሕ፣ የተግብር፣ 

8. ኣወሳስናን ኣተኣኻኽባን ግብሪ፣ ኣተሓሕዛ 

ሒሳብን ካልOት ተዛመድቲ ስራሕትን 

ይፈጥራል፣ የሴቶች ተሳታፊነትና ተጠቃሚነት  

ለማሳደግ የሚያግዝ Aማካሪ ቦርድ ያቋቁማል፣ 

ዝርዝሩ በመመሪያ ይወሰናል፣ 

17. በስራቸው የላቀ ውጤት ላስመዘግቡ ሴቶች 

Eውቅና ይሰጣል፣ ያበረታታል፣ ይደግፋል፣  

ይሸልማል፣ ዝርዝር Aፈፃፀሙ ቢሮው 

በሚወጣው መመሪያ ይወሰናል፡፡ 

18. ሴቶች ያላቸውን ችግር ለማቃለል ሃብት 

ያሰባስባሉ፣ ይንቀሳቀሳሉ ዝርዝሩ በደንብ 

ይወስናል  

 

24. የገቢዎች የልማት ኤጀንሲ 

1. የግብር Aዋጅ፣ ደንቦችንና መመሪያዎችን  

ያስፈፅማል፣ 

2.  በክልል መንግስት Eንዲመደብና 

Eንዲሰበስብ በሕግ የተለዬ ገቢ ይሰበስባል፣ 

Eንዲሰበሰብ ያደርጋል፣ 

3. በፌደራሉ መንግስት በሚሰጠው ውክልና 

ስልጣን መሰረት በክልሉ መንግስት Eውቅና 

የፌደራልና የክልል የጋራ ገቢ ይወስናል፣ 

ይሰበስባል፣ 

4. በክልሉ Iኮኖሚያዊ Eንቅስቃሴ ላይ 

ተመስርቶ ጥናቶችን በማከሄድ የክልሉን የገቢ 

ያሰፋል፣ 

5. በክልሉ በመካሄድ ላይ ያለውን የግብር ስርዓት 

ማሻሻያ  ፕሮግራም ኣፈፃፀሙ በባለቤትነት 

ይመራል፣ ያስተባብራል፣ 

6. የግብርና ታክስ ሕጐችን ለማስፈፀም Aስፈላጊ 

የሆኑ በማናቸውም ሰው Eጅ የሚገኙ ሰነዶች 

ይመረምራል፣ 

7. በግብርና ታክስ Aስተዳደር ብቃት ያላቸውን 

ባለሙያዎች ለማፍራት የሚያስችል የስልጠና 

ስርዓት ይዘረጋል፣ ያስፈፅማል፣ 

8. የግብር Aወሳሰንና Aሰባሰብ፣ ሂሳብ ኣያያዝ 

Eና ሌሎች ተጓዳኝ ስራዎችን ለማከናወን 
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ንምፍፃም ዘኽEሎ ናይ ኣሰራርሓ ሜላ  

ይቕይስ፣ ተግባራዊ ይገብር፣ 

9. ንግብሪ ኣወሳስና ኣድለይቲ ዝኾኑ 

መረዳEታታት የተኣኻኽብ፣ የዋድድ፣ 

ብመሰረት Eዚ መረዳEታ ግብርን ታክስን 

ይውሰን፣ ይEክብ፣ 

10. ሕግታት ግብሪ ንምውፃEን ንምምሕያሽን 

ዘኽEል መፅናEቲ ብምክያድ መመሓየሺ 

ረቂቕ የቕርብ፣  

11. ግብሪ ኸፈልቲ መሰሎምን ግቡOምን ንክፈልጡ 

ስራሕቲ መጨበጢ ግንዛበ ይሰርሕ፣ ክስራሕ 

ይገብር፣ 

12. ኣፈፃፅማ ስራሕቱ ብዝምልከት ንቢሮ ትልምን 

ፋይናንስን  Eዋናዊ  ፀብፃብ የቕርብ፣ 

13. ንስርሑ ዘድልዩ ትልምን በጀትን ኣዳልዩ ንቢሮ 

ትልምን ፋይናንስን የቕርብ፣ ምስፀደቐ ኣብ 

ስራሕ የውEል፣ ብመሰረት ሕጊ ሰራሕተኛታት 

ይቖፅር፣ የማሓድር፣ የሰናብት፣ 

 

14. ኣብ ትሕቲU ዝርከብ ንብረትን ገንዘብን

ብመሰረት ሕጊ ፋይናንስ የመሓድር፣ 

15. ገንዘባዊ Eቶት መንግስቲ Eዚ ክልል ዝምልከት 

ፀብፃብ ይጠምር፣ ንዝምልከቶ የቕርብ፣ 

 

16. EላምU ኣብ ሽቶ ንምብፃሕ  ካልOት  ኣድላይ 

ዝኾኑ ተግባራት ይፍፅም፣ 

 

25.  ኤጀንሲ ሓለዋ ስነ-ከባቢ፣  

ኣጠቓቕማን ምምሕዳርን ገፀር መሬት

1. ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ብምትሕብባር 

ትሕዝቶ፣ ዓይነትን ስፍሓትን መሬት ብምፅናE 

መዝጊቡ ይሕዝ፣ የማሓድር፣ ኣጠቃቕምU 

ይከታተል፣ ይቆፃፀርን ውፅIታዊነቱ 

ይግምግምን፣ 

 

የሚያስችል የAሰራር ዘዴ ይቀይሳል፣ ተግባራዊ 

ያደርጋል፣ 

9. ለግብር ኣወሳሰን የሚያስፈልጉትን  መረጃዎች 

ያሰበሰባል፣ ያጠናቅራል፣ በመረጃው መሰረት 

ግብርና ታክስ ይወስናል፣ ይሰበስባል፣ 

 

10. የግብር ሕጎች ለማውጣትና ለማሻሻል 

የሚያስችል ጥናት በማካሄድ የማሻሻያ ረቂቅ 

ያቀርባል፣ 

11.  ግብር ከፋዮች መብትና ግዴታቸውን  

Eንዲያውቁ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎች 

ይሰራል፣ Eንዲሰራም ያደርጋል፣ 

12. የስራውን Aፈፃፀም በሚመለከት ለፕላንና 

ፋይናንስ ቢሮው ወቅታዊ ሪፖርት ያቀርባል፣ 

13. ለስራው የሚያስፈልገው የስራ Eቅድና በጀት 

Aዘጋጅቶ ለፕላንን ፋይናንስ ቢሮ ያቀርባል፣ 

ሲፀድቅ ስራ ላይ ያውላል፣ በሕግ መሰረት 

ሰራተኞች ይቀጥራል፣ ያስተዳድራል፣ 

ያሰናብታል፣ 

14. በስሩ የሚገኝ ንብረትና ገንዘብ በፋይናንስ  

ህግ መሰረት ያስተዳድራል፣ 

15. የክልሉ መንግስት የገንዘብ ገቢ በሚመለከት 

ሪፖርት ያጠናቅራል፣ ለሚመለከተው 

ያቀርባል፣  

16. Aለማዎቹን ከግብ ለማድረስ ሌሎች Aስፈላጊ 

የሆኑ ተግበራትን ያከናውናል፣ 

 

25.  ስነ-Aከባቢ ጥበቃ፣የገጠር መሬት  

       Aስተዳደርና Aጠቃቀም ኤጀንሲ 

1. ከሚመለከታቸው Aካላት በመተባበር የመሬት 

ይዞታ፣ ዓይነትና ስፋት በማጥናት መዝግቦ 

ይይዛል፣ ያስተዳድራል፣ Aጠቃቀሙ 

ይከታተላል፣ ይቆጣጠራል፣ ውጤታማነቱን 

ይገመግማል፣ 
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2. ስነ-ከባብን መሬትን Eዚ ክልል ብምፅናE 

መረዳEታ ይEክብ፣ ኣገባብ ኣጠቓቕምU 

ይውስን፣ ከከምኣድላይነቱ ንተጠቀምቲ 

መረዳEታን ሓበሬታን ይህብ፣ 

3. ብቢሮ ልምዓት ሕርሻን ገፀርን ክልል ትግራይ 

ሓለዋ ስነ-ከባቢ፣ ምምሕዳርን ኣጠቓቕማን 

መሬት ገፀር ኣመልኪቱ ዝወፀ ፖሊሲ፣ 

ስትራተጂ፣ ኣዋጅን ደንብን የተግብር፣ 

ተግባራውነቱ ይከታተል፣ 

4. ሓለዋ ስነ-ከባቢ፣ ምምሕዳርን ኣጠቓቕማ 

ገፀር መሬትን ብዝምልከት ፖሊሲታትን ሕጋዊ 

ማEቀፋትን የዳሉ፣ ምስፀደቐ የተግብር፣ 

ክትግበር ይገብር፣ 

5. ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ብምዃን 

ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት መሬት 

መፍረያይነቱ ከይስEንን ካብ ጥቕሚ ወፃI 

ከይኸውንን ተጠቀምቲ ኣብ   ትሕዝቶOም 

ክንክን ክገብሩ ይሕግዝ፣   ኣስተምህሮ ይህብ፣ 

ሜላ መተባብI ይምህዝ፣ 

   ግቡOም ኣብዘይፈፀሙ ስጉምቲ ይወስድ፣ 

6. ሓለዋ ስነ-ከባቢ፣ ምምሕዳርን ኣጠቓቕማ 

ገፀር መሬት ኣመልኪቱ ኣብ ካልOት ዘፈራት 

ዘሎ ኣካይዳ ይከታተል፣ ይቆፃፀር፣ ዝርዝር 

ኣፈፃፅምU ብዝወፅE መምርሒ ይውስን፣ 

 

7. ንሕድሕድ በዓል ትሕዝቶ መሬት ዓቐን 

ትሕዝትUን መዳውብቱን ዘርI መረጋገፂ 

ትሕዝቶ መሬት ካርታን ደፍተርን የዳሉ፣ 

ንተጠቀምቲ ይህብ፣ 

8. ኣብ መሰል ምጥቃም መሬት ዝተውሃቦም 

መንግስታዊን ዘይመንግስታዊን ትካላት፣ 

ሕብረተሰብ ገፀር፣ ውልቀ ሰባት፣ ውዳበታት 

መሬት ንምምሕድዳርን ንምጥቃምን ዝወፁ 

ኣዋጃት፣ ደንብታት መምርሒታትን የፈፀም 

ክፍፀሙ ይገብር፣ 

2. የክልሉ ስነ-Aከባቢና መሬት በማጥናት መረጃ 

ይሰበስባል፣ የAጠቃቀሙ Aገባብ ይወስናል፣ 

EንደAስፈላጊነቱ ለተጠቀሚዎች መረጃ 

ይሰጣል፣  

3. በትግራይ ክልል የEርሻና ገጠር ልማት ቢሮ 

የስነ-Aከባቢ ጥበቃ፣ የገጠር መሬት 

Aስተዳደርና Aጠቃቀም የሚመለከት የወጣ 

ፖሊሲ፣ ስትራተጂ፣ Aዋጅና ደንብ ይተገብራል፣ 

ተግባራዊነቱ ይከታተላል፣  

4. የስነ-Aከባቢ ጥበቃ፣ የገጠር መሬት 

Aስተዳደርና Aጠቃቀም የሚመለከት 

ፖሊሲዎችና የህግ ማEቀፎች ያዘጋጃል፣ 

ሲፀድቅ ይተገብራል Eንዲተገበር ያደርጋል፣ 

5. ከሚመለከቸው Aካላት ጋር በመሆን መሬት 

በተለያዩ ምክንያቶች ምርታማነቱን 

Eንዳያጣና ከጥቅም ውጭ Eንዳይሆን 

ተጠቃሚዎች  በይዞታቸው Eንክብካቤ 

Eንዲያደርጉ ይረዳል፣  ትምህርት ይሰጣል፣ 

የማበረታቻ ዘዴ ያመነጫል፣    ግዴታቸው  

በማይፈፅሙ ተጠቃሚዎች Eርምጃ ይወስዳል፣ 

6. የስነ-Aከበቢ ጥበቃ፣ የገጠር መሬት 

Aስተዳደርና Aጠቃቀም Aስመልክቶ በሌሎች 

ዘርፎች ያሉ Aካሄዶች ይከታተላል፣ 

ይቆጣጠራል፣ ዝርዝር Aፈፃፀሙ በሚወጣው 

መመሪያ ይወስናል፣ 

7. ለያንዳንዱ የመሬት ባለይዞታ የይዞታው 

መጠንና Aዋሳኞቹ የሚያሳይ የመሬት ይዞታ 

ማረጋገጫ ካርታና ደፍተር ያዘጋጃል 

ለተጠቃሚዎች ይሰጣል፣ 

8. በመሬት የመጠቀም መብት የተሰጣቸው 

መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች፣ 

የገጠር ማህበረ ሰብ፣ ግለሰቦች፣ ድርጅቶች፣ 

የመሬት Aስተዳደርና Aጠቃቀም 

Aስመልክተው የሚወጡ Aዋጆች፣ ደንቦች፣ 

መመሪያዎች ይፈፅማል፣ Eንዲፈፀሙ 
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9. ካብ ትሕዝቶ መሬቶም ዝፈናቐሉ ሓረስቶት 

ምስ ዝምልከቶ ኣካል ብምዃን ኩነታት የፅንE፣ 

Eኹል ካሕሳ ወይ ላውጣ መሬት ምርካቦም 

ይከታተል፣ 

10. ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ብምትሕብባር 

ብመሰረት ፖሊሲ ኣጠቃቕማ ገፀር መሬት 

ክፍፀሙ  ዝግበOም መደባትን ፕሮጀክትታትን 

የተግብር፣ 

11. ሰብ ውልቀ ሃፍቲ ዘዳልውዎ ፕሮጀክት 

ኣጠቓቅማ ገፀር መሬት፣ ሓሳባትን ትልሞምን 

Eናገምገመ የፅድቕ፣ ኣፈፃፅምU ይከታተል፣  

12. ንኣፈፃፅማ ዓቕሚ ምEባይ ዝሕግዙ 

ኣወዳድባን ሓደሽቲ ቴክኖሎጂታትን 

ብምትEታትው ስልጠናታት ክወሃቡ ይገብር፣ 

13. ገምጋም ፅEንቶ ስነ-ከባቢ ንምክያድ ዘኽEል 

ኣካይዳ ይዝርግሕ ኣፈፃፅመOም ይከታተል፣ 

ይቆፃፀር፣ 

14. ንምክልኻል በረኻነትን ዝተጎድU ስርዓተ 

ምሕዳር ንክሓውዩን ዘኽEል መፅናEቲ 

የካይድ፣ ኣፈፃፅምU ይከታተል ፣ 

15. በዝሃ ህይወት ሃፍቲ ክልል፣ ተፈጥሮኣዊን ሰብ 

ስራሕን ሓድግታትን፣ ፓርክታትን 

ኣጠቓቕማን ኣተሓሕዛን የፅንE፣ ኣፈፃፅምU 

ይከታተል፣  

16. ንህዝቢ ከባቢU ክሕሉን ክከናኸንን 

Aስተምህሮ ይህብ፣ 

17. ብፌደራልን ክልልን ዝተዳለወ ደረጃ ሓለዋ 

ስነ-ከባቢ  ኣብ ስራሕ ምውዓሉ የረጋግፅ፣ 

18. ኣብቲ ክልል ኣብ ዝኾነ ቦታ ዝርከብ ፈሳሲ 

ርስሓትን ደረቕ ጓሓፍን ኣተኣኻኽባ፣

ኣተሓሕዛ፣ ኣተኣላልያ መሊስካ ምጥቃምን ኣብ 

ጥEናን ድሕንነት ሰብን ከበብን ፀገም 

ብዘይፈጥር መልክU ምፍፃሙ የረጋግፅ፣ 

ይከታተል፣ 

ያደርጋል፣  

9. ከይዞታ መሬታቸው የሚፈናቀሉ Aርሶ 

Aደሮች ከሚመለከተው Aካል ጋር በመሆን 

ሁኔታዎች ያጠናል፣ በቂ ካሳ ወይም ተለዋጭ 

መሬት ማግኘታቸው ይከታተላል፣  

10. ከሚመለከታቸው Aካላት በመተባበር የገጠር 

የመሬት Aጠቃቀም ፖሊሲ መሰረት በማድረግ 

መፈፀም ያለባቸው ፕሮግራሞችና 

ፕሮጀክቶችን   ይተገብራል፣ 

11. የግል ባለሃብቶች የሚያዘጋጁት የመሬት 

Aጠቃቀም የፕሮጀክት፣ ሃሳብና Eቅዶች 

Eየገመገመ ያፀድቃል በስራ ላይ ያውላል፣ 

12. የማስፈፀም Eቅድ ለማሳደግ የሚረዱ 

Aደረጃጀትና Aዳዲስ ቴክኖሎጅዎች በማስገባት 

ስልጠና Eንዲሰጥ ያደርጋል፣ 

13. የስነ-Aከባቢ ጫና ግምገማ ለማካሄድ 

የሚያስችል Aካሄድ ይዘረጋል፣ Aፈፃፀሙ 

ይከታተላል፣ ይቆጣጠራል፣ 

14. በረሃነትን ለመከላከልና የተጎዱ ስርAት 

ምህዳር ለማዳን የሚያስችል ጥናት ያካሂዳል፣ 

Aፈፃፀሙ ይከታተላል፣ 

15. የክልሉ የበዝሃ ህይወት ሃብት፣ ተፈጥሮኣዊና 

ሰው ሰራሽ ቅርሶች፣ ፖርኮች Aጠቃቀማቸውና 

Aያያዛቸው ያጠናል፣ Aፈፃፀሙ ይከታተላል፣ 

 

16. ለህዝብ Aከባቢው Eንዲጠበቅና Eንዲንከባከብ 

ትምህርት ይሰጣል፣ 

17. በፌደራልና በክልል የተዘጋጀ የስነ-Aከባቢ 

ጥበቃ ደረጃ በስራ ላይ መዋሉ ያረጋግጣል፣ 

18. በክልሉ በማንኛውም ቦታ የሚገኝ ፈሳሽና 

ደረቅ ቆሻሻ Aሰባሰብ፣ Aያያዝ፣ Aወጋገድ 

መልሶ መጠቀም በAከባቢና በሰዎች ጤናና 

ደህንነት ችግር በማይፈጥር መልኩ መፈፀሙ 

ያረጋግጣል፣ ይከታተላል፣ 
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19. ሓለዋ ስነ-ከባቢ፣ ኣጠቃቕማን ምምሕድዳርን 

መሬት ገፀር ዝምልከቱ  ፀብፃብ  ስራሕ  ንቢሮ 

ልምዓት  ሕርሻን  ገፀርን  ክልል   ትግራይ 

የቕርብ፣ 

20. ሓለዋ ስነ-ከባቢ፣ ኣጠቓቕማን ምምሕድዳርን 

መሬት ገፀር ዝምልከቱ ጉዳያት ምኽርን ሓገዝ 

ቴክኒክን ንተጠቀምቲ ይህብ፣ 

21. ኣብ ምሕላው ስነ-ከባቢ፣ ኣጠቓቕማን 

ምምሕድዳርን ገፀር መሬት ዝሕግዙ ገበርቲ 

ሰናይ ትካልን መንግስትን የተኣላልሽ፣ 

22. ኣብ መንግስታዊ ይኹን ዘይመንግስታዊ 

ትካላት Oዲት ስነ-ከባቢ የካይድ፣ 

23. ስራሕ ሓለዋ ስነ ከባቢ ኣብ ገፀርን ከተማን 

ተግባራዊ ምዃኑ ይከታተል፣  

24. Eላማታት Eዚ ኤጀንሲ ንምፍፃም ዘኽEሉ 

ካልOት ተግባራት ይፍፅም፣ 

 

26. ኤጀንሲ ምስፍሕፋሕ ሕብረት ስራሕ  

     ማሕበራትን ልምዓት Eዳጋን 
 

1. ሕብረት ስራሕ ማሕበር ብዝምልከት ናይ 

ፖሊሲ ሓሳባት የፍልፍል፣ ብዝምልከቶ ኣካል 

ምስፀደቐሉ ኣብ ተግባር የውEል፣ 

2. ንEብየት ሕብረት ስራሕ ማሕበር ዝሕግዙ 

ስራሕቲ መፅናEትን ምርምርን የካይድ፣ 

ብተሳትፎ ኣባላት ሕብረት ስራሕ ማሕበር 

ዝፍፀም ፕሮጀክት ልምዓት ይቐርፅ፣ ብዘለዎም 

ኣገዳስነት ቅደም ሰዓብ ሰሪU ናይ ኣፈፃፅማ 

ስትራተጂ ይሕንፅፅ ምስ ፀደቐሉ ኣብ ስራሕ 

የውEል፣ 

3. Eላማ ሕብረት ስራሕ ማሕበር ኣብ መላE 

ሕብረተሰብ ብፍላይ ኣብ መናEሰይን ደቂ 

ኣንስትዮን ንክሰርፅን ተግባራዊ ንኽኸውንን 

ዝሕግዝ ፕሮግራም ትምህርቲ ኣዳልዩ 

ስልጠናን ትምህርትን ይህብ፣ 

19. የክልሉ የAከበቢ ጥበቃ ፣ የመሬቱ 

Aጠቃቀምና Aስተዳደር የሚመለከቱ ወቅታዊ 

የስራ ሪፖርት  ለትግራይ Eርሻና ገጠር ልማት 

ቢሮ ያቀርባል፣ 

20. በክልሉ የስነ-Aከበቢ ጥበቃ፣ የመሬት 

Aጠቃቀምና Aስተዳደር የሚመለከቱ ጉዳዮች 

ምክርና የቴክኒክ Eገዛ ይሰጣል፣ 

21. በስነ-Aከባቢ ጥበቃ፣ የገጠር መሬት 

Aጠቃቀምና Aስተዳደር Eገዛ የሚያደርጉ 

ግብረ ሰናይ ድርጅትና መንግስት ያፈላልጋል፣ 

22. በመንግስትና መንግስታዊ ባልሆኑ ድርጅቶች 

የስነ-Aከባቢ Oዲት ያካሂዳል፣ 

23. የስነ-Aከባቢ ጥበቃ ስራ በገጠር ይሁን በከተማ 

ተግባራዊ መሆኑን ይከታተላል፣  

24. የኤጀንሲው Aለማዎች ለማስፈፀም 

የሚያስችሉ ሌሎች ተግባሮች ይፈፅማል፣ 

 

26. የህብረት ስራ ማህበር ማስፋፊያና  

የገበያ ልማት ኤጀንሲ 
 

1. ሕብረት ስራ ማሕበር በሚመለከት የፖሊሲ 

ሓሳብ ያመነጫል፣ በሚመለከተው ኣካል 

ሲፀድቅለት በተግባር ላይ ያውላል፣ 

2. ለሕብረት ስራ ማሕበር Eድገት የሚጠቅሙ 

የጥናትና ምርምር ስራ ያካሂዳል፣ በሕብረት 

ስራ ማሕበር Aባላት ተሳትፎ የሚፈፀም 

የልማት ፕሮጀክት ይቀርፃል፣ ባላቸው 

ጠቀሜታ በቅደም ተከል በማስቀመጥ 

የAፈፃፀም ስትራተጂ ይቀይሳል፣ ሲፀድቅለት 

በስራ ላይ ያውላል፣ 

3. የሕብረት ስራ ማሕበር ዓላማ በመላው 

ሕብረተሰብ በተለይ በወጣቶችና ሴቶች 

Eንዲሰርፅና ተግባራዊ Eንዲሆን የሚያግዝ 

ትምህርታዊ ፕሮግራም በማዘጋጀት ስልጠናና 

ትምህርት ይሰጣል፣  
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4. ኣብ ድልየት ኣባላት መሰረት ዝገበረን 

ማሕበረ Iኮኖሚያዊ ፀገማት Eቶም ኣባላት 

ንምፍታሕ ብመሰረታዊ፣ ዩኔንን ፌደሬሽንን 

ሕብረት ስራሕ   ማሕበር  ንኽውደቡ 

የለዓEል፣ ኣድላይ ድጋፍ   ይገብር፣ ይምዝግብ፣ 

መረጋገፂ ምስክር   ወረቐት ይህብ፣ 

5. ምስ ምEባለን ፀገማትን ሕብረት ስራሕ 

ማሕበር ዝተኣሳሰረ መፅናEቲ የካየድ፣ ነቶም 

ፀገማት ንምEላይ ዘኽEል ሕጊ ምቕራፅ 

ኣድላይ ኮይኑ Eንትርከብ  ረቂቕ ሕጊ 

ኣዳልዩ  ንዝምልከቶ ኣካል የቕርብ፣ 

ምስፀደቐ ኣብ ስራሕ   የውEል፣ 

6. ሕብረት ስራሕ ማሕበራት Eዚ ክልል 

ንፍርያቶም ዝሓሸ ዋጋ ዝረኸብሉ ኩነታት 

የመቻቹ፣ 

7. ሕብረት ስራሕ ማሕበራት ምህርቶም

ንምስሳን ዝሕግዝዎም Eታወታት ውፅIት 

ዘመናዊ Iንዱሰትርን ቴክኖሎጂን ንምጥቃም 

ዘኽEሎም ልቓሕ ዝረኽብሉ ኣገባብ መፅናEቲ 

ብምክያድ ምችው ባይታ ይፈጥር፣ 
 

 

 

8. ሕብረት ስራሕ ማሕበራት ኣመራርሓ 

ዓቕሞም ከEብዩ፣ ባህሊ ቁጠባ ከማEብሉን ናይ 

ዓርሰ Eምነት መንፈስ ከEብዩን ስልጠና ይህብ፣

 

9. ሕብረት ስራሕ ማሕበራት Eዋናውን ኣገዳስን 

መረዳEታ Eዳጋ ክረክቡን ኣብ ነፃ Eዳጋ 

ተወዳደርቲ ዝኾንሉን ኣብ ምEባለ ቁጠባ 

ክልልና ግቡE ኣበርክቶ ዝገብርሉን ባይታ 

የመቻቹ፣ 

10. ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ብምትሕብባር 

ብዛEባ ንብረት፣ ገንዘብን ሒሳብን Eቶም 

ሕብረት ስራሕ ማሕበራት ምርመራ ክካየድ 

ብምግባር ንዝተርኣዩ ፀገማት ንምፍታሕ 

ዘኽEል ኣድላይ መፍትሒ ስጉምቲ ንኽወስዱ 

4. የAባላት ፍላጎት መሰረት ያደረገና የAባላቱ 

ማሕበራዊና Iኮኖሚያዊ ችግሮች ለመፍታት 

በመሰረታዊ፣ ዩኔንና ፌደሬሽን ሕብረት ስራ  

ማሕበር  Eንዲደራጁ  ያነቃቃል፣ Aስፈላጊውን  

ድጋፍ  ያደርጋል፣  ይመዘግባል፣  የማረጋገጫ  

ምስክር ወረቀት ይሰጣል፣ 

5. ከሕብረት ስራ ማሕበር Eድገትና ችግሮች 

የተሳሰሩ ጥናት ያካሄዳል፣ ችግሮቹ ለመፍታት  

የሚያስችል  ሕግ መቅረፅ Aስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ  

ረቂቕ ሕግ Aዘጋጅቶ  ለሚመለከተው Aካል  

ያቀርባል፣ ሲፀድቅ በስራ ላይ ያውላል፣ 

 

6. በክልሉ የሚገኙ የሕብረት ስራ ማሕበራት 

ለምርታቸው የተሻለ ዋጋ የሚያገኙበት ሁኔታ 

ያመቻቻል፣ 

7. ሕብረት ስራ ማሕበራት ምርታማነታቸው 

ለመጨመር የሚያግዙዋቸው የዘመናዊ 

Iንዱስ ትርና ቴክኖሎጂ ውጤት የሆኑ 

ግብኣቶች ለመጠቀም የሚያስችላቸው ጥናት 

በማካሄድ ብድር የሚያገኙበት Aገባብ ምቹ 

ሁኔታ ይፈጥራል፣ 

8. ሕብረት ስራ ማሕበራት የAመራር ዓቅማቸው 

Eንዲገነቡ የቁጠባ ባህላቸው Eንዲያዳብሩና 

በራስ የመተማመን መንፈስ Eንዲያጎለብቱ 

ስልጠና ይሰጣል፣ 

9. ሕብረት ስራ ማሕበር በነፃ ገበያ ተወዳዳሪ 

የሚሆንበትና ለክልሉ Iኮኖሚያዊ Eድገት 

ለማረጋገጥ ተገቢውን ሚናቸው Eንዲጫወቱ 

የሚያስችላቸው ወቅታዊና Aስፈላጊ የገበያ 

መረጃ የሚያገኙበት ሁኔታ ያመቻቻል፣  

10. ከሚመለከታቸው Aካላት ጋር በመተባበር 

በሕብረት ስራ ማሕበራት ንብረት፣ ገንዘብና 

ሒሳብ ምርምራ Eንዲካሄድ በማድረግ የታዩ 

ችግሮች ለመፍታት የሚያስችል Aስፈላጊ 

የመፍትሄ Eርምጃ Eንዲወስዱ Aስፈላጊውን 
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ኣድላይ ደገፍ ይገብር፣ 

11. ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ሕብረት ስራሕ 

ማሕበራት ርክብ Eዳጋ ክህሉን ቁጠባዊ 

ዓቕሞም ከEቢ ዝኽEል ቴክኒካዊ ድጋፍ 

ይገብር፣ 

12. ንምEባለ ሕብረት ስራሕ ማሕበር ዝሕግዙ 

ፕሮጀክትታት ብምቕራፅ ንመንግስትን ገበርቲ 

ሰናይ ትካላትን የቕርብ፣ ምስተፈቀደ ኣብ 

ተግባር የውEል፣ ክውEሉ ይገብር፣ 

13. ሕብረት ስራሕ ማሕበራት ኣብ ዝውሃሃድሉ 

ወይ ዝከፋፈልሉ ወይ ዝፈርስሉ Eዋን ኣገባብ 

ኣፈፃፅምU ብመሰረት ሕጊ ንክፍፀም ኣድላይ 

ክትትልን ሓገዝን ይገብር፣ 

 

14. ኣብ መንጎ ሕብረት ስራሕ ማሕበራት ዝፍጠሩ 

ጎንፅታት ብሽምግልና ዳይነት ንኽፍትሑ  

    ይገብር፣ ዝርዝሩ ብመምርሒ ይውሰን፣ 

15. ሕብረት ስራሕ ማሕበራት ፍርያት ኣባላተን 

ንኽውስኽ ኣብ ስራሕቲ ኣግሮ ፕሮሰሲንግ 

ዝዋስEሉ ባይታ የመቻቹን ኣድላይ ድጋፍ 

ይገብርን፣ 

16. ንግልጋሎት ሕብረት ስራሕ ማሕበር ዝውEሉ 

ዝተፈላለዩ ሰነዳትን መዛግብትን ሒሳብ 

ንኽዳለው ይገብር፣ 

17. ካብ ዝተፈላለዩ ዩኒቨርስቲታት፣ ኮሌጃትን 

መሰልጠኒ ማEኸላትን ሰልጢኖም ንዝወፁ 

መናEሰይ ወዲቡ ናብ ስራሕ የEትው፣  

 

18. Eላማ Eዚ ኤጀንሲ ንምEዋት ምስ ዝምልከቶም 

ኣካላትን ኣብያተ Eዮን ኣድላይ ምትሕግጋዝ 

ይገብር፡፡  

 

27. ኤጀንሲ ባህልን ቱሪዝምን 
 

1. ባህልን ቱሪዝምን ዝምልከት ስትራተጂ 

ይሕንፅፅ መምርሒ የዳሉ፣ Eንትፀድቕ ኣብ 

ድጋፍ ያደርጋል፣ 

11. በተለያዩ የሕብረት ስራ ማሕበሮች መካከል 

የገበያ ትስስር Eንዲኖርና የIኮኖሚ 

ዓቕማቸው ሊያሳድግ የሚችል ቴክኒካዊ ድጋፍ 

ያደርጋል፣ 

12. ለሕብረት ስራ ማሕበር Eድገት የሚጠቅሙ 

ፕሮጀክቶች በመቅረፅ ለመንግስትና ለለጋሽ 

ድርጅቶች ያቀርባል፣ ሲፈቀድ በተግባር ላይ 

ያውላል፣ Eንዲውል ያደርጋል፣ 

13. ሕብረት ስራ ማሕበራት በሚቀላቀሉበት 

ወይም በሚከፋፈሉበት ወይም በሚፈርሱበት 

ጊዜ ኣግባብ Aፈፃፀሙ ሕግ መሰረት ያደረገ 

Eንዲሆን Aስፈላጊውን ክትትልና ድጋፍ 

ያደርጋል፣ 

14. በሕብረት ስራ ማሕበራት መካከል የሚነሱ 

ክርክሮች በሽምግልና ዳኝነት Eንዲፈቱ  

    ያደረጋል፣ ዝርዝሩ በመመሪያ ይወሰናል፣ 

15. ሕብረት ስራ ማሕበራት የAባሎቻቸው ምርት 

Eንዲጨምር በAግሮ ፕሮሰሲንግ ስራዎች 

የሚሳተፉበት ሁኔታ ያመቻቻል፣ Aስፈላጊው 

ድጋፍ ያደርጋል፣ 

16. ለሕብረት ስራ ማሕበር Aገልግሎት የሚውሉ 

የተለያዩ የሒሳብ ሰነዶችና መዛግብት 

Eንዲዘጋጁ ያደርጋል፣  

17. ከተለያዩ ዩኒቨርስቲዎች፣ ኮሌጆችና 

የማሰልጠኛ ማEከላት ሰልጥነው ለሚወጡ 

ወጣቶች Aደራጅቶ ወደ ስራ Eንዲሰማሩ 

ያደርጋል፣ 

18. ኤጀንሲው ዓላማ ለማሳካት ከሚመለከታቸው 

Aካላትና መስሪያቤቶች Aስፈላጊውን ትብብር 

ያደርጋል፡፡  
 

27. የባህል Eና ቱሪዝም ኤጀንሲ
 

1. ባህልና ቱሪዝም የሚመለከት ስትራተጂ 

ይነድፋል፣ መመሪያዎች ያዘጋጃል፣ ሲፀድቅ 
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ተግባር የውEል፣ 

2. ባህልን ቱሪዝምን ንክምEብልን ፖለቲካዊ፣ 

ማሕበራዊን Iኮኖሚያዊን ረብሓ 

ንክህልዎን ዝሕግዙ መፅናEቲ Eናካየደ 

የተግብር፣ 

3. ሃይማኖታዊ፣ መንግስታውን ዘይመንግስታ 

ውን  ትካላትን ውልቀ ሰባትን ኣብ ልምዓት 

ባህልን ቱሪዝምን ተዋዲዶም ንክስርሑ 

ዘኽEል ኣንፈት የነፅር፣ የተሓባብር፣ 

4. ባህልን ቱሪዝምን ተንከፍ ዝኾኑ 

መረዳEታታት ይEኽብ፣ ይትንትን፣ የዋድድ 

ይዝርግሕን፣ 

5. ፈንድ ልምዓት ባህልን ቱሪዝምን የጣይሽ፣ 

Eቶት የተኣኻኽብ ኣብ ልምዓት የውEል፣ 

ዝርዝር ኣፈፃፅምU ብደንቢ ይውሰን፣ 

6. ኣብ ዝካየዱ ስራሕቲ ምርምርን ክንክንን 

ሓድግታት ደገፍ ይገብር፣ ናይቲ ከባቢ 

ሕብረተሰብ ተረባሒ ዝኾነሉ ኣንፈት 

ይሕንፅፅ፣ 

7. ምስ ዝምልከቶ ኣካል ብምትሕብባር ዝካየድ 

ህንፀት መሰረት ልምዓትን ካልOት 

ልምዓታዊ ስራሕትን ባህልን ቱሪዝምን 

ብዘማEኸለ መልክU ንክስርሑ ይከታተል፣ 

8. ዝተዋደደ ልምዓት ሃፍቲ ቱሪዝምን ባህልን 

ንክህሉ ነዚ መሰረት ገይሩ ንዝጣየሽ 

ካውንስል ባህልን ቱሪዝምን ይመርሕ፣ 

የተሓባብር፣ ዝርዝሩ ብመምርሒ ይውሰን፣ 

9. ባህልን ቱሪዝምን ንክስፋሕፋሕን ክለምEን 

ምስ ጎረባብቲ ክልላትን ሚኒስቴር ባህልን 

ቱሪዝምን ኣዋዲዱ ይሰርሕ፣ 

10. ሰብ ሞያ Iደ ጥበብ ብምብርትታE ንበፃሒ 

ብዝምችውን ባህሊ ክልልና ብዘላልን 

መንገዲ ንክሰርሑን ብስርሖም ተጠቀምቲ 

ክኾኑ የመቻቹ፣ ምስ ደቀቕትን ኣናEሽተይን 

ንግዲ ትካላት ተወዲቦም ክሰርሑ የተባብE፣ 
 

ይተገብራል፣ 

2. ባህልና ቱሪዝም Eንዲያድግና ፖለቲካዊ፣ 

ማሕበራዊና Iኮኖሚያዊ ጠቀሜታ 

Eንዲኖራቸው የሚያግዙ ጥናቶችን ያካሂዳል 

ይተገብራል፣ 

3. ሃይማኖታዊ፣ መንግስታዊ Eና መንግስታዊ 

ያልሆኑ ድርጅቶች በባህልና ቱሪዝም ልማት 

ተቀናጅተው Eንዲሰሩ የሚያስችል Aቅጣጫ 

ይቀይሳል፣ ያስተባብራል፣ 

4. ባህልና ቱሪዝም ነክ የሆኑ መረጃዎችን 

ይሰበስባል፣ ይተነትናል፣ ያቀናጃል ያሰራጫል፣ 
 

 

5. የባህልና ቱሪዝም ፈንድ ልማት ያቋቁማል፣ 

ገቢ ያስባስባል፣ ልማት ላይ ያውላል፣ ዝርዝር 

Aፈፃፀሙ በደንብ ይወሰናል፣ 

6. በቅርስ ዙሪያ የሚካሄድ የምርምርና 

Eንክብካቤ ስራዎች ድጋፍ ያደርጋል፣ የAከባቢ 

ሕብረተሰብ ተጠቃሚ የሚሆንበትን Aቅጣጫ 

ይቀይሳል፣ 

7. ከሚመለከተው Aካል በመተባበር ለሚካሄድ 

የመሰረተ ልማት ግንባታና ሌሎች ልማታዊ 

ስራዎች ባህልና ቱሪዝም ባማከለ መልኩ 

Eንዲሰሩ ይከታተላል፣  

8. የተቀናጀ የቱሪዝም ሃብት ልማትና ባህል 

Eንዲኖር በማሰብ የሚቋቋመውን የባህልና 

ቱሪዝም ካውንስል ይመራል፣ ያስተባብራል፣ 

ዝርዝሩ በመመርያ ይወሰናል፣  

9. ባህልና ቱሪዝም Eንዲስፋፋና Eንዲለማ 

ከAጎራባች ክልሎች Eና ከባህል Eና ቱሪዝም 

ሚኒስቴር ጋር ተቀናጅቶ ይሰራል፣ 

10. የIደ ጥበብ ሞያተኞች በማበረታት ለጎብኚ 

በሚያመችና የክልሉ ባህል በሚያስተዋውቅ 

መንገድ Eንዲሰሩ Eና፣ ከስራቸው ተጠቃሚ 

Eንዲሆኑ ያመቻቻል፣ በጥቃቅንና Aነስተኛ 

የንግድ ድርጅት ተደራጅተው Eንዲሰሩ 
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11. ታሪካዊ፣ ሃይማኖታዊ፣ ባህላዊን 

ተፈጥሮኣዊን ሓድግታት ክEቀቡ፣ ክፅንU፣ 

ክሕደሱን ኣብ ጥቕሚ ክውEሉን ምስ 

ዝምልከቶም Aካላት ብምትሕብባር ይሰርሕ፣

12. ኣብ Iድ መንግስቲ፣ ውልቀ ሰብ፣ ማሕበር 

ወይ ሃይማኖታዊ ትካላት ዝርከቡ 

ሓድግታት ይምዝግብ፣ ብዝግባE ክተሓዙን 

ክEቀቡን የተሓባብር፣ ብመንግስቲ 

ብዝፍቀድ በጀትኣብ  ውልቀ ዝርከቡ 

ሓድግታት ብግዚIት ከምU’ ውን 

ብውህብቶ የተኣኻኽብ፣ 

13. ኣብያተ መዘክር /ሙዜማት/ የጣይሽን 

የስፋሕፍሕን፣ ብቕዓቶም የረጋግፅ፣  

14. ሓድግታት ንምEቃብን ንምክንኻንን 

ዝሕግዙ ኣገባባት ይምህዝ፣ ምስ ሓገዝ 

ውሃብቲ ትካላት ርክብ ብምፍጣር ሓገዝ 

ይEክብ፣ 

15. ኣብ ግልጋሎት ሆቴልን ቱሪዝምን ዝተዋፈሩ 

ትካላት፣ ሰብ ውልቀ ሃፍትን ሰራሕተኛታትን 

ዓቕሞም ንምEባይ ግልጋሎት ሓበሬታ፣ 

ምኽርን ስልጠናን ይህብ፣ 

16. ኣብ ሆቴልን ቱሪዝምን ግልጋሎት 

ንዝተዋፈሩ ምደባ ብርኪ የካይድ፣ 

17. ኣብ ሆቴልን ቱሪዝምን ግልጋሎት ውሃብቲ 

ትካላት  ንዝዋፈሩ ሰብ ሃፍቲ ፍቓድ 

ዝወሃበሉ መምርሕን ማንዋልን የዳሉ፣ 

ብቕዓትን ፅሬትን ዘለዎ ግልጋሎት ንክህቡ 

ዘኽEል ክትትል ይገብርን የተባብEን፣  

18. ሓድጊ ሃገራውን ዓለምለኻውን ሓድጊ ኮይኑ 

ንክምዝገብን ንበፃሕቲ ስሓብቲ ክኾኑ፣ ኣብ 

ዓዲ ውሽጥን Eዳጋ ዓለምን የፋልጥ፣ 

19. ዳህሳስን ኳEትን ኣርኪOሎጂ የካይድ፣ 

20. ቱሪዝም ውሽጢ ዓዲ ንምEባይ ክበባት ዓድና 

ንፍለጥ ንክስፋሕፋሑን ቅርስታት ክጉብንዩ 

ያበረታታል፣ 

11. ታሪካዊ፣ ሃይማኖታዊ፣ ባህላዊና ተፈጥሯዊ 

ቅርሶች Eንዲጠበቁ፣ Eንዲጠኑ፣ Eንዲታደሱና 

ጥቅም ላይ Eንዲውሉ ከሚመለከታቸው Aካላት 

ጋር ተባብሮ ይሰራል፣ 

12. በመንግስት፣ በግለሰብ፣ በማሕበር ወይም 

በሃይማኖታዊ ደርጅቶች Eጅ የሚገኝ ቅርስ 

ይመዘግባል፣ በAግባቡ Eንዲያዙና Eንዲጠበቁ  

ያስተባብራል፣ ከመንግስት በሚፈቀድ በጀት 

በግለሰብ Eጅ የሚገኙ ቅርሶች በግዢ  

Eንዲሁም በስጦታ ይሰበሰባል፣ 

 

13. ኣብየተ መዘክር /ሙዝየም/ ያቋቁማል 

ያስፋፋል፣ ብቃታቸው ያረጋግጣል፣ 

14. ቅርሶች ለመጠበቅ Eና ለመንከባከብ 

የሚያስችል ዘዴ ይቀይሳል፣ ከድጋፍ ሰጪ 

ኣካላት ጋር ግንኙነት በመፍጠር Eርዳታ 

ያሰባስባል፣ 

15. በሆቴልና ቱሪዝም Aገልግሎት የተሰማሩ 

ድርጅቶች፣ ባለሃብቶችና ስራተኞች ዓቅም 

ለማሳደግ የመረጃ፣ የስልጠና ምክር ይሰጣል፣ 

 

16. በሆቴልና ቱሪዝም Aገልግሎት መሰክ 

ለተሰማሩ የደረጃ ምደባ ያካሂዳል፣ 

17. በሆቴልና ቱሪዝም Aገልግሎት መስክ 

የሚሰማሩ ባለሃብቶች ፍቃድ Aሰጣጥ 

መመሪያና ማንዋል ያዘጋጃል፣ ብቃትና ጥራት 

ያለው Aገልግሎት Eንዲሰጡ ይከታተላል፣  

ያበረታታል፣ 

18. ቅርስ Aገራዊና Aለም Aቀፋዊ ቅርስ ሁኖ 

Eንዲመዘገብ Eና ለጎብኚዎች ማራኪ Eንዲሆን 

በAገር ውስጥ Eና በAለም ገበያ ያስተዋውቃል፣ 

19. የAርኪOሎጂ ዳሰሳና ቁፋሮ ያካሂዳል፣ 

20. የAገር ውስጥ ቱሪዝም ለማሳደግ የAገርህን 

Eወቅ ክበባት Eንዲስፋፉና ቅርሶችን 
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የተሓባብር፣ 

21. Iኮኖሚያዊን ማሕበራዊን ምEባለ ዘሳልጥ 

ዲሞክራሲያዊ ዝኾነ ባህሊ የጠናኽር፣ ባህላዊ 

Eብየት ንክመፅE ይሰርሕ፣ ህዝቢ ሕሉፍ 

ባህልታቱ ዝፈልጠሉ ኣገባብ ይሕንፅፅ 

የተግብር፣ 

22. ኣብ ምጥፋE ዝርከቡ ጠቐምቲ ባህልታት 

ምስ ዝርዝር መግለፂOም መዝጊቡ ይሕዝ፣ 

 

23. ኣብያተ መፃሕፍትን መዛግብትን 

ንክስፋሕፍሑ ይገብር፣ ጥንታዊ መዛግብትን 

ታሪኻዊ መረዳEታታትን የተኣኻኽብ፣ 

ሞያውን ቴክኒካውን ሓገዝ ይህብ፣ 

ንመፅናEትን ምርምርን ድልዊ ዝኾንሉ 

ኩነታት የመቻቹ፣ ብብርኪ ክልል ማEኸል   

    ቤተ መዛግብትን መረዳEታ የጣየሽ፣ 

24. ቋንቋታት፣ ስነ-ፅሑፍ፣ ኪነ-ጥበባትን 

Iደጥበባትን ንክፅንU ንክዓብዩ፣ 

ንክምEብሉን ንክስፋሕፋሑን ይሰርሕ፣ 

ሞያዊ ሓገዝ ይህብ ውፅIት መፅናEትታት 

ክሕተሙን ኣብ ግልጋሎት ክውEሉን 

ይገብር፣ 

25. ማEኸላት ባህሊ በቢደረጅU ንክስፋሕፍሑ 

ይገብር፣ ኣብዚ ዓውደ ስራሕ ዝሰርሑ ኣካላት 

ኣድላይ ደገፍ ይህብ፣ ባህሊ፣ ታሪክን ስነ 

ምግባርን ማሕበረሰብ ሓልዮም ዝካየዱ 

ምህላዎም ይቆፃፀር፣ 

26. ተወዲቦም ፍቓድ ንግዲ ብምውፃE ኣብ 

ስራሕቲ ኪነ ጥበባት፣ ካልOት ሰራሕቲ 

ባህልን ቱሪዝምን ንዝተዋፈሩ ኣካላት 

ዝንቀሳቐስሉ ኣንፈት ኣሰራርሓ የነፅር፣

መረጋገፂ ፍቓድ ሞያ ዝምልከት መምርሒ 

የዳሉ፣ ዝምልከቶ ኣካል ንEU ተኸቲሉ 

ክሰርሕ ይከታተል፣ 

 

Eንዲጎበኙ ያስተባብራል፣ 

21. Iኮኖሚያዊ Eና ማሕበራዊ Eድገት 

የሚያጎለብት ዲሞክራሲያዊ የሆነ ባህል 

ያጠናክ ራል፣ ለባህላዊ Eድገት ይሰራል፣ 

የክልሉ ህዝብ ባህሉን የሚያውቅበት ዘዴ 

ይቀይሳል፣ይተገብራል፣ 

22. በመጥፋት ላይ የሚገኙ ጠቃሚ ባህላዊ 

Eሴቶችን ከነዝርዝር መግለጫቸው መዝግቦ 

ይይዛል፣ 

23. ቤተ መፃሕፍትና ቤተ መዛግብት Eንዲስፋፋ 

ያደርጋል፣ ጥንታዊ መዛግብትና ታሪካዊ  

መረጃዎችን ያሰባስባል፣ ሞያዊና ቴክኒካዊ  

ድጋፍ ይሰጣል፣ ለጥናትና ምርምር ዝግጁ  

Eንዲሆኑ ያመቻቻል፣ ክልላዊ ቤተመዛግብት  

    Eና የመረጃ ማEከል ያቋቁማል፣ 

 

24. ቋንቋ፣ ስነ-ፅሑፍ፣ ኪነ ጥበብ Eና Iደ ጥበብ 

Eንዲጠኑ፣ Eንዲያድጉ፣ Eንዲስፋፋ፣ ይሰራል፣ 

ሞያዊ Eና ቴክኒካዊ Eገዛ ይሰጣል፣ የጥናት 

ውጤቶች Eንዲታተሙ ያደርጋል፣ 

 

 

25. የባህል ማEከላት በየደረጃው Eንዲስፋፋ 

ያደርጋል፣ በመስኩ ለተሰማሩ Aካላትን 

Aስፈላጊ የሆነ ድጋፍ ይሰጣል፣ የማህበረሰቡን 

ባህል፣ ታሪክና ስነ-ምግባር በጠበቀ መልኩ 

Eየተካሄደ መሆኑን ይቆጣጠራል፣ 

26. ተደራጅተው ንግድ ፍቃድ በማውጣት በኪነ 

ጥበብ፣ በሌሎች የባህል Eና ቱሪዝም ስራዎች 

የተሰማሩ Aካላትን የሚንቀሳቀሱበት የAሰራር 

Aቅጣጫ ይቀይሳል፣ የሞያ ፍቃድበ  

መረጋገጫ የሚመለከት መመሪያ ያዘጋጃል፣ 

የሚመለከተው Aካል በመመርያው መሰረት 

ተከትሎ Eንዲሰራ ይከታተላል፣ 
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27. በቢግዝU ዝሕተሙ ጠቐምቲ መንግስታዊን 

ዘይመንግስታዊን  ፅሑፋት፣ ፎቶ ግራፋት፣ 

ፊልምታት፣ ታሪኻዊ ይኹን ባህላዊ ሰነዳት፣ 

ንመፅናEቲ ይኹን ንመወከሲ የዳሉ፣ይEቅብ፣

28. ድሑር ልምድን ኣተሓሳስባን ንምውጋድ 

መድረኻት ኣስተምህሮ ብምድላው ስሉጥ 

ለውጢ ኣተሓሳስባ ክመፅE ይሰርሕ፣ 

29. ብመንግስቲ ዝማሓደር መስሕብ መጎብነይ 

ዋጋ ይውሰን፡፡ 

 
28. ስልጣንን ተግባርን መራሒ ስራሕ ቢሮ 
 

1. ንዝተመደበሉ ቢሮ ብላEለዋይነት ይመርሕ፣ 

2. ትልምን በጀትን ቢሩU ኣዳልዩ ክፀድቕ ናብ 

ዝምልከቶ ኣካል የቕርብ፣ ምስፀደቐ ኣብ 

ተግባር የውEል፣ 

3. ኣብዚ ኣዋጅ ዝተደንገገ ስልጣንን ተግባርን 

Eቲ ዝተመደበሉ ቢሮ ይፍፅም፣ የፈፅም፣ 

 

4. ንቢሩU ዝተፈቐደ በጀት ብመሰረት ሕጊ 

ፋይናንስ የመሓድር፣ 

5. ምስ ሳልሳይ ወገን ዝፍፅሙ ርክባት ቢሩU 

ወኪሉ ይፍፅም  

6. ብመሰረት ሕጊ ሰራሕተኛታት መንግስቲ 

ሰራሕተኛታት ይቆፅር፣ የመሓድር፣  

7. ካብ ሰራሕተኛ ቢሩU ዝቐርብ ናይ ዲስፕሊን 

ቅፅዓት ይግበኣኒ ቅሬታ ሰሚU ይውስን፣ 

ዝርዝሩ ብደንብን መምርሕን ይውሰን፣ 

8. ፀብፃብ ኣፈፃፅማ ስራሕ ቢሩU ንርEሰ 

ምምሕዳር፣ ንቤት ምኽሪ ስራሕ ፈፃምን ብሕጊ 

ስልጣን ንዝተውሃቦም ኣካላትን የቕርብ፣ 

 

9. ብርEሰ ምምሕዳርን ቤት ምኽሪ ስራሕ 

ፈፃምን ዝተውሃብዎ ካልOት ስራሕቲ ይፍፅም፣ 

የፈፅም፡፡  

 

27. በየጊዜው የሚታተሙ ጠቃሚ መንግስታዊ 

Eና መንግስታዊ ያልሆኑ ፅሑፎች፣ ፎቶ 

ግራፎች፣   ፊልሞች፣ ታሪካዊና ባህላዊ ሰነዶች፣ 

ለጥናትና ለመረጃ ያዘጋጃል፣ ይጠብቃል፣ 

28. ኃላ ቀር ልምድ Eና Aስተሳስብ ለማስወገድ 

የትምህርት መድረክ በማዘጋጀት ቀልጣፋ 

የAስተሳሰብ ለውጥ Eንዲመጣ ይሰራል፣ 

29. በመንግስት የሚተዳደር መስህብ የጉብኝት 

ክፍያ ይወሰናል፡፡ 

 

28. የቢሮው ስራ መሪ ስልጣንና ተግባር  
 

1. ቢሮውን በበላይነት ይመራል፣ 

2. የቢሮው Eቅድና በጀት Aዘጋጅቶ ወደ 

ሚመለከተው Aካል ያቀርባል ሲፀድቅ ስራ ላይ 

ያውላል፣ 

3. በዚህ Aዋጅ የተደነገገው የተመደበበትን 

የቢሮው ስልጣንና ተግባር ይፈፅማል፣ 

ያስፈፅማል፣ 

4. ለቢሮው የተፈቀደው በጀት በፋይናንስ ሕግ 

መሰረት ያስተዳድራል፣ 

5. ከሶስተኛ ወገን ጋር የሚደረጉ ግንኙነቶች 

ቢሮውን ወክሎ ያስፈፅማል፣ 

6. በመንግስት ሰራተኞች ሕግ መሰረት 

ሰራተኞች ይቀጥራል፣ ያስተዳድራል፣  

7. ከቢሮው ሰራተኛ የሚቀርብለት የዲስፒሊን 

ቅጣት ይግባኝ ቅሬታ ሰምቶ ይወስናል፣ዝርዝሩ 

በደንብና መመሪያ ይወሰናል፣ 

8. የቢሮው ስራ Aፈፃፀም ሪፖርት ለርEሰ 

መስተዳድሩ፣ ለክልሉ ስራ Aስፈፃሚ ምክር 

ቤትና በህግ ስልጣን ለተሰጠው Aካል 

ያቀርባል፣ 

9. በርEሰ መስተዳድሩና የስራ Aስፈፃሚ ምክር 

ቤት የሚሰጡት ሌሎች ስራዎች ይፈፅማል፣ 

ያስፈፅማል፡፡  
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29. ስልጣንን ተግባርን መራሒ ስራሕ  

ኤጀንሲ

1. ስራሕቲ ንዝተመደበሉ ኤጀንሲ ይመርሕ፣ 

የመሓድር፣ 

2. ኣብዚ ኣዋጅ ዝተደንገገ ስልጣንን ተግባርን 

Eቲ ዝተመደበሉ ኤጀንሲ ይፍፅም፣ የፈፅም፣ 

 

3. ብመሰረት ሕጊ ሰራሕተኛታት መንግስቲ 

ፈፀምቲ ከይዲ ስራሕ ይቆፅር፣ የማሓድር፣  

4. ትልምን በጀትን Eቲ ኤጀንሲ የዳሉ፣ 

ምስተፈቐደ ኣብ ስራሕ የውEል፣ 

5. ምንቅስቓስ ኤጀንሲ ኣመልኪቱ ንዝምልከቶ 

ኣካል ፀብፃብ የቕርብ፣ 

6. ብዝምልከቶ ኣካል ዝተውሃቦ መደብ 

ይፍፅም፣ 

7. ካብ ሰራሕተኛ Eዚ ኤጀንሲ ንዝቐረበሉ ናይ 

ዲስፒሊን ቅፅዓት ቅሬታ ሰሚU ይውስን፣ 

ዝርዝሩ ብደንብን መምርሕን ይውሰን፡፡  

 
30. ስልጣንን ሓላፍነትን ወናኒ ከይዲ 

ስራሕ 

1. ተፀዋEነቱ ንመራሒ ስራሕ ይኸውን፣ 

2. ነቲ ከይዲ ስራሕ ብላEለዋይነት ይመርሕ፣ 

3. ትልሚ Eቲ ከይዲ ስራሕ ኣውፂU የፅድቕ፣ 

ኣፈፃፅምU ይከታተል፣ 

4. ሓዱሽ ኣንፈት ኣሰራርሓ ብምንፃር ናብ ስራሕ 

ክኣቱ ይገብር፣  

5. ፈፃሚ ከይዲ ስራሕ ሞያዊ ብቕዓቱ ዘEብየሉ 

ስልጠና የዳሉ ወይ ክዳሎ ይገብር፣  

 

6. ጥቕማ ጥቕሚ ፈፃሚ ከይዲ ስራሕ ዝሕለወሉ 

ኩነታት የመዓራሪ፣ 

7. መዓልታዊ ስራሕቲ Eቲ ከይዲ ስራሕ 

ብኣንፃር ኣንፈት ክልላዊ መንግስትን ስራሕን 

ሓላፍነትን Eቲ ቢሮ ኣጠዓIሙ ንክኸይድ 

29. የኤጀንሲው ስራ መሪ ስልጣንና ተግባር 
 

 

 

1. የተመደበበት ኤጀንሲ ስራ ይመራል፣ 

ያስተዳድራል፣ 

2. በዚህ Aዋጅ የተደነገገው የተመደበበትን  

የኤጀንሲው ስልጣንና ተግባር ይፈፅማል፣ 

ያስፈፅማል፣ 

3. በመንግስት ሰራተኛ ህግ መሰረት የስራ ሂደት 

ፈፃሚ ሰራተኞች ይቀጥራል፣ያስተዳድራል፣  

4. የኤጀንሲው Eቅድ Eና በጀት ያዘጋጃል፣ 

ሲፈቀድ በስራ ላይ ያውላል፣ 

5. የኤጀንሲው Eንቅስቃሴ Aስመልከቶ 

ለሚመለከተው Aካል ሪፖርት ያቀርባል፣ 

6. በሚመለከተው Aካል የተሰጠው ስራ ይሰራል፣ 

 

7. ከኤጀንሲው ሰራተኛ ለሚቀርብለት 

የዲስፒሊን ቅጣት ቅሬታ ሰምቶ ይወሰናል፣ 

ዝርዝሩ በደንብና መመሪያ ይወሰናል፡፡  

  
30. የስራ ሂደት ባለቤት ተግባርና ሓላፊነት 
 

 
 

1. ተጠሪነቱ ለስራ መሪ ይሆናል፣ 

2. የስራ ሂደቱ በበላይነት ይመራል፣ 

3. የስራው ሂደት Eቅድ Aውጥቶ ያፀድቃል፣ 

Aፈፃፀሙ ይከታተላል፣ 

4. Aዲስ የሰራ Aቅጣጫ በመቀየስ ወደ ስራ 

Eንዲገባ ያደርጋል፣  

5. የስራ ሂደቱ ፈፃሚ ሞያዊ ብቃቱ 

የሚያሳድግበት ስልጠና ያዘጋጃል ወይም 

Eንዲዘጋጅ ያደርጋል፣ 

6. የስራ ሂደት ፈፃሚ የተለያየ ጥቅማ ጥቅም 

የሚጠበቅበት ሁኔታ ያመቻቻል፣ 

7. Eለታዊ የስራ ሂደት ክንውን ከክልሉ 

Aቅጣጫና ከቢሮው ተግባርና ሃላፊነት Aንፃር 

Eየተገናዘበ የሚሄድበትን ሁኔታ ያመቻቻል፣  
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የመቻቹ፣ 

8. ብመሰረት ሕጊ ሰራሕተኛታት መንግስቲ 

ፈፃሚ ከይዲ ስራሕ የመሓድር፣  የሰናብትን፣ 

9. ነቲ ከይዲ ስራሕ ዝተመደበሉ በጀትን 

ንብረትን የመሓድር፣ 

10.  ፀብፃብ ከይዲ ስራሕ ንመራሒ ስራሕ 

የቕርብ፣  

11. ካሊE ብመራሒ ስራሕ ዝውሃቦ መደብ 

ይፍፅም፣ የፈፅም፡፡ 

 
ክፍሊ ኣርባEተ 

ዝተፈላለዩ ድንጋገታት  

31. ብዛEባ ካልOት ፈፀምቲ ኣካላት  

ኣብዚ ኣዋጅ  ዘይተመልከተ ዝኾነ ፈፃሚ ኣካል Eዚ  

ክልል ተፀዋEነቱ ኾነ ስልጣንን ተግባሩን ብመሰረት 

ዝተጣየሸሉ ሕጊ ይቕፅል፡፡  

 

32. ምምሕልላፍ መሰልን ጉቡUን 
 

1. ኣብ ቢሮ ንግድን Iንዱስትርን ምስ መንገድን 

ትራንስፖርትን ዝተኣሳሰረ ከይሓወሰ፣ ኣብ 

ቢሮ ከተማ ልምዓት ምስ ኮንስትራክሽን 

ዝተኣሳሰረ ከይሓወሰ ዝነበረ መሰልን ግቡEን 

በዚ ኣዋጅ ናብ ቢሮ ከተማ ልምዓት፣ ንግድን 

Iንዱስትሪን ተመሓላሊፉ ኣሎ፣ 

2. ምስ መንገድን ትራንስፖርትን፣ 

ኮንስትራክሽንን ዝተኣሳሰረ መሰልን ግቡEን 

በዚ ኣዋጅ ናብ ቢሮ ኮንስትራክሽን መንገድን 

ትራንስፖርትን ተመሓላሊፉ ኣሎ፣ 

3. ምስ ቤት ፅሕፈት ምክልኻል ምቁፅፃርን ኤች 

ኣይቪ ኤድስ ዝተኣሳሰረ፣ መሰልን ግቡEን በዚ 

ኣዋጅ ናብ ቢሮ ሓለዋ ጥEና ተመሓላሊፉ ኣሎ፣

4. ምስ ቢሮ ጉዳይ መናEሰይ ስፖርትን ቢሮ 

ሰራሕተኛ ማሕበራዊ ጉዳይን ዝተኣሳሰረ 

መሰልን ግቡEን በዚ ኣዋጅ ናብ ቢሮ 

 

8. በመንግስት ሰራተኞች ህግ መሰረት የስራ 

ሂደቱ ፈፃሚ ያስተዳድራል፣ ያሰናብታል፣ 

9. ለስራ ሂደቱ የተመደበ በጀትና ንብረት 

ያስተዳድራል፣ 

10. የስራ ሂደቱ ሪፖርት ለስራ መሪ ያቀርባል፣  

 

11. ሌሎች በስራ መሪ የሚሰጥ መደብ ይፈፅማል፣ 

ያስፈፅማል፡፡  

 
ክፍል Aራት 

የተለያዩ ድንጋጌዎች 

31. ስለሌሎች Aስፈፃሚ Aካላት  

በዚህ Aዋጅ ያልተገለፀ ማንኛውም የክልሉ Aስፈፃሚ  

Aካል ተጠሪነቱም ሆነ ስልጣንና ተግባሩን 

በተቋቋመበት ህግ መሰረት ይሆናል፡፡  

 

32. መብትና ግዴታ ስለማስተላለፍ  
 

1. በንግድና Iንዱስትሪ ቢሮ ከመንገድና 

ትራንስፖርት ትስስር ያላቸው ሳይጨምር 

በከተማ ልማት ቢሮ ከኮንስትራክሽን ጋር 

ትስስር ያላቸው ሳይጨምር የነበረው መብትና 

ግዴታ በዚህ Aዋጅ ወደ ከተማ ልማት፣ 

ንግድና Iንዱስትሪ ቢሮ ተላልፈዋል፣ 

2. በመንገድና ትራንስፖርት፣ በኮንስትራክሽን 

የነበረው መብት በዚህ Aዋጅ ወደ 

ኮንስትራክሽን፣ መንገድና ትራንስፖርት ቢሮ 

ተላልፈዋል፣ 

3. በኤች ኣይቪ ኤድስ መከላከል መቆጣጠር 

ፅሕፈት ቤት የነበረው መብትና ግዴታ በዚህ 

Aዋጅ ወደ ጤና ቢሮ ተላልፈዋል፣ 

4. በወጣቶችና ስፖርት ቢሮና በሰራተኛና 

ማሕበራዊ ጉዳይ ቢሮ የነበረው መብትና 

ግዴታ በዚህ Aዋጅ ወደ የወጣቶች፣ ስፖርትና 
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መናEሰይ፣ ስፖርትን ማሕበራዊ ጉዳይን 

ተመሓላሊፉ ኣሎ፣ 

5. ምስ ቢሮ ፀጥታን ጉዳያት ምምሕዳርን፣ 

ኮሚሽን ፀረ-ግፅዝይናን ስነ-ምግባር ኮሚሽን 

ፖሊስን ዝነበረ መሰልን ግቡEን ናብ ቢሮ 

ፖሊስን ፀጥታን ተመሓላሊፉ ኣሎ፣ 

 

6. ምስ ቤት ፅሕፈት ምምሕዳር ኣብያተ ህንፀት 

ዝተኣሳሰረ መሰልን ግቡEን በዚ ኣዋጅ ናብ 

ቢሮ ፍትሒ ተመሓላሊፉ ኣሎ፡፡  

 

33. ፍልፍል Eቶት ቢሮታት ወይ 

ኤጀንሲታት    
 

1. ካብ መንግስቲ ዝምደበሉ በጀት፣ 

2. ካብ ዝተፈላለዩ ኣካላት ዝርከብ ሓገዝ 

ይኸውን፡፡  

 

34. ኣተሓሕዛ መዛግብቲ ሒሳብን 

ምምሕዳር ንብረትን

1. ቢሮታት ወይ ኤጀንሲታት ብመንግስቲ 

ንዝምደበለን በጀት ብቢሮ ትልምን ፋይናንስን 

ብዝወፅE መምርሒ ኣተሓሕዛ ሒሳብ መሰረት 

የመሓድራ፡፡ 

2. ዝርከብ ሓገዝ ብመሰረት ሕጊ ብዝግበር ውEሊ 

ይመሓደር 

 
35. ምውፃE ስልጣን ደንቢ

ነዚ ኣዋጅ መፈፀሚ ዝኸውን ደንቢ ብቤት ምኽሪ 

ስራሕ ፈፃሚ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ 

ክወፅE ይኽEል፡፡  

 

36. ምውፃE ስልጣን መምርሒ 

ሕድ ሕድ ቢሮ በቢዝምልከተን ነዚ ኣዋጅን ነዚ 

ኣዋጅ ሲIቡ ዝወፅE ደንቢ መፈፀሚ ዝኸውን 

መምርሒ ከውፅE ይኽEል፡፡ 

ማሕበራዊ ጉዳይ ቢሮ ተላልፈዋል፣ 

 

5. በAስተዳደርና ፀጥታ ጉዳዮች ቢሮ፣ የስነ-

ምግባርና ፀረ-ሙስና ኮሚሽን፣ በፖሊስ 

ኮሚሽንና በምልሻ ፅሕፈት ቤት የነበረው 

መብትና ግዴታ በዚህ Aዋጅ ወደ ፖሊስና 

ፀጥታ ቢሮ ተላልፈዋል፣ 

6. በማረምያቤቶች ፅሕፈት ቤት የነበረው 

መብትና ግዴታ በዚህ Aዋጅ ወደ ፍትሕ ቢሮ 

ተላልፏል፡፡  

 

33.  የቢሮዎች ወይም የኤጀንሲዎች ገቢ 

ምንጭ 
 

1. ከመንግስት በሚመደብ በጀት፣ 

2. ከተለያዩ Aካላት የሚሰጥ ድጋፍ ይሆናል፡፡  

 

 

34. የሒሳብ መዝገብ Aያያዝና የንብረት 

Aስተዳደር

1. ቢሮዎች ወይም ኤጀንሲዎች በመንግስት 

የሚመደብላቸው በጀት በፕላንና ፋይናንስ ቢሮ 

በሚወጣው የሂሳብ Aያያዝ መመሪያ መሰረት 

ያስተዳድራሉ፡፡ 

2. የሚገኝ Eርዳታ በህግ መሰረት በሚደረግ ውል 

ይተዳደራል  

 
35. ደንብ የማውጣት ስልጣን

ይህን Aዋጅ ማስፈፀምያ የሚሆን ደንብ  የትግራይ 

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ስራ Aስፈፃሚ ምክር ቤት 

ሊያወጣ ይችላል፡፡  
 

36. መመሪያ የማውጣት ስልጣን

Eያንዳንዱ ቢሮ በሚመለከተው ለዚህ Aዋጅና ይህን 

Aዋጅ ተክትሎ ለሚወጣው ደንብ ማስፈፀሚያ 

የሚሆን መመርያ ሊያወጣ ይችላል፡፡ 
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37. ተፈፃምነት ዘይብሎም ሕግታት 

1. ኣዋጅ ቁፅሪ 9/1988፣ 11/1988፣ 22/1989፣ 

39/1992፣ 56/1994፣ 57/1994 ፣77/1994፣ 

84/1996 ፣81/1996 ፣86/1996 ፣80/1997፣ 

94/1998፣112/1998 ዓንቐፅ4፣5፣6፣7፣8፣9፣ 

104/98 ዓንቀፅ 51/2፣ 117/1999፣ 

118/1999፣   126/1999፣  139/2000፣ 

166/2001 በዚ ኣዋጅ ተሳIሮም ኣለዉ፣   

2. ነዚ ኣዋጅ ዝፃባE ኣዋጅ ደንቢ፣ መምርሒ ወይ 

ልማዳዊ ኣሰራርሓታት ኣብዚ ኣዋጅ 

ንዝተሸፈኑ ጉዳያት ተፈፃምነት Aይህልዎን፡፡  

 

38. Eዚ Aዋጅ ዝፀንAሉ ግዘ

Eዚ ኣዋጅ ካብ ሕዳር 3/2002 ዓ.ም ጀሚሩ  ዝፀንA 

ይኸውን፡፡ 

ፀጋይ በርሀ 

 

ፕረዚዳንት ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስቲ ትግራይ 

37. ተፈፃሚነት የሌላቸው ሕጎች 

1. Aዋጅ ቁጥር 9/1988፣ 11/1988፣ 

22/1989፣ 39/1992 ፣ 56/1994 ፣57/1994 

፣77/1994፣84/1996 ፣81/1996 ፣86/1996፣ 

80/1997፣ 94/1998፣112/1998፣ 104/98 

ዓንቀፅ 51/2፣ 117/1999፣ 118/1999፣  

126/1999፣ 139/2000 166/2001 በዚህ 

Aዋጅ ተሽረዋል፣ 

2. ለዚህ Aዋጅ የሚቃረን Aዋጅ፣ ደንብ፣ መመሪያ 

ወይም የልምድ Aሰራሮች በዚህ Aዋጅ 

ለተሸፈኑ ጉዳዮች ተፈፃሚነት Aይኖሮውም፡፡  

 

38. Aዋጅ የሚፀናበት ጊዜ

ይህ Aዋጅ ከህዳር 3/2002 ጀምሮ የፀና ይሆናል፡፡   

                 

ፀጋይ በርሀ 

 

የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስት ፕሬዝዳንት 
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ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ 
የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ 

ብሂራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ 

የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት 

 

 

 

ኣዋጅ ቁፅሪ 169/2002 ዓ/ም 

ዕላማታት ካልኣይ ብርኪ ሕብረት ስራሕ ማሕበራት/ዩንየንስ/  
ንመረሰረታዊ ሕብረት ስራሕ ማሕበራትን  

መፈፀሚ ዝግበር ውዕሊ ልቓሕ ውሕስና በጀት   

ንምሃብ ዝወፀ ኣዋጅ 

 
ብደረጃ ክልል ውሕስነት ምግቢ ንምርግጋፅን ድኽነት 
ንምቕናስን እቶት ፍርያት ሕርሻ ንምዕባይ ድኹዒ ዓብይ 
ግደ ስለዘለዎ፣ 

 
ካልኣይ ብርኪ ሕብርት ስራሕ ማሕበራት/ዩኒየንስ/ን 
መሰረታዊ ሕብረት ስራሕ ማሕበራትን ብዘለወን ገንዘባዊ 
ዓቕሚ ንመለቓሕቲ ትካላት  ብቑዕ ውሕስና ምሃብ 

ስለዘይኽእላ ካብ ንግዲ ባንኪ ኢትዮጵያ ብውሕስና መንግስቲ 
እዚ ክልል ልቓሕ ዝረኸባሉ ኩነታት ምምችቻው ኣድላይ 
ኮይኑ ብምርካቡ፡፡ 

 
ካልኣይ ብርኪ ሕብረት ስራሕ ማሕበራ /ዩኒየንስ/ን 
መሰረታዊ ሕብረት ስራሕ ማሕበራትን ኣብ 2002/2003 
ዘመነ ምህርቲ ንዘካይድኦ ልምዓታዊ ስራሕቲ መፈፀሚ 
ዝውዕል ውሕስና ልቓሕ ምሃብ ኣድላይ ኮይኑ ብምርካቡ፣  
 

ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ብመሰረት 
ተመሓይሹ ዝወፀ ሕገ-መንግስቲ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ 
ትግራይ ዓንቀፅ 49/3/ሀ/ን ናይዚ ክልል ፋይናንስ 
ምምሕዳር ኣዋጅ ቁፅሪ 26/1989 ዓነቀፅ 32 መሰረት 
ዝስዕብ ኣዋጅ ኣውፂኡ ኣሎ፡፡ 
 

1. ሓፂር ርእሲ   

እዚ ኣዋጅ “ንዕላማ ካልኣይ ብርኪ ሕብረት ስራሕ 
ማሕበራት/ዩኒየንስ/ን መሰረታዊ ሕብረት ስራሕ ማሕበራትን 
ዕላማ መፈፀሚ ንዝግበር ውዕል ልቓሕ ውሕስና በጀት 
ንምሃብ ዝወፀ ኣዋጅ 169/2002” ተባሂሉ ክጥቀስ ይኽእል፡፡ 
 

 

 

 

 

አዋጅ ቁጥር 169/2002 ዓ/ም 

ሁለተኛ ደረጃ ሕብረት ስራ ማህበራት /ዩንዮንስ/ና 

  መሰረታዊ ሕብረት ስራሕ ማህበራት ማስፈፀሚያ 

 የሚደረግ የብድር ውል  ዋስትና ለመስተጠት  የወጣ 

 አዋጅ   

 
 

በክልል ደረጃ የምግብ ዋስትና ለማረጋገጥና ድህነት ለመቀነስ የእርሻ 
ምርት ለማሳደግ ማዳበሪያ ትልቅ ሚና ያለው በመሆኑ፣ 
 
 

ሁለተኛ ደረጃ ሕብረት ስራ ማሕበራት /ዩኒዮንስ/ መሰረታዊ 

የሕብረት ስራ  ማህበሮች ባላቸው የገንዘብ ዓቅም ለአበዳሪ 
ድርጅቶች በቂ ዋስትና ለመስጠት ስለማይችሉ ከኢትዮጵያ ንግድ 
ባንክ በክልሉ መንግስት ዋስትናብድር የሚያገኙበት ሁኔታ 
ማመቻቸት አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፣ 
 
ሁለተኛ ደረጀ ሕብረት ስራ  ማሕበራት /ዩኒዮንስ/ መሰረታዊ 

ሕብረት ስራ  ማህበራት በ20002/2003 የምርት ዘመን 
ለሚያካሂዱት የልማት ስራ ማስፈፀሚያ የሚውል የብድር ዋስትና 
መስጠት አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፣ 
 
 
የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት ተሻሽሎ በወጣው 
የትግራይ ሕገ-መንግስት አንቀፀ 49/3/ሀ/ እና የክልሉ የፋይናንስ 

አስተዳደር አዋጅ ቁጥር 26/1989 አንቀፅ 32 መሰረት የሚከተለው 
አዋጅ አውጥቷል፡፡ 
 

 
1. አጭር ርእስ 

ይህ  አዋጅ “በሁለተኛ ደረጃ ሕብረት ስራ ማህበራት /ዩኒዮንስ/ና 

መሰረታዊ ሕብረት ስራ ማሕበራ ዓላማ ማስፈፀሚያ ለሚደረግ 
የብድር ውል የበጀት ዋስትና ለመስጠት የወጣ አዋጅ ቁጥር 
169/2002” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡ 
 

  

 

 መበል 17ዓመት ቑ.12           

መቐለ 4ሕዳር 2002ዓ/ም  
17ኛ ዓመት ቁ.12               

መቀሌ ሕዳር4/2001  ዓ/ም ብሓልዮት ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዝወፀ  

ናይ ሓደ ዋጋ        ብር  14.00 

ያንዱ ዋጋ  

ያንደዱ ዋጋ  

ነጋሪት ጋዜጣ ቑ.ፓ.ሳ                

ነጋሪት ጋዜጣ ፓ.ሳ.ቁ         291    

291 

ያንደዱ ዋጋ  
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2. ውሕስና ዝተውሃበ መጠን ልቓሕ 
 

ካልኣይ ብርኪ ሕብረት ስራሕ ማሕበራት /ዩኒየንስ/ን 

መሰረታዊ ሕብረት ስራሕ ማሕበራትን ካብዚ ንዳሓር  

”ተለቓሓይ” እንዳተብሃላ ንዝፅውዓ ክሳብ ብር 

455,000,000 /ኣርባዕተ ሚኢትን ሓምሳን ሓሙሽተን 

ሚልዮን ብር/ ካብ ንግዲ ባንኪ ኢትዮጰያ ክልቀሓ ብሄራዊ 

ክልላዊ መንግስት ትግራይ ውሕስና ሂቡ ኣሎ፡፡ 

3. ኣፈፃፅማ እቲ ልቓሕ 

 
1. እቲ ዝርከብ ልቃሕ ብዝተመረፃ ካልኣይ 

ብርኪሕብረት ስራሕ ማሕበራት /ዩኒየንስ/ን 

መሰረታዊ ሕብረት ስራሕ ማሕበራትን ኣቢልካ 

ድኹዒ /ማዳበሪያ/ ካብ ውሽጢ ዓዲ መቕረብቲ 

ትካላት ገዚእኻ ብምቕራብ ሕርሻ ምህርትን 

መፍራያይነትን ብምዕባይ ሓረስቶት ክልልና 

ብስድራ ደረጀ ውሕስነት ምግቢ ንምርግጋፅ 

ዝውዕል ይኸውን፣ 

2. እቲ ልቓሕ ዝምለስ እቲ ውዕሊ ካብ ዝተኣሰረሉ ግዘ 

ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ኮይኑ መጠን 

ወለድን ኣግባብ ኣመላልስኡን መለቓሓይ ባንክን 

መንግስቲ እዚ ክልል ብዘገብሩዎ ስምምዕነት 

ይኸውን፡፡ 

4. ግቡእ መንግስቲ ክልል ትግራይ 

1. ተለቓሓይ ንዝተለቐሖ ገንዘብ ብሙሉእ ወይ 

ብኽፋል ብእዋኑ እንተዘይመሊሱ ካብ በጀት እዚ 

ክልል ተነኪዩ ዝኽፈል ይኸውን፣  

2. መንግስቲ እዚ ክልል ነቲ ዘይተመለሰ ልቓሕ  

ብምእካብ ወይ ሕጋዊ ብዝኾነ ኣገባብ ምምላስ ነቲ 

ዝተነከየ በጀት ክትክእ ኣለዎ፡፡ 

5. እዚ ኣዋጅ ዝፀንዐሉ ግዘ 

እዚ ኣዋጅ እቲ ውዕል ካብ ዝተፈረመሉ ዕለት ጀሚሩ 

ዝፀንዐ ይኸውን፡፡ 

 

ፀጋይ በርሀ 

 

 

ፕሬዚዳንት ብሄራዊ 

ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ 

 

2. ዋስትና የተሰጠው የብድር መጠን 
 

ሁለተኛ ደረጃ ሕብረ ስራ ማህበራት /ዩኒዮንስ/ና መሰረታዊ ሕብረት 

ስራ ማህበራት ከዚህ በሃላ ”ተበዳሪው” እየተባሉ የሚጠሩ እስከ ብር 

455,000,000 /አራት መቶ ሃምሳ አምስት ሚሊዮን ብር/ 

የሚደርስ ብር ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ እንዲበደሩ የትግራይ 

ብሄራዊዊ ክልላዊ መንግስት ዋስትና ሰጥቷል፡፡ 

 

3. የብድሩ አፈፃፀም 

1. የሚገኘው ብድር በተመረጡ ሁለተኛ ደረጃ ሕብረት ስራ 

ማህበራት /ዩኒዮንስ/ና መሰረታዊ የሕብረት ስራ ማህበሮች 

አማካኝነት ማዳበሪያ ከአገር ውስጥ አቅራቢ ድርጅቶች 

ገዝቶ በማቅረብ የእርሻ ምርትና አምራችነት በማስደግ  

የክልላችን ገበሬዎች በቤተሰብ ደረጃ የምግብ ዋስትና 

ለማረጋገጥ የሚውል ይሆናል፣ 

 

 

2. ብድሩ የሚመለሰው ውሉ ከተፈፀመበት ጊዜ ጀምሮ በአንድ 

አመት ውስጥ ሆኖ የወልድ መጠንና የአመላለሱ አገባብ 

አበዳሪው ባንክና የክልሉ መንግስት በሚያደርጉት 

ስምምነት ይሆናል፡፡ 

 

4. የትግራይ ክልል መንግስት ግዴታ 

1. ተበዳሪው የተበደረውን ገንዘብ በሙሉ ወይም በከፊል 

በውቅቱ ካልመለሰ ከዚህ ክልል በጀት ተቀንሶ የሚከፈል 

ይሆናል፣ 

2. የክልሉ መንግስት ያልተመለሰውን ብድር በመሰብሰብ 

ወይም ሕጋዊ በሆነ ኣገባብ በመመለስ የተቀነሰውን በጀት 

መተካት ኣለበት፡፡ 

5. አዋጁ የሚፀናበት ጊዜ 

 

ይህ አዋጅ ውሉ ከተፈፀመበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናል፡፡ 

 

ፀጋይ በርሀ 

 

 

የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ  

መንግስት ፕሬዚዳንት 
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1 

nU¶T Uz¤È TG‰Y 
yTG‰Y nU¶T Uz¤È 

 
 
 
 

Bÿ‰êE KL§êE mNGStE TG‰Y
yTG‰Y B¼¤‰êE KL§êE mNGST

 
 
 
 
 

mbL 17  ›mT ‚ÜÜ 13 
m‚l  4 ÞÄR 2002 ›/M 

17¾ ›mT qÜ. 13 
m‚l HÄR 4 2002 ›/M 

BˆL×T b¤T M<¶ Bÿ‰êE KL§êE mNGStE TG‰Y Zw{ 

 

 
ቑፅሪ ኣዋጅ 170 /2002 ዓ/ም 

ቤት ፅሕፈት ዋና Oዲተር ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስቲ ትግራይ ዳግም ንምውዳብ፣ ስልጣንን 

ተግባርን ንምውሳን ተመሓይሹ ዝወፀ ኣዋጅ፣ 

 

ናይዚ ክልል Iኮኖሚያዊን ማሕበራዊን ምንቅስቓሳት 

ብዝግባE ንምምራሕን ንምምሕዳርን ዘኽEል ዘተኣማምን 

መረዳEታ ኣብምርካብ ንስርዓተ Oዲት ምጥንኻር ዝለዓለ 

ኣበርክቶ ዘለዎ ብምዃኑ  

 
ኣብ ግልፅነትን ተሓታትነትን ዝተመስረተ ስርዓት ሰናይ

ምምሕዳር ንምEሳል ኣብ መንግስታዊ ኣብያተ Eዮን ትካላትን

ስሉጥ ፍትሓዊን ውፅIታዊን ስርዓተ Oዲት ምዝርጋሕን 

ምትግባርን ኣድላዪ ምዃኑ ስለተኣመነሉ  

 
ናይዚ ክልል ቤት ፅሕፈት ዋና Oዲተር ሓላፍነቱ ብዝግባE 

ንክፍፅም ሞያዊ ናፅነት ዝያዳ ምርግጋፅ ኣድላዪ ኮይኑ 

ስለዝተረኸበ፡ 

ተመሓይሹ ብዝወፀ ሕገ መንግስቲ ትግራይ ዓንቀፅ 49 ንUስ 

ዓንቀፅ 3 (ሀ)ን (ሸ) ብዝተውሃበ ስልጣን መሰረት ቤት ምኽሪ 

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ Eዚ ኣዋጅ ኣውፂU ኣሎ፡ 

 
ክፍሊ ሓደ 

ሓፈሻዊ ድንጋገታት  

1. ሓፂር ርEሲ 

Eዚ ኣዋጅ "ቤት ፅሕፈት ዋና Oዲተር ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስቲ ትግራይ ዳግም ንምውዳብ፣ ስልጣንን ተግባርንን 

Aዋጅ ቁጥር 170 /2002 ዓ/ም 

የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ዋና 

Oዲተር ፅሕፈት ቤትን Eንደገና ለማደራጀት፣ 

ስልጣንና ተግባር ለመወሰን ተሻሽሎ የወጣ 

ኣዋጅ 

የክልሉ Iኮኖሚያዊና ማህበራዊ Eንቅስቃሴዎች በተገቢው 

ለመምራትና ለማስተዳደር የሚያስችል ኣስተማማኝ መረጃ 

ለማግኘት የOዲት ስርAቱን ማጠናከር ከፍተኛ ኣስተዋፅO 

ያለው በመሆኑ  
 

 
የክልሉ ዋና Oዲተር ፅሕፈት ቤት ሓላፊነቱ በሚገባ 

Eንዲፈፅም የሙያ ነፃነት በይበልጥ ማረጋገጥ Aስፈላጊ ሆኖ 

በመገኘቱ፣ 

ተሻሻሎ በወጣው የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ሕገ-

መንግስት Aንቀጽ 49 ንUስ Aንቀጽ 3 (ሀ) Eና (ሸ) 

በተሰጠው ስልጣን መሰረት ይህ ኣዋጅ ኣውጥተዋል፡፡ 

 
ክፍል Aንድ 

ጠቅላላ ድንጋጌዎች 

1. Aጭር ርEስ 

ይህ Aዋጅ “የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ዋና Oዲተር 

ፅሕፈት ቤትን Eንደገና ለማደራጀት፣ ስልጣንና ተግባር 

BR 4.78 
ÂY ˆd êU  
ÃNÇ êU    291  

nU¶T Uz¤È ‚Ü..ú 
nU¶T Uz¤È .ú.qÜ  62

ግልፅነትና ተጠያቂነት ያለበት የመልካም ኣስተዳደር ስርዓት 

ለማስፈን በመንግስታዊ መስሪያቤቶችና ተቋማት ፈጣን 

ፍትሃዊና ውጤታማ  የOዲት ስርዓት መዘርጋትና ተግባራዊ 

ማድረግ ኣስፈላጊ መሆኑን ስለታመነበት   

www.chilot.me



 
    ገፅ 2 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ኣዋጅ ቑ 170 4 ሕዳር /2002                        ገፅ 2 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ Aዋጅ ቁ 170 ህዳር 4/2002  
 

ንምውሳን ተመሓይሹ ዝወፀ ኣዋጅ ቁፅሪ 170/2002 " 

ተባሂሉ ክጥቀስ  ይኽEል፡፡ 

 
2. ትርጉም  

ኣግባብ ናይቲ ቃል ካልE ትርጉም ዘውህብ Eንተዘይኮይኑ 

ኣብዚ ኣዋጅ፡- 

1. "ቤት ምኽሪ" ማለት ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ 

ትግራይ'ዩ፡፡ 

2. "መንግስታዊ ቤት Eዮ Eዚ ክልል" ማለት ክሳብ ታሕተዋይ 

ብርኪ ዘሎ መሓውር ሓዊሱ ቢሮ፣ ኮምሽን፣ ቤት ፅሕፈት፣ 

ብዓል መዚ፣ ትካል፣ ኤጀንሲ ወይ  ክልል ቤት ምኽሪ 

ብኣዋጅ ዘጣየሾ ካሊE መንግስታዊ ቤት Eዮ'ዩ፡፡ 

3. "ትካል" ማለት  ሙሉE ብሙሉE ወይ ብኽፋል ናይዚ 

ክልል መንግስቲ በጀት ዝምደበሉ ዝኾነ መፍረዪ፣ 

መከፋፈሊ፣ ውሃቢ ግልጋሎት ወይ  ካልE ትካል ንግዲ 

ኮይኑ ብመዳይ ከባቢያዊ Oዲት ድማ ናይ ውልቀ 

ትካል'ውን ዝሓወሰ Eዩ፡፡ 

4. “ከባብያዊ Oዲት” ማለት ምስ ከባቢ ድሕንነት ምሕላው 

ተዛሚዱ ዝወፁ ሕግታትን ስምምዓትን ብዝተቐመጠሎም 

ኣንፈት ምፍፃሞምን ንኸባቢ ኣየርን ህይወታዊ ፍጥረትን 

ብዝጎድE መንገዲ ዘይምፍፃሙ ንምርግጋፅ ዝግበር ዓይነት 

Oዲት’ዩ፡፡ 

5. “ውሽጢ Oዲተር” ማለት ኣብ ክልል ብርኪ ይኹን ኣብ 

ወረዳ ብርኪ ናይ ዝርከባ ኣብያተ Eዮ ሰራሕተኛ ኮይኑ 

ብፅሒት ስራሕ Oዲት ተዋሂቡዎ  ዝሰርሕ Oዲተር Eዩ፡፡ 

6. “ላEለዋይ ሓላፊ” ማለት ነቲ Oዲት ዝግበር ቤት Eዮ 

ብላEለዋይነት ክመርሕ ዝተመደበ ወይ ዝተሸመ ሓላፊ Eዩ፡

 

7. “ላEለዋይ ተቆፃፃሪ” ማለት Oዲት ንዝተገበረ ቤት Eዮ 

ብላEለዋይነት ንኽቆፃፀር ዝተጣየሸ ቤት Eዮ ክመርሕ 

ዝተመደበ ወይ ዝተሸመ ሓላፊ Eዩ፡፡  

 
3. ብዛEባ ዳግም ምውዳብ 

ቤት ፅሕፈት ዋና Oዲተር ክልል ትግራይ  ካብዙይ ንዳሓር 

"ቤት ፅሕፈት" Eናተብሃለ ዝፅዋE መንግስታዊ ቤት Eዮ ኮይኑ 

ለመወሰን ተሻሽሎ የወጣ Aዋጅ ቁጥር 170/2002-” ተብሎ 

ሊጠቀስ ይችላል፡፡ 

 

2. ትርጓሜ 

የቃሉ Aገባብ ሌላ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ በስተቀር 

በዚህ Aዋጅ፡-                 

1. "ምክር ቤት" ማለት የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት 

ምክር ቤት ነው፡፡           

2. "የክልል መንግስት መሥሪያ ቤት" ማለት Eስከታችኛው 

የAስተዳደር Eርከን ያሉትን ጨምሮ ቢሮ፣ ኮምሽን፣ ፅህፈት 

ቤት፣ ባለስልጣን፣ ድርጅት ወይም የክልሉ ምክር ቤት 

በAዋጅ ያቋቋመው ሌላ መንግስታዊ መስሪያቤት ነው፡፡ 

3. "ድርጅት" ማለት  በሙሉ ወይም በከፊል በክልሉ 

መንግስት በጀት የተመደበለት ማናቸውም የማምረቻ፣ 

የማከፋፈያ፣ የAገልግሎት ሰጭ ወይም ሌላ የንግድ 

ድርጅት ሆኖ በኣከባቢያዊ Oዲት ኣንፃር ደግሞ የግል 

ድርጅትንም ይጨምራል፡፡ 

4. “ ከባብያዊ Oዲት” ማለት ከኣከባቢ ድህንነት ጥበቃ 

በማዛመድ የሚወጡ ህጎችና ስምምነቶችን 

በተቀመጠላቸው ኣቅጣጫ መፈፀማቸውና ለኣከባቢ 

ኣየርና ህይወትን በሚጎዳ መንገ� ኣለመፈፀሙ ማረጋገጥ 

ማለት ነው፡፡ 

5. “የውስጥ Oዲተር” ማለት በክልልና በወረዳ ደረጃ በሚገኙ 

የመንግስት መስሪያ ቤቶች ውስጥ በOዲት ስራ ተመድቦ 

የሚሰራ Oዲተር ነው፡፡ 

6. “የበላይ ሃላፊ” ማለት Oዲት ለተደረገው መስሪያቤት 

በበላይነት Eንዲያስተዳድር የተመደበ ወይም የተሾመ 

ሃላፊ ነው 

7. “የበላይ ተቆጣጣሪ” ማለት Oዲት ለተደረገው መስሪያቤት 

በበላይ Eንዲቆጣጠር ለተመሰረተ መስሪያቤት Eንዲመራ 

የተመደበ ወይም የተሾመ ሓላፊ ነው  

 

3. Eንደገና ስለማደራጀት 

የትግራይ ክልል ዋና Oዲተር ፅህፈት ቤት ከዚህ በኃላ 

"ፅሕፈት ቤት" Eየተባለ የሚጠራ የመንግስት ኣካል ሆኖ በዚህ 
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   ገፅ 3 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ኣዋጅ ቑ 170 4 ሕዳር /2002                   ገፅ 3 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ Aዋጅ ቁ 170 ህዳር 4/2002  
 

በዚ ኣዋጅ ዳግም ተወዲቡ ኣሎ፡፡ 

 
4. Eላማታት Eዚ ቤት ፅሕፈት 

Eዚ  ቤት ፅሕፈት ቀፂሎም ዘለው Eላማታት ይህልውዎ፡- 

1. ትልምን በጀትን መንግስቲ ብዝግባE ንምምራሕን 

ንምምሕዳርን ዘኽEል ዘተኣማምን  መረዳEታ 

ንምርካብ ዝሕግዝ ስርዓት Oዲት ምዝርጋሕን 

ምጥንኻርን፡፡ 

2. ተቐባልነት ብዘለዎም መለክIታት ተጠቒሙ 

ፋይናንሻል፣ ፐርፎርማንስ፣ ከባቢያዊ Oዲትን ካልOት 

ስራሕቲ ዓይነታት Oዲትን ተግባራዊ ምግባር፣ 

 

3. ሒሳብ ኣብያተ Eዮን ትካላትን መንግስቲ   Oዲት 

ዝግበርሉ ብርኪ /ስታንዳርድ/ ምውፃEን 

ተግባራውነቱ ምክትታልን፡፡ 

 
5. ኣወዳድባ Eዚ ቤት ፅሕፈት 

Eዚ ቤት ፅሕፈት ቀፂሎም ዘለው ኣካላት ይህልውዎ፣ 

1. ዋና Oዲተር 

2. ምክትል ዋና Oዲተር 

ከምUውን ንስርሑ ዘድልዩዎ ካልOት ከይዲ ስራሕቲ 

ዝመርሑን ፈፀምቲ ስራሕን ይህልዉዎ 

 
6. ማEኸል  ቤት ፅሕፈት 

ዋና ማEኸል Eዚ ቤት ፅሕፈት መቐለ ኮይኑ ከከም ኣድላይነቱ 

ኣብዚ ክልል ዝተፈላለዩ ቦታታት ጨናፍር ቤት ፅሕፈታት 

ከጣይሽ ይኽEል Eዩ፡፡  

 

ክፍሊ ክልተ 

ስልጣንን ተግባርን 

7. ስልጣንን ተግባርን Eዚ ቤት ፅሕፈት 

ቤት ፅሕፈት ዋና Oዲተር ተፀዋEነቱ ንቤት ምኽሪ ክልል

ትግራይ ኾይኑ  Eዞም ዝስEቡ ስልጣንን ተግባርን ይህልውዎ፡ 

1. ሒሳብ ኣብያተ Eዮን ትካላትን መንግስቲ Oዲት 

ይገብር፡፡ 

Aዋጅ  Eንደገና ተደራጅተዋል፡፡ 

 
4. የመሥሪያቤቱ ዓላማዎች 

ፅሕፈት ቤቱ የሚከተሉት  ዓላማዎች ይኖሩታል፡- 

1. የመንግስት Eቅድና በጀት በሚገባ ለመምራትና 

ለማስተዳደር የሚያስፈልገውን Aስተማማኝ 

መረጃ ለማግኘት የሚረዳ የOዲት ስርዓት 

መመሥረትና ማጠናከር፡፡ 

2. ተቀባይነት ባላቸው መመዘኛዎች ተጠቅሞ 

ፋይናንሻል፣ ፐርፎርማንስ፣ ኣከባቢ Oዲትና 

ሌሎች  የOዲት ዓይነቶችና ስራዎች  ተግባራዊ 

ማድረግ፡፡ 

3. የመንግስት መስሪያ ቤቶችና ድርጅቶች ሂሣብ 

 Oዲት የሚደረግበትን ደረጃ (ስታንዳርድ) ማውጣትና 

ተግባራዊ መሆኑን መከታተል፡፡ 

 
5. የፅህፈት ቤቱ Aደረጃጀት   

ፅህፈት ቤቱ የሚከተሉት ኣካላት ይኖሩታል፣ 

1. ዋና Oዲተር 

2. ምክትል ዋና Oዲተር 

Eንዲሁም ለስራው ኣስፈላጊ የሆኑ ሌሎች የስራ ሂደት 

መሪዎችና ስራ ፈፃሚዎች የኖሩታል፡፡ 

 
6. ዋና ፅሕፈት ቤት 

የፅህፈት ቤቱ ማEከል መቐለ ሆኖ Eንደ ኣስፈላጊነቱ በዚሁ 

ክልል ውስጥ በተለያዩ ስፍራዎች ቅርንጫፍ ጽ/ቤቶችን 

ሊያቋቁም ይችላል፡፡ 

 

ክፍል ሁለት 

ሥልጣንና ተግባር 

7. የፅህፈት ቤቱ ስልጣንና ተግባር  

የዋና Oዲተር ፅህፈት ቤት ተጠሪነቱ ለትግራይ  ክልል ምኽር 

ቤት ሆኖ ቀጥሎ ያሉትን  ስልጣንና ተግባር ይኖሩታል 

1. የመንግስት መሥሪያ ቤቶችና ድርጅቶች  ሂሣብ 

Oዲት ያደርጋል፡፡ 
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   ገፅ 4 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ኣዋጅ ቑ 170 4 ሕዳር /2002              ገፅ 4 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ Aዋጅ ቁ 170 ህዳር 4/2002 
 

2. ንኣብያተEዮን ትካላትን መንግስቲ ዝተውሃቡ 

ሓገዛትን ልቓሕን Oዲት ይገብር፡፡ 

3. ኣብያተ Eዮን ትካላትን መንግስቲ  ዘመዝግብO 

ውፅIት ሕጊ ዝተኸተለ፣ Eቲ ዝድለ ሽቶ ምውቅUን 

ውፅIታዊን፣ ፍትሓዊን፣ ቆጣባይን ብዝኾነ  ኣገባብ 

ዝተፈፀመ ምዃኑ ንምርግጋፅ ናይ ኣፈፃፅማ 

/ፐርፎርማንስ /Oዲት ይገብር፡፡ 

4.  ብርሰትን ብኽለትን ከባቢ ንምክልኻል ተጠቃምነት

ደቂ ኣንስትዮ ንምርግጋፅን ዝተቐመጡ ፓሊሲታትን

ስትራተጅታትን መንግስቲ ብኣግባቡ ይትግበሩ

ምህላዎም  ብመስርሕ  ከባብያዊ  Oዲት ኣቢሉ ኣብ

መንግስታዊ ይኹን ዘይመንግስታዊ ኣብያተ Eዮን

ትካላትን   የረጋግፅ፣ 

5. ኣብያተ Eዮን ትካላትን መንግስቲ ዝተመደበሎም ሃፍቲ 

ብሕጋዊ መንገዲ ይጥቀሙ ምህላዎም ቁፅፅር ሃፍቲ 

Oዲት ብምግባር የረጋግፅ፡፡ 

6. መንግስቲ   ንውልቀ ስራሕ ተዃናተርቲ  ብውEሊ 

ዝህቦ ስራሕቲ Eንትህሉ  መንግስቲ ተንከፍ ዝኾነ 

ሒሳብ Oዲት ክገብር ይኽEል፣ 

7. ብመሰረት Eዚ ዓንቀፅ  ንUስ ዓንቀፅ/1- ክሳብ 

6/ዝተገለፀ ኣገባባት Oዲት ምስ ኣካየደ ውፅIት Eቲ 

Oዲት ንላEለዋይ ሓላፍን ላEለዋይ ተቆፃፃርን  Oዲት 

ዝተገበረ መንግስታዊ ቤት Eዮ ወይ ትካልን ክልል 

ቢሮ ትልምን ፋይናንስን ብቕዳሕ የፍልጥ፣፡፡ 

8. ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ 7 ዝተገለፀ Eንተሃለወ 

Eውን Eዚ ቤት ፅሕፈት ንላEለዋይ ሓላፊ ናይቲ 

Oዲት ዝተገበረ ቤት Eዮ ብገበን ከሕትቶ ዝኽEል 

ዋኒን ኣሎ Iሉ Eንተኣሚኑ ውፅIት Oዲት ናብቲ 

ቤት Eዮ ኣይልEኽን፡፡ 

9. ከከምኣድላይነቱ  ምስ ዝምልከቶም  ኣብያተ Eዮን 

ትካላትን Eዚ ክልልን ከምUውን ምስ ፌደራልን 

ካልOት ክልላዊ ናይ Oዲት ኣብያተ Eዮን

ብምምኽኻር ብርኪ  /ስታንዳርድ/ Oዲትን ስርዓት 

ኣሰራርሓን የውፅE፡፡ 

 

2. ለመንግስት መሥሪያ ቤቶችና ድርጅቶች  የተሰጡ 

Eርዳታዎችንና ብድር Oዲት ያደርጋል፡፡ 

3. የክልሉ መንግስት መሥሪያ ቤቶችና ድርጅቶች  

ያስገኙት ውጤት ሕጉን የተከተለ፣ ውጤታማ፣ ፍትሓዊ 

Eና ቆጣቢ Iኮኖሚያዊ በሆነ Aሠራር የተፈጸመ 

መሆኑንና ተፈላጊውን ግብ     መምታቱን ለማረጋገጥ 

የክዋኔ / ፕርፎርማንስ / Oዲት ያደርጋል፡ 

4.  ኣከባቢውን ከውድመትና ከብክለት ለመከላከል 

የሴቶች ተጠቃሚነትን ለማረጋገጥ የወጡ የመንግስት 

ፖሊሲዎችና ስትራተጅዎች በመንግስታዊም ሆነ 

መንግስታዊ ያልሆኑ  መ/ቤቶችና ድርጅቶች በኣግባቡ  

Eየተፈፀሙ መሆናቸውን በAካባቢ Oዲት ማረጋገጥ፣ 

 

5.  የመንግስት መ/ቤቶችና  ድርጅቶች የተመደበላቸውን 

ሃብት ህጋዊ በሆነ መንገድ Eየተጠቀሙ መሆናቸውን 

ለማወቅ የሃብት ቁጥጥር Oዲት በማድረግ ያረጋግጣል፡ 

6. መንግስት ለግል ስራ ተቋራጮች በውል የሰጠው ስራ 

ሲኖር ይህንኑ በተመለከተ መንግስት ነክ የሆነ ሂሳብ 

Oዲት ሊያደርግ ይችላል፣ 

7.  በዚህ ኣንቀፅ ንUስ ኣንቀፅ 1 Eስከ 6 የተገለፁት 

ኣገባቦች  ያከናወናቸው የOዲት ሥራ ውጤቶች Oዲት 

ለተደረገው መሥሪያቤት  ወይም ድርጅት የበላይ  

ሃላፊ Eና የበላይ ተቆጣጣሪ ኣካል Eንዲሁም  ለክልል 

Eቅድና ፋይናንስ ቢሮ  በፅሁፍ ያሳውቃል፣ 

8. በዚህ ኣንቀፅ ንUስ ኣንቀፅ 7 የተገለፀውን Eንዳለ ሆኖ 

Oዲት የተደረገው መስርያ ቤት የበላይ ሃላፊ በወንጀል 

የሚያስጠይቀው ነገር ኣለ ብሎ ፅሕፈት ቤቱ ሲያምን 

ወደዚሁ መስርያ ቤት የOዲት ውጤት ሪፖርት 

ኣይልክም፡፡ 

9. EንደAስፈላጊነቱ  ከሚመለከታቸው የክልሉ መሥሪያ 

ቤቶች Eና ድርጅቶች Eንዲሁም ከፌደራልና ከሌሎች 

ክልላዊ የOዲት መ/ቤቶች ጋር በመመካከር የOዲት 

ደረጃ /ስታንዳርድ/ና የAሠራር ሥርዓት መመሪያዎች 

ያወጣል፡፡ 
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10. ኣድላዪ ኮይኑ ኣብ ዝተረኸበሉ Eዋን ቤት ፅሕፈት 

ዋና Oዲተር ንመንግስታዊ ኣብያተ Eዮን ንውሽጢ 

Oዲተርን ብምEዛዝ ፀብፃብ ውሽጢ Oዲት ክቐርበሉ 

ይገብር፡፡ 

11.   ገበን ዝተፈፀመሉን  Eምነት  ዝጎደሎን ኣተሓሕዛ 

ሒሳብ ምዃኑ ዘርI መበገሲ Eንትህሉ ነዚ ሒሳብ 

Eዚ ዝምልከቱ ሰነዳት፣ ፅሑፋት መዛግብትን ካልOት 

ምስዚ ሒሳብ ምትEስሳር ዘለዎም መረዳEታታትን 

ክሳብ ምፅራዮም ዝውድUን ቤት ፍርዲ ውሳነ 

ዝህበሎምን ክEሽግ ይኽEል፣ 

12. ቢሮ ትልምን ፋይናንስን  ካልOት ተመሳሰልቲ 

ኣብያተ Eዮን ብዛEባ ገንዘብን ኣተሓሕዛ ሒሳብን 

ንዘዳለውዎ ረቂቕ ሕግታት ምስ ካልOት Iትዮጵያ 

ዝተቐበለቶምን ሃገራዊን ብርክታት Oዲት 

ከይጋጨው  ኣድላዪ ዝኾነ ምኽርን ርEይቶን  ይህብ፡

13.  ኣተሓሕዛ ሒሳብን ሞያ Oዲትን ንምEባይ ኣድላዪ 

ኮይኑ Eንትርከብ ምስ Eዚ ሞያ Eዚ ርክብ ምስ 

ዘለዎም ማሕበራትን ሰብሞያን ከምUውን ካልOት 

ኣግባብነት ዘለዎም ኣካላት ተሓባቢሩ ይሰርሕ: 

14.  ኣብዚ ክልል ብሞያ Oዲትን ብኣተሓሕዛ ሒሳብን 

ንዝተዋፈሩ Oዲተራትን ሒሳብ ፈለጣትን ኣብቲ 

ዘፈር ስራሕ ንምውፋር ዘኽEሎም መመዘኒታት 

ብምውፃE  ብቕዓት መረጋገፂ ወረቐት ምስክር 

ይህብ፣ የሕድስ፣ ይEግድ፣ ይስርዝ:  

15. ቤት ፅሕፈት ዋና Oዲተር ኣብ Oዲትን ስራሕቲ 

ሒሳብን ንዝተዋፈሩ ናይ ውልቀ ሰብ ሞያ ብቕዓት 

ሃልዩዎም ስርዓት ተኸቲሎምን ስነ-ምግባሮም 

ሓልዮምን ምስረሖም ይድግፍ፣ይከታተል፣ይቆፃፀር 

 

16. ንOዲተራትን ሰብ ሞያ ኣተሓሕዛ ሒሳብን ብቕዓት 

መረጋገፂ ወረቐት ምስክር ንምሃብን ንምEጋድን 

ንምስራዝን ዘኽEሉ ተግባራት ከምUውን ዝኸፍሉዎ 

መጠን ክፍሊትን ብዝምልከት ነዚ ኣዋጅ ስIቡ 

ብዝወፅE ደንቢ ይውሰን፡፡ 

 

10. የዋና Oዲተሩ ፅህፈት ቤት Aስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘው 

ለመንግስታዊ መስሪያቤቶችና የውስጥ Oዲተር በማዘዝ 

የውስጥ Oዲት ሪፖርት Eንዲቀርብለት ሊያደርግ 

ይችላል፡፡ 

11.  ወንጀል የተፈፀመበትና ታማኝነት የጎደለው የሒሳብ 

ኣያያዝ መኖሩን የሚያሳይ መነሻ  ሲኖር ይህንን ሂሳብ 

የሚመለከቱ  ጽሑፎች፣ መዘክሮች፣ መዝገቦች፣ 

ሰነዶችና ከEነዚሁ  ጋር ግንኙነት ያላቸው ሌሎች 

መረጃዎች ፍርድ ቤት ውሳኔ Eስኪ ሰጥላቸው ድረስ 

ያሽጋል፡፡ 

12. የEቅድና ፋይናንስ ቢሮ Eና ሌሎች ተመሳሳይ መስሪያ 

ቤቶች ስለገንዘብ Eና የሂሳብ Aያያዝ ባዘጋጅዋቸው 

ረቂቅ ህጎች ላይ ከሌሎች Iትዮጵያ የተቀበለቻቸውና 

ያወጣቻቸው የOዲት ደረጃዎች Eንዳይጋጩ  Aስፈላጊ 

የሆነ ምክርና Aስተያየት ይሰጣል፡፡ 

13. የሂሳብ Aያያዝና የOዲት ሙያ ለማጠናከር ኣስፈላጊ 

ሆኖ ሲገኝ ከሞያው ጋር ግንኙነት ካላቸው ማህበራትና፣  

ባለሞያዎች Eንዲሁም  ሌሎች Aግባብነት ካላቸው 

ኣካላት ጋር በመተባበር ይሰራል፤ 

14. በክልሉ በOዲት ሞያና በሒሳብ ኣያያዝ ለሚሰማሩ 

Oዲተሮችና የሒሳብ ባለሞያዎች በስራ ዘርፉ 

ለመሰማራት የሚያስችላቸው መመዘኛ በማውጣት 

የብቃት ማረጋገጫ ሰርትፍኬት ይሰጣል፣ ያሳድሳል፣ 

ያግዳል፣ ይሰርዛል፡፡  

15.  ዋና Oዲተር ፅሕፈት ቤት በOዲት Eና በሒሳብ 

ኣያያዝ ስራ ለተሰማሩ የግል ባለሞያዎች ብቃት 

ኖራቸው ስርኣትን ተከትለው ስነ ምግባራቸው 

ጠብቀው መስራታቸው ይቆጣጠራል፣ይከታተላል፣

ያግዛል፡፡ 

16. ለOዲተሮች Eና ለሒሳብ ባለሞያዎች የብቃት 

ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት ለመስጠት ለማገድና 

ለመሰረዝ የሚያስችሉ ተግባራት  Eንዲሁም 

የሚጠየቀው ክፍያ መጠን በሚመለከት ከዚህ ኣዋጅ 

ቀጥሎ በሚወጣው ደንብ ይወሰናል፡፡  
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17. መማሓደሪ ሕጊ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ትግራይ

ተኸቲሉ ኣብ ዝተፈቐደሉ መሓውርን በጀትን መሰረት 

ሰራሕተኛታቱ የማሓድር፣ የEቢ፣ የሰናብት ከምU’ 

ውን ኣብ ክሊ ዝተፈቐደሉ መሓውር ክፍቲ ቦታ 

Eንትህሉ ንቢሮ ህንፀት ዓቕምን ምምሕዳር 

ሰራሕተኛታትን መንግስቲ ፍቃድ ምሕታት ከየድለየ

ብመንግስቲ ሰራሕተኛታት ሕጊ መሰረት 

ሰራሕተኛታት ይቆፅር፡፡   

 
8. ብዛEባ ውክልና ምሃብ  

1. Eዚ ቤት ፅሕፈት በዚ ኣዋጅ ዓንቀፅ 7 ካብ ንUስ 

ዓንቀፅ 1 ክሳብ 5 ኣብ ዘለው ድንጋገታት ዝተቐመጡ 

ስልጣንን ተግባርን ከከምኣድላይነቱ ንቤት ፅሕፈት 

ዋና Oዲተር ፌደራልን ንካልOት ክልላዊ ኣብያተ Eዮ 

Oዲት ወይ ድማ ንውልቀ ትካላት ስራሕቲ Oዲት 

ብውክልና ክህብ ይኽEል፡፡ 

 

2. በዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ 1 ውክልና ዝተውሃቦም

ኣካላት Oዲት Eቲ ቤት ፅሕፈት ብዘነፀሮ  ብርኪ

/ስታንዳርድ/ Oዲትን ስርዓት ኣሰራርሕUን 

ተኸቲሎም ክሰርሑን ኣብ ከይዲ ስራሕ’ውን ክትትል 

ክግበረሉን   ኣብ መወዳEታ ዝረኸብዎ ውፅIት ነዚ 

ቤት ፅሕፈት ከፍልጡ ሕጋዊ ግቡE ኣለዎም፡፡ 

3. Eዚ ቤት ፅሕፈት ውክልና ብዝተውሃቦም ኣካላት 

ዝተኻየደ ስራሕቲ Oዲት በቲ ዝተነፀረ ብርኪ 

/ስታንዳርድ/ Oዲት ዝተፈፀመ ምዃኑ የረጋግፅ፡፡ 

4. ብውክልና ንዝስርሑ  Oዲት ስራሕቲ ዝኸውን ወፃI 

በቲ Oዲት ዝተገበረ ቤት Eዮ ወይ ትካል ወይ ዝኣዘዘ 

ኣካል ዝሽፈን ኮይኑ  ኣብቲ ዓመት በጀት ብውልቀ 

Oዲተራት Oዲት ዝግበሩ በዝሒ ምስተነፀሩ ነቲ 

Oዲት መፈፀሚ ዝኸውን ገንዘብ ካብ Oዲት 

ክግበረሎም ዝሓተቱ ወይ ካልE ዝምልክቶ ኣካል 

በጀቱ ናብ ቤት ፅሕፈት ዋና Oዲተር ብምምሕልላፍ 

ዝፍፀም ይኸውን  

 

17. የክልሉ የመንግስት ሰራተኞች ማስተዳደርያ ህግ 

ተከትሎ በተፈቀደለት መዋቅርና በጀት መሰረት 

ሰራተኞችን ያስተዳድራል፣ Eድገት ይሰጣል፣ 

ያሰናብታል Eንዲሁም በተፈቀደለት መዋቅር ክፍት 

ቦታ ሲኖር ለAቅም ግንባታና የመንግስት ሰራተኞች 

Aስተዳደር ቢሮ ፍቃድ መጠየቅ ሳያስፈልግ 

በመንግስት ሰራተኞች ህግ መሰረት ሰራተኞች 

ይቀጥራል  
 

8. ውክልና ስለመስጠት 

1. ፅሕፈት ቤቱ በዚህ Aዋጅ Aንቀጽ 7 ከንUስ Aንቀጽ 

1 Eስከ 5 በሰፈሩት ድንጋጌዎች ሥር 

የተመለከቱትን ስልጣንና ተግባራት Eንደ 

Aስፈላጊነቱ ለፌዴራል ዋና Oዲተር መሥሪያ ቤት 

Eና ለሌሎች ክልላዊ የOዲት መ/ቤቶች ወይም 

ለግል የOዲት ሥራ ድርጅቶች በውክልና ሊሰጥ 

ይችላል፡፡ 

2. በዚህ Aንቀፅ ንUስ Aንቀጽ 1 ድንጋጌ መሠረት 

ውክልና የተሰጣቸው የOዲት ኣካላት መ/ቤቱ 

ያወጣውን የOዲት  ደረጃና የAሠራር ሥነ ሥርዓት 

ተከትለው Eንዲሰሩና በስራው ሂደትም በዋናው 

Oዲተር ባለሞያዎች ክትትል ተደርጎ የደረሱበትን 

ውጤት ለመ/ቤቱ የማሣወቅ ሃላፊነት ይኖርባቸዋል፡ 

3. ፅህፈት ቤቱ ውክልና በተሰጣቸው ኣካላት የተደረገው 

የOዲት ስራ ደረጃውን/ስታንዳርዱን/ ተከትሎ 

የተሰራ መሆኑን ያረጋግጣል፡፡ 

4. በውክልና ለሚሰሩ የOዲት ስራዎች የሚሆን ወጪ 

Oዲት በተደረገው ፅህፈት ቤት /ድርጅት ወይም 

Oዲት Eንዲደረግ ባዘዘው ኣካልየሚሸፈን ሆኖ 

በበጀት ኣመቱ ውስጥ በግል Oዲተሮች Oዲት 

የሚሆኑትን መስሪያ ቤቶች ብዛት ታውቆና ለOዲት 

ስራው የሚሆን ገንዘብም ከOዲት የሚሆነው ወይም 

ከሚመለከተው ኣካል በጀቱ ወደ ዋና Oዲተር ፅህፈት 

ቤት Eንዲተላለፍ በማድረግ ይፈፀማል፡፡ 
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ክፍሊ ሰለስተ 

ስርዓት ኣሻውማ ዋና Oዲተርን ምክትል ዋና 

Oዲተርን  

9. ኣቀራርባ ሕፁያትን ስነ-ስርዓት ኣሻውማን

1. ዋና Oዲተርን ምክትል ዋና Oዲተርን  ብርEሰ ምምሕዳር 

መቕረባይነት ብቤት ምኽሪ Eዚ ክልል  ይሽየሙ፡፡ 

2. ሕፁያት ተሸየምቲ 

ሀ. ንሕገ-መንግስትን ሕገ-መንግስታዊ ስርዓትን Eዛ ሃገር 

ተኣመንቲ ዝኾኑ 

ለ. ንለውጢ ቁሩባት፣ ኣብ ፖሊስን ስትራተጂን 

መንግስቲ Eኹል ፍልጠትን ብቕዓትን ዘለዎም፣ 

ሐ. ብኣመራርሓ ስራሕ ፋይናንስ ብቁE ክEለትን

ስልጠናን ትምህርትን ልምዲን  ዘለዎም፡፡ 

መ. ስራሕቲ Oዲት ውፅIታዊ፣ሚዛናውን ብዝኾነ ኣገባብ 

ንምፍፃም ዘኽEል ስነ-ምግባር ዘለዎም፡፡ 

1.  ካልOት ንስርሑ ዘድልዩዎ ሓለፍቲ ኣመዳድባ

ብዝወፅE ደንቢ ይውስን፡፡ 

 
10. ኣሻውማ ወነንቲ ከይዲ ስራሕቲ

ኣብቲ ቤት Eዮ ንዝህልው ከይዲ ስራሕቲ ዝመርሑ      

ወነንቲ ከይዲ ስራሕ ብዋና Oዲተር ይሽየሙ 

 
11. ተፀዋEነት  

1. ዋና Oዲተር ተፀዋEነቱ ንቤት ምኽሪ ክልል ትግራይ 

ይኸውን 

2. ምክትል ዋና Oዲተር ተፀዋEነት ንዋና Oዲተርን 

ንቤት ምኽሪ ክልልን ይኸውን 

3. ተፀዋEነት ወነንቲ ከይዲ ስራሕ ንዋናን ምክትልን 

Oዲተር ይኸውን፡፡ 

 
12. ዘበን ስራሕ  

1. ናይ ዋና Oዲተርን ምክትል ዋና Oዲተርን ዘበን 

ስራሕ 6 /ሽዱሽተ/ ዓመት ይኸውን፡፡ 

2. ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ 1 ዝተቐመጠ ዘበን ስራሕ 

EንተብቅE ዋና Oዲተርን ምክትል ዋና Oዲተርን 

ክፍል ሶስት 

የዋና Oዲተር Eና ምክትል ዋና Oዲተር የAሿሿም 

ሥነ-ሥርዓት 

9. የEጩዎች Aቀራረብና የAሿሿም ሥነ-ሥርዓት

1. የክልሉ ዋና Oዲተር Eና ምክትል ዋና Oዲተር በክልሉ 

ርEሰ መስተዳደር Aቅራቢነት በምክር ቤቱ ይሾማሉ፡፡ 

2. Eጩ ተሿሚዎች 

ሀ. ለሀገሪቱ ሕገ መንግስትና ሕገ መንግስታዊ ስርዓት  

    ታማኝ የሆኑ 

ለ. ለለውጥ ዝግጁ የሆነና በመንግስት ፖሊሲዎችና 

ስትራቴጂዎች  በቂ Eውቀት Eና ብቃት ያላቸው 

ሐ. በፋይናንስ ስራ ኣመራር  የካበተ የሥራ ልምድ፡ 

የትምህርትና  ስልጠና ብቃት ያላቸው 

መ. የOዲት ስራ ውጤታማና ሚዛናዊ በሆነ መንገድ 

ለመምራት የሚያስችል ስነ ምግባር ያላቸው፡፡ 

1. ሌሎች ለስራው ኣስፈላጊነት ያላቸው ሃላፊዎች 

ኣመዳደብ በተመለከተ በሚወጣ ደንብ ይወሰናል፡፡ 

 

10. የስራ ሂደት ባለቤት ኣሿሿም 

በዚህ ፅሕፈት ቤት ለሚኖር የስራ ሂደት የሚመሩ የስራ ሂደት

ባለቤቶች በዋናOዲተር ይሾማሉ 

 
11. ተጠሪነት     

1. ዋና Oዲተሩ ተጠሪነታቸው ለትግራይ ክልል ምክር 

ቤት ይሆናል 

2. ምክትል ዋና Oዲተሩ ተጠሪነት ለዋና Oዲተሩና 

ለክልል ምክር ቤት ይሆናል 

3. የስራ ሂደት ባለቤት ተጠሪነቱ ለዋና Oዲተርና 

ለምክትል ዋና Oዲተር ይሆናል 

 
12. የሥራ ዘመን  

1. የዋና Oዲተሩና ምክትል ዋና Oዲተሩ የሥራ ዘመን 

6 (ስድስት) ዓመት ይሆናል፡፡ 

2. በዚህ Aንቀጽ ንUስ Aንቀጽ 1 የተመለከተው የሥራ 

ዘመን ሲያበቃ ዋና Oዲተሩና ምክትል ዋና Oዲተሩ 
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ብቤት ምኽሪ Eንተተኣሚኑሎም ዳግም ክሽየሙ 

ይኽEሉ፡፡ 

 
13. ብዛEባ ተሸየምቲ ካብ ሓላፍነት ዝለዓልሉ 

ኩነታት 

ዝኾነ ናይዚ ቤት ፅሕፈት ተሸያሚ ቀፂሎም ካብ ዘለው 

ምኽንያታት ብሓዲU ወይ ብኻልE ካብ ሓላፍነት ክለዓል 

ወይ ካብ ስራሕ ክሰናበት ይኽEል፡፡ 

1. ብምኽንያት ሕማም ስርሑ ብግቡE ንምፍፃም 

ዘይኽEል ምዃኑ Eንትረጋገፅ፣ 

2. ግልፂ ዝኾነ ምንኣስ ክEለት ስራሕ ዝርኣየሉ ኮይኑ 

Eንትርከብ፣ 

3.  ኣብ ስራሕ ብዘርEዮ ሸለልተኝነት ምኽንያት 

ጥፍኣት ወይ ጉድለት ስነ-ምግባር ዘርኣየ ኮይኑ 

Eንትርከብ፣ 

4. ግEዝይና ወይ ድማ ሕጊ ዝፃረር ገበን ዝፈፀመ ምዃኑ 

ብመረዳEታ Eንትረጋገፅ፣ 

5. Eቲ ቤት ምኽሪ ኣድላዪ ኮይኑ Eንትረኽቦ  ግልጋሎቱ 

ንከናውሕ ዝተውሃቦ ስልጣን ሕሉው ኮይኑ ብሕጊ 

ብዝተወሰነ ጡረታ መውፅI EድሚU Eንትበፅሕ፣ 

 

6. ዘበን ስርሑ EንተብቅE፣ 

7. ብናይ ባEሉ ፍቓድ ስራሕ መልቀቂ ሕቶ ንርEሰ 

ምምሕዳርን  ንቤት ፅሕፈት ቤት ምኽሪን ብፅሑፍ 

Eንተቕርብ፣ 

 
14. ብዛEባ ክፍቲ ስራሕ ቦታ ምምላE 

1. ናይዚ ክልል ዋና Oዲተር ብምኽንያት ናይዚ ኣዋጅ ዓንቀፅ 

13 ዝተዘርዘሩ፣ ካብ ሓላፍነት ዝተልዓለ፣ ካብ ስራሕ 

ዝተሰናበተ፣ ወይ ካብዚ ዓለም ብሞት ዝተፈለየ Eንተኾይኑ 

ዋና  Oዲተር ክሳብ ዝምደብ ምክትል ዋና Oዲተር ንEU 

ተኪU Eናሰርሐ ይፀንሕ፡፡ 

2. ናይ ዋና Oዲተርን ምክትል ዋና Oዲተርን ቦታ ኣብ 

ተመሳሳሊ Eዋን ክፍቲ Eንተኾይኑ ናይቲ ክልል ርEሰ 

ምምሕዳር ብመሰረት ዓንቀፅ 9(1) ናይዚ ኣዋጅ ሓደሽቲ 

በምክር ቤቱ ከታመነባቸው Eንደገና ሊሾሙ 

ይችላሉ፡፡ 

 
13. ተሿሚዎች ከሃላፊነት ስለሚነሱበት ሁኔታ 

 

ማንኛውም የፅሕፈት ቤቱ ተሿሚ ከሚከተሉት ምክንያቶች 

በAንዱ ወይም በሌላው ከሃላፊነት ሊነሣ ወይም ከሥራ 

ሊሠናበት ይችላል፡፡ 

1. በሕመም ምክንያት ሥራውን በሚገባ ለማከናወን 

የማይችል መሆኑ ሲረጋገጥ፣ 

2. ግልጽ የሆነ የሥራ ችሎታ ማነስ የሚታይበት 

ሆኖ ሲገኝ፣ 

3. በሥራው ላይ በሚያሣየው ቸልተኝነት ሣቢያ 

ጥፋት ወይም የስነ ምግባረ ጉድለት ያሳየ ሆኖ 

ሲገኝ፣ 

4. ሙስና ወይም ሕግን የሚፃረር የወንጀል ድርጊት 

መፈጸሙ በማስረጃ ሲረጋገጥ፣ 

5. ምክር ቤቱ ኣስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘው Aገልግሎቱን 

ለማራዘም የሚኖረው ስልጣን Eንደተጠበቀ ሆኖ 

በሕግ ከተወሰነው የጡረታ መውጫ Eድሜው 

ሲደርስ፣ 

6. የሥራ ዘመኑ ሲያበቃ፣ 

7. በገዛ ፈቃዱ በጽሁፍ የሥራ መልቀቂያ ጥያቄ 

ለርEሰ መስተዳድርና  ለምክር ቤት ፅሕፈት ቤት 

ሲያቀርብ፣ 

 

14. ክፍት የሥራ ቦታን ስለመሙላት  

 1.የክልሉ ዋና Oዲተር በዚህ Aዋጅ Aንቀጽ 13 ሥር

በተዘረዘሩት ምክንያቶች፣ ከኃላፊነት የተነሣ፣ ከሥራ

የተሠናበተ ወይም ከዚህ ዓለም በሞት የተለየ Eንደሆነ ዋና

Oዲተር Eስኪመደብ ድረስ ምክትል ዋና Oዲተር Eሱን

ተክቶ Eየሰራ ይቆያል፡፡ 

2. የክልሉ ዋና Oዲተር Eና ምክትል ዋና Oዲተር ቦታ 

በተመሣሣይ ጊዜ ክፍት የሆነ Eንደሆነ የክልሉ ርEሰ 

መስተዳድር በዚህ ኣዋጅ ዓንቀፅ 9 (1) መሰረት በቀጣይ 
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ክሳብ ዝሽወሙ ካብቲ ቤት ፅሕፈት ወይ ካብ ደገ 

ብግዝያውነት ክሳብ ዝቕፅል ጉባኤ  ቤት ምኽሪ 

ብምምዳብ ከስርሕ ይኽEል፡፡ 

 
ክፍሊ ኣርባEተ 

ስልጣንን ተግባርን ዋና Oዲተርን ምክትል ዋና 

Oዲተርን  

15 .ስልጣንን ተግባርን ዋና Oዲተር

ዋና Oዲተር ላEለዋይ መራሒ Eቲ ቤት ፅሕፈት ኮይኑ ዝስEብ 

ስልጣንን ሓላፍነትን ይህልዎ-፡ 

1. ኣብዚ ኣዋጅ ኣብ ዓንቀፅ 7 ዝተገለፁ ስልጣንን 

ተግባርን  ኣብ ስራሕ ክውEሉ ይገብር 

2. ትልምን በጀትን Eቲ ቤት Eዮ የዳሉ፣ Eንትፀድቕ ኣብ 

ስራሕ ክውEል ይገብር፣ 

3. ቢሮ ትልሚን ፋይናንስን ኣብ ዝልEኾ ዝተጠቓለለ 

ሒሳብ መንግስቲ Eዚ ክልል ኣብ ውሽጢ 3 (ሰለስተ) 

ወርሒ Oዲት ብምግባር  ዝተረኸበ ውፅIትን ዘለዎ 

ሪIቶን ብምግላፅ ናብቲ ቢሮ ይልEኽ፡፡ 

4. ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ 3 ብዝምልከት ዝተረኸበ 

ውፅIት Oዲት  ናብ ቤት ምኽሪ ምስ ዘቕርቦ ፀብፃብ 

ኣጠቓሊሉ የቕርብ፣ 

5. ፀብፃብ ኣፈፃፅማ ስራሕ Eዚ ቤት ፅሕፈት ኣብ ዓመት 

ሓደ ግዜ ናብ ቤት ምኽሪ የቕርብ 

6. ፀብፃብ ውፅIት Oዲት ዝተገበራ ኣብያተ Eዮን 

ትካላት መንግስትን ኣብ ዓመት ሰለስተ ጊዜ ንቤት 

ምኽሪ የቕርብ፡፡     

7. ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ 6 ዝተገለፀ Eንተሃለወ 

Eውን ንስሩE ኣኼባ ቤት ምኽሪ ንምፅባይ ግዜ ዘይህብ 

ኩነታት  Eንተጋጥም ስሩE ፀብፃብ ዝቐርበሉ ግዜ 

ምፅባይ Eንተየድለየ ፍሉይ ፀብፃብ ኣዳልዩ ንቤት 

ምኽሪ ከቕርብ ይኽEል ፣ 

8. ናብ ቤት ምኽሪ ዝቐርቡ ፀብፃባት ኣብያተ Eዮን 

ትካላትን መንግስቲ ንኣፈፃፅምU ግቡE ክትትል 

ይገብር፣ Eዋናዊ ስጉምቲ ዝውሰደሉ ኩነታት 

ንምፍጣር  ንዝምልከቶ ቀዋሚ ኮሚቴ የማኽር፣ 

የምክር ቤቱ ስብሰባ  ኣዲስ ሓላፊዎች Eስከ ሚሸሙ 

ድረስ ከፅህፈት ቤቱ ወይም ከዚያ ውጭ በጊዜያዊነት 

መድቦ ሊያሰራ ይችላል፡፡ 

 

ክፍል Aራት 

የዋና Oዲተርና ምክትል ዋና Oዲተር ስልጣንና 

ተግባር 

15. የዋና Oዲተሩ ስልጣንና ተግባር   

ዋና Oዲተር የፅህፈት ቤቱ የበላይ መሪ በመሆን የሚከተሉት  

ስልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡፡ 

1.  በዚህ ኣዋጅ ኣንቀፅ 7 የተገለፁትን ስልጣንና 

ሓላፊነት  በስራ ላይ Eንዲውሉ ያደርጋል 

2.  የፅህፈት ቤቱ Eቅድ Eና በጀት ያዘጋጃል፣ከፀደቀ በኋላ 

ተግባራዊ ያደርጋል 

3.  የEቅድና ፋይናንስ ቢሮ Aዘጋጅቶ የሚልከውን 

የክልሉን መንግስት የተጠቃለለ ሂሣብ በ3 ወር 

/በሶስት ወራት/ ውስጥ Oዲት Aድርጎ የተገኘውን 

ውጤት ከነኣስተያየቱ ለቢሮው ይልካል፡፡ 

4.  በዚህ ኣንቀፅ ንUስ ኣንቀፅ 3 በተመለከተ በOዲት 

የተገኘውን ውጤት ለምክር ቤት ከሚያቀርበው  

ሪፖርት ጋር ኣካትቶ ያቀርበዋል፡፡ 

5.  ፅሕፈት ቤቱ የዓመቱ የስራ ክንውን የሚመለከት 

በዓመት ኣንድ ጊዜ ለምክር ቤቱ ሪፖርት ያቀርባል፡

6.  የመንግስት ፅሕፈት ቤቶችና ድርጅቶች የOዲት 

ስራዎች ውጤት ሪፖርት በAመት ሶስት ጊዜ 

ለምክርቤቱ ያቀርባል፡፡ 

7.  በዚህ Aንቀፅ ንUስ ኣንቀፅ 6 የተገለፀ ቢኖርም  

መደበኛው የስብሰባ ጊዜ ለመጠበቅ ጊዜ የማይሰጥ 

ሁኔታ ሲያጋጥም መደበኛ ሪፖርት የሚቀርብበትን 

ጊዜ መጠበቅ ሳያስፈልግ ልዩ ዘገባ Aዘጋጅቶ 

ለምክር ቤቱ ያቀርባል፡፡ 

8.  ለምክር ቤቱ በሚቀርቡ የመንግስት መሥሪያ 

ቤቶችና ድርጅቶች የOዲት ሪፖርት ላይ ተገቢውን 

ክትትል Eያደረገ ወቅታዊ Eርምጃ ስለሚወስድበት 

ሁኔታ ለሚመለከተው የምክር ቤቱ ቋሚ ኮሚቴ 
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9. ኣድላይ ኮይኑ Eንትርከብ ብመሰረት ኣዋጅ 

ምምሕዳር ፋይናንስ መንግስቲ Eዚ ክልል ውሳነ 

ዝውውር ውሽጢ በጀት ይገብር  

10. ትልሚ ናይዚ ቤት ፅሕፈት፣ ዝተፈቐደሉ ሓፈሻዊ 

በጀትን Eማምን ሓላፍነትን ብዝግባE ንምፍፃም 

Eኹል Eንተዘይኮይኑን ተወሳኺ በጀት Aዳልዩ

ንኽፀድቐሉ ናብ ቤት ምኽሪ የቕርብ፡፡ ምስተፈቐደ 

ድማ ብመሰረት ናይ በጀት ምምሕዳር ስርዓት ኣብ 

ስራሕ ክውEል ይገብር፣ 

11.  ናይዚ ቤት ፅሕፈት Oዲተራት ክኽተልዎ ዝግባE ናይ 

ሙያ ስነ-ምግባር ብዝምልከት ኣዳልዩ ክፀድቕ 

ይገብር፡፡  

12. Eዚ ቤት ፅሕፈት ኣድላይ ኮይኑ Eንትረኽቦ ካብ ደገ 

ግልጋሎት ሙያ ንክረክብ Iሉ ውEል ክፍፅም 

ይኽEል፡፡ 

13. ዝተውሃቦ ሓላፍነት ብዝተማልA ምውፃE ንከኽEሎ 

መፃሕፍቲ፣መዘክራት መዛግብቲ፣ ሰነዳትን ካልOት 

መረዳEታታትን ክርIን ኣድላይ ኮይኑ Eንትረኽቦ 

ህዝባዊ ግልጋሎት ካብ ዝህባ ትካላት 

መረዳEታታት፣ ፀብፃባትን ትንተናታትን ሓቲቱ 

ክቕበል መሰል ይህልዎ፡፡ 

14. ናብ ቤት ምኽሪ ኣብ ዝቐርቡ ሓፈሻዊ Oዲት ፀብፃብን 

ፍሉይ ፀብፃብን ምፍራም Eንተይሓወሰ፣ ኣብዚ ኣዋጅ 

ዝተውሃብዎ ስልጣንን ተግባርን ብውክልና ከፍፅም 

ይኽEል፡፡ 

 

16. ስልጣንን ተግባርን ምክትል ዋና Oዲተር 

 ምክትል ዋና Oዲተር ዝስEብ ስልጣንን ተግባርን ይህልዎ 

 

1. ስራሕቲ Oዲት ቤት ፅሕፈት ኣብ ምትላም፣ ኣብ 

ምውዳብ፣ ኣብ ምምራሕ፣ ኣብ ምውዳድን ኣብ 

ምቁፅፃርን ንዋና Oዲተር ይሕግዝ፡፡ 

2. ዋና Oዲተር ኣብ ዘይህልውሉ Eዋን ንEU ተኪU 

ይሰርሕ፡፡ 

ያማክራል፡ 

9.  Aስፈላጊ ሆኖ ባገኘው ጊዜ በክልሉ መንግስት 

የፋይናንስ Aስተዳደር Aዋጅ መሰረት በመስርያቤቱ 

የውስጥ በጀት ዝውውር ያደርጋል፡፡ 

10. የመሥሪያቤቱን የበጀት Eቅድ፣ የተፈቀደለት 

ኣጠቃለይ በጀት፣ የፅህፈት ቤቱ ተግባርና ኃላፊነትን 

በተሟላ ሁኔታ ለመወጣት በቂ ሆኖ ባልተገኝ ጊዜ 

ተጨማሪ በጀት ኣዘጋጅቶ Eንዲፀድቅለት ለምክር 

ቤቱ ያቀርባል፡፡ ሲፈቀድም በበጀት ኣስተዳደር 

ስርዓት መሰረት ሥራ ላይ ያውላል፡፡ 

11.  የፅህፈት ቤቱ Oዲተሮች ሊከተሉት የሚገባውን 

የሙያ ሥነ-ምግባር የሚመለከት Aዘጋጅቶ 

Eንዲፀድቅ ያደርጋል   

12. ፅህፈት ቤቱ ኣስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘው ከውጭ ሙያዊ 

ኣገልግሎት ለማግኘት ይቻለው ዘንድ ውሎችን 

ሊዋዋል ይችላል፡፡ 

13. ሃላፊነቱን በተሟላ ሁኔታ ለመወጣት ይቻለው ዘንድ 

መጽሐፎችን፣ መዘክሮችን፣ መዝገቦችን፣ ሠነዶችንና 

ሌሎች መረጃዎችን ለመመልከትና ኣስፈላጊ ሆኖ 

ሲያገኘው ከህዝብ ኣገልግሎት ሰጪ ተቋማት 

መረጃዎችን፣ ዘገባዎችንና ትንተናዎችን ጠይቆ 

Eንዲቀበል መብት ይኖረዋል፡፡ 

14. ለምክር ቤቱ ከሚቀርቡት Aጠቃላይ Oዲት 

ሪፖርትና ልዩ ሪፖርት ላይ ከመፈረም በስተቀር 

በዚህ Aዋጅ የተሰጡትን ስልጣንና ተግባራት 

በውክልና ማስፈፀም ይችላል፡፡ 

 

16. የምክትል ዋና Oዲተሩ ሥልጣንና ተግባር 

ምክትል ዋና Oዲተሩ የሚከተለውን ስልጣንና ተግባር 

ይኖረዋል፡- 

1. የፅህፈት ቤቱን የOዲት ሥራዎች በማቀድ፣ 

በማደራጀት፣ በመምራት፣ በማስተባበርና በመቆጣጠር 

ዋና Oዲተሩን ይረዳል፡፡ 

2. ዋና Oዲተሩ በማይኖርበት ጊዜ Eርሱን ተክቶ 

ይሠራል፡፡ 
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3. በቲ ዋና Oዲተር ዝወሃብዎ ካልOት Eማማት ይፍፅም 

 

 
ክፍሊ ሓሙሽተ

ዝተፈላለዩ ድንጋገታት 

17. ምምሕዳር ሓይሊ ሰብ፣ በጀትን ሒሳብን 

 

ምምሕዳር ሓይሊ ሰብ፣ በጀትን ሒሳብን Eዚ ቤት ፅሕፈት 

ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ  ትግራይ ብዝስይሞ

ኣካል Oዲት ክግበር ይኽEል፡፡ 

 

18. ብዛEባ ስርዓት፣ ወሰንን ገደብ ግዜን Oዲት

1. Eዚ ቤት ፅሕፈት ሓደ ሒሳብ Oዲት Eንትገብር ከከም 

ኩነታቱ ብዝርዝር ሓደ ብሓደ ወይ ብመርAያ ኣወሳስዳ 

ሜላ Oዲት ክጥቀም ይኽEል፡፡ 

2. ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ 1 ዝተገለፀ Eንተሃለወ 

Eውን ብመሰረት ኣብዚ ኣዋጅ ዓንቀፅ 7 ካብ ንUስ 

ዓንቀፅ 1 ክሳብ 4 ብዘለው ድንጋገታት መሰረት 

ሒሳባት Oዲት ገይሩ ኣብዘቕርቦ ፀብፃብ ውሽጢ 

ንሕድሕድ ሒሳብ Oዲት ዝተጠቐመሉ ናይ Oዲት 

ሜላ፣ ኩነታትን Eሙቀትን ክገልፅ ኣለዎ፡፡ 

3. Eዚ ቤት ፅሕፈት ዘካይዶም ስራሕቲ Oዲት፣ Oዲት 

ካብዘካይደሉ በጀት ዓመት ንድሕሪት፣ ኽልተ (2) በጀት 

ዓመት ክሓልፍ የብሉን፡፡ኮይኑ ግን ኣድላዪ ኮይኑ 

Eንትርከብ ካብቲ ዝተጠቐሰ ዓመት ንድሕሪት 

ተመሊሱ Oዲት ክገብር ይኽEል ፡፡ 

 

 
19. ግቡE Oዲት ዝግበሩ ኣካላት 

1.  ኣብያተ Eዮን ትካላትን መንግስቲ  Eዚ ክልል ኣብ 

ኮምፒዩተሮም ዘሎ ንOዲት ኣድላዪ ዝኾነ  ማEኸል 

መረዳEታን ዳታ ቤዝን ንቤት ፅሕፈት ዋና Oዲተር 

ክፍቲ ናይ ምግባር ግቡE ኣሎዎም። 

2. ዝኾነ ሰራሕተኛ ኣብያተ Eዮን ትካላትን መንግስቲ 

ሓደ  Oዲተር Oዲት ኣብዝገብረሉ Eዋን ንስራሕቲ 

3. በዋና Oዲተሩ የሚሰጡትን ሌሎች ተግባራት 

ያከናውናል፡: 

 

ክፍል ኣምስት 

ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች 

17. የሠው ኃይል Aስተዳደር፣ በጀትና ሂሣብ  

መመርመር 

የዋናው Oዲተር ጽሕፈት ቤት የሠው ኃይል Aስተዳደር፣  

ሂሣብና በጀት የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ምክር 

ቤት በሚሰይመው Aካል Oዲት ሊደረግ ይችላል፡፡ 

 

18. ስለ Oዲት ሥርዓት፣ ወሰንና የጊዜ ገደብ 

1. መሥሪያ ቤቱ ኣንድን ሂሣብ Oዲት ሲያደርግ 

Eንደነገሩ ሁኔታ ኣንድ በኣንድ በዝርዝር ወይም  

በናሙና የOዲት ዘዴ ሊጠቀም ይችላል፡፡  

2.  በዚህ  ኣንቀጽ ንUስ ኣንቀጽ 1 የተገለፀውን 

Eንደተጠበቀ ሆኖ በዚህ ኣዋጅ ኣንቀፅ 7 ንUስ 

ኣንቀፅ 1 Eስከ 4 በሰፈሩት ድንጋጌዎች መሠረት 

ሂሣቦችን Oዲት ኣድርጎ በሚያቀርበው ዘገባ 

ውስጥ ለEያንዳንዱ ሂሳብ  የተጠቀመውን 

የOዲት ዘዴ፣ ሁኔታና ጥልቀት መግለጽ ኣለበት፡ 

3. መሥሪያ ቤቱ የሚያከናውናቸው የOዲት 

ሥራዎች Oዲት ከሚደረግበት የበጀት ዓመት 

ወደ ኃላ ከሁለት የበጀት ዓመታት ማለፍ 

የለባቸውም፡፡ ነገር ግን Aስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ 

ከተጠቀሰው ዓመት ወደ ኃላ ተመልሶ Oዲት 

ሊያደርግ ይችላል 

 
19. የOዲት ተደራጊዎች ግዴታ 

1. የክልሉ መንግስታዊ መስርያ ቤቶችና ድርጅቶች 

በኮምፒዩተራቸው ያለውን ለOዲት ኣስፈላጊ የሆነ 

የመረጃ ማEከልና ዳታ ቤዝ  ለOዲት ፅሕፈት ቤቱ 

ክፍት የማድረግ ግዴታ Aለባቸው። 

2. ማንኛውም በመንግስት መስሪያ ቤቶችና ድርጅቶች 

የሚሰራ ሰራተኛ Oዲተሩ ለOዲት ሥራ ኣስፈላጊ 
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Oዲት ኣድለይቲ Eዮም ዝበሎም ሰነዳት ናይ ቃል 

ይኹን ፅሑፍ መረዳEታታት ከቕርብ Eንትሕተት ናይ 

ምቕራብ ግቡE ኣለዎ፡፡፡ 

3. ብመሰረት ንUስ ዓንቀፃት 1ን2ን ናይዚ ዓንቀፅ፣ ኣብ 

ዘቕረቦም መረዳEታታትን በቶም Oዲተር ዝወሃቡ 

መግለፅታት  መረጋገፂ ፊርማ ናይ ምሃብ ግቡE ኣለዎ፡

 

4. ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ 3 ዝተጠቐሰ ከምዘሎ ኮይኑ 

ዘይኣምነሎም ነጥብታት Eንተሃልዮሞውን ዝተፈለየሉ 

ሓሳብ ኣብ ነብሲ ወከፍ መተኣማመኒ   ካብ ክልተ 

መስመር ብዘይበልፅ ሓሳቡ ብምግላፅ  ክፍርም ኣለዎ 

5. ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ 3ን4ን ከምዘሎ ኮይኑ 

መረጋገፂ ፊርማ ኣይህብን ዝብል መረዳEታ ዝሃበ 

ኣካል Eንትህሉ Oዲተር  3ተ መሰኻኽር ኣፈሪሙ 

ስርሑ ይቕፅል፡፡ 

6. Eቲ ቤት ፅሕፈት በዚ ኣዋጅ  Oዲት ንክገብሮም 

ስልጣን ናይ ዝተወሃብዎ ኣካላት ገንዘብ ወይ ንብረት 

ዝተረከበ፣ ወፃI ዝገበረ፣ ዝኸፈለ ወይ ናይ ሒሳብ 

መረዳEታ ዝሓዘ ዝምልከቶ ዝኾነ ሰብ Eንትሕተት 

ሒሳቡ Oዲት ከግብር ግቡE ኣለዎ፡፡ 

   7. Oዲት ዝኾና ኣብያተ Eዮን ትካላትን በዚ ቤት ፅሕፈት 

ይኹን ብናይ ውልቀ Oዲተራት   ብፀብፃብ ንዝተልኣኹን፣ 

መማሓየሺ ሓሳባትን ርEይቶታትን መሰረት  ግቡE ናይ

መስተኻኸሊ  ስጉምቲ ንኸውሰደሎም ካብ ዝተላኣኹሉ 

Eለት ጀሚሩ ካብ 40 /ኣርባዓ/ ኣብዘይበልፁ መዓልትታት 

ውሽጢ ስጉምቲ ናይ ምውሳድን ውፅIቱ ናይ ምፍላጥን 

ግቡE ኣለዎም፡፡ስጉምቲ ክወስዱ EንተዘይክIሎምውን 

ምኽንያቶም ብምግላፅ ኣብዚ ግዜ ገደብ ውሽጢ ብፅሑፍ 

ከፍልጡ ኣለዎም::  

 

 

8. ዝኾነ Oዲት ዘግብር ቤት Eዮ ይኹን ትካል Eዚ ቤት 

ፅሕፈት ዝመደቦ Oዲተር ኣብቲ ቤት Eዮ /ትካል/ 

ምስበፅሐ ስርሑ ንከሳልጥ ዘድልዩ ከም መስርሒ ኽፍሊን 

ናይ ስራሕ ናውትን ናይ ምሃብ ግቡE ኣለዎ፡፡ 

ናቸው ያላቸውን ሰነዶች፣ የቃል ማስረጃዎች ሌሎች 

መረጃዎች Eንዲያቀርብ በተጠየቀ ጊዜ የማቅረብ 

ግዴታ ኣለበት፡፡ 

3. በዚህ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ 1ና2 መሰረት፣ 

ባቀረባቸው ማስረጃዎችና በማስረጃዎቹ መሰረት 

በOዲተሩ የሚሰጡ መግለጫዎች ላይ የማረጋገጫ 

ፊርማ የመስጠት ግዴታ ኣለበት፡� 

4. በዚህ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ 3 Eንዳለ ሆኖ 

የማይስማማባቸው ጉዳዮች ሲኖሩት በልዩነቶቹ 

በያንዳንዱ መተማመኛ ከሁለት መስመር 

በማይበልጥ ሀሳቡን በመግለፅ መፈረም ኣለበት፡፡ 

5. በዚህ ኣንቀፅ ንUስ ኣንቀፅ 3Eና4 የተጠቀሰ 

Eንደተጠበቀ  ሆኖ  የማረጋገጫ ፊርማ ኣልሰጥም 

የሚል መረጃ የሰጠ ኣካል ሲያጋጥም Oዲተሩ ሶስት 

Eማኞችን ኣስፈርሞ ስራውን ይቀጥላል፡፡  

6. ፅህፈት ቤቱ Oዲት Eንዲያደርጋቸው በዚህ ኣዋጅ 

ስልጣን የተሰጠውን ኣካላት ገንዘብ ወይም ንብረት 

የተረከበ፣ ወጪ ያደረገ፣ የከፈለ ወይም የሂሳብ መረጃ 

የያዘ የሚመለከተው ማንኛውም ሰው ሲጠየቅ 

ሂሣቡን Oዲት የማስደረግ ግዴታ ኣለበት፡፡ 

7. Oዲት ተደራጊ መሥሪያ ቤቶች /ድርጅቶች 

በፅህፈት ቤቱ ወይም በግል Oዲተሮች  በተላኩ 

ሪፖርቶች ውስጥ የተገለፁ ግኝቶችን ኣስመልክቶ 

ተገቢውን የEርምት Eርምጃ Eንዲወስዱ በተሰጡ 

የማሻሻያ ሃሣቦችና ኣስተያየቶች መሠረት ሪፖርቱ 

ከተላከበት ቀን ጀምሮ ከ 40 /ኣርባ /ቀናት ባልበለጠ 

ጊዜ ውስጥ Eርምጃ የመውሰድ Eና ውጤቱን 

የማሣወቅ ግዴታ ኣለባቸው፡፡ Eርምጃ መውሰድ 

ካልቻሉ ምክንያቱን በመግለፅ ለዋና Oዲተር ፅህፈት 

ቤት በዚሁ ግዜ ገደብ ውስጥ በፅሁፍ  ማሳወቅ 

ኣለባቸው:: 

8. ማንኛውም Oዲት ተደራጊ ኣካል ፅህፈት ቤቱ ለመደበው 

Oዲተር ወደ መስሪያ ቤቱ /ድርጅቱ/ ቦታ ሲደርስ 

ሥራውን ለማካሄድ የሚያስችለው መስሪያ ክፍልና የሥራ 

መገልገያዎች የመስጠት ግዴታ ኣለበት፡፡ 
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20. ግቡE ምትሕብባር

ዝኾነ  ቤት Eዮ ወይ ትካል ከምUውን ስራሕተኛ  መንግስቲ 

Eዚ ክልል Eዚ ቤት ፅሕፈት ዝተውሃቦ ስልጣንን ተግባርን 

ብኣግባቡ ንምፍፃም ደገፍ Eንትሕተት ናይ ምትሕብባር 

ግቡE ኣለዎ፡፡ 

 

21. ናይ ምሕባር ግቡE 

ቤት ፅሕፈት ዋና Oዲተር ስራሕ Oዲት ኣብ ዘካይደሉ Eዋን 

ገበን ከምዝተፈፀመ ዘመላኽት   Eንድሕር ረኺቡ፣ በቢብርኩ 

ንዘሎ መሓውር ቢሮ ፍትሒ የፍልጥ ውፅIቱ’ውን 

ይከታተል፡፡ 

 

22. ጥፍኣትን ቅፅዓትን 

ዝኾነ ሰብ፡- 

1. ንስራሕቲ Oዲት ኣግባብነት ዘለዎም ሰነዳት፣ ናይ ቃል 

ወይ ካልOት መረዳEታታት ንናይዚ ቤት ፅሕፈት 

Oዲተራት ወይ ንኻልOት ተወከልቱ  ንኽቕርብ 

Eንትሕተት ዘየቕረበ፣ 

2. ዘይትኽክል ምዃኑ Eናፈለጠ ወይ ትኽክል’ዩ Iሉ 

ንምEማን ዘኽEል ምኽንያት Eንተይሃለዎ ዝኾነ መረዳEታ 

ንOዲተራት ወይ ተወከልቲ ዝሃበ፣  

3. Eዚ ቤት ፅሕፈትን ተወከልቱን  ስራሕቶም ብግቡE 

ንከይፍፅሙ ዘተዓናቐፈ፣ 
 

4. በዚ ቤት ፅሕፈት ዝቐረበ ፀብፃብ Oዲት ዝተውሃቡ ናይ 

መመሓየሺ ሓሳባትን ርEይቶታትን Eኹልን ሕጋውን 

ምኽንያት Eንተይሃለዎ Eዋናውን ኣEጋብን ስጉምቲ 

ዘይወሰደ፣ 

5. ዝኾነ ሰብ ኣብዚ ዓንቀፅ ካብ ንUስ ዓንቀፅ 1 ክሳብ 4

ብዝተገለፁ ወይ ብጠቕላላ ኣብዚ ኣዋጅ ንዘለዉ 

ድንጋገታት ኣብ ኩሎም ወይ ኣብሓደ ዝጠሓሰ ብናይ 

Iፌድሪ ገበን መቕፅI ሕግን ካልOት ኣግባብነት 

ብዘለዎም ሕግታትን ይቕፃE፡፡ 

 

 

 

20. የመተባበር ግዴታ 

ፅህፈት ቤቱ ስልጣኑና ተግባሩን ሥራ ላይ ለማዋል Eንዲችል 

ማንኛውም መንግስታዊ መስሪያ ቤት ወይም ድርጅት 

Eንዲሁም  ሰራተኛ  ሲጠየቅ ኣስፈላጊውን ድጋፍ የመስጠት 

ግዴታ ኣለበት፡፡ 

 

21. የማስታወቅ ግዴታ 

የዋና Oዲተር ፅህፈት ቤት የOዲት ሥራ በሚያከናውንበት 

ጊዜ ወንጀል መፈፀሙን የሚያመላክት ያገኘ Eንደሆነ፣ 

በየደረጃው ለሚገኙ የፍትህ ቢሮ ኣካላት ማሳወቅና ውጤቱም 

መከታተል ኣለበት::  

 

22. ጥፋትና ቅጣት 

ማንኛውም ሰው፡- 

1. የፅህፈት ቤቱ Oዲተሮች ወይም ሌሎች ተወካዮች 

ለOዲት ስራ Eንዲቀርቡላቸው የሚጠይቃቸውንና 

ተገቢነት ያላቸውን ሰነዶች፣ የቃል ማስረጃዎችና 

ሌሎች መረጃዎች ያላቀረበ፣ 

2. ትክክለኛ ያለመሆኑን Eያወቀ ወይም Eውነተኛ 

መሆኑን ለማመን ምክንያት ሣይኖረው ማናቸውንም 

መረጃ ለOዲተሮች ወይም ለተወካዮች የሰጠ፣ 

3. ፅህፈትቤቱና ተወካዮቹ ሥራቸውን በሚገባ 

Eንዳያከናውኑ ያሰናከለ፣ 

4. በቂና ህጋዊ ምክንያት ሳይኖረው ከመሥሪያቤቱ 

በቀረቡ የOዲት ሪፖርቶች ላይ በተሰጡ የማሻሻያ 

ኣስተያየቶችና ሃሣቦች መሠረት ወቅታዊ Eና 

ኣጥጋቢ Eርምጃ ያልወሰደ፣ 

5. ማንኛውም ሰው በዚህ Aንቀፅ ከንUስ ኣንቀፅ 1 Eስከ 

4 ለተጠቀሱትና በAጠቃላይ በዚህ Aዋጅ ላሉት 

ድንጋጌዎች በሙሉ ወይም በኣንዱ የተላለፈ 

በIፌዲሪ የወንጀል ህግና ሌሎች Aግባብነት ባላቸው 

ህጎች ይቀጣል፡፡ 
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23. ደንብን መምርሕን ናይ ምውፃE ስልጣን  

1. ነዚ ኣዋጅ መፈፀሚ ደንቢ ቤት ምኽሪ ክልል ትግራይ 

የውፅE፡፡ 

2. ነዚ ኣዋጅ ስIቡ ዝወፅE ደንቢ መፈፀሚ ዝኸውን ዝርዝር 

መምርሒ Eዚ ቤት ፅሕፈት የውፅE፡፡ 

 

24. ተፈፃምነት ዘይብሎምን ዝተስዓሩን ሕግታት 

1. ቤት ፅሕፈት ዋና Oዲተር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ 

ትግራይ ዳግም ንምጥያሽ ዝወፀ  ኣዋጅ ቁፅሪ 

131/1999 ዓ.ም በዚ ኣዋጅ ተሳIሩ ኣሎ፡፡ 

2. ምስ’ዚ ኣዋጅ ዝጓነፅ ዝኾነ ኣዋጅ፣ ደንቢ፣ መምርሒ 

ወይ ዝተለመደ ኣሰራርሓ ኣብ ውሽጢ Eዚ ኣዋጅ 

ንዝተሸፈኑ ዋኒናት ተፈፃምነት የብሉን፡፡ 

 

 

25  ኣዋጅ ዝፀንAሉ Eዋን 

Eዚ ኣዋጅ ካብ 4 ሕዳር /2002 ዓ.ም ጀሚሩ ዝፀንA

ይኸውን፡፡ 

 

ፀጋይ በርሀ 

 

ፕረዝደንት ብሄራዊ ክልላዊ 

 መንግስቲ ትግራይ 

 

23. ደንብና መመሪያ የማውጣት ሥልጣን 

1. ለዚህ ኣዋጅ ማስፈፀምያ ደንብ ምክር ቤቱ  ያወጣል፡፡ 

 

2. መሥሪያ ቤቱ ይህን Aዋጅ ተከትሎ ለሚወጣው ደንብ 

ማስፈፀምያ የሚሆን ዝርዝር መመሪያ ያወጣል፡፡ 

 

24. የተሻሩና ተፈፃሚነት የሌላቸው ሕጎች 

1. የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ዋና Oዲተር 

ፅህፈት ቤትን Eንደገና ለማቋቋም የወጣው ኣዋጅ 

ቁጥር 131/1999 ዓ.ም በዚህ ኣዋጅ ተሽረዋል፡ 

2. ከዚህ ኣዋጅ ጋር የሚቃረን ማንኛውም Aዋጅ፣ ደንብ፣ 

መመሪያ ወይም የተለመደ ኣሠራር በዚህ ኣዋጅ 

ውስጥ በተሸፈኑ ጉዳዮች ላይ ተፈፃሚነት 

ኣይኖረውም፡፡ 

 

25.  ኣዋጁ የሚፀናበት ጊዜ 

ይህ ኣዋጅ ከ ህዳር 4/ 2002 ዓ/ም ጀምሮ የፀና ይሆናል፡፡  

 

 

ፀጋይ በርሀ 

 

የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት 

ፕረዝዳንት 
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nU¶T Uz¤È TG‰Y 
yTG‰Y nU¶T Uz¤È 

 
 
 
 Bÿ‰êE KL§êE mNGStE TG‰Y

yTG‰Y B¼¤‰êE KL§êE mNGST 
 
 
 
 

mbL 17 ›mT ‚ÜÜ.15 
m‚l 3 ÞÄR /2002 ›/M 

17¾ ›mT qÜ. 15 
m‚l HÄR 3/2002 ›/M BˆL×T b¤T M<¶ Bÿ‰êE KL§êE mNGStE TG‰Y Zw{ 

 

ቁፅሪ ኣዋጅ 172/2002       

xþNStET†T ¨m‰Rˆ S‰Þ Bÿ‰êE KL§êE 

mNGStE TG‰Y NM_Ã>ን SLÈNN 

tGÆRN NMWúNN Zw{ ¨êJ 
 

sÂY MMÞÄR NMSÍN z§‚E LM›T NMRGUIN 

D<nT NM_ÍXN ZsL«n ˆYlþ sB zlã Gd 

›BY Má*nù SlZt¨mnlù #  

¨B S‰Þ NZRkB ˆYlþ sB ÂY ˆÉþR# 

¥X¡§YN nêEÞN Gz¤ SL«Â BM¦B ¨B 

Ztêfrlù S‰Þ BRkþ z:GB WIxþT S‰Þ 

zmZGblù McÜW kùn¬T MFÈR ¨gÄsþ Má*nù 

SlZt¨mnlù#  

 

ˆ§FnT ¨m‰Rˆ S‰ÞtE mNGStE 

tê£bùãM ¨B s‰Þ MNQSªS ZRkbù ¨µ§T 

mNGStE KXlT ¨m‰RÞåM z:BYlùN 

z¯LBTlùN TµL ¨m‰Rˆ S‰Þ M_Ã>N 

MWÄBN# SLÈNN tGÆ„N BÞgþ MWúNN 

¨gÄsþ BMá*nù# 

 
b¤T M<¶ Bÿ‰êE KL§êE mNGStE TG‰Y 

BmsrT tmˆY¹ù Zw{ Þg-mNGStE Bÿ‰êE 

KL§êE mNGStE TG‰Y ›NqI 49(3)(h) ZS:B 

¨êJ ¨WÉþxù ¨lÖ”” 

 

 

 

xêJ qÜ_R 172/2002 

yTG‰Y Bÿ‰êE KL§êE mNGST yS‰ 

Am‰R xþNStETዩT l¥q*q*Mና SLÈንÂ 

tGÆRN lmwsN ywÈ xêJ 
 

 

mLµM xStÄdR l¥SfN zlqE L¥T 

l¥rUg_Â DHnT l¥_ÍT ysl«n ysW ¦YL 

ÃlW ¸Â TLQ mçnùN sl¬mnbT# 

bS‰ §Y l¸gŸ ysW ¦YL yxuR ymµkl¾Â 

yriM gþz¤ SL«Â bmS«T bts¥‰bT yS‰ 

dr© y¸Ãrµ yS‰ W«¤T y¸ÃSmzGBbT 

McÜ hùn¤¬ mF«R xSf§gþ mçnùN 

Sl¬mnbT# 

 

ymNGST yS‰ ˆ§ðnT ts_acW bS‰ 

XNQSÝs¤ §Y y¸gßù ymNGST xµ§T yxm‰R 

ClÖ¬cW y¸ÃúDgùbTÂ y¸Ã¯lBtÜbT yS‰ 

¨m‰R  tÌM ¥ÌÌ*MÂ ¥d‰jT SLÈNÂ 

tGÆ„N bÞG mwsN xSf§gþ bmçnù# 

 

 
yTG‰Y Bÿ‰êE KL§êE mNGST MKR b¤T 

tš>lÖ bwÈW yTG‰Y Bÿ‰êE KL§êE 

mNGST Þg-mNGST xNqI 49(3)(h) msrT 

y¸ktlWN xêJ xW_aL”” 

 

 

 1  291  
nU¶T Uz¤È  ‚Ü..ú 
nU¶T Uz¤È  .ú.qÜ   

BR 4.78 ÂY ˆd êU  
ÃNÇ êU  

80
www.chilot.me



 
KFlþ ˆd 

ሓfšêE 

1. ˆÉþR RXsþ

Xzþ ¨êJ "xþNStET†T ¨m‰Rˆ S‰Þ Bÿ‰êE 

KL§êE mNGStE TG‰Y" NM_Ã>ን SLÈnùN 

tGÆ„N NMWúNን Zw{ ¨êJ ‚ÜI¶ 172/2002" 

tÆ£lù K_qS Y<XL”” 

 

2. TRgùM

¨Bzþ ¨êJ W>«þ”- 

1. "KLL" ¥lT Bÿ‰êE KL§êE mNGStE 

TG‰Y X†፣ 

2. "b¤T M<¶ S‰Þ fÉ¸ " ¥lT §:lêY 

fÉ¸ S‰Þ mNGStE X†፣ 

 

3. "bþé" ¥lT ntE xþNStET†T 

B§:lêYnT ZmRÞ bþé HN{T ›QMN 

MMÞÄR s‰Þt¾¬T mNGSTN 

Bÿ‰êE KL§êE mNGStE TG‰Y X†፣ 

4. "xþNStET†T" ¥lT BmsrT Xzþ ¨êJ 

ZtÈy¹ xþNStET†T  ¨m‰Rˆ S‰Þ 

Bÿ‰êE KL§êE mNGStE TG‰Y X†፣ 

 

5. "ïRD" ¥lT ïRD xþNStET†T 

¨m‰Rˆ S‰Þ Bÿ‰êE KL§êE mNGStE 

TG‰Y X†፣ 

6. "ˆYlþ LM›T" ¥lT ¨B W>«þ Xzþ 

KLL (mNGStE) bbþBRkù zlÖ ¨m‰Rˆ 

w¦BtE ¨µ§T # BSvþL sRvþSN µLåT 

Þgþ¬TN ZmˆdR s‰Þt¾ mNGStE# 

mNGS¬êEN# zYmNGS¬WN  ¨µ§T 

LM›T SvþL ¥ÞbrsBN ˆÍ> 

¥Þb‰TN X†፣ 

7. "ˆÉþR SL«Â" ¥lT µB slSt wR¼þ 

 

KFL xND 

«Q§§ 

1. xuR RXS

YH AêJ "yTG‰ይ Bÿ‰êE KL§ዊ mNGST 

yS‰ xm‰R xþNStET†T l¥q*q*Mና SLÈኑÂ 

tGÆ„N lmwsN ywÈ xêJ qÜ_R 172/2002" 

tBlÖ lþ«qS YC§L”” 

 

2. TRg*» 

bzþH ¨êJ WS_”- 

   1. "KLL" ¥lT yTG‰Y Bÿ‰êE KL§êE 

mNGST nW”” 

   2. "yS‰ xSfÉ¸ MKR b¤T" ¥lT 

ymNGST kFt¾ S‰ xSfÉ¸ ¥lT 

nW”” 

   3. "bþé" ¥lT xþNStET†tÜN bb§YnT 

y¸m‰ yTG‰Y Bÿ‰êE KL§êE 

mNGST yxQM GNÆ¬Â ymNGST 

s‰t®C xStÄdR bþé nW”” 

   4. "xþNStET†T" ¥lT bzþH xêJ msrT 

ytÌÌm yTG‰Y Bÿ‰êE KL§êE 

mNGST yS‰ ¨m‰R xþNStET†T 

nW”” 

  5. "ïRD" ¥lT yTG‰Y Bÿ‰êE KL§êE  

mNGST yS‰ ¨m‰R xþNStET†T 

ïRD nW”” 

   6. "yL¥T ¦YL" ¥lT bzþH KLL WS_ 

bydr©W Ãl ¨m‰R sÀ ¨µL bSvþL 

sRvþSÂ bl¤lÖC  Þ¯C y¸tÄdR 

ymNGST s‰t¾ # mNGS¬êEÂ 

mNGS¬êE ÃLçn yL¥T DRJT SvþL 

¥Hbr sBÂ yHZB ¥Þb‰T nW”” 

 

7. "y¨uR gþz¤ SL«Â" ¥lT kƒST wR 

l¥YbL_ gþz¤ y¸s_ SL«Â nW”” 

 ገፅ 2 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ኣዋጅ ቑ 172 3 ሕዳር/2002  ገፅ 2 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ Aዋጅ ቁ172 ህዳር 3/2002 
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NzYbLI Gz¤ Zw¦B SL«Â X†፣ 

8. "SL«Â ¥X¡§Y Gz¤" ¥lT L:lþ 

slSt wRÞN µB T>›t wR¼þ 

NzYbLI Gz¤N Zw¦B SL«Â X†፣ 

9. "SL«Â nêEEÞ Gz¤" ¥lT µB T>›t 

wR¼þ N§:lþ Zw¦B SL«Â X†� 

10.  "MRMRN GLUlÖT M<RN" ¥lT 

¨m‰Rˆ S‰ÞN Gd m¶ÞnTN ¨B 

Zónù gùÄÃT mIÂ:TN MRMRN  

   MKÃD#  mFT¼þ   ˆúÆT MO¥_N  

   GLUlÖT M<¶ M¦BN X†”” 
 

KFlþ ክLt 

M_Ã># ¨wÄDÆ# :§¥# SLÈNN tGÆRN XtE 

xþNStET†T 

3. M_Ã> 

1. xþNStET†T ¨m‰Rˆ S‰Þ Bÿ‰êE 

KL§êE መNGStE TG‰Y DÞ¶ Xzþ 

"xþNStET†T" XNÄtB¦l ZIê: bzþ ¨êJ 

tÈY¹ù ¨lÖ፣ 

2. t{ê:nT Xzþ xþNStET†T NïRDን Nbþé 

HN{T ›OምN MMÞÄR s‰Þt¾¬T 

mNGSTN Bÿ‰êE KL§êE mNGStE TG‰Y 

Y¡WN”” 

 

4. :§¥

:§¥ XtE xþNStET†T ¨B W>«þ Xzþ KLL 

ZRkB ˆYlþ LM›T ¨B gùÄÃT ¨m‰Rˆ 

S‰Þ# m¶ÞnTN XêÂêE gùÄYN BMSLÈNN 

¨BtE zfR S‰Þ mIÂ:TN MRMRN BMKÃD 

BO›T zlã ¨m‰Rˆ BMFÈR Nz§‚E 

LM›TN sÂY MMÞÄRN GDxù zwFylù kùn¬T 

MMCÒW X†”” 

 

 

8. "ymµkl¾ gþz¤ SL«Â" ¥lT kƒsT wR 

b§YÂ kz«Ÿ wR  l¥YbL_ gþz¤ y¸s_ 

SL«Â nW”” 

 

9. "yriM gþz¤ SL«Â" ¥lT kz«Ÿ wR b§Y 

y¸s_ SL«Â nW”” 

10. "MRMRÂ yMKR xgLGlÖT" ¥lT bS‰ 

¨m‰RÂ ym¶nT ¸Â bçnù gùÄ×C §Y  

   _ÂTÂ MRMR ¥µÿD# ymFTÿ ¦úïCN  

¥Sqm_Â yMKR xgLGlÖT mS«T nW”” 

 
 

KFL hùlT 

¥q*q*M# ¥d‰jT# ›§¥# yxþNStET†tÜ 

SLÈNÂ tGÆR mwsN 

3. ¥q*q*M

1. yTG‰Y Bÿ‰êE KL§êE mNGST yS‰ 

xm‰R xþNStET†T kzþH b`§ 

"xþNStET†T" XytÆl y¸«‰ bzþH xêJ 

tÌqÜàL፣ 

2. yzþH xþNStET†T t«¶nT lïRDÂ 

lTG‰Y Bÿ‰êE KL§êE mNGST yxQM 

GNÆ¬Â ymNGST s‰t®C xStÄdR bþé 

YçÂL”” 

 

4. ›§¥  

yxþNStET†tÜ x§¥ bKLlù WS_ y¸gŸ yL¥T 

`YL bS‰ xm‰R gùÄ×C# bm¶nTÂ  wQ¬êE 

gùÄY b¥sL«NÂ bS‰ zRF §Y _ÂTÂ MRMR 

b¥µÿD BÝT ÃlW ¨m‰R mF«R lz§qE 

L¥TÂ mLµM xStÄdR DRšWN 

y¸ÃbrKTbT hùn¤¬ ¥mÒcT nW”” 

 

 

 

 ገፅ 3 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ኣዋጅ ቑ 172 3 ሕዳር/ /2002          ገፅ 3 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ Aዋጅ ቁ 172 ህዳር 3/2002
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5. êÂ b¤T IÞfT

êÂ b¤T IÞfT XtE xþNStET†T ¨B kt¥ 

m‚l ኮYnù kM ¨D§YntÜ ¨B µLåT kÆbþ¬T 

Xzþ KLL mtˆÆb¶ ¨BÃt IÞfT kÈY¹ 

Y<XL””  

 
6. SLÈNN tGÆRN XtE xþNStET†T

XtE xþNStET†T ZS:bù SLÈNN tGÆRN 

YHLã”- 

1. bbþBRkù ZRkB ¨µL mNGStE BQ›T 

¨m‰Rˆ KM:BL ¨D§Y Zón DLyT 

SL«Â ¨m‰Rˆ S‰Þ# MRMRN 

GLUlÖT M<RN mIÂ:tE yµYD 

2. ¨BtE Zt{N; DLyT SL«Â td¶¡ù 

ˆYlþ LM›T Xzþ KLL MS ¨m‰Rˆ 

s‰Þ Zttˆˆz ˆÉþR # ¥X¡§YN nêEÞN 

Gz¤ SL«Â YHB”” 

3. ¨BtE xþNStET†T Zw¦B SL«Â# 

MRMRN GLUlÖT M<RN KNdyÂYN 

ubù_ lW«þ kMIX kMZ<xለN 

kMZ<XLN  NMF§_ z<XL mIÂ:tE 

yµYD# 

4. ›O¸ BZfOì m«N ¨BtE KLL ZRkbù 

zYmNGS¬êE Tµ§TN ¨BÃt IÞfTN 

¨BtE xþNStEET†T SL«Â Zr<Blù 

kùn¬T ymÒcÜ፣ 

   5. ¨B ¦gRÂ# ¨B KLLÂN wÉxþN tmúúlþ 

S‰Þ ¨B MS‰Þ MS ZRkbù §:lãT 

Tµ§T TMHRtE XtE xþNStET†T NZHï 

SL«ÂN NzµYì IN›TN MRMRN 

BMDGUFN BMWÄDN YSRÞ፣ 

   6. PéjKT¬T SL«ÂN mIÂ:TN 

BMD§WN GLUlÖT M<¶ BM¦BN 

FLFL XèT ZRkblù kùn¬T ymÒcÜ� 

   7. NZHï GLUlÖT tmÈÈnþ KFlþT 

y<FL# ZRZR ¨fÉIMxù Bbþé ትልምን

5. êÂ IÞfT b¤T  

yxþNStET†tÜ êÂ IÞfT b¤T bmቐl kt¥ çñ 

XNdyxSf§gþntÜ bzþH KLL bl¤lÖC xkÆbþãC 

y¥StÆb¶Ã IÞfT b¤T lþÃÌqÜÜM YC§L””  

 

 

6. yxþNStET†tÜ SLÈNÂ tGÆR

xþNStET†tÜ y¸ktlW SLÈNÂ tGÆR 

YñrêL”- 

1. bydr©W y¸gßù ymNGST ¨µ§T yS‰ 

xm‰R BÝtÜ XNÄþ¯lBT xSf§gþ yçn 

yS‰ xm‰R SL«Â# MRMRÂ yMKR 

xgLGlÖT F§¯T _ÂT Ãµ£ÄL፣ 

2. bt«ÂW ySL«Â F§¯T tmSRè yKLlù 

yL¥T `YL kS‰ xm‰R UR ytÃÃz 

yxuR# ymµkl¾Â yriM gþz¤ SL«Â 

YsÈL”” 

3. bxþNStET†tÜ y¸s_ SL«Â# MRMRÂ 

MKR xgLGlÖT MN ÃHL yt=b« lW_ 

lþÃmÈ XNdÒlÂ XNd¸CL l¥wQ 

y¸ÃSCL _ÂT Ãµ£ÄL”” 

 

4. xQM b¸fQdW m«N bKLlù y¸gßù 

mNGS¬êE ÃLçnù# DRJèCÂ IÞfT 

b¤èC bxþNStET†tÜ SL«Â y¸ÃgßùbT 

hùn¤¬ ÃmÒÒL”” 

5. b¦g‰CN# bKL§CNÂ bWu ¦gR 

tmúúY S‰ bmS‰T §Y k¸gßù kFt¾ 

yTMHRT tÌ¥T UR xþNStET†tÜ 

l¸s«W SL«Â l¸Ãµ£dW _ÂTÂ 

MRMR bmdUgFÂ bmqÂjT Ys‰L”” 

6. ySL«ÂÂ y_ÂT PéjKèCN b¥zUjTÂ 

yMKR xgLGlÖT bmS«T ygbþ MNu 

y¸gŸbT hùn¤¬ ÃmÒÒL”” 

7. l¸s«W xgLGlÖT tmÈÈŸ KFÃ 

ÃSkF§L ZRZR ¨fÉ{Ñ bP§NÂ ÍYÂNS 
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ÍYÂNSN XtE KLL ZWsN  ኮYnù XtE 

xþNStET†T Zxkï XèT NSL«Â# 

mIÂ:TN MRMRN GLUlÖT M<RN 

S‰ÞtE yW:L””  

 
7. ¨m‰Rˆ XtE xþNStET†T

XtE xþNStET†T ZS:bù ¨µ§T YHLWã”- 

1. ïRD 

2. BKLL RXs MMÞÄR Z>wM m‰¼þ 

S‰ÞN ttµxþ m‰¼þ S‰ÞN፣ 

3. ntE S‰Þ ¨DlYtE Zón ኣወዳድባን

s‰Þt¾¬T� YHLã”” 
 

8. ¨Æ§T ïRD

   ïRD XtE xþNStET†T ZS:bù ¨Æ§T 

YHLýã”” 

   1. ብርEሰ ምምሕዳር ዝውከል ----------- ¨µbþ 

   2. m‰¼þ S‰Þ bþé H�{T ›OMN MM/R 

s‰Þt¾¬T mNGSTN ---------- ¨ÆL 

   3. መራሒ ስራሕ   bþé ትልምን ÍYÂNSN ---

------------------------ ¨ÆL 

   4. መራሒ ስራሕ  bþé t½KnþK� äÃ# 

TMHRTN SL«ÂN---------------------- ¨ÆL

   5. መራሒት ስራሕ ቢሮ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ---

-------ኣባል 

   6. መራሒ ስራሕ ቢሮ መናEሰይን ስፖርትን 

ሰራሕተኛን ማሕበራዊ ጉዳይን------------

ኣባል  

   7. ካብ ትEምት ትካላት ዝውከል  ----- ኣባል  

   8. twµlþ †nþvRStE m‚l ---- ¨ÆL 

   9. m‰¼þ S‰Þ XtE  xþNStET†T -------------

-------------  {ˆð BzYDMÉþ  
 

9. SLÈNN tGÆRN XtE ïRD

t{ê:nT XtE ïRD NRXs MMÞÄR óYnù ZS:bù 

SLÈNN tGÆRN YHLã”” 

bþé y¸wSN çñ ysbsbWN gbþM 

lSL«Â# l_ÂTÂ MRMR# lMKR 

xgLGlÖT S‰ãC ÃW§L”” 

 

 
7. yxþNStET†tÜ xm‰R 

xþNStET†tÜ y¸ktlùT xµ§T Yñ„¬L”- 

1. ïRD  

2. bKLL R:s mStÄDR y¸ëM yS‰ m¶Â 

yS‰W m¶ ttkþ”” 

3. lS‰W xSf§gþ yç� Aደረጃጀትና s‰t®C 

Yñ„¬L”” 
 
8. yïRÇ ¨Æ§T  

yxþNStET†tÜ ïRD y¸ktlùT ¨Æ§T 

Yñ„¬L””  

   1. bRXs mStÄd„ y¸wkL ------- sBúbþ  

   2. yxQM GNÆ¬Â ymNGST s‰t®C 

Aስተዳደር bþé S‰ m¶ ------- xÆL  

3. yP§NÂ ÍYÂNS ቢሮ ሥራ መሪ--- ¨ÆL 

  

4. yt½KnþK# äÃ# TMHRTÂ SL«Â bþé 

ሥራ መሪ------------------------ ¨ÆL 

   5. የሴቶች ጉዳይ ቢሮ ሥራ መሪ-------------

Aባል 

   6. የወጣቶችና ስፖርት ሰራተኛና ማሕበራዊ 

ጉዳይ ቢሮ ሥራ መሪ ----------------- 

Aባል  

   7.  ከትEምት ድርጅቶች የሚወከል  ----- Aባል 

   8. ymቐለ †nþvRStE twµY ----------- ¨ÆL  

   9. yxþNStET†tÜ S‰ m¶  ------------------------

------------  {ˆð ÃlDMI   

 

9. yïRÇ SLÈNÂ tGÆR

yïRÇ t«¶nT lR:s mStÄDR çñ 

y¸ktlùT SLÈNÂ tGÆR Yñ„¬L”” 
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   1. ረቂቕ TL¸ SL«Â ˆÉþR# ¥X¡§Y# 

nêEÞ Gz¤# ›m¬êE S‰Þ PéG‰MN 

mf{¸ bjTN Eቲ Iንስቲትዩት

mR¸„ YWSN# ¨fÉIMxù Yk¬tL”” 

2. BmsrT ¦g‰WN KL§WN ±lþS¬TN 

ST‰t©þ¬TN S‰ÞtE Eቲ xþNStET†T 

BZMLkT tÄL† Z‚rblù rqEO 

SL«Â# MRMRN ¨w¦HÆ GLUlÖT 

M<RN #±lþS¬T# ST‰t©þ¬T# 

mMRÞ¬TN ¥Nê§T ¨s‰RˆN 

mR¸„ yIDO”” 

   3. mMR¼þ BRkþ äÃN m¦ÃN xsL«NTN 

tm‰mRTN Bm‰¼þ S‰Þ XtE 

xþNStET†T tÄL† XNT‚RB mR¸„ 

yIDO”” 

4. m«N GLUlÖT KFlþT EቲE xþNStET†T 

YWSN”” 

   5. {BÉB ¨fÉI¥ S‰ÞN ¼þúBN EtE 

xþNStET†T YGMGM ¨NfT yOM_”” 

   6. NBrTN gNzBN XtE xþNStET†T BGbùX 

ZtˆZ zlÖ Má*nùN ¨B S‰Þ MW›lùN 

yrUGI”” 

   7. ¨R¥ XtE xþNStET†T yIDO ”” 

   8. m‰¼þ S‰Þ XtE xþNStET†T zQRïM 

µLåT ¨jNÄ¬T mR¸„ yIDO”” 

 

10. Sn-SR›T ¨¡¤Æ ïRDN ¨w¦HÆ WúnN

   1. ïRD ¨B slSt wR¼þ ˆd Gz¤ S„: 

¨¡¤Æ YHLã”” ¨D§Y óYnù XNTRkB 

GN ¨B Zón Gz¤ H{ùI ¨¡¤Æ KgBR 

Y<XL”” 

   2. L:lþ FRqE (50%+1) ¨Æ§T ïRD 

XNttr¡þïM ML¨t gùÆx¤ Y¡WN”” 

   3. Wúነ ïRD ZˆLF ¨B ¨¡¤Æ BZtr¡bù 

¨Æ§T ¨BZˆ DMÉþ (50%+1) 

Y¡WN”” DMÉþ ¥:r XNtóYnù ¨µbþ 

  1. yxþNStET†tÜ yxuR# mµkl¾Â riM 

gþz¤ ySL«Â XQD# xm¬êE yS‰ 

PéG‰MÂ y¥Sf{¸Ã bjT rqEQ 

mRMé YwSÂL# ¨fÉ{Ñ Yk¬t§L”” 

   2.  b¦g‰êEÂ KL§êE ±lþsþãCÂ XST‰t©þãC 

    msrT  yxþNStET†tÜ S‰ãC b¸mlkT  

    tzUJè  y¸qRBlTN  rqEQ  ySL«Â#  

    yMRMRÂ   yMKR   xgLGlÖT   xsÈ_  

   ±lþsþãC#  ST‰t©þãCÂ   mm¶ÃãCÂ  

    yxs‰R ¥NêlÖC mRMé Ã{DÝL”” 

 

   3. yxsLÈ®CÂ tm‰¥¶ãC yäÃ dr©Â 

dmwZ bxþNStET†Y S‰ m¶ tzUJè 

sþqRBlT mRMé Ã{DÝL”” 

   

   4. yxþNStET†tÜ yxgLGlÖT KFÃ m«N 

YwSÂL”” 

   5. yxþNStET†tÜ yS‰ ¨fÉ{M ¶±RTÂ 

¼þúB YgmG¥L ¨QÈÅ ÃSqMÈL”” 

   6. yxþNStET†tÜ NBrTÂ gNzB b¨GÆbù 

mÃzùNÂ bS‰ §Y mêlùN ÃrUGÈL”” 

 

   7. yxþNStET†tÜ AR¥ Ã{DÝL”” 

   8. yxþNStET†T S‰ m¶ y¸ÃqRÆcWN 

l¤lÖC xjNÄãC mRMé Ã{DÝL”” 

 

10. yïRD ySBsÆ Sn-SR›TÂ Wún¤ ¨sÈ_

   1. ïRÇ bƒsT wR xND gþz¤ mdb¾ 

SBsÆ YñrêL”” xSf§gþ çñ sþgŸ GN 

b¥N¾WM gþz¤ xScµ*Y SBsÆ lþÃdRG 

YC§L”” 

   2. kG¥> b§Y (50%+1) yïRÇ ¨ÆlÖC 

ktgßù ML¨t gùÆx¤ YçÂL”” 

   3. yïRÇ Wún¤ y¸ÃLfW bSBsÆ btgßù 

¨ÆlÖC ¨B§Å DMI (50%+1) YçÂL”” 

DMI XkùL kçn sBúbþW ÃlbT DMI 
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zlã DMÉþ s›‰Y Y¡WN”” 

   4. ÂYzþ ›NqI DNUg¬T ÞLêT óYñM 

ïRD ÂY Æ:lù Sn-SR›T ¨¡¤ÆN Wún 

¨w¦HÆN  mMR¼þ kWIX Y<XL”” 

 

11. SLÈNN tGÆRN መራሒ ስራሕ Eቲ 

Iንስቲትዩት

   1. t{ê:nT m‰¼þ S‰Þ XtE xþNStET†T 

NïRDN Nbþé HN{T ›OMN óYnù ¨B 

Xzþ ¨êJ ›NqI 6 Zt‚m«ù SLÈNN 

tGÆRN XtE xþNStET†T YFIM# 

KF{Ñ YgBR”” 

   2. ¨Bzþ ›NqI NxùS ›NqI 1 Zt‚m« 

ˆfšêE DNUg¤ ÞLW óYnù m‰¼þ 

S‰Þ XtE xþNStET†T ZS:B SLÈNN 

tGÆRN YHLã”” 

       h. S‰ÞtE Eቲ xþNStET†T B§:lêY 

nT YmRÞ# ymˆDR# YöÉ{R# 

       l. BmsrT Þgþ SvþL sRvþS 

s‰Þt¾¬T XtE xþNStET†T 

YöIR# ymˆDR# ysÂBT# 

       ¼. rqEO TL¸ ˆÉþR# ¥X¡§Y፣

nêEÞN  ›m¬êE PéG‰M S‰ÞN 

bjTN EtE xþNStET†T ¨ÄL† 

NïRD yቕRB# XNTFqD ¨B S‰Þ 

yW:L# 

       m. ntE xþNStET†T BmsrT Ztf‚d 

PéG‰M S‰ÞN bjTN gNzB wÉxþ 

K¡WN YgBR# ¨B S‰Þ MW›lù 

YöÉ{R# 

       r. MS úLúY wgN ¨B ZGbR RKB 

ነቲ xþNStET†T YWKL# 

  s. {BÉB ¨fÉI¥ S‰ÞN ¼þúB 

¶±RTN EtE xþNStET†T NïRDN 

NbþéN yORB# 

¨¹Âð YçÂL”” 

   4. yzþH xNqI DNUg¤ãC XNdt«bqÜ çñW 

ïRÇ y‰sù ySBsÆ Sn-SR›TÂ Wún¤ 

xsÈ_  mm¶Ã lþÃwÈ YC§L”” 

 

11. የIንስቲትዩቱ ስራ መሪ SLÈNÂ 

tGÆR

   1. yxþNStET†tÜ S‰ m¶ t«¶ntÜ lïRDÂ 

lxQM GNÆ¬Â ymNGST s‰t®C 

xStÄdR bþé çñ yzþH xêJ xNqI 6 

ytqm«W yxþNStET†tÜ SLÈNÂ 

tGÆR YfI¥L# XNÄþf{Ñ ÃdRUL”” 

   2. bzþH xNqI NxùS xNqI(1) ytqm«W 

x«Ý§Y DNUg¤ XNdt«bq çñ 

yxþNStET†tÜ S‰m¶ y¸ktlW 

SLÈNÂ tGÆR YñrêL”” 

    h. yxþNStET†tÜ S‰ãC bb§YnT 

Ym‰L# ÃStÄD‰L# YöÈ«‰L# 

     l. bSvþL sRvþS ÞG msrT 

yxþNStET†tÜ s‰t®C Yq_‰L# 

ÃStÄD‰L#ÃsÂB¬L#  

     ¼. yxþNStET†tÜ yxuR#mµkl¾Â riM 

gþz¤ XQD XNÄþhùM ›m¬êE yS‰ 

PéG‰MÂ bjT rqEQ xzUJè 

lïRD ÃqRÆL# sþfqD S‰ §Y 

ÃW§L# 
 

     m. lxþNStET†tÜ btfqdW yS‰ 

PéG‰MÂ bjT msrT gNzB 

wÀ ÃdRUL”” S‰ §Y mêlùN 

YöÈ«‰L# 

     ረ kƒSt¾   wgN   b¸drG  GNßùnT   

          xþNStET†tÜN YwK§L”፡ 

      ሰ yxþNStET†tÜ yS‰ xfÉ{MÂ ¼þúB 

¶±RT lïRDÂ lbþé ÃqRÆL# 
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       ¹. BïRDN በቲ bþéN ZW¦bùã µLåT 

S‰ÞtE YFIM”” 

 
12. t{ê:nTN x¹êW¥N ወነንቲ ኣውራ 

ከይዲ ስራሕ  

ወነንቲ ኣውራ ከይዲ S‰Þ Xቲ xþNStET†T 

BmOrÆYnT m‰¼þ S‰Þ ብርEሰ ምምሕዳር

Y>wÑ”” t{ê:nèM Nm‰¼þ S‰Þ ይኸውን፣ 

 

13. SLÈNN tGÆRN ወናኒ ኣውራ ከይዲ 

ስራሕ ልምዓት ኣመራርሓ ስራሕ# 

1.  S‰ÞtE  SL«Â# IN›TN  MRMRN 

GLUlÖT M<RN  Eቲ xþNStET†T  

        B§:lêYnT    YmRÞ#   Yk¬tL# 

        ytˆÆBR# 

     2. m‰¼þ S‰Þ ¨BzYBlù  Gz¤ Nxù  

        tkþxù YsRÞ# 

    3. µLOት ብመራሒ ስራሕ ዝወሃቡዎ ስራሕቲ   

       ይፍፅም፣  

 

14. SLÈNN tGÆRN ወናኒ ኣውራ ከይዲ 

ስራሕ ወሃቢ ግልጋሎት

1. GLUlÖT ˆYlþ sB# NBrT# ÍYÂNSን

s‰ÞtE MDNÍ: XèTን EtE xþNStET†T

B§:lêYnT YmRÞ # Yk¬tL# 

ytˆÆBR# 

2. µLOት ብመራሒ ስራሕ ዝወሃቡዎ        ስራሕቲ 

ይፍፅም፣  

 
KFL slSt

Ztf§l† DNUg¬T

 

15. FLFL bjT

bjT xþNStET†T 

       ሸ. bïRዱÂ bbþé y¸s«ùT l¤lÖC 

S‰ãC YfI¥L”” 

 
12. yxþNStET†tÜ ዋና የስራ ሂደት ባለቤቶች

t«¶nTÂ ¨š*šM

yxþNStET†tÜ ዋና የስራ ሂደት ባለቤቶች   bS‰ 

m¶W AQ‰bþnT በርEሰ መስተዳደሩ Yë¥lù”” 

t«¶nታcW lS‰ m¶W ይሆናል፣ 

    

13. የስራ Aመራር ልማት ዋና የስራ ሂደት

ባለቤት SLÈNÂ tGÆR 

     1. yxþNStET†tÜ ySL«Â# _ÂT# MRMR 

        XÂ yMKR xgLGlÖT bb§YnT  

        Ym‰L# Yk¬t§L # ÃStÆB‰L”” 

 

      2. yS‰ m¶W  b¥YñRbT  gþz¤ 

         XsùN tKè Ys‰L”” 

     3. በስራ መሪው የሚሰጡት ሌሎች ስራዎች 

ይፈፅማል”” 

 

14. yAገልግሎት ሰጪ ዋና የስራ ሂደት

ባለቤት SLÈNÂ tGÆR

1. yxþNStET†tÜ ysW ¦YL # NBrT# ÍYÂNS 

xgLGlÖTÂ ygbþ ¥údG S‰ãCN bb§YnT 

Ym‰L# Yk¬t§L # ÃStÆB‰L# 

 

2. በስራ መሪው የሚሰጡት ሌሎች ስራዎች 

ይፈፅማል”” 

 
 

KFL ƒsT 

ytlÃ† DNUg¤ãC 

 
15. ybjT MNu

yxþNStET†tÜ bjT 
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   1. BKLL mNGStE ZMdB 

   2. µB µLåT FLF§T ZRkB Y¡WN”” 

 
16. ¨tˆÞ² ¼þúB m²GBttE

   1. XtE xþNStET†T BÍYÂNS MMÞÄR Þgþ 

msrT ¼þúB m²GBtE YÞZ# 

   2. ¼þúB# m²GBtE# gNzBN NBrTN EtE 

xþNStET†T BKLL êÂ åÄþtR wYኸዓ

ïRD BZSYäM ÂY dg åÄþt‰T 

YMRm„”” 

 
17. Zተስዓሩን tfÉMnT zYBlÖMN ÞG¬T

1. S‰Þ ¨m‰Rˆ msL«nþ xþNStET†T 

Bÿ‰êE KL§êE mንGStE TG‰Y ንምቛM 

Zw{ ¨êJ ‚ÜI¶ 20/1989# 

2. MSzþ ¨êJ Zg*nI ¨êJ# dNbþ# mMR¼þ 

wY Ztlmd ¨s‰Rˆ ¨Bzþ ¨êJ 

NZt¹fnù gùÄÃT tfÉMnT ¨YHLãN# 

 
18. dNBN mMR¼þN MWÉX SLÈN 

   1. nzþ ¨êJ mf{¸ dNbþ Bb¤T M<¶ 

S‰Þ fÉ¸ Bÿ‰êE KL§êE mNGStE 

TG‰Y Kw{lù Y<XL# 

   2. �� xþNStET†T nzþ ¨êJ S›þbù ZwIX 

dNbþ mf{¸ Z¡WN mMR¼þ kWIX 

Y<XL”” 

 
19. Xzþ ¨êJ Z{N›lù Gz¤ 

Xzþ ¨êJ µB 3 ÞÄR /2002 ›.M j¸„ Z{N; 

Y¡WN”” 

 

{UY bRh 

PrzþÄNT Bÿ‰êE KL§êE mNGStE 

TG‰Y 

    1. bKLL mNGST y¸mdB 

    2. kl¤lÖC MNôC y¸gŸ YçÂL”” 

 
16. y£úB m²GBT ¨ÃÃZ

   1. xþNStET†tÜ bÍYÂNS ÞG msrT y£úB 

m²GBT YY²L#  

   2. yxþNStET†tÜ £úB mZgB# gNzBÂ 

NBrT bKLL êÂ åÄþtR wYM ïRD 

b¸sY¥cW yWu åÄþtéC 

Ymrm‰L”” 

 
17. yተሻሩና tfÉ¸nT yl¤§cW Þ¯C

1. yTG‰Y Bÿ‰êE KL§êE mNGST yS‰ 

xm‰R ¥sL«¾ xþNStET†T l¥ÌÌ*M 

ywÈ ¨êJ qÜ_R 20/1989# 

2. kzþH  xêJ  UR  y¸ቃrN  ¨êJ# dNB#  

   mm¶Ã wYM yLMD xs‰R  bzþH  xêJ  

   lt¹fnù gùÄ×C tfÉ¸nT xYñrWM”” 

 
18. dNBÂ mm¶Ã y¥WÈT SLÈN  

   1. lzþH xêJ ¥Sf{¸Ã y¸çN dNB 

bTG‰Y Bÿ‰êE KL§êE mNGST s‰ 

xSfÉ¸ MKR b¤T lþwÈlT YC§L# 

   2. xþNStET†tÜ lzþH xêJ q_lÖ l¸wÈW 

dNB ¥Sf{¸Ã y¸çN mm¶Ã 

¥WÈT YC§L”” 

 
19. ¨ê° y¸{ÂbT gþz¤ 

YH ¨êJ k HÄR 3/2002 ›.M jMé y{Â 

YçÂL”” 

 

{UY bRh 

yTG‰Y Bÿ‰êE KL§êE mNGST 

przþÄNT 

 ገፅ 9 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ኣዋጅ ቑ 172 3 ሕዳር/ /2002          ገፅ 9 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ Aዋጅ ቁ 172 ህዳር 3/2002
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nU¶T Uz¤È TG‰Y 
yTG‰Y nU¶T Uz¤È 

 
 
 
 Bÿ‰êE KL§êE mNGStE TG‰Y

yTG‰Y B¼¤‰êE KL§êE mNGST 
 
 
 
 

mbL 17 ›mT ‚ÜÜ.16 
m‚l 173/2002 ›/M 

17¾ ›mT qÜ. 16 m‚l 
173/2002 ›/M BˆL×T b¤T M<¶ Bÿ‰êE KL§êE mNGStE TG‰Y Zw{

ቁፅሪ ኣዋጅ 173/2002 

ኣመሓዳድራ መንግስታዊ ፋይናንስ 

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ 

ንምውሳን ተመሓይሹ ዝወፀ ኣዋጅ 

    
ኣዋጅ ምምሕዳር ፋይናንስ ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስቲ ትግራይ ኣብ ስራሕ ኣብ ዝፀንሓሎም 

ዓመታት ዘጋጠምዎ ናይ ኣፈፃፅማ ፀገማት 

ብምፍታሕ ምድላው በጀት፣ ምEካብ ገንዘብ፣ 

ክፍሊት፣ ኣተሓሕዛ ሒሳብን ውሽጢ ቁፅፅርን 

መንግስቲ ብቕዓት ዘሎዎ፣ስሉጥን ውፅIታዊን 

ንምግባር፣ 

ስርዓት ምምሕዳር ፋይናንስ ብዝበለፀ ውፅIታዊ 

ንክኸውን ብመደብ ሲቪል ሰርቪስ ምምሕያሽን 

ብመሰረታዊ ለውጢ ከይዲ ስራሕ ዝተኻየዱ 

ፅንዓታት ውፅIት ዝኾኑ ሓደሽቲ ኣሰራርሓታት 

ኣብ ስራሕ ንምውዓል ኣድላይ ብምዃኑ፣ 

ስርዓት ምምሕዳር ፋይናንስ ግልፅነትን 

ተሓታትነትን ክህልዎ Eቲ ዝፀንሐ ኣዋጅ ምስቲ 

ሐዚ ዝኒሀ ምEባለ ሓቢሩ ክኸይድ ስለዘይከኣለ 

ኣብዚ ኣዋጅ ለውጢ ምግባር ኣድላይ ብምዃኑ፣ 

ብመሰረት ተመሓይሹ ዝወፀ ሕገ-መንግስቲ ብሄራዊ 

ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዓንቀፅ 49 ንUስ ዓንቀፅ 

3/ሀ/ ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ 

ትግራይ ዝስEብ ኣዋጅ ኣውፂU ኣሎ፡፡   

  

Aዋጅ ቁጥር 173/2002 

የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት 

የመንግስት ፋይናንስ Aስተዳደር ለመወሰን 

ተሻሽሎ የወጣ Aዋጅ

 
የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት የፋይናንስ 

Aስተዳደር Aዋጅ ሥራ ላይ በቆየባቸው ዓመታት 

ያጋጠሙት የAፈፃፀም ችግሮችን በመፍታት 

የመንግስት በጀት Aዘገጃጀት፣ ገንዘብ Aሰባሰብ፣ 

የክፍያ፣ የሂሳብ Aያያዝ Eና የውስጥ ቁጥጥር ብቃት 

ያለው፣ ቀልጣፋ Eና ውጤታማ Eንዲሆን ለማድረግ፣ 

የፋይናንስ Aስተዳደር ሥርዓት ይበልጥ ውጤታማ 

Eንዲሆን ለማድረግ በሲቪል ሰርቪስ ማሻሻያ 

ፕሮግራምና በተካሄደው የመሰረታዊ ለውጥ የስራ 

ሂደት ጥናት ውጤት የሆኑትን Aዳዲስ Aሰራሮች 

ሥራ ላይ ማዋል Aስፈላጊ በመሆኑ፣ 

የፋይናንስ Aስተዳደር ግልፅነትና ተጠያቂነት 

Eንዲኖረው የነበረው Aዋጅ Aሁን ካለው Eድገት 

Aብሮ ሊሄድ ስላልቻለ በAዋጁ ለውጥ ማድረግ 

Aስፈላጊ በመሆኑ፣ 

ተሻሽሎ በወጣው የትግራይ ብሄራዊ ክልል ሕገ-

መንግስት Aንቀፅ 49 ንUስ Aንቀፅ 3/ሀ/ መሰረት 

የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት የሚከተለው 

Aዋጅ Aውጥተዋል፡፡ 

 

 

BR 5.00 ÂY ˆd êU  
ÃNÇ êU   291  

nU¶T Uz¤È ‚Ü..ú 
nU¶T Uz¤È .ú.qÜ   
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ክፍሊ ሓደ  

ሓፈሻዊ 

1.  ሓፂር ርEሲ

Eዚ ኣዋጅ “ኣመሓዳድራ መንግስታዊ ፋይናንስ 

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ንምውሳን 

ተመሓይሹ ዝወፀ  ቁፅሪ ኣዋጅ 173./2002” 

ተባሂሉ ክጥቀስ ይኽEል፡፡ 

 

2. ትርጉም

ኣብዚ ኣዋጅ፡- 

1. ”ብዓይነት ዝተረኸበ ሓገዝ’’ ማለት ብሄራዊ 

ክልልዊ መንግስቲ ትግራይ ጥረ ገንዘብ ዘይኮነ 

ብኣቕሓ ወይ ብግልጋሎት መልክE ኣብ 

ክልትኣዊ ወይ ናይ ቡዙሓት ወገናት ስምምEነት 

ወይ ድማ ካብ ካልOት ፍልፍላት ዝተቐበሎ 

ዝኾነ ሓገዝ Eዩ፣ 

2. ”ምፅዳቕ‘’ ማለት ካብ ዝተጠቓለለ ፈንድ 

ንምኽፋል ዘኽEል ብቤት ምኽሪ ክልል ትግራይ

ዝተዋሃበ  ስልጣን Eዩ፣ 

3. ”ምፍቃድ’’ ማለት ብቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስቲ ትግራይ ንዝፀደቐ በጀት ኣብ ስራሕ 

ክውEል ብቢሮ ዝዋሃብ ፍቓድ Eዩ፣ 

4. “ካፒታል ወፃI’’ ማለት ቋሚ ሃብቲ ንምፍራይ 

ወይ ንምምሕያሽ ወፃI ዝግበር ገንዘብ  ኮይኑ 

ንስልጠና፣ ንግልጋሎት ምኽርን ንምርምርን 

ዝግበር ወፃI ዝሓወሰ Eዩ፣ 

5. “ዝተጠቓለለ ፈንድ’’ ማለት ብመሰረት Eዚ 

ኣዋጅ ብዝኾነ መንግስታዊ ቤት Eዮ ስም ብቢሮ 

ወይ ብምምሕዳር ክልል ኣብ ዝተኸፈተ ባንኪ 

ሒሳብ ኣታዊ ዝተገበረ ገንዘብ መንግስቲ፣ 

መንግስታዊ ቤት ፅሕፈት ንክፍሊት ክውEል 

ብጥረ ገንዘብ ዝሓዝዎ፣ ከምUውን ብዓይነት 

ዝረኸብዎ ሓገዝ Eዩ፣ 

ክፍል Aንድ 

ጠቅላላ 

1.  Aጭር ርEስ

ይህ Aዋጅ “የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግሥት 

የመንግስት ፋይናንስ Aስተዳደር ለመወስን ተሻሽሎ 

የወጣ Aዋጅ ቁጥር 173/2002” ተብሎ ሊጠቀስ 

ይችላል፡፡ 

 

2. ትርጓሜ

በዚህ Aዋጅ፣- 

1. ”በዓይነት የተገኘ Eርዳታ’’ማለት የብሄራዊ 

ክልላዊ መንግሥት ከገንዘብ ሌላ በEቃ ወይም 

በAገልግሎት መልክ በሁለት ወይም በባለብዙ 

ወገኖች ስምምነት ወይም ከሌሎች ምንጮች 

የሚቀበለው ማናቸውም Eርዳታ ነው፣ 

 

2. ’’ማ}dQ’’ ¥lT kt-”llW fND §Y 

lmKfL y¸ÃSCL በትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስት MKR b@T yተሰጠ |LÈN nW½ 

3. ’’መፍቀድ’’ ማለት በትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስት ምክር ቤት የፀደቀው በጀት ሥራ ላይ 

Eንዲውል በቢሮው የሚሰጥ ፍቃድ ነው፣ 

4. "yµpE¬L wÀ" ¥lT Ì¸ hBT l¥F‰T 

wYM l¥ššL wÀ y¸drG gNzB s!çN 

l|L-Â½ lMKR xgLGlÖT XÂ lMRMR 

y¸drgWN wÀ Y=M‰L½ 

5. "yt-”ll fND" ¥lT bz!H xêJ 

m\rT b¥ÂcWM ymNG|T መስሪያቤት 

SM በቢሮው ወይም በክልሉ መስተዳድር 

btkftW yÆNK £œB gb! ytdrg 

ymNG|T gNzB½ ymNG|T መስሪያቤት 

lKFÃ XNÄ!WL b_Ê gNzB yÃz#T፣ 

Eንዲሁም በዓይነት ያገኙት Eርዳታ ነው፣ 

ገፅ 2 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ቐ. 173 20 መጋቢት /2002      ገፅ 2 የትገራይ ነጋሪት ቁ 173 መጋቢት 20/2002 
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6. “ግቡE’’ ማለት ብውEል፣ ወይ ብሕጊ ዝፍጠር 

ሓላፍነት Eዩ፣ 

7. “ክፍሊት’’ ማለት ኣብ ዝተጠቓለለ ፈንድ ካብ 

ዝተቐመጠ ገንዘብ መንግስቲ ንዝተፈቐደሉ 

መንግስታዊ ቤት Eዮ ወይ ንኻሊE ኣካል 

ምትሕልላፍ Eዩ፣ 

8. “ወፃI’’ ማለት ቤት Eዮ መንግስቲ ብመሰረት 

ዝኣተዎ ውEሊ ወይ ብዘለዎ ግቡE ምኽፋል ካብ 

ዝተፈቐደሉ በጀት Eቲ ገንዘብ ንምቕባል መሰል 

ንዘለዎ ሰብ ወይ ትካል ወፃI ገይርካ ምኽፋል 

Eዩ፣ 

9. ’’መንግስቲ’’ ማለት ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ 

ትግራይ Eዩ፣ 

10. ’’በጀት ዓመት’’ ማለት ካብ 1 ሓምለ Eስካብ 30 

ሰነ ዘሎ ጊዜ Eዩ፣ 

11. “ተወሳኺ ግዜ’’ ማለት ኣብ ዝሓለፈ በጀት 

ዓመት ዝተፈፀመ ምስ ካፒታል ፕሮጀክት 

ዝተታሓሓዘ ሕቶ ክፍሊት ካብ ዝሓለፈ ዓመት 

ካፒታል በጀት ዝኽፈለሉ ካብ 1 ሓምለ ጀሚሩ 

ዘለው 30 ማዓልትታት ጊዜ Eዩ፣ 

12. “ተወሳኺ በጀት‘’ ማለት ኣብቲ በጀት ዓመት 

ንመፈፀሚ ስራሕ መንግስቲ ዝተፈቐደ ኣታዊ 

በጀት Eኹል Eንድሕር ዘይኮይኑ ወይ ኣብቲ 

በጀት ዓመት ወፃI በጀት ዘይተፈቀደሉ ስራሕ 

መንግስቲ ብምግጣሙ ወይ ዝተፈቐደሉ ወፃI 

በጀት Eኹል ብዘይምዃኑ ምኸንያት ዝፍቀድ 

በጀት Eዩ፣ 

13. ’’ቢሮ’’ ማለት ቢሮ ትልምን ፋይናንስን ብሄራዊ 

ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ Eዩ፣ 

14. “መራሒ ስራሕ’’ ማለት ናይ ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስቲ ትግራይ ትልምን ፋይናንስን መራሒ 

ስራሕ’ዩ፣ 

15. ’’ካልOት ተኣከብቲ ሒሳባት’’ ማለት ካብ 

ግብርን ኣብ ርEሲ ግብሪ ዝተወሰኸ መቕፃEቲ  

6. ’’ግዴታ’’ ማለት በውል፣ ወይም በሕግ የሚፈጠር 

ኃላፊነት ነው፣ 

7. "KFÃ" ¥lT bt-”llW fND ytqm-

WN ymNG|T gNzB ltfqdlT 

ymNG|T m|¶Ã b@T wYM ለሌላ xµL 

¥St§lF nW½ 

8. ’’ወጪ’’ ማለት የመንግስት መስሪያቤት በገባበት 

ውል ወይም ባለበት የክፍያ ግዴታ መሰረት 

ከተፈቀደው በጀት ገንዘቡን የመቀበል መብት 

ላለው ሰው ወይም ድርጅት ወጪ Aድርጎ 

መክፈል ነው፣ 

10. "ybjT ›mT" ¥lT k/Ml@ 1  XSk sn@ 

30  qN ÃlW g!z@ nW½ 

11. ’’yCé¬ g!z@’’ ¥lT ÆlfW ybjT ›mT 

ktkÂwn yµpE¬L PéjKT UR btÃÃz 

yqrbW yKFÃ _Ãq& µlfW ›mT yµpE¬L 

bjT §Y y¸kfLbT k/Ml@ 1 jMé 

Ãሉት y30 qÂT g!z@ nW፣ 

12. ’’t=¥¶ bjT’’ ¥lT bbjT ›mt$ 

lmNG|T |‰ãC ¥Sfi¸Ã ytfqdW 

ygb! bjT bqE úYçN s!qR wYM bbjT 

›mt$ ¾¨Ü bjT ÃLtfqdlT ymNG|T 

|‰ b¥U-Ñ wYM ytfqdW ywÀ 

bjT bqE Ælmçn# MKNÃT y¸fqD bjT 

nW፣ 

 
13. ’’ቢሮ’’ ማለት የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስት የEቅድና የፋይናንስ ቢሮ የስራ መሪ 

ነው፣ 

15. "l@lÖC የሚሰበሰቡ £œïC" ¥lT kGBR 

XÂ bGBR §Y  ktÈl  mqÅ ሳይጨምር 

ገፅ 3 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ቐ. 173 20 መጋቢት /2002      ገፅ 3 የትገራይ ነጋሪት ቁ 173 መጋቢት 20/2002 

9.  "መንግስት"  ማለት  የትግራይ  ብሄራዊ 

ክልላዊ መንግስት ነው½ 

መንግስት የEቅድና ፋይናንስ ቢሮ ነው፣  

14. "የስራ መሪ" ማለት የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ
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   ከይሓወሰ  ካሊE  ንብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ  

   ትግራይ ዝኽፈል ዝኾነ ገንዘብ Eዩ፡፡ 

16. “ቤት Eዮ መንግስቲ’’ ማለት ዝኾነ ብኽፋል ወይ 

ሙሉE ብሙሉE ብበጀት መንግስቲ ዝማሓደር

ኣብ ዝኾነ ብርኪ ዝርከብ ቤት Eዮ ብሄራዊ 

ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ Eዩ፣ 

 
17. “ገንዘብ መንግስቲ“ ማለት መራሒ ስራሕ ወይ 

ዝኾነ ይኹን በብብርኩ ዝርከብ ናይ ክልል 

መንግስቲ ባዓል መዚ ብሽም መንግስቲ   ገንዘብ 

ንምቕባል ወይ ንምEካብ ሓላፍነት ዝተውሃበ 

ሰብ ዝተቐበሎ ወይ ዝኣከቦ ወይ ብተኣካቢ ዝሓዞ 

ዝኾነ ገንዘብ መንግስቲ ክልል Eንትኾን ዝስEቡ 

ይሓውስ፡- 

  ሀ. ፍሉይ ሒሳባት መንግስትን ካብOም ዝርከብ 

ኣታዊን፣ 

  ለ. ኣታዊታት ክልል መንግስቲ፣ 

  ሐ. መንግስቲ  ክልል  ወይ  ዝኾነ  ቤት  Eዮ 

ክልል መንግስቲ ብዓል ክልተ  ወይ  በዓል 

ብዙሕ ወገን ስምምEነት  ወይ  ካብ  ካልOት 

ፍልፍላት ብልቓሕ  ወይ  ብሓገዝ  ዝረኸቦ 

ገንዘብ፣ 

 
   መ. ብዓይነት ዝተረኸበ ሓገዝ፣ 

18. “ንብረት መንግስቲ” ማለት ካብ መሬትን 

ገንዘብን መንግስቲ ክልል ወፃI ኮይኑ ዋንነቱ 

ኣብ ትሕቲ ክልል መንግስቲ ዘሎ ዝኾነ ዓይነት 

ንብረት Eዩ፣ 

19. “ምሕረት“ ማለት ግብርን ቅፅዓትን ወይ ካልOት 

ተኣካቢ ሒሳብ ምምሓር ወይ ነፃ ምግባር Eዩ፣ 

20. “Eዳ ምስራዝ” ማለት ተኣካቢ ሒሳብን ጉቡEን

ክልል መንግስቲ ወይ ካሊE ሕቶ ይግበAኒ  ካብ 

መዝገብ ሒሳብ ምስራዝ Eዩ፣ 

 

ሌላ ለትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ mNG|T 

l!kfL y¸gÆ ¥ÂcWM gNzB nW½ 

16. "ymNG|T m|¶Ã b@T" ¥lT 

¥N¾WM bkðL wYM Ñl# bÑl# 

bmNG|T bjT y¸tÄdR በማንኛውም 

ደረጃ የሚገኝ የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ 

mNG|T m|¶Ã b@T nW½ 

17. "ymNG|T gNzB" ¥lT የስራ መሪ wYM 

በ¥N¾WM የክልል ደረጃ የሚገኝ Æl|LÈN 

በmNG|T SM gNzB lmqbL wYM 

lmsBsB |LÈN yts-W sW ytqblW 

wYM ysbsbW wYM btsBúb!nT yÃzW 

¥ÂcWM የክልሉ mNG|T gNzB s!çN 

y¸ktl#TN Y=M‰L½ 

bXRÄ¬ y¸ÃgßW gNzB፣ 

መ. በAይነት የተገኘ Eርዳታ፣ 

Aይነት NBrT nW፣ 

19. ’’ምህረት’’ ማለት ግብርና መቀጮ ወይም ሌላ 

ተሰብሳቢ ሂሳብ መማር ወይም ነፃ ማድረግ ነው፣ 

20. ":Ä m\rZ" ¥lT የክልሉን mNG|T 

tsBúb! ሂሳብና GÁ¬ wYM ሌላ yYgÆ¾L 

_Ãq k£œB mZgB m\rZ nW½ 

ገፅ 4 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ቐ. 173 20 መጋቢት /2002       ገፅ 4 የትገራይ ነጋሪት ቁ 173 መጋቢት 20/2002 

ሀ. የክልሉ   መንግስት   ልዩ   ሂሳቦች  Eና  

   ከEነዚሁ የሚገኝ ገቢ፣ 

ለ. የክልሉ መንግስት ገቢዎች፣ 

ሐ. የክልሉ  mNG|T  ወይም  ማናቸውም  

   የክልሉ መንግስት መስሪያቤት በባለ ሁለት  

    ወይም bÆlBz# wgN SMMnT  wYM  

    ከሌሎች   MNôC bBDR wYM

 

18. ymNG|T NBrT ¥lT kክልሉ

 mNG|T gNzB XÂ mÊT bStqR በክልሉ 

mNG|T Ælb@TnT |R yçn ¥ÂcWM 

 

21. y_¶T fND ¥lT brJM g!z@
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21. ”ጥሪት ፈንድ’’ ማለት ኣብ ነዊሕ ጊዜ ንኽምለስ 

ዝተወሰደ ልቓሕ ንምኽፋል ወይ ቀዋሚ 

ንብረት ንምትካE ወይ ቤት ምኽሪ ፈፃሚ ስራሕ 

ክልል ብዘውፀO ደንቢ ንዝውስን ካሊE ዝኾነ 

Eላማ ዝውEል ገንዘብ Eዩ፣ 

 

22. “ዝውውር በጀት’’ ማለት ካብ ሓደ ቤት Eዮ 

ኣርEስቲ ወይ ንUስ ኣርEስቲ ወይ ሒሳብ 

መደብ ወይ ካብ ሓደ ፕሮጀክት ናብ ካሊE 

ዝግበር ዝተፈቐደ ዝውውር በጀት Eዩ፣ 

23. “ፍሉይ Eላማ’’ ማለት ብመሰረት ብሕጊ 

ዝተውሃበ ስልጣን ተፈሊዩ ብዝተሓዝ ገንዘብ 

መንግስቲ ዝፍፀም ተግባር መንግስቲ ክልል 

Eዩ፡፡ 

24. “ውሽጢ Oዲት” ማለት ንመንግስታዊ ቤት Eዮ 

ተወሳኺ Eሴት ብዝፈጥርን ስራሕ ምንቅስቓስ 

ቤት Eዮ መንግስቲ ንምምሕያሽ ብዘኽEልን 

መልክE ዝቕረፅ ነፃን ገለልተኛን ዝኾነ ተግባር 

ምርግጋፅን ምሃብ ግልጋሎት ምኽርን Eንትኾን፣ 

ተቓላዓይነት ዝረኣየሎም ምንቅስ ቓሳት 

ብዝግባE ንምምራሕ፣ ንምቁፅፃርን ንምምሕዳርን 

ዝተዘርገሐ ከይዲ ስራሕ ውፅIታዊነት 

ንምግምጋም ብዘኽEል ስልትን ዲስፕሊንን 

Eናተመርሐ Eላማ ቤት Eዮ ኣብ ሽቶ ንምብፃሕ 

ዝሕግዝ Eዩ፣  

25. ’’ውሽጢ ቁፅፅር’’ ማለት ኣብ ቤት Eዮ 

መንግስቲ ዝካየድ ኩለመዳያዊ ምንቅስቓስ ዘሎ 

ከይዲ ዝድህስስ Eንትኾን ብኣመራርሓ ስራሕን 

ስራሕተኛን  ቤት Eዮ መንግስቲ ተፈፃሚ 

ዝኸውን ተቓላዓይነት  ንምቁፅፃር  ከምUውን  

ሚዛናዊ ዝኾነ  መረጋገፂ  ንምሃብ  ብዘኽEል  

   መልክE ዝተቐረፀን  ልUኽ መንግስታዊ ቤት Eዮ 

ኣብ መወዳEታ  ሽትU ከብፅሕ ዘኽEል ስርዓት 

Eዩ፣ 

XNÄ!mlS ytwsd BDR lmKfL ወይም 

Ì¸ NBrት lmtµT wYM የክልሉ ስራ 

Aስፈፃሚ ምክር ቤት b¸ÃwÈW dNB 

l¸wSnW l@§ ¥ÂcWM ›§¥ የሚውል 

gNzB nW½ 

22. "ybjT ZWWR" ¥lT kxND SY]Á 

u?ƒ xR:ST ወይም N;#S xR:ST ወይም 

y£œB mdB wYM Ÿ›”É PéjKT wdl@§ 

y¸drG ytfqd ybjT ZWWR nW½ 

23. "ytly ›§¥" ¥lT b?G bts- |LÈN 

m\rT tlYè b¸ÃZ ymNG|T gNzB 

y¸kÂwN የክልሉ mNG|T tGÆR nW፣ 

 

XNÄ!ÃdRS y¸ÃGZ nW፣ 

 

ገፅ 5 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ቐ. 173 20 መጋቢት /2002         ገፅ 5 የትገራይ ነጋሪት ቁ 173 መጋቢት 20/2002 

24. «yWSጥ  åÄ!T´ ¥lT lmNG|T m|¶Ã 

b@T  t=¥¶  Xs@T  b¸f_R  XÂ  ymNG|T 

m|¶Ã b@t$N y|‰ XNQS”s@ ¥ššL

 b¸ÃSCL xµ*“N y¸qr} nÉ XÂ glLt¾

 yçn ¥rUgÅ XÂ yMKR xgLGlÖT ymS-T

 tGÆR  s!çN½  }ÒLß’ƒ  y¸¬YÆcWN 

XNQS”s@ãC b¸gÆ lmM‰T½ lmöÈ-R XÂ

 l¥StÄdR  ytzrUWN  y|‰ £dT 

W-@¬¥nT  lmgMgM  b¸ÃSCL  SLT  XÂ 

Ä!s!Pl!N Xytm‰ የm|¶Ã b@t$ ›§¥ GB 

25. «yWS_ q$__R´¥lት  በመንግስት  መስርያቤት  

የሚካሄድ  ሁለገብ  Eንቅስቃሴ  ያለው  ሂደት 

የሚዳስስ ሲሆን  በmNG|T m|¶Ã  b@T 

y|‰ xm‰R XÂ \‰tኛ  ተፈፃሚ  የሚሆን፣ 

ተጋላጭነት ለመቆጣጠር እንዲሁም ሚዛናዊ የሆነ

 ¥ r U g Å   lmS-T 

b¸ÃSCL     xµ*“N    yተqrፀ XÂ  

ymNG|T  m|¶Ã  b@t$N tL:÷ ከግብ 

l¥DrS y¸ÃSCL |R›T nW፣ 

26. ከበጀት በላይ የተደረገ ወጪ ማለት ከፀደቀና  
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26. “ልEሊ በጀት ዝተገበረ ወፃI” ማለት ካብ 

ዝፀደቐን ካብ ዝተፈቐደን በጀት ወይ ብበጀት 

ዝውውር ካብ ዝተመደበ መጠን ገንዘብ ንላEሊ 

ወፃI ምግባር Eዩ፣ 

27. “ዝተጠቓለለ ሒሳብ” ማለት ናይ መንግስቲ 

ገንዘብ ኣታዊን ወፃIን ዝግበረሉ ሒሳብ 

መንግስቲ Eዩ፣  

28. “Eዳ መንግስቲ” ማለት ብመሰረት Eዚ ኣዋጅ 

መንግስቲ ክልል ካብ ውሽጢ ዓዲ ዝወሰዶ ቀጥታ 

ልቓሕ Eዩ፣ 

29. “ብቀጥታ ምልቃሕ” ማለት ብሰነድ ውሕስና 

ዘይኮነስ ምስ መለቀሓይ ብዝግበር ስምምEነት 

ልቓሕ ገንዘብ ብልቓሕ ምውሳድ Eዩ፣  

30. ’’ላEለዋይ ሓላፊ’’ ማለት መራሒ ስራሕ ካልOት 

ቢሮታት፣ ኤጀንሲታት፣ ቤት ፅሕፈታት ወይ ኣብ

ክልል መንግስቲ ኣብ ዝኾነ ብርኪ ኣብ ዝርከብ 

መንግስታዊ ቤት Eዮ ብላEለዋይነት ንክመርሕ 

ዝተሾመ ወይ ዝተመደበ ሰብ Eዩ፡፡  

 
31. ’’ሰብ’’ ማለት ናይ ተፈጥሮ ሰብ ወይ ብሕጊ 

መሰል ሰብነት ዝተውሃቦ ኣካል Eዩ፣  

 

3. ወሰን ተፈፃሚነት 

Eዚ ኣዋጅ ኣብ ቤት Eዮ መንግስቲ ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስቲ ትግራይ ተፈፃሚ ይኸውን፡፡  

 

4. ኣገላልፃ ፆታ  

ኣብዚ ኣዋጅ ብወዲ ተባEታይ ዝተገለፀ ንፆታ

ኣንስተይቲ Eውን ይሓውስ'ዩ፡፡ 

 

 

 

 

 

28. «ymNG|T :Ä´ ¥lT የክልሉ mNG|T 

በዚህ Aዋጅ መሠረት ከAገር ውስጥ የሚወስደው 

የቀጥታ ብድር ነው፣ 

29. bq_¬ mbdR´ ¥lT bêSTÂ snድ úYçN 

kxbÄ¶W UR b¸drG yBDR SMMnT 

gNzB bBDR mWsD nW፣  

30. ’’የበላይ ኃላፊ’’ ማለት የሌሎች ቢረዎች 

ኤጀንሲ፣ የፅሕፈት ቤቶች የስራ መሪ ወይም  

በክልሉ መንግስት በማንኛውም የመንግስት 

Eርከን የሚገኝ የመንግስት መስሪያቤት 

በበላይነት Eንዲመራ የተሾመ ወይ የተመደበ 

ሰው ነው፡፡ 

31. ’’ሰው’’ ማለት የተፈጥሮ ሰው ወይም የሰውነት 

መብት የተሰጠው Aካል ነው፣ 

 

3. የተፈፃሚነት ወሰን 

ይህ Aዋጅ በትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት 

መስሪያቤት ተፈፃሚ ይሆናል፡፡  

 

4. የፆታ Aገላለፃ  

ክፍል ሁለት 

ገፅ 6 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ቐ. 173 20 መጋቢት /2002      ገፅ 6 የትገራይ ነጋሪት ቁ 173 መጋቢት 20/2002 

ከተፈቀደ በጀት ወይም በጀት ዝውውር ከተመደበ

የገንዘብ መጠን በላይ ወጪ ማድረግ ነው 

27. የተጠቃለለ ሒሳብ ማለት የመንግስት ገንዘብ 

ገቢና ወጪ የሚደረግበት የመንግስት ሒሳብ ነው

bz!H xêJ WS_ በወንድ ፆታ የተገለፀው ለሴት 

ፆታም የሚያካትት ነው
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ክፍሊ ክልተ 

ስልጣንን ሓላፍነትን 

5. ስልጣንን ሓላፍነትን Eቲ ቢሮ  

1. ፋይናንስ ክልል መንግስቲ ብኣግባቡ ኣብ ስራሕ 

ዝዋዓለ ምዃኑ የረጋግፅ፣ ይከታተል፣ ኣድላይ 

ኮይኑ Eንትርከብ ምንቅስቓስ ፋይናንስ 

መንግስታዊ ቤት Eዮ Oዲት ክኸውን ይገብር፣ 

2. ሃብቲ መንግስቲ ብትኽክል ኣብ ስራሕ ንምውዓል 

ዘኽEል ትልሚ የዳሉ፣ ድልድል ሃፍትን ስርዓት 

ኣመዳድባ በጀትን ኣብ ስራሕ የውEል፣ ክውEል 

ይገብር፣ 

3. ዓመታዊ በጀት ክልል መንግስቲ የዳሉ፣ 

ብመሰረት ዝፀደቐ በጀት ክፍሊት ይፍፅም፣ 

4. ኣብ ቤት Eዮ መንግስቲ ዝፍፀም ስራሕ ውሽጢ 

Oዲት ብላEለዋይነት ይመርሕ፣ ኣብ ኣሰራርሓ 

ውሽጢ Oዲት ተፈፃምነት ዝህልዎ ግቡE ዝኾነ 

ብርኪ ስራሕን መምርሒ ስነ-ምግባርን

ከምU’ውን ስርዓት ውሽጢ ቁፅፅር ብርኪ 

የውፅE፣ ዓቕሚ ውሽጢ Oዲት ይሃንፅ፣ 

5. ኣፈፃፅማ ፀብፃብ ውሽጢ Oዲት ይከታተል፣ 

ርካብ ምርመራ ውሽጢ Oዲት ዘርI ዓመታዊ 

ፀብፃብ ንቤት ምኽሪ ፈፃሚ ስራሕ ክልል 

የቕርብ፣ ብፈፃሚ ስራሕ ክልል ንዝውሃብ ውሳነ 

ኣፈፃፅምU ይከታተል፣ 

6. ኣፈፃፅማ በጀት ይከታተል፣ ይግምግም፣ በቢ 

ሽድሽተ ወርሑ ፀብፃብ ኣፈፃፅማ በጀት 

መንግስቲ  Eናዳለወ ናብ ቤት ምኽሪ ፈፃሚ 

ስራሕ ክልል የቕርብ፣ 

7. ሕብረተሰብ ብዛEባ ምምሕዳርን ኣፈፃፅማን 

በጀት መንግስቲ ግንዛበ ክረክብ ይገብር፣  

8. ምምሕዳር ጥረ ገንዘብ መንግስቲ ውፅIታዊን 

ቆጣባይን ንክኾን ዝተዘርገሐ ስርዓት ብኣግባቡ 

ምትግባሩ ይከታተል፣ 

ስልጣንና ኃላፊነት 

5. የቢሮው ስልጣንና ኃላፊነት

1. የክልሉ መንግስት ፋይናንስ በAግባቡ ስራ ላይ 

መዋሉን ያረጋግጣል፣ ይከታተላል፣ Aስፈላጊ ሆኖ 

ሲገኝ የመንግስት መስሪያቤት የፋይናንስ 

Eንቅስቃሴ Oዲት Eንዲሆን ያደርጋል፣ 

2. የመንግስት ሀብት በትክክል ስራ ላይ ለማዋል 

የሚያስችል Eቅድ ያዘጋጃል፣ የሀብት ድልድል 

Eና የበጀት Aመዳደብ ስርዓት ስራ ላይ ያውላል፣ 

Eንዲውል ያደርጋል፣ 

3. የክልሉ መንግስት ዓመታዊ በጀት ያዘጋጃል፣ 

በፀደቀው በጀት መሰረት ክፍያ ይፈፅማል፣ 

4. በመንግስት መስሪያቤት የሚከናወን የውስጥ 

Oዲት ስራ በበላይነት ይመራል፣ ለውስጥ Oዲት 

Aሰራር ተፈፃሚነት የሚኖረው ተገቢ የሆነ የስራ 

ደረጃና የስነ ምግባር መመሪያ Eንዲሁም የውስጥ 

ቁጥጥር ስርዓት ደረጃ ያወጣል፣ የOዲት የውስጥ 

Aቅም ይገነባል፣ 

5. የውስጥ Oዲት ሪፖርት Aፈፃፀም ይከታተላል፣ 

የውስጥ Oዲት የምርመራ ግኝት የሚያሳይ 

ዓመታዊ ሪፖርት ለክልሉ ስራ Aስፈፃሚ ምክር 

ቤት ያቀርባል፣ በክልሉ ስራ Aስፈፃሚ የሚሰጥ 

ውሳኔ Aፈፃፀም ይከታተላል፣ 

6. የበጀት Aፈፃፀምን ይከታተላል፣ ይገመግማል፣ 

በየስድስት ወሩ የመንግስት በጀት Aፈፃፀም 

ሪፖርት Eያዘጋጀ ለክልሉ ስራ Aስፈፃሚ ምክር 

ቤት ያቀርባል፣ 

7. ህብረተሰቡ ስለመንግስት በጀት Aስተዳደርና 

Aፈፃፀም ግንዛቤ Eንዲያገኝ ያደርጋል፣ 

8. የመንግስት ጥሬ ገንዘብ Aስተዳደር ውጤታማ 

Eና ቆጣቢ Eንዲሆን የተዘረጋውን ስርዓት 

በAግባቡ በተግባር ላይ መዋሉ ይከታተላል፣ 

9. የmNG|TN £úB YY²L½ ymNG|TN 
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9. ሒሳብ መንግስቲ ይሕዝ፣ ኣፈፃፅማ ፋይናንስ 

መንግስትን ትሕዝቶ ገንዘብን ዘርI ሓፈሻዊ 

መግለፂ በቢ ዓመቱን ተደላይ ኣብ ዝኾነ ጊዜን 

ንቤት ምኽሪ ፈፃሚ ስራሕ ክልል የቕርብ፣ 

10. ኣብምምሕዳር መንግስታዊ ፋይናንስ 

ኣመልኪቱ ዓቕሚ ቤት Eዮ መንግስቲ ናይ 

ምEባይ ተግባር ይፍፅም፣ 

11. ስልጣኑ ብሙሉE ወይ ብኽፋል ኣብ ቢሮ 

ንዝርከቡ ሓለፍቲ ወይ ኣብ ካልOተ መንግስታዊ 

ቤት Eዮ ንዝርከቡ ላEለዎተ ሓለፍቲ ብውክልና 

ክህብ ይኽEል፡፡   

6. ስልጣንን ሓላፍነትን ላEለዋይ ሓላፊ  

1. ላEለዋይ ሓለፊ ኣብ ትሕቲ ሓላፍነቱ ዝርከብ 

ሃፍቲ መንግስቲ ንግቡEን ኣግባብ ብዘለዎ ኣካል 

ንዝፀደቐ Eላማ ጥራሕ ምውዓሉ ከምUውን 

ኣጠቓቕምU ቆጣባይ፣ ብቕዓትን

ውፂIታውነትን ብዝለዓለ ብርኪ ምፍፃሙ 

የረጋግፅ፣ 

2. ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ 1 ዝተገለፀ ዝተሓለወ 

ኮይኑ ሓላፍነት ላEለዋይ ሓለፊ ዝስEቡ ይሓውስ 

  
ሀ. ኣብ ቤት EይU  ግልፅነትን  ተሓታትነትን  

   ዘስፍን   ስርዓት   ምምሕዳር   ፋይናንስ  

   ይዝርግሕ፣ዝተዘርግሐ  ስርዓት  ኣስራርሓ  

   ብትኽክል ኣብ ስራሕ ምውዓሉ የረጋግፅ፣ 

ለ. ኣብቲ ቤት Eዮ ዝተጣየሸ  ስርዓት  ውሽጢ  

   Oዲት ግቡEን  ቡቑE  ዝሰልጠነ  ሓይሊ  

   ሰብ ዘሎዎ  ምዃኑ፣ ውሽጢ  Oዲት ነፃ፣  

   ውፅIታዊ፣ ስሉጥን   ቆጣባይን   ብዝኾነ     

   ኣገባብ ምፍፃሙ የረጋግፅ፣ 

ሐ. ኣብቲ ቤት Eዮ ዝተዘርገሐ ስርዓት ውሽጢ  

   ቁፅፅር ነብሲ  ወከፍ  ስራሕተኛ  ሓላፍነቱ  

   ፈልዩ ንምፍፃም  ዘኽEል  ኣድላይ ክፍፍል  

   ስራሕ ዝተገበረ ምዃኑ፣ ግቡE   ስልጠናን  

10. በመንግስት ፋይናንስ Aስተዳደር ረገድ 

የመንግስት መስሪያ ቤትን Aቅም የመገንባት 

ተግባር ያከናውናል፣ 

11. ስልጣኑ በሙሉ ወይም በከፊል በቢሮው 

ለሚገኙ ሃላፊዎች ወይም በሌሎች የመንግስት 

መስራቤቶች ለሚገኙ የበላይ ሃላፊዎች በውከልና 

ሊሰጥ ይችላል፡፡  

6. የበላይ ኃላፊ ስልጣንና ሃላፊነት  

1. yb§Y `§ð b`§ðነቱ |R y¸gßW 

ymNG|T hBT ltgb! XÂ xGÆB ÆlW 

ymNG|T xµL lidq ›§¥ BÒ mêl#N 

XNÄ!h#M  x-”qÑ ቆጣቢ½  B”T XÂ  

W-@¬¥nTN bkFt¾ dr© mfiÑN 

ያረጋግጣል፣ 

2. በz!H xNq{ N;#S xNq{ 1 የtገለፀው 

Eንደተጠበቀ ሆኖ yb§Y `§ð `§ðnT 

ገፅ 8 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ቐ. 173 20 መጋቢት /2002      ገፅ 8 የትገራይ ነጋሪት ቁ 173 መጋቢት 20/2002 

yÍYÂNS KNWNÂ ygNzB Yø¬ y¸ÃúY 

-Q§§ mGለጫ በየዓመቱ Aስፈላጊ በሆነ 

ጊዜ ለክልሉ ስራ Aስፈፃሚ ምክር ቤት ያቀርባል፣ 

y¸ktl#TN Y=M‰LÝ- 

ሀ. bm|¶Ãb@t$   ግልፅነትና ተጠያቂነት 

የሚያሰፍን yÍYÂNS  xStÄdR  ስR›T     

YzrUል፣  ytzrUW  yxሰ‰R  ስR›T  

   bTKKL ስራ ላይ መዋሉ ያረጋግጣል፣ 

ለ. በመስሪያቤት የተቋቋመው  የውስጥ  Oዲት  

   ስርዓት ተገቢና በቂ የሰለጠነ  የሰው ኃይል   

   ያለው  መሆኑ፣  የውስጥ  Oዲትን   ነፃ፣  

   ውጤታማ፣ ፈጣንና ቆጣቢ  በሆነ  Aገባብ  

   ማከናወኑን ያረጋግጣል፣ 

ሐ. bm|¶Ã  b@t$    ytzrUW  yWS_  

  q$__R  |R›T   XÃNÄNÇ   \‰t¾  

  `§ðnt$N  lYè  ለ¥kÂwN  y¸ÃSCL  

  xSf§g! y|‰ KFFL ytdrg  mçn#½  

  tgb!W  |L-Â   XÂ  ClÖ¬  ÃለW  

96
www.chilot.me



   ክEለትን   ዘለዎ    ስራሕተኛ   ምምዳቡ  

   የረጋግፅ፣ 

መ. ነዚ   ኣዋጅ   መፈፀሚ  ዝወፅE  ደንብን  

   መምርሕን  ፋይናንስ  ዝተማልA ዝገብርን  

   ፍሉይ   ኩነታት፣ ቤት EይU  ዝምልከት     

   ዝርዝር  ኣፈፃፅማ  ስራሕ ዘርI ውሽጣዊ  

   ኣሰራርሓ የውፅE፣ 

ረ. Eዋናዊን   ኣግባብ   ዘለዎን   ዘተኣማምን  

   መረዳEታ ፋይናንስን ትንታነን  ምድላውን  

   ምዝርግሑን የረጋግፅ፡ 

ሰ. ፀብፃብ   ሒሳብ   ቤት   Eዮ   ብመሰረት  

  ብዝተቐመጠ ግዘ ሰሌዳ ናብ ቢሮ ዝተልኣኸ  

   ምዃኑ የረጋግፅ፣   

ሸ. በቢ ዓመቱ መወዳEታ ናይቲ ቤት Eዮ  

   ሒሳብ ዓፅዩ Oዲት ክግበር ንዋና Oዲተር  

   ክልል የፍልጥ፣ 

ቀ. ሰራሕተኛ Eቲ ቤት Eዮ ኣዋጅ  ምምሕዳር  

  ፋይናንስ መሰረት ብምግባር ዝወፅE ደንብን  

   መምርሕን ከምU’ውን ዝተዘርገሐ ስርዓት    

   ኣሰራርሓ   ብምኽታል  ስርሑን  ውሽጢ   

   Oዲትን ግዚU ሓልዩ ምፍፃሙ የረጋግፅ፣ 

 

 

በ. ዓመታዊ በጀት ኣዳልዩ የቕርብ፣ ወይ  

   ክቐርብ ይገብር፣ 

ተ. መደብ  ስራሕ  ቤት  EይU  ብምግምጋም  

  ድልየት  ጥረ   ገንዘብን  ፍሰት   ትልምን  

  የቕርብ፣ ወይ ክቐርብ ይገብር፣ 

ቸ. ብመሰረት  ፀብፃብ  ውሽጥን  ደገን  Oዲት        

   ኣድላይ ስጉምቲ ይወስድ፡፡ 

 
7. ውሽጢ Oዲት

1. ውሽጢ Oዲት ተፀዋEነቱ ንላEለዋይ ሓላፊ 

ኮይኑ ዝስEብ ስልጣንን ሓላፍነትን ይህሉ  

  \‰t¾ mmdቡን ÃrUGÈል½ 

መ. ለዚሁ  Aዋጅ  ማስፈፀምያ   የሚወጣ  

  የፋይናንስ   ደንብና   መመሪያ   የተሟላ  

  የሚያደርግና መስሪያቤቱን በተለየ ሁኔታ 

የሚመለከት ዝርዝር የሥራ Aፈፃፀም   የሚያሳይ  

የውስጥ  Aሰራር ያወጣል፣  

ረ. ወቅታዊ Eና  Aግባብ  ያለው  Aስተማማኝ  

  የፋይናንስ መረጃና ትንታኔ መዘጋጀቱን Eና  

  መሰራጨቱን ያረጋግጣል፣ 

ሰ. የመስሪያቤቱ የሂሳብ ሪፖርት በተቀመጠው   

   የጊዜ ሰሌዳ መሰረት   ለቢሮው   መላኩን  

  ያረጋግጣል፣ 

ሸ. በየዓመቱ መጨረሻ የመስሪያ ቤቱን ሂሳብ   

   ዘግቶ Oዲት Eንዲደረግ ለክልል ዋና   

   Oዲተር ያሳውቃል፣ 

ቀ. ym|¶Ã  b@t$  \‰tኛ    yÍYÂNS 

xStÄdR   xêጅ  m\rT b¥DrG 

y¸wÈWN dNBÂ  mm¶Ã  XNÄ!h#M 

ytzrUWN yx\‰R  |R›T bmktL 

tGÆሩና yWS_ åÄ!T  g!z@WN  -Bö  

   mfiÑN ÃrUGÈል½ 

በ. ዓመታዊ በጀት Aዘጋጅቶ ያቀርባል፣ ወይም  

   Eንዲቀርብ ያደርጋል፣ 

ተ. ymስሪያb@t$N y|‰ PéG‰M bmgMgM 

y_Ê  gNzB   F§gÖT XÂ የ:QD ፍሰት 

ÃqRÆል፣ ወይም Eንዲቀርብ ያደርጋል፣ 

ቸ. በውስጥ  Eና  በውጭ   Oዲት   ሪፖርት  

   መሰረት Aስፈላጊውን Eርምጃ ይወስዳል፡፡ 

 
7.  የውስጥ Oዲት

1. የውስጥ Oዲት ተጠሪነቱ ለመስርያቤቱ የበላይ 

ሃላፊ ሆኖ የሚከተሉት ስልጣንና ኃላፊነት ይነሩታል 

ሀ. y|‰ Eንቅስቃሴ lmgMgM፣  ym|¶Ã  

b@t$  gNzBÂ NBrT  btgb!WmNgD  

ገፅ 9 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ቐ. 173 20 መጋቢት /2002      ገፅ 9 የትገራይ ነጋሪት ቁ 173 መጋቢት 20/2002 
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ሀ. ምንቅስቓስ  ስራሕ  Eቲ   ቤት Eዮ  

  ንምግምጋም፣ ገንዘብን  ንብረትን  ቤት Eዮ  

  ብግቡE  መንገዲ  ኣብ  ጥቕሚ  ምውዓሉ  

  ንምርግጋፅ በብEዋኑ Oዲት ይገብር፣ ፀብፃብ  

Oዲት ንላEለዋይ ሓላፊ ቤት Eዮን ንቢሮን 

የቕርብ፣ ብርካብ Oዲት መሰረት ስጉምቲ 

ዝተወሰደ ምዃኑ ይከታተል፣ 

ለ. ብፍሉይ  ድልየት  ቤት  Eዮ   መንግስቲ  

  ዘማልE መደብ  Oዲት የዳሉ፣ 

ሐ. ኣብቲ  ቤት  Eዮ  መንግስቲ  መምርሕን  

  ስርዓትን ውሽጥን ደገን Oዲት ክሳብ ክንደይ 

  ተግባራዊ    ከምዝተገበሩ  ኣብ   ዝተወሰነ  

  ኣፈላላይ ግዘ ንምምዛን፣ ንላEለዋይ ሓላፊን  

  ንቢሮን ፀብፃብ ንምቕራብ  ዘኽEል  ስርዓት 

  የዳሉ፣ 

መ. ስርዓት  ኣሰራርሓን ውሽጢ ቁፅፅርን Eቲ 

  ቤት Eዮ ኣመልኪቱ በብEዋኑ ንላEለዋይ 

ሓላፊ ምኽሪ ይህብ፣ 

2. ሓላፊ ውሽጢ Oዲትን ሰብ ሞያን ሓላፍነቶም 

ብምፍፃሞም ምኽንያት ዝበፅሖም ዝኾነ 

ፅEንቶ ንምክልኻል መንግስቲ ሓለዋ ይገብር፣ 

 

 

8. ተሓታትነት 

ላEለዋይ ሓላፍን መራሒ ስራሕ ቢሮን  ነዚ ኣዋጅ፣ 

ነዚ ኣዋጅ ሲIቦም ዝወፁ ደንብን መምርሕን 

ኣብ ቤት EይU ሙሉE ብሙሉEን ብኣገባብን

ተግባራዊ ምዃኖም ንምርግጋፅ በቢብርኩ ንቤት 

ምኽሪ ፈፀምቲ ስራሕ ክልል፣ ወረዳን ከተማን 

ተሓታትነት ኣለዎ፡፡ 

 

 

 

 

_QM §Y mêl#N l¥rUg_ በየጊዜው 

åÄ!T  ÃdRUL½  yåÄ!t$N ±RT 

lm|¶Ã b@t$ yb§Y `§ð XÂ ለቢሮው  

ለ. በመንግስት   መስሪያቤቱ  ልዩ   ፍላጎት   

   የሚያሟላ የOዲት ፕሮግራም ያዘጋጃል፣ 

ሐ. በመንግስት  መስሪያቤት የውስጥና የውጭ 

   Oዲት   መመሪያና  ስርዓት  ምን  ያህል    

   ተግባራዊ  Eንደተደረጉ   በተወሰነ   የጊዜ   

   ልዩነት  ለመመዘን፣   ለበላይ  ኃላፊ  Eና   

   ለቢሮው ሪፖርት  ለማቅረብ  የሚያስችል   

   ስርዓት ያዘጋጃል፣ 

መ. የመስሪያቤቱ    የAሰራር   ስርዓት  Eና  

   የውስጥ ቁጥጥር በሚመለከት በየጊዜው   

   ለበላይ ኃላፊ ምክር ይሰጣል፣ 

 
8. ተጠያቂነት

 

 

 

 

ክፍል ሶስት 

የመንግስት ገንዘብ ስለመስብሰብና ገቢ 

ገፅ 10 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ቐ. 173 20 መጋቢት /2002      ገፅ 10 የትገራይ ነጋሪት ቁ 173 መጋቢት 20/2002 

ÃqRÆL½ በOዲት  ግኝት   m\rT

 XRM© mወsÇN Yk¬t§L½  

2. የውስጥ ኦዲት ኃላፊና ባለሞያዎች ሐላፊነታቸው

 በመወጣታቸው ምክንያት የሚደርስባቸው   

ማንኛውም ተጽእኖ ለመከላከል መንግስት ጥበቃ 

ያደርጋል፡፡ 

yb§Y `§ð Eና የቢሮው የስራ መሪ ይህን Aዋጅ 

ተከትለው ለሚወጡ ደንብና መመሪያ 

በመስርያቤቱ Ñl# bÑl#Â በሚገባ tGÆ‰êE 

mçÂcWN ለ¥rUg_ በየደረጃው ለክልል፣ 

ለወረዳና ለከተማ ስራ A ስፈፃሚ ምክር ቤት 

ተጠያቂነት Aለበት፡፡ 
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ክፍሊ ሰለስተ 

ብዛEባ ገንዘብ መንግስቲ ምEካብን ኣታዊ 

ምግባርን 

9. ዝተጠቓለለ ፈንድ 

1. ብፍሉይ ኩነታት ንክቕመጥ ብኣዋጅ ካብ 

ዝተፈቐደ ወፃI ካሊE ገንዘብ መንግስቲ ኩሉ 

ኣታዊ ዝግበረሉ ሓደ ዝተጠቓለለ ፈንድ ይህሉ፣ 

2. Eቲ ቢሮ ካብ ዝምልከቶ ቤት Eዮ መንግስቲ 

ዝረኸቦ መረዳEታ መሰረት ብምግባር ብዓይነት 

ዝተውሃበ ሓገዝ ኣብ ዝተጠቓለለ ፈንድ 

ይምዝግብ፣ 

3. Eቲ ቢሮ ዝተጠቓለለ ፈንድ ይሕዝ፣ የማሓድር፣ 

 

4. Eቲ ቢሮ ብሽም ዝኾነ መንግስታዊ ቤት Eዮ 

ገንዘብ መንግስቲ ዝቕመጠሉ ባንኪ ሒሳብ 

ክኸፍትን ክዓፁን ይኽEል፣ Eዚ ባንኪ ሒሳብ 

ኣካል ዝተጠቓለለ ፈንድ ይኸውን፡፡ 

 

 

10. ኣተኣኻኽባ ገንዘብ መንግስቲ  

1. ብሕጊ Eንተዘይተፈቒዱ ዝኾነ ገንዘብ መንግስቲ 

ምEካብ ኣይካኣልን፣ 

2. ዝኾነ ገንዘብ መንግስቲ ዝEከብ Eቲ ቢሮ 

ብዘሕትሞ ወይ ንክሕተም ብዝፈቕዶ ቅብሊት 

ጥራሕ ይኸውን፣ 

3. ዝኾነ ገንዘብ መንግስቲ ንኽቕበል ወይ ንኽEክብ 

ስልጣን ዝተውሃቦ ሰብ ዝተቐበሎ ወይ ዝኣከቦ 

ገንዘብ  መንግስቲ  ብመሰረት ቢሮ  ዘውፅO 

መምርሒ ናብ ዝተጠቓለለ ፈንድ ኣታዊ 

ይገብር፣ገንዘብ ዝተቐበለሉን ኣታዊ ዝገበረሉን 

ቅብሊት መዝጊቡ ይሕዝ፡፡ 

 

 

ስለማድረግ

9. የተጠቃለለ ፈንድ 

1. በtly h#n@¬ XNÄ!qm_ bAዋጅ ktfqd 

ውጭ ሌላ ymNG|T gNzB h#l# gb! 

y¸drGbT xND yt-”ll fND Yñ‰L፣ 

2. ቢሮው ከሚመለከተው የመንግስት መስሪያቤት 

የሚያገኘውን መረጃ መሰረት በማድረግ በዓይነት 

የተገኘ Eርዳታ በተጠቃለለ ፈንድ ይመዘግባል፣ 

 

3. ቢሮው yt-”llWN fND YY²L½ 

ÃStÄD‰L፣ 

4. ቢሮው b¥N¾WM ymNG|T m|¶Ã b@T 

SM ymNG|T gNzB y¸qm_bT yÆNK 

£œB l!kFT XÂ ሊዘጋ  YC§L½ ይህ  

yÆNK £œB yt-”llW fND xµL 

YçÂLÝÝ 

 

10. የመንግስት ገንዘብ Aሰባሰብ 

1. በ?G µLtfqd bStqR ¥ÂcWNM 

ymNG|T gNzB msBsB xYÒLM፣ 

2. ማÂcWM ymNG|T gNzB y¸sbsbW 

ቢሮው b¸ÃúTmW wYM XNÄ!¬tM 

b¸fQdW drs" BÒ YçÂL፣ 

3. ማÂcWNM ymNG|T gNzB XNÄ!qbL 

wYM XNÄ!sbSB |LÈN yts-W sW ቢሮው  

b¸ÃwÈW   mm¶Ã  m\rT  

 ytqblWN wYM ysbsbWN ymNG|T  

   gNzB wdt-”llW fND gb! ÃdRUL½ 

gNzB ytqblbTN XÂ gb! ÃdrgbTN drs" 

mZGï YY²LÝÝ 

 

11. የመንግስት ገንዘብ ማስቀመጥ

1. በተጠቃለለው ፈንድ በመመዝገቡ በዚሁ 

Eንደተቀመጠ ከሚቆጠር በዓይነት ከተገኘ Eርዳታ 

  ገፅ 11 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ቐ. 173 20 መጋቢት /2002             ገፅ 11 የትገራይ ነጋሪት ቁ 173 መጋቢት 20/2002 
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11. ገንዘብ መንግስቲ ምቕማጥ

1. ኣብ ዝተጠቓለለ ፈንድ ብምምዝጋቡ ኣብU 

ከምዝተቐመጠ ዝቑፀር ብዓይነት ካብ ዝተረኸበ 

ሓገዝ ወፃI ዝኾነ ገንዘብ መንግስቲ ብስም ቢሮ ኣብ 

ዝተጠቓለለ ፈንድ ይቕመጥ፣ 

2. ንፍሉይ Eላማ ኣብ ዝተጠቓለለ ፈንድ 

ዝተቐመጠ ገንዘብ ነቲ Eላማ ንክውEል ብመሰረት 

ኣዋጅ ዝፈቕዶ ወፃI ኮይኑ ይኽፈል፡፡ 

 

12. ወለድ  

ብስም ቢሮ ወይ መንግስታዊ ቤት Eዮ ኣብ ብሄራዊ 

ባንኪ Iትዮጵያ ወይ ኣብ ንግዲ ባንኪ Iትዮጵያ 

ዝተኸፈቱ ሒሳባት ባንኪ ንዝርከብ ተቐማጢ ገንዘብ 

Eቲ ባንኪ ወለድ ይኸፍል፣ ዓቐን Eቲ ወለድ ቢሮን 

ባንክን ብዝገብርዎ ስምምEነት ይውስን፡፡ 

 

 

ክፍሊ ኣርባEተ 

ምምሓር Eዳ፣ ምስራዝን ዝተፈላለዩ 

ክፍሊታትን 

13. ምምሓር Eዳ 

1. ቤት ምኽሪ ፈፃሚ ስራሕ ክልል ብቡቕE 

ምኽንያት ዝኾነ ካልOት ተኣከብቲ ሒሳብን 

ከምU’ውን ካብU ዝተኸፈለ ወይ ዝኽፈል 

ወለድ ሓዊሱ ምሕረት ክገብር  ወይ  ስልጣን 

ምሕረት ምግባር ብሙሉE ወይ ብኽፋል ንቢሮ 

ክህብ ይኽEል፣ 

 

2. ቤት ምኽሪ ፈፃሚ ስራሕ ክልል ካብ ቢሮ 

ዝቐረበሉ ሪIቶ ብቑE ምኽንያት ምህላው 

ምስAመነሉ ካብ ዝኾነ ዓይነት ግብሪ፣ ኣብ ልEሊU 

ዝኽፈል ወይ ዝተኸፈለ ወለድ ሓዊሱ ምሕረት ክህብ 

ይኽEል Eዩ፣ 

በስተቀር ¥ÂcWM ymNG|T gNzB bቢሮው 

SM bt-”llW fND YqmÈL፣ 

2. ለtly ›§¥ bt-”llW fND ytqm- 

gNzB lz!h# ›§¥ XNÄ!WL b¸fQdW xêJ 

m\rT wÀ çñ Ykf§LÝÝ 

 

12. ወለድ

በቢሮ wYM በmNG|T m|¶Ã b@T SM 

bx!T×ùÃ B/@‰êE ÆNK ወይም በIትዮጵያ 

ንግድ ባንክ btkft$ yÆNK £œïC የ¸g" 

 wlD YkF§

 

ክፍል Aራት 

Eዳ መማር፣ መሰረዝና ልዩ ልዩ ክፍያዎች

 

13. የEዳ ምህረት

1. የክልሉ ስራ Aስፈፃሚ ምክር ቤት በበቂ 

MKNÃT ¥ÂcWNM l@lÖC tsBúb! 

£œïCN XNÄ!h#M  bz!h#  §Y   ktkfl 

wYM  k¸kfL  wlD  ጨምሮ  MHrT 

l!ÃdRG wYM MHrT y¥DrG  

|LÈn#N  bÑl# wYM  bkðL  ለቢሮው 

l!s_ YC§L፣ 

3. ቢሮው በክልሉ ስራ Aስፈፃሚ b¸wÈW 

dNB መሰረት XSktwsnW ygNzB m-N 

DrS yGBR wYM l@lÖC tsBúb!ãC :Ä 

ገፅ 12 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ቐ. 173 20 መጋቢት /2002      ገፅ 12 የትገራይ ነጋሪት ቁ 173 መጋቢት 20/2002 

B ላይ  ባንኩ L፣ 

ywlÇM m-N ÆNk#Â ቢሮው በሚያደርጉት 

SMMnT YwsÂLÝÝ 

tq¥+ gNz #

2. የክልሉ ስራ A ስፈፃሚ ምክር ቤት ቢሮው

 የቀረበለት  አስተያየት  በቂ  ምክንያት  መነሩን 

ሲያረጋግጥ  ከማንኛውም  ዓይነት  ግብር  ፣ 

በሚከፈል ወይም በተከፈለ ላይ ወለድ ጨምሮ 

ምሕረት  l!ÃdRG YC§L፣ 
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3. Eቲ ቢሮ ብመሰረት ብስራሕ ፈፃሚ ክልል

ዝወፅE ደንቢ ክሳብ ዝተወሰነ መጠን ገንዘብ ግብሪ 

ወይ ካልOት ተAከብቲ Eዳ ክምሕር ይኽEል፡፡ 

 

 

14. ምሕረት ዝግበረሎም ቅድመ ኩነት

1. ብመሰረት Eዚ ኣዋጅ ዓንቀፅ 13 Eዚ ኣዋጅ

ዝተደንገገ ዝወሃብ ምሕረት ብሙሉE ወይ 

ብኽፋል፣ ብገደብ ወይ ብዘይገደብ ኮይኑ፣ 

ሀ. ግብሪ፣ ቅፅዓት  ወይ  ካልOት  ተAከብቲ  

  ሒሳብ ኣታዊ ንምግባር Eቲ ጉዳይ ናብ ክሲ  

  ምስተመርሐ፣  ክሲ ምስተጀመረ  ወይ  

  ቅድሚ ክሲ ምጅማሩ፣ 

ለ. ግብሪ፣  ቕፅዓት  ወይ  ካልOት  ተAከብቲ  

   ሒሳባት ብAፈፃፅማ ፍርዲ ቅድሚ ምኽፋሉ  

   ወይ ምስተኸፈለ፣ 

ሐ. ታክስ  ወይ  ካልOት  ተAከብቲ  ሒሳባት  

   ዝምልከት ዝኾነ ጉዳይ ወይ ጉዳያት  

   Eንትህልውን ሓላፍነት ምኽፋል ዘስEቡ     

   ኩነታት ቅድሚ ምፍጣሮም ምሕረት ምሃብ 

ይከኣል፡፡ 

2. ብመሰረት Eዚ ዓንቀፅ Eዚ ምሕረት ዝወሃብ ኣብ 

ዝተኸፈለ ግብሪ Eንተኾይኑ ከፋሊ ግብሪ 

ንክመሓር ዝተፈቐደ መጠን ገንዘብ ኣብ ቀፃላይ 

ዘመን ካብ ዝኸፍሎ ግብሪ ይከሓሓስ፡፡ ዝኸፍሎ 

ግብሪ  Eንድሕር ዘየለ ግና በጀት ተታሒዙ 

ክምለሰሉ ይግበር፡፡  

 

15. ምቕራብ ፀብፃብ ምሕረት ዝተገበረሉ 

Eዳ  

ብመሰረት Eዚ ኣዋጅ ወይ ብኻሊE ኣዋጅ ኣብ ሓደ 

በጀት ዓመት ምሕረት ዝተገበረሉ Eዳ ኣብቲ በጀት 

ዓመት ኣብ ዝቐርብ መንግስታዊ ዝተጠቓለለ ሒሳብ 

ተጠቓሊሉ ክፅብፀብ ይገብር፡፡ 

MHrT l!ÃdRG YC§L፡፡ 

 

14. ምህረት የሚደረግባቸው ሁኔታዎች

1. በዚህ Aዋጅ bxNq{ 13 btdnggW m\rT 

y¸drG MHrT bÑl# wYM bkðL½ 

bgdB wYM ÃlgdB çñ½ 

ሀ. ግብር፣ mqÅ wYM  l@lÖC tsBúb!  

   £œïCN l¥SgÆT g#Ä† lKS ktm‰½ 

   Ks# ktjmr wYM ክሱ kmjm„  

   bðT½ 

ለ. ግብር፣ mqÅ wYM  l@lÖC  tsBúb! 

   £œïC bFRD  xfÚ[M  kmkf§cW 

   bðT wYM ktkfl# b“§½  

 

ሐ. ታክS wYM l@lÖC tsBúb!   £œïC  

   y¸mlkT  ¥ÂcWM  g#ÄY wYM  

   g#Ä×C   s!ñ„Â  ymKfL  `§ðnTN 

   y¸ÃSkTl# h#n@¬ãC  kmፍጠራቸው  

ከሌለው ግን በጀት ተይዞለት Eንዲመለስለት 

ይደረጋል፡፡   

  

15. ምህረት የተደረገለትን Eዳ ሪፖርት 

ስለማድረግ  

በz!H xêJ wYM bl@§ xêJ m\rT bxND 

ybjT ›mT MHrT ytdrglT :Ä bbjT 

›mt$ b¸qRbW ymNG|T £œB t-”lÖ 

¶±RT YdrULÝÝ 

 
16. Eዳን መሰረዝ

1. lmNG|T ገቢ መሆን ÃlbT ¥N¾WM 

ገፅ 13 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ቐ. 173 20 መጋቢት /2002      ገፅ 13 የትገራይ ነጋሪት ቁ 173 መጋቢት 20/2002 

H xNq{ m\rT MHrT yሚdrgW 

btkfl GBR s!çN½ MHrT ytdrgW 

gNzB m-N GBR kÍ† lwdðT k¸kFlW 

GBR UR ይካካሳል፡፡ የሚከፍለው ግብር 

   በፊ  ምህረት l!s_ YC§LÝÝ 

2. በz !
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16. ምስራዝ Eዳ  

1. ንመንግስቲ ኣታዊ ክኾን ዝግብO ተኣካቢ 

ሒሳብ፣ ክትግበሩ ዝግበOም ግቡኣት፣ ሕቶ 

ይግበኣኒ ወይ ዝጠፍA ገንዘብ መንግስቲ 

ብኽፋል ወይ ብሙሉU ዝስረዘሉ ኩነታት 

ብዝምልከት ቤት ምኽሪ ፈፃሚ ስራሕ ክልል 

ደንቢ የውፅE፣ Eቲ ደንቢ፡- 

ሀ. ዝኾነ ዓይነት ተAካቢ ሒሳብ፣ ግቡE ወይ  

  ሕቶ ይግባኣኒ ዝስረዘሉ መመዘኒታት፣ 

 

ለ. ዝኾነ ተAካቢ ሒሳብ፣  ግቡE፣ ወይ ሕቶ  

   ክፍሊት   ቅድሚ    ምስራዙ   ክማልU  

  ዝግበOም መረዳEታን ስነ-ስርዓት ኣፈፃፅማን፣ 

 

ሐ. ዝተሰረዙ  ተኣከብቲ  ሒሳባት፣ ግቡኣትን  

  ሕቶታት  ይግበAኒን  ብዝምልከት  ክተሓዙ  

  ዝግበOም መረዳEታታትን መዛግብትን 

 
መ. ገንዘብ መንግስቲ ኣብ ዝጠፍAሉ ጊዜ ካብ  

  መዝገብ ክስረዙ ንምግባር ክማልU ዝግበOም  

  ኩነታት፣ 

ረ. ብትነት፣ ብምፍሳስ ወይ ብኻሊE ተፈጥሮኣዊ 

ምኽኒያት ዝባኽኑ ኣቑሑት ዋጋ  ካብ መዝገብ 

ዝስረዘሉ መመዘኒ ዘካተተ ይኸውን፣ 

 
2. ዝኾነ ተAካቢ ሒሳብ፣ ግቡE ወይ ሕቶ ይግበAኒ 

Eንትስረዝ ካብ ዝተፈቐደ በጀት ሳEቤን 

ምቕናስ ዘስEብ Eንተኾይኑ Eቲ Eዳ ዝስረዝ 

ብኣዋጅ በጀት ብወፃI በጀት ዝተትሓዘ 

Eንትኸውን ጥራሕ Eዩ፣ 

3. ዝኾነ ተAካቢ ሒሳብ፣ ግቡE ወይ ካሊE ሕቶ 

ይግበAኒ ምስራዝ መንግስቲ EድU ንምምላስ 

ወይ ንምEካብ ዘለዎ መሰል ክግድቦ 

ኣይኽEልን፣ 

tsBúb! £œB½ mf[M ÃlbT GÁ¬½ 

yYgÆ¾L _Ãq& wYM y-Í ymNG|T 

ሀ. ¥N¾WM tsBúb! £œB½ GÁ¬ wYM 

   yYgÆ¾L _Ãq& y¸ሰrZÆcWN  

   mmz¾ãC½ 

ለ. ¥N¾WM tsBúb! £œB፣GÁ¬ wYM  

   yKFÃ _Ãq& km\rz# bðT  mà§T 

   ÃlÆcW  ማስረጃዎችና   የAፈፃፀም ስነ- 

   ስርዓት½ 

ሐ. yt\rz#     tsBúb!       £œïC፣  

  GÁ¬ãCNÂ    yYgÆ¾L   _Ãq&ãCN  

   b¸mlkT    mÃZ      y¸gÆcW  

   mr©ãCÂ mZgïC½ 

መ. ymNG|T  ገንዘብ  b¸-ÍbT  g!z@ 

  kmZgB XNÄ!\rZ l¥DrG mà§T  

  ÃlÆcWN h#n@¬ãC½ 

ረ. bTnT' bመፍሰስ ¨ÃU uK?L 

}ðØa›© U¡”Áƒ y¸ÆKN :” êU 

kmZgB y¸\rZbTN mmz¾ y¸Ã-

”LL ይሆናልÝÝ 

2. ¥ÂcWM tsBúb! £œB½ GÁ¬ wYM 

yYgÆ¾L _Ãq& ሲሰረዝ ktfqdW bjT  

ymqnS W-@T y¸ÃSkTL b¸çNbT g!z@ 

:ÄW l!\rZ y¸ClW bbjT xêJ bwÀ 

bjT ytÃz s!çN BÒ nW፣ 

3. ¥N¾WM tsBúb! £œB½ GÁ¬ wYM l@§ 

yYgÆ¾L _Ãq& m\rZ mNG|T :ÄWN 

l¥SmlS wYM lmsBsB ÃlWN mBT 

xYgDBM፣ 

4. ማN¾WM bz!H xêJ m\rT bbjT ›mt$ 

yt\rz tsBúb! £œB½ GÁ¬ wYM l@§ 

yYgÆ¾L _Ãq& bbjT ›mt$ ymNG|T 

ገፅ 14 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ቐ. 173 20 መጋቢት /2002      ገፅ 14 የትገራይ ነጋሪት ቁ 173 መጋቢት 20/2002 

ገንዘብ bÑl# wYM bkðL 

Sl¸\rZbT h#n@¬ የክልሉ ስራ Aስፈፃሚ 

ምክር ቤት ደንብ ያወጣል፣ ደንቡ፡- 
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4. ብመሰረት Eዚ ኣዋጅ ኣብ በጀት ዓመት ዝተሰረዘ 

ዝኾነ ተAካቢ ሒሳብ፣ ግቡE ወይ ካሊE ሕቶ 

ይግበAኒ ምስቲ ዓመታዊ ሒሳብ መንግስቲ 

ተጠቓሊሉ ክፅብፀብ ኣለዎ፡፡ 

 
17. ክፍሊታት Aቕሓን ግልጋሎትን  

1. መንግስታዊ ኣብያተ Eዮ ንዘቕርብዎ ኣቕሓን

ንዝህብዎ ግልጋሎትን ክፍሊት የኽፍሉ፡፡ ዓቐን

ዘኽፍልዎ ዋጋን ካልOትን ዝርዝሩ ብዝወፅE 

ደንቢ ይውሰን፡፡  

2. ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ Aንቀፅ 1 ዝተዘርዘሩ 

ጉዳያት ብዝምልከት ብካሊE ሕጊ ብፍሉይ 

ስልጣን ዝተውሃበ Eንተኾይኑ ኣብዚ ዓንቀፅ Eዚ 

ዝተጠቐሰ ተፈፃሚ ኣይኸውንን፡፡ 

 

ክፍሊ ሓሙሽተ 

በጀት 

18. ዓመታዊ በጀት 

ንሕድሕድ በጀት ዓመት ኣታውን ወፃEን ክልል 

መንግስቲ፣ ወፃEን ንወረዳታትን ከተማታትን 

ዝወሃብ ደገፍ በጀትን ከምU’ውን ኣሸፋፍና ወፃI 

ዘርI በጀት ብክልል ቤት ምኽሪ ይፀድቕ፡፡ 

 
19. ማክሮ Iኮኖሚን ፊስካል ማEቀፍን

1. Eቲ ቢሮ ናይ መንግስቲ ማክሮ Iኮኖሚን 

ፊስካል ማEቀፍን ብምድላው ናብ ቤት ምኽሪ 

ፈፃሚ ስራሕ ክልል የቕርብ፣ Eዚ ማEቀፍ Eዚ 

ንተኸታታሊ ሰለስተ ዓመት ዝፀንሕ ኮይኑ፣ 

    ሀ. በቢዓመቱ  ክEከብ  ዝኽEል  ግምት Eቶት  

   ብቀንዲ ቀንዲ ፍልፍል Eቶት ብምፍላይ፣ 

ለ. በቢዓመቱ  ኣብ  ነብሲ  ወከፍ  ቤት  Eዮ  

   መንግስቲ  ወፃI  ክግበር  ዝኽEል ግምት  

   ገንዘብ   ኣብ   ስሩEን  ካፒታልን  ወፃI  

£œB t-”lÖ ¶±RT mdrG xlbTÝÝ 

 
17. የEቃና የAገልግሎት ክፍያዎች 

1. ymNG|T m|¶Ã b@èC l¸ÃqRb#T :” 

Eና l¸s-#T xgLGlÖT ክፍያ ያስከፍላ፡፡ 

y¸ÃSkFl#TN êU LK Eና ሌሎች ጉዳዮች 

ዝርዝሩ በሚወጣው ደንብ  ይወሰናል፣ 

2. bz!H xNq{ N;#S xNq{ 1 ytzrz„TN 

g#Ä×C btmlkt bl@§ ?G L† |LÈN 

yts- kçn bN;#S xNq[# ytmlktW 

tfÚ¸ xYçNMÝÝ 

 

 

ክፍል Aምስት 

በጀት

18. Aመታዊ በጀት  

የEያንዳንዱን የበጀት Aመት የክልሉ መንግስት 

ገቢ፣ ወጪና ለወረዳዎችና ከተሞች የሚሰጥ የበጀት 

ድጋፍ Eንዲሁም የወጪውን Aሸፋፈን የሚያሳይ 

በጀት በክልሉ ምክር ቤት ይፀድቃል፡፡ 

 
19. የማክሮ Iኮኖሚና የፊስካል ማEቀፍ  

ሀ. by›mt$ l!sbsB y¸ClWN gb! GMT 

   bêÂ êÂ ygb! MNôC bmlyT½ 

 ለ. by›mt$    bXÃNÄNÇ   ymNG|T  

   m|¶Ã b@T wÀ l!drG y¸ClWN  

   gNzB GMT  bmdb¾  XÂ  bµpE¬L 

   wÀ bmlyT½ 

 

ሐ. ymdb¾   XÂ   yµpE¬L  wÀãCN 

ገፅ 15 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ቐ. 173 20 መጋቢት /2002      ገፅ 15 የትገራይ ነጋሪት ቁ 173 መጋቢት 20/2002 

1. ቢሮው የመንግስትን የማክሮ Iኮኖሚና የፊስካል 

ማEቀፍ በማዘጋጀት በየዓመቱ ለክልሉ ስራ 

Aስፈፃሚ ምክርቤት ያቀርባል፣ ይህ ማዕቀፍ 

ለተከታታይ ሶስት አመት የሚቆይ ሆኖ½ 
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   ብምፍላይ፣ 

ሐ. ስሩEን    ካፒታልን   ወፃIታት   በጀት  

   ብክፍላተ Iኮኖሚ  ብምፍላይ፣ 

መ. ንወረዳታትን ከተማታትን  ዝወሃብ  ደገፍ  

   በጀት፣ 

ረ. ሓገዝ  በጀት  ንዝዋሃቦም  ኣብያተ  Eዮን  

   ትካላትን ዝወሃብ ደገፍ በጀት፣ 

ሰ. ኣሸፋፍና ወፃIን፣ 

ሸ. ኣፈፃፅማ  ማክሮ Iኮኖሚ ቀረባ ግዘ ዘርI  

   ክኸውን ኣለዎ፡፡ 

1. ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ 1 ብዝተደንገገ 

መሰረት ብቢሮ ተዳልዩ ዝቐርብ ማክሮ 

Iኮኖሚን ፊስካል ማEቀፍን ቀንዲ ቀንዲ ዝኾኑ 

ሓፈሻዊ ቁጠባዊ ትልሚ ወይ ትልሚ ማክሮ 

Iኮኖሚ ዘካተተ ክኸውን ይግባE፡፡ 

 
20. ስርዓት ምድላውን Aቀራርባን 

ዓመታዊ በጀት ማክሮ Iኮኖምን 

ፊስካል ማEቀፍን 

1. Eቲ ቢሮ ስርዓት ኣደላልዋን ኣቀራርባን  ማክሮ 

Iኮኖሚ፣ ፊዚካል ማEቀፍን ዓመታዊ በጀትን 

ክልል ይቐርፅ፣  

2. ብመሰረት Eዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ 1 ዝቕረፅ 

ስርዓት ኣደላልዋን Aቀራርባን ዓመታዊ በጀት 

Eንተነኣሰ Eዞም ዝስEቡ ክሕዝ ኣለዎ፡- 

 

ሀ. ኣብ  በጀት  ዓመት  ክEከብ  ይኽEል Eዩ  

   ተባሂሉ ዝግመት ዝኾነ ገንዘብ  መንግስቲ፣ 

  

ለ. ግምት  ወፃI  ስሩEን  ካፒታልን Eቲ በጀት

ዓመት መንግስቲ ክልል፣ 

ሐ. ኣሸፋፍና ወፃI Eቲ በጀት ዓመት፡፡ 

 

  bKF§t(x!÷ñ¸ bmlyT½  

መ. ለወረዳዎችና  ከተሞች  የሚሰጥ የበጀት  

   ድጋፍ፣ 

ረ. የድጋፍ በጀት ለሚሰጣቸው ድርጅቶች Eና 

   መስሪያቤቶች የሚሰጥ የበጀት ድጋፍ፣ 

ሰ. የወጪዎችን Aሸፋፈን፣ 

ሸ. የቅርብ  ጊዜ  የማክሮ  Iኮኖሚ  Aፈፃፀም 

   የሚያሳይ mçN xlbTÝÝ  

2. bz!H xNq{ N;#S xNq{ 1 btdnggW 

m\rT በቢሮው tzUJè y¸qRbW 

¾T¡a ›?¢•T>“ ¾òe"M T°kõ êÂ 

êÂ yçn# y¥Ké x!÷ñ¸ :QìCN Ãµtt 

mçN xlbTÝÝ 

 

20. የማክሮ Iኮኖሚና የፊስካል ማEቀፍ 

የAመታዊ በጀት Aዘገጃጀትና 

Aቀራረብ ስርዓት 

1. ቢሮው y¥Ké-x!÷ñ¸፣ yðSµL ¥:qF፣ 

y›m¬êE bjT xzg©jTÂ xq‰rB |R›T 

YqRÉL፣ 

2. በz!H xNq{ N;#S xNq{ 1 m\rT 

y¸qriW y›m¬êE bjT xzg©jTÂ 

xq‰rB |R›T b!ÃNS y¸ktl#TN l!YZ 

YgÆL፡- 

ሀ. በbjT ›mt$  l!sbsB  YC§L tBlÖ 

  y¸gmtWN    ¥ÂcWM     የክልሉ 

  mNGስT gNzB½ 

ለ. የክልሉን  mNG|T   ybjT   ›mt$N 

   ymdb¾ XÂ yµpE¬L wÀ GMT½ 

ሐ. ybjT ›mt$N ywÀ x¹ÍfN½ 

 

 

21. የበጀት ጣሪያ

ቢሮው lXÃNÄNÇ ybjT _Ãq& m\rT l!çN 

ገፅ 16 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ቐ. 173 20 መጋቢት /2002      ገፅ 16 የትገራይ ነጋሪት ቁ 173 መጋቢት 20/2002 
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21. ናሕሲ በጀት 

Eቲ ቢሮ ንሕድ ሕድ ሕቶ በጀት መሰረት ክኾን 

ዝኽEል ዝለዓለ ዓቐን ወፃI በጀት ይውሰን፡፡ 

 

 
22. በጀት ምፅዳቕን ምፍላጥን 

1. Eቲ ቢሮ፡- 

ሀ. ንዝቕፅል በጀት ዓመት ዘድሊ በጀት ንቤት  

   ምኽሪ ፈፃሚ ስራሕ ክልል የቕርብ፣ 

 

ለ. ኣብ  ቤት  ምኽሪ  ክልል ንዝቐረበ ረቂቕ  በጀት 

መብርሂ ይህብ፣ 

 

2. ዓመታዊ በጀት ክሳብ 30 ሰነ ብክልል ቤት ምኽሪ 

ምስፀደቐ ኩሎም መንግስታዊ ኣብያተ Eዮ 

ክሳብ 7 ሓምለ ክፈልጥዎ ይግበር፣ 

 
  3. ቅድሚ ረቂቕ በጀት ንቤት ምኽሪ ምቕራቡ 

Eቲ ቢሮ ፀብፃብ ኣፈፃፅማ ስራሕ በጀት ሕሉፈ 

ዓመት ንቤት ምኽሪ የቕርብ፡፡ 

4. ብቤት ምኽሪ ክልል ዝፀደቐ በጀት ብነጋሪት 

ጋዜጣ ክልል ብቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስቲ ትግራይ ተሓቲሙ ይወፅE፡፡ 

 

 
23. ዝውውር በጀት

1. ካብ ስሩE ናብ ካፒታል በጀት ምዝዋር ይካኣል፣ 

 

2. ካብ ካፒታል ናብ ስሩE በጀት ምዝዋር 

ኣይካኣልን፡፡  

 

 

 

 

y¸gÆWN kFt¾WN ywÀ bjT m-N 

YwSÂL:: 

 

22. በጀትን ማፅደቅና ማሳወቅ

1. ቢሮው፡- 

ሀ. ltk¬† ybjT ›mT y¸ÃSfLgWN  

   bjT ለክልሉ ስራ Aስፈፃሚ ምክር ቤት  

   ÃqRÆL፣ 

ለ. ለክልሉ  MKR b@T  lቀረበW  የbjT 

ረቂቅ ¥B‰¶Ã YsÈL፣  

2. የAመቱ bjT XSk ሰኔ 30 bክልሉ MKR 

b@T [Dö h#l#M ymNG|T m|¶Ã 

b@èC XSk ሓምሌ 7 XNÄ!ÃWq$T 

YdrUL፣  

3. ረቂቅ በጀቱ ለምክር ቤቱ ከመቅረቡ በፊት 

ቢሮው ያለፈው የበጀት Aመት የበጀይ 

Aፈፃፀም ሪፖርት ለምክር ቤቱ ያቀርባል፡፡  

4. በክልሉ MKR b@T yidqW bjT bክልሉ 

ነጋሪት Uz@È በትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስት ምክር ቤት ¬Tä YwÈLÝÝ 

 
23. የበጀት ዝውውር 

1. kmdb¾ bjT wd µpE¬L bjT ¥²wR 

YÒ§L፣ 

2. kµpE¬L bjT wd mdb¾ bjT 

¥zêwR xYÒLM፣ 

 

 

 

 

24. በመንግስት መስሪያቤት የሚደረግ 

የበጀት ዝውውር 

1. ቢሮው፡-  

ሀ. በmNG|T   m|¶Ã  b@T   mdb¾ 

ገፅ 17 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ቐ. 173 20 መጋቢት /2002      ገፅ 17 የትገራይ ነጋሪት ቁ 173 መጋቢት 20/2002 
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24. ኣብ ቤት Eዮ መንግስቲ ዝግበር 

ዝውውር በጀት 

1. Eቲ ቢሮ፡- 

ሀ. ኣብ ቤት Eዮ መንግስቲ ስሩE በጀት  

 ዝምልከቱ ወፃI መደባት ዝውውር በጀት የካይድ፣ 

 

ለ. ኣብ ሓደ ቤት  Eዮ  መንግስቲ  ካብ  ሓደ  

   ካፒታል  ፕሮጀክት  ናብ  ካሊE  ካፒታል  

   ፕሮጀክት በጀት የዛውር፣ 

ሐ. ኣብ ሕሉፍ ዓመታት ንዝተፈቐደን ኣብቲ  

   በጀት ዓመት በጀት ዘይተትሓዘሉን ካፒታል  

   ፕሮጀክት   ዝተረፉ   ግቡኣት   መፈፀሚ  

   ዝውEል በጀት  ንኣፈፃሚ  ቤት  Eዮ  ካብ  

   ዝተፈቐደ ካፒታል በጀት የዛውር፣ 

 

መ. ኣብ ትሕቲ  ሓደ  መንግስታዊ  ቤት Eዮ   

  ዘለዋ ኣብያተ Eዮ ኣብ ሓደ Eንትወሃዳ ወይ  

  Eንትፈላለያ Eቲ በጀት ካብቲ ሓደ ናብቲ  

  ካልE የዛውር   

2. Eቲ ቢሮ ኣብዚ ዓንቀፅ ኣብ ንUስ ዓንቀፅ 1 

ዝተውሃቦ ስልጣን ንኣብያተ Eዮ መንግስቲ 

ብውክልና ክህብ ይኽEል፡፡ 

 

25. ኣብ መንጎ ኣብያተ Eዮ መንግስቲ 

ዝካየድ ዝውውር በጀት  

1. ሓደ ቤት Eዮ መንግስቲ ዝተፈቐደሉ ስሩE በጀት 

ዘይጥቀመሉ ምዃኑ Eንተተረጋጊፁ ርEሰ 

ምምሕዳር  ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ 

ነቲ  በጀት  ናብ  ካሊE  ቤት  Eዮ  መንግስቲ 

ከዛውር ይኽEል፣ 

 

2. ርEሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ 

ትግራይ ብዝስEቡ ምኽንያታት ንሓደ ቤት Eዮ 

   bjTN  b¸mlkt$   ywÀ  mdïC 

   ybjT ZWWR ያካሂዳል½ 

ለ. bxND ymNG|T m|¶Ã b@T bjTN 

   kxND  µpE¬L  ßéjKT  wd  l@§  

   yµpE¬L ßéjKT ያዛውራል½ 

ሐ. ቀደም Æl#T  ›m¬T  ltfqd  XÂ  

   bbjT   ›mt$   bjT   §LtÃzlT 

   yµpE¬L  PéjKT   q¶   GÁ¬ãC 

   ¥Sfi¸Ã y¸WL  bjT  lxSfÉ¸ 

   m|¶Ã b@t$  ktfqd yµpE¬L bjT 

   ያዛውራል½ 

መ. bxND ymNG|T mስሪያb@T |R 

Ãl# mስሪያb@èC s!êhÇ ወይም s!nÈ-l#  

   bjt$N kxNÇ wdl@§W ያዛውራል½  

 

 

25. በመንግስት መስሪያቤቶች መካከል 

የሚካሄድ የበጀት ዝውውር 

1. Aንድ ymNG|T m|¶Ã b@T 

ytfqdlTN ymdb¾ bjT  

y¥Y-ቀምበት መሆኑ ሲረጋገጥ የትግራይ 

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ርEሰ መስተዳድር  

bjt$N wdl@§ ymNG|T m|¶Ãb@T 

l¥zêwR YC§L፣ 

2. የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ርEሰ 

መስተዳድር b¸ktl#T MKNÃèC yxND 

ymNG|T m|¶Ã b@T የተፈቀደለት 

yµpE¬L bjT wdl@§ ymNG|T 

m|¶Ã b@T XNÄ!zêwR l!fQD YC§LÝ( 

ሀ. bxND   ymNG|T   m|¶Ã   b@T  

  ÃU-mN   yµpE¬L   bjT   X_rT 

ገፅ 18 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ቐ. 173 20 መጋቢት /2002      ገፅ 18 የትገራይ ነጋሪት ቁ 173 መጋቢት 20/2002 

2. ቢሮው bz!H xNq{ NUስ xNq{ 1

 yts-WN |LÈN bWKLÂ 

ለmNG|T m|¶Ã b@ቶች l!s_ YC§LÝÝ 
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መንግስቲ፣ ዝተፈቐደሉ ካፒታል በጀት ናብ ካሊE 

ቤት Eዮ መንግስቲ ክዛወር ክፈቅድ ይኽEል’ዩ፣ 

ሀ. ኣብ  ሓደ  ቤት  Eዮ  መንግስቲ ዘጋጠመ  

   ሕፅረት ካፒታል በጀት  ንምቅላል  ኣብቲ  

   በጀት  ዓመት  ንኻሊE ቤት Eዮ መንግስቲ  

   ዝተፈቐደን  ኣብ  ጥቕሚ  ዘይወዓለን    

   ካፒታል   በጀት    ኣዛዊርካ    ምጥቃም  

   ኣድላይ  Eንትኾንን  Eዚ  ተወሳኺ  በጀት  

   ዘድለየ ቅድም Iሉ  ንዝተፈቐደ  ካፒታል  

   ፕሮጀክት ምዃኑ Eንትረጋገፅ፣ 

ለ. ኣብ  ሕሉፍ  ዓመታት  ዝተፈቐደን ኣብቲ  

  በጀት   ዓመት    በጀት    ዘይተትሓዘሉን  

  ፕሮጀክት ተረፍ ግቡኣት መፈፀሚ  ዝውEል   

  ሕቶ በጀት ዝቐረበ Eንተኾይኑ፡፡ 

 

26. ካብ መጠባበቒ በጀት ዝግበር ዝውውር

 

ኣብ ኣዋጅ በጀት ዓመት ዝተቐመጠ ዝኾነ Eግድ 

ዝተሓለወ ኮይኑ ኣብቲ በጀት ዓመት ዘሎ 

ምንቅስቓስ ስራሕ ብጣEሚ ህፁፅ ዝኾነ ኣብ Eዋን 

በጀት ምድላው Eቲ ዓመት ዘይተሓሰበ ተወሳኺ 

ገንዘብ Eንትሕተት ወይ ኣብ ዝሓለፈ በጀት ዓመት 

ዝቐረበ ኣቕሓ ወይ ዝተውሃበ ግልጋሎት ዘይተኸፈለ 

Eዳ ምህላው ምስተረጋገፀ ርEሰ ምምሕዳር ብሄራዊ 

ክልላዊ መንግስት ትግራይ ኣብ መጠባበቒ ካብ 

ዝተትሓዘ በጀት ንተወሳኺ ዝተሓተተ ወፃI 

ዝኸውን በጀት ከዛውር ይኽEል፡፡ 

 

27. ተወሳኺ በጀት  

ብመሰረት ቤት ምኽሪ ፈፃሚ ስራሕ ክልል ዘቕርቦ 

ውሳነ ሓሳብ ቤት ምኽሪ ክልል ተወሳኺ በጀት 

ክፈቅድ ይኽEል፡፡ 

 

 l¥”lL bbjT ›mt$ ll@§ ymNG|T 

  m|¶Ãb@T  ytfqd  XÂ  _QM §Y  

  ÃLêl   yµpE¬L   bjT  b¥zêwR   

  m-qM xSf§g! s!çNÂ YHM t=¥¶ 

  bjT ÃSflgW  qdM  s!L  ltfqd 

  yµpE¬L PéjKT mçn# s!rUg_½ 

ለ. ቀደም  Æl#T  ›m¬T  ltfqd XÂ  

   bbjT   ›mt$   bjT   §LtÃzlT 

   PéjKT  q¶  GÁ¬ãC  ¥Sfi¸Ã 

   y¸WL bjT _Ãq& yqrb XNdçnÝÝ 

 

26. ከመጠባበቂያ በጀት ስለሚደረግ 

የበጀት ዝውውር

በ›mt$ ybjT xêJ ytqm-W ¥ÂcWM 

gdB XNdt-bq çñ bjT ›mቱ ያለው y|‰ 

XNQS”s@ bÈM xScµ*Y yçnÂ y›mt$ bjT 

b¸zUJbT g!z@ ÃL¬sb t=¥¶  gNzB  

s!-yQ wYM ÆlfW ybjT ›mT lqrb :” 

wYM lts- xgLGlÖT ÃLtkfl :Ä mñ„ 

s!rUg_ የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት 

ርEሰ መስተዳድር  lm-ÆbqEÃ ktÃzW bjT 

WS_ bt=¥¶ lt-yqW wÀ y¸çN bjT 

¥²wR YC§LÝÝ 

 

27. ተጨማሪ በጀት

የክልሉ ስራ Aስፈፃሚ MKR b@T y¸ÃqRbWN 

yWún@ /œB m\rT የክልል ምክር ቤት 

t=¥¶ bjT l!fQD YC§LÝÝ 

 

 

28. የበጀት መፅደቅ መዘግየት

  ገፅ 19 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ቐ. 173 20 መጋቢት /2002          ገፅ 19 የትገራይ ነጋሪት ቁ 173 መጋቢት 20/2002 

የክልሉ MKR b@T በመጀመሪያ አዲሱ በጀት 

ዓመት y›mt$N bjT úÃiDqW ቢዘገይ 

MKR b@t$ y›mt$N bjT XSk!Ã[DqW
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28. ምዝንጋE ምፅዳቕ በጀት  

ቤት ምኽሪ ክልል ኣብ መጀመሪያ ሓዱሽ በጀት 

ዓመት ዓመታዊ በጀት ከየፅደቐ EንተዘንጊU ቤት 

ምኽሪ ክሳብ ዘፅድቆ፡- 

 

1. ኣብዚ ኣዋጅ ዓንቀፅ 32 ንUስ ዓንቀፅ 2 ዝተገለፀ 

ከምዘሎ ኮይኑ፣ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝፀደቐ 

ስሩE በጀት በቢ ወርሑ Eናተረኣየ ተፈፃሚ 

ይኸውን፣ 

2. ቅድም ክብል ንዝተፈቐዱ ካፒታል 

ፕሮጀክትታት መፈፀሚ ዝውEል ገንዘብ ብቢሮ 

Eናተፈቐደ ኣብ ጥቕሚ ይውEል፣ 

3. ብመሰረት Eዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ 1ን 2ን ኣብ 

ጥቕሚ ዝዋዓለ ገንዘብ ብክልል ቤት ምኽሪ ካብ 

ዝፀድቕ ዓመታዊ በጀት ክቕንስ ይግበር፡፡ 

 

 
ክፍሊ ሽዱሽተ 

29. ካብ ዝተጠቓለለ ፈንድ ክፍሊት 

ምፍፃም  

1. ቤት ምኽሪ ክልል በጀት ከየፅደቐ ካብ

ዝተጠቓለለ ፈንድ ክፍሊት ምፍፃም 

ኣይካኣልን፣ 

2. Eቲ ቢሮ ከይፈቐደ ብቤት ምኽሪ ክልል ካብ 

ዝፀደቐ በጀት ክፍሊት ምፍፃም ወይ ግቡE 

ክፍሊት ምEታው ኣይከኣልን፡፡  

 

30. ወሰን ክፍሊት  

ብመሰረት Eዚ ኣዋጅ ካብ ዓንቀፅ 23 ክሳብ 26 ካብ 

ዝተደንገገ ወፃE ኣብ ውሽጢ ሓደ በጀት ዓመት 

ኣብቲ በጀት ኣዋጅ ንዝተጠቐሳ ኣብያተ Eዮ 

መንግስቲ ክኽፈል ብሒሳብ መደብ ተፈልዩ ካብ 

ዝተፈቐደ መጠን ገንዘብ ንላEሊ ክፍሊት ምፍፃም 

DrS፡- 

1. በዚሁ Aዋጅ Aንቀፅ 32 ንUስ Aንቀፅ 2 

የተገለፀ Eንዳለ ሆኖ፣ ÆlfW ›mT y[dqW 

mdb¾ bjT byw„ Xy¬y tfÚ¸ 

ይሆናል፣ 

2. qdM s!L ltfqÇ yµpE¬L ßéjKèC 

¥Sfi¸Ã y¸WL gNzB በቢሮው 

Xytfqd _QM §Y YW§L፣ 

3. bz!H xNq{ N;#S xNq{ 1 XÂ 2 

m\rT _QM §Y yêlW gNzB በክልሉ 

MKR b@T k¸iDqW y›mt$ bjT §Y 

tqÂ> YdrULÝÝ 

 

ክፍል ስድስት 

29. ከተጠቃለለው ፈንድ ላይ ክፍያ 

መፈፀም

1. የክልሉ MKR b@T bjT ሳያስፀድቅ kt-

”llW fND WS_ KFÃ mf[M 

xYÒLM½ 

2. ቢሮው ካልፈቀደ በክልሉ MKR b@T 

kidqW bjT KFÃ mf[M wYM yKFÃ 

GÁ¬ mGÆT xYÒLMÝÝ 

 

30. የክፍያ ገደብ  

bz!H xêJ kxNq{ 23 XSk 26 btdnggW 

m\rT µLçn bStqR bxND ybjT ›mT 

bbjT xê° ltmlkt$T ymNG|T m|¶Ã 

b@èC XNÄ!kfL b£œB mdB tlYè 

ktfqdW ygNzB m-N b§Y KFÃ mf[M 

xYÒLMÝÝ 

 

 

31. የጥሬ ገንዘብ ፍሰት Eና ፍላጎት 

ማቅረብ

ገፅ 20 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ቐ. 173 20 መጋቢት /2002          ገፅ 20 የትገራይ ነጋሪት ቁ 173 መጋቢት 20/2002 
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ኣይካኣልን፡፡ 

 
31. ምቕራብ ፍሰትን ድልየትን ጥረ 

ገንዘብ 

1. ላEለዋይ ሓላፊ ወይ ንሱ ዝውከሎ ሰብ ምስ

መደብ ስራሕ ኣብያተ Eዮ መንግስቲ ዝጠዓዓም 

ናይቲ ቤት Eዮ ድሌትን ፍሰትን ጥረ ገንዘብ 

ናብቲ ቢሮ ከየቕረበ ካብ ዝተፈቐደ በጀት 

ክፍሊት ምፍፃም ኣይከኣልን፣ 

2. ቤት Eዮ መንግስቲ ብመሰረት ዘቕረቦ ድሌት 

ጥረ ገንዘብ ክፍሊት ንምፍፃም ንባንኪ 

ዝተሓላለፈ ትEዛዝ ኣታዊ መንግስትን Eቲ

መንግስታዊ ቤት Eዮ ዘለዎ መደብ ስራሕን 

መሰረት ዝገበረ ይኸውን፣ 

3. Eቲ ቢሮ ድሌትን ፍሰትን ጥረ ገንዘብ ዝቐርበሉ 

ግዘ ሰሌዳ የውፅE፡፡ 

 
32. ግቡE ምEታው  

1. ብላEለዋይ ሓላፊ ወይ ንሱ ዝወከሎ ሰብ ብፅሑፍ 

ከይሓተተ ነቲ ቤት Eዮ መንግስቲ ካብ ዝተፈቐዶ 

በጀት ክፍሊት ንምፍፃም ግቡE ምEታው 

ኣይከAልን፣ 

2. ዝኾነ ቤት Eዮ መንግስቲ ኣብ በጀት ዓመት 

ንዘጋጥም ዝኾነ ዓይነት Eዳ ንምኽፋል ዘኽEል 

Eኹል በጀት ምህላዉ ከየረጋገፀ ገንዘብ መንግስቲ 

ንምኽፋል ዝሓትት ስምምEነት ወይ ካሊE ዓይነት 

ግቡE ክኣቱ ኣይኽEልን፣ 

 
3. ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ 2 ዝተደንገገ ከምዘሎ 

ኮይኑ ኣፈፃፅማU ልEሊ ሓደ ዓመት ዝወስድ 

ፕሮጀክት ውEል ነዊሕ ግዘ ንምEታው ነቲ 

ፕሮጀክት ዝኸውን ኣብቲ መጀመሪያ ዓመት 

ዝፀደቐ ናይ ሓደ ዓመት በጀት ምህላው ጥራሕ 

Eኹል ይኸውን 

1. yb§Y `§ð wYM Xs# y¸wKlW sW 

kmስሪያb@t$ y|‰ PéG‰M UR 

ytÈÈm ymስሪያb@t$N y_Ê gNzB 

ፍላጎት XÂ ፍሰት ለቢሮው ሳያቀርብ 

ktfqdW bjT KFÃ mfiM xYÒLM፣ 

2. ymNG|T mስሪያb@t$ ÆqrbW y_Ê 

gNzB F§¯T m\rT KFÃ XNÄ!fiM 

lÆNK T:²Z y¸t§lfW ymNG|TN  

gb! XÂ  ymNG|T m|¶Ã b@t$N y|‰ 

  ßéG‰M m\rT b¥DrG YçÂL፣ 

3. ቢሮው y_Ê gNzB FላጎትÂ Fሰት 

¥Qrb!Ã yg!z@ \l@Ä ÃwÈLÝÝ 

 

32. ግዴታ መግባት  

1. yb§Y `§ð wYM Xs# b¸wKlW sW 

b{/#F µLt-yq lm|¶Ã b@t$ 

ktfqdW bjT KFÃ lmf[M GÁ¬ 

mGÆT xYÒLM፣ 

2. ¥ÂcWM ymNG|T m|¶Ã b@T 

bbjT ›mt$ y¸ያጋጥም ¥ÂcWNM 

Aይነት :Ä lmKfL y¸ÃSCL bqE bjT 

መኖሩን ሲያረጋግጥ ymNG|T gNzB 

KFÃN y¸-YQ SMMnT wYM l@§ 

›YnT GÁ¬ mGÆT xYCLM፣ 

3. በz!ሁ Aንቀፅ N;#S xNq{ 2 ytdnggW 

b!ñRM xfÚ[Ñ kxND ybjT ›mT 

b§Y l¸wSD ßéjKT yr™M g!z@ WL 

lmêêL lßéjKt$ ymjm¶Ã ›mT ---

-የፀደቀ የAንድ Aመት bjT mñ„N 

¥rUg_ BÒ bqE YçÂL፣ 

4. ቢሮው lXÃNÄNÇ y£œB mdB 

ytgÆlTN yÍYÂNS GÁ¬ lmöÈ-R 

y¸ÃSCL |R›TÂ £úb# y¸mzgBbT 

ሂደት YwSÂL፣ 

5. yb§Y `§ð ቢሮው lXÃNÄNÇ y£œB 
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4. Eቲ ቢሮ ንሕድ ሕድ ሒሳብ መደብ ብመሰረት 

ዝተኣተወሉ ግቡE ፋይናንስ ንምቁፅፃር ዘኽEል 

ስርዓትን ሒሳቡ ዝምዝገበሉ ከይድን ይውሰን፣ 

 

5. ላEለዋይ ሓላፊ ብመሰረት ንሕድ ሕድ ሒሳብ 

መደብ ዝተኣተወ ግቡE ፋይናንስ ንምቁፅፃር 

ዘኽEል መዝገብ ይሕዝ ወይ ክተሓዝ ይገብር፡፡ 

 

 

33. ንኣቕሓንንግልጋሎትንዝግበር ክፍሊት

1. ላEለዋይ ሓላፊ ወይ ንሱ ዝወከሎ ክቐርብ ካብ 

ዝግበO ዝርዝር ወፃI ወይ መረዳEታ መረጋገፂ

ክፍሊት ብተወሳኺ ካብዚ ንታሕቲ ዝተጠቐሱ 

ምምላOም ከየረጋገፀ ክፍሊት ክፍፀም 

ኣይኽEልን፡- 

ሀ. ላEለዋይ ሓላፊ Eቲ ክፍሊት ዝተፈፀሙ ስራሕቲ 

ወይ ቀረብ ኣቕሓን ግልጋሎትን ዝምልከት 

Eንትኸውን፣ Eቲ ስራሕ ዝተፈፀመ ምዃኑ፣ Eቲ 

ኣቕሓ ምቕራቡ ወይ ግልጋሎት ዝተውሃበ 

ምዃኑን ዋግU ብስምምEነት መሰረት ዝተሓተተ 

ምዃኑ፣ Eቲ ዋጋ ኣብቲ ስምምEነት ዘይተገለፀ 

Eንተኾይኑ’ውን ተቐባልነት ዘለዎ ምዃኑ፣ 

ለ. ኣብ ስምምEነት ግቡE ዝተAተወ  ስራሕ ቅድሚ 

ምዝዛሙ፣  Aቕሓ ቅድሚ ምቕራቡን ግልጋሎት 

ቅድሚ ምሃቡን Eንተኾይኑ Eቲ  ክፍሊት 

ብመሰረት ስምምEነት ዝተሓተተ ምዃኑ፣ 

 

ሐ. ላEለዋይ ሓላፊ ዝተረጋገፀ መረዳEታ ቅድሚ 

ምርካቡ ክፍሊት ክፍፅም ዘለዎ Eንተኾይኑ Eቲ 

ዝቐረበ ሕቶ ተቐባልነት ምህላው፣ 

መ. ኣብ ዓንቀፅ 33 ንUስ Aንቀፅ 1 Eዚ ኣዋጅ ካብ 

ዝተጠቐሰ ወፃI ዝፍፀም ዝኾነ ክፍሊት 

Eንትኾን Eቲ ዝኽፈል ክፍሊት ዝግብO ምዃኑ፣ 

 

mdB ytgÆlTN yÍYÂNS GÁ¬ መሰረት 

lmöÈ-R y¸ÃSCL mZgB YY²L 

ወይም Eንዲያዘ ያደርጋል፡፡  

 
33. ለEቃና Aገልግሎት የሚደረግ ክፍያ  

1. yb§Y `§ð wYM XRs# y¸wKlW 

mQrB ካለበት ywÀ ZRZR wYM yKFÃ 

¥rUgÅ ማስረጃ በተጨማሪ ከዚህ በታች 

የተመለከቱት መሟላታቸውን ካላረጋገጠ 

በስተቀር ክፍያ ሊፈፅም Aይችልም፡- 

ሀ. የበላይ ኃላፊ ክFÃW ytkÂwn# 

|‰ãCN½ wYM y:”Â xgLGlÖT 

xQRïTN y¸mlkT s!çN½ |‰W  

m-Âqq$N½ :”W mQrb#N wYM 

xgLGlÖt$ ms-t$NÂ êUW bSMMnt$ 

m\rT yt-yq mçn#N½ êUW 

bSMMnt$ µLtgl[M tqÆYnT ÃlW 

mçn#N½ 

ለ. bSMMnt$ btgÆW GÁ¬ m\rT 

KFÃW y¸f[mW |‰W km-Âqq$½ 

:”W kmQrb#Â xgLGlÖt$ kms-t$ 

bðT s!çN KFÃW bSMMnt$ m\rT 

yt-yq mçn#N½ 

ሐ. የበላይ ኃላፊ የተረጋገጠ ማስረጃ kmgßt$ 

bðT KFÃ mf[M ÃlbT s!çN _Ãq&W 

tqÆYnT መኖሩን፣ 

መ. በዚ Aዋጅ Aንቀፅ 33 ንUስ Aንቀፅ 1 

ከተጠቀሰው W+ y¸drG ማንኛውም KFÃ 

s!çN y¸kflW KFÃ፣ የሚገባ መሆኑን፣  

 

2. ymNG|T m|¶Ã ቤቶች በካዝና 

የሚያሳድሩት l_”QN wÀãC KFÃ 

y¸WL የgNzB መጠን የበላይ ኃላፊ 

b¸ÃwÈW mm¶Ã YwsÂL፣ 

3. ዝርዝር Aፈፃፀሙ ቢሮው በሚያወጣው 
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2. ኣብያተEዮ መንግስቲ  ንኣናEሽተይ ወፃIታት 

ዝውEል ክፍሊት ኣብ ካዝና ዘሕድርዎ ዓቐን 

ገንዘብ ላEለዋይ ሓላፊ ብዘውፅO መምርሒ 

ይውሰን፡፡ 

3. ዝርዝር ኣፈፃፅምU Eቲ ቢሮ ብዘውፅO 

መምርሒ መሰረት ይፍፀም፣ 

 
34. ንካፒታል በጀት ዝውሃብ ተወሳኺ ግዘ 

ምስ ኣብ ሓደ በጀት ዓመት ካብ ዝተፈፀመ ካፒታል 

ፕሮጀክት ዝተተሓዘ ዝቐረበ  ሕቶ  ክፍሊትEቲ 

በጀት ዓመት ምስተወደA ኣብ ዘለው 30 መዓልቲ 

ውሽጢ ካብቲ ዝተወደA ዓመት ዝተፈቐደሉ 

ካፒታል በጀት ተሓሲቡ ክፍሊት ምፍፃም ይከኣል፡፡

 
35. ተመላሲ ኣታዊ 

ኣብ ካሊE ሕጊ ዝተቐመጠ ገደብ ዝተሓለወ ኮይኑ 

ናብ ቤት Eዮ መንግስቲ ብጌጋ ኣታዊ ዝኾነ ሒሳብ 

ምህላው Eንትረጋገፅ፣ Eቲ ገንዘብ ንብዓል ዋና

ተመላሲ ክግበር ይከኣል፣ ዝርዝር ኣፈፃፅማU 

ብዝውፅE መምርሒ ይውሰን፡፡ 

 

ክፍሊ ሸውዓተ 

ምምሕዳር ኣብ ስራሕ ዘይወዓለ በጀት 

36. ኣብ ስራሕ ዘይወዓለ በጀት  

1. ኣብዚ ኣዋጅ ዓንቀፅ 34 ዝተቐመጠ ሕልው 

ኮይኑ፣ ነቲ በጀት ዓመት ዝተፈቐደን ክሳብ 

መወዳEታ Eለት Eቲ በጀት ዓመት ወፃI 

ከይተገበረ ወይ ኣብ ስራሕ ከይወዓለ ዝተረፈ 

ሒሳብ ኩሉ ኣብ ስራሕ ምውዓሉ ተሪፉ፣ ናብቲ 

ቢሮ ትረዥሪ ሒሳብ ተመላሲ ይግበር፣ 

2. ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ 1 ዝተደንገገ 

Eንተሃለወ’ውን ሒሳብ ሓገዝን ልቓሕን ኣብቲ 

ዝተጠቓለለ ፈንድ ኮይኑ ከምኣድላይነቱ ኣብ 

ስራሕ ምውዓሉ ክቕፅል ይኽEል፡፡ 

መመሪያ መሰረት ይፈፀማል፣ 

 
34. ለካፒታል በጀት የሚሰጥ የችሮታ ጊዜ 

በAንድ የበጀት Aመት ktkÂwn yµpE¬L 

PéjKT  UR  btÃÃz  yqrb  yKFÃ  _Ãq& 

ybjT ›mt$ µlq b“§ ÆlW y30 qN g!z@ 

WS_ kt-ÂqqW ›mT yµpE¬L bjT ¬Sï 

l!kfL YC§LÝÝ  

 

35. የገቢ ተመላሽ  

በሌላ ሕግ የተቀመጠ gdB XNdt-bq çñ 

lmNG|T mስሪያb@T bSHtT gb! ytdrg 

£œB mñ„ s!rUg_½ gNzb# lÆlmBt$ tm§> 

l!drG YC§L½ ZRZR xfÉiÑ በሚወጣው 

መመሪያ ይወሰናል፡፡  

 

ክፍል ሰባት 

ስራ ላይ ያልዋለ በጀት ማስተዳደር

36. ስራ ላይ ያልዋለ በጀት  

1. በዚህ xêJ xNq{ 34 ytቀመጠው 

Eንደተጠበቀ ሆኖ lbjT ›mt$ ytfqd XÂ 

XSk bjT ›mt$ m=rš qN DrS wÀ 

úYdrG wYM |‰ §Y úYWL yqr 

£œB h#l# |‰ §Y mêl# qRè ለቢሮው 

yTÊ¢¶ £œB tm§> YdrUL፣ 

2. bz!H xNq{ N;#S xNq{ 1 ytdnggW 

b!ñRM yXRÄ¬Â yBDR £œB bt-

”llW fND çñ XNdxSf§g!nt$ |‰ 

§Y mêl# l!q_L YC§L፡፡ 

 

37. የቅድሚያ ክፍያ  

bts-bT ybjT ›mT m=rš ÃLtmls½ 

ÃLtw‰rd wYM ÃLttµ ¥ÂcWM Aይነት 

yQD¸Ã KFÃ £œB b›mt$ k¸qRbW 
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37. ቅድመ ክፍሊት 

ኣብ ዝተውሃበሉ በጀት ዓመት መወዳEታ 

ዘይተመለሰ፣ ዘይተወራረደ ወይ ዘይተተከA ዝኾነ 

ዓይነት ሒሳብ ቅድመ ክፍሊት ኣብቲ ዓመት ኣብ

ዝቐርብ ሒሳብ መንግስቲ ክፅብፀብ ኣለዎ፡፡ 

 
 

38. ምክሕሓስ

ዝኾነ ዓይነት ሒሳብ ቅድመ ክፍሊት ብሙሉE ወይ

ብኽፋል ዘይተኸፈለ ዘይተወራረደ ወይ ዘይተመለሰ 

Eንተኾይኑ፡- 

1. ብዘይካ ንጡረታ Aበልን ካብ ዝኽፈል ቅድመ 

ክፍሊት ዝወሰደ ሰብ ብክልል መንግስቲ ካብ 

ዝኽፈል ዝኾነ ገንዘብ፣ 

2. ቅድመ ክፍሊት ዝወሰደ ሰብ Eንተሞይቱ ብዘይካ 

ካብ ጡረታ Aበልን ብሞት ምኽንያት ግልጋሎት 

ምሃብ ምስተቋረፀ ዝፍፀም ክፍሊትን ንወረስቲ 

ብክልል መንግስቲ ካብ ዝኽፈል ዝኾነ ዓይነት 

ገንዘብ ምቕናስ ይከኣል፡፡ 

 

39. ተመላሲ ወፃI  

ኣብ በጀት ዓመት መንግስቲ ክልል ዝተቐበሎ ዝኾነ 

ዓይነት፡- 

1. ተመላሲ ዝኾነ ወፃI፣ 

2. ተመላሲ ብሕልፊ ዝተፈፀመ ክፍሊት፣ 

3. ብተመላሲ ሒሳብ፣ ብተመላሲ ግብሪ ወይ 

ክፍሊት ምስተፈፀመ መስተኻኸሊ ዋጋ 

ብምግባሩ ምኽንያት ዝርከብ ተመላሲ ሓዊሱ፣ 

4. ካሕሳ ጉድAት ብምኽፋሉ  ምኽንያት ዝተረኸበ 

ገንዘብ ወይ፣ 

5. ኣብ ሃፍቲ ቤት Eዮ መንግስቲ ዝበፅሐ ጉድAት 

ወይ ኪሳራ ንክትካE ብዝቐርብ ሕቶ ምኽንያት 

ዝርከብ ገንዘብ፣ 

ymNG|T £œB UR t-”lÖ ¶±RT mdrG 

xlbTÝÝ 

 
38. ማካካስ

¥ÂcWM Aይነት yQD¸Ã KFÃ £œB bÑl# 

wYM bkðL ÃLtkfl½ ÃLtw‰rd wYM 

ÃLtmls s!çN½ 

1. ለ-#r¬ xbL ከሚከፈል bStqR yQD¸Ã 

KFÃWN የwsd sW bክልል mNG|T 

k¸kfL ¥ÂcWM gNzB½ 

2. QD¸Ã KFÃWN ywsdW sW የሞተ 

XNdçn k-#r¬ xbL XÂ bäT MKNÃT 

xgLGlÖT s!Ìr_ k¸fiM KFÃ bStqR 

lw‰ëc$ በክልሉ mNG|T k¸kfL 

¥ÂcWM Aይነት gNzB ሊቀንስ ይችላል፡፡ 

 

39. የወጪ ተመላሽ

በbjT ›mt$ የክልሉ mNG|T ytqblW 

¥ÂcWM፡- 

1. የwÀ tm§> 

2. bBLÅ ytkfl gNzB tm§>½ 

3. btm§> £œB½ btm§> ግብር wYM 

በተፈፀመ KFÃ §Y yêU ¥StµkÃ 

bmdrg# MKNÃT y¸g" tm§¹ +MR½ 

4. yg#ÄT µœ bmkfl# MKNÃT ytgß 

gNzB wYM፣ 

5. በmNG|T m|¶Ã b@T hBT §Y 

ydrsW g#ÄT wYM k!œ‰ XNÄ!tµ 

bqrb _Ãq& MKNÃT y¸g" gNzB½  

 

6. qdM s!L lz!h# g#ÄY ወጪ ytdrgW ገንዘብ 

wYM yQD¸Ã KFÃ £œB btÃzbT ybjT 

R:S SR gb! çñ mmZgB xlbTÝÝ 

 

ክፍል ስምንት 
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6. ቅድም ክብል ነዚ ጉዳይ Eዚ ወፃI ዝኾነ ገንዘብ 

ወይ ቅድመ ክፍሊት ሒሳብ ኣብ ዝተትሓዘሉ 

በጀት ርEሲ ኣታዊ ኾይኑ ክምዝገብ ኣለዎ፡፡ 

 

ክፍሊ ሾሞንተ 

Eዳ መንግስትን ካብ መንግስቲ ዝውሃብ 

ልቓሕን 

40. ስልጣን ምልቓሕ  

1. ብሽም ክልል መንግስቲ ምልቃሕ ዝከኣል ቤት 

ምኽሪ ክልል ምስፈቐደ ጥራሕ Eዩ፣ 

 

2. Eቲ ቢሮ ሚኒስቴር ገንዘብን Iኮኖሚ ልምዓትን 

ካብ ዝውስኖ ደረት ከይሓለፈ ብመሰረት ፍቓድ 

ቤት ምኽሪ ክልል ብሽም መንግስቲ ክልል ካብ 

ፍልፍላት ውሽጢ ዓዲ ገንዘብ ክልቃሕ ይኽEል፡፡

 

 

41. ልቓሕ ንምውሳድ ዘኽEሉ ኩነታት

1. በዚ ኣዋጅ ዓንቀፅ 40 ብዝተደንገገ መሰረት  Eቲ 

ቢሮ ብሽም መንግስቲ ክልል ልቓሕ ክወስድ፣ Eቲ 

ልቓሕ ብሙሉE ወይ ብኽፋል ብቐጥታ 

ብምልቃሕ ወይ ውሕስና ሰነድ Aትሒዙ ክውሰድ 

ይኽEል፣ 

2. በዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ 1 ዝተጠቐሰ ኣብ ስራሕ 

ንምውዓል Eቲ ቢሮ፡- 

ሀ. ውሕስና   ሰነድ  ዝወፀሉን  Eቲ  ልቓሕ  

   ዝኽፈለሉን፣ Eለትን  ኣከፋፍላ   ልቓሕን  

   ዝኽፈል መጠን ወለድን ንምውሳን፣  

ለ. ከምኣድላይነቱ ሰነዳት ውሕስና ንምሻጥ፣ 

 

ሐ. ከከምኣድላይነቱ   ቀጥተኛ   ልቓሕ ወይ  

   ውሕስና    ሰነድ    ምውፃEን   ምሻጥን  

   ብዝምልከት  ስምምEነት ንምፍፃምን ዳግም  

የመንግስት Eዳ Eና ከመንግስት የሚሰጥ 

ብድር 

40. የመበደር ስልጣን  

1. በክልሉ መንግሥት ስም ገንዘብ መበደር 

የሚቻለው የክልሉ ምክር ቤት ሲፈቅድ ብቻ 

ነው፣ 

2. ቢሮው በገንዘብና Iኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር 

ከሚወሰነው ጣሪያ ሳያልፍ የክልሉ ምክር ቤት 

በሚሰጠው ፍቃድ መሠረት በክልሉ 

መንግሥት ስም ከAገር ውስጥ ምንጮች 

ገንዘብ መበደር ይችላል፡፡ 

 

41. ብድር የሚወስድባቸው ሁኔታዎች

1. bz!H xêJ xNq{ 40 btdnggW m\rT 

ቢሮው በክልሉ mNG|T SM BDR 

2. በዚህ Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ 1 የተመለከተውን 

ስራ ላይ ለማዋል ቢሮው፡- 

ሀ.  yêSTÂW snD  y¸wÈbTNÂ  :ÄW 

   tkÍY  y¸çNbTN  qN XÂ yXÄWN  

   xkÍfLÂ  ywlÇN  m-N  lmwsN½

ለ. yêSTÂ    snìCN    XNdxSf§g!nt$ 

   lm¹_½ 

ሐ. XNdxSf§g!nt$  yq_¬  BDR wYM 

   yêSTÂ  snìCN  ¥WÈTÂ  m¹_N 

   b¸mlkT    SMMnT    lmf[Mና 

   XNdgÂ lmd‰dR½ 

 

መ. በቢሮው   tqÆYnT   Æ§cW  yWL  

  ”lÖCÂ   h#n@¬ãC   yBD„N  gNzB 

  bkðL  wYM  bÑl#  mLî  l¥bdR 

  YC§LÝÝ 
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ሲወስድ፣ BD„N bÑl# wYM bkðL

 bq_¬ bmbdR wYM የêSTÂ 

snD በማስያዝ ሊwSD YC§L፣ 
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   ንምድርዳርን፣ 

መ. በቲ ቢሮ ተቐባልነት ብዘለዎም ውEሊ ቃላትን 

ኩነታትን ነቲ ልቓሕ  ገንዘብ ብኽፋል  ወይ 

ብሙሉE መሊሱ ንከለቅሕ ይኽEል Eዩ፡፡ 

 
 

42. ንመኽፈሊ Eዳ ልቓሕ ምውሳድ፣ 

ዝተፈቐደ ልቓሕ ሰነድ ምልዋጥን 

ዝተፈላለዩ ልቓሓት ምጥቕላልን 

1. Eቲ ቢሮ Eዋኑ ዝበፅሐ ተኸፋሊ Eዳ፣ ወይ 

ተመላሲ ክኸውን ሕቶ ዝቐረበሉ ብቐጥታ 

ዝተወሰደ ልቓሕ፣ ወይ ንውሕስና ሰነድ ክፍሊት 

ንምፍፃም ዘኽEል ገንዘብ ምልቃሕ ይኽEል፣ 

 

2. Eቲ ቢሮ ኣድላይ ኣብ ዝኾነሉ ግዘ ምስ መለቅሒ 

ብምስምማE፡- 

ሀ. Eዋን ክፍሊት ቅድሚ ምብፅሑ ኣቐዲምካ  

   ዝተወሰደ ልቓሕ ንምኽፋል፣ 

ለ. ብሓደ ዓይነት  መለቅሒ  ሰነድ  ዝተወሰደ  

   ልቓሕ   ብካሊE    መለቅሒ   መሳርሒ  

   ንምትካE፣ 

ሐ. ሓደ ወይ ካብ ሓደ ንላEሊ ዝኾኑ ልቃሓት  

   ኣቐዲሙ ብዝተወሰደ ልቓሕ ወይ ብሓዱሽ  

   ልቓሕ ከጠቓልል ይኽEል፡፡ 

 
43. ንምምሕዳር ዝተጠቓለለ ፈንድ 

ዝውሰድ ልቓሕ 

1. Eቲ ቢሮ ዝተጠቓለለ ፈንድ ብብቑE ኩነታት 

ንምምሕዳር ዘኽEል ገንዘብ ካብ ሚኒስተር 

ልምዓት Iኮኖሚ ክልቃሕ ይኽEል፣ 

2. Eቲ ቢሮ ብመሰረት Eዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ 1 

Eቲ ዝውሰድ ልቓሕ ካብ ዝቕፅል በጀት ዓመት 

ካብ ዝምደበሉ ደገፍ በጀት ዝኽፈል ኮይኑ Eቲ 

ልቓሕ ዝውሰደሉ በጀት ዓመት ካብ ዝተፈቐደሉ 

 

42. ለEዳ ክፍያ ብድር መውሰድ፣ 

የመበደሪያ ሰነድን መለወጥ Eና 

ብድሮችን ማጠቃለል 

1. ቢሮው የKFÃW g!z@ ydrs Eዳ wYM 

tm§> XNÄ!drG _Ãq& yqrbbTN 

bq_¬ ytwsd BDR wYM yêSTÂ 

snD KFÃ lmf[M y¸ÃSCL gNzB 

mbdR YC§L፣ 

2. ቢሮው xSf§g! b¸çNbT g!z@ kxbÄ¶W 

UR bmS¥¥T½ 

ሀ. የKFÃW g!z@ kmDrs# bðT 

ytwsdውN BDR xSqDä lmKfL½ 

ለ. bxND ymbd¶Ã snD ytwsdው BDR 

   bl@§ ymbd¶Ã mœ¶Ã lmtµT½ 

 

ሐ. xND  wYM   kxND   b§Y   yçn# 

   BDéCN qDä btwsdው BDR 

wYM bxÄ!S BDR l¥-”lL YC§LÝÝ 

 

43. ለተጠቃለለው ፈንድ Aስተዳደር 

የሚወስድ ብድር

1. ቢሮው yt-”llWN fND bbqE h#n@¬ 

l¥StÄdR y¸ÃSCL gNzB ከIኮኖሚ 

ልማት ሚኒስቴር lmbdR YC§L፣  

2. ቢሮው በዚህ Aንቀጽ ንUስ Aንቀፅ 1 

መሠረት የሚወሰደው ብድር በተከታዩ በጀት 

ዓመት ከሚመደብለት የድጋፍ በጀት ላይ 

የሚከፈል ሆኖ ብድሩን በሚወሰድበት በጀት 

ዓመት ከተፈቀደለት የድጋፍ በጀት መብለጥ 

የለበትም፡፡ 

 
44. የብድር ግዴታዎች ክፍያ

በክልሉ mNG|T wYM በክልሉ mNG|T SM 

ገፅ 26 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ቐ. 173 20 መጋቢት /2002            ገፅ 26 የትገራይ ነጋሪት ቁ 173 መጋቢት 20/2002 
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ዓቐን ደገፍ በጀት ክበልፅ የብሉን፡፡ 

 

 
44. ክፍሊት ግቡኣት ልቓሕ

ብክልል መንግስቲ ወይ ብሽም ክልል መንግስቲ 

ዝተወሰዱ ልቓሓትን ሰነዳትን ውሕስናን Eቲ ዋና 

ገንዘብን ካብOም ዝኽፈል ወለድን ወፃI ምምሕዳር

ካብ ዝተጠቓለለ ፈንድ ዝሕሰቡ ኮይኖም ካብU 

ወፃI ተገይሮም ይኽፈሉ፡፡ 

 

45. ምክሕሓስ  

1. Eቲ ቢሮ መንግስቲ ካብ ተለቃሕቲ ዝደልዮ 

ገንዘብ ነዞም ተለቃሕቲ EዚOም መንግስቲ ምስ 

ክኽፈሎም  ዝግባE ዝተረጋገፀ Eዳ ክከሓሓስ 

ክግበር ይኸEል፣  

2. ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ 1 ዝተወሰደ ሒሳብ 

ኣብ ሒሳብ መንግስቲ ብግልፂ ተፈልዩ ክፅብፀብ 

ኣለዎ፡፡ 

 

46. ምምሕዳር መንግስታዊ Eዳ

ቤት ምኽሪ ፈፃሚ ስራሕ ክልል ምምሕዳርን

መንግስታዊ Eዳን ኣከፋፍላ Eዳ ወለድን ዝምልከት 

ደንቢ የውፅE፡፡  

 

47. ምምዝጋብ Eዳ መንግስቲ  

Eቲ ቢሮ ካብዚ ቀፂሎም ዘለው ብዝምልከት 

ዝተማልA መዛግብቲ ይሕዝ፡- 

1. ብመሰረት Eዚ ኣዋጅ ዝተደንገገ ካብ ውሽጢ ዓዲ 

ቀጥታዊ ልቓሕ ብምውሳድ፣ ሰነዳት ውሕስና 

ብምውፃEን ብምሻጥን ብልቓሕ ዝተወሰደ መጠን 

ገንዘብ 

2. ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ 1 ብዝተቐመጠ

መሰረት ብልቓሕ  ዝተረኸበ ገንዘብ፣ 

ytwsÇ BDéC XÂ yêSTÂ snìC êÂ gNzB 

bXnz!h# §Y y¸kfL wlD XÂ yxStÄdR 

wÀ kt-”llW fND §Y y¸¬sb# çnW 

kz!h# wÀ tdRgW Ykf§l#፡፡ 

 

45. ማካካስ  

1. ቢሮው mNG|T ktbÄ¶ãC y¸fLgW 

gNzB lXnz!H tbÄ¶ãC mNG|T l!kFL 

k¸gÆW ytrUg- :Ä UR XNÄ!ÒÒL 

l!ÃdRG YC§L፣ 

2. በz!H Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ 1 የተወሰደ £úB 

bmNG|T £úB bGL} tlYè ሪፖርት 

መደረግ xlbTÝÝ 

 

46. የመንግስት Eዳ Aስተዳደር  

የክልሉ ስራ Aስፈፃሚ ምክር ቤት የmNG|TN :Ä 

AStÄdR Eና የ:Ä wlD Aከፋፈል የሚመለከት 

ደንብ ያወጣል፡፡ 

 

47. የመንግስትን Eዳ መመዝገብ  

ቢሮው ቀጥለው ባሉት በሚመለከት የተሟላ 

መዛግብት ይይዛል፡- 

1. በz!H xêJ btdnggW m\rT kxgR 

WS_ q_¬ BDR bmWsD XÂ yêSTÂ 

snìCN b¥WÈTÂ bm¹_ bBDR 

ytwsdWN ygNzBm-ን½ 

2. bz!H Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ 1 በተቀመጠው 

መሰረት BDR ytgßW gNzB mGlÅ½ 

 

3. በBDR ytgßWN gNzB b¸mlkT 

ytkfl êÂ gNzB XÂ wlD½ 

4. q_¬ BDR kmWsD XÂ yêSTÂ 

snìCN k¥WÈT½ k¥StÄdR XÂ mLî 

kmG²T UR btÃÃz lMZgÆ XÂ 

  ገፅ 27 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ቐ. 173 20 መጋቢት /2002          ገፅ 27 የትገራይ ነጋሪት ቁ 173 መጋቢት 20/2002 
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3. ብልቓሕ ዝተረኸበ ገንዘብ ዝምልከት ዝተኸፈለ 

ዋና ገንዘብን ወለድን፣ 

4. ቀጥታ ልቓሕ ካብ ምውሳድን ውሕስና ሰነድ 

ምውፃEን፣ ካብ ምምሕዳርን መሊስካ ካብ

ምግዛEን ብዝተተሓሓዘ ንምዝገባን ንፋይናንስን 

ወኪላት ከምU’ውን ንካልOት ምምሕዳራዊ 

ግልጋሎት ዝተገበረ ወፃI ኣጠቓሊሉ ይሕዝ፡፡ 

 

 

ክፍሊ ትሸዓተ 

ገንዘብ መንግስቲ Iንቨስት ናይ ምግባር 

ስልጣን 

48. Iንቨስትመንት ተረፍ ፈንድ  

Eቲ ቢሮ ኣብ ዝተጠቓለለ ፈንድ ዝርከብ ገንዘብ  

ንግዚU ንክፍሊት ዘየድሊ Eንተኾይኑ፣ Eቲ ገንዘብ 

ቤት ምኽሪ ፈፃሚ ስራሕ ክልል ግቡኣት Eዮም 

ዝብሎም ሰነዳት ውሕስና Iንቨስት ክገብር 

ይኽEል፡፡  

 
49. ምጥያሽን ምምሕዳርን ጥሪት ፈንድ  

1. ቤት ምኽሪ ፈፃሚ ስራሕ ጥሪት ፈንድ ዝጣየሸሉን 

ዝመሓደረሉን ኩነታት ይውሰን፣ 

 

2. ንጥሪት ፈንድ ዘድሊ ገንዘብ ካብ ዝተጠቓለለ 

ፈንድ ወፃI ኮይኑ ይኽፈል፡፡ 

 

50. ናብ ካፒታል ምልዋጥ

Eቲ ቢሮ ካብ መንግስታዊ ትካላት ልምዓት ዝድለ 

ገንዘብ መንግስቲ ናብ ካፒታል ምልዋጥ ይኽEል 

Eዩ፡፡ 

 

ክፍሊ ዓሰርተ 

ኣደላልዋን ኣቀራርባን ፀብፃብ ሒሳብ 

lÍYÂNS wk!lÖC XNÄ!h#M ll@lÖC  

xStÄd‰êE xgLGlÖèC ytdrgWN wÀ 

Aጠቃሎ ይይዛል፡፡  

 

ክፍል ዘጠኝ 

የመንግስት ገንዘብ Iንቨስት የማድረግ 

ስልጣን 

48. የተረፈ ፈንድ Iንቨስትመንት  

ቢሮው bt-”llW fND y¸gßW gNzB  

lg!z@W lKFÃ y¥YflG s!çN½ ገንዘቡ የክልሉ 

ስራ Aስፈፃሚ ምክር ቤት tgb! ÂcW b¸§cW 

yêSTÂ snìC x!NvST l!ÃdRG YC§LÝÝ 

 

 
49. የጥሪት ፈንድ ማቋቋምና ማስተዳደር 

1. የክልሉ ስራ Aስፈፃሚ ምክር ቤት የጥሪት 

fND y¸ÌÌMbTNÂ y¸tÄdRbTN 

h#n@¬ YwSÂL፣ 

2. l_¶T fND y¸ÃSfLgW gNzB kt-

”llW fND wÀ çñ Ykf§LÝÝ 

 

50. ወደ ካፒታል መለወጥ  

ቢሮው kmNG|T yL¥T DRJèC 

y¸fLgWN የመንግስት ገንዘብ wd µpE¬L 

lmlw_ YC§L፡፡ 

 

ክፍል Aስር 

የመንግሰት ሒሳብ Aዘገጃጀትና ሪፖርት 

Aቀራረብ

51.የሒሳብ ሪፖርት Aዘገጃጀትና Aቀራረብ 

   ገፅ 28 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ቐ. 173 20 መጋቢት /2002             ገፅ 28 የትገራይ ነጋሪት ቁ 173 መጋቢት 20/2002 

ቢሮው kmNG|T mስሪያb@èC y¸dRsWN 

Oዲት የተደረገ y£œB ¶±RTÂ የክልሉ 

GM© b@TN £œB b¥-”lL የክልሉን 

መንግስት ዓመታዊ 
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መንግስቲ 

51. ኣደላልዋን ኣቀራርባን ፀብፃብ ሒሳብ  

Eቲ ቢሮ ካብ መንግስታዊ ኣብያተ Eዮ ዝቐረበሉ 

Oዲት ዝተገበረ ፀብፃብ ሒሳብን ምስ ሒሳብ ክልል 

ግምጃ ቤት ብምጥቕላል ፀብፃብ ዓመታዊ ሒሳብ 

መንግስቲ ክልል ኣዳልዩ ዝቕፅል በጀት ዓመት 

ቅድሚ ምዝዛሙ ንቤት ምኽሪ ኣፈፃሚ ስራሕን ቤት 

ምኽሪ ክልልን የቕርብ፡፡ 

 

52. ትሕዝቶ ፀብፃብ  

ኣብዚ ኣዋጅ ዓንቀፅ 51 ብዝተደንገገ መሰረት 

ፀብፃብ ሒሳብ መንግስቲ ዝቐርብ Eቲ ቢሮ 

ብመሰረት ዓንቀፅ 63 ብዘውፅE መምርሒ ኮይኑ

Eዞም ዝስEቡ ዘካተተ ይኸውን፡- 

1. መግለፂ ፀብፃብ ሒሳብ መንግስቲ ክልል፡- 

ሀ. ምንቅስቓስ ዓመታዊ በጀት ፋይናንስ፣ 

ለ. ዝተጠቓለለ ፈንድ፣ 

ሐ. Eዳ ክልል መንግስቲ ውሕስና ዝተኣተወ  

   ሎምን ትፅቢት ዝግበረሎምን ግቡኣት፣ 

መ. ዝተፈቐደ ዓመታዊ በጀት፣ ወፃI ዝኾነ  

   ወፃI ዘይኮነን ዓቐን ገንዘብ፣ 

  

ረ. ጥሪት ፈንድ Eንተሃልዩ፣  

ሰ. ካብ መንግስቲ ፌዴራል ዝተመሓላለፈ  

   ደገፍ በጀትን ካብ ደገፍ በጀት ተሓሳቢ  

   ኮይኑ ንክልል ዝተውሃበ ልቓሕን፣ 

ሸ. ፍሉይ ፈንድ ሒሳብ፣  

ቀ. ትሕዝቶ  ፋይናንስ   መንግስቲ   ዘርEዩ  

   ካልOት ሒሳባትን መረዳEታታትን፣    

2. ቤት ፅሕፈት ዋና Oዲተር ዝተጠቓለለ ሒሳብ 

ክልል መንግስቲ Oዲት ገይሩ ዝሃቦ ሪIቶ፣ 

 

 

y£œB ¶±RT xzUJè y¸q_lW ybjT 

›mT km-Âqq$ bðT የክልሉ ስራ Aስፈፃሚ 

ምክር ቤት XÂ ለክልሉ MKR b@T ÃqRÆLÝÝ  

 

52. የሪፖርቱ ይዘት  

1. የክልሉ መንግስት የሒሳብ መግለጫ፣ 

ሀ. የበጀት Aመቱን የፋይናንስ Eንቅስቃሴ፣ 

ለ. የተጠቃለለውን ፈንድ፣ 

ሐ. የክልሉ መንግስት Eዳ፣ ዋስትና የተገባባቸ 

    ውና የሚጠበቁ ግዴታዎች፣ 

መ. ለበጀት   Aመቱ  የተፈቀደውን በጀት፣  

ወጪ የሆነውን Eና ወጪ ያልሆነውን  የገንዘብ 

መጠን፣ 

ረ. የጥሪት ፈንድ ካለ፣ 

ሰ. ከፌዴራል መንግስት የተላለፈ የበጀት   

   ድጋፍ Eና ከበጀት ድጋፍ ታሳቢ ሆኖ  

   ለክልሉ የተሰጠውን ብድር፣ 

ሸ. የልዩ ፈንድ ሒሳብ፣  

ቀ. የመንግስትን  የፋይናንስ  Aቋም የሚያሳዩ 

   ሌሎች ሒሳቦችና መረጃዎች 

2. የክልሉ êÂ åÄ!tR m|¶Ã b@T የክልል 

mNG|TN ¾}ÖnKK H>Xw Oዲት Aድርጎ 

ys-WN xStÃyT½ 

 

3. በቢሮው y¬mnባቸው ሌሎች ተመሳሳይ  

ጉዳዮች፡፡ 

 
53. የገንዘብ ዓይነት  

የመNG|T £œB y¸ÃzWÂ ¶±RT y¸drgW 

bx!T×ùÃ BR YçÂLÝÝ 

   ገፅ 29 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ቁ. 173 20 መጋቢት /2002           ገፅ 29 የትገራይ ነጋሪት ቁ 173 መጋቢት 20/2002 

በዚህ  አዋጅ  አንቀጽ  51  በተደነገገው  መሰረት

የመንግስት  ሒሳብ  ሪፖርት  የሚቀርበው  ቢሮው 

በAንቀፅ 63 መሰረት በሚያወጣው መመርያ መሰረት 

ሆኖ የሚከተሉትን ያካትታል፡- 
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3. በቲ ቢሮ ዝተኣመነሎም ካልOት ዋኒናትን፡፡ 

 

 

53. ዓይነት ገንዘብ

ሒሳብ መንግስቲ ዝተሓዝን ፀብፃብ ዝግበርን ብብር 

Iትዮጵያ ይኸውን፡፡ 

 
54. መዛግብትን ፀብፃብን

1. ላEለዋይ ሓላፊ ሓላፍነት ፋይናንስ ቤት EይU 

ዝምልከት መዛግብቲ ሒሳብ ይሕዝ፣ ወይ 

ክተሓዝ ይገብር፣ 

2. ላEለዋይ ሓላፊ ምንቅስቓስ ፋይናንስ ቤት EይU 

ዘርI ወርሓዊ ፀብፃብ ናብ ቢሮ  ክልEኽ ኣለዎ፣ 

 

3. ነብሲ ወከፍ ላEለዋይ ሓላፊ በጀት ዓመት ምስ 

ተዛዘመ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ   

   ሒሳቡ ዓፂዩ ናብ ቢሮ ፀብፃብ የቕርብ፣ ወይ  

   ክቐርብ ይገብር፣ 

4. Eቲ ዝቐርብ ፀብፃብ ብልቓሕን ብሓገዝን 

ዝተረኸበ ገንዘብ መንግስቲ ዓቐኑን 

ኣጠቓቕምUን ዘርI ክኸውን ኣለዎ፡፡ 

 

55. Oዲት ሒሳብ

1. Eቲ ቢሮ ፀብፃብ ዝተጠቓለለ ሒሳብ ክልል 

መንግስቲ ብምድላው ብዋና Oዲተር ክልል 

Oዲት የግብር፣ 

2. ነብሲ ወከፍ ቤት Eዮ መንግስቲ Eቲ በጀት 

ዓመት ካብ ዝተዛዘመሉ Eለት ጀሚሩ ኣብ ዘሎ 

ሰለስተ ወርሒ ሒሳቡ ዓፅዩ Oዲት ንኽግበር ናብ

ክልል ቤት ፅሕፈት ዋና Oዲተር ከፍልጥ ኣለዎ፣ 

 

3. Oዲት ዝተገበረ ቤት Eዮ መንግስቲ ፀብፃብ 

ሒሳብ Oዲት ሕሉፍ ዓመት ምስበፅሖ ኣብ    ሓደ 

ወርሒ ምስቲ ዓመታዊ ኣፈፃፅማ ስራሕ 

54. መዛግብትና ሪፖርት

1. yb§Y `§ð ym|¶Ã b@t$N የፋይናንስ 

`§ðnT y¸mlkt$ የሒሳብ mZgïCN 

YY²L፣ ወይም Eንዲያዝ ያደርጋል፣ 

3. XÃNÄNÇ yb§Y `§ð ybjT ›mt$ kt- 

  Âqq  b“§   ÆlW  በAንድ wR g!z@ 

WS_ £œb#N zGè  ለቢሮው  ¶±RT  

ÃqRÆL፣ ወይም Eንዲቀርብ ያደርጋል፣ 

4. y¸qRbW ¶±RT bBDR XÂ b:RÄ¬ 

ytgßWN ymNG|T gNzB SÖ” E“ x-

”qሙን y¸ÃúY mçN xlbTÝÝ 

 

55. የሒሳብ Oዲት 

2. Eያንዳንዱ የመንግሰት መስሪያቤት የበጀት 

Aመቱ ከተጠናቀቀበት ቀን ጀምሮ ባለው 

የሶስት ወር ጊዜ ሒሳቡን ዘግቶ Oዲት 

Eንዲደረግ ለክልሉ ዋና Oዲተር ፅሕፈት ቤት 

ማሳወቅ Aለበት፣ 

 

ክፍል Aስራ Aንድ 

  ገፅ 30 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ቁ. 173 20 መጋቢት /2002          ገፅ 30 የትገራይ ነጋሪት ቁ 173 መጋቢት 20/2002 

2.  የb§Y  `§ð  ym|¶Ã  b@ቱን 

yÍYÂNS  XNQS”s@  y¸ÃúY  wRhêE 

¶±RT ለቢሮው m§K xlÆት፣ 

1. ቢሮው የክልሉን መንግስት የተጠቃለለ 

ሒሳብ በማዘጋጀት  በክልሉ ዋና ኦዲተር ኦዲት 

ያስደርጋል፣ 

3.  Oዲት  የተደረገው  የመንግስት  ቢሮ  

ያለፈው  አመት  የኦዲት  ሪፖርት  

እንደደረሰው  በአንድ  ወር  ጊዜ  ውስጥ  

ከአመታዊ  የስራ  አፈፃፀም  ጋር 

በማጣጣም  ለክልሉ  ስራ  አስፈፃሚ  ምክር 

ቤትና  ለሚመለከተው  ምክር  ቤት  ቀዋሚ 

ኮሚቴ ያቀርባል፡፡
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ብምውዳድ ናብ  ቤት  ምኽሪ  ፈፃሚ ስራሕ 

ክልልን ንዝምልከቶ ቀዋሚ ኮሚቴ  ቤት  ምኽሪ 

ክልልን የቕርብ፡፡ 

 

 

ክፍሊ ዓሰርተ ሓደ 

ርክብ ፋይናንስ መንግስቲ ፌደራልን 

ክልልን 

56. ውህደት ታክስ

1. ኣብ ፌደራልን ክልልን ብርኪ ዘሎ ስርዓት ታክሲ 

ዝተጠዓዓመን ተመሳሳልን መሰረት ታክሲ ዘለዎ 

ክኾኑ ይግባE፣ 

2. Eቲ ቢሮ ምስ ሚኒስተር ገንዘብን ልምዓት 

Iኮኖሚን ብምምኽኻር ዝተጠዓዓመን ውህደት  

  ዘለዎን ስርዓት ታክሲ ክህሉ ኩነታት  ክጠዓዓምን

ከመቻቹን ኣለዎ፡፡  

 

57. ምቕራብ ፀብፃብ

Eቲ ቢሮ ብመሰረት ሚኒስተር ገንዘብን ልምዓት 

Iኮኖሚን ዝውስኖ ፀብፃብ ሒሳብ ከቕርብ

ኣለዎ፡፡  

 

ክፍሊ ዓሰርተ ክልተ 

ዝተፈላለዩ ድንጋገታት 

58. ምጥፋE ገንዘብን ንብረትን መንግስቲ 

ቤት ምኽሪ ፈፃሚ ስራሕ ኣብዞም ዝስEቡ ደንቢ 

ከውፅE ይኽEል፡- 

1. ብዝኾነ መንገዲ ገንዘብን ንብረትን መንግስቲ 

EንትጠፍE ክካየደ ዝግቦO ምፅራይን

ምርመራን፣  

2. ዝኾነ ዝጠፍA ገንዘብን ንብረትን መንግስቲ ኣብ 

መንግስታዊ ሒሳብ ፀብፃብ ዝግበረሉን

የፌደራልና የክልል መንግስት የፋይናንስ 

ግንኙነት 

56. የታክስ ውህደት

1. በፌደራልና bKLL dr© ያለው y¬KS 

|R›ት ytÈÈመÂ tmœœY y¬KS 

m\rT ያለው l!çn# YgÆL፣ 

2. ቢሮው ከገንዘብና Iኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር 

ጋር በመመካከር ytÈÈmÂ  ውህደት  ÃlW 

  y¬KS   |R›T   ENÄ!ñR   h#n@¬ãCN 

ማጣጣምና ¥mÒcT xlbTÝÝ 

 

57. ሪፖርት ማቅረብ

ቢሮው የገንዘብና Iኮኖሚ ልማት ሚኒስተር 

በሚወስነው መሠረት የሂሳብ ሪፖርት ማቅረብ 

Aለበት፡፡  

 

ክፍል Aስራ ሁለት 

ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች

58. የመንግስት ገንዘብና ንብረት መጥፋት 

የክልሉ ስራ Aስፈፃሚ ምክር ቤት b¸ktl#T §Y 

dNብ  l!ÃwÈ YC§L፡- 

1. በ¥ÂcWM mNgD ymNG|T gNzBና 

ንብረት s!-Í ሊካሄድ የሚገባው ማጣራትና 

ምርመራ፣ 

2. ¥ÂcWM y-Í ymNG|T gNzB Eና 

ንብረት bmNG|T £œB ¶±RT 

y¸drGbTና ተመዝግቦ የሚያዝበት 

ስርዓት፡፡   

 
59. ንብረት መያዝና ማስወገድ

በህግ መሰረት የተፈቀደ ካልሆነ የክልል መንግስት 

መስሪያቤቶች ንብረት መያዝና ማስወገድ 

   ገፅ 31 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ቁ. 173 20 መጋቢት /2002       ገፅ 31 የትገራይ ነጋሪት ቁ 173 መጋቢት 20/2002 
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ተመዝጊቡ ዝተሓዘሉን ስርዓት፡፡ 

 

 
59. ንብረት ምሓዝን ምውጋድን

ብመሰረት ሕጊ ዝተፈቐደ Eንተዘይኮይኑ ኣብያተ 

Eዮ ክልል መንግስቲ ንብረት ምሓዝን ምውጋድን 

ኣይከኣልን፡፡ 

 

60. ምርኣይ ሰነዳት ሒሳብ

Eቲ ቢሮ ወይ ብሕጊ ስልጣን ዝተውሃቦ ዝኾነ ካሊE 

ኣካል ብሕጊ ዝተውሃቦ ሓላፊነት ንምፍፃም 

ንዝኾነ ቤት Eዮ መንግስቲ ሒሳብ 

መዛግብቲ፣መፃሕፍቲ፣ ደጋፊ ሰነድ፣ ሒሳብ ሰነድ 

ሒሳብ መረዳEታን ንምርኣይ ዘይተገደበ ስልጣን 

ኣለዎ፡፡ 

 

61. ጥፍኣትን ቅፅዓትን 

ኣብ ምምሕዳር ፋይናንስ መንግስቲ ፌዴራል ቁፅሪ 

ኣዋጅ 648/2001 ዓንቀፅ 70 ብመሰረት 

ዝተቐመጠ ዝስEቡ ቅፅዓታት በዚ ኣዋጅ ተፈፀምቲ 

Eዮም፡- 

1. ገንዘብ መንግስቲ ንምEካብ፣ ንምምሕዳር ወይ 

ክፍሊት ንምፍፃም ኣብ ዝኾነ ይኹን 

መንግስታዊ  ቤት Eዮ ዝተቆፀረ ሰራሕተኛ 

መንግስቲ ወይ ሹመኛ፣ 

 
 

ሀ. ብመሰረት ሕጊ ክኽፈሎ ካብ ዝግባE  ወፃI  

   ምድብ  ስርሑ  ብምፍፃሙ  ዝኾነ ይኹን  

   ክፍሊት Eንድሕር ተቐቢሉ፣ 

ለ. ገንዘብ መንግስቲ  ክልል  ዘጭበርበረ  ወይ  

  ካሊE ሰብ ከጭበርብር ኩነታት ብምምEርራይ 

   ዝተሓባበረ ወይ ተንኮል ዝፈሓሰ፣ 

 

 

Aይቻልም፡፡  

 

60. የሒሳብ ሰነዶች ማየት

ቢሮው wYM b?G |LÈN yts-W ¥ÂcWM 

l@§ xµL b?G yts-WN `§ðnT lmwÈT 

y¥ÂcWNM ymNG|T m|¶Ã b@T y£œB 

m²GBት½ mÚHFT½ dUð snድ½ y£œB snድ 

XÂ mr© l¥yT ÃLtgdb |LÈN YñrêLÝÝ 

 

 

61. ጥፋትና ቅጣት

በፌዴራል መንግሥት የፋይናንስ Aስተዳደር Aዋጅ 

ቁጥር 648/2001 Aንቀጽ 70 በተቀመጠው 

መሰረት የሚከተሉት ቅጣቶች በዚህ Aዋጅ ተፈጻሚ 

ናቸው፡- 

1. የመንግሥት ገንዘብ ለመሰብሰብ፣ 

ለማስተዳደር ወይም ክፍያ ለመፈጸም 

በማንኛውም መንግሥታዊ መስሪያ ቤት 

የተቀጠረ የመንግሥት ሰራተኛ ወይም 

ተሿሚ፣ 

ሀ. በህግ መሰረት ሊከፈለው ከሚገባው ውጭ 

የተመደበበት ሥራ በመፈጸሙ ማንኛውም 

ክፍያ ከተቀበለ፣ 

ለ.የክልላዊው መንግሥት ገንዘብ ያጭበረበረ  

   ወይም   ሌላ   ሰው   Eንዲያጭበረብር  

   ሁኔታዎችን በማመቻቸት የተባበረ ወይም  

   ያሴረ፣ 

 

ሐ. በሌላ  በማንኛውም  ሰው  ይህንን  ህግ  

   Eዲጣስ ሆን ብሎ የፈቀደ፣ 

መ. ገቢን በመመዝገብ ወይም የምስክር  

   ወረቀት በመስጠት ሥራ ተሰማርቶ Eያለ  

   በፍላጎት በማንኛውም መንገድ የሃሰት  

   መረጃ በመዝገብ ላይ ያሳፈረ፣ በሓሰተኛ  
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ሐ. ኮነ  Iሉ  ብካሊE  ዝኾነ ሰብ  Eዚ  ሕጊ  

   ንክጠሓስ ዝፈቐደ፣ 

መ. Eቶት  ኣብ  ምምዝጋብ  ወይ   ወረቐት  

   ምስክር  ኣብ   ምሃብ   ስራሕ  ተዋፊሩ  

   Eናሃለወ   ብዝኾነ   መንገዲ   ብድልየት  

   መረዳEታ ሓሶት ኣብ መዝገብ ዘስፈረ፣ ኣብ  

   ሓሶት ወረቐት ምስክር ዝፈረመ ወይ  

   ዘዳለወ፣  Eንተኾይኑ  ካብ  ብር  25,000  

   ዘይንEስን  ካብ  ብር 35,000   ዘይበልፅን  

   መቕፃEቲ   ገንዘብን   ካብ   10  ዓመት  

   ዘይንEስን ካብ 15 ዓመት ዘይበልፅን ፅኑE  

   ማEሰርቲ ይቕፃE፣ 

2. ገንዘብ መንግስቲ ንምEካብ፣ንምምሕዳር ወይ 

ክፍሊት ንምፍፃም ኣብ ዝኾነ ይኹን ቤት Eዮ 

መንግስቲ ዝተሾመ ወይ ዝተቆፀረ ሰብ ዝኾነ 

ክፍሊት ንኸትርፍ ወይ መጠኑ ንኽመሓይሽ ወይ 

ሕጊ ምጥሓሱ ብዝምልከት ንዝቐርቡ ጥርዓናት 

ክሲ ንኸትርፍ ብቀጥታ ወይ  ብተዘዋዋሪ 

ብውህብቶ ወይ ብኻሊE መልክE ገንዘብ ወይ ዋጋ 

ዘለዎ ካሊE ነገር ንክውሃቦ ዝሓተተ፣ ዝተቐበለ 

ወይ ንምቕባል ዝፈተነ Eንተኾይኑ ካብ 25,000 

ዘይንEስን ካብ ብር 35,000 ዘይበልፅን መቕፃEቲ 

ገንዘብን ካብ 10 ዓመት ዘይንEስን ካብ 25 ዓመት 

ዘይበልፅን ፅኑE ማEሰርቲ ይቕፃE፣ 

 

3. ገንዘብ መንግስቲ ንምEካብ፣ ንምምሕዳር ወይ 

ክፍሊት ንምፍፃም Aብ ዝኾነ ቤት Eዮ መንግስቲ 

ዝተሾመ ወይ ዝተመደበ ሰብ ነዚ   Aዋጅ ወይ 

ብመሰረት Eዚ Aዋጅ ዝወፀ ደንቢ   ምትሕልላፍ 

ወይ ምጭብርባር ተግባር ዝተፈፀመ ምዃኑ 

Eናፈለጠ ንላEለዎት ሓለፍቲ ሪፖርት ዘይገበረ 

Eንተኾይኑ ካብ ብር 10,000 ዘይበልፅ መቕፃEቲ 

ገንዘብን ካብ 5  ዓመት ዘይበልፅ ማEሰርትን 

ይቕፃE፣ 

   የምስክር ወረቀት የፈረመ ወይም ያዘጋጀ  

   ከሆነ ከብር 25,000 በማያንስና ከብር  

   35,000 በማይበልጥ የገንዘብ መቀጮና  

   ከ10 ዓመት በማያንስና ከ15 ዓመት  

   በማይበልጥ ፅኑ Eስራት ይቀጣል፣ 

 

2. የመንግስት ገንዘብ ለመሰብሰብ፣ ለማስተዳ ደር 

ወይም ከፍያ ለመፈጸም በማንኛውም የመንግስት 

መስሪያ ቤት የተሾመ ወይም የተቀጠረ ሰው 

ማንኛውም ክፍያ ለማስቀረት ወይም መጠኑ 

ለማሻሻል ወይም ህግ መጣሱን በሚመለከት 

የሚቀርቡ የክስ ኣቤቱታዎችን Eንዲቀር በቀጥታ 

ወይም በተዘዋዋሪ በስጦታ ወይም በሌላ መልክ 

ገንዘብ ወይም ዋጋ ያለው ነገር Eንዲሰጠው 

የጠየቀ የተቀበለ ወይም ለመቀበል የሞከረ ከሆነ 

ከብር 25,000 በማያንስና ከብር 35,000 

በማይበልጥ የገንዘብ መቀጮና ከ10 Aመት 

በማያንስና ከ25 ዓመት በማይበልጥ ጽኑ Eስራት 

ይቀጣል፣ 

3. የመንግሥት ገንዘብ ለመሰብሰብ፣ ለማስተዳደር 

ወይም ክፍያ ለመፈጸም በማንኛውም 

የመንግሥት መስሪያ ቤት    የተሾመ  ወይም 

የተመደበ ሰው ይህን Aዋጅ  

   ወይም በዚሁ Aዋጅ  መሰረት የወጣ ደንብን  

   የመተላለፍ  ወይም  የማጭበርበር  ተግባር  

   የተፈጸመ  መሆኑ Eያወቀ ለበላይ ኃላፊዎች  

   ሪፖርት  ያላደረገ  ከሆነ   ከብር   10,000  

   በማይበልጥ የገንዘብ  ቅጣትና  ከ5  ዓመት  

   በማይበልጥ Eስራት ይቀጣል፣ 

4. በዚሁ ኣዋጅ Aንቀጽ 32 የተደነገገውን 

በመተላለፍ የተፈቀደ በጀት መኖሩ ሳያረጋግጥ 

ማንኛውም ውል የተፈራረመ ወይም Eንዲፈረም 

ያደረገ የመንግስታዊ    መስሪያ ቤት ኃላፊ 

ከብር 5,000 በማያንስና   ከብር 20,000 
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4. ኣብዚ Aዋጅ ዓንቀፅ  32 ዝተደንገገ 

ብምትሕልላፍ ዝተፈቐደ በጀት ምህላው 

ከየረጋገፀ ዝኾነ ውEሊ ዝተፈራረመ ወይ 

ንኽፍረም ዝገበረ  ሓላፊ ቤት Eዮ መንግስቲ 

ካብ  ብር  5000 ዘይንEስን ካብ ብር 20,000 

ዘይበልፅን መቕፃEቲ  ገንዘብን  ካብ 5 ዓመት 

ዘይንEስን ካብ 10  ዓመት  ዘይበልፅን  ፅኑE 

ማEሰርቲ ይቕፃE፣ 

5. ዝኾነ ሰብ ምስ ምEካብ ገንዘብ  መንግስቲ፣ ምስ 

ምምሕዳር ወይ  ክፍሊት ኣብ ምፍፃም ስራሕ Aብ 

ዝተዋፈረ ቤት Eዮ መንግስቲ ዝተሾመ ወይ 

ንዝተመደበ ሰብ፣ 

 

ሀ. ዝቐረበሉ  ውሳነ  ኣብ  ምሕላው  ዝርከብ  

   ዋኒን ወይ  ብምኽንያት  ሓላፍነት  ስርሑ  

   ክቐርበሉ ኣብ ዝኽEል ዋኒን ዝውሃቦ ውሳነ  

   ወይ Eቲ ዝውሰድ ስጉምቲ ንምዝባE ወይ፣ 

 

ለ. ኣብ  ኣታዊ መንግስቲ ተግባር ምጭብርባር  

   ንኽፍፀም  ወይ  Eቲ  ተግባር Eንትፍፀም  

   ንክሕግዝ   ወይ  ንክተሓባበር  ወይ  ነቲ  

   ተግባር  ምፍፃም ኩነታት   ንምትEርራይ  

   ወይ ንክፍቀድ ንምግባር ብምሕሳብ፣ ብላE  

   ንምሃብ ቃል EንተAትይሉ   Eንተቕሪብሉ  

   ወይ Eንተህይብዎ    ጥፍAተኛ    ኮይኑ  

   ምርካቡ Eንትረጋገፅ ብመልክE ብላE  ዝሃቦ ወይ 

ዘቕረቦ ገንዘብ ሰለስተ Eፅፊ መቕፃEቲ ገንዘብን 

ካብ 10 ዓመት ዘይነEስን ካብ 15 ዓመት 

ዘይበልፅን ፅኑE ማEሰርቲ ይቕፃE፡፡ 

 

6. ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ 5 ዝተዘርዘሩ 

ጥፍኣታት ኣብ ምፍፃም ተግባር ዝተሳተፈን Eቲ 

ዋኒን ቅድሚ ናብ ቤት ፍርዲ ምቕራቡ ብዛEባ 

በማይበልጥ የገንዘብ ቅጣትና   ከ5 ዓመት 

በማያንስና ከ10 ዓመት    በማይበልጥ ጽኑ 

Eስራት ይቀጣል፣ 

5. ማንኛውም ሰው የመንግሥት ገንዘብን 

ከመሰብሰብ፣ ከማስተዳደር ወይም ከፍያን 

በመፈጸም ሥራ ላይ በተሰማራ የመንግሥት 

መስሪያ ቤት ለተሸመው ወይም ለተመደበው 

ሰው፣ 

ሀ. የቀረበለትን ውሳኔ በመጠበቅ ላይ የሚገኝ  

   ጉዳይ ወይም በስራ  ኃላፊነቱ  ምክንያት  

   ሊቀረብለት   የሚችል    ጉዳይ    ላይ  

   የሚሰጠው ውሳኔ   ወይም  የሚወሰደውን  

   Eርምጃ ለማዛባት ወይም  

ለ. በመንግሥት  ገቢ   ላይ   የማጭበርበር  

   ተግባር  Eንዲፈጸም   ወይም   ተግባሩ  

   ሲፈጸም   ለማገዝ  ወይም   ለመተባበር  

   ወይም ለድርጊቱ  Aፈጻጸም   ሁኔታዎች  

  ለማስተካከል ወይም Eንዲፈቀድ ለማድረግ   

   በማሰብ ጉቦ ለመስጠት ቃል   ከገባለት፣    

   ከቀረበለት ወይም ከሰጠው ጥፋተኛ  ሆኖ  

   መገኘቱ ሲረጋገጥ በጉቦ መልክ የሰጠውን   

   ወይም ያቀረበውን ገንዘብ ሦስት Eጥፍ  

   የገንዘብ ቅጣትና ከ10 ዓመት   

   የማያንስና ከ15 ዓመት በማይበልጥ ጽኑ  

   Eስራት ይቀጣል። 

6. በዚሁ Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ 5 የተዘረዘሩ ጥፋቶች 

በመፈጸም ተግባር የተሳተፈና ጉዳዩ ወደ ፍርድ 

ቤት ከመቅረቡ በፊት ስለተፈጸመው ጥፋትና 

ስለተባባሪዎች ሚና የሚጠቁም መረጃ የሰጠ ሰው 

በዚሁ ህግ መሰረት የቀረበበት ክስ በፍትህ ቢሮ 

ሊሰርዝና ላይከሰስ ይችላል። 

 

 

62. ሰነዶችን መጠበቅ 

   ገፅ 34 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ቁ. 173 20 መጋቢት /2002         ገፅ 34 የትገራይ ነጋሪት ቁ 173 መጋቢት 20/2002 
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Eቲ ዝተፈፀመ ጥፍኣትን ብዛEባ ግደ ተሓባበርትን

ዝጠቅም መረዳEታ ዝሃበ ሰብ ብመሰረት Eዚ ሕጊ 

Eቲ ዝቐርበሉ ክሲ ብቢሮ ፍትሒ ክስረዝን 

ከይኽሰስን ይኽEል። 

 
62. ሓለዋ ሰነዳት  

ቤት ምኽሪ ኣፈፃሚ ስራሕ ክልል ሕድ ሕድ ሰነድ 

ሒሳብ ንኽንደይ ዝኣክል ግዘ ክፀንሕ ከምዘለዎ 

ዝገልፅ ደንቢ የውፅE፡፡ 

 

63. ስልጣን ምውፃE ደንብን መምርሕን   

1. ቤት ምኽሪ ፈፃሚ ስራሕ ክልል ነዚ ኣዋጅ Eዚ 

መተግባሪ ደንቢ የውፅE 

2. Eቲ ቢሮ መምርሒ የውፅE፡፡  

 

64. ዝተስዓሩ ሕግታት 

1. ኣዋጅ ቁፅሪ 26/89 ምምሕዳር ፋይናንስ

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ በዚ ኣዋጅ 

ተሳIሩ ኣሎ፣ 

2. ነዚ ኣዋጀ  ዝፃባE ዝኾነ ኣዋጅ፣ ደንቢ፣ 

መምርሒ ወይ ልሙድ Aሰራርሓ በዚ ኣዋጅ 

ተሳIሩ ኣሎ፡፡  

 

65. መሰጋገሪ ድንጋገ  

Eዚ ኣዋጅ ቅድሚ ምፅዳቑ ተጀሚሮም ዘይተማልU 

ስራሕቲ ፋይናንስ ብመሰረት Eቲ ዝፀንሓ ሕጊ 

ፍፃመ ይረኽቡ፡፡  

 

 

 

 

 

 

የክልል ስራ Aስፈፃሚ ምክር ቤት Eያንዳንዱ 

የሒሳብ ሰነድ መጠበቅ ያለበት ለምን ያህል ጊዜ 

Eንደሆነ የሚገልፅ ደንብ ያወጣል፡፡  

 

63. ደንብና መመሪያ የማውጣት ስልጣን  

1. የክልል ስራ Aስፈፃሚ ምክር ቤት ለዚህ 

Aዋጅ ማስፈፀምያ ደንብ ያወጣል፣ 

2. ቢሮው መመሪያ ያወጣል፡፡  

 

64. የተሻሩ ሕጎች

1. የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት 

የፋይናንስ Aስተዳደር Aዋጅ ቁጥር 26/89 

በዚህ Aዋጅ ተሽረዋል፣ 

2. ይህን Aዋጅ የሚቃረን ማንኛውም Aዋጅ፣ 

ደንብ፣ መመሪያ ወይም የAሰራር ልምድ በዚህ 

Aዋጅ ተሽረዋል፡፡  

 

65. የመሸጋገሪያ ድንጋገ  

ይህ Aዋጅ ከመፀድቁ በፊት ተጀምሮው 

ያልተጠናቀቁ የፋይናንስ ሰራዎች በነበረው ህግ 

መሰረት ፍፃሜ ያገኛሉ፡፡  

 

 

 

 

 

 

66. Aዋጁ የሚፀናበት ጊዜ  

ይህ Aዋጅ ከመጋቢት 20/2002 ጀምሮ የፀና 

ይኖናል፡፡  

                           

ፀጋይ በርሀ 

የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ 

   ገፅ 35 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ቁ. 173 20 መጋቢት /2002       ገፅ 35 የትገራይ ነጋሪት ቁ 173 መጋቢት 20/2002 
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ገፅ 36 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ቁ. 173 20 መጋቢት /2002       ገፅ 36 የትገራይ ነጋሪት ቁ 173 መጋቢት 20/2002 

66. Eዚ ኣዋጅ Eዚ ዝፀንAሉ ግዘ 

Eዚ ኣዋጅ ካብ 20 መጋቢት /2002 ዓ.ም ጀሚሩ 

ዝፀንA ይኸውን፡፡  

               

ፀጋይ በርሀ 

ፕረዚዳንት ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስቲ ትግራይ 

 

መንግስት ፕሬዚደንት 
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nU¶T Uz¤È TG‰Y 
yTG‰Y nU¶T Uz¤È 

 
 
 
 

Bÿ‰êE KL§êE mNGStE TG‰Y
yTG‰Y B¼¤‰êE KL§êE mNGST

 
 
 
 
 

mbL 17 ›mT ቐ. 17  
mቐለ 20 መጋቢት  2002 ዓ.ም  

17¾ ›mT qÜ. 17 መቐለ 
20/2002 ›/M BˆL×T b¤T M<¶ Bÿ‰êE KL§êE mNGStE TG‰Y Zw{ 

 ኣዋጅ ቁፅሪ 174/2002 

ስርዓት Eደጋን ምምሕዳር ንብረትን ብሄራዊ 

ክልላዊ መንግስቲ  ትግራይ ንምውሳን ተመሓይሹ 

ዝወፀ ኣዋጅ 

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ሓላፍነቱ ብዝግባE 

ንምውፃE ንዝገብሮ ምንቅስቓስ ሃፍቲ መንግስቲ ቆጣባይን 

ውፅIታውን ብዝኾነ መንገዲ ኣብ ጥቕሚ ንምውዓል 

መሰረታዊ ለውጢ ኣሰራርሓ ዝቕበል ኣዋጅ ምድላው 

ኣድላይ ብምዃኑ፣ 

ኣቕሑን ግልጋሎትን Eደጋ ከምU’ውን ስራሕቲ 

ኮንስትራክሽን ካብ ናይ መንግስቲ ጠቅላላ ሃፍቲ Eቲ ዝለዓለ 

ወፃI ዝሓትት ብምዃኑ፣ ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝተረኸበ

ናይ መንግስቲ ንብረትን ሃፍትን ንዝተዓለመሉ ስራሕ

ክውEልን ካብ ብኽነት ክድሕንን ስለዝድለ፣ 

Eዳጋ መንግስቲ ቆጣባይን ውፅIታውን ብዝኾነ መንገዲ 

ክፍፀም ካብ ምግባር ብተወሳኺ Eቲ ከይዲ ፍትሓዊ፣ ግልፅን 

ኣድልዎ ዘይብሉን ክኸውን ምግባር ኣድላይ ብምዃኑ፣ 

ዝለዓለ ሃፍቲ ዝፈሰሉ ንብረት መንግስቲ  ንመንግስቲ ዝሓሸ 

ጥቅሚ ብዝህብ ኣካይዳ ኣብ ጥቅሚ ክውEልን ዘመናዊ 

ምምሕዳር ንብረት ክህሉ ንምግባር ዘኽEል ዝተዋደደ 

ስርዓት ክዝርጋሕ ከምዝግባE ዝተኣመነሉ ብምዃኑ፣ 

ቤት ምክሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ተመሓይሹ 

ብዝወፀ ሕገ መንግስቲ ክልል ትግራይ ዓንቀፅ 49/3/ሀ 

መሰረት ዝስEብ ኣዋጅ ኣውፂU ኣሎ፡፡ 

 

 

Aዋጅ ቁጥር 174/2002  

የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት የግዥና 

ንብረት Aስተዳደር ስርዓት ለመወሰን ተሻሽሎ 

የወጣ Aዋጅ  

የትግራይ ቢሄራዊ ክልላዊ መንግስት ኃላፊነቱ  በሚገባ 

ለመወጣት ለሚያደርገው Eንቅስቃሴ ሃብት ቆጣቢና 

ውጤታማ በሆነ መንገድ ጥቅም ላይ ለማዋል Eና 

መሰረታዊ የAሰራር ሂደት ለውጥ የሚቀበል Aዋጅ 

ማዘጋጀት Aስፈላጊ በመሆኑ፣ 

የEቃዎች Eና የAገልግሎት ግዥ Eንዲሁም የግንባታ 

ስራ ከመንግስት ጠቅላላ ሃብት ከፍተኛ ወጪ የሚጠይቅ 

በመሆኑና በተለያየ መንገድ የተገኘ የመንግስት 

ንብረትና ሃብት ለታለመለት ስራ Eንዲውልና 

ከብልሽት ማዳን ስለሚያስፈልግ፣ 

የመንግስት ግዥ ቆጣቢና ውጤታማ በሆነ መንገድ 

Eንዲፈፀም ከማድረግ በተጨማሪ ሂደቱ ፍትሃዊ፣ ግልፅ 

Eና Aድልዎ የሌለበት ማድረግ Aስፈላጊ በመሆኑ፣ 

ከፍተኛ ሃብት የሚፈስበት የመንግስት ንብረት 

ለመንግስት የተሻለ ጥቅም በሚያስገኝ Aኳኃን ጥቅም 

ላይ Eንዲውል Eና ዘመናዊ የሆነ የንብረት Aስተዳደር 

Eንዲኖር ለማድረግ የሚያስችል የተቀናጀ 

 ስርዓት ሊዘረጋ Eንደሚገባ የታመነበት በመሆኑ፣ 

የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ምክርቤት 

ተሻሽሎ በወጣው የትግራይ ክልል ሕገ-መንግስት 

Aንቀጽ 49/3/ሀ መሰረት ይህንን Aዋጅ Aውጥታል፡፡ 
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ክፍሊ ሓደ 

ሓፈሻዊ 

1. ሓፂር ርEሲ 
 

Eዚ ኣዋጅ “ስርዓት Eደጋን ምምሕዳር ንብረትን ብሄራዊ 

ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ንምውሳን ተመሓይሹ ዝወፀ 

ኣዋጅ ቁፅሪ 174/2002” ተባሂሉ ክጥቀስ ይኽEል፡፡ 

 

 

 

2. ትርጉም 
 

ናይቲ ቃል ኣጠቃቕማ ካልE ትርጉም ክወሃቦ 

Eንተዘይኮይኑ ኣብ ውሽጢ’ዚ ኣዋጅ፡- 

1. “Eደጋ” ማለት ኣቁሑት፣ ስራሕቲ ዘፈር 

ኮንስትራክሽንን ግልጋሎትን ብግዚIት ብክራይ ወይ 

ብዝኾነ ካልE ተመሳሳሊ ውEሊ ምርካብ Eዩ 

 

2. “ንብረት መንግስቲ’’ ማለት ካብ ገንዘብን መሬትን

መንግስቲ ወፃI ዝኾነ ይኹን ሃፍቲ ክልል መንግስቲ

ዝኾነ ኩሉ ቀዋምን ሃላቕን ንብረት Eዩ 

 

3. “ኣቕሓ” ማለት ብደረቕ፣ ብፈሳሲ ወይ ብጋዝ መልክE 

ዝርከብ ጥረ ኣቕሓ፣ ምህርቲ፣ ንEዳጋ ዝተዳለወ ሶፍት 

ዌር፣ መሳርሒ፣ ሸቐጥን ኤሊክትሪክን ከምU’ውን 

ምስቲ ዝEደግ ኣቕሓ ርክብ ዘለዎን ካብቲ ኣቕሓ ዋጋ 

ዘይበልፅ ዋጋ ዘለዎ ግልጋሎት ተኸላ፣ መጓዓዓዝን፣ 

ፅገናን ካልE ተመሳሳልን Eዩ 

 

4. “ግልጋሎት'' ማለት ካብ ኣቕሓ፣ ዘፈር ስራሕቲ 

ኮንስትራክሽን ግልጋሎት ምኽርን ወፃI ዘሎ 

Eንትኸውን ግልጋሎት ፅገና፣ ሓለዋ፣ ፅሬት ግልጋሎት 

ቀረብ ሓይሊ ኤሊክትሪክ፣  ቴሌኮምኒኬሽን ማይን 

መስተንግዶ ተሃድሶን  ካልOትን ዓይነት Eደጋን 

ይሓውስ፣ 

ክፍል Aንድ  

ጠቅላላ 

1. Aጭር ርEስ  
 

ይህ Aዋጅ “የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት 

የግዥና ንብረት Aስተዳደር ሰርዓትን ለመወሰን 

ተሻሽሎ የወጣ Aዋጅ ቁጥር 174/2002” ተብሎ 

ሊጠቀስ ይችላል፡፡ 

 

2. ትርጓሜ 

 
የቃሉ Aገባብ በዚህ Aዋጅ ሌላ ትርጉም የሚሰጠው 

ካልሆነ በስተቀር በዚህ Aዋጅ ውስጥ፡- 

1. “ግዥ” ማለት Eቃዎች፣ የግንባታ ዘርፍ 

ሥራዎችን Eና Aገልግሎቶችን በግዥ በኪራይ 

ወይም በማናቸውም ሌላ ተመሳሳይ ውል ማግኘት 

ነው፣ 

2. “የመንግስት ንብረት” ማለት ከመንግስት 

ገንዘብና መሬት በስተቀር የክልሉ የመንግስት 

ሃብት የሆነ ማናቸውም ቀዋሚና Aላቂ ንብረት 

ነው፣ 

3. “Eቃ” ማለት በጠጠር፣ በፈሣሽ ወይም በጋዝ 

መልክ የሚገኝ ጥሬ Eቃ፣ ምርት፣ መሳሪያ፣ ሸቀጥ፣ 

ለገበያ የተዘጋጀ ሶፍትዌር፣ ሲሆን ከሚገዛው Eቃ 

ጋር ግኑኝነት ያለውን Eና ከEቃዎቹ ዋጋ 

ያልበለጠ ዋጋ ያለዉ የተከላ፣ ጥገናና 

የትራንስፓርትና ሌሎች ተመሳሳይ 

Aገልግሎቶችን ነው፣ 

4. “Aገልግሎት” ማለት ከEቃ፣ ከግንባታ ዘርፍ ስራ 

Eና ከምክር Aገልግሎት ውጪ ያለ ሲሆን፣ 

የጥገና፣ የጥበቃ፣ የፅዳት Aገልግሎት፣ የኤለክትሪክ 

ኃይል፣ የተሌኮሙኒኬሽን Eና የውሃ Aቅርቦት Eና 

የመስተንግዶ የመሳሰሉትን ይጨምራል፣ 

 

 ገፅ 2 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ቁ. 174 መጋቢት 20/2002       ገፅ 2 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ  ቁ. 174 መጋቢት 20/2002 
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5. “ዘፈር ኮንስትራክሽን” ማለት ምስ ህንፃ፣ መንገዲ ወይ 

ድማ ምስ መሰረተ ልምዓት ስራሕቲ ተተሓሒዙ 

ዝካየድ ሓዱሽ ህንፀት፣ ዳግመ ህንፀት፣ ብርኪ ምEባይ፣

ፅገና ዝፈረሰ፣ ስራሕቲ ምሕዳስን ከምU’ውን ተዛሚዱ 

ዝኸይድን ካብቲ ቀንዲ ስራሕ ዘይበለፀ ዋጋ ዘለዎ 

ግልጋሎት Eንትኾን ምንቅስቓስን Eቲ ስራሕ 

ምምሕልላፍን ወይ ምህናፅ፣ ብዋናነት ምሓዝን 

ምንቅስቃስ ውEልታትን ይውሰኽ፣ 

 

 

 
6. “ግልጋሎት ምኽሪ” ማለት ኣማኸርቲ ዘለዎም ሞያዊ 

ክEለት ብምጥቃም ዝህብዎ ግልጋሎት መፅናEቲ፣ 

ዲዛይን፣ ዝተፈላለዩ ፕሮጀክታት ምውዳብ፣ ንዓማዊል 

ምኽሪ ምሃብ፣ ስልጠና ምሃብን ፍልጠት ምትሕልላፍን

ባህሪ ምኽሪ ዘለዎ ግልጋሎት ኣEምሮ’ዩ፣  

 

7. “Eደጋ መንግስቲ” ማለት Eደጋ ፈፀምቲ ኣካላት 

ብገንዘብ መንግስቲ ዝፍፅምዎ ግዝIት’ዩ፣ 

8. “ገንዘብ መንግስቲ” ማለት ካብ ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስቲ ትግራይ ግምጃ ቤት ወይ ክልል መንግስቲ 

ካብ ፌደራል መንግስቲ  ዝረኸቦ ድጎማ ወይ ሓገዝን 

ልቃሕን ወፃEን ውሽጢ ዓድን ንEደጋ ፈፀምቲ ኣካላት 

ዝተመደበ ገንዘብ ወይ ድማ ውሽጢ ኣታዊ Eደጋ 

ፈፀምቲ ኣካላት Eዩ 

 

9. “መቕረባይ” ማለት ንEደጋ ፈፀምቲ ኣካላት ኣቕሓ ወይ 

ግልጋሎት ንምቕራብ ወይ ዘፈር ኮንስትራክሽን 

ስራሕቲ ንምፍፃም ውEሊ ዝኣተወ ሰብ ወይ ትካል Eዩ 

 

10. “ሕፁይ ተወዳዳሪ” ማለት ኣብ Eደጋን ንብረት 

ምውጋድን መንግስቲ ክሳተፍ ዝተዓደመ ወይ ድማ 

ንምስታፍ ዘመልከተ ሰብ ወይ ትካል’ዩ፣ 

11. “ተጫራታይ” ማለት ንምጭራት ሓሳብ ዘቕረበ ሰብ 

ወይ ትካል Eዩ 

5. “የግንባታ ዘርፍ ሥራ” ማለት ከህንፃ ከመንገድ 

ወይም ከመሰረተ ልማት ስራ ጋር በተያያዘ 

የሚከናወን Aዲስ የግንባታ፣ የመልሶ ግንባታ፣ 

ደረጃ ማሳደግ፣ የማፍረስ የጥገና የማደስ ስራ 

Eንዲሁም ተጓዳኝ የሆነ Eና ከዋናው ስራ 

ያልበለጠ ዋጋ ያለው Aገልግሎት ሲሆን፣ 

የመገንባት፣ ባለቤትነት የመያዝ ስራውን 

የማንቀሳቀስ፣ የማስተላለፍ ወይም የመገምባት 

የባለቤትነት የመያዝ Eና የማንቀሳቀስ ውሎችን 

ይጨምራል፣ 

6. “የምክር Aገልግሎት” ማለት Aማካሪዎች 

ያላቸውን ሙያዊ ክህሎት በሚሰጡት የጥገና 

የዲዛይን፣ የተለያዩ ፕሮጀክቶች የማደራጀት፣ 

ለደንበኞች ምክር የመስጠት፣ስልጠና የመስጠት 

Eና Eውቀትን የማስተላለፍ የAማካሪነት ባህሪ 

ያለው የAEምሮ Aገልግሎት ነው፣ 

7. “የመንግስት ግዥ” ማለት ግዥ ፈፃሚ Aካላት 

በመንግስት ገንዘብ የሚከናወን ግዥ ነው፣ 

8. “የመንግስት ገንዘብ” ማለት ከትግራይ ብሔራዊ 

ክልላዊ መንግስት  

ግምጃቤት ወይም የክልሉ መንግስት ከፌደራል 

መንግስት ካገኘው ድጎማ ወይም የውስጥ Eና  

የውጭ ሃገር Eርዳታና ብድር ለግዥ ፈፃሚ 

Aካላት የተመደበ ገንዘብ ወይም የግዥ ፈፃሚ 

Aካላት የውስጥ ገቢ ነው፣ 

9. “Aቅራቢ” ማለት ለግዥ ፈፃሚ Aካላት 

በመንግስት Eቃ ወይም Aገልግሎት ለማቅረብ 

ወይም የግንባታ ዘርፍ ሥራ ለማከናወን ውል የገባ 

ሰው ወይም ድርጅት ነው፣ 

10. “Eጩ ተወዳዳሪ” ማለት በመንግስት ግዥና 

ንብረት ማስወገድ Eንዲሳተፍ የተጋበዘ ወይም 

ለመካፈል ያመለከተ ሰው ወይም ድርጅት ነው፣ 
 

11. “ተጫራች” ማለት የመጫረቻ ሃሳብ ያቀረበ ሰው 
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12. “ሰነድ ጨረታ” ማለት ተጫረቲ መወዳደሪ ጨረታ 

ንምድላው ክኽEሉ ብEደጋ ፈፀምቲ ኣካላት ዝዳሎ 

ዝርዝር ድልየት Eደጋ ወይ ንብረት ምውጋድ  ዝገልፅ 

ሰነድ Eዩ 
 

13. “መምርሒ Eደጋ” ማለት ብመሰረት Eዚ ኣዋጅ ብቢሮ 

ትልምን ፋይናንስን ዝወፅE መምርሒ Eዩ 

14. “ሰብ” ማለት ናይ ተፈጥሮ ሰብ ወይ ድማ ብሕጊ ናይ 

ሰብነት መሰል ዝተውሃቦ ትካል Eዩ 

15. “መራሒ ስራሕ” ማለት መራሒ ስራሕ ቢሮ 

ትልምንን ፋይናንስን Eዩ 

16. “ቢሮ”  ማለት ቢሮ ትልምን ፋይናንስን’ዩ፣ 

17. “ናይ ሓባር ስምምEነት” ማለት ንቕድሚት ንዝፍፀም 

ዝርዝር ውEሊ ቀረብ መሰረት ኮይኑ ዘገልግል ነፀላ 

ዋጋን ካልOት ኩነታት ውEልን መሰረት ብምግባር 

ጥቅሉል ዝኾነ  ስምምEነት Eዳጋ Eዩ 

 

18. “ መቕረባይ ሓባር ስምምEነት” ማለት  ብሓባር 

ስምምEነት ኣቅሓ ወይ ካልOት ግልጋሎታት

ንምቅራብ ውEሊ ዝኣተወ መቕረባይ Eዩ 

19.  ''ሓላፍነት ሓለዋ'' ማለት መንግስታዊ ቤትEዮ 

ላEለዋይ ሓላፊ ወይ ሓላፊ ብዝወከሎ ወናኒ ከይዲ 

ስራሕ፣ ንብረት መንግስቲ ክሳብ ዝውገድ ወይ ክሳብ 

ዝስረዝ ወይ ብኻሊE ሰራሕተኛ ወይ ኣብ ትሕቲ ሓለዋ 

ቤትEዮ  ክሳብ ዝውEል ዝመሓላለፍ ንብረት መንግስቲ 

ንምሓዝን ንምሕላውን ንሰራሕተኛ መንግስቲ ዝወሃብ 

ሓላፍነት’ዩ፣ 

 

20.  ''ፍሉይ Eዳጋ'' ማለት ከባብያዊ ረብሓ ዝህቡ 

ብምዃኖም ምኽንያት ብውሳነ መራሒ ቢሮ ብሓባር 

ዝፍፀሙ ዓበይቲ Eዳጋታት ወይ Eደጋ ፈፀምቲ ኣካላት 

ዝህልውዎም ተመሳሰልቲ ድልየታት ወይ ሓደ Eዳጋ 

ፈፃሚ ኣካል ዝህልዎ ተደጋገምቲ ደልየታት ኣብ 

ዝተወሰነ ጊዜ መሸጢ ንምምላE ዝፍፀም Eደጋ Eዩ  

ወይም ድርጅት ነው፣ 

12. “የጨረታ ሰነድ” ማለት Eጩ ተወዳዳሪዎች 

የመጫረቻ ሰነድ ለማዘጋጀት Eንዲችሉ 

በመንግስት መስርያቤት የሚዘጋጅ ዝርዝር የግዥ 

ወይም የማስወገድ ፍላጎት የሚገልፅ ሰነድ ነው፣ 

13. “የግዥ መመርያ” ማለት በዚህ Aዋጅ መሰረት 

በፕላንና ፋይናንስ ቢሮ  የሚወጣ መመርያ ነው፣ 

14. “ሰው” ማለት የተፈጥሮ ሰው ወይም በሕግ 

የሰውነት መብት የተሰጠው Aካል ነው፣ 

15. “የስራ መሪ” ማለት ፕላንና ፋይናንስ ቢሮ መሪ  

ነው፣ 

16. ’’ቢሮ’’ ማለት ፕላንና ፋይናንስ ቢሮ ነው፣ 

17. “የማEቀፍ ስምምነት” ማለት ወደፊት በሚፈፀም 

ዝርዝር ውል ለሚከናወን Aቅርቦት መሰረት 

በመሆን የሚያገለግል በነጠላ ዋጋ Eና በሌሎች 

የውል ሁኔታዎች ላይ በመመስረት የተፈፀመ 

Aጠቃላይ የሆነ የግዥ ስምምነት ነው፣ 

18. “የማEቀፍ ስምምነት Aቅራቢ” ማለት በማEቀፍ 

ስምምነት Eቃ ወይም ሌሎች Aገልግሎቶች 

ለማቅረብ ውል የገባ Aቅራቢ ነው፣ 

19.  “የጥበቃ ኃላፊነት” ማለት በመንግስት 

መስርያቤት የበላይ ኃላፊ ወይም ኃላፊው 

በወከለው የስራ መሪ፣ የመንግስት ንብረት 

Eስከሚወገድ ወይም ከመዝገብ Eስከ ሚሰረዝ 

ወይም በሌላ ሠራተኛ ወይም  በመስርያቤት 

ጥበቃ ሥር Eንዲውል Eስከሚተላለፍ ድረስ 

የመንግስት ንብረት ለመያዝና ለመጠበቅ፣ 

ለመንግስት ሰራተኛ የሚሰጥ ኃላፊነት ነው፣ 

20. ''ልዩ ግዥ'' ማለት ለክልሉ በሚሰጡት ጥቅም 

ምክንያት በቢሮው መሪ ውሳኔ በጋራ የሚፈፀሙ 

ትላልቅ ግዥዎች ወይም የግዥ ፈፃሚ Aካሎች 

ያላቸውን ተመሳሳይ ፍላጎቶች ወይም Aንድ 

የግዢ ፈፃሚ Aካል ያሉት የተደጋጋሚ ፍላጎቶች 

በተወሰነ ጊዜ ውስጥ ለሟሟላት የሚፈፀም ግዥ 
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21. “ቀዋሚ ንብረት” ማለት ግዙፍ ሃለዋት ዘለዎ፣ ነፀላ 

ዋግU ቢሮ ብዘውፅO መምርሒ መሰረት ዝውሰን ካብ 

ሓደ ዓመት ንላEሊ ንዝኾነ ጊዜ  ረብሓዊ Eሴት

ዝህልዎን ግልጋሎት ኣብ ምሃብ ዝርከብን ንብረት 

ኮይኑ ከም ናይ ቢሮ ኣቕሓ፣ ኮምፒዮተር፣ ግዙፍ 

መሳርሒ፣ ተሽከርካሪ፣ መርከብ፣ ኣውሮፕላን፣ ህንፃ፣ 

መንገዲ፣ ፈሳሲ መስመር፣ ድልድል፣ መስኖን ግድብን 

ዘኣመሰሉን ዝሓውስ’ዩ፡፡ 

 

22.  “ሃላቒ ንብረት” ማለት ካብ ቀዋሚ ኣቕሓ ወፃI 

ዝኾነ ንብረት መንግስቲ ኮይኑ፣ ኣብ ጥቕሚ ምውዓል 

ካብ ዝጀመረሉ ጊዜ ጀሚሩ ክሳብ ሓደ ዓመት 

ግልጋሎት ክህብ ዝኽEልን ዋግU ቢሮ ብዘውፅO 

መምርሒ ዝውሰን ንብረት Eዩ 

 

23.  “ምውጋድ” ማለት ንብረት መንግስቲ ብመሸጣ ወይ 

ብዝውውር ንኻልE ኣካል ምትሕልላፍ ወይ ምቕባር 

ወይ ምቅፃል ማለት Eዩ 

24.  “Eደጋ ፈፃሚ ኣካል” ማለት በጀት ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስቲ ትግራይ ሙሉE ብሙሉE ወይ ብኽፋል 

ዝመሓደር ቤት Eዮ መንግስቲ Eዩ  

25.  “መምርሒ ንብረት ምምሕዳር” ማለት ብመሰረት 

Eዚ ኣዋጅ ብቢሮ ትልምን ፋይናንስን ዝወፅE 

መምርሒ Eዩ 

26.  ሽርክና መንግስትን ውልቀን ማለት ኣብ መንጎ Eደጋ 

ፈፃሚ ኣካልን ውልቀ በዓል ሃፍትን ብዝግበር ውEሊ 

ብውልቀ በዓል ሃፍቲ ተሳትፎ ዝግበር Iንቨስትመንት 

ኮይኑ፡- 

ሀ. ፕሮጀክትታት ኮንስትራክሽን ወይ ግልጋሎት ወይ 

ብኮንሴሸን ክራይ ዝውሃቡ  

   ስራሕቲ ንምፍፃም ግቡE ክኣትወሉ፣ 

 

 

ነው 

21. “ቋሚ ንብረት” ማለት ግዙፋይ ሃልዋት ያለው 

የተናጠል ዋጋው ቢሮው በሚያወጣው መመሪያ 

የሚወሰን፣ ከAንድ Aመት በላይ ለሆነ ግዜ 

የጠቀሜታ Eሴት የሚኖረው Eና Aገልግሎት 

በመስጠት ላይ የሚገኝ ንብረት ሲሆን፣ Eንደ 

የቢሮ Eቃ፣ ኮምፒዮተር፣ ከባድ መሳርያ፣ 

ተሽከርካሪ፣ መርከብ፣ Aውሮፕላን፣ ህንፃ፣ 

መንገድ፣ የፍሳሽ መስመር፣ ድልድይ፣ መስኖ Eና 

ግድብ የመሳሰሉትን ይጨምራል፡፡ 

22. “Aላቂ Eቃ” ማለት ከቋሚ Eቃ ውጪ የሆነ 

ማናቸውም የመንግስት ንብረት ሲሆን ጥቅም ላይ 

መዋል ከጀመረበት ግዜ Aንስቶ Eስከ Aንድ 

ዓመት Aገልግሎት ሊሰጥ የሚችል Eና ዋጋው 

ቢሮው በሚያወጣው መመሪያ የሚወሰን ንብረት 

ነው፣ 

23. “ማስወገድ” ማለት የመንግስት ንብረት በሽያጭ 

ወይም በዝውውር ለሌላ ወገን ማስተላለፍ ወይም 

መቅበር ወይም ማቃጠል ነው፣ 

24. “ግዥ ፈፃሚ Aካል” ማለት ሙሉ በሙሉ ወይም 

በከፊል በትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት 

በጀት የሚተዳደር የመንግስት መስሪያቤት ነው፣ 

25. “የንብረት Aስተዳደር መመሪያ'' ማለት በዚህ 

Aዋጅ መሰረት በፕላንና ፋይናንስ ቢሮ  የሚወጣ 

መመሪያ ነው፣ 

26. “የመንግስትና የግል ሽርክና'' ማለት በመንግስት 

መስርያቤት Eና በግል ባለሃብት መካከል 

በሚደረግ ውል በግሉ ባለሃብት ተሳትፎ የሚደረግ 

Iንቨስትመንት ሲሆን፡- 

ሀ. የግንባታ ፕሮጀክቶችን ወይም Aገልግሎቶችን 

ወይም በኮንሴሽን ኪራይ  

   የሚሰጡ ስራዎችን ለማከናወን ግዴታ 

የሚገባበት፣ 
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ለ. ተግባራት መንግስቲ ዝኾኑ ስራሕቲ ብምትግባር 

ወይ ንብረት መንግስቲ ኣብ ስራሕ ምስ ምውዓል 

ዝተተሓሓዙ ብፋይናንስ፣ ብቴክኒክን ኣብ ስራሕ 

ምንቅስቃስ ዝህልው ሓላፍነታትን ብኣብዝሓ 

ዝውሰደሉ፣ 

ሐ. ተግባራት መንግስቲ ዝኾኑ ስራሕቲ ኣብ ምፍፃም 

ወይ ንብረት መንግስቲ ኣብ ስራሕ ብምውዓል 

ንዝህቦ ግልጋሎት ካብ መንግስቲ ክፍሊት ኣብ 

ዝረክበሉ ወይ ኣብ ተጠቀምቲ ዝውሰኽ ክፍሊት 

ኣታዊ ኣብ ዝEክበሉ ወይ ብክልቲOም 

መንገድታት ግልጋሎት ክፍሊት ዝርከበሉ Eዩ፡፡ 

 

27. ''ስርዓት ሂወት ዘመን'' ማለት ምስ ነብረት መንግስቲ 

ዝተተሓዙ ተግባራትን ወፃEታትን ምትላም፣ ምሓዝ፣ 

ምርካብ፣ ምጥቃም ፅገና፣ ኣብ ጥቕሚ ምውዓል ወይ 

ምውጋድ ወይ ካብ መዝገብ ምስራዝ ተግባራትን ኣብ 

ግምት ብምEታው ምምሕዳር ንብረት መንግስትን 

ብቕዓት ቁፅፅር ብዘለዎ መንገዲ ክምራሕ ምግባር 

ዘኽEል ስርዓት Eዩ፡፡   

 
 

3. ወስን ተፈፃምነትን  
 

Eዚ ኣዋጅ ኣብ ዝኾነ Eደጋ ክልል መንግስቲ ተፈፃሚ 

ይኸውን፡፡ ኣብዚ ኣዋጅ ዝተገለፀ ከምዘሎ ኮይኑ ዝኾነ 

መንግስታዊ ቤት Eዮ Eደጋ ፈፀምቲ  ኣካላት ኣቕሓ፣ 

ስራሕቲ ህንፃ ግልጋሎት ምኽርን ካልOት ግልጋሎትን ካብ 

ካልE መንግስታዊ ቤት Eዮ Eደጋ Eንትፍፅም Eቲ ወፃI 

ብምሽፋን Eደጋ ንምፍፃም ኣብ ዝገብርዎ ውEሊ Eዚ ኣዋጅ 

ተፈፃሚ ኣይኸውንን፡፡ 

 

4. ኣገላልፃ ፆታ  

ኣብዚ ኣዋጅ ውሽጢ ብተባEታይ ፆታ ንዝገለፀ ኩሉ

ንኣንስታይ ፆታ ዝሓወሰ ይኸውን፣ 

ለ. የመንግስት ተግባር የሆኑ ሥራዎችን 

በማከናወን ወይም የመንግስትን ንብረት ሥራ 

ላይ ከማዋል ጋር በተያያዘ በፋይናንስ፣ 

በቴክኒክ Eና በሥራ Eነቅስቃሴ ረገድ የሚኖሩ 

ኃላፊነቶችን በAመዛኙ የሚወሰድበት፣  

ሐ. የመንግስት ተግባር የሆኑ ሥራዎችን 

ከማከናወን ወይም የመንግስትን ንብረት ሥራ 

ላይ በማዋል ለሚሰጠው Aገልግሎት 

ከመንግስት ክፍያ የሚገኝበት ወይም 

በተጠቃሚዎች ላይ የሚጣል ክፍያ ገቢ 

የሚሰበሰብበት ወይም በሁለቱም መንገዶች 

ለAገልግሎት ክፍያ የሚያገኝበት ውል ነው፡፡ 

27. ''የሂወት ዘመን ስርAት'' ማለት ከመንግስት 

ንብረት ጋር የተያያዙ ተግባሮችና ወጪዎች 

የማቀድ፣ የመያዝ፣ የመረከብ፣ የመጠቀም፣ የጥገና፣ 

የፍጆታ ወይም የማስወገድ ወይም ከመዝገብ 

የመሰረዝ ተግባራትን ከግምት ውስጥ በማስገባት 

የመንግስት ንብረት Aስተዳደርና ቁጥጥር ብቃት 

ባለው መንገድ Eንዲመራ ለማድረግ የሚያስችል 

ስርኣት ነው፡፡   
 

3. የተፈፃሚት ወሰን  
 

ይህ Aዋጅ በዚህ ክልል መንግስት ግዥ ላይ ተፈፃሚ 

ይሆናል፡፡ በAዋጁ የተገለፀው Eንዳለ ሆኖ የሆነ ግዥ 

ፈፃሚ መስርያ ቤት፣ Eቃ፣ የግንባታ ዘርፍ ስራዎችን፣ 

የምክርና የሌሎች Aገልግሎቶችን ወጪ በመሸፈን 

ከሌሎች የመንግስት መስርያቤቶች ግዥ ለመፈፀም 

በሚያደርጉት ውል ላይ ይህ ኣዋጅ ተፈፃሚ 

Aይሆንም፡፡ 

 

4. የፆታ Aገላለፅ 

በዚህ Aዋጅ ውስጥ በወንድ ፆታ የተገለፀው የሴትም ፆታ 

ያካትታል፣ 
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5. መትከላት Eደጋን ምምሕዳር ንብረትን 

መንግስቲ 

ኣፈፃፅማ Eደጋን ምምሕዳር ንብረትን መንግስቲ  Eዞም 

ዝስEቡ መትከላት መሰረት ዝገበረ ክኸውን ኣለዎ፡- 

 

 

1. ኣብ ኣፈፃፅማ Eደጋ  ገንዘብ መንግስቲ ክህቦ ዝግባE 

ረብሓ ምሃቡ፣ 

2.  በዚ ኣዋጅ ዝተፈቐደ መበረታትI Eንተዘይኮይኑ 

ብዜግነት ወይ ካብ መወዳደሪ መAቀንታት ወፃI ኣብ 

ሕፁያት ተወዳደርቲ ኣድልዎ ምፍፃም ክልኩል ተግባር 

ምዃኑ፣ 

3. ንዝኾነ ውሳነ Eደጋ ዝወሃበሉ መለክEን ኣብ ሕድሕድ 

Eደጋ ዝወሃብ ውሳነን Eቲ ጉዳይ    ንዝምልከቶ ኩሉ 

ግልፅን ፍትሓውን ምዃኑ፣ 

4. ውሳነታትን ዝተወሰዱ ስጉምትታትን ተሓታትነት 

ዘስEቡ ምዃኖም፣ 

5. ንብረት መንግስቲ ብጥንቓቐ ምሓዙን ንዝተሓሰበሉ 

Eላማ ምዓሉን፣ 

 

6. ዓለም ለኸ ግቡኣት 

1. Eዚ ኣዋጅ ፌዲራል መንግስቲ ካብ ሓደ ንላEሊ ምስ 

ዝኾኑ መንግስታት ወይ ምስ    ዓለም ለኸ ትካላት 

ብዝፍፅሞም ወይ ብዝገብሮ   ስምምEነት  ወይ ካብቲ 

ስምምEነት ዝፍልፍል   ግቡE ዘይጣዓዓም 

Eንተኾይኑ ኣብቲ ስምምEነት ዝተመልከተ ይፀንE፣ 

 

2. ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ 1 ዝተመልከተ 

ስምምEነት ንIትዮጵያ ወይ ኣብ Iትዮጵያ ነበርቲ 

ንዝኾኑ ተጫረቲ ብፍሉይ ጠመተ ዝፈቅድ ኣብ 

ዝኾነሉ ግዘ  Eደጋ ዝፍፅም ኣካል ተፈፃሚ ዝኸውን

መርኣይ ፍሉይ ጠመተ ኣብቲ ጨረታ ሰነድ ብግልፂ 

ክጥቀስ ክገብር ኣለዎ፡፡ 

 

5. የመንግስት ግዥ Eና ንብረት Aስተዳደር 

መርሆዎች 

የመንግስት ግዥ Aፈፃፀም Eና ንብረት Aስተዳደር 

የሚከተሉትን መርሆዎች መሰረት ማድረግ 

ይኖርበታል፡- 

1. በግዥ Aፈፃፀም የመንግስት ገንዘብ ሊያስገኝ 

የሚችለውን ጥቅም ማስገኘቱ፣ 

2. በዚህ Aዋጅ የተፈቀደው ማበረታቻ ካልሆነ 

በስተቀር በዜግነት ወይም ከመወዳደርያ 

መስፈርቶች ውጭ በEጩ ተወዳዳሪዎች መካከል 

Aድልዎ ማድረግ የተከለከለ ተግባር መሆኑ፣ 

3. ማናቸውም የግዥ ውሳኔ የሚሰጥበት መስፈርት Eና 

በያንዳንዱ ግዥ ላይ የሚሰጠው ውሳኔ ጉዳዩ 

ለሚመለከታቸው ሁሉ ግልፅ Eና ፍትሐዊ መሆኑን፣ 

4. ውሣኔዎች Eና የተወሰዱ Eርምጃዎች ተጠያቂነት 

የሚያስከትሉ መሆኑን፣ 

5. የመንግስት ንብረት በጥንቃቄ መያዝና ለታለመለት 

Aላማ መዋሉን፣ 

 

6. ዓለም Aቀፍ ግዴታዎች  

1. ይህ Aዋጅ የፌደራል መንግስት ከAንድ ወይም 

ከAንድ በላይ ከሆኑ መንግስታት ወይም ከAለም 

ዓቀፍ  ድርጅቶች ጋር ባደረገው ወይም  

በሚደረገው ስምምነት ወይም ከስምምነቱ  

ከመነጨ ጋር  የማይጣጣም  ከሆነ በስምምነቱ 

የተመለከተው ይፀናል፣ 

2. በዚህ Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ 1 የተመለከተው 

ስምምነት ለIትዮጵያ ወይም ለIትዮጵያ ነዋሪ 

ለሆኑ የተጫራቾች ልዩ Aስተያየት የሚፈቅድ 

በሚሆንበት ጊዜ የመንግስት መስያቤቱ ተፈፃሚ 

የሚሆነውን ልዩ Aስተያየት በጨረታ ሰነድ ውስጥ 

በግልፅ ማመልከት Aለበት፡፡ 
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7. ህዝቢ ሰነዳት ሕጊ ክፈልጦም ብዛEባ ምግባር 
 

 

 

Eዚ ኣዋጅን ብመሰረት Eዚ ኣዋጅ ዝወፀ ደንብን መምርሕን 

ህዝቢ ክፈልጦም ዘኽEልን ንኣጠቓቕማ ብዝጥEም መንገዲ 

ብስርዓት ክተሓዝ ኣለዎ፡፡ 

 

8. ሓላፍነት ላEለዎት ሓለፍቲ  Eደጋ ፈፀምቲ 

ኣካላት 

ሓለፍቲ Eደጋ ፈፀምቲ ኣካላት ንዝፍፅምዎ Eደጋን 

ንዘመሓድርዎ ንብረትን ብሓፈሻ ሓላፍነት ዘለዎም 

Eንትኸውን ብፍላይ ድማ ላEለወት ሓለፍቲ Eደጋ ፈፀምቲ 

ኣካላት ቢሮ ኣብ ዘውፅO ዝርዝር መምርሒ ካብ ዝገልፆ 

ዝርዝር ሓላፍነታት ብተወሳኺ Eዞም ዝስEቡ ሓፈሻዊ

ሓላፍነታት ይህልውዎም፡- 

ሀ. ብዝግባE ዝተማልኣን ዝመጣጠን ሓይሊ ሰብ Eደጋን 

ምምሕዳር ንብረትን መስርሒ ቦታን ምጥያሽ፣ 

 

ለ. ኣብ Eደጋን ምምሕዳር ንብረትን ንዝተመደቡ 

ሰራሕተኛታት Eዚ ኣዋጅን መምርሕን ማንዋል 

Eደጋን ንብረት ምምሕዳርን ስሩE ሰነዳት ጨረታን

ካልOት ቅጥዓ ቅጥEታትን ትሕዝቶን ኣጠቓቕማን 

ክፈልጡ ዘኽEል ስልጠና ምርካቦምን Eደጋን 

ንብረት ምምሕዳርን ስራሕቲ ንምፍፃም ብቕዓት 

ዘለዎም ምዃኖም የረጋግፅ፣ 

 

 

ሐ.  Eደጋ መንግስቲ ብትልሚ ዝምራሕን ኣብዚ ኣዋጅ 

ዝተቐመጡ መትከላት Eደጋን ምምሕዳር ንብረትን 

ዝሓለወ ምዃኑ የረጋግፅ፣ 

መ. ንብረት መንግስቲ ውፅIታውን ቁጠባዊ ረብሓ 

ብዝህብ መንገዲ ኣብ ግልጋሎት ምውዓሉ የረጋግፅ፣

 

 

7. የሕግ ሰነዶች ህዝቡ Eንዲያውቃቸው 

ስለማድረግ 

ይህ Aዋጅ Eና በዚህ Aዋጅ መሰረት የወጣው ደንብና 

መመሪያ ህዝብ Eንዲያውቀው በሚያስችል Eና 

ለAጠቃቐም Aመቺ በሆነ መንገድ መያዝ Aለበት፡፡ 

 

8. የግዥ ፈፃሚ Aካላት የበላይ ኃላፊዎች 

ኃላፊነት 

የግዥ ፈፃሚ Aካላት ኃላፊዎች ስለሚያከናውኑት ግዥ 

Eና ስለሚያስተዳድሩት ንብረት ጠቅላላ ኃላፊነት 

ያለባቸው ሲሆን በተለይም የግዥ ፈፃሚ Aካላት የበላይ 

ኃላፊዎች ቢሮው በሚያወጣው ዝርዝር መመሪያ ላይ 

ከሚገለፁት ዝርዝር ኃላፊነቶች በተጨማሪ የሚከተሉት 

Aጠቃላይ ኃላፊነቶች ይኖሩታል፡- 

ሀ. በተገቢው የሰው ኃይል የተሟላ የግዥና ንብረት 

Aስተዳደር የስራ ተግባራትን የሚያከናውን 

የሥራ ክፍል ያደራጃል፣ 

ለ.  በግዥና ንብረት Aስተዳደር ሥራ ላይ 

የሚመደቡ ወይም የተመደቡ ሰራተኞች 

ይህንን Aዋጅ፣ የAፈፃፀም መመርያውን፣  

የግዥ ማንዋል፣ መደበኛ የጨረታ ሰነድ Eና 

ሌሎች ተገቢ ቅፆች ይዘትና Aጠቃቀም 

Eንዲያውቁ ማድረግ የሚያስችል ስልጠና 

ማግኘታቸውን Eና የመንግስት ግዥ Eና 

ንብረት Aስተዳደርን ለመፈፀም በቂ ክህሎት 

ያላቸው መሆኑን ያረጋግጣል፣ 

ሐ. የመንግስት ግዥ በEቅድ ላይ የተመሰረተ Eና 

በዚህ Aዋጅ የተመለከቱ የግዥ መመሪያዎችን 

የጠበቀ መሆኑን ያረጋግጣል፣ 

መ. የመንግስት ንብረት Iኮኖሚያዊ Eና 

ውጤታማ በሆነ መንገድ Aገልግሎት ላይ 

መዋሉን ያረጋግጣል፣ 
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ረ. ኣብ ቤት EዩU ውሽጢ ዝርከቡ ንብረት መንግስቲ 

ብዝግባE ዝተመዝገቡን ስርዓት ክትትል 

ዝተዘርገሓሎም ምዃኑ ዝግባE ሓለዋን ክንክንን 

Eናተገበረሉ  ግልጋሎት ዝህብ ኮይኑ ካብ 

ግልጋሎት ወፃI Eንትኸውን ድማ ኣብ Eዋኑ 

ክውገድ ዝተገበረ ምኳኑ የረጋግፅ፡፡ 

 

9. ተግባርን ሓላፍነትን ደጋፊ ከይዲ ስራሕ Eደጋ 

ፋይናንስን ምምሕዳር ንብረትን 
 

ኣብ መንግስታዊ ኣብያተ Eዮ ውሽጢ ዝጣየሹ Eደጋ ፈፀምቲ 

ኣካላት ንዝፍፅምዎ Eደጋ ንኣፈፃፅማ Eቲ ውEሊ ሓፈሻዊ 

ሓላፍነት ዘለዎም Eንትኸውን ብፍላይ ድማ፡- 

ሀ. Eደጋ መንግስቲ ብዝተማልA ሞያዊ ስነ ምግባርን 

ክEለትን ይፍፅሙ፣ 

ለ. Eዚ ኣዋጅ ኣፈፃፅማ መምርሒ ማንዋል Eደጋን 

ምምሕዳር ንብረትን፣ ስሩE ሰነድ ጨረታ፣ ናይ 

ኣፈፃፅማ ቅጥEታትን    ከምU Eውን ውEላት Eደጋ 

መሰረት ብምግባር Eደጋ መንግስቲ ይፍፅሙ፣ 

 

ሐ. በዚ ኣዋጅ ኣንቀፅ 14 ብዝተደንገገ መሰረት 

ዝተማልA መረዳEታ Eደጋ ይሕዝ፣ Eንትሕተት 

ኣብ Eዋኑ የቕርብ፣ 

 

10. ተሓታትነት 
 

ኣብ መንግስታዊ ኣብያተ Eዮ ኣብ Eደጋን ንብረት 

ምምሕዳርን ዝተመደቡ ሰራሕተኛታት ወይ Eደጋን ንብረት 

ምምሕዳርን መንግስቲ ንከመሓድሩ ዝተሾሙ ሓለፍቲ፣ 

Eደጋ ንምፍፃም ዝጣየሽ ጊዝያዊ ጨረታ ኮምቴ በዚ ኣዋጅን 

ሲIቡ ብቢሮ ዝወፅE መምርሕን መሰረት ንዝወሰድዎም 

ስጉምትታት ተሓተትቲ ይኾኑ፡፡ 

 

 

ረ. በመስራያቤቱ ስር የሚገኘው የመንግስት 

ንብረት በሚገባ የተመዘገበ Eና የክትትል 

ስርዓት የተዘረጋለት ተገቢው ጥበቃና 

Eንክብካቤ የተደረገለት Aገልግሎት የሚሰጥ 

ሲሆን Aገልግሎት የማይሰጥ ሆኖ ሲገኝ በወቅቱ 

Eንዲወገድ መደረጉን ያረጋግጣል፡፡ 

 

9. የግዥ ፋይናንስ Eና ንብረት Aስተዳደር 

ደጋፊ የስራ ሂደት ተግባር Eና ኃላፊነት 
 

በመንግስት መስርያቤቶች ውስጥ የሚቋቋመው ግዥ 

ፈፃሚ Aካላት ለሚፈፅሙት ግዥ ለውሉ Aፈፃፀም 

ጠቅላላ ኃላፊነት ያለባቸው ሲሆን በተለይም፡- 

ሀ. የመንግስት ግዥን በተሟላ የሞያ ስነ-ምግባር 

Eና ክህሎት ይፈፅማሉ፣ 

ለ. ይህንን Aዋጅ፣ የAፈፃፀም መመሪያውን፣ የግዥ 

ማኑዋል፣ የመደበኛ የጨረታ ሰነድ Eና 

የAፈፃፀም ቅፆችን Eና የግዥ ውሉን  

መሰረት በማድረግ የመንግስት ግዥን 

ይፈፅማሉ፣ 

ሐ. በዚህ Aዋጅ Aንቀፅ 14 በተደነገገው መሰረት 

ለግዥው የተሟላ መረጃ ይይዛል በተጠየቀው 

ጊዜም ያቀርባል፣ 

 

10. ተጠያቂነት 
 

በመንግሥት መሥሪያ ቤቶች ለግዥ Eና ንብረት 

Aስተዳደር ሥራ የተመደቡ ሠራተኞች ወይም  

የመንግስት ግዥን Eና ንብረት ለማስተዳደር የተሾሙ 

ኃላፊዎች፣ ግዥ ለመፈፀም የሚቋቋም ግዝያዊ  የጨረታ 

ኮሚቴ  Aባሎች በዚህ Aዋጅ Eና ቢሮው በሚያወጣቸው 

መመርያ መሰረት ስለሚወስድዋቸው Eርምጃዎች 

ተጠያቂ ይሆናሉ፡፡ 

 
 

ገፅ 9 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ቁ. 174 መጋቢት 20/2002       ገፅ 9 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ  ቁ. 174 መጋቢት 
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ክፍሊ ክልተ  

Eላማ ፣ስልጣንን ተግባርን ቢሮ 

11.  Eላማታት Eቲ ቢሮ  
  

Eደጋን ምምሕዳር ንብረትን ዝምልከት Eቲ ቢሮ Eዞም 

ዝስEቡ Eላማታት ይህልውዎ፡- 

1. ፍትሓዊ ፣ኣብ ውድድር ዝተመስረተ፣ ግልፂ፣ ኣድልዎ 

ዘይብሉን ገንዘብ መንግስቲ ተመጣጣኒ ዋጋ ክህብ 

ዝኽEል ኣፈፃፅማ Eደጋን ዘመናዊ ምምሕዳር ንብረት 

መንግስቲ ምህላዉ የረጋግፅ፣ 

 

2. ኣፈፃፅማ Eደጋን ምምሕዳር ንብረትን Eቲ ክልል

መንግስቲ ዝምርሓሉ ብርኪ የውፅE፣ 

3. Eደጋ ፈፀምቲ ኣካላት ነዚ ኣዋጅን ስIቦም ንዝወፁ 

ደንብን መምርሕን ተኸቲሎም ምስረሖም ምክትታል፣ 

 

4. ኣብ ውሽጢ ክልል መንግስቲ ዘሎ ዓቕሚ ኣፈፃፅማ 

Eደጋን ምምሕዳር ንብረትን የEቢ፣ 

5. ስርዓት Eደጋን ምምሕዳር ንብረትን Eቲ ክልል 

ተቐባልነት ምስ ዘለዎም ዓለም ለኸ ድንጋገታትን ምስ 

ፌደራል መንግስትን ዝጠዓዓመ ኽኸውን ፃEሪ ይገብር፣ 

 

 

12.  ስልጣንን ተግባርን ቢሮ  
 

Eደጋን ምምሕዳር ንብረትን ዝምልከት Eቲ ቢሮ ሲIቦም 

ዝተዘርዘሩ ተግባራት ይፍፅም፡- 

1. ኣብ Eደጋን ምምሕዳር ንብረትን መንግስቲ 

ፖሊስታት፤ መትከላትን ኣፈፃፅማን ንክልል 

መንግስቲ የማኽር፣ 

2. ኣብ ክልል መንግስቲ ዘሎ ስርዓት ኣፈፃፅማ Eደጋን 

ምምሕዳር ንብረትን መንግስቲ ተግባራዊነት 

ምክትታል፣ ንክልል መንግስቲ   ፀብፃብ ምልኣኽን 

ኣብ ሕግን ስርዓት ኣፈፃፅማን መመሓየሺ ሓሳባት 

ክፍል ሁለት  

የቢሮው Aላማ፣ ስልጣንና ተግባር 

11. የቢሮው ዓላማዎች  
 

ግዥ Eና ንብረት Aስተዳደር በሚመለከት የቢሮው 

ዓላማዎች የሚከተሉት ናቸው፡- 

1. ፍትሃዊ፣ በውድድር ላይ የተመሰረተ ግልፅ፣ 

Aድልዎ የሌለበት፣ ለመንግስት ገንዘብ ተመጣጣኝ 

ዋጋ ማስገኘት የሚያስችል የግዥ Aፈፃፀምና 

ዘመናዊ የመንግስት ንብረት Aስተዳደር መኖሩን 

ያረጋግጣል፣ 

2. የክልሉ መንግስት የግዥ Aፈፃፀም የሚመራበትን 

ደረጃ ያወጣል፣ 

3. የግዥ ፈፃሚ Aካላት ይህንን Aዋጅ Eና ይህንን 

Aዋጅ ተከትሎ የወጣ ደንብና መመርያ ጠብቀው 

መስራታቸው መከታተል፣ 

4. በክልሉ መንግስት ውስጥ ያለውን የግዥ Aፈፃፀም 

Aቅም ያሳድጋል፣ 

5. የክልል ግዥና ንብረት Aስተዳደር ስርዓት 

ተቀባይነት ካላቸው Aለም Aቀፍ ድንጋጌዎችና 

ከፌደራል መንግስት ጋር የተጣጣመ Eንዲሆን 

ጥረት ያደርጋል፡፡ 

 

12.  የቢሮው ስልጣንና ተግባር  
 

ግዥና ንብረት Aስተዳደር በሚመለከት ቢሮው ከዚህ 

በታች የተዘረዘሩትን ተግባሮች ያከናውናል፡- 

1. በመንግስት ግዥና ንብረት Aስተዳደር 

ፖሊስዎች፣ መርሆችና Aፈፃፀሞች ላይ የክልሉን 

መንግስት ያማክራል፣ 

2. በክልሉ መንግስት ውስጥ ያለውን የመንግስት 

ግዥና ንብረት Aስተዳደር Aፈፃፀም ስርዓት 

ተግባራዊነት መከታተል ለክልሉ መንግስት 

ሪፖርት ማድረግ Eና በህግና በAፈፃፀም ስርዓቱ 

ገፅ 10 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ቁ. 174 መጋቢት 20/2002           ገፅ 10 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ  ቁ. 174 መጋቢት 20/2002 
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የቕርብ፣ 

3. ኣግባብነት ምስ ዘለዎም ኣካላት ብምትሕብባር 

ስልጠና Eደጋን ምምሕዳር ንብረትን፣ ኣፈፃፅማ 

Eደጋን ምምሕዳር ንብረትን ንምምራሕ ዘድልዩ 

ክEለታት ክበፅሑዎ ዝግባE ብርኪ፣ ተደላይ ዝኾነ ናይ 

መረዳEታ ዓይነትን ናይቲ ሞያ Eቤትን ክኸተሎ 

ዝግባE ከይዲ ክውሰን ይገብር፣ 

4. ኣብ ስራሕ ክውEሉ ዝተፈቐዱ ስሩዓት ሰነዳት Eደጋን 

ምምሕዳር ንብረትን ነቲ ኣሰራርሓ ዝመርሑ 

ቅጥEታትን ካልOት ንኣፈፃፅማ Eደጋን ምምሕዳር 

ንብረትን ኣግባብነት ዘለዎም ሰነዳት የዳሉ፣ Eዋናዊ 

ኽኾኑ ይገብር፣ 

5. ኣብ ውEሊ Eደጋ መንግስቲ ዝተመልከቱ ግቡኣት 

ከቢድ ሽለልትነት ብምርኣዮም፣  ብቕዓቶም 

ዝምልከት  ዝተሰሓሓተ  መረዳEታ  ብምሃቦም ወይ 

ድማ ኣብ ዓንቀፅ 64 ንUሰ ዓንቀፅ 4ን 5ን 

ብዝተመልከተ ዓይነት  መደለሊ  ብምሃቦም 

ምኽንያት ኣብ  መንግስቲ  Eደጋ ፣ ምውጋድ 

ንብረት ግዝIትን ንኸይሳተፉ  በቲ ቢሮ Eገዳ 

ዝተገበረሎም ዝርዝር መቕረብቲ  ይሕዝ ናብ 

ተጠቀምቲ ክበፅሕ ይገብር፣ 

6. Eዚ ኣዋጅ ብትኽክል ኣብ ስራሕ ምውዓሉ 

ንምርግጋፅ ብዝተወሰነ ኣፈላላይ ግዜ Eደጋ ፈፀምቲ 

ኣካላትን ሰነዳትን ከይዲ ኣፈፃፅማ Eደጋን ይፍትሽ  

 

7. ኣፈፃፅማ Eደጋን ንብረት ምምሕዳርን Eዚ ኣዋጅ 

ተኸቲሉ ዝተፈፀመ  ምዃኑ ንምርግጋፅ፡- 

  ሀ. ኣብ ከይዲ ምድላው ሰነድ ጨረታ ምፅራይ Eደጋ፣ 

  ለ. ኣብ ጨረታ ሰዓራይ ዝኾነ ተጫራታይ ብዝኣተዎ 

ውEሊ መሰረት ስርሑ ኣብ   ዝፈፀመሉ ግዜ 

ምፅራይ ውEሊ፣ 

  ሐ. በቲ ውEሊ መሰረት Eቲ ንብረት ወይ ስራሕ 

Eንተተፈፂሙ ኣፈፃፅማ ምፅራይ    የካይድ፣ 

 

ላይ የማሻሻያ ሃሳቦች ያቀርባል፣ 

3. Aግባብነት ካላቸው Aካላት ጋር በመተባበር 

የግዥና ንብረት Aስተዳደር ስልጠና Eና የግዥና 

ንብረት Aስተዳደር Aፈፃፀምን ለመምራት 

የሚያስፈልገው ችሎታ ሊኖረው የሚገባ ደረጃ፣ 

ተፈላጊ የሆነ የማስረጃ ዓይነት Eና የሞያው 

Eድገት የሚከተለው ሂደት Eንዲወሰን ያደርጋል፣ 

4. በስራ ላይ Eንዲውሉ የተፈቀዱ መደበኛ የግዥና 

ንብረት Aስተዳደር ሰነዶች Aሰራርሩን የሚመሩ 

ቅፆች Eና ሌሎች ለግዥና ንብረት Aስተዳደር 

Aፈፃፀም Aግባብነት ያላቸው ሰነዶች ያዘጋጃል፣ 

ወቅታዊ Eንዲሆኑ ያደርጋል፣ 

5. በመንግስት ግዥ ውል ውስጥ በተመለከቱ 

ግዴታዎች ላይ ከፍተኛ ቸለልተኝነት  

በማሳየታቸው፣ ብቃታቸው በተመለከተ  የተሳሳተ 

መረጃ በመስጠታቸው ወይም    በAንቀፅ 64 

ንUስ ኣንቀፅ 4 Eና5   የተመለከተውን ዓይነት 

መማለጃ በመስጠታቸው ምክንያት በመንግስት  

ግዥና ንብረት Aወጋገድ Eንዳይሳተፉ በቢሮው  

Eገዳ  የተደረገባቸውን ዝርዝር  Aቅራቢዎች  

ይይዛል ወደ ተጠቃሚዎች ያሰራጫል፣ 

6. ይህ Aዋጅ በትክክል ሥራላይ መዋሉን 

ለማረጋገጥ በተወሰነ ግዜ ልዩነት የግዥ ፈፃሚ 

Aካላት ሰነዶች Eና የግዥውን የAፈፃፀም ሂደት  

  ይፈትሻል፣ 

7. የግዥና ንብረት Aስተዳደር ይህንን Aዋጅ ጠብቆ 

የተከናወነ መሆኑን ለማረጋገጥ፡- 

ሀ. በጨረታ ዝግጅት ሂደት የግዥ ምርመራ፣ 

ለ. በጨረታ Aሸናፊ ሆነው ተጫራች በውሉ 

መሰረት ስራውን በሚያከናውንበት ጊዜ የውል 

ምርመራ፣ 

     ሐ. በውሉ መሰረት ከተጠናቀቀ የክንዋኔ  

        ምርመራ ያከናውናል፣ 
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8. ንኩሎም ስርዓታት Eደጋን ምምሕዳር ንብረትን 

ዝሕግዝ መርበብ ሓበሬታ የጣይሽ፣ የማEብል፣ ይሕሉ፣ 

Eዋናውነቱ ዝተሓለወ ንኽኸውን ይገብር፣ 

 

9. ሞያን ምስ ሞያ ዝተተሓሓዙ ዋኒናትን ኣግባብነት 

ምስ ዘለዎም ኣብ Eደጋን ንብረት ምምሕዳርን

መንግስቲ ክሳተፉ ድሌት ምስ ዘለዎም ትካላዊ ርክብ 

ይፈጥር፣ የማEብል፣   

10. ኣብ Eደጋ ፈፀምቲ ኣካላት  Eደጋን ምምሕዳር 

ንብረትን ኣመልኪቱ ስራሕቲ ምEባይ ዓቕሚ ይሰርሕ፣ 

11. ብዛEባ Eደጋን ምምሕዳር ንብረትን መንግስቲ 

መፅናEቲ የካይድ፣ ስራሕቲ ምEባይ ዓቕሚ ክህሉ 

ይገብር፣ 

12. Eዚ ኣዋጅን ብመሰረት Eዚ ኣዋጅ ዝወፀ ደንብን 

መምርሕን ብትኽክል ኣብ ስራሕ ምውዓሎም 

የረጋግፅ፣ 

13. ካብ Eደጋ ፈፀምቲ ኣካላት ዝቐርበሉ መረዳEታ 

መሰረት ብምግባር ስርዓት Eደጋን  

  ምምሕዳር   ንብረትን   መንግስቲ   ብዝግባE  

  ዝሰርሕ   ዘሎ   ምዃኑ   ንክልል  መንግስቲ  

  ዓመታዊ ፀብፃብ የቕርብ፣  ክልል  መንግስቲ  

  ብዝሓቶ ዝርዝር  መሰረት  ኣብ ሕድሕድ Eደጋ  

  ፈፃሚ ኣካል  ብዛEባ ዝተፈፀመ  ዓይነት  Eደጋ  

  መጠንን ፍሉይ መረዳEታታት ይህብ፣ 

14. ተሽከርከርትን ዓበይቲ ማሽናትን ብጥሙር ይEድግ፣ 

የወግድ ምስ ምውጋድ ዝተሓሓዙ ስራሕትን ይፍፅም፣ 

ወይ ንዘውግዱን ዝEድጉን  ፍቓድ ይህብ፣ 

 

15. Eዋናዊ ፅንዓት Eደጋ የካይድ ይትንትን ናብ 

ተጠቀምቲ የብፅሕ፣ 

16. ዝኾነ Eደጋ ፈፃሚ ኣካል ወይ መቕረባይ ሕጊ Eደጋ 

ምምሕዳር ንብረትን ብዝEዝዞ ብዛEባ ምፍፃሙ፣ 

Eደጋ ብትኽክል ዘይምፍፃሙ ወይ ብዛEባ ምምሽጣሩ 

ፀብፃብ ዝቐረበ ወይ ዝተረጋገፀ Eንድሕር ኮይኑ ምስቲ 

8. ለግዥ Eና ንብረት Aስተዳደር Aሰራር ስርዓቶች 

በሙሉ የሚያገለግል የመረጃ ክምችት ያቋቁማል፣ 

ያጎለብታል ይጠብቃል፣ ወቅታዊነቱ የተጠበቀ 

Eንዲሆን ያደርጋል፣ 

9. የሙያና ከሙያ ጋር የተያያዙ ጎዳዮች 

Aግባብነት ካላቸው በመንግስት ግዥና ንብረት 

Aስተዳደር ለመሳተፍ ፍላጎት ካላቸው Aካላት ጋር 

ተቋማዊ ግንኙነት ይፈጥራል፣ ያዳብራል፣ 

10. በግዥ ፈፃሚ Aካላት የግዥና ንብረት Aስተዳደር 

የAቅም ግንባታ ስራ ይሰራል፣ 

11. ስለ መንግስት ግዥና ንብረት Aስተዳደር ጥናት 

ያካሂዳል፣ የAቅም ግንባታ ስራ Eንዲኖር 

ያደርጋል፣ 

12. ይህ Aዋጅና በAዋጁ መሰረት የወጣ ደንብና 

መመሪያ በትክክል ስራ ላይ መዋላቸውን 

ያረጋግጣል፣ 

13. ከግዥ ፈፃሚ Aካላት የሚቀርቡለትን መረጃ 

መሰረት በማድረግ የመንግስት ግዥና ንብረት  

  Aስተዳደር  ስርዓት  በሚገባ የሚሰራ ስለመሆኑ  

  ለክልሉ መንግስት ዓመታዊ ሪፖርት ያቀርባል፣  

  የክልሉ   መንግስት   በሚጠይቀው   ዝርዝር  

  መሰረት  በEያንዳንዱ   ግዥ   ፈፃሚ   Aካል  

  ስለተከናወነው ግዥ ዓይነት  Eና  መጠን  ልዩ  

  መረጃዎችን ይሰጣል፣ 

14. የተሽከርካሪዎች Eና ትልልቅ መሽነሪዎች 

በጥቅል ይገዛል፣ የማስወገድ Eና ከማስወገድ ጋር 

የተያያዙ ስራዎች ይሰራል ወይም ለሚያስወገዱና 

ለሚገዙ ፍቃድ ይሰጣል፣ 

15. ወቅታዊ የገበያ ጥናት ያካሂዳል ይተነትናል፣ 

ለተጠቃሚ ያሰራጫል፣ 

16. ማናቸውም ግዥ ፈፃሚ Aካላት ወይም Aቅራቢ 

ሕግ ከሚያዘው ውጪ ስለመፈፀሙ፣ ግዥ 

በትክክል ስላለመከናወኑ፣ የግዥውን Aመራር 

በትክክል ስላለመፈፀሙ ወይም ስለመመሳጠሩ 

ገፅ 12 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ቁ. 174 መጋቢት 20/2002      ገፅ 12 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ  ቁ. 174 መጋቢት 20/2002 
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ኣፈፃፅማ Eደጋን ምምሕዳር ንብረትን ዝተተሓሓዙ 

መረዳEታት፣ ሰነዳት፣ መዛግብትን ፀብፃባትን 

ንኽቐርበሉ ይEዝዝ፣ 
 

 

 

17. ኣብ ዝርዝር መቕረብቲ ንምምዝጋብ ዝቐርቡ 

ሕቶታት ይቕበል፣ ይምርምር፣ ይምዝግብ 

ንዝተመዝገቡ መቕረብቲ ወረቐት ምስክር ይህብ፣ 
 

18. መሰኻኽር ይፅውE፣ ምስክራትን Eደጋን ምምሕዳር 

ንብረትን ዝምልከቶም ወገናትን ቃሎም ብመሓላ 

ክህቡ ይገብር፣ መዛግብቲ  ሒሳብ፣ ትልምን ሰነድን 

ንክቐርቡሉ ይገብር፣ 

19. Eደጋ ፈፀምቲ ኣካላት ብመሰረት ሰዓራይ ጨረታ

ንምዃን ዝተውሃበ ውሳነ Eደጋ ዝፈፀሙ ምዃኖም 

ንምርግጋፅ ከይዲ Eቲ Eደጋ ምርመራ የካይድ  

 

20. ከምU ድማ ናይዚ ኣዋጅ፣ ደንብን መምርሕን ዝፃረር 

ተግባር ንዝፍፅሙ ሕፁያት ተወዳደርቲ፣ መቕረብቲ 

ወይ ኣብ ከይዲ ምውጋድ ንብረት መንግስቲ ካብ 

ተሳተፍቲ ብዝቐርብ ቅሬታ መንቀሊ ብምግባር 

ኣድላይ ምፅራይ ድሕሪ ምክያድ መጠንቐቕታ ናይ 

ምፅሓፍ፣ ንዝተወሰነ ወይ ንዘይተወሰነ Eዋን ካብ Eደጋ 

መንግስቲ ወይ ምውጋድ ንብረት ስራሕቲ ከይሳተፉ 

ምEጋድ ስልጣን ይህልዎ፡፡ 
 

 

ክፍሊ ሰለስተ  

መሰረታዊ ድንጋገታት Eደጋን ምምሕዳር 

ንብረትን  

13. ትልሚ Eደጋ 

1. Eደጋ ፈፀምቲ ኣካላት በቢ በጀት ዓመቱ ንዝፍፅምዎም 

Eደጋን ምውጋድ ንብረትን ዘርEን ቢሮ ኣብ ዘውፅOም 

መምርሕታት ዝግለፁ ዝርዝር ጉዳያት ዘማልA 

ዓመታዊ ትልሚ Eደጋን ምምሕዳር ንብረትን  ከዳልዉ 

ሪፓርት የቀረበ ወይም የተረጋገጠ Eንደሆነ 

ከግዥው Aፈፃፀም ጋር የተያያዙ መረጃዎች፣ 

ሰነዶች፣ መዝገቦች Eና ሪፓርቶች Eንዲቀርቡለት 

ያዛል፣ 

17. በAቅራቢዎች ዝርዝር ውስጥ ለመመዝገብ 

የሚቀርቡ ማመልከቻዎችን ይቀበላል፣ 

ይመረምራል፣ ይመዘግባል ለተመዘገቡ 

Aቅራቢዎች የምስክር ወረቀት ይሰጣል፣ 

18. ምስክሮችን ይጠራል፣ ምስክሮችና ግዥው 

የሚመለከታቸው ወገኖች ቃላቸውን በመሃላ 

Eንዲሰጡ ያደረጋል፣ የሂሳብ መዝገብ፣ Eቅድና 

ሰነድ Eንዲቀርብለት ያደርጋል፣ 

19. ግዥ ፈፃሚ Aካላት የጨረታ ኣሸናፊ የመሆን 

ውሳኔ በተሰጠበት Aዃሀን ግዥውን የፈፀሙ 

መሆናቸውን ለማረጋገጥ በግዥውን ሂደት ላይ 

ምርመራ ያካይዳል፣ 

20. የዚህን Aዋጅ፣ ደንብና መመሪያ የሚቃረን 

ተግባራት የሚፈፀሙ Eጩ ተወዳዳሪዎች፣ 

Aቅራቢዎች ወይም በመንግስት ንብረት 

ማስወገድ ሂደት ተሳታፊዎች ላይ በቀረበ Aቤቱታ 

መነሻነት ማስተንቀቅያ የመስጠት፣ ለተወሰነ 

ወይም ላልተወሰነ ግዜ በመንግስት ግዥ ወይም 

ንብረት ማስወገድ ሂደት Eንዳይሳተፉ የማገድ፡፡ 
 

 
 

 

ክፍል ሶስት 

መሰረታዊ የግዥና ንብረት Aስተዳደር 

ድንጋጌዎች 

13. የግዥ Eቅድ  

1. የመንግስት መስርያቤቶች በበጀት ዓመቱ 

የሚፈፅሙትን ግዥ Eና ንብረት ማስወገድ 

የሚያሳይ Eና ቢሮው በሚያወጣው መመርያ 

የሚገለፁትን ዝርዝር ጉዳዮች ያካተተ ዓመታዊ 

ገፅ 13 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ቁ. 174 መጋቢት 20/2002   ገፅ 13 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ  ቁ. 174 መጋቢት 20/2002 

 137
www.chilot.me



ኣለዎም፣  

 

2. በዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ 1 ብዝተገለፀ መሰረት 

ዝተዳለወ ትልሚ Eደጋን ምውጋድ ንብረትን ብላEለዋይ 

ሓላፊ Eደጋ ፈፀሚ ኣካል ፀዲቑ ንዝምልከቶም ከይዲ 

ስራሕትን ንቢሮ ትልምን ፋይናንስን በቢዓመቱ ክሳብ 

ሓምለ 30 ክለኣኽ ኣለዎ፡፡ 
 

 

 

 

 

 

14. ሰነዳት Eደጋ  

1. Eደጋ ፈፀምቲ ኣካላት ምስ Eደጋን ምውጋድን 

ንብረት መንግስቲ ዝተተሓሓዙ መዛግብትን 

ሰነዳትን Eደጋ ወይ መሸጣ ካብ ዝተፈፀመሉ Eለት 

ጀሚሩ ቢሮ ኣብ ዘውፅO መምርሒ ክሳብ ዝተገለፀ 

ግዘ ዝኣክል ብጥንቃቐ ከፅንሕዎም ኣለዎም፡፡ በዚ 

መልክE ዝተሓዙ መረዳEታታት Eዞም ዝስEቡ 

ዝሓወሰ ይኸውን፡- 

ሀ. ዝግዝU    ኣቁሑት፣   ስራሕቲ    ዘፈር  

   ኮንስትራክሽን   ወይ ዝውገዱ ኣቁሑ ወይ   

   ግልጋሎት ሓፂር መግለፂ፣ 

ለ. ምልክታ ጨረታ፣ 

ሐ. መወዳደሪ ሓሳብ ጨረታ መቕረቢ ዋጋ  

   ዝሃቡ መቕረብቲ ሽምን ኣድራሻን ኣብ   

   ጨረታ  ሰዓርቲ ዝኾኑ ሽምን ኣድራሻን፣ 

 

መ. ንጨረታመገምገሚ ዝተዳለው ረቋሕታትን  

ዝተፈፀመሉ ኩነታትን፣ ገምጋም ጨረታን ኣፈፃፅማ 

ውድድርን ካብ ተወዳደርቲ ዝቐረበ መወዳደሪ 

ሓሳብን መግለፂ ዋጋ ዘርI ሓፂር መግለፂ፣ 

 

 

ረ. ጥርዓን ቀሪቡ Eንተኾይኑ ዝተውሃቦ ውሳኔ  

   ዘርI መግለፂ፣ 

 

የግዥ Eና የንብረት Aስተዳደር Eቅድ ማዘጋጀት 

ይኖርባቸዋል፣ 

2. በዚህ Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ 1 መሰረት 

የተዘጋጀው የግዥ Eና ንብረት የማስወገድ  Eቅድ 

በመሥርያቤቱ የበላይ ኃላፊ ፀድቆ 

ለሚመለከታቸው የመስራቤቱ የስራ ሂደቶች Eና 

ለፕላንና ፋይናንስ ቢሮ Eስከ ሐምሌ 30 መላክ 

ይኖርበታል፣ 
 

14. የግዥ ሰነዶች 

1. ግዥ ፈፃሚ Aካላት ከመንግስት ግዥ Eና 

ንብረትን ማስወገድ ጋር የተያየዙ መዝገቦችን Eና 

ሰነዶችን ግዥው ወይም ሽያጩ  ከተፈፀመበት 

ቀን Aንስቶ ቢሮ ባወጣው መመሪያ Eስከተገለጠ 

ጊዜ ያህል በጥንቃቂ ማቆየት Aለባቸው፡፡ በዚህ 

ዓይነት የሚያዙት መረጃዎች የሚከተሉትን 

ይጨምራሉ፡- 

ሀ. የሚገዙት   Eቃዎች፣  የግንባታ  ስራዎች  

   ወይም   የሚወገዱ    Eቃዎች    ወይም  

   Aገልግሎቶች Aጭር መግለጫ፣ 

ለ. የጨረታ ማስታወቅያ፣ 

ሐ. የጨረታ    መወዳደርያ  ሃሳብ፣   የዋጋ  

  ማቅረቢያ   የቀረቡ   Aቅራቢዎች   ስምና  

  Aድራሻና   በጨረታው   Aሸናፊ    የሆኑ  

  ተጨራቾች ስምና Aድራሻ፣ 

መ. ለጨረታ  ግምገማ የተዘጋጀው መሰፈርት  

   Eና   ተፈፀመበትን   ሁኔታ፣   የጨረታ  

   ግምገማና     የውድድሩን     Aፈፃፀም፣  

   ከተወዳዳሪዎች   የቀረበውን  የመወዳደርያ  

  ሃሳብ Eና ዋጋ ማቅረብያ የሚያሳይ Aጭር  

  መግለጫ፣ 

ረ. ኣቤቱታ ቀርቦ ከሆነ የተሰጠው ውሳኔ  

  የሚያሳይ ኣጭር መግለጫ፣ 

 

ገፅ 14 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ቁ. 174 መጋቢት 20/2002   ገፅ 14 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ  ቁ. 174 መጋቢት 20/2002 
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ሰ. ካብ ግልፂ ጨረታ ወፃI ካልE ስርዓት Eደጋ 

ንምጥቃም  ዝተመረፀሉ ምኽንያት ዝሕብር 

መግለፂ፣ 

2. ከይዲ Eደጋ ተጠቓሊሉ ምስ ሰዓራይ ውEሊ 

Eንተተፈራሪሙ ወይ ብዝኾነ ምኽንያት Eቲ ውEሊ 

ድሕሪ ምቁራፁ ዝርዝር ኣፈፃፅማ ግዚIት ዝገልፅ 

መረዳEታ ኣብቲ ጨረታ ሕፁያት ተሳተፍቲ ዝኾኑ 

ተወዳደርቲ Eንትሓቱ  ክርIይዎ ክግበር ኣለዎ፡፡ 

ይኹን Eምበር ስልጣን  ብዘለዎ  ቤት ፍርዲ 

Eንተዘይተኣዚ  ዙን ቤት ፍርዲ ብዝተውሃበ ትEዛዝ 

ብዝተመልከተ  መሰረት  Eንተዘይኮይኑ Eቲ Eደጋ 

ፈፃሚ ኣካል Eዞም ዝስEቡ መረዳEታታት ክህብ 

የብሉን፡- 

ሀ. ናይቲ   መረዳEታ  Eላዊ  ምዃን  ብሕጊ  

  ዘይፍቀድ፣ ንኣፈፃፅማ ሕጊ ዘAንቅፍ፣ ጥቕሚ ህዝቢ 

ዝፃባE፣ ናይ ተወዓዓልቲ ሕጋዊ ናይ ንግዲ ጥቕሚ 

ከምU’ውን ቅኑE ውድድር ዝጎድE Eንተኾይኑ፣ 

ለ. ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ 1 መ ብዝተገለፀ 

መሰረት ብምሕፃር ዝተዳለወ ሰነድን Eንተዘይኮይኑ 

ካብ ተጫረቲ  ዝቐረበ  ናይ መወዳደሪ ሓሳብ ምስ 

ምፅራይን ምግምጋምን ተግባር ዝተተሓሓዙ

መረዳEታታትን  ተጫረቲ ዘቕረብዎም ናይ    

  መወዳደሪ ሓሳባትን ትሕዝቶ ጨረታ  ሰነዳት 

ዝገልፁ መረዳEታታት፡፡ 

 

 

 

 

15. ኣድልዎ ዘይምግባር 

በዚ ኣዋጅ ዓንቀፅ 16 ዝተደንገገ ሕሉው ኮይኑ ዝኾነ ሕፁይ 

ተወዳዳሪ ብዜግነት ወይ ምስ ረቋሓታት መወዳደሪ 

ብዘይተተሓሓዙ ካልOት ምኽንያታት ኣብ መንግስታዊ 

Eደጋን ምውጋድ ንብረትን ተሳታፋይ ኸይከውን ክግበር 

ኣይኽEልን፣ 

 

ሰ. ከግልፅ ጨረታ ውጪ ሌላ የግዥ ስርዓት  

   መከተል የተመረጠበትን ምክንያት   የሚያሳይ 

መግለጫ፣ 

2. የግዥውን ሂደት ተጠናቆ ከAሸናፊው ጋር ውል 

ከተፈረመ ወይም በማናቸውም ምክንያት ውሉ 

ከተቋረጠ በኃላ የግዥውን ዝርዝር Aፈፃፀም 

የሚያሳየው መረጃ በጨረታው Eጩ ተሳታፊ የሆኑ 

ተወዳዳሪዎች ሲጠይቁ Eንዲያዩት  መደረግ  

Aለበት፡፡ ይሁን   Eንጂ  ስልጣን ባለው ፍርድ 

ቤት ካልታዘዘ Eና ከፍርድ ቤቱ በተሰጠው  

ትEዛዝ በተመለከተው መሰረት ካልሆነ በስተቀር 

ግዥ ፈፃሚው   Aካል የሚከተሉትን መረጃዎች 

መስጠት የለበትም፡- 

ሀ. የመረጃው ይፋ መሆን በሕግ የማይፈቀድ፣ 

የሕግ Aፈፃፀምን የሚያሰናክል፣  የህዝብን ጥቅሚ  

የሚቃረን፣  የተዋዋዮችን  ሕጋዊ የንግድ ጥቅም 

Eንዲሆም  ቀና  ውድድርን የሚጎዳ ከሆነ፣ 

ለ. በዚህ   Aንቀፅ   ንUስ   Aንቀፅ   1(መ)  

  በተመለከተው መሰረት በማሳጠር  

የተዘጋጀውን ሰነድ ካልሆነ በስተቀር  

ከተጫራቾች የቀረበውን የመወዳደርያ  ሀሳብ 

ከመመርመር Eና ከመገምገም    ተግባር ጋር 

የተያያዙ መረጃዎችን Eና ተጫራቾቕ 

ያቀረቡዋቸውን የመወዳደርያ ሀሳቦች Eና 

የጨረታ  ሰነዶች ይዘት የሚገልፁ 

መረጃዎች፡፡ 

 

15. Aድልዎ ያለማድረግ 

በዚህ Aዋጅ Aንቀፅ 16 የተደነገገው Eንደተጠበቀ ሆኖ 

ማንኛውም Eጩ ተወዳዳሪ በዜግነት፣ ወይም 

ከመወዳደርያ መስፈርቶች ጋር ባልተያያዙ ሌሎች 

ምክንያቶች በመንግስት ግዥና ንብረት Aወጋገድ 

ተሳታፊ Eንዳይሆን ሊደረግ Aይችልም፣ 

 

  ገፅ 15 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ቁ. 174 መጋቢት 20/2002       ገፅ 15 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ  ቁ. 174 መጋቢት 20/2002 
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16. ፍሉይ ቆላሕታ  

1. ቢሮ ብዘውፅO መምርሒ ብዝውሰን መሰረት ኣብ Eዋን 

ገምጋም ጨረታ ብIትዮጵያዊያን ንዝፈረዩ ኣቁሑትን 

ብኩባንያታት Iትዮጵያ ንዝወሃቡ ስራሕቲ ዘፈር 

ህንፀት፣ ስራሕቲ ግልጋሎት ምኽሪ ቀዳምነት ይወሃቦም፣

 

 

2. በዚ ኣዋጅ ዓንቀፅ 65 ንUስ ዓንቀፅ 4 ብዝወፀ መምርሒ 

መሰረት ንደቀቕትን ኣናEሽተይን ትካላት ፍሉይ 

መበራትI ክግበረሎም ይኽEል Eዩ፣ 

3. ፅርየትን ዋጋን ኣቑሑት፣ ግልጋሎት ወይ ስራሕቲ

ሀንፀት ተመሳሳሊ ኮይኑ ተጫረቲ ኣብ ገምጋም ማEረ 

ነጥቢ  ኣብ  ዝረኽብሉ  Eዋን   ንዓዲ ውሽጢ ምህርቲ፣ 

ግልጋሎት ወይ  ኩባንያታትን ቀዳምነት ይወሃብ፣ 

 

4. ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ 1 ኣፈፃፅማ ዝኾነ ይኹን 

ኣቕሓ ካብ ዋግU 35% ንላEሊ ኣብ Iትዮጵያ ውሽጢ 

ዝተወሰኸ Eንተኾይኑ ኣብ ውሽጢ Iትዮጵያ 

ከምዝፈረየ ይቑፀር፣ 

5. ብኩባንያታት Iትዮጵያ ዝካየዱ ዘፈር ስራሕቲ 

ኮንስትራክሽን ምስ ኩባንያታት ኮንስትራክሽን ወፃI 

ንውድድር Eንትቐርቡ ክሳብ ሸውዓተ ነጥቢ ሓሙሽተ 

ሚIታዊ (7.5%) ቀዳምነት ይወሃቦም፣ 

6. ኣብ Iትዮጵያ ዝፈረዩ ኣቁሑት ምስ ኣብ ወፃI ዝፈረዩ 

ኣቑሑ Eንትወዳደር ክሳብ  ዓሰርተ ሓሙሽተ ሚIታዊ 

(15%) ቀዳምነት ይወሃቦም፡፡ ዝርዝሩ ብዝወፅE 

መምርሒ ይውሰን  

 
17. ሜላ ርክብ  

1. ኣብ መንጎ Eደጋ ፈፀምቲ ኣካላትን ሕፁያት 

ተወዳደርትን ዝግበሩ ኩሎም ርክባት ብፅሑፍ ክግበሩ 

ኣለዎም፡፡ ብፅሑፍ ዘይተገበረ ዝኾነ ርክብ 

ብምክትታል ብፅሑፍ ክግበር ኣለዎ፣ 

 

16. ልዩ Aስተያየት 

1. ቢሮው በሚያወጣው መመሪያ በሚወሰነው መሰረት 

በጨረታ ግምገማ ወቅት በIትዮጵያ በተመረቱ 

Eቃዎች፣ በIትዮጵያ ኩባንያ ለሚከናወኑ የግንባታ 

ዘርፍ ስራዎች Eና በIትዮጵያ ኩባንያዎች 

ለሚከናወኑ የምክር Aገልግሎት ሥራዎች ቅድሚያ 

ይሰጣቸዋል፣ 

2. በዚህ Aዋጅ Aንቀፅ 65 ንUስ Aንቀፅ 4 በሚወጣው 

መመሪያ መሰረት ለጥቃቅንና Aነስተኛ ተቋማት 

ልዩ መበረታቻ ሊደረግላቸው ይችላል፣ 

3. የEቃዎች፣ Aገልግሎቶች ወይም የግንባታ ስራዎች  

ጥራትና  ዋጋ    ተመሳሳይ   ሆኖ  

 ተጫራቾች  በግምገማ  Eኩል  ነጥብ ሲያገኙ  

 ለAገር ውስጥ ምርቶች፣ Aገልግሎቶች  ወይም  

 ኩባንያዎች ቅድምያ ይሰጣል፣ 

4. በዚህ Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ 1 Aፈፃፀም ማናቸውም 

Eቃ ከዋጋው ከ35% በላይ በIትዮጵያ ውስጥ 

የታከለ ከሆነ በIትዮጵያ ውስጥ Eንደተመሰረተ 

ይቆጠራል፣ 

5. በIትዮጵያ ኩባንያዎች የሚከናወኑ የግንባታ ዘርፍ 

ስራዎች ከውጭ Aገር ኮንስትራክሽን ኩባንያ 

ሲወዳደሩ Eስከ ሰባት ነጥብ Aምስት በመቶ 

(7.5%) ቅድሚያ ይሰጣቸዋል፣ 

6. በIትዮጵያ ለተመረቱ Eቃዎች በውጭ ከተመረቱ 

Eቃዎች ጋር ሲወዳደር Eስከ  Aስራ Aምስት በመቶ 

(15%) ቅድሚያ ይሰጣል፡፡ ዝርዝሩ በሚወጣው 

መመሪያ ይወሰናል፡፡  

 
17. የግንኙነት ስልት 

1. በግዥ ፈፃሚ Aካላትና በEጩ ተወዳዳሪዎች 

መካከል የሚደረጉ ግንኙነቶች በፅሑፍ መደረግ 

Aለባቸው፡፡ በፅሑፍ ያልተደረገ ማናቸውም 

ግኑኙነት በመከታተል በፅሑፍ መደረግ Aለበት፣ 

ገፅ 16 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ቁ. 174 መጋቢት 20/2002    ገፅ 16 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ  ቁ. 174 መጋቢት 20/2002 
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2. Eቲ ቢሮ ትኽክለኛነት ልውውጥ ሓበሬታን ብሚስጥር 

ዝተሓለወ ምዃኑን ንምርግጋፅ ዘኽEል ስርዓት 

ዝተዘርገሐ ምዃኑን ብመዳይ ቴክኒክ ተደለይቲ 

ኩነታት ዝተማለኣ ምዃኑ Eንትረጋገፅ ካብ ፅሑፍ 

ብተወሳኺ ወይ ክንዲ ፅሑፍ ብሜላ ኤሌክትሮኒክስ 

ርክብ ምግባር ዘኽEል መምርሒ የውፅE፡፡ 

 

 

18. ቋንቋ 

1. ኣብ ዓዲ ውሽጢ ዝርከቡ ተወዳደርቲ ጥራሕ ኣብ 

ዝሳተፉሉ ብሄራዊ ጨረታ ዝዳለው ሰነድ ጨረታን 

ጨረታ ዝካየደሉ ርክባትን ብቋንቋ ኣምሓርኛ ኮይኑ 

ብክልልን ወረዳን ብርኪ ዝፍፀም ጨረታ ኣብዝኾነሉ 

Eዋን ዝዳለው ሰነድ ጨረታን ዝግበሩ ርክባትን 

ብትግርኛ ቋንቋ ይኸውን፡፡ ይኹን Eምበር ነቲ Eደጋ 

ወይ ምውጋድ ንብረት ዘመቹ ኮይኑ Eንትርከብን 

EንትEመነሉን ንዝተማልA ውድድር ዘይዓግትን ምዃኑ 

Eንትረጋገፅን ተጫረቲ ዓዲ ውሽጢ ዝሳተፍሉ 

ብሄራውን ክልላውን ጨረታ፣ ሰነዳት ጨረታን ከይዲ 

ርክባት ጨረታን ብቋንቋ Eንግሊዝኛ ንክዳለዉ Eደጋ 

ፈፃሚ ኣካል ክፈቕድ ይኽEል’ዩ፣ 

2. ዓለም ለኸ Eደጋን ምውጋድ ንብረትን ንምፍፃም ዝዳሎ 

ዝኾነ ይኹን ሰነድ ብቋንቋ Eንግሊዝኛ ክኸውን ኣለዎ፡፡

 

 
19. ብቕዓት ሕፁያት ተወዳደርቲ  

1. ሕፁያት ተወዳደርቲ ኣብ ዝኾነ Eደጋን ምውጋድ 

ንብረትን መንግስቲ ንምስታፍ ካብዚ ንታሕቲ 

ዝተዘርዘሩ ረቋሒታትን Eደጋ ፈፀምቲ ኣካላት ካብ 

ፍሉይ ባህሪይ Eደጋ ብምብጋስ ዘውፅEዎም ካልOት 

ረቋሓታትን  ከማልU ኣለዎም፡- 

ሀ. ብመሰረት  ዝኣተውዎ  ውEሊ  ንምፍፃም  

  ዘኽEል ብቕዓት  ሞያን ቴክኒክን፣  ዓቕሚ  

  ፋይናንስ፣ መስርሕን ካልOት ናይ መስርሒ  

2. ቢሮው የመረጃ ልውውጡን ትክክለኝነት Eና 

በሚስጥር መጠበቁን ማረጋጋጥ የሚያስችሉ 

ሥራዓቶች መዘርጋታቸውን Eና በቴክኒክ ረገድ 

ተፈላጊ ሁኔታዎች መሟላታቸውን ሲያረጋግጥ 

ከፅሑፍ በተጨማሪ ወይም በፅሑፍ ምትክ 

በኤልክትሮኒክስ ዘዴ ግኑኙነት ማድረግ 

የሚያስችል መመሪያ ያወጣል፣ 

 

18. ቋንቋ 

1. የAገር ውስጥ ተጫራቾች ብቻ በሚሳተፉበት ብሄራዊ 

ጨረታ የሚዘጋጀው የጨረታ ሰነድ  Eና ጨረታው 

የሚካሄደው በAማርኛ ቋንቋ ሆኖ በክልልና ወረዳ 

ደረጃ ለሚፈፀም ግዥ በትግርኛ ቋንቋ ይሆናል፣ 

ሆኖም ለግዥው ወይም ንብረት ለማስወገድ Aመቺ 

መሆኑ ከታመነበት Eና ለተሟላ ውድድርን 

Eንደማይገድብ መሆኑን ሲረጋገጥ የAገር ውስጥ 

ተጫራቾች ለሚሳተፉበት ብሄራዊና ክልላዊ ጨረታ 

Eና የጨረታ ሰነድ Eና የጨረታው ሂደት ግንኙነት 

በEንግሊዝኛ ቋንቋ Eንዲዘጋጅ የመንግስት 

መስራያቤቱ ሊፈቅድ ይችላል፣ 

 

2. ለዓለም Aቀፍ ግዥ Eና ንብረት ለማስወገድ  

ማስፈፀምያ የሚዘጋጁት ማናቸውም ሰነዶች 

በEንግሊዝኛ መሆን ይኖርባቸዋል፡፡ 

 
19. የEጩ ተወዳዳሪዎች ብቃት 

1. በማንኛውም የመንግስት ግዥና ንብረት ማስወገድ 

ለመሳተፍ Eጩ ተወዳዳሪዎች ከዚህ በታች 

የተዘረዘሩት መስፈርቶች Eና ግዥ ፈፃሚ Aካላት 

ከግዥው ልዩ ባህርይ በመነሳት የሚያወጣቸውን  

ሌሎች መስፈርቶች ማሟላት Aለባቸው፡- 

ሀ. በሚገቡበት  ውል   መሰረት   ለመፈፀም  

   የሚያስችል  የሙያና  የቴክኒክ   ብቃት፣  

   የፋይናንስ Aቅም፣  መሳሪያ  Eና  ሌሎች  

   ገፅ 17 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ቁ. 174 መጋቢት 20/2002   ገፅ 17 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ  ቁ. 174 መጋቢት 20/2002 
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  ቦታታት፣  Eደጋ  ኣብ  ዝፍፀመሉ  ተግባር  

  ክEለት ኣመራርሓ  ስራሕ፣  ፅቡቕ  ሽምን  

  ሓይሊ ሰብን ዘለዎም፣ 

ለ. ውEሊ ንምፍፃም  ዘኽEል ናይ ሕጊ ክEለት  

  ዘለዎ፣ 

ሐ. ብEዳ    ዘይተትሓዘ፣ ዘይከሰረ  ወይ  

  ምንቅስቓስ  ስርሑ ዘየቋረፀ፣  ምንቅስቓስ  

  ስራሕ ንግዱ ዘይተኣገደ፣ 

መ. ቢሮ ዘውፅO መምርሒ ከምዘለዎ ኮይኑ   

   ኣብናይ መቕረብቲ ዝርዝር ዝተመዝገበ፣ 

 

ረ. ብመሰረት ኣብ ሕግታት ግብሪ Iትዮጵያ  

   ዝተደንገገ ግብርን ታክስን ዝኸፈለ፣ 

ሰ. ኣብ መንግስታዊ Eደጋን ምውጋድ ንብረትን  

   ንኸይሳተፍ ዘይተኣገደ፣ 

2. Eደጋ ፈፀምቲ ኣካላት ሕፁያት ተወዳደርቲ በዚ ዓንቀፅ 

ንUስ ዓንቀፅ 1 ዝተዘርዘሩ ረቋሒታት ዘማልU 

ምዃኖም ንምርግጋፅ ኣድለይቲ ዝኾኑ መረዳEታ ሰነድ 

ወይ ካልOት ተወሰኽቲ ጠቐምቲ መረዳEታት 

ንኸቕርቡ ክሓቱ ኣለዎም፣ 

3. ብመሰረት Eዚ ዓንቀፅ ሕፁያት ተወዳደርቲ

ንኸማልEዎም ትፅቢት ዝግበረሎም ረቋሒታት ኣብ 

ሰነድ ጨረታ ወይ መወዳደሪ ሓሳብ ተጫረቲ 

ንምሕታት ኣብ ዝዳለዉ ሰነዳት ክመላኸቱ ዘለዎም 

Eንትኸውን፣ ኣብ    ኩሎም  ተጫረቲ  ብማEረ 

ተፈፀምቲ  ክኾኑ 

   ኣለዎም፣ 

4. Eደጋ ፈፃሚ ኣካል ብመሰረት Eዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ 

3 ዝቐረቡ ሰነዳትን መመዘኒ ረቋሕታትን መሰረት 

ብምግባር ብቕዓት ሕፁያት ተወዳደርቲ ክግምግም 

ኣለዎ፣ 

5. Eደጋ ፈፃሚ ኣካል ብቕዓት ዘለዎ ምዃኑ ንምርዳE ናይ 

ሓሶት መረዳEታ ዝሓዙ ሰነዳት ዘቕርቡ  ሕፁያት 

ተወዳደርቲ ወይ ብቕዓቶም  

   የመገልገያ ስፍራዎች፣ግዥው በሚፈፀምበት  

   ተግባር  የስራ  Aመራር ችሎታ፣ መልካም  

   ስም Eና የሰው ኃይል  ያለው፣ 

ለ. ውል  ለመፈፀም የሚያስችል የሕግ ችሎታ  

  ያለው፣ 

ሐ. በEዳ  ያልተያዘ፣  ያልከሰረ  ወይ   የስራ  

  Eንቅስቃሲውን   ያለቋረጠ፣   የንግድ  ስራ  

  Eንቅስቃሲው ያልታገደ፣  

መ. ቢሮው የሚያወጣው መመርያ የተመለከተው 

Eንደተጠበቀ ሆኖ በAቅራቢዎች ዝርዝር 

የተመዘገበ፣  

ረ. በIትዮጵያ  የግብር   ሕጎች   የተደነገገው  

   መሰረት ግብርና የታክስ የከፈለ፣ 

ሰ. በመንግስት   ግዥና   ንብረት   Aወጋገድ  

   Eንዳይሳተፍ ያልታገደ፣ 

2. ግዥ ፈፃሚ Aካላት Eጩ ተወዳዳሪዎች በዚህ Aንቀፅ 

ንUስ Aንቀፅ 1 የተዘረዘሩት መስፈርቶችን 

የሚያሟሉ መሆናቸውን ለማረጋገጥ Aስፈላጊ የሆኑ 

የሰነድ መረጃዎችን ወይም ሌሎች መረጃዎችን 

Eንዲቀርቡ መጠየቅ Aለባቸው፣ 

3. በዚህ Aንቀፅ መሰረት Eጩ ተወዳዳሪዎች 

Eንዲያሟሉ የሚጠበቁት መሰፈርቶች በጨረታ 

ሰነድ ወይም የተጨራቾችን የመወዳደርያ ሀሳብ 

ለመጠየቅ በሚዘጋጁ ሰነዶች ውስጥ መመልከት 

ያለባቸው ሲሆን ለሁሎም ተጫራቾች ላይ  

በEኩልነት ተፈፃሚ መሆን Aለባቸው፣ 

 

4. ግዥ ፈፃሚ Aካል በዚህ Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ 3 

መሰረት የሚቀርቡትን ሰነዳች Eና የመመዘኛ 

መስፈርቶችን መሰረት በማድረግ Eጩ 

ተወዳዳሪዎችን ብቃት መገምገም Aለበት፣ 

5. ግዥ ፈፃሚው Aካል ብቃት ያላቸው መሆኑን 

ለማስረዳት ሀሰተኛ መረጃ የያዙ ሰነዶችን ያቀረቡ  

Eጩ ተወዳዳሪዎች  ወይም  

ገፅ 18 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ቁ. 174 መጋቢት 20/2002  ገፅ 18 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ  ቁ. 174 መጋቢት 20/2002 
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ንምርግጋፅ ዘቕረብዎ መረዳEታ መሰረታዊ ጌጋ ዘለዎ 

ወይ ዘይተማልA ብምዃኑ ኣብ ዝኾነ Eዋን ዝተረጋገፁ 

ሕፁያት ተወዳደርቲ ካብ ጨረታ ወፃI ንክኾኑ 

ይውስን፡፡ 

 

20.  መግለፂ ድልየታት ቴክኒክ 
 

1. Eደጋ ፈፀምቲ ኣካላት ናይ ዝገዝEዎም ኣቑሑት፣

ስራሕቲ ዘፈር ህንፀት ወይ ዝውገዱ ንብረታት ወይ 

ግልጋሎት ባህሪ ዘርI  ዝርዝር ቴክኒክ ወይ መግለፂ 

ከዳልው ኣለዎም፣ ዝርዝሩ ብዝወፅE መምርሒ 

ይውሰን፣ 

2. Eቲ መግለፂ ቴክኒክ Eደጋ ፈፃሚ ኣካል ፅሬት ክገዝO 

ዝደለየ ኣቕሓ፣ ፅርየቱ፣ ረብሕU፣ ጉድኣት ዝበፅሕ 

ምዃኑን፣ መለክIU መፍለይU ኣተዓሻሽግU 

ምልክቱ ወይ ከይድን ሜላን ኣፈራርይU ከምU’ውን 

Eቲ ዝተዳለየ ዘማልO ምዃኑ ዝረጋገፀሉ ስርዓት 

ዝገልፅ ክኸውን  ኣለዎ፣ 

3. ብEደጋ ፈፀምቲ ኣካላት ዝዳለው መዘርዝር ቴክኒክ

ኣግባብነት ክሳብ ዝሃለዎ፡- 

ሀ. ረብሓ Eቲ ዝEደግ ነገር መሰረት ዝገበረ፣ 

ለ. ሃገራዊ ብርኪ ዝወፀሉ Eንተኾይኑ ደረጅU  

   ወይ ዓለም ለኸ ተቐባልነት ዘለዎም ብርኪ  

   ወይ ናይ  ህንፀት ኮድ መሰረት ዝገበረ  

   ክኸውን ኣለዎ፣ 

 

ሐ. ንሰፊሕ   ውድድር   ዝEድምን  ውድድር  

  ክዓግቱ ካብ ዝኽEሉ መግለፅታት ዘየካተተ  ክኸውን

ኣለዎ፣ 

4. ድሌት Eደጋ ፈፃሚ ኣካል ብትኽክል ንምግላፅ 

ኣፀጋሚ Eንተዘይኾይኑ ወይ ድማ ካልE ሜላ ዝተሰኣነ 

Eንተዘይኾይኑ መግለፂ ቴክኒክ ዝተፈለየ ምልክት 

ንግዲ ወይ ሽም፣ ፓተንት፣ ዲዛይን ወይ ዝተወሰነ 

መፍረይ ወይ ግልጋሎት ወሃቢ ዝጠቅስ ክኸውን 

ብቃታቸውን ለማረጋገጥ ያቀረቡት መረጃ መሰረታዊ 

ስህተት ያለበት ወይም ያልተሟላ መሆኑ 

በማናቸውም ግዜ የተረጋገጡ Eጩ ተወዳዳሪዎች 

ከጨረታ ውጭ Eንዲሆኑ መወሰን Aለበት፡፡ 

 

20. የቴክኒክ ፍላጎት መግለጫ 
 

1. ግዥ ፈፃሚ Aከላት የሚገዙዋቸውን Eቃዎች፣ 

የግንባታ ስራዎች ወይም የሚወገዱ ንብረቶች 

ወይም Aገልግሎቶች ባህርይ የሚያሳይ የቴክኒክ 

ዝርዝር ወይም መግለጫ ማዘጋጀት Aለባቸው፣ 

ዝርዝሩ በሚወጣው መመሪያ ይወሰናል፣ 

2. የቴክኒክ መግለጫው ግዥ ፈፃሚው Aካል ሊገዛው 

የሚፈለገውን Eቃ ጥራት ጠቀሜታ፣ ጉዳት 

የሚያደርስ መሆኑን፣ መለኪያውን፣ መጠርያውን፣ 

ኣስተሻሸጉን፣ ምልክቱን ወይም የAመራረቱን ሂደት 

ዘዴ Eና ተፈላጊውን የሚያሟላ መሆኑ 

የሚረጋጥበትን ስርዓት የሚገለፅ መሆን Aለበት፣ 

3. በግዥ ፈፀሚ Aካላት የሚዘጋጀው የቴክኒክ ዝርዝር 

Aግባብነት Eስካለው ድረስ፡- 

ሀ. የሚገዛው  ነገር  ጠቀሜታ  ላይ  መሰረት  

   ያደረገ፣ 

ለ. Aገራዊ  ደረጃ  የወጣለት  ከሆነ ደረጃውን  

  ወይም  ዓለም   Aቀፍ   ተቀባይነት ያላቸው 

ደረጃዎችን ወይም የግንባታ ኮዶች መሰረት 

ያደረገ፣ 

ሐ. ሰፊ  ውድድርን የሚጋብዝ Eና ውድድርን  

   ሊገድቡ የሚችሉ መግለጫዎች  

   ያልተካተቱበት መሆን Aለበት፣ 

4. የግዥ ፈፃሚውን Aካል ፍላጎት በትክክል ለመግለፅ 

Aስቸጋሪ ካልሆነ ወይም ሌላ ዜዴ ካልታጣ በስተቀር 

የቴክኒክ መግለጫ የተለየ የንግድ ምልክት ወይም 

ስም ፓተንት፣ ዲዛይን ወይም የተወሰነን Aምራች 

ወይም Aገልግሎት ሰጪ፣ የሚጠቅስ መሆን 
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የብሉን፡፡ ኣገዳሲ ኮይኑ ኣብ ዝርከበሉ ግዜ “ወይ 

ተመሳሳሊU” ዝብል ሓረግ ኣብ ዝርዝር ኣቕሓን 

ግልጋሎትን ከካትት ኣለዎ፡፡ 

 
21.  ጨረታ መወዳደሪ ሓሳብን መቅረቢ ዋጋን 

ብዛEባ ውድቂ ምግባር 

1. Eደጋ ፈፀምቲ ኣካላት ካብዞም ዝስEቡ ብሓደ ወይ ካብ 

ሓደ ንላEሊ ብዝኾነ ምኽንያታት ጨረታ፣ መወዳደሪ 

ሐሳብን ከምU’ውን መቕረቢ ዋጋ   ስምምEነት Eደጋ 

ቅድሚ ምግባሩ ኣብ ዝኾነ ግዜ ምሉE ብምሉE ወይ 

ብኽፋል ውድቂ ምግባር ይኽEሉ Eዮም፡- 

 

ሀ. ኣብ  ከይዲ Eደጋ ውፅIት ከዛብE ዝኽEል  

   ስሕተት ምፍፃሙ Eንትረጋገፅ፣ 

ለ. ብትልሚ ስራሕ ምቕያር ምኽንያት ወይ   ድሌት 

Eደጋ  ፈፃሚ  ኣካል  ዘማልE  

  ካልE ዝሓሸ መማረፂ ብምፍጣሩ ምኽንያት  

  Eደጋ ምክያዱ  ንEደጋ  ፈፃሚ Aካል ዝበለፀ  

  ቴክኒካል   ወይ   ቁጠባዊ  ረብሓ  ዘይብሉ  

  ምዃኑ Eንትረጋገፅ፣ 

ሐ. ዝቐረቡ  ተጫረቲ ኣብ ጨረታ  ሰነድ  

   ዝተቐመጠ  ዝተሓተ  መለክI  ዘየማልU  

   Eንትኾኑ፣ 

መ. ኣብ  ጨረታ  ዝቐረበ  ዝተሓተ ዋጋ ካብ  

   ፅንዓት Eደጋ ንላEሊ  ኮይኑ  Eንትርከብን  

   Eደጋ ፈፃሚ ኣካል   ንካልኣይ ጊዜ ጨረታ  

   ብምውፃE ዝበለፀ  ፅሬትን  ዋጋን  ዝረክብ  

   ምዃኑ Eንትግመት፣ 

ረ. ኣብ  ጨረታ  ሰዓራይ  ዝኾነ  ተጫራታይ  

  ዘቕረቦ  ዋጋ  Eደጋ ፈፃሚ ኣካል ካብ ዝሓዞ  

  በጀት ንላEሊ  Eንትኾንን Eደጋ ፈፃሚ ኣካል  

  ዝተረኸበ ኣፈላላይ  በጀት ካብ ካልE  

  ፍልፍል በጀት ከማልE EንተዘይክIሉ፣ 

 

የለበትም፡፡ Aስገዳጅ ሁኔታ በሚያገኝበት ግዜ 

“ወይም ተመሳሳዩን” የሚል ሐረግ በEቃና 

Aገልግሎት ዝርዝር ውስጥ መካተት ይኖርበታል፡፡ 

 

21. ጨረታን የመወዳደሪያ ሀሳብን Eና 

የዋጋ ማቅረቢያን ውድቅ ስለ ማድረግ 

1. ግዥ ፈፃሚ Aካላት ከሚከተሉት በAንዱ ወይም 

ከAንድ በላይ በሆነ ምክንያቶች ጨረታ፣ 

የመወዳደርያ ሀሳብን Eና የዋጋ ማቅረብያን 

የግዥ ስምምነት ከመደረጉ በፊት በማናቸውም 

ጊዜ ሙሉ በሙሉ ወይም በከፊል ውድቅ ማድረግ 

ይችላሉ፡- 

ሀ. በግዥ Aካሔዱ ላይ ውጤቱን ሊያዛባ የሚችል 

ስህተት መፈፀሙ  ከተረጋገጠ፣ 

ለ. በስራ Eቅድ መቀየር ምክንያት ወይም 

የመስራቤቱን ፍላጎቱን ለማሟላት ሌላ የተሻለ 

Aማራጭ በመፈጠሩ ምክንያት ግዥውን 

ማካሔድ ለመንግስት መስራያ ቤቱ የተሻለ 

ቴክኒካል ወይም Iኮኖምያዊ ጥቅም የሌለው 

መሆኑ ሲረጋገጥ፣ 

ሐ. የቀረቡት ተጫራቾች በጨረታ ሰነዱ ላይ 

የተቀመጠውን ዝቅተኛ መስፈርት የማያማሉ 

ሲሆኑ፣ 

መ. በጨረታ የቀረበውን ዝቅተኛ ዋጋ ከገበያ ጥናት 

ዋጋ በላይ ሲሆን Eና የመንግስት መስሪያቤቱ 

ድጋሚ ጨረታ በማውጣት  

    የተሻለ ዋጋ የሚገኝ መሆኑን ሲገምት፣ 

 

ረ. በጨረታው Aሸናፊ የሆነው ተጫራች የሰጠው 

ዋጋ የግዥ ፈፃሚ መስርያቤቱ ለግዥው 

ከያዘው በጀት በላይ ሲሆን Eና ባለበጀት 

መስርያቤቱ የተገኘው የበጀት ልዩነት ከሌላ 

ምንጭ ማሟላት የማይችል ሲሆን፣ 
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ሰ. ሕፁያት ተወዳደርቲ ከይዲ Eደጋ ንምዝባE  

  ብምምሽጣሮም ብቑE ውድድር    

  ዘይምግባሩ Eንትረጋገፅ፣  

2. Eደጋ ፈፀመቲ ኣካላት ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ 1

ብዝተመልከተ መሰረት ጨረታ፣ ናይ መወዳደሪ ሓሳብን 

ዋጋ መቕረብን ሙሉE ብሙሉE ውድቂ ዝገበሩሉ 

ምኽንያት ዝገልፅ ምልክታ ንሕፁያት ተወዳደርቲ ኣብ 

Eዋኑ ክበፅሕ ክገብሩ ኣለዎም፡፡ 

 

3. Eደጋ ፈፀምቲ ኣካላት ኣብዚ ዓንቀፅ  ንUስ ዓንቀፅ 1

ብዝተመልከተ መሰረት ጨረታ፣  መወዳደሪ ሓሳብን 

ዋጋ መቕረብን ውድቂ ብምግባሮም ምኽንያት ዝኾነ 

ዓይነት ተሓታትነት ኣይህልዎምን፣ 

 

4. ጨረታ ውድቂ ናይ ምግባር ውሳነ ዝተውሃበ ቅድሚ

መኽፈቲ Eለት ጨረታ Eንተኾይኑ ሰነዳት ጨረታ

ብEሽጉ ከይተኸፈቱ ንሕፁያት ተወዳደርቲ ክምለሱ 

ኣለዎም፣ 

 
22. ብኤለክትሮኒክስ ዝግበር Eደጋ  

ቢሮ Eቲ Eደጋ ወፃI ቀጣቢ፣ ግልፅን ዘመናውን ንኽኸውን 

ክገብር ንኽከኣል ከይዲ Eደጋ ብኤለክትሮኒክስ ሜላ 

ንኽፍፀም ክገብር ይኽEል፡፡ Eዙይ ኣብ ስራሕ ምውዓል 

ንኽከኣል፡- 

1. ቢሮ ክልልና ምስ Eትርከበሉ ብርኪ Eቤት  ተመጣጣኒ 

ዝኾነ ሜላ Eደጋ ብኤለክትሮኒክስ መረዳEታ ልውውጥ 

ተግባራዊ ዝገብር  ኣሰራርሓ ብምፅናE የቅርብ፣ 

 

2. ቢሮ መንግስታዊ ኣብያተ Eዮ፣ መቕረብትን ተቆፃፀርቲ 

ኣካላትን Eዚ ኣሰራርሓ ንምትግባር ዘኽEል ዓቕሚ 

ዝተፈጠረ ምዃኑ የረጋግፅ፣ 

3. Eቲ ቢሮ ዝቐረቦ ብኤለክትሮኒክስ መረዳEታ ልውውጥ 

ሜላ Eደጋ ናይ ምፍፃም ኣሰራርሓ ብምምርማርን 

ኣጠቃላሊ Eደጋ ፈፀምቲ ኣካላትን መቕረብትን ናይ 

 ሰ. Eጩ ተወዳዳሪዎች የግዥ Aካሔዱን ለማዛባት 

በመመሳጠራቸው በቂ ውድድር Aለመደረጉ 

ሲረጋገጥ፣ 

2. ግዥ ፈፃሚ Aካላት በዚህ Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ 1 

በተመለከተው መሰረት ጨረታን፣ የመወዳደርያ 

ሀሳብን Eና የዋጋ ማቅረብያን ሙሉ በሙሉ ወይም 

በከፊል ውድቅ ያደረገበት ምክንያቱን የሚገልፅ 

ማስታወቅያ ለEጩ ተወዳዳሪዎች ወድያውኑ 

Eንደደርስ ማድረግ Aለባቸው፡፡  

3. ግዥ ፈፃሚ Aካላት በዚህ Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ 1 

በተመለከተው መሰረት ጨረታውን፣ የመወዳደርያ 

ሀሳብን Eና የዋጋ ማቅረብያን ውድቅ በማድረጋቸው 

ምክንያት ምንም ዓይነት ተጠያቂነት 

Aይኖርባቸውም፣ 

4. ጨረታውን ውድቅ የማድረግ ውሳኔ የተሰጠው 

ጨረታው ከመከፈቱ በፊት ከሆነ የመጨረቻ ሰነዶቹ 

Eንደታሸጉ ለEጩ ተወዳዳሪዎች መመለስ 

Aለባቸው፣ 

 

22. የኤሌክትሮኒክስ ግዥ 

ቢሮው ግዥ ወጪ ቆጣቢ፣ ግልፅ Eና ዘመናዊ Eንዲሆን 

ለማድረግ Eንዲቻል ሂደቱ በኤሊክትሮኒክስ ዘዴ 

Eንዲፈፀም ሊያደርግ ይችላል፡፡ ይህንን ሥራ ላይ 

ማዋል Eንዲቻል፡- 

1. ቢሮው ክልላችን የምትገኝበትን የEድገት ደረጃ 

ተመጣጣኝ የሆነ ግዥን በኤሌክትሮኒክስ የመረጃ 

ልውውጥ ዘዴ የመፈፀም Aሰራርን በማጥናት 

ያቀርባል፣ 

2. ቢሮው በመንግስት መስርያቤቶች፣ Aቅራቢዎች 

Eና በተቆጣጣሪ Aካሎች Aሰራሩን ለመተግበር 

የሚያስችል Aቅም መፈጠሩን ያረጋግጣል፣ 

3. ቢሮው የቀረበውን በኤለክትሮኒክስ የመረጃ 

ልውውጥ ዘዴ ግዥን የመፈፀም Aሰራር 

በመመርመር Eና Aጠቃላይ የመንግስት 
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ኣሰራርሓን ዓቅሚ Eደጋ ብኤለክትሮኒክስ ሓበሬታ 

ንምልውዋጥ ዝተዳለወ Eዩ Iሉ Eንትኣምን ኣድላይ 

ስርዓት ኣሰራርሓ  ኣብ ዝተወሰኑ ወይ ኣብ ኩሎም 

Eደጋ ፈፀምቲ ኣካላት  ከተግብር ይኽEል፡፡ 

 

 

 

23.  ስነ-ምግባር Eደጋን ምምሕዳር ንብረትን  

         መንግስቲ  
 

1. ዝርዝር ኣፈፃፅምU ቢሮ ብዘውፅO መምርሒ ዝግለፅ 

ኮይኑ ኣብ Eደጋን ምምሕዳር ንብረትን መንግስቲ ኣብ 

ስራሕ ዝተዋፈሩ ሰራሕተኛታት Eዞም ዝስEቡ 

መትከላት ስነ-ምግባር ተኸቲሎም ስራሕቶም የካይዱ፡-

  

ሀ. ዝተፈጠረ  ወይ ክፍጠር ንዝኽEል ምጉናፅ 

ጥቕሚ ይቃለስ ዓርሱ ካብዚ ኩነታት  የርሕቕ፣ 

 

ለ. ንሕፁያት    ተወዳደርትን    መቕረብትን  

   ንክወዳደሩን ንኽፍፅሙን ማEረ Eድል ይህብ፣ 

 

ሐ. ብስራሕ  ኣጋጣሚ  ዝፈለጥዎም ናይ ቤት  

   Eዮ፣ ሕፁያት ተወዳደርቲ  ወይ መቕረብቲ  

  መረዳEታ ምሽጥር ይሕልው፣ 

 

መ. ውህብቶ ወይ Eድል ስራሕ ወይ ናይ  

   ገንዘብ ዋጋ ዘለዎ ነገር  ወይ  ግልጋሎት  

   ክቕበል የብሉን፣ 

ረ. ኣብ ከይዲ  ስራሕ  ዝፈለጥዎም  ክፍጠሩ  

  ዝተሓሰቡ ወይ ዝተፈጠሩ ተግባራት   ግEዝይናን 

ናብ ሕጊ ፈፀምቲ ኣካላት ምግላፅን ሙስናን 

ብልሽው ኣሰራርሓን ንምቅላስ  ኣብ ዝግበር ፃEሪ 

ሓገዝ ይህብ፣ 

 

መስርያቤቶች Eና Aቅራቢዎች Aሰራርና Aቅም 

ግዥን በኤለክትሮኒክስ የመረጃ ልውውጥ 

ለመፈፀም ዝግጁ ነው ብሎ ሲያምን ተገቢውን 

የAሰራር ስርዓት በመዘርጋት ስርዓቱ በተወሰኑ 

ወይም በሁሉም ገዥ ፈፃሚ Aካላት Eንዲሆን 

ሊያደርግ ይችላል፣ 

 

23. የመንግስት ግዥ Eና ንብረት     

Aስተዳደር ስነ-ምግባር 
 

1. ዝርዝር Aፈፃፀማቸው ቢሮው በሚያወጣው 

መመሪያ የሚገለፅ ሆኖ በግዥና ንብረት 

Aስተዳደር ስራ ላይ የተሰማሩ ሠራተኞች 

የሚከተሉትን የስነ-ምግባር መርሆዎች ተከትለው 

ተግባራቸውን ያከናውናሉ፡- 

ሀ. የተፈጠረ ወይም ሊፈጠር የሚችል የጥቅም  

   ግጭትን  የማሳወቅ  Eና  ራስን  ከሒደቱ  

   ማግለል Aለበት፣ 

ለ. ለEጩ   ተወዳዳሪዎች   Eና  Aቅራቢዎች  

   Eኩል የመወዳደር  Eና  የመፈፀም  Eድል  

   መስጠት Aለበት፣ 

ሐ. በስራ  Aጋጣሚ  ያወቃቸውን የመንግስት  

   መሳርያ-ቤቱን Eና  የEጩ  ተወዳዳሪዎችን  

   ወይም   Aቅራቢዎችን  መረጃ  በሚስጠር  

   መጠበቅ Aለበት፣ 

መ. ስጦታ ወይም የስራ Eድል ወይም የገንዘብ  

   ዋጋ   ያለውን  ነገር  ወይም  Aገልግሎት  

   መቀበል የለበትም፣ 

ረ. በስራ  ሂደት ያወቃቸውን ሊፈጠሩ የታሰቡ  

  ወይም የተፈጠሩ የሙስና ተግባራትን ለሕግ  

  Aስፈፃሚ Aካላት  የማሳወቅ  Eና  ሙሱናን  

  Eና ብልሹ Aሰራርን ለመዋጋት የሚደረገውን  

  ጥረት ያግዛል፣ 
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ሰ. ንሃፍትን  ንብረትን ህዝቢ ተቆርቋሪ  

  ምዃን፣ 

2. ኣብዚ ኣዋጅ ክፍሊ ዓሰርተ ኣርባEተ ዝተመልከተ 

ከምዘሎ ኮይኑ፣ ዝኾነ ይኹን ሕፁይ ተወዳዳሪ ወይ 

መቕረባይ ኣፈፃፅማ Eደጋን ኣወጋግዳ ንብረትን

መንግስቲ ከዛብE ካብዝኽEል ዝኾነ ይኹን ተግባር 

ዓርሱ ከግልል ወይ ከርሕቕ ኣለዎ፡፡ ፡- 

ሀ. ሓላፊ ቤት Eዮ መንግስቲ ወይ ሰራሕተኛ ተግባር፣ 

ወይ ውሳነ ንምዝባE ወይ ኣብ ኣፈፃፅማ Eደጋን 

ምውጋድን ንብረትን ምስ’ዙይ ብዝተተሓሓዘ 

Eደጋ ፈፃሚ ኣካል ክኽተሎ ካብ ዝግባE 

ኣሰራርሓ ንምቕያር  ብመደለሊ መልክE 

ብቀጥታ ወይ ብተዘዋዋሪ መንገዲ ዝኾነ ዓይነት 

ውህብቶ ዘይምሃብ ወይ ውህብቶ ንምሃብ ቃል 

ዘይምEታው ወይ Eድል ስራሕ ወይ ካልE ናይ 

ገንዘብ ዋጋ ዘለዎ ነገር ወይ ግልጋሎት ዘይምሃብ፣

ለ. ኣፈፃፅማ  Eደጋ  ወይ ንብረት ምውጋድ ንምዝባE 

ብምሕሳብ ናይ ሓሶት መረዳEታ ምቕራብ ወይ 

ክግለፅ ዝነበሮ መረዳEታ ምሕባE ዝተኸልከለ 

Eዩ፣ 

ሐ. ዘየድሊ ረብሓ ንምርካብ ብምሕሳብ ምስ ካልE 

ሕፁይ ተወዳዳራይ ክማሻጠርን ናይ ሓሶት 

ውድድር ክገብር የብሉን፣ 

መ. ኣብ ከይዲ ስራሕ ዝፈለጥዎም ከጋጥሙ 

ይክEሉ’ዮም ተባሂሎም ዝተሓሰቡ ወይ 

ዝተፈጠሩ ተግባራት ግEዝይና ናብ ሕጊ ፈፀምቲ 

ኣካላት ምቅላEን ግEዝይናን ብልሽው ኣሰራርሓን 

ንምውጋE ኣብ ዝግበር ፃEሪ ናይ ምሕጋዝ 

ሓላፍነት ኣለዎም፡፡ 
 

 

24. ሜላ Eደጋ  

1. Eደጋ መንግስቲ ንምፍፃም Eዞም ዝስEቡ ሜላታት Eደጋ 

ኣብ ስራሕ ይውEሉ፡፡ 

ሀ. ግልፂ ጨረታ፣ 

ሰ. ለህዝብ ሃብትና ንብረት ተቆርቋሪ መሆን፣ 

 

2. በዚህ Aዋጅ ክፍል Aስራ Aራት ላይ 

የተመለከተው Eንደተጠበቀ ሆኖ፣ ማንኘውም 

Eጩ ተወዳዳሪ ወይም Aቅራቢ የመንግስት የግዥ 

Aፈፃፀም Eና ንብረት Aወጋገድን ሊያዛባ ከሚችል 

ከማንኛውም ተግባር ራሱን ማግለል Aለበት፡- 

ሀ. የመንግስት መስርያቤቱን ኃላፊ ወይም ሰራተኛ 

ተግባር ወይም ውሣኔ ለማዛባት ወይም ከግዥው 

Aፈፃፀም Eና ንብረት Aወጋገዱ ጋር በተያያዘ 

መስራያ ቤቱ ሊከተለው የሚገባውን Aሰራር 

ለማስለወጥ በመደለያ መልክ በቀጥታ ወይም 

በተዘዋዋሪ ስጦታ ለመስጠት ቃል Aለመግባት 

ወይም የስራ Eድል ወይም ሌላ ማናቸውንም 

የገንዘብ ዋጋ ያለውን ነገር ወይም Aገልግሎት 

Aለመስጠት፣ 

ለ. የመንግስት ግዥ Aፈፃፀምን ወይም ንብረት 

Aወጋገድ ለማዛባት በማሰብ የሐሰት ማስረጃ 

ማቅረብ ወይም መግለፅ የነበረበትን መረጃ 

መደበቅ የተከለከለ ነው፣ 

ሐ. ተገቢ ያልሆነ ጥቅም ለማግኘት በማሰብ ከሌላ 

Eጩ ተወዳዳሪ መመሳጠር ወይም የሐሰት 

ውድድር ማድረግ የለበትም፣ 

መ. በሥራ ሂደት ያወቃቸውን ሊፈጠሩ የታሰቡ 

ወይም የተፈጠሩ የሙስና ተግባራትን ለሕግ 

Aስፈፃሚ Aካላት የማሳወቅ Eና ሙስናን Eና 

ብልሹ Aሰራርን ለመዋጋት የሚደረገውን ጥረት 

የማገዝ ኃላፊነት Aለባቸው፡፡ 

 

 

24. የግዥ ዘዴ 

1. የመንግስት ግዥ ለመፈፀም የሚከተሉትን የግዥ 

ዘዴዎች ሥራ ላይ ይውላሉ፡- 

ሀ. ግልጽ ጨረታ፣ 
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ለ. ውሱን ጨረታ፣ 

ሐ. ካብ ሓደ መቕረባይ ዝፍፀም Eደጋ፣ 

መ. ብመሕተቲ መወዳደሪ ሓሳብ ዝፍፀም Eደጋ፣ 

ረ. ብክልተ ብርኪ ጨረታ ዝፍፀም Eድጊት፣  

ሰ. ብዋጋ መቕረቢ ዝፍፀም Eደጋ፣ 

ሸ. ኣብ ላEሊ ካብ ዝተቐመጡ ሜላታት Eደጋ ወፃI 

ዝፍፀም Eደጋ ኮይኑ ዝርዝሩ ብመምርሒ 

ይውሰን፡፡   

2. ኣብዚ ኣዋጅ ብዝተፈቐደ ኩነታት Eንተዘይኮይኑ ብEደጋ 

ፈፀምቲ ኣካላት መንግስቲ ዝግበር Eደጋ ብግልፂ 

ጨረታ ክፍፅሙ ኣለዎ፣ 

3. Eደጋ ፈፀምቲ ኣካላት ካብ ግልፂ ጨረታ ወፃI 

ብካልOት ሜላታት Eደጋ ምፍፃም ዝኽEሉ ኣብዚ ኣዋጅ 

ዝተገለፀ ኩነታት EንተተማሊOም ጥራሕ ይኸውን፣ 

 

4. ኣብዚ ኣዋጅ ወይ ሲIቡ ብዝወፅE መምርሒ ካብ 

ዝተዘርግሑ ስርዓት Eደጋ ንምርሓቕ Eደጋ ፈፀምቲ 

ኣካላት መንግስቲ ብጥሙር Eደጋ ክፍፀሙ ዝግብOም 

ኣቁሑት፣ ዘፈር ህንፀት ወይ  ግልጋሎት Eደጋታትን 

ክመቓቐሉ የብሎምን፡፡ 

 

ክፍሊ ኣርባEተ 

ከይዲ ኣፈፃፅማ ግልፂ ጨረታ 

25. ምልክታ ጨረታ 
 

1. ዝርዝር ኣፈፃፅምU ስIቡ ብዝወፅE መምርሒ Eደጋ 

ዝውስን ኮይኑ ምልክታ ጨረታ ከከምኩነታቱ ብሃገር፣ 

ክልል ከምU Eውን ብብርኪ ወረዳታት ክጋዋሕ ኣለዎ፣ 

 

2. ንሕፁያት ተወዳደርቲ ንጨረታ መቕረቢ ዝወሃብ ግዘ 

ብዝወፅE መምርሒ ይውሰን፣ 

3. Eደጋ ፈፃሚ ኣድላይ ኮይኑ ኣብ ዝረኸበሉ Eዋን 

መፀዋEታ ጨረታ ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ 1 ካብ 

ዝተጠቐሰ ብተወሳኺ ብሃገራውን ክልላውን ሬድዮን 

ለ. ውሱን ጨረታ፣ 

ሐ. ከAንድ Aቅራቢ የሚፈፀም ግዥ፣ 

መ. በመወዳደርያ ሀሳብ መጠየቅያ የሚፈፀም ግዥ፣ 

ረ. በሁለት ደረጃ  ጨረታ የሚፈፀም ግዥ፣ 

ሰ. በዋጋ ማቅረብያ የሚፈፀም ግዥ፣ 

ሸ. Eላይ ከተቀመጡ የግዥ ዘዴዎች ውጭ 

የሚፈፀም ግዥ ሆኖ ዝርዝሩ በመመርያ 

ይወሰናል፡፡ 

2. በዚህ Aዋጅ በተፈቀደው ሁኔታ ካልሆነ በስተቀር 

በመንግስት ግዥ ፈፃሚ Aካላት የሚደረግ ግዥ 

በግልፅ ጨረታ መፈፀም Aለባቸው፣ 

3. ግዥ ፈፃሚ Aካላት ከግልፅ ጨረታ ውጪ 

በሌሎች የግዥ ዘዴዎች ግዥ መፈፀም የሚችሉት 

በዚህ Aዋጅ የተገለፁት ሁኔታዎች ከተሟሉ ብቻ 

ይሆናል፣ 

4. በዚህ Aዋጅ ወይም በግዥ መመርያው ከተዘረጉ 

የግዥ ሥርዓቶችን ለመሸሽ የመንግስት ግዥ ፈፃሚ 

Aካላት በAንድነት ሊፈፀሙ የሚገባቸውን የEቃ፣ 

የግንባታ ወይም Aገልግሎት ግዥዎች መከፋፈል 

የለባቸውም፡፡ 

 

ክፍል Aራት 

የግልጽ ጨረታ Aፈፃፀም ሂደት 

25. የጨረታ ማስታወቅያ  
 

1. ዝርዝር Aፈፃፀሙ በግዥ መመሪያው የሚወሰን 

ሆኖ የጨረታ ማስታወቅያ Eንደ ሁኔታው በAገር፣ 

ክልል፣ Eንዲሁም በወረዳዎች ደረጃ መገለፅ 

Aለበት፣ 

2. ለEጩ ተወዳዳሪዎች ለጨረታ ማቅረብያ 

የሚሰጠው ጊዜ በሚወጣው መመሪያ ይወሰናል፣ 

3. ግዢ ፈፃሚ Aካል Aስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘው 

የጨረታ ማስታወቅያው በዚህ Aንቀፅ ንUስ 

Aንቀፅ /1/ ከተጠቀሰው በተጨማሪ በቢሄራዊና 
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ቴሌቪዥንን ከጋውሕ ኣለዎ፡፡ 

 

 
26. መፀዋEታ ጨረታ 

መፀዋEታ ጨረታ ካብዞም ዝስEቡ ብተወሳኺ ቢሮ ብዘውፅO 

ስሩE ሰነድ ጨረታ መሰረት ብምግባር ክዳለዉ ኣለዎም፡- 

 

1. ሽምን ኣድራሻን Eደጋ ፈፃሚ ኣካል፣ 

2. Eቲ ኣቕሓ ክቐርበሉ ወይ Eቲ ስራሕ ክውደኣሉ ዝግባE 

ግዘ ሓዊሱ ናይቲ ኣቕሓ ወይ ስራሕቲ ዘፈር ህንፀትን 

ግልጋሎትን ሓፂር መግለፂ፣ 

3. ነቲ ሰነድ ጨረታ ንምርካብ ክማልU ዘለዎም ቅድመ 

ኩነታትን Eቲ ሰነድ ጨረታ ዝርከበሉ ቦታን፣ 

 

4. መወዳደሪ ሓሳብ ጨረታ ዝቐርበሉ ቦታን ናይ 

መወዳEታ መቕረቢ ግዘን፣ 

5. Eቲ ጨረታ ዝኽፈተሉ ቦታን ግዘን ከምU’ውን Eቲ 

ጨረታ Eንትኽፈት ተጫረቲ ወይ ሕጋዊ ወከልቶም 

ክርከቡ ዝኽEሉ ምዃኖም ዝሕብር መተሓሳሰቢ፡፡ 

 

27. ሰነድ ጨረታ 

ኣብ መንጎ ተጫረቲ ዝግበር ውድድር ብዝተማለA፣ 

ብዘይኣድልዎን ጭቡጥ መሰረት ብዘለዎ ኩነታትን ንክካየድ 

ንምግባር Eቲ ሰነድ ጨረታ Eኹል ሓበሬታ ዝሓዘ ክኸውን 

ኣለዎ፡፡ ብፍላይ ድማ Eቲ ሰነድ Eዞም ዝስEቡ ክሕዝ 

ኣለዎ፡- 

1. ነቲ ሰነድ ጨረታ ንምድላውን ንምቕራብን ኣድለይቲ 

ዝኾኑ መምርሒታት፣ 

2. መወዳEታ መዓልቲ መረከቢ ሰነድ ጨረታ፣ Eቲ ሰነድ 

ጨረታ ዝለኣኸሉ ኣድራሻ፣ ሰነድ ጨረታ ዝኽፈተሉ 

Eለት፣ ሰዓትን ቦታን፣ ከምU’ውን ወኪላት ተጫረቲ ኣብ 

መኽፈቲ ስነ-ስርዓት Eቲ ጨረታ ክርከቡ ዝኽEሉ 

ምዃኖም ዝገልፅ ሓበሬታ፣ 

 

ክልላዊ ሬድዮና ቴለቪዥን ማሰራጨት 

Aለባቸው፡፡ 

 

26. የጨረታ ጥሪ 

የጨረታ ጥሪ ከሚከተሉት በተጨማሪ ቢሮው 

በሚያወጣው መደበኛ  የጨረታ ሰነድ መሰረት 

ማዘጋጀት Aለበት፡- 

1. የግዥ ፈፃሚው Aካል ስምና Aድራሻ፣ 

2. የEቃው መቅረብ ወይም ስራውን፣ የሚጠናቀቅበትን 

ግዜ ጨምሮ የEቃውን፣ የግንባታ ስራውን Eና 

Aገልግሎቱን Aጭር መግለጫ፣ 

3. የጨረታውን ሰነድ ለማግኘት መሟላት ያለባቸውን 

ቅድመ ሁኔታዎች Eናየጨረታ ሰነዱ የሚገኝበትን 

ቦታ፣ 

4. የጨረታ መወዳደርያ ሀሳብ የሚቀርብበትን ቦታ Eና  

የማቅረብያው የመጨረሻ ግዜ፣ 

5. የጨረታውን የሚከፈትበትን ቦታ Eና ግዜ Eንዲሁም 

የተጫራቾች ወይም ተወካዮች ጨረታው ሲከፈት 

መገኘት የሚችሉ መሆኑን የሚገልፅ ማሳሰብያ፡፡ 

 

27. የጨረታ ሰነድ

በተጫራቾች መካከል የሚደረገው ውድድር በተሟላ፣ 

ገለልተኛና ተጨባጭ መሰረት ባለው ሁኔታ Eንዲካሄድ 

ለማድረግ የጨረታው ሰነድ በቂ መረጃ በያዘ መልኩ 

የተዘጋጀ መሆን Aለበት፡፡ በተለይም ሰነዱ 

የሚከተሉትን ሊያካትት ይገባል፡- 

1. የጨረታ ሰነዱን ለማዘጋጀትና ለማቅረብ Aስፈላጊ 

የሆኑ መመርያዎችን፣ 

2. የጨረታ ሰነዱን ማስረከብያ የመጨረሻ ቀን፣ ሰዓት፣ 

የጨረታ ሰነዱ የሚላክበት Aድራሻ Eና የጨረታ 

ሰነዱ የሚከፈትበት ቀን ቦታ Eንዲሁም 

የተጫራቾች ወኪሎች በጨረታው መክፈቻ ስነ-

ስርዓት ላይ ሊገኙ የሚችሉ መሆኑን የሚገልፅ 

መረጃ፣ 
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3. መወዳደሪ ሓሳብ ጨረታ መቕረቢ ቅጥEታት፣ 

ከምU’ውን ኣግባብነት ክሳብ ዝሃለዎም መረከቢ 

ቅጥEታት ጨረታ፣ 

4. ምስ ዋና Eቲ ሰነድ ተወዳደርቲ ከቕርብዎም ዝግብOም 

ተወሰኽቲ ቅዳሓት፣ 

5. ሓፈሻውን ፍሉይን ኩነታትን Eቲ ውEሊ፣ 

6. ከም ኣግባብነቱ Eቲ ኣቕሓ ወይ ግልጋሎት ንምቕራብ

ስራሕቲ ኮንስትራክሽን ንምጭራት ወይ ንምውዳE 

ይወስዶ’ዩ ተባሂሉ ዝግመት ገደብ ግዘ ሓዊሱ ተደላይ 

ዝርዝር ኣቕሓን ግልጋሎትን፣ 

7. ተጫራታይ ኣብቲ ጨረታ ንምስታፍ ብቕዓት ዘለዎ 

ምዃኑ ንምርግጋፅ ዘቕርቦም ዓይነታት መረዳEታ 

ከምU’ውን ፋይናንሳዊ ዓቕሙን ኣብ መቕረብቲ 

ዝርዝር ውሽጢ ዝተመዝገበ ምዃኑ ንምርግጋፅ ክቐርብ 

ዘለዎ መረዳEታ፣ 

8. Eቲ ዝወፀ ጨረታ ፀኒU ዝፀንሓሉ ጊዜ፣ 

9. ነቲ ጨረታ ንምግምጋምን በቲ ጨረታ ሰዓራይ ዝኾነ 

ንምግላፅ ዘገልግሉ ረቋሓታትን ንሕድሕድ ረቋሓታት 

ዝተውሃቦም ነጥብታትን፣ 

10. Eደጋ ፈፃሚ ኣካል ሰዓራይ Eቲ ጨረታ Eላዊ ቅድሚ 

ምግባሩ ኣብ ዝኾነ ግዘ Eቲ ጨረታ ናይ ምስራዝ መሰል 

ዘለዎ ምዃኑ፣ 

11. ቢሮ ብዘውፅO መምርሒ ብፍሉይ ኩነታት ንዝተፈቐዱ 

Eደጋታት ኣብ ግዘ ኣፈፃፅማ ውEሊ መስተኻኸሊ ዋጋ 

ክግበር ዝኽEል ብዛEባ ምዃኑን መስተኻኸሊ ዋጋ 

ዝግበረሉ ኩነታትን ኣፈፃፅምUን፡፡ 

 

 
28. መሸጣ ሰነድ ጨረታ 

1. መሸጢ ዋጋ ሰነድ ጨረታ፣ ንምድላው Eቲ ሰነድ 

ጨረታን Eቲ ሰነድ ናብ ሕፁያት ተወዳደርቲ 

ንምቕራብ ካብ ዝወፀ ወፃI ዘይበልፅ ክኸውን ኣለዎ፣ 

2. ሰነድ ጨረታ ምልክታ ካብ ዝወፀሉ ግዘ ጀሚሩ ጨረታ 

ክሳብ ዝEፀው ኣብ ዘለዉ ናይ ስራሕ መዓልትታት ኣብ 

3. የጨረታ መወዳደርያ ሀሳብ ማቅረብያ ቅፆች 

Eንዲሁም Aግባብነት Eስካለው ድረስ የጨረታ 

ማስረከብያ ቅፆች፣ 

4. ከዋናው የጨረታ ሰነድ ጋር መቅረብ ያለባቸውን 

ተጨማሪ ቅጅዎች (ኮፒዎች)፣ 

5. የውሉን Aጠቃላይ Eና ልዩ ሁኔታዎች፣ 

6. Eንደኣግባብነቱ Eቃውን Eና Aገልግሎቱን ለማቅረብ 

ወይም የግንባታ ዘርፍ ስራውን ለማጠናቀቅ 

ይወሰዳል ተብሎ የሚገመተውን የግዜ ገደብ ጨምሮ 

ተፈላጊውን የEቃና Aገልግሎት ዝርዝር፣ 

7. ተጨራቹ በጨረታው ለመሳተፍ ብቃት ያለው 

መሆኑን ለማረጋገጥ የሚያቀርባቸው የመረጃዎች 

ዓይነት Eንዲሁም የፋይናንስ Aቅሙን Eና 

በAቅራቢዎች ዝርዝር ውስጥ የተመዘገበ መሆኑን 

ለማረጋገጥ ማቅረብ ያለበት መረጃ፣ 

8. ጨረታው ፀንቶ የሚቆይበትን ጊዜ፣ 

9. ጨረታው ለመገምገም Eና በጨረታው Aሸናፊ 

የሆነውን ለማሳወቅ የሚያገለግሉ መስፈርቶችን Eና 

ለEያንዳንዱ መስፈርት የተሰጠውን ነጥብ፣ 

10 ግዥውን የሚፈፅመው Aካል የጨረታው Aሸናፊ 

ይፋ ከመደረጉ በፊት በማናቸውም ግዜ ጨረታውን 

የመሰረዝ መብት ያለው መሆኑን፣ 

11. ቢሮው በሚያወጣው መመርያ በልዩ ሁኔታ 

ለተፈቀዱ ግዥዎች በውል Aፈፃፀም ወቅት የዋጋ 

ማስተኻከያ ሊደረግ የሚችል ስለመሆኑ Eና የዋጋ 

ማስተካከያው የሚደረግበትን ሁኔታ Eና 

Aፈፃፀሙን፡፡ 

 
28. የጨረታ ሰነድ ሽያጭ 

1. የጨረታ ሰነድ የመሸጫ ዋጋ ለጨረታው ሰነድ 

ዝግጅት Eና ሰነዱን ለEጩ ተወዳዳሪዎች ለማቅረብ 

ከወጣው ወጪ ያልበለጠ መሆን Aለበት፣ 

2. የጨረታ ሰነዱ ጨረታው ከወጣበት ጊዜ ድረስ ባሉት 

የስራ ቀናት Eና በጨረታ ማስታወቅያው በተገለፀው 

ገፅ 26 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ቁ. 174 መጋቢት 20/2002  ገፅ 26 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ  ቁ. 174 መጋቢት 20/2002 
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ምልክታ ጨረታ ብዝተገለፀ  ኣፈፃፅማ  ንሕፁያት 

ተወዳደርቲ ክበፅሕ ክግበር ኣለዎ፣ 

3. Eደጋ ፈፃሚ ኣካል ኣድላይ ኮይኑ ኣብ ዝረኸቦ Eዋን 

ሰነድ ጨረታ ብነፃ ክዝርግሕ ይኽEል፣ 

 
29. ኣብ ጨረታ ሰነድ ብዛEባ ዝግበር ምምሕያሽ 

1. Eደጋ ፈፀምቲ ኣካላት ብናይ ባEሎም ተበግሶ ወይ ሰነድ 

ጨረታ ካብ ዝገዝU ሕፁያት ተወዳደርቲ ብዝቐርቡ 

ሕቶታት መበገሲ ብምግባር ትሕዝቶ Eቲ ሰነድ ጨረታ

ቅድሚ መቕረቢ ግዘ  ምሕላፉ ከማሕይሹ ይኽEሉ፣ 

 

2. Eቲ ዝተገበረ ምምሕያሽ ብፅሑፍ ተዳልዩ ነቶም ሰነድ 

ጨረታ ዝገዝU ሕፁያት ተወዳደርቲ ኩሎም ኣብ 

ተመሳሳሊ Eዋን ክለኣኽ ኣለዎ፣ 

3. Eደጋ ፈፃሚ ኣካል ምምሕያሽ ትሕዝቶ Eቲ ሰነድ 

ጨረታ ኣድላይ ኾይኑ Eንተረኺብዎን ኣብቲ 

ምምሕያሽ ዝተመልከተ መስተኻኸልታት ንምግባር 

Eኹል ግዘ ዘየለ ምዃኑ EንተተረዲU ሕፁያት 

ተወዳደርቲ ነቲ ምምሕያሽ መሰረት ገይሮም Eቲ ሰነድ 

ጨረታ ንምድላው Eኹል ግዘ ክህልዎም ንምግባር ባህሪ 

Eቲ Eደጋ መሰረት ብምግባር መቕረቢ ግዘ Eቲ ጨረታ 

ንዝተወሰኑ መዓልትታት ከናውሕ ይኽEል፡፡ 

 

30. መኽበሪ ጨረታ  

1. Eደጋ ፈፀምቲ ኣካላት ኣብ ዘዳለውዎ ሰነድ ጨረታ 

ተጫረቲ ምስ ሰነዳት ጨረታ መኽበሪ ጨረታ 

ብመልክE ውሕስና ከትሕዙ ግዴታ ከምዘለዎም 

ክገልፁ  ኣለዎም፡፡ መጠን መኽበሪ   ጨረታ  ኣብቲ 

ጨረታ  ሓላፍነት  ብዘለዎ    ኩነታት  ዘይሳተፉ 

ንምትራፍ ዝኽEል ኮይኑ      

   መጠን  መኽበሪ  ጨረታ   ቢሮ   ብዘውፅO  

   መምርሒ ይውሰን፣ 

2. መኽበሪ ጨረታ ፀኒU ኣብ ዝፀንሓሉ ግዘ ተጫራቲ 

ባEሉ ካብ ውድድር Eንድሕር ኣግሊሉ ወይ ሰዓራይ 

Aኳኃን ለEጩ    

  ተወዳዳሪዎች Eንዲደርስ መደረግ Aለበት፣ 

3. ግዥ ፈፃሚ Aካል Aስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘው የጨረታ 

ሰነዱ በነፃ ሊያሰራጭ ይችላል፡፡ 

 

29.  በጨረታ ሰነድ ላይ ስለሚደረግ ማሻሻያ 

1. ግዥፈፃሚ Aካላት በራሳቸው ወይም የጨረታ ሰነድ 

ከገዙ Eጩ ተወዳዳሪዎች በሚቀርቡ ጥያቄዎች 

መነሻ የመጫረቻ ሰነድ ማቅረብያ ግዜ ገደብ 

ከማለፉ በፊት የጨረታ ሰነዶችን ይዘት ማሻሻል 

ይችላሉ፣ 

2. የተደረገው ማሻሻያ በፅሑፍ ተዘጋጅቶ የጨረታ 

ሰነዶችን ለገዙ Eጩ ተወዳዳሪዎች ሁሉ በተመሳሳይ 

ግዜ መላክ Aለበት፣ 

3. ግዥ ፈፃሚ Aካል የጨታ ሰነዱን ይዘት ማሻሻል 

Aስፈላጊ ሆኖ ያገኘው Eና በማሻሻያው የተመለከቱ 

ማስተካከያዎችን ለማድረግ በቂ ግዜ የሌለ መሆኑን 

የተረዳ Eንደሆነ Eጩ ተወዳዳሪዎች ማሻሻያውን 

መሰረት Aድርገው የጨረታ ሰነዱን ለማዘጋጀት በቂ 

ግዜ Eንዲኖራቸው ለማድረግ የግዥውን ባህርይ 

መሰረት በማድረግ የጨረታውን ማቅረብያ ግዜ 

ለተወሰኑ ቀናት ሊያራዝም ይችላል፡፡ 

 
30.  የጨረታ ማስከበርያ  

1. ግዥ ፈፃሚ Aካላት በሚያዘጋጁት የጨረታ ሰነድ 

ተጫራቾች ከመጫረቻ ሰነዶቻቸው ጋር  የጨረታ  

ማስከበርያ በዋስትና መልክ የማስያዝ ግዴታ 

Eንዳለባቸው መግለፅ   Aለባቸው፡፡  የጨረታ  

 ማስከበርያው  መጠን   በጨረታው   ኃላፊነት  

  በተሞላው ሁኔታ የማይሳተፉትን ለማስቀረት  

  የሚያስችል ሆኖ የጨረታ ማስከበሪያ መጠን  

  ቢሮው በሚያወጣው መመሪያ ይወሰናል፣ 

2. የጨረታ ማስከበርያው ዋጋ ፀንቶ በሚቆይበት ግዜ 

ውስጥ ተጫራቹ ራሱን ከውድድሩ ካገለለ ወይም 

   ገፅ 27 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ቁ. 174 መጋቢት 20/2002  ገፅ 27 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ  ቁ. 174 መጋቢት 20/2002 
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ብዝምልከት ሰዓራይነቱ ምስ ተገለፀ ውEሊ ንምፍራም 

ፍቓደኛ ኾይኑ Eንድሕር ዘይተረኸበ ወይ ንከቕርብ 

ንዝተሓተቶ መኽበሪ ውEሊ Eንተደኣ ዘይኣቕሪቡ Eቲ 

መኽበሪ ጨረታ ቢሮ ብዘውፅO መምርሒ መሰረት 

ንክውረስ ይግበር፣ 

 

3. ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ 1ዝተገለፀ Eንተሃለወ’ውን 

መኽበሪ ጨረታ ምሓዝ ዘድልዮም ዓይነታት Eደጋን 

መጠን መኽበሪ ጨረታን ቢሮ ብዘውፅO መምርሒ 

ዝውሰን ይኸውን፡፡ 
 

31. ሰነድ ጨረታ ብዛEባ ምቕራብን ምቕባልን 
 

 

 

1. ሰነድ ጨረታ ብፅሑፍ ተዳልዩን ተፈሪሙሉን ኣብ 

ውሽጢ ዝተዓሸገ ኤንቨሎፕ ቅድሚ ኣብቲ ምልክታ 

ጨረታ ዝተመልከተ ገደብ ግዘ ኣብቲ ዝተገለፀ ቦታ 

ኣታዊ ክግበር ኣለዎ፣ 

2. Eቲ ሰነድ ጨረታ ዓብይ ብምዃኑ ኣብ ውሽጢ ሳንዱቕ 

ጨረታ ክቕመጥ ዘይኽEል Eንድሕር ኮይኑ Eደጋ 

ፈፃሚ ኣካል Eቲ ሰነድ ጨረታ ኣታዊ ዝተገበረሉ 

Eለትን ሰዓትን ዘርI መረጋገፂ ቅጥI ቅብሊት 

ንተጫረቲ ክግለፀሎም ወይ ክወሃቦም ኣለዎ፣ 

3. ካብዚ ንላEሊ ኣብ ንUስ ዓንቀፅ 2 ዝተገለፀ ዓይነት ሰነድ 

ጨረታ ድሕሪ ንጨረታ መቕረቢ ዝተወሰነ ግዘ ዝቐረበ 

ሰነድ ከይተኸፈተ ክምለስ ኣለዎ፡፡ 

 

 

32. ብዛEባ ጨረታ ምኽፋት 

1. Eደጋ ፈፃሚ ኣካል ኣብቲ ሰነድ ጨረታ ዝተመልከተ ነቲ 

ሰነድ ጨረታ መቕረቢ ዝተወሰነ ወሰን ግዘ ምስኣኸለ 

ሽU ንሽU ቅድሚ ሰነድ ጨረታ ናይ መቕረቢ ገደብ 

ግዘ ዝተረከቦም ሰነዳት ጨረታ ክኸፍት ኣለዎ፣ 

 

 

Aሸናፊውን ተጫራች በሚመለከት Aሸናፊነቱ 

ከተገለፀበት በኃላ ውሉን ለመፈፀም ፈቃደኛ ሆኖ 

ካልተገኘ ወይም Eንዲያቀርብ የተጠየቀውን የውል 

ማስከበርያ ካላቀረበ የጨረታ ማስከበርያው ቢሮ 

በሚያወጣው መመርያ መሰረት Eንዲወረስ 

ይደረጋል፣ 

3. በዚህ Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ 1 የተገለፀው ቢኖርም 

የጨረታ ማስከበርያ ማስያዝ የሚያስፈልግባቸው 

የግዥ Aይነቶች  Eና የጨረታው ማስከበርያ መጠን 

ቢሮ በሚያወጣው መመሪያ ይወሰናል፡፡ 
 

31. የመጫረቻ ሰነድ ስለማቅረብና 

ስለመቀበል  

1. የመጫረቻ ሰነድ በፅሑፍ ተዘጋጅቶና ተፈርሞበት 

በታሸገ ኤንቨሎፕ ውስጥ ሆኖ በጨረታ 

ማስታወቂያው ከተመለከተው የግዜ ገደብ በፊት 

በተገለፀው ቦታ ገቢ መደረግ Aለበት፣ 

2. የመጫረቻ ሰነዱ ትልቅ በመሆኑ በጨረታ ሳጥን 

ውስጥ ሊቀመጥ የማይችል ከሆነ የመጫረቻ ሰነዱን 

የመንግስት ግዥ ፈፃሚ Aካል ተረክቦ ገቢ 

የተደረገበትን ቀንና ሰዓት የሚያሳይ ማረጋገጫ ቅፅ 

ለEጩ ተወዳዳሪው መሰጠት Aለበት፣ 

3. በዚህ Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ 2 የተደነገገው 

Eንደተጠበቀ ሆኖ የመጫረቻ ሰነዱን ለማቅረብያ 

ከተወሰነው ግዜ በኃላ የቀረበ ሰነድ ሳይከፈት 

መመለስ Aለበት፡፡ 

 

32. ጨረታን ስለመክፈት  

1. ግዥ ፈፃሚ Aካል በጨረታ ሰነዱ የተመለከተው 

ለጨረታ ሰነድ ማቅረብያ የተወሰነው የግዜ ገደብ 

Eንደተጠናቀቀ ወድያውኑ የጨረታ ሰነድ ማቅረብያ 

የግዜ ገደብ በፊት የተረከባቸውን የጨረታ ሰነዶች 

መክፈት Aለበት፣ 

 

ገፅ 28 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ቁ. 174 መጋቢት 20/2002  ገፅ 28 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ  ቁ. 174 መጋቢት 20/2002 
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2. ተጫረቲ ወይ ሕጋዊ ወኪላት ኣብ ሰነ-ስርዓት መኽፈቲ

ሰነድ ጨረታ ንኽርከቡ ክEደሙ ኣለዎም፡፡  

 

3. ሽም ተጫረትን ኣብ ሕድሕድ ሰነድ ጨረታ ዝቐረቡ 

ድምር ዋጋ መጫረቲ ብዝስማE ድምፂ ክንበብን 

ክምዝገብን ከምU’ውን ተጫረቲ ኣብ ዝሓተትሉ Eዋን 

Eቲ ዝተመዝገበ ዝርዝር ክረኽቡ ክግበር ኣለዎ፣ 

 

 

33. ብዛEባ ሰነዳት ጨረታ ምምርማርን  

    ምግምጋምን  

1. Eቲ ጨረታ ንምምርማርን ገምጋም ንምክያድን ዝሕግዝ 

ኮይኑ Eንትርከብ፣ Eደጋ ፈፃሚ ኣካል ተጫረቲ ካብ 

ዘቕርብዎ ሰነድ ጨረታ መብርሂ ንኽህቡ ክሓትት 

ይኽEል’ዩ፡፡ ኮይኑ ግና ለውጢ  ዋጋ ሓዊሱ ኣብቲ ሰነድ 

ጨረታ መሰረታዊ ለውጢ ዘስEብ ሓሳብ ምቕራብ ወይ 

ድማ ምፍቃድ ኣይከኣልን፣ 

 

2. በዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ 1 ዝተመልከተ Eንተሃለወ’ውን 

Eደጋ ፈፃሚ ኣካል ኣብ Eዋን ምርመራ Eቲ ጨረታ 

ዝተረኸቡ ጌጋታት  ሒሳብ ንምEራም ይከኣል’ዩ፡፡ Eቲ 

Eደጋ ፈፃሚ ኣካል Eዞም መስተኻኸሊታት ነቲ ሰነድ 

ጨረታ ዘቕረበ ተጫራቲ ብቕልጡፍ ክገልፅ ኣለዎ፣ 

3. በዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ 4 ዝተመልከተ ሕልው ኮይኑ፣ 

Eደጋ ፈፃሚ ኣካል  ጨረታ ዝተማልA Eዩ Iሉ ክቕፅል 

ዝኽEል ኣብ ሰነድ ጨረታ ዝተሓበሩ ተደለይቲ ኩነታት 

ሙሉE ብምሉE ዘማልE ኮይኑ Eንትረኽቦ’ዩ፣ 

 

4. ኣብቲ ሰነድ ጨረታ ካብ ዝተዘርዘሩ ባህርያት፣ ቃላት 

ውEሊ፣ ኩነታትን ካልኣት ተደለይቲ ነጥብታት 

ብዝተወሰነ ብርኪ ኣፈላላይ Eንተሃለወ’ውን መሰረታዊ 

ዝኾነ ኣፈላላይ ወይ ድማ ለውጢ Eስካብ ዘይሃለዎ ወይ

ቁምነገር ነቲ ጨረታ ከይተለወጠ ክEርም ዝኽEል 

ደቂቕ ስሕተት ወይ ድማ ግድፈት Eንተሃለወ’ውን Eደጋ 

2. ተጫራቾች ወይም ሕጋዊ ወኪሎቻቸው በጨረታ 

ሰነድ መክፈቻ ስነ-ስርዓት ላይ Eንዲገኙ መጋበዝ 

Aለባቸው፣ 

3. የተጫራቹ ስም Eና በEያንዳንዱ የጨረታ ሰነድ 

የቀረበው የመጫረቻ ዋጋ ድምር ከፍባለ ድምፅ 

መነበብ Eና መመዝገብ Eንዲሁም ተጫራቾች 

በጠየቁ ግዜ የተመዘገበውን ዝርዝር Eንዲያገኙ 

መደረግ Aለበት፡፡ 

 

33. የጨረታ ሰነዶችን ስለመመርመር Eና  

    ስለመገምገም  

1. ጨረታውን ስለመመርመርና ግምገማውን 

ለማከናውን የሚረዳ ሆኖ ሲገኝ፣ ግዥ ፈፃሚው Aካል 

ተጫራቾች ባቀረቡት የጨረታ ሰነድ ላይ ማብራርያ 

Eንዲሰጡ ሊጠይቅ ይችላል፡፡ ሆኖም የዋጋ ለውጥን 

ጨምሮ የጨረታው ሰነድ ላይ መሰረታዊ ለውጥ 

የሚያስከትል ሀሳብ ማቅረብ ወይም መፍቀድ 

Aይቻልም፣  

2. በዚህ Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ 1 የተመለከተው ቢኖርም 

ግዥ ፈፃሚው Aካል በጨረታ ምርመራው ወቅት 

የተገኙ የሂሳብ ስህተቶችን ለማረም ይችላል፡፡ ግዥ 

ፈፃሚው Aካል Eነዚህን ማስተካከያዎች የመጫረቻ 

ሰነዱ ላቀረበው ተጫራች በAፋጣኝ መግለፅ Aለበት፣ 

3. በዚህ Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ 4 የተመለከተው 

Eንደተጠበቀ ሆኖ፣ ግዥ ፈፃሚው Aካል ጨረታው 

የተሟላነውብሎ ሊቀጥል የሚችለው በጨረታው 

ሰነድ የተመለከቱትን ተፈላጊ ሁኔታዎች ሙሉ 

በሙሉ የሚያሟላ ሆኖ ሲያገኘው ነው፣ 

4. በጨረታ ሰነድ ከተዘረዘሩት ባህርያት፣ የውል 

ቃሎች፣ ሁኔታዎች Eና ሌሎችም ተፈላጊ ነጥቦች 

ጋር በተወሰነ ደረጃ ልዩነት ቢሮርም መሰረታዊ የሆነ 

ለውጥ Eና ልዩነት Eስከሌለው ድረስ ወይም 

የጨረታው ቁም ነገር ሳይለወጥ ሊታረም የሚችል 

ጥቃቅን ስህተት ወይም ግድፈት ቢኖርም ግዥ 
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ፈፃሚ ኣካል Eቲ ጨረታ ከምዝተማለA ገይሩ ክቕበል 

ይኽEል’ዩ፡፡ ዝኾነ ኣፈላላይ Eስካብ ዝተኽኣለ ብኣሃዝ 

ተገሊፁ ኣብ Eዋን ግምገማን ውድድርን ነቲ ጨረታ 

ኣብ ግምት ውሽጢ ክኣትው ኣለዎ፣ 

5. ዝኾነ Eደጋ ፈፃሚ ኣካል ካብዚ ንታሕቲ ዝተገለፁ 

ዘይተማልU ጨረታታት ንውድድር ከቕርብ የብሉን፣ 

 

ሀ. ተጫራታይ ኣብ ዓንቀፅ 20 ዝተጠቀሱ ረቋሓታት 

ከማልE ዘይክEል ኮይኑ Eንትርከብ፣ 

ለ. ተጫራታይ ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ 2 መሰረት 

ዝተገበረ መስተኻኸሊ ሒሳብ ዘይቕበል ኮይኑ 

Eንትርከብ፣ 

ሐ. Eቲ ዝቐረበ መወዳደሪ ሓሳብ ጨረታ ዝድለ 

ዘየማልE ኮይኑ Eንትርከብ፣ 

6. Eደጋ ፈፃሚ ኣካል በዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ 7 

ብዝተደንገገ መሰረት ሰዓራይ ተጫራቲ ንምምራፅ 

ብመሰረት  ኣብቲ   ሰነድ  ጨረታ ዝተመልከተ 

ስርዓትን  ረቋሓ ገምጋምን    Eቲ ዝድለ ዘማልU 

ሰነዳት ጨረታ ክግምግምን  ከወዳድርን ኣለዎ፡፡ ኣብቲ 

ሰነድ ጨረታ  ዘይተመልከተ  ረቋሓ መወዳደሪ     

   ኣብ ጥቕሚ ክውEል የብሉን፣ 

 

7. ኣብ ጨረታ ሰዓራይ ኮይኑ ዝምረፅ፡- 

ሀ. ኣብ ገምጋም ጨረታ ቴክኒካል መመዘንታት 

ምምልU ዝተረጋገፀን ዝተሓተ ዋጋ ዘቕረበን 

ተጫራታይ ወይ፣ 

ለ. Eደጋ ፈፃሚ ኣካል ኣብቲ ሰነድ ጨረታ ሰዓራይ 

ተጫራቲ ዝምረፀሉ ረቋሒ ዝገለፀ Eንተኾይኑ፣ 

ብመሰረት ኣብቲ ሰነድ ጨረታ ዝሰፈሩ ናይቲ 

ጨረታ ቁጠባዊ ረብሓ ዝውስኖ ረቋሒ ብምግባር 

ዝግበር ገምጋም ዝተሓተ ዋጋ ዘቕረበ ተጫራታይ 

ሰዓራይ ይኸውን፡፡ ኮይኑ ግና Eቲ ረቋሒ ኣብ 

ጭቡጥ ኩነታት ዝተመሰረተ፣ ብኣሃዝ ክግለፅ 

ፈፃሚው Aካል ጨረታውን Eንደተሟላ Aድርጎ 

ሊቀበል ይችላል፡፡ ማናቸውም ልዩነት Eስከተቻለ 

ድረስ በAሃዝ ተገልፆ በጨረታ ግምገማ Eና 

ውድድር ወቅት ከግምት ውስጥ መግባት Aለበት፣ 

5. ማናቸውም ግዥ ፈፃሚ Aካል ከዚህ በታች 

የተዘረዘሩትን የማያሟሉ ጨረታዎችን ለውድድር 

ማቅረብ የለባቸውም፡፡ 

ሀ. ተጫራቹ በAንቀፅ 20 የተጠቀሰውን  

   መስፈርቶች መሟላት የማይቻል ሆኖ ሲገኝ፣ 

ለ. ተጫራቹ  በዚህ  Aንቀፅ  ንUስ  Aንቀፅ  2  

   መሰረት  የተደነገገውን  የሂሳብ  ማስተካከያ  

    የማይቀበል ሆኖ ሲገኝ፣ 

ሐ. የቀረበው    የጨረታ   መወዳደርያ  ሀሳብ  

   ተፈላጊውን የማያሟላ ሆኖ ሲገኝ፣ 

6. ግዥ ፈፃሚው Aካል በዚህ Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ 7 

በተደነገገው መሰረት Aሸናፊውን ተጫራች  

ለመምረጥ  በጨረታ ሰነዱ በተመለከተው    ስርዓት  

Eና የግምገማ መስፈርት መሰረት ተፈላጊውን  

ያሟሉ የጨረታ ሰነዶችን    መገምገምና  ማወዳደር 

   Aለበት፡፡   በጨረታ   ሰነድ    ያልተመለከተ  

   የማወዳደርያ መስፈርት በጥቅም   ላይ ሊውል  

   Aይችልም፣ 

7. በጨረታ Aሸናፊ ሆኖ የሚመረጠው፡- 

ሀ. በጨረታ  ግምገማ የቴክኒክ መመዘኛዎችን  

  ማሟላቱ የተረጋገጠ Eና Aነስተኛዋጋ ያቀረበ  

  ተጫራች ወይም፣ 

   ለ. ግዥ ፈፃሚው  Aካል  በጨረታው   ሰነድ  

  ወቅት  Aሸናፊው ተጫራች የሚመረጥበትን  

  መስፈርት   የገለፀ  ከሆነ  በጨረታ  ሰነዱ  

  የሰፈረውን የጨረታውን Iኮኖምያዊ  Eሴት  

  የሚወሰነውን መስፈርት መሰረት በማድረግ  

  በሚካሄድ ግምገማ ዝቅተኛ ዋጋ ያቀረበው  

  ተጫራች    Aሸናፊ    ይሆናል፡፡   ሆኖም  

  መስፈርቱ    በተጨባጭ    ሁኔታ   ላይ  

ገፅ 30 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ቁ. 174 መጋቢት 20/2002  ገፅ 30 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ  ቁ. 174 መጋቢት 20/2002 

 154
www.chilot.me



ዝኽEል ኮይኑ ኣብ ከይዲ ገምጋም ኣንፃራዊ 

ክብደት ክወሃቦ ክሳብ ዝተኽኣለ ብገንዘብ ዝግለፅ 

ክኸውን ኣለዎ፣ 

 

8. Eደጋ ፈፃሚ ኣካል ውፅIት ምርመራን ገምጋምን

ጨረታ ብሓፂሩ ዝገልፅ ፀብፃብ ገምጋም ከቕርብ 

ኣለዎ፡፡ 
 

34.ብምሽጥር ዝተሓዙ ኣሰራርሓታት 
 

Eቲ ጨረታ ካብ ዝተኸፈተሉ ግዘ ጀሚሩ ምስ ጨረታ 

ገምጋም፣ ምስ መብራህርሂ፣ ምስ ገምጋም ሰዓራይ ተጫራቲ 

ብዝምልከት ብዝቐርብ ናይ ውሳነ ሓሳብ  ዝተተሓሓዙ 

መረዳEታታት   ብምሽጥር  

ክሕለው ዘለዎም Eንትኸውን፣ ሰዓራይ ተጫራቲ ክሳብ 

ዝግለፅ ንተጫረቲ ወይ ምስ ከይዲ Eቲ ስራሕ ርክብ 

ንዘይብሎም ሰባት ክግለፁ የብሎምን፣ 

 

35. ምስ ሰዓራይ ተጫራታይ ድርድር ብዛEባ  

   ዝግበረሎም ጉዳያት 

1. Eደጋ ፈፃሚ ኣካል ምስ ሰዓራይ ተጫራቲ ኣብ ሰነድ 

ጨረታ ኣብ ዘይተጠቐሱ ጉዳያት ኣፈፃፅማ   ውEሊ 

ድርድር ክገብር ይኽEል፣ ዝርዝሩ ብመምርሒ ይውሰን፣

 

2. ኣብዚ ኣዋጅ ክፍሊ ሽዱሽተ ብዝተገለፀ መሰረት ካብ 

ሓደ መቕረባይ ብቀጥታ ካብ ዝፍፀም Eደጋ ወይ 

ምውጋድ ንብረት ወፃI ሰዓራይ ተጫራቲ ኣብ ዝቐረበ 

ዋጋን ምስ ዋጋ ርክብ ዘለዎም ጉዳያትን Eደጋ ፈፃሚ 

ኣካል ምስ ሰዓራይ ተጫራታይ ድርድር ክገብር 

ኣይኽEልን፣ 

 
 
 
 
 
 

  የተመሰረተ፣ በAሃዝ  ሊገለፅ የሚችል ሆኖ  

  በግምገማው   ሂደት   Aንፃራዊ   ክብደት  

  የሚሰጠው Eና  Eስከተቻለ  ድረስ  በገንዘብ  

  የሚገለፅ መሆን Aለበት፣ 

8. ግዥ ፈፃሚው Aካል የጨረታ ሰነድ ምርመራና 

የግምገማውን ውጤት በAጭሩ የሚገልፅ የግምገማ 

ሪፖርት ማዘጋጀት Aለበት፡፡ 
 

34. በሚስጥር ስለሚያዙ Aሰራሮች  
 

ጨረታው ከተከፈተበት ጊዜ Aንስቶ ከጨረታ ምርመራ 

ከማብራርያ ከግምገማ Eና Aሸናፊውን ተጫራች 

በሚመለከት ከቀረበው የውሣኔ ሀሳብ ጋር የተያያዙ 

መረጃዎች በሚስጥርነት መጠበቅ ያለባቸው  

ሲሆን Aሸናፊው ተጫራች Eሰከሚገለፅ ድረስ 

ለተጫራቾች ወይም ከስራው ሂደት ጋር ግንኙነት 

ለሌላቸው ሰዎች መገለፅ የለባቸውም፣ 

 

35.ከAሸናፊ ተጫራች ጋር ድርድር 

ስለሚደረግባቸው ጉዳዮች 

1. ግዥ ፈፃሚ Aካል ከAሸናፊው ተጫራች ጋር 

የጨረታ ሰነዱ ላይ ባልተጠቀሱ የውል Aፈፃፀም 

ጉዳዮች ላይ ድርድር ሊደረግ ይችላል፣ ዝርዝሩ 

በመመሪያ ይወሰናል፣ 

2. በዚህ Aዋጅ ክፍል ስድስት ላይ በተጠቀሰው መሰረት 

ከAንድ Aቅራቢ በቀጥታ ለሚፈፀም ግዥ ካልሆነ 

በስተቀር Aሸናፊው ተጫራች ባቀረበው ዋጋ Eና 

ከዋጋ ጋር ግንኙነት ባላቸው ጉዳዮች ላይ ግዥ 

ፈፃሚ Aካል ከAሸናፊው ተጫራች ጋር ድርድር 

ማድረግ Aይቻልም፡፡ 
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36. ተጫረቲ ዘቕረብዎ መወዳደሪ ሓሳብ  

    ዘይመሓየሸሉ ኩነታት 
 

ዝኾነ ተጫራታይ ኣብቲ ሰነድ ጨረታ ካብ ዝተመልከተ 

ወፃI፣ በቲ ጨረታ ሰዓራይ ንምዃን ዘቕረቦ ዋጋ መጨረቲ 

ንኽልወጥ ወይ ብኻልE ኩነታት ዘቕረቦ መወዳደሪ ሓሳብ 

ንኸማሓይሽ ወይ Eዚ ንምፍፃም ግቡE ንክኣቱዉ ብዝኾነ 

ቅድመ ኩነት ክሕተት ወይ ክግደድ ኣይኽEልን፡፡ 

 

 
37. ሰዓራይ ብዛEባ ምግላፅን ውEሊ ምፍርራምን 
 

 

 

1. Eደጋ ፈፀምቲ ኣካላት መወዳደሪ ሓሳብ ጨረታ  ፀኒU 

ዝፀንሓሉ Eለት ቅድሚ ምሕላፉ ኣብ  ጨረታ ሰዓራይ 

ንዝኾነ ሰዓራይ ምዃኑ ቢሮ ብዘውፅO መምርሒ 

መሰረት ክገልፁ ኣለዎም፣ 

 

2. ኣብ መንጎ Eደጋ ፈፃሚ ኣካልን መቕረባይን ውEል 

ተመስሪቱ ዝበሃል ብኽልቲOም ተወዓዓልቲ ወገናት ኣብ 

ስምምEነት ዝበፅሕሎም ኩሎም ጉዳያት ኣብ ዝሕዝ 

ናይ ውEሊ ሰነድ Eንትፍረም ይኸውን፣ 

3. Eደጋ ፈፃሚ ኣካል ንተሰዓርቲ ተጫረቲ ኣብቲ ጨረታ 

ዝተሸነፉ ምዃኖም ዝገልፅ ሓበሬታ ከይበፅሖም ቢሮ 

ኣብ ዘውፅO መምርሒ ዝተቐመጠ ገደብ ግዘ ከይሓለፈ 

ውEሊ Eደጋ ክፍፀም የብሉን፣ 

4. Eደጋ ፈፀምቲ ኣካላት ምምሕዳር ውEሊ ብዝምልከት 

ክኽተልዎ ዝግባE ኣሰራርሓ ቢሮ ብዘውፅO መምርሒ 

ዝውሰን ይኸውን፡፡ 

 
38. ውEሊ መኽበሪ 

መቕረባይ ብመሰረት ውEሊ ብዘይ ምፍፃሙ ኣብ Eደጋ 

ፈፃሚ ኣካል ንዝበፅሕ ጉድኣት መካሓሓሲ ዝውEል መኽበሪ 

ውEሊ ንEደጋ ፈፃሚ ኣካል ክህብ ኣለዎ፡፡ ውEሊ መኽበሪ 

36. ተጫራቾች ያቀረቡትን የመወዳደርያ 

ሀሳብ የማይሻሻልበት ሁኔታ 
 

ማናቸውም ተጫራቾች በጨረታው ሰነድ ከተመለከተው 

ውጪ በጨረታው Aሸናፊ ለመሆን ያቀረበውን 

የመጫረቻ ዋጋ Eንዲለወጥ ወይም በሌላ Aኳኃን 

ያቀረበውን የመወዳደርያ ሀሳብ Eንዲያሻሻል ወይም 

ይህንን ለመፈፀም ግዴታ Eንዲገባ በቅድመ ሁኔታነት 

ሊጠየቅ ወይም ሊገደድ Aይችልም፡፡ 

 
37. Aሸናፊውን ስለመግለፅና ውል 

ስለመፈራረም 

1. ግዥ ፈፃሚ Aካላት የመወዳደሪያ ሀሳብ ፀንቶ 

የሚቆይበት ቀን ከማለፉ በፊት በጨረታው  

   Aሸናፊ ለሆነው ተጫራች Aሸናፊነቱን  ቢሮው  

   በሚያወጣው  መመርያ  መሰረት    መግለፅ  

   Aለባቸው፣ 

2. በግዥ ፈፃሚው Aካል Eና Aቅራቢው መካከል ውል 

ተመስርቷል የሚባለው በሁለቱ ተዋዋይ ወገኖች 

ስምምነት የተደረሰባቸውን ጉዳዮች በሙሉ 

የሚይዘው የውል ሰነድ ሲፈረም ይሆናል፣  

3. ግዥ ፈፃሚው Aካል ለተሸናፊዎች ተጫራቾች 

የሸናፊነታቸውን የሚገልፅ ማስታወቅያ ከመድረሱ 

Eና በግዥ መመርያው ከተመለከተው የግዜ ገደብ 

ከማለፉ በፊት በግዥው ውል መፈረም የለበትም፣ 

4. ግዥ ፈፃሚ Aካላት የውል Aስተዳደርን በሚመለከት 

ሊከተል የሚገባው Aሰራር ቢሮ በሚያወጣው 

መመርያ ይወሰናል፣ 

 
38 . ውል ማስከበርያ 
 

Aቅራቢው በውሉ መሰረት ባለመፈረሙ በግዥ ፈፃሚው 

Aካል ላይ ለሚደርሰው ጉዳት ማካካሻ የሚውል የውል 

ማስከበርያ ለግዥ ፈፃሚው Aካል መሰጠት Aለበት፡፡ 

የውል ማስከበርያ የሚጠየቅባቸው ዓይነትና መጠን 
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ዝሕተተሎም ዓይነታት Eደጋ፣ መኽበሪ ውEሊ ዓይነትን 

መጠንን Eቲ ቢሮ ብዘውፅO መምርሒ ይውስን፣ 

 
39. ቅድመ ክፍሊት  

1. ኣብ ኣፈፃፅማ መንግስታዊ Eደጋ ንመቕረባይ ዝወሃብ 

ቅድመ ክፍሊት መጠንን ኣፈፃፅማን   ቢሮ ብዘውፅO 

መምርሒ መሰረት ተፈፃሚ    ይኸውን፣ 

2. ብካሊE ሕጊ Eንተዘይተደንጊጉ ቅድመ ክፍሊት ተፈፃሚ 

ክኸውን ዝኽEል መቕረባይ ብመልክE ቅድመ ክፍሊት 

ምስ ዝወሃቦ መጠን ገንዘብ ማEረ ዝኾነ ውሕስና 

Eንተቕርብ ይኸውን፡፡ 

 
ክፍሊ ሓሙሽተ 

ውሱን ጨረታ 

40. ብውሱን ጨረታ Eደጋ ንምፍፃም ክማልU  

    ዝግብOም ረቛሓታት 
 

1. Eደጋ ፈፀምቲ ኣካላት ብውሱን ጨረታ Eደጋ ንምፍፃም 

ካብ Eዞም ዝስEቡ ሓዲOም ቅድመ ኩነታት 

EንተማልU ጥራሕ ይኸውን፣ 

ሀ. ኣቕሓ ወይ  ስራሕቲ  ዘፈር  ኮንስትራክሽን  

   ወይ ግልጋሎት ኣብ ውሱናት መቕረብቲ   

   ጥራሕ ዝርከብ ምዃኑ Eንትረጋገፅ፣ 

 ለ. ተወዳደርቲ ብዙሓት  ብምዃኖም  ምኽንያት  

    ብዙሕ ጨረታ ሰነድ ንምምርማርን   ንምግምጋምን

ዝሓቶ ወፃEን ዝወስዶ ጊዜን ነቲ  ኣቕሓ፣ ዘፈር

ስራሕ ኮንስትራክሽን ወይ ግልጋሎት ምስ ዝወፅA 

ዝንኣሰ ዋጋ ዘይመጣጠን ኮይኑ Eንትርከብ፣ 

 

ሐ.ዝርዝር   ኣፈፃፅምU   ቢሮ  ኣብ   ዘውፅO   

  መምርሒ ዝግለፅ ኮይኑ ግልፂ ጨረታ ወፂU  

  ተወዳዳሪ ዘይተረኸበ Eንትኸውን፣ 

 
 
 

ቢሮው በሚያወጣው መመሪያ ይወሰናል፣ 

 
 
 

39. የቅድምያ ክፍያ 

1. በመንግስት ግዥ Aፈፃፀም ለAቅራቢው የቅድሚያ 

ክፍያ መጠን Eና Aፈፃፀም ቢሮው   በሚያወጣው 

መመሪያ መሰረት ተፈፃሚ   ይሆናል፣ 

2. በሌላ ህግ ካልተመለከተ በስተቀር የቅድሚያ ክፍያ 

ሊፈፀም የሚችለው Aቅራቢው በቅድሚያ ክፍያ 

መልክ ከሚወሰደው ገንዘብ መጠን ጋር Eኩል የሆነ 

ዋስትና ሲያቀርብ ይሆናል፡፡ 

 
ክፍል Aምስት 

ውሱን ጨረታ 

40. በውሱን ጨረታ ግዥ ለመፈፀም መሟላት 

ያለባቸው ሁኔታዎች 
 

1. ግዥ ፈፃሚ Aካላት በውሱን ጨረታ ግዥ መፈፀም 

የሚችሉት የሚከተሉት ሁኔታዎች Aንዱ ሲያሟሉ 

ብቻ ይሆናል፣ 

ሀ. Eቃው፣  የግንባታ   ዘርፍ  ስራው ወይም  

   Aገልግሎቱ   በተወሰኑ  Aቅራቢዎች  ብቻ  

   የሚገኝ መሆኑ ሲረጋገጥ፣ 

ለ. ተጫራቾች በርካታ በመሆናቸው ምክንያት 

በርካታ  የጨረታ  ሰነዶችን  ለመመርመር  

Eና  ለመገምገም   የሚጠይቀው ወጪና  ጊዜ  

Eቃው፣  የግንባታ   ዘርፍ ስራው  ወይም  

Aገልግሎቱ  ከሚያወጣው Aነስተኛ  ዋጋ  ጋር  

የማይመጣጠን  ሆኖ ሲገኝ፣ 

ሐ. ዝርዝር  Aፈፃፀሙ   ቢሮ   በሚያወጣው  

   መመርያ  የሚወሰን  ሆኖ  ግልፅ  ጨረታ  

   ወጥቶ Aቅራቢ ሳይገኝ ሲቀር፣ 
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41. ኣፈፃፅማ ውሱን ጨረታ 

ስርዓት ውሱን ጨረታ ምስ ግልፂ ጨረታ ተመሳሳሊ ኮይኑ፣ 

ውሱን ጨረታ Eዞም ዝስEቡ ፍሉያት ኣሰራርሓ ይኽተል፡- 

 

1. በዚ Aዋጅ ዓንቀፅ 40 ንUስ ዓንቀፅ 1 (ሀ) መሰረት 

ኣቕሓ፣ ዘፈር ስራሕቲ ኮንስትራክሽን ግልጋሎት  ምኽሪ 

ወይ ተደላይ ካልE ግልጋሎት ኣብ ዝተወሰኑ መቕረብቲ 

ጥራሕ ዝርከብ Eንትኾን መፀዋEታ Eቲ ጨረታ ናብ 

ኩሎም መቕረብቲ ይለኣኽ፣ 

2. Eቲ ውሱን ጨረታ ዝካየድ በዚ ኣዋጅ ዓንቀፅ 40 ንUስ 

ዓንቀፅ 1 (ለ) ብዝተገለፀ ምኽንያት Eንተኾይኑ 

መፀዋEታ ጨረታ ክንዲ ዝከኣል ኣብ መቕረባይ ዝርዝር 

ካብ ዝተመዝገቡ መቕረብቲ Eዞም ዝስEቡ መሰረት 

ብምግባር ተፈፃሚ ይኸውን፡- 

 

ሀ. ኣመራርፅU ኣብ ዝርዝር መቕረብቲ ካብ 

ዝተመዝገቡ ውሽጢ ፍትሓዊ ዝኾነ Eድል ዝህብ 

ክኸውን ኣለዎ፣ 

ለ. Eድመ ዝተገበረሎም በዝሒ ሕፁያት ተወዳደርቲ 

ውፅIታዊ ውድድር ንክህሉ ክገብር ዝኽEል ምዃኑ

ክረጋገፅ ዘለዎ Eንትኾን ዝከኣል ክሳብ ዝኾነ ቁፅሪ 

ተወዳደርቲ ካብ ሰለስተ ክንEስ የብሉን፣ 

 

 

3. ንምድላው ሰነድ ጨረታ ዝፍቀድ ግዜ ነዚ ሜላ Eደጋ ኣብ 

መምርሒ Eደጋ ካብ ዝተወሰነ ዝነኣሰ በዝሒ መዓልቲ 

ዝነኣሰ ክኸውን ኣይኽEልን፡፡ ይኹን Eምበር ናብ 

ጨረታ ክሳተፉ መፀዋEታ ዝተገበረሎም ብምልOም 

ተጫረቲ ሰነዶም ቅድሚ መEፀዊ ጨረታ መዓልቲ 

ምብፅሑ ኣታዊ Eንተገይሮም Eደጋ ፈፃሚ ኣካል ፍቓድ 

ተጫረቲ ኣረጋጊፁ Eቲ ጨረታ ቅድሚ ኣብ መፀዋEታ 

ጨረታ ዝተቐመጠ መEፀዊ ጨረታ ከይኣኸለ ክኸፍት 

ይኽEል፡፡ 

 41. የውሱን ጨረታ Aፈፃፀም  

የውሱን ጨረታ ሥርዓቶች ከግልፅ ጨረታ ጋር 

ተመሳሳይ ሲሆኑ፣ ውሱን ጨረታ የሚከተሉትን ልዩ 

Aሰራሮች ይከተላል፡- 

1. በዚህ Aዋጅ በAንቀፅ 40 ንUስ Aንቀፅ 1 (ሀ) 

መሰረት Eቃው፣ የግንባታ ዘርፍ ሥራው፣ የምክር 

ወይም ተፈላጊው ሌላ Aገልግሎት የሚገኘው 

ከተወሰኑ Aቅራቢዎች ብቻ ሲሆን የጨረታው ጥሪ 

ለነዚ Aቅራቢዎች በሙሉ ይላካል፣ 

2. የውሱን ጨረታው የሚካሔደው በዚህ Aዋጅ በAንቀፅ 

40 ንUስ Aነቀፅ 1 (ለ) በተጠቀሰው ምክንያት ከሆነ  

የጨረታ ጥሪው Eስከተቻለ ድረስ በAቅራቢዎች  

ዝርዝር ውስጥ ከተመዘገቡት Aቅራቢዎች  

መካከል የሚከተለውን መሰረት በማድረግ  

ይፈፀማል፡- 

ሀ. Aመራረጡ  ከAቅራቢዎች  ዝርዝር ውስጥ  

   ከተመዘገቡት   ፍትሓዊ   የሆነ   Eድል  

   የሚያስገኝ መሆን ይኖርበታል፣ 

ለ. ጥሪ  የሚደረግላቸው  Eጩ  ተወዳዳሪዎች  

   ብዛት   ውጤታማ   ውድድር   Eንዲኖር  

   ለማድረግ የሚያስችል  መሆኑ  መረጋገጥ  

   ያለበት  ሲሆን፣   Eስከ   ተቻለ   ድረስ  

   የተወዳዳሪዎች   ቁጥር   ከሶስት   ማነስ  

   የለበትም፣ 

3. ለመጫረቻ ሰነድ ዝግጅት የሚፈቀደው ግዜ ለዚህ 

ግዥ ዘዴ በግዥ መመሪያው ከተወሰነው 

Aነስተኛው የቀን ብዛት ያነሰ ሊሆን Aይችልም፡፡ 

ሆኖም ለጨረታው ጥሪ የተደረገላቸው ተጫራቾች 

በሙሉ የመጫረቻ ሰነዳቸውን ከጨረታው 

መዝጊያ ቀን በፊት ካስገቡ ግዥ ፈፃሚው Aካል 

የተጫራቾች ፍቃድ ኣረጋግጦ ጨረታውን 

በጨረታ ማስታወቂያው ላይ ከተቀመጠው ቀን 

Aስቀድሞ ሊከፈት ይችላል፡፡ 
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ክፍሊ ሽዱሽተ                

42. ካብ ሓደ መቕረባይ ንዝፍፀም Eደጋ ክማልU 

    ዝግብOም ረቋሒታት  
 

1. Eደጋ ፈፀምቲ ኣካላት በዚ ኣዋጅ ብዝተደንገገ መሰረት 

ካብ ሓደ መቕረባይ Eደጋ ዝፍፅሙ ኣብ መንጎ ሕፁያት 

ተወዳደርቲ ውድድር   ንከይህሉ ወይ ድማ ኣብ መንጎ 

ሕፁያት  ተወዳደርቲ ኣፈላላይ ንምፍጣር ተሓሲቡ 

ክኸውን የብሉን፣ 

2. ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ 1 ዝተደንገገ ሕሉው ኮይኑ 

ካብዞም ዝስEቡ ኩነታት ሓዲU Eንተጋጥም Eደጋ 

ፈፀምቲ ኣካላት ካብ ሓደ መቕረባይ Eደጋ ክፍፅሙ 

ይኽEሉ’ዮም፡- 

ሀ. Eቲ ኣቕሓ ወይ ኮንስትራክሽን ወይ ግልጋሎት 

ዝርከብ ኣብ ሓደ ዝተፈለየ ሕፁይ ተወዳዳሪ ጥራሕ 

ብምዃኑ ምኽንያት ምውድዳር ዘይከኣል ኮይኑ 

Eንትርከብ፣ 

ለ. ብመምርሒ Eደጋ ዝግበር ገደብ ዝተሓለወ ኮይኑ 

ንኣቑሑት፣ ግልጋሎት ወይ ንተገጣጠምቲ ተወሳኺ 

መለዋወጢ ኣቁሑት ካብቲ ናይ መጀመርያ 

መቕረባይ ምEዳግ Eንትድለ፣ ወይ ካብ ካልE 

መቕረባይ Eደጋ Eነተተፈፂሙ Eቲ ዝግዛE መሳርሒ 

ወይ ግልጋሎት Eደጋ ፈፃሚ ኣካል ካብ ዝጥቀመሉ 

መሳርሕን ግልጋሎትን ዘይጠዓዓም ኮይኑ ብምርካቡ 

ካብ ቀዳማይ መቕረቢ ተወሳኺ ቀረብ ግልጋሎት 

ወይ ተገጣጠምቲ ምEዳግ ኣድላይ Eንትኸውን፣ 

 

 

ሐ.ብመምርሒ Eደጋ ዝግበር ገደብ ዝተሓለወ ኮይኑ 

ዘይተሓሰቡ ምኽንያታት  ብምግጣሞም ምኽንያት 

ኣብ ውሽጢ  ቀዳማይ ውEሊ ዘይተፀምበሩ 

ተወሰኽቲ ስራሕቲ  ዘፈራት ኮንስትራክሽን 

ምስራሕ ኣድላይ ኮይኑ ዝተረኸበ Eንትኸውንን 

ክፍል ስድስት                     

42. ከAንድ Aቅራቢ ግዥ ለመፈፀም መሟላት 

    ያለባቸው ሁኔታዎች  
 

1. ግዥ ፈፃሚ Aካላት በዚህ Aዋጅ በተደነገገው 

መሰረት ከAንድ Aቅራቢ ግዥ የሚፈፀምበት በEጩ 

ተወዳዳሪዎች መካከል ውድድር   Eንዳይኖር 

ወይም በEጩ ተወዳዳሪዎች መካከል ልዩነት 

ለመፍጠር ታስቦ መሆን የለበትም፣ 

2. በዚህ Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ 1 የተደነገገው 

Eንደተጠበቀ ሆኖ ከሚከተሉት ሁኔታዎች Aንዱ 

ሲያጋጥም ግዥ ፈፃሚ Aካላት ከAንድ Aቅራቢ 

ግዥ መፈፀም ይችላሉ፡- 

ሀ. Eቃው፣ የግንባታ ዘርፍ ስራው ወይም 

Aገልግሎቱ የሚገኘው ከAንድ የተለየ Eጩ 

ተወዳዳሪ ብቻ በመሆኑ ምክንያት ማወዳደር 

የማይቻል ሆኖ ሲገኝ፣ 

ለ. በግዥ መመሪያ የሚደረገው ገደብ Eንደተጠበቀ 

ሆኖ፣ ለEቃዎች Aገልግሎት ወይም 

ለተገጣጣሚዎች ተጨማሪ መለዋወጫ 

Eቃዎችን ከመጀመርያው Aቅራቢ መግዛት 

ሲፈለግ ወይም ከሌላ Aቅራቢ ግዥው ቢፈፀም 

የሚገዛው መሳርያ ወይም Aገልግሎት ግዥ 

ፈፃሚው Aካል ከሚጠቀምበት መሳርያ ወይም 

Aግልግሎት ጋር የማይጣጣም ሆኖ በመገኘቱ 

ከመጀመርያ Aቅራቢ ተጨማሪ Aቅርቦቶችን፣ 

Aገልግሎቶችን ወይም ተገጣጣሚዎችን 

መግዛት Aስፈላጊ ቢሆን፣ 

ሐ. በግዥ መመሪያ የሚደረገው ገደብ Eንደተጠበቀ 

ሆኖ፣ ያልታሰቡ ሁኔታዎች  

   በማጋጠማቸው ምክንያት በመጀመሪያው ውል 

ውስጥ ያልተካተቱ ተጨማሪ የግንባታ ዘርፍ 

ስራዎች ማሰራት Aስፈላጊ ሆኖ የተገኘ 
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ናይ ቴክኒክ ወይም ብቁጠባዊ ምክንያት ነዞም 

ተወሰኽቲ ናይ ኮንስትራክሽን ስራሕቲ ካብቲ ናይ 

ቀዳማይ ውEሊ ነፂልካ ንምስራሕ ዘይከኣል ኮይኑ 

Eንትርከብ፣ 

መ. ብመምርሒ Eደጋ ዝግበር ገደብ ዝተሓለወ ኮይኑ፣ 

ሰዓራይ ብሜላ ግልፂ ወይ ውሱን ጨረታ 

ምስተመረፀ ብዝተፈረመ ውEሊ ናይቲ መጀመርያ 

ፕሮጀክት ዝተፈፀመሉ ተመሳሳሊ ዓይነት ስራሕቲ 

ዳግም ንክስርሑ ምግባር ኣድላይ ብምዃኑ ሓዱሽ 

ውEሊ ዘፈር ስራሕ ኮንስትራክሽን ምግባር ኣድላይ 

Eንትኸውን፣ 

 

ረ. ብመምርሒ Eደጋ ዝግበር ገደብ ዝተሓለወ ኮይኑ፣ 

ናይ መጀመርያ ውEሊ ግልጋሎት ምኽሪ ኣፅጋቢ 

ብዝኾነ ኩነታት ብምፍፃሙን Eቲ ውEሊ ክናዋሕ 

ምግባር ቁጠባን ሰለጤንን ዝርከብ ምዃኑ 

ብምርግጋፅ Eቲ ግልጋሎት ምቕፃል ኣድላይ 

ኾይኑ Eንትርከብ፣ 

 

ሰ. ንሓፂር ግዘ ዝፀንሕን ንEደጋ ፈፃሚ ኣካል ፍሉይ 

ጥቕሚ ብዘርክብ ኩነታትን ዝፍፀም Eደጋ ኣቕሓ 

Eንትኸውን Eዚ ንUስ ዓንቀፅ ብስሩE 

መቕረባይነት ዘይተዋፈሩ ትካላት ንዝሸጥዎም

ኣቑሑት ዘገልግል ኮይኑ፣ ብስሩE ምቕረባይነት 

ካብ ዝተዋፈሩ መቕረብቲ ብተደጋጋሚ ዝፍፀሙ 

Eደጋታት ኣይሓውስን፣ 

 

ሸ. ብጣEሚ ህፁፅ ካብ ምዃኑ ዝተልዓለ ከቢድ ፀገም 

ዝፈጥርን ኣብ ኣፈፃፅማ ስራሕ Eቲ  ቤት Eዮ 

ጉድኣት ዘስEብ ብምዃኑ ምኽንያት በቲ ቤት Eዮ

ላEለዋይ ሓላፊ ዝተፈቀደ Eደጋ Eንትኸውን፣ 

3. Eደጋ ፈፀምቲ ኣካላት ብመምርሒ Eደጋ ካብ ዝውስኖ 

መጠን ገንዘብ ዘይበለፁ Eደጋታት ካብ ሓደ መቕረባይ 

ብዝፍፀም ሜላ Eደጋ ብምጥቃም ክገዝU ይኽEሉ’ዮም፣ 

Eንደሆነ Eና የቴክኒክ ወይም ለIኮኖሚ 

ምክንያቶች Eነዚህን ተጨማሪ የግንባታ 

ስራዎች ከመጀመሪያው ነጥሎ ማሰራት 

የማይቻል ሆኖ ሲገኝ፣ 

መ. በግዥ መመሪያ የሚደረገው ገደብ 

Eንደተጠበቀ ሆኖ፣ Aሸናፊው በግልፅ ወይም 

በውስን ጨረታ ዘዴ ከተመረጠ በኃላ በተፈረመ 

ውል የመጀመርያው ፕሮጀክት 

የተከናወነባቸው ዓይነት ተመሳሳይ ስራዎች 

በድጋሚ Eንዲሰሩ ማድረግ በማስፈለጉ Aዲስ 

የግንባታ ዘርፍ ስራ ውል መፈፀም Aስፈላጊ 

ሲሆን፣ 

ረ. በግዥ መመሪያ የሚደረገው ገደብ Eንደተጠበቀ 

ሆኖ፣ የመጀሪያው የምክር ወይም ሌሎች  

Aገልግሎቶች ውል Aጥጋቢ በሆነ ሁኔታ 

መጠናቀቁና ውሉ Eንዲራዘም ማድረግ  

ቁጠባንና ቅልጥፍናን የሚያስገኝ መሆኑ 

በመረጋገጡ Aገልግቱን መቀጠል Aስፈላጊ ሆኖ 

ሲገኝ፣ 

ሰ. ለAጭር ጊዜ የሚቆይ Eና ለግዥ ፈፃሚው Aካል 

ልዩ ጥቅም በሚያስገኝ ሁኔታ የሚፈፀም የEቃ 

ግዥ ሆኖ ይህ ንUስ Aንቀፅ በመደበኛ 

Aቅራቢነት ያልተሰማሩ ድርጅቶች 

ለሚሸጡዋቸው Eቃዎች የሚያገለግል ሲሆን፣ 

በመደበኛ Aቅራቢነት ከተሰማሩ Aቅራቢዎች 

Aዘወትረው የሚፈፀሙ ግዥዎችን 

Aይጨምርም፣ 

ሸ. በጣም Aስቸኳይ ከመሆኑ የተነሳ ከባድ ችግር 

የሚፈጥርና በመስሪያ ቤቱ ስራ Aፈፃፀም ላይ 

ጉዳትን የሚያስከትል በመሆኑ ምክንያት 

በመስሪያ ቤቱ የበላይ ኃላፊ የተፈቀደ ግዥ፣ 

3. ግዥ ፈፃሚ Aካላት በግዥ መመርያው ከሚወሰን 

የገንዘብ መጠን ያልበለጡ ግዥዎችን ከAንድ 

Aቅራቢ በሚፈፀም የግዥ ዘዴ በመጠቀም መግዛት 

ገፅ 36 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ቁ. 174 መጋቢት 20/2002  ገፅ 36 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ  ቁ. 174 መጋቢት 20/2002 
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4. Eደጋ ፈፀምቲ ኣካላት Eዚ ሜላ Eደጋ ኣብ መንጎ

ሕፁያት ተወዳደርቲ ንሕንሕ ንከይህሉ ወይ ኣብ መንጎ 

ሕፁያት ተወዳደርቲ ኣፈላላይ ንምፍጣር ተሓሲቡ ኣብ 

ጥቕሚ ዘይወዓለ ምዃኑ ናይ ምርግጋፅ ሓላፍነት 

ኣለዎም፡፡  

 

43. ካብ ሓደ መቕረባይ ዝፍፀም Eደጋ ኣፈፃፅማ 

ግዝIት  

1. Eደጋ ፈፀምቲ ኣካላት በዚ ኣዋጅ ኣንቀፅ 42 ንUስ 

ኣንቀፅ 2 ብዝተደንገገ መሰረት ካብ ሓደ መቕረባይ 

Eደጋ ክፍፅሙ Eንትደልዮ Eደጋ ንምፍፃም ዘድልየሉ 

ምክንያትን ዝግዛE ኣቕሓ ወይ ግልጋሎት ፅሬት፣ 

በዝሒ፣ ኩነታትን መቕረቢ ግዘን ዘብራህርህ መግለፂ 

ምድላውን ዋጋ ሓዊሱ ምስ መቕረባይ ብግልፂ 

ክደራደሩ ኣለዎም፡፡ በዚ ኣዋጅ ኣንቀፅ 35 ንUስ 

ኣንቀፅ 2 ዝተደንገገ ዝተሓለወ ኮይኑ ድርድር ድሕር 

ምክያድ Eደጋ ንምፍፃም ዝግበር ስምምEነት 

ብክልቲOም ተወዓዓልቲ ወገናት ብዝፍፀም ውEሊ 

ክረጋገፅ ኣለዎ፣ 

 

2. ካብ ሓደ መቕረባይ ብቀጥታ ንዝፍፀም Eደጋ ኣብ 

ድርድር ትኩረት ዝግበረሎም ዝርዝር ነጥብታት ቢሮ 

ብዘውፅO መምርሒ ይውሰን፡፡ 

 

44. ካብ ዝተቐመጡ ሜላታት Eደጋ ወፃI 

ዝፍፀም Eደጋ 

ብባህሪU ብሽድሽቲOም ሜላታት Eደጋ ክፍፀም ዘይኽEል 

Eደጋ Eንትኾን ኣፈፃፅምU ቢሮ ብዘውፅO መምርሒ 

መሰረት ዝውሰን ይኸውን፡፡   

 

ክፍሊ ሸውዓተ 

ብመሕተቲ መወዳደሪ ሓሳብ ዝፍፀም Eደጋ 

ይችላሉ፣ 

4. ግዥ ፈፃሚ Aካላት ይህ የግዥ ዘዴ በEጩ 

ተወዳዳሪዎች መካከል ውድድር Aንዳይኖር ወይም 

በEጩ ተወዳዳሪዎች መካከል ልዩነት ለመፍጠር 

ታስቦ ጥቅም ላይ ያልዋለ መሆኑን የማረጋገጥ 

ኃላፊነት Aለባቸው፡፡ 

 

43. ከAንድ Aቅራቢ የሚከናወን ግዥ 

Aፈፃፀም  

1. ግዥ ፈፃሚ Aካላት በዚህ Aዋጅ Aንቀፅ 42 ንUስ 

Aንቀፅ 2 በተደነገገው መሰረት ከAንድ Aቅራቢ 

ግዥ ለመፈፀም ሲፈልጉ ግዥውን መፈፀም 

ያስፈለገበትን ምክንያት Eና የሚገዛውን Eቃ ወይም 

የAገልግሎት ጥራት፣ ብዛት፣ የማቅረብያ ጊዜ Eና 

ሁኔታዎች የሚያብራራ መግለጫ ማዘጋጀትና ዋጋን 

ጨምሮ ከAቅራቢው ጋር በግልፅ መደራደር 

Aለባቸው፡፡ በዚህ Aዋጅ Aንቀፅ 35 ንUስ Aንቀፅ 2 

የተደነገገው Eንደተጠበቀ ሆኖ ድርድሩ ከተካሄደ 

በኃላ ግዥ ለመፈፀም የሚደረገው ስምምነት 

በሁለቱም ተዋዋይ ወገኖች በሚፈፀም ውል 

መረጋገጥ Aለበት፣ 

2. ከAንድ Aቅራቢ በቀጥታ ለሚፈፀም ግዥ  በድርድር 

ሂደት ትኩረት የሚደረግባቸው  ዝርዝር ነጥቦች 

ቢሮው በሚያወጣው የግዥ መመሪያ ይወሰናል፡፡ 

 

44. ከተቀመጡት የግዥ ዘዴዎች ውጭ 

የሚከናወን ግዥ

በባህሪው በስድስቱ የግዥ ዘዴዎች መከናወን የማይችል 

ግዥ ሲሆን ዝርዝር Aፈፃፀሙ ቢሮው በሚያወጣው 

መመርያ መሰረት የሚወሰን ይሆናል፡፡  

 
ክፍል ሰባት 

በመወዳደርያ ሀሳብ መጠየቅያ የሚፈፀም ግዥ

ገፅ 37 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ቁ. 174 መጋቢት 20/2002  ገፅ 37 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ  ቁ. 174 መጋቢት 20/2002 
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45. መሕተቲ መወዳደሪ ሓሳብ Eደጋ ንምፍፃም  

    ክማልU ዘለዎም ረቋሒታት 

 

Eደጋ ፈፀምቲ ኣካላት ብመሕተቲ መወዳደሪ ሓሳብ Eደጋ 

ክፍፅሙ ዝኽEሉ ንግልጋሎት ምኽሪ ወይ ካብ ውሽጢ 

ሓፈሻዊ ግልጋሎት ውEሊ ንግልጋሎት ምኽሪ ዋጋ ካብ

ዝውሃብ ሓምሳ ሚIታዊ (50%) ንላEሊ ንዝኾነ 

ግዝIት’ዩ፣ 

 
46. Aፈፃፅማ ብመሕተቲ መወዳደሪ ሓሳብ 

ዝፍፀም Eደጋ 

1. ግልጋሎት ምኽሪ ዝሓቶ ወፃI ኣብ መምርሒ ካብ 

ዝውሰን መጠን ገንዘብ ንላEሊ Eንተኾይኑ ሕፁያት 

ተወዳደርቲ ዝምረፁ ኣብቲ ውድድር ተሳተፍቲ ምዃን 

ዝደልዩ ሓሳቦም ንክገልፁ ብምልክት ድሕሪ ምEዳም 

ይኸውን፣ 

2. መሕተቲ መወዳደሪ ሓሳብ ካብ ሰለስተ ንዘይነኣሱን ካብ 

ሓሙሽተ ንዘይበለፁን ብEደጋ ፈፃሚ ኣካል ንዝምረፁ 

ሕፁያት ተወዳደርቲ ክለኣኽ ኣለዎ፣ 

3. መሕተቲ መወዳደሪ ሓሳብ Eንተነኣሰ Eዞም ዝስEቡ 

መረዳEታት ክሕዝ  ይግባE፡- 

ሀ. ሽምን ኣድራሻን Eደጋ ፈፃሚ ኣካል፣ 

ለ. ዝተደለየ ግልጋሎት ዘርI ናይ ስራሕ  

   መዘርዝር ፅሑፍ፣ 

ሐ. ጎንፂ ጥቕሚ ከስEብ ዘኽEል ምኽሪ ግልጋሎት 

ኣብዝኾነሉ ሰዓት ናብ ከምዚ ዓይነት ውድድር 

ንዝቐርቡ ሕፁያት ተወዳደርቲ ካብ ግልጋሎት 

ምኽሪ ሰIቡ  

    ምስ ዝፍፀሙ ቀረብ ኣቕሓን ካልOት ስራሕቲ

ህንፀትን ዓርሶም ከርሕቑ ከምዝግባE ዝሕብር 

መተሓሳሰቢ፣ 

መ. መወዳደሪ ሓሳብ መገምገሚ መAቀንታት፣  ብዋጋን

ካልOት መለክEታትን ዝወሃብ ነጥቢ መወዳደሪ 

45. በመወዳደሪያ ሀሳብ መጠየቅያ ግዥ 

ለመፈፀም መሟላት ያለባቸው 

ሁኔታዎች 

ግዥ ፈፃሚ Aካላት በመወዳደሪያ ሀሳብ መጠየቅያ ግዥ 

መፈፀም የሚችሉት ለምክር Aገልግሎት ከውሉ ጠቅላላ 

ዋጋ ውስጥ የምክር Aገልግሎት ዋጋ       ከAምሳ በመቶ 

(50%) በላይ ለሚሆን ግዥ ነው፣ 

 

 

46. በመወዳደርያ ሓሳብ መጠየቂያ 

የሚከናወን ግዥ Aፈፃፀም 

1. የምክር Aገልግሎት የሚጠየቀው ወጪ በመመሪያ 

ከሚወሰነው የገንዘብ መጠን በላይ ከሆነ Eጩ 

ተወዳዳሪዎች የሚመረጡት በውድድሩ ተሳታፊ 

ለመሆን የሚፈለጉ ሀሳባቸውን Eንዲገልፁ 

በማስታወቅያ ከተጋበዙ በኃላ ይሆናል፣ 

2. የመወዳደርያ ሀሳብ መጠየቅያ ከሦስት ያላነሱ Eና 

ከAምስት ላልበለጡ በግዥ ፈፃሚ Aካል ለሚመረጡ 

Eጩ ተወዳዳሪዎች መላክ ይኖርበታል፣ 

3. የመወዳደርያ ሀሳብ መጠየቅያ ቢያንስ የሚከተሉትን 

መረጃዎች መያዝ Aለበት፡- 

ሀ. የግዥ ፈፃሚው ስም Eና Aድራሻ፣ 

ለ. የሚፈለገውን Aገልግሎት የሚያሳይ  

   የመጣቀሻ ፅሑፍ፣ 

ሐ. የጥቅም ግጭትን ሊያስከትል የሚችል የምክር 

Aገልግሎት በሚሆንበት ግዜ ለዚህ Aይነቱ 

ውድድር የሚቀርቡ Eጩ ተወዳዳሪዎች 

ከምክር Aገልግሎቱ ጋር  

   በተያያዘ ከሚከናወኑ የEቃ Aቅርቦትና የግንባታ 

ስራዎች ራሳቸውን ማግለል የሚገባቸው 

መሆኑን የሚገልፅ ማሳሰብያ፣ 

መ. የመወዳደርያ ሀሳቦችን መገምገምያ 

መስፈርቶችን፣ ለዋጋና ለሌሎች መስፈርቶች 

ገፅ 38 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ቁ. 174 መጋቢት 20/2002  ገፅ 38 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ  ቁ. 174 መጋቢት 20/2002 
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ሓሳብ Eንትግምገም ኣብ ጥቅሚ ዝውEሉ 

መለክEታትን ኩነታትን፣ 

 

  ረ. መወዳደሪ ሓሳብ ዝቐርበሉ ቦታን ናይ መወዳEታ

መዓልትን፣ 

4. ሕፁያት ተወዳደርቲ መወዳደሪ ሓሳብ ንምድላው 

ዘኽEሎም Eኹል ግዘ ክወሃቦም ዝግባE ኾይኑ ግዘ ገደቡ 

ብመምርሒ Eደጋ ዝውሰን ይኸውን፣ 

5. Eደጋ ፈፃሚ ኣካል ቀዳማይ ኮይኑ ምስ ዝተመረፀ ሕፁይ 

ተወዳዳሪ ኣብ መወዳደሪ ሓሳብ ውሽጢ ዝተሓበረ

መጠን፣ ባህርን ኣወዳድባን ግልጋሎት ኣመልኪቱ 

ድርድር ምግባር ይኽEል፣ 

6. Eደጋ ፈፃሚ ኣካል ካብ መንጎ ሕፁያት ተወዳደርቲ 

ብሰዓራይነት ክመርፅ ዝኽEል ኣብ  መወዳደሪ ሓሳብ

መሕተቲ ሰነድ ብዝተቐመጠ ናይ መገምገሚ መለክI 

መሰረት ኣብ ዝካየድ ገምጋም ዘቕረቦ መወዳደሪ ሓሳብ 

ዝበለፀ ጠቃማይ ኮይኑ ዝርከብ ሕፁይ ተወዳዳሪ’ዩ፡፡ 
 

 

 

 

ክፍሊ ሸሞንተ 

ብዋጋ መቕረቢ ዝፍፀም Eደጋ 

47. ብዋጋ መቕረቢ ንዝፍፀም Eደጋ ክማልU  

    ዘለዎም ረቋሒታት 

Eደጋ ፈፀመቲ ኣካላት ኣብ ዓንቀፅ 48 ብዝተደንገገ  

መሰረት ብዋጋ መቕረቢ Eደጋ ንምፍፃም ዝኽEሉ Eቲ Eደጋ 

በቲ ቢሮ ብዝወፅE መምርሒ Eደጋ ካብ ዝውስኖ መጠን 

ገንዘብ ዘይበልፅን Eቶም ዝEደጉ ንEደጋ ዝተዳለዉ ኣቁሑት 

ወይ ዝተፈለጠ ዋጋ ዘለዎም ዘፈራት ኮንስትራክሽን ወይ 

ግልጋሎታት ኮይኑ Eደጋ ፈፀምቲ Aካላት ኣብ ትልሚ 

ክሕዝዎ ኣብ ዘይኽEልሉ ኩነታት ዝፍፀም ይኸውን፡፡ ንዋጋ 

መቕረቢ ዝቀረበ ሰነድ ብመቕረባይ ቅቡል Eንተተገይሩ 

ከም ውEሊ የገልግልን፣ የገድድን፡፡ 

 

የሚሰጠውን ነጥብ፣ መስፈርቶቹ የመወዳደርያ 

ሀሳብ በሚገመገምበት ወቅት ጥቅም ላይ 

የሚውልበትን Aኳኃን፣ 

ረ. የመወዳደርያ ሀሳብ የሚቀርብበትን ቦታና 

የመጨረሻ ቀን፣ 

4. Eጩ ተወዳዳሪዎች የመወዳደርያ ሀሳብ ለማዘጋጀት 

የሚያስችላችው በቂ ጊዜ ሊሰጣቸው የሚገባ ሲሆን 

የግዜ ገደቡ በግዥ መመርያ ይወሰናል፣ 

5. ግዥ ፈፃሚው Aካል Aንደኛ ሆኖ ከተመረጠው Eጩ 

ተወዳዳሪ ጋር በመወዳደሪያ ሀሳቡ ውስጥ 

የተመለከተው የAገልግሎቱን ባህሪ፣ መጠን Eና 

Aደረጃጀት የሚመለከት ድርድር ማድረግ ይችላል፣ 

6. ግዥ ፈፃሚ Aካል ከEጩ ተወዳዳሪዎች መካከል 

በAሸናፊነት ሊመረጥ የሚችለው በመወዳደርያ ሀሳብ 

መጠየቅያ ሰነድ በመተለከተው የመገምገምያ 

መስፈርት መሰረት በሚካሄደው ግምገማ ያቀረበው 

የመወዳደርያ ሀሳብ ይበልጥ ጠቃሚ ሆኖ የተገኘውን 

Eጩ ተወዳዳሪ ነው፡፡ 

 

ክፍል ስምንት 

በዋጋ ማቅረብያ የሚፈፀም ግዥ 

47. በዋጋ ማቅረብያ ለሚፈፀም ግዥ መሟላት 

   ያለባቸው ሁኔታዎች  

ግዥ ፈፃሚ Aካላት በAንቀፅ 48 በተደነገገው መሰረት  

በዋጋ ማቅረብያ ግዥ ለመፈፀም የሚችሉት ግዥው 

ቢሮ በሚያወጣው የግዥ መመርያ ከሚወሰነው የገንዘብ 

መጠን ያልበለጠ Eና የሚገዙትም ለገበያ የተዘጋጁ 

Eቃዎች ወይም የታወቀ ገበያ ያላቸው የግንባታ ዘርፍ 

ስራዎች ወይም Aገልግሎቶች ሲሆኑ ግዥ ፈፃሚ Aካላት 

በEቅድ መያዝ በማይችሉበት ሁኔታ የሚፈፀም ግዥ 

ነው፡፡ ለዋጋ ማቅረብያ የሚቀርብ ሰነድ በኣቅራቢው 

ተቀባይነት ሲያገኝ  Eንደውል ያገለግላል፣ ግዴታ 

ይጥላል፡፡ 
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48. ኣፈፃፅማ ብዋጋ መቕረቢ ዝካየድ  Eደጋ 
 

 

 

 
 

1. Eደጋ ፈፀምቲ ኣካላት ክንዲ ዝከኣል ኣብ ውሽጢ ዝርዝር 

መቕረብቲ ካብ መንጎ ዝተመዝገቡ መቕረብቲ 

Eንተነኣሰ ሰለስተ መቅረብቲ መቕረቢ ዋጋ ንኽህቡ 

ክሕተቱ ይግባE፣ ዝርዝሩ ብመምርሒ ይውሰን፣ 

 

2. ብዋጋ መቅረቢ Eደጋ ንምፍፃም ናብ ሕፁያት 

ተወዳደርቲ ዝለኣኽ መሕተቲ ናይቲ ዝቐርብ ኣቕሓ 

ወይ ስራሕቲ ኮንስትራክሽን ወይ ግልጋሎት ምኽሪ ወይ 

ካልOት ግልጋሎታት  ፅሬት፣ በዝሒ፣ ናይ መቕረቢ

ቃላት ውEልን  ግዘን ከምU’ውን ካልOት ዝርዝር 

ድሌታት  Eደጋ ፈፃሚ ኣካል ዝገልፅ ክኸውን ኣለዎ፣ 

3. Eደጋ ፈፃሚ ኣካል በዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ 2

ዝተዘርዘሩ ተደለይቲ ኩነታት ንዘማልAን ዝተሓተ ዋጋ 

ንዘቕረበን ተወዳዳሪ ትEዛዝ Eደጋ ይህብ፣ 

 

4. Eደጋ ፈፀምቲ ኣካላት ግብሪ መንግስቲ ኣብ ምኽፋል 

ግቡኣቶም ንዝዋፅU መቕረብቲ ውሽጢ ዓዲ ማEረ 

Eድል ምርካቦም ናይ ምርግጋፅ ሓላፍነት ኣለዎም፣ 

 

 
ክፍሊ ትሽዓተ 

          ብክልተ ብርኪ ጨረታ ዝፍፀም Eደጋ 

49. ብኽልተ ብርኪ ጨረታ Eደጋ ንምፍፃም 

ክማልU ዘለዎም ረቋሕታት 
 

Eደጋ ፈፀምቲ ኣካላት ብክልተ ብርኪ ጨረታ Eደጋ 

ንምፍፃም ዝኽEሉ Eዞም ዝስEቡ ኩነታት ተማሊOም

Eንትርከቡ ጥራሕ ይኸውን፡- 

1. ንዝEደጉ ኣቁሑትን ግልጋሎታትን Eኹል ዝርዝር 

ምድላው ብEደጋ ፈፃሚ ኣካል ዘይከኣል ኮይኑ 

Eንትርከብ ወይ ግልጋሎታት ብዝምልከት ባህርያቶም 

48. በዋጋ ማቅረብያ የሚካሔድ ግዥ 

Aፈፃፀም 

1. ግዥ ፈፃሚ Aከላት የሚቻል Eስከሆነ ድረስ 

በAቅራቢዎች ዝርዝር ውስጥ ከተመዘገቡ 

Aቅራቢዎች መካከል ቢያንስ ሶስት Aቅራቢዎችን 

የዋጋ ማቅረብያ Eንዲሰጡ ሊጠይቁ ይገባል፣ 

ዝርዝሩ በመመሪያ ይወሰናል፣ 

2. በዋጋ ማቅረብያ የሚፈፀም ግዥ ለEጩ 

ተወዳዳሪዎች የሚላከው መጠየቅያ የሚቀርበውን 

Eቃ ወይም የግንባታ ስራ ወይም የምክር ወይም ሌላ 

ኣገልግሎት ጥራት፣ ብዛት፣ የማቅረብያ የውል 

ቃሎች Eና ጊዜ Eንዲሁም ሌሎች የግዥ ፈፃሚ 

Aካል ፍላጎቶችን ዝርዝር የሚገልፅ መሆን Aለበት፣ 

3. ግዥ ፈፃሚ Aካል በዚህ Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ 2 

የተዘረዘሩትን ተፈላጊ ሁኔታዎች Aሟልቶ Eና 

Aነስተኛ ዋጋ ላቀረበ ተወዳዳሪ የግዥ ትEዛዝ 

ይሰጣል፣ 

4. ግዥ ፈፃሚ Aካላት የመንግስት ግብር የመክፈል 

ግዴታቸውን ለተወጡ የኣገር ውስጥ  Aቅራቢዎች 

Eኩል ተጠቃሚነት ማግኘታቸውን የማረጋገጥ 

ኃላፊነት Aለባቸው፣ 

 
ክፍል ዘጠኝ  

በሁለት ደረጃ ጨረታ የሚፈፀም ግዥ 

49. በሁለት ደረጃ ጨረታ ግዥ ለመፈፀም 

መሟላት ያለባቸው ሁኔታዎች 
 

ግዥ ፈፃሚ Aካላት በሁለት ደረጃ ጨረታ ግዥን 

ለመፈፀም የሚችሉት የሚከተሉት ሁኔታዎች 

ተሟልተው ሲገኙ ብቻ ነው፡- 

1. ለሚገዙት Eቃዎችና Aገልግሎቶች በቂ ዝርዝር 

ማዘጋጀት በግዥ ፈፃሚው Aካል የማይቻል ሆኖ 

ሲገኝ ወይም Aገልግሎቶችን በሚመለከት 
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ፈሊኻ ንምርኣይ ዘይከኣል ኣብ ዝኾነሉ Eዋንን ድሌት 

ግዝIት Eደጋ ፈፃሚ ኣካል ብዝለዓለ ብርኪ ንምምላE 

ዘኽEል  መፍትሒ ንምርካብ፣ 

2. Eቲ Eደጋ ዝካየድ ኣብ Eደጋ ክውEሉ ዝኽEሉ ኣቁሑት 

ንምፍራይ ወይ ወፃEታት ምርምርን  ልምዓትን

ንምትካE ክሳብ ዘይኮነ Eዋን Eደጋ ፈፃሚ ኣካል 

ስራሕቲ ምርምር፣ ሙከራ፣  መፅናEትን ልምዓትን

ንምፍፃም ዘኽEል ውEሊ ምፍፃም Eንተድሊ፣ 

 

3. ጨረታ ክወፅE ተገይሩ ኣብ ዝEደጉ ኣቁሑት፣ ስራሕቲ

ኮንስትራክሽን፣ ግልጋሎት ምኽርን ካልOትን ባህርያት 

ወይ ተፈጥሮ ግልፂ ብዘይምዃኑ ምኽንያት ሕፁያት 

ተወዳደርቲ ኣብ ጨረታ ዘይቀረቡ Eንተኾይኖም ወይ 

ዝቐረቡ ተጫረቲ ክወድቁ Eንትግበሩን Eዚ ክኸውን 

ዝኽኣለ Eደጋ ፈፃሚ ኣካል ዝተማልኣ ዝርዝር ምድላው 

ብዘይምኽኣሉ ምኽንያት ምዃኑ EንትEመነሉ፣ 

4. ዝግዝU ኣቁሑት፣ ስራሕቲ ኮንስትራክሽን፣ ግልጋሎት 

ምኽርን ካልOትን ባህርያት ወይ ተፈጥሮ ኣመልኪቱ 

ምስ ሕፁያት ተወዳደርቲ ድርድር ምግባር Eንተድሊ፣ 

 

 
50. ኣፈፃፅማ ክልተ ብርኪ ጨረታ 

1. Eቲ ጨረታ ዝካየድ ብሜላ ክልተ ብርኪ ጨረታ 

Eንትኸውን፣ ኣብቲ ሰነድ፣ ጨረታ ተጫራቲ በቲ ናይ 

መጀመርያ ብርኪ ዋጋ  ዘይሓወሰ ናይ መወዳደሪ ሓሳብ 

ንኸቕርቡ ኣብ ግልፂ ጨረታ መፀዋEታ ይግበር፡፡ 

ኣብቲ ሰነድ ጨረታ መቕረብቲ ምስ ቴክኒክ ርክብ 

ዘለዎም   መግለፅታት፣ ፅሬት ወይ ናይቲ ኣቅሓ ወይ 

ካልOት ባህርያት ግልጋሎትን ከምU’ውን  ውEሊ 

ቃላትን ኩነታትን Eቲ ቀረብ ክትሓዝ ዝግባE 

Eንትኸውን ኣግባብነት   ክሳብ ዝሃለዎ  ሞያን ክEለት 

ቴክኒክን መቕረብቲ ንክገልፁ ክሕተቱ ይኽEሉ 

Eዮም፣ 

 

ባህርያቸውን ላይቶ ለማሳየት የማይቻል በሚሆንበት 

ጊዜ Eና የግዥ ፈፃሚውን የግዥ ፍላጎት በከፍተኛ 

ደረጃ ለማሟላት የሚያስችል መፍትሔ ለመፈለግ፣ 

2. ግዥው የሚካሄደው በገበያ ላይ ሊውሉ የሚችሉ 

Eቃዎችን ለማምረት ወይም የምርምር Eና የልማት 

ወጭዎችን ለመተካት Eስካልሆነ ድረስ ግዥ ፈፃሚ 

Aካል የምርምር፣ የሙከራ፣ የጥናት Eና የልማት 

ሥራዎችን ለማከናወን የሚያስችል ውል መፈፀም 

ሲፈለግ፣ 

3. ጨረታ Eንዲወጣ ተደርጎ በሚገዙት Eቃዎች፣ 

የግንባታ ዘርፍ ስራዎች፣ የምክር Eና የሌሎች 

Aገልግሎቶች ባህሪ ወይም ተፈጥሮ ግልፅ Aለመሆን 

ምክንያት Eጩ ተወዳዳሪዎች በጨረታው ያልቀረቡ 

Eንደሆነ ወይም የቀረቡት ተጫራቾች ውድቅ 

ሲደረጉ Eና ይህም የሆነው ግዥ ፈፃሚው የተሟላ 

ዝርዝር ማዘጋጀት ባለመቻሉ መሆኑ ሲታመን፣ 

4. የሚገዙትን Eቃዎች፣ የግንባታ ዘርፍ ሥራዎች፣ 

የምክር Eና ሌሎች Aገልግሎቶች ባሕርይ ወይም 

ተፈጥሮ Aስመልክቶ ከEጩ ተወዳዳሪዎች ጋር 

ድርድር ማድረግ ሲያስፈልግ፣  

 
50. የሁለት ደረጃ ጨረታ Aፈፃፀም 

1. ጨረታው የሚከናወነው በሁለት ደረጃ የጨረታ  ዘዴ 

ሲሆን፣ በጨረታው ሰነድ  ተጫራቾች 

በመጀመርያው ደረጃ ዋጋን ያልጨመረ 

የመወዳደርያ ሀሳብ Eንዲያቀርቡ በግልፅ ጨረታ  

ጥሪ ይደረጋል፡፡ በጨራታው ሰነድ Aቅራቢዎች  

ከቴክኒክ ጋር ግንኙነት ያላቸውን መግለጫዎች፣ 

ጥራት ወይም የEቃውን ወይም Aገልግሎቱን ሌሎች 

ባህርያት Eንዲሁም የAቅርቦቱን ውል ቃሎችና 

ሁኔታዎች ሊያዝ የሚገባ ሲሆን  Aግባብነት 

Eስካለው ድረስ የAቅራቢዎችን የሞያ Eና የቴክኒክ 

ችሎታ Eንዲገልፁ ሊጠየቁ ይችላሉ፣ 
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2. ብክልተ ብርኪ ሜላ Eደጋ ካልኣይ ብርኪ Eቲ ጨረታ 

ዘውፅO Eደጋ ፈፃሚ ኣካል ጨረትOም ውድቂ 

ዘይተገበረ ተጫረቲ ሓደ ዝተፈለየ ዝርዝር ብዝምልከት 

ዋጋ ንከቕርቡ ይEድም፡- 

 

ሀ. Eዚ ዝተፈለየ ዝርዝር Eንትደልይ Eቲ ቤት Eዮ ኣብ 

ውሽጢ ናይ መጀመርያ ሰነድ ጨረታ ካብ 

ዝተቐመጡ ዝኾነ ናይቲ ኣቕሓ ወይ ግልጋሎት 

ቴክኒክ ወይ ባህርያት ፅሬትን  Eቶም ሰነዳት 

ንምግምጋምን ንምውድዳርን ከምU’ውን ሰዓራይ 

ንምምራፅ ካብ ዝተቐመጡ ረቋሒታት ውሽጢ 

ንዝኾነ ንምስራዝ ወይ ንምምሕያሽ ወይ ምስ’ዚ  

   ኣዋጅ ዝስማEምU ሓደሽቲ ባህርያትን ረቋሓታትን 

ምውሳኽ ይኽEል፣ 

 

ለ. ከምዚ ዝበሉ ናይ ዝኾኑ ስራዛትን ምምሕያሻትን 

ወይ ወሰኻት ናይ መወዳEታ  መወዳደሪ ሓሳብ 

ንከቕርብ ኣብ ዝመሓላለፍ መፀዋEታ ንተጫረቲ 

ክግለፁ ኣለዎም፣ 

ሐ. ናይ መወዳEታ ጨረታ መወዳደሪ ሓሳብ ንምቕራብ 

ዘይደለየ ዝኾነ መቕረቢ መኽበሪ ውEሊ ጨረታ

ውርሲ ከይተገበረሉ ካብ ውድድር Eቲ ጨረታ 

ባEሉ ከግልል ይኽEል Eዩ፣ 

 

3. ብክልተ ብርኪ ሰዓራይ ተጫራቲ ንምውሳን ገምጋምን 

ውድድርን ዝግበር በዚ ኣዋጅ ዓንቀፅ 33 ብዝተደንገገ 

መሰረት ይኸውን፣ 

4. ብዝተመሓየሸ ዝርዝር መሰረት ኣብ ካልኣይ ዙር 

ምስታፍ ዘይደለዩ ተጫረቲ ዓርሶም ካብ ውድድር 

ክወፅU ይኽEሉ’ዮም፣ 

5. ነቲ ጨረታ ዘውፅA Eደጋ ፈፃሚ ኣካል ኣብ ገምጋም Eቲ 

ጨረታ ዝለዓለ ውፅIት ካብ ዝርኸበ መቕረቢ ካብ ዋጋ 

ወፃI ኣብ ካልOት ጉዳያት ድርድር ክገብር ይኽEል’ዩ፣

 

2. በሁለት ደረጃ ጨረታ ዘዴ ሁለተኛ ደረጃ 

ጨረታውን ያወጣው ግዥ ፈፃሚ Aካል ጨረታው 

ውድቅ ያልተደረገው ተጫራቾች Aንድ የተለየ 

ዝርዝርን በሚመለከት ዋጋ Eንዲቀርቡ 

ይጋብዛል፡- 

ሀ. ይህንን የተለየ ዝርዝር ሲያዘጋጁ መስርያቤቱ 

በመጀመርያው የጨረታ ሰነድ ውስጥ 

ከተቀመጡት ማናቸውም የEቃው ወይም 

የAገልግሎቱ የቴክኒክ ወይም የጥራት ባህርያት 

Eና ሰነዶቹን ለመገምገም Eና ለማወዳደር 

Eንዲሁም Aሸናፊውን ለመምረጥ ከተቀመጡት 

መስፈርቶች ውስጥ ማናቸውንም ለመሰረዝ 

ወይም ለማሻሻል ወይም ከዚህ Aዋጅ ጋር 

የሚስማማ Aዲስ ባህርያትና መስፈርቶችን 

ለመጨመር ይችላል፣ 

ለ. Eንደዚህ ያሉት ማናቸውም ስረዛዎችን Eና 

ማሻሻያዎች ወይም ጭማሪዎች የመጨረሻ 

የመወዳደርያ ሀሳብ Eንዲቀርብ በሚተላለፍ 

ጥሪ ለተጫራቾች መገለፅ Aለባቸው፣ 

ሐ. የመጨረሻ የጨረታ መወዳደርያ ሀሳብ 

ለማቅረብ ያልፈለገ ማናቸውም Aቅራቢ 

የጨረታ ማስከበርያው ውል ውርስ 

ሳይደረግበት ከጨረታው ውድድር Eራሱን 

ሊያገል ይችላል፣ 

3. በሁለት ደረጃ ጨረታ Aሸናፊውን ተጫራች 

ለመወሰን ግምገማ Eና ውድድር የሚደረገው በዚህ 

Aዋጅ Aንቀፅ  33 በተደነገገው መሰረት ይሆናል፣ 

4. በተሻሻለው ዝርዝር መሰረት በሁለተኛው ዙር 

ጨረታ መሳተፍ ያልፈለጉ ተጫራቾች ራሳቸውን 

ከውድድሩ ማግለል ይችላሉ፣ 

5. ጨረታውን ያወጣው ግዥ ፈፃሚ Aካል በጨረታው 

ግምገማ ከፍተኛ ውጤት ካገኘው Aቅራቢ ጋር 

ከዋጋ በስተቀር በሌሎች ጉዳዮች ላይ ድርድር 

ሊያደርግ ይችላል፣ 
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ክፍሊ ዓሰርተ 

ብዓለም ለኸ ውድድር ዝፍፀም Eደጋ  

51. ዓለም ለኸ Eደጋ  

1. ዓለም ለኸ ግልፂ ሜላ ጨረታ ኣብ ጥቅሚ ክውEል 

ዝኽEል ኩባንያታት ወፃI ኣብቲ ጨረታ ተሳተፍቲ 

ንክኾኑ  Eንተዘይተገይሩ  

ግልፂ  ጨረታ  ውፅIታዊ  ዝኾነ   ውድድር  

ክህሉ ከምዘይክEል ዝተኣመነሉ ወይ Eቲ  Eደጋ  ቢሮ 

ብዘውፅO  መምርሒ ካብ ዝተቐመጠ  መጠን   ገንዘብ 

ንላEሊ Eንትኸውን’ዩ፣ 

 
 

2.. ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ (1) ከምዝተሓበረ Eቲ Eደጋ 

ቢሮ ካብ ዘውፅO መምርሒ ካብ ዝተቐመጠ መጠን 

ገንዘብ ንላEሊ ዋላ ኮይኑ   Eቲ ኣቕሓ ወይ ግልጋሎት 

ኣብ ውሽጢ ዓዲ   ጥራሕ ዝርከብ ምዃኑ Eንትረጋገፅ 

Eቲ Eደጋ   ብዓዲ ውሽጢ ግልፂ ጨረታ ክካየድ 

ይኽEል’ዩ፣ 

3. ዓለም ለኸ ግልፂ ጨረታ ካብዚ ንታሕቲ ዝተዘርዘሩ 

ስርዓታት ክኽተል ኣለዎ፡- 

ሀ. ምልክታን ሰነዳት ጨረታን መገልገሊ ዓለም ለኸ 

ንግዲ ብዝኾነ ቋንቋ Eንግሊዝኛ ክዳለው ኣለዎም፣ 

 

ለ. Eቲ ምልክታ ጨረታ ብዝተዳለወሉ ቋንቋ

Eንግሲዝኛ ዝሕተም፣ Eኹል ዝርገሓ ብዘለዎን 

ዓለም ለኸ ውድድር ኣብ ዝEድምን ጋዜጣ ክሕተም 

ኣለዎ፣ 

ሐ. መቅረቢ ግዘ ሰነድ ጨረታ፣ ጨረታ ምልክታ 

ንሕፁያት ተወዳደርቲ ንኽበፅሕ ንምግባርን 

ሕፁያት ተወዳደርቲ ናይ ጨረታ መወዳደሪ 

ሓሳቦም ኣዳልዮም ንምቕራብ ዘድልዮም Eኹል 

ግዘ ዝፈቅድ ክኸውን ዘለዎ ኮይኑ ቢሮ ብዘውፅO 

መምርሒ ካብ  ዝተወሰነ ግዘ ዝነኣሰ ክኸውን 

 

ክፍል Aስር 

በዓለም Aቀፍ ውድድር የሚፈፀም ግዥ 

51. ዓለም Aቀፍ ግዥ 

1. ዓለም Aቀፍ ግልፅ የጨረታ ዘዴ ጥቅም ላይ ሊውል 

የሚችለው የውጭ ኩባንያዎች በጨረታው  ተሳታፊ  

Eንዲሆኑ   ካልተደረገ  
 

   በAገር  ውስጥ ግልፅ ጨረታ ውጤታማ የሆነ  

   ውድድር  ሊኖር  Eንደማይችል   የታመነበት  

   ወይም  ግዥው  ቢሮ  በሚያወጣው መመርያ  

   ከተመለከተው  የገንዘብ  መጠን  በላይ ሲሆን    

   ነው፣ 

2. በዚህ Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ (1) Eንደተመለከተው 

ግዥው ቢሮ በሚያወጣው መመርያ ከተመለከተው 

የገንዘብ መጠን በላይ   ቢሆንም ምርቱ ወይም 

Aገልግሎቱ በAገር   ውስጥ ብቻ የሚገኝ መሆኑ 

ከተረጋገጠ ግዥው   በAገር ውስጥ ግልፅ ጨረታ 

ሊካሄድ ይችላል፣ 

3. ዓለም Aቀፍ ግዥ ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን 

ሥርዓቶች መከተል Aለበት፡- 

ሀ. የጨረታው ማስታወቅያ Eና የጨረታ ሰነዶች 

የዓለም Aቀፍ ንግድ መገልገያ በሆነው 

በEንግሊዝኛ ቋንቋ መዘጋጀት Aለባቸው፣ 

ለ. የጨረታ ማስታወቅያው በተዘጋጀበት 

በEንግሊዝኛ ቋንቋ በሚታተም በቂ ስርጭት 

ባለው Eና ዓለም Aቀፍ ውድድርን በሚጋብዝ 

ጋዜጣ መታተም Aለበት፣ 

ሐ. የመጫረቻ ሰነድ የማቅረቢያ ጊዜው የጨረታው 

ማስታወቅያ ለEጩ ተወዳዳሪዎች Eንዲደርስ 

ለማድረግ Eና Eጩ ተወዳዳሪዎች የጨረታ 

መወዳደርያ ሀሳባቸውን Aዘጋጅተው ለማቅረብ 

የሚያስፈልጋቸውን በቂ ጊዜ የሚፈቅድ መሆን 

ያለበት ሲሆን፣ ቢሮው በሚያወጣው መመርያ 
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የብሉን፡፡  

መ. ዝርዝር ግልጋሎትን ኣቕሓን ምስ ብርክታት ዓዲ 

ውሽጢ ዝጠዓዓም ኮይኑ ብዝተኽኣለ መጠን 

ብብርክታት ዓለም ለኸ ወይ ኣብ ዓለም ለኸ ንግዲ

ብሰፊሑ ዝስርሐሉ ብርኪ  መሰረት ዝገበረ ክኸውን 

ኣለዎ፣ 

ረ. ሕፁያት ተወዳደርቲ መጫረቲ ዋግOምን ከምU'ውን 

ዘቕረብዎ ዝኾነ ሰነድ ውሕስናን  ብብር Iትዮጵያ 

ወይ ድማ ኣብቲ ሰነድ ጨረታ ብዝተመልከተ ኣብ 

ዓለም ለኸ ንግዲ ብስፍሓት ብዝሰረሓሉ ዓይነት 

ገንዘብ  ንኸቕርቡ ክፍቀድ ኣለዎ፣ 

 

ሰ. ብሓፈሻውን ፍሉይ ቃላት ውEልን ኩነታትን ኣብ 

ዓለም ለኸ ንግዲ ዝሰርሓሎም ክኾኑ ኣለዎም፣ 

 

 
ክፍሊ ዓሰርተ ሓደ 

ፍሉይ Eደጋ  

52. ዓበይቲ Eደጋታትን ምውጋድ ንብረትን  
 

1. ክልላዊ ረብሓ ዘለዎም ዓበይቲ Eደጋታት፣ ካብ ሓደ 

ንላEሊ ብዝኾኑ Eደጋ ፈፀምቲ ኣካላት ዝድለ ቀረብ 

Eደጋታትን መሸጣ ዝውገዱ  ንብረትን ዝፍፅም 

ከከምAድላይነቱ በቲ ቢሮ  ዝጣየሽ ይኸውን፣ 

 

2. ቢሮ ክልላዊ ረብሓ ዘለዎም ብምዃኑ ምኽንያት ኣብዚ 

ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ 1 ብዝተደንገገ መሰረት ዝጣየሽ

ኣካል ዝፍፀሙ ዓይነታት Eደጋ ይውሰን፡፡ 

 

 
53. ኣፈፃፅማ ሓባር  ስምምEነት 

1. Eደጋ ፈፀምቲ ኣካላት ዘለዎም ተመሳሳሊ ድሌት Eደጋ 

ወይ ሓደ Eደጋ ፈፃሚ ኣካል ኣብ ዝተወሰነ ግዘ ውሽጢ 

ብተደጋጋሚ ንዝህልዎ ድሌት Eደጋ Eደጋ ብናይ ሓባር 

ከሚወሰነው ጊዜ ማነስ የለበትም፣ 

መ. የEቃና የAገልግሎት ዝርዝር ከAገር ውስጥ 

ደረጃዎች ጋር የሚጣጣም ሆኖ Eስከተቻለ 

ድረስ በዓለም Aቀፍ ደረጃዎች ወይም  

በዓለም Aቀፍ ንግድ በስፋት የሚሰራበትን 

ደረጃ መሰረት ያደረገ መሆን Aለበት፣ 

ረ. Eጩ ተወዳዳሪዎች የመጫረቻ ዋጋቸውን 

Eንዲሁም የሚያቀርቡትን ማናቸውንም 

የዋስትና ሰነድ በIትዮጵያ ብር ወይም 

በጨረታ ሰነዱ በተመለከተው Eና በዓለም 

Aቀፍ ንግድ በስፋት በሚሰራበት የገንዘብ 

ዓይነት Eነዲያቀርቡ መፍቀድ Aለበት፣ 

ሰ. Aጠቃላይ Eና ልዩ የውል ቃሎችና ሁኔታዎች 

በዓለም Aቀፍ ንግድ የሚሰራባቸው መሆን 

ይኖርባቸዋል፣ 

 
ክፍል Aስራ Aንድ 

ልዩ ግዥ 

52. ከፍተኛ ግዥዎች Eና ንብረት Aወጋገድ 
 

1. ክልላዊ ጠቀሜታ ያላቸውን ከፍተኛ ግዥዎች፣ 

ከAንድ በላይ በሆኑ ግዥ ፈፃሚ Aካላት የሚፈለጉ 

Aቅርቦቶችን ግዥ Eንዲሁም የሚወገዱ ንብረቶችን 

ሽያጭ የሚፈፅም EንደየAስፈላጊነቱ በቢሮው 

የሚቋቋም ይሆናል፣ 

2. ቢሮው ክልላዊ ጠቐሜታ ያላቸው በመሆኑ ምክንያት 

በዚህ Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ 1 በተደነገገው መሰረት 

በሚቋቋመው Aካል የሚፈፀሙ የግዥዎች ዓይነት 

ይወሰናል፣ 

 

53. የማEቀፍ ስምምነት Aፈፃፀም 

1. ግዥ ፈፃሚ Aካላት ላላቸው ተመሳሳይ የግዥ ፍላጎት 

ወይም Aንድ ግዥ ፈፃሚ Aካል በተወሰነ ግዜ ውስጥ 

በተደጋጋሚ ለሚኖረው የግዥ ፍላጎት ግዥን 
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ስምምEነት ምፍፃም ይከኣል Eዩ፣ 

2. ካብ ሓደ ንላEሊ ብዝኾኑ Eደጋ ፈፀምቲ ኣካላት ኣብ 

ዝተወሰነ ግዘ ውሽጢ ንዝፍፀሙ ተመሳሰልቲ ቐረባት 

ብዝስEብ ናይ ሓባር ስምምEነት ኩነታት ይፍፀም፣ 

ሀ. ቢሮ Eደጋ ፈፀምቲ ኣካላት ዝህልውዎም 

ተመሳሰልቲ ድሌታት ብምፅናE ዝርዝር 

ኣቁሑትን ግልጋሎትን የውፅE፣ በቢግዚU Eቲ 

ዝርዝር የጎልብት፣ 

  ለ. Eደጋ ፈፀምቲ ኣካላት ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ 

2(ሀ) ካብ ዝተሓበሩ ዝርዝር ውሽጢ ዘለው

ኣቁሑትን ግልጋሎትን ዝህልዎም ድልየት ትልሚ 

Eደጋ  ኣዳልዮም Eደጋ ንክፍፅም ስልጣን 

ንዝተውሃቦ ኣካል የፍልጡ፣ 

 

ሐ. ብEደጋ ፈፀምቲ ኣካላት ዝተፈረመ ናይ ሓባር 

ስምምEነት መሰረት ብምግባር ኣቅሓ ወይ 

ግልጋሎት ኣብ ዝተዳለየ ግዘ ትEዛዝ  Eደጋ 

ብምቕራብ EደገOም ይፍፅሙ፣ 

መ. Eደጋ ፈፀመቲ ኣካላት ናብ መቕረባይ ብሓባር 

ስምምEነት ትEዛዝ Eደጋ  ዘመሓላልፉ ናይ ሓባር 

ስምምEነት ካብ ዝተፈፀመሉ ዋጋ፣ ምስ ክፍሊትን 

ካልOት ኩነታት ኣፈፃፅማን ብዝተጠዓዓመ መንገዲ 

ይኸውን፣ 

3. ናይ ሓባር ስምምEነት ዝፍፀም ብሜላ ግልፂ ጨረታ 

ኮይኑ፣ ክሳብ ሰለስተ ዓመታት ፀኒU ክፀንሕ ይኽEል፣ 

 

4. ሓደ Eደጋ ፈፃሚ ኣካል ብተደጋጋሚ ንዝህልውዎ 

ድሌታት Eደጋ ብሓባር ስምምEነት ክፍፅም ዝኽEል 

ቢሮ ኣብ ዘውፅO መምርሒ ዝተሓበረ ዋጋ ኣቕሓ ወይ 

ግልጋሎት ዝውሰነሉ  ግልፂ  መለክI መሰረት 

ብምግባር ይኸውን፡፡  

 
 

 
 

በማEቀፍ ስምምነት መፈፀም ይቻላል፣ 

2. ከAንድ በላይ በሆኑ ግዥ ፈፃሚ Aካላት በተወሰነ ግዜ 

ውስጥ ለሚከናወኑ ተመሳሳይ Aቅርቦቶች የማEቀፍ 

ስምምነት በሚከተለው ሁኔታ ይፈፀማል፣ 

ሀ. ቢሮ ግዥ ፈፃሚ ኣካልት የሚኖራቸውን 

ተመሳሳይ ፍላጎት በማጥናት የEቃና 

Aገልግሎቶች ዝርዝር ያወጣል፣ በየግዜው 

ዝርዝሩን ያዳብራል፣ 

ለ. ግዥ ፈፃሚ Aካላት በዚህ Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ 

2(ሀ) በተመለከተው ዝርዝር ውስጥ 

ለተካተቱት Eቃና Aገልግሎቶች 

የሚኖራቸውን ፍላጎት Eቅድ Aዘጋጅተው 

ግዥውን Eንዲከናወን ስልጣን ለተሰጠው 

Aካል ያሳውቃሉ፣ 

ሐ. ግዥ ፈፃሚ Aካላት የተፈረመውን የማEቀፍ 

ስምምነት መሰረት በማድረግ Eቃው ወይም 

Aገልግሎቱ በተፈለገ ግዜ የግዥ ትEዛዝ 

በማቅረብ ግዥያቸውን ይፈፅማሉ፣ 

መ. ግዥ ፈፃሚ Aካላት ለማEቀፍ ስምምነት 

Aቅራቢው የግዥ ትEዛዝ የሚያስተላልፉት 

የማEቀፍ ስምምነቱ ከተፈፀመበት ዋጋ፣ 

የክፍያ Eና ሌሎች የAፈፃፀም ሁኔታዎች ጋር 

በተጣጣመ ሁኔታ ይሆናል፣ 

3. የማEቀፍ ስምምነት የሚፈፀመው በግልፅ ጨረታ 

የግዥ ዘዴ ሆኖ፣ Eስከ ሶስት ዓመታት ድረስ ፀንቶ 

ሊቆይ ይችላል፣ 

4. Aንድ ግዥ ፈፃሚ Aካል በተደጋጋሚ ለሚኖረው 

የግዥ ፍላጎት ግዥን በማEቀፍ ስምምነት ሊፈፀም 

የሚችለው ቢሮ በሚያወጣው መመሪያ 

የተመለከተውን Eቃ ወይም የAገልግሎት ዋጋ 

የሚወሰንበትን ግልፅ መስፈርት መሰረት በማድረግ 

ይሆናል፡፡  
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ክፍሊ ዓሰርተ ክልተ 

ምምሕዳር ንብረት መንግስቲ 

54. ሓፈሻዊ   

ቢሮ ብዘውፅO መምርሒ መሰረት ሕድሕድ ላEለዋይ ሓላፊ 

Eደጋ ፈፃሚ ኣካል ንብረት መንግስቲ ብስርዓት ምሓዝን 

ምጥቃምን፣ ኣድላይ ኮይኑ Eንትርከብ ድማ ስራሕቲ 

ምውጋድ ምፍፃሙ ከረጋግፅ ኣለዎ፡፡ 

 

 

55. ብዛEባ ንብረት ምሓዝ 

1. ዝኾነ ይኹን Eደጋ ፈፃሚ ኣካል ንብረት መንግስቲ 

ብበዓልዋናነት ናይ ምሓዝ ብሕታዊ Eላማ ንዝፀደቁ 

ፕሮግራማት ቤት EዮU  ንምፍፃምን ግልጋሎት

ብምቅልጣፍ ውፅIታውን ብቁUን ንምግባር ክኸውን 

ኣለዎ፣ 

2. ቢሮ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ቤት Eዮ ክልል መንግስቲ ዘይኮኑ 

ንብረት ክልል መንግስቲ ዝኾነ ብመንግስታዊ 

ንብረትነት ይሕዝ፣ የመሓድር፣ ኣድላይ ኮይኑ ኣብ 

ዝርከበሉ Eዋን ንክውገድ ይገብር፡፡ 

 

56. ኣጠቓቕማን ፅገናን 

1. ላEለዋይ ሓላፊ Eደጋ ፈፃሚ ኣካል ዝኾነ ንብረት 

መንግስቲ ሓላፈነት ቤት EዮU ውፅIታዊ ብዝገብር 

መልክE ኣብ ግልጋሎት ምውዓሉ ከረጋግፅ ኣለዎ፣ 

 

2. ላEለዋይ ሓላፊ Eደጋ ፈፃሚ ኣካል ቢሮ ብዘውፅO 

መምርሒ መሰረት ንብረት መንግስቲ ቁጣባውን 

ውፅIታውን ብዝኾነ መንገዲ ግልጋሎት ንክህብ 

ኣድላይ ስርዓት ፅገናን ክንክንን ክዝርግሕ ኣለዎ፡፡ 

 

 

57. ምምሕዳር ንብረት መንግስቲ 

1. ላEለዋይ ሓላፊ Eደጋ ፈፃሚ ኣካል ንብረት መንግስቲ 

ንምምሕዳር ስርዓት ሂወት ዘመን  ይኽተል፣ 

ክፍል Aስራ ሁለት 

የመንግስት ንብረት Aስተዳደር 

54. Aጠቃላይ 

ቢሮ በሚያወጣው መመሪያ መሰረት Eያንዳንዱ 

የመንግስት መስሪያቤት የበላይ ኃላፊ የመንግስት 

ንብረት በAግባቡ የመያዝ Eና የመጠቀም፣ Aስፈላጊ 

ሆኖ ሲገኝም የማስወገድ ተግባር መከናወኑን ማረጋጋጥ 

Aለበት፡፡ 

 

55. ንብረት ስለመያዝ 

1. ማናቸውም የምንግስት መስርያቤት የመንግስት 

ንብረት በባለቤትነት የመያዝ ብቸኛ ዓላማ 

የፀደቁትን የመስርያቤቱ ፕሮግራሞች ለመፈፀም 

Eና Aገልግሎቱን ለማፋጠን ውጤታማና ብቁ 

ለማድረግ መሆን Aለበት፣ 

2. ቢሮ በማናቸውም የክልሉ መንግስት መስርያቤት 

ስር ያልሆኑትን የክልሉ መንግስት ‘'ንብረቶች 

በመንግስት ንብረትነት ይይዛል፣ ያስተዳድራል፣ 

ተገቢ ሆኖ ሲገኝም Eንዲወገዱ ያደርጋል፡፡ 

 

56.Aጠቃቀም Eና ጥገና 

1. የግዥ ፈፃሚ Aካል የበላይ ኃላፊ ማናቸውም 

የመንግስት ንብረት የመስሪያቤቱን ኃላፊነት 

ውጤታማ በሚያደርግ መልኩ Aገልግሎት ላይ 

መዋሉን ማረጋገጥ Aለበት፣ 

2. የግዥ ፈፃሚ Aካል የበላይ ኃላፊ ቢሮ በሚያወጣው  

መመሪያ መሰረት የመንግስት ንብረት 

Iኮኖሚያዊና ውጤታማ በሆነ መንገድ Aገልግሎት 

Eንዲሰጥ ተገቢ የጥገና Eና Eንክብካቤ ስርዓት 

መዘርጋት Aለበት፡፡ 

 

57. የመንግስት ንብረት Aስተዳደር 

1. የግዥ ፈፃሚ Aካል የበላይ ኃላፊ የመንግስት ንብረት 

ለማስተዳደር የሂወት ዘመን ሥርዓትን ይከተላል፣ 
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2. ላEለዋይ ሓላፊ Eደጋ ፈፃሚ ኣካል ንብረት መንግስቲ 

ካብ ዝተትሓዘሉ ክሳብ ካብ ግልጋሎት ወፃI ዝኾነሉ 

Eለት Eቲ ንብረት ግልጋሎት ዘቛረፀሉ ግዘ፣ ዓይነት 

ንብረት፣ በዝሕን ዘሰዓቦ ወፃEን ዘርI ብዝርዝር 

ተመዝጊቡ ዝተሓዝ ምዃኑ ከረጋግፅ ኣለዎ፣ 

 

3. ላEለዋይ ሓላፊ Eደጋ ፈፃሚ ኣካል ዝኾነ ቀዋሚ  ንብረት

ቤት EይU ሓላፍነት ምሕላው  ብቀዳማይ ደረጃ Eቲ 

ንብረት ንኽግልገልሉ ሓላፍነት ንዝተውሃቦም ሓላፍቲ 

ወይ ኪIላታት ምውሃቡን ኣብ መዝገብ ቀዋሚ ንብረት 

ዝርዝር ሓለውቱን ኣብ ትሕቲ ሓለዋ ባEሉ ዘለዉ 

ቀወምቲ ንብረታት ዝርከብሉ ቦታ ምቕማጦም ከረጋግፅ 

ኣለዎ፣ 

 

4. ላEለዋይ ሓላፊ Eደጋ ፈፃሚ ኣካል ሽUንሽU ኣብ ጥቅሚ 

ዘይውEሉ ሃለቅቲ ኣቁሑት ኣብ ቤት Eዮ ንዝምልከቶ 

ከይዲ ስራሕ ምምሕዳር ንብረት ቀሪቡ ኣብ ውሽጢ 

መዝገብ ዝርዝር ኣቅሓ   ምሕዋሶም ከረጋግፅ ኣለዎ፣ 

5. ዝኾነ ይኹን ንብረት መንግስቲ Eንተነኣሰ ኣብ ዓመት 

ሓደ ግዘ ቆፀራ ክካየድ ኣለዎ፣ 

6. ንብረት መንግስቲ ትክክለኛ ዋግU ምውሳን 

EንተዘይተኻIሉ ግምቱ ቢሮ ብዘውፅO መምርሒ 

መሰረት ዝውሰን ይኸውን፣ 

7. ቢሮ ብዘውፅO ዝርዝር መምርሒ መሰረት ዝፍፀም ኮይኑ 

ኣብ ቀዋሚ ንብረት ቅነሳ Eርጋን  ይስላሕ፡፡ 
 

 
 

58. ምውጋድ  

1. ዝርዝር ኣፈፃፅምU ቢሮ ብዘውፅO ዝርዝር መምርሒ 

ዝውሰን ኮይኑ፣ ላEለዋይ ሓላፊ Eደጋ ፈፃሚ ኣካል 

ግልጋሎት ዘይህቡ ንብረታት ምውጋዶም ከረጋግፅ 

ኣለዎ፣ 

2. ዝተወገደ ንብረት መንግስቲ ዝርዝር መግለፅን  ካብ 

ምውጋድ ንብረት ዝተረኸበ ገንዘብ ኣብ ውሽጢ ፀብፃብ 

2. የግዥ ፈፃሚ Aካል የበላይ ኃላፊ የመንግስት ንብረት 

ከተያዘበት፣ ከAገልግሎት ውጪ Eስከ ሆነበት ቀን 

ድረስ ንብረቱ Aገልግሎት ያቋረጠበትን ጊዜ፣ 

የንብረቱን ዓይነት፣ ብዛቱን Eና ያስከተለውን ወጪ 

የሚያሳይ ዝርዝር ተመዝግቦ መያዙን ማረጋገጥ 

Aለበት፣ 

3. የግዥ ፈፃሚ Aካል የበላይ ኃላፊ የመስርያቤቱን 

ማናቸውንም ቀዋሚ ንብረት የመጠበቅ ኃላፊነት 

በመጀመርያ ደረጃ ንብረቱን Eንዲገለገሉበት 

ኃላፊነት ለተሰጣቸው ኃላፊዎች ወይም ባለሙያዎች 

መሰጠቱን Eና በቀዋሚ ንብረት መዝገብ 

የጠባቂዎቹ ዝርዝር Eና በEነርሱ ጥበቃ ስር ያሉት 

ቋሚ ንብረቶች የሚገኝበት ቦታ መስፈሩን ማረጋገጥ 

Aለበት፣ 

4. የግዥ ፈፃሚ Aካል የበላይ ኃላፊ ወዲያውኑ ጥቅም 

ላይ የማይውሉ Aላቂ Eቃዎች በመስሪያ ቤቱ 

የሚመለከተው የንብረት ሥራ ክፍል በEቃ ዝርዝር 

መዝገብ ውስጥ መካተታቸውን ማረጋገጥ Aለበት፣ 

5. ማናቸውንም የመንግስት ንብረት ብያንስ በዓመት 

Aንድ ጊዜ መቆጠር Aለበት፣ 

6. የመንግስት ንብረት ትክክለኛ ዋጋ ለመወሰን 

ሳይቻል ሲቀር ግምቱ ቢሮ በሚያወጣው መመሪያ 

መሰረት ይወሰናል፣ 

7. ቢሮ በሚያወጣው ዝርዝር መመሪያ መሰረት 

የሚፈፀም ሆኖ በመንግስት ቀዋሚ ንብረት ላይ 

የEርጅና ቅናሽ ይሰላል፣ 

 

58. ማስወገድ 

1. ዝርዝር Aፈፃፀሙ ቢሮ በሚያወጣው መመሪያ 

የሚወሰን ሆኖ የመንግስት መስርያ ቤት የበላይ 

ኃላፊ Aገልግሎት የማይሰጡ ንብረቶች 

መወገዳቸውን ማረጋገጥ Aለበት፣ 

2. የተወገደ የመንግስት ንብረት ዝርዝር መግለጫና 

ንብረቱን በማስወገድ የተገኘው ገንዘብ በመንግስት 

ገፅ 47 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ቁ. 174 መጋቢት 20/2002       ገፅ 47 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ  ቁ. 174 መጋቢት 20/2002 
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ሒሳብ መንግስቲ ክጠቓለል ኣለዎ፣ 

3. ቢሮ ብዘውፅO መምርሒ ዝውሰን ከምዘሎ ኮይኑ፣ ንብረት 

መንግስቲ ካብ ምውጋድ ዝተረኸበ ኣታዊ ንማEኸላይ 

ግምጃ ቤት ኣታዊ ክግበር ኣለዎም፡፡ 

 

 

59. ካብ መዝገብ ምስራዝ 

1. ንብረት መንግስቲ ኣብ ዘለዎ ቤት Eዮ ወይ ንኻልE 

መንግስታዊ ቤትEዮ ዘይጠቅምን ዋጋ ዘየውፅEን ምዃኑ 

Eንትረጋገፅ ቢሮ ብዘውፅO ዝርዝር መምርሒ መሰረት 

ይስረዝ፣ 

2. መንግስቲ ንብረት መንግስቲ Eንትበላሸው፣ ካብ ጥቅሚ 

ወፃI Eንትኸውን፣ Eንትስረቕ ወይ ብዝኾነ ካሊE 

ተመሳሳሊ ምኽንያት Eንትጎድል ወይ EንትጠፍE ቢሮ 

ብዘውፅO መምርሒ መሰረት ካብ ንብረት መዝገብ 

ይስረዝ፣ 

3. ዝኾነ ይኹን ንብረት መንግስቲ Eንትስረዝ መግለፂUን 

ናይቲ ንብረት መዝገብ ዋጋን ቢሮ ብዘውፅO መምርሒ 

መሰረት ኣብ ውሽጢ ፀብፃብ ሒሳብ መንግስቲ 

ተጠቓሊሉ ክረኣ ኣለዎ፡፡  

 

60. ምትሕልላፍ  

ንሓደ Eደጋ ፈፃሚ ኣካል ግልጋሎት ዘይህቡ ኣቁሑት 

ንኻልE Eደጋ ፈፃሚ ኣካል ምትሕልላፍ ዝከኣለሉ ቢሮ 

ብዘውፅO መምርሒ ይውስን፡፡ 

 

ክፍሊ ዓሰርተ ሰለስተ 

ኣብ ከይዲ ኣፈፃፅማ Eደጋን ምውጋድ ንብረትን 

መንግስቲ ብዛEባ ዝቐርብ ጥርዓን 

61. ሓፈሻዊ  

1. ድንጋገታት Eዚ ክፍሊ ዝተሓለዉ ኮይኖም Eደጋ ኣብ 

ዝፍፀሙ ወይ ንብረት ኣብ ዘወግድ Eደጋ ፈፃሚ ኣካል 

ዝተፈፀመ ወይ ከይተፈፀመ ዝተረፈ ተግባር Eዚ 

ኣዋጅን ኣፈፃፅማ መምርሕን ይጣሓስ ኣሎ Iሉ 

ሒሳብ ሪፓርት ውስጥ መጠቃለል Aለበት፣ 

3. ቢሮ በሚያወጣው መመሪያ የሚወሰነው 

Eንደተጠበቀ ሆኖ፣ የመንግስትን ንብረት በማስወገድ 

የተገኘ ገቢ ለማEከላዊ ግምጃ ቤት ገቢ መደረግ 

Aለበት፡፡ 

 

59. ከመዝገብ መሰረዝ 

1. የመንግስት ንብረት ለሚገኝበት የመንግስት 

መሥራቤት ወይም ለሌላ የመንግስት መስሪያቤት 

የማይጠቅምና ዋጋ የማያወጣ መሆኑ ሲረጋገጥ ቢሮ 

በሚያወጣው መመሪያ መሰረት ይሰረዛል፣ 

2. የመንግስት ንብረት ሲበላሽ ከጥቅም ውጪ ሲሆን፣ 

ሲሰረቅ ወይም በማናቸውም ሌላ ተመሳሳይ 

ምክንያት ሲጎድል ወይም ሲጠፋ ቢሮ በሚያወጣው 

መመሪያ መሰረት ከንብረት መዝገብ ይሰረዛል፣ 

 

3. ማናቸውም የመንግስት ንብረት ሲሰረዝ 

መግለጫውና የንብረቱ የመዝገብ ዋጋ ቢሮ 

በሚያወጣው መመሪያ መሰረት በመንግስት ሒሳብ 

ሪፓርት ውስጥ ተጠቃልሎ መታየት Aለበት፡፡ 

 

60. ማስተላለፍ  

ለAንድ ግዥ ፈፃሚ Aካል Aገልግሎት የማይሰጡ 

Eቃዎች ለሌላ ግዥ ፈፃሚ Aካል ማስተላለፍ 

የሚቻልበትን ቢሮ በሚያወጣው መመርያ ይወሰናል፣ 

 

ክፍል Aስራ ሶስት 

በመንግስት ግዥ Aፈፃፀም Eና ንብረት 

Aወጋገድ ሂደት ስለሚቀርብ Aቤቱታ 

61. ጠቅላላ 

1. የዚህ ክፍል ድንጋጌዎች Eንደተጠበቁ ሆነው፣ 

ግዥውን በሚፈፅሙ ወይም ንብረቱን 

በሚያስወግደው የመንግስት መስርያቤት 

የተከናወነው ወይም ሳይከናወን የቀረው ተግባር 

ገፅ 48 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ቁ. 174 መጋቢት 20/2002  ገፅ 48 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ  ቁ. 174 መጋቢት 20/2002 
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ዝኣምን ሕፁይ ተወዳዳሪ ናብ Eደጋ ፈፃሚ ኣካል 

ላEለዋይ ሓላፊ ወይ ብደረጅU ናብ ቢሮ ጥርዓኑ 

ከቕርብ ይኽEል’ዩ፣ 

 

2. ካብዚ ንታሕቲ ኣብ ዝተዘርዘሩ በዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ 

1 ብዝተደንገገ መሰረት ጥርዓን ክቐርበሎም 

ኣይኽEልን፡- 

ሀ. ብክፍሊ  ሰለስተ  መሰረት  ዝፍፀም መረፃ  

   ሜላታት Eደጋ፣ 

ለ. በዚ ኣዋጅ ዓንቀፅ 21  መሰረት ጨረታ፣  

   ናይ መወዳደሪ ሓሳብ ወይ መቕረቢ ዋጋን  

   ውድቅ ብምግባር፣ 

ሐ. Eደጋ ፈፃሚ ኣካል ንብረት ንምውጋድ  

   ዝመረፆ ሜላ ምውጋድ፣ 

3. Eደጋ ፈፃሚ ኣካል ኣብ ጨረታ ሰዓራይ ምስዝኾነ 

ተወዳዳራይ ውEሊ Eደጋ ድሕሪ ምፍራሙ፣ Eቲ ከይዲ 

ኣብዚ ደረጃ ክሳብ ዝበፅሕ Eደጋ ፈፃሚ ኣካል 

ብዝተሰርሐ ወይ  ከይተሰርሐ ኣብ ዝተረፉ ስራሕቲ 

ምኽንያት ገይሮም ኣብ ዝቐርቡ ጥርዓት ብEደጋ ፈፃሚ 

ኣካል ወይ ብቢሮ ክረኣ ኣይኽEሉን፣ 

 

4. በዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ 3 ዝተደንገገ ተፈፃሚ ዝኸውን 

Eዞም ዝስEቡ ኩነታት EንትማልU Eዩ፡- 

ሀ. ቢሮ ኣብዘውፅO መምርሒ ዝተቐመጠ ገደብ ግዘ 

ውሽጢ ናብ Eደጋ ፈፃሚ ኣካል ጥርዓን ከይቀረበ 

ውEሊ Eደጋ ዝተፈረመ Eንትኸውን፣ 

ለ. ጥርዓን ቀሪቡ Eደጋ ፈፃሚ ኣካል ምላሽ 

ዝተውሃበሉን ቢሮ ኣብ ዘውፅO መምርሒ ሰዓራይ 

ድሕሪ ምግላፅ ውEሊ ንምፍራም ዝተቐመጠ ገደብ 

ግዘ ምስ ተወደኣ ውEሊ ዝተፈረመ Eንትኸውን፣ 

 

5. ኣብ Eደጋን ምውጋድ ንብረት መንግስትን ብዛEባ 

ንዝቐረበ ጥርዓን ዝርዝር ኣፈፃፅምUን ቢሮ ብዘውፅO 

መምርሒ ይውሰን፣ 

ይህንን Aዋጅ Eና የAፈፃፀም መመሪያዎቹን 

ይጥላል ብሎ የሚያምን Eጩ ተወዳዳሪ 

ለመስርያቤቱ የበላይ ኃላፊ ወይም በደረጃው ለቢሮ 

Aቤቱታ ሊያቀርብ ይችላል፣ 

2. ከዚህ በታች የተዘረዘሩት በዚህ Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ 

1 በተደነገገው መሰረት Aቤቱታ ሊቀርብባቸው 

Aይችልም፡- 

ሀ. በክፍል ሶስት መሰረት የሚከናወን የግዥ  

   ዘዴዎች ምርጫ፣ 

ለ. በዚህ Aዋጅ Aንቀፅ 21 መሰረት ጨረታን፣ 

የመወዳደሪያ ሀሳብን ወይም የዋጋ ማቅረብያን 

ውድቅ ማድረግ፣ 

ሐ. ግዥ ፈፃሚ Aካል ንብረቱን ለማስወገድ 

በመረጠው የማስወገጃ ዘዴ፣ 

3. ግዥ ፈፃሚ Aካል በጨረታው Aሸናፊ ከሆነው 

ተወዳዳሪ ጋር የግዥ ውል ከፈረመ በኃላ፣ ሂደቱ 

Eዚህ ደረጃ Eስከሚደርስ ድረስ በግዥ ፈፃሚው 

Aካል በተከናወኑ ወይም ሳይከናወኑ  በቀሩ 

ተግባራት ምክንያት የሚቀርቡ   Aቤቱታዎች 

በግዥ ፈፃሚው Aካል ወይም   በቢሮው ሊታዩ 

Aይችሉም፣ 

4. በዚህ Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ 3 የተደነገገው ተፈፃሚ 

የሚሆነው የሚከተሉት ሁኔታዎች ሲሟሉ ነው፡- 

ሀ. ቢሮ በሚያወጣው መመሪያ ላይ በሚቀመጠው 

ጊዜ ገደብ ውስጥ ለግዥ ፈፃሚው Aካል Aቤቱታ 

ሳይቀርብ ውል የተፈረመ ከሆነ፣ 

ለ. Aቤቱታ ቀርቦ በግዥ ፈፃሚው Aካል ምላሽ 

የተሰጠ Eና ቢሮ በሚያወጣው መመሪያ ላይ 

Aሸናፊው ከተገለፀ በኃላ ውል ለመፈረም 

የተቀመጠው ጊዜ ገደብ ከተጠናቀቀ በሃላ  ውል 

የተፈረመ ከሆነ፣ 

5. በመንግስት ግዥና ንብረት ማስወገድ ላይ 

ስለሚቀርቡ Aቤቱታ Eና ዝርዝር Aፈፃፀም ቢሮ 

በሚያወጣው መመሪያ ይወሰናል፣ 

          ገፅ 49 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ቁ. 174 መጋቢት 20/2002       ገፅ 49 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ  ቁ. 174 መጋቢት 20/2002 
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62. ናብ ላEለወት ሓለፍቲ Eደጋ ፈፀምቲ ኣካላት 

    ብዛEባ ዝቐርቡ ጥርዓናት

1. ብEደጋ ፈፃሚ ኣካል ዝተፈፀመ ወይ ከይተፈፀመ ዝተረፈ 

ስራሕ ምኽንያት ዝቐርብ ጥርዓን ብቀዳማይ ደረጃ 

ክቐርብ ዝግብO ናብ ላEለዋይ ሓላፊ Eደጋ ፈፃሚ ኣካል 

ይኸውን፣ 

2. ሕፁይ ተወዳዳሪ ጥርዓኑ ከቕርብ ዝኽEል ንጥርዓን 

መንቀሊ ዝኾነ ውሳነ ካብ ዝፈለጠሉ ወይ ክፈልጦ 

ይግባE ካብ ዝነበረ Eለት ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ ሰለስተ

ናይ ስራሕ መዓልቲ ይኸውን፣ 

3. ዝቐረበ ጥርዓን ብክልቲOም ወገናት ብዝግበር 

ስምምEነት Eንተዘይተፈቲሑ ላEለዋይ ሓላፊ Eደጋ 

ፈፃሚ ኣካል መንግስቲ ናይቲ Eደጋ ወይ ከይዲ 

ምውጋድ ንብረት ምEጋድን ጥራE ካብ   ዝቐረበሉ 

Eለት ጀሚሩ ኣብ 3 ናይ ስራሕ   መዓልትታት ግዜ 

ውሽጢ ውሳነ ዝተውሃበሉ   ምኽንያት ወይ Eቲ ጥራE 

ተቐባልነት ዝረኸበ  Eንተኾይኑ ዝተወሰደ መስተኻኸሊ 

ስጉምቲ  ብፅሑፍ ውሳነ ክህብ ኣለዎ፣ 

4. ላEለዋይ ሓላፊ Eደጋ ፈፃሚ ኣካል ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ 

ዓንቀፅ 3 ኣብዝተወሰነ ግዜ ውሽጢ ውሳነ 

Eንተዘይተዋሂቡ ወይ መቕረባይ ብላEለዋይ ሓላፊ 

Eደጋ ፈፃሚ ኣካል ዝተውሃበ ውሳነ ዘይዓገበ Eንትኾይኑ 

Eደጋ ፈፃሚ ኣካል ዝሃቦ ውሳነ ክግለፀሉ ካብ ዝነበረ ናይ 

መወዳEታ ግዘ ወይ ውሳነ ዝተውሃበ Eንተኾይኑ Eውን

ውሳነ ካብ ዝተውሃበሉ Eለት ጀሚሩ ዝቑፀር ኣብ 3 ናይ 

ስራሕ መዓልትታት ጥርዓኑ ናብ ቢሮ ከቕርብ 

ይኽEል፡፡ 

 

63. ናብ ቢሮ ብዛEባ ዝቐርብ ጥርዓን 

1. ኣብ Eደጋን ምምሕዳርን ንብረትን መንግስቲ ፌዴራል 

ኣዋጅ ቁፅሪ 649/2001 ዓንቀፅ 77 ብመሰረት 

ዝተቐመጠ ዝስEቡ ቅፅዓታት በዚ ኣዋጅ ተፈፀምቲ 

Eዮም፡፡ ቢሮ ጥርዓን Eንትቐርበሉ ሽU ንሽU ኣገባብ 

ንዘለዎ Eደጋ ፈፃሚ  ኣካል  ጥርዓን ዝቐረበ ምዃኑ 

62. ለግዥ ፈፃሚ Aካላት የበላይ ኃላፊዎች  

      ስለሚቀርቡ Aቤቱታዎች 

1. በግዥ ፈፃሚ Aካል በተከናወነ ወይም ሳይከናወን 

በቀረ ተግባር ምክንያት የሚቀርብ Aቤቱታ 

በመጀመሪያ ደረጃ መቅረብ ያለበት ለግዥ ፈፃሚ 

Aካል የበላይ ኃላፊ ይሆናል 

2. Eጩ ተወዳዳሪው Aቤቱታውን ሊያቀርብ የሚችለው 

ለAቤቱታው መሰረት የሆነውን ውሳኔ ካወቀበት 

ወይም ማወቅ ይገባው ከነበረበት ቀን ጀምሮ 

በሰወስት የስራ ቀን ጊዜ ውስጥ ይሆናል፣ 

3. Aቤቱታው በሁለቱም ወገኖች መካከል በሚደረግ 

ስምምነት ካልተፈታ በስተቀር የመንግስት  

መስሪያ ቤቱ የበላይ ኃላፊ የግዥውን ወይም 

የንብረት ማስወገዱ ሒደት ማገድ Eና Aቤቱታው 

ከቀረበበት ቀን Aንስቶ 3 የስራ ቀናት ጊዜ ውስጥ፣ 

ውሳኔው የተሰጠበትን ምክንያት ወይም Aቤቱታው 

ተቀባይነት ያገኘ ከሆነ የሚወሰደውን የማስተካከያ 

Eርምጃ በመጥቀስ የፅሑፍ ውሳኔ መስጠት Aለበት፣

4. የግዥ ፈፃሚ Aካል የበላይ ኃላፊ በዚህ Aንቀፅ ንUስ 

Aንቀፅ 3 በተወሰነው ጊዜ ውስጥ ውሳኔ ካልሰጠ 

ወይም ተወዳዳሪ በግዥ ፈፃሚው Aካል የበላይ 

ኃላፊ ውሳኔ ያልረካ Eንደሆነ የመስሪያቤቱ ውሳኔ 

ለAቤቶታ Aቅራቢው መገለፅ ከነበረበት የመጨረሻ 

ቀን ወይም ውሳኔ የሰጠ ከሆነም ውሳኔው 

ከተገለፀበት ቀን Aንስቶ በሚቆጠር 3 የስራ ቀን 

ጊዜ ውስጥ ለቢሮው Aቤቶታ ሊያቀርብ ይችላል፡፡ 

 
 

63. ለቢሮው ስለሚቀርብ Aቤቱታ 

1. በፌዴራል መንግስቲ ግዥና ንብረት Aስተዳደር 

Aዋጅ ቁጥር 649/2001 Aንቀፅ 77 መሰረት 

የተቀመጡት ቅጣቶች በዚህ Aዋጅ ተፈፃሚ 

ናቸው፡፡ ቢሮ Aቤቱታ ሲቀርብለት ወድያውኑ 

Aግባብ ካለው ግዥ ፈፃሚ Aካል Aቤቱታ የቀረበ 

     ገፅ 50 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ቁ. 174 መጋቢት 20/2002      ገፅ 50 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ  ቁ. 174 መጋቢት 20/2002 

 174
www.chilot.me



ዝገልፅ ምልክታ ይልEኽ፡፡ Eደጋ ፈፃሚ ኣካል Eቲ ቢሮ 

ኣብቲ ጉዳይ  ውሳነ  ክሳብ  ዝህብ  ዝኾነ ቀፃሊ 

ምንቅስቓስ  ሽU ንሽU  ጠጠው  ክብል ኣለዎ፣ 

 

2. ቢሮ ካብ ሕፁይ ተወዳዳሪ ዝቐረበ ጥርዓን 

Eንተተቀቢልዎ፡- 

   ሀ. Eደጋ ፈፃሚ ኣካል ሕጊ ዘይሓለወ ተግባር 

       ንከይፍፅምን ውሳነ ከይህብን ክEግድ፣ 

ለ. Eደጋ ፈፃሚ ኣካል ካብ ሕጊ ወፃI ዝፈፀሞ ተግባር 

ወይ ዝሃቦ ውሳነ ምሉE ብምሉE ወይ ብክፋል ንክተርፍ 

ውሳነ ክህብ ይኽEል፣ 

3. ቢሮ ንዝቐረበሉ ጥርዓን ውሳነ ቅድሚ ምሃቡ ብዛEባ Eቲ 

ጥርዓን ክፈልጥዎ ዝግብOም ኣካላት ምፍላጥ፣ ካብ 

Eዞም ኣካላት ዝቐርብ መረዳEታን መከራኸሪ ሓሳብን 

Eንተሃልዩ ንU ክምርምር ኣለዎ፣ 

4. ቢሮ ጥርዓን ካብ ዝቐረበሉ Eለት ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ 5 

ስራሕ መዓልታት ነቲ ውሳነ መሰረት ዝኾኑ 

ምኽንያታትን ዝተወሰዱ ስጉምተታት መፍትሒ

ብምጥቃስ ውሳነ ክህብ ኣለዎ፣ 

5. ቢሮ ዝቐረበሉ ጥርዓን ንምምርማርን ውሳነ ንምሃብን 

ኣድላይ ኮይኑ ኣብ ዝረኽቦ ጉዳይ ዝምልከቶም ኣካላት 

ፀዊU ከዘራርብ ወይ መረዳEታ ምሕታትን ምርካብን 

ከምU Eውን ካብ ዝኾነ ይኹን ኣካል ናይ ሙያ ድጋፍ 

ምሕታትን ምርካብን ይኽEል’ዩ፣ 

 

6. ብመሰረት ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ 4 ቢሮ ዝህቦ ውሳነ 

ካብ ዝስEቡ ሓዲU ክኸውን ይኽEል’ዩ፡- 

 

ሀ. ጥፍኣተኛ ኮይኑ ዝተረኸበ ሕፁይ ተወዳዳሪ 

(መቅረባይ) ወይ Eደጋ ዝውገድ ንብረት ኣብ ዝኾነ 

ግዝIትን ከይዲ ምውጋድ ንብረት መንግስቲ 

ንዝተወሰነ ወይ ንዘይተወሰነ ግዘ   ንከይሳተፍ 

ክEግድ ይኽEል፣ 

 ለ. ናይ ፅሑፍ መጠንቀቕታ ይህብ፣ 

መሆኑን የሚገልፅ ማስታወቅያ ይልካል፡፡ የAቤቱታ 

ማስታወቅያ Eንደተላከ ግዥ ፈፃሚው  Aካል  ቢሮ  

በጉዳዩ   ላይ   ውሳኔ Eስከሚሰጥ ድረስ ማናቸውም 

ቀጣይ Eንቅስቃሴ ወዲያውኑ ማቆም Aለበት፣ 

2. ቢሮ በEጩ ተወዳዳሪውን የቀረበው Aቤቱታ 

ከተቀበለው፡- 

 ሀ. ግዥ ፈፃሚው Aካል ሕጉን ያልጠበቀ ተግባር 

Eንዳያከናውን Eና ውሳኔ Eንዳይሰጥ ሊያግድ፣ 

 ለ. የግዥ ፈፃሚው Aካል ከሕግ ውጪ ያከናወነው 

ተግባር ወይም የሰጠው ውሳኔ በሙሉ ወይም 

በከፊል ቀሪ Eንዲሆን ውሳኔ ሊሰጥ ይችላል፣ 

3. ቢሮ በAቤቱታ ላይ ውሳኔ ከመሰጠቱ በፊት 

ስለAቤቶታው ማወቅ ለሚገባቸው Aካላት ማሳወቅ፣ 

ከነዚህ Aካላት የቀረበ መረጃ Eና መከራከሪያ ሐሳብ 

ካለ ይህንኑ መመርመር Aለበት፣ 

4. ቢሮ Aቤቱታው ከቀረበለት ቀን Aንስቶ በ5 የስራ 

ቀናት ውስጥ ለውሳኔው መሰረት የሆኑትን 

ምክንያቶች Eና የተወሰዱትን የመፍትሔ 

Eርምጃዎች በመጥቀስ ውሳኔ መስጠት Aለበት፣ 

5. ቢሮ Aቤቱታውን ለመመርመር Eና ውሳኔ 

ለመስጠት ተገቢ ሆኖ ሲያገኘው ጉዳዩ 

የሚመለከታቸውን Aካላት ጠርቶ የማነጋገር ወይ 

መረጃ የመጠየቅ Eና ማግኘት Eንዲሁም 

ከማንኛውም Aካል የሙያ ድጋፍ መጠየቅ Eና 

ማግኘት ይችላል፣ 

6. በዚህ Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ 4 መሰረት ቢሮው 

የሚሰጠው ውሳኔ ከሚከተሉት Aንዱን ሊሆን 

ይችላል፡- 

 ሀ. ጥፋተኛ ሆኖ የተገኘውን Eጩ ተወዳዳሪ ወይም 

Aቅራቢ ወይም የሚወገድ ንብረት ግዥ 

ማንኛውንም የመንግስት ግዥና ንብረት 

Aወጋገድ ሂደት ለተወሰነ ወይም    ላልተወሰነ 

ጊዜ Eንዳይሳተፉ የማገድ፣ 

 ለ. የፅሑፍ ማስጠንቀቅያ ይሰጣል፣ 
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 ሐ. ዝቐርብ ጥርዓን ውድቒ ይገብር፣ 

7. ቢሮ ካብ Eደጋ ፈፀምቲ ኣካላትን መቕረብትን ዝቐርብሉ 

ጥርዓናት ዝምርምረሉን ውሳነ ዝህበሉን ኣሰራርሓ 

ብዝወፅE መምርሒ   ይውሰን፡፡ 

 

 

ክፍሊ ዓሰርተ ኣርባEተ  

ዝተፈላለዩ ድንጋገታት 

64. ጥፍኣትን ቅፅዓትን  

1. ኣብ ገበን ሕጊ Iትዮጵያ ብዝበለፀ ዘቕፅE Eንተዘይኮይኑ

ነዚ ኣዋጅ ንምፍፃም ኣብዝኾነ Eደጋ ፈፃሚ ኣካል 

ዝተሸመ ወይ ዘተመደበ ሰብ፡- 

 

ሀ. ብሕጊ መሰረት ክኽፍፈሎ ካብ ዝግባE ወፃI 

ዝተመደቦ ስራሕ ብምፍፃሙ ዝኾነ ይኹን ክፍሊት 

Eንተተቐቢሉ፣ 

 ለ. መንግስታዊ Eደጋ ፈፃሚ ኣካልን ምስ ኣሰራርሓ 

Eደጋን ምውጋድን ንብረት ዝተተሓሓዘ 

ምጭብርባር ዝፈፀመ ወይ ካልE ሰብ ንከጭበርብር 

ኩነታት ብምምችቻው ዝተሓባበረ፣ ወይ ዝኣደመ 

 

     ሐ. ሕጊ ዝጣሓሰ ወይ ብኻሊE ዝኾነ ይኹን ሰብ ሕጊ 

ንኽጠሓስ ኮነIሉ ዝፈቐደ፣ 

      መ. ብፍቓደኝነት ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ኣብ ናይ 

ሓሶት ሰነድ ዝፈረመ ወይ ዝመዝገበ፣ ናይ ሓሶት 

ምስክር ወረቐት ዝሃበ ካብ ብር 25000 ዘይነኣሰ 

ካብ 35000 ዘይበልፅን ቅEዓት ገንዘብን ካብ 10 

ዓመት ዘይነኣሰን ካብ 15 ዓመት ዘይበለፀን ፅኑE 

Eስራት ይቕፃE፣ 

 

2. ድንጋገታት Eዚ ኣዋጅ ንምፍፃም ዝተቆፀረ ዝኾነ ይኹን 

Eደጋ በዓል ሞያ ኣብዚ ኣዋጅ ግልፂ ክኸውን ካብ 

ዝተኣዘዘ ዓይነት መረዳEታ ወፃI፡- 

 ሐ. የቀረበውን Aቤቱታ ውድቅ ያደርጋል፣ 

7. Eቲ ቢሮ በግዥ ፈፃሚ Aካላት Eና Aቅራቢዎች 

የሚቀርቡለትን Aቤቱታዎች የሚመረምርበትን Eና 

ውሳኔ የሚሰጥበትን Aሰራር በሚወጣው መመሪያ 

ይወሰናል፡፡  

 

ክፍል Aስራ Aራት 

ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች 

64. ጥፋቶችና ቅጣቶች 

1. በIትዮጵያ የወንጀል ህግ የበለጠ የሚያስቀጣ 

ካልሆነ በስተቀር ይህንን Aዋጅ ለመፈፀም 

በማናቸውም የመንግስት መስሪያቤት የተሸመ 

ወይም የተመደበ ሰው፣ 

ሀ. በሕግ መሰረት ሊከፈለው ከሚገባ በስተቀር  

   የተመደበበትን ስራ በማከናወኑ ማናቸውንም 

ክፍያ ከተቀበለ፣ 

ለ. የመንግስት  ግዥ  የሚፈፀም Aካል ከግዥ  

   Aሰራር Eና ንብረት ኣወጋገድ ጋር የተያያዘ  

የማጭበርበር ተግባር የፈፀመ ወይም ሌላ ሰው 

Eንዲያጭበረብር ሁኔታዎችን በማመቻቸት 

የተባበረ ወይም ያሰረ፣ 

ሐ. ሕጉን የጣሰ ወይም በሌላ ማንኛውም ሰው  

   ሕጉ Eንዲጣስ ሆንብሎ የፈቀደ፣ 

መ. በፈቃደኛነት በማናቸውም መንገድ ሀሰተኛ  

   ሰነድ ላይ የፈረመ  ወይም የመዘገበ ወይም  

   ሀሰተኛ የምስክር  ወረቀት  የሰጠ፣  ከብር  

   25,000 (ከሃያ  Aምስት ሺ ብር) የማያንስ  

   ከ35000  በማይበልጥ  የገንዘብ  መቀጫና  

   ከ10    ዓመት   በማያንስ  ከ15  ዓመት  

  በማይበልጥ ፅኑ Eስራት ይቀጣል፡፡ 

2. የዚህ Aዋጅ ድንጋጌዎችን ለማስፈፀም የተቀጠረ 

ማናቸውም የግዥ ባለሞያ በዚህ Aዋጅ ይፋ 

Eንዲሆን ከታዘዘው ዓይነት መረጃ በስተቀር፡-  
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ሀ. Eደጋ ንምፍፃም ብዘለዎ ስልጣን ወይ ሓላፍነት 

ምኽንያት ዝፈለጦ ዝኾነ ይኹን መረዳEታ ካልE 

ሰብ ንዝኾነ ይኹን ካልE ሰብ ወይ ናይዚ ሰብ ወኪል 

ንዝኾነ ሰብ ኣሕሊፉ ዝሃበ፣ 

ለ. ብመሰረት Eዚ ኣዋጅ ዝተውሃቦ ሓላፍነት ንምፍፃም 

ወይ ግቡE ስርሑ ንምውፃE ክኽEል ኣብ በዓል 

በጀት ቤት Eዮ ዝርከብ ዝኾነ ይኹን መረዳEታ 

ብቤት ፍርዲ ወይ ስልጣን ብዝተውሃቦ ኣካል ካብ 

ትEዛዝ ወፃI ንኻልE ሳልሳይ ወገን ኣሕሊፉ ዝሃበ 

Eንተ ኾይኑ፣ ጥፍኣተኛ ምዃኑ ብቤት ፍርዲ 

Eንትረጋገፅ ካብ ብር 10000 ዘይነኣሰ ቅፅዓት

ገንዘብን ካብ 2 ዓመት ዘይነኣሰን ካብ 5 ዓመት 

ዘይበለፀን Eስራት ይቕፃE፣ 

 

3. ናይዚ ኣዋጅ ድንጋጌታት ኣብ ስራሕ ንምውዓል Eደጋ 

ብዝፍፅም Eደጋ ፈፃሚ ኣካል ዝተቆፀረ ሰራሕተኛ፡- 

 

ሀ. ብቀጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ መንገዲ ናይ ገንዘብ 

ወይ ካልE ዓይነት ክፍሊት ወይ ውህብቶ 

ንክግበረሉ ዝሓተተ ወይ ዝተቐበለ ወይ ነቲ 

ክፍሊትወይ ውህብቶ ተስፋ ወይ መትሓዚ 

ዝሓተተ ወይ ዝተቐበለ፣   

ለ. ኣብ ስራሕቲ Eደጋን ምምሕዳር ንብረትን 

ምጭብርባር ወይ ምስ Eዚ ኣዋጅ ድንጋገታት ወይ 

ካብ ዝተውሃበ ሓላፍነት ምስ ሰናይ ምምሕዳር 

ዝፃባE ተግባር ንምፍፃም፣ ክገብሮ   ካብ ዝግባE 

ንምEቃብ፣ ኣድላይ ዘይኮነ ነገር ንምፍቃድ፣ ኣብ 

Eደጋን ምምሕዳር ንብረትን ዝፍፀም ተግባር 

ምጭብርባር ንምሕባE፣ ወይ ብምሽጥር ንምስራሕ 

ውEሊ ዝኣተወ ወይ ኣብ ዝኣተዎ ውEሊ ውሽጢ 

ብከምዚ ዓይነት ተግባር ምትሕብባሩ ዘርI 

ስምምEነት  ዝሃበ፡፡ ጥፍኣተኛ ምዃኑ ብፍርድ ቤት 

Eንትረጋገፅ ካብ ብር 50,000 (ሓምሳ ሽሕ ብር) 

ዘይበለፅ ናይ ገንዘብ ቅፅዓት ካብ 10 ዓመት ብዘይ 

ሀ. ግዥውን በማስፈፀም ረገድ ባለው ስልጣን 

ወይም ኃላፊነት ምክንያት ያወቀውን የሌላ  

ሰው ማናቸውንም መረጃ ለማንኛውም ሌላ ሰው 

ወይም የዚህ ወኪል ለሆነ ሰው Aሳልፎ የሰጠ፣ 

ለ. በዚህ Aዋጅ መሰረት የተሰጠውን ስልጣን 

ለመፈፀም ወይም የስራ ግዴታውን ለመወጣት 

Eንዲያስችል በባለ በጀት መስርያቤቱ ዘንድ 

የሚገኘውን ማናቸውንም መረጃ በፍርድ ቤት 

ወይም ሰልጣን ባለው ኣካል ትEዛዝ ካልሆነ 

በስተቀር ለሶስተኛ ወገን Aሳልፎ የሰጠ 

Eንደሆነ ጥፋተኛ መሆኑ በፍርድ ቤት 

ሲረጋገጥ ከብር 10,000 በማያንስ የገንዘብ 

መቀጫ Eና ዓመት በማያንስ ከ5(Aምስት) 

ዓመት በማይበልጥ Eሥራት ይቀጣል፣ 

3. የዚህን Aዋጅ ድንጋጌዎች ስራ ላይ ለማዋል ግዥውን 

በሚፈፅመው የግዥ ፈፃሚ Aካል የተቀጠረ 

ሰራተኛ፡- 

  ሀ. በቀጥታ ወይም ቀጥተኛ ባልሆነ መንገድ የገንዘብ 

ወይም ሌላ ዓይነት ከፍያ ወይም ስጦታ 

Eንዲደረግለት የጠየቀ ወይም የተቀበለ 

ለክፍያው ወይም ለስጦታው ተስፋ ወይም 

መያዥ የጠየቀ ወይም የተቀበለ፣  

    ለ. በግዥ Eና ንብረት Aስተዳደር ተግባር ላይ 

ማጭበርበር ወይም ከዚህ Aዋጅ ድንጋጌዎች 

ጋር ወይ ከተሰጠው ኃላፊነት መልካም 

Aስተዳደር ጋር የሚቃረን ተግባር መፈፀም 

ለመታቀብ፣ ተገቢ ያልሆነን ነገር ለመፍቀድ፣ 

በግዥና ንብረት Aስተዳደር ላይ የሚፈፀምን 

የማጭበርበር ተግባር ለመደበቅ፣ ወይም 

በሚስጥር ለመተግበር ውል የገባ ወይም 

በሚገባው ውል ውስጥ በዚህ ተግባር 

መተባበሩን የሚያሳይ ስምምነት የሰጠ  

ጥፋተኛ መሆኑ በፍርድ ቤት ሲረጋገጥ ከብር 

50,000(ሃምሳ ሺ ብር) የማይበልጥ የገንዘብ 
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ነኣሰ ካብ 20 ዓመት ዘይበልፅ ፅኑE Eስራትን 

ይቕፃE፣ 

4. ኣብ Eደጋን ምምሕዳር ንብረትን መንግስቲ ዝተሾመ 

ወይ ዝተመደበ ዝኮነ ሰብ፡- 

ሀ. ዝቐረበሉ ውሳነ ኣብ ምፅባይ ዘሎ ጉዳይ ወይ 

ብምኽንያት ስራሕ ሓላፍነቱ ክቐርበሉ ኣብ 

ዝኽEል ጉዳይ ዝህቦ ውሳነ ወይ ዝወሰዶ ስጉምቲ 

ንምዝባE ወይ፣ 

ለ. ኣብ Eደጋን ምምሕዳር ንብረትን መንግስቲ ስራሕቲ 

ምጭብርባር ንኽፍፀም ወይ Eቲ ስራሕ Eንትፍፀም 

ንክሕግዝ ወይ ንክትግበር ወይ Eቲ ተግባር 

ንምፍፃም ኩነታት ንከመቻቹ ንክስማማE፣ 

ንክመሻጠር፣ ንክፈቅድ ንምግባር ብምሕሳብ ጉቦ 

ንምሃብ ቃል Eንተኣትዩ፣ Eንተቕሪቡ ወይ 

Eንተሂብዎ ጥፍኣተኛ ምዃኑ ብቤት ፍርዲ 

Eንትረጋገፅ ካብ ብር 50,000 (ሓምሳ ሽሕ ብር) 

ዘይነኣሰ መቕፃEቲ ገንዘብን ካብ 10 ዓመት 

ዘይነኣሰን ካብ 20 ዓመት ዘይበልፅን ፅኑE Eስራት 

ይቕፃE፣ 

5. ዝኾነ ሕፁይ ተወዳዳሪ ኣድላይ ዘይኮነ ረብሓ ክረክብ 

ብምሕሳብ  ናይ  ሓሶት   መረዳEታ    Eንተቕሪቡ 

ወይ   ክገልፆ   ዝግባE   ዝነበረ  

   መረዳEታ EንተሓቢU  ወይ ምስ ካልE ሕፁይ  

   ተወዳዳሪ   ብምሽጥር  ናይ  ሓሶት  ውድድር  

   ምግባሩ   Eንተተፈሊጡ  ጥፍኣተኛ   ምዃኑ  

   Eንትረጋገፅ ካብ ብር 20,000(Iስራ ሽሕ ብር)  

   ዘይነኣሰ ቅፅዓት ገንዘብን  ካብ 5 ዓመት  

   ዘይነEስን ካብ 10  ዓመት  ዘይበልፅን  ፅኑE  

   Eስራት ይቅፃE፡፡ 

 

65. ስልጣን ምውፃE ደንብን መምርሕን 

1. ቤት ምኽሪ ስራሕ ፈፃሚ Eዚ ኣዋጅ ብዝተማልA 

ንምፍፃም ዘኽEል ደንቢ የውፅE፣ 

2. ቢሮ ትልምን ፋይናንስ ነዚ ኣዋጅን ደንብን መፈፀሚ 

መቀጫ Eና ከ10 ዓመት በማያንስ ከ20 ዓመት 

በማይበልጥ ፅኑ Eስራት ይቀጣል፡፡ 

4. ማንኛውም ሰው በመንግስት ግዥ Eና ንብረት 

Aስተዳደር ላይ የተሾመ ወይም የተመደበ ሰው፡- 

    ሀ. የቀረበለትን ውሳኔ በመጠበቅ ላይ ያለውን ጉዳይ 

ወይም በስራ ኃላፊነቱ ምክንያት ሊቀርብለት 

የሚችል ጉዳይ ላይ የሚሰጠውን ውሳኔ ወይም 

የሚወሰደውን Eርምጃ ለማዛባት ወይም፣ 

    ለ. በመንግስት ግዥ ላይ የማጭበርበር ድርጊት 

Eንዲፈፀም ወይም Eንዲተባበር ወይም 

ለድርጊቱ መፈፀም ሁኔታዎችን ለማመቻቸት 

Eንዲፈቀድ ለማድረግ በማሰብ ጉቦ ለመስጠት 

ቃል ከገባለት፣ ከቀረበለት ወይም ከሰጠው 

ጥፋተኛ ሆኖ መገኘቱ በፍርድ ቤት ሲረጋገጥ 

ከብር 50,000(ሃምሳ ሺ ብር) ያላነሰ የገንዘብ 

መቀጮ Eና ከ10 ዓመት በማያንስ Eና ከ20 

ዓመት በማይበልጥ ፅኑ Eስራት ይቀጣል፡፡ 

 

 

5. ማንኛውም Eጩ ተወዳዳሪ ተገቢ ያልሆነ ጥቅም 

ለማግኘት በማሰብ የሐሰት ማስረጃ    ካቀረበ  

ወይም  መገለፅ  የነበረበትን  መረጃ  

   ከደበቀ  ወይም  ከሌላ  Eጩ  ተወዳዳሪ  ጋር  

   በመመሳጠር   የሐሰት   ውድድር   ማድረጉ  

   ከታወቀ ጥፋተኛ ሆኖ መገኘቱ ሲረጋገጥ ከብር  

   20,000(ሃያ ሺ ብር) የገንዘብ መቀጮ Eና ከ5  

   ዓመት የማያንስ  Eና ከ10 ዓመት በማይበልጥ  

   ፅኑ Eስራት ይቀጣል፡፡ 

 

 

65. ደንብና መመሪያ የማውጣት ስልጣን 

1. የስራ Aስፈፃሚ ምክር ቤት ይህንን Aዋጅ በተሟላ 

ለማስፈፀም የሚያስችል ደንብ ያወጣል፣ 

2. የፕላንና ፋይናንስ ቢሮ Aዋጁና ደንቡ ማስፈፀምያ 

      ገፅ 54 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ቁ. 174 መጋቢት 20/2002       ገፅ 54 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ  ቁ. 174 መጋቢት 20/2002 
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ዝኾን መምርሒ የውፅE፣ 

3. መምርሒ Eደጋ ዘፈር ኮንስትራክሽን ዝምልከት ብቢሮ 

ኮንስትራክሽንን መንገድ ትራንስፓርትን ተዳልዩ 

ብቢሮ ትልምን ፋይናንስን ይፀድቕ፣ 

4. ደቀቕትን ኣናEሽትን ትካላት ዝምልከት መምርሒ Eደጋ 

ብቢሮ ልምዓተ ከተማ፣ ንግድን Iንዳስትርን ይዳሎ፣ 

ብቢሮ ትልምን ፋይናንስ ይፀድቕ፡፡ 

 

66. ውEልታት ዝኽበርሉ ሕግታት 

ፍሉይ ድንጋገታት Eዚ ኣዋጅ ዝተሓለዉ ኮይኖም ኣፈፃፅማ 

Eደጋ መንግስቲ ብፍታብሔር ሕጊ ምምሕዳር ክፍሊ 

ኣብያተ Eዮ ብዛEባ ዝገብርO ውEላት ብዝተደንገገ መሰረት 

ዝምራሕ ይኸውን፡፡ 

 

67. ዝተሰዓሩን ተፈፃምነት ዘይብሎምን ሕግታት

1. ስርዓት Eደጋ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ

ንምውሳን ዝወፀ ኣዋጅ ቁፅሪ 123/1999 በዚ ኣዋጅ 

ተሳIሩ ኣሎ፣ 

2. ምስ Eዚ ኣዋጅ ዝጓነፅ ዝኾነ ኣዋጅ፣ ደንቢ፣ መምርሒ 

ወይ ልማዳዊ ኣሰራርሓታት ኣብ ውሽጢ Eዚ ኣዋጅ 

ንዝተሸፈኑ ጉዳያት  ተፈፃምነት ኣይህልዎምን፡፡ 

 

68. መሰጋገሪ ድንጋገ   

Eዚ ኣዋጅ ቅድሚ ምውፅU ኣብ ከይዲ ዘለዉን ውEል 

ዝተኣሰረሎምን Eደጋታት ኣብ ስራሕ ብዘሎ መተግበሪ 

ማንዋል፣ መምርሒ Eደጋን ንብረት ምምሕዳርን መሰረት 

ተፈፀምቲ ይኾኑ፡፡ 

 

69. Eዚ ኣዋጅ ፀኒU ዝፀንሓሉ ግዜ 

Eዚ ኣዋጅ ካብ 20 መጋቢት /2002 ዓ/ም ጀሚሩ ዝፀንA 

ይኸውን፡፡ 

            

ፀጋይ በርሀ 

ፕረዚዳንት ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስቲ ትግራይ 

የሚሆን መመሪያ ያወጣል፣ 

3. የግንባታ ዘርፍ ግዥ መመርያ በቢሮ 

ኮንስትራክሽንና መንገድ Aና ትራንስፖርት 

ተዘጋጅቶ በፕላንና ፋይናንስ ቢሮ ይፀድቃል፣ 

4. ጥቃቅንና Aነስተኛ ተቋማት የሚመለከት የግዢ 

መመሪያ በከተማ ልማት፣ ንግድና Iንዳስትሪ ቢሮ 

ይዘጋጃል፣ በፕላንና ፋይናንስ ቢሮ ይፀድቃል፡፡ 

 

66. ውሎች የሚመሩባቸው ሕጎች 

የዚህ Aዋጅ ልዩ ድንጋጌዎች Eንደተጠበቁ ሆነው 

የመንግስት ግዥ Aፈፃፀም በፍታብሔር ሕግ Aስተዳደር 

ክፍል መስራያቤቶች በሚያደርጉዋቸው ውሎች 

በተደነገገው መሰረት የሚመራ ይሆናል፡፡ 

 

67. የተሻሩና ተፈፃሚ የማይሆኑ ሕጎች  

1. የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት የግዥ ስርዓት 

ለመወሰን የወጣ Aዋጅ ቁጥር 123/1999  በዚህ 

Aዋጅ ተሽረዋል፣ 

2. ይህን Aዋጅ የሚቃረን ማንኛውም Aዋጅ፣ ደንብ 

ወይም የAሰራር ልምድ በዚህ Aዋጅ በተሸፈኑ 

ጉዳዮች ላይ ተፈፃሚነት Aይኖራቸውም፡፡ 
 
 

68. የመሸጋገርያ ድንጋጌ 

ይህ Aዋጅ ከመውጣቱ በፊት በሂደት ላይ ያሉና ውል 

የታሰረባቸው ግዥዎች በሥራ ላይ ባለው የትግበራ 

ማንዋል፣ የግዥ Eና ንብረት Aስተዳደር  መመሪያ 

መሰረት ተፈፃሚ ይሆናሉ፡፡ 

 

69. Aዋጅ የሚፀናበት ጊዜ 

ይህ Aዋጅ ከመጋቢት 20/2002  ዓ/ም ጀምሮ የፀና 

ይሆናል፡፡ 

ፀጋይ በርሀ 

የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስት ፕረዝዳንት 

      ገፅ 55 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ቁ. 174 መጋቢት 20/2002        ገፅ 55 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ  ቁ. 174 መጋቢት 20/2002 
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nU¶T Uz¤È TG‰Y 
yTG‰Y nU¶T Uz¤È

 
 
 
 

Bÿ‰êE KL§êE mNGStE TG‰Y
yTG‰Y B¼¤‰êE KL§êE mNGST 

 
 
 
 
 
 

BˆL×T b¤T M<¶ Bÿ‰êE KL§êE mNGStE TG‰Y Zw{ mbL 17 ›mT ‚ÜÜ. 18 
m‚l 175/2002 ›/M 

17¾ ›mT qÜ. 18 m‚l  
175/2002 ›/M 

ኣዋጅ ቁፅሪ 175/2002 

ኣብ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣወሃህባ 

ግልጋሎት፣ ምምሕዳርን ኣመራርሓን ጥEና 

ኣዋጅ ቁፅሪ 103/1998 ንምምሕያሽ ዝወፀ 

ኣዋጅ 

 
ኣወሃህባ ግልጋሎት፣ ምምሕዳርን ኣመራርሓን ጥEና 

ብኣግባቡ ንምፍፃም ግልፅን ዝርዝርን ሕጊ ምግባር 

ኣድላይ ኮይኑ ብምርካቡን Eቲ ኣብ ስራሕ ዝፀንሐ ኣዋጅ 

ምምሕያሽ ኣድላይ ኮይኑ ብምርካቡን፣ 

 
ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ  ብመሰረት 

ተመሓይሹ ዝወፀ ሕገ-መንግስቲ ዓንቀፅ 49/3(ሀ) Eዚ 

መማሓየሺ ኣዋጅ ኣውፂU ኣሎ፡፡  

 

ሓፈሻዊ

1. ሓፂር ርEሲ

Eዚ ኣዋጅ ኣወሃህባ ግልጋሎት፣ ምምሕዳርን ኣመራርሓን 

ጥEና ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ንምምሕያሽ 

ዝወፀ ኣዋጅ ቁፅሪ 175/2002 ተባሂሉ ክጥቀስ ይኽEል፡፡ 

 

Aዋጅ ቁጥር 175/2002 

የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት የጤና 

Aገልግሎት Aሰጣጥ፣ Aስተዳደር Aመራር Aዋጅ 

ቁጥር 103/1998 ለማሻሻል የወጣ Aዋጅ 

 
 

 
የጤና Aገልግሎት Aሰጣጥ፣ Aስተዳደርና Aመራር 

በAግባቡ ለመፈፀም ግልፅና ዝርዝር ሕግ Eንዲኖር 

ማድረግ Aስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱና በስራ ላይ የቆየው 

Aዋጅ ማሻሻል Aስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፣  

 
የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት ተሻሽሎ 

በወጣው የትግራይ ሕገ-መንግስት Aንቀፅ 49/3 (ሀ) 

መሰረት ይህ ማሻሻያ Aዋጅ Aውጥቷል፡፡  

 

Aጠቃላይ 

1. Aጭር ርEስ 

ይህ Aዋጅ የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት የጤና 

Aገልግሎት Aሰጣጥ፣ Aስተዳደርና Aመራር ለማሻሻል 

የወጣ Aዋጅ ቁጥር 175/2002 ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡ 

 

 

 

  

 

 BR 0.90  
ÂY ˆd êU  
ÃNÇ êU  291   

nU¶T Uz¤È ‚Ü..ú 
nU¶T Uz¤È .ú.qÜ 
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2. መመሓየሺ  

1. ኣዋጅ ቁፅሪ 103/1998 ዓንቀፅ 22(1) (ሐ) ተሰሪዙ 

ግልጋሎት ቅድመ ወሊድ፣ ሕርስን ድሕሪ ወሊድን 

ኣብ ኩሉ ብርኪ ትካል ጥEና ብዝብል ተተኪU ኣሎ፡፡ 

2. ናይቲ ኣዋጅ ዓንቀፅ 22(1) (መ) ሙሉE ብሙሉE 

ተሰሪዙ ኣሎ፣  

3. ናይቲ ኣዋጅ ዓንቀፅ 22(1) (ረ) ተሰሪዙ ዝኾነ ይኹን 

ክታበት ኣዴታትን ህፃናትን ብዝብል ተተኪU ኣሎ፣ 

4. ናይቲ ኣዋጅ ዓንቀፅ 22(1) (ሰ) ተሰሪዙ ካብ ኣዶ ናብ 

Eሸል ኤች ኣይቪ ኤድስ ከይመሓለፍ ዝግበር ምርመራን 

ሙሉE ሕክምና ኤች ኣይቪ ኤድስን ተበለፅቲ 

ሕማማትን ንኹሉ ዜጋ ብዝብል ተተኪU ኣሎ፣  

 
 
3. Eዚ ኣዋጅ ዝፀንAሉ ግዘ 

Eዚ ኣዋጅ ካብ መጋቢት 19/2002 ዓ.ም ጀሚሩ ዝፀንA 

ይኸውን  

 

ፀጋይ በርሀ 

ፕረዝዳንት ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስቲ ትግራይ 

2. ማሻሻያ 

1. Aዋጅ ቁጥር 103/1998 Aንቀፅ 22(1) (ሐ) ተሰርዞ 

የቅድመ ወሊድ፣ የወሊድና የድህረ ወሊድ Aገልግሎት 

በሁሉም የጤና ተቋም ደረጃ በሚል ተተክቷል፣  

2. የAዋጁ Aንቀፅ 22(1) (መ) ሙሉ በሙሉ ተሰርዟል፣  

 

3. የAዋጁ Aንቀፅ 22(1) (ረ) ተሰርዞ ማንኛውም Aይነት 

የEናቶችና የህፃናት ክትባት በሚል ተተክቷል፣  

4. የኣዋጁ Aንቀፅ 22(1) (ሰ) ተሰርዞ ከEናት ወደ ፅንስ 

ኤች ኣይቪ ኤድስ Eንዳይተላለፍ የሚደረግ 

ምርመራና ሕክምና ለኤች ኣይቪ ኤድስና ተጓዳኝ 

በሽታዎች የሚደረግ ምርመራና የተሟላ ህክምና 

ለሁሉም ዜጋ በሚል ተተክቷል፣  

 

3. ይህ Aዋጅ የሚፀናበት ጊዜ 

ይህ Aዋጅ ከመጋቢት 19/2002 ዓ.ም ጀምሮ የፀና 

ይሆናል  

 

ፀጋይ በርሀ 

የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስት ፕሬዝደንት 
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nU¶T Uz¤È TG‰Y 
yTG‰Y nU¶T Uz¤È 

 
 
 
 
 Bÿ‰êE KL§êE mNGStE TG‰Y

yTG‰Y B¼¤‰êE KL§êE mNGST  
 
 
 
 

mbL 17 ›mT ቐ. 20 mቐለ 
20 መጋቢት 176/2002 ዓ.ም  

17¾ ›mT qÜ. 20 መቀሌ 
መጋቢት 20 176//2002 ›/M 

BˆL×T b¤T M<¶ Bÿ‰êE KL§êE mNGStE TG‰Y Zw{ 

ኣዋጅ ቑፅሪ  176/2002 ዓ.ም 

ኣዋጅ ውፅIት መፅናEቲ መሰረታዊ ለውጢ 

ከይዲ ኣሰራርሓ ብ/ክ/መንግስቲ ትግራይ 

ንምምሕያሽ ዝወፀ ኣዋጅ 

 

ኣዋጅ ቑፅሪ 150/2000 ውፅIት መፅናEቲ 

መሰረታዊ ለውጢ ከይዲ ኣሰራርሓ ኣብ ብሄራዊ 

ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ንምፍፃም ዝወፀ 

ኣዋጅ ተፈፃምነቱ ክሳብ ወርሓዊ መጋቢት 

25/2002 ዓ/ም ንክልተ ዓመታት ጥራሕ 

ብምዃኑን ኣብያተ Eዮ ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስቲ ትግራይ በቲ መፅናEቲ ዝተመሓየሹ

ድንጋገታት ሕጊ ብመልክE ኣዋጅ ክሳብ ዝፀድቁ

Eቲ ኣዋጅ ምንዋሕ ኣደላዩ ምዃኑ 

ስለዝተኣመነሉ፣ 

ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ 

ብመሰረት ተመሓይሹ ዝወፀ ሕገ-መንግስቲ 

ትግራይ ዓንቀፅ 49(3) (ሀ) Eዚ ዝስEብ ኣዋጅ 

ኣውፂU ኣሎ፡፡ 

 

ኣዋጅ ቁጥር     176/2002 ዓ.ም 

በትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት መሠረታዊ 

የሥራ ሂደት ለውጥ ጥናት Aዋጅ ለማሻሻል 

የወጣ Aዋጅ  

 
የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት መሠረታዊ 

የሥራ ሂደት ለውጥ ጥናት ውጤት ለማስፈጸም 

የወጣ Aዋጅ ቁጥር 150/2000 ተፈፃሚ 

የሚሆነው Eስከ መጋቢት ወር 25/2002 ዓ/ም 

ለሁለት ዓመታት ብቻ በመሆኑ Eና የትግራይ 

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት መሥሪያ ቤቶች 

በጥናቱ የተሻሻሉ የህግ ድንጋጌዎች በAዋጅ 

መልክ Aስኪፀድቁ Aዋጁ ማራዘም Aስፈላጊ 

መሆኑ ስለታመነበት፣ 

 

የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ምክርቤት 

ተሻሽሎ በወጣው የትግራይ ህገ መንግስት 

Aንቀጽ 49(3) (ሀ) የሚከተለው ኣዋጅ 

ኣውጥቷል፡ 

 

 

 

 

291  nU¶T Uz¤È ‚Ü..ú 
nU¶T Uz¤È .ú.qÜ BR 4..01 

ÂY ˆd êU  
ÃNÇ êU  
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1. ሓፂር ርEሲ 

 
Eዚ ኣዋጅ “መማሓየሺ ኣዋጅ ውፅIት መፅናEቲ 

መሰረታዊ ለውጢ ከይዲ Aሰራርሓ ብሄራዊ 

ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ 176/2002” ተባሂሉ 

ክጥቀስ ይኽEል፡፡ 

 

2. ወሰን ተፈፃምነት 

ውፅIት መፅናEቲ መሰረታዊ ለውጢ ከይዲ 

ኣሰራርሓ ኣብ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ 

ትግራይ ንምፍፃም ዝወፀ ኣዋጅ ቑፅሪ 

150/2000 ዓንቀፅ-6 ከምዝስEብ ተመሓይሹ 

ኣሎ፡፡ 

 
6. Eዚ ኣዋጅ ኣብ ስራሕ ዝፀንሓሉ Eዋን  

“ Eዚ ኣዋጅ ኣብ ስራሕ ዝፀንሕ ካብ ወርሒ 

መጋቢት 26/2002 ዓ/ም ጀሚሩ ንሽዱሸተ 

ተኸታተልቲ ኣዋርሕ ጥራሕ ይኸውን፡፡” 

 

3. Eዚ ኣዋጅ  ዝፀንAሉ ግዘ  

Eዚ ኣዋጅ ካብ 26 መጋቢት /2002 ዓ/ም 

ጀሚሩ ዝፀንA ይኸውን፡፡ 

 

ፀጋይ በርሀ 

ፕረዚደንት ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስቲ ትግራይ 

 

1. Aጭር ርEስ 

 

ይህ ኣዋጅ “በትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት 

መሠረታዊ የሥራ ሂደት ለውጥ ጥናት ውጤት 

ማሻሻያ Aዋጅ ቁጥር 176/2002” ተብሎ 

ሊጠቀስ ይችላል፡፡  

 

2. የተፈፃሚነት ወሰን 

በትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት መሠረታዊ 

የሥራ ሂደት ለውጥ ጥናት ውጤት ለማስፈጸም 

የወጣ ኣዋጅ ቁጥር 150/2000 ኣንቀጽ -6 

Eንደሚከተለው ተሻሽሏል፡፡ 

 
 
 
 

6. Aዋጅ በሥራ ላይ የሚቆይበት ጊዜ

“ይህ Aዋጅ በሥራ ላይ የሚቆይበት ጊዜ 

ከመጋቢት ወር 26/2002 ዓ.ም ጀሚሮ 

ለስድስት ተከታታይ ወራት ብቻ ይሆናል፡፡” 

 
 

3. Aዋጁ የሚፀናበት ጊዜ

ይህ Aዋጅ ከመጋቢት 26/2002 ዓ.ም ጀሚሮ 

የፀና ይሆናል፡፡ 

 

ፀጋይ በርሀ 

የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት 

ፕረዚዳንት 
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ኣዋጅ ቁፅሪ 177/2002 

ኣወዳድባ  

    

 
ብ ተመሓይሹ ዝወፀ ሕገ-መንግስቲ ብሄራዊ ክልላዊ 

ዝ 1 ም

 መንግስቲ ትግራይ ተመሓይሹ 

nU¶T Uz¤È TG‰Y 
yTG‰Y nU¶T Uz¤È 

 

 

 

 

 

 
BˆL×T b¤T M<¶ Bÿ‰êE KL§êE mNGStE TG‰Y Zw{ 17¾ ›mT qÜ 20 m‚l mbL 17 ›mT ‚ÜÜ 20 mቐለ 

Bÿ‰êE KL§êE mNGStE TG‰Y
yTG‰Y B¼¤‰êE KL§êE mNGST

መጋቢት 21 177/2002 ›/M መጋቢት 21 177/2002 ›/M

፣ ኣሰራርሓ፣ ስነ ምግባር ኣባላትን

ስነ ስርዓት ኣኼባን ቤት ምኽሪ ክልል     

ትግራይ ኣዋጅ ቁፅሪ 113/1998 ዓ.ም 

ንምስዓር ዝወፀ ኣዋጅ 

ኣ

መንግስቲ ትግራይ ዓንቀፅ 53/2/ ቤት ምኽሪ ውሽጣዊ 

ኣሰራርሓUን ስነ ስርዓቱን ብዝምልከት ዝርዝር ደንቢ 

ከውፅE ስልጣን ዝተውሃቦ ብምዃኑ ኣሰራርሕU ብዝርዝር 

ኣብ ደንቢ ከውፅE ስለዘለዎ ኣወዳድባ፣ ኣሰራርሓ፣ ስነ-

ምገባር ኣባላትን ስነ-ስርዓትን ኣኼባን ቤት ምኽሪ 

ንምምሕያሽ ወፂU ነበረ ኣዋጅ ቁፅሪ 113/ 998 ስዓር 

ኣገዳሲ ኮይኑ ብምርካቡ፣  

ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ

ብዝወፀ ሕገ-መነግስቲ ትግራይ ዓንቀፅ 49/3/(ሀ) መሰረት 

ዝስEብ ኣዋጅ ኣውፂU ኣሎ፡፡  

 

1. ሓፂር ርEሲ

Eዚ ኣዋጅ '' ኣወዳድባ፣ ኣሰራርሓ፣ ስነ-ምግባር ኣባላትን 

Aዋጅ ቁጥር 177 /2002 

የትግራ ጃጀት 

ስ  

 
ሽሎ በወጣው የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት 

ር ጣ

 A

 መንግስት በተሻሻለው ሕገ-

. Aጭር ርEስ

ስነ-ስርዓት ኣኼባን ቤት ምኽሪ ክልል ትግራይ ኣዋጅ ቁፅሪ 

113/1998 ዓ.ም ንምስዓር ዝወፀ ኣዋጅ ቁፅሪ 177 /2002 

ዓ.ም'' ተባሂሉክጥቀስ ይኽEል፡፡ 

 

ይ ክልል ምክር ቤት የAደረ

የAሰራር፣ የAባላት ስነ-ምግባር የስብሰባ 

ነ-ስርዓት Aዋጅ ቁጥር 113/1998 ዓ.ም

ለመሻር የወጣ Aዋጅ 

ተሻ

ሕገ-መንግስት ዓንቐፅ 53(2) ምክር ቤቱ የውስጥ  

Aሰራሩና ስነ-ስ Aቱ ዝርዝር ደንብ ሊያወ  Eንደሚችል 

ስልጣን የተሰጠው በመሆኑ ዝርዝር Aሰራሩ በደንብ 

ማውጣት ስላለበት የምክር ቤቱ የኣደረጃጀት፣ የ ሰራር፣ 

የAባላት ስነ ምግባርና የስብሰባ ስነ-ስርAት ለማሻሻል 

ወጥቶ የነበረው Aዋጅ ቁጥር 113/1998 ዓ.ም መሻር 

Aስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ  

የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ

መንግስት Aንቀፅ 49(3)(ሀ) መሰረት የሚከተለውን Aዋጅ 

Aውጥተዋል  

 

1

ይህ Aዋጅ ''የትግራይ ክልል ምክር ቤት የAደረጃጀት፣ 

የAሰራር፣ የAባላት ስነ-ምግባር Eና የስብሰባ ስነ-ስርAት  

Aዋጅ ቁጥር 113/1998 ዓ.ም ለመሻር የወጣ Aዋጅ ቁጥር 

177 /2002 ዓ.ም'' ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል  
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2. ምስዓር

ኣወዳድባ፣ ኣሰራርሓ፣ ስነ-ምግባር ኣባላትን ስነ-ምግባር 

ኣኼባን ቤት ምኽሪ ክልል ትግራይ ንምምሕያሽ ዝወፀ 

ኣዋጅ ቁፅሪ 113/1998 ዓ.ም ሙሉE ብሙሉE በዚ ኣዋጅ 

ተሳIሩ ኣሎ፡፡  

 

3. ተፈፃሚነት ዘይብሎም ሕግታት

ነዚ ኣዋጅ ዝጓነፅ ኣዋጅ፣ ደንብን ልሙድ ኣሰራርሓን 

ተፈፃሚነት ኣይህልዎን 

 

4. Eዚ ኣዋጅ ዝፀንAሉ ጊዜ

Eዚ ኣዋጅ ካብ መጋቢት 20/2002 ዓ.ም ጀሚሩ ዝፀንA 

ይኸውን 

 

ፀጋይ በርሀ 

 

ፕረዚዳንት 

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ 

 

2. ስለመሻር

የትግራይ ክልል ምክር ቤት የAደረጃጀት፣ የAሰራር፣ 

የAባላት ስነ-ምግባር Eና የስብሰባ ስነ-ስርAት ለማሻሻል 

የወጣው Aዋጅ ቁጥር 113/1998 ዓ.ም በዚሁ Aዋጅ ሙሉ 

በሙሉ ተሽረዋል 

  

3. ተፈፃምነት የሌላቸው ሕጎች

ማንኛውም ከዚሁ Aዋጅ ጋር የሚቃረን Aዋጅ፣ ደንብ፣ 

ወይም ልማዳዊ Aሰራር ተፈፃሚነት የለውም   

 

4. Aዋጁ የሚፀናበት ጊዜ

ይህ Aዋጅ ከመጋቢት 20/2002 ዓ.ም ጀምሮ የፀና ይሆናል 

 

ፀጋይ በርሀ 

 

የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት 

ፕሬዚዳንት 
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nU¶T Uz¤È TG‰Y 

yTG‰Y nU¶T Uz¤È 
 
 
 
 
 Bÿ‰êE KL§êE mNGStE TG‰Y

yTG‰Y B¼¤‰êE KL§êE mNGST 
 
 
 
 

mbL 17 ›mT ‚ÜÜ.21 መቐለ 
 መጋቢት 21 178/2002 ›/M 

17¾ ›mT qÜ. 21 m‚l
መጋቢት 21 178/2002 ›/M 

BˆL×T b¤T M<¶ Bÿ‰êE KL§êE mNGStE TG‰Y Zw{ 

ኣዋጅ ቑፅሪ 178/2002 

ኣB ብÿ‰êE KL§êE mNGStE TG‰Y N2002 

በጀት ዓመት ተወሳኺ bjT ንምውሳን Zw{ 

¨êJ  
 

¨B 2002 በጀት ዓመት ¨B Bÿ‰êE KL§êE 

mNGStE ትግራይ NZF{Ñ mNGS¬êE  S‰ÞtEN 

GLUlÖ¬TN ZW:L ተወሳኺ bjT BMIÄO ¨B 

S‰Þ KW:L  MGÆR ¨D§Y BMá*nù# 
 

 

BmsrT ተማሓይሹ ዝወፀ ሕገ መንግስቲ ብሄራዊ 

ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ¨êJ qÜI¶ 45/1994 

›NqI 49 (3) (c) N2002 በጀት ዓመት ዝስEብ 

ተወሳኺ በጀት t¨êE° ¨lÖ”” 

1) ˆÉþR RXsþ 

Xzþ ¨êJ ኣብ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ 

|ÂY 2002 በጀት ዓመት ተወሳኺ bjT NMWúN 

Zw{ ¨êJ ‚ÜI¶ 178/2002´ tÆ£lù K_qS 

Y<XL”” 

 

Aዋጅ ቁጥር 178/2002  

yTG‰Y Bÿ‰êE KL§êE   mNGSት y2002 

በጀት ዓመት ተጨማሪ bjT lmwsN ywÈ 

¨êJ 
 

b2002 በጀት ዓመት bTG‰Y Bÿ‰êE KL§êE 

mNGST l¸s„ የልማት S‰ãCÂ ¨gLGlÖèC 

¥Sf{¸Ã y¸WL ተጨማሪ  bjT {Dö S‰§Y 

XNÄþWL ¥DrG xSf§gþ bmçnù# 

 

ተሻሽሎ በወጣው የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስት ሕገ መንግስት xêJ qÜ_R 45/1994 

xNqI 49(3) (ቸ) msrT ለ2002 በጀት ዓመት 

የሚከተለው ተጨማሪ በጀት ¬W©*êL”” 

1) ¨uR RXስ 

YH xêJ |የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት 

የ2002 በጀት ዓመት t=¥¶ bjT lmwsN 

ywÈ xêJ qÜ_R 178/2002´ tBlÖ lþ«qS 

YC§L”” 
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ገፅ 2 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ኣዋጅ ቁ. 178 መጋቢት 20/2002    ገፅ 2 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ Aዋጅ ቁ. 178 መጋቢት 20/2002  

2) FLFL bjT  

 
1. µB ˆMl 1/2001KúB sn 30/ 2002 ›.M ¨B 

zlÖ bjT Eዋን ክEከብ ካብ ዝተታሓዘ ናይ 

Eቶት ትልሚ ንላEሊ ክEከብ ዝተመሓየሸ ትልሚ

ብምጥቃም ምስዚ ኣዋጅ ተታሒዞም ዘለው

ቅጥIታት ንዝተቐመጡ ሰራሕትን ግልጋሎትን 

ዝውEል ፍልፍል በጀት Eዩ፡፡  

2. ኣብ 2002 በጀት ዓመት ክEከብ ካብ 

ዝተኣወጀ ትልሚ Eቶት ተወሳኺ ንምEካብ 

ዝተታሓዘ ትልሚ ብር 58,130,387 (ሓምሳን 

ሸሞንተን  ሚልዮን ሓደ ሚIትን ሰላሳን ሽሕን 

ሰለስተ ሚIትን ሰማንያን ሸውዓተን ብር) Eዩ፡፡ 
 

3. DLDL bjT 

 ብክልል ንዝስርሑ ስራሕቲን ግለጋሎትን ዝውEል 

ተወሳኺ በጀት 

1. ንካፒታል በጀት 35,130,387 (ሰላሳን ሓሙሽተን

ሚሌየንን ሓደ ሚEትን ሰላሳን ሽሕን ሰለስተ ሚEትን 

ሰማንያን ሸውዓተን) 

2. ንከተማ መቐለ ምምሕዳር ናይ ኣስፋልት   ፕሮጀክት 

ድጋፍ ካፒታል በጀት 22,000,000  (Iስራን ክልተን 

ሚልዮን) 

3. ንምስፍሕፋሕ ባዮጋዝ 1,000,000 (ሓደ ሚልየን)  

 

4) XtE ¨êJ Z{N›lù Eዋን 
Xzþ ¨êJ µB መጋቢት  20/2002 ዓ/ም j¸„  

Z{n; Y¡WN”” 

{UY bRh 
 

ፕረዚዳንት 

     Bÿ‰êE KL§êE mNGስቲ ትግራይ 
 

2) ybjT MNu 

1. kˆMl¤ 1/2001 XSk sn¤ 30/2002 §lW bjT 

›mT ባለው ጊዜ ሊሰበሰብ ከታሰበ ገቢ Eቅድ 

በላይ ሊሰበሰብ የተሻሻለ Eቅድ በመጠቀም Eና 

ከዚህ ኣዋጅ ተያይዘው በቀረቡት ቅፆች 

የተቀመጡ ስራዎችና Aገልግሎቶች የሚውል 

የበጀት ምንጭ ነው፡፡ 

2. በ2002 በጀት ዓመት ይሰበሰባል ተብሎ  

   ከታወጀ የገቢ Eቅድ በላይ ተጨማሪ ገቢ  

   ይገኛል ተብሎ የታቀደ ገቢ ብር 58,130,387 

   (ኣምሳ ስምንት ሚልዮን Aንድ መቶ ሰላሳ ሺ 

   ሶስት መቶ ሰማንያ ሰባት ብር ) ነው፡፡ 

 

3. ybjT DLDL

 በክልል ለሚሰሩ ስራዎችና ኣገልግሎቶች የሚውል 

ተጨማሪ በጀት 

1. ለካፒታል በጀት35,130,387 (ሳላሳ Aምስት ሚልዮን 

Aንድ መቶ ሰላሳ ሺ ሶስት መቶ ሰማንያ ሰባት ብር)  

 

2. ለመቀለ ከተማ ኣስተዳደር የኣስፋልት ፕሮጀክት 

የበጀት ድጋፍ 22,000,000(ሃያ ሁለት ሚልዮን ብር) 

 

3. ለባዮጋዝ ማስፋፋት 1,000,000 (Aንድ ሚልዮን)   

 

4) xê° y¸{ÂbT ጊዜ 
YH xêJ �መጋቢት 20/2002 ዓ/ም  jMé y{Â 

YçÂL ”” 
 

{UY bRh 
 

    yTG‰Y Bÿ‰êE KL§êE mNGST 

ፕረዝዴንት  
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ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ 
yTG‰Y nU¶T Uz¤È 

 
Bÿ‰êE KL§êE mNGStE TG‰Y
yTG‰Y B¼¤‰êE KL§êE mNGST  

 

 

ቑፅሪ ኣዋጅ 181/2002 ዓ.ም  

መመሓየሺ ኣከፋፍላ ቴምብር ቀረፅ 

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ 

ንምውሳን ዝወፀ ኣዋጅ  

 
ኣብ ኣፈፃፅማ Eቲ ኣዋጅ ዘጋጥም ዝነበረ ዝተወሰነ 

ፀገም ንምፍታሕን፣  

መሰልን ግቡUን ከፋሊ ቀረፅ ቴምብር ብዝርዝርን 

ብግልፅን ምስፋሩ ግልፅነትን ተሓታትነትን ዘለዎ 

ኣሰራርሓ ንክህሉ ኣድላይ ብምዃኑ፣ 

ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ 

ብመሰረት ተመሓይሹ ዝወፀ ሕገ-መንግስቲ ብሄራዊ 

ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዓንቀፅ 49(3)(ሀ) 

ዝስEብ መመሓየሺ ኣዋጅ ኣውፂU ኣሎ፡፡ 

 

ክፍሊ ሓደ 

ሓፈሻዊ

1. ሓፂር ርEሲ 

Eዚ ኣዋጅ “መመሓየሺ ኣከፋፍላ ቴምብር ቀረፅ 

ንምውሳን  ዝወፀ ቑፅሪ ኣዋጅ 181/2002” ተባሂሉ 

ክጥቀስ ይኽEል፡፡ 

 
2. ትርጉም

1. ’’ኤጀንሲ’’ ማለት ኤጀንሲ ልምዓት Eቶት 

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ’ዩ፣ 

2. ’’ቴምብር ቀረፅ’’ ማለት ኣብ ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግሰቲ ትግራይ ንዝውሃብ ግልጋሎት 

ዝኽፈል ቴምብር ቀረፅ Eዩ፡፡ 

Aዋጅ ቁጥር 181/2002 ዓ.ም 

የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት 

የቴምብር ቀረጥ Aከፋፈልን ለመወሰን 

የወጣ  ማሻሻያ Aዋጅ 

 
በAዋጅ Aፈፃፀም ያጋጥም የነበረ የተወሰነ ችግር 

ለመፍታት Eና፣ 

የቴምብር ቀረጥ ከፋይ መብትና ግዴታ በዝርዝርና 

በግልፅ ማስቀመጥ ግልፅነትና ተጠያቂነት ያለው 

ኣሰራር Eንዲኖር Aስፈላጊ በመሆኑ፣  

የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት 

ተሻሽሎ በወጣው የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስት ሕገ-መንግስት Aንቀፅ 49(3)(ሀ) 

የሚከተለው ማሻሻያ Aዋጅ Aውጥቷል፡፡ 

 

ክፍል Aንድ 

ጠቕላላ 

1. Aጭር ርEስ 

ይህ Aዋጅ “የቴምብር ቀረጥ Aከፋፈልን ለመወሰን 

የወጣ ማሻሻያ Aዋጅ ቁጥር 181/2002’’ ተብሎ 

ሊጠቀስ ይችላል፡፡ 

 

2. ትርጓሜ

1. ’’ኤጀንሲ’’ ማለት የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስት የገቢዎች ልማት ኤጀንሲ ነው፣ 

2. ’’ቴምብር ቀረጥ’’ ማለት በትግራይ ብሄራዊ 

ክልላዊ መንግስት ለሚሰጥ Aገልግሎት 

የሚከፈል የቴምብር ቀረጥ ነው፡፡ 

 1

BˆL×T b¤T M<¶ Bÿ‰êE KL§êE mNGStE TG‰Y Zw{ mbL 17 ›mT ‚ÜÜ. 24 መቐለ 
30 ሓምለ /2002 ዓ.ም  
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3. መመሓየሺ

ኣከፋፍላ ቴምብር ቀረፅ ንምውሳን ዝወፀ ኣዋጅ 

ቁፅሪ  124/1999 ከምዝስEብ ተመሓይሹ ኣሎ፡፡ 

 
 
 
1. ኣብቲ ኣዋጅ ኣብዝኾነ ይኹን ቦታ “ቢሮ 

ፋይናንስን Iኮኖሚያዊ ልምዓትን”  ዝብል ሽም 

ተሰሪዙ “ኤጀንሲ ልምዓት Eቶት ብሄራዊ 

ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ” ብዝብል ተተኪU 

ኣሎ፡፡ 

2. ዓንቀፅ 9 Eቲ ኣዋጅ ተሰሪዙ በዚ ዝስEብ ሓድሽ

ዓንቀፅ 9 ተተኪU ኣሎ፡፡ 

 
 

“9. መሰል ምቕራብ ይግባኣኒ“ 

ኤጀንሲ ኣብ ዝውሰኖ ዓቐን ቴምብር ቀረፅ 

ዘይተስማEመA ከፋሊ ቀረፅ ውሳነ ኤጀንሲ  ካብ

ዝፈለጠሉ  Eለት ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ 10 መዓልቲ 

ቅሬታU ንጥርዓን መፃረዪ  ወይ ኣብ ውሽጢ 30 

መዓልቲ ንግብሪ ይግባኣኒ ሰማI ጉባኤ ምቕራብ 

ይኽEል፡፡  

  3. ኣብ  ኣዋጅ  ቁፅሪ 124/1999 ዓንቀፅ 9 Eዞም  

     ዝስEቡ   ሓደሽቲ  ዓንቀፃት  10፣11 ን 12  

     ተወሲኾም ኣለው፡፡  

 
“10 ምልዓል መቕፃEቲ” 

 

ኣብ ልEሊ ዝኾነ ይኹን ከፋሊ ቴምብር ቀረፅ 

ዝተወሰነ ምምሕዳራዊ መቕፃEቲ ብመሰረት ቤት 

ምኽሪ ስራሕ ፈፃሚ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ 

ትግራይ ዘፅደቖ መምርሒ ሙሉE ብሙሉE ወይ 

ብኽፋል ምልዓል ይከኣል፡፡  

 

 

 

 

3. ማሻሻያ  

የቴምብር ቀረጥ Aከፋፈልን ለመወሰን  የወጣ  

Aዋጅ ቁጥር 124/1999 Eንደሚከተለው 

ተሻሽሏል፡፡ 

1. በAዋጁ በማንኛውም ሥፍራ ”የፋይናንስ Eና 

Iኮኖሚ ልማት ቢሮ“ የሚለው ስያሜ ተሰርዞ 

”የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት 

የገቢዎች ልማት ኤጀንሲ” በሚለው 

ተተክቷል፡፡ 

2. የAዋጁ Aንቀፅ 9 ተሰርዞ የሚከተለው Aዲስ  

Aንቀፅ 9 ተተክቷል፡፡ 
 

 

“9. ይግባኝ የማቅረብ መብት” 
 

ኤጀንሲው በወሰነው የቴምብር ቀረጥ መጠን ላይ 

ያልተስማማ ቀረጥ ከፋይ የኤጀንሲው ውሳኔው 

በፅሁፍ ካስታወቀበት ቀን Aንስቶ በ10 ቀናት ውስጥ 

ቅሬታ’ውን ለAቤቱታ Aጣሪ ወይም በ30 ቀናት 

ውስጥ ለግብር ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ ማቕረብ 

ይችላል፡፡ 

3. በAዋጅ ቁጥር 124/1999 Aንቀፅ 9 

የሚከተሉትን  Aዳዲስ Aንቀፆች 10፣11፣ Eና 

12 ተጨምሯል፡፡ 
 

 

“10 ቅጣት ማንሳት’’ 
 

በማንኛውም የቴምብር ቀረጥ  ከፋይ ላይ 

የተጣለውን Aስተዳደራዊ መቀጮ የትግራይ ብሄራዊ 

ክልላዊ መንግስት የስራ Aስፈፃሚ ምክር ቤት 

በሚያፀድቀው መመሪያ መሰረት ሙሉ በሙሉ 

ወይም በከፊል ማንሳት ይቻላል፡፡  
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“11. ንግብሪ ይግበAኒ ሰማI ጉባኤ ዝቐርብ 

ይግባኣኒ” 

1. ኣብ ዝኾነ ኣወሳስና ቀረፅ ቴምብር ቅር 

ዝበሎ ከፋሊ ቀረፅ ይግበAኒ ንግብሪ 

ይግበኣኒ ስማI ጉባኤ ምቕራብ ይኽEል፡፡ 

2. ብመሰረት Eዚ ዓንቀፅ ንUሰ ዓንቀፅ (1) 

ዝቐርብ ይግበAኒ፡-  

ሀ. ከፋሊ ቀረፅ ካብቲ ዘከራኽር ዓቐን ቀረፅ 

ቴምብር ሓምሳ ሚIታዊ ንኤጀንሲ 

ብምትሓዝን፣ 

ለ መፍለጢ ውሳነ ቀረፅ ወይ ብጥርዓን መፃረይ 

ዝተውሃቦ ውሳነ ነቲ ከፋሊ ቀረፅ ካብ ዝበፅሖ 

Eለት ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልቲ 

Eንተዘይቐሪቡ፣ ጥርዓኑ በግብሪ ይግበAኒ 

ሰማI ጉባኤ ተቐባልነት ኣይህልዎን፡፡ 

3. ኣብ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣታዊ 

ግብሪ ቁፅሪ ኣዋጅ 68/1995 ብዛEባ ኣቐራርባ 

ጥርዓንን ይግበAንን ከምU’ውን Aወሳስና 

ዝተቐመጡ ድንጋገታት ከምኩነታቶም  በዚ 

ኣዋጅ ንዝቐርብ ይግበኣኒ ተፈፀምቲ ይኾኑ፡፡ 

 

“12. ውሳነ ግብሪ ይግበAኒ ሰማI ጉባኤ 

ብምቅዋም ዝቐርብ ይግባኣኒ” 
 

1. ይግባኣኒ ሰማI ጉባኤ ኣብዝሃቦ ውሳነ 

ስሕተት ሕጊ ኣሎ Iሉ ዝቓወም ዝኾነ 

ይኹን ተኸራኸሪ ወገን ውሳነ ግብሪ ይግበAኒ 

ሰማI ጉባኤ ካብ ዝበፅሖ ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ 

30 መዓልቲ ናብ ላEለዋይ ቤት ፍርዲ 

ይግበAኒ ምቕራብ ይኽEል፣ 

2. ላEለዋይ ቤት ፍርዲ ኣብ ሕጊ መሰረት 

ብምግባር ዝተልዓለ ክርክር ኣፃሪዩ ብምውሳን 

ንግብሪ ይግበAኒ ሰማI ጉባኤ ይመልሰሉ፣ 

 

“11 ለግብር ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ የሚቀርብ ይግባኝ” 

 

1. በማንኛውም የቴምብር ቀረጥ  Aወሳስን ቅር 

የተሰኘ የቀረጥ ከፋይ ለግብር ይግባኝ ሰሚ 

ጉባኤ  ይግባኝ ማቅረብ ይችላል፣ 

2. በዚህ Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ (1)  መሠረት  

የሚቀርብ ይግባኝ፡- 

ሀ.  ቀረጥ ከፋዩ Aከራካሪ  የሆነውን የቴምብር 

    ቀረጥ መጠን ሃምሳ  በመቶ  ለኤጀንሲው  

    ካስያዘ፣ Eና 

ለ. የቀረጥ  ውሳኔ  ማስታወቂያው   ወይም  

   በAቤቱታ Aጣሪ የተሰጠው  ውሳኔ ለቀረጥ  

   ከፋዩ ከደረሰው ቀን ጀምሮ በ30 ቀን ውስጥ 

  ካልቀረበ፣ Aቤቱታው በግብር  ይግባኝ ሰሚ   

   ጉባኤ ተቀባይነት Aይኖረውም፡፡ 

3. በትግራይ ብሄራዊ  ክልላዊ መንግስት በገቢ 

ግብር Aዋጅ ቁጥር 68/1995 ስለይግባኝ  Eና 

ቅሬታ Aቀራረብ Eና Aወሳሰን የተደነገጉት 

EንደAግባብነታቸው  በዚህ Aዋጅ መሰረት 

ለሚቀርብ ይግባኝ ተፈፃሚ ይሆናሉ፡ 

 

“12. የግብር ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ ውሳኔን በመቃወም  

ስለሚቀርብ ይግባኝ”  

 

1. ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ የሰጠው ውሳኔ የህግ 

ስህተት Aለ በማለት ያልተስማማ ማንኛውም 

ተከራካሪ ወገን  የግብር ይግባኝ  ጉባኤው 

ውሳኔ በደረሰው በ30 ቀን ውስጥ ለጠቅላይ 

ፍርድ ቤት  ይግባኝ ሊያቀርብ ይችላል፣ 

 

2. ጠቅላላ ፍርድ ቤት በሕግ ረገድ የተሰጠውን 

ክርክር መርምሮ ውሳኔ በመስጠት ጉዳዩን 

ለግብር ይግባኝ ሰሚ ጉባኤው ይመልስለታል፣ 

 217
www.chilot.me



ገፅ 4 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ኣዋጅ ቑ. 181/2002                  ገፅ 4  የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ Aዋጅ ቁ. 181/2002

3. ቅድም Iሎም ኣብ ቁፅሪ ኣዋጅ 124/1999 

ዝነበሩ ዓንቀፅ 10፣ 11፣ 12 ከከም ቅደም 

ሰዓቦም 13፣ 14፣ 15 Eንትኾኑ ዓንቀፅ 13፣

14፣ 15 ዝነበሩ ድማ 16፣ 17፣ 18 ኮይኖም 

ኣለው፡፡ 

 
4. Eዚ ኣዋጅ ዝፀንAሉ Eዋን 

Eዚ ኣዋጅ ካብ 30 ሓምለ 2002 ጀሚሩ ዝፀንA 

ይኸውን፡፡ 

 

ፀጋይ በርሀ 

ፕረዝዳንት ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስቲ ትግራይ 

 

3. ቀደም ሲል በAዋጅ ቁጥር 124/1999 የነበሩ  

Aንቀፅ 10፣ 11፣ 12 Eንደየቅደም ተከተላቸው 

Aንቀፅ 13፣ 14፣ 15 ሲሆኑ Aንቀፅ 13፣ 14፣ 

15 የነበሩ ደግሞ 16፣ 17፣ 18 ሆኖዋል፡፡ 

 
 
 

4. Aዋጁ የሚፀናበት ጊዜ

ይህ Aዋጅ ከሓምሌ 30/2002 ጀምሮ የፀና 

ይሆናል፡፡ 

 

ፀጋይ በርሀ 

የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስት ፕረዚዳንት 

 

 

 

 

 

 218
www.chilot.me



ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ 
yTG‰Y nU¶T Uz¤È  

 
 
 
 
 
 

BˆL×T b¤T M<¶ Bÿ‰êE KL§êE mNGStE TG‰Y Zw{ 

Bÿ‰êE KL§êE mNGStE TG‰Y
yTG‰Y B¼¤‰êE KL§êE mNGST 

mbL 17 ›mT ‚ÜÜ. 25 መቐለ  
30 ሓምለ /2002 ›/M 

17¾ ›mT qÜ. 25 መቀለ
ሐምሌ 30/2002 ›/M 

ኣዋጅ ቑፅሪ 182/2002 ዓ.ም   

መመሓየሺ ኣዋጅ ተርን Oቨር ታክስ 

ብሄራዊ  ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ 
 

ኣዋጅ ተርን Oቨር ታክስ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ 

ትግራይ ኣዋጅ ቑፅሪ 72/1996 ምምሕያሽ ኣድላይ 

ኮይኑ ብምርካቡ፣ 

ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ 

ብመሰረት ተመሓይሹ ዝወፀ ሕገ-መንግስቲ ትግራይ 

ዓንቀፅ 49(3)(ሀ) Eዚ ዝስEብ መመሓየሺ ኣዋጅ 

ኣውፂU ኣሎ፡፡ 

 
 

1. ሓፂር ርEሲ

Eዚ ኣዋጅ “መመሓየሺ ኣዋጅ  ተርን Oቨር ታክስ 

ቑፅሪ 182/2002” ተባሂሉ ክጥቀሰ ይከኣል፡፡ 

 

2. መመሓየሺ

1. ኣብቲ ኣዋጅ ’’ቢሮ ፋይናንስን Iኮኖሚያዊ 

ልምዓትን’’ ዝብል ሽም ተሰሪዙ ’’ኤጀንሲ Eቶት 

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ’’ ብዝብል 

ተተኪU ኣሎ፣ 

2. ዓንቀፅ 10 ንUስ ዓንቀፅ (1) ተራ ፊደል (ሀ) 

Eቲ ኣዋጅ ተሰሪዙ በዚ ዝስEብ ሓዱሽ ተራ 

ፌደል (ሀ) ተተኪU ኣሎ፡፡    

   “ሀ’’ ኣብ  ውሽጢ  ሓደ   ወርሒ   ሕድ   ሕድ  

       ዝተጠናቐቐ Eዋን ሒሳብ ነዚ ኤጀንሲ  ወይ  

       Eዚ ኤጀንሲ  ዝውክሎም  ትካላት  ፋይናንስ  

       ወይ   ብሜላ    መራኸቢ   ኤሌክትሮኒክስ  

Aዋጅ ቁጥር 182/2002 ዓ/ም 

የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት የተርን 

Oቨርን ታክስ ማሻሻያ Aዋጅ 
 

የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት የተርን Oቨር 

ታክስ Aዋጅ ቁጥር 72/1996 ማሻሻል Aስፈላጊ ሆኖ 

በመገኘቱ፣ 

የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት 

ተሻሽሎ በወጣው የትግራይ ሕገ-መንግስት Aንቀፅ 

49 (3)(ሀ) መሠረት የሚከተለውን የማሻሻያ Aዋጅ 

Aውጥቷል፡፡ 

 

1. Aጭር ርEስ 

ይህ Aዋጅ “የተርን Oቨር ታክስ ማሻሻያ Aዋጅ ቁጥር 

182/2002” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡ 

 

2.  ማሻሻያ

1. በAዋጁ ’’የፋይናንስ Eና Iኮኖሚ ልማት 

ቢሮ’’ የሚለው ስያሜ ተሰርዞ ’’የትግራይ 

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት የገቢዎች ልማት 

ኤጀንሲ’’ በሚል ተተክተዋል፣ 

2. የAዋጁ Aንቀጽ 10 ንUስ Aንቀፅ (1) ፊደል 

ተራ (ሀ) Aዋጁን ተሰርዞ በሚከተለው Aዲስ 

ፊደል ተራ(ሀ) ተተክቷል፡፡ 

“ሀ’’ የEያንዳዱ  የሂሳብ  ጊዜ በተጠናቀቀ በAንድ 

    ወር  ጊዜ   ውስጥ   ለኤጀንሲው  ወይም  

    ኤጀንሲው ለሚወክለው የፋይናንስ  

    ተቅዋሞች  ወይም  በኤሌክትሮኒስ የመገናኛ 

 1
BR 2.46  

ÂY ˆd êU  
ÃNÇ êU  

 291  nU¶T Uz¤È  ‚Ü..ú 
nU¶T Uz¤È  .ú.qÜ   
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  ገፅ 2 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ኣዋጅ ቑ. 182/2002              ገፅ 2 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ Aዋጅ ቁ. 182/2002

       መፍለጢ  ታክስ  ተርን  Oቮር   ብምቕራብ  

       ክኽፈል  ዝግብO  ታክስ  ሽU  ንሽU  ናይ  

       ምኽፋል ፡፡ 

3. ኣብ ዓንቀፅ 21 ንUስ ዓንቀፅ (2) “ዝድለዮ

ተወሳኺ ታክስ ተዘይከፊሉ” ካብ ዝብል ሓረግ 

ቀፂሉ “ወይ ይግባኣኒ ተዘይኣቕሪቡ” ዝብል 

ሓረግ ተወሲኹ ኣሎ፡፡ 

4. ዓንቀፅ 30 ንUስ ዓንቀፅ (3) Eቲ ኣዋጅ ንUስ

ዓንቀፅ (4) ኮይኑ Eዚ ዝስEብ ሓዱሽ ንUስ 

ዓንቀፅ (3) ተወሲኹ ኣሎ፡፡  

‘’3 ሰራሕተኛ Eዚ ኤጀንሲ ብዘይ ብቑE 

ምኽንያት ዋኒን ብምጉታት ኣብ ግብሪ ከፋሊ

ንዝበፅሕ ጉድኣት Eቲ ሰራሕተኛ ዘለዎ 

ሓለፍነት ፍታብሄር ሕሉው ኮይኑ ብቤት ፍርዲ 

ጥፍኣቱ ድሕሪ ምርግጋፅ ካብ ሓደ ዓመት ክሳብ 

ክልተ ዓመት ብዝበፅሕ ማEሰርቲ ይቕፃE‘’፡፡ 

 

5. ምልዓል መቕፃEቲ 

ኣብ ልEሊ ዝኾነ ይኹን ከፋሊ ተርን Oቨር ታክስ 

ዝተወሰነ ምምሕዳራዊ መቕፃEቲ ብመሰረት ቤት 

ምኽሪ ስራሕ ፈፃሚ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ 

ትግራይ ዘፅደቖ መምርሒ ሙሉE ብሙሉE ወይ 

ብኽፋል ምልዓል ይከኣል፡፡  

 

3. Eዚ ኣዋጅ ዝፀንAሉ Eዋን  

Eዚ ኣዋጅ ካብ 30 ሓምለ 2002 ዓ.ም ጀሚሩ ዝፀንA 

ይኸውን፡፡ 

 

ፀጋይ በርሀ 

ፕረዝዳንት ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስቲ ትግራይ 

    ዘዴ   የተርን   Oቨር  ታክስ  ማስታወቂያ  

    በማቅረብ   መከፈል   የሚገባውን   ታክስ  

    ወዲያውኑ የመክፈል ፡፡ 

3. በAንቀፅ 21 ንUስ Aንቀፅ (2) 

”የሚፈለግበትን ተጨማሪ ታክስ ካልከፈለ“ 

ከሚለው ሓረግ ቀጥሎ ወይም  “ይግባኝ 

ካላቀረበ” የሚል ሓረግ  ተጨምሯል፡፡  

4. የAዋጁ Aንቀፅ 30 ንUስ Aንቀፅ  (3) ንUሰ 

Aንቀፅ (4) ሆኖ የሚከተለው Aዲስ ንUሰ 

Aንቀጽ (3) ተጨምሯል፣ 

 ‘’3 የኤጀንሲው ሰራተኛ ያለበቂ ምክንያት ጉዳዩን 

  በማጓተት  በታክሰ  ከፋይ  ላይ  ለሚያደርሰው  

  ጉዳት  በፍታብሄር  ያለበት  ኃላፊነት  Eንደ  

  ተጠበቀ ሆኖ ጥፋተኛነቱ  በፍርድቤት  ሲረጋገጥ 

  ከAንድ ዓመት Eስከ  ሁለት  ዓመት  በሚደርስ  

  Eስራት ይቀጣል‘’፡፡  

 

5. ቅጣት ስለማንሳት  

በማንኛውም የተርን Oቨር ታክስ  ከፋይ ላይ 

የተጣለውን Aስተዳደራዊ መቀጮ የትግራይ ብሄራዊ 

ክልላዊ መንግስት የስራ Aስፈፃሚ ምክር ቤት 

በሚያፀድቀው መመሪያ መሰረት ሙሉ በሙሉ 

ወይም በከፊል ማንሳት ይቻላል፡፡ 

 

3.  Aዋጁ የሚፀናበት ጊዜ

ይህ Aዋጅ ከሓምሌ 30/2002 ዓ.ም ጀምሮ የፀና 

ይሆናል፡፡ 

 

ፀጋይ በርሀ 

የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስት ፕረዚዳንት 
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ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ 
yTG‰Y nU¶T Uz¤È  

 
 
 
 
 
 

Bÿ‰êE KL§êE mNGStE TG‰Y
yTG‰Y B¼¤‰êE KL§êE mNGST 

BˆL×T b¤T M<¶ Bÿ‰êE KL§êE mNGStE TG‰Y Zw{ mbL 17 ›mT ‚ÜÜ.26 መቐለ 
30 ሓምለ 2002 ›/M 

17¾ ›mT qÜ. 26 መቐለ
ሓምሌ 30/2002 ›/M 

ኣዋጅ ቑፅሪ 183/2002 ዓ.ም 

መመሓየሺ ኣዋጅ ኤክሳይዝ ታክስ ብሄራዊ 

ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ 

 
ኣዋጅ ኤክሳይዝ ታክስ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ 

ትግራይ ቁፅሪ 125/1999 ምምሕያሽ ኣድላይ ኮይኑ 

ብምርካቡ፣  

ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ 

ብመሰረት ተመሓይሹ ዝወፀ ሕገ-መንግስቲ ትግራይ 

ዓንቀፅ 49(3)(ሀ) Eዚ ዝስEብ መመሓየሺ ኣዋጅ 

ኣውፂU ኣሎ፡፡ 

 
1. ሓፂር ርEሲ 
 

Eዚ ኣዋጅ “መመሓየሺ ኣዋጅ ኤክሳይዝ ታክስ ቁፅሪ 

183/2002” ተባሂሉ ክጥቀስ ይካኣል፡፡ 

 

2. መመሓየሺ 

ኣዋጅ ኤክሳይዝ ታክስ ቁፅሪ 125/1999 ከምዝስEብ 

ተመሓይሹ ኣሎ፡፡ 

1. ኣብቲ ኣዋጅ ’’ቢሮ ፋይናንስን Iኮኖሚያዊ 

ልምዓትን’’ ዝብል ሽም ተሰሪዙ ’’ኤጀንሲ Eቶት 

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ’’ ብዝብል 

ተተኪU ኣሎ፣ 

2. ዓንቀፅ-8 ንUስ ዓንቀፅ (2) Eዚ ኣዋጅ ተሰሪዙ 

በዚ ዝስEብ ሓዱሽ ንUስ ዓንቀፅ (2) ተተኪU 

ኣሎ፡፡    

 

 

Aዋጅ ቁጥር 183/2002 ዓ.ም  

የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት  

   የኤክሳይዝ ታክስ ማሻሻያ Aዋጅ 

 
የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት የኤክሳይዝ 

ታክስ Aዋጅ ቁጥር 125/1999 ማሻሻል Aስፈላጊ ሆኖ 

በመገኘቱ፣   

የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት 

ተሻሽሎ በወጣው የትግራይ ሕገ-መንግስት Aንቀፅ 

49(3)(ሀ) መሠረት የሚከተለውን የማሻሻያ Aዋጅ 

Aውጥቷል፡፡ 

 

1. Aጭር ርEስ 

ይህ Aዋጅ “የኤክሳይዝ ታክስ ማሻሻያ Aዋጅ ቁጥር 

183/2002” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡ 

 

2. ማሻሻያ   

የኤክሳይዝ ታክስ Aዋጅ ቁጥር 125/1999 

Eንደሚከተለው ተሻሽሏል፡፡ 

1. በAዋጁ ’’የፋይናንስ Eና Iኮኖሚ ልማት ቢሮ’’ 

የሚለው ስያሜ ተሰርዞ ’’የትግራይ ብሄራዊ 

ክልላዊ መንግስት የገቢዎች ልማት ኤጀንሲ’’ 

በሚል ተተክተዋል፣ 

2. የAዋጁ Aንቀፅ 8 ንUስ Aንቀፅ (2) ተሰርዞ 

በሚከተለው Aዲስ ንUስ Aንቀፅ (2) 

ተተክቷል፡፡ 
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  ገፅ 2 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ኣዋጅ ቑ. 183/2002              ገፅ 2 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ Aዋጅ ቁ. 183/2002

“2. Eዚ ታክስ ብዝግባE ንምEካብ ኣድላይ ዝኾነ 

መረዳEታ ዘርI መግለፂ Eዚ ኤጀንሲ ብዝህቦ 

ቅጥI መሊU በብ30 መዓልቲ ናብዚ ኤጀንሲ 

በኣካል ቀሪቡ ወይ Eዚ ኤጀንሲ ብዝወክሎ ሳልሳይ 

ወገን ወይ ብሜላ ርክብ ኤሌክትሮኒክስ መፍለጢ 

ታክስ ብምቕራብ ሽU ንሽU  ክኸፍሎ ዝግባE 

ታክስ ኣታዊ ክገብር ኣለዎ፣’’ 

 

3. ኣብቲ ኣዋጅ ዓንቀፅ-18 ንUስ ዓንቀፅ (2) 

“ዝድለዬ ተወሳኺ ታክስ ተዘይከፊሉ ”ካብ ዝብል 

ሓረግ ቀፂሉ“ ወይ ’’ይግባኣኒ ተዘይኣቕሪቡ” 

ዝብል ሓረግ ተወሳኹ ኣሎ፣ 

4. ኣብ ትሕቲ  ዓንቀፅ 27 Eዚ ዝስEብ ሓዱሽ 

ንUስ ዓንቀፅ (4) ተወስኹ ኣሎ፣ 

’’4. ብስራሕተኛ Eዚ ኤጀንሲ ብዘይ ብቑE 

ምኽንያት ዋኒን ብምጉታት ኣብ ግብሪ ከፋሊ 

ንዝበፅሕ ጉድኣት ዘለዎ ሓለፍነት  ፍትሃብሄር 

ሕሉው ኮይኑ ብቤት ፍርዲ ጥፍኣቱ ድሕሪ 

ምርግጋፅ ካብ ሓደ ዓመት ክሳብ ክልተ ዓመት 

ብዝበፅሕ ማEሰርቲ ይቕፃE፡፡’’ 

5. ምልዓል መቕፃEቲ ኣብ ልEሊ ዝኾነ ይኹን 

ከፋሊ ኤክሳይስ ታክስ   ዝተወሰነ ምምሕዳራዊ 

መቕፃEቲ ብመሰረት ቤት ምኽሪ ስራሕ ፈፃሚ 

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዘፅደቖ 

መምርሒ ሙሉE ብሙሉE ወይ ብኽፋል 

ምልዓል ይከኣል፡፡  

 
 

3. Eዚ ኣዋጅ ዝፀንAሉ Eዋን
 

Eዚ ኣዋጅ ካብ 30 ሓምለ 2002 ዓ.ም ጀሚሩ ዝፀንA 

ይኸውን፡፡ 

             
ፀጋይ በርሀ 

ፕረዚደንት ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስቲ ትግራይ 

’’2. ታክሱን በሚገባ ለመሰብሰብ Aስፈላጊ 

የሚሆነው መረጃ የሚያሳይ መግለጫ ኤጀንሲው 

በሚሰጠው ቅፅ ላይ ሞልቶ በየ30 ቀኑ ለክልሉ  

ኤጀንሲ በግንባር ቀርቦ ወይም ኤጀንሲው 

በሚወክለው ሶስተኛ ወገን በኩል ወይም 

በኤሌክትሮኒክስ የመገናኛ ዘዴ የታክስ 

ማስታወቂያ በማቅረብ መክፈል የሚገባውን

ታክስ ወድያውኑ ገቢ ማድረግ Aለበት፣’’ 

3. በAዋጁ Aንቀፅ 18 ንUስ Aንቀፅ (2) ውስጥ  

“የሚፈለግበትን ተጨማሪ ታክስ ካልከፈለ” 

ከሚለው ሓረግ ቀጥሎ” ወይም ’’ይግባኝ 

ካላቀረበ” የሚል ሓረግ ተጨምራል፣ 

4. በAዋጅ Aንቀፅ 27 ስር የሚከተለውን Aዲስ 

ንUስ Aንቀፅ  (4) ተጨምራል፣  

’’4. በኤጀንሲው ሰራተኛ ያለ በቂ ምክንያት 

ጉዳይን በማጓተት በግብር ከፋይ ላይ 

ለሚደርሰው ጉዳት  በፍታብሔር ያለበት 

ኃላፊነት Eንደተጠበቀ ሆኖ ጥፋተኛነቱ በፍርድ 

ቤት ሲረጋገጥ ከAንድ ዓመት Eስከ ሁለት 

ዓመት በሚደርስ Eስራት ይቀጣል፡፡’’ 

5. ቅጣት ስለማንሳት በማንኛውም ኤክሳይስ ታክስ 

ከፋይ ላይ የተጣለውን Aስተዳደራዊ መቀጮ 

የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት የስራ 

Aስፈፃሚ ምክር ቤት በሚያፀድቀው መመሪያ 

መሰረት ሙሉ በሙሉ ወይም በከፊል ማንሳት 

ይቻላል፡፡  

 
 

3. Aዋጁ የሚፀናበት ጊዜ
 

ይህ Aዋጅ ከሓምሌ 30/2002 ዓ.ም ጀምሮ የፀና 

ይሆናል፡፡ 

        
ፀጋይ በርሀ 

የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስት ፕረዚዳንት 
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 nU¶T Uz¤È TG‰Y
yTG‰Y nU¶T Uz¤È 

 
 
 
 Bÿ‰êE KL§êE mNGStE TG‰Y

yTG‰Y B¼¤‰êE KL§êE mNGST 
 
 
 
 

mbL 17 ›mT ቐ. 17 mቐለ 
-------/2002 ዓ.ም  

17¾ ›mT qÜ. 17  መቀለ ----
-----/2002 ›/M 

BˆL×T b¤T M<¶ Bÿ‰êE KL§êE mNGStE TG‰Y Zw{ 

ኣB ብÿ‰êE KL§êE mNGStE TG‰Y 

N2003 በጀት ዓመት ንምውሳን Zw{ 

ኣዋጅ  ‚ÜI¶ 184/2002 
 

¨B 2003 በጀት ዓመት ¨B Bÿ‰êE KL§êE 

mNGStE ትግራይ NZF{Ñ mNGS¬êE 

S‰ÞtEN GLUlÖ¬TN ZW:L  bjT 

BMIÄO ¨B S‰Þ KW:L  MGÆR ¨D§Y 

BMá*nù# 

BmsrT ተማሓይሹ ዝወፀ ሕገ-መንግስቲ

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ›NqI 49 (3) 

(ሀ) (c) N2003 በጀት ዓመት ¨B S‰Þ ZW:L 

ዝስEብ bjT ኣዋጅ t¨êE° ¨lÖ”” 

1) ˆÉþR RXsþ 

Xzþ ¨êJ ኣብ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ 

ትግራይ ÂY 2003 ዓ/ም በጀት NMWúN Zw{ 

¨êJ ‚ÜI¶   /2002´ tÆ£lù K_qS Y<XL””

2) FLFL bjT 

1. µB ˆMl 1/2002 KúB sn 30/2003 ›.M 

¨B zlÖ bjT Eዋን ካብ ክልል መንግስቲ 

ዝርከብ ኣታዊ፣ ካብ ፌደራል መንግስቲ  

 

yTG‰Y Bÿ‰êE KL§êE mNGSት y2003 

በጀት ዓመት  lmwsN ywÈ  

Aዋጅ  qÜ_R 184/2002 
 

b2003 በጀት ዓመት bTG‰Y Bÿ‰êE KL§êE 

mNGST l¸s„ S‰ãCÂ ¨gLGlÖèC 

¥Sf{¸Ã y¸WL bjT {Dö S‰§Y 

XNÄþWL ¥DrG xSf§gþ bmçnù# 

 
ተሻሽሎ በወጣው የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስት ሕገ-መንግስት xNqI 49 (3) (ሀ) (ቸ)

msrT ለ2003 በጀት ዓመት y¸ktlW በጀት

xêJ ¬W©*êL”” 

1) ¨uR RXስ 

Yህ xêJ |የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት 

የ2003 ዓ/ም በጀት lmwsN ywÈ xêJ qÜ_R 

  /2002´ tBlÖ lþ«qS YC§L”” 

2) ybjT MNu 

1. kˆMl¤ 1/2002 XSk sn¤ 30/2003 ዓ/ም 

§lW bjT ›mT ከክልሉ መንግስት 

ከሚገኝ ገቢ  ፣ ከፌደራል መንግስት  
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ገፅ 2 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ኣዋጅ ቑ. 184/2002     ገፅ 2 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ Aዋጅ ቁ. 184/2002 
ዝውሃብ ድጎማ፣ ካብ ልቓሕን ሓገዝን ዝርከብ 

ብምጥቃም ምስ'ዚ ኣዋጅ ተታሓሒዞም ዘለው 

ሰደቓታት ንዝተጠቐሱ ሰራሕትን ግልጋሎትን 

ዘውEል ፍልፍል በጀት:-    

   ሀ. ካብ ፌደራል መንግስቲ ዝተረኸበ ድጎማ 

                           ብር 1,696,595,204.00     

ካብዙይ ውሽጢ ካብ መንግስቲ ግምጃ ቤት  

                           ብር 1,656,597,341.00 

   ናይ ወፃI ልቓሕ      ብር       7,090,000.00 

   ናይ ወፃI ሓገዝ        ብር    32,907,863.00 

   ለ. ካብ ክልል ዝEከብ Eቶት  

                            ብር  668,148,073.00 

   ሐ. ካብ ቢሮ ቴክኒክ፣ ሙያ ትምህርትን ስልጠናን 

ውሽጢ ኣታዊ        ብር     4,244,960.00

   መ. ካብ ቢሮ ሓለዋ ጥEና (ሆስፒታላት) ውሽጢ 

ኣታዊ                  ብር   14,258,480.00

   ሰ. ካብ ኣይርሽ ኤይድ ሓገዝብር    901,877.00

      ሓፈሻዊ ድምር       ብር 2,384,148,594.00

     (ክልተ ቢሊዮንን ሰለስተ ሚIቲ ሰማንያን 

ኣርባEተን ሚሊዮንን ሓደ ሚIትን ኣርብዓን 

ሸሞንተን ሽሕን ሓሙሽተ ሚIትን ቴስዓን 

ኣርባEተን ብር) 

 

   3) DLDL bjT
ሀ. ብክልል ንዝስርሑ ስራሕቲን ግልጋሎትን  

1. ንስሩE በጀት         ብር 428,284,502.00 

 ንመሃያ         ብር 222,082,113.00 

 ንመካየዲ ስራሕ ብር 206,202,389.00 

2. ንካፒታል በጀት      ብር 474,673,198.00 

3. ንክልል መሐለውታ   ብር  10,135,407.00   

 

የሚሰጥ ድጎማ ፣ ከሚገኘው ብድርና Eርዳታ 

በመጠቀም ከዚህ ኣዋጅ ጋር ተያይዘው በቀረቡ 

ሰንጠረዦች ለተጠቀሱት ስራዎችና Aገልግሎቶች 

የሚውል የበጀት ምንጭ :- 

   ሀ. ከፌደራል መንግስት የሚገኝ  ድጎማ 

                       ብር 1,696,595,204.00             

       ከዚህ ውስጥ ከመንግስት ግምጃ ቤት፡-  

                           ብር 1,656,597,341.00 

        ከውጭ ብድር   ብር  7,090,000.00 

        ከውጭ  Eርዳታ ብር  32,907,863.00 

   ለ. ከክልል የሚሰበሰብ ገቢ  

                             ብር  668,148,073.00 

   ሐ. ከቴክኒክ ፣ሙያ ትምህርት ስልጠና �ሮ ውስጥ 

ገቢ                 ብር  4,244,960.00 

   መ. ከጤና ጥበቃ ቢሮ (ሆስፒታሎች) ውስጥ ገቢ  

                          ብር  14,258,480.00 

   ሰ. ከኣይርሽ ኤይድ Eርዳታ ብር 901,877.00 

       Aጠቃላይ ድምር     ብር 2,384,148,594.00  

      (ሁለት ቢሊዮን ሰሶት መቶ ሰማንያ Aራት 

ሚሊዮን Aንድ መቶ ኣርባ ስምንት ሺ Aምስት 

መቶ ዘጠና Aራት ብር ) 

  

 

      3) ybjT DLDL
ሀ. በክልሉ ለሚሰሩ ስራዎችና Aገልግሎቶች  

   1. ለመደበኛ በጀት      ብር   428,284,502.00 

 ለደመወዝ           ብር   222,082,113.00  

 ለስራ ማስኬጃ       ብር   206,202,389.00 

    2. ለካፒታል በጀት      ብር   474,673,198.00 

    3. ለክልል መጠባበቅያ  ብር    10,135,407.00    
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4. ብክልል ተማEኺሉ ዝተሓዝ በጀት   

                            ብር    34,903,000.00 

ንUስ ድምር             ብር  947,996,107.00 

(ትሻዓንተ ሚIቲን ኣርባዓን ሸውዓተን ሚሊዮንን 

ትሸዓንተ ሚIቲን ቴስዓን ሹዱሽተን ሽሕን ሓደ 

ሚIትን ሸውዓተን ብር )  

ለ. ንገፀር ወረዳታት  ብር 972,295,101.00

 ብቀመር ዝከፋፈል ብር 919,477,079.00 

 ንዝተፈለየ Eላማ    ብር  52,818,022.00 

ሐ.  ንከተማታት         ብር  463,857,386.00

 ብቀመር ዝከፋፈልብር 340,080,564.00 

 ንዝተፈለየ Eላማ  ብር 123,776,822.00

ሓፈሻዊ ናይ ክልል፣ ገፀር ወረዳታትን ከተማታትን 

ዝተደልደለ በጀት ድምር ብር 2,384,148,594.00

(ክልተ ቢሊዮንን ሰለስተ ሚIቲ ሰማንያን ኣርባEተን 

ሚሊዮንን ሓደ ሚIትን ኣርብዓን ሸሞንተን ሽሕን 

ሓሙሽተ ሚIትን ቴስዓን ኣርባEተን ብር) 

 

4. Eዚ ኣዋጅ ዝፀንዓሉ Eዋን 

Eዚ ኣዋጅ ካብ ሓምለ 1/2002 ዓ/ም ጀሚሩ ዝፀነA 

ይኸውን ፡፡ 

{UY bRh 

 

PrzþÄNT 

Bÿ‰êE KL§êE mNGስቲ ትግራይ 
m‚l

4. በክልሉ ተማክሎ የሚያዝ በጀት  

                          ብር    34,903,000.00 

 ንUስ ድምር          ብር  947,996,107.00 

(ዘጠኝ መቶ Aርባ ሰባት ሚሊዮን ዘጠኝ መቶ ዘጠና 
ስድስት ሺ Aንድ መቶ ሰባት ብር) 
 
 
 ለ. ለገጠር ወረዳዎች       ብር  972,295,101.00

 በቀመር የሚከፋፈል ብር 919,477,079.00

 ለተለየ ዓላማ  ብር  52,818,022.00 

ሐ.  ለከተሞች         ብር 463,857,386.00

 በቀመር የሚከፋፈልብር  340,080,564.00

 ለተለየ ዓላማ  ብር 123,776,822.00 

Aጠቃላይ ለክልል፣ ለገጠር ወረዳዎችና ከተሞች 

የተደለደለ በጀት ድምር ብር 2,384,148,594.00 

(ሁለት ቢልዮን ሰወስት መቶ ሰማንያ Aራት 

ሚሊዮን  Aንድ መቶ Aርባ ስምንት ሺ Aምስት መቶ 

ዘጠና Aራት ብር) 

 
 

4. Aዋጁ የሚፀናበት ጊዜ  

ይህ Aዋጅ ከሐምሌ 1/2002 ዓ/ም ጀምሮ የፀና 

ይሆናል ፡፡ 

{UY bRh 

 

yTG‰Y Bÿ‰êE KL§êE mNGST 

PrzþÄNT 

m‚l¤ 
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ን2003 በጀት ዓመት ናይ ገፀር ወረዳታት ድልድል በጀት  

ንዝተፈለየ Eላማ ብክልል ዝተሓዝ በጀት 

ሽም ገፀር 
ወረዳታት 

ብቀመር 
ዝተመደበ 
በጀት ንቆላኣበል 

ንሸድ መስርሒ 
በጀት 

 

 

ንኩናማን 
Iሮፕን 
ብሔረሰባት 
ዝተመደበ 
ካፒታል በጀት

 
 
 
 
 

ሓፈሻዊ በጀት 
ድምር 

ገፀር ዓድዋ 27,454,466       27,454,466 

ኣሕፈሮም  36,501,265   
  

533,689.00 
   

37,034,954 

ቆላ ተምቤን  28,807,050   
  

424,729.00 
   

29,231,779 

ላEላይ ማይጨው 22,018,295   
  

121,780.00 
   

22,140,075 
መረብ ለኸ 26,155,027       26,155,027 

ናEዴር ዓዴት 29,106,992   
  

261,977.00 
   

29,368,969 
ታሕታይ 
ማይጨው 24,246,671     

   
24,246,671 

ጣንቋ  ኣበርገለ 24,105,209   
  

221,793.00 
   

24,327,002 
ወርI ለኸ 32,215,853       32,215,853 
ኣፅቢ ወንበርታ 25,699,519       25,699,519 

Iሮፕ 14,860,427   
  

226,611.00 
   

10,000,000.00  
 

25,087,038 

ጋንታ ኣፈሹም 24,938,739   
  

108,520.00 
   

25,047,259 

ጉሎ መኸዳ 22,649,360   
  

301,700.00 
   

22,951,060 

ሓውዜን 25,733,118   
  

191,656.00 
   

25,924,774 

ክልተ ኣውላEሎ 26,801,044   
  

460,237.00 
   

27,261,281 

ሳEስE ፃEዳ Eምባ 32,216,590   
  

754,556.00 
   

32,971,146 

ኣስገደ ፅምብላ 32,412,635 
  

2,059,729.00   
   

34,472,364 
ላEላይ ኣድያቦ 27,560,251       27,560,251 

መደባይ  ዛና 27,248,136   
  

389,010.00 
   

27,637,146 

ታሕታይ ኣድያቦ 24,332,152 
  

3,389,910.00   
   

2,500,000.00  
 

30,222,062 
ታሕታይ ቆራሮ 22,030,315       22,030,315 
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ፀለምቲ 30,271,161 5,014,929.00   

   
 
 

35,286,090 

ደጉዓ ተንቤን 25,023,267   
  

406,624.00 
   

25,429,891 
Eንደርታ 26,051,619       26,051,619 

ሕንጣሎ ዋጅራት 31,250,193   
  

404,759.00 
   

31,654,952 

ሳሓርቲ ሳምረ 26,682,717   
  

227,009.00 
   

26,909,726 

ኣላጀ 25,550,995   
  

389,643.00 
   

25,940,638 

ገፀር ኣላማጣ 24,117,727   
  

516,759.00 
   

24,634,486 

Eንዳ መኮኒ 20,879,002   
  

270,516.00 
   

21,149,518 

Oፍላ 29,654,690   
  

155,639.00 
   

29,810,329 

ራያ ዓዘቦ 27,731,331   
  

383,368.00 
   

28,114,699 

ቃፍታ ሑመራ 34,437,548 
  

6,520,689.00 
  

1,910,380.00 
   

42,868,617 

ፀገዴ 30,522,401 
  

5,757,756.00 
  

511,558.00 
   

36,791,715 

ወልቃይት 30,211,314 
  

7,742,360.00 
  

660,136.00 
   

38,613,810 

 ድምር 919,477,079    30,485,373.00 
  

9,832,649.00 
   

12,500,000.00    972,295,101.00 
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ለ2003 በጀት ዓመት ለገጠር ወረዳዎች የተደለደለ በጀት  
ለተለያዩ ዓላማ በክልል የተያዘ በጀት    

ስም ገጠር
ወረዳዎች

 
 

 
 

 

 

 

  

 
 
 
 
 

 
በቀመር 
የተደለደለ
በጀት ለቆላኣበል 

ለሼድ መስርያ
በጀት 

ለኩናማናIሮፕ 
ብሔረሰቦች
የተመደበ 
ካፒታል በጀት ጠ/በጀት

ድምር 
ገፀር ዓድዋ 27,454,466       27,454,466 

ኣሕፈሮም  36,501,265   
  

533,689.00 
   

37,034,954 

ቆላ ተምቤን  28,807,050   
  

424,729.00 
   

29,231,779 

ላEላይ ማይጨው 22,018,295   
  

121,780.00 
   

22,140,075 
መረብ ለኸ 26,155,027       26,155,027 

ናEዴር ዓዴት 29,106,992   
  

261,977.00 
   

29,368,969 
ታሕታይ 
ማይጨው 24,246,671     

   
24,246,671 

ጣንቋ  ኣበርገለ 24,105,209   
  

221,793.00 
   

24,327,002 
ወርI ለኸ 32,215,853       32,215,853 
ኣፅቢ ወንበርታ 25,699,519       25,699,519 

Iሮፕ 14,860,427   
  

226,611.00 
   

10,000,000.00  
 

25,087,038 

ጋንታ ኣፈሹም 24,938,739   
  

108,520.00 
   

25,047,259 

ጉሎ መኸዳ 22,649,360   
  

301,700.00 
   

22,951,060 

ሓውዜን 25,733,118   
  

191,656.00 
   

25,924,774 

ክልተ ኣውላEሎ 26,801,044   
  

460,237.00 
   

27,261,281 

ሳEስE ፃEዳ Eምባ 32,216,590   
  

754,556.00 
   

32,971,146 

ኣስገደ ፅምብላ 32,412,635 
  

2,059,729.00   
   

34,472,364 
ላEላይ ኣድያቦ 27,560,251       27,560,251 

መደባይ  ዛና 27,248,136   
  

389,010.00 
   

27,637,146 

ታሕታይ ኣድያቦ 24,332,152 
  

3,389,910.00   
   

2,500,000.00  
 

30,222,062 
ታሕታይ ቆራሮ 22,030,315       22,030,315 
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ፀለምቲ 30,271,161 5,014,929.00   

   
 
 

35,286,090 

ደጉዓ ተንቤን 25,023,267   
  

406,624.00 
   

25,429,891 
Eንደርታ 26,051,619       26,051,619 

ሕንጣሎ ዋጅራት 31,250,193   
  

404,759.00 
   

31,654,952 

ሳሓርቲ ሳምረ 26,682,717   
  

227,009.00 
   

26,909,726 

ኣላጀ 25,550,995   
  

389,643.00 
   

25,940,638 

ገፀር ኣላማጣ 24,117,727   
  

516,759.00 
   

24,634,486 

Eንዳ መኮኒ 20,879,002   
  

270,516.00 
   

21,149,518 

Oፍላ 29,654,690   
  

155,639.00 
   

29,810,329 

ራያ ዓዘቦ 27,731,331   
  

383,368.00 
   

28,114,699 

ቃፍታ ሑመራ 34,437,548 
  

6,520,689.00 
  

1,910,380.00 
   

42,868,617 

ፀገዴ 30,522,401 
  

5,757,756.00 
  

511,558.00 
   

36,791,715 

ወልቃይት 30,211,314 
  

7,742,360.00 
  

660,136.00 
   

38,613,810 

 ድምር 919,477,079    30,485,373.00 
  

9,832,649.00 
   

12,500,000.00    972,295,101.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

229
www.chilot.me
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ን2003 በጀት ዓመት ናይ ከተማታት ድልድል በጀት 
       

ንዝተፈለየ Eላማ ብክልል ዝተሓዝ በጀት  

ስም ከተማ 

ብቀመር
ዝተመደበበጀ

ት

 

 

 
 

 
 

 
ንቆላኣበል

ንሸድ
መስርሒ
በጀት

ንከተማታት 
መዳርግቲ 
በጀት 

ብፉሉይ 
ዝተመደበ 

ካፒታል +ናይ 
ሃወልቲ ሰማEታት  

በጀት  

 
 
ሓፈሻዊ በጀት
ድምር 

ዓብይ ዓዲ 12,296,084   
  

1,085,914.00   
   

13,381,998 

ዓድዋ 27,380,440   
  

2,330,774.00   
   

29,711,214 

ኣክሱም 27,726,654   
  

2,289,485.00 
  

3,041,668.00 
   

33,057,807 

ዓዲግራት 32,173,899   
  

773,996.00 
  

2,818,849.00 
   

35,766,744 

ውቕሮ 20,392,318   
  

927,046.00   
  21,319,364 

መቐለ 104,472,045   
  

5,281,916.00 
  

7,633,062.00 
   

81,813,912.00 
 

199,200,935 

ሽረ E/ስላሴ 26,960,748   
  

2,306,036.00 
  

2,227,990.00 
   

31,494,774 

ሸራሮ 12,599,239 
  

1,814,288.00 
  

472,204.00   
   

14,885,731 

ኣላማጣ 18,751,796   
  

687,076.00   
   

19,438,872 

ኮረም 14,249,577   
  

772,355.00   
   

15,021,932 

ማይጨው 21,706,620   
  

968,975.00   
   

22,675,595 

ሑመራ 21,371,144 
  

4,259,702.00 
  

2,271,574.00   
   

27,902,420 

ድምር   340,080,564.00  
  

6,073,990.00 
  

20,167,351.00 
  

15,721,569.00 81,813,912.00   463,857,386.00 
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ለ2003 በጀት ዓመት የከተማዎች ድልድል በጀት  
       

ለተለያየ ዓላማ በክልል የተያዘ በጀት 

ስም ከተማ 

በቀመር
የተደለደለ
በጀት

 
 

 

   
 

 

ለቆላኣበል ለሼድ መስርያ
በጀት

ለከተማዎች 
መጋራት በጀት 

በልዩ የተመደበ 
ካፒታል+የሃወል
ት ሰማEታት 
በጀት 

 
 
 
 

ጠ/በጀት 
ድምር

ዓብይ ዓዲ 12,296,084   
  

1,085,914.00   
   

13,381,998 

ዓድዋ 27,380,440   
  

2,330,774.00   
   

29,711,214 

ኣክሱም 27,726,654   
  

2,289,485.00 
  

3,041,668.00 
   

33,057,807 

ዓዲግራት 32,173,899   
  

773,996.00 
  

2,818,849.00 
   

35,766,744 

ውቕሮ 20,392,318   
  

927,046.00   
  21,319,364 

መቐለ 104,472,045   
  

5,281,916.00 
  

7,633,062.00 
   

81,813,912.00  
 

199,200,935 
ሽረ 
E/ስላሴ 26,960,748   

  
2,306,036.00 

  
2,227,990.00 

   
31,494,774 

ሸራሮ 12,599,239 
   

1,814,288.00  
  

472,204.00   
   

14,885,731 

ኣላማጣ 18,751,796   
  

687,076.00   
   

19,438,872 

ኮረም 14,249,577   
  

772,355.00   
   

15,021,932 

ማይጨው 21,706,620   
  

968,975.00   
   

22,675,595 

ሑመራ 21,371,144 
   

4,259,702.00  
  

2,271,574.00   
   

27,902,420 

ድምር 
  

340,080,564.00  
   

6,073,990.00  
  

20,167,351.00 
  

15,721,569.00 81,813,912.00   463,857,386.00 
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ኣብ 2003 በጀት ዓመት ክንEክቦ  ዝግበO ትልሚ ክልላዊ Eቶት 

ተ.ቁ ወረዳ q_¬ ¬KS 
q_¬ zY÷nù 
¬KS¬T 

¬KS zY÷nù 
¨¬êE¬T ካፒታል ኣታዊ    «/DMR 

1 
ታሕታይ 
ማይጨው 2,670,000 350,000 720,000   3,740,000

2 ላEላይ ማይጨው 3,054,941 338,685 1,293,671  4,687,297
3 ገፀር ዓድዋ 3,734,909 137,550 887,300  4,759,758
4 ናEዴር ዓዴት 2,001,200 500,000 500,000  3,001,200
5 መረብ ለኸ 2,740,000 598,000 1,000,000  4,338,000
6 ወርI ለኸ 3,400,000 300,000 1,050,000  4,750,000
7 ኣሕፈሮም 3,399,126 470,074 780,800  4,650,000
8 ቆላ ተምቤን 3,352,500 171,500 1,476,000  5,000,000
9 ደጉዓ ተምቤን 2,941,075 243,000 815,925  4,000,000

10 ጣንቋ ኣበርገለ 2,197,023 123,488 953,064  3,273,575
11 ላEላይ ኣደያቦ 3,101,040 383,500 1,415,161  4,899,701
12 መደባይ ዛና 2,519,500 298,300 945,500  3,763,300
13 ታሕታይ ኣደያቦ 3,295,000 342,000 1,570,000  5,207,000
14 ፀለምቲ 3,315,000 580,000 1,205,000  5,100,000
15 ኣሰገደ ፅምብላ 3,420,000 368,210 1,381,790  5,170,000
16 ታሕታይ ቆራሮ 2,480,967 87,500 695,500  3,263,967
17 Eንዳመኾኒ 2,219,000 126,000 655,000  3,000,000
18 Eንደርታ 3,870,739 428,274 1,200,967  5,499,980
19 ሳምረ ሳሕርቲ 2,384,182 123,000 764,720  3,271,902
20 ሕ/ወጅራት 3,541,105 404,417 891,540  4,837,062
21 ኣላጀ 2,500,000 30,000 830,000 40,000 3,400,000
22 ገፀር ኣለማጣ 2,469,179 180,068 870,000  3,519,247
23 Oፍላ 2,654,300 128,667 1,435,404  4,218,371
24 ራያ ዓዘቦ 4,572,500 408,000 2,020,000  7,000,500
25 ጐሎ መኸዳ 2,839,000 327,256 683,760  3,850,016
26 ሳስE ፃEዳ Eምባ 3,795,750 336,000 1,086,750 31,500 5,250,000
27 ጋንታ ኣፈሹም 3,508,554 140,399 1,536,167  5,185,120
28 ኣፅቢ ወንበርታ 3,036,255 410,000 670,000  4,116,255
29 ሓውዜን 3,793,780 798,500 1,330,052  5,922,332
30 ክልተ ኣውላEሎ 5,193,404 303,099 1,148,887  6,645,390
31 Iሮብ 1,290,242 103,758 206,000  1,600,000
32 ቓፍታ ሑመራ 21,000,000 14,000,000 20,000,000  55,000,000
33 ፀገዴ 4,745,100 3,359,618 1,414,438  9,519,156
34 ወልቃይት 4,068,000 2,632,000 1,800,000  8,500,000
35 ሑመራ 7,357,552 4,676,812 6,400,869  18,435,233
36 Eንዳሰላሴ 8,188,732 3,979,360 1,466,130  13,634,222
37 ኣክሱም 5,875,000 5,125,000 1,500,000  12,500,000
38 ውቕሮ 2,911,000 1,184,900 704,100  4,800,000
39 ዓድዋ 10,462,224 1,897,776 640,000  13,000,000
40 ዓብይ ዓዲ 1,545,900 209,000 414,000  2,168,900
41 ሸራሮ 2,146,550 1,436,000 529,000  4,111,550
42 ኣለማጣ 2,300,000 850,000 500,000  3,650,000
43 ኮረም 1,625,200 288,000 286,800  2,200,000
44 ዓዲግራት 7,999,495 2,975,631 1,039,781  12,014,907
45 ማይጨው 4,200,000 1,200,000 1,250,000  6,650,000
46 መቐለ 89,789,275 66,575,857 8,679,000  165,044,132
47 ክልል 166,970,612 403,194 32,626,194  200,000,000

ጠ/ድምር 436,474,911 120,332,393 111,269,270 71,500 668,148,073
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ገፅ 9 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ኣዋጅ ቑ  ------- /2002    ገፅ 9 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ Aዋጅ ቁ -------- /2002 
የ 2003 በጀት ዓመት ሊሰበሰብ የሚገባው Eቅድ የክልሉ ገቢ 

ተ.ቁ ወረዳ q_¬ ¬KS q_¬ ያልሆ ¬Kሶች ¬KS ያልሆኑ ገቢዎች ካፒታል ታክስ    «/DMR 

1 
ታሕታይ 
ማይጨው 2,670,000 350,000 720,000   3,740,000

2 ላEላይ ማይጨው 3,054,941 338,685 1,293,671  4,687,297
3 ገፀር ዓድዋ 3,734,909 137,550 887,300  4,759,758
4 ናEዴር ዓዴት 2,001,200 500,000 500,000  3,001,200
5 መረብ ለኸ 2,740,000 598,000 1,000,000  4,338,000
6 ወርI ለኸ 3,400,000 300,000 1,050,000  4,750,000
7 ኣሕፈሮም 3,399,126 470,074 780,800  4,650,000
8 ቆላ ተምቤን 3,352,500 171,500 1,476,000  5,000,000
9 ደጉዓ ተምቤን 2,941,075 243,000 815,925  4,000,000

10 ጣንቋ ኣበርገለ 2,197,023 123,488 953,064  3,273,575
11 ላEላይ ኣደያቦ 3,101,040 383,500 1,415,161  4,899,701
12 መደባይ ዛና 2,519,500 298,300 945,500  3,763,300
13 ታሕታይ ኣደያቦ 3,295,000 342,000 1,570,000  5,207,000
14 ፀለምቲ 3,315,000 580,000 1,205,000  5,100,000
15 ኣሰገደ ፅምብላ 3,420,000 368,210 1,381,790  5,170,000
16 ታሕታይ ቆራሮ 2,480,967 87,500 695,500  3,263,967
17 Eንዳመኾኒ 2,219,000 126,000 655,000  3,000,000
18 Eንደርታ 3,870,739 428,274 1,200,967  5,499,980
19 ሳምረ ሳሕርቲ 2,384,182 123,000 764,720  3,271,902
20 ሕ/ወጅራት 3,541,105 404,417 891,540  4,837,062
21 ኣላጀ 2,500,000 30,000 830,000 40,000 3,400,000
22 ገፀር ኣለማጣ 2,469,179 180,068 870,000  3,519,247
23 Oፍላ 2,654,300 128,667 1,435,404  4,218,371
24 ራያ ዓዘቦ 4,572,500 408,000 2,020,000  7,000,500
25 ጐሎ መኸዳ 2,839,000 327,256 683,760  3,850,016
26 ሳስE ፃEዳ Eምባ 3,795,750 336,000 1,086,750 31,500 5,250,000
27 ጋንታ ኣፈሹም 3,508,554 140,399 1,536,167  5,185,120
28 ኣፅቢ ወንበርታ 3,036,255 410,000 670,000  4,116,255
29 ሓውዜን 3,793,780 798,500 1,330,052  5,922,332
30 ክልተ ኣውላEሎ 5,193,404 303,099 1,148,887  6,645,390
31 Iሮብ 1,290,242 103,758 206,000  1,600,000
32 ቓፍታ ሑመራ 21,000,000 14,000,000 20,000,000  55,000,000
33 ፀገዴ 4,745,100 3,359,618 1,414,438  9,519,156
34 ወልቃይት 4,068,000 2,632,000 1,800,000  8,500,000
35 ሑመራ 7,357,552 4,676,812 6,400,869  18,435,233
36 Eንዳሰላሴ 8,188,732 3,979,360 1,466,130  13,634,222
37 ኣክሱም 5,875,000 5,125,000 1,500,000  12,500,000
38 ውቕሮ 2,911,000 1,184,900 704,100  4,800,000
39 ዓድዋ 10,462,224 1,897,776 640,000  13,000,000
40 ዓብይ ዓዲ 1,545,900 209,000 414,000  2,168,900
41 ሸራሮ 2,146,550 1,436,000 529,000  4,111,550
42 ኣለማጣ 2,300,000 850,000 500,000  3,650,000
43 ኮረም 1,625,200 288,000 286,800  2,200,000
44 ዓዲግራት 7,999,495 2,975,631 1,039,781  12,014,907
45 ማይጨው 4,200,000 1,200,000 1,250,000  6,650,000
46 መቐለ 89,789,275 66,575,857 8,679,000  165,044,132
47 ክልል 166,970,612 403,194 32,626,194  200,000,000

ጠ/ድምር 436,474,911 120,332,393 111,269,270 71,500 668,148,073
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nU¶T Uz¤È TG‰Y 
yTG‰Y nU¶T Uz¤È

 
 
 
 
 Bÿ‰êE KL§êE mNGStE TG‰Y

yTG‰Y B¼¤‰êE KL§êE mNGST 
 
 
 
 

mbL 17 ›mT ቐ.4  mቐለ 
ጥሪ 30/2002 ዓ.ም  

17¾ ›mT qÜ. 4
m‚l _R 30/2002 ›/M

BˆL×T b¤T M<¶ Bÿ‰êE KL§êE mNGStE TG‰Y Zw{ 

Iንተር ፕራይዝ ስራሕቲ ፅንዓት፣ ዲዛይንን 

ቁፅፅርን ማይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ 

ትግራይ ንምጥያሽ ዝወፀ ቑፅሪ ደንቢ 

57/2002 
 

BZtb¬tn kùn¬T ZS‰Þ Znbr s‰ÞtE IN›T፣

Äþ²YNN qÜIIRN ማይ kMBˆÇ>   ብምውዳብን፣

BM_NáRን ZtêddN ýIxþ¬ýN S‰Þ ክስራሕ

Slzlã� 

 
mIÂ:T¬T ¨B Zˆ{r XêN BSFˆT 

BMKÃD TIbþT ZGbrlù ýIxþTN lý_N 

MMÉX ኣድላይ ስለዝኾነ፣ 

 
LM›T NMS§_ ZÞGzù S‰ÞtE መፅናEቲ፣

Äþ²YNN qÜIIRN ማይ BIÊT MKÃD ¨D§Y 

BMዃnù፣ 

 

ቤት ምኽሪ ስራሕ ፈፃሚ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ 

ትግራይ ኣዋጅ ልምዓት ትካላት ቑፅሪ 25/89 ዓንቀፅ 

3(2) (ለ) (ሐ) መሰረት ዝስEብ መጣየሺ ደንቢ 

ኣዉፂU ኣሎ፡፡ 

 

 

 

 

 

የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት የውሃ 

ስራዎች ጥናት ዲዛይንና ቁጥጥር 

Iንተርፕራይዝ ለማቋቋም የወጣ ደንብ 

ቁጥር 57/2002 
 

btb¬tn hùn¤¬ ይሰራ የነበረ የውሃ �_ÂT፣ 

Äþ²YNÂ qÜ__R ስራ Eንደ Aዲስ በማደራጀት፣ 

በማጠናከር Eና DRJtÜN b¥sÆsB ytqÂj� 

ውጤታማ ስራ መስራት  b¥Sflgù# 

 
_ÂèC bxuR gþz¤ WS_ bSÍT b¥µÿD 

y¸«bqWN W«¤TÂ lW_ ¥MÈT b¥Sflgù# 

 

 
yW¦N L¥T l¥Í«N y¸rÇ የጥናት፣ 

yÄþ²YNÂ yqÜ__R S‰N b_‰T ¥µÿD 

b¥Sflgù# 

 

የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት የስራ Aስፈፃሚ 

ምክር ቤት የልማት ድርጅቶች Aዋጅ ቁጥር 25/89 

Aንቀፅ 3(2) (ለ) (ሐ) መሰረት ይህ ደንብ 

ኣዉጥቷL�� 

 

 

 

 

 

 

 1

BR 4.78ÂY ˆd êU  
ÃNÇ êU  291  

nU¶T Uz¤È ‚Ü..ú 
nU¶T Uz¤È .ú.qÜ   
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ክፍሊ ሓደ 

ጠቕላላ 

1. ሓፂር ርEሲ 
 

Eዚ ደንቢ Eዚ “Iንተርፕራይዝ ፅንዓት፣ ዲዛይንን 

ቁፅፅርን ስራሕቲ ማይ ክልል ትግራይ  መጣየሺ ቁፅሪ 

ደንቢ 57/2002 “ተባሂሉ ክጥቀስ ይከኣል፡፡ 

 

2. ትርጉም 

ኣብ’ዚ  ደንቢ  ውሽጢ፡- 

1. Iንተርፕራይዝ” ማለት Iንተርፕራይዝ 

ፅንዓት፣ ዲዛይንን ቁፅፅርን  ስራሕቲ  ማይ 

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ  Eዩ፣ 

2. “ተቆፃፃሪ ብዓል ስልጣን” ማለት  ትካላት 

ልምዓት ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ  ንምጥያሽ 

ብዝወፀ ኣዋጅ ቁፅሪ 25/1989 መሰረት 

ስልጣን ዝተዋሃቦ መንግስታዊ  ልምዓት 

ትካላት  ተቆፃፃሪ  ብዓል ስልጣን  ብሄራዊ 

ክልላዊ መንግስቲ  ትግራይ Eዩ፡፡ 

 

3. ምጥያሽ 
 

1 Iንተርፕራይዝ ፅንዓት፣ ዲዛይንን ቁፅፅርን 

ስራሕቲ  ማይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ 

ትግራይ ድሕሪ ሕዚ “Iንተርፕራይዝ” 

Eንዳተበሃለ ዝፅዋE መንግስታዊ ትካል 

ልምዓት   ኮይኑ በዚ ደንቢ ተጣይሹ  ኣሎ፣ 

2 Eዚ Iንተርፕራይዝ ብመንግስታዊ  ልምዓት 

ትካላት ኣዋጅ ቁፅሪ 25/1989 መሰረት 

ይመሓደር፡፡ 

 
4. ተቆፃፃሪ ብዓል ስልጣን 

 

ትካላት ልምዓት ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ 

ንምጥያሽ ኣብ ዝወፀ ኣዋጅ  ብዝተደንገገ መሰረት 

ክፍል Aንድ 

Aጠቃላይ 

1. Aጭር ርEስ 
 

ይህ ደንብ “የትግራይ ክልል የውሃ ስራዎች ጥናት፣ 

ዲዛይንና ቁጥጥር Iንተርፕራይዝ ማቋቋሚያ ደንብ 

ቁጥ 57/2002 “ተብሎ  ሊጠቀስ ይችላል፡፡ 

 

2. ትርጉም 

በዚህ ደንብ ውስጥ፡- 

1 “Iንተርፕራይዝ“ ማለት የትግራይ  ብሄራዊ 

ክልል የውሃ ስራዎች ጥናት ዲዛይንና  ቁጥጥር  

Iንተርፕራይዝ ነው፣ 

2 “ተቆጣጣሪ ባለስልጣን” ማለት የትግራይ  

ብሄራዊ  ክልላዊ  መንግስት  የልማት  

ድርጅቶች ለማቋቋም በወጣው Aዋጅ  ቁጥር 

25/1989 መሰረት ስልጣን የተሰጠው  

የትግራይ ብሄራዊ ክልል መንግስት  የልማት  

ድርጅቶች  ተቆጣጣሪ ባለስልጣን ነው፡፡  

 

3. ማቋቋምያ 
 

1 የትግራይ ብሄራዊ  ክልላዊ መንግስቲ ውሃ 

ሥራዎች ጥናት ዲዛይንና ቁጥጥር ከዚህ 

በኃላ ”Iንተርፕራይዝ” Eየተባለ የሚጠራ 

የመንግስት የልማት  ድርጅት  ሆኖ በዚህ 

ደንብ ተቋቁሟል፣ 

2 Iንተርፕራይዙ በመንግስት የልማት  

ድርጅቶች  Aዋጅ ቁጥር 25/1989 መሰረት 

ይተዳደራል፡፡ 

 

4. ተቆጣጣሪ ባለስልጣን 
 

የትግራይ  ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት የልማት  

ድርጅቶች ለማቋቋም  ባወጣው ኣዋጅ  በተደነገገው 

    ገፅ 2 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቑ 57/2002        ገፅ 2 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንብ ቁ 57/2002
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ዝተሰየመ  ኣካል ተቆፃፃሪ ብዓል ስልጣን  Eዚ 

Iንተርፕራይዝ ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ይኸውን፡፡ 

 

5. ቤት ፅሕፈት 
 

1 ዋና ቤት ፅሕፈት Eዚ Iንተርፕራይዝ ኣብ 

መቐለ ይኸውን፣ 

2  ከከም ኣድላይነቱ ኣብ ካሊE ቦታ'ዉን  

ጨንፈር ቤት ፅሕፈት ክህልዎ ይኽEል፡፡ 

 

6. Eላማ 
 

1 ብዝተበታተነ Aገባብ ዝስራሕ ዝነበረ 

መፅናEቲ፣ ዲዛይንን ቁፅፅርን ስራሕቲ ማይ 

ኣብ ሓደ ማEኸል ብዝተጠናኸረን ዝተዋደደን 

ውፅIታዊ ስራሕ ክስራሕ ንምግባር፣ 

2 ንምስላጥን ምርግጋፅን ልምዓት ዝሕግዙ 

ስራሕቲ ማይ ብፅሬት ክካየድ ንምግባር፡፡ 

 

 

ክፍሊ ክልተ 

ተፀዋEነትን ኣወዳድባን 

7. ኣወዳድባ 

Eዚ Iንተርፕራይዝ፣- 

1 ቦርድ ኣመራርሓ ስራሕ፣ 

2 መራሒ ስራሕ፣  

3 ንዘካይዶም ስራሕቲ ኣድለይቲ ዝኾኑ 

ሰራሕተኛታት ይህልዎ፡፡ 
 

 

8. ኣባላት ቦርድ  

Eቲ ቦርድ ዝስEቡ ኣባላት ይህልውዎ፡- 

1 ብርEሰ ምምሕዳር ዝስየም . .  . . ኣካቢ 

2 ቢሮ ሕርሻን ልምዓት ገፀርን . . .  ኣባል 

3 ቢሮ ልምዓት ከተማን Iንዳስትሪን 

መሰረት የዚህ Iንተርፕራይዝ ተቆጣጣሪ ባለስልጣን  

የስራ Aስፈፃሚ ኮሚቴ ይሆናል፡፡ 

 

5. ፅሕፈት ቤት 
 

1 የIንተርፕራይዙ ዋና ፅሕፈት ቤት  መቀሌ 

ይሆናል፣ 

2 EንደAስፈላጊነቱ በሌላ ቦታም ቅርንጫፍ 

ፅሕፈት ቤት ሊኖረዉ ይችላል፡፡ 

 

6. Aላማ  
 

1 በተበታተነ ይሰራ የነበረ የጥናት ዲዛይንና 

ቁጥጥር የውሃ ስራዎች በAንድ ማEከል 

በተጠናከረና በተቀናጀ Aገባብ ውጤታማ ስራ 

Aንዲሰራ ለማድረግ፣ 

2 ልማት ለማቀላጠፍና ለማረጋገጥ የሚያግዙ 

የውሃ ስራዎች በጥረት Eንዲካሄድ 

ለማድረግ፡፡ 

 

ክፍል ሁለት 

ተጠሪነትና Aደረጃጀት 

7. Aደረጃጀት 

Iንተርፕራይዙ፣-  

1 የስራ  Aመራር ቦርድ፣ 

2 የስራ መሪ፣ 

3 ለሚያካሂዳቸዉ ስራዎች Aስፈላጊ የሆኑ 

ሠራተኞች ይኖሩታል፡፡ 
 

 

 

8. የቦርዱ Aባላት 
 

ቦርዱ የሚከተሉት Aባላት ይኖሩታል፡- 

1 በርEሰ መስተዳድር የሚሰየም .  . ሰብሳቢ 

2 የEርሻና ገፀር ልማት ቢሮ . . . . .  Aባል 

3 የከተማ ልማት Iንዳስትርና  ንግድ . . . . .  

      ገፅ 3 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቑ 57/2002           ገፅ 3 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንብ ቁ 
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ንግድን . . .   . . . . . . . .     ኣባል 

4 ካብ ውልቀ ትካል ዝውከል . . . .  ኣባል 

5  ብቴክኒክ ሞያ ብቅዓት ዝEመነሎም  

   3 ሰባት .  . . . .  . . . . . . . . . ኣባላት  

   6. ናይቲ Iንተርፕራይዝ መራሒ ስራሕ ብዘይ  

     ድምፂ ይሳተፍ፣ ፀሓፊ ኮይኑ የገልግል፡፡ 
 

 

9. ስልጣንን ተግባርን ቦርድ 

Eቲ ቦርድ፡- 

1 ÂYtE Iንተርፕራይዝ መራሒ S‰Þ ይቖፅር፣ 

���� ¨blùN YýSN� ysÂBT# 

2 t{ê:nèM ntE መራሒ S‰Þ Zónù ˆlFtE 

S‰Þ qÜÉR# MdÆN SNBTN kMxù’ WN

���� ¨bLN yIDO� 

3 ÂYtE Iንተርፕራይዝ መደብ S‰Þ� 

በጀትን  ý>� dNBN yIDO ¨fÉIMxù

Yk¬tL� 

4 ÂYtE Iንተርፕራይዝ LªÞ nêEÞ XêN 

yIDO� 

5 ግልጋሎት ግዚOም ዘብቅUን ዝAረጉን

qwMtE NBr¬T መሸጣ yIDO� 

6 ÂYtE Iንተርፕራይዝ ¼þúብን NBrTN 

B¨GÆbù Ytˆzù MH§ãM yrUGI� 

7 ÂYtE Iንተርፕራይዝ  ውሽጢ Oዲተራት 

ሒሳብ መዛግብቲ ሒሳብ መግለፅን

Iንተርፕራይዝ     NtöÉÉ¶ �›L SLÈN 

ከምU’ውን B²:Æ  Iንተርፕራይዝ ስራሕ

ኣፈፃፅማን Eዋናዊ  {BÉBN yORB� 

8 ÂYtE Iንተርፕራይዝ µpE¬L KýS< wY 

D¥ KONS NtöÉÉ¶ �›L SLÈN ˆúB 

yORB� ናሕሲ ከስቢ ይውሰን፡፡ 

 

10. ስነ-ስርዓት ኣኼባ Eቲ ቦርድ  

1 XtE ïRD XNtn¨s ¨B KLt wR¼þ ሓደ Gዘ 

. .     Aባል  

4 ከግል ድርጅት . . . . . . .  .. . .  Aባል 

5 በቴክኒክ ሙያ ብቃት የሚታመንባቸው   

   3 ሰዎች . . . . . . .  . . . . . . . Aባሎች  

 6. የIንተርፕራይዙ የስራ መሪ ያለ ድምፅ  

    ይሳትፋል፣ ፀሓፊ ሆኖ ያገለግላል፡፡ 

 

9. የቦርዱ ስልጣንና ተግባር 

ቦርዱ፡- 

1 yIንተርፕራይዙÜ S‰ መሪ ይq_‰L# 

dmwZÂ xblùN YwSÂL# ÃsÂB¬L# 

2 lIንተርፕራይዙÜ S‰ መሪ t«¶ y�nù yS‰ 

¦§ðãCN Q_R MdÆÂ SNBT# dmwZÂ 

xbL Ã™DÝL# 

3 የIንተርፕራይዙን yS‰ PéG‰M# bjTÂ 

yWS_ dNB Ã™DÝL# xfÉ{¥cWNM 

Yk¬t§L# 

4 የIንተርፕራይዙ yrJM gþz¤ BD� 

Ã�DÝL� 

5 የAገልግሎት ጊዚAቸው ያበቃና ያረጁ �¸ 

NBrèC >Ãu Ã™DÝL� 

6 የIንተርፕራይዙ ሒሳብና NBrèC ÆGÆbù 

mÃ²cWN ÃrUGÈL� 

7 yIንተርፕራይዙÜ የውስጥ åÄþtéC 

የIንተርፕራይዙ y£úB mZgïC ���� 

መግለጫዎች ltöÈÈ¶W ÆlSLÈN 

XN�þhùM Sl Iንተርፕራይዙ የS‰ xfÉ{M� 

wQ¬êE ¶±RT ÃqRÆL� 

8 yIንተርፕራይዙÜ µpE¬L XNÄþ=MR wYM 

XNÄþqNS ltöÈÈ¶W ÆlSLÈN ˆúB 

ÃqRÆL፣ የትርፍ ጣራ ይወሰናል””  

 

10. የቦርዱ ስብሰባ ስነ-ስርዓት 

1 ïRÇ bþÃNS bhùlT wR xND gþz¤ 

     ገፅ 4 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቑ 57/2002        ገፅ 4 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንብ ቁ 57/2002   
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ዝEከብ ኮይኑ ከከምኩነታቱ ቅድሚ ክልተ 

ወርሒ’ውን ክEከብ ይኽEል፣ 

2  H{ùI kùn¬T XNtU_M wY D¥ µBèM 

¨Æ§T ïRD KLt ¨Æ§T H{ùI ¨¡¤Æ KIê: 

XNtሓቲቶም XtE ¨ï wNbR ¨¡¤Æ KIý: 

Y<XL X†� 

3  Aጀንዳ ኣኼባ ïRD ¨‚ÄþÑ nèM ¨Æ§T 

ïRD KbIÞ YGbR፣ 

4  µBèM ¨Æ§T ïRD 50+1 ENttr¡þïM 

ML¨t gùÆx¤ Y¡ýN� 

5  XtE ïRD BDMÉþ BLÅ YýsN”” ��� ¥:r 

¨B Zónlù XêN XtE ¨ï wNbR wúnþ DMÉþ 

YHLã� 

6  ïRD ኣብ ሕድ ሕድ ኣኼባ ብዝተረኸቡ 

ኣባላት ዝፍረም ቃለ-ጉባኤ ይሕዝ፣ 

7  XtE ïRD ÂY Æ:lù ��� dNbþ ¨s‰Rˆ 

yýIX”” 
 

 

11. ተፀዋEነት 

1 Eቲ ቦርድ ተፀዋEነቱ ንብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ 

ትግራይ ቤት ምኽሪ ስራሕ ፈፃሚን ርEሰ 

ምምሕዳርን ይኸውን፣ 

2 Iንተርፕራይዝ ተፀዋEነቱ ንቦርድ ይኸውን፡፡ 
 

 

 

12. ስልጣንን ተግባርን Iንተርፕራይዝ  
 

1 መፅናEቲ ሃይድሮሊክስ፣ ግድብ፣ ሃይድሮፓወር፣

መስኖ፣ ቀረብ መስተ ማይ፣መወገዲ ፈሳሲን 

ተመሳሰልቲ መፋስስ ስራሕቲ ማይን ልምዓትን 

የካይድ፣ 

2 ስራሕቲ ሃይድሮሊክስ፣ ሃይድሮፓወር 

ጂOቴክኒክ፣ ግድብን ትሕቲ ቕርፂ፣ውሕጅ 

መከላኸሊ፣ መስተ ማይ፣ መEላይ  ፈሳሲን 

ዝኣመሰሉን ስራሕቲ ማይ  ቅየሳን ዲዛይንን 

ቁፅፅርን የካይድ፣ 

የሚሰበሰብ ሆኖ EንደAስፈላጊነቱ ከሁለት ወር 

በፊትም ሊሰበስብ ይችላል፣ 

2  xScኳY hùn¤¬ sþÃU_M wYM kïርÇ 

¨b§T mµkL bþÃNS hùlT AÆ§T sþ«YqÜ 

b¥ÂcWM gþz¤ �ïRÇ lþqmNb� ስብሰባ 

መጥራት ይችላል� 

3 ïR� �SBsÆ xjNÄ Aስቀድሞ lïRÇ xÆ§T 

XNÄþdRS YdrUL� 

4 kïRÇ xÆ§T mµkL 50+1 ktgßù ML›t 

gùÆx¤ YçÂL� 

5 ïRÇ bDM} BLÅ YwስÂL”” DM{ù XkùL 

lXkùL b¸çNbT gþz¤ lþqmNb„ wúŸ 

DM� YñrêL� 

6 ïRÇ bySBsÆW btgßùT �Æ§T y¸frM 

Ýl gùÆx¤ YY²L� 

7 ïRÇ y‰sùN ���� yxs‰R dNB ÃwÈL”” 
 

 

11. ተጠሪነት 

1 ቦርዱ ተጠሪነት ለትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስት የስራ Aስፈፃሚ ምክር ቤትና ርEሰ 

መስተዳድር ይሆናል፣ 

2 የIንተርፕራይዙ ተጠሪነት ለቦርድ 

ይሆናል፡፡  

 
12. የIንተርፕራይዙ ስልጣንና ተግባር  
 

1 የሃይድሮሊክስ፣ የግድብ፣ የሃይድሮፓወር፣  

የመስኖ፣ የመጠጥ ውሃ Aቅርቦት፣ የፍሳሽ  

ማስወገጃ፣ የውሃ ስራዎችና የተፋሰስ ልማት  

ጥናቶች ያካሂዳል፣ 

2 የሃይድሮሊክስ፣ የሃይድሮፓወር፣  ጂOቴክኒክ፣  

የግድብና የመስኖ ውቅሮች፣ የጎርፍ መከላከያ፣  

የመጠጥ ውሃ፣ የፈሳሽ ማስወገጃና የመሳሰሉት  

የውሃ ሥራዎች የቅየሳ የዲዛይንና የቁጥጥር  

ሥራዎች ያካሂዳል፣ 

      ገፅ 5 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቑ 57/2002              ገፅ 5 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንብ ቁ 
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3 ውEሊ ምምሕዳርን ስራሕቲ ማይን ቁፅፅርን 

ብዝምልከት ግልጋሎት ምኽሪ ይህብ፣ 

4 ስራሕቲ ማይ ብዝምልከት ግልጋሎት ገምጋም 

መፅናEቲን ዲዛይንን ይህብ፣ 

5 ስራሕቲ ማይ ዝምልከት ውEል ጨረታ ሰነድ 

ምድላው፣ ግልጋሎት መረፃ ውEል 

ኮንትራክተራት ይህብ፣ 

6 ግልጋሎት መንገዲን ህንፃን ካልOት ናይ 

ሲቪል ስራሕቲ መፅናEቲን ዲዛይንን ቁፅፅርን 

ይህብ፣ 

7 ቦንድ የውፅE፣ ይሸይጥ፣ ብውሕስና የትሕዝ፡፡ 

 

13. ስልጣንን ተግባርን መራሒ ስራሕ 

Iንተርፕራይዝ 
 

መራሒ S‰Þ Iንተርፕራይዝ ኣብዚ ደንቢ ዓንቀፅ 

12 ዝተጠቐሱ ስልጣንን ተግባርን ዝፍፀም ኮይኑ 

ብተወሳኺ ዝስEብ ስልጣንን ተግባርን ይህልዎ፡-  

1 ÂYtE Iንተርፕራይዝ S‰ÞtE ይውደብ፡፡

YmRÞ# y¥ˆDR# YöÉ{R� 

2  XtE Iንተርፕራይዝ MS úLúY ¨µL 

¨B  ZGBé RKB ntE TµL YýKL፣ 

 

3  ntE ïRD �NÄFqd NÆ:lù t{ê:tE Zónù 

ˆlFtE S‰Þ YöIR# ይMDB# tGÆéM 

YýSN� 

4  btE ÂY Iንተርፕራይዝ ý>«þ dN�N 

¨gÆB zlã Þgþ� msrT µLåT 

s‰Þt¾¬T YöIR# YMDB# ysÂBT# 

መሃየOምን ¨blÖMN YýSN� 

5  ¼þúÆT Iንተርፕራይዝ B¨GÆbù YÞZ 

ntE Iንተርፕራይዝ ¼þúB ባንኪ Y¡FT# 

yNqúQS# 

6  ንመካየዲ ስራሕ Iንተርፕራይዝ ዝውEል 

ልቓሕ ˆÉþR XêN Yê››L ntE ïRD 

3 የውሃ ስራዎች የውል Aስተዳደርና ቁጥጥር  

  በተመለከተ የኣማካሪነት ኣገልግሎት ይሰጣል፣ 

4 የውሃ ስራዎችን በሚመለከት ጥናቶችና   

  ዲዛይኖች የመገምገም Aገልግሎት ይሰጣል፣ 

5 የውሃ ስራዎችን በሚመለከት የጨረታ ሰነድና  

  ውል የማዘጋጀት፣ስራ ተቋራጮችን የመምረጥ  

  Aገልግሎት መስጠት፣ 

6 የመንገድ፣ የህንፃና ሌሎች ማንኛውም የሲቪል  

  ስራዎች ጥናት ዲዛይንና የቁጥጥር ስራዎች  

  Aገልግሎት ይሰጣል፣ 

7 ቦንድ ያወጣል፣ ይሸጣል፣ በዋስትና ያስይዛል፡፡ 

 

13. የIንተርፕራይዙ የስራ መሪ ስልጣንና 

ተግባር 

የIንተርፕራይዙ S‰ መሪ በዚህ ደንብ Aንቀፅ 12 

የተጠቀሰ ስልጣንና ተግባር የሚፈፅም ሆኖ 

በተጨማሪ የሚከተለው ስልጣንና ተግባር ይኖራል፡- 

1 yIንተርፕራይዙ ÜN S‰ Ãd‰©L# Ym‰L#  

ÃStÄD‰L# YöÈ«‰L� 

2  IንተርፕራይዙÜÜ kîSt¾ wgñC UR 

b¸ÃdRgW ግNßùnT IንተርፕራይዙÜ 

YwK§L� 

3  ቦርÇN XÃSfqd lXርsù t«¶ yçnù  

yS‰ ¦§ðãCN q_‰L# YmDÆL# 

tGÆ‰cWN YwSÂL፣ 

4  Iንተርፕራይዙ yWS_ dNBÂ xGÆB 

ÆlW  ÞG  msrT l¤lÖC s‰t®CN 

Yq_‰L# YmDÆL# ÃsÂB¬L#  

dmw²cWNÂ xb§cWN YwSÂL� 

5  yIንተርፕራይዙÜN £úïC ÆGÆbù YY²L 

lIንተርፕራይዙÜÜ yÆNK £úB YkF¬L 

ÃNqúQúL� 

6  lIንተርፕራይዙÜ  S‰ ¥Sk¤© y¸WL 

yxuR gþz¤ BDR WL Yêê§L� ïRÇN 

    ገፅ 6 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቑ 57/2002             ገፅ 6 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንብ ቁ 57/2002
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BMFÝD ልቓሕ nêEÞ XêN YLÝÞ� ነቲ

ïRD XNÄFqd ÂYtE Iንተርፕራይዝ

ZNqúqSN zYNqúqSN NBrT BmTˆ©n

     T YHB� 

7  ÂYtE Iንተርፕራይዝ መደብ S‰Þ bjT 

ý>« dNbþ� ማንዋል ¨ÄL† ÂB ïRD 

yORB�  MStf‚d ¨B S‰Þ Ký:L 

YgBR� 

8  �ïRD BMFÝD ግልጋሎቶም ዘብቅA ወይ 

ዝAረጉ ቀወምቲ ንብረት Iንተርፕራይዝ

Y¹Y_፣ 

 

9  ýún¤¬T ቦርድ YFIMN KF{Ñ 

YgBRN# 

10  ብመሰረት ïRD ZýSñ ናብ ïRD {BÉB 

yORB# 

11  ¨B kYÄþ S‰ÞtE ZmKR ¨B GMg¥ 

S‰ÞtE# ¨B TLMN ýún¬TN Z��� 

ከይዲ ስራሕ ኮሚቴ yÈY> ZµyÇ ¨¡¤Æ¬T 

YmRÞ� 

12  �ïRD Zወሃቡዎ µLåT S‰ÞtE YFIM� 

13  መራሒ ስራሕ t{ê:ntÜ �ïRD  Y¡ýN� 

14  ¨fÉI¥ S‰Þ Iንተርፕራይዝን ፀብፃብ

åÄþT� bjT ›mT ኣB Ztwdx�

Eንተነውሐ ኣብ ý>«þ slSt wR¼þ ÂB 

ïRD K‚RB ¨lã””  
 

 

 

14. ናይቲ Iንተርፕራይዝ ፋይናንስ 

ምምሕዳር ስርዓት ዝምልከት   

1 ብመሰረት ቦርድ ዘፅድቆ ናይ ፋይናንስ 

ምምሕዳር ማንዋል Eቲ Iንተርፕራይዝ ሃፍቱ

የመሓድር፣ 

2  በቢዓመቱ ¼þúB ÂYtE Iንተርፕራይዝ ብናይ 

ደገ Oዲተር  ይምርመር፣ 

b¥SfqD yrJM gþz¤ BDR Ybd‰L# 

ïርÇN XÃSfqd yIንተርፕራይዙN 

�¸NqúqSÂ y¥YNqúqS NBrT       

     bmÃÏnT YsÈL� 

7  yIንተርፕራይዙÜN yS‰ PéG‰M� bjT� 

yWS_ dNBና ማንዋል xzUJè lïRÇ 

ÃqርÆL� sþfqDM S‰ §Y ያW§L፣ 

 

8  ïRÇN b¥SfqD Aገልግሎታቸው ያበቃ 

ወይም ያረጁ bIንተርፕራይዙÜ  ÞLWÂ 

§Y wúŸnT yl¤§cWN  yIንተርፕራይዙÜN 

ቋ¸ NBrèCN Y¹ÈL� 

9  የቦርዱN Wún¤ãC YfA¥L ÃSf�¥L# 

 

10 ïRÇ b¸wSnW መሰረት lïRÇ ¶±RT 

ÃqርÆL# 

11  bS‰W £dT §Y y¸mKRÂ bS‰ 

GMg¥ãC# b:QìCÂ Wún¤ãC §Y 

y¸���  የስራ  ሂደት   ኮሚቴ  ÃቋqÜ¥L  

SBsÆWNM Ym‰L# 

12 ïርÇ y¸s«WN l¤�� tGÆ�� Yf�¥L� 

13  êÂ� S‰ መሪ ተጠሪነቱ lïRÇ YçÂL� 

14  yIንተርፕራይዙÜ yS‰ ¨fÉ{MÂ yåÄþT 

¶±RT ybjT ›mT Ælq ��� bîST 

wR WS_ lïRD mQrB xlbT”” 

 
 

 

 

14. የIንተርፕራይዙ የፋይናንስ 

Aስተዳደር ስርAት የሚመለከት   

1 IንተርፕራይዙÜ ቦርድ ባፀደቀው የፋይናንስ 

Aስተዳደር ማንዋል መሰረት ሃብቱን 

ያስተዳድራል፣ 

2 የIንተርፕራይዙÜ £úB bየAመቱ በውጪ 

Oዲተር ይመረመራል፣ 

     ገፅ 7 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቑ 57/2002            ገፅ 7 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንብ ቁ 57/2002
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3  ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ 2 ዝተጠቐሰ ሕልው 

ኮይኑ ናይቲ Iንተርፕራይዝ ሒሳብ ብቤት   

   ፅሕፈት ዋና Oዲተር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ    

   ትግራይ ኣብ ዝኾነ Eዋን ክምርመር ይኽEል፡፡ 
 

 

 

 

15. ካፒታል 
 

1. Eዚ Iንተርፕራይዝ ካብ ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስቲ ትግራይ ዝምደበሉ መልዓሊ ካፒታል 

ብር 35,728,473.00 ( ሳላሳን ሓሙሽተን 

ሚልየንን ሸውዓተ ሚIትን Iስራን ሸሞንተን 

ሽሕን AርባEተ ሚIትን ሰብዓን ሰለስተን ብር )

ጠቕላላ በጀት ይህልዎ፡፡ 

ካብዚ ውሽጢ፡- 

   ሀ. ተመዲቡሉ  ካብ  ዝነበረ  በጀት ብጥረ  

       ገንዘብ  ናብቲ  Iንተርፕራይዝ  ዝዞረ  ብር 

955,322.00 ( ትሽዓተ ሚIትን ሓምሳን 

ሓሙሽተን ሽሕን ሰለስተ ሚIትን Iስራን 

ክልተን ብር ) 

   ለ. ብንብረት ብር 25,480,000.00 ( Iስራን 

ሓሙሽተን ሚልየንን ኣርባEተ ሚIትን 

ሰማንያን ሽሕ ) 

   ሐ. ብመንግስቲ  ዝምደብ  ተወሳኺ በጀት ብር 

9,293,151.00 ( ትሽዓተ ሚልየንን ክልተ 

ሚIትን ቴስዓን ሰለስተን ሽሕን ሓደ ሚIትን 

ሓምሳን ሓደን ብር ) ይኸውን፡፡ 

2. ፍልፍል Eቶት Eዚ Iንተርፕራይዝ፡- 

ሀ. ካብ ትርፊ፣ 

ለ. ካብ መሸጣ ኣቕሓን ቦንድን፣  

ሐ. ካብ ልቓሕ፣ 

መ. ካብ ውህብቶ ይኸውን፡፡  

 
 
 
 
 

3 በዚህ Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ 2 የተጠቀሰው 

Eንደተጠበቀ ሆኖ የIንተርፕራይዙ ሂሳብ  

   በትግራይ  ብሄራዊ  ክልላዊ  መንግስት Oዲት  

   ፅሕፈት  ቤት  በማንኛውም  ጊዜ  ሊመረመር  

   ይችላል፡፡    

 
15. ካፒታል 
 

1. ይህ Iንተርፕራይዝ ከትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስት የሚመደብለት መነሻ ካፒታል ብር 

35,728,473.00 ( ሳላሳ Aምስት ሚልዮን 

ሰባት መቶ ሃያ ስምንት ሺ Aራት መቶ ሰባ 

ሰወስት ብር ) ጠቅላላ በጀት ይኖረዋል፡፡ 

 

ከዚህ ውስጥ፣- 

   ሀ. ከተድቦለት ከነበረ በጀት በጥሬ ገንዘብ ወደ 

Iንተርፕራዙ የዞረ ብር 955,322.00  ( 

ዘጠኝ መቶ Aምሳ Aምስት ሺ ሰወስት መቶ 

ሃያ ሁለት ብር  ) 

 

   ለ. በንብረት  ብር 25,480,000.00 ( ሃያ 

Aምስት ሚልዮን Aራት መቶ ሰማንያ ሺ ) 

 

   ሐ. በመንግስት የሚመደብ ተጨማሪ በጀት ብር 

9,293,151.00 ( ዘጠኝ ሚልዮን ሁለት መቶ 

ዘጠና ሰወስት ሺ Aንድ መቶ Aምሳ Aንድ ብር 

) ነው፡፡ 

2. የIንተርፕራይዙ የገቢ ምንጩ፡- 

ሀ. ከትርፍ፣ 

ለ. ከEቃና ቦንድ ሽያጭ 

ሐ. ከብድር 

መ. ከስጦታ ይሆናል፡፡  
 
 
 
 
 
 
 

    ገፅ 8 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቑ 57/2002          ገፅ 8 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንብ ቁ 57/2002
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16. ተሓታትነት 

Eዚ Iንተርፕራይዝ ካብ ዘለዎ ጠቕላላ  ንብረት 

ብላEሊ ብEዳ ተሓታቲ ኣይኸውንን፡፡ 

 
17. Eቲ Iንተርፕራይዝ ዝፀንሐሉ ግዘ 

Eዚ Iንተርፕራይዝ ንዘይተወሰነ ግዘ ይፀንሕ፡፡ 

 
18. Eዚ ደንቢ ዝፀንAሉ ግዜ 

Eዚ ደንቢ ብነጋሪት  ጋዜጣ  ትግራይ  ተሓቲሙ ካብ 

ዝወፀሉ ጥሪ 30/2002 ጀሚሩ ዝፀንA ይኸውን፡፡ 

 

ፀጋይ በርሀ 

 

ፕረዚዳንት ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስቲ ትግራይ 

16. ተጠያቂነት 

Iንተርፕራይዙ ካለው ጠቅላላ ንብረት  በላይ በEዳ 

ተጠያቂ Aይሆንም፡፡ 

 
17. Iንተርፕራይዙ የሚቆይበት ጊዜ 

Iንተርፕራይዙ ላልተወሰነ ጊዜ ይቆያል፡፡ 

 
18. ደንቡ የሚፀናበት ግዜ 

ደንቡ በትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ጥር 

30/2002 ጀምሮ የፀና ይሆናል፡፡ 

 

ፀጋይ በርሀ 

 

የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስት ፕሬዝዳንት 

     ገፅ 9 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቑ 57/2002        ገፅ 9 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንብ ቁ 57/2002

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 242
www.chilot.me



 
 

 

ነጋሪት ጋዛጣ ትግራይ 
የትግራይ ነጋሪት ጋዛጣ 

ብሄራዊ ክሌሊዊ መንግስቲ ትግራይ 

የትግራይ ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግስት 

 

 

 

ዯንቢ ቁፅሪ 58/2002ዒ/ም 

ኣሰራርሒን ስነ-ምግባርን ኣባሊት ቤት ምኽሪ ክሌሌ 

ትግራይ ንምውሳን ተመሒይሹ ዜወፀ ዯንቢ 

 

መእተዊ 
ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክሌሊዊ መንግስቲ ትግራይ ተመሒይሹ 

ብዜወፀ ክሌሊዊ ሔገ-መንግስቲ መሰረት ዜተውሃቦ ስሌጣንን 

ተግባርን ከምኡ እውን ብህዜቢ ዜተውሃቦ ሒሊፌነት 

ግሌፅነት፣ ተሒታትነትን ኣሳታፊይነትን ብሇዎ ኣገባብ 

ክፌፅም ስሇሇዎ ናይቲ ቤት ምኽሪ ስሌጣንን ተግባርን ፣ 

ውሽጣዊ ኣወዲዴብኡን ኣሰራርሔኡን ግሌፅን ሔጋውን 

ብዜኾነ ብዜርዜር ምውሳን ኣዴሊይ ስሇዜኾነ፣ 

 

ኣባሊት ቤት ምኽሪ ዜተውሃቦም ሔገ-መንግስታዊን ህዜባውን 

ሒሊፌነት ንምፌፃም ኽእልም ኣሰራርሒን ስርዒትን 

ብምዴሊው፣ ኣባሊት ክህሌዎም ብዜግባእ ተሳፍን 

ምንቅስቓስን ከምኡ እውን ስነ-ምግባርን ስነ-

ስርዒትን፣መሰሌን ጉቡእን፣ ብሔጊ ምዴንጋግ ኣዴሊይ ኮይኑ 

ስሇዜተረኸበ፣ 

 

ብሒፇሻ ዜተማሌአ ፣ ግሌፂ ፣ናይ ሒሳብ ኣፇሊሊይ ብኣግባቡ 

ዜተኣናገዯለ ዱሞክራሲያዊ ኣሰራርሒ ብምጉሌባት ኣብዜሒ 

ዴምፂ ዜኽበረለን ዴምፂ ዉሐዲት ዜሰመዏለን ባህሉ 

ብምጉሌባት ምስ ናይ ሃገርና ሔግታት ፣ ዒሇም ሇኸ ናይ ቤት 

ምኽሪ መትከሊት፣ ኣሰራርሒን ሌምዴታትን ዜተጠዒዒመ 

ምውፃእ ኣዴሊዪ  ብምዃኑ፣ 

 

ዜተመሒየሸ ሔገ-መንግስቲ ብሄራዊ ክሌሊዊ መንግስቲ 

ትግራይ ዒንቀፅ 53/2/ መሰረት እዙ ዯንቢ ኣሰራርሒን ስነ-

ምግባርን ኣባሊት ቤት ምኽሪ ወፂኡ ኣል፡፡  

 

 

 

 

 

ዯንብ ቁጥር 58/2002ዒ/ም 

 የተሻሻሇው የትግራይ ክሌሌ ምክር ቤት ኣባሊት  

የአሰራር እና የሥነ-ምግባር ዯንብ 

 

መግቢያ 
የትግራይ ክሌሌ ምክር ቤት ተሻሽል በወጣው የክሌለ ሔገ-

መንግስት የተሰጠውን ሥሌጣንና ተግባር እንዱሁም ከህዜቡ 

የተጣሇበትን ሃሊፉነት ግሌፅነት፣ ተጠያቂነትና ኣሳታፉነት ባሇው 

ኣገባብ መወጣት ስሊሇበት የምክር ቤቱን ሥሌጣንና ተግባር ፣ 

ውስጣዊ አዯረጃጀቱንና አሰራሩን ግሌፅና ህጋዊ በሆነ በዜርዜር 

መወሰን ተጊቢ ስሇሆነ፣ 

 

 

የምክር ቤት ኣባሊት የተጣሇባቸው ሔገ-መንግስታዊና የህዜብ 

ሃሊፉነት መተግበር የሚያስችሌ አሰራርና ስርዒት በማጋጀት 

አባሊት የሚኖራቸው ተሳትፍና እንቅስቃሴ እንዱሁም የስነ-

ምግባርና  ስነ-ስርዒት ፣ መብትና ግዳታ በሔግ መዯንገግ አስፇሊጊ 

ሆኖ በመገኘቱ፣ 

 

 

በአጠቃሊይ የተሟሊ ፣ ግሌፅ፣የሃሳብ ሌዩነት በኣግባቡ 

የሚስተናገዴበት ዱሞክራሲያዊ አሰራር በማጎሌበት የአብሊጫ ዴምፅ 

የሚከበርበት፣ የአነስተኛ ዴምፅ  የሚሰማበት ባህሌ ዲብሮ ከአገሪቱ 

ህጎች፣ ከአሇም አቀፌ የፓርሊማ መርሆዎች፣ አሰራሮች እና ሌምድች 

ጋር የተጣጣመ ዯንብ ማውጣት አስፇሊፇጊ በመሆኑ፣ 

 

በተሻሻሇው የትግራይ ብሄራዊ ክሌሊዊ መንግስት ሔገ-መንግስት 

አንቀፅ 53/2/ መሰረት ይህ የምክር ቤት አባሊት የአሰራርና ስነ-

ምግባር ዯንብ ወጥቷሌ፡፡  

 

 

 

ክፌሌ አንዴ 
ክፌሌ ኣንዴ 

 መበሌ 17ዒመት ቑ.5           

መቐሇ  58/2002ዒ/ም  
17ኛ ዒመት ቁ.5                

መቀላ 58/2002  ዒ/ም ብሒሌዮት ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክሌሊዊ መንግስቲ ትግራይ ዜወፀ  

ናይ ሒዯ ዋጋ         ብር  …… 

ያንደ ዋጋ  

ያንደዱ ዋጋ  
ያንደዱ ዋጋ  
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 nU¶T Uz¤È TG‰Y
yTG‰Y nU¶T Uz¤È  

Bÿ‰êE KL§êE mNGStE TG‰Y
yTG‰Y B¼¤‰êE KL§êE mNGST

 

 

 
mbL 17 ›mT ቐ. 6 መቐለ  
30 ሓምለ 2002 ዓ.ም  

17¾ ›mT qÜ. 6 መቐለ       
ሐምሌ 30/2002 ›/M 

BˆL×T b¤T M<¶ Bÿ‰êE KL§êE mNGStE TG‰Y Zw{ 

 

 ቑፅሪ ደንቢ 59/2002 
BWLq NKsR/# ZtfቐdlÖM  
åÄ!t‰TN k!x!§¬T /!úBN 

NMM?ÄR Zwi dNb!፣ 
 
 

b@T }?fT êÂ åÄ!tR KLL TG‰Y ÄGM 
NMWÄB ተማሓይሹ Zwi ¨êJ q$}¶ 170/ 2002 
›Nq} 7/16½8/4 ብዝተውሃቦ SLÈNN tGÆRN 
msrT BWLq ZsR/# åÄ!t‰TN k!x!§¬T 
/!úBN ¨BtE äÃ KsR/# Z<Xሉ Bቕ›T äÃ
mrUgÉ! wrqT MSKR NM¦B½ NM?ÄS½
NMXUDN½ MS‰ZN kMXýN ኣፈፃፅማ ZtW¦ïM 
WKLÂ BZRZR MWúN ¨D§Y BMዃn#½ 
   b@T Mኽ¶ Bÿ‰êE KL§êE mNGStE TG‰Y 
t¥ሓY¹# ብZwi ?g mNGStE Bÿ‰êE KL§êE 
mNGStE TG‰Y ›Nq} 49/3/hN wN/ msrT nz! 
dNb! ¨WÉ!x# ¨lÖ 
 
 

 

KFl!- ˆd 

ˆfšêE፣  
 

1. ˆÉ!R RXs!፣ 

    Xz! dNb! “ብውልቀ ንዝሰርሑ Oዲተራትን
ኪIላታት ሒሳብን ንምምሕዳር ዝወፀ ቑፅሪ ደንቢ
59/2002‘ ተባሂሉ ክጥቀስ ይኽEል:: 
 

2.  TRg#M፣  
 

ቤT }ሕfT êÂ åዲtR Bÿ‰êE KL§êE mNGStE 
TG‰Y ÄGM NMWÄB SLÈNN tGÆRN NMWúN 
t¥ˆYሹ# Zwፀ ¨êJ ቑ}¶ 170/2002 ZtW¦b 
Tርጉም  kMzlÖ ኾYኑ# ¨Bዚ dNቢ W>ጢ፣ 
1. “¨êJ“ ¥lT ቤT }ሕfT êÂ åዲtR  
   Bÿ‰êE KL§êE mNGStE TG‰Y ዳግም
NMWÄB፣ SLÈNN tግÆRN NMWúN t¥ˆYሹ# 
Zwፀ ¨êJ ቑ}¶ 170/2002 X†፡፡ 

  

ደደንንብብ  ቁቁጥጥርር  5599//22000022  
በበግግልል  ለለመመስስራራትት  የየተተፈፈቀቀደደላላቸቸውው  
OOዲዲተተሮሮችችናና  የየሒሒሳሳብብ  ኣኣዋዋቂቂዎዎችች  
ለለማማስስተተዳዳደደርር  የየወወጣጣ  ደደንንብብ፤፤  

 
 
 

የትግራይ ክልል ዋና Oዲተር ፅሕፈት ቤት 
ተሻሽሎ የወጣ ዳግም ለማደራጀት Aዋጅ ቁጥር 
170/2002 ዓንቀፅ 7/16፣ 8/4 በተሰጠው ስልጣንና 
ተግባር  መሰረት በግል ለሚሰሩ Oዲተሮችና ሂሳብ 
ኣዋቂዎች በሞያው ሊያሰራ የሚችል የሞያ ብቃት 
ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት ለመስጠት፣ ለማደስ፣ 
ለማገድና ለመሰረዝ Eንዲሁም በውክልና 
የተሰጣቸው የAፈፃፀም ዝርዝር መወሰን Aስፈላጊ 
ስለሆነ፣  
  የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት 
ተሻሽሎ በወጣው ህገ-መንግስት ዓንቀፅ 49/3/(ሀ) 
Eና (ወ) መሰረት ይህን ደንብ Aውጥተዋል። 
 
 

ክፍል- ኣንድ 

ጠቕላላ፣  

 
11..  AAጭጭርር  ርርEEስስ፡፡--  

ይህ ደንብ “በግል ለሚሰሩ Oዲተሮችና የሂሳብ 
Aዋቂዎች ለማስተዳደር የወጣ ደንብ ቁጥር 
59/2002” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል። 
 

22..  ትትርርጉጉምም፣፣  

የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ዋና Oዲተር 
ፅሕፈት ቤት ዳግም ለማደራጀት ስልጣን Eና ተግባር 
ለመወሰን ተሻሽሎ የወጣ Aዋጅ ቁጥር 170/2002 
የተሰጠው ትርጉም Eንዳለ ሆኖ በዚህ ደንብ ውስጥ፡- 
1. “Aዋጅ” ማለት ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት 

ትግራይ ዋና Oዲተር ፅሕፈት ቤት ዳግም 
ለማደራጀት፣ ስልጣንና ተግባር ለመወሰን 
ተሻሽሎ የወጣ Aዋጅ ቁጥር 170/2002 ነው። 

BR 5.45 
ÂY ˆd êU  

ÃNÇ êU  
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ገፅ 2 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቑ.59/2002        ገፅ 2 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንቢ ቁ. 59/2002

2. “ቤT }ሕfT“ ¥lT ቤT }ሕfT êÂ 
åዲtR Bÿ‰êE KL§êE mNGStE TG‰Y 
E†፡፡ 

3. “äÃ ¥ሕበር“ ¥lT BØd‰LN KLLN 
ÂY åዲTN ሒúBN sB äÃ¬T zÈY>ã 
¥ሕbR X†፡፡ 

4. “Ztfቐdሉ åዲtR“ ¥lT ¨B ውሽጢ
TG‰Y KLL wY ¨B µሊE S‰ሕtE 
åዲT NኸµYD በቲ ¨êጅን Eዚ dNብን
በቲ ቤT }ሕfT ናይ ሞያ ብቕ›T 
mrUgፂ wrቐT MSKR Zrኸb WLq 
sB X†፡፡ 

5. “Ztfቐdሉ ኪIላ ሒሳብ“ ¥lT ¨B 
W>ጢ Bÿ‰êE KL§êE mNGStE TG‰Y 
ወይ µሊE S‰ሕtE ሒúB NኽsRሑ
BmsrT Xዚ ¨êJN dNብን በዚ ቤT 
}ሕfT ናይ ሞያ Bቕ›T mrUgÉ
WrቐT MSKR Zrኸb WLq sB X†፡፡ 

 
 

KFl! ኽLt፣ 
 

tGÆ‰T ZtfቐdlÖM åÄ!t‰TN 
Kx!§¬T /!úBN፣ 

 
3.tGÆ‰T Ztfቐdl# åÄ!tR፣ 

 
1. ZtÄlው mGlÉ¬T ሒúB åዲT MGÆRN 

¨BèM mGlፅ¬T BmsrT Ztflጡ 
mmzን¬T åዲT RIè MG§}፣ 

 
2. ¨B ¨tˆሕ² ሒúB፣ ÍYÂNSን åዲTN 

SLጠÂ M¦B፣ 
3. ¥NêL åዲት፣ ሒúብ NBrT :dUN 

MMሕድዳRN MD§W፣ 
4. B²:Æ ሒúBN åዲTN S‰ሕtE äÃዊ Mኽ¶ 

M¦B፣ 
5. ዝርዝር ኣፈፃፅማ ብዝምልከት ብዝወፅE ናይ 

ስነ ምግባር መመርሒ ይግለፅ፡፡ 
 
4. tGÆ‰T Ztfቐdሉ ኪI§ ሒúB፣ 

1. ሒúB M:ÉWን mGl}¬T ሒúB MD§Wን፣
2. ¨tˆሕ² ሒúB SR›T W>ጢ ቑ}}RN 

MZRጋሕ፣ 
 

2. “ፅሕፈት ቤት“ ማለት የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ 
መንግስት ዋና Oዲተር ፅህፈት ቤት ነው።  

 

1. “የሞያ ማህበር“ ማለት በፌደራል Eና ክልል 
የOዲትና ሂሳብ ባለሞያ Aዋቂዎች ያቋቋሙት 
ማህበር ነው።  

4. “የተፈቀደለት Oዲተር“ ማለት በትግራይ ክልል 
ውስጥ ወይም በሌላ የOዲት ስራ ለማካሄድ 
በAዋጅ Eና በዚህ ደንብ መሰረት በፅህፈት ቤቱ 
የሞያ ብቃት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት ያገኘ 
ግለሰብ ነው።  

 

5 “የተፈቀደለት ሂሳብ Aዋቂ“ ማለት በትግራይ 
ብሄራዊ ክልል ውስጥ ወይም በሌላ የሂሳብ ስራ 
ለማካሄድ በAዋጅና በዚህ ደንብ መሰረት  
በፅህፈት ቤቱ የሞያ ብቃት ማረጋገጫ የምስክር 
ወረቀት ያገኘ ግለሰብ ነው። 

 
 
 

ክክፍፍል  --  ሁለትት፣፣    

  
የየተተፈፈቀቀደደላቸቸውው  OOዲዲተተሮሮችችናና  ሂሳሳብብ  AAዋዋቂቂዎዎችች፤፤  

ተተግግባባራራትት፣፣  

3. የተፈቀደለት Oዲተር ተግባራት፣  

1. የተዘጋጁ የሂሳብ መግለጫዎች Oዲት 
ማድረግና በመግለጫዎቹ የታወቁ የOዲት 
መለኪያዎች መሰረት Oዲት Aስተያየት 
መግለፅ፣  

2. የሂሳብ Aያያዝ፣ የፋይናንስና Oዲት ስልጠና 
መስጠት፣  

3. የOዲት ሂሳብ፣ የንብረትና ግብይት Aስተዳደር 
ማንዋል ማዘጋጀት፣ 

4. የሒሳብ Eና Oዲት ስራዎች የሞያ ምክር 
መስጠት፣  

5. ዝርዝር ኣፈፃፀም የሚመለከት በሚወጣ የስነ 
ምግባር መመሪያ ይገለፃል፡፡ 

 
 

4. የተፈቀደለት ሂሳብ Aዋቂ ተግባሮች፣ 
1. ሂሳብ መዝጋት፣ የሂሳብ መግለጫዎችን  
ማዘጋጀት፣  

2. የሂሳብ Aያያዝና የውስጥ ቁጥጥር ስርዓትን 
መዘርጋት፣  

 
 

ል ሁለ

ላ ሂ
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3. bjT MD§W፣ 
4. TNtÂ ÍYÂNS Mክያድ፣  
5. NS‰ሕtE ሒúB GLUlÖT Mኽ¶ M¦B፣ 
6. ÍYÂNS ¥NêL MD§W፣ 
7. mZgB ሒúB ¬KSN GBRN MS‰ሕ፣ 
8. ዝርዝር ኣፈፃፅማ ብዝምልከት ብዝወፅE 
መመርሒ ስነ-ምግባር  ይግለፅ፡፡ 

 
 
 

KFl! slSt፣ 
 

ረቛሒN ግb#¨TN ዝtfቐdlÖM k!x!§¬T 
/!úBN åÄ!t‰TN፣ 

 
 
 

5. rቋ/! Ztfቐdl# åÄ!tR፣ 
 
 

1. BRኪ TMHRtE፣ BO›T äÃN LMዲ
S‰ሕN zlãM ዝtfቐdlÖM åዲt‰T 
YHLዉ፡፡ 

2. ¨Bዚ ›Nq} NUS ›Nq} 1 ZtdNgg ሕLW 
ኾYኑ zlãM BRኪ äÃ ZêfRሉ S‰ሕ
›ቐN ¦Fትን msrT Zgbr slSt /3/ን
ካብU ንላEልን BRK¬T äÃ åዲT 
YHልዉ፡፡ 

ሀ. ዝተፈቐደሉ Oዲተር ብርኪ ሓደ /1/ 
ACCA,CPA ወይ ከዓ ካልOት ተመሳሳሊ
ብሃገርና ተቐባልነት ዘለዎ ሰርቲፊኬሽን ዘለዎ
ኾይኑ፣   

1. ናይ ዝተፈለጠ ኣካውንቲንግ ሙያ ማሕበር
ኣባል ዝኾነን /ACCA,CPA/ ኣብ ውሽጢ
Iትዮጽያ 3 ዓመት ናይ Oዲትን ኣተሓሕዛ
ሒሳብ ልምዲ ሃልይዎ Eንተንኣሰ ሓዲU
ዓመት ኣባል ምስኮነ ኣብ ዝተፈለጠ ናይ
Oዲት ትካል ብOዲት ሙያ ዝሰርሐ ወይ
ከዓ፣ 

2. ናይ ዝተፈለጠ ኣካውንቲንግ ሙያ ማሕበር
/ACCA,CPA/ ኣባል ኮይኑ በቲ ሙያ
ንምስራሕ ዘኽEሎ ወረቐት ምስክር ካብ
Iትዮጵያ ወፃI ረኺቡ ኣብ Iትዮጵያ
ዘይሰርሐ Eንተኾይኑ ኣብ ዝተፈለጠ ናይ
Oዲት ትካል Eንተንኣሰ 2 ዓመት ኣብ
Iትዮጵያ ዝሰርሐ፣ 

ለ. ዝተፈቐደሉ Oዲተር ብርኪ ክልተ/2/፣ 
1. በAካውንቲንግ ማስተርስ ዲግሪ
ምስተመረቐ 4 ዓመት ዘገልገለ ኾይኑ፣
ካብዚ ውሽጢ Eቲ 2 ዓመት ኣብ ናይ Oዲት
ትካላት ብOዲተርነት ዝሰርሐ ክኸውን
ኣለዎ፡፡ 

2. ብኣካውንቲንግ ባችለር ዲግሪ ምስተመረቐ
8 ዓመት ዘገልገለ ኾይኑ፣ካብዚ ውሽጢ Eቲ

 

3 .በጀት ማዘጋጀት፣  
4. የፋይናንስ ትንተና ማካሄድ፣  
5. የሂሳብ ስራ የምክር Aገልግሎት መስጠት፣  
6. የፋይናንስ ማንዋል ማዘጋጀት፣  
7. የሂሳብ መዝገብ ታክስና ግብር መስራት፣ 
8. ዝርዝር ኣፈፃፀም የሚመለከት በሚወጣ የስነ 
ምግባር መመርያ ይገለፃል፡፡ 

  
ክክፍፍልል  --  ሦሦስስትት  

የተፈቀደላቸው ሂሳብ Aዋቂዎች Eና 
Oዲተሮች ሊያሟሉት የሚገባ መስፈርትና 

ግዴታዎች፣ 
 
5. የተፈቀደለት Oዲተር ሊያሟላ የሚገባው  

መስፈርት፤  

1. የትምህርት ደረጃ፣ የሞያ ብቃትና የስራ ልምድ 
ያላቸው የተፈቀደላቸው Oዲተሮች ይኖራሉ፣  

2. በዚህ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ 1 የተደነገገ 
Eንደተጠበቀ ሁኖ ያላቸው የሞያ ደረጃዎችና 
የሚሰማሩባቸው ስራ  የሃብት መጠን መሰረት 
ያደረገ 3(ሶስት)Eና ከዚያ በላይ የሞያ Oዲት 
ደረጃዎች ይኖራሉ፡፡  

   ሀ. የተፈቀደለት Oዲተር ደረጃ Aንድ/1/ 
ACCA,CPA ወይም ሌሎች ተመሳሳይ 
በAገራችን ተቀባይነት ያላቸው ሰርቲፌኬሽን 
ያለው ሆኖ፣ 

1. የታወቀ የAካውንቲንግ ሞያ ማህበር 
Aባል የሆነ / ACCA,CPA/ 
በIትዮጵያ ውስጥ 3 ዓመት የOዲት 
Eና ሒሳብ ኣያያዝ ልምድ ያለው 
ቢያንስ Aንድ ዓመት ኣባል ከሆነ 
በታወቀ የOዲት ድርጅት በOዲት ሞያ 
የሰራ ወይም፣ 

 
2. የታወቀ የAካውንቲንግ ሞያ ማህበር / 

ACCA,CPA/ ኣባል ሆኖ በዚህ ሞያ 
ለመስራት የሚያስችል ምስክር ወረቀት 
ከIትዮጵያ ውጪ ያገኘ በIትዮጵያ 
ያልሰራ ከሆነ በታወቀ የOዲት ድርጅት 
ቢያንስ 2 ዓመት በIትዮጵያ የሰራ፣ 

  
ለ. የተፈቀደለት Oዲተር  ደረጃ ሁለት/2/፣ 

1. በAካውንቲንግ ማስተርስ ዲግሪ 
ከተመረቀ በኋላ 4 ዓመት ያገለገለ ሆኖ 
ከዚህ ውስጥ 2 ዓመት በOዲት ድርጅት 
በOዲተርነት የሰራ መሆን Aለበት፡፡ 

 
2. በAካውንቲንግ ባችለር ዲግሪ ከተመረቀ 

በኋላ 8 ዓመት ያገለገለ ሆኖ ከዚህ 

314
www.chilot.me



ገፅ 4 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቑ.59/2002       ገፅ 4 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንቢ ቁ. 59/2002

4 ዓመት ኣብ ናይ Oዲት ትካላት
ብOዲተርነት ዝሰርሐ ክኸውን ኣለዎ፡፡ 

ሐ. ዝተፈቐደሉ Oዲተር ብርኪ ሰለስተ/3/፣ 
1. ብኣካውንቲንግ ማስተርስ ዲግሪ

ምስተመረቐ 2 ዓመት ዘገልገለ ካብዚ
ውሽጢ Eቲ ሓደ ዓመት ኣብ ትካል
Oዲት ብOዲተርነት ዝሰርሐ ክኸውን
ኣለዎ፡፡ 

2. ብኣካውንቲንግ ባችለር ዲግሪ ምስ
ተመረቐ 6 ዓመት ዘገልገለ ኮይኑ
ካብዚ ውሽጢ 3 ዓመት ኣብ ናይ
Oዲት ትካል ብOዲተርነት ዝሰርሐ
ክኸውን ኣለዎ፡፡ 

3.  ዝተፈቐደሉ Oዲተር ካብ መንግሰታዊን
ዘይመንግስታዊን ኣብያተ Eዮን ውልቀ
ትካላትን ዝለቐቐ   ኮይኑ ሙሉE ብሙሉE
ኣብ ናይ ውልቁ ስራሕቲ ዝተዋፈረ ክኸውን
ኣለዎ፡፡ 

4. ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ 1ን 2ን
ዝተደንገጉ ከምዘለዉ ኮይኖም ዝርዝር
መመዘኒ ረቛሒ ዝምልከት ብመምርሒ
ይውሰን፡፡ 
 

6 rቛ/! Ztfቐdl# k!x!§ /!úB፣ 
 
 

1. BRk! TMHRtE BO›T äÃN LMÄ! 
S‰?N zlãM ዝtfቐdlÖM k!x!§¬T 
ሒሳብ YHLዉ:: 

2. ¨Bz! ›Nq} Nx#S ›Nq}  1 ZtdNgg 
?LW ÷Yn# zlãM BRk! äÃ፣ ZêfRl# 
S‰? ›ቐN ¦FtE msrT Zgbr slSt 
/  3/   ካብU ንላEልን BRK¬T äÃ k!x!§ 
/!úB YHl#:: 
ሀ. ዝተፈቐደሉ ክIላ ሒሳብ  ብርኪ ሓደ /1/፣ 

1. ካብ ዝተፈለጠ ዩንቨርስቲ ብኣተሓሕዛ
ሒሳብ ናይ ዶክትሬት ዲግሪ ወይ
ማስትሬት ዲግሪ ወይ ብ ACCA,CPA 
ካልOት ተመሳሳሊ ሰርቲፊኬሽን ዘለዎን
ምስተመረቐ ኣብ ዝተፈለጠ ትካል
ብኣካውንቲንግ ወይ ብOዲቲንግ ናይ 3 
ዓመት ስራሕ ልምዲ ዘለዎ ኾይኑ ካብዚ
ውሽጢ Eዚ Eቲ ክልተ ዓመት ብድርብ
ኣተሓሕዛ ሒሳብ /Double entry 
accounting/ኣብ ዝጥቀሙ ዝተፈለጡ
ትካላት ውሽጢ ዝሰርሐ ብተወሳኺ Eቲ
ሓደ ዓመት ብኣካውንቲንግ /Oዲት
ስራሕቲ ብሓላፍነት ብርኪ ዝሰርሐ ወይ  

2. ካብ ዝተፈለጠ ዩንቨርስቲ ብኣተሓሕዛ
ሒሳብ ባችለር ዲግሪ ምስተመረቐ ኣብ

ውስጥ 4 ዓመት በOዲት ድርጅት 
በOዲተርነት የሰራ መሆን Aለበት፡፡ 

ሐ. የተፈቀደለት Oዲተር ደረጃ ሶስት/3/፣  
1. በAካውንቲንግ ማስተርስ ዲግሪ 

ከተመረቀ በኋላ 2 ዓመት ያገለገለ 
ከዚህ ውስጥ Aንድ ዓመት በOዲት 
ድርጅት በOዲተርነት የሰራ 
መሆን Aለበት፡፡ 

2. በAካውንቲንግ ባችለር ዲግሪ 
ከተመረቀ በኋላ 6 ዓመት ያገለገለ 
ሆኖ ከዚህ ዉስጥ 3 ዓመት በOዲት 
ድርጅት በOዲተርነት የሰራ 
መሆን Aለበት፡፡ 

1. የተፈቀደለት Oዲተር ከመንግሰታዊና 
መንግስታዊ ያልሆኑ መስሪያቤቶች Eና 
የግል ድርጅቶች የለቀቀ ሆኖ ሙሉ 
በሙሉ በግል ስራዎቹ የተሰማራ መሆን 
Aለበት፡፡ 

2. በዚህ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ 1 Eና 2 
የተደነገጉ Eንደ ተጠበቁ ሁነው ዝርዝር 
መስፈርት በተመለከተ በመመሪያ 
ይወሰናል። 
 

 

6. የተፈቀደለት የሂሳብ Aዋቂ ሊያሟላ 
የሚገባው መስፈርት፤  
1. የትምህርት ደረጃ፣ የሞያ ብቃትና የስራ 

ልምድ ያላቸው የተፈቀደላቸው የሂሳብ 
Aዋቂዎች ይኖራሉ፣ 

2. በዚህ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ 1 የተደነገገ Eንደ 
ተጠበቀ ሁኖ ያላቸው የሞያ፣ ደረጃዎችና 
የሚሰማሩበት ስራ የሃብት መጠን መሰረት 
ያደረገ ሶስት /3/ Eና ከዚያ በላይ የሂሳብ 
Aዋቂዎች ደረጃዎች ይኖራሉ፣ 

 
ሀ. የተፈቀደለት የሂሳብ ኣዋቂ ደረጃ Aንድ/1/፣  

1. ከታወቀ ዩንቨርስቲ በሂሳብ ኣያያዝ 
የዶክትሬት ዲግሪ ወይም ማስትሬት 
ዲግሪ ወይም ACCA,CPA Eና ሌሎች 
ተመሳሳይ ሰርቲፌኬሽን ያለው ሆኖ 
ከተመረቀ በኋላ በታወቀ ድርጅት 
በኣካውንቲንግ ወይም በOዲቲንግ የ3 
ዓመት ስራ ልምድ ያለው ሆኖ ከዚህ 
ውስጥ 2 ዓመት የድርብ ኣያያዝ ሒሳብ 
/Double entry accounting/ በሚጠቀሙ 
ድርጅት ውስጥ የሰራ በተጨማሪም 
ኣንድ ዓመት በፋይናንስ/በኣካውንቲንግ/ 
ስራዎች በሃላፊነት ደረጃ የሰራ ወይም፣  
 
 

2. ከታወቀ ዩንቨርስቲ በሂሳብ ኣያያዝ 
በባችለር ዲግሪ ከተመረቀ በኋላ በታወቀ 
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ዝተፈለጠ ትካል 8 ዓመት ብኣካውንቲንግ
ወይ Oዲቲንግ ስራሕ ልምዲ ዘለዎን ካብዚ
ውሽጢ Eንተውሓደ 3 ዓመት ብድርብ
ኣተሓሕዛ ሒሳብ /Double entry 
accounting/ ኣብ ዝጥቀሙ ትካላት
ዝሰርሐ ብተወሳኺ Eቲ 3 ዓመት
ኣካውንቲንግ ወይ Oዲቲንግ ስራሕ
ብሓላፍነት ብርኪ ዝሰርሐ ክኸውን
ኣለዎ፡፡ 

  ለ. ዝተፈቐደሉ ክIላ ሒሳብ ብርኪ ክልተ/2/፣ 
  ብኣካውንቲንግ ዲግሪ ድሕሪ ምምራቑ
ናይ 6 ዓመት ብኣካውንቲንግ
/Oዲቲንግ/ ስራሕ ልምዲ ዘለዎን
ካብዙይ ውሽጢ 2 ዓመት ብድርብ
ሒሳብ ኣተሓሕዛ ኣብ ዝጥቀሙ ትካላት
ዝሰርሐ፣ 2 ዓመት ድማ ብኣካውንቲንግ
/Oዲቲንግ/ ብሓላፍነት ብርኪ ዝሰርሐ
ክኸውን ኣለዎ፣ 

ሐ.ዝተፈቐደሉ ክIላ ሒሳብ ብርኪ
ሰለስተ/3/፣ 

1. ብኣካውንቲንግ  ዲግሪ ምስተረቐ 3ተ 

ዓመት ብሒሳብ ወይ Oዲት ስራሕ
ልምዲ ዘለዎን  ካብዚ ውሽጢ Eቲ 2 
ዓመት ብድርብ ሒሳብ ኣተሓሕዛ
ዝሰርሐ ክኸውን ኣለዎ፡፡ 

2. ብኣካውንቲንግ  ዲኘሎማ ምስ
ተመረቐ 8 ዓመት ብሒሳብ ወይ
ብOዲት ስራሕ ልምዲ ዘለዎን ካብዚ
ውሽጢ 4 ዓመት ብድርብ ኣተሓሕዛ
ሒሳብ ኣብ ዝጥቀሙ ትካላት ዝሰርሐ
ክኸውን ኣለዎ፡፡ 

3. ኣብዚ ብርኪ Eዚ ንዝውሃብ ፍቓድ
ጥራሕ 2 ዓመት ናይ ዲኘሎማ
ግልጋሎት ናብ ሓደ ዓመት ናይ ዲግሪ
ግልጋሎት ምቕያር ይከኣል፡፡ 

 
3. ዝተፈቐደሉ ክIላ ሒሳብ ብዛEባ

ተመሳሳልነት ዘለዎም ዓይነት ትምህርቲ
ዝምልከት ብመምርሒ ይውሰን፡፡ 
 

4. ዝተፈቐደሉ ክIላ ሒሳብ ካብ መንግስታዊ
ስራሕ ዝለቐቐ ኮይኑ ሙሉE ብሙሉA ኣብ
ናይ ውልቀ ስራሕቲ ዝተዋፈረ ክኸውን
ኣለዎ፡፡ 

 
7. ሞያ መAቀኒ ፈተና፣  
ዝተፈቐደሎም ክIላ ሒሳብን Oዲተራትን ኣብ
ዓንቀፅ 5ን 6ን ዝተገለፁ መመዘንታት ዘለዎም
ሞያ ብቕዓት ዝምልከት ነንብርኮም ብዝምጥን
Eቲ ቤት ፅሕፈት ብዘውፅO ሞያ ብቅዓት

ድርጅት 8 ዓመት በAካውንቲንግ 
ወይም በOዲቲንግ ልምድ ስራ ያለው 
ከዚህ ውስጥ ቢያንስ 3 ዓመት በድርብ 
ኣያያዝ ሒሳብ / Double entry 
accounting/ በሚጠቀሙ ድርጅት 
የሰራ በተጨማሪ 3 ዓመት ኣካውንቲንግ 
ወይም Oዲቲንግ ስራ በሃላፊነት ደረጃ 
የሰራ መሆን Aለበት፡፡ 

 

ለ. የተፈቀደለት የሂሳብ ኣዋቂ ደረጃ 
ሁለት/2/፣ 

በAካውንቲንግ ዲግሪ ከተመረቀ በኋላ የ6 
ዓመት በAካውንቲንግ/Oዲቲንግ/ስራ 
ልምድ ያለው ከዚህ ውስጥ 2 ዓመት 
በድርብ ሂሳብ ኣያያዝ በሚጠቀሙ 
ድርጅት 2 ዓመት በAካውንቲንግ 
/Oዲቲንግ/በሃላፊነት ደረጃ የሰራ መሆን 
Aለበት፡፡ 

ሐ. የተፈቀደለት የሂሳብ ኣዋቂ ደረጃ ሶስት/3/፣
 

1. በAካውንቲንግ ዲግሪ ከተመረቀ  
በኋላ 3 ዓመት በሂሳብ ወይም በOዲት 
ስራ ልምድ ያለው ሆኖ ከዚህ ዉስጥ 2 
ዓመት በድርብ ሂሳብ Aያያዝ የሰራ 
መሆን Aለበት፡፡ 

2. በAካውንቲንግ ዲኘሎማ ከተመረቀ 
በኋላ 8 ዓመት በሂሳብ ወይም 
በOዲት ስራ ልምድ ያለው ሆኖ ከዚህ 
ውስጥ 4 ዓመት በድርብ ሂሳብ 
Aያያዝ በሚጠቀሙ ድርጅቶች የሰራ 
መሆን Aለበት፡፡ 

3. በዚህ ደረጃ  ለሚሰጥ ፍቃድ ብቻ 2 
ዓመት የዲኘሎማ Aገልግሎት ወደ 1 
ዓመት የዲግሪ ኣገልግሎት መቀየር 
ይቻላል፡፡ 
 

3. የተፈቀደለት የሂሳብ Aዋቂ  ተመሳሳይነት 
ያላቸው የትምህርት ዓይነቶች የሚመለከት 
በመመሪያ ይወሰናል፡፡ 

 

4. የተፈቀደለት የሂሳብ ኣዋቂ ከመንግስታዊ ስራ 
የለቀቀ ሆኖ ሙሉ በሙሉ በግል ስራ 
የተሰማራ መሆን Aለበት፡፡  

 
 
 

7. የሞያ  መለኪያ   ፈተና፣ 
የተፈቀደላቸው የሂሳብ ኣዋቂዎች Eና Oዲተሮች 
በዓንቀፅ 5 Eና 6 የተገለፁ መስፈርቶች ያላቸው 
የሞያ ብቃት የሚመለከት Eንደየ ደረጃቸው 
የሚመጥን  ፅህፈት ቤቱ በሚያወጣው የሞያ 
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መዓቀኒ ፈተና ናይ ምሕላፍ ግቡE ይህልዎም፡፡
 
 
8. Zêfሩl# ዓውደ  S‰?E፣ 
 

1. ZtfቐdlÖM k!x!§¬T /!ሳብ ¨B 
mNGS¬êEን ዘይመንግስታዊን ትካላትን
ውልቀ ሰባትን têðéM YsR/#፡፡ 

 
2. ዝተፈቐደሎም Oዲተራት ከካይድዎ ዝኽEሉ

ናይ Oዲት ስራሕ ዝምልከት ብዋናነት ኣብ
መንግስታዊ ዘይኮኑ ትካላትን ውልቀ ሰባትን
ኮይኑ Eቲ ቤት ፅሕፈት ፈቂዱ ውEሊ
ብምEሳር ኣብ መንግስታዊ ቤት Eዮ ምስራሕ
ይኽEሉ፡፡  

3. ¨Bz! ›Nq} Nx#S ›Nq}  2 Eቲ Oዲት
ዝግበር ናይ መንግስታዊ ቤተ Eዮ
ኣፈፃፅምU ዘምልከት ኣብ መምርሒ
ይዝርዘር፡፡  

 

9.  Gb#X k!x!§¬T /!úBN åÄ!t‰TN፣
 

1. ZtW¦ïM S‰?N ˆ§FnTN 
BZtfቐdlÖM äÃ S‰? _‰? 
MS‰?½  

2. ¨B mNGS¬êE b@T :× NZsR?ã 
S‰?tE ˆd ቕÄ? iBÉB ntE b@T 
}?fT MRµB½ 

 
3. ¨B WLq Tµ§TN zYmNGS¬êE 

b@T :×N NZsR?ã S‰?tE ZMLkT 
btE b@T }?fT ¨B Z?tTl# XêN 
iBÉBን ደገፍትን mrÄX¬ MO‰B½ 

 
 

4. Ztw¦ïM FቓD bb!›mt$ M?ÄSን
äÃêE Sn-MGÆR ˆL×M MS‰?ን
GቡኣT YHLዉãM½ 

5. ¨Bz! ›Nq} Nx#S ›Nq}  4 ZtdNgg 
?LW ÷Yn# XtE b@T }?fT ብzWiå 
mMR/! Sn‐MGÆR k!x!§ /!úBN 
åÄ!t‰TN tgዛXtE Yኾn#½ 

 

10. ˆfšêE ግb#¨T፣  
 

1. XtE b@T }?fT፣ WLq k!x!§¬T 
/!úBN åÄ!t‰TN kMU’ýN ሞያ
¥?béMN tdUg!æMን ሓቢሮም ntE äÃ 
--W ናይ MÆLN Mኽ¶ GLUlÖTN SL-
ÂN ¨B M¦B ÂY MT?BÆR Gb#X 
YHLãM:: 

 

መለኪያ ብቃት ፈተና የማለፍ ግዴታ 
ይኖራቸዋል፡፡  
 
8. የሚሰማሩባቸው ዓውደ ስራዎች፣ 

1. የተፈቀደላቸው የሂሳብ Aዋቂዎች  
መንግስታዊና መንግሰታዊ ያልሆኑ 
ድርጅቶችና ግለሰቦዎች ተሰማርተው 
ይሰራሉ፣  

2. የተፈቀደላቸው Oዲተሮች ሊያካሄዱት 
የሚችሉ የOዲት ስራዎች የሚመለከት 
በዋናነት መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችና 
በግል ድርጅቶች ሆኖ ፅሕፈት ቤቱ ፈቅዶ 
ውል በማሰር በመንግስት መስራቤት 
መስራት ይችላሉ፡፡    

3. በዚህ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ 2 Oዲት የሚደረግ 
የመንግስታዊ መስራቤት Aፈፃፀም 
በሚመለከት በመመሪያ ይዘረዘራል፡፡   

 
 

9. የሂሳብ Aዋቂዎችና Oዲተሮች 
ግዴታዎች፣ 

1. የተሰጣቸው ስራና ሓላፊነት፣ 
በተፈቀደላቸው ሞያ ስራ ብቻ መስራት፣  

 

2. በመንግስት መስራቤት የሰሩዋቸው 
ስራዎች Aንድ ግልባጭ ሪፖርት 
ለፅህፈት ቤት የማቅረብ ግዴታ 
Aለባቸው፣ 

3. በግለ ሰብ ድርጅትና መንግስታዊ 
ያልሆኑ መስራቤቶች ለሰሩት ስራዎች 
በሚመለከት በፅሕፈት ቤቱ 
በሚጠየቁበት ጊዜ ሪፖርትና ድጋፍ 
የሚሰጡ ማስረጃዎች ማቅረብ፣  

4. የተሰጣቸው ፈቃድ በየዓመቱ የማሳደስና 
ሞያዊ ስነ-ምግባር ጠብቀው የመስራት 
ግዴታ ይኖሯቸዋል፣  

5. በዚህ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ 4 የተደነገገ 
Eንደተጠበቀ ሁኖ ፅሕፈት ቤቱ 
በሚያወጣው የሂሳብ Aዋቂ Eና 
Oዲተሮች የስነ-ምግባር መመሪያ ተገዥ 
ይሆናሉ።  

 

10. Aጠቃላይ ግዴታዎች፣ 
 

1. ፅሕፈት ቤቱ የግል ሂሳብ ኣዋቂዎች Aና 
Oዲተሮች፣ Eንዲሁም የሞያ ማህበራቸው 
ተደጋግፈውና ተባብረው ለሞያቸው መቆምና 
የምክር Aገልግሎት ስልጠና በመስጠት 
የመተባበር ግዴታ Aለባቸው፣ 
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2. b!é LM›TN kt¥ NGÄ! XNDST¶N Xቲ
b@T }?fT ብzWiå ÂY k!x!§¬T /!úBN 
åÄ!TN Tµ§êE mAqn! msrT gY„ NGÄ! 
F”D M¦B½ MXUD½ MS‰ZN M?ÄSN 
ስልጣን ¨lã:: 

 

3. Zኾn YኹN mNGS¬êE b@T :× Xz! KLL 
?UêE wrቐT MSKR BzYBl# k!x!§ /!úB 
wY åÄ!tR ZtsR/ snD kM mrÄX¬ 
M_”M ¨Yµ¨LN::  

 
11. BzY FቓD S‰?tE x!Ä!T wY /!úB 

MKÃD ZtኸLከl B²:Æ Mኻn#፣ 
1. BmsrT Xz! dNb! µBx# ZDl† mmzn! 

éq$ˆ¬T ¨¥l!x# mrUgÉ! BO›T 
wrqT MSKR btE b@T }?fT፣ NGÄ! 
F”D D¥ µB ZMLkè ZtW¦ï åÄ!tR 
wY k!x!§ /!úB wÉx! MS‰? KLKL X†::

 
 
2. ¨B µLåT KL§T ወrqT MSKR ZtW¦ï 

sB äÃ k!x!§ /!úBN åÄ!TN BÂY 
KLLÂ ˆÉ!R MZgÆ XNtYgbr ¨B KLLÂ 
ምስራሕ ZtኸLkl X†:: 

3. åÄ!tRN k!x!§ /!úBN KsR‡ µB 
Ztfቐdl# ›YnT S‰? wY TµL wÉx! 
MS‰? KLኩL X†፡፡ 
 

4. ¨Bz! ›Nq} Nx#S ›Nq}  1:  2ን  3N 
ዝተቐመጡ ድንጋገታት ZÈሓs Zኾn Yኹ#N sB 
¨GÆB Bzlã ?g! tˆ¬tE YኸWN:: 

 
 

ክፍሊ ኣርባEተ 
ወረቐት ምስክር ብዛEባ ምሕዳስ፣ ምEጋድ፣ 
ምስራዝን ዳግም ምውፃEን 
12.  ወረቐት ምስክር ዝEገደሉ፣ ዝስረዘሉን 

ዝሕደሰሉን ኩነታት፣ 

 
1. Eቲ ቤት ፅሕፈት ወረቀት ምስክር ዝሕድሰሉ፣ 
 

ሀ. በጀት ዓመት ምስኣተወ  ክሳብ 3 ወርሒ 
ኮይኑ ካብ ሓምለ 1 ክሳብ መስከረም 30 ካብ 
ዘሎ ጊዜ ይኸውን፡፡ 

ለ. ብውልቂ ዝሰርሑ Oዲተራት ወይ 
ክIላታት ሒሳብ  ወረቐት ምስክሮም 

2. የከተማ ልማት ንግድ Eና Iንዱስትሪ ቢሮ  
ፅሕፈት ቤቱ በሚያወጣው የሒሳብ ኣዋቂዎች 
Eና Oዲተሮች ድርጅታዊ መለክያ መሰረት 
Aድርጎ የንግድ ፈቃድ 
መስጠት፣ማገድ፣መሰረዝና ማደስ ስልጣን 
ይኖረዋል፡፡ 

3. ማንኛውም የመንግስት መስራቤት በዚህ 
ክልል ህጋዊ ምስክር ወረቀት የሌለው የሂሳብ 
Aዋቂ ወይም Oዲተር የተሰራ ሰነድ Eንደ 
መረጃ ተደርጎ መጠቀም ኣይችልም፡፡ 

 

11. የOዲት ወይም የሂሳብ ስራዎች ያለ ፍቃድ 
መስራት የተከለከለ ስለመሆን፣ 

1. በዚህ ደንብ መሰረት የሚፈለግበትን 
መመዘኛዎች Aሟልቶ የተፈቀደለት Oዲተር 
ወይም የሂሳብ Aዋቂ ሆኖ ለመስራት ፅሕፈት 
ቤቱ የምስክር ወረቀት Eና ንግድ ፈቃድ 
ደግሞ በሚመለከተው ፈቃድ ካልተሰጠው 
በስተቀር በግል Aዲት ወይም ሂሳብ ማከናወን 
የተከለከለ ነው።  

2. ከሌሎች ክልሎች ምስክር ወረቀት የተሰጣቸው 
የሂሳብ Eና የOዲት ባለሞያዎች በክልላችን 
ውስጥ ለመስራት መስፈርት ታይቶ Aጭር 
ምዝገባ ሳያደርግ ለመስራት የተከለከለ ነው።  

3. Oዲተሮች Eና ሂሳብ Aዋቂዎች ሊሰሩበት 
ከተፈቀደላቸው የስራ Aይነት ወይም ድርጅት 
ውጭ መስራት ክልክል ነው።  

4. በዚህ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ 1፣ 2ና 3 
የተቀመጡ ድንጋጌዎች የጣሰ ማንኛውም ሰው 
Aግባብ ባለው ሕግ ተጠያቂ ይሆናል።  

 
 

ክክፍፍልል  AAራራትት  
ስስለለ  ምምስስክክርር  ወወረረቀቀትት  EEደደሳሳ፣፣EEገገዳዳ፣፣  ስስረረዛዛ  EEናና  
ደደግግሞሞ  ማማውውጣጣትት፤፤  
12.ምስክር ወረቀት የሚታገልበት፣ 

የሚሰረዝበ  ትና የሚታገድበት ሁኔታ፣     
 

1. ፅህፈት ቤቱ ምስክር ወረቀት 
የሚያሳድስበት 

  ሀ.  በጀት ዓመት ከገባ Eስከ 3 ወር ሆኖ 
ከሓምሌ 1 Eስከ መስከረም 30 ያለ ጊዜ 
ይሆናል፡፡ 

  ለ. በግል ለሚሰሩ Oዲተሮች ወይም የሂሳብ 
Aዋቂዎች ምስክር ወረቀት ሲያሳድሱ 
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Eንተሐድሱ ኩነታት ስራሕቶም ዝገልፅ ናይ 
ፅሑፍ መረዳEታ የቕርቡ፡፡ 

  ሐ. ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ 1/ሀ/ ከምዘሎ
ኮይኑ ብቕፅዓት ክሳብ መወዳEታ ዓመት
ወይ 9 ወርሒ ኣብ ዘሎ ጊዜ በቢ ወርሑ ብር
50 ቕፅዓት Eናወሰኹ የሐድሱ፡፡ 

2. XtE b@T }?fT wrቐT MSKR ZXGdሎም
tGÆ‰T XøM ZS:b# Yኾn#፣ 

   h. XtE äÃ µB Z-Lï Sn MGÆR wÉx! 
Zfim Mዃn# XNTrUg}½ 

   l. mAqnE¬T BRk! äÃ zy¥LX Mዃn# 
XNTrUg}½ 

    ሐ. BF§Y åÄ!tR BZMLkT ¨B S‰? 
zW›lÖ ሃፍቲ XኹL zYMዃn#N BO›T 
zlãM s‰?t¾¬T öÉ!„ kSR? 
zYMኽ¨l#ን XNTrUg}½ 

m. ናይ መሐደሲ Eዋን Eንተሓሊፍዎ፣  
r. ¨GÆB Bzlã b@T FRÄ! BM+BRÆR 

wY XMnT ብMg#ÄL XNTFrdl#½ 
s. ¨XM„x# TኽKL zYMµn# Bˆk!M 

XNTrUg}½ 
¹. ¨D‰š qY„ KúB 6 />Ç>t/ wR/! 

XNtY ¨Fl- XNTtRF½ 
q. µB ›¥êEl# wY úLúY ¨µL BmrÄX¬ 

Ztdgf QÊ¬¬T XNTቐRb#N XèM 
QÊ¬¬T ¨GÆBnT zlãM MኻñM 
XNTrUg}½  

b. EtE b@T }?fT wrቐT MSKR kEGÇ 
የኽXl# X×M ZBlÖM µLåT k#n¬T 
XNTF-ሩን 

ተ. ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ 1 ዝተዘርዘሩ
ጥፍኣታት በቲ ቤት ፅሕፈት Eንትረጋገፅ ካብ
3 ዓመት ዘይበልፅ ጊዜ ይEገድ፡፡ 

3. XtE b@T }?fT wrቐT MSKR 
ZSRzሎም  tGÆ‰T XøM ZS:b# Yኾn# 
 

h. Æ›L F”D µBz! ›lM BäT  
XNTFl½ 

l. ¨D‰ሽx# NkFL_ BdBዳb@ wY µl!X 
m‰ኸb! mNgÄ! ተˆtEt$ KúB 3/slSt/
wR/! XNtየFl- XNtt¶û½ 

/. ክሰርሐሉ ካብ ዝተውሃቦ ዝርዝር ስራሕ 
ወፃI ዝሰርሐ፡ 

መ. WrቐT MSKR XNtየˆds L:l! ˆd 
›mT XNtdNg#†½ 

r. ምስ ምስክር ወረቀት ዘይብሎም ሰባት
ተመሻጢሩ ንስራሕቶም ብማህተም ክወፅE
ዝገበረ፣ 

 

የስራቸው ሁኔታ የሚገልፅ የፅሑፍ ማስረጃ 
ያቀርባሉ፡፡ 

  ሐ. በዚህ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ 1/ሀ/ Eንዳለ 
ሆኖ በቅጣት Eስከ መጨረሻ ዓመት ወይም 
9 ወር ባለ ጊዜ በየወሩ ብር 50 ቅጣት 
Eየጨመሩ ያሳድሳሉ፡፡ 

2. ፅህፈት ቤቱ ምስክር ወረቀት የሚያግድበት 
ተግባሮች Eንደሚከተለው ይሆናል፡- 

   ሀ. ሞያው ከሚፈለግበት ስነ-ምግባር ውጭ 
የፈፀመ  መሆኑን ሲረጋገጥ፣  

   ለ. የሞያ መለክያዎች ደረጃ የማያሟላ መሆኑን 
ሲረጋገጥ፣  

   ሐ. Oዲተር በሚመለከት በስራ ላይ 
የሚያውለው ሃብት በቂ Aለመሆኑን Eና 
ብቃት ያላቸው ሰራተኞች ቀጥሮ ማሰራት 
ባለመቻሉ ሲረጋገጥ፣  

   መ.  የማሳደሻ ጊዜካለፈበት 
   ረ.  Aግባብ ባለው ፍርድ ቤት በማጭበርበር 

ወይም Eምነት በማጉደል   ከተፈረደበት፣  
   ሰ.  የAEምሮ ችግር ያለበት መሆኑን 

በህክምና ሲረጋገጥ፣  
ሸ.  Aድራሻ ቀይሮ Eስከ 6(ስድስት) ወር 

ሳያሳውቅ ሲቀር፣  
ቀ.  ከደንበኛው ወይም በሰወስተኛ ወገን በመረጃ 

የተደገፈ ቅሬታዎች ሲቀርብ Eና 
ቅሬታዎቹ Aግባብነት ያላቸው መሆኑ 
ሲረጋገጥ፣  

በ.  ፅህፈት ቤቱ ምስክር ወረቀትን መታገድ 
ያስችላሉ የሚላቸውን ሌሎች ሁኔታዎች 
ሲፈጠሩ፣  

ተ. በዚህ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ 1 የተዘረዘሩትን 
ጥፍኣቶች በፅህፈት ቤቱ ሲረጋገጡ ከ3 
ዓመት የማይበልጥ ጊዜ ይታገዳል፡፡ 

3. ፅሕፈት ቤቱ ምስክር ወረቀት የሚሰረዝባቸው 
ተግባሮች Eንደሚከተለው ይሆናሉ፣ 

 

ሀ.  ባለፈቃዱ ከዚህ ዓለም በሞት ሲለይ፣  
 

ለ.  Aድራሻው ለማሳወቅ በደብዳቤ ወይም 
በሌላ መገናኛ መንገድ ተጠይቆ Eስከ 
3(ሦስት) ወር ሳያሳውቅ ሲቀር፣  

ሐ. ሊሰራበት ከተሰጠው ዝርዝር ስራ ውጭ 
የሰራ፣  

መ. ምስክር ወረቀት ሳያሳድስ ከAንድ ዓመት 
በላይ ከቆየ፣  

ረ. ምስክር ወረቀት ከሌላቸው ግለሰቦች 
ተመሳጥሮ ለሥራቸው በማሕተሙ 
Eንዲወጣ ያደረገ፣  
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s. L:L x!l# ¨B Nx#S ›Nq}-1 Zt-qs# 
wrqT MSKR zEGÇ MKNÃ¬T 
kbDtE MኻñM btE ቤት ፅሕፈት 
Ztfqdl# åÄ!tR wY k!x!§ /!úB 
Kmˆy¹# zYKXl# MµñM XNTXmN½ 

ሸ. ወረቐት ምስክር ከሰርዙ ይኽEሉ Eዮም 
ዝባሃሉ ካልOት ከበድቲ ጥፍኣታት 
ዝፈፀመ ምኻኑ Eንትረጋገፅ፡፡ 

 
 

4. በቲ b@T }?fT wrቐT MSKR 
ዝተኣገደሙን ዝተሰረዘሙን ዳግም ዘውፅEሉ ኩነታት 
Eዞም ዝስEቡ ይኾኑ፣ 
 

ሀ. ወረቐት ምስክር ዝተኣገዶ  ወይ ዝተሰረዞ
ዝተፈቐደሉ Oዲተር ወይ ክIላ ሒሳብ
ብዝፈፀሞ ጥፍኣት ተጣIሱን ዝተቐመጠሉ ግዜ
ገደብ Eንተፈፂሙን ስነ ምግባሩ ወይ ካልOት
ኩነታት ንከማሓይሽ ድልዊ ምዃኑ ብፅሑፍ
ዘመለከተ ምዃኑ Eንትፍለጥ Eቲ ወረቐት
ምስክር ካብ ዝተኣገደሉ ወይ ዝተሰረዘሉ ግዜ
ጀሚሩ ዘሎ ናይ መሐደስን በቢ ወርሑ ቕፅዓት
ብር 50 ክፍሊት ምስኸፈለ Eቲ ዝተኣገደ ወይ
ዝተሰረዘ ምስክር ወረቐት ዳግም ከውፅE
ይኽEል፡፡  

 
 

 ለ.ብግዚU ብዘይምሕዳስ ዝተኣገደሉ ወይ
ዝተሰረዘሉ ወረቐት ምስክር በቲ ቤት ፅሕፈት
ምኽንያት ዘየሐደሰሉ ብምርኣይ ተቐባልነት
Eንተረኺቡ ኻብ መሐደሲ ግዜ ዝሓለፈሉ
ጀሚሩ በቢ ወርሑ ብር 50 ተቐፂU  ዳግም
ከውፅE ይኽEል፡፡ 

 
 

5. ኣብዚ ዓንቀፅ ንUx#S ›Nq} 1፣  2ን  3N 
ZtdNgg# ?LêT ÷YñM XtE b@T }?fT 
kM¨D§Ynt$ ZRZR mfi¸ mMR/! 
kW}X YKXL:: 

 
 

KFl! ሓሙሽተ 
Ztf§l† DNUg¬T፣ 

 
13. =NfR b@T }?Ft፣ 

1. Ztfቐdl# åÄ!tRN k!x!§ /!úBN ¨B 
µLåT kÆb!¬T =NfR b@T }?fT 
KkFT ¨YKXLN::  

2. ጨንፈር ቤት ፅሕፈት Eንትኽፈት ድማ
ክልቲOም ሰብ ሞያ ነንዝሓዝዎ ሞያ
ብቕዓት መረጋገፂ ወረቐት ምስክር ዘለዎ
ሰብ መዲቦም ክሰርሑ ይግባE፡፡ 
 
 

ሰ. ከላይ በንUስ ዓንቀፅ 1 የተጠቀሰ ምስክር 
ወረቀት የሚያሳግዱ ምክንያቶች ከባድ 
Eና በፅህፈት ቤቱ በተፈቀደለት Oዲተር 
ወይም ሂሳብ Aዋቂ ሊያሻሽላቸው 
የማይችሉ መሆናቸው ሲታመንበት፣  

ሸ. የምስክር ወረቀት ሊያሰርዙ ይችላሉ 
የሚባሉ ሌሎች ከባድ ጥፋቶች የፈፀመ  
መሆኑ ሲረጋገጥ፡፡ 

 
4. በፅህፈት ቤቱ የምስክር ወረቀት የታገደባቸው 

Eና የተሰረዘባቸው ዳግም የሚያወጡበት 
ሁኔታዎች የሚከተሉት ይሆናሉ፣ 
ሀ. ወረቀት ምስክር የታገደበት ወይም 

የተሰረዘበት የተፈቀደለት Oዲተር ወይም 
የሂሳብ ኣዋቂ በፈፀመው ጥፋት ተፀፅቶ 
የተቀመጠለት ግዜ ገደብ ከፈፀመ ፣ስነ 
ምግባሩ ወይም ሌሎች ሁኔታዎችን 
ለማሻሻል ዝግጁ መሆኑን በፅሁፍ 
ያመለከተ መሆኑ ሲታወቅ፣ ምስክር 
የወረቀት ከታገደበት ወይም ከተሰረዘበት 
ግዜ ጀምሮ የማሳደሻ  ቅጣት 50 ብር 
ክፍያ ከከፈለ የታገደ ወይም የተሰረዘ 
ምስክር ወረቀት ደግሞ ማውጣት 
ይችላል፡፡ 

ለ.   በጊዜው ያለመታደስ የታገደበት ወይ 
የተሰረዘበት ምስክር ወረቀት ፅህፈት ቤቱ 
ያላሳደሰበትን ምክንያት በማየት 
ተቀባይነት ካገኘ ማሳደሻው ግዜ ካለፈበት 
ጀምሮ በየወሩ 50 ብር ቅጣት ከፍሎ 
Eንደገና ማውጣት ይችላል፡፡ 

5. በዚህ ዓንቀፅ ከንUስ ዓንቀፅ 1፣ 2፣ 3 
የተደነገጉ Eንደተጠበቁ ሁኖው ፅህፈት ቤቱ 
Eንደኣስፈላጊነቱ ዝርዝር ማስፈፀሚያ 
መመሪያ ሊያወጣ ይችላል ።  

 
 

ክክፍፍልል  --  AAምምስስትት  
የየተተለለያያዩዩ  ድድንንጋጋጌጌዎዎችች፤፤  

 

13. የፅሕፈት ቤት ቅርጫፍ፣ 
1. የተፈቀደላቸው Oዲተሮች Eና ሒሳብ 

Aዋቂዎች በሌላ ቦታ ቅርንጫፍ ፅፈት 
ቤት መክፈት Aይችሉም፣ 

2. ቅርንጫር ፅህፈት ቤት ሲከፍቱ ሁለቱም 
ባለሞያዎች ለያዙት ሞያ ተመሳሳይነት 
ያለው የሞያ ብቃት ማረጋገጫ ምስክር 
ወረቀት ያለው ሰው መድበው ሊያሰሩ 
ይገባል፡፡ 
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ገፅ 10 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቑ. 59/2002        ገፅ 10 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንቢ ቁ. 59/2002

3. ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ 2 መሰረት
ጨንፈር ከፊቱ ዘውፀO ፀብፃብ ሙሉE
ተሓታትነት ይህልዎ፡፡ ዝርዝርሩ
ብመምርሒ ይውሰን፡፡ 

 
14. B²:Æ BWKLÂ MS‰?፣ 

1. BO›T mrUgÉ! WrቐT ምስክር
ZW¦B NWLq k!x!§ SlZኾn Nµl!X 
ተመሳሳሊ ብቕዓት መረጋገፂ ወረቐት
ምስክር ዘይብሉ BWKLÂ MT?L§F 
¨YFqDN:: 

2. ሓደ ዓይነት ብርኪ ብቕዓት መረጋገፂ
ወረቐት ምስክር ንዘለዎ ግን ውክልና
ምሃብ ይካኣል Eዩ 

 
 

15. B²:Æ qê¸ ¨D‰š፣ 
1. Ztfቐdl# k!x!§ ሒሳብ ይኹን åÄ!tR 

qê¸ b@T }?fTን ¨D‰šN ክህልዎ
ይግባE:: 

2. ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ 1 ዝተደንገገ
ከምዘሎ ኮይኑ ዝተፈቐደሉ Oዲተር
ተወሳኺ ሰራሕተኛታት ክህልውዎ
ይግባE፡፡  

3. ̈ Bz! ›Nq} Nx#S ›Nq}  1N2N kMzlÖ 
÷Yn# ZRZR mfi¸ ኣብ mMR/! 
ይግለፅ:: 

 
 

16.  B²:Æ KFl!T GLUlÖT፣ 
 

1. Ztfቐdl# k!x!§ åÄ!tR NMS‰? FቓD 
zW}X WLq sB nøM ZS:b# KFl!¬T
GLUlÖT KF}M YGÆX፣ 

 
ሀ.  NmmZgb! BR25 ¼:S‰NˆÑ>tN¼ 
 

ለ. FቓD NMWÉX BR150 ¼ˆdሚx!TN 
ˆMúN¼ 

 ሐ. F”D NM?ÄS BR75¼sB›NˆÑ>tN¼
 
2. Ztfቐdl# k!x!§ /!úB NMS‰? FቓD 

zW}X WLq sB nøM ZS:b# KFl!¬T
GLUlÖT KF}M YGÆX፣ 

 

h. NmmZgb! BR25 ¼:S‰N ˆÑ>t¼ 
l. FቓD NMWÉX BR100 ¼ˆd ሚx!tE¼ 
 
/. FቓD NM?ÄS BR50 ¼ˆMú ¼ 
 

 
 

3. በዚህ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ 2 መሰረት 
ቅርጫፍ ከፍቶ ያወጣውን  ሪፖርት 
ሙሉ ተጠያቂነት ይኖሮዋል፡፡ ዝርዝሩ 
በመመሪያ ይወሰናል፡፡   

 
14. በውክልና መስራት ይመለከታል፣ 

1. የብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት 
የሚሰጥ ለግለሰብ ባለሞያ ስለሆነ ለሌላ 
ተመሳሳይ ብቃት ማረጋገጫ ምስክር 
ወረቀት የሌለው በውክልና ማስተላለፍ 
Aይፈቀድም፣  

2. Aንድ ዓይነት የደረጃ የብቃት ማረጋገጫ 
ምስክር ወረቀት ያለው ግን ውክልና 
መስጠት ይችላል። 

 
15. ቋሚ Aድራሻ በሚመለከት፣ 

1. የተፈቀደለት የሂሳብ ኣዋቂ ይሁን Oዲተር 
ቋሚ ፅ/ቤት Eና  Aድራሻ ሊኖረዉ 
ይገባል፣  

2. በዚህ Aንቀፅ ንUሰ Aንቀፅ 1 የተደነገገ 
Eንዳለ ሆኖ የተፈቀደለት Oዲተር 
ተጨማሪ  ሰራተኞች ሊኖሩት ይገባል፡፡   

 

3. በዚህ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ 1ና 2 Eንዳለ 
ሆኖ ዝርዝር ማስፈፀሚያ በመመሪያ 
ይገለፃል። 

  
 
 

 
 
 
 

 

16. የAገልግሎት ክፍያ በተመለከተ፣ 

1. የተፈቀደለት Oዲተር Aዋቂ ለመስራት ፈቃድ 
የሚያወጣ ግለሰብ የሚከተሉት የAገልግሎት 
ክፍያዎች መፈፀም ይገባዋል፣ 

 

ሀ.  ለመመዝገቢያ ብር 25(ሃያ Aምስት/ 
ብር)፣ 

ለ. ፈቃድ ለማውጣት ብር 150 (Aንድ መቶ
Aምሳ ብር/ 

ሐ. ፈቃድ ለማሳደስ ብር 75 (ሰባ Aምስት 
ብር)፣  

2. የተፈቀደለት ሂሳብ Aዋቂ ለመስራት ፈቃድ
የሚያወጣ ግለሰብ የሚከተሉት የAገልግሎት
ክፍያዎች መፈፀም ይገባዋል፣ 

  ሀ. ለመመዝገቢያ ብር 25(ሃያ Aምስት ብር)፣ 
  ለ. ፍቃድ ለማውጣት ብር 100 (Aንድ መቶ 
ብር)፣  

ሐ. ፍቃድ ለማሳደስ ብር 50 (Aምሳ ብር)፣  
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 ገፅ 11 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቑ. 59/2002        ገፅ 11 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንቢ ቁ. 59/2002

17.  mMR/! ÂY MWÉX SLÈN፣ 

nz! dNb! mfi¸ ZኸWN ZRZR mMR/! Xz! 
b@T }?fT yW}X:: 
 
 

18.  ZtS›r dNb! 

QDM KBL Znbr dNb! BwLq NZsR/# 

åÄ!t‰TN k!x!§¬T /!úBN Bቕ›T äÃ 

mrUgÉ! WrቐT MSKR mWhb! dNb! q$}¶ 

2¼1999 tÆ£l# Z}ê: Znbr bz! dNb! tú›!„ 

¨lÖ፡፡   
 

19.   Xz! dNb! ZiN›l# XêN 

Xz! dNb! µB 30 ሓምለ 2002 ›¼M j¸„ 

ZiN; YkWN:: 
 

ፀጋይ በርሀ 
 

ፕሬዚዳንት 
ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ 

 

17. መመሪያ የማውጣት ስልጣን፣ 

የዚህ ደንብ ማስፈፀምያ የሚሆን ዝርዝር መመሪያ 
ፅሕፈት ቤቱ ያወጣል።  
 
 

18. የተሻረ ደንብ፤  

ቀደም ሲል የነበረ ደንብ በግል ለሚሰሩ Oዲተሮች 

Eና ሂሳብ Aዋቂዎች የብቃት ሞያ መረጋገጫ 

ምስክር ወረቀት መስጫ ደንብ ቁጥር 2/1999 

ተብሎ የሚጠራ የነበረ በዚህ ደንብ ተሽረዋል።  
 

 

19. ይህ ደንብ የሚፀናበት ጊዜ፡- 

ይህ ደንብ ከሓምሌ 30/2002 ዓ.ም ጀምሮ የፀና 

ይሆናል። 
 

ፀጋይ በርሀ 
 

የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት 
ፕሬዚዳንት 
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nU¶T Uz¤È TG‰Y 
yTG‰Y nU¶T Uz¤È 

 
 
 
 Bÿ‰êE KL§êE mNGStE TG‰Y

yTG‰Y B¼¤‰êE KL§êE mNGST 
 
 
 
 

mbL 17 ›mT ‚ÜÜ. 7 መቐለ 
8 ሓምለ 2002 ›/M 

17¾ ›mT qÜ. 7 መቐለ 
ሐምሌ 8/2002 ›/M 

BˆL×T b¤T M<¶ Bÿ‰êE KL§êE mNGStE TG‰Y Zw{ 

ደንቢ ቁፅሪ 60/2002 

ደንቢ ኣመራርሓ፣ ምምሕዳርን ኣዋሃህባ 

ግልጋሎት ጥEና ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ 

ትግራይ ንምምሕያሽ ዝወፀ ደንቢ 

 

መንግስቲ ንሕብረተሰብ ዝህቦ ግልጋሎት ጥEና 

ክፍሊት ዘይሕተተሉን ዝሕተተሉን ብግልፂ ምቕማጡ 

ኣድላይ ብምዃኑ፣ 

 

ኣብ መንጎ ብነፃ ምሕካምን ክፍሊት ዘይሕተተሎም 

ዓይነት ግልጋሎትን ግልፅነት ክህሉ ምግባርን 

ተጠያቂነት ዘለዎ ኣሰራርሓ ምንጋስን ግቡE ምዃኑ 

ስለዝተኣመነሉ፣  

ቤት ምኽሪ ስራሕ ፈፃሚ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ 

ትግራይ ብመሰረት ኣዋጅ ቁፅሪ 103/1998 ዓንቀፅ 

35/1/ ዝስEብ መመሓየሺ ደንቢ ኣውፂU ኣሎ፡፡  

 

ሓፈሻዊ 

1. ሓፂር ርEሲ  
 

Eዚ ደንቢ ’’ኣመራርሓ፣ ምምሕዳርን ኣዋሃህባ 

ግልጋሎት ጥEና ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ 

ቁፅሪ 42/1999 ዓ.ም ንምምሕያሽ ዝወፀ ደንቢ ቁፅሪ 

60/2002 ’’ተባሂሉ ክጥቀስ ይኽEል፡  

 

 

 

ደንብ ቁጥር 60/2002 

የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት የጤና 

Aገልግሎት Aሰጣጥ፣ Aመራርና Aስተዳደር 

ለማሻሻል የወጣ ደንብ 

 

መንግስት ለህብረተሰቡ ለሚሰጠው የጤና Aገልግሎት 

ክፍያ የማይጠየቅበትና የሚጠየቅበት በግልፅ 

ማስቀመጡ Aስፈላጊ በመሆኑ፣ 
 

በነፃ ህክምና Eና ክፍያ የማይጠይቅባቸው 

የAገልግሎት ዓይነቶች መካከል ግልፅነት Eንዲኖር 

ማድረግና ተጠያቂነት ያለው Aሰራር ማስፈን ተገቢ 

መሆኑ ስለታመነበት፣  

የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ስራ Aስፈፃሚ 

ምክር ቤት በAዋጅ ቁጥር 103/1998 ዓንቀፅ 35/1/ 

መሰረት የሚከተለውን ማሻሻያ ደንብ ኣውጥቷል፡፡  

 

Aጠቃላይ 

1. Aጭር ርEስ  
 

ይህ ደንብ ’’የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት የጤና 

Aገልግሎት Aሰጣጥ፣ Aመራርና Aስተዳደር ቁጥር 

42/1999 ዓ.ም ለማሻሻል የወጣ ደንብ ቁጥር 

60/2002’’ ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡  

 

 

 

BR 1.75  ÂY ˆd êU  
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 ገፅ 2 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቑ. 60/2002           ገፅ 2 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንቢ ቁ. 60/2002

2. ትርጉም  

ኣብ ውሽጢ Eዚ ደንቢ፡- 

1. ዓንቀፅ 2/5/ ደምቢ ከምዝስEብ ተመሓይሹ 

ኣሎ ’’ክፍሊት ዘይሕተተሉ ግልጋሎት ጥEና’’ 

ንኩሉ ሕብረተሰብ ብዘይክፍሊት ዝውሃብ 

ግልጋሎት ጥEና’ዩ፣ 

2. ኣብ ዓንቀፅ 2 Eቲ ደምቢ ዝስEብ ሓዱሽ ንUስ 

ዓንቀፅ 15 ተወሲኹዎ ኣሎ፣ 

’’ትካል ጥEና ማለት መንግስታዊ ሆስፒታልን 

ጣብያ ጥEናን ማለት Eዩ፡፡’’ 

3. ’’ነፃ ሕክምና’’ ማለት ወፃIU ኣግባብ ብዘለዎ 

መንግስታዊ ኣካል ወይ ካሊE ሳልሳይ ወገን 

ተሸፊኑ ዓቕሚ ንዘይብሎም ዜጋታት ብነፃ 

ዝውሃብ ግልጋሎት ጥEና’ዩ፣  

4. ’’ሳልሳይ ወገን’’ ማለት ንግልጋሎት ጥEና 

ተጠቃሚ ፋይናንሳዊ ወፃI ብመልክE 

Iንሹራንስ፣ ባጀት ወይ ካልE ዝሽፍን 

መንግስታዊ ወይ ውልቀ ትካል ማለት’ዩ 

5. ’’ስድራ’’ ማለት ሓደ ነፃ ግልጋሎት ጥEና ምስ 

ስድርU ክረክብ በዚ ደንቢ’ዚይ ዝተወሰነሉ ሰብ 

ኮይኑ ንባEሉ፣ ንባEላ፣ ንሰበይቱ፣ ንሰብኣያ፣ 

ንደቁ፣ ንደቃ ዝሓውስ’ዩ፡፡ 

 

 
3. Eላማ  
 

Eዚ ደንቢ ዝስEብ Eላማታት ይህልውዎ፡- 

1. ክፍሊት ዘይሕተተሉ ግልጋሎት ጥEና ብንፁር 

ንምቕማጥ፣ 

2. ንተገልገልቲ ንፁር ዝኾነ መብርሂ ንምሃብ፣  

3. ኣብ መንጎ ክፍሊት ዘይሕተተሉ ግልጋሎት 

ጥEናን ነፃ ሕክምናን ግልፅነት ክህሉ ንምግባር፡፡

 

 

 

2. ትርጓሜ  

በዚህ ደንብ ውስጥ፡- 

1. የደምቡ Aንቀፅ 2/5/ Eንደሚከተለው 

ተሻሽሏል፣ ’’ክፍያ የማይጠየቅበት የጤና 

Aገልግሎት’’ ማለት ያለ ክፍያ የሚሰጥ የጤና 

Aገልግሎት ነው፣ 

2. የደንቡ Aንቀፅ 2 የሚከተለው Aዲስ ንUስ 

Aንቀፅ 15 ተጨምሮበታል፣ 

’’ጤና ተቋም ማለት መንግስታዊ ሆስፒታል Eና 

ጤና ጣብያ ማለት ነው፡፡’’ 

3. ’’የነፃ ህክምና’’ ማለት ወጪው Aግባብ ባለው 

መንግስታዊ Aካል ወይም ሌላ ሶስተኛ ወገን 

ተሸፍኖ ዓቅም ለሌላቸው ዜጎች በነፃ የሚሰጥ 

የጤና Aገልግሎት ነው፣  

4. ’’ሶስተኛ ወገን’’ ማለት ለጤና Aገልግሎት 

ተጠቃሚ የፋይናንስ ወጪ በIንሹራስ፣ በበጀት 

ወይ በሌላ መልክ የሚሸፍን መንግስታዊ ወይም 

የግል ድርጅት ማለት ነው፣ 

5. ’’ቤተሰብ’’ ማለት Aንድ ነፃ የጤና Aገልግሎት 

ከነቤተሰቡ ጭምር Eንዲያገኝ በዚህ ደንብ 

የተወሰነለት ሰው ሆኖ ለራሱ፣ ለራስዋ፣ ለሚስቱ፣ 

ለባልዋ፣ ለልጆቹ፣ ለልጆቹዋ የሚያጠቃልል 

ነው፡፡  
 

3. ዓላማ
 

ደንቡ የሚከተሉት ዓላማዎች ይኖሩታል፡-  

1. ክፍያ የማይጠይቅበት የጤና Aገልግሎት 

ለተገልጋዩ በግልፅ ለማስቀመጥ፣  

2. ለተገልጋዮች ግልፅ የሆነ ማብራሪያ ለመስጠት፣  

3. በነፃ ሕክምናና ክፍያ የማይጠይቅበት የጤና 

Aገልግሎት መካከል ግልፅነት Eንዲኖር 

ማድረግ፡፡ 
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4. ክፍሊት ዘይሕተተሉ ግልጋሎት ጥEናን  

ክፍሊት ዘይሕተቱ ዜጋታትን  

Eዞም ዝስEቡ ግልጋሎታትን ዜጋታትን ክፍሊት 

ግልጋሎት ጥEና ኣይሕተተሎምን፡- 

1. ዝኾነ ዓይነት ክትባት ኣዴታትን ህፃናትን፣ 

 

2. ግልጋሎት ምክልኻል ጥንሲ፣ ብኣፍ፣ መርፍEን 

ብካልOት Aገባባት ዝውሰድ መድሓኒት፣ 
 

3. ኣብ ዝኾነ ብርኪ ግልጋሎት ጥEና ዝውሃብ 

ግልጋሎት ቅድመ ወሊድ፣ ወሊድን ድሕረ 

ወሊድን ሙሉE ክንክን ምንፃል ጥንስን፣ 

4. ንፌስቱላ ዝውሃብ ሕክምና፣ 

5. ንሕማም ቲቢን ሌፕረስን ዝግበር ምርመራን 

ሙሉE ሕክምናን፣  

6. ንዝኾነ ዜጋ ዝግበር ምርመራን ሙሉE 

ሕክምናን ኤች ኣይ ቪ ኤድስን ተበለፅቲ 

ሕማማትን፣  

7. ብመንግስቲ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ 

ድጎማ ዝውሃቦም ብሰንኪ ኩናት ዝተጎድU 

ጉድኣት ኩናትን ንስድርOምን፣ 

8. ኣብ ሆስፒታል ማEርግ ዝሕከሙ ካብ ሰራዊት 

ምክልኻል ሃገር ዝተነከዩ ኣብ ዳንሻ ዝርከቡ 

ጉድኣት ኩናትን ስድርOምን፣  

9. ማሕበር ጉድኣት ኩናት ትግራይ ከፊሎም 

ንምሕካም ዓቕሚ የብሎምን Iሉ ዝወሰነሎም 

ኣባላት ማሕበር ጉድኣት ኩናት ዝኾኑ ጉድኣት 

ኩናትን ስድርOምን፣ 

10. ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ 9 ዝተገለፀ 

Eንተሃለወ’ውን በቲ ማሕበር ከፊሎም ክሕከሙ 

ዓቕሚ ኣለዎም ዝተብሃሉ ኣባላት Eቲ ማሕበር 

10% ክፍሊት ከፊሎም ንባEሎምን ስድርOምን 

ይሕከሙ፣  

 

 

4. ክፍያ የማይጠየቅበት የጤና Aገልግሎትና 

ክፍያ የማይጠየቁ ዜጎች

የሚከተሉት Aገልግሎቶችና ዜጎች የጤና Aገልግሎት 

ክፍያ Aይጠየቅባቸውም፡-  

1. ለEናቶችና ህፃናት የሚሰጥ ማንኛውም ዓይነት 

ክትባት፣ 

2. ፅንስ ለመከላከል የሚደረግ፣ በAፍ፣ በመርፌና 

በሌላ Aገባብ የሚወሰድ መድሓኒት፣  
 

3. በማንኛው ደረጃ የጤና ተቋም የሚሰጥ የቅድመ 

ወሊድ፣ ወሊድና የድሕረ ወሊድ ሙሉ 

Eንክብካቤና ፅንስ ማስወረድ፣ 

4. ለፌስቱላ የሚሰጥ ሕክምና፣  

5. ለቲቢ በሽታና ሌፕረስ የሚደረግ ምርመራና 

ሙሉ ህክምና ፣ 

6. ለማንኛውም ዜጋ የኤች Aይ ቪ ኤድስና ተጓዳኝ 

በሽታዎች የሚደረግ ምርመራና ሙሉ ህክምና፣ 

  

7. በትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ድጎማ 

የሚሰጣቸው በጦርነት ምክንያት የተጎዱ የጦር 

ጉዳተኞችና ቤተሰባቸው፣  

8. በማEርግ ሆስፒታል የሚታከሙ ከሀገር 

መከላከያ ሰራዊት የተቀነሱ ዳንሻ ላይ የሚገኙ 

የጦር ጉዳተኞችና ቤተሰባቸው፣  

9. የትግራይ የጦር ጉዳተኞች ማሕበር ከፍለው 

ለመታከም ዓቕም የላቸውም ብሎ የወሰነላቸው 

የማህበሩ ኣባላት የሆኑ የጦር ጉዳተኞችና 

ቤተሰባቸው፣ 

10. በዚህ Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ 9 የተገለፀ ቢኖርም 

በማሕበሩ ከፍለው ለመታከም ዓቅም Aላቸው 

የተባሉ የማሕበሩ ኣባላት Eና ቤተሰባቸው 10% 

በመክፈል  ይታከማሉ፣ 
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11. ዓይነ ስውራትን ሕማም ስነ-ኣEምሮ ዘለዎም 

ዜጋታትን፣  

12. ኣብ ቁፅፅር ሕጊ ዝርከቡ ተጠርጠርትን ብሪፈር 

ካብ ማEኸላት ህንፀት ዝተልኣኹ ተሃነፅቲ ሕግን 

ምስOም ሓቢሮም ዝርከቡ ትሕቲ 5 ዓመት 

Eድመ ዝኾነ ውላዶም ህፃንን ጥራይ፣  

13. ብውድብ ጥEና ዓለም ለበዳ ተባሂሉ ዝተፈለጠን 

ብቢሮ ሓለዋ ጥEና ለበዳ ምዃኑ ዝተኣመነሉ 

ህልውን ሓዱሽን ተመሓላላፍን ተዛማቲ ሕማም 

ንምፍዋስ ዝግበር ምርመራን ሕክምናን፣ 

 

14. ብተፈጥሮን ሰብ ሰርሓትን ዝተፈናቐሉ ካብ 

ዓቕሚ ወረዳ ምምሕዳር ንላEሊ ንዝኾኑ ዜጋታት 

ዝውሃብ ግልጋሎት ጥEና፣ 

15. ኣብዚ ዓንቀፅ’ዚ ዝተገለፁ ክፍሊት ወይ 

ዝተወሰነ ክፍሊት ከፊሎም ዝሕከሙ ዜጋታት 

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብ 

ዘመሓድሮም መንግስታዊ ሆስፒታላት’ውን 

ብሪፈር ተመሳሳሊ ግልጋሎት ይረኽቡ፡፡ ዝርዝሩ 

ቢሮ ሓለዋ ጥEና ክልል ትግራይ ብዘውፅO 

መምርሒ ይውሰን፣ 

16. ኣብ ልEሊ ትሕቲ Eድመ ህፃናትን ደቂ-

ኣንስትዮ  ዝፍፀሙ ኣገዲድካ ምድፋርን ምስ 

ፆታዊ ርክብ ዝተኣሳሰሩ ገበናትን Eድመ ፈፃሚ 

ገበን ንምፅራይ ዝግበር ምርመራን ዝውሃብ 

መረዳEታን ክፍሊት ኣይሕተተሉን፡፡ 
 

 

5. መመሓየሺ   
 

ዓንቀፅ 12 ንUስ ዓንቀፅ 5 (2)(3) ተሰሪዙ ኣብ ጣብያ 

ጥEናን ሆስፒታልን ዝውሃብ ግልጋሎት ነፃ ሕክምና 

ወፃIU ብወረዳ ወይ ከተማ ምምሕዳር ንነፃ 

ተሓከምቲ ተባሂሉ ካብ ዝተትሓዘ በጀት ዝሽፈን 

ይኸውን ብዝብል ተመሓይሹ ኣሎ፡፡  
 

 

 

 

11. ዓይነ ስውራን Eና የስነ-ኣEምሮ በሽታ ያላቸው 

ዜጎች፣ 

12. በህግ ቁጥጥር ስር የሚገኙ ተጠርጣሪዎችና 

በሪፈር ከማረሚያቤቶች የሚላኩ የህግ 

ታራሚዎች ከነሱ Aብረው የሚገኙ Eድሜያቸው 

ከ5 ዓመት በታች የሆኑ ህፃናት ልጆቻቸው ብቻ፣ 

13. በዓለም የጤና ድርጅት ወረርሽኝ ተብሎ 

የታወቀ Eና በትግራይ ጤና ቢሮ ወረርሽኝ 

መሆኑ የታመነለት ነባርና Aዲስ ተላላፊና 

የወረርሽኝ በሽታ ለማከም የሚደረግ ምርመራና 

ህክምና፣ 

14. በተፈጥሮ ሰው ሰራሽ የተፈናቀሉ ከወረዳው 

Aስተዳደር Aቅም በላይ ለሆኑ ዜጎች የሚሰጥ 

የጤና Aገልግሎት፣ 

15. በዚህ Aንቀፅ የተገለፁ ክፍያ የማይጠይቁ ወይም 

የተወሰነ ክፍያ ከፍለው የሚታከሙ ዜጎች 

የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት 

በሚያስተዳድራቸው የመንግስት ሆስፒታሎችም 

በሪፈር ተመሳሳይ Aገልግሎት ያገኛሉ፡፡ ዝርዝሩ 

የትግራይ ክልል ጤና ቢሮ በሚያወጣው 

መመሪያ ይወሰናል፣ 

16. ከEድሜ በታች በሆኑ ህፃናት Eና ሴቶች ላይ 

የሚፈፀም የAስገድዶ መድፈርና ከወሲባዊ 

ድፍረት ጋር የተሳሰሩ ወንጀሎች Eና የወንጀል 

ፈፃሚው Eድሜ ለማጣራት የሚደረግ ምርመራና 

የሚሰጥ ማስረጃ ክፍያ Aይጠየቅበትም፡፡  
 

 

5. ማሻሻያ  
 

Aንቀፅ 12 ንUስ Aንቀፅ 5 (2)(3) ተሰርዞ በጤና 

ጣብያና ሆስፒታል የሚሰጥ የነፃ ህክምና Aገልግሎት 

ወጪው በወረዳ ወይ በከተማ Aስተዳደር ለነፃ 

ታካሚዎች ተብሎ ከተያዘ በጀት የሚሸፈን ይሆናል 

በሚል ተሻሽለዋል፡፡  
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 ገፅ 5 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቑ. 60/2002            ገፅ 5 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንቢ ቁ. 60/2002

 

 

6. Eዚ ደንቢ ዝፀንAሉ ግዘ  

Eዚ ደንቢ ቤት ምኽሪ ስራሕ ፈፃሚ ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስቲ ትግራይ ካብ ዘፅደቐሉ 8 ሓምለ 2002 ዓ.ም 

ጀሚሩ ዝፀንA ይኸውን፡፡  

             

ፀጋይ በርሀ 

ፕረዚዳንት ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስቲ ትግራይ 

 

6. ደንቡ የሚፀናበት ጊዜ  

ይህ ደንብ የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ስራ 

Aስፈፃሚ ምክር ቤት ካፀደቀበት ከሓምሌ 8/2002 

ዓ.ም ጀምሮ የፀና ይሆናል፡፡  

 

ፀጋይ በርሀ 

የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስት ፕረዚዳንት 
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ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ 
yTG‰Y nU¶T Uz¤È

 Bÿ‰êE KL§êE mNGStE TG‰Y
yTG‰Y B¼¤‰êE KL§êE mNGST  

 
 
 
 

BˆL×T b¤T M<¶ Bÿ‰êE KL§êE mNGStE TG‰Y Zw{ 
mbL 17 ›mT ‚ÜÜ. 8 መቐለ  
ነሓሰ 13/2002 ›/M 

17¾ ›mT qÜ. 8 መቐለ 
ነሃሴ 13/2002 ›/M 

 

ፈንድ ስልጠና ንምምሕዳር ዝወፀ  

ቑፅሪ ደንቢ 61/2002 

 
ህንፀት ሓይሊ ሰብ ስርዓት ብዘለዎ መንገዲ 

ንምፍፃምን ኣብ ክልልና በቢ ኣብያተ EይU 

ተበታቲኑ ዝውሃብ ዝነበረ ስልጠና ተማEኺሉ 

ክምራሕን ብፈንድ ስልጠና ተረባሒ ዝኾነ ሰራሕተኛ 

መንግስቲ መሰልን ጉቡEን ብሕጊ ምውሳን ኣድላይ 

ብምዃኑ፣ 

ንሰራሕተኛታት መንግስቲ ዝውሃብ ስልጠና ቀፃልን 

ምEኹልን ብዝኾነ ኣገባብ ክምራሕን ነዚ ስልጠና 

ዝውEል ካብ ዝተፈላለዩ ፍልፍላት ዝርከብ ፈንድ 

ስልጠና ኣብ ሓደ ቦኽራ ብምEታው ብሕጊ 

ምምሕዳር ኣድላይ ምዃኑ ስለተኣመነሉ፣  

ቤት ምኽሪ ስራሕ ፈፃሚ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ 

ትግራይ ብመሰረት ኣዋጅ ፈንድ ስልጠና ንምጥያሽ፣ 

ኣፈፃፅምUን ኣጠቓቕምUን ንምውሳን ዝወፀ ቑፅሪ 

ኣዋጅ 143/2000 ዓ.ም ዓንቀፅ 22 Eዚ ደንቢ 

ኣውፂU ኣሎ፡፡  

 

ክፍሊ ሓደ፣ 

ሓፈሻዊ፣ 

1. ሓፂር ርEሲ፣  

Eዚ ደንቢ ’’ፈንድ ስልጠና ንምምሕዳር ዝወፀ ቑፅሪ 

ደንቢ 61/2002’’ ተባሂሉ ክጥቀስ ይከኣል፡፡  

 

 

 

 

የስልጠና ፈንድ ለማስተዳደር የወጣ  

ደንብ ቁጥር 61/2002  

 
የሰው ሃይል ግንባታ ስርዓት ባለው መንገድ 

በክልላችን በየመስራቤቱ ተበታትኖ ሲሰጥ የነበረ 

ስልጠና በተማከለ ሊመራና በስልጠና ፈንድ 

ተጠቃሚ የሆነ የመንግስት ሰራተኛ መብቱና 

ግዴታው በሕግ መወሰን Aስፈላጊ በመሆኑ፡ 

 

ለመንግስት ሰራተኞች የሚሰጥ ስልጠና ቀጣይና 

በተማከለ Aግባብ Eንዲመራና ለዚሁ ስልጠና 

የሚውል ከተለያዩ ምንጮች የሚገኝ የስልጠና ፈንድ 

በAንድ ቋት በማሰባሰብ በህግ ማስተዳደር Aስፈላጊ 

መሆኑ ስለታመነበት፣ 

የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ስራ Aስፈፃሚ 

ምክር ቤት የስልጠና ፈንድ Aዋጅ ለማቋቋም፣ 

Aፈፃፀሙና ኣጠቃቀሙ ለመወሰን የወጣ Aዋጅ 

ቁጥር 143/2000 ዓ.ም Aንቀፅ 22 መሰረት ይህ 

ደንብ ኣውጥቷል፡፡  

 

ክፍል Aንድ፣ 

Aጠቃላይ፣ 

1. Aጭር ርEስ፣  

ይህ ደንብ ’’ የስልጠና ፈንድ ለማስተዳደር የወጣ 

ደንብ ቁጥር 61/2002’’ ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡ 
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ገፅ 2 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቑ 61/2002                 ገፅ 2 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንቢ ቁ 61/2002

2. ትርጉም፣  

1. ’’መንግስቲ’’ ማለት ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ 

ትግራይ Eዩ፣ 

2. ’’ቤት Eዮ መንግስቲ’’ ማለት ብሙሉE ወይ 

ብክፋል ብበጀት ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ 

ትግራይ ዝመሓደር ቤት Eዮ Eዩ፣ 

3. ’’ቦርድ’’ ማለት ንፈንድ ስልጠና ብላEለዋይነት 

ዘመሓድር ኣካል Eዩ፣ 

4. ’’ተጠቃሚ’’ ማለት ብሙሉE ወይ ብኽፋል 

ብበጀት መንግስቲ ኣብ ዝመሓደር ኣብያተ Eዮ 

ብቐዋምነት ተቐፂሩ ዝሰርሕ ሰራሕተኛ Eዩ፣ 
 

 

5. ’’ስልጠና’’ ማለት ብፍቓድ መንግስቲ ንቀዋሚ 

ሰራሕተኛ መንግስቲ ንልEሊ 6 ወርሒ ዝውሃብ 

ዝኾነ ዓይነት ስልጠና ወይ ትምህርቲ Eዩ፣ 

 

6. ’’ፈንድ ስልጠና’’ ማለት ንመፈፀሚ ስልጠና 

ጥራሕ ዝውEል ብመሰረት Eዚ ደንቢ ዝውህለል 

ገንዘብ Eዩ፣ 

7. ’’ሰራሕተኛ መንግስቲ’’ ማለት ኣብዚ ዓንቀፅ 

ንUስ ዓንቀፅ 2 ኣብ ዝተገለፀ ቤት Eዮ 

መንግስቲ ዝሰርሕ ሰራሕተኛ’ዩ፣ 

8. ’’ስልጠና’’ ማለት ብፍቓድ መንግስቲ 

ንሰራሕተኛ መንግስቲ ንልEሊ 6 ወርሒ 

ዝውሃብ ዝኾነ ዓይነት ስልጠና ወይ ትምህርቲ 

Eዩ፡፡ 

 

3. ወሰን ተፈፃምነት፣  

Eዚ ደንቢ ብሙሉE ወይ ብኽፋል ብበጀት መንግስቲ 

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ዝመሓደራ 

ቤት Eዮታት ተፈፃሚ ይኸውን፡፡  

 

 

 

2. ትርጓሜ፣ 

1. ’’መንግስት’’ ማለት የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስት ነው፣ 

2. ’’የመንግስት መስሪያቤት’’ ማለት በሙሉ ወይ 

በከፊል በትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት 

በጀት የሚተዳደር መስሪያቤት ነው፣ 

3. ’’ቦርድ’’ ማለት ለስልጠና ፈንድ በበላይነት 

የሚያስተዳድር Aካል ነው፣ 

4. ’’ተጠቃሚ’’ ማለት በሙሉ ወይም በከፊል 

በመንግስት በጀት በሚተዳደር የመንግስት 

መስሪያቤት ተቀጥሮ በቀዋሚነት የሚሰራ 

ሰራተኛ ነው፣  

5. ’’ስልጠና’’ ማለት ለቀዋሚ የመንግስት ሰራተኛ 

ከ6 ወር በላይ በመንግስት ፍቃድ የሚሰጥ 

ማንኛውም ዓይነት ስልጠና ወይም ትምህርት 

ነው፣ 

6. ’’የስልጠና ፈንድ’’ ማለት ለስልጠና 

ማስፈፀሚያ ብቻ የሚውል በዚህ ደንብ መሰረት 

የሚጠራቀም ገንዘብ ነው፣ 

7. ’’የመንግስት ሰራተኛ’’ ማለት በዚህ Aንቀፅ 

ንUስ Aንቀፅ 2 በተገለፀው የመንግስት 

መስሪያቤት የሚሰራ ሰራተኛ ነው፣ 

8. ’’ስልጠና’’ ማለት ለመንግስት ሰራተኛ ከ6 ወር 

በላይ በመንግስት ፈቃድ የሚሰጥ ማንኛውም 

ዓይነት ስልጠና ወይም ትምህርት ነው፡፡   

 

 

3. የተፈፃሚነት ወሰን፣  

ይህ ደንብ በሙሉ ወይም በከፊል በመንግስት በጀት 

በሚተዳደር የትግራይ ብሄራዊ ከለላዊ የመንግስት 

መስሪያቤቶች ተፈፃሚ ይሆናል፡፡  
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4. ኣገላልፃ ፆታ፣  

ኣብዚ ደንቢ ንተባEታይ ፆታ ዝተገለፀ ኩሉ 

ንኣንስታይ ፆታ’ውን ዝገልፅ’ዩ፡፡  

 

5. Eላማ፣  

Eዚ ደንቢ ዝስEቡ Eላማታት ይህልውዎ፡- 

1. ህንፀት ሓይሊ ሰብ Eዚ ክልል ስርዓት ብዘለዎ 

ኣገባብ ንምፍፃም፣ 

2. ፈንድ ስልጠና ምEኹልን ስርዓት ብዘለዎን 

ኣገባብ ንምምሕዳር፣ 

3. መሰልን ጉቡEን ናብ ስልጠና ዝለኣኽ 

ሰራሕተኛ መንግስቲ ንምንፃር፡፡  

 

6. ፍልፍል ፈንድ ስልጠና፣  

1. መንግስቲ ንህንፀት ዓቕሚ ሰራሕተኛ 

መንግስቲ ዝውEል በቢዓመቱ ዝምድቦ በጀት፣  

2. ንህንፀት ዓቕሚ ተባሂሉ በቢዓመቱ ካብ 

ገበርቲ ሰናይ ትካል ወይ ሃገር ንክልል ትግራይ 

ዝውሃብ ሓገዝ ወይ ልቓሕ፣  

3. ካብ ዝተፃረየ ወርሓዊ መሃያ ስልጣኒ ዝርከብ 

5%፡፡  

 

7. ኣባላት ቦርድ ፈንድ ስልጠና፣  

1. መራሒ ስራሕ ቢሮ ህንፀት ዓቕምን 

ምምሕዳር  ሰራሕተኛታት መንግስትን .  

ኣካቢ 

2. መራሒ ስራሕ ቢሮ ትምህርቲ .   . . . ኣባል  

3. መራሒ ስራሕ ቢሮ ጥEና . . . ..  . .  ኣባል  

4. መራሒ ስራሕ ቢሮ ልምዓት ሕርሻን     

ገፀርን . .. .  . .  . . .  . .  . .  . . . ኣባል  

5.  መራሒ ስራሕ ቢሮ ትልምን 

ፋይናንስን.ኣባል  

 

4. የፆታ Aገላለፅ፣

በዚሁ Aዋጅ በወንድ ፆታ የተገለፀው ሁሉ ለሴት 

ፆታም ይገልፃል፡፡  

 

5. Aለማ፣  

ይህ ደንብ የሚከተሉት Aላማዎች ይኖሩታል፡- 

1. የክልሉ የሰው ሃይል ግንባታ ስርዓት ባለው 

Aግባብ ለመፈፀም፣ 

2. የስልጠና ፈንድ በተማከለና ስርAት በተከተለ 

Aገባብ ለማስተዳደር፣ 

3. ወደ ስልጠና የሚላክ የመንግስት ሰራተኛ 

መብቱና ጥቕሙ ለመለየት፡፡ 

 

6. የስልጠና ፈንድ ምንጭ፣  

1. መንግስት ለሰራተኛ Aቅም ግንባታ የሚውል 

በየAመቱ የሚመድበው በጀት፣ 

2. ከምግባረ ሰናይ ድርጅት ወይም ሃገር በያመቱ 

ለAቅም ግምባታ ተብሎ ለትግራይ ክልል 

የሚሰጥ Eርዳታ ወይም ብድር፣ 

3. ከሰልጣኝ የተጣራ የወር ደመወዝ የሚገኝ 

5%፡፡  

 

7. የስልጠና ፈንድ ቦርድ Aባላት፣  

1. የAቅም ግንባታና የመንግስት ሰራተኛ 

Aስተዳደር ቢሮ የስራ መሪ. . . . . . .  ሰብሳቢ 

  

2. የትምህርት ቢሮ የስራ መሪ . .  . . .   Aባል  

3. የጤና ቢሮ የስራ መሪ . . . . . . . . .  Aባል  

4. የEርሻና ገጠር ልማት ቢሮ የስራ መሪ. . 

Aባል 

5. የEቅድና ፋይናንስ ቢሮ የስራ መሪ. . . . 

Aባል  
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6. መራሒ ስራሕ ቢሮ ጉዳይ ደቂ ኣንስተዮ 

.ኣባል  

7. መራሒ ስራሕ ቢሮ ልምዓት ከተማ፣    

ንግድን Iንዱስትርን . . . . . . . . . .  ኣባል 

8. ብቢሮ ህንፀት ዓቕሚ ምምሕዳር    

ሰራተኛታት መንግስቲ  ኣቕራቢነት      

ብቦርድ ዝምረፅ 1 ሰብ ብዘይድምፂ  . .. . . . 

ፀሓፊ ዝሓዘ ይኸውን፡፡  

 
 

ክፍሊ ክልተ፣ 

8. መሰልን ጉቡEን ተጠቃሚ ፈንድ 

ስልጠና   

8.1 መሰል፣ 
 

ተጠቃሚ ፈንድ ስልጠና ኣብ ስልጠና Eናሃለወ 

ዝስEቡ መሰላት ይህልውዎ፡- 
 

  ሀ. ኣብ  ውሽጢ  ዓዲ  ንዝውሃብ  ስልጠና ኣብዚ  

     ደንቢ  ዓንቀፅ  6/3/  ዝተጠቐሰ ሕልው ኮይኑ  

     ወርሓዊ መሃያ ይኽፈሎ፣ 

  ለ. ኣብ  ወፃI ዓዲ ንዝውሃብ ስልጠና ኣብዚ ደንቢ 

     ዓንቀፅ 6/3/  ዝተጠቐሰ  ሕልው  ኮይኑ ፍርቂ  

      ወርሓዊ መሃያ ይኽፈሎ፣ 

  ሐ. መንግስቲ ወሰኽ መሃያ Eንተገይሩ ኣብ ስልጠና 

      ዘሎ’ውን ተጠቃሚ ይኸውን፣ 

  መ. ናብ ስልጠና ዝኸድ ሰልጣኒ ንመጀመሪያ 

ከይዲ ስልጠና    ንመጓዓዝያ፣    ኣበል፣  

ቪዛን ፖስፖርትን ዘድልዮ ወፃI ብፈንድ 

ስልጠና ይሽፈነሉ፣  

   ሰ. ኣብ ዓዲ ውሽጢ ንካልኣይ ዲግሪ ልEሊUን   

      መመረቒ  ፅሑፍ ዝወፅE ወፃI በቲ  

      ዩንቨርስቲወይ ኮለጅ ዝሽፈን ከምዘሎ ኮይኑ  

      ዝተረፈ ወይ Eቲ ዩንቨርስቲ ወይኮለጅ  

     ዘይሽፍን Eንተኮይኑ ብምሉU ብፈንድ ስልጠና  

     ዝሽፈን ይኸውን ዝርዝሩ ብመምርሒ ይውሰን፣ 

6. የሴቶች ጉዳይ ቢሮ የስራ መሪ. . .  . . Aባል 

  

7. የከተማ ልማት፣ ንግድና Iንዱስትሪ       ቢሮ 

የስራ መሪ. . . . . . . . . . . . . . Aባል    

8. በAቅም ግንባታና የመንግስት ሰራተኞች   

Aስተዳደር   ቢሮ  Aቅራቢነት  በቦርድ  

የሚመረጥ ያለድምፅ . . . . . . . . .  ፀሓፊ 

የያዘ ይሆናል፡፡ 

 
 

ክፍል ሁለት፣ 

8. የስልጠናው ፈንድ ተጠቃሚ መብትና 

ግዴታ፣  

8.1 መብት፣  

የስልጠና ፈንድ ተጠቃሚ በስልጠና Eያለ 

የሚከተሉት መብቶች ይኖሩታል፡- 
 

   ሀ. በAገር  ውስጥ  ለሚሰጥ  ስልጣና  በዚሁ  ደንብ 

       Aንቀፅ 6/3/ የተጠቀሰ  Eንደተጠበቀ  ሆኖ  

የወር ደመወዝ ይከፈለዋል፣ 

   ለ. በውጭ Aገር ለሚሰጥ ስልጠና በዚሁ ደንብ 

Aንቀፅ 6/3/ የተጠቀሰ Eንደተጠበቀ ሆኖ 

የወር  ደመወዝ ግማሽ ይከፈለዋል፣ 

   ሐ. መንግስት የደመወዝ ጭማሪ ካደረገ በስልጠና  

        ያለም ተጠቃሚ ይሆናል፣ 

   መ. ወደ   ስልጠና  የሚሄድ  ሰልጣኝ  

ለመጀመሪያ የስልጠና   ሂደት   ለማጓጓዣ፣  

Aበል፣  ቪዛና ፖስፖርት የሚያስፈልገው 

ወጪዎች ስልጠና ፈንድ ይሸፈንለታል፣  

   ሰ. በAገር ውስጥ ለሁለተኛ  ዲግሪና  በላይ  

መመረቅያ    ፅሑፍ የሚወጣ ወጪ በዩንቨርስቲ 

ወይም ኮለጅ የሚሸፈን ስሆን ቀሪው ወይም 

ዩንቨርስቲው ወይም ኮለጁ የማይ ሸፈን ከሆነ 

በሙሉ በስልጠና ፈንድ የሚሸፈን ይሆናል። 

ዝርዝሩ በመመሪያ ይወሰናል።  

 331
www.chilot.me



ገፅ 5 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቑ 61/2002                 ገፅ 5 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንቢ ቁ 61/2002

   ረ. ኮሎጃትን ዩኒቨርስቲታትን ዝሓተO ንኮርስታት 

      ዝኽፈል ገንዘብ ተሃልዩ በቲ  ፈንድ  ስልጠና  

      ይሽፈን፣ 

   ሸ. ኣብዚ  ዓንቀፅ  ካብ  ሀ-ረ  ዝተገለፀ  ብፈንድ  

      ስልጠና ዝሽፈን ይኸውን፣ 

   ቀ. ኩሉ  ሰራሕተኛ  ቤት  Eዮ  መንግስቲ  ኣብ  

      ስልጠና ናይ ምውድዳር ማEረ  መሰል ኣለዎ፡፡  

      ይኹን’ምበር   ንኣባላት  ብሄረሰብ   ኩናማን  

      Iሮብን፣  ንደቂ-ኣንስትዮን  ንጉዳኣት  ኣካልን 

      ፍሉይ ጠመተ ይወሃቦም፣ 

   በ. ኣብዚ   ደንቢ   ዓንቀፅ  8/8.1/  ዝተቐመጡ  

     መሰላት  ኣፈፃፅመOም  ብዝምልከቶም  ኣካለት  

     ብዝወፅE  መምርሒ ይውሰን፡፡  

 

8.2 ጉቡE፣  

ተጠቃሚ ፈንድ ስልጠና ኣብ ስልጠና Eናሃለወ 

ዝስEቡ ጉቡኣት ምፍፃም ኣለዎ፡- 

ሀ. ቅድሚ ናብ ስልጣና ምEታው ክሊራንስ ናብ ቢሮ  

   ህንፀት   ዓቕምን   ምምሕዳር   ሰራሕተኛታት  

   መንግስትን የቕርብ፣ 

ለ. ቅድሚ ናብ ስልጠና ምEታው ምስ  ቤት EይU   

   ውEል ክኣስርን ዋሕስ ከቕርብን ኣለዎ፣ 

 

ሐ. ድሕሪ  ምጥቕላል  ስልጠንU  ንዝለኣኾ ቤት  

   Eዮ  Eፅፊ  ናይ  ዝተምሃሮ  ግዘ  ከገልግል  

   ኣለዎ፣ 

መ. ኣብ  ትምህርቲ  Eናሃለወ  ውፅIት  ትምህርቱ  

    በቢሰሚስተሩ ናብ ዝለኣኾ ቤት Eዮ  ከቕርብ  

    ኣለዎ፣ 

ሰ. ብዘይካ ካብ ዓቐሚ ንላEሊ ዝኾነ  ምኽንያት  ናብ 

   ስልጠና ተላIኹ ትምህርቱ ዘቋረፀ  ወይ  ዘናወሐ  

   ዳግም ክመሃር ኣይፍቀደሉን 

 

 

   ረ. ኮሎጆችና ዩኒቨርስቲዎች  የሚጠይቁት  

ለኮርሶች የሚከፈል ገንዘብ ካለ በፈንድ ስልጣና 

ይሸፈናል፣ 

   ሸ. በዚህ   Aንቀፅ  ከሀ-ረ  የተገለፀ  በስልጠና 

ፈንድ የሚሸፈን ይሆናል፣ 

   ቀ. ሁሉም የመንግስት መስሪያቤት  ሰራተኛ 

በስልጠና የመወዳደር Eኩል መብት Aለው፡፡ 

ሆኖም ለኩናማና Iሮብ  ብሄረሰብ Aባላት፣  

ለሴቶችና ለAካል ጉዳተኞች ልዩ ትኩረት 

ይሰጣቸዋል፣ 

   በ. በዚህ ደንብ Aንቀፅ 8/8.1/ የተቀመጡ  

መብቶች Aፈፃፀማቸው     በሚመለከታቸው  

Aካላት በሚወጣው መመሪያ ይወሰናል፡፡  

 

8.2 ግዴታ፣  

የስልጠና ፈንድ ተጠቃሚ በስልጠና Eያለ 

የሚከተሉት ግዴታዎች መፈፀም Aለበት፡- 

ሀ. ወደ ስልጠና ከመግባቱ በፊት ክሊራንስ ወደ 

Aቅም ግንባታና  የመንግስት  ሰራተኞች 

Aስተዳደር ቢሮ ማቅረብ Aለበት፣ 

ለ. ወደ ስልጠና ከመግባቱ  በፊት ከሚሰራበት  

   መስርያቤት ውል  መግባትና ዋስ ማቅረብ  

    Aለበት፣ 

ሐ. ስልጠናው    ካጠናቀቀ     በኋላ     ለላከው  

   መስሪያቤት    የተማረው  ጊዜ  Eጥፍ ማገልገል  

   Aለበት፣ 

መ. በትምህርት    Eያለ    የትምህርቱ    ውጤት  

    በየሰሚስተሩ ወደ ላከው መስሪያበት  ማቅረብ  

   Aለበት፣ 

ሰ. ከAቅም  በላይ በሆነ ምክንያት ውጪ ወደ ስልጠና 

   ተልኮ ትምህርቱ ያቋረጠ  ወይ  ያራዘመ  መልሶ  

   መማር Aይፈቀድለትም፣ 
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ገፅ 6 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቑ 61/2002                 ገፅ 6 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንቢ ቁ 61/2002

ረ. መEተዊ ፈተና ስልጠና  ወሲዱ  ዝወደቐ ካብ  

   ዝወደቐሉ ግዘ ጀሚሩ ንሓደ ዓመት ካብ ውድድር  

   ይEገድ፣ 

ሸ. ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ  ዓንቀፅ /8.2//ሐ/  

ብዝተገለፀ ግቡE  ዘይፈፀመ  ንመምሃሪ  ተባሂሉ  

መንግስቲ ዘውፀO ወፃI ባEሉ ወይ ዋሕሱ 

ይኸፍሎ፣ 

ቀ. ኣብዚ ደንቢ ዓንቀፅ 8/8.2/  ዝተቐመጡ  

ጉቡኣት ኣፈፃፅምOም   ብዝምልከቶም  ኣካላት  

ብዝወፅE  መምርሒ  ይውሰን፡፡  

 

መሰጋገሪ ድንጋገ፣ 

9. Eዚ ደንቢ ኣብ ስራሕ ዝውEልሉ Eዋን፣  
 

1. Eዚ ደንቢ ካብ 1/01/2003 ዓ.ም ጀሚሩ ኣብ 

ስራሕ ዝውEል ይኸውን፣ 

2. ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ /1/ ዝተገለፀ 

Eንተሃለወ’ውን ቅድሚ ሐዚ ብኣፍልጦ 

መንግስቲ Eዚ ክልል Eናሰልጠኑ ንዝፀንሑ 

ሰልጠንቲ በዚ ደንቢ’ዚይ ዝሕቆፉ ይኾኑ፡፡ 

ዝርዝሩ ብዝወፅE መምርሒ ይውሰን፡፡  
 

10. ዝተስዓሩን ተፈፃምነት ዘይብሎም 

ሕግታት፣  

ነዚ ደንቢ Eዚይ ዝፃረር ሕጊ ወይ ልምዲ ወይ 

ኣሰራርሓ ተፈፃምነት ኣይህልዎን፡፡  

 
11. Eዚ ደንቢ ዝፀንAሉ ግዘ፣  

Eዚ ደንቢ ካብ ነሓሰ 13/2002 ዓ.ም ጀሚሩ ዝፀንA 

ይኸወን፡፡  

ፀጋይ በርሀ 

ፕረዚዳንት ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስት ትግራይ 

ረ. የስልጠና መግቢያ ፈተና ወስዶ የወደቀ 

ከወደቀበት ጊዜ ጀምሮ  ለAንድ Aመት ከውድድር 

ይታገዳል፣ 

ሸ. በዚህ Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ /8.2//ሐ/ የተገለፀው  

   ግዴታ ያልፈፀመ ለመማሪያ ተብሎ  መንግስት  

   ያወጣው ወጪ ራሱ ወይም ዋሱ ይከፍለዋል፣ 

 

ቀ. በዚህ ደንብ Aንቀፅ 8/8.2/ የተቀመጡ 

ግዴታዎች Aፈፃፀማቸው በሚመለከታቸው Aካላት 

በሚወጣው  መመሪያ ይወሰናል፡፡  

 

የመሸጋገሪያ ድንጋጌ፣ 

9. ደንቡ ስራ ላይ የሚውልበት ጊዜ፣  
 

1. ይህ ደንብ ከ1/01/2003 ዓ.ም ጀምሮ ስራ 

ላይ የሚውል ይሆናል፣ 

2. በዚህ Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ /1/ የተገለፀ 

ቢኖርም ከAሁን በፊት በክልሉ መንግስት 

Eውቅና Eየሰለጠኑ የቆዩ ሰልጣኞችም በዚህ 

ደንብ የሚታቀፉ ይሆናሉ፡፡ ዝርዝሩ 

በሚወጣው መመሪያ ይወሰናል፡፡  
 

10. የተሻሩና ተፈፃምነት የሌላቸው ህጎች፣  

 

ይህ ደንብ የሚፃረር ህግ ወይም ልምድ ወይም 

Aሰራር ተፈፃሚነት የለውም፡፡ 

 
11. ደንቡ የሚፀናበት ጊዜ፣  

ይህ ደንብ ከነሐሴ 13/2002 ዓ.ም ጀምሮ የፀና 

ይሆናል፡፡  

ፀጋይ በርሀ 

የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስት ፕረዚዳንት 
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17¾ ›mT qÜ. 9 መቐለ 
ነሐሴ 13/2002 ›/M

mbL 17 ›mT ‚ÜÜ. 9 መቐለ  
ነሓሰ  13/2002 ›/M 

Bÿ‰êE KL§êE mNGStE TG‰Y
yTG‰Y B¼¤‰êE KL§êE mNGST 

BˆL×T b¤T M<¶ Bÿ‰êE KL§êE mNGStE TG‰Y Zw{ 

ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ 
yTG‰Y nU¶T Uz¤È

ደንቢ ሊዝ ቁፅሪ 62/2002 ዓ.ም 

ኣብ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ 

ቦታ ከተማ ብሊዝ ንምሓዝ ተመሓይሹ 

ዝወፀ ደንቢ 
 

ቦታ ከተማ ብሊዝ ንምሓዝ ተመሓይሹ ዝወፀ ናይ 

Iትዮዽያ ፌደራል መንግስቲ ኣዋጅ ቁፅሪ 

272/1994 ዝርዝር ናይ ኣፈፃፅማ ደንቢ ክወፀሉ 

ኣድላይ ብምዃኑን Eቲ ኣብ ስራሕ ዝፀንሐ ደምቢ 

ምምሕያሽ ኣድላይ ብምዃኑ፣ 
 

Eቲ ኣዋጅ ዝርዝር ናይ ኣፈፃፅማ ደንቢ ናይ 

ምውፃE ስልጣን ንክልል መንግስቲ ዝሃቦ ብምዃኑ 

ቤት ምኽሪ ስራሕ ፈፃሚ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ 

ትግራይ ዝስEብ ደንቢ ኣውፂU ኣሎ፡፡  
 

 

ክፍሊ ሓደ 

ሓፈሻዊ 

1. ሓፂር ርEሲ 
 

Eዚ ደንቢ ‘”ቦታ ከተማ ብሊዝ ንምሓዝ ተመሓይሹ 

ዝወፀ ደንቢ ቁፅሪ 62/2002’’ ተባሂሉ ክፅዋE 

ይካኣል፡፡ 

 

2. ትርጉም 

ናይቲ ቃል ኣጠቓቕማ ካልE ትርጉም ዘውህቦ 

Eንተዘይኾይኑ ኣብ’ዚ ደንቢ ውሽጢ፡- 

1. “ኣዋጅ“ ማለት ብፌደራል መንግስቲ ቦታ 

ከተማ ብሊዝ ንምሓዝ ተመሓይሹ ዝወፀ 

ኣዋጅ ቁፅሪ 272/94 Eዩ፣ 

ሊዝ ደንብ ቁጥር 62/2002 ዓ.ም 

በትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት  

የከተማ ቦታ በሊዝ ለመያዝ ተሻሽሎ የወጣ 

ደንብ  
 

በIትዩዽያ ፌዴራላዊ መንግስት የከተማ ቦታ በሊዝ 

ለመያዝ የወጣውን Aዋጅ ቁጥር 272/1994 ዝርዝር 

የAፈፃፀም ደንብ Eንዲወጣለት Aስፈላጊ በመሆኑ 

Eና በስራ ላይ የዋለው ደንብ ማሻሻል Aስፈላጊ 

በመሆኑ፣  
 

Aዋጁ ዝርዝር የAፈፃፀም ደንብ የማውጣት ስልጣን 

ለክልል መንግስታት የሰጠ በመሆኑ፣ የትግራይ 

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ስራ Aስፈፃሚ ምክር ቤት 

የሚከተለውን ደንብ ኣውጥቷል፡፡  
 

 

ክፍል Aንድ 

Aጠቃላይ 

1. Aጭር ርEስ 
 

ይህ ደንብ ’’የከተማ ቦታ በሊዝ ለመያዝ ተሻሽሎ 

የወጣ ደንብ ቁጥር 62/2002’’ ተብሎ ሊጠቀስ 

ይችላል፡፡ 

 

2. ትርጉም 

የቃሉ Aጠቃቀም ሌላ ትርጉም የሚያሰጠው 

Eስካልሆነ ድረስ በዚህ ደንብ ውስጥ፡- 

1. ’’Aዋጅ’’ ማለት በፌደራል መንግስት የከተማ 

ቦታ በሊዝ ለመያዝ ተሻሽሎ የወጣው Aዋጅ 

ቁጥር 272/1994 ዓ/ም ነው፣  
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2. ’’ቤት ምኽሪ ስራሕ ፈፃሚ‘’ ማለት ቤት ምኽሪ 

ፈፃሚ ስራሕ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ 

ትግራይ Eዩ፣ 

3. ’’ቢሮ’’ ማለት ቢሮ ልምዓት ከተማ፣ ንግድን 

Iንዱስትርን Eዩ፣ 
 

 

4.  “ቦታ ከተማ“ ማለት ኣብ ከተማ ክልል 

ዝርከብ ቦታ Eዩ፣ 

5. “ጉባኤ” ማለት ከተማ ከንቲባ ዝሰየሞ መሬት 

ተንከፍ ንብረታት ብዝምልከት ዝለዓሉ ናይ 

ይግበAኒ ጉዳያት ዝርIን ውሳነ ዝህብ ኣካል 

Eዩ፣ 

6. ‘’ብርኪ ከተማ’’ ማለት ነዚ ደንቢ ሊዝ 

ንምትግባር ንከተማታት ዝተውሃበ ብርኪ 

Eዩ፣ 

7. “ደረጃ ቦታ’’ ማለት ብመሰረት ንተጠቀምቲ 

ክህቦ ዝኽEል ረብሓ ንቦታ ዝተውሃበ ደረጃ 

Eዩ፣ 

8. ’’ነባር ትሕዝቶ’’ ማለት ኣብዚ ደንቢ Eዚ ኣብ 

ዓንቀፅ 4 ንዝተዘርዘሩ ዝምልከት ኮይኑ ሊዝ 

ኣዋጅ ቁፅሪ 8A/86 ቅድሚ  ምውፅU 

ብዝነበሩ ሕግታትን ደንብታትን ብሕጋዊ 

መንገዲ ዝተተሓዙ ትሕዝቶታት Eዮም፣ 

9. ’’መንበሪ ገዛ’’ ማለት ብውልቀ ወይ ድማ 

ብሓባር ብሕጋዊ መንገዲ ኣብ ዝተወሰደ ቦታ 

ተሰሪሑ ንመንበሪ ግልጋሎት ዝተመዝገበ 

ትሕዝቶ ዝፍለጥ Eዩ፣ 

10. ’’ቤተ ፀሎት’’ ማለት መንፈሳዊ ግልጋሎት 

ዝውሃበሉ ገዛን መካበብይUን ዝሓወሰ Eዩ፣ 

11. ’’ንግዲ ስራሕ’’ ማለት ፍቓድ ናይ ምሃብ 

ስልጣን ብዘለዎ ኣካል ሕጋዊ ፍቓድ 

ዝተውሃቦ ስራሕቲ ሸቐጥ ወይ ግልጋሎት 

ዝወሃበሉ ትካል Eዩ፣ 

12. ’’Iንዲስትሪ’’ ማለት ፍቓድ ናይ ምሃብ 

ስልጣን ብዘለዎ Aካል ሕጋዊ ፍቓድ 

 

2. ’’የስራ Aስፈፃሚ ምክር ቤት’’ ማለት የትግራይ 

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት የስራ Aስፈፃሚ 

ምክር ቤት ነው፣ 

3. ’’ቢሮ’’ ማለት የከተማ ልማት፣ ንግድና 

Iንዱስትሪ ቢሮ ነው፣ 
 

4. ’’የከተማ ቦታ’’ ማለት በከተማ ክልል የሚገኝ 

ቦታ ማለት ነው፣ 

5. ‘’ጉባኤ’’ ማለት መሬት ነክ ንብረቶች 

በሚመለከት የሚነሱ ይግባኝ ጉዳዩች 

የሚሰማና ውሳኔ የሚሰጥ በከተማው ከንቲባ  

የሚሰየም ኣካል ነው፣ 

6. ’’የከተማ ደረጃ’’ ማለት ይህንን ሊዝ ደንብ 

ለመተግበር ለከተሞች የሚሰጥ ደረጃ ነው፣ 

 

7. ’’የቦታ ደረጃ’’ ማለት ለተጠቃሚዎች 

በሚሰጡት የAገልግሎት ጥቅም ለቦታ የሚሰጥ 

ደረጃ ነው፣ 

8. ’’ነባር ይዞታ’’ ማለት በዚህ ደንብ Aንቀፅ 4 

የተዘረዘሩትን የሚመለከት ሆኖ ሊዝ Aዋጅ 

ቁጥር 8A/86 ከመውጣቱ በፊት በነበሩ 

ህጎችና ደንቦች በሕጋዊ ይዞታነት የሚታወቁ   

  ይዞታዎች ናቸው፣ 

9. ’’መኖሪያ ቤት’’ ማለት በግል ወይም በጋራ 

በሕጋዊ መንገድ በተወሰደ ቦታ ላይ ተሰርቶ 

ለመኖርያ ቤት Aገልግሎት የተመዘገበ  

ይዞታነት የሚታወቅ ቤት ነው፣ 

10. ’’የፀሎት ቤት’’ ማለት መንፈሳዊ Aገልግሎት 

የሚሰጥበት ቤትና ግቢ የሚያጠቃልል ነው፣ 

11. ’’ንግድ ስራ’’ ማለት የንግድ ስራ ፍቃድ 

የመስጠት  ስልጣን ባለው Aካል የተሰጠው 

የሸቀጣሸቀጥ ስራ ወይም Aገልግሎት 

የሚሰጥበት ድርጅት ነው፣ 

12. “Iንዱስትሪ“ ማለት ፍቃድ የመስጠት ስልጣን 

ባለው ኣካል ሕጋዊ ፍቃድ የተሰጠው 

ገፅ 2 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቑ 62/2002                 ገፅ 2 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንቢ ቁ 62/2002

 335
www.chilot.me



 ዝተውሃቦ ምፍራይ ስራሕ ዝካየደሉ ትካል Eዩ፣ 

13. ’’ገዛ’’ ማለት ሕጋዊ መንገዲ ኣብዝተተሓዘ 

ቦታ ስራሕ ፈቃድን ዝፀደቐ ዲዛይንን 

መሰረት ገይሩ ዝተሰርሐ መፅለሊ Eዩ፣ 

14. ’’ማሕበራዊ ግልጋሎት’’ ማለት መንግስታ 

ውን ዘይመንግስታውን ትካላት ዝሓቆፈ ኮይኑ 

ስራሕቲ ግልጋሎት ህዝቢ ዝካየደሉ ትካል 

Eዩ፣ 

15. ’’ማሕበራዊ ግልጋሎት ህዝቢ’’ ማለት EላምU 

ንትርፊ ዘይኮነ ብቀጥታ ንህዝቢ ጥቕሚ 

ዝውEል ግልጋሎት Eዩ፣ 

16. “ኮንስትራክሽን’’ ማለት ብሕጋዊ መንገዲ ኣብ 

ዝተወሃቦ ቦታ ዝካየድ ናይ ህንፀት ስራሕ Eዩ፣ 

 

17. ’’ሰብ’’ ማለት ተፈጥሮ ሰብ ወይ ድማ ሕጋዊ 

ሰብነት ዘለዎ ኣካል Eዩ ፣ 

18. ’’ሕርሻ ከተማ’’ ማለት ካብ መግሃጫ ወፃI 

ዝግበር ክፍቲ ምህጣር፣ ምርባሕ፣ ምርባሕ 

ዶርሁን ዝተፈላለዩ ኣትክልትን ፍረምረን 

ስራሕቲ ዝካየደሉ ዓውደ ስራሕቲ ማለት Eዩ፣ 

19. ’’ንረብሓ ህዝቢ ዝውሰደ ቦታ’’ ማለት ንህዝቢ 

ጥቕምን ግልጋሎት ዝውEል ብመንግስቲ 

ዝህነፅ ጥEና ትካላት፣ ቤት ትምህርቲ፣ 

መEረፊ ነፈርቲ፣ መንግስቲ ዝሃንፆም 

ኮንዶሚኒየማትን ካልOት መንግስታዊ 

ትካላትን ንምህናፅ ዝውሰድ ቦታ Eዩ፣ 

20. ’’Iንዱስትሪ ዞን’’ ማለት Iንቨስትመንት 

ንምትብባE ተባሂሉ ብፍሉይ ዝተኣናገዱ 

Iንዱስትሪታት ንክስርሓሉ ብዝምልከቶ 

ኣካል ዝተኸለለ ቦታ Eዩ፡፡ 
 

 

 

 

ክፍሊ ክልተ 

3. ወሰን ተፈፃምነት 
 

1. ብመሰረት ኣዋጅ ሊዝ ቁፅሪ 272/94 ዓንቀፅ 3 

ንUስ ዓንቀፅ 1 ብሊዝ ብጨረታ ኣብ 

 የማምረት ስራ የሚካሄድበት  ድርጅት ነው፣  

13. ’’ቤት’’ ማለት በሕጋዊ መንገድ በተያዘ ቦታ 

የስራ ፈቃድና የፀደቀ ዲዛይንና መሰረት 

ተደርጎ የተሰራ መጠለያ ነው፣ 

14. ’’ማህበራዊ Aገልግሎት’’ ማለት መንግስታዊና 

መንግስታዊ ባልሆኑ ድርጅቶች የሚካሄዱና 

ለህዝብ Aገልግሎት የሚውሉ ስራዎች 

የሚካሄድበት ድርጅች ነው፣ 

15. ’’የህዝብ ማሕበራዊ ኣገልግሎት’’ ማለት 

ዓላማው ለተርፍ ያልሆነ በቀጥታ ለህዝብ 

ጥቅም የሚውል Aገልግሎት ማለት ነው፣ 

16. ‘’ኮንስራክሽን‘’ ማለት ብሕጋዊ መንገድ 

በተሰጠው ቦታ ላይ የሚደረግ የግንባታ ስራ 

ነው፣ 

17. ’’ሰው’’ ማለት የተፈጥሮ ሰው ወይም ሕጋዊ 

ሰውነት ያለው Aካል ነው፣ 

18. ’’የከተማ Eርሻ’’ ማለት ከግጦሽ ውጭ ከብት 

ማደለብ፣ ማራባት፣ የደሮ ርቢና የተለያዩ 

የAትክትልና ፍረፍሬዎች ስራዎች 

የሚካሄድበት የስራ መስክ ማለት ነው፣  

19. ’’ለህዝብ ጥቅም የሚወሰድ ቦታ’’ ማለት ለህዝብ 

ጥቅምና Aገልግሎት፣ የሚውል በመንግስት 

የሚገነባ የጤና ድርጅት፣ ትምህርት ቤት፣ 

የAውሮፕላን ማረፊያ፣ መንግስት የሚገነባቸው 

ኮንደሚኒየሞች Eና ሌሎች የመንግስት 

ድርጅቶች ለመገንባት የሚወሰድ ቦታ ነው፣ 

20. ’’Iንዱስትሪ ዞን’’ ማለት Iንቨስትመንት 

ለማበራታታት ተብሎ በልዩ ለሚስተናገዱ 

Iንዲስትሪዎች Eንዲሰራበት በሚመለከተው 

Aካል የተከለለ ቦታ ነው፡፡ 

 

ክፍል ሁለት 

3. የተፈፃሚነት ወሰን 

1. በሊዝ ኣዋጅ ቁጥር 272/94 Aንቀፅ 3 ንUስ 

Aንቀፅ 1 በሊዝ፣ በጨረታ በሚያዙ የከተማ 

ገፅ 3 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቑ 62/2002                 ገፅ 3 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንቢ ቁ 62/2002
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ዝተተሓዘ ቦታ ከተማ ተፈፃምነት ይህልዎ፣ 

2. ኣብዚ ንUስ ዓንቀፅ 1 ዝተነፀረ ሕልው ኮይኑ 

ብመሰረት Eቲ ኣዋጅ ዓንቀፅ 3 ንUስ ዓንቀፅ 

2 ብሊዝ ጨረታ ካብ ዘይተተሓዙ ቦታ ከተማ 

Eዚ ደንቢ ደረጃ ብደረጃ ተፈፃሚ ዝኸውን 

ኮይኑ ዝፍፀመሉ ግዘን ኩነታትን ብመምርሒ  

ዝውሰን Eንትኸውን ነዞም ዝስEቡ ኣብ ግምት 

ብምEታው ይኸውን፡- 

  ሀ. ብነበርቲ  ሕብረተሰብ፣ ምምሕዳር ከተማ  

   ወይ ብካሊE ኣካል Eቲ  ከተማ ብስርዓት  

   ሊዝ ንኽመሓደር ሕቶ ቀሪቡ ብዝምልከቶ  

   ተፀኒU  ብክልል  ስራሕ  ፈፃሚ  ቅቡል  

   ዝተገበረ ከተማ፣ 

   ለ. ብሊዝ ስርዓት ኣብ ዝመሓደራ ከተማታት  

  ንንግዲ፤      Iንዱስትሪ፣    ማሕበራዊ  

  ግልጋሎት፣  መንበሪ፣  ሪልስቴትን ሕርሻን  

   ንትካላት     ደቀቕትን   ኣናEሽተይን፣  

   ንማEኸለዎትን     ዓበይቲ    ዓይነታት  

   Iንቨስትመንትን   ብቀዋሚ፣   ጊዚያዊ፣  

   ሓፂርን ነዊሕን Eዋን ዘመን ሊዝ ውEል  

   ተኣትዩ ዝውሃቡ ትሕዝቶታት፣ 

ሐ. ነባር ትሕዝቶ ኮይኑ ካብ ስርዓት  ክራይ  

   ናብ ስርዓት ሊዝ ክዛወረሎም ንዘመልከቱ  

   ሰብ ትሕዝቶታት፣ 

መ. ብነባር ትሕዝቶ ኣብ ዝፍለጥ ቦታ ዝቐረበ 

   ሕቶ  ምስፍሕፋሕ  ዝተፈቐደ  ተወሳኺ    

   ቦታ ናብ ስርዓት ሊዝ Eንትኣቱ፣ 

ረ. ስርዓት ሊዝ ኣብዘይትግበረለን ከተማታትን 

  ወረዳታትን ፍሉይ  ኩነታት  ብተጠቀምቲ   

  ሕቶ ቀሪቡ   ተግባራዊ   ንክኸውን  ቢሮ  

  Eንትፍቀደ፡፡ 
 

4. ነባር ትሕዝቶ ቦታ ከተማ   

ንኣፈፃፅማ Eዚ ደንቢ ምEንቲ ክጥEም ነባር 

ትሕዝቶ Eዞም ዝስEቡ የጠቓልል፡- 

 

ቦታ ላይ ተፈፃሚ ይሆናል፣ 

2. በዚሁ Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ 1 ላይ የተጠቀሰ 

Eንደተጠበቀ ሆኖ በAዋጁ መሰረት Aንቀፅ 3 

ንUስ Aንቀፅ 2 በጨረታ ሊዝ ያልተያዘ 

የከተማ ቦታ ይህ ደንብ ደረጃ በደረጃ ተፈፃሚ 

የሚሆን ሲሆን ተፈፃሚ የሚሆንበት   ጊዜና 

ሁኔታ በመመሪያ የሚወሰን ሲሆን የሚከተሉት 

ግምት ውስጥ በማስገባት  ይሆናል፡-  

ሀ. በነዋሪው ህዝብ፣  በከተማው  Aስተዳደር  

   ወይም  በሌላ  የከተማው Aካል ከተማው  

   በሊዝ ስርዓት Eንዲተዳደር ጥያቄ  ቀርቦ  

   በሚመለከተው  ተጠንቶ  በክልሉ   ስራ  

   Aስፈፃሚ ተቀባይነት ያገኘ ከተማ፣ 

ለ. በሊዝ   ስርዓት   በሚተዳደሩ   ከተሞች  

   ለንግድ፣     Iንዱስትሪ፣     ማህበራዊ  

   Aገልግሎት፣ መኖርያ፣ ሪልስቴት፣ Eርሻና  

   ለጥቃቅን Aነስተኛ  ንግድ፣  ለመካከለኛና  

   ለትላልቅ ዓይነት Iንቨስትመንት፣ በቋሚ፣   

   ጊዚያዊ፣  Aጭርና  ረጅም  የውል ዘመን  

   በመግባት የተገኙ ይዞታዎች፣ 

 

ሐ. ነባር  ይዞታ  ሆኖ  ከኪራይ ስርዓት ወደ  

   ሊዝ   ስርዓት  Eንዲዛወር  /Eንዲሸጋገር  

   ላመለከቱ ባለይዞታዎች፣ 

መ. በነባር ይዞታ  የሚታወቅ  ቦታ በሚቀርብ   

   የማስፋፍያ  ጥያቄ  የተፈቀደ  ተጨማሪ    

   ቦታ ወደ ሊዝ ስርዓት ሲካተት፣ 

ረ. ሊዝ ባልተተገበረበት ከተማዎችና ወረዳዎች 

   በልዩ ሁኔታ በተጠቃሚዎች ጥያቄ ቀርቦ  

   ተግባራዊ Eንዲሆን በቢሮው ሲፈቀድ፡፡ 

 
 

4. ነባር የከተማ ቦታ ይዞታ 

ለዚህ ደንብ Aፈፃፀም ሲባል ነባር ይዞታ 

የሚከተሉትን ያጠቃልላል፡- 

 

ገፅ 4 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቑ 62/2002                 ገፅ 4 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንቢ ቁ 62/2002
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1. ቅድሚ ኣዋጅ ቁፅሪ 47/67፣ 

 ሀ. ካርታ ዘለዎም ዘይተወረሱን ትሕዝቶታት፣ 

 ለ. ካብ በዓል ርስቲ ብክራይ  ይኹን  ብካልE   

   ምኽንያት ተታሒዞም  ብምፅንሖም ብኣዋጅ  

   ቁፅሪ 47/67 ሕጋዊ ዝኾኑ ትሕዝቶታት፣ 

ሐ. ንዝሓዝዎ ትሕዝቶ ብሕጋዊ መንገዲ ወነንቲ  

   ምዃኖም መረዳEታ ከቕርቡ ዝኽEሉ፡፡ 

 

2. ድሕሪ ኣዋጅ ቁፅሪ 47/67፡-  

ሀ. ብሕጋዊ  መንገዲ  ቦታ  ተመሪሖም ኣብ  

   ኣውራ ከይዲ ስራሕ  መሬት  ምልማEን  

   ምሃብ  መረዳEታን  ዝተመዝገበ  ካርታ  

   ዘለዎም ትሕዝቶታት፣ 

ለ. ብምኽንያት   ምስፍሕፋሕ  ቦታ  ከተማ  

  ናብ  ከተማ  ዝተጠቓለሉ  ናይ  ገጠር  

  ትሕዝቶታት  መረጋገፂ  ዋንነት መጠሻ  

  ዘለዎም፣ 

ሐ. ተወሪሶም   ፀኒሖም  ገዛ  ንበዓል  ገዛ  

   ብዝብል ስሪት ክልል ትግራይ መሰረት  

   ዋንነቶም     ተረጋጊፁ    ዝተመለሱ  

   ትሕዝቶታት፣ 

መ. ብመሸጣ፣  ብውርሲ፣ ብውህብቶ   ወይ  

   ድማ ብሕጊ በዓል ትሕዝቶ ንምዃኖም  

   መሰሎም   ዝተረጋገፀሎም    ኮይኖም   

   ዝውውር ተኻይዱ ካብ  ኣውራ  ከይዲ  

   ስራሕ   መሬት   ምልማEን   ምሃብ  

   መረዳEታ ዝተውሃቦም፣ 

ረ. ብጣብያ   ተመሪሖም    ሕጋዊ   ሰብ  

   ትሕዝቶ ምዃኖም   ተፈሊጡ   ሕጋዊ   

   ምስክር ወረቐት ዝተውሃቦም፣ 

ሰ. ሕጋዊ   መረጋገፂ   ዘይብሎም  ነባር  

  ትሕዝቶታት   Eስካብ    1994   ዓ/ም  

  Eንተነኣሰ  ን15  ዓመት  ኣብ  Iዶም  

  ብምፅንሑ ሕጋዊ ኮይኑ ዝፀንAሎም፣ 

 

1. Aዋጅ ቁጥር 47/67 ከመውጣቱ በፊት፡-  

ሀ. ካርታ ይዞታውና ያልተወረሱ ይዞታዎች፣ 

ለ. ከባለርስት በኪራይ ወይም በሌላ መንገድ  

   ተይዘው  በመቆየታቸው  በAዋጅ ቁጥር  

   47/1967 ዓ/ም ሕጋዊ የሆኑ ይዞታዎች፣ 

ሐ. በህጋዊ   መንገድ   ባለቤት   የሆኑበት  

   መሆኑን  ማስረጃ  ሊቀርብበት  የሚችል  

    ይዞታ፣ 

2. ከAዋጅ ቁጥር 47/1967 በኃላ፡- 

    ሀ. በሕጋዊ መንገድ ቦታ ተመርተው በመሬት  

       ልማትና  Aስተዳደር  ዋና  ስራ   ሂደት  

       ተመዝግቦው ካርታ ያላቸው ይዞታዎች፣ 

 

    ለ. በከተማ መስፋፋት ምክንያት ወደ  ከተማ    

      የተጠቃለሉ የገጠር ይዞታዎች ጎጆ መውጫ   

      መሬት ምስክር ወረቀት ያላቸው፣ 

 

    ሐ. በመንግስት ተወርሶው የቆዩና ቤት  ለባለ  

        ቤት  በሚለው  የክልሉ  ፓሊሲ መሰረት  

        የተመለሱ ይዞታዎች፣ 

     መ. በሽያጭ፣ በውርስ፣ በስጦታ ወይም በሕግ  

       የባለይዞታነት መብታቸው ተረጋግጦ የስም  

       ዝውውር   ተካሂዶ   ከመሬት   ልማትና  

       Aስተዳደር   ዋና   ስራ  ሂደት  ማስረጃ  

       የተሰጣቸው፣ 

     ረ. በቀበሌ   ምሪት    ተሰጥተው   ሕጋዊ  

        ባለይዞታ    መሆናቸው   የባለይዞታነት    

        ምስክር ወረቀት የተሰጣቸው፣ 

    ሰ. ሕጋዊ    ማረጋገጫ    የሌላቸው   ነባር  

       ይዞታቸው Eስከ  1994 ዓ/ም ቢያንስ  ለ          

      15 ዓመት  በይዞታነት  ከቆየ ሕጋዊ ይዞታ  

       ሆኖ የሚፀድቅላቸው፣ 

ገፅ 5 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቑ 62/2002                 ገፅ 5 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንቢ ቁ 62/2002
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ሸ. ስራሕ   ፈፃሚ   ብሄራዊ     ክልላዊ    

   መንግስቲ        ትግራይ      ሕጋዊ   

   ትሕዝቶታት  ንክኾኑ ዝወሰኖም፣ 

 

5. ብርኪ ከተማታት                 

1. ንኣፈፃፅማ Eዚ ደንቢ ምEንቲ ክጥEም ሊዝ 

ዝትገበረለን ዓበይቲ ከተማታት ኣብ ሰለስተ 

ብርክታት ዝተመደባ Eንትኾና ዝርዝሩ ምስዚ 

ደንቢ ብሕዛል ተተሓሒዙ ኣሎ፣ 

2. ስራሕ ፈፃሚ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ 

ትግራይ  ናይተን ከተማታት ብርኪ Eብየት 

ደረጃ ብምርኣይ ኣብ ዝተወሰነ Eዋን  

ምምሕያሽ ብርኪ  ክገብር ይኽEል Eዩ፡፡ 

 

6. ብርኪ  ቦታ ከተማታት 

ቦታ ከተማ ብመሰረት ንተጠቀምቲ ዝህብዎ ረብሓ 

መበገሲ ዋጋ ሊዝ ንምውሳን ምEንቲ ክጥEም Eዞም 

ዝስEቡ ብርክታት ቦታ ተዋሂብዎም ኣሎ፡- 

1. ዓበይቲ ከተማታት፣ ሰለስተ ብርክታት ቦታን 

ሰለስተ ንUስ ብርክታትን ይህልዉ፣ 

2. ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ 1 ዝተገለፀ 

Eንተሃለወ’ዉን በቢEዋኑ ዝህሉ ምEባለታት 

ብምራኣይ ከተማታት ናይ ባEለን ብርክን 

ንUስ ብርክን ከውፃE ይኽEላ Eየን ፡፡ 

 

 7.  ኣገባብ ኣዋህባ ቦታ ከተማን ክፍሊትን 

መትከል  ውሱን  ሃብቲ  ከተማ ቦታ ውፅIታዊን  

ቆጣባይን ብዝኾነ ኣገባብ ንልምዓት   ንምውዓል፣  

ፍትሓዊን    ግልፂን ኣጠቓቕማ  መሬት  ክህሉ  

ንምግባርን  ብEዳጋ   ዝውሰን   ክፍሊት   ሊዝ 

ብምትEትታውን     ተጠቃምነት       ነበርትን 

መልማEትን  ንምርግጋፅ፡- 

1. ቦታ ከተማ ብመሰረት Eዳጋ ዋጋ ብጨረታ 

ዝውሃብ ኮይኑ ካብ ጨረታ ወፃI ነዞም 

ዝስEቡ ቦታ ከተማ ምሃብ ይከኣል፡- 

     ሸ. የክልሉ ስራ Aስፈፃሚ  ሕጋዊ  ይዞታዎች   

       Eንዲሆኑ ውሳኔ የተሰጣቸው ይዞታዎች፡፡ 

 
 

 

5. የከተማ ደረጃ 

1. ለዚህ ደንብ Aፈፃፀም ሲባል ትላልቅ ከተሞች 

በሶስት ክፍሎች የተመደቡ ሲሆን ዝርዝሩ 

ደግሞ በዚህ ደንብ ተያይዞ የቀረበው Aባሪ 

ይመልከቱ፣ 

2. የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ስራ 

Aስፈፃሚ የከተሞቹ የEድገት ደረጃ በማየት 

ከጊዜ ወደ ጊዜ የደረጃ ማሻሻል ለማድረግ 

ይችላል፡፡ 

 

6. የከተማ ቦታ ደረጃ 

የከተማ ቦታዎች ለተጠቃሚዎች በሚሰጡት 

Aገልግሎት የሊዝ መነሻ ዋጋ መወሰን Eንዲያመች 

የሚከተሉትን የቦታ ደረጃዎች ተሰጥቷቸዋል፡- 

1. ትላልቅ ከተማዎች፣ ሶስተ የከተማ ቦታ 

ደረጃዎችና ሶስት ንUስ ደረጃዎች ይኖራሉ፣ 

2. በዚህ Aንቀጽ ንUስ Aንቀጽ 1 የተገለፀ 

ቢኖርም በየጊዜው የሚኖር Eድገት በማየት 

ከተሞች የራሳቸው ደረጃና ንUስ ደረጃ 

ማውጣት ይችላሉ ፡፡ 

 

7. የከተማ ቦታ Aሰጣጥና ክፍያ    

መርህ የከተማ ቦታ ቆጣቢና ውጤታማነት ባለው 

መንገድ ለማልማት፣  ግልፅና  ፍትሓዊ   የሆነ  

የመሬት Aጠቃቀም ስርኣት Eንዲኖር ለማድረግ 

በገበያ የሚወሰን የሊዝ ክፍያ Eንዲኖር ለማድረግ 

የነዋሪውና የባለሃብቱ ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ፣- 

 

1. ykt¥ ï¬ በገበያ ዋጋ መሰረት በጨረታ 

የሚሰጥ ሆኖ ከጨረታ ውጪ ለሚከተሉት 

የከተማ ቦታ መስጠት ይቻላል፣- 

ገፅ 6 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቑ 62/2002                 ገፅ 6 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንቢ ቁ 62/2002
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ሀ. ኣብ   Iንዳስትሪ   ዞን   ንዝተኣናገዱ  

   Iንዲስትርታት ብፍሉጥ ድጎማ፣ 

ለ. መትረፍቲ    ንዘይኮኑ    መንግስታዊ  
   ትካላት፣   ንመንግስታዊ   ኮንደምንየም  

   ብነፃ ይወሃቦም፣  

ሐ.ንደቀቕትን  ኣናEሽተይን ንግዲ ትካላት  

    መስርሒን    መሽጥን     ክላስተራት  

    መንግስቲ ሰሪሑ ብኪራይ ይህቦም፣ 

2. መበገሲ ሊዝ ሕድ ሕድ ደረጃ ቦታ ምስ’ዚ 

ደንቢ ብሕዛል ዝተተሓሓዘ ኮይኑ፣ ብቐፃልነት 

ናብ ጨረታ ዝቐርብ ቦታ ግን ስፍሓቱን 

ንዝተሓሰበሉ ኣገልግሎትን ኣብ ግምት 

ብምEታው ቅድሚU ንተኸታታሊ 3ተ 

Eዋናት ዝተሸጠሉ ዋጋን፣ ከምU Eውን ኣብ 

ተመሳሳሊ ደረጃን ኣዋሳኒን ናብ ጨረታ 

ቀሪቡ ዘይተሸጠ ቦታን ማEኸላይ ዋጋ 

ብምውሳድ ናይ ዝቕፅል ጨረታ መበገሲ ዋጋ 

ይኸውን፡፡ ዝርዝር ኣፈፃፅምU ብመምርሒ  

ይውሰን፣ 

3. ኣብ’ዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ 2 ዝሰፈረ 

ከምዘለዎ ኮይኑ ብዘጋጥም ሕፅረት ቀረብ ቦታ 

መበገሲ ሊዝ ልEሊ ዓቐን Eንተደይቡ በዚ 

ደንቢ ካብ ዝፀደቐ ዋጋ ሊዝ Eንተይወረደ 

ስራሕ ፈፃሚት ከተማ ናይ ባEሉ መበገሲ  

ከቐምጥ ይኽEል Eዩ፡፡ 
 

8. ምድላው መሬት ዝምልከት 

1. ከተማታት ፕላንን ዓቕመንን ኣብ ግምት 

ዘEተወ  ንዝተፈላለዩ ግልጋሎታት ዝውEል 

መጠን መሬት ንዝቕፅል በጀት ዓመት ከዳልዋ 

ኣለወን፣ 

2. ብመሰረት’ዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ 1 ዝተዳለወ 

መሬት  ቅድሚ  ንተጠቀምቲ  ምEዳሉ  ካብ  

ንብረትን ሕቶ ይግበኣንን ነፃ ምዃኑ፣  

መሰረተ ልምዓት  ዝተማለA  ምዃኑ፣ ፕላን  

ከተማ ዝተኸተለ ምዃኑ ምርግጋፅ የድሊ፡፡  

ሀ. በIንዲስትሪ      ዞን     ለሚተናገዱት  

   Iንዲስትሪዎች በታወቀ ድጎማ፣ 

ለ. Aትራፊ ላልሆኑ የመንግስት  ድርጅቶች  
   ለመንግስት     ኮንደሚኒየም      በነፃ  

   ይሰጣቸዋል፣ 

ሐ. ለAነስተኛና    ጥቃቅን     ተቋማት   

    መስሪያና  መሸጫ  ክላሰተር መንግስት  

    ሰርቶ በክራይ ይሰጣቸዋል፣ 

2. yXÃNÄNÇ yï¬ dr© የሊዝ ዋጋ መነሻ  

ከዚህ ኣባሪ ጋር Eንደተያያዘ ሆኖ፣ ለወደፊቱ 

ወይም ለጨረታ የሚቀርብ ቦታ ግን የቦታው 

ስፋትና ለታሰበለት Aገልግሎትና ከዚህ በፊት 

ለተከታታይ 3 የጨረታ ጊዜ የተሸጠበት ዋጋ፣ 

Eንዲሁም በተመሳሳይ ደረጃና Aዋሳኝ ወደ 

ጨረታ ቀርቦ ያልተሸጠ ቦታ ኣማካይ ዋጋ 

በመውሰድ ለሚቀጥለው ጨረታ Eንደመነሻ 

ያገለግላል፡፡ ዝርዝር Aፈፃፀሙ በመመሪያ 

ይወሰናል፣ 

 

3. በዚህ Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ 2 የተቀመጠው 

Eንደተጠበቀ ሆኖ በሚያጋጥም የቦታ Eጥረት 

የሊዝ መነሻ ዋጋ ከመጠን በላይ ከሻቀበ ወይም 

ከናረ በዚህ ደንብ ከፀደቀው የሊዝ ዋጋ 

ባልቀነሰ መልኩ የከተማው ስራ Aስፈፃሚ 

የራሱ ዋጋ ሊያስቀምጥ ይችላል፡፡     
 

8. መሬት ማዘጋጀት የሚመለከት 

1. ከተሞች Aቅማቸውና Eቅዳቸው ባገናዘበ 

መልኩ ለተለያዩ Aገልግሎቶች የሚውል 

የቦታ መጠን ለሚቀጥለው በጀት Aመት 

ማዘጋጀት ይኖርባቸዋል፣ 

2. በዚህ Aንቀጽ ንUስ Aንቀፅ 1 መሰረት 

የተዘጋጀ  ቦታ ለተጠቃሚዎች  ከመከፋፈሉ  

በፊት ከንብረትና ይገባኛል ጥያቄ ነፃ  

መሆኑን፣ መሰረተ ልማት የተሟላለት  

መሆኑና የከተማው ፕላን ተከትሎ የተሸነሸነ  

ገፅ 7 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቑ 62/2002                 ገፅ 7 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንቢ ቁ 62/2002
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ብተወሳኺ ተሽንሺኑ ብብሎክ ተፈልዩ  

ክምዝገብን ዘለዎ ኮይኑ Eዚ ንምትግባር  

ስIቦም ዝተዘርዘሩ ክማልU ኣለዎም፡- 

ሀ. ክፍቲ  ቦታታት    መጠንን   ከባቢAን  

   ብዝንፅር      ኣገባብ      ምቑፅፃርን  

    ምምዝጋብን፣  

ለ. Eቲ    ዝተዳለወ   ቦታ   ንምንታይ  

   ግልጋሎት፣  መዓዝን  ከመይን  ክEደል  

   ከምዘለዎ ኣቐዲምካ ምንፃር፣ 

ሐ. ናይቲ  ዝEደል  ቦታ  ንፁር   ሓበሬታ   

    ንምፍላጥ     ዝሕግዝ      ኣሰራርሓ      

    ንምትEትታው ናይ ካዳስተር  ሓበሬታ  

    ምጥቃም፣ 

መ. መሰረተ    ልምዓት    ዘይተማለኣሉ  

   Eንተኾይኑ  ኣየንU  ዓይነት  መሰረት  

   ልምዓት፣  መዓዝ፣  ከመይን ብናይ መን  

   ወፃEን ከምዝሽፈን ምንፃር፣ 

ረ. Eዞም ኣብዚ ንUስ ዓንቀፅ /2/ ካብ ሀ-መ  

   ዝተዘርዘሩ ተግባራት  ብፅሑፍ ምሓዝን  

   ሕጋዊ ሰነድ  ናይቲ  ከተማ  ምግባርን  

   ኣገዳሲ  ኮይኑ   ብተወሳኺ    ዝርዝር   

   ተግባራት ብመምርሒ ይውሰን፣ 

 ሰ. ዝተዳለወ ቦታ ንህዝቢ ምፍላጥ፣ 

3. ፈፃሚ ኣካል Eዚ መደብ ዝርዝር ፀብፃብ ናብ  

ቢሮ ከቕርብ ኣለዎ፡፡ 
 

 

 

9. ንውልቀ መንበሪ ዝውሃብ ስፍሓት ቦታ 

1. ንጨረታ ዝቐርብ ስፍሓት ቦታ መንበሪ 

ብፍሉይ ኩነታት ቤት ምኽሪ ስራሕ ፈፃሚ  

  Eታ ከተማ Eንተዘይወሲኒኑ ካብ 500 ሜትር  

  ካሬ  ክበልፅ  የብሉን፡፡ ዝርዝሩ ብመምርሒ  

  ይወሰን፣ 

2. ካብ መንበሪ ወፃI ዝውሃቡ ቦታታት ንቲ 

ዓይነት ግልጋሎት ዘድሊ ስፍሓት ተረጋጊፁ 

ይውሃብ፡፡ 

በብሎክ ተለይቶ መመዝገብ ያለበት ሆኖ  

ይህን ለመተግበር ከታች የተዘረዘሩ  

መሟላት ይነርባቸዋል፡- 

ሀ. ክፍት  ቦታዎች  Aከባቢያቸው  በተገቢ  

   ሁኔታ መቆጣጠርና መመዝገብ፣ 

 

ለ. የተዘጋጀው  መሬት  ለምን Aገልግሎት  

   መቼና   Aንዴት  መሰጠት  Eንዳለበት  

   Aስቀድሞ መለየት ፣ 

ሐ. የሚታደለው   ቦታ    ግልፅ   መረጃ  

     ለማሳወቅ     የሚያግዝ     Aሰራር     

     Eንዲታወቅ    የካዳስተር    የመረጃ  

     መጠቀም፣  

መ. መሰረተ  ልማት  ያልተማላለት  ከሆነ  

    የትኛው ዓይነት መሰረት ልማት፣ መቼ፣    

    Eንዴትና፣   በማን   ወጪ   መሸፈን  

    Eንዳለበት መለየት፣ 

ረ. Eነዚህ  በዚህ  ንUስ  Aንቀጽ/2/ ከሀ-መ  

   የተዘረዘሩ  ተግባራት  በፅሑፍ መያዝና   

   የከተማው   ሕጋዊ    ሰነድ   ማድረግ   

   Aስፈላጊ    ሆኖ   በተጨማሪ  ዝርዝር  

   ተግባሮች በመመሪያ ይወሰናሉ፣ 

ሰ. የተዘጋጀው ቦታ ለህዝብ ማሳወቅ ፣ 

 3. ፈፃሚው Aካል የዚህ ስራ ዝርዝር ሪፓርት ወደ  

   ቢሮ ማቅረብ Aለበት፡፡ 

 

9. ለግል መኖርያ የሚሰጥ ቦታ ስፋት 

1. ለጨረታ የሚቀርብ ቦታ ስፋት መኖሪያ በልዩ 

ሁኔታ የከተማው ስራ Aስፈፃሚ ምክር  

  ቤት  ካልወሰነ  ከ500  ሜትር  ካሬ መብለጥ  

  የለበትም፡፡ ዝርዝሩ በመመሪያ ይወሰናል፣ 
 

 

2. ለመኖርያ   ከሚውል  ውጭ  የሚሰጥ   ቦታ 

ለተመደበለት Aገልግሎት የሚያስፈልግ  

የቦታ  ስፋት ተረጋግጦ ይሰጠዋል፡፡ 

ገፅ 8 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቑ 62/2002                 ገፅ 8 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንቢ ቁ 62/2002
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10. ኣዋህባ ምስክር ወረቐት ትሕዝቶ ሊዝን 

     ፍቓድን ኮንስትራክሽንን  
 

1. ï¬ ከተማ Bl!Z Ztw¦ï sB BmsrT 

Xz! dNb! XtE ï¬ Bl!Z ZtW¦ï Má*n# 

ZgL} mrÄX¬ MS ¨Orb ምሰክር 

ወረቐት ትሕዝቶ ሊዝ ይወሃቦ፣ 

2. በዚ ደNb! ›Nq} 22 msrT GLUlÖT 

lW-! XNTFqD ዘመን l!Zን tmN 

ሊዝን lW-! ZgL} mrÄX¬ Yw¦B፣ 

3. l!Z T?Zè MSKR wr‚TN 

÷NST‰K>N FªDN ¨ê¦HÆ ZRZR 

ኩn¬T XtE b!é BzW}å mMር/! 

msrT ZWsN ÷Yn#  l!Z T?Zè MSKR 

wr‚T BêÂnT XøM ZS:b# z-ªll 

K,WN YGÆXÝ 

     h. T?Zè ሊዝ in!;# ZiNˆl# g!ዜ         

    l. ÂYtE ï¬ -O§§ ስፍሓትን ዋጋ l!Zን½  

     /. W:l! ሊዝ Ztfrml# :lT½ 

    m. m-N ቅድመ KFl!T½ 

       ረ. Xt E ZtRF  KFl!T  ZWÄ¨l#  ግዘን  

          ኩn¬T½ 

    s. Zê¦ï  XæY¬ XêN½ 

4. Zón ï¬ ከተማ Bl!Z Zˆዘ sB XtE ï¬ 

trk!b# ÂY ÷NST‰K>N FªD µB 

Ztê¦ï :lT j¸„ KúB 6 wR/! 

÷NST‰K>N KJMR ¨lãÝÝ Y,#N EMbR 

µBz! N§:l! ግዘ NZˆt$ ›bይቲ S‰?tE 

W:l! w¦b! ¨µL XNt¨¸n#l# XtE  

  mjm¶ XêN ¨ÂêE/# KWSñ Y<XL X†ÝÝ 

  ZRZ„ BmMR/! YWsN፣ 
 

5. ናይ ከተማ ቦታ  ብሊዝ ዝሓዘ ሰብ በዚ ዓንቀፅ 

Eዚ ንUስ ዓንቀፅ 4 መሰረት ኣብ ዝተወሰነ 

ጊዜ ኮንስትራክሽን Eንተዘይጀሚሩ   Eቲ  

ቦታ ንክለቅቕ ወይ ተቐፂU ንክቅፅል  

 

10. የሊዝ ይዞታ ማረጋገጫ የምስክር 

ወረቀትና የግንባታ ፍቃድ Aሰጣጥ 
 

1. የከተማ ቦታ በሊዝ የተሰጠው ሰው በዚህ ደንብ 

መሰረት በሊዝ የተሰጠው መሆኑ የሚገልፅ 

ማስረጃ ሲያቀርብ የሊዝ ይዞታ የምስክር 

ወረቀት ይሰጠዋል፣ 

2. በዚህ ደንብ ኣንቀጽ 22 መሰረት የAገልግሎት 

ለውጥ ሲፈቀድ የሊዝ ዘመንና የሊዝ ዋጋ 

ለውጥ የሚገልፅ ማስረጃ ይሰጣል፣ 

3. የሊዝ ይዞታ የምስክር ወረቀትና የግንባታ 

ፍቃድ ኣሰጣጥ ዝርዝር መመሪያ መሰረት 

የሚወሰን ሆኖ የሊዝ ይዞታውን የምስክር 

ወረቀት በዋነኛነት የሚከተሉትን ያጠቃለለ 

መሆን ኣለበት፣ 

 
ሀ. የሊዝ ይዞታ ፀንቶ የሚቆይበት ጊዜ፣ 

ለ. የቦታው ጠቅላላ ስፋትና የሊዝ ዋጋ፣ 

ሐ. የሊዝ ውል የተፈረመበት ቀን፣ 

መ. የቅድሚያ ክፍያ መጠን፣ 

ረ.ቀሪው ክፍያ የሚጠናቀቅበት ጊዜና ሁኔታ፣ 

 

     ሰ. የሚሰጠው የEፎይታ ጊዜ ፣ 

4. ማነኛውም በሊዝ የከተማ ቦታ የያዘ ሰው 

ቦታው ተረክቦ የግንባታ ፍቃድ ከተሰጠው ቀን 

ጀምሮ Eስከ 6 ወር ግንባታ መጀመር 

ኣለበት፡፡ ሆኖም ከተቀመጠው የጊዜ ገደብ 

በላይ ጊዜ የሚያስፈልጋቸው ትላልቅ የግንባታ 

ስራዎች ውል ሰጪው Aካል ካመነበት 

የግንባታ መጀመሪያው ጊዜ Aራዝሞ ሊወስን  

ይችላል፡፡   ዝርዝሩ   በመመሪያ ይወሰናል፣ 

5. የከተማ ቦታ በሊዝ የያዘ ሰው በዚህ Aንቀፅ 

ንUስ Aንቀጽ 4 መሰረት የተወሰነው የጊዜ 

ገደብ ግንባታ ካልጀመረ ቦታው Eንዲለቅ  

ወይም ተቀጥቶ Eንዲቀጥል ይደረጋል፡፡  

ገፅ 9 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቑ 62/2002                 ገፅ 9 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንቢ ቁ 62/2002
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ይግበር፣ Eንትለቅቕ ድማ ግቡE ወፃIን  

መቕፅEቲን ተቐኒሱ Eቲ ተረፍ ሊዝ  

ክፍሊት ይምለሰሉ፡፡ ኮይኑ ግና Eቲ ቦታ  

ብEዋኑ ኣብ ጥቕሚ ዘይውዓለ ካብ ዓቕሚ  

ንላEሊ ብዝኾነ ምኽንያት ምዃኑ Eንተደኣ  

ተረጋጊፁ Eቲ መቕፃEቲ ይተርፍ፡፡ 

 

11. ደረት ዘመን ውEሊ ሊዝ  
 

1. ኣብ ኩለን ሊዝ ዝትግበረለን ከተማታት ናይ 

ሊዝ ውEሊ ዘመን ጣርያ ብመሰረት ዓይነት 

ግልጋሎት ከም ዝስEብ ይኸውን፣ 

     ሀ. ንውልቀ   መንበሪ ፣  ንክራይ   መንበሪ፣  

        ንሪልስቴት፣ ንትምህርቲ፣ ንሳይንስን ቴክ  

        ኖሎጂን፣ ንባህሊ፣ ንጥEናን ስፖርትን፣    

        ንመፅናEቲን ምርምርን ንዘይመትረፍቲ   

        ገበርቲ  ሰናይ ትካላት፣ ንትካላት ሃይማ  

        ኖት ዝውEል  ቦታ  99 ዓመት ይኸውን፣   

     ለ. ንIንዱስትሪ ዝውEል ቦታ 8A ዓመት፣ 

      ሐ. ንንግዲን ካልOትን ግልጋሎትን ዝውEል  

        ቦታ  7A ዓመት፣ 

     መ. ንከተማ ሕርሻ 15 ዓመት፣ 

2. ኣብ’ዚ ዓንቀፅ ንUስ  ዓንቀፅ /1/ ዝተደንገገ 

ከምዘሎ ኮይኑ ብባህሪOም ነዊሕ ሊዝ ዘመን   

ዘድልዮም ናይ Iንቨሰትመንት ስራሕቲ ነቲ  

   ግልጋሎት ካብ ዝተወሰነ ናይ ሊዝ ዘመን  

   ጣርያ ካብ ፍርቂ ከይበለፀ ክውስኽ ይኽEል  

   Eዩ፡፡ ዝርዝርሩ ብመምርሒ ይውሰን፣ 

3. ኣብ’ዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ 1ን 2 ዝተደንገገ 

Eንተሃለወ’ውን ተፈልዩም ንዘይሰፈሩ 

ዓይነታት ግልጋሎት ስራሕቲ   ልምዓትን 

ብመፅናEቲ ዝተደገፈ ካሊE ዘበን ሊዝ 

ብስራሕ ፈፃሚ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት 

ትግራይ ክውስን ይኽEል፡፡ 

 

 

ሲለቅ ደግሞ ወጪና መቀጨ ተቀንሶ ቀሪው  

የሊዝ ክፍያ ይመለስለታል፡፡ ሆኖም ቦታው  

በጥቅም ላይ ያልዋለው ከAቅም በላይ    በሆነ 

ምክንያት መሆኑ ከተረጋገጠ ቅጣቱ  

ይቀራል፡፡ 

 
 

 

11. የሊዝ ውል ዘመን ጣራ 

1. ሊዝ ደንብ በሚካሄድባቸው ከተሞች ሁሉ 

የሊዝ ዘመን ጣሪያ በየAገልግሎት ዓይነቱ 

Eንደሚከተለው ይሆናል፣ 

ሀ. ለግል  መኖሪያ፣    ለኪራይ   መኖሪያ፣  

   ለሪልስቴት ፣    ለትምህርት፣   ለሳይንስና  

   ቴክኖሎጂ ፣  ለባህል ፣ ለጤናና  ስፖርት፣  

   ለጥናትና ምርምር፣  Aትራፊ ላልሆኑ የበጎ  

   Aድራጎት ተቋም የሚውል ቦታ 99 ዓመት    

   ይሆናል፣ 

ለ. ለIንዱስትሪ የሚውል ቦታ 8A Aመት፣ 

ሐ. ለንግድና ሌሎች  Aገልግሎቶች  የሚውል  

    ቦታ 7A Aመት፣ 

መ. ለከተማ Eርሻ 15 Aመት፣  

2. በዚህ Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ 1 የተደነገገው 

Eንደተጠበቀ ሆኖ በባህሪው ረዥም የሊዝ  

ዘመን የሚያስፈልጋቸው የIንቨስትመንት 

ስራዎች በAገልግሎቱ  ከተወሰነው የሊዝ 

ዘመን ጣራ ከግማሽ ሳይበልጥ  ሊጨመር 

ይችላል፡፡ ዝርዝሩ በመመሪያ   ይወሰናል፣ 

3. በዚህ Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ 1 Eና 2 የተደነገገ 

ቢኖርም ተለይተው ያልተቀመጡ 

የAገልግሎት Aይነቶችና  የልማት  ስራዎች  

በጥናት በተደገፈ ሌላ የሊዝ ዘመን   በትግራይ 

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ስራ  Aስፈፃሚ 

ሊወሰን ይችላል፡፡ 
 

 

 

 

ገፅ 10 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቑ 62/2002               ገፅ 10 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንቢ ቁ 62/2002
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12. ዋጋ ኣከፋፍላን ኣጠቓቕማን Eቶት 

ሊዝ 

1. ብሊዝ ደንቢ ኣብ ዝመሓደራ ከተማታት 

ብሊዝ ዝተሓዙ ቦታታት ኣከፋፍላ ተመን 

ብመንፅር ዝወዓለሉ ግልጋሎት ከምዝስEብ 

ይኸውን፡-  

ሀ. ንውልቀ መንበሪ ገዛ ዝውEል  ቦታ  በቢ  

   ዓመቱ  Eናተኸፈለ  ኣብ  99  ዓመት  

   ተኸፊሉ ይውዳE፣ 

ለ. ንንግዲ    ንIንዱስትሪ፣    ማሕበራዊ  

   ግልጋሎትን  ሪልስቴትን  ኣብ  ቀዳማይ   

   ብርኪ ከተማ  ኣብ 5A ዓመት  ውሽጢ፣     

   ኣብ ካልኣይ ፣  ሳልሳይ  ከተማታት 60  

   ዓመት ውሽጢ ተኸፊሉ ይውዳE ፣ 

ሐ. ንከተማ   ሕርሻ   ዝውEል  ቦታ  ኣብ  

   ቀዳማይን   ካልኣይን  ሳልሳይን  ደረጃ  

   ከተማታት  ኣብ  15  ዓመት   ውሽጢ  

   ተኸፊሉ ይውዳE፣ 

መ. ንካልOት  ዝውEል  ቦታ ኣብ ቀዳማይ፣   

  ካልኣይን ሳልሳይን ደረጃ ከተማታት ኣብ  

  5A ዓመት ውሽጢ ተኸፊሉ ይውደE፣ 

 

2. ብሊዝ ደንቢ ካብ ዝመሓደራ ከተማታት ወፃI 

ብሊዝ ስርዓት ንክመሓደር ብመሰረት ዓንቀፅ 

3/2 /ሰ/ ተቐባልነት ዝረኸበ ትሕዝቶ፣ ዋጋ ፣ 

ዘበን ሊዝ ፣ መኽፈሊ Eዋንን መጠንን   

  ከም ኣብ ቀረብU ዝርከብ ቅድም  Iሉ ናብ   

  ስርዓት ሊዝ ዝኣተወ ከተማ ይኸውን፡፡ ኮይኑ  

  ግን    ብወገን    በዓል   ትሕዝቶ  ጥርዓን  

   Eንተቐረቡ ብቢሮ ይውሰን፣  

3. ጠቕላላ ክፍሊት ሊዝ ስፍሓት ቦታ በሊዝ ዋጋ 

/ክፍሊት/ ብምርባሕ ዝርከብ ኮይኑ ቅድመ 

ክፍሊት ካብ  ጠቕላላ ዋጋ ሊዝ Iስራ 

ሚIታዊ (2A%) Eዩ፡፡ ኮይኑ ግን ናይ 

Iንቨስትመንት ሰርቲፊኬት ንዝቐርቡ ሰብ 

12. የሊዝ ክፍያ Aፈፃጸምና የገቢ ግልጋሎት 

     Aጠቃቀም 

1. በሊዝ ደንብ  በሚተዳደሩ ከተሞች በሊዝ 

የተያዙ ቦታዎች የኪራይ Aፈፃፀም  Eንደየ 

Aገልግሎት Aይነት Eንደሚከተለው ይሆናል፣-

 

ሀ. ለግል   መኖርያ   ቤት  የሚውል  ቦታ  

   በየAመቱ   Eየተከፈለ   በ99    ዓመት  

   ተከፍሎ ይጠናቀቃል ፣ 

ለ. ለንግድ     ለIንድስትሪ፣   ለማሕበራዊ  

   Aገልግሎትና ሪልስቴትን በAንደኛ፣ ደረኛ  

   ከተማ በ5A ውስጥ በሁለተኛ፣  በስስተኛ፣    

   ደረጃ  ከተሞች   በ6A   Aመት  ውስጥ  

   ተከፍሎ ይጠናቀቃል፣ 

ሐ. ለከተማ   Eርሻ      የሚውል   ቦታ  

    በAንደኛ፣  በሁለተኛና  ሶስተኛ   ደረጃ  

    ከተሞች  በ15  Aመት  ውስጥ ተከፍሎ  

    ይጠናቀቃል፣ 

መ. ለሌሎች  Aገልግሎቶች  የሚውል  ቦታ  

   በAንደኛ፣   በሁለተኛና  ስስተኛ  ደረጃ  

   ከተሞች  በ5A  Aመት  ውስጥ ተከፈሎ  

   ይጠናቀቃል፡፡ 

2. በሊዝ ደምብ ከሚተዳደሩ ከተሞች ውጭ 

በሊዝ ስርዓት ለመተዳደር በAንቀጽ 3/2/ /ሰ/ 

መሰረት  ተቀባይነት ያገኘ ባለቤትነት፣ ዋጋ፣  

የሊዝ ዘመን፣ የመክፈያ ጊዜና መጠን ቀዳም   

     ብሎ  ወደ  ሊዝ  ስርዓት የገባ በAቅራብያው  

   የሚገኙ ከተማ ይሆናል፡፡ ሆኖም በባለቤት  

   ኣብዮቱታ ሲቀርብ በቢሮው  ይወሰናል፣ 
 

 

3. ጠቅላላ ተከፋይ ሊዝ የቦታው ስፍት በሊዝ ዋጋ 

(ክፍያ) በማባዛት የሚገኝ ውጤት ሆኖ 

የቅድሚያ ክፍያ ከጠቅላላ የሊዝ ዋጋ ሃያ 

በመቶ (20%) ይሆናል፣ ሆኖም ግን 

የIንቨስትመንት ሰርቲፊኬት ለሚያቀርቡ 

ገፅ 11 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቑ 62/2002              ገፅ 11 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንቢ ቁ 62/2002
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ሃፍቲ ዝፍፅሙዎ ቅድመ ክፍሊት 15% 

ይኸውን፣ 

4. ኣብ’ዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ 1 ካብ ዝተጠቐሰ 

ግዘ ገደብ ኣቐዲሙ ንዝኸፍል ብናይ ባንኪ 

ናይ መቐመጢ ወለድ ቅናሽ ይግበረሉ፣  

 

5. ናይ ሊዝ ዋጋ ድሕሪ Eፎይታ ግዜ በቢ ዓመቱ 

ዝኽፈል ኮይኑ ዓመታዊ ክፍሊት Eቲ ቅድመ 

ክፍሊት ተቐኒሱ ዝተረፈ ጠቕላላ ናይ ቦታ 

ሊዝ ዋጋ ንናይ መኽፈሊ ዓመት ተመቒሉ 

ዝመፅE ማEኸላይ ዋጋ  ይኸውን፣  

6. ድሕሪ መሬት ምውሃብ በቢ ዓመቱ መወዳEታ 

ኣብ ዝኽፈል ናይ ሊዝ ክፍሊት ናይቲ ዓመት 

ጥራሕ ብናይ ባንኪ መለቅሒ ተመን መሰረት 

ወለድ ተወሲኹ ይኽፈል፣ 

7. ዓመታዊ ናይ ሊዝ ክፍሊትን ወለድን ብEዋ ኑ 

ንዘይኸፍል ብናይ ባንኪ ልቓሕ መምለሲ 

ቅፅዓት መጠን መሰረት መቕፃEቲ ይኸፍል፣ 

8. ኣጠቓቕማ Eቶት ፡- 

ሀ. ካብ ሊዝ ዝርከብ Eቶት Eንተነኣሰ 9A%  

   ንህንፀት   መሰረተ  ልምዓት  ክውEል  

   ኣለዎ፣ 

ለ. ንህንፀት መሰረተ ልምዓት ዝውEል Eቶት  

   ኣብ  ትሕቲ  ቤት  ፅሕፈት   ትልምን  

   ፋይናንስ  ብፍሉይ  ንበይኑ  ተመዝጊቡ  

    ክተሓዝ ኣለዎ፣ 

ሐ. ካብ  ሊዝ   ዝተረኸበ  Eቶት  መሰረት  

   ጌርካ ዝካየድ ህንፀት  መሰረተ  ልምዓት  

   ንሓዱሽ  ሰፈር Eውን  ዘካትት  ክኸውን  

   ኣለዎ፣ 

መ. ብከተማ  ዝተረኸበ  Eቶትን ኣጠቓቕም  

    Uን    ዝምልከት   ናብ   ዝምልከቶ  

    መንግስታዊ   ኣካል  Eዋናዊ  ፀብፃብ  

    ከቕርብ ኣለዎ፡፡  

 

ባለሃብቶች የሚፈፅሙት የቅድሚያ ክፍያ 

15% ይሆናል፣ 

4. በዚህ Aንቀጽ ንUስ Aንቀጽ 1 ከተጠቀሰው 

ጊዜ ገደብ Aስቀድሞ የሚከፍል በባንክ 

ማስቀመጫ ወለድ መሰረት ቅናሽ 

ይደረግለታል፣ 

5. የሊዝ ዋጋ ከEፎይታ ጊዜ በኃላ በየAመቱ 

የሚከፈል ሆኖ ኣመታዊ ክፍያውም ቅድሚያ 

ክፍያ ከተከፈለ በኃላ ቀሪው የቦታ የሊዝ ዋጋ 

ለመክፈያ ጊዜ ተከፍሎ የሚገኘው    ኣማካይ 

ዋጋ ይሆናል፣ 

6. መሬት ከተሰጠ በኋላ በየAመቱ መጨረሻ 

ለሚከፈል የሊዝ ክፍያ በየAመቱ ብቻ በባንክ 

የማበደሪያ ተመን መሰረት ወለድ 

ተጨምሮበት ይከፍላል ፣ 

7. Aመታዊ የሊዝ ክፍያና ወለድ በወቅቱ 

ለማይከፈል በባንክ የብድር ማስመለሻ 

መቀጮ መሰረት ቅጣት ይከፍላል፣ 

8. የገቢ ኣጠቃቀም፡-  

ሀ. ከሊዝ  የሚገኝ  ገቢ   ቢያንስ   9A%  

   ለመሰረተ  ልማት   ግንባታ   መዋል  

   Aለበት፣ 

ለ. ለመሰረተ  ልማት  ግንባታ የሚውል ገቢ  

   በፕላንና ፋይናንስ ፅሕፈት ቤት ለብቻው  

   ተመዝግቦ መቀመጥ Aለበት ፣ 

 

ሐ. የሊዝ ገቢ  መሰረት   Aድርጎ የሚካሄድ  

   የመሰረተ    ልማት    ግንባታ   Aዲስ  

   መንደርም ማካተት ኣለበት ፣ 

 

    መ. የተገኘው ገቢና Aጠቃቀሙ  በተመለከተ  

       ወደ ሚመለከተው   መንግስታዊ   Aካል  

       ሪፓርት ማቅረብ ኣለበት፡፡ 

 

 

ገፅ 12 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቑ 62/2002              ገፅ 12 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንቢ ቁ 62/2002
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13. መተባብIን ግዘ Eፎይታ  

1. ቦታ ከተማ ብሊዝ ዝወሰደ ሰብ ከከም ዓይነት 

ናይ ልምዓት ስራሕን ግልጋሎቱን EናተርAየ 

ካብ ክልተ ክሳብ ሸውዓት   ዓመት  ዝበፅሕ  

Eፎይታ ጊዜ ይውሃቦ፣ ዝርዝር ኣፈፃፅምU 

ድማ ብመምርሒ   ይውሰን፣ 

2. ቤት ምኽሪ ስራሕ ፈፃሚ ብሄራዊ  ክልላዊ 

መንግስቲ ትግራይ ብፍሉይ ከተባብOም 

ንዝደልይ ማሕበራዊ Iኮኖሚያዊ ረብሓ 

ዝህቡ ስራሕቲ ልምዓት ወይ ግልጋሎታት 

ብሊዝ ክፍሊት ክህብ ይኽEል Eዩ፡፡  
 

 

 

 

 

14. መሰል ትሕዝቶ ሊዝ ምትሕልላፍን 

ብውሕስና ምትሓዝን 

1. ዝኾነ በዓል ሊዝ ትሕዝቶ ናይ ሊዝ ምጥቃም 

መሰሉ ብሙሉE ወይ ብክፋል ናብ ካልE  

ወገን ምትሕልላፍ፣ ብውሕስና ምትሓዝ፣  

ዝኸፈሎ ዋጋ ሊዝ  ብካፒታል ተዋፅO  

መልክE ምጥቃም ይኽEል፣ 

2. ብካልE ኩነታት Eንተዘይተወሲኑ ናይ ቦታ 

መሰል ትሕዝቶ ሊዝ ብውሕስነት ክትሓዝ ከሎ 

ኣብ ልEሊ Eቲ መሬት ዝዓረፈ ህንፃ  

  ምስቲ  ህንፃ  ዝተተሓሓዙ መሳርሒታት’ውን   

  ሓቢሮም ብውሕስነት  ይተሓዙ፡፡ ከምU’ውን  

  ብካሊE መዳይ  Eንተዘይተወሲኑ   ህንፅUን  

  መሳርሒታቱን   ንውሕስና   Eንትታ  ሓዙ  

  ብመሬት   ናይ   ምጥቃም  መሰሉ  ሓቢሩ   

  ይትሓዝ፣  

3. ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ 1ን 2ን ዝተደንገገ 

ሕሉው ኮይኑ ብሊዝ ዝተወሰደ ቦታ ትካላት 

ፋይናንስ ክሳብ ተስማማዓሉ ብዘይምንም ናይ 

ኮንስትራክሽን ቅድመ ኩነት ብባንኪ ውሕሰና 

ንምትሓዝ ይካኣል Eዩ፣ 

 

13. ማበራታትና የችሮታ ጊዜ 

1. የከተማ ቦታ በሊዝ የወሰደ ሰው Eንደልማት 

ስራውና EንደAገልግሎቱ Aይነት Eየታየ 

ከሁለት Eስከ ሰባት Aመት የሚደርስ  

የችሮታ  ጊዜ  ሊሰጠው ይችላል፡፡  ዝርዝር 

Aፈፃፀሙ በመመሪያ ይወሰናል፣ 

2. የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ስራ 

Aስፈፃሚ ምክር ቤት በተለየ ሊያበረታታቸው 

ለሚፈልጋቸው ማህበራዊና Iኮኖሚያዊ 

ጠቀሜታ ያላቸው የልማት ስራዎች ወይም 

Aገልግሎቶች በሊዝ ክፍያ መስጠት 

ይችላል፡፡   

 

14. የሊዝ መብትን ማስተላለፍና በዋሰትና 

ማስያዝ  

1. የሊዝ ባለ ይዞታ መብቱን በሙሉ ወይም 

በከፊል ለሌላ ሰው ለማስተላለፍ፣  በዋስትና  

ማስያዝ ወይም የፈፀመውን ክፍያ በካፒታል  

   AስተዋፅOነት መልክ ለመጠቀም ይችላል፣ 

 

2. በሌላ ኣኳኃን ካልተወሰነ በስተቀር በሊዝ 

መሬት የመጠቀም መብት በዋስትና ሲያዝ 

መሬቱ ለይ የተገነባ ህንፃና ከህንፃው ጋር 

የተያያዙ  መገልገያዎች Aብሮ በዋስትና  

  ይያዛሉ፡፡ Eዲሁም በሌላ ኣኳኃን ካልተወሰነ  

  በስተቀር ህንፃውና መገልገያዎቹ በዋስና     

  ሲያዙ በመሬት  የመጠቀም በመብት Aብሮ  

  ይያዛል፣ 

 

3. በዚህ Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ 1 Eና 2 

የተደነገገው Eንደተጠበቀ ሆኖ በሊዝ 

የተወሰደ ቦታ የፋይናንስ ተቋሞች 

Eስከተስማሙበት ድረስ ያለምንም 

የኮንስትራክሽን ቅድመ ሁኔታ በዋስትና 

ማስያዝ ይችላል፣ 

ገፅ 13 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቑ 62/2002               ገፅ 13 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንቢ ቁ 62/2002
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4. ናይ ሊዝ ምጥቃም መሰሉ ብውሕስነት ዘትሐዘ 

ሰብ ብመሰረት ውEሊ ውሕስና ግቡE ክፍፅም 

EንተዘይኪIሉ ወይ ድማ ኪሳራ ዝበፅሖ 

ምዃኑ ብቤት ፍርዲ Eንተተወሲኑ Eቲ 

ብውሕስና ዝሓዞ ሰብ ናይ ሊዝ መሰሉን ኣብቲ 

ቦታ ዝዓረፈ ህንፃን ምስ’ቲ ህንፃ ዝተተሓሓዙ 

መሳርሒታትን ብመሰረት ሕግን ንካልE 

ምትሕልላፍ ወይ ድማ ባEሉ ናይ ምጥቃም 

መሰል Aለዎ፡፡ 
 

 

15. ብዛEባ ውEሊ ምቁራፅን ኣከፋፍላ 

ካሕሳን 

1. ብመሰረት Eቲ ኣዋጅ ዓንቀፅ 15 ናይ ከተማ 

ቦታ ሊዝ ውEል ክቋራፅ ዝኽEል፡- 

ሀ. በዓል ትሕዝቶ ብዝኣተዎ ውEሊ ሊዝ  

   መሰረት ህንፀቱ ዛዚሙ Eቲ ቦታ ኣብ  

   ጥቕሚ Eንድሕር ዘይኣውIሉዎ፣ 

ለ. Eቲ ቦታ ንረብሓ ህዝቢ  ተባሂሉ ቅድሚ  

   ናይ  ሊዝ  ውEሊ   ዘመን    ምውድU  

   Eንትሕደግ፣ 

ሐ. ናይ ሊዝ  ውEሊ  ዘመንን  በዚ  ደንቢ  

    ዓንቀፅ 23  መሰረት  Eንተዘይተሓዲሱ  

    Eዩ፡፡ 

2. በዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ 1/ለ/ መሰረት 

ብሊዝ  ዝተትሓዘ  ቦታ  ናይ  ውEሊ ዘመኑ  

ቅድሚ ምውድU Eንትቋረፅ ካሕሳ ኣከፋፍላ  

ከምዝስEብ ይኸውን፡- 

ሀ. ኣብ  ልEሊ  ቦታ   ንዝሰፈረ   ንብረት  

   ብመሰረት   ድንጋገ   ሕግታት  ካሕሳ  

   ተመጣጣኒ ካሕሳ ይኽፈል ፣ 

ለ. ነቱ     መሬት   ኣቐዲሙ    ዝኽፈሎ  

  ዘይተጠቐመሉ  ናይ  ሊዝ  ዋጋ ብባንኪ  

  መለቅሒ ወለድ ተሓሲቡ ይምለሰሉ፣ ወይ  

  ኣብ ተመሳሳሊ ደረጃ ቦታ ዝነበሮ ስፍሓት  

  ቦታ ብዝነበሮም ዋጋ ንዝተረፎ ሊዝ ዘመን  

4. በሊዝ መሬት የመጠቀም መብት ዋሰትና 

ያስያዘ ሰው በዋስትና ውል መሰረት 

የዋስትናውን ግዴታ ሟሟላት ካልቻለ ወይም 

ኪሳራ የደረሰበት መሆኑን በፍርድ ቤት 

ከተወሰነ በዋስትና የያዘው ሰው መብቱን 

በቦታው ላይ ያለውን ህንፃና ከህንፃው ጋር 

የተያያዙትን መገልገያዎች በህግ መሰረት 

ለሌላ ሰው ለማስተላለፍ ወይም ለራሱ 

ለመጠቀም ይችላል፡፡ 

 

15. የሊዝ ይዞታ መቋረጥና የካሳ Aከፋፈል 

 

1. በAዋጁ Aንቀፅ 15 መሰረት የከተማ ቦታ 

የሊዝ ይዞታ ሊቋረጥ የሚችለው፡- 

ሀ. ባለይዞታው በገባው የሊዝ ውል መሰረት  

   ቦታው ጥቅም ላይ ካላዋለው፣ 

 

ለ. ቦታው ለህዝብ ጥቅም ተብሎ ለሌላ  ስራ  

   ወይም Aገልግሎት Eዲውል የሊዝ ዘመኑ  

   ከማለቁ በፊት Eንዲለቅ ሲወሰን ወይም፣ 

ሐ. የሊዝ ውል  ዘመኑ በዚህ ደንብ Aንቀፅ  

   23 መሰረት ካልታደሰ ነው፣ 

 

2. የከተማ ቦታ የሊዝ ይዞታ በዚህ Aንቀጽ ንUስ  

Aንቀጽ 1  (ለ)  መሰረት   ሲቋረጥ  

ባለይዞታው የሚከፍለው ካሳ Eንደሚከተለው 

ይሆናል፡- 

ሀ. በመሬቱ    ላይ   ላሰፈረው    ንብረት   

   በካህሳ ህጎች ድንጋጌ መሰረት ተመጣጣኝ  

   ካሳ ይከፈላል፣ 

ለ. ለመሬቱ  በቅድሚያ የተከፈለ የሊዝ ዋጋ  

   ያልተጠቀመበትን    በባንክ    የብድር  

   ማስመለሻ  ወለድ ታስቦ ይመለስለታል፣  

   ወይም በተመሳሳይ የቦታ ደረጃ፣ የነበረው  

   የቦታ  ስፋት፣  በነበረው  ዋጋ፣  በነበረው  

ገፅ 14 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቑ 62/2002               ገፅ 14 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንቢ ቁ 62/2002
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  ብዝነበሮ ዓይነት ግልጋሎት ተለዋጢ ቦታ  

  ይወሃቦ፡ 

3. ንረብሓ ህዝቢ ተባሂሉ ዝውሰድ ቦታ ነቲ በዓል 

ትሕዝቶ መሬት ዝግበO ካሕሳ ኣቐዲሙ 

ተገቢጡ ተሓሲቡ ይኽፈል፣ 

4. በቲ ካሕሳ ኣከፋፍላ ቅሬታ ዝተሰመO ሰብ Eቲ 

ውሳነ ብፅሑፍ ካብ ዝበፅሖ Eለት ጀሚሩ ኣብ 

ውሽጢ 30 መዓልቲ በዚ ደንቢ ዓንቀፅ 20 

መሰረት ንዝተጣየሸ ጉባኤ ክቐርብ ይኽEል፡፡  

Eቲ ጉባኤ ዝሃቦ ውሳነ ዘይተሰማምA ኣብ 

ውሽጢ 30 መዓልቲ ናብ ቤት ፍርዲ ክሲ 

ከቕርብ ይኽEል Eዩ፣ 

5. ናይ ከተማ ቦታ ሊዝ ትሕዝቶ በዚ ዓንቀፅ 

ንUስ ዓንቀፅ 1/ሀ/ መሰረት Eነትቋረፅ ግቡE 

ወፃIን ቅፅዓትን ተቀኒሱ Eቲ ዝኽፈሎ  

ተመላሲ ይኸውን፡፡ ኮይኑ ግን Eቲ ቦታ  

ጥቕሚ ዘይወዓለሉ ካብ ዓቕሚ ንላEሊ  

ብዝኾነ ምኽንያት ምዃኑ Eንተተረጋጊፁ Eቲ 

ቅፅዓት ይለዓል፣  

6. ትሕዝቶ ሊዝ ከተማ ቦታ በዚ ዓንቀፅ ንUስ 

ዓንቀፅ 1/ሐ/ መሰረት Eንትቋረፅ Eቲ በዓል 

ትሕዝቶ ካሕሳ ናይ ምሕታት መሰል የብሉን  

  ኮይኑ  ግና ኣብ’ቲ ቦታ  ዘEርፎ ንብረት ኣብ  

  ውሽጢ  ሓደ   ዓመት  ኣልIሉ  Eቲ  ቦታ    

  ንዘረከቦ ኣካል ክምልስ ኣለዎ፡፡ 

  

 

16. ካብ ትሕዝቶ ክራይ ናብ ሊዝ ብዛEባ  

     ምትሕልላፍ 
 

1. ነባር ትሕዝቶ ካብ ክራይ ናብ ሊዝ 

ክመሓላለፍ ዝኽAል፡- 

ሀ. በዓል ትሕዝቶ ናብ  ሊዝ  ክመሓላለፈሉ      

   Eንተመልክትን     ተፈቒዱ     ውEል     

   Eንትኣስርን፣ 

ለ. ዝምልከቶ መንግስታዊ ኣካል Eንትውስን  

   የሊዝ   ዘመን   በነበረው  የAገልግሎት  

   ዓይነት ተለዋጭ ቦታ ይሰጠዋል፣ 

3. ለህዝብ ጥቅም ተብሎ የሚወሰድ ቦታ ለመሬት 

ባለይዞታው የሚገባው ካሳ በቅድሚያ ተገምቶ 

ይከፈለዋል፣  

4. በካሳ Aከፋፈሉ ላይ ቅሬታ ያለው ሰው የፅሑፍ 

ውሳኔው ከደረሰው ጊዜ ጀምሮ ባሉት 30 

ቀናት ውስጥ ቅሬታውን በዚህ ደንብ Aንቀፅ 

20 መሰረት ለተቋቋመው ጉባኤ ማቅረብ 

ይችላል፡፡  ጉባኤው በሚሰጠው ውሳኔ 

ካልተስማማ በ30 ቀናት ውስጥ ክሱን ለፍርድ 

ቤት ማቅረብ ይችላል፣ 

5. የከተማ ቦታ የሊዝ ይዞታ በዚህ Aንቀፅ ንUስ 

Aንቀፅ 1 (ሀ) መሰረት ሲቋረጥ   ተገቢው 

ወጪና መቀጫ ተቀንሶ የሊዝ   ክፍያው 

ተመላሽ ይሆናል፡፡ ሆኖም ቦታው   ጥቅም 

ላይ ያልዋለው ከAቅም በላይ በሆነ   ምክንያት 

መሆኑ ከተረጋገጠ መቀጫ   ይነሳል፣ 

 

6. የከተማ ቦታ የሊዝ ይዞታ በዚህ Aንቀፅ ንUስ 

Aንቀፅ 1(ሐ) መሰረት ሲቋረጥ  ባለይዞታው 

ካሳ የመጠየቅ መብት የለውም፡፡  

  ሆኖም  ግን  Eስከ  Aንድ ዓመት ባለው ጊዜ  

  ውስጥ  በቦታው   ላይ  ያሰፈረውን  ንብረት  

  በማንሳት ቦታውን ለAስረከበው Aካል  መልሶ  

  መስጠት Aለበት፡፡ 

 

16. ከክራይ ይዞታ ወደ ሊዝ ይዞታ 

ስለሚደረግ ዝውውር 

1. ነባር ይዞታ ከክራይ ወደ ሊዝ  ስርዓት ሊዛወር 

የሚችለው፡- 

ሀ. ባለይዞታው     ወደ    ሊዝ    ስርዓት  

   Eንዲዞርለት ጥያቄ Aቅርቦ ሲፈቀድለት  

   Eና ውል ሲገባ ፣ 

ለ. የሚመለከተው መንግስታዊ Aካል ሲወስን  

ገፅ 15 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቑ 62/2002                 ገፅ 15 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንቢ ቁ 62/2002
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17. ቦታ ከተማ ክልቀቕ ምግባር   
 

1. ¨GÆBnT zlã ¨µL ÂY kt¥ ï¬ 

NrBˆ HZb! KW:L x!l# XNtÄ¨ws!n#

NZMLkè sB ÂY mLqqE TX²Z wY 

m-NqQ¬ B}/#F D?¶ MF§_ ¨B 

W>-! 3 wR/! ብመሰረት ድንጋገ ሕግታት 

ካሕሳ ግቡE ካሕሳ ከፊሉ XtE ï¬ k?D¯N 

KRkïN Y<XL X†ÝÝ  XtE TX²Z'WN 

BzmCW mNgÄ! :§êE YgBR፣ 
 

2. MS ML”O ï¬ BZt¨úsr Z‚RB 

Zón _R›N BqÄMnT ntE TX²Z Z¦ï 

¨µL ÷Yn# ናይ ካሕሳ ይግበኣኒ Eንተኾይኑ 

ጥራሕ ንማEኸላይ ቤት ፍርዲ ይግበኣኒ 

የቕርብ፣ 

3. µB ?g! wÉX ï¬ BMˆZ HNiT Nzµyd 

sB btE ¨êJN bz! dNBN msrT ÂY 

mLq‚E TX²ZN µ?úN XንtyDly 

¨GÆB zlã ¨µL ÂY }/#F m-Nq_¬ 

BM¦B ntE ï¬ k?D¯ Y<XL X†ÝÝ  

  ¨D§Y  ÷Yn#  XNTRkB  D¥ ÂY ±l!S 

  ˆYl!   BM_”M   ntE    m-NqO¬ 

  ZtW¦bl# ï¬ ¨?Ä!g# Yርkï፣ 

 

 

4. bz! ›Nq} Nx#S ›Nq} 1 BZtw¦b ግዘ 

gdB ካሕሳ ተኸፊሉዎ NBrt$ zyL›l XtE 

ï¬ Z¦ï xµL ntE ï¬ MS NBrt$ 

BzYMNM KFl!T Kwsì Y<XL X†ÝÝ 

N¨fÉ}Mx# ¨D§Y ኮYn# XNtr,!Bã 

ሓይሊ ፖሊስ ክጥቀም ይኽEል፡፡ 

 

18. ኣቀራርባን ኣወሳስናን ጥርዓን  
 

1. በዚ ደንቢ ›Nq} 18 Nx#S ›Nq} 1 msrT 

ÂY mLq‚E TX²Z Zb}‡ wY D¥ ¨B 

L:l! TX²Z ZtW¦b NBrT msL wY 

 

17. የከተማ ቦታ ስለማስለቀቅ 
 

1. የሚመለከተው ኣካል ለህዝብ ጥቅም ይውላል 

ብሎ በሚወስነው መሰረት ለሚመለከተው ሰው 

የማስለቀቅያ ትEዛዝ ወይም  ማስጠንቀቅያ 

በፅሑፍ በመስጠት የሚፈለገውን የከተማ ቦታ 

በ3 ወር ጊዜ ውስጥ በካህሳ ሕጎች ድንጋጌ 

የሚገባው ካሳ ከፍሎ ቦታውን ማስለቀቅና 

መረከብ ይችላል፡፡ ትEዛዙንም Aመቺ በሆነ  

መንገድ ይፋ ያደርጋል፣ 

2. ከቦታ መልቀቅ ጋር ተያይዞ የሚቀርብ 

ማንኛውም ቅሬታ በቅድሚያ ትEዛዝ ለሰጠው 

Aካል የሚቀርብ ሆኖ የካሳ ይግባኝ ከሆነ ብቻ 

ለከፍተኛ ፍርድ ቤት ይግባኝ ያቀርባል፣ 

 
 

3. በህገወጥ መንገድ ቦታ በመያዝ ንብረት ያሰፈረ 

ሰው በAዋጅና በዚህ ደንብ መሰረት 

የማስለቀቅያ ትEዛዝ መስጠትና ካሳ መክፈል 

ሳያስፈልግ Aግባብ ያለው Aካል የፅሁፍ 

ማስጠንቀቅያ በመስጠት በህገ ወጥ መንገድ 

ከያዘው ቦታ ማስለቀቅ ይችላል፡፡ Aስፈላጊ  

  ሆኖ  ሲያገኘው  የፓሊስ  ሃይል  በመጠቀም  

  ማስጠንቀቅያ   የተሰጠበት   ቦታ   Aስለቅቆ  

  ይረከበዋል፣ 

4. በዚህ Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ 1 በተመለከተው 

ጊዜ ገደብ ውስጥ ካሳ ተከፍሎት ንብረቱን  

ካላነሳ የከተማ ቦታውን ያስረከበው Aካል 

ቦታውን ከነንብረቱ ያለ ምንም ክፍያ 

ሊወሰደው ይችላል፡፡ለAፈፃፀሙ Aስፈላጊ ሆኖ 

ሲያገኘው የፖሊስ ኃይል መጠቀም ይችላል፡፡  
 

 

18. ስለ Aቤቱታ Aቀራረብና ኣወሳሰን 
 

1. በዚህ ደንብ Aንቀፅ 18 ንUስ Aንቀጽ 1 

መሰረት የማስለቀቅያ ትEዛዝ የደረሰው ወይም 

በAንቀፅ 18 ንUስ Aንቀፅ 3 መሰረት ትEዛዝ 

ገፅ 16 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቑ 62/2002               ገፅ 16 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንቢ ቁ 62/2002
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_O¸ ¨ln! ZBL wY B›Nq} 18 Nx#S 

›Nq} 3 msrT BZw¦ï Wún zYs¥¥: 

sB ÂY µ?ú ÷n µLX NWún K‚RB 

ZGbå _R›N MS ZRZR mrÄX¬ ÂBtE 

TX²Z Z¦ï ¨µL Âይ MO‰B msL 

¨lã፣ 

2. bz! ›Nq} Nx#S ›Nq} 1 wY B›Nq} 18 

Nx#S ›Nq} 2 msrT _R›N Z‚rbl# 

¨µL ÂYtE _R›N M<NÃT Zón NBrT 

B?UêE mNgÄ! Zsfr Mµ*n# ¨‚Ä!Ñ 

D?¶ MRGU}½ 

ሀ. ካሕሳ ክኽፈሎ ግቡE ምዃኑ Eንትኣምን  

   ብመሰረት  ድንጋገ   ሕግታት   ካሕሳ  

   ተመጣጣኒ ካሕሳ ብምውሳን፣ ወይ 

ለ. ዝቐረበሉ ዝኾነ ይኹን ጥርዓን ዘይቕበሎ  

   Eንተኾይኑ   ዘይተቐበለሉ   ምኽንያት  

   ብምግላፅ፣ ነቲ ጥርዓን ዘቕረበ ብፅሑፍ  

   የፍልጦ፡፡ 

3. ጥርዓን ዝቐረበሉ ኣካል በዚ ዓንቀፅ ንUስ 

ዓንቀፅ 2 መሰረት ውሳነ Eንትህብ ግምት 

ናይቲ ናይ ካሕሳ ሕቶ ዝቐረበሉ ንብረት፣ 

ናይቲ ግምት ተሓሳብታት ናይ ኣገማምታU 

ከይዲ ብዝርዝር መዝጊቡ ክሕዝ ኣለዎ፣ 

4. በዚ ዓንቀፅ መሰረት ጥርዓን ዝቐርበሉ ኮነ 

ውሳነ ዝውሃበሉ ግዘ ገደብን ኣከፋፍላ ካሕሳን 

በቲ ቅድም ክብል ዝወፀ ካሕሳ ሕጊ መሰረት 

ይፍፀም፡፡ 

 

19. ብዛEባ ይግበኣኒ  

1. B›Nq} 19 Nx#S ›Nq} 2 msrT 

BZtW¦b Wún zYS¥¥: mOrÆY 

_R›N XtE Wún BZtW¦b ¨B W>-! 

30 m›LtE YGÆ¨n! ንጉባኤ XንtzY¨O¶b# 

   XtE ውሳነ ከምዝተቐበሎ ይቑፀር፣ 

2. XtE g#Æx@ bz! ›Nq} Nx#S ›Nq} 1 

msrT Z‚rbl# YGb¨n! mR¸„ µB 15 

በተሰጠው ንብረት ላይ መብት ወይም ጥቅም 

ኣለኝ የሚል ሰው የካሳ ሆነ ማነኛውም ለፍርድ 

ሊቀርብ የሚገባው   ሌላ ኣቤቱታ ከዝርዝር 

ምክንያቱና ማስረጃው ጋር ትEዛዙን ለሰጠው 

ኣካል የማቅረብ መብት ኣለው፣ 

 
2. በዚህ Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ 1 ወይም በAንቀፅ 

18 ንUስ Aንቀፅ 2 መሰረት ኣቤቱታ 

የቀረበለት Aካል የኣቤቱታው ምክንያት 

የሆነውን ንብረት በህጋዊ መንገድ የሰፈረ 

መሆኑን በቅድሚያ በማረጋገጥ፡- 

ሀ. ካሳ መክፈል የሚገባው መሆኑን ሲያምን  

   በካህሳ ሕጎች ድንጋጌ መሰረት ተመጣጣኝ  

   ካሳ በመወሰን፣ ወይም ፣ 

ለ.የቀረበለት ማነኛውም ኣቤቱታ የማይቀበለው  

   ከሆነ ያልተቀበለበትን ምክንያት በመግለፅ  

   ለAቤቱታ ኣቅራቢው በፅሁፍ ያሳውቃል፣  

 
3. ኣቤቱታ የቀረበለት Aካል በዚህ Aንቀፅ ንUስ 

Aንቀፅ 2 መሰረት ውሳኔ ሲሰጥ የካሳ ጥያቄ 

የቀረበበት ንብረት ግምት፣ የግምቱ 

ታሳቢዎችና የኣገማመቱ ሂደት በዝርዝር 

መዝግቦ መያዝ Aለበት፣ 

4. በዚህ Aንቀጽ መሰረት ኣቤቱታ 

የሚቀርብበትም ሆነ ውሳኔ የማሰጥበት የጊዜ 

ገደብና የካሳ ኣከፋፈል ዝርዝር ሁኔታ ቀደም 

ሲል በወጣው የካሳ ሕግ መሰረት ይፈፅማል፡፡ 
 
 

19. ስለ ይግባኝ  

1. በAንቀጽ 19 ንUስ ዓንቀፅ 2 መሰረት  

በተሰጠው ውሳኔ የማይስማማ  Aቤቱታ  

Aቅራቢ ውሳኔው ከተሰጠበት ቀን ጀምሮ  

በ3A  ቀናቶች  ውስጥ  ለጉባኤው   ይግባኝ  

ካላቀረበ ውሳኔው Eንደተቀበለ ይቆጠራል፣ 

2. ጉባኤ በዚ Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ 1 መሰረት 

የሚቀርብለትን ይግባኝ መርምሮ 15 ቀናት 
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መዓልቲ ኣብ ዘይነውሀ ግዘ ውሽጢ ውሳነ 

YHBÝÝ XtE Wún D¥ Nt,‰,RtE wgÂT 

B}/#F yFL_ÝÝ ¨Bz! ›Nq} Nx#S ›Nq} 

/3/ ZtdNgg kMzlÖ ኮYn# µB µ?ú 

g#ÄÃT wÉx! ¨B Z‚Rb# µLåT _R›ÂT 

g#Æx@ ZHï Wún ÂY mwÄX¬ Y,WN፣ 
 

3. XtE g#Æx@ Nµ?ú ¨mLk!t$ BZHï Wún@ 

_‰? QÊ¬ zlã t,‰á¶ wgN ÂY 

YGÆ¨n! M<NÃT Zón NBrT ¨B 

ZRkbl# ï¬ NZRkB ¥X,§Y ቤት FRÄ! 

XtE Wún@ µB ZtW¦bl# Eለት ጀሚሩ ¨B 

W>-! 30 መዓልቲ ከቕርብ ይኽEል፣ 

4. በዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ 3 መሰረት ይግበኣኒ 

ዝሓትት ናይ መልቀቒ ትEዛዝ ዝበፅሖ ሰብ 

Eንተኾይኑ ይግበኣኒ ከቕርብ ዝኽEል 

ንክለቅቕ ትEዛዝ ዝተውሃቦ ቦታ ለቒቑ ነቲ  

ትEዛዝ ዝሃቦ ኣካል ድሕሪ ምርካቡ ዘረከበ 

ምዃኑ  ዝገልፅ  መረዳEታ  ሰነድ ምስ ጥርዓኑ 

ኣተሓሒዙ Eንተቅርብ ጥራሕ Eዩ፡፡ 

 

 

 
20. ብዛEባ ጉባኤ 

1. ብዓንቀፅ 20 ንUስ ዓንቀፅ 1 መሰረት ዝቐርቡ 

ይግበኣኒታት መርሚሩ ብዓንቀፅ 2A ንUስ 

ዓንቀፅ 2 መሰረት ዝውሃቡ ውሳኔታት  

ከከምኩነታቱ  ናይ   ምፅዳቕ፣  

   ምስዓር  ወይ  ድማ  ምምሕያሽን  ካልOት  

   ኣድለይቲ  ትEዛዛት  ናይ  ምሃብ  ስልጣን  

   ዝህልዎ ናይ ቦታ ምልቃቕ ይግበኣኒ ሰማI  

   ጉባኤ  ኮሚቴ ከንቲባ ተጣይሹ ብቤት ምኽሪ  

   ክፀድቕ   ይግበር፡፡   ዝርዝር    ኣጣየሽU  

   ብመምርሒ ይውሰን፣ 

2. ናይቲ ጉባኤ ተፀዋEነት ንከንቲባ ኮሚቴ 

ይኸውን፣ 

ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ ውሳኔ ይሰጣል፡፡ 

ውሳኔውም ለተከራካሪ ወገኖች በፅሁፍ 

ያሳውቃል፡፡ በዚህ ኣንቀጽ ንUስ Aንቀጽ /3/ 

የተደነገገ Eንደተጠበቀ ሆኖ  ከካሳ ክርክሮች 

ውጭ በሚቀርቡ ሌሎች ኣበዮቱታዎች ላይ 

ጉባኤ የሚሰጠው ውሳኔ የመጨረሻ ይሆናል፣ 

3. ጉባኤ ካሳን በሚመለከት በሚሰጠው ውሳኔ 

ብቻ ቅር የተሰኘ ተከራካሪ ወገን የይግባኝ 

ንብረቱ በሚገኝበት ቦታ ላላው ከፍተኛ ፍርድ 

ቤት ውሳኔው ከተሰጠበበት ቀን ጀምሮ በ30 

ቀናት ውስጥ ይግባኝ ሊያቀርብ ይችላል፣  

 
4. በዚህ Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ 3 መሰረት ይግባኝ 

የሚጠይቅ የማስለቀቅያ ትEዛዝ ወይም 

ማስጠንቀቅያ ፅሑፍ የደረሰው ሰው ይግባኝ  

ማቅረብ የሚችለው Eዲለቀቅ ትEዛዝ ወይም  

ማስጠንቀቅያ   የተሰጠበትን   ቦታ ትEዛዙን 

ወይም  ማስጠንቀቅያውን  ለሰጠው Aካል 

ካስረከበና ያስረከበትን ሰነድ ከይግባኝ 

ኣቤቱታው   ጋር   ኣያይዞ   ካቀረበ  ብቻ 

ይሆናል፡፡ 

 
20. ስለ ጉባኤው 

1. በAንቀጽ 20 ንUስ Aንቀፅ 1 መሰረት 

የሚቀርቡ ይግባኞችን መርምሮ በAንቀፅ 2A 

ንUስ Aንቀፅ 2 መሰረት የሚሰጡ ውሳኔዎች 

Eንደየኣግባቡ የማፅናት፣ የመሻር   ወይም 

የማሻሻልና ሌሎች Aስፈላጊ ትEዛዞችን 

የመስጠት  ስልጣን   የሚኖረው    የከተማ  

ቦታ ማስለቀቅ ጉዳይ ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ 

ከንቲባ ኮሚቴ ተቋቁም በምክር ቤት 

Eንዲፀድቅ ይደረጋል፡፡ ዝርዝር Aቋቁሙ 

በመመሪያ ይወሰናል፣ 

2. የጉባኤው ተጠሪነት ለከንቲባው ኮሚቴ 

ይሆናል፣ 

 

ገፅ 18 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቑ 62/2002               ገፅ 18 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንቢ ቁ 62/2002
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3. Eቲ ጉባኤ ኣግባብ ካብ ዘለዎም ኣካላት 

ዝተውፃፅU ካብ 5-7 ኣባላት ይህልውዎ፡፡  

ናይ ኣባላት ሞያዊ ተዋፅO ብመምርሒ 

ይውሰን፣ 

4. Eቲ ጉባኤ ኣድላይ ኮይኑ Eንተረኺብዎ 

ንዘሕልፎም ትEዛዛት ሓይሊ ፓሊስ ተጠቒሙ 

ከፈፅም ይኽEል Eዩ ፣ 

5. Eቲ ጉባኤ ኣድላይ ኮይኑ Eንተረኺብዎ ዝኾነ 

ሰብ ኣዚዙ ሙያዊ ሪIቱU ክቕበል ወይ 

መረዳEታ ከቕርበሉ ክገብር ይኽEል Eዩ፣ 

 

6. Eቲ ጉባኤ ተግባራቱ ዝፍፀም ብሕጊ ጥራሕ 

ኮይኑ ካብዝኾነ ካልE ዓይነት ፅEንቶ ነፃ 

ይኸውን፣ 

7. Eቲ ጉባኤ ስርሑ ኣብ ዘሳልጠሉ ግዘ ብሕጊ 

ፍትሃብሄር ስነ-ስርዓት ኣይምራሕን፡፡  

ዝርዝር ኣሰራርሓ ስነ-ስርዓቱ ብመምርሒ  

ይውሰን፣ 

8. ናይቲ ጉባኤ ስራሕ ዘመን 5 ዓመት 

ይኸውን፡፡ 

 

21. ብዛEባ ናይ ቦታ ግልጋሎት ለውጢ 
 

1. ኣውራ ከይዲ ስራሕ ምልማE መሬትን ምሃብ 

መረዳEታን ምስቲ ናይ ከተማ Eብየት ፕላን 

ብምግንዛብ ብፅሑፍ ክፍቀድ ከሎ በዓል  

ትሕዝቶ ሊዝ Eቲ ቦታ ዝህቦ ዝነበረ ግልጋሎት 

ክልውጦ ይኽEል Eዩ፣ 

2. ናይ ግልጋሎት ለውጢ ክግበር ከሎ ናይ ሊዝ 

ዋጋን ውEሊ ዘበንን በቲ ዝተለወጠ ዓይነት 

ግልጋሎት ይኸውን፡፡ ዝርዝር ኣፈፃፅምU 

ብመምርሒ ይውሰን፡፡ 

 

 

 

 

3. ጉባኤው ኣግባብ ካላቸው ኣካላት የተውጣጡ 

ከ5-7 Aባላት ይኖሩታል፡፡ የAባላቱ ሙያዊ 

ተዋፅO በመመሪያ ይወሰናል፣ 

 

4. ጉባኤው Aስፈላጊ ሆኖ ካገኘው የፓሊስ ሃይል 

በማዘዝ የሚሰጣቸው ትEዛዞች ማስፈፀም 

ይችላል፣ 

5. ጉባኤው ኣስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘው ኣግባብነት 

ያላቸውን Aካላት በማዘዝ ሙያዊ Aስተያየት 

መቀበል ወይም ማስረጃ Eንዲቀርብለት 

ማድረግ ይችላል፣ 

6. ጉባኤው ተግባራቱ የሚፈፅመው በሕግ ብቻ 

ሆኖ ከማነኛውም ሌላ ዓይነት ተፅEኖ ነፃ 

ይሆናል፣ 

7. ጉባኤው ስራውን በሚያከናውንበት ጊዜ 

በመደበኛው የፍትብሄር ስነ-ሰርዓት ህግ 

ኣይመራም፡፡  ዝርዝር የAሰሪር ስነ-ስርዓቱ 

በመመሪያ ይወሰናል፣ 

8. የጉባኤው የስራ ዘመን 5 ዓመት ይሆናል፡፡ 

 

 

21. ስለ የቦታ Aገልግሎት ለውጥ 
 

1. የመሬት ልማትና ማስረጃ መስጠት ዋና ስራ 

ሂድት ከከተማው የEድገት ፕላን ጋር 

በማገናዘብ በፅሑፍ ሲፈቀድ የሊዝ 

ባለይዞታው ቦታው ይሰጠው የነበረ 

Aገልግሎት መለወጥ ይችላል፣ 

2. የAገልግሎት ለውጥ ሲደረግ የሊዝ ዋጋና 

የውል ዘመን በተለወጠው የAገልግሎት 

ዓይነት ይሆናል፡፡ ዝርዝር Aፈፃፀሙ 

በመመሪያ ይወሰናል፡፡ 

 

 

 

 

ገፅ 19 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቑ 62/2002           ገፅ 19 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንቢ ቁ 62/2002
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22. ብዛEባ ምሕዳስ ውEሊ 
 

1. በዓል ሊዝ ትሕዝቶ ናይ ሊዝ ዘመኑ 

EንተብቅE ውEሊ ክሕደሰሉ ዝደሊ 

Eንተኾይኑ Eቲ ዝፀንሐ ውEሊ ቅድሚ 

ምውድU 1A ዓመት ጀሚሩ ንክውዳE 2 

ዓመት ክሳብ ዝተርፎ ኣብ ዘሎ ጊዜ ውሽጢ 

ኣግባብ ንዘለዎ ኣካል ብፅሑፍ ከመልክት 

ኣለዎ፣ 

2. Eቲ ዝምልከቶ ኣካል ጥርዓን ካብ ዝቐረበሉ 

ግዘ ኣብ ሓደ ዓመት ውሽጢ መልሲ ክህብ 

ኣለዎ፡፡ በዚ ግዘ መልሲ Eንተዘይሂቡ በቲ 

ምሕዳስ ከምዝተስማምA ተገይሩ ይውሰድ፡፡ 

 

ክፍሊ ሰለስተ 

ፍሉይ ድንጋገታት 

23. መፈፀሚ ኣካል 
 

1. ነዚ ደንቢ Eዚ ኣብ ምትግባር ምምሕደር 

ከተማታትን ዝለዓለ ሓላፍነት ኣለወን፣  

2. ኣብ ኣፈፃፅማ Eዚ ደንቢ ዘጋጠሙ ፀገማት 

ንምፍታሕን Eዚ ደንቢ ከምኣድላይነቱ 

ምምሕያሽ ንምግባርን ብዋንነት ናይ ኣውራ  

ከይዲ ስራሕ ምልማE መሬትን ምሃብ 

መረዳEታን ተግባር ኮይኑ ብተሳገረቲ 

ንዝሰርሑ ስራሕቲ ድማ ሰነድ ስምምEነት  

ብምፍርራምን ሓበራዊ መድረኽ ብምፍጣርን  

መፍትሒታት ምቕማጥን ይከኣል፡፡ 

ብተወሳኺ ኣብ ከተማታት ኣውራ ከይዲ 

ስራሕ ምልማE መሬትን ምሃብ  መረዳEታን  

ከይዲ ሊዝ ጨረታ ዘተግብር ኣካል ካብ  5-7  

ኣባላት ዘለዎ ብመተሓባበሪነት Eቲ  ከይዲ 

ስራሕ ዝምራሕ ኮሚቴ ይጣየሽ፡፡    ዝርዝር 

ኣፈፃፅምU ብመምርሒ ይውሰን፣ 

3. ኣብ ኣፈፃፅማ ናይዚ ኣዋጅን ደንብን፣ 

ዘጋጠሙ ፀገማት ዝፈትሑ ኮሚቴታት ከከም 

22. ውል ስለማደስ 
 

1. የሊዝ ባለይዞታ  የሊዝ ዘመኑ ሲያበቃ ውሉ 

ሊታደስለት የሚፈልግ ከሆነ ያ የቆየው ውል 

ከማለቁ በፊት ከ1A ዓመት ጀምሮ ሊያልቅ 2 

ኣመት Eስኪቀረው ድረስ ባለው ጊዜ ውሰጥ 

Aግባብ ላላው Aካል በፅሑፍ ማመልከት 

ኣለበት፣ 

 

2. የሚያመለክተው ኣካል ማመልከቻ ካቀረበበት 

ጊዜ ጀምሮ ባለው Aንድ Aመት ውስጠ መልስ 

መስጠት Aለበት፡፡  በዚህ ጊዜ መልስ ካልሰጠ 

በEድሳቱ Eንደተስማማ ተደርጎ ይወሰዳል፡፡ 

 

ክፍል ሶስት 

የተለያዩ ድንጋጌዎች 

23. Aስፈፃሚ 
 

1. ይህ ደንብ ለማስፈፀም የከተማ መስተዳደሮች 

ከፍተኛ ሃላፊነት Aለባቸው፣ 

2. ይህ ደንብ በማስፈፀም የሚጋጥሙ ችግሮች 

ለመፍታትና ደንቡ EንደAስፈላጊነቱ  ለማሻ 

ሻል የመሬት ልማትና ማስረጃ መስጠት ዋና 

ስራ ሂደት ትልቅ ሃላፊነት ሆኖ በተሸጋሪነት  

የሚሰሩ  ስራዎች  ደግሞ  የስምምነት ሰነድ  

በመፈራረምና  የጋራ  መድረክ  በመፈጠር  

መፍትሄዎችን ማስቀመጥ ይቻለል፡፡  

በተመሳሳይ    መንገድ    በስራ    ሂደቱ  

Aስተባባሪነት የሚመራ በስራ ሂደቱ ከሚገኙ  

Aባሎች ቁጥራቸው ከ5-7 የሆኑ ሊዝ ጨረታ 

የሚያስፈፅም ኮሚቴ   ያቋቁማል፡፡ ዝርዝር  

Aፈፃፀሙ በመመሪያ ይወሰናል፣ 

 

 

3. ይህ Aዋጅና ደንብ ለማስፈፀም የሚጋጥሙ 

ችግሮች መፍታት የሚችሉ ኮሚቴዎች 

ገፅ 20 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቑ 62/2002             ገፅ 20 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንቢ ቁ 62/2002
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ኣድላይነቱ ኣብ ምምሕዳር ከተማታት 

ብከንቲባ ከተማ ክጣየሽ ይኽEሉ፡፡  

 

24. ስልጣን ምውፃE መምርሒ  
 

ቢሮ ከተማ ልምዓት፣ ንግድን Iንዱስትርን 

መፈፀሚ ነዚ ደንቢ መምርሒ ናይ ምውፃE ስልጣን 

ኣለዎ፡፡ 

 

25. ተፈፃሚነት ዘይብሎም ሕግታት 

1. ናይ ከተማ ቦታ ብሊዝ ንምሓዝ ዝወፀ ደንቢ 

ቁፅሪ 1/87፣ 

2. ናይ ከተማ ቦታ ብሊዝ ንምሓዝ ዝወፀ ደንቢ 

ቁፅሪ 16/94፣ 

3. ናይ ከተማ ቦታ ብሊዝ ንምሓዝ ዝወፀ ደንቢ 

ቁፅሪ 44/99፡፡ 

 

26. Eዚ ደንቢ ዝፀንAሉ Eዋን 

Eዚ ደንቢ ካብ ነሓሰ 13/2002 ዓ.ም ጀማሩ ዝፀንA 

ይኸውን፡፡ 

                   
ፀጋይ በርሀ 

ፕረዝዳንት ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስቲ  ትግራይ 

Eንደሁኔታው በከተማው መስተዳደር ከንቲባ 

ሊቋቋሙ ይችላሉ፡፡ 
 

 

24. መመሪያ የማውጣት ስልጣን 
 

የከተማ ልማት፣ ንግድና Iንዱስትሪ ቢሮ ይህን 

ደንብ ማስፈፀሚያ መመሪያ የማውጣት ስልጣን 

Aለው፡፡ 

 

25. ተፈፃሚነት የሌላቸው ህጐች 

1. የከተማ ቦታ በሊዝ ለመያዝ የወጣ ደንብ 

ቁጥር 1/87 ፣ 

2. የከተማ ቦታ በሊዝ ለመያዝ የወጣ ደንብ 

ቁጥር 16/94 ፣ 

3. የከተማ ቦታ በሊዝ ለመያዝ የወጣ ደንብ 

ቁጥር 44/99፡፡ 

 

26. ይህ ደንብ የሚፀናበት ጊዜ 

ይህ ደንብ ከ ነሐሴ 13/2002 ዓ.ም ጀምሮ የፀና 

ይሆናል፡፡ 

                
ፀጋይ በርሀ 

የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስት ፕረዝዳንት 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ገፅ 21 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቑ 62/2002               ገፅ 21 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንቢ ቁ 62/2002
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ሕዛል 1 

ብስርዓት ሊዝ ዝመሓደራ  ከተማታ 

1. መቐለ 

2. ዓዲ-ግራት     

3. ኣኽሱም     

4. ሽረ-Eንዳስላሴ 

5.  ማይጨው  

6. ዓድዋ 

7.  ሑመራ 

8. ኣላማጣ 

9. ውቕሮ 

10. ኮረም 

11. ዓብይ-ዓዲ 

12. ሸራሮ 

 
ኣባሪ 1 

በሊዝ ስርዓት የሚመሩ  ከተሞች 

1. መቐለ 

2. ዓዲግራት     

3. ኣኽሱም     

4. ሽረ-Eንዳስላሴ 

5. ማይጨው 

6. ኣድዋ 

7. ሑመራ 

8. ኣላማጣ 

9. ውቕሮ 

10. ኮረም 

11. ዓብይ-ዓዲ 

12. ሸራሮ 
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   ከተማ መቐለ              ከተማ መቐለ 

  ብርኪ ከተማ 1ይ                       የከተማ ደረጃ 1ኛ

 ዓይነት ግልጋሎት ንመንበሪ                  የኣገልግሎት ዓይነት ለመኖርያ 
 ዘበን ሊዝ 99                     የሊዝ ዘመን 99 
 መኽፈሊ Eዋን 90                   የመክፈያ ጊዜ90 

 

 

 
 
ከተማ መቐለ            ከተማ መቐለ 
ብርኪ ከተማ 1ይ                              የከተማ ደረጃ 1ኛ

ዓይነት ግልጋሎት ንንግዲ                  የኣገልግሎት ዓይነት ለንግድ 
ዘበን ሊዝ 70                           የሊዝ ዘመን 70 
መኽፈሊ Eዋን 50                   የመክፈያ ጊዜ 50 

 
 

ብርኪ ቦታ 
1ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
1ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 675 ደረጃ 1 675 
ብርኪ 2 525 ደረጃ 2 525 

ብርኪ 3 375 ደረጃ 3 375 

ብርኪ ቦታ 
2ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
2ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 525 ደረጃ 1 525 
ብርኪ 2 375 ደረጃ 2 375 

ብርኪ 3 225 ደረጃ 3 225 

ብርኪ ቦታ 
3ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
3ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 375 ደረጃ 1 375 
ብርኪ 2 225 ደረጃ 2 225 

ብርኪ 3 175 ደረጃ 3 175 

ብርኪ ቦታ 
1ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
1ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 900 ደረጃ 1 900 
ብርኪ 2 700 ደረጃ 2 700 

ብርኪ 3 500 ደረጃ 3 500 

ብርኪ ቦታ 
2ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
2ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 700 ደረጃ 1 700 
ብርኪ 2 500 ደረጃ 2 500 

ብርኪ 3 300 ደረጃ 3 300 
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ከተማ መቐለ            ከተማ መቐለ 
ብርኪ ከተማ 1ይ                      የከተማ ደረጃ 1ኛ

ዓይነት ግልጋሎት ንማ/ግልጋሎት      የኣገልግሎት ዓይነት ለማ/Aገልግሎት 
ዘበን ሊዝ 99                      የሊዝ ዘመን 99 
መኽፈሊ Eዋን 50               የመክፈያ ጊዜ 50 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ብርኪ ቦታ 
3ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
3ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 500 ደረጃ 1 500 
ብርኪ 2 300 ደረጃ 2 300 

ብርኪ 3 200 ደረጃ 3 200 

ብርኪ ቦታ 
1ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
1ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 200 ደረጃ 1 200 
ብርኪ 2 150 ደረጃ 2 150 

ብርኪ 3 100 ደረጃ 3 100 

ብርኪ ቦታ 
2ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
2ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 150 ደረጃ 1 150 
ብርኪ 2 100 ደረጃ 2 100 

ብርኪ 3 75 ደረጃ 3 75 

ብርኪ ቦታ 
3ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
3ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 100 ደረጃ 1 100 
ብርኪ 2 75 ደረጃ 2 75 

ብርኪ 3 50 ደረጃ 3 50 
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ከተማ መቐለ      ከተማ መቐለ 
ብርኪ ከተማ 1ይ                         የከተማ ደረጃ 1ኛ

ዓይነት ግልጋሎት ንሪልስቴት                የኣገልግሎት ዓይነት ለሪልስቴት 
ዘበን ሊዝ 99                     የሊዝ ዘመን 99 
መኽፈሊ Eዋን 50                  የመክፈያ ጊዜ 50 
 

 

 

 
ከተማ መቐለ            ከተማ መቐለ 
ብርኪ ከተማ 1ይ                      የከተማ ደረጃ 1ኛ

ዓይነት ግልጋሎት ንIንዳስትሪ            የኣገልግሎት ዓይነት ለIንዳስትሪ 
ዘበን ሊዝ 80                  የሊዝ ዘመን 80 
መኽፈሊ Eዋን 50               የመክፈያ ጊዜ 50 
 

 

ብርኪ ቦታ 
1ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
1ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 300 ደረጃ 1 300 
ብርኪ 2 250 ደረጃ 2 250 

ብርኪ 3 198 ደረጃ 3 198 

ብርኪ ቦታ 
2ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
2ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 250 ደረጃ 1 250 
ብርኪ 2 198 ደረጃ 2 198 

ብርኪ 3 150 ደረጃ 3 150 

ብርኪ ቦታ 
3ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
3ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 198 ደረጃ 1 198 
ብርኪ 2 150 ደረጃ 2 150 

ብርኪ 3 99 ደረጃ 3 99 

ብርኪ ቦታ 
1ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
1ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 450 ደረጃ 1 450 
ብርኪ 2 350 ደረጃ 2 350 

ብርኪ 3 250 ደረጃ 3 250 

ብርኪ ቦታ 
2ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
2ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 350 ደረጃ 1 350 
ብርኪ 2 250 ደረጃ 2 250 

ብርኪ 3 150 ደረጃ 3 150 
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ከተማ መቐለ            ከተማ መቐለ 
ብርኪ ከተማ 1ይ                    የከተማ ደረጃ 1ኛ

ዓይነት ግልጋሎት ንሕርሻ           የኣገልግሎት ዓይነት ለEርሻ 
ዘበን ሊዝ 15                              የሊዝ ዘመን 15 
መኽፈሊ Eዋን 15            የመክፈያ ጊዜ 15 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ብርኪ ቦታ 
3ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
3ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 250 ደረጃ 1 250 
ብርኪ 2 150 ደረጃ 2 150 

ብርኪ 3 100 ደረጃ 3 100 

ብርኪ ቦታ 
1ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
1ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 15 ደረጃ 1 15 
ብርኪ 2 15 ደረጃ 2 15 

ብርኪ 3 15 ደረጃ 3 15 

ብርኪ ቦታ 
2ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
2ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 15 ደረጃ 1 15 
ብርኪ 2 15 ደረጃ 2 15 

ብርኪ 3 15 ደረጃ 3 15 

ብርኪ ቦታ 
3ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
3ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 15 ደረጃ 1 15 
ብርኪ 2 15 ደረጃ 2 15 

ብርኪ 3 15 ደረጃ 3 15 
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ከተማ መቐለ                                     ከተማ መቐለ 
ብርኪ ከተማ1ይ                  የከተማ ደረጃ 1ኛ

ዓይነት ግልጋሎት ንደ/ኣ/ን/ት        የኣገልግሎት ዓይነት ንጥ/ኣ/ንግድ ተቋ 
ዘበን ሊዝ 5                        የሊዝ ዘመን 5 
መኽፈሊ Eዋን 5           የመክፈያ ጊዜ 5 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
ከተማ ሽረ              ከተማ ሽረ 
ብርኪ ከተማ 2ይ                       የከተማ ደረጃ 2ኛ

ዓይነት ግልጋሎት ንመንበሪ                የኣገልግሎት ዓይነት ለመኖርያ 
ዘበን ሊዝ 99                   የሊዝ ዘመን 99 
መኽፈሊ Eዋን 90                የመክፈያ ጊዜ 90 
 

 
 
 

ብርኪ ቦታ 
1ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
1ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 25 ደረጃ 1 25 
ብርኪ 2 20 ደረጃ 2 20 

ብርኪ 3 15 ደረጃ 3 15 

ብርኪ ቦታ 
2ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
2ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 20 ደረጃ 1 20 
ብርኪ 2 15 ደረጃ 2 15 

ብርኪ 3 10 ደረጃ 3 10 

ብርኪ ቦታ 
3ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
3ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 15 ደረጃ 1 15 
ብርኪ 2 10 ደረጃ 2 10 

ብርኪ 3 5 ደረጃ 3 5 

ብርኪ ቦታ 
1ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
1ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 308 ደረጃ 1 308 
ብርኪ 2 248 ደረጃ 2 248 

ብርኪ 3 195 ደረጃ 3 195 
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ከተማ ሽረ                ከተማ ሽረ 
ብርኪ ከተማ 2ይ                         የከተማ ደረጃ 2ኛ

ዓይነት ግልጋሎት ንንግዲ                   የኣገልግሎት ዓይነት ለንግድ 
ዘበን ሊዝ 70                    የሊዝ ዘመን 70 
መኽፈሊ Eዋን 60                 የመክፈያ ጊዜ 60 
 

 

 

 
 
 
 
 

ብርኪ ቦታ 
2ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
2ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 241 ደረጃ 1 241 
ብርኪ 2 196 ደረጃ 2 196 

ብርኪ 3 154 ደረጃ 3 154 

ብርኪ ቦታ 
3ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
3ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 165 ደረጃ 1 165 
ብርኪ 2 133 ደረጃ 2 133 

ብርኪ 3 104 ደረጃ 3 104 

ብርኪ ቦታ 
1ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
1ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 450 ደረጃ 1 450 
ብርኪ 2 350 ደረጃ 2 350 

ብርኪ 3 250 ደረጃ 3 250 

ብርኪ ቦታ 
2ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
2ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 350 ደረጃ 1 350 
ብርኪ 2 250 ደረጃ 2 250 

ብርኪ 3 150 ደረጃ 3 150 

ብርኪ ቦታ 
3ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
3ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 250 ደረጃ 1 250 
ብርኪ 2 150 ደረጃ 2 150 

ብርኪ 3 100 ደረጃ 3 100 
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ከተማ ሽረ          ከተማ ሽረ 
ብርኪ ከተማ 2ይ                    የከተማ ደረጃ 2ኛ

ዓይነት ግልጋሎት ንIንዳስትሪ          የኣገልግሎት ዓይነት ለIንዳስትሪ 
ዘበን ሊዝ 80                የሊዝ ዘመን 80 
መኽፈሊ Eዋን 60             የመክፈያ ጊዜ 60 

 
 

 

 
ከተማ ዓድግራት       ከተማ ዓድግራት 
ብርኪ ከተማ 2ይ                  የከተማ ደረጃ 2ኛ

ዓይነት ግልጋሎት ንመንበሪ           የኣገልግሎት ዓይነት ለመኖርያ 
ዘበን ሊዝ 99              የሊዝ ዘመን 99 
መኽፈሊ Eዋን 90      የመክፈያ ጊዜ 90 
 

 

ብርኪ ቦታ 
1ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
1ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 338 ደረጃ 1 338 
ብርኪ 2 263 ደረጃ 2 263 

ብርኪ 3 188 ደረጃ 3 188 

ብርኪ ቦታ 
2ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
2ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 263 ደረጃ 1 263 
ብርኪ 2 188 ደረጃ 2 188 

ብርኪ 3 113 ደረጃ 3 113 

ብርኪ ቦታ 
3ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
3ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 188 ደረጃ 1 188 
ብርኪ 2 113 ደረጃ 2 113 

ብርኪ 3 75 ደረጃ 3 75 

ብርኪ ቦታ 
1ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
1ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 439 ደረጃ 1 439 
ብርኪ 2 234 ደረጃ 2 234 

ብርኪ 3 184 ደረጃ 3 184 

ብርኪ ቦታ 
2ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
2ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 244 ደረጃ 1 244 
ብርኪ 2 196 ደረጃ 2 196 

ብርኪ 3 142 ደረጃ 3 142 
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ከተማ ዓድግራት          ከተማ ዓድግራት 
ብርኪ ከተማ 2ይ                     የከተማ ደረጃ 2ኛ

ዓይነት ግልጋሎት ንንግዲ                 የኣገልግሎት ዓይነት ለንግድ 
ዘበን ሊዝ 70                 የሊዝ ዘመን 70 
መኽፈሊ Eዋን 60         የመክፈያ ጊዜ 60 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ብርኪ ቦታ 
3ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
3ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 162 ደረጃ 1 162 
ብርኪ 2 131 ደረጃ 2 131 

ብርኪ 3 103 ደረጃ 3 103 

ብርኪ ቦታ 
1ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
1ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 450 ደረጃ 1 450 
ብርኪ 2 350 ደረጃ 2 350 

ብርኪ 3 250 ደረጃ 3 250 

ብርኪ ቦታ 
2ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
2ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 350 ደረጃ 1 350 
ብርኪ 2 250 ደረጃ 2 250 

ብርኪ 3 250 ደረጃ 3 250 

ብርኪ ቦታ 
3ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
3ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 250 ደረጃ 1 250 
ብርኪ 2 150 ደረጃ 2 150 

ብርኪ 3 100 ደረጃ 3 100 
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ከተማ ዓድግራት       ከተማ ዓድግራት 
ብርኪ ከተማ 2ይ                           የከተማ ደረጃ 2ኛ

ዓይነት ግልጋሎት ንIንድስትሪ          የኣገልግሎት ዓይነት ለIንድስትሪ 
ዘበን ሊዝ 80                የሊዝ ዘመን 80 
መኽፈሊ Eዋን 60              የመክፈያ ጊዜ 60 
 

 

 

 
ከተማ ኣኽሱም        ከተማ ኣኽሱም 
ብርኪ ከተማ 2ይ                  የከተማ ደረጃ 2ኛ

ዓይነት ግልጋሎት ንመንበሪ           የኣገልግሎት ዓይነት ለመኖርያ 
ዘበን ሊዝ 99              የሊዝ ዘመን 99 
መኽፈሊ Eዋን 90           የመክፈያ ጊዜ 90 

 

 

ብርኪ ቦታ 
1ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
1ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 337 ደረጃ 1 337 
ብርኪ 2 263 ደረጃ 2 263 

ብርኪ 3 188 ደረጃ 3 188 

ብርኪ ቦታ 
2ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
2ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 263 ደረጃ 1 263 
ብርኪ 2 188 ደረጃ 2 188 

ብርኪ 3 113 ደረጃ 3 113 

ብርኪ ቦታ 
3ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
3ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 188 ደረጃ 1 188 
ብርኪ 2 113 ደረጃ 2 113 

ብርኪ 3 75 ደረጃ 3 75 

ብርኪ ቦታ 
1ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
1ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 308 ደረጃ 1 308 
ብርኪ 2 248 ደረጃ 2 248 

ብርኪ 3 195 ደረጃ 3 195 

ብርኪ ቦታ 
2ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
2ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 241 ደረጃ 1 241 
ብርኪ 2 196 ደረጃ 2 196 

ብርኪ 3 154 ደረጃ 3 154 
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ከተማ ኣኽሱም    ከተማ ኣኽሱም 
ብርኪ ከተማ 2ይ                   የከተማ ደረጃ 2ኛ

ዓይነት ግልጋሎት ንንግዲ             የኣገልግሎት ዓይነት ለንግድ 
ዘበን ሊዝ 70                የሊዝ ዘመን 70 
መኽፈሊ Eዋን 50         የመክፈያ ጊዜ 50 

 

 

 
ከተማ ኣኽሱም    ከተማ ኣኽሱም 
ብርኪ ከተማ 2ይ                   የከተማ ደረጃ 2ኛ

ዓይነት ግልጋሎት ንIንዳስትሪ       የኣገልግሎት ዓይነት ለIንዳስትሪ 
ዘበን ሊዝ 80                የሊዝ ዘመን 80 
መኽፈሊ Eዋን 60          የመክፈያ ጊዜ 60 

 

ብርኪ ቦታ 
3ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
3ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 165 ደረጃ 1 165 
ብርኪ 2 133 ደረጃ 2 133 

ብርኪ 3 104 ደረጃ 3 104 

ብርኪ ቦታ 
1ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
1ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 450 ደረጃ 1 450 
ብርኪ 2 350 ደረጃ 2 350 

ብርኪ 3 250 ደረጃ 3 250 

ብርኪ ቦታ 
2ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
2ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 350 ደረጃ 1 350 
ብርኪ 2 250 ደረጃ 2 250 

ብርኪ 3 150 ደረጃ 3 150 

ብርኪ ቦታ 
3ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

የቦታ ደረጃ 
3ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

ብርኪ 1 250 ደረጃ 1 250 
ብርኪ 2 150 ደረጃ 2 150 

ብርኪ 3 100 ደረጃ 3 100 

ብርኪ ቦታ 
1ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
1ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 338 ደረጃ 1 338 
ብርኪ 2 263 ደረጃ 2 263 

ብርኪ 3 195 ደረጃ 3 195 
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ብርኪ ቦታ 

2ይ

263 
188 

ብርኪ ቦታ 
3ይ

188 
113 

ከተማ ኣኽሱም፣ ሽረ፣ ዓዲግራት  ከተማ ኣኽሱም ኣኽሱም፣ ሽረ፣ ዓዲግራት 
ብርኪ ከተማ 2ይ                      የከተማ ደረጃ 2ኛ

1ኛ

ብርኪ 1 
ብርኪ 2 

99 ደረጃ 3 99 

 

 

 
 

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
2ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 ደረጃ 1 263 
ብርኪ 2 ደረጃ 2 188 

ብርኪ 3 122 ደረጃ 3 122 

 
መበገሲ ዋጋ 

(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 
 

የቦታ ደረጃ 
3ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 ደረጃ 1 188 
ብርኪ 2 ደረጃ 2 113 

ብርኪ 3 82 ደረጃ 3 82 

 

ዓይነት ግልጋሎት ንሪልEስቴት      የኣገልግሎት ዓይነት ለሪልEስቴት 
ዘበን ሊዝ 99                    የሊዝ ዘመን 99 
መኽፈሊ Eዋን 50          የመክፈያ ጊዜ 50 
 
ብርኪ ቦታ 

1ይ
መበገሲ ዋጋ 

(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 
 

የቦታ ደረጃ መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
150 ደረጃ 1 150 
120 ደረጃ 2 120 

ብርኪ 3 

ብርኪ ቦታ 
2ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
2ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 99 ደረጃ 1 99 
ብርኪ 2 75 ደረጃ 2 75 

ብርኪ 3 50 ደረጃ 3 50 

ብርኪ ቦታ 
3ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
3ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 75 ደረጃ 1 75 
ብርኪ 2 50 50 

ብርኪ 3 40 ደረጃ 3 40 

ደረጃ 2 
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ከተማ ኣክሱም፣ኣድግራት፣ሽረ                       ከተማ ኣክሱም፣ኣድግራት፣ ሽረ 
ብርኪ ከተማ 2ይ                    የከተማ ደረጃ 2ኛ

ዓይነት ግልጋሎት ንሕርሻ           የኣገልግሎት ዓይነት ለEርሻ 
ዘበን ሊዝ 15                     የሊዝ ዘመን 15 
መኽፈሊ Eዋን 15            የመክፈያ ጊዜ 15 

 

 

 
ከተማ ኣድግራት፣ ኣክሱም፣ ሽረ                    ከተማ ኣድግራት፣ ኣክሱም፣ ሽረ                     
ብርኪ ከተማ 2ይ                    የከተማ ደረጃ 2ኛ

ዓይነት ግልጋሎት ንደ/ኣ/ን/ት         የኣገልግሎት ዓይነት ለጥ/A/ንግድ ተቋ 
ዘበን ሊዝ 5                                የሊዝ ዘመን 5 
መኽፈሊ Eዋን 5            የመክፈያ ጊዜ 5 

 

ብርኪ ቦታ 
1ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
1ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 11.25 ደረጃ 1 11.25 
ብርኪ 2 11.25 ደረጃ 2 11.25 

ብርኪ 3 11.25 ደረጃ 3 11.25 

ብርኪ ቦታ 
2ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
2ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 11.25 ደረጃ 1 11.25 
ብርኪ 2 11.25 ደረጃ 2 11.25 

ብርኪ 3 11.25 ደረጃ 3 11.25 

ብርኪ ቦታ 
3ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
3ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 11.25 ደረጃ 1 11.25 
ብርኪ 2 11.25 ደረጃ 2 11.25 

ብርኪ 3 11.25 ደረጃ 3 11.25 

ብርኪ ቦታ 
1ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
1ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 20 ደረጃ 1 20 
ብርኪ 2 15 ደረጃ 2 15 

ብርኪ 3 10 ደረጃ 3 10 

ብርኪ ቦታ 
2ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
2ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 15 ደረጃ 1 15 
ብርኪ 2 10 ደረጃ 2 10 

ብርኪ 3 5 ደረጃ 3 5 
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ከተማ ኣድግራት፣ ኣክሱም፣ ሽረ                     ከተማ ኣድግራት፣ ኣክሱም፣ ሽረ                     
ብርኪ ከተማ 2ይ                    የከተማ ደረጃ 2ኛ

ዓይነት ግልጋሎት ንማ/ግልጋሎት          የኣገልግሎት ዓይነት ለማ/Aገልግሎት 
ዘበን ሊዝ 99                         የሊዝ ዘመን 99 
መኽፈሊ Eዋን 90            የመክፈያ ጊዜ 90 

 
 

 

ከተማ ዉቅሮ         ከተማ ዉቅሮ 
ብርኪ ከተማ 2ይ                     የከተማ ደረጃ 2ኛ

ዓይነት ግልጋሎት ንንግዲ               የኣገልግሎት ዓይነት ለንግድ 
ዘበን ሊዝ 70                 የሊዝ ዘመን 70 
መኽፈሊ Eዋን 60              የመክፈያ ጊዜ 60 

ብርኪ ቦታ 
3ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
3ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 10 ደረጃ 1 10 
ብርኪ 2 5 ደረጃ 2 5 

ብርኪ 3 2.1/2 ደረጃ 3 2.1/2 

ብርኪ ቦታ 
1ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
1ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 150 ደረጃ 1 150 
ብርኪ 2 100 ደረጃ 2 100 

ብርኪ 3 75 ደረጃ 3 75 

ብርኪ ቦታ 
2ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
2ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 100 ደረጃ 1 100 
ብርኪ 2 75 ደረጃ 2 75 

ብርኪ 3 50 ደረጃ 3 50 

ብርኪ ቦታ 
3ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
3ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 75 ደረጃ 1 75 
ብርኪ 2 50 ደረጃ 2 50 

ብርኪ 3 35 ደረጃ 3 35 

ብርኪ ቦታ 
1ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
1ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 228 ደረጃ 1 228 
ብርኪ 2 187 ደረጃ 2 187 

ብርኪ 3 144 ደረጃ 3 144 
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ከተማ ዉቅሮ         ከተማ ዉቅሮ 
ብርኪ ከተማ 2ይ                   የከተማ ደረጃ 2ኛ

ዓይነት ግልጋሎት ንIንዳስትሪ         የኣገልግሎት ዓይነት ለIንዳስትሪ 
ዘበን ሊዝ 80               የሊዝ ዘመን 80 
መኽፈሊ Eዋን 60            የመክፈያ ጊዜ 60 

 

 

 
 
 

ብርኪ ቦታ 
2ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
2ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 175 ደረጃ 1 175 
ብርኪ 2 141 ደረጃ 2 141 

ብርኪ 3 111 ደረጃ 3 111 

ብርኪ ቦታ 
3ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
3ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 127 ደረጃ 1 127 
ብርኪ 2 102 ደረጃ 2 102 

ብርኪ 3 81 ደረጃ 3 81 

ብርኪ ቦታ 
1ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
1ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 263 ደረጃ 1 263 
ብርኪ 2 188 ደረጃ 2 188 

ብርኪ 3 113 ደረጃ 3 113 

ብርኪ ቦታ 
2ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
2ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 188 ደረጃ 1 188 
ብርኪ 2 113 ደረጃ 2 113 

ብርኪ 3 100 ደረጃ 3 100 

ብርኪ ቦታ 
3ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
3ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 113 ደረጃ 1 113 
ብርኪ 2 100 ደረጃ 2 100 

ብርኪ 3 75 ደረጃ 3 75 
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ከተማ ዉቅሮ         ከተማ ዉቅሮ 
ብርኪ ከተማ 2ይ                           የከተማ ደረጃ 2ኛ

ዓይነት ግልጋሎት ንማ/ግልጋሎት               የኣገልግሎት ዓይነት ለማ/ኣገልግሎት 
ዘበን ሊዝ 99                       የሊዝ ዘመን 99 
መኽፈሊ Eዋን 90               የመክፈያ ጊዜ 90 

 
 

 

 
ከተማ ዉቅሮ             ከተማ ዉቅሮ 
ብርኪ ከተማ 2ይ                       የከተማ ደረጃ 2ኛ

ዓይነት ግልጋሎት ንሪልስቴት              የኣገልግሎት ዓይነት ለሪልስቴት 
ዘበን ሊዝ 99                  የሊዝ ዘመን 99 
መኽፈሊ Eዋን 90               የመክፈያ ጊዜ 9 

 

ብርኪ ቦታ 
1ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
1ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 100 ደረጃ 1 100 
ብርኪ 2 75 ደረጃ 2 75 

ብርኪ 3 50 ደረጃ 3 50 

ብርኪ ቦታ 
2ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
2ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 75 ደረጃ 1 75 
ብርኪ 2 50 ደረጃ 2 50 

ብርኪ 3 30 ደረጃ 3 30 

ብርኪ ቦታ 
3ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
3ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 50 ደረጃ 1 50 
ብርኪ 2 30 ደረጃ 2 30 

ብርኪ 3 20 ደረጃ 3 20 

ብርኪ ቦታ 
1ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
1ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 99 ን/ደረጃ 1 99 
ብርኪ 2 75 ን/ደረጃ 2 75 

ብርኪ 3 50 ን/ደረጃ 3 50 

ብርኪ ቦታ 
2ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
2ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 75 ደረጃ 1 75 
ብርኪ 2 50 ደረጃ 2 50 

ብርኪ 3 30 ደረጃ 3 30 
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ከተማ ዉቅሮ              ከተማ ዉቅሮ   
ብርኪ ከተማ 2ይ                          የከተማ ደረጃ 2ኛ

ዓይነት ግልጋሎት ንመንበሪ                   የኣገልግሎት ዓይነት ለመኖርያ 
ዘበን ሊዝ 99                      የሊዝ ዘመን 99 
መኽፈሊ Eዋን 90                  የመክፈያ 

 

 

 
ከተማ ዉቅሮ           ከተማ ዉቅሮ 
ብርኪ ከተማ 2ይ                             የከተማ ደረጃ 2ኛ

ዓይነት ግልጋሎት ንደ/ኣ/ንት                    የኣገልግሎት ዓይነት ለጥ/ኣ/ንድ 
ዘበን ሊዝ 5                        የሊዝ ዘመን 5 
መኽፈሊ Eዋን 5                             የመክፈያ ጊዜ 5 

 

ብርኪ ቦታ 
3ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
3ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 50 ደረጃ 1 50 
ብርኪ 2 30 ደረጃ 2 30 

ብርኪ 3 20 ደረጃ 3 20 

ብርኪ ቦታ 
1ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
1ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 193 ደረጃ 1 193 
ብርኪ 2 155 ደረጃ 2 155 

ብርኪ 3 123 ደረጃ 3 123 

ብርኪ ቦታ 
2ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
2ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 162 ደረጃ 1 162 
ብርኪ 2 131 ደረጃ 2 131 

ብርኪ 3 95 ደረጃ 3 95 

ብርኪ ቦታ 
3ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
3ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 108 ደረጃ 1 108 
ብርኪ 2 87 ደረጃ 2 87 

ብርኪ 3 68 ደረጃ 3 68 

ብርኪ ቦታ 
1ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
1ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 15  ደረጃ 1 15  
ብርኪ 2  10 ደረጃ 2  10 
ብርኪ 3  5 ደረጃ 3  5 
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ከተማ ማይጨው                   ከተማ ማይጨው 
ብርኪ ከተማ 2ይ                              የከተማ ደረጃ 2ኛ

ዓይነት ግልጋሎት ንንግዲ                         የኣገልግሎት ዓይነት ለንግድ 
ዘበን ሊዝ 70                         የሊዝ ዘመን 70 
መኽፈሊ Eዋን 50                 የመክፈያ ጊ 

 

 

 
 
 
 
 

ብርኪ ቦታ 
2ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
2ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 10 ደረጃ 1 10 
ብርኪ 2 5 ደረጃ 2 5 

ብርኪ 3 3 ደረጃ 3 3 

ብርኪ ቦታ 
3ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
3ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 5 ደረጃ 1 5 
ብርኪ 2 3 ደረጃ 2 3 

ብርኪ 3 2 ደረጃ 3 2 

ብርኪ ቦታ 
1ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
1ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 200 ደረጃ 1 200 
ብርኪ 2 150 ደረጃ 2 150 

ብርኪ 3 120 ደረጃ 3 120 

ብርኪ ቦታ 
2ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
2ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 150 ደረጃ 1 150 
ብርኪ 2 120 ደረጃ 2 120 

ብርኪ 3 100 ደረጃ 3 100 

ብርኪ ቦታ 
3ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
3ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 120 ደረጃ 1 120 
ብርኪ 2 100 ደረጃ 2 100 

ብርኪ 3 90 ደረጃ 3 90 
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ከተማ ማይጨው                      ከተማ ማይጨው 
ብርኪ ከተማ 2ይ                        የከተማ ደረጃ 2ኛ

ዓይነት ግልጋሎት ንIንዳስትሪ             የኣገልግሎት ዓይነት ለIንዳስትሪ 
ዘበን ሊዝ 80                   የሊዝ ዘመን 80 
መኽፈሊ Eዋን 60           የመክፈያ ጊዜ 60 

 

 

 
ከተማ ማይጨው                    ከተማ ማይጨው 
ብርኪ ከተማ 2ይ                      የከተማ ደረጃ 2ኛ

ዓይነት ግልጋሎት ንማ/ግልጋሎት          የኣገልግሎት ዓይነት ለማ/ኣገልግሎት 
ዘበን ሊዝ 99                  የሊዝ ዘመን 99 
መኽፈሊ Eዋን 90               የመክፈያ ጊዜ 90 

 
 

 

ብርኪ ቦታ 
1ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
1ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 263 ደረጃ 1 263 
ብርኪ 2 188 ደረጃ 2 188 

ብርኪ 3 113 ደረጃ 3 113 

ብርኪ ቦታ 
2ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
2ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 188 ደረጃ 1 188 
ብርኪ 2 113 ደረጃ 2 113 

ብርኪ 3 100 ደረጃ 3 100 

ብርኪ ቦታ 
3ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
3ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 113 ደረጃ 1 113 
ብርኪ 2 100 ደረጃ 2 100 

ብርኪ 3 75 ደረጃ 3 75 

ብርኪ ቦታ 
1ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
1ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 75 ደረጃ 1 75 
ብርኪ 2 50 ደረጃ 2 50 

ብርኪ 3 30 ደረጃ 3 30 

ብርኪ ቦታ 
2ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
2ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 50 ደረጃ 1 50 
ብርኪ 2 30 ደረጃ 2 30 

ብርኪ 3 20 ደረጃ 3 20 
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ከተማ ማይጨው                  ከተማ ማይጨው 
ብርኪ ከተማ 2ይ                    የከተማ ደረጃ 2ኛ

ዓይነት ግልጋሎት ንመንበሪ             የኣገልግሎት ዓይነት ለመኖርያ 
ዘበን ሊዝ 99               የሊዝ ዘመን 99 
መኽፈሊ Eዋን 90            የመክፈያ ጊዜ 90 

 

 

ከተማ ማይጨው                    ከተማ ማይጨው 
ብርኪ ከተማ 2ይ                      የከተማ ደረጃ 2ኛ

ዓይነት ግልጋሎት ንሪልስቴት             የኣገልግሎት ዓይነት ለሪልስቴት 
ዘበን ሊዝ 99                 የሊዝ ዘመን 99 
መኽፈሊ Eዋን 90              የመክፈያ ጊዜ 90 

 

ብርኪ ቦታ 
3ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
3ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 30 ደረጃ 1 30 
ብርኪ 2 20 ደረጃ 2 20 

ብርኪ 3 15 ደረጃ 3 15 

ብርኪ ቦታ 
1ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
1ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 150 ደረጃ 1 150 
ብርኪ 2 130 ደረጃ 2 130 

ብርኪ 3 110 ደረጃ 3 110 

ብርኪ ቦታ 
2ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
2ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 130 ደረጃ 1 130 
ብርኪ 2 110 ደረጃ 2 110 

ብርኪ 3 90 ደረጃ 3 90 

ብርኪ ቦታ 
3ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
3ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 110 ደረጃ 1 110 
ብርኪ 2 90 ደረጃ 2 90 

ብርኪ 3 75 ደረጃ 3 75 

ብርኪ ቦታ 
1ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
1ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 99 ደረጃ 1 99 
ብርኪ 2 75 ደረጃ 2 75 

ብርኪ 3 50 ደረጃ 3 50 
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ከተማ ማይጨው                       ከተማ ማይጨው 
ብርኪ ከተማ 2ይ                         የከተማ ደረጃ 2ኛ

ዓይነት ግልጋሎት ንደ/ኣ/ትን                 የኣገልግሎት ዓይነት ለጥ/A/ንድ 
ዘበን ሊዝ 5                   የሊዝ ዘመን 5 
መኽፈሊ Eዋን 5                    የመክፈያ ጊዜ  

 
 
 

 

 
 
 
 

ብርኪ ቦታ 
2ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
2ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 75 ደረጃ 1 75 
ብርኪ 2 50 ደረጃ 2 50 

ብርኪ 3 30 ደረጃ 3 30 

ብርኪ ቦታ 
3ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
3ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 50 ደረጃ 1 50 
ብርኪ 2 30 ደረጃ 2 30 

ብርኪ 3 20 ደረጃ 3 20 

ብርኪ ቦታ 
1ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
1ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 15 ደረጃ 1 15 
ብርኪ 2 10 ደረጃ 2 10 

ብርኪ 3 5 ደረጃ 3 5 

ብርኪ ቦታ 
2ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
2ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 10 ደረጃ 1 10 
ብርኪ 2 5 ደረጃ 2 5 

ብርኪ 3 3 ደረጃ 3 3 

ብርኪ ቦታ 
3ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
3ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 5 ደረጃ 1 5 
ብርኪ 2 3 ደረጃ 2 3 

ብርኪ 3 2 ደረጃ 3 2 
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ከተማ ኣላማጣ                 ከተማ ኣላማጣ 
ብርኪ ከተማ 2ይ                  የከተማ ደረጃ 2ኛ

ዓይነት ግልጋሎት ንንግዲ              የኣገልግሎት ዓይነት ለንግድ 
ዘበን ሊዝ 80              የሊዝ ዘመን 80 
መኽፈሊ Eዋን 60          የመክፈያ ጊዜ 60 

 

 

 
 
ከተማ ኣላማጣ                 ከተማ ኣላማጣ 
ብርኪ ከተማ 2ይ                   የከተማ ደረጃ 2ኛ

ዓይነት ግልጋሎት ንIንዳስትሪ      የኣገልግሎት ዓይነት ለIንዳስትሪ 
ዘበን ሊዝ 80               የሊዝ ዘመን 80 
መኽፈሊ Eዋን 60          የመክፈያ ጊዜ 60 

 

 
 

ብርኪ ቦታ 
1ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
1ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 213 ደረጃ 1 213 
ብርኪ 2 171 ደረጃ 2 171 

ብርኪ 3 134 ደረጃ 3 134 

ብርኪ ቦታ 
2ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
2ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 149 ደረጃ 1 149 
ብርኪ 2 120 ደረጃ 2 120 

ብርኪ 3 95 ደረጃ 3 95 

ብርኪ ቦታ 
3ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
3ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 95 ደረጃ 1 95 
ብርኪ 2 76 ደረጃ 2 76 

ብርኪ 3 51 ደረጃ 3 51 

ብርኪ ቦታ 
1ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
1ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 263 ደረጃ 1 263 
ብርኪ 2 188 ደረጃ 2 188 

ብርኪ 3 113 ደረጃ 3 113 

ብርኪ 1 188 ደረጃ 1 188 
ብርኪ 2 113 ደረጃ 2 113 

ብርኪ 3 100 ደረጃ 3 100 
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ከተማ ኣላማጣ                 ከተማ ኣላማጣ 
ብርኪ ከተማ 2ይ                  የከተማ ደረጃ 2ኛ 

ዓይነት ግልጋሎት ንማ/ግልጋሎት   የኣገልግሎት ዓይነት ለማ/ኣገልግሎት 
ዘበን ሊዝ 99                    የሊዝ ዘመን 99 
መኽፈሊ Eዋን 90          የመክፈያ ጊዜ 90 
 

 
 

 

ከተማ ኣላማጣ                 ከተማ ኣላማጣ 
ብርኪ ከተማ 2ይ                   የከተማ ደረጃ 2ኛ 

ዓይነት ግልጋሎት ንመንበሪ          የኣገልግሎት ዓይነት ለመኖርያ 
ዘበን ሊዝ 99               የሊዝ ዘመን 99 
መኽፈሊ Eዋን 90          የመክፈያ ጊዜ 90 

 

ብርኪ ቦታ 
3ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
3ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 113 ደረጃ 1 113 
ብርኪ 2 100 ደረጃ 2 100 

ብርኪ 3 75 ደረጃ 3 75 

ብርኪ ቦታ 
1ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
1ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 100 ደረጃ 1 100 
ብርኪ 2 75 ደረጃ 2 75 

ብርኪ 3 50 ደረጃ 3 50 

ብርኪ ቦታ 
2ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
2ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 75 ደረጃ 1 75 
ብርኪ 2 30 ደረጃ 2 30 

ብርኪ 3 50 ደረጃ 3 50 

ብርኪ ቦታ 
3ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
3ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 50 ደረጃ 1 50 
ብርኪ 2 30 ደረጃ 2 30 

ብርኪ 3 20 ደረጃ 3 20 

ብርኪ ቦታ 
1ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
1ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 164 ደረጃ 1 164 
ብርኪ 2 146 ደረጃ 2 146 

ብርኪ 3 114 ደረጃ 3 114 
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ከተማ ኣላማጣ                  ከተማ ኣላማጣ 
ብርኪ ከተማ 2ይ                   የከተማ ደረጃ 2ኛ 

ዓይነት ግልጋሎት ንሪልስቴት          የኣገልግሎት ዓይነት ለሪልስቴት 
ዘበን ሊዝ 99                  የሊዝ ዘመን 99 
 መኽፈሊ Eዋን 90             የመክፈያ ጊዜ 90 

 

 

 
 
 
 
 

ብርኪ ቦታ 
2ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
2ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 127 ደረጃ 1 127 
ብርኪ 2 102 ደረጃ 2 102 

ብርኪ 3 80 ደረጃ 3 80 

ብርኪ ቦታ 
3ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
3ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 80 ደረጃ 1 80 
ብርኪ 2 64 ደረጃ 2 64 

ብርኪ 3 51 ደረጃ 3 51 

ብርኪ ቦታ 
1ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
1ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 99 ደረጃ 1 99 
ብርኪ 2 75 ደረጃ 2 75 

ብርኪ 3 50 ደረጃ 3 50 

ብርኪ ቦታ 
2ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
2ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 75 ደረጃ 1 75 
ብርኪ 2 50 ደረጃ 2 50 

ብርኪ 3 30 ደረጃ 3 30 

ብርኪ ቦታ 
3ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
3ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 50 ደረጃ 1 50 
ብርኪ 2 30 ደረጃ 2 30 

ብርኪ 3 20 ደረጃ 3 20 
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ከተማ ኣላማጣ                 ከተማ ኣላማጣ 
ብርኪ ከተማ 2ይ                   የከተማ ደረጃ 2ኛ 

ዓይነት ግልጋሎት ንደ/ኣ/ትን         የኣገልግሎት ዓይነት ለጥ/A/ንድ 
ዘበን ሊዝ 5                    የሊዝ ዘመን 5 
መኽፈሊ Eዋን 5           የመክፈያ ጊዜ 5 

 
 

 

ከተማ ሑመራ                 ከተማ ሑመራ 
ብርኪ ከተማ 2ይ                   የከተማ ደረጃ 2ኛ

ዓይነት ግልጋሎት ንንግዲ             የኣገልግሎት ዓይነት ለንግድ 
ዘበን ሊዝ 70                 የሊዝ ዘመን 70 
መኽፈሊ Eዋን 60                 የመክፈያ ጊዜ 60 

 

 
 

ብርኪ ቦታ 
1ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
1ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 15 ደረጃ 1 15 
ብርኪ 2 10 ደረጃ 2 10 

ብርኪ 3 5 ደረጃ 3 5 

ብርኪ ቦታ 
2ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
2ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 10 ደረጃ 1 10 
ብርኪ 2 5 ደረጃ 2 5 

ብርኪ 3 3 ደረጃ 3 3 

ብርኪ ቦታ 
3ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
3ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 5 ደረጃ 1 5 
ብርኪ 2 3 ደረጃ 2 3 

ብርኪ 3 2 ደረጃ 3 2 

ብርኪ ቦታ 
1ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
1ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 213 ደረጃ 1 213 
ብርኪ 2 171 ደረጃ 2 171 

ብርኪ 3 134 ደረጃ 3 134 

ብርኪ ቦታ 
2ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
2ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 149 ደረጃ 1 149 
ብርኪ 2 120 ደረጃ 2 120 

ብርኪ 3 95 ደረጃ 3 95 
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ከተማ ሑመራ                 ከተማ ሑመራ 
ብርኪ ከተማ 2ይ                   የከተማ ደረጃ 2ኛ

ዓይነት ግልጋሎት ንIንዳስትሪ      የኣገልግሎት ዓይነት ለIንዳስትሪ 
ዘበን ሊዝ 80                  የሊዝ ዘመን 80 
መኽፈሊ Eዋን 60          የመክፈያ ጊዜ 60 

 
 

 

ከተማ ሑመራ                     ከተማ ሑመራ 
ብርኪ ከተማ 2ይ                        የከተማ ደረጃ 2ኛ 

ዓይነት ግልጋሎት ንማ/ግልጋሎት              የኣገልግሎት ዓይነት ለማ/ኣገልግሎት 
ዘበን ሊዝ 99                         የሊዝ ዘመን 99 
መኽፈሊ Eዋን 90                      የመክፈያ ጊዜ 90 
 

ብርኪ ቦታ 
3ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
3ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 95 ደረጃ 1 95 
ብርኪ 2 76 ደረጃ 2 76 

ብርኪ 3 60 ደረጃ 3 60 

ብርኪ ቦታ 
1ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
1ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 263 ደረጃ 1 263 
ብርኪ 2 188 ደረጃ 2 188 

ብርኪ 3 113 ደረጃ 3 113 

ብርኪ ቦታ 
2ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
2ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 188 ደረጃ 1 188 
ብርኪ 2 113 ደረጃ 2 113 

ብርኪ 3 100 ደረጃ 3 100 

ብርኪ ቦታ 
3ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
3ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 113 ደረጃ 1 113 
ብርኪ 2 100 ደረጃ 2 100 

ብርኪ 3 75 ደረጃ 3 75 

ብርኪ ቦታ 
1ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
1ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 100 ደረጃ 1 100 
ብርኪ 2 75 ደረጃ 2 75 

ብርኪ 3 50 ደረጃ 3 50 
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ከተማ ሑመራ                   ከተማ ሑመራ 
ብርኪ ከተማ 2ይ                   የከተማ ደረጃ 2ኛ 

ዓይነት ግልጋሎት ንመንበሪ            የኣገልግሎት ዓይነት ለመኖርያ 
ዘበን ሊዝ 99                    የሊዝ ዘመን 99 
መኽፈሊ Eዋን 90            የመክፈያ ጊዜ 90 
 

 

 
 

 
 

ብርኪ ቦታ 
2ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
2ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 75 ደረጃ 1 75 
ብርኪ 2 50 ደረጃ 2 50 

ብርኪ 3 30 ደረጃ 3 30 

ብርኪ ቦታ 
3ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
3ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 50 ደረጃ 1 50 
ብርኪ 2 30 ደረጃ 2 30 

ብርኪ 3 20 ደረጃ 3 20 

ብርኪ ቦታ 
1ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
1ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 180 ደረጃ 1 180 
ብርኪ 2 146 ደረጃ 2 146 

ብርኪ 3 114 ደረጃ 3 114 

ብርኪ ቦታ 
2ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
2ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 127 ደረጃ 1 127 
ብርኪ 2 102 ደረጃ 2 102 

ብርኪ 3 80 ደረጃ 3 80 

ብርኪ ቦታ 
3ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
3ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 80 ደረጃ 1 80 
ብርኪ 2 64 ደረጃ 2 64 

ብርኪ 3 51 ደረጃ 3 51 

381
www.chilot.me



 
 
ከተማ ሑመራ                 ከተማ ሑመራ 
ብርኪ ከተማ 2ይ                   የከተማ ደረጃ 2ኛ 

ዓይነት ግልጋሎት ንሪልስቴት         የኣገልግሎት ዓይነት ለሪልስቴት 
ዘበን ሊዝ 99                  የሊዝ ዘመን 99 
መኽፈሊ Eዋን 90            የመክፈያ ጊዜ 90 

 

 

ከተማ ሑመራ                 ከተማ ሑመራ 
ብርኪ ከተማ 2ይ                   የከተማ ደረጃ 2ኛ 

ዓይነት ግልጋሎት ንደ/ኣ/ትን         የኣገልግሎት ዓይነት ለጥ/A/ንድ 
ዘበን ሊዝ 5                 የሊዝ ዘመን 5 
መኽፈሊ Eዋን 5           የመክፈያ ጊዜ 5 

 

 

ብርኪ ቦታ 
1ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
1ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 99 ደረጃ 1 99 
ብርኪ 2 75 ደረጃ 2 75 

ብርኪ 3 50 ደረጃ 3 50 

ብርኪ ቦታ 
2ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
2ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 75 ደረጃ 1 75 
ብርኪ 2 50 ደረጃ 2 50 

ብርኪ 3 30 ደረጃ 3 30 

ብርኪ ቦታ 
3ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
3ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 50 ደረጃ 1 50 
ብርኪ 2 30 ደረጃ 2 30 

ብርኪ 3 20 ደረጃ 3 20 

ብርኪ ቦታ 
1ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
1ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 15 ደረጃ 1 15 
ብርኪ 2 10 ደረጃ 2 10 

ብርኪ 3 5 ደረጃ 3 5 

ብርኪ ቦታ 
2ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
2ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 10 ደረጃ 1 10 
ብርኪ 2 5 5 

ብርኪ 3 3 ደረጃ 3 3 

ደረጃ 2 
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ከተማ ዓድዋ                 ከተማ ዓድዋ 
ብርኪ ከተማ 2ይ                   የከተማ ደረጃ 2ኛ

ዓይነት ግልጋሎት ንንግዲ            የኣገልግሎት ዓይነት ለንግድ 
ዘበን ሊዝ 70                    የሊዝ ዘመን 70 
መኽፈሊ Eዋን 60         የመክፈያ ጊዜ 60 

 
 

 

ከተማ ዓድዋ                 ከተማ ዓድዋ 
ብርኪ ከተማ 2ይ                   የከተማ ደረጃ 2ኛ

ዓይነት ግልጋሎት ንIንዳስትሪ       የኣገልግሎት ዓይነት ለIንዳስትሪ 
ዘበን ሊዝ 80                  የሊዝ ዘመን 80 
መኽፈሊ Eዋን 60                  የመክፈያ ጊዜ 60 

ብርኪ ቦታ 
3ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
3ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 5 ደረጃ 1 5 
ብርኪ 2 3 ደረጃ 2 3 

ብርኪ 3 2 ደረጃ 3 2 

ብርኪ ቦታ 
1ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
1ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 242 ደረጃ 1 242 
ብርኪ 2 195 ደረጃ 2 195 

ብርኪ 3 153 ደረጃ 3 153 

ብርኪ ቦታ 
2ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
2ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 293 ደረጃ 1 293 
ብርኪ 2 154 ደረጃ 2 154 

ብርኪ 3 121 ደረጃ 3 121 

ብርኪ ቦታ 
3ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
3ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 130 ደረጃ 1 130 
ብርኪ 2 104 ደረጃ 2 104 

ብርኪ 3 82 ደረጃ 3 82 

ብርኪ ቦታ 
1ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
1ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 263 ደረጃ 1 263 
ብርኪ 2 188 ደረጃ 2 188 

ብርኪ 3 113 ደረጃ 3 113 
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ከተማ ዓድዋ                    ከተማ ዓድዋ 
ብርኪ ከተማ 2ይ                  የከተማ ደረጃ 2ኛ

ዓይነት ግልጋሎት ንማ/ግልጋሎት    የኣገልግሎት ዓይነት ለማ/ኣገልግሎት 
ዘበን ሊዝ 99                    የሊዝ ዘመን 99 
መኽፈሊ Eዋን 90            የመክፈያ ጊዜ 90 

 

 

 
 
 
 

ብርኪ ቦታ 
2ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
2ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 188 ደረጃ 1 188 
ብርኪ 2 113 ደረጃ 2 113 

ብርኪ 3 100 ደረጃ 3 100 

ብርኪ ቦታ 
3ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
3ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 113 ደረጃ 1 113 
ብርኪ 2 100 ደረጃ 2 100 

ብርኪ 3 75 ደረጃ 3 75 

ብርኪ ቦታ 
1ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
1ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 100 ደረጃ 1 100 
ብርኪ 2 75 ደረጃ 2 75 

ብርኪ 3 50 ደረጃ 3 50 

ብርኪ ቦታ 
2ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
2ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 75 ደረጃ 1 75 
ብርኪ 2 50 ደረጃ 2 30 

ብርኪ 3 30 ደረጃ 3 50 

ብርኪ ቦታ 
3ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
3ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 50 ደረጃ 1 50 
ብርኪ 2 30 ደረጃ 2 30 

ብርኪ 3 20 ደረጃ 3 20 
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ከተማ ዓድዋ                             ከተማ ዓድዋ 
ብርኪ ከተማ 2ይ                               የከተማ ደረጃ 2ኛ

ዓይነት ግልጋሎት ንመንበሪ                       የኣገልግሎት ዓይነት ለመኖርያ 
ዘበን ሊዝ 99                          የሊዝ ዘመን 99 
መኽፈሊ Eዋን 90                      የመክፈያ ጊዜ 90 

 
 

 

 
ከተማ ዓድዋ                           ከተማ ዓድዋ 
ብርኪ ከተማ 2ይ                             የከተማ ደረጃ 2ኛ

ዓይነት ግልጋሎት ንሪልስቴት                   የኣገልግሎት ዓይነት ለሪልስቴት 
ዘበን ሊዝ 99                           የሊዝ ዘመን 99 
መኽፈሊ Eዋን 90                         የመክፈያ ጊዜ 90 

 

 

ብርኪ ቦታ 
1ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
1ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 205 ደረጃ 1 205 
ብርኪ 2 165 ደረጃ 2 165 

ብርኪ 3 130 ደረጃ 3 130 

ብርኪ ቦታ 
2ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
2ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 162 ደረጃ 1 162 
ብርኪ 2 131 ደረጃ 2 131 

ብርኪ 3 103 ደረጃ 3 103 

ብርኪ ቦታ 
3ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
3ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 110 ደረጃ 1 110 
ብርኪ 2 88 ደረጃ 2 88 

ብርኪ 3 69 ደረጃ 3 69 

ብርኪ ቦታ 
1ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
1ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 99 ደረጃ 1 99 
ብርኪ 2 75 ደረጃ 2 75 

ብርኪ 3 50 ደረጃ 3 50 

ብርኪ ቦታ 
2ይ

መበገሲ ዋጋ 
(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 

 

የቦታ ደረጃ 
2ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 75 ደረጃ 1 75 
ብርኪ 2 50 ደረጃ 2 50 

ብርኪ 3 30 ደረጃ 3 30 
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ብርኪ ቦታ 

3ይ
መበገሲ ዋጋ 

(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 
 

የቦታ ደረጃ 
3ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 50 ደረጃ 1 50 
ብርኪ 2 30 ደረጃ 2 30 

ብርኪ 3 20 ደረጃ 3 20 

 
ከተማ ዓድዋ                             ከተማ ዓድዋ 
ብርኪ ከተማ 2ይ                               የከተማ ደረጃ 2ኛ

ዓይነት ግልጋሎት ንደ/ኣ/ትን                       የኣገልግሎት ዓይነት ለጥ/A/ንድ 
ዘበን ሊዝ 5                       የሊዝ ዘመን 5 
መኽፈሊ Eዋን 5                        የመክፈያ  
ብርኪ 1 15 ደረጃ 1 15 
ብርኪ 2 10 ደረጃ 2 10 

ብርኪ 3 5 ደረጃ 3 5 

 
ብርኪ ቦታ 

2ይ
መበገሲ ዋጋ 

(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 
 

የቦታ ደረጃ 
2ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 10 ደረጃ 1 10 
ብርኪ 2 5 ደረጃ 2 5 

ብርኪ 3 3 ደረጃ 3 3 

 
ብርኪ ቦታ 

3ይ
መበገሲ ዋጋ 

(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 
 

የቦታ ደረጃ 
3ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 5 ደረጃ 1 5 
ብርኪ 2 3 ደረጃ 2 3 

ብርኪ 3 2 ደረጃ 3 2 

ከተማ ዓድዋ፣ ኣላማጣ ማይጨው፣ ዉቅሮ  ከተማ ዓድዋ፣ ኣላማጣ ማይጨው፣ ዉቅሮ 
ብርኪ ከተማ 2ይ                    የከተማ ደረጃ 2ኛ

ዓይነት ግልጋሎት ንሕርሻ           የኣገልግሎት ዓይነት ለEርሻ 
ዘበን ሊዝ 15                   የሊዝ ዘመን 15 
መኽፈሊ Eዋን 15            የመክፈያ ጊዜ 15 
ብርኪ 1 7.5 ደረጃ 1 7.5 
ብርኪ 2 7.5 ደረጃ 2 7.5 

ብርኪ 3 7.5 ደረጃ 3 7.5 

 
ብርኪ ቦታ 

2ይ
መበገሲ ዋጋ 

(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 
 

የቦታ ደረጃ 
2ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 7.5 ደረጃ 1 7.5 
ብርኪ 2 7.5 ደረጃ 2 7.5 

ብርኪ 3 7.5 ደረጃ 3 7.5 
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ብርኪ ቦታ 

3ይ
መበገሲ ዋጋ 

(ብር X 1 ሜ/ካሬ) 
 

የቦታ ደረጃ 
3ኛ

መነሻ ዋጋ 
(ብርX 1 ካሬ/ሜ 

 
ብርኪ 1 7.5 ደረጃ 1 7.5 
ብርኪ 2 7.5 ደረጃ 2 7.5 

ብርኪ 3 7.5 ደረጃ 3 7.5 

 
ንሳልሳይ ብርኪ ከተማታት ዝኸውን መበገሲ ዋጋ     ለሶስተኛ ደረጃ ከተሞች የሚሆን የዋጋ መነሻ ተጠንቶ  
ተፀኒU ኣድላይነቱ ተራEዩ Eስካብ ዝመሓየሽ በዚ     Aስፈላጊነቱ ታይቶ Eስከሚሻሻል በሚከተለው መሰረት  
ዝስEብ መሰረት ተፈፃሚ ይኸውን፡፡                ተፈፃሚ ይሆናል ፡፡ 
 
ተ.
ቁ 

ሽም ከተማ ዝጥቀመሉ መበገሲ ዋጋ 
ከተማ 

ተ.
ቁ 

የከተማ ስም የሚጠቀምበት የከተማ 
መነሻ ዋጋ  

1 ኮረም ናይ ማይጨው ከተማ 1 ኮረም የማይጨው ከተማ 
2 ዓብይዓዲ ናይ ውቅሮ ከተማ 2 ዓብይዓዲ የውቅሮ ከተማ 
3 ሸራሮ ናይ ሑመራ ከተማ 

 

3 ሸራሮ የሑመራ ከተማ 
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ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ 
yTG‰Y nU¶T Uz¤È  

 
 
 
 
 
 

BˆL×T b¤T M<¶ Bÿ‰êE KL§êE mNGStE TG‰Y Zw{ 

Bÿ‰êE KL§êE mNGStE TG‰Y
yTG‰Y B¼¤‰êE KL§êE mNGST 

mbL 17 ›mT ‚ÜÜ.10 መቐለ  
ነሓሰ  13/ 2002 ›/M 

17¾ ›mT qÜ. 10 መቐለ 
ነሐሴ 13/2002 ›/M 

ቑፅሪ ደንቢ 63/2002 

Iንተርፕራይዝ ስራሕቲ መንገዲ ክልል 

ትግራይ ንምጥያሽ ዝወፀ ደንቢ፣ 

 
Iንተርፕራይዝ ስራሕቲ መንገዲ ክልል ትግራይ 

ባEሉ ኪIሉ ክጣየሽን ሓደሽቲ ናይ መንገዲ ህንፀት 

ስራሕቲ፣ ናይ መንገዲ ፅገና ደረጃ ምEባይን 

ምምሕያሽን ካልOት ስራሕቲ’ውን ክፍፅም ኣድላይ 

ኮይኑ ብምርካቡ፣ 

ውፅIታውን ትርፊ ዘለዎምን ከምU’ውን ደረጅU 

ዝሓለወ ናይ መንገዲ ስራሕቲ ክካይድን ንመንገዲ 

ስራሕቲ ኣድለይቲ ዝኾኑ መሳርሕታት ብተመጣጣኒ 

ዋጋ ንተገልገልቲ ከቕርብ Eቲ Iንተርፕራይዝ 

ምጥያሽ ኣድላይ ኮይኑ ብምርካቡ፣ 

ቤት ምኽሪ ስራሕ ፈፃሚ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ 

ትግራይ ብመሰረት ልምዓት ትካላት ትግራይ 

መጣየሺ ቑፅሪ ኣዋጅ 25/1989 ዓንቀፅ 3/2/ለ Eዚ 

ዝስEብ መጣየሺ ደንቢ ኣውፂU ኣሎ፡፡  

 

ክፍሊ ሓደ፣ 

ሓፈሻዊ፣ 

1. ሓፂር ርEሲ፣

Eዚ ደንቢ ’’Iንተርፕራይዝ ስራሕቲ መንገዲ ክልል 

ትግራይ’’ ንምጥያሽ ዝወፀ ቐፅሪ ደንቢ 63/2002’’ 

ተባሂሉ ክጥቀስ ይከኣል፡፡  

 

 

 

ደንብ ቁጥር 63/2002 

የትግራይ ክልል መንገድ ስራዎች 

Iንተርፕራይዝ ለማቋቋም የወጣ ደንብ፣ 

 
የትግራይ ክልል መንገድ ስራዎች ራሱን ችሎ 

Eንዲቋቋምና Aዳዲስ የመንገድ ስራዎች ግንባታ፣ 

የመንገድ ጥገና ደረጃ ማሳደግና ማሻሻል ሌሎች 

ስራዎች Eንዲፈፅም Aስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፣  

 

ውጤታማና ትርፍ ያለውና Eንዲሁም ደረጃው 

የጠበቀ የመንገድ ስራዎች Eንዲያካሄድና ለመንገድ 

ስራዎች Aስፈላጊ የሆኑ መሳሪያዎች በተመጣጣኝ 

ዋጋ ለተገልጋዮች Eንዲያቀርብ Iንተርፕራይዙ 

ማቋቋም Aስፈላጊ መሆኑ ስለታመነበት፣ 

የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት የስራ Aስፈፃሚ 

ምክር ቤት የትግራይ ልማት ድርጅቶች ማቋቋሚያ 

Aዋጅ ቁጥር 25/1989 Aንቀፅ 3/2/ለ መሰረት ይህ 

ማቋቋሚያ ደንብ Aውጥቷል፡፡  

 

ክፍል Aንድ፣ 

Aጠቃላይ፣ 

1. Aጭር ርEስ፣

ይህ ደንብ ’’የትግራይ ክልል መንገድ ስራዎች 

Iንተርፕራይዝ ለማቋቋም የወጣ ደንብ ቁጥር 

63/2002’ ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡ 

  

 

 

 291  nU¶T Uz¤È ‚Ü..ú 
nU¶T Uz¤È .ú.qÜ   BR 16.40

ÂY ˆd êU  
ÃNÇ êU  
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ገፅ 2 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቑ 63/2002                 ገፅ 2 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንቢ ቁ 63/2002

2. ትርጉም፣  

ኣጠቓቕማ Eቲ ቃል ካሊE ትርጉም ዘውህቦ 

Eንተዘይኮይኑ ኣብዚ ደንቢ፡-  

2.1 ’’ኣዋጅ’’ ማለት ኣዋጅ ቑፅሪ 25/1989 ብሄራዊ 

ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ Eዩ፣ 

2.2 ’’ክልል’’ ማለት ክልል ትግራይ Eዩ፣ 

2.3 ’’ስራሕ መንገዲ’’ ማለት ሓደሽ ህንፀት 

መንገዲ፣ ፅገና መንገዲ፣ ደረጃ ምEባይን 

ምምሕያሽን ስራሕቲ ዘጠቓለለ ይኸውን፣ 

2.4 ’’ቤት ምኽሪ ስራሕ ፈፃሚ’’ ማለት ቤት ምኽሪ 

ስራሕ ፈፃሚ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ 

ትግራይ Eዩ፣ 

2.5 ’’ተቖፃፃሪ በዓል ስልጣን’’ ማለት ንሓፈሻዊ 

ስራሕቲ Eቲ Iንተርፕራይዝ ብላEለዋይነት 

ዝቆፃፀር ኣካል Eዩ፣ 

2.6 ’’ቦርድ’’ ማለት ስራሕቲ መንገዲ 

Iንተርፕራይዝ ትግራይ ስራሕ ኣመራርሓ 

ቦርድ Eዩ፣ 

2.7 ’’ደንቢ’’ ማለት Iንተርፕራይዝ ስራሕቲ 

መንገዲ ትግራይ ንምጥያሽ ዝወፀ ደንቢ Eዩ 

2.8 ’’መራሒ ስራሕ’’ ማለት ንስራሕቲ Eቲ 

Iንተርፕራይዝ ንክመርሕ ብቦርድ ዝቑፀር 

ተፈጥሮኣዊ ሰብ’ዩ፡፡  
 

3. ምጥያሽን ተፀዋEነትን፣  

3.1 Iተርፕራይዝ ስራሕቲ መንገዲ ክልል 

ትግራይ ድሕሪ ሐዚ ’’Iንተርፕራይዝ’’ 

Eንዳተባሃለ ዝፅዋE ዝተጣየሸ መንግስታዊ 

ትካል ልምዓት Eዩ፣ 

3.2 ተፀዋEነት Iንተርፕራይዝ ንቦርድ ይኸውን፡፡ 

 

 

 

2. ትርጉም፣  

የቃሉ Aጠቃቀም ሌላ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ 

በዚህ ደንብ፡- 

2.1 ’’Aዋጅ’’ ማለት የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስት Aዋጅ ቁጥር 25/1989 ነው፣ 

2.2 ’’ክልል’’ ማለት የትግራይ ክልል ነው፣ 

2.3 ’’የመንገድ ስራ’’ ማለት Aዳዲስ የመንገድ 

ግንባታ፣ የመንገድ ፅገና፣ ደረጃ ማሳደግና 

የማሻሻል ስራዎች ያጠቃለለ ይሆናል፣ 

2.4 ’’የስራ Aስፈፃሚ ምክር ቤት’’ ማለት የትግራይ 

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት የስራ Aስፈፃሚ 

ምክር ቤት ነው፣ 

2.5 ’’ተቆጣጣሪ ባለስልጣን’’ ማለት ለAጠቃላይ 

የIንተርፕራዙ ስራዎች በበላይነት 

የሚቆጣጠር Aካል ነው፣ 

2.6 ’’ቦርድ’’ ማለት የትግራይ የመንገድ ስራዎች 

Iንተርፕራይዝ የስራ Aመራር ቦርድ ነው፣ 

 

2.7 ’’ደንብ’’ ማለት የትግራይ የመንገድ ስራዎች 

Iንተርፕራይዝ ለማቋቋም የወጣ ደንብ ነው፣ 

2.8 ’’የስራ መሪ’’ ማለት የIንተርፕራይዙን 

ስራዎችን Eንዲመራ በቦርድ የሚቀጠር 

ተፈጥሮኣዊ ሰው ነው፡፡  
 

3. ማቋቋምና ተጠሪነት፣  

3.1 የትግራይ ክልል መንገድ ስራዎች 

Iንተርፕራይዝከዚህ በኋላ ’’Iንተርፕራይዝ’’ 

Eየተባለ የሚጠራ የመንግስት የልማት 

ድርጅት ሆኖ ተቋቁመዋል፣ 

3.2 የIተርፕራዙ ተጠሪነት ለቦርድ ይሆናል፡፡  
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4. ዋና ቤት ፅሕፈት፣  
 

ዋና ቤት ፅሕፈት Eዚ Iንተርፕራይዝ ኣብ መቐለ 

ኮይኑ ከምኣድላይነቱ ጨንፈርን ፕሮጀክት ቤት 

ፅሕፈታትን ክህልዎ ይኽEል፡፡ 

 

5. Eላማ፣  

5.1 ስራሕቲ መንገዲ ብዝተዋደደ፣ ስሉጥን 

ውፅIታውን ብዝኾነ መንገዲ ብምክያድ 

ልምዓት ምሕጋዝ፣ 

5.2 Iኮኖሚያዊ ዓቕሚ ክልልናን ሃገርናን 

ንምድንፋEን መነባብሮ ህዝብና ክመሓየሸን 

ስራሕቲ መንገዲ ክስፋሕፋሕን ምስራሕ፣ 

5.3  ዝውሃቦ ሃገራውን ክልላውን ልEኽቶ ክዋፃE፣ 

መትረፍን ተወዳዳሪን ክኸውን ከምU’ውን ናይ 

ተገልገልትን ሰብ ብፅሒትን ድሌት ከEግብ 

ምስራሕ፡፡  

 
 

ክፍሊ ክልተ፣ 

ኣወዳድባ፣ ኣመራርሓን ስልጣንን ተግባርን 

Eቲ Iንተርፕራይዝ፣ 

6. ኣወዳድባ፣  

Eቲ Iንተርፕራይዝ፡- 

6.1 ተቖፃፃሪ በዓል ስልጣን፣ 

6.2 ቦርድ ኣመራርሓ ስራሕ፣ 

6.3  መራሒ ስራሕ፣  

6.4 ካልOት ኣድለይቲ መሓውራትን ሰራሕተኛ 

ታትን ይህልውዎ፡፡  
 

 
 

7. ስልጣንን ተግባርን Eዚ Iንተርፕራይዝ፣ 

Eቲ Iንተርፕራይዝ ዝስEቡ ስልጣንን ተግባራትን 

ይህልዎም፡-  

7.1 ተገልገልቲ ብዘቕርብዎ ሕቶ መሰረት ስራሕቲ 

መንገዲ የካይድ፣ ናይ መንግስቲ ናይ ልምዓት 

4. ዋናው መስሪያቤት፣ 
 

የIንተርፕራይዙ ዋና መስሪያቤት መቐለ ሆኖ 

EንደየAስፈላጊነቱ ቅርንጫፍና የፕሮጀክት ፅሕፈት 

ቤት ሊኖረው ይችላል፡፡  

 

5. Aላማ፣

5.1 የመንገድ ስራዎች በተቀናጀ፣ ፈጣንና 

ውጤታማ በሆነ መንገድ በማካሄድ ልማት 

ማገዝ፣  

5.2 የክልላች Eና ሃገራችን Iኮኖሚያዊ Aቅም 

ለማጠናከርና የህዝባችን ኑሮ Eንዲሻሻል 

የመንድ ስራዎች Eንዲሰፋፉ መስራት፣ 

5.3  የሚሰጠው ክልላዊ Eና ሃገራዊ ተልEኮ 

Eንዲወጣ ትርፋማና ተወዳዳሪ Eንዲሆን 

Eንዲሁም የተገልጋዮችና ባለድርሻዎች 

ፍላጎት Eንዲያረካ መስራት፡፡  

 
ክፍል ሁለት፣ 

Aደረጃጀት፣ Aመራርና የIንተርፕራይዙ 

ስልጠንና ተግባር፣ 

6. Aደረጃጀት፣  

Iንተርፕራይዙ፡- 

6.1 ተቆጣጣሪ ባለስልጣን፣  

6.2 የስራ Aመራር ቦርድ፣ 

6.3  የስራ መሪ፣  

6.4 ሌሎች Aስፈላጊ መዋቅርና ሰራተኞች 

ይኖሩታል፡፡  
 

 

7. የIንተርፕራይዙ ስልጣንና ተግባር፣  

Iንተርፕራይዙ የሚከተሉት ስልጣንና ተግባር 

ይኖሩታል፡- 

7.1 ተገልጋዮች   በሚያቀርቡት  ጥያቄ  መሰረት 

የመንገድ  ስራዎች   ያካሄዳል፣   የመንግስት  
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ፖሊስ ብቐዳምነት ጠመተ ብምሃብ 

ብመንግስቲ ብዝውሃቦ ትEዛዝ መሰረት 

ዝግባE ክፍሊት ብጨረታ ወይ ብድርድር 

ተቐቢሉ መንገድን ድልድልን ምህናፅ 

ምምሕያሽን ምፅጋንን፣ 

7.2  ኮንስትራክሽን ኣቑሑትን ማሽነሪታትን 

ምክራይ፣ 

7.3  ንመንገዲን ካልOት ኮንስትራክሽን ስራሕትን 

ዘድልዩ ዝተፈላለዩ ኣቑሑት የፍርይ፣ ካብ 

ወፃI ሃገር የምፅE፣ ይሸይጥ፣ የካርይ፣ ዝርዝሩ 

ብመምርሒ ይውሰን፣ 

7.4  ዓቕሚ ስራሕቲ መንገዲ የEቢ፣ ናይ መሳርሒ 

ሓይሊ ሰብን ካልEን Eታዎት ዓቕሚ ንምEባይ 

ዘኽEሎ ሜላ ይሕንፅፅ፣ ብስራሕ ኣመራርሓ 

ቦርድ Eንትፍቀድ ተግባራዊ ይገብር፣  

 

7.5  ናይ ሓፂር፣ ማEኸላይን ነዊሕን Eዋን ትልሚ 

Eቲ Iንተርፕራይዝ ሓንፂፁ ንቦርድ የቕርብ፣ 

ምስተፈቐደ ኣብ ስራሕ የውEል፣ 

7.6  ስራሕቲ መንገዲ ባEሉ የካይድ፣ ዘዋፅE ኮይኑ 

Eንትረኽቦ’ውን ብስራሕ ተኳናተርቲ ንኽካየድ 

ይገብር፣ 

7.7  ብሕጊ መሰረት ኣብ ናይ ሓባር ልምዓት 

ስራሕቲ ብምስታፍ ህንፀትን ፅገናን ስራሕቲ 

ይፍፅም፣  

7.8  ካብ ዘካይዶም ስራሕቲ ወይ ዝህቦም 

ግልጋሎት ዝግባE ክፍሊት ይሓትት፣ ይEክብ፣ 

 

7.9  በዚ ደንቢ መሰረት ስልጣኑን ተግባሩን ኣብ 

ስራሕ ኣብ ዘውEለሉ Eዋን ተፈጥራዊ 

ማሕበራውን ከባቢያውን ድሕንነት ንክሕሎ 

ዘድሊ ጥንቃቐ ይገብር፣ 

7.10 በዓል ዋና ንብረት ይኸውን፣ ውEሊ ይኣሰር፣ 

ብሽሙ ይኸሰስ፣ ይኽሰስ፣ 

የልማት  ፖሊሲ  ቅድሚያ ትኩረት በመስጠት  

መንግስት በሚሰጠው ትEዛዝ መሰረት 

የሚገባው ክፍያ በጨረታ ወይም በድርድር 

ተቀብሎ መንገድና  ድልድይ መገንባት፣ 

ማሻሻልና መጠገን፣ 

7.2  የኮንስትራክሽን Eቃዎችና ማሽነሪ ማከራየት፣

 

7.3  ለመንገድና ሌሎች የኮንስትራክሽን ስራዎች 

የሚያስፈልጉ የተለያዩ Eቃዎች ያመርታል፣ 

ከሃገር ውጭ ያስመጣል፣ ይሸጣል፣ ያከራያል፣ 

ዝርዝሩ በመመርያ ይወሰናል፣ 

7.4  የመንገድ ስራዎች Aቅም ያሳድጋል፣ 

የመሳሪያ የውሃ ሃይልና ሌሎች ግብኣቶች 

Aቅም ለማሳደግ የሚያስችል ዘዴ ይቀይሳል፣ 

በስራ Aመራር ቦርድ ሲፈቀድ ተግባራዊ 

ያደርጋል፣ 

7.5  የIንተርፕራይዙ Aጭር መካከለኛና ረዥም  

ጊዜ Eቅድ በመቀየስ ለቦርድ ያቀርባል፣ 

ሲፈቀድ ስራ ላይ ያውላል፣ 

7.6  የመንገድ ስራዎች ራሱ ያካሂዳል፣ የሚያዋጣ 

ሆኖ ሲያገኘውም በስራ ተቋራጮች Eንዲካሄድ 

ያደርጋል፣ 

7.7  በህግ መሰረት በጋራ የልማት ስራዎች 

በማሳተፍ የግንባታና ጥገና ስራዎች 

ይፈፅማል፣ 

7.8  ከሚያከናውናቸው ስራዎች ወይም 

ከሚሰጣቸው Aገልግሎቶች ተገቢውን ክፍያ 

ይጠይቃል፣ ይሰበስባል፣  

7.9  በዚህ ደንብ መሰረት ስልጣንና ተግባሩ ስራ 

ላይ በሚያውልበት ጊዜ ተፈጥራዊ 

ማሕበራዊና Aከባቢያዊ ድህንነነት Eንዲጠበቅ 

Aስፈላጊ ጥንቃቄ ያደርጋል፣ 

7.10 የንብረት ባለቤት ይሆናል፣ ውል ይፈፅማል፣ 

በስሙ ይከሳል፣ ይከሰሳል፣  
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7.11 ኣብ Iንቨስትመንት ልምዓት ስራሕቲ 

ይሳተፍ፣ 

7.12 EላምU ኣብ ሽቶ ንምብፃሕ ዝሕግዙ ካልOት 

ተዛመድቲ ተግባራት ወይ ስራሕቲ ይፍፅም፡፡  

 

 

8. ተቖፃፃሪ በዓል ስልጣን፣  
 

ንተቖፃፃሪ በዓል ስልጣን ዝተውሃበ ስልጣንን ተግባርን 

Eቲ ተቆፃፃሪ ብዓል ስልጣን Eስካብ ዝጣየሽ Eቲ 

ስራሕ ብቤት ምኽሪ ስራሕ ፈፃሚ Eናተሰርሐ ይፀንሕ 

 

9. ስልጣንን ተግባርን ተቖፃፃሪ በዓል 

ስልጣን፣  
 

ተቖፃፃሪ በዓል ስልጣን፡-  

9.1 ኣባላት ቦርድ ይምድብ፣ የልEል፣ 

9.2 ኣካቢ Eቲ ቦርድ ይሸውም፣  

9.3 ንኣባላት ቦርድ ክኽፈል ዝግብO ኣበል 

ይውሰን፣ 

9.4 ተዳልዩ ዝቐረበ ናይቲ Iንተርፕራይዝ 

Iንቨስተመንት ትልሚ የፅድቕ፣  

9.5 ካፒታል Eዚ Iንተርፕራዝ ክውስኽ ወይ 

ክቕንስ ይገብር፣  

9.6 ካብ ዝተፃረየ ዝተረኸበ ትርፊ ውሽጢ 

በብዓመቱ ካብ ቦርድ ብዝቐርበሉ ሓሳብ

መሰረት ንመንግስቲ ፈሰስ ዝግበር መጠን 

ይውሰን፣ 

9.7 ኣድላይ ኮይኑ ኣብ ዝተረኸበሉ Eዋን ኣብ 

ትሕቲU ዝርከብ Iንተርፕራይዝ ንክፈርስ 

ወይ ምስ ካልE ትካል ንክሕወስ ወይ 

ንኽከፋፈል ወይ ንክሽየጥ ናብ ቤት ምኽሪ 

ስራሕ ፈፃሚ ሓሳብ ኣቕሪቡ የወሰን፣ 

9.8  ንስራሕ ኣመራርሓ ቦርድ ዝተውሃበ ስልጣንን 

ተግባርን ከምዘሎ ኮይኑ መሰል ዋንነት 

7.11 በIንቨስትመንት ልማት ስራዎች 

ያሳትፋል፣ 

7.12 Aላማው ግቡ ለማድረስ የሚያግዙ ሌሎች 

ተዛማጅ ተግባሮች ወይም ስራዎች 

ይፈፅማል፡፡  

 

8. ተቆጣጣሪ ባለስልጣን፣  
 

ለተቆጣጣሪ ባለስልጣን የተሰጠ ስልጣንና ተግባር 

ተቆጣጣሪው ኣካል Eስኪ ቋቋም ድረስ ስራው  በስራ 

Aስፈፃሚ ምክር ቤት Eየተሰራ ይቆያል፡፡  

 

9. የተቆጣጣሪ ባለስልጣን ስልጣንና 

ተግባር፣  
 

ተቆጣጣሪ ባለስልጣን፡- 

9.1 የቦርድ Aባላት ይመድባል፣ ያነሳል፣ 

9.2 የቦርዱ ሰብሳቢ ይሾማል፣ 

9.3 ለቦርድ Aባላት መከፈል ያለበት Aበል 

ይወሰናል፣ 

9.4 ተዘጋጅቶ የቀረበ የIንተርፕራዙ 

የIንቨስትመንት Eቅድ ያፀድቃል፣ 

9.5 የIንተርፕራይዙ ካፒታል Eንዲጨምር 

ወይም Eንዲቀንስ ያደርጋል፣ 

9.6 ከተጣራ የሚገኝ ትርፍ ውስጥ በየዓመቱ 

ከቦርዱ በሚቀርብለት ሃሳብ መሰረት 

ለመንግስት ፈሰስ የሚደረግ መጠን 

ይወስናል፣ 

9.7 Aስፈላጊ ሆኖ በተገኘበት ጊዜ በስሩ የሚገኝ 

Iንተርፕራይዝ Eንዲፈርስ ወይም ከሌላ 

ተቋም Eንዲዋሃድ ወይም Eንዲከፋፈል 

ወይም Eንዲሸጥ ለስራ Aስፈፃሚ ምክር ቤት 

ሃሳብ Aቅርቦ ያስወስናል፣ 

9.8  ለስራ Aመራር ቦርዱ የተሰጠ ስልጣንና 

ተግባር Eንዳለ ሆኖ የመንግስት ዋንነት 
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መንግስቲ ንምኽባር ኣድላይ ዝኾኑ ሕጋዊ 

ተግባራት ይፍፅም፡፡  

 

10. ምጥያሽ ቦርድ፣  

10.1 በዝሒ ቁፅሪ ኣባላት ቦርድ ሸውዓተ ይኸውን፣ 

10.2 ሓደ ኣባል ብሰራሕተኛታት ዝምረፅ ወይ 

ብማሕበር ሰራሕተኛ ዝውከል Eንትኸውን 

ዝተረፉ ኣባላት ብተቖፃፃሪ በዓል ስልጣን 

ዝምደቡ ይኸውን፣ 

10.3 ዝኾነ ኣባል ቦርድ ተመሳሳሊ Eላማን 

ተግባርን ኣብዘይብሉ ወይ ተወዳዳሪ ኣብዘይኮነ 

ትካል ዝሰርሕ Eንተኾይኑ ኣባል ቦርድ ኮይኑ 

ንክሰርሕ ክምደብ ይኽEል፣ 

10.4  ስራሕ ዘመን ኣባላት ቦርድ ካብ ሰለስተ 

ዓመት ዘይነኣሰ ካብ ሓሙሽተ ዓመት ዘይበልፅ 

ግዘ ይኸውን፣ ኣድላይ ኮይኑ Eንትርከብ ድማ 

ሓደ ናይ ቦርድ ኣባል ስራሕ ግዚU EንትውዳE 

ንኻልኣይ ግዘ ክምደብ ወይ ክምረፅ ይኽEል፣ 

 

10.5 መወድI ስራሕ ዘመን ኣባላት ቦርድ ኣብ 

ሓደ Eዋን ኣይኸውንን፣  

10.6 ሓደ ኣባል ቦርድ ብምኽንያት ምንኣስ 

ብቕዓት ወይ ምልዓሉ ኣድላይ ኮይኑ 

Eንትርከብ ተቖፃፃሪ በዓል ስልጣን ኣብ ዝኾነ 

Eዋን  ከልEሎ  ይኽEል፣  Eዚ ብሰራሕተኛ 

ንዝተመረፀ ኣባል ቦርድ ተፈፃሚ ኣብ ዝኾነሉ 

Eዋን ማሕበር ሰራሕተኛታት Eቲ 

Iንተርፕራይዝ ሓበሬታ ክበፅሖ ተገይሩ 

ተተካI ኣባል ክምድብ ይግበር፣ 

10.7 መረፃን ምደባን ኣባላት ቦርድ ብሞያ፣ 

ብልምዲ ስራሕን ብቕዓትን መሰረት ዝገበረ 

ይኸውን፣ 

10.8 ዝኾነ ኣባል ቦርድ ኣባልነቱ ዝገደፈ 

Eንተኾይኑ Eቲ ቦርድ በቲ ኣባልነቱ ዝገደፈ 

መብት ለማስከበር Aስፈላጊ የሆኑ ሕጋዊ 

ተግባራት ይፈፅማል፡፡ 

 

10. የቦርዱ መቋቋም፣  

10.1 የቦርድ Aባላት ቁጥር ብዛት ሰባት ይሆናል፣ 

10.2 Aንድ Aባል በሰራተኞች የሚመረጥ ወይም 

በሰራተኛ ማሕበር የሚወከል ሲሆን የተቀሩት 

Aባላት በተቆጣጣሪ ባለስልጣን የሚመደቡ 

ይሆናል፣ 

10.3 ማንኛውም የቦርድ Aባል ተመሳሳይ Aላማና 

ተግባር በሌለበት ወይ ተወዳዳሪ ባልሆነ 

ድርጅት የሚሰራ ከሆነ የቦርድ Aባል ሆኖ 

Eንዲሰራ ሊመደብ ይችላል፣ 

10.4 የቦርድ Aባላት የስራ ዘመን ከሶስት ዓመት 

ያላነሰ ከAምስት ዓመት ላልበለጠ ጊዜ 

ይሆናል፣ Aስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ደግሞ Aንደ 

የቦርድ Aባል የስራ ጊዜው ሲጨርስ 

ለተጨማሪ ጊዜ ሊመደብ ወይም ሊመረጥ 

ይችላል፣ 

10.5 የቦርድ Aባላት የስራ ዘመን የሚያበቃው 

በAንድ ጊዜ Aይሆንም፣  

10.6 Aንድ የቦርድ Aባል በብቃት ማነስ 

ምክንያት ወይ Eንዲነሳ Aስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ 

ተቆጣጣሪ ባለስልጣኑ በማንኛውም ጊዜ 

ሊያነሳው ይችላል፣ ይህ በሰራተኛ ለተመረጠ 

የቦርድ Aባል ተፈፃሚ በሚሆንበት ጊዜ 

የIንተርፕራ ይዙ የሰራተኞች ማሕበር መረጃ 

Eንዲደርሰው ተደርጎ ተተኪ Aባል 

Eንዲመደብ ይደረጋል፣ 

10.7 የቦርድ Aባላት ምርጫና ምደባ በሞያ በስራ 

ልምድና ብቃት መሰረት ያደረገ ይሆናል፣ 

 

10.8 ማንኛውም የቦርድ Aባል Aባልነቱ የተወ 

Eንደሆነ ቦርድ በተወው Aባል ምትክ  
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ኣባል  መተካEታ ንክምደብ ናብ ተቖፃፃሪ በዓል 

   ስልጣን መተሓሳሰቢ የቕርብ፣ 

10.9 ተፀዋEነት Eቲ ቦርድ ንተቖፃፃሪ በዓል 

ስልጣን ይኸውን፡፡  

 

11. ስልጣንን ተግባርን ቦርድ፣  
 

Eቲ ቦርድ ዝስEብ ስልጣንን ተግባርን ይህልዎ፡- 

11.1 ናይቲ Iንተርፕራይዝ ስራሕቲ 

ብላEለዋይነት ይመርሕ፣ ኣድለይቲ ናይ 

መስተኻኸሊ ስጉምትታት ይወስድ፣ ሓፈሻዊ 

መምርሒ ስራሕ ይህብ፣ 

11.2 በቲ Iንተርፕራይዝ ተዳልዩ ዝቐረበ ሓዱሽ 

መምርሒ ወይ መመሓየሺ ሓሳባት የፅድቕ፣ 

11.3 ንስራሕቲ Eቲ Iንተርፕራይዝ መበገሲ ናይ 

ትርፊ መጠን ይውሰን፣ 

11.4 ተዳልዩ ዝቐረበ ናይቲ Iንተርፕራይዝ 

ዓመታዊ ትልሚ ስራሕን በጀትን መርሚሩ 

የፅድቕ፣ ተግባራዊነቱ ይከታተል፣ 

11.5 መራሒ ስራሕ Eዚ Iንተርፕራይዝ ይቆፅር፣ 

መሃይUን ኣበሉን ይውስን፣ የሰናብት፣ 

11.6 Eዚ Iንተርፕራይዝ ብሓይሊ ሰብን 

ማተሪያልን ክጠናኸር ኣድላይ ድጋፍ ይህብ፣ 

11.7 ሒሳብን ንብረትን Eቲ Iንተርፕራይዝ 

ብኣግባቡ ዝተትሓዙ ምዃኖም የረጋግፅ፣ 

11.8 ናይዚ Iንተርፕራይዝ ሰነዳት ሒሳብ 

ብናይቲ ክልል Oዲተር ዋና ቤት ፅሕፈት 

ክምርመር ይገብር፣ 

11.9 በቲ Iንተርፕራይዝ መራሒ ስራሕ ዝቐርብ 

ሕቶ ልቓሕ መርሚሩ የፅድቕ፣ 

11.10 ካፒታል Eዚ Iንተርፕራይዝ ንክውስኽ 

ንኽንክን ናይ ውሳነ ሓሳብ ንተቖፃፃሪ በዓል 

ስልጣን የቕርብ፣ 

 

Eንዲመድብ ለተቆጣጣሪው ባለስልጣን 

ማሳሰቢያ ያቀርባል፣ 

10.9 የቦርድ ተጠሪነት ለተቆጣጣሪው ባለስልጣን 

ይሆናል፡፡  

 

11. የቦርድ ስልጣንና ተግባር፣  
 

ቦርዱ የሚከተሉት ስልጣንና ተግባር ይኖሩታል፡- 

11.1 የIንተርፕራይዙ ስራዎች በበላይነት 

ይመራል፣ Aስፈላጊ የማስተካካያ Eርምጃዎች 

ይወሰዳል፣ Aጠቃላይ የስራ መመሪያ ይሰጣል፣

11.2 በIንተርፕራዙ ተዘጋጅቶ የቀረበ Aዲስ 

መመሪያ ወይም የማሻሻያ ሓሳቦች ያፀድቃል፣ 

11.3 ለIንተርፕራይዙ ስራዎች መነሻ የትርፍ 

መጠን ይወሰናል፣ 

 

11.4 ተዘጋጅቶ የቀረበ የIንተርፕራዙ ዓመታዊ 

የስራ Eቅድና በጀት መርምሮ ያፀድቃል፣ 

ለተግባናራዊነቱ ይከታተላል፣ 

11.5 የIተርፕራይዙ የስራ መሪ ይቀጥራል፣ 

ደመወዙና ኣበሉ ይወሰናል፣ ያሰናብታል፣ 

11.6 Iንተርፕራይዙ በሰው ሃይልና ማተርያል 

Eንዲጠናከር Aስፈላጊ ድጋፍ ይሰጣል፣ 

11.7 የIንተርፕራይዙ ሒሳብና ንብረት በAገባቡ 

የተያዙ መሆናቸው ያረጋግጣል፣ 

11.8 የIንተርፕራዙ የሒሳብ ሰነዶች በክልሉ ዋና 

Oዲተር ፅሕፈት ቤት Eንዲመረመር 

ያደርጋል፣ 

11.9 በIንተርፕራዙ ስራ መሪ የሚቀርብ የብድር 

ጥያቄ መርምሮ ያፀድቃል፣ 

11.10 የIንተርፕራይዙ ካፒታል Eንዲጨምር Eና 

Eንዲቀንስ የውሳነ ሓሳብ ለተቆጣጣሪው 

ባለስልጣን ያቀርባል፣ 
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11.11 ተፀኒU ዝቐረበ ኣወዳድባ ስኬል መሃያ 

ሰራሕተኛታትን Eቲ Iንተርፕራይዝ መርሚሩ 

የፅድቕ፣ 

11.12 መራሒ ስራሕ Iንተርፕራይዝ መሪፁ 

ንተቆፃፃፀሪ በዓል ስልጣን ኣቕሪቡ የሽውም፡፡ 

 

12. ስነ-ስርዓት ኣኼባ ቦርድ፣  
 

12.1 Eቲ ቦርድ Eንተውሓደ ኣብ ወርሒ ሓደ ግዘ 

ይEከብ፣ 

12.2 ህፁፅ ኩነታት Eንተጋጥም ወይ ካብ ኣባላት 

Eቲ ቦርድ ካብ ፍርቂ ንላEሊ ኣኼባ ክገብር 

Eንትሓቱ ኣካቢ Eቲ ቦርድ ኣብ ዝኾነ ግዘ 

ኣኼባ ይፅውE፣ 

12.3 2/3 ኣባላት Eቲ ቦርድ Eንተተረኺቦም 

ምልኣተ ጉባኤ ይኸውን፣ 

12.4 Eቲ ቦርድ ብኣብዝሓ ድምፂ ይውሰን፣ ማEረ 

ድምፂ Eንትህልው ብኣካቢ ቦርድ ዝተደገፈ 

ሓሳብ ውሳነ Eቲ ቦርድ ይኸውን፣ 

12.5 ናይቲ ቦርድ ኣጀንዳ ኣኼባ ኣቐዲሙ 

ንኣባላት ቦርድ ንክበፅሕ ይግበር፣ 

12.6 Eቲ ቦርድ ካብ ሰራሕተኛታት Eቲ

Iንተርፕራይዝ ፀሓፊ ይምደብ፡፡ 

ይኹን’ምበር Eቲ ብፀሓፍነት ዝተመደበ ሰብ 

Eቲ ቦርድ ኣብ ዝህቦም ውሳነታት ድምፂ ክህብ 

ኣይኽEልን፣ 

12.7 Eቲ ቦርድ ኣብ ሕድ ሕድ ኣኼባ ብዝተረኸቡ 

ኣባላት ክታም ዝተረጋገፀ ቃለ ኣኼባ ይሕዝ፣ 

12.8 ድንጋገታት Eዚ ዓንቀፅ ዝተሓለዉ ኮይኖም 

Eቲ ቦርድ ናይ ባEሉ ደንቢ ስነ-ስርዓት ኣኼባ 

ከውፅE ይኽEል፣ 

12.9 ናይዚ Iንተርፕራይዝ ዓመታዊን ኣጠቓላሊ 

ሽቶን የፅድቕ፣ ኣፈፃፅምU ይከታተል፡፡  

 

11.11 ተጠንቶ የቀረበ የIንተርፕራዙ የሰራተኞች 

Aደረጃጀት Eና የደመወዝ ስኬል መርምሮ 

ያፀድቃል፣ 

11.12 የIንተርፕራይዙ የስራ መሪ መርጦ 

ለተቆጠቀጠቀሪ ባለስልጣን ኣቅርቦ ያሾማል፡፡  

 

12. የቦርዱ የስብሰባ ስነ-ስርዓት፣  
 

12.1 ቦርድ ቢያንስ በወር Aንድ ጊዜ ይሰበስባል፣ 

 

12.2 Aስቸኳይ ሁኔታ ሲያጋጥም ወይም ከቦርዱ 

Aባላት ከግማሽ በላይ ስብሰባ Eንዲደረግ 

ሲጠይቁ የቦርዱ ሰብሳቢ በማንኛውም ጊዜ 

ስብሰባ ይጠራል፣ 

12.3 2/3ኛ የቦርዱ Aባላት ከተገኙ ምልኣተ 

ጉባኤ ይሆናል፣ 

12.4 ቦርዱ በAብላጫ ድምፅ ይወሰናል፣ Eኩል 

ድምፅ ሲኖር በቦርዱ ሰብሳቢ የተደገፈ ሓሳብ 

የቦርድ ውሳነ ይሆናል፣ 

12.5 የቦርዱ Aጀንዳ Aስቀድሞ ለቦርዱ Aባላት 

Eንዲደርስ ይደረጋል፣ 

12.6 ቦርዱ ከIንተርፕራይዙ ሰራተኞች ፀሓፊ 

ይመደባል፣ ይሁን Eንጂ በፀሓፊነት 

የሚመደብ ሰው ቦርዱ በሚሰጣቸው ውሳኔዎች 

ድምፅ መሰጠት Aይችልም፣ 

 

12.7 ቦርድ በያንዳንዱ ስብሳባ በተገኙ Aባላት 

ፊርማ የተረጋጠ ቃለ ጉባኤ ይይዛል፣ 

12.8 የዚህ Aንቀፅ ድንጋጌዎች Eንደተጠበቁ 

ሆነው ቦርዱ የራሱ የስብሰባ ስነ-ስርዓት ደንብ 

ሊያወጣ ይችላል፣ 

12.9 የIንተርፕራይዙ Aመታዊና Aጠቃላይ ግብ 

ያፀድቃል፣ Aፈፃፀሙ ይከታተላል፡፡  
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13. ተሓታትነት ኣባላት ቦርድ፣  
 

13.1 ኣባላት Eቲ ቦርድ በዚ ደንቢ ንዝተውሃቦም 

ስልጣንን ተግባርን ብጥንቃቐ ክፍፅሙ 

ኣለዎም፣ 

13.2 ኣባላት Eቲ ቦርድ ንዝተውሃቦም ስልጣንን 

ተግባርን ብኣግባቡ ብዘይምፍፃሞም ምኽንያት 

ንዝበፅሐ ጉድኣት ብሓባር ብነፀላን ተሓተቲ 

ይኾኑ፣ 

13.3  ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ /2/ ዝተገለፀ 

Eንተሃለ’ውን Eቲ ቦርድ ውሳነ ኣብ ዝህበሉ ግዘ 

Eቲ ውሳነ ትኽክል ኣይኮነን Iሉ ቁዋሙ 

ብምግላፅ ብድምፂ ዝተፈለየ ኣባል Eቲ ውሳነ 

ንዘስEቦ ጉድኣት ተሓታቲ ኣይኮንን፡፡  

 

14. ስልጣንን ተግባርን መራሒ ስራሕ፣
 

መራሒ ስራሕ Eቲ Iንተርፕራይዝ ዝስEቡ ስልጣንን 

ተግባራትን ይህልውዎ፡- 

14.1 ነቲ Iንተርፕራይዝ ዝተውሃቡ ስልጣንን 

ተግባራትን ተግባራዊ ይገብር፣ ተግባራዊ 

ምዃኖም ይከታተል፣ ይቆፃፀር፣ ነቲ 

Iንተርፕራይዝ ይመርሕ፣ የመሓድር፣ 

14.2 ቤት ፅሕፈት ይውድብ፣ መሓውር Eቲ ትካል፣ 

መሃያን ኣበልን ሰራሕተኛታት ኣፅኒU ንቦርድ 

የቕርብ፣ Eንትፍቀድ ተግባራዊ ይገብር፣ 

14.3 ትልሚ Eቲ Iንተርፕራይዝ የዳሉ፣ ብቦርደ 

Eንትፀድቕ ተግባራዊ ይገብር፣ ይቆፃፀር፣ 

14.4 ንመራሒ ስራሕ Eዚ Iንተርፕራይዝ 

ተፀዋEቲ ዝኾኑ ሓለፍቲ ስራሕ ቁፃር ምደባ፣ 

ስንብት፣ መሃያን ኣበልን ንቦርድ ኣቕሪቡ 

የፅድቕ፣ 

14.5 ኣብ ህልውና Eቲ Iንተርፕራይዝ ወሳንነት 

ኣብ ዘይብሎም ቀወምቲ ንብረት Eቲ

13. የቦርድ Aባላት ተጠያቂነት፣  
 

13.1 የቦርድ Aባላት በዚህ ደንብ የተሰጣቸው 

ስልጣንና ተግባር በጥንቃቄ መፈፀም 

Aለባቸው፣ 

13.2 የቦርዱ Aባላት ለተሰጣቸው ስልጣንና 

ተግባር በAገባቡ ባለመፈፀማቸው ምክንያት 

ለሚደርስ ጉዳት በጋራና በተናጠል ተጠያቂ 

ይሆናሉ፣ 

13.3 በዚህ Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ /2/ የተገለፀ 

ቢኖርም ቦርዱ ውሳነ በሚሰጥበት ጊዜ 

ውሳኔው ትክክል ኣይደለም ብሎ ተቃውሞው 

በመግለፅ በድምፅ የተለየ Aባል ውሳኔው 

ለሚያስከትለው ጉዳት ተጠያቂ Aይሆንም፡፡  

 

14. የስራ መሪው ስልጣንና ተግባር፣  
 

የIንተርፕራዙ ስራ መሪ የሚከተሉት ስልጣንና 

ተግባር ይኖሩታል ፡- 

14.1 ለIንተርፕራዙ የተሰጡ ስልጣንና ተግባራት 

ተግባራዊ ያደርጋል፣ ተግባራዊ መሆናቸው 

ይከታተላል፣ ይቆጣጠራል፣ Iንተርፕራይዙን 

ይመራል፣ ያስተዳድራል፣ 

14.2 ፅሕፈት ቤቱ ያደራጃል፣ የተቋሙ መዋቅር፣ 

የሰራተኞች ደመወዝና Aበል Aጥንቶ ለቦርዱ 

ያቀርባል፣ ሲፈቀድ ተግባራዊ ያደርጋል፣  

14.3 የIንተርፕራዙ Eቅድ ያዘጋጃል፣ በቦርዱ 

ሲፀድቅ ተግባራዊ ያደርጋል፣ ይቆጣጠራል፣ 

14.4 ለIንተርፕራይዙ ስራ መሪ ተጠሪ የሆኑ 

የስራ ሃላፊዎች ቅጥር፣ ምደባ፣ ስንብት፣ 

ደመወዝና Aበል ለቦርድ Aቅርቦ ያፀድቃል፣ 

 

14.5 በIንተርፕራዝ ህልውና ወሳኝነት በሌላቸው 

የIንተርፕራዙ ቀዋሚ ንብረት የስያጭ ውሳኔ 
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Iንተርፕራይዝ ውሳነ መሸጣ የፅድቕ፣ 

14.6 ነቲ Iንተርፕራይዝ ዝተፈቐደ በጀትን 

ትልምን ሕጋዊ ኣሰራርሓ ተኸቲሉ ኣብ ስራሕ 

ምውዓሉ ይቆፃፀር፣  

14.7 ውሳነታት Eቲ ቦርድ የፈፅም፣ ይፍፅም፣ 

14.8 Eቲ Iንተርፕራይዝ ካብ ዝህቦ ግልጋሎት 

ዝርከብ Eቶት ብኣግባቡ ኣታዊ ይኸውን ዘሎ 

ምዃኑ ይቆፃፀር፣ 

14.9 Eቲ Iንተርፕራይዝ ምስ ሳልሳይ ወገናት 

ኣብ ዝገብሮ ርክብ ነቲ Iንተርፕራይዝ ወኪሉ 

ይቐርብ፣ 

14.10 ኣድላይ ኮይኑ ብዝተረኸበ መጠን 

ስልጣኑ ንሓላፍነት ሰራሕተኛታትን Eቲ

Iንተርፕራይዝ ብውክልና ይህብ፣ 

14.11 በብርብI ዓመትን ዓመታዊ 

ኣፈፃፅማ ስራሕን ዝምልክት ፀብፃብ ንቦርድ 

የቕርብ፣  

14.12 ስራሕቲ Eቲ Iንተርፕራይዝ 

ዝምረሓሎም መተግባሪ ማንዋላት ኣዳልዩ 

የቕርብ፣ ብቦርድ ምስፀደቁ ኣብ ስራሕ 

ክውUሉ ይገብር፡፡  

  

ክፍሊ ሰለስተ፣ 

ዝተፈላለዩ ድንጋገታት፣

15. ናይዚ Iንተርፕራይዝ ካፒታል፣  

Eቲ Iንተርፕራይዝ ካብ መንግስቲ  ክልል  ትግራይ 

ብጥረ ገንዘብ ብር 15,000,000፣ ናይ በዓል መዚ 

መንገድታት ትግራይ ተመዲቡ ዝነበረ ብንብረት ብር 

116,726,094.47 ብድምር ዝተፈቐደ መጣየሺ 

ካፒታል 131,726,094.47 ብር ይህልዎ፡፡  
 

 

 

 

ያፀድቃል፣ 

14.6 ለIተርፕራይዙ የተፈቀደ የበጀትና Eቅድ 

ሕጋዊ Aሰራር ተከትሎ ስራ ላይ መዋሉ 

ይቆጣጠራል፣ 

14.7 የቦርዱ ውሳኔዎች ያስፈፅማል፣ ይፈፅማል፣ 

14.8 Iንተርፕራይዙ ከሚሰጣቸው Aገልግሎቶች 

የሚገኝ ገቢ በAግባቡ ገቢ Eየተደረገ መሆኑ 

ይቆጣጠራል፣ 

14.9 Iንተርፕራይዙ ከሶስተኛ ወገኖች ጋር 

በሚያደርገው ግንኙነት Iንተርፕራይዙ 

ወክሎ ይቀርባል፣ 

14.10 ስፈላጊ ሆኖ በተገኘ መጠን ስልጣኑ 

ለIንተርፕራይዙ ሰራተኞች በውክልና 

ይሰጣል፣ 

14.11 የሩብ ዓመቱ Eና ዓመታዊ የስራ 

Aፈፃፀም የሚያሳይ ሪፖርት ለቦርዱ 

ያቀርባል፣ 

14.12 የIንተርፕራዙ ስራዎች የሚመራ 

ባቸው የማስፈፀሚያ ማንዋሎች Aዘጋጅቶ 

ያቀርባል፣ በቦርዱ ሲፀድቁ ስራ ላይ 

Eንዲውሉ ያደርጋል፣   
 

 

ክፍል ሶስት፣ 

የተለያዩ ድንጋጌዎች፣ 

15. የIንተርፕራይዙ ካፒታል፣

Iንተርፕራዙ ከትግራይ ክልላዊ መንግስት በጥሬ 

ገንዘብ 15,000,000 ብር፣ ለትግራይ መንገድ 

ባለስልጣን ተመድቦ የነበረ በንብረት 

116,726,094.47 ብር፣ በድምር የተፈቀደ 

ማቋቋሚያ ካፒታል 131,726,094.47  ብር 

ይኖረዋል፡፡  
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16. መሰጋገሪ ደንጋገ፣  

ስራሕቲ Eቲ Iንተርፕራይዝ ዝምርሓሉ ኣሰራርሓ 

ማንዋላት ወፂOም ኣብ ስራሕ Eስካብ ዝውEሉ Eቲ

Iንተርፕራይዝ በዓል መዚ መንገድትታት ትግራይ  

Eንዳሃለወ ዝጥቀመሎም ዝነበሩ ማንዋላት 

Eንዳተጠቐመ ይፀንሕ፡፡  

 

17. ሒሳብ መዝገብ፣  

17.1 Eቲ Iንተርፕራይዝ ትኽክለኛን ዝተማልU 

ናይ ገንዘብ መወራረድን ናይ ሒሳብ 

መዛግብትን ይህልውዎ፣ 

17.2 ናይቲ Iንተርፕራይዝ ናይ ገንዘብ ሰነዳትን 

ሒሳብ መዛግብትን ብክልል ዋና Oዲተር 

በብግዚU ይምርመር፡፡  
 

18. ናይቲ Iንተርፕራይዝ ፍልፍል Eቶት፣ 
 

ናይቲ Iንተርፕራይዝ Eቶት ፍልፍል ዝስEቡ 

ይኾኑ፡- 

18.1 ካብ ዝፍፅሞ ስራሕ ወይ ዝህቦ ግልጋሎት 

ዝረኸቦም ክፍሊታት፣ 

18.2 ካብ ዝተፈላለዩ ፍርያትን ኣቑሑት መሸጣ፣ 

18.3 ካብ ዝተፈላለዩ ድጋፋትን ሓገዝን፡፡  

 

19. መምርሒ ናይ ምውፃE ስልጣን፣  
 

Eቲ ቦርደ Eዚ ደንቢ ንምፍፃም ዘኽEሎ መምርሒ 

የውፅE፡፡ 

 

20. ተፈፃምነት ዘይብሎም ሕግታት  
  

ምስ Eዚ ደንቢ ዝጋጨው ዝኾኑ መምርሒታትን 

ልምድን ኣሰራርሓታት ኣብዚ ደንቢ ውሽጢ ኣብ 

ዝተደንገጉ ተፈፃምነት ኣይህልዎምን፡፡  

 

16. የመሸጋገሪያ ድንጋጌ፣

የIንተርፕራይዙ ስራ የሚመራበት የAሰራር 

ማንዋሎች ወጥተው ስራ ላይ Eስከሚውሉ ድረስ   

Iንተርፕራይዙ የትግራይ መንገዶች ባለስልጣን 

Eያለ ይጠቀምባቸው የነበሩ ማንዋሎች Eየተጠቀመ 

ይቆያል፡፡ 

 

17. የሒሳብ መዝገብ፣  

17.1 Iንተርፕራይዙ ትክክለኛ Eና የተሟሉ 

የገንዘብ ማወራረጃ Eና የሒሳብ መዛግብት 

ይኖሩታል፣ 

17.2 የIንተርፕራይዙ የገንዘብ ሰነዶች Eና 

የሒሳብ መዛግብት በክልሉ ዋና Oዲተር  

በየጊዜው ይመረመራል፡፡  
 

18. የIንተርፕራይዙ የገቢ ምንጭ፣  
 

የIንተርፕራይዙ የገቢ ምንጭ የሚከተሉት 

ይሆናል፡-  

18.1 ከሚፈፅመው ስራ ወይም ከሚሰጠው 

Aገልግሎት የሚያገኛቸው ክፍያዎች፣ 

18.2 ከተለያዩ ምርቶችና Eቃዎች ሽያጭ፣ 

18.3 ከተለያዩ ድጋፎችና Eርዳታ፡፡  

 

19. መመሪያ የማውጣት ስልጣን፣  
 

ቦርዱ ይህን ደንብ ለማስፈፀም የሚያስችል መመሪያ 

ያወጣል፡፡  

 

20. ተፈፃሚነት የሌላቸው ሕጎች፣
 

ከዚህ ደንብ ጋር የሚቃረን ማንኛውም 

መመሪያዎችና የልምድ Aሰራሮች በዚህ ደንብ 

በተደነገጉ ጉዳዮች ተፈፃሚነት Aይኖራቸውም፡፡ 
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ገፅ 12 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቑ 63/2002                 ገፅ 12 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንቢ ቁ 63/2002

21. ወሰን ሓላፍነት፣  

Eቲ Iንተርፕራይዝ ካብ ዘለዎ ጠቕላላ ሃፍቲ ንላEሊ 

ብEዳ ክሕተት ኣይኽEልን፡፡  

 

22. Eቲ Iንተርፕራይዝ ዝፀንሓሉ Eዋን፣  
 

Eቲ Iንተርፕራይዝ ንዘይተወሰነ Eዋን ተጣይሹ 

ኣሎ፡፡ 

 

23. Eዚ ደንቢ ዝፀንAሉ ግዘ፣  
 

Eዚ ደንቢ ካብ ነሓሰ 13/2002 ዓ/ም ጀሚሩ ዝፀንA 

ይኸውን፡፡  

                 
ፀጋይ በርሀ 

ፕረዝዳንት ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስቲ ትግራይ 

21. የሃላፊነት ወሰን፣  

Iንተርፕራዙ ካለው ጠቅላላ ሃብት በላይ በEዳ 

ሊጠየቅ Aይችልም፡፡  

 

22. Iንተርፕራይዙ የሚቆይበት ጊዜ፣
 

Iንተርፕራይዙ ላልተወሰነ ጊዜ ተቋቁመዋል፡፡  

 

 

23. ደንቡ የሚፀናበት ጊዜ፣   
 

ይህ ደንብ ከነሐሴ 13/2002 ዓ/ም ጊዜ ጀምሮ የፀና 

ይሆናል፡፡  

 

ፀጋይ በርሀ 

የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስት ፕረዝዳንት 
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ንIንተርፕራይዝ ስራሕቲ መንገዲ 

ትግራይ ዝተመደበ ሓፈሻዊ ሃፍቲ 

(Total Asset)
�

.

� 

መፍለይ ጠቕላላ 

ዝተገመተ/ብር 

1 ገዛውቲ (premises) 2905671.61

2 ተሽከርከርቲ (Vehicles & 

Trucks) 

23132814.88

3 መሽነሪ (Machinery) 45121943.61

4 መሳርሒ (Equipments) 10172651.84

5 ኣብ ስቶክ ዝርከብ (Stock 

Items) 

34381983.52

6 Oፊስ ፈርኒቸርን መሳርሕን 

(Office Furinture & 

Equipment) 

193854.74

7 ናይ ኮንስትክሽን፣ ዎርክሾፕን 

ካልOት መሳርሕን 

(Construction, workshop 

& other Tools) 

764227.71

8 ካምፕ መሳርሒ (Camp Item) 52946.56

ድ

ም

ር 

116726094.47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ለትግራይ የመንገድ ስራዎች 

Iንተርፕራይዝ የተመደበ ኣጠቃላይ 

ሃብት (Total Asset)

�.

� 
መለያ ጠቅላላ 

የተገመተው 

/ብር 

1 ቤቶች (premises) 2905671.61

2 ተሽከርካሪዎች (Vehicles & 

Trucks) 

23132814.88

3 መሽነሪስ (Machinery) 45121943.61

4 መሳሪያዎች(Equipments) 10172651.84

5 ስቶክ ውስጥ የሚገኝ (Stock 

Items) 

34381983.52

6 የቢሮ ፈርኒቸሮችና መሳርያዎች 

(Office Furinture & 

Equipment) 

193854.74

7 የኮንስትራክሽን፣ ዎርክሾፕና 

ሌሎች መሳርያዎች 

(Construction, workshop 

& other Tools) 

764227.71

8 የካምፕ መሳሪያዎች (Camp 

Item) 

52946.56

ድምር 116726094.4

7
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