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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 

ዝተስዓሩ ሕጊታት መሰረት ገይሮም ዝተረኸቡ መሰላትን ግቡኣትን ዝምልከት ክትዕ እንተጋጥም 

ዲይነት ዝርአ ነቶም ዝተስዓሩ ሕጊታት መሰረት ብምግባር ብምዃኑ ድሕሪ ምስዓሮም እውን ኣድለይቲ 

ከምዝኾኑን ብተወሳኺ እዞም ሕጊታት ኣካል ታሪኽ ክልልናን ሃገርናን ብምዃኖም ብዝግባእ 

ተወዱቦምን ተሰኒዶምን ክዕቀቡን ንቕድሚት ንዝግበር ኩለመዲይ ዓውዯ መፅናዕትታትን ስራሕቲ 

ምርምርን ዝህልዎም ኣበርክቶ ኣዚዩ ልዑል ብምዃኑ ፡-  

ሕጊ ዘይምፍላጥ ይቕረታ ኣየውህብን ዝብል ኣባሃህላ ሓቂ እኳ እንተኾነ ህዝቢ ኣብ ሕጊታት ኣፍልጦ 

ንክህልዎ ናይ ምግባር ሓላፍነት ናይ መንግስቲ እዩ፡፡ ስለዚ ኣብ ክልልና ንዝወፁ ሕጊታት 

እናተኸታተለ ዲግም ክሕተሙ ብምግባር ንተገልገልቲ ዘቕርብ ሓላፍነት ወሲደ ብቐፃልነት ዝሰርሕ 

ኣካል ብዘይምህላዉ፣ ላዕለዋይ ቤት ፍርዱ ክልል ትግራይ ካብ 1985 ዓ.ም ክሳብ 1999 ዓ.ም ዝወፁ 

ሕጊታት ዘጠረዞ ዝነኣድ ተበግሶ ኮይኑ ንኣተሓሕዛን ኣጠቓቕማን ብዝምቹ ብዘይምንባሩ፣ ድሕሪኡ 

እውን ዝቐፀለ ተመሳሳሊ ስራሕ ብዘይምህላዉ ኣግኣዚ ማእኸል መሰልጠኒ ሰብ ሞያ ኣካላት ፍትሒ 

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ነቲ ዘሎ ክፍተትን ኣድላይነት እዚ ስራሕን ብውነ ብምርዲእ ካብ 

1985 ዓ.ም - 2007 ዓ.ም ኣብ ውሽጢ 23 ዓመታት ኣብ ክልልና ዝወፁ ሕጊታት ብምትእኽኻብ 

ንተገልገልቲን ተጠቀምትን ንኣተሓሕዛን ኣጠቓቕማን ብዝምቹ ተኸፋፊሉ ከምብሓድሽ ክሕተምን 

ክጥረዝን ገይሩ ኣሎ፡፡  

ቤት ፅሕፈት ቤት ምክሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ እዚ ስራሕ ኣብዚ ብርኪ  ንክበፅሕ ዝነበሮ 

ድልየት ፣ ፃዕርን  ሕግታት ኣብ ምትእኽኻብ ዝገበሮ ምትሕብባርን ኣዚዩ ዝነኣድ ኾይኑ ንዕውትነት 

እዚ ስራሕ ግዯ ቤት ምኽሪ ዝለዓለ ብምዃኑ ካብ ልቢ ነመስግን ። 

ኪኢላታትን ሰራሕተኛታትን ትካልና ንዘርኣይዎ ፅቡቕ ተበግሶን ውፍይነትን እዚ ስራሕ ኣብ 

መወዱእታ ብምብፅሑ እንኳዕ ዯስ በለኩም እናበልና ኣብ ብጣዕሚ ዝሓፀረ እዋን ሕቶና ተቐቢሎም 

ዯረጃ ፅሬቱ ብዝሓለወ ኣገባብ ኣብዝዯለናዮ ግዘ ተሓቲሙን ተጠሪዙን ክበፅሐልና ንዝገበሩ 

ኣመራርሓን ሰራሕተኛታትን ትካል ሕትመት ብርሃንን ሰላምን ካብ ልቢ ነመስግን፡፡  

ኣባዱ ወ/ሩፋኤል 

ዋና ኣካያዱ ስራሕ ኣግኣዚ ማእኸል መሰልጠኒ ሰብ ሞያ 

ኣካላት ፍትሒ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ 

ግንቦት 2008 ዓ.ም 
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23.  ኣዋጅ ቁፅሪ 207/2003 ቤት ፅሕፈት ቤት ምኽሪ ብ/ክ/መ/ትግራይ ዳግም ንምጥያሽ ንስልጣንን 

ተግባርን ንምውሳንን ተመሓትሹ ዝወፀ  339-347 
24.  ኣዋጅ ቁፅሪ 208/2003 ዝተመሓየሸ ኣዋጅ ኮሚሽን ስነ-ምግባር ፀረ -ግዕዝይናን ብ/ክ/መ/ትግራይ 348-368 
25.  ኣዋጅ ቁፅሪ 209/2003 ኤጄንሲ ልምዓት ዯቀቕትን ኣናእሽተይን ንግዲ ትካላት ብ/ክ/መ/ትግራይ 

ትግራይ ንምጥያሽ ዝወፀ ኣዋጅ 369-379 
26.  ኣዋጅ ቁፅሪ 210/2003 በዓል መዚ ልምዓት እቶት ብ/ክ/መ/ትግራይ ዳግም ንምውዳብ ፣ ስልጣኑን 

ተግባሩን ንምውሳን ዝወፀ ኣዋጅ  380-390 
27.  ኣዋጅ ቁፅሪ 211/2003 ኣዋጅ መጠየሺ ኤጀንሲ መረጋገፂ ብቕዓት ሞያ ብ/ክ/መ/ትግራይ  391-400 
28.  ዯንቢ ቁፅሪ 64/2003 ዯንቢ ምስያም መንግስታዊ ዳኒ ሕርሚ  401-403 
29.  ዯንቢ ቁፅሪ 65/2003 ዯንቢ ምስያም መንግስታዊ ዳኒ ሕጉም ብርዳ ግራ ካሕሱ  404-407 
30.  ዯንቢ ቁፅሪ 66/2003 ኣተኣኻኽባ ፣ ኣጠቓቕማን ኣተሓሕዛን ውሽጢ እቶት ቤት ፅሕፈት 

ምምሕዳር ኣብያተ ህንፀት ክልል ትግራይ ንምውሳን ዝወፀ  408-415 
31.  ዯንቢ ቁፅሪ 67/2003 ኣብ ምህናፅ ዓብይ ግድብ ሕዳሰ ኢትዮዽያ ተሳትፎ ህዝቢ ዘተሓባብር 

ክልላዊ ቤት ምኽሪ ንምጥያሽ ዝወፀ ዯንቢ 416-424 
32.  ዯንቢ ቁፅሪ 68/2003 መመሓዯሪ ሰራሕተኛታት በዓል መዚ ልምዓት እቶት ብ/ክ/መ/ትግራይ  425-451 
33.  ዯንቢ ቁፅሪ 69/2003 ተመሓይሺ ዝወፀ ዯንቢ ምምሕዳር ፋይናንስ ብ/ክ/መ/ትግራይ  452-487 
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nU¶T Uz¤È TG‰Y 
yTG‰Y nU¶T Uz¤È 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mbL 18 ›mT ቐ. 1 መቐለ  
185/2003 ዓ.ም  

18¾ ›mT qÜ. 1 መቐለ 
185/2003 ›/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 

ቑፅሪ ኣዋጅ  185/2003 

ፈፀምቲ ኣካላት ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ 

ትግራይ ዳግም ንምውዳብ፣ ስልጣንን 

ተግባርን ንምውሳን ተመሓይሹ ዝወፀ ኣዋጅ፣
 

 

 

ፈፀምቲ ኣካላት ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ 

ስራሕ ሓላፍነቶምን ብዝተማልAን ብቅዓት ብዘለዎን 

ተግባራዊ ንምግባር ብዘኽEል ኣገባብ ምውዳብ፣ 

ስልጣንን ተግባርን ብሕጊ ምውሳን ኣድላይ ኮይኑ 

ብምርካቡ፣ 

ኣብ ክልልና Iኮኖሚያዊ፣ማሕበራዊ Eብየትን ሰናይ 

ምምሕዳር ምስፋንን ቐፃልነት ንምርግጋፅን ፈፀምቲ 

ኣካላት ዳግም ምውዳብ ኣድላይ ኾይኑ ብምርካቡ፣ 

ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ 

ብመሰረት ተመሓይሹ ዝወፀ ሕገ-መንግስቲ ትግራይ 

ዓንቀፅ 49/3//ሀ/ ዝስEብ ኣዋጅ ኣውፂU ኣሎ፡፡  

 

 

 

ክፍሊ ሓደ 

ሓፈሻዊ፣ 

1. ሓፂር ርEሲ፣
 

Eዚ ኣዋጅ “ፈፀምቲ ኣካላት ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስት ትግራይ ዳግም ንምውዳብ፣ ስልጣንን 

ተግባርን ንምውሳን ተመሓይሹ ዝወፀ ቑፅሪ ኣዋጅ 

185/2003’’ ተባሂሉ ክጥቀስ ይከኣል፡፡  

Aዋጅ ቁጥር 185/2003 

የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት 

የAስፈፃሚ Aካላት ዳግም ለማደራጀት፣ 

ስልጣንና ተግባር ለመወሰን ተሻሽሎ የወጣ 

Aዋጅ፣ 

የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት የስራ ኣስፈፃሚ 

ኣካላት ስራ ሃላፊተታቸው በተሟላና ብቃት ባለው 

ኣገባብ ተግባራዊ ለማድረግ በሚያስችል መልኩ  

ማደራጀት፣ስልጣንና ተግባር በሕጊ መወሰን ኣስፈላጊ 

ሆኖ በመገኘቱ፣ 

በክልላችን Iኮኖሚያዊ፣ ማሕበራዊ Eድገትና 

መልካም ኣስተዳደርን ማስፈንና በቀጣይነት 

ለመማረጋገጥ ኣስፈፃሚ ኣካላት ዳግም ማደራጀት 

ኣስፈላጊ ሆኖ  በመገኘቱ፣ 

የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ምክርቤት 

ተሻሽሎ በወጣው የትግራይ ህገ-መንግስት Aንቀፅ 

49/3//ሀ/ የሚከተለውን Aዋጅ Aውጥቷል፡፡   

 

 

ክፍል Aንድ 

ጠቅላላ፣ 

 

1. Aጭር ርEስ፣  

ይህ Aዋጅ “የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት የስራ 

Aስፈፃሚ Aካላት Eንደገና ለማደራጀት፣ ስልጣንና 

ተግባር ለመወሰን ተሻሽሎ የወጣ Aዋጅ ቁጥር 

185/2003’’ ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡  

 1 291  
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ገፅ 2 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ኣዋጅ ቑ 185/2003          ገፅ 2 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ Aዋጅ ቁ 185 /2003

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 

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ 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 ብምቕረባይነት ርEሰ 

ምምሕዳር ብቤት ምኽሪ ክልል ትግራይ 

ዝሽየም ተፈጥሮኣዊ ሰብ Eዩ፣ 

7. ’’መራሒ ስራሕ ኤጀንሲ’’ ማለት ብመሰረት 

Eዚ ኣዋጅ ዝተጣየሸ ኤጀንሲ ንክመርሕ 

ብመንግስቲ ዝተሾመ 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. “ኮምሽን” ማለት ከምኣገዳስነቱ ሐደን ካብU 

ንላEልን ኣውራ ኸይዲ ስራሕ ሒዙ ዝተወደበን 

ተፀዋEነቱ ከከምኩነታቱ ንርEሰ ምምሕዳር ወይ 

ተፀዋI ንዝኾነሉ ቢሮ ኣካል ፈፃሚ ቤት Eዮ 

2. ትርጓሜ፣ 

1. ’’ምክር ቤት’’ ማለት ተሻሽሎ በወጣው 

የትግራይ ሕገ-መንግስት Aንቀፅ 46(1) 

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 በመንግስት የተሾመ 

ተፈጥሮኣዊ ሰው ነው፣ 

 

7. ’’የኤጀንሲ ስራ መሪ’’ ማለት በዚህ Aዋጅ 

መሰረት የተቋቋመ ኤጀንሲ Eንዲመራ 

በመንግስት የተሾመ 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. “ኮምሽን” ማለት Eንዳስፈላጊነቱ ኣንድና ከዛ 

በላይ ዋና የስራ ሂደት ይዞ የተደራጀና ተጠሪነቱ 

Eንደሁኔታው ለርEሰ መስተዳደረሩ ወይም 

ለቢሮ የሆነ የስራ ኣስፈፃሚ ኣካል መስራቤት 
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Eዩ፣ 

10. “Iንስቲትዩት” ማለት ብመሰረት’ዚ ኣዋጅ 

ዝጣየሽ Iንስቲትዩት ምርምር ሕርሻ 

ትግራይ’ዩ፣ 

11. ’’ወናኒ ኣውራ ከይዲ ስራሕ’’ ማለት ንሓደ 

ኣውራ ከይዲ ስራሕ ብሓላፍነት ክመርሕን 

ከተሓባብርን ብመራሒ ስራሕ 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. ውፅIታዊን ስሉጥን ግልጋሎት ብምሃብ 

ወሳኒነትን ተሳትፎን ህዝቢ ብምርግጋፅ ኣብዚ 

ክልል ሰናይ ምምሕዳር ዝሰፍነሉ ዲሞክራሲ 

ዝEምብበሉን ልምዓት ዝቃላጠፈሉን ጥጡሕ 

ባይታ ምፍጣር፡፡ 

     
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፣ ስልጣንን ተግባርን ፈፀምቲ 

ኣካላት Eዚ ክልል፣ 

6. ምውዳብ ቤት ምኽሪ ስራሕ ፈፃሚ፣  

ቤት ምኽሪ ስራሕ ፈፃሚ ዝስEቡ ኣባላት ይህልውዎ፡-

 

1. ርEሰ ምምሕዳር፣ 

ነው፣ 

10. “Iንስቲትዩት” ማለት በዙህ Aዋጅ መሰረት 

የሚቋቋም የትግራይ ግብርና ምርምር 

Iንስቲትዩት ነው፣ 

11. ’’ዋና የስራ ሂደት ባለቤት’’ ማለት ለAንድ ዋና 

የስራ ሂደት በሓላፊነት ሊመራና ሊያስተባብር 

በስራ መሪ 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. ውጤታማና ፈጣን Aገልግሎት በመስጠት 

የህዝብ ወሳኝነትና ተሳትፎ በማረጋገጥ በክልሉ 

መልካም Aስተዳደር የሚሰፍንበት፣ ዲሞክራሲ 

የሚጎለብትበትና ልማትን የሚቀላጠፍበት 

የተመቻቸ ሁኔታ መፍጠር፡፡  

 

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፣  
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2.  ምክትል ርEሰ ምምሕዳር፣ 

3. ብብርኪ ምክትል ርEሰ ምምሕዳር ዝተሾመ  

4. ኣብዚ ኣዋጅ ኣብ ዓንቀፅ 8 ዝተጠቐሱ 

ቢሮታት ዝመርሑ መራሕቲ ስራሕ፣ 

5. ርEሰ ምምሕዳር ብኣባልነት ንኽሳተፉ 

ዝመርፅዎም ካልOት መራሕቲ ስራሕ፣ 

6. ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ 5 ዝተገለፀ 

Eንተሃለወ’ውን ቁፅሪ Eቶም ዝውሰኹ ኣባላት 

ካብ ጠቕላላ ቁፅሪ ኣባላት ቤት ምኽሪ ስራሕ 

ፈፃሚ ካብ ሲሶ ክበልፅ የብሉን፣ 

7. 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 ቢሮታት፣ ኤጀንስታት፣ ኮምሽን

Iንስቲትዩትን፣   

ሕድ ሕድ ቢሮ፣ ኤጀንሲ፣ ኮምሽን Iንስቲትዩትን 

ዝስEብ ኣወዳድባ ይህልዎ፡- 
 

1. መራሒ ስራሕ፣ 

2. ተተካI መራሒ ስራሕ፣ 

3. ወናኒ ከይዲ ስራሕ፣ 

4. ንስርሑ ዘድሊ ኣወዳድባን ፈፀምቲ ከይዲ 

ስራሕ ሰራሕተኛታትን፣ 

5. ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ 3 ዝተገለፀ 

Eንተሃለወ’ውን ሓደ ኣውራ ከይዲ ስራሕ ሒዙ 

ዝተወደበ ቢሮ ወይ ኤጀንሲ ወይ ኮምሽን ወይ 

Iንስትቲትዩት ኣብ ልEሊ መራሒ ስራሕ 

ወናኒ ኣውራ ከይዲ ስራሕ ምምዳብ 

ኣይከኣልን፣ 

6. ሕድ ሕድ ቢሮ ወይ ኤጀንሲ ወይ ኮምሽን ወይ 

Iንስቲትዩት ከከምኩነታቱ EናፅነA ንቢሮ 

ሲቪል ሰርቪስ Eናፍቐደ ከይዲ ስራሕ ክውስኽ 

ወይ ክንኪ ወይ ከማሓይሽ ይኽEል፡፡  

 

2.  ምክትል ርEሰ መስተዳድር  

3. በምክትል ርEሰ መስተዳድር ደረጃ የተሾመ  

4. በዚህ Aዋጅ Aንቀፅ 8 የተጠቀሱ ቢሮዎች 

የሚመሩ የስራ መሪዎች፣ 

5. ርEሰ መስተዳድሩ በAባልነት Eንዲሳተፉ 

የሚመርጧቸው ሌሎች የስራ መሪዎች፣ 

6. በዚህ Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ 5 የተገለፀ 

ቢኖርም የሚጨመሩት የAባላት ቁጥር 

ከAጠቃላይ የስራ Aስፈፃሚ ምክር Aባላት 

ቁጥር ከሲሶ መብጥ የለበትም፣ 

7. በዚህ Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ 3 የተገለፀ 

ማንኛውም የስራ መሪ በስራ Aስፈፃሚ ምክር 

ቤት ስብሰባ በማይገኝበት ጊዜ የስራ መሪ 

ተተኪ በስብሰባው በAባልነት ይሳተፋል፡፡ 
 

 

 

7. የቢሮ፣ ኤጀንሲ፣ የኮምሽንና Iንስቲትዩት  

Aደረጃጀት፣ 

Eያንዳንዱ ቢሮ፣ ኤጀንሲ፣ ኮምሽንና Iንስቲትዩት 

የሚከተለው Aደረጃጀት ይኖረዋል፡-  

1. የስራ መሪ፣ 

2. ተተኪ የስራ መሪ፣ 

3. የስራ ሂደት ባለቤት፣ 

4. ለስራው የሚያስፈልግ Aደረጃጀትና የስራ ሂደት 

ፈፃሚ ሰራተኛ፣ 

5. በዚህ Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ 3 የተገለፀ ቢኖርም 

Aንድ የዋና ስራ ሂደት ይዞ የተደራጀ ቢሮ 

ወይም ኤጀንሲ ወይ ኮምሽን ወይ Iንስቲትዩት 

በስራ መሪው ላይ የስራ ሂደት ባለቤት መመደብ 

Aይቻልም፣ 

 

 

6. Eያንዳንዱ ቢሮ ወይም ኤጀንሲ ወይም ኮምሽን 

ወይም Iንስቲትዩት Eንደሁኔታው Eያጠና 

ሲቪል ሰርቪስ  ቢሮ በማስፈቀድ የስራ ሂደት 

ሊጨምር ወይም ሊቀንስ ወይም ሊያሻሽል 

ይችላል፡፡  
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8. ምጥያሽ ቢሮታትን ተፀዋEነትን፣ 

Eዞም ዝስEቡ ቢሮታት ዓርሶም ዝኸAሉ መንግስታዊ 

ቤት Eዮ ኮይኖም ተፃዋEነቶም ንርEሰ ምምሕዳርን 

ንቤት ምኽሪ ፈፃሚ ስራሕ ክልል ትግራይ ኾይኑ በዚ 

ኣዋጅ’ዚ ተጣይሾም ኣለዉ፡-  

1. ቢሮ ሕርሻን ልምዓት ገፀርን 

2. ቢሮ ልማዓት ከተማ፣ ንግድን Iንዱስትሪን 

3. ቢሮ ትምህርቲ 

4. ቢሮ ሓለዋ ጥEና 

5. ቢሮ ትልምን ፋይናንስን 

6. ቢሮ ሲቪል ሰርቪስ 

7. ቢሮ ኮንስራክሽን፣ መንገዲን ትራንስፖርትን 

 

8. ቢሮ ፀጥታን ምምሕዳርን  

9. ቢሮ ፍትሒ  

10. ቢሮ ልምዓት ሃፍቲ ማይ 

11. ቢሮ ቴክኒክ፣ ሞያ፣ትምህርትን ስልጠናን 

12. ቢሮ መናEሰይን ስፖርትን 

13. ቢሮ ሰራሕተኛን ማሕበራዊ ጉዳይን 

14. ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን 

15. 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 ፡፡  

 

 

 

 

8. የቢሮዎች ማቋቋምና ተጠሪነታቸው፣ 

የሚከተሉት ቢሮዎች ራሳቸው የቻሉ መንግስታዊ 

መስሪያቤት ሆነው ተጠሪነታቸው ለርEሰ 

መስተዳደሩና ለስራ ለክልል ትግራይ ስራ Aስፈፃሚ 

ምክር ቤት ሁኖ በዚህ Aዋጅ ተቋቁመዋል፡- 

1. ግብርናና የገጠር ልማት ቢሮ 

2. የከተማ ልማት፣ ንግድና Iንዱስትሪ ቢሮ 

3. የትምህት ቢሮ 

4. የጤና ጥበቃ ቢሮ 

5. የፕላንና ፋይናንስ ቢሮ 

6. የሲቪል ሰርቪስ ቢሮ 

7. የኮንስርታክሽን፣ መንገድና ትራንስፖርት 

ቢሮ 

8. የፀጥታና ኣስተዳደር ቢሮ 

9. ፍትህ ቢሮ 

10. የውሃ ሃብት ቢሮ 

11. የቴክኒክ፣ ሙያ፣ ትምህርትና ስልጠና ቢሮ 

12. የወጣቶችና ስፖርት ቢሮ 

13. የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ 

14. የመንግስትና የህዝብ ግንኝነት ቢሮ 

15. የሴቶች ጉዳይ ቢሮ 

 

9. የሌሎች Aስፈፃሚ Aካላት ማቋቋምና 

ተጠሪነት፣ 

1. የገቢዎች ልማት ኤጀንሲ  

የኤጀንሲው ተጠሪነት ለፕላንና ፋይናንስ ቢሮ ሆኖ 

ራሱ ችሎ ተቋቁመዋል፡፡ 
 

2. የስነ - ከባቢ  ጥበቃ፣ የገጠር  መሬት  

    Aጠቃቀምና Aስተዳደር ኤጀንሲ፣  

የኤጀንሲው ተጠሪነት ለግብርናና ገጠር ልማት ቢሮ 

ሆኖ ራሱ ችሎ ተቋቁመዋል፡፡  
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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፡፡  

 
5. ኤጀንሲ ማኣድንን Iነርጅን፣  

Eዚ ኤጀንሲ ተፀዋEነቱ ንቢሮ ልምዓት ሃፍቲ ማይ 

ኾይኑ ዓርሱ ኪIሉ ተጣይሹ ኣሎ 

 
6. ኮምሽን ስነ-ምግባር ፀረ ግEዝይናን፣

Eዚ ኮምሽን ተፀዋEነቱ ንርEሰ ምምሕዳር ኮይኑ 

ዓርሱ ኪIሉ ተጣይሹ ኣሎ 

 
7. ኮምሽን ፖሊስ፣  

Eዚ ኮምሽን ተፀዋEነቱ ንቢሮ ፀጥታን ምምሕዳርን 

ኾይኑ ዓርሱ ኪIሉ ተጣይሹ ኣሎ 

 
8. Iንስቲትዩት ሕርሻ ምርምር፣

Eዚ Iንስቲትዩት ተፀዋEነቱ ንቢሮ ሕርሻ ኾይኑ 

ዓርሱ ኪIሉ ተጣይሹ ኣሎ 

 

10. ስልጣንን ተግባርን ፈፀምቲ ኣካላት  

 

1.  ቢሮ ሕርሻን ልምዓት ገፀርን፣  

 

1. ናይቲ ሃገር ፖሊሲ ልምዓት ሕርሻን ፀርን ኣብ 

ብሄራዊ ክልሉ የፈፅም፣ ነዚ መሰረት ጌሩ ፖሊሲ 

ልምዓት ሕርሻ Eዚ ክልል ይቐርፅ፣ 

Eንትፀድቀሉ ኣብ ሰራሕ የውEል፣ 

2. ናይ ክልልና ናይ ሕርሻ፣ ሃፍቲ ተፈጥሮ፣ Eዳጋ 

Eታወታትን ፍርያትን ሕርሻ፣ ቀረብ Eታወታት 

ሕርሻ ብዝምልከት   ናይ ፖሊሲ ሓሳባት 

የዳሉ፣ ቅደም ሰዓብ ናይ   ኣፈፃፅማ  ስትራተጂ 

3. የሕብረት ስራ ማሕበራት ማስፋፊያና 

የገበያ ልማት ኤጀንሲ፣ 

የኤጀንሲው ተጠሪነት ለግብርና ገጠር ልማት ቢሮ 

ሆኖ ራሱ ችሎ ተቋቁመዋል፡፡  

 
4. ባህልና ቱሪዝም ኤጀንሲ፣  

የኤጀንሲው ተጠሪነት ለርEሰ መስተዳድሩ ሆኖ ራሱ 

ችሎ ተቋቁመዋል፡፡  

 
5. ማAድንና Iነርጅ ኤጄንሲ፣ 

የኤጄንሲው ተጠሪነት ለውሃ ሃብት ልማት ቢሮ ሁኖ 

ራሱ ችሎ ተቋቁመዋል 

 
6. ስነ ምግባርና ፀረ ሙስና ኮምሽን፣ 

የኮምሽኑ ተጠሪነት ለርEሰ መስተዳድር ሁኖ ራሱ 

ችሎ ተቋቁመዋል 

 

7. ፖሊስ ኮምሽን፣ 

የኮምሽኑ ተጠሪነት ለፀጥታና Aስተዳደር ቢሮ ሁኖ 

ራሱ ችሎ ተቋቁመዋል 

 
8. የEርሻ ምርምር Iንስቲትዩት፣ 

የIንስቲትዩት ተጠሪነት ለEርሻ ቢሮ ሁኖ ራሱ ችሎ 

ተቋቁመዋል 

 
10. የስራ Aስፈፃሚ Aካላት ስልጣንና 

ተግባር፣  

1.  የግብርና ገጠር ልማት ቢሮ፣ 
 

1. የሃገሪቱን የግብርና ገጠር ልማት ፖሊሲ 

በክልሉ ያስፈፅማል፡ ይህን መሰረት በማድረግ 

የክልሉ የግብርና ልማት ፖሊሲ ይቀርፃል፣ 

ሲፀድቅለት ስራ ላይ ያውላል፣ 

2. የክልሉን የግብርና፣ የተፈጥሮ ሃብት፣ የግብርና 

ግብኣትና ግብይት፣የግብርና ግብኣት Aቅርቦትን  

በሚመለከት የፖሊሲ ሃሳቦች ያዘጋጃል፣ 

የAፈፃፀም ቅደም ተከተል ስትራተጂ ያወጣል፣ 
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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 ሕርሻ ንኽስፋሕፋሕ ይገብር፣ 

 

5. ፕሮግራማት ውሕስነት ምግቢ ይመርሕ፣ 

የተሓባብር፣ 

6. ንሓረስቶት ዝወሃቡ ግልጋሎታት 

ኤክስቴንሽን ሕርሻ ንክስፍሕፋሕ  ይመርሕ፣ 

የበረታትE፣ 

7. ዝምልከቶም ብምትሕብባር ግልጋሎት 

መሰረተ ልምዓት ገፀርን ሕርሻን ንክስፍሕፋሕ 

ኩነታት የመቻቹ፣ 

8. ኣግባብ ምስ ዘለዎም 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 ተላበድቲን ተዛመትን ሕማም 

Eንስሳን ዝራEቲን ከምU'ውን  ወራር  ባልE 

ንምክልኻልን  ንምቁፅፃርን  ኣድላይ ስጉምቲ 

ይወስድ፣ 

 

12. ስራሕቲ ልምዓት መስኖ ንኽጋፋሕ ስልቲታት 

ኣፈፃፅማ የዳሉ፣ የፈፅም፣ 

13. ፕሮግራም ሰፈራ ንምፍፃም ዘኽEሉ 

ስትራተጂታትን ስልቲታትን የዳሉ፣ የተግብር፣ 

ሲፀድቅ ተግባራዊ ያደርጋል፣ 

3. በቢሮ 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 ልማት ተግባራት Eንዲስፋፉ 

ያደርጋል፣  

5. የምግብ ዋስትና ፕሮግራሞች ይመራል፣ 

ያስተባብራል፣ 

6. ለኣርሶ Aደሩ የሚሰጡ የግብርና ኤክስቴንሽን 

Aገልግሎቶች Eንዲስፋፉ ይመራል፣ 

ያበረታታል፣ 

7. የሚመለከታቸውን Aካላት በማስተባበር ገጠር 

ግብርናና ገጠር መሰረተ ልማት Eንዲስፋፋ 

ሆኔታዎች ያመቻቻል፣  

8. Aግባብነት ካላቸው የሚመለከታቸውን 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፣ የቅድመ 

ማስጠንቀቅያና ቅድመ ዝግጅነት 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፣ 

13. የሰፈራ ፕሮግራምን ማስፈፀም የሚያስችሉ 

ስትራተጂዎችና ሰልቶች ይነድፋል፣ 

   ገፅ 8 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ኣዋጅ ቑ 185 /2003       ገፅ 8 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ Aዋጅ ቁ 185/2003
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14. ኣብ ትሕቲ Eቲ ቢሮ ንዝተወደባ 

ኤጀንሲታትን ከይዲ ስራሕትን ኩለን EላመAን 

ንምEዋት ዘኽEል ናይ ምፍፃም ዓቕሚ ምEባይ 

ፕሮግራማት የተኣታቱ፣ ተግባራውነቱ 

ይከታተል፣ 

15. ኣብቲ ክልል ንዝተኣታተው ፓኬጃት 

መተግበሪ ዘድልዩ Eታወታትን ልቓሓትን 

ሕርሻ ብዝድለ ፅሬት፣ ዓቐንን ሰለጤንን ናብ 

ሓረስታይ የቕርብ፣  ፍርያት ሕርሻ ናይ 

ውሽጢን ወፃIን ዓዲ Eዳጋ መሰረት ዝገበረ 

ክኸውን ዝኽEለሉ ኩነታት የመቻቹ፣ 

ይከታተል፣ ይቆፃፀር፣ 

16. ናይቲ ክልል ሃፍቲ ተፈጥሮ ብግቡE ንኽEቀብ፣ 

ክለምEን ኣጠቓቕምU ክመሓይሽን   ዝሕግዝ 

ፓሊሲን ስትራተጂን የዳሉ፣ ምስ ፀደቐ ኣብ 

ተግባር ክውEል ይገብር፣ ተግባራውነቶም 

ይከታተል፡ ይቆፃፀር፣ 

17.  ፍትሓዊ ምምሕዳርን ኣጠቓቕማ መሬትን 

ክህሉ ዘኽEሉ ፖሊሲን ስትራተጂን  የዳሉ፡፡ 

ምስ ፀደቐ ኣብ ተግባር ክውEሉ ይገብር፣ 

ተግባራውነቶም ይከታተልን ይቆፃፀርን፣ 

18. ሕብረተሰብ ዘይተበከለን ዘይተመረዘን ከባቢ 

ንኽህልዎን ካብዚ ተጠቃሚ ንኽኸውንን 

ዘኽEሎ ፖሊሲን ስትራተጂን የዳሉ፡፡ ምስፀደቐ 

ኣብ  ተግባር  ክውEሉ   ይገብር፣ 

ተግባራውነቶም ይከታተልን ይቆፃፀርን፣ 

19. ንደቂ ኣንስትዮን መናEሰይ መሰረት ዝገበረ 

ናይ ሕርሻ ፓኬጃት ብፖሊሲ ደረጃ ይቐርፅ 

ንተግባራውነቱ ይከታተል፣ 

20. ናብ Eዳጋ ዝቐርቡ Eታወታት ከም ማዳበሪያ 

ፍሪያት ሕርሻ ብቕዓት የረጋግፅ፣ ይከታተል፣ 

ይቆፃፀር፣ 
 

2. ቢሮ ልምዓት ከተማ፣ ንግድን 

Iንዱስትርን፣  

ይተገብራል፣ 

14. በቢሮው ስር ለተደራጁ ኤጄንሲዎችና የስራ 

ሂደቶች Aለማቸውን ለማሳካት የሚያስችል 

የማስፈፀም Aቅም ግንባታ ፕሮግራም ይቀርፃል፣ 

ተግባራዊነታቸውን ይከታተላል፣ 
 

 

15. 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፣ 

16. የክልሉ የተፈጥሮ ሃብት Eንዲለማ፣ 

Eንዲታቀብና ኣጠቃቀሙ Eንዲሻሻል  

የሚያግዝ ፖሊሲና  ስትራተጂ ያዘጋጃል፣  

ሲፀድቅ በተግባር ያውላሉ፣ ተግባራዊነቱ 

ይከታተላል፣ ይቆጣጠራል፣ 

17. ፍትሃዊ የመሬት ኣጠቃቀምና Aስተዳደር 

Eንዲኖር የሚያስችል ፖሊሲና ስትራተጂ 

ያዘጋጃል፡፡ ሲፀድቅ በተግባር ያውላል፣ 

ተግባራዊነቱ ይከታተላል፣ ይቆጣጠራል፣ 

18. ህብረተሰብ ያልተበከለና ያልተበረዘ Aከባቢ 

Eንዲኖረውና ከዚህ ተጠቃሚ Eንዲሆን 

የሚያስችል ፖሊሲና  ስትራተጂ  ያዘጋጃል፡፡  

ሲፀድቅ በተግባር Eንዲውል ያደርጋል፣  

ለተግባራዊነቱ ይከታተላል፣ ይቆጣጠራል፣ 

19.  ሴቶችና ወጣቶችን መሰረት ያደረጉ ፓኬጆች 

በፖሊሲ ደረጃ ይቀርፃል፣ ሲፀድቁ 

ለተግባራዊነቱ ይከታተላል፣ 

20.  ወደ ገበያ የሚቀርቡ ግብኣቶች Eንደ 

ማዳበሪያና የEርሻ ውጤቶች ብቃት 

ያረጋግጣል፣ ይከታተላል፣ ይቆጣጠራል፣ 

 

2. የከተማ ልማት፣ ንግድና Iንዱስትሪ 

ቢሮ፣ 
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ገፅ 9 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ኣዋጅ ቑ 185 /2003              ገፅ 9 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ Aዋጅ ቁ 185/2003

1. ሃገራዊ ፖሊስን ስትራተጂን ልምዓት ከተማ፣ 

ንግድን Iንዱስትርን ኣብ ክልሉ የፍፅም፣ ነዚ 

መሰረት ጌሩ ኣብ ክልሉ ፖሊስን ስትራተጂን 

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. ምስ ዝምልከቶም መሰረተ ልምዓት ዝዝርግሑ 

ኣካላት ፌደራል ርክብ ብምፍጣር ፍትሓዊ 

ዝርገሐ መሰረተ ልምዓት ንክህሉ ይከታተል፣ 

የተሓባብር፣  

7. ከተማታት ተኣሳሲረንን ተደጋጊፈንን ቅልጡፍ 

ምEባለ ንከረጋግፃ የተባብE፣ ምችው ባይታ 

ይፈጥር፣ 

8. ብመፅናEቲ ተደጊፉ ደቀቕትን AናEሽተይን 

ትካላት ኣብ ከተማታትን Eሸል ከተማታትን 

የጣይሽ፣ ነተን ዝፀንሓን ሓደሽቲ ዝተጣየሻን 

ኩለ-መዳያዊ ደገፍ ይህብ፣ የጠናኽር፣  

9. ኣጠቃቕማን ኣማሓድራን መሬት ከተማ፣ 

ስራሕ ንግድን Iንቨስትመንትን ከምU’ውን 

ከተማታት ዝህብዎም ግልጋሎታት ዘሳልጡ 

ስርዓት ኣታሓሕዛ መረዳEታ ንክህሉ Aሰራርሓ 

የተAታቱ፣ ኣፈፃፅምU ይከታተል፣ 

10. ልምዓት መሬት ከተማ ንምርግጋፅ ዘኽEል 

ኣሰራርሓ የውፅE፣ የፈፅም፣ ክፍፀም ይገብር፣ 

 

11. ዓቕሚ ከተማ ንምEባይ ናይ ኣመራርሓን 

ኣወዳድባን ስርዓት የነፅር፣ ብቴክኒክን ኣዋሃህባ 

ግልጋሎትን ይከታተል፣ ንተግባራውነቱ 

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. ከሚመለከታቸው መሰረተ ልማት የሚዘረጉ 

የፌደራል Aካላት ግንኙነት በመፍጠር ፍትሓዊ 

የመሰረተ ልማት ዝርጋታ መኖሩ ይከታተላል፣ 

ያስተባብራል፣ 

7. ከተሞች ተሳስረውና ተደጋግፈው ፈጣን 

Eድገት Eንዲያረጋግጡ ያበረታታል፣ ምቹ 

ሁኔታ ይፈጥራል፣ 

8. በጥናት የተደገፈ Aነስተኛና ጥቃቅን ተቋማት 

በከተሞችና ታዳጊና ከተሞች ያቋቁማል፣ 

ለቆዩትና Aዲስ  ለተቋቋሙት ሁለ-ገብ ድጋፍ 

ይሰጣል፣ ያጠናክራል፣  

9. የከተማ መሬት Aስተዳደርና Aጠቃቀም 

የንግድ Iንቨስትመንትና Eንዲሁም በከተማ 

የሚሰጡዋቸው Aገልግሎቶች የሚያፋጥን 

የመረጃ Aያያዝ ስርዓት Eንዲኖር Aሰራር 

ይዘረጋል፣ Aፈፃፀሙ ይከታተላል፣ 

10. የከተማ መሬት ልማት ለማረጋገጥ የሚያስችል 

Aሰራር ያወጣል፣ ያስፈፅማል፣ Eንዲፈፀም 

ያደርጋል፣ 

11. የከተሞች Aቅም ለማሳዳግ የAመራር፣ 

የAደረጃጀት ስርዓት ይቀይሳል፣ በቴክኒክ 

በAገልግሎት Aሰጣጥ ይከታተላል፣ 

9
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ይሰርሕ፣ 

12. ኣብ ከተማታት ንስራሕቲ Iንቨስትመንት፣ 

ንማሕበራዊ ግልጋሎትን ንመንበሪ ኣባይትን 

መስሪሒ ዝኸውን መሬት የዳሉ፣ የልምE፣ 

ይEድል፣ ይቆፃፀር፣ ይከታተል፣  

13. Eድልን ሃፍተገነትን Iንቨስትመንት Eዚ 

ክልል ኣመልኪቱ መፅናEቲ የካይድ፣ ክካየድ 

ይገብር፣ ይትንትን፣ የፋልጥ፣ ልምዓታዊ ብዓል 

ሃፍቲ    ብምትብባE Iንቨስትመንት ይድግፍ፣ 

 

14. ስራሕቲ Iንቨስትመንት ፍቓድ ይህብ፣ 

ይከታተል፣ ይመርሕ፣ የተባብE፣ የተሓባብር፣ 

ንምስፍሕፍሑ ምችው ባይታ ይፈጥር፣ 

 

15. ብመሰረት ሕጊ Iንቨስትመንት ዘይሰርሕ 

ትካልን ብዓል ሃብትን ሕጋዊ ስጉምቲ ይወስድ፣ 

ክውሰድ ይገብር፣  

16. ኣብዚ ክልል ፍትሓውን ሕጋውን ስርዓት 

ንግዲ ክረጋገፅ ይገብር፣  

17. መዝገብ ንግዲ የዳሉ፣ የማሓድር፣ 

18. ስልጣኑ መሰረት ጌሩ ምዝገባ ንግዲ ውልቀ 

ነጋዳይን ማሕበርን የካየድ፣ ብቕዓት ትካላዊ 

ንግዲ የረጋግፅ፣ ፍቓድ ይህብ፣    የሕድስ፣ 

ይስርዝ፣  ሕጋዊ ስጉምቲ ይውሰድ፣   ይEሽግ፣ 

ናብ ሕጊ የቕርብ፣ 

19. ንኣብያተ ምኽሪ ማሕበራት ንግዲ፣ ዘርፊ 

ንግድን ንካልOት ዘርፊ ማሕበራትን ደገፍ 

ይህብ፣ የጠናኽር፣ 

20. ንግዲ ዝምልከት ኣሰራርሓን ኣፈፃፅማን 

ኣፅኒU የውፅE፣ የተግብር፣ 

21. ማሽነሪታት ፋብሪካ ብመትሓጃ ውሕስና 

ይምዝግብ፣ ክራይ ውEል መሳርሕታት ህንፃ 

ኣረጋጊፁ ይምዝግብ፣ ንዝህቦ ግልጋሎት ግቡE 

ክፍሊት ይEክብ፣ 

22. ሕጋዊ ኣፍልጦን ብርኪ Eብየትን ከተማታት 

ይምርምር፣ 

ለተግባራዊነቱ ይሰራል፣ 

12. በከተሞች ለIንቨስትመንት፣ ለማህበራዊ 

Aገልግሎት፣ ለመኖሪያቤት ስራ መስሪያ የሚሆን 

መሬት ያዘጋጃል፣ ያለማል፣ ያድላል፣ 

ይቆጣጠራል፣ ይከታተላል፣  

13. የክልሉ Eምቅ የIንቨስትመንት ሃብትና Eድል 

Aስመልክቶ ጥናት ያካሂዳል፣ Eንዲካሄድ 

ያደርጋል፣ ይተነትናል፣ ያስተዋውቃል፣ 

ልማታዊ ባለሃብት በማበረታታት  

Iንቨስትመንት ይደግፋል፣ 

14. ለIንቨስትመንት ስራዎች ፍቃድ ይሰጣል፣ 

ይከታተላል፣ ይመራል፣ ያበረታታል፣ 

Eንዲስተባበርና  Eንዲስፋፉ Aመቺ ሁኔታ 

ይፈጥራል፣ 

15. በIንቨስትመንት ሕግ መሰረት የማይሰራ 

ባለሃብት ሕጋዊ Eርምጃ ይወሰዳል፣ Eንዲወሰድ 

ያደርጋል፣ 

16. በዚሁ ክልል ፍትሓዊና ሕጋዊ የንግድ ስርዓት 

Eንዲረጋገጥ ያደርጋል፣ 

17. የንግድ መዝገብ ያዘጋጃል፣ ያስተዳድራል፣  

18.  ስልጣኑ መሰረት በማድረግ የግል ነጋዴና 

ማሕበር ምዝገባ ያካሂዳል፣ የንግድ ተቋም 

ብቃት ያረጋግጣል፣ ፍቃድ ይሰጣል፣ ያድሳል፣  

ይሰርዛል፣ ሕጋዊ Eርምጃ ይወስዳል፣ ያሸጋል፣  

ወደ ሕግ ያቀርባል፣  

19. ለንግድ ማሕበራት Eና የንግድ ዘርፍ 

ምክርቤቶችና ለሌሎች ማሕበራት ድጋፍ 

ይሰጣል፣ ያጠናክራል፣ 

20. የከተማ ንግድ የሚመለከት Aሰራርና Aፈፃፀም 

Aጥንቶ ያወጣል፣ ይተግብራል፣  

21. የፋብሪካ ማሽነሪዎች በዋስትና መያዣ 

ይመዘግባል፣የህንፃ መሳሪያዎች የክራይ ውል 

Aረጋግጦ ይመዝግባል፣ ለሚሰጠው ተገቢው 

ክፍያ ይሰበስባል፣ 

22. የከተሞች ህጋዊ Eውቅናና የደረጃ ለውጥ 

ይመረምራል፣ ይወስናል፣ 
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23. ከተማታት መዘጋጃቤት ከጣይሻ ኣፍልጦ 

ይህብ፣ ማEኸላት ገፀር የንፅር፣ 

24. ብመሰረት ዝወፀ ስርዓት ፖሊስን ፕላንን 

ከተማታት ይዓብያ ምህላወን የረጋገፅ፣ 

25. ስራሕቲ ቅየሳ የካይድ፣ መሰረታዊ ካርታን 

ፕላንን ከተማ የዳሉ፣ ክዳሎ ይገብር፣ 

ግልጋሎት ምህንድስና ይህብ፣ ክውሃብ ይገብር፣ 

 

26. ንፕላን ከተማ ዘዳሉ ብዓል ሞያ ፍቓድ ይህብ፣

 

27. ብከተማታት ይኹን ብውልቀ ኣማኻርቲ 

ዝዳሎ ፕላን ከተማ ሕጋውነቱ ይምርምር፣ 

የረጋግፅ፣ 

28. ከተማታት ትግራይ ምስ ኣብ ውሽጢ ዓዲ 

ይኹን ወፃI ዘለዋ ከተማታት ምሕዝነት 

ዝፈጥራሉ ኩነታት የማቻቹ፣ ተግባራውነቱ 

ይከታተል፣  

29. ፅሬትን ፅባቐን ከተማ ንምሕላው ዘኽEል 

ኣሰራርሓ፣ መምርሒ ፣ ማንዋልን መAቀንን 

የውፅE፣ ንተግባራውነቱ ይከታተል፣ 

 

3. ቢሮ ትምህርቲ፣ 

1. ብመሰረት ሃገራዊን ክልላዊን ፖሊሲ 

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 

23. ከተሞች ማዘጋጃቤት Eንዲያቋቁሙ Eውቅና 

ይሰጣል፣ የገጠር ማEከላት ይለያል፣ 

24. ከተሞች በወጣው ፖሊስና የከተማ ፕላን 

Eያደጉ መሆናቸውን ያረጋግጣል፣ 

25. የቅየሳ ስራዎች ያካሂዳል፣ መሰረታዊ የከተማ 

ፕላንና ካርታ ያዘጋጃል፣ Eንዲዘጋጅ ያደርጋል፣  

የምህንድስና  Aገልግሎት  ይሰጣል፣ Eንዲሰጥ  

ያደርጋል፣ 

26. የከተማ ፕላን ለሚያዘጋጅ ባለሞያ ፍቃድ 

ይሰጣል፣ 

27. በከተሞች ሆነ ብግል Aማካሪዎች የሚዘጋጁ 

የከተሞች ፕላን ህጋዊነቱ ይመረምራል፣ 

ያረጋግጣል፣ 

28. የትግራይ ከተሞች በAገር ውስጥ Eና በውጭ 

ያሉ ከተሞች ጓደኝነት የሚመሰሩትበት ሁኔታ 

ያመቻቻል፣ ተግባራዊነቱ ይከታተላል፣ 

 

29. የከተሞች ፅዳትና ውበት ለመጠበቅ የሚያስችል 

Aሰራር፣ መመሪያ፣ ማንዋልና መመዘኛ 

ያወጣል፣ ለተግባራዊነቱ ይከታተላል፣ 
 

 

3. የትምህርት ቢሮ፣ 

1. ሃገራዊና ክልላዊ የትምህርትና ስልጠናና 

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 
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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 

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 

ቴክኖሎጂን 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፣ 

ተገልጋዮች Eንዲሳተፉ በማድረግ ያዘጋጀል 

ጥናት ያካሂዳል፣ ይገመግማል ኣፈፃፀሙ 

ይከታተላል፣ 

5. ለAፈፃፀም መደበኛ ያልሆነ ትምህርትና 

ተግባራዊ ትምህርት ለትልቆች ለወረዳዎች 

ድጋፍ ይሰጣል፡፡ ጥራት 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 

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፣ 
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14. ብብርኪ ክልል ዝውሃብ ፈተና ሃገራዊ 

ስታንዳርድ ዘማልE ምዃኑ የረጋግፅ፣ 

15. ኣብ ሕድ ሕድ ብርኪ ትምህርቲ ዘሎ ቅበላ 

ትምህርቲ ይከታተል፣ የረጋግፅ፣ ይቆፃፀር፣ 

 

16. ንደቂ ኣንስትዩ፣ ህፃናት፣ ኣካል ጉድኣትን 

ንUሳን ብሄረሰባትን ኣብ ትምህርትን ስልጠናን 

ክግበር ዝግብO ፍሉይ ሓገዝ ኣመልኪቱ 

ፕሮግራም የዳሉ፣ ኣፈፃፅምU ይከታተል፣ 

ዝርዝር ኣሰራርሕU ብዝወፅE መምርሒ 

ይውሰን፣ 

17. ፅሬት ትምህርቲ ኣብ ምርግጋፅን ምምሕዳር 

ኣብያተ ትምህርቲ ህዝቢ ንጡፍ ተሳትፎ 

ንክሕልዎ ይገብር፡፡  
 

 

4. ቢሮ ሓለዋ ጥEና፣  
 

1. ሃገራዊ ፖሊስን ስትራተጅን ጥEና መሰረት 

ብምግባር ምስ ክልላዊ ኩነታት ብምዝማድ 

ተግባራዊ ይገብር፣ 

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፣ 

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፣ 

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፣ Aናሳ 

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፡፡ 

 

4. የጤና ጥበቃ ቢሮ፣  
 

1. ሃገራው የጤና ፖሊሲና ስትራተጂ መሰረት 

በማድረግ በክልሉ ነባራዊ ሁኔታ በማዛመድ 

ተግባራዊ ያደርጋል፣ 

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፣ 

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፣  
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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 

   የEርዩ  ንምንካይን   ብዝተወደበ   ምንቅስቓስ  

   ህዝብን ኩለመዳያዊ Iድ ኣEታውነትን 

ሳይንስን ቴክኖሎጂ   ብምጥቃም   ጥEና 

ሕብረተሰብ የረጋግፅ፣ 

10. ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዋኒን ጥEንU ወናንን 

ወሳንን  ንክኸውን  ኣብ  ኣመጋግባ፣  ከባብያዊ 

ፅሬት ምጣነ ስድራ፣ ክንክን Aዴታትን 

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. ኣብ ሆስፒታላትን ጣብያታት ጥEናን ን24 

ሰዓት ግልጋሎት ጥEና ዝውሃበሉ ስርዓት 

ይዝርግሕ፡፡ ንኣፈፃፅምU ይከታተል፣ ኣድላይ 

ስጉምቲ ይወስድ፡፡  
 

 

5. ቢሮ ትልምን ፋይናንስን፣  

1. ኣብ ሃገራዊ ማEቀፍ ስትራተጂን ዝተመስረተ 

በዚ ክልል መንግስቲ ዝፍፀም ትልሚ  ልምዓት 

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  

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. በሆስፒታሎችና ጤና ጣብያዎች የ24 ሰዓት 

የጤና Aገልግሎት የሚሰጥበት ስርዓት 

ይዘረጋል፣ Aፈፃፀሙ ይከታተላል፣ Aስፈላጊውን 

Eርምጃ ይወስዳል፡፡  

 

5. የፕላንና ፋይናንስ ቢሮ፣  

1. በሃገራዊ የልማት ስትራተጂ ማEቀፍ የተመሰረተ 

በክልሉ መንግስት የሚፈፀም የረጅም፣ መካከለኛ 
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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፣ 

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 

ፖሊሲታት፣ ሕግታት ፋይናንስ መንግስቲ Eዚ 

ክልል ምስርሖም  ይቆፃፀር፣ 

9. ኣፈፃፅማ ፊስካልን ፋይናንስን ስራሕ 

መንግስቲ Eዚ ክልል ዘርI ዝርዝር መግለፂ 

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፣ 

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 ሕጎች  መሰረት 

በማድረግ መስራታቸው ይቆጣጠራል፣  

9. የክልሉ መንግስት የፊስካል Eና የፋይናንስ 

የስራ Aፈፃፀም የሚያሳይ ዝርዝር መግለጫ 
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ንርEሰ ምምሕዳር፣ ንቤት ምኽሪ ስራሕ ፈፃሚ 

Eዚ ክልል ብሕጊ ስልጣን ንዝተውሃቦም 

ኣካላትን ብEዋኑ የቕርብ፣ 

10. ኤጀንሲ ልምዓት Eቶት Eዚ ክልል ብመሰረት 

ብሕጊ ዝተቐመጠሉ ስልጣንን ተግባርን 

ስራሕቱ ምፍፃሙ ይከታተል፣ ይግምግም፣ 

ኣንፈታት የቕምጥ፣ 

11. ስርዓት ኣተሓሕዛ ሒሳብ መንግስቲ Eዚ ክልል 

ይሕንፅፅ፣ ንተግባራውነቱ ይድግፍ፣ ስርዓት 

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 

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 

የውስጥ ቁጥጥር ስርዓት ይዘረጋል፣ 

12. የክልሉ መንግስተ 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 
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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፡፡ 

 

6. ቢሮ ሲቪል ሰርቪስ፣  

1. ሲቪል ሰርቪስ ዝምልከቱ ፖሊሲታት ሕግታትን 

የዳሉ Eንትፀድቅ ኣብ ስራሕ ምውዓሎም 

ይከታተል 

2. ኣግባብ ኣወዳድባ ኣብያተ ቤት Eዮ መንግስትን 

    ኣጠቓቕማ ሓይሊ ሰብን Eዚ ክልል ይግምግም፣

መማሓየሺ ሓሳብ የቕርብ፣ Eንትፍቀድ ኣብ 

ስራሕ ምውዓሉ የረጋግፅ 

3. ንመደባት ሲቪል ሰርቪስ ዘድልዩ ሓፈሻዊ 

መመዘንታት ትምህርቲ ዓይነት ስልጠናን 

ልምዲ ስራሕን የዳሉ፣ ኣብ ስራሕ የዉEል 

4. ኣብ ቤት Eዮ መንግስቲ Eዚ ክልል ዝካየድ 

ቁፃር፣ Eቤት ብርኪ፣ ኣወዳድባ፣ ዝውውር፣ 

ስልጠናን ዲሲፕሊንን ሰራሕተኛታት መንግስቲ 

ብመሰረት ሕጊ ሲቪል ሰርቪስ ይፍፀሙ 

ምህላዎም ይቆፃፀር፣ ግድፈት ኣሰራርሓ 

Eንትፍፀም ይEርም፣ 

5. ዝርዝር መመዘኒ ውፅIት ኣፈፃፅማ ስራሕ 

ሰራሕተኛታት መንግስቲ Eቱ ክልል የዳሉኣብ 

ስራሕ ምውዓሉ ይቆፃፀር 

6. ኣብ ኣወዳድባ ኣሰራርሓን ሓይሊሰብን ዘሎ 

ክፍተት ዓቕሚ EንዳፅነA ቀፃላይ ዝኾነ ለውጢ 

ንምምፃE ዘኽEል ስትራቴጂ ይትልም፣ የፅድቕ፣ 

የፈፅም፣ ይከታተል፣ 

7. ቀፃልነት ዘለዎ ፖሊሲ ልምዓት ሃብቲ ሰብ ቤት 

Eዮ መንግስቲ Eንዳነፀረ የቕርብ፣ ኣብ ክልልና 

ንዝካየዱ   ስራሕቲ   ምEባለ   ሓይሊ    ሰብ  

የሚችል Eዳ የገቢዎች ልማት  ኤጀንሲ 

በሚያቀርበው መነሻ መሰረት ውሳነ ይሰጣል፣ 

 

19. ከገቢ መጨመር መቀነስ የተያያዘ የገቢዎች 

ልማት ኤጀንሲ በሚቀርብለት ረቂቅ መመሪያ 

መርምሮ ያፀድቃል፣ 

20. ለወረዳ የሚመለከታቸው Aካላት የAቅም 

ግንባታ ስልጠና ይሰጣል፡፡ 

 

6. ሲቪል ሰርቪስ ቢሮ፣ 

1. ሲቪል ሰርቪሱን በሚመለከት ፖሊሲዎችና 

ህጎች ያዘጋጃል ሲፈቀድም በስራላይ 

መዋላቸውን ይከታተላል 

2. የክልሉ የመንግስት መስሪያቤቶችን 

ኣደረጃጀትና የሰው ሃይል ኣጠቃቀም 

ይገመግማል፣ ማሻሻያ ሃሳቦችን ያቀርባል 

ሲፈቀድም ሥራ ላይ መዋሉ  ያረጋግጣል 

3. ለሲቪል ሰርቪስ የሚያስፈልጉ የትምህርት 

የሥልጠናና የልምድ ኣጠቃላይ መመዘኛዎችን 

ያወጣል፣ ስራ ላይ ያዉላል 

4. በክልሉ የመንግስት መስሪያቤት የሚካሄድ 

ቅጥር፣ የደረጃ Eድገት፣ Aደራጃጀት፣ ዝውውር፣ 

ሥልጠናና ዲሲፕሊን በሲቪል ሰርቪስ  ህግ 

መሰረት መፈፀሙን ይቆጣጠራል፣ የAሰራር 

ስህተት ከተፈፀመ የEርምት Eርምጃ ይወሰዳል፣ 

 

5. የክልሉ የመንግስት ሰራተኞች  የስራ ውጤት 

መመዘኛ ዝርዝር መመርያ ያወጣል በስራ ላይ 

መዋሉንም ይቆጣጠራል 

6. በAደረጃጀት፣ በAሰራርና በሰው ሃይል Aቅም 

ያለው ክፍተት Eያጠና ቀጣይነት ያለውን 

ለውጥ ለማምጣት የሚያስችል ስትራተጂ 

ይነድፋል፣ ያፀድቃል፣ ይፈፅማል፣ ይከታተላል፣  

7. ቀጣይነት ያለው የመንግስት መስሪያቤት የሰው 

ሃይል ልማት ፖሊሲ በመንደፍ ያቀርባል፣ 

በክልላችን  ለሚካሄደው  የሰው  ሃይል ልማት  
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   ብላEላዋይነት ይመርሕ፣ የተሓባብር፣ ንመንግስቲ 

    የማኸር፣ ንተፈፃሚነቱ ይከታተል፣ 

8. 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 

ውሳነ ይህብ፣ ዝርዝሩ ብደንቢ ይውሰን፣ 

9. ናይዚ ክልል ሰራሕተኛን ሹመኛን መንግስቲ 

ጥቅማጥቕሚን ካልE ተዛማዲ ክፍሊትን ምስ 

ሃገራዊ መመዘንታትን Eናገናዘበ ኣፅኒU ንክልል 

ቤት ምክሪ ፈፃሚት ስራሕ የቕርብ፣ ብመንግስቲ 

Eንትውሰን ንተግባራዊነቱ ይሰርሕ፣ 

10. ብሹመትን ብሜሪትን ክትሓዝ ዝግብO ስራሕ 

መደብ የቕርብ፣ ብመንግስቲ Eንትውሰን 

ንተግባራዊነቱ ይሰርሕ፣ 

11.  መረዳEታ ሰራሕተኛ መንግስቲ ክልልና 

ይሕዝ፣ ይትንትን፣ ኣድላይ ኣብዝኾነሉ ናብ 

ዝምልከቶ ኣካል የቕርብ ፣ 

12. 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፣ 

13. ንሲቪል ሰርቪስ ዘገልግሉ ስኬላት ማሃያ የፅንE 

Eንትፍቀድ ኣብስራሕ ምውዓሎም ይከታተል 

 

14.  ንሲቪል ሰርቪስ ዘገልግሉ ዝተፈላለዩ ኣበላትን 

ጥቕማ ጥቕምን EናፅነA ንዝምልከቶ ኣካል 

የቕርብ Eንትፍቀድ ኣብስራሕ ምውዓሉ 

ይከታተል ይቆፃፀር 

15. ሕጊታት ሲቪል ሰርቪስ Eዚ ኽልል ብትኽክል 

ኣብ ስራሕ ምዉዓሎም ይከታተል፣ የረጋግፅ 

16. ሓይልታት ልምዓት ብዝተኣሳሰረን 

ብዝተዋደደን ዓቕሞም ዝህነፅሉ ኣሰራርሓን 

   ሥራዎች  በበላይነት ይመራል፣ ያስተባብራል፣  

    መንግስት ያማክራል፣ ተፈፃሚነቱ ይከታተላል፣ 

8. የክልሉ የመንግስት ሠራተኛ በችሎታ ማነስ 

ምክንያት ከሥራ ለማሰናበት የሚመለከትና 

ከጡረታ Eድሜ ክልል በላይ Aገልግሎት 

Eንዲራዘም ለሚቀርቡ ጥያቄዎች በህግ  

መሰረት  የመጨረሻ ውሳኔ ይሰጣል፣ ዝርዝሩ  

በደንቡ ይወሰናል፣ 

9. የዚህ ክልል የመንግስት ሠራተኛና ሹመኛ 

ጥቅማጥቅምና ሌላ ተዛማጅ ክፍያ ከሃገራዊ 

መመዘኛ ጋር Eያገናዘበ Aጥንቶ ለክልሉ የስራ 

Aስፈፃሚ ምክር ቤት ያቀርባል፣ በመንግስት 

ሲወሰን ለተግባራዊነቱ ይሰራል፣ 

10. በሹመትና በሜሪት መያዝ ያለበት የስራ መደብ 

ያቀርባል፣ በመንግስት ሲወሰን ለተግባራዊነቱ 

ይሰራል፣ 

11. የክልሉ የመንግስት መስሪያቤትና የሰው ሃይል 

መረጃ  ይይዛል፣ ይተነትናል፣ Aስፈላጊ ሲሆን 

ለሚመለከተው Aካል ያቀርባል፣ 

12. 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፣ 

13. ለክልሉ ሲቪል ሰርቪሱ የሚያገለግሉ የደመወዝ 

ስኬሎች ያጠናል ሲፈቀብ በስራላ መዋላቸውን 

ይቆጣጠራል 

14. ለክልሉ ሲቪል ሰርቪሱ የሚያገለግሉ የተለያዩ 

ኣበሎችና ጥቅማጥቅሞች Eያጠና 

ለሚመለከተው ኣካል ያቀርባል ስፈቀድም 

በስራላይ መዋሉ ይከታተላል ይቆጣጠራል 

15. የክልሉ የሲቪል ሰርቪስ ህጎች በትኽክል ስራ ላይ 

መዋላተቸዉን ይከታተላል፣ ያረጋግጣል 

16. የልማት ሃይሎች በተሳሰረና በተቀናጀና 

Aቅማቸውን የሚገነቡበት Aሰራርና Aደረጃጀት 
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ኣወዳድባን EንዳፅነA ኣማረፂ ሓሳባት የቕርብ፣ 

የተግብር፣ 

17. ስራሕቲ ህንፀት ዓቕሚ ዘፈር መንግስቲ 

የተሓባብር፣ ኣወሃህባ ግልጋሎት ዘፈር 

መንግስቲ  ብቐፃልነት ዝመሓየሸሉ ስልቲ 

ይቕይስ፣ ተግባራዊነቱ ይከታተል፣ ይግምግም 

 

18. ስርዓት ዘይምEኹል ምምሕዳር ንምጥንኻር 

ካብ ክልል ክሳብ ጣቢያ ዘሎ መሓውር ዓቕሚ 

መንግስቲ የጠናኽር፣ 

19. መንቀሊ ፀገማት ሰናይ ምምሕዳር በቢEዋኑ 

EንዳፅነA መፍትሒ ሓሳብ የቕርብ፣ ሰናይ 

ምምሕዳር ኣብ ክልልና ክሰፍንን ዘላቕነት 

ክህልዎን ኩነታት የመመቻቹ፣ ንተግባራውነቱ 

ይከታተል፣ 

20.  መደብ ህንፀት ዓቕሚ ንምፍፃም ዘድልዩ 

መምርሒታት ኣሰራርሓታት የዳሉ፣ የፈፅም 

ይከታተል፡ 

21. ፖሊሲን ስትራቴጅን ህንፀት ዓቕሚ ሃገርና ኣብ 

ክልልና ይትግበር ምህላው ይከታተል፣ ይፍፅም፣ 

ይመርሕ፣ የተሓባብር፣  

22. ብመሰረት ሃገራዊ ፖሊሲን ስትራተጅን  ምEባለ 

ሓበሬታን ርክብን ፖሊሲን ስትራተጂን ክልልና 

ሕግታት፣ መምርሕታት ምEባለ ሓበሬታን 

ርክብን ብምሕንፃፅ ኣብ መፅናEቲ ዝተደረኸ 

ሓሳብ የቕርብ፣ Eንትፀድቕ ኣብ ስራሕ 

ምምውዓሉ ይከታተል፣ 
 

 
 

23. ሓበሬታ ስሉጥ ብዝኾነ መንገድን ብዝተመጣጠነ 

ወፃIን ክርከበሉ ዝኽEል መፅናEቲ የካይድ፣ 

ውሳነ ሓሳብ የቕርብ፣   Eንትፀድቕ 

ንተግባራዊነቱ ምስ ሰብ  Eጃም ብሓባር 

ይሰርሕን ይከተታተልን፣ 

24. ኣብ ክልልና ዘመናዊ መሰረተ ልምዓት 

ቴክኖሎጂ ሓበሬታ ምዝርግሑ ይከታታል 

ዘድልይ ድጋፍ ይህብ፣ ንተግባራዊነቱ’ውን 

Eያጠና Aማራጭ ሓሳቦችን ያቀርባል፣ 

ይተገብራል፣ 

17. የመንግስት ዘርፍ የAቅም ግንባታ ስራዎችን 

ያስተባብራል፣ የመንግስት ዘርፍ ኣገልግሎት 

ኣሰጣጥ በቀጣይነት የሚሻሻልበትን ስልት 

ይቀይሳል፣ ተግባራዊነቱም ይከታተላል፣ 

ይገመግማል 

18. ያልተማከለ የAስተዳደር ስርዓት ለማጠናከር 

ከክልል Eስከ ቀበሌ ያለውን የመንግስት 

መዋቅር Aቅማቸው ያጠናክራል፣ 

19. የመልካም Aስተዳደር ችግሮች መንሲኤ 

በየጊዜው Eያጠና መፍትሄ ሃሳብ ያቀርባል፣ 

በክልላችን መልካም Aስተዳደር በዘላቂነት 

Eንዲሰፍን ሁኔታዎችን ያመቻቻል፤ 

ለተግባራዊነቱ ይከታተላል፣ 

20. የAቅም ግንባታ መደብ ለማስፈፀም 

የሚያስፈልጉ  መመሪያዎችና Aሰራሮች 

ያዘጋጃል፣ ያስፈፅማል፣ ይከታተላል፣ 

21. የAገራችን የAቅም ግንባታ ፖሊስና ስትራተጂ 

በክልላችን ተግባራዊ መሆኑን ይከታተላል፣ 

ይፈፅማል፣ ይመራል፣ ያስተባብራል፣ 

22. 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፣ 

23. Iንፎርሜሽን ቀልጣፋ በሆነ መንገድና 

በተመጣጠነ ወጪ ሊገኝ የሚችልበትን ሁኔታ 

ጥናት ያካሂዳል፣ ውሳኔ ሃሳብ ያቀርባል፣  

ሲፀድቅ ለተግባራዊነቱ ከሚመለከታቸው  

ባለድርሻዎች ጋር ይሰራል፣ ይከታተላል፣ 

24. በክልላችን ዘመናዊ የIንፎርሜሽንና መገናኛ 

ቴክኖሎጂ መሰረተ ልማት መዘርጋቱ 

ይከታተላል፣ Aስፈላጊውን ድጋፍ ይሰጣል፣ 
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ይከታተል፣ 

25. ኣብ ስራሕ ዘለዉን ንቅድሚት ኣብ ስራሕ 

ዝውEሉን መሰረተ-ልምዓት መርበብን 

ኣጠቓቐምUን ብመንፅር ቴክኒክ ተዋዲዶምን 

ተኣሳሲሮም ዝኸዱ ዘለዉ ምዃኖም የረጋግፅ፣ 

 

26. 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፣ 

27. ቴክኖሎጂ ርክብ ሓበሬታ ናብ ሕብረተሰብ 

ንክበፅሑ ኣብዝግበር ስራሕቲ ምርምርን 

ልምዓትን የተሓባብር፣ ድጋፍ ይህብ፣ 
 

 

 
 

7. 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 

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 መምርሒን ደንብን የዳሉ፣ ክዳሎ 

ለተግባራዊነቱን ይከታተላል፣ 

25. በክልላችን ሥራ ላይ ያሉና ለወደፊቱ በሥራ 

ላይ ለሚውሉ የIንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ 

መሰረተ ልማት Aጠቃቀሙን በቴክኒካዊ 

ሁኔታው ተቀናጅቶ ተግባር ላይ የሚውሉ 

መሆናቸውን ያረጋግጣል፣ 

26. በመንግስት መስሪያ ቤት ውስጥ የተቀናጀና 

ደህንነቱ የተጠበቀ የመረጃ ስፋትና ልውውጥ 

Eንዲኖር ያማክራል፣ በሚገባ ጥቅም ላይ 

መዋሉን ይከታተላል፣ በየጊዜው ከሚመጣው  

የቴክኖሎጂ Eድገት የማሻሻያ ሃሳብ ያቀርባል፣ 

27. የIንፎርሜሽንና መገናኛ ቴክኖሎጂ 

ለማህበረሰቡ ለማዳረስ የሚደረግ የልማትና  

የምርምር ሥራ ያስተባብራል፣ ድጋፍ  

ይሰጣል፣ 
 

7. 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 

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 የደንብና መመሪያ ያዘጋጃል፣ 
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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 ኣማኻሪን 

ዝውሃበሉ Eድል የመቻቹ፣ ክውሃብ ይገብር፣ 

ኣፈፃፅምU ይከታተል፣ ይቆፃፀር፣ 

8. ብተሳትፎ ሕብረተሰብ ዝስራሕ መንገዲ 

ይትልም፣ ሓገዝ ቴክኒክ ይህብ፣ ነቲ ስራሕ

የተሓባብር፣ 

9. ድሕንነት መንገዲ፣ ትራፊክን መንገድን 

ዘኽብር ደንቢ የዳሉ፣ ምስፀደቐሉ የተግብር፣ 

መምርሒን 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 ንዘረጋገፅ፣ ኣብ ስራሕ ንግዲ 

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 

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 

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 

ምቾት መሰረት ያደረገ መሆኑ ይከታተላል፣ 

የትራንስፖርት ችግር ወይም Aስቸኳይ 

የትራንስፖርት ግልጋሎት ጥያቄ ሲያጋጥም 

በንግድ ትራንስፖርት የተሰማራ የግል ወይም 

የማሕበር ወይም የሽርክና ተሽከርካሪ 
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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. ብዝኾነ ኣካል ንዝስራሕ መEርፊ ንግዲ 

ተሽከርካሪ መAቀኒ ደረጃ የውፅE፣ የማሓድር፣ 

 

19. ብዝምልከቶም ኣብያተ Eዮ መንግስቲ ዝቐርብ 

ሕቶ ስራሕቲ ኮንስትራክሽን ተቐቢሉ ጨረታ 

የውፅE፣ ይወዓዓል፣ ይከታተል፣ የስርሕ፡፡ 

 

 
8. ቢሮ ፀጥታን ምምሕዳርን፣

1. በዚ ኣዋጅ ዝተጣየሸ ፖሊስ ኮምሽን 

ዝተዘርዘሩ ፈፀምቲ ኣካላት  ብላEለዋይነት 

ይመርሕ የተሓባብር  ረቂቅ ኣወዳድባOም

ድንብን ናይ ስራሕ ትልሚ በጃት መርሚሩ 

ንቤት ምኽሪ ፈፃሚ ስራሕ የቅርብ 

2. ሰላምን ድሕንነትን ህዝቢ ይሕልው፣ 

ይከታተል፣ የረጋግፅ፣ ህዝቢ የሳትፍ፣ 

3. ኣብ ጉዳያት ድሕንነትን ፀጥታን ህዝቢ 

ምስዝሰርሑ ኣግባብነት ምስዘለዎም ኣካላት 

መንግስቲ ፌደራል፣ ክልላትን ወረዳታትን 

ርክብ ይምስርት፣  

4. ምስ ጎረባብቲ ክልላት ዝለዓሉ ጎንፅታትን 

ዘይምርድዳEን ብሰላማዊ መንገዲ ይፈትሕ፣ 

ምስ  ዝምልከቶም  ክልላትን ፌደራልን 

ተሓባቢሩ ይሰርሕ፣ 

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. በማንኛውም Aካል የሚሰራ የንግድ ተሽከርካሪ 

መናሃሪያ ደረጃ መለኪያ ያወጣል፣ 

ያስተዳድራል፣ 

19. በሚመለከተው የመንግስት መስሪያቤት 

የኮንስትራክሽን ስራ ጥያቄ ሲቀርብለት ተቀብሎ 

ያጫርታል፣ ውል ይፈፅማል፣ ይከታተላል፣ 

ያሰራል፡፡  

 
8. ፀጥታና ኣስተዳደር ቢሮ፣ 

1. በዚህ ኣዋጅ የተቋቋመው ፖሊስ ኮምሽን 

በበላይነት ይመራል ያስተባብራል ረቂቅ 

ኣደረጃጀታቸው የስራ Eቅዳቸው በጀታቸው 

መርምሮ ለስራ ኣስፈፃሚ ምክር ቤት 

ያቀርባል 

2. የህዝብ ሰላምና ደህንነት ይጠብቃል፣ 

ይከታተላል፣ ያረጋግጣል፣ ህዝብ ያሳትፋል፣ 

3. በፌደራል መንግስት፣ ክልሎችና ወረዳዎች 

የህዝብ  ሰላም፣ ደህንነት፣ ከሚሰሩ Aግባብነት 

ያላቸው  Aካላት   ግንኙነት   ይመስርታል፣ 

    

4. ከAጓራባች ክልሎች ጋር የሚነሱ ግጭቶችና 

Aለመግባባቶች በሰላማዊ መንገድ ይፈታል፣ 

ከሚመለከታቸው ክልሎችና ፌደራል ጋር 

ተባብሮ ይሰራል፣ 
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5. ምምሕዳራዊ ጥርዓናት Eንትቐርብሉ ኣፃርዩ 

መEለቢ ይህብ፣ 

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. ሰራሕተኛታት Eዚ ቢሮ ስራሕቶም ሕገ-

መንግስታዊ መሰል ዜጋታት ብዘይፃባE 

መንገዲ ንኸፍፅሙ ይገብር፣ 

9. ማEኸል ቤት ህንፀት የማሕድር፣ 

10. ብቤት ፍርዲ መቕፃEቲ ዝተወሰነሎም 

ተሃነፅቲ ተቐቢሉ ብመሰረት ትEዛዝ ቤት 

ፍርድን ሕግን የፈፅም፣ ይሃንፅ፣ ቅፅዓቶም 

ወዲOም ንዝወፁ ተሃነፅቲ Eግሪ ዝተኽልሉ 

ባይታ የመቻቹ፣ 

11. 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፣ 

 

12. ብመሰረት ሕግን ኣሰራርሓ ኣብያተ ህንፀትን 

ንተሃነፅቲ ብኣመክሮ ይፈትሕ ወይ ክፍትሑ 

ይገብር፣ 

13. ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ይቅርታ 

ንዝግበሮም ፍርደኛታት ሓርዩ ምስ መበገሲ 

ውሳነ ሓሳብ ናብ ቤት ምኽሪ ፈፃሚ ስራሕ 

የቅርብ፣ምስፀደቐ የተግብር፣  

 

14. ዓቕሚ መንግስቲ ኣብ ግምት ዘEተወ ኣብ 

ማEኸላት ህንፀት ንዝርከቡ ተሃነፅትን ምስ 

ወለዶም ዝርከቡ EድሚOም ካብ 5 ዓመት 

5. ለሚቀርቡለት Aስተዳደራዊ ቅሬታዎች 

Aጣርቶ ውሳኔ ይሰጣል፣ 

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. የቢሮው ሰራተኞች ስራቸው የዜጎችን ህገ-

መንግስታዊ መብት በማይፃረር መንገድ 

Eንዲፈፅሙ ያደርጋል፣ 

9. የማረሚያ ማEከሎችን ያስተዳድራል 

10.  በፍርድ ቤት ቅጣት የተወሰነባቸው 

ታራሚዎች ተቀብሎ በፍርድ ቤት ትEዛዝና 

ህግ መሰረት ይፈፅማል፣ ይገነባል፣ ቅጣታቸው 

ጨርሰው ለሚወጡ ታራሚዎች መልሰው 

የሚቋቋሙበት ሁኔታ ያመቻቻል፣ 

11. ማረሚያ ቤቶች የተለያየ የገቢ ምንጭ 

ተጠቅመው ገቢያቸው Eንዲያሳድጉ 

ያደርጋል፣ገቢውን ይሰበሰባል፣ በሚያዘጋጀው 

Eቅድ መሰረት በፋይናንስን Iኮኖሚያዊ 

ልማት ቢሮ   ሲፈቀድለት በስራ  ላይ  

ያውላል፣ Eንዲውል  ያደርጋል፣ዝርዝሩ 

በሚወጣው ደንብ ይወሰናል፣ 

12. በህግና የማረሚያቤቶች Aሰራር መሰረት 

ታራሚዎችን በAመክሮ ይፈታል ወይም 

Eንዲፈቱ ያደርጋል፣ 

13. .በህግ መሰረት መንግስት ይቅርታ 

ለሚያደርግላቸው ፍርደኞች መርጦ ከነ 

መነሻ ውሳነ ሓሳቡ ለውሳኔ ለክልሉ የስራ 

Aስፈፃሚ ምክር ቤት ያቀርባል፣ ሲፀድቅ 

ይተገብራል፣ 

14. የመንግስት Aቅም ግምት ውስጥ ያስገባ 

በማረሚያ ቤቶች ለሚገኙ ታራሚዎችና 

ከወላጀቻቸው የሚገኙ Eድሜያቸው ከ5 
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ዘይበልፅ ህፃውንትን ግልጋሎት ምግቢ፣ 

መፅለልን ነፃ ሕክምናን ክረኽቡ ይገብር፣ 

 
 

9. 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. ስልጣን ኣብያተ ፍርዲ Eዚ ክልል ዝኾኑ 

ዋኒናት ገበን ይከራኸር፣ 

5. ድሕንነት መሰኻኽርን ጉድኣት ገበንን 

ይሕሉ፣ ክሕሎ ይገብር፣  

6. ጥቕምን መሰልን መንግስቲ Eዚ ክልል 

ንምኽባር ኣብ ልEሊ ዝኾነ ሰብ ኣብዝኾነ 

ይኹን ዳይነት ሰማI ኣካል ክሲ ይምስርት፣ 

ክምስረት ይገብር ወይ ጣልቀ ኣትዩ ይከራኸር 

ወይ ከከም ኩነታቱ ተኸላኻሊ ኮይኑ ይቐርብ፣ 

7. ኣድላይ ኮይኑ Eንትርከብ ብፈፀምቲ ገበን 

ከቢድ ጉድኣት ዝበፅሖምን መሰሎም ንምኽባር 

ዓቕሚ ዘይብሎምን ጉድኣት ገበን Eንተጋጥሙ 

   መሰሎምን  ጥቕሞምን  ንምኽባር ኣብ ዋኒናት  

   ፍትሃብሄር ጣልቃ ኣትዩ ይከራኸር፣ 

 

8. ብመንግስታዊ ኣብያተ Eዮ Eዚ ክልል ጠለብ 

ምርቃቕ ሕጊ Eንትቐርበሉ ኣብ ንፁር 

መፅናEቲ ዝተደረኸ ረቂቕ ሕጊ ኣድልዩ ናብ 

ቤት ምኽሪ ኣፈፃሚ ስራሕ የቕርብ፣ 

Aመት የማይበልጥ ህፃናት የምግብ የመጠለያ 

Eና ነፃ የህክምና Aገልግሎት Eንዲያገኙ 

ያደርጋል፣ 

 

9. 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 

ሰዎች ህግ የተከበረ መሆኑ ያረጋግጣል፣ 

 

4. የክልል ፍርድቤቶች ስልጣን የሆኑ የወንጀል 

ጉዳዮች ይከራከራል፣ 

5. የምስክሮች Eና የወንጀል ተጎጂዎች ደህንነት 

ይጠብቃል፣ Eንዲጠበቅ ያደርጋል፣ 

6. 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፣ 

7. Aስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ በወንጀል ፈፃሚዎች 

ከፍተኛ ጉዳት የደረሰባቸውና መብታቸውን 

ለማስከበር ዓቅም የሌላቸው የወንጀል ተጎጂዎች 

  ሲያጋጥሙ መብታቸውና ጥቅማቸው ለማስከበር  

  በፍትሃብሄር   ጉዳይ     ጣልቃ     በመግባት  

  ይከራከራል፣ 

8. በክልሉ የመንግስት መስሪያቤቶች የህግ 

ማርቀቅ ጥያቄ ሲቀርብለት ግልፅ በሆነ ጥናት 

ላይ ተመርኩዞ የህግ ረቂቅ  በማዘጋጃት  
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9. ኣብ ስራሕ ዘለዉ ሕግታት ኣብ ምEሳል ሰናይ 

ምምሕዳር፣ ምEምባብ ዲሞክራሲን ምቅልጣፍ 

ልምዓትን ዘለዎም ፋይዳ ብዝተመልከተ 

መፅናEቲ የካይድ፣ ውፅIት Eቲ መፅናEቲ 

ንዝምልከቶ ኣካል የቕርብ፣ 

10. ብመዳይ ሕጊ ንመንግስቲ Eዚ ክልል ይውክል፣ 

ኣማኻሪ ሕጊ ኮይኑ ይሰርሕ፣ 

11. ስርፀት ሕጊ ንምክያድ ዘኽEል ስርዓተ 

ትምህርቲ ቐሪፁ ኣብ ተግባር የውEል፣ 

12. ዝተፈላለዩ ሜላታት ብምጥቃም ስርፀት ሕጊ 

ምስ ዘካይዱ ኣካላት ብምትሕብባር ኣብ መላE 

ሕብረተሰብ ስርፀት ሕጊ የካይድ፣ ክካየድ 

ይገብር፣ ነዚ ስራሕ’ዚ የተሓባብር፣ ይቆፃፀር፣ 

 

13. ኣብ ኣብያተ ፍርዲ Eዚ ክልል ንዝሰርሑ 

ጠበቓታት ፍቓድ ጥብቅና ይህብ፣ የሕድስ፣ 

ይEግድ፣ ይስርዝ፣ ንዝህቦ ግልጋሎት ክፍሊት 

ግልጋሎት የኽፍል፣ 

14. 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፣  

 

15. ስራሕቲ ፍትሒ ንምስላጥ ምስ ኣብ ፌደራልን

ክልልን ዝርከቡ መንግስታውን 

ዘይመንግስታዊን ኣካላት ርክብ ስራሕ ይፈጥር፣

16. ብመሰረት ሕጊ ሰራሕተኛታት መንግስቲ 

ሰራሕተኛታቱ የማሓድር፣ 

17. ብሕጊ መሰረት ምስ ፈፀምቲ ገበን ስራሕቲ 

Eርቅን ድርድርን የካይድ፣ 

 

ለክልሉ ስራ Aስፈፃሚ ምክር ቤት ያቀርባል፣ 

9. በስራ ላይ ያሉ ህጎች መልካም Aስተዳደር 

በማስፈን፣ ዲሞክራሲ በማጎልበት ልማት 

በማቀላጠፍ በኩል ያላቸው ፋይዳ በሚመለከት 

ጥናት ያካሂዳል፣ የጥናቱ ውጤት  

ለሚመለከተው Aካል ያቀርባል፣ 

10. በህግ በኩል የክልሉ መንግስት ይወክላል፣ የህግ 

Aማካሪ ሆኖ ይሰራል፣ 

11. የህግ ስርፀት ለማካሄድ የሚያስችል ስርዓተ 

ትምህርት ቀርፆ ተግባር ላይ ያውላል፣ 

12. በተለያዩ ዘዴዎች በመጠቀምና የህግ ስርፀት 

ስራ ከሚፈፅሙ Aካላት ጋር በመተባበር 

በመላው  ሕብረተሰብ  የህግ ስርፀት ያካሂዳል፣  

Eንዲካሄድ ያደርጋል፣ ይህን ስራ ያስተባብራል፣ 

  ይቆጣጠራል፣ 

13. በክልሉ ፍርድቤቶች ለሚሰሩ ጠበቆች የጥብቅና 

ፍቃድ ይሰጣል፣ ያድሳል፣ ያግዳል፣ ይሰርዛል፣ 

ለሚሰጠው Aገልግሎት የAገልግሎት ክፍያ 

ያስከፍላል፣ 

14. 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፣ 

15. የፍትህ ስራ ለማቀላጠፍ በፌደራልና በክልል 

ከሚገኙ መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ 

Aካላት የስራ ግንኙነት ይፈጥራል፣ 

16. በመንግስት ሰራተኞች ሕግ መሰረት ሰራተኞቹ 

ያስተዳድራል፣ 

17. በሕግ መሰረት ከወንጀል ፈፃሚዎች ጋር 

የድርድርና የEርቅ ስራዎች ያካሄዳል፣ 
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18. ኣብዚ ቢሮ ዘሎ፣ ዓቃቢ ሕጊ ዝመሓደርሉ 

ነናይ ባEሎም ደንቢ የዳልው፣  ምስፀደቐሉ 

ኣብ  ተግባር  የውEል፣  ክውEል   ይገብር፣ 

 

19. ካብ ክልል ክሳብ ወረዳ ዘለዉ ሰራሕተኛታት 

Eዚ ቢሮ የመሓድር፣ የዋፍር፣ የዛውር፡፡ ዝርዝር 

ኣፈፃፀምU ብዝወፅE ደንብን መምርሕን 

ይውሰን፣ 

20.  ክሲ ተንከፍ ዝኾኑ Eስታቲስቲካዊ 

መረዳEታን ሓበሬታን ይEኽብ፣ ይውድብ፣ 

ይትንትን፣ ንዝምልከቶ Aካል የቕርብ፡፡ 

ንስርሑ ኣድለይቲ ዝኾኑ ካልOት Eስታስቲካዊ 

መረዳEታ ይEክብ፣ የዋድድ፣ ስርዓት 

መረዳEታ ይዝርግሕ፣  

21. Eሱራት ዝተኣሰርሉ ኩነታት ሕጋውነት 

ይከታተል፣ ሕጋዊ መሰሎም ዝተሓለው ምዃኑ 

የረጋገፅ፣ ከምU’ውን ብዘይቤት ፍርዲ ትEዛዝ 

ዝተትሓዙ ሰባት ናብ ቤት ፍርዲ ክቐርቡ 

ይገብር፡፡ 

22. ኣብቲ ክልል ዘለው ዓቐብቲ ሕግን ካልOት 

ናይ ሕጊ ሰብ ሞያን ናይ ስልጠና ፕሮግራም 

የዳሉን ይመርሕን፡፡ 
 
 

10. ቢሮ ልምዓት ሃፍቲ ማይ፣ 
 

1. ልምዓት ሃፍቲ ማይ ንምስፍሕፋሕ ናይ ሓፂር፣ 

ማEኸላይን ነዊሕን ግዘ ፖሊሲ፣ Eስትራተጂን 

ትልምን የዳሉ፣ 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፣ ብዝምልከት መረዳEታታት 

ይEክብ፣ ይውድብ፣ የፅንE፣ 

 

18. በቢሮው ያለው፣ Aቃቤ ህግ የሚተዳደሩበት 

የየራሳቸው ደንብ ያዘጋጃል፣   ሲፀድቅለት  

ተግባር  ላይ ያውላል፣  Eንዲውል 

   ያደርጋል፣ 

19. ከክልል Eስከ ወረዳ የሚገኙ የቢሮው ሰራተኞች 

ያስተዳድራል፣ ያሰማራል፣ ያዛውራል፣ ዝርዝር 

Aፈፃፀሙ በሚወጣው ደንብና መመሪያ 

ይወሰናል፣ 

20. የክስ ነክ የሆኑ Eስታቲስቲካዊ መረጃና 

Iንፎርሜሽን ይሰበስባል፣ ያደረጃል፣ 

ይተነትናል፣ ለሚመለከተው Aካል ያቀርባል፣ 

ለስራው Aስፈላጊ የሆኑ ሌሎች Eስታቲስቲካዊ 

መረጃ ይሰበስባል፣ ያቀናጃል፣ የመረጃ ስርዓተ 

ይዘረጋል፣ 

  21. Eስረኞች የታሰሩበት ሁኔታ ሕጋውነት 

ይከታተላል፣ ሕጋዊ መብታቸው የተጠበቀ 

መሆንን ያረጋግጣል፣ Eንዲሁም ካለ ፍርዲ 

ቤት ትEዘዛዝ የተያዙ ሰዎች ወደ ፍርዲ ቤት 

Eንዲቀርቡ ያደርጋል፡፡ 

22. በክልል ውስጥ ያሉ ዓቓቢ ሕጎችና ሌሎች የሕግ 

ባለሞያዎች የስልጠና ፕሮግራም ያዘጋጃል፣ 

ይምራል፡፡  

 
10. የውሃ ሃብት ልማት ቢሮ፣ 
 

1. የውሃ ሃብት ልማት ለማስፋፋት የAጭርና 

መካከለኛና ረዥም ጊዜ ፖሊሲና ስትራተጂ 

Eቅድ ያዘጋጃል፡፡ ለዚህ 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 በሚመለከት መረጃዎች 

ይሰበስባል፣ ያደራጃል፣ ያጠናል፣ 
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4. ንመስተን መስኖን ዝውEሉ ፕሮጀክትታት 

ብዝምልከት ፅንዓትን ዲዛይንን ስራሕቲ 

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 በዓል ሞያን ማይ ምጥቃም  

  ፍቓድን 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 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 ቴክኒክን ስልጠናን ሓገዝ ይህብ፣ 

 

12. ምስ ተጠቀምቲ 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፣ 

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 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 

ይሰጣል፣ 

12. ከተጠቃሚዎችና ከሚመለከታቸው ፅሕፈት 

ቤቶች በመተባበር የውሃ ሃብትና የውሃ 

ድርጅቶችን ደህንነት ይከታተላል፣ Eድሳት 

ለሚያስፈልጋቸውን 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፣  
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14. ደረጃ ብደረጃ ፅሬቱ ዝተሓለወ ዝስተ ማይ 

ንሕብረተሰብ ክባፃሕ ይገብር፣ 

15. ንምEባለ ሃፍቲ ማይ ዝጠቅም ቴክኖሎጂ 

የተኣታትው፣ 

16. ተመን ክፍሊት ግልጋሎት ማይ ንምውሳን 

ዘኽEል መፅናEቲ የካይድ፣ የወስን፣ 

17. ሃፍቲ ማይ ብዝምልከት ብፌደራል መንግስቲ 

ዝወፀ ፖሊሲን  

  ስትራተጂን  ምስ   ናይ   ክልልና    ኩነታት  

  ብምዝማድ ክፍፀም ይገብር፣ 

18. ንስራሕቲ ማይ ተንከፍ ግልጋሎት ላቭራቶሪ 

ይህብ፣ ዋጋ ግልጋሎት የኽፍል፣ 

19. ሃፍቲ ማይ፣ ንምሕላው ምስ ዝምልከቶ 

ፌደራል ሚኒስተር ቤት Eዮታት ይተሓባብር፡፡ 

ኣብ Eቲ ክልል ውሽጢ ዝካየድ  ልምዓት ሃፍቲ 

ማይ ማEድንን Iነርጅን ስራሕቲ ዘድሊ ድጋፍ 

ይህብ፣ 

20. ንግልጋሎት መስተ ማይ፣ ዘድሊ መረዳEታ 

ሜትሮሎጂ ከም ኣድላይነቱ ይEክብ፣ ኣብ 

ግልጋሎት የውEል፣ 

 

11. ቢሮ ቴክኒክ፣ ሞያ፣ ትምህርትን 

ስልጠና፣ 

1. ስትራተጂ ትምህርቲ፣ ስልጠና፣ ቴክኒክን ሞያን 

የዳሉ፣ ምስፀደቐ ይትግብር፣  

2. መንግስታዊ ማEኸል መሰልጠኒ  የማሓድር፣ 

3. ማEኸል መሰልጠኒ ዝምርሐሉ ኣፍልጦ 

ዝረኽበሉ 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 

14. ደረጃ በደረጃ ጥራቱ የተጠበቀ የመጠጥ ውሃ 

ለህብረተሰብ Eንዲዳረስ ያደርጋል፣ 

15. ለውሃ ሃብት Eድገት የሚጠቅም ቴክኖሎጂ ስራ 

ላይ Eንዲውል ያደርጋል፣ 

16. የውሃ Aገልግሎት የክፍያ ተመን ለመወሰን 

የሚያስችል ጥናት ያካሂዳል፣ ያስወስናል፣ 

17. የውሃ ሃብት በሚመለከት በፌደራል መንግስት 

የሚወጡ ፖሊሲና  

   ስትራተጂ  ከክልላችን  ሁኔታዎች  በማዛመድ  

   Eንዲፈፀም ያደርጋል፣ 

18. ለውሃ ነክ ስራዎች የላቭራቶሪ Aገልግሎት 

ይሰጣል፣ የAገልግሎት ዋጋ ያስከፍላል፣ 

19. የውሃ ሃብት ለመጠበቅ ከሚመለከታቸው 

የፌደራል የሚኒስተር መስሪያቤቶች ጋር 

ይተባበራል፣ በክልሉ ውስጥ    የሚካሄድ   የውሃ  

የማEድንና የIነርጂ ሃብት   ልማት ስራዎች 

Aስፈላጊ ድጋፍ ይሰጣል፣ 

20. ለመጠጥ ውሃ የሚያገለግሉ የሚትሮሎጂ መረጃ 

EንደAስፈላጊነቱ ይሰበስባል በስራ ላይ ያውላል፣ 
 

 

 

 

11. 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 ማረጋገጫ ስርኣት ያወጣል 

ይቆጣጠራል፣ 

5. ግል ባለሃብቶች በትምህርት፣ ስልጠና፣ ቴክኒክ 

Eና ሞያ ዘርፍ የሚሰማሩበት መንገድ 

ያመቻቻል፣ 

6. በትምህርት፣ ስልጠና፣ ቴክኒክ Eና ሞያ ሴቶች 

Eና ኣካል ጉዳተኞች የተለየ ትኩረት Eንዲያገኙ 
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ክረኽቡ ዝኽEልሉ ስርዓት ይዝርግሕ፣ 

7. ኣብ ዙሪያ ትምህርቲ፣ ስልጠና፣ ቴክኒክን 

ሞያን ምርምራት የካይድ፣ ንዘካይዱ ይድግፍ፣ 

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 ተመጣጣኒን 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 

የሚያስችል ስርኣት ይዘረጋል፣ 

7. በትምህርት፣ ስልጠና፣ ቴክኒክ Eና ሞያ ዙሪያ 

ምርምር ያካሂዳል ለሚመራመሩም ይደግፋል፣ 

8. የስራ ልምምድ ኣፈፃፀም መመርያ 

ያወጣልተግባራዊ 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 መፈተኛ 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 
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ስራሕ ክውEል ይገብር፣ 

19. ንደቀቕትን ኣናEሽትን ንግዲ ዘፈራት 

ምህርቶም ብመጠንን ብፅርየትን ከEብዩ 

ኣወሃህባ ግልጋሎት ከማሓይሹ ዘኽEል 

ስልጠናን ምኽሪን ይህብ፣ 

20. ሰራሕተኛታትን መምህራንን Eቲ ቢሮ ዓቕሚ 

ዘEብይሉ ጠለብ Eደጋ መሰረት ዝገብረ 

ትምህርቲን 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 

ፕላንን 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፡፡  

 

 

12. ቢሮ መናEሰይን ስፖርትን፣  

1. መንEሰይ 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. ሃገራዊ ፖሊሲን ነዚ ፖሊሲ ንምትግባር 

ዝተሓንፀፀ ደንቢ መምርሒን ውፅIታዊ 

ብዝኾነ መንገዲ ይትግበር፣ 

4. ጥUይ ዜጋን ሓላፍነት ዝስመOን መንEሰይ 

ሓይሊ ንምፍራይ ዘኽEል ሜላ ይሕንፅፅን 

ያዘጋጃል፣ በስራ Eንዲውል ያደርጋል፣ 

19. ለጥቃቅን Eና Aነስተኛ የንግድ 

ዘርፎችምርታቸው 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፣ በፕላን 

ፋይናንስ ቢሮ ሲፀድቅለት ተግባራዊ  

ያደርጋል፣ 

23. የሞያ ብቃት ምዘና የሚፈተኑ ተፈታኞች 

በEያንዳንዱ ሞያ Eና ደረጃ የሚከፍሉት ክፍያ 

ይወሰናል፡፡ በፋይናንስ ሕጊ መሰረት ስራ ላይ 

ያውላል፡፡  

 

 
 

12. የወጣቶችና ስፖርት ቢሮ፣ 

1. ወጣት 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. በAገር ደረጃ የወጣ ፖሊሲ Eና ፖሊሲውን 

ለማስፈፀም የወጣ ደንብ Eና መመሪያ 

ውጤታማ በሆነ መንገድ ይተገብራል፣ 

4. ጤናማ Eና ሃላፊነት የሚሰማው ወጣት ሃይል 

ለማፍራት የሚያስችል Aሰራር ይነድፋል፣ 
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የተግብርን፣ 

5. ብደረጃ ሃገርን ክልልን ዝወፀ ፖሊሲን 

መምርሒን ካብ ክልል ክሳE ጣብያ ኣብዝርከቡ 

መንግስታውን ዘይመንግስታውን ትካላት 

ተግባራዊ ክኾኑ ኣድላይ ደገፍን ክትትልን 

ይገብር፣ 

6. 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፣ 

7. ፖሊሲ፣ ስትራተጂን መደባትን መንEሰይ 

የዳሉ ምስፀደቐሉ ይፍፅም፣ 

8. መንEሰይ ምስ ባህሊ ሃገሩን ብሄረሰቡን ክላለን 

ክርዳE ዘኽEል ሜላታት ይሕንፅፅ፣ ናይ ክልሉ 

ባህሊ ከጎልብት የለዓEልን ናይቲ መንEሰይ 

ኩለመዳያዊ ሰብEና ንምህናፅ ዝሕግዙ 

ተግባራት ይፍፅም፣ 

9. መንEሰይ መሰረት ዝገበረ መፅናEትን 

ምርምርን የካይድ፣ዝተረኸበ ውፅIት መፅናEቲ 

ናብ ኩሎም መዳርግቲ ኣካላት የከፋፍል፣ 

10. ህልው ቁጠባዊ ፀገም ስፖርት ክፈትሕ 

ዝኽEልን ስፖርታዊ ምንቅስቓስ ንምጉልባት 

ዝሕግዝ ናይ ስፖርት ልምዓት ፈንድ የጣይሽ፣ 

ዝርዝሩ ቀፂሉ ብዝወፅE ደንቢ ይውሰን፣ 

11. መንEሰይ ማEኸል ጌሮም ብዝተፈላለዩ 

ትካላት ዝፍፀሙ ተግባራት ይከታተል፣ 

የተሓባብር  ይግምግም፣ መስተኻኸሊ ስጉምቲ 

ይወስድ፡፡  ዝርዝሩ ብመምርሒ ይውሰን፣ 

12. ኩለን መንግስታዊ ኣብያተ Eዮ ጉዳይ 

መንEሰይ ፍሉይ ትኹረት ንክህብOን ኣብ 

ትልመን ክEትውOን ዘኽEል ኣሰራርሓ 

ይዝርግሕ፣ 

13. ብርኪ መዘውተሪ ስፍራ ስፖርት Eዚ ክልል 

የውፅE፣ 

ይተገብራል፣ 

5. በሃገር Eና በክልል ደረጃ የወጣ የወጣቶች 

ጉዳይፖሊሲ Eና መመሪያ ከክልል Eስከ ቀበሌ  

በሚገኙ  መንግስታዊ   Eና   መንግስታዊ  

ያልሆኑ ድርጅቶች ተግባራዊ Eንዲሆን Aስፈላጊ  

ድጋፍ Eና ክትትል ያደርጋል፣ 

6. 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፣ 

 

7. የወጣቶች ፖሊሲ፣ ስትራተጂ Eና Eቅድ 

ያዘጋጃል ሲፀድቅለትም ይተገብራል፣ 

8. ወጣቱ የAገሩ Eና የብሄረሰቡ ባህል Eንዲያውቅ 

Eና Eንዲረዳ የሚያስችል Aሰራር ይነድፋል 

የክልሉ ባህል Eንዲጎለብት ያነሳሳል፣ የወጣቱ 

ሁለንተናዊ ስብEና ለመገንባት የሚያግዙ 

ስራዎች ይሰራል፣ 

9. ወጣቱን መሰረት ያደረገ ጥናት Eና ምርምር 

ያካሂዳል፣ የተገኘው ውጤት ለሁሉም ባለድርሻ 

Aካላት ያከፋፍላል፣ 

10. የስፖርት ተጨባጭ Iኮኖሚያዊ ችግር ሊፈታ 

የሚችል የስፖርት ልማት ፈንድ ያቋቁማል፡፡ 

ዝርዝሩ ቀጥሎ በሚወጣው ደንብ ይወሰናል፣ 

 

11. ወጣቱን መሰረት Aድርገው በተለያዩ ድርጅቶች 

የሚሰሩ ስራዎች ይከታተላል፣ ያስተባብራል  

Eየገመገመ ማስተካካያ Eርምጃ ይወስዳል፡፡ 

ዝርዝሩ በሚወጣው መመሪያ ይወሰናል፣ 

12. ሁሉም የመንግስት መስሪያቤቶች የወጣት 

ጉዳይ የተለየ ትኩረት Eንዲሰጡት Eና  

በሚያወጡት Eቅድ Eንዲያካትቱት የሚያስችል 

  Aሰራር ይዘረጋል፣ 

13. የክልሉ ስፖርት ማዘውተርያ ስፍራ ደረጃ 

ያወጣል፣ 
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14. ብብርኪ ወረዳን ክልልን ዝርከብ መዘውተሪ 

ስፍራ ስፖርት የመሓድር፣ 

15. ስፖርት ህዝባዊ መሰረት ክሕዝ፣ ክምEብልን 

ዝሕግዙ ናይ ስፖርት መዘውተሪ ስፍራታት 

ሕብረተሰብ ኣብዝነበረሉ፣ ዝማሃረሉን 

ዝሰርሓሉን ክህነፁ የተሓባብር፣ 

16. ኣብዚ ክልል ንዝጣየሹ ናይ ስፖርት ማሕበራት 

ፍቓድ ይህብ፣ ይቆፃፀር፣ ይድግፍ፣ የተሓባብር፣ 

ውልቀ Iንቨስተራት ኣብ ስፖርት ኣትዮም 

ዝሰርሕሉ ኩነታት የመቻቹ፣ 

 
 

17. ፕሮግም ስፖርትን ኣዳልዩ ሕብረተሰብ 

የሳትፍ፣ ክልላዊ ውድድራት ስፖርት የዳሉ፣ 

ንዘዳልዉ’ውን ፍቓድ ይህብ፣ 

18. ስፖርታዊ ብቕዓት ሕብረተሰብ ከጎልብት 

ዝኽEል ግልጋሎት ስልጠና ይህብ ንዝህቡ 

ኣካላት’ውን ይድግፍን ይመርሕን፣ 

19. ናይቲ ክልል ባህላዊ ስፖርት ክፅናE፣ 

ክመሓየሽን ክዓብን ዘኽEል ስራሕ ይሰርሕ፣ 

 

20.  ናይዚ ክልል ስፖርት ቤት ምኽሪ የጣይሽ፣ 

ዝርዝሩ ብደንቢ ይውሰን፣ 

21.  ኣብ መናEሰይ ስፖርትን ዝተዋፈራ 

ዘይመንግስታዊ ትካላት ይከታተል ዘቅርብO 

ፕሮጀክት መሪሚሩ የፅድቕ፣ ስምምEነት 

ትፈራረም፣ 

22.  ንስፖርትን መናEሰይን ዝኸውን ሃፍቲ 

/ሪሶርስ/ የተኣኻኽብ፣ የንቀሳቕስ ዝርዝሩ 

ብደንቢ ይውሰን፣ 

 

13. ቢሮ ሰራሕተኛን ማሕበራዊ ጉዳይን፣ 
 

1. ካብ መንግስትን ገበርቲ ሰናይን ዝርከብ 

ገንዘብን ንዋትን ኣብ ጭቡጥ ፀገም ተገልገልቲ 

ክውEል ይገብርን ኣጠቓቕማU ይቆፃፀርን፣ 

 

 

14. በክልል Eና በወረዳ ደረጃ የሚገኝ የስፖርት 

ማዘውተሪያ ስፍራ ያስተዳድራል፣ 

15. ስፖርት ህዝባዊ መሰረት Eንዲይዝ Eና 

Eንዲያድግ ህብረተሰቡ በሚኖርበት፣ 

በሚማርበት Eና በሚሰራበት የስፖርት 

ማዘውተሪያ ስፍራ Eንዲገነባ ያስተባብራል፣ 

16. በክልሉ ለሚቋቋሙት የስፖርት ማህበራት 

ፍቃድ ይሰጣል፣ ይቆጣጠራል፣ ይደግፋል፣ 

ያስተባብራል፣ Iንቨስተሮች በስፖርት ዘርፍ 

ገብተው Iንቨስት Eንዲያደርጉ ሁኔታውን 

ያመቻቻል፣ 

17. የስፖርት ፕሮግራም Aዘጋጅቶ ህብረተሰቡ 

ያሳትፋል፣ በክልል ደረጃ የስፖርት ውድድር 

ያዘጋጃል ለሚያዘጋጅም ፍቃድ ይሰጣል፣ 

18. የህብረተሰብ ስፖርታዊ ብቃት ሊያጠናክር 

የሚያስችል ስልጠና ይሰጣል፣ ለሚሰጥ Aካል 

ይመራል፣ ይደግፋል፣ 

19. የክልሉ ባህላዊ ስፖርት Eንዲጠና፣ 

Eንዲሻሻልና Eንዲያድግ የሚያስችል ስራ 

ይሰራል፣ 

20. የክልሉ ስፖርት ምክር ቤት ያቋቁማል፣ 

ዝርዝሩ በደንቡ ይወሰናል፣ 

21. በወጣት፣ ስፖርት Eና ማህበራዊ ድህንነት 

የተሰማሩ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች 

ይከታተላል፣ ያቀረቡት ፕሮጀክት መርምሮ  

ያፀድቃል፣ ስምምነት ይፈራረማል፣ 

22.  ለወጣቶችና ስፖርት የሚሆን 

ሃብት/ሪሶርስ/ያሰባስባል፣ ያንቀሳቅሳል፣ ዝርዝሩ 

በደንብ ይወሰናል፣ 
 

13. የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ፣ 

1. ከመንግስት Eና መንግስታዊ ያልሆነ 

ድርጅት የሚገኘው ገንዘብ Eና ንብረት 

ለተገልጋዮች ችግር መፍቻ Eንዲውል Eና 

በAግባቡ ጥቅም ላይ Eንዲውል ያግዛል፣ 

ይቆጣጠራል፣ 

32
www.chilot.me



ገፅ 33 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ኣዋጅ ቑ 185 /2003      ገፅ 33 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ Aዋጅ ቁ 185/2003

2. ሃገራዊ ፖሊሲን ነዚ ፖሊሲ ንምትግባር 

ዝተሓንፀፀ ደንቢ መምርሒን ውፅIታዊ 

ብዝኾነ መንገዲ ይትግበር፣ 

3. ኣብ ድሌት ዝተደረኸ ውዳበታት ማሕበረሰብ 

ውዳበታት የጣይሽን የጣናኽርን፣ 

 

4. ውዳበ ጥምረት ማሕበረሰብ  ይምዝግብ፣ 

ሕጋዊ ሰውነት ይህብ፣ ይከታተል፣ ኣድላይ 

ኮይኑ Eንትርከብ ይስርዝ፣ 

5. ኣብ ማሕበራዊ ድሕንነትን ዝተዋፈራ 

ዘይመንግ ስታዊ ትካላት ይከታተል ዘቕርብO 

ፕሮጀክት መርሚሩ    የፅድቕ፣ ስምምEነት 

ይፈራረም፣ 

6. ብውዳበ ጥምረት ማሕበረሰብ ዝውሃብ 

ግልጋሎት ብርኪ የውፅE፣ 

7. ኣብ ኣፀጋሚ ኩነታት ዝርከብ  ክፋል 

ሕብረተሰብ Eግሪ ንምትካል ካብ መንግስቲ፣ 

ዘይመንግስታዊ  ትካላትን  ሕብረተሰብ 

ሓገዝ  የተኣኻኽብ፣ ዝተኣከበ  ሓገዝ  ዝርዝር 

ኣጠቓቕማ  መምርሒ  የዳልው ብቢሮ ፕላንን 

ፋይናንስን ምስ ፀደቀሉ የተግብር፣ 

8. ብዛEባ ቤተሰብ፣ ህፃናት፣ ኣካል ጉድኣትን 

ኣረጋውያንን Iትዮጵያ ዝተቐበለቶም 

ዓለምለኸ ውEላት፣ ከምU’ውን ነዚOም 

ኣመልኪቱ ዝወፀ ፖሊሲ፣ ስትራተጂ፣ ኣዋጅን 

መርሃ ግብሪን ምስ ዝምልከቶ ኣካል ብምትሕ 

ብባር የፋልጥ፣ ንተግባራዊነቶም ይከታተል፣ 

 

9. ምስዝምልከቶ ኣካል ብምትሕብባር ኣብቲ 

ክልል መሰል ህፃናት ንክረጋገፅ ይገብር፣ 

ኣድለይቲ ሕግታት፣ መምርሒታት ንክወፅE 

ይገብር ኣፈፃፅምOም ይከታተል፣ 

10. ኣግባብ ምስ ዘለዎ ኣካል ብምትሕብባር ኣብ 

ክልልና ኣብ ኣፀጋሚ ኩነታት ዝርከቡ 

ሕብረተሰባዊ ክፋል ንምሕጋዝን Eግሪ 

ንምትካልን ዘኽEል መደባት ይህንፅፅ 

2. በAገር ደረጃ የወጣ ፖሊሲ Eና ፖሊሲውን 

ለማስፈፀም የወጣ ደንብ Eና መመሪያ 

ውጤታማ በሆነ መንገድ ይተገብራል፣ 

3. በፍላጎት ላይ የተመሰረተ ኣደረጃጀት 

የማህበራዊ ድርጅቶችን ያቋቁማል፣ 

ያጠናክራል፣ 

4. የህብረተሰብ ጥምረት ድርጅት 

ይመዘግባል፣ሕጋዊ ሰብነት ይሰጣል፣ 

Aስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ይሰርዛል፣ 

5. በማህበራዊ ድህንነት የተሰማሩ መንግስታዊ 

ያልሆኑ ድርጅቶች ይከታተላል፣ ያቀረቡት 

ፕሮጀክት መርምሮ  ያፀድቃል፣ ስምምነት 

ይፈራረማል፣ 

6. የማህበረሰብ ጥምረት ድርጅት የሚሰጡት 

Aገልግሎት ደረጃ ያወጣል፣ 

7. በAስቸጋሪ ሁኔታ የሚገኝ የህብረተሰብ 

ክፍሎች ለማቋቋም ከመንግስት፣ መንግስታዊ 

ያልሆኑ ድርጅቶችንና ከህብረተሰብ Eርዳታ 

ያሰባስባል፣  የተሰበሰበው Eርዳታ  

Aጠቃቀም መመሪያ ያዘጋጃል በፕላንና 

ፋይናንስ ቢሮ ሲፀድቅ ተግባራዊ ያደርጋል፣ 

8. ስለቤተሰብ፣ ህፃናት፣ Aካል ጉዳተኞች 

Aረጋውያን Iትዮጵያ የተቀበላቻቸው Aለም 

Aቀፍ ስምምነቶች Eንዲሁም Eነዚህን 

Aስመልክቶ የወጣ ፖሊሲ፣ ስትራቴጂ Aዋጅ 

Eና መርሃ ግብር ከሚመለከታቸው Aካሎች 

ጋር በመተባበር Eንዲታወቁ ያደርጋል፣ 

ለተግባራ ውነታቸውም ይከታተላል፣ 

9. ከሚመለከተው ኣካል በመተባበር በክልሉ 

የህፃናት መብት Eንዲረጋገጥ ያደርጋል፣ 

Aስፈላጊ ህጎች መመሪያዎች Eንዲወጡ 

ያደርጋል፣ ኣፈፃፀማቸው ይከታተላል፣ 

10. Aግባብ ካለው ኣካል ጋር በመተባበር 

በክልላችን በAስቸጋሪ ሁኔታ የሚገኝ 

የህብረተሰብ ክፍል ለማገዝና ለማቋቋም 

የሚያስችሉ ፕሮግራሞች ያዘጋጃል፣ 
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ተግባራዊ ይገብር፣ 

11. 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   የተሓባብር፣ 

ይከታተል፣  

12. ኣግባብ ምስ ዘለዎ ኣካል ብምትሕብባር 

ንዝተፈላለዩ  ማሕበራዊ  ጠንቅታት 

ዝተቓልA  ክፋል ሕብረተሰብ ኣድላይ 

ማሕበረ ስነ-ልቦናዊ ምኽሪ፣  ናይ ሞያ 

ስልጠናታት፣መትከሊ Eግሪን ክረኽቡ 

የመቻቹ፣የተሓባብር፣ይከታተል፣ 

13. ኣብ ልEሊ ህፃናት ዝበፅሑ ዝተፈላለዩ ዓይነት 

ጥቕዓታት ንምክልኻል ዝምልከቶም ኣካላት 

ብምትሕብባር ኣስተምህሮ ይህብ፣ ገበነኛታት 

ግቡE ፍርዲ  ንክረክቡ  ምስ  ዝምልከቶ 

ኣካላት  ብምዃን ይሰርሕ፣ ጥቕዓት ዝበፅሖም 

ህፃናት ናይ ማሕበረ ስነ ልቦናዊ  ምኽሪ 

ብምሃብ  ናብ  ስሩE ህይወቶም ዝምለስሉ 

ኩነታት የመቻቹ፣ 

 

14. ኣግባብ ምስ ዘለዎ ኣካል ብምትሕብባር ኣብ 

ክልልና ዝስርሑ ህንፃታት፣ መንገዲታት፣ 

መዘናግI ቦታታት፣ ኣደባባያት፣ ንኣካል 

ጉድኣት ምንቅስቓስ ዘይግደቡን ምችዋትን 

ንክኾኑ የተሓባብር፣ ይከታተል፣  

  

15. ኣግባብ ምስ ዘለዎ ኣካል ብምትሕብባር ናይ 

ከተማታት Eብየት ፕላን Eንትዳለዉ 

ንኣረጋውያንን፣ ኣካል ጉድኣትን ህፃናትን 

መዘናግI ቦታታት ዝሓዘን ምችውነት ዘለዎን 

ንክኸውን ይሰርሕ፣ ተግባራዊነቱ ይከታተል፣ 

 

ተግባራዊ Eንዲሆኑም ያደርጋል፣ 

11. Aገባብ ካለው Aካል በመተባበር በAስቸጋሪ 

ሁኔታ የሚገኙ ሴቶች፣ የቤተሰብ 

Aስተዳዳሪዎች፣ ሴተኛ ኣዳሪዎችና በልመና  

ለተሰማሩ የማህበራዊና Iኮኖሚያዊ 

Aቅማቸው   ለማሳደግ  የተለያዩ  

ፕሮግራሞች   ይዘረጋል፣   ምቹ ሁኔታ 

ያመቻቻል፣ ያስተባብራል፣  

 

12. Aገባብ ካለው Aካል ጋር በመተባበር 

በተለያዩ፣ ማህበራዊ ችግሮች  የተጋለጡ  

የሕብረተሰብ ክፍሎች Aስፈላጊ  የስነ ልቦና 

ምክር፣ የሙያ ስልጠና ማቋቋምያ 

Eንዲያገኙ ያመቻቻል፣ ያስተባብራል፣ 

 

13. 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፣ 

14. Aግባብ ካለው Aካል ጋር በመተባበር 

በክልላችን የሚሰሩ ህንፃዎች መንገዶች 

መዝናኛ ቦታዎች Aደባባዮች ለAካል 

ጉዳተኞች Eንቅስቃሴ የማይገደብና 

ምችውነት ያላቸው Eንዲሆኑ ያስተባብራል፣ 

ይከታተላል፣  

15. ኣግባብ ካለው Aካል ጋር በመተባበር 

የከተሞች የEድገት ፕላን ሲዘጋጅ 

ለAረጋውያን ለAካል ጉዳተኞችና ለህፃናት 

መዝናኛ ቦታዎች የያዘ ምችውነት ያለው 

Eንዲሆን ይሰራል ተግባራውነቱ 

ይከታተላል፣ 
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16.  ኣስራሕትን ሰራሕተኛታትን ብዝምልከት 

ዝወፀ ሕግታት፣ ደንብታትን መምርሒታትን 

ብዝግባE ኣብ ስራሕ ምውዓሎም ይቆፃፀር፣ 

17. መሰረታዊ ኩነታት ስራሕ፣ ሞያ ጥEናን 

ድሕንነትን ኣስራሕትን ሰራሕተኛታትን 

ንምሕላው ዘኽEሉ ሜላ ኣሰራርሓታትን 

የውፅE፣ ይድግፍ፣ ይቆፃፀር፣ ይውስን፣ 

18. ኣብ ክልልና ዝርከቡ ኣስራሕትን 

ሰራሕተኛታትን ብማሕበር ክውደቡ፣ ሓበራዊ 

ስምምEነት ክፅድቑ ቴክኒካዊ ድጋፍ  ይገብር፣ 

ሕጋዊ ኣፍልጦ ይህብ፣ 

19. 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፣ 

20. ኣብ ሞንጎ ኣስራሕትን ሰራሕተኛታትን 

መዳርግቲ ኣካላትን ሰላማዊ ዝምድና ብምጥን 

ኻር Iንዱስትሪያዊ ሰላም ክዓስልን ትካላዊ 

ምህርቲ ክዓቢ  ትምህርቲ ይህብ፣ ምችው

ኩነታት ይፈጥር፣ 

21. ኣብ ሞንጎ ኣስራሕትን ሰራሕተኛታትን 

ክርክር ስራሕ መሰረት ገይሮም ንዝቐርቡ 

ጥርዓናት የስማምE ንዘይተስማሙU ድማ 

ስሉጥ ፍታሕ ክረኽቡ ይገብር፣ 

22. ኣብ ክልልና ኣብ ስራሕ ተዋፎሪም ዝሰርሑ 

ወፃEተኛታት ስራሕ ፍቓድ ምህላዎምን 

ምሕዳሶምን ይቆፃፀር፣ 

23. ናይ ውልቀ ሰራሕን ሰራሕተኛን መራኽብቲ 

ኤጀንሲታት ብክልል ብርኪ ናይ ስራሕ ፍቓድ 

ይህብ፣ ይከታተል፣ ይሕድስን፣ 

24. Eዋናዊ መረዳEታ Eዳጋ ስራሕ Eዚ ክልል፣ 

ሞያ ጥEናን ድሕንነትን መስራሕትን 

16.  Aሰሪና ሰራተኞች በሚመለከት የወጡ ህጎች 

ደንቦችና መመሪያዎች ስራ ላይ መዋላቸው 

ይቆጣጠራል፣  

17.  የስራ መሰረታዊ ሁኔታ፣ የሙያ ጤንነትና 

ደህንነት Aሰሪና ሰራተኞችን ለመጠበቅ 

የሚያስ ችለው የAሰራሮች ዘዴ ያወጣል 

ይደግፋል፣ ይቆጣጠራል፣ ይወስናል፣ 

18. በክልላችን የሚገኙ Aሰሪና ሰራተኞች 

በማህበር Eንዲደራጁ   የጋራ   ስምምነት  

Eንዲፀድቁ  ቴክኒካዊ  ድጋፍ  ይሰጣል  

ሕጋዊ   Eውቅና ይሰጣል፣ 

19. በክልላችን የሚገኙ የሚመለከታቸው Aካላት 

በማስተባበር በመንግስታዊና መንግስታዊ 

ያልሆኑ ድርጅቶች በስራ የተሰማራና 

ያልተሰማራ የሰው ሃይል Aመዳደብና ሙያ  

ክፍት የስራ ቦታ በሚመለከት ጥናት 

ያካሄዳል፣ ይመዘግባል፣ የሙያ ምክር 

ይሰጣል፣ ስራና   ሰራተኞ ያገናኛል፣ 

 

20. በAሰሪዎችና ሰራተኞች መካከል ከሽርክ 

Aካላት ሰላማዊ ዝምድና በማጠናከር 

Iንዲስትሪያላዊ ሰላም Eንዲሰፍን 

ድርጅታዊምርት Eንዲያድግ ትምህርት 

ይሰጣል ምችው ሁኔታ ይፈጥራል፣ 

21. በAሰሪዎችና ሰራተኞች መካከል የስራ 

ክርክር መሰረት Aድርገው የሚቀርቡ 

Aቤቱታዎች ያስማማል ያልተስማሙ ደግሞ 

የተሳለጠ መፍትሄ Eንዲያገኙ ያደርጋል፣ 

22. በክልላችን በስራ ተሰማርተው የሚሰሩ 

የውጭ ሰዎች የስራ ፈቃድ ያላቸው መሆኑን 

የታደሰ መሆኑን ይቆጣጠራል፣ 

23. የግል ስራና ሰራተኛ Aገናኝ ኤርጀንሲዎች 

በክልል ደረጃ የስራ ፈቃድ ይሰጣል፣ 

ይከታተላል፣ ያድሳል፣ 

24. የዚህ ክልል ወቅታዊ የስራ ገበያ ማስረጃ፣ 

የAሰሪዎችና ሰራተኞች ሞያ ጤናና 
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ሰራሕተኛን፣ ዝተፈላለዩ ናይ ስራሕ Eድላት 

ብምEካብን ብምትንታንን    ንመንግስቲ፣ 

ንፖሊሲ  መውፃEቲ፣ ንስልጠና   ውሃብቲን 

ኣካላት ሓበሬታ ይዝርግሕ፡፡ 

 

25. ንሕፃናት ኣረጋውያንን ኣካል ጉድኣትን 

ዝኸውን ሃፍቲ /ሪሶርስ/ የተኣኻኽብ፣ 

የንቀሳቕስ ዝርዝሩ ብደንቢ ይውሰን 

 

14. ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን፣
 

1. ኣብ ስትራተጂ ፖሊሲን መንግስቲ ኣገደስቲ 

ሃገራውን ክልላውን ዛEባታት ምርድዳE 

ብምፍጣር ሓበራዊ ለውጢን ኣተሓሳስባ 

ክህልው ይገብር፣ 

2. ምስሊ Eዚ ክልልን ሃገርናን ብኣወንታ 

ንምህናፅ ዝሕግዙ ስራሕቲ ርክብ ህዝቢ 

ይሰርሕ፣ 

3. ህዝቢ ኣብ ፖሊሲን ስትራተጂ መንግስቲ፣ ኣብ 

ዝተፈላለለየ ክልላውን ሃገራውን ዛEባ ግንዛበ 

ንምጭባጥን ግልፅነት ንምፍጣርን ዝሕግዝ ዘተ 

የዳሉን የተሓባብርን፣  

4. ኣቐባሊ ቃልን ቀንዲ ፍልፍል ሓበሬታን 

መንግስቲ ብምዃን የገልግል፣ ቅዋም፣ ልUኽ 

Eምነትን መንግስቲ ብምዃን ብዝተፈላለዩ 

ኣገባባት Eምነት መንግስቲ ንህዝቢ ይገልፅ፣ 

5. ዓቕሚ ሰራሕተኛታት ርክብ ህዝቢ ኣብያተ 

Eዮ መንግስትን ጋዜጠኛታትን ይሃንፅ፣ ኣንፈት 

ኣወፋፍራን ምEባለን ብሓፈሻ ይውስንን 

ይመርሕን፣ 

6. ንEብየትን ቡዙሑነትን ሚድያ የተባብE፣ 

ሚድያ ምስ መንግስትን ህዝብን ዝህልዎ ርክብ 

ስራሕ የተሓባብር፣ ሕቶ ህዝቢ ብዝምልከቶ  

   ኣካል  መንግስቲ  መልሲ  ክውሃቦ   ይገብር፣   

   ኣብቲ  ቀንዲ  ሃገራውን  ክልላውን   ፍፃመን  

   ኩነትን ግቡE ሽፋን ሚዲያ ዝዋሃበሉ ኩነታት  

ድህንነት፣ የተለያዩ የስራ Eድሎች 

በመሰብሰብና በመተንተን ለመንግስት፣ 

ለፖሊሲ Aውጪዎች  ስልጣና ለሚሰጡ 

ለሚመለከታቸው መረጃ  ፈላጎዎች ይሰጣል 

ይዘረጋል፡፡ 

25. ለህፃናት ኣረጋውያንና ኣካል ጉዳቶኖች 

የሚሆን ሃብት /ሪሶርስ/ ያሰባስባል፣ 

ያንቀሳቅሳል ዝርዝሩ በደንብ ይወሰናል፣ 

 

14. የመንግስትና የህዝብ ግንኙነት ቢሮ፣ 
 

1. በመንግስት ስትራተጂና ፖሊሲ Aስፈላጊ በሆኑ 

የሃገርና የክልል Aጀንዳዎች መግባባት 

በመፍጠር የጋራ Aስተሳሰብና ለውጥ Eንዲኖር 

ያደርጋል፣ 

2. የዚሁ ክልልና የሃገር መልካም ምስል 

ለመገንባታ የሚያግዙ የህዝብ ግንኙነት ስራዎች 

ይሰራል፣  

3. ህዝብ በመንግስት ስትራተጂና ፖሊሲ በተለያየ 

ክልላዊና Aገራዊ ጉዳይ ግንዛቤ ለማስጨበጥና 

ግልፅነት ለመፍጠር ውይይት ያዘጋጃል፣ 

ያስተባብራል፣ 

4. የመንግስት ቃል Aቀባይና ዋነኛ የመንግስት 

Iንፎርሜሽን ምንጭ በመሆን ያገለግላል፣ 

የመንግስት Aቋም፣ ተልEኮና Eምነት በልዩ ልዩ 

መንገድ ለህዝብ ይገልፃል፣ 

5. የመንግስት መስሪያቤት የህዝብ ግንኙነት 

ሰራተኞችና ጋዜጠኞች Aቅም ይገነባል፣ 

Aጠቃላይ የስምሪትና የEድገት Aቅጣጫ 

ይወሰናል፣ ይመራል፣ 

6. ለEድገትና ሚድያ ቡዙህነት ያበረታታል፣ 

ሚድያ  ከመንግስትና ከህዝብ ጋር የሚኖሮው 

የስራ  ግንኙነት ያስተባብራል፣ ለህዝብ ጥያቄ  

   Aግባብ  ባለው  የመንግስት   Aካል    ምላሽ    

   Eንዲሰጥበት  ያደርጋል፣  በዋና  ዋና ክልላዊና    

   ሃገራዊ ፍፃሜና ሁነት ተገቢው  የሚዲያ ሽፋን    
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   የመዓራርይ፣  

7. ውፅIት ስራሕቲ ሚዲያ ይከታተል፣ Eዋናዊ 

ሪIቶ ህዝቢ ይEክብ፣ ውፅIቱ ኣሰናዲUን 

ተንቲኑን ናብ ዝምልከቶ ኣካል ይዝርግሕ፣ 

ተግባራዊነቱ ይከታተል፣ 

8. ኣብ ዝተመረፀን ዓብይን ርEሰ ጉዳይ 

ዝተፈላለየ ናይ ሕትመትን Oዲዮ ቪድዮ 

ምህርቲ የፍሪ፣ ቤት ፅሕፈት መንግስቲ ካብ 

ዓቕሚ ንላEሊ ኣብ ዝኾነ ፎቶግራፍ Oዲዮ 

ቪድዮ ቀረፃን ኣርማን ከምU’ውን ቀረፃ 

ዲዛይን ሕትመትን ክስራሕ Eንትሓትት 

ግልጋሎት ምኽሪ ይህብ፣ 

9. መንግስታዊ መርበብ ሓበሬታ ይኸፍት፣ 

በብEዋኑ ዝርከብ መረዳEታ፣ ብመንግስቲ 

ዝተሰርሐ ስራሕን ኣፈፃፅማን ናብ ዝምልከቶ 

ክበፅሕ ይገብር፣ ይከታተል፣ 

10. ንጋዜጠኛ ውሽጥን ወፃIን ዓዲ ከከም 

ኣድላይነቱ በቢ Eዋኑ መግለፂ ይህብ፣ 

11. ብመፅናEቲ ዝተደገፈ ዝተመረፀ ብሉፅ 

ተመኩሮ ክጋፋሕ ዘኽEል ኩነታት የመቻቹ፣ 

የተሓባብር፣ ይመርሕ፣ ዝርዝር ኣፈፃፅምU 

ብዝወፅE መምርሒ ይውሰን፣ 

12. ትሕዝቶን ኣፈፃፅማን መደብ ርክብ ህዝብን 

መንግስቲ የተሓባብር፣  

13. ንሚድያን ርክብ ህዝብን ዘገልግል መምርሒ 

የውፅE፣ ኣብ ስራሕ ምውዓሉ ይከታተል፣ 

 

14. ስራሕቲ ርክብን መረዳEታን Eዚ ክልል 

ዝምልከት መፅናEቲ የካይድ፣ ውፅIት Eቲ 

መፅናEቲ ናብ ዝምልከቶ ኣካል ብምዝርጋሕ 

ኣብ ተግባር ምውዓሉ ይከታተል፣ ከምU’ውን   

   ኣብቲ   መፅናEቲ    ዝተደረኸ    መመሓየሺ    

   ስጉምቲ ክውሰድ ይገብር፣ 

15. ላEለዋይ ብዓል ስልጣን መንግስቲ 

ንሕብረተሰብ ብኣካል ረኺቡ ከዘራርብን 

ዝስራሕ ዘሎ ስራሕቲ   ልምዓት ብUደት 

   የሚሰጥበት ሁኔታዎችን ያመቻቻል፣ 

7. የሚድያ ስራዎች ውጤት ይከታተላል፣ ወቅታዊ 

የህዝብ Aስተያየት ያሰባስባል፣ ውጤቱ 

በማዘጋጃትና በመተንተን ለሚመለከተው Aካል 

ያዘረጋል፣ ተግባራዊነቱ ይከታተላል፣ 

8. በተመረጠና ዓብይ ርEሰ ጉዳይ ልዩ ልዩ 

የህትመትና የOዲዮ ቪድዮ ምርት ያመርታል፣ 

የመንግስት መስሪያቤት ከAቅም በላይ በሆነ 

የፎቶግራፍ የOዲዮ ቪድዮ ቀረፃ፣ የAርማና 

የህትመት ዲዛይን Eንዲሰራ ሲጠይቅ የማማከር 

Aገልግሎት ይሰጣል፣ 

 

9. የመንግስት የመረጃ ድህረ ገፅ ይከፍታል፣ 

በየጊዜው የሚገኘው መረጃ፣ በመንግስት የተሰራ 

ስራና Aፈፃፀም ወደሚመለከተው Eንዲደርስ 

ያደርጋል፣ ይከታተላል፣  

10. ለAገር ውስጥ Eና ለውጭ ጋዜጠኛ Eንደ 

የAስፈላጊነቱ በየወቅቱ መግለጫ ይሰጣል፣ 

11. በጥናት ላይ የተደገፈ የተመረጠ የተሻለ 

ተመኩሮ ለማስፋፋት የሚያስችል ሁኔታ 

ያመቻቻል፣ ያስተባብራል፣ ይመራል፡፡ ዝርዝር 

ኣፈፃፀሙ በሚወጣው መምሪያ ይወሰናል፣ 

12. የመንግስት ህዝብ ግንኙነት ፕሮግራም ይዘትና 

Aፈፃፀም ያቀናጃል፣ 

13. ለሚዲያና የህዝብ ግንኙነት የሚያገለግል 

መመሪያ ያወጣል፣ በስራ ላይ መዋሉን 

ይከታተላል፣ 

14. የዚህ ክልል የኮሚኒኬሽንና መረጃ ስራ 

የሚመለከት ጥናት ያካሂዳል፣ የጥናቱ ውጤትም 

ለሚመለከተው Aካል በመዘርጋት  ተግባር ላይ  

መዋሉን  ይከታተላል፣ Eንዲሁም  

  ጥናቱ ላይ ያተኮረ የለውጥ Eርምጃ  Eንዲወስድ  

  ያደርጋል፣ 

15. ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣን ህብረተቡን 

በAካል Aግኝቶ Eንዲያነጋግር የሚሰራ ያለ  

የልማት ስራ በመጎብኘት Aፈፃፀሙ Eንዲገነዘብ  
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ኣቢሉ ኣፈፃፅምU ክግንዘብን    ኩነታት 

የመዓራሪ፣ 

16. ኣብ ክሊ ስራሕቲ ርክብ ህዝብን ሚድያን ምስ 

መንግስታውን ዘይመንግስታውን ኣካላት ኣብ 

ሓበራዊ ድሌትን ረብሓን ዝተመስረተ ስርዓት 

ምትሕግጋዝ ይፈጥር፣  

 

17. ብመሰረት ሕጊ ዝEዝዞ ንዝሃቦ ግልጋሎት 

ክፍሊት ይEክብ፣ ኣታዊU ብሕጊ ፋይናንስ 

የመሓደር፣ 

18. ንርክብ ኣመራርሓ ስራሕ መንግስቲ ስልጠና 

ይህብ፣ ኣብቲ ዘፈር ውፅIታዊ ኣፈፃፅማ ስራሕ 

ዝህልወሉ ስርዓት ይፈጥር፣  

19. ንሰራሕተኛ ርክብ ህዝቢ ቤት Eዮ መንግስቲ 

ኣንፈት ስራሕ የነፅርን፣ የተሓባብርን፣ 

20. መሓውራት ሚዲያ ዝስፋሕፈሓሉ ዝዓብየሉን 

ብብቁE በዓል ሞያ ዝሕገዝ ሚድያ ክህነፅ 

ምችው ኩነታት ይፈጥር፣ 

 

15. 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 ዘይመንግስታዊን  ትካል 

   ክትግበርን   ውፅIታዊ  ክኸውንን  ክትትልን  

   ገምጋምን ብምክያድ ደገፍ ይገብር፣ 

3. ኩለ-መዳያዊ ዋኒን ደቂ ኣንስትዮ ምክትታልን 

ኣድላይ ኮይኑ Eንትርከብ ዝሓሸ ፖሊሲ 

ንክወፅE ንመንግስቲ ሓሳብ የቕርብ፣ 

4. ኣብ ማሕበራዊ፣ Iኮኖሚያዊን ፖለቲካውን 

ማEረ ተሳታፍነትን ተጠቃምነትን ደቂ 

ኣንስትዮ ንምEባይ የለዓEል፣ ግንዘበ መEበይ 

ስልጠናን ይህብ፣ 

5. ማEረ ተሳታፍነትን ተጠቃምነትን ደቂ 

ኣንስትዮ ንምEባይ ብመሰረት ድሌተን ብሞያ 

ሁኔታን ያመቻቻል፣ 

 

16. በሚድያና ህዝብ ግንኙነት ስራ ዙሪያ 

ከሚመለከታቸው መንግስታዊ የሆነና 

መንግስታዊ ያልሆነ Aካሎች መካከል በጋራ 

ፍላጎትና ጥቅም ላይ የተመሰረተ የመተጋገዝ 

ስርዓት ይዘረጋል፣ 

17. ለሚሰጠው Aገልግሎት ህግ በሚያዘው መሰረት 

ገቢ ይሰበስባል፣ ገቢው በፋይናንስ ሕጊ 

በሚያዘው መሰረት ያስተዳድራል፣ 

18. ለመንግስት ኮሚኒኬሽን ስራ Aመራር ስልጠና 

ይሰጣል፣ በመስኩ መልካም Aፈፃፀም 

የሚኖርበትን ስርAት ይፈጥራል፣ 

19. ለክልሉ መስሪያቤት የህዝብ ግንኙነት ሰራተኞ 

የስራ Aቅጣጫ ያስቀምጣል፣ ያስተባብራል፣  

20. የሚዲያ Aውታር የሚሱፋፉበት የሚያድግበት 

Eና ብቃት ባለው ባለሙያ የታገዘ ሚዲያ 

Eንዲገነባ ምቹ ሁኔታ መፍጠር፣ 

 

15. 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 Eና የግንዛቤ ማሳደጊያ ስልጠና 

ይሰጣል፣ 

5. የሴቶች Eኩል ተሳታፊነትና ተጠቃሚነት 

ለማጎልበት በፍላጎታቸው መሰረት በሙያ 
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ክውደባ ብምግባር ኣፍልጦ ይህብ፣ 

6. ማEረ ተሳታፍነትን ተጠቃምነትን ደቂ 

ኣንስትዮ ኣብ ምርግጋፅ ብመሰረት ድሌተን 

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 

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፣ 

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 

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 

ኑሯቸው የመወሰን ስልጣንና 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፣ 

39
www.chilot.me



ገፅ 40 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ኣዋጅ ቑ 185 /2003     ገፅ 40 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ Aዋጅ ቁ 185/2003

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 

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፡፡ 

 

11. ስልጣንን ተግባርን ኤጄንሲ፣ ኮምሽን፣ 

Iንስቲትዩት፣

1.  ኤጀንሲ ልምዓት Eቶት፣

1. ሕግታት፣ ደንብታትን መምርሕታትን ግብሪ 

የፈፅም ፣ 

2. ብክልል መንግስቲ ክምደብን ክEከብን ብሕጊ 

ዝተነፀረ ኣታዊ ይEክብ፣ ክEኽብ 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 ብዋናነት 

ይመርሕ፣ የተሓባብር፣ 

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  

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፡፡ 

 

11. የኤጄንሲ፣ ኮምሽንና Iንስቲትዩት 

ስልጣንና ተግባር፣ 

1. የገቢዎች የልማት ኤጀንሲ፣ 

1. የግብር ሕጐችን፣ ደንቦችንና መመሪያዎችን  

ያስፈፅማል፣ 

2.  በክልል መንግስት Eንዲመደብና Eንዲሰበስብ 

በሕግ የተለዬ ገቢ ይሰበስባል፣ Eንዲሰበሰብ 

ያደርጋል፣ 

3. በፌደራሉ መንግስት በሚሰጠው ውክልና 

ስልጣን መሰረት በክልሉ መንግስት Eውቅና 

የጋራ የፌደራልና የክልል 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፣ 
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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 

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 ብሕጊ 

የመሓድር፣ 

15. ገንዘባዊ Eቶት መንግስቲ Eዚ ክልል ዝምልከት 

ፀብፃብ ይጠምር፣ ንዝምልከቶ የቕርብ፣ 

16. ብመሰረት ሕጊ ምስ ኣከፋፍላ ግብሪ ተዛሚዶም 

ብኸፈልቲ ግብሪ Eዚ ክልል ዝፍፀሙ ዝጥርጠሩ 

ገበናት ይሕዝ፣ ይፍትሽ፣ የፃርን ከምU’ውን 

ስልጣን ኣብ ዘለዎ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ክሲ 

ይምስርትን ይከራኸርን፣  

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 Aወሳሰን፣ Aሰባሰብና፣ ሂሳብ ኣያያዝ 

Eና ሌሎች ተጓዳኝ ስራዎችን ለማከናወን 

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. ስራውን በሚመለከት ለፕላንና ፋይናንስ ቢሮው 

ወቅታዊ ሪፖርት ያቀርባል፣ 

13. ለስራው የሚያስፈልገው የስራ Eቅድና 

በጀትAዘጋጅቶ ለፕላንን ፋይናንስ ቢሮ 

ያቀርባል፣ ሲፀድቅ ስራ ላይ ያውላል፣ በሕግ 

መሰረት ሰራተኞች ይቀጥራል፣ ያስተዳድራል፣ 

ያሰናብታል፣ 

14. በስሩ የሚገኝ ንብረትና ገንዘብ በህግ 

ያስተዳድራል፣ 

15. የክልሉ መንግስት የገንዘብ ገቢ በሚመለከት 

ሪፖርት ያጠናቅራል፣ ለሚመለከተው ያቀርባል፣ 

16. በህግ መሰረት ከግብር ኣከፋፈል የተዛመዱ 

በክልሉ ግብር ከፋዮች የሚፈፀሙና የተጠረጠሩ 

ወንጀሎች ይይዛል፣ ይፈትሻል፣ ያጣራል 

Eንዲሁም ስልጣን ላለው ፍርድ ቤት ቀርቦ ክስ 

ይመሰርታል፣ ይከራከራል፣  
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17. ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ 16 ዝተደንገገ ሕልው 

ኮይኑ ብኸፈልቲ ግብሪ ዝፍፀሙ ገበናት ግEዝይና 

ከፃርን ክሲ ክምስርትን ስልጣን የብሉን፣  

  

18. Eቲ ኤጀንሲ ምስ ኣከፋፍላ ግብሪ ዝተትሓሓዙ 

ዋኒናት ማEኸል ህንፀት ተሃነፅቲ፣ መEረፊ ቦታ 

ተኸሰስቲ፣ ሓይሊ ፖሊስን ፀጥታን ናይቲ ክልል 

መንግስቲ ተጠቒሙ ስርሑ የፈፅም፣      

19. EላምU ኣብ ሽቶ ንምብፃሕ  ካልOት  ኣድላይ 

ዝኾኑ ተግባራት ይፍፅም፣ 

 

2. 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፣ 

2. ስነ-ከባቢን መሬትን Eዚ ክልል ብምፅናE 

መረዳEታ ይEክብ ኣገባብ ኣጠቓቕምU 

ይውስንን፣ 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 ኣመልኪቶም ኣብዝወፁ ፖሊሲታትን 

ሕጋዊ ማEቀፋትን የዳሉ፣ ምስፀደቑ የተግብር፣ 

ክትግበር ይገብር፣ 

5. ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ብምዃን 

ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት መሬት 

መፍረያይነቱ ከይስEንን ካብ ጥቕሚ ወፃI 

ከይኸውንን ተጠቀምቲ ኣብ   ትሕዝቶOም 

17. በዚህ Aንቀፅ ንUሰ Aነቀፅ 16 የተደነገገ 

Eንደተጠበቀ ሆኖ ከግብር ከፋዮች ጋር የተያያዙ 

የሙስና ወንጀሎች በሚመለከት ለማጣራትና 

ክስ ለመመስረት ስልጣን የለውም፣  

18. ኤጀንሲው ከግብር ኣከፋፈል ጋር የተያያዙ 

ጉዳዮች በሚመለከት ተከሳሾች የሚያርፉበት 

ማረምያ ቤት ማEከል፣ የፖሊስ ሃይልና ፀጥታ 

በክልሉ መንግስት ተጠቅሞ ስራውን ይፈፅማል፣ 

19. Aለማዎቹን ከግብ ለማድረስ ሌሎች Aስፈላጊ 

የሆኑ ተግበራትን ያከናውናል፣ 
 

2.  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፣ 

2. የክልሉ ስነ-Aከባቢና መሬት በማጥናት መረጃ 

ይሰበስባል፣ የAጠቃቀሙ Aገባብ ይወስናል፣ 

EንደAስፈላጊነቱ ለተጠቀሚዎች መረጃ 

ይሰጣል፣  

3. በትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት 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፣  
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ክንክን ክገብሩ ይሕግዝ፣   ኣስተምህሮ ይህብ፣ 

ሜላ መተባብI ይምህዝ፣ 

   ግቡOም ኣብዘይፈፀሙ ስጉምቲ ይወስድ፣ 

6. ሓለዋ ስነ-ከባቢን ምምሕዳርን ኣጠቓቕማ 

ገፀር መሬት ኣመልኪቱ ኣብ መንግስታውን 

ዘይመንግስታውን 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. መሰል ምጥቃም መሬት ዝተውሃቦም 

መንግስታዊን ዘይመንግስታዊን ትካላት፣ 

ሕብረተሰብ ገፀር፣ ውልቀ ሰባት፣ ውዳበታት 

መሬት ንምምሕድዳርን ንምጥቃምን ዝወፁ 

ኣዋጃት፣ ደንብታት መምርሒታትን የፈፀም 

ክፍፀሙ ይገብር፣ 

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 ፕሮጀክትታን 

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፣ 

 

ትምህርት ይሰጣል፣ የማበረታቻ ዘዴ  

   ያመነጫል፣    ግዴታቸው በማይፈፅሙ  

   ተጠቃሚዎች Eርምጃ ይወስዳል፣ 

6. የስነ-Aከበቢ ጥበቃ፣ የገጠር መሬት 

Aስተዳደርና Aጠቃቀም Aስመልክቶ 

በመንግስታውና መንግስታዊ ያልሆኑ Aካላት 

Aካሄዶች ይከታተላል፣ ይቆጣጠራል፣ ዝርዝር 

Aፈፃፀሙ በሚወጣው መመሪያ ይወስናል፣ 

7. ለያንዳንዱ የመሬት ባለይዞታ ይዞታውን  

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 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 ለማሳረፍ የሚያስችል 

Aካሄድ ይዘረጋል፣ Aፈፃፀሙ ይከታተላል፣ 

ይቆጣጠራል፣ 
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14. ንምክልኻል በረኻነትን ዝተጎድU ስርዓተ 

ምህዳር 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 ከበቢን ፀገም ብዘይፈጥር 

መልክU ምፍፃሙ የረጋግፅ፣ ይከታተል፣ 

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-ከባቢን ኣጠቓቕማን 

ምምሕድዳርን ገፀር መሬት ገፀር ዝሕግዙ 

ገበርቲ ሰናይ ትካልን መንግስትን የተኣላልሽ፣ 

22. ስራሕ ሓለዋ ስነ ከባቢ ኣብ ገፀርን ከተማን 

ተግባራዊ ምዃኑ ይከታተል፣  

23. Eላማታት Eዚ ኤጀንሲ ንምፍፃም ዘኽEሉ 

ካልOት ተግባራት ይፍፅም፣ 

 
3. ኤጀንሲ ምስፍሕፋሕ ሕብረት ስራሕ  

       ማሕበራትን ልምዓት Eዳጋን፣ 
 

1. ሕብረት ስራሕ ማሕበር ብዝምልከት ናይ 

ፖሊሲ ሓሳባት የፍልፍል፣ ብዝምልከቶ ኣካል 

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፣ 

19. የክልሉ የAከበቢ ጥበቃ ፣ የመሬቱ Aጠቃቀምና 

Aስተዳደር የሚመለከቱ ወቅታዊ የስራ ሪፖርት  

ለትግራይ  ብሄራዊ  ክልላዊ  መንግስት 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. የስነ-Aከባቢ ጥበቃ ስራ በገጠር ይሁን በከተማ 

ተግባራዊ መሆኑ ይከታተላል፣  

23. የኤጀንሲው Aለማዎች ለማስፈፀም የሚያስችሉ 

ሌሎች ተግባሮች ይፈፅማል፣ 

 
3. የህብረት ስራ ማህበር ማስፋፊያና የገበያ  

        ልማት ኤጀንሲ፣ 
 

1. ሕብረት ስራ ማሕበር በሚመለከት የፖሊሲ 

ሓሳብ ያመነጫል፣ በሚመለከተው ኣካል 
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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 ይሕንፀፅ 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፣ 

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 ከማEብሉ ዓርሰ 

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፣  

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 
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ምኽኣል 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 ማሕበር ምርመራ ክካየድን 

ንዝተርኣዩ ፀገማት ንምፍታሕ ዘኽEል ኣድላይ 

መፍትሒ ስጉምቲ ንኽወስዱ ኣድላይ ደገፍ 

ይገብር፣ 

11. ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ሕብረት ስራሕ ማሕበር 

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 

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 

ድጋፍ ያደርጋል፣ 

11. በተለያዩ የሕብረት ስራ ማሕበር 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 
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መናEሰይ ወዲቡ ናብ ስራሕ የEትው፣  

18. Eላማ Eዚ ኤጀንሲ ንምEዋት ምስ ዝምልከቶም 

ኣካላትን ኣብያተ Eዮን ኣድላይ ምትሕግጋዝ 

ይገብር፡፡  

 

4. ኤጀንሲ ባህልን ቱሪዝምን፣ 
 

1. ባህልን ቱሪዝምን ዝምልከት ስትራተጂ 

ይሕንፅፅ መምርሒ የዳሉ፣ Eንትፀድቕ ኣብ 

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 

ሓድጊታት 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፣ 

 

Aደራጅቶ ወደ ስራ Eንዲሰማሩ ያደርጋል፣ 

18. ኤጀንሲው ዓላማ ለማሳካት ከሚመለከታቸው 

Aካላትና መስሪያቤቶች Aስፈላጊውን ትብብር 

ያደርጋል፡፡  

 
4. የባህል Eና ቱሪዝም ኤጀንሲ፣ 
 

1. ባህልና ቱሪዝም የሚመለከት ስትራተጂ 

ይነድፋል፣ መመሪያዎች ያዘጋጃል፣ ሲፀድቅ 

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 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 ሃብትና ባህል ልማት 

Eንዲኖር በማሰብ የሚቋቋመውን የባህልና 

ቱሪዝም ካውንስል ይመራል፣ ያስተባብራል፣ 

ዝርዝሩ በመመርያ ይወሰናል፣  
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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፣ 
 

 

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. ሓድጊታት ንምEቃብን ንምክንኻንን ዝሕግዙ 

ኣገባባት ይምህዝ፣ ምስ ሓገዝ ውሃብቲ 

ትካላት ርክብ ብምፍጣር ሓገዝ ይEክብ፣ 

 

15. ኣብ ግልጋሎት ሆቴልን ቱሪዝምን ዝተዋፈሩ 

ትካላትን 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፣ 

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 

ያበረታታል፣ 

11. ታሪካዊ፣ ሃይማኖታዊ፣ ባህላዊና ተፈጥሯዊ 

ቅርሶች Eንዲጠበቁ፣ Eንዲጠኑ፣ Eንዲታደሱና 

ጥቅም ላይ Eንዲውሉ ከሚመለከታቸው Aካላት 

ጋር ተባብሮ ይሰራል፣ 

12. በመንግስት፣ በግለሰብ፣ ማሕበር ወይም 

ሃይማኖታዊ ደርጅቶች Eጅ የሚገኝ ቅርስ 

ይመዘግባል፣ በAግባቡ Eንዲያዙና Eንዲጠበቁ  

ያስተባብራል፣ ከመንግስት በሚመደብ በጀት 

በግለሰብ Eጅ የሚገኙ ቅርስን 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 
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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. ዳሕሳስን ኳEትን ኣርኪOሎጂ የካይድ፣ 

20. ቱሪዝም ውሽጢ ዓዲ ንምEባይ ክበባት ዓድና 

ንፍለጥ ንክስፋሕፋሑን ቅርስታት ክጉብንዩ 

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፣ 

 

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 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 ያደርጋል፣ 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 ያደርጋል፣ የጥናት 

ውጤቶች Eንዲታተሙ ያደርጋል፣ 
 

 

 

 

25. የባህል ማEከላት በየደረጃው Eንዲስፋፋ 

ያደርጋል፣ በመስኩ ለተሰማሩ Aካላትን 

ይደግፋል፣ የማህበረሰቡን ባህል፣ ታሪክና ስነ-

ምግባር በጠበቀ መልኩ መንቀሳቀሳቸውን 

ይቆጣጠራል፣ 
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26. ተወዲቦም ፍቓድ ንግዲ ብምውፃE ኣብ 

ስራሕቲ ኪነ ጥበባት ካልOት ሰራሕቲ ባህልን 

ቱሪዝምን ንዝተዋፈሩ ኣካላት ዝንቀሳቐስሉ 

ኣሰራርሓ የነፅር መረጋገፂ ፍቓድ ሞያ 

ዝምልከት መምርሒ የዳሉ፣ ዝምልከቶ ኣካል 

ንEU ተኸቲሉ ክሰርሕ ይከታተል፣ 

 

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 ኣስተምህሮን ብምድላው ስሉጥ 

ለውጢ ኣተሓሳስባ ክመፅE ይሰርሕ፣ 

29. ብመንግስቲ ዝማሓደር መስሕብ መጎብነይ 

ዋጋ ይውሰን፡፡ 

 

5. ኤጄንሲ ማኣድንን Iነርጅን፣ 
 

1. ልምዓት ማEድንን Iነርጅን ንምስፍሕፋሕ 

ናይ ሓፂር፣ ማEኸላይን ነዊሕን ግዘ ፖሊሲ፣ 

Eስትራተጂን ትልምን የዳሉ፣ ነዚ መፈፀሚ 

ዝኸውን ማስተር ፕላን ክዳለው   ይገብር፣ 

የመሓይሽ፣ ዝርዝር መፈፀሚ    መምርሒ 

የውፅE፣ 

2. ሃፍቲ ማEድንን Iነርጅን ብዝምልከት 

መረዳEታታት ይEክብ፣ ይውድብ፣ የፅንE፣ 

3. ልምዓት ማEድንን Iነርጅን ምስፍሕፋሕ 

ዘኽEል ዝተማለA ብቕዓት ዘለዎ ሓይሊ ሰብ 

ክህሉ ፃEሪ ይገብር፣ 

4. ንምEባለ ማEድንን Iነርጅን ዝጠቅም 

ቴክኖሎጂ የተኣታትው፣ 

5. ሃፍቲ ማEድንን Iነርጅን ብዝምልከት 

ብፌደራል መንግስቲ ዝወፀ ፖሊሲን 

ስትራተጂን  ምስ   ናይ   ክልልና    ኩነታት 

ብምዝማድ ክፍፀም ይገብር፣ 

26. ተደራጅተው ንግድ ፍቃድ በማውጣት በኪነ 

ጥበብና ሌሎች የባህል Eና ቱሪዝም ስራዎች 

የተሰማሩ Aካላትን የሚንቀሳቀሱበት የAሰራር 

Aቅጣጫ ይቀይሳል፣ የሞያ ፍቃድ Aሰጣጥን 

የሚመለከት መመሪያ ያዘጋጃል፣ የሚመለከተው 

Aካል መመርያው መሰረት Aድርገው Eንዲሰሩ 

ይከታተላል፣ 

27. በየጊዜው የሚታተሙ ጠቃሚ መንግስታዊ Eና 

መንግስታዊ ያልሆኑ ፅሑፎች፣ ፎቶ ግራፎች፣   

ፊልሞች፣ ለታሪካዊና ባህላዊ ሰነዶች፣ ለጥናትና  

  ለመረጃ ያደረጃል፣ ይጠብቃል፣ 

28. ኃላ ቀር ልምድ Eና Aስተሳስብ ለማስወገድ 

የትምህርት መድረክ በማዘጋጀት ቀልጣፋ 

የAስተሳሰብ ለውጥ Eንዲመጣ ይሰራል፣ 

29. በመንግስት የሚተዳደር መስህብ የጉብኝት 

ክፍያ ይወሰናል፡፡ 
 

5. የማEድንና Iነርጂ ኤጄንሲ፣ 
 

1. የማEድንና Iነርጂ ልማት ለማስፋፋት 

የAጭርና መካከለኛና ረዥም ጊዜ ፖሊሲና 

ስትራተጂ Eቅድ ያዘጋጃል፡፡ ለዚህ ማስፈፀሚያ 

የሚሆን ማስተር ፕላን Eንዲዘጋጅ   ያደርጋል፣ 

ያሻሽላል፣ ዝርዝር ማስፈፀምያ   መመሪያ 

ያወጣል፣ 

2. የማEድንና Iነርጂን በሚመለከት መረጃዎች 

ይሰበስባል፣ ያደራጃል፣ ያጠናል፣ 

3. የማEድንና Iነርጅ ልማት ለማስፋፋት 

የሚያስችል የተሟላ ብቃት ያለው የሰው ሃይል 

Eንዲኖር ጥረት ያደርጋል፣ 

4. ለማEድንና Iነርጂ Eድገት የሚጠቅም 

ቴክኖሎጂ ስራ ላይ Eንዲውል ያደርጋል፣ 

5. የማEድንና Iነርጂን በሚመለከት በፌደራል 

መንግስት የሚወጡ ፖሊሲና ስትራተጂ  

ከክልላችን  ሁኔታዎች  በማዛመድ  

Eንዲፈፀም ያደርጋል፣ 
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6. ብመፅናEቲ ዝተረጋገፁ ማEድናት 

ኮንስትራክሽ፣ ሓይሊ ንፋስ፣ ሓይሊ ፀሓይን 

ባዮማስን ካልOት ኣጠቓቕማታት Iነርጂ 

ክለምUን ክምEብሉን ይገብር፣ 

7. ተሓደስትን ዘይተሓደስትን ፍልፍላት ኤነርጂ 

ከም ኣናEሽተይ ማይ ሓይሊ መፈልፈሊ 

ጣቢያታት ባዮማስ፣ ባዮጋዝን ካልOት ሓይሊ 

ዘፈልፍሉ  ኩነታት  የፅንE፣  የልምE፣ ክለምE 

ይገብር፣ ይከታተል፣ ይቆፃፀር፣  

 

8. ንUሽተይ ሓይሊ ኤሌትሪክ መፈልፈልን፣ 

መሰራጨውን፣ ባህላዊ ማEድናት 

ኮንስትራክሽንን   ምፍራይን    ብዝምልከት 

ፍቓድ   ይህብ፣   ይቆፃፀር፣ 

9. ማEድንን Iነርጅን ንምሕላው ምስ ዝምልከቶ 

ፌደራል ሚኒስተር ቤት Eዮታት 

ይተሓባብር፡፡ ኣብ Eቲ ክልል ውሽጢ ዝካየድ 

ልምዓት ሃፍቲ ማይ ማEድንን Iነርጅን 

ስራሕቲ ዘድሊ ድጋፍ ይህብ፣ 

10. ንግልጋሎትማEድንን Iነርጅን ዘድሊ 

መረዳEታ ሜትሮሎጂ ከም ኣድላይነቱ 

ይEክብ፡፡ ኣብ ግልጋሎት የውEል፣ 

11. ብካልOት ሕግታት ብዝተውሃቦ ስልጣን 

መሰረት ማEድን ኣለሻ፣ ምርመራ ፍቓድን 

ንናይ ዓዲ ውሽጢ ሰብ ሃብትን ትካላትን 

ጥራሕ ይህብ፡፡ ሮያሊቲ ክፍሊቲ ማዓድንን 

ካልOት ግልጋሎታትን ክፍሊት የኽፍል፡፡  

 

6. ስልጣን ተግባርን ኮምሽን ስነ-ምግባርን  

ፀረ-ግEዝይና፣ 

Eዚ ኮሚሽን ዝስEቡ ስልጣንተግባራትይህልውዎ፡-  

1. ህዝቢ ግEዝይና ዘስEቦ ሓደጋ ብዝግባE 

ተረዲU ክቃለስ ትምህርቲ ስነ ምግባር Eዮ 

መንግስቲ ብምEትታው ግEዝይናን ብልሽው 

ኣሰራርሓታትን ዝቃሰሉ Eድል ይፈጥር፣ 

6. በጥናት የተረጋገጡ የኮንስትራክሽን፣ 

የማEድናት፣ የንፋስና፣ የፀሓይ ሓይል፣ 

የባዮማስና ሌሎች የIነርጂ Aጠቃቀሞች 

Eንዲለሙና Eንዲያድጉ ያደርጋል፣ 

7. የሚታደሱና የማይታደሉ የኤነርጅ ምንጮች 

EንደAነስተኛ የውሃ ሃይል ማመንጫ ጣቢያዎች፣ 

ባዮማስ፣ ባዮጋዝ Eና ሌሎች ሓይል  

የሚያመነጩ ሁኔታዎች ያጠናል፣ ያለማል፣  

Eንዲለማ ያደርጋል፣ ይከታተላል፣ 

ይቆጣጠራል፣ 

8. Aነስተኛ የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫና 

ማሰራጫ የኮንስትራክሽንና ባህላዊ ማEድኖች  

ማምረት  በሚመለከት   ፍቃድ   ይሰጣል፣  

ይቆጣጠራል፣ 

9.  የማEድንና Iነርጂ ሃብት ለመጠበቅ 

ከሚመለከታቸው የፌደራል የሚኒስተር 

መስሪያቤቶች ጋር ይተባበራል፣ በክልሉ ውስጥ  

የሚካሄድ   የውሃ  የማEድንና የIነርጂ ሃብት  

ልማት ስራዎች Aስፈላጊ ድጋፍ ይሰጣል፣ 

10. ለማEድንና Iነርጂ የሚያገለግሉ የሚትሮሎጂ 

መረጃ EንደAስፈላጊነቱ ይሰበስባል በስራ ላይ 

ያውላል፣ 

11. በሌሎች ሕጎች በተሰጠው ስልጣን መሰረት 

የማEድን ፍለጋ ምርመራ ፈቃድ ለAገር ውስጥ 

ባለሃብቶችና ድርጅቶች ብቻ ይሰጣል፡፡ 

የማAድን ሮያሊቲና ሌሎች የAገልግሎት 

ክፍያዎች ያስከፍላል፡፡ 

 

6. የስነ-ምግባር Eና ፀረ-ሙስና ኮሚሽን 

ስልጣንና ተግባር፣ 

ኮሚሽኑ የሚከተሉት ስልጣንና ተግባር ይኖሩታል፡- 

1. ህዝብ፣ ሙስና የሚያስከትለው Aደጋ በሚገባ 

ተረድቶ Eንዲታገል በመንግስት 

መስሪያቤቶች የስነ-ምግባር ትምህርት 

በማስተጋባት መልካም ስነ-ምግባር 
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2. ኣብ መንግስታዊ ኣብያተ Eዮን ትካላት 

ልምዓት መንግስትን ገበን ግEዝይናን 

ዝተፈፀመ ንምዃኑሓበሬታ Eንትረክብ ወይ 

Eኹል ጥርጣረ Eንትህሉ Oዲት ይገብር፣

የፃሪ፣ ክሲ ይምስረት፣ 

3. ገበን ግEዝይናን ንምፅራይ ብመሰረት ሕጊ 

ስነ-ስርዓት ገበን Iትዮጵያን ካልEት 

ሕግታትን ኣብ ዝኾነ ቀፅሪ ወይ መንበሪ ገዛ 

ወይ ስራሕ ቦታ ይኣትው ዝኾነ ይኹን 

ተሽከርካሪ ወይ ካልE ንብረት ይፍትሽ፣ 

ይሕዝ፣ 

4. ምስ ገበን ግEዝይናን ብዝተኣሳሰረ ኣብ ባንኪ 

ወይ ፋይናንሳዊ ትካላት ዝተቐመጠ ገንዘብ፣ 

ወርቂ፣ ካልOት ክባራት ማዓድናት ከምዘሎ 

Eኹል ጥርጣረ ወይ መረዳAታ Eንትህልው 

ኣብ ዝኾነ ባንኪ ወይ ፋይናንሳዊ ትካል 

ዝረከብ ሓሳብ ባንኪ ተጠርጣሪ ብትEዛዝ 

መራሒ ስራሕ /ኮሚሽነር/ክምርመር 

ይገብር፣ መረዳEታ ምርካብን ምEጋድን 

ኣድላይ ኮይኑ Eንትርከብ ብትEዛዝ ቤት 

ፍርዲ ክEገድ ይገብር፣ 

5. ኣብ ኣብያተ Eዮን ትካላት ልምዓትን 

መንግስቲ ንግEዝይናን ንብልሽው 

ኣሰራርሓን ዝተቓልU ኣሰራርሓታት 

ይከታተል፣ የፅንE፣ መፍትሒ ብምሃብ 

ግEዝይና ይከላኸል፣ 

6. ሰብ ስልጣንን ካልOት ብሕጊ ሃፍቶምን 

ፍልፍል Eቶቶምን ከመዝግቡ ግቡE 

ዘለዎም ሰራሕተኛታት መንግስትን 

ሃፍቶምን ፍልፍል Eቶቶምን መዝጊቡ 

ይሕዝ፣ ዝርዝሩ ብዝወፅE ደንቢ ይውሰን፣ 

 

7. መንግስታዊ ኣብያተ Eዮን ትካላት ልምዓት 

መንግስትን ደንብታት ስነ-ምግባር ዘዳለው 

Eንዲዳብር በማድረግ ሙስና Eና ብልሹ 

Aሰራሮችን የሚታገልበት Eድል ያመቻቻል፣ 

2. በመንግስታዊ መስሪያቤቶች የመንግስት 

ልማት ድርጅቶች የሙስና ወንጀል የተፈፀመ 

መሆኑ ጥቆማ ሲያገኝ ወይ የተፈፀመ መሆኑ 

በቂ ጥርጣሬ ሲኖር Oዲት ያደርጋል፣ 

ያጣራል፣ ክስ ይመስርታል፣ 
 

3. የሙስና ወንጀል ለማጣራት በIትዮጵያ 

የወንጀል ስነ-ስርዓት ህግና ሌሎች ህጎች 

መሰረት በማንሻውም ቅጥር ግቢ ወይም 

መኖሪያ ቤት ወይም የስራ ቦታ ይገባል፣ 

ማንኛውም ተሽከርካሪ ወይም ሌሌ ንብረት 

ይፈትሻል፣ ይይዛል፣ 

4. ከሙስና ወንጀል ጋር በተያያዘ በባንክ ወይም 

ፋይናንሳዊ ተቋም የተቀመጠ ገንዘብ ወርቅ፣ 

ሌሎች ውድ ማEድናት Eንዳለ በቂ ጥርጣሬ 

ወይም ማስረጃ ሲኖር በማንኛውም ባንክ 

ወይም ፋይናንሳዊ ተቋም የሚገኝ 

የተጠርጣሪው የሂሳብ ባንክ በስራው መሪ 

ትEዛዝ Eንዲመረመር ያደርጋል፡፡ ማስረጃ 

ማግኘትና ማገድ Aስፈላጊ ሆኒ ሲገኝ 

በፍላጎት ትEዛዝ Eንዲታገድ ያድርጋል፡፡ 

 

5. በመንግስታዊ መስሪያቤቶች የልማት 

ድርጅቶች ለሙስናና ብልሹ ኣሰራር 

የተጋለጡ ኣሰራሮች ይከታተላል፣ ያጠናል፣ 

መፍትሔ በመስጠት ሙስናን ይከላከላል፣ 

 

6. የመንግስት ባለስልጣናትና ሌሎች በህግ 

ሀብታቸውንና የገቢ ምንጫቸው 

ለማስመዝገብ ግዴታ ያለባቸውን ሰረራተኞች 

ሀብታቸውና የገቢ ምንጫቸው መዝግቦ 

ይይዛል፣ ዝርዝር ኣፈፃፀሙ በሚወጣው ደንብ 

ይወሰናል፣ 

7. የመንግስት መስሪያቤቶች Eና የመንግስት 

የልማት ድርቶች የስነ-ምግባር ደንቦች 
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ምዃኖም የረጋግፅ ወይ የዳሉ ኣብ ተግባር 

ምውዓሎም ይከታተል፡፡ ብኣውፃEቲ ሕግን 

ተርጎምቲ ሕግን ምድላው ደንቢ ስነ-ምግባር 

ኣመልኪቱ ሕቶ Eንትቐርበሉ የማኽር፣ 

8. ግEዝይናን ስነ-ምግባርን ዝምልከቱ ፅንዓትን 

ምርምርን የካይድ፣ ተመሳሳሊ ስራሕቲ 

ንዘሳልጡ Aካላት ይድግፍን የተባብEን፣ 

Eላማታት Eቲ ኮምሽን ኣብ ሽትU 

ንምብፃሕ ዝሕግዙ ፀብፃባትን ውፅIት 

ፅንዓትን ብፅሑፍ Eናሓተመ ይብትን፣ 

9. ስነ-ምግባር መኮነን ኣብ ኣብያተ Eዮን 

ትካላት ልምዓት መንግስትን ክቐውም 

ይገብር፣ ዝርዝሩ ብደንቢ ይውሰን  

10. ኣብ ምክልኻል ግEዝይናን ብልሽው 

ኣሰራርሓታትን ፅቡቕ ውፅIት ንዘመዝገቡ 

ውልቀ ሰባት፣ ኣካላትን ኣብያተ Eዮን 

ይሽልም፣ ዝሸልመሉ ስርዓት ይዝርግሕ፣ 

11. ኣብ ምክልካል ግEዝይናን ምስ ዝሰርሑ 

ኣካላት ፌዴራልን ክልላትን ርክብ ስራሕ 

ይፈጥር፣ 

12. ኣግባብነት ምስዘለዎም ኣካላት ብምትሕብባ 

     ር ንገበን ግEዝይና ዝጥቁሙን ዝምስክሩን     

ሓለዋ ኣካልን ውሐስነት ስራሕን ዝወሃበሉ 

ኩነታት የመቻችው ፣ ብሕጊ ብዝውሰን 

መሰረት ሓለዋ ይህብ፣ 

13. ካብ ህዝቢ ሓበሬታ ዝርከበሉ ሜላታት 

ይሕንፅፅን የፈፅምን፡፡ 

14. ብሕጊ ወይ ብቤት ፍርዲ ትEAዛዝ 

Eንተዘይኮይኑ ምስ ገበን ግEዝይና 

ዝተተሓሓዙ ጥቆማታትን መሰኻኽርን 

ብምስጢር ይሕዝ፡፡ 

 

7. ኮምሽን ፖሊስ፣ 

1. ገበን ይከላኸል፣ መበገሲ ገበን የፅንE፣ ሜላ 

ምክልኻል ይሕንፅፅ፣ ንህዝቢ  ብምውዳብ 

ኣብ  ምክልኻል ገበን  ወሳኒ ተርU ክፃወት 

ያዘጋጁ፣ ተግባር ላይ መዋላቸውን 

ይከታተላል፣ ከህግ ኣውጪ Eና ህግ ተርጓሚ 

የስነ-ምግባር ደንብ ዝግጅት ጥያቄ 

ሲቀርብለት ምክር ይሰጣል፣ 

8. ሙስናና ስነ-ምግባር የተመለከተ ጥናትና 

ምርምር ያካሂዳል፣ ተመሳሳይ ስራዊች 

ለሚያከናውኑ ኣካላት ድጋፍ ይሰጣል፣ 

ያበረታታል፣ የኮምሽኑ ኣላማዎች ከግቡ 

ለማድረስ የሚረዱ ሪፖርቶች Eና የጥናት 

ውጤቶች በፅሑፍ ኣሳትሞ ያሰራጫል፣ 

9. ስነ-ምግባር መኮነን በመንግስታዊ መስሪያ 

ቤቶችና የልማት ድርጅቶች Eንዲቋቋም 

ያደርጋል፣ ዝርዝሩ በደንብ ይወሰናል፣ 

10. ሙስናን Eና ብልሹ ኣሰራሮችን በመከላከል 

ረገድ ጥሩ ውጤት ያስገኙ ግለሰቦች፣ 

ስርጅቶች Eና መስሪያቤቶች ይሸልማል፣ 

የሚሸልምበት ስርዓት ይዘረጋል፣ 

11. ሙስና በመከላከል ስራ የሚሰሩ የፌዴራልና 

የክልል ኣካላት ጋር የስራ ግንኙነት 

ይፈጥራል፣ 

12. ኣግባብነት ካላቸው ኣካላት ጋር በመተባበር 

ለሙስና ወንጀል ጠቋሚዎችና ምስክሮች 

የኣካልና የስራ ዋስትና ጥበቃ የሚሰጥበትን 

ሁኔታ ያመቻቻል፣ በህግ በመወሰን መሰረት 

ጥበቃ ይሰጣል፣ 

13. ከህዝብ ጥቆማ የሚገኝበት ዘዴዊችን 

ይቀይሳል፣ ያስፈፅማል፣ 

14. በህግ ወይም በፍርድ ቤት ትEዛዝ ካልሆነ 

በስተቀር ከሙስና ወንጀል ጋር የተያዙ 

ጥቆማዎችና ምስክሮች በሚስጥር ይይዛል፡፡ 

 

 

7. ፖሊስ ኮምሽን፣ 

1. ወንጀል ይከላከላል፣ የወንጀል መነሻ 

በማጥናት የመከላከል ዘዴዎች ያጠናል፣ 

ለህብረተሰቡ   በማደራጀት በወንጀል 
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ይገብር፣  ትምህርቲ ምክልኻል ገበን ይህብ፣ 

 

 

2. ኣብ ትሕቲ ክልል ኣብያተ ፍርዲ ስልጣን 

ዳይነት ዝፍፀሙ ገበናት የፃሪን ብኣብያተ 

ፍርዲ ዝEዘዙ ወይ ብካልOት ኣካላት ሕቶ 

ዝቀረቡ  ምርመራ ቴክኒክ ምስ ፌደራል 

ብምትሕብባር ክምርመሩ ይገብር፣  

 

3. ህዝባዊን መንግስታዊን ትካላት ከምU’ውን 

ንላEለዎት  ሰብ  ስልጣን  መንግስቲ 

ክልልን   ከከም ኣድላይነቱ ንካልOት 

ኣካላትን ድሕንነቶም  ክሕሎ ይገብር፣ 

4. ኣብ ሓለዋን ምክልኻል ገበንን ሰላም 

ድሕንነትን ምፅራይን  ምስዝሰርሑ 

ኣግባብነት ምስዘለዎም ኣካላት ፍትሒ 

ክልልና ፌደራል፣ ክልላትን ወረዳታትን 

ርክብ ይምስርት፣ ልውውጥ መረዳEታ 

ይገብር፣ብሓባር ይሰርሕ& 

5. ኣብ Eዋን ሓደጋ ሓገዝ ይህብ፣ ምስ 

ዝምልከቶም ይተሓባብር፣ 

6. ገበንን ምፅራይ ተንከፍን ዝኮኑሓበሬታትን 

ስታስቲክስን  የተኣኻኽብ፣ የፅንE፣ 

ይዝርግሕ፣ ስርዓት መተኣኻኸቢን 

መጠናኸርን ሓበሬታ ብደረጃ ክልል 

የቕውም፣ 

7. ኣድላይ ኮይኑ Eንትርከብ ንካልOት ኣካላት 

ስልጠና ምክልኻል ገበን ይህብ፣ 

8. ኣባላት ፖሊስ Eዚ ኮምሽን ስራሕቶም ሕገ-

መንግስታዊ መሰል ዜጋታት ብዘይፃባE 

መንገዲ ንኸፍፅሙ ይገብር፣ 

9. ንፖሊስነት ዘብቅU መAቀኒታት፣ 

ኣመላምልU፣ ስልጠንU፣ ክህልዎ ዝግባE 

ሞያ፣ስነ-ምግባር፣ ዘመን ግልጋሎቱ፣ Eብየቱ፣ 

ኣወሃህባ መዓርግ፣ ዝውውርን ካልOት 

ስራሕቲ ምምሕዳርን ዝምልከቱ መAቀኒታት 

በመከላከል ወሳኝ  ተራውን  Eንዲጫወት  

ያደርጋል፣ የወንጀል   መከላከል ትምህርት 

ይሰጣል፣ 

2. በክልል ፍርድ ቤቶች ዳኝነት ስልጣን ስር 

የሚፈፀሙ ወንጀሎች ያጣራል፣ በፍርድ 

ቤቶች የሚታዘዙ ወይም በሌሎች ኣካላት 

ጥያቄ የሚቀርቡ የቴክኒክ ምርመራ 

ከፌዴራል በመተባበር Eንዲመረመሩ 

ያደርጋል 

3. ህዝባዊና መንግስታዊ ድርጅቶች Eንዲሁም 

የክልሉ  መንግስት  ከፍተኛ ባለስልጣናት 

Eንደ   Aስፈላጊነቱ  ለሌሎች  Aካላት  

ደህንነታቸውን   Eንዲጠበቅ ያደርጋል፣  

4. በፌደራል መንግስት፣ ክልልና ወረዳዎች 

የህዝብ  ሰላም፣   ደህንነት፣   ፀጥታ  ጥበቃና 

ወንጀል  መከላከል ከሚሰሩ Aግባብነት 

ያላቸው  Aካላት   ግንኙነት   ይመስርታል፣  

የማስረጃ   ልውውጥ ያደርጋል፣ 

 

5. በAደጋ ጊዜ Eርዳታ ይሰጣል፣ 

ከሚመለከታቸው ይተባበራል፣ 

6. የወንጀልና የወንጀል ምርመራ ነክ 

መረጃዎችንና   ስታትስቲክስ ይሰባስባል፣ 

ያጠናል፣ ያዳርሳል፣ የመረጃ ማሰባሰቢያና 

ማጠናከርያ ስርዓት በክልል ደረጃ ያቋቁማል፣ 

 

7. Aስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ለሌሎች Aካላት 

የወንጀል መከላከል ስልጠና ይሰጣል፣ 

8. የኮምሽኑ ፖሊስ ኣባሎች ስራቸው የዜጎችን 

ህገ-መንግስታዊ መብት በማይፃረር መንገድ 

Eንዲፈፅሙ ያደርጋል፣ 

9. ፖሊስ ለመሆን የሚያበቁ መመዘኛዎች፣ 

ምልመላ፣ ስልጠና፣ ሊኖረው የሚገባ የሞያ ስነ  

ምግባር፣ የAገልግሎት ዘመን፣ Eድገት፣ 

የማAርግ Aሰጣጥ፣ ዝውውርና ሌሎች 

Aስተዳደራዊ ስራ የሚመለከቱ 
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ኣሰራርሓታት የውፅE፣ የተግብር ዝርዝር 

ኣፈፃፅምU ብደንቢ ይውሰን፣ 

 

10. ኣብ ስራሕ ዝርከብ ሓይሊ ፖሊስ Eዚ 

ኮምሽን  ፖሊሳዊ ማEርግ ይህብን ምልክትን 

መፍለይ ደንቢ ክዳን ንክህልዎ ይገብር፣ 

ዝርዝር ኣፈፃፅምU ብደንቢ ይውሰን፣ 

11. ሓይሊ ፖሊስ ዝመሓደረሉ ደንቢ የዳሉ፣ 

ምስፀደቐሉ የተግብር፣ 

12. ካብ ዝኾነ ዓይነት ወገናውነት ነፃ ዝኾነ 

ሓይሊ ፖሊስ ይሃንፅ፣ 

13. ብገበን ዝተጠርጠሩ ብሕጊ መሰረት 

ይፍትሽን ኣብ ቁፅፅር የውEልን የፃርን፣ 

14. ብመሰረት ትEዛዝ ቤት ፍርዲ ንተኸሰስትን 

መሰኻኽርን የቕርብ፣ 

15. ትEዛዝ ቤት ፍርዲ ንዝዓፀፉ መሰኻኽር 

ብትEዛዝ ቤት ፍርዲ ኣገዲዱ የቕርብ፣ብሕጊ 

ናይ ዳይነት ስልጣን ዘለዎ ኣካል ዝውሃብ 

ትEዛዝ ይፍፅም፣ 

16. ምፅራይ ገበን ብዝምለከት በቢደረጅU 

ካብዘለው ዓቀብቲ ሕጊ ትግራይ ዝውሃብ 

ትEዛዝ ይፍፅም፣ 

17. ኣብ መEረፊ ቦታ ንክፀንሕ ብቤት ፍርዲ 

ዝተኣዘዘ ተጠርጣሪ ተቐቢሉ የፅንሕ፣ ኣብ 

ግዘ ቆፀሮ ናብ ቤት ፍርዲ የቕርብ፣ 

 

 

18. ገበን ኣብ ዝተፈፀመሉ ከባቢ ተረኺቡ 

ቴክኒካዊ መረዳEታ የጠናኽር፣ ክጠናኽር 

ይገብር፣ ንዝምልከቶ ኣካል የቕርብ፣ ክቐርብ 

ይገብር፣ 

19. ዋኒናት ፍታብሄር ዝምልከት ብቤት ፍርዲ 

ትEዛዝ ኣብ መEረፊ ቦታ ኮይኖም ክፍፅሙ 

ዝተወሰነሎም ይቅበል፣ 

20. Iግዚቢት ሒዙ የፅንሕ፣ ብቤት ፍርዲ 

ምስተወሰነ የተግብር፣ 

መመዘኛዎችና  Aሰራሮች ያወጣል፣ 

ይተገብራል ዝርዝር Aፈፃፀሙ በደንብ 

ይወሰናል፣ 

10. በስራ የሚገኝ የኮምሽኑ ፖሊስ ሃይል ፖሊሳዊ  

ማAርግ ይሰጣል፣ ምልክትና መለያ ደንብ 

ልብስ Eንዲኖረው ያደርጋል፣ ዝርዝር 

ኣፈፃፀሙ በደንብ ይወሰናል 

11. የፖሊስ ሃይል የሚተዳደርበት ደንብ 

ያዘጋጃል፣ ሲፀድቅለት ይተገብራል፣ 

12. ከማንኛውም Aይነት ወገተኝነት ነፃ የሆነ 

የፖሊስ ሃይል ይገነባል፣ 

13. በወንጀል የተጠረጠሩ ሰዎች በህግ መሰረት 

ይፈትሻል፣ ይይዛል፣ ያጣራል፣ 

14. በፍርድ ቤት ትEዛዝ  መሰረት ተከሳሾችና 

ምስክሮች ያቀርባል፣ 

15. የፍርድ ቤት ትEዛዝ ያላከበሩ ምስክሮች 

በፍርድ ቤት ትEዛዝ Aስገድዶ ያቀርባል፣ 

በህግ የዳይኝነት ስልጣን ከተሰጣቸው ኣካል 

የሚሰጥ ትEዛዝ ይፈፅማል፣ 

16. ወንጀልን ማጣራት በሚመለከት በየደረጃው ካሉ 

የትግራይ ዓቃቤ ህግ የሚሰጥ ትEዛዝ ይፈፅማል፣ 

 

17. በማረፍያ ቦታ Eንዲቆይ በፍርድ ቤት የታዘዘ 

ተጠርጣሪ ተቀብሎ ያቆያል፣ በቀነ ቀጠሮው 

ወደ ፍርድቤት ያቀርባል፣በህግ የዳይነኝነት 

ስልጣን በተሰጠው ኣካል የሚሰጥ ትEዛዝ 

ይፈፅማል፣ 

18. ወንጀል በተፈፀመበት Aካባቢ በመገኘት 

ቴክኒካዊ ማስረጃ ያጠናክራል፣ Eንዲጠናከር 

ያደርጋል፣ ለሚመለከተው Aካል ያቀርባል፣ 

Eንዲቀርብ ያደርጋል፣ 

19. የፍታብሄር ጉዳዮች በተመለከተ በፍርድቤት 

ትEዛዝ በማረፊያ ቦታ ሆኖው Eንዲፈፅሙ 

የተወሰነላቸው ይቀበላል፣ 

20. Eግዚቢት ይዞ ያቆያል፣ በፍርድ ቤት ሲወሰን 

ይተገብራል፣ 
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21. ኣብ ስራሕቲ Eዚ ኮምሽን ንዝዋፈር ሓይሊ 

ፖሊስ ይምልምል፣ የሰልጥን፣ የዋፍር፣ 

22. ስራሕቲ ቴክኒክ ምፅራይ የካይድ፣ ክካየድ 

ይገብር፣ ውፅIቱ መረዳEታ ንዘድልዮም 

ይህብ፡፡    

23. ሓደጋ ንምንካይን ድሕንነት ትራፊክ 

መንገዲ ንምሕላውን ስራሕቲ ክትትልን 

ቁፅፅርን የካይድ፣  ንሕብረተሰብ Aስተምህሮ 

ይህብ፣ሓደጋ ትራፊክ ኣብ ዘጋጠመሉ Eዋን 

ቴክኒካውን ታክቲካውን ምፅራይ የካይድን 

ብሕጊ ስልጣን ናብ ዝተውሃቦ ኣካል የቅርብ፣ 

24. ፈዴራል መንግስቲ ብዘውፀO ኣዋጅን ደንብን 

መሰረት ፍቃድ ግሊ Eጥቂ ይህብን 

ይቆፃፀርን፣ 

25. ንኣባላት ፖሊስ Eዚ ኮምሽን ናይ ዓዲ 

ውሽጢ ተከታታልነት ዘለዎ ትምህርትን 

ስልጠናን ይህብን ናይ ፖሊሳዊ ሞያ 

ብቅዓትን ኣዋሃባ ግልጋሎትን ንምምሕያሽ 

ዝሕግዙ መፅናEትታት የፅንEን ኣብ ስራሕ 

ክውEሉ ይገብር፣ 

26. ማEከል መሰልጠኒ ፖሊስ ይኸፍት፣

ይመርሕን ይቆፃፀርን 

27. ንኣባላቱ ከከም ናይ ስራሕ ኩነታቶም ባህሪ 

ግልጋሎት ክህብሉ ዘክEል ቢሮታትን 

መንበሪ ካምፕን ይሰርሕ፣ 

28.  ሞተር ተሽከርከርቲ ምዝዋር ዘክEል 

ስልጠናን መዘወሪ ፍቓድን ንተደለይቲ 

ፖሊስ ኣባላት ይህብ Eት መዘወሪ ፍቃድ 

ብቢሮ ኮንስትራክሽንን መንገድን 

ትርንስፖርትን ኣፍልጦ ክወሃቦ ይገብር 

 

8. ስልጣንን ተግባርን Iንስቲትዩት ምርምር 

ሕርሻ፣  

Iንስቲትየዩት ምርምር ሕርሻ ትግራይ Eዞም ዝስEቡ 

ስልጣንን ሓላፍነትን ይህልውዎ፣ 

 

21. ለኮምሽኑ ስራዎች ለሚሰማራ የፖሊስ ሓይል 

ይመለምላል፣ ያሰለጥናል፣ ያሰማራል፣ 

22. የቴክኒክ ስራዎች ያካሂዳል፣ Eንዲካሄድ 

ያደርጋል፣ ውጤቱ መረጃ ለሚያስፈልጋቸው 

ይሰጣል፡፡  

23. Aደጋ ለመቀነስ የመንገድ ትራፊክ ደህንነት 

ለመጠበቅ የቁጥጥር ስራ ያካሂዳል፣ 

ለህብረተሰቡ ትምህርት ይሰጣል፣ ኣደጋ 

ከደረሰ ቴክኒካዊ Eና ታክቲካዊ ምርመራ 

ያካሂዳል፣ በህግ ስልጣን ለተሰጠው ኣካል 

ያቀርባል፣ 

24. ፌደራል መንግስት በሚያወጣው ኣዋጅና 

ደንብ መሰረት የግል ትጥቅ ፍቃድ ይሰጣል፣ 

ይቆጣጠራል፣ 

25. የኮምሽኑ ፖሊስ ኣባላት የኣገር ውስጥ 

ተከታታይነት ያለው ትምህርትና ስልጠና 

ይሰጣል፣ ፖሊሳዊ ሙያዊ ብቃትና 

የኣገልግሎት ኣሰጣጥ ለማሻሸል የሚያግዙ 

ጥናቶች ያጠናል፣ ስራ ላይ Eንዲዉሉ 

ያደርጋል፣ 

26. የፖሊስ ማሰልጠኛ ማEከል ይከፍታል 

ይመራል ይቆጣጠራል፣ 

27. ኣባለቱ Eንደየ ስራ ባህሪያቸው ግልጋሎት 

ሊሰጡበት የሚያስችል ቢሮዎች Eና ካምፖች 

ይሰራል፣  

28. የሞተር ተሽከርካሪዎት መንዳት የሚያስችል 

ስልጠናና የመንጃ ፍቃድ ለተፈላጊ ፖሊስ 

ኣባለት ይሰጣል መንጃ ፍቃዱም 

ከኮንስትራክሽንና መንገድና ትራንስፖርት 

ቢሮ Eውቅና Eንዲያገኝ ያደርጋል 

 

8. የግብርና ምርምር Iንስቲትዩት ስልጣንና 

ተግባር፣ 

የግብርና ምርምር  Iንቲትዩት የሚከተሉት ስልጣንና 

ተግባራት ይኖሩታል 
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1. ኣብ ናይ ሃገርና ፖሊስታት ሕርሻን 

ልምዓትን ገፀርን ሳይነስን ቴክኖሎጂን 

ብምድራኽ ማስተር ፕላን ምርምር ሕርሻ 

ክልልና ምድላውን ንክትግበር 

ምክትታልን፣ኣጀንዳታት ምርምር ሕርሻ 

ብኣንፃር ኣብ ባይታ ዘሎ ፀገምን ሃብተ 

ገነትን ብቕደም ሰዓብ ምስራE፣ ናይ ስራሕ 

ትልሚን መርሃ ግብሪን ምድላውን ብናይ 

ክልልና መንግስቲ Eንትፀድቕ ተግባራዊ 

ምግባር፣ ብዝምልከቶም ኣካላት ኩሎም 

ንክትግበሩ ምክትታልን፣ 

2. ናይ ክልልና ፖሊሲ ምርምር ሕርሻ 

ምሕንፃፅ፣ ኣፈፃፀሙን ምክትታልን፣ ሓደሽቲ 

ናይ ፖሊሲ መመሓየሺ ሓሳባት 

ብምምንጫው ንቢሮ ብምቕራብ ብናይ 

ክልልና መንግስቲ Eንትፀድቕ 

ንተግባራዊነቱ ምክትታልን፣ 

3.  ኣብ ድልየትን ፀገምን ተገልገልቲን ድልየት 

ልምዓትን ክልልናን ዝተደረኹ ፕሮጀክታት 

ምርምር ንምቕራፅን ንምትግብር ዘኽEል 

መምርሒ ምውፃE፣ ንክትግበሩ ናይ ዝቐርቡ 

ፕሮግራማትን ፕሮጀክትታትን ምርምር 

ሕርሻ በጀት ምግምጋምን ደንቢን 

መምርሒን መሰረት ገይሮም ምድላውን 

ዝተቐመጠ መመዘኒን ረቋሒን ምምልOምን 

ምርግጋፅን፣ 

4.  ብመሰረት ፖሊስን ስትራተጂን ምርምር 

ሕርሻ ምርምር ምክያድን ንክካየድ 

ምግባርን፣ 

5.  ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ብምትሕብባር 

ውፅIታዊነቶምን ጠቓሚነቶምን ዝተረጋገፁ 

ቴክኖሎጂታት ተገልገልቲ ዝፈልጡሉ፣ 

ዝጥቀሙሉን ኣብ ስራሕ ዝውEሉሉን ስርዓት 

ምዝርጋሕ፣ተግባራዊ ምግባርን ምክትታልን፣ 

6. ብመሰረት ማስተር ፕላን ምርምር ሕርሻ 

ክልልና መሰረት ገይሩ ዝኾነ ይኹን ኣብ 

1. በሃገራችን የግብርና ልማት ፖሊሲዎች፣ ሳይንስና 

ቴክኖሎጂ በመመስረት ማስተር ፕላን Eርሻ 

ምርምር ክልላችን ማዘጋጀት Eና Eንዲተገበሩ 

መከታተል፣ የEርሻ ምርምር ኣጀንዳዎች 

በኣንፃር ያለው ወቅታዊ ችግርና ሃብተገነት 

በቅደም ተከተል በማዘጋጀት በክልላችን 

መንግስት ሲፀድቅ ተግባራዊ ማድረግ፣ 

በሚመለከታቸው ኣካላት ሁሉ Eንዲተገበሩ 

መከታተል፣ 

 

 

2. ለክልሉ የግብርና ምርምር ፖሊሲ መንደፍ 

ኣፈፃፀሙን መከታተል፣ ኣዳዲስና የማሻሻያ 

የፖሊሱ ሃሳብ በማመንጨት ለቢሮ ማቅረብና 

በክልሉ መንግስት ሲፀድቅም ተግባራዊነቱ 

መከታተል  

 

3. ከክልሉ የልማት ፍላጎት ጋር የሚጣጣሙ 

የግብርና ምርምር ፕሮግራሞችና የፕሮጀክቶችን 

ለመቅረፅና ለማዘጋጀት የሚያስችል 

መመሪያያወጣል በኣግባብ ተዘጋጅቶ የሚቀርቡ 

ፕሮግራሞችና ፕሮጀክቶች በጀት መገምገምና 

በመምሪያው መሰረት ማዘጋጀታቸውን ማረጋገጥ 

 

 

 

4. በክልሉ የግብርና ምርምር ፖሊስና ስትራተጂ 

መሰረት የግብርና ምርምር ማከናወን ወይም 

Eንዲከናወን ማድረግ 

5. ኣግባብ ካላቸው ኣካላት ጋር በመተባበር 

ጠቃሚነታቸው የተረጋገጠ የግብርና ምርምር 

ውጤቶችን ተጠቃሚ ክፍል Eንዲያውቃቸውና 

በስራ ላይ Eንዲውሉ የሚረዳ ስርዓት መዘርጋት 

ተግባራዊ ማድረግና ተግባራዊነቱ መከታተል 

6. በክልሉ የግብርና ምርምር ማስተር ፕላን ላይ 

በመመርጎዝ ማንኛውንም በIንስቲትዩቱ ስር 
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ትሕቲ'ዚ Iንስቲትዩት ዝመሓደር ማEከል 

ምርምር ኣወዳድባ  ምግምጋም፣ 

ከምብሓዱሽ ንክውደብ ወይ ንክEፀፍ ወይ 

ድማ ከም ኣድላይነቱ ኣብ ዝተፈላለዩ 

ስነምሕዳራት ሓደሽቲ ማEከላት ወይ ንUስ 

ማEከላት ንክጣየሻ ናይ ውሳነ ሓሳብ ንቢሮ 

ምቕራብ ፣ ተቐባልነት Eንትረክብ ድማ 

ነተግባራዊነቱ ምክትታል፣ 

7. ምስ ዝምልከቶም ወይ ሰብ Eጃም ኣካላት 

ብምትሕብባር ውፅIት ምርምር ሕርሻ 

ዝኾኑ ተክኖሎጂታት ተገልገልቲ 

ንክፈልጡዎምን ብስፍሓት ኣብ ጥቕሚ 

ንክውEሉ ኣግባብነት ዘለዎም መራከብቲ 

ሓፋሽ ብምጥቃም ኣድላይ ተግባር ምፍፃም፣ 

8.  ኣብ ክልል ፣ሃገርን ዓለም ለኸ ዝተኻየዱን 

ኣብ ምክያድ ዝርከቡን ምርምራት ሕርሻ 

ውፅIታት ብዝምልከት ሓበሬታ ብምEካብ፣ 

ብምEEቃብን ብምክፍፋልን መረዳEታ 

ምቅብባል ስርዓት  ምፍጣርን ምምራሕን፣ 

9.  ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ብምትሕብባር 

ኣብ መንጎ ናይ ክልል ሕርሻ ትምህርቲን፣ 

ምርምርን ምግፋሕን ከምU'ውን 

ኣብምንቅስቃስ ምህርቲ ምድግጋፍ ንክህሉ 

ኩነታት ምምችቻው፣  

10. ኣብዚ ክልል ዝዋፈሩ ብቕዓት ዘለዎ ሰብ 

ሓይሊ ንምፍራይን ዘሎ ንምምሕያሽን ኣብ 

ዝግበር ፃEሪ ምስታፍ፣ ኣብዚ Iንስቲትዩት 

ዘሎ ሓይሊ ሰብ ዓቕሚ ምEባይን ምህናፅን 

ዘኽEል ሜላ ምትላምን ምትግባርን፣ 

 

11.  ኣብዚ ክልል ኣብ ዝካየድ ምርምር ሕርሻ 

ዝለዓለ ውፅIት ንዘምፅU ሰባትን ትካላትን 

ዝሽለምሉ ስርዓት ምዝርጋሕ ፣ ሽልማት 

ወይም መበረታትI ምሃብ፣ 

12.  ኣብዚ ክልል ናይ ዝርከቡ ማEከላት 

ምርምር ዓቕሚ ዝዓብየሉ ኣግባብ 

የሚተዳደር የግብርና ማEከል ኣደረጃጀት 

የመገምገም በAዲድ መልክ Eንዲደራጅ ወይ 

Eንዲታጠፍ ወይም ኣዳዲስ ማEከላትም 

EምደAስፈላጊነቱ በተለያዩ ስነ ምምሕዳሮች 

Eንዲቋቋሙ የውሳኔ ሃሳብ ለቢሮ ማቅረብ 

ሲወሰንም ተግባራዊነቱ መከታተል፣ 

 

 

7. ኣግባብ ካላቸው Aካላት በመተባበር 

የሕብረተሰቡን የግብርና Eውቀት ኣድማስ 

በማስፋት በምርምር የተገኙ ውጤቶችን 

ማስተዋወቅ ኣመቺ የመገናኛ ዜዴዎች 

በመጠቀም ተገቢውን ተግባር ማከናወን፣ 

 

8. በክልሉ በAገር ውስጥና በውጭ Aገር በተካሄዱና 

በሚካሄዱ የግብርና ምርምሮችና የምርምር 

ውጤቶችን የሚመለከቱ መረጃዎችን በማሰባሰብ 

ማከማቸትና ማሰራጨት የመረጃ ቅብብል 

ስርዓትን መገንባትና መምራት፣ 

9. ኣግባብ ካላቸው Aካላት ጋር በመተባበር በክልሉ 

የግብርና ትምህርት ምርምርና ስርፀት Eንዲሁም 

የምርት Eንቅስቃሴ መካከል የEርስበርስ 

መደጋገፍ Eንዲኖር ሁኔታዎችን ማመቻቸት፣ 

 

10. በክልሉ ግብርና ምርምር ላይ የሚሰማራ ብቃት 

ያለው የሰው ሃይል ለማፍራትና ያለውን 

ለማሻሻል በሚደረጉ ጥሮቶች ላይ ተሳትፎ 

ማድረግ በተቋሙ የተሰማራውን የሰው 

ሃይልኣቅም ማሳደግና መገንባት የማስችል ስልት 

መቀየስና ተግባራዊ ማድረግ፣ 

11. በክልሉ ግብርና ምርምር የላቀው ውጤት 

ያስመዘገቡ ሰዎች ወይም ተቋሞች ሽልማት 

የሚሰጥበትን ስርዓት መዘርጋት ሽልማት ወይም 

ማበረቻቻ መስጠት፣ 

12. የክልሉ ግብርና ምርምር ማEከላት 

የሚደራጅበትና የሚጎለብትበትን መንገድ 

58
www.chilot.me



ገፅ 59 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ኣዋጅ ቑ 185 /2003   ገፅ 59 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ Aዋጅ ቁ 185 /2003

ምምችቻው፣ ምሕጋዝን ምትብባE፡ 

13.  ኣብዚ Iንስቲትየዩት ዝሰርሑ 

ተመራመርቲን ድጋፍ ወሃብቲን ምችው 

ባይታ ስራሕን ክፍጠረሎም ምምችቻው፣ 

ተመራመርቲ ሞያን ውፅIትን መሰረት 

ዝገበረ መሳለል Eብየት ንክህልዎም ምግባርን 

ብመንግስቲ Eንትፍቀድ ተግባራዊ 

ምግባርን፣ 

14.  ኣብ ስራሕቲ ሕርሻ መሰረት ብምግባር 

ዝጣየሹን ዝተጣየሹን ናይ ሙያ ማህበራትን 

ሰብ ሞያን ብምትብባE ፍርያትን 

መፍረያይነት ሕርሻ፣ ኣብ ምድንፋE 

ኣስተዋፅO ንክገብሩ ምሕጋዝን፣ ኣብ 

መንጎOም ናይ ሓበሬታ ልውውጥ ንክህልው 

ምምችቻውን፣ 

15.  ኣብ  ናይዚ  ክልል ምርምር ሕርሻ ኣብ 

ዝጥምቱ ዋኒናት ምስታፍን ኣብ ጉዳያት 

ምርምር ሕርሻ ንክልል መንግስቲ 

ምምኻርን፣ 

16.  ኣግባብነት ብዘለዎም ሕጊ መሰረት 

ዓለምለኻዊ፣ ኣህጉራዊ፣ ፌደራላዊ ክልላዊን 

Iንስቲትዩት ምርምር ሕርሻን ደገፍቲ 

ትካላት ከምU'ውን ምስ ተመሳሳሊ Eላማ 

ምስ ዘለዎም ክልላዊ ኣካላት ዝገበሩ ርክባት 

ምጥያሽ፣ ትሕብብት ምግባርን ስምምEነታት 

ምፍርራምን ምትግባርን ፣ ከምUውን 

ተግባራዊነቱ ምክትታልን፣ 

17.  ብክልልን ብፌደራልን ማEከላት ምርምር 

ሕርሻ ብዝተፈላለዩ ዝካየዱ ናይ ምርምራት 

ፕሮጀክታት ማEከል ኣድላይ ዘይኮነ 

ምድግጋምን ሃፍቲን ግዜን ብክነት ንከይህሉ 

ንምክልኻል ዘኽEል ናይ ፕሮጀክት ገምጋም 

ስርዓት ምስ ዝምልከቶም  ኣካላት 

ብምትሕብባር ምውፃEን ምዝርጋሕን፡፡ 

18. ኣብዚ ክልል ውሽጢ ኣብ ምርምር ሕርሻ 

ዝተዋፈረ ወይም ዝሰርሕ ሰብ ዝርዝር 

ማመቻቸት መርዳትና ማበረታታት 

13. የክልሉ የግብርና ተመራማሪዎችና ድጋፍ ሰጪ 

ሰራተኞችን የሚያበረታታ Aመቺ የስራ 

ሁኔታዎችን መፍጠር፣ ተመራማሪዎችን 

በተመለከተ በሞያ ላይ የተመሰረቱ የEድገት 

መሰላሎችን መዘርጋትና ማሻሻል፣ በክልሉ 

መንግስት ሲፀድቅም ተግባራዊ ማድረግ፣ 

 

14. በግብርና መስክ የተቋቋሙትን ወይም 

የሚቋቋሙትን የሞያቶኖች ማህበራት 

ማበረታታት የግብርና ምርትና ምርታማነት 

በማሳደግ ኣስተዋፅO Eንዲያደርጉ ማገዝና 

Eንዲሁም ለግብርና ምርምር በመረጃዎች 

ልውውጥ ኣስተዋፅO Eንዲያደርጉ ሁኔታዎችን 

ማመቻቸት፣ 

15. የክልሉ የግብርና ምርምር በሚመለከቱ ማናቸው 

ጉዳዮች ላይ መሳተፍና የክልሉ መንግስት 

ማማከር፣ 

 

16. Aግባብ ባለው ሕግ መሰረት Aለም Aቀፍ 

Aህጉራዊና ፌዴራላዊ የግብርና ምርምር 

Iንስቲትዩትና ደጋፊ ድርጅቶች Eንዲሁም 

ተመሳሳይ Aላማ ካላቸው ክልላዊ Aካላት ጋር 

ግንኝነት፣ መመስረት፣ ትብብር ማድረግና 

ስምምነቶችንም መፈራረምና ነግባራዊ ማድረግ፣ 

Eንዲሁም ተግባራዊነታቸውም መከታተል፣ 

 

17. በክልሉና በፌዴራል የምርምር ማEከላት 

በሚከናወነው የምርምር ፕሮጆክቶች መካከል 

Aስፈላጊ ያልሆኑ ድግግሞችና የሃብት መባከን 

Eንዳይኖር ለመከላከል የሚያስችል የፕሮጀክቶች 

ግምገማ ስርዓት Aግባብ ካላቸው Aካላት ጋር 

በመተባበር መዘርጋት፣ 

 

18. በክልሉ ውስጥ በግብርና ምርምር ላይ የተሰማራ 

ወይም የሚሰማራ ማንኛውም ሰው በመዝገብ 
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መዝገብ ምሓዝ፣ 

19.  ናይ ስራሕ ኣፈፃፅማ Eዋናዊ ፀብፃብ ንቢሮን 

ካልOት ዝምልከቶም ኣካላትን ብኣግባቡ 

ብምድላው ክቐርቡ ይገብር፣ 

20. ዝተጣየሸሉ Eላማታት ኣብ ሽቶOም 

ንምብፃሕ ዘኽEሉ ተዛመድቲ ተግባራት 

ምፍፃም፡፡ 

 
12. 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 ብርኪ 

ይውክል፣ 

6. ብመሰረት ሕጊ ሰራሕተኛታት መንግስቲ 

ሰራሕተኛታት ይቆፅር፣ የመሓድር፣  

7. ስራሕቲ ህንፀት ዓቕሚ ይፍፅም 

8. ካብ ሰራሕተኛ ቢሩU ዝቐርብ ናይ ዲስፕሊን 

ቅፅዓት ውሳነ ሓሳብ የማሓይሽ፣ የፅድቕ ወይ 

ይስEር ዝርዝሩ ብደንብን መምርሕን ይውሰን፣ 

9. ኣድላይ ኾይኑ Eንትርከብ ካብ ስልጣኑን 

ተግባሩን ብኽፋል ንካልE ናይ ክልል ወይ 

ታሕተዋይ ኣካል ውክልና ክህብ ይኽEል’ዩ 

10. በዚ ኣዋጅ ነቲ ቢሮ ተፀዋEቲ ዝኾኑ ፈፀምቲ 

ኣካላት ኣፈፃፅማ ብላEለዋይነትይመርሕ፣ 

የተሓባብር፣ኣወዳድብOም፣ ፕሮግራም ስራሕን 

በጀቶምን መርሚሩንዝምልከቶ Aካል መንግስቲ 

ንክቐርቡ ይውስን፣  

 

 

ዝርዝርሩን መያዝ፣ 

19. የተሰሩ ስራዎችን በወቅታዊ ሪፖርት መልክ 

ለቢሮና ለሌሎች ለሚመለከታቸው Aካላት  

በAግባብ ተዘጋጅተው Eንዲቀርቡ ማድረግ፣ 

20. Aላማዎችን ከግብ ለማድረስ ኣስፈላጊ የሆኑ 

ሌሎች ተዛማጅ ተግባሮችን ማከናወን፡፡ 

 

 
12. የቢሮ የስራ 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. የAቅም ግንባታ ስራዎችን ያከናውናል 

8. ከቢሮው ሰራተኛ የሚቀርብለት የዲስፒሊን 

ቅጣት የውሳኔ ሃሳብ ያፀድቃል፣ ያሻሽላል ወይም 

ይሰርዛል ዝርዝሩ በደንብና መመሪያ ይወሰናል፣ 

9. ኣስፈላጊ ሁኖ ሲገኝ ከሥልጣንና ተግባሩ 

በከፊል ለሌላ የክልል ወይም የበታች ኣካል 

በውክልና ሊሰጥ ይችላል፣ 

10.  በዚህ Aዋጅ ለቢሮ ተጠሪ የሆኑ Aስፈፃሚ 

Aካላት Aፈጻጸም በበላይነት ይመራል፣ 

ያስተባብራል፣ Aደረጃጀቶቻቸውን Eንዲሁም 

የሥራ ፕሮግራሞቻቸውንና በጀቶቻቸውን 

መርምሮ ለሚመለከተው የመንግስት Aካል 

Eንዲቀርቡ ይወስናል፣ 

 

60
www.chilot.me



ገፅ 61 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ኣዋጅ ቑ 185 /2003      ገፅ 61 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ Aዋጅ ቁ 185 /2003

11. ፀብፃብ ኣፈፃፅማ ስራሕ ቢሩU ንርEሰ 

ምምሕዳር፣ ንቤት ምኽሪ ስራሕ ፈፃምን ብሕጊ 

ስልጣን ንዝተውሃቦም ኣካላትን የቕርብ፣ 

12. ብርEሰ ምምሕዳርን ቤት ምኽሪ ስራሕ ፈፃሚ 

ዝተውሃብዎ ካልOት ስራሕቲ ይፍፅም፣ 

የፈፅም፡፡  

 

13. 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 

ፈፃሚ ከይዲ ስራሕ ይቆፅር፣ የማሓድር፣  

4. ትልሚን 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፡፡  

 

14. ስልጣንን ተግባርን መራሒ ስራሕ 

ኮምሽን ስነ ምግባርን ፀረ ግEዝይናን፣ 

1. ናይቲ ኮሚሽን ትልሚ የዳሉ፣ Eቲ ኮምሽን 

ዝተውሃቡ ስራሕ ሓላፍነትን ኣብ ተግባር 

ክውEሉ የተሓባብር፣ ይምርሕን ይቆፃፀርን  

2. ነቲ ኮምሽን ዘድልዩ ሰራሕተኛታት ብመሰረት 

ብሓፈሻ መትከላት ሲቪል ሰርቪስን Eቲ ኮምሽን 

ብዘውፅO ደንብን ኣሰራርሓን መሰረት ይቆፅር፣ 

የማሓድርን የሳናብትን 

 

11. የቢሮው ስራ Aፈፃፀም ሪፖርት ለርEሰ 

መስተዳድሩ፣ ለክልሉ ስራ Aስፈፃሚ ምክር 

ቤትና በህግ ስልጣን ለተሰጠው Aካል ያቀርባል፣ 

12. በርEሰ መስተዳድሩና የስራ Aስፈፃሚ ምክር 

ቤት የሚሰጡት ሌሎች ስራዎች ይፈፅማል፣ 

ያስፈፅማል፡፡  

 

13. 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 ሰራተኛ 

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፡፡   

 

14. የፀረ ሙስና ኮምሽን ስራ መሪ ስልጣንና 

ተግባር፣ 

1. የኮምሽኑ Eቅድ ያዘጋጃል፣ ለኮምሽኑ ለተሰጡ 

ስራና ሓላፊነት ተግባር ላይ Eንዲውሉ 

ያስተባብራል፣ ይቆጣጠራል 

2. የሲቪል ሰርቪ ሕግ Aጠቃላይ መርሆችን 

መሰረት በማድረግ ኮምሽኑ በሚያወጣው ደንብና 

Aሰራር መሰረትሰራተኞችን 

ይቆጥራል፣ያስተዳድራል፣ያሰናብታል 
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3. Eቲ ኮምሽን ዝተፈቀደ በጀት ብናይ ፋይናንስ 

ኣሰራርሓ መሰረት ኣብ ስራሕ ክውEል ይገብር 

4. ብገበን ግEዝይና ዝተጠርጠሩ ውልቀ ሰባት ብሕጊ 

መሰረትንክምርመሩ ይኹን ንክኣስሩ 

ንሰራሕተኛታት Eቲ ኮምሽን ስልጣን ይህብ፣ 

5. ኣብ ከይዲ ምፅራይ ዘለው ጉዳያት ኣድላይ ኾይኑ 

Eንተረኺብዎ ናይ ዝኾነ ሰብ ሒሳብ ባንኪ 

ንክፍተሽን መረዳEታ ክEክብን ትEዛዝ ክህብ 

ይኽEል፣ 

6. ብዛEባ ናይቲ ኮምሽን ናይ ስራሕ ኣፈፃፅማ 

ገምጋምን ውፅIቱን  ንርEሰ ምምሕዳር ፀብፃብ 

የቅርብ፣ 

7. ምስ ሳልሳይ ወገን ዝገብሮ ርክባት ነቲ ኮምሽን 

ይውክል፣ 

8. ብትሕቲU ንዘለው ሓለፍትን ሰራሕተኛታትን ገለ 

ኽፋል ስልጣኑ ንቁልጡፍ ኣሰራርሓ ብዝጥEም 

ኣገባብ ክህብ ይኽEል፡፡ 
 

 

15. ስልጣንን ተግባርን መራሒ ስራሕ 

ኮምሽን ፖሊስ፣ 

1. መራሒ ስራሕ ኮምሽን ተፀዋEነቱ ንቢሮ ፀጥታን 

ምምሕዳርን ሓላፊ Eዩ  

2. ስራሕቲ ናይዚ ኮምሽን ይትልም፣ይውድብ፣ 

ብላEለዋይነት ይመርሕ ይቆፃፀር 

3. ናይዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ 2 ሓፈሻዊ ስልጣን 

ከምዘሎ ኾይኑ Eዚ መራሒ ስራሕ ኮምሽን  

   ሀ. ናይቲ ኮምሽን ናይ ሓፂርን ማEኸላይን ነዊሕን 

ግዜ ትልሚ የውፅE ፖሊሲ ሓሳባት የመንጭው  

   ለ. ናይቲ ኮምሽን ናይ ስራሕ ብቅዓትን 

ውፅIታዊነትን ንምEባይ ዝሕግዙ 

ፕሮግራማት ይነድፍ 

   ሐ. ናይቲ ኮምሽን ናይ ኣፈፃፅማ ስራሕ 

ብምግምጋም ኣገደስቲ ዓበይቲ ውሳነታት 

ይውስን 

   መ. ረቂቅ ሕቶ በጀት የዳልው Eንትፍቀድ 

ይድልድል ኣብ ተግባር ምውዓሉን 

3. ለኮምሽኑ የተፈቀደ በጀት በፋይናንስ ኣሰራር 

መሰረት በስራ ላይ Eንዲውሉ ያደርጋል 

4. በሙስና ወንጀል የተጠረጠሩ ግለ ሰዎችን በሕግ 

መሰረት Eንዲመረመሩም ሆነ Eንዲያስሩ 

ለኮምሽኑ ሰራተኞች ስልጣን ይሰጣል፣ 

5. በምርመራ ሂደት ላይ ላሉ ጉዳዮች ኣስፈላጊ ሁኖ 

ሲያገኘው የማንኛውም ሰው የባንክ ሂሳብ 

Eንዲፈተሽና መረጃ Eንዲሰበስብ ትEዛዝ 

መስጠት ይችላል፣ 

6. የኮምሽኑ ስራ Aፈፃፀም ግምገማና ውጤቱን 

በተመለከተ ለርEሰ መስተዳደሩ ሪፖርት 

ያቀርባል፣ 

7. ከሰዎስተ ወገኖች ጋር የሚያደርጉ ግንኝነቶች 

ኮምሽንን ይወክላል፣ 

8. ለስራ ቅልጥፍና በሚመች መልኩ ከተሰጠው 

ስልጣን በከፊል ለበታች ሃላፊዎችና ሰራተኞች 

በውክልና መስጠት ይችላል፡፡ 
 
 

15. የፖሊስ ኮምሽን  የስራ መሪ ስልጣንና 

ተግባር፣ 

1. የኮምሽኑ የስራ መሪ ተጠሪነቱ ለፀጥታና 

ኣስተዳደር ቢሮ ሓላፊ ነው  

2. የኮምሽኑ ስራ Eቅድ ያቅዳል፣ ያደራጃል፣በበላይነት 

ይመራል ይቆጣጠራል 

3. የዚህ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ 2  ኣጠቃላይ ስልጣን 

Eንዳለ ሁኖ የኮምሽኑ ስራ መሪ  

   ሀ. የኮምሽኑ ኣጭር መካከለኛና የረጅም ጊዜ Eቅድ 

የያወጣል የፖሊሲ ሀሃሶቦችን ያመነጫል 

   ለ. የኮምሽኑ የስራ ብቃትነና ውጤት ለማሳደግ 

የሚረዱ ፕሮግራሞች ይነድፋል 

 

   ሐ. የከኮምሽኑ ስራ ኣፈፃፀም በመገምገም ኣስፋላጊ 

ከፍተኛ ውሳኔዎች ይወስና  

 

   መ. የበጀት ጥያቄ ረቂቅ ያዘጋጃል፣ ሲፈቀድ 

ይደለድላል፣በተግባርላይ መዋሉ ኣፈፃፀሙን 
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ኣፈፃፅሙUን ይከታተል 

   ረ. ነዚ ኣዋጅ መሰረት ገይሮም ንዝወፁ ደንብታት 

ንምፍፃም ዝሕግዙ መምርሕታት የውፅE፣ኣብ 

ስራሕ ምውዓሎም የረጋግፅ  

   ሰ. ናይ ክልል ፖሊስ ኮምሽን መተሓዳደሪ ደንቢ 

የፈፅም 

   ሸ. ብክልል ፖሊስነት ካብ ዝተቆፀሩ ወፃI ዘለው 

ናይ ድጋፍ ውሃብቲ ሰራሕተኛታት ብናይ ክልል 

ሲቪል ሰርቪስ ሕጊ መሰረት የማሓድር 

   ቀ. ኣብ ልEሊ ፖሊስ ዝቀርቡ ጥርዓናት ክፃረዩ 

ብምግባር ስጉምቲ ንክውሰድ ይገብር 

   በ. ነዚ ኮምሽን ዝተፈቀደ በጀት የመሓድር፣ 

ይEዝዝ፣ ይቆፃፀር 

   ተ. ምስ ሳልሳይ ወገን ዝግበር ርክብ ኩሉ ንኮምሽን 

ይውክል  

4. Eዚ መራሒ ስራሕ ነቲ ኮምሽን ናይ ስራሕ 

ቅልጣፈ ብዘድልዩ መጠን ካብ ስልጣነኑ ተግባሩ 

ብክፋል ንተተካI መራሒ ስራሕ ወይም 

መምርሒ ሓለፍቲ ወይ ካልOት ሰራሕተኛታት 

ብውክልና ክህብ ይኽEል ከምU’ውነ ኣድላይ 

ኣብዝኾነሉ  ኮሚቴ ወዲU ከስርሕ ይክEል 

5. ምስፌዴራል ፖሊስን ምስ ካልOት ክልል ፖሊስ 

ኮምሽናት ኣብ ፅቡቕ ናይ ስራሕ ርክብን 

ምትሕግጋዝ ዝተመስረተ ዝምድና ክህሉ ፃEሪ 

ይገብር 

6. ካብ ሰራሕተኛ ቢርU ዝቐርቡ ናይ ድስፕሊን 

ቅፅዓት ውሳነ ሓሳብ የፅድቕ የማሓይሽ ወይ 

ይስEር  

 

16. ስልጣንን ተግበርን መራሒ ስራሕ 

Iንስቲትዩት፣ 

1. ስራሕቲ ንዝተመደበሉ Iንስቲትዩት  ይመርሕ፣ 

የመሓድር፣ 

2. ኣብዚ ኣዋጅ ዝተደንገገ ስልጣንን ተግባርን Eቲ 

ዝተመደበሉ Iንስቲትዩት ይፍፅም፣ የፈፅም፣ 

 

ይከታተላል 

   ረ. ይህን ኣዋጅ መሰረት ኣድርጎ ለሚወጡ ደንቢች 

ለመፈፀም የሚረዱ መመሪያዎች ያወጣል፣ በስራ 

ላይ መዋላቸውን ያረጋግጣል 

   ሰ. የክልል ፖሊስ ኮምሽን መተዳደሪያ ደንብ 

ያስፈፅማል 

   ሸ. በክልል ፖሊስነት ከተቆጠሩ ውጭ ያሉ ድጋፍ 

ሰጪ ሰራተኞች በክልል ሲቪስ ሰርቪ መሰረት 

ያስተዳድራል 

   ቀ. በፖሊስ ላይ የሚቀርቡ ኣቤትታዎች Eንዲጣሩ 

በማድረግ Eርምጃ Eንዲወሰዱ ያደርጋል 

   በ. ለከሙሽኑ በተፈቀደው በጀት ያስተዳድራል፣ 

ያዛል፣ ይቆጣጠራል 

   ተ. ከሰዎትኛ ወገን የሚደረግ ሁሉ ኮምሽኑ 

ይወክላል 

4. የስራ መሪስ የኮምሽኑ ስራ ቅልጣፌ በሚፈቅደው 

መጠን ከስልጣኑና ተግባር በከፊል ለተተኪው ስራ 

መሪ ወይ መመሪያ ሃላፊዎች ወይ ሌላ ሰራተኞች 

በውክልና ሊሰጥ ይችላል፣ Eንዲሁም ኣስፈላጊ 

በሚሆንበት በኮሚቴ ኣዋቅሮ ሊያሰራ ይችላል 

 

5. ከፌዴራል ፖሊስና ከሌሎች ክልሎች ፖሊስ 

ኮምሽነሮች በመልካም የስራ ግንኝነትና 

በመተጋገዝ የተመሰረተ ዝምድና Eንዲኖር ጥራት 

ያደርጋል 

6. ከቢሮው ሰራተኛ የሚቀርብለት የዲስፕሊን ቅጣት 

የውሳኔ ሃሳብ ያፀድቃል ያሻሽላል ወይም ይሰርዛል፣ 

 
 

16.  የIንስቲትዩት ስራ መሪ ስልጣንና 

ተግባር፣  

1. የተመደበበት Iንስቲትዩት ስራ ይመራል፣ 

ያስተዳድራል፣ 

2. በዚህ Aዋጅ የተደነገገው የተመደበበትን  

Iንስቲትዩት ስልጣንና ተግባር ይፈፅማል፣ 

ያስፈፅማል፣ 
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3. ብመሰረት ሕጊ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ፈፃሚ 

ከይዲ ስራሕ ይቆፅር፣ የማሓድር፣  

4. ትልሚን በጀትን Eቲ Iንስቲትዩት የዳሉ፣    

    ምስተፈቐደ ኣብ ስራሕ የውEል   

5. ምንቅስቓስ Iንስቲትዩት ኣመልኪቱ ንዝምልከቶ 

ኣካል ፀብፃብ የቕርብ፣ 

6. ብዝምልከቶ ኣካል ዝተውሃቦ መደብ ይፍፅም፣ 

7. ካብ ሰራሕተኛ EቲIንስቲትዩት ንዝቐረበሉ ናይ 

ዲስፒሊን ቅፅዓት ቅሬታ ሰሚU ይውስን፣ ዝርዝሩ 

ብደንብን መምርሕን ይውሰን፡፡ 

 
17. 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 ዓቕሚ 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 ይገብር፣ 

8. ብመሰረት ሕጊ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ፈፃሚ 

ከይዲ ስራሕ የመሓድር፣  

9. ነቲ ከይዲ ስራሕ ዝተመደበሉ በጀትን ንብረትን 

የመሓድር፣ 

10. ፀብፃብ ከይዲ ስራሕ ንመራሒ ስራሕ የቕርብ፣  

11. ካሊE ብመራሒ ስራሕ ዝውሃቦ መደብ ይፍፅም፣ 

የፈፅም፡፡ 

 
 
 
 
 

3. በመንግስት ሰራተኛ ህግ መሰረት ሰራተኛ 

ይቀጥራል፣ያስተዳድራል፣  

4. የIንስቲትዩት Eቅድ Eና በጀት ያዘጋጃል፣ 

ሲፈቀድ በስራ ላይ ያውላል፣ 

5. የIንስቲትዩት Eንቅስቃሴ Aስመልከቶ 

ለሚመለከተው Aካል ሪፖርት ያቀርባል፣ 

6. በሚመለከተው Aካል የተሰጠው ስራ ይሰራል፣ 

7. ከIንስቲትዩት ሰራተኛ ለሚቀርብለት የዲስፒሊን 

ቅጣት ቅሬታ ሰምቶ ይወሰናል፣ ዝርዝሩ በደንብና 

መመሪያ ይወሰናል፡፡   
 
 

17. የስራ ሂደት ባለቤት ተግባርና ሓላፊነት፣ 
 

 

 

1. ተጠሪነቱ ለስራ መሪ ይሆናል፣ 

2. የስራ ሂደቱ በበላይነት ይመራል፣ 

3. የስራው ሂደት Eቅድ Aውጥቶ ያፀድቃል፣ መፈፀሙ 

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 ከክልሉና ከቢሮው 

ዓላማና ፍላጎት Aንፃር Eየተገናዘበ የሚሄድበትን 

ሁኔታ ያመቻቻል፣  

8. በመንግስት ሰራተኞች ህግ መሰረት የስራ ሂደቱ 

ፈፃሚ ያስተዳድራል፣  

9. ለስራ ሂደቱ የተመደበ በጀትና ንብረት 

ያስተዳድራል፣ 

10. የስራ ሂደቱ ሪፖርት ለስራ መሪ ያቀርባል፣  

11. ሌሎች በስራ መሪ የሚሰጥ መደብ ይፈፅማል፣ 

ያስፈፅማል፡፡  
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ክፍሊ ሰለስተ 

ዝተፈላለዩ ድንጋገታት፣  

18. ብዛEባ ካልOት ፈፀምቲ ኣካላት፣  

ኣብዚ ኣዋጅ’ዚ ዘይተመልከተ ዝኾነ ፈፃሚ ኣካል Eዚ 

ክልል ተፀዋEነቱ ኾነ ስልጣንን ተግባሩን ብመሰረት 

ዝተጣየሸሉ ሕጊ ይቕፅል፡፡  

 

19. ምምሕላፍ መሰልን ጉቡUን፣ 
 

1. ዋና ከይዲ ስራሕ ህንፀትን Eግሪ ምትካልን ባይታ 

ንምምችቻውን ምስ ቢሮ ፍትሒ Eንዳሃለወ ዝነበሮ 

መሰልን ጉቡEን በዚ ኣዋጅ ናብ ቢሮ ፀጥታን 

ምምሕዳርን ተመሓላሊፊ ኣሎ 

2. ምስ ቢሮ ፍትሒ ተወዲቡ ዝነበረ ገበን ምፅራይ 

ፖሊስ ዝነበሮ መሰልን ጉቡEን በዚ ኣዋጅ ናብ 

ፖሊስ ኮምሽን ተመሓላሊፉ ኣሎ 

3. ምስ ቢሮ ፖሊስን ፀጥታን ዝነበረ መሰልን ግቡEን

ዋና ከይዲ ስራሕ ውዳበ ህዝበን 

ትምህርትን፣ሓበሬታን ክትትልን፣ ምኽባር ፀጥታን 

በዚ ኣዋጅ ናብ ፖሊስ ኮምሽን ተመሓላሊፉ ኣሎ  

4. ምስ ፖሊስን ፀጥታን ዝነበረ መሰልን ጉቡEን ዋና 

ከይዲ ስራሕ መፅናEትን ክትትልን ምክልኻልን 

ግEዝይና በዚ ኣዋጅ ናብ ኮምሽን ስነ-ምግባርን

ፀረ-ግEዝይናን ተመሓላሊፉ ኣሎ 

5. ምስ ቢሮ ኮንስትራክሽንን መንገድን 

ትራንስፖርትን ዝነበረ መሰልን ጉቡEን ትራፊክ 

ፖሊስ በዚ ኣዋጅ ናብ ፖሊስ ኮምሽን ተመሓላሊፉ 

ኣሎ 

6. ምስ ቢሮ ሕርሻ  ዝነበረ መሰልን ጉቡEን ምርምር 

ሕርሻን በዚ ኣዋጅ ናብ Iንስቲትዩት ሕርሻ 

ምርምር ተመሓላሊፉ ኣሎ 

7. ምስ ቢሮ መናEስይን ስፖርትን ዝነበረ    መሰልን 

ጉቡEን ሰራሕተኛን ማሕበራዊ ጉዳይን ናብ ቢሮ 

ሰራሕተኛን ማሕበራዊ ጉዳይን በዚ ኣዋጅ 

ተመሓላሊፉ ኣሎ፣ 

 

ክፍሊ ሰለስተ 

የተለያዩ ድንጋጌዎች፣ 

18. ስለሌሎች Aስፈፃሚ Aካላት፣  

በዚህ Aዋጅ ያልተገለፀ ማንኛውም የክልሉ Aስፈፃሚ  

Aካል ተጠሪነቱ ሆነ ስልጣንና ተግባሩን በተቋቋመበት 

ህግ መሰረት ይሆናል፡፡  

 

19. መብትና ግዴታ ስለማስተላለፍ፣  
 

1. የማረምያና መልሶ ለማቋቋም ቅድመ ሁኔታ 

ማመቻቸት ዋና የስራ ሂደት ከፍትህ ቢሮ ጋር 

የነበረው መብትና ግዴታ በዚህ Aዋጅ ለፀጥታና 

ኣስተዳደር ቢሮ ተላልፈዋል 

2. የወንጀል ማጣራት ፖሊስ ከፍትህ ቢሮ ጋር 

የነበረው መብትና ግዴታ በዚህ Aዋጅ ለፖሊስ 

ኮምሽን ተላልፈዋል 

3. የህዝብ ኣደረጃጀትና ትምህርት፣ የIንፎርሜሽንና 

ክትትል Eና ፀጥታን የማስከበርዋና የስራ ሂዶቶች 

ከፖሊስና ፀጥታ ቢሮ ጋር የነበረው መብትና ግዴታ 

በዚህ Aዋጅ ለፖሊስ ኮምሽን ተላልፈዋል 

4. የሙስና መከላከል Eና ጥናት ዋና የስራ ሂደት 

ከፖሊስና ፀጥታ ቢሮ የነበረው መብትና ግዴታ 

በዚህ Aዋጅ ለስነ-ምግባርና ፀረ-ምስና ኮምሽን 

ተላልፈዋል 

5. ከኮንስትራክሽን፣ መንገድና ትራንስፖርት ቢሮ 

የነበረው የትራፊክ ፖሊስ መብትና ግዴታ በዚህ 

Aዋጅ ለፖሊስ ኮምሽን ተላልፈዋል 

 

6. ከግብርና ቢሮ የነበረው የEርሻ ምርምር መብትና 

ግዴታ በዚህ Aዋጅ ለEርሻ ቢሮ ምርምር 

Iንስቲትዩት ተላልፈዋ 

7. ከወጣቶች ስፖርትና ጉዳይ ቢሮ የነበረው የሰራተኛ 

ማህበራዊ ጉዳይ መብትና ግዴታ ለሰራተኛ 

ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ ተላልፈዋል 
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8. ምስ ቢሮ ልምዓት ሃፍቲ ማይን፣ ማኣድንን 

Iነርጅን ዝነበረ መሰልን ጉቡEን ምምሕዳር 

ሃፍቲ ማኣድን፣መፅናEቲ ምስፍሕፋሕ ቴክኖሎጂን 

Iነርጅን ዋና ከይዲ ስራሕ በዚ ኣዋጅ ናብ 

ዝተጣየሸ ኤጄንሲ ማኣድንን Iነርጅን 

ተመሓላሊፉ ኣሎ 

9. መሰልን ጉቡEን ቢሮ ህንፀት ዓቕምን ምምሕዳር 

ሰራሕተኛታት መንግስቲ በዚ ኣዋጅ ናብ ቢሮ 

ሲቪል ሰርቪስ ተመሓላሊፉ ኣሎ 

 

20. ፍልፍል Eቶት ቢሮታት፣ ኤጀንሲታት 

ኮምሽናት፣Iንስቲትዩት፣ 

1. ካብ መንግስቲ ዝምደበሉ በጀት፣ 

2. ካብ ዝተፈላለዩ ኣካላት ዝርከብ ሓገዝ 

ይኸውን፡፡  

 

21. ኣተሓሕዛ መዛግብቲ ሒሳብ፣  

ናይተን ቢሮታት፣ ኤጀንሲታት፣ ኮምሽናትን

Iንስቲትዩት ብመንግስቲ ንዝምደበለን በጀትን 

ዝረኽብO ሓገዝን ብቢሮ ትልምን ፋይናንስን ብዝወፀ 

መምርሒ ኣተሓሕዛ ሒሳብ መሰረት የመሓድራ፡፡ 

 
 

22. ምውፃE ስልጣን ደንቢ፣ 

ነዚ ኣዋጅ’ዚ መፈፀሚ ዝኸውን ደንቢ ብቤት ምኽሪ 

ስራሕ ፈፃሚ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ 

ክወፅE ይኽEል፡፡  
 
 

23. ምውፃE ስልጣን መምርሒ፣ 

ሕድ ሕድ ቢሮ በቢዝምልከተን ነዚ ኣዋጅን ነዚ 

ኣዋጅ ሲIቡ ዝወፅE ደንቢ መፈፀሚ ዝኸውን 

መምርሒ ከውፅE ይኽEል፡፡ 

 

24. ተፈፃምነት ዘይብሎም ሕግታት፣ 

1. ኣዋጅ ቁፅሪ 168/2002፣ በዚ ኣዋጅ ተሳIሩ ኣሎ፣  

2. ነዚ ኣዋጅ ዝፃባE ኣዋጅ፣ ደንቢ፣ መምርሒ ወይ 

8. የውሃ ሃብት ልማት፣ ማAድንና Iነርጂ ቢሮ 

የነበረው የማAድን ሃብት ኣስተዳደር፣ 

ተዬክኖሎጂና Iነርጂ ጥናት ማስፋፍያ ዋና የስራ 

ሂደቶች መብትና ግዴታ በዚህ Aዋጅ ለማAድንና 

Iነርጂ ኤጄንሲ ተላልፈዋል 

 

9. የAቅም ግንባታና የመንግስት ሰራቶኞች ቢሮ 

መብትና ግዴታዎች በዚህ Aዋጅ ለስቪል ሰርቪስ 

ቢሮ ተላልፈዋል 

 

20. የቢሮዎችየኤጀንሲዎች፣ኮምሽኖች፣Iንስቲትዩት 

ገቢ ምንጭ፣ 
 

1. ከመንግስት በሚመደብ በጀት፣ 

2. ከተለያዩ Aካላት የሚሰጥ ድጋፍ ይሆናል፡፡  
 

 

 

 

21. የሒሳብ መዝገብ Aያያዝ፣ 

ቢሮዎች፣ ኤጀንሲዎች፣ ኮምሽኖችና Iንስቲትዩት 

በመንግስት የሚመደብላቸው በጀት Eና ያገኙት 

Eርዳታ በፕላንና ፋይናንስ ቢሮ በወጣው የሂሳብ 

Aያያዝ መመሪያ መሰረት ያስተዳድራሉ፡፡ 

 

 

22. ደንብ የማውጣት ስልጣን፣ 

ይህን Aዋጅ ለማስፈፀም የሚያስችል ደንብ በትግራይ 

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ስራ Aስፈፃሚ ምክር ቤት 

ሊወጣ ይችላል፡፡  
 

 

23. መመሪያ የማውጣት ስልጣን፣ 

Eያንዳንዱ ቢሮ በሚመለከተው ለዚህ Aዋጅና ይህን 

Aዋጅ ተክትሎ ለሚወጣው ደንብ ማስፈፀሚያ የሚሆን 

መመሪያ ሊያወጣ ይችላሉ፡፡  

 

24. ተፈፃሚነት የሌላቸው ህጎች፣ 

1. Aዋጅ ቁጥር 168/2002፣በዚህ Aዋጅ ተሽረዋል፣ 

2. ለዚህ Aዋጅ የሚቃረን Aዋጅ፣ ደንብ፣ መመሪያ 
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ልማዳዊ ኣሰራርሓታት ኣብዚ ኣዋጅ ንዝተሸፈኑ 

ጉዳያት ተፈፃምነት Aይህልዎን፡፡  

 
 

25. Eዚ Aዋጅ ዝፀንAሉ ግዘ፣ 

Eዚ ኣዋጅ ካብ መሰከረም 20/2003 ዓ.ም ጀሚሩ 

ዝፀንA ይኸውን፡፡ 

 

ኣባይ ወልዱ 

ፕረዚዳንት ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስቲ ትግራይ 

ወይም የልምድ Aሰራሮች በዚህ Aዋጅ ለተሸፈኑ 

ጉዳዮች ተፈፃሚነት Aይኖሮውም፡፡  

 

25. Aዋጅ የሚፀናበት ጊዜ፣  

ይህ Aዋጅ ከመስከረም 20/2003 ዓ.ም ጀምሮ የፀና 

ይሆናል፡፡  

 

ኣባይ ወልዱ 

የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስት ፕሬዝዳንት 
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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 18 ›mT ቐ. ---- መቐለ  
186/2003 ዓ.ም  

18¾ ›mT qÜ. ---- መቐለ 
186/2003 ›/M 

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

ቑፅሪ ኣዋጅ 186/2003 ዓ.ም 

መመሓየሺ ኣዋጅ  መፅናEቲ  መሰረታዊ 

ለውጢ ከይዲ ኣሰራርሓ ብ/ክ/መንግስቲ 

ትግራይ፣ 

 

ቑፅሪኣዋጅ150/2000 ውፅIት መፅናEቲ 

መሰረታዊ ለውጢ ከይዲ ኣሰራርሓ ኣብ 

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ንምፍፃም 

ዝወፀ ኣዋጅ ተፈፃምነቱ ክሳብ ወርሒ 

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 ብቑፅሪ ኣዋጅ 176/2002 

ንሽዱሽተ ኣዋርሕ ተናዊሑ ዝፀንሐ ኮይኑ፣

ሐዚ’ውን ተወሳኺ ምንዋሕ ኣደላዩ ምዃኑ 

ስለዝተኣመነሉ፣ 

ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስቲ ትግራይ ብመሰረት ተመሓይሹ 

ዝወፀ ሕገ-መንግስቲ ትግራይ ዓንቀፅ 49(3) 

(ሀ) Eዚ ዝስEብ መመሓየሺ ኣዋጅ ኣውፂU 

ኣሎ፡፡ 

 

ኣዋጅ ቁጥር  186/2003 ዓ.ም 

በትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት  

መሠረታዊ የሥራ ሂደት ለውጥ ጥናት  

ማሻሻያ 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 Eስኪፀድቁ  

Aወጅ ቁጥር 176/2002 ለስድስት ወራት 

ተራዝሞ የቆየ ሲሆን፣ ኣሁንም በተጨማሪ 

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
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 ገፅ 2 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ኣዋጅ ቑ -------- /2003             ገፅ 2 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ Aዋጅ ቁ --------- /2003

1.  ሓፂር ርEሲ 

Eዚ ኣዋጅ “መማሓየሺ ኣዋጅ ውፅIት 

መፅናEቲ መሰረታዊ ለውጢ ከይዲ 

Aሰራርሓ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ 

ትግራይ 186/2003” ተባሂሉ ክጥቀስ 

ይኽEል፡፡ 

3. ወሰን ተፈፃምነት፣

ኣብ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ 

ውፅIት መፅናEቲ መሰረታዊ ለውጢ ከይዲ 

ኣሰራርሓ መፅናEቲ ብምክያድ ሕጊ 

ዘይወፀሎም መንግስታዊ ቤት Eዮን ትካላት 

ልምዓት መንግስትን ተፈፃሚነት ይህልዎ፡፡ 

 

4. ቑፅሪኣዋጅ176/2002ዓ/ምዓንቀፅ6 

ከምዝስEብ ተመሓይሹ ኣሎ፡፡

 ቑፅሪ ኣዋጅ 176/2002 ዓ.ም ዓንቀፅ 6 

ዝተመሓየሸ ኮይኑ፣ ኣብ ስራሕ ዝፀንሕ ድማ 

ካብ መስከረም 26/2003 ዓ/ም ጀሚሩ 

ንሽዱሸተ ተኸታተልቲ ኣዋርሕ ይኸውን፡፡ 

5.. Eዚ ኣዋጅ ኣብ ስራሕ ዝውEለሉ ፣ 

Eዚ ኣዋጅ ካብ መስከረም 26/2003 ዓ/ም 

ጀሚሩ ተፈፃሚ ይኸውን፡፡ 

 

ኣባይ ወልዱ 

ርEሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስቲ ትግራይ 

 

1. Aጭር ርEስ 

ይህ ኣዋጅ “በትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስት መሠረታዊ የሥራ ሂደት ለውጥ 

ጥናት ውጤት ማሻሻያ Aዋጅ ቁ186/2003” 

ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡ 

 

3. የተፈፃሚነት ወሰን፣ 

በትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት መሠረታዊ 

የሥራ ሂደት ለውጥ ጥናት 

ኣካህደውሕግያልወጣላቸውመንግስታዊና 

የመንግስት ልማት ድርጅቶች ተፈፃሚ 

ይሆናል፡፡ 

 
 

4. Aዋጅ ቁጥር176/2002 ኣነቀጽ 6 

Eንደሚከተለው ተሻሽሏል፡፡

Aዋጅ ቁጥር 176/2002 ዓ.ም Aንቀፅ 6 

የተሻሻለ ሆኖ፣ በሥራ ላይ የሚቆይበት ጊዜ 

ደግሞ ከመስከረም 26/2003 ዓ.ም ጀሚሮ 

ለስድስት ተከታታይ ወራት ብቻ ይሆናል፡፡ 

 

5. Aዋጁ በሥራ ላይ የሚውልበት ፣

ይህ Aዋጅ ከመስከረም 26/2003 ዓ.ም ጀሚሮ 

ተፈጻሚ ይሆናል፡፡ 

 

Aባይ ወልዱ 

የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት 

ርEሰ መስተዳደር 
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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

 
 
 

 

ኣዋጅ መጣየሺ ኣብያተ ፍርዲ ብሄራዊ 

ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዳግም 

ንምምሕያሽ ዝወፀ ኣዋጅ ቑፅሪ 

187/2003 

ነፃነትን ተሓታትነትን ስርዓት ዳይነት  

ብዘተኣማምን ኩነታት ተጠናኺሩ ኽቕፅል 

ምግባር   ኣገዳስነቱ  ስለ ተኣመነሉ፣  

 

ኣብያተ ፍርዲ ዝህበO ግልጋሎት ዝበለፀ 

ተበፃሓይ፣ ስሉጥ፣ ፅሬቱ ዝሓለወን ፍትሓዊን፣ 

ተገማትን ተገልገልቲ ዝዓግቡሉን ከይዲ ስራሕ 

ክኸውን ምግባር ኣድላይ ኾይኑ ስለዝተረኸበ ፣ 

 

ስልጣን ኣብያተ ፍርዲ መሰረታዊ ለውጢ 

ከይዲ ስራሕ ንምትግባር ብዘኽEል መልክU  

ምምEርራይ ኣድላይ ስለዝኾነ፣ 

 

ተመሓይሹ ብዝወፀ ሕገ መንግስቲ ብሄራዊ 

ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣዋጅ ቑፅሪ 

49/3/ሀ/ መሰረት ከም ዝስEብ ተኣዊጁ'ሎ፡፡ 

 

 

የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት 

የፍርድ ቤቶች ማቋቋሚያ Eንደገና 

ለማሻሻል የወጣ ኣዋጅ ቁጥር 

187/2003 

የዳኝነት ስርዓቱ ነፃነትና ተጠያቂነት 

በሚያስተማምን ሁኔታ ተጠናክሮ Eንዲቀጥል 

ማድረግ ኣስፈላጊነቱ  ስለታመነበት፣  

 

ፍርድ ቤቶች የሚሰጡት Aገልግሎት የበለጠ 

ተደራሽ፣ የተፋጠነ፣ ጥራቱን የጠበቀና  

ፍትሓዊ፣ ተገማችና  ተገልጋዩ የሚረካበት የስራ 

ሂደት Eንዲሆን ማድረግ ተገቢ ሆኖ ስለተገኘ፣  

 

የፍርድ ቤቶች ስልጣን መሰረታዊ የስራ ሂደት 

ለውጥን ለመተግበር በሚያስችል መልኩ 

ማስተካከል Aስፈላጊ በመሆኑ ፣ 

 

ተሻሻሎ በወጣው የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስት ሕገ መንግስት ዓንቀፅ 49/3/ሀ/ 

መሰረት Eንደሚከተለው ታውጇል፡፡   

                                                                

 
18¾ ›mT qÜ. 3 መቐለ 
187-/2003 ›/M 

mbL 18 ›mT ቐ.3 መቐለ  
187-/2003 ዓ.ም  

BˆL×T b¤T M<¶ Bÿ‰êE KL§êE mNGStE TG‰Y Zw{ 
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  ገፅ 2  ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ኣዋጅ ቑ  187/2003                 ገፅ 2 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ Aዋጅ ቁ 

ክፍሊ ሓደ 

ሓፈሻዊ ድንጋገ 

1. ሓፂር ርEሲ  

Eዚ ኣዋጅ "ተማሓይሹ ዝወፀ ኣዋጅ መጣየሺ

ኣብያተ ፍርዲ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ

ትግራይ ቑፅሪ 187/2003" ተባሂሉ ክጥቀስ

ይኽEል፡፡  

 

2. ትርጉም  

Aጠቓቕማ Eቲ ቃል ካሊE ትርጉም ዘውህቦ

Eንተዘይኮይኑ ኣብ ውሽጢ Eዚ ኣዋጅ ፡- 

1. "ሕገ መንግስቲ" ማለት ተመሓይሹ ዝወፀ

ሕገ መንግስቲ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ

ትግራይ  Eዩ፡፡ 

2. "ቤት ምኽሪ" ማለት ቤት ምኽሪ ብሄራዊ

ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ  Eዩ ፡፡ 

3. "ጉባኤ ሕጊ" ማለት ብመሰረት Eዚ

ዝተመሓየሸ ኣዋጅ ዝቖመ ጉባኤ ሕጊ

ላEለዋይ ቤት ፍርዲ  Eዩ፡፡ 

4. "ቤት ፍርዲ" ማለት ላEለዋይ ቤት ፍርዲ፣

ማEኸላይ ቤት ፍርድን ወረዳ ቤት ፍርድን

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ  Eዩ፡፡ 

5. "ዳይና" ማለት  ኣብ  ቤት ፍርዲ ብዳይነት

ተመዲቡ  ክሰርሕ ብቤት ምኽሪ ዝተሾመ

በዓል ሞያ ሕጊ  Eዩ፡፡ 

6. "ሬጅስትራር" ማለት ብቤት ምኽሪ

ብሬጅስትራርነት ዝተሾመን ኣብ ቤት ፍርዲ

ተመዲቡ ዝሰርሕን በዓል ሞያ ሕጊ Eዩ፡፡  

7. "ምድብ መጋባEያ" ማለት ስራሕቲ

መጋባEያ ዝሳለጠሉ ቤት ፍርዲ ኾይኑ ከከም

ኣድላይነቱ ሓደ ወይ ካብ ሓደ መጋባEያ

ንላEሊ ክሕዝ ዝኽAል Eዩ፡፡  

8. "መራሒ ምድብ መጋባEያ" ማለት ኣብ ሓደ

ምድብ መጋባEያ ንዝህሉ ከይዲ ስራሕ

መጋባEያታት መተሓባበሪ  ኾይኑ ዝሰርሕ

ክፍል ኣንድ 

ጠቅላላ ድንጋጌ   

1.   Aጭር ርEስ  

 ይህ ኣዋጅ "ተሻሽሎ የወጣው የትግራይ ብሄራዊ 

ክልላዊ መንግስት ፍርድ ቤቶች ማቋቋሚያ ኣዋጅ 

ቁጥር  187/2003" ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡ 

 

 
2. ትርጓሜ  

የቃሉ ኣገባብ ሌላ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ 

በቀር በዚህ ኣዋጅ፡- 

1. "ሕገ መንግስት" ማለት ተሻሽሎ የወጣው 

የትግራይ  ብሄራዊ  ክልላዊ መንግስት ሕገ 

መንግስት  ነው፡፡  

2. "ምክር ቤት " ማለት የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስት ምክር ቤት  ነው፡፡  

3. "የሕግ ጉባኤ" ማለት በተሻሽለው ኣዋጅ 

የተቋቋመው የጠቅላይ ፍርድ ቤት የሕግ ጉባኤ  

ነው ፡፡ 

4."ፍርድ ቤት" ማለት የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስት ጠቅላይ ፍርድ ቤት፣ ከፍተኛ ፍርድ 

ቤትና ወረዳ ፍርድ ቤት  ነው፡፡ 

5. "ዳኛ" ማለት በፍርድ ቤት በዳኝነት ተመድቦ 

Eንዲሰራ በምክር ቤት   የተሾመ የሕግ  ባለ 

ሞያ ነው፡፡ 

6. "ሬጅስትራር" ማለት በምክር ቤት 

በሬጅስትራርነት የተሾመና  በፍርድ ቤት 

ተመድቦ የሚሰራ የሕግ ባለ ሞያ  ነው፡፡ 

7."ምድብ ችሎት" ማለት የችሎት ስራ  

የሚከናወንበት ፍርድ ቤት ሆኖ Eንዳስፈላጊነቱ 

Aንድ ወይም ከኣንድ ችሎት በላይ መያዝ 

የሚችል ነው፡፡  

8. "የምድብ ችሎት መሪ" ማለት በAንድ ምድብ 

ችሎት የሚኖረውን ኣጠቃላይ የስራ  ሂደት 

በማስተባበር የሚሰራ ዳኛ ነው ፡፡ 
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ዳይና Eዩ፡፡  

9. "በዓል ስልጣን " ማለት ኣፈ ጉባኤን ምክትል

ኣፈ ጉባኤን ቤት ምኽሪ፣ ኣባላት ቀዋሚ

ኮሚቴ ቤት ምኽሪ፣ ልEሊ ክልላዊ ቢሮታት

ዝኾኑ ሰበስልጣን፣ ሓለፍቲን ምክትላትን

ክልላዊ ቢሮታት፣ ኣመሓደርቲ /ፈፀምቲ/ 

ዞባን ወረዳን ኣማሓዳርን ምክትልን፣

ኮምሽነርን ምክትል ኮሚሽነርን፣

ፕረዚዳንትን ምክትል ፕረዚዳንት ላEለዋይ

ቤት ፍርዲ፣ ዳያኑ ላEለዋይ ቤት ፍርዲ፣

ፕረዜደንት ማEኸላይ ቤት ፍርዲ፣ ዳያኑ

ማEኸላይ ቤት ፍርዲ ፕረዚዳንት ማEኸላይ

ቤት ፍርዲ ፕረዚዳንት ወረዳን ዳያኑን

ሓለፍቲ ኤጀንስታትን ተመሳሳሊ መዝነት

ዘለዎም ኣካላትን ዘጠቓልል Eዩ፡፡ 

  

3. Eላማ 

1. ብሕገ መንግስቲ ፌደራልን  ክልልናን  ሓለዋ

ዝረኸቡ ጉጅላውን ውልቃውን  መሰላት፣

ነፃነታትን ረብሓታትን  ክኽበሩ ምግባር ፡፡ 

2. ነፃነትን ተሓታትነትን ስርዓት ዳይነት

ተጠናኺሩ ኽቕፅል ምግባር ፡፡  

3. ከይዲ ስራሕ ፍርዲ ፍትሓውን ውፅIታውን

ክኽውን ብምግባር  ፀጥታ፣ ሰላምን ድሕንነትን

ህዝብን  መንግስታዊ ስርዓቱን ናብ

ዘተኣማምን  ብርኪ ምብፃሕ፡ 

4. ልEልነት ሕጊ Eናተጠናኸረ ክኽይድ  ምግባር

 

4. ኣገላልፃ ፆታ   

ኣብዚ ኣዋጅ ብተባEታይ ፆታ ዝተገለፀ ኩሉ

ንደቂ ኣንስትዮ’ውን ዝገልፅ’ዩ፡፡ 

 

5. ናይ ስራሕ ቋንቋ    

1. ናይ ቤት ፍርዲ መሳርሒ ቋንቋ ትግርኛ Eዩ 

2. ቤት ፍርዲ ትግርኛ ንዘይፈልጥ በዓል ዋኒን

 

9.  "ባለስልጣን" ማለት የምክር ቤቱ ኣፈ ጉባኤና 

ምክትል ኣፈ ጉባኤ፣ የምክር ቤቱ ቀዋሚ ኮሚቴ 

ኣበላት፣ ከክልላዊ ቢሮዎች በላይ የሆኑ 

ባለስልጣናት፣ የክልል ቢሮ ሃላፊዎችና 

ምክትሎቻቸው፣ የዞን Aስተዳደዳሪዎች ፣ ወረዳ 

Aስተዳዳሪዎች Eና ምክትል፣ ኮምሽነርና ምክትል 

ኮምሽነር፣ የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕረዚዳንት፣ 

ምክትል ፕረዚዳንትና የጠቅላይ ፍርድ ቤት 

ዳኞች፣ የከፈትኛ ፍርድ ቤት ፕረዚዳንትና  

ዳኞች፣ የወረዳ ፍርድ ቤት ፕረዚዳንትና  ዳኞች 

የኤጀንሴዎች ሃላፊዎችና ተመሳሳይ ደረጃ 

ያላቸው ኣካላትን የሚያጠቃልል ነው፡፡  

 

 

 

3. ዓላማ  

1. በፌደራልና በክልላችን ሕገ መንግስት 

የተጠበቁትን የቡድንና የግለሰብ  መብቶች፣ 

ነፃነቶችና ጥቅሞችን ማስከበር ፡፡ 

2. የደኝነት ስርዓቱ ነፃነትና ተጠያቂነት ተጠናክሮ 

Eንዲቀጥል ማድረግ ፡፡ 

3. የፍርድ ሂደቱን ፍትሓዊና ውጤታማ Eንዲሆን 

በማድረግ የህዝብና የመንግስታዊ ስርዓቱን 

ፀጥታ፡ ሰላምና ድህንነት ኣሰተማማኝ 

ወደሚሆንበት ደረጃ ማድረስ፡፡ 

4. የሕግ የበላይነት Eየጐለበተ Eንዲሂድ  ማድረግ፡፡

 

4. የፆታ Aገላለፅ    

በዚህ Aዋጅ በወንድ ፆታ የተገለፀ ሁሉ ለሴት ፆታም 

ይገልፃል፡፡ 

 

5. የስራ ቋንቋ  

1. የፍርድ ቤት የሰራ ቋንቋ ትግርኛ ነው፡፡  

2. ፍርድ ቤት ትግርኛ ለማያውቅ ባለ ጉዳይ 
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ተርጓሚ ክምደበሉ ይገብር፡፡ 

 

6. ከይዲ መጋባEያን መሰል ጥብቅናን 

1. ኣብያተ ፍርዲ ዝርEይዎም ዋኒናት ኣብ

ግልፂ መጋባEያ ይካየዱ፡፡ 

2. ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ /1/ ዝተጠቐሰ

ከምዘሎ ኾይኑ፡- 

ሀ. ሞራል ህዝብን ድሕንነት ሃገርን ኣብ

ግምት ብምEታው ከም ኣገዳስነቱ ብEፁው

መጋባEያ ክካየድ ይኽEል፡፡ 

ለ. ንድሕንነት  ሰብ ዋንኒ ብዝብል’ውን Eቲ

መጎት ብEፁው መጋባEያ ክርA

ይኽEል፡፡  

3. ዝኾነ ተኻታI ወገን ጠበቓ ናይ ምቋም

መሰል ኣለዎ፡፡ 

4. ብኸቢድ ገበን ዝተኸሰሰ ወይ ሓገዝ ጠበቓ

ግድን ዘድልዮ ሰብ ጠበቓ ንምቛም ዘይኽEል

Eንተኾይኑ ቤት ፍርዲ ተኸላኻሊ ጠበቃ

ይምድበሉ ፡፡ 

 

7. ኣጠቓቕማ መሰል ይግበኣኒ  

ኣብ ሕጊ ስነ-ስርዓት ገበንን ፍታብሄርን

ዝተቐመጠ ኣጠቓቕማ መሰል ይግባኣኒ ከምዘሎ

ኮይኑ፡- 

1. ኣብ  ቤት ፍርዲ ብይግበኣኒ ቀሪቡ ዝፀንA

ውሳነ ናብ መጋባEያ  ሰበር ጥራሕ ጥርዓን

ክቐርበሉ ይኽEል፡፡ 

2. ናብ መጋባEያ ሰበር ዝቐርብ ሕጊ ተንከፍ

ጥርዓን ዝሓቶ ናይ መቕረቢ ግዘ ስሳ (60) 

መዓልታት ይኸውን ፡፡  

 
8.  ፓነል መጋባEያ  

1. Eቲ ሕጊ ናይ ትርጉም ኣፈላላይ ዘስEብ  ወይ

ዝተሓላለኸ ኾይኑ ንኣወሃህባ ፍትሒ ዘፀግም

ነገር Eንተጋጥም ፕረዚዳንት ላEለዋይ ቤት

ተርጓሚ Eንዲመደብለት ያደርጋል ፡፡  

 

6.  የችሎት Aካሄድና የጥብቅና መብት   

1. ፍርድ ቤቶች የሚያዩዋቸው ጉዳዮች በግልፅ 

ችሎት ይካሄዳሉ፡፡ 

2. በዚህ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ /1/ የተጠቀሰው 

Eንዳለ ሆኖ ፡- 

ሀ. የህዝብን ሞራና የAገርን ድህንነት ግምት ውስጥ 

በማስገባት Eንደ የAስፈላጊነቱ በዝግ ችሎት 

ሊካሄድ ይችላል፡፡  

ለ. ለባለ ጉዳዮች ድህንነት ሲባልም ክርክሩ በዝግ 

ችሎት ሊካሄድ ይችላል፡፡ 

 

3. ማንኛውም ተከራካሪ ወገን ጠበቃ የማቆም መብት 

ኣለው፡፡  

4. በከባደ ወንጀል የተከሰሰ ወይም የጠበቃ Eገዛ 

የግድ የሚያስፈልገው ሰው ጠበቃ ለማቆም 

የማይችል ከሆነ ፍርድ ቤቱ ተከላካይ ጠበቃ 

ይመድብለታል፡፡ 

 

7.  የይግባኝ መብት ኣጠቃቀም  

በወንጀልና የፍታብሄር ስነ-ስርዓት ሕግ 

የተቀመጠው Eንዳለ ሆኖ፡- 

 
1. በይግባኝ ለፍርድ ቤት ቀርቦ ፀንቷል የተባለ 

ውሳኔ ወደ ሰበር ችሎት ብቻ ኣቤቱታ ሊቀርብበት 

ይችላል፡፡  

2. ለሰበር ችሎት የሚቀርበው ሕግ ነክ ኣቤቱታ 

የሚጠይቀው የማቅረቢያ ጊዜ ስድሳ (60) ቀናት 

ይሆናል ፡፡ 

 
8. ፓነል ችሎት 

1. ሕጉ የትርጉም ልዩነት የሚያስከትል ወይም  

የተወሳሰበ ሆኖ ለፍትህ Aሰጣጥ የሚያስቸግር 

ነገር ሲያጋጥም የጠቅላይ ፍርድ ቤት 
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ፍርዲ ብናይ ባEሉ ተበግሶ ብዘቕርቦ ወይ ካብ

መገባEያታት ላEለዋይ ቤት ፍርዲ  ወይ Eቲ

ቤት ፍርዲ Eንተኣሚንሉ’ውን ካብ መንጎ

ተኻታEቲ ወገናት ብዝቐርብ ሕቶ መሰረት

ብሰለስተ ዳያኑ ክረA ዝነበሮ ጉዳይ ካብ

መጋባEያ ዋኒናት ሰበር ብዝተፈለየ መልክU

ካብ ሓሙሽተ ዘይውሕዱ ዳያኑ ተሰይሞም

ክርEዩዎ ይኽEሉ፡፡  

2. ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ /1/ ዝተጠቐሰ

ከም ዘሎ ኾይኑ ኣብ መንጎ መጋባEያታት

ላEለዋይ ቤት ፍርዲ መሰረታዊ ዝኾነ ናይ

ትርጉም ኣፈላላይ ዝፈጠረ ሕጊ ወይ ዝተሓላለኸ

ነገር Eንተጋጥም ብፓነል መጋባEያ ክረA

ይግበር ፡፡ 

 
9. ዳያኑ ካብ መጋባEያ ዝለዓሉሉ 

ኩነታት 

1. ዝኾነ ዳይና ካብዞም ዝስEቡ ምኽንያታት

ብሓዲU ካብ መጋባEያ ኽልዓል ይኽEል፡፡ 

ሀ. ኣብ ሕጊ ቤተሰብ  ትግራይ ከምዝተደንገገ

Eቲ ዳይና ካብቶም ተኸራኸርቲ ወገናት ምስ

ሓዲOም ወይ ምስ ጠበቕU  ናይ ስጋ  ወይ

ናይ መውስቦ ዝምድና ዘለዎ Eንተኾይኑ ወይ፣

ለ. Eቲ ዳይና ናይ ሓዲOም ተኻታEቲ  ወገናት

ሞግዚት  ወይ ሕጋዊ ወኪል ኣብ ዝኾነሉ ወይ

ወዳI ነገር ወይ ጠበቓ ኣብ ዝነበረሉ ዋኒን

ዝተልዓለ ክትE Eንተኾይኑ ወይ ፡ 

ሐ. Eቲ ዳይና ነቲ ዘካትE  ዋኒን ኣቐዲሙ

ብዳይነት ወይ ብEርቂ ዝረኣዮ ወይ ዝፈልጦ

ወይ ብዝኾነ መልክE ኣብቲ ዋኒን

ተጠቃማይ Eንተኾይኑ ወይ፣ 

መ. Eቲ ዳይና ካብቶም ተኸራኸርቲ ወገናት

ምስ ሓዲOም ወይ ምስ ጠበቐOም ኣብ ስሩE

ቤት ፍርዲ ወይ ናይ ምድናይ ስልጣን ኣብ

ዝተወሃቦ ካልE ኣካል ክትE Eንተሃልይዎ

ፕረዚዳንት በራሱ ተነሳሻሽነት በሚያቀርበው 

ወይም ከጠቅላይ ፍርድ ቤቱ ችሎቶች ወይም 

ፍርድ ቤቱ ካመነበትም ከተከራካሪ ወገኖች 

ሊቀርብ በሚችል ጥያቄ መሰረት  በሶስት 

ዳኞች መታየት የነበረበትን ጉዳይ ከሰበር 

ችሎት በተለየ መልኩ ከAምስት የማያንሱ 

ዳኞች ተሰይመው ሊያዩት ይችላሉ፡፡ 

 

2. በዚህ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ /1/ የተጠቀሰው 

Eንደተጠበቀ ሆኖ በጠቅላይ ፍርድ ቤት ችሎቶች 

መካከል መሰረታዊ የሆነ የትርጉም ልዩነት 

የታየበት ሕግ ወይም የተወሳሰበ ነገር ሲያጋጥም 

በፓነል ቸሎት Eንዲታይ ይደረጋል፡፡ 

 

 
9.  ዳኞች ከችሎት የሚነሱበት ሁኔታ

 

1. ማንኛውም ዳኛ ቀጥለው ካሉት ምክንያቶች 

በAንደኛው ከችሎት ሊነሳል ይችላል ፡፡ 

ሀ. በትግራይ ቤተሰብ ሕግ Eንደተደነገገው  

ዳኛው ከAንደኛው ተከራካሪ ወገን ወይም  

ከጠበቃው ጋር የስጋ ወይም የጋብቻ 

ዝምድና ያለው ሲሆን ወይም፣ 

ለ. ዳኛው የAንደኛው ተከራካሪ ወገን ሞግዚት 

ወይም ሕጋዊ ወኪል በሆነበት ወይም ነገረ 

ፈጅ ወይም ጠበቃ በነበረበት  ጉዳይ የተነሳ 

ክርክር ከሆነ ወይም፣ 

ሐ. ዳኛው ኣካራካሪውን ጉዳይ Aስቀድሞ 

በዳኝነት ወይም ብEርቅ ያየው ወይም 

የሚያውቀው ወይም በማንኛውም ሁኔታ  

በጉዳዩ ተጠቃሚ  ከሆነ ወይም፣  

መ. ዳኛው ከAንደኛው ተከራካሪ ወገን ወይም 

ከጠበቃው ጋር በመደበኛ ፍርድ ቤት ወይም 

የመዳኘት ስልጣን በተሰጠው ሌላ ኣካል  

ክርክር ካለበት ወይም፣  
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ወይ፣ 

ረ. ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ 1  ካብ "ሀ" 

ክሳብ "መ" ካብ ዝተቐመጡ ወፃI

ትኽክለኛ ፍትሒ ከውህብ ኣይኽEልን

ዘብሎ ካሊE ብቑE ምኽንያት

Eንተሃልዩ፡፡ 

2.   በዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ /1/ መሰረት ዳይና

ኣብ መጋባEያ ክስየም ዘይግበO ምዃኑ

Eንትረጋገፅ ካብቲ መጋባEያ ተላIሉ ኣብ

ክንድU ካሊE ዳይና ይትካE፡፡ 

 
10. ዳይና ካብ መጋባEያ ንኽለዓል 

ዝቐርብ ጥርዓን  

1.  ኣብ ዓንቀፅ 9 ብዝተዘርዘሩ ምኽንያታት ሓደ

ዳይና ካብ መጋባEያ ክልዓል ዝግበO መሲሉ

ዝተርኣዮ ተኻታI ወገን Eቲ ዳይና

ንክልዓለሉ ነቲ ቤት ፍርዲ መመልከቲ

ከቕርብ ይኽEል፤ 

2. መመልከቲ ዝቐርብ ቅድሚ ክትE ምጅማሩ

ንምቅዋም ዘኽEል ብቑE ምኽንያት ምህላው

ኣመልካቲ ኣብ ዝፈለጠሉ Eዋን ሽU ንሽU

ክኸውን Aለዎ፡፡  

3. ሓደ ዳይና ጥራሕ ዝተሰየመሉ መጋባEያ

Eንተኾይኑ ፡፡  

   ሀ. ካብ መጋባEያ ንኽለዓል ዝቐርበሉ ጥርዓን

ርEዩ ነቲ ሕቶ Eንትቕበሎ ካብU

ይለዓል፡፡ 

ለ. ነቲ ጥርዓን ዘይተቐበሎ Eንተኾይኑ

ኣብቲ ቤ/ፍርዲ ብዝርከብ ካሊE መጋባEያ

ወይ ብካለOት ዳያኑ ክረA ይግበር፡፡  

ሐ. ኣብቲ ቤት ፍርዲ ካሊE መጋባEያ ወይ

ካልOት ዳያኑ Eንተዘይሃልዮም ናብ

ዝምልከቶ ፕረዚዳንት Eቲ ቤት ፍርዲ

ቀሪቡ መEለቢ ይግበረሉ፡፡  

 

 

ረ. በዚህ ኣንቀፅ ንUስ Aንቀፅ 1 ከ"ሀ" Eስከ 

"መ" ከተጠቀሱት ውጭ ትክክለኛ ፍትሕ 

ለመስጠት ኣያስችልም የሚያሰኘው ሌላ በቂ 

ምክንያት ካለ ፡፡  

 

2. በዚህ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ /1/ መሰረት ዳኛው 

በችሎት መሰየም የማይገባው መሆኑ ሲረጋገጥ 

ከችሎቱ ተነስቶ በምትኩ ሌላ ዳኛ ይተካል፡፡  

 

 

10. ዳኛ ከችሎት Eንዲነሳ የሚቀርብ ኣቤቱታ  

 

1. በዓንቀፅ 9 በተዘረዘሩት ምክንያቶች Aንድ ዳኛ 

ከችሎት መነሳት የሚገባው መስሎ የታየው 

ተከራካሪ ወገን ዳኛው Eንዲነሳለት ለፍርድ ቤቱ 

ማመልከቻ ማቅረብ ይችላል፡፡  

 

2. ማመልከቻ የሚቀርበው ክርክሩ  ከመጀመሩ 

በፊት ለመቃወም የሚያስችል በቂ ምክንያት 

መኖሩን ኣመልካች ባወቀ ጊዜ ወዲያውኑ መሆን 

Aለበት፡፡ 

3. Aንድ ዳኛ በቻ የተሰየመበት ችሎት ከሆነ፡- 

 

ሀ. ከችሎት Eንዲነሳ የቀረበበትን ኣቤቱታ ኣይቶ 

ጥያቄውን ሲቀበለው ከችሎቱ ይነሳል፡፡ 

 

ለ. ኣቤቱታውን የማይቀበለው ከሆነ  በፍርድ ቤቱ 

ውስጥ በሚገኝ ሌላ ችሎት ወይም በሌሎች 

ዳኞች Eንዲታይ ይደረጋል፡፡ 

ሐ. በፍርድ ቤቱ ውስጥ ሌላ ችሎት ወይም ሌሎች 

ዳኞች ከሌሉ ወደሚመለከተው ፍርድ ቤት 

ፕረዚዳንት  ቀርቦ Eልባት ይደረግበታል ፡፡ 
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መ. ካብ መጋባEያ ንክለዓል ጥርዓን

ዝቐረበሉ ዳይና ዝተሰየመሉ መጋባEያ ካብ

ሓደ ንላEሊ ዳያኑ ዝስየሙሉ Eንተኾይኑ

Eቲ ጥርዓን በቶም ዝተረፉ ዳያኑ ይውሰን፡፡

4. ብመሰረት Eዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ (3) 

ዝውሃብ ውሳነ ናይ መወዳEታን ይግበኣኒ

ዘይበሃለሉን ይኸውን፡፡ 

5. Eቲ ዳይና ነቲ ዝተወሃበ ውሳነ ሽU ንሽU

ክፍፀም ክገብር Aለዎ፡፡  

6. ብሰለስተ ዳያኑ ዝርኣይ ዋኒን Eንተኾይኑ

ነቲ ዝጎደለ ዝትክE ዳይና  ካብ ካሊE

መጋባEያ ክስሓብ ወይ በቲ ማEኸላይ ቤት

ፍርዲ ፕረዚዳንት ክምደብ ይግበር፡፡ 

 

11. ጥርዓን ዘስEቦ ኪሳራ  

1. ብመሰረት Eዚ ኣዋጅ ዓንቀፅ 10 ዳይና ካብ

መጋባEያ ንኽለዓል ዝቐርብ ጥርዓን ዘስEቦ

ኪሳራ ምስ ናይቲ ዋና ጉዳይ ኪሳራ

ዝጠቓለል ይኸውን ፡፡ ይኹን Eምበር ቤት

ፍርዲ ኣግባብነት የብሉን Iሉ ነቲ ጥርዓን

ከይተቐበሎ Eንተተሪፉ ናይቲ ዋና ጉዳይ

ኪሳራ ከይሓወሰ Eቲ ጥርዓን መቕረባይ ነቲ

ኪሳራ ዝኸፍል ይኸውን፡፡  

2. ጥርዓኑ ዝተነፀጎ ተኻታዓይ ወገን ኮነ Iሉ

ነቲ ዳይና ንምጉዳE ወይ  ንምፅላም ዝገበሮ

Eንተኾይኑ ከም  ኩነታቱ  ክሳብ ብር

500.00 (ሓሙሽተ ሚIቲ ቅርሺ ) ዝበፀሕ

ቅፅዓት ክውሰኖ ይኽEል፡፡  

 

ክፍሊ ኽልተ 

Aወዳድባ ኣብያተ ፍርዲ 

12. ብርክታት  ኣብያተ ፍርዲ  

1. ኣብያተ ፍርዲ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ

ትግራይ ከከም ብርኪ ስልጣኖም ካብ ላEሊ

ናብ ታሕቲ፡- 

መ. ከችሎቱ Eንዲነሳ ኣቤቱታ የቀረበበት ዳኛ 

የተሰየመበት ችሎት ከAንድ በላይ ዳኞች 

የሚሰየሙበት ሲሆን ኣቤቱታው በተቀሩት 

ዳኞች ውሳኔ ያገኛል፡፡ 

4. በዚህ  ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ (3) የሚሰጥ ውሳኔ 

የመጨረሻና ይግባኝ የማይባልበት ይሆናል፡፡  

 

5. ዳኛው የተሰጠውን ውሳኔ ወዲያውኑ Eንዲፈፀም 

ማድረግ  Aለበት፡፡ 

6. በሶስት ዳኞች የሚታይ ጉዳይ ሲሆን በጎደለው 

ዳኛ ምትክ ከሌላ ችሎት Eንዲመጣ ወይም 

በከፍተኛው ፍርድ ቤት ፕረዚዳንት Eንዲመደብ 

ይደረጋል፡፡ 
 

11. ኣቤቱታው የሚያስከትለው ኪሳራ   

1. በዚህ ኣዋጅ ዓንቀፅ 10 መሰረት ዳኛ  ከችሎት 

Eንዲነሳ የሚቀርበው Aቤቱታ የሚያስከትለው 

ኪሳራ በዋናው ጉዳይ ከሚታየው ኪሳራ ጋር 

የሚጠቃለል ይሆናል፡፡ ይሁንና ፍርድ ቤቱ  

ኣግባብነት የለውም ብሎ Aቤቱታውን 

ሳይቀበለው የቀረ Eንደሆነ  የዋና ጉዳዩን ኪሳራ 

ሳይጨምር Aቤቱታ ኣቅራቢው ኪሳራ’ውን 

የሚከፍል ይሆናል፡፡  

2. Aቤቱታው ውድቅ የተደረገበት ተከራካሪ ወገን 

ዳኛውን ለመጉዳት ወይም  ለማጥላላት ሆን ብሎ 

ያደረገው Eንደሆነ Eንደሁኔታው Eስከ ብር 

500.00 (Aምስት መቶ ብር) የሚደርስ ቅጣት 

ሊወሰንበት ይችላል፡፡ 

 

ክፍል  ሁለት 

  የፍርድ ቤቶች ኣደረጃጀት 

12. የፍርድ ቤቶች Eርከን   

1. የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ፍርድ 

ቤቶች Eንደየስልጣን ደረጃቸው ከላይ  

ወደታች፡- 
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       ሀ. ላEለዋይ ቤት ፍርዲ  

      ለ. ማEኸላይ ቤት ፍርዲ  

     ሐ. ወረዳ ቤት ፍርዲ  ብዝብል በዚ ኣዋጅ

ተጣይሾም ኣለው፡፡ 

2. ኣብ’ዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ /1/ ከምዘሎ

ኮይኑ ማሕበራዊ ቤት ፍርዲ ብመዳይ

ቴክኒክን ዓቕሚ ምEባይን ተፀዋEነቱ ንቤት

ፍርዲ ይኸውን፡፡  

3. ኣብ ላEለዋይ ቤት ፍርዲ ፕረዚዳንትን

ምክትል ፕረዚደንትን፣ ዳያኑ፣ ሬጅስትራርን

ድጋፍ ወሃብቲ ሰራሕተኛታትን ይህልው፡፡ 

4. ማEኸላይ ቤት ፍርዲ ብደረጃ ዞባ ሓደ

ፕረዚደንት፣ ዳያኑ፣ ሬጅስትራርን ድጋፍ

ወሃብቲ ሰራሕተኛታትን ይህልዎ ፡፡ 

5. ብደረጃ ሕድሕድ ምምሕዳር ወረዳ

ብፕረዚዳንት ወረዳ ቤት ፍርዲ ዝምEኸሉ

ምድብ መጋባEያታት፣ ዳያኑ፣ ሬጅስትራርን

ድጋፍ ውሃብቲ ኣከላትን ይህልውዎ፡፡  

 

13.   መጋባEያታት  ቤት ፍርዲ  

1. ላEለዋይ ቤት ፍርዲ ዝስEቡ  መጋባEያታት

ይህልውዎ፡- 

ሀ. መጋባEያ ዋኒናት ፍታብሄር 

ለ. መጋባEያ ዋኒናት ገበን  

ሐ. መጋባEያ ዋኒናት ሰበር  

2. ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ 1(ሀ፣ለ፣ሐ) 

ከምዘሎ ኾይኑ ከከም ኣድላይነቱ ዝተፈላላዩ

ዋኒናት ዝርEዩ ተወሰኽቲ መጋባEያታት

ክህልው ይኽEሉ፣  

3. ፕረዚዳንት ወይ ም/ፕረዚዳንት ላEለዋይ

ቤት ፍርዲ  ኣብ ዝኾነ መጋባEያ ኣካቢ

ኾይኑ ክሰርሕ ይኽEል፣ 

4. ማEኸላይን ወረዳን ኣብያተ ፍርዲ  

ሀ. መጋባEያ ዋኒናት ፍታብሄር  

ለ.መጋባEያ ዋኒናት ገበን ይህልውዎም፡፡ 

ሀ. ጠቅላይ  ፍርድ ቤት   

ለ. ከፍተኛ  ፍርድ  ቤት   

ሐ. ወረዳ ፍርድ ቤት  በሚል በዚህ Aዋጅ 

ተቋቁሟል፡፡  

2.  የዚህ ዓንቀE ንUስ ዓንቀፅ /1/ Eንዳለ ሆኖ 

ማሕበራዊ ፍርድ ቤት በቴክኒክ Eና Aቅም 

ግንባታ ስራዎች ተጠሪነቱ ለፍርድ ቤት 

ይሆናል፡፡   

3. በጠቅላይ ፍርድ ቤት ደረጃ ፕረዚደንትና 

ምክትል ፕረዚዳንት፣ ዳኞች፣ ሬጅስትራርና 

ድጋፍ ሰጪ ሰራተኞች ይኖራሉ፡፡  

4. ከፍተኛ ፍርድ ቤት በዞን ደረጃ Aንድ 

ፕረዚዳንት፣ ዳኞች፣ ሬጅስትራርና ድጋፍ ሰጪ 

ሰራተኞች ይኖሩታል፡፡ 

5. በየወረዳ ኣስተዳደሩ ደረጃ  በወረዳ ፍርድ ቤት 

ፕረዚዳንት የሚማከሉ ምድብ ችሎቶች፣ ዳኞች፣ 

ሬጅስራርና  ድጋፍ ሰጪ ኣካላት ይኖሩታል፡፡  

 

 

13.  የፍርድ  ቤት ችሎቶች 

1. ጠቅላይ ፍርድ ቤት የሚከተሉት ችሎቶች 

ይኖሩታል ፡- 

    ሀ.  የፍታብሄር ጉዳይ  ችሎት  

   ለ.   የወንጀል ጉዳይ ችሎት 

   ሐ. የሰበር  ጉዳይ ችሎት 

2. በዚህ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ 1(ሀ፣ለ፣ሐ) 

Eንደተጠበቀ ሆኖ EንደየAስፈላጊነቱ የተለያዩ 

ጉዳዮችን የሚያዩ ተጨማሪ ችሎቶች ሊኖሩ 

ይችላሉ፣ 

3. የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕረዚዳንት ወይም 

ም/ፕረዚዳንት በማንኛውም ችሎት ሰብሳቢ ሆኖ 

ሊሰራ ይችላል፡ 

4. የከፍተኛና የወረዳ  ፍርድ ቤቶች  

      ሀ. የፍታብሄር ችሎት  

      ለ. የወንጀል ችሎት  ይኖራቸዋል፡፡ 
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5.  ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ 4 (ሀ፣ለ) ከምዘሎ

ኮይኑ ከም ኩነታቱ ብዓይነት ክሲ ዘተኣናግዱ

ተወሰኽቲ መጋባEያታት ክህልዉ ይኽEሉ፡፡  

6. ፕረዜደንት ማEኸላይ ቤት ፍርዲ ኣብ  ዝኾነ

መጋባEያ ማEኸላይ ቤት ፍርዲ ኣካቢ ኮይኑ

ክሰርሕ ይኽEል፡፡ 

7.  ፕረዜደንት ወረዳ ቤት ፍርዲ ኣብ ዝኾነ

መጋባEያ Eቲ ወረዳ ኣካቢ ኮይኑ ክሰርሕ

ይኽEል፡፡ 

 

ክፍሊ ሰለስተ 

ስልጣን ዳይነትን ከይዲ መጋባEያን 

14.  ሓፈሻዊ ስልጣን ዳይነት ኣብያተ 

ፍርዲ           

ኣብያተ ፍርዲ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ

ትግራይ፡-  

1. ብሕገ መንግስቲ ወይ ብኻልE ናይ’ዚ ክልል

ወይ ናይ ፌደራል ሕጊ ተነፂሮም ኣብ

ዝተቐመጡ ዋኒናት ፣ 

2. ኣብ ትሕቲ ስልጣን ዳይነት ኣብያተ ፍርዲ

ፌደራል ዝሽፈኑ ኮይኖም ብውክልና ኣብ

ዝረኣዩ ዋኒናት ፤ 

3. ተኻታEቲ ወገናት ክልቲOም ይግበAኒ

ዝበሉሎም ዋኒናት ብይግበኣኒ ሰማI

ከይተጠመሩ ብምትራፎም ሓዲU ፀኒU Eቲ

ሓደ Eንትስዓር ንኽልቲU ብይግበAኒ ናይ

ምርኣይ ስልጣን ፤ 

4. ዋኒናት ፍታብሄር ይኹን ገበን  ብቀጥታ ክሲ

ወይ ብይግበኣኒ ወይ ብሰበር ናይ ምርኣይ

ስልጣን ዳይነት ይህልዎ፡፡ 

5. ነዚ ኣዋጅ ዘይፃብU ስነ-ስርዓት ሕጊ

ፍታብሄርን ገበንን ከምU’ውን ካልOት

ኣግባብነት ዘሎዎም ሕጊታትን መሰረት

ዝገበረ ኣካይዳ ይህልው፡፡  

 

5. በዚህ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ 4(ሀ፣ለ)  Eንዳለ ሆኖ 

Eንደሁኔታው በክሱ ዓይነት የሚያስተናግዱ 

ተጨማሪ ችሎቶች ሊታከሉ ይችላሉ፡፡ 

6. የከፍተኛ ፍርድ ቤት ፕረዜደንት በማንኛውም 

የከፍተኛ ፍርድ ቤት ችሎት በሰብሳቢነት ሊሰራ 

ይችላል ፡፡ 

7.  የወረዳ ፍርድ ቤት ፕረዜደንት በወረዳው 

በማንኛውም ችሎት በሰብሳቢነት ሊሰራ 

ይችላል፡፡ 

 
ክፍል ሶስት 

የዳኝነት ስልጣንና የችሎት ኣሰራር 

14.  የፍርድ ቤቶች የወል የዳኝነት  

ሥልጣን          

የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ፍርድ ቤቶች፡- 

 

1. በሕገ መንግስት ወይም በሌላ የክልሉ ወይም 

የፌደራል ሕግ ተለይተው በተገለፁ ጉዳዮች  

ላይ፣ 

2. በፌደራል ፍርድ ቤቶች  የዳኝነት ስልጣን ስር 

የሚሸፈኑ ሆነው በውክልና በሚታዩ ጉዳዮች ላይ፣ 

 

3. ሁለቱም ተከራካሪ ወገኖች ይግባኝ ያሉባቸው 

ጉዳዮች  በይግባኝ ሰሚ ሳይጣመሩ 

በመቅረታቸው  Aንዱ ፀንቶ ሌላኛው ሲሻር 

ሁለቱንም በይግባኝ የማየት ስልጣን፤  

 

4. በፍታብሄርም ሆነ በወንጀል ጉዳዮች ላይ 

በቀጥታ ክስ ወይም በይግባኝ ወይም  በሰበር 

ሰሚ የማየት ስልጣን ይኖረዋል፡፡ 

5. ይህን ኣዋጅ የማይፃረሩ የፍታብሄርና የወንጀል 

ስነ-ስርዓት ሕጎች Eንዲሁም ሌሎች ኣግባብነት 

ያላቸውን ሕጎች መሰረት ያደረገ ኣካሄድ 

ይኖረዋል፡፡ 
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6. ማEኸላይን ላEለዋይን ኣብያተ ፍርዲ

ብውክልና ኣብ ዝርEይዎም ዋኒናት ፌደራል

ብናይ ፌደራል ስነ-ስርዓት ሕጊ ይምርሑ ፡፡

 

15. ፈላማይ ብርኪ ስልጣን ዳይነት  

ላEለዋይ ቤት ፍርዲ 

ሀ. ብሕገ መንግስቲ Iፌዴሪ ዓንቀፅ 80 /2/ 

መሰረት ካብ ፌደራል ማEኸላይ ቤት ፍርዲ

ብውክልና ኣብ ዝተውሃቦ ዋኒናት ብቐጥታ

ክሲ ናይ ምርኣይ ስልጣን ይህልዎ፡፡ 

ለ. ኣብ ሕጊ ሰነ-ስርዓት ብዝተደንገገ መሰረት

ሓደ ዋኒን ካብ ሓደ ማEኸላይ ቤት ፍርዲ ናብ

ካሊE ማEኸላይ ቤት ፍርዲ ወይ ናብ ላEለዋይ

ቤት ፍርዲ ተዛዊሩ ክርA ሕቶ Eንትቐርበሉ

ውሳነ ይህብ፡፡  

 
16. ላEለዋይ ቤት ፍርዲ ብይግበAኒ 

ዝርEዮም  ዋኒናት 

   ሀ. ማEኸላይ ቤት ፍርዲ ብፈላማይ ብርኪ

ስልጣኑ ውሳነ ዝሃበሎም ዋኒናት ፣ 

    ለ. ማEኽላይ ቤት ፍርዲ ብይግባኣኒ ርEዩ ካብ

ናይ ወረዳ ቤት ፍርዲ ዝተፈለየ ውሳነ

Eንተሂቡ ፣ 

   ሐ. ብይግበኣኒ ንክርI ብካልOት ሕግታት

ስልጣን ዝተወሃቦ Eንትኸውን ፡፡ 

 

17. ስልጣን ላEለዋይ ቤት ፍርዲ ኣብ  

ዋኒናት  ሰበር   

ላEለዋይ ቤት ፍርዲ መሰረታዊ ናይ ሕጊ ጌጋ

ኣብ ዘለዎም ዝስEቡ ዋኒናት ክልል  ብመጋባEያ

ሰበር ክርI ስልጣን ኣለዎ፡፡  

ሀ. ኣብ ማሕበራዊ ቤት ፍርዲ ወይ ኣብ

ኮሚቴ ዳይነት  መሬት ገጠር ተወሲኖም

ብይግበኣኒ ኣብ ቤት ፍርዲ ወረዳ ዝፀንU

ዋኒናት ፣ 

6. የከፍተኛና ጠቅላይ ፍርድ ቤቶች በውክልና 

በሚያዩዋቸው የፌደራል ጉዳዮች ላይ በፌደራል 

ሕግ ስነ-ስርዓት ይመራሉ፡፡  

 

15. የጠቅላይ ፍርድ ቤት የመጀመርያ ደረጃ  

የዳኝነት ስልጣን 

ሀ.  በIፌዴሪ  ሕገ መንግስት ዓንቀፅ 80/2/ 

መሰረት ከፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት 

ብውክልና በተሰጠው ጉዳይ በቀጥታ ክስ የማየት 

ስልጣን ይኖረዋል፡፡ 

ለ. በስነ-ስርዓት ሕግ በተደነገገው መሰረት Aንድ 

ጉዳይ ከAንድ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ወደ ሌላ 

ከፍተኛ ፍርድ ቤት ወይም ወደ ጠቅላይ ፍርድ 

ቤት ተዛውሮ Eንዲታይ ጥያቄ ሲቀርብለት ውሳኔ 

ይሰጣል፡፡ 

 

16.  ጠቅላይ ፍርድ ቤት በይግባኝ 

የሚያያቸው ጉዳዮች 

   ሀ. ከፍተኛ ፍርድ ቤት በመጀመሪያ ደረጃ ስልጣኑ 

ውሳኔ የሰጠባችው ጉዳዮች፣ 

   ለ. ከፍተኛው ፍርድ ቤት በይግባኝ ኣይቶ ከወረዳ 

ፍርድ ቤት የተለየ ውሳኔ የሰጠ Eንደሆነ ፤ 

 
   ሐ. በይግባኝ Eንዲያይ በሌሎች ሕጎች ስልጣን 

የተሰጠው ሲሆን ፡፡  

 

17. ጠቅላይ ፍርድ ቤት በሰበር ጉዳዮች 

ላይ ያለው ስልጣን  

ጠቅላይ ፍርድ ቤት መሰረታዊ የሕግ ስሕተት 

ባለባቸው በሚከተሉት የክልል ጉዳዮች ላይ  በሰበር 

ችሎት የማየት ስልጣን ይኖረዋል፡- 

    ሀ. በማሕበራዊ ፍርድ ቤት ወይም በገጠር 

የመሬት ዳኝነት ኮሚቴ ተወስነው   የወረዳ 

ፍርድ ቤት በይግባኝ ኣይቶ ያፀናቸው  

ጉዳዮች፣ 
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ለ. ኣብ ወረዳ ቤት ፍርዲ ምስተወሰኑ

ብይግበኣኒ ኣብ ማEኸላይ ቤት ፍርዲ

ተራEዮም  ዝፀንU ዋኒናት ፣  

ሐ. ኣብ ማሕበራዊ ቤት ፍርዲ ወይ ኣብ

ኮሚቴ ዳይነት መሬት ገጠር ተወሲኖም

ብይግበኣኒ ኣብ ቤት ፍርዲ ወረዳ

ዝተለወጡ ወይ ዝተሰዓሩ ወይ

ዝተመሓየሹ ኮይኖም ኣብ ማEኽላይ ቤት

ፍርዲ ብይግበኣኒ ተሰሚOም ዝተወሰኑ

ዋኒናት ፣ 

መ. ኣብ ወረዳ ቤት ፍርዲ ተወሲኖም ኣብ

ማEኽላይ ቤት ፍርዲ ብይግበኣኒ

ዝተለወጡ ወይ ዝተስዓሩ ወይ

ዝተመሓየሹ ኮይኖም ብይግባኣኒ

ዝቐረበሉ ላEለዋይ ቤት ፍርዲ Eልባት

ዝሃበሎም ክልላዊ ዋኒናት፣  

ረ. ብኻልOት ሕግታት ብዝተወሃቦ ስልጣን

መሰረት ብይግበኣኒ ዝቐረበሉ ማEኸላይ

ቤት ፍርዲ መEለቢ ዝገበረሎም ዋኒናት፣ 

ሰ.  ኣብ ማEኸላይ ቤት ፍርዲ ተወሲኖም ኣብ

ላEለዋይ ቤት ፍርዲ ብይግበኣኒ

ተሰሚOም Eልባት ዝረኸቡ ክልላዊ

ዋኒናት፣ 

ሸ. ላEለዋይ ቤት ፍርዲ ኣብ ፈላማይ ብርኪ

ስልጣኑ ርEዩ ውሳነ ዘEረፈሎም   ክልላዊ

ዋኒናት፣ 

 

18. ኣቀራርባ ጥርዓን ሰበርን ስነ-ስርዓቱን 

1.  ናብ ሰበር ዝቐርቡ ጥርዓናት መጀመርታ

ብሰለስተ ዳያኑ ምስ ተመርመሩ፡- 

   ሀ. መሰረታዊ  ዝኾነ ናይ ሕጊ ጌጋ የብሎምን

ዝበሃሉ ዋኒናት ሽU ንሽU ይEፀው  

   ለ. መሰረታዊ ናይ ሕጊ ጌጋ Aለዎም ዝበሃሉ

ድማ መቕረቢ ነጥቢ ብምንፃር ብሓሙሽተ

ዳያኑ ተራEዩም  Eልባት ክረኽቡ ይግበር፣ 

 

   ለ. በወረዳ ፍርድ ቤት ተወስነው የከፍተኛ ፍርድ 

ቤት በይግባኝ ኣይቶ ያፀናቸው  ጉዳዮች፣ 

 

ሐ. በማሕበራዊ ፍርድ ቤት ወይም በገጠር የመሬት 

ዳኝነት ኮሚቴ ተወስነው  በወረዳ ፍርድ ቤት 

የተለወጡ ወይም የተሻሩ ወይም የተሻሽሉና  

በከፍተኛ ፍርድ ቤት በይግባኝ ታይተው ውሳኔ 

የተሰጠባቸው ጉዳዮች  

 

 

መ. በወረዳ ፍርድ ቤት ተወስነው በከፍተኛ ፍርድ 

ቤት በይግባኝ የተለወጡ ወይም የተሻሩ ወይም 

የተሻሽሉ  ሆነው በይግባኝ የቀረበለት  ጠቅላይ  

ፍርድ ቤት ውሳኔ የሰጠባቸው ክልላዊ  ጉዳዮች፣ 

 

 

ረ. በሌሎች ሕጎች በተሰጠው ስልጣን መሰረት 

በይግባኝ የቀረበለት ከፍተኛ ፍርድ ቤት 

Eልባት ያደረገባቸው ጉዳዮች ፤ 

ሰ. በከፍተኛ ፍርድ ቤት ተወስነው  በጠቅላይ ፍርድ 

ቤት በይግባኝ ተሰምተው Eልባት 

የተደረገባቸው ክልላዊ ጉዳዮች ፣ 

 

ሸ. ጠቅላይ ፍርድ ቤት በመጀመርያ ደረጃ ስልጣኑ 

ኣይቶ ውሳኔ የሰጠባቸው ክልላዊ ጉዳዮች፣ 

 
 

18. የሰበር Aቤቱታና ኣቀራረብ ስነ-ስርዓቱ

1. ለሰበር የሚቀርቡ ኣቤቱታዎች መጀመሪያ 

በሶስት ዳኞች ከተመረመሩ በኋላ ፡- 

 ሀ. መሰረታዊ የሆነ የሕግ ስህተት   የለባቸውም 

የሚባሉት ጉዳዮች ወዲያውኑ  ይዘጋሉ፣ 

 ለ. መሰረታዊ የሕግ ስሕተት Aለባቸው 

የሚባሉት ደግሞ ማስቀረብያ ነጥባቸውን 

ለይቶ በማውጣት በAምስት ዳኞች 

ታይቶው Eልባት Eንዲያገኙ ይደረጋል፡፡ 
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2.  ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ/1/ 

Eንተሃለወ’ውን ብፓነል መጋባEያ ላE/ ቤት

ፍርዲ ዝተረኣየ ዋኒን ብጥርዓን ናብ ሰበር

መጋባEያ Eንትቀርብ ብሓሙሽተ ዳያኑ

ይምርመር’ሞ ዝረA ነጥቢ ኣለዎ Eንተተባሂሉ

ካብ ሓሙሽተ ዳያኑ ንላEሊ ኣብ ዝተሰየሙሉ

መጋባEያ ይውሰን፡፡  

3. ዋኒኑ  ብሰበር  ክረኣየሉ ጥርዓን  ዘቕርብ  

     ሰብ ፡- 

  ሀ. መሰረታዊ ናይ ሕጊ ጌጋ ተፈፂሙ

ዝብለሉ  ምኽንያት ኣብ  ናይ  ጥርዓን

መመልከቲU ሓፂርን ግልፅን ብዝኾነ

ኣገባብ ከቕምጥ ኣለዎ፡፡  

 ለ. ምስቲ ዝቐርብ መመልከቲ ጥርዓን  ናይ’ቲ

ዝጠርAሉ ውሳነ ቕዳሕን ናይ ታሕተዎት

ኣብያተ ፍርዲ ውሳነ ቕዳሕን ኣተሓሒዙ

ከቕርብ ኣለዎ ፡፡ 

4. ኣብ ኣካይዳ መጋባEያ ፍርዲ ግድፈት ሕጊ

ምህላው Eቲ ዝቐርብ ጥርዓን ከምዝሕብር

ሰበር መጋባEያ Eንተኣሚኑሉ ናይቲ ዝተረፈ

ክፋል መዝገብ ብቕዳሕ ክቐርበሉ ክEዝዝ

ይኽEል፡፡  
 

19. ፈላማይ ብርኪ ስልጣን ዳይነት 

ማEኸላይ ቤት ፍርዲ 

1. ኣብ ፈላማይ ብርኪ ስልጣኑ ፡- 

  ሀ. ግምቱ ልEሊ ብር 500‚000.00 (ሓሙሽተ

ሚIቲ ሽሕ ቅርሺ ) ዝኾነ ዝንቐሳቐስ

ይኹን ዘይንቐሳቐስ ንብረት ብዝምልከት

ዝምስረቱ ክስታት ፍታብሄር ፣ 

  ለ. ዝለዓለ ቅፅዓቱ (ጣሪያU) ልEሊ 15 ዓመት

ፅኑE ማEሰርቲ ኣብ ዝኾነ ክልላዊ ተግባራት

ገበን፣  

   ሐ. ብመሰረት ሕገ መንግስቲ Iፌዴሪ ዓንቀፅ

80/4/ ካብ ፌደራል ቀዳማይ ብርኪ ቤት

ፍርዲ ብውክልና ኣብ ዝተውሃቡ ዋኒናት ፣

2.  በዘህ ዓንቀፅ ንUሰ ዓንቀፅ /1/ ቢኖርም 

በጠቅላይ ፍርድ ቤት ፓነል ችሎት የታየ ጉዳይ 

በኣቤዮቲታ ለሰበር ችሎት ሲቀርብና በAምስት 

ዳኞች  ከተመረመረ በኋላ የሚታይ ነጥብ ኣለው 

ከተባለ ከኣምስት ዳኞች በላይ በተሰየሙበት 

ችሎት ይወሰናል፡፡  

 

3. ጉዳዩ በሰበር Eንዲታይለት Aቤቱታ የሚያቀርብ 

ሰው ፡- 

ሀ. መሰረታዊ የሕግ ስሕተት ተፈጽሟል 

የሚልበትን ምክንያት በኣቤቱታ 

ማመልከቻው ላይ በኣጭሩና ግልፅ በሆነ 

Aገባብ  ማስቀመጥ ኣለበት፡፡ 

ለ. ከሚቀርበው የAቤቱታ ማመልከቻ ጋር 

Aቤቱታ ያቀረበበትን ውሳኔ ቅጅና የበታች 

ፍርድ ቤቶችን ውሳኔ ቅጂ Aያይዞ ማቅረብ 

ይኖርበታል፡፡ 

4. በፍርድ  ችሎት Aካሄድ ላይ የሕግ ግድፈት 

መኖሩን ኣቤቱታው Eንደሚያመለክት ሰበር 

ሰሚ ችሎቱ ካመነበት የመዝገቡን ቀሪ ክፍል 

ቅጅ Eንዲቀርብለት ለማዘዝ ይችላል፡፡  

 
 

19. የከፍተኛ ፍርድ ቤት የመጀመሪያ 

ደረጃ የዳኝነት ስልጣን 

1. በመጀመርያ ደረጃ ስልጣኑ ፡- 

   ሀ. ግምቱ ከብር 500‚000.00 (ኣምስት መቶ ሺ 

ብር) በላይ የሆነ የሚንቀሳቀስም ሆነ 

የማይንቀሳቀስ ንብረት በሚመለከት የሚመሰረቱ 

የፍታብሄር ክሶች፣ 

   ለ. ከፍተኛው ቅጣት(ጣሪያው) ከ15 ዓመት ፅኑ 

Eስራት በላይ በሆነ በማንኛውም ክልላዊ 

የወንጀል ተግባር ፣ 

   ሐ. በIፌዴሪ  ሕገ መንግስት ዓንቀፅ 80/4/ 

መሰረት ከፌደራል የመጀመርያ ደረጃ ፍርድ 

ቤት በውክልና በተሰጡት ጉዳዮች ላይ፣ 
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   መ. ኣብ ልEሊ ኩሎም ክልላዊ ዋኒናት

ግEዝይናን ንክልላዊ ሕገ-መንግስቲ

ዝፃብU ክልል ተንከፍ ተግባራት ገበንን፣ 

   ረ. ሰበስልጣን ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ

ትግራይ  ብምኽንያት ሓላፍነት  ስርሖም

ተሓተቲ ኣብ ዝኾኑዎም ዋኒናት ገበን፣     

   ሰ.  ኣብ ስራሕ ብዘለው ካልOት ሕግታት

ስልጣኑ ንማE/ ቤት ፍርዲ ኣብ ዝተወሃበ

ዋኒናት ገበን ብቐጥታ ክሲ ናይ ምርኣይ

ስልጣን ይህልዎ፣ 

   ሸ. ሓደ ዋኒን ካብ ሓደ ወረዳ ቤት ፍርዲ ናብ

ካልE ወረዳ ቤት ፍርዲ ወይ ናብ

ማEኸላይ ቤት ፍርዲ ተዛዊሩ ክረA ሕቶ

Eንትቐርበሉ ውሳነ ይህብ፡፡ 

2. መጋባEያታት ማEኸላይ ቤት ፍርዲ ከከም

ክብደት ናይቶም ዋኒናት ሓደ ወይ ሰለስተ

ዳያኑ Eናተሰየሙ ዝሰርሑሎም ይኾኑ፣  

   ሀ. ግምቶም ልEሊ ብር 500‚000.00 

(ሓሙሽተ ሚIቲ ሽሕ  ቅርሺ) ዝኾኑ

ዋኒናት ቀጥታ ክሲ ፣ ከምU’ውን ልEሊ

ብር 300‚000.00 (ሰለስተ ሚIቲ ሽሕ

ቅርሺ) ዝግመቱ ዋኒናት ይግበኣኒ

ብሰለስተ ዳያኑ ይረኣዩ፡፡ 

   ለ. ግምቶም ክሳብ ብር 300‚000.00 (ሰለስተ

ሚIቲ ሽሕ ቅርሺ) ዝበፅሑ ዋኒናት

ይግበኣኒ  ብሓደ ዳይና ይረኣዩ፡፡ 

    ሐ.  ልEሊ 15 ዓመት ፅኑE ማEሰርቲ  ከቕፅU

ዝኽEሉ ዋኒናት ቀጥታ ክሲ ገበን ብሰለስተ

ዳያኑ ይርኣዩ፡፡ 

   መ. ኣብዚ ኣዋጅ ንማEኸላይ ቤት ፍርዲ

ዝተውሃበ ስልጣን ዋኒናት ገበን ከምዘሎ

ኮይኑ ገበኑ ዘስEቦ ቅፅዓት ካብ 5 ክሳብ

15 ዓመት ፅኑE ማEሰርቲ ዝብል

Eንትኸውን Eቲ ዝቐርብ ይግባኣኒ

ብሰለስተ ዳያኑ  ይርኣይ፡፡ ካብዚ ወፃI

   መ. በሁሉም ክልላዊ የሙስና ጉዳዮችና የክልሉን 

ሕገ-መንግስት በሚጥሱ ክልል ኣቀፍ 

የወንጀል ተግባራት  

   ረ. የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት 

ባለስልጣናት በስራ ሃላፊነታቸው ምክንያት 

ተጠያቂ በሚሆኑባቸው የወንጀል ጉዳዮች፣ 

   ሰ.  በስራ ላይ ባሉ ሌሎች ሕጎች ስልጣኑ ለክልሉ 

ከፍተኛ ፍርድ ቤት በተሰጠ የወንጀል ጉዳይ 

ላይ በቀጥታ ክስ የማየት ስልጣን ይኖረዋል፣  

 

   ሸ. Aንድ ጉዳይ ከAንድ የወረዳ ፍርድ ቤት ወደ 

ሌላ ወረዳ ፍርድ ቤት ወይም ወደ ከፍተኛ 

ፍርድ ቤት ተዛውሮ Eንዲታይ ጥያቄ 

ሲቀርብለት ውሳኔ ይሰጣል፡፡ 

2. የከፍተኛ ፍርድ ቤት ችሎቶች Eንደየጉዳያቸው 

ክብደት Aንድ ወይም ሶስት ዳኞች Eየተሰየሙ 

የሚሰሩባቸው ይሆናሉ፣      

   ሀ. ግምታቸው ከብር 500‚000.00 (ኣምስት መቶ 

ሺ  ብር) በላይ የሆኑ የቀጥታ ክስ ጉዳዮች፤ 

Eንዲሁም ግምታቸው ከብር 300‚000.00 

(ሶስት መቶ ሺ ብር) በላይ የሆኑ የይግባኝ 

ጉዳዮች በሶስት ዳኞች ይታያሉ፡፡ 

 

   ለ. ግምታቸው Eስከ ብር 300‚000.00 (ሶስት 

መቶ ሺ ብር) የሚደረርሱ የይግባኝ ጉዳዮች 

በAንድ ዳኛ ይታያሉ፡፡ 

   ሐ. ከ15 ዓመት ፅኑ Eስራት በላይ ሊያስቀጡ 

የሚችሉ  የወንጀል ቀጥታ ክስ ጉዳዮች በሶስት 

ዳኞች ይታያሉ፡፡  

   መ. በዚህ ኣዋጅ በወንጀል ጉዳይ ላይ ለከፍተኛ 

ፍርድ ቤት የተሰጠው ስልጣን Eንደተጠበቀ 

ሆኖ ወንጀሉ የሚያስከትለው ቅጣት ከ5 Eስከ 

15 ዓመት ፅኑ Eስራት  የሚል ሲሆን 

የሚቀርበው ይግባኝ በሶስት ዳኞች 

ይታያል፡፡ ከዚህ ውጪ የሆነ የወንጀል 

ይግባኝ ጉዳይ በAንድ ዳኛ ይታያል፡ 
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ዝኾነ ዋኒን ገበን ይግባኣኒ ብሓደ ዳይና

ይረኣ  ፡፡ 

 
20. ማEኸላይ ቤት ፍርዲ ብይግበኣኒ   

ዝርEዮም  ዋኒናት 

   ሀ. ወረዳ ቤት ፍርዲ ብፈላማይ ብርኪ ስልጣኑ

ዝወደOም ዋኒናት ፣  

   ለ. ወረዳ ቤት ፍርዲ ካብ ማሕበራዊ ቤት

ፍርዲ ይኹን ካብ ኮሚቴ ዳይነት መሬት

ገጠር ብይግበኣኒ ቐሪበሙሉ ዝተፈለየ ውሳነ

ዝሃበሎም ዋኒናት፣  

   ሐ. ብይግበኣኒ ንኽርI ብኻልOት ሕግታት

ስልጣን ዝተወሃቦ Eንትኸውን ፡፡ 

 

21. ስልጣን ዳይነት ወረዳ ቤት ፍርዲ 

1. ግምቶም ክሳብ ብር 500‚000.00 (ሓሙሽተ

ሚIቲ ሽሕ ቅርሺ) ኣብ ዝኾኑ ዝንቐሳቐሱን

ዘይንቐሳቐሱን ንብረታት ናይ ምድናይ

ስልጣን ይህልዎ፣ 

2. ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ /1/ ዝተጠቀሰ

ከምዘሎ ኾይኑ ኣብ ትሕቲ ስልጣን ኣብያተ

ፍርዲ ፌዴራል ዘይወድቁን ብገንዘብ ክግበጡ

ዘይኽEሉን ዋኒናት ይርEይ፣ 

3. በዚ ኣዋጅ ንላEለዎት ኣብያተ ፍርዲ ብፍሉይ

ካብ ዝተውሃበ ስልጣን ወፃI ኣብ ዘሎ ዝለዓለ

ቅፅዓቱ (ጣሪያU) ክሳብ 15 ዓመት ፅኑE

ማEሰርቲ ዘቕፅE ተግባራት ገበን  ብፈለማይ

ብርኪ ስልጣኑ ይርEይ ፣ 

4. ኣብ ማሕበራዊ ቤት ፍርዲ ይኹን ኣብ ኮሚቴ

ዳይነት መሬት ገጠር ዝተወድU ዋኒናት

ብይግበኣኒ ይርEይ፣ 

5.  ብይግበኣኒ ንኽርI ብካልOት ሕግታት

ስልጣን  ዝተወሃቦ  Eንትኸውን ፣ 

6. ናብ ወረዳ ቤት ፍርዲ ዝቐርቡ ኩሎም ናይ

ቀጥታ ክሲን  ካልOት ዋኒናት  ይግበAኒን

 

 

 

20. ከፍተኛ ፍርድ ቤት በይግባኝ  

የሚያያቸው ጉዳዮች 

   ሀ. ወረዳ ፍርድ ቤት በመጀመርያ ደረጃ ስልጣኑ 

ውሳኔ የሰጠባቸው ጉዳዮች ፣ 

   ለ. ወረዳ ፍርድ ቤት ከማሕበራዊ ፍርድ ቤትም 

ሆነ ከገጠር የመሬት ዳኝነት ኮሚቴ በይግባኝ 

ቀርበውለት የተለየ ውሳኔ የሰጠባቸው  ጉዳዮች፣ 

 

   ሐ. በይግባኝ Eንዲያይ በሌሎች ሕጎች ስልጣን 

የተሰጠው ሲሆን ፡፡ 

 

21. የወረዳ ፍርድ ቤት የዳኝነት ስልጣን      

1.ግምታቸው Eስከ ብር 500‚000.00 (ኣምስት 

መቶ ሺ ብር) የሆኑ የሚንቀሳቀሱና 

የማይንቀሳቀሱ ንብረቶችን በሚመለከት  የማየት 

ስልጣን ይኖረዋል፣ 

2. በዚህ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ /1/ የተጠቀሰው 

Eንደተጠበቀ ሆኖ በፌዴራል ፍርድ ቤቶች 

ስልጣን ስር የማይወድቁና በገንዘብ ሊተመኑ  

የማይችሉ ጉዳዮችን ያያል፣ 

3. በዚህ ኣዋጅ ለበላይ ፍርድ ቤቶች   ከተሰጠው 

ስልጣን ዉጪ ያለውን ከፍተኛው ቅጣቱ 

(ጣሪያው) Eስከ 15 ዓመት ፅኑ Eስራት 

የሚያስቀጣውን   የወንጀል ተግባር በመጀመርያ 

ደረጃ ስልጣኑ ያያል፣ 

4. በማሕበራዊ ፍርድ ቤትም ሆነ በገጠር የመሬት 

ዳኝነት ኮሚቴ የተወሰኑትን ጉዳዮች በይግባኝ 

ያያል፣ 

5. በይግባኝ Eንዲያይ በሌሎች ሕጎች ስልጣን 

የተሰጠው ሲሆን፣  

 

6. ለወረዳ ፍርድ ቤት የሚቀርቡ ሁሉም የቀጥታ 

ክስና ሌሎች  የይግባኝ ጉዳዮች በAንድ ዳኛ 
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ብሓደ ዳይና ይረኣዩ፣  

 
22.  ናይ  መጋባEያ ቦታ  

1. ቀዋሚ ቦታ መጋባEያ ላEለዋይ ቤት  ፍርዲ

ኣብ  መቐለ ይኸውን፡፡  

2. መጋባEያ ማEኸላይን ወረዳን ኣብያተ  ፍርዲ

ግልጋሎት ንምሃብ ኣብ ዝምቹ ቦታ ክህሉ

ይግበር፡፡  

3. ኣብ ዝኾነ ብርኪ ዝርከባ  ኣብያተ ፍርዲ

ስሉጥ ግልጋሎት ንምሃብ ኣድላይ ኮይኑ

Eንትርከብ በብከባቢU Eናተዘዋወራ ክስየማን

ብፕላዝማ ክጥቀማን  ይኽEላ፡፡ 

 

23. ጊዜያዊ ትEዛዝ ብዝምልከት  

ኣብ መጋባEያ ክርከቡ ዝግበOም ዳያኑ

ብምሉEነት ክህልው ኣብ ዘይኽEለሉ Eዋን Eዞም

ዝስEቡ ተግባራት ብሓደ ዳይና ክስርሑ

ይኽEሉ፡- 

1. ሕጋዊ ብቕዓት ክሲ ምርግጋፅ ፣ 

2. መርትOታት ተኻታEቲ ወገናት ብብቑE

ምኽንያት ዘይቀረቡ Eንትኾኑ ቆፀሮ ምቕያር 

3. መፀዋEታ በፂሑዎ ዘይቀረበ ተኸሳሲ ወይ

ምስክር ተታሒዙ ክቐርብ ወይ ዘይቐረበሉ

ምኽንያት መፀዋEታ ስለዘይበፅሖ Eንተኾይኑ

ግቡE ትEዛዝ ምሃብ፣  

4. Eቲ ዋኒን ኣብ ዝተቖፀረሉ Eለት

Eንተዘይተሰሪሑ ቆፀሮ ምቕያር ፡፡ 

5. ብስለስተ ዳያኑ ዝተወደኣ ፍርዲ /ውሳነ/ 

ንተኻታEቲ ወገናት ምግላፅ ፡፡ 
 

ክፍሊ ኣርባEተ 

ስልጣንን ተግባርን ኣካላት ኣመራርሓ 

24. ስልጣንን ተግባርን ፕረዚዳንት 

ላEለዋይ ቤት ፍርዲ 

ፕረዚደንት ላEለዋይ ቤት ፍርዲ ንኣብያተ ፍርዲ

ከመሓድርን ክመርሕን ብዘለዎ ሓላፍነት   

ይታያሉ፣ 

 

22.   የችሎት ቦታ  

1. የጠቅላይ ፍርድ ቤት ቀዋሚ የችሎት ቦታ 

መቀሌ ይሆናል፡፡  

2. የከፍተኛና የወረዳ ፍርድ ቤቶች ችሎት 

Aገልግሎት ለመስጠት በሚያመች ቦታ ላይ 

ይደረጋል፡፡ 

3. በየትኛውም ደረጃ የሚገኙ ፍርድ ቤቶች ፈጣን 

ኣገልግሎት ለመሰጠት  Aስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ 

በየኣከባቢው Eየተዘዋወሩ ሊሰየሙና በፕላዝማ 

ሊጠቀሙ  ይችላሉ፡፡  

 

23.  ጊዜያዊ ትEዛዝ በሚመለከት  

በችሎት ሊገኙ የሚገባቸው  ዳኞች ሊሟሉ 

በማትችሉበት  ጊዜ የሚከተሉት ተግባራት በኣንድ 

ዳኛ ሊከናወኑ ይችላሉ፡- 

 
1. የክስን ሕጋዊ ብቃት ማረጋገጥ ፣ 

2. የተከራካሪ ወገኖች ማስረጃዎች በበቂ ምክንያት 

ያልቀረቡ ሲሆኑ ተለዋጭ ቀጠሮ መስጠት ፣ 

3. መጥሪያ ደርሶት ያልቀረበ ተከሳሽ ወይም ምስክር 

ተይዞ Eንዲቀርብ ወይም ያልቀረበበት ምክንያት 

መጥሪያ ስላልደረሰው ከሆነ ተገቢውን ትEዛዝ 

መስጠት ፣ 

4. ጉዳዩ በተቀጠረበት ቀን ያልተሰራ ከሆነ ተለዋጭ 

ቀጠሮ መስጠት ፡፡ 

5. በሶስት ዳኞች የተሰጠውን ፍርድ /ውሳኔ/ 

ለተከራካሪ ወገኖች መግለፅ ፡፡ 

 

ክፍል  ኣራት 

የኣመራር  Aካላት ስልጣን ናተግባር 

24. የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕረዚዳንት 

ስልጣንና ተግባር 

የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕረዚደንት ፍርድ ቤቶችን 

ለማስተዳደርና ለመምራት ባለበት ሓላፊነት፡- 
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    ገፅ 16 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ኣዋጅ ቑ 187/2003       ገፅ 16 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ Aዋጅ ቁ 187/2003   

1. ናይቲ ክልል ናይ ዳይነት ኣካል ይውክል፡፡ 

2. ተሳትፎ ተግልገልትን የEትወና ባሃልትን

ዘEብይን ኣብ ከይዲ ስራሕ ፍርዲ ዘለዎም

ግንዛበ ዘስፍሕን ተግበራት ብምስላጥ ከም ሓደ

መራሒ ስራሕ  ንለውጢ ይነጥፍ፡፡  

3. ስራሕቲ ዳይነት  ዝተቐመጠሉ ሽቶታት

ይወቅEን ተደላይ ውፅIት የምፅEን ምህላዉ፣

ዳየኑን ደገፍቲ ሰራሕተኛታትን ኣንፈት

መሰረታዊ ለውጢ ከይዲ ስራሕ ብምሓዝ

ዝንቀሳቀሱ ምዃኖም ብኽትትል የረጋግፅ፣

ነቶም ብሉፃት ዝበሃሉ ንጥፈታት ብምፍላይ

ክጋፍሑ  ይገብር ፡፡  

4. ኩሉ ጊዜ ምስ ሓደሽቲ ምEባለታት ዝሳነ

ስራሕቲ ቀረፃን ኣወዳድባን ክህሉ ብምግባር

ንኣጠቓቕማ ሃፍቲ ይኹን ንስርዓት ኣወዳድባ

ዘEንቅፉ ፀገማት Eናለለየ ቅልጡፍ መፍትሒ

ይህብ ፡፡ 

5. ንኣብያተ ፍርዲ ዘድልዩ  ሰራሕተኛታት

ብመሰረት ሕጊ ይቖፅርን የመሓድርን፡፡

ንስራሕ ኣገዳሲ ኾይኑ Eንትርከብ’ውን ኣብ

መፅናEቲ ብምድራኽ መሓውር ቀሪፁ ተደላይ

ሓይሊ ሰብ ንክምደበሉ ምስ ዝምልከቶ

ተረዳዲU ይውድE፡፡  

6. ምስ ታሕተዎት መሓውራት ብምርድዳE

ትልሚ ስራሕን በጀትን ኣብያተ ፍርዲ ክዳሎ

ይገብር፣ በጀት ናብ ቤት ምኽሪ ኣቕሪቡ

የፅድቕ፣ ምስ   ፀደቐ ኣብ ስራሕ  የውEል፡፡  

 

7. ኣብ ምርድዳE ዝድረኽ ጥቡቅ ክትትል

ብምግባር ስራሕቲ ከይዲ ፍርዲ ካብ ላEሊ

ክሳብ ታሕቲ ብኣግባቡ ይፍፀምን ይምራሕን

ምህላዉ የረጋግፅ፡፡  

8. ጉባኤ ሕጊ ላEለዋይ ቤት ፍርዲ ዝዘራረበሉ

ዛEባታት የዳሉ፣ ነቲ ጉባኤ ይፅውE፣

ኣኼባታት ይመርሕ ፡፡ 

1. የክልሉን የዳኝነት ኣካል ይወክላል ፡፡ 

2. የተገልጋዮችና ባለድርሻ ኣካላትን ተሳትፎ 

የሚያጎለብትና በፍርድ ስራ ሂደቱ ያላቸውን  

ግንዛቤ የሚያሰፋ ተግባር በማከናወን Eንደ ኣንድ 

የሰራ መሪ ለለውጥ ይተጋል፡፡   

3. የዳኝነት ስራ  የተቀመጠለትን ግብ  Eየመታና 

ተፈላጊውን ውጤት Eያስገኘ መሆኑን፣ ዳኞችና 

ድጋፍ ሰጪ ሰራተኞች የመሰረታዊ የስራ ሂደት 

ለውጥን ኣቅጣጫ በመያዝ የሚንቀሳቀሱ 

መሆናቸን  በክትትል  ያረጋግጣል፣ ውጤታማ 

የሆኑትን ተግባራት በመለየት Eንዲስፋፉ 

ያደርጋል ፡፡  

4. ሁሌም ከAዳዲስ ለውጦች ጋር የሚሄድ የቀረፃ 

ስራና ኣደረጃጀት Eንዲኖር በማድረግ የሃብት 

Aጠቃቀምንም ሆነ የኣደረጃጀት ስርዓቱን 

የሚያደናቅፉ ችግሮችን Eየለየ ፈጣን መፍትሄ 

ይሰጣል፡፡ 

5. ለፍርድ ቤት ስራ የሚያስፈልጉ ሰራተኞችን 

በህግ መሰረት ይቀጥራል፣ ያስተዳደራል፡፡ 

ለስራው የሚያስፈልግ ሆኖ ሰገኝም ጥናት ላይ 

በመመስረት መዋቅር ቀርፆ ተፈላጊ የሰው ሃይል 

Eንዲመደብለት ከሚመለከተው ጋር ተነጋግሮ 

ይጨርሳል፡፡  

6. በየደረጃው ከሚገኙት ሓላፊዎች ጋር  

በመነጋገር የፍርድ ቤቶች የስራ Eቅድና በጀት 

Eንዲዘጋጅ ያደርጋል፣ በጀቱን ለምክር ቤት 

Aቅርቦ ያስፀድቃል፣ ከፀደቀ በኋላም ስራ ላይ 

ያውላል፡፡  

7. በመግባባት ላይ የተመሰረተ ጥብቅ ክትትል 

በማድረግ የፍርድ ስራ ሂደቱ ከላይ Eስከ ታች 

በኣግባቡ Eየተከናወነና Eየተመራ መሆኑን 

ያረጋግጣል፡፡  

8. የጠቅላይ ፍርድ ቤት የሕግ ጉባኤ  

የሚነጋገርባቸው ኣጀንዳዎችን ያዘጋጃል፣ 

ጉባኤውን ይጠራል፣ ስብሰባዎችን  ይመራል፡፡ 
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9. ብመሰረት Eዚ ኣዋጅ ዓንቀፅ 25 ኣብ ጉባኤ

ሕጊ  ላEለዋይ ቤት ፍርዲ ንምስታፍ ዝEደሙ

በዝሕን ዓይነትን ሰብ ሙያ  ይውስን፣

ይፅውE፡፡ 

10. ብስታትስቲክስ ዝተደገፈ ፀብፃብ  ስራሕቲ

ኣብያተ ፍርዲ ክዳሎን ተተንቲኑ  ክቐርብን

ይገብር፡፡ 

11. ናይ ቤት ፍርዲ መፅሄት ሕጊ  ክዳሎ፣

ትምህርታዊ ዝኾኑ ፍርድታትን ካልOት

ሕጊ ተንከፍ ርEስታትን ተመሪፆም

ክሕተሙ ይገብር፡፡  

12. ምስ ጎናዊ ኣከላት ፍትሒ  ዝህሉ ርክብ ናይ

ዳይነት ነፃነት ብዘይትንክፍ  ኣብ ናይ ሓባር

ዋኒናት ጥራሕ ዝድረኽን ሚዛኑ ዝሓለወን

ክኸውን ብምግባር ምሕደራ ስርዓት ፍትሒ

ተጠናኺሩ ንኽቕፅል ተደላይ ውፅIት

ዘመዝግብ ዘሎ ምዃኑ  ይከታተል፡፡ 

13. ኣፈፃፅማ ስራሕ ዳይነት ኣብያተ ፍርዲ

ብዝምልከት ናብ ቤት ምኽሪ ክልል ፀብፃብ

የቕርብ ፡፡  

14. ብዝተፈላለየ መልክE ዝቐርቡሉ ጥርዓናት

የተኣናግድ፣ መፍትሒ ይህብ፡፡ 

15. በዚ ኣዋጅን ብካልOት ሕግታትን

ዝተወሃብዎ ተግባራት ይፍፅም፡፡ 

16. ንኣፈፃፅማ ስራሕቲ ስልጣኑን ተግባሩን

ብኽፋል ንብትሕቲU ብውክልና ክህብ

ይኽEል፡፡  

 
25. ስልጣንን ተግባርን ምክትል 

ፕረዚዳንት ላEለዋይ ቤት ፍርዲ   

ምክትል ፕረዚደንት ላEለዋይ ቤት ፍርዲ ፡- 

1. ፕረዚዳንት ላEለዋይ ቤት ፍርዲ ኣብ

ዘይህልወሉ Eዋን ብተተካEነት ይሰርሕ፡፡ 

2.  በቲ ፕረዚዳንት ዝምርሑሉ ስራሕቲ

ይፍፅም፡፡  
 

9.  በዚህ ኣዋጅ ዓንቀፅ 25 መሰረት  በጠቅላይ 

ፍርድ ቤት የሕግ ጉባኤ ለመሳተፍ የሚታደሙ 

ባለሙያዎችን ዓይነትና ብዛት ይወስናል፣ 

ይጠራል፡፡ 

10.  በስታትስቲክስ የተደገፈ የፍርድ ቤቶቸ የሥራ 

ክንውን ሪፖርት Eንዲዘጋጅና ተተንትኖ  

Eንዲቀርብ  ያደርጋል፡፡ 

11.  የፍርድ ቤቱ ሕግ መፅሄት Eንዲዘጋጅ፣ 

ትምህርታዊ የሆኑ ፍርዶችና ሌሎች ሕግ ነክ 

የሆኑ ኣርEስቶች ተመርጠው Eንዲታተሙ 

ያደርጋል፡፡  

12.  ከጎናዊ የፍትህ ኣካላት ጋር የሚኖረው 

ግንኙነት የዳኝነት ነፃነትን በማይነካ መልኩ 

በጋራ ጉዳዮች ላይ ብቻ የተመረኮዘና  ሚዛኑን 

የጠበቀ Eንዲሆን በማደረግ የፍትህ ስርዓቱ 

ኣሰተዳደር ተጠናክሮ Eንዲቀጥል ተፈላጊውን 

ውጤት Eያስመዘገበ መሆኑን ይከታተላል፡ 

13.  የፍርድ ቤቶች የዳኝነት ስራ ኣፈፃፀምን 

በሚመለከት ለክልሉ ምክር ቤት ሪፖርት 

ያቀርባል፡፡ 

14. በተለያየ መልክ የሚቀርቡለትን ኣቤቱታዎች 

ያስተናግዳል፣ መፍትሄዎችን  ይሰጣል፡፡   

15.  በዚህ ኣዋጅና በሌሎች ሕጎች የተሰጡትን 

ተግባራት ይፈፅማል ፡፡  

16. ለስራው ኣፈፃፀም  ስልጣንና ተግባሩን በከፊል 

ለበታቹ በውክልና ሊሰጥ ይችላል፡፡ 

 

 

25. የጠቅላይ ፍርድ ቤት ምክትል  

ፕረዚደንት ስልጣንና ተግባር 

የጠቅላይ ፍርድ ቤት ምክትል ፕረዚደንት  

1. የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕረዚዳንት በማይኖርበት 

ጊዜ በተተኪነት ይሰራል፡፡ 

2. በፕረዚዳንቱ የሚመሩለትን ስራዎች 

ያከናውናል፡፡ 
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26.  ስልጣንን ተግባርን ፕረዚዳንት 

ማEኽላይ  ቤት ፍርዲ  

1. ንኣጠቃላሊ ምምሕዳራዊ ተግባራትን ከይዲ

ስራሕ ፍርድን ማEኽላይ ቤት ፍርዲ

ብሓላፍነት ይመርሕ፡፡ 

2. ትልሚ ሰራሕን  በጀትን ኣዳልዩ ናብ ላEለዋይ

ቤት ፍርድ የቕርብ፣ Eንትፍቀድ ተግባራዊ

ይገብር፡፡  

3.  ኣብ ምርድዳE ዝድረኽ ጥቡቕ ክትትል

ብምግባር ስራሕቲ ማEኸላይን ወረዳን

ኣብያተ ፍርዲ ብኣግባቡ ይፍፀምን ይምራሕን

ምህላዉ የረጋግፅ፡፡ 

4. ናይቲ ዞባ ዳያኑን ድጋፍ ወሃብትን  ናይ

ስራሕ ምንቅስቃስ ይከታተል፣ይቆፃፀር፣

ይግምግም፣  

5.  ናይ ስነ-ምግባር ጉድለት ዘርኣዩ ኣባላት

ብዝምልከት ብናይ ባEሉ ተበግሶ ዝረኽቦ ወይ

መEመናይ ሓበሬታ Eንትቀርበሉ ናብ

ዝምለከቶ ኣካል ብምቕራብ ክፃረ ይገብር፡ 

6. ብዝተፈላለየ መልክE ዝቐርቡሉ ጥርዓናት

የተኣናግድ ፣ መፍትሕታት  ይህብ፡፡  

7. ካብ ላEለዋይ ቤት ፍርዲ ዝወሃብዎ ካልOት

መምርሕታት ተግባራዊ ይገብር፡፡ 
 

27. ስልጣንን ተግባርን ፕረዚዳንት 

ወረዳ ቤት ፍርዲ  

1. ናይቲ ወረዳ ቤት ፍርዲ ኣጠቓላሊ ስራሕቲ

ይውክል፡፡  

2. ነቲ ወረዳ ቤት ፍርዲ ዝተፈቐደ በጀት  ኣብ

ስራሕ የውEል፡፡  

3. ንሰራሕተኛታት ቤት ፍርዲ  የመሓድር

ይግምግም፣ ከይዲ ኣፈፃፅማ ስራሕ ብዝምልከት

Eዋናዊ ሪፖርት ንዝምለከቶ  የቕርብ፡፡ 

4. ንዝቐርቡሉ ጥርዓናት የተኣናግድ መፍትሒ

ይህብ ፡፡ 

26. የከፍተኛ ፍርድ ቤት ፕረዚዳንት 

ስልጣንና ተግባር 

1. የከፍተኛ ፍርድ ቤት ኣጠቃላይ Aስተዳደራዊ 

ተግባራትና የፍርድ ስራ ሂደቱን  በሃላፊነት 

ይመራል ፡፡ 

2. የሰራ Eቅድና በጀት በማዘጋጀት ለጠቅላይ 

ፍርድ ቤት ያቀርባል፣ ሲፈቀድም ተግባራዊ 

ያደርጋል፡፡ 

3. በመግባባት ላይ የተመሰረተ ጥብቅ ክትትል 

በማድረግ የከፍተኛና የወረዳ ፍርድ ቤቶች ስራ 

በኣግባቡ የሚከናወንና የሚመራ መሆኑን 

ያረጋግጣል፡፡  

4. የዞኑ ዳኞችና ደጋፍ ሰጪ ሰራተኞች የስራ 

Eንቅስቃሴን  ይከታተላል፣ ይቆጣጠራል፣ 

ይገመግማል፣ 

5. የስነ-ምግባር ጉድለት የሚታይባቸውን  ኣባላት 

በሚመለከት በራሱ ተነሳሽነት በሚያገኘው ወይም 

ኣሳማኝ መረጃ ሲቀርብለት ለሚመለከተው 

በማቅረብ Eንዲጣራ ያደርጋል፡፡ 

6. በተለያየ መልክ የሚቀርቡለትን ኣቤቱታዎች 

ያስተናግዳል፣መፍትሄዎችን  ይሰጣል ፡፡ 

7.  ከጠቅላይ ፍርድ ቤት የሚሰጡትን ሌሎች  

መመርያዎች ተግባራዊ ያደርጋል፡፡ 
 

27. የወረዳ ፍርድ ቤት ፕረዚዳንት 

ስልጣንና ተግባር 

1. የወረዳውን ፍርድ ቤት ኣጠቃላይ ስራዎች 

ይወክላል፡፡  

2. ለወረዳው ፍርድ ቤት የተፈቀደውን በጀት ስራ 

ላይ ያውላል፡፡ 

3. የፍርድ ቤቱን ሰራተኞች ያስተዳድራል፣ 

ይገምግማል፣ የሰራ ኣፈፃፅም ሂደትን በሚመለከት 

ወቅታዊ ሪፖርት ለሚመለከተው ያቀርባል፡፡ 

4. የሚቀርቡለትን ኣቤቱታዎች ያስተናግዳል፣ 

መፍትሄ ይሰጣል ፡፡ 
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5. ጉድለት ሰነ-ምግባር  ኣብ ዘርኣዩ ኣባላት

ናይቲ ትካል ደንብን መምርሒን ብዝፈቕዶ

መሰረት   ቑፅፅርን ኽትትልን ይገብር፣ ደረጃ

ተሓታትነቶም ብምንፃር ናብ ዝምልከቶ

ሪፖርት የሕልፍ፡፡  

6. ኣፈፃፀማ ስራሕ Eተን ኣብያተ ፍርዲ

ዝምልከት ፀብፃብ ናብ  ፕረዜደንት

ማEኸላይ ቤት ፍርዲን ናብ ወረዳ ቤት

ምኽሪን የቕርብ፣ 

 
28.  ስልጣንን ተግባርን ኣካቢ  

መጋባEያ  

1. ናይቲ መጋባEያ መተግበሪ ትልሚ ስራሕ

ይሕንፅፅ፡፡ 

2. ጉጅላዊ ስራሕቲ የዋድድ ፣ የተሓባብር ፣

ክትትል ይገብር፣ ገምጋም የካይድ፣  

3. ንጉጅላዊ ስራሕቲ ዘድልዩ ነገራት ድልዋት

ክኾኑ  ይገብር፡፡  

4. ኣፈፃፅማ ስራሕቲ Eቲ መጋባEያ  ዝምልከት

ፀብፃብ ኣብ ወረዳ ንፕረዚዳንት ወረዳ ቤት

ፍርዲ፣  ኣብ ማEኸላይን ላEለዋይን ኣብያተ

ፍርዲ’ውን ነናብ ፀፍሑ ፕረዜደንታት

የቕርብ፡፡  

 

29.  ጉባኤ ሕጊ ላEለዋይ ቤት ፍርዲ 

1. ኣባላት ጉባኤ ሕጊ ላEለዋይ ቤት ፍርዲ 

ሀ. ፕረዚዳንትን ምክትል ፕረዚዳንትን

ላEለዋይ ቤት ፍርዲ  

ለ. ዳያኑ ላEለዋይ ቤት ፍርዲ  

ሐ.ፕረዚደንትታት ማEኸላይ ኣ/ፍርዲ Eዮም

2. ኣብዚ ዓንቀፅ ንUሰ ዓንቀፅ/1/ ዝተጠቐሰ

ከምዘሎ ኮይኑ፡-  

ሀ. ሓለፍቲ ቢሮ ፍትሒ፣  ፀጥታን

ምምሕዳርን 

ለ. ከም ማሕበር ሰብ ሞያ ሕግን

ጠበቓታትን ዝመሰሉ ኣግባብነት

5. የስነ-ምግባር ጉድለት በሚያሳዩ ኣባላት ላይ 

የተቋሙ ደንብና መመርያ በሚፈቅደው መሰረት 

ቁጥጥርና ክትትል ያደርጋል፡፡ የተጠያቂነት 

ደረጃቸውን ግልፅ በማድረግም ወደ ሚመለከተው 

ሪፖርት ያስተላልፋል፡፡ 

6. የፍርድ ቤቶችን የስራ ኣፈፃፀም የሚመለከት 

ሪፖርት ለከፍተኛ ፍርድ ቤት ፕረዜደንትና 

ለወረዳ ምክር ቤት ያቀርባል፡፡ 

 

 
28.  የችሎት ሰብሳቢ  ስልጣንና ተግባር 

 

1. የችሎቱን የስራ መተግበሪያ Eቅድ ያወጣል፡፡ 

 
2. ቡድናዊ ስራዎችን ያቀናጃል፣ ያስተባብራል፣ 

ክትትል ያደርጋል፣ ግምገማ ያካሂዳል፡፡ 

3. ለቡድናዊ ስራዎች  የሚያስፈልጉ ነገሮች  

Eንዲሟሉ ያደርጋል፡፡ 

4. የችሎቱን የስራ Aፈፃፀም የሚመለከት ሪፖርት 

በወረዳው ለወረዳ ፍርድ ቤት ፕረዚዳንት፣  

በከፍተኛና ጠቅላይ ፍርድ ቤቶችም በየደረጃው 

ላሉት ፕረዜዳንቶች ያቀርባል፡፡  

 
 

29.  የጠቅላይ ፍርድ ቤት የሕግ ጉባኤ        

1. የጠቅላይ ፍርድ ቤት የሕግ ጉባኤ ኣባላት 

ሀ. የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕረዚዳንትና ምክትል 

ፕረዚዳንት፣  

ለ. የጠቅላይ ፍርድ ቤት ዳኞች 

ሐ. የከፍተኛ ፍርድ ቤቶች ፕረዚዳንቶች ናቸው 

2. በዚህ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ /1/ የተጠቀሰው  

Eንደተጠበቀ ሆኖ ፡- 

ሀ. የፍትህ፡  የፀጥታና ኣስተዳደር  ቢሮ 

ሃላፊዎች  

ለ. የሕግ ባለሙያዎችና  የጠበቆች ማሕበር 

የመሳሰሉ ኣግባብነት ያላቸው ኣካላት  
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ዘለዎም ኣካላት ዝውክሉዎም ሰብ

ሞያ ሕጊ 

ሐ. ኣብዚ ክልል ዝርከቡ ፋካልቲ ሕጊ

ዝውክሉዎም ወይ ብውልቀ ዝሰርሑ

ምሁራት ሕጊ ብዘይድምፂ ንምስታፍ

ክEደሙ ይኽEሉ፡፡  

 

30. ስልጣንን ተግባርን ጉባኤ ሕጊ 

ላEለዋይ ቤት ፍርዲ  

Eቲ ጉባኤ ዝስEብ ስልጣንን ተግባርን ይህልዎ፡ 

1. ኣብ ኣፈፃፅማ ከይዲ ስራሕ ፍርዲ  ብዛEባ

ዘጋጥሙ ፀገማት ተመያይጥካ ዝፍትሑሉ

ኣገባብ ምቕማጥ   

2. ኣብ መጋባEያታት ላEለዋይ ቤት ፍርዲ

ክልል ወይ ኣብ ሰበር መጋባEያ ፌደራል

ዝተስዓሩ መዛግብቲ ደረጃ መEመናይነቶም

ብጥንቃቐ ተራEዩ ዝምልከቶም ሰብ ሞያ

ሕጊ ከም መመሃሃሪ ክጥቀሙሎም

ምግባር፡፡ 

3. ሓደሽቲ ሕግታት ንኽወፁ ወይ ነባር

ሕግታት ንኽመሓየሹ ናብ ቤት ምኽሪ

ሓሳብ ምቕራብ፡፡  

4. ኣብዚ ኣዋጅ ዓንቀፅ  24 /11/ ዝተመልከተ

ተግባር ዝፍፀመሉ ኣገባብ የቕምጥ፤

ብሓላፍነት’ውን  ይከታተል፡፡ 

5. ንኣፈፃፅማ ስራሕ Eቲ ጉባኤ ዝጠቅም

መምርሒ ምውፃE ፡፡ 

 

31. ኣሰራርሓ ጉባኤ ሕጊ ላEለዋይ ቤት

ፍርዲ

1. ፕረዚዳንት ላEለዋይ ቤት ፍርዲ ኣካቢ ጉባኤ

ይኸውን፡፡  

2.  Eቲ ጉባኤ ናይ ባEሉ ፀሓፊ ይምድብ፡፡ 

3. Eቲ ጉባኤ ኣብ ዓመት ክልተ ግዘ ይEከብ፣

ከም ኣድላይነቱ ድማ Eቲ ፕረዚዳንት ባEሉ

ወይ ሓደ ሲሶ ናይቶም ኣባላት ሕቶ

የሚወክሉዋቸው የሕግ ባለሙያዎች  

 

ሐ. በዚህ ክልል የሚገኙ የሕግ ፋከልቲ  

የሚወክሉዋቸው   ወይም      በግል 

    የሚንቀሳቀሱ የሕግ ምሁራን ያለ ድምፅ 

ለመሳተፍ ሊታደሙ  ይችላሉ ፡፡ 

 

30.  የጠቅላይ ፍርድ ቤት የሕግ ጉባኤ 

ስልጣንና ተግባር  

ጉባኤው የሚከተለው ስልጣንና ተግባር ይኖረዋል፡- 

1. በዳኝነት የስራ ሂደት ኣፈፃፀም  በሚያጋጥሙ 

ችግሮች ላይ ተወያይቶ የመፍትሄ ኣቅጣጫ 

ማስቀመጥ 

2. በክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ችሎቶች ወይም 

በፌደራል ሰበር ሰሚ ችሎት የተሻሩ 

      መዛግብት የኣሳማኝነታቸው ደረጃ በጥንቃቄ 

ታይቶ የሚመለከታቸው የህግ ባለሙያዎች 

Eንደ መመማሪያ Eንዲጠቀሙባቸው  

ማድረግ፡፡ 

3. ኣዳዲስ ሕጎች Eንዲወጡ ወይም ነባር ሕጎች 

Eንዲሻሻሉ ለምክር ቤት  ሓሳብ ማቅረብ ፡፡ 

 

4. በዚህ ኣዋጅ ዓንቀፅ 24/11/ የተመለከተው 

ተግባር የሚፈፀምበትን ኣገባብ ያስቀምጣል፤ 

በሃላፊነትም  ይከታተላል፡፡ 

5. ለጉባኤው የስራ ኣፈፃፀም የሚጠቅም መመርያ 

ማውጣት  

 

31.  የጠቅላይ ፍርድ ቤት  የሕግ ጉባኤ   

ኣሰራር 

1. የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕረዚዳንት የጉባኤው 

ሰብሳቢ ይሆናል ፡፡  

2. ጉባኤው  የራሱን  ፀሓፊ ይመድባል፡፡ 

3. ጉባኤው በዓመት ሁለት ጊዜ ይሰበሰባል፣  Eንደ 

ስፈላጊነቱም  ፕረዚዳንቱ ራሱ ወይም ከኣባላቱ 

Aንድ ሶስተኛ ጥያቄ ካቐረቡ ተጨማሪ ስብሰባ 
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Eንተቕሪቦም ተወሳኺ ኣኼባታት ክፅውE

ይኽEል፡፡ 

4. ክልተ ሲሶ ኣባላት Eቲ ጉባኤ Eንተተረኺቦም

ምልኣተ ጉባኤ ይኸውን፡፡ 

 

ክፍሊ ሓሙሽተ 

ዝተፈላለዩ ድንጋገታት 

32. ደንቢ ወይ መምርሒ ምውፃE  

1. ነዚ ኣዋጅ መፈፀሚ ደንቢ ቤት ምኽሪ ክልል

ትግራይ የውፅE፡፡   

2. ነዚ ኣዋጅ ስIቡ ዝወፅE ደንቢ መፈፀሚ

መምርሒ ላEለዋይ ቤት ፍርዲ የውፅE፡፡  

 
 
 

33. ኣብ ከይዲ ዝርከቡ ዋኒናት   

Eዚ ኣዋጅ ኣብ ዝፀደቐሉ Eዋን ኣብ ዝኾነ ብርኪ

ቤት ፍርዲ ክረኣዩ ዝፀንሑ ዋኒናት ብዝጀመሩሉ

ኩነታት ይውድU፡፡ 

 

34. ዝተስዓሩን ተፈፃሚነት ዘይብሎምን 

ሕግታት 

1. መጣየሺ ኣዋጅ ኣብያተ ፍርዲ ብሄራዊ

ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣዋጅ ቑፅሪ

49/1994 በዚ ኣዋጅ ተሳIሩ ኣሎ፡፡ 

2. ነዚ ኣዋጅ ዝፃባE ዝኾነ ኣዋጅ፣ ደንቢ፣

መምርሕን ልማዳዊ ኣሰራርሓን በዚ ኣዋጅ

ንዝተሸፈኑ ተፈፃምነት ኣይህልዎን  

 

35. Eዚ ኣዋጅ ዝፀንAሉ ግዘ 

Eዚ ኣዋጅ ብቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ

መንግስቲ ትግራይ ካብ ዝፀደቐሉ 13 ታሕሳስ

2003 ዓ.ም ጀሚሩ ዝፀንA ይኸውን፡፡  

 

ኣባይ ወልዱ 

ፕረዜደንት ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስቲ ትግራይ 

ሊጠራ ይችላል፡፡ 

 

4. ከኣባላቱ ሁለት ሶስተኛ ከተገኙ ምልኣተ ጉባኤ 

ይሆናል፡፡ 

 

ክፍል ኣምስት  

የተለያዩ ድንጋጌዎች 

32.. ደንብ ወይም መመርያ ማውጣት  

1. ለዚህ ኣዋጅ ማስፈፀምያ ደንብን የትግራይ ምክር 

ቤት ያወጣል፡፡  

2. ለዚህ Aዋጅ ማስፈፀምያ የሚወጣ ደንብ 

ለማስፈፀም መመርያ ጠቅላይ ፍድ ቤት 

ያወጣል፡፡  

 

33..  በሂደት ላይ ያሉ ጉዳዮች  

ይህ ኣዋጅ በፀደቀበት ወቅት በማንኛውም የፍርድ 

ቤት Eርከን በመታየት ላይ ያሉ ጉዳዮች በጀመሩበት 

ሁኔታ ፍፃሜ ያገኛሉ፡፡ 

 

34. የተሻሩና ተፈፃሚነት የሌላቸው ሕጎች 

 

1. የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት የፍርድ 

ቤቶች ማቋቋሚያ ኣዋጅ ቁጥር 49/1994 በዚህ 

ኣዋጅ ተሽረዋል፡፡ 

2.  ለዚህ Aዋጅ የሚቃረን ማንኛውም Aዋጅ፣ ደንብ፣ 

መመርያና ልማዳዊ Aሰራር በዚህ Aዋጅ 

ለተነሱ ጉዳዮች ተፈፃምነት Aይነረውም፡፡   

 

35. ይህ  ኣዋጅ የሚፀናበት ጊዜ 

ይህ ኣዋጅ በትግራይ ብሄራዊ ከልላዊ መንግስት 

ምክር ቤት ከፀደቀበት ታህሳስ 13 ቀን 2003 ዓ.ም 

ጀምሮ የፀና ይሆናል፤፤  

 
ኣባይ ወልዱ 

የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት 

ፕረዜደንት 
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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 18 ›mT ቐ. ---- መቐለ  
188-/2003 ዓ.ም  

18¾ ›mT qÜ. -------
መቐለ188-/2003 ›/M BˆL×T b¤T M<¶ Bÿ‰êE KL§êE mNGStE TG‰Y Zw{ 

መጣየሺ ኣዋጅ ጉባኤ ምምሕዳር ዳያኑ 

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲትግራይ 

ዳግም ንምምሕያሽ ዝወፀ ኣዋጅ ቑፅሪ 

188/2003 

 ነፃ ናይ ዳይነት ኣካል ብሕገ-መንግስቲ  ብሄራዊ 

ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ  ዝተጣየሸ ብምዃኑ፣  

ጉባኤ ምምሕዳር ዳያኑ ኣብ ናይ ዳያኑ መሰልን 

ግቡEን ኣድሂቡ ክሰርሕ ሕገ-መንግስታት ፌዴራልን 

ክልልናን  ሰፊሕ ስልጣን ዘንበሩሉ ናይ ክልልና 

ኣብያተ  ፍርዲ  ዝለዓለ  ኣካል  ምሕደራ ምዃኑ 

ርዱE ብምግባር  

 
ነፃነትን ተሓታትን ቤት ፍርዲ ብዝኾነ ይኹን 

ውሽጣዊ ወይ ግዳማዊ ፅEንቶ ከይሸራረፍ ወሳናይ 

ተርU ዝፃወት፣ ንመትከላት ሕገ መንግስቲ ዝጣባቕ፣ 

ንግEዝይና ዘይፃወርን ግልፅነት ዝዓሰሎን ኮይኑ 

ብብቕዓት ግልጋሎቱ ህዝባዊ ኣመኔታ ዘሕደረ

ስርዓት ዳይነት ንምህናፅ ዘኽEሎ  ኣወዳድባን

ስልጣንን  ከም ብሓዱሽ ምውሳን ኣድላይ ኮይኑ 

ብምርካቡ፣ 

 
ተመሓይሹ ብዝወፀ ሕገ መንግስቲ ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስቲ ትግራይ ዓንቀፅ 49/3/ሀ/ መሰረት ዝስEብ 

ተኣዊጁ’ሎ፡፡ 

 

 

 

የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት 

የዳኞች Aስተዳደር ጉባኤ  ኣዋጅ  Eንደገና 

ለማሻሻል የወጣ ኣዋጅ ቁጥር 188/2003 

 

 

ነፃ የዳኝነት ኣካል በትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስት ሕገ-መንግሰት  የተቋቋመ በመሆኑ ፣  

 
የዳኞች ኣስተዳደር ጉባኤ የዳኞች መብትና ግዴታ 

ላይ ትኩረት ሰጥቶ Eንዲሰራ የፌደራልና የክልላችን 

ህገ- መንግስታት በሰጡት ሰፊ ስልጣን መሰረት 

የክልላችን ፍርድ ቤቶች  መስተዳድር የበላይ ኣካል 

መሆኑን በመገንዘብ ፣ 

 
የፍርድ ቤት ነፃነትና ተጠያቅነት በምንም መልኩ 

በውስጥም ሆነ በውጫዊ ጫና Eንዳይሸራረፍ ወሳኙን 

ድርሻ የሚጫወት ፣  ሕገ-መንግስታዊ መርሆን 

የሚከተል፣ ሙስናን የማይሸከምና ግልፅነት የሰፈነበት 

ሆኖ በግልግሎት ብቃቱ ህዝባዊ ኣመኔታ ያተረፈ 

የዳኝነት  ስርዓት ለማነፅ የሚያስችለውን ስልጣንና 

Aወቃቀርን Eንደ ኣዲስ መወሰን Aስፈላጊ ሆኖ 

በመገኝቱ ፣ 

 
ተሻሽሎ በወጣው የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስት ህገ-መንግስት ዓንቀፅ 49 /3/ሀ/ መሰረት 

የሚከተለው ታውጀዋል፡፡ 
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  ገፅ 2 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ኣዋጅ ቑ  188/2003                   ገፅ 2 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ Aዋጅ ቁ 188/2003

ክፍሊ ሓደ 

ሓፈሻዊ ድንጋገ 

1. ሓፂር ርEሲ  

Eዚ ኣዋጅ “ተመሓይሹ ዝወፀ ኣዋጅ መጣየሺ ጉባኤ 

ምምሕዳር ዳያኑ በሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ 

ቑፅሪ 188/2003 ” ተባሂሉ ክጥቀስ ይከኣል፡፡ 

 

 

2. ትርጉም  

ኣብ ውሽጢ Eዚ ኣዋጅ ፡- 

1. “ ሕገ-መንግስቲ” ማለት ተመሓይሹ ዝወፀ  ሕገ-

መንግስቲ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ  

ትግራይ’ዩ፡፡  

2. “ ቤት ምኽሪ” ማለት ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስቲ ትግራይ’ዩ፡፡ 

3. “ ቤት ፍርዲ” ማለት ወረዳ ፣ ማEኸላይን 

ላEለዋይን ኣብያተ ፍርዲ ብሄራዊ ክልላዊ

መንግስቲ ትግራይ ዘጠቓልል’ዩ፡፡ 

4. “ ጉባኤ ” ማለት ብመሰረት Eዚ ኣዋጅ ብደረጃ 

ክልል ዝተጣየሸ ጉባኤ ምምሕዳር ዳያኑ Eዩ፡፡  

5. “ ዞባ ጉባኤ ” ማለት ኣካል ጉባኤ ኮይኑ ብደረጃ 

ዞባ በዚ Aዋጅ ዝተጣየሸ’ዩ፡፡ 

6. “ ጉጅለ ክትትል ሙያዊ ብቕዓት”  ማለት ሙያዊ 

ብቕዓት ዳያኑ፣ ሬጅስትራራትን ተሸየምቲ ጉባኤን

ብኣግባቡ Eንዳተኸታተለ ዓቕሚ ከEብዩ

ዘኽEሎም ኩነታት ዘመዓራሪ ብደረጃ ክልል 

ዝተጣየሸ ኣካል ጉባኤ  Eዩ፡፡ 

 

7. “ ቤት ፅሕፈት  ” ማለት ስራሕቲ ኣካላት ጉባኤ 

ምምሕዳር ዳያኑ ከዋድድን ማህደር ዳያኑ፣ 

ሬጅስትራራትን ተሸየምቲ ጉባኤን ክሕዝን 

ዝተጣየሸ ቤት ፅሕፈት ጉባኤ Eዩ፡፡  

 

8. “ዳይና” ማለት ብጉባኤ ተመልሚሉ ኣብ ቤት 

ፍርዲ ብዳይነት ንክሰርሕ ብቤት ምኽሪ ዝተሾመ

በዓል ሞያ ሕጊ  Eዩ፡፡  

ክፍል Aንድ 

ጠቅላላ ድንጋጌ 

1. Aጭር ርEስ  

ይህ Aዋጅ  “ተሻሽሎ የወጣ የትግራይ ብሄራዊ 

ክልላዊ መንግስት የዳኞች Aሰተዳደር ጉባኤ 

ማቋቋሚያ Aዋጅ ቁጥር 188/2003”ተብሎ ሊጠቀስ 

ይችላል፡፡  

 

2. ትርጓሜ  

በዚህ ኣዋጅ ውስጥ  

1. “ ህገ-መንግስት” ማለት ተሻሽሎ የወጣው 

የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ህገ-

መንግስት  ነው፡፡ 

2. “ ምክር ቤት” ማለት የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስት ምክር ቤት ነው፡፡  

3. “ፍርድ ቤት” ማለት የትግራይ ብሄራዊ  ክልላዊ 

መንግስት ወረዳ፣ ከፍተኛ Eና ጠቅላይ ፍርድ 

ቤቶችን ያጠቃልላል፡፡ 

4. “ ጉባኤ ” ማለት በዚህ Aዋጅ መሰረት በክልል 

ደረጃ  የተቋቋመ የዳኞች Aስተዳደር ጉባኤ ነው፡፡ 

5. “  ዞን ጉባኤ ” ማለት የጉባኤው ኣካል ሆኖ በዞን 

ደረጃ በዚህ ኣዋጅ የተቋቋመ ነው፡፡ 

6. “የሙያዊ ብቃት ክትትል ቡድን” ማለት  የዳኞች 

፣ ሬጅስትራሮችና የጉባኤው ተሿሚዎችን ሙያዊ  

ብቃት በኣግባቡ Eየተከታተለ ኣቅም 

Eንዲያጐለብቱ  የሚያስችላቸውን ሁኔታ 

የሚያመቻች፣  በክልል ደረጃ የተቋቋመ የጉባኤው 

ኣካል ነው፡፡ 

7. “ፅሕፈት ቤት” ማለት የዳኞች ኣስተዳደር ጉባኤ 

ኣካላትን ስራ ለማቃናጀትና የዳኞች፣ 

የሬጅስትራሮችና የጉባኤ ሹመኞችን ማህደር 

ብAግባቡ ለመያዝ  የተቋቋመ የጉባኤው ፅሕፈት 

ቤት ነው፡፡ 

8. “ዳኛ ” ማለት በጉባኤ ተመልምሎ በፍርድ ቤት 

በዳኝነት Eንዲሰራ በምክር ቤት የተሾመ የሕግ 

ባለ ሞያ ነው፡፡ 
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        ገፅ 3  ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ኣዋጅ ቑ  188/2003            ገፅ 3  የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ Aዋጅ ቁ 188/2003

9. “ሬጅስትራር” ማለት ብጉባኤ ተመልሚሉ ኣብ 

ቤት ፍርዲ ብሬጅስትራርነት ንክሰርሕ ብቤት 

ምክሪ ዝተሾመ በዓል ሞያ ሕጊ Eዩ፡፡  

10. “ሕፁይ ዳይና“ ማለት ብጉባኤ ምስተመልመለ

ቤት ምኽሪ ብዳይነት ክሳብ ዝሸሞ  ብሞያ ሕጊ 

ኣብ ቤት ፍርዲ ብጊዜያውነት  ተመዲቡ 

ዝሰርሕ Eዩ፡፡  

11. “ሕፁይ ሬጅስትራር” ማለት ቤት ፅሕፈት 

ላEለዋይ ቤት ፍርዲ ክልል ዝህቦ መፍለይ 

ፈተና ምስ ሓላፈን ብጉባኤ ተፃርዩ 

ምስተመልመለን ቤት ምኽሪ ክሳብ ዝሸሞ 

ብሞያ ሕጊ ኣብ ቤት ፍርዲ ብጊዜያውነት 

ተመዲቡ ዝሰርሕ’ዩ፡፡  

12. “ተሸየምቲ ጉባኤ” ማለት ተፀዋI ክትትል ሙያዊ 

ብቕዓት ፣ Iንስፔክተራትን ተፀዋI ቤት 

ፅሕፈትን  ኮይኖም ብጉባኤ ዝሽየሙን 

ዝምደቡን Eዮም፡፡ 

13. “ ናይ ዲስፕሊን ጥፍኣት ” ማለት ኣብ ደንቢ 

ስነ-ምግባር ዳያኑ፣ ሬጅስትራራትን ተሸየምቲ

ጉባኤን ካብ ዝተዘርዘሩ  ድንጋገታት ንገሊU 

ዝጥሕስ ተግባር Eዩ፡፡  

14. “ርUይ ዝኾነ ምንኣስ ክEለት ስራሕን 

ቅልጣፈን” ማለት ኣብ መምርሒ መAቀኒ

ኣፈፃፅማ ስራሕ ዳያኑ ካብ ዝተመልከተ 

ውፅIት ንታሕቲ ዝረኸበ Eንትኸውን  Eዩ፡፡ 

 

3. ኣገላልፃ ፆታ  

ኣብዚ ኣዋጅ ብተባEታይ ፆታ ዝተገለፀ ኩሉ ንደቂ 

ኣንስትዮ’ውን ዝገልፅ’ዩ፡፡  

 

4. ናይዚ ኣዋጅ ወሰን ተፈፃምነት  

Eዚ ኣዋጅ ኣብ ልEሊ Eዞም ዝስEቡ ተፈፃምነት 

ይህልዎ፡- 

1. ኣብ ኣብያተ ፍርዲ ኣብ ስራሕ ዝርከቡ ዳያኑ፣ 

ሬጅስትራራትን ተሸየምቲ ጉባኤን ከምU’ውን 

ሕፁያት ዳያኑን ሬጅስትራራትን፣ 

9. “ሬጅስትራር” ማለት በጉባኤ ተመልምሎ በፍርድ 

ቤት በሬጅስትራርነት Eንዲሰራ በምክር ቤት 

የተሾመ የሕግ ባለሞያ ነው፡፡ 

10.“ Eጩ  ዳኛ” ማለት በጉባኤ Eንደተመለመለ 

ምክር ቤት በዳኝነት Eስከሚሾመው ድረስ  በህግ 

ሙያ በፍርድ ቤት በግዜያዊነት ተመድቦ 

የሚሰራ ነው፡፡ 

11. “ Eጩ ሬጅስትራር ” ማለት የክልሉ ጠቅላይ 

ፍርድ ቤት ፅሕፈት ቤት የሚሰጠውን መለያ 

ፈተና ካለፈና በጉባኤው ተጣርቶ ከተመለመለ 

በኋላ ምክር ቤት Eስከሚሾመው ድረስ በህግ 

ሙያ በፍርድ ቤት በግዜያዊነት ተመድቦ 

የሚሰራ ነው፡፡  

12. “ የጉባኤ ሹመኞች ” ማለት   የሙያዊ ብቃት 

ክትትል ተጠሪ፣ Iንስፔክተሮችና  የፅህፈት 

ቤቱ ተጠሪ ሆነው በጉባኤ የሚሾሙና 

የሚመደቡ ናቸው፡፡ 

13. “የዲስፕሊን ጥፋት” ማለት በዳኞች፣ 

ሬጅስትራሮችና የጉባኤ ተሿሚዎች የስነ-

ምግባር ደንብ ውስጥ ከተዘረዘሩት ድንጋጌዎች 

Aንዱን የሚጥስ ተግባር ነው፡፡  

14. “ ግልጽ የሆነ የስራ ችሎታና ቅልጥፍና ማነስ” 

ማለት በዳኞች ስራ ኣፈፃፀም መመዘኛ መመርያ 

ከተመለከተው ያነሰ ውጤት ያገኘ ሲሆን  ነው፡፡  

 

 

3. የፆታ ኣገላለፅ   

በዚህ ኣዋጅ በወንድ ፆታ የተገለፀ ሁሉ ለሴት ፆታም 

የሚገልፅ ነው፡፡  

 

4. የኣዋጁ ተፈፃሚነት ወሰን  

ይህ ኣዋጅ በሚከተሉት ላይ ተፈፃሚነት ይኖረዋል፡- 

   

1. በፍርድ ቤቶች Eየሰሩ በሚገኙ ዳኞች፣ 

ሬጅስትራሮች Eና የጉባኤ ተሿሚዎች 

Eንዲሁም Eጩ ዳኞችና ሬጅስትራሮች፣ 
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2. ኣብዚ ዓንቀፅ ንUሰ ዓንቀፅ 1 ዝተጠቐሱ ኣባላት 

ናይ ስነ ምግባር ክሲ ተመስሪትዎም Eናሃለወ 

ካብ ስርሖም ንዘለቐቁ፡፡ 

 
5. ንሽመት ዳይነት ዘብቅU ረቛሒታት

  

1.  Eዞም ዝስEቡ ረቛሒታት ዘማለA ሰብ ተወዳዲሩ 

ንስራሕ ዳይነት ክሽየም ይኽEል፡-  

ሀ.  Iትዮጵያዊ ዝኾነ ፣ 

ለ. ብሞያ ዳይነት ንምስራሕ ፍቃደኛ ዝኾነ፣ 

ሐ. EድሚU ካብ 25 ዓመት ዘይንEስ፣ 

መ. ንሕገ-መንግስታት ፌደራልን ክልልናን 

ተኣማኒ ዝኾነ፣  

ረ. ናይዚ ክልል ናይ ስራሕ ቋንቋ ብዝግባE 

ዝፈልጥ፣  

ሰ. ብትምህርቲ ሕጊ Eንተነኣሰ ቀዳማይ ዲግሪ 

ዘለዎ፣ 

ሸ. ቅድመ ስራሕ ስልጠና ዳይነት ዝወሰደ፣ 

ቀ. ፅቡቕ ስነ-ምግባርን ክEለትን ዘለዎ ምዃኑ 

ከረጋግፅ ዝኽEል ፣  

በ. ብከቢድ ገበን ተቐፂU ዘይፈልጥ ምዃኑ 

መረዳEታ ዘቕርብ፣  

ተ. ንስራሕ ዘEንቅፍ ናይ ጥEና ፀገም ዘይብሉ፡፡ 

 

2. ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ /1/ ዘተጠቀሰ 

ከምዘሎ ኮይኑ ኣባል ኣውፃI ሕጊ፣ ኣፈፃሚ ሕጊ 

ወይ ፖለቲካዊ ውድብ Eንተኾይኑ ካብ ኣባልነቱ 

ከይለቐቐ ንዳይነት ክሽየም ኣይኽEልን፡፡  

3.ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ 1/ሸ/ ዝተጠቀሰ 

Eንተሃለወ’ውን ካልኣይ ዲግሪን ልEሊUን ዘለዎ 

ወይ ቀደማይ ዲግሪ ሒዙ በቲ ሞያ Eንትንኣሰ ናይ 

ክልተ ዓመት  ልምዲ ስራሕ ዘለዎ Eንተኾይኑ 

ብቐጥታ ክሽየም ይኽEል’ዩ፡፡  

4. ኣብዚ ዓንቐፅ ንUስ ዓንቐፅ 2 ዝተጠቀሰ ከም ዘሎ 

ኮይኑ  ቕድሚ ስራሕ ምጅማሩ ሓፂር ስልጠና 

ክውሃቦ ይኽEል’ዩ፡፡ 

 

2. በዚህ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ 1 የተጠቀሱት 

ኣባላት የሰነ-ምግባር ክስ ተመስርቶባቸው Eያለ 

ከስራቸው የለቀቁ፡፡  

 
5. በዳኝነት ለመሾም የሚያበቁ 

መመዘኛዎች

1. የሚከተሉትን መመዘኛዎች ያሟላ ሰው 

ተወዳድሮ  ለዳኝነት  ስራ ሊሾም ይችላል ፡-  

ሀ. Iትዮጵያዊ የሆነ፣  

ለ. በዳኝነት ሙያ ለመስራት ፍቃደኛ የሆነ፣ 

ሐ. Eድሜው ከ25 ዓመት ያላነሰ፣ 

መ. ለፌደራልና ለክልሉ ሕገ-መንግስታት 

ታማኝ የሆነ፡  

ረ. የክልሉን የስራ ቋንቋ በሚገባ የሚያውቅ፤ 

 

ሰ. በሕግ ትምህርት ቢያንስ የመጀመርያ ዲግሪ 

ያለው ፣  

ሸ. የዳኝነት የቅድመ ስራ ስልጠና የወሰደ፣ 

ቀ. ጥሩ ስነ-ምግባርና ችሎታ ያለው   መሆኑን 

ማረጋገጥ የሚችል  ፣  

በ. በከባድ ወንጀል ተቀጥቶ የማያውቅ ለመሆኑ 

ማስረጃ የሚያቀርብ  ፣  

ተ. ስራውን ለማከናወን የማያስችል የጤና ችግር 

የሌለበት፡፡ 

2. በዚህ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ /1/ የተጠቀሰው 

Eንደተጠበቀ ሆኖ የሕግ ኣውጪ፣ የሕግ ኣስፈፃሚ 

ወይም የፖለቲካ ድርጅት ኣባል ከሆነ ከኣባልነቱ 

ሳይለቅ ለዳኝነት ሊሾም ኣይችልም ፡፡ 

3. በዚህ  ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ 1/ሸ/ የተጠቀሰው 

ቢኖርም ሁለተኛ ዲግሪና ከዚያ በላይ ያለው ከሆነ 

ወይም የመጀመርያ ዲግሪ ኖሮት በሙያው 

ቢያንስ የሁለት ዓመት የስራ ልምድ ያለው 

በቀጥታ ሊሾም ይችላል፡፡  

4.  በዚህ  ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ 2 የተጠቀሰው 

Eንዳለ ሆኖ  ስራ ከመጀመሩ በፊት Aጭር 

ስልጠና ሊሰጠው ይችላል፡፡  
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6.  ንሬጅስትራርነትን ተሸያሚ ጉባኤን  

ዘብቅU ረቛሒታት 

1. ኣብዚ ኣዋጅ ዓንቀፅ 5/1//ሀ/፣ /ሐ/፣/መ/ ፣ /ረ/ ፣ 

/ሰ/ ፣/ቀ/ ፣ /በ/ ፣ /ተ/ን ዝተደንገጉ ረቛሓታት 

ኣብ ልEሊ Eዞም ኣካላት Eውን ተፈፃምነት 

ይህልዎም፡፡  

2. ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ  1 ዝተጠቀሰ ከምዘሎ 

ኮይኑ ንተሸየምቲ ጉባኤ ዘገልግል ተወሳኺ ረቋሒ

ብደንቢ ይውሰን፡፡ 

 
7. ቃለ መሓላ  

1. ዳያኑ ቅድሚ ስራሕ ምጅማሮም ዝስEብ ቃለ-

መሓላ ይፍፅሙ፣ 

“ ኣነ……… በዚ ሎሚ Eለት ዳይና ………….. 

ቤት ፍርዲ ኾይነ ተሸይመ ስርሐይ Eንትጅምር 

ዝተወሃበኒ ዓብይ ሕድርን ሓላፍነትን ንሕገ-

መንግስቲ ተገዛኣይ ብምዃን ብሕግን ሕጊ 

ጥራሕን Eናተመራሕኩ ሰነ-ምግባረይ ሓልየ 

ብተኣማንነት ንክፍፅም ቃል Eኣቱ”” 

2. ሬጅስትራራት’ውን ቅድሚ ስራሕ ምጅማሮም 

ብተመሳሳሊ Aገባብ ዝፍፅምዎ ቃለ መሓላ 

ይህልው፡፡ 

 
8.  ካብ ሰራሕ ምስንባት  

1. ዝኾነ ዳይና ፣ ሬጅስትራርን ተሸያሚ ጉባኤን ካብ 

ስርሑ ክሰናበት ዝኽEል በዞም ዝስEቡ 

ምኽንያታት ጥራሕ’ዩ፡፡ 

ሀ. ብውልቀ ድሌቱ ስርሑ ክለቅቕ ዝደለየ ዳይና 

Eንተኾይኑ ናይ ክልተ ወርሒ ፣ ሬጅስትራርን 

ተሸያሚ ጉባኤን ድማ  ናይ ሓደ ወርሒ ናይ 

ፅሑፍ መጠንቀቕታ ንጉባኤ ብምሃብ፣ ወይ 

ለ. ብምክንያት ሕማም ስርሑ ብዝግባE ክፍፅም 

ከምዘይኽEል ዘረድE ናይ ሓኻይም ቦርድ ውሳነ 

Eንተቕርብ’ሞ ጉባኤ ነዚ መሰረት ገይሩ 

Eንትውስን፣ ወይ  

ሐ. ብመሰረት መምርሒ መAቀኒ ኣፈፃፅማ ስራሕ 

ርUይ ዝኾነ ናይ ስራሕ ብቕዓትን ቅልጣፈን 

6. ለሬጅስትራርነትና የጉባኤ  ተሿሚ 

የሚያበቁ መመዘኛዎች  

1. በዚህ  Aዋጅ ዓንቀፅ 5/1/ /ሀ/፣/ሐ/፣ /መ/፣ /ረ/፣ 

/ሰ/፣ /ቀ/፣ /በ/ Eና /ተ/ የተደነገጉት 

መመዘኛዎች በነዚህ ኣካላት ላይም ተፈፃሚነት 

ይኖራቸዋል፡፡  

2. በዚህ  ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ 1  የተጠቀሰው 

Eንዳለ ሆኖ ለጉባኤ ተሿሚዎች የሚያገለግል 

ተጨማሪ መመዘኛ በደንብ ይወሰናል፡፡ 

 

7. ቃለ መሓላ  

1. ዳኞች ስራ ከመጀመራቸው በፊት የሚከተለውን 

ቃለ መሓላ ይፈጽማሉ፣ 

“ Eኔ ……… በዛሬው Eለት የ ……………ፍርድ 

ቤት ዳኛ ሆኜ ስሾምና ስራየን ስጀምር የተሰጠኝን 

ከፍተኛ Aደራና ሃለፊነት ለህገ-መንግስቱ ተገዥ 

በመሆን በህግና በህግ ብቻ Eየተመራሁኝ ሰነ-

ምግባሬን ጠብቄ በታማኝነት ለመፈፀም ቃል 

Eገባለሁ”” 

2. ሬጅስትራሮችም ስራ ከመጀመራቸው በፊት 

ብተመሳሳይ ሁኔታ የሚፈፅሙት ቃለ ማሓላ 

ይኖራል፡፡  
 

8. ከስራ ማሰናበት   

1. ማንኛውም ዳኛ፣ ሬጅስትራርና የጉባኤው ተሿሚ 

ከስራ ሊሰናበት የሚችለው በሚከተሉት 

ምክንያቶች ብቻ ነው፡፡  

ሀ. በራሱ ፍቃድ ስራውን መልቀቅ የፈለገ  ዳኛ 

ከሆነ የሁለት ወር፣  ሬጅስትራርና የጉባኤው 

ተሿሚ ደግሞ የAንድ ወር የፅሑፍ 

ማስጠንቀቅያ በመስጠት፣  ወይም 

ለ. በህመም ምክንያት ስራውን በሚገባ ማከናወን 

የማይችል መሆኑን የሚያስረዳ የሓኪሞች ቦርድ 

ውሳኔ ሲያቀርብና ጉባኤው ይህን መሰረት 

Aድርጎ ሲወስን ፣ ወይም  

ሐ. በሰራ ኣፈፃፀም መመዘኛ መመርያ መሰረት 

ግልፅ የሆነ የስራ ብቃትና ቅልጥፍና ያነሰው 
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ዝነኣሶ ምዃኑ ጉባኤ Eንትውስን፣ ወይ  

መ. ከቢድ ጉድለት ስነ-ምግባር ወይ  ንስራሕ 

ዳይነት ብባህሪU ዝፃባE ተግባር ብምፍፃሙ 

ጥፍኣተኛ ተባሂሉ ካብ ስራሕ ክሰናበት ጉባኤ 

Eንትውስን ፣ ወይ  

ረ. ብሕጊ ዝተወሰነ ናይ ጡረታ Eድመ Eንትኣክል 

Eዩ፡፡  

2. ኣብዚ  ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ 1/ሀ/ ዝተደንገገ 

Eንተሃለወ’ውን ናይ ስነ-ምግባር ክሲ 

ዝተመስረቶ Eንትኸውን ናይ ስንብት ደብዳቤ 

ክረክብ ዝኽEል Eቲ ናይ ዲስፕሊን ዋኒኑ 

ተራEዩ Eልባት ምስ ረኸበ’ዩ፡፡  

3. ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ 1/ለ/፣/ሐ/ን /መ/ ን 

ዝተመልከተ ኣብ ልEሊ ዳይናን ሬጅስትራርን 

ተፈፃሚነት ዝህልዎ ናይቲ ጉባኤ ውሳነ ናብ ቤት 

ምኽሪ ቐሪቡ ብኣብዝሓ ድምፂ Eንትፀድቕ’ዩ፡፡ 

 

9. Aዋሃህባ ደብዳበ ስንብትን  ትሕዝትUን   

1. ኣብ ዓንቀፅ 8 ንUስ ዓንቀፅ 1 /ሀ/ ዝተቐመጠ 

ናይ ግዘ ገደብ ምስኣኸለ ሽU ንሽU ብኣካቢ ጉባኤ 

ናይ ስንብት ደብዳበ ይወሃቦ፡፡ ብኻሊE ምኽንያት 

ንዝሰናበት ግን ኣፈፃፅማU ከከምኩነታቱ ዝውሰን 

ይኸውን፡፡  

2. ናይ ስንብት ደብዳበ ዝርዝር ትሕዝቶ ዝምልከት 

ብደንቢ ይውሰን፡፡  

 
10. ኣቀራርባ ጥርዓን ስነ-ምግባርን 

ኣፈፃፅማUን 

1. ዳይና ወይ ሬጅስትራር ወይ ተሸያሚ ጉባኤ 

ንዝፍፅሞ ጉድለት ስነ-ምግባር  ዝምልከት ጥርዓን 

ወይ ጥቆማ ዘለዎ ሰብ ብፅሑፍ ወይ ብቃል ወይ 

ብስልኪ ናብ ዝምልከቶ ኣካል ከቕርብ ይኽEል፡፡ 

ዝርዝሩ ብደንቢ ይውሰን፡፡  

2. Eቲ ዝቐርብ ጥርዓን ወይ ጥቆማ ኣብ ሓቂ 

ዝድረኽን ብመርትO ዝተደገፈን ክኸውን 

ይግባE፡፡ 

መሆኑን ጉባኤው ሲወስን፡ ወይም  

መ. ከባድ የስነ-ምግባር ጉድለት ወይም በባህሪው 

ከዳኝነት ስራ ጋር የሚቃረን ተግባር 

በመፈፀሙ ጥፋተኛ ተብሎ ከስራ 

Eንዲሰናበት ጉባኤው ሲወስን፣ ወይም  

ረ. በሕግ የተወሰነው የጡረታ Eድሜ ሲደርስ 

ነው፡፡ 

2. በዚህ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ 1/ሀ/ የተደነገገው 

ቢኖርም የስነ-ምግባር ክስ የቀረበበት ሲሆን 

የስንብት ደብዳቤ ማግኘት የሚችለው 

የዲስፕሊን ጉዳዩ ታይቶ Eልባት ካገኘ በኋላ 

ነው፡፡  

3. በዚህ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ 1/ለ/፣/ሐ/ና /መ/ 

የተመለከተው በዳኞችና ሬጅስትራሮች ላይ 

ተፈፃሚነት የሚኖረው የጉበኤው ውሳኔ ለምክር 

ቤቱ ቀርቦ ብAብላጫ ድምፅ ሲፀድቅ ነው፡፡  

 

9. የስንብት ደብዳቤ ኣሰጣጥና ይዘቱ  

1. በዓንቀፅ 8 ንUስ ዓንቀፅ 1 /ሀ/ የተቀመጠው 

የጊዜ ገደብ ሲደርስ ወድያውኑ በጉባኤው ሰብሳቢ 

የስንብት ደብዳቤ ይሰጠዋል፡፡ በሌላ ምክንያት 

ለሚሰናበት ግን ኣፈፃፀሙ Eንደየሁኔታው 

የሚወሰን ይሆናል፡፡  

2. የስንብት ደብዳቤውን ዝርዝር ይዘት በሚመለከት 

በደንብ ይወሰናል ፡፡ 

 
10. የስነ- ምግባር ቅሬታ ኣቀራረብና 

ኣፈፃፀሙ  

1. ዳኛ  ወይም ሬጅስትራር ወይም የጉባኤ ተሿሚ 

ለፈፀመው የስነ-ምግባር ጉድለት ኣቤቱታ ወይም 

ጥቆማ Aለኝ የሚል ማንኛውም ሰው  በፅሑፍ 

ወይም በቃል ወይም በስልክ ለሚመለከተው ኣካል 

ማቅረብ ይችላል፡፡ ዝርዝሩ በደንብ ይወሰናል፡፡  

2. የሚቀርበው Aቤቱታ ወይም ጥቆማ በEውነት 

ላይ የተመሰረተ Eና በማስረጃ የተደገፈ መሆን 

ይገባዋል፡፡ 
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11.  ስነ-ስርዓት ኣኼባ

1. ክልላዊ ጉባኤን ጉባኤ ዞባን ነናይ ባEሎም ስሩE 

ኣኼባ ኣብ ወርሒ ሓደ ግዜ የካይዱ፡፡ 

ከከምኣድላይነቱ’ውን ሲሶ ኣበላት ጉባኤ 

Eንትሓቱ ወይ Eቲ ኣካቢ ጉባኤ መEመናይ 

ምኽንያት Eንትህልዎ ህፁፅ ኣኼባ ክፅውU 

ይኽEሉ፡፡ 

2. ስሩE ሓበራዊ ኣኼባ ኣካላት ጉባኤ ኣብ ሽዱሽተ 

ወርሒ ሓደ ግዜ ይካየድ፡፡ 

3. ካብ ክልተ ሲሶ ዘይውሕዱ ኣባላት Eንትርከቡ 

ምልኣተ ጉባኤ ይኸውን፡፡ 

4  ናብ ጉባኤ ዝቐርብ ዋኒን ብኣብዝሓ ድምፂ 

ይውሰን፤ ድምፂ ኣባላት ማEረ ኣብ ክልተ 

Eንትምቀል ግን ኣካቢ ዝደገፎ ሓሳብ ሳዓራይ 

ይኸውን፡፡  

 
12. ዘመን ስራሕ   

1. ናይቲ ጉባኤ ኮነ ናይ ዞባ ጉባኤ ናይ ሰራሕ 

ዘመን ሓሙሽተ ዓመት ጥራሕ ይኸውን፡፡  

2. ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ 1 ዝተጠቀሱ 

ኣባላት ንካልኣይ ግዜ ክምረፁ ይኽEሉ’ዮም፡፡ 

3. Eቲ መራፂ ኣካል Eምነት ንዝሰAነሎም

ኣባላት ጉባኤ ናይ ሰራሕ ዘመኑ ከይኣኸለ

ብምሉOም ወይ ብኽፋል ካብ ሓላፍነት

ከውርድ ይኽEል’ዩ፡፡  

 
ክፍሊ ክልተ 

Aመሰራርታን Aወዳድባን ጉባኤ ምምሕዳር 

ዳያኑ 

13. Aመሰራርታ 

1. ጉባኤ ምምሕዳር ዳያኑ ክልል ትግራይ (ድሕሪ 

ሕዚ “ ጉባኤ” Eናተባሃለ ዝፅዋE) በዚ Aዋጅ 

ብሓዱሽ መልክE ተጣይሹ ኣሎ፡፡ 

2. Eቲ ጉባኤ ሕጋዊ ስውነት ዘለዎ ኾይኑ ኣብ 

ትሕቲU ዝተወደቡ  ኣካላት ዘለውዎን  ብናይ 

ባEሉ በጀት ዝመሓደርን Eዩ፡፡  

11. የስብሰባ  ስነ-ስርዓት  

1. ክልላዊ ጉባኤና የዞን ጉባኤ በወር ኣንድ ጊዜ 

የየራሳቸውን መደበኛ ስብሰባ ያካሂዳሉ፣ 

Eንደየኣስፈላጊነቱም ከጉባኤው ኣባላት ኣንድ 

ሶስተኛው ሲጠይቁ ወይም የጉባኤው ሰብሳቢ 

ኣሳማኝ ምክንያት ሲኖረው ኣሰቸኳይ ስብሰባ 

መጥራት ይችላሉ፡፡  

2. የጉባኤ ኣካላት መደበኛ የጋራ ስብሰባ በስድስት 

ወር Aንድ ጊዜ ይካሄዳል፡፡  

3. ከሁለት ሶስተኛ ያላነሱ ኣባላት ሲገኙ ምልAተ 

ጉባኤ ይሆናል፡፡  

4. ለጉባኤው የሚቀርበው ጉዳይ በኣብላጫ ድምፅ 

ይወስናል ፤ የኣባላቱ ድምፅ Eኩል ለሁለት 

ሲከፈል ግን ሰብሳቢው የደገፈው ሃሳብ ኣሸናፊ 

ይሆናል፡፡  

 

12.. የስራ ዘመን   

1. የጉባኤውም ሆነ   የዞን ጉባኤ የስራ ዘመን 

Aምስት ዓመት ብቻ ይሆናል፡፡  

2. በዚህ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ 1 የተጠቀሱት 

ኣባላት ለሁለተኛ ጊዜ ሊመረጡ ይችላሉ፡፡ 

  3.  መራጩ ኣካል Eምነት ያጣባቸውን የጉባኤ 

ኣባላት የስራ ዘመኑ ሳያልቅ በሙሉ ወይም 

በከፊል ከሃላፊነት ሊያወርድ ይችላል፡፡  

 

 
ክፍል ሁለት 

የዳኞች Aሰተዳደር ጉባኤ ኣመሰራረትና 

Aወቃቀር 

13. Aመሰራረት 

1. የትግራይ ክልል ዳኞች Aሰተዳደር ጉባኤ  

    (ከዚህ በኃላ “ ጉባኤ” Eየተባለ የሚጠራ) በዚህ  

Aዋጅ  በኣዲስ መልክ ተቋቁሟል ፡፡ 

2. ጉባኤው ህጋዊ ሰውነት ያለው ሆኖ በስሩ የተዋቀሩ 

ኣካላት ያሉትና በራሱ በጀት የሚተዳደር ነው፡፡ 
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14.  Aወዳድባ  

Eቲ ጉባኤ Eዞም ዝስEቡ ኣካላት ይህልውዎ ፡፡ 

1. ብደረጃ ክልል  

 ሀ.  ጉባኤ ምምሕዳር ዳያኑ  

  ለ. ጉጅለ ክትትል ሙያዊ ብቕዓት /Iንስፔክሽን 

ቲም/   ክልል 

  ሐ. ቤት ፅሕፈት  ጉባኤ 

2. ብደረጃ ዞባ  

ጉባኤ ዞባ   

 
ክፍሊ ሰለስተ 

ተዋፅOን ስልጣንን ኣካላት  ጉባኤ 

ምምሕዳር ዳያኑ  

   ሀ.  ጉባኤ 

15. ኣባላት  ጉባኤ 

1. Eቲ ጉባኤ Eዞም ዝስEቡ ኣባላት ይህልውዎ፡- 

ሀ. ፕረዚዳንት ላEለዋይ ቤት ፍርዲ…… ኣካቢ 

ለ. ም/ፕረዚዳንት ላEለዋይ ቤት ፍርዲ … ኣባል 

ሐ. ሰለስተ ኣባላት ቤት ምኽሪ ክልል……….. ’’ 

መ. ሓደ ዳኛ ላEለዋይ ቤት ፍርዲ …………   ’’ 

ረ.ሰለስተ ዳያኑ ማEኸላይ ኣብያተ ፍርዲ…… ’’ 

ሰ. ሰለስተ ዳያኑ ወረዳ ኣብያተ ፍርዲ… …… ’’ 

ሸ. ሓላፊ ቢሮ ፍትሒ …………………………’’ 

ቀ. ሓላፊ ቢሮ ፀጥታን ምምሕዳርን…………  ’’ 

በ. Aዶ መንበር ማ/ደ/ኣንስትዮ ትግራይ……’’  

    ተ. ኣቦ መንበር  ማሕበር ጠበቃታት  ትግራይ ’’ 

  ቸ. ኣቦ መንበር  ማሕበር ሓረስቶት ትግራይ …’’

2. ኣካቢ ጉባኤ ኣብ ዘይህልወሉ Eዋን ምክትል 

ፕረዚዳንት ተተኪU ይሰርሕ፡፡  

3. ተፀዋI Eቲ ቤት ፅሕፈት ናይቲ ጉባኤ ፀሓፊ 

ይኸውን፡፡  
 

16. ኣመራርፃን  ረቛሒን  ኣባላት   ጉባኤ 

1. ኣብዚ ኣዋጅ ዓንቀፅ 15 ንUስ ዓንቀፅ 1(መ)፣ 

(ረ)ን(ሰ)ን ዝተጠቀሱ ዳያኑ ብኣባልነት 

ንክምረፁ ፡- 

14.  Aደረጃጀት  

ጉባኤው የሚከተሉት ኣካላት ይኖሩታል፡፡  

1. በክልል ደረጃ  

 ሀ.  የዳኞች ኣሰተዳደር ጉባኤ  

   ለ. የክልል ሙያዊ ብቃት ክትትል ቡድን 

/Iንስፔክሽን ቲም/ 

ሐ. የጉባኤው ፅሕፈት ቤት 

2. በዞን ደረጃ   

 የዞን ጉባኤ  

 
ክፍል ሶስት 

የዳኞች Aስተዳደር ጉባኤ ኣካላት   ተዋፅOና 

ስልጣን  

   ሀ.  ጉባኤ 

15. የጉባኤው ኣባላት  

1. ጉባኤው የሚከተሉት ኣባላት ይኖሩታል፡- 

ሀ. የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕረዚዳንት…ሰብሳቢ 

ለ. የጠቅላይ ፍርድ ቤት ም/ፕረዚዳንት…ኣባል  

ሐ.የክልል ምክር ቤት ሶሰት ኣባላት……….’’ 

መ. የጠቅላይ ፍርድ ቤት Aንድ ዳኛ……….. ’’  

ረ. የከፍተኛ ፍርድ ቤቶች ሶስት ዳኞች………’’ 

ሰ. የወረዳ ፍርድ ቤቶች ሶስት ዳኞች…………’’ 

ሸ. የፍትሕ ቢሮ ሓላፊ ……………………….’’ 

ቀ. የፀጥታና Aስተዳደር ቢሮ ሓላፊ………… ’’ 

በ. የትግራይ ሴቶች ማህበር ሊቀመንበር…… ’’  

ተ.  የትግራይ ጠበቆች ማህበር ሊቀ መንበር …’’ 

ቸ. የትግራይ ገበሬዎች ማሕበር ሊቀ መንበር …’’ 

2. የጉባኤው ሰብሳቢ በማይኖርበት ጊዜ ምክትል 

ፕረዚደንት ተክቶ ይሰራል፡፡ 

3. የፅሕፈት ቤቱ ተጠሪ የጉባኤው ፀሓፊ ይሆናል፡፡ 

 
 
 

16. የጉባኤ ኣባላት Aመራረጥና  መመዘኛ 

1.  በዚህ ኣዋጅ ዓንቀፅ 15  ንUስ ዓንቀፅ 1 (መ)፣ 

(ረ)ና(ሰ) የተጠቀሱት ዳኞች በኣባልነት 

ለመመረጥ ፡- 
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      ገፅ  9 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ኣዋጅ ቑ  188/2003             ገፅ 9 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ Aዋጅ ቁ 188/2003

ሀ. ክልተ ዓመትን ልEሊUን ኣብ ስራሕ 

ዳይነት ዘገልገለ ፣ 

          ለ. ብስነ-ምግባሩን ስርሑን ምስጉን  ዝኾነ 

ክኾን Aለዎ፡፡ 

2. ኣብዚ ኣዋጅ ዓንቀፅ 15  ንUስ ዓንቀፅ 1(መ)፣ 

(ረ)ን(ሰ)ን ዝተጠቐሱ ዳያኑ ዝሰርሑሉ ከባቢ

ብዘየገድስ በዚ ኣዋጅ ዝመሓደሩ ኩሎም ኣባላት 

ኣብ ዝተረኸቡሉ ሓፈሻዊ ኣኼባ ይምረፁ፡፡  

3.  ድሕሪ መረፃ ናይ ውክልና ክፍተት Eንተጋጢሙ 

ሀ. ኣብ መወዳEታ ዓመት ኣብ ዝህልው ሓፈሻዊ 

ኣኼባ ዳያኑ ብመረፃ ክትካE ይግበር፡፡  

ለ. Eቲ ክፍተት ብምኽንያት Eብየት ስራሕ 

ዝተፈጠረ Eንተኾይኑ Eብየት ዝረኸቡ 

ተወከልቲ ክሳብ Eቲ ቀፃሊ ናይ መተካEታ 

መረፃ ውክልነOም ከምዘሎ  ይፀንሕ፡፡  

ሐ. Eቲ ክፍተት ብኻልOት ምኽንያታት 

ዝተፈጠረን ንምልAተ ጉባኤ ዘEንቕፍን Eንተ 

መሲሉ ግን ክሳብ Eቲ ቀፃሊ ሓፈሻዊ ኣኼባ 

ኣብ ዞባታት ብዝግበር ግዜያዊ መረፃ ይትካE፡፡ 

4. ናብዚ ጉባኤ ዝውከል ዳይና ኣባል ጉባኤ ዞበ

ክኸውን የብሉን፡፡  

5. ኣብዚ ኣዋጅ ዓንቀፅ 15  ንUስ ዓንቀፅ 1 (መ)፣

(ረ)ን(ሰ)ን ካብ ዝተጠቐሱ ዳያኑ፡-  

ሀ. ብጥማር Eንተወሓደ Eተን ክልተ ደቂ 

ኣንስትዮ ክኾና ኣለወን ፡፡ 

ለ. ብዝተኸኣለ መጠን ንተወለድቲ ንUሳን 

ብሄረሰብ ኣብ ግምት ዘEተወ  መረፃ 

ንምክያድ ፃEሪ ይግበር፡፡ 

 

17. ስልጣንን ተግባርን  ጉባኤ

Eቲ ጉባኤ ካብዚ ንታሕቲ ዝተዘርዘሩ ስልጣንን 

ተግባርን ይህልውዎ፡- 

1. ብመሰረት  Eዚ ኣዋጅ ዓንቀፅ /5/ን /6/ (1)ን

ዝተቀመጠ ረቛሒ ንላEለዋይ፣ ንማEኽላይን 

ወረዳን ኣብያተ ፍርዲ ክኾኑ ተባሂሎም በኣከቢ 

ጉባኤ ካብ ዝቐረቡ ሰብ ሞያ ሕጊ ብቑዓት 

ሀ. በዳኝነት ሞያ ሁለት ዓመት Eና ከዝያ 

በላይ ያገለገለ  

ለ. በስነ-ምግባሩና በስራው የተመሰገነ መሆን 

Aለበት፡፡ 

2. በዚህ ኣዋጅ ዓንቀፅ 15  ንUስ ዓንቀፅ 1(መ)፣ 

(ረ)ና(ሰ) የተጠቀሱት ዳኞች የሚሰሩበት Aከባቢ 

ሳይገድባቸው በዚህ Aዋጅ የሚተዳደሩ Aባላት 

በተገኙበት ጠቅላላ ስብሰባ ይመረጣሉ፡፡  

3. ከምርጫው ባኋላ የውክልና ክፍተት ካጋጠመ 

 ሀ. በዓመቱ መጨረሻ በሚኖረው የዳኞች ጠቅላላ 

ስብሰባ በምርጫ Eንዲተካ ይደረጋል፡፡  

ለ. ክፍተቱ በሰራ Eድገት ምክንያት የተፈጠረ 

ከሆነ Eድገቱን ያገኙት ተወካዮች Eስከ 

ሚቀጥለው የመተክያ ምርጫ ድረስ 

ውክልናቸው Eንዳለ ይቆያል፡፡   

ሐ. ክፍተቱ በሌላ ምክንያት የተፈጠረና ምልAተ 

ጉባኤውን የሚያደናቅፍ ከመሰለ ግን 

Eስከሚቀጥለው ጠቅላላ ስብሰባ በየዞኑ 

በሚደረግ ግዜያዊ ምርጫ ይተካል፡፡ 

4. ለዚህ ጉባኤ የሚወከለው ዳኛ የዞን ጉባኤው ኣባል 

መሆን ኣይኖርበትም፡፡  

5. በዚህ ኣዋጅ ዓንቀፅ 15 ንUስ ዓንቀፅ 

1(መ)፣(ረ)ና(ሰ) ከተጠቀሱት ዳኞች ውስጥ፡  

ሀ. ከAጠቃላዩ ቢያንስ ሁለቱ ሴቶች መሆን 

Aለባቸ፡፡  

ለ. በተቻለ መጠን  የኣናሳ ብሄረሰብ 

ተወላጆችን ግምት ውስጥ ያስገባ ምርጫ 

ለማካሄድ ጥረት ይደረጋል፡፡ 

 

17. የጉባኤው ስልጣንና ተግባር   

ጉባኤው ከዚህ በታች የተዘረዘሩ ስልጣንና ተግባር 

ይኖሩታል፡- 

1. በዚህ ኣዋጅ ዓንቀፅ  /5/ Eና /6/ (1) 

በተቀመጠው  መመዘኛ መሰረት ለጠቅላይ፣ 

ለከፍተኛና ለወረዳ ፍርድ ቤቶች ይሆናሉ ተብለው 

በጉባኤው ሰብሳቢ ከቀረቡት የሕግ ባለሞያዎች 
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     ገፅ 10 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ኣዋጅ ቑ  188/2003            ገፅ 10 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ Aዋጅ ቁ 188/2003

ዝበሃሉ ሕፁያት ዳያኑን ሬጅስትራራትን

መልሚሉ ንሽመት ናብ ቤት ምኽሪ የቕርብ፡፡  

 

2.  ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ 1 ዝተጠቀሰ ከምዘሎ 

ኾይኑ ፡- 

ሀ. ሕፁያት ዳያኑ ላEለዋይን ማEኸላይን ኣብያተ 

ፍርዲ ቅድሚ ናብ ቤት ምኽሪ ንሽመት 

ምቕራቦም ብጉባኤ ምምሕዳር ዳያኑ ፌደራል 

ርIቶ ክወሃበሎም ይሓትት፡፡ 

ለ. ንዳይነትን ሬጅስትራርነትን ዝተመልመሉ

ሕፁያት ሽመቶም ብቤት ምኽሪ ክሳብ 

ዝፀድቀሎም ኣብ ኣብያተ ፍርዲ ብሓጋዛይነት

መዲቡ የስርሕ፡፡ 

3. ኣብዚ ኣዋጅ ዓንቀፅ 6 ዝተቐመጡ ረቛሕታት

AማሊOም ዝተረኸቡ ተሸየምቲ ጉባኤ መልሚሉ 

ይሸይምን ይምድብን፡፡ 

4. ምልመላ፣ ምደባ፣ ዝውውር ፣ ስልጠናን 

ትምህርትን ዳያኑ ፣ ሬጅስትራራትን ተሸየምቲ 

ጉባኤን ዝምልከት ይውስን፤ ዝርዝሩ ብደንቢ 

ይወፅE፡፡  

5. ዳያኑ፣ ሬጅስትራራትን ተሸየምቲ ጉባኤን

ብዝምልከት፡-  

ሀ. ንዝምደቡሉ ብርኪ ስራሕ ዝድለ ደረጃ 

ትምህርቲ፣ ስርርE፣ ክEለት ስራሕን  ተሞክሮን 

ይውስን፡፡  

ለ. ዝኽፈሎ መሃያ ፣ ወሰኽ መሃያን ኣበልን፣ ዝውሃብ 

ነፃ ግልጋሎት ሕክምና ፣ ካብ ዝተሓተ ናብ 

ዝለዓለ ብርኪ ቤት ፍርዲ ዝግበር Eብየትን 

ካልOት ዝተፈላለዩ ጥቕማጥቅምን ናብ ቤት 

ምኽሪ ኣቅሪቡ የወስን፣ ምስ ፀደቀ  ተግባራዊ 

ይገብር፡፡ ዝርዝሩ ብደንቢ  ይውሰን፡፡ 

 

6. ኣብ ሰለስቲU ፀፍሕታት ኣብያተ ፍርዲ ሰለስተ 

ብርኪ ስርርE ዳያኑ፣ ሬጅስትራራትን ተሸየምቲ 

ጉባኤን ክህሉ ይገብር፤ ዝርዝሩ ብደንቢ ይውሰን፡፡

  

 

መካከል ብቃት ያላቸውን Eጩ  ዳኞችና 

ሬጅስትራሮች መልምሎ ለሹመት ለምክር ቤት 

ያቀርባል፡፡  

2. በዚህ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ 1 የተጠቀሰው 

Eንደተጠበቀ ሆኖ ፡- 

ሀ. የጠቅላይና የከፍተኛ ፍርድ ቤቶች Eጩ 

ዳኞች ለሹመት ወደ ምክር ቤት ከመቅረባችው 

በፊት በፌደራል የዳኞች ኣስተዳደር ጉባኤ 

Aስተያየት Eንዲሰጥባቸው ይጠይቃል ፡፡ 

ለ. ለዳኝነትና ለሬጅስትራርነት  የተመለመሉት 

Eጩዎች ሹመታቸው በምክር ቤቱ Eስኪ 

ፀድቅላቸው ድረስ በፍርድ ቤቶች በረዳትነት  

መድቦ ያሰራል፡፡ 

3. በዚህ ኣዋጅ ዓንቀፅ 6 የተቀመጡ መመዘኛዎችን 

Aሟልተው የተገኙ የጉባኤ ተሿሚዎችን 

መልምሎ ይሾማል፣ ይመድባል፡፡  

4. የዳኞች፣ሬጅስትራሮችና የጉባኤ ተሻሚዎችን 

Aመላመል ፣ ምደባ፣ ዝውውር፣ ስልጠናና 

ትምህርትን በሚመለከት ይወስናል፡፡ ዝርዝሩ 

በደንብ ይገለፃል፡፡  

5. ዳኞች፣ ሬጅስትራሮችና የጉባኤ ተሿሚዎችን 

በሚመለከት፡-  

ሀ. ለሚመደቡበት የሰራ መደብ የሚያስፈልግ 

የትምህርት ደረጃ፣ የደረጃ Eርከን፣ የስራ ችሎታና 

ልምድ ይወስናል፡፡ 

ለ. የሚከፈላቸው ደመወዝ፣ የደመወዝ ጭማሪ Eና 

ኣበል፣ የሚሰጠው ነፃ የሕክምና ኣገልግሎት፣ 

ከዝቀተኛ ወደ ከፍተኛው የፍርድ ቤት Eርከን 

የሚደረግ Eድገትና ሌሎች የተለያዩ ጥቅማ 

ጥቅሞችን ለምክር ቤቱ በማቅረብ ያስወስናል፣ 

ሲፈቀድም ተግባራዊ ያደርጋል፡፡ ዝርዝሩ በደንብ 

ይወሰናል፡፡   

6. በሶስቱም የፍርድ ቤት ደረጃዎች ለዳኞች፣ 

ለሬጅስትራሮችና የጉባኤ ተሿሚዎች ሶስት 

የEርከን ደረጃ  Eንዲኖር ያደርጋል፤ ዝርዝሩ 

በደንብ ይወሰናል፡፡ 
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7. ናይ ስራሕ ሰዓት፣ ኣወሃህባ ፍቓድን Eረፍትን 

ዳያኑ፣ ሬጅስትራራትን ተሸየምቲ ጉባኤን 

ይውስንን ተግባራዊ ይገብርን፤ ዝርዝሩ ብደንቢ 

ይውሰን፡፡  

8. ናይ ወረዳን ማEኽላይን ኣብያተ ፍርዲ 

ፕረዚደንትታት ይሸይም፣ ዝርዝሩ ብደንቢ 

ይውሰን፡፡ 

9. ናይቲ ጉባኤ ዓመታዊ ትልሚ የውፅE 

ንተግባራውነቱ ይከታተል፤ ብትልሙ መሰረት

ናይ ባEሉን ኣብ ትሕቲU ናይ ዝርከቡ ኣካላት 

ጉባኤን ኣፈፃፅማ ስራሕ ይግምግምን  ይመርሕን፤

10. ስነ-ምግባር ዳያኑ፣ ሬጅስትራራትን ተሸየምቲ 

ጉባኤን ዝምልከት ደንቢ የውፅE፡፡ 

11.  ካብ ጉጅለ ክትትል ሙያዊ ብቅዓት  ዝቐርበሉ 

ሪፖርት መበገሲ ብምግባር ኣድላይ ውሳነ 

ይህብ ፡፡  

12. ኣብ ስርሑ ርUይ ናይ ብቕዓት ምንኣስ ዘርኣየ 

ወይ ብምኽንያት ሕማም ስርሑ ከካይድ ዘይከኣለ 

ዳይና ወይ ሬጅስትራር ኩነታቱ ካብ ስራሕ

ዘሰናብቶ ወይ ካብ ዝለዓለ ብርኪ ቤት ፍርዲ ናብ 

ዝተሓተ ዘውርዶ Eዩ Iሉ Eንተደምዲሙ ናብ 

ቤት ምኽሪ ኣቕሪቡ የወስን፡፡ ከምዚ ዓይነት 

ኣጋጣሚ Eንትህሉ ብቤት ምኽሪ ክሳብ ዝውሰን 

ካብ ስራሕ ኣጊድዎ ክፀንሕ ይክEል’ዩ፤ ዝርዝሩ 

ብደንቢ ይውሰን፡፡  

13. ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ  10፣ 11 ፣12

ዝተዘርዘሩ ምኽንያታት ንተሸየምቲ  ጉባኤ 

ዝምልከት Eንትኸውን ናብ ቤት ምኽሪ ምቕራብ 

ከየድለየ Eቲ ጉባኤ ዝህቦ ውሳነ ናይ መወዳEታ 

ይኸውን፡፡ 

14. ድሕንነት ከባቢ ስራሕን ጥEናን ዳያኑ፣ 

ሬጅስትራራትን ተሸየምቲ ጉባኤን ዝተሓለወ 

ምዃኑ የረጋግፅ፡፡ ዝርዝሩ ብደንቢ ይውሰን፡፡ 

 

15. ተወሰኽቲ ምድብ መጋባEያታት ኣብያተ ፍርዲ 

ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ንክህልው ብኣካቢ

ጉባኤ ተፀኒU  Eንትቐርበሉ ይውስን፡፡  

7. የዳኞች፣ የሬጅስትራሮችና የጉባኤ ተሿሚዎችን 

የስራ ሰዓት፣ የፍቃድ Eና የEረፍት Aሰጣጥ 

ይወሰናል፤ ተግባራዊ ያደርጋል ፡፡ ዝርዝሩ 

በደንብ ይወስናል፡፡  

8. የወረዳና ከፍተኛ ፍርድ ቤቶች ፕረዚዳንቶችን 

ይሾማል፤ ዝርዝሩ በደንብ ይወሰናል ፡፡ 

 

9. የጉባኤውን Aመታዊ Eቅድ ያወጣል 

ለተግባራዊነቱም ይከታተላል፣ በEቅዱ መሰረት 

የራሱንና በስሩ የሚገኙትን የጉባኤ Aካላት የስራ 

Aፈፃፀም ይገመግማል፣ 

10. የዳኞች፣ ሬጅስትራሮችና የጉባኤ ተሿሚዎችን 

የሚመለከት የስነ-ምግባር ደንብ ያወጣል፡፡ 

11. ከሙያዊ ብቃት ክትትል ቡድን 

የሚቀርብለትን ሪፖርት መነሻ በማድረግ 

Aስፍላጊውን  ውሳኔ ይሰጣል፡፡  

12. በስራ  ላይ ጉልህ የሆነ የብቃት ማነስ ያሳየ 

ወይም በህመም ምክንያት ስራውን ማከናወን 

ያልቻለ ዳኛ ወይም ሬጅስትራር ሁኔታው ከስራ 

የሚያባርረው ወይም ከላይኛው የፍርድ ቤት ደረጃ 

ወደ ታችኛው ዝቅ የሚያደርገው ነው ብሎ 

ከደመደመ ለምክር ቤቱ በማቅረብ ያስወስናል፤ 

Eንደዚህ ዓይነት ኣጋጣሚ ሲኖር በምክር ቤቱ 

Eስከሚወሰን  ድረስ ከስራ Aግዶት ሊቆይ 

ይችላል፡፡ ዝርዝሩ በደንቡ ይወሰናል፡፡  

13. በዚህ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቐፅ  10፣ 11 ፣12  

የተዘረዘሩት ምኽንያቶች የጉባኤ ተሿሚዎችን 

የሚመለከት ሲሆን ወደ ምክር ቤት ማቅረብ 

ሳያስፈልግ ጉባኤው የሰጠው ውሳኔ የመጨረሻ 

ይሆናል፡፡ 

14. የዳኞች፣ ሬጅስትራሮችና የጉባኤ ተሿሚዎች 

የስራ ኣከባቢ ድህንነትና ጤንነታችው  

የተጠበቀ መሆኑን ያረጋግጣል፡፡ ዝርዝሩ 

በደንቡ ይወሰናል፡፡  

15. የፍርድ ቤቶች ተጨማሪ ምድብ ችሎቶች 

በተለያዩ Aከባቢዎች Eንዲኖሩ  በጉባኤው 

ሰብሳቢ ተጠንቶ ሲቀርብለት ይወስናል፡፡ 
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16. ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ (3፣4) ኣብ 

ዝተዘርዘሩ ዋኒናት Aመልኪቱ ንዝልዓል 

ጥርዓን ወይ ቅሬታ ሰሚU ፍታሕ ዝህብ ኮሚቴ 

ሰማI ቅሬታ ከከምኣድላይነቱ የጣይሽ፣ 

ዝርዝሩ ብደንቢ ይውሰን፡፡  

17. ስራሕቲ ንምትግባር ዝሕግዙ ኮሚቴታት 

ከምኣድላይነቱ ካብ ውሽጡ Eናጣየሸ ከዋፍር 

ይክEል ፡፡ 

18. ቤት ፅሕፈት ጉባኤ ዝሰርሐሉ መምርሒ 

የውፅE፣ ንኣፈፃፅምU ይከታተል፡፡ 

19. ከይዲ ስራሕ ፍርዲ ሃናፃይ ብዝኾነ  ገምጋምን 

ክትትልን ዝፍፀም ምዃኑ የረጋግፅ፤ 

20.  ምስ ባህሪ ስርሑ ዝተኣሳሰሩ  ካልOት ሕጋዊ 

ተግባራት ይፍፅም፡፡  

 

18. ስልጣንን ተግባርን ኣካቢ  ጉባኤ 

ኣካቢ  ጉባኤ Eዞም ዝስEቡ ስልጣንን ተግባርን 

ይህልውዎ፡- 

1. ንቤት ፅሕፈት  ጉባኤ  ብላEለዋይነት ይመርሕ፡፡ 

2. ናይቲ ጉባኤን ኣካላት ጉባኤን ኣኼባ ይፅውE ፣

ይመርሕ፡፡ 

3. ብመሰረት Eዚ ኣዋጅ ዓንቀፅ /5/ን /6/ (1)ን 

ዝተቐመጠ ረቛሒ ንላEለዋይ፣ ንማEኸላይን 

ወረዳን ኣብያተ ፍርዲ ንዳይነትን 

ንሬጅስትራርነትን ይበቕU Eዮም ዝበሎም 

ሓርዩ ሽም ዝርዝሮምን ሓፂር ድሕረ ባይታOምን

ዝምልከት መግለፂ  ናብ ጉባኤ የቕርብ፡፡ በቲ 

ጉባኤ ዝተመልመሉ ንሽመት ናብ ቤት ምኽሪ 

የቕርብ፡፡  

4. ኣብዚ ኣዋጅ ዓንቀፅ 6 (2) ብዝተደንገገ መሰረት

ተሸየመቲ ጉባኤ ዝኾኑ ሽም ዝርዝር ምስ ሓፂር 

መግለፂ ድሕረ ባይታOም ናብቲ ጉባኤ 

ብምቕራብ የሽይም፡፡ 

5. በዚ ኣዋጅ መሰረት ኣብ ዝወፅE ደንቢ ብዝህሉ 

ረቛሒ ንወረዳን ማEኽላይን ኣብያተ ፍርዲ 

ፕሬዚዳንትነት ይበቕU Eዩም ዝበሎም  ዳያኑ 

ሽም ዝርዝሮምን ሓፂር መግለፂ ድሕረ 

16. በዚህ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ (3፣4) በተዘረዘሩ 

ጉዳዮች ላይ የሚነሱ ኣቤቱታዎችን ወይም 

ቅሬታዎችን ተቀብሎ መፍትሄ የሚሰጥ  ቅሬታ 

ሰሚ ኮሚቴ Eንደኣስፈላጊነቱ ያቋቁማል፡፡ 

ዝርዝሩ በደንብ ይወሰናል፡፡ 

17. ስራውን ለማከናወን የሚረዱ ኮሚቴዎችን 

EንደAስፈላጊነቱ ከውስጡ Eያዋቀረ ማሰማራት 

ይችላል፡፡  

18. የጉባኤው ፅሕፈት ቤት የሚሰራበትን መመሪያ 

ያወጣል፣ ኣፈፃፀሙንም ይከታተላል፡፡ 

19. የፍርድ ስራ ሂደት ገንቢ በሆነ ግምገማና 

ክትትል Eየተከናወነ መሆኑን ያረጋግጣል፡፡  

20. ከስራው ባህሪ ጋር የተያየዙ ሌሎች ሕጋዊ 

ተግባራትን ይፈፅማል፡፡ 

 

18. የጉባኤው ሰብሳቢ ስልጣንና ተግባር  

የጉባኤው  ሰብሳቢ የሚከተሉት ስልጣንና ተግባር 

ይኖሩታል፡፡ 

1. የጉባኤ’ውን ፅህፈት ቤት በበላይነት ይመራል፡፡  

2. የጉባኤውንና የጉባኤው ኣካላትን ስብሰባ ይጠራል፣ 

ይመራል፡፡ 

3. በዚህ ኣዋጅ Aንቀጽ /5/ Eና /6/ (1)  

በተቀመጠው መመዘኛ መሰረት ለጠቅላይ፣ 

ለከፍተኛና ለወረዳ ፍርድ ቤቶች ለዳኝነትና 

ሬጅስትራርነት ብቁ ናቸው ያላቸውን መርጦ ስም 

ዝርዝራቸውንና ኣጭር የህይወት ታሪካቸውን 

የሚመለከት መግለጫ ለጉባኤው ያቀርባል፣ 

በጉባኤው የተመለመሉትን ለሹመት ወደ ምክር 

ቤት ያቀርባል፡፡ 

4. በዚህ ኣዋጅ Aንቀጽ 6 (2)  በተደነገገው መሰረት  

የጉባኤ ተሿሚዎችን ስም ዝርዝር ከኣጭር 

የህይወት ታሪክ መግለጫ ጋር ለጉባኤው 

በማቅረብ  ያሾማል፡፡   

5. በዚህ ኣዋጅ መሰረት በሚወጣው ደንብ ውስጥ 

በሚኖር መመዘኛ ለወረዳና ለከፍተኛ ፍርድ 

ቤቶች ፕረዚዳንትነት ብቁ ናቸው ያላቸውን ስም 

ዝርዝርና Aጭር የህይወት ታሪክ መግለጫ 
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ባይታOምን ኣዳልዩ ናብ ጉባኤ ብምቕራብ

የሸይም፡፡ 

6. ህፁፅ ኩነታት Eንተጋጥም Eቲ ጉባኤ ክሳብ 

ዝEከብ ዳያኑ፣ ሬጅስትራራትን ተሸየምቲ ጉባኤን 

ብግዚያዊነት ይምድብ፣ የዛውር፤ Eዚ ዝተገበረ 

ግዚያዊ ዝውውርን ምደባን ኣብ ዝቕፅል ኣኼባ 

ናብ’ቲ  ጉባኤ ኣቕሪቡ የወስን፡፡  

 

7. ብድልየቶም ዝሰናበቱ ዳያኑ፣ ሬጅስትራራትን

ተሸየምቲ ጉባኤን ዝሃብዎ ናይ መጠንቀቕታ ጊዜ 

ገደብ ምስሓለፈ ሽUንሽU ናይ ስንብት ወረቐት 

ይህብ፣ ኣብ ቀፃሊ ኣኼባ ድማ ነቲ  ጉባኤ 

የፍልጥ፡፡ 

8. ብናይ ባEሉ ተበግሶ ወይ ብዝረኽቦ ሓበሬታ ኣብ

ኣብያተ ፍርዲ  ዝተረኣየ  ናይ  ስነ ምግባር 

ጉድለት ተፃርዩ ውሳነ ንኽረክብ ናብ ጉባኤ 

የቕርብ፡፡  

9.  ከም ኣድላይነቱ ተወሰኽቲ ምድብ መጋባEያታት

ኣፅኒU ንውሳነ ናብቲ  ጉባኤ የቕርብ፡፡  

10.ናይቲ ጉባኤ ውሳነታት ተግባራውነት ይከታተልን 

ይቆፃፀፀርን፤ ነቲ ጉባኤ ወኪሉ ይሰርሕ፡፡  

11.  ፀብፃብ  ስራሕ ኣካላት ጉባኤ ናብ’ቲ ጉባኤን

በዚ ኣዋጅ ናብ ዝመሓደሩ ኣካላትን የቕርብ፡፡  

 

12. በቲ ጉባኤ ዝውሃቡዎ ካልOት ተዛመድቲ 

ተግባራት ይፍፅም፡፡ 

 
  ለ. ጉጅለ ክትትል ሙያዊ ብቕዓት  

19. ኣወዳድባ ጉጅለ ክትትል ሙያዊ 

ብቕዓት  

ጉጅለ ክትትል ሙያዊ ብቕዓት ካብ መንጎ ዳያኑ 

ዝምደቡ ሓደ ተፀዋEን ክልተ Iንስፔክተራትን 

ዘለውዎ ኮይኑ ብደረጃ ክልል ዝጣየሽ ይኸውን፡፡ 

 

20. ስልጣንን ተግባርን ጉጅለ ክትትል ሙያዊ 

ብቕዓት  

Aዘጋጅቶ ለጉባኤ በማቅረብ ያሾማል፡፡ 

 

6. ኣስቸኳይ ሁኔታ ሲያጋጥም ጉባኤው Eስከ 

ሚሰበሰብ ድረስ ዳኞች፣ ሬጅስትራሮችና የጉባኤ 

ተሿሚዎችን በጊዚያውነት ይመድባል፣ 

ያዛውራል፣ የተደረገውንም ጊዝያዊ ዝውውርና 

ምደባ በሚቀጥለው የጉባኤ ስብሰባ Aቅርቦ 

ያስወስናል፡፡ 

7. በፍላጎታቸው ከስራ የሚሰናበቱ ዳኞች፣ 

ሬጅስትራሮችና የጉባኤ ተሿሚዎች የሰጡት 

የማስጠንቀቅያ ጊዜ ገደብ ሲደርስ ወዲያውኑ 

የስንብት ደብዳቤ ይሰጣል፡፡ በሚቀጥለው 

ስብሰባም ለጉባኤው ያሳውቃል፡፡ 

8. በራሱ ተነሳሽነት ወይም ባገኘው ጥቆማ መሰረት 

በፍርድ ቤቶች የሚታይ የስነ-ምግባር ጉድለት 

ተጣርቶ ውሳኔ Eንዲያገኝ ለጉባኤው ያቀርባል ፡፡ 

 

9. EንደየAስፈላጊነቱ ተጨማሪ ምድብ ችሎቶችን 

Aጥንቶ ለውሳኔ ለጉባኤው ያቀርባል፡፡  

10.የጉባኤው  ውሳኔዎችን ተግባራዊነት ይከታተላል፣ 

ይቆጣጠራል፣ ጉባኤውን ወክሎ ይሰራል፡  

11. የጉባኤው ኣካላት የስራ ኣፈፃፀም ሪፖርትን 

ለጉባኤውና በዚህ ኣዋጅ ለሚተዳደሩ ኣካላት 

ያቀርባል ፡፡ 

12. በጉባኤው የሚሰጡትን ሌሎች ተዛማጅ 

ተግበራት ይፈፅማል፡፡ 

 
  ለ. የሙያዊ ብቃት ክትትል ቡድን  

19. የሙያዊ ብቃት ክትትል ቡድን  

ኣደረጃጀት 

የክልል ሙያዊ ብቃት ክትትል ቡድን ከዳኞች ውስጥ 

የሚመደቡ  Aንድ ተጠሪና ሁለት Iንስፔክተሮች 

የሚኖሩት ሆኖ በክልል ደረጃ የሚዋቀር ይሆናል፡፡ 

 

20. የሙያዊ ብቃት ክትትል ቡድን  ስልጣንና 

ተግባር 
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  Eዚ ጉጅለ Eዞም ዝስEቡ ስልጣንን ተግባርን 

ይህልውዎ፡- 

1. ናይቲ ጉጅለ ዓመታዊ ትልሚ ስራሕ  የውፅE፡፡ 

2.  ሓፈሻዊ ኣፈፃፅማ ስራሕቲ ዳይነት ኣብያተ 

ፍርዲ  ዝምልከት ዳህሳስ በብEዋኑ የካይድ፣ ነዚ 

ዝምልከት ፀብፃብ ናብቲ ጉባኤ የቕርብ፡፡  

3. በቲ ጉባኤ ወይ ብኣካቢ  ጉባኤ ዝወሃብዎ ካልOት 

ተዛመድቲ  ተግባራት ይፍፅም፡፡  

 

21. ስልጣንን ተግባርን ተፀዋI ጉጅለ 

ክትትል ሙያዊ ብቕዓት  

ናይዚ ጉጅለ ተፀዋI Eዞም ዝስEቡ ስልጣንን

ተግባርን ይህልውዎ፡- 

1. ነቲ ጉጅለ ይመርሕን ይቆፃፀርን፡፡ 

2. ብመምሃራይነቶም ጠቐምቲ ዝበሃሉ ተሞክሮታት 

Eናፈለየ ብመልክE ፀብፃብ ናብ ጉባኤ የቕርብ፡፡

  

3. ናይቲ ጉጅለ መዛግብትን ሰነዳትን ብኣግባቡ 

ዝተዓቀቡ ምዃኖም የረጋግፅ፡፡  

4. ትልሚ ስራሕ  ጉጅለ የዳሉ፤ ናይ ስራሕ ኣፈፃፅማ 

ሪፖርት ናብ ጉባኤ የቕርብ፡፡  

5. ብዘካየዶ ዳህሳስ ኣቢሉ ዝEክቦም ሓበሬታታት 

መሰረት ብምግባር ናይ ግንዛበ መEበይ 

ስልጠናታት ክዳሎን ክውሃብን ምስ ዝምልከቶ 

ኣካል ኮይኑ ይሰርሕ፡፡ 

 

  ሐ. ቤት ፅሕፈት ጉባኤ

22. ኣወዳድባ ቤት ፅሕፈት ጉባኤ  

ቤት ፅሕፈት ጉባኤ ሓደ ተፀዋIን ሓደ ሴክሪታሪን

ይህልዎ ፡፡  

 
23. ስልጣንን ተግባርን ቤት ፅሕፈት  ጉባኤ

 

ቤት ፅሕፈት ጉባኤ Eዞም ዝስEቡ ስልጣንን ተግባርን

ይህልውዎ፡- 

1. ውሳነታት  ጉባኤ  የፈፅም፡፡ 

ቡድኑ የሚከተሉት ስልጣንና ተግባር 

ይኖሩታል፡-  

1. የቡድኑን Aመታዊ የስራ Eቅድ ያወጣል፡፡ 

2. የፍርድ ቤቶችን ጠቅላላ የዳኝነት የስራ Aፈፃፀም 

በየጊዜው ዳሰሳ ያካሄዳል፣  ይህን የሚመለከት 

ሪፖርት ለጉባኤው ያቀርባል፡፡  

3. በጉባኤው ወይም በጉባኤው ሰብሳቢ የሚሰጡትን 

ሌሎች ተዛማጅ ተግባራት ይፈጽማል፡፡ 

 

21. የሙያዊ ብቃት ክትትል ቡድን ተጠሪ 

ስልጣንና ተግባር  

የቡድኑ ተጠሪ የሚከተሉት ስልጣንና ተግባር 

ይኖሩታል፡- 

1. ቡድኑን ይመራል፣ ይቆጣጠራል፡፡  

2. በኣስተማሪነታቸው ጠቃሚ የሚባሉትን 

ተሞክሮዎች Eየለየ በሪፖርት መልክ ለጉባኤው 

ያቀርባል፡፡ 

3. የቡድኑ መዛግብትና ሰነዶች በAግባቡ የተያዙ 

መሆናቸውን ያረጋግጣል፡፡ 

4.  የቡድኑን  የስራ Eቅድ ያዘጋጃል፣  የሰራ 

ኣፈፃፀም ሪፖርት ለጉባኤው ያቀርባል ፡፡ 

5. ባካሄደው ዳሰሳ ኣማኻኝነት የሚሰበስባቸውን 

መረጃዎች መሰረት በማድረግ የግንዛቤ ማስጨበጫ 

ስልጠናዎች Eንዲዘጋጁና Eንዲሰጡ 

ከሚመለከተው ኣካል ጋር ሆኖ ይስራል ፡፡ 

 

  ሐ. የጉባኤው ፅሕፈት ቤት

22. የጉባኤ ፅሕፈት ቤት ኣደረጃጀት   

የጉባኤው ፅሕፈት ቤት Aንድ ተጠሪና Aንድ 

ሴክሪታሪን ይኖሩታል፡፡ 
 

23.  የጉባኤው ፅሕፈት ቤት ስልጣንና  

ተግባር  

የጉባኤው ፅሕፈት ቤት የሚከተሉት ስልጣንና 

ተግባር ይኖሩታል፡- 

1. የጉባኤውን ውሳኔዎች  ያስፈፅማል፡፡ 
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2. ንጉባኤን  ንጉጅለ ክትትል ሙያዊ ብቕዓትን 

ናይ  ስራሕ  ሃዋህው የመቻቹ፣ ኣብ ወፍሪ 

ስርሖም  ዘድሊ ምትEርራይ ይገብር፡፡ 

መዛግብቶምን ሰነዳቶምን ብኣግባቡ 

ይEቅብ፡፡  

3.  ጉባኤ ዞባ  ኣድላይ ቴክንካዊ ደገፍ   ይህብ፡፡ 

 

4. ዓመታዊ ፕላንን በጀትን ጉባኤ ምምሕዳር 

ዳያኑ  ኣዳልዩ ናብቲ  ጉባኤ የቕርብ፡፡  

5. በዚ ኣዋጅ ብዝመሓደሩ ኣካላት ዝቐርቡ 

ምምሕዳራዊ ጥርዓናት የተኣናግድ፡፡ 

6. ኣፈፃፅማ ስራሕን ምምሕዳራዊ ዋኒናትን 

ኣካላት ጉባኤ ይከታተል፣ ሓበሬታ ይEክብ፣ 

ከም ተርታ ቀዳምነቱ Eናመዓራረየ

ንዝምልከቶ ኣካል የመሓላልፍ፡፡ 

7. Eቲ ጉባኤ ብመሰረት ዘውፅO መምርሒ 

ምዘናን ገምጋምን ናይ ሕድ ሕድ ዳይና፣

ሬጅስትራርን ተሸያሚ ጉባኤን ውፅIት 

ኣፈፃፅማ ስራሕ  ምስ ማህደሩ ዝተተሓሓዘ 

ምዃኑ፣ ከምU’ውን Eቲ ማህደር ኣግባብነት 

ዘለዎ መረዳEታታት ኩሉ ብምሉEነት ምሓዙ 

የረጋግፅ፡፡ ዝርዝሩ ብደንቢ ይውሰን፡፡ 

8.  ብጉባኤ ወይ ብኣካቢ ጉባኤ ዝውሃብዎ 

ካልOት ተዛመድቲ  ተግባራት ይፍፅም፡፡ 

 

24. ስልጣንን ተግባርን ተፀዋI ቤት 

ፅሕፈት 

ተፀዋI ቤት ፅሕፈት Eዞም ዝስEቡ ስልጣንን 

ተግባርን ይህልውዎ፡- 

1. ነቲ ቤት ፅሕፈት ይመርሕ፤የመሓድር ፡፡ 

2. ምስ ኣካቢ ጉባኤ ብምዝርራብ ናይቲ ጉባኤ 

Aጀንዳ የዳሉ፤ ንኣባላት ጉባኤ መፀዋEታ 

ይልEኽ፡፡ 

3. ናይቲ ጉባኤ ቃለ ኣኼባ ይሕዝ፣ ብኣባላት ጉባኤ 

ዝተፈረመ ምዃኑ የረጋግፅ፡፡   

 

2. ለጉባኤውና ለሙያዊ ብቃት ክትትል  ቡድን 

የስራ ሁኔታን ያመቻቻል፤ ለስራ 

በሚንቀሳቀሱበት ጊዜ ኣሰፈላጊውን ዝግጅት 

ያደርጋል፡፡ መዛግብትና ሰነዶቻቸውን  በኣግባቡ 

ይይዛል፡፡ 

3.  ለዞን ጉባኤ ኣሰፈላጊውን  የቴክኒክ ድጋፍ 

ይሰጣል፡፡  

4. የዳኞች ኣስተዳደር ጉባኤን ኣመታዊ Eቅድና 

በጀት ኣዘጋጅቶ ለጉባኤው ያቀርባል፡፡  

5. በዚህ Aዋጅ በሚተዳደሩ ኣከላት የሚቀርቡ 

Aስተዳደራዊ ኣቤቱታዎችን ያሰተናግዳል፡፡ 

6. የጉባኤው ኣካላት የስራ Aፈፃፀምና ኣስተዳደራዊ 

ጉዳዮችን ይከታተላል፣ መረጃዎችን ያሰባስባል፣ 

Eንደ ቅደምተከተሉ Eያገናዘበ  ለሚመለከተው 

ኣካል ያስተላልፋል፡፡ 

7. ጉባኤው ባወጣው የምዘናና ግምገማ መመርያ 

መሰረት የEያንዳንዱ ዳኛ፡ ሬጅስትራርና የጉባኤ 

ተሿሚ የስራ ኣፈፃፀም ውጤት ከማህደሩ ጋር 

መያያዙን ፣ Eንዲሁም ማህደሩ ተገቢውን መረጃ 

ሁሉ Aሟልቶ መያዙን  ያረጋግጣል፡፡ ዝርዝሩ  

በደንብ ይወሰናል፡፡  

 

8. በጉባኤው ወይም በጉባኤው ሰብሳቢ የሚሰጡትን 

ሌሎች ተዛማጅ ስራዎች ያከናውናል፡፡ 

 

24. የፅሕፈት ቤቱ ተጠሪ  ስልጣንና  

ተግባር  

የፅሕፈት ቤቱ ተጠሪ የሚከተሉት ስልጣንና ተግባር 

ይኖሩታል፡- 

1. ፅሐፈት  ቤቱን ይመራል፤ያስተዳድራል፡፡           

2. ከጉባኤው ሰብሳቢ ጋር በመነጋገር የጉባኤውን 

Aጀንዳ ያዘጋጃል፤ ለጉባኤ ኣባላት መጥርያ 

ይልካል፡፡  

3. የጉባኤውን ቃለ ጉባኤ ይይዛል፣ በAባላቱ 

የተፈረመ መሆኑን ያረጋግጣል ፡፡  
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4. ምስ ኣካቢ ጉባኤ ብምዃን ናይቲ ቤት ፅሕፈት 

ትልምን በጀትን Aዳልዩ ናብ ጉባኤ የቕርብ፤ 

Eንትፀድቕ የፈፅም፡፡ 

5. ፀብፃብ ኣፈፃፅማ ስራሕ ጉባኤ ኣዳልዩ ናብ’ቲ

ጉባኤ የቕርብ፡፡ 

6. ውልቀ ማህደራት ዳያኑ፣ ሬጅስትራራትን 

ተሸየምቲ ጉባኤን ብፍሉይ ጥንቃቐን ናይ 

ሓላፍነት መንፈስን ይሕዝ፡፡ ውፅIት ኣፈፃፅማ 

ስርሖም ኣብ ማህደር ከኣቱ ይገብር፡፡ 

7. ምምሕዳራዊ ጥርዓናት ተቐቢሉ መፍትሒ 

የቕምጥ፡፡ 

8. ብጉባኤ ወይ በቲ ኣካቢ ዝውሃቡዎ ካልOት

ተዛመድቲ ተግባራት ይፍፅም፡፡ 

 

  መ. ተዋፅOን ስልጣንን ጉባኤ ዞባ    

25. ኣባላት ጉባኤ ዞባ 

 ጉባኤ ዞባ Eዞም ዝስEቡ ኣባላት ይህልውዎ፡- 

ሀ. ፕሬዚዳንት ማEኸላይ  ቤት ፍርዲ………..ኣካቢ 

ለ. ሰለስተ ዳያኑ ማEኸላይ ቤት ፍርዲ ……….ኣባል

ሐ. ሰለስተ ዳያኑ ወረዳ ቤት ፍርዲ……………ኣባል 

መ. ኣቦ መምበር ማሕ/ሓረስቶት Eቲ ዞባ ……ኣባል 

ረ. ኽልተ ኣባላት ቤት ምኽሪ ክልል  ………  ኣባል 

ሰ. Aዶመምበር ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ዞባ…..ኣባል 

ሸ. ኣብቲ ዞባ ዝርከብ ተወካሊ ፍትሒ ……….ኣባል 

ቀ. ሓላፊ ፀጥታን ምምሕዳርን Eቲ ዞባ…….. ኣባል  

 

26.  ኣመራርፃን ረቛሒን ኣባላት ጉባኤ ዞባ

   

1. ኣብዚ ኣዋጅ ዓንቀፅ 25 ንUስ ዓንቀፅ 1/ለ/ን/ሐ/

ዝተጠቐሱ ኣብ ዓንቀፅ 16   ዝተገለፀ መAቀኒ 

ዘማልU ኾይኖም በዚ ኣዋጅ’ዚ ብዝመሓደሩን 

ኣብ ውሽጢ’ቲ ዞባ ዝሰርሑን  ኣባላት ሓፈሻዊ 

ኣኼባ ይምረፁ ፡፡ 

2. ካብ ቤት ምኽሪ ዝውከሉ፤  

ሀ. ኣብቲ ዞባ ነበርቲ  ክኾኑ Aለዎም፡፡  

ለ. ናይ ቤት ፍርዲ ኣሰራርሓ ግንዛበ ወይ ናይ 

4. ከጉባኤው ሰብሳቢ ጋር በመሆን የፅሕፈት ቤቱን 

Eቅድና በጀት Aዘጋጅቶ ለጉባኤው ያቀርባል፤ 

ሲፀድቅም ያስፈፅማል፡፡ 

5. የጉባኤውን ስራ ኣፈፃፀም ሪፖርት Aዘጋጅቶ 

ለጉባኤው ያቀርባል፡፡ 

6. የዳኞች፣ ሬጅስትራሮችና የጉባኤ ተሿሚዎችን 

የግል ማህደሮች በልዩ ጥንቃቄና የሓላፍነት 

መንፈስ ይይዛል፡፡ የስራ ኣፈፃፀም ውጤታቸው 

በየግል ማህደሩ Eንዲገባ ይደረጋል፡፡ 

7. Aስተዳደራዊ ኣቤቱታዎችን ተቀብሎ መፍትሄ 

ያሰቀምጣል፡፡  

8. በጉባኤው ወይም በሰብሳቢው የሚሰጡትን ሌሎች 

ተዛማጅ ተግባራት ያከናውናል፡፡ 

 

  መ. የዞን ጉባኤው ተዋፅOና ስልጣን     

25. የዞን ጉባኤው ኣባላት   

የዞን ጉባኤው የሚከተሉት ኣባላት ይኖሩታል፡- 

ሀ. የከፍተኛ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት ……….ሰብሳቢ 

ለ. ሶስት የከፍተኛ ፍርድ ቤት ዳኞች ………. ኣባል 

ሐ. ሶስት ከወረዳ ፍርድ ቤት ዳኞች…………..ኣባል 

መ. የዞኑ ገበሬዎች ማሕበር ሊ/መምበር………ኣባል 

ረ. ሁለት የክልል የምክር ቤት ኣባላት ……… ኣባል 

ሰ. የዞን ሴቶች ማህበር ሊቀመንበር  ……….. ኣባል 

ሸ. በዞኑ የሚገኝ ፍትህ ተወካይ……………..  ኣባል 

ቀ. የዞኑ ፀጥታና ኣስተዳደር ሃላፊ………….. ኣባል  

 

26. የዞን ጉባኤው ኣባላት Aመራረጥና 

መመዘኛ   

1. በዚህ Aዋጅ ዓንቀፅ 15 ንUስ ዓንቀፅ 1/ለ/ና/ሐ 

የተጠቀሱት በዓንቀፅ 16 የተገለፀውን መመዘኛ 

የሚያሟሉ ሆነው በዚህ ኣዋጅ በሚተዳደሩና በዞኑ 

ውስጥ የሚሰሩ ኣባላት ጠቅላላ ስብሰባ 

ይመረጣሉ፡፡ 

2. ከምክር ቤት የሚወከለው   

       ሀ. የዞኑ ነዋሪ መሆን ኣለባቸው፡፡   

       ለ. ስለ ፍርድ ቤት Aሰራር ግንዛቤ ወይም  
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ሕጊ ፍልጠት ዘለዎ Eንትኾነ ይምረፅ፡፡ 

ሐ. ኣባላት ክልላዊ ጉባኤ  ክኾኑ የብሎምን፡፡ 

 

27. ስልጣንን ተግባርን ጉባኤ ዞባ    

ጉባኤ ዞባ Eዞም ዝስEቡ ስልጣንን ተግባርን 

ይህልውዎ፡- 

1. ኣብ ውሽጢ ኣብያተ ፍርዲ Eቲ ዞባ ናይ ዝሰርሑ 

ዳያኑን   ሬጅስትራራትን ኩነታት ስነ -ምግባር 

ይከታተል፡ 

2. ዳያኑ ማEኸላይን ወረዳን Aብያተ ፍርዲ፣

ፕረዚዳንታት ወረዳ ኣብያተ ፍርዲን 

ሬጅስትራራትን ናይ ስነ-ምግባር ጉድለት 

ፈፂሞም Eንትርከቡ ተኸታቲሉ ብምፅራይ ናይ

ውሳነ ሓሳብ ናብ ክልላዊ ጉባኤ የሕልፍ፡፡  

3. ስራሕቱ ንምትግባር ዝሕግዝ ኮሚቴ ከም 

ኣድላይነቱ  ካብ ኣባላቱ Eናጣየሸ ከንቀሳቅስ 

ይኽEል ፡፡  

4. በዚ ኣዋጅ  ዝመሓደሩን ኣብቲ ዞባ  ዝሰርሑን 

ኣባላት ዝውውር ብዝምልከት መበገሲ ሓሳብ ናብ 

ጉባኤ የቕርብ፡፡ 

5. ናይ ባEሉ ድምፂ ዘይህልዎ ፀሓፊ ይምድብ፡፡  

6. በቲ ጉባኤ ዝውሃብዎ ካልOት ተዛመድቲ 

ተግባራት ይፍፅም፡፡ 

 

28. ስልጣንን ተግባርን ኣካቢ ጉባኤ ዞባ 

 

ኣካቢ ጉባኤ ዞባ Eዞም ዝስEቡ ስልጣንን ተግባርን 

ይህልውዎ፡- 

1. መደባት ጉባኤ ዞባ የዋድድ፡፡ 

2. ኣኼባ ጉባኤ ዞባ ይፅውEን ይመርሕን ፡፡ 

3. ናይዚ ጉባኤ ዞባ  መዛግብቲን ሰነዳትን ይEቅብን 

የመሓድርን፤  

4. በዚ ኣዋጅ ብዝመሓደሩ ኣካላት ዝቐርቡ 

ምምሕዳራዊ ጥርዓናት የተኣናግድ ፡፡  

5. መደባት ጉባኤ ዞባ ዝምልከት ትልሚ ኣዳልዩ

ናብቲ ጉባኤ ዞባ ብምቕራብ ክፀድቅ ይገብር፤ 

የህግ Eውቀት ያለው ቢሆን ይመረጣል ፡፡ 

   ሐ. የክልላዊ ጉባኤው ኣባላት መሆን የለባቸውም፡፡ 

 

27. የዞን ጉባኤ ው ስልጣንና ተግባር   

የዞን ጉባኤው  የሚከተሉት ስልጣንና ተግባር 

ይኖሩታል፡- 

1. በዞኑ ውስጥ ባሉ ፍርድ ቤቶች የሚሰሩ ዳኞችና 

ሬጅስትራሮችን የስነ-ምግባር ሁኔታ 

ይከታተላል፡፡  

2. የከፍተኛና የወረዳ ፍርድ ቤቶች ዳኞች፣ የወረዳ 

ፍርድ ቤቶች ፕረዚዳንቶችና  ሬጅስትራሮች 

የስነ-ምግባር ጉድለት ፈፅሞ ሲገኙ ተከታትሎ 

በማጣራት የውሳኔ ሓሳብ ለክልላዊ ጉባኤ 

ያተላልፋል፡፡  

3. ስራዎችን ለማከናወን የሚረዳ ኮሚቴ 

Eንዳኣሰፈላጊነቱ ከራሱ Eያቋቆመ ማንቀሳቀስ 

ይችላል፡፡  

4. በዚህ ኣዋጅ የሚተዳደሩና በዞኑ ፍርድ ቤቶች 

የሚሰሩ ኣባላትን ዝውውር በሚመለከት መነሻ 

ሃሳብ ለጉባኤው ያቀርባል፡፡  

5. የራሱ ድምፅ የማይኖረውን ፀሓፊ ይመድባል፡፡ 

6. ከጉባኤው የሚሰጡትን ሌሎች ተዛማጅ ተግባራት 

ያከናውናል፡፡  

 

28. የዞን ጉባኤው  ሰብሳቢ ስልጣንና 

ተግባር  

የዞን ጉባኤው  ሰብሳቢ የሚከተሉት ስልጣንና ተግባር 

ይኖሩታል፡- 

1. የዞኑ ጉባኤውን  ስራዎች ያቀናጃል፡፡ 

2. የዞኑ ጉባኤውን ሰብሰባ ይጠራል፤ ይመራል፡፡ 

3. የዞኑ  ጉባኤውን  መዛግብትና ሰነዶችን ይይዛል፣ 

ያሰተዳድራል፡፡ 

4. በዚህ ኣዋጅ በሚተዳደሩ ኣከላት የሚቀርቡ 

ኣስተዳደራዊ ኣቤቱታዎችን ያስተናግዳል፡፡ 

5.  የዞኑ ጉባኤውን  ስራዎች በሚመለከት Eቅድ 

Aዘጋጅቶ ለዞኑ ጉባኤው በማቅረብ ያፀድቃል፤ 
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ኣፈፃፅማ ስራሕ Eቲ ጉባኤ ዞባ ዝምልከት ፀብፃብ

ናብቲ ጉባኤ ዞባን ናብ ክልላዊ  ጉባኤን

የቕርብ፡፡ 

6. ብናይ ባEሉ ተበግሶ ወይ ካብ ዝረኽቦ ሓበሬታ 

ብምብጋስ ኣብ ክሊ ዞብU ኣብ ዘለው ኣብያተ 

ፍርዲ ዘጋጥሙ ናይ ስነ-ምግባር ጉድለታት 

ይፍትሽ ፡፡ 

7. ምስ ኣካቢ ጉባኤ ብምዝርራብ ኣብ ክሊ ዞብU 

ጊዜያዊ ዝውውር ክገብር ይኽEል፡፡ 

8. ብኣካቢ ጉባኤን ጉባኤ ዞባን  ዝውሃብዎ ካልOት 

ተዛመድቲ ተግበራት ይፍፅም፡፡ 

 
ክፍሊ ኣርባEተ  

ዝተፈላለዩ ድንጋገታት 

29. ደንብን መምርሕን ናይ ምውፃE  

ስልጣን   

ነዚ ኣዋጅ መተግበሪ ዝኸውን ደንብን መምርሕን ናይ 

ምውፃE ስልጣን ናይቲ ጉባኤ’ዩ፡፡  

 
30. ዝተስዓሩን ተፈፃሚነት ዘይህልዎም 

ሕግታት  

1. ተመሓይሹ ዝወፀ ኣዋጅ ጉባኤ ምምሕዳር ዳያኑ 

ቑፅሪ 87/97  በዚ ኣዋጅ ተሳIሩ ኣሎ፡፡  

2. ነዚ ኣዋጅ ዝፃባE ዝኾነ ኣዋጅ፣ደንቢ፣ መምርሒ፣

ኣሰራርሓን ውሳነን ተፈፀሚነት ኣይህልዎን፡፡   

 
 

31.  Eዚ ኣዋጅ ዝፀንAሉ ግዜ  

Eዚ ኣዋጅ ብቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ 

ትግራይ ካብ ዝወፀሉ Eለት 13 ታሕሳስ 2003 ዓ.ም

ጀሚሩ ዝፀንA ይኸውን፡፡ 

 

ኣባይ ወልዱ 

ፕረዝደንት ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስቲ ትግራይ 

 

የዞኑ ጉባኤውን የሰራ ኣፈፃፀም ሪፖርትም  ለዞኑ 

ጉባኤና ለክልላዊ  ጉባኤ ያቀርባል፡፡ 

 

6. በራሱ ተነሻሽነት ወይም ካገኘው ጥቆማ በመነሳት 

በዞኑ ውስጥ ባሉ ፍርድ ቤቶች የሚያጋጥሙ 

የስነ-ምግባር ጉድለቶችን ይፈትሻል፡፡ 

 

7.  ከጉባኤው ሰብሳቢ ጋር በመነጋገር በዞኑ ውስጥ 

ጊዚያዊ ዝውውር ሊያደርግ ይችላል፡፡ 

8. በጉባኤው ሰብሳቢና በዞኑ ጉባኤው   የሚሰጡትን 

ሌሎች ተዛማጅ ተግባራት ይፈፅማል፡፡ 

 

ክፍል Aራት 

የተለያዩ  ድንጋጌዎች 

29. ደንብና መመርያን የማውጣት  ስልጣን  

 

ይህንን Aዋጅ ስራ ላይ ለማዋል ደንብና መመርያን 

የማውጣት ስልጣን የጉባኤው ነው፡፡ 

 
30. የተሻሩና ተፈፃሚነት የማይኖራቸው 

ህጎች 

1. ተሻሽሎ የወጣው የዳኞች ኣሰተዳደር ጉባኤ  

ኣዋጅ ቁጥር 87/97 በዚህ ኣዋጅ ተሽሯል ፡፡   

2. ከዚህ ኣዋጅ ጋር የሚቃረን ኣዋጅ፣ደንብ፣ 

መመርያ፣ ኣሰራርና ውሳኔ ተፈፃሚነት 

ኣይኖረውም፡፡ 

 

31.  ኣዋጁ የሚፀናበት ጊዜ   

ኣዋጁ በትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ምክር 

ቤት ከፀደቀበት ታህሳስ 13/2003 ዓ.ም ጀምሮ የፀና 

ይሆናል፡፡  

 

ኣባይ ወልዱ 

የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት 

ፕረዝደንት 
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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 18 ›mT ቐ. ---- መቐለ  
189/2003 ዓ.ም  

18¾ ›mT qÜ. ------- መቐለ 
189/2003 ›/M 

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

ኣዋጅ ቁፅሪ 189/2003 

ዝተማሓየሸ ኣዋጅ ሰራሕተኛታት መንግስቲ 

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ 

 
ኣብ ኣተገባብራ መሰል፣ ግቡEን ጥቕማ ጥቕምን 

ሰራሕተኛታት መንግስቲ ዘጋጥም ዝነበረ ሽግር 

ንምፍታሕን ብሕጊ ምውሳንን ኣድላዪ ብምዃኑ፣ 

ኣብ ስራሕ ዝነበረ ኣዋጅ ምስ ሕሉዊ ኩነታት ሓቢሩ 

ዘይኸይድ ብምዃኑ ምስ መፅናEቲ መሰረታዊ ለውጢ 

ከይዲ ስራሕ ዝተቐረፀ ሓደሽቲ መሓውር ኣወዳድባን 

ኣሰራርሓን ንምጥEዓም ሕድ ሕድ ኣወዳድባን 

ኣሰራርሓን ዝህልዎ ስልጣን ብሕጊ ምውሳን ኣድላዪ 

ብምዃኑ፣ 

 

ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ 

ብመሰረት ተመሓይሹ ዝወፀ ሕገ-መንግስቲ ብሄራዊ 

ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዓንቀፅ 49/3//ሀ/ ዝስEብ 

ኣዋጅ ኣውፂU ኣሎ፡፡  
 

ክፍሊ ሓደ 

ሓፈሻዊ 

1. ሓፂር ርEሲ  
 

Eዚ ኣዋጅ ’’ዝተማሓየሸ ኣዋጅ ሰራሕተኛታት 

መንግስቲ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣዋጅ 

ቁፅሪ 189/2003’’ ተባሂሉ ክፅዋE ይኽEል፡፡  

 

 

Aዋጅ ቁጥር 189/2003 

የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት 

የተሻሻለ የመንግስት ሰራተኞች Aዋጅ 

 
በመንግስት ሰራተኞች መብት፣ ግዴታና ጥቅማ 

ጥቅሞች Aተገባበር ያጋጥም የነበረ ችግር መፍታትና 

በህግ መወሰን Aስፈላጊ በመሆኑ፣ 

በስራ ላይ የነበረ Aዋጅ ካለው ነባራዊ ሁኔታ Aብሮ 

የማይሄድ በመሆኑ ከመስረታዊ የስራ ሂደት ለውጥ 

ጥናት የተቀረፀ Aዳዲስ መዋቅሮች Aደረጃጀትና 

Aሰራር ለማጣጣምና Eያንዳንዱ Aደራጃጀትና 

Aሰራር የሚኖሮው ስልጣን በህግ መወሰን Aስፈላጊ 

በመሆኑ፣  

 
የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት 

ተሻሽሎ በወጣው የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስት ሕገ-መንግስት Aንቀፅ 49/3//ሀ/ መሰረት 

የሚከተለውን Aዋጅ Aውጥቷል፡፡  

 

ክፍል Aንድ 

ጠቅላላ

1. Aጭር ርEስ
 

ይህ Aዋጅ ’’የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት 

የተሻሻለ የመንግስት ሰራተኞች Aዋጅ ቁጥር 

189/2003’’ ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡  
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     ገፅ 2 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ኣዋጅ ቑ 189/2003                 ገፅ 2 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ Aዋጅ ቁ 189/2003

2. ትርጉም
  

ኣብዚ ኣዋጅ፡-  

1. ’’ሰራሕተኛ መንግስቲ’’ ማለት ኣብ ኣብያተ 

Eዮ መንግስቲ ብቀዋሚ ተቖፂሩ ዝሰርሕ 

ተፈጥሮኣዊ ሰብ’ዩ፡፡ ኮይኑ ግና Eዞም ዝስEቡ 

ኣይሓውስን፡- 

ሀ. መራሒ  ስራሕ፣ ተተካI  መራሒ ስራሕ፣  

   ወናኒ   ኣውራ  ከይዲ  ስራሕ፣   ካልOት  

   ብሹመት ዝምደቡ ሰራሕተኛታት፣  

ለ. ዳያኑን ዓቀብቲ ሕግን፣ 

ሐ. ኣባላት ህዝባዊ  ፖሊስ  ክልልናን  ካልOት 

   ብፍሉይ ደንቢ ዝመሓደሩ ሰራሕተኛታትን፣ 

መ. ብካልE ተቐባልነት ዘለዎ ሕጊ በዚ  ኣዋጅ 

   ንከይሽፈኑ ዝተገበሩ ሰራሕተኛታትን፣ 

2. ’’ግዚያዊ ሰራሕተኛ’’ ማለት ኣብ ቤት Eዮ 

መንግስቲ ዘላቂ ባህሪ ስራሕ ዘይበሉ ስራሕ 

ንምስራሕ ኩነታት Eንተገድድ ኣብ ቀዋሚ 

መደብ ስራሕ ብግዚያዊነት ተቆፂሩ ዝሰርሕ 

ተፈጥሮኣዊ ሰብ’ዩ፣ 

3. ’’መንግስታዊ ቤት Eዮ’’ ማለት ኣብ ዝኾነ 

ምምሕዳር ብርኪ ዓርሰን ክIለን ብኣዋጅ ወይ 

ብደንቢ ዝተጣየሻን ሙሉE ብሙሉE ወይ 

ብክፋል ካብ መንግስቲ ብዝምደብ በጀት 

ዝመሓደራ መንግስታዊ ኣብያተ Eዮ Eየን፣ 

 

4. ’’መራሒ ስራሕ ቢሮ’’ ማለት ብኣዋጅ 

ንዝተጣየሾ ቤት Eዮ መንግስቲ ንክመርሕ 

ብመቕረባይነት ርEሰ ምምሕዳር ብቤት ምኽሪ 

ክልል ዝሽየም ተፈጥሮኣዊ ሰብ’ዩ፣ 

5. ’’ቢሮ’’ ማለት ቢሮ ሲቪል ሰርቪስ ብሄራዊ 

ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ’ዩ፣ 

6. ’’መደብ ስራሕ’’ ማለት ብሓደ ሰራሕተኛ 

መንግስቲ ሙሉE Eዋን ስራሕ ንክፍፀሙ 

2. ትርጓሜ  
 

በዚህ Aዋጅ፡-  

1. ’’የመንግስት ሰራተኛ’’ ማለት በመንግስት 

መስሪያቤት በቋሚነት ተቀጥሮ የሚሰራ 

የተፈጥሮ ሰው ነው፡፡ ሆኖም የሚከተሉትን 

Aይጨምርም፣ 

ሀ. የስራ መሪ፣ የስራ መሪ ተተኪ፣ ዋና የስራ  

   ሂደት  ባለቤት  Eና   ሌሎች   በሹመት   

   የሚመደቡ ሰራተኞች፣ 

ለ. ዳኞችና ዓቃብያን ሕግ፣ 

ሐ. የክልሉ  ፖሊስ  Aባላትና   የልዩ   ደንብ  

   የሚተዳደሩ ሌሎች ሰራተኞችን፣ 

መ. ሌሎች  Aግባብ  ባለው  ህግ  በዚህ Aዋጅ  

    Eንዳይሸፈኑ የተደረጉ ሰራተኞችን 

2. ’’ጊዚያዊ ሰራተኛ’’ ማለት በመንግስት 

መስሪያቤት የዘላቂነት ባህሪ የሌላው ስራ 

ለመስራት ሁኔታዎች ሲያስገድድ በቋሚ የስራ 

መደብ ላይ በጊዚያዊነት ተቀጥሮ የሚሰራ 

የተፈጥሮ ሰው ነው፣ 

3. ’’የመንግስት መስሪያቤት’’ ማለት በማንኛውም 

የAስተዳደር Eርከን ደረጃ ራሳቸውን ችሎው 

በAዋጅ ወይም በደንብ የተቋቋሙና ሙሉ 

በሙሉ ወይም በከፊል ከመንግስት በሚመደብ 

በጀት የሚተዳደሩ የመንግስት መስሪያቤቶች 

ናቸው፣ 

4. ’’የቢሮ ስራ መሪ’’ ማለት በAዋጅ በተቋቋመ 

የመንግስት መስሪያቤት Eንዲመራ በርEሰ 

መስተዳደር Aቅራቢነት በክልሉ ምክርቤት 

የሚሾም ተፈጥሮኣዊ ሰው ነው፣ 

5. ’’ቢሮ’’ ማለት የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስት ሲቪል ሰርቪስ ቢሮ ነው፣ 

6. ’’የስራ መደብ’’ ማለት በAንድ የመንግስት 

ሰራተኛ ሙሉ የስራ ጊዜ Eንዲፈፀሙ የታቀዱ 
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ዝተተለሙ ዝምድና ዘለዎም ተግባራት 

ዘጠቓልል’ዩ፣ 

7. ’’መሰረታዊ ለውጢ ከይዲ ስራሕ’’ ማለት 

ተቐባልነት  ብዝረኸቡ  መለክEታት  ኣፈፃፅማ 

ስራሕ ተኣምራዊ ውፅIት ኣፈፃፅማ ዘምፅE፣  

   ኣብ  መሰረታዊ  ኣተሓሳስባን  ስርቦቆስ  ዝኾነ 

   ለውጢ ኣሰራርሓን ከይዲ ስራሕን  ዝተመስረተ 

   ሓዱሽ ስርዓት ኣሰራርሓ’ዩ፣ 

8. ’’ብርኪ Eብየት’’ ማለት ሰራሕተኛ መንግስቲ 

ካብ ዝሓዞ ብርኪ ስራሕ ናብ ዝለዓለ ብርኪ 

ስራሕ ምEባይ’ዩ፣ 

9. ’’መረዳEታ ሕክምና’’ ማለት ኣብዚ ክልል ወይ 

ኣብዚ ሃገር ኣግባብ ካብዘለዎ በዓል ስልጣን 

ወይ ሕጋዊ ፍቃድ ካብዘለዎ ትካል ሕክምና 

ዝውሃብ ወይ ትኽክል ምዃኑ ኣግባብ ካብ 

ዘለዎ በዓል ስልጣን ወይ ትካል ሕክምና 

ዝተረጋገፀ ብዛEባ Eቲ ሰራሕተኛ መንግሰቲ 

ኩነታት ጥEናን ፍቃድ ሕማምን ዝውሃብ ናይ 

ሕክምና መረዳEታ’ዩ፣ 

10. ’’መሃያ’’ ማለት ኣብ ሓደ ብርኪ ስራሕ 

ንዝተመደቡ ክፋላት ስራሕ ዝተወሰነ መበገሲ 

ክፍሊትን በብEዋኑ ዝውሃብ ወሰኽን’ዩ፣ 

11. ’’ኩነታት ስራሕ’’ ማለት ኣብ መንጎ ቤት Eዮ 

መንግስትን ሰራሕተኛ መንግስትን ዘሎ 

ሓፈሻዊ ርክብ ስራሕ ኮይኑ ሰዓት ስራሕ፣ 

መሃያ፣ ዝተፈላለዩ ፍቓዳት፣ ድሕንነት ከባቢ 

ስራሕን ጥEናን፣ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ካብ 

ስራሕ ዝንከይሉን ኩነታት ክፍሊት፣ ኣፈፃፅማ 

ዲስፕሊንን ስነ-ስርዓት ኣቀራርባ ጥርዓንን 

ዝመሳሰሉ የጠቃልል፣ 

12. ’’ድልድል’’ ማለት ብመሰረት’ዚ ኣዋጅ ዓንቀፅ 

30 ምልክታ ብርኪ Eብየት ከይወፀ ሓደ 

ሰራሕተኛ መንግስቲ ብተመሳሳሊ ብርክን 

መሃያን ወይ ዝለዓለ ብርክን መሃያን ወይ 

ዝምድና ያላቸው ተግባሮች የሚያጠቃልል 

ነው፣ 

7. ’’መሰረታዊ የስራ ሂደት ለውጥ’’ ማለት 

ተቀባይነት  ባገኙ  የስራ Aፈፃፀም 

መመዘኛዎች  ስርነቀል   የAፈፃፀም   ውጤት  

የሚያስገኝ፣ በመሰረታዊ Aስተሳሰብ    ስርነቀል  

የሆነ የAሰራር ለውጥና የስራ ሂደት  

የተመሰረተ Aዲስ የAሰራር ስርAት ነው፣ 

8. ’’የደረጃ Eድገት’’ ማለት የመንግስት ሰራተኛ 

ከያዘው የስራ ደረጃ ከፍ ወዳለ የስራ ደረጃ 

ማሳደግ ነው፣ 

9. ’’የሕክምና ማስረጃ’’ ማለት በክልሉ ወይም 

በሀገር ውስጥ Aግባብ ባለው ባለስልጣን ወይም 

ሕጋዊ ፍቃድ ከለው የሕክምና ተቋም የሚሰጥ 

ወይም ስለ ትክክለኛነቱ Aግባብ ባለው 

ባለስልጣን ወይም የህክምና ተቋም የተረጋገጠ፣ 

ስለመንግስት ሰራተኛው የጤና ሁኔታና 

የሕመም ፈቃድ የሚሰጥ የሕክምና ማስረጃ 

ነው፣ 

10. ’’ደመወዝ’’ ማለት በAንድ የስራ ደረጃ 

ለተመደቡ ክፍለ ስራዎች የተወሰነ መነሻ 

ክፍያና በየጊዜው የሚሰጥ ጭማሪ ነው፣  

11. ’’የስራ ሁኔታ’’ ማለት በመንግስት መስሪያቤት 

Eና በመንግስት ሰራተኛው መካከል ያለ 

ጠቅላላ የስራ ግንኙነት ሲሆን ይህም የስራ 

ሰዓት፣ ደመወዝ፣ ልዩ ልዩ ፈቃዶች፣ የስራ 

Aከባቢ ጤንነትና ደህንነት፣ የመንግስት 

ሰራተኞች ከስራ የሚቀነሱበትን ሁኔታና ክፍያ፣ 

የዲስፕሊን Aፈፃፀምና የቅሬታ Aቀራረብ ስነ-

ስርዓት Eና የመሳሰሉት ያጠቃልላል፣ 

12. ’’ድልድል’’ ማለት በዚህ Aዋጅ Aንቀፅ 30 

መሰረት የደረጃ Eድገት ማስታወቂያ ሳይወጣ 

Aንድን የመንግስት ሰራተኛ በተመሳሳይ 

ደረጃና ደመወዝ ወይም ከፍ ባለ ደረጃና 
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ብስምምEነት ሰራሕተኛ ኣብዝተሓተ ብርኪ 

መዲብካ ምስራሕ’ዩ፣ 

13. ’’ቤት ፅሕፈት’’ ማለት ቤት ፅሕፈት ሲቪል 

ሰርቪስ ወረዳ Eዩ፣ 

 

14. ’’ግዚያዊ ኮሚቴ ዲስፕሊን’’ ማለት ብጥፍኣት 

ዲስፕሊን ዝተኸሰሰ ሰራሕተኛ መንግስቲ 

ፈፂሙዎ ዝተብሃለ ጥፍኣት ንምፅራይ ዝጣየሽ 

ግዚያዊ ኮሚቴ ዲስፕሊን’ዩ፣ 

 

15. ’’ዝውውር’’ ማለት ብተመሳሳሊ ብርኪን መሃያ 

ካብ ሓደ ብርኪ ስራሕ ወይ ክፍሊ ስራሕ ወይ 

ቤት Eዮ ናብ ካሊE ዝግበር ዝውውር’ዩ፣ 

 

16. ’’ቁፃር’’ ማለት ክፍቲ መደብ ስራሕ ዝሓቶ 

ክEለት፣ ብቕዓትን ፍልጠትን ዘለዎም 

ሰራሕተኛታት ብምEዳም ብውድድር 

ሰራሕተኛ ምቁፃር’ዩ፣ 

17. ’’ጥቕማ ጥቕሚ’’ ማለት ብሕጊ ተፈልዮም 

ንሰራሕተኛታት መንግስቲ ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስቲ ትግራይ ዝወሃብ ጥቕማ ጥቕሚ’ዩ፣ 

18. ’’ሜሪት’’ ማለት ኣብ መንጎ መመልከቲ 

ደለይቲ ስራሕ ብዘይኣፈላላይ፣ ግልፅን 

ፍትሓውን ብዝኾነ ኣግባብ ብቕዓት መሰረት 

ብምግባር ሰራሕተኛታት ምምልማልን 

ምምራፅን’ዩ፣ 

19. ’’ሹመት መደብ ስራሕ’’ ማለት ብሄራዊ 

ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ብሹመት ክተሓዙ 

ብEሊ ዝነፀሮም ሹመት መደብ ስራሕ’ዩ፡፡  

 
3. ወሰን ተፈፃምነት

Eዚ ኣዋጅ ቤት Eዮ መንግስትን ሰራሕተኛታት 

መንግስትን ተባሂሉ ኣብ ዝተውሃበ ትርጉም ዝተሸፈኑ 

ቤት Eዮ መንግስትን ሰራሕተኛታት መንግስትን 

ደመወዝ ወይም በሰራተኛው ስምምነት ዝቅ ባለ 

ደረጃ መድቦ ማሰራት ነው፣ 

13. ’’ፅሕፈት ቤት’’ ማለት የትግራይ ብሄራዊ 

ክልላዊ መንግስት የወረዳ ሲቪል ሰርቪስ 

ፅሕፈት ቤት ነው፣ 

14. ’’ጊዚያዊ የዲስፕሊን ኮሚቴ’’ማለት 

በዲስፕሊን ጥፋት የተከሰሰን የመንግስት 

ሰራተኛ ፈፅሞታል የተባለ የዲስፕሊን ጥፋት 

Eንዲያጣራ የሚቋቋም ጊዚያዊ የዲስፕሊን 

ኮሚቴ ነው፣ 

15. ’’ዝውውር’’ ማለት በተመሳሳይ ደረጃ Eና 

ደመወዝ ከAንድ የስራ ደረጃ ወይም የስራ 

ክፍል ወይም መስሪያቤት ወደ ሌላ የሚደረግ 

ዝውውር ነው፣ 

16. ’’ቅጥር’’ ማለት ክፍት የስራ መደብ የሚጠይቀው 

ችሎታ፣ ብቃትና Eውቀት ያላቸው ሰራተኞች 

በመጋበዝ በውድድር ሰራተኛ መቅጠር ነው፣ 

17. ’’ጥቅማ ጥቅም’’ ማለት በህግ ተለይተው 

ለትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት 

የመንግስት ሰራተኞች የሚሰጥ ጥቅማ ጥቅም 

ነው፣ 

18. ’’ሜሪት’’ ማለት በስራ ፈላጊ Aመልካቾች 

መካከል ያለAድልዎ፣ በግልፅና ፍትሃዊ 

በማናቸ ውም የብቃት Aገባብ መሰረት 

በማድረግ ሰራተኞች መመልመልና መምረጥ  

ነው፣ 

19. ’’የሹመት የስራ ምድብ’’ ማለት የትግራይ 

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት በሹመት Eንዲያዙ 

የለያቸው የሹመት የስራ መደብ ነው፡፡ 

 
3. የተፈፃምነት ወሰን  

ይህ Aዋጅ የመንግስት መስሪያቤት Eና የመንግስት 

ሰራተኛ ተብሎ በተሰጠው ትርጉም በሚሸፈኑ 

የመንግስት መስሪያቤቶችና የመንግስት ሰራተኞች 
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ተፈፃሚ ይኸውን፡፡  

 
4. ኣገላልፃ ፆታ  

ኣብዚ ኣዋጅ ብተባEታይ ፆታ ዝተገለፀ ንደቂ 

ኣንስትዮ’ውን ይገልፅ፡፡  

 
5. Eላማ  
 

1. ብስርዓት ሲቪል ሰርቪስ ንዜጋታት ብማEረ፣ 

ብውፅIት ስርሖምን ስነ-ምግባሮምን 

ንምውድዳርን ንምEባይን፣ 

2. ሓይሊ ሰብ Eዚ ክልል ብኣፈፃፅማን ውፅIት 

ስርሑን ብዘይ ኣድልዎ ንምምዛንን ስልጠና 

Eንተድሊ ብምስልጣን ቁልጡፍ፣ ውፅIታውን 

ዘመናዊን ስርዓት ሲቪል ሰርቪስ ንምቕራፅ 

ዝዓለመ’ዩ፡፡  
 

ክፍሊ ክልተ 

ምደባ ስራሕ፣ ስኬል መሃያን Aከፋፍላ 

ኣበልን ዝተፈላለዩ ጥቕማ ጥቕምን 

6. ኣመዳድባ ስራሕቲ
 

1. ኣብ ሕድ ሕድ ቤት Eዮ መንግስቲ ብሹመትን 

ብሜሪትን ዝተሓዙ መደባት ስራሕ ይህልው፣ 

2. መደባት ሹመት ዝተሓዙ ብሹመት Eንትኾኑ 

መደባት ሜሪት ድማ  ብመሰረት ሕጊ ሲቪል 

ሰርቪስ ጥራሕ’ዩ፣ 

3. ኣብ ኣብያተ Eዮ ዝርከቡ መደባት ስራሕ 

ድልየት ዜጋታት መሰረት ብምግባር 

ቁልጡፍን ውፅIታውን ዝኾነ ግልጋሎት 

ንሕብረተሰብ ክህቡ  ሱርቦቀስን መሰረታዊ 

ለውጢ ብዘምፅE ኣግባብ ከከምኩነታቱ 

ብኣውራ ከይዲ ስራሕ፣ ደጋፊ ከይዲ ስራሕን 

ንUስ ከይዲ ስራሕን ይውደቡ፣ 

 

ላይ ተፈፃሚ ይሆናል፡፡  

 
4. የፆታ Aገላለፅ  

በዚህ Aዋጅ በወንዱ ፆታ የተገለፀ ለሴትም 

ይገልፃል፡፡  

 

5. Aላማ  
 

1. በሲቪል ሰርቪስ ስርዓት ዜጎች በEኩል፣ በስራ 

ውጤታቸውና ስነ-ምግባራቸው ለማወዳደርና 

ለማሳደግ፣  

2. የክልሉ የሰው ሃይል በስራ Aፈፃፀምና ውጤቱ 

ያለAድልዎ ለመመዘን Eና ስልጠና 

ለሚያስፈልግ በማሰልጠን ቀልጣፋና፣ 

ውጤታማና ዘመናዊ የሲቪል ሰርቪስ ስርዓት 

ለመቅረፅ ያለመ ነው፡፡  

 
ክፍል ሁለት 

የስራ ምደባ፣ የደመወዝ ስኬል የAበልና 

የተለያዩ ጥቅም ጥቅሞች Aከፋፈል

6. የስራ ምደባ  
 

1. በያንዳንዱ የመንግስት መስሪያቤት በሹመት 

Eና በሜሪት የሚያዙ የስራ መደቦች ይኖራሉ፣ 

2. የሹመት የስራ መደቦች የሚያዙት በሹመት 

ሲሆኑ የሜሪት የስራ መደቦች ደሞ በሲቪል 

ሰርቪስ ሕግ መሰረት ብቻ ነው፣ 

3. በመንግስት መስሪያቤቶች የሚገኙ የስራ 

መደቦች የዜጎች ፍላጎት መሰረት በማድረግ 

ፈጣንና ውጤታማ የሆነ Aገልግሎት 

ለህብረተሰቡ Eንዲሰጡና ስርነቀልና መሰረታዊ 

ለውጥ በሚያመጣ Aኳኋን Eንደየሁኔታው በዋና 

የስራ ሂደት፣ ደጋፊ የስራ ሂደትና ንUስ የስራ 

ሂደት ይደራጃሉ፣ 
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4. ዳግም ምደባ ስራሕ ዝካየድ፡- 

ሀ. መጀመሪያ  ዝተገበረ  መፅናEቲ  መሰረታዊ 

   ለውጢ ከይዲ ስራሕ ጌጋ Eንትህልዎ፣  

ለ. ዝነበረ  ኣወዳድባ  ዘቀይር  ሓዱሽን ብቁEን 

   መረዳEታ Eንትቀርብ፣ 

ሐ. Eቲ ቤት Eዮ ሓዱሽ ሓላፍነትን  ተግባርን 

   Eንትወሃብ፣ 

5. ብመሰረት’ዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ 4 

ብሰራሕተኛ ተታሒዞም ዝነበሩ ዳግም ምደባ 

ዝተገበረሎም መደብ ስራሕቲ፡- 

ሀ. Eቲ  መደብ  ስራሕ  ናብ  ዝለዓለ  ብርኪ  

   Eንተተመዲቡን   መደብ   ስራሕ  ዝሓቶ  

   ተደላይ ክEለት ሒዝዎ  ዝነበረ  ሰራሕተኛ  

   ዘማልA Eንተኾይኑ ብብርኪ Eብየት  

ክምደብ ይኽEል፣ 

ለ. Eቲ  መደብ  ስራሕ  ናብ ዝተሓተ  ብርኪ  

  Eንተተመዲቡ    ብፍቃደኝነት   ሰራሕተኛ   

  ብዝሓዞ መሃያ ትሒቱ ኣብ ዝተመደበ መደብ 

  ስራሕ   ክምደብ   ይኽEል፡፡  ኮይኑ   ግና  

  መሃይU ኣይንከዮን፣ 

ሐ. ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ  5/ለ/ 

ዝተጠቀሰ  ከምዘሎ  ኮይኑ  ትሒቱ  ኣብ   

ዝተመደበ መደብ ስራሕ ንምምዳብ  ፍቓደኛ  

ዘይኾነ ወይ  መደብ   ስራሕ  ልIሉ  

ብምምዳብ ተደላይ ክEለት ዘየማልA ኣብ  

ውሽጢ Eቲ ቤት Eዮ ኣብ ዝርከቡ ተመሳሳሊ 

ብርኪ ናብ ዘለዎ መደብ ስራሕ ይዛወር፣ 

6. ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ 5 ፊደል /ሀ/-/ሐ/ 

ብዝተገለፀ ኣግባብ ክትግበር EንተዘይኽIሉ 

ናይዚ ኣዋጅ ዓንቀፅ 85 ተፈፃሚ ይኸውን፡፡ 

 

 

 

 

4. ዳግም የስራ ምደባ የሚካሄደው፡-  

ሀ. መጀመሪያ  የተካሄደው  መሰረታዊ  የስራ  

   ሂደት ለውጥ ጥናት ስህተት ሲኖረው፣ 

ለ. የነበረው Aደረጃጀት የሚያስለውጥ Aዲስ 

Eና  በቂ ማስረጃ ሲቀርብ፣ 

ሐ. መስሪያቤቱ Aዲስ ስልጣንና ተግባር ሲሰጥ፣

  

5. በዚህ Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ 4 መሰረት 

በሰራተኛ ተይዘው የነበሩ ዳግም ምደባ 

የተደረገባቸው የስራ መደቦች፡- 

ሀ. ስራ  መደቡ   ከፍ  ካለና  የስራ   መደቡ  

   የሚጠይቀው ተፈላጊ ችሎታ  ይዞት  የነበረ  

   ሰራተኛ የሚያሟላ  ከሆነ  በደረጃ  Eድገት  

   ሊመደብ ይችላል፣ 

 

ለ. የስራ   መደቡ   ዝቅ   ካለ   በፍቃደኝነት  

   ሰራተኛው  በያዘው  ደመወዝ  ዝቅ   ብሎ  

   በተመደበ የስራ  መደብ ሊመደብ  

ይችላል፡፡ ሆኖም ግን ደመወዙ 

Aይቀነስበትም፣ 

ሐ. በዚህ     Aንቀፅ   ንUስ   Aንቀፅ   5/ለ/  

   የተጠቀሰው Eንዳለ   ሆኖ  ዝቅ  ባለ የስራ  

   መደብ መመደብ  ፍቃደኛ  ያልሆነ  ወይም  

   የስራ መደቡ ከፍ  በማለቱ  ተፈላጊ ችሎታ  

   ያላሟላ    በመስሪያቤቱ   ውስጥ  በሚገኙ 

   ተመሳሳይ  ደረጃ  ወዳለው  የስራ  መደብ  

   ይዛወራል፣  

6. በዚህ Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ 5/ሀ/-/ሐ/ 

በተገለፀ Aገባብ ካልተተገበረ የAዋጁ Aንቀፅ 

85 ተፈፃሚ ይሆናል፡፡  
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7. መፅናEቲ መሰረታዊ ለውጢ ከይዲ 

ስራሕ  

መፅናEቲ መሰረታዊ ለውጢ ከይዲ ስራሕ 

ብመፅናEቲ መሰረታዊ ለውጢ ከይዲ ስራሕ ተፀኒU 

ኣብዘይተወደበን ዘይፀደቐን ወይ ብፍሉይ ኩነታት 

ዝነበሩዎ ክቅፅሉ ኣብዘይተፈቐዱ ስራሕቲ ሰራሕተኛ 

ምቑፃር፣ ብርኪ ምEባይ፣ ምዝዋር ወይ ካብ ዘለዎ 

ብርኪ ኣትሒትካ ምምዳብ ኣይፍቐድን፡፡  
 

8. ስኬል መሃያ  
 

1. Eዚ ቢሮ ንሰራሕተኛታት መንግስቲ ዘገልግሉ 

ስኬል መሃያ ብምፅናE ንውሳነ ናብ ቤት ምኽሪ 

ፈፃሚ ስራሕ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ 

ትግራይ የቕርብ፣ Eንትፍቀድ ኣፈፃፅምU 

ይቆፃፀር፣ 

2. ነፍሰ ወከፍ ስኬል መሃያ ብርኪ ስራሕ፣ 

መበገሲን መወዳEታን መሃያ ከምU’ውን 

በብEዋኑ ዝግበር ወሰኽ መሃያ ብርክታት ዘርI 

ዝርዝር ይህልዎ፣ 

3. ናይዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ /1/ ድንጋገ 

Eንተሃለወ’ውን ኣብያተ Eዮ መንግስቲ ፍሉይ 

ባህሪ ስርሐን መሰረት ብምግባር ዝተፈላለዩ 

ስኬል መሃያ ንክፅንU ብቤት ምኽሪ ስራሕ 

ፈፃሚ Eንትፍቀድ Eቲ ቢሮ ኣፅኒU ንቤት 

ምኽሪ ስራሕ ፈፃሚ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ 

ትግራይ ንውሳነ የቕርብ፣ Eንትፍቀድ 

ኣፈፃፅምU ይቆፃፀር፣ 

4. Eቲ ቢሮ ኣድላይ ኮይኑ Eንትረክቦ በብEዋኑ 

ዝግበሩ Iኮኖሚያዊ ለውጥታትን ካልOት 

ኩነታትን ዘገናዘበ መመሓየሺ ፅንዓት ስኬል 

መሃያ Eናካየደ ንውሳነ ቤት ምኽሪ ፈፃሚ 

ስራሕ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ 

የቕርብ፣ Eንትፍቀድ ኣፈፃፅምU ይቆፃፀር፡፡  

7. መሰረታዊ የስራ ሂደት ለውጥ ጥናት
 

 

 

መሰረታዊ የስራ ሂደት ለውጥ ጥናት መሰረታዊ የስራ 

ሂደት ለውጥ ጥናት ስራዎች ተጠንቶ ባልተደራጀና 

ባልፀደቀ ወይም በልዩ ሁኔታ በነበሩበት Eንዲቀጥሉ 

ባልተፈቀዱ ስራዎች ሰራተኛ መቅጠር፣ ደረጃ ከፍ 

ማድረግ፣ ማዛወር ወይም ካለው ደረጃ ዝቅ በማድረግ 

መመደብ Aይፈቀድም፡፡  
 

8. ስለ ደመወዝ ስኬል  
 

1. ቢሮው ለመንግስት ሰራተኞች የሚያገልግሉ 

የደመወዝ ስኬሎችን Aጥንቶ ለውሳኔ ለትግራይ  

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት የስራ Aስፈፃሚ 

ምክር ቤት ያቀርባል፣ ሲፈቀድም Aፈፃፀሙን 

ይቆጣጠራል፣ 

2. የደመወዝ ስኬል ለEያንዳንዱ ደረጃ መነሻና 

መድረሻ ደመወዝ፣ Eንዲሁም በየጊዜው 

የሚደረግውን የደመወዝ ጭማሪ የሚያመለክቱ 

Eርከኖች ይኖሩታል፣ 

3. የዚህ Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ /1/ ድንጋጌ 

ቢኖርም የመንግስት መስሪያቤቶችን ልዩ የስራ 

ባህሪ መሰረት በማድረግ ልዩ ልዩ የደመወዝ 

ስኬሎች Eንዲሰጡ በስራ Aስፈፃሚ ምክር ቤት 

ሲፈቀድ ቢሮው Aጥንቶ ለትግራይ ብሄራዊ 

ክልላዊ መንግስቲ የስራ Aስፈፃሚ ምክር ቤት 

ለውሳኔ ያቀርባል፣ ሲፈቅድም Aፈፃፀሙን 

ይቆጣጠራል፣ 

4. ቢሮው Aስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘው በየጊዜው 

የሚደረጉ የIኮኖሚ ለውጦችንና ሌሎች 

ሁኔታዎችን ያገናዘበ የደመወዝ ስኬል ማሻሻያ  

ጥናት Eያካሄደ ውሳኔ ለትግራይ ብሄራዊ 

ክልላዊ መንግስት የስራ Aስፈፃሚ ምክር ቤት 

ያቀርባል፣ ሲፈቀድም Aፈፃፀሙን 
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9. ኣከፋፍላ መሃያ  

ዝኾነ ቤት Eዮ መንግስቲ ኣብ መወዳEታ ወርሒ 

ንሰራሕተኛታቱ ወይ ሕጋዊ ወከልቱ መሃያ 

ይኸፍል፡፡  
 

10. ወሰኽ መሃያ  
 

ወሰክ መሃያ ዝወሃበሉ Eዋንን ኩነታትን ብቤት ምኽሪ 

ፈፃሚ ስራሕ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ 

ብዝወስኖ መሰረት ይፍፀም፡፡ ዝርዝር ኣፈፃፅመU 

ቢሮ ብዘውፅO መምርሒ ይውሰን፡፡  

 

 

11. ምሓዝን ምቁራፅን መሃያ  
 

1. ዝኾነ ሰራሕተኛ መንግስቲ መሃይU፡- 

ሀ. ብዝገብሮ ናይ ፅሑፍ ስምምEነት፣ 

ለ. ብትEዛዝ ስሩE ቤት ፍርዲ ወይ ማሕበራዊ 

   ቤት ፍርዲ፣ 

ሐ. ብመሰረት ሕጊ Eንተዘይኾይኑ ምሓዝ ወይ 

   ምቁራፅ ኣይከኣልን፣ 

2. ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ 1/ለ/ ወይ /ሐ/ 

መሰረት ካብቲ ሰራሕተኛ መሃያ በብወርሑ 

ዝቑረፅ መጠን ገንዘብ ካብ ዝተፃረየ መሃይU 

ካብ ሲሶ ኣይበልፅን፡፡ 

 

12. ኣበልን ጥቕማ ጥቕምን  

ዝኾነ ኣበል ዝኽፈል ስራሕ መንግስቲ ንምፍፃም 

ኮይኑ Eዚ ቢሮ ሃገራውን Eዋናውን ኩነታት Eዳጋ 

EናፅነA ኣበልን ጥቕማ ጥቕምን ሰራሕተኛታት 

መንግስቲ ንክመሓየሽ ንቤት ምኽሪ ፈፃሚ ስራሕ 

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ሓሳብ የቕርብ፣ 

Eንትፍቀድ ተግባራውነቱ ይከታተል፡፡  
 

ይቆጣጠራል፡፡  

 

9. የደመወዝ ክፍያ  

ማንኛውም የመንግስት መስሪያቤት በየወሩ መጨረሻ 

ለሰራተኞቹ ወይም ለህጋዊ ወኪሎቻቸው ደመወዝ 

ይከፍላል፡፡  
 

10. የደመወዝ ጭማሪ  
 

የደመወዝ ጭማሪ የሚሰጥበት ጊዜ Eና ሁኔታ 

የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት የስራ Aስፈፃሚ 

ምክር ቤት በሚወስነው መሰረት ይፈፀማል፣ ዝርዝር 

Aፈፃፀሙ ቢሮ በሚያወጣው መመሪያ ይወሰናል፡፡  

 

 

11. የደመወዝ መያዝና መቋረጥ
 

1. ማንኛውም የመንግስት ሰራተኛ ደመወዙን፡-  

ሀ. በሚያደርገው የፅሁፍ ስምምነት፣ 

ለ. በመደበኛ   ፍርድ  ቤት  ትEዛዝ  ወይም  

   ማሕበራዊ ፍርድ ቤት፣  

ሐ. በህግ  መሰረት  ካልሆነ  በስተቀር  ሊያዝ  

   ወይም ሊቆረጥ Aይችልም 

2. በዚህ Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ 1/ለ/ ወይም /ሐ/ 

መሰረት ከሰራተኛ ደመወዝ በየወሩ 

የሚቆረጠው ከተጣራ ደመወዙ ከAንድ ሶስተኛ 

Aይበልጥም፡፡ 
 

 

12. Aበልና ጥቕማ ጥቅም  

ማናቸውም Aበል የሚከፈል የመንግስት ስራ 

ለማከናወን ሆኖ ቢሮው ሃገራዊና ወቅታዊ የገበያ 

ሁኔታዎችን Eያጠና የመንግስት ሰራተኞች Aበልና 

ጥቅማ ጥቅም Eንዲሻሻል ለትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስት ስራ Aስፈፃሚ ምክር ቤት ሃሳብ ያቀርባል 

ሲፈቀድ ተግባራዊነቱን ይከታተላል፡፡  
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13. መሰል ክፍሊት  

1. ዝኾነ ሰራሕተኛ መንግስቲ ብሕጊ ዝተፈቐደሉ 

ጥቕማ ጥቕምን ኣበልን ናይ ምርካብ መሰል 

ኣለዎ፣ 

2. ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ /1/ ዝተቐመጠ 

ከምዘሎ ኮይኑ ዝኾነ ሰራሕተኛ መንግስቲ ምስ 

ገንዘብ ዝተኣሳሰሩ መሰላት ንዝምልከቶ ኣካል 

ኣብ ውሽጢ 6 ወርሒ Eንተዘይኣቕሪቡ 

ብይርጋ ይEገድ፡፡  

 
ክፍሊ ሰለስተ 

ምውፋርን ኣፈፃፅማ ስራሕን ሰራሕተኛታት 

መንግስቲ

14. ሰራሕተኛ መንግስቲ ኮይንካ ንክትቁፀር 

ዘየኽEሉ ኩነታት 
 

1. ሰራሕተኛ መንግስቲ ኮይኖም ክቑፀሩ 

ዘይኽEሉ Eዞም ዝስEቡ’ዮም፡-  

ሀ. EድሚU ትሕቲ 18 ዓመት ዝኾነ፣ 

ለ. ዝኾነ  ሰራሕተኛ  መንግስቲ  ናይ  Eምነት 

  ምጉዳል፣ ስርቂ  ወይ ናይ  ምጥፍፋE  ወይ  

  ምጭብርባር ገበን  ፈፂሙ  ስልጣን  ብዘለዎ 

  ቤት ፍርዲ ዝተፈረዶ፣ 

ሐ. ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ /1//ለ/  

ከምዘሎ ኮይኑ ብምኽንያት ጉድለት 

ዲስፕሊን  ካብ ስራሕ  ዝተሰናበተ  

ሰራሕተኛ  መንግስቲ ካብ ስራሕ  

ዝተሰናበተሉ  Eለት  ጀሚሩ ክልተ ዓመት 

ቅድሚ ምምልU፣ 

መ. ብመሰረት  Eዚ  ኣዋጅ ዓንቀፅ  19  ቃለ  

  መሓላ ንምፍፃም ፍቃደኛ ዘይኮነ፣   

2. ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ /1//ሀ/ ድንጋገ 

Eንተሃለወ’ውን EድሚOም ካብ 14 ዓመት 

ንላEሊ ዝኾኖም 18 ዓመት ዘይመልOም 

13. የክፍያ መብት  

1. ማንኛውም የመንግስት ሰራተኛ በህግ 

የተፈቀደለት ጥቅማ ጥቅምና Aበል የማግኘት 

መብት Aለው፣ 

2. በዚህ Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ /1/ የተጠቀሰ 

Eንደተጠበቀ ሆኖ ማንኛውም የመንግስት 

ሰራተኛ ከገንዘብ ጋር የተያያዙ መብቶች 

ለሚመለከተው Aካል በ6 ወር ውስጥ ካላቀረበ 

በይርጋ ይታገዳል፡፡  

 

ክፍል ሶስት 

የመንግስት ሰራተኞች የስራ ስምሪት Eና የስራ 

Aፈፃፀም  

14. በመንግስት ሰራተኝነት ለመቀጠር 

የማያስችሉ ሁኔታዎች  

1. የሚከተሉት   የመንግስት   ሰራተኛ   ሆነው 

ሊቀጠሩ Aይችሉም፡- 

ሀ. Eድሜው ከ18 ዓመት በታች የሆነ፣  

ለ. የEምነት ማጉደል፣ የስርቆትና የማጭበርበር 

   ወንጀል  ፈፅሞ  ስልጣን ባለው ፍርድ ቤት  

   የተፈረደበት    ማንኛውም    የመንግስት  

   ሰራተኛ፣ 

ሐ. የዚህ Aንቀፅ  ንUስ  Aንቀፅ  /1/ /ለ/ 

Eንደ ተጠበቀ ሆኖ ከማንኛውም መስሪያቤት 

በዲስ ፕሊን ጉድለት  ምክንያት  ከስራ 

የተሰናበተ የመንግስት  ሰራተኛ  ከስራ  

ከተሰናበተበት ጊዜ ጀምሮ ሁለት ዓመት 

ከመሙላቱ በፊት፣  

መ. በዚህ  Aዋጅ  Aንቀፅ  19  መሰረት  ቃለ 

    መሃላ ለመፈፀም ፈቃደኛ ያልሆነ   

2. በዚህ Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ /1//ሀ/ ድንጋጌ 

ቢኖርም Eድሜያቸው ከ14 Aመት በላይ 

የሆናቸው 18 ዓመት ያልሞላቸው ወጣቶች 
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መናEሰያት ብዛEባ ዝቑፀርሉ ኩነታት Eዚ ቢሮ 

    ብዘውፅO መምርሒ ይውሰን፡፡  

 
15. ኣቆፃፀራ ዜጋታት ወፃI ሃገር  
 

Iትዮጵያዊ ዜግነት ዘይብሉ ሰብ ቀዋሚ ሰራሕተኛ 

መንግስቲ ኮይኑ ክቁፀር ኣይኽEልን፡፡  

 
16. ክፍቲ መደባት ስራሕ ብሰራሕተኛ 

ምትሓዝ  
 

1. ኣብ ክፍቲ መደብ ስራሕ ዝምደብ ሰራሕተኛ 

መንግስቲ መደብ ስራሕ ዝሓቶ ተደላይ 

ክEለት፣ ብቕዓትን ፍልጠትን ዘማልAን ምስ 

ካልOት ተወዳዲሩ ዝሓሸ Eንተኾይኑ 

ጥራሕ’ዩ፡፡ ኮይኑ ግና ብናይ ባEሎም ከርየር 

ስትራክቸር ዝመሓደሩን ስራሕ ዝጠልቦ 

ሙያ በቲ ቆፃሪ ቤት Eዮ ቀጥታ ስልጠና 

ዝወሃቦምን ኣይሓውስን፣ 

2. ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ /1/ ድንጋገ 

ከምዘሎ ኮይኑ ኣብ Eብየት ብርኪ፣ ዝውውር 

ቁፃርን ድልድልን ተወዳዲሮም ማEረ 

ውፅIት ንዘመዝገቡ፡-  

ሀ. ጉድኣት ኣካል፣  

ለ. ኣብቲ  ክልል   ዝነኣሰ   ቁፅሪ  ዘለዎም  

   ብሄረሰብ ኩናማን Iሮብን፣  

ሐ. ደቂ - ኣንስትዮ  ከከም  ቅደም  ሰዓቦም  

    ቀዳምነት ይረኽቡ፣  

3. ክፍቲ መደብ ስራሕ ብሰራሕተኛ ክተሓዝ 

ዝኽEል ስትራተጂክ ትልሚ ሓይሊ ሰብ 

መሰረት ብምግባር Eንትኾን ብዝስEብ 

ቅደም ሰዓብ ይፍፀም፡- 

ሀ. ካብ    ሰራሕተኛታት  ውሽጢ ብEብየት 

   ብርኪ፣ 

ለ. ብውሽጢ ዝውውር፣ 

ስለሚቀጠሩበትና  ስለ  ስራ ሁኔታቸው ቢሮው 

    በሚያወጣው መመሪያ ይወሰናል፡፡  

 
15. ስለ ውጭ Aገር ዜጎች ቅጥር
 

ዜግነቱ Iትዮጵያዊ ያልሆነ ሰው ቋሚ የመንግስት 

ሰራተኛ ሆኖ ሊቀጠር Aይችልም፡፡  

 
16. ክፍት የስራ መደቦችን በሰራተኛ 

ማስያዝ  
 

1. በክፍት የስራ መደብ የሚመደብ የመንግስት 

ሰራተኛ የስራ መደብ የሚጠይቀው የስራ 

ችሎታ፣ ብቃትና Eውቀት ያሟላና ከሌሎች 

በመወዳደር የበለጠ ሲሆን ብቻ ነው፡፡ ሆኖም 

ግን በራሳቸው ከርየር ስትራክቸር የሚተዳደሩና 

ስራው የሚጠይቀው ሞያ በቀጣሪ መስሪያቤት 

ቀጥታ ስልጠና የሚሰጣቸውን Aይጨምርም፣ 

 

2. የዚህ Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ /1/ ድንጋጌ 

Eንደተጠበቀ ሆኖ በደረጃ Eድገት፣ ዝውውር 

ቅጥርና ደልድል ተወዳድሮ Eኩል ውጤት 

ላስመዘገቡ፣ 

ሀ. Aካል ጉዳተኞች  

ለ. በክልሉ Aነስተኛ ቁጥር ያላቸው ብሄረሰቦች 

   ኩናማና Iሮብ፣  

ሐ. ሴቶች  Eንደየቅደም  ተከተላቸው ቅድሚያ 

    ያገኛሉ፣   

3. ክፍት የስራ መደብ በሰራተኛ መያዝ 

የሚቻለው በሰው ኋይል ስትራተጂክ Eቅድ 

መሰረት በማድረግ ሲሆን በሚከተለው ቅደም 

ተከል ይፈፀማል፣ 

ሀ. ከውስጥ ሰራተኞች በደረጃ Eድገት፣ 

 

ለ. በውስጥ ዝውውር፣ 
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ሐ. ብደገ ዝግበር ዝውውርን ብቁፃርን፣ 

4. ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ 3 ዝተገለፀ 

ከምዘሎ ኮይኑ ነቲ ስራሕ ኣድላዪ ኮይኑ 

Eንትርከብ መራሒ ስራሕ ቤት Eዮ ቅደም 

ሰዓብ ኣመላልኣ ክፍቲ መደብ ስራሕ 

ከይሓለወ ብዝውስኖ ኣግባብ ይፍፀም፡፡  
 

17. ኣወፃፅኣ ምልክታን ንምቁፃር ዝውሃብ 

ፈተናን  
 

1. ዝኾነ ቤት Eዮ መንግስቲ ሓዱሽ ሰራሕተኛ 

መንግስቲ ዘቑፅር ክፍቲ መደብ ስራሕ 

Eንተሃልይዎ ብኣመራርሓ ሓይሊ ሰብ 

ምልክታ ብምውፃE ኣመልካቲ ክEድም ኣለዎ፣ 

 

2. ኣግባብ ኣወፃፅኣ ምልክታ፣ ኣወሃህባ ፈተናን 

ኣገላልፃ ውፅIትን ብዝምልከት ዝርዝሩ ቢሮ 

ብዘውፅO መምርሒ ይውሰን፣ 

3. ናይዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ /1/ን  /2/ን 

ድንጋታት Eንተሃለወ’ውን ዝኾነ ቤት Eዮ 

መንግስቲ ብፍቓድ Eቲ ቢሮ ፍሉይ ሕፅረት 

ኣብ ዘለዎም ሙያታት ምስ ላEለዎት ትካላት 

ትምህርቲ ብምርካብ ምሩቃት ዓዲሙ ክቖፅር 

ይኽEል’ዩ፡፡  
 

18. ምቕራብ መረዳEታ ሕክምናን ካብ 

ገበን ነፃ ምዃንን

1. ብመሰረት Eዚ ኣዋጅ ዓንቀፅ 16 ብውድድር 

በሊፁ ንክቑፀር ዝተሓረየ ሰራሕተኛ፡- 

ሀ. ስራሕ መንግስቲ  ንምፍፃም ምስቲ  ስራሕ  

   ዝተታሓሓዘ ዝተማለኣ ጥEና ዘለዎ  ምዃኑ  

   ዘረጋግፅ  ሕጋዊ  ፍቓድ  ካብዘለዎ  ትካል  

   ጥEና  ናይ  ሕክምና  መረዳEታ  ከቕርብ  

    ኣለዎ፣ 

 

ሐ. በውጭ የሚደረግ ዝውውርና ቅጥር፣ 

4. በዚህ Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ 3 የተጠቀሰው 

Eንደተጠበቀ ሆኖ ለስራው Aስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ 

የመስሪያቤቱ የስራ መሪ ክፍት የስራ መደብ 

Aሞላል ቅደም ተከተል ሳይጠብቅ ክፍት የስራ 

መደብ በሚወስነው Aገባብ ይፈፀማል፡፡ 
 

17. ማስታወቂያ ስለማውጣትና ለቅጥር 

ስለሚሰጥ ፈተና 
 

1. ማንኛውም የመንግስት መስሪያቤት Aዲስ 

የመንግስት ሰራተኛ የሚቀጠርበት ክፍት የስራ 

ቦታ ሲኖረው በሰው ሃይል Aመራር 

ማስታወቂያ በማውጣት Aመልካቾችን መጋበዝ 

Aለበት፣ 

2. የማስታወቂያ Aወጣጥ Aገባብ፣ የፈተና 

Aሰጣጥና ውጤት Aገላልፅ በሚመለከት ቢሮው 

በሚያወጣው መመሪያ ይወሰናል፣ 

3. የዚህ Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ /1/ Eና /2/ 

ድንጋጌዎች ቢኖርም ማንኛውም የመንግስት 

መስሪያቤት በቢሮ ፈቃድ ልዩ Eጥረት ባለቸው 

ሙያዎች ከከፍተኛ የትምህርት ተቋማት 

በመገኛኘት ተመራቂዎች በመጋበዝ መቅጠር 

ይቸላል፡፡ 
 

18. የሕክምና Eና ከወንጀል ነፃ መሆኑን 

ማስረጃ ማቅረብ

1. በዚህ Aዋጅ Aንቀፅ 16 መሰረት በውድድሩ 

በልጦ ለመቀጠር የተመረጠ ሰራተኛ፣- 

ሀ. የመንግስት  ስራ  ለማከናወን ከስራው ጋር  

   የተያያዘ  የተሟላ  ጤና  ያለው   መሆኑ   

   የሚያረጋግጥ  ህጋዊ ፍቃድ  ካለው  የጤና   

   ተቋም  የሕክምና ማስረጃ ማቅረብ Aለበት፣  
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ለ. ካብ  ገበን  ነፃ ምዃኑ ካብ ዝምልከቶ ኣካል 

   መረዳEታ ኣፃብEቲ ዓሸራ ወይ ብመሰረት   

   Eዚ ኣዋጅ ዓንቀፅ 14 ንUስ ዓንቀፅ /1//ለ/ 

   መሰረት ገበን ፈፂሙ ስልጣን ብዘለዎ  ቤት  

   ፍርዲ   ዝተፈረደ   Eንተነይሩ    ብሕጊ  

   ዝተሰረዘሉ  ምዃኑ  ዘረጋግፅ  ካብ   ቤት      

   ፍርዲ መረዳEታ ናይ ምቕራብ ግቡE ኣለዎ፣ 

2. ብመሰረት Eዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ 1 

ዝተማለA ጥEና ዘይብሉ ምዃኑ መረጋገፂ 

መረዳEታ ሕክምና ዘቕረበን ገበን ፈፂሙ 

ምንባሩ ዝገልፅ መረዳEታ ኣፃብEቲ ዓሸራ 

ዘቕረበ ወይ ብሕጊ ዘይተሰረዘሉ ምዃኑ 

መረጋገፂ ዘቕርብ ተቆፃሪ ተመራፂ ሰራሕተኛ 

ቁፃር ሹU ንሽU ይስረዝ፡፡  

 
19. ምቁፃርን ምፍፃም ቃል ማሓላን
 

1. ሕፁይ ተመራፃይ ሰራሕተኛ ዝተቆፀረሉ 

መፀውI መደብ ስራሕ፣ ብርኪ መደብ ስራሕ፣ 

ዝኽፈሎ መሃያ፣ ስራሕ ዝጅምረሉ Eዋን፣ 

ዝፍፅሞ ቀንዲ ዝርዝር ሰራሕትን ካብ ተቖፃሪ 

ትፅቢት ዝግበረሉ ውፅIት ዝገልፅ ደብዳቤ 

ብቆፃሪ ቤት Eዮ ብኣመራርሓ ሓይሊ ሰብ 

ተፈሪሙ ይወሃቦ፡፣ 

2. ዝተቖፀረ ሰራሕተኛ መንግስቲ ቅድሚ ስራሕ 

ምጅማሩ ዝስEብ ቃለ መሓላ ይፍፅም፡-  

 

’’ኣነ ……………………… ከም መጠን 

ሰራሕተኛ መንግስቲ ካብ ኩሉ ንላEሊ ሕገ-

መንግስቲ ሃገረይን ክልለይን ከኽብር፣ ካብ 

ግEዝይናን ኣድልዎን ነፃ ኮይነ ውፅIታዊ 

ስራሕ ክሰርሕ፣ ንህዝቢ ብሓቀኝነት፣ 

ብተኣማንነት፣  ብቅንEናን  ብማEረ  ከገልግል፣ 

ብምኽንያት ስርሐይ ዝፈለጥኹዎ ሚስጢር 

ለ. ከወንጀል ነፃ መሆኑ  ከሚመለከተው  Aካል 

   ማስረጃ  የጣት  Aሸራ  ወይም በዚህ Aዋጅ  

   Aንቀፅ 14 ንUስ  Aንቀፅ /1/ /ለ/  መሰረት 

   ወንጀል ፈፅሞ ስልጣን ባለው ፍርድ  ቤት   

   የተፈረደበት   ከነበረ   በህግ   የተሰረዘለት  

   መሆኑ የሚያረጋግጥ ማስረጃ ከፍርድ ቤት  

   የማቅረብ ግዴታ Aለበት፣  

2. በዚህ Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ ’’1’’ መሰረት 

የተሟላ ጤና የሌለው መሆኑ የህክምና ማስረጃ 

ያቀረበና ወንጀል ፈፅሞ መኖሩን የሚገልፅ 

ማስረጃ የጣት Aሻራ ያቀረበ ወይም በህግ 

ያልተሰረዘለት መሆኑን ማረጋገጫ የሚያቀርብ 

ተቀጣሪ ተወዳዳሪ ሰራተኛ ቅጥሩ ወዲያውኑ 

ይሰረዛል፡፡  

 
19. መቅጠርና ቃለ መሃላ መፈፀም  
 

1. Eጩ ተመራጭ ሰራተኛ የተቀጠረበት የስራ 

መደብ መጠሪያ፣ የስራ መደብ ደረጃ፣ 

የሚከፈለው ደመወዝ፣ ስራ የሚጀምርበት ጊዜ 

የሚያከናውናቸው ዋና ዋና ዝርዝር ስራዎችን 

ከተቀጣሪ የሚጠበቅ ውጤት የሚገልፅ ደብዳቤ 

በቀጣሪው መስሪያቤት በሰው ሃይል Aመራር 

ተፈርሞበት ይሰጠዋል፣ 

2. የተቀጠረው የመንግስት ሰራተኛ ስራ 

ከመጀመሩ በፊት የሚከተለውን ቃለ መሃላ 

ይፈፅማል፡፡ 

’’Eኔ …………… በመንግስት ሰራተኝነቴ 

ከሁሉም በላይ የሃገሬና የክልሌን ህገ-መንግስት 

ለማክበር፣ ከሙስናና Aድልዎ ነፃ ሁኜ 

ውጤታማ ስራ ልሰራ፣ ለህዝብ በሃቀኝነት፣ 

በታማኝነት፣ በቅንነት Eና በEኩልነት 

ላገለግል፣ በስራ  ምክንያት ያወቅኩትን  

ሚስጥር  ለሌላ ወገን ላለመግለፅና የሚገባኝን 
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ንካልE ወገን ንዘይምግላፅን ዝግባE ስራሕ 

ክሰርሕን ቃል ይኣቱ፡፡’’ 

 
20. ኣወሳስና መቁፀሪ መሃያ 
 

1. ዝኾነ ሓዱሽ ተቆፃሪ ሰራሕተኛ ካብ ገበን ነፃ 

ምዃኑ ዝገልፅ መረዳEታ ኣፃብEቲ ዓሻራን 

መረዳEታ ሕክምናን ኣማሊU ካብ ዝቐረበሉ 

Eለት ጀሚሩ መበገሲ መሃያን ዝተቖፀረሉ 

መደብ ስራሕ ይኽፈሎ፣ 

2. ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ /1/ ዝተደንገገ 

ከምዘሎ ኮይኑ Eዚ ቢሮ ኣድላይ ኮይኑ 

Eንተረኺቡዎ ኣገደስቲ ኣብዝበሎም መደብ 

ስራሕ ልEሊ መበገሲ መሃያ ናብ ውሽጢ 

Eርከን Eቱው Iሉ መሃያ ክኸፍል ክፈቅድ 

ይኽEል’ዩ፡፡  

 

21. ግዘ ፈተነ  
 

1. Eላማ ግዘ ፈተነ ሓዱሽ ተቖፃሪ ሰራሕተኛ 

መንግስቲ ኣፈፃፅማ ስርሑ ብምክትታልን 

ብምልምማድን ብቕዓቱ ንምርግጋፅ’ዩ፣ 

2. ዝኾነ ሓዱሽ ተቆፃሪ ሰራሕተኛ መንግስቲ 

ቅድሚ ስርሑ ምጅማሩ ራEይ፣ ልUክን Eላማን 

ቤት EዮU ክላለይ ይግበር፣  

3. ግዘ ፈተነ ሓዱሽ ተቖፃሪ ሰራሕተኛ መንግስቲ 

ኣብ ዝተቖፀረሉ መደብ ስራሕ ንሽዱሽተ 

ወርሒ’ዩ፣ 

4. ኣብዚ ኣዋጅ ዓንቀፅ 46 ዝተጠቐሰ ድንጋገ 

ከምዘሎ ኮይኑ ኣብ ግዘ ፈተነ ዝርከብ 

ሰራሕተኛ መንግስቲ በቲ  ስራሕ  ዝመፀ 

ሕማም  ወይ ብጉድኣት Eስካብ 3 ወርሒ ካብ 

ስራሕ  ዝተረፈ  

  Eንተኾይኑ  ካብ  ሕማሙ  ወይ  ጉድኣቱ ምስ  

  ደሓነ ዘይወደO ግዘ ፈተነ ንክምልO ይግበር፣ 

ስራ ልሰራ ቃል Eገባለሁ፡፡  

 

 

20. የመቀጠሪያ ደመወዝ Aወሳሰን  
 

1. ማንኛውም Aዲስ ተቀጣሪ ሰራተኛ ከወንጀል 

ነፃ መሆኑ የሚገልፅ ማስረጃ የጣት Aሻራ Eና 

የህክምና ማስረጃ Aሟልቶ ከቀረበበት ቀን 

ጀምሮ ለተቀጠረበት የስራ መደብ መነሻ 

ደመወዝ ይከፈለዋል፣ 

2. በዚህ Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ /1/ የተደነገገ 

Eንደተጠበቀ ሆኖ ቢሮው Aስፈላጊ ሆኖ ካገኘው 

Aስፈላጊ ነው ባለው የስራ መደብ ከመነሻ 

ደመወዝ በላይ ወደ ውስጥ Eርከን ገባ ብሎ 

ደመወዝ Eንዲከፈል መፈቀድ ይችላል፡፡  

 

 

21. የሙከራ ጊዜ  
 

1. የሙከራ ጊዜ Aላማ Aዲስ ተቀጣሪ የመንግስት 

ሰራተኛ ስለስራ Aፈፃፀሙ በመከታተልና 

በመለማመድ ብቃቱን ለማረጋገጥ ነው፣ 

2. ማንኛውም Aዲስ ተቀጣሪ የመንግስት ሰራተኛ 

ስራ ከመጀመሩ በፊት የመስሪያቤቱ ራEይ 

ተልEኮ Eና Aላማ Eንዲተዋወቅ ይደረጋል፣ 

3. የሙከራ ጊዜ Aዲስ ተቀጣሪ የመንግስት 

ሰራተኛ በተቀጠረበት የስራ መደብ ለስድስት 

ወር ነው፣ 

4. የዚህ Aዋጅ Aንቀፅ 46 የተጠቀሰው ድንጋጌ 

Eንደተጠበቀ ሆኖ በሙከራ ጊዜ የሚገኝ 

የመንግስት ሰራተኛ በስራው  ምክንያት  

የመጣ ሕመም  ወይም ጉዳት Eስከ 3 ወር 

ከስራ ከቀረ  

  ከሕመሙ   ወይ   ጉዳቱ   ከዳነ  ያልጨረሰው  

  የሙከራ ጊዜ Eንዲያሟላ ይደረጋል፣ 
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5. ኣብ Eዋን ፈተነ ዝርከብ ተቆፃሪ ሰራሕተኛ 

ካብ ዓቕሚ ንላEሊ ብዝኾነ ምኽንያት Eስካብ 

ሓደ ወርሒ ካብ ምድብ ስርሑ Eንተተፈሊዩ 

ተወሳኺ ሓደ ወርሒ ክሰርሕ ብምግባር Eዋን 

ፈተነ ክውድE ይግበር፡፡  

 

22. ቀዋሚ ሰራሕተኛ መንግስቲ ምዃን  
 

1. ኣብ ፈተነ Eዋን ዝርከብ ሰራሕተኛ ካብ 

ዝተቖፀረሉ Eለት ጀሚሩ Eስካብ ግዘ ፈተነ 

Eዋን ዝኣክል በቢ 3 ወርሒ 2 ግዘ ምዘና 

ኣፈፃፅማ ስራሕ ብቀረባ ሓላፊU ይምለAሉ፣ 

2. ግዘ ፈተነU ብኣEጋብን ካብU ንላEልን 

ኣፈፃፅማ ስራሕ ዝረኸበ ሰራሕተኛ ካብ 

ዝተቖፀረሉ Eዋን ጀሚሩ ቀዋሚ ሰራሕተኛ 

ኮይኑ ዝተመዝገበ ምዃኑ ዝገልፅ መረጋገፂ 

ደብዳቤ ብኣመራርሓ ሓይሊ ሰብ ተፈሪሙ 

ይውሃቦ፣  

3. ሓዱሽ ተቆፃሪ ሰራሕተኛ ኣብ ግዘ ፈተንU 

ምዘና ኣፈፃፅማ ሰራሕ ዘይተመልAሉ ምዃኑ 

ንኣመራርሓ ሓይሊ ሰብ ወይ መራሒ ስራሕ 

ቤት EዮU ብፅሑፍ ከመልክት ኣለዎ፣ 

4. በዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ ’’1’’ መሰረት 

ኣፈፃፅማ ስራሕ ፈተነ Eዋን ንዝወደA ተቆፃሪ 

ሰራሕተኛ ከይመለA ዝተረፈ ናይ ቀረባ ሓላፊ 

ብዝሾሞ ኣካል ወይ ብቀረባ ሓላፊU ተሓታቲ 

ኮይኑ ኣብ ውሽጢ 1 ወርሒ ይመልE፡፡  

 

23. ኣቆፃፅራ ግዚያዊ ሰራሕተኛ  

1. ግዚያዊ ሰራሕተኛ ምቁፃር ዝከኣል፡- 

ሀ. ብግዚያዊ ዝውውር ናይ ውሽጢ  ሰራሕተኛ 

   ክሽፈን  ኣብዘይተኽኣለ  ብጊዚያዊነት ኣብ 

ዝተለቀቐ ቀዋሚ መደብ ስራሕ ካብ ሽድሽተ 

ወርሒ ንዘይበልፅ፣ 

5. በሙከራ ጊዜ የሚገኝ ተቀጣሪ ሰራተኛ  

ከAቅም በላይ በሆነ ምክንያት Eስከ Aንድ ወር 

ከመደበኛ ስራው ከተለየ ተጨማሪ Aንድ ወር 

Eንዲሰራ በማድረግ የሙከራ ጊዜ Eንዲጨርስ 

ይደረጋል፡፡  

 

22. ቋሚ የመንግስት ሰራተኛ መሆን  
 

1. በሙከራ ጊዜ የሚገኝ ሰራተኛ ከተቀጠረበት 

ቀን ጀምሮ Eስከ የሙከራ ጊዜ የሚያልቅ በየ 3 

ወሩ 2 ጊዜ የስራ Aፈፃፀም ምዘና በቅርብ 

ሃላፊው ይሞላለታል፣ 

2. የሙከራ ጊዜው Aጥጋቢና ከዚያ በላይ የስራ 

Aፈፃፀም ያገኘ ሰራተኛ ከተቀጠረበት ጊዜ 

ጀምሮ ቋሚ ሰራተኛ ሆኖ የተመዘገበ መሆኑን 

የሚገልፅ ማረጋገጫ ደብዳቤ በሰው ሃይል 

Aመራር ተፈርሞበት ይሰጠዋል፣ 

 

3. Aዲስ ተቀጣሪ ሰራተኛ በሙከራ ጊዜው የስራ 

Aፈፃፀም ምዘና ያልተሞላለት መሆኑን 

ለመስሪያቤቱ የሰው ሃይል Aመራር ወይም 

የስራ መሪ በፅሑፍ ማመልከት Aለበት፣  

4. በዚህ Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ ’’1’’ መሰረት 

የሙከራ ጊዜው የጨረሰ ተቀጣሪ ሰራተኛ የስራ 

Aፈፃፀም ሳይሞላ የቀረ የቅርብ ሃላፊ በሾመው 

Aካል ወይም በቅርብ ሃላፊው ተጠያቂ ሆኖ 

በAንድ ወር ውስጥ ይሞላል፡፡ 

 

23. የጊዚያዊ ሰራተኛ Aቀጣጠር  

1. ጊዚያዊ ሰራተኛ መቅጠር የሚቻለው፡- 

ሀ. በጊዚያዊ የውስጥ ሰራተኛ ዝውውር መሸፈን 

  ባልተቻለ  ለጊዜው  በተለቀቀ   ቋሚ  የስራ  

  መደብ ከስድስት ወር ለማይበልጥ፣ 
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ለ. ግዚያዊ ፃEቂ ስራሕ ብምፍጣሩ ብዝተመደበ 

   ሓይሊ ሰብ ጥራሕ ምስራሕ ኣፀጋሚ ምዃኑ  

   መራሒ ስራሕ ቤት Eዮ  Eንተኣሚኑ  ካብ  

  ሽዱሽተ ወርሒ  ንዘይበልፅ Eዋን፣ 

ሐ. ኣብቲ ቤት  Eዮ  ፕሮጀክት   ባህሪ   ኣብ  

   ዘለዎም ስራሕቲ Eስካብ ስራሕቲ ፕሮጀክት 

   ዝውዳE፣  

መ. ዝለዓለ በዓል ሙያ ዝጠልብ መደብ  ክፍቲ 

  ስራሕ Eንትርከብ ነቲ ሙያ ብEብየት ብርኪ፣ 

  ብዝውውር ወይ ብቑፃር ዘማልE Iትዮጵያዊ 

  በዓል ሙያ ምርካብ ኣብዘይኸኣሎም  

መደባት ንቢሮ   ብምፍቃድ   ዜጋ   ወፃI   

ሃገር ብግዚያዊ ሰራሕተኛ ምቁፃር ይኸኣል፣ 

 

2. ግዚያዊ ሰራሕተኛ ንስርሑ ዘድልይዎ 

መሳርሕታትን ናውትን መከላኸሊ ሓደጋን 

ክረክብ ኣለዎ፣ 

3. ግዚያዊ ሰራሕተኛታት ብዝምልከት ቢሮ 

ብዘውፅO ዝርዝር መምርሒ ይውሰን፡፡  

 

ክፍሊ ኣርባEተ 

ብርኪ Eብየትን ዝውውርን 

24. Eላማ ብርኪ Eብየት

ብርኪ Eብየት ዝወሃብ ውፅIት ስራሕ ቤት Eዮ 

ንምምሕያሽን ሰራሕተኛ ንምብርትታEን’ዩ፡፡  
 

 

25. ኣወሃህባ ብርኪ Eብየት   

1. ብምኽንያት ቕፅዓት ዲስፕሊን ካብ ብርኪ 

ምትሓት Eስካብ ዘይተወሰኖ ዝኾነ ቀዋሚ 

ሰራሕተኛ መንግስቲ ብርኪ Eብየት ክወዳደር 

ይኽEል’ዩ፣ 

2. ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ /1/ 

Eንተሃለወ’ውን ብገደብ ካብ ብርኪ ምትሓት 

ለ. ጊዚያዊ የስራ ጫና በመፈጠሩ  በተመደበው 

  የሰው ሃይል ብቻ መስራት Aስቸጋሪ ሲሆንና  

  የመስሪያቤቱ   የስራ   መሪ    ሲያምንበት  

  ከስድስት ወር ለማይበልጥ ጊዜ፣  

ሐ. በመስሪያቤቱ  የፕሮጀክት ባህርይ  ባላቸው 

   ስራዎች የፕሮጀክት ስራው Eስኪያልቅ፣ 

 

መ. ከፍተኛ  ባለሞያ  የሚጠይቅ  ክፍት የስራ  

   መደብ  ሲገኝና  ለሞያው  በደረጃ  Eድገት  

   በዝውውር  ወይም   በቅጥር   በሚያሟላ  

   Iትዮጲያዊ  ባለሞያ ማግኘት  

ባልተቻለበት የስራ  መደብ  ቢሮው  

በማስፈቀድ የውጭ ዜጋ በጊዚያዊ ሰራተኛ 

መቅጠር ይቻላል፣   

2. ጊዚያዊ ሰራተኛ ለስራው የሚያስፈልጉት 

መሳሪያዎች ቁሳቁሶችና የAደጋ መከላከያ 

ማግኘት Aለበት፣ 

3. ጊዚያው ሰራተኛ በሚመለከት ቢሮው 

በሚያወጣው ዝርዝር መመሪያ ይወሰናል፡፡  

 

ክፍል Aራት 

የደረጃ Eድገትና ዝውውር 

24. የደረጃ Eድገት Aላማ

የደረጃ Eድገት የሚሰጥ የመስሪያቤቱን የስራ ውጤት 

ለማሻሻል Eና ሰራተኛ ለማበረታታት ነው ፡፡  
 
 

25. ስለ ደረጃ Eድገት Aሰጣጥ  

1. በዲስፕሊን ቅጣት ምክንያት ከደረጃ ዝቅ 

Eንዲል ያልተወሰነበት ማንኛውም ቋሚ 

የመንግስት ሰራተኛ ለደረጃ Eድገት መወዳደር 

ይችላል፣ 

2. በዚህ Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ /1/ ቢኖርም 

በገደብ ከደረጃ ዝቅ Eንዲል በዲስፕሊን ቅጣት 
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ቅፅዓት ዲስፕሊን ዝተወሰኖ ሰራሕተኛ ፍርቂ 

ቅፅዓቱ ምስፈፀመ፣ ቕፅዓቱ ክለዓለሉ ስልጣን 

ብዘለዎ መራሒ ስራሕ ቤት Eዮ 

Eንተተወሲኑሉ ብርኪ Eብየት ክወዳደር 

ይኽEል’ዩ፣ 

3. ሰራሕተኛ መንግስቲ ንEብየት ብርኪ ክወዳደር 

ዝኽEል፡- 

ሀ. ቀዋሚ ሰራሕተኛ መንግስቲ ዝኾነ፣  

ለ. Eንተነኣሰ ናይ 2 ተኸታታሊ ግዘ ውፅIት  

   ተኮር ኣፈፃፅማ ኣEጋብን ልEሊUን ዘምፀA፣ 

ሐ. ካብ ካልE  ቤት  Eዮ ብዝውውር  ዝመፀ  

  Eንተኾይኑ’ውን ኣብ ዝተመደቦ መደብ 

ስራሕ Eንተነኣሰ ናይ  ሓደ  ግዘ  ምዘና  

ውፅIት ኣፈፃፅማ ስርሑ ኣEጋብን 

ልEሊUን ዘምፀA፣  

4. ብርኪ Eብየት ብዝምልከት ዝርዝር 

ኣፈፃፅመU ቢሮ ብዘውፅO መምርሒ 

ይውሰን፡፡  

 

26. Eብየት ብርኪ ዝስረዘሉ ኩነታት  

ኣብዚ ኣዋጅ ዓንቀፅ 67 ንUስ ዓንቀፅ /9/ ዝተደንገገ 

ከምዘሎ ኮይኑ ብናይ ሓሶት መረዳEታ ተጠቂሙ 

ወይ ሕጊ ብምትሕልላፍ ዝተውሃቦ ብርኪ Eብየት 

ኣብዝኾነ ግዘ ይስረዝ፡፡  
 
 

27. ዝውውር  

1. Eላማ ዝውውር ካብ ውሽጢን ደገን ዝተፈላለዩ 

ክEለትን ብቕዓትን ዘለዎም ኪIላታት 

ብምስሓብ ውፅIት ስራሕ ቤት Eዮ 

ንምምሕያሽን ብሰራሕተኛታት መንግስቲ 

ዝለዓሉ ዝተፈላለዩ ፀገማት ንምምላስ’ዩ፣ 

2. Eቲ ቤት Eዮ ነቲ ስራሕ ኣድላይ ኮይኑ 

Eንተረኺብዎ፡- 

 

የተወሰነበት ሰራተኛ የቅጣቱ ግማሽ ከፈፀመ፣ 

ቅጣቱ ሊነሳለት ስልጣን ባለው የመስሪያቤቱ 

የስራ መሪ ከተወሰነለት ለደረጃ Eድገት 

መወዳደር ይችላል፣ 

 

3. የመንግስት ሰራተኛ ለደረጃ Eድገት መወዳደር 

የሚችለው፡- 

ሀ. ቋሚ የመንግስት ሰራተኛ የሆነ፣  

ለ. ቢያንስ የ2 ተከታታይ የስራ Aፈፃፀም 

ምዘና ውጤት Aጥጋቢና ከዚያ በላይ 

ያመጣ፣ 

ሐ. ከሌላ የመንግስት  መስሪያቤት  በዝውውር 

   የመጣ ከሆነም በተመደበበት  የስራ  መደብ  

   ቢያንስ የAንድ ጊዜ የስራ Aፈፃፀም  ምዘና   

   ውጤት Aጥጋቢና ከዚያ በላይ ያመጣ፣ 

4. የደረጃ Eድገት በሚመለከት ዝርዝር Aፈፃፀም 

ቢሮ በሚያወጣው መመሪያ ይወሰናል፡፡  

  

 

26. የደረጃ Eድገት ስለሚሰረዝበት ሁኔታ  

በዚህ Aዋጅ Aንቀፅ 67 ንUስ Aንቀፅ /9/ የተደነገገ 

Eንደተጠበቐ ሆኖ የሃሰት ማስረጃ ተጠቅሞ ወይም 

ሕግን በመተላለፍ የተሰጠ የደረጃ Eድገት 

በማናቸውም ጊዜ ይሰረዛል፡፡  

 
27. ዝውውር  

1. የዝውውር ዓላማ ከውስጥ Eና ውጭ የተለያዩ 

ችሎታና ብቃት ያላቸው ባለሞያዎች 

በማምጣት የመስሪያቤቱ የስራ ውጤት 

ለመሻሻልና በመንግስት ሰራተኞች ለሚነሱ 

የተለያዩ ችግሮች ለመመለስ ነው፣ 

2. መስሪያቤቱ ለስራው Aስፈላጊ ሆኖ 

ሲያገኘው፡- 
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ሀ. ኣብ ውሽጢ ሓደ ቤት Eዮ ካብ ሓደ  መደብ 

   ስራሕ ናብ ካልE መደብ ስራሕ  ወይ  ካብ  

   ሓደ ከይዲ ስራሕ ናብ ካልE ከይዲ ስራሕ፣ 

ለ. ካብ ሓደ ቤት Eዮ ናብ ካልE ቤት Eዮ፣ 

ሐ. ካብ  ክልልና  ናብ  ካልE  ክልል፣  ማEረ  

   ብዝኾነ  ብርክን  መሃያን  Eቲ  ዝውውር  

   ብውድድር ይፍፀም፡፡ 

3. ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ /1/ ዝተደንገገ 

Eንተሃለወ’ውን ኣብቲ ቤት Eዮ ሓደጋ 

ንከይበፅሕ ንምክልኻል ወይ Eቲ ሓደጋ 

ንዘብፅሖ ጉድኣት ንምስትክኻል ንሓደ 

ሰራሕተኛ መንግስቲ መሃይU ከይተቐነሶ 

ብርክን ዓይነት ስራሕን ኣብ ግምት ከይኣተወ 

ካብ ሓደ ዓመት ንዘይበልፅ ግዘ ብግዚያዊነት 

ኣዛዊርካ ምስራሕ ይከኣል’ዩ፣ 

4. ዝኾነ ቀዋሚ ሰራሕተኛ መንግስቲ 

ብምኽንያት ፀገም ጥEና ኣብ ዝሓዞ ስራሕ 

መደብ ወይ ስራሕ ቦታ ክሰርሕ ዘይኽEል 

ምዃኑ ብሜዲካል ቦርድ Eንትረጋገፅ፡- 

ሀ. ብተመሳሳሊ ብርኪ ክምደበሉ ዝኽEል 

ክፍቲ ስራሕ መደብ  Eንተሃልዩ  ብዝሓዞ  

ብርኪ ወይ፣ 

ለ. ብተመሳሳሊ ብርኪ ክምደበሉ ዝኽEል 

ክፍቲ ስራሕ  መደብ  Eንተዘይሃልዩ   

ሰራሕተኛ ብዝተሓተ   ብርኪ   ንምስራሕ   

ድሌት Eንተሃልይዎ   ዝሓዞ   ብርኪ   

ተቀኒሱ፣ ዝሓዞ  መሃያ  ከይነከየ  ኣብ ሴክተር 

ቤት EዩU ወይ ኣብ  ካሊE  ናብ  ዝስማEመO  

 መደብ ስራሕ  ወይ   ስራሕ ቦታ ቀዳምነት  

   ተዋሂቡዎ ይዛወር፣ 

5. ካብ ክልል ናብ ክልል፣ ካብ ክልል ናብ 

ፌደራል፣ ካብ ፌደራል ናብ ክልል ዝግበር 

ዝውውር በዚ ቢሮ ዝውሰን ኮይኑ ለቃቕን 

ተቐባልን ክስማEምU ኣለዎም፣ 

     ሀ. ከመስሪያቤቱ  ውስጥ  ከAንድ የስራ መደብ  

   ወደ ሌላ የስራ መደብ ወይም ከAንድ  የስራ  

   ሂደት ወደ ሌላ የስራ ሂደት  

ለ. ከAንድ መስሪያቤት ወደ ሌላ መስሪያቤት  

ሐ. ከክልሉ  ወደ  ሌላ  ክልል፣ Eኩል   በሆነ  

   ደረጃና  ደመወዝ    ዝውውሩ   በውድድር  

   ይፈፀማል፡፡ 

3. በዚህ Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ /1/ የተደነገገው 

ቢኖርም በመስሪያቤቱ ላይ Aደጋ Eንዳይደርስ 

ለመከላከል ወይም Aደጋው ያደረሰውን ጉዳት 

ለማስተካከል Aንድን የመንግስት ሰራተኛ 

ደመወዙ ሳይቀነስ፣ ደረጃው ወይም የስራው 

ዓይነት ግምት ውስጥ ሳያስገባ ከAንድ ዓመት 

ላልበለጠ ጊዜ በጊዚያዊነት ኣዛውሮ ማሰራት 

ይቻላል፣ 

4. ማንኛውም ቋሚ የመንግስት ሰራተኛ በጤና 

መታወክ ምክንያት በያዘው የስራ መደብ 

ወይም ባለበት የስራ ቦታ ላይ ሊሰራ Aለመቻሉ 

በሜዲካል ቦርድ ሲረጋገጥ፡ 

ሀ. በተመሳሳይ  ደረጃ  ሊመደብበት  የሚችል  

   ክፍት የስራ  መደብ  ካለ  በያዘው  ደረጃ  

   ወይም፣ 

ለ. በተመሳሳይ  ደረጃ   ሊመደብ  የሚችልበት 

   ክፍት የስራ መደብ ከሌለና ሰራተኛው  ዝቅ   

ባለ ደረጃ ለመስራት ፍቃደኛ ከሆነ  ደረጃው   

   ተቀንሶ፣   ደመወዝ   ሳይቀነስ   በሴክተር  

   መስሪያቤት ወይም በሌላ መስሪያቤት  ወደ  

   ሚስማማው የስራ መደብ ወይም የስራ ቦታ  

   ቅድሚያ ተሰጥቶት ይዛወራል፣ 

 

5. ከክልል ወደ ክልል፣ ከክልል ወደ ፌደራል 

ከፌደራል ወደ ክልል የሚደረግ ዝውውር 

በቢሮው የሚወሰን ሆኖ ሰጪና ተቀባይ 

ማስማማት Aለባቸው፣ 
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6. ብፍሉይ ኩነታት ብስምምEነት ፌዴራልን 

ክልልን መንግስታት ሰራሕተኛ ተዛዊሩ ክሰርሕ 

ይኽEል፣ 

7. ናይ ሓደ ሰራሕተኛ መንግስቲ መደብ ስራሕ 

Eንተተሰሪዙ ኣብቲ ቤት Eዮ ውሽጢ ተመሳሳሊ 

ብርኪ ኣብ ዘለዎ መደብ ስራሕ ይዛወር፣ 

 

8. Eቲ ቢሮ ሓደ መንግስታዊ ቤት Eዮ 

Eንትሕወስ ወይ Eንትስረዝ ኣብ ትሕቲU 

ዝነበሩ ሰራሕተኛታት ኣብ ካልE ቤት Eዮ 

ኣዛዊሩ ክምድብ ይኽEል’ዩ፣ 

 

28. ብተጠባባቒነት ምምዳብ 
 

ዘገድድ ኩነታት Eንተጋጥም ሓደ ቀዋሚ ሰራሕተኛ 

መንግስቲ ብስምምEነት ሰራሕተኛ ኣብ ዝለዓለ ብርኪ 

መደብ ስራሕ ካብ ሓደ ዓመት ንዘይበልፅ 

ብተጠባባቒነት ክምደብ ይኽEል፡፡ ብተጠባባቕነት 

ዝተመደበ ሰራሕተኛ ዝተመደቦ መደብ ስራሕን 

መሃያን ሐዚ ዝኽፈሎን ዘሎ መሃያ ኣፈላላይ 50% 

ኣበል ተጠባባቒነት ይኽፈሎ፡፡ 

 

29. ብግዚያዊነት ናብ ካልE ቤት Eዮ 

ምምዳብ

1. መንግስቲ ኣድላይ ኮይኑ ኣብዝረኽቦ Eዋን 

ብስምምEነት ሓደ ቀዋሚ ሰራሕተኛ 

መንግስትን መስርሒ ቤት Eዮን ሓደ ዝተወሰነ 

ስራሕ ንምስራሕ ካብ ሓደ ዓመት ንዘይበልፅ 

ግዘ ናብ ካልE ቤት Eዮ ብግዚያዊነት ተመዲቡ 

ክሰርሕ ይኽEል፣ 

2. ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ 1 ከምዘሎ ኮይኑ 

Eቲ ስራሕ ልEሊ ሓደ ዓመት ዝፀንሕ 

Eንተኾይኑ ብስምምEነት ሰራሕተኛ መስሪሒ 

ቤት Eዩ መንግስትን ተቀባሊ ቤት Eዮ 

6. በልዩ ሁኔታ በፌደራልና ክልል መንግስታት 

ስምምነት ሰራተኛ ተዛውሮ ሊሰራ ይችላል፣ 

 

7. የAንድ የመንግስት ሰራተኛ የስራ መደብ 

የተሰረዘ Eንደሆነ በመስሪያቤቱ ውስጥ 

ተመሳሳይ ደረጃ ወዳለው የስራ መደብ 

ይዛወራል፣ 

8. ቢሮው Aንድ የመንግስት መስሪያቤት 

ሲቀላቀል ወይም ሲፈርስ በስሩ የነበሩ 

ሰራተኞች ወደ ሌላ መስሪያቤት Aዛውሮ 

መመደብ ይችላል፡፡  

 

28. በተጠባባቂነት መመደብ 
 

Aስገዳጅ ሁኔታ ሲያጋጥም Aንድ ቋሚ የመንግስት 

ሰራተኛ በሰራተኛው ስምምነት ከፍ ባለ የስራ  መደብ 

ደረጃ ከAንድ ዓመት ለማይበልጥ  በተጠባባቂነት 

ሊመደብ ይችላል፣  በተጠባባቂነት የተመደበ ሰራተኛ 

በተጠባባቂነት የተመደበት ደመወዝ Eና የስራ 

መደብ ከሚከፈለው ደመወዝ ያለው ልዩነት 50% 

የተጠባባቂነት Aበል ይከፈለዋል፡፡ 

 

29. በጊዚያዊነት ወደ ሌላ መስሪያቤት 

መመደብ

1. መንግስት Aስፈላጊ ሆኖ ባገኘው ጊዜ በቋሚ 

መንግስት ሰራተኛው Eና መስሪያቤት 

ስምምነት ለAንድ ለተወሰነ ስራ ለመስራት 

ከAንድ ዓመት ለማይበልጥ ጊዜ ወደ ሌላ 

መስሪያቤት በጊዚያዊነት ተመድቦ ሊሰራ 

ይችላል፣ 

2. በዚህ Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ 1 የተገለፀው 

Eንደተጠበቀ ሆኖ ስራው ከAንድ ዓመት በላይ 

የሚቆይ ከሆነ በሰራተኛው፣ በAሰሪው 

የመንግስት መስሪያቤት Eና በተቀባይ 
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መንግስቲ ብዝሓዞ ብርክን መሃያን ብቀዋሚነት 

ክዛወር ይኽEል፣ 

3. ብመሰረት Eዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ /1/ 

ዝተዛወረ ሰራሕተኛ፡-  

ሀ. ብምኽንያት  ምዝዋሩ  መሃይUን  ካልOት 

   ይረኽቦም ዝነበሩ ጥቕምታትን ኣይቕነስን፣ 

ለ. ተደላይ ክEለት Eስካብ ዘማለA  ኣብ  ቖፃሪ 

  ቤት EዮU ዝግበር ውድድር  Eብየት  ብርኪ 

  ክሳተፍን Eንተበሊፁ’ውን ክምረፅ ይኽEል፣ 

ሐ. ፀብፃብ ውፅIት ምዘና ኣፈፃፅማ ስርሑ  

ኣብ ዝተዛወረሉ ቤት Eዮ ተመሊU ናብ 

ዝቖፀሮ ቤት Eዮ ይለኣኽ፣ 

መ. ኣብ  ዝተዛወረሉ   ቤት   Eዮ   ጥፍኣት  

   ዲስፕሊን Eንተፈፂሙ ኣብቆፃሪ ቤት EዮU 

   ክሲ   ጥፍኣት   ዲስፕሊን   ተመስሪትዎ  

   ጥፍኣት ዲስፕሊን  ካብዝፈፀሞ  ቤት  Eዮ  

  መረዳEታ ሰብን ሰነዳትን ብምቕራብ  

ስጉምቲ ጥፍኣት  ዲስፕሊን   ብዝቖፀሮ  

ቤት  Eዮ ይውሰዶ፡፡ 

 
30. ድልድል  

1. ሰራሕተኛ መንግስቲ ካብ ሓደ ቤት Eዮ ናብ 

ካሊE ቤት Eዮ ክድልደል ዝኽEል ቤት EዮU 

ምስ ካልE ቤት Eዮ Eንትዋሃድ ወይ  ተጠሚሩ 

ዝነበረ ቤት EዮU Eንትፍለ ወይ ትርፊ ሓይሊ 

ሰብ Eንትህሉ ወይ መደብ ስርሑ Eንትስርዝ’ዩ፣

 

2. ዝኾነ ቤት Eዮ ሓዱሽ መሓውር Eንተፅድቅ 

ሰራሕተኛታት ብመሰረት መምርሒ 

ብድልድል ይምደብ፣ 

3. ብመሰረት Eዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ /1/ ን 

/2/ን ሰራሕተኛ ቅድም ክብል ሒዝዎ ዝነበረ 

መሃያ ኣይንከይን፣ 

 

የመንግስት መስሪያቤት ስምምነት በያዘው 

ደረጃና ደመወዝ በቋሚነት ሊዛወር ይችላል፣ 

3. በዚህ Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ /1/ መሰረት 

የተዛወረ ሰራተኛ፡- 

ሀ. በመዛወሩ  ምክንያት   ደመወዙና   ሌሎች  

   የነበሩ ጥቅማ ጥቅሞች Aይቀነስበትም፣ 

ለ. ተፈላጊ  ችሎታ Eስከኣሟላ በቀጣሪ መስሪያ 

   ቤቱ  የሚደረግ  የደረጃ  Eድገት  ውድድር  

   መሳተፍና ከበለጠም መመረጥ ይችላል፣ 

ሐ. የስራ  Aፈፃፀም  ምዘና  ውጤት  ሪፖርት  

   በተዘዋረበት  መስሪያቤት  ተመልቶ  ወደ  

   ቀጣሪው መስሪያቤት ይላካል፣ 

መ. በተዛወረበት መስሪያቤት የዲስፕሊን 

ጥፋት ከፈፀመ  በቀጣሪ   መስሪያቤቱ   

የጥፋት ዲስፕሊን  ክስ  ተመስርቶበት  

የዲስፕሊን ጥፋት  ከፈፀመበት   መስሪያቤት  

የሰውና የሰነዶች  ማስረጃ   በማቅረብ   

የዲስፕሊን ጥፋት  Eርምጃ   በቀጣሪው   

መስሪያቤት ይወሰድበታል፡፡  

 

30. ድልድል 

1. የመንግስት ሰራተኛ ከAንድ መስሪያቤት ወደ 

ሌላ መስሪያቤት መደልደል የሚችለው መስሪያ  

ቤቱ ከሌላ መስሪያቤት ሲዋሃድ ወይም 

ተጠቃልሎ የነበረ መስሪያቤቱ ሲለይ ወይም  

ትርፈ የሰው ኋይል ሲኖር ወይም የስራ  መደቡ 

ሲሰረዝ ነው፣ 

2. ማንኛውም መስሪያት ቤት Aዲስ መዋቅር 

ሲያፀድቅ ሰራተኞች በመመሪያ መሰረት 

በድልድል ይመድባል፣ 

3. በዚህ Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ /1/ Eና /2/ 

መሰረት ሰራተኛው ቀደም ሲል ይዞት የነበረ 

ደመወዝ Aይቀነስም፣ 
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4. ድልድል ሰራሕተኛታት መንግስቲ Eዚ ቢሮ 

ብዘውፀO መምርሒ ይውሰን፡፡  
 

 

ክፍሊ ሓሙሽተ 

ኣፈፃፅማ ስራሕ 

31. ምዘና ኣፈፃፅማ ስራሕ  
 

1. Eላማ ምዘና ኣፈፃፅማ ስራሕ ሰራሕተኛታት 

መንግስቲ፡-  

ሀ.ሰራሕተኛታት ትፅቢት ብዝግበረሎም 

መጠን፣ ብርኪ ፅርየት፣  ወፃIን  ግዘን 

ብዝተማልA ኩነት ስርሖም ክፍፅሙን ምግባር፣

ለ. ምEቡልን ደኹምን ኣሰራርሓ   

ሰራሕተኛታት  ብምፍላይ    ቀፃሊ   ኣፈፃፅማ   

ስርሖም ብምምሕያሽ  ውፅIታዊ  ክኾኑ  

ምብቃEን  

   ተበግሶ ስርሖም ንምEባይ፣ 

ሐ. ኣብ  ብርኪ  Eብየት፣  ዝውውር፣  ቁፃር፣  

  ትምህርትን  ስልጠናን ሰራሕተኛ መንግስቲ  

  ኣግባብ ዘለዎ ውሳነ ምውሳን፣ 

መ. ኣብ ውፅIት ዝተመስረተ መተባብI 

ምሃብ  

2. ምዘና ውፅIት ተኮር ዝካየድ ካብ ቤት Eዮ 

ንከይዲ ስራሕ፣ ካብ ከይዲ ስራሕ ንፈፃሚ 

ከይዲ ስራሕ ተሸሪፉ ኣብ ዝተውሃቦ ትልሚ 

ኣፈፃፅማ ስራሕ’ዩ፣ 

3. ምዘና ኣፈፃፅማ ስራሕ ብግልፅን ሰራሕተኛ 

መንግስቲ ብዘሳትፍን ኣግባብ ይፍፀም፣ 

4. ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ /2/ ዝተብሃለ 

Eንተሃለወ’ውን ኣብ ሰለስቲOም ብርክታት 

ምዘና ኣፈፃፅማ ስራሕ ተመሳሳሊ ዝኾነ 

ውፅIት ምዘና ኣፈፃፅማ ስራሕ ማEረ 

Eንተዘይኮይኑ ናይቲ ቤት Eዮ ምዘና ኣፈፃፅማ 

ስራሕ ገዛI ይኸውን፣ 

4. የመንግስት ሰራተኞች ድልድል ቢሮው 

በሚያወጣው መመርያ መሰረት ይወሰናል፡፡   
 

 

ክፍል Aምስት 

የስራ Aፈፃፀም 

31. የስራ Aፈፃፀም ምዘና  
 

1. የመንግስት ሰራተኞች የስራ Aፈፃፀም ምዘና 

Aለማ ፡- 

ሀ. ሰራተኞች በሚጠበቅባቸው መጠን፣ የጥራት  

   ደረጃ፣ ጊዜ  Eና  ወጪ  በተሟላ  ሁኔታ  

   Eንዲያከናውኑ ለማድረግ፣ 

ለ. የሰራተኞች   ጠንካራና    ደካማ  Aሰራር  

   በመለየት   ቀጣይ   የስራ   Aፈፃፀማቸው  

   በማሻሻል ውጤታማ Eንዲሆኑ  ማብቃትና  

   የስራ ተነሳሽነታቸው ለማሳደግ፣  

 

ሐ. የመንግስት   ሰራተኛ   የደረጃ   Eድገት፣  

   ዝውውር፣  ቅጥር፣ ትምህርትና   ስልጠና  

   Aግባብ ያለው ውሳኔ መወሰን፣ 

መ. በውጤት ላይ የተመሰረተ ማትጊያ 

መስጠት፣ 

2. የውጤት ተኮር ምዘና የሚካሄደው ከመስሪያ 

ቤቱ ለስራ ሂደት፣ ከስራ ሂደት የስራ ሂደቱ ስራ 

ፈፃሚ ተመንዝሮ በተሰጠ የስራ Aፈፃፀም 

Eቅድ ነው፣  

3. የውጤት ተኮር ምዘና በግልፅ Eና የመንግስት 

ሰራተኛን በሚያሳትፍ Aገባብ ይፈፅማል፣ 

4. በዚህ Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ /2/ የተጠቀሰ 

ቢኖርም በሶስቱ የስራ Aፈፃፀም ምዘና 

ደረጃዎች ተመሳሳይ የሆነ የስራ Aፈፃፀም 

ምዘና ውጤት Eኩል ካልሆነ የመስሪያቤቱ 

የስራ Aፈፃፀም ምዘና ገዢ ይሆናል፣ 
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5. ዝርዝር ኣፈፃፅምU ቢሮ ብዘውፅO መምርሒ 

ይውሰን፡፡  

 
ክፍሊ ሽድሽተ 

ሰዓት ስራሕን ዝተፈላለዩ ፍቓዳትን

32. ስሩE ሰዓት ስራሕ  
 

ሰዓት ስራሕ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ከከም ባህሪ 

ስራሕ ዝውሰን ኮይኑ ኣብ ሰሙን 39 ሰዓት’ዩ፡፡ 

 
 

 

33. መEተውን መውፅEን ሰዓት ስራሕ  

1. መEተውን መውፅEን ሰዓት ስራሕ 

ሰራሕተኛታት መንግስቲ ብቤት ምኽሪ ፈፃሚ 

ስራሕ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ 

ይውሰን፣ 

2. ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ /1/ ዝተገለፀ 

ከምዘሎ ኮይኑ ፍሉይ ፀባይ Aየር ዘለዎም 

ከባቢታት ቤት ምኽሪ ፈፃሚ ስራሕ ብሄራዊ 

ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዝተፈለየ 

መEተውን መውፅEን ሰዓት ስራሕ ይውስን፡፡ 

 

34. ስራሕ ትርፊ ሰዓት  

1. ካብ ስሩE ሰዓት ስራሕ ወፃI ብትርፊ ግዘ

ስራሕ ምስራሕ ዘገድድ ኩነታት ክርከብ 

Eንተሎ ብትርፊ ግዚU ክሰርሕ ዝተገበረ 

ሰራሕተኛ ቀፂሎም ኣብዘለዉ መዓልቲ 

ስራሕ መከሓሓሲ Eረፍቲ ይወሃቦ፣ 

2. ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ /1/ ዝተደንገገ 

ሕሉው ኮይኑ ፍሉይ ናይ ስራሕ ባህሪ 

ንዘለዎም ኣብያተ Eዮ መንግስቲ ቢሮ 

ብዘውፅO መምርሒ ቤት ምኽሪ ፈፃሚት 

ምስኣፅደቆ ተፈፃሚ ይኸውን፡፡ 

 

5. ዝርዝር Aፈፃፀሙ ቢሮው በሚያወጣው 

መመሪያ ይወሰናል፡፡ 

  
ክፍል ስድስት 

የስራ ሰዓትና ልዩ ልዩ ፍቃዶች 

32. መደበኛ የስራ ሰዓት  
 

የመንግስት ሰራተኞች መደበኛ የስራ ሰዓት Eንደየ 

ስራው ሁኔታ የሚወሰን ሆኖ በሳምንት 39 ሰዓት 

ነው፡፡  
 

 

33. የስራ መግቢያና መውጫ ሰዓት  
 

1. የመንግስት ሰራተኞች የስራ መግቢያና 

መውጫ ሰዓት በትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስት የስራ Aስፈፃሚ ምክር ቤት 

ይወሰናል፣ 

2. በዚህ Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ /1/ የተገለፀው 

Eንደተጠበቀ ሆኖ ልዩ የAየር ጠባይ ሁኔታ 

ያላቸው Aከባቢዎች የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስት የስራ Aስፈፃሚ ምክር ቤት የተለየ 

የስራ ሰዓት መግቢያና መውጫ ይወስናል፡፡  

 

34. የትርፍ ሰዓት ስራ  
 

1. ከመደበኛ የስራ ሰዓት ውጪ በትርፍ ግዘ ስራ 

ለመስራት የሚያስገድድ ሁኔታ ሲያጋጥም 

በትርፍ ጊዜው Eንዲሰራ የተደረገው ሰራተኛ 

ቀጥሎ ባሉት የስራ ቀናት መካካሻ Eረፍት 

ይሰጠዋል፣ 

2. በዚህ Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ /1/ የተደነገገው 

Eንደተጠበቀ ሆኖ ልዩ የስራ ባህሪ ያላቸው 

የመንግስት መስሪያቤቶች ቢሮ በሚያወጣው 

መመርያ መሰረት የስራ Aስፈፃሚ ምክር ቤት 

ካፀደቀው በኋላ ተፈፃሚ ይሆናል፡፡  

 

129
www.chilot.me



   ገፅ 22 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ኣዋጅ ቑ 189/2003           ገፅ 22 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ Aዋጅ ቁ 189/2003

35. ህዝባዊ በዓላትን ሰሙናዊ Eረፍትን  

1. ዝኾነ ሰራሕተኛ መንግስቲ ኣብ ህዝባዊ 

በዓላትን ሰሙናዊ Eረፍትን ብውሳነ መንግስቲ 

ኣብያተ Eዮ Eፅው ኮይኖም ኣብዝወዓልሉ ግዘ 

ብዘይምስርሑ መሃይU ኣይንከይን፣ 

 

2. ኩነታት ስራሕ ኣገዲዱ ስልጣን ብዘለዎ ወናኒ 

ከይዲ ስራሕ ተኣዚዙ ኣብ ናይ ህዝቢ በዓላትን 

ሰሙናዊ  Eረፍትን  ዝሰርሐ  ሰራሕተኛ በዚ 

ኣዋጅ ዓንቀፅ 34 ዝተደንገገ ይፍፀም፡፡  

 

ፍቓድ ዓመታዊ Eረፍቲ 

36. መሰረት ፍቓድ ዓመታዊ Eረፍቲ  

1. ፍቓድ ዓመታዊ Eረፍቲ ዝውሃብ ሰራሕተኛ 

መንግስቲ ንዝተወሰነ ግዘ ካብ ስርሑ ብምEራፍ 

ብሓዱሽ መንፈስ ስርሑ ክቕፅል ንምኽኣል’ዩ፣ 

2. ዝኾነ ሓዱሽ ተቖፃሪ ሰራሕተኛ መንግስቲ 

ንዓሰርተ ሓደ ወርሒ ከየገልገለ ፍቓድ 

ዓመታዊ Eረፍቲ ክረክብ መሰል የብሉን፣  

 

3. ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ /1/ ን /2/ 

ዝተጠቐሰ ከምዘሎ ኮይኑ Eዋን ፈተነOም 

ዝወደU ሰራሕተኛታት መንግስቲ ኣብ ካሊE 

መንግስታዊ ቤት Eዮ Eናሰርሑ ዝፀንሐን ኣብ 

ካሊE ቤት Eዮ 11 ወርሒ ዘገልገሉ 

Eንተኾይኖም ናይ 11 ወርሒ ከይተፀበዩ 

ፍቓድ  ዓመታዊ Eረፍቲ ምጥቓም ይኽEሉ፣ 

4. ሰራሕተኛ መንግስቲ ፍቓድ ዓመታዊ Eረፍቲ 

ክረክብ መሰሉ ኮይኑ ቤት EዮU ንዝተቐበሎ 

ግዘ ሰሌዳ  በቢዓመቱ ብሕጊ ዝፍቀደሉ ፍቃድ 

ዓመታዊ Eረፍቲ ንሰራሕተኝU ክህብ 

ይኽEል፡፡ Eዚ ኣብ ላEሊ ዝተጠቐሰ 

Eንተሃለወ’ውን ብዝኾነ ምኽንያት በጀት 

35. የህዝብ በAላትና የሳምንት Eረፍት  

1. ማንኛውም የመንግስት ሰራተኛ በህዝብ 

በዓላት፣ በሳምንት የEረፍት ቀናት ወይም 

በመንግስት ውሳኔ መስሪያቤቶች ዝግ ሆነው 

በሚውልበት ቀን ባለመስራቱ ደመወዙን 

Aይቀነስበትም፣ 

2. የስራው ሁኔታ Aስገድዶ ሰልጣን ባለው የስራ 

ሂደት ባለቤት ታዞ በህዝብ በAላት Eና 

በሳምንት  Eረፍት የሰራ ሰራተኛ በዚህ Aዋጅ 

Aንቀፅ 34 የተደነገገ ተፈፃሚ ይሆናል፡፡  

 

የAመት Eረፍት ፈቃድ 

36. የዓመት Eረፍት ፈቃድ መሰረት  

1. የዓመት Eረፍት ፈቃድ የሚሰጠው የመንግስት 

ሰራተኛ ለተወሰነ ጊዜ ከስራው በማረፍ በታደሰ 

መንፈስ ስራው Eንዲቀጥል ለማስቻል ነው፣ 

2. ማንኛውም Aዲስ ተቀጣሪ የመንግስት ሰራተኛ 

የAስራ Aንድ ወር Aገልግሎት ከመሰጠቱ 

በፊት የዓመት Eረፍት ፈቃድ የማግኘት 

መብት የለውም፣ 

3. በዚህ Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ /1/ Eና /2/ 

የተጠቀሰው Eንደተጠበቀ ሆኖ የሙከራ 

ጊዚያቸውን ያጠናቀቁ የመንግስት ሰራተኞች 

በሌላ የመንግስት መስሪያቤት ሲሰሩ የቆዩና 

በሌላ መስሪያቤት 11 ወር ያገለገሉ ከሆኑ የ11  

ወር  ቆይታ  ሳይጠበቅባቸው  የAመት Eረፍት 

  ፈቃድ መጠቀም ይችላሉ፣ 

4. የመንግስት ሰራተኛ የዓመት Eረፍት ፍቃድ 

የማግኘት መብቱ ሆኖ መስሪያቤቱ በተቀበለው 

የጊዜ ሰሌዳ በየዓመቱ በህግ የሚፈቀድለት 

የAመት Eረፍት ፈቃድ ለሰራተኞቹ ሊሰጥ 

ይችላል፡፡ ከላይ የተጠቀሰው  Eንደተጠበቀ 

ሆኖ  በማናቸውም ምክንያት የበጀት Aመቱ 
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ዓመት ፍቓድ ዓመታዊ Eረፍቲ  ናብ  ቀፃላይ 

በጀት  ዓመት ምዝዋር ኣይከኣልን፣ 

5. ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ /4/ ዝተደንገገ 

ከምዘሎ ኮይኑ ኩነታት ስራሕ ኣገዲዱ ኣብ 

ውሽጢ Eቲ በጀት ዓመት ፍቓድ ዓመታዊ 

Eረፍቲ ክወሃብ ዘይኸኣለ ሰራሕተኛ ላEለዋይ 

ሓላፊ Eቲ ቤት Eዮ ንቀፃሊ ሓደ በጀት ዓመት 

ከመሓላልፍ ይኽEል Eዩ፡፡ 

 

 

37. ፍቓድ ዓመታዊ Eረፍቲ  

1. ሓደ ዓመት ዘገልግለ ሰራሕተኛ መንግስቲ 20 

መዓልቲ ስራሕ ፍቓድ ዓመታዊ Eረፍቲ 

ይወሃቦ፣ 

2. ልEሊ ሓደ ዓመት ንዘገልገለ ሰራሕተኛ 

መንግስቲ ነንሕድ ሕድU ተወሳኺ ዓመት ሓደ 

መዓልቲ ስራሕ Eናተወሰኸ ፍቓድ ዓመታዊ 

Eረፍቲ ይውሃቦ፡፡ Eዚ ከምዘሎ ኮይኑ ዝውሃቦ 

ናይ ሓደ ዓመት Eረፍቲ ፍቓድ ካብ 30 

መዓልቲ ስራሕ ክበልፅ የብሉን፣  

3. ቅድም ክብል ኣብ ካሊE ቤት Eዮ መንግስቲ 

ዝተውሃበ ግልጋሎት ነዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ 

/2/ ኣፈፃፅማ ይሰርሕ፡፡  

 

38. ኣወሃህባ ፍቓድ ዓመታዊ Eረፍቲ  
 

1. ፍቓድ ዓመታዊ Eረፍቲ ድልየት ቤት Eዮን 

ሰራሕተኛን መሰረት ብምግባር ብዝዳሎ 

ፕሮግራም ኣብ ውሽጢ በጀት ዓመት 

ይወሃብ፣ 

2. ሰራሕተኛ ፍቓድ ዓመታዊ Eረፍቲ 

Eንትወስድ ኣብ Eረፍቲ ዝፀንሐሉ ወርሓዊ 

መሃይU ኣቐዲሙ ክወስድ ይኽEል፡፡  

 

የAመት  Eረፍት ፈቃድ ወደ ቀጣዩ በጀት 

Aመት ማዛወር  Aይቻልም፣ 

5. በዚህ Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ /4/ የተደነገገው 

Eንደተጠበቀ ሆኖ የስራው ሁኔታ በማስገደዱ 

ምክንያት መስሪያቤቱ ለሰራተኛው የAመት 

Eረፍት ፍቃዱ በበጀት Aመቱ ውስጥ ሊሰጠው 

ያልቻለ Eንደሆነ የመስሪያቱ የበላይ ሓላፊ 

ለቀጣይ Aንድ የበጀት Aመት ሊያስተላልፍ 

ይችላል፡፡  

 

37. የAመት Eረፍት ፈቃድ  

1. Aንድ ዓመት ያገለገለ የመንግስት ሰራተኛ 20 

የስራ ቀናት የዓመት Eረፍት ፈቃድ 

ይሰጠዋል፣ 

2. ከAንድ ዓመት በላይ ያገለገለ የመንግስት 

ሰራተኛ ለEያንዳንዱ ተጫማሪ ዓመት Aንድ 

የስራ ቀን Eየታከለበት የዓመት ፈቃድ 

ይሰጠዋል፡፡ ይህ Eንደተጠበቀ ሆኖ የሚሰጠው 

የAንድ Aመት የEረፍት ፈቃድ ከ30 የስራ ቀን 

መብለጥ የለበትም፣ 

3. ቀደም ሲል በሌላ የመንግስት መስሪያቤት 

የተሰጠ Aገልግሎት ለዚህ Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ 

/2/ Aፈፃፀም የሚታሰብ ይሆናል፡፡  

 

38. የዓመት Eረፍት ፈቃድ Aሰጣጥ  
 

1. የዓመት Eረፍት ፈቃድ የመስሪያቤት Eና 

የሰራተኛው ፍላጎት መሰረት በማድረግ 

በሚዘጋጅ ፕሮግራም በበጀት ዓመቱ ውስጥ 

ይሰጣል፣ 

2. ሰራተኛ የዓመት Eረፍት ፈቃድ ሲወስድ 

በEረፍት ለሚቆይበት የወር ደመወዙ 

Aስቀድሞ መውሰድ ይችላል፡፡  
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ክፍሊ ሸውዓተ 

ዝተፈላለዩ ፍቓዳት 

39. ፍቓድ ወሊድ  

1. ነፍሰ ፁር ዝኾነት ሰራሕተኛ መንግስቲ፡- 

ሀ. ብመሰረት  ትEዛዝ  ሓኪም  ምስ  ቅድመ  

   ወሊድ  ዝተተሓሓዘ  ምርመራ  ንምግባር    

   መሃያ ዝኽፈሎ ፍቓድ ይወሃባ፣ 

ለ. ቅድሚ  ምውላዳ Eረፍቲ ንክትወስድ ሓኪም 

   Eንተኣዚዙ   መሃያ   ዝኽፈሎ   Eረፍቲ  

  ይወሃባ፣ 

2. ነፍሰ ፁር ዝኾነት ሰራሕተኛ መንግስቲ 

መውለዲኣ ግዘ Eንተቐሪቡ ክወልድ’የ Iላ ካብ 

ዝገመተትሉ ግዘ ንቅድሚት 30 ተኸታተልቲ 

ስራሕ መዓልቲ ቅድመ ወሊድ ፍቓድ 

ከምU’ውን ካብ ዝወለደትሉ Eዋን ጀሚሩ 60 

ተኸታተልቲ ስራሕ መዓልቲ ፍቓድ ወሊድ 

ብጠቕላላ 90 ተኸታተልቲ ስራሕ መዓልቲ 

ደመወዝ ዝኽፈሎ ፍቓድ ወሊድ ይወሃባ፣ 

3. ዝወሰደቶ ፍቓድ ቅድመ ወሊድ ክውዳE ከሎ 

Eንተዘይወሊዳ ክሳብ Eትወልደሉ ዘሎ ናይ 

ስራሕ መዓልቲ Eረፍቲ ካብቲ በጀት ዓመት 

ዘለዋ ናይ ዓመት Eረፍቲ ወይ ዘይብላ 

Eንተኾይኑ ኣብ ዝቕፅል በጀት ዓመት ዝህልዋ 

Eረፍቲ ፍቓድ ዝትካE ፍቓድ ቅድመ ወሊድ 

ይወሃባ፣  

4. ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ /2/ ዝተወሰነ 

ፍቓድ ወሊድ ምስወደAት Eንተሓሚማ 

ተወሳኺ ፍቓድ ዘድልያ ምዃኑ ብሓኪም 

Eንተተረጋጊፁን ኣብዚ ኣዋጅ ዓንቀፅ 40 

ብዝተደንገገ መሰረት ፍቓድ ሕማም ክትወስድ 

ትኽEል፣ 

5. በዓልቲ ቤቱ ዝወለደት ሰራሕተኛ መንግስቲ 

ቤተሰቡን በዓልቲ ቤቱን ንምሕብሓብ መሃያ 

ክፍል ሰባት 

ልዩ ልዩ ፈቃዶች 

39. የወሊድ ፈቃድ  

1. ነፍሰ ጡር የሆነች የመንግስት ሰራተኛ፡- 

ሀ. ከEርግዝናዋ   ጋር   የተያያዘ   ምርመራ  

   ለማድረግ  ሀኪም   በሚያዘው   መሰረት  

   ደመወዝ የሚከፈልበት ፈቃድ ይሰጠታል፣ 

ለ. ከመውለዳ   በፊት  Eረፍት  Eንዲታደርግ  

   ሃኪም ካዘዘ ደመወዝ የሚከፈልበት Eረፍት  

   ይሰጣታል  

2. ነፍሰ ጡር የሆነች የመንግስት ሰራተኛ 

መውለጃዋ ሊደርስ Eወልዳለሁ ብላ 

ከገመተችበት ቀን በፊት 30 ተከታታይ የስራ 

ቀን የቅድመ ወሊድ ፈቃድ Eንዲሁም 

ስትወልድ ከወለደችበት ጊዜ ጀምሮ 60 

ተከታታይ የስራ ቀናት በAጠቃላይ 90 

ተከታታይ የስራ ቀናት ደመወዝ የሚከፈልበት 

የወሊድ ፈቃድ ይሰጣታል፣ 

3. የወሰደችው የቅድመ ወሊድ ፈቃድ ሲያልቅ 

ያልወለደች Eንደሆነ Eስከ ምትወልድበት ቀን 

ድረስ ባሉት የስራ ቀናት የምትቆይበት 

Eረፍት በበጀት ዓመቱ ካላት የAመት Eረፍት 

ፈቃድ ወይም የሌላት Eንደሆነ ከሚቀጥለው 

የበጀት ዓመት ካላት የዓመት Eረፍት ፈቃድ 

የሚተካ የቅድመ ወሊድ ፈቃድ ይሰጣታል፣ 

4. በዚህ Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ /2/ የተወሰነውን 

የወሊድ ፈቃድ ከጨረሰች በኃላ ብትታመምና 

ተጨማሪ ፈቃድ የሚያስፈልጋት መሆኑ 

በሃኪም ከተረጋገጠ በዚህ Aዋጅ 40 

በተደነገገው መሰረት የሕመም ፈቃድ 

መውሰድ ትችላለች፣ 

5. ባለቤቱ የወለደች የመንግስት ሰራተኛ ቤተሰቡ 

Eና ባለቤቱን ለመንከባከብ ደመወዝ 
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ዝኽፈሎ 5 ስራሕ መዓልቲ ፍቓድ ይወሃቦ፡፡  

 

40. ፍቓድ ሕማም  

1. ዝኾነ ሰራሕተኛ መንግስቲ ብምኽንያት 

ሕማም ስራሕ ክሰርሕ EንተዘይኺIሉ ፍቓድ 

ሕማም ይወሃቦ፣ 

2. ብመሰረት Eዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ /1/ 

ንቀዋሚ ሰራሕተኛ መንግስቲ ዝውሃብ ፍቓድ 

ሕማም በተኸታታሊ ወይ ብዝተፈላለየ ግዘ 

Eንተወሰደ’ኻ ሕማሙ ካብ ዝጀመሮ መዓልቲ 

ጀሚሩ ኣብ ዘሎ ዓሰርተ ክልተ ወርሒ ን8 

ወርሒ ወይ ኣብ 4 ዓመት ውሽጢ ካብ 12 

ወርሒ ኣይበልፅን፣ 

3. ብመሰረት Eዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ 2 

ዝውሃብ ሕማም ፍቓድ ንመጀመሪያ 6 ወርሒ 

ምስ ሙሉE መሃይU ንዝቕፅሉ 2 ወርሒ ምስ 

ፍርቂ መሃይU ይኸውን፡፡ ብሕማም ኤች. 

ኣይ. ቪ ኤድስ Eንተኾይኑ ግና 8 ወርሒ ምስ 

ሙሉE መሃያ ንዝተረፉ 4 ወርሒ ብዘይ መሃያ 

ፍቓድ ሕማም ይወሃቦ፣ 

4. ዝኾነ ሰራሕተኛ መንግስቲ Eንትሓምም፡- 

ሀ. ካብ   ዓቕሚ   ንላEሊ   ዝኾነ  ምኽንያት  

   Eንተዘይኣጋጢምዎ ብዝተኽኣለ መጠን ኣብ 

  ሓደ መዓልቲ ውሽጢ ምሕማሙ ንቤትEዮU 

   ከፍልጥ ኣለዎ፣ 

ለ. ብምኽንያት ሕማም  ብተኸታታሊ  ንልEሊ 

   ሰለስተ መዓልቲ ወይ  ኣብ  ውሽጢ  ሓደ  

   በጀት ዓመት ንልEሊ ሽዱሽተ መዓልቲ ካብ 

   ስራሕ Eንተተሪፉ ንምሕማሙ ናይ ሕክምና 

  መረዳEታ ከቕርብ ኣለዎ፡፡  
 

 

 

 

 

የሚከፈልበት 5 የስራ ቀን ፈቃድ ይሰጠዋል፡፡  

 

40. የሕመም ፈቃድ  

1. ማንኛውም የመንግስት ሰራተኛ በሕመም 

ምክንያት ስራ መስራት ያልቻለ Eንደሆነ 

የህመም ፈቃድ ይሰጠዋል፣ 

2. በዚህ Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ /1/ መሰረት ቋሚ 

የመንግስት ሰራተኛ የሚሰጥ የሕመም ፈቃድ 

በተከታታይ ወይም በተለያየ ጊዜ ቢወስድም 

ሕመሙ ከጀመረበት ቀን Aንስቶ ባለው Aስራ 

ሁለት ወር ጊዜ ውስጥ ከ8 ወር ወይም በ4 

ዓመት ውስጥ ከ12 ወር Aይበልጥም፣ 

 

3. በዚህ Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ /2/ መሰረት 

የሚሰጥ የሕመም ፈቃድ ለመጀመሪያዎች 6 

ወራት ከሙሉ ደመወዙ ጋር፣ ለሚቀጥሉት 2  

ወራት ከግማሽ ደመወዙ ጋር ይሆናል፡፡ ኤች.  

      ኣይ.ቪ ኤድስ ሕመም ከሆነ ግን የ8 ወር ሙሉ  

  ደመወዝ ለቀሩት 4 ወር ያለ ደመወዝ የህመም  

  ፈቃድ ይሰጠዋል፣ 

4. ማንኛውም የመንግስት ሰራተኛ ሲታመም፡- 

ሀ. ከAቅም  በላይ የሆነ ምክንያት ከላጋጠመው 

   በሰተቀር በተቻለ ፍጥነት በAንድ ቀን ውስጥ 

   መታመሙ ለመስሪያቤቱ ማሳወቅ Aለበት፣ 

 

ለ. በተከታታይ   ከሶስት  ቀን  ወይም ከAንድ  

   የበጀት Aመት ውስጥ ከስድስት  ቀን  በላይ  

   በሕመሙ ምክንያት ከስራ  የቀረ  Eንደሆነ  

   ለመታመሙ  የሕክምና  ማስረጃ  ማቅረብ  

   Aለበት፡፡  
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41. ፍቓድ መርዓ  

ዝኾነ ሰራሕተኛ መንግስቲ መርዓ Eንትፍፅም መሃያ 

ዝኽፈሎ 5 ተኸታታሊ ስራሕ መዓልቲ ፍቓድ መርዓ 

ይወሃቦ፡፡  

 

42. ፍቓድ ሓዘን  

1. ዝኾነ ሰራሕተኛ መንግስቲ በዓልቲ ሓዳሩ፣ 

ወላዲU፣ ውላዱ ወይ Eስካብ 2ይ ብርኪ ዝቑፀሩ 

ናይ ስጋ ወይ ሓዳር ዘመድ ብሞት 

Eንተተፈሊዮም መሃያ ዝኽፈሎ 3 ተኸታታሊ 

ስራሕ መዓልቲ ፍቓድ ሓዘን ይወሃቦ፣ 

2. ሰራሕተኛ መንግስቲ ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ 

ዓንቀፅ /1/ ካብ ዝተገለፀ ወፃI ቀረባ ዘመዱ 

ወይ ፈታዊU Eንተመይትዎ ሓደ ስራሕ 

መዓልቲ መሃያ ዝኽፈል ፍቓድ ሓዘን 

ይወሃቦ፡፡ Eዚ ከምዘሎ ኮይኑ ብምኽንያት 

ዝውሃብ ፍቓድ ሓዘን ኣብ ውሽጢ ሓደ በጀት 

ዓመት ካብ 6 መዓልቲ  ስራሕ ክበልፅ 

የብሉን፡፡  

 

43. ፍቓድ ፈተና  

ትምህርቲ ዝከታተል ዝኾነ ሰራሕተኛ መንግስቲ ኣብ 

ሓደ በጀት ዓመት 5 መዓልቲ ስራሕ መሃያ ዝኽፈሎ 

ፍቓድ ፈተና ይውሃቦ፡፡ 

 

44. መሃያ ዝኽፈሎ ፍሉይ ፍቓድ  

ዝኾነ ሰራሕተኛ መንግስቲ፡- 

1. ብትEዛዝ ቤት ፍርዲ ወይ ብካልOት ስልጣን 

ዝተውሃቦም ኣካላት መፀዋEታ Eንተበፂሕዎ 

ዝተፀወAሉ ዋኒን Eስካብ ዝውዳE፣  

2. ኣብ Eዋን ህዝባዊ መረፃ ንክሕግዙ ዝምደቡ 

ሰራሕተኛታት መንግስቲ ወይ ሕፁያት 

41. የጋብቻ ፈቃድ  

ማንኛውም  የመንግስት  ሰራተኛ  ጋብቻ  ሲፈፅም 

ደመወዝ የሚከፈልበት 5 ተከታታይ የስራ ቀናት 

የጋብቻ ፈቃድ ይሰጠዋል፡፡ 

 

42. የሀዘን ፈቃድ  

1. ማንኛውም የመንግስት ሰራተኛ ባለቤቱ፣ 

ወላጁ፣ ተወላጅ ወይም Eስከ 2ኛ ደረጃ 

የሚቆጠሩ የስጋ ወይም የጋብቻ ዝምድና በሞት 

ሲለይ ደመወዝ የሚከፈልበት 3 ተከታታይ 

የስራ ቀናት የሀዘን ፈቃድ ይሰጠዋል፣ 

2. የመንግስት ሰራተኛ በዚህ Aንቀፅ ንUስ 

Aንቀፅ /1/ ከተጠቀሰው ውጪ የቅርብ ዘመዱ 

ወይ ወዳጁ ሲሞት ደመወዝ የሚከፈልበት 

Aንድ የስራ ቀን የሀዘን ፈቃድ ይሰጣዋል፡፡ ይህ 

Eንደተጠበቀ ሆኖ በዚህ ምክንያት የሚሰጥ 

የሀዘን ፈቃድ በAንድ በጀት Aመት ውስጥ ከ6 

የስራ ቀን መብለጥ የለበትም፡፡  

 

 

 

43. የፈተና ፈቃድ  

ትምህርት የሚከታተል ማንኛውም የመንግስት 

ሰራተኛ በAንድ የበጀት Aመት 5 ቀን ደመወዝ 

የሚከፈለው የፈተና ፈቃድ ይሰጠዋል፡፡  

 
44. ከደመወዝ ጋር ስለሚሰጥ ልዩ ፈቃድ  

ማንኛውም የመንግስት ሰራተኛ፡-  

1. ከፍርድ ቤት ወይም ከሌሎች ሰልጣን 

ከተሰጣቸው Aካላት መጥሪያ ሲደርሰው 

የተጠራበት ጉዳይ Eስኪያልቅ፣  

2. በህዝብ ምርጫ ምርጫውን ለማስፈፀም ወይም 

በEጩነት የሚወዳደሩ የመንግስት ሰራተኞች 
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ተወዳደርቲ Eንተኾይኖም ቦርድ መረፃ 

Iትዮጵያ ብዘውፅO መምርሒ መሰረት 

ይፍፀም፡፡  

 

45. ብዘይ መሃያ ዝወሃብ ፍሉይ ፍቓድ  
 

ዝኾነ ሰራሕተኛ መንግስቲ ብቑE ብዝኾነ ምኽንያት 

መሃያ ዘይኽፈሎ ፍሉይ ፍቓድ ንክውሃቦ 

Eንተሓቲቱን ጥቕሚ Eቲ ቤት Eዮ ዘይጎድE 

Eንተኾይኑን መራሒ ስራሕ Eቲ ቤት Eዮ ክሳብ 6 

ወርሒ ክፈቕደሉ ይኽEል፡፡ 

  

ክፍሊ ሸሞንተ 

 46. ድሕንነት ስራሕን ኣብ ስራሕ ዝበፅሕ 

ጉድኣትን   
 

1. ዝኾነ ሰራሕተኛ መንግስቲ ስርሑ ኣብ 

ዝፍፀመሉ Eዋን ጥEንU ኣብ ሓደጋ ዘየውድቕ 

ምችው ከባቢ ስራሕ ክፍጠረሉን ካብ ኣካላውን 

ስነ-ኣEምሮኣውን ምፍርራሕን ክሕሎ መሰል 

ኣለዎ፣ 

2. ኣብ ስራሕ Eናሃለወ ዝበፅሕ ጉድኣት 

ኣመልኪቱ ኣግባብ ብዘለዎ ናይ መስርሕን 

ሰራሕተኛን ሕጊ ዝተውሃቦ ትርጉም ናይዚ 

ክፍሊ ድንጋገታት’ውን ተፈፃምነት ኣለዎ፣ 

3. ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ /2/ ዝተጠቀሰ 

ከምዘሎ ኮይኑ ሰራሕተኛ ቤት EዮU ዝሃቦ 

መምርሒ ሓለዋ ድሕንነት ብምጥሓስ ወይ 

ብመስተ ወይ ብዘEውን ሓሽሽ ኣብ ኣካሉ ወይ 

ኣብ ኣEምሮU ዝበፅሕ ጉድኣት ብምኽንያት 

ስራሕ ዝበፅሕ ጉድኣት ተባሂሉ ኣይቑፀርን፡፡ 
 

 

 
 
 

ሲሆኑ የIትዮጵያ የምርጫ ቦርድ በሚያወጣው 

መመሪያ ይፈፀማል፡፡  

 
 

45. ያለ ደመወዝ የሚሰጥ ልዩ ፍቃድ  
 

ማንኛውም የመንግስት ሰራተኛ በበቂ ምክንያት 

ደመወዝ የማይከፈልበት ልዩ ፈቃድ Eንዲሰጠው 

ሲጠይቅና የመስሪያቤቱን ጥቅም የማይጎዳ ሲሆን 

የመስሪያቤቱ የስራ መሪ Eስከ 6 ወር ሊፈቅድለት 

ይችላል፡፡  

 

ክፍል ስምንት 

46. የስራ ደህንነትና በስራ ላይ የሚደርስ  

ጉዳት   
 

1. ማንኛውም የመንግስት ሰራተኛ ስራውን 

በሚፈፅምበት ጊዜ ጤናው በAደጋ ላይ 

የማይጥል ምቹ የስራ Aከባቢ ሊፈጠርለትና 

ከAካላዊና ስነ-AEምሮኣዊ ማስፈራራት 

የመጠበቅ መብት Aለው፣ 

2. በስራ ላይ Eያለ የሚደርስ ጉዳት Aስመልክቶ 

Aግባብ ባለው የAስሪና ሰራተኛ ህግ የተሰጠው 

ትርጓሜ ለዚሁ ክፍል ድንጋጌዎች ተፈፃምነት 

Aለው፣ 

3. በዚህ Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ /2/ የተጠቀሰው 

Eንደተጠበቀ ሆኖ ሰራተኛው መስሪያቤቱ 

የሰጠው የደህንነት ጥበቃ መመሪያ በመጣስ 

ወይም በመጠጥ ወይም በAደንዛዥ Eፅ በAካሉ 

ወይም በAEምሮው የሚደርስ ጉዳት በስራ 

ምክንያት የሚደርሰ ጉዳት ተብሎ 

Aይቆጠርም፡፡  
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47. ስጉምቲ ምክልኻል ሓደጋ

1. ዝኾነ ቤት Eዮ መንግስቲ፡- 

ሀ. ስራሕ    ቦትU    ንድሕንነትን   ጥEናን  

   ሰራሕተኛታት  ሓደጋ   ዘየብፅሕ  ምዃኑ  

   ምርግጋፅ፣ 

ለ. መሳርሒታትን  ናውትን  መከላከሊ ሓዳጋ  

   ንሰራሕተኛ   ምቕራብን    ኣጠቃቕምU  

   ብዝምልከት መምርሒ ምሃብ፣  

ሐ. ኣብቲ ቤት Eዮ ዝርከቡ  ፍሉይ  መከላኸሊ 

   ሓደጋ ዘድልዮም መደባት ስራሕ  ምፍላይን 

   ንOOም ዝኸውን መከላኸሊ  ሓደጋ ናውቲ  

   ምቕራብን   ኣጠቃቕመOም   ምግላፅ፣ 

2. ዝኾነ ሰራሕተኛ መንግስቲ፡-    

ሀ. ንሓለዋ   ድሕንነትን    ጥEናን    ዝወፁ  

   መምርሒታት ምኽባር፣ 

ለ. ንሓደጋ መከላኸሊ ዝተውሃቡዎ  መሳርሕታ 

   ትን ናውትን ብዝግባE ምጥቓም፣  

ሐ. ሓደጋ ከብፅሑ ዝኽEሉ ኩነታት ምህላዎም 

   Eንትግመት   ንዝምልከቶ   ሽU   ንሽU  

   ምፍላጥ፡፡  
 

48. ብምኽንያት ስራሕ ብዝበፅሐ ጉድኣት 

ዝውሃብ ሕክምናን ፍቓድን 
 

1. ብምኽንያት ስራሕ ጉድኣት ንዝበፅሖ 

ስራሕተኛ መንግስቲ ናይ ሕክምና ወፃI Eቲ 

ቤት Eዮ ይሽፍኖ፣ 

2. ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ /1/ ዝተጠቐሰ 

ከምዘሎ ኮይኑ መጠን ናይ ሕክምና ወፃEን 

ዝሕከመሉ ቦታን ብዝምልከት ቤት ምኽሪ

ስራሕ ፈፃሚ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ 

ትግራይ ብዘውፅO ደንቢ ይውሰን፣ 

3. ብምኽንያት ስራሕ ጉድኣት ንዝበፅሖ 

ሰራሕተኛ መንግስቲ ካብቲ ጉድኣት ድሒኑ 

47. ስለ Aደጋ መከላከያ Eርምጃዎች

1. ማንኛውም የመንግስት መስሪያቤት፡- 

ሀ. የስራ   ቦታው   ለሰራተኞች   ደህንነነትና  

   ጤንነት ላይ Aደጋ  የማያስከትል  መሆኑን   

   ማረጋገጥ፣ 

ለ. የAደጋ  መከላከያ  መሳሪዎችና  ቁሳቁሶችን 

   ለሰራተኞች የማቅረብና ስለ  Aጠቃቀማቸው 

   መመሪያ መስጠት፣ 

ሐ. በመስሪያቤቱ የሚገኙ ልዩ የAደጋ 

መከላከያ የሚያስፈልጋቸው የስራ መደቦች  

መለየትና ለEነሱ የሚሆን የAደጋ መከላከያ 

ቁሳቁስ ማቅረብና Aጠቃቀማቸው መግለፅ፣ 

2. ማንኛውም የመንግስት ሰራተኛ፡-   

ሀ. ደህንነነትና  ጤንነትን  ለመጠበቅ   የወጡ  

   መመሪያዎችን ማክበር፣ 

ለ. የተሰጡትን የAደጋ መከላከያ መሳሪያዎችና 

   ቁሳቁሶችን በAግባቡ መጠቀም፣  

ሐ. Aደጋ  ሊያስከትሉ  የሚችሉ   ሁኔታዎች  

   መኖራቸውን    ሲገምት    ለሚመለከተው  

   ወዲያውኑ ማሳወቅ፣ 
 

 

48. በስራ ምክንያት የደረሰ ጉዳት 

ስለሚሰጥ ሕክምናና ፈቃድ 
 

1. በስራ ምክንያት ጉዳት የደረሰበት የመንግስት 

ሰራተኛ የሕክምና ወጪ መስሪያቤቱ 

ይሸፍንለታል፣ 

2. በዚህ Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ /1/ የተጠቀሰ 

Eንደተጠበቀ ሆኖ የህክምና ወጪና 

የሚታከምበት ቦታ በሚመለከት የትግራይ 

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት የስራ Aስፈፃሚ 

ምክር ቤት በሚያወጣው ደንብ ይወሰናል፣ 

3. በስራ ምክንያት ጉዳት የደረሰበት የመንግስት 

ሰራተኛ ከጉዳቱ ድኖ ወደ ስራው Eስከሚመለስ 

136
www.chilot.me



   ገፅ 29 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ኣዋጅ ቑ 189/2003           ገፅ 29 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ Aዋጅ ቁ 189/2003

ናብ ስርሑ Eስካብ ዝምለስ ወይ ብምኽንያት 

Eቲ ጉድኣት ንሓዋሩ ምስራሕ ዘይኽEል 

ምዃኑ  ብመረዳEታ ሕክምና Eስካብ ዝረጋገፅ 

ፍቓድ ሕማም ምስ ሙሉE መሃይU ይወሃቦ፣ 

4. ኣብ ውሽጢ 12 ወርሒ ካብ ዝበፅሖ ጉድኣት 

ዲሒኑ ናብ ስርሑ ክምለስ ዘይከኣለ ሰራሕተኛ 

መንግስቲ ኣብዚ ኣዋጅ ዓንቀፅ 49 ዝተደንገጉ 

ጥቕምታት ይሕለወሉ፣ 

5. ሰራሕተኛ ዝወሃቦ ሕክምና ብዝግባE ብዘይ 

ምክትታሉ ወይ ብሓኪም ዝተውሃቦ ትEዛዝ 

ብዘይምኽባሩ ሕክምናU ዘደናጎዮ Eንተኾይኑ 

ብመሰረት Eዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ /1/ን /2/ 

ንዝውሃብ ሕክምናን ፍቓድን ይቋረፅ፡፡  

 

 

49. ክፍሊት ጉድኣት፣ ኣበል ጡረታን 

ካሕሳን  

1. ብምኽንያት ስራሕ ዝመፀ ጉድኣት ኣካል 

ብሙሉE ወይ ብኽፋል ናይ ምስራሕ ክEለቱ 

ዝሰኣነ ቀዋሚ ሰራሕተኛ መንግስቲ ኣግባብ 

ብዘለዎ ጡረታ ሕጊ ዝተውሃቦ መሰላት 

ይሕለወሉ፣ 

2. ከቢድ ጉድኣት ኣካል ወይ ከቢድ ምብልሻው 

መልክE ዘስዓቦ ጉድኣት ክEለት ምንኣስ ስራሕ 

Eንተዘይኣስዓበ’ውን ንኣከፋፍላ ጉድኣት 

ካሕሳን ካልOት ኣወሃህባ ጥቕማ ጥቕምን 

ክበሃል ከም ንሓዋሩ ብክፋል መጉዳEቲ ኣካል 

ይቑፀር፣ 

3. ኣብ ቁፅሪ ኣዋጅ 345/1995 ዓንቀፅ 28 

ጡረታ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ዝተቀመጠ 

መጠን ኣወሳስና ጉድኣት ኣካል ነዚ ዓንቀፅ 

ንUስ ዓንቀፅ /2/’ውን ተፈፃሚ ይኸውን፣ 

4. ሰራሕተኛ መንግስቲ ብዝበፀሖ ጉድኣት 

ምኽንያት Eንተሞይቱ ብመሰረት ኣግባብ 

ወይም በጉዳቱ ምክንያት ለዘለቄታ መስራት 

የማይችል መሆኑ በሕክምና ማስረጃ 

Eስከሚረጋገጥ ድረስ የሕመም ፈቃድ ከሙሉ 

ደመወዝ ጋር ይሰጠዋል፣ 

4. በ12 ወር ውስጥ ከደረሰበት ጉዳት ድኖ ወደ 

ስራው መመለስ ያልቻለ የመንግስት ሰራተኛ 

በዚህ Aዋጅ Aንቀፅ 49 የተደነገጉት ጥቅሞች 

ይጠበቁለታል፣ 

5. ሰራተኛው ሕክምናውን በAግበቡ 

ባለመከታተሉ ወይም በሃኪም የተሰጠውን 

ትEዛዝ ባለማክበሩ ሕክምናውን ያጓተተ 

Eንደሆነ በዚህ Aንቀፅ  ንUስ  Aንቀፅ  /1/ Eና 

/2/ መሰረት የሚሰጠው  ሕክምና Eና ፈቃድ 

ይቋረጥበታል፡፡  
 

49. ስለ ጉዳት ክፍያ፣ ጡረታ Aበል Eና ካሳ 
 

 

1. በስራ ምክንያት የመጣ የAካል ጉዳት በሙሉ 

ወይም በከፊል የመስራት ችሎታውን ያጣ ቋሚ 

የመንግስት ሰራተኛ Aገባብ ባለው የጡረታ ህግ 

የተሰጡት መብቶች ይጠበቁለታል፣ 
 

 

2. ከባድ የAካል ጉዳት ወይም ከባድ የመልክ 

መበላሸትን ያስከተለ ጉዳት የመስራት ችሎታ 

ማጣትን ባያስከትልም ለጉዳት ካሳ Aከፋፈልና 

ሌሎች ጥቅማ ጥቅሞች Aሰጣጥ ሲባል 

Eንደዘላቂ ከፊል የAካል ጉዳት ይቆጠራል፣ 

 

3. በመንግስት ሰራተኞች የጡረታ Aዋጅ ቁጥር 

345/1995 Aንቀፅ 28 ላይ የተቀመጠው 

የAካል ጉዳት መጠን Aወሳሰን ለዚህ Aንቀፅ 

ንUስ Aንቀፅ /2/ Aፈፃፀም ተግባራዊ ይሆናል፣ 

4. የመንግስት ሰራተኛው በደረሰበት ጉዳት 

ምክንያት የሞተ Eንዳሆነ፣ Aገባብ ባለው 
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ዘለዎ ሕጊ ጡረታ ኣበል ንወረስቱ ይወሃብ፡፡  
 

 

 

50. ካብ ሳልሳይ ወገን ዝሕተት ክፍሊት 

ካሕሳ  

1. ኣብ  ልEሊ   ሰራሕተኛ   መንግስቲ  ዝበፀሐ 

   ጉድኣት  ብምኽንያት  ጥፍኣት  ሳልሳይ  ወገን 

   Eንተኾይኑ  Eቲ  ቤት  Eዮ  ዘውፀO  ወፃEን  

   ዝኸፈሎ  ካሕሳን  ጉድኣት ካብ ዘብፀሐ ሳልሳይ 

   ወገን ካሕሳ ናይ ምሕታት መሰል ኣለዎ፣ 

2. ሰራሕተኛ ጉድኣት ካብ ዘብፀሐ ሳልሳይ ወገን 

ካሕሳ ዝተቐበለ Eንተኾይኑ Eቲ ቤት Eዮ 

ብመሰረት Eዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ 1 ዘውፅO 

ወፃI ካብቲ ብዘይኣግባብ ዝወሰደ ሰራሕተኛ 

ናይ ምሕታት መሰል ኣለዎ፡፡ Eቲ ሰራሕተኛ 

ዝተቐበሎ መጠን ካሕሳ Eቲ ቤት Eዮ ካብ 

ዘውፅO ወፃI ዝነኣሰ Eንተደኣኾይኑ Eቲ 

ኣፈላላይ ካብቲ ጉድኣት ዘብፀሐ ሳልሳይ ወገን 

ክሓትት ይኽEል፡፡  

 

51. ካብ ግብሪ ነፃ ምዃን  
 

ብመሰረት Eዚ ኣዋጅ ዓንቀፅ 50 ዝፍፀም ክፍሊት 

ካሕሳ ጉድኣት ካብ ግብሪ ነፃ  ይኸውን  ወይ  ብEዳ  

ክተሓዝ ወይ ክትካE ወይ ክቅነስ ወይ በዓል መሰል 

ንካልE ሰብ ከመሓላልፍ ኣይኽEልን፡፡  

 
 

ክፍሊ ትሸዓተ 

ኣተሓሕዛ መረዳEታ 

52. ውልቀ ማህደር  

1. ዝኾነ ቤት Eዮ መንግስቲ ኣብ ትሕቲU 

ዝሰርሑ ሹመኛታትን ሰራሕተኛታት 

መንግስትን ኣግባብ ዘለዎም መረዳEታታት 

ዝሓዘ ውልቀ ማህደር ይህልዎ፣ 

የጡረታ ሕግ መሰረት የጡረታ Aበል 

ለወራሾቹ ይሰጣል፡፡  
 

50. ከሶስተኛ ወገን ስለሚጠየቅ የካሳ ክፍያ  
 

 

 

1. በሰራተኛው  ላይ  የደረሰው  ጉዳት  በሶስተኛ 

   ወገን  ጥፋት   ምክንያት   የደረሰ   Eንደሆነ  

   የመንግስት  መስሪያቤቱ  ለሰራተኛው ያወጣው 

   ወጪ  Eና  የከፈለው  ካሳ  ጉዳቱን  ካደረሰው  

   ሶስተኛ ወገን ካሳ የመጠየቅ መብት Aለው፣ 

2. ሰራተኛው ጉዳቱን ካደረሰበት ሶስተኛ ወገን 

ካሳ የተቀበለ Eንደሆነ መስሪያቤቱ በዚህ 

Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ 1 መሰረት ያወጣውን 

ወጪ ያለAግባብ ከወሰደው ሰራተኛ የመጠየቅ 

መብት Aለው፡፡ ሰራተኛው የተቀበለው የካሳ 

መጠን መስሪያቤቱ ከወጣው ወጪ ያነሰ 

Eንደሆነ ልዩነቱን ጉዳቱን ካደረሰበት ሶስተኛው 

ወገን መጠየቅ ይችላል፡፡  

 
 

 

51. ከግብር ነፃ ስለ መሆን  
 

በዚህ Aዋጅ Aንቀፅ 50 የሚደረግ ክፍያ ከግብር ነፃ 

ይሆናል ወይም በEዳ ሊያዝ ወይም  ማቻቻያ  ወይም 

ሊቀንስ ወይም ባለመብቱ በሌላ ሰው ሊያስተላልፍ 

Aይችልም፡፡  

 

 

ክፍል ዘጠኝ 

ማስረጃ Aያያዝ

52. የግል ማህደር  

1. ማንኛውም የመንግስት መስሪያቤት በስሩ 

የሚሰሩ ተሸዋሚዎችና የመንግስት ሰራተኞችን 

Aገባብ ያላቸው ማስረጃ የያዘ የግል ማህደር 

ይኖረዋል፣ 
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2. ዝኾነ ሰራሕተኛ መንግስቲ ክፈልጦ ዘይተገበረ 

መረዳEታ ኣብ ውልቀ ማህደር ሰራሕተኛ 

ምቕማጥ ክልክል’ዩ፣ 

3. ዝኾነ ሰራሕተኛ ኣብ ውልቀ ማህደሩ ዝርከቡ 

መረዳEታ ክርI ወይ ቅዳሕ ክወስድ መሰል 

ኣለዎ፣  

4. ካብ ዝምልከቶም ወነንቲ ከይዲ ስራሕ 

ምምሕዳር ሓይሊ ሰብን መራሒ ስራሕ ቤት 

Eዮን ወፃI ከይፈቐደ  ዝኾነ  ሰራሕተኛ ናይ 

ካሊE ውልቀ ማህደር ክርI ኣይኽEልን፣ 

5. ዝኾነ መንግስታዊ ቤት Eዮ ብሕጊ ስልጣን 

ብዝተውሃቦ ኣካል ብዘውፀO መምርሒ መሰረት 

ንዝተወሰነ Eዋን ማህደር ስራሕተኛታት 

መንግስቲ ሓልዩ ከፅንሕ ግቡE ኣለዎ፡፡ 

 
53. ሓላፍነት ምሓዝ መረዳEታታት 

ሰራሕተኛ መንግስቲ 
 

1. Eቲ ቢሮ፡- 

ሀ. መረዳEታታት ሰራሕተኛታት መንግስቲ 

Eቲ ክልል ይሕዝ፣ 

ለ. ነብስወከፍ    ኣብያተ    Eዮ   መንግስቲ  

   ኣተሓሕዛ  መረዳEታ  ሰራሕተኛ  ዘመናዊ  

   ምዃኑ ይከታተል፡፡  

2. ነብስወከፍ ቤት Eዮ Eዋኑ ሓልዩ ፀብፃብ 

መረዳEታ ሓይሊ ሰብ ንቢሮ ምቕራቡ 

ይከታተል፡፡ 
 

ክፍሊ ዓሰርተ  

መሰል፣ ግቡEን ስነ-ምግባርን ሰራሕተኛታት 

መንግስቲ 

54. መሰል ሰራሕተኛታት መንግስቲ  

1. ኣብ ስራሕ ቦትU ሂወቱን ኣካሉን ኣብ ሓደጋ 

ካብዘውድቑ ኩነታት ክሕሎ፣ 

2. ማንኛውም የመንግስት ሰራተኛ Eንዲያውቀው 

ያልተደረገ ማስረጃ በሰራተኛው የግል ማህደር 

ማስቀመጥ ክልክል ነው፣ 

3. ማንኛውም የመንግስት ሰራተኛ በግል ማህደሩ  

የሚገኙት ማስረጃዎች የማየት ወይም ቅጂውን 

የመውሰድ መብት ይኖረዋል፣ 

4. ከሚመለከታቸው የስራ ሂደት ባለቤቶች የሰው 

ሃይል Aስተዳደርና የመስሪያቤቱ የስራ መሪ 

ውጭ ሳይፈቅድ ማንኛውም ሰራተኛ የሌላ 

የግል ማህደር ማየት Aይችልም፣ 

5. ማንኛውም የመንግስት መስሪያቤት በህግ 

ስልጣን የተሰጠው Aካል በሚያወጣው መመሪያ 

መሰረት ለተወሰነ ጊዜ የመንግስት ሰራተኞችን 

ማህደር ጠብቆ የማቆየት ግዴታ Aለበት፡፡ 

 

53. የመንግስት ሰራተኞች ማስረጃዎች  

የመያዝ ሃላፊነት 
 

1. ቢሮው፡- 

ሀ. የክልሉ የመንግስት ሰራተኞች መረጃዎች  

   ይይዛል፣ 

ለ. Eያንዳንዱ   የመንግስት   መስሪያ ቤቶች  

   የሰራተኛ መረጃ  Aያያዝ  ዘመናዊ  መሆኑ  

   ይከታተላል፡፡  

2. Eያንዳንዱ መስሪያቤት ጊዜውን ጠብቆ የሰው 

ኋይል መረጃ ሪፖርት ለቢሮው ማቅረቡ 

ይከታተላል፡፡ 
 

ክፍል Aስር 

የመንግስት ሰራተኞች መብት፣ ግዴታና 

ስነ-ምግባር

54. የመንግስት ሰራተኞች መብት  

1. በስራ ቦታው በሂወቱና በAካሉ Aደጋ ላይ 

ከሚጥሉ ሁኔታዎች Eንዲጠበቅ፣  
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2. ብሕጊ ዝፍቀደሉ ብርኪ መሃያ፣ ወሰኽን 

ካሕሳን ምርካብ፣  

3. ብመሰረት ሕጊ ንEብየት ብርኪ፣ ዝውውርን 

ስልጠናን ውድድር ምቕራብ፣ 

4. ኣብ በጀት ዓመት ዝፍቀደሉ ፍቓድ ዓመት 

Eረፍቲ ምርካብ፣  

5. ብምምሕዳር ሓይሊ ሰብ በደል 

Eንተተፈፂሙዎ ጥርዓን ምቕራብ መሰል 

ኣለዎ፡፡  
 

55. ግቡE ሰራሕተኛታት መንግስቲ  
 

ዝኾነ ሰራሕተኛ መንግስቲ፡- 

1. ንሕገ-መንግስቲ ተገዛI፣ ንህዝቢ ተኣማንን 

ተሓታትን ምዃን፣ 

2. ድሕንነት ሃገርን ህዝብን ዝጎድU ሚሽጥር 

ዝተብሃሉ መረዳEታታት ካብ ዝምልከቶ ኣካል 

ወፃI ንካልE ሰብ ክገልፅ የብሉን፣ 

3. ሙሉE ጉልበቱ፣ ክEለቱን ሰዓት ስራሕን 

ንረብሓ ህዝቢ ከውEሎ፣ 

4. ኣብ መፅናEቲ ሰነድ ዝተዘርዘሩ ተግባራትን 

ብስምምEነት ዝፈረመሎም ዝርዝር ስራሕትን 

ምፍፃም፣  

5. ዝወፁ ሕግታት ምኽባርን ክኽበር ምግባርን፣ 

6. ካብ ቐረባ ሓላፊU ዝወሃብዎ ሕጋዊ  ትEዛዝ 

ምፍፃም፣  

7. ንስነ-ምግባር ሰራሕተኛታት መንግስቲ 

ተገዛI ምዃን፣ 

8. ኣብ ቤት EዮU ዝፍፀሙ ግEዝይናን ብልሹ 

ኣሰራርሓን ምሕባርን ምቅላስን፡፡ 
 

56. ስነ- ምግባር ሰራሕተኛ መንግስቲ  

ኣብዚ ኣዋጅ ዓንቀፅ 55 ዝተደንገገ ከምዘሎ ኮይኑ 

ዝርዝሩ ብዝወፅE ኣፈፃፅማ ደንቢ ስነ-ምግባር 

ሰራሕተኛታት መንግስቲ ይውሰን፡፡  

2. በህግ የሚፈቀድለት የደመወዘ ደረጃ፣ ጭማሪ 

ካሳ ማግኘት፣  

3. በህግ መሰረት ለደረጃ Eድገት፣ ዝውውርና 

ስልጠና ለውድድር ማቅረብ፣ 

4. በበጀት ዓመቱ የሚፈቀድለት የዓመት Eረፍት 

ማግኘት፣ 

5. በሰው ሃይል Aስተዳደር ጥፋት ከተፈፀመበት 

ቅሬታ የማቅረብ መብት Aለው፡፡ 
 

 

55. የመንግስት ሰራተኞች ግዴታዎች  
 

ማንኛውም የመንግስት ሰራተኛ፡-  

1. ለህገ-መንግስት ተገዢ ፣ ለህዝብ ታማኝና 

ተጠያቂ መሆን፣ 

2. የሃገርና የህዝብ ድህንነትን የሚጎዳ ሚስጥር 

የተባሉ መረጃዎች ከሚመለከተው Aካል 

ውጪ ለሌላ ሰው መግለፅ የለበትም፣ 

3. መላ ጉልበቱ፣ ችሎታውና የስራ ሰዓቱን 

ለሕዝብ ጥቅም መዋል፣ 

4. በጥናት ሰነድ የተዘረዘሩ ተግባሮችና 

በስምምነት የፈረመባቸው ዝርዝር ስራዎችን 

መፈፀም፣ 

5. የወጡ ህጎች ማክበርና ማስከበር፣ 

6. ከቅርብ ሃላፊው የሚሰጡት ሕጋዊ ትEዛዝ 

መፈፀም፣  

7. ለመንግስት ሰራተኞች ስነ-ምግባር ተገዢ 

መሆን፣ 

8. በመስሪያቤቱ የሚፈፀሙ ሙስናና ቡልሹ 

Aሰራር መጠቆምና መታገል፡፡  
 

56. የመንግስት ሰራተኛች ስነ-ምግባር

በዚህ Aዋጅ Aንቀፅ 55 የተደነገገው የተጠበቀ ሆኖ 

ዝርዝር ኣፈፃፀሙ በሚወጣው የመንግስት ሰራተኞች 

የስነ--ምግባር ደንብ ይወሰናል፡፡  
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57. መረዳEታ ምሃብ

ኣብዚ ኣዋጅ ዓንቀፅ 55 ንUስ ዓንቀፅ /2/ ዝተገለፀ 

ኣበሃህላ ከምዘሎ ኮይኑ ዝኾነ ሰራሕተኛ መንግስቲ 

ዝፈፀሞም ስራሕቲ ንዝምልከቶ ኣካል መረዳEታ 

ክህብ ይኽEል፡፡  

 

58. ካሊE ስራሕ ምስራሕ ዝኽልከለሉ 

ኩነታት  
 

ዝኾነ ሰራሕተኛ መንግስቲ ንቤት EዮU ዝህቦ 

ግልጋሎት ዘጉድል ወይ ብዝኾነ ምኽንያት ምስ 

ዝተመደቦ ስራሕ ዝፃረር  ስራሕ ክሰርሕ የብሉን፡፡  

 
 

 
 

59. ኣብ መንጎ ስራሕ መንግስትን ውልቀ 

ረብሓን ዝፍጠር ጎንፂ
 

1. ዝኾነ ሰራሕተኛ መንግስቲ ምስ ዘመዱ ወይ 

ፈታዊU ምስ ጥቕሚ ዝተተሓሓዘን ምስ ስራሕ 

ሓላፍነት ዝጓነፅን ዋኒን Eንተጋጥም ንሓላፊU 

ብፅሑፍ ከፍልጥ ኣለዎ፣ 

2. ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ /1/ ዝተጠቐሰ 

ኩነታት Eንተጋጥም ብዛEባ Eቲ ጉዳይ 

ዝተገለፀሉ ሓላፊ ኣድላይ ኮይኑ Eንተረኺቡዎ 

ካልE ሰራሕተኛ መንግስቲ ንUU ተኪU 

ንክሰርሕ ክገብር ይኽEል፡፡  

 

60. ውህብቶ  
 

ዝኾነ ሰራሕተኛ መንግስቲ ሰራሕተኛ ብምዃኑ 

ንዝሃቦ ወይ ክህቦ ንዝሕሎ ግልጋሎት ዝኾነ ዓይነት 

ዘይግባE ውህብቶ ክሓትት ወይ ክቕበል የብሉን፡፡   

 
 

 

 

57. ማስረጃ መስጠት  

በዚህ Aዋጅ 55 ንUስ Aንቀፅ /2/ የተጠቀሰ 

Eንዳተጠበቀ ሆኖ ማንኛውም የመንግስት ሰራተኛ 

ያከናወናቸው ስራዎች ለሚመለከተው Aካል ማስረጃ 

መስጠት ይችላል፡፡  

 

58. ሌሎች ስራዎች መስራት 

የሚከለክልበት ሁኔታዎች 
 

ማንኛውም የመንግስት ሰራተኛ ለመስሪያቤቱ 

የሚሰጠው Aገልግሎት የሚያጓድል ወይም 

በማንኛውም ምክንያት ከተመደበበት ስራ የሚቃረን 

ስራ መስራት የለበትም፡፡  
 

 

 

59. በመንግስት ስራና በግል ጥቅም መካከል 

     የሚፈጠር ግጭት  
 

1. ማንኛውም የመንግስት ሰራተኛ ከዘመዱ ወይ 

ወዳጁ ጥቅም ጋር የተያያዘና ከስራ ሃላፊነቱ 

የሚያቃርን ጉዳይ ሲያጋጥም ለሃላፊው በፅሁፍ 

ማሳወቅ Aለበት፣  

2. በዚህ Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ /1/ የተጠቀሰ 

ሁኔታ ሲያጋጥም ስለጉዳዩ የተገለፀለት ሃላፊ 

Aስፈላጊ ሆኖ ካገኘው ሌላ የመንግስት ሰራተኛ 

Eሱን ተክቶ Eንዲሰራ ሊያደርግ ይችላል፡፡  
 

 

 

60. ስጦታ  
 

ማንኛውም የመንግስት ሰራተኛ ሰራተኛ በመሆኑ 

ለሰጠው ወይም Eንዲሰጥ የሚጠበቅበት Aገልግሎት 

ማንኛውም Aይነት የማይገባ ስጦታ መጠየቅ ወይም 

መቀበል የለበትም፡፡  
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61. ኣተሓሕዛን ኣጠቃቕማን ንብረት  
 

ዝኾነ ሰራሕተኛ መንግስቲ ንስርሑ መፈፀሚ

ዝተውሃብዎ መሳርሕታትን ናውትን ብዝግባE ናይ 

ምሕላውን ምጥቃምን ሓላፍነት ኣለዎ፡፡  
 

62. ሓላፍነት ብEዳ ምሕታት  
 

ዝኾነ ሰራሕተኛ መንግስቲ ንስርሑ መፈፀሚ ኣብ 

ዝተውሃቡዎ መሳርሕታትን ናውትን ኮነ Iሉ ወይ 

ብሸለልተኝነት ጉድኣት Eንተብፅሕ ብጥፍኣት 

ዲስፕሊን ምሕታት ከምዘሎ ኮይኑ ንዝበፅሖ ጉድኣት 

ተሓታቲ ይኸውን፡፡  
 

 

ክፍሊ ዓሰርተ ሓደ 

ስጉምቲታት ዲስፕሊን

63. Eላማ ቅፅዓት ዲስፕሊን

Eላማ ቅፅዓት ዲስፕሊን ጉድለት ዲስፕሊን ንዝፈፀመ 

ሰራሕተኛ መንግስቲ ብዝፈፀሞ ጉድለት ተናሲሑ 

ንክEረምን ብቁE ሰራሕተኛ ንክኸውንን ወይ 

ዘይEረም ኮይኑ Eንትርከብ ካብ ስራሕ 

ንምስንባት’ዩ፡፡  
 

64. ብሕጊ ተሓታቲ ምዃን 

ብምኽንያት ምስስርሑ ዝተተሓሓዘ ዋኒን ዝተኸሰሰ 

ወይ ጥፍኣተኛ ተባሂሉ ብስሩE ቤት ፍርዲ ዝተፈረዶ 

ሰራሕተኛ መንግስቲ ኣብ ቤት-EዮU ብጥፍኣት 

ዲስፕሊን ክኽሰስን ክቕፃEን ይኽEል፡፡  

 
 

65. ዓይነታትን ቅፅዓት ዲስፕሊን 

ኣመዳድባን 

1. ጉድለት ዲስፕሊን ንዝፈፀመ ሰራሕተኛ 

መንግስቲ ከከም ክብደት Eቲ ጥፍኣት ካብዞም 

ዝስEቡ ቅፅዓታት ሓዲU ክውሰዶ ይኽEል፡- 

61. የንብረት Aያያዝና Aጠቃቀም  
 

ማንኛውም የመንግስት ሰራተኛ ለስራው ማከናወኛ 

የተሰጡትን መሳሪያዎች Eና ቁሳቁሶች በAግባቡ 

የመጠበቅና የመጠቀም ኃላፊነት Aለበት፡፡  
 

62. በEዳ የመጠበቅ ሃላፊነት  
 

ማንኛውም የመንግስት ሰራተኛ ለስራው ማስፈፀሚያ 

ለተሰጡት መሳሪያዎችና ቁሳቁሶች ሆን ብሎ ወይም 

በቸለልተኝነት ጉዳት ሲያደርስ በዲስፕሊን ጥፋት 

መጠየቅ Eንደተጠበቀ ሆኖ ላደረሰው ጉዳት ተጠያቂ 

ይሆናል፡፡  

 

ክፍል Aስራ Aንድ 

የዲስፕሊን Eርምጃዎች 

63. የዲስፕሊን ቅጣት ዓላማ  

የዲስፕሊን ቅጣት ዓላማ የመንግስት ሰራተኛው 

በፈፀመው የዲስፕሊን ጉድለት ተፀፅቶ  

Eንዲታረምና ብቁ ሰራተኛ Eንዲሆን ለማስቻል 

ወይም የማይታረም ሆኖ ሲገኝ ከስራ ለማሰናበት 

ነው፡፡  
 

64. በህግ ተጠያቂ ስለመሆን  

ከስራው በተያያዘ ጉዳይ ምክንያት የተከሰሰ ወይም 

ጥፋተኛ ተብሎ በመደበኛ ፍርድ ቤት የተፈረደበት 

የመንግስት ሰራተኛ በመስሪያቤቱ በዲስፕሊን ጥፋት 

ሊከሰስና ሊቀጣ ይችላል፡፡  

 
 

65. የዲስፕሊን ቅጣት ዓይነቶችና    

Aመዳደብ  

1. የዲስፕሊን ጉድለት የፈፀመ የመንግስት 

ሰራተኛ Eንደጥፋቱ ክብደት ከሚከተሉት 

ቅጣቶች Aንዱ ሊወሰንበት ይችላል፡- 
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ሀ. መጠንቀቕታ ቃል፣ 

ለ. መጠንቐቕታ ፅሑፍ፣ 

ሐ. ክሳብ ናይ  ሓደ  ወርሒ  መሃያ  ዝበፅሕ  

    መቕፃEቲ  

መ. ክሳብ   ናይ  3  ወርሒ  መሃያ  ዝበፅሕ  

    መቕፃEቲ ፣ 

ረ. ክሳብ 2 ዓመት  ዝበፅሕ  ግዘ  ካብ ብርኪ  

   ስራሕን መሃያን ምትሓት፣  

ሰ. ካብ ስራሕ ምስንባት፣  

2. ኣብዚ ዓንቀፅ   ንUስ ዓንቀፅ 1 /ሀ/-/ለ/ 

ዝተዘርዘሩ ቀለልቲ ቕፅዓት ዲስፕሊን 

ተባሂሎም ይምደቡ፣ 

3. ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ 1/ሐ-ሰ/ 

ዝተዘርዘሩ ከበድቲ ቅፅዓት ዲስፕሊን 

ተባሂሎም ይምደቡ፡፡  

 
66. ቀሊል ቅፅዓት ዲስፕሊን ዘስEቡ 

ጥፍኣታት  

ዝስEቡ ጥፍኣታት ቀሊል ቅፅዓት ዲስፕሊን የስEቡ፡-

 

1. ብተደጋጋሚ ስራሕ ዘንጊEኻ ምEታውን 

ኣቐዲምካ ምውፃEን፣ 

2. ብዘይብቑE ምኽንያት ንዝምልከቶ ከየፍለጥካ 

ብተደጋጋሚ ካብ ስራሕ ምትራፍ፡፡  

 

67. ከቢድ ቕፅዓት ዲስፕሊን ዘስEቡ 

ጥፍኣታት  
 

ዝስEቡ ጥፍኣታት ከቢድ ቅፅዓት ዲስፕሊን የስEቡ፡-

 

1. ትEዛዝ ብዘይምኽባር፣ ብሸለልተኝነት፣ 

ብምልጋም ወይ ኮነ Iልካ ናይ ኣሰራርሓ ስነ-

ስርዓት ብዘይምክታል ኣብ ስራሕ በደል 

ምብፃሕ፣ 

ሀ. የቃል ማስጠንቀቅያ፣  

ለ. የፅሑፍ ማስጠንቀቅያ፣  

ሐ. Eስከ   Aንድ  ወር  ደመወዝ   የሚደርስ  

   መቀጮ፣ 

መ. Eስከ   ሶስት   ወር  ደመወዝ  የሚደርስ  

    መቀጮ፣ 

ረ. Eስከ ሁለት ዓመት  ድረስ  የሚደርስ  ጊዜ  

   ከስራ ደረጃና ደመወዝ ዝቅ ማድረግ፣ 

ሰ. ከስራ ማሰናበት፣ 

2. በዚህ Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ 1 /ሀ/-/ለ/ 

የተዘረዘሩት ቀላል የዲስፕሊን ቅጣቶች 

ተብለው ይመደባሉ፣ 

3. በዚህ Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ 1/ሐ/-/ሰ/ 

የተዘረዘሩት ከባድ የዲስፕሊን ቅጣቶች 

ተብለው ይመደባሉ፡፡  

 
66. ቀላል የዲስፕሊን ቅጣት የሚያስከትሉ 

ጥፋቶች

የሚከተሉት ጥፋቶች ቀላል የዲስፕሊን ቅጣት 

ያስከትላሉ፡- 

1. በተደጋጋሚ ዘግይተህ ወደ ስራ መግባትና 

Aስቀድመህ መውጣት፣ 

2. ያለበቂ ምክንያት ለሚመለከተው ሳታሳውቅ 

በተደጋጋሚ ከስራ መቅረት፡፡  

 

67. ከባድ የዲስፕሊን ቅጣት የሚያስከትሉ 

ጥፋቶች  
 

የሚከተሉት ጥፋቶች ከባድ የዲስፕሊን ቅጣት 

ያስከትላሉ፡- 

1. ትEዛዝ ባለማክበር፣ በቸልተኝነት፣ በመለገም 

ወይም ሆን ብሎ የAሰራር ስነ-ስርዓት 

ባለመከተል በስራ ላይ በደል ማድረስ፣ 
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2. ስራሕ ኮነ Iልካ ምጉታት ወይ ሰብ ጉዳይ 

ምንግልታE፣ 

3. ስራሕ ንከይስራሕ ኮነ Iልካ ምህዋኽ ወይ 

ምስ ዝህውኹ ምትሕብባር፣  

4. ኣብ ስራሕ ቦታ ባEሲ ምፍጣር፣ ምውቃEን 

ምፅራፍን፣  

5. ብስኻር ወይ መደንዘዚ ሓሸሽ ተመሪዝካ 

ስራሕ ምብዳል፣  

6. ብላE ምቕባል ወይ ንክወሃበካ ምሕታት፣  

7. ኣብ ስራሕ ቦታ ንሞራል ህዝቢ ዝፃባE ዝኾነ 

ተግባር ምፍፃም፣  

8. ተግባር ስርቂ፣ Eምነት ምጉዳል ምፍፃም፣ 

 

9. ተግባር ምትላል ወይ ምጭብርባር ምፍፃም፣ 

 

10. ኮነ Iልካ ወይ ብሸለልተኝነት ኣብ ንብረት 

ቤት Eዮኻ ጉድኣት ምብፃሕ፣ 

11. ስልጣንካ ብዘይኣግባብ ምጥቃም፣  

12. ኣብ ስራሕ ፆታዊ መጥቃEቲ ምፍፃም፣ 

13. ካልOት ተመሳሳሊ ክብደት ዘለዎም ጥፍኣታት 

ምፍፃም፣ 

14. ብተደጋጋሚ ብዝተውሃቦ ቀሊል ቅፅዓት 

ዲስፕሊን ከይተኣረመ ዝተረፈ፡፡ 

 

68. ኣወሳስዳ ስጉምቲ ዲስፕሊን  

1. ዝኾነ ቤት Eዮ መንግስቲ ክሲ ጥፍኣት 

ዲስፕሊን ሰራሕተኛ መንግስቲ ኣፃርዩ ውሳነ 

ሓሳብ ዘቕርብ ብኣመራርሓ ሓይሊ ሰብ  ወይ 

ዝምልከቶ ሓላፊ ቤት Eዮ ግዚያዊ ጉጅለ 

ዲስፕሊን ከጣየሽ ይኽEል፣ 

 

2. ወናኒ ከይዲ ስራሕ ኣብዚ ኣዋጅ ዓንቀፅ 

65/1/ ካብ ተራ ፊደል ’’/ሀ/-/ለ/’’ 

ዝተመልከቱ ቅፅዓታት ክውስን ይኽEል፣ 

2. ስራን ሆን ብሎ ማዘግየት ወይም ባለጉዳዮችን 

ማጉላላት፣ 

3. ስራ Eንዳይሰራ ሆን ብሎ ማወክ ወይም 

ከሚያውኩት ጋር መተባበር፣  

4. በስራ ቦታ ጠብ መፍጠር፣ መደባደብ Eና 

መሳደብ፣ 

5. በስካር ወይም በAደንዛዥ Eፅ በመመረዝ ስራን 

መበደል፣ 

6. ጉቦ መቀበል ወይም Eንዲሰጥህ መጠየቅ፣  

7. በስራ ቦታ ለህዝብ ሞራል ተቃራኒ የሆነ 

ድርጊት መፈፀም፣  

8. የሌብነት ወይም የEምነት ማጉደል ድርጊት 

መፈፀም፣ 

9. የማታለል ወይም የማጭበርበር ድርጊት 

መፈፀም፣ 

10. በመስሪያቤቱ ንብረት ላይ ሆን ብሎ ወይም 

በቸልተኝነት ጉዳት ማድረስ፣  

11. ስልጣንን AለAግባብ መጠቀም፣  

12. በስራ ቦታ ላይ ፆታዊ ጥቃት መፈፀም፣  

13. ሌሎች ተመሳሳይ ክብደት ያላቸው ጥፋቶች 

መፈፀም፣ 

14. በተደጋጋሚ የተሰጠው የቀላል ዲስፕሊን 

ቅጣት ሳይታረም የቀረ፡፡  
 
 

68. የዲስፕሊን Eርምጃ Aወሳሰድ

1. ማንኛውም የመንግስት መስሪያቤት 

የመንግስት ሰራተኛ የዲስፕሊን ጥፋት ክስ 

Aጣርቶ የውሳኔ ሓሳብ የሚያቀርብ በሰው ሃይል 

Aመራር ወይም የሚመለከተው የመስሪያቤቱ 

ሃላፊ ጊዜያዊ የዲስፕሊን ኮሚቴ ማቋቋም 

ይችላል፣ 

2. የስራ ሂደት ባለቤት ወይም ተተኪው በዚህ 

Aዋጅ Aንቀፅ 65/1/ ከፊደል ተራ ’’/ሀ/-/ለ/’’ 

የተመለከቱ ቅጣቶች መወሰን ይችላል፣ 
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3. ኣብ ዝኾነ ሰራሕተኛ መንግስቲ ዝውሰድ 

ቅፅዓት ዲስፕሊን ቅድሚ ምውሳኑ Eቲ 

ሰራሕተኛ ፈፂምዎ ንዝተብሃለ ጥፍኣት 

ንክፈልጦን ዓርሱ ናይ ምክልኻል Eድል ክወሃቦ 

ክግበር ይግባE፣ 

4. ቅፅዓት ዲስፕሊን ውሳነ ቤት ፍርዲ ከይሓለወ 

ክውሰን ይኽEል፣ 

5. ኣብ ወረዳ ኣብያተ Eዮ መንግስቲ ዝውሰድ 

ስጉምቲ ዲስፕሊን Eቲ ቢሮ ብዘውፅO 

መምርሒ ይውስን፡፡  

 
69. ካብ ስራሕ ምEጋድ  

1. ዝኾነ ሰራሕተኛ መንግስቲ ካብ ሓደ ወርሒ 

ንዘይበልፅ ግዘ ካብ ስራሕን መሃያን ተኣጊዱ 

ክፀንሕ ይኽEል’ዩ፣ 

2. ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ /1/ 

Eንተሃለወ’ውን ዝኾነ ሰራሕተኛ መንግስቲ 

ብገበን ወይ ብጥፍኣት ዲስፕሊን ተኸሲሱ 

ዝፈፀሞ ጥፍኣት ካብ ስራሕ ዘሰናብት ወይ ኣብ 

ስራሕ ኮይኑ ምክርኻሩ  ሰነዳት ከበላሽውን 

ክሓብEን ወይ ኣብ  መሳርሕቱን  ተገልገልትን 

ዘየድሊ ፅልዋ ይፈጥር’ዩ ተባሂሉ  Eንትግመት 

ካብ  ስራሕን  

   መሃያን ተኣጊዱ ክፀንሕ Aለዎ፣ 

3. ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ /1/-/2/ 

ዝተጠቐሰ ከምዘሎ ኮይኑ ብዝፈፀሞ ጥፍኣት 

ዲስፕሊን ካብ ስራሕ ዘየሰናብቶ Eንተኾይኑ 

ብምኽንያት Eግድ ዘይተኸፈሎ መሃያ 

ብዘይወለድ ደመወዝ ይኽፈሎ፡፡  

 
70. ግዘ ይርጋ  

1. ዝኾነ ሰራሕተኛ መንግስቲ ቀሊል ጥፍኣት 

ዲስፕሊን ምፍፃሙ ካብ ዝተፈለጠሉ  Eለት 

ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ 10 መዓልቲ ቅፅዓት ቀሊል 

3. በማንኛውም የመንግስት ሰራተኛ የሚወሰድ 

የዲስፕሊን ቅጣት ከመወሰኑ በፊት ሰራተኛው 

ፈፅሞታል የተባለው ጥፋት Eንዲያውቀውና 

ራሱን የመከላከል Eድል Eንዲሰጠው መደረግ 

Aለበት፣ 

4. የዲስፕሊን ቅጣት የፍርድ ቤት ውሳኔ 

ሳይጠብቅ ሊወሰን ይችላል፣ 

5. በወረዳ የመንግስት መስሪያቤቶች የሚወሰድ 

የዲስፕሊን Eርምጃ ቢሮው በሚያወጣው 

መመሪያ ይወሰናል፡፡  

 

69. ከስራ ማገድ  

1. ማንኛውም የመንግስት ሰራተኛ ከAንድ ወር  

ለማይበልጥ ጊዜ ከስራና ደመወዝ ታግዶ ሊቆይ 

ይችላል፣ 

2. በዚህ Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ /1/ ቢኖርም 

ማንኛውም የመንግስት ሰራተኛ በወንጀል 

ወይም  በዲስፕሊን   ጥፋት  ተከሶ የፈፀመው 

ጥፋት  ከስራ የሚያሰናብት ወይም በስራ ላይ 

ሆኖ ቢከራከር ሰነዶች ሊያበላሽና ሊደብቅ 

ወይም በስራ ባልደረቦቹና ተገልጋዮች 

Aላስፈላጊ ጫና  ሊፈጥር ይችላል ተብሎ 

ሲገመት ከስራና ደመወዝ ታግዶ መቆየት 

Aለበት፣ 

3. በዚህ Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ /1/-/2/ 

የተጠቀሰው Eንደተጠበቀ ሆኖ በፈፀመው 

የዲስፕሊን ጥፋት ከስራ የማያሰናብተው ከሆነ 

በEግድ ምክንያት ያልተከፈለው ደመወዝ ያለ 

ወለድ ደመወዝ ይከፈለዋል፡፡  

 
70. የይርጋ ጊዜ  

1. ማንኛውም የመንግስት ሰራተኛ ቀላል  

የዲስፕሊን ቅጣት መፈፀሙ ከታወቀበት ቀን  

ጀምሮ  በ10  ቀን  ውስጥ  ቀላል  የዲስፕሊን 
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ዲስፕሊን Eንተዘይተወሲዱሉ ብጥፍኣቱ 

ተሓታቲ ኣይኸውንን፣ 

2. ዝኾነ ሰራሕተኛ መንግስቲ ከቢድ ጥፍኣት 

ዲስፕሊን ምፍፃሙ ካብ ዝተፈለጠሉ Eለት 

ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልቲ ክሲ ጥፍኣት 

ዲስፕሊን ብፅሑፍ Eንተዘይተመስሪትዎ 

ብጥፍኣቱ ተሓታቲ ኣይኸውንን፣ 

3. ብመሰረት Eዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ /1/ ን 

/2/  ዲስፕሊን ስጉምቲ ከይወሰደ ዝተረፈ 

ዝምልከቶ ሓላፊ ተሓታቲ ይኸውን፣ 

  

71. ምርኣይ ስልጣን ይግበኣኒ 

1. ዝኾነ ሰራሕተኛ መንግስቲ ወረዳ ወይ ክልል 

ቤት EዮU ብዝውስኖ ውሳነ ዲስፕሊን ወይ 

ክርክር ስራሕ ቅር ዝበሎ ኣብ ውሽጢ 10 

መዓልቲ ንቤት ፅሕፈት ወይ ንቢሮ ምቕራብ 

ይኽEል፣ 

2. Eቲ ቤት ፅሕፈት ኣብዚ ኣዋጅ ዓንቀፅ 72 

ንUስ ዓንቀፅ /1/ Aመልኪቱ ብዝሃቦ ውሳነ 

ዘይዓገበ ተኸራኸሪ ወገን ነቲ ቢሮ ኣብ ውሽጢ 

10 መዓልቲ ይግበኣኒ ምቕራብ ይኽEል፣ 

3. ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ /2/ ዝተጠቐሰ 

ከምዘሎ ኮይኑ Eቲ ቢሮ ኣብ ፍረ ነገር ክርክር 

ዝሃቦ ውሳነ ናይ መወዳEታ ይኸውን፡፡ Eቲ 

ቢሮ ውሳነ ካብ ዝሃበሉ Eለት ጀሚሩ ኣብ 

ውሽጢ 10 መዓልቲ መሰረታዊ ጌጋ ሕጊ ኣሎ 

ዝበለ ተኸራኻሪ ወገን ንክልል ላEለዋይ ቤት 

ፍርዲ ጥርዓን ከቕርብ ይኽEል፣ 

4. Eቲ ቤት ፅሕፈት ኣብዚ ኣዋጅ ዓንቀፅ 72 

ንUስ  ዓንቀፅ /2/ ኣመልኪቱ ዝሃቦ ውሳነ ፍረ 

ነገር ናይ መወዳEታ ኮይኑ ጌጋ ሕጊ ኣሎ ዝበለ 

ተኸራኻሪ ወገን ጥርዓኑ ንቢሮ ኣብ ውሽጢ 10 

መዓልቲ ከቕርብ ይኽEል፡፡   

 

ቅጣት ካልተወሰደበት በጥፋቱ   ተጠያቂ  

Aይሆንም፣ 

2. ማንኛውም የመንግስት ሰራተኛ ከባድ 

የዲስፕሊን ቅጣት መፈፀሙ ከታወቀበት ቀን 

ጀምሮ በ30 ቀን ውስጥ የዲስፕሊን ጥፋት ክስ 

በፅሑፍ ካልተመሰረተበት በጥፋቱ ተጠያቂ 

Aይሆንም፣ 

3. በዚህ Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ /1/ Eና /2/ 

መሰረት የዲስፕሊን Eርምጃ ሳይወስድ የቀረ 

የሚመለከተው ሃላፊ ተጠያቂ ይሆናል፣  

 

71. ይግባኝ የማየት ስልጣን  

1. ማንኛውም የወረዳ ወይም የክልል የመንግስት 

ሰራተኛ መስሪያቤቱ በሚወስነው የዲስፕሊን 

ውሳኔ ወይም የስራ ክርክር ቅር የተሰኘ በ10 

ቀን ውስጥ ለፅህፈት ቤቱ ወይም ለቢሮው 

ማቅረብ ይችላል፣ 

2. ፅሕፈት ቤቱ በዚህ Aዋጅ Aንቀፅ 72 ንUስ 

Aንቀፅ /1/ Aስመልክቶ በሰጠው ውሳኔ ያልረኻ 

ተኸራኻሪ ወገን ለቢሮው በ10 ቀን ውሰጥ 

ይግባኝ ማቅረብ ይችላል፣ 

3. በዚህ Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ /2/ የተጠቀሰ 

Eንደተጠበቀ ሆኖ ቢሮው በክርክሩ ፍሬ ነገር 

የሰጠው ውሳኔ የመጨረሻ ይሆናል፡፡ ቢሮው 

ውሳኔ ከሰጠበት ቀን ጀምሮ መሰረታዊ የህግ 

ስህተት የሚል ተከራካሪ ወገን በ10 ቀን ውስጥ 

ለክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ቅሬታው ማቅረብ 

ይችላል፣ 

4. ፅሕፈት ቤቱ በዚህ Aዋጅ Aንቀፅ 72 ንUስ 

Aንቀፅ  /2/  Aስመልክቶ  የሰጠው  የፍሬ ነገር  

ውሳኔ የመጨረሻ ሆኖ የህግ ስህተት Aለ የሚል  

ተከራካሪ ወገን ቅሬታው በ10 ቀን ውስጥ ለቢሮ  

ማቅረብ ይችላል፡፡  
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72. ኣብቲ ቤት ፅሕፈት ወይ ቢሮ ዝረኣዩ 

ዋኒናት

1. ብይግበAኒ ዝቐርቡ ጉዳያት፡-  

ሀ. ካብ  ሕጊ  ወፃI  ስራሕ   ምEጋድ  ወይ  

   ግልጋሎት ምቁራፅ፣ 

ለ. ንውሳነ ከቢድ ቅፅዓት ብምቅዋም፣ 

ሐ. ካብ ሕጊ  ወፃI  መሃይU  ወይ  ካልOት  

   ክፍሊታት Eንትተሓዝ ወይ Eንትቀረፅ፣ 

መ. ሰራሕተኛ  መንግስቲ  ቤት  EዮU  በደል 

   ኣብፂሑለይ Eንትብል፣  

2. ኣብ ኣመራርሓ ሓይሊ ሰብ ዝረኣዩ 

ጥርዓናት፡- 

ሀ. ግድፈት   ኣፈፃፅማ   ስራሕ፣   ምልመላ፣  

   ውድድር ብርኪ Eብየት፣ ዝውውር፣ ቁፃርን  

    ድልድልን፣ 

ለ. ምስ ኣከፋፍላ ኣበልን ጥቕማ  ጥቕምታትን 

   ዝተተሓሓዙ ጉዳያት፣ 

ሐ. ስልጠናን Eድል ትምህርትን፣ 

መ. ምዘና ኣፈፃፅማ ስራሕ፣ 

ሰ. ካብ ሰብ Eጃም ዝቐርቡ ጥርዓናት፡፡ 

 
73. ውሳነ ቤት ፅሕፈት ወይ ቢሮ ሲቪል 

ሰርቪስ  
 

Eቲ ቤት ፅሕፈት ወይ ቢሮ ዝቐረበሉ ይግበAኒ 

መርሚሩ ውሳነ ቤት-Eዮ ከፅድቕ፣ ክስEር ወይ 

ከመሓይሽ ይኽEል፡፡  
 

74. ኣፈፃፅማ ውሳነ  
 

1. ኣብያተ Eዮ መንግስቲ በቲ ቤት ፅሕፈት ወይ 

ቢሮ  ዝተውሃበ  ናይ  መወዳEታ  ውሳነ ሽU 

ንሽU ናይ ምትግባር ሓላፍነት ኣለዎም፣ 

2. ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ /1/ ዝተጠቐሰ 

ከምዘሎ ኮይኑ ውሳነ ዘይተፈፀመሉ ተኸራኻሪ 

72. በፅሕፈት ቤቱ ወይም በቢሮው የሚታዩ 

ጉዳዮች

1. በይግባኝ የሚቀርቡ ጉዳዮች፡- 

ሀ. ከህግ   ውጪ  ከስራ   ማገድ   ወይም  

    Aገልግሎት መቋረጥ፣ 

ለ. የከባድ ቅጣት ውሳኔ በመቃወም፣ 

ሐ. ከሕግ   ውጭ  ደመወዙ   ወይም  ሌሎች  

   ክፍያዎች የተያዘበት ወይም የተቆረጠበት፣ 

መ. የመንግስት  ሰራተኛ   መስሪያቤቱ  በደል 

    Aድርሶብኛል ሲል፣  

2. በሰው ሃይል Aመራር የሚታዩ ቅሬታዎች፡- 

 

ሀ. የስራ   Aፈፃፀም   ግድፈት፣   ምልመላ፣  

   ውድድር፣   የደረጃ Eድገት፣   ዝውውር፣  

   ቅጥርና ድልድል፣ 

ለ. ለAበልና ጥቅማ ጥቅሞች Aከፋፈል 

የተያያዙ ጉዳዮች፣  

ሐ. የስልጠናና የትምህርት Eድል፣ 

መ. የስራ Aፈፃፀም ምዘና፣  

ሰ. ከባለ ድርሻ የሚቀርቡ ቅሬታዎች፡፡ 

 
73. የሲቪል ሰርቪስ ፅሕፈት ቤት ወይም 

ቢሮ ውሳኔ  
 

ፅህፈት ቤቱን ወይም ቢሮው የቀረበለት ይግባኝ 

መርምሮ የመስሪያቤቱን ውሳኔ ማፅደቅ፣ መሻር 

ወይም ማሻሻል ይችላል፡፡ 
 

74. የውሳኔ Aፈፃፀም  
 

1. የመንግስት መስሪያቤቶች በቢሮው ወይም 

በፅህፈት  ቤቱ  የተሰጠው  የመጨረሻ  ውሳኔ  

ወዲያውኑ የመፈፀም ግዴታ Aለባቸው፣ 

2. በዚህ Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ /1/ የተጠቀሰው 

Eንደተጠበቀ ሆኖ ውሳኔ ያልተፈፀመለት 
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ብወረዳ ቤት ፍርዲ ንከፈፅመሉ ነቲ ቤት 

ፅሕፈት ወይ ቢሮ ኣብ ውሽጢ 10 መዓልቲ 

ከመልክት ይኽEል፣ 

3. ውሳነ ብዘይምፍፃሙ ኣብ ሰራሕተኛ ንዝበፅሕ 

ጉድኣት መራሒ ስራሕ Eቲ ቤት Eዮ ተሓታቲ 

ይኸውን፡፡ 

 
ክፍሊ ዓሰርተ ክልተ 

ምቑራፅን ምንዋሕን ግልጋሎት 

75. ብድልየት ምልቃቕ ስራሕ  
 

1. ዝኾነ ሰራሕተኛ መንግስቲ ናይ 10 መዓልቲ 

ቅድመ መጠንቀቕታ ብምሃብ ኣብ ዝኾነ ግዘ 

ስርሑ ብድልየቱ ክለቅቕ ይኽEል፣ 

2. ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ 1 Eንተሃለወ’ውን 

መራሒ ስራሕ Eቲ ቤት Eዮ ክሳብ ሓደ ወርሒ 

ከናውሖ ይክEል፣ 

3. ቅድሚ 10 መዓልቲ መጠንቀቕታ ከይሃቦ 

ግልጋሎት ዘቋረፀ ሰራሕተኛ መንግስቲ ግቡU 

ብዘይምውፅU ንዝበፅሕ ጉድኣት ከከም 

ኣድላይነቱ ብመሰረት ሕጊ ተሓታቲ ይኸውን፣ 

 

4. ሕቶ መልቀቒ ዘቕረበ ሰራሕተኛ ሕቶU 

ክስርዝ Eንተደልዩ ሕቶ መልቀቒ ብፅሑፍ 

ካብዘቕረበሉ Eለት ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ 5 

መዓልቲ ክስረዘሉ ብፅሑፍ Eንተዘይኣመልኪቱ 

ብመሰረት Eዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ /1/ 

ተፈፃሚ ይኸውን፣ 

5. ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ /2/ ዝተጠቐሰ 

ከምዘሎ ኮይኑ ሕቶ መልቀቒ ዘቕረበ 

ሰራሕተኛ ብምኽንያት መራሒ ስራሕ 

መልቀቒ ስራሕ ንሓደ ወርሒ ክናዋሕ 

ዝተገበረሉ ሰራሕተኛ ኣብ  ውሽጢ 15 

መዓልቲ ክስረዘሉ በፅሑፍ 

ተከራካሪ ለወረዳ ፍርድ ቤት 

Eንዲያስፈፅምለት ለፅህፈት ቤቱ ወይም 

ለቢሮው በ10 ቀን ውስጥ ማመልከት ይችላል፣ 

3. ውሳኔ ባለመፈፀሙ በሰራተኛው ላይ ለሚደርሰ 

ጉዳት የመስሪያቤቱ የስራ መሪ ተጠያቂ 

ይሆናል፡፡ 
 

 

ክፍል Aስራ ሁለት 

Aገልግሎት ስለማቋረጥና ማራዘም

75. በገዛ ፍቃዱ ከስራ መሰናበት  

1. ማንኛውም የመንግስት ሰራተኛ በማንኛውም 

ጊዜ የ10 ቀን ቅድሚያ ማስታወቂያ በመስጠት 

ስራውን ሊለቅ ይችላል፣ 

2. በዚህ Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ 1 ቢኖርም 

የመስሪያቤቱ የስራ መሪ Eስከ Aንድ ወር 

ማራዘም ይችላል፣ 

3. የ10 ቀን ቅድሚያ ማስጠንቀቅያ ሳይሰጥ 

Aገልግሎቱን ያቋረጠ የመንግስት ሰራተኛ 

ግዴታውን ባለመወጣቱ ለሚደርሰው ጉዳት 

Eንደተገቢነቱ በሕግ መሰረት ተጠያቂ 

ይሆናል፣ 

4. የስራ መልቀቅያ ጥያቄ ያቀረበ ሰራተኛ 

ጥያቄው መሰረዝ ከፈለገ የስራ መልቀቂያው 

ካቀረበበት ቀን ጀምሮ በ5 ቀን ውስጥ 

Eንዲሰረዝለት በፅሁፍ ካላቀረበ በዚህ Aንቀፅ 

ንUስ Aንቀፅ /1/ መሰረት ተፈፃሚ ይሆናል፣ 

 

5. በዚህ Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ /2/ የተጠቀሰው 

Eንደተጠበቀ ሆኖ የስራ መልቀቂያ ያቀረበ 

ሰራተኛ በስራ መሪ ምክንያት የስራ 

መልቀቂያው ለAንድ ወር Eንዲራዝም 

የተደረገበት   ሰራተኛ   በ15  ቀን  ውስጥ  

Eንዲሰረዝለት  በፅሑፍ ካላመለከተ በዚህ 
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Eንተዘይኣመልኪቱ ብመሰረት Eዚ ዓንቀፅ 

ንUስ  ዓንቀፅ /1/ ተፈፃሚ ይኸውን፡፡  

 
 

76. ብምኽንያት ሕማም ግልጋሎት 

ምቁራፅ  
 

1. ዝኾነ ቀዋሚ ሰራሕተኛ መንግስቲ በዚ ኣዋጅ 

ዓንቀፅ 40 ንUስ ዓንቀፅ /2/ ኣብ ዝተገለፀ ግዘ 

ውሽጢ ናብ ስራሕ ክምለስ EንተዘይኪIሉ 

ብምኽንያት ሕማም ክቋረፅ ይግበር፣ 

2. ኣብዚ ኣዋጅ ዓንቀፅ 48 ንUስ ዓንቀፅ /2/ 

ድንጋገ ከምዘሎ ኮይኑ ብምኽንያት ስርሑ 

ጉድኣት ዝበፀሖ ሰራሕተኛ መንግስቲ ንሓዋሩ 

ክሰርሕ ዘይክEል ምዃኑ ብናይ ሕክምና 

መረዳEታ Eንትረጋገፅ ሽU ንሽU ካብ ስራሕ 

ክሰናበት ይግበር፡፡  
 

77. ብምኽንያት ምንኣስ ክEለት ካብስራሕ 

ምስንባት   
 

1. ዝኾነ ሰራሕተኛ መንግስቲ ንዝተመደበሉ 

ስራሕ ዘለዎ ፍልጠትን ክEለትን ተጠቒሙ 

ንምስራሕ ዝኸኣሎ ፃEሪ Eናገበረ ውፅIት 

ኣፈፃፅማ ስርሑ ብተኸታታሊ ንክልተ ግዘ 

ካብዘEግብ ነጥቢ ንታሕቲ Eንተኾይኑ ካብ 

ስራሕ ምስንባት ይከኣል፣ 

2. ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ 1 ድንጋገ 

Eንተሃለወ’ዃ ንተኸታታሊ 5 ዓመት ዝለዓለ 

ናይ ስራሕ ኣፈፃፅማ ውፅIት Eንዳረኸበ 

ዝፀነሐ ሰራሕተኛ መንግስቲ ናይ 3 ግዘ 

ተኸታታሊ ናይ ስራሕ ኣፈፃፅማ ካብዘEግብ 

ነጥቢ ንታሕቲ Eንተዘይኾይኑ ካብ ስራሕ 

ኣይሰናበትን፣ 

3. ብመሰረት Eዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ /1/ን 

/2/ ሰራሕተኛ መንግስቲ ክሰናበት ዝኽEል፡- 

Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ /1/ መሰረት ተፈፃሚ 

ይሆናል፡፡  

 
76. በህመም ምክንያት Aገልግሎት 

ስለማቋረጥ
 

1. ማንኛውም የመንግስት ሰራተኛ በዚህ Aዋጅ 

Aንቀፅ 40 ንUስ Aንቀፅ /2/ በተመለከተ ጊዜ 

ውስጥ ወደ ስራ ለመመለስ ካልቻለ በህመም 

ምክንያት Aገልግሎቱ ሊቋረጥ ይደረጋል፣ 

2. የዚህ Aዋጅ Aንቀፅ 48 ንUስ Aንቀፅ /2/ 

ድንጋጌ Eንደተጠበቀ ሆኖ በስራው ምክንያት 

ጉዳት የደረሰበት የመንግስት ሰራተኛ 

ለዘለቄታው መስራት Aለመቻሉ በሕክምና 

ማስረጃ ሲረጋገጥ ወዲያውኑ ከስራ Eንዲሰናበት 

ይደረጋል፡፡  
 

77. በችሎታ ማነስ ምክንያት ከስራ 

ስለመሰናበት  
 

1. ማንኛውም  የመንግስት ሰራተኛ ያለውን 

Eውቀትና ችሎታ Eየተጠቀመ በተመደበበት 

ስራ ላይ የስራ Aፈፃፀም ምዘና ውጤቱ 

በተከታታይ ለሁለት ጊዜ ከAጥጋቢ በታች 

ከሆነ በችሎታ ማነስ ምክንያት ከስራ ማሰናበት 

ይቻላል፣ 

2. የዚህ Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ /1/ ድንጋጌ 

ቢኖርም ለተከታታይ 5 ዓመት ከፍተኛ የስራ 

Aፈፃፀም ምዘና ውጤት ሲያገኝ የነበረ 

የመንግስት ሰራተኛ የስራ Aፈፃፀም ምዘና 

ውጤቱ በተከታታይ ጊዜ ከAጥጋቢ በታች 

ካልሆነ በስተቀር ከስራ Aይሰናበትም፣ 

 

3. በዚህ Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ /1/Eና /2/ 

መሰረት የመንግስት ሰራተኛ ሊሰናበት 
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ሀ. ንዝሓዞ  መደብ  ስራሕ  ብኣEጋቢ   ኩነት  

   ንምፍፃም ዘኽEሎ ስልጠና ብምሃብ፣  

ለ. ብመሰረት  Eዚ  ዓንቀፅ  ንUስ  ዓንቀፅ /1/ 

   Eንተነኣሰ  ንሓደ  ዓመት  ወይ  ብመሰረት   

   ንUስ  ዓንቀፅ  /2/  Eንተኾይኑ  Eንተነኣሰ 

   ንሓደ  ዓመትን  ፈረቓን ምስ ዝሓዞ ብርኪ  

   ስራሕ  ዝመሳሰልን  ክሰርሖ  ናብ  ዝኽEል  

  መደብ ስራሕ  ብምዝዋር  ክሰርሕ ምስተገበረ 

  ውፅIት    ኣፈፃፅማ   ስርሑ   ከመሓይሽ  

  ዘይኽEል  Eንተኾይኑ  ናይ  ሓደ   ወርሒ  

  ቕድመ መጠንቀቕታ ብምሃብ ይሰናበት፡፡  

 

78. ካብ ዓቕሚ ንላEሊ ብዝኾነ ምኽንያት 

ካብ ስራሕ ምስንባት 
 

1. ዝኾነ ሰራሕተኛ መንግስቲ ብመሰረት Eዚ 

ኣዋጅ ዓንቀፅ 40 ንUስ ዓንቀፅ /4/ ተራ ፊደል 

’’ሀ’’ ኣብ  ውሽጢ  ሓደ  ወርሒ  ካብ ዓቕሙ  

  ንላEሊ ብዝኾነ  ምኽንያት  ኣብ  ምድብ 

ቦቱU ክርከብ ዘይምኽኣሉ  ባEሉ ወይ 

ብስድሩU  ንቤት EዮU ከፍልጥ ዘለዎ 

ሓላፍነት  ከምዘሎ  ኮይኑ ኣብ ውሽጢ 3 

ወርሒ  ናብ  ስርሑ  ንክምለስ Eንተዘይሓቲቱ 

ብድልየቱ ካብ ስራሕ ከምዝለቐቐ ይቑፀር፣ 

2. ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ /1/ ዝተብሃለ 

ከምዘሎ ኮይኑ ካብ ዓቕሚ ንላEሊ ብዝኾነ 

ምኽንያት ካብ ስራሕ ዝተፈለየ ሰራሕተኛ ኣብ 

ውሽጢ 3 ወርሒ ናብ ስርሑ ክምለስ 

Eንተመልክት ዘቕረቦ መርትO ብግዚያዊ 

ጉጅለ  ዲስፕሊን ተፃሪዩ ብውሳነ መራሒ 

ስራሕ ቤት  Eዮ ናብ  ስርሑ ክምለስ ይግበር፡፡ 

Eንተኾነ’ውን  ናይ ዘይሰረሐሉ መሃያ 

ኣይኽፈሎን፣ 

የሚችለው፡- 

ሀ. ለያዘው  የስራ  መደብ  በAጥጋቢ   ሁኔታ  

  ለመፈፀም የሚያስችለው ስልጠና በመሰጠት፣ 

ለ. በዚህ Aንቀፅ  ንUስ  Aንቀፅ  /1/  መሰረት 

  ቢያንስ ለAንድ ዓመት ወይም በንUስ Aንቀፅ 

 /2/  መሰረት  ከሆነ  ቢያንስ  ለAንድ Aመት  

  ተኩል ከያዘው የስራ  መደብ  የሚመሳሰልና  

  ሊሰራው   ወደ    ሚችል   የስራ   መደብ  

  በማዛወር     Eንዲሰራ   ከተደረገ    በኋላ  

  የAፈፃፀም የስራ  ውጤት  ማሻሻል  ያልቻለ  

  ከሆነ  የAንድ  ወር  ቅድመ   ማስጠንቀቅያ  

  በመሰጠት ይሰናበታል፡፡ 

 

78. ከAቅም በላይ በሆነ ምክንያት ከስራ  

      ስለመሰናበት  
 

1. ማንኛውም የመንግስት ሰራተኛ በዚህ Aዋጅ 

Aንቀፅ 40 ንUስ Aንቀፅ /4/ ተራ ፊደል ’’ሀ’’  

መሰረት ለAንድ ወር ውስጥ ከAቅም በላይ በሆነ 

    ምክንያት በምድብ ስራው ሊገኝ ባለመቻሉ 

በራሱ ወይ በቤተሰቡ  ለመስሪያቤቱ  

የማሳወቅ  ግዴታ ያለው መሆኑ Eንደተጠበቀ 

ሆኖ በ3 ወር ውስጥ ወደ ስራው Eንዲመለስ 

ካልጠየቀ በፍላጎቱ ከስራ Eንደለቀቀ 

ይቆጠራል፣ 

2. በዚህ Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ /1/ የተጠቀሰ 

Eንደተጠበቀ ሆኖ ከAቅም በላይ በሆነ 

ምክንያት ከስራ የተለየ ሰራተኛ በ3 ወር ውስጥ 

ወደ ስራው Eንዲመለስ ሲያመለክት ያቀረበው 

ማስረጃ በጊዚያዊ ዲስፕሊን ኮሚቴ ተጣርቶ 

የመስሪያቤቱ  ስራ መሪ ውሳኔ ወደ ስራው 

Eንዲመለስ ይደረጋል፡፡ ቢሆንም ግን 

ያልሰራበት ደመወዝ Aይከፈለውም፣ 
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3. ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ /2/ ዝተጠቐሰ 

ከምዘሎ ኮይኑ ካብ ስራሕ ዝተፈለየ ሰራሕተኛ 

ዘቕረቦ መርትO ተቐባልነት ብዘይምርካቡ ወይ 

ስራሕ መደብ ብምስኣኑ ናብ ስራሕ ክምለስ 

ዘይከኣለ ሰራሕተኛ መንግስቲ፣ ሰራሕተኛ 

መንግስቲ ካብ ምዃን ዘኸልኽል ገበን 

Eንተዘይፈፂሙ ኣብ ቤት EዮU ይኹን ኣብ 

ካልE ቤት Eዮ  ክወዳደር Eንተተፈቂድዎን 

Eንተተመሪፁን   ሰራሕተኛ መንግስቲ ኮይኑ 

ክምደብ ይኽEል፡፡  

 

79. ብምኽንያት ማEሰርቲ ግልጋሎት 

ኣቋሪፆም ናብ ስርሖም ዝምልሱ 

ሰራሕተኛታት ኣከፋፍላ መሃያ 
 

1. ምስ ስራሕ ብዝተተሓሓዘ ምኽንያት 

ዝተፈረዶ ሰራሕተኛ፡- 

ሀ. ዝኾነ ሰራሕተኛ ብምኽንያት ስርሑ ስልጣን 

   ዘለዎ ኣካል   EንተኣEሲሩዎ    ፈፂሙዎ   

   ዝተብሃለ ገበን ተፃሪዩ ገበነኛ ኮይኑ Eንተተ  

   ረኺቡ ኣብዚ ኣዋጅ ዓንቀፅ 14 ንUስ 

ዓንቀፅ /1/ ተራ ፊደል ’’ለ’’ ተፈፃሚ 

ይኾኖ፡፡ ኮይኑ ግን ዝተኣሰረሉ ገበን ተፃሪዩ 

ገበነኛ ዘይምዃኑ Eንተተረጋጊፁ ናብ ስርሑ  

ክምለስን ብምEሳሩ ምኽንያት  ዘይተኸፈሎ  

ዝተረፈ መሃያ ብዘይወለድ ይኽፈሎ፣ 

ለ. ምስ  ስርሑ   ብዘይተተሓሓዘ   ምኽንያት  

  ብምEሳሩ  ኣብ  ምድብ  ቦቱU   ዘይተረኸበ 

  ሰራሕተኛ ብመሰረት Eዚ ኣዋጅ  ዓንቀፅ  40 

  ንUስ ዓንቀፅ /4/ ፊደል ’’ሀ’’  ንቤት  EዮU  

  ከፍልጥ ዘለዎ  ሓላፍነት  ከምዘሎ   ኮይኑ   

  ምስተፈተሐ  ናብ  ስርሑ  ክምለስ Eንተተ  

  ወሲኑሉ ገበነኛ ምዃኑ ዝተረጋገፀሉ  ይኹን  

   ካብ ገበን ነፃ ምዃኑ ዝተፈረደሉ  ሰራሕተኛ   

3. በዚህ Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ /2/ የተጠቀሰ 

Eንደተጠበቀ ሆኖ ከስራ የተለየ ሰራተኛ 

ያቀረበው ማስረጃ ተቀባይነት ባለማግኘቱ 

ወይም የስራ መደብ ባለመኖሩ ወደ ስራ 

ሊመለስ ያልቻለ ሰራተኛ የመንግስት ሰራተኛ 

ከመሆን የሚከለክል ወንጀል ካልፈፀመ 

በመስሪያቤቱ ይሁን ሌላ መስሪያቤት 

Eንዲወዳደር  ከተፈቀደለትና  ከተመረጠ  

የመንግስት ሰራተኛ  

  ሆኖ ሊመደብ ይችላል፡፡  

 

79. በEስር ምክንያት Aገልግሎት 

Aቋርጠው ወደ ስራቸው የሚመለሱ 

ሰራተኞች የደመወዝ Aከፋፈል 
 

1. ከስራ በተያያዘ ምክንያት የተፈረደበት 

ሰራተኛ፡- 

ሀ. ማንኛውም  ሰራተኛ   በስራው  ምክንያት  

   ስልጣን ያለው Aካል ካሳሰረው  ፈፅሞታል  

   የተባለ  ወንጀል  ተጣርቶ  ወንጀለኛ  ሆኖ  

   ቢገኝ በዚህ Aዋጅ Aንቀፅ 14 ንUስ  Aንቀፅ  

   1  ፊደል ተራ ’’ለ’’ ተፈፃሚ  ይሆንበታል፡፡  

   ቢሆንም   የታሰረበት  ወንጀል   ተጣርቶ    

   ወንጀለኛ Aለመሆኑ ከተረጋገጠ ወደ  ስራው  

   Eንዲመለስና በመታሰሩ ምክንያት ያልተከፈ 

   ለው ደመወዝ ያለወለድ ይከፈለዋል፣ 

ለ. ከስራው  ባልተያያዘ  ምክንያት  በመታሰሩ  

  በመደበኛ ቦታው  ያልተገኘ  ሰራተኛ  በዚህ  

  Aዋጅ 40 ንUስ Aንቀፅ /4/ ፊደል ተራ ’’ሀ’’  

  ለመስሪያቤቱ   ማሳወቅ   ያለበት  ሃላፊነት  

   Eንደተጠበቀ  ሆኖ  ከተፈታ   ወደ  ስራው  

   Eንዲመለስ ከተወሰነበት  ወንጀለኛ  መሆኑ  

   የተረጋገጠበት ይሁን ከወንጀል ነፃ   መሆኑ  

  የተፈረደበት ሰራተኛ  በEስር ለቆየበት  ጊዜ   
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   ኣብ  ማEሰርቲ  ንዝፀንሖ  Eዋን   መሃያ  

   ኣይኽፈሎን፣    

2. ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ /1/ ዝተጠቀሰ 

ከምዘሎ ኮይኑ ምስ ስርሑ ብዘይተተሓሓዘ 

ምኽንያት ብምEሳሩ ይኹን ካብ ዓቕሚ ንላEሊ 

ብዝኾነ ምኽንያት Eስካብ 3 ወርሒ ካብ ስራሕ 

ዝተፈለየ ሰራሕተኛ ዘቕርቦ መርትO ብግዚያዊ 

ጉጅለ ዲስፕሊን ተቐባልነት Eንተረኺቡ 

ብውሳነ መራሒ ስራሕ ቤት Eዮ ናብ ስርሑ 

ክምልሶ ይኽEል፡፡ ኮይኑ ግን ናይ ዘይሰረሐሉ 

ወርሒ መሃያ ኣይኽፈሎን፡፡ 

 

80. ቁፃር ምስራዝ  

ሓሶት መረዳEታ ትምህርቲ ወይ ልምዲ ስራሕ 

ምቕራብ ወይ ስልጣን ብዘይብሉ ሰብ ከምU’ውን 

ኣብዚ ኣዋጅ ወይ ነዚ ኣዋጅ ንምትግባር ዝወፀ 

ደንብን መምርሕን ወይ ዝኾነ ካልE ኣግባብነት ዘለዎ 

ሕጊ ብምትሕልላፍ ዝተፈፀመ ቁፃር ብኣመራርሓ 

ሓይሊ ሰብ ቤት Eዮ ወይ በዚ ቢሮ ይስረዝ፡፡  
 

81. ምንካይ ሰራሕተኛ 
 

1. ዝኾነ ሰራሕተኛ መንግስቲ፡- 

ሀ. Eቲ ስራሕ መደብ Eንተተሰሪዙ፣ 

ለ. Eቲ ቤት Eዮ መንግስቲ Eንተተዓፅዩ፣ 

ሐ. ትርፊ ሓይሊ ሰብ Eንትህሉ ብመሰረት Eዚ 

   ኣዋጅ ዓንቀፅ  27  ንUስ  ዓንቀፅ /7/ን /8/ 

   ብዝውውር ንምምዳብ EንተዘይተኻIሉ 

ወይ Eቲ ሰራሕተኛ ኣብ ትሕት ዝበለ ናይ 

ስራሕ ብርኪ ንምስራሕ   ፍቓደኛ  

Eንተዘይኾይኑ ካብ ስራሕ ይሰናበት፣ 

2. ብመሰረት Eዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ /1/ /ሐ/ 

ሰራሕተኛ ክቕነስ ዝግበር ብተመሳሳሊ ስራሕ 

መደብ ምስ ዘለዉ ሰራሕተኛታት መንግስቲ 

Eንትወዳደር ብውፅIት ስርሑ ዘለዎ ክEለት 

   ደመወዝ Aይከፈለውም፣  
 

 

2. በዚህ Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ /1/ የተጠቀሰ 

Eንደተጠበቀ ሆኖ ከስራው ባልተያያዘ 

ምክንያት በመታሰሩ ይሁን ከAቅም በላይ በሆነ 

ምክንያት Eስከ 3 ወር ከስራ የተለየ ሰራተኛ 

የሚቀርበው ማስረጃ በጊዚያዊ የዲስፕሊን 

ኮሚቴ ተቀባይነት ካገኘ የመስሪያቤቱ የስራ 

መሪ ውሳነ ወደ ስራው ሊመልሰው ይችላል፡፡ 

ሆኖም ያልሰራበት ወር ደመወዝ 

Aይከፈለውም፡፡  

 

80. ቅጥር ስለመሰረዝ  

ሃሰት የትምህርት ማስረጃ ወይም የስራ ልምድ 

ማቕረብ ወይም ስልጣን በሌላው ሰው Eንዲሁም 

በዚህ Aዋጅ ወይም ይህን Aዋጅ ለመተግበር በሚወጣ 

ደንብና መመሪያ ወይም በሌላ Aግባብ ባለው ሕግ 

በመተላለፍ የተፈፀመ ቅጥር የመስሪያቤቱ የሰው 

ኋይል Aመራር ወይም በቢሮው ይሰረዛል፡፡  
 

81. ሰራተኛን ስለመቀነስ  
 

1. ማንኛውም የመንግስት ሰራተኛ፡- 

ሀ. የስራ መደቡ ሲሰረዝ፣ 

ለ. መስሪያቤቱ ሲዘጋ፣  

ሐ. ትርፍ የሰው ሃይል  ሲኖር፣ በዚህ  Aዋጅ  

    Aንቀፅ  27  ንUስ  Aንቀፅ /7/ Eና  /8/    

    መሰረት    ለመመደብ   ካልቻለ  ወይም  

    የመንግስት ሰራተኛው ዝቅ ባለ የስራ ደረጃ  

    ላይ   ለመስራት  ፍቃደኛ  ካልሆነ  ከስራ  

    ይሰናበታል፣ 

2. በዚህ Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ /1//ሐ/ መሰረት 

ቅነሳ የሚደረገው የመንግስት ሰራተኛው 

በመስሪያቤት ውስጥ በተመሳሳይ የስራ መደብ 

ላይ ካሉ ሌሎች የመንግስት ሰራተኞች ጋር 
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ዝተሓተ ምዃኑ Eንተረጋጊፁ’ዩ፡፡ 

 
 

82. ብምኽንያት ቅፅዓት ዲስፕሊን ካብ 

ስራሕ ምስንባት

1. ዝኾነ ሰራሕተኛ መንግስቲ ብመሰረት ዓንቀፅ 

65/1/ ተራ ፊደል ’’ሰ’’ ካብ ስራሕ ክሰናበት 

ዝተወሰኖን ብመሰረት’ዚ ኣዋጅ ዓንቀፅ 71 

ይግበኣኒ ሓቲቱ ቕፅዓቱ ዘይተሰረዘሉን 

ሰራሕተኛ ግልጋሎቱ ይቋረፅ፣ 

2. Eቲ ሰራሕተኛ መንግስቲ ዝተውሃቦ ውሳነ 

ዲስፕሊን ብይግበAኒ ተተመሓይሹ ወይ 

Eንተተሰሪዙ ኣብ Eዋን ክትE ከይተኸፈሎ 

ዝፀንሐ መሃያ ተሓሲቡ ብዘይ ወለድ 

ይኽፈሎ፡፡  
 

 

83. ብምኽንያት Eድመ ግልጋሎት ምቁራፅ 
 

 

 

 

1. ዝኾነ ሰራሕተኛ መንግስቲ ዝህቦ ግልጋሎት 

Eንተዘይተናዊሑ ብሕጊ ኣብ ዝተወሰነ Eድመ 

ጡረታ ካብ ዝበፀሐሉ ናይ መወዳEታ መዓልቲ 

ጀሚሩ ብዘይገለ ተወሳኺ ስነ-ስርዓት 

ግልጋሎቱ ይቋረፅ፣ 

2. ዝኾነ ሰራሕተኛ መንግስቲ ጡረታ መውፅI 

ግዚU ሓደ ዓመት ክተርፎ Eንተሎ ኣድላይ 

ምድላው ንክገብር ቤት EዮU ብፅሑፍ ከፍልጦ 

ኣለዎ፣ 

3. ዝኾነ ቤት Eዮ ሰራሕተኝU ቅድሚ ጡረታ 

ምውፅU ቅድሚ 3 ወርሒ ዘድልዮ 

መረዳEታታትን ፎርማሊትን ብምምላE መሰል 

ጡረታ ሰራሕተኛ ንኸኽብር ንበዓል መዚ 

ማሕበራዊ ውሕስና ብፅሑፍ ክሓትት 

ሓላፍነት ኣለዎ፡፡ ብቕዳሕ ድማ ንበዓል 

ሲወዳደር በስራ ውጤቱና ባለው ችሎታ 

ዝቅተኛ መሆኑ ሲረጋገጥ ነው፣  

 

82. በዲስፕሊን ምክንያት ስለመሰናበት  

 

1. ማንኛውም የመንግስት ሰራተኛ Aንቀፅ 65/1/ 

ፊደል ተራ ’’ሰ’’ መሰረት ከስራ ሊሰናበት 

የተወሰነበትና በዚህ Aዋጅ Aንቀፅ 71 መሰረት 

ይግባኝ ጠይቆ ቅጣቱ ያልተሰረዘለት ሰራተኛ 

Aገልግሎቱን ይቋረጣል፣ 

2. የመንግስት ሰራተኛው የተሰጠው የዲስፕሊን 

ውሳኔ በይግባኝ ከተሻሸለ ወይም ከተሰረዘ 

በክርክሩ ጊዜ ያልተከፈለው የቀረ ደመወዝ 

ታስቦ ያለ ወለድ ይከፈለዋል፡፡  

 

 

83. በEድሜ ምክንያት Aገልግሎት 

ስለማቋረጥ  
 

1. ማንኛውም የመንግስት ሰራተኛ Aገልግሎቱ 

ካልተራዘመ በስተቀር በህግ ከተወሰነው 

የመጦሪያ Eድሜ ከደረሰበት የመጨረሻ ቀን 

ጀምሮ ያለተጨማሪ ስነ-ስርዓት Aገልግሎቱ 

ይቋረጣል፣ 

2. ማንኛውም የመንግስት ሰራተኛ የጡረታ 

መውጫው ጊዜው Aንድ Aመት ሲቀረው 

Aስፈላጊ ዝግጅት Eንዲያደርግ መስሪያቤቱ 

በፅሁፍ ማሳወቅ Aለበት፣ 

3. ማንኛውም መስሪያቤት ሰራተኛው ጡረታ 

ከመውጣቱ Aስቀድሞ ከ3 ወር በፊት Aስፈላጊ  

ማስረጃዎች Eና ፎርማሊቲ በሟሟላት  

የሰራተኛው የጡረታ መብት Eንዲከበር  

ለማህበራዊ ዋስትና ባለስልጣን በፅሁፍ  

የመጠየቅ ሃላፊነት Aለበት፡፡ Eንዲሁም  
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መሰል  ከብፅሕ ኣለዎ፡፡ 
 

84. ወረቐት ምስክር ግልጋሎት  
 

ዝኾነ   ሰራሕተኛ   መንግስቲ   ብዝኾነ  ምኽንያት 

ግልጋሎት Eንተቋሪፁ ወይ ኣብ ስራሕ Eናሃለወ 

ወረቐት ምስክር ግልጋሎት Eንተሓቲቱ Eናፈፀሞ 

ዝነበረ ዓይነት ስራሕ፣ ግልጋሎት ዘመን፣ ዝኽፈሎ 

ዝነበረ መሃያን ዝገልፅ ወረቐት ምስክር ግልጋሎት 

ይወሃቦ፡፡  
 

 

 

85. ግልጋሎት Eንትቋረፅ ዝፍፀም ክፍሊት 
 

ዝኾነ ሰራሕተኛ መንግስቲ ብመሰረት Eዚ ኣዋጅ 

ዓንቀፅ 81 ብቅነሳ ካብ ስራሕ Eንትሰናበት ኣበል 

ጡረታ Eንድሕር ዘይክፈሎ ኮይኑ ክኽፈሎ ዝግባE 

ክፍሊት ቤት ምኽሪ ስራሕ ፈፃሚ ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስቲ ትግራይ ብመሰረት ዘውፅO ደንቢ 

ይፍፀም፡፡  

 

86. ብምኽንያት ሞት ግልጋሎት 

Eንትቋረፅ ዝፍፀም ክፍሊት 
 

1. ብምኽንያት ሞት ግልጋሎት ዘቋረፀ ሰራሕተኛ 

መንግስቲ ብሂወት Eናሃለወ ንዘመዝገባ በዓልቲ 

ቤቱ ወይ ሕጋዊ ወረስቱ ናይ ዝሞተሉ ወርሒ 

መሃያ ይኽፈሎ፣ 

2. ኣግባብ ዘለዎ ጡረታ ሕጊ ድንጋገ ከምዘሎ 

ኮይኑ ብምኽንያት ሞት ግልጋሎቱ ዘቋረፀ 

ቀዋሚ ሰራሕተኛ መንግስቲ ብሂወቱ Eናሃለወ 

ነቲ ቤት Eዮ ብፅሑፍ ዘፍለጣ በዓልቲ ሓዳሩን 

ኣብ ትሕቲU ዝመሓደሩ ዝነበሩ ስድሩUን 

ናይ    3 ወርሒ መሃይU ይኽፈል፡፡ 

 

 

ለባለመብቱ ቅጂውን ማድረስ Aለበት፡፡ 
 

84. የAገልግሎት ምስክር ወረቀት  
 

ማንኛውም  የመንግስት  ሰራተኛ  በስራ  ላይ  Eያለ 

ወይም በማናቸውም ምክንያት Aገልግሎቱን 

ሲያቋርጥ  

የስራ ልምድ ማስረጃ ከጠየቀ ሲያከናውነው የነበረው 

የስራ ዓይነት፣ የAገልግሎት ዘመን፣ ሲከፈለው የነበረ 

ደመወዝ የሚገልፅ የAገልግሎት ምስክር ወረቀት 

ይሰጠዋል፡፡  
 

85. Aገልግሎት ሲቋረጥ ስለሚፈፀም ክፍያ  
 

ማንኛውም የመንግስት ሰራተኛ በዚህ Aዋጅ Aንቀፅ 

81 መሰረት በቅነሳ ከስራ ሲሰናበት የጡረታ Aበል 

የማይከፈል ከሆነ ሊከፈለው የሚገባ ክፍያ የትግራይ 

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ስራ Aስፈፃሚ ምክር ቤት 

በሚያወጣው ደንብ መሰረት ይፈፀማል፡፡  

 

 

86. በሞት ምክንያት Aገልግሎት ሲቋረጥ 

የሚፈፀም ክፍያ 
 

1. በሞት ምክንያት Aገልግሎት ያቋረጠ 

የመንግስት ሰራተኛ በሂወቱ Eያለ ያስመዘገባት 

ባለቤቱ ወይም ህጋዊ ወራሾች የሞተበት ወር 

ደመወዝ ይከፈለዋል፣ 

2. Aገባብ ያለው የጡረታ ህግ ድንጋጌ 

Eንደተጠበቀ ሆኖ በሞት ምክንያት Aገልግሎቱ  

ያቋረጠ ቋሚ የመንግስት ሰራተኛ በሂወቱ Eያለ  

ለመስሪያቤቱ በፅሁፍ ያሳወቀው ባለቤቱና በስሩ  

የሚተዳደሩ ቤተሰቦቹ የ3 ወር ደመወዝ  

ይከፈላል፡፡  
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87. ምንዋሕ ግልጋሎት
 

1. ቀዋሚ ሰራሕተኛ መንግስቲ ጡረታ መውፅI 

EድሚU ምስበፅሐ ብሓደ ግዘ ክሳብ ክልተ 

ዓመት ብሓፈሻ ኣርባEተ ዓመት ንዘይበልፅ ግዘ 

ግልጋሎት ምንዋሕ ይኸኣል፣ 

2. ብመሰረት Eዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ /1/ 

ግልጋሎት ዝናዋሕ፡- 

ሀ. ትምህርቲ፣ ፍሉይ ፍልጠትን ክEለትን Eቲ 

   ሰራሕተኛ ነቲ ቤት Eዮ ጠቓሚ ኮይኑ  

   Eንትርከብ፣ 

ለ. ብብርኪ  Eብየት  ወይ  ብዝውውር   ወይ  

   ብቁፃር   ዝትካE    ሰራሕተኛ   ዘይርከብ  

   Eንትኸውን፣  

ሐ. ብመረዳEታ   ሕክምና   ሰራሕተኛ  ብቁE 

   ምዃኑ Eንትረጋገፅ፣ 

መ. ሰራሕተኛ      ግልጋሎቱ     ንምቕፃል  

   EንተተስማEሚU፣ 

ረ. Eቲ ምንዋሕ ግልጋሎት ብቢሮ 

Eንትፍቀድ፡፡  

 
88. ዝተኸፈለ ክፍሊት ዘይምለስ ብዛEባ 

ምዃኑ  

1. ቁፃር ወይ Eብየት ብርኪ ወይ ወሰኽ መሃያን 

ጥቕማ ጥቕምን ዝተሰረዞ ሰራሕተኛ 

መንግስቲ ቅድሚ Eዚ ስጉምቲ ዝተኸፈሎ 

መሃያን ካልOት ረብሓታትን ክምልስ 

ኣይሕተትን፣ 

2. ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ /1/ ዝተጠቐሰ 

ከምዘሎ ኮይኑ ዘይሕጋዊ ቁፃር ወይ Eብየት 

ብርኪ ወይ ወሰኽ መሃያን ጥቕማ ጥቕምን 

ንክወሃብ ኮነ Iሉ ወይ ብሸለልተኝነት 

 

 

87. Aገልግሎት ስለማራዘም
 

1. ቋሚ የመንግስት ሰራተኛ የመጠሪያ 

መውጫው Eድሜ ከደረሰ በAንድ ጊዜ Eስከ 

ሁለት ዓመት በጠቅላላ ከAራት ዓመት 

ለማይበልጥ ጊዜ Aገልግሎት ማራዘም ይቻላል፣ 

2. በዚህ Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ /1/ መሰረት 

Aገልግሎት የሚራዘም፡- 

ሀ. የሰራተኛው   ትምህርት፣  ልዩ  Eውቀትና  

   ችሎታ ለመስሪያቤቱ ጠቃሚ ሆኖ ሲገኝ፣ 

 

ለ. በደረጃ  Eድገት  ወይም  በዝውውር ወይም  

   በቅጥር የሚተካ ሰራተኛ የማይገኝ ሲሆን፣ 

  

ሐ. ሰራተኛው በህክምና ማስረጃ  ብቁ  መሆኑ  

   ሲረጋገጥ፣ 

መ.ሰራተኛው Aገልግሎት ለመቀጠል 

ሲስማማ፣ 

ረ. የAገልግሎቱ ማራዘም ቢሮው ሲፈቅድ፡፡  

 

 

88. የተከፈለ ክፍያ የማይመለስ ስለመሆኑ  

   

1. ቅጥር ወይም የደረጃ Eድገት ወይም የደመወዝ 

ጭማሪና ጥቅማ ጥቅም የተሰረዘበት የመንግስት 

ሰራተኛ ከዚህ Eርምጃ በፊት የተከፈለው 

ደመወዝና ሌሎች ጥቅማ ጥቅሞችን 

Eንዲመልስ Aይጠይቅም፣ 

2. በዚህ Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ /1/ የተጠቀሰ 

Eንደተጠበቀ ሆኖ ሕጋዊ ያልሆነ ቅጥር ወይም 

የደረጃ Eድገት ወይም የደመወዝ ጭማሪና 

ጥቅማ ጥቅም Eንዲሰጥ ሆን ብሎ ወይም 

 

 

155
www.chilot.me



   ገፅ 48 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ኣዋጅ ቑ 189/2003           ገፅ 48 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ Aዋጅ ቁ 189/2003

 ዝፈቐደ ሓላፊ ስራሕ ብመሰረት ሕጊ ዘለዎ 

ተሓታትነት ሕሉው ኮይኑ ብዘይኣግባብ 

ዝተኸፈለ መሃያ  ይምልስ፡፡  

 

89. ውክልና ስልጣን ምሃብ  

Eዚ ቢሮ ምምሕዳር ሲቪል ሰርቪስ ስሉጥን 

ውፅIታውን ንምግባር ኣድላዪ ኮይኑ Eንትረኽቦ 

በዚ ኣዋጅ ዝተውሃብዎ ስልጣንን ሓላፍነትን 

ንኣብያተ Eዮ መንግስቲ ብውክልና ከመሓላልፍ 

ይኽEል፡፡  

 

90. ምቁፅፃር ኣፈፃፅማ Eዚ ኣዋጅ  

1. ቢሮ Eዚ ኣዋጅን ብመሰረት Eዚ ኣዋጅ ዝወፁ 

ደንብታትን መምርሕታትን ብትኽክል ኣብ 

ስራሕ ምውዓሎም ናይ ምቁፅፃር ስልጣን 

ኣለዎ፣ 

2. ቢሮ በዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ /1/ ዝተውሃቦ 

ስልጣን ኣብ ተግባር ንምውዓል ኣብዝኾነ 

ግዘ፡- 

ሀ. ኣብ  መንግስታዊ  ኣብያተ  Eዮ  ተረኺቡ  

   ወይም ንኽለኣኸሉ  ብምEዛዝ  ማህደራትን  

   ካልOት መረዳEታታትን ምምርማር፣ 

ለ. ብዛEባ  Eቲ  ዋኒን  መራሒ  ስራሕ  ወይ  

   ካልOት  ሰራሕተኛታት   መንግስቲ  ብቃል 

   ወይ  ብፅሑፍ  መብርሂ  ንክህቡ  ክሓትት  

   ይኽEል፣ 

3. ቢሮ ብመሰረት Eዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ /2/ 

ዝገበሮ ምርመራ ወይም ብዝኾነ ካሊE መንገዲ 

ምጥሓስ ሕጊ ወይ ኣድልዎ ዝተፈፀመ ምዃኑ 

Eንተበፂሑዎ፡- 

 

 

 

 በቸለልተኝነት የፈቀደ የስራ ሃላፊ በህግ መሰረት 

ያለው ተጠያቂነት Eንደተጠበቀ ሆኖ AለAግባብ 

የተከፈለ ደመወዝ ይመልሳል፡፡ 

 

89. ስልጣን ውክልና ስለመስጠት  

ቢሮው የሲቪል ሰርቪሱ Aስተዳደር ቀልጣፋና 

ውጤታማ  ለማድረግ  Aስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘው በዚህ 

Aዋጅ የተሰጠውን ስልጣንና ሃላፊነት ለመንግስት 

መስሪያቤቶች በውክልና ማስተላለፍ ይችላል፡፡  

 

 

90. የAዋጁን Aፈፃፀም ስለመቆጣጠር  

1. ቢሮው ይህን Aዋጅን በAዋጁም መሰረት  

የሚወጡትን ደንቦችና መመሪያዎች በትክክል  

በስራ ላይ መዋላቸውን የመቆጣጣር ስልጣን  

ኣለው፣  

2. ቢሮው በዚህ Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ /1/ 

የተሰጠውን ስልጣን ተግባራዊ ለማድረግ 

በማናቸውም ጊዜ፡-  

ሀ. በመስሪያቤቶች በመገኘት ወይም 

Eንዲላኩለት በማዘዝ  ማህደሮችና  ሌሎች  

መረጃዎችን መመርመር፣  

ለ. ስለጉዳዩ የሚመለከተው የስራ መሪ  ወይም  

   ሌሎች የመንግስት ሰራተኞች በቃል  ወይም 

   በፅሁፍ   ማብራርያ   Eንዲሰጡ  መጠየቅ  

   ይችላል፣ 

3. ቢሮው በዚህ Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ /2/ 

መሰረት በሚያደርገው ምርመራ ወይም በሌላ  

በማናቸውም  መንገድ  ሕግ  መጣሱን  ወይም  

Aድልዎ መፈፀሙን ከደረሰበት፡- 
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ሀ. ትኽክል  ዘይኾነ  ኣሰራርሓ  ንክስተኻኸል  

   ምEዛዝ፣  

ለ. Eቲ ጉዳይ ውሳነ Eስካብ ዝረክብ  

ኣፈፃፅምU ናይ ምEጋድ ስልጣን ኣለዎ፡፡ 

 

 

ክፍሊ ዓሰርተ ሰለሰተ 

ዝተፈላለዩ ድንጋገታት

91. ስልጣን ምውፃE ደንብን መምርሒን  
 

ቤት ምኽሪ ፈፃሚ ስራሕ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ 

ትግራይ ነዚ ኣዋጅ መፈፀሚ ዝኸውን ሓፈሻዊ ደንቢ

ምውፃE ስልጣን ሕልው ኮይኑ Eቲ ቢሮ ዝርዝር 

ኣፈፃፅማ መምርሒ ከውፅE ይኽEል፡፡  

 

92. ዝተስዓሩ ሕግታት  

1. ነዚ ኣዋጅ ዝፃባE ዝኾነ ሕጊ፣ ደንቢ፣ መምርሒ

ወይ ልማዳዊ ኣሰራርሓ ኣብዚ ኣዋጅ 

ዝተደንገጉ ጉዳያት ብዝምልከት ተፈፃምነት 

ኣይህልዎን፣ 

2. ኣዋጅ ቁፅሪ 66/1995 በዚ ኣዋጅ ተሳIሩ 

ኣሎ፡፡  

 

93. መሰጋገሪ ድንጋገታት  
 

1. ድንጋገ ዓንቀፅ 92 Eዚ ኣዋጅ Eንተሃለወ’ኳ 

ቢሮ ዘውፀOም መምርሒታት ነዚ ኣዋጅ 

EንተዘይተፃቢOም ብመሰረት Eዚ ኣዋጅ 

ዓንቀፅ 91 ብዝወፅE ደንብታት ወይ 

መምርሕታት Eስካብ ዝትክU ተፈፃሚ ይኾኑ፣

2. ቅድሚ ምትግባር Eዚ ኣዋጅ ዝተጀመሩ 

ዘይተወደU ክትዓትን ስራሕን ብመሰረት Eዚ 

ኣዋጅ ይረAዩ፣ 

 

ሀ. ትክክል  ያልሆነው  Aሰራር  Eንዲስተካከል 

   ማዘዝ፣ 

ለ. ጉዳዩ ውሳኔ  Eስኪያገኝ  ድረስ  Aፈፃፀሙን 

   የማገድ ስልጣን Aለው፡፡ 

 

 

ክፍል Aስራ ሶስት 

ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች 

91. ደንብና መመሪያ የማውጣት ስልጣን  
 

የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት የስራ Aስፈፃሚ 

ምክር ቤት ለAዋጁ ማስፈፀሚያ የሚሆኑ Aጠቃላይ 

ደንብ የማውጣት ስልጣን Eንደተጠበቀ ሆኖ ቢሮው  

ዝርዝር የAፈፃፀም መመሪያ ሊያወጣ ይችላል፡፡  

 

92. የተሻሩ ሕጎች  

1. ከAዋጁ የሚቃረን ማንኛውም ሕግ፣ ደንብ 

መመሪያ ወይም የልምድ Aሰራር በዚህ Aዋጅ 

የተደነገጉ ጉዳዮች በሚመለከት ተፈፃምነት 

Aይኖረውም፣  

2. ኣዋጁ ቁጥር 66/1995 በዚህ Aዋጅ 

ተሽረዋል፡፡  

 
93. የሽግግር ደንጋጌዎች  
 

1. የዚህ Aዋጅ Aንቀፅ 92 ቢኖርም ቢሮው 

ያወጣቸው መመሪያዎች ለAዋጁ 

Eስካልተቃረኑ በAዋጅ Aንቀፅ 91 መሰረት 

በሚወጣው ደንብና መመሪያ Eስኪተኩ 

ተፈፃሚ ይሆናሉ፣  

2. Aዋጁ ስራ ላይ ከመዋሉ በፊት የተጀመሩና 

ያላለቁ ክርክሮችና ስራዎች በዚህ Aዋጅ 

መሰረት ይታያሉ፣ 

 

157
www.chilot.me



   ገፅ 50 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ኣዋጅ ቑ 189/2003           ገፅ 50 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ Aዋጅ ቁ 189/2003

3. ዝኾነ ሰራሕተኛ መንግስቲ በቲ ዝነበረ ሕጊ 

መሰረት ዘረጋገፆ መሰል ብምኽንያት 

ድንጋገታት Eዚ ኣዋጅ ኣይቋረፅን፡፡  

 

94. ኣዋጅ ዝፀንAሉ Eዋን  

Eዚ ኣዋጅ ብቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ 

ትግራይ ካብ ዝፀደቐሉ 13 ታሕሳስ 2003 ዓ.ም 

ጀሚሩ ዝፀንA ይኸውን፡፡  

                 

ኣባይ ወልዱ 

ፕረዝዳንት ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስቲ ትግራይ 

    

3. ማንኛውም የመንግስት ሰራተኛ በነበረው ህግ 

መሰረት ያረጋገጠው መብት በዚህ Aዋጅ 

ድንጋጌዎች ምክንያት Aይቋረጥም፡፡  

 

94. Aዋጁ የሚፀናበት ጊዜ  

ይህ ኣዋጅ በትግራይ ብሄራዊ ከልላዊ መንግስት 

ምክር ቤት ከፀደቀበት ታህሳስ 13 ቀን 2003 ዓ.ም 

ጀምሮ የፀና ይሆናል፤፤  

  

ኣባይ ወልዱ 

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 18 ›mT ቐ. ---- መቐለ  
190/2003 ዓ.ም  

18¾ ›mT qÜ. ------- መቐለ 
190-/2003 ›/M BˆL×T b¤T M<¶ Bÿ‰êE KL§êE mNGStE TG‰Y Zw{ 

ቁፅሪ ኣዋጅ 190/2003 

መመርመሪ፣ መመዝገብን መፍለይን 

ተሽከርካሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ 

ትግራይ ንምውሳን ዝወፀ ኣዋጅ 

 
ኣብ ህይወት ሰብን ንብረትን ንዝበፅሕ ዘሎ ሓደጋ

ትራፊክ መንገዲ ቀንዲ መበገሲU ስርዓት

ኣመዘጋግባ ተሽከርከርትን ዓመታዊ ምርመራ

ቴክኒክን ፀገም ዘለዎ ኮይኑ ብምርካቡ፣ 

ኣመዘጋግባ ተሽከርከርትን ዓመታዊ ምርመራ

ቴክኒክን ስርዓት ብዘለዎ መንገዲ ንክምራሕን

ደረጅU ዝሓለወ ንምግባርን ዓርሱ ዝኸኣለ መመዘኒ

ምውፃE ኣድላይ ብምዃኑ፣ 

Eሬት ዘለዎ ኣሰራርሓ ኣተሓሕዛን ቁፅፅርን

ተሽከርከርቲ ክህሉ ብምግባር ተግባራውነቱ

ምርግጋፅን፣ ኣብ ኣወሃህባ ብቕዓት መረጋገፂ

ቴክኒካዊ ድሕንነት ተሽከርከርቲ ንምሕላው ዘበናዊ

ኣሰራርሓ ምትEትታው 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 190/2003 

የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት 

የተሽከርካሪ መለያ፣ መመዝገብያና 

መመርመርያ ለመወሰን የወጣ Aዋጅ 

 
በሰው ህይወትና ንብረት ላይ በመድረስ ላይ ላለው 

የመንገድ ትራፊክ Aደጋ Aንዱ መንስኤ የተሽከርካሪ 

ምዝገባና ዓመታዊ የቴክኒክ ምርመራ ስርዓት ችግር 

ያለው ሆኖ በመገኘቱ፣ 

የተሽከርካሪ ምዝገባና ዓመታዊ የቴክኒክ ምርመራ 

ስርAት ባለው መንገድ ለመምራትና ደረጃው የጠበቀ 

ለማድረግ ራሱ የቻለ መመዘኛ ማውጣት 

በማስፈለጉ፡ 

በተሽከርካሪዎች ላይ ጥራት ያለው Aሰራር፣ 

Aያያዝና ቁጥጥር Eንዲኖር በማድረግ ተግባራዊነቱ 

ማረጋገጥ፣ በብቃት ማረጋገጫ Aሰጣጥ ላይ 

የተሽከርካሪዎች ቴክኒካዊ ድህንነት ለመጠበቅ 

ዘመናዊ Eና Aዳዲስ Aሰራሮችን ስራ ላይ Eንዲውሉ 

ማድረግ Aስፈላጊ በመሆኑ፣ 

ተሻሽሎ በወጣው የትግራይ ብሄራዊ ክልል ህገ-

መንግስት Aንቀፅ 49 ንUስ Aንቀፅ 3/ሀ/ መሰረት 

የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት የሚከተለው 

Aዋጅ Aውጥቷል፡፡  

 

 

 

 

 291  
nU¶T Uz¤È ‚Ü..ú 
nU¶T Uz¤È .ú.qÜ   BR 20.75 

ÂY ˆd êU  
ÃNÇ êU  
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   ገፅ 2 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ኣዋጅ ቑ 190/2003          ገፅ 2 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ Aዋጅ ቁ  190/2003

ክፍሊ ሓደ 

ሓፈሻዊ 

 

1. ሓፂር ርEሲ  

Eዚ ኣዋጅ ’’መመርመሪ፣ መመዝገብን መፍለይን

ተሽከርካሪ ንምውሳን ዝወፀ ቁፅሪ ኣዋጅ

190/2003’’ ተባሂሉ ክጥቀስ ይኽEል፡፡  

 

2. ትርጉም  
 

ኣብዚ ኣዋጅ፡- 

1. ’’ተሽከርካሪ’’ ማለት ፍሉይ ወታሃደራዊ

ተሽከርከርቲ ከይሓወሰ ኣብ መንገዲ

ብመንኮራኹር ዝኸይድ ተሽከርካሪ ኮይኑ

ሰረገላ፣ ብሽክሌታ፣ ብዓል ሞተር ተሽከርካሪ፣

ፍርቂ ተስሓብን ተስሓብን ተባሂሉ ይኽፈል፣ 

 

2. ’’ሰረገላ’’ ማለት ካብ ብሽክሌታ፣ ብዓል ሞተር

ተሽከርካሪ፣ ካብ ፍርቂ ተስሓብን ተስሓብን

ወፃI ዝኾነ ተሽከርካሪ’ዩ፣ 

3. ’’ብሽክሌታ’’ ማለት ብዝዝውሮ ሓይሊ ሰብ

Eናተንቀሳቐሰ ዝኸይድ ተሽከርካሪ’ዩ፣ 

4. ’’ብዓል ሞተር ተሽከርካሪ’’ ማለት ብሓይሊ

መካኒካል ወይ ኤሌክትሪካል Eናተንቀሳቐሰ

ኣብ መንገዲ ዝኸይድ ተሽከርካሪ’ዩ፣ 

5. ’’ተስሓቢ ወይ ፍርቂ ተስሓቢ’’ ማለት ናይ

ባEሉ ዝተፈለየ ሓይሊ ሞተር ዘይብሉ ጎታቲ

ብዝኾነ ካሊE ብዓል ሞተር ተሽከርካሪ

ተቐፂሉ ክጉተት ዝኽEል ተሽከርካሪ’ዩ፣ 

6. ’’ፍሉይ ተንቀሳቓሲ መሳርሒ’’ ማለት ሰብ

ወይ ኣቕሓ ኣብ መንገዲ ንኸመላልስ ተገይሩ

ዝተሰርሐ Eንተይኮነስ ንሕርሻ፣ ንኣትክልቲ፣

ንምርባሕ ከፍቲ፣ ንመንገዲ፣ ንህንፃ፣ ንኳEቲ

ወይ ንዝኾነ ካሊE ተመሳሳሊ ስራሕ ዝተሰርሐ

ክፍል Aንድ 

ጠቅላላ 

 

1. Aጭር ርEስ

ይህ Aዋጅ ’’የተሽከርካሪ መለያ፣ መመርመርያና 

መመዝገብያ ለመወሰን የወጣ Aዋጅ ቁጥር 

190/2003’’ ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡  

 

2. ትርጓሜ  
 

በዚህ Aዋጅ፡- 

1. ’’ተሽከርካሪ’’ ማለት ልዩ ወታደራዊ 

ተሽከርካሪዎችን  ሳይጨምር በመንገድ ላይ  

በመንኮራኩር የሚሄድ ማንኛውም ዓይነት 

ተሽከርካሪ ሆነ ሰረገላ፣ ብስክሌት፣ ባለሞተር  

ተሽከርካሪ፣ ግማሽ ተሳቢ Eና ተሳቢ ተብሎ 

ይከፈላል፣ 

2. ’’ሰረገላ’’ ማለት ከብስክሌት፣ ከባለሞተር 

ተሽከርካሪ፣ ከግማሽ ተሳቢና ከተሳቢ በስተቀር 

ማናቸውም ተሽከርካሪ ነው፣ 

3. ’’ብስክሌት’’ ማለት በሚነዳው ሰው ሃይል 

Eየተንቀሳቀሰ የሚሄድ ተሽከርካሪ ነው፣ 

4. ’’ባለሞተር ተሽከርካሪ’’ ማለት በመካኒካል 

ወይም በኤሌክትሪክ ሃይል በመንገድ ላይ 

Eየተንቀሳቀሰ የሚሄድ ተሽከርካሪ ነው፣ 

5. ’’ተሳቢ ወይም ግማሽ ተሳቢ’’ ማለት ለራሱ 

የተለየ የሞተር ሃይል የሌለው ጎታች በሆነ 

በሌላ ባለሞተር ተሽከርካሪ ላይ ሊቀጠልና 

ሊጎተት የሚችል ተሽከርካሪ ነው፣ 

6. ’’ልዩ ተንቀሳቃሽ መሳሪያ’’ ማለት ሰውን 

ወይም Eቃን በመንገድ ላይ Eንዲያመላልስ 

ሆኖ የተሰራ ተሽከርካሪ ሳይሆን ለEርሻ 

ለAትክልት፣ ለከብት Eርባታ፣ ለመንገድ፣ 

ለህንፃ፣ ለቁፋሮ ወይም ለማናቸውም 
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ወይ ነዚ ተግባር ንኽውEል ዝተገበረ ብዓል

ሞተር ተሽከርካሪ’ዩ፣ 

 

7. ’’ምዝገባ ዝተገበረሉ ተሽከርካሪ’’ ማለት

ኣድለይቲ ሰነዳት ምምልOም ተረጋጊፁ ብስም

ብዓል ንብረት ምዝገባ ዝተገበረሉ

ተሽከርካሪ’ዩ፣  

8. ’’ቁፅሪ መፍለይ’’ ማለት ሓደ ተሽከርካሪ

ድሕንነቱን ምቾቱን ብምርመራ ተረጋጊፁ

ኣግባብነት ብዘለዎ ኣካል Eንትምዝገብ

ዝውሃቦ ጥማር ቁፅርታት፣ ፊደላትን

ምልክታትን’ዩ፣ 

9. ’’ምልክት ዓመታዊ ምርመራ ተለጣፊ’’ ማለት

ሓደ ተሽከርካሪ ኣብ መንገዲ ንምንቅስቓስ

ቴክኒካዊ ብቕዓትን ምቾትን ዘለዎ ምዃኑ

ንምርግጋፅ ዝውሃብን ንሓደ ዓመት ዝፀንE

ተለጣፊ ምልክት’ዩ፣ 

10. ’’ቁፅሪ መፍለይ ታርጋ’’ ማለት ነቲ

ተሽከርካሪ ኣብ መንገዲ ብቐሊሉ ንምፍላይ

ዘኽEል ኣብ ተሽከርካሪ ዝግበር መፍለይ ቁፅሪ

ዝተፅሓፈሉ ሰሌዳ’ዩ፣ 

11. Iንተርናሽናል ትራፊክ’’ ማለት ኣብ ወፃI

ሃገር ዝተመዝገበን ኣብ መንገድታት

ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ Iትዮጵያ

ንዝተወሰነ Eዋን ንምሽክርካር ኣፍልጦ

ዝተውሃቦ ተሽከርካሪ Eዩ፡፡ 

12. ’’ጋሪ ጉድኣት ኣካል’’ ማለት ብዓል

መንኮራኹር መንበር፣ ብዓል ሰለስተ Eግሪ

ብሽክለታን ዝኣምሰሉን ኣካል ጉድኣት

ንዝኾኑ ሰባት ንምጉEዓዝ ጥራሕ ተባሂሉ

ዝተሰርሑን ነዚ ስራሕ ጥራሕ ዝውEልን

ተሽከርካሪ’ዩ፣  

13. ’’ብመዝገብ ዝተትሓዘ ተሽከርካሪ’’ ማለት

ብበዓል ፋብሪካ፣ ብነጋዳይ፣ ብዳግም ሰራሒ

ተመሳሳይ ሌላ ስራ የተሰራ ወይም ለዚሁ 

ጉዳይ Eንዲውል የተደረገ ባለሞተር 

ተሽከርካሪ ነው፣ 

7. ’’ምዝገባ የተደረገለት ተሽከርካሪ’’ ማለት 

ተፈላጊ ሰነዶች መሟላታቸው ተረጋግጦ 

በባለንብረቱ ስም ምዝገባ የተደረገለት 

ተሽከርካሪ ነው፣ 

8. ’’መለያ ቁጥር’’ ማለት Aንድ ተሽከርካሪ 

ድህንነነቱና ምቾቱ በምርመራ ተረጋግጦ 

ኣገባብነት ባለው Aካል ሲመዘገብ የሚሰጠው 

የቁጥሮች፣ የፊደሎችና የምልክቾች ጣምራ 

ነው፣ 

9. ’’ዓመታዊ የምርመራ ተለጣፊ ምልክት’’ 

ማለት Aንድ ተሽከርካሪ በመንገድ ላይ 

ለመንቀሳቀስ የቴክኒክ ብቃትና ምቾት ያለው 

መሆኑን ለማረጋገጥ የሚሰጥና ለAንድ ዓመት 

የሚፀና ተለጣፊ ምልክት ነው፣ 

10. ’’የመለያ ቁጥር ሰሌዳ’’ ማለት ተሽከርካሪውን 

በመንገድ ላይ በቀላል ለመየት Eንዲያስችል 

በተሽከርካሪው ላይ የሚደረግ መለያ ቁጥር 

የተፃፈበት ሰሌዳ ነው፣ 

11. ’’የIንተርናሽናል ትራፊክ’’ ማለት በውጭ 

Aገር የተመዘገበና በIትዮጵያ ፌዴራላዊ 

ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንገዶች ላይ 

ለተወሰነ ጊዜ ለመሽከርከር Eውቅና የተሰጠው 

ተሽከርካሪ ነው፡፡ 

12. ’’የAካል ጉዳተኛ ጋሪ’’ ማለት ባለመንኮራኩር 

ወንበር፣ ባለሶስት Eግር ብስክሌትና 

የመሳሰሉት ኣካል ጉዳተኞችን ለማጓጓዝ ብቻ 

ተብሎ የተሰራና ለዚህ ስራ ብቻ የሚውል 

ተሽከርካሪ ነው፣ 

 

13. ’’በመዝገብ የተያዘ ተሽከርካሪ’’ ማለት 

በባለፋብሪካ፣ በነጋዴ፣ በዳግም ሰሪ ወይም 
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ወይ ካብ ጥቕሚ ወፃI ዝኾኑ ተሽከርካሪ

ብዝEክብ ሰብ መዝገብ ንመሸጣ ዝተትሓዘ

ዝኾነ ተሽከርካሪ’ዩ፣ 

14. ’’በዓል ፋብሪካ’’ ማለት ተሽከርከርቲ ሰሪሑ

ወይ ከዓ ገጣጢሙ ብምቕራብ ኣብ ስራሕ

ንግዲ ዝተዋፈረ ዝኾነ ሰብ’ዩ፣ 

15. ’’ተሽከርካሪ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር’’ ማለት

ንብረት ሚኒስተር መከላኸሊ ሃገር ኮይኑ

ንወታሃደራዊ ተግባር ጥራሕ ንኽውEል

ዝተመደበ ዝኾነ ተሽከርካሪ’ዩ፣  

16. ’’Eላዊ ሰነዳት’’ ማለት ብመሰረት Eዚ ኣዋጅ

ብዝግባE ዋንነት ንምፍላጥ ምርመራ ቴክኒክ

ንምክያድን ዝቐረቡ መመልከቲ ሰነዳት

ጉምሩክ ቅጥEታት ምርመራ ቴክኒክ፣

ደብዳቤታትን ካልOት ፅሑፋትን’ዮም፣ 

 

17. ’’Eላዊ መዝገብ’’ ማለት ዋንነት

ተሽከርከርትን ዓመታዊ ምርመራን ዝምልከቱ

መግለፅታት ዝፃሓፈሉ መዝገብ’ዩ፣ 

 

18. ’’ብዓል ትሕዝቶ’’ ማለት መሰል ዋንነት

Eንተዘይሃለወ’ውን ሓደ ተሽከርካሪ ሒዙ

ንምጥቃም ሕጋዊ መሰል ዘለዎ ዝኾነ ሰብ’ዩ፣ 

19. ’’ዳግመ ሰራሒ’’ ማለት ዝኾነ ኣረጊት ወይ

ሓዱሽ ተሽከርካሪ ቀንዲ ቀንዲ ኣቑሑቱ

ብምምላቕ፣ ብምልዋጥ ወይ ብምውሳኽ ኣብቲ

መጀመሪያ ስራሕቱ ዓይነታዊ ለውጢ ጌሩ

ዘቕርብ ኣብ ስራሕቲ ንግዲ ዝተዋፈረ ሰብ’ዩ፣ 

 

20. ’’ግዘ ምርመራ’’ ማለት ዓመታዊ ምርመራ

ተሽከርካርቲ ዝግበረሉ Eዋን’ዩ፣ 

21. ’’ሬከር’’ ማለት ካብ ጥቕሚ ወፃI ዝኾኑ

ተሽከርከርቲ ብምፍታሕን ጠቐምቲ

ክፍልታቶም ንዳግም ግልጋሎት ኣብ

ከጥቅም ውጭ የሆኑ ተሽከርካሪዎችን 

በሚሰበስብ ሰው መዝገብ ለሽያጭ የተያዘ 

ማንኛውም ተሽከርካሪ ነው፣ 

14. ’’ባለፋብሪካ’’ ማለት ተሽከርካሪዎችን ሰርቶ 

ወይም ገጣጥሞ በማቅረብ ንግድ ስራ ላይ 

የተሰማራ ማናቸውም ሰው ነው፣ 

15. ’’የAገር መከላከያ ሰራዊት ተሽከርካሪ’’ ማለት 

የAገር መከላከያ ሚኒስቴር ንብረት ሆኖ 

ለወታደራዊ ተግባር ብቻ Eንዲውል የተመደበ 

ማንኛውም ተሽከርካሪ ነው፣ 

16. ’’Oፊሰየል ሰነዶች’’ ማለት በዚህ Aዋጅ 

መሰረት ባለንብረትነት በሚገባ ለማሳወቅና 

የቴ ክኒክ ምርመራ ለማካሄድ የሚቀርቡ 

ማመልከቻ ዎች፣ የጉምሩክ ሰነዶች፣ የቴክኒክ 

ምርመራ ቅፆች፣ ደብዳቤዎችና ሌሎች 

ፅሑፎች ናቸው፣ 

17. ’’Oፊሲየል መዝገብ’’ ማለት የተሽከርካሪ ባለ 

ንብረትነትንና ዓመታዊ ምርመራን 

የሚመለከቱ መግለጫዎች የሚፃፉበት 

መዝገብ ነው፣  

18. ’’ባለይዞታ’’ ማለት የባለንብረት መብት 

ባይኖረውም Aንድ ተሽከርካሪ ይዞ ለመጠቀም 

ሕጋዊ መብት ያለው ማናቸውም ሰው ነው፣  

19. ’’ዳግም ሰሪ’’ ማለት ማንኛውንም ኣሮጌ 

ወይም Aዲስ ተሽከርካሪ ዋና ዋና Eቃዎቹን 

በማውለቅ፣ በመለወጥ ወይም በመጨመር 

በመጀመሪያ Aሰራሩ ላይ ዓይነተኛ ለውጥ 

Aድርጎ የሚያቀርብ በንግድ ስራ ላይ 

የተሰማራ ሰው ነው፣ 

20. ’’የመመርመሪያ ጊዜ’’ ማለት ዓመታዊ 

የተሽከርካሪ ምርመራ የሚከናወንበት ጊዜ ነው፣ 

21. ’’ሬከር’’ ማለት ከጥቀም ውጭ የሆኑ 

ተሽከርካሪዎችን በመፈታታት ጠቃሚ 

ክፍሎቻቸውን ለዳግም Aገልግሎት የማቅረብ 
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ምቕራብ ስራሕቲ ንግዲ ዝተዋፈረ ሰብ’ዩ፣ 

22. ’’መፍለይ ደብተር ዋንነት’’ ማለት ኣግባብነት

ብዘለዎ   ኣካል   ንሓደ   ብዓል   ንብረት  

   ተሽከርከርቲ  ዝውሃብ  ሰነድ መረጋገፂ ብዓል  

   ሃፍትነት’ዩ፣ 

23. ’’ጊዚያዊ ፍቓድ መንቀሳቐሲ’’ ማለት ሓደ

ተሽከርካሪ ምዝገባ ክሳብ ዘካይድ ንምድላው

ቅድመ ምዝገባ ብዝምልከቶ ኣካል ዝውሃብ

ጊዚያዎ ፍቓድ መንቀሳቐሲ’ዩ፣  

 

24. ’’ነጋዳይ’’ ማለት ኣብ ስራሕቲ ንግዲ

ምግዛEን ምሻጥን ተሽከርካሪ ዝተዋፈረ ሰብ’ዩ፣

25. ምርመራ ተሽከርካሪ’’ ማለት ሓደ ተሽከርካሪ

ኣብ መንገዲ ብቕዓት ቴክኒክን ምቾትን ዘለዎ

ምዃኑን ዓቕሚ ብቕዓት ምንቅስቓስ ዘለዎ

ምዃኑን ንምርግጋፅ ዝግበር ምርመራ

ቴክኒክ’ዩ፣ 

26. ’’ክልል’’ ማለት ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ

ትግራይ’ዩ፣ 

27. ’’ቢሮ’’ ማለት ቢሮ ኮንስትራክሽን፣ መንገድን

ትራንስፖርትን ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ

ትግራይ’ዩ፣ 

28. ’’ዝምልከቶ ኣካል’’ ማለት ቢሮ

ኮንስትራክሽን፣ መንገድን ትራንስፖርትን

ክልል ትግራይ  ወይ ተሽከርካሪ ንምምርማር

በቲ ቢሮ ስልጣን ውክልና  ዝተውሃቦ ኣካል

Eዩ፣ 

29. ’’ሰብ’’ ማለት ናይ ተፈጥሮ ሰብ ወይ ብሕጊ

መሰል ሰብነት ዝተውሃቦ ኣካል’ዩ፣ 

30. ’’መራሒ ስራሕ’’ ማለት መራሒ ስራሕ ቢሮ

ኮንስትራክሽን፣ መንገድን ትራንስፖርትን

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ’ዩ፡፡ 

  

 

ንግድ ስራ ላይ የተሰማራ ሰው ነው፣ 

22. ’’የባለንብረት መታወቂያ ደብተር’’ ማለት 

Aግባብነት  ባለው  Aካል  ለAንድ ተሽከርካሪ  

  ባለንብረት  የሚሰጥ  የባለሃብትነት  ማረጋገጫ  

  ሰነድ ነው፣ 

23. ’’ጊዚያዊ የመንቀሳቀሻ ፈቃድ’’ ማለት Aንድ 

ተሽከርካሪ ምዝገባን Eስከሚያካሂድ ድረስ 

ለቅድመ ምዝገባ ዝግጅት Aግባብነት ባለው 

Aካል የሚሰጥ ጊዚያዊ የመንቀሳቀሻ ፈቃድ 

ነው፣ 

24. ’’ነጋዴ’’ ማለት ተሽከርካሪ በመግዛትና 

በመሸጥ ንግድ ስራ ላይ የተሰማራ ሰው ነው፣ 

25. ’’የተሽከርካሪ ምርመራ’’ ማለት Aንድ 

ተሽከርካሪ በመንገድ ላይ የቴክኒክ ብቃትና 

ምቾት ያለው መሆኑንና መንቀሳቀስ የመቻል 

ብቃቱን ለማረጋገጥ የሚደረግ የቴክኒክ 

ምርመራ ነው፣  

26. ’’ክልል’’ ማለት የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስት ነው፣ 

27. ’’ቢሮ’’ ማለት የትግራይ ክልል 

ኮንስትራክሽን፣ መንገድና ትራንስፖርት ቢሮ 

ነው፣ 

28. ’’Aግባብነት ያለው Aካል’’ ማለት የትግራይ 

ክልል ኮንስትራክሽን፣ መንገድና 

ትራንስፖርት ቢሮ ወይም ተሽከርካሪ 

ለመመርመር በቢሮው የውክልና ስልጣን 

የተሰጠው Aካል ነው፣ 

29. ’’ሰው’’ ማለት የተፈጥሮ ሰው ወይም በህግ 

የሰውነት መብት የተሰጠው Aካል ነው፣ 

30. ’’የስራ መሪ’’ ማለት የትግራይ ብሄራዊ 

ክልላዊ መንግስት የኮንስትራክሽን፣ መንገድና 

ትራንስፖርት ቢሮ የስራ መሪ ነው፡፡  
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3. ወሰን ተፈፃምነት  
 

ድንጋገታት ናይዚ ኣዋጅ ሞተር ኣልቦ ጋሪታት

ጉድኣት ኣካል ዝለዓለ ቅልጣፈOም ብሰዓት ካብ 20 

ኪሎ   ሜትር  ዘይበልፅ  ፍሉያት  ተንቀሳቐስትን  

ወታደራዊ ተሽከርከርትን Eንተይሓወሰ ኣብ

መንገድታት ክልል ትግራይ ንዝሽክርከራ

ተሽከርከርቲ ተፈፃምነት ይህልዎ፡፡  

 

 

4. ኣገላልፃ ፆታ  
 

ኣብዚ ኣዋጅ ንወዲ ተባEታይ ዝተገለፀ ኩሉ ንጓል

ኣንስተይቲ’ውን ይገልፅ፡፡  

 
 

ክፍሊ ክልተ 

ምዝገባን ደፍተር መለለይ ዋንነትን 

ኣድላይ ምዃኑ 

5. መትከል
 

ዝኾነ ብዓል ዋና ተሽከርካሪ ተሽከርካሪU ኣብ ዝኾነ

መንገዲ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ

ንምንቅስቓስ ምዝገባ ብምክያድ ካብ ዝምልከቶ

ኣካል ደብተር መለለይ ዋንነት ክቕበል ኣለዎ፡፡  

 
 
 

6. ምዝገባ፣ ደብተር መለለይ ዋንነት፣ ቑፅሪ

መፍለይ ታርጋን ዓመታዊ ምርመራን

ዘየድልዮም ተሽከርከርቲ 

Eዞም ዝስEቡ ተሽከርከርቲ ደብተር መለለይ

ዋንነትን ምዝገባን ኣየድልዮምን፡- 

1. ብመዝገብ ዝተትሓዙ ተሽከርከርቲ፣  

2. ኣብ ዓለም ለኸ ትራፊክ ስራሕቲ ዝተዋፈሩ

ተሽከርከርቲ፣  

3. የተፈፃምነት ወሰን  
 

የዚህ Aዋጅ ድንጋጌዎች ሞተር Aልቦ የAካል 

ጉዳተኛ ጋሪዎች፣ ከፍተኛ ፍጥነታቸው በሰዓት ከሃያ 

/20/ ኪሎ   ሜትር  የማይበልጥ  ልዩ  

ተሽከርካሪዎችና  

ወታደራዊ ተሽከርካሪዎች ሳይጨምር በትግራይ 

ክልል መንገዶች ለሚሽከረከሩ ተሽከርካሪዎች 

ተፈፃሚነት ይኖረዋል፡፡  
 

4. የፆታ Aገላለፅ
 

በዚሁ Aዋጅ በወንድ ፆታ የተገለፀው ሁሉ ለሴት 

ፆታም ይገልፃል፡፡  
 

 

ክፍል ሁለት 

ምዝገባና የባለንብረት መታወቂያ ደብተር 

Aስፈላጊ ስለመሆኑ 

5. መርህ 
 

የማንኛውም ተሽከርካሪ ባለንብረት ተሽከርካሪውን 

በማንኛውም የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት 

መንገድ ላይ ለማንቀሳቀስ ምዝገባ በመካሄድ 

Aግባብነት ካለው ኣካል የባለንብረትነት መታወቂያ 

ደብተር መቀበል Aለበት፡፡ 

 
6. ምዝገባ፣ የባለንብረት መታወቂያ ደብተ 

ር፣ የመለያ ቁጥር ሰሌዳና Aመታዊ ምር 

መራ የማያስፈልጋቸው ተሽከርካሪዎች 

የሚከተሉት ተሽከርካሪዎች የባለንብረትነት 

መታወቂያ ደብተርና ምዝገባ Aያስፈልጋቸውም፡- 

1. በመዝገብ የተያዙ ተሽከርካሪዎች፣  

2. በIንተርናሽናል ትራፊክ ስራ ላይ የተሰማሩ 

ተሽከርካሪዎች፣  
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3. ዝለዓለ ቅልጣፈOም ብሰዓት ካብ 20 ኪሎ

ሜትር ዘይበልፅ ፍሉያት ተንቀሳቐስቲ

መሳርሕታት፣ 

4. ጋሪታት ጉድኣት ኣካል፣ 

5. ወታደራዊ ተሽከርከርቲ፡፡  
 

 

7. ንምዝገባን ደብተር መለለይ ዋንነትን

ዝቐርብ መመልከቲ  
 

1. ካብ ወፃI ናብ ውሽጢ ሃገር ዝኣተወ

ተሽከርካሪ ዝምልከት ንዝምልከቶ ኣካል

ዝቐረበ መመልከቲ ምዝገባን ደብተር መለለይ

ዋንነትን ምስ ተሽከርካሪ ዲክሌራሲዮን

ጉምሩክን ካልOት ኣድለይቲ ሰነዳትን

ተታሓሒዞም ክቐርቡ ኣለዎም፣ 

2. ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝተሰርሐ ሓዱሽ ተሽከርካሪ

ዝምልከት ንዝምልከቶ ኣካል ዝቐርብ

መመልከቲ ምዝገባን ደብተር መለለይ

ዋንነትን ምስ ተሽከርካሪ ካብ ዝተዓደገሉ

Iንቮይስን ካልOት ኣድለይቲ ሰነዳትን

ተታሓሒዙ ክቐርብ ኣለዎ፣  

3. ተሽከርካሪ ብመሸጣ፣ ብውህብቶ፣ ብውርሲ

ወይ ብዝኾነ መንገዲ ዝተሓላለፈሉ ዝኾነ ሰብ

ደብተር መለለይ ዋንነት ብሽሙ ንክዛወረሉ

ኣብ ውሽጢ ሽዱሽተ ወርሒ ንዝምልከቶ

ኣካል ቀሪቡ ከመልክት ኣለዎ፣  

4. ብመሰረት Eዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ /3/ ነቲ

ተሽከርካሪ ዝምልከት ዝቐርብ መመልከቲ

ቅድም Eንትብል ተዋሂቡ ካብ ዝነበረ ደብተር

መለለይ ዋንነት ሕጋውነት Eቲ ዝውውር

ንምርዳE ብዝምልከቶ ኣካል ዝተውሃበ ወይ

ምስ ዝተረጋገፀ ሰነድ ተታሓሒዙ ክቐርብ

ኣለዎ፡፡  

 

3. ከፍተኛ ፍጥነታቸው በሰዓት ከ20 ኪሎ 

ሜትር የማይበልጥ ልዩ ተንቀሳቃሽ 

መሳሪያዎች፣  

4. የAካል ጉዳተኛ ጋሪዎች፣ 

5. ወታደራዊ ተሽከርካሪዎች፡፡  
 

 

7. ለምዝገባና ለባለንብረት መታወቂያ 

ደብተር የሚቀርብ ማመልከቻ 
 

1. ከውጭ ወደ Aገር ውስጥ የገባ ተሽከርካሪን 

በሚመለከት Aግባብነት ላለው Aካል 

የሚቀርብ የምዝገባና የባለንብረት መታወቂያ 

ደብተር ማመልከቻ ከተሽከርካሪው የጉምሩክ 

ዲክላራሲዮንና ከሌሎች Aስፈላጊ ሰነዶች ጋር 

ተያይዘው መቅረብ Aለባቸው፣ 

2. በAገር ውስጥ የተሰራ Aዲስ ተሽከርካሪን 

በሚመለከት ለሚመለከተው Aካል የሚቀርብ 

የምዝገባና የባለንብረት መታወቂያ ደብተር 

ማመልከቻ ተሸከርካሪው ከተገዛበት 

Iንቮይስና ሌሎች Aስፈላጊ ሰነዶች ጋር 

ተያይዞ መቅረብ Aለበት፣ 

3. ተሽከርካሪ በግዥ፣ በስጦታ፣ በውርስ ወይም 

በማናቸውም ሁኔታ የተላለፈለት ማናቸውም 

ሰው የባለንብረትን መታወቂያ ደብተሩ በስሙ 

Eንዲዛወርለት በስድስት ወር ጊዜ ውስጥ 

Aግባብነት ላለው Aካል ማመልከት Aለበት፣ 

4. በዚህ Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ /3/ መሰረት 

የሚቀርበው ማመልከቻ ተሽከርካሪውን 

በሚመለከት ቀደም ሲል ተሰጥቶ ከነበረው 

የባለንብረት መታወቅያ ደብተርና የዝውውሩን 

ሕጋዊነት ለማስረዳት በሚመለከተው Aካል  

ከተሰጠ ወይም ከተረጋገጠ ሰነድ ጋር ተያይዞ  

መቅረብ Aለበት፡፡  
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8. ተሽከርከርቲ ምምዝጋብን ደብተር 

መለለይ ዋንነትን ምሃብን 

1. ብመሰረት ኣብዚ ኣዋጅ ዓንቀፅ 7 ዝቐረበሉ

መመልከቲ ዝምልከቶ ኣካል  ትኽክለኛነት  

  ብቕዓት   ቴክኒክ  ተሽከርካሪ  ንዝተመዝገበሉ  

  ግልጋሎት   ምችው  ምዃኑን  Eንተረጋጊፁን  

  ዝተወሰነ ክፍሊት ግልጋሎት ምስፈፀመ፣ Eዞም  

  ዝስEቡ ዝርዝር መግለፂ ተሽከርካሪ ኣብ  Eላዊ  

  መዝገብ ውሽጢ ኣስፊሩ ዝቐረብሉ ሰነዳት ኩሉ 

  ኣታሓሒዙ የቕምጥ፡- 
 

 

ሀ. ስምን ኣድራሻን በዓል ዋና፣  

ለ. ቁፅሪ ሻንሲን ዘመን ፍርያቱን፣  

ሐ. ቁፅሪ ሞተርን ዘመን ፍርያቱን፣  

መ. ብዝሓት መንበር ወይ  ዓቕሚ  ምፅዓኑ፣  

    ቁመቱን ንውሓቱን፣ 

ሰ. ሕቡሩ፣ 

ረ. ቀረፅ ምኽፋሉን ወይ ዘይምኽፋሉን፡፡ 

  

ሸ. ካልOት ኣድለይቲ መረዳEታታትን 

2. ብመሰረት ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ /1/ 

Eቲ ዝምልከቶ ኣካል ነቲ ተሽከርካሪ

ምስመዝገበ ንኣመልካቲ ደብተር  መለለይ

ዋንነት ይህቦ፡፡  

 
9. ለውጢ ምዝገባን ምEራምን ምትካEን 

ደብተር መለለይ ዋንነትን  
     

1. ኣብ ግልፂ መዝገብ ወይ ኣብ ደብተር

መለለይ ዋንነት ካብ ዝሰፈሩ መግለፅታት

ዝተጋገየ ነገር ምህላው ብዓል ንብረት

ካብዝፈለጠሉ ኣብ ውሽጢ ሰላሳ መዓልታት

Eቲ ጌጋ ንዝምልከቶ ኣካል ምፍላጥን Eቲ

ደብተር ንEርማት ክቐርብን ኣለዎ፡፡ Eቲ ጌጋ

8. ተሽከርካሪን መመዝገብና የባለንብረት 

መታወቂያ ደብተር መስጠት

1. የሚመለከተው Aካል በዚህ Aዋጅ Aንቀፅ 7 

መሰረት የቀረበለትን ማመልከቻ 

ትክክለኛነትና የተሽከርካሪውን የቴክኒክ 

ብቃትና ለተመዘገበበት Aገልግሎት ምቹ  

መሆኑን ካረጋገጠና የተወሰነ የAገልግሎት 

ክፍያ ከፈፀመ በኃላ፣ የሚከተሉትን የተሽ 

ከርካሪውን  ዝርዝር  መግለጫ  በOፊሲየል  

 መዝገብ ውስጥ Aስፍሮ የቀረቡለትን ሰነዶች 

ሁሉ Aያይዞ ያስቀምጣል፡- 

ሀ. የባለንብረቱን ስምና Aድራሻ፣ 

ለ. የሻንሲ ቁጥሩንና የምርቱን ዘመን፣ 

ሐ. የሞተሩን ቁጥርና የምርቱን ዘመን፣ 

መ. የወንበሩን    ብዛት   ወይም   የመጫን  

    Aቅሙን፣ ቁመቱን Eና ርዝመቱን፣  

ሰ. ቀለሙን 

ረ. ቀረጥ መክፈሉን ወይም Aለመክፈሉን፣ 

Eና  

ሸ. ሌሎች Aስፈላጊ መረጃዎችን   

2. Aግባብነት ያለው Aካል በዚህ Aንቀፅ ንUስ 

Aንቀፅ /1/ መሰረት ተሽከርካሪን 

Eንዲመዘገብ ለAመልካቹ የባለንብረትነት 

መታወቂያ ደብተር ይሰጠዋል፡፡  

 

9. የምዝገባ ለውጥና የባለንብረትነት 

መታወቂያ ደብተርን ማሳረምና መተካት
 

1. በግልፅ መዝገብ ወይም በባለንብረት 

መታወቂያ ደብተር ላይ ከሰፈሩት 

መግለጫዎች መካከል የተሳሳተ ነገሩ መኖሩን 

ባለቤቱ ባወቀ በሰላሳ ቀናት ውስጥ ስህተቱን 

ለሚመለከተው  Aካል ማሳወቅና ደብተሩን 

ለEርምት ማቅረብ  Aለበት፡፡ ስህተቱ 
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ዘጋጠመ ብዝምልከቶ ኣካል ጥፍኣት ጥራሕ

Eንተዘይኮይኑ  ኣድላይ  ክፍሊት  ግልጋሎት 

   ብዓል ንብረት ይፍፅም፣ 

2. ኣብ ውሽጢ ግልፂ መዝገብን ኣብ ደብተር

መለለይ ዋንነትን ዝሰፈሩ መግለፅታት ለውጢ

Eንተጋጥም Eቲ ምዝገባ ንኽስተኻኸልን Eቲ

ደብተር ብመሰረት Eዚይ ንክመሓየሸን ብዓል

ንብረት ኣብ ውሽጢ ሰላሳ መዓልትታት Eቲ

ደብተር ከቕርብ ኣለዎ፡፡ በዓል ንበረት

ኣድላይ ክፍሊት ግልጋሎት ይፍፅም፣  

3. ደብተር መለለይ ዋንነት ዝጠፍA፣ ዝተበላሸወ

ወይ ዘይንበብ Eንተኾይኑ መተካEታ ደብተር

ንክዋሃቦ ሽU ንሽU ንዝምልከቶ ኣካል

ከምልክት ኣለዎ፣ 

4. ብመሰረት Eዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ /3/ 

ዝምልከቶ ኣካል መመልከቲ Eንትቐርበሉ

ኣመልካቲ ኣድላይ ክፍሊት ግልጋሎት

ክፍፅም ብምግባር መተካEታ ናይቲ ዝጠፍA

ደብተር ይህቦ፣ 

5. ጠፊU ዝነበረን መተካEታ ዝተውሃበሉን

ደብተር መለለይ ዋንነት መሊሱ ዝረኸበ ሰብ

Eቲ ዝተረኸበ መለለይ ዋንነት ደብተር

ንኽስረዝን ንኽውገድን ሽU ንሽU ንዝምልከቶ

ኣካል ክረክብ ኣለዎ፡፡  

 

 

10. ምምላስ ደብተር መለለይ ዋንነት   
 

 

ዝኾነ ተሽከርካሪ ካብ ውሽጢ Eዚ ክልል ንክወፅE

ወይ ንክፍታሕ ወይ ሙሉE ብሙሉE ኣብ መንገዲ

ንከይንቀሳቐስ ካብዝተገበረሉ Eለት ጀሚሩ ኣብ

ውሽጢ 30 መዓልታት ብዓል ዋና ወይ ብዓል

ትሕዝቶ መለለይ ደብተር ዋንነት ንብረት ንክስረዝ

ንዝምልከቶ ኣካል መሊሱ ከርክብ ኣለዎ፡፡  

ያጋጠመው በሚመለከተው  Aካል ጥፋት ብቻ 

ካልሆነ በስተቀር ተገቢውን   የAገልግሎት 

ክፍያ ባለንብረቱ ይፈፅማል፣ 

2. በግልፅ መዝገቡ ውስጥና ባለንብረት 

መታወቂያ ደብተሩ ላይ በሰፈሩት 

መግለጫዎች ላይ ለውጥ ሲያጋጥም ምዝገባው 

Eንዲስተካከልና ደብተሩ በዚህ መሰረት 

Eንዲሻሻል ባለቤቱ በሰላሳ ቀናት ውስጥ 

ደብተሩን ማቅረብ Aለበት፣ ተገቢውን 

የAገልግሎት ባለንብረቱ ክፍያ ይፈፅማል፣ 

3. የባለንብረትነት መታወቂያ ደብተር የጠፋ፣ 

የተበላሸ ወይም የማይነበብ የሆነ Aንደሆነ 

ባለቤቱ ምትክ ደብተር Eንዲሰጠው ወዲያውኑ 

ለሚመለከተው Aካል ማመልከት Aለበት፣ 

4. Aግባብነት ያለው Aካል በዚህ Aንቀፅ ንUስ 

Aንቀፅ /3/ መሰረት ማመልከቻ ሲቀርብለት 

Aመልካቹ ተገቢውን የAገልግሎት ክፍያ 

Eንዲፈፅም በማድረግ በጠፋው ምትክ ደብተር 

ይሰጠዋል፣ 

5. ጠፍቶ የነበረና ምትክ የተሰጠበትን 

የባለንብረትነት መታወቂያ ደብተር መልሶ 

ያሸው ሰው ተጨማሪ የሆነ የባለንብረትነት 

መታወቂያ ደብተር Eንዲሰረዝና Eንዲወገድ 

ወዲያው Aግባብነት ላለው Aካል ማስረከብ 

Aለበት፡፡ 

 

10. የባለንብረትነት መታወቂያ ደብተርን 

መመለስ  

ማንኛውም ተሽከርካሪ ከክልሉ Eንዲወጣ ወይም 

Eንዲወላልቅ ወይም ጨርሶ በመንገድ ላይ 

Eንዳይንቀሳቀስ በተደረገ በ30 ቀናት ውስጥ 

ባለንብረቱ ወይም ባለይዞታው የባለንብረት 

መታወቂያ 

ደብተሩ Eንዲሰረዝ Aግባብነት ላለው Aካል መልሶ 
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ክፍሊ ሰለስተ 

ቁፅሪ መፍለይ ታርጋ 

ንUስ ክፍሊ ሓደ 

ሓበራዊ ድንጋገታት 

11. ኣድላይነት ቁፅሪ መፍለይ ታርጋ  
 

ዝኾነ ተሽከርካሪ ንዝምልከቶ ኣካል ዝተውሃቦ ቁፅሪ

መፍለይ ታርጋ Eንድሕር ዘይተለጠፈሉ ኣብ ዝኾነ

መንገዲ ክንቀሳቐስ ኣይኽEልን፡፡  

 

12. ቁፅሪ መፍለይ ታርጋ ክርA ምግባር  
 

 

 

1. ቁፅሪ መፍለይ ታርጋ ብዝስEብ ኩነታት

ተለጢፉ ክረኣ ክግበር ኣለዎ፡- 

ሀ. ንሞተር ሳይክል Eንተኾይኑ፣ ኣብቲ ሞተር 

   ሳይክል ኣግዳሚ ድሕሪት ዘንጊ ኣብ  ቴስዓ 

   ዲግሪ ማEዘን፣ 

ለ. ንብዓል  ሞተር  ተሽከርካሪ   Eንተኾይኑ  

   ኣብቲ ተሽከርካሪ  ድሕሪትን  ቅድሚትን  

   ኣግዳሚ  ዘንጊ ነዚ ተባሂሉ ኣብዝተዳለወ  

   ቦታ ኣብ ቴስዓ ዲግሪ ማEዘን፣ 

ሐ. ንተስሓቢ   Eንተኾይኑ   ኣብቲ  ተስሓቢ 

   ድሕሪት ኣግዳሚ ዘንጊ ነዚ  ተባሂሉ  ኣብ  

   ዝተዳለወ ቦታ ኣብ ቴስዓ ዲግሪ ማEዘን፡፡ 

2. መፍለይ ቁፅሪ ታርጋ ዝኾነ ተሽከርካሪ

ብግልፂ ክረAን ካብ ምርኣይ ከይኽወልን

ክግበር ኣለዎ፡፡  

 
13. ምልዋጥን ምትካEን ቁፅሪ መፍለይ 

ታርጋ  

 

1. ቁፅሪ መፍለይ ታርጋን ሕብሪ ቀለምን፣

ጥምረት ፊደላት ወይ ዝኾነ ካሊE ምልክት

ማስረከብ Aለበት፡፡

ክፍል ሶስት 

መለያ ቁጥር ሰሌዳ 

ንUስ ክፍል Aንድ 

የወል ድንጋጌዎች 

11. የመለያ ቁጥር ሰሌዳ Aስፈላጊነት  
 

ማናቸውም ተሽከርካሪ Aግባብ ባለው Aካል የተሰጠ 

የመለያ ቁጥር ሰሌዳ ካልተለጠፈለት በስተቀር 

በማንኛውም መንገድ ላይ ሊንቀሳቀስ Aይችልም፡፡  

 
12. የመለያ ቁጥር ሰሌዳ Eንዲታይ 

ማድረግ  

1. የመለያ ቁጥር ሰሌዳ በሚከተለው Aኳኃን 

ተለጥፎ Eንዲታይ መደረግ Aለበት፡- 

ሀ. ለሞተር   ብስክሌት   ሲሆን፣   በሞተር  

   ብስክሌቱ የኃላ Aግዳሚ ዘንግ ላይ በዘጠና  

   ዲግሪ ማEዘን፣ 

ለ. በባለሞተር ተሽከርካሪ ሲሆን 

በተሽከርካሪው የፊትና የኋላ  Aግዳሚ  

ዘንግ  ላይ ለዚሁ ተብሎ  በተዘጋጀው  

ቦታ  በዘጠና  ዲግሪ ማEዘን፣ 

ሐ. ለተሳቢ  ሲሆን  በተሳቢው የኋላ Aግዳሚ  

   ዘንግ ላይ ለዚሁ በተዘጋጀው  ቦታ  በዘጠና  

   ዲግሪ ማEዘን፣   

2. የማንኛውም ተሽከርካሪ የመለያ ቁጥር ሰሌዳ 

ጎልቶ Eንዲታይና ከEይታ Eንዳይከላከል 

መደረግ Aለበት፡፡  
 

 

13. የመለያ ቁጥር ሰሌዳን መለወጥና 

መተካት  
 

1. የመለያ ቁጥር ሰሌዳን የቀለም ሕብር፣ 

የፊደል ጥምረት ወይም ማናቸውም ሌላ 
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ብዝምልከት ግድፈት ምህላው ብዓል ዋና ወይ

ብዓል ትሕዝቶ ተሽከርካሪ ካብ ዝፈለጠሉ ኣብ

ውሽጢ ዓሰርተ መዓልትታት መፍለይ ቁፅሪ

ታርጋ በቲ ትክኽለኛ ታርጋ ንኽልውጥ

ንዝምልከቶ ኣካል ከቕርብ ኣለዎ፡፡ Eቲ

ዘጋጠመ ግድፈት ብምኽንያት ዝምልከቶ

ኣካል ጥራሕ Eንተዘይኾይኑ ኣድላይ ክፍሊት

ግልጋሎት Eቲ ብዓል ንብረት ወይ ብዓል

ትሕዝቶ ተሽከርካሪ ይፍፅም፣ 

2. ቁፅሪ መፍለይ ታርጋ ዝጠፍA፣ ዝተበላሸወ

ወይ ዘይንበብ Eንተኾይኑ ብዓል ዋና ወይ

ብዓል ትሕዝቶ ተሽከርካሪ መተካEታ ቁፅሪ

መፍለይ ታርጋ ንክወሃቦ ሽU ንሽU

ንዝምልከቶ ኣካል ከመልክት ኣለዎ፣  

3. ብመሰረት Eዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ /2/ 

ንዝምልከቶ ኣካል መመልከቲ ምስቀረበሉ

ኣመልካቲ ኣድላይ ክፍሊት ግልጋሎት

ክኽፍል ብምግባር መተካEታ ቁፅሪ መፍለይ

ታርጋ ክወሃቦ ይገብር፡፡   

4. ጠፊU ዝነበረን መተካEታ ዝተውሃበሉን

ቁፅሪ መፍለይ ታርጋ መሊሱ ዝረኸበ ሰብ

ዝተረኸበ ቁፅሪ  መፍለይ  ታርጋ  ንኽውገድ

ንዝምልከቶ ኣካል ከርክብ ኣለዎ፡፡  

 
14. ቁፅሪ መፍለይ ታርጋ ዘይምህላው  

1. ቁፅሪ መፍለይ ታርጋ ተሽከርካሪ ዘይምህላው

ዋንነት ተሽከርካሪ ብዝግባE ዘይተረጋገፀ

ንምዃኑ መበገሲ ግምት የውስድ፡፡ ዋንነት

ተሽከርካሪ ብዝግባE ምርግጋፅ ተግባር ብዓል

ትሕዝቶ ተሽከርካሪ ይኸውን፣ 

 

2. ዝኾነ ተሽከርካሪ ትኽክለኛ ቁፅሪ መፍለይ

ታርጋ ከይተገበረሉ ኣብ ዝኾነ መንገዲ

Eንድሕር ተንቀሳቒሱ ኩነታት ዋንነት ንብረት

ምልክት በተመለከተ ግድፈት መኖሩን 

የተሽከርካሪው ባለቤት ወይም ባለይዞታ ባወቀ 

በAስር ቀናት ውስጥ የመለያ ቁጥር ሰሌዳው 

በትክክለኛው ሰሌዳ Eንዲለወጥ Aግባብነት 

ላለው Aካል ማቅረብ Aለበት፡፡ ግድፈቱ 

ያጋጠመው የሚመለከተው Aካል ጥፋት 

ምክንያትነት ብቻ ካልሆነ በስተቀር ተገቢውን 

የAገልግሎት ክፍያ ባለንብረቱ ወይም 

ባለይዞታው ይፈፅማል፣ 

2. የመለያ ቁጥር ሰሌዳ የጠፋ፣ የተበላሸ፣ ወይም 

የማይነበብ የሆነ Eንደሆነ የተሽከርካሪው 

ባለቤት ወይም ባለይዞታ ምትክ የመለያ ቁጥር 

ሰሌዳ Eንዲሰጠው ወዲያው ኣግባብነት ላለው 

ኣካል ማመልከት Aለበት፣ 

3. Aግባብነት ያለው Aካል በዚህ Aንቀፅ ንUስ 

Aንቀፅ /2/ መሰረት ማመልከቻ ሲቀርብለት 

Aመልካቹ ተገቢውን የAገልግሎት ክፍያ 

Eንዲፈፅም በማድረግ ምትክ የመለያ ቁጥር 

Eንዲሰጠው ያደርጋል፡፡ 

4. ጠፍቶ የነበረና ምትክ የተሰጠበትን የመለያ 

ቁጥር  ሰሌዳ  መልሶ  ያገኘ  ሰው  ተጨማሪ 

የሆነው ሰሌዳ Eንዲወገድ Aግባብነት ላለው 

Aካል ማስረከብ Aለበት፡፡ 

 

14. መለያ ቁጥር ሰሌዳ Aለመኖር 

1. የተሽከርካሪ መለያ ቁጥር ሰሌዳ Aለመኖር 

የተሽከርካሪው ባለንብረትነት በሚገባ 

ያልተረጋገጠ ለመሆኑ መነሻ ግምት 

ያስወስዳል፣ የተሽከርካሪውን ባለንብረት 

በሚገባ የማረጋገጥ ተግባርም የተሽከርካሪው 

ባለይዞታ ይሆናል፣ 

2. ማንኛውም ተሽከርካሪ ትክክለኛ የመለያ 

ቁጥር ሰሌዳ ሳይደረግበት በማንኛውም 

መንገድ ላይ የተንቀሳቀሰ Eንደሆነ 
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ብዝግባE ክሳብ ዝፃረ ኣግባብ ዘለዎ ሕጊ ናይ

ምኽባር ስልጣን ዝተወሃቦ ኣካል ነቲ

ተሽከርካሪ ሒዙ ክፀንሕ ይኽEል፡፡  

 

 
15. ዓይነትን ምልክትን ቁፅሪ መፍለይ 

ታርጋ 

1. ንዝምልከቶ ኣካል ዝውሃብ ቁፅሪ መፍለይ

ታርጋ ዓይነታትን ምልክታትን ምስዚ ኣዋጅ

ብዝተተሓሓዘ ሰደቓ መሰረት ይኸውን፣ 

 

2. ናይዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ /1/ ድንጋገ

ሕልው ኮይኑ ትሕዝቶ፣ ቅርፅን ምስጢራዊ

ምልክትን ቁፅሪ መፍለይ ታርጋን ብመሰረት

ፌደራል ኣዋጅ ቁፅሪ 681/2002 ዓንቀፅ 15 

ንUስ ዓንቀፅ /2/ ተፈፃሚ ይኸውን፡፡  

 

ንUስ ክፍሊ ክልተ 

ስሩE ቁፅሪ መፍለይ ታርጋ 

16. ምሃብ ስሩE ቁፅሪ መፍለይ ታርጋ   

ብመሰረት Eዚ ኣዋጅ ዓንቀፅ 7 ንUስ ዓንቀፅ /1/፣

/2/፣ ወይ /3/ ዝምልከቶ ኣካል ኣብ ዝቕረበሉ

መመልከቲ ብምምስራት ደብተር መለለይ ዋንነት

ኣብዝህበሉ Eዋን ኣድላይ ክፍሊት ግልጋሎት

ክኽፈል ብምግባር ነቲ ተሽከርካሪ ዘድልዮ ስሩE

ቁፅሪ መፍለይ ታርጋ ክህብ ኣለዎ፡፡  

 

 

17. ስሩE ቁፅሪ መፍለይ ታርጋ ፀኒU 

ዝፀንሓሉ ግዘ 

ዝኾነ ስሩE ቁፅሪ መፍለይ ታርጋ ብመሰረት Eዚ

ኣዋጅ ዓንቀፅ 13 ንኽልወጥ ወይ ንኽትካE

Eንድሕር ዘይተገበረ Eቲ ተሽከርካሪ ተፈቲሑ ወይ

የባለንብረትነቱ ሁኔታ በሚገባ Eስኪጣራ 

ድረስ ኣግባብ ያለው ሕግ የማስከበር ስልጣን 

የተሰጠው Aካል ተሽከርካሪውን ይዞ ማቆየት 

ይችላል፡፡  

 

15. የመለያ ቁጥር ሰሌዳ ዓይነትና 

ምልክት  

1. Aግባብነት ባለው Aካል የሚሰጡ የመለያ 

ቁጥር ሰሌዳ ዓይነቶችና ምልክቶች ከዚህ 

Aዋጅ ጋር በተያያዘው ሰንጠረዥ 

በተመለከተው መሰረት ይሆናል፣ 

2. የዚህ Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ /1/ ድንጋጌ 

Eንደተጠበቀ ሆኖ የመለያ ቁጥር ሰሌዳ ይዘት፣ 

ቅርፅ Eና ሚስጢራዊ ምልክቶች በፌደራል 

Aዋጅ ቁጥር 681/2002 ዓንቀፅ 15 ንUስ 

ዓንቀፅ /2/ መሰረት ተፈፃሚ ይሆናል፡፡  

 
ንUስ ክፍል ሁለት 

ቋሚ የመለያ ቁጥር ሰሌዳ 

16. ቋሚ የመለያ ቁጥር ሰሌዳ መስጠት 

ለሚመለከተው Aካል በዚህ Aዋጅ Aንቀፅ 7 ንUስ 

Aንቀፅ /1/፣ /2/ ወይም /3/ መሰረት በቀረበ 

ማመልከቻ ላይ ተመስርቶ የባለንብረትነት 

መታወቂያ ደብተር በሚሰጥበት ወቅት ተገቢውን 

የAገልግሎት ክፍያ Eንዲከፈል በማድረግ 

ለተሽከርካሪው የሚያስፈልገውን ቋሚ የመለያ ቁጥር 

ሰሌዳ መሰጠት Aለበት፡፡ 

  

17. ቋሚ የመለያ ቁጥር ሰሌዳ ፀንቶ 

የሚቆይበት ጊዜ  

ማንኛውም ቋሚ የመለያ ቁጥር ሰሌዳ በዚህ Aዋጅ 

Aንቀፅ 13 መሰረት Eንዲለወጥ ወይም Eንዲተካ 

ካልተደረገ ተሽከርካሪው Eንዲወላልቅ ወይም ጨርሶ 
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ጨሪሱ ኣብ መንገዲ ንኸይንቀሳቐስ ክሳብ ዝግበረሉ

ግዘ ፀኒU ይፀንሕ፡፡ 

 

18. ምምላስ ስሩE ቁፅሪ መፍለይ ታርጋ   
 

ዝኾነ ስሩE ቁፅሪ መፍለይ ታርጋ በዚ ኣዋጅ ዓንቀፅ

17 ዝተመልከተ ፀኒU ዝፀንሓሉ Eዋን ምስኣብቀA

ወይ ምዝገባ ተሽከርካሪ Eንትስረዝ ብዓል ዋና ወይ

ብዓል ትሕዝቶ Eቲ ተሽከርካሪ ብመሰረት Eዚ

ኣዋጅ ዓንቀፅ 10 ምስዝምለስ ደብተር መለለይ

ዋንነት ኣተሓሒዙ ንዝምልከቶ ኣካል ከርክብ

ኣለዎ፡፡  

 

ንUስ ክፍሊ ሰለስተ 

Eለታዊ ቁፅሪ መፍለይ ታርጋ

19. ምሃብ Eለታዊ ቁፅሪ መፍለይ ታርጋ  
 

ብመሰረት Eዚ ኣዋጅ ዓንቀፅ 16 ስሩE ቁፅሪ

መፍለይ ታርጋ ምስ መለለይ ደብተር ዋንነት ምሃብ

ዘይኽEለሉ ኩነታት Eንተጋጥም ወይ መለለይ

ደብተር ዋንነት ቅድሚ ምሃቡ Eቲ ተሽከርካሪ ኣብ

ዝኾነ መንገዲ ንምንቅስቓስ ዘግድድ ኩነት

Eንትህሉ ንዝምልከቶ ኣካል ኣድላይ ክፍሊት

ግልጋሎት ብምኽፋል ነቲ ተሽከርካሪ ዘድልዮ

Eለታዊ ቁፅሪ መፍለይ ታርጋ ምስ ግዚያዊ

መንቀሳቐሲ ፍቓድ ክህብ ይኽEል፡፡  

 

 

20. Eለታዊ ቁፅሪ መፍለይ ታርጋ ፀኒU 

ዝፀንሓሉ ግዘ
 

1. Eለታዊ መፍለይ ቁፅሪ ታርጋ ፀኒU ዝፀንሓሉ

ግዘ ካብዝተውሃበሉ Eለት ጀሚሩ ን15 

መዓልትታት ይኸውን፣ 

በመንገድ ላይ Eንዳይንቀሳቀስ Aስከሚደረግበት ጊዜ 

ድረስ ፀነቶ ይቆያል፡፡ 

 

18. ቋሚ የመለያ ቁጥር ሰሌዳ መመለስ 
 

ማንኛውም ቋሚ የመለያ ቁጥር ሰሌዳ በዚህ Aዋጅ 

Aንቀፅ 17 የተመለከተው ፀንቶ የሚቆይበት ጊዜ 

ሲያበቃ ወይም የተሽከርካሪው ምዝገባ ሲሰረዝ 

የተሽከርካሪው ባለቤት ወይም ባለይዞታ በዚህ Aዋጅ 

Aንቀፅ 10 መሰረት ከሚመለሰው የባለንብረት 

መታወቂያ ደብተር ጋር በማያያዝ ኣግባብነት ላለው 

Aካል ማስረከብ Aለበት፡፡  

 

ንUስ ክፍል ሶስት 

Eለታዊ የመለያ ቁጥር ሰሌዳ 

19. Eለታዊ የመለያ ቁጥር ሰሌዳ መስጠት 
 

ቋሚ የመለያ ቁጥር ሰሌዳ በዚህ Aዋጅ Aንቀፅ 16 

መሰረት ከባለንብረትነት መታወቂያ ደብተር ጋር 

መስጠት የማይቻልበት ሁኔታ ሲያጋጥም ወይም 

የባለንብረትነት መታወቂያ ደብተር ከመስጠቱ 

በፊት ተሽከርካሪውን በማንኛውም መንገድ ላይ 

ለማንቀሳቀስ የሚያስገድድ ምክንያት ሲኖር 

Aግባብነት ያለው Aካል ተገቢውን የAገልግሎት 

ክፍያ በማስከፈል ለተሽከርካሪው የሚያስፈልገውን 

Eለታዊ የመለያ ቁጥር ሰሌዳ ከጊዚያዊ ማንቀሳቀሻ 

ፈቃድ ጋር መስጠት ይቸላል፡፡  

 

20. Eለታዊ የመለያ ቁጥር ሰሌዳ ፀንቶ   

    የሚቆይበት ጊዜ  
 

1. Eለታዊ የመለያ ቁጥር ሰሌዳ ፀንቶ 

የሚቆይበት ጊዜ ከተሰጠበት ቀን Aንስቶ ለ15 

ቀናት ይሆናል፣ 
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2. ናይዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ /1/ ድንጋገ

Eንተሃለወ’ውን ዝተወሰነ ክፍሊት ግልጋሎት

ተኸፊሉ ን15 መዓልትታት ክልተ ግዘ

ንክናዋሕ ዝምልከቶ ኣካል ክፈቅድ ይኽEል፣ 

3. Eለታዊ ቁፅሪ መፍለይ ታርጋ ፀኒU ዝፀንሓሉ

Eዋን ምስኣብቀA ወይ Eዋኑ ቅድሚ ምብቅU

ንተሽከርካሪ ስሩE ቁፅሪ መፍለይ ታርጋ

ምስተውሃበ ወናኒ ተሽከርካሪ ወይ ብዓል

ትሕዝቶ ተሽከርካሪ ነቲ ታርጋ ንዝምልከቶ

ኣካል ሽU ንሽU ከረክብ ኣለዎ፡፡  

 
ንUስ ክፍሊ ኣርባEተ 

ተመሓላለፊ ቁፅሪ መፍለይ ታርጋ

21. ኣጠቓቕማ ተመሓላላፊ ቁፅሪ መፍለይ

ታርጋ  

1. ተመሓላለፊ ቁፅሪ መፍለይ ታርጋ ዘገልግል

ንሓደ ዓመት ኮይኑ ብብዓል ፋብሪካ

ተሽከርካሪ፣ ነጋዳይ ወይ ዳግም ሰራሒ

መዝገብ ንዝተትሓዙ ተሽከርከርቲ ጥራሕ

ብምቅይያር ንክሰርሓሉ’ዩ፣ 

2. ተመሓላላፊ ቁፅሪ ታርጋ ዝተገበረሉ

ተሽከርካሪ ኣብ ዝኾነ መንገዲ ክንቀሳቀስ

ዝኽEል ንዝስEቡ ጉዳያት ጥራሕ’ዩ፡- 

ሀ. ካብዝኣተወሉ  ወደብ  ወይ  ካብዝተዓደገሉ 

   ቦታ ወይ ንግዲ ቦታ ንምዝዋር፣  

ለ. ሓሓሊፉ  ካብ መኽዘን ወይ መርኣይ

ክፍሊ ወይ  ንመሸጣ  ናብ    ዝቐረበሉ

ቦታ ንምውሳድን ናብ መኽዘን ንምምላስን፣ 

ሐ. ንፈተሻ   ወይ  ንመርኣያ  ካብ   Iስራን  

   ሓሙሽተ ኪሎ ሜትር ንዘይበልፅ  በፂሕኻ 

   ንምምላስ ርሕቐት ንዝግበር ምግናሕ፣ 

መ. ካብ    ቦታ    ንግዲ   ንገዛI   ወይ  

   ንዝተሓላለፈሉ ካሊE ሰብ ናብ መረከቢ ቦታ

2. የዚህ Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ /1/ ድንጋጌ 

ቢኖርም የተወሰነው የAገልግሎት ክፍያ 

ተከፍሎ ለ15 ቀናት ሁለት ጊዜ Eንዲራዘም 

የሚመለከተው Aካል ሊፈቅድ ይችላል፣ 

3. የEለት መለያ ቁጥር ሰሌዳ ፀንቶ የሚቆይበት 

ጊዜ Eንዳበቃ ወይም ጊዜው ከማብቃቱ በፊት 

ለተሽከርካሪው ቋሚ የመለያ ቁጥር ሰሌዳ 

ከተሰጠ የተሽከርካሪ ባለንብረት ወይም 

ባለይዞታ ሰሌዳውን Aግባብነት ላለው Aካል 

ወዲያውኑ ማስረከብ Aለበት፡፡  

 
ንUስ ክፍል Aራት 

ተላላፊ የመለያ ቁጥር ሰለዳ 

21. የተላላፊ መለያ ቁጥር ሰሌዳ 

Aጠቃቀም  

1. ተላላፊ የመለያ ቁጥር ሰሌዳ የሚያገለግለው 

ለAንድ ዓመት ሆኖ፣ በተሽከርካሪ ባለ ፋብሪካ፣ 

ነጋዴ ወይም ዳግም ሰሪ መዝገብ ለተያዙ 

ተሽከርካሪዎች ብቻ በማለዋወጥ Eንዲሰራበት 

ነው፣ 

2. ተላላፊ ሰሌዳ የተደረገበት ተሽከርካሪ 

በማንኛውም መንገድ ላይ ሊንቀሳቀስ 

የሚችለው ለሚከተሉት ጉዳዮች ብቻ ነው፡- 

ሀ. ከገባበት ወደብ  ወይም  ከተገዛበት  ስፍራ  

    ወደ ንግድ ስፍራ ለማዛወር፣ 

ለ. Aልፎ Aልፎ  ከመጋዘን ወደ ማሳያ  ክፍያ  

   ወይም   ለሽያጭ  ወደሚቀርብበት  ስፍራ  

   ለመውሰድ ወደ መጋዘን ለመመለስ፣ 

ሐ. ለፍተሻ  ወይም  ለማሳያ  ከሃያ  Aምስት  

   ኪሎ ሜትር  ለማይበልጥ  የደርሶ  መልስ  

   ርቀት ለሚደረግ መንዳት፣ 

መ. ከንግድ ስፍራ  ለገዥ ወይም ለተላለፈበት 

    ሌላ   ሰው   ወደ   ማስረኪቢያ   ስፍራ  
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   ንምብፃሕ፣ ወይ 

ሰ. ናብ  መመርመርን    መመዝገብን   ቦታ  

   ንምብፃሕ፣  

3. ብዓል ፋብሪካ ተሽከርካሪ፣ ነጋዳይ ወይ

ዳግመ ሰራሒ መገልገሊ ኣብዝኾኑ

ተሽከርከርቲ ኣብ ዝኾነ Eዋን Eንተኾነ’ውን

ተመሓላላፊ ቁፅሪ መፍለይ ታርጋ

ኣይግበርን፡፡  

 
22. ምሃብ ተመሓላላፊ ቁፅሪ መፍለይ 

ታርጋ  
 

1. ዝኾነ ፋብሪካ ተሽከርካሪ፣ ነጋዳይ፣ ወይ

ዳገም ሰራሒ ተመሓላለፊ ቁፅሪ መፍለይ

ታርጋ ክዋሃቦ Eንትደልይ መመልከቲU

ኣብዝተብሃሎ ስራሕ ንክዋፈር

ምስዝተውሃቦ ቅዳሕ ፍቓድ ኣተሓሒዙ

ንዝምልከቶ ኣካል ከቕርብ ኣለዎ፣ 

2. ዝምልከቶ ኣካል ዝቐረበሉ መመልከትን

ዝተተሓሓዘ ቅዳሕ ፍቓድን ሓቀኛን

ትኽክለኛን ምዃኑ Eንተረጋግፅ ኣድላይ

ክፍሊት ግልጋሎት ኣኽፊሉ ዝተሓተቱ

ተመሓላላፊ ቁፅሪ መፍለይ ታርጋታት

ንኣመልካቲ ይህብ፡፡  
 

23. ተመሓላለፊ ቁፅሪ መፍለይ ታርጋ 

ፀኒU ዝፀንሓሉ ግዘ  

1. ተመሓላላፊ ቁፅሪ መፍለይ ታርጋ ፀኒU

ዝፀንሓሉ ካብ ዝተውሃበሉ Eለት ጀሚሩ ንሓደ

ዓመት ጥራሕ’ዩ፣ 

2. ናይዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ /1/ 

Eንተሃለወ’ውን ተመሓላላፊ ቁፅሪ መፍለይ

ታርጋ ፀኒU ዝፀንሓሉ Eዋን ክናዋሕ

Eንትሕተት ንዝምልከቶ ኣካል ኣብ ሕድ ሕድ

    ለማድረስ፣ ወይም  

ሰ. ወደ ምርመራና ምዝገባ ቦታ ለማድረስ፡፡ 

 

3. የተሽከርካሪ ባለፋብሪካ፣ ነጋዴ ወይም ዳግም 

ሰሪ መገልገያ በሆኑ ተሽከርካሪዎች ላይ ምንም 

ጊዜም ቢሆን ተላላፊ የመለያ ቁጥር ሰሌዳ 

Aይደረግም፡፡ 

 

  
22. ተላላፊ የመለያ ቁጥር ሰሌዳ መስጠት 
 

 

 

 

1. ማናቸውም የተሽከርካሪ ባለፋብሪካ፣ ነጋዴ 

ወይም ዳግም ሰሪ ተላላፊ የመለያ ቁጥር 

ሰሌዳዎች Eንዲሰጡት ሲፈልግ 

ማመልከቻውን በተባለው ስራ ላይ Eንዲሰማራ 

ከተሰጠው ፈቃድ ቅጅ ጋር Aያይዞ 

ለሚመለከተው Aካል ማቅረብ Aለበት፣ 

2. የሚመለከተው Aካል የቀረበለት ማመልከቻና 

የተያያዘው የፈቃድ ቅጅ Eውነተኛና ትክክለኛ 

መሆኑን ሲያረጋግጥ ተገቢውን የAገልገሎት 

ክፍያ Aስከፍሎ የተጠየቁትን ተላላፊ የመለያ 

ቁጥር ሰሌዳዎች ለAመልካቹ ይሰጠዋል፡፡ 

 

 

23. ተላላፊ የመለያ ቁጥር ሰሌዳ ፀንቶ 

የሚቆይበት ጊዜ  

1. ተላላፊ የመለያ ቁጥር ሰሌዳ ፀንቶ የሚቆየው 

ከተሰጠበት ቀን Aንስቶ ለAንድ ዓመት ብቻ 

ነው፣ 

2. የዚህ Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ /1/ ቢኖርም 

ተላላፊ የመለያ ቁጥር ሰሌዳ ፀንቶ የሚቀይበት 

ጊዜ Eንዲራዘም ሲጠየቅ Aግባብነት ያለው 

Aካል በEያንዳንዱ የEድሳት ዘመን ተገቢውን 

173
www.chilot.me



     ገፅ 16 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ኣዋጅ ቑ 190/2003            ገፅ 16 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ Aዋጅ ቁ  190/2003

Eዋን ሕድሳት  ኣድላይ ክፍሊት ግልጋሎት

Eናኽፈለ ንሓደ ዓመት ከናውሖ ይኽEል፡፡  
 

 

24. ንኣጠቓቕማ መዝገብ ተመሓላለፊ 

ቁፅሪ መፍለይ ታርጋ  

1. ተመሓላለፊ ቁፅሪ መፍለይ ታርጋ ዝተውሃቦ

ዝኾነ ፋብሪካ ተሽከርካሪ፣ ነጋዳይ ወይ ዳግመ

ሰራሒ ኣብ ጥቕሚ ዝወዓለሉን ተሽከርካሪ   

   ብዝምልከት   ብዝምልከቶ  ኣካል  ብዝተወሰነ   

   ኣገባብ   መዝጊቡ    ምሓዝን    በብወርሑ  

   ንዝምልከቶ ኣካል ፀብፃብ ከቕርብ ኣለዎ፣ 

 

2. በዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ /1/ ዝተመልከተ

መዝገብ ዝተፈቐደሉ ናይ ዝምልከቶ ኣካል

ዝኾነ ሰራሕተኛ ወይ ፖሊስ ትራፊክ

ንምርመራ ክሪO ይኽEል፡፡  

 

 
ክፍሊ ኣርባEተ 

ዓመታዊ ምርመራ ተሽከርካሪ ኣድላይ 

ምዃኑ 

25. መትከል  
 

ዝኾነ ተሽከርካሪ ምርመራ ቴክኒክ ጌሩ ዓመታዊ

ምልክት ተለጣፊ ምርመራ Eንድሕር ዘይተጌሩሉ

ኣብዝኾነ መንገዲ ክንቀሳቐስ ኣይኽEልን፡፡  

 

 

26. ተሽከርካሪ ንምርመራ ምቕራብ  

1. ብመሰረት ኣብዚ ኣዋጅ ዝተደንገገ ብዓል ዋና

ተሽከርካሪ ወይ ብዓል ትሕዝቶ ተሽከርካሪU

ንዓመታዊ ምርመራ ተሽከርካሪ ክቕርብ

ኣለዎ፣ 

 

Aገልግሎት ክፍያ Eያስከፈለ ለAንድ ዓመት 

ሊያራዝም ይችላል፡፡  

 

24. ተላላፊ የመለያ ቁጥር ሰሌዳ Aጠቃቀ 

ም መዝገብ  

1. ተላላፊ የመለያ ቁጥር ሰሌዳ የተሰጠው 

ማንኛውም የተሽከርካሪ ባለፋብሪካ፣ ነጋዴ 

ወይም  ዳግም  ሰሪ   ሰሌዳ   በጥቅም  ላይ  

   የዋሉባቸውን   ተሽከርካሪዎች    በሚመለከት  

   የሚመለከተው   Aካል   በተወሰነው Aኳኋን  

   መዝግቦ  መያዝና   በየወሩ   ለሚመለከተው  

   Aካል ሪፖርት ማድረግ Aለበት፣ 

2. በዚህ Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ /1/ 

የተመለከተውን መዝገብ ማንኛውም 

የተፈቀደለት የሚመለከተው Aካል ሰራተኛ 

ወይም የትራፊክ ፖሊስ ለምርመራ ሊያየው 

ይችላል፡፡  

 
ክፍል Aራት 

ዓመታዊ የተሽከርካሪ ምርመራ Aስፈላጊ 

ስለመሆኑ 

25. መርህ 
 

ማንኛውም ተሽከርካሪ የቴክኒክ ምርመራ Aድርጎ 

ዓመታዊ የምርመራ ተለጣፊ ምልክት ካልተደረገበት 

በስተቀር በማንኛውም መንገድ ላይ ሊንቀሳቀስ 

Aይችልም፡፡  

 

26. ተሽከርካሪ ለምርመራ ማቅረብ  

1. የተሽከርካሪ ባለንብረት ወይም ባለይዞታ 

ተሽከርካሪውን በዚህ Aዋጅ በተደነገገው  

መሰረት ለዓመታዊ የተሽከርካሪ ምርመራ  

ማቅረብ Aለበት፣ 
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2. ዝኾነ ኣመልካቲ ብመሰረት Eዚ ዓንቀፅ ንUስ

ዓንቀፅ /1/ ተሽከርካሪU ኣብ ግዘ

መመርመሪU  ንምርመራ ምቕራብ

ዘይኽEለሉ ኩነታት Eንተጋጥም ንዝምልከቶ

ኣካል ንምርመራ መቕረቢ ግዚU ካብ ሓደ

ወርሒ ንዘይበለፀ ግዘ ከናውሐሉ ይኽEል፡፡  

 

 

27. ናቑጣታት ምርመራ  
 

1. ብዝምልከቶ ኣካል ዝተጣየሸ ናቑጣ ምርመራ

ወይ ውክልና ዝተውሃቦ ትካል ብመሰረት

ኣብዚ ኣዋጅ ዓንቀፅ 28 ብዝተደንገገ

ሮቋሓታት ምርመራ መሰረት ዓመታዊ

ምርመራ ተሽከርካሪ ከካይድ ኣለዎ፣ 

2. ብመሰረት Eዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ /1/ 

ውክልና ዝተወሃቦ ትካል ሮቋሓታት ምርመራ

ብዝግባE ተኸቲሉ ዓመታዊ ምርመራ

ተሽከርካሪ ክካየድ Eንተዘይገይሩ ምስ

ንዝምልከቶ ኣካል ብመሰረት ዝኣተዎ

ስምምEነት ውክልና ተሓታቲ ይኸውን፣

ዝርዝሩ ብደንብ ይውሰን፣ 

3. ንዓመታዊ ምርመራ ዝመፃ ተሽከርከርቲ

ዓመታዊ ግብሪ ይኸፍላ፡፡  

 

 
28. ሮቑሓታት ምርመራ

1. ኣብ መመሪመሪ ናቑጣታት ምርመራ

ከካይድ  ስልጣን ዝተውሃቦ መርማሪ  ኣካል

ዝስEቡ ሮቑሓታት ምምልOም ንምርግጋፅ

ንሕድ  ሕድ ተሽከርካሪ ክምርምር ኣለዎ፡- 

ሀ. ነቲ ተሽከርካሪ ንምፍላይ ኣብ ኣካሉ፣ ኣብ  

   ሻንሲU  ወይ  ኣብ  ሞተሩ  በቲ  ፋብሪካ  

   ዝተፅሓፉን ኣብ ደብተር መለለይ  ዋንነት 

   መግለፂታት ወይ ኣብ መዝገብ ዝተጠቐሱ  

2. ማንኛውም Aመልካች በዚህ Aንቀፅ ንUስ 

Aንቀፅ /1/ መሰረት ተሽከርካሪውን 

በመመሪያ ጊዜው ለምርመራ ማቅረብ 

የማያስችለው ሁኔታ ሲያጋጥመው Aግባብነት 

ያለው Aካል ለምርመራ የማቅረብያ ጊዜውን 

ከAንድ ወር ላልበለጠ ጊዜ ሊያራዝምለት 

ይችላል፡፡  

 
27. የምርመራ ጣቢያዎች  
 

1. በሚመለከተው Aካል የተቋቋመ የምርመራ 

ጣብያ ወይም ውክልና የተሰጠው ደርጅት 

በዚህ Aዋጅ Aንቀፅ 28 በተደነገገው 

የምርመራ መስፈርቶች መሰረት የተሽከርካሪ 

ዓመታዊ ምርመራ ማካሄድ Aለበት፣ 

2. በዚህ Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ /1/ መሰረት 

ውክልና የተሰጠው ደርጅት የምርመራ 

መስፈርቶችን በሚገባ ተከትሎ ዓመታዊ 

የተሽከርካሪ ምርመራ Eንዲካሄድ ካላደረገ 

Aግባብነት ካለው Aካል ጋር በገባው የውክልና 

ስምምነት መሰረት ተጠያቂ ይሆናል፣ዝርዝሩ 

በደንብ ይወሰናል፣ 

3. Aመታዊ ምርመራ ለማድረግ የሚመጡ 

ተሽከርካሪዎች Aመታዊ የስራ ግብር 

ይኸፍላሉ፡፡  

 

28. የምርመራ መስፈርቶች  

1. በምርመራ ጣብያዎች ምርመራ ለማካሄድ  

ስልጣን የተሰጠው መርማሪ Aካል የሚከተሉት 

  መስፈርቶች   መሟላታቸውን   ለማረጋገጥ  

  Eያንዳንዱ ተሽከረካሪ መመርመር Aለበት፡- 

ሀ. ተሽከርካሪውን ለመለየት በAካሉ፣ 

በሻንሲው ወይም በሞተሩ ላይ በፋብሪካው 

የተፃፉትና በባለንብረት መታወቂያ  

ደብተሩ መግለጫዎች ወይም በመዝገብ  ላይ 
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   ቁፅርታትን ፊደላትን ትኽክል ምዃኖም፣ 

 

ለ. Eቲ ተሽከርካሪ ንዝተመዝገበሉ Eላማ

ሓደጋ ብዘየስEብ ኩነታት ኣብ መንገዲ

ክንቀሳቐስ ዝኽEል ምዃኑ፣ 

ሐ. Eቲ ተሽከርካሪ ብሕጊ መሰረት  ዝተወሰኑ 

   ኣሰራርሓ   ተሽከርካሪ፣    መሳርሒታት  

መጠንን ክብደትን ዘማልEን

ንዝተመዝገበሉ Eላማ ምችው ምዃኑን፣ 

   መ. ብዝምልከቶ   ሕጊ    መሰረት   ብኽለት  

    ንምቁፅፃርን ንምኽልኻልን ዝወፀ  ሮቑሓ  

     መሰረት ዘማለA ምዃኑ፣ 

2. ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ /1/ ዝተደንገገ

ከምዘሎ ኮይኑ Eቲ ቢሮ ተወሳኺ ሪቑሓታት

ምርመራ ናይዚ ኣዋጅ ኣፈፃፅማ ዝምልከት

መምርሒ ከውፅE ይኽEል፡፡  

 

29. ወረቐት ምሰክር ምርመራ  
 

ስልጣን ዝተውሃቦ መርማሪ ኣካል ዘድሊ ሮቋሒ

ምርመራ ኩሉ ዘሟለA ምዃኑ ድሕሪ ምርግጋፅ

ወረቐት ምስክር  ምርመራ ይህብ፡፡  

 

30. ወረቐት ምስክር ምርመራ ፀኒU 

ዝፀንሓሉ ግዘ  
 

1. ወረቐት ምስክር ምርመራ ካብ ዝተወሃበሉ

ግዘ ጀሚሩ ንሓደ ዓመት ጥራሕ ፀኒU

ይፀንሕ፣ 

2. ናይዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ /1/ ድንጋገ

Eንተሃለወ’ውን ግዘ መመዝገቢ ምርመራ

ኣሕሊፉ ዝቐረበ ተሽከርካሪ ብዝምልከት

ዝዋሃብ ወረቐት ምስክር ምርመራ ፀኒU

ዝፀንሓሉ ግዘ ምቑፃር ዝጅምር ካብ ስሩE

መመርመሪ  መዓልቲ  መወዳEታ   ጀሚሩ 

የተጠቀሱት  ቁጥሮችና  ፊደሎች ትክክለኛ 

መሆናቸውን፣ 

ለ. ተሽከርካሪው  ለተመዘገበበት ዓላማ Aደጋን 

   በማያስከትል   Aካኋን   በመንገድ   ላይ  

   ሊንቀሳቀስ የሚችል መሆኑን፣ 

ሐ. ተሽከርካሪው በህግ  መሰረት  የተወሰኑትን 

   የተሽከርካሪ    Aሰራር፣     መሳሪያዎች፣  

  መጠንና ክብደትን የሚያሟላና ለተመዘገበ  

   በት Aገልግሎት ምቹ መሆኑን፣  

 መ. Aግባብ  ባለው  ህግ  መሰረት  ለAካባቢ  

     ብክለት መከላከል የወጣውን  መስፈርት  

     ያሟላ መሆኑን፣  

2. በዚህ Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ /1/ የተደነገገው 

Eንዳለ ሆኖ ቢሮው ተጨማሪ የምርመራ 

መስፈርቶችንና የዚህን Aንቀፅ Aፈፃፀም 

በሚመለከት መመሪያ ሊያወጣ ይችላል፣    

 

29. የምርመራ ምስክር ወረቀት  
 

ስልጣን የተሰጠው መርማሪ የሚያስፈልግ የምርመራ 

መሰፈርት በሙሉ ማሟላቱን ካረጋገጠ በኋላ 

የምርመራ ምስክር ወረቀት ይሰጣል፡፡  

 

30. የምርመራ ምስክር ወረቀት ፀንቶ 

የሚቆይበት ጊዜ  
 

1. የምርመራ የምስክር ወረቀት ከተሰጠበት ቀን 

ጀምሮ ለAንድ ዓመት ፀንቶ ይቆያል፣ 

 

2. የዚህ Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ /1/ ድንጋጌ 

ቢኖርም የመመዝገቢያ ጊዜው Aሳልፎ የቀረበ 

ተሽከርካሪን በሚመለከት የሚሰጥ የምርመራ 

የምስክር ወረቀት ፀንቶ የሚቆይበት ጊዜ  

መቆጠር የሚጀምረው ከመደበኛው 

የመመርመሪያ የመጨረሻ ቀን ጀምሮ 
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   ይኸውን፡፡  

 

31. ምሃብ ዓመታዊ ተለጣፊ ምልክት

ምርመራ 

1. ዝምልከቶ ኣካል ንዓመታዊ ተለጣፊ ምልክት

ምርመራ መመልከቲ Eንትቐርበሉ፡- 

ሀ. Eቲ  መመልከቲ  ምስ  Eላዊ  መዝገቡን  

   ሰነዳቱ የመሳኽር፣ 

ለ. ኣብቲ መመልከቲ ዝተመልከቱ መፍለይ  

   ቁፅሪታት ኣብ ዝተሰረቑን ዝተለወጡን  

   ተሽከርከርቲ ዝርዝር ውሽጢ ምስዘለዉ  

   ቁፅርታት የገናዝብ፣ 

ሐ. ኣመልካቲ  ናይቲ  ተሽከርካሪ  ትኽክለኛ 

   ብዓል ንብረት ወይ ብዓል ትሕዝቶ ምዃኑ  

   ወይ ሕጋዊ ወኪል ምዃኑ የረጋግፅ፣ 

 

2. ብዝምልከቶ ኣካል ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ

ዓንቀፅ /1/ ብዝተመልከተ ውፅIት ምርመራ

ብመሰረት ኣብዚ ኣዋጅ ዓንቀፅ 29 ዝተውሃበ

ወረቐት ምስክር ምርመራ ተሽከርካሪ መሰረት

ብምግባርን ኣድላይ ክፍሊት ግልጋሎት

ብምኽፋልን ነቲ ተሽከርካሪ ዓመታዊ ተለጣፊ

ምልክት ምርመራ ንኣመልካቲ ይህብ፡፡  

 

 

32. ዓመታዊ ምርመራ ተለጣፊ ምልክት

ክረA ምግባር 
 

1. ንብዓል ሞተር ተሽከርካሪ ዝተውሃበ ዓመታዊ

ተለጣፊ ምልክት ምርመራ ኣብቲ ተሽከርካሪ

ቅድሚት መስትያት ኣብ ታሕተዋይ መኣዝን

የማን ኩርናE ተለጢፉ ክረኣ ኣለዎ፣ 

2. መስትያት ቅድሚት ንዘይብሉ ብዓል ሞተር

ተሽከርካሪ ዝተውሃቦ ዓመታዊ ተለጣፊ

ይሆናል፡፡ 

 
31. ዓመታዊ የምርመራ ተላጠፊ ምልከት  

      መስጠት  

1. የሚመለከተው Aካል ለAመታዊ የምርመራ 

ተለጣፊ ምልከት ማመልከቻ ሲቀርብለት፡- 

ሀ. ማመልከቻውን    ከOፊሲየል   መዝገቡና  

    ከሰነዶቹ ጋር ያመሳክራል፣ 

ለ. በማመልከቻው ላይ የተመለከቱትን 

የመለያ ቁጥሮች በተሰረቁና በተለወጡ 

ተሽከርካሪዎች    ዝርዝር   ውስጥ   ካሉ  

ቁጥሮች  ጋር ያስተያያል፣  

ሐ. Aመልካቹ    የተሽከርካሪው    Eውነተኛ  

   ባለንብረት   ወይም  ባለይዞታ   መሆኑን  

   ወይም የዚህ ዓይነቱ ሰው  ሕጋዊ  ወኪል  

   መሆኑን ያረጋግጣል፣ 

2. Aግባብ ያለው Aካል በዚህ Aንቀፅ ንUስ 

Aንቀፅ /1/ በተመለከተው ምርመራ ውጤትና 

በዚህ Aዋጅ Aንቀፅ 29 መሰረት የተሰጠን 

የተሽከርካሪ ምርመራ የምስክር ወረቀት 

መሰረት በማድረግ Eና ተገቢውን 

የAገልግሎት ክፍያ በማስከፈል ተሽከርካሪውን 

በሚመለከት ዓመታዊ የምርመራ ተለጣፊ 

ምልክት ለAመልካቹ ይሰጣል፡፡  
 

32. ዓመታዊ የምርመራ ተለጣፊ ምልክት 

Eንዲታይ ማድረግ  
 

1. በባለሞተር ተሽከርካሪ የተሰጠ ዓመታዊ 

የምርመራ ተለጣፊ ምልክት በተሽከርካሪው 

የፊት መስታወት በታችኛው የቀኝ ማEዘን ላይ 

ተለጥፎ መታየት Aለበት፣ 

2. የፊት መስተዋት ለሌላው ባለሞተር 

ተሽከርካሪ የተሰጠ ዓመታዊ የምርመራ 
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ምልክት ምርመራ Eቲ ተሽከርካሪ ኣብ ዝኾነ

መንገዲ ኣብዝንቀሳቐሰሉ Eዋን ኣብ ውሽጢ

ተሽከርካሪ ምቕማጥን ብዝምልከቶ ተቖፃፃሪ

ኣካል Eንትሕተት ክረኣ ክገብር ኣለዎ፣ 

 

3. ንተስሓቢ ዝተውሃበ ዓመታዊ ተለጣፊ

ምልክት ምርመራ ነቲ ተስሓቢ ንዝጎቶ ብዓል

ሞተር ተሽከርካሪ ምስ ዝተውሃቦ ዓመታዊ

ተለጣፊ ምልክት ምርመራ ጎኒ ተለጢፉ ክረኣ

ኣለዎ፡፡  

 
33. ምEራምን ምትካEን ዓመታዊ ተለጣፊ 

ምልክት ምርመራ 
 

1. ኣብ ዓመታዊ ተለጣፊ ምልክት ምርመራ ካብ

ሞንጎ ዝሰፈሩ መግለፅታት ዝተጋገየ ነገር

ምህላው ብዓል ዋና ተሽከርካሪ ወይ ብዓል

ትሕዝቶ ተሽከርካሪ ካብዝፈለጠሉ Eለት ኣብ

ውሽጢ ዓሰርተ መዓልትታት ተለጣፊ ምልከት

ንምEራም ንዝምልከቶ ኣካል ክቐርብ ኣለዎ፡፡

Eቲ ጌጋ ዘጋጠመ ንዝምልከቶ ኣካል ጥፍኣት

ምኽንያት ጥራሕ Eንተዘይኮይኑ ኣድላይ

ክፍሊት ግልጋሎት ብዓል ንብረት ወይ ብዓል

ትሕዝቶ ይፍፅም፣ 

2. ኣብ ዓመታዊ ተለጣፊ ምልክት ምርመራ ካብ

ሞንጎ ዝሰፈሩ መግለፅታት ለውጢ ወይ ጌጋ

Eንተጋጥም ተለጣፊ ምልክት በዚ ዓንቀፅ

ንUስ ዓንቀፅ 1 መሰረት ንክመሓየሽ ብዓል

ዋና ተሽከርካሪ ወይ ብዓል ትሕዝቶ

ተሽከርካሪ ኣብ ውሽጢ ዓሰርተ መዓልትታት

Eቲ ምልክት ንዝምልከቶ ኣካል ከቕርብ

ኣለዎ፡፡ ኣድላይ ክፍሊት ግልጋሎት’ውን

ብዓል ንብረት ወይ ብዓል ትሕዝቶ ይፍፅም፣ 

 

ተለጣፊ ምልክት ተሽከርካሪው በማንኛወም 

መንገድ ላይ በሚንቀሳቀስበት ጊዜ 

በተሽከርካሪው ውስጥ መቀመጥና 

በሚመለከተው የቁጥጥር Aካል ሲጠየቅ 

Eንዲታይ መደረግ Aለበት፣ 

3. ለተሳቢ የተሰጠ ዓመታዊ የምርመራ ተላጣፊ 

ምልክት ተሳቢውን ለሚጎትተው ባለሞተር 

ተሽከርካሪ ከተሰጠው ዓመታዊ የምርመራ 

ተለጣፊ ምልክት ጎን ለጎን ተለጥፎ መታየት 

Aለበት፡፡  

   
33. ዓመታዊ የምርመራ ተለጣፊ ምልክት 

ማረምና መተካት 
 

1. በዓመታዊ የምርመራ ተለጣፊ ምልክት 

ከሰፈሩት መግለጫዎች መካከል የተሳሳተ 

ነገር መኖሩን የተሽከርካሪው ባለቤት ወይም 

ባለይዞታ ባወቀ በAስር ቀናት ውስጥ ተለጣፊ 

ምልክቱን ለEርምት Aግባብ ላለው Aካል 

ማቅረብ Aለበት፡፡ ስህተቱ ያጋጠመው Aግባብ 

ባለው Aካል ጥፋት ምክንያትነት ብቻ ካልሆነ 

በስተቀር ተገቢውን የAገልግሎት ክፍያ 

ባለንብረቱ ወይም ባለይዞታው ይፈፅማል፣ 

 

2. በዓመታዊ የምርመራ ተለጣፊ ምልክት ላይ 

በሰፈሩት መግለጫዎች ላይ ለውጥ ወይም 

ስህተት ሲያጋጥም ተለጣፊ ምልክቱ በዚሁ 

መሰረት Eንዲሻሻል የተሽከርካሪው ባለቤት 

ወይም ባለይዞታ በAስር ቀናት ውስጥ ተለጣፊ 

ምልክቱን Aግባብ ላለው Aካል ማቅረብ 

Aለበት፡፡ ተገቢውን የAገልግሎት ክፍያም 

ባለንብረቱ ወይም ባለይዞታው ይፈፅማል፣ 
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3. ዓመታዊ ተለጣፊ ምልክት ምርመራ

ዝጠፍA፣ ዝተበላሸወ ወይ ዘይንበብ

Eንተኾይኑ ብዓል ዋና ተሽከርካሪ ወይ ብዓል

ትሕዝቶ ተሽከርካሪ መተካEታ ተለጣፊ

ምልክት ንክዋሃቦ ሽU ንሽU ንዝምልከቶ

ኣካል ከመልክት ኣለዎ፣ 

4. ብመሰረት Eዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ /3/ 

ኣግባብ ዘለዎ ኣካል መመልከቲ ምስቀረበሉ

ነቲ ኣመልካቲ ኣድላይ ክፍሊት ክፍፅም

ምስገበረ መተካEታ ዓመታዊ ተላጣፊ

ምልክት ምርመራ ይህቦ፣ 

5. ጠፊU ዝነበረን መተካEታ ዝተውሃበሉን

ዓመታዊ ምልክት ምርመራ ዝረኸበ ሰብ

ተወሳኺ ዝኾነ ዓመታዊ ተለጣፊ ምልክት

ምርመራ ንክስረዝን ንኽውገድን ሽU ንሽU

ኣግባብ ንዘለዎ ኣካል ከረክብ ኣለዎ፡፡  
 

34. ዓመታዊ ተለጣፊ ምልክት ምርመራ 

ፀኒU ዝፀንሓሉ ግዘ 
 

ዓመታዊ ተለጣፊ ምልከት ምርመራ ፀኒU ዝፀንሓሉ

ግዘ ንተለጣፊ ምልክት ምሃብ መሰረት ዝኾነ

ወረቐት ምስክር ምርመራ ፀኒU ምስዝፀንሓሉ Eዋን

ተመሳሳሊ ይኸውን፡፡  
 

 

35. ዓመታዊ ተለጣፊ ምልክት ምርመራ  

     ዘይምህላው  

1. ዓመታዊ ተለጣፊ ምልክት ምርመራ

ዘይምህላው Eቲ ተሽከርካሪ ዓመታዊ ምርመራ

ቴክኒክ ዘይምግባሩ መበገሲ ግምት የውስድ፡፡

Eቲ ተሽከርካሪ ምምርማሩ ናይ ምርዳE

ሸኽሚ ናይ በዓል ዋና ተሽከርካሪ ወይ ብዓል

ትሕዝቶ ተሽከርካሪ ይኸውን፣ 

 

3. ዓመታዊ የምርመራ ተለጣፊ ምልክት የጠፋ፣ 

የተበላሸ ወይም የማይነበብ የሆነ Eንደሆነ 

የተሽከርካሪው ባለቤት ወይም ባለይዞታ ምትክ 

ተለጣፊ ምልክት Eንዲሰጠው ወዲያውኑ 

ለሚመለከተው Aካል ማመልከት Aለበት፣ 

 

4. Aግባብ ያለው Aካል በዚህ Aንቀፅ ንUስ 

Aንቀፅ /3/ መሰረት ማመልከቻ ሲቀርብለት 

Aመልካቹ ተገቢውን የAገልግሎት ክፍያ 

Eንዲፈፅም ካደረገ በኋላ ምትክ የዓመታዊ 

ምርመራ ተለጣፊ ምልክት ይሰጣዋል፣ 

5. ጠፍቶ የነበረና ምትክ የሰጠበትን ዓመታዊ 

የምርመራ ተለጣፊ ምልክት መልሶ ያገኘ ሰው 

ተጨማሪ የሆነው ዓመታዊ የምርመራ ተለጣፊ 

ምልክት Eንዲሰረዝና Eንዲወገድ ወዲያውኑ 

Aግባብ ላለው Aካል ማስረከብ Aለበት፡፡  

 

34. ዓመታዊ የምርመራ ተለጣፊ ምልክት 

ፀንቶ የሚቆይበት ጊዜ  
 

ዓመታዊ የምርመራ ተለጣፊ ምልክት ፀንቶ 

የሚቆይበት ጊዜ ለተለጣፊ ምልክቱ መስጠት 

መሰረት የሆነው የምርመራ ምስክር ወረቀት ፀንቶ 

የሚቆይበት ጊዜ ጋር ተመሳሳይ ይሆናል፡፡  

 

35. ዓመታዊ የምርመራ ተለጣፊ ምልክት  

Aለመኖር  

1. ዓመታዊ የምርመራ ተለጣፊ ምልክት 

Aለመኖር ተሽከርካሪው ዓመታዊ የቴክኒክ 

ምርመራ Aለማድረጉን መነሻ ግምት 

ያስወስዳል፡፡ ተሽከርካሪው መመርመሩን 

የማስረዳቱ ተግባርም የተሽከርካሪው 

ባለንብረት ወይም ባለይዞታ ይሆናል፣ 
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2. ዝኾነ ተሽከርካሪ ናይዚ ኣዋጅ ዓንቀፅ 32

ብምትሕልላፍ ኣብ ዝኾነ መንገዲ ክንቀሳቐስ

Eንተተገይሩ ኩነታት ምርመራ ብዝግባE

ክሳብ ዝፃረ ድንጋገታት ናይዚ ኣዋጅን ሲIቡ

ዝወፅE ደንብን መምርሕን ንክኽበር ስልጣን

ዝተውሃቦ ኣካልን ትራፊክ ፖሊስን ሒዙ

ክፀንሕ ይኽEል፡፡  
 

 

 

 

 

36. ፍሉይ ምርመራ  

1. ዝኾነ ተሽከርካሪ ናይዚ ኣዋጅ ዓንቀፅ 29 ድንጋገ

ዘማልE Eንተኾነ’ውን ኣግባብ ዘለዎ ኣካል

ኣድላይ ኮይኑ Eንትረኽቦ ፍሉይ ምርመራ

ክገብረሉ ይኽEል፣ 

2. ዝኾነ ተሽከርካሪ፡- 

   ሀ. ኣብ መንገዲ ንምግልጋል ብቁE ዘይምዃኑ፣ 

   ለ. ኣሰራርሑU፣ መሳርሒታቱ፣ መጠኑ  ወይ  

   ክብደቱ   ኣግባብ  ብዘለዎ  ሕጊ  መሰረት  

  ዝተወሰኑ ደረጃታት ዘየማልA ምዃኑ፣  

   ሐ. ብምኽንያት ሓደጋ ከቢድ  ጉድኣት ዝበፅሖ

Eንተኾይኑ፣ ብግልፂ  ዝረA   Eንትኸውን

ብመሰረት Eዚ ኣዋጅን ነዚ  ኣዋጅ  ስIቡ

ዝወፅE   ደንብን  መምርሕን  ንምኽባር

ስልጣን ዝተውሃቦ  ኣካል  ብመሰረት  Eዚ

ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ /1/ ንዝግበር  ፍሉይ

ምርመራ ተገዲዱ ክቕርብ ክገብር ይኽEል፣  

 

3. ብመሰረት Eዚ ዓንቀፅ ንዝግበር ፍሉይ ምርመራ

ተሽከርካሪ ክፍሊት ኣገልግሎት ኣይሕተትን፡፡  
 
 
 
 
 
 

ክፍሊ ሓሙሽተ 

Eላዊ መዝገብን ሰነዳትን ተሽከርካሪ 

 

2. ማንኛውም ተሽከርካሪ የዚህን Aዋጅ Aንቀፅ 

32 በመተላለፍ በማንኛውም መንገድ ላይ 

Eንዲንቀሳቀስ ከተደረገ የመመርመሩ ሁኔታ 

በሚገባ Eስኪጣራ ድረስ የዚህ Aዋጅ 

ድንጋጌዎችና ቀጥሎ በሚወጣ ደንብና 

መመሪያ Eንዲከበሩ ስልጣን የተሰጠው 

Aካልና ትራፊክ ፖሊስ ተሽከርካሪውን ይዞ 

ማቆየት ይችላል፡፡  

 

36. ልዩ ምርመራ  

1. ማንኛውም ተሽከርካሪ የዚህ Aዋጅ Aንቀፅ 

29 ድንጋጌ የሚያሟላ ቢሆንም Aግባብነት 

ያለው Aካል Aስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘው ልዩ 

ምርመራ ሊያደርግበት ይችላል፣ 

2. ማንኛውም ተሽከርካሪ፡- 

ሀ. በመንገድ ላይ ለማገልገል ብቁ Aለመሆኑ፣ 

ለ. Aሰራሩ፣   መሳሪያዎቹ፣  መጠኑ  ወይም  

   ክብደቱ  Aግባብ  ባለው   ሕግ   መሰረት  

   የተወሰኑትን ደረጃዎች የማያሟላ መሆኑ፣  

ሐ. በAደጋ  ምክንያት  ከባድ ጉዳት 

የደረሰበት መሆኑ፣  በግልፅ  የሚታይ  

ሲሆን የዚህ Aዋጅ  ድንጋጌዎችና  ቀጥሎ  

በሚወጣው ደንብና  መመርያ   ለማስከበር  

ስልጣን  የተሰጠው Aካል ተሽከርካሪው 

በዚህ Aንቀፅ  ንUስ Aንቀፅ /1/ መሰረት 

ለሚደረግ  ልዩ ምርመራ Eንዲቀረብ 

ሊያስገድድ ይችላል፣ 

3. በዚህ Aንቀፅ መሰረት ለሚደረግ የተሽከርካሪ 

ልዩ ምርመራ የAገልግሎት ክፍያ 

Aይጠየቅም፡፡ 

 
ክፍል Aምስት 

የተሽከርካሪዎች Oፊሰዮል መዝገብና 
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37. Eላዊ መዝገብን ሰነዳትን ምሓዝ  
 

ብዝምልከቶ ኣካል ብዓል ዋንነቶም ዝተፈለጡን

ዝተመዝገቡን ተሽከርኸርቲ ዝምልከት ግልፂ

መዝገብን ሰነዳትን ከምU’ውን ዝተጠቓለለ

ዓመታዊ ዝርዝር ተሽከርከርቲ ኣዋዲዱ ብዝግባE

ይሕዝ፡፡  

 

38. ዝርዝር ዝተሰረቑ ወይ ዝተለወጡ 

ተሽከርከርቲ  
 

1. ዝምልከቶ ኣካል ዝተሰረቑ፣ ዝተለወጡ፣

ጠፊOም ዝተረኸቡን ብዓል ዋንOም

ዘይተረኸበ ተሽከርከርቲ ዝተጠቓለለ ዝርዝር

ኣዋዲዱ ብዝግባE ይሕዝ፣ Eንትሕተትውን

ንዝምልከቶ ኣካል ይህብ፣ 

2. ኣግባብ ዘለዎ ኣካል ኣድላይን ግቡEን ኮይኑ

Eንትረኽቦ ኣብ ዝኾነ Eዋን ብጋዜጣ ዝርዝሩ

ከሕትም ይኽEል፣ 

3. ብመሰረት Eዚ መፀዋEታ’ዚይ በዓል ንብረት

Eንተዘይቀሪቡ Eቲ ንብረት ብጨረታ

ተሸይጡ ናብ መንግስቲ ኣታዊ ይኸውን፡፡  

 

39. መሰል ምርካብ ኣብ Eላዊ መዝገብን

ሰነዳትን ዝተትሓዘ መረዳEታ   

1. ዝኾነ ጉዳይ ዝምልከቶ ሰብ ኣብ Eላዊ

መዝገብን ሰነዳት ውሽጢ ዘሎ መረዳEታ  

  ንምርኣይ  ወይ  ዝተረጋገፀ  ቅዳሕ   ንክዋሃቦ  

  Eንትሓትት ኣድላይ ክፍሊት ግልጋሎት

ኣኽፊሉ መረዳEታ ንኽረI ወይ ኮፒU ንክዋሃቦ 

  ይገብር፣ 

2. ዝኾነ ኣፈፃሚ ሕጊ ንኣፈፃፅማ ስርሑ ዘድልዮ

መረዳEታ ንምርኣይ ወይ ቅድሑ ንክዋሃቦ

ሰነዶች 

37. Oፊሲዮል መዝገብና ሰነዶች መያዝ  

በሚመለከተው Aካል ባለንብረትነታቸው የታወቀና 

የተመዘገቡ ተሽከርካሪዎችን በሚመለከት Oፊሲዮል 

መዝገብና ሰነዶች Eንዲሁም የዓመቱን የተጠቃለለ 

የተሽከርካሪዎች ዝርዝር Aደራጅቶ በሚገባ 

ይይዛል፡፡  

 

38. የተሰረቁ ወይም የተለወጡ 

ተሽከርካሪዎች ዝርዝር 
 

1. Aግባብነት ያለው Aካል የተሰረቁ የተለወጡ፣ 

ጠፍተው የተገኙና ባለቤቱ ያልተገኘ 

ተሽከርካሪዎችን የተጠቃለለ ዝርዝር 

Aደራጅቶ በሚገባ ይይዛል፣ ሲጠየቅም 

ለሚመለከተው Aካል ይሰጣል፣ 

2. Aግባብነት ያለው Aካል Aስፈላጊና ተገቢ 

መስሎ ሲያገኘው በማናቸውም ጋዜጣ 

ዝርዝሩን ሊያሳትም ይችላል፣ 

3. በተደረገው ጥሪ መሰረት ባለንብረቱ ካልቀረበ 

ንብረቱ በጨረታ ተሽጦ ወደ መንግስት ገቢ 

ይሆናል፡፡  

 

39. በOፊሲዮል መዝገብና ሰነዶች የተያዘን 

መረጃ የማግኘት መብት  

1. ማንኛውም ጉዳዩ የሚመለከተው ሰው 

በOፊሲዮል መዝገብና ሰነዶች ውስጥ ያለ  

  መረጃ  ለማየት  ወይም   የተረጋገጠ   ቅጅው  

  Eንዲሰጠው ሲጠይቅ  ተገቢውን  የAገልግሎት  

  ክፍያ Aስከፍሎ  መረጃውን  Eንዲያይ  ወይም  

  ቅጅው Eንዲሰጠው ያደርጋል፣ 

2. ማንኛውም የህግ Aስፈፃሚ Aካል ለስራው 

Aፈፃፀም የሚያስፈልገውን መረጃ ለማየት 
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Eንትሓትት ክፍሊት ግልጋሎት ኣይሕተትን  

 

 
40. ቀዳምነት ዝህልዎ መረዳEታ  
 

1. ኣብ Eላዊ ሰነድነት ዝተትሓዙ

መመልከቲታት፣ ደብዳቤታትን ቅጥEታትን

ከምU’ውን ኣብ Eላዊ መዝገብ ውሽጢ

ዝሰፈሩ  መግለፂታት  ንዝተመዝገቡ  ጉዳያት

መበገሲ   መረዳEታ ይኾኑ Eዮም፣ 

2. ኣብ መንጎ መሰል ዋንነት ዝተመሓላለፈሎም

ሰባት ክርክር ኣብዝለዓለሉ Eዋን ቀዳምነት

ዘለዎ መረዳEታ ዝውሰን ደብተር መለለይ

ዋንነት ዝተውሃበሉ Eለት ቅደም ሰዓብ

ተመስሪቱ ይኸውን ፡፡  

 

ክፍሊ ሽዱሽተ 

ዝተፈላለዩ ድንጋገታት 

41. ዝተኸልከሉ ተግባራት  
 

ዝኾነ ሰብ፡- 

1. ኣግባብ ካብ ዘለዎ ኣካል ናይ ፅሑፍ ፍቓድ

ከይሃለዎ ምስ Eዚ ኣዋጅ ተታሓሒዙ

ኣብዝርከብ ሰደቓ ካብ ዝተገለፁ ወፃI ሕብሪ

ቀለም፣ ጣምራ ፊደል ወይ ከዓ ምልክታት ነቲ

ተሽከርካሪ ቁፅሪ መፍለይ ታርጋ ምጥቃም፣ 

2. ኣብ ቁፅሪ መፍለይ ታርጋን ከባቢUን ዝኾነ

መፋለጢ ወይ ካልOት ምልክታት ምልጣፍ ፣ 

 

3. ነቲ ተሽከርካሪ በቲ ፋብሪካ ካብ ዝተገጠመሉ

ስሩE መብራህቲ ወፃI ተወሳኺ መብራህቲ

ምEታው፣ 

4. ክEለት ምርኣይ ኣሽከርካሪ ብዝህውኽ

ኩነታት ኣሻንጉሊታት ወይ ከዓ ካልOት

መጋየፂታት ምቕማጥ ወይ፣ 

ወይም ቅጅው Eንዲሰጠው ሲጠይቅ 

የAገልግሎት ክፍያ Aይጠየቅም፡፡  

 
40. ቀዳምትነት የሚኖረው ማስረጃ  
 

1. በOፊሲየል ሰነድነት የተያዙ ማመልከቻዎች፣ 

ደብዳቤዎችና ቅፆች  Eንዲሁምን  በOፊሲዮል  

መዝገብ ላይ የሰፈሩ መግለጫዎች 

ለተመዘገቡት ጉዳዮች መነሻ ማስረጃ ይሆናሉ፣ 

 

2. የባለንብረት መብት በተላለፈላቸው ሰዎች 

መካከል ክርክር በሚነሳበት ጊዜ ቀዳምትነት 

ያለው ማስረጃ የሚወስነው የባለንብረትነት 

መታወቂያ ደብተር በተሰጠበት ቀን ቅደም 

ተከተል ላይ ተመስርቶ ይሆናል፡፡  

 

ክፍል ስድስት 

ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች 

41. የተከለከሉ ተግባሮች  
 

ማንኛውም ሰው፡- 

1. Aግባብነት ካለው Aካል የፅሑፍ ፈቃድ 

ሳይኖረው ከዚህ Aዋጅ ጋር በተያያዘው 

ሰንጠረዥ ከተመለከቱት ሌላ የቀለም ህብር፣ 

የፊደል ጣምራ ወይም ምልክቶች 

ለተሽከርካሪው መለያ ቁጥር ሰሌዳ መጠቀም፣ 

2. በተሽከርካሪው መለያ ቁጥር ሰሌዳና 

Aካባቢው ማስታወቂያዎችን ወይም ሌሎች 

ምልክቾች  መለጠፍ፣ 

3. ለተሽከርካሪው በፋብሪካው ከተገጠመለት 

መደበኛ መብራት ውጪ ተጨማሪ መብራት 

ማስገባት፣ 

4. የነጂውን የማየት ችሎታ በሚያውክ ሁኔታ 

Aሻንጉሊቶችን ወይም ሌሎች ጌጣ ጌጦችን 

ማስቀመጥ፣ ወይም  
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   ገፅ 25 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ኣዋጅ ቑ 190/2003             ገፅ 25 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ Aዋጅ ቁ  190/2003

5. ካብ ዝምልከቶ ኣካል ኣቐዲሙ Eንተየፍቀደ

ኣብ ደብተር መለለይ ዋንነት ዝሰፈሩ

መረዳEታታትን Aካላት ተሽከርከርትን

ምቕያር ወይ ነቲ ተሽከርካሪ ምብታን

ኣይኽEልን፡፡  

 
42. ምልክታት መጠንቀቕታ
 

ዝምልከቶ ኣካል ከምኣድላይነቱ ኣብ ዝኾነ

ተሽከርካሪ ኣንፀባራቒ ዝኾኑ ምልክታት መጠንቀቒ

ንኽገብሩ ክEዝዝ ይኽEል፡፡  

 

43. ኣብ Iንተርናሽናል ትራፊክ 

ዝተዋፈሩ ተሽከርከርቲ 
 

ኣብ ሞንጎ ሃገራት ዝግበር ሓበራዊ መትከል

ምጥቕቓም ዝተሓለወ ኮይኑ፣ ካብቲ ቢሮ ዝተውሃበ

ግዚያዊ ፍቓድ መንቀሳቐሲ ዘይብሉ ዝኾነ ኣብ

Iንተርናሽናል ትራፊክ ዝተዋፈረ ተሽከርካሪ ኣብ

መንገድታት ክልል ትግራይ ምንቅስቓስ ዘኽEሎ

ዝውሃቦ ካብ ሓደ ወርሒ ንዘይበልፀ Eዋን ጥራይ Eዩ 

 

 
44. ቅፅዓት 
 

1. ዝኾነ ሰብ፣ 

   ሀ. Eዋን   ዓመታዊ    ምርመራ   ኣሕሊፉ  

       ተሽከርካሪU   Eንተቕሪቡ  ንሕድ  ሕድ  

ዝዘንገዓሉ 15 መዓልቲ 100 ብር ይቕፃE፣ 

 

   ለ. ዓመታዊ ምርመራ ተሽከርኻሪ  ገይሩ  Eቲ  

ምልክት ከይለጠፈ ኣብ መንገዲ  ክሽክርከር  

 ዝገበረ ወይ ድማ ኣብ ዓንቀፅ  41 /1,2,3,  

 4/ ዝተገለፁ   ክልከላታት   ዝተመሓላለፈ  

  200 ቅርሺ /ክልተ ሚIቲ ቅርሺ/ ከምU’  

5. Aግባብነት ካለው Aካል Aስቀድሞ 

ሳያስፈቅድ በባለቤትነት መታወቂያ ደብተር 

ላይ የሰፈሩ መረጃዎችን በተሽከርካሪው 

Aካላት ላይ መቀየር ወይም ተሽከርካሪውን 

መበተን Aይችልም፡፡  

 

42. የማስጠንቀቅያ ምልክቶች  
 

ለሚመለከተው Aካል EንደAስፈላጊነቱ በማንኛውም 

ተሽከርካሪ ላይ Aንፀባራቂ የሆኑ የማስጠንቀቂያ 

ምልክቶች Eንዲደረጉ ሊያዝ ይችላል፡፡  

 

43. በIንተርናሽናል ትራፊክ የተሰማራ 

ተሽከርካሪዎች  
 

በAገሮች መካከል የሚደረግ የጋራ መጠቃቀም 

መርህ Eንደተጠበቀ ሆኖ፣ ከቢሮው የተሰጠ ጊዚያዊ 

የማንቀሳቀሻ ፈቃድ የሌለው ማንኛውንም 

በIንተርናሽናል ትራፊክ የተሰማራ ተሽከርካሪ 

በትግራይ መንገዶች ላይ ማንቀሳቀስ የሚያስችለው 

Aገር ውስጥ ከገባበት ቀን ጀምሮ ከAንድ ወር 

የማይበልጥ ጊዜ ብቻ ነው፡፡  

 
44. ቅጣት 
 

1. ማንኛውም ሰው 

   ሀ. ዓመታዊ  ምርመራ   ወቅቱን    Aሳልፎ  

ተሽከርካሪውን      ለምርመራ     ካቀረበ  

 ለEያንዳንዱ ለዘገየበት 15  ቀን  100  ብር  

  ይቀጣል 

   ለ. Aመታዊ   የተሽከርካሪ  ምርመራ  Aድርጎ  

 ምልክቱን  ሳይለጥፍ    በመንገድ ላይ  

  Eንዲሽከረከር ያደረገ ወይም በAንቀፅ 41 

/1, 2,3,4/ የተጠቀሰትን ክልከላዎች  

የተላለፈ ብር 200 / ሁለት  መቶ  ብር/  
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   ገፅ 26 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ኣዋጅ ቑ 190/2003           ገፅ 26 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ Aዋጅ ቁ  190/2003

    ውን  ዝተበላሸወ  ወይ  ብዝግባE  ክረA  

     ዘይኽEል ቁፅሪ መፍለይ  ታርጋ  ለጢፉ  

     ኣብ  መንገዲ  ከሽክርከር   /ከንቀሳቀስ/  

    ዝገበረ Eንተኾይኑ 500 ቅርሺ /ሓሙሽተ 

    ሚIቲ ቅርሺ/ ይቕፃE፣ 

   ሐ. ዓመታዊ ምርመራ ተሽከርካሪ Eንተየካየደ  

 ኣብ መንገዲ ንኽሽክርከር ዝገበረEንተኾይኑ 

 ወይ ዋንነት  /ንብረትነት/  Eቲ  ተሽከርካሪ  

  ናብ ስሙ ከዛውር  EናተገበO  ኣብ  ውሽጢ 

  6ተ ወርሒ  Eንተየዛወረ  Eንተተሪፉ  700  

  /ሸውዓተ ሚIቲ/ ብር ይቕፃል፣ 

   መ. ኣካል Eቲ  ተሽከርካሪ  ጉድለት  ሃሊይዎ  

  ጉድለት  ከስተኻኽል  ብዝምልከቶ  ኣካል  

  ብፅሑፍ ተገሊፁሉ ኣብ ውሽጢ  ሓሙሽተ   

  ናይ   ስራሕ  መዓልቲ   Eንተየስተኻኸለ  

  ከሽክርከር ዝገበረ  1000 /ሓደ ሽሕ/  ብር  

  ይቕፃE፣ 

2. ዝኾነ ሰብ  

   ሀ. ሓደ ተሽከርካሪ ናይ   ባEሉ ዘይኮነ   ወይ  

ብምምሳል ዝተዳለወ   ምልክት  ዓመታዊ    

ምርመራ ዝለጠፈ ወይ ለጢፉ ኣብ መንገዲ

ክሽክርከር ዝገበረ Eንተኾይኑ፣ወይ 

   ለ. ሓደ ተሽከርካሪ ቁፅሪ መለለይ ሰሌዳ ታርጋ

Eንተይተለጠፈሉ ኣብ  መንገዲ  ክሸከርክር

ዝገበረ   ወይ  ናይ  ባEሉ  ዘይኮነ  ወይ

ብምምሳል ዝተዳለወ ቁፅሪ  መለለይ  ሰሌዳ

ለጢፍሉ   ዝተረኸበ  ወይ  ኣብ  መንገዲ

ክሽክርከር ዝገበረ Eንተኾይኑ፣ ወይ 

   ሐ. ናይቲ   ተሽከርካሪ  ቁፅሪ  ሻንሲን  ቁፅሪ  

  ሞተርን ወይ ዘመን ምህርቲ ወይ በዚ ኣዋጅ 

  ዓንቀፅ 41  ንUስ  ዓንቀፅ  5  ዝተኸልከሉ  

  ተግባራት  ንዝምልከቶ  ኣካል Eንተይፍለጠ 

   ዝለወጠ Eንተኾይኑ፣ወይ 

 

Eንዲሁም የተበላሸ ወይም  በሚገባ ሊታይ  

የማይችል  የመለያ ቁጥር ሰሌዳ ለጥፎ  

በመንገድ  ላይ Eንዲሽከርከር   ያደረገ  ከሆነ  

ብር  500 /Aምስት መቶ/ ይቀጣል፣ 

 

   ሐ. ለተሽከርካሪው ዓመታዊ ምርመራ ሳያካሂድ 

በመንገድ  ላይ   Eንዲሽከረከር ያደረገ ከሆነ 

ወይም  የተሽከርካሪውን  ስም  ንብረትነቱን 

በስሙ ማዛወር ሲገባው በስድስት  ወር ጊዜ 

ውስጥ ሳያዛውር የቀረ Eንደሆነ  ብር  700 

ሰባት መቶ ብር/ ይቀጣል፣ 

   መ. የተሽከርካሪው   Aካል   ጉድለት   ኖሮት  

     Eንዲያስተካክል   ኣግባብነት  ባለው  Aካል  

     በፅሑፍ  ተገልፆለት  Eስከ  Aምስት  የስራ  

     ቀናት  ውስጥ  ሳያስተካክል  Eንዲሽከርከር  

     ካደረገ ብር 1000 /Aንድ ሺ ብር ይቀጣል፣ 

  

2. ማንኛውም ሰው፡- 

   ሀ. Aንድን ተሽከርካሪ የራሱ ያልሆነ ወይም  

በማስመስል የተዘጋጀ ዓመታዊ የምርመራ  

 ምልክት    በመለጠፍ    በመንገድ   ላይ  

   Eንዲሽከረከር ያደረገ ከሆነ፣ 

   ለ. Aንድ  ተሽከርካሪ  የመለያ  ቁጥር  ሰሌዳ  

ሳይለጠፍበት በመንገድ ላይ  Eንዲሽከርከረ  

ያደረገ   ወይም   የራሱ  ያልሆነ  ወይም  

 በማስመሰል የተዘጋጀ የመለያ ቁጥር ሰሌዳ  

 ለጥፎበት ከተገኘ  ወይም  በመንገድ  ላይ  

  Eንዲሽከረከር ያደረገ ከሆነ፣ 

   ሐ. የተሽከርካሪን  የሻንሲ   ቁጥር፣  የሞተር  

 ቁጥር  ወይም  የምርት   ዘመን  ወይም  

 በAንቀፅ 41 ንUስ Aንቀፅ 5 የተከለከሉትን   

  ተግባሮች Aግባብነት ላለው ኣካለ ሳያሳውቅ  

   የለወጠ ከሆነ፣ ወይም 
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   ገፅ 27 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ኣዋጅ ቑ 190/2003              ገፅ 27 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ Aዋጅ ቁ  190/2003

   መ. ብምጥፍU   ወይ   ብካሊE   ምኽንያት  

 መተካEታ /ተለዋጢ/ ተዋሂቡዎ Eናሃለወ  

 ናይ ቀደም  መለለይ  ዋንነት  ተሽከርካሪ  

 ደብተር፣ ቁፅሪ መለለይ ሰሌዳ ወይ ዓመታዊ  

  ምልክት   ተለጣፊ   መሊሱ    /Eንደገና/  

  ዝተጠቐመሉ Eንተኾይኑ፣ Eቲ ጥፍኣቱ

ብቤት ፍርዲ Eንተተረጋጊፁ ብመሰረት

ድንገገ ሕጊ ገበን ዝበለፀ ዘቕፅE

Eንተዘይኮይኑ ካብ 2500 ብር Eስካብ 5000 

ብር /ክልተ ሽሕን ሓሙሽተ ሚIትን ክሳብ

ሓሙሽተ ሽሕ/ ብር ዝበፅሕ ናይ ገንዘብ

ቅፅዓት ወይ ካብ ክልተ ዓመት ዘይበልፅ

ቀሊል Eስራት ወይ ብክልቲU ይቕፃE፣ 

3. Eቲ ዝድለ ናይ ምርመራ መAቀኒ /ረቋሒ/ 

ሙሉE ብሙሉE ንዘየማልE ተሽከርካሪ ምስክር

ወረቐት ምርመራ ዝሃቦ ወይምንክወሃብ ዝገበረ

ዝምልከቶ ኣካል ወይ ውክልና ዝተውሃቦ ትካል

ሰራሕተኛ ጥፋኣቱ ብቤት ፍርዲ Eንተተረጋጊፁ

ኣብ ሕጊ ገበን ብዝተደንገገ መሰረት ዝበለፀ

ዘቕፅE Eተዘይኮይኑ Eስካብ 3000 ቅርሺ

ዝበፅሕ ናይ ገንዘብ ቅፅዓት ካብ 6ተ ወርሒ

Eስካብ  ክልተ ዓመት ዝበፅሕ ቀሊል

ማEሰርትን ይቕፃE፣ 

4. በዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ /1/ መሰረት

ብዝምልከቶ ኣካል ዝተወሃበ ናይ ገንዘብ ቅፅዓት

ቅር ዝበሎ ሰብ ኣብ ውሽጢ ሰላሳ /30/ መዓልቲ

ስልጣን ናብ ዘለዎ ቤት ፍርዲ ይግበኣኒ ከቕርብ

ይኽኣል፣ 

5. ቅፅዓት ዝተወሰነሉ ሰብ ዝምልከቶ ኣካል ውሳኔ

ካብ ዝተውሃበሉ Eለት ጀሚሩ ወይ በዚ ዓንቀፅ

ንUስ ዓንቀፅ /4/ መሰረት ይግባኣኒ ኣቕሪቡ

Eንተኾይኑ Eቲ ይግባኣኒ ውድቂ ካብ

ዝተገበረሉ Eለት ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ 30 /ሰላሳ/ 

መዓልቲ ኣታዊ Eንተይገበረ Eንተተሪፉ

መ. በመጥፋቱ    ወይ    በሌላ    ምክንያት  

   በምትክነት  የተሰጠ  Eያለ   የቀድሞውን  

   የተሽከርካሪ    የባለቤትነት    መታወቂያ  

   ደብተር፣  የመለያ  ቁጥር  ሰሌዳ  ወይም  

   ዓመታዊ   ተለጣፊ   ምልክት    መልስ  

   የተጠቀመ ከሆነ፣ 

ጥፋተኛነቱ በፍርድ ቤት ሲረጋገጥ፣ በወንጀል 

ህግ በተደነገገው መሰረት የበለጠ የሚያስቀጣ 

ካልሆነ በስተቀር ከብር 2500 Eስከ ብር 

5000 በሚደርስ መቀጮ ወይም ከሁለት 

ዓመት በማይበልጥ ቀላል Eስራት ወይም 

በሁለቱምን ይቀጣል፣ 

 

3. የሚፈለግበትን የምርመራ መስፈርት ሙሉ 

በሙሉ ለሚያሟላ ተሽከርካሪ የምርመራ ምስክር 

ወረቀት የሰጠ ወይም Eንዲሰጥ ያደረገ 

ኣግባብነት ያለው Aካል ወይም ውክልና 

የተሰጠው ደርጅት ሰራተኛ ጥፋተኛነቱ በፍርድ 

ቤት ሲረጋገጥ፣ በወንጀል ህግ በተደነገገው 

መሰረት የበለጠ የሚያስቀጣ ካልሆነ በስተቀር 

Eስከ ብር 3000 በሚደርሰ የገንዘብ  መቀጮና 

ከስድስት ወር Eስከ ሁለት  ዓመት   በሚደርስ  

ቀላል Eስራት ይቀጣል፣ 

4. በዚህ Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ /1/ መሰረት 

Aግባብነት ባለው Aካል በተጣለበት የገንዘብ 

መቀጮ ቅር የተሰኘ ሰው በ30 ቀናት ውስጥ 

ሰልጣን ላለው ፍርድ ቤት ይግባኝ ማቅረብ 

ይችላል፣ 

5. መቀጮው የተጣለበት ሰው Aግባብነት ያለው 

Aካል ውሳኔ ከተሰጠበት ቀን ወይም በዚህ Aንቀፅ 

ንUስ Aንቀፅ /4/ መሰረት ይግባኝ Aቅርቦ ከሆነ 

ይግባኙ ወድቅ ከተደረገበት ቀን ጀምሮ በ30 

ቀናት ውስጥ ገቢ ሳያደርግ ቢቀር ክፍያው 

መፈፀሙን የሚያሳይ ደረሰኝ Eስኪቀርብ ድረስ 
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   ገፅ 28 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ኣዋጅ ቑ 190/2003             ገፅ 28 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ Aዋጅ ቁ  190/2003

ክፍሊት ምፍፃሙ ዘርI መረዳEታ /ቅብሊት/ 

ክሳብ ዘቕርብ ዝምልከቶ ፖሊስ Eቲ ጥፍኣት

ዝተፈፀመሉ ተሽከርካሪ ሒዙ ናይ ምፅናሕ

ስልጣን ኣለዎ፡፡ 

 
45. ክፍሊት መመርመርን መመዝገብን 

ተሽከርካሪ  
 

ንተሽከርካሪ መመርመሪ፣ መመዝገብን

ተታሓሓዝነት ንዘለዎም ግልጋሎታትን ዝሕተት

ክፍሊት፡-Eቲ ቢሮ ዝምዝግበን ተሽከርከርቲ

ዝምልከት ደንቢ ብቤት ምኽሪ ኣፈፃሚ ስራሕ

ብሄራዊ መንግስቲ ክልል ትግራይ ክወፅE ይኽEል፡፡ 

 

 

46. ስልጣን ምውፃE ደንብን መምርሕን  
 

1. ቤት ምኽሪ ኣፈፃሚ ስራሕ ብሄራዊ ክልላዊ

መንግስቲ ትግራይ ነዚ ኣዋጅ መተግበሪ ደንቢ

ከውፅE ይኽEል፣ 

2. ቢሮ መምርሒ ከውፅE ይኽEል፡፡  

 

47. ኣፈፃፅማ ናይዚ ኣዋጅ  
 

Eቲ ቢሮ ናይዚ ኣዋጅ ድንጋገታት ነዚ ኣዋጅ

ንምፍፃም ዝወፁ ደንብታትን መምርሒታትን

ብደረጃ ክልል ስሩE ብዝኾነ መንገዲ ኣብ ስራሕ

ምውዓሎም ንምርግጋፅ ክትትል ይገብር፣ ሓላፍነት

ተሽከርካሪ ምምርማርን ምምዝጋብን ንዝተውሃቦም

ኣካላት ወረዳን ከተማን ኣድላይ ደገፍ ቴክኒክ

ይህብ፡፡  

 
48. ዝተሰዓሩ ሕግታት  

ነዚ ኣዋጅ ዝፃባE ዝኾነ ኣዋጅ፣ ደንቢ፣ መምርሒ

ወይ ልሙድ ኣሰራርሓ በዚ ኣዋጅ ተሳIሩ ኣሎ፡፡  

የሚመለከተው ፖሊስ ጥፋቱ የተፈፀመበትን 

ተሽከርካሪ ይዞየማቆየት ስልጣን ይኖረዋል፡፡   

 

 
 

45. የተሽከርካሪ መመርመርያና 

መመዝገቢያ ክፍያ  
 

ለተሽከርካሪ መመርመሪያ፣ መመዝገብያና 

ተያያዥነት ላላቸው Aገልግሎቶች የሚጠየቀው 

ክፍያ፡-ቢሮው የሚመዘግባቸው ተሽከርካሪዎች 

በሚመለከት የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት 

ስራ Aስፈፃሚ ምክር ቤት በሚያወጣው ደንብ፣ 

መሰረት ይወሰናል፣ 

 
46. ደንብና መምሪያ የማውጣት ስልጣን 
 

1. የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት የስራ 

Aስፈፃሚ ምክር ቤት ለዚሁ Aዋጅ ማስፈፀሚያ 

ደንብ ሊያወጣ ይችላል፣ 

2. ቢሮው መመሪያ ሊያወጣ ይችላል፡፡  

 

47. የAዋጁ Aፈፃፀም  
 

ቢሮው የዚህ Aዋጅ ድንጋጌዎችና ይህን Aዋጅ 

ለማስፈፀም የወጡ ደንቦችና መመሪያዎች በክልል 

ደረጃ ወጥ በሆነ መንገድ በስራ ላይ መዋላቸውን 

ለማረጋገጥ ክትትል ያደርጋል፣ ተሽከርካሪ 

የመመርመርና የመመዝገብ ኋላፊነት ለተሰጣቸው 

የከተማ /ወረዳ/ Aካላት Aስፈላጊውን የቴክኒክ 

ድጋፍ ይሰጣል፡፡  
 
 

48. የተሻሩ ሕጎች  

ይህን Aዋጅ የሚቃረን ማንኛውም Aዋጅ፣ ደንብ፣ 

መመሪያ ወይም የAሰራር ልምድ በዚህ Aዋጅ 

ተሽረዋል፡፡  
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49. Eዚ ኣዋጅ ዝፀንAሉ ግዘ

Eዚ   ኣዋጅ  ብነጋሪት  ጋዜጣ  ብሄራዊ  ክልላዊ

መንግስቲ ትግራይ ተሓቲሙ ካብዝወፀሉ ግዘ ጀሚሩ

ዝፀንA ይኸውን፡፡     

                    

                ኣባይ ወልዱ 

          ፕሬዚዳንት ብሄራዊ ክልላዊ 

              መንግስቲ ትግራይ 

 

       

 

49. Aዋጁ የሚፀናበት ጊዜ  

ይህ  Aዋጅ  በትግራይ  ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት 

ነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ጊዜ ጀምሮ የፀና 

ይሆናል፡፡  

  

                  ኣባይ ወልዱ  

             የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ 

                መንግስት ፕረዚዳንት        

 

 

   

   ገፅ 29 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ኣዋጅ ቑ 190/2003             ገፅ 29 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ Aዋጅ ቁ  190/2003
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ዓይነትን ምልክትን ቁፅሪ መፍለይ ታርጋ ተሽከርከርቲ 
ሰደቃ 

ሪ

ጋ 

ዓይነት 

ታርጋ 

ቁፅሪ መፍለይን ሕብሪ ቀለምን 

/ጥማር ፊደላት/ 

 

ትርጉም 

1 ታርጋ 

ታክሲ  

ኣብ ፃEዳ መደብ ቀይሕ ፊደላትን 

ቁፅርታትን፣ ብኣንፈት ፀጋም ኣብ ውሽጢ 

ቀይሕ ክቢ ’’1’’ መፍለይ ቁፅሪ ዝተፅሓፎ 

ኣብ ግልጋሎት 

ትራንስፖ ርት ታክሲ 

ንዝተዋፈሩ ተሽከርካርቲ 

ዝውሃብ  

2 ታርጋ 

ገዛ  

ኣብ ፃEዳ መደብ ደሚቕ ሰማያዊ ፊደላትን 

ቁፅርታትን፣ ብኣንፈት ፀጋም ኣብ ውሽጢ 

ሰማያዊ ክቢ ’’2’’ ቁፅሪ መፍለይ ዝተፅሓፎ  

ንግልጋሎት ውልቀን 

ቤተሰብን ንክውEሉ 

ዝተመዝገቡ 

ተሽከርከርቲ ዝውሃብ 

3 ታርጋ 

ንግዲ  

ኣብ ፃEዳ መደብ ደሚቕ ቆፃል ፊደላትን 

ቁፅርታትን ፣ ብኣንፈት ፀጋም ኣብ ውሽጢ 

ቆፅለዋይ ክቢ ’’3’’ ቁፅሪ መፍለይ ዝተፅሓፎ 

ኣብ መንገዲ ምጉEዓዝ 

ንዝተመዝገቡ ወይ 

ንዝካረዩ ተሽከርከርቲ 

ዝውሃብ 

4 ታርጋ 

መንግ

ስቲ  

ኣብ ፃEዳ መደብ ፀሊም ፊደላትን 

ቁፅርታትን፣ ብኣንፈት ፀጋም ኣብ ውሽጢ 

ፀሊም ክቢ ’’4’’ ቁፅሪ መፍለይ ዝተፅሓፎ 

ዋንነት መንግስቲ 

ንዘለዎም ተሽከርከርቲ 

ዝውሃብ 

5 ታርጋ 

ትካላት 

ሃይማኖ

ትን 

ማሕበራ

ትን  

ኣብ ፃEዳ መደብ ብጫ ፊደላትን 

ቁፅርታትን፣ ብሓባር ብኣንፈት ፀጋም ኣብ 

ውሽጢ ፀሊም ክቢ ’’5’’ ቁፅሪ መፍለይ 

ዝተፅሓፎ 

ሃይማኖት፣ ማሕበር 

ቀይሕ መስቀል፣ 

ማሕበራት ንግዲ 

ንዘይኮኑን ዝኣምሰሉን 

ግልጋሎት ንክውEሉ 

ዝተመዝገቡ 

ተሽከርከርቲ ዝውሃብ  

 
 
 

የተሽከርካሪ መለያ ቁጥር ሰሌዳ ዓይነትና ምልክት 
ሰንረዥ 

ተ

.

ቁ 

የሰሌዳ 

ዓይነት 

የቀለምና ህብር መለያ ቁጥር 

/የፊደላት ጥምርታ/ 

 

ትርጉም 

1 የታክሲ 

ሰሌዳ 

ነጭ መደብ ከቀይ ፊደላትና 

ቁጥሮች ጋር በግራ ክንፍ በኩል 

በቀይ ክብ ውስጥ ’’1’’ ቁጥር 

መለያ የተፃፈበት  

በታክሲ ትራንስፖርት 

Aገል ግሎት ስራ ላይ 

ለተሰማሩ ተሽከርካሪዎች 

የሚሰጥ 

2 የቤት ሰሌዳ  ነጭ መደብ ከደማቅ ሰማያዊ 

ፊደላትና ቁጥሮች ጋር በግራ 

ክንፍ በኩል በሰማያዊ ክብ ውስጥ 

’’2’’ ቁጥር መለያ የተፃፈበት  

ለግልና ለቤተሰብ 

Aገልግሎት Eንዲውሉ 

ለተመዘገቡ ተሽከርካሪዎች 

የሚሰጥ  

3 የንግድ 

ሰሌዳ  

ነጭ መደብ ከደማቅ Aረንጋዴ 

ፊደ ላትና ቁጥሮች ጋር በግራ 

ክንፍ በኩል በAረንጋዴ ክብ 

ውስጥ ’’3’’ ቁጥር መለያ 

የተፃፈበት  

በንግድ የመንገድ 

ማመላላሻ ለተመዘገቡ 

ወይም ለሚከራዩ 

ተሽከርካሪዎች የሚሰጥ  

4 የመንግስት 

ሰሌዳ  

ነጭ መደብ ከጥቁር ፊደላትና 

ቁጥሮች ጋር በግራ ክንፍ በኩል 

በጥቁር ውስጥ ’’4’’ ቁጥር መለያ 

የተፃፈበት  

ንብረትነታቸው የመንግስት 

መስሪያቤቶች ለሆኑት 

ተሽከርካሪዎች ለሚሰጥ 

5 የሃይማኖት 

ድርጅቶች 

Eና 

ማሕበራት 

ሰሌዳ  

ነጭ መደብ ብጫ ፊደላትና 

ቁጥሮች ጋር በግራ ክንፍ በኩል 

በጥቁር ውስጥ ’’5’’ ቁጥር መለያ 

የተፃፈበት   

ለሃይማኖት 

ድርጅቶች፣ለቀይ መስቀል 

ማሕበር፣ የንግድ ያልሆኑ 

ማሕበራትና ለመሳ ሰሉት 

ተቋማት Aገልግሎት 

Eንዲውሉ ለተመዘገቡ 

ተሽከርካሪዎች የሚሰጥ  
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ሪ

ጋ 

ዓይነት 

ታርጋ 

ቁፅሪ መፍለይ ሕብሪ ቀለምን 

/ጥማር ፊደላት/  

 

ትርጉም 

6 ታርጋ 

Eለት  

ኣብ ፃEዳ መደብ ቀይሕ ፊደላትን 

ቁፅርታትን፣ ብሓባር፣ ብኣንፈት ፀጋም 

’’Eለታዊ’’ ዝብል ፅሑፍ ዝርከቦ  

ንዝኾነ ዓይነት 

ተሽከርካሪ 

ብጊዚያዊነት ዝውሃብ 

7 ታርጋ 

ተመሓ

ላላፊ   

ፃEዳ መደብ ምስድብዝዝ ዝበለ ሰማያዊ 

ፊደላትን ቁፅርታትን፣ ብሓባር ብኣንፈት 

ፀጋም ’’ተሓላላፊ’’ ዝብል ፅሑፍ ዝርከቦ  

ኣብ መዝገብ 

ተሽከርከርቲ ንዝተትሓዘ 

ወናኒ ፋብ ሪካ 

ተሽከርካሪ፣ ነጋዳይ ወይ 

ዳግም ሰራሒ 

ብግዚያዊነት ዝውሃብ  

8 ታርጋ 

መንቀሳ

ቐሲ 

ፍሉይ 

መሳርሒ

ታት  

ኣብ ፃEዳ መደብ ቀይሕ ፊደላትን 

ቁፅርታትን ብሓባር  ብኣንፈት ፀጋም 

’’ፍሉይ’’ ዝብል ፅሑፍ ዝርከቦ 

ንዝኾነ ፍሉይ 

ተንቀሳቓሲ መሳርሒ 

ዝውሃብ  

9 ታርጋ 

ፖሊስ  

ኣብ ቢጫ መደብ ምስ ፀሊም ፊደላትን 

ቁፅርታትን ብሓባር ብኣንፈት ፀጋም 

’’ፖሊስ’’ ዝብል ፅሑፍ ዝርከቦ 

ዋንነቶም ናይ ፖሊስ 

ንዝኾኑ ተሽከርከርቲ 

ዝውሃብ  

1

0 

   ’’ትግ’’ ’’TG’’  ኣብ ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስቲ ትግራይ 

ዝተመዝገቡ 

ተሽከርከርቲ  

 
ካልOት ምልክታት 

 
ኣብዚ ኣዋጅ ዝተጠቐሱ ጥማር ሕብሪ ቀለምን ፊደላትን ከምዘለውዎ 
ኮይኖም ሕድ ሕድ ዓይነታት ታርጋ ኮድ ሌዘር፣ ሆሎግራምን ብቀሊሉ 
ዘይረኣ ምልክት ይህልዎ፡፡  

 
ተ

.

ቁ 

የሰሌዳ 

ዓይነት 

የቀለምና ህብርና መለያ ቁጥር 

/የፊደላት ጥምርታ/ 

 

ትርጉም 

6 የEለት 

ሰሌዳ 

ነጭ መደብ ከቀይ ፊደላትና 

ቁጥሮች ጋር በግራ ክንፍ በኩል 

’’የEለት’’ የሚል ፅሑፍ የሚገኝበት 

ለማንኛውም ዓይነት 

ተሽከርካሪ በጊዚያዊነት 

የሚሰጥ 

7 የተላላፊ 

ሰሌዳ  

ነጭ መደብ ከደብዛዘ ሰማያዊ 

ፊደላትና ቁጥሮች ጋር በግራ 

ክንፍ በኩል ’’ተላላፊ’’ የሚል 

ፅሑፍ የሚገኝበት  

በተሽከርካሪ 

ባለፋብሪካ፣ነጋዴ ወይም 

ዳግም ሰሪ መዝገብ ለተያዙ 

ተሽከርካሪዎች 

በጊዚያዊነት የሚሰጥ 

8 የልዩ 

ተንቀሳቃሽ 

መሳሪዎች 

ሰሌዳ   

ነጭ መደብ ከቀይ ፊደላትና 

ቁጥሮች ጋር በግራ ክንፍ በኩል 

’’ልዩ’’ የሚል ፅሑፍ የሚገኝበት  

ለማንኛውም ልዩ 

ተንቀሳቃሽ መሳሪያ 

የሚሰጥ 

9 የፖሊስ 

ሰሌዳ  

በብጫ መደብ ከጥቁር ፊደላትና 

ቁጥሮች ጋር በግራ ክንፍ በኩል 

’’ፖሊስ’’ የሚል ፅሑፍ የሚገኝበት 

ንብረትነታቸው የፖሊስ 

ለሆኑ ተሽከርካሪዎች 

ለሚሰጥ 

1

0

 ’’ትግ’’ ’’TG’’    በትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስት የተመዘገቡ 

ተሽከርካሪዎች 

 

 

 

ሌሎች ምልክቶች 

በዚሁ Aዋጅ የተጠቀሱት የቀለም ህብርና የፊደል ጣምራዎች 

Eንደተጠበቁ ሆነው Eያንዳንዱ የሰሌዳ ዓይነት ሌዘር ኮድ፣ ሆሎግራም 

Eና በቀላሉ የማይታይ ምልክት ይኖረዋል፡፡  
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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 18 ›mT ቐ. ---- መቐለ  
-191/2003 ዓ.ም  

18¾ ›mT qÜ. ------- መቐለ 
191/2003 ›/M BˆL×T b¤T M<¶ Bÿ‰êE KL§êE mNGStE TG‰Y Zw{ 

ኣዋጅ ቁፅሪ 191/2003 

ኣተሓሕዛን ኣተኣላልያን ጓሓፍ ብሄራዊ 

ክልላዊ መንግስት ትግራይ  
 

ጓሓፍ ኣብ ጥEና ሕብረተሰብ፣ ማሕበራዊ ናብራን 

ፅሬት ከባቢን ከስEቦ ዝኽEል Aሉታዊ ፅEንቶ ብሕጊ 

ምEላይ Aገዳሲ ብምዃኑ፣  

ከተማታትና ምስ ዘርEየO ዘለዋ ቅልጡፍ Eብየት 

ሓቢሩ ዝኸይድ መልክEን ፅባቐን ክህልወን ኣተሓሕዛን 

ኣተኣላልያ ጓሓፍ ብሕጊ ምድንጋግ ኣገዳሲ ብምዃኑ፣ 

ጓሓፍ መሊስካ ኣብ ጥቕሚ ዝውEለሉ ኩነታት 

ምምችቻው ኣገዳሲ ብምዃኑ፣ 
 

ከተማታትን በቢደረጅU ዘለዉ ኣካላት ምምሕዳርን 

ካልOት መንግስታዊን ዘይመንግስታውን ትካላት ኣብ 

ምEካብን ምEላይን ጓሓፍ ግደOም ክፃወቱ ብሕጊ 

ምውሳን ኣድላይ ብምዃኑ፣ 

ከባቢOም ፅሬት ዘስEኑ ወገናት ብሕጊ ክEረሙ 

ምግባር Aገዳሲ ብምዃኑ፣  
 

 

ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ 

ብመሰረት ተመሓይሹ ዝወፀ ሕገ-መንግስቲ ብሄራዊ 

ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዓንቀፅ 49/3//ሀ/ ዝስEብ 

ኣዋጅ ኣውፂU ኣሎ፡፡  

 

 

 
 

 

Aዋጅ ቁጥር 191/2003 

የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት የቆሻሻ 

Aያያዝ Eና Aወጋገድ 
 

ቆሻሻ በህብረተሰብ ጤና ላይ፣ በማህበራዊ ኑሮ Eና 

የከባቢ ፅዳት ሊያስከትለው የሚችል Aሉታዊ ተፅEኖ 

በህግ መቆጣጠር Aስፈላጊ በመሆኑ፣  

ከተሞች Eያሳዩት ካለ ቀልጣፋ Eድገት ጋር Aብሮ 

የሚሄድ መልክና ውበት Eንዲኖራቸው የቆሻሻ 

Aያያዝና Aወጋገድ በህግ መደንገግ Aስፈላጊ በመሆኑ፣ 

ቆሻሻ መልሶ ጥቅም ላይ የሚውልበት ሁኔታ 

ማመቻቸት Aስፈላጊ በመሆኑ፣ 
 

ከተሞችና በየደረጃው ያሉ የAስተዳደር Aካሎች Eና 

ሌሎች መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች  

ቆሻሻ በመሰብሰብና በማስወገድ ድርሻቸው Eንዲወጡ 

በህግ መወሰን Aስፈላጊ በመሆኑ፣ 

ከባቢያቸው ንፅህና የሚያሰጡ ወገኖች በህግ 

Eንዲታረሙ ማድረግ Aስፈላጊ በመሆኑ፣ 

 
የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት 

ተሻሽሎ በወጣው የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት 

ሕገ-መንግስት Aንቀፅ 49/3//ሀ/ መሰረት 

የሚከተለውን Aዋጅ Aውጥቷል፡፡  
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ክፍሊ ሓደ 

ሓፈሻዊ 

1. ሓፂር ርEሲ  
 

Eዚ ኣዋጅ ’’ኣተሓሕዛን ኣተኣላልያን ጓሓፍ Aዋጅ 

ቁፅሪ 191/2003’’ ተባሂሉ ክጥቀስ ይከኣል፡፡  

 

2. ትርጉም  
 

ኣጠቃቕማ Eቲ ቃል ካሊE ትርጉም ዘውህቦ 

Eንተዘይኮይኑ ፡-  

1. ’’ኤጀንሲ’’ማለት ኤጀንሲ ስነ-ከባብ፣ 

ምምሕዳርን ኣጠቓቕማን ገፀር መሬት ማለት 

Eዩ፣ 

2. ’’ቢሮ’’ ማለት ቢሮ ልምዓት ከተማን 

Iንዱስትርን ንግድን Eዩ፣ 

3. ’’ጓሓፍ’’ ማለት ካብ ዝተፈላለዩ ፍልፍላት፣ ካብ 

መንበሪ ኣባይቲ ንግዲ ትካላት፣ Iንዱስትር፣ 

ኮንስትራክሽን ስራሕትን ካልOትን ዘይድለ 

ተባሂሉ ዝተደርበየ ዝEለ ይኹን መሊስካ ኣብ 

ጥቕሚ ክውEል ዝኽEል ደረቕ ፈሳስን ሓውሲ 

ፈሳስን ዝኾኑ ነገራት ማለት Eዩ፣ 

4. ’’ፈሳሲ ጓሓፍ’’ ማለት ዝተፃረየ ወይ ዘይተፃረየ 

ብቀጥታ ወይ ቀጥተኛ ብዘይኮነ መንገዲ ናብ

ከባቢ ዝልቀቕ ዝረስሐ ወይ ረሳሕ ፈሳሲ Eዩ፣ 

 

5. ’’ደረቕ ጓሓፍ’’ ማለት ፅሬት ከባቢ ዘስEን 

ከምዝተሰበረ ጥርሙዝ ሓፂን መፂን ቁርፅራፅ 

ሲጋራ ወረቓቕቲ፣ ዝኣረገ ጨርቂ፣ ተረፍ መረፍ 

ምግቢ፣ ርጋፍ ቆፅላ መፅሊ ብሓፈሻ ዝተደርበየሉ 

ወይ ዝወደቐሉ ከባቢ ፅሬት ዘስEን ዝጠቅም 

ይኹን ዘይጠቅም ዝኾነ ነገር ማለት’ዩ፣ 

 

6. ’’ቤት ማዘጋጃ’’’ ማለት ጓሓፍ ኣተሓሕዛን 

ኣተኣላልያን ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ግልጋሎት ቤት 

ክፍል Aንድ 

ጠቅላላ 

1. Aጭር ርEስ
 

ይህ Aዋጅ ’’የቆሻሻ Aያያዝ Eና Aወጋገድ Aዋጅ ቁጥር 

191/2003’’ ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡  

 

2. ትርጉም  
 

የቃሉ Aጠቃቀም ሌላ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ፡- 

 

1. ’’ኤጀንሲ’’ ማለት የስነ-ከባቢ ጥበቃ፣ የገጠር 

መሬት Aጠቃቀም Eና Aስተዳደር ኤጀንሲ 

ማለት ነው፣ 

2. ’’ቢሮ’’ ማለት ቢሮ ልማት ከተማ፣ ንግድን 

Iንዱስትሪን Eዩ፣ 

3. ’’ቆሻሻ’’ ማለት ከተለያዩ ምንጮች ከመኖሪያ 

ቤቶች ከንግድ ድርጅቶች፣ Iንዱስትሪ፣ 

ከኮንስትራክሽን ስራዎችና ሌሎች የማይፈለግ 

ተብሎ የተጣሉ የሚወገድ ይሁን ተመልሶ ጥቅም 

ላይ ሊውል የሚችል ደረቅ፣ ፈሻሽና ፈሳሽ መሰል 

የሆኑ ነገሮች ማለት ነው፣ 

4. ’’ፈሳሽ ቆሻሻ’’ ማለት የተጣራ ወይም ያልተጣራ 

በቀጥታ ወይም ቀጥተኛ ባልሆነ መንገድ ወደ 

Aከባቢ የሚለቀቅ ቆሻሻ ወይም ፈሳሽ ጉድፍ 

ማለት ነው፣ 

5. ’’ደረቅ ቆሻሻ’’ ማለት የAከባቢ ንፅህና የሚያሳጣ 

Eንደተሰበረ ጠርሙስ፣ የብረታ ብረት፣ የሲጋራ 

ወይም ወረቀት ቁርጭራጭ፣ የጨርቅ Aራፊ 

የምግብ ትራፊ Eና የEፅዋት ቅጠል ረጋፊ፣ 

በጠቅላላ የተጣለበት ወይም የወደቀበት ቦታ፣ 

ንፅህና የሚያሳጣ የሚጠቅም ይሁን የማይጠቅም 

ነገር ማለት ነው፣  

6. ’’ማዛጋጃቤት’’ ማለት ቆሻሻ Aያያዝ Eና 

Aወጋገድ ጨምሮ የተለያዩ የማዛጋጃቤት 
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ማዘጋጃ ንምሃብ ዝተጣየሸ ቤት Eዮ Eዩ፣  

 

7. ’’ግልጋሎት ፅሬት’’ ማለት ምምሕዳር ከተማ 

ወይ ቤት ማዘጋጃቤት ብመሰረት ዘውፅO 

መመዘኒ ረቋሓ ርስሓት ንምEላይ ወይ መሊስካ 

ኣብ ጥቕሚ ክውEል ንምግባር ዝውሃብ 

ግልጋሎት Eዩ፣ 

8. ’’ከተማ’’ ማለት ሕጋዊ ኣፍልጦ ምኽታም 

ዝረኸበ ይኹን ዘይረኸባ Eሸል ከተማታት’ውን 

ዝሓወሰ Eዩ፣ 

9. ’’ሰብ’’ ማለት ተፈጥሮ ሰብ ወይ ብሕጊ መሰል 

ሕጋዊ ሰውነት ዝተውሃቦ ኣካል Eዩ፣ 

10. ’’ጣብያ’’ ማለት ታሕተዋይ መሓውር ምምሕዳር 

ከተማ’ዩ፣ 

11. ’’መሊስካ ምጥቃም’’ ማለት ካብ ዝተደርበዩ 

ጓሓፍ ውሽጢ ጠቓሚ ኣቕሓ ብምውፃE ብቀጥታ 

ወይ ዝተወሰነ ለውጢ ብምግባር ምጥቃም ወይ 

ብጥረ ኣቕሓ ንምጥቃም መልሲካ ኣብ ጥቕሚ 

ክውEል ምግባር’ዩ፣ 

12. ’’መEለይ ቦታ’’ ማለት ጥቕሚ የብሉን ተባሂሉ 

ዝተኣከበ ጓሓፍ ንጥEናን ስነ-ከባቢን ጠንቂ 

ኣብዘይኮነሉ ቦታ ዝEከበሉ፣ ዝቕበረሉ ወይ 

ዝሕከመሉ ቦታ ማለት Eዩ፣  

 

3. ኣገላልፃ ፆታ

ኣብዚ ኣዋጅ ብተባEታይ ፆታ ዝተገለፀ ኩሉ 

ንደ/ኣንስትዮውን ዝገልፅ Eዩ    

 

4. ተፈፃሚነት ወሰን  
 

Eዚ ኣዋጅ ኣብ ብሄራዊ ክልላዊ መንግሰቲ ትግራይ 

ኣተሓሕዛን ኣተኣላልያን ጓሓፍ ኣመልኪቱ ኣብ 

ዝግበር ምንቅስቓስ ኣብ ከተማታትን ሓውሲ 

ከተማታትን ተፈፃምነት ይህልዎ፡፡  

 

Aገልግሎት ለመስጠት የተቋቋመ መስሪያቤት 

ነው፣ 

7. ’’የንፅህና Aገልግሎት’’ ማለት የከተማ 

Aስተዳደር ወይም ማዘጋጃ ቤት በሚያወጣው 

መለኪያ መመዘኛ መሰረት ቆሻሻ ለማስወገድ  

ወይም  መልሶ  ጥቅም  ላይ Eንዲውል የሚሰጥ  

   Aገልግሎት ነው፣ 

8. ’’ከተማ’’ ማለት የመከተም ሕጋዊ Eውቅና 

ያገኘም ይሁን ያላገኙ ታዳጊ ከተሞችም 

የሚጨምር ነው፣  

9. ’’ሰው’’ ማለት የተፈጥሮ ሰው ወይም በህግ 

የሰውነት መብት የተሰጠው Aካል ነው፣ 

10. ’’ቀበሌ’’ ማለት ታችኛው መዋቅር የከተማ 

Aስተዳደር ነው፣ 

11. ’’መልሶ መጠቀም’’ ማለት ከተጣለ ቆሻሻ ውስጥ 

ጠቃሚ Eቃ በማውጣት በቀጥታ ወይም የተወሰነ 

ለውጥ በማድረግ መጠቀም ወይም በጥረ Eቃነት 

ለመጠቀም መልሶ ጥቅም ላይ Eንዲውል 

ማድረግ ነው፣ 

12. ’’ማስወገጃ ቦታ’’ ማለት ጥቅም የለውም ተብሎ 

የተሰበሰበ ቆሻሻ ለጤና ለስነ-Aከባቢ ጠንቅ 

በማይሆንበት ቦታ የሚሰበሰብበት፣ የሚቀበርበት፣  

ወይም የሚታከምበት ቦታ ማለት ነው፣  

 

3. የፆታ Aገላለፅ

በዚህ ኣዋጅ በወንድ ፆታ የተገለፀ ሁሉ ለሴት ፆታም 

ይገልፃል  
 

4. ወሰን ተፈፃምነት  
 

ይህ Aዋጅ በትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት 

የቆሻሻ Aያያዝና Aወጋገድ Aስመልክቶ በሚደረግ 

Eንቅስቃሴ በከተሞችና ከተማ ነክ ተከሞች ተፈፃሚነት 

ይኖሯል፡፡  
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5. Eላማ

1. ጓሓፍ ከስEቦ ዝኽEል ስEነት ፅሬት ከባቢን 

Aሉታዊ ፅEንቶን ኣብ ምEላይን ምቁፅፃርን 

ተሳትፎ ሕብረተሰብ፣ መንግስታዊን 

ዘይመንግስታዊን ትካላት ንምርግጋፅ፣  

 

2. ኣብ ጓሓፍ ኣተሓሕዛን ኣተኣላልያን  ግንዘበ 

ሕብረተሰብ ክዓቢ ብምግባር ንመንበሪ ምቹው 

ዝኾነ ፅሩይ ከባቢ ምፍጣር፣ 

3. ካብ ጓሓፍ ዝርከብ ቁጠባዊ ረብሓ ንምEባይ፡፡  

 

ክፍሊ ክልተ 

ተግባርን ሓላፍነትን ዝተፈላለዩ ኣካላት ኣብ 

ኣተሓሕዛን ኣተኣላልያን ጓሓፍ 

6. ሓላፍነት ቢሮ ልምዓት ከተማን 

Iንዳስትሪ ንግድን  

1. ስርዓት ኣተሓሕዛን ኣተኣላልያን ጎሓፍ 

ይዝርግሕ፡፡ ዝርዝሩ ብደንቢ ይውሰን፣ 

2. ኣተሓሕዛን ኣተኣላልያን ጎሓፍ ዝምልከት 

ዝተፈላለየ  መምርሒታትን ማንዋላትን የዳሉ፣ 

3. መሓውር ፅሬትን ፅባቐን ይቐርፅ፣ 

4. በቢብርኩ ንዘለዉ ሰራሕተኛታት ፅሬትን 

ፅባቐን ስራሕን ሓላፍነትን የነፅር፣ 

5. ዓቕሚ መEበይ ሰራሕተኛታት ስልጠና ይህብ፣ 

6. ፅሬትን ፅባቐን ከባቢ ንምሕላው ኣብ ዝግበሩ 

ምንቅስቓሳት ሞያዊ ሓገዝ ይገብር፣ 

7. ኣብ ኣተሓሕዛ ኣተኣላልያን ጎሓፍ ክትትልን 

ቁፅፅር የካይድ፣ 

8. ከተማታት ኣብ ኣተሓሕዛን ኣተኣላልያን ጓሓፍ 

Iንቨስትመንት ክስፋሕፋሕ ምችው ኩነታት 

ይፈጥር፡፡  

 

 

5. ዓላማ  

1. ቆሻሻ ሊያስከትለው የሚችል የንፅህና Eጦት 

የAከባቢ Aሉታዊ ተፅEኖ ለማስወገድ Eና 

ለመቆጣጠር ተሳትፎ  የሕብረተሰብ፣ 

መንግስታዊ Eና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች 

ለማረጋገጥ፣ 

2. በቆሻሻ Aያያዝ Aወጋገድ  የህብረተሰብ ግንዛቤ 

Eንዲያድግ በማድረግ ለመኖር ምቹ የሆነ ንፁህ 

Aከባቢ መፍጠር፣ 

3. ከቆሻሻ የሚገኝ ቁጠባዊ ጥቅም ለማሳደግ፡፡  

 

ክፍል ሁለት 

በደረቅ ቆሻሻ Aያያዝና Aወጋገድ ተግባር Eና 

ኃላፊነት የተለያዩ Aካሎች 

6. የከተማ ልማት Iንዳስትሪና ንግድ ቢሮ 

ሓላፊነት 

1. ቆሻሻ Aያያዝና Aወጋገድ ስርዓት ይዘረጋል፡፡ 

ዝርዝሩ በደንብ ይወሰናል፣ 

2. የቆሻሻ Aያያዝና Aወጋገድ በሚመለከት 

የተለያዩ መመሪያዎችና ማንዋሎች ያዘጋጃል፣ 

3. የፅዳትና ውበት መዋቅር ይቀርፃል፣ 

4. በየደረጃው ላሉ የፅዳትና ቁንጅና ሰራተኞች 

ስራና ሓላፊነት ያስታውቃል፣ 

5. የሰራተኞች Aቅም ማሳደጊያ ስልጠና ይሰጣል፣ 

6. የAከባቢ ፅዳትና ውበት ለመጠበቅ በሚደረጉ 

Eንቅስቃሴዎች የሞያ ድጋፍ ያደርጋል፣ 

7. በቆሻሻ Aያያዝ Eና Aወጋገድ ክትትል Eና 

ቁጥር ያደርጋል፣ 

8. ከተሞች በቆሻሻ Aያያዝና Aወጋገድ 

Iንቨስትመንት Eንዲስፋፋ ምቹ ሁኔታ 

ይፈጥራል፡፡  
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7. ሓላፍነት ምምሕዳር ከተማ  
 

1. ምምሕዳር ከተማ ኣብ ኣተሓሕዛን ኣተኣላልያን 

ጎሓፍ ነበርቲ ከተማ ብምስታፍ ቀፃልነት ብዘለዎ 

ኩነታት ጓሓፍ ብኣግባቡ ዝEከበሉን ዝEለየሉን 

ኣሰራርሓ ይዝርግሕ፣ 

2. ነበርቲ ኣብ ኣተሓሕዛን ኣተኣላልያን ጓሓፍ 

ግንዛበ ክህልዎም ምግባር፣  

3. ጓሓፍ ብኣግባቡ ምEካቡን፣ ምጉEዓዙን 

ኣብዝEለየሉ ቦታ በፂሑ ዝተኣለየ ምዃኑ 

ምርግጋፅ፣  

4. ኣብ ኣተሓሕዛን ኣተኣላልያን ጓሓፍ ሰብ ውልቀ 

ሃብቲ ተሳትፎ ንክህልዎም ምትብባE፣  

5. ገምጋም፣ ፅልዋ ስነ-ከባቢ ብምክያድ ኣተሓሕዛን 

ኣተኣላልያን ጓሓፍ ምጥንኻር፣ 

6. ካብ መንበሪን ንግዲ ትካላት ዝወፅE ጓሓፍ 

ፈሳሲ ናብ ውሕጅ መኽየዲ ብቀጥታ ከይራኸብን 

ከይድፋEን ይከታተል ይቆፃፀር፣ 

 

7. ሕድ ሕድ ከተማ ምምሕዳር ጓሓፍ ኣተሓሕዛን 

ኣተኣላልያ ዝምልከት ንመሓውሩ ዝቆፃፀረሉ 

ስርዓት ይዝርግሕ፣ 

8. ጓሓፍ ብኣግባቡ ኣብዘይEለየሉ Eዋን ስጉምቲ 

ይወሰድ፣ ብሕጊ ይሓትት፣ 

9. ካብ ከተማ ዝወፅE ጓሓፍ መEለዪ ቦታ ምስ 

ዝምልከቶ ተሓባቢሩ ክዳሎ ይገብር፡፡ 

 
 

 

8. ምምሕዳር ጣብያ 
  

1. ጓሓፍ ክድርበየሎም ኣብዘይግባE ቦታታት 

ጓሓፍ ከይድርበዮም ምክትታልን ምቁፅፃርን፣ 

2. ካብ መንበሪ ገዛውቲ ዝወፅE ጓሓፍ ተኣኪቡ ናብ 

መወዳEታ መEለይ ቦታ ዝበፅሕ ዘሎ ምዃኑ 

ምርግጋፅ፣ ኣፈፃፀምU ቢሮ ብዘውፅO መምርሒ 

ይውሰን፡፡  

7. የከተማ Aስተዳደር ሓላፍነት
 

1. የከተማ Aስተዳደር በቆሻሻ Aያያዝና Aወጋገድ 

የከተማ ነዋሪዎች በማሳተፍ ቀጣይነት ባለው 

ሁኔታ ቆሻሻ በAግባቡ የሚሰበሰብበትና 

የሚወገድበት የAሰራር ይዘረጋል፣ 

2. ነዋሪዎች በቆሻሻ Aያያዝና Aወጋገድ ግንዛቤ 

Eንዲኖራቸው ማድረግ፣ 

3. ቆሻሻ በAገባብ መሰብሰቡ፣ መጓጓዙንና 

በሚወገድበትን ቦታ ደርሶ የተወገደ መሆኑን 

ማረጋገጥ፣ 

4. በቆሻሻ Aያያዝና Aወጋገድ የግል ባለሃብቶች 

ተሳትፎ Eንዲኖራቸው ማበረታታት፣ 

5. የስነ-ከባቢ ተፅEኖ ግምገማ በማካሄድ የቆሻሻ 

Aያያዝና Aወጋገድ ማጠናከር፣ 

6. ከመኖሪያና ንግድ ድርጅቶች የሚወጣ ፈሳሽ 

ቆሻሻ ወደ ጎርፍ መሄጃ ቦይ በቀጥታ 

Eንዳይገናኝና Eንዳይደፋ ይከታተላል፣ 

ይቆጣጠራል፣  

7. Eያንዳንዱ የከተማ Aስተዳደር የቆሻሻ Aያያዝና 

Aወጋገድ በተመለከተ ለAካሎቹ የመቆጣጠር 

ስርዓት ይዘረጋል፣ 

8. ቆሻሻ በAግባቡ በማይወገድበት ወቅት Eርምጃ 

ይወሰዳል፣ በሕግ ይጠይቃል፣ 

9. ከከተማ የሚወጣ ቆሻሻ ማስወገጃ ቦታ 

ከሚመለከታቸው ጋር ተባብሮ Eንዲዘጋጅ 

ያደርጋል፡፡ 

 

8. የቀበሌ Aስተዳደር  
 

1. ቆሻሻ ሊጣልባቸው የማይገቡ ቦታዎች ቆሻሻ 

Eንዳይጣልባቸው መከታተልና መቆጣጠር፣ 

2. ከመኖሪያ ቤቶች የሚወጣ ቆሻሻ ካለ ወደ 

የመጨረሻ ማስወገጃ ቦታ Eየደረሰ መሆኑን 

ማረጋገጥ፣ ቢሮው በሚያወጣው መመርያ 

ይወሰናል፡፡  
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9. ስልጣንን ተግባርን ኤጀንሲ ከባቢ ሓለዋ 

   ምምሕዳርን ኣጠቓቕማን ገጠር መሬት  
 

1. ጓሓፍ ኣብ ጥEና ሕብረተሰብን ስነ-ከባብን ፀገም 

ብዘይፈጥር ምትሓዙን ምEካቡን ይቆፃፀር፣ 

 

2. ሕብረተሰብ ኣብ ጥUይን ፅሩይን ከባቢ ይነብር 

ምህላው የረጋግፅ፣ ይቆፃፀር፣ 

3. የEትወና በሃልቲ መንግስታዊን 

ዘይመንግስታዊን ትካላት ዝወፁ ድንጋገታት 

ድሕንነት ስነ ከባቢ ይትግብሩ ምህላዎም 

ይከታተል፣ ይቆፃፀር፣ 

4. ኣተሓሕዛን ኣተኣላልያን ጓሓፍ ኣመልኪቶም 

ዝወፁ ሕግታት ኣብ ስራሕ ምውዓሎም ይቆፃፀር፣

5. ጓሓፍ ኣመልኪቶም ዝወፁን ፕሮጀክት ልምዓት 

ብመንፅር ገምጋም ፅልዋ ስነ-ከባቢ ይግምግም፣ 

ይውስን፣ 

6. ኣብ ጓሓፍ መEለዪ ቦታ ዘሎ ኩነታት ንምፍላጥ 

ስነ ከባቢያዊ መፅናEቲ የካየድ፣ ክካየድ ይገብር፣ 

 

7. ጓሓፍ ኣመልኪቱ ምስዝምልከቶ ብምዃን 

ዓቕሚ ምEባይ ስራሕቲ ይሰርሕ፣  

8. ኣብ ነባር ይኹን ሓዱሽ ጓሓፍ መEለዪ ቦታ 

Oዲት ከባቢ የካየድ፣ ክካየድ ይገብር፣ 

9. ስራሕ ጠጠው ዘበለ ወይ ዝተገደፈ ጓሓፍ 

መEለዪ ቦታ ንኻሊE ግልጋሎት ክውEል 

መAቀኒ ከውፅE ይኽEል፣ 

10. ጓሓፍ ብኣግባቡ ኣብዘይEለየሉ Eዋን ብሕጊ 

ይሕተት፡፡  
 

ክፍሊ ሰለስተ 

ኣተሓሕዛን ኣተኣላልያን ጓሓፍ

10. ጓሓፍ መንበሪ ኣባይቲ  

1. ሰብ ካብ መንበሪ ገዝU ዝወፅE ደረቕ ጓሓፍ 

ናብ መAከብን መEለይን ቦታ Eስካብ ዝውሰድ 

9. የAከባቢ ጥበቃ፣ መሬት Aስተዳደር Eና 

Aጠቃቀም ኤጀንሲ ስልጣነና ተግባር 
 

1. ቆሻሻ በሕብረተሰብ ጤናና ስነ Aከባቢ ላይ 

ችግር በማይፈጥር መያዙንና መሰብሰቡን 

ይቆጣጠራል፣ 

2. ህብረተሰብ በንፁህና ጤናማ ያልተበከለ Aከባቢ 

Eየኖረ መሆኑን ያረጋግጣል፣ ይቆጣጠራል፣ 

3. ያገባናል ባዮች መንግስታዊ Eና መንግስታዊ 

ያልሆኑ ድርጅቶች የወጡ የስነ ከባቢ ድህንነት 

ድንጋጌዎች Eየተገበሩ መሆናቸውን ይከታተላል፣ 

ይቆጣጠራል፣ 

4. የቆሻሻ Aያያዝና Aወጋገድ Aስመልክቶ የወጡ 

ድንጋጌዎች ስራ ላይ መዋላቸውን ይቆጣጠራል፣  

5. ቆሻሻ Aስመልክተው የወጡ የልማት 

ፕሮጀክቶች በስነ-Aከባቢ ተፅEኖ ገምጋም 

መሰረት ይገመግማል፣ ይወስናል፣ 

6. ቆሻሻ በሚወገድበት ቦታ ያለው ስነ ከባቢያዊ 

ሁኔታ ለማወቅ ጥናት ያካሄድል፣ Eንዲካሄድ 

ያደርጋል፣ 

7. ቆሻሻን በሚመለከት ከሚመለከታቸው ጋር 

በመሆን የAቅም ግንባታ ስራዎች ይሰራል፣  

8. በነባር ይሁን በAዲስ ቆሻሻ ማስወገጃ ቦታ 

የAከባቢ Oዲት ያደርጋል፣ Eንዲካሄድ ያደርጋል፣

9. ስራ ያቆመ ወይም የተተወ የቆሻሻ ማስወገጃ 

ቦታ ለሌላ Aገልግሎት Eንዲውል መመዘኛ 

ሊያወጣ ይችላል፣ 

10. ቆሻሻ በAገባቡ በማይወገድበት ወቅት በሕግ 

ይጠይቃል፡፡ 

 

ክፍል ሶስት 

የቆሻሻ Aያያዝ Eና Aወጋገድ 

10. የመኖሪያቤቶች ቆሻሻ Aወጋገድ 

1. ሰው ከመኖሪያ ቤቱ የሚወጣ ደረቅ ቆሻሻ ወደ 

መሰብሰብያ Eና ማስወገጃ ቦታ Eስከ ምወሰድ 
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ንግዚU ተኣኪቡ ዝፀንሓሉ ክዳን ዘለዎ ኣቕሓ 

ከዳልው ኣለዎ፣ 

2. ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ /1/ ዝተቐመጠ 

ድንጋገ ሕልው ኮይኑ ጓሓፍ ኣብ መንገዲ 

መትረብ ማይ፣ ውሓዚ ሩባ፣ ጉድጓድ ማይን 

ፋኛቱራን ምድፋE ክልክል Eዩ፣ 

3. ደረቕ ጓሓፍ መAከቢ ቦታ ብቤት ማዘጋጃ 

ኣብዘይተዳለወሉ ከተማ ምምሕዳር ከተማ 

ንጓሓፍ መEለዪ ኣብዝነፀሮ ቦታ ወሲዱ ክAሊ 

ኣለዎ፣ 

4. ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ /3/ ዝተቐመጠ 

Eንተሃለወ’ውን  ኣብቲ  ከተማ  ደረቕ  ጓሓፍ 

ዝEክቡን ግልጋሎት ፅሬት ዝህቡን 

ሰራሕተኛታት  Eንተሃልዮም ነበርቲ ናይገዝOም 

ጓሓፍ ከረክቦም ኣለዎም፣  

5. ነባሪ ከተማ ካብ መንበሪ ገዝU ክሳብ 20 ሜትሮ 

ርሕቐት ዘሎ ከባቢ ዝርከብ ደረቕ ጓሓፍ 

ክEከብን ክAልይን ሓላፍነት ኣለዎ፡፡  
 

 

11. ጓሓፍ ንግዲ ትካላት  
 

1. ትካል ንግዲ ካብ ባህሪ ስራሕቲ ንግዱ 

ዝፍልፍል ጓሓፍ ዝሕዘሉን ዝኣልዩሉን ስርዓት 

Aቐዲሙ ከመዓራሪይ ይግባE፣  

 

2. ንግዲ ትካል ብቀጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ 

ንንግዲ ስራሕቱ ዘገልገሉ ከም ጎማ ዝበስበሰ ፍረ 

ምረ ኣብ ጓሓፍ መኽደኒ ኣብዘለዎ ኣቕሓ 

ከቕምጥ ሓላፍነት ኣለዎ፣ 

3. ጓሓፍ ሓፂን መፂን ንUU መድፈI ተባሂሉ 

ኣብዝተነፀረ ቦታ ይድፋE፣ 

4. ብቐሊሉ በስቢሱ ናብ ሓመድ ክቕየር ዘይኽEል 

ፕላስቲክ ተጠቒምካ ፎቀድU ምድርባይ 

ኣይፍቀድን፣  

 

ለጊዜው ተሰብስቦ የሚቆይበት መክደኛ ያለው 

Eቃ ማዘጋጃት Aለበት፣ 

2. በዚህ Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ /1/ የተቀመጠ 

ድንጋጌ የተጠበቀ ሆኖ ደረቅ ቆሻሻ በመንገድ፣ 

በውሃ መሄጃ መትሪብ፣ ፈሳሽ ወንዞች፣ የውሃ 

ጉድጓድና ፋኛቱራ መድፋት የተከለከለ ነው፣ 

3. የደረቅ ቆሻሻ መሰብሰቢያ ቦታ ማዘጋጃቤት  

ባልAዘጋጃበት ከተማ የከተማ Aስተዳደር ለቆሻሻ 

ማስወገጃ በወሰኖው ቦታ ወስዶ ማስወገድ 

Aለበት፣ 

4. በዚህ Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ /3/ የተቀመጠ 

ቢሮርም  በከተማው  ደረቅ  ቆሻሻ   የሚሰበሰቡ  

የንፅሕና  Aገልግሎት  የሚሰጡ ሰራተኛዎች ካሉ  

ነዋሪዎች የየቤታቸው ቆሻሻ ማስረከብ Aለባቸው፣ 

 

5. የከተማ ነዋሪ ከመኖሪያ ቤቱ Eስከ 20 ሜትር 

ርቀት ባለው Aከባቢ የሚገኝ ደረቅ ቆሻሻ 

የመስብሰብና ማስወገድ ሓላፍነት Aለው፡፡  

 

11. የንግድ ድርጅቶች ቆሻሻ  
 

1. የንግድ ድርጅት ከንግድ ስራው ባህሪ 

የሚመነጭ ቆሻሻ የሚይዝበትና 

የሚያስወግድበት ስርዓት Aስቀድሞ ማስተካከል 

Aለበት፣ 

2. የንግድ ድርጅትበቀጥታ ይሁን በተዘዋዋሪ  

ለንግድ ስራዎቹ የሚያገለግሉ Eንደ ጎማ፣ 

የበስበስ ፍራፍሬ መክደኛ ባለው Eቃ 

የማስቀመጥ ሓላፊነት Aለው፣ 

3. የብረታ ብረት ቆሻሻ ለሱ መድፊያ ተብሎ 

በተለዩ ቦታ ይደፋል፣ 

4. በቀላሉ በስብሶ ወደ Aፈር ልቀየር የማይችል 

ፕላስቲክ ተጠቅሞ የትም መጣል Aይፈቀደም፣  
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5. ጠርሙዝ መፍራይቲ ወይ መምፃEቲ ትካላት 

ንግዲ ንሓደጋ ብዘይAቃልEን ንጥEና 

ብዘይፃባEን ክሕዙ ግቡE ኣለዎም፣  

6. ኣብ ጎማ ንግዲ ስራሕቲ ዝተዋፈሩ ትካላት 

ንግዲ ዝኣረገ ጎማ ናብዚ ክልል ከEትው፣ ክሸጡ፣ 

ክልውጡ ኣይፍቀድን፣ 

 

7. ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ /6/ ዝተቐመጠ 

ድንጋገ Eንተሃለወ’ውን ዝAረገ ጎማ ኣብ 

ግልጋሎት ክውEል ኣድላይ ኮይኑ ናብዚ ክልል  

  ክኣቱ  Eንትፍቀድ  ኣብ ስራሕ ምውዓል 

ይከኣል፡፡ ዝርዝሩ ብመምርሒ ይውሰን፡፡  
 

12. ካብ ህንፀት ኣባይቲ ዝተርፍ ደረቕ 

ጓሓፍ 

1. ኣብ ህንፃ ስራሕቲ ዝተዋፈረ ሰብ ቅድሚ ህንፀት 

ስራሕቲ ምጅማሩ ንህንፃ መሳርሒ ዝጥቅመሉ 

ቦታ ከዳልው ኣለዎ፣ 

2. ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ /1/ ዝተቐመጠ 

ድንጋገ ሕሉው ኮይኑ ድሕሪ ህንፀት ስራሕቲ 

ዝተርፉ ከምEምኒ፣ ተዃIቱ  ዝወፀ   ሓመድ፣  

   ቁርፅራፅ   ሓፂንን   ቆርቆሮን፣  ሑፃ፣  ጓዓር፣  

   ስብርባራት Eንፀይቲ ክAሊ ሓላፍነት ኣለዎ፡፡  

 

 
13. ሰብ Eንስሳ ዝኾኑ ነበርቲ ከተማ ኣብ 

ኣተሓሕዛን ኣተኣላልያን ካብ Eንስሳ 

ዝወፅE ጓሓፍ ዘለዎም ሓላፍነት 
 

1. ኣብ ከተማ Eንስሳ ዘፈሪ ሰብ ፅሬት ከባቢ 

ብዘይበላሹ ኣግባብ Eንስሳቱ ክEቅብ ሓላፍነት 

Aለዎ፣ 

2. ኣብ ምርባሕ Eንስሳ ዝተዋፈረ ሰብ Iባን 

ሽንትን ዝEለየሉ ቦታ ኣቐዲሙ ከዳልው ወይ 

ብሕጊ ናብ ተነፀረ ቦታ ወሲዱ ክAሊ ግቡE 

5. ጠርሙዝ የሚመርቱ ወይም የሚያመጡ የንግድ 

ድርጅቶች ለAደጋ በማያጋልጥና ለጤና 

በማይቃረን ሁኔታ የመያዝ ግዴታ Aለባቸው፣  

6. በጎማ የንግድ ስራዎች የተሰማሩ የንግድ 

ድርጅቶች ያረጁ ጎማዎች ወደዚህ ክልል 

Eንዲያስገቡ፣ Eንዲሸጡ Eንዲለወጡ 

Aይፈቀደም፣ 

7. በዚህ Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ /6/ የተቀመጠ 

ድንጋጌ ቢኖርም ያረጀ ጎማ በAገልግሎት 

Eንዲውል Aስፈላጊ ሆኖ ወደዚህ ክልል Eንዲገባ  

 ሲፈቀድ  በስራ  ላይ  ማዋል  ይቻላል፡፡  ዝርዝሩ 

በመመሪያ ይወሰናል፡፡ 
 

12. ከቤቶች ግንባታ የሚቀር ደረቅ ቆሻሻ
 

 

 

1. በግንባታ ስራዎች የተሰማራ ሰው የግንባታ 

ስራዎች ከመጀመሩ በፊት ለግንባታ ማሰሪያ 

የሚጠቀምበት ቦታ ማዘጋጀት Aለበት፣ 

2. በዚህ Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ /1/ የተቀመጠ 

ድንጋጌ Eንደተጠበቀ ሆኖ ከግንባታ ስራ በኋላ 

የሚቀር  Eንደ  ድንጋይ፣  ተቆፍሮ  የወጣ  

Aፈር፣ የተቆራረጠ   ብረትና  ቆርቆሮ፣  Aሸዋ፣  

ጠጠር፣ የተሰባበሩ Eንጨቶች የማስወገድ 

ሃላፊነት Aለበት፡፡ 

 

13. የEንስሳ ባለቤት የሆነ የከተማ ነዋሪዎች 

ከEንስሳ የሚወጣ ቆሻሻ Aያያዝና 

Aወጋገድ ያለባቸው ሃላፊነት
 

1. በከተማ Eንስሳ የሚያራባ ሰው የAከባቢ ፅዳት 

በማያበላሽ Aገባብ Eንስሳቱን የመጠበቅ 

ሓላፍነት Aለው፣ 

2. Eንስሶች በማራበት የተሰማራ ሰው Eበትና 

ሽንት የሚወገድበት ቦታ Aስቀድሞ ማዘጋጀት 

ወይም በህግ ወደ ተወሰነ ቦታ ወስዶ የማስወገድ 
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Aለዎ፣ 

3. ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ /1/ን/2/ን 

ዝተቐመጡ ድንጋገታት ሕሉዋት ኮይኖም በዓል 

Eንስሳ ካብ Eንስሳቱ ዝወፅE Iባን ሽንትን ምስ 

ማይ Eንዳሓወሰ ናብ መትረብን መንገድን 

ምስዳድ ብሕጊ ዘቕፅ ክልኩል ተግባር Eዩ፡፡  

 

14. ካብ መሕረዲ Eንስሳ ዝወፅE ጓሓፍ   

ካብ መሕረዲ Eንስሳ ዝወፅE ጓሓፍ በዓል ዋና 

ብኣግባቡ ክሕዝን ክAልን ሓላፍነት ኣለዎ፡፡  

 

15. ዝሞተ Eንስሳ 
  

1. ምምሕዳር ከተማ ወይ ቤት ማዘጋጃ ዝሞተ 

Eንስሳ ክEለ ናይ ምግባር ሓላፍነት Aለዎ፡፡  

2. ከም መገረምን ካልOት ተመሓላለፍቲ 

ሕማማትን ዝሞቱ Eንስሳት ብፍሉይ ክEለ 

ኣለዎ፡፡   

 

16. ጓሓፍ Iንዱስትሪ  

1. ኣብ Iንዱስትሪ ስራሕቲ ዝዋፈር በዓል ሃፍቲ 

ካብቲ Iንዱስትሪ ዝፍልፍል ጓሓፍ ዝAለየሉ 

ስርዓት ኣቐዲሙ ክነፅር ኣለዎ፣ 

2. ወናኒ Iንዱስትሪ ካብ IንድስትሪU ዝፍልፍል 

ጓሓፍ ምምሕዳር ከተማ ወይ ቤት ማዘጋጃ ናብ 

ዘዳለውዎ መEለዪ ቦታ ብናይ ባEሉ ወፃI 

ከጓዓዓዝን ክኣሊ ኣለዎ፣ 

3. ወናኒ Iንዱስትርን ካብ IንድስትሪU 

ዝፍልፍሉ ጓሓፍ ብዓይነትን መጠንን ኣቐዲሙ 

ንኤጀንሲን ቢሮ ምፍላጥ ግቡE ኣለዎ፣ 

4. ወናኒ Iንዱስትሪ ካብ ፋብሪክU ዝወፅE 

መርዛምነት ዘለዎ ጓሓፍ ንበይኑ ፈልዩ ሒዙ 

ንዝምልከቶ ከፍልጥ ኣለዎ፡፡  

 
 

ሓላፍነት Aለበት፣ 

3. በዚህ Aንቀፅ /1/ Eና /2/ የተቀመጡ 

ድንጋጌዎች የተጠበቁ ሆኖው የEንሳሳው ባለቤት 

ከEንስሶቹ የሚወጣ Eበትና ሽንት ከውሃ 

Eየቀለቀለ ወደ መትረብና መንገድ መልቀቅ 

በህግ የሚያስቀማ የተከለከለ ተግባር ነው፡፡  

 

14. ከEርድ የሚወጣ ቆሻሻ  

ከEንስሳ Eርድ የሚወጣ ቆሻሻ ባለቤቱ በAግባቡ 

የመያዝና የማስወገድ ሃላፊነት Aለው፡፡ 

 

15. የሞተ Eንስሳ  
 

1. የከተማ Aስተዳደር ወይም ማዘጋጃቤት የሞተ 

Eንስሳ Eንዲወገድ የማድረግ ሓላፍነት Aለው፡፡  

2. Eንደ ኣባሰንጋና ሌሎች ተላላፊ በሽታዎች 

የሞቱ Eንስሶች በልዩ ሁኔታ መወገድ Aለበት፡፡  

 

 

16. የIንዳስትሪ ቆሻሻ  

1. በIንዳስትሪ ስራ የተሰማራ ባለሃፍት 

ከEንዲስትሪው የሚመነጭ ቆሻሻ የሚወገድበት 

ስርዓት Aስቀድሞ መዘርጋት Aለበት፣ 

2. የIንዱስትሪ ባለቤት ከIንዳስትሪው 

የሚመነጭ  ቆሻሻ የከተማ Aስተዳደር ወይም 

ማዘጋጃቤት ወደ Aዘጋጀው ማስወገጃ ቦታ በራሱ 

ወጪ   ማጓጓዝና ማስወገድ Aለበት፣ 

3. የIንዱስትሪ ባለቤት ከIንዱስትሪው የሚወጣ 

ቆሻሻ በዓይነትና በመጠን Aስቀድሞ ለኤጀንሲና 

ቢሮ የማሳወቅ ግዴታ Aለበት፣ 

4. የIንዲስትሪ ባለቤት ከፋብሪካው የሚወጣ 

መርዛማነት ያለው ቆሻሻ ለብቻው ለይቶ ይዞ 

ለሚመለከተው የማሳወቅ ሓላፊነት Aለው፡፡ 
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17. ጓሓፍ መጓዓዓዚ መኪና /ተሽከርካሪ/ 
 

1. ጓሓፍ መጓዓዓዚ ተሽከርካሪ /መኪና/ ቅድሚ 

ኣብ ስራሕ ምውዓሉ ግልጋሎት ንምሃብ ዘለዎ 

ብቕዓት ምምሕዳር ከተማ ወይ ቤት ማዘጋጃ 

ክረጋግፅ ኣለዎ፡፡ ዝርዝሩ Eቲ ቢሮ ብዘውፅO 

መምርሒ ይውሰን፣ 

2. ደረቕ ጓሓፍ ብጋሪ ኣብ ዝጓዓዓዘሉ ግዘ በዓል 

ሃፍቲ Eቲ ጋሪ ጓሓፍ ናብ መሬት ከይተንጠባጠበ 

ጓሓፍ ኣብ ዝEለየሉ ቦታ ብጥንቃቐ ወሲዱ 

ክደፍE ሓላፍነት Aለዎ፡፡  
 

18. ዝተኸልከለ ተግባር  

Eዞም ዝስEቡ ክልኩል ተግባራት Eዮም፡- 

1. ካብ ሽቃቕ ዝወፅE ፈሳሲ ጓሓፍ ንመEለይ ካብ 

ዝተዳለወሉ ቦታ ወፃI ምEላይ፣ 

2. ከባቢ ዘበላሽውን ብሕማቅ ጨና ዝብክልን 

ኣብዘይተፈቐደሉ ቦታ ምድፋE፣  

3. ተሽከርከርቲ ኣብ ሩባ፣ ኣብ መንገዲ ወይ ኣብ 

ኣደባባይ ምሕፃብ፣ 

4. ዘገልገለ ረሳሕ ፈሳሲ ዘይቲ ናብ መትረብ ወይ 

ሩባ፣ ወይ ኣትክልቲ ቦታ፣ ወይ ናብ ሕርሻ ቦታ 

ምስዳድ፣ 

5. ሓደገኛ ፈሳሲ ወይ መርዛም ጓሓፍ ናብ ሩባ ወይ 

ብሕጊ ኣብ ዘይተፈቐደሉ ቦታ ምEላይ፣ 

6. ጓሓፍ ኣብ ፅርጊያ፣ መንገዲ Aጋራት፣ ክፍቲ 

ቦታ፣ ኣብ ማይ መኸዲ መትረብ፣ ኣብ   ሩባታት፣ 

ኣደባባይ፣ ብሓፈሻ ብሕጊ ኣብዘይተነፀረ  ቦታ 

ጓሓፍ ምድፋE ዝተኸልከለ Eዩ፣  

7. ፅባቐ ከተማ ዘበላሸውን ዘርስሕን ተግባራት 

ምፍፃም ክልል Eዩ፡፡  

 

19. ፍሉይ ባህሪ ዘለዎ ሓደገኛ ጓሓፍ 

1. መርዛም ኬሚካል ዝEኽብን ዘጓዓEዝን፣ ሰብ 

ፈፃሚ ስራሕ ንሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ 

17. የቆሻሻ ማጓጓዣ ተሽከርካሪ  
 

1. የቆሻሻ ማጓጓዣ ተሽከርካሪ ስራ ላይ ከመዋሉ 

በፊት Aገልግሎት ለመስጠት ያለው ብቃት  

የከተማ  Aስተዳደር ወይም ማዘጋጃቤት 

መረጋገጥ Aለበት፡፡ ዝርዝሩ ቢሮው በሚያወጣው 

መመርያ ይወሰናል፣ 

2. ደረቅ ቆሻሻ በጋሪ በሚጓጓዝበት ጊዜ የጋሪው 

ባለቤት ቆሻሻ ወደ መሬት ሳይንጠባጠብ ቆሻሻ 

በሚወገድበት ቦታ በጥንቃቄ ወስዶ Eንዲደፋ 

ሓላፍነት Aለበት፡፡  
 

18. የተከለከለ ተግባር  

የሚከተሉት የተከለከሉ ተግባሮች ናቸው፡-  

1. ከሽንት ቤት የሚወጣ ፈሳሽ ቆሻሻ ለማስወገጃ 

ከተዘጋጀበት ቦታ ውጪ መድፋት፣ 

2. ከባቢ የሚያበላሽ Eና በመጥፎ ሽታ የሚበከል 

ባልተፈቀደለት ቦታ መድፋት፣ 

3. ተሽከርካሪዎች በወንዝ፣ በመንገድ ወይም 

በAደባባይ ማጠብ፣ 

4. ያገለገለ ፈሳሽ የዘይት ቆሻሻ ወደ መትረብ 

ወይም ወንዝ ወይም Aትክትል ቦታ ወይም ወደ 

Eርሻ ቦታ መልቀቅ፣ 

5. Aደገኛ ፈሳሽ ወይም መርዛም ቆሻሻ ወደ ወንዝ 

ወይም በህግ ባልተፈቀደ ቦታ ማስወገድ፣ 

6. ቆሻሻ በጎዳና፣ በEግሮኞች መንገድ፣ ክፍት ቦታ፣ 

በውሃ መሄጃ መትረብ፣ በወንዞች፣ Aደባባይ  

በጠቅላላ በህግ ባልተወሰነ ቦታ ቆሻሻ መጣል  

የተከለከለ ነው፣ 

7. የከተማ ውበት የሚያበላሹና የሚያቆሽሹ 

ተግባራት መፈፀም ክልክል ነው፡፡  

 

19. የተለያዩ ባህሪ ያለው Aደገኛ ቆሻሻ 

1. መርዛም ኬሚካል የሚሰበሰብና የሚያጓጓዝ ሰው 

በትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ስራ 
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ብዘውፅO ደንቢ መሰረት ክኸውን ኣለዎ፣ 

 

2. መርዛም ኬሚካል ዘጓዓዓዝን ዝኣልን ሰብ ቅደሚ 

ምጉEዓዝን ምEላዩን ኣግባብ ኣተኣላልዩUን 

ኣጓዓEዛUን ፍቓድ ካብቲ ኤጀንሲ ክሕዝ 

ኣለዎ፡፡  
 

 

20. ምቕፃል ጓሓፍ  

ንካሊE ብዘይትንክፍን ብዘይብክልን ኩነታት ፍሉይ 

ባህሪ ዘለዎ ጓሓፍ ክቃፀል ይግበር፡፡ ዝርዝሩ በፈፃሚ 

ስራሕ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ብዘውፅO 

ደንቢ ይውሰን፡፡ 
 

 

ክፍሊ AርባEተ 

ግልጋሎት ኣወሃህባ ፈሳሲ ርስሓት

21. ኣተሓሕዛን ኣተኣላልያን ፈሳሲ ርስሓት 
 

1. ንግድ ትካላት ኮነ መንበሪ ዓባይቲ ሴፕቲ ታንክ 

ምስ ማይ መትረብ ብምትሕሓዝ ፈሳሲ ጓሓፍ 

ናብ ደገ ምስዳድ ክልክል ተግባር ምዃኑ

ክፈልጡ ኣለዎም፣ 

 

2. ወናኒ ንግዲ ትካል ካብ ንግዲ ትካል ዝወፅE 

ጓሓፍ ኣፃሪዩ ናብ ዝተፈቐደሉ ቦታ ወሲዱ ክኣሊ 

ኣለዎ፣ 

3. መAደሊ ነዳዲ ትካል ወይ ጋራዥ ዘገልገለ 

ፈሳሲ ዘይትን ጓሓፍን ኣጠራቂሙ ብኣግባቡ 

ክሕዝን ክኣልን ሓላፍነት ኣለዎ፡፡ 

4. ካብ መAደሊ ነዳዲ ትካልን ጋራዥን ዘገልገለ 

ፈሳሲ ዘይት ናብ መትረባት ምስዳድ ብሕጊ 

ትሓታትነት የስEብ Eዩ፣  

5. ሰብ ዋና ፋብሪካን Iንዳስትሪን ከም ዓይነትን 

ፍርያት መጠንን ካብU ዝወፅE ፈሳሲ ጓሓፍ 

ኣፃሪዩ ናብ ዝተፈቐደሉ ቦታ ይስደድ፣ 

 

Aስፈፃሚ በሚያወጣው ደንብ መሰረት መሆን 

Aለበት፣ 

2. መርዛማ ኬሚካል የሚያጓጉዝ Eና የሚያስወገድ 

ሰው ከማጓጓዙና ከማስወገዱ በፊት የAወጋገዱና 

የAጓጓዙን Aገባብ ከኤጀንሲው ፍቃድ መያዝ 

Aለበት፡፡  

 

20. ቆሻሻ ማቃጠል 

ለሌላ በማይነካና በማይበክል ሁኔታ ልዩ ባህሪ ያለው 

ቆሻሻ Eንዲቃጠል ይደረጋል፡፡ ዝርዝሩ በትግራይ 

ብሄራዊ ከልላዊ መንግስት ስራ Aስፈፃሚ በሚያወጣው  

ደንብ ይወሰናል፡፡ 
 

 

ክፍል Aራት 

የፈሳሽ ቆሻሻ Aገልግሎት Aሰጣጥ 

21. የፈሳሽ ቆሻሻ Aያያዝና Aወጋገድ  
 

1. ንግድ ድርጅቶችም ሆኑ የመኖሪያቤቶች 

ሴፕቲታንክ ከውሃ መትረብ በማያያዝ ፈሳሽ 

ቆሻሻ ወደ ውጪ መልቀቅ የተከለከለ ተግባር 

መሆኑን ማወቅ Aለባቸው፣ 

 

2. የንግድ ድርጅት ባለቤት ከንግድ ድርጅት 

የሚወጣ ቆሻሻ ኣጣርቶ ወደ ተፈቀደለት ቦታ 

ወስዶ ማስወገድ Aለበት፣ 

3. የነዳጅ ማደያ ድርጅት ወይም ጋራዥ ያገለገለ 

ፈሳሽ ዘይትና ቆሻሻ Aጠራቅሞ በAግባቡ 

መያዣና የማስወገድ ሓላፊነት Aለው፡፡ 

4. ከነዳጅ ማደያ ድርጅትና ጋራዥ ያገለገለ ፈሳሽ 

ዘይት ወደ መትረብ መልቀቅ በህግ ተጠያቂነት 

ያስከትላል፣ 

5. የፋብሪካ Eና የIንዱስትሪ ባለቤቶች 

Eንደምርቱ ዓይነትና መጠን ከሱ የሚወጣ ፈሳሽ 

ቆሻሻ Aጣርቶ ወደ ተፈቀደለት ቦታ ይለቃል፣ 

 

ገፅ 12 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ኣዋጅ ቑ 191/2003                  ገፅ 12 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ Aዋጅ ቁ 191/2003
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6. ካብ ፋብሪካን Iንዱስትሪን ዝወፅE ፈሳሲ 

ጓሓፍ ንደገ ብመትረባት ምስዳዱ ከከምኩነታቱ 

ብገበንን ፍታብሄርን ዘሕትት Eዩ፡፡  
 

 

ክፍሊ ሓሙሽተ 

ዝተፈላለለዩ ድንጋጌታት

22. ቅፅዓት  
 

1. ናብ ዘይተፈቀደ ቦታ ጓሓፍ ዝደፍA ወይ 

ክድፍE ዝገበረ ሰብ ከምጥፍኣቱ ክብደት 

ብEስራት ወይ ብገንዘብን ወይ ብክልቲU 

ይቕፃE፣ 

2. ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ /1/ ዝተጠቐሰ 

ሓፈሻዊ ድንጋገ ሕልው ኮይኑ፡- 

1. ሴፕቲክ ታንክ ናብ መትረብ ማይ 

ኣተሓሒዙ ፈሳሲ ጓሓፍ ዝሰደደ ሰብ ብገበን 

ሕጊ ካብዚ ንላEሊ ዘቕፅO Eንተዘይኮይኑ ካብ 

ብር 500 Eስካብ ብር 2500 /ካብ ሓሙሽተ 

ሚIት ብር Eስካብ ክልተ ሽሕን ሓሙሽተ 

ሚIትን ብር/ ወይ ካብ 3 ወርሒ Eስካብ 

ሓደ ዓመት ማEሰርቲ ይቅፃE፣ 

2. ኣብ መንገዲ፣ ኣደባባይ፣ ወሓዚ ሩባ፣ ሓፅቢ 

ብሓፈሻ ኣብ ዘይተፈቐደ ቦታ መኪና 

Eንዳሓፀበ Eንተተረኺቡ ካብ ብር 150 

Eስካብ ብር 300 /ካብ ሚIትን ሓምሳን ብር 

Eስካብ ሰለስተ ሚIቲ ብር/ ወይ Eስካብ 1 

ወርሒ ብዝበፅሕ ማEሰርቲ ይቕፃE፣ 

3. መኪና መሓደሲ /ጋራዥ/ ዘይቲ መኪና 

ተንከፍ ጓሓፍ ንEU መድፍI ካብ ዝተፈቐደ 

ቦታ ወፃI EንተደፊU ነቲ ዝደፍO ፈሳሲ 

ጓሓፍ ኣፃሪዩ ወይ ንመፃረየ ዝወፀ ወፃI 

ከፊሉ ካብ ብር 1000 Eስካብ 2500 /ካብ 

ሓደ ሽሕ ብር Eስካብ ክልተ ሽሕን ሓሙሽተ 

ሚIትን ብር/ ወይ ካብ 1 ወርሒ Eስካብ 3ተ

6. ከፋብሪካ Eና Iንዱስትሪ የሚወጣ ፈሳሽ ቆሻሻ 

በመትረብ ወደ ውጪ መልቀቅ Eንደየሁኔታው 

በወንጀልና በፍትሓብሄር የሚያስጠይቅ ነው፡፡  

 

ክፍል Aምስት 

የተለያዩ ድንጋጌዎች

22. ቅጣት 
 

1. ወደ ያልተፈቀደ ቦታ ቆሻሻ የደፋ ወይም 

Eንዲደፋ ያደረገ ሰው Eንደጥፋቱ ክብደት 

በEስራት ወይም በገንዘብ ወይ በሁለቱ ሊቀጣ 

ይችላል፣ 

2. በዚህ Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ /1/ የተጠቀሰው 

Aጠቃላይ ድንጋጌ Eንደተጠበቀ ሆኖ፡- 

1. ሴፕቲክ ታንክ ወደ ውሃ መውረጃ ቱቦ Aያይዞ 

ፈሳሽ ቆሻሻ የለቀቀ ሰው በወንጀል ሕግ ከዚህ 

በላይ የሚያስቀጣው ካልሆነ ከብር 500 Eስከ 

ብር 2500 /ከAምስት መቶ ብር Eስከ ሁለት ሽ 

ሃምሳ ብር / ወይም ከ3 ወር Eስከ Aንድ ዓመት 

በሚደርሰ Eስራት ይቀጣል፣ 

 

2. በመንገድ፣ በAደባባይ በወንዝ በግድብ፣ 

በAጠቃላይ ባልተፈቀደ ቦታ መኪና Eያጠበ 

የተገኘ ከብር 150 Eስከ 300 ብር/ ከAንድ መቶ 

ሃምሳ ብር Eስከ ሶስት መቶ ብር/ ወይም Eስከ 1 

ወር በሚደርሰ Eስራት ይቀጣል፣ 

 

3. የመኪና ማደሻ /ጋራዥ/ የመኪና ዘይት ነክ 

ቆሻሻ ለሱ መድፊያ ከተፈቀደ ቦታ ውጪ ከደፋ 

ለደፋው ፈሳሽ ቆሻሻ ማጣሪያ ወይም ለማጣሪያ 

የወጣው ወጪ ከፍሎ ከብር ብር 1000 Eስከ ብር 

2500 / ከAንድ ሽ ብር Eስከ ሁለት መቶ ሃምሳ 

ብር / ወይም ከ1 ወር Eስከ ሶስት ወር በሚደርስ 

Eስራት ይቀጣል፣ 
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ወርሒ ዝበፅሕ ማEሰርቲ ይቕፃE፣ 

4. ወናኒ Eንስሳ ነበራይ ከተማ ካብቶም 

Eንስሳቱ ዝወፅE  ጓሓፍ  ንመድፍI 

ኣብዘይተፈቐደ ቦታ  ደፊU  Eንተተረኺቡ 

ካብ  150  ብር Eስካብ 300  ብር / ካብ 

ሚIትን  ሓምሳን ቅርሽ Eስካብ  ሰለስተ 

ሚIቲ ቅርሺ/ ወይ Eስካብ 1ወርሒ 

ብዝበፅሕ ማEሰርቲ ይቕፃE፣ 

5. ካብ ትካል ዝወፅE መርዛም ጓሓፍ ኣብ 

ዘይተፈቐደ ቦታ EንተተደፉU Eቲ ትካል 

ወይ ወናኒ ትካል ነቲ ዝደፍO ጓሓፍ ኣፃሪዩ 

ወይ ንመፃረይ ዝወፀ ወፃI ከፊሉ ካብ ብር 

10000 Eስካብ ብር 20000 /ካብ ዓሰርተ 

ሽሕ ቅርሺ Eስካብ Iስራ ሽሕ ቅርሺ/ ወይ 

ካብ 3ተ ዓመት Eስካብ 5ተ ዓመት ብዝበፅሕ 

ማEሰርቲ ይቕፃE፣ 

6. ካብ መንበሪ ገዛ ዝወፅE ጓሓፍ ኣብ ፅርጊያ 

ወይ ኣብ ዘይተፈቀደ ቦታ ደርቢዩ ዝተረኸበ 

ካብ ብር 80 Eስካብ ብር 150 /ካብ ሰማንያ 

ብር Eስካብ ሓደ ሚIቲን ሓምሳን ብር/ ወይ 

ብ15 ማዓልቲ ማEሰርቲ ይቕፃE 

7. ህንፀት ዓባይቲ ንምክያድ ካብ ዝምልከቶም 

ፈቃድ ረኺቡ ንህንፀት ስራሕቲ ዘቕረቦም 

ኣቁሑት ስራሕ ህንፀት ምስ ወደA ኣብ 

ፅርጊያ ዝተርፍ ጓሓፍ ክልዓል ዘይገበረን 

ዝጥቀመሉ ዝነበረ ቦታ ከየፅረዬ ዝተረፈ ሰብ 

ከከም ክብደቱ ናይቲ ጓሓፍ EንዳተረAዩ ካብ 

ብር 500 -2000 ወይ ካብ 1 ወርሒ Eስካብ 

3ተ ወርሒ ብዝበፅሕ Eስራት ይቕፃE፣ 

8. ካብ ግልጋሎት ውሃብቲ ወይ ካብ ንግዲ 

ትካላት ወይ መፍረይቲ ዝምንጨው መርዛም 

ዘይኮነ ጓሓፍ ብኣግባቡ ዘይሓዘን ክAሊ 

ዘይከኣለን ሰብ ብገበን ሕጊ ካብዚ ንላEሊ 

ዘቕፅO Eንተዘይኮይኑ ካብ ብር 2500 

 

4. የEንስሳ ባለቤት፣ የከተማ ነዋሪ ከEንስሶቹ 

የሚወጣው ቆሻሻ ለመድፊያ ባልተፈቀደ ቦታ  

  ደፍቶ ከተገኘ  ከብር  150  Eስከ  ብር  300   

  /ከAንድ መቶ  ሃምሳ  Eስከ  ሶስት መቶ ብር/  

  ወይም Aንድ ወር በሚደርሰ Eስራት ይቀጣል፣ 

 

 

5. ከድርጅት የሚወጣ መርዘኛ ቆሻሻ ባልተፈቀደ 

ቦታ ከተደፋ ድርጅቱ ወይም የድርጅቱ ባለቤት 

የደፋውን ቆሻሻ Aጣርቶ ወይም ለማጣራት የወጣ 

ወጪ ከፍሎ ከብር 10000 Eስከ ብር 20000 

/ከAስር ሽ ብር Eስከ ሃያ ሺ ብር / ወይም ከ3 

Aመት Eስከ 5 Aመት በሚደርሰ Eስራት 

ይቀጣል፣ 

 

6. ከመኖሪያ ቤት የሚወጣ ቆሻሻ በመንገድ ወይም 

ባልተፈቀደ ቦታ ጥሎ የተገኘ ከብር 80 Eስከ 

ብር 150 /ከሰማንያ ብር Eስከ Aንድ መቶ ሃምሳ 

ብር/ ወይም በ15 ቀናት Eስራት ይቀጣል፣ 

 

7. ቤቶች ለመገንባት ከሚመለከተው Aካል ፈቃድ 

Aግኝቶ ለግንባታ ስራዎች ያቀረባቸው የግንባታ 

Eቃዎች ግንባታው ጨርሶ በመንገድ ላይ የሚቀር 

ቆሻሻ Eንዲነሳ ያላደረገና ሲጠቀምበት የነበረ 

ቦታ ሳያነፁ የቀረ ሰው Eንደ ቆሻሻው ክብደት 

Eየታየ ከብር 500 Eስከ 2000 ወይም ከAንድ 

ወር Eስከ ሶስት ወር በሚደርስ Eስራት ይቀጣል፣ 

 

8. ከAገልግሎት ሰጪ ወይም ከንግድ ድርጅቶች 

ወይም ከAምራቾች የሚነጭ መርዛኛ ያልሆነ 

ቆሻሻ በAግባቡ ያልያዘና ማስወገድ ያልቻለ ሰው 

በወንጀል ህግ ከዚህ በላይ የሚያስቀጣው ካልሆነ 

ከብር 2500 Eስከ ብር 5000 /ከሁለት ሺ 

Aምስት መቶ Eስከ Aምሰት ሺ ብር/ ወይም 
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ገፅ 14 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ኣዋጅ ቑ 191/2003                  ገፅ 14 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ Aዋጅ ቁ 191/2003

Eስካብ ብር 5000 /ካብ ክልተ ሺሕን 

ሓሙሽተ ሚIትን Eስካብ ሓሙሽተ ሺሕ 

ብር/ ወይ ካብ ሰለስተ ወርሒ Eስካብ 

ሽድሽተ ወርሒ ብዝበፅሕ ማEሰርቲ 

ይቕፃE፡፡  
 

23. ግቡE ምትሕብባር  

ውልቀ ሰብ ወይ መንግስታዊ ወይ ዘይመንግስታዊ 

ትካል ኣብ ኣፈፃፅማ Eዚ ኣዋጅ ግቡE ምትሕብባር 

ኣለዎ፡፡  
 

24. ደንብን መምርሒን ምውፃE ስልጣን  
 

1. ነዚ ኣዋጅ መፈፀሚ ዝኸውን ደንቢ ብቤት 

ምኽሪ ስራሕ ፈፃሚት ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ 

ትግራይ ይወፅE፣ 

2. ነዚ ኣዋጅን Eዚ ኣዋጅ ሲIቡ ዝወፅE ደንቢን 

መፈፀሚ ዝኸውን መምርሒ ብቢሮ ክውፅE 

ይክEል፡፡  
 

25. ተፈፃምነት ዘይብሎም ሕግታት  
 

ነዚ ኣዋጅ ዝፃባE ኣዋጅ ወይ ደንቢ ወይ መምርሒ 

ወይ ናይ ኣሰራርሓ ልምዲ ኣብዚ ኣዋጅ ንዝተሸፈኑ 

ጉዳያት ተፈፃሚነት Aይህልዎምን፡፡  

 

26. Eዚ ኣዋጅ ዝፀንAሉ ግዘ
 

Eዚ ኣዋጅ ብነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ተሓቲሙ ካብ 

ዝወፀሉ Eለት ጀሚሩ ዝፀንA ይኸውን፡፡  

               

ኣባይ ወልዱ 

ፕረዝዳንት ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስቲ ትግራይ 

ከሶስት ወር Eስከ ስድስት ወር በሚደርስ Eስራት 

ይቀጣል፡፡  
 

 

 

 

 

 

 

 

23. የመተባበር ግዴታ  

ግለሰብ ወይም መንግስታዊ ወይም መንግስታዊ ያልሆነ 

ድርጅት ለዚህ Aዋጅ ኣፈፃፀም የመተባበር ግዴታ 

Aለበት፡፡  
 

24. ደንብና መመሪያ የማውጣት ስልጣን  
 

1. ይህን ኣዋጀ ማስፈፀሚያ የሚሆን ደንብ 

በትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ስራ 

Aስፈፃሚ ምክር ቤት ይወጣል፣ 

2. ይህን ኣዋጅ Eና Aዋጁን ተከትሎ የሚወጣውን 

ደንብ ማስፈፀሚያ የሚሆን መመሪያ በቢሮ 

ሊወጣ ይችላል፡፡  
 

25. ተፈፃምነት የሌላቸው ሕጎች  
 

ይህን Aዋጅ የሚቃረን፣ Aዋጅ ወይም ደንብ ወይም 

መመሪያ ወይም የAሰራር ልምድ በዚህ Aዋጅ ለተሸፈኑ 

ጉዳዮች ተፈፃምነት Aይኖሮውም፡፡  

 

26. Aዋጁ የሚፀናበት ጊዜ  
 

ይህ Aዋጅ በነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ታትሞ ከወጣበት 

ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናል፡፡  

  

ኣባይ ወልዱ 

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 18 ›mT ቐ. ---- መቐለ  
192/2003 ዓ.ም  

18¾ ›mT qÜ. ------- መቐለ 
192/2003 ›/M 

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

ኣዋጅ ቁፅሪ 192/2003 

ንEላማታት ዩንዬናትን መሰረታዊ 

ማሕበራትን መፈፀሚ ዝግበር ውEሊ ልቓሕ 

ውሕስና በጀት ንምሃብ ዝወፀ ኣዋጅ 

 

ብደረጃ ክልል ውሕስነት ምግቢ ንምርግጋፅን ድኽነት 

ንምጥፋEን Eቶት ፍርያት ሕርሻ ንምEባይ ድኹI 

ምጥቃም ዓብይ ግዲ ስለዘለዎ፣ 

ዮኒዮናትን መሰረታዊ ሕብረት ስራሕ ማሕበራትን 

ብዘለወን ገንዘባዊ ዓቕሚ ዘበናዊ ድኹI ንተጠቀምቲ 

ገባራት ሙሉE ብሙሉE ስለዘየቕርባን Eዚይ 

ንምፍታሕ ንመለቓሕቲ ትካላት ብቑE ውሕስና ክህባ 

ስለዘይከኣላን ካብ ንግዲ ባንኪ Iትዮጵያ ብውሕስና 

መንግስቲ Eዚ ክልል ልቓሕ ዝረኽባሉ ኩነታት 

ምፍጣር ኣድላይ ኮይኑ ብምርካቡ፣ 

ዩኒዮናትን መሰረታዊ ሕብረት ስራሕ ማሕበራትን 

ኣብ 2003/2004 ዘመነ ምህርቲ ንዘካይድO 

ልምዓታዊ ስራሕቲ ዓቕሚ ፈጢረን ክቕፅላ ነዚ 

መፈፀሚ ዝውEል 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                         

 

 

 

Aዋጅ ቁጥር 192/2003 

ለዩንዮኖችና መሰረታዊ ሕብረት ስራ 

ማህበራት Aላማ ማስፈፀሚያ የሚውል 

የብድር ውል የበጀት ዋስትና ለመስጠት 

የወጣ Aዋጅ 

በክልል ደረጃ የምግብ ዋስትና ለማረጋገጥና ድህነት 

ለማጥፋት የEርሻ ምርት ለማሳደግ ማዳበሪያ 

መጠቀም ትልቅ ሚና ያለው በመሆኑ፣ 

ዮንዮኖችና መሰረታዊ የሕብረት ስራ ማህበራት 

ባላቸው የገንዘብ ዓቅም ዘመናዊ ማዳበርያ ለተጠቃሚ 

ገበሬዎች ሙሉ በሙሉ ስለማያቀርቡና ይህ ችግር 

ለመፍታት ለAበዳሪ ድርጅቶች ብቁ ዋስትና 

መሰጠት ስለማይችሉ ከIትዮጰያ ንግድ ባንክ 

በክልል መንግስት ዋስትና ብድር የሚያገኙበትን 

ሁኔታ መፍጠር Aስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፣ 

ዩኒዮኖችና መሰረታዊ የሕብረት ስራ ማህበራት 

በ2003/2004 የምርት ዘመን ለሚያካሂዱት የልማት 

Eንቅስቃሴዎች ዓቅም ፈጥረው Eንዲቀጥሉ ለዚሁ 

መፈፀሚያ የሚውል የብድር ዋስትና መሰጠት 

Aስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፣ 

የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት 

ተሻሽሎ በወጣው የትግራይ ሕገ-መንግስት Aንቀፅ 

49/3//ሀ/ Eና የክልሉ የፋይናንስ Aስተዳደር          
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ገፅ 2 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ኣዋጅ ቑ 192/2003          ገፅ 2 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ Aዋጅ ቁ 192/2003

ኣዋጅ ቁፅሪ 26/1989 ዓንቀፅ 32 መሰረት ዝስEብ 

ኣዋጅ ኣውፂU ኣሎ፡፡  

 

1. ሓፂር ርEሲ  
 

Eዚ ኣዋጅ ’’ንEላማ ዩኒዮናትን መሰረታዊ ሕብረት 

ስራሕ ማሕበራትን መፈፀሚ ዝኸውን ውEል ልቓሕ  

ውሕስና በጀት ንምሃብ ዝወፀ ኣዋጅ ቁፅሪ 

192/2003’’ ተባሂሉ ክጥቀስ ይከኣል፡፡  

 

2. ውሕስና ዝተውሃበ መጠን ልቓሕ
 

ዩኒዮናትን መሰረታዊ ሕብረት ስራሕ ማሕበራትን 

ካብዚ ንዳሓር ’’ተለቓሓይ’’ Eንዳተብሃላ ንዝፅውዓ 

ክሳብ ብር 600,000,000 /ሽዱሽተ ሚIቲ 

ሚልዮን ብር/ ካብ ንግዲ ባንኪ Iትዮጵያ ክልቀሓ 

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ውሕስና ሂቡ 

ኣሎ፡፡  

 

3. ኣፈፃፅማ Eቲ ልቓሕ  
 

1. Eቲ ዝርከብ ልቓሕ ብዝተመረፃ ዮንዮናትን 

መሰረታዊ ሕብረት ስራሕ ማሕበራትን ኣቢልካ 

ዘበናዊ ድኹI /ማዳበሪያ/ ካብ ውሽጢ ዓዲ 

መቕረብቲ ትካላት ገዚEኻ ብምቕራብ ሕርሻ 

ምህርትን መፍራያይነትን ብምEባይ ሓረሰቶት 

ክልልና ብስድራ ደረጃ ውሕስነት ምግቢ 

ንምርግጋፅ ዝውEል ይኸውን፣ 

2. Eቲ ልቓሕ ዝምለስ Eቲ ውEል ካብ 

ዝተኣሰረሉ ግዘ ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት 

ኮይኑ መጠን ወለድን ኣግባብ ኣመላልስUን 

መለቓሓይ ባንክን መንግስቲ Eዚ ክልልን 

ብዝገብሩዎ ስምምEነት ይኸውን፡፡  

 

 

 

Aዋጅ ቁጥር 26/1989 Aንቀፅ 32 መሰረት 

የሚከተለው Aዋጅ Aውጥቷል፡፡ 

 

1. Aጭር ርEስ
 

ይህ Aዋጅ ’’ለዮኒዮችና መሰረታዊ ሕብረት ስራ 

ማህበራት ዓላማ ማስፈፀሚያ የሚውል የብድር ውል  

የበጀት ዋስትና ለመሰጠት የወጣ Aዋጅ ቁጥር 

192/2003’’ ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡  

 

2. ዋስትና የተሰጠው የብድር መጠን  
 

ዮኒዮኖችና መሰረታዊ የሕብረት ስራ ማህበራት ከዚህ 

በኋላ ’’ተበዳሪ’’ Eየተባሉ የሚጠሩ Eስከ ብር 

600,000,000 /ሽዱሽተ ሚIቲ ሚሊዮን/ ብር 

የሚደርስ ገንዘብ ከIትዮጵያ ንግድ ባንክ Eንዲበደሩ 

የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ዋስትና 

ሰጥቷል፡፡  

 

3. የብድሩ Aፈፃፀም  
 

1. የሚገኘው ብድር በተመረጡ ዮኒዮኖችና 

መሰረታዊ የሕብረት ስራ ማሕበራት 

Aማካኝነት ማዳበሪያ ከAገር ውስጥ Aቅራቢ 

ድርጅቶች ገዝተው በማቅረብ የEርሻ ምርትና 

Aምራችነት በማሳደግ የክልላችን ገበሬዎች 

በቤተሰብ ደረጃ የምግብ ዋስትና ለማረጋገጥ 

የሚውል ይሆናል፣ 

2. ብድሩ የሚመለሰው ውሉ ከተፈፀመበት ጊዜ 

ጀምሮ በAንድ Aመት ጊዜ ውስጥ ሆኖ የወለድ 

መጠንና የAመላለሱ ሁኔታ Aበዳሪው ባንክና 

የክልሉ መንግስት በሚያደርጉት ስምምነት 

ይሆናል፡፡  
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ገፅ 3 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ኣዋጅ ቑ 192/2003          ገፅ 3 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ Aዋጅ ቁ 192/2003

4. ግቡE መንግስቲ ክልል ትግራይ
  

1. ተለቓሓይ ንዝተለቐሖ ገንዘብ ብሙሉE ወይ 

ብኽፋል ብEዋኑ Eንተዘይመሊሱ ካብ በጀት 

Eዚ ክልል ምስወለዱ ተነኪዮ ዝኽፈል 

ይኸውን፣ 

2. ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ነቲ 

ዘይተመለሰ ልቓሕ ብምEካብ ወይ ሕጋዊ 

ብዝኾነ ኣገባብ ብምምላስ ነቲ ዝተነከየ በጀት 

ምስወለዱ ክትክE ኣለዎ፡፡  

 

5. Eዚ ኣዋጅ ዝፀንAሉ ግዘ  
 

Eዚ ኣዋጅ Eቲ ውEል ካብ ዝተፈረመሉ Eለት ጀሚሩ 

ዝፀንA ይኸውን፡፡  

 

ኣባይ ወልዱ 

ፕረዚዳንት ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስቲ ትግራይ 

4. የትግራይ ክልል መንግስት ግዴታ  
 

1. ተበዳሪ የተበዳሪውን ገንዘብ በሙሉ ወይም 

በከፊል በወቅቱ ካልመለሰ ከብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስት ትግራይ በጀት ከነወለዱ ተቀንሶ 

የሚከፈል ይሆናል፣ 

2. የክልሉ መንግስት ተበዳሪ ያልመለሰውን 

ገንዘብ ከነወለዱ በመሰብሰብ ወይም ሕጋዊ 

በሆነ መንገድ በመመለስ የተቀነሰውን በጀት 

መተካት Aለበት፡፡  

 

5. Aዋጁ የሚፀናበት ጊዜ  
 

ይህ Aዋጅ ውሉ ከተፈፀመበት ቀን ጀምሮ የፀና 

ይሆናል፡፡  

                 

ኣባይ ወልዱ 

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

 
 
 
 
 

ቁፅሪ ኣዋጅ 193/2003 

ንስድራ ተኮር ተጠቀምቲ ዝውEል ልቓሕ 

ውሕስና ንምሃብ ዝወፀ ኣዋጅ 
 

 

 

ኣብ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ብዝርከቡ 

ደደቢት ማይክሮ ፋይናንስን ሕብረት ስራሕ 

ማሕበራትን ኣቢሉ ኣብ ዘበነ ምህርቲ 2003/2004 

ኣብ ስድራ ተኮር ፓኬጅ ንዝሕቆፉ ሓደሽትን ኣብ 

መጠናኸሪ ስራሕ ንዝሕቆፉ ሓረስቶትን ኣብ ገጠር 

ዝነብሩ መሬት ዘይብሎም መናEሰይን ከምU’ውን 

ካብ ሓደ ዶላር ናብ ክልተ ዶላርን ልEሊUን 

ንዝሰጋገሩ ሓረስቶት ንስድራ ተኮር ፓኬጅ መፈፀሚ 

ዝውEል 400000000 /ኣርባEተ ሚIቲ ሚልዮን 

ብር/ ካብ ንግዲ ባንኪ Iትዮጵያ ንምልቃሕ ዘኽEል 

ናይ ውሕስና ኣዋጅ ምውፃE ኣድላይ ምዃኑ 

ስለዝተኣመነሉ፣ 

 

ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ 

ብመሰረት ተመሓይሹ ዝወፀ ሕገ መንግስቲ ትግራይ 

ዓንቀፅ 49/3/ሀ/ን Aዋጅ ምምሕዳር ፋይናንስን 

ቁፅሪ 26/1989 ዓንቀፅ 32 ብዝተውሃቦ ስልጣን 

ውሕስና ልቓሕ ንምሃብ ዝስEብ ኣዋጅ ኣውፂU 

ኣሎ፡፡  

 

 

 

 

Aዋጅ ቁጥር 193/2003 

ለቤተሰብ ተኮር ፓኬጅ ተጠቃሚዎች 

የሚውል የብድር ዋስትና ለመስጠት የወጣ 

Aዋጅ

በትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት በሚገኙ 

ደደቢት ማይክሮ ፋይናንስና የሕብረት ስራ 

ማህበራት Aማካኝነት በ2003/2004 የምርት ዘመን 

በቤተሰብ ተኮር ፓኬጅ ለሚታቀፉ Aዲስና 

በማጠናከሪያ ስራ ለሚታቀፉ ገበሬዎች Eና በገጠር 

ለሚኖሩ መሬት የሌላቸው ወጣቶች Eንዲሁም 

ከAንድ ዶላር ወደ ሁለት ዶላርና ከዚያ በላይ 

ለሚሸጋገሩ ገበሬዎች ለቤተሰብ ተኮር ፓኬጅ 

ማስፈፀሚያ የሚውል 400000000 /Aራት መቶ 

ሚልዮን ብር/ ከIትዮጵያ ንግድ ባንክ ለመበደር 

የሚያስችል የዋስትና Aዋጅ ማውጣት Aስፈላጊ 

መሆኑ ስለታመነበት፣  

 

የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት 

ተሻሽሎ በወጣው የትግራይ ሕገ መንግስት ዓንቀፅ 

49/3/ሀ/ Eና የፋይናንስ Aስተዳደር Aዋጅ ቁጥር 

26/1989 ዓንቀፅ 32 በተሰጠው ስልጣን መሰረት 

የብድር ዋስትና ለመስጠት የሚከተለው Aዋጅ 

Aውጥቷል፡፡  

  

 

 

 

mbL 18 ›mT ቐ. ---- መቐለ  
193-/2003 ዓ.ም  

18¾ ›mT qÜ. ------- መቐለ 
193/2003 ›/M 

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

 291  
nU¶T Uz¤È ‚Ü..ú 
nU¶T Uz¤È .ú.qÜ   BR 15.50

ÂY ˆd êU  
ÃNÇ êU  
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      ገፅ 2 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ኣዋጅ ቑ 193/2003         ገፅ 2 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ Aዋጅ ቁ 193/2003

1. ሓፂር ርEሲ

Eዚ ኣዋጅ ’’ብደደቢት ማይክሮ ፋይናንስን ሕብረት 

ስራሕ ማሕበራትን ኣቢሉ ኣብ ስድራ ተኮር ፓኬጅ 

ንዝሕቆፉ ሓረስቶትን መናEሰይን ዝውEል 

ውሕስነት ልቓሕ ንምሃብ ዝወፀ ኣዋጅ ቁፅሪ 

193/2003’’ ተባሂሉ ክጥቀስ ይከኣል፡፡  

 

2. ውሕስና ዝውሃቦ መጠን ልቓሕ  
 

ደደቢት ማይክሮ ፋይናንስን ሕብረት ስራሕ 

ማሕበራት ድሕሪ’ዚ ’’ተለቃሕቲ’’ Eንዳተብሃሉ 

ዝፅውU ብር 400000000 /AርባEተ ሚIቲን 

ሚሊዮን ብር/ ክልቅሑ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ 

ትግራይ ውሕስና ሂቡ ኣሎ፡፡  

 

3. ኣፈፃፅማ Eቲ ውሕስና  
 

1. Eዚ ውሕስና ንሓደሽትን ኣብ መጠናኸሪ 

ዝሕቆፉ ሓረስቶትን ከምU’ውን ኣብ ገጠር 

ዝነብሩ መሬት ዘይብሎም መናEሰይን 

ዝውEል ናይ ስድራ ተኮር ፓኬጅ መፈፀሚ 

ልቓሕ ኮይኑ ውEል ካብ ዝተኣሰረሉ ጀሚሩ 

ንሓሙሽተ ዓመት ዝፀንሕ ይኸውን፣ 

2. ተለቃሕቲ ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ 1 

ዝተጠቐሰ ግዘ ውሽጢ Eቲ ልቓሕ ክምልሱ 

ኣለዎም፣ 

3. መጠን ወለድን Aግባብ ኣመላልሳ ልቓሕን 

ናይ ትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስትን Eቲ 

ባንክን ብዝገብርዎ ስምምEነት ይውሰን፡፡ 

 

4. ግቡE ክልላዊ መንግስቲ  

1. ተለቃሓይ ዝተለቀሖ ገንዘብ ብሙሉE ወይ 

ብኽፋክል ብEዋኑ ክምልስ EንተዘይኪIሉ 

ካብ በጀት Eዚ ክልል ተቐኒሱ ዝኽፈል 

ይኸውን፣ 

1. Aጭር ርEስ

ይህ Aዋጅ ’’በደደቢት ማይክሮ ፋይናንስና ሕብረት 

ስራ ማህበራት Aማካኝነት በቤተሰብ ተኮር ፓኬጅ 

ለሚታቀፉ ገበሬዎችና ወጣቶች የሚውል የብድር 

ዋስትና ለመስጠት የወጣ Aዋጅ ቁጥር 193/2003’’ 

ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡  

 

2. በዋስትና የሚሰጥ ብድር መጠን
 

ደደቢት ማይክሮ ፋይናንስና ሕብረት ስራ ማህበራት 

ከዚህ በኋላ ’’ተበዳሪዎች’’ Eየተባሉ የሚጠሩ ብር 

400000000 /Aራት መቶ ሚሊዮን ብር/ 

ከIትዮጵያ ንግድ ባንክ Eንዲበደሩ የትግራይ 

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ዋስትና ሰጥቷል፡፡  

 

3. የዋስትናው Aፈፃፀም
 

1. ይህ ዋስትና ለAዲስና የማጠናከሪያ ስራ 

ለሚያስፈልጋቸው ገበሬዎች፣ Eንዲሁም 

በገጠር ለሚኖሩ መሬት የሌላቸው ወጣቶች 

ለቤተሰብ ተኮር ፓኬጅ ማስፈፀሚያ የሚውል 

ብድር ሆኖ ውሉ ከተፈረመበት ጀምሮ 

ለAምስት ዓመት የሚቆይ ይሆናል፣ 

2. ተበዳሪዎች በዚህ Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ 1 

በተጠቀሰው ጊዜ ውስጥ ብድሩ መመለስ 

Aለባቸው፣ 

3. የወለድ መጠንና ብድሩ የሚመለስበት Aገባብ 

የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስትና ባንኩ 

በሚያደርጉት ስምምነት መሰረት ይወሰናል፡፡ 

 
4. የክልሉ መንግስት ግዴታ 

1. ተበዳሪው የተበደረው ገንዘብ በሙሉ ወይም 

በከፊል በጊዜው መመለስ ካልቻለ በክልሉ 

በጀት ተቀንሶ የሚከፈል ይሆናል፣ 
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      ገፅ 3 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ኣዋጅ ቑ 193/2003         ገፅ 3 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ Aዋጅ ቁ 193/2003

2. ክልል መንግስቲ ዘይተመለሰ ልቓሕ 

ብምEካብ ንዝተቐነሰ በጀት ክትክE ኣለዎ፡፡  

 

 
5. Eዚ ኣዋጅ ዝፀንAሉ ግዘ  
 

Eዚ ኣዋጅ Eቲ ውEሊ ካብ ዝተፈረመሉ Eለት 

ጀሚሩ ዝፀንA ይኸውን፡፡  

 

ኣባይ ወልዱ 

ፕረዚዳንት ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስቲ ትግራይ 

 

2. የክልሉ መንግስት ያልተመለሰ ብድር 

በመሰብሰብ ለተቀነሰው በጀት መተካት 

Aለበት፡፡  

 
5. Aዋጁ የሚፀናበት ጊዜ
 

ይህ Aዋጅ ውሉ ከተፈረመበት ቀን ጀምሮ የፀና 

ይሆናል፡፡  

             

ኣባይ ወልዱ 

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 18 ›mT ቐ. 10 መቐለ  
194/2003 ዓ.ም  

18¾ ›mT qÜ. 10 መቐለ   
194/2003 ዓ.ም  

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

ቑፅሪ ኣዋጅ 194/2003

ቤት ፅሕፈት ምልሻ ብሄራዊ ክልላዊ 
መንግስቲ ትግራይ ዳግም ንምጥያሽ ዝወፀ 

ኣዋጅ 

ኣብ ክልልና ዘሎ ሓይሊ ምልሻ ብኣግባቡ ወዲቡን 
መሪሑን ኣብ ምሕላው ሰላምን ምርግጋፅ ድሕንነትን 
ሕ/ሰብ ተርU ብኣግባቡ ንክፃወት ዘኽEል ቤት 
ፅሕፈት ሚልሻ ምጥያሽ ኣድላይ ምዃኑ 
ስለዝተኣመነሉ፡፡ 

ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ ምንግስቲ ትግራይ 
ብመሰረት ተመሓይሹ ዝወፀ ሕገ-መንግስቲ ክልል 
ትግራይ ዓንቀፅ 49/3(ሀ) ዝተውሃቦ ስልጣን Eዚ 
ዝስEብ ኣዋጅ ኣውፂU ኣሎ፡፡ 

  

ዓንቐፅ 1 

ሓፂር ርEሲ 

Eዚ ‘’ኣዋጅ ቤት ፅሕፈት ምልሻ ብሄራዊ ክልላዊ 
ምንግስቲ ትግራይ ዳግም ንምጥያሽ ዝወፀ ቁፅሪ ኣዋጅ 
194/2003’’ ተባሂሉ ክጥቀስ ይኽEል፡፡ 

 

ዓንቀፅ 2  

ትርጉም 

1. “መንግስቲ” ማለት ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ 
ትግራይ Eዩ፡፡  

2. “ቢሮ’” ማለት ቢሮ ፀጥታን ምምሕዳርን 
ቢሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ Eዩ፡፡  

 

Aዋጅ ቁጥር 194/2003

የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት 
የሚልሻ ፅሕፈት ቤት Eንደገና ለማቋቋም 

የወጣ ኣዋጅ 

በክልላችን ያለው የሚልሻ ሃይል በAግባቡ Aደራጅቶና 
መርቶ ሰላምን በመጠበቅና የሕብረተሰቡን ድሕንነት 
ለማረጋገጥ የበኩሉን ድርሻ በAግባቡ Eንዲወጣ 
የሚያስችል የሚልሻ ፅሕፈት ቤት Eንደገና ማቋቋም 
Aስፈላጊ መሆኑ ስለታመነበት፡፡  

  የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት 
ተሻሽሎ በወጣው የትግራይ ክልል ሕገ-መንግስት 
Aንቀፅ 49/3(ሀ) በተሰጠው ስልጣን መሰረት 
የሚከተለው Aዋጅ Aውጥቷል፡፡ 

  

Aንቀፅ 1 

Aጭር ርEስ  

ይህ Aዋጅ ‘’የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት 
የሚልሻ ፅሕፈት ቤት Eንደገና ለማቋቋም የወጣ Aዋጅ 
ቁጥር 194/2003’’ ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡ 

  

ዓንቀፅ 2  

ትርጉም

1. “መንግስት” ማለት የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ 
መንግስት ነው፡፡  

2. “ቢሮ” ማላት የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ 
መንግስት ፀጥታና Aስተዳደር ቢሮ ነው፡፡ 

 

  1
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      ገፅ 2 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ኣዋጅ ቑ 194/2003           ገፅ 2 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ Aዋጅ ቁ 194/2003

3. “ቤት ፅሕፈት” ማለት ቤት ፅሕፈት ምልሻ 
ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ Eዩ፡፡ 

 

4. “ምልሻ” ማለት ብህዝቢ ተመልሚሉ 
ዝተዓጠቐን ናይ ኸባቢU ሰላምን ፀጥታን 
ንምኽባር ብመንግስቲ ኣፍልጦ ዝተውሃቦ 
Eጡቕ Eዩ፡፡   

 

ዓንቐፅ 3 

Eላማ  

1. ኩሉ መዳያዊ ናይ ህዝቢ ረብሓታትን ሰላምን 
ፀጥታን ምሕላው፣ ነዚ ዝዳፍU Eንትህልው 
ምክልኻል፡፡ 

2.  ህዝባዊ ምልሻ ኣብ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ 
ትግራይ ኣብ ልምዓት ንሰ/ምምሕዳርን ምንጋስ 
ተርU ክፃወት ምግባር፡፡   

 

ዓንቐፅ 4 

ኣገላልፃ ፆታ  

ኣብዚ ኣዋጅ ብተባEታይ ፆታ ዝተገለፀ ኩሉ 
ንኣንስታይ ፆታ’ውን ዝሓውስ Eዩ፡፡  

 

ዓንቐፅ 5 

ምጥያሽን ተፀዋEነትን  

1. ቤት ፅሕፈት ምልሻ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ 
Eናተብሃለ ዝፅዋE ዓርሱ ዝካኣለ መንግስታዊ ቤት Eዮ 
Eዚ ክልል ኾይኑ ተጣይሹ ኣሎ፡፡ 

2.  ተፀዋEነት Eዚ ቤት ፅሕፈት ንቢሮ ፀጥታን 
ምምሕዳርን ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ  

 

ዓንቐፅ 6 

ኣወዳድባ Eዚ ቤት ፅሕፈት  

1. ብርEሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ 
ትግራይ ዝሽወም ሓላፊ ቤት ፅሕፈት  

3. “ፅህፈት ቤት” ማለት የትግራይ ብሄራዊ 
ክልላዊ መንግስት ምልሻ ፅህፈት ቤት 
ነው፡፡  

4. ‘”ምልሻ”  ማለት በህዝብ ተመልምሎ 
የAከባቢው ሰላምና ፀጥታ ለማስከበር 
በመንግስት Eውቅና የተሰጠው ታጣቂ 
ነው፡፡   

 

Aንቀፅ 3 

Aላማ  

1. ሁሉን Aቀፍ የህዝብ ጥቅሞችን ሰላምና ፀጥታ 
መጠበቅ፣ ይህን የሟቃረኑ ሲኖሩ መከላከል፡፡  

2. በትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት 
የሚካሄደው የልማትና መልካም Aስተዳደር 
ግንባታ የሚልሻ ሃይል ተራውን Eንዲጫወት 
ማድረግ ፡፡  

 

Aንቀፅ 4 

የፆታ Aገላለፅ  

ከከም ኣድላይነቱ ንስርሑ ዘድልዩ ከይዲ 
ስራሕትን ሰራሕተኛታትን ይህልዎ፡፡  

 

Aንቀፅ 5 

ማቋቋምና ተጠሪነት  

1. በትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ርEሰ 
መስተዳደር የሚልሻ ፅሕፈት ቤቱ ሓላፊ  
መንግስታዊ መስሪያ ቤት ሆኖ ተቋቁመዋል፡፡ 

2. የፅሕፈት ቤቱ ተጠሪነት ለትግራይ ብሄራዊ 
ክልላዊ መንግስት የፀጥታና Aስተዳደር ቢሮ 
ይሆናል፡፡  

Aንቀፅ 6 

የፅህፈት ቤቱ Aደረጃጀት  

1. በትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ርEሰ 
መስተዳደር የሚሾም የፅሕፈት ቤቱ ሓላፊ  
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      ገፅ 3 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ኣዋጅ ቑ 194/2003             ገፅ 3 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ Aዋጅ ቁ 194/2003

2. ከከም ኣድላይነቱ ንስርሑ ዘድልዩ ከይዲ ስራሕትን 
ሰራሕተኛታትን ይህልዎ፡፡ 

2. ብቤት ፅሕፈት ምልሻ ክልል ትግራይ ብክልል፣ 
ብዞባ ፣ ብወረዳ ዝተወደበ ኮይኑ በዚ ኣዋጅ ቆይሙ 
ኣሎ፡፡ 

3. ብመንግስቲ በጀት ዝመሓደሩ መራሕቲ ካብ ክልል 
ክሳብ ወረዳ ይህልውዎ ካብዚ ወፃI ዘለዉ ኣካላት 
ሓይሊ ምልሻ ዝህብዎ ግልጋሎት ብዘይ ክፍሊት 
ዝፍፀም Eዩ፡፡  

 

ዓንቐፅ 7 

ስልጣንን ተግባርን Eቲ ቤት ፅሕፈት  

1. በቢ ደረጅU ዝህልው ውዳበታት ቤት ፅሕፈት 
ምልሻ የጣይሽ ፣ የተሓባብር፣ ይመርሕ፣   

2. ብክልል መንግስቲ ብዝወፅE መምርሒ መሰረት 
በብ ደረጅU ንዝቐውም ምልሻ ሓይሊ ሰብ 
ይምልምል ፣ የEጥቅ ህንፀቶም ብላEለዋይነት 
ይመርሕ፡፡   

3 ምስ ህዝባዊ ፖሊስ ብምትሕብባር ከባቢያዊ ናይ 
ፀጥታ ሓይሊ ኮይኑ ይሰርሕ፣  

4 ናይ ከባቢU ፀጥታ የኽብር ፣ ሕጊ ዝጥሕሱ ሰባት 
Eንትረክብ ሒዙ ናብ ፖሊስ ምስፀብፃበን 
Eግዚብትን የቕርብ፡፡  

5 ኣብ ከባቢU ሸፋቱ፣ ሰረቕቲ ንገበን ስራሕ 
ዝተወደቡን ካለOት ሕጊ ዝጥሕሱ ሰባት ምህላዎም 
EንትሰምE ወይ EትንርI ቀልጢፉ ናብ ዝምልከቶ 
ይፅብፅብ ፣ ባEሉ ኣብ ቁፅፅር ዝኣትወሉ ስጉምቲ 
ይወስድ ፣ ምስ ከባቢU ህዝቢ ተሓባቢሩ ክተሓዙ 
ይገብር፡፡  

 

6 ኣብ ከባቢU ዝካየድ ዳህሰሳታት ምስ ህዝባዊ 
ፖሊስን ዘይዓጠቐ ህዝብን ተሓባቢሩ ይወፍር፡፡  

7. ምስ ህዝባዊ ፖሊስ ብምትሕብባር ነናይ ከባቢU 
ህዝባውን መንግስታውን ትካላትን ኣብያተ 
ፅሕፈትን ድሕንነቶም ይሕሉ፡፡  

 

2. Eንደየ Aስፈላጊነቱ ለስራው የሚያስፈልጉ የስራ 
ሂደቶችና ሰራተኞች ይኖሩታል፡፡   

3. የትግራይ ክልል ሚልሻ ፅህፈት ቤት በክልል፣ 
በዞን፣ በወረዳ፣የተዋቀረ ሆኖ በዚህ ኣዋጅ 
ተቋቁሟል፡፡ 

4.  በመንግስት በጀት የሚተዳደሩ መሪዎች 
በክልል  Eስከ ወረዳ ይኖሩታል፡፡ ከዚህ ውጥ 
ያሉ የሚልሻ ሃይል ኣባሎች የሚሰጡት 
Aገልግሎት ያለ ክፍያ የሚፈፀም ነው፡፡   

 

Aንቀፅ 7 

የፅሕፈት ቤቱ ስልጣንና ተግባር  

1. በየደረጃው የሚልሺያ ጽ/ቤት ያቋቁማል፣ 
ያስተባብራል ይመራል ፡፡ 

2. በክልል መንግስት በሚወጣ መመሪያ መሰረት 
በየደረጃው ለሟቋቋም ሚልሺያ የሰው ሃይል 
ይመለምላል ፣ያስታጥቃል፣ Aደረጃጀታቸውን 
በበላይነት ይመራል 

3. ከህዝባዊ ፖሊስ ጋር በመተባበር የAከባቢ 
የፀጥታ ሃይል ሆኖ ይሰራል፣  

4. የኣከባቢው ፀጥታ ያስከብራል ፣ ህግ የሚጥሱ 
ሰዎች ሲያገኝ ይዞ ወደ ፖሊስ ከሪፓርትና 
Iግዚቪት ጋር ያቀርባል፡፡  

5. በAከባቢው ሽፍቶች፣ ሌቦች፣ ለወንጀል ስራ 
የተደራጃትንና ሌሎች ህግ የሚጥ ሰዎች 
መኖራቸው ሲሰማ ወይም ሲያይ ባስቸኳይ ወደ 
ሚመለከተው ሪፖርት ያደርጋል ፣ ራሱ 
በቁጥጥር ስር የሚውልበትን Aርምጃ 
ይወስዳል፣ ከAከባቢው ህዝብ ጋር ተባብሮ 
Eንዲያዙ ያደርጋል፡፡  

6. በኣከባቢው የሚደረጉ Aሰሳዎች ከህዝባዊ 
ፖሊስና ካልታጠቀ ህዝብ ተባብሮ 
ይንቀሳቀሳል፡፡  

7. ከህዝባዊ ፖሊስ ጋር በመተባበር ለAካባቢው 
ህዝባዊና መንግስታዊ ድርጅት ጽ/ቤቶች 
ደህነነት ይጠብቃል፡፡  
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      ገፅ 4 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ኣዋጅ ቑ 194/2003             ገፅ 4 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ Aዋጅ ቁ 194/2003

8. ናይ ማሕበራዊ ኣብያተ ፈርዲ ትEዛዛትን በብ 
ደረጅU ዘሎ ምምሕዳር ዝህቦ ስራሕቲ ይፍፅም፡፡ 

  

9. ኣድላይ ኮይኑ Eንትርከብ ምስ ክልል ፖሊስን 
መከላኸሊ ሰራዊት Iትዩጽያ ንሰላምን ድሕንነትን 
ይሰርሕ፡፡  

10. ንብዙሕ ግዜ ካብ ማEቶትን ናብራን ዝንፅል ናይ 
ፀጥታን ካልOት መንግስታዊ ስራሕትን ክዋሃቦ 
ኣይግባEን ክፍፅምውን ኣይግደድን፣  

 

11. ብዝወፅE ውሽጠ ደንቢ መሰረት ኣባላቱ 
የመሓድር፡፡ 

12. በጀት ኣዳልዩ የቕርብ Eንትፍቀድ ኣብ ስራሕ 
የውEል ፡፡ 

13. ኣብ በብጣብይU (ቐበሊU) ዘሎ መሐለውታ 
ሓይሊ መከላኸሊ ሃገር ክሳብ ዘልEሎ ኣብ ትሕቲ 
ቤት ፅሕፈት ምልሻ ተጠርኒፎም ክንቀሳቀሱ 
ይገብር፡፡ 

 14. ናይ ምክልኻልን ምEላይን ጎንፂ ስራሕቲ 
ይስራሕ 

 

ዓንቐፅ 8 

ሰልጣንን ተግባርን ሓላፊ ቤት ፅሕፈት 

1. በቢ ደረጅU ዝህልው ውዳበታት ቤት ፅሕፈት 
ምልሻ የጣይሽ ፣ የተሓባብር፣ ይመርሕ፣   

2. ብክልል መንግስቲ ብዝወፅE መምርሒ መሰረት 
በብ ደረጅU ንዝቐውም ምልሻ ሓይሊ ሰብ 
ይምልምል ፣ የEጥቅ ህንፀቶም ብላEለዋይነት 
ይመርሕ፡፡   

3. ምስ ህዝባዊ ፖሊስ ብምትሕብባር ከባቢያዊ ናይ 
ፀጥታ ሓይሊ ኮይኑ ይሰርሕ፣  

4. ናይ ከባቢU ፀጥታ የኽብር ፣ ሕጊ ዝጥሕሲ ሰባት 
Eንትረክብ ሒዙ ናይ ፖሊስ ምስፀብፃበን 
Eግዚብትን የቕርብ፡፡  

8. የማህበራዊ ፍ/ቤቶች ትEዛዞችና በየደረጃው 
ያለው ኣስተዳደር የሚሰጠውን ስራዎች 
ይፈፅማል፡፡  

9. Aስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ከክልል ፖሊስና 
ከIትዮፅያ መከላከያ ሰራዊት ጋር ለሰላምና 
ለድህነነት ይሰራል፡፡  

10. ለብዙ ግዜ ከንሮውና ከምርት ስራ የሚነጠል 
የፀጥታና የሌሎች መንግስታዊ ስራዎች 
ሊሰጠው ኣይገባም፡፡ ከመፈፀምም 
Aይገደድም፡፡  

11. በሚወጣ የውስጥ ደንብ መሰረት Aባሎቹን 
ያስተዳድራል፡፡  

12. በጀት Aዘጋጅቶ ያቀርባል፣ ሲፈቀድ በስራ ላይ 
ያውላል  

13. በየቀበሌው (ጣብያው) ያለው የተጠባባቂ 
ሃይል መከላከያ ሃገር Eስኪያነሳው ድረስ 
በሚልሻ ፅሕፈት ቤት ሚልሻ ሰር ሆኖ 
Eንዲንቀሳቀስ ማድረግ 

14. ግጭት የመከላከልና የማስወገድ ስራ 
መስራት፡፡  

 

Aንቀፅ 8  

የፅሕፈት ቤቱ ሓላፊ ስልጣንና ተግባር  

1. በየደረጃው የሚልሺያ ጽ/ቤት ያቋቁማል፣ 
ያስተባብራል ይመራል ፡፡ 

2. በክልል መንግስት በሚወጣ መመሪያ መሰረት 
በየደረጃው ለሟቋቋም ሚልሺያ የሰው ሃይል 
ይመለምላል ፣ያስታጥቃል፣ Aደረጃጀታቸውን 
በበላይነት ይመራል 

3. ከህዝባዊ ፖሊስ ጋር በመተባበር የAከባቢ 
የፀጥታ ሃይል ሆኖ ይሰራል፣  

4. የኣከባቢው ፀጥታ ያስከብራል ፣ ህግ የሚጥሱ 
ሰዎች ሲያገኝ ይዞ ወደ ፖሊስ ከሪፓርትና 
Iግዚቪት ጋር ያቀርባል፡፡  
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      ገፅ 5 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ኣዋጅ ቑ 194/2003              ገፅ 5 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ Aዋጅ ቁ 194/2003

5. ኣብ ከባቢU ሸፋቱ፣ ሰረቕቲ ንገበን ስራሕ 
ዝተወደቡን ካለOት ሕጊ ዝጥሕሱ ሰባት ምህላዎም 
EንትሰምE ወይ EትንርI ቀልጢፉ ናብ 
ዝምልከቶ ይፅብፅብ ፣ ባEሉ ኣብ ቁፅፅር ዝኣትወሉ 
ስጉምቲ ይወስድ ፣ ምስ ከባቢU ህዝቢ ተሓባቢሩ 
ክተሓዙ ይገብር፡፡  

 

6. ኣብ ከባቢU ዝካየድ ዳህሰሳታት ምስ ህዝባዊ 
ፖሊስን ዘይዓጠቐ ህዝብን ተሓባቢሩ ይወፍር፡፡ 

 

7. ምስ ህዝባዊ ፖሊስ ብምትሕብባር ነናይ ከባቢU 
ህዝባውን መንግስታውን ትካላትን ኣብያተ 
ፅሕፈትን ድሕንነቶም ይሕሉ፡፡  

8. ናይ ማሕበራዊ ኣብያተ ፈርዲ ትEዛዛትን በብ 
ደረጅU ዘሎ ምምሕዳር ዝህቦ ስራሕቲ ይፍፅም፡፡

  

9. ኣድላይ ኮይኑ Eንትርከብ ምስ ክልል ፖሊስን 
መከላኸሊ ሰራዊት Iትዩጵያ ንሰላምን ድሕንነትን 
ይሰርሕ፡፡  

10. ንብዙሕ ግዜ ካብ ማEቶትን ናብራን ዝንፅል ናይ 
ፀጥታን ካልOት መንግስታዊ ስራሕትን ክዋሃቦ 
ኣይግባEን ክፍፅምውን ኣይግደድን፣  

 

11. ብዝወፅE ውሽጠ ደንቢ መሰረት ኣባላቱ 
የመሓድር፡፡ 

12. በጀት ኣዳልዩ የቕርብ Eንትፍቀድ ኣብ ስራሕ 
የውEል ፡፡ 

13. ኣብ በብጣብይU (ቐበሊU) ዘሎ መሐለውታ 
ሓይሊ መከላኸሊ ሃገር ክሳብ ዘልEሎ ኣብ ትሕቲ 
ቤት ፅሕፈት ምልሻ ተጠርኒፎም ክንቀሳቀሱ 
ይገብር፡፡ 

14. ናይ ምክልካልን ምEላይን ጎንፂ ስራሕቲ 
ይሰርሕ፡፡ 

15. ቤት ፅሕፈት ምልሻ መምርሒን ኣውፂU ብቢሮ 
ፀጥታን ምምሕዳርን Eንትፀድቀሉ ኣብ ስራሕ 
ክውEል ይገብር ፡፡ 

 

5. በAከባቢው ሽፍቶች፣ ሌቦች፣ ለወንጀል ስራ 
የተደራጃትንና ሌሎች ህግ የሚጥ ሰዎች 
መኖራቸው ሲሰማ ወይም ሲያይ ባስቸኳይ ወደ 
ሚመለከተው ሪፖርት ያደርጋል ፣ ራሱ 
በቁጥጥር ስር የሚውልበትን Aርምጃ 
ይወስዳል፣ ከAከባቢው ህዝብ ጋር ተባብሮ 
Eንዲያዙ ያደርጋል፡፡  

6. በኣከባቢው የሚደረጉ Aሰሳዎች ከህዝባዊ 
ፖሊስና ካልታጠቀ ህዝብ ተባብሮ 
ይንቀሳቀሳል፡፡  

7. ከህዝባዊ ፖሊስ ጋር በመተባበር ለAካባቢው 
ህዝባዊና መንግስታዊ ድርጅት ጽ/ቤቶች 
ደህንነት ይጠብቃል፡፡  

8. የማህበራዊ ፍ/ቤቶች ትEዛዞችና በየደረጃው 
ያለው ኣስተዳደር የሚሰጠውን ስራዎች 
ይፈፅማል፡፡  

9. Aስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ከክልል ፖሊስና 
ከIትዮፅያ መከላከያ ሰራዊት ጋር ለሰላምና 
ለድህነነት ይሰራል፡፡  

10. ለብዙ ግዜ ከንሮውና ከምርት ስራ የሚነጠል 
የፀጥታና የሌሎች መንግስታዊ ስራዎች 
ሊሰጠው ኣይገባም፡፡ ከመፈፀምም 
Aይገደድም፡፡  

11. በሚወጣ የውስጥ ደንብ መሰረት Aባሎቹን 
ያስተዳድራል፡፡  

12. በጀት Aዘጋጅቶ ያቀርባል፣ ሲፈቀድ በስራ ላይ 
ያውላል  

13. በየቀበሌው (ጣብያው) ያለው የተጠባባቂ 
ሃይል መከላከያ ሃገር Eስኪያነሳው ድረስ 
በሚልሻ ፅሕፈት ቤት ሚልሻ ሰር ሆኖ 
Eንዲንቀሳቀስ ማድረግ  

14. ግጭት የመከላከልና የማስወገድ ስራ 
መስራት፡፡ 

15. ሚልሻ የፅሕፈት ቤት መምርያ Aውጥቶ 
በቢሮ ፀጥታና Aስተዳደር ሲፀድቅለት በስራ 
ላይ Eንዲውል ያደርጋል፡፡ 
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      ገፅ 6 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ኣዋጅ ቑ 194/2003              ገፅ 6 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ Aዋጅ ቁ 194/2003

ዓንቐፅ 9 

ምምሕልላፍ ስልጣን  

ኣብ ቑፅሪ ኣዋጅ 185/2003 ዓንቐፅ 8.10 ንUስ
ዓንቐፅ (4፣6፣7) ንቢሮ ፀጥታን ምምሕዳርን ተዋሂቡ 
ዝነበረ ስልጣንን ተግባርን በዚ ኣዋጅ’ዚ ነዚ ቤት 
ፅሕፈት ተዋሂቡ ኣሎ፡፡  

 

ዓንቀፅ 10 

ስልጣን ደንብን መምርሕን ምውፃE 

1. ቤት ምኽሪ ፈፃሚ ስራሕ ክልል ትግራይ ነዚ 
ኣዋጅ ተግባራዊ ንምግባር ዝሕግዝ ደንቢ 
የውፅE፡፡  

2. ቢሮ መምርሒ የውፅE፡፡     

 

ዓንቐፅ 11 

ተፈፃምነት ዘይብሎም ሕግታት   

ነዚ ኣዋጅ ዝፃባE ዝኾነ ኣዋጅ፣ ደንቢ፣ መምርሒ ወይ 
ናይ ኣሰራርሓ ልምዲ ኣብዚ ኣዋጅ ንዝተሸፈኑ ጉዳያት 
ተፈፃምነት ኣይህልዎምን፡፡ 

 

ዓንቐፅ 12 

Eዚ ኣዋጅ’ዚ ዝፀንዓሉ ግዜ   

Eዚ ኣዋጅ ብቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ 

ትግራይ ካብ ዝፀደቐሉ Eለት 13 ታሕሳስ 2003 ዓ.ም 

ጀሚሩ ዝፀንA ይኸውን፡፡     

 

ኣባይ ወልዱ 

ፕሬዝዳንት ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ          
ትግራይ 

 

Aንቀፅ 9 

ስልጣንን ማስተላለፍ 

በAዋጅ ቁጥር 185/2003 Aንቀፅ 8.10 ንUስ 
Aንቀፅ (4፣6፣7) ለፀጥታና Aስተዳደር ቢሮ 
ተሰጥቶ የነበረ ስልጣንና ተግባር በዚህ Aዋጅ 
ለፅሕፈት ቤቱ ተሰጥቷል፡፡  

 

ዓንቀፅ 10 

ደንብና መመርያ የማውጣት ስልጣን 

1. የትግራይ ብሄራዊ ከልላዊ መንግስት ስራ 
ኣስፈፃሚ ለዚህ ኣዋጅ ማስፈፀምያ ደንብ 
ያወጣል፣  

2. ቢሮው መመርያ ያወጣል፡፡   

 

Aንቀፅ 11 

ተፈፃምነት የሌላቸው ሕጎች  

ይህን Aዋጅ የሚቃረን ማንኛውም Aዋጅ፣ ደንብ፣ 
መመርያና የAሰራር ልምድ በዚህ ኣዋጅ ለተሸፈኑ 
ጉዳዮች ተፈላምነት ኣይኖረውም፡፡  

 

ዓንቀፅ 12 

Aዋጅ የሚፀናበት ጊዜ  

Aዋጁ በትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ምክር 

ቤት ከፀደቀበት ታህሳስ 13/2003 ዓ.ም ጀምሮ 

የፀና ይሆናል፡፡   

 

ኣባይ ወልዱ 

የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት 

ፕሬዝዳንት 
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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 18 ›mT ቐ. 11 መቐለ  
195/2003 ዓ.ም  

18¾ ›mT qÜ. 11 መቐለ 
195/2003 ›/M 

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

ኣዋጅ ቁፅሪ 195/2003  ኣወዳድባ፣ 
ስልጣንን ተግባርን ቤት ፅሕፈት 

ምምሕዳር ኣብያተ ህንፀት ንምዉሳን ዝወፀ 
ኣዋጅ 

 
ኣብ ሕገ መንግስታት ፌደራልን ክልልናን ከምU 
Eዉን  ሃገርና ዝተቐበለቶም ዓለምለኸ ናይ ሰብኣዊ 
መሰል  ሰምምዓትን ካልOት ሕግታትን ዝተቐመጡ 
ሰብኣዊ መሰላት ንምትግባር ዝሕግዝ ሞያዊ ብቕዓት 
ዘሎዎ መገልገላይ ህዝብን ሰብኣዊ መሰላት ተሃነፅቲ 
ብምኽባር ናይ ህንፀትን፣ ተሃድሶን ሓለዋን ስራሕቲ 
ብዝግባE ብምትግባር ገበን ኣብ ምክልኻል ርUይ ግደ 
ክፃወት ዝኽEል ቤት ፅሕፈት ምጥያሽ ኣድላይ 
ብምዃኑ ፣  
ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ 
ተመሓይሹ ብዝወፀ ሕገ መንግስቲ ብሄራዊ ክልል 
ትግራይ ዓንቀፅ 49 ንUስ ዓንቀፅ 3/ሀ/ መሰረት 
ዝስEብ ኣዋጅ Aዉፂ ኣሎ፡፡  

 

ክፍሊ ሓደ 
ሓፈሻዊ 

ዓንቀፅ 1 
ሓፂር ርEሲ  
Eዚ ኣዋጅ “ኣወዳድባ ስልጣንን ተግባርን ቤት ፅሕፈት 
ምምሕዳር ኣብያተ ህንፀት ብሄራዊ ክልላ መንግስቲ 
ትግራይ ንምዉሳን ዝወፀ ኣዋጅ ቁፅሪ 195/2003”
ተባሂሉ ክጥቀስ ይካAል፡፡  
 
ዓንቀፅ 2 
ትርጉም
 

ኣብዚ ኣዋጅ ኣጠቓቕማ ናይቲ ቃል ካልE    ትርጉም 
ዘዉህቦ Eንተዘይኮይኑ  

ኣዋጅ ቁጥር 195/2003 የማረሚያ 
ቤቶች Aስተዳደር  ፅሕፈት ቤት 
Aደረጃጀት ስልጣንና ተግባር 
ለመወሰን የወጣ  Aዋጅ 

 
በፌደራልና በክልሉ ሕገ መንግስቶች Eንደዚሁም 
Aገራችን በተቀበለቻቸዉ AለምAቀፍ የሰብኣዊ 
መብቶች ለመተግበር የሚያግዝ ሙያዊ ብቃት ያለዉ  
የህዝብ Aገልጋይና የታራሚዎች ሰብኣዊ መብቶች  
በማክበር የማረም ፣ የተሃድሶና የጥበቃ ስራዎች በሚገባ  
በመተግበር ወንጀልን በመከላከል ግልፅ ሚና ሊጫወት 
የሚችል ፅህፈት ቤት ማቋቋም Aስፈላጊ በመሆኑ፣ 
 
 
የትግራይ ብሄራዊ ክልል ምክር ቤት ተሻሽሎ በወጣዉ 
የትግራይ ብሄራዊ ክልል ሕገ መንግስት Aንቀፅ 49 
ንUስ Aንቀፅ 3/ሀ/መሰረት የሚከተለዉን Aዋጅ 
Aዉጥቷል፡፡  

 

ክፍል  Aንድ 
Aጠቃላይ 

Aንቀፅ 1  
Aጭር ርEስ  
ይህ Aዋጅ “የማረሚያ ቤቶች Aስተዳደር ፅ/ቤት 
Aደረጃጀት ስልጣንና ተግባር ለመወሰን የወጣ Aዋጅ 
ቁጥር 195/2003” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡  

 
 

Aንቀፅ 2 
ትርጉም
  
በዚህ Aዋጅ የቃሉ Aጠቃቀም ሌላ ትርጉም 
የሚያሰጠዉ ካልሆነ 
  
 

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

 
 BR 11.20 

ÂY ˆd êU  
ÃNÇ êU  
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       ገፅ 2 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ኣዋጅ ቑ 195/2003                  ገፅ 2 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ Aዋጅ ቁ 195/2003

1. "ቤት ፅሕፈት" ማለት በዚ Aዋጅ ዝተጣየሸ ቤት 
ፅሕፈት ምምሕዳር ኣብያተ ህንፀት ብሄራዊ ክልል 
ትግራይ Eዩ፡፡  

2. "ተሃናፂ" ማለት ብሕጊ ስልጣን ብዝተወሃቦ ናይቲ 
ክልል ቤት ፍርዲ ዝተወሰነሉ ናይ ፍርዲ ቅፅዓት 
ኣብ ዉሽጢ ቤት ህንፀት ኣብ ምፍፃም ዝርከብ ናይ 
ተፈጥሮ ሰብ Eዩ፡፡  

3. "ቤት ህንፀት" ማለት ብቤት ፍርዲ ናይ Eስራት 
ቅፅዓት ዝተወሰነሎም ሰባት ቅፅዓቶም ዝፍፅሙሉን 
ዝህነፅሉን ማEከል Eዩ፡፡  

4. "ኣባል ሓለዋ ቤት ህንፀት" ማለት መሰረታዊ ናይ 
ህንፀት ሓለዋ ሙያ ስልጠና ወሲዱ ኣብቲ ቤት 
ፅሕፈት ተቆፂሩ ዝሰርሕ Aባል ሓለዋ ቤት ፅሕፈት 
ምምሕዳር ኣብያተ ህንፀት Eዩ፡፡  

5.  "ቤት ፍርዲ" ማለት ጉዳይ ገበንን ፍ/ሄርን ብሕጊ 
ናይ ምድናይ ስልጣን ዝተወሃቦ ወይ ብሕጊ 
ኣፍልጦ ዝተወሃቦ ቤት ፍርዲ ኮይኑ ማሕበራዊ 
ቤት ፍርዲ Eዉን ዘጠቓለለ Eዩ፡፡  

6. "ቢሮ" ማለት ቢሮ ፀጥታን ምምሕዳርን Eዩ፡፡  

 
ክፍሊ ክልተ 

ብዛEባ  ምጥያሽ ቤት ፅሕፈት ምምሕዳር 
ኣብያተ ህንፀት  

 
 

ዓንቀፅ 3 
ምጥያሽ  
1. ቤት ፅሕፈት ምምሕዳር ኣብያተ ህንፀት ካብዚ 
ንዳሓር ቤት ፅሕፈት Eናተብሃለ ዝፅዋE ኾይኑ 
ዓርሱ ዝኽኣለ ናይ ሕጊ ሰዉነት ዘለዎ Aካል Eዚ 
ክልላዊ መንግስቲ ኾይኑ በዚ ኣዋጅ ተጣይሹ ኣሎ፡፡ 

2. ብሞያን ብሕጊን ዝተዉሃቦ ነፃን ሕሉዉ ኾይኑ 
ተፀዋEነቱ ንቢሮ ፀጥታን ምምሕዳርን ይኸዉን፡፡  

 
ዓንቀፅ 4  
ዋና ቤት ፅሕፈት  
ዋና ቤት ፅሕፈት ናይቲ ቤት ፅሕፈት ኣብ መቐለ 
ኾይኑ ከከም Aድላይነቱ ኣብ ዉሽጢ Eቲ ክልል 
ማEኸላት ኣብያተ ህንፀት ይህልዎ፡፡  

1. "ፅህፈት ቤት" ማለት በዚህ Aዋጅ የተቋቋመ 
የትግራይ ብሄራዊ ክልል የማረሚያ ቤቶች 
Aስተዳደር ፅህፈት ቤት ነዉ፡፡  

2. "ታራሚ" ማለት በሕግ ስልጣን በተሰጠዉ የክልሉ 
ፍርድ ቤት የተወሰነበት የፍርድ ቅጣት በማረሚያ 
ቤት ዉስጥ በመፈፀም የሚገኝ የተፈጥሮ ሰው  
ነዉ፡፡  

3. "ማረሚያ ቤት" ማለት በፍርድ ቤት የEስራት 
ቅጣት የተወሰነባቸዉ ሰዎች ቅጣታቸዉን 
የሚፈፅሙበት Eና ማEኸል ነዉ፡፡  

4. "የማረሚያ ቤት ጥበቃ Aባል ማለት  መሰረታዊ 
የማረሚያ ጥበቃ ሞያ ስልጠና ወስዶ በፅሕፈት 
ቤቱ ተቀጥሮ የሚሰራ የማረሚያ ቤቶች 
Aስተዳደር  ፅሕፈት ቤት ጥበቃ Aባል ነዉ፡፡  

5. "ፍርድ ቤት" ማለት የወንጀልና የፍትሕ ብሄርን 
ጉዳይ የመዳኘት ስልጣን የተሰጠዉ ወይም ሕገ 
Eዉቅና የተሰጠዉ ፍርድ ቤት ሆኖ ማህበራዊ 
ፍርድ ቤትም ያጠቀለለ ነዉ፡፡  

6. "ቢሮ" ማለት የፀጥታና Aስተዳደር ቢሮ ነዉ፡፡  

 
ክፍል ሁለት 

የማረሚያ ቤቶች Aስተዳደር ፅህፈት ቤት 
ስለ መቋቋም 

 
Aንቀፅ 3 
ማቋቋም  
1. የማረሚያ  ቤቶች Aስተዳደር ፅህፈት ቤት ከዚህ 
በኃላ ፅሕፈት ቤት Eየተባለ የሚጠራ ሆኖ ራሱን 
የቻለ የህግ ሰዉነት ያለዉ የክልሉ መንግስት ኣካል 
ሆኖ በዚህ Aዋጅ ተቋቁመዋል፡፡  

2. በሞያና በህግ የተሰጠዉ ነፃነት የተጠበቀ ሆኖ 
ተጠሪነቱ ለፀጥታና Aስተዳደር ቢሮ ይሆናል፡፡ 

 
Aንቀፅ 4  
ዋና ፅሕፈት ቤት 
የፅሕፈት ቤቱ ዋና ፅሕፈት ቤት በመቀሌ ሆኖ Eንደ 
Aስፈላጊነቱ በክልሉ ዉስጥ የማረሚያ ቤት ማEኸሎች 
ይኖሩታል፡፡ 
  

 
 
 
 
 
 

217
www.chilot.me



 
          ገፅ 3 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ኣዋጅ ቑ 195/2003                      ገፅ 3 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ Aዋጅ ቁ 195/2003

ዓንቀፅ 5  
Eላማ  
1. Eላማ ናይ ቤት ፅሕፈት ናይ ክልልናን ፌደራልን 
ሕገ መንግስታትን ካልOት ሕግታትን ብምኽባር 
ገበነኛታት ብጥብቂ ምሕላዉን ምህናፅ፣ 

2. ካብ ቤት ፍርዲ ዝላAኹ ተሃነፅቲ ብመሰረት ሕገ 
መንግስቲ ሃገርናን ክልልናን ከምU Eዉን 
Iትዮጵያ ዝተቐበለቶም ዓለም ለኸ ስምምዓትን 
ድንጋገታትን ሰብAዉን ዲሞክራሲያዉን መሰል 
ተሃነፅቲ ንክሕሎ  ምግባር፣ ግልጋሎት ተሃድሶ 
ብምሃብን ብምህናፅን ናይ ኣተሓሳስባን ስነ-
ምግባርን ለዉጢ ኣምፂOም ሕጊ መኽበርትን 
ተኣመንትን ዜጋታት ብምዃን ናብ ሕ/ሰብ 
ክሕወሱን ምስ ተፈትሑEዉን ዓርሶም ኪIሎም 
ዝነብሩሉ ኩነታት ምምEርራይን Eዩ፡፡  

 
ዓንቀፅ 6  
ስልጣንን ተግባርን ቤት ፅሕፈት ምምሕዳር 
ኣብያተ ህንፀት  
 
ቤት ፅሕፈት ምምሕዳር ኣብያተ ህንፀት ዝስEቡ 
ስልጣንን ተግባርን ይህልዉዎ፣  
1. ብመሰረት ዉሳኔ ወይ ትEዛዝ ቤት ፍርዲ ዝመፁ 

ተሃነፅቲ ብምቕባል ናይ ህንፀት ስራሕቲ የካይድ፣ 
ይሕሉ ከምU Eዉን ብቤት ፍርዲ ዝወሃቡ ካልOት 
ትEዛዛት የፈፅም፡፡  

2. ጥEና ተሃነፅቲ ይሕሉ ፣ ብመሰረት Eዚ ኣዋጅ 
ብዝወፅE መምርሒ ተሃነፅቲ ነፃ ግልጋሎት ሕክምና 
ቀለብን መፅለሊን ከምዝረኽቡ ይገብር፡፡  ንተሃነፅቲ 
ኣካላዊን  ኣEምሮኣዊን ምንኽብኻብ ኣድላይ ዝኾነ 
ተግባራት ይፍፅም ፣ ግልጋሎት ይህብ፡፡  ዝርዝሩ 
ቢሮ ብዘዉፅO መምርሒ ይዉሰን፡፡  

 

3. ተሃነፅቲ ጊዜ ማህነፅቲ ምስፈፀሙ ዓርሶም ንክኽEሉን 
ብሕጊ ተገዛEቲ ንክኾኑ ዝሕግዝ ናይ ቀለም 
ትምህርትን ናይ ሙያ ስልጠና ማሕበራዊ 
ግልጋሎት ናይ ምኽሪ ግልጋሎትን ይህብ፡፡  ዝርዝሩ 
ቢሮ ብዘወፅO መምርሒ ይዉሰን፡፡  

 
4. ተሃነፅቲ  ኣብ ቤት ማህነፅቲ ኣብ ዝፀንሓሉ Aዋን 

ናይቲ ቤት ህንፀት ናይ ስነ-ስርዓት መምርሒ 
ብምጥሓስ ንዝፍፅሙዎ ጥፍኣት ብመሰረት Eዚ 
ኣዋጅ ዝወፅE መምርሒ ናይ ዲስፕሊን ቅፅዓት 
ይዉሳን የፈፅም፡፡  

  

ዓንቀፅ 5 
Aላማ 
1. የፅሕፈት ቤቱ Aላማ የክልሉና የፌደራል ሕገ 

መንግስቶችን ሌሎች ሕጎችን በማክበር 
ወንጀለኞችን በጥብቅ መጠበቅና ማረም፣  

2. ከፍርድ ቤት የሚላኩና ታራሚዎች በAገራችንና 
በክልሉ ሕገ መንግስት መሰረት Eንደዚሁም 
Iትዮጵያ የተቀበለቻቸዉ Aለም Aቀፍ 
ስምምነቶችና ድንጋጌዎች ታራሚዎች ሰብAዊና 
ዲሞክራሲያዊ መብቶች Eንዲጠበቁ ማድረግ፣ 
የተሃድሶ Aገልግሎት በመስጠትና በማረም 
የAስተሳሰብና ስነ ምግባር ለዉጥ Aምጥተዉ ሕግ 
Aክባሪዎች ታማኝ ዜጎች በመሆን ከሕብረተሰቡ 
Eንዲቀላቀሉና Eንደተፈቱም ችለዉ የሚኖሩበት 
ሁኔታዎች ማመቻቸት ነዉ፡፡  

 
ዓንቀፅ 6 
የማረሚያ ቤቶች Aስተዳደር ፅሕፈት ቤት 
ስልጣንና ተግባር  
 
የማረሚያ ቤቶች Aስተዳደር ፅሕፈት ቤት የሚከተሉት 
ስልጣንና ተግባር ይኖሩታል፡፡  
1. በፍርድ  ቤት ዉሳኔ ወይም ትEዛዝ የሚመጡ 

ታራሚዎች በመቀበል የEርምት ስራዎች ያካሂዳል፣ 
ይጠብቃል  Eንዲሁም በፍርድ ቤት የሚሰጡ ሌሎች 
ትኣዛዞችን ያስፈፅማል፡፡  

2. የታራሚዎች ጤንነት ይጠብቃል፣ በዚሁ Aዋጅ 
መሰረት በሚወጣ መመርያ ታራሚዎች ነፃ የሕክምና 
Aገልግሎት፣ ቀለብና መጠለያ Eንዲያገኙ 
ያደርጋል፡፡ ለታራሚዎች  ኣካላዊና AEምሮAዊ 
EንክብካቤAስፈላጊ የሆኑ ተግባሮችን ይፈፅማል ፣ 
Aገልግሎት ይሰጣል፡ዝርዝሩ ቢሮዉ በሚያወጣዉ 
መመሪያ ይወሰናል፡፡  

3. ታራሚዎች የEርምት ጊዜያቸዉን  Eንዲፈፅሙ 
ራሳቸዉ Eንዲችሉና በሕገ ተገዥ Eንዲሆኑ 
የሚያግዝ የቀለም ትምህርት ፣ የሞያ ስልጠና 
ማህበራዊ Aገልግሎቶችን የምክር Aገልግሎቶች 
ይሰጣል፡፡ ዝርዝሩ ቢሮው በሚያወጣው መመርያ 
ይወሰናል  

4. ታራሚዎች በማረሚያ ቤት በሚቆይበት ወቅት 
የማረሚያ ቤቱ የስነ-ስርAት መመሪያ በመጣስ 
ለሚፈፅሙት ጥፋት በዚህ ኣዋጅ መሰረት በሚወጣ 
መመርያ የድስፕሊን ቅጣት ይወስናል፡፡ 
ያስፈፀማል፡፡ 
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       ገፅ 4 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ኣዋጅ ቑ 195/2003                  ገፅ 4 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ Aዋጅ ቁ 195/2003

5. ተሃነፅቲ ብዝምልከት ክልል ለኸ መረዳEታታትን 
ስታትስቲክስን የተኣኻኽብ የጠናኽር ፣ የደራጅዉ  

6. ተሃነፅቲ ዘርAዩዎ ናይ ባህርይ ለዉጢ መሰረት 
ብምግባር ብኣመክሮ ንክፍትሑ ንቤት ፍርዲ ሓሳብ 
የቕርብ፣  

7. ንስራሕ Aድላይ ዝኾኑ Aባላት ሓለዋ ቤት ህንፀት 
ይምልምል ፣ ይቖፅር ፣ የሰልጥን ከምU Eዉን 
ካልOት Aድላይ ዝኾኑ ሲቪል ሰራሕተኛታት 
ይቖፅር፡፡  

8. ናይ ሰራሕተኛታቱ  ሞያዊ ዓቕሚ ንምEባይ 
ዝሕግዙ ናይ ዓቕሚ ምEባይ ስራሕቲ የካይድ፡፡ 

9. ንማEኸላት ኣብያተ ህንፀት ብላEለዋይነት ይመርሕ ፣ 
ሞያዊ ቴክኒካዊ ሓገዝ ይህብ፡፡  

10.  ናይ ገበን መበገሲ ምኽንያታትን ሜላታት Aተሃናንፃ 
ብምፅናE ንላEለዋይ Aካል ምስ ናይ መፍትሒ ሓሳባት 
ፀብፃብ የቕርብ፡  

11.  ንጡፍ ናይ ስራሕ ምንቅስቃስ ንዘርAዩ Aባላት Eቲ 
ቤት ፅሐፈት ማEኸላት ኣብያተ ህንፀትን ብቢሮ 
ፀጥታን ምምሕዳር Eንትፍቀደሉ ሽልማት ወይ Eብየት 
ይህብ፡፡  

12. ናይ ተሃነፅቲ ሓለዋን ኣተሓሕዛን ንምምሕያሽ ሞያዊ 
ብቅዓት ኣባላት ሓለዋን ካልOት ሰራሕተኛታት ኣብያተ 
ህንፀትን ግልጋሎት ኣብያተ ህንፀት ብብርኪ ክልል 
ተመሳሳልነት ዘለዎን ደረጅU ዝሓለወ ንክኸዉን 
ዝሕግዙ ፅንዓታት ይገብር፡፡  

 
ዓንቀፅ 7  
ኣወዳድባ ቤት ፅሕፈት ምምሕዳር ኣብያተ 
ህንፀት 
 
Eቲ ቤት ፅሕፈት Eዞም ዝስEቡ ኣካላት ይህልዉዎ፡፡  
1. ሓላፊ ቤት ፅሕፈት  
2.  Aድለይቲ ዝኾኑ ማAኸላት ኣብያተ ህንፀት  
3. በቢ ብርኩ ዝርከቡ ናይ ሓለዋ Aባላትን ስቪል 

ሰራሕተኛታትን  
 
ዓንቀፅ 8  
ስልጣንንን ተግባርን ሓላፊ ቤት ፅሕፈት  
ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ዝስEቡ ስልጣንን ተግባራትን 
ይህልዎ፡፡  
1. ስራሕቲ ናይቲ ቤት ፅሕፈት ብላEለዋይነት ይመርሕ  
2. ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ 1 ዝተጠቐሰ  ከምዘሎ 

ኾይኑ ፡-  
   ሀ.  ምደባ ሓላፍቲ ማEኸላት ኣብያተ ህንፀት  

ንክፀድቀሉ ንቢሮ ፀጥታን ምምሕዳርን የቅርብ  
   ለ. ናይቲ ቤት ፅሕፈት መተሓዳደሪ ደንቢ የፈፅም 

5. ታራሚዎችን በሚመለከት ክልል Aቀፍ መረጃዎችንና 
ስታትስቲክስ ያሰባስባል ፣ ያጠናክራል ያደራጃል፡፡  

6. ታራሚዎች የሚያሳዩ የባህሪ ለዉጥ መሰረት 
በማድረግ በAመክሮ Eንዲፈቱ ለፍርድ ቤት ሃሳብ 
ያቀርባል፡፡   

7. ለስራ Aስፈላጊ የሆኑ የማረሚያ ቤት ጥበቃ Aባላት 
ይመለምላል ፣ ይቀጥራል ያሰለጥናል Eንደዚሁም 
ሌሎች Aስፈላጊ  የሆኑ ስቪል ሰራተኛች ይቀጥራል፡፡ 

 
8. የሰራተኞች  ሞያዊ Aቅም ለማሳደግ የሚረዱ Aቅም 
የማሳደግ ስራዎች ያካሂዳል፡፡ 

9. የማረሚያ ቤቶች ማEከላትን በበላይነት ይመራል 
ሙያዊን ቴክኒካዊ Eርዳታ ይሰጣል  

10. የወንጀል መነሻ ምክንያቶችን የEርምት ዘዴዎች 
በማጥናት ለበላይ Aካል ከነመፍትሄ ሃሳቦች ዘገባ 
ያቀርባል  

11. ጠንካራ የስራ Eንቅስቃሴ ለሚያሳዩ የማረሚያ ቤቶች 
ማEኸላት ፅሕፈት ቤት Aባላት በፀጥታና Aስተዳደር 
ቢሮ ሲፈቀድለት ሽልማት ወይም Eድገት ይሰጣል፡፡ 

 
12. የታራሚዎች ጥበቃና Aያያዝ በማሻሻል የጥበቃ ኣባላት 

ሞያዊ ብቃትና ሌሎች የማረሚያ ቤቶችና የማረሚያ 
ቤቶች Aገልግሎት ሰራተኞች በክልል ደረጃ 
ተመሳሳይነት ያለዉ Eና ደረጃዉን የጠበቀ Eንዲሆን 
የሚያግዙ ጥናቶች ያደርጋል፡፡  

 
 

Aንቀፅ 7  
የማረሚያ ቤቶች Aስተዳደር ፅህፈት ቤት 
Aደረጃጀት 
  
ፅሕፈት ቤቱ የሚከተሉት Aካላት ይኖሩታል  

1. የፅሕፈት ቤቱ ኃላፊ  
2. Aስፈላጊ የሆኑ  የማረሚያ ቤቶች ማEኸላት  
3. በየደረጃዉ የሚገኙ የጥበቃ ኣባላት Eና ስቪል 

ሰራተኞች  
 

Aንቀፅ 8  
የፅሕፈት ቤቱ ስልጣንና ተግባር  
የፅሕፈት ቤቱ  ኃላፊ  የሚከተሉት ስልጣንና ተግባር  
ይኖሩታል፡-  
1. የፅሕፈት ቤቱ ስራዎች በበላይነት ይመራል ፣  
2. በዚህ Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ 1 የተሰጠዉ Eንዳለ ሆኖ፡ 
 
   ሀ. የማረሚያ ቤቶች ማEኸላት ኃላፊዎች ምደባ 

Eንዲፀድቅለት ለፀጥታና Aስተዳደር ቢሮ ያቀርባል ፣ 
   ለ. የፅሕፈት ቤቱ መተዳደርያ ደንብ ያስፈፅማል ፣ 
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       ገፅ 5 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ኣዋጅ ቑ 195/2003                  ገፅ 5 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ Aዋጅ ቁ 195/2003

   ሐ. ንስራሕ Aድለይቲ ዝኾኑ ኣባላት ሓለዋ 
ይምልምል ይቖፅር የስልጥን ከምU Eዉን 
ካልOት Aድለይቲ ዝኾኑ ስቪል ሰራሕተኛታት 
ይቖፅር፡  

   መ.  ብጥርዓን ስማI ኮሚቴን ዲስፕሊን ኮሚቴ 
ዝወሃቡ ዉሳታት ብይግበኣኒ Eንትቐርበሉ 
ይዉስን  

   ረ.  ናይቲ ቤት ፅሕፈት ዓመታዊ ናይ ስራሕ 
ትልሚን ረቂቕ  በጀትን ብምድላዉ ንቢሮ 
ፀጥታን ምምሕዳርን የቕርብ Eንትፀድቅ ድማ 
ኣብ ስራሕ የዉEል፡፡ 

   ሰ.  ነቲ ቤት ፅሕፈት ዝተፈቀደ በጀት መሰረት 
ብምግባር ገንዘብ ወፃI ይገብር ፤ ናይ Oዲትን 
Iንስፔክሽን ስራሕቲ ከምዝስርሑ ይገብር ፣  

   ሸ.  ናይቲ ቤት ፅሕፈት ናይ ምፍፃም ዓቕሚ 
ንምምሕያሽ ዝሕግዙ ፅንዓታት ክካየዱ 
ብምግባር ንዝምልከቶ Aቕሪቡ Eንትፍቀድ ኣብ 
ተግባር ክዉEል ይገብር ፣  

   ቀ. ኣብ ትሕቲU ንዘለዋ ቤት ህንፀት 
ማEኸላትግቡE Aመራርሓ ይህብን ይቆፃፀርን ፣ 

   በ. ጥርዓን ሰማI ኮሚቴን ዲስፕሊን ኮሚቴን 
ከምዝጣየሽ ይገብር ፣  

   ተ. ብቢሮ ፀጥታን ምምሕዳር ዝወሃብዎ ካልOት 
ተመሳሰልቲ መደባት የተግብር  

 
ክፍሊ ሰለስተ 

ብዛEባ ኣተሓሕዛ ተሃነፅቲ 
 
ዓንቀፅ 9  
1. ተሃነፅቲ ሰብAዊ ክብሮም ተሓልዩ ንክተሓዙ መሰል 
ኣለዎም ፣ 

2. ኣተሓሕዛ ተሃነፅቲ ቅፅዓቶም ወዲOም Eንትወፁ 
መኽበርቲ ሕጊ ኮይኖም ባEሎም ንባEሎም 
ንክመሓድሩ ዘኽEሎም ክኸዉን ኣለዎ፣  

 
ዓንቀፅ 10  
ተሃናፃይ ምቅባል 
ካብ ትEዛዝ ቤት ፍርዲ ወፃI ዝኾነ ሰብ ኣብ ቤት 
ህንፀት ክፀንሕ የብሉን፡፡  

   ሐ. ለስራ Aስፈላጊ የሆኑ የጥበቃ Aባላት 
ይመለምላል ፣ ይቀጥራል ፣ ያሰለጥናል 
Eንደዚሁም ሌሎች Aስፈላጊ የሆኑ ስቪል 
ሰራተኛች ይቀጥራል ፣ 

   መ. በAቤቱታ ሰሚ ኮሚቴና የዲስፕሊን ኮሚቴ 
የሚሰጡ ዉሳኔዎች በይገባይ ሲቀርብለት 
ይወስናል ፣  

   ረ. የፅሕፈት ቤቱ Aመታዊ የስራ Eቅድ የበጀት 
ረቂቅ በማዘጋጀት ለፀጥታና Aስተዳደር ቢሮ 
ያቀርባል፣ ሲፀድቅ  ደግሞ ስራ ላይ ያዉላል፣ 

   ሰ. ለፅሕፈት ቤቱ  የተፈቀደ  በጀት መሰረት 
በማድረግ ገንዘብ ወጪ ያደርጋል ፣ የOዲት 
Iንስፔክሽን ስራዎች Eንዲሰሩ ያደርጋል፡፡  

   ሸ. የፅሕፈት ቤቱ የማስፈፀም Aቅም ለመሻሻል 
የሚያግዙ ጥናቶች Eንዲካሄዱ በማድረግ 
ለሚመለከተዉ  በማቅረብ ሲፈቀድ ተግባር ላይ 
Eንዲዉል ያደርጋል፣  

   ቀ. በስራ ላሉት የማረሚያ ቤት ማEኸላት 
Aመራርር ይሰጣል ይቆጣጠራል ፣ 

   በ. የAቤቱታ ሰሚ ኮሚቴና የዲስፕሊን ኮሚቴ 
Eንዲቋቋሙ ያደርጋል ፣  

   ተ. በፀጥታና Aስተዳደር ቢሮ የሚሰጡት ሌሎች 
ተመሳሳይ መደቦች ተግባራዊ ያደርጋል፣  
  
 

ክፍል ሶስት 
ስለ ታራሚዎች ኣያያዝ 

 
Aንቀፅ 9 
1. ታራሚዎች ሰብኣዊ ክብራቸዉ ተጠብቆ የመያዝ 
መብት ኣላቸዉ ፣  

2. የታራሚዎች ኣያያዝ ቅጣታቸዉን ጨርሰዉ 
ሲወጡ ሕግ Aክባሪዎች ሆነዉ ራሳቸዉን በራሳቸዉ 
Eንዲያስተዳድሩ የሚያስችላቸዉ መሆን Aለበት ፡  

 
Aንቀፅ 10  
ታራሚ መቀበል 
ከፍርድ ቤቱ ትEዛዝ ዉጭ ማንኛዉም ሰዉ በማረሚያ 
ቤት መቆየት የለበትም ፡፡  
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ዓንቀፅ 11  
ኣፈላላይ ምግባር ዝተኸልከለ ብዛEባ ምዃኑ 
ኣብ መንጎ ተሃነፅቲ ብፆታ ፣ ብሃይማኖት ፣ ብናይ 
ፖለቲካዊ ኣመለኻኽታ ፣ ብብሄር ወይም ብማሕበራዊ 
መሰረቱ ኣፈላላይ ምግባር ዝተኸልከለ Eዩ፡፡  
 
ዓንቀፅ 12  
ተሃነፅቲ ፈሊኻ ምሓዝ  
1.  ደቂ ኣንስተዮ ተሃነፅቲ ካብ ደቂ ተባEትዮ ተሃነፅቲ 
ሙሉE ብሙሉE ዝተፈላዩ ክፍልታት 
ይህልዉወን፡፡  

2. ኩነታት ብዝፈቕዶ መጠን ተሃነፅቲ ብEድሚOም ፣ 
ብዝፈፀምዎ ገበንን ብኻልE ተመሳሰልቲ 
ምኽንያታት ተፈልዮም ክተሓዙ ኣለዎም፡፡ 

  
 

ዓንቀፅ 13  
ኩነታት ክፍልታት ተሃነፅቲ  
1. ተሃነፅቲ ዝነብሩሉ ክፍልታትን ቁፅርን ኣብ ጥEና 
ጉድኣት ዘየብፅሑ ፣ ንፁህ ኣየርን ብቑE ብርሃንን 
ዝረኽብሉ ክኾኑ ኣለዎም ፣  

2. ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ 1 ዝተጠቐሰ ከምዘሎ 
ኾይኑ መንበሪ ክፍልታት ተሃነፅቲ Eንትዳለዉ Eቲ 
ተሃናፃይ ብዘርAዮ ናይ ባህሪ ለዉጥን ብናይ ገበን 
ተግባሩ ናይ ምፅፃት ኩነታት ፈሊኻ ንምጥቃም 
ዘኽEሉን ተሃነፅቲ ብቅኑE ናይ ተወዳደርነት 
መንፈስ ናብ ማህነፅትን ተሃድሶን ዘተባብU ክኾኑ 
ኣለዎም፡፡  

 
ዓንቀፅ 14 
ብዛEባ ምግብን ክንክን ጥEናን  

 
ተሃነፅቲ ዓቕሚ መንግስቲ ብዝፈቕዶ መጠን ጥEንOም 
ንምሕላዉ ዘኽEል ብቑE ግልጋሎት ምግብን 
ሕክምናን ብነፃ ክረኽቡ ኣለዎም ፣   
 

ዓንቀፅ 15  
ብዛEባ ህፃን ቆልዓ ዘለዋ ተሃናፂት  

 
1. ንረብሓ Eቲ ህፃን Aድላይ ኾይኑ Eንትርከብ 

EድሙU ካብ 5 ዓመት ዘይበልፅን ናይ ወላዲት 
ቐረባ ክትትል ዘድልዮ ህፃን ምስ ኣዲU ሓቢሩ ኣብ 
ቤት ማህነፅቲ ክፀንሕ ይኽEል ፣  

 

 
Aንቀፅ 11  
ልዩነት ማድረግ የተከለከለ ስለ መሆኑ  
በታራሚዎች መካከል በፆታ፣ በሃይማኖት፣ በፖለቲካ 
Aመለካከት ፣ በብሄር ወይም በማህበራዊ መሰረቱ 
ልዩነቱ ማድረግ የተከለከለ ነዉ፡፡  
 
ዓንቀፅ 12  
ታራሚዎች ለያይቶ ስለ መያዝ  
1. ሴት ታራሚዎች ከወንድ ታራሚዎች ሙሉ በሙሉ 
የተለዩ ክፍሎች ይኖሯቸዋል  

 

2. ሁኔታዎች በሚፈቅደዉ መጠን ታራሚዎች 
በEድሜAቸዉ በፈፀሙት ወንጀልና  በሌሎች 
ተመሳሳይ  ምክንያቶች ተለይተዉ መያዝ 
Aለባቸዉ፡፡ 
  

Aንቀፅ 13  
የታራሚዎች ክፍሎች ሁኔታ  
1. ታራሚዎች የሚኖሩባቸዉ ክፍሎች Eና ቁጥር 

በጤና ላይ ጉዳት የማያደርሱ ንፁህ Aየር Eና በቂ 
ብርሃን የሚያገኙ መሆን Aለባቸዉ 

2. በዚህ ኣንቀፅ ንUስ Aንቀፅ 1 የተጠቀሰ Eንዳለ ሆኖ 
የታራሚዎች መኖርያ ክፍሎች ሲዘጋጁ ታራሚዎች 
በሚያሳየዉ የባህሪ ለዉጥ Eና በወንጀል ተግባሩ 
የመፀፀት ሁኔታ ለይተህ ለመጠቀም የሚያስችሉና 
ታራሚዎች በቅን የተወዳዳሪነት መንፈስ ለEርምት 
Eና ተሃድሶዉን በሚያበረታቱ መሆን Aለባቸዉ፡፡  

 
 

Aንቀፅ 14  
ስለ Aመጋገብ Eና የጤና Eንክብካቤ  
 
ታራሚዎች  የመንግስት Aቅም በሚፈቅደዉ መጠን  
ጤንነታቸዉን ለመጠበቅ የሚያስችል ብቁ የምግብና 
የሕክምና Aገልግሎት በነፃ ማግኘት Aለባቸዉ፡፡  
 
Aንቀፅ 15  
ህፃን ልጅ ስላላት ታራሚ  

 
1. ለህፃኑ ጥቅም Aስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ Eድሜዉ ከ5 

Aመት የማይበልጥ የወላጅ Eናቱ የቅርብ ክትትል 
ለሚያስፈልገዉ ህፃን ከEናቱ ጋር Aብሮ 
በማረሚያ ቤት ሊቆይ ይችላል፡፡  
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       ገፅ 7 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ኣዋጅ ቑ 195/2003               ገፅ 7 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ Aዋጅ ቁ 195/2003

2. ንደሕንነት ናይቲ ህፃን Eቲ ቤት ፅሕፈት Aድላይ 
ዘበለ ኩሉ ናይ ምግባር ግቡE ኣለዎ ፣  

3. ምስ ወላዲቱ ኣብ ቤት ማህነፅቲ ምፅናሕ ኣካላዊ ኮነ 
ስነ ኣEምሮ ወይ ስነልቦናዊ ፀገም ዘሕድር ኾይኑ 
Eንትርከብ Eቲ ህፃን መEበይ ወይ ሞግዚት 
ንክረክብ Eቲ ቤት ፅሕፈት ኩነታት የመዓራሪ፡፡ 

 
 
ዓንቀፅ 16  
ብዛEባ ምEሳርን ምዝዋርን ሓበሬታ ምሃብ  
ዝኾነ ተሃናፂ ምEሳሩ ኮነ ብዝኾነ ምኽንያት ካብ 
ዝፀንሓሉ ማEኸል ቤት ህንፀት ናብ ካልE ምዝዋሩ 
ሽU ንሽU ንቤተሰቡ ወይ ንካልE ዝደለየ ሰብ ናይ 
ምፍላጥ መሰል ኣለዎ፡፡  
 
ዓንቀፅ 17  
ብዛEባ ኣብ ስራሕ ምዉፋርን ፍቓድን  
1. ብቤት ፍርዲ ዝተወሰኖ ቅፅዓት ኣብ ቤት ማህነፅቲ 
ኣብ ምፍፃም ዝርከብ ዝኾነ  ተሃፃይ ምስ ክEለቱን 
ሙያUን ዝስማማEን ጥEንU ዘይጎድE ተማጣጣኒ 
ስራሕ ንክሰርሕ ይግበር፡፡  ቢሮ ብዘዉፅO 
መምርሒ መሰረት ከከምኩነታቱ ነቲ ስራሕ ክፍሊት 
ክረክብ ይኽEል፡፡  

2. ተሃነፅቲ ብናይ ቤት ህንፀት ሓለዋ Aባል ዓጃቢነት 
ንዝተፈላለዩ ማሕበራት ፀገማቶም መቃለሊ ፍቓድ 
ዝረኽብሉ ኩነታት ብመምርሒ ይዉሰን ፡፡ 

 
ክፍሊ ኣርባEተ 

ተዋፅOን ምልመላን Aባላት ፖሊስ ቤት 
ህንፀት 

 

ዓንቀፅ 18  
ተዋፅO   
ምልመላ ኣባላት ሓለዋ ቤት ህንፀት ብሄር ብሄረሰባትን 
ደቂ ኣንስትዮ ዘሳተፈ ይኸዉን፡፡  
 
ዓንቀፅ 19  
ምልመላ  
ብኣባልነት ሓለዋ ቤት ህንፀት ንምምልማል ሲIቦም 
ዘለዉ ረቋሓታት ክማልU ኣለዎም፡፡  

2. ፅሕፈት ቤቱ ለህፃኑ ደህንነት Aስፈላጊዉን ሁሉ 
የማድረግ ግዴታ Aለበት  

3. ከወላጅ Eናቱ ጋር በማረሚያ ቤቱ መቆየት 
Aካላዊም ሆነ ስነ AEምራዊ ወይም ስነ ልቦናዊ 
ችግር የሚያሳድር ሆኖ ሲገኝ ህፃን ኣሳዳጊ ወይም 
ሞግዚት Eንዲያገኝ ፅሕፈት ቤቱ ሁኔታዎች 
ያመቻቻል፡፡ 

 
Aንቀፅ 16  
ስለ መታሰር ፣ መዛወርና መረጃ መስጠት ፣  
ማንኛዉም ታረሚ መታሰሩ ይሁን በማንኛዉም 
ምክንያት ከቆየበት የማረሚያ ቤት ማEከል ወይ ሌላ 
መዛወሩ ወድያዉኑ ለቤተሰቡ ወይንም ለሌላ 
ለሚፈለገዉ ሰዉ የማሳወቅ መብት Aለዉ፡፡  
 
Aንቀፅ 17  
በስራ ላይ ስለመስማራት Eና ፍቃድ  
1. በፍርድ ቤት የተወሰነበት ቅጣት በማረሚያ ቤት 
በመፈፀም ላይ የሚገኝ ማንኛዉም ታራሚ 
ከችሎታዉን ሙያዉ ጋር የሚስማማና ጤንነቱን 
የማይጎዳ ተመጣጣኝ ስራ Eንዲሰራ ያደርጋል፡፡  
ቢሮዉ በሚያወጣዉ መመርያ መሰረት ለስራዉ 
Eንደሁኔታዉ ክፍያ ሊያገኝ ይችላል፡፡  

2. ታራሚዎች የማረሚያ ቤት ጥበቃ ኣባል ኣጃብነት 
የተለያዩ ማህበራዊ ችግሮቻቸዉን ማቃለያ ፍቃድ 
የሚያገኙበት ሁኔታ በሚወጣ መምሪያ ይወሰናል፡፡  

 
ክፍል Aራት 

የማረሚያ ቤት የፖሊስ Aባላት 
ተዋፅOና ምልመላ 

 

Aንቀፅ 18  
ተዋፅO  
የማረሚያ ቤት ጥበቃ Aባላት ምልመላ ብሄር 
ብሄረሰቦችና  ሴቶችን ያሳተፈ ይሆናል፡፡  
 
ዓንቀፅ 19  
ምልመላ  
በማረሚያ ቤት ጥበቃ ኣባልነት ለመመልመል 
የሚከተሉት መመዘኛዎች መሟላት Aለባቸዉ፡፡       
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       ገፅ 8 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ኣዋጅ ቑ 195/2003               ገፅ 8 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ Aዋጅ ቁ 195/2003

1. ዜግነቱ Iትዮጵያዊ ዝኾነ  
2. ኣባል ሓለዋ ቤት ህንፀት ኮይኑ ንምግልጋል 
ፍቓደኛ ዝኾነ፣  

3. ንናይ ክልልና ሕገ-መንግስትታት ተኣማኒ ዝኾነ፣  
4. ብስነ ምግባሩን ብዲስፕሊኑን  ብህዝቢ ተቐባልነት 
ዘለዎን ፣  

5. ንኣባልነት ሓለዋ ቤት ህንፀት ዘብቅO ናይ 
ትምህርቲ ደረጃን ኣካላዊ ብቕዓትን ጥEናን ዘማልO 
፣ ዝርዝሩ ብደምቢ ይዉሰን ፣  

6. EድሚU ካብ 18 ዓመት ዘይነAሰ ካብ 30 ዓመት 
ዘይበልፅን፣ 

7. ምስ ሞይU  ተፃብEነት ብዘለዎ ገበን ተኸሲሱ 
ናይ ገበን ሪከርድ ዘይብሉ ፣  

8. ናይ ዝኾነ ፖለቲካዊ ዉዳበ Aባል ዘይኮነ ፣  
9. ናይዚ ክልል ናይ ስራሕ ቃንቋ ዝፈልጥ ፣  
 
ዓንቀፅ 20 
ብዛEባ ቃለ መሓላ ምፍፃም  
ንኣባልነት ሓለዋ ቤት ህንፀት ዝተመልመለ ሰብ 
ንዝወሃቦ ሞያዊ ህዝባዊን ሓደራ ብተኣማንነት 
ብዉፍይነትን ንምስራሕ ቃለ መሓላ ይፍፅም፡፡ 
ዝርዝሩ ብደንቢ ይዉሰን፡፡  
 
 

ዓንቀፅ 21  
ዘበነ ግልጋሎት  
1. Aባል ሓለዋ ቤት ህንፀት ን7 ዓመት ናይ ምግልጋል 
ግቡE ኣለዎ፣  

2. ቁፃር Aባል ሓለዋ ቤት ህንፀት ብዝስEቡ 
ምኽንያታት ክቋረፅ ይኽEል  

   ሀ. ብሞት፣ 
   ለ. ብጡረታ Eንትግለል ፣  
   ሐ. ብናይ ሓካይም ቦርድ ብዝተረጋገፀ ሕማም ወይ 

ናይ ኣካል ጉድኣት ነቲ ስራሕ ብቕዓት የብሉን 
ተባሂሉ Eንትዉሰን  

   መ. ብገበን ተሓታትነት ብቤት ፍርዲ 
Eንትዉሰነሉን Eቲ ገበን ብመተሓዳደሪ ደንቢ 
መሰረት ነቲ ስራሕ ብቁE ዘይገብሮ Eንትኸዉን 

   ረ. ብኣፈፃፅማ ስራሕ ምትሓትን ከቢድ ጥፍኣት 
ዲስፕሊንን፡፡ 

 
 

1. በዜግነቱ Iትዮጰያ የሆነ  
2. የማረሚያ ቤት ጥበቃ ኣባል ሆኖ ለማገልገል 
ፍቃደኛ የሆነ፣ 

3. ለክልሉና ለፌደራል ሕገ መንግስቶች ታማኝ የሆነ፣ 
4. የሰነ ምግበሩ በዲስፕሊኑ በህዝብ ተቀባይነት 
ያለዉና ፣  

5. ለማረሚያ ቤት ጥበቃ ኣባልነት የሚያበቃ 
የትምህርት ደረጃ ፣ ኣካላዊ ብቃትና ጤንነት ያሟላ 
ዝርዝሩ በደምቡ ይወሰናል፣  

6. Eድሜዉ ከ18  Aመት የማያንስ Eና ከ25 Aመት 
የማይበልጥ፣ 

7. ከሙያዉ ጋር  በማይጣጣም ወንጀል ተከሶ 
የወንጀል ሪከርድ የሌለበት ፣  

8. የማንኛዉም ፖሊቲካዊ ድርጅት Aባል ያልሆነ ፣  
9. የክልሉ የስራ ቋንቋ የሚችል  

  
Aንቀፅ 20 
ቃለ መሃላ ስለ መፈፀም  
ለማረሚያ ቤት ጥበቃ ኣባልነት የተመለመለ ሰዉ 
ለሚሰጠዉ ሞያዊ ህዝባዊ Aደራ በታማኝነትና 
በታታሪነት ለመስራት ቃለ መሃላ ይፈፅማል፡፡ ዝርዝሩ 
በደንብ ይወሰናል፡፡ 
 
 

Aንቀፅ 21  
የAገለግሎት ዘመን ፣  
1. የማረሚያ ቤት ጥበቃ Aባል ለሰባት Aመት 

የማገልገል ግዴታ Aለበት ፣  
2. የማረሚያ ቤት ጥበቃ ቅጥር በሚከተሉት 

ምክንያቶች ሊቋረጥ ይችላል፣  
   ሀ.  በሞት፣  
   ለ. በጡረታ ሲገለል ፣ 
   ሐ. በሃኪሞች ቦርድ በተረጋገጠ ህመም ወይም 

የAካል ጉዳት ለስራዉ ብቃት የለዉም ተብሎ 
ሲወሰን፣  

   መ. በወንጀል ተጠያቂነት በፍርድ ቤት ሲወሰንበት 
Eና በመተዳደርያዉ ደንብ ለስራዉ ብቁ 
የማይደረገዉ ሲሆን ፣  

   ረ. በስራ ኣፈፃፀም ዝቅተኝነትና በከባድ የዲስፕሊን 
ጥፋት ፡፡  
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       ገፅ 9 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ኣዋጅ ቑ 195/2003               ገፅ 9 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ Aዋጅ ቁ 195/2003

ዓንቀፅ 22 
ናይ ጡረታ መዉፅI Eድመ  
ዝኾነ ኣባል ሓለዋ ቤት ህንፀት ካብ ስርሑ ብጡረታ
ዝወፀሉ ናይ Eድመ ገደብ ብጡረታ ሕጊ መሰረት 
ይኸዉን፡፡  ዝርዝሩ ብዝወፅE ደንቢ ይውሰን፡፡  
 
 
ዓንቀፅ 23 
መሰላት Aባል ሓለዋ ቤት ህንፀት  
1. ዝኾነ Aባል ሓለዋ ቤት ህንፀት  
   ሀ. መንግስቲ ብዘዉፅO ናይ ደመወዝ ስኬል   

    መሰረት መሃያን Aበልን ይረክብ ፣ 
   ለ. ብመሰረት መተሓዳደሪ ደንቢ ቀለብ፣ ዝተፈላዩ 

Aበላት፣ ደንቢ ክዳንን ግልጋሎት ሕክምናን 
ይረክብ ፣  

   ሐ. ብመሰረት ጡረታ ሕጊ ናይ ጡረታ መሰል 
ይህልዎ ፣ 

   መ.  ስርሑ ብኣግባቡ ኣብ ዝፍፅመሉ Eዋን 
ንዝበፀሖ ተሓታትነት ብናይቲ ቤት ፅሕፈት 
ወፃI ናይ ጥብቅና ግልጋሎት ይረክብ፡፡ 
ዝርዝሩ ብደንቢ ይዉሰን 

   ረ.  ምስ ስርሑ ብዝተተሓሓዘ ብዝበፅሖ ጉድኣት 
ሙሉE ንሙሉE ወይ ብክፋል ናይ ምስራሕ 
ተኽEሎ ንዘለቒነት ዝሰኣነ Eንተኾይኑ 
ብጡረታ ሕጊ ዝተወሃበ መሰል ይህልዎ፡፡ 

2. ዝተፈላለዩ ፍቓዳት ይረክብ ዝርዝሩ ብደንቢ 
ይዉሰን ፡፡  

 
 

ዓንቀፅ 24  
ግቡኣት Aባል ሓለዋ ቤት ህንፀት  
1. ብሕገ መንግስታት ፌደራልን ክልልናን ዝተረጋፁ 
ሰብAዊን ዲሞክራሲያዊን መሰላት ምሕለዉን 
ክኽበሩ ምግባር ፣ ብገበነኛ መቕፅI ሕጊ ስነ 
ስርዓትን ካልOት ሕግታት መሰረት ስርሑ ናይ 
ምፍፃም ፣  

2. ስራሕ ሓለዋ Eንትፍፅም መንነቱ ዝገልፅ መለለይ 
ካርድ ናይ ምርኣይ ግቡE ኣለዎ፡፡  

 
ዓንቀፅ 25  
ወታደራዊ መዓርግ ብዛEባ ምትራፍ  
1. ኣብ ዝኾነ ናይ ስራሕ ሓላፍነት ዝርከብ Aባል ቤት 
ህንፀት ምምሕዳር ክልል ትግራይ ወታደራዊ 
መዓርግ ኣይህልዎን ፡  

Aንቀፅ 22 
የጡረታ መዉጫ Eድሜ  
ማንኛዉም የማረሚያ ቤት ጥበቃ Aባል ከስራዉ 
በጡረታ የሚገለልበት የEድሜ ገደብ በጡረታ ሕግ 
መሰረት ይሆናል፡፡ ዝርዝሩ በሚወጣው ደንብ 
የሚወሰን ይሆናል፡፡ 
 

Aንቀፅ 23 
የማረሚያ ቤት ጥበቃ Aባል መብቶች  
1. ማንኛዉም የማረሚያ ቤት ጥበቃ Aባል ፡ 
   ሀ. በመንግስት በሚያወጣዉ የደመወዝ ስኬል 

መሰረት ደሞዝና Aበል ያገኛል፣  
   ለ. በመተዳደሪ ደንቡ መሰረት ቀለብ፣ የተለያዩ 

Aበሎች የደምብ ልብስና የሕክምና Aገልግሎት 
ያገኛል ፡  

   ሐ. በጡረታ ሕግ መሰረት የጡረታ መብት 
ይኖረዋል ፡  

   መ. ስራዉን በAግባቡ የሚፈፀምበት ወቅት 
ለሚደርስበት ተጠያቂነት በፅሕፈት ቤቱ ወጪ 
የጥበቃና Aገልግሎት ያገለፃል ፣ ዝርዝሩ በደንብ 
ይወሰናል፡ 

   ረ.  ከስራዉ ጋር  በተያዘ ለሚደርስበት ጉዳት ሙሉ 
በሙሉ ወይም በከፊል የመስራት ችሎታ 
ለዘላቂነት ያጣ Eንደሆነ በጡረታ ሕግ የተሰጠ 
መብት ይኖረዋል ፡፡ 

2. የተለያዩ ፈቃዶች ያገኛል ዝርዝሩ በደንብ 
ይወሰናል ፡፡  

 
 

Aንቀፅ 24  
የማረሚያ ቤት ጥበቃ Aባል ግዴታዎች  
1. በፌደራልና በክልል ሕገ መንግስቶች የተረጋገጡ 
ሰብኣዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች መጠበቅና 
Eንዲከበሩ ማድረግ ፣ በወንጀለኛ መቅጫ  ስነ 
ስርAት ሕግና ሌሎች ሕጎች መሰረት ስራዉን 
የመፈፀም  

2. የጥበቃ ስራ ሲፈፅም ማንነቱን የሚገልፅ 
የመታወቅያ ካርድ የማሳየት ግዴታ Aለበት፣ 

 
ዓንቀፅ 25 
ወታደራዊ ማEርግ ስለ ማስቀረት  
1. በማንኛዉም የስራ ሓላፊነት የሚገኝ የክልሉ 
የማረሚያ ቤቶች Aስተዳደር ፅሕፈት ቤት ጥበቃ 
Aባል ወታደራዊ ማEርግ ኣይኖረዉም 
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      ገፅ 10 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ኣዋጅ ቑ 195/2003               ገፅ 10 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ Aዋጅ ቁ 195/2003

2. ኣብ ንUስ ዓንቀፅ 1 ዝተገለፀ ከም ዘሎ  ኾይኑ 
Aባል ሓለዋ ቤት ህንፀት ካልE ዓይነት መዓርግን 
ምልክትን ይህልዎ፡፡  ዝርዝሩ ብደንቢ ይዉሰን ፣  

3. ዝኾነ Aባል ሓለዋ ቤት ህንፀት ብመሰረት ዓንቀፅ 
24 ንUስ ዓንቀፅ 2 መፍለይ ደንቢ ክዳን ፣ መንነት 
ስሙ፣ ክፍሊ ስርሑ፣ መዓርጉን ሓላፍነቱን ዝገልፅ 
መለለይ ካርድ ይህልዎ፡፡  

 
ዓንቀፅ 26  
ምጥያሽ ጥርዓን ሰማI ኮሚቴን ዲስፕሊን 
ኮሚቴን  
ኣብ ቤት ፅሕፈት ጥርዓን Aባላት ዝሰምE ጥርዓን ሰማI 
ኮሚቴን ናይ ዲስፕሊን ኮሚቴን ይጣየሽ ፡፡ ዝርዝሩ ብደንቢ 
ይዉሰን፡፡  
 
ዓንቀፅ 27  
መተሓዳደሪ ደንቢ  
መተሓዳደሪ ደንቢ Aባላት ሓለዋ ቤት ህንፀት ብቤት ምኸሪ 
ስራሕ ፈፃሚት ዝወፅE ይኸዉን፡፡  
 
ዓንቀፅ 28  
በጀት  
በጀት ናይዚ ቤት ፅሕፈት በቲ ክልላዊ መንግስቲ ዝምድብ 
ይኸዉን፣ 
 
ዓንቀፅ 29  
ብዛEባ ኣተሓሕዛ ሒሳብ መዛግብቲን ምርመራን  
1. Eቲ ቤት ፅሕፈት ዝተማለኣን ትክክለኛን ናይ ሒሳብ 

መዛግብቲ ይሕዝ፣  
2. መዛግብቲ ሒሳብን ገንዘብ ተንከፍ ሰነዳት ናይቲ ቤት 

ፅሕፈት ብዋና Oዲተር ወይ ንሱ ብዝስይሞ Oዲተር 
ይምርመር 

  
ዓንቀፅ 30  
ውሽጢ Eቶት ምEካብን ምምሕዳርን  
• Eቲ ቤት ፅሕፈት ማEከላት ኣብያተ ህንፀት ዝተፈላለዩ 

ፍልፍል Eቶት ተጠቒመን Eቶተን ከEብያ ይገብር፣ 
Eቶት ይEክብ፣ ብመሰረት ዘዳለዎ ትልሚ ብቢሮ 
ትልሚን ፋይናንስን Eንትፍቀደሉ ኣብ ስራሕ የውEል፣ 
ክውEል ይገብር፣ ዝርዝሩ ብዝወፅE ደንቢ ይውሰን፡፡ 

 
 
 
  

2. በንUስ Aንቀፅ 1 የተገለፀዉ Eንዳለ ሆኖ የማረሚያ 
ቤት ጥበቃ Aባል ሌላ ኣይነት ማEርግ Eና ምልክት 
ይኖረዋል ዝርዝሩ በደንብ ይወሰናል፡፡ 

3. ማንኛዉም የማረሚያ ቤት ጥበቃ Aባል በAንቀፅ 
24 ንUስ Aንቀፅ 2 መሰረት የመለዩ ደምብ ልብስ ፣ 
ማንነቱ ፣ ስሙ ፣ ቁጥሩ ፡ የስራ ክፍሉ፣ መዓርጉና 
ሓላፊነቱ የሚገልፅ መታወቅያ ካርድ ይኖረዋል፡፡ 

 
Aንቀፅ 26  
Aቤቱታ ሰሚ ኮሚቴና ዲስፕሊን ኮሚቴ ስለ 
መቋቋም  
 በፅሕፈት ቤቱ የAባላትን Aቤቱታ የሚሰማ Aቤትቱታ ሰሚ 
ኮሚቴና ድስፕሊን ኮሚቴ ይቋቋማል፡፡ ዝርዝሩ በደንብ 
ይወሰናል፣፡፡ 
 
Aንቀፅ 27  
መተዳደርያ ደምብ 
 የማረሚያ ቤት ጥበቃ Aባላት መተዳደርያ ደንብ በስራ 
Aስፈፃሚ ምክር ቤት የሚወጣ ይሆናል ፡፡ 
 
Aንቀፅ 28  
በጀት 
የፅሕፈት ቤቱ በጀት በክልሉ መንግስት  የሚመደብ 
ይሆናል፣ 
 

Aንቀፅ 29  
የሂሳብ መዛግብት Aያያዝና መምርመራ  
1. ጽሕፈት ቤቱ የተሟሉና ትክክለኛ የሆኑ የሂሳብ 

መዛገብት ይይዛል፣ 
2. የጽሕፈት ቤቱ የሒሳብ መዛግብትና ገንዘብ ነክ ሰነዶች 

በዋና Oዲተር ወይም Eሱ በሚሰይመዉ Oዲተር 
ይመረመራሉ፡፡ 
 

Aንቀፅ 30  
የውስጥ ገቢ መሰብሰብና ማስተዳደር  
• ጽሕፈት ቤቱ የማረሚያ ማEከላት የተለያ የገቢ ምንጭ 

ተጠቅመው ገቢያቸው Eንዲያሳድጉ ያደርጋል፣ ገቢ 
ይሰበስባል፣ ባዘጋጀው Eቅድ መሰረት በፋይናንስና 
Eቅድ ቢሮ ሲፈቀድለት ስራ ላይ ያውላል፣ Eንዲውል 
ያደርጋል፣ ዝርዝሩ በሚወጣው መመርያ ይወሰናል፡፡ 
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   ገፅ 11 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ኣዋጅ ቑ 195/2003            ገፅ 11 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ Aዋጅ ቁ 195/2003

ክፍሊ ሓሙሽተ 
ዝተፈላዩ ድንጋገታት 

 
ዓንቀፅ 31 
ምስ ናይ ፌደራል ክልላትን ምምሕዳር ኣብያተ 
ህንፀት ብዛEባ ዝህሉ ርክብ  
1. ቤት ፅሕፈት ምምሕዳር ኣብያተ ህንፀት ምስ ፌደራልን 
ክልላትን ምምሕዳራትን ኣብያተ ህንፀት Aድላይ ኣብ 
ዝኾነ ተግባራትን ኣብ ልምድን ተመኩሮን ምልዉዋጥ 
መሰረት ዝገበረ ርክብን ናይ ስራሕ ምትሕብባርን 
ይህልዎ 

2. ንሓባራዊን ሃገራዉን ረብሓ ክዉEል ዝኽEል ሓበሬታ 
ወይ ናይ ተኣረምቲ ስታትስቲክስ ፅንዓት ዉፅIት 
ንምምሕዳር ኣብያተ ህንፀት ፌደራል ይልEኽ፡፡ 

 
 

ዓንቀፅ 32  
ደንብን መምርሕን ናይ ምዉፃE ስልጣን  
 
1. ቤት ምኽሪ ስራሕ ፈፃሚት ክልል ናይዚ Aዋጅ መፈፀሚ 
ደንቢ ክወፅE ይኽEል 

2. Eቲ  ቢሮ ነቲ ደንቢ መፈፀሚ ዝኸዉን መምርሒታት 
ከዉፅE ይኽEል፡፡ 

 
 

ዓንቀፅ 33 
ተፈፃምነት ዘይብሎም ሕግታት 
 
ነዚ Aዋጅ ዝፃባE ዝኾነ ሕጊን ልማዳዊ ኣሰራርሓን በዚ 
Aዋጅ ንዝተሸፈኑ ጉዳያት ተፈፃምነት ኣይህልዎን፡፡ 
 
 
 

ዓንቀፅ 34 
Eዚ Aዋጅ ዝፀንዓሉ ጊዜ 
Eዚ ኣዋጅ ብቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ 

ካብ ዝፀደቐሉ Eለት 13 ታሕሳስ 2003 ዓ.ም ጀሚሩ ዝፀንA 

ይኸውን፡፡    

                                
ኣባይ ወልዱ 

ፕረዚደንት ብሄራዊ  ክልላዊ 
መንግስቲ ትግራይ 

 

ክፍል Aምስት 
የተለያዩ ድንጋጌዎች 

 
Aንቀፅ 31 
ከፌደራልና ክልሎች የማረሚያ ቤት Aስተዳደሮች  
ስለሚኖር ግንኙነት  
1. የማረሚያ ቤቶች Aስተዳደር ፅሕፈት ቤት ከፌደራልና 

Aስፈላጊ በሆኑ ተግባሮች የልምድና የተሞክሮ ልዉዉጥ 
መሰረት ያደረገ ግንኙነትና የስራ ትብብር ይኖረዋል፡፡ 

 
 
2. በጋራ ለAገር ጥቅም ለዉጥ የሚችል መረጃ ወይም 
የታራሚዎች ስታትስቲክስ ጥናት ዉጤት ለፌደራል 
ማረሚያ ቤቶች Aስተዳደር ይልካል፡፡ 

 
 

Aንቀፅ 32 
ደንብና መመሪያ  የማዉጣት ስልጣን  
 
1. የትግራይ ክልል የስራ Aስፈፃሚ ምከር ቤት የዚህ Aዋጅ 

ማስፈፀሚያ ደምብ ሊወጣ  ይችላል  
2. ቢሮዉ ለAዋጅ ማስፈፀምያ መመሪያዎች ሊያወጣ 
ይችላል፣ 

 
 
 

Aንቀፅ 33 
ተፈፃሚነት የሌላቸው ሕጎች 
 
ይህንን Aዋጅ የሚቃረን ማንኛዉም ሕግና ልማዳዊ 
Aሰራር በዚህ Aዋጅ ለተሸፈነ ጉዳዮች ተፈፃሚነት 
ኣይኖረዉም ፡፡ 
 
 

Aንቀፅ 34 
ይህ Aዋጅ የሚፀናበት ግዜ 
Aዋጁ በትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት 

ከፀደቀበት ታህሳስ 13/2003 ዓ.ም ጀምሮ የፀና ይሆናል፡፡   

              
 

ኣባይ ወልዱ 
የትግራይ ብሄራዊ ክልል መንግስት              

ፕረዚደንት 
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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 18 ›mT ቐ. 12 መቐለ  
196-/2003 ዓ.ም  

18¾ ›mT qÜ. 12 መቐለ 
196-/2003 ›/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 ተወሳኪ በጀት ንምውሳን ዝወፀ 

በጀት ኣዋጅ ቁፅሪ 196/2003 

 

¨B 2003 በጀት ዓመት ¨B Bÿ‰êE KL§êE 

mNGStE ትግራይ NZF {Ñ መንግስታዊ

S‰ÞtEN ኣገልግሎትን ZW:L ተወሳኪ 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

ተወሳኪ bjT ኣዋጅ t¨êE° ¨lÖ”” 

 

1) ˆÉþR RXsþ 

Xzþ ¨êJ |ኣብ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ

ÂY 2003 በጀት ዓመት ተወሳኺ በጀት NMWúN 

Zw{ ¨êJ ‚ÜI¶ 196/2003´ tÆ£lù K_qS 

Y<XL”” 

2) FLFL bjT  

ምስዚ ኣዋጅ ተታሒዞም ዘለዉ ሰደቃታት 

ንዝተጠቐሱ ስራሕቲን ግልጋሎትን ዝዉEል በጀት 

ካብ ዝስEብ ፍልፍል ኣታዊ ዝርከብ ‘ዩ፡፡ 

 

yTG‰Y Bÿ‰êE KL§êE mNGSት y2003 በጀት 

ዓመት ተጨማሪ በጀት lmwsN ywÈ ኣዋጅ 

qÜ_R 196/2003 

 

b2003 በጀት ዓመት bTG‰Y Bÿ‰êE KL§êE 

mNGST l¸s„ 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 xNqI 49 (3) (ሀ) (ቸ) msrT 

ለ2003 በጀት ዓመት y¸ktlW ተጨማሪ በጀት

¬W©*êL”” 

 

 

1) ¨uR RXስ 

Yህ xêJ |የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት 

የ2003 በጀት ዓመት ተጨማሪ በጀት lmwsN ywÈ 

xêJ qÜ_R 196/2003´ tBlÖ lþ«qS YC§L”” 

 

2) ybjT MNu 

ከዚህ ኣዋጅ ጋር ተያይዞ  በቐረቡ ሰንጠረዥች 

ለተጠቀሱት ስራዎችና  ኣገልግሎቶች የሚዉል 

ተጨማሪ በጀት ከሚከተሉት መንጮች ገቢ የሚገኝ 

ነዉ፡-   

 
 BR 31 
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  196/2003              ገፅ 2 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ Aዋጅ ቁ 196/2003

ሀ. ኣብ 2002 በጀት ዓመት ካብ ዝተኣወጀ በጀት 

ዘይተጠቐምናሉ ተመላሲ ዝኾነ= 

44,806,504 

ለ. ኣብ 2002 በጀት ዓመት ክEከብ ብትልሚ 

ተታሒዙ ካብ ዝተኣወጀ Eቶት ንላEሊ 

ዝተኣከበ= 75,000,000  

ሐ. ኣብ 2003 በጀት ዓመት ክEከብ ካብ   

ዝተኣወጀ ትልሚ Eቶት ተወሰኪ ንምEካብ 

ዝታተሕዘ ትልሚ ብር= 123,498,608  

መ. ካብ ናይ መሰለጠኒ ትካላት ቴክንክን

ሞያን   ውሽጣዊ ኣታዊ ብር 2,843,731

ረ. ካብ መቐለ ሆስፒታል ውሽጣዊ ኣታዊ ብር

1,500,000 

ጠቅላላ ድምር = 247,648,843/ክልተ

ሚEትን ኣርባዓን ሸውዓተን ሚልዮንን

ሽድሽድተ ሚIንቲ ኣርበዓን ሸሞንተን ሽሕን

ሸሞንተን ሚIትን ኣርባዓን ሰለስተን  
 

3. ድልድል በጀት 

   ሀ. ብክልል ንዝስርሑ ስራሕትን

ግልጋሎትን ዝዉEል  

1. ንካፒታል በጀት ብር 187,010,112 

2. ንስሩE በጀት ብር 25,682,286  

    ን/ድምር------ 212,692,398 

3. ብክልል ተማEኪሉ ዝተሓዝ 

 ንቁፃር ሰራሕተኛታት 5,000,000 

 ንቋሚ ናዉቲ ቢሮታት ዝዉEል

1,500,000 

ሀ. በ2002 በጀት ዓመት ከታወጀ በጀት ዉስጥ 

ተመላሽ የሆነ ብር=44,806,504 

 

ለ. በ2002 በጀት ዓመት በEቅድ ከተያዘ ገቢ በላይ 

የተሰበሰበ ገቢ =75,000,000 ብር 

 

ሐ. በ2003 በጀት ዓመት ይሰበሰባል ተብሎ 

ከታወጀ የገቢ Eቅድ ተጨማሪ ገቢ ይገኛል 

ተብሎ የታቐደ ብር =123,498,608 

መ. ከሞያና ቴክኒክ ማሰልጠኛዎች ዉስጣዊ ገቢ 

ብር 2,843,731 

ረ. ከመቀሌ ሆስፒታል የዉስጥ ገቢ 

1,500,000 

ኣጠቃላይ ድምር = 247,648,843/ ሁለት 

መቶ ኣርባ ሰባት ሚልዮን ስድስት ሞቶ ኣርባ 

ስምንት ሽI ስምንት መቶ ኣርባ ሶስት ብር/   

 

 

3. የበጀት ድልድል  

   ሀ. በክልል ላይ የሚሰሩ ስራዎችና 

ኣገልግሎቶች  

1. ለካፒታል በጀት ብር 187,010,112 

2. ለመደበኛ በጀት ብር 25,682,286 

ን/ድምር---- 212,692,398 

3. በክልል ተማክሎ የሚያዝ 

 ለሰራቶኞች ቅጥር 5,000,000 

 ለቋሚ ንብረት መግዣ 1,500,000 
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    ገፅ 3 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ኣዋጅ ቑ 196/2003                ገፅ 3 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ Aዋጅ ቁ 196/2003

 ንክልል መሐለዉታ 15,000,000 

        ን/ድምር---21,500,000 

   ለ.ንኣርባEተ ከተማታት መዳርግቲ በጀት 

 ብር 13,456,445 

ሓፈሻዊ ድምር ዝተደልደለ በጀት

247,648,843 /ብር ክልተ ሚIትን

ኣርበዓን ሸዉዓተን ሚልዮንን ሹድሽተ

ሚIትን ኣርበዓን ሸሞንተን ሽሕን

ሸሞንተ ሚEትን ኣርባዓን ሰለስተን/ 

   ሐ. ንከባብያዊ ልምዓት ፈንድ ንወረዳታት

/Eንዳሞኮኒ ብር 2,273,669.42 ጐሎመከዳ

ብር 370,866 መደባይዛና ብር

1,735,061.59 ብር ናይ ከባቢ ልምዓት

ፈንድ (LIG) ኣብ 2002 በጀት ዓመት

ተመዲቡ ብEዋኑ ኣብ ጥቅሚ ዘይወዓለ

ከምEንደገና ተኣዊጁ ኣብ ስራሕ ንምዉዓል

ብድምር ብር 4,379,597    

 
4. Eቲ ኣዋጅ ዝፀንዓሉ ግዜ  

Eዚ ኣዋጅ ብቤት ምክሪ ብሄራዊ ክልልላዊ

መንግስቲ ትግራይ ካብ ዝፀደቐሉ Eለት 13 

ታሕሳስ 2003 ዓ.ም ጀሚሩ ዝፀንA ይኸዉን፡፡  

 

ኣባይ ወልዱ 

ፕረዚደንት  

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ 

 ለክልል መጠባበቅ 15,000,000 

         ን/ድምር----- 21,500,000 

   ለ. ለAራት ከተሞች ማቺንግ ፈንድ 

 ብር 13,456,445 

ኣጠቃላይ ድምር የተደለደለ በጀት 

247,648,843/ /ብር ሁለት መቶ ኣርባ ሰባት 

ሚልዮን ስድስት መቶ ኣርባ ስምንት  

   ሺ ስምንት መቶ ኣርባ ሶስት/ 

                                  

   ሐ. ለAከባቢያዊ ልማት ፈንድ /ለወረዳዎች/Eን 

ሞኮኒ 2,273,669.42 ብር ጐሎ መከዳ 

370,866 ብር መደባይ ዛና 1,735,061.59 

ብር ያኣካባቢ ልማት ፈንድ /LIG/ በ2002 

በጀት ኣመት ተመድቦ ጥቅም ላይ ያልዋለ 

Eንደገና ታዉጆ ስራ ላይ Eንዲዉል በድምሩ 

4,379,597 ብር  

 

 
4. ኣዋጁ የሚፀናበት ግዜ 

ይህ ኣዋጅ በትግራይ ክልላዊ መንግስት ምክሪ ቤት 

ከፀደቐበት ታህሳስ 13 ቀን 2003 ዓ.ም ጀምሮ የፀና 

ይሆናል፡፡  

 

Aባይ ወልዱ 

የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት 

ፕረዚደንት  
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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 18 ›mT ቐ. ---- መቐለ  
197-/2003 ዓ.ም  

18¾ ›mT qÜ. ------- መቐለ 
197-/2003 ›/M 

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

ኣብ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ 

ብኤጀንሲ ልምዓት ኣባይቲ ንዝህነፁ ናይ 

ሓባር መንበሪ ኣባይቲ ተወሳኺ በጀት 

ንምውሳን ዝወፀ ኣዋጅ ቁፅሪ 197/2003

 
ኣብ 2003 በጀት ዓመት ኣብ ውሽጢ Eዚ 

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ኣብ 2000 በጀት 

ዓመት ንዝተጀመሩ ህንፀት ናይ ሓባር መንበሪ 

ኣባይቲ መፈፀሚ ዝውEል ተወሳኺ በጀት 

ብምፅዳቕ ኣብ ስራሕ ክውEል ምግባር ኣድላይ 

ብምዃኑ፣ 

ብመሰረት ኣብ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ 

ትግራይ ዝተዋደደ ፕሮግራም ልምዓት ኣባይቲ 

ንምስራሕ ልቓሕ መፅደቒ ኣዋጅ ቁፅሪ 

120/1999 ዓንቀፅ 3 ከምU ‘ውን ሕገ-

መንግስቲ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ 

ዓንቀፅ 49 (3) (ቸ) ኣብ ስራሕ ዝውEል ዝስEብ 

ተወሳኺ በጀት ተኣዊጁ ኣሎ፡፡ 

1) ሓፂ  ር ርEሲ 

Eዚ ኣዋጅ “ብኤጀንሲ ልምዓት ኣባይቲ 

ንዝህነፁ ናይ ሓባር መንበሪ ኣባይቲ ተወሳኺ 

በጀት ንምውሳን ዝወፀ ኣዋጅ ቁፅሪ 197/2003

” ተባሂሉ ክጥቀስ ይኽEል፡፡ 

በትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት 

በቤቶች ልማት ኤጀንሲ ለሚገነቡ የጋራ 

መኖርያ ቤቶች ተጨማሪ በጀት ለመወሰን 

የወጣ Aዋጅ ቁጥር 197/2003 

 
በ2003 በጀት ዓመት በትግራይ ብሄራዊ 

ክልላዊ መንግስት በ2000 በጀት ዓመት 

ለተጀመሩ የጋራ መኖርያ ቤቶች ግንባታ 

ማስፈጸምያ የሚውል ተጨማሪ በጀት ፀድቆ 

ስራ ላይ Eንዲውል ማድረግ Aስፈላጊ በመሆኑ፣ 

 

ተሻሽሎ በወጣው የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስት የተቀናጀ የቤቶች ልማት ፕሮግራም 

ቤቶችን ለመስራት የብድር ማፅደቅያ Aዋጅ 

ቁጥር 120/1999 ዓንቀጽ 3 Eንደዚሁም 

የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ ህገ- መንግስት 

Aንቀጽ 49(3) (ቸ) መሰረት ስራ ላይ የሚውል 

የሚከተለው ተጨማሪ በጀት ታውጇል፡፡  

1)  Aጭር ርEስ 

ይህ Aዋጅ “በቤቶች ልማት ኤጀንሲ የሚገነቡ 

የጋራ መኖርያ ቤቶች ተጨማሪ በጀት 

ለመወሰን የወጣ Aዋጅ ቁጥር 197/2003” 

ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡ 
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         ገፅ 2 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ኣዋጅ ቑ 197/2003               ገፅ 2 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ Aዋጅ ቁ 197/2003

2. ፍልፍል በጀት 

ካብ ሓምለ 1/2002 ክሳብ ሰነ 30/2003 ኣብ 

ዘሎ በጀት ዘመን ካብ ዓዲ ውሽጢ ባንኪ 

ዝርከብ ልቓሕ ብር 77,328,708.00 Eዩ፡፡  

3) ድልድል በጀት

ኣብ 2000 በጀት ዓመት ዝተጀመሩን ኣብ 

ከይዲ ንዘለዉን ናይ ሓባር መንበሪ ኣባይቲ 

ህንፀት መፈፀሚ ዝውEል ተወሳኺ በጀት ብር 

77,328,708.00 ፀዲቑ ኣሎ፡፡ 

4) Eቲ ኣዋጅ ዝፀንዓሉ ጊዜ 

Eዚ ኣዋጅ ብቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስቲ ትግራይ ካብ ዝፀደቐሉ Eለት ጀሚሩ 

ዝፀንA ይኸውን፡፡ 

ኣባይ ወልዱ 

 
ርEሰ ምምሕዳር 

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ 

2. በጀት ምንጭ

ከሐምሌ 1/2002 Eስከ ሰኔ 30/2003 ላለው 

በጀት ዓመት ከAገር ውስጥ ባንክ ብድር 

የሚገኘው ብር 77,328,708.00 ነው፡፡  

3. የበጀት ድልድል

በ2000 በጀት ዓመት ለተጀመሩና 

ያልተጠናቀቁ የጋራ መኖርያ ቤቶች ግንባታ 

ማስፈጸምያ የሚውል ተጨማሪ በጀት 

77,328,708.00 ብር ጸድቋል፡፡ 

4. Aዋጁ የሚጸናበት 

 ይህ Aዋጅ በትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስት ምክር ቤት ከፀደቀ ቀን ጀምሮ የፀና 

ይሆናል፡፡ 

Aባይ ወልዱ 

 
የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት 

ርEሰ መስተዳድር 
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�ዋጅ ּׁשፅ198 ע�ዋጅ ּׁשፅ198 ע�ዋጅ ּׁשፅ198 ע�ዋጅ ּׁשፅ198/2003/2003/2003/2003 ע    

 ው�� ዝወፀו� ዝገ�� �ፍٌאא �ፍֳጥא ው�� ዝወፀו� ዝገ�� �ፍٌאא �ፍֳጥא ው�� ዝወፀו� ዝገ�� �ፍٌאא �ፍֳጥא ው�� ዝወፀו� ዝገ�� �ፍٌאא �ፍֳጥא

�ዋጅ �ְףዊ ክֶָዊ א�ግ%ٌ ُግףይ�ዋጅ �ְףዊ ክֶָዊ א�ግ%ٌ ُግףይ�ዋጅ �ְףዊ ክֶָዊ א�ግ%ٌ ُግףይ�ዋጅ �ְףዊ ክֶָዊ א�ግ%ٌ ُግףይ    

    

     ٌ%�ግא ֿץףר� ዝጋ�� �ፍٌוו �ፍֶጥו

�� ግָፅ,ُ� ֿٍُـ,ُ �ክُנ%ו �ድֶይ 

 ዃ2፣ו�

 %�ጋו� �ֿץףר� ውֹּלָ� �ክָኻָ ግዕዝይ6ו�

 ዝጋ�� �ፍٌ  ዝֳዓֳוו �ፍֶጥו ץዳׁוו 6ይר

 ዃ2፣ו� ዘֳዎ ֿ�נ

 �וּמጥ ׂש�ግ%ُ� ውָא �ُ,ፍֶֿ �ׁף%

ከይֿـዋወש A6ּתይֹוዕֹו ዝץ% ִׁץוዓُ ግָፂ 

 �ዝኽእָ  ጎ�ፂ ץጋׁ ክፍጠץዝו� ֿץףר�

ጥו� גּמውጋድ ክׁግዝ ከוዝኽእָ 

%ֳዝא�ـ,ִ፣ 

Lُ וኽףְ� עዊ ክֶָዊ א�ግ%ٌ ُግףይ 

 ይף�ግ%ٌ ُግא-ይM ዝወፀ ׁገֿאـ ُנרא�

ዓׂש�ፅ 49/3/P/ ዝ%ዕ� �ዋጅ �ውፂQ �ֹ፡፡  

 

ክፍֵ ֿደክፍֵ ֿደክፍֵ ֿደክፍֵ ֿደ    

ֿፈָךዊֿፈָךዊֿፈָךዊֿፈָךዊ    

1. 1. 1. 1. ֿፂץ ץእֿתፂץ ץእֿתፂץ ץእֿתፂץ ץእת        
 

እዚ �ዋጅ ’’אፍֳጥ� אאዝገ�� �ፍٌ ו�ው�� 

ዝወፀ �ዋጅ ּׁשፅֹוـ ’’198/2003 ע[ִ ክጥׂש% 

ይኽእָ፡፡  

�ዋጅ ּׁשጥ198 ץ�ዋጅ ּׁשጥ198 ץ�ዋጅ ּׁשጥ198 ץ�ዋጅ ּׁשጥ198/2003/2003/2003/2003 ץ    

የُግףይ �ְףዊ ክֶָዊ א�ግ%ُየُግףይ �ְףዊ ክֶָዊ א�ግ%ُየُግףይ �ְףዊ ክֶָዊ א�ግ%ُየُግףይ �ְףዊ ክֶָዊ א�ግ%ُ    

     ዝገ� የወጣא%דֳ �ወ^6דֳ �ُ�� ዝገ� የወጣא%דֳ �ወ^6דֳ �ُ�� ዝገ� የወጣא%דֳ �ወ^6דֳ �ُ�� ዝገ� የወጣא%דֳ �ወ^6דֳ �ُ��

`ዋጅ`ዋጅ`ዋጅ`ዋጅ        

 �ץףר` ُ%�ግאዝገ� የא%ד �ወ^6ד �ُ��

Aግָፅ,ُ6 Aـጠያּׂש,ُ ֶይ ֳُנ%אא `%ፈֶጊ 

A2ֲא፣ 

 �ץףר` Mָ� %66ב �ዝገא%ד �ወ^6ד ُ��

 gـፈ� ከፍ%דֳ �ץዳደـ%` וካָא ከֶከָ6אֳ

ጠٍהׂש ያֳው A2ֲא፣ 

የא�ግ%ُ የ%ף �ֶፊ,ُ6 የግָ ጥ^ו �ይִׂשֶׂש 

Aየْ�ףው א�ገድ የסאגAُ� ግָፅ %ץዓُ 

 ግጭُ ו^٤ֳው� የጥגየ ץጋُ ֵፈጠץዘא

 Aُ፣,אֳٍ% ዳנגወገድ እ�ደ%דֳ

 

 

የُግףይ �ְףዊ ክֶָዊ א�ግ%ُ וክץ Lُ 

 ፅׂש�` ُ%�ግא-ይ ׁገףAወጣው የُግ ֹֹּלָךـ

49/3/P/ ُנרא የגከֳـው `ዋጅ `ውጥָّ፡፡  

 

ክፍָ `�ድክፍָ `�ድክፍָ `�ድክፍָ `�ድ    

ጠ^ֶֶጠ^ֶֶጠ^ֶֶጠ^ֶֶ    

1. 1. 1. 1. `ጭץ ץእ%`ጭץ ץእ%`ጭץ ץእ%`ጭץ ץእ%        

 

ይֱ `ዋጅ ’’የ��ُ ד�ወ^ያ6 א%דዝገּתያ 

 ֹ�ـ ’’198/2003 ץጥּׁש የወጣ `ዋጅ �רወאֳ

ֵጠׂש% ይ٤ֶָ፡፡  

 

BˆL×T b¤T M<¶ Bÿ‰êE KL§êE mNGStE TG‰Y Zw{ 18¾ ›mT qÜ. -14 ֳּטא 
198/2003 ›/M    

mbL 18 ›mT ֳּטא 14 .ּט  
198/2003 ዓ.ו  

  

Bÿ‰êE KL§êE mNGStE TG‰YBÿ‰êE KL§êE mNGStE TG‰YBÿ‰êE KL§êE mNGStE TG‰YBÿ‰êE KL§êE mNGStE TG‰Y    

yTG‰Y B¼¤‰êE KL§êE mNGSTyTG‰Y B¼¤‰êE KL§êE mNGSTyTG‰Y B¼¤‰êE KL§êE mNGSTyTG‰Y B¼¤‰êE KL§êE mNGST    

nU¶T Uz¤È TG‰YnU¶T Uz¤È TG‰YnU¶T Uz¤È TG‰YnU¶T Uz¤È TG‰Y    
yTG‰Y nU¶T Uz¤ÈyTG‰Y nU¶T Uz¤ÈyTG‰Y nU¶T Uz¤ÈyTG‰Y nU¶T Uz¤È    

ÂY ˆd êU  

ÃNÇ êU  BR 3.30  
nU¶T Uz¤È ‚Ü.�.ú 

nU¶T Uz¤È �.ú.qÜ    291   
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  וጉץُוጉץُוጉץُוጉץُ .2222

��ዚ �ዋጅ፡- 

1. ’’�ፍٌ’’ ֳُד ዝּט�ׂש�% ወይ ዘይּט�ׂש�% 

ወይ ግዙፍ,ُ ዘֳዎ ወይ ዘይ�ִ ዝኾ, ُנ�� 

እ�ُኸው� ׁُዝِ ُפא ዕዳ� ይֿው%፣ 

 

2. ’’ኮֳُד ’’�ֹּלג ኮו-,% �ֹּלגግץֹו� ፀנ- 

ግዕዝይ6� �ְףዊ ክֶָዊ א�ግ%ٌ ُግףይ 

እዩ፣ 

3. ’’ክፍֵ ክָُُ %,-וግֳُד ’’ץֹו ግዕዝይ6� 

 �ץፅፃּׁשו� ክָኻָ፣ו� �ֿץףר� ውֹּלָ�

 ፍׁፋׁ%ו� ץֹוግו-,% ּמּשፅ ُףֹוግـ

ዝፍፅו፣ ዘץ�ֹוֿـ� ዘדኽץ� �� ׁድ ׁድ 

 �ዓُוָ ዕዮ� ُካֶُ ـ�ግ%ٍዊ ��ያא

ዘֹ ֿאውץ እዩ፣ 

4. ’’Mאg’’ ֳُד ዝ%ዕ� የጠָָּכ፡-  

1. �ካֶُ ክָָ ፡- 

 P. ץእׁוו    רዳץ፣  וክָُ   ץእר  

    רእץ ٌץኸד� ፣ץዳׁוו     

  �፣ץዳׁוו    

 ֳ. �ፈ-ጉֹוኤ፣ וክָُ �ፈ-ጉֹוኤ�    

��/�ዶ ወ�Aׂש ץዋג ኮَג Lُ 

 �፣עኽו

 ּ. ፕנዚዳ�ُ፣   וክָُ   ፕנዚዳ�ُ፣  

     ዳይ6� פጅ%ُץף�  ֶዕֳዋይ  Lُ   

     ፍץዲ፣  

  ፍ�፣ֶֿ צּת ክָُו �ፍֶֿ צּת .א 

 ፣ץ,ֹּלגክָُ ኮו �ץ,ֹּלגኮ .ר 

  ክָُ   ֶֿፊו   �ת�ፊ  ኤጀֶֿ .נ 

    ኤጀת��፣ 

          ₪. ዋ6 ኦዲו �ץـክָُ ዋ6 ኦዲץـ�፣ 

        הጓץُהጓץُהጓץُהጓץُ .2 .2 .2 .2

Aዚֱ `ዋጅ፡- 

 וወይ %ׂש�ׂש�ይדየ ֳُד ’’ُ��’’ .1

የׂש�ׂש�ג% ወይו ግዙፍ,ُ ያֳው ወይו 

የֳַው ֲת ُנ��� የُפא ይዞٍ� እ6 

ዕዳ� ይጨָףו፣ 

2. ’’ኮֳُד ’’�ֹּלג የُግףይ �ְףዊ ክֶָዊ 

 �ֹּלגኮ %6ב-נየፀ 6ץֹוግו-,%�ግ%ُ የא

,ው፣ 

3. የ%,-וግא ץֹוከٍـያ ክፍָ’’ ֳُד 

Aያ�ዳ�ዱ የא�ግ%ُ ע%אያ Lُ ወይו 

የא�ግ%ُ የָُד ድץጅُ %6ב እ6 �ָM 

-,% ס፣ ጥץጣጠּבאֳ ከֶָ6אֳ �ץףר�

 ፣וፈፅגየ �٤צֹוግـ ፋፋُ%דየ ץֹוግו

የגያ%6ץ�ֹוـ የגያדክץ `ካָ ,ው፣ 

 ያጠ�ֶָָ �ִُـከגየ ֳُד ’’גׁשـ’’ .4

1. የክָָ `ካֶُ፡- 

P. ץእـ%א   רዳድץ፣  וክָُ  ץእר  

  ץዳድـ%א    רእץ፣     የץዳـ%א   

 ዎ٤፣עካד`   

ֳ. የוክץ Lُ `ፈ-ጉֹוኤ፣ וክָُ  `ፈ- 

   ጉֹוኤ6 የׂשዋג ኮאׂשֵ َג�Aץ 

 

ּ. የጠ^ֶይ   ፍץድ   Lُ  ፕנዚዳ�ُ፣  

  ፣ץףُ%ጅפ ዚዳ�ُ፣ ዳg6נክָُ ፕו   

 

  ክָُ ֶֿፊ፣ו צּתፊ6 የֶֿ צּתየ .א

  ፣ץ,ֹּלגክָُ ኮו 6ץ,ֹּלגኮ .ר

   ክָُו  ת�ፊ6   የኤጀֶֿ  ת�የኤጀ .נ

  ֶֿፊ፣  

₪. ዋ6 ኦዲו 6ץـክָُ ዋ6 ኦዲץـ፣ 

 
 
 
 

    ገፅ 2 ,ጋُע ጋዜጣ ُግףይ �ዋጅ 198/2003 ּי           ገፅ 2 የُግףይ ,ጋُע ጋዜጣ `ዋጅ 198/2003 ּׁש 
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  ክָُ  ֶֿፊו  �ፊ Lُ ፅׁፈֶֿُ .ׂש

    Lُ ፅׁፈُ�፣ 

 A. ֶֿፊ  ��%ٌዩٌُ�  וክָُ  ֶֿፊ  

    ��%ٌዩٌُ�፣ 

2. �ካֶُ ዞֹו ፡- 

P. ዋ6  ֿא�ዳו  �ץክָُ�   ወይ  

   ከ�ׁٌף% �ֹו �ካያድ�፣ 

ֳ. ፈፃــ �ׁף% גካእ�፣ 

ּ. ֶֿፊ ־ץוא ኮעደוָ ץዓُ፣ 

  ዚዳ�ُ፣פክָُ  ፕו  ዚዳ�ُ፣נፕ .א

   ዳያ2� פጅ%ُד  �ץףእኸֶይ  Lُ  

   ፍץዲ፣ 

   ክָُ�፣ו �ፊ Lُ ፅׁፈֶֿُ .ר

3. �ካֶُ ወנዳ፡- 

P. ֿד�ዳע  ገፀץ ወנዳ� וክָُ�፣   

ከ�ֹٌו ከו �דـክָُ�፣ �ካያዲ  

  ዘጋጃ፣ �ፍִይד Lُ ׁף%

ዝֿאደף ከו ወנዳ  ዝנ`ያ    

ከּתֹוያዊ ׁווዳו �ُףክָُ�፣ 

ֳ. �ፈ-ጉֹוኤ וክָُ  �ፈ-ጉֹוኤ�    Lُ 

 ፣עኽו

ּ. ፕנዚዳ�ُ፣  וክָُ   ፕנዚዳ�ُ፣  

   ዳይ6� פጅ%ُץף� Lُ ፍץዲ፣ 

 ዲץፍ ـደAg ��ያא �ከፍـ דـከ .א

ፕנዚዳ�ُ� וክָُ   ፕנዚዳ�ُ�  

ዳይ6�፣ 

 ክָُ�፣ו �ፊ Lُ ፅׁፈֶֿُ .ר
 

   ֶֹُו�   �ُ%�ግא ዓُוָ ካֶُُ .נ    

  ��ካየድُ   ׁף%  ድץ� ֿץףא�       

   �ካየድُ�፣ ׁף% ክָُו       

 ּשዝ%ዕ וእዞ ֳُד ’’ٌ%�ግא gـׁףר’ .4     

የጠָָּכ፡- 

 

  የፅׁፈُ Lُ ֶֿፊ6  የፅׁፈُ   Lُ .ׂש

 ክָُ ֶֿፊ፣ו  

A. የ��%ٌዩٌُ  ֶֿፊ   እ6   וክָُ  

   ��%ٌዩٌُ ֶֿፊ፣ 

  2. የዞ� `ካֶُ  

P. ዋ6 `%ـዳዳע፣ וክָُ ዋ6 `%ـዳዳע  

ወይו ከ�ٌף% 6ֹו `%ኪያጅ፣ 

 ኪ፣ــ እ6 גፈፃ%` ף% .ֳ

ּ. የָُד ኮעደעוא ץያ ֶֿፊ፣  

  ዚዳ�ُ፣פድ  Lُ   ፕץg   ፍـየከፍ .א

 ፣ץףُ%ጅפ  ዚዳ�ُ፣  ዳ�٤6פክָُ ፕו 

 

 ክָُ፣ו የፅׁፈُ Lُ ֶֿፊ6 .ר

    3. የወנዳ `ካֶُ   

P. የገጠץ ወנዳ `%ـዳዳו 6עክָُ  

 ክָُו 6ֹוከ�ٌ דـየከ עዳዳـ%`

ከ�ֹٌו የאዘጋጃ Lُ %ף  `%ኪያጅ፣ 

Aָዪ ��ٍ የـגዳደס እ�ደ ወנዳ 

የٍגይ የ`ከـ%א ּתֹוዳደץ እ6 וክُ 

ֳ. የוክץ Lُ �ፈ-ጉֹוኤ6፣ וክָُ �ፈ- 

   ጉֹוኤ፣ 

ּ. የፍץድ  Lُ  ፕנዚዳ�ُ፣   וክָُ  

   ፕנዚዳ�ُ፣ ዳg እ6 פጅ%ُץף፣ 

  ድ  Lُץክ  ፍ,   דـደAg6 የከאየ .א

    ፕנዚዳ�ُ፣  וክָُ  ፕנዚዳُ  እ6  

     ዳg፣ 

  ክָُ፣ו የፅׁፈُ Lُ ֶֿፊ6 .ר 

  ף%የ ጅِ٤ץድ  ُד�ግ%ُ  የָאየ .נ

  ף%   6፣ֶֹُו`    ድץ�     ץףא`

`%ኪያጆ٤�6 וክָُ %ף `%ከያጆ٤�፣  

    4. ’’የא�ግ%ُ ـףרg’’ ֳُד የגከִُـ� 

ያጠ�ֶָָ፡- 
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P. ወ6� �ውף� ደጋፊ   ከይዲ  %ׁף�    

ካָእ ו%ዚ   דዕנ�    ָዕֵQ�     ዘֹ  

  ዕዮ  ُካֶُ    ـg    ��ያـׁףר   

  �ግ%ٌ፣א ዓُוָ   

  g፣אM עኻד� .ֳ

   ע�፣ ግץፅፃּׁשו ��፣ו ድּכፍ ׁٌף% .ּ

    ዝእክ�፣ ግע� ዝው%�� ـׁףרg፣  

 

  ׁץר�ግ%ٌ ዝא ፈֳֶዩ ُካֶُـዝ �� .א     

         Aץ� ּתኩ ዝץከ� עדץא፣ 

  ׁץר�ግ%ٌ ዝא ፈֳֶየ Lُ ዕዮـዝ �� .ר     

        %ָጣ� וኽ�%� בוጓُ� ዘֳዎ  Aዓָ  

  ጊ፣  �ዛዚ   ፖֵ%፣ׁ ּת�ያ ׁጊ፣ ዓז        

  g     ዕደጋ፣ـׁףר ፊክ   ፖֵ%፣ףُ        

  ��־   ፣ ֶዕֳዋይץـ��ዲ%፣   ኦዲא        

 �፣ُנ�� ץዳׁוו �gـׁףר        

  ־ץוא   �ዘውፅኦ   �ֹּלגእٌ   ኮ  .נ    

   gٍُـׁףר ካָኦُ 2רዝው וፈָዮـ   

   ��ያـ ዕዮ א�ግ%ُ� ُካֶُ ָוዓُ  

    �ግ%ُ�፣א   

5. ’’L6 ֳُד ’’�רـይ Mאg ወይ ـׁףרg 

 ወይ /ץ�ዓָٌ ֿዳ/ ץ�ግ%ٌ �ዓָ ֿዳא

�� ׁُُQ ዝֿאደץ ዕድגQ 18 ዓُא 

ዘይָאኦ ָּבዓ እ�ُኾ� ֿዳץ እـ�ይፈፀא 

ከר ו��ይ� רAይُ� ֿסּת ዝ,ר ץ��� 

ውֶድ ጡ�� የጠָָּכ፣ 

6. ’’6ይ ֹונׂש ዘאድ’’ 6 ֳُדይ Mאg ወይ 

 ወֳድٌ፣ـ �ግ%ٌ ወֳዲ፣א gـׁףר

ֿፍٌ፣ ֿው ካָኦُ ክ�� 3ይ ወֳዶ �%ጋ 

ወይ ዝוድ6 אው%� ዘֳዎֹُור ו የጠָָּכ፣ 

   7. ’’��ያـ ዕዩ א�ግ%ٌ’’ ִב ֳُדእ ִב�እ 

ወይ �ኽፋָ א��ግ%ٌ Aጀُ ዝֿאደף� 

 ׁף% �ُ,ውፅ� ׁጊ፣ ዳይא

P. ዋ6 እ6 ደጋፊ የ%ף [ደُ ֳֹוLُ ֶַ ከዚֱ 

ጋץ  እኩָ6   Aֶይ  ያֳ   የא�ግ%ُ 

 ُד�ግ%ُ    የָאያLُ6    የע%א

ድץጅُ ـףרg፣ 

ֳ. የMאg `דካע፣ 

ּ. ፈ�ድ  የא%ጠُ፣  የּבאጣጠץ  ወይו  

   ግץ�  የר�רא�   እ6  የאወף%  �ר     

    የגያከ6ው�፣  

  ףרגያLُ የע%א ُ%�ግאያየ የֳـA .א     

         Aየደנጃው የגገ¥ עדץא፣ 

  ףרגያLُ  የע%א  ُ%�ግאያየ የֳـA .ר     

        የאክ%6ר የאከףከץ %ָጣ� ያֳው የֱግ  

  ያ፣  `�L  ֱግ፣  ፖֵ%   `ዛዥ፣בֳֹו        

        የُףፊክ   ፖֵ%፣    የግዢ   ـףרg፣  

  ��־g  የـ፣  ከፍץـ��ዲ%፣  ኦዲא        

 ፣עዳዳـ%` ُנ��g እ6 የـףר        

  ውـይֳـ ያעאא ያወጣውגA 2ֹּלגኮ .נ

   የגወ٤ַֹ  2ר  የא�ግ%ُ   ע%אያ  

   Lِ٤6   የא�ግ%ُ   የָُד  ድץጅُ  

 �٤�፣ـףר   

5. ’’Lֳُד ’’�רـ የגׁשـ ወይו የא�ግ%ُ 

 ץዳደـגየ ס%A וጓደg ወይ ץg የُዳـףר

ዕድהው 18 ዓُא ያֶָז ָጅ ֲת� ጋ�٢ 

�ይፈፅו እ�ደצ�` ُ%ג 6ָֹו የץ©ג 

 ጅ� ያጠ�ֶָָ፣ָ ው� እ6 የጉዲፈ٢ר

 

6. ’’የ^ץ� ዘאድ’’ ֳُד የגׁשـ ወይו 

የא�ግ%ُ ـףרg ወֶጅ፣ ـወֶጅ፣ እֱُ፣ 

ወ�ድו እ6 ֶַ እ%ከ ـ%׳g ደנጃ የ%ጋ 

ወይו የጋ�٢ ዝוድ6 ያֳው רው 

ያጠ�ֶָָ፣ 

   7. ’’የא�ግ%ُ עראያ Lُ’’ ִב ֳُד Aִב 

ወይו Aከፊָ Aא�ግ%ُ Aጀُ የـגዳደ6ץ 

የֱግ `ውጭ,ُ፣ የዳ¥�ُ 
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     ፈፃג �ካָ� ـግֽץ% ץֹו ዝፍፅִב Lُ 

ዕዮ እዩ፣ 

   8. ’’ُካָ ָוዓُ א�ግ%ٌ’’ ִב ֳُדእ 

 ዊ ክֶָዊףְ�� እ ወይ �ኽፋִָב�

 ዓُ ወይוָ ይ ዝው,� ُካָף�ግ%ٌ ُግא

�ክ%ዮ� ኩֹו�ያ እዩ፣  

 ָרא ወይ �ׁጊ צፈጥـ� ֳُד ’’�ר’’  .9   

 ው�� �ካָ’ዩ፣ـዝ ُ,�ר

  

3. 3. 3. 3. �ገֶָፃ ፆٍ�ገֶָፃ ፆٍ�ገֶָፃ ፆٍ�ገֶָፃ ፆٍ        

 �ገֳፀ ኩִ ���%ٍይ ፆٍ’ውـዕٍይ ፆٍ ዝֹוـ�

ይֿው%፡፡ 

 

4. 4. 4. 4. ወـ �רፈፃו,ُወـ �רፈፃו,ُወـ �רፈፃו,ُወـ �רፈፃו,ُ        
 

እዚ �ዋጅ �� �ְףዊ ክֶָዊ א�ግ%ٌ ُግףይ 

Mאg� ـׁףרg א�ግ%ُ� ـፈፃג ይኸው�፡፡  

 

 

 

ክፍֵ ክָـክፍֵ ክָـክፍֵ ክָـክፍֵ ክָـ    

    ዝጋ�� �ፍٌוו �ፍֶጥוዝጋ�� �ፍٌוו �ፍֶጥוዝጋ�� �ፍٌוו �ፍֶጥוዝጋ�� �ፍٌוו �ፍֶጥו

5. 5. 5. 5. ግּשእ ווዝጋ� ግּשእ ווዝጋ� ግּשእ ווዝጋ� ግּשእ ווዝጋ�         

1. ዝኾ, Mאg ወይ ـׁףרg א�ግ%ٌ፡- 

 

 

P. בֹּל� ወይ וֹּל� Lּשרـ ዝץከ� ዋ�,ُ    

ወይ ׁُዝِ �ፍُ�፣  

ֳ. ፍָፍָ �ٍዊ ֹוዕִ� Lּשרـ� ግּשእ  

 ዝጋ�� �ֳዎ፣וו �ፍֶጥו   

   2.  Aዚ ዓׂש�ፅ �Q% ዓׂש�ፅ /1/ ُנרא �ፍً 

ዘאዝግ� Mאg ወይ ـׁףרg א�ግ%ٌ 

ፍָፍָ �ٍዊ  �ፍٌ ֹוዕִ� Lּשרـ�   

  ወይו `%ፈፃג,ُ የא�ግ%ُ %ף  

የגከ6ወ�Aُ ד�gውע%א וያLُ ,ው፣ 

   8. ’’የא�ግ%ُ ָُד ድץጅُ’’ ֳُד የא�ግ%ُ 

የֳֹוLُ,ُ ድָךץ Aִב ወይו Aከፊָ ያֳAُ 

 וጅُ ወይץድ ُד�ግ%ُ የָאየ ו�gውד

የ`ክתዮ� ኩֹו�ያ ,ው፣ 

 Aֱግ וው ወይר צፈጥـየ ֳُד ’’ውר’’ .9   

የרው,ُ ُ�א የרـጠው `ካָ ,ው፣ 

 

3. 3. 3. 3. የፆٍ `ገֳֶፅየፆٍ `ገֳֶፅየፆٍ `ገֳֶፅየፆٍ `ገֳֶፅ    

Aወ�ድ ፆٍ የـገֳፀ �ִ ו�ُױ ይጨָףו፡፡ 

 

 

4. 4. 4. 4. የـፈፃג,ُ ወר�የـፈፃג,ُ ወר�የـፈፃג,ُ ወר�የـፈፃג,ُ ወר�        
 

ይֱ `ዋጅ Aُግףይ �ְףዊ ክֶָዊ א�ግ%ُ 

  ይֲ6ָ፡፡ גፈፃـ g ֶይـףר ُ%�ግאእ6 የ גׁשـ

 

 

ክፍָ �ֳُክፍָ �ֳُክፍָ �ֳُክፍָ �ֳُ    

    �ዝገ�ገ�ገ�ገא%דֳ% �ወ^6דֳ% �ዝ��ُא%דֳ% �ወ^6דֳ% �ዝ��ُא%דֳ% �ወ^6דֳ% �ዝ��ُא%דֳ% �ወ^6דֳ% �ُ��

5. 5. 5. 5. የא%דዝገ� ግዴٍየא%דዝገ� ግዴٍየא%דዝገ� ግዴٍየא%דዝገ� ግዴٍ        

 -g፡ـףר ُ%�ግאየ וወይ גׁשـ ו�gውד .1

P. A6שף ALֳֹו ו% ּשרـLُ,ُ ወይו 

ይዞٍ %ץ የגገ¥ ��ُ፣ እ6  

ֳ. የ�6שף   የLּשרـ�   የገו  ּת�ጮ٤፣  

   የד�ወ^6 የא%דዝገ� ግዴٍ `ֳAُ፣ 

  2.  Aዚֱ `ׂש�ፅ �Q% `ׂש�ፅ /1/ ُנרא ��ً� 

የגያ%אዘግ� גׁשـ ወይו  የא�ግ%ُ 

  ּתየገ 6ُ��  �ּשרـየL �6שףg የـףר

 ዚֱֳ የ�٢ֳ  �ጮ٤ו
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,�Aይ2 ,ዚ ـግץֹו’ዚይ �� ዝـዳֳወ ^ጥዒ  

  ጋግፅ፡፡נየ בእ ُኽክֳg,ً �ኽֶٍוו�

 

        ፍ �ፍּٌנዘይׁ ֹוዝገו ��ፍ �ፍּٌנዘይׁ ֹוዝገו ��ፍ �ፍּٌנዘይׁ ֹוዝገו ��ፍ �ፍּٌנዘይׁ ֹוዝገו �� .6 .6 .6 .6

1. 6ይዚ �ዋጅ ዓׂש�ፅ 5 ድ�ጋገ እֳ�ـ�ወ’ው� 

እዚ ዝ%ዕ� �ፍٌ �ይוዝገ��፡- 

P. �ውעـ  תץኽץֹוֿ�  ּש  ዝֿُـዘ�  

   �ወתף �� ውָׂש ግָጋֹُ  ዝውዕָ  

  ፣ُנ��   

  �፣ׁץ�א ׂשገዛ ውָ ּֽُי� .ֳ

ּ. ካ� ጡٍנ ዝץከ� �ٍዊ፡፡  

 ,ፅ 1/P/ ዝኾׂש�ፅ �Q% ዓׂש�እዚ ዓ ُנרא� .2

Mאg ወይ ـׁףרg א�ግ%ٌ  �ֿץֹו 

ዝֿــዘ ו ُנ��% ወֳּטדـ %ו ٌ%נ 

�ፅً־ �ፍֵጡ ከאዝግ� �ֳዎ፡፡  
 

7. 7. 7. 7. �ዛዕא ֹוዝጋּת �ካָ�ዛዕא ֹוዝጋּת �ካָ�ዛዕא ֹוዝጋּת �ካָ�ዛዕא ֹוዝጋּת �ካָ        

 �ٌ%�ግא gـׁףר �gא�ፍٌ M ֹוዝገו .1

ዘካይድ እዚ ኮֹּלג� ይኸው�፣  

2. እٌ ኮֹּלג� �ድֶዪ ኮይ2 እ�ُנኽ� �ፍٌ 

Mאg� ـׁףרg א�ግ%ُ� �ኽוዝግ� 

ከוኩ,ًٍ ִב�እ ወይ �ኽፋָ ክፍֵ 

ክָُُ %,-וግץֹו ክውክָ ይኽእָ፣ 

 /ፅ /2ׂש�ፅ �Q% ዓׂש�እዚ ዓ ُנרא� .3

ውክָ6 ዝـው�� ׁድ ׁድ ክፍֵ ክָُُ 

 ፅׂש�ፅ 5 �Q% ዓׂש�Aዚ �ዋጅ ዓ ץֹוግו-,%

/2/ �ዝנּטAִ ^ጥዒ אאዝገּת �ፍٌ 

 ዓָٌ 6�ٌא ጢ 30ֹּלዝገA �� ውא%ו

ኮֹּלג� የָׁፍ፣ 

 ኻየደـዝ �ֹּלגፅ Aٌ ኮׂש�እዚ ዓ ُנרא� .4    

 ድ �ፍٌ ֶֿዊ ኮይ2 የገָግָ፡፡,ר ֹוዝገו

�ፍً �ዘאዝገA Mאg� ـׁףרg  

  ֶُבאዘጋጀ ^ፅ  ֶይ  AـA ץֹוግـ

ُክክֳg,ً�  Aፊדץው ይנጋግጣָ፡፡  

 

6. 6. 6. 6. Aוዝገדֳ% ֹוይካُـ ��ُAוዝገדֳ% ֹוይካُـ ��ُAוዝገדֳ% ֹוይካُـ ��ُAוዝገדֳ% ֹוይካُـ ��ُ        

1. የዚֱ `ዋጅ `ׂש�ፅ 5 ድ�ጋጌ וץ©ּת 

የגከֳـው ��ُ `ይאዘገו�፡- 

P. Aውـ %ץገ¥ِ Aጋף የـያዘ6 ֳወֹּלף  

   የግָ `ገָግֹُ የגውָ ُנ��፣ 

 

ֳ. የLُ እ�6 የግָ אገָገያ፣  

ּ. ከጡٍנ የגገ¥ ገּת፣ 

 g Aዚֱـףר ُ%�ግאየ 6גׁשـ ו�gውד .2

 ףAጋ ُנרא /ፅ /1//Pׂש�` %ፅ �ዑׂש�`

የـያዘ ُנ�� Aወא ٠¶ףካከָ እ�ደـከፋፈֳ 

ድָךץው� `�ውא%ד ּבዝገ� `ֳAُ፡፡  
 

        ካָ` ּתዝጋאֳ%ካָ` ּתዝጋאֳ%ካָ` ּתዝጋאֳ%ካָ` ּתዝጋאֳ% .7 .7 .7 .7

1. የ6גׁשـ የא�ግ%ُ ـףרg ��ُ 

የאגዘግAው ኮ2ֹּלג ይֲ6ָ፣ 

2. ኮ2ֹּלג `%ፈֶጊ ֲ© תያገ¸ው የגׁשـ እ6 

የא�ግ%ُ ـףרg ��ُ እ�ዲאዘግ� 

እ�ደ��ٍው Aִב ወይו Aከፊָ የ%,-

 ያ ክፍָ� ֵወክָ ይ٤ֶָ፣ـከٍא ץֹוግו

3. Aዚֱ `ׂש�ፅ �Q% `ׂש�ፅ /2/ ُנרא ውክֳ6 

የרـጠው እያ�ዳ�ዱ የ%,-וግא ץֹוከٍـያ 

ክፍָ Aዚֱ `ዋጅ `ׂש�ፅ 5 �Q% `ׂש�ፅ /2/ 

 ድ,ר ያּתዝገא%ד Aֳُ� የ��ُנׂשየ ُנרא

 2ֹּלגው%ጥ ֳኮ 6ׂُש ገ A30נደـው Aֹוዝገו

ያ%ֶָـፋָ፣ 

   4. ኮ2ֹּלג Aዚֱ `ׂש�ፅ ُנרא የـከ6ወ2 የ��ُ 

 ©ֲ ּׂשֹוጠ ዶ٤,ר ֹוዝገו

 
 
 
 
 

    ገፅ 6 ,ጋُע ጋዜጣ ُግףይ �ዋጅ 198/2003 ּי           ገፅ 6 የُግףይ ,ጋُע ጋዜጣ `ዋጅ 198/2003ּׁש 
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 ֹוዝገו ጋገፂנא   ץክ%ו ּُטנ�ግ%ُ� ወא

ይֱ�፡፡ 

 

 

  ዝካየደִ ግዘ ֹוዝገוዝካየደִ ግዘ ֹוዝገוዝካየደִ ግዘ ֹוዝገוዝካየደִ ግዘ ֹוዝገו .8 .8 .8 .8

1. እዚ �ዋጅ ካ� ዝፀደִּט እዋ� ድֹּׁל עዱـֹּל 

ወׁף% �� ־ץ ይውዕָ፣ 

2. ዝኾ, Mאg ወይ ـׁףרg א�ግ%ٌ እዚ 

�ዋጅ �� %ׁף ካ� ዝወዓֳִ እዋ� ጀסג  

�� ውֹּלጢ ֹּלዱـֹּל ወ־ץ �ፍً ከፍָጥ� 

ከאዝግ�� �ֳዎ፣ 

3. ዝኾ, ֿዱֹּל Mאg ወይ ـׁףרg א�ግ%ٌ 

�ፍً ዘፍָጠִ� ዘאዝግAִ� ካ� ዝִו¶ـ 

ወይ ዝּנـፀִנ ዕֳُ ጀסג �� ውֹּלጢ 45 

 ዓָٌ ይኸው�፣א

 ፅ /1/ ወይׂש�ፅ �Q% ዓׂש�እዚ ዓ ُנרא� .4

/2/ �ዝـገֳፀ וፍֶጥ� ווዝጋ�� �ፍٌ 

Aּתክָـ ዓُא ኮይ2 ካָ�ይ Aጀُ ዓُא 

  ዓָٌ ይኸው�፡፡א ጢ 30ֹּלወደ` �� ወـ%ו

 

        ግዘ ֹוዝገו �ዋׁוግዘ ֹוዝገו �ዋׁוግዘ ֹוዝገו �ዋׁוግዘ ֹוዝገו �ዋׁו .9 .9 .9 .9

 ֹוዝገו �ר እዋ� ክ6ወִֿ ዝֿُُ ֹוዝገו .1

  ግֶፅו� ኽ�ያُ �ፅֽፍו �ዋׁ ዘድֳየִו

 ـֹּלבֿ ጢֹּלው �� אዛዘـ%ו �እዋ ֹוዝገו

 ከָِוወይ �ዝ �ֹּלגኮ ٌ, ׁף% ዓָٌא

ክፍֵ ክָُُ %,-וግץֹו ከָאክُ ይኽእָ፣ 

 

 ፅ /1/ እׂٌש�ፅ �Q% ዓׂש�እዚ ዓ ُנרא� .2

ኮֹּלג� ወይ ክፍֵ ክָُُ %,-וግץֹו 

�ዝנּטAִ ׁِ ּׁש��ዕ וኽ�ያُ ዝـደገፈ 

ኮይ2 እ�ُנኽ� እٌ እዋ� וዝገֹו �ֿደ ግዘ 

ክ�� 30 אዓָٌ ከ6ውׁ ይኽእָ፣ 

 

ያገֳግֶָ፡፡ ��ً� ֶ%אዘገA גׁשـ እ6 

የא�ግ%ُ ـףרg የוዝገנד ֹוጋገጫ ו%ክץ 

ወׂُשנ ይרጣָ፡፡  

 

        ካְድAُ ጊዜגֳ% ֹוዝገוካְድAُ ጊዜגֳ% ֹוዝገוካְድAُ ጊዜגֳ% ֹוዝገוካְድAُ ጊዜגֳ% ֹוዝገו .8 .8 .8 .8

1. ይֱ `ዋጅ ከፀደׂשAُ ጊዜ ከ%ድ%ُ ወץ Aºֶ 

 ይ ይውֶָ፣ֶ ף%

 gـףר ُ%�ግאየ וወይ גׁשـ ו�gውד .2

ይֱ `ዋጅ %ף ֶይ ከዋֳAُ ጊዜ ጀצו 

A%ድ%ُ ወץ ው%ጥ ��ً� ד�ወ^6 

 ዝገ� `ֳAُ፣אא

 ُ%�ግאየ וወይ גׁשـ %ዲ` ו�gውד .3

 ዘግא%ያגው6 የׂשያ�ውגg ��ً� የـףר

Aው ከא¶ـAُ ወይו ከּנـጠנAُ ׂש� 

ጀצו A45 6ׂُש ው%ጥ ይֲ6ָ፣ 

4. Aዚֱ `ׂש�ፅ �Q% `ׂש�ፅ /1/ ወይ2/ ו/ 

 �ወ^ Aየ�ֳُד ዝገ�6א%ד �ُ�� ُנרא

ዓًא ֲ© የAጀُ ዓُא Aـጠ6ׂשׂש A30 

  ው%ጥ ይֲ6ָ፡፡ 6ׂُש

 

9. 9. 9. 9. የוዝገֹו ግዘ� %ֳףדዘוየוዝገֹו ግዘ� %ֳףדዘוየוዝገֹו ግዘ� %ֳףדዘוየוዝገֹו ግዘ� %ֳףדዘו        

1. የוዝገֹו ጊዜ እ�ዲףዘֳُו የגጠይ^ רው 

 ክ�ያُו �ያ%ፈֳገAُ וዘףד �ውֹוዝገו

Aፅֽፍ Aאግֳፅ የוዝገֹו ጊዜው Aـጠ6ׂשׂש 

A`ו%ُ  የ%6ׂُש ף ው%ُ ֳኮ2ֹּלג ወይו 

 ያ ክፍָـከٍא ץֹוግו-,%ው የـከֳאגֳ

 ከُ ይ٤ֶָ፣ָאד

   2.  ኮ2ֹּלג ወይו ጉዳዩ የֳאגከـው የ%,-

 %ፅ �Qׂש�` ያ ክፍָ Aዚـከٍא ץֹוግו

 ּׂשAֳُ ጥያ» AAנׂשየ ُנרא /ፅ /1ׂש�`

 �ውֹוዝገוያገ¸ው የת ©ֲ ደገፈـክ�ያُ የו

ጊዜ ֳ`�ድ ጊዜ እ%ከ 30 6ׂُש ֵያףዝו 

ይ٤ֶָ፣ 

 
    
 

    ገፅ 7 ,ጋُע ጋዜጣ ُግףይ �ዋጅ 2003/-198 ּי           ገፅ 7 የُግףይ ,ጋُע ጋዜጣ `ዋጅ 198/2003ּׁש 
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3. እዋ� וዝገֹו ክ6ወִֿ א�ከֵٍـ ክፍֵ %,-

 ኸAנዘይ ُ,ָֹוּטـ �ዓץጥ �נּמዘ ץֹוግו

 ጢֹּלከٌ ው�, ካ� ዝAፅׂ �� ውָאא

 �ץּמከ �ֹּלגQ �ኮُפ^ ዓָٌא ـֹּלבֿ

ይኽእָ፡፡ እٌ ኮֹּלג� ዝֱ� ው�, 6ይ 

  ወዳእٍ ይኸው�፡፡א

 

    ֹוዝገו ዝ�ጋዕוֹוዝገו ዝ�ጋዕוֹוዝገו ዝ�ጋዕוֹוዝገו ዝ�ጋዕו .10 .10 .10 .10

�� ውֹּלጢ %סዕ ወይ Aٌ ዝ6ـወִּ እዋ� וዝገֹו 

�ፍً ዘየאዝገA Mאg� ـׁףרg א�ግ%ُ� ץ� 

1000 ^ፅዓُ ከፊִ �� ውֹּלጢ 30 אዓָٌ 

ከאዝግ� �ֳዎ፡፡  

 

11. 11. 11. 11. ድׁע ካ� %ֹُו�%ו ׁף ዝֱִ ግּשእድׁע ካ� %ֹُו�%ו ׁף ዝֱִ ግּשእድׁע ካ� %ֹُו�%ו ׁף ዝֱִ ግּשእድׁע ካ� %ֹُו�%ו ׁף ዝֱִ ግּשእ    

ዝኾ, Mאg� ـׁףרg א�ግ%ُ� �ጡٍנ 

እ�ُ6רAُ ወይ �ዝኾ, וኽ�ያُ ግָጋֹُ 

እץּהـ�ፅ �ፍً �� ውֹּלጢ 30 אዓָٌ ,ٌ ኮֹּלג� 

ወይ ክፍֵ ክָُُ %,-וግץֹו ከוQ’ው� ድׁע 

ክָـ ዓא� ُאወዳእٍ ግዘ ,ዚ ኮֹּלג� ከፍֳጥ 

�ֳዎ፡፡  
 

 

 

        ግጋፅץו ֹוዝገו ُ,^ግጋፅֿץו ֹוዝገו ُ,^ግጋፅֿץו ֹוዝገו ُ,^ግጋፅֿץו ֹוዝገו ُ,^ֿ .12 .12 .12 .12
 

 ፅׂש�ፅ 5 �Q% ዓׂש�እዚ �ዋጅ ዓ ُנרא� .1

/2/ እዚ ኮֹּלו� �Mאg ወይ ـׁףרg 

  ዳእٍנא `ָאـ�ግ%ٌ �� ዝא

    ዘይֳדـ` ָክዕ ዘይኮ, ወይ נאዳእٍ ֿُ׳  

    ዝֿዘ וዃ2 ו�ጥץጣץ  እኹָ  וኽ�ያُ  

    እ�ֱָُዎ   ወይ     �ፍً     �ُኽክָ  

    �ይאـዝገA� ዝ�ָ ጥדּב እ�ُץּט� ወይ  

    �ዝـፈፀא   ገA�   וኽ�ያُ    ףאץו  

    እ�ُጅ6 ץאይٌ וዝገׁٌף% ُ,^ֿ ֹו    

 ይ የካይድ፣ףፅו

 

  3. የוዝገֹו ጊዜ እ�ዲףዘו-,%ֳ ֳُוግץֹו 

 ^Aው `Lًٍ ውድנׂשያ ክፍָ ያـከٍא

የـደנገAُ `ָאካ٤ ው��ው Aደרנው 

A`6ׂُש ُ%ו ው%ጥ ^ٍפው� ֳኮ2ֹּלג 

ֵያץׂש� ይ٤ֶָ፡፡ ኮ2ֹּלג የרגጠው 

ውו�� የאጨָךנ ይֲ6ָ፡፡  

 

10. 10. 10. 10. ዘግይِ %ֳא%דዝገ�ዘግይِ %ֳא%דዝገ�ዘግይِ %ֳא%דዝገ�ዘግይِ %ֳא%דዝገ�        

AאደAg ወይו Aףـዘֳُא የא%דዝገּתያ ጊዜ 

ው%ጥ ��ً� ያֶ%אዘገA גׁשـ ወይא ו�ግ%ُ 

 ው%ጥ 6ׂُש ጮ ከፍֹ A30ׂשא 1000 ץ� gـףר

ֵያ%אዘግ� `ֳAُ፡፡  

 

11. 11. 11. 11. ከ%��ُ Aºֶ %ֳגከִـ ግዴٍዎ٤ከ%��ُ Aºֶ %ֳגከִـ ግዴٍዎ٤ከ%��ُ Aºֶ %ֳגከִـ ግዴٍዎ٤ከ%��ُ Aºֶ %ֳגከִـ ግዴٍዎ٤        

 ٍנg Aጡـףר ُ%�ግאየ 6גׁשـ ו�gውד

 �ክ�ያُ `ገָግֹًו ו�gውדA וገֳָ ወይת

 וወይ 2ֹּלגው%ጥ ֳኮ 6ׂُש ጥ ��ً� A30ץּהያת

 ያ ክፍָـከٍא ץֹוግו-,%ው የـከֳאגֳ

እ�ዲו� ከ�ֳُ ዓُא Aºֶ ֳאጨָךנ ጊዜ 

ֳኮד 2ֹּלג�ወ^ `ֳAُ፡፡ 

 

12. 12. 12. 12. የוዝገֹו� ُክክֳg,ُ %ֳנדጋገጥየוዝገֹו� ُክክֳg,ُ %ֳנדጋገጥየוዝገֹו� ُክክֳg,ُ %ֳנדጋገጥየוዝገֹו� ُክክֳg,ُ %ֳנדጋገጥ        
 

1. ኮ2ֹּלג Aዚֱ `ዋጅ `ׂש�ፅ 5 �Q% `ׂש�ፅ 

 ُ%�ግאA וወይ גׁשـA ُנרא /2/

  ፣ ُክክֶָחـጃ ያָנא ֶזـg Aـףר

  ያֲָ,  ወይא  የPנא ُרጃ የያዘ 2ֲא�  

  וው  ወይנ©ת   ክ�ያُו  ּׂשA ץጠץጠאֳ  

  ��ً Aُክָָ `ָאـዘገAו  የָג ጥדּב  

  ክ�ያُו  ወ�ጀָ  אፈፀـወይ   A  �ץׂשת  

  ُ,ው  ُከክֳgֹוዝገוየ  ץאጀת   ףאץו  

  የדጣـ ُףግץֹו ያከ6ው6ָ፣ 

 

 
 

    ገፅ 8 ,ጋُע ጋዜጣ ُግףይ �ዋጅ 198/2003 ּי           ገፅ 8 የُግףይ ,ጋُע ጋዜጣ `ዋጅ 2003/ 198 ּׁש 
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   2.  እٌ ኮֹּלג� Aዚ ዓׂש�ፅ �Q% ዓׂש�ፅ /1/    

 -ካይድ፡ـ�ይ እףፅו ץֹוግـ

P. ዋ�2  �ዝָוከِ  Mאg ወይ ـׁףרg  

  ዳእٍ  ወይנא  ወ�ኺـ    ٌ%�ግא    

 ክֿُُ፣ �ץּמ�ከ ]ץ�א    

ֳ. �ፍٌ  Mאg ወይ  ـׁףרg  א�ግ%ٌ  

   ዝָוከُ נאዳእٍ �ዘֳዎ ֹו�ኪ፣ ُካָ   

   ፋይ6�% ወይ ዝኾ, ካֵእ נא  �רዳእٍ  

   �ክֱ� ክእዝዝ�፣ 

ּ. 6ይ   ዋ6  ኦዲץـ  ወይ  6ይ   ካֵእ  

   �ግֹו�,ُ ዘֳዎ  �ካָ  בያዊ  ድጋፍ  

   ክጥוׂש ይኽእָ፡፡   

2. እٌ ኮֹּלג� ዘይֳדـ`� ُኽክָ ዘይኮ,� 

ወይ נאዳእٍ ֿנא� ּשףּמו ُ׳ዳእٍ 

እנـ�ጋግፅ �� ָዕֵ ጥፍ�ُ ዝፈፀר א� 

�ׁጊ ُנרא �ድֶይ %ጉٌו ክውרዶ 

ይገץ�፡፡ 
 

 

 

 
 

    ֹוዝገו ዳእٍנא ُ,Aፀֿይـֹוዝገו ዳእٍנא ُ,Aፀֿይـֹוዝገו ዳእٍנא ُ,Aፀֿይـֹוዝገו ዳእٍנא ُ,Aፀֿይـ .13 .13 .13 .13

1. �� �ድ እዚ ኮֹּלג� ዝץከ� ዝኾ, ይኹ� 

 gـׁףר g ወይאM ֹוዝገו ዳእٍ �ፍٌנא

 ክፍٌ ይኸው�፣ ּת�ግ%ٌ �ֱዝא

2. �ዛዕֹו �ፍٌ וዝገנא ֹוዳእٍ ዝደֵ ዝኾ, 

 ��ወይ ,ٌ ዋ �ֹּלגQ �ፅֽፍ �ኮׁُ �ר

�ዝָוከِ ክፍֵ ክָُُ %,-וግץֹו ከץּמ� 

ይኽእָ፣ 

3. እٌ ኮֹּלג� ወይ ዝָוከِ ክፍֵ ክָُُ %,-

 �ፍٌ ֹוዝገו ִּתּטـ ׁِ Aנּט�ዝ ץֹוግו

 ክֱ� �ֳዎ፣ �ר ِـዳእٍ �ዝֿנא

 

   4. ድ�ጋገٍُ እዚ ዓׂש�ፅ እֳ�ـ�ወ’ው�  �ፍٌ 

  ዳእٍנא ከָُוዝ �רـL ֹוዝገו

2. ኮ2ֹּלג Aዚֱ `ׂש�ፅ �Q% `ׂש�ፅ /1/ 

 -ያከ6ው�፡ת ץֹוግـ ُףጣדየ ُנרא

P. ጉዳዩ   የֳאגከـው   גׁשـ   ወይו   

   የא�ግ%ُ  ـףרg   ـጨנא   עדጃ  

   ወይעף�ד וያ እ�ዲያץׂש� ֵጠይׂשው፣ 

ֳ. የגָךـ ወይו  የא�ግ%ُ  ـףרgው�  

   ��ُ የֳאגከُ  נאጃ  ያֳው  ֹו�ክ፣  

    የፋይ6�% וּהـ ወይד ו�gውו ֶַ  

  ጥ ֵያዘው፣ እ6רጃው� እ�ዲנא ውר    

ּ. የዋ6 ኦዲץـ�  ወይו  የֶַ  `ግֹו�,ُ  

   ያֳው�  `ካָ  בያዊ  ድጋፍ  ֵጠוׂש  

   ይ٤ֶָ፡፡  

3. ኮ2ֹּלג ያָ6ֶחـ፣ ُክክָ ያֲָ, ወይו 

የPנא ُרጃ ּשנ^א� Aנ%דጃ תያנጋግጥ 

ጥፋُ Aፈፀאው רው ֶይ Aֱጉ ُנרא 

`%ፈֶጊው እוץጃ እ�ዲወרድAُ ያደץጋָ፡፡  
 

 

 
 

13. 13. 13. 13. የוዝገנא ֹוጃ ـደֹּלף,ُየוዝገנא ֹוጃ ـደֹּלף,ُየוዝገנא ֹוጃ ـደֹּלף,ُየוዝገנא ֹוጃ ـደֹּלף,ُ        

1. Aኮ2ֹּלג እጅ የגገ¥ ד�gውו የגׁשـ 

ወይו የא�ግ%ُ ـףרg የ��ُ וዝገֹו 

 ጃ ֱֳዝ� ክፍُ ይֲ6ָ፣נא

 ו�gውד ፈָግגጃ የנא ֹוዝገו ُ��ֳ% .2

 ጉዳዩ וወይ 2ֹּלגው ጥያ»ው� Aፅ�ፍ ֳኮר

 ያ ክፍָـከٍא ץֹוግו-,%ው የֳـከאגֳ

ֵያץׂש� ይ٤ֶָ፣ 

3. ኮ2ֹּלג ወይו የֳאגከـው የ%,-וግץֹו 

 AָׂשאAው� ጥያ» Aנׂשያ ክፍָ የـከٍא

የוዝገֹוው� נאጃ ֳጠየׂשው רው א%ጠُ 

`ֳAُ፣  

   4.  የዚֱ `ׂש�ፅ ድ�ጋጌዎוס©ּת ٤ የLרـ� 

��ُ� የֳאגከُ የוዝገנא ֹוጃ ֳፍֱُ 

    ֹ� ፈֶጊ ,ው%` 2ֹּלגኮ וወይ ף%
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�ፍׁٌُף% ־ ወይ እٌ ኮֹּלג� �ድֶይ እዩ 

�ִ �ዝው%© ጉዳይ እـ�ዘይኮይ2 ג�%ጥץ  

ዝֿُዝ ይኸው�፣ 

 ًאዓ ـክָּתA �ֹּלגእዚ �ዋጅ እٌ ኮ ُנרא� .5

�ዛዕֹו ዝፈፀו וזዝገֹו �ፍٌ �ጠֵֶּכ 

  የውፅእ፡፡ ُץፖע ክዕָא� ዳእٍנא

 

14. 14. 14. 14. �ዕL� �ፍٌ ዘይווዝጋ� �ዕL� �ፍٌ ዘይווዝጋ� �ዕL� �ፍٌ ዘይווዝጋ� �ዕL� �ፍٌ ዘይווዝጋ�         
 

 

 

 ዝገA ዝኾ, ይኹ� �ፍٌאـእዚ �ዋጅ ዘይ ُנרא�

Mאg ወይ ـׁףרg א�ግ%ٌ ـፃנא עףዳእٍ 

ክ�� ዘይנּטA  �ገA� ׁጊ ዓׂש�ፅ 419/2/ ድ�ጋገ 

�ፈፃፅד ክA�ָ ፍָፍִ ከוዘይـፈֳጠ ُנ�� 

ይּיፀץ፡፡ 

 
 

ክፍֵ ـ%ֳרክፍֵ ـ%ֳרክፍֵ ـ%ֳרክፍֵ ـ%ֳר    

    גּמውጋድ� ጎ�ፂ ጥו �ፍֶጥוגּמውጋድ� ጎ�ፂ ጥו �ፍֶጥוגּמውጋድ� ጎ�ፂ ጥו �ፍֶጥוגּמውጋድ� ጎ�ፂ ጥו �ፍֶጥו

        ከָُאከָُאከָُאከָُא .15 .15 .15 .15

ዝኾ, Mאg ወይ ـׁףרg א�ግ%ٌ ዝֿዞ 

 ׁףው ጥֶׁו� ּתዝֱ גּמ�ግ%ٍዊ ֶֿፍ,ُ ጥא

ከውዕֹ �ֳዎ፡፡ �ዝኾ, וኽ�ያُ ወይ �%ֽץ 

�ጋጣג ዝנኸ�� ֱዝּת ክፈָጦ� ዘይـገAנ 

  Q ከውዕֹ የ�ִ�፡፡ׁ�נ ׂשዳእٍ �ውָנא

 

 

 

16. 16. 16. 16. ውֱ�ِ፣ እ�ግዶُ� እ�ግዶُ ጉዕዞ�ውֱ�ِ፣ እ�ግዶُ� እ�ግዶُ ጉዕዞ�ውֱ�ِ፣ እ�ግዶُ� እ�ግዶُ ጉዕዞ�ውֱ�ِ፣ እ�ግዶُ� እ�ግዶُ ጉዕዞ�    

1.  ዝኾ, Mאg ወይ ـׁףרg א�ግ%ٌ 6ይ  

 גּמወይ ጎ�ፂ ጥ �ـው�� %ָጣ2 ዝፈٍו

ዝፈጥץ  ውֱ�ِ፣ እ�ግዶُ ወይ እ�ግዶُ 

   ጉዕዞ ክּמAָ የ�ִ�፣  

   ץጥ%גA ץׂשـ%ወ%,ው ጉዳይ ካֲָ, Aגֳ

የגያዝ ይֲ6ָ፣ 

 

5. ኮ2ֹּלג Aዚֱ `ዋጅ ُנרא Aየ�ֳُ ዓًא 

%ֳከ6ወ,ው የ��ُ וዝገֹו `ጠ�ֶይ נאጃ 

Aעፖָא ُץክ ያወጣָ፡፡ 

 

14. 14. 14. 14. የ��ُ `ֳאאዝገ� የגያ%ከֳُው የ��ُ `ֳאאዝገ� የגያ%ከֳُው የ��ُ `ֳאאዝገ� የגያ%ከֳُው የ��ُ `ֳאאዝገ� የגያ%ከֳُው 

ውጤُውጤُውጤُውጤُ        

Aዚֱ `ዋጅ ُנרא ያָאـዘገA 6ْדውו የגָךـ 

ወይו የא�ግ%ُ ـףרg ��ُ נ%ד �ף�ـጃ 

ካָנׂשA A%ץׂשـ ֳወ�ጀֳ ׁግ `ׂש�ፅ 419/2/ 

ድ�ጋጌ `ፈፃፀו ָֹות ו�ጩ እ�ዳָٍወُנ�� ׂש 

ይּבጠָף፡፡  

 
 

ክፍָ ׳%ُክፍָ ׳%ُክፍָ ׳%ُክፍָ ׳%ُ    

የጥ^ו ግጭُ� %ֳד�ወ^6 %ֳד%ወገድየጥ^ו ግጭُ� %ֳד�ወ^6 %ֳד%ወገድየጥ^ו ግጭُ� %ֳד�ወ^6 %ֳד%ወገድየጥ^ו ግጭُ� %ֳד�ወ^6 %ֳד%ወገድ    

        ֱץאֱץאֱץאֱץא .15 .15 .15 .15

 gـףר ُ%�ግאየ וወይ גָךـ ו�gውד

የያዘው� א�ግ%ٍዊ የ�ֶፊ,ُ �ٍ የֱዝ�� ጥוּמ 

 ו�gውדዋָ `ֳAُ፡፡ Aד �٢ ^ጠA%דֳ

 �ያገ¸ው�6 ֱዝ גው `ጋጣף%A וክ�ያُ ወይו

እ�ዲያውׂשው ያָـደנገ� נאጃ ֳግָ ጥ^ד בዋָ 

የֳAُו፡፡  

 

16. 16. 16. 16. %ጦٍ፣ ـ%א�ግዶ6 የጉዞ ግ�ዣ%ጦٍ፣ ـ%א�ግዶ6 የጉዞ ግ�ዣ%ጦٍ፣ ـ%א�ግዶ6 የጉዞ ግ�ዣ%ጦٍ፣ ـ%א�ግዶ6 የጉዞ ግ�ዣ        
 

 gـףר ُ%�ግאየ וወይ גׁשـ ו�gውד .1  

የאወר� %ָጣ2� የגፈٍـ� ወይו የጥ^ו 

ግጭُ የגፈጥץ %ጦٍ፣ ـ%א�ግዶ ወይו 

የጉዞ ግ�ዣ ׂשאAָ የֳAُו፣ 
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2. ��ዚ ዓׂש�ፅ �Q% ዓׂש�ፅ /1/ ዝـደ�ገገ 

እֳ�ـ�ወ’ው� ዝנּטAִ ውֱ�ِ፣ እ�ግዶُ ወይ 

እ�ጉዶُ ጉዕዞ ዘይץ �� ָֹוּמוክ� %ׁף 

ጉድ�ُ ዝፈጥץ እـ�ኾይ2 እٌ ዝץּט� 

ውֱ�ِ፣ እ�ግዶُ ወይ እ�ጉዶُ ጉዕዞ ክּמAָ 

ይኽእָ እዩ፡፡ ኮይ2 ግ� ዝּטـAֹ ውֱ�ِ  

�ገֹו�,ُ  �ዘֳዎ Lُ ዕዮ א�ግ%ٌ ወይ ُካָ 

 A እ�ግዶُ ወይנּטወይ ዝ ץ�ዓُ �ٍዊ ክገוָ

እ�ጉዶُ ጉዕዞ �ኮֹּלג� ወይ �ገֹו�,ُ �ዘֳዎ 

ክፍֵ אከٍו-,% ֵـግץֹו ከፍָጥ �ֳዎ፡፡  

 

 

 

17. 17. 17. 17. ጎ�ፂ ጥו� גּמውጎ�ፂ ጥו� גּמውጎ�ፂ ጥו� גּמውጎ�ፂ ጥו� גּמውጋድ ክውרድ ዘֳዎጋድ ክውרድ ዘֳዎጋድ ክውרድ ዘֳዎጋድ ክውרድ ዘֳዎ        

                    %ጉٌו %ጉٌו %ጉٌו %ጉٌו     
 

1. ዝኾ, Mאg ወይ ـׁףרg א�ግ%ٌ �� 

 ዕִֹו �� �ֽץ% ُ,�ግ%ٍዊ ֶֿፍא �ጎא

ወይ ֹונׂש ዘאዱ� ጎ�ፂ ውָׂש ጥ^ג ከ%ዕAִ 

ዝኽእָ ጉዳይ እـ�ጋጥז፡- 

P. �� ָዕֵ እٌ ዋ�� ው�,  ወይ  ِ�ץ  

   ካ� ו��� ከוQው� ו% ֶֿፍ,ً   

   ዘይጠዓዓו ወይ ד�ـ�nً �� ጥץጣנ   

   ዘእً ዝኾ, ዓይ,ُ ـግץֹו ካ� וፍፃו  

 ጣ��፣ּיו   

ֳ. ኩ,ًٍ  �ዝָוከِ   ֶዕֳዋይ   ֶֿፊ  

   ከፍָጥ �ֳዎ፣ 

 ፅ /1/ ጎ�ፂׂש�ፅ �Q% ዓׂש�እዚ ዓ ُנרא� .2   

ጥגּמ ዝፈጥו ץዃ2 ዝـገֳፀִ ֶዕֳዋይ 

ֶֿፊ ከוኩ,ًٍ እٌ Mאg ወይ ـׁףרg 

 �ይץו �ግ%ٌ ,ٌ ጉዳይא

2. Aዚֱ `ׂש�ፅ �Q% `ׂש�ፅ /1/ የـደ,ገገው 

 ו�ግዶ ወይـ%א Aֳُ� %ጦٍ፣נׂשየ וץ©ּת

የጉዞ ግ�ዣ ያֳׂשאAָ A%ף ግ�Æ,ُ ֶይ 

ጉዳُ የגያ%ከָُ ֲ© תገ¥ %ጦٍው�፣ 

 �የጉዞ ግ�ዣው ו�ግዶው� ወይـ%א

 Aֳው� %ጦׂٍשـየ ו©ֲ Aָ ይ٤ֶָ፡፡ׂשאֳ

`ግֹו� ֳֶው የא�ግ%ُ ע%אያ Lُ ወይו 

የא�ግ%ُ የָُד ድץጅُ ገד ּתድנግ 

ወይـ%א ו�ግዶው� ወይו የጉዞ ግ�ዣው� 

ֳኮ2ֹּלג ወይו `ግֹו� ֳֶው የ%,- וግץֹו 

  �ወ^ `ֳAُ፡፡ד ያ ክፍָـከٍא

 

17. 17. 17. 17. የጥ^ו ግጭُ� ֳד%ወገድ אወרድ የጥ^ו ግጭُ� ֳד%ወገድ אወרድ የጥ^ו ግጭُ� ֳד%ወገድ אወרድ የጥ^ו ግጭُ� ֳד%ወገድ אወרድ     

                    %ֳֶAُ እוץጃ %ֳֶAُ እוץጃ %ֳֶAُ እוץጃ %ֳֶAُ እוץጃ     
 

 gـףר ُ%�ግאየ וወይ גׁשـ ו�gውד .1

Aא�ግ%ُ የ%ף �ֶፊ,ً�6 Aשף ወይו 

A^ץ� ዘאዱ የግָ ጥ^א וካከָ ግጭُ 

ֵያ%ከָُAُ የ٤ָג ጉዳይ תያጋጥאው፡- 

   P. Aጉዳዩ  ֶይ   ው��  ወይـ%`  וያየُ  

   ከא%ጠُ   እ�ዲו�  ከ�ֶፊ,ً  ጋץ  

   የדይጣጣו ወይדٍ ו¥,ً�  ጥץጣפ  

   ው%ጥ   የגጥָ   ד�gውו  ድץጊُ  

   ከאፈፀּבא וጠ�፣ እ6  

   ֳ. ��ٍው�  ֳֳאגከـው  የAֶይ  ٪ֶፊ  

  �ወ^ `ֳAُ፣ד

2.  Aዚֱ `ׂש�ፅ �Q% `ׂש�ፅ /1/ ُנרא የጥ^ו 

ግጭُ ֵከ٢ִא ُר የـገֳፀֳُ የAֶይ �ֶፊ 

እ�ደ��ٍው גׁשـው ወይו የא�ግ%ُ 

 ያעאא ጥָׂשየً� እ�ዲד �gው ጉዳዩـףר

 ֶַ וጠው ወይרֵ

 
 
 
 
 
 
 

    ገፅ 11 ,ጋُע ጋዜጣ ُግףይ �ዋጅ 198/2003 ּי           ገፅ 11 የُግףይ ,ጋُע ጋዜጣ `ዋጅ 2003/ 198 ּׁש 
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�ክּמፅֳִ ־ץוא ክֱ� ወይ ካָእ ــ �רኪQ 

�ኽנ` ክገץ� ይኽእָ፡፡ ዝץዝץ �ፈፃፅוQ 

�ዝወፅእ ደּת� ይወר�፡፡  

 

18.18.18.18. ጎ�ፂ ጥـ%ו גּמፈጎ�ፂ ጥـ%ו גּמፈጎ�ፂ ጥـ%ו גּמፈጎ�ፂ ጥـ%ו גּמፈጠנ ዝውጠנ ዝውጠנ ዝውጠנ ዝውרድ רድ רድ רድ     

                %ጉٌו%ጉٌו%ጉٌו%ጉٌו 

ዝኾ, Mאg ወይ ـׁףרg א�ግ%ٌ �� א�ጎ 

ֶֿፍ,ُ %6 ֽץይ ֹוዕִ ወይ ֹונׂש ዘאድ ጎ�ፂ 

ጥגּמ  እ�ُፍጠ�6  ץይ  ֹוዕִ ድַُ ወይ 

�ֶዕֳዋይ ֶֿፊQ እ�ׁُُـ ጥፍـ�g וዃ2 

�ዕֵ 2ג� ይٍץּמ ክֿُُ ወይ ካ� ֶֿፍ,ً 

  ዕִ ክֳዓָ ግድ,ُ �ֳዎ፡፡ֹו

 

19. 19. 19. 19. ድּׁמ�ָו ׁף% ע ዝֱִ ክָከֶድּׁמ�ָו ׁף% ע ዝֱִ ክָከֶድּׁמ�ָו ׁף% ע ዝֱִ ክָከֶድּׁמ�ָו ׁף% ע ዝֱִ ክָከֶ        
 

ዝኾ, Mאg ወይ ـׁףרg א�ግ%ٌ %ׁף ካ� 

ዝֳִּטּט ግዘ ጀסג ክ�� ክָـ ዓו ُא% 

ዝּנፃፀוצ ዝ,Aֹُור נ ጥגּמ �� ዝֱ� %ׁٌף 

ክׁץר የ�ִ�፡፡ ዝץዝס �ደּת� ይግֳፅ፡፡  

 

20. 20. 20. 20. ጉּשእ וፍֶጥ ጎ�ፂ ጥגּמ ዘይוውፃእ�ጉּשእ וፍֶጥ ጎ�ፂ ጥגּמ ዘይוውፃእ�ጉּשእ וፍֶጥ ጎ�ፂ ጥגּמ ዘይוውፃእ�ጉּשእ וፍֶጥ ጎ�ፂ ጥגּמ ዘይוውፃእ�        

 gـׁףר g ወይאእዚ �ዋጅ ዝኾ, M ُנרא�

  ፍֶጥו  እּשጉ  סֹו�ו  גּמ�ግ%ٌ ጎ�ፂ ጥא

እـ�ዘይـዋፂQ �ግֹו� �ዘֳዎ ደו-,% ּת�ግץֹו 

�ድֶይ ׁווዳףዊ %ጉٌו ይውרዶ፡፡  

 

 

 

ክፍֵ ֹוץ�ዕـክፍֵ ֹוץ�ዕـክፍֵ ֹוץ�ዕـክፍֵ ֹוץ�ዕـ    

ዝـፈֳֶዩ ድ�ጋገዝـፈֳֶዩ ድ�ጋገዝـፈֳֶዩ ድ�ጋገዝـፈֳֶዩ ድ�ጋገٍٍٍٍُُُُ 

21. 21. 21. 21. ጥףּמו דּב�ጥףּמו דּב�ጥףּמו דּב�ጥףּמו דּב�        

 

 ግ ይ٤ֶָ፡፡ץክِ እ�ዲያየው ֵያደــ ውר

ዝץዝץ `ፈፃፀב Aגወጣው ደ�� ይወ6ָר፡፡ 

 

 

18. 18. 18. 18. የጥ^ו ግጭُ אከـ �ًרከֹُ የጥ^ו ግጭُ אከـ �ًרከֹُ የጥ^ו ግጭُ אከـ �ًרከֹُ የጥ^ו ግጭُ אከـ �ًרከֹُ 

  ጃוץጃ እוץጃ እוץጃ እוץድ  እרወגֳ%ድרወגֳ%ድרወגֳ%ድרወגֳ%
 

 gـףר ُ%�ግאየ וወይ גׁשـ ו�gውד

Aא�ግ%ُ የ%ף �ֶፊ,ً6 Aשף ወይו A^ץ� 

ዘאዱ የግָ ጥ^א וካከָ ግጭُ אከـ �ًרከֹُ 

Aֹּל�,ـ שף,ُ  ወይו  AAֶይ  �ֶፊው תጠየ^ 

ጥፋـg 2ֲא� Aይፋ ו�© ይ^ٍץ የאጠየ^ 

ወይשף ו� ከ٪ֶፊ,ُ የדግֳָ ግዴٍ `ֳAُ፡፡  

 

19. 19. 19. 19. ከ%ׂשָא ף^ Aºֶ %ֳץ©ג ክָከֶከ%ׂשָא ף^ Aºֶ %ֳץ©ג ክָከֶከ%ׂשָא ף^ Aºֶ %ֳץ©ג ክָከֶከ%ׂשָא ף^ Aºֶ %ֳץ©ג ክָከֶ        
 

 ף% gـףר ُ%�ግאየ וወይ גׁשـ ו�gውד

Aֳׂשׂש እ%ከ �ֳُ ዓُא ድּבת %ץጣጠْףው 

ከ,Aר נዎ٤ ጋץ ጥ^ו የגያ%ገ¥ %ُף%א ף 

የֳAُו፡፡  ዝץዝס Aደ�� ይገֳፃָ፡፡  
 

 

20. 20. 20. 20. የጥ^ו ግጭُ� የד�ወ^ ግዴٍ�የጥ^ו ግጭُ� የד�ወ^ ግዴٍ�የጥ^ו ግጭُ� የד�ወ^ ግዴٍ�የጥ^ו ግጭُ� የד�ወ^ ግዴٍ�        

     ወጣُאֳֶ% ወጣُאֳֶ% ወጣُאֳֶ% ወጣُאֳֶ%                

 ו^g የጥـףר ُ%�ግאየ וወይ גׁשـ ו�gውד

ግጭُ  ס©א�  Aዚֱ  `ዋጅ  ُנרא የד�ወ^ 

ግዴٍው� ካָـወጣ `ግֳֹו �ֹוው የ%,-וግץֹו 

ደ�� ـ ُנראገּתው `%ـዳደףዊ እוץጃ 

ይወרድAָٍ፡፡  
 

 

ክፍָ `ُףክፍָ `ُףክፍָ `ُףክፍָ `ُף    

ָዩ ָዩ ድ�ጋጌዎ٤ָዩ ָዩ ድ�ጋጌዎ٤ָዩ ָዩ ድ�ጋጌዎ٤ָዩ ָዩ ድ�ጋጌዎ٤    

21. 21. 21. 21. ጥנ^דֳ% דּב�ጥנ^דֳ% דּב�ጥנ^דֳ% דּב�ጥנ^דֳ% דּב�        

 
 
 
 
 

    ገፅ 12 ,ጋُע ጋዜጣ ُግףይ �ዋጅ 2003/-198 ּי           ገፅ 12 የُግףይ ,ጋُע ጋዜጣ `ዋጅ 2003/ 198 ּׁש 
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1. ዝኾ, ר� እዚ �ዋጅ እዚይ ጥש־ �� ዝAֹ 

Mאg ወይ ـׁףרg א�ግ%ٌ ጥדּב ከץּמ� 

ይኽእָ፣ 

2. ዝץּט� ጥדּנ �ዝـኽ�ֳ אጠ� ו% ደጋፊ 

 �ዘֳዎ ُ,�ֹו�ግ וወይ �ֹּלגዳእٍ �ኮנא

ክፍֵ ክָُُ %,-וግץֹו ይץּט�፣ 

3. �� ָዕֵ ዝנּטA ጥ6 דּנይ אወዳእٍ ው�, 

ክ�� ዝው�� ከይዲ እٌ א �ףאץוዛግ�ُ� 

 ይፀ�ׁ፣ וዞ־ٍـ ץጥ%ג�

 דּבA ጥנּטፅ �ዝׂש�እዚ ዓ ُנרא� .4

ዝנـኸA נאዳእٍ �ገA� ׁጊ ዓׂש�ፅ 419/2/ 

ው�, �ፍٌ וውו� %ףው�� እـ�ኺ�ִ 

ካ�ٌ ዝـወרנ �ፍٌ 25 ٍ�גዊ �ጠגּה 

ይኽፈֹ፡፡  

 

        እዚ �ዋጅዋጅዋጅዋጅ ُ,וፈፃـ ግጋፅץו� እዚ ُ,וፈፃـ ግጋፅץו� እዚ ُ,וፈፃـ ግጋፅץו� እዚ ُ,וፈፃـ ግጋፅץו .22 .22 .22 .22

ዝኾ, Lُ ዕዮ א�ግ%ٌ ወይ  ُካָ ָוዓُ 

 ׁף% �� �ግ%ٌ ድ�ጋገٍُ እዚ �ዋጅא

 -ግጋፅ፡ץו� וውዓֹו

1. Mאg� ـׁףרg א�ግ%ُ� �ፍً �እዋ2 

�ኸאዝግ� ኩ,ٍُ የאዓעף፣ 

2. �ግֹו� ዘֳዎ ו-,% ־ץואግץֹו �ውፂQ 

 ፡፡ץ�ይገ גፈፃـ

 

23. 23. 23. 23. ^ፅዓُ^ፅዓُ^ፅዓُ^ፅዓُ        

1. ዝኾ, Mאg ወይ ـׁףרg א�ግ%ٌ፡- 

P. ُנרא� እዚ �ዋጅ �ፍً   እـ�የፍֳጠ  

    እעــ�ፉ ወይ ኮ, �ִ  ُኽክָ  ዘይኮ,  

  ወይ፣ ּש]ـ�እ  ֹוዝገו ዳእٍנא    

    ֳ. ድ�ጋገٍُ  እዚ �ዋጅ እዚይ  ָׁُו�  

 ֶፍ ውֱ�ِ፣ እ�ግዶُ፣ ወይ  እ�ግዶُ   

 

 ውֳגA ָ״ው ይֱ�� �ዋጅ ጥר ו�gውד .1

 דּבg ֶይ ጥـףר ُ%�ግאየ וወይ גׁשـ

 ይ٤ֶָ፣ �נ^ד

2. ጥדּבው እ%ከ٢ֳـ ድנ% ከደጋፊ נ%דጃ ጋץ 

Aፅֽፍ ֳኮ2ֹּלג ወይו `ግֹו� ֳֶው የ%,-

  ፣ָֹוץׂשያ ክፍָ ይـከٍא ץֹוግו

3. AנׂשAው ጥדּב ֶይ የאጨָךנ ው�� እ%ኪרጥ 

ድנ% የףאץו [ደً6 אዛግ�ً Aג%ጥץ 

  ያִ፣ּבይዘው ይـ

4. Aዚֱ `ׂש�ፅ ُנרא AנׂשA ጥדּב የـገ¸ው 

 ፅ 419/2/ የ��ׂُש�` ጃ Aወ�ጀָ ֱግנא

 ውרנወـየ ٢ֳ%ጠُ ካ%אֳ ��ው %נወא

��ُ ከגያ%ገ¸ው ገּת ው%ጥ 25 Aِא 

ֳጠגּהው ይከፈֶָ፡፡  

 

22. 22. 22. 22. የ`ዋጁ� ـፈፃנדֳ% ُ,וጋገጥየ`ዋጁ� ـፈፃנדֳ% ُ,וጋገጥየ`ዋጁ� ـፈፃנדֳ% ُ,וጋገጥየ`ዋጁ� ـፈፃנדֳ% ُ,וጋገጥ        

 ُ%�ግאየ וያLُ ወይע%א ُ%�ግאየ ו�gውד

የָُד ድץጅُ የዚֱ `ዋጅ ድ�ጋጌዎ٤ A%ף ֶይ 

 -ጋገጥ፡נדֳ �ዋֶْውא

 ً^g ��ً� Aወـףר ُ%�ግאእ6 የ גׁשـ .1

እ�ዲያ%אዘግ� ��ٍዎ٤� ያ٢٢ָא 

2. `ግֹו� ያֳው የ%,-וግעאא ץֹוያ `ውጥِ 

 ጋָ፡፡ץያደ גፈፃـ
 

 

23. 23. 23. 23. ^ጣُ^ጣُ^ጣُ^ጣُ        

 -g፡ـףר ُ%�ግאየ וወይ גׁשـ ו�gውד .1

P. ��ً�  Aዚֱ  `ዋጅ  וֳ  ُנראዝገֹו  

   �ያ�ው^ ከנׂש ወይו ֲ�  �ֹ  ُክክָ  

   ያֲָ, የוዝገנא ֹוጃ ከרጠ፣ ወይו  

ֳ. የዚֱ�  `ዋጅ   ድ�ጋጌዎ٤  Aֳֶـאፍ  

  %ጦٍ፣ ـ%א�ግዶ  ወይו  የጉዞ  ግ�ዣ  

 

 
 
 
 

    ገፅ 13 ,ጋُע ጋዜጣ ُግףይ �ዋጅ 198/2003 ּי           ገፅ 13 የُግףይ ,ጋُע ጋዜጣ `ዋጅ 2003/ 198 ּׁש 
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ጉዕዞ    እִּתּטــ�   ወይ  ዝּטـAֹ   

ውֱ�ِ፣ እ�ግዶُ ወይ እ�ግዶُ ጉዕዞ   

ዘየፍֳጠ እעــ�ፉ ُנרא� ገA� ׁጊ   

ዓׂש�ፅ 417 ይּמፃዕ፣ 

 gאፅ 21 ዝኾ, Mׂש�እዚ �ዋጅ ዓ ُנרא� .2

ወይ ـׁףרg א�ግ%ٌ ዝኾ, ר� ,ٌ ኮֹּלג� 

ወይ ክፍֵ אከٍו-,% ֵـግץֹו ጥדּב 

  דּבወይ ጥ ּש] ُ,ץክ%ו ፣ ወይּשעּמ�

  ዳָዩـ  ��ו� ُ,ץክ%ו  ወይ  �ףּמו�

�ዝ�ָ  ׂש�ጥٍ  ኮ,  ـ�ዘዋዋא    ע�ገዲ 

ׁ�Q ክፈድይ %ጉٌו ዝወרደ እـ�ኾይ2 

 ፃዕ፣ּמፅ 444     ይׂש�ገA� ׁጊ ዓ ُנרא�

 

3. ዝኾ, Mאg ወይ ـׁףרg א�ግ%ٌ ጎ�ፂ 

ጥֱֶו גּמው እـ�የፍֳጠ ይኹ� ُנרא� 

እዚ �ዋጅ ዓׂש�ፅ 17 �Q% ዓׂש�ፅ /2/ 

 ٌ%�ግא ُ,ፍֶֿ ׁץרድִ እ�ּُךፈـ

 ዱ 6ይאዘ ֹונׂש ዕִ ወይ 6ይֹו 6ይ בּךጠـ

ውָׂש ጥגּמ ዘ�ֳጠ እـ�ኾይ2 �ግֹו� 

�ዘֳዎ ׁጊ ገA� ይּמፃዕ፣ 

4. ዝኾ, ר� �ኽፉእ ָ�6 ֶـዓዒִ ُנרא 

ዘይ�ִ ጥדּב Aዚ �ዋጅ ዓׂש�ፅ 21  

እּשעּמـ� ክ�� ـ%ֳר ዓُא ዝAፅׁ እ%ُף 

ወይ ክ�� ץ� ክָֹּׁל ـ ዝAፅׁ ^ፅዓُ ወይ 

�ክָٌQ ይּמፃዕ፡፡  
 

 

        ግׁٍُ וዘይ�ֹ ُ,וፈፃـግׁٍُ וዘይ�ֹ ُ,וፈፃـግׁٍُ וዘይ�ֹ ُ,וፈፃـግׁٍُ וዘይ�ֹ ُ,וፈፃـ .24 .24 .24 .24

 ֿץףר� ዳዊדָ ,እ ׁጊ ወይ ዝኾֹוዚ �ዋጅ ዝፃ%ו

  �ይֱָዎ�፡፡ ُ,וፈፃـ

 

  ከׂשـAֳ  ወይו   የׂשـAֳው�   %ጦٍ፣  

  ^የጉዞ  ግ�ዣ  �ያ�ው ו�ግዶ ወይـ%א  

   ከנׂש፣   Aወ�ጀָ   ׁግ   `ׂש�ፅ  417  

 ጣָ፣ׂשይ ُנרא   

 gـףר ُ%�ግאየ וወይ גׁשـ ו�gውד .2

 ُנרא ፅ 21ׂש�` ው Aዚֱ `ዋጅר ו�gውד

ֳኮ2ֹּלג ወይו-,%ֳ וግא ץֹוከٍـያ  

ክፍָ  ጥָלאץ^`  דּב  ወይו ו%ክץ,ُ  

  וወይ �נ^דֳ דּבጥ וጥָّ  ወይר

   ָגዘጋጅָّ Aـ  ጠُ%אֳ  ُ,ץክ%ו

Aׂשጥٍו  ֲ,  Aـዘዋዋע  የAָׂש እוץጃ  

የወרደ እ�ደֲ, Aወ�ጀָ ֱግ `ׂש�ፅ 444 

  ጣָ፣ׂשይ ُנרא

 gـףר ُ%�ግאየ וወይ גׁשـ ו�gውד .3

የጥ^ו ግጭُ ס©א� �ያ�ው^ו ֲ, Aዚֱ 

`ዋጅ `ׂש�ፅ 17 �Q% `ׂש�ፅ /2/ ُנרא 

 �ً,�ግ%ُ ٪ֶፊאየ ףרת ፈ^ዶֳُـ

 ዱ� የግָאዘ �ץ^የ וወይ �שףየ ז^ጠـ

ጥ^ו ያאףደ እ�ደֲ, `ግֳֹו �ֹוው የወ�ጀָ 

ֱግ ድ�ጋጌ ُנרא ይׂשጣָ፣ 

  ُ��,אው Aክፋ ָ�6 Aר ו�gውד .4

 ፅ 21ׂש�` Aዚֱ `ዋጅ דּבየֳַው ጥ ُנרא

 %ץደֵ ُאዓ ُ%׳ A እ%ከנׂשካ ُנרא

A٤ָג እ%ُף ወይו እ%ከ ְך ֳُ� ץ� 

Aגደׂשא %ץጮ ወይו A�ֳًו ይׂשጣָ፡፡  

 

        ው ׁጎ٤ْף©ይדֳ% ُ,גፈፃـው ׁጎ٤ْף©ይדֳ% ُ,גፈፃـው ׁጎ٤ْף©ይדֳ% ُ,גፈፃـው ׁጎ٤ْף©ይדֳ% ُ,גፈፃـ .24 .24 .24 .24

ከዚֱ `ዋጅ ጋץ የנ�ג� ֱግ ወይד ו�gውו 

  ፡፡וውנ©ይ` ُ,גፈፃـ ץףר` ዳዊדָ

 

 
 
 
 
 
 

    ገፅ 14 ,ጋُע ጋዜጣ ُግףይ �ዋጅ 198/2003 ּי           ገፅ 14 የُግףይ ,ጋُע ጋዜጣ `ዋጅ 2003/ 198 ּׁש 
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25. 25. 25. 25. %ָጣ� וውፃእ ደ��� ׁץוא�  %ָጣ� וውፃእ ደ��� ׁץוא�  %ָጣ� וውፃእ ደ��� ׁץוא�  %ָጣ� וውፃእ ደ��� ׁץוא�      

1. Lُ וኽׁף% ע ፈፃג ክָָ ُግףይ እዚ 

�ዋጅ ו�ፍፃו ዘድָይ ደּת� ከውፅእ 

ይኽእָ፣ 

2. እዚ ኮֹּלג� ,ዚ �ዋጅ תዒּש �ዝወፅእ ደּת� 

  የውፅእ፡፡ ־ץוא ץዝץዝኸው� ዝ גፈፀא�

 

26. 26. 26. 26. እዚ �ዋጅእዚ �ዋጅእዚ �ዋጅእዚ �ዋጅ    ዝፀ�ዐִ እዋ�ዝፀ�ዐִ እዋ�ዝፀ�ዐִ እዋ�ዝፀ�ዐִ እዋ�        

እዚ �ዋጅ Lُ וኽףְ� עዊ ክֶָዊ א�ግ%ٌ 

ُግףይ ካ� ዘፅደִּט ዕֳُ 2 גያዝያ 2003 ዓ.ו 

ጀסג ዝፀ�ዐ ይኸው�፡፡  

 

    ይ        ወָዱወָዱወָዱወָዱֹו�ይֹו�ይֹו�ይֹו�

    

ፕנዝዳ�ُ �ְףዊ ክֶָዊፕנዝዳ�ُ �ְףዊ ክֶָዊፕנዝዳ�ُ �ְףዊ ክֶָዊፕנዝዳ�ُ �ְףዊ ክֶָዊ    
    ይף�ግ%ٌ ُግאይף�ግ%ٌ ُግאይף�ግ%ٌ ُግאይף�ግ%ٌ ُግא

 

25. 25. 25. 25. ደ��6 עאאያ የדውጣُ %ָጣ�ደ��6 עאאያ የדውጣُ %ָጣ�ደ��6 עאאያ የדውጣُ %ָጣ�ደ��6 עאאያ የדውጣُ %ָጣ�        

1. የُግףይ ክָָ %ף `%ፈፃו גክץ Lُ 

ይֱ� `ዋጅ ֳד%ፈፀו የגያ%ፈָግ ደ�� 

ֵያወጣ ይ٤ֶָ፣ 

2. ኮ2ֹּלג ይֱ�� `ዋጅ6 ׂשጥֹ የגወጣ ደ�� 

 ያ ያወጣָ፡፡עאא ץዝץዝ וፈፀ%דֳ

 

26. 26. 26. 26. `ዋጁ የגፀ6Aُ ጊዜ`ዋጁ የגፀ6Aُ ጊዜ`ዋጁ የגፀ6Aُ ጊዜ`ዋጁ የגፀ6Aُ ጊዜ        

�ዋጁ Aُግףይ �ְףዊ ክֶָዊ א�ግ%ُ וክץ Lُ 

ካፀደׂשAُ גያዝያ 2 ׂש� ጀצו የፀ6 ይֲ6ָ፡፡  

 

 

    ይ ወָዱֹו�ይ ወָዱֹו�ይ ወָዱֹו�ይ ወָዱֹו�

    

የُግףይ �ְףዊ ክֶָዊየُግףይ �ְףዊ ክֶָዊየُግףይ �ְףዊ ክֶָዊየُግףይ �ְףዊ ክֶָዊ    

    ዚዳ�ُנ�ግ%ُ ፕאዚዳ�ُנ�ግ%ُ ፕאዚዳ�ُנ�ግ%ُ ፕאዚዳ�ُנ�ግ%ُ ፕא

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ገፅ 15 ,ጋُע ጋዜጣ ُግףይ �ዋጅ 198/2003 ּי           ገፅ 15 የُግףይ ,ጋُע ጋዜጣ `ዋጅ 2003/ 198 ּׁש 
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�ዋጅ �ዋጅ �ዋጅ �ዋጅ ּיፅּי עፅּי עፅּי עፅ199199199199/2003/2003/2003/2003 ע    ዓዓዓዓ....ו ו ו ו         

�ዋጅ ּׁשፅፅץ �ኽֳُ ���ዋጅ ּׁשፅፅץ �ኽֳُ ���ዋጅ ּׁשፅፅץ �ኽֳُ ���ዋጅ ּׁשፅፅץ �ኽֳُ ��----ከּתֹוከּתֹוከּתֹוከּתֹו፣፣፣፣        

 

ֿደ ֿደ ּׁש נ"ׁדጠֹוዊ &ይ ָוዓُ ׁٌף� 

 ዓُ- �ִٍዊוָ -ּתֹו�፣ እ-�.፣ ��-ከר ��

 ፣וዃ3ו� ּשፅዕ3 ዘ�ዕـ

 

 ָרא ץֹו-ו ይ& ּתֹוይ- ጥዑይ- ከסፅ �� �ר

ከוዘֳዎ ׁገ-א-ግ�ٌ >ገץ&- ክָָ&- 

�ֳዝድ-ግግ፡፡ �� ክָָ& C-ዱ�ُע 

እ-ዳـ�ፋׁፈּ ከٍُדـ እ&ዓ"ያ ይኸዳ 

 -ּמנደ ץዙ ዝፍጠ־ֿٍـ �ዚይו -ወֱֶו�

ፈ.ת- ጓֿፍ ይኹ- &ይ ፋע�ካٍُ נـፍ 

 ገዲ-א �ዘይ�ክָ ּתֹוካֶُ- ከגኬ -ُץֱו

�� ጥגּמ ክውዕִ- ክጓֿፉ- ዝገץ� ׁጋዊ 

  ዘድֵ፡፡ֳ� ׁץ�א

 ይףግ�ٌ ُግ-א ዊ ክֶָዊףְ� עኽו ُ^

 ይףግ�ٌ ُግ-א-ይ` ዝወፀ ׁገֿאـ ُנרא�

ዓ-ׂשፅ 49/3/d/ ዝ�ዕ� �ዋጅ �ዊጁ �ֹ፡፡  

 

ክፍֵ ֿደክፍֵ ֿደክፍֵ ֿደክፍֵ ֿደ    

ֿፈָךዊֿፈָךዊֿፈָךዊֿፈָךዊ    

1. 1. 1. 1. ֿፂץ ץእֿתፂץ ץእֿתፂץ ץእֿתፂץ ץእת        
 

እዚ �ዋጅ ’’�ዋጅ ּׁשፅፅץ �ኽֳُ ��-ከּׁש ּתֹוፅע 

  jִ ክፅዋዕ ይኽእָ፡፡ֹוـ ’’199/2003

 

 

kዋጅ ּׁשጥ199/2003 ץ ዓkዋጅ ּׁשጥ199/2003 ץ ዓkዋጅ ּׁשጥ199/2003 ץ ዓkዋጅ ּׁשጥ199/2003 ץ ዓ....ו ו ו ו     

የkከּתֹו �ክֳُ ּׁשጥጥץ kዋጅየkከּתֹו �ክֳُ ּׁשጥጥץ kዋጅየkከּתֹו �ክֳُ ּׁשጥጥץ kዋጅየkከּתֹו �ክֳُ ּׁשጥጥץ kዋጅ፣፣፣፣        

    

k-ድ k-ድ ף"ׁדዊ እ& Cኮ3גያዊ የָُד 

 kִٍዊ ּתֹוእ& "��-ከ ُדָ" ው እ-�.፣ר" ף�

 o፣ֲא" ያ�ከָُגፅእ3 የـ

 

 ً�א ץ3אየ ּתֹוከ ד&ው "-ፁֱ እ& ጤר

የـጠ"ֲא ׂשo የ>ገ٤ף-& የክֶָ٤- ׁገ-

 עC-ዱ�ُ -ደ�ግግ "ክֶָ٤גֳ� ግ�ُ-א

እየـ�ፋፋ ከדـ እያደጉ "ְאድ ֶይ "ֲא&ْው 

ከዚֱ ጋـ ץያይዞ የגፈጠץ ደנw እ& ፈ.ָךָךּב ֹּל 

የፋע�ካ נـፍ ُץו እ& ኬגካָ kከּתֹו 

 &ይ እ-ዲውָ እֶ וገድ ጥw-א ይ"ክָד"

እ-ዲወገድ ֳדድנግ የגያ�٤ָ ֱግ 

  ያ�ፈָግ፡፡גֳ�

የُግףይ �ְףዊ ክֶָዊ א-ግ�ُ וክץ ^ُ 

 ፅׂש-ግ�ُ k-א-ይ ׁገףወጣው የُግ" ֹֹּלָךـ

49/3/d ُנרא የגከֳـው kውጀዋָ፡፡  

 

ክፍָ k-ድክፍָ k-ድክፍָ k-ድክፍָ k-ድ    

ጠֶֶּמጠֶֶּמጠֶֶּמጠֶֶּמ    

1. 1. 1. 1. kጭץ ץእ�kጭץ ץእ�kጭץ ץእ�kጭץ ץእ�    
 

ይֱ kዋጅ ’’የkከּתֹו �ክֳُ ּׁשጥጥץ kዋጅ ּׁשጥץ 

  ፡፡ָ.ׂשይጠ ֹ�ـ ’’199/2003

 

 

ÂY ˆd êU  

ÃNÇ êU  BR 2.45 
 

nU¶T Uz¤È ‚Ü.�.ú 

nU¶T Uz¤È �.ú.qÜ   
 291   

BˆL×T b¤T M<¶ Bÿ‰êE KL§êE mNGStE TG‰Y Zw{ 18¾ ›mT qÜ. 15 ֳּטא 
199/2003 ›/M    

mbL 18 ›mT ֳּטא 15 .ּט  
199/2003 ዓ.ו  

  

Bÿ‰êE KL§êE mNGStE TG‰YBÿ‰êE KL§êE mNGStE TG‰YBÿ‰êE KL§êE mNGStE TG‰YBÿ‰êE KL§êE mNGStE TG‰Y    

yTG‰Y B¼¤‰êE KL§êE myTG‰Y B¼¤‰êE KL§êE myTG‰Y B¼¤‰êE KL§êE myTG‰Y B¼¤‰êE KL§êE mNGSTNGSTNGSTNGST    

nU¶T Uz¤È TG‰YnU¶T Uz¤È TG‰YnU¶T Uz¤È TG‰YnU¶T Uz¤È TG‰Y    
yTG‰Y nU¶T Uz¤ÈyTG‰Y nU¶T Uz¤ÈyTG‰Y nU¶T Uz¤ÈyTG‰Y nU¶T Uz¤È    
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 וጉץُוጉץُוጉץُוጉץُ .2 .2 .2 .2

”ግ�ٌ-א“    .1  ግ�ٌ-א ዊ ክֶָዊףְ� ֳُד 

ُግףይ እዩ 

2. “ፈፃג �ካָ”  ዊףְ� �ካָ גፈፃ ֳُד 

ክֶָዊ א-ግ�ٌ ُግףይ እዩ  

”צּת“ .3   እዩ -ץገፀ -ָךץׁ ዓُוָ צּת ֳُד 

4. ’’ኤጀ-ֳُד ’’ת ኤጀ-ת ֳֿዋ ��-ከּתֹו 

 ክָָ ُפא דּמּכ�ጠ -ץዳׁוו

ُግףይ’ዩ፣ 

5. ’’��-ከُפא �� ֳُד ’’ּתֹו፣ ከּתֹו �የץ- 

 ፂ፣וይ፣ ��-jወٍውያ- �ድד ፣-ُנ�-

�ጨ&፣ �ጣዕג፣ ף"ׁד�ዊ  ጉዳያُ- 

���-ፅּטֹו- ከይـወـ� �רፈጥצኦו ወይ  

�ወዲ  ֿדـ �רይו� ወይ ֳـዊጦו  

ዝץከּש  �ገִב� ُףኦו ዘֳውִ �ٍ፣  

ከו�’ው-  אጠ3ו ወይ ኩ�ٍِו  -ወዲ  

 ኩ�ٍُ ּמּשካָኦُ jወٍውያ- ፅ -�ר

ጥُנו እዩ፣ 

6. ’’�ኽֳُ’’ ֳُד "ዚ �ዋጅ ወይ �ግُ��ֹו 

ዘֳዎ ካָእ ׁጊ ዝـደ-ገጉ ዝኾ� ግּשእ፣ 

 ክፋָ ּתֹוከ- ש־ወይ ገደ� ጥ �ׂשዕד

�ካֶዊ፣ ጨףףዊ፣ ׂُשב፣ -ጥנ �ገץ ��-

jወُ ወይ ካָእ עֱֹוያُ ָו�ዋጥ 

ዝـፈጥנ፣ �� ጥዕ& ר� ወይ ድׁ-��ُ- 

�� ካָኦُ jወٍውያ- ֿደገ� ዝኾ� ወይ 

ֿደገ� ክኸው- ዝኽእָ እዩ፣ 

7. ’’ፈ.ـ ֳُד ’’תፃץዩ ወይ ከይـፃנየ ׂש�ጥٍ 

ወይ ׂשጥٍ �ዘይኮ� א-ገዲ &� ከּתֹו 

ዝָד ׁ.נ ּמׂשይ ወይ ካָእ נ.ׁ ፈ.ת ወይ 

ጋዝ እዩ፣ 

8. ’’"ካֵ’’ ֳُד ፈ.ת፣ ፀፀץ ወይ ጋዝ ዝኾ� 

 -ገዲ፡-א עዘዋዋـ� -ጥٍ ይኹׂש�

d. ዝዓץፈִ &ይ ከּתֹו ክፋָ ፅُפ  

  בּמዓ �<ו ይ& גּמዋጥ ጥָו�   

   ዘׁُُ ወይ፣ 

     הጓץُ הጓץُ הጓץُ הጓץُ .2 .2 .2 .2

”ግ�ُ-א“ .1  ዊ ክֶָዊףְ� ይףየُግ ֳُד 

  ግ�ُ �ው-א

2. “ፈፃג kካָ”  ዊ ክֶָዊףְ� ይףየُግ ֳُד 

 kካָ �ው גk�ፈፃ ףם ግ�ُ-א

”צּת“ .3   �ው צּת ُדָ ץገጠ &&ץ�የግ ֳُד 

4. ’’ኤጀ-ֳُד ’’ת የُግףይ ክָָ የkከּתֹו 

ጥ"� እ& የُפא kጠוׂש� እ& kـ�ዳደץ 

ኤጀ-ת �ው፣ 

5. ’’��-kከֳُד ’’ּתֹו የkከּתֹו kየُנ�- ץ፣ 

ው>  �� - jወٍውያ-፣  "ድוፅ፣  "ֹּٍל፣ 

"ጣዕו፣ "ף"ׁדዊ ጉዳዮ٤ እ& "�� ው"ُ 

.ይወـ" -רፈጥצ�ዊ ��ٍْው ወይר" וው 

kדካ��ُ ֳֹּלָךـው ወይֳـ וውጠው የגገ� 

�ገִב" ٤צ እ& ያֳ"ُ �ٍ እ-ዲו� 

 ٤ַֹ &ው እרው የٍْ�� וጠ&ْው ወይא

ֱያዋ- "ጎ ��ٍ የג�ኩ ـ�ـጋ٢ْצ�ው 

ድץו �ው፣ 

6. ’’�ክֳُ’’ ֳُד "ዚֱ kዋጅ ወይו ከዚֱ kዋጅ 

 ደ�ገገውـያ የעוא &ወጣ ደ-� እגጥֹ የׂש

ግዴٍ፣ דእׂש� ወይו ገደ� ጥ� ֳkከּתֹו 

ክፍָ ּׁש.ዊ ጨץנዊ፣ ׂٍשבዊ፣ -ጥנ 

�ገףዊ፣ �� jወٍዊ ወይץֱֹו ֶַ וይ- 

 -ُ�-ው ጤ& እ& ደֱר" נፈጠـወጥ የֳא"

"ַֹ٤ ׁያዊ- kደገ� የֲ� ወይו ֲֵ- 

የ٤ָג ክُـ� �ው፣ 

7. ’’ፈ.ـ ֳُד ’’ֹּלጣِץ ወይו .ይጣׂש" ףጥٍ 

ወይׂש וጥא �ֲָֹו �ـ-ገድ ወደ kከּתֹו 

የׂשֳגw ָךָךּב ው> ወይָךָךּב ֶַ ו ፈ.ֹּל 

ወይו ጋዝ �ው፣ 

8. ’’"ካይ’’ ֳُד ፈ.ֹּל፣ ጠጠנ ወይו ጋዝ የֲ� 

 -ገድ፡-א �ֲָֹו �ـጥׂש וጥׂٍש"

d. ያנፈ"ُ    የkከּתֹו   ክፍָ   ጥُף  

  -ב�ጠُ kwאየ  וወጥ  ጥwֳא"   

   የׂשג-� ወይ፣ 

ገፅ 2 �ጋُע ጋዜጣ ُግףይ �ዋጅ 199/2003 ּי                 ገፅ 2 የُግףይ �ጋُע ጋዜጣ kዋጅ 199/2003 ּׁש 
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ֳ. �� ጥዕ& ወዲ ר�- ካָኦُ jወٍውያ-  

   ጉድ�ُ  ዘ�ፅׁ  ወይ  ከ�ፅׁ  ዝኽእָ  

  ፂו፣   ድץנዚ፣    ጨ&፣    ጨץא   

   --ዝُנ-፣ ּُטב ወይ ካָእ ዘא-ጩ  

   እዩ፡፡ ድוፂ ዝָוከُ �ፈፃፅו� �ዚ   

�ዋጅ �ዒּש ዝወፅእ ደ-�- ׁץוא- 

ይ-ፀץ፡፡ 

 

-�� ዓָ �ָጣ- ֳֿዋ"� ֳُד ’’ኪץ�’’ .9

ከּתֹו- ኤጀ-ת ֳֿዋ ��-ከׁוו -ּתֹוዳץ 

�ጠדּמּכ ገፀُפא ץ ዝـዳֳወ "ካֵ �ገץ፣ 

&ይ ו�ካָ ዓבּמ፣ &ይ ו�ካָ ዓאּמ- 

ዘ�ዕ� ጉድ�ُ- אـዚo ዝـኸָከֳ  ـግץֹו 

ዘץC ዝץዝנא ץዳእٍ እዩ፣ 

 ወይ �ׁጊ ׁጋዊ �ר צፈጥـ ֳُד ’’�ר’’ .10

 ው>� �ካָ’ዩ፣ـዝ ُ��ר

11. ’’ֿደገ� �ገֳُד ’’ץ ጥዕ&- ድׁ-�ُ- ר� 

ወይ ��-ከּתֹו ጉድ�ُ ከ�ፅׁ ዝኽእָ ፀፀץ፣   

ፈ.ת፣ ጋዝ ወይ ـክֵ፣ እ-�. ወይ ּמּׂשנ  

ֱዋ� እዩ፣ 

12. ’’ኬגካָ’’ ֹו ֳُדእٍ ዝֿـወר ወይ 

ዘይֿـወר ው�ድ בגּטـ �ר� ዝּץרـ 

ወይ ـ�ፈጥצ ዝנـኸ" ፈ.ת ጥנ ወይ ጋዝ 

እዩ፡፡  

 

3. 3. 3. 3. �ገֶָፃ ፆٍ�ገֶָፃ ፆٍ�ገֶָፃ ፆٍ�ገֶָፃ ፆٍ    

 -ገֳፀ ኩִ -�-�ٍይ ፆٍውـዕٍይ ፆٍ ዝֹוـ�

  ይֱָዎ ُ�וፈፃـ

 

4. 4. 4. 4. ወـ -רፈፃُ�וወـ -רፈፃُ�וወـ -רፈፃُ�וወـ -רፈፃُ�ו        

እዙይ �ዋጅ �� �ְףዊ ክֶָዊ א-ግ�ٌ 

ُግףይ ـፈፃُ�ו ይֱָዎ፡፡  

  

 

 

  ያዋ- ֶይֱ ٤ַֹ" וው ጤ& ወይר" .ֳ

   ጉዳُ  የגያደרץ  ወይו   ֵያደץ� 

የץא ٤ָגዝ፣  ֹּٍל፣  ጨץנ፣  

ድוፅ-፣ -ዝُנ እ& ׂُשב ወይו 

ֶַ ክُـ� የגያא�ጭ �ው፡፡ ድוፅ 

 ዚֱ kዋጅֳ בከُ kፈፃፀֳאג"

 ያעאא &�-ወጣ ደגያ የו�ፈፀד

ይወר&ָ፡፡  

9. ’’ደנጃ’’ ֳُד "ካይ �ገץ፣ የא"ከָ kwב 

እ&፣ �ክֳً የגያ�ከֳُው ጉዳُ אـዝ3 

የـከֳከֳ ـግץֹו የגያ�ይ "kከָ�ֳֹו ּתֹוጣ- 

ወይו "kከּתֹו ጥ"� እ& የُפא kጠוׂש� 

kـ�ዳደץ ኤጀ-ת የـዘጋጀ ዝץዝנא ץጃ 

�ው፣ 

 ግֱ" וው ወይר צፈጥـየ ֳُד ’’ውר’’ .10

ׁጋዊ רው�ُ የרـጠው ደץጅُ �ው፣ 

11. ’’kደገ� �ገר" ֳُד ’’ץው ጤ&& ደׁ-�ُ 

ወይו �� kከּתֹו ጉዳይ ֵያ�ከָُ የ٤ָג  

ጠጣץ፣ ፈ.ֹּל፣ ጋዝ፣ ـክָ፣ እ-�. ወይו  

  w ֱዋ� �ው፣ּׂשנ

12. ’’ኬגካָ’’ ֳُד ֱዋ� ያֳָׂשֶׂשـ ይ�- 

የֳׂשֶׂשـ ው�ድ፣ ወየר" זוׂשـ וው 

የףרـ ወይו ከـፈጥצ የـገ© ፈ.ֹּל፣ 

ጠጠץ ወይו ጋዝ �ው፡፡  

 

3. 3. 3. 3. ፆٍ kገֳֶፅፆٍ kገֳֶፅፆٍ kገֳֶፅፆٍ kገֳֶፅ    

"ወ-ድ ፆٍ የـገֳፀ �ִ የו-ُױ ፆٍ ያካָٍُ  

  

 

4444....    ወـ -רፈፃُ�וወـ -רፈፃُ�וወـ -רፈፃُ�וወـ -רፈፃُ�ו        

ይֱ kዋጅ "ُግףይ �ְףዊ ክֶָዊ א-ግ�ُ 

  ዋָ፡፡נይ3 ُ�וፈፃـ
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ክፍֵ ክָـክፍֵ ክָـክፍֵ ክָـክፍֵ ክָـ    

 ُףኾo �ገ ُףኾo �ገ ُףኾo �ገ ُף�ኽֳُ- ֿደገ� ዝኾo �ገ ץፅፅּׁש�ኽֳُ- ֿደገ� ዝ ץፅፅּׁש�ኽֳُ- ֿደገ� ዝ ץፅፅּׁש�ኽֳُ- ֿደገ� ዝ ץፅፅּׁש

          -ዛֿׁـ�  -ዛֿׁـ�  -ዛֿׁـ�  -ዛֿׁـ�

     �ኽֳُ ץፅፅּׁש �ኽֳُ ץፅፅּׁש �ኽֳُ ץፅፅּׁש �ኽֳُ ץፅፅּׁש    ....5555

1. �ግُ��ֹו ዘֳዎ ደנጃ ��-ከּתֹו 

 �ካָ ወይ ክ�ከָו ּתֹוፍ ��-ከֶָׁُו�

 እዩ፣ ץֹוግـ ፅዕ ኩָኩָּמጊ ዘׁ� ץֹוግו

 

2. እዚ �ዋጅ- �ዚ �ዋጅ �ዒּש ዝወፀ ደ-ּת 

 ፍֶָׁُו� ጊׁ ֵ..אـ ወይ ־ץוא

"ካֵ �ገץ &� ��-ከּתֹו �� ዝרድድ ר� 

ኤጀ-ת ወይ ወנዳ ��-ከּתֹו ^ُ ዕዮ ׁጋዊ 

ወይ ׁווዳףዊ �ጉٌו ይውרድ፡፡ ዝץዝס 

�ደ-ּת ይውר-፣  

 

3. �ኽֳُ ��-ከּתֹו ከ�ፅׁ �� ዝኽእָ 

 ፍָፋָ፣ו �� ጓֿፍ �ר נዋፈـዝ ץֹוግـ

 ጓֿፍ -�&ּמו- ጠoא ውጋድ ወይו

 ֶה ውዓָ ዘኽእָו- גּמጥ �� שֵא

ክጥוׂש �ֳዎ፣  

4. �� ጥዕ&- ��-ከּתֹו- ֿደጋ ዘ�ፅׁ ዘፈץ 

 ክָኻָו- ከ�ዕ� ዝኽእָ ֿደጋ ׁף�

ኤጀ-ת ወይ ወנዳ ��-ከּתֹו ^ُ ፅׁፈُ �ٌ 

ዘፈץ ወይ ُካָ ׁף� ክዓፁ ወይ &� 

ዘይ�ከָ ከּתֹו ክּמይץ ከገድድ ይኽእָ እዩ፡፡ 

 

 -ካָגዛ ֿደገ� ጓֿፍ፣ ኬֿׁـ� -ካָגዛ ֿደገ� ጓֿፍ፣ ኬֿׁـ� -ካָגዛ ֿደገ� ጓֿፍ፣ ኬֿׁـ� -ካָגዛ ֿደገ� ጓֿፍ፣ ኬֿׁـ� . . . .6666

ጨץנጨץנጨץנጨאא    ץנ-ጨውٌ �ካֶُ- אא-ጨውٌ �ካֶُ- אא-ጨውٌ �ካֶُ- אא-ጨውٌ �ካֶُ-     
 

1. ካ� ኤጀ-ת ፍּכድ ወፃእ ֿደገ� ጓֿፍ 

 ጥדּמו ጉዕዓዝ፣ו እካ�፣ו ፍָፋָ፣ו

 እֶይ- ክָኩָ እዩ፣ו --ካוו

 

2. ֿደገ� ጓֿፍ �� ዝእከ�፣ שֵא �� 

ክፍָ �ֳُክፍָ �ֳُክፍָ �ֳُክፍָ �ֳُ    

የ�ክֳُ ּׁשጥጥץ& kደገ� የֲo �ገ٤צ የ�ክֳُ ּׁשጥጥץ& kደገ� የֲo �ገ٤צ የ�ክֳُ ּׁשጥጥץ& kደገ� የֲo �ገ٤צ የ�ክֳُ ּׁשጥጥץ& kደገ� የֲo �ገ٤צ 

kያያዝ፣ kያያዝ፣ kያያዝ፣ kያያዝ፣     

5555. . . . የ�ክֳُ ּׁשጥጥץየ�ክֳُ ּׁשጥጥץየ�ክֳُ ּׁשጥጥץየ�ክֳُ ּׁשጥጥץ        

1. �ግُ��ֹו ያֳው የ�� kከּתֹו ደנጃ 

 וከָ ወይ"א ּתֹוፍ �� kከֳֶـא"

እ-ዲ"ከָ דድנግ "ֱግ የגያׂש�ጣ 

የـከֳከֳ ـግץֹו �ው፣ 

2. ይֱ kዋጅ እ& ይֱ-- kዋጅ ـከֹُ 

የגወጣ ደ-� እ& עאאያ ወይאـ ו..ይ 

ֱግ "ֳֶـאፍ "ካይ �ገץ ወደ �� kከּתֹו 

 �� ዳנወ וው ወይת-ው ኤጀר wֳג"

kከּתֹו ፅׁፈُ ^ُ kـ�ዳደףዊ ወይו 

ׁጋዊ እוץጃ ይወ�ዳָ፡፡ ዝץዝס "ደ-� 

ይወר&ָ፣ 

3. የ�� kከּתֹו �ክֳُ ֵያደף� ٤ָג" �ץ 

የר ףדרـው אד" ָךָךּב-ጨُ 

 -ጠא ፈֶጊውـ ወደ ו�ወገድ ወይדֳ

 ዋָדֳ ይֶ וጥw ׳ָא ውָךָךּב ��፣ׂשאֳ

የגያ�٤ָ ዘዴ אጠוׂש kֳ"ُ፣ 

4. ^ጠ& ወይ "�� kከּתֹו kደጋ ֵያ�ከָُ 

የ٤ָג የף� ዘץፍ ֵያ�ከֳُው የ٤ָג 

kደጋ ֳאከֶከָ ኤጀ-תው ወይו የወנዳ �� 

kከּתֹו ፅׁፈُ ^ُ ደץጅً- እ�ከ אዝጋُ 

ወይו ወደ דይ"ከָ kከּתֹו እ-ዲዛወץ 

ֵያ�ገድድ ይ٤ֶָ፡፡  

    

6666. . . . �ֳ kደገ� ָךָךּב፣ ኬגካָ፣ ጨץנ �ֳ kደገ� ָךָךּב፣ ኬגካָ፣ ጨץנ �ֳ kደገ� ָךָךּב፣ ኬגካָ፣ ጨץנ �ֳ kደገ� ָךָךּב፣ ኬגካָ፣ ጨץנ 

kא-ጪkא-ጪkא-ጪkא-ጪ    ּׁש� kያያዝ ּׁש� kያያዝ ּׁש� kያያዝ ּׁש� kያያዝ     
 

1. ከኤጀ-תው ፍ�ድ .ይያዝ kደገ� ָךָךּב 

 ጨُ፣-אד ጓጓዝד ፣ُْדከד

 -ከוד ו�ወገድ ወይד ጥ፣אׂש�ד

የـከֳከֳ �ው፣ 

2. kደገ� ר�רא" ָךָךּב�፣ ׳ָא ጥwו 

ገፅ 4 �ጋُע ጋዜጣ ُግףይ �ዋጅ 199/2003 ּי                 ገፅ 4 የُግףይ �ጋُע ጋዜጣ kዋጅ 199/2003ּׁש 
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ጥגּמ ዘውዕָ፣ ዘጓዓዕዝ ዘוክ- ወይ ዝ�ֵ 

 ጉድ�ُ -ּתֹוከ-�� -�ר &ጥዕ   �� �ר

ከይ"ፅׁ ግּשእ   &ይ ጥ-ּט� �ጉٌו 

ክወ�ድ �ֳዎ፣ 

3. ጨץנ ዘፈָፍִ �ገُף &� ክָָ 

 ውፃእ፣ו עድו רץእٍው፣ ካ� ከו

 ፣-ٍ�ו እካ�፣ו ጥ፣דּמו ይ፣ףፅו

 �ר נዋፈـእֶይ- ዝו -ו�ጥו ጉዕዓዝו

ካ� ፌደָף "ዓָ אዚ ֳֿዋ ከּתֹו ወይ ካ� 

ኤጀ-ת ፍּכድ ክנክ� �ֳዎ፣ 

 

4. -ዝـወר� ግָጋֹُ ዝውዕָ ֿደገ� 

ኬגካָ �� ודּמו፣ ו-ጋድ፣ 

 עክፍፋָ፣ &� ክָָ ዘእً፣ ዘፍו

 נዋፈـዝ ׁף� ጋድ-ו ጉዕዓዝו ይ፣ףፍו

 צ" -ּתֹוዚ ֳֿዋ ከא ዓָ" ָף�ፌደ �ר

 ־ץוא ዘውፅዎ -ץገፀ -ָךץׁ ዓُוָ

 ዎ፣ֳ� ׁץרክ ُנרא

 

5. ֿደገ� �� ዝኾ� ወይ -ዝـወר� 

kገָግֹُ ዝውዕָ ኬגካָ דּמוጥ፣ 

 �ר נዋፈـጋድ- ዝ-ו ጉዕዓዝו ይ፣ףፍו

እٌ ኬגካָ �ዝግֹוእ ווዝጋּש፣ וዕָךጉ- 

  ጋግፅ �ֳዎ፡፡נዃo- ከו -ጠፎֳـክُ ዝָו

 

ክፍֵ ـ�ֳרክፍֵ ـ�ֳרክፍֵ ـ�ֳרክፍֵ ـ�ֳר    

    ּתֹוክٍُ �� ከץ�ּתֹוክٍُ �� ከץ�ּתֹוክٍُ �� ከץ�ּתֹוክٍُ �� ከץ�

        ּתֹוከּתֹוከּתֹוከּתֹוኪ ��----ከץ��� ኪץ��� ኪץ��� ኪץ� . . . .7777
    

1. �ፌደָף "ዓָ אዚ ֳֿዋ ከּתֹו ዝወፀ 

 ዊףֹוግـ ��ዚ ክָָ ּתֹוኪ ��- ከץ�

ይኾ-፣  

2. ��ዚ ዓ-ׂשፅ -�� ዓ-ׂשፅ 1 ዝـደ-ገገ 

 ይዚ ክָָ ኩ�ٍُ& צּת ወ’ው- እֳٌ<ـ

�� ግُו �እُዩ ካ�ٌ �ፌደָף ዝወፀ 

ֶይ የגያውָ የגያጓጓዝ የגያאክ- 

ወይו የגያ�ወግድ רው "רው ጤ& እ& 

kከּתֹו kደጋ እ-ዳያ�ከָُ ـገּת 

የጥ-�± እוץጃ אውרድ kֳ"ُ፣ 

3. ጨץנ የגያא�ጭ �ገץ ወደ ክִָ 

 ውጣُ፣ד ץድו �ץ፣ ከከֹُו�ገד

 ፣ُْדከד ጥ፣אׂש�ד ُףጣד

 &እ וׂשጠא" ጓጓዝד ጨُ፣ףרד

 ��የ ָףው ከፌደר ףדרـ�ወገድ የד"

kከָ�ֳֹו ּתֹוጣ- ወይו ክִָ �� kከּתֹו 

ጥ"� ኤጀ-ת ፍ�ድ דግ©ُ kֳ"ُ፣ 

 �ውָ kደገגkገָግֹُ የ �רወـֳ .4

ኬגካָ "ُנוד" ואׂשא፣ דጓጓዝ 

 ֹُו�ገד ጥ፣ ወደ ክִָאׂש�ד �ገድ፣א

 ውר ףדרـየ ُْדከד &ጨُ እףרדֳ

ከፌደָף የkከּתֹו ጥ"� ָ�ֳֹוጣ- እ& 

"ክִָ ግץ�&& ገጠُדָ ץ 

 ُףםא ُנרא ያץאא ያወጡُג"

kֳֹْוው 

5. kደገ� "ֲ� ወይـֳ וወר� kገָግֹُ 

የגውָ ኬגካָ "ُנוד" ואׂשא 

 ውר ףדרـየ ף� �ገድא" ጓጓዝד"

 ክָُו &ጉ እ₪ٍא -ּשዝገאא ּתገـ"

የֳـጠፈ"ֲא ـo- נדጋገጥ kֳ"ُ፡፡  

 

ክፍָ ُ�׳ክፍָ ُ�׳ክፍָ ُ�׳ክፍָ ُ�׳    

�ֳ kከּתֹו ደנጃዎ٤�ֳ kከּתֹו ደנጃዎ٤�ֳ kከּתֹו ደנጃዎ٤�ֳ kከּתֹו ደנጃዎ٤    

7777. . . . �ֳ kከּתֹו ደנጃዎ٤�ֳ kከּתֹו ደנጃዎ٤�ֳ kከּתֹו ደנጃዎ٤�ֳ kከּתֹו ደנጃዎ٤ 

 

1. "ፌደָף የkከָ�ֳֹו ּתֹוጣ- የወጣ የ�� 

kከּתֹו ደנጃ "ዚֱ ክָָ ـግףֹוዊ 

ይደנጋָ፣ 

2. "ዘֱ k-ׂשፅ -�� k-ׂשፅ 1 የـደ�ገገው 

እ-ደـጠ"צּת 3ֲ ׂשው የዚֱ ክָָ ��ٍ 

ግُו ው�ጥ kካُِ "ፌደָף ከወጣው 
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 ץ�ግـኪ �ውፂ� ከץ� ּט"ኪ ዝጠץ�

ይኽእָ’ዩ፣ 

3. እٌ ُנרא� צּת ዓ-ׂשፅ 7/2/ ዘውፆ 

 ፈּבዝֿ ٍُ־ּהצ ּשዝ�ዕ וኪ -ዞץ�

ክኾ- �ֳዎ፡- 

d. &� דይ፣ &� ፈ.ُףא�א ֵ"ּטא ת  

   ዝ�ደዱ &ይ ፈ.ץ� תኪ፣ 

ֳ. ከּתֹו �የץ ፅُפ ዝገָፁ  -ዘይ-שּט.ׂש- 

   ዝ-שּט.ׂש- &ይ �የץ  �ኽֳُ  ፍָፍָ  

  o  &ይרጠ-  ዝውא  ደድרደ  ዝּטፈـ   

   �የץ ፅץ� ُפኪ፣ 

  �� ካֶُ ወይגኹ ኬרድ ዝውאֿ �& .ּ

   ָዕֵ ֿאድ ወይ ውֹּלጢ ዝእֳዩ �ገُף  

   ዓይ�ُ-  אጠ--  ዝውר-  &ይ ֿאድ  

   ፅץ� ُפኪ፣ 

 ኩ�ٍُ- &ይዚ ክָָ ףይ ��ፋፍ& .א

&ይ .ይ-�-  َክ3ֹጂ-  ዓוּמ-  

ዘገ&ዘ�  ዝፍׂשድ ዝֳዓֳ &ይ ድוፂ 

 ኪ፣ץ� ׂُשָ

 ክֿዊ שֵא ው ወይֶׁו- ּתֹוከ-�� צּת .4

 ፈֳֶየ &ይـዝ ּתֹוፈֳֶየ ከـዝ- ץֹוግו-

��-ከץ� ּתֹוኪ የውፅእ፡፡  

    

ክፍֵ ֹוץ�ዕـክፍֵ ֹוץ�ዕـክፍֵ ֹוץ�ዕـክፍֵ ֹוץ�ዕـ    

�ዛዕּבـ ֹוፃፀٌץ ኸֹו�- ይግ"�¸ ָרא-�ዛዕּבـ ֹוፃፀٌץ ኸֹו�- ይግ"�¸ ָרא-�ዛዕּבـ ֹוፃፀٌץ ኸֹו�- ይግ"�¸ ָרא-�ዛዕּבـ ֹוፃፀٌץ ኸֹו�- ይግ"�¸ ָרא-    

  ּתֹוከּתֹוከּתֹוከּתֹוከ----�� עፃፃּבـ�� עፃፃּבـ�� עፃፃּבـ�� עፃፃּבـ .8
 

 ዝፅዋዕ ֳ<ֹוـ&እ עፃፃּבـ ּתֹוከ-�� עፃፃּנـ .1

�ኤጀ-ת ዝוደ� ዝ�ዕ� �ָጣ-- ـግץֹו- 

�ֳዎ፡- 

d. ץ�ኪ ��-ከـ ּתֹוዛדዲ ጉּשእ �� ׁף�  

 ጋግፅ፣נውዓִ የו   

  ٍפ"ֿ    �ኽֳُ    ֹו�ዛዕ    עፃፃּבـ .ֳ

   እ-ُ"ፅׂ   ወይ  וኽ-ያٍዊ  ጥץጣנ  

   እ-ֱָُዎ  &ይ ּבـፃፃא עፍֳይ ካץድ  

  ٍ� נጠץጠـእዮ  &�ٌ ��ኽֳُ ዝץ�   

ደנጃ የጠ"ׂש ደנጃ דውጣُ ይ٤ֶָ፣ 

 

 ያወጣውגየ ُנרא /ፅ 7/2ׂש-ው "kצּת .3

ደנጃ የגከֳـው ֳאክያ ያካֲא ــ- 

kֳ"ُ፡- 

d. ወደ  ው>፣  ፈ.ׂשא  ֹּל"ያ  ٤צא�א  

   የּׁשׂשֳג የፈ.ֹּל ደנጃዎ٤፣ 

ֳ. የkካּתֹו  kየץ  ጥُף-  የגገָፁ  እ&  

  ץየkየ  שׂש.ׂש-גֳ  &እ שׂש.ׂש-ይדֳ   

   �ክֳُ   ו-ጭ   የـፈׂשደው-  የָׂُש  

  ጃ፣נደ ُףጥ ץየkየ -רውגጠ- የא   

ּ. ወደ kፈץ የגጨץא  ኬגካָ  ወይו  

   "kፈץ ֶይ ወይו ው�ጥ የגወገድ  ּׁש�  

   kይ�ُ  እ&  אጠ-  የגወר-   የkፈץ  

   ጥُף ደנጃ፣ 

  &የክִָ  .ይ-�  እ  ٍ��  ץየk�ፋፈ .א

   َክ3ֹጂ  kwֹו  וገ&ዘ"   የגፈׂשደው  

   ከፍـ� የድוፅ אጠ-  የגወר- የድוፅ  

   ጃ፣נደ ׂُשָ   

 ׳ָא וጠ"w ወይאֳ ּתֹוው �� kከצּת .4

 ��ያየ የֳـየ ּת"ያየ kካֳـֳ וገገדֳ

kከּתֹו ደנጃ ያወጣָ፡፡  

 

ክፍָ kُףክፍָ kُףክፍָ kُףክፍָ kُף    

�ֳ ከּבـ ּתֹוጣጣעዎ٤& የይግֳ�ُ�א �ֹו ከּבـ ּתֹוጣጣעዎ٤& የይግֳ�ُ�א �ֹו ከּבـ ּתֹוጣጣעዎ٤& የይግֳ�ُ�א �ֹו ከּבـ ּתֹוጣጣעዎ٤& የይግُ�א �ֹו    

    

8888. . . . �ֳkከּבـ ּתֹוጣጣֳ�עkከּבـ ּתֹוጣጣֳ�עkከּבـ ּתֹוጣጣֳ�עkከּבـ ּתֹוጣጣע        
 

1. የkከּבـ ּתֹוጣጣע ከዚֱ "»ֶ ’’ּבـጣጣע’’ 

እየֳֹוـ የגጠף "ኤጀ-תው የאגደ� 

የגከֳـው �ָጣ- �ֳው፡- 

d. የkከּתֹו ደנጃ እ& ـዛדጅ ግዴٍ "ף�  

   ֶይ אዋִ נדጋገጥ፣ 

  ጃנא   ـከֳאـ"   �ክֳُ  עጣጣּבـ .ֳ

  פጣץክ-ያٍዊ   ጥו  וው  ወይרץደת   

  ድ  k.ይُץያ ካֳא עጣጣּבـው የנ3ת   

ገፅ 6 �ጋُע ጋዜጣ ُግףይ �ዋጅ 199/2003 ּי                 ገፅ 6 የُግףይ �ጋُע ጋዜጣ kዋጅ 199/2003 ּׁש 
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   ወይ ֿፁץ ይ�ُው፣  

ּ. ��-ከּתֹו   ዝ�ክָ   ወይ  የ"ክָ  �ֹ  

  ይֿُُ፣ �ר ُאjִ -ዝግֹוـ   

  ּُטנዘֳዎ ወ ץ.�እُו �ኽֳُ �ו .א

  ጥֹוግָו ֹּלፍٍו �ድר ወይ ץደֱד    

    ወይ ፈָዩ ይּטድׁ፣ 

  -ዝኾ ףאץו- נר.�ـ�ክֳُ ዝ �ו .ר

   ዝـፈֳየ ዝאּטـጠ &ב& �ዘይክፍֵُ  

   ክውרድ- �� ��-ከּתֹו- jወُ- ዘ�ፅׁ  

   ጉድ�ُ ይץוץו፣ወይ የץוץא፣ 

 

  ዝወፀ  ו�እዚ  �ዋጅ-  �ዚ  �ዋጅ  �ዒ .נ

   ደ-�-  ו  -־ץואኽץו-  סֹוግጋፅ  

   ከይዲ  ₪ּטጥ  וፍףይ  ወይ  אፍףይ  

   &ውٌ  ፎِግףፍ   የָዕָ፣  ይָክዕ-፣  

   ይፍֹּُל-፣ 

₪. እዚ   �ዋጅ-  �ዚ �ዋጅ  �ዒּש  ዝወፅእ  

   ደ-�-    ֵֶֿـ  -ׁץואፉ  �ኽֳُ  

 ይׁዝ፣ ־ץ.א ֳ<�ـዝ ִבፈፂـ   

 ּשእዚ �ዋጅ- �ዚ �ዋጅ �ዒ עፃፃּנـ .2

ዝወፅእ ደ-ׁץוא -ּת- ካָእ �ግُ��ֹו 

ዘֳዎ ׁግ- -ዝֳֶֿـፈ ר� ዝጣֿר ׁግ-  

ዝፈፀז ጥፍ�ُ- �ዝץዝץ የץ�>ִ፡፡ ��   

ውֹּלጢ ֿፂץ እዋ- -ዝፈፀז ጥፍ�ُ 

ክእוץ  ይእዝዝ፣ 

 -ּתֹוዕֵ jወُ- ��-ከָ �� עፃፃּנـ .3

ጉድ�ُ ከ�ፅׁ ይኽእָ እዩ Cִ 

እ-ـጠץጢׁף� ٌ� ס ደው ָֹוו ֿዊש 

ካָእ ዝאጣጠ- �ጉٌו ይውרድ፣  

 ُ^ ዳנወይ ካ� ወ ת-ካ� ኤጀ עፃፃּנـ .4

ዕዮ וֹּל -ً�-א ֽץ�- ዝገָፅ ֳֳאይ 

 גwድ ֽץ� ץፅፃּׁשו ይׁዝ &ይ ُ�-א

  C �ֳዎ፣ץከ ً�-א ይֳֳא סדጅו

5. ካ� ُካִ -ץא ףאץו�ይ ዝـወרደ 

"ዓָ ُካָ �� እዋ- ֹו ףאץוዕִ ወይ 

   ወደ ጠנጠው �ٍ ወይו ግּת ይገָֹו፣  

 

ּ. kከּתֹו የג"ክָ ወይ የגያ�"ክָ- רው  

    የאጠየw፣ 

 ׂُשנጅ�ُ ያֳው ወדዛـ ከ�ክֳُ .א

 &እ ָךـፈא�ድ የר וወይ ץደֱד

 wዳُ፣א ይֳِ וገָ"ጥ ወይא

 -ֲגየ ףאץוֳ ደאዛـ" ከ�ክֳُ .ר

 &ድרውא  ያֳክፍያ  ዎ٤&ב& �ּׁש

"kከּתֹו ወይו "jወُ ֵያደץ� 

የ٤ֳגው ጉዳُ ץאץאא ወይו 

 ፣ץאץא�ד

  ከֹُـ ይֱ  kዋጅ  እ&  ይֱ--  kዋጅ .נ

   የወጣ   ደ-�   እ&   עאאያ  אከ"ס  

  jደُ  ُנףאጥ፣  kׂש₪    ጋገጥנדֳ   

   ወይא   וገָገያ-  ፎِግףፍ  ד-.ُ  

 ፣ֹּלـፈא וወይ ָ.א ካֳُא   

₪. ይֱ kዋጅ እ& ይֱ- kዋጅ ـከֹُ የወጣ  

   ደ-�  እ&  עאאያ   ֶָـፎ   א"ከያ  

 ያዝ፣א ያץ.א   

 ከֹُـ -ይֱ kዋጅ እ& kዋጁ עጣጣּבـ .2

የወጣ ደ-� ץאאያ እ& ֶַ ׁግ የֳֶـፈ- 

 ው ጥፋُאፈ ው>፣ የፈፀֳֶـው የר

"ዝץዝנ�ד ץዳُ kֳ"ُ፡፡ "kጭץ ጊዜ 

ው�ጥ የፈፀאው ጥፋُ እ-ዲያוץ 

ያዝዘዋָ፣ 

 

 ጉዳُ ּתֹוjወُ እ& kከ" עጣጣּבـ .3

ֵያ�ከָُ ይת ֹ� ٤ֶָጠנጥץ 

እ-wױ��ው ወይף� וው וּב�ד- ጨצו 

 ዳָ፣רጃ ይወוץጣጣ� እאـ ֶַ

 ፊُ" סאጀאው ከף� ץጥጥּׁשየ עጣጣּבـ .4

 וـֱד ת-ገָፅ የኤጀגው የף� &እ ב�

ያֳ"ُ ٍאወwያ ֳד ُנ�-ֳֹו.የُ 

kֳ"ُ፣ 

ገፅ 7 �ጋُע ጋዜጣ ُግףይ �ዋጅ 199/2003 ּי                 ገፅ 7 የُግףይ �ጋُע ጋዜጣ kዋጅ 199/2003 ּׁש 
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�ወኪִ &ይ ץוካ� ָרא �ֳዎ፡፡ እዚ 

  ዎ፡፡ֳ� ץ"ክፈָጦ ክግ ִרא

 

9999. . . . �ዛዕֹו ይግ"�¸�ዛዕֹו ይግ"�¸�ዛዕֹו ይግ"�¸�ዛዕֹו ይግ"�¸        
    

 �፣ר ֹ"ዝ ץw ٌו�ዝወ�ዶ �ጉ עፀፃּנـ .1

�ጉٌו ካ� ዝـወרደִ ዕֳُ ጀסג �� 

ውֹּלጢ ዓא ـץרዓָٌ -ኤጀ-ת ወይ 

-ወנዳ ^ُ ፅׁፈُ ֳֿዋ ��-ከּתֹו ֶዕֳዋይ 

ֶֿፊ ይግ"�¸ ክ�ָ ይኽእָ፡፡ ֶዕֳዋይ 

ֶֿፊ �� ውֹּלጢ ዓא ـץרዓָٌ ው.-� 

-ይግ"�¸ ">ֵ የፍָጥ፣ 

 �� ፅ 9/1/ እዚ �ዋጅׂש-ዓ ُנרא� .2

ውֹּלጢ ዓא ـץרዓָٌ ው.� ዘይـው>� 

ወይ �ዝـው>� ው.� ዘይዓገ" ר� ው.� ካ� 

ዝـው>"ִ ወይ ው.� ካ� ዝው>"ִ ግዘ 

ገደ� ካ�ዝֳֿፎ ዕֳُ ጀסג �� ውֹּלጢ  

  תዲ  ክץዕ  ^ُ  ፍס�  �� ዓָٌא .ֶר   

   ክُץ�ו ይኽእָ እዩ፡፡  

 

        �.ክו ָרא�.ክו ָרא�.ክו ָרא�.ክו ָרא . . . .10101010
    

1. �� ��-ከּתֹו �ኽֳُ ዘ�ፅׁ ـግץֹו ወይ 

ከ�ፅׁ ዝኽእָ ـግץֹו እ-ُፍፀו ዝף�የ 

ወይ ዝፈָጥ ר� "ٌ �ኽֳُ ـጎዳC וዃo 

ከץድእ ُፅּُת ከይـገ"ִנ -ኤጀ-ת ወይ 

-ወנዳ ^ُ ፅׁፈُ ֳֿዋ ��-ከּתֹו wٍפ 

ከִרא �ץּמ’ዩ፣ 

 

2. ኤጀ-ת ወይ ^ُ ፅׁፈُ ֳֿዋ ��-ከּתֹו 

�� ውֹּלጢ א .ֶרዓָٌ ው.� እ-ـዘይjּש 

ወይ "ٌ ው.� ዘይዓገ" ר� ው.� ካ� 

ዝـው>"ִ ወይ ው.� ዝወ>"ִ ግዘ ገደ� 

ካ� ዝֳֿፎ אዓָٌ �� ውֹּלጢ 60 

 ُץ�וክ תዲ ክץዓָٌ �� ^ُ ፍא

  ዎ፡፡ֳ� ָרא

5. ከድץጅً &ת ףאץוֳ &בወ�ድ 

 ُ�א ክֶאወኪָ የ וወይ ًנ�-ֳֹו

kֳው፡፡ ይֱ-- ً�א እ-ድያውׂשው אደנግ 

kֳ"ُ፡፡  

 

9999. . . . �ֳ ይግֳ��ֹו ይግֳ��ֹו ይግֳ��ֹו ይግֹו�        
 

 ውר ©רـየ ץጃ wוץደው እרወ" עጣጣּבـ .1

እוץጃ ከـወרደ"ُ ׂש- k-�ِ "kׂש ץ�- 

ው�ጥ ֳֳֹו ኤጀ-תው ወይו ֳወנዳ �� 

kከּתֹו ፅׁፈُ ^ُ የ"ֶይ >ֶፊ ይግֹו� 

የֳُד ይ٤ֶָ፡፡ የ"ֶይ >ֶፊው "kׂש ץ�- 

ው�ጥ ֳይግֹו �ֹוዩ ው.�ው- "ፅ�ፍ דወw 

kֳ"ُ፣ 

2. "ዚֱ kዋጅ k-ׂשፅ 9/1/ ُנרא "kץ� 

 ጠውרـ" וጠ ወይרـው�ጥ ው.� ያָ -ׂש

ው.� wץ የר ©רـው ው.� ከרـጠ"ُ 

ወይו የרגጥ"ُ የጊዜ ገደ� ካֳፈ"ُ ׂש- 

k-�ِ "ׂש .ֶר&ُ ው�ጥ "ፍץድ^ُ ክ�  

  ይ٤ֶָ፡፡ ُנ�אא    

        ُ�א �רክא ֳ�ُ�א �רክא ֳ�ُ�א �רክא ֳ�ُ�א �רክא ֳ� . . . .10101010
    

1. "�ክֳً ـጎጂ ֲאo נ�דዳُ 

.ይጠ"w"ُ "kከּתֹו �ክֳُ ֵያደץ� 

የـ ٤ָגግץֹו ወይו �ክֳُ እየደרנ ያየ 

ወይו ያወר ׂשው ֳኤጀ-תው ወይו ֳወנዳ 

��-kከּתֹו ፅׁፈُ ^ُ wٍפ የדwנ� 

 kֳው፣ ُ�א

 

2. ኤጀ-תው ወይו የወנዳ ��-kከּתֹו ፅׁፈُ 

 וጠ ወይרው�ጥ ው.� ካָ ُ&ׂש .ֶר" ُ^

wٍפ kwּתףው "ው.�ው ካָדד�ـ 

ው.�ው ከרـጠ"ُ ወይו የרגጥ"ُ ጊዜ 

ገደ� ካֳፈ"ُ ׂש- k-�ِ "�ድ. ׂש&ُ 

ው�ጥ "ፍץድ ^ُ ክ� የُ�א ُנ�אא 

kֳው፡፡  

ገፅ 8 �ጋُע ጋዜጣ ُግףይ �ዋጅ 199/2003 ּי                 ገፅ 8 የُግףይ �ጋُע ጋዜጣ kዋጅ 199/2003 ּׁש 
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ክፍֵ ֿـֹּלבክፍֵ ֿـֹּלבክፍֵ ֿـֹּלבክፍֵ ֿـֹּלב    

ጥፍ�ُ- wፅዓُ-ጥፍ�ُ- wፅዓُ-ጥፍ�ُ- wፅዓُ-ጥፍ�ُ- wፅዓُ-    

11111111. . . . ጠֶֶּמጠֶֶּמጠֶֶּמጠֶֶּמ        
    

1. �ዚ �ዋጅ- &ይዚ �ዋጅ אፈፀג ደ-�- 

 ዘֳዎ ׁጊ ُ��ֹוወይ �ግ -־ץוא

ዝጠֿר ר�፡- 

d. ـፈጥצ�ዊ ר� ካ�  ֿץ� ֹּׁל  ـֹּלב  

   ዘይ-እ� ካ� ዓץ�  ֹּׁל  ـץר  ዘይ"ָፅ  

   ገ-ዘ�፣ ካ� ֿደ ዓُא  ዘይ"ָፅ እُף�  

   ወይ �ክָٌ� ይּמፃዕ፣ 

ֳ. �ׁጊ ׁጋዊ ُ��ר ዝـው>� ُካָ ካ�  

   ዓץ� ֹּׁל ـץר ዘይ-እ� ካ�  ዒֹּׁל ף�  

   ዘይ"ָፅ ይּמፃዕ፡፡ 

2. ��ዚ ዓ-ׂשፅ -�� ዓ-ׂשፅ 1/ֳ ُנרא 

ׁጋዊ ُ��ר ዘֳዎ ُካָ ֶֿፍ�ً 

   �ፊ ካֶֿ ׁף� ዋፅk &ይـዓُ ዘይּמ��

   ֹּׁל  ـץרዘይ-እ�  ካ�  ዓ  ֹּׁל  ـֹּלבֿ

ዘይ"ָፅ &ይ ገ-ዘ� ּמאፃዕٌ ወይ ካ� 

ክָـ  ዓُא �ዘይ"ָፅ እُף� ወይ 

�ክָٌ�   ይּמፃዕ፣ 

3. �ወ-ጀָ ׁጊ ዝዓ"የ wፅዓُ ዘּמፅዕ 

እ-ـዘይኮይo ��ዚ �ዋጅ ዝـደ-ገጉ 

wፅዓٍُ ـፈፀٌו ይኾo፡፡  

 

 וዝፍፀ סת.�ـ ٌץፃፀּנـ �ו וዝፍፀ סת.�ـ ٌץፃፀּנـ �ו וዝፍፀ סת.�ـ ٌץፃፀּנـ �ו וዝፍፀ סת.�ـ ٌץፃፀּנـ �ו . . . .12121212

ጥፍ�ٍُጥፍ�ٍُጥፍ�ٍُጥፍ�ٍُ        

 ፈ ወይ፣ּט&ዓـዘ וከይፍፅ ֽץ� עፃፃּנـ

 ፣אወይ ዝ�ዘዞ ዘይፈፀ ِـጊ ዝֿׁ� עፃፃּנـ

 እዩ &� ዝኾ� �ٍ ወይץ� ً�-א עፃፃּנـ

 &ድוዝ ּתֹוከ-�� �ו �ያ ከይ�ً ወይֹוካא

ዘֳዎ אዝገ� ከይץוץו፣ ከይּטድׁ ዝኸָከֳ 

 ـֿֿרـወይ ዝ ـֿֿ.ዳእٍ ዝኸָከֳ፣ ዘנא

  -�፡ר "<ዳእٍ ዝנא

d. ـፈጥףዊ  ר� ካ� ץ�  ֹּׁל ـ�ֳר  ዘይ-እ�  

ክፍָ kُ�וክፍָ kُ�וክፍָ kُ�וክፍָ kُ�ו    

ጥፋُ& wጣُጥፋُ& wጣُጥፋُ& wጣُጥፋُ& wጣُ    

11111111. . . . ጠwֶֶ ጠwֶֶ ጠwֶֶ ጠwֶֶ     
    

1. ይֱ- kዋጅ ወይו ይֱ-- kዋጅ ـከֳُው 

የወጡ ደ-�& עאאያ ወይו kግֹו� ያֳው 

ֱግ የጣר רው፡- 

d. የـፈጥר  צው ከkד" ץ� ְך ُ�וያ-�  

   እ& ከ>ያ  ד"  ץ�  ְךይ"ָጥ  የገ-ዘ�  

  ይ"ָጥדየ ُאከk-ድ ዓ וጮ ወይׂשא   

   እُף� ወይו "�ֳً ይׂשጣָ፣ 

ֳ. "ֱግ  ׁጋዊ  רው�ُ  የרـጠው   kካָ  

   ከkד" ְך ץ�ያ-� ከ>ያ ְך የדያ-� ץ�  

   ይׂשጣָ፡፡ 

2. "ዚֱ k-ׂשፅ -�� k-ׂשፅ 1/ֳ ُנרא 

ׁጋዊ רው�ُ የרـጠው kካָ የـፈፀאው 

ጥፋُ דወw የ�"נ"ُ እ& >ֶፊ�ً "��ُ  

ያָـወጣ የף� >ֶፊ  ከkץ�  ְך ُ�ו  

  ይ"ָጥד"  ץ�  ְך  ץ�ያ-�  እ&  ከkד"

የገ-ዘ� ׂשאጮ  ወይו ከ�ֳُ kُא 

 ጣָ፣ׂשወይ "�ֳً ይ ُף�ይ"ָጥ እד"

3. "ወ-ጀָ ֱግ የከ"ደ wጣُ የגያׂש�ጣ 

ካֲָ� "ץׂשـ� "ዚֱ kዋጅ የـደ�ገጉُ 

wጣِـ ٤ፈፃג ይֲ&ִ፡፡  

 

12121212. . . . ከּבـጣጣעዎ٤ ጋـ" ץያያዘ ከּבـጣጣעዎ٤ ጋـ" ץያያዘ ከּבـጣጣעዎ٤ ጋـ" ץያያዘ ከּבـጣጣעዎ٤ ጋـ" ץያያዘ 

     ጥፋُ ጥፋُ ጥፋُ ጥፋُ    וፈፀגֳ�וፈፀגֳ�וፈፀגֳ�וፈፀגֳ�

 ፈ፣ׂש&ያደ ףרው እ-ዳይף� ץጥጥּׁשየ עጣጣּבـ

 ו፣ ወይٍ� ו�ው-ד ወwያው k.ይِ ወደٍא

wጥץ ግּת እ-ዳይገא ֹוዛግ�ُ እ-ዳይץונא 

ከkከּתֹו ግ-��ُ ያֳው ወׂُשנ፣ ֱדደר ץ�ድ 

እ-ዳይፈֹּُל፣ እ-ዳይገֳ"ጥ ወይו ֳይِ 

እ-ዳይׂשዳ የከֳከֳ የـጠየׂשው נאጃ ያָרጠ፣ 

ያ..ـ ወይו የנא ـ..ـጃ የרጠ רው፡- 

d. የـፈጥר צው ከד" ץ� ְך ُ�׳ያ-�  ከkץ�  
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   ካ� ዓץ� ֹּׁל ـץר ዘይ"ָፅ ይּמፃዕ፣ 

ֳ. ׁጋዊ ُ��ר  ዝـው>� ُካָ ካ� ዓֹּׁל ـץר  

  ץ�  ዘይ"ָፅ  ֹּׁל  ף�ዘይ-እ�  ካ�  ዒ ץ�   

   ይּמፃዕ፣ 

ּ. ׁጋዊ ُ��ר ዝـው>�  ُካָ  ׁף�  ֶֿፊ  

   ካ�  ֿደ  ዓُא  ዘይ-እ�  ካ�  ክָـ ዓُא  

   ዘይ"ָፅ  דእٌץר  ወይ  ካ�  ֹּֿׁל ـֹּלב  

  ዘይ"ָፅ   ֹּׁל  ـץרዘይ-እ�-  ካ�  ዓ  ץ�   

 ፃዕ፣ּמወይ �ክָٌ� ይ ץ�   

 

        -"ገ וከُ ዝፍፀָוዛግ�ٌ ዝא-"ገ וከُ ዝፍፀָוዛግ�ٌ ዝא-"ገ וከُ ዝፍፀָוዛግ�ٌ ዝא-"ገ וከُ ዝፍፀָוዛግ�ٌ ዝא    .13.13.13.13

    

"ዚ �ዋጅ ወይ ُנרא� እዚ �ዋጅ �ዒּש ዝወፅእ 

ደ-�- א �� -־ץואዝገ� ከ�ፍצ  ዝــֿـ 

ዓይ�ُ ٌץֱו፣ ዓይ�ُ ወይ אጠ- ጓֿፍ ወይ 

ካֵእ ـደֶይ נאዳእٍ �ግּשእ ዘይאዝገ"፣ �� 

 ץ� ֹּׁל ـץרካ� ዓ �ר ዝֳወጠ נፈרዝገ� ዝא

�ዘይ-እ�- ካ� ዒץ� ֹּׁל ף� �ዘይ"ָፅ- 

ይּמፃዕ፡፡  
 

 

14141414. . . . ֿደጋ� ዝኾ� ጓֿፍ- ካָኦُ- ֿ�ּׁשደጋ� ዝኾ� ጓֿፍ- ካָኦُ- ֿ�ּׁשደጋ� ዝኾ� ጓֿፍ- ካָኦُ- ֿ�ּׁשደጋ� ዝኾ� ጓֿፍ- ካָኦُ- ּׁש�        

    ጥፍ�ُ וኪً ዝፍፀָא�ጥፍ�ُ וኪً ዝፍፀָא�ጥፍ�ُ וኪً ዝፍፀָא�ጥፍ�ُ וኪً ዝፍፀָא�

ֿደገ� ጎֿፍ ወይ ֿደገ� ጋዝ፣ ኬגካָ- 

 ُנרא ዚ �ዋጅ- �ዚ �ዋጅ" ץ�ገ ֵ..אـ

ጌוצ ዝወፁ ደ-�- ׁץוא- ወይ ካֵእ ׁጊ 

�ዝድ-ግጎ ُנרא ዘይֿዘ፣ ክָጥፎ ዝግֹוእ 

ዘይֳጠፈ ወይ ��ֿً־ ዝֳጠፈ ክֱ� ዝግֹוእ 

 ድּכዳእٍ ዘይ>"፣ ֿደገ� ጎֿፍ �ዘይፍנא

ዘዛወנ ወይ ክዛውץ ዝፈـ� ወይ ክዛወץ ዝֿገዘ 

 -�፡ר

d. ـፈጥףዊ  ר�  ካ� ዒץ� ֹּׁל ף� ዘይ-እ�  

   ካ� ֹּֿׁל .ו wְךץ ዘይ"ָፅ wፅዓُ፣ 

ֳ. ׁጋዊ ُ��ר ዝـው>"  ُካָ ካ� ֹּֿׁל .ו  

   ዘይ-እ�  ካ�  גCُ  ֹּׁל  ዘይ"ָፅ   ץ�  

   ይּמፃዕ፡፡ ֶֿፊ እٌ ׁף� ካ�  ـ�ֳר  ዓُא  

 ጣָ፣ׂשጮ ይׂשא �ይ"ָጥ የገ-ዘד" ץ� ְך   

ֳ. "ֱግ ׁጋዊ רው�ُ የרـጠው kካָ ከkְך  ץ�  

  �ይ"ָጥ  የገ-ዘד"  ץ� ְך ያ-� ከ>ያד" ץ�  

 ጣָ፣ׂשጮ ይׂשא  

ּ. "ֱግ ׁጋዊ רው�ُ የרـጠው  kካָ እ& የף�  

   >ֶፊ ከk-ድ kד"  ُאያ-�  ከ�ֳُ  kُא  

  �-ያד" ץ� ְך ُ�וከk  וይ"ָጥ  ወይד"   

   ከkד"  ְך  ץ�ይ"ָጥ  ץ�  ወይו  "�ֳً  

   ይׂשጣָ፡፡  

    

 וፈፀגֳ� ـከከֳאـ" וፈፀגֳ� ـከከֳאـ" וፈፀגֳ� ـከከֳאـ" וፈፀגֳ� ـከከֳאـ"    ዛግ�ُאዛግ�ُאዛግ�ُאዛግ�ُא . . . .13131313

ወ-ጀָወ-ጀָወ-ጀָወ-ጀָ        

"ዚֱ kዋጅ እ& ይֱ-- kዋጅ ـከֹُ  "גወጣው 

ደ-�& עואያ "אዝገ� እ-ዲያרፍנው  

የٍዘዘው የُץו ዓይ�ُ የָךָךּב ዓይ�ُ אጠ- 

ወይـ ֶַ וፈֶጊ נאጃ "kግּשֹו ያָאዘገ" 

 ץ� ְך ץ�ው ከkר ው የֳወጠנፈרዝገ� የא"

 ጮׂשא �ይ"ָጥ የገ-ዘד" ץ� ְך ያ-� ከ>ያד"

ይׂשጣָ፡፡  

 

14141414. . . . kደገ� የֲ� ָךָךּב እ& ֶַ ּׁש�kደገ� የֲ� ָךָךּב እ& ֶַ ּׁש�kደገ� የֲ� ָךָךּב እ& ֶַ ּׁש�kደገ� የֲ� ָךָךּב እ& ֶַ ּׁש�    

        ـከֳאـ"ـከֳאـ"ـከֳאـ"ـከֳאـ"

kደገ� ָךָךּב ወይו kደገ� ጋዝ፣ ኬגካָ እ& 

 ዚֱ kዋጅ እ& ይֱ-- kዋጅ" ץይ �ገ..אـ

 ግֱ ֶַ" וያ ወይעאא ወጣ ደ-�፣ג" ከֹُـ

 ُ"ጠፍ ያֳֳא ያָያዘ፣ ُנרא ያዝዘውג"

ዝץዝץ k.�ِ የֳጠፈ ወይו ጭף`- ያֳָጠፈ 

ወይרא וጠُ ያֳ"ُ נאጃ ያָרጠ ያָـፈׂשደ 

kደገ� ָךָךּב ያዛወדֳ נዛወץ የזከנ እ-ዲዛወץ 

የנዳ רው፡- 

d. የـፈጥר צው ከ>ያ ד" ץ� ְךያ-� ከ>ו.  

 ጣָ፣ׂשይ"ָጥ የገ-ዘ� wጣُ ይד" ְך   

ֳ. ֱጋዊ רው�ُ የרـጠው kካָ ከ>ץ�  ְך  .ו  

  �ይ"ָጥ  ገ-ዘד"  ץ�  ְך  ِאያ-�  ከד"   

   ይׂשጣָ፡፡ የף� >ֶፊው ከُ�׳ kד" ُאያ-�  
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   ዘይ-እ� ካ� ֹּלድـֹּל ዓُא  ዘይ"ָፅ דእٌץר  

   ወይ ካ� ץ� ֹּׁל .ֶר  ዘይ-እ�  ካ�  ר�ዓ  

  ፃዕ፡፡ּמዘይ"ָፅ ገ-ዘ� ይ ץ� ֹּׁל   

 
 

15151515. . . . �ኽֳُ �ዝָוከُ ዝፍፀו ጥፍ�ُ�ኽֳُ �ዝָוከُ ዝፍፀו ጥፍ�ُ�ኽֳُ �ዝָוከُ ዝፍፀו ጥፍ�ُ�ኽֳُ �ዝָוከُ ዝፍፀו ጥፍ�ُ    

1. እዚ �ዋጅ- �ዚ �ዋጅ �ዒּש ዝወፀ ደ-�- 

 -�� �& ץፉ "ካֵ �ገֵֶֿـ -־ץוא

   ከּתֹו ዝרደደ  ـፈጥףዊ  ר�  ካ� ֿደ ֹּׁל  

  ዘይ"ָፅ ץ� ֹּׁל ـֹּלבֿ �ዘይ-እ� ካ ץ�   

   ወይ ካ� ֿደ ዓُא  ዘይ-እ�  ካ�  ዓـץר   

   ዓُא  ዘይ"ָፅ  דእٌץר ወይ   �ክָٌ�  

   ይּמፃዕ፣ 

2. ��ዚ ዓ-ׂשፅ -�� ዓ-ׂשፅ ֿደ ዝـገָፀ 

ጥፍ�ُ ዝፈፀא ׁጋዊ ُ��ר ዝנኸ" ُካָ 

ካ� ֿץ� ֹּׁל ـֹּלב ዘይ-እ� ካ� ዕף� 

 ዘይ"ָፅ &ይ ገ-ዘ� wፅዓُ ץ� ֹּׁל

ይּמፃዕ፡፡ &ይٌ ׁף� ֶֿፊ’ው- ካ� 

 ُאዓ ـץרዘይ-እ� ካ� ዓ ُאዓ ـֹּלבֿ

ዘይ"ָፅ דእٌץר ወይ ካ� ֹּֿׁל ـֹּלב 

 ץ� ְׁך ـץר�ዘይ-እ� ካ� ዓ ץ�

ዘይ"ָፅ &ይ ገ-ዘ� wፅዓُ ወይ �ክָٌ� 

ይּמፃዕ፡፡ 

 

16161616. . . . �ዛዕו ֹוውף�- &� ዝ�"צ �ٍ �ዛዕו ֹוውף�- &� ዝ�"צ �ٍ �ዛዕו ֹוውף�- &� ዝ�"צ �ٍ �ዛዕו ֹוውף�- &� ዝ�"צ �ٍ 

    -�ֶוו-�ֶוו-�ֶוו-�ֶוו

እዚ �ዋጅ �ዚ �ዋጅ �ዒּש ዝወፀ ደ-� ־ץוא- 

 wፅዓُ ִ�רወـዝ- �ר ጋገፀנـዝ שጥֿו

 -ዲ፡ץወ.ኺ ^ُ ፍـ�

d. �ٌ  ጥፍ�ُ  ዝـፈፀִא  ዝኾ�  ይኹ- �ገץ  

  ግ�ٌ �ٍዊ ክኸው- ወይ �ካֵእ-א- שעወـ   

 ገዲ ክእֳይ ክእዝዝ ይኽእָ፣-א   

ֳ. ��-ከו- ּתֹוፅףይ ወይ ٍُ־ץ.א  ኬגካָ  

   ወይ א- ּֿמ�እֳይ  ወፃC  ـኸ.ת  ክኽፍָ  

   ክእዝዝ ይኽእָ፣ 

ּ. ጉድ�ُ ዝ"ፅּ ከـ  ּתֹוኸ.ת  �ወፃC� &�  

   ከ�ድ�ُ  kُא  የדይ"ָጥ  እُף�  ወይו  

   ከְך  .ֶר  የדያ-�  ከד" ץ� ְך ֹורይ"ָጥ  

   ገ-ዘ� ይׂשጣָ፡፡  

 

15151515. . . . �ክֳُ "ֳאגከُ የגፈፀו ጥፋُ�ክֳُ "ֳאגከُ የגፈፀו ጥፋُ�ክֳُ "ֳאגከُ የגፈፀו ጥፋُ�ክֳُ "ֳאגከُ የגፈፀו ጥፋُ        

1. ይֱ kዋጅ& ይֱ-- kዋጅ ـከֹُ የגወጣ 

ደ-� እ& עאאያ "ֳֶـאፍ "ካይ �ገץ 

ወደ kከּתֹו  የֳׂשׂש  የـፈጥר צው ከk-ድ 

 ץ� ְך  ـ�אያ-� ከkד" ץ� ְך

የדይ"ָጥ ወይו ከk-ድ   kُא   

 ይ"ָጥד" ُאk   ץ�ያ-�   ከkד"

እُף� ወይו "�ֳً ይׂשጣָ፣ 

2. "ዚֱ k-ׂשፅ -�� k-ׂשፅ k-ድ የـገֳፀው 

ጥፋُ የፈፀא ׁጋዊ רው�ُ ያֳው kካָ 

ከkד" ץ� ְך ُ�וያ-� >ያ ץ� ְך 

 ף�ጣָ፡፡ የׂשይ"ָጥ የገ-ዘ� wጣُ ይד"

>ֶፊው ከkُ�ו kד" ُאያ-� ከkץ� 

kُא የדይ"ָጥ እُף� ወይו ከkُ�ו 

 ይ"ָጥדየ ץ� ְך ץ�ያ-� ከkד" ץ� ְך

የገ-ዘ� ׂשאጮ ወይו "�ֳً ይׂשጣָ፡፡  

 
    

    

    

    

    

        �ֳאאֳ� ُ"נ"� ወደ &�נውאֳ��ֳאאֳ� ُ"נ"� ወደ &�נውאֳ��ֳאאֳ� ُ"נ"� ወደ &�נውאֳ��ֳאאֳ� ُ"נ"� ወደ &�נውאֳ� . . . .16161616

ይֱ--  kዋጅ& ይֱ-- kዋጅ ـከֹُ የወጣ 

ደ-�& עאאያ ֳֶـאፍ የנـጋገጠ רው 

ከـወר�"ُ wጣُ "ـጨעד ፍץድ^ُ፡- 

d. ጥፋً ـግץֹו ያዋֳ ד-�ውו �ገـ ץወ׳ץ  

  ገድ-א ֶַ" וእ-ዲֲ- ወይ ּתግ�ُ ገ-אֳ   

  እ-ዲወገድ፣ 

ֳ. kከּתֹוው የדፅጃ ወይץ.א וያው-፣ ኬגካִ-  

   ወይו እ�ው- ד�ወገጃ ወጪ ـከ.`  

   እ-ዲከፍָ፣ 

ּ. ጉዳُ የደרנ"ُ kከـ ּתֹוከ.` "שף ወጪ  

   ወደ �"נ"ُ ��ٍ እ-ዲָא� ወይו ይֱ  
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    ዝ�"צ  ኩ�ٍُ   ክ׳ָו   እዚይ   ዘይከ�ָ  

  እ   ካׁ.    ክኸፍָ   ክእዝዝּשኾይo   ግـ    

    ይኽእָ’ዩ፡፡    

 

ክፍֵ ֹּלዱـֹּלክፍֵ ֹּלዱـֹּלክፍֵ ֹּלዱـֹּלክፍֵ ֹּלዱـֹּל 

ዝـፈֳֶዩ ድ-ጋገٍُዝـፈֳֶዩ ድ-ጋገٍُዝـፈֳֶዩ ድ-ጋገٍُዝـፈֳֶዩ ድ-ጋገٍُ  

17171717. . . . ግּשእ נא �<וዳእٍግּשእ נא �<וዳእٍግּשእ נא �<וዳእٍግּשእ נא �<וዳእٍ    

1. እዚ �ዋጅ- �ዚ �ዋጅ רዒּש ዝወፀ ደ-ּת 

ወይ ו ־ץוא�ዚ �ዋጅ- ץክ� ዘֳዎ 

ካֵእ ׁጊ  ድ-ጋገ ዝָוከُ ـግץֹו ዝፍፅו 

ዝኾ� ይኹ-  ר�  ኤጀ-ת ወይ ወנዳ ^ُ 

ፅׁፈُ ��-ከּתֹו ዝደָዮ נאዳእٍ ከץּמ� 

�ֳዎ፣ 

2. ኤጀ-ת ֳֿዋ ��-ከּתֹו �ጠדּמּכ 

 ዳ ^ُ ፅׁፈُנወ ُפא ץገፀ ץዳׁוו

��-ከּתֹו- ��-ከּתֹו ዝָוከُ נאዳእٍ 

&ይ ץוካ� ָרא �ֳዎ፡፡  
 

18181818....    ደ-�- ደ-�- ደ-�- ደ-�- ׁץוא-ׁץוא-ׁץוא-ׁץוא-    &ይ וውፃእ &ይ וውፃእ &ይ וውፃእ &ይ וውፃእ 

�ָጣ-�ָጣ-�ָጣ-�ָጣ-        

 እዚ �ዋጅ גፈፃ ׁף� עኽו ُ^ .1

�ዝָדـk -וፍፃו ዘኽእָ ደ-ּת &ይ 

 ውፃእ �ָጣ- �ֳዎ፣ו

 -ዓُ- �ዚ �ዋጅוָ ץገጠ ָךץׁ צּת .2

ደ-�- אፈፀג ዝኾ- ־ץוא ከውፅእ 

ይኽእָ፡፡ 
 

        ግׁٍُ וዘይ�ֹ ُ�וፈፃـግׁٍُ וዘይ�ֹ ُ�וፈፃـግׁٍُ וዘይ�ֹ ُ�וፈፃـግׁٍُ וዘይ�ֹ ُ�וፈፃـ . . . .19191919
 

�ዚ �ዋጅ ዝፃֹוእ ዝኾ� kዋጅ፣ ደ-ּת፣ ־ץוא 

ወይ ָדዳዊ ֿץףר� ��ዚ �ዋጅ -ዝـጠרּט 

ጉዳይ ـፈፃُ�ו የ�ִ-፡፡ 

 

 

 
 

   የדይ٢ָ ከֲ� ـገּת ካ. እ-ዲከፍָ דዘዝ  

   ይ٤ֶָ፡፡     

 

ክፍָ �ድ�ُክፍָ �ድ�ُክፍָ �ድ�ُክፍָ �ድ�ُ    

ָዩ ָዩ ድ-ጋጌዎ٤ ָዩ ָዩ ድ-ጋጌዎ٤ ָዩ ָዩ ድ-ጋጌዎ٤ ָዩ ָዩ ድ-ጋጌዎ٤     

        �ጠُ ግዴٍאጃ የנא�ጠُ ግዴٍאጃ የנא�ጠُ ግዴٍאጃ የנא�ጠُ ግዴٍאጃ የנא . . . .17171717

1. ይֱ kዋጅ& ይֱ- kዋጅ ـከֹُ የወጣ 

ደ-�፣ עאאያ እ&  ከዚֱ  kዋጅ  ግo��ُ  

  ያֳው ֶַ ׁግ  ድ-ጋጌ  የֳאגከُ  ـግץֹו  

  የגያከ&ው-   ד-�ውר   וው   ኤጀ-תው  

  ወይו  የወנዳ   ��-kከּתֹו   ፅׁፈُ   ^ُ  

  የגፈָገው נאጃ דwנ� kֳ"ُ፡፡ 

2. የ��-kከּתֹו ጥ"�& የገጠُפא ץ 

kጠוׂש� እ& kـ�ዳደץ ኤጀ-ת የወנዳ 

��-kከּתֹו ፅׁፈُ ^ُ ��-�ከ"ּת 

የֳאגከُ נאጃ የדገ©ُ ُ�א kֳው፣ 

    

    

18181818. . . . ደ-�& עאאያ የדውጣُ �ָጣ-ደ-�& עאאያ የדውጣُ �ָጣ-ደ-�& עאאያ የדውጣُ �ָጣ-ደ-�& עאאያ የדውጣُ �ָጣ- 

        

1. የף� k�ፈፃו גክץ ^ُ ይֱ-- kዋጅ 

 �-ደ ያ�٤ָגየ ו�ፈፀדֳ ֶחـ"

የדውጣُ �ָጣ- kֳዉ፣ 

2. የእָךץ& ገጠצּת ُדָ ץ "ዚֱ kዋጅ& 

ደ-� ד�ፈፀוያ የעאא -ֲגያ דውጣُ 

ይ٤ֶָ፡፡  

 

        የֳַው ׁግ ُ�וፈፃـየֳַው ׁግ ُ�וፈፃـየֳַው ׁግ ُ�וፈፃـየֳַው ׁግ ُ�וፈፃـ . . . .19191919
 

ከዚֱ kዋጅ ף�ـ¸ የֲ� kዋጅ፣ ደ-�፣ עאאያ 

ወይדָ וዳዊ kץףר  "ዚֱ kዋጅ "ֳאـከًُ 

ጉዳዮ٤ ֶይ ـፈፃُ�ג kይ3נውו፡፡  
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20202020. . . . እዚ �ዋጅ ዝፀ-ዐִ እዋ-እዚ �ዋጅ ዝፀ-ዐִ እዋ-እዚ �ዋጅ ዝፀ-ዐִ እዋ-እዚ �ዋጅ ዝፀ-ዐִ እዋ-        

እዚ �ዋጅ �^ُ וኽףְ� עዊ ክֶָዊ א-ግ�ٌ 

ُግףይ ካ� ዝፀደִּט ዕֳُ 2 גያዝያ 2003 

ዓ.ו  ጀסג ዝፀ-ዐ ይኸው-፡፡  

 

  ይ ወָዱֹו�                

 

ፕנዚዳ-ُ �ְףዊ ክֶָዊ א-ግ�ٌ ُግףይ 

20202020. . . . kዋጁ የגፀ&"ُ ጊዜkዋጁ የגፀ&"ُ ጊዜkዋጁ የגፀ&"ُ ጊዜkዋጁ የגፀ&"ُ ጊዜ        

ይֱ kዋጅ "ُግףይ �ְףዊ ክֶָዊ א-ግ�ُ 

  ו.ያዝያ 2003 ዓג -ׂש 2 ُ"ׂשከፀደ ُ^ ץክו

ጀצו የፀ& ይֲ&ָ፡፡   

 

  ይ ወָዱֹו�             

 

የُግףይ �ְףዊ ክֶָዊ א-ግ�ُ ፕנዝዳ-ُ 
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�ዋጅ ּׁשፅ200 ע�ዋጅ ּׁשፅ200 ע�ዋጅ ּׁשፅ200 ע�ዋጅ ּׁשፅ200/2003/2003/2003/2003 ע    

�ዋጅ ገוጋו ���ዋጅ ገוጋו ���ዋጅ ገוጋו ���ዋጅ ገוጋו ��----ከּתֹוያዊ ፅዕ�ِ �ְףዊ ከּתֹוያዊ ፅዕ�ِ �ְףዊ ከּתֹוያዊ ፅዕ�ِ �ְףዊ ከּתֹוያዊ ፅዕ�ِ �ְףዊ 

ክֶָዊ א�ግ�ٌ ُግףይክֶָዊ א�ግ�ٌ ُግףይክֶָዊ א�ግ�ٌ ُግףይክֶָዊ א�ግ�ٌ ُግףይ    

    

ፕצጀክٍُ ָוዓُ �� ـፈጥצ�ዊ ף/ׁדዊ ��-

ከּתֹו ዘ�ፅׁዎ ፅዕ�ِ ו�ውጋድ ወይ ከዓ ዘ�ፅׂ 

�ִٍዊ ፅָዋ ُץጉ9 ו� ዘይ�ִ ץ�ኪ 9;ו�� 

እِו ፕצጀክٍُ ;ድُו גግגָُ �� וצֹו 

እ9>ֳዉ ץדץוו �ድֶይ �ֳዝኾ�፣ 

ገוጋו ፅָዋ �� ከ9 ּתֹוይ ָוዓُ ָٍُُג 

እ�ُዳֳዉ እٌ ָוዓُ ዘ�ዕE ፅָዋ ּט�ዲוካ 

 וፀገ ُאJִ ዝግֹוـ ይ� ክ/ፅׁ እዩֹו�ُו�

 ዕዋُו� ዓُוָ ኽኻָ እٌ ዝድֳُ�ו�

�ֳዝׁግዝ፣ 

�� ׁገ א�ግ�ٌ ክָָ9 ዝـደ�ገጉ 9ይ �� ከּתֹו 

ድׁ��ُ፣ ֶُרא� ዕֶُו� �ٍُדግץֹו 

 ዝኾ�፣ֳ� ׁץ�א ዊٍנרא

�� ከይዲ ُግ/ף ፕצጀክُ ዝፍጠס �ዎ�ٍዊ 

 ዕ� �ִٍዊ ፅָዋٍُ ከዓٍُץ�ו� እዮٍُץـ

 �ץፅፅּׁש �9ይ ክָُُ �גָُ ውጋድ ዘኽእָו

 ድֶው �ֳዘድָ�፣ו ዓُץ�

ዝָוከِר ו� ግደ �ካֶُ ኩֹו ዘWُፍ� 

ግָፅ�ُ� ُו� �ُ�ֿٍُـእٍُው ዝׁግዝ� 

ከוY’ው� �� ከּתֹוያዊ፣ ף/ׁדዊ፣ ּׁשጠֹוዊ� 

ዘֶُ�ּמ ዘֳዎ ָוዓُ ُו�እٍُው ֿደ �ገዳת 

 ዃ^፣ו� ׁץ�א ዊٍנרא

 

 

 

_ዋጅ ּׁשጥ200 ץ_ዋጅ ּׁשጥ200 ץ_ዋጅ ּׁשጥ200 ץ_ዋጅ ּׁשጥ200/2003/2003/2003/2003 ץ    

የُግףይ �ְףዊ ክֶָዊ א�ግ�ُ የُግףይ �ְףዊ ክֶָዊ א�ግ�ُ የُግףይ �ְףዊ ክֶָዊ א�ግ�ُ የُግףይ �ְףዊ ክֶָዊ א�ግ�ُ     

የ_ከـ ּתֹוፅዕa ገוጋו _ዋጅየ_ከـ ּתֹוፅዕa ገוጋו _ዋጅየ_ከـ ּתֹוፅዕa ገוጋו _ዋጅየ_ከـ ּתֹוፅዕa ገוጋו _ዋጅ    

    

የָُד ፕצጀክُ /ـፈጥףዊ ף/ֱדዊ9 ��-

ከּתֹוያዊ ـፅዕa ֳד�ወገድ ወይו ደግז የגደרץው 

_ִٍዊ ـፅዕa ُץጉו ወደ ֶַው ደנጃ ֳׂשא�� 

ፕצጀክِ٠ ከـאግ/ْףው /ፊُ /እ;ድ ደנጃ 

እያִ ץאץאא _�ፈֶጊ /ֲא^፣ 

የ�� ከـ ּתֹוፅዕa ግוገד የָُד እ;ዶת ٤ዘጋጁ 

 ይ9/�ـאֳ זድׂש�_ ፅዕaـ ያ�ከֳُውגየ ُדָ

ይደץWָ ֹ�ـ የגገ٤ ُאግـ�ד/ ץካከָ 

የגፈֳገው ָדֳ ُדWካُ �ֳגያግዝ፣ 

/ክֶָ٤� ֱገ-א�ግ�ُ የـደ�ገጉ የ�� _ከּתֹו 

ድֱ��ُ ٤9ِ�א ዓֶדዎـאֳ ٤ግ/ٍנרא ץዊ 

 ፣^ֲא/ ያעWא

/ፕצጀክُ ُግ/ף Jደُ የגፈጠס _ወ�ٍዊ 

ውጤِ9ٍٍُנ/דֳ ٤ _ִٍዊ ـፅዕaዎ٤ ደግז 

 ዓُ እ;ድץ� ץጥጥּׁש የክָُُ9 ٤ָג�ወገድ የד

 ያ�ፈָግ፣גֳ� ዘጋጀُד

የֳאגከٍْው pִו ያገֹו 9ָֹוይ _ካֶُ 

የגያWُፍ ግָፅ�ُ9 ـጠያאֳ ُ�ּׂשዘץጋُ 

የגያግዝ እ�ዲpו _ከּתֹוያዊ ף/ֱדዊ9 ּׁשጠֹוዊ 

ዘֶ;�ُ ያֳው ָאֳ ُדዘץጋُ _�ድ _�ፈֶጊ 

 ፣^ֲא/ ያעWא ዊٍנרא

  

 

BˆL×T b¤T M<¶ Bÿ‰êE KL§êE mNGStE TG‰Y Zw{ 
18¾ ›mT qÜ. 16 ֳּטא 
200/2003 ›/M    

mbL 18 ›mT ֳּטא 16 .ּט  
200/2003 ዓ.ו  

  

Bÿ‰êE KL§êE mNGStE TG‰YBÿ‰êE KL§êE mNGStE TG‰YBÿ‰êE KL§êE mNGStE TG‰YBÿ‰êE KL§êE mNGStE TG‰Y    

yTG‰Y B¼¤‰êE KL§êE myTG‰Y B¼¤‰êE KL§êE myTG‰Y B¼¤‰êE KL§êE myTG‰Y B¼¤‰êE KL§êE mNGSTNGSTNGSTNGST    

nU¶T Uz¤È TG‰YnU¶T Uz¤È TG‰YnU¶T Uz¤È TG‰YnU¶T Uz¤È TG‰Y    
yTG‰Y nU¶T Uz¤ÈyTG‰Y nU¶T Uz¤ÈyTG‰Y nU¶T Uz¤ÈyTG‰Y nU¶T Uz¤È    

ÂY ˆd êU  

ÃNÇ êU  BR 3.00  
nU¶T Uz¤È ‚Ü.�.ú 

nU¶T Uz¤È �.ú.qÜ    291   
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 sُ וኽףְ� עዊ ክֶָዊ א�ግ�ٌ ُግףይ 

 ይף�ግ�ٌ ُግא-ይt ዝወፀ ׁገֿאـ ُנרא�

ዓׂש�ፅ 49/3//w/ ዝ�ዕ� �ዋጅ �ውፂY �ֹ፡፡ 

 

ክፍֵ ֿደክፍֵ ֿደክፍֵ ֿደክፍֵ ֿደ    

ֿፈָךዊ ድ�ጋጌֿፈָךዊ ድ�ጋጌֿፈָךዊ ድ�ጋጌֿፈָךዊ ድ�ጋጌ    

1. 1. 1. 1. ֿፂץ ץእֿתፂץ ץእֿתፂץ ץእֿתፂץ ץእת        

እዚ �ዋጅ ’’ገוጋו ፅዕ�ِ ��-ከּתֹו �ዋጅ ּׁשፅע 

  ይኽእָ፡፡ �ׂשJִ ክጥֹוـ ’’200/2003

        וጉץُוጉץُוጉץُוጉץُ .2 .2 .2 .2

��ዚ �ዋጅ ውֹּלጢ፡-  

”�ግ�ٌא“  .1  �ግ�ٌא ዊ ክֶָዊףְ� ֳُד 

ُግףይ እዩ  

2. “ፈፃג �ካָ”  ዊףְ� �ካָ גፈፃ ֳُד 

ክֶָዊ א�ግ�ٌ ُግףይ ֳُד እዩ   

  እዩ �ץገፀ �ָךץׁ ዓُוָ צּת ֳُד ”צּת“ .3

4. ’’�� ከُפא �� ֳُד ’’ּתֹו ከּתֹו፣ ��የץ፣ 

��የُנ�� ץ፣ ኩ�ٍُ �የד� �ץይ፣ 

�ድוፂ፣ �ጨ9נ፣ �ጣዕף/ׁד� גዊ 

ጉዳያُ� ��� ፅּטֹו እـ�ይـወר� 

 �ר� ወይ ከዓ ו�ዊ ኩ�ٍِצፈጥـ�

 ּשከץዝ וዊጦֳـ ወይ ከዓ �ו�ይֿדـ

ኩֹו �ገُף፣ ዘֳውִ Eٍ ከוY ’ው� 

 ��ר ወይ ከዓ 9ይ וወይ ከዓ ኩ�ٍِ וጠaא

ካָኦُ� ፍጡُף� �ወ�ٍዊ ኩ�ٍُ 

 እዩ፣ ץדዝُ�ክፉ ድ וצ�ጋـ�א

5. ’’ፅዕ�ِ’’ ֳُד �� �� ከּתֹו ወይ ከዓ �� 

�YW� ክፋֶً �ዝፍጠץ ֳውጢ וኽ�ያُ 

�� ጥዕ9� ድׁ��ُ� ወዲר�፣ �� 

 ይ፣ד ፣ץድ፣ �የאֿ ኽָٍُ፣ እ��Wُ፣ـ

�የُנ�� ץ፣ �� ـፈጥצ�ዊ� ֱֶֹוዊ� 

ֿድጊٍُ �� ካָኦُ ֱָዋُ �ገُף 

��ጠֳֵּכ �� ָዕֵ �� ከּתֹו፣ ף/ׁדዊ 

�ኮaגያዊ� ֱֶֹוዊ� ኩ�ٍُ ዝፍጠץ ዘየዲֵ 

 ኸֵٍٍ ֳውጢ እዩ፣ـ

የُግףይ �ְףዊ ክֶָዊ א�ግ�ُ וክץsُ 

 ፅׂש�_ �ግ�ُא-ይ ֱገףወጣው የُግ/ ֹֹּלָךـ

49/3//w/ የגከֳـው� _ዋጅ _ውጥָّ፡፡   

 

ክፍָ _�ድክፍָ _�ድክፍָ _�ድክፍָ _�ድ    

ጠ;ֶֶጠ;ֶֶጠ;ֶֶጠ;ֶֶ    

1. 1. 1. 1. _ጭץ ץእ�_ጭץ ץእ�_ጭץ ץእ�_ጭץ ץእ�    

ይֱ _ዋጅ ’’የከـ ּתֹוፅዕa ግוገד _ዋጅ ּׁשጥץ 

  ይ٤ֶָ፡፡ �ׂשጠֵ ֹ�ـ ’’200/2003

        הጓץُהጓץُהጓץُהጓץُ .2 .2 .2 .2

/ዚֱ _ዋጀ ው�ጥ፡- 

”�ግ�ُא“ .1  ዊ ክֶָዊףְ� ይףየُግ ֳُד 

 �ው፣ ֳُד �ግ�ُא

2. “ፈፃג �ካָ”  ዊ ክֶָዊףְ� ይףየُግ ֳُד 

 �ካָ �ው ג�ፈፃ_ ף� �ግ�ُא

”צּת“ .3  �ው צּת ُדָ ץገጠ 99ץ�የግ ֳُד 

4. ’’�� ከُפא/ ֳُד ’’ּתֹו፣ /ከּתֹו _የץ፣ 

/_የ9ُנ�� ץ /_የץ p�ٍ /ው>፣ /ድוፅ፣ 

/ጤ9፣ /ጣእו፣ /ף/ֱדዊ ጉዳዮ٤9 /��-

ው/ُ፣ Wይወـ/ �רፈጥצ p�ٍْው ወይו 

 ውጠውֳـ וው ወይֳֹּלָךـ ካ��ُד_ ውר/

የגገ� �ገ9ִב/ ٤צ ያִ/ُ Eٍ እ�ዲpו 

 זደግ וp�ٍْው ወይ וጠ9ْው� ወይא

የרው ወይו የַֹ٤ ֱያዋ� /ጎ p�ٍ� 

የג�ኩ ـרـጋ٢ْצ�ው ድץו �ው፣ 

 

 ��YW/ וወይ ּתֹוከ/ ֳُד ’’ፅዕaـ’’ .5

ክፍֹ٠ ֶይ /גፈጠץ ֳውጥ וክ�ያُ /רው 

ָጅ ጤ99 ድֱ��ُ፣ /እፅዋُ፣ /እ��Wُ 

/_ፈץ፣ _የץ፣ ው>፣ _የـ/  ُנ�� ץፈጥףዊ 

 Wዊ �ካָ /_ጠ�ֶይּׁש ֶַ/ �፣ץ; ዊֱֶֹו

ከּתֹוያዊ ף/ֱדዊ /�ኮaגያዊ ወይֱֶֹו וዊ 

p�ٍዎ٤ ֶይ የגከُר ወይו የגፈጠץ 

የדያ�ፈָግ ـከٍٍይ ֳውጥ �ው፣ 

 

 

ገፅ 2 �ጋُע ጋዜጣ ُግףይ �ዋጅ 200/2003 ּי                 ገፅ 2 የُግףይ �ጋُע ጋዜጣ _ዋጅ 200/2003 ּׁש 
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6. ’’ገוጋו �� ከּתֹוያዊ ፅዕ�ِ’’ ֳُד ֿደ 

ፕצጀክُ ወይ ከዓ א�ግ�ٍዊ ר�ድ ዘ�ዕE 

�ወ�ٍዊ ወይ ከዓ _ִٍዊ ፅዕ�ِ ּט�ዲוካ 

�ፂץካ ዝፍֳጠִ� ዝוዘ�ִ� ֶה እዩ፣ 

 

7. ’’ፕצጀክُ’’ ֳُד /ዚ �ዋጅ ُנרא 

�ዝወፅእ �� ዝኾ� ־ץוא ውֹּלጢ ��ٌ  

  ዝـጠרּט  ዝץዝץ ወይ  ዝካُـ ዝኾ� ֿዱֹּל   

  9ይ ָוዓُ  ּכ�;�ו� ወይ �� ץֹו� ُካָ  

  ዝግ/ץ ץYይ  ו�ፍׁፋׁ  ወይ ֳውጢ ወይ   

  ከዓ עּהـፁ ዝ�/ו�  שֵא  ׁף�  נጅץד  

  ወይ  ��  ከይዲ  ዝ�/נ ፕצጀክُ እ�ُנּהፅ  

  ዝግ/ּכ�;�ו ץ� እዩ፣  

8. ’’/ዓָ ዋ9 ፕצጀክُ ֳُד’’ እٌ ፕצጀክُ 

 ^ኾይـ�እ �/נּט�ፀፀ� ዝֿـ�ግ�ٌ ዝא�

ዝָוከِ 9ይ א�ግ�ٌ �ካָ ወይ ከዓ 

�ውָׂש ዘፈץ ዝֿـ�ፀፀ� ዝנּט/� 

እـ�ኾይ^ ከዓ /ዓָ ዋ9 እٌ ፕצጀክُ ዝኾ� 

 እዩ፣ �ר

9. ’’ፍּכድ ው>ּת �ካָ’’ ֳُד ከו ኩ�ًٍ 

 ׁף� ድּכ፣ �ግዲ ወይ ከዓ ፍُ�אُ���

 ዝጋ� �ׁጊוו ወይ ከዓ ُካָ �ግዲ �<ו�

�ָጣ� ዝـው>E ዝኾ� 9ይ א�ግ�ٌ �ካָ 

እዩ፣ 

 ፣תፖֵ ֳُד ’’�ድר �ግ�ٍዊא’’ .10

 ይףግ� ُግׁ �ץ�ግ <ץא �ጂـףُ�

 እዩ፣ ֳُד ይף�ግ�ٌ ُግא ዊ ክֶָዊףְ�

11. ’’ُካָ’’ ُנרא� ֳُד �ግዲ ׁጊ ወይ ከዓ 

�ካָኦُ ׁግٍُ ُנרא ዝـጣየ₪ �� ׁף� 

�ግዲ ዝـዋፈ9 נይ אፍנይ ወይከዓ אከፋፈֵ 

ወይ ከዓ ግָጋֹُ ው>ּת ُካָ እዩ፣ 

12. ’’ኤጀֳُד ’’ת� ኤጀת� ֳֿዋ ከּתֹו 

 እዩ፣ ֳُד ُפא �דּמּכ�ጠ �ץዳׁוו

 

6. ’’የከـ ּתֹוፅዕa ግוገֳُד ’’ד _�ድ 

ፕצጀክُ ወይא ו�ግ�ٍዊ ר�ድ ـግףֹוዊ 

  ֹּלףፍ_ �ֲ וּת�ያ�ከֳُው� ገגየ �ֲת

ውጤُ /;ድגያ ֳይِ የדወּׂשያ9 የאאዘ¬   

ዘዴ �ው፣ 

7. ’’ፕצጀክُ’’ ֳُד /ዚֱ _ዋጅ ُנרא 

  ያ   ው�ጥעאא   וው¬�ד/    ወጣג/

  וው¬�ד ُـካגየ וወይ ץዝץዝ רׂשጠـ/  

  _ዲ�  የָُד  እ�;ױ��  ወይץֹו�/   ו  

  ድץጅُ ֶይ የגደנግ ጉֱָ א�ፋፋُ ወይו  

  ֳውጥ ወይץּהـ  וጦ  የ�/׳ָא  �ף�  נ  

  ጀክُצፕ  נ/�Jደُ  የ/  וወይ  ץאጀאֳ  

 �ው፣ ױ��;�ግ እנደגየ ץאጀאֳ ጥנּהת  

8. ’’የፕצጀክُ ֳֹוsُ’’ ֳُד ፕצጀክً 

 �ֲת /נׂשወጠ�9 የـ�ግ�ُ የא/

የֳאגከـው የא�ግ�ُ �ካָ ወይו /ግִ 

ዘץፍ የـወጠ�9 የֲת /נׂש� ደግֳֹו ז>�ُ 

የֲ�ው רው �ው፣ 

 

9. ’’ፈ�ድ רጪ _ካָ’’ ֳُד እ�ደp�ٍው 

የ���ُُ�א የ�ግድ ወይו የף� ፈ�ድ 

 �ዝገאאֳ ጅُץየ�ግድ ድ ו�ጠُ ወይאֳ

/ֱግ �ָጣ� የרـጠው ד�¬ውו የא�ግ�ُ 

�ካָ �ው፣ 

 ፣ �ָُ፣תፖֵ ֳُד ’’�ድר �ግ�ٍዊא’’ .10

 �ግ�ُא ዊ ክֶָዊףְ� ፣ ֱግץ�ግ ֿץא

ُግףይ ֳُד �ው፣ 

11. ’’ድץጅُ’’ ֳُד /�ግድ ֱግ ወይ٤ַֹ/ ו 

ֱጎُנרא ٤ የאּהּהـ /�ግድ ף�ዎ٤ 

የףדרـ የ_٤ףו ወይד וከፋፈያ ወይו 

ደግז _ገָግֹُ רጪ ድץጅُ �ው፣ 

12. ’’ኤጀֳُד ’’ת� የُግףይ �ְףዊ ክֶָዊ 

የከּתֹו ጥ/�፣ የـ�_ ُפאዳደ9ץ _ጠוׂש� 

ኤጀֳُד ת� �ው፣ 

 

 

ገፅ 3 �ጋُע ጋዜጣ ُግףይ �ዋጅ 200/2003 ּי                 ገፅ 3 የُግףይ �ጋُע ጋዜጣ _ዋጅ 200/2003 ּׁש 
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 ወይ ከዓ �ׁጊ �ר צፈጥـ 9ይ ’’ֳُד �ר’’ .13

9ይ ָרא ُ��ר ዝـው>E �ካָ እዩ፣ 

14. ’’ክָָ רገץ �� ከּתֹוያዊ ፅዕ�ِ’’ ֳُד 

�ُግףይ፣ ጎٌ�ֹונ ዝኾ^ ክֶָُ ጎٌ�ֹונ 

ዓዲٍُ� ׁרـנ��� ዝُ�ክፍ ֳُד እዩ፣ 

 וፀዋዕ�ِـ ֳُד ’’�ግ�ٍዊ �ካֶُא’’ .15

�ُግףይ �ְףዊ ክֶָዊ א�ግ�ٌ ዝኾ^ 

ኩֹו ��ዩـ ዕዮ� 9ይ ָוዓُ ُካֶُ� 

የጠָָּכ፣ 

16. ’’�ወ�ٍዊ ֳُד ’’ֹּלֶו እዚ ኤጀת� ዘድֵዮ 

 �ጀክٍُُצፕ ּשנּט�ዝ וኦֵד� ּֿׁٍُשנ

 ድּכዊ �ክኾ^ ዝֱE ፍףֹוግـ ��ግ�ُא �ድר

እዩ፡፡  

 

3. 3. 3. 3. �ገֶָፃ ፆٍ �ገֶָፃ ፆٍ �ገֶָፃ ፆٍ �ገֶָፃ ፆٍ     

 רገֳፀ ����ٍይ ፆٍው� ዝֿወـዕٍይ ፆٍ ዝֹוـ�

እዩ  

 

4. 4. 4. 4. ዕֶדዕֶדዕֶדዕֶד        

�� ጥዕ9� ድׁ��ُ� ደֹُור ּׂש፣ �� ף/ׁדዊ 

ኩ�ٍُ� ـፈጥצ�ዊ ከֹו�� �ִٍዊ ፅዕ�ِ ዝፈጥס 

ዝـፈֳֶዩ ፕצጀክٍُُ� ר�ድ א�ግ�ٌ� ;ድג 

 እ9>ֳዉ ከ�ዕ�ዎ גָُ �� ወይ ከዓ וצֹוግُו

ዝኽእִ _ִٍዊ ፅዕ�ِ ክ׳�ּמ ዘኽእָ ׁጋዊ 

  እዩ፡፡ ץֹוግו� ክውዕָ ׁף� �� ֿץףר�

 

 

5. 5. 5. 5. ወـ �רፈፃُ�גወـ �רፈፃُ�גወـ �רፈፃُ�גወـ �רፈፃُ�ג    

እዚ �ዋጅ �� �ְףዊ ክֶָዊ א�ግ�ٌ ُግףይ 

ውֹּלጢ ዝُግ/ס ፕצጀክٍُُ� ר�ዳُ� א�ግ�ُ 

ዘፍፀו ይኸው�፡፡ 

 

 ው�ُרግ የֱ/ וወይ צፈጥـየ ֳُד ’’ውר’’ .13

 ጠው �ካָ �ው፣רـየ ُ�א

14. ’’ክָָ ـ₪ጋע ከּתֹוያዊ ـፅዕa’’ ֳُד 

የُግףይ _ጎ٤ֹוף የֲ^ ክָֹ٤፣ ጎנsُ 

_ገרـנ�ֱ ٤9צ� የג�ካ ֳُד �ው፣  

15. ’’የא�ግُר _ካֶُ’’ ـ ֳُדጠٍْ�עው 

ֳُግףይ �ְףዊ ክֶָዊ א�ግ�ُ የֲ^ 

pִע�א וያsِ٤9 የָُד ድץጅِ٤� 

ያጠ�ֶָָ፣ 

16. ’’የይp�ٍ ֳُד ’’�ָא 

ኤጀת�ውየגፈָገው אאዘ¬ _ـָחው 

 �ድר ُר�ግאጀክِ٤9 የצፕ ּשץׂשגֳ

 ጠው ፈ�ድ �ው፡፡רגዊ እ�ዲֲ^ የףֹוግـ

 

3. 3. 3. 3. የፆٍ _ገֳֶፅየፆٍ _ገֳֶፅየፆٍ _ገֳֶፅየፆٍ _ገֳֶፅ 

/ወ�ድ ፆٍ የـገֳፀ የُױ ፆٍו ያካָٍُ  

 

 

  דֶ_ .4

 ዊ ጉዳዮ٤9ף/ֱדጤ99 ድֱ��ُ የ ው ָጆ٤ר/

የـፈጥצ �ከּתֹו� _ִٍዊ ـፅዕa የגፈጥס 

የֳـያዩ ፕצጀክِ٤9 የא�ግ�ُ ר�ድ ـግףֹוዊ 

ከ9ֲْאው /ፊُ ወይו ደግז /እ;ድ እያִ 

ֵፈጥُס የ٤ִג _ִٍዊ ـፅዕa ׂשא�� 

የגያ�٤ָ ׁጋዊ _ף� ץףר ֶይ እ�ዲውָ 

  ግ �ው፡፡נድדֳ

 

5. 5. 5. 5. ወـ �רፈፃُ�גወـ �רፈፃُ�גወـ �רፈፃُ�גወـ �רፈፃُ�ג        

ይֱ _ዋጅ /ُግףይ �ְףዊ ክֶָዊ א�ግ�ُ ው�ጥ 

 �ዶ٤ר �ግ�ُאጀክِ٤9 የצፕ ^ֲגዊ የףֹוግـ

  ይֲ9ָ፡፡ גፈፃـ
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ክፍֵ ክָـክፍֵ ክָـክፍֵ ክָـክፍֵ ክָـ    

9ይٌ ኤጀـ ת�ግץֹו� ֶֿፍ�ُ፣ 9 ٌ�רֿـይٌ ኤጀـ ת�ግץֹו� ֶֿፍ�ُ፣ 9 ٌ�רֿـይٌ ኤጀـ ת�ግץֹו� ֶֿፍ�ُ፣ 9 ٌ�רֿـይٌ ኤጀـ ת�ግץֹו� ֶֿፍ�ُ፣ ٌ�רֿـ 

ወٌ�ר ፅዕ�ِ� ወٌ�ר ፅዕ�ِ� ወٌ�ר ፅዕ�ِ� ወٌ�ר ፅዕ�ِ�     

6. 6. 6. 6. ֿፈָךዊ ድ�ጋገٍُ ֿፈָךዊ ድ�ጋገٍُ ֿፈָךዊ ድ�ጋገٍُ ֿፈָךዊ ድ�ጋገٍُ     

1. /ዚ �ዋጅ ዓׂש�ፅ 8 �Y� ዓׂש�ፅ 1 �ዝወፅእ 

 ወይ /ዓָ ዋ9 �ר �ዝኾ ُנרא ־ץוא

ፕצጀክُ ገוጋו ፅዕ�ِ �� ከּתֹו ዘድָዮ  

ፕצጀክُ ካ�ዚ ኤጀת� ፍּכድ እـ�ይנኸ/ 

 ደִ�፣ׂש�ይፍ ץֹוግُו

2. እٌ ፕצጀክُ /ዓָ ዋ9 ዘנּמE ገוጋו 

ፅዕ�ِ �� ከץו� ُ�ָֹוּטـ ּתֹוካּש� እٌ 

ኤጀת� _ወ�ٍዊ ֹּלֶו �ֳዝ>E� ጥׁף እٌ 

ፕצጀክُ ጉድ�ُ እـ�/ፂֽ /ዓָ ዋ9 እٌ 

ፕצጀክُ ካ� ُ�ֿٍُـ �ፃ �ይኸው��፡፡  

 

         µ ፅዕ�ِרወא ٌ�רֿـ µ ፅዕ�ِרወא ٌ�רֿـ µ ፅዕ�ِרወא ٌ�רֿـ µ ፅዕ�ِרወא ٌ�רֿـ .7 .7 .7 .7

1. እٌ ኤጀת� �ፌደָף� �ክָָ� ዝወፅY 

ዘፈףው� ֿፈָךው� �� ከּתֹוያዊ ץ�ክٍُ 

ካָኦُ �ግُ��ֹו ዘֳዎٍُ־ץ�א ו� 

 ጀክٍُُצ�ያዊ ፅዕ�ِ ፕֹוኸִٌ �� ከـ

ይው��፣ 

2. /ዚ ዓׂש�ፅ �Y� ዓׂש�ፅ 1 ዝـጠרּט ֿፈָךዊ 

ድ�ጋገ ከוዘֹ ኮይ^ 9ይ ֿደ ፕצጀክُ 

ፅዕ�ِ ግُו ዝወ>Eٍנרא וዊ �ገُף፡- 

w. /ٌ  ፕצጀክُ  ጉድ�ُ  ዝ/ፅׂ  ከּתֹו�  

   ኩ�ٍُ እٌ ከּתֹו�፣ 

ֳ. /ٌ   ፕצጀክُ  וኽ�ያُ �ጉድ�ُ  

   ዝ�ֶዕ /ዝ־  ֱዝא  ּתጠ�፣ 

ּ. ዓይ�ُ ክ/ፅׁ ዝክእָ ፅዕ�ِ፣ 

 �ፍֿُ፣ עֱֹו 9ይٌ ጉድ�ُ ወይ ፅዕ�ِ.א      

ክፍָ pֳُክፍָ pֳُክፍָ pֳُክፍָ pֳُ    

የኤጀת�ው ـግ9ץֹו ֶֿፍ�ُ፣ የـጽእa የኤጀת�ው ـግ9ץֹו ֶֿፍ�ُ፣ የـጽእa የኤጀת�ው ـግ9ץֹו ֶֿፍ�ُ፣ የـጽእa የኤጀת�ው ـግ9ץֹו ֶֿፍ�ُ፣ የـጽእa 

     ዎ٤ּתWٍ ¬רወא ዎ٤ּתWٍ ¬רወא ዎ٤ּתWٍ ¬רወא ዎ٤ּתWٍ ¬רወא

6. 6. 6. 6. ጠ;ֶֶ ድ�ጋጌዎ٤ ጠ;ֶֶ ድ�ጋጌዎ٤ ጠ;ֶֶ ድ�ጋጌዎ٤ ጠ;ֶֶ ድ�ጋጌዎ٤     

1. /ዚֱ _ዋጅ _ׂש�ፅ 8 �Y� _ׂש�ጽ 1 /גወጣ 

 וው ወይר וው¬�ד ُנרא ያעאא

የፕצጀክُ ֳֹוsُ የከـ ּתֹוፅዕa ግוገד 

የגያ�ፈָገው ፕצጀክُ ከኤጀת�ው ይp�ٍ 

Wያገ� ـግףֹוዊ ֳדድנግ _ይፈׂשድֳُו፣ 

2. የፕצጀክً ֳֹוsُ ያנׂש/ው የ_ከـ ּתֹוፅዕa 

ግוገֹוׂשـ דይ�ُ /דግ¹ً9 ኤጀת�ው 

የይp�ٍ רֳ� �ָאጠው �٢ ፕצጀክً ጉዳُ 

ካደֳֹו רנsً ከـጠያ;�ُ �ፃ ֲֵ� 

_ይו٤ָ፡፡  

 

7. 7. 7. 7. የـፅዕa אወר¬ ٍWּתዎ٤የـፅዕa אወר¬ ٍWּתዎ٤የـፅዕa אወר¬ ٍWּתዎ٤የـፅዕa אወר¬ ٍWּתዎ٤        

1. ኤጀת�ው /ፌደ9ָף /ክָָ የወጡ የዘץፍ9 

ጠ;ֶֶ _ከּתֹוያዊ ደנጃዎ٤9 ַֹ٤ 

_ግُ��ֹו ያֶْው _א/ ٤צףרከָـ 

የፕצጀክِ٤ ከּתֹוያዊ ـፅዕa ይወ9ָר፣ 

2. /ዚֱ _ׂש�ፅ �Y� _ׂש�ፅ 1 የـጠרׂשው 

_ጠ�ֶይ ድ�ጋጌ እ�ደـጠ/ׂש ֲa የ_�ድ 

ፕצጀክُ ـፅዕa ግُו የרגጣْው ٍנראዊ 

�ገ٤צ፡- 

w. /ፕצጀክً  ጉዳُ   የደרנ/ُ _ከ9ּתֹו  

   የ_ከּתֹוው p�ٍ፣  

ֳ. /ፕצጀክً וክ�ያُ ֳጉዳُ የגጋֳጠው  

   ֱዝ� �ዛُ፣  

ּ. ֵደץ� የ٤ָג ጫ9፣ 

 �ፋُ፣ עֱֹו ፅዕaውـ  וየጉዳً  ወይ .א
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 እٌ ፅዕ�ِ ዝፀ�ִֿ ግዘ �ውֿُ፣ .נ

 ክָኻָ �ውֽዱו� እٌ �ִٍዊ ፅዕ�ِ .ר

 �9ּמו�  ኪץ�  ዘይ�ִ  �9   וጉץُ

ዝከ�ָ ወይ ከዓ ዘይክ�ָ וዃ^፣ 

₪. እٌ   ፅዕ�ِ   ክָָ   רገו   ץዃ^�  

   ዘይוዃ^፣ 

/. ካָኦُ ٌ�ו ፕצጀክُ  ዝካየደִ  Eٍ  

   ፍִይ� ـዛאድُ� ኩ�ٍُ፣ 

3. እٌ ፕצጀክُ ጠُוּט� ጉዳእُ� ץֱֹוያُ 

>ָዮוዎ �ገץ ግ� �ወ�ٍዊ ጎ^ ዓ�ֵֶ ኮይ^ 

�ግָፂ ዘይץ�የִ ኩ�ٍُ እָֿـ�ዩ ወይ ከዓ 

�ִٍዊ ጎµ ዘגָך �� ዝኾ�ִ    እዋ�  እዚ 

ኤጀץ ת�Yይ �ִٍዊ ፅዕ�ِ ከ�ዕ� ይኽእָ 

እዩ �ִ ክውר� �ֳዎ፡፡  
 

 

 

8. 8. 8. 8. ገוጋו �� ከּתֹוያዎ ፅዕ�ِ ዘድָዮוገוጋו �� ከּתֹוያዎ ፅዕ�ِ ዘድָዮוገוጋו �� ከּתֹוያዎ ፅዕ�ِ ዘድָዮוገוጋו �� ከּתֹוያዎ ፅዕ�ِ ዘድָዮו  

   ፕצጀክٍُُ ፕצጀክٍُُ ፕצጀክٍُُ ፕצጀክٍُُ     
    

1. እٌ צּת ገוጋו ፅዕ�ِ �� ከּתֹו ዘድָዮו� 

ዘየድָዮו� ፕצጀክٍُُ �ግָፂ ዘץ� 

 ከዳִ �ֳዎ፣ ־ץוא

 

2. /ዚ ዓׂש�ፅ �Y� ዓׂש�ፅ 1 ُנרא �� 

ዝወፅእ ־ץוא ውֹּלጢ ገוጋו ፅዕ�ِ �� 

ከּתֹו ዘድָዮו ዝץዝץ ዝካُـ ዝኾ� ፕצጀክُ 

ግድ� ገוጋו ፅዕ�ِ �� ከּתֹו ክካየደִ 

ይግֹוእ፡፡  

 

         ת�ፊ�ُ� እٌ ኤጀֶֿ �ץֹוግـ ת�ፊ�ُ� እٌ ኤጀֶֿ �ץֹוግـ ת�ፊ�ُ� እٌ ኤጀֶֿ �ץֹוግـ ת�ፊ�ُ� እٌ ኤጀֶֿ �ץֹוግـ .9 .9 .9 .9

1.  እٌ ኤጀת� ዝנּט/ִ ፀ�ፃ� �� ከֹו�ያዊ ፅዕ�ِ 

ደנጅY ֵֿዩ �ግُ��ֹו �ዘֳዎז �ר וያ 

ዝـዳֳወ� �ውW� ֿገዝٌ ዝኾ^ ዝָדـY 

 וዘֳዎ ُ��ֹוዳእٍ� ካָኦُ �ግנא

ዶክٍُُ�א ዘካו ــዃ^ 

 ፣ُאዝץ ይ/ُ ጊዜּבגፅዕaው የـ .נ

  ��ያּת   ከֶከָאֳ   ፅዕaـ   ዊִٍ_ .ר

  ר�ׂשאֳ   ጃנወደ  ֶַው   ደ  וጉץُ   

   የ٢ָג ወይו ደግז የדይֲא ٢ָ^፣ 

  ያֳ �^ֲא עጋ₪ـ ፅዕaው ክָָـ .₪

 ፣^ֲא   

/. ַֹ٤ ፕצጀክً ከגካְዱ/ُ Eٍ ָዩ9  

 ጅ p�ٍዎ٤፣דዛـ   

3. ፕצጀክً ጠ9ג� ጎጂ עֱֹוያُ aُצ �ገץ 

ግ� _ወ�ٍዊ /ጠג�/ ጎ^ የגያאዝ� ֲa 

/ግָፅ የדይٍይ/ُ p�ٍ ካֳ ወይו _ִٍዊ 

ጎ^ የגያֲג/ דָך�/ُ ጊዜ ኤጀת�ው ግָፅ 

_ִٍዊ ـፅዕa ֵያרከָُ ይ٤ֶָ �ֹ 

  ፡፡ُ/ֳ_ �רወא
 

 

8. 8. 8. 8. _ከּתֹו_ከּתֹו_ከּתֹו_ከּתֹוያዊ ـፅዕa ግוገד ያዊ ـፅዕa ግוገד ያዊ ـፅዕa ግוገד ያዊ ـፅዕa ግוገד 

የגያ�ፈָጋْውየגያ�ፈָጋْውየגያ�ፈָጋْውየגያ�ፈָጋْው    ፕצጀክُ ፕצጀክُ ፕצጀክُ ፕצጀክُ  
    

 דገוፅዕa ግـ ּתֹוው የ_ከצּת .1

የגያ�ፈָጋْው9 የדያ�ፈָጋْው ፕצጀክ 

ِ٤ /ግָፅ የגያWይ עאאያ דዘጋጃُ 

_ֳ/ُ፣ 

2. /ዚֱ _ׂש�ፅ �Y� _ׂש�ፅ 1 ُנרא 

 ፅዕaـ ּתֹוያ ው�ጥ የ_ከעאא ወጣውג/

ግוገד የגያ�ፈָጋْው ዝץዝץ የגካُـ 

 ውדገוፅዕa ግـጀክُ የግድ የצፕ וው¬�ד

ֵካְደ/ُ ይገָֹו፡፡ 
    

    

9. 9. 9. 9. የኤጀת�ው ـግ9ץֹו ֶֿፊ�ُየኤጀת�ው ـግ9ץֹו ֶֿፊ�ُየኤጀת�ው ـግ9ץֹו ֶֿፊ�ُየኤጀת�ው ـግ9ץֹו ֶֿፊ�ُ        

1.  ኤጀת�ው የנׂש/ֳُ የ_ከـ ּתֹוፅዕa עፖُץ 

ደנጃው� ጠּב� _ግֶֹْו ُ��ֹוው בֳֹוያዎ٤ 

የـዘጋጀ9 ֳውW� _ጋዥ የֲ^ የִדـ 

 �ዶ٤ר ያֶْው ُ��ֹוግ_ ٤ַֹ ጃዎ٤9נ�ד

ያካנד �^ֲא ــጋገጥ 
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ክנጋገፅ �ֳዎ፣ 

2. ��’ዚ �ዋጅ ዓׂש�ፅ 8 �Y� ዓׂש�ፅ 1 � 2 

ዝـጠרּט ከוዘֹ ኮይ^ እٌ ኤጀףאץו ת� 

ፀ�ፃ� �� ከֹו�ያዊ ፅዕ�ِ እـ�ካይድ እٌ 

ፕצጀክُ ወይ ከዓ ר�ድ א�ግ�ٌ ֹונׂש� 

ዝָוከِ ׁרـנ��፣ א�ግ�ٍዊ ��ያـ ዕዮ፣ 

ዘይא�ግ�ٍዊ  

   ውዳ/ٍُ� ድָየُ  ዘֳዎו  �ካֶُ� ��ٌ 

   ፀ�ፃ� ��-ከֹו�ያዊ ፅዕ�ِ ِ�ץኦו  ዝֱ�ִ  

 ዎ፣ֳ� ץኻُ ክፈጥנድא

3. እٌ ኤጀת� እዚ �ዋጅ ُו�ግץֹו ዘድָዩ 

َክµካዊ� ׁווዳףዊ� ዓٍُוּמ ክፈጥץ 

�ֳዎ፣ 

4. ��ዚ �ዋጅ ዓׂש�ፅ 6 �Y� ዓׂש�ፅ 1� ዓׂש�ፅ 

13 �Y� ዓׂש�ፅ 2� ዝאּטـጠ ከוዘֹ ኮይ^  

እٌ צּת እዚ _ዋጅ ُו�ግץֹו _ገደ�ٌ ዝኾ^ 

ዝץዝ9 ץይ �ፈፃፅٍُ־ץוא ד �ዘፈץ�  

�Y� ዘፈץ� ፈֵዩ የዳִ፣ 

 

5. /ዓָ ዋ9 ፕצጀክُ ዝָדـ_ ፀ�ፃ� �� 

ከֹו�ያዊ ፅዕ�ِ ድּׁשףּמו ע እዚ  ኤጀת�  

ይָוከ9ـ />ָُ� �ፍֶይ ከዓ ר��ኪ 

ُግ/ף እٌ ፕצጀክُ ـጎዳ� ክኾ� ዝኽእָ 

 ዎ፣ֳ� ץ�ክֱ�ִ ክገ וِ�ץ �רـנ�ׁ

6. እٌ ኤጀת� ዝנּט/ִ ፀ�ፃ� �� ከֹו�ያዊ 

ፅዕ�ِ 9ይ ֱዝ�� ֹונּט� ዝָוከِו �ካֶُ 

 ��ዎ 9ይ ውWנּמያٍُ ዘז �ר ፣ِ�ע

ֿW� א�ዛዚ^ ድׁׂש סדץוו עፂֹו ካ� 

ዝـዘץዘ9 סይ ውW� ףד�ፅٍُ ֿዲY �� 

ውֹּלጢ 10 אዓָٌ ይውר�፡- 

w. ዝጓዳእ ፅዕ�ِ  ዘየ�ዕ�  וዃ^ እ�ድׁץ  

  ኩ�ُ  እٌ  א�ዘይገֳ   ;ድ   ^ג�   

 

   _ֳ/ُ፣ 

  2. /ዚֱ _ዋጅ _ׂש�ፅ 8 �Y� _ׂש�ፅ 1 እ9 2 

የـጠרׂשው እ�ደـጠ/ׂש ֲa ኤጀת�ው 

የ_ከـ ּתֹוፅዕa עፖת ףאץו ُץያካJድ 

ፕצጀክً ወይו የא�ግ�ُ ר�ድ /;ץ� 

የֳאגከـው ֱרـנ��፣ የא�ግ�ُ 

 እ9 ጅِ٤ץ�ግ�ٍዊ ያֲָ^  ድא ያsُע�א

ፍֶጎُ   ያֶْው   _ካֶُ   /ከـ   ּתֹוፅዕa 

 ኮ٤נድא ُ/ጡרגያየٍْው የـ�_ ُץፖע

 ፣ُ/ֳ_ ץፍጠא

3. ኤጀת�ው ይֱ _ዋጅ ֳـאግ/ץ የגያ�ፈָጉ 

َክµካዊ9 _ـ�ዳደףዊ _;א וፍጠץ 

_ֳ/ُ፣ 

4. /ዚֱ _ዋጅ _ׂש�ፅ 6 �Y� _ׂש�ፅ 1 እ9 

 ጠውאׂשـፅ 2 የׂש�_ �ፅ 13 �Yׂש�_

እ�ደـጠ/ׂש ֲa צּתው ይֱ� _ዋጅ 

 וየ_ፈፃፀ ץዝץ�ፈֶጊ የֲ^ ዝ_ ץ/ግـאֳ

 ፍ ֳይِץፍ9 �Y� ዘץዘ/ ያዎ٤עאא

ያዘጋጃָ፣ 

5. የፕצጀክُ ֳֹוsُ የֶדـ የከـ ּתֹוፅዕa 

 9ָـከֳאው ይת�ኤጀ ֶ¿/ /נׂשከ ُץፖע

 ץ/ግـא/ ጀክًצፕ זይ ደግֳـ/ ዮ٤9ֹו

 �רـנ�ֱ ٤ָגጎጂ ֲֵ� የـ ክ�ያُו

 ግ _ֳ/ُ፣נድד ُ/ጡרያየُ  እ�ዲـ�_

6. ኤጀת�ው የנׂש/ֳُ የ_ከـ ּתֹוፅዕa עፖُץ 

የֱዝ�9 /;ץ� የֳאגከٍْው _ካֶُ 

 �የውW ּُשנׂשያ ያዎ٤בֳֹו ያየُ፣ـ�_

>W� _אዛዝa ከׂש ֶ¿/ נאנאጥֳው 

ከـዘנዘُס የውW� ףד�ጮ٤ _�ዱ /10 ׂש�  

ው�ጥ ይወ9ָר፡- 

w. የגጎዳ ـፅዕa የדያ�ከָُ ֲא^ ካא�  

   ያֳו�ו  ;ድא   p�ٍ   ፕצጀክً�  

  �ָא  ዎ�ٍዊ_  ץ/ግـאֳ  ֹ�ׂשـ   
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ፕצጀክُ ִּתּטـ  �ክُግ/ץ _ወ�ٍዊ  

 ፣ּמይֱ� ወይ ከዓ የፅድ ֹּלֶו   

   ֳ. ጎዳ�  ፅዕ�ٍُِ  ו�ውጋድ  ወይ  ከዓ  

እኹָ  �ዝ�>ָ   ץ�ኪ   ו�ክָኻָ  

ዝከ�ָ וዃ^  እג�ـ�^  እٌ  ፅዕ�ِ  

  ዘይ�ִ �9 וጉץُ ውጋድ ወይ ከዓו�

  ኩ�ٍُ  אዘድָዩ  ;ድ �9;ו� ኪץ�

ዘץዚס �ክָדY ו�እዛዝ እٌ ፕצጀክُ  

�ክُግ/ץ _ወ�ٍዊ ֹּלֶו ይֱ� ወይ ከዓ  

የፅድּמ፣ 

   ּ. ዝא /נּטፅ9ዕٌ ደנጅY ָֿዩ  ክፍጠס  

   ዝኽእִ  �ִٍዊ  ፅዕ�ٍُِ   א�ጠ�  

   Eٍ� ግዘ� ፈָዩ �ዝግֹוእ ዝ�ፀנ� እِו  

  ፅዕ�ٍُِ �ኸאይ ከוዘወግዶו  �ዝግֹוእ 

ዘץ�  እ�ድׁץ  ዘይኮይ^ እٌ אፅ9ዕٌ 

 בእ ወይ  ከዓ �ክፋָ ደጊִב� እִב

�ክካየድ ክውר� ይኽእָ፣ 

  ዊ  ��  ዝኾ�ִףֹוግـ  ጀክُצእٌ  ፕ .א   

  እዋ�  �� �� ከּתֹו ዘ�ዕE �ִٍዊ ፅዕ�ِ  

  �ዘዕግ�   ኩ�ٍُ  ו�ውጋድ  ወይ  ከዓ  

  ዝፍጠץ   _ִٍዊ  ፅዕ�ِ  ُץጉ9  ו�  

  ዘይ�ִ   ץ�ኪ   9ּמו�   ከוዘይከ�ָ  

  እג�ـ�^   ُግ/ף   እٌ   ፕצጀክُ  

  ይኽָኽָ፣ 

7. /ዓָ ዋ9 ፕצጀክُ �� ዝـው>E �ዎ�ٍዊ 

 �ُ�ּשጠִ ግאּטـዎ �ָ� ዝـ��ዝ ֹּלֶו

 እٌ וጋוግו� ^ዃו ዝኻየድ ዘֹ ُנרא

ኤጀـ� �� ת�ገף�ֹו እٌ ፕצጀክُ ክָُُ 

ክገץ� �ֳዎ፣ 

   8. ֿደ /ዓָ ዋ9 ፕצጀክُ �ክُግצ� �ዎ�ٍዊ 

 ዎ �ָ ወይـ�ጀክُ �ዝצው>E ፕـዝ ֹּלֶו

�ዝאּטـጡ ግُנרא ُ�ּש እ�ድׁץ 

ዘይـግץּתዎ እٌ ኤጀת� 

ይרጣָ ወይו ደግז ያፀድ�ָ፣ 

 

   ֳ. ጎጂ ـፅዕaዎדֳ  ٤�ወገድ ወይו ደግז  

  ٢ָגከֶከָ የאֳ   ጃנደ  ָֹוג/ ּׂש/ 

  �ወገድדֳ  ፅዕaውـ  �אካ   �^ֲא 

 ወይץُ וጉו ወደ ֶַው ደנጃ ֳׂשא��  

  የגያ�ፈָጉ  ;ድא  p�ٍዎ٤ ዘץዝצ  

  እ�ዲד/ ִחዘዝ  ፕצጀክً እ�ዲـገ/ץ  

  _ዎ�ٍዊ ָא� ይרጣָ ወይו ያፀድ�ָ፣ 

 

   ּ. የנׂש/ ጥ9ُ ደנጃው�  ጠּב�  ֵፈጠס  

 የ٤ִג  _ִٍዊ ـፅዕaዎ٤  Eٍ9 ጊዜ  

  ፅዕaዎ٠ـ   ጠ9אׂש�ይِ   ያֳ  ֹוገג/ 

 እ�ዴُ  እ�ደ  גያ�ወግዳْው  /גገֹו  

 የגያWይ  ካֲָ�  ጥ9ً  ִב/ ִב  

 ወይו /ከፊָ /ድጋג እ�ዲካְድ ֵወר�  

 ይ٤ֶָ፣ 

  ጊዜ   ُ/�ֲג/  ዊףֹוግـ  ጀክًצፕ .א   

    /_ከּתֹו  ֶይ  የגያ�ከֳُው� �ִٍዊ  

    �ወገድדֳ   p�ٍ  ּׂש//   ፅዕaـ    

    ወይו   የגፈጠץ   _ִٍዊ   ـፅዕa  

  እ�ደ ��ׂשא ጃנወደ ֶַው ደ וጉץُ    

  ዊףֹוግـ  ጀክًצፕ   �אካ  ይ٢ָד    

    እ�ዳይֲ� ይከֳክֶָ፣  

7. የፕצጀክً ֳֹוsُ /רـጠው ይp�ٍ /ገֹוው �ָ 

 �^ֲא ካְድגየ ُנרא ጣֳ/ُ ግዴٍـ/

 ይֶ ץ/ֹוገـ_ ጀክًצው /ፕת�ኤጀ וገוገאֳ

ክָُُ דድנግ _ֳ/ُ፣ 

 

8.  _�ድ የፕצጀክُ ֳֹוsُ እ�ዲـገנ�ው ይp�ٍ 

የרـጠው ፕצጀክُ /ገֹוው �ָ ወይו 

 ውנ/ገـካָ ُנרא ጣֳ/ُ ግዴٍـ/

ኤጀת�ው אወרድ ያֳ/ُ� እוץጃ /אግֳፅ 

 ጠውרֵ ያּׂשׂש��ጠד
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ክወ�ድ ዝግ�ኦ 9ይ ٍו_נ_א �ጉٌו 

 ክֱ� ይኽእָ፡፡ ּٍמׂש�ጠא ግֶፅו�

 

    �ካָ ּת<ድ ውּכፍ�ُ� ፍֶֿ �ץֹוግـ�ካָ ּת<ድ ውּכፍ�ُ� ፍֶֿ �ץֹוግـ�ካָ ּת<ድ ውּכፍ�ُ� ፍֶֿ �ץֹוግـ�ካָ ּת<ድ ውּכፍ�ُ� ፍֶֿ �ץֹוግـ .10 .10 .10 .10

1. ፍּכድ ው>ּת �ካָ /ዚ _ዋጅ ዓׂש�ፅ 8 �Y� 

ዓׂש�ፅ 1 �ዝወፅእ ُנרא ־ץוא 

  ገוጋו  ��  ከּתֹוያዊ  ፅָዋ  የድָዮו ��  

  ዝ�ָ �ዝאּטـጠ ፕצጀክُ  ፍּכድ  ;ድג  

  ጀክُצእٌ   ፕ   ת�ካ�ٌ   ኤጀ    ּש<ו  

  ּשካץו ֹּלֶו ዊ  �ክኸው�  _ወ�ٍዊףֹוግـ  

  ከנጋግፅ �ֳዎ፣ 

2. /ዚ _ዋጅ ዓׂש�ፅ 9/6/ w ወይ ከዓ ֳ ُנרא 

ኤጀת� ዝ>E _ወ�ٍዊ ֹּלֶו  እ�ُእግድ ወይ 

ከዓ እ�ُץ�ዝ ካָእ ፍּכድ  ው>ּת sُ ዕዮ �ٌ 

ፕצጀክُ ዝ>E ፍּכድ   9ይٌ ኤጀת� ውW� 

 ኸִٌ ከእግዶ ወይ   ከዓ ክኽָክֹ �ֳዎ፣ـ

3. ዝኾ� ፍּכድ ው>ּת sُ ዕዮ ካ�ዚ ኤጀת� 

�ወ�ٍዊ ֹּלֶו ዝـው>E /ዓָ ዋ9 ፕצጀክُ 

ዝאּטـጠִ ግُ�ּש� ወይ ከዓ �ֳֿዋ ከּתֹו 

 እּשግ ו�ክፍፅ ُנרא �ָ� ዎـ�ዳይ ዝא

ክָُُ� ክገץ� �ֳዎ፣ 

4. ፍּכድ ው>�ٌ �ካֶُ፣ �ኤጀת�፣ /ዓָ ዋ9 

ፕצጀክُ ወይ ከዓ /ٌ ፕצጀክُ ክጉድY 

ዝኽእִ �ካֶُ ٌ�ו ፕצጀክُ �ዝֿُـዘ 

�ዝֿُـዎנא וዳእٍُ� ֿ/ו� �ٍפ>� 

ክס/ֹוֿـ �ֳዎו፡፡  

 

11. 11. 11. 11. ግُ�ּש /ዓָ ዋ9 ፕצጀክُግُ�ּש /ዓָ ዋ9 ፕצጀክُግُ�ּש /ዓָ ዋ9 ፕצጀክُግُ�ּש /ዓָ ዋ9 ፕצጀክُ        

1.  ֿደ /ዓָ ፕצጀክُ 9ይٌ ፕצጀክُ אፅ9ዕٌ 

�� ከֹו�ያዊ ፅዕ�ِ �ካይዱ 9ይٌ ፕצጀክُ 

�ִٍዊ ፅዕ�ٍُِ ּט�ዲב 

ይገָֹו፡፡  

 

 

10. 10. 10. 10. �ָጣ�9 ـግץֹו ፈ�ድ רጪ �ካָ�ָጣ�9 ـግץֹו ፈ�ድ רጪ �ካָ�ָጣ�9 ـግץֹו ፈ�ድ רጪ �ካָ�ָጣ�9 ـግץֹו ፈ�ድ רጪ �ካָ    

1. ፈ�ድ רጪው �ካָ /ዚֱ _ዋጅ _ׂש�ፅ 8 

�Y� _ׂש�ፅ 1 /גወጣ עאאያ ُנרא 

_ከـ  ּתֹוፅዕa    ግוገד   ያ�ፈָጋْዋָ 

   ֳֶ  ץ�  ጀክِ٤צፕ  ُסዘנዘـ/ ውֳ�ـ

   ፕצጀክُ ፈ�ድ ከראጠً /ፊُ  ኤጀת�ው  

   �ָጣ^   ፕצጀክً    ـግףֹוዊ   እ�ዲֲ�  

   ይp�ٍ דግ¹ً� נדጋገጥ _ֳ/ُ፣ 

2. /ዚֱ _ዋጅ _ׂש�ፅ 9/6/ ወይُנרא /ֳ/ ו 

ኤጀת�ው የרጠው ይp�ٍ ٍתገድ ወይו 

 ጀክًצያsُ ֳፕע�א ጪר ዝ ֶַ ፈ�ድנרת

የרጠው ፈ�ድ የኤጀת�ው ውW� ـከֹُ 

ֵያግደው ወይו ֵከֳክֳው ይገָֹו፣ 

 ውת�ያsُ ከኤጀע�א ጪר ፈ�ድ וው¬�ד .3

_ዎ�ٍዊ ָא� የרـጠው የፕצጀክُ ֳֹוsُ 

የـጣֳ/ُ ግዴٍዎ٤ ወይו /ከּתֹו ጥ/� 

_�ፃץ የገֹוው �ָ ُנרא እ�ዲፈፅـ וገּת 

ክָُُ אደנግ _ֳ/ُ፣ 

4. ፈ�ድ רጪ _ካֹ٤ ኤጀת�ው የፕצጀክُ 

 ٤ִגጀክً ֵጎዱ የצፕ/ וsُ ወይֳֹו

�ካֶُ ከፕצጀክً /ـያያዘ ֳגጠይ;ዋْው 

 ץ/ֹוـא �ያዎ٤ּׂשወٍ�ד ጃዎ٤9נ�ד

 ው፡፡ֹْוֳ_

 

11. 11. 11. 11. የፕצጀክً ֳֹוsُ ግዴٍዎ٤የፕצጀክً ֳֹוsُ ግዴٍዎ٤የፕצጀክً ֳֹוsُ ግዴٍዎ٤የፕצጀክً ֳֹוsُ ግዴٍዎ٤        

1.  _�ድ የፕצጀክُ ֳֹוsُ የፕצጀክً የ_ከּתֹוያዊ 

 ፅዕaـ ጀክً _ִٍዊצፅዕa ጥ9ُ _ካይዶ የፕـ

 זድׂש�_
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�ፂס� እዞו ፅዕ�ٍُِ ו�ክָኻָ ዘኽእָ 

 ת�ፅ9ዕُY �ካًٌ� እٌ ኤጀא �� ָٌ�

�ግُ��ֹו �ֳዎו ִ� ו� ዝወרaו 

ዶክ־ֿـ� ٍُُ�אዙ �ٌ ኤጀת� ከץּמ� 

�ֳዎ፣  

  2. 9ይٌ ፕצጀክُ ገוጋו �� ከֹו�ያዊ ፅዕ�ِ 

ዝካየድ� ፀ�ፃ� אፅ9ዕٌ �� ከֹו�ያዊ ፅዕ�ِ 

  ዝዳֹ�  እዚ   ኤጀת� �ዘውፅኦ  ־ץוא 

  ዝـዘץዘא סዐׂשµٍُ  �ዘָדY  ז �רያ  

 ጋግፅ �ֳዎ፣נጀክُ ከצዃ^ /ዓָ ዋ9 ፕו  

  3. /ዓֳ ዋ9 ፕצጅክُ אፅ9ዕٌ �� ከֹו�ያዊ 

ፅዕ�ِ እـ�ካይድ ��ٌ ፕצጀክُ ዝካየደִ 

ከּתֹו ዝץከ� ֱዝּת �ፍֶይ /ٌ �ִٍዊ 

ፅዕ�ِ ׂשጥٍ ـጠ�ዓይ ዝኾ� ֱዝּת  ��ٌ 

 ዎ፣ֳ� ץ�Y ክֱ/ִ ክገُ�ץ ፅ9ዕٌא

  4. �� ከּתֹוያዊ ፅዕ�ِ אፅ9ዕٌ ו�ክያድ� ፀ�ፃ� 

�� ከּתֹוያዎ ፅዕ�ِ ו�ድֶው� ዘድֵ ወፃ� 

ዝ₪ፍa /ዓָ ዋ9 እٌ ፕצጀክُ እዩ፣ 

5. /ዓָ ዋ9 ፕצጀክُ ׁٌף� እٌ ፕצጀክُ 

እـ�ካይድ �� ዝـው>E ፍּכድ ውֹּלጢ 

ዝـዘץዘס ግُ�ּש ክፍፅו �ֳዎ፣  

6. /ዓָ ዋ9 ፕצጀክُ እٌ ፕצጀክُ �� 

ዝካየደִ ከּתֹו �ዝץከ9 ּשይ ׁווዳץ 

�ካֶُ፣ �ٌ ኤጀת� ጨ�ፈץ sُ ዕዮٍُ 

ዝፀደִּט ገוጋו �� ከֹו�ያዊ ፅዕ�ِ �ዕֵ 

ከፍָጦו� �ዝֿُዎ ׁጋዊ ׁِ ግּשእ תָא 

ክֱEו� �ֳዎ፡፡  

 

    ּתWُፎ ֱዝـּתWُፎ ֱዝـּתWُፎ ֱዝـּתWُፎ ֱዝـ .12 .12 .12 .12

1. �� ዝኾ� ፀ�ፃ� ገוጋו �� ከּתֹוያዊ ፅዕ�ِ 

ֱዝِ�ע ּת ክֱ� ָרא �ֳዎ፣ 

 

ֳይِ9 እ�ዚֱ ـፅዕaዎאֳ ٤ከֶከָ የגያ�٤ָ 

�ָُ /ጥ9ً _ካُِ9 ኤጀת�ው _ግُ��ֹו _ֶْው 

�ֹ ከወ9ْרው ר�ዶ٤ ጋץ _ያይዞ ֳኤጀת�ው 

 ፣ُ/ֳ_ �נ;ד

1. የፕِጀክً የ_ከـ ּתֹוፅዕa ግוገד 

የגካְደው9 የ_ከـ ּתֹוፅዕa ጥ9ُ עፖُץ 

የגዘጋጀው ኤጀת�ው /גያወጣው עאאያ 

  የגዘנዘאא     סዘ¬ዎג/     ٤ያִח  

  sֳֹُו  ጀክًצየፕ  ^ֲא    ያዎ٤בֳֹו  

 ጋገጥ _ֳ/ُ፣נד  

2. የፕצጀክُ ֳֹוsُ የ_ከـ ּתֹוፅዕa ጥ9ُ 

 �ገגየ ּתֹוካְድ/ُ ከג/ ጀክًצካְድ ፕת

ֱዝ� /ֳـይ /_ִٍዊው ـፅዕa /ׂשጥٍ 

 �ያየًـ�_ የֲ� ֱዝ� /ጥ9ً ּׂשጠـ

እ�ዲרጥ/ُ אደנግ _ֳ/ُ፣ 

3. የ_ከּתֹוያዊ ـፅዕa ጥ9ُ ֳדካְድ9 የ_ከּתֹו 

 ፈָግר�ያגዘጋጀُ የדֳ ُץፖע ፅዕaـ

ወጪ የג₪ፍ�ው የፕצጀክً ֳֹוsُ �ው፣ 

4. የፕצጀክً ֳֹוsُ የፕצጀክً ף�ዎת ٤ካְድ 

 ግዴٍዎ٤ סዘנዘـጠው ፈ�ድ ው�ጥ የרـ/

 ፣ُ/ֳ_ וፈፀא

5. የፕצጀክً ֳֹוsُ ፕצጀክً የגካְድ/ُ 

_ከגֳ ּתֹוገ� የ_ـ�ዳደץ _ካֶُ፣ 

ֳኤጀת�ው ;ץ�ጫፍ ፅׁፈُ sِ٤ 

የፀደֳׂُש የ_ከـ ּתֹוፅዕa ግוገד /ግָፅ 

ֵያWው�ْው9 ֳגጠይּׁُש ׁጋዊ ጥያÆ 

 ጠُ _ֳ/ُ፡፡רא �ָא ּתገـ
 

 

12. 12. 12. 12. �ֳ ֱዝ� ـWُፎ �ֳ ֱዝ� ـWُፎ �ֳ ֱዝ� ـWُፎ �ֳ ֱዝ� ـWُፎ     

 דገוፅዕa ግـ ያዊּתֹוየ_ከ וው¬�ד .1

 ُ�א �ጠُאያየُ የـ�_ �ይ ֱዝֶ ُץፖע

_ֳው፣ 
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2. እٌ ኤጀת� ֱዝּת �ፍֶይ ከዓ ו�ኽ�ያُ 

 וጀክُ ጉድ�ُ ክ/ፅׂצእٌ ፕ ׁٌף�

ይኽእָ እዩ ֹוـJִ ዝግרـנ�ׁ ُא� 

 ያዊּתֹוከ �� וጋוፅ9ዕٌ ገא ٌ�� Yُ�ע

ፅዕ�ِ ዝـኻו ــዃ^ ከוY ’ው� ףאץו 

እ�ُካየድ �� ግُו ዝـ�ወ וዃ^ ከנጋግፅ 

�ֳዎ፣ 

3. ዝኾ� ፕצጀክُ ��ٌ ኤጀת� _ወ�ٍዊ ֹּלֶו 

 ዓָ ዋ9/ נאጀـ�ו ׁٌף� ዋJ�ዎـ

ፕצጀክُ �ዝـ�ዎ �ָ� �ዘይוኽסֹו ወይ 

�ካֵእ וኽ�ያُ �� ጥዕ9 ֹُור� �� 

 ጉድ�ُ ٌ/ סፈጢــ�እ וፀገ �ץዳׁוו

 ת�Y �ٌ ኤጀُפ; ּתጠ�ዒ ዝኾ� ֱዝـ

�ፅֽፍ ָרא �ףּמו� �ֳዎ፡፡  
 

 

13. 13. 13. 13. ׁُዝِ ׁُዝِ ׁُዝِ ׁُዝِ אፅ9ዕٌ ፀ�ፃ� �� ከּתֹוያዊאፅ9ዕٌ ፀ�ፃ� �� ከּתֹוያዊאፅ9ዕٌ ፀ�ፃ� �� ከּתֹוያዊאፅ9ዕٌ ፀ�ፃ� �� ከּתֹוያዊ    

ፅዕ�ِፅዕ�ِፅዕ�ِፅዕ�ِ        

1. ፀ�ፃ� אፅ9ዕٌ �� ከֹו�ያዊ ፅዕ�ِ 9ይٌ 

ፕצጀክُ וክያድ ወይ ከዓ ዘይוክያድ 

�ግُ��ֹו ዘֳዎ וዃ^፣ እ�ُካየድ ወይ ከዓ 

እ�ُُግ/ץ ክֱָዎ ዝግֹוእ ኩ�ٍُ ו�ውW� 

ዘኽእֹ እኹָ נאዳእٍ ዝֿዘ ክኸው� ዘֳዎ 

ኮይ^ �ውֽድ እዞׂש וፂֹו ዘֳዉ ከָדእ 

�ֳዎ፣ 

w. עֱֹו   እٌ   ፕצጀክُ   ��   ጥ;ג  

 ዝውዕֹו َክaֹጂٍُ �ጠאּמּכኦו�፣ 

ֳ. እٌ  ፕצጀክُ  እ�ُُግ/ץ   ወይ  ከዓ  

  ኮ��ُףክֹּל� እـ�ካይድ ከוY’ው� ׂשዋג 

 ዶרዝ  ּתֹוከ  �� �9  וእ�ُፍፅ ׁًף�

/ካֵ ׁُዝِ אጠ��፣ 

ּ. ጉድ�ُ ክ/ፅׂו እዩ ֹוـJֹו  ዝּׁשר 

-<ፍٍُُ   �ዝ<  �ُףዳֱו  ـዓץ�

Jወُ� א�ጠ� ዓይ�ُ�፣ 

2. ኤጀת�ው ֱዝ� /ֳـይ ዳግו /ፕצጀክً 

 ው ይ٤ֶָֹْו�ץክ�ያُ ጉዳُ ֵደו ዎ٤ף�

 ያየُـ�_ �רـנ�ֱ ُאገגው የֹ�ـ

/ከـ ּתֹוፅዕa ጥ9ُ ግוገד የـካֲא ــ^ 

እ�ዲpת ףאץו וካְድ ግُו ው�ጥ ያ�ገֹו 

 ጋገጥ _ֳ/ُ፣נא ^ֲא

 

 ው ይp�ٍת�ጀክُ /ኤጀצፕ וው¬�ד .3

 ֶ¿/ נאጀـከ ዎ٤ף� ጥُِרـ �ָא

የፕצጀክُ ֳֹוsُ የገֹוው �ָ דֳֹוክ/ס 

ወይו ֶַ/ וክ�ያُ /רዎ٤ ጤ99 ��- 

 �የֲ ּׂשጠـ ጉዳً/ נፈጠـከ ץ٤ግ ץዳֱו

ֱዝ� ;ٍפው ֳኤጀת�ው /ፅֽፍ የנ;ד� 

   ው፡፡ֳ_ ُ�א

 

13. 13. 13. 13. �� ከـ ּתֹו�� ከـ ּתֹו�� ከـ ּתֹו�� ከـ ּתֹוፅዕa ጥ9ُ עፖُץ ይዘُፅዕa ጥ9ُ עፖُץ ይዘُፅዕa ጥ9ُ עፖُץ ይዘُፅዕa ጥ9ُ עፖُץ ይዘُ 

        

1. የ�� ከـ ּתֹוፅዕa ጥ9ُ עፖُץ የፕצጀክُ 

 ያֳው ُ��ֹוካְድ �ግדያֳ וካְድ ወይד

 ውנaֵ ץ/ገـת וካְድ ወይת ^ֲאֳֹו

የגገֹו p�ٍ ֳאወר� የגያנ�ד ּׂש/ �٤ָጃ 

የያዘ ֲא� ያֳ/ُ ֲa ּתያ�� ׂשጥֳው 

የֳאـከًُ ֶُחד _ֳ/ُ፡- 

 

w. የፕצክً עֱֹו ጥ;ו ֶይ የגያውֶْው  

   َክaֹጂዎ٤9 _ጠْדׂש�ው፣  

ֳ. ፕצጀክً ـתገץ� ወይו ኮ��ُףክֹּל�  

    �ዎ٠ף� גዋׂש וካְድ እ�ዲpת     

 ው /ካይ ይዞُ9ׂשֳגየ ּתֹוወደ ከ וፈጽת

 ጠ�፣א

ּ. ጉዳُ  ይደֹْו�ץዋָ ֳ�ـው የּשרٍג    

  የ�ዝ>   ֱይወُ   9ُףዳֱו  ـ_ץ�    

 ጠ�9 ዓይ�ُ፣א ٤ِ�<    
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  �ጠא ዝֿِ �ּכ�;�ו  ׁף�  9ይٌ .א

   ֿይֵ� ፍָፍִ�፣ 

  ��  ץገר  ዝኽእָ  ክָָ ץክፍጠ ֹו�ዛዕ .נ

   ከּתֹוያዊ ፅዕ�ِ �ዝָוከُ נאዳእٍ፣ 

  �ገዲא  עዘዋዋـ�  ጥٍ  ወይ  ከዓׂש� .ר

  ክፍጠס    ይኽእִ   እዮֹוـ    וJֹו  

  ዝـገًא  �ወ�ٍዊ  ወይ  ከዓ  �ִٍዊ  

  ፅዕ�ٍُِ עֱֹו� ዝፀ�ִׁ ግዘ�፣ 

₪. �ִٍዊ ፅዕ�ِ ו�ውጋድ፣ 9;ו�� ወይ  

  ከዓ ו�;ֶָ ዝבֳــ �ጉٌٍُו፣ 

    ጀክُצእٌ   ፕ   ף/ኽ�ያٍُ  ُግו� ./

  ክፍጠץ  እዩ  ֹוـJִ  ዝـ�ፀנ  �ִٍዊ  

  ፅዕ�ِ ו�ክָኻָ ዝבֳــ �ጉٍُُו  

  ጀُ�፣/ ��ר ዘደֵ ֿይֵ ץֹוግُו�  

  ֶָ;ו�  ּתֹוዛ   ��  ከֿׁـ�   וፀገ .ׂש

  ዝֿـ�ፀፁ  ָٍُُג ֿደጋ וክָኻָ�  

  ድָው�ُ�፣  

  גዋׂש  �ִנ/ጀክُ  ��  ዝُግצእٌ ፕ .ـ

  ጢֹּלእዋ9ُ 9ይ ው �ִאዝፍፀ �� ֽץ�  

  וዘካይደֹ   ׁٌף�  �ክָُُ  �ץፅፅּׁש  

  �ግֹُוֹו፣  

2. እٌ צּת ፀ�ፃ� אፅ9ዕٌ �� ከּתֹוያዊ ፅዕ�ِ 

 ዝׁግዙ �ץדץוו� �ድֶው� እٌ ፀ�ፃו�

ֿWֹُו� �ዝץዝץ ዘץእዩ ٍُ־ץוא� 

ከውፅእ �ֳዎ፡፡ 

 

14.14.14.14. ዝፀደּט ዘገא ֹוፅ9ዕٌ �� ከּתֹוያዊ ዝፀደּט ዘገא ֹוፅ9ዕٌ �� ከּתֹוያዊ ዝፀደּט ዘገא ֹוፅ9ዕٌ �� ከּתֹוያዊ ዝፀደּט ዘገא ֹוፅ9ዕٌ �� ከּתֹוያዊ 

ፅዕ�ِፅዕ�ِፅዕ�ِፅዕ�ِ ፀµዑ ዝፀ�ִֿ ግዘ ፀµዑ ዝፀ�ִֿ ግዘ ፀµዑ ዝፀ�ִֿ ግዘ ፀµዑ ዝፀ�ִֿ ግዘ  

1. �ክُግ/ץ _ወ�ٍዊ ֹּלֶו ዝـው>E ፀ�ፃ� 

 ֹּלֶו ያዊ ፅዕ�ِ �ወ�ٍዊּתֹוፅ9ዕٌ �� ከא

እ�ُዋ>E �ዝאּטـጠִ ግዘ ُנרא ክُግ/ץ 

�ֳዎ እ�ድׁץ ዘይــግُ�ָֹוּטـ סּת 

�ይֱָዎ�፣ 

 

   ውׂשጠይגው    የױ��;�እ    ף�የ .א

   ֿይָ9 ו�ጩ፣ 

  עጋָךـ  ٤ֳው  ክָָגֳ�   ץፈጠֵ .נ

   _ከּתֹוያዊ ـፅዕa /ֳאגከُ נ�דጃ፣ 

  �ገድא   עዘዋዋـ/   וጥٍ  ወይׂש/ .ר

   ֵፈጠס  ይֳ�ـ  ٤ִֶው  የגገًא  

   _ዎ�ٍዊ  ወይו  _ִٍዊ  ـፅዕaዎ٤  

 ዩ/ُ ጊዜ፣ּבגየ 9עֱֹו   

₪. _ִٍዊ  ـፅዕa  ֳד�ወገድ  ֳׂשא��  

   ወይֶָׂשדֳ ו የׂٍשዱ እוץጃዎ٤፣  

  ָףጀክً  ይፈጠצፕ ף/ክ�ያُ ُግו/ ./

  ፅዕaـ ዊִٍ_  ׂשይِ የٍወֳـ ֹ�ـ   

 ץ/ግـאֳ ጃዎ٤וץዱ እׂשከֶኸָ የٍאֳ  

የגያ�ፈָግ የרው >ይָ9 /ጀُ፣ 

 ዘጋጁـየ ֳָ�דֳ ץ٤ግ የ_ያያዝ ּתֹוየከ .ׂש

የ_ደጋ אከֶከָ9 ድָው�ُ እ;ዶ٤፣  

  גዋׂש  ጊዜ9  ُ/ץ/ገـג/  ጀክًצፕ .ـ

  ያከ9ው�/ُ  ጊዜ   የው�ጥג/  �ውף�   

  ُ/ያካֱድגየ ዎ٤ף� ክָُُ 9ץጥጥּׁש   

   _ገֹו�፣  

   ֹוፅዕa ጥ9ُ ዘጋـ ּתֹוው የከצּת .2

 �ጋዥ 9ץ אץאא/ ውֹוዘጋጀُ9 ዘገדֳ

የֲ^ >WE٤� /ዝץዝץ የגያWዩ עאאያዎ٤ 

ያወጣָ፡፡ 
 

 

 

14. 14. 14. 14. የፀደׂש የከـ ּתֹוፅዕa ጥ9ُ ዘገֹו ፀ�ِየፀደׂש የከـ ּתֹוፅዕa ጥ9ُ ዘገֹו ፀ�ِየፀደׂש የከـ ּתֹוፅዕa ጥ9ُ ዘገֹו ፀ�ِየፀደׂש የከـ ּתֹוፅዕa ጥ9ُ ዘገֹו ፀ�ِ 

የּבגይ/ُ ጊዜ የּבגይ/ُ ጊዜ የּבגይ/ُ ጊዜ የּבגይ/ُ ጊዜ  

1. እ�ዲـገ/ץ ይp�ٍ የרـጠው የ_ከּתֹו 

 ጠውרת ይp�ٍ ֹוፅዕa የጥ9ُ ዘገـ

የאׂשـጠֳُ የጊዜ ገደ� ُנרא _ድץጎ 

 ይ�ֹُוׂשـ נ/ገــካָ ُ/ֳ_ ץ/ግـא

_ይaוצ፣ 
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2. 9ይዚ ዓׂש�ፅ �Y� ዓׂש�ፅ 1 ድ�ጋገ 

 ድእ ዝደֵנእ �ይኮ�� �ִ ከּשግ ף�ֹוገـ�

/ዓָ ዋ9 እٌ ፕצጀክُ �ٌ ኤጀת� ከָאክُ 

ይኽእָ እዩ፣ 

3. ፍִይ ዘገድድ ኩ�ٍُ እ�ድׁץ ዘይ>ָዩ እٌ 

ኤጀת� /ዚ ዓׂש�ፅ �Yָאא ُנרא 2 רከٌ 

ካ� ዝּטـ/ֳִ ዕֳُ ጀסג �� ውֹּלጢ 10 

 ُ�ָּש; �ዓָٌ 9ይٌ ፀ�ፃא

  ፀµዑ  ዝፀ�ִֿ  ግዘ  �ክ9ዋׁ ወይ ከዓ እٌ  

  ገוጋו �� ከֹו�ያዊ ፅዕ�ِ �ክፍֹּלـ ወይ ከዓ  

  ከֿוዱֹּל �ክካየድ ክውר� �ֳዎ፡፡  

 

 

ክፍֵ ـ�ֳרክፍֵ ـ�ֳרክፍֵ ـ�ֳרክፍֵ ـ�ֳר    

 ኩ�ٍُ ֹּٌל�ግ�ٍው� ֿደא �ድר ኩ�ٍُ ֹּٌל�ግ�ٍው� ֿደא �ድר ኩ�ٍُ ֹּٌל�ግ�ٍው� ֿደא �ድר ኩ�ٍُ ֹּٌל�ግ�ٍው� ֿደא �ድר

እ�ُፍጠס� ዝግ/ץ ፅዕ�ِ ገוጋו �� እ�ُፍጠס� ዝግ/ץ ፅዕ�ِ ገוጋו �� እ�ُፍጠס� ዝግ/ץ ፅዕ�ِ ገוጋו �� እ�ُፍጠס� ዝግ/ץ ፅዕ�ِ ገוጋו �� 

ኸּתֹו ኸּתֹו ኸּתֹו ኸּתֹו     

15. 15. 15. 15. ገוጋו ��ገוጋו ��ገוጋו ��ገוጋו ��----ከֹו�ያዊ ፅዕ�ِ ר�ድ ከֹו�ያዊ ፅዕ�ِ ר�ድ ከֹו�ያዊ ፅዕ�ِ ר�ድ ከֹו�ያዊ ፅዕ�ِ ר�ድ 

    �ግ�ٌ፣א�ግ�ٌ፣א�ግ�ٌ፣א�ግ�ٌ፣א

1. /ዚ ዓׂש�ፅ �Y� ዓׂש�ፅ 2 ُנרא �ዝወፅእ 

��ዝኾ� ־ץוא �ዝግֳፅ ዝץዝץ ዝካُـ 

ዝኾ� ר�ድ א�ግ�ٌ ;ድו גፅዳּי ገוጋו  

�� ከּתֹוያዊ ፅዕ�ِ ክካየደִ �ֳዎ፣ 

 

 -�� ክ/>ָ ዘይክእָ ֵָׂש וኦעֱֹו� .2

ከּתֹוያዊ ፅዕ�ِ ከ�ዕּש ይኽእִ እዮו 

 ደ�ִו�ግ�ٌ ዝא �ዳُר ًאዝግ וJֹֹוـ

ዝץዝו� ץፍֶይ� ገוጋו �� ከּתֹוያዎ ፅዕ�ِ 

�ክካየደֹו� וግץֹו ዘኽእָ ־ץוא እٌ 

 ከውፅእ �ֳዎ፣ צּת

  3.  /ዚ ዓׂש�ፅ �Y� ዓׂש�ፅ 2 �ዝወፅእ ־ץוא 

 ያዊּתֹוከ �� וጋוገ ُנרא

2. የዚֱ _ׂש�ፅ �Y� _ׂש�ፅ 1 ድ�ጋጌ _ـገץ/ֹו 

 ፈָግגዳ የנ�ያֵ �^ֲאֳ_ ּתገـ

የፕצጀክً ֳֹוsُ ֳኤጀת�ው ָאדከُ 

ይ٤ֶָ፣ 

3. ָዩ የגያ�ገድድ p�ٍ ከֶַ /ץׂש ኤጀת�ው 

/ዚֱ _ׂש�ፅ �Y� _ׂש�ፅ 2 ُנרא 

 10/ צוዕֳُ ጀ ُ/ֳ/ׂשـከ٢ው� ከָאד

 ይ�ُ ፀ�ֹِוׂשـ �ውֹוው�ጥ የዘገ 9ׂُש

የּבגይ/ُ ጊዜ እ�ዲףዘו 

 ወይו  የከـ  ּתֹוፅዕa  ግוገדው እ�ዲፈֹּלـ 

ወይו እ�ደገ9 እ�ዲካְድ אወר� _ֳ/ُ፡፡  
 

 

ክፍָ ُ�׳ክፍָ ُ�׳ክፍָ ُ�׳ክፍָ ُ�׳    

የא�ግ�ُ ר�ድ9 _ዲ� p�ٍ תፈጠץ የא�ግ�ُ ר�ድ9 _ዲ� p�ٍ תፈጠץ የא�ግ�ُ ר�ድ9 _ዲ� p�ٍ תፈጠץ የא�ግ�ُ ר�ድ9 _ዲ� p�ٍ תፈጠץ 

የגደנግ የ_ከـ ּתֹוፅእa ግוገדየגደנግ የ_ከـ ּתֹוፅእa ግוገדየגደנግ የ_ከـ ּתֹוፅእa ግוገדየגደנግ የ_ከـ ּתֹוፅእa ግוገד 

 

15. 15. 15. 15. የא�ግ�ُ ר�ድ የ_ከየא�ግ�ُ ר�ድ የ_ከየא�ግ�ُ ר�ድ የ_ከየא�ግ�ُ ר�ድ የ_ከـ ּתֹוፅዕa ـ ּתֹוፅዕa ـ ּתֹוፅዕa ـ ּתֹוፅዕa 

ግוገדግוገדግוገדግוገד        

1. /ዚֱ _ׂש�ፅ �Y� _ׂש�ፅ 2 ג/ ُנראወጣ 

 ץዝץገֳፅ ዝג/ ያעאא וው¬�ד/

የגካד ُـ�¬ውו የא�ግ�ُ ר�ድ 

ከאፅደּׁש /ፊُ የ_ከـ ּתֹוፅዕa ግוገד 

 ካְድ _ֳ/ُ፣א

 ּתֹוየከ ይ٤ָדየ ָֹוֵ ֶָׂש ያْውָْעֱֹו/ .2

 ًאገגው የֳ�ـ ፅዕa ያ�ከִֶُـ

የא�ግ�ُ ר�ዶ٤ የאגደּש/ُ ዝץዝץ 

 �ያגየ דገוፅዕa ግـ ּתֹוየُ9 የ_ከֳאֳ

٤ָ እ�ዲካְድֹْוው ֳדድנግ የגያ�٤ָ 

 ውጣُ _ֳ/ُ፣ד ውצּת ያעאא

3.  /ዚֱ _ׂש�ፅ �Y� _ׂש�ፅ 2 /גወጣ ד�¬ውו 

 דገוፅዕa ግـ ּתֹוየ_ከ ُנרא ያעאא

 ُـካגደ� የא ያ�ፈָገውג/

 

ገፅ 13 �ጋُע ጋዜጣ ُግףይ �ዋጅ 2003/-200 ּי                 ገፅ 13 የُግףይ �ጋُע ጋዜጣ _ዋጅ 2003/ 200 ּׁש 
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ፅዕ�ِ ��ዘድָዮו ዝץዝُף ዝካُـ ዝኾ� 

 �ግ�ٍዊ �ካָ እٌא �ድ ዘዳִר �ግ�ٍዊא

 ኻየደִـያዊ ፅዕ�ِ ዝּתֹוከ �ר וጋו�ድ ገר

 ጋግፅ �ֳዎ፣נዃ^ ከו

4. ዝኾ� א�ግ�ٍዊ �ካָ ዘዳֳዎ ዝኾ� 

 �ድ ከ�ዕE ዝኽእָ ፅዕ�ِר �ግ�ٍዊא

 ת�ኤጀ ٌ�ו እ�ٍ� ክካ�ָו וጋוግו

ክץ/ֹוֿـ �ֳዎ፡፡  

 

16. 16. 16. 16. ֿደֹּٌל ኩ�ٍُ እ�ُፍጠס ֿደֹּٌל ኩ�ٍُ እ�ُፍጠס ֿደֹּٌל ኩ�ٍُ እ�ُፍጠס ֿደֹּٌל ኩ�ٍُ እ�ُፍጠס     

1. ፀ�ፃ� אፅ9ዕٌ �� ከּתֹוያዊ ፅዕ�ِ נּט�ו/ 

;ድו ክ�ָ ጠـא ዘይـው>E ክ�ድ ዝ/ֳ 

ኩ�ٍُ እــ�ፈጢס እٌ ኤጀת� እዚ ኩ�ٍُ  

��  ግו� ُוእٍው  

   �ኽክ�ָ ;ድו ክ�ָ ዝנּט/  ገוጋו  ��  

   ከּתֹוያዊ ፅዕ�ِ �ክፍֹּלـ  ወይ  ከዓ  ከו�  

   ֿዱֹּל �ክካየድ ክእዝዝ ይኽእָ፣ 

2. ��ٌ ዝፀደּט� ዝُግ/ץ ዘֹ� ፀ�ፃ� �� 

ከֹו�ያዊ ፅዕ�ِ ُץጉו ዘֳዎ ֳውጢ �ክግ/ץ 

ዘገድዱ א�ግ�ٌ ֿደֹּٌל ፖֵת� ׁግ 

 וድ; ת�ውፂY እዚ ኤጀـ�ፋُ� እׂשዕד

ክ�ָ �ወ�ٍዊ ֹּלֶו ዝـው>E ወይ ከዓ 

ዝፀደּט ፀ�ፃ� �� ከֹו�ያዊ ፅዕ�ِ �ክፍֹּלـ 

ወይ ድד ከֿ�וዱֹּל �ክካየድ ክእዝዝ 

ይኽእָ፡፡  

 

17. 17. 17. 17. ክָָ רገץ ገוጋו �� ከּתֹוያዊ ፅዕ�ِክָָ רገץ ገוጋו �� ከּתֹוያዊ ፅዕ�ِክָָ רገץ ገוጋו �� ከּתֹוያዊ ፅዕ�ِክָָ רገץ ገוጋו �� ከּתֹוያዊ ፅዕ�ِ        

1. እٌ ፕצጀክُ ካ� ُግףይ ወፃ� ክָָ רገץ 

�� ከּתֹוያዊ ፅዕ�ِ ከ�ዕ� ይኽእָ እዩ ֹוـJִ 

ዝׁר� እـ�ኾይ^ ፀ�ፃ�� �� ከֹו�ያዊ ፅዕ�ِ 

 ድּכወ�ٍዊ ፍ_ ץ/ጀክُ �ክُግצፕ ץדץוו

 ָף�ፌደ ׁٌף� ክያድו ክָُُ ��<ו

/ዓָ אዚ ֳֿዋ �ክካየድ ׁِ ףּמו� ይኸ�ָ 

እዩ፣ 

 ያ ዘጋጅג�ድ የר �ግ�ُאየ וው¬�ד

የא�ግ�ُ �ካָ ר�ዱ የ_ከـ ּתֹוፅዕa ግוገד 

የـካְደ/ُ נד �^ֲאጋገጥ _ֳ/ُ፣ 

 

 וው¬�ד �ግ�ُ �ካָ ያዘጋጀውאየ וው¬�ד .4

የא�ግ�ُ ר�ድ ֵያ�ከֳُው የ٤ֳגው� ـፅዕa 

 ץ/ֹוـא ץው ጋת�ከኤጀ እ�ዲ٢ָ וገוገא

_ֳ/ُ፡፡  

 

16. 16. 16. 16. የ_ዲ� p�ٍ אፈጠץየ_ዲ� p�ٍ אፈጠץየ_ዲ� p�ٍ אፈጠץየ_ዲ� p�ٍ אፈጠץ        

1. የ_ከـ ּתֹוፅዕa የጥ9ُ ዘገֹו ከנׂש/ /٪ֶ 

 ድ p�ֹٍוጠው ከרـያָ ُנኩُ ָת וደׂש

ከـፈጠנ  ኤጀת�ው  ይֱ   p�ٍ  ግُו 

  ው�ጥ ד�ገֹُו የגያׂש �٤ָደָת ו የנׂש/  

  የ_ከـ  ּתֹוፅዕa  ግוገד  እ�ዲፈֹּלـ ወይו  

  እ�ደገ9 እ�ዲካְድ דዘዝ ይ٤ֶָ፣ 

 

2. /ፀደ9ׂש /ُግ/ף ֶይ ያֳ የ_ከـ ּתֹוፅዕa 

ዘገץُ ֹוጉו ያֳው ֳውጥ እ�ዲደנግ 

የגያ�ገድዱ א�ግ�ُ _ዳዲ� ፖֵתዎ٤9 

የֱግ דዕׂשፎ٤� ካወጣ ኤጀת�ው ׂשድָת ו 

ይp�ٍ የרـጠው ወይו የፀደׂש የ_ከ/ּת 

 እ�ደገ9 וወይ ֹּלـእ�ዲፈ ֹוፅዕa ዘገـ

እ�ዲካְድ דዘዝ ይ٤ֶָ፡፡  

 
 

17. 17. 17. 17. ክָָ ـ₪ጋע የ_ከـ ּתֹוፅዕa ግוገדክָָ ـ₪ጋע የ_ከـ ּתֹוፅዕa ግוገדክָָ ـ₪ጋע የ_ከـ ּתֹוፅዕa ግוገדክָָ ـ₪ጋע የ_ከـ ּתֹוፅዕa ግוገד        

1. ፕצጀክً ከُግףይ ወጪ ክָָ ָךـጋע የ_ከּתֹו 

 �רٍגየ ֹ�ـ ያ�ከָُ ይֲ9ָגፅዕa የـ

ከֲ� የ_ከـ ּתֹוፅዕa ዘገץאץאא ֹו፣ ፐצጀክً 

እ�ዲـገ/ץ ይֱ�ٍ ראጠُ9 ክָُُ דድנግ 

 �ጣָ�ֳֹו �/ጥ ּתֹוየ_ከ ָףፌደ/ ዎ٤ף�

እ�ዲካְድ ጥያÆ נ;ד� ይ٢ֶָ፣ 

 

ገፅ 14 �ጋُע ጋዜጣ ُግףይ �ዋጅ 200/2003 ּי                 ገፅ 14 የُግףይ �ጋُע ጋዜጣ _ዋጅ 2003/ 200 ּׁש 
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  2. �� ጎٌ�ֹונ ክֶָָُ >ገ9ץ ወይ ከዓ ካָኦُ 

ዓድٍُ� �ዝካየድ ፕצጀክُ ר�ኪ �ִٍዊ 

�� ከֹו�ያዊ ፅዕ�ِ እـ�/ፂֽ ወይ ከዓ ֿደጋ 

ክ/ፅׁ ከוዝኽእָ ዘֶאኽُ נאዳእٍ 

እנــ�ኺּש እዚ ኤጀו ת�� ዝָוከِו 

�ካֶُ ָׂש ץֹו�ׁُו�ጢፉ �ጉٌו ክወ�ድ 

ይገץ�፡፡  

 

ክፍֵ ֹוץ�ዕـክፍֵ ֹוץ�ዕـክፍֵ ֹוץ�ዕـክፍֵ ֹוץ�ዕـ    

      �ٍפ; ֹוץףׂש_ ዓُץ� �ዕٍُנ/א  �ٍפ; ֹוץףׂש_ ዓُץ� �ዕٍُנ/א  �ٍפ; ֹוץףׂש_ ዓُץ� �ዕٍُנ/א  �ٍפ; ֹוץףׂש_ ዓُץ� �ዕٍُנ/א

    

18. 18. 18. 18. �ዛዕٍُנ/א ֹוዒ�ዛዕٍُנ/א ֹוዒ�ዛዕٍُנ/א ֹוዒ�ዛዕٍُנ/א ֹוዒ        

1. እዚ ኤጅת� ዝـጎድ_ ከשֵאـ ּתֹו ክֿዊ  

 ይףፅו� ּתֹוከֳ ከ/ـY’ው� ዝוከ ץֹוግו�  

ዝץּט� ፕצጀክُ ዓבּמ �ዝፈּטዶ ُנרא 

ክׁግዝ �ֳዎ፣ 

2. ዝ/רנ ወይ ከዓ ዝـጎድ_ ከשֵא ּתֹו �ከֿዊ 

ዝገ/נ ከוYው� ዝـ/ከֳ ከו� ּתֹוፅףይ 

ግּשእ ግָጋֹُ ወይ ከዓ ጥגּמ �ክֱ� ዝገ/נ 

እٌ /ዓָ אዚ ו� ዝָוከِ �ካֶُ 

 �ዕٍُ ክֱٍُנ/א ፈֳֶዩـዝ ץֹו�ׁُו�

ይኽእָ፡፡  
 

        ٍפ; ֹוץףׂש� ዓُץ�ٍפ; ֹוץףׂש� ዓُץ�ٍפ; ֹוץףׂש� ዓُץ�ٍפ; ֹוץףׂש� ዓُץ� .19 .19 .19 .19

1. �ُግףֹו እٌ ፕצጀክُ �� ዝـው>/ ֹּלֶו 

ወይ ከዓ �� እዋ� ክָُُ� ወይ ከዓ እٌ 

ፕצጀክُ  �ዝָוከُ  /ٌ  ኤጀת�  �� 

ዝـው>E ዝኾ� ውW� ;ץ  ዝ/ֹ  ዝኾ�  ר� 

 �ץּמከ ׁף� ־ףא ת�Y �ዚ ኤጀُפ;

ይኽእָ፣ 

  2.  /ዚ ዓׂש�ፅ �Y� ዓׂש�ፅ 1 �ዝـደ�ገገ ُנרא 

9ይٌ ኤጀׁף� ־ףא ת� እٌ ;ٍפ 

 ዓָٌא ጢ 5ֹּלፅׂ �� ው/�ו

2. /_ጎ٤ֹוף ክָֹ٤ ወይ٤ַֹ ו >ገ٤צ 

የגካְድ ፕצጀክُ וክ�ያُ _ִٍዊ የ_ከּתֹו 

 ٤ָגእ�ደ �ץደጋ ֵደ_ וወይ רנፅዕa ከደـ

የגያֳאክُ נ�דጃ ከـገ¹ ኤጀת�ው 

ከֳאגከٍْው _ካֶُ /ָׂש ץ/ֹוـאጣፋ 

እוץጃ እ�ዲወרድ ያደץጋָ፡፡  

 

 

ክፍָ _ُףክፍָ _ُףክፍָ _ُףክፍָ _ُף    

    ዓُץ� �נףׂש_ ٍפ;የ ٢9ٍף/דዓُץ� �נףׂש_ ٍפ;የ ٢9ٍף/דዓُץ� �נףׂש_ ٍפ;የ ٢9ٍף/דዓُץ� �נףׂש_ ٍפ;የ ٢9ٍף/ד

    

        ٢ٍנ/ד٢�ֳٍנ/ד٢�ֳٍנ/ד٢�ֳٍנ/דֳ� .18 .18 .18 .18

1. ኤጀת�ው የـጎዳ _ከ׳ָאـ ּתֹו እ�ዲያገግו  

   ከֳ/ـየ  וግ  እ�ዲpנድדֳ

  _ከדֳ ּתֹוፅዳُ የץׂשג�  ፕצጀክُ  _;ב   

  /ፈׂשደ אጠ� דዘዝ _ֳ/ُ፣ 

2. የـጎWֳׂש ወይו የـጎዳ _ካּתֹו� እ�ዲያገግו 

ያደנገ እ�ዲpו የـ/ከֳ _ከד/ ּתֹוፅዳُ 

 ጥרእ�ዲ ו;ጥ וገָግֹُ ወይ_ ּתገـ

ያደנገ ָ�ֳֹוጣ^ ከֳאגከٍْው _ካֶُ ጋץ 

 ጥרֵ ٢٢ዎ٤נ/ד ያዩֳـየ ץ/ֹוـא/

ይ٤ֶָ፡፡  
 

19. 19. 19. 19. የ;ץ� �נףׂש_ ٍפዓُየ;ץ� �נףׂש_ ٍפዓُየ;ץ� �נףׂש_ ٍפዓُየ;ץ� �נףׂש_ ٍפዓُ        

1. ֳፕצጀክً ُግ/רـ/ ףጠ ይp� ወይו 

/ክָُُ ጊዜ ወይו ፕצጀክً /ֳאגከُ 

ከኤጀת�ው /רـጠ /ד�¬ውו ውW� ֶይ ;ץ 

የד ¹רـ�¬ውר וው ;ٍפው� ֳኤጀת�ው 

 ይ٤ֶָ፣ �נ;ד עא ף�

 

  2.  /ዚֱ _ׂש�ፅ �Y� _ׂש�ፅ 1 /ـደ�ገገው 

 ውרנው /ደٍפ; עא ף� ውת�የኤጀ ُנרא

 ጠُרא �ው�ጥ ውW 9ׂُש 5/
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ውW� ክֱ� �ֳዎ፡፡ /ዚ ዘይዓገ/ 9� ־ףא 

 ይክእָ፡፡ �ץּמከ צּת

 

20. 20. 20. 20. �ዛዕֹו ;ፅዓُ�ዛዕֹו ;ፅዓُ�ዛዕֹו ;ፅዓُ�ዛዕֹו ;ፅዓُ 

��ዚ �ዋጅ ዝאּטـጡ ድ�ጋገٍُ ዝֳֶֿאـፈ 

ውָר ׂש� ይኹ� ُካָ �ገ/�¬ ּמאፅዒ ׁጊ 

ይּמፃዕ፡፡         

  

ክፍֵ ֿـֹּלבክፍֵ ֿـֹּלבክፍֵ ֿـֹּלבክፍֵ ֿـֹּלב    

ዝـፈֳֶዩ ድ�ጋገٍُዝـፈֳֶዩ ድ�ጋገٍُዝـፈֳֶዩ ድ�ጋገٍُዝـፈֳֶዩ ድ�ጋገٍُ    

21. 21. 21. 21. �ָጣ� וውፃእ ደּת� �ָጣ� וውፃእ ደּת� �ָጣ� וውፃእ ደּת� �ָጣ� וውፃእ ደּת�         

sُ וኽׁף� ע ፈፃףְ� גዊ ክֶָዊ א�ግ�ٌ 

ُግףይ �ዚ �ዋጅ אፈፀג ዝኸው� ደּת� ከውፅእ 

�ֳዎ፡፡  

 
22. 22. 22. 22. �ָጣ� וውፃእ ָ�־ץואጣ� וውፃእ ָ�־ץואጣ� וውፃእ ָ�־ץואጣ� וውፃእ ־ץוא        
 ይ እዚףዓُ� ክָָ ُግוָ ץገጠ �ָךץׁ צּת

�ዋጅ תዒּש �ዝወፅእ ደא ּת�ፈፀג ዝኾ^ 

ዝـፈֳֶዩ ٍُ־ץוא ከውፅእ ይኽእָ፡፡  

 
 

23. 23. 23. 23. 9ይ ץֹו�ׁُו ግּשእ�ُ9ይ ץֹו�ׁُו ግּשእ�ُ9ይ ץֹו�ׁُו ግּשእ�ُ9ይ ץֹו�ׁُו ግּשእ�ُ        
እዚ �ዋጅ ُו�ግץֹו ዝኾ� 9 �רይ ץֹו�ׁُו 

ግּשእ�ُ �ֳዎ፡፡ 

 
 

        ግׁٍُ וዘይ�ֹ ُ�גፈፃـግׁٍُ וዘይ�ֹ ُ�גፈፃـግׁٍُ וዘይ�ֹ ُ�גፈፃـግׁٍُ וዘይ�ֹ ُ�גፈፃـ .24 .24 .24 .24

እዚ �ዋጅ ዝፃֹוእ ዝኾ� �ዋጅ፣ ደּת�፣ ־ץוא ወይ 

ከዓ ָדዳዊ ֿץףר� ��ዚ �ዋጅ �ዝـደ�ገጉ 

ጉዳያُ ـፈፃُ�ו �ይֱָዎ�፡፡ 

 

_ֳ/ُ፡፡ /ዚֱ ያָנካ ወደ ٍפ; עא צּתው 

ֵያץׂש� ይ٤ֶָ፡፡ 

 

20. 20. 20. 20. ;ጣُ;ጣُ;ጣُ;ጣُ 

/ዚֱ _ዋጅ  የאׂשـጡ ድ�ጋጌዎֶָـ ٤ፎ የـገ¹ 

ግֳר� ይp� ድץጅُ /ወ�ጀֳ¬ א;ጫ ׁግ 

ይׂשጣָ፡፡  
 

 

ክፍָ _ُ�וክፍָ _ُ�וክፍָ _ُ�וክፍָ _ُ�ו    

ָዩ ָዩ ድ�ጋጌዎ٤ָዩ ָዩ ድ�ጋጌዎ٤ָዩ ָዩ ድ�ጋጌዎ٤ָዩ ָዩ ድ�ጋጌዎ٤    

21. 21. 21. 21. ደ�� የדውጣُ �ָጣ�ደ�� የדውጣُ �ָጣ�ደ�� የדውጣُ �ָጣ�ደ�� የדውጣُ �ָጣ�        

የُግףይ �ְףዊ ክֶָዊ א�ግ�ُ ף� _�ፈፃג 

 ደ�� ֵያወጣ ו�ፈፀדֳ sُ ይֱ �ዋጅ ץክו

ይ٤ֶָ፡፡  

 

        �ውጣُ �ָጣדያ የעאא�ውጣُ �ָጣדያ የעאא�ውጣُ �ָጣדያ የעאא�ውጣُ �ָጣדያ የעאא .22 .22 .22 .22

የُግףይ ግ99ץ� ገጠצּת ُדָ ץ ይֱ� �ዋጅ 

 ዩ ָዩָ ^ֲגያ የג�ፈፀד ��ወጣ ደגֳ ከֹُـ

  ያወጣ ይ٤ֶָ፡፡ֵ �ያዎ٤עאא

 

23. 23. 23. 23. የץ/ֹוـא ግዴٍየץ/ֹוـא ግዴٍየץ/ֹוـא ግዴٍየץ/ֹוـא ግዴٍ        

ይֱ� _ዋጅ ֳـאግ/ד ץ�¬ውר וው የץ/ֹוـא 

ግዴٍ _ֳው፡፡  

 

        የֶַْው ׁጎ٤ ُ�גፈፃـየֶַْው ׁጎ٤ ُ�גፈፃـየֶַْው ׁጎ٤ ُ�גፈፃـየֶַْው ׁጎ٤ ُ�גፈፃـ .24 .24 .24 .24

ከዚֱ _ዋጅ ጋף�ـ ץµ የֲ� �ዋጅ፣ ደ��፣ 

 ድ /ዚֱ _ዋጅוָ ץףר_የ וያ ወይעאא

  ፡፡וውנይa_ ُ�גፈፃـ ደ�ገጉ ጉዳዮ٤ـֳ
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25. 25. 25. 25. እዚ �ዋጅ ዝፀ�ዐִ ግዘእዚ �ዋጅ ዝፀ�ዐִ ግዘእዚ �ዋጅ ዝፀ�ዐִ ግዘእዚ �ዋጅ ዝፀ�ዐִ ግዘ        

እዚ �ዋጅ �sُ וኽףְ� עዊ ክֶָዊ א�ግ�ٌ 

ُግףይ ካ� ዝፀደִּט ዕֳُ 2 גያዝያ 2003 ዓ.ו 

ጀסג ዝፀ�ዐ ይኸው�፡፡  

             

 ይ ወָዱֹו�

 

ፕנዝዳ�ُ �ְףዊ ክֶָዊ 

 ይף�ግ�ٌ ُግא

 

25. 25. 25. 25. _ዋጁ የגፀደ9/ُ ጊዜ_ዋጁ የגፀደ9/ُ ጊዜ_ዋጁ የגፀደ9/ُ ጊዜ_ዋጁ የגፀደ9/ُ ጊዜ        

ይֱ _ዋጅ /ُግףይ �ְףዊ ክֶָዊ א�ግ�ُ וክץ 

sُ ከፀደג �ׂש 2 ُ/ׂשያዝያ 2003 ዓ.ו  ጀצו 

የፀ9 ይֲ9ָ፡፡  

 

 ይ ወָዱֹו�

 

ፕנዝዳ�ُ �ְףዊ ክֶָዊ 

 ይף�ግ�ُ ُግא
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�ዋጅ�ዋጅ�ዋጅ�ዋጅ    ּׁשፅּׁשעፅּׁשעፅּׁשעፅ201201201201/2003/2003/2003/2003    ע    

 ��ףֱוא ٌץֱוُ �ግ�ٍዊ ኮַጃُא ��ףֱוא ٌץֱוُ �ግ�ٍዊ ኮַጃُא ��ףֱוא ٌץֱוُ �ግ�ٍዊ ኮַጃُא ��ףֱוא ٌץֱוُ �ግ�ٍዊ ኮַጃُא

�ዓ �ُץֱוُ ֿץףא�ዪ ዓድ� ዓድዋ� ُץֱוُ ֿץףא�� ዓ�ዪ ዓድ� ዓድዋ� ُץֱוُ ֿץףא�� ዓ�ዪ ዓድ� ዓድዋ� ُץֱוُ ֿץףא�� ዓ�ዪ ዓድ� ዓድዋ� 

    ዝወፀ �ዋጅ ֹּלጥያו�ዝወፀ �ዋጅ ֹּלጥያו�ዝወፀ �ዋጅ ֹּלጥያו�ዝወፀ �ዋጅ ֹּלጥያו�

    

��ٌ ክָָ � ֿץףא� �ُ*ץֱוא ያב

� �ُץֱוُ�� �ዓּُמፅץየُ� ዝָרጠ* ֿይֵ 

�ר �ዝድֳ אጠ�� ዓይ*ُ� וፍףይ 3ድֶይ 

� ዃ6፣ו

ኮַጃُ *ፃ ׁוደֿא �ףውץ� ክዝץገֳּ� ُካֶዊ 

ዓאּמ� �ከዕ�ያ፣ �ካዳגያዊ *ፃ*ُ� ዝֳֿـወ 

�ׁጊ �ፍָጦ ዝـውFG� ኮַጃُ וጥያֹּל �ገዳת 

�ֳዝኾ*፣ 

� ዊףְ� �ግ�ٌא-ይK ዝወፀ ׁገֿאـ ُנרא

ክֶָዊ א�ግ�ٌ ُግףይ ዓׂש�ፅ 49/3/Q Rُ וኽע 

��ይ ዝ�ዕף�ግ�ٌ ُግא ዊ ክֶָዊףְ �ዋጅ 

�ውፂU �ֹ፡፡  
 

ክፍֵ ֿደክፍֵ ֿደክፍֵ ֿደክፍֵ ֿደ    

ֿፈָךዊֿፈָךዊֿፈָךዊֿፈָךዊ፣፣፣፣ 

1. ֿፂץ ץእת፣ֿፂץ ץእת፣ֿፂץ ץእת፣ֿፂץ ץእת፣  

እዚ �ዋጅ ’’�� � ይף�ግ�ٌ ُግא ዊ ክֶָዊףְ

 ֿץףא� �ףֱוא ٌץֱוُ �ግ�ٍዊ ኮַጃُא

�ዓ �ُץֱוُዪ ዓድ� ዓድዋ� ו�ጥያֹּל ዝወፀ 

�ዋጅ ּׁשፅֹוـ ’’201/2003 ע_ִ ክጥׂש� ይከ�ָ፡፡    

  

3ዋጅ ּׁשጥ2013 ץዋጅ ּׁשጥ2013 ץዋጅ ּׁשጥ2013 ץዋጅ ּׁשጥ201/2003/2003/2003/2003 ץ    

የዓ�ዪ ዓዲ እb የዓድዋ የףֱוא� የዓ�ዪ ዓዲ እb የዓድዋ የףֱוא� የዓ�ዪ ዓዲ እb የዓድዋ የףֱוא� የዓ�ዪ ዓዲ እb የዓድዋ የףֱוא� 

 ץףא3 ُץֱוእb የُ ُץֱוُ ץףא3 ُץֱוእb የُ ُץֱוُ ץףא3 ُץֱוእb የُ ُץֱוُ ץףא3 ُץֱוእb የُ ُץֱוُ

የא�ግ�ُ ኮַጆוּהּהדֳ ٤ የወጣ 3ዋጅየא�ግ�ُ ኮַጆוּהּהדֳ ٤ የወጣ 3ዋጅየא�ግ�ُ ኮַጆוּהּהדֳ ٤ የወጣ 3ዋጅየא�ግ�ُ ኮַጆוּהּהדֳ ٤ የወጣ 3ዋጅ    

        

Gክִָ የב ُ*ץֱואያ እb የُץףא3 ُץֱו 

G�hُb Gጥُף የֳרጠ* የרው ٪ይָ Gዓይ*ُb 

Gגፈֳግ אጠ� דፍ3 ُף�ፈֶጊ G6ֲא፣ 

 

ኮַጆ٤ *ፃ የ3ـ�ዳደ3 ץደנጃጀُ እ�ዲዘנጋֶْውb 

 bׂשጠGـpደግ፣ *ፃ*ٍْው የדֳ ውْדዊ ዓoדּהـ

Gׁግ እውob የרـጣْው ኮַጆ3 וּהּהד ٤�ፈֶጊ 

G6ֲא፣ 

 �ግ�ُא ዊ ክֶָዊףְ� ይףGወጣው የُግ ֹֹּלָךـ

ׁገ-א�ግ�ُ 3ׂש�ፅ 49/3/Q ُנרא የُግףይ 

� ውֳـከגRُ የ ץክו �ግ�ُא ዊ ክֶָዊףְ

3ዋጅ 3ውጥָّ፡፡  

 

ክፍָ 3�ድክፍָ 3�ድክፍָ 3�ድክፍָ 3�ድ    

ጠoֶֶጠoֶֶጠoֶֶጠoֶֶ፣፣፣፣    

1. 1. 1. 1. 3ጭץ ץእ�፣3ጭץ ץእ�፣3ጭץ ץእ�፣3ጭץ ץእ�፣፣፣፣፣ 

ይֱ 3ዋጅ ’’Gُግףይ � �ግ�ُא ዊ ክֶָዊףְ

የዓ�ዪ ዓድb የዓድዋ የُץֱוُ �ףֱוא እb 

የُא ץףא3 ُץֱו�ግ�ُ ኮַጆוּהּהדֳ ٤ 

የወጣ 3ዋጅ ּׁשጥـ ’’201/2003 ץ�ֹ ֵጠׂש�  

ይ٤ֶָ፡፡  

 

BˆL×T b¤T M<¶ Bÿ‰êE KL§êE mNGStE TG‰Y Zw{ 18¾ ›mT qÜ. 17 ֳּטא 
201/2003 ›/M    

mbL 18 ›mT ֳּטא 17 .ּט  
201/2003 ዓ.ו  

  

Bÿ‰êE KL§êE mNGStE TG‰YBÿ‰êE KL§êE mNGStE TG‰YBÿ‰êE KL§êE mNGStE TG‰YBÿ‰êE KL§êE mNGStE TG‰Y    

yTG‰Y B¼¤‰êE KL§êE mNGSTyTG‰Y B¼¤‰êE KL§êE mNGSTyTG‰Y B¼¤‰êE KL§êE mNGSTyTG‰Y B¼¤‰êE KL§êE mNGST    

nU¶T Uz¤È TG‰YnU¶T Uz¤È TG‰YnU¶T Uz¤È TG‰YnU¶T Uz¤È TG‰Y    
yTG‰Y nU¶T Uz¤ÈyTG‰Y nU¶T Uz¤ÈyTG‰Y nU¶T Uz¤ÈyTG‰Y nU¶T Uz¤È    

ÂY ˆd êU  

ÃNÇ êU  BR 19.25  
nU¶T Uz¤È ‚Ü.�.ú 

nU¶T Uz¤È �.ú.qÜ   

 291   
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        ፣፣፣፣וጉץُוጉץُוጉץُוጉץُ .2 .2 .2 .2

��ዚ �ዋጅ፡-  

 �ግ�ٌא ዊ ክֶָዊףְ� ֳُד ’’�ግ�ٌא’’ .1

ُግףይ’ዩ፣ 

”גፈፃ ׁף�“ .2  ዊףְ� גፈፃ ׁף� ֳُד 

ክֶָዊ א�ግ�ٌ ُግףይ እዩ  

 ዊ ክֶָዊףְ� ٌץֱוُ צּת ֳُד ’’צּת’’ .3

 ይ’ዩ፣ף�ግ�ٌ ُግא

4. ’’yץድ’’ ֳُד � ፅׂש�እዚ �ዋጅ ዓ ُנרא

15 ዝـጣየָך ኮֳጃُ ُףֱוא ٌץֱו�� 

 ׁףוו� �ግ�ٌא �ُץֱוُ ֿץףא�

ዝـጣየ₪ yץድ’ዩ፣ 

5. ’’ዲ�’’ ֳُד �ׁድ ׁድ ኮַጅ �ክׁץא 

�� ًזֹּל ִגָאـ צּתyץድ ዝፀድּמ 

 ዊףፈጥـ   *ድ� ዝኾץy  �צּת� ً*ፀዋዕـ

�ר’ዩ፣ 

6. ’’�ካዳגክ ኮֳُד ’’�ֹּלג � እዚ ُנרא

�ዋጅ ዓׂש�ፅ 18 �� *� ወከፍ ኮֳጅ ת

ዝـጣየ₪ �ካዳגክ ኮֹּלג�’ዩ፣ 

7. ’’�ካዳגክ ֳُד ’’�ـׁףר �� ץFוُ�ו 

ወይ �� נዋፈـፅ�ዓُ� ዝ �ץוץו ץֹוግـ 

 ዩ፣’�ـׁףר

 ጊׁ ُנרא� ֳُד ’’�ـׁףר ץዳׁוו’’ .8

�ֹו�ግ�ٌ ወይ ካֵእ �ግא �ـׁףר ዘֳዎ 

ׁጊ ዝּיፀـׁףר ץ�’ዩ፣ 

9. ’’ኮַጅ’’ ֳُד � ፅ 5ׂש�እዚ �ዋጅ ዓ ُנרא

ዝـጣየ₪ ኮַጅ እዩ፡፡  

 

 

    ፣፣፣፣הጓץُהጓץُהጓץُהጓץُ .2 .2 .2 .2
 

Gዚֱ 3ዋጅ፡-  

 ዊ ክֶָዊףְ� ይףየُግ ֳُד ’’�ግ�ُא’’ .1

 �ግ�ُ *ው፣א

”ג3�ፈፃ ף�“ .2  ዊףְ� ይףየُግ ֳُד 

ክֶָዊ א�ግ�ُ 3 ף��ፈፃג *ው  

 ዊ ክֶָዊףְ� ይףየُግ ֳُד ’’צּת’’ .3

  ው፣* צּת ُץֱוُ �ግ�ُא

4. ’’yץድ’’ ֳُד Gዚֱ 3ዋጅ 3ׂש�ፅ 15 ُנרא 

 ُץֱוُ �ףֱוא �ግ�ُאየ ُבּהּהـֳ

እb የُץףא� ُץֱו ኮֳጆ٤  እ�ዲףא 

የאּהּהـ yץድ *ው፣ 

5. ’’ዲ�’’ ֳُד እያ�ዳ�ዱ ኮַጅ ֳُףוא 

Gֹוָאـ צּת Kًז Gyץድ የגፀድo 

 ውר צፈጥـድ የֲ* የץb yצּתֳ ً*עጠـ

*ው፣ 

6. ’’3ካዳגክ ኮֳُד ’’�ֹּלג Gዚֱ 3ዋጅ 3ׂש�ፅ 

 וּהּהגGያ�ዳ�ዱ ኮֳጅ የ ُנרא 18

3ካዳגክ ኮֹּלג� *ው፣ 

7. ’’የ3ካዳגክ ֳُד ’’�ـףר Gץדـ�ד 

ወይו Gጥbُ እb ץוץו ֶይ የףדרـ 

 ው፣* �ـףר

8. ’’የ3ـ�ዳደֳُד ’’�ـףר ץ Gא�ግ�ُ 

 ው ֶַ ׁግֳֹו �ֹו3ግ וግ ወይֱ �ـףר

 ው፣* �ـףר ץጠׂשגየ ُנרא

9. ’’ኮַጅ’’ ֳُד Gዚֱ 3ዋጅ 3ׂש�ፅ 5 ُנרא 

የאּהּהـ ኮַጅ *ው፡፡  
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3.  3.  3.  3.  �ገֶָፃ ፆٍ፣�ገֶָፃ ፆٍ፣�ገֶָፃ ፆٍ፣�ገֶָፃ ፆٍ፣    

�ወዲ ֹוـዕٍይ ዝـገֳፀ �ደּׂש ���ُዮው� ዝֿው� 

እዩ፡፡  

 

4. 4. 4. 4. ወـ �רፈፃו*ُወـ �רፈፃו*ُወـ �רፈፃו*ُወـ �רፈፃו*ُ፣፣፣፣        

እዚ �ዋጅ �� � ይף�ግ�ٌ ُግא ዊ ክֶָዊףְ

�ዝـጣየא ָך�ግ�ٍዊ ኮַጃُ ُףֱוא ٌץֱו�� 

�ዓ �ُץֱוُ ֿץףא�ይዓድ� ዓድዋ� 

  ይֱָዎ፡፡ ُ*גፈፃـ

 

    ፣፣፣፣ֹּלጥያוֹּלጥያוֹּלጥያוֹּלጥያו .5 .5 .5 .5

1. ካ�ዚ �ድֿץ ኮַጃُ ዓ�ይ ዓድ� ዓድዋ�  

እbـ�Fֶ ዝፅውዓ ץእר� ዝኽ�ֶ� �ׁጊ 

�ፍָጦ ዘֳወ� ـፀዋዕ*ـ� �yץድ� צּת� ዝኾb 

 ��ףֱוא ٌץֱוُ �ግ�ٍዊ ኮַጃُא

�ዓ ٌץֱוُ ֿץףא�ይ ዓድ� ዓድዋ� 

�ዲፕֹד ደףጃ ዘָרጥb Gዚ �ዋጅ ـጣይ₪� 

�ֳዋ፡፡  

2. ኮַጃُ ዓ�ይ ዓድ� ዓድዋ� ٌץֱוُ צּת� 

ዘֳወ� ـፀዋዕ*ُ �ዝወፁ ደ�� �ׁץוא �

ዝውר� ይኽው�፡፡  

3. *�� ወከፍ ኮַጅ תፍּכድ צּת �� ׁٌُU� 

ዝـፈֳֶዩ ክፍֶٌץֱוُ ـ ይֱָወ�፡፡  
 

 

6. 6. 6. 6. ዕֶדዕֶדዕֶדዕֶד፣፣፣፣        
 

እዘ� ኮַጃُ ዝ�ዕּש ዕֶٍُד ይֱָውወ�፡- 

1. *ٌ ክָָ ዘድָዩ � ��ףֱוא ያב

 �ףֱוא ጠ6ָרዝ �ُץֱוُ ֿץףא�

� �ُץֱוُ ֿץףא�ፅץየُ� �ዝድֳ  

 ይ፣ףፍו ��ጠא

2. �ፈֶֶይ ዘץ�፣ Fይُ�ד፣ ፆٍ� ፖֳٌካ� 

ዘይ�ִ ግָጋֹُ ُו ٌץֱוF�፣ 

 

3. 3. 3. 3. የፆٍ 3ገֳֶፅየፆٍ 3ገֳֶፅየፆٍ 3ገֳֶፅየፆٍ 3ገֳֶፅ፣፣፣፣ 

Gወ�ድ ፆٍ የـገֳፀ 3*ጋገו�ُױ ץ ያካָٍُ፡፡  

 

 

4. 4. 4. 4. የـፈፃג*ُ ወר�የـፈፃג*ُ ወר�የـፈፃג*ُ ወר�የـፈፃג*ُ ወר�፣፣፣፣    

ይֱ 3ዋጅ Gُግףይ � �ግ�ُא ዊ ክֶָዊףְ

�የዓ ُבּהּהـֳዪ ዓዲ እb ዓድዋ የא�ግ�ُ 

  ץףא3 ُץֱוእb የُ ُץֱוُ �ףֱוא

የא�ግ�ُ ኮַጆـ ٤ፈፃו*ُ ይנ�ዋָ፡፡  

    

    ፣፣፣፣וּהּהאוּהּהאוּהּהאוּהּהא .5 .5 .5 .5

1. ከዚֱ G�ֶ ኮַጆ٤ ዓ�ይ ዓዲ እb ዓድዋ  እየִֹוـ 

የגጠס የׁግ እውob ያֶْውb ףpْው የ٢ִ 

ֳyץድ እb ֳצּתው ـጠע የֲ6 א�ግ�ٍዊ 

ኮַጆףֱוא ُץֱוُ ٤�b የُُץֱו 

�ዓ  ץףא3ይ ዓድb ዓድዋ Gዲፕֹד ደנጃ 

የגያֳרጥ6 Gዚֱ 3ዋጅ אּׁשּהـዋָ፡፡  

 

2. ኮַጆ٤ ዓ�ይ ዓዲ እb ዓድዋ ֳُצּת ُץֱו 

ያֶْው ـጠע*ُ Gגወጡ ደ��b עאאያ 

የגወר� ይֲbָ፡፡   

3. Gያ�ዳ�ዱ ኮַጅ ץ� Gצּת ፍhድ የֳـያዩ 

የُُץֱו ክፍֹ٤ ይْף�ዋָ፡፡   
 

 

        ፣፣፣፣ד3ֶד3ֶד3ֶד3ֶ .6 .6 .6 .6
 

ኮַጆ٤ የגከד3ֶ ִُـዎ٤ ይْף�ዋָ፡- 

1. ֳክִָ የגያ�ፈָጉ Gבያ ץֱוא*ُ እb 

የُץףא3 ُץֱו የֳרጠ6 ףֱוא� እb 

የُץףא3 ُץֱו Gጥُףb Gגፈֳግ אጠ� 

  ፣ُףፍד

2. የዘץ፣ የFይُ�ד፣ የፆٍ እb የፖֳٌካ ָዩ*ُ 

የֳַGُ የُ3 ُץֱוገָግֹُ א�ጠُ፣ 

 

 
 
 
 

ገፅ 3 *ጋُע ጋዜጣ ُግףይ �ዋጅ 201/2003 ּי                   ገፅ 3 የُግףይ *ጋُע ጋዜጣ 3ዋጅ 201/2003 ּׁש 
 

279
www.chilot.me



 

3. ፈٍ־ ፀገו፣ ፈጣׁףר ע� �� �ץוץו 

 ֿץףא� �ץֱוא ץፅbዕُ� ዝዋፈא

 ይ፣ףፍו  �ُץֱוُ

 �ץፍo �ץֹוግו-*� ּמּשዓُ� ፅּמ� ያዊב .4

ክ� ֿץףא� ��ףֱוא וያU� ዘֳዎז ע

 ዕGֳדዘ ُ*וእ רץይ ዓףፍו� �ُץֱוُ

ُውָዲ ֱוbፅ፡፡  

 

7. 7. 7. 7. *ፃ*ُ ኮַጃُ*ፃ*ُ ኮַጃُ*ፃ*ُ ኮַጃُ*ፃ*ُ ኮַጃُ፣፣፣፣        
 

1. �ׁግ� �ካֵእ ኩ*ٍُ� ዝـደ�ገገ ከוዘֹ 

ኮይ6 ዘይוእኹָ ׁוድף ይֱָወ�፣ 

2. ��ዚ ዓׂש�ፅ �U� ዓׂש�ፅ 1 ዝـደ�ገገ 

ከוዘֹ ኮይ6 እዘ� ኮַጃُ፡- 

Q. ּׁשፃץ፣   ��ኪ   ዕץየُ፣   ׁווዳץ፣  

  ዝውውץ፣ ��� ٍُ�ـׁףר  �ֹוደו  �ُ

�bይ ץר ָ�ת�� ׁጊ የካይዳ፣  

ֳ. ፋይb��� �� ፣ףድֿאየ �ُנ

ּ. �ָጣ� �ዝـውFy �ካָ וፅዳּמ ִׁው  

   ኮይ6 ውֹּלጣዊ �ወዳድG3� ይው�b፣ 

   ُ*ጢ ዓድ�  ወፃእ� *ፃֹּלካֶُ ውُ �ו .א

 ይֱָወ�፣ ץֹוግו �ክץ   

3. �ׁግ� �ካֵእ ኩ*ٍُ� ዝـደ�ገገ ከוዘֹ 

ኮይ6 �ካዳגያዊ *ፃ*ُ ይֱָወ�፡፡  

 

 

    ፣፣፣፣ٌץֱוُ ע�F ግץאٌץֱוُ ע�F ግץאٌץֱוُ ע�F ግץאٌץֱוُ ע�F ግץא .8 .8 .8 .8

እዘ� ኮַጃُ ��ፍָጦ צּת፡- 

1. �  ዕ፣ס�

 ዊ ወይٍ₪ו� ጠbٍُ ወይָ� ٌץኸֵٍٍ ֿፀـ

�ኽٍונዊ የףֱו፡፡ 

3. ٤ግץ ፈ١b ף� ፈጣע የֲ* Gጥbُb ץוץו 

የץֱוא ףדרג እb የُץףא� ُץֱו 

 ፣ُףፍד

� ያזb የץֹוግו -*� וካָא .4hُ ፍoץb 

የזያው ክ� �ףG ُףፍדG ץֱוא ያֳው ץ

  ፡፡ֹُו�ገא ውָድُ נያዳG �אדדـא

 

 
 

7. 7. 7. 7. የኮַጆ٤ *ፃ*ُየኮַጆ٤ *ፃ*ُየኮַጆ٤ *ፃ*ُየኮַጆ٤ *ፃ*ُ፣፣፣፣    
 

1. Gֱግb Gֶַ 3ኳ�� የـደ*ገገ እ�ዳֳ ֲ� 

ያָדـከֳ 3ـ�ዳደץ ይْף�ዋָ፣ 

2. Gዚֱ 3ׂש�ፅ �U� 3ׂש�ፅ 1 የـደ*ገገው 

እ�ዳֳ ֲ� ኮַጆ٠፡- 

Q. የ٤¡ـףר   oጥץ፣   የእድገُ  ደנጃ፣ 

��� ፣ץ፣ ዝውውץዳደـ�3ُb ድָድָ 

Gץר ָ�ת�� ׁግ ያካ_ዳִ፣ 

ֳ. ፋይb��b �� ፣ִףዳድـ�ያ ُנ

ּ. �ָጣ� ֳֹוው  3ካָ דፅደo እ�ደـጠGׂש 

ֲ� የው�ጥ 3ደנጃጀٍْው ይወ�bִ፣ 

   ץጋ  ُדּהـ ץከው�ጥb  ከውጭ Fገ .א

   ግ�¢*ُ የדድנግ *ፃ*ُ ይْף�ዋָ፣ 

3. Gֱግb Gֶַ 3ኳ٪� የـደ*ገገ እ�ዳֳ ֲ�  

የ3ካዳגክ *ፃ*ُ ይْף�ዋָ፡፡ 

 

8.8.8.8. የُץא ُץֱוF ግ�  ፣፣፣፣ץ�F ግץא ُץֱוየُץ�F ግץא ُץֱוየُץ�F ግץא ُץֱוየُץ

ኮֵጆ٠ Gצּתው እውob፡- 

1. GאደG�፣ 

Gـከٍٍይ 3ጭץ �ָጠbዎ٤ ወይו Gٍד ወይו 

Gክُונ ያִףוـ�፡፡ 
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        ፣፣፣፣ּה�ּה ዝወFGִ ٌץֱוּُה�ּה ዝወFGִ ٌץֱוּُה�ּה ዝወFGִ ٌץֱוּُה�ּה ዝወFGִ ٌץֱוُ .9 .9 .9 .9
 

��� ּה�ּה עFוא .1ያׂש ٌץֱוُ ـዳדይ 

�� ٌץֱוُ ኪץዝወFGִ ּה�ּה ይኸው�፣ 

2. ֿፂץ �ָጠb ָר�ጠ�ٌ �ዝጥዕּה�ּה ו 

ይወF�፡፡  

 

10101010. Gጀُ ዓُאGጀُ ዓُאGጀُ ዓُאGጀُ ዓُא፣፣፣፣  

Gጀُ ዓُא � ይ Gጀُף�ግ�ٌ ُግא ዊ ክֶָዊףְ

ዓُא እዘ� ኮַጃُ ይኸው�፡፡  

 

        ኮַጃُ፣፣፣፣ �ـׁףרኮַጃُ �ـׁףרኮַጃُ �ـׁףרኮַጃُ �ـׁףר .11 .11 .11 .11
 

እዘ� ኮַጃُ፡- 

  ክ፣ג�ካዳ �ـׁףר .1

  ይֱָውወ�፡፡ ץዳׁוו �ـׁףר .2

 

    ክ፣፣፣፣ג�ካዳ �ـׁףרክג�ካዳ �ـׁףרክג�ካዳ �ـׁףרክג�ካዳ �ـׁףר .12 .12 .12 .12
 

እዘ� ኮַጃُ፡- 

1. � ከገָግִ �ُ*עדףאـ� �ُ*ץֱוא

ዝּנـፀס ፕצፌُףר፣ ֹוֿـGٌץ 

ፕצፌُףר፣ ֿገዝٌ ፕצፌُףר፣ ַክُْףנ 

፣ ֿገዝٌ ַክُْףנ� ֿገዝٌ ּُכסו� 

ክֱָውወ� ይኽእִ፣ 

2. ከከו �ድֶይ*ً ��ካዳגክ ኮֹּלו� ውp*� 

�ፍּכድ צּת� ከו �ካዳגክ ـׁףר� ዝּיፀץ 

  ክ¦ክ ክֱָወ� ይኽእָ፡፡َ �ـׁףר

 

13. �ወዳድֹו ኮַጃُ�ወዳድֹו ኮַጃُ�ወዳድֹו ኮַጃُ�ወዳድֹו ኮַጃُ፣፣፣፣ 
 

እዘ� ኮַጃُ ዓשץ ዝኸ�ֳ፡-  

1. ዲ�፣  

  ክָُ ዲ�፣ו .2

3. ክፍֶُץֱוُ ـ� Rُ ፅׁፈُ ׁווዳץ� 

ይֱָውወ�፡፡ 

        ፣፣፣፣ּה�ּה ጥGُרגየ ُץֱוּُה�ּה ጥGُרגየ ُץֱוּُה�ּה ጥGُרגየ ُץֱוּُה�ּה ጥGُרגየ ُץֱוُ .9 .9 .9 .9
 

1. የץדـ�דያ 3ֳ ּה�ּה�ደ� ደנጃ ُُץֱו 

Rُِץֱוُ ٤ GרגጥGُ ּה�ּה ይֲbָ፣ 

2. 3ጭץ �ָጠb ֳָרጣ¡٤ Gּה�ּה ٤אג 

ይרጣָ፡፡  

 

10. 10. 10. 10. Gጀُ 3ُאGጀُ 3ُאGጀُ 3ُאGጀُ 3ُא፣፣፣፣        

የኮַጆ٤ Gጀُ 3ُא የُግףይ � ዊ ክֶָዊףְ

  ይֲbָ፡፡ ُא�ግ�ُ Gጀُ 3א

 

11. 11. 11. 11. የኮַጁ ـףר�የኮַጁ ـףר�የኮַጁ ـףר�የኮַጁ ـףר�፣፣፣፣    
 

እ*ዚֱ ኮַጆ٤፡- 

1. የ3ካዳגክ ـףר�፣  

2. የ3ـ�ዳደـףר ץ� ይْף�ዋָ፡፡  

 

12. 12. 12. 12. 3ካዳגክ �3ـףרካዳגክ �3ـףרካዳגክ �3ـףרካዳגክ ـףר�፣፣፣፣        
 

እ*ዚֱ ኮַጆ٤፡-  

1. Gץֱוא*ُb Gעדףאـ*ُ እ�ዲያገֳግִ 

የׂשـጠס ፕצፌ٤צר፣ עֹוֹוـ ፕצፌ٤צר፣ 

 ዳُנ ٤צנ٤፣ ַክْצרፈצዳُ ፕנ

ַክْ٤צנb נዳُ סוh� ֵْף�ው 

ይ٤ֶָ፣ 

2. እ�ደየ3�ፈֶጊ*ً G3ካዳגክ ኮֹּלג� ውpª 

እb Gצּת ፍhድ እ�ደ 3ካዳגክ ـףר� 

የּבגጠْף�ֵ �ـףר ץው ይ٤ֶָ፡፡  

 

13.13.13.13. የኮַጆ٠ 3ደנጃጀُየኮַጆ٠ 3ደנጃጀُየኮַጆ٠ 3ደנጃጀُየኮַጆ٠ 3ደנጃጀُ፣፣፣፣  

 

እ*ዚֱ ኮַጆשף ٤ የ٢ֳ፡- 

1. ዲ�፣  

 ክָُ ዲ�፣ו .2

3. የُُץֱו ክፍֹ٤b የ3ـ�ዳደץ ፅׁፈُ 

Rُ ይْף�ዋָ፡፡  

 
 

ገፅ 5 *ጋُע ጋዜጣ ُግףይ �ዋጅ 2003/----- ּי                   ገፅ 5 የُግףይ *ጋُע ጋዜጣ 3ዋጅ 2003/ ----- ּׁש 
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ክፍֵ ክָـክፍֵ ክָـክፍֵ ክָـክፍֵ ክָـ    

14. 14. 14. 14. �ָጣ�� ـግץֹו� *�        ወከፍ ኮַጅ፣፣፣፣ ת�* �ץֹוግـ ��ወከፍ ኮַጅ�ָጣ ת�* �ץֹוግـ ��ወከፍ ኮַጅ�ָጣ ת�* �ץֹוግـ ��ወከፍ ኮַጅ�ָጣ ת
 

እዘ� ኮַጃُ ዝ�ዕ� �ָጣ�� ـግץֹו� ይֱָወ�፡- 

1. � �ُץֱוُ תዊ ፖֵףFገ ُנרא

�ָጠb� ץוץו� ፅ�ዓُ� � ክያድו

� ֿץףא� ��ףֱוא וዓُ ዘֳዎּמ

 ፣ץፍጣו �ُץֱוُ

2. � צFוـ ּֿהנ ዘውፅኦ צּת ُנרא

 ጣ�፣ָ�ו ካָּתּטـ

3. ዲፕֹד� ወו ּُטנ�ክו �ץF�፣ ዝֳዓֳ 

ውፅ�ُ ዝנኸוـ ּשFוֶֹּלו צ፣ 

4. ֿፂץ �ָጠb፣ ዎץክ ፕ� ותፖዝየו� 

 ክያድ፣ו

5. �� *� �bָץፅְُ� ጆא ወከፍ ኮַጅ ת

 ኽፋُ፣ו ገፅנ፣ ድֱוׁٍו

 צּת� �ፃፅׁו ٌץֱוُ ֹُוደא .6

እ�ُፀድـ ּמግףֹוዊ וግץֹו፣ 

 ֿץףא� �ُ*ץֱוא ኸֵٍٍـ .7

 ያ ֶዕֳዋይז ֹּלያׁוו �ُץֱוُ

ዲፕֹـ דግףֹוዊ וግץֹו፣ 

8. ወፍע ድׁנ �ָጠb ክָُُ � ץֹוግו

 ክያድ፣ו ጠbָ� ֹּלያׁוו �ደא

 �ُץው� ֿፀٍונኸֵٍٍ፣ ክـ ዊٍ₪ו .9

�ָጠbٍُ ከከו �ድֶይ*ً �ክፍֵُ� 

�ዘይክፍֵُ� וF�፣ 

10. ኮֳጃُ ዝـፈֳֶየ ـ ֶהጠאּך� ውֹּלጢ 

እِـ� የዕ�ያ፣ ይጥדׂש፣ ዝץዝץ 

�ፈፃፅוU � �፣רይው ־ץוא

11. � �דp፣ ውዕָ ክፍፅרክኸp፣ ክኽ �א�

ወ*�ٌ �� ክኾb� ይኽእֶ፣ ُנ

 

ክፍָ ¯ֳُክፍָ ¯ֳُክፍָ ¯ֳُክፍָ ¯ֳُ    

14. 14. 14. 14. የያ�ዳ�ዱ ኮַጅ �ָጣ�b ـግץֹוየያ�ዳ�ዱ ኮַጅ �ָጣ�b ـግץֹוየያ�ዳ�ዱ ኮַጅ �ָጣ�b ـግץֹוየያ�ዳ�ዱ ኮַጅ �ָጣ�b ـግץֹו፣፣፣፣        
 

ኮַጆ٠ የגከִُـ� �ָጣ�b ـግץֹו ይָٍס�፡- 

1. የFገًע� የُُץֱוb የ�ָጠb ፖֵת 

 ካְድדG ץוץו ገ ጥbُ እbנያደ ُנרא

�hُ ያֶْው ףֱוא� እb የُُץֱו 

 ፣ ُףፍד ץףא3

 ዎ٤עדـ ُנרא �ዘאא ያወጣውגG צּת .2

 ጠ�፣ָרד ֹ�ׂשـ

3. ዲፕֹדb የו�ክץ ወא ׂُשנ�ጠُb ከፍـ� 

ውጤُ ֶገ¢ עדـዎוֳ₪א ٤፣ 

4. 3ጭץ �ָጠb፣ ዎץክ± እb ותፖዝየו 

 ካְድ፣ד

5. Gያ�ዳ�ዱ ኮַጅ የُא ُץֱוፅְِ٤b 

ጆץbֹד ٤pוـ፣ ድֱנ ገፅ אክፈُ፣ 

6. የُُץֱו ፕצግוף Gאoנፅ Gת צּתፀድo 

 ግ፣נድד ዊףֹוግـ

 ُץֱו፣ የُُץֱוُ �ףֱואከٍٍይ የـ .7

 ያָךָךד ያז דዲፕֹ �ـb ከፍץףא3

ፕצግـ וףግףֹוዊ דድנግ፣ 

8. የድֱנ �ָጠb ُעו� ክָُُ Gדድנግ 

የ�ָጠb ፕצግד ָָךָךד וףካְድ፣ 

9. የٍד፣ የـከٍٍይ፣ የክُונb 3ጫጭץ 

�ָጠbዎ٤ እ�ደየ3�ፈֶጊ*ً Gክፍያ እb 

ያֳክፍያ א�ጠُ፣ 

10. ኮַጆ٤ የֳـያዩ ዘዴ Gאጠוׂש የው�ጥ 

ገּתያْው ያpድጋִ፣ ይጠִדׂש የ3ፈፃፀב 

ዝץዝץ Gץאאያ ይወרbָ፣  

11. Gْד�ው ֵከש፣ ֵከשר፣ ውָ ֵፈፅבb 

የ�� Rُ ֲֵ6 ይ٤ִֶ፣ֳֹו ُנ

 
 
 
 
 
 

ገፅ 6 *ጋُע ጋዜጣ ُግףይ �ዋጅ 201/2003 ּי                   ገፅ 6 የُግףይ *ጋُע ጋዜጣ 3ዋጅ 201/2003ּׁש 
 

282
www.chilot.me



 

12. ኮַጃُ ዝִֿץו ֿGףዊ ־ץוא  

ዝץዝס እٌ  צּת �ዘውፅኦ ־ץוא 

ይውר�፣ 

13. �� ከו �3ּתֹו�ዝץከ3 ּשካֶُ ׁ��רـנ�፣ 

 �ግ�ٍው� ُካֶُא�ግ�ٍው� ዘይא

ከוU’ው� ת �ו�ክ ׁדGרנ�� ውָׂש 

�ר F�ُ� ጥּשo ዝוድb וፍጣץ፣ 

 ክያድ፣ ֿገዝו ይֹוዕו גּמዓ ׁٌף�

�ָጠb፣ ו �ץוץוኽו �ץF�፣ 

14. ግָፅ*ُ� ֿٍُـ*ُ� ዘנጋግፅ ץ�ዓُ 

ክֱִ וግץֹו፣ 

15. ዕֶד ኮַጅ ֶ�ו�ጥ ዝׁግዙ ካָኦُ 

 ፣ׁף�ו ׁٌף�

16. ���ያٌץֱוُ ـ ድጋፍ וF�፡፡ 

 

        ድ ኮַጃַُጃַُጃַُጃُ፣፣፣፣ץy ֹּלጥያוድ ኮץy ֹּלጥያוድ ኮץy ֹּלጥያוድ ኮץy ֹּלጥያו .15 .15 .15 .15
    

1. �ኹֳ� ኮַጃُ  ዝׁץא yץድ ይֱִ፣  

 -ይኾ6፡ ּשዝ�ዕ וድ እዞץy ֶֹُו� .2

Q. ��ደוዝ ץዳׁוו רእץ  . . . .  �ካּת  

ֳ. *� ָֹו�  . . . . . . . ወከፍ ዲ� ኮַጅ ת

 ָֹו�    . . . . . . . . ��ץר ָ�ת צּת .ּ

 ָֹו�  .  . �ያב �ጠb፣ َክ¦ክָ� צּת .א

 ָֹו� . ֹוከ�ٌ דـከGִ ከץእٌ ኮַጅ ዝ  .ר

 ዋb       ץዳׁוו ֹוከGִ ዞץእٌ ኮַጅ ዝ  .נ

 ָֹו�  . . . . . . . . . . .  עዳֿא�

₪. ካ� ָֹו� . . .ይףግُ �ףֱדא ץGׁד 

�� .ׂשٌ ከּתֹו ዝץከֹו bይ ጉዳይ ደּׂש  

���ُዮ ـወካֵُ  --------------   ָֹו�  

G. ٌץֱוُ צּת   . . . . . .   . . . .   ፀֿፊ 

 �ካֶُُ וֹ*א�ድ 3ገደ�ٌ �ִ ዝץy .ـ      

ውָו �ֹُור ׂשውpኽ ይኽእָ፡፡ 

12. ኮַጆ٤ የסאגGُ የጋעאא ףያ  ዝץዝס 

 bָ፣רያወጣው ይወגው Gצּת

 

13. G3ከּתֹוያْው ከגገ¢ የֱ��רـנ 3ካֶُ፣ 

 ፣ُדּהـ �ግ�ٍዊ ያֲָ6א �ግ�ٍዊbא

እ�ዲ¯ו ከת�ክ ׁדGרנ�b የግָ 

�Fֳֹוِ٤ ጋץ የጠGׂש ዝוድb אፍጠץ፣ 

የዓoו ግף� ֹٍו�ዎُף�א ٤b የ�ָጠb 

 �ጠُ፣א ድጋፍ ץክו bץוץו

14. ግָፅ*ُb ـጠያּׂש*ُ የגያנጋግጥ ץ�ዓُ  

እ�ዲד ץ�ድנግ፣ 

15. የኮַጁ 3ֶֶׂשדֳ דጠፍ የגያግዙ ַֹ٤ 

 ፣ُף�א ዎ٤ף�

16. ֳ   ጠُ፡፡רא ድጋፍ Rِ٤ ُץֱוُ

 

15. 15. 15. 15. የኮַጆ٤ yץድ וּהּהאየኮַጆ٤ yץድ וּהּהאየኮַጆ٤ yץድ וּהּהאየኮַጆ٤ yץድ וּהּהא፣፣፣፣        
 

 ፣ָף�ድ ይץy ףאגየ ኮַጆ٤ וִ¯ֳ .1

2. የyץዱ 3٤ֹֹו የגከִُـ ይֲbִ፡- 

Q. Gץእـ�א רዳደץ የאגደ��ר . . .pּת 

ֳ. የያ�ዳዱ ኮַጅ ዲ� .  . . . . . .   3ָֹו 

ּ. የָֹו3 . . . . . . . . צּת ��ץר ָ�ת 

 ָֹו3  . . צּת ያב የ�ָጠb፣ َክ¦ክb .א

 ָֹו3  .   ֹוከ�ٌ דـገ·Gُ ከגኮַጁ የ .ר

          ץዳድـ�א �ገ·Gُ ዞגኮַጁ የ .נ

ዋb 3ـ�ዳደָֹו3    . .  . . . . . . . . .  . ע 

₪. ከُግףይ ׁד �ףֱואGָֹו3  . . . .ץ 

    ጉዳይ ٤ِױገ¢ የגው የּתֹוG3ከ .ׂש

 ָֹוወካይ -------------------------  3ـ

G. ُצּת ُץֱו  . .  . . . . . . . . .   ፀֿፊ 

� ዱ 3�ፈֶጊ bْውץy .ـֹ ያֹْו*אው  

 ይ٤ֶָ፡፡ ץאጨא y٤רb ግֳُדּהـ   
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16. 16. 16. 16. �ָጣ�� ـግץֹו� yץድ�ָጣ�� ـግץֹו� yץድ�ָጣ�� ـግץֹו� yץድ�ָጣ�� ـግץֹו� yץድ፣፣፣፣        

yץድ ዝ�ዕ� �ָጣ�� ـግץֹו� ይֱָውዎ፡- 

1. *� ُנרא� ወከፍ ኮַጅ ዝֱy �ָጠb ת

Fገףው� ክֶָው� ፖֵُץֱוُ ת� �ָጠb� 

ይካየድ ֱֶוው የנጋግፅ፣ 

2. ֿደֹּٌל ክፍֶٌץֱוُ ـ ክጣየK � ׁِ צּת

እ�ُץּטGִ סגץא  የፅድּמ፣ 

 ת�* ֹוያው� �ወዳድגው� �ካዳףዳׁוו .3

ወከፍ ኮַጅ וውp�፣ 

4. ካ� *� ዊٍאGִ ዓץּטወከፍ ኮַጅ ዝ ת

 ፣ּמፅዳו �Gጀُ �וָُ

 ፣ּמፅዳו ወከፍ ኮַጅ ת�* דץ� ፍֳይא .5

�ዓُ �ኼץ�-*� .6U ይው��፣ ዝץዝץ 

�ፈፃፅוU � �፣רይው ־ץוא

7. �� *� �ዓץወከፍ ኮַጅ �ዝָዓָ ጥ ת

 ይው��፣ סגץא

8. � ጣዊֹּלኮַጃُ ው ־ץוא ዝወፀ ُנרא

እِـ� ይጥֱֶו דׂשወ� ይከָٍـ፣ 

9. ዕֶד *� �ክGፅֽ וኦֹּِל �ወከፍ ኮַጅ 3 ת

ዝׁግዙ ካָኦُ ـግُףֹו ይׁ�ፅፅ� የፈፅו�፡፡ 

 

17. 17. 17. 17. �ָጣ�� ـግץֹו� ዲ� �ָጣ�� ـግץֹו� ዲ� �ָጣ�� ـግץֹו� ዲ� �ָጣ�� ـግץֹו� ዲ� ኮַጅኮַጅኮַጅኮַጅ፣፣፣፣    
 

ዲ� ኮַጅ �� ُ*ይֹונּמא צּתyץድ  ዝֹּלየו 

ኮይ6 ዝ�ዕּש �ָጣ�� ـግץֹו� ይֱָውዎ፡- 

� ኮַጅ ׁٌף� .1ֶዕֳዋይ*ُ ይׁץא፣ 

 Gጀُ� እٌ ኮַጅ የዳִ፣ �ׁף� גָُ .2

�� �צּתyץድ� እ�ُፍׂשደִ �� ׁף� 

የውዕָ፣ 

3. � ወይ ץፃּׁש Fያא �ኬָ ּטዝፀደ ُנרא

��ኪ ዕץየُ וፍፃב ይከָٍـ፣ 

 

16. 16. 16. 16. የyץድ �ָጣ�b ـግץֹוየyץድ �ָጣ�b ـግץֹוየyץድ �ָጣ�b ـግץֹוየyץድ �ָጣ�b ـግץֹו፣፣፣፣        

yץዱ የגከִُـ �ָጣ�b ـግץֹו ይָٍס�፡- 

1. እያ�ዳ�ዱ ኮַጅ የרגጠው �ָጠb Fገףዊb 

ክֶָዊ የُُץֱוb �ָጠb ፖֵُנרא ת 

እየـካְደ 6ֲא� ያנጋግጣָ፣ 

2. 3ዳዲ� የُُץֱו ክፍֹ٤ እ�ዲבּהּה Gצּת 

ጥያ¼ ץׂשת� ያፀድhָ፣ צוץא ֳُ

3. የያ�ዳ�ዱ ኮַጅ የ3ـ�ዳደץb የ3ካዳגክ 

3ደנጃጃُ אወר�፣ 

4. ከያ�ዳ�ዱ ኮַጅ የץׂשג�ֳُ� ዓٍאዊ 

እoድb Gጀُ דፅደּמ፣ 

5. የያ�ዳ�ዱ ኮַጅ ֳאያ 3דץ ያፀድhָ፣ 

6. የ��pץ�-*� ֹוዓُ ይወ�bָ፣ የ3ፈፃፀב 

ዝץዝץ Gץואያ ይወרbָ፣ 

7. Gያ�ዳ�ዱ ኮַጅ ֳג*p oצוץא ٍפ 

ይወרbָ፣ 

8. ኮַጆ٤ Gወጣ ץאאያ ُנרא የው�ጥ 

ገּתያْው እየـጠֲא בׂשbْው ይከֶָٍـ፣ 

9. የያ�ዳ�ዱ ኮַጅ 3ֶד ከግ� እ�ዲደץ� 

የגያግዙ ַֹـ ٤ግُףֹו ይׂשይpָ፣ 

ያ�ፈፅָד፡፡ 

 

17. 17. 17. 17. የኮַጁ ዲ� �ָጣ�b ـግץֹוየኮַጁ ዲ� �ָጣ�b ـግץֹוየኮַጁ ዲ� �ָጣ�b ـግץֹוየኮַጁ ዲ� �ָጣ�b ـግץֹו፣፣፣፣        
 

የኮַጁ ዲ� G3 צּתoּתף*ُ Gyץድ የוג ֲ� 

የגከִُـ �ָጣ�b ـግץֹו ይָٍס�፡- 

1. የኮַጁ ף� GGֶይ*ُ ይָףא፣ 

2. የኮַጁ የף� እoድb Gጀُ ያዘጋጃָ፣ 

Gyץዱb Gת צּתፈׂשድֳُ ף� ֶይ ያውֶָ፣ 

 

3. Gፀደׂשው የደאወዝ �ኬָ oጥץ ወይו 

የእድገُ ደנጃ אፈፀב ይከֶָٍـ፣ 
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4. እٌ ኮַጅ ו� pָpይ ወገ� �ዝገ��ክץ צ  

�ኮַጅ ይውክָ፣ 

5. ፀ�ፃ��ץ�G ׁף� ዒ ዓצּת� ًא� 

�yץድ� የץּמ�፣ 

6. �ָጣ6 �� እ ወይִבክፋָ �ካֵእ 

�ውክָb ክֱ� ይኽእָ፣ 

7. ካ� ዝָוከِו �ካֶُ �ዝנּטGִ ውp* 

ֿp� ዲ�ፕֵ� סגץא የፅድּמ፣ 

8. ዝውרኹ ወይ ዝש*ּמ ወይ ዝֿאየK ክፈֶـ 

�ץּמየ    צּת� ץֹוግו� ክፅbዕ ٌץֱוُ፡፡ 

እ�ُፀድo �� የውዕָ፣ ׁף� 

9. ካָኦُ �yץድ� � ׁٌף� ዎּשዝውF �צּת

ይፍፅו፡፡  

 

ክፍֵ ـ�ֳרክፍֵ ـ�ֳרክፍֵ ـ�ֳרክፍֵ ـ�ֳר    

18.18.18.18. �ወዳድـ �ֹוዋፅኦ� ֶֹُו� �ካዳגክ �ወዳድـ �ֹוዋፅኦ� ֶֹُו� �ካዳגክ �ወዳድـ �ֹוዋፅኦ� ֶֹُו� �ካዳגክ �ወዳድـ �ֹוዋፅኦ� ֶֹُו� �ካዳגክ 

ኮֹּלג�ኮֹּלג�ኮֹּלג�ኮֹּלג�፣፣፣፣ 

*� ֶֹُו� �ዝ�ዕ �ֹּלוክ ኮגወከፍ �ካዳ ת

�ֳውዎ፡- 

1. ዲ� ኮַጅ . .  .. . . . . . . . . . .     �ካּת 

 ָֹו�    . . . . . . . . . ክָُ ዲ� ኮַጅו .2

  ָֹו�  . . . . . . . ٌץֱוُ ፀዋዒ ክፍֵـ .3

  ָֹו�   . . . . . . . . . . . . . . ץףጅ�ُפ .4

           �ףድֶው� ُግGו עGֹוֿـא .5

 ָֹו�    . . . . . . . . . . ٌץֱוُ ዓُץ�

6. ��ר נGׁד ኮַጅ ዝנוፁ ክָـ      

  ֶֹُו�      . . . . . . . . . . . . . . . . ֹُור

 �ፅbዕُא     ׁף� �U� ከይዲ עGֹוֿـא .7

  ָֹו�    . . . .  . . .  �ץוץו

   �ُנ�� ���ዕዳጋ፣ ፋይb עGֹוֿـא .8

 ָֹו�        . . . . . . . .          ץዳׁוו          

 

4. ኮַጁ ከـ�׳� ወገ� የגያደץገው ግ�¢*ُ 

ኮַጁ� ይወክֶָ፣ 

5. የע ף�ፖُץ Gየُ�׳ ወצּתֳ סb yץድ 

ያָֹוץׂש፣ 

6. �ָጣ6 Gִב ወይו Gከፊָ ֳֶַ Gውክָb 

 ጥ ይ٤ֶָ፣רֵ

7. ከֳאגከٍْው 3ካֶُ ֳנׂשGֳُ የዲ�ፕֵ� 

የውpª Fp� ያፀድhָ፣ צוץא 

8. የגጨסא ወይו የש*ׂשג ወይו የִָךָךג 

የُُץֱו ክፍֹ٤ እ�ዲጠb    Gדድנግ  

 ይ ያውֶָ፡፡ֶ ף�ፀድo Gת ָֹוץׂשያ צּתֳ

9. Gyץድb Gצּת የרגጡُ ַֹף� ٤ዎ٤ 

ያከbውbָ፡፡  

 

ክፍָ ُ�׳ክፍָ ُ�׳ክፍָ ُ�׳ክፍָ ُ�׳    

18. 18. 18. 18. የ3ካዳגክ ኮـ ֶֹُו3 �ֹּלגዋፅኦb የ3ካዳגክ ኮـ ֶֹُו3 �ֹּלגዋፅኦb የ3ካዳגክ ኮـ ֶֹُו3 �ֹּלגዋፅኦb የ3ካዳגክ ኮـ ֶֹُו3 �ֹּלגዋፅኦb     

                    3ደנጃጀُ3ደנጃጀُ3ደנጃጀُ3ደנጃጀُ፣፣፣፣        
 

እያ�ዳ�ዱ የ3ካዳגክ ኮֹּלג� ከዚֱ Gٍ٤ የـዘנዘס 

 -፡ָٍס�ይ ֶֹُו3

1. የኮַጁ ዲ� .  . . . . . . . . . . .      ר�pּת  

2. የኮַጁ וክָُ ዲ� . . . . . . . . .   3ָֹו 

3. የُُץֱו ክፍָ ـጠָֹו3    . . . . .  . ע  

  ָֹו3    . . . . . . . . . . . . . . ץףጅ�ُפ .4

5. የץ�ዓُץֱוُ ـ ዝግጅُb ُግGף 

 ָֹו3   . . . . . . . . . . . . . . . . עֹוֹוـ�3

6. Gኮַጁ ׁדGרנ� የנאגጡ ¯ֳُ     

  ֶֹُו3      . . . . . . . . . . . . . . .   . ዎ٤ר

7. የጥbُb ץוץו �U� የף� _ደُ  

  ָֹו3      . . . . . . . . . . . . . .   עֹוֹוـ�3

8. የገGያ፣ የፋይb��b �� ץዳደـ�3 ُנ

  ָֹו3      . . . . . .  . . . . . . . . . עֹוֹוـ�3
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 ��ףֱוא גּמይ ዓֹוዕו עֹוֹוֿـא  .9      

  ָֹו�  . . . . . . . . �ُץֱוُ ֿץףא�

  ָֹו�      . . . . . . .  �ֹו� ـR עGֹוֿـא .10

ـ .11 ፀዋዒُ ጉዳይ ደּׂש ���ُዮ . . . .    ָֹו�  

ـ .12 ወካֵ וـFָֹו�      . . . . . . . . . . . צ 

      ይֵֿ �ץውፋו ዓُ፣וָ עGֹוֿـא .13

 ָֹו�       . . �וּמጥ דּמጥ ץዳׁוו �ר

  

 

19. 19. 19. 19. �ָጣ�� ـግץֹו� �ካዳגክ ኮֹּלג� �ָጣ�� ـግץֹו� �ካዳגክ ኮֹּלג� �ָጣ�� ـግץֹו� �ካዳגክ ኮֹּלג� �ָጣ�� ـግץֹו� �ካዳגክ ኮֹּלג� 

ኮַጅኮַጅኮַጅኮַጅ፣፣፣፣        

�ካዳגክ ኮֹּלו� ኮַጅ ዝ�ዕ� �ָጣ�� ـግץֹו� 

ይֱָውዎ፡- 
 

1. ዝـፈֳֶዩ אደٌץֱוُ ֹُו የፅድּמ፣ 

2. ወו ּُטנ�ክץ፣ ُדָֹּל� ዲፕֹד� 

ዝወFGִ ኩ*ُ ይው��፣ 

� צFוـ ָֹוּמו .3�ግו ּשֹוፍፃב 

ይከָٍـ፣ 

4. ֿፈָךዊ �ወFֱֹו ፈـb� �ካዳגያዊ ኩ*ُ� 

 ፣ץ��ፈُ የ*ፅ נאץאእb צFוـ

 

 ዝֳዓִ וצያዊ ዋ¦bُ ገይג�ካዳ וِנרא .5

ጥፍ�ُ ዲ�ፕֵ� סגץא ውp* ይֱ�፣ 

6. ዝـፈֳֶዩ ኮץ� ዝወFyא וጠ� ክנዲُ 

�ደנጃ Fገו ץ�ዝאּטـጠ �ጠዓዒב 

ይው��፣ 

7. ֿፂץ፣ דእኸֶይ� *ዊׁ� ָُו� Gጀُ�  

የዳִ፣ ו�ፀደּט �� የውዕָ፣ ׁף� 

8. ֿዱֹּל ֿp� ፣ץ�ግـ፣ የּמየፍָ �ֶה �

  ይֱָዎ፣ ֹוዓُ �ኼץ�-*� .9

  ድֶውו �ጠbָ� �ُץֱוُ �ደא .10

የנጋግፅ፣  

11. ዳግא oGֶ� ��� סגץא צFוـ �ُ

ይው��፣ 

9. የףֱוא�b የُ3 ץףא3 ُץֱוoו  

ግָֹו3    . . . . . . . . . . . עֹוֹוـ�3 ֹٍו�  

10. የRא-ـፃׁፍُ 3ָֹו3  . . . . . . עֹוֹוـ�  

11. የ٤ِױ ጉዳይ ـጠָֹו3  . . . . . . . . . . ע 

12. የעדـዎـ ٤ወካይ . . . . . . . . .     3ָֹו  

13. የרው �ይָ ָُד፣ ُעו�b የጥoד    

ጥoـ�3 וዳደָֹו3     . . . . . . . . . . . ץ 

 

 

19. 19. 19. 19. የኮַጁ 3ካዳגክ ኮֹּלג� �ָጣ�b የኮַጁ 3ካዳגክ ኮֹּלג� �ָጣ�b የኮַጁ 3ካዳגክ ኮֹּלג� �ָጣ�b የኮַጁ 3ካዳגክ ኮֹּלג� �ָጣ�b 

        ፣፣፣፣ץֹוግـץֹוግـץֹוግـץֹוግـ
 

የኮַጁ 3ካዳגክ ኮֹּלו� የגከִُـ �ָጣ�b 

 -፡ָٍס�ይ ץֹוግـ
 

 

1. የֳـያዩ የُُץֱו ፕצግוף ያፀድhָ፣ 

2. የו�ክץ ወׂُשנ፣ ُדָֹּלb ዲፕֹד 

የרגጥGُ ¯ªٍ ይወ�bָ፣ 

3. የעדـዎ٤ oGֶ G3ግא ּשֹוፈፀב� 

ይከֶָٍـ፣ 

4. 3ጠhֶይ የֲ* የፈـb 3רጣጥb የעדـዎ٤ 

የ3ካዳג ¯ªٍ G3 ץאץאאoጣጫ 

ይጠָדּׁש፣ 

5. የ3ካዳג ጉዳዮُנרא ٤ Gדድנግ ֳש*ג 

የዲ�ፕֵ� ጥፋُ צוץא ውpª ይרጣָ፣ 

6. የֳـያዩ ኮ٤׳ץ የרגጣْው የክנዲُ אጠ� 

GFገץ ደנጃ ከאׂשـጠው ጋץ Gדጣጣו 

ይወ�bָ፣ 

7. 3ጭץ፣ אካከֳ�፣ נዥו እoድb Gጀُ 

ያዘጋጃָ፣ תፀድoֳُ ף� ֶይ ያውֶָ፣ 

8. 3ዲ� ֿp�b ዘዴ ያא*ጫָ፣ ይـገ� ፣ָף

9. የ�� ዋָ፣נ�ዓُ ይץ�-*� ֹור

10. �ָጠbb የُُץֱו ፕצግא וףዘጋጀً� 

ያנጋግጣָ፣ 

11. የעדـዎ٤ ዳግו oGֶb ��Gُ צוץא 

ይወ�bָ፣ 

 

ገፅ 10 *ጋُע ጋዜጣ ُግףይ �ዋጅ 201/2003 ּי                         ገፅ 10 ُግףይ *ጋُע ጋዜጣ 3ዋጅ 2003/ 201 ּׁש 
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12. �ካዳגያዊ ዋ¦bُ וـFצ ይው��፣ 

13. ֿ ዱֶה ֿץףר� ֹּל የውፅእ፣ 

�ክץ ץ�ካָኦُ ኮַጃُ ዝግ �ו .14፣ ָውውጥ 

 �ጠbָ� �עወፍ ע፣ ድׁצክזـ

ውፅ�ٍው*ِו ይግוግו፣ 

 ካֵእ ግָጋֹُ� ዝኽፈָ �ُץֱוُ� .15

ክፍֵُ צּת �ዝውו �רዃ6 የנጋግፅ፣ 

16. �ዕֶד ኮֳጅ ዝׁግዙ ካָኦُ ـግُףֹו 

ይፍፅו፡፡  

 

20. 20. 20. 20. Kـ �ُאፀዋዕ*ُ� וክָُ ዲ�Kـ �ُאፀዋዕ*ُ� וክָُ ዲ�Kـ �ُאፀዋዕ*ُ� וክָُ ዲ�Kـ �ُאፀዋዕ*ُ� וክָُ ዲ�፣፣፣፣        
 

1. �ዲ� אoֹונይ*ُ �yץድ ይፀድּמ፣ 

 ፀዋዕ*ً �ዲ� ይኸው�፣ـ .2

3. �ׁፁይ*ُ ዝץּט� � �ُץֱוُ ዓּُמ

 እ፣ֹוዘֳዎ ክኾ� ይግ �ץዳׁוו

4. �ֶֿፍ*ُ ዘ�oዕ אאዘ¦ �ውድድץ ዘድֵ 

ዝץዝץ�-*� ץዓُ ውድድץ � ኮַጅ ֿץףר�

ይውר�፡፡ 

 

21. 21. 21. 21. �ָጣ�� ـግו �ץֹוክָُ� ዲ� �ָጣ�� ـግו �ץֹוክָُ� ዲ� �ָጣ�� ـግו �ץֹוክָُ� ዲ� �ָጣ�� ـግו �ץֹוክָُ� ዲ� 

�ካዳגክ� ץוץו��ካዳגክ� ץוץו��ካዳגክ� ץוץו��ካዳגክ� ץוץו�፣፣፣፣        
 

 -ፀዋዕ*ً �ዲ� ኮַጅ ኮይ6፡ـ

1. �ካደגያዊ ዋ¦bُ ኮַጅ ይׁץא፣ 

ይከָٍـ፣ የֹוֿـ� ፣ץ

2. ካָኦُ �� סዘץዘـዝ ׁף� ץዝץዘא 

 ፡፡וይፍፅ ُףֹוግـ
 

22. 22. 22. 22. �ָጣ�� ـግו �ץֹוክָُ ዲ� �ָጣ�� ـግו �ץֹוክָُ ዲ� �ָጣ�� ـግו �ץֹוክָُ ዲ� �ָጣ�� ـግו �ץֹוክָُ ዲ� 

        ፣፣፣፣ץዳׁווץዳׁווץዳׁווץዳׁוו
 

  -ፀዋዕ*ً �ዲ� ኮַጅ ኮይ6፡ـ

�ר ይֵֿ ץውፋו .1፣ ��  ���ፋይb �ُנ

ይׁץא፣ ይከָٍـ፣ የֹוֿـ� ፣ץ

 

12. የעדـዎ٤ የ3ካደג ጉዳዮ٤ ይወ�bָ፣ 

13. 3ዲ� የ3ץףר ዘዴ ያወጣָ፣ 

14. ከַֹ٤ ኮֳጆ٤ የגያደץጋْው ግ�¢*ُ፣ 

የאـኩצ ָውውጥ፣ ድֱُעו� נb �ָጠb 

ውጤٍד*ٍْው ይገאግָד፣ 

15. ֳ  ከፈָגb ֳֶַ 3ገָግֹُ የُץֱוُ

ክፍያ Gצּת ውpª 6ֲא ያנጋግጣָ፣ 

16. ֳ ኮֳጁ 3ֶ3 דጋዣ የֲ6 ַֹـ ٤ግ٤צֹו 

ይፈፅָד፡፡  

 

20. 20. 20. 20. የוክָُ ዲ� Kُא እb ـጠע*ُየוክָُ ዲ� Kُא እb ـጠע*ُየוክָُ ዲ� Kُא እb ـጠע*ُየוክָُ ዲ� Kُא እb ـጠע*ُ፣፣፣፣        
 

1. Gዲ� 3oּתף*ُ Gyץድ ይፀድhָ፣ 

 ዲ� ይֲbָ፣ֳ ً*עጠـ .2

3. ֳእጩ*ُ የץׂשג� የُُץֱוb የ3ـ�ዳደץ 

�hُ ያֳው ֲֵ� ይገָֹו፣ 

4. ֳFֶፊ*ُ የגያGאא ּׁשዘ�ዎ٤ ֳውድድס 

የגያ�ፈָጉ የውድድץ�-*� ץዓُ ዝץዝץ 

Gኮַጁ 3ץףר ይወרbָ፡፡  

 

21. 21. 21. 21. የ3ካዳגክb ו ץוץוክָُ ዲ� የ3ካዳגክb ו ץוץוክָُ ዲ� የ3ካዳגክb ו ץוץוክָُ ዲ� የ3ካዳגክb ו ץוץוክָُ ዲ� 

�ָጣ�b�ָጣ�b�ָጣ�b�ָጣ�b ـግـץֹוግـץֹוግـץֹוግץֹו፣፣፣፣     
 

 -ኮַጁ ዲ� ֲ�፡ֳ ً*עጠـ

1. የኮַጁ የ3ካዳגክ ጉዳዮ٤� ይָףא፣ 

ይከֶָٍـ፣ ያֹוـ�� ፣ָף

2. ַֹ٤ Gא ף�ዘץዝס የـዘנዘـ סግ٤צֹו 

ይፈፅָד፡፡  
 

22. 22. 22. 22. የ3ـ�ዳደו ץክָُ ዲ� �ָጣ�b የ3ـ�ዳደו ץክָُ ዲ� �ָጣ�b የ3ـ�ዳደו ץክָُ ዲ� �ָጣ�b የ3ـ�ዳደו ץክָُ ዲ� �ָጣ�b 

        ፣፣፣፣ץֹוግـץֹוግـץֹוግـץֹוግـ
 

 -ኮַጁ ዲ� ֲ�፡ֳ ً*עጠـ

1. የרው Fይָ ُעו�፣ �� ��b ፋይbُנ

ይָףא፣ ይከֶָٍـ፣ ያֹוـ�� ፣ָף

 
 
 
 

ገፅ 11 *ጋُע ጋዜጣ ُግףይ �ዋጅ 201/2003 ּי                         ገፅ 11 ُግףይ *ጋُע ጋዜጣ 3ዋጅ 201/2003 ּׁש 
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2. ካָኦُ �� סዘץዘـዝ ׁף� ץዝץዘא 

 ፣וይፍፅ ُףֹוግـ

�ዕ �ץፃּׁש .3የُ� �ካዳגክ ـׁףר� ይּבፅץ፣ 

4. ��ካዳגክ וክָُ ዲ� �ዝץּט� ዕ�የُ 

�ዳגክ א �ـׁףרpָָ� ُדָֹּל� 

ይውר�፡፡  

 

22223. 3. 3. 3. ካָኦُ �ካֶُ ኮַጅካָኦُ �ካֶُ ኮַጅካָኦُ �ካֶُ ኮַጅካָኦُ �ካֶُ ኮַጅ፣፣፣፣    
 

1. ֳֿፍٌ ዝـፈֳֶዩ ክፍֶٌץֱוُ ـ፣ 

 ወከፍ ת�* ָֹו�� ኮַጅ �ץוץו �ፅbዕُא

ክፍֶٌץֱוُ ـ ዝנוፁ ኮይו� ��ካዳגክ 

� ُ*ይֹונּמא �ክָُ ዲו�ካዳגክ ኮֹּלג� 

ይፀድּמ፣ 

2. ֶֿፊ ክፍֶٌץֱוُ ـ ኮይ6 ዝנאـፀ 

��ካዳגያዊ ጉዳያُ ክፍֵ ٌُץֱו 

ይׁץא፣ ዝץዝֽץ� ץ � �ክָُ ዲו

�ካዳגክ ይግֳፅ፣ 

3. ግָጋֹُ ዲ� וـFצ � �ክָُ ዲו

� ُ*ይֹונּמא ץዳׁוו �ዓُוָ�ካዳגክ 

ኮֹּלג� ይፀድּמ፡፡  

 

ክፍֵ ֹוץ�ዕـክፍֵ ֹוץ�ዕـክፍֵ ֹוץ�ዕـክፍֵ ֹוץ�ዕـ    

ዝـፈֳֶዩ ድ�ጋጌٍُዝـፈֳֶዩ ድ�ጋጌٍُዝـፈֳֶዩ ድ�ጋጌٍُዝـፈֳֶዩ ድ�ጋጌٍُ፣፣፣፣    

24 24 24 24 ፍָፍָ Gጀُፍָፍָ Gጀُፍָፍָ Gጀُፍָፍָ Gጀُ፣፣፣፣        
 

ፍָፍָ Gጀُ *��ወከፍ ኮַጅ ካ תዞו ዝ�ዕּש ይኸው�፡-  

 

1. ካ�  �ግ�ٌ ዝ�ֳዐִ፣א 

2. ካ� ክፍֵُ ግָጋֹُ ُُץֱו� �ָጠb� 

ዝץከ� �ٍዊ፣ 

3. ካ� �ግ�ٍው� ُካֶُא�ግ�ٍው� ዘይא 

ዝץከ� ֿገዝ፣  

 

2. ַֹ٤ Gא ף�ዘץዘס የـዘנዘـ ُסግُףֹו 

ይፈፅָד፣ 

3. የ3ካዳגክ ـףר� oጥץb እድገُ ያፀድhָ፣ 

4. Gוክָُ 3ካዳגክ ዲ� Gኩָ የֳּُשץׂשג 

የ3ካዳגክ ـףר� እድገُ אpָָ እb 

  bָ፡፡רይወ ُדָֹּל

 

23 23 23 23 ַֹ٤ የኮַጁ 3ካֶַֹُ٤ የኮַጁ 3ካֶַֹُ٤ የኮַጁ 3ካֶַֹُ٤ የኮַጁ 3ካֶُ፣፣፣፣        
 

1. የኮַጁ የֳـያዩ የُُץֱו ክፍֹ٤ የጥbُb 

የץוץו ዘץፎ٤ Fֶፊዎ٤ Gያ�ዳ�ዱ 

የُُץֱו ክፍָ 3ֶֹُו የנאגጡ ֲ*ው 

G3ካዳגክ וክָُ ዲ� 3oּתף*ُ G3ካዳגክ 

ኮֹּלג� ይፀድhָ፣ 

2. የُُץֱו ክፍָ Fֶፊ ֲ� የנאـጠ רው 

የُُץֱו ክፍָ 3ካዳגያዊ ጉዳዮ٤ 

ይָףא፣ ዝץዝـ ץግוסֹו G3ካዳגክ 

 ክָُ ዲ� ይገֳፃָ፣ו

3. የעדـዎ٤ 3ገָግֹُ Gָُד እb 

 ክגG3ካዳ ּُתףክָُ ዲ� 3oו ץዳደـ�3

ኮֹּלג� ይፀድhָ፡፡  

 

ክፍָ 3ُףክፍָ 3ُףክፍָ 3ُףክፍָ 3ُף    

ָዩ ָዩ ድ�ጋጌዎ٤ָዩ ָዩ ድ�ጋጌዎ٤ָዩ ָዩ ድ�ጋጌዎ٤ָዩ ָዩ ድ�ጋጌዎ٤፣፣፣፣ 

24 24 24 24 የGጀُ ו�ጭየGጀُ ו�ጭየGጀُ ו�ጭየGጀُ ו�ጭ፣፣፣፣        
 

የያ�ዳ�ዱ ኮַጅ የGጀُ ו�ጭ ከגከִُـ 

ይֲbָ፡- 

1. ከא�ግ�ُ ከאגደ�፣  

2. ከُُץֱוb �ָጣb 3ገָግֹُ ክፍያ 

ከגገ· ገּת፣  

3. ከא�ግ�ٍዊb א�ግ�ٍዊ ካֲָ6 ُדּהـ 

የגገ· ድጋፍ፣  

 
 
 
 

ገፅ 12 *ጋُע ጋዜጣ ُግףይ �ዋጅ 201/2003 ּי                         ገፅ 12 ُግףይ *ጋُע ጋዜጣ 3ዋጅ 201/2003 ּׁש 
 

288
www.chilot.me



 

4. ካ� ዝـፈֳֳֶዩ ፍָፍֶُ ዝץከ� ውֹּלጢ 

እُِ ኮይ6 እٌ צּת �ዘውፅኦ ־ץוא 

ይውר�፡፡  

 

�p־ ٌ�ዛግא ዛֿׁـ��p־ ٌ�ዛግא ዛֿׁـ��p־ ٌ�ዛግא ዛֿׁـ��p־ ٌ�ዛግא ዛֿׁـ� 25 25 25 25፣፣፣፣    
 

�ካֵእ ׁጊ ዝـደ�ገገ ִׁው ኮይ6 *� ወከፍ ת

ኮַጅ፡- 

1. ፍָፍִ ዝـገֳፀ ዝـፈֳֶየ �ٍዊ፣  

2. ወፃ�ٍُ bይዚ ኮַጅ፣ 

3. �ኦዲץـ ዝא נאץאـግֳፂ �ٍው� 

ወፃእ�፣ 

�p־ �ዛג ግֳፂא .4� ፍُר ጥנ-ገ�ዘ�� 

ይֱָውዎ፡፡ 

 

26....ደ־ץוא �ּת�� ደ־ץוא �ּת�� ደ־ץוא �ּת�� ደו     �־ץוא �ּת�ውፃእ �ָጣ�፣וውፃእ �ָጣ�፣וውፃእ �ָጣ�፣וውፃእ �ָጣ�፣    

1.Rُ וኽׁף� ע ፈፃג � ��ግא ዊ ክֶָዊףְ

ٌ ُግףይ *ዚ �ዋጅ אፈፀג ደּת� የውፅእ፣ 

 ּשይ *ዚ �ዋጅ �ዒףክָָ ُግ ٌץֱוُ צּת.2

ዝወፅእ ደא ּת�ፈፀ־ץוא ג የውፅእ፡፡ 

 

 

    ድ�ጋገ፣፣፣፣ עጋገראድ�ጋገ עጋገראድ�ጋገ עጋገראድ�ጋገ עጋገרא .27 .27 .27 .27
 

እዚ �ዋጅ oድו גውፅU �� *� ወከፍ ኮַጅ ת

ዝـፈፀָרא ב� ግُ�ּש� ኩֹו b� ኮַጃُ וِ

ይֳֶֿאፍ፡፡   

 

        ግٍُ፣፣፣፣ׁ וֹ�ዘይ ُ*גፈፃـግׁٍُ וֹ�ዘይ ُ*גፈፃـግׁٍُ וֹ�ዘይ ُ*גፈፃـግׁٍُ וֹ�ዘይ ُ*גፈፃـ .28 .28 .28 .28
 

 ወይ ־ץוא፣ּת��ዚ�ዋጅዝጓ*ፁዝኮ*�ዋጅ፣ደו

�� �ֿٍُץףר� ዳዊדָዚ �ዋጅ ��ዝـ₪ፈ6      

ጉዳያُ ـፈፃו*ُ የ�  �፡፡וֹ

 

4. ከֳـያዩ ו�ጮ٤ የגገ· የው�ጥ ገו�ֲ ּת 

  bָ፡፡רያ ይወעאא ያወጣውגው Gצּת

 

 

25. 25. 25. 25. የ_p��ዛግא ُ 3ያያዝየ_p��ዛግא ُ 3ያያዝየ_p��ዛግא ُ 3ያያዝየ_p��ዛግא ُ 3ያያዝ፣፣፣፣        
 

Gֶַ ׁግ የـደ*ገገው እ�ደـጠGׂש ֲ� እያ�ዳ�ዱ 

ኮַጅ፡- 

  ፣ּתያየ ገֳـገֳፀ የـ�ጩ ከו .1

2. የኮַጁ ወጪዎ٤፣  

3. Gኦዲץـ የנאנאـ የገּתb የወጪ אግֳጫ፣ 

 

4. የ_p��ገ�ዘ פዛ�b የጥג  ፍא ُרግֳጫ 

ይָٍס�፡፡  

 

26.26.26.26.    ደ��b עאאያ የדውጣُ �ָጣ�፣ደ��b עאאያ የדውጣُ �ָጣ�፣ደ��b עאאያ የדውጣُ �ָጣ�፣ደ��b עאאያ የדውጣُ �ָጣ�፣    

1. የُግףይ ክָָ 3 ף��ፈፃו גክץ Rُ ይֱ� 

  �ዋጅ ֳד�ፈፀו ደ�� ያወጣָ፣ 

2. የُግףይ ክָָ ُ3 צּת ُץֱוዋጁ� ֳד�ፈፀ 

  ያעאא ץዝץያ ዝג�ፈፀד ��ወጣ ደגየ ו 

    ያወጣָ፡፡ 

 

27. 27. 27. 27. የראጋገעያ ድ�ጋጌዎ٤የראጋገעያ ድ�ጋጌዎ٤የראጋገעያ ድ�ጋጌዎ٤የראጋገעያ ድ�ጋጌዎ٤፣፣፣፣        
 

ይֱ 3ዋጅ ከאውጣً Gፊُ Gያ�ዳ�ዱ ኮַጅ 

የـፈፀא ב�ُ እb ግዴٍ Gִב ወደ ኮַጆ٠ 

ይֳֶـፋָ፡፡  

 

        የֶַْው ׁጎ٤፣፣፣፣ ُ*גፈፃـየֶַْው ׁጎ٤ ُ*גፈፃـየֶַْው ׁጎ٤ ُ*גፈፃـየֶַْው ׁጎ٤ ُ*גፈፃـ .28 .28 .28 .28
 

ከዚֱ 3ዋጅ ጋץ የגhד �נ��ው3 וዋጅ፣  ደ��፣ 

 ፈ6₪ـֳ Gዚֱ 3ዋጅ ץףרዳዊ 3דָ ያbץוא

ጉዳዮـ ٤ፈፃ3 ُ*גይْף�ውו፡፡  
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29. 29. 29. 29. እዚ �ዋጅ ዝፀ�ዐִ እዋ�እዚ �ዋጅ ዝፀ�ዐִ እዋ�እዚ �ዋጅ ዝፀ�ዐִ እዋ�እዚ �ዋጅ ዝፀ�ዐִ እዋ�፣፣፣፣        
 

እዚ 3ዋጅ �Rُ וኽע � �ግ�ٌא ዊ ክֶָዊףְ

ُግףይ ካ� ዝፀደִּט ዕֳُ 2 גያዝያ 2003 ዓ.ו 

ጀסג ዝፀ�ዐ ይኸው�፡፡  

               

   ይ ወָዱֹו�               

 

         ፕנዝዳ�ُ � ዊ ክֶָዊףְ

    ይף�ግ�ٌ ُግא           

 

29. 29. 29. 29. 3ዋጁ የגፀbGُ ጊዜ3ዋጁ የגፀbGُ ጊዜ3ዋጁ የגፀbGُ ጊዜ3ዋጁ የגፀbGُ ጊዜ፣፣፣፣        
 

ይֱ 3ዋጅ Gُግףይ � ץክו �ግ�ُא ዊ ክֶָዊףְ

Rُ ከፀደׂשGُ 2 ג �ׂשያዝያ 2003 ዓ.ו ጀצו 

የፀb ይֲbָ፡፡  

 

  ይ ወָዱֹו�                

 

            የُግףይ �  ዊ ክֶָዊףְ

 ዚዳ�ُנ�ግ�ُ ፕא              
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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 18 ›mT ቐ. 18 መቐለ  
202/2003 ዓ.ም  

18¾ ›mT qÜ. 18 መቐለ 
202/2003 ›/M 

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

ኣዋጅ ቑፅሪ 202/2003 ዓ/ም 

መመሓየሺ ኣዋጅ ኤክሳይዝ ታክስ ብሄራዊ 

ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ

 

ኣዋጅ ኤከሳይዝ ታክስ ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስቲ ትግራይ ቑፅሪ  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 ቑፅሪ 202/2003 ተባሂሉ  ክጥቀስ 

ይኽEል፡፡ 
 

2. መመሓየሺ 

ኣዋጅ ኤክሳይዝ ታክስ ቑፅሪ 125/1999 

ከምዝስEብ  ተመሓይሹ ኣሎ፡፡ 

1. ንዓንቀፅ (7) ንUስ ዓንቀፅ (5) ስIቡ 

ንUስ ኣንቀፅ (6) ከምዝስEብ ተወሲኹ 

ኣሎ፡፡ 

Aዋጅ ቁጥር 202/2003 ዓ/ም 

የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት 

የኤክሳይዝ ታክስ ማሻሻያ Aዋጅ

 

የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት 

የኤክሳይዝ ታክስ Aዋጅ ቁጥር 125/1999 

ማሻሻል Aስፈልጊ ሆኖ  በመገኘቱ፣ 

የትግራይ  ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት  ምክር 

ቤት  ተሻሽሎ በወጣው የትግራይ ሕገ-

መንግስት Aንቀጽ 49(3)(ሀ) መሠረት 

የሚከተለውን የማሻሻያ Aዋጅ Aውጥቷል፡፡ 

 
1. Aጭር ርEስ 

ይህ Aዋጅ  “የኤክሳይዝ ታክስ ማሻሻያ  Aዋጅ 

ቁጥር 202/2003” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡

 
 
2. ማሻሻያ  

የኤክሳይዝ ታክስ Aዋጅ ቁጥር 125/199 

Eንደሚከተለው ተሻሽሏል፡፡ 

1. ከAንቀጽ (7) ንUስ Aንቀጽ (5) ቀጥሎ 

ንUስ Aንቀጽ (6) Eንደሚከተለው 

ተሻሻሏል፡፡ 
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   ገፅ 2 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ኣዋጅ ቑ 202/2003           ገፅ 2 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ Aዋጅ ቁ 202/2003

“ 6. ብፋብሪካ ካብ ጨርቂ መርቂ ዝስረሑ 

ወይ  ዝዳለው ክዳውንቲ ኣብ ውሽጢ Eዚ 

ክልል Eንትፈርዩ ከምU’ውን 

ተሽከርከርቲ ኣብ ውሽጢ Eዚ ክልል 

Eንትገጣጠማ ክኽፍል ዝግብO ታክስ 

ኤክሳይዝ ኣብዝፀብፀበሉ Eዋን ነዞም 

ኣቑሑ መፍረይ ዝኾኑ Eታዎታት ናብ 

ውሽጢ ሃገር Eንትትኣትው ዝተኸፈለ 

ታክስ ኤክሳይዝ ክጎድል ይግበር።” 

2. ምስቲ ኣዋጅ ዝተተሓዘ ታክስ ኤክሳይዝ 

ዝኽፈለሎም  ኣቕሑን መኽፈሊ ተመንን 

ዝርዝር ሰደቓ ተራ ቑፅሪ 2 ንUስ ቑፅሪ 

2.1፣2.2፣2.3፣ ከምU’ውን ተራ ቐፅሪ 6 ን 

8ን ተሰሪዞም በዞም ዝስEቡ ሓደሽቲ 

ንUሳን ቑፅሪ 2.1፣ 2.2፣ 2.3 ን ተራ 

ቑፅሪ 6 ን 8 ተተኪOም ኣለው፡፡ 

 

“ 2.1 ዝኾኑ ይኹኑ መስተታት ለስላሳ (ብዜካ 

ፅሟቛት ፍራምረታት ዝኣምሰሉ) 

…30% 

2.2 ብመልክE ሕሩጭ ዝተዳለው 

መስተታት ለስላሳ. . . .30% 

2.3 ኣብ ፋብሪካታት ዝፈሪ Eሹግ ማይ . 

….20% 

3. ነዳዲ፣ ናይ ኣውሮፕላን ነዳዲ፣ ሱፐር 

ቤንዚን፣ ተራ ቤንዚን፣ ፔትሮል፣ ጋዝሊንን 

ካልOት ናይ ሞተር ስፕሪት . . .  30% 

 

 “ (6) በፋብሪካ ከጨረቃ ጨርቅ የሚሰሩ  

ወይም የሚዘጋጁ ልብሶች በክልሉ ውስጥ 

ሲመረቱ Eና ተሽከርካሪዎች በክልሉ 

ውስጥ  ሲገጣጠሙ ሊከፈል የሚገባው 

የኤክሳይዝ ታክስ በሚሰላበት ጊዜ ለEነዚህ 

Eቃዎች ማምረቻ የዋሉ ግብAቶች 

ወደAገር ሲገቡ የተከፈለው የኤክሳይዝ 

ታክስ ተቀናሽ ይደረጋል፡፡” 

 

2. ከAዋጅ ጋር የተያያዘው የኤክሳይዝ ታክስ 

የሚከፈልባቸውን Eቃዎች Eና 

የማስከፈያውን ምጣኔ የሚዘረዝረው 

ሰንጠረዥ ተራ ቁጥር 2 ንUስ ቁጥር 2.1፣ 

2.2፣ 2.3፣ Eንዲሁም ተራ ቁጥር 6 Eና 8 

ተሰርዘው በሚከተሉት Aዲስ ንUስ ቁጥር  

2.1፣ 2.2፣  2.3 Eና ተራ ቁጥር 6 Eና 8 

ተተክቷል፡፡ 

“2.1 ማናቸውም ለስላሳ መጠጦች (ከፍራፍሬ 

ጭማቂዎችና ከመሳሰሉ በስተቀር). . . 

. .30% 

2.2 በዱቄት መልክ የተዘጋጁ ለስላሳ 

መጠጦች . . .  30% 

2.3 በፋብሪካ የሚመረት የታሸገ ውሃ . . . . . 

. . 20% 

3. ነዳጅ፣ የAውሮፕላን  ነዳጅ፣ ሱፐር 

ቤንዚን፣ ተራ ቤነዚን፣ ፔትሮል፣ ጋዝሊነና 

ሌሎች የሞተር ስፕሪት . . .  30% 
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   ገፅ 3 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ኣዋጅ ቑ 202/2003           ገፅ 3 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ Aዋጅ ቁ 202/2003

4. ኣብ ፋብሪካ ካብ ጨርቃ መርቂ ዝተሰርሑ 

ወይ ዝተዳለው ክዳውንቲ 10%” 

 

3. ተፈፃምነት Eዙይ ኣዋጅ

Eዙይ ኣዋጅ ኣብ ተግባር ዝውEለሉ ካብ 

ሚያዝያ 3/2000 ዓ.ም ጀሚሩ ይኸውን፡፡  

   

4. Eዚ ኣዋጅ ዝፀንAሉ Eዋን

Eዚ ኣዋጅ ብቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስቲ ትግራይ ካብ ዝፀደቐሉ Eለት 2 

ሚያዝያ 2003 ዓ.ም ጀሚሩ ዝፀንA 

ይኸውን፡፡  

 

ኣባይ ወልዱ 

ፕሬዝዳንት ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ  

ትግራይ 

4. በፋብሪካ ከጨርቃ ጨርቅ የተሰሩ ወይም 

የተዘጋጁ ልብሶች. . . .......10%” 

 

3. የAዋጁ ተፈፃምነት

ይህ Aዋጅ ከሚያዝያ 3/2000 ዓ.ም ጀምሮ 

ተግባራዊ ይሆናል፡፡   

 

4. Aዋጅ የሚፀናበት ጊዜ

ይህ Aዋጅ በትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስት ምክር ቤት ከፀደቀበት 2 ቀን 

ሚያዝያ 2003 ዓ.ም ጀምሮ የፀና ይሆናል፡፡  

 

 

ኣባይ ወልዱ 

የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት 

ፕሬዝዳንት 
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�ዋጅ�ዋጅ�ዋጅ�ዋጅ    ּיፅּיעፅּיעፅּיעፅ203/2003203/2003203/2003203/2003    ע    

����B B B B ����ÿ‰êE KL§êE mNGStE TG‰Y ÿ‰êE KL§êE mNGStE TG‰Y ÿ‰êE KL§êE mNGStE TG‰Y ÿ‰êE KL§êE mNGStE TG‰Y 

2003200320032003    �ጀُ�ጀُ�ጀُ�ጀُ    ዓُאዓُאዓُאዓـ    ُאወ�ኺـወ�ኺـወ�ኺـወ�ኺ    �ጀُ�ጀُ�ጀُ�ጀُ    

�ውו�ውו�ውו�ውו    ዝወፀዝወፀዝወፀዝወፀ    3333ይይይይ    �ጀُ�ጀُ�ጀُ�ጀُ    

    

¨B 2003 �ጀُ ዓُא ¨B Bÿ‰êE KL§êE 

mNGStE ُግףይ NZF{Ñ אግ�ٍዊ 

S‰ÞtEN Gָጋֹُ ZW:L ـወ�ኪ bjT 

BMIÄO ¨B S‰Þ KW:L  MGÆR ¨D§Y 

BMá*nù# 

 
BmsrT ֿדـይ' ዝወፀ ׁገ-אግ�ٌ 

א ዊ ክֶָዊףְ�ግ�ٌ ُግףይ ›NqI 49 (3) 

(0) (c) N2003 �ጀُ ዓُא ¨B S‰Þ ZW:L 

ዝ�ዕ� ـወ�ኪ bjT �ዋጅ t¨êE° ¨lÖ”” 

 

1) ˆÉþR RXsþ 1) ˆÉþR RXsþ 1) ˆÉþR RXsþ 1) ˆÉþR RXsþ  

Xzþ ¨êJ �� �ְףዊ ክֶָዊ אግ�ٌ 

ُግףይ |ÂY 2003 �ጀُ ዓـ ُאወ�ኺ �ጀُ 

NMWúN Zw{ ¨êJ ‚ÜI¶ 203/2003´ tÆ£lù 

K_qS Y<XL”” 

 

3ዋጅ3ዋጅ3ዋጅ3ዋጅ    ּׁשጥּׁשץጥּׁשץጥּׁשץጥ203/2003203/2003203/2003203/2003    ץ    

yTG‰Y Bÿ‰êE KL§êE mNGSyTG‰Y Bÿ‰êE KL§êE mNGSyTG‰Y Bÿ‰êE KL§êE mNGSyTG‰Y Bÿ‰êE KL§êE mNGSُُُُy2003y2003y2003y2003    

�ጀُ�ጀُ�ጀُ�ጀُ    ዓُאዓُאዓُאዓـ    ُאጨـעדጨـעדጨـעדጨעד    �ጀُ�ጀُ�ጀُ�ጀُ    ֳאወררወאֳרወאֳרወאֳ    የወጣየወጣየወጣየወጣ

3333<<<<    በጀትበጀትበጀትበጀት    

         

b2003 �ጀُ ዓُא bTG‰Y Bÿ‰êE KL§êE 

mNGST l¸s„ S‰ãCÂ ¨gLGlÖèC 

¥Sf{¸Ã y¸WL ـጨעד bjT {Dö 

S‰§Y XNÄþWL ¥DrG xSf§gþ bmçnù# 

 

 

 ዊ ክֶָዊףְ� ይף�ወጣው የُግ ֹֹּלָךـ

אግ�ُ ׁገ-אግ�ُ xNqI 49 (3) (0) (ْ) 

msrT ֳ2003 �ጀُ ዓُא y¸ktlW 

 ””�ጀُ ¬W©*êL עדጨـ

 

1) ¨uR RX1) ¨uR RX1) ¨uR RX1) ¨uR RX����    

Yֱ xêJ |የُግףይ �ְףዊ ክֶָዊ אግ�ُ 

የ2003 �ጀُ ዓـ ُאጨעד �ጀُ lmwsN 

ywÈ xêJ qÜ_R 203/2003´ tBlÖ lþ«qS 

YC§L”” 

 

 
 
 

BˆL×T b¤T M<¶ Bÿ‰êE KL§êE mNGStE TG‰Y Zw{ 18¾ ›mT qÜ. 1918¾ ›mT qÜ. 1918¾ ›mT qÜ. 1918¾ ›mT qÜ. 19    ֳּטאֳּטאֳּטאֳּטא    
203203203203/2003 ›/M/2003 ›/M/2003 ›/M/2003 ›/M    

mbL 18mbL 18mbL 18mbL 18    ›mT ›mT ›mT ›mT ֳּטאֳּטאֳּטאֳּטא    19 .19 .19 .19 .ּטּטּטּט        
203203203203/2003 /2003 /2003 /2003 ዓዓዓዓ....וווו        
  

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

nU¶T UznU¶T UznU¶T UznU¶T Uz¤È TG‰Y¤È TG‰Y¤È TG‰Y¤È TG‰Y    
yTG‰Y nU¶T Uz¤ÈyTG‰Y nU¶T Uz¤ÈyTG‰Y nU¶T Uz¤ÈyTG‰Y nU¶T Uz¤È    

ÂY ˆd êU  
ÃNÇ êU  BR 65.30  

nU¶T Uz¤È ‚Ü.�.ú 
nU¶T Uz¤È �.ú.qÜ    291   
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2)2)2)2) FLFL bjT FLFL bjT FLFL bjT FLFL bjT     

�וዚ �ዋጅ ־ٍـዞו ዘֳዉ רደּٍُכ 

ዝـጠשּט �ׁٌף ግָጋֹُ ዝዉዕָ 

�ጀُ ካ� ዝ�ዕ� ፍָፍָ �ٍዊ ዝץከ� ‘ዩ፡፡ 

0. �� 2002 �ጀُ ዓُא ካ� ዝـ�ወጀ 

�ጀُዘይـጠוּטTִ תֶאـ ዝኾX= �ץ 

5,000,000  

ֳ. �� 2003 �ጀُ ዓُא ክእከ� ካ�  

ዝـ�ወጀ ָُג እُِ ـወרኺ  �እካו

ዝֿُـዘ ָُ87,726,907 =ץ� ג 

ּ. ካ� ፌደא ָףግ�ٌ ዝנـኸ� ـወ�ኺ 

�ጀُ �140,800,000 ץ 

�ֲ �ካ .אፒֶٍُ ውֹּלጣዊ �ٍዊ �ץ 

    5,445,303 

א �ካ .רግ�ٌ �የֶץድ ዝנـኸ� ֿገዝ 

  46,000,000ץ�

ዓُ ፈוָ ያዊ�ֹוካ� ከ .נድ ክָـ 

ወנዳٍُዝנـኸ� ֿገዝ �13,182,381 ץ  

₪. ካ� ָךץׁ צּת ገፀוָ ץዓֹُו �� ኪ 

ጠא נ�ዝX ִבׂשዘይጥ   ו�q־ ገዘ� 

 10,602,127 ץ�

 Tይ נ�ይٌ ዝXֹו� ዓُוָ תኤጀ �� .ׂש

ክףይ ֹו�ይٌ u ץ� ይዝףፕץـ

18,909,545 

�. ካ� ֶዕֳዋይ wُ ፍץዲ ዝנኸ�ዎ ֿገዝ �ץ 

10,000                   

2 ybjT MNu 2 ybjT MNu 2 ybjT MNu 2 ybjT MNu     

ከዚֱ �ዋጅ ጋـ ץያይዞ  ר ּשנׂש�ጠנዦ٤ 

 ዉָגየ ዎ٤T  �ገָግֹِ٤ף� ُשׂשጠـֳ

א ִُـከג�ጀُ ከ עדጨـጮ٤ ገּת 

የגገ~ Xዉ፡-   

0. �2002 �ጀُ ዓُא ከٍወጀ �ጀُ ዉ�ጥ 

 ץ� የֲX 5,000,000 ֹּלֶאـ

ֳ. �2003 �ጀُ ዓُא ይـ ָֹור�ר�ֹ 

ከٍወጀ የገּת እ�ድ ـጨעד ገּת ይገ<ָ 

 ץ� ደ 87,726,907ׂשየٍ ֹ�ـ

ּ. ከፌደא ָףግ�ُ የـገ� ـጨעד �ጀُ 

 140,800,000 ץ�

�ከֲ .אፒֹٍ٤ የዉ�ጥ ገץ� 5,445,303 ּת 

 

ֶץከ3የ .רድ אግ�ُ የـገ� እץዳٍ  

 ץ� 46,000,000   

ፈ ُדָ ּתֹוከ3ካ .נድ ֳ�ֳُ ወנዳዎ٤ 

    እץዳٍ 13,182,381 �ץ 

₪. ከግ�ץTT ገጠצּת ُדָ ץ የדይጠُ�בׂש 

ֹו�ክ ֹْו�־ው ያֳ אጠ 10,602,127 

 ץ�

�ው תኤጀ ُדָ �wِ٤ .ׂשጥ የኪףይ wِ٤ 

u ץ� 18,909,545 נ�ይዝ የXףፕץـ

 

�. ከጠ�ֶይ ፍץድ wُ የـገ� እץዳٍ 10,000  

 ץ�

 
 
 
 

            ገፅገፅገፅገፅ    2 2 2 2 XጋُעXጋُעXጋُעXጋُע    ጋዜጣጋዜጣጋዜጣጋዜጣ    ُግףይُግףይُግףይُግףይ    �ዋጅ�ዋጅ�ዋጅ�ዋጅ    2003/  2003/  2003/  203203203203/2003    ּיּיּיּי          ገፅገፅገፅገፅ    2 2 2 2 የُግףይየُግףይየُግףይየُግףይ    XጋُעXጋُעXጋُעXጋُע    ጋዜጣጋዜጣጋዜጣጋዜጣ    3ዋጅ3ዋጅ3ዋጅ3ዋጅ    2003/2003/2003/2003/    203203203203        ּׁשּׁשּׁשּׁש    
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ጠ�ֶֶ ድֳר ץ�/ 327,676,263 ץ� ץו� ـ

uُג ዒ�ף ₪ውዓـዮֵג  ـֹּלድֹּל 

ֹּׁל ـֹּלድֹּל ዓ�ר uُג ክָג ـuُ 

ـ�ֳר �ש/ 

    

3.3.3.3.    ድָድָድָድָድָድָድָድָ    �ጀُ�ጀُ�ጀُ�ጀُ    

0000.... �ክָָ ዝ�ׁُף� ֽץ ግָጋֹُ 

    ዝዉዕָ  

1.  ካፒָٍ �ጀُ  �66,785,352 ץ 

2.  �  46,161,478  ץ�      ዕ �ጀُס

               /ድ112,946,830 ץ� ---ץו 

    3. �ክָָ דـእኺִ ዝֿـዝ 

• �ُ ክፍֵُ �250,000 ץ 

• ክָָ ֳּאዉٍ 16,000,000 

          /ድ16,250,000---ץו 

ֳֳֳֳ.... ወנዳٍُ ـወ�ኺ  �ጀُ �ץ 

 ץ� 185,297,052    

ּ. Tይ ከֹו�ያዊ ָוዓُ ፈድ (LIG) 

 -ዳٍُ፡נወ ٌוׂשጠـ

� ጉֹ אኻዳ   �6,254,626 ץ  

 6,927,755 ץ�   ይ ዛTֹוደא �

  ድ13,182,381 ץ� ץו     

ֿፈָךዊ ድץו ዝـደָደֳ �ጀُ 327,676,263 

uُג ـ�ֳר ץ�/ ዒ�ף ₪ውዓـ 

ዮֵגـֹּלድֹּל ዓ�ר uُג ـֹּלድֹּל  

ֹּׁל ክָג ـuُـ�ֳר �ש / 

�ጠ�ֶይ ድ׳/ ץ� 327,676,263 ץו�ُ 

ዮָג ֹُור 0ያ ِא �ድ�� ֹור ِא ُድ�ُ 

� ِא ֳُ� ְךድ� ׳� /ץ� ُ

    

    

3.3.3.3.    የ�ጀُየ�ጀُየ�ጀُየ�ጀُ    ድָድָድָድָድָድָድָድָ        

0000....  �ክָָ ֶይ የסרג �  ዎ٤T �ገָግֹِ٤ף

     የגውָ  

1. ֳካፒָٍ �ጀُ    �66,785,352 ץ 

  46,161,478 ץ�    ደ�< �ጀُאֳ .2

    /ድ112,946,830 ץ�      ----ץו 

     3. �ክָָ ـጠ�ֹ የגያዝ 

• ֳ�ُ ክፍያ  250,000 �ץ 

• ֳክָָ אጠֹו��ያ 16,000,000 

         /ድ16,250,000 -----ץו 

ֳֳֳֳ....  ֳወנዳዎـ ٤ጨעד �ጀُ 185,297,052 

 

ּ.  የ3ከُדָ ּתֹו ፈድ (LIG) ـጠג� 

      ወנዳዎ٤፡- 

� ጉֹ אኻዳ    6,254,626 �ץ  

 ץ� ይ ዛT    6,927,755ֹוደא �

�ድץ� 13,182,381 סו    

�ጠ�ֶይ ድץו የـደֳደֳ �ጀُ 

ዮָג ֹُור 0ያ ِא ُ�׳/ 327,676,263 

�ድ�� ֹור ِא ُድ�� ِא ֳُ� ְך ُድ� 

 /ץ� ُ�׳

        

 

 

            ገፅገፅገፅገፅ    3333    XጋُעXጋُעXጋُעXጋُע    ጋዜጣጋዜጣጋዜጣጋዜጣ    ُግףይُግףይُግףይُግףይ    �ዋጅ�ዋጅ�ዋጅ�ዋጅ    2003/  2003/  2003/  203203203203/2003    ּיּיּיּי          ገፅገፅገፅገፅ    3333    የُግףይየُግףይየُግףይየُግףይ    XጋُעXጋُעXጋُעXጋُע    ጋዜጣጋዜጣጋዜጣጋዜጣ    3ዋጅ3ዋጅ3ዋጅ3ዋጅ    2003/2003/2003/2003/    203203203203    ּׁשּׁשּׁשּׁש    
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4.  4.  4.  4.  እٌእٌእٌእٌ    �ዋጅ�ዋጅ�ዋጅ�ዋጅ    ዝፀዓִዝፀዓִዝፀዓִዝፀዓִ    ግዜግዜግዜግዜ        

እዚ 3ዋጅ �wُ וኽףְ� עዊ ክֶָዊ 

אግ�ٌ ُግףይ ካ� ዝፀደִּט ዕֳُ 2 

ዝፀ סגጀ ו.ያዝያ 2003 ዓגዐ ይኸው፡፡ 

 

 

 ይ ወָዱֹו�

 

ፕנዝዳ ዊ ክֶָዊףְ� ُ

אግ�ٌ ُግףይ 

    

4.  4.  4.  4.  �ዋጁ�ዋጁ�ዋጁ�ዋጁ    የגፀT�ُየגፀT�ُየגፀT�ُየגፀT�ُ    ግዜግዜግዜግዜ 

ይֱ 3ዋጅ �ُግףይ �ְףዊ ክֶָዊ אግ�ُ 

 ያዝያ 2003ג ׂש 2 ُ�ׂשwُ ከፀደ ץክו

ዓ.ו ጀצו የፀT ይֲTָ፡፡  

 

 

 ይ ወָዱֹו3

 

የُግףይ �ְףዊ ክֶָዊ 

אግ�ُ ፕנዚዳُ 
 
 
 
 
 
 

            ገፅገፅገፅገፅ    4444    XጋُעXጋُעXጋُעXጋُע    ጋዜጣጋዜጣጋዜጣጋዜጣ    ُግףይُግףይُግףይُግףይ    �ዋጅ�ዋጅ�ዋጅ�ዋጅ    2003/  2003/  2003/  203203203203/2003    ּיּיּיּי          ገፅገፅገፅገፅ    4444    የُግףይየُግףይየُግףይየُግףይ    XጋُעXጋُעXጋُעXጋُע    ጋዜጣጋዜጣጋዜጣጋዜጣ    3ዋጅ3ዋጅ3ዋጅ3ዋጅ    2003/2003/2003/2003/    203203203203    ּׁשּׁשּׁשּׁש    

297
www.chilot.me



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�ዋጅ�ዋጅ�ዋጅ�ዋጅ    ּׁשፅּׁשעፅּׁשעፅּׁשעፅ204204204204/2003/2003/2003/2003    ע    

 ዊףְ� �ካֶُ ٌוዊ �ዋጅ ፈፀףְ� �ካֶُ ٌוዊ �ዋጅ ፈፀףְ� �ካֶُ ٌוዊ �ዋጅ ፈፀףְ� �ካֶُ ٌו�ዋጅ ፈፀ    ְךየֿדאְךየֿדאְךየֿדאְךየֿדא

ክֶָዊ א�ግ!ٌ ُግףይ ዳግክֶָዊ א�ግ!ٌ ُግףይ ዳግክֶָዊ א�ግ!ٌ ُግףይ ዳግክֶָዊ א�ግ!ٌ ُግףይ ዳግו �וውዳ�፣ ו �וውዳ�፣ ו �וውዳ�፣ ו �וውዳ�፣ 

!ָጣ�� ـግץֹו� �וው*� ֿאـይ+!ָጣ�� ـግץֹו� �וው*� ֿאـይ+!ָጣ�� ـግץֹו� �וው*� ֿאـይ+!ָጣ�� ـግץֹו� �וው*� ֿאـይ+    ዝወፀ ዝወፀ ዝወፀ ዝወፀ 

�ዋጅ �ׁווያֹּל ዝወፀ �ዋጅ�ዋጅ �ׁווያֹּל ዝወፀ �ዋጅ�ዋጅ �ׁווያֹּל ዝወፀ �ዋጅ�ዋጅ �ׁווያֹּל ዝወፀ �ዋጅ    

    

 ዊףְ� �ካֶُ ٌו�ዋጅ 185/2003 ፈፀ עፅּׁש

ክֶָዊ א�ግ!ٌ ُግףይ ዳግו �וውዳ�፣ 

!ָጣ�� ـግץֹו� �וው*� ֿאـይ+ ዝወፀ �ዋጅ 

 ፍֶይו 5ٍ ׁף! ዝֿـ ዝ�ያב� �ُאֹּל�

�ድֶይ� እٌ �ዋጅ ዳግׁוו וያֹּל� �ድֶይ:ً 

!ֳዝא�ـ:ִ፣  

 

 ይףግ!ٌ ُግ�א ዊ ክֶָዊףְ� עኽו ُ<

 ይףግ!ٌ ُግ�א ይ+ ዝወፀ ׁገֿאـ ُנרא�

ዓ�ׂשፅ 49/3/F/ ዝ!ዕ� �ዋጅ ֿא�ይ+ �ውፂI 

�ֹ፡፡  

 

1. 1. 1. 1. ֿፂץ ץእֿתፂץ ץእֿתፂץ ץእֿתፂץ ץእת        

እዚ �ዋጅ ’’ ֿדאየְך �ዋጅ ּׁשፅ204/2003 ע 

ፈፀٌו �ካֶُ �ְףዊ ክֶָዊ א�ግ!ٌ ُግףይ 

ዳግו �וውዳ�፣ !ָጣ�� ـግץֹו� �וው*� 

 ’’ዝወፀ  �ዋጅ ֹּלያׁוו� ይ+ ዝወፀ �ዋጅֿאـ

  ይከ�ָ፡፡ !ׂשPִ ክጥֹוـ

 

�ዋጅ ּׁשጥ204 ץ�ዋጅ ּׁשጥ204 ץ�ዋጅ ּׁשጥ204 ץ�ዋጅ ּׁשጥ204/2003/2003/2003/2003 ץ    

የُግףይ �ְףዊ ክֶָዊ א�ግ!ُ የُግףይ �ְףዊ ክֶָዊ א�ግ!ُ የُግףይ �ְףዊ ክֶָዊ א�ግ!ُ የُግףይ �ְףዊ ክֶָዊ א�ግ!ُ 

የS!ፈፃג Sካֶُ ዳግדֳ וደףጀُ፣ የS!ፈፃג Sካֶُ ዳግדֳ וደףጀُ፣ የS!ፈፃג Sካֶُ ዳግדֳ וደףጀُ፣ የS!ፈፃג Sካֶُ ዳግדֳ וደףጀُ፣ 

!ָጣ�X ـግאֳ ץֹוወר�ֹֹּלָךـ  የወጣ !ָጣ�X ـግאֳ ץֹוወר�ֹֹּלָךـ  የወጣ !ָጣ�X ـግאֳ ץֹוወר�ֹֹּלָךـ  የወጣ !ָጣ�X ـግאֳ ץֹוወר�ֹֹּלָךـ  የወጣ 

�ዋጅ ֳָָךָךד የወጣ Sዋጅ�ዋጅ ֳָָךָךד የወጣ Sዋጅ�ዋጅ ֳָָךָךד የወጣ Sዋጅ�ዋጅ ֳָָךָךד የወጣ Sዋጅ    

 

Sዋጅ ּׁשጥ185/2003 ץ የُግףይ �ְףዊ ክֶָዊ 

 ጀُ፣ףደדֳ וSካֶُ ዳግ גS!ፈፃ ף!ግ!ُ የ�א

!ָጣ�X ـግאֳ ץֹוወר�ֹֹּלָךـ  የወጣ Sዋጅ 

Z+ُאX Zזያ የגያዙ የ!ֳא 5ٍ ףየُ ወ*] 

Zֲא_� S`�ָָךָךא ו S!ፈֶጊ:ً� 

  Zُ፣:אֳٍ!

 

የُግףይ �ְףዊ ክֶָዊ א�ግ!ُ וክץ >ُ 

 ፅׂש�ግ!ُ S�א ይ ֱገףZወጣው የُግ ֹֹּלָךـ

49/3//F/ የגከֳـው� Sዋጅ Sውጥـዋָ 

 

 

1. 1. 1. 1. Sጭץ ץእSጭץ ץእSጭץ ץእSጭץ ץእ!!!!  

ይֱ Sዋጅ ’’ָךָךדያ Sዋጅ ּׁשጥ204/2003 ץ 

የُግףይ �ְףይ ክֶָዊ א�ግ!ُ !ף S!ፈፃג 

Sካֶُ እ�ዳገX ֳדደףጀُ፣ !ָጣ�X ـግץֹו 

 የወጣ ָָךָךדֳ የወጣ Sዋጅ ֹֹּלָךـ �רወאֳ

Sዋጅ’’ ֹ�ـ ֵጠׂש! ይ٤ֶָ፡፡  

 

 

 
 

BˆL×T b¤T M<¶ Bÿ‰êE KL§êE mNGStE TG‰Y Zw{ 18¾ ›mT qÜ. 20 ֳּטא 
204/2003 ›/M    

mbL 18 ›mT ֳּטא 20 .ּט  
204/2003 ዓ.ו  

  

Bÿ‰êE KL§êE mNGStE TG‰YBÿ‰êE KL§êE mNGStE TG‰YBÿ‰êE KL§êE mNGStE TG‰YBÿ‰êE KL§êE mNGStE TG‰Y    

yTG‰Y B¼¤‰êE KL§êE mNGSTyTG‰Y B¼¤‰êE KL§êE mNGSTyTG‰Y B¼¤‰êE KL§êE mNGSTyTG‰Y B¼¤‰êE KL§êE mNGST    

nU¶T Uz¤È TG‰YnU¶T Uz¤È TG‰YnU¶T Uz¤È TG‰YnU¶T Uz¤È TG‰Y    
yTG‰Y nU¶T Uz¤ÈyTG‰Y nU¶T Uz¤ÈyTG‰Y nU¶T Uz¤ÈyTG‰Y nU¶T Uz¤È    

ÂY ˆd êU  

ÃNÇ êU  BR 8.30 
 

nU¶T Uz¤È ‚Ü.�.ú 

nU¶T Uz¤È �.ú.qÜ    291   
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        ְךየֿאאְךየֿאאְךየֿאאְךየֿאא .2 .2 .2 .2

 ዊףְ� �ካֳُ ٌו�ዋጅ 185/2003 ፈፀ סፅּׁש.1

ክֶָዊ א�ግ!ٌ ـገףይ ዳግו �וውዳ�� 

!ָጣ�� ـግץֹו� �וው*� ֿדـይ+ ዝወፀ �ዋጅ 

ዓ�ׂשፅ 2 �I! ዓ�ׂשፅ 11 ከוዝ!ዕ� ֿאـይ+ 

�ֹ፡፡ 

  

ዓ�ׂשፅ 2/11/ ’’ወXi �ውף ከይዲ !ֳُד ’’ׁף 

’’ֿደ �ውף ከይዲ !ׁף �ֶֿፍ:ُ ክׁץא� 

ከץ�ֹוֿـ�ُעה�  �ውድድץ ዝוደ� ـፈጥףዊ 

  እዩ፡፡ �ר

2. እዚ Sዋጅ �>ُ וኽףְ� עዊ ክֶָዊ א�ግ!ٌ 

ُግףይ ካ� ዝፀደִּט ዕֳُ 2 גያዝያ 2003 ዓ.ו 

ጀסג ዝፀ�ዐ ይኸው�፡፡  

               

 ይ ወָዱֹו�

 

ፕפዝዳ�ُ �ְףዊ ክֶָዊ 

 ይףግ!ٌ ُግ�א

        ያָךָךדያָךָךדያָךָךדያָךָךד .2 .2 .2 .2

Sዋጅ ּׁשጥ185/2003 ץ የُግףይ �ְףዊ ክֶָዊ 

 ጀُ፣ףደדֳ ደገX�Sካָ እ גS!ፈፃ ף! ُ!ግ�א

!ָጣ�X ـግאֳ ץֹוወר�ֹֹּלָךـ  የወጣ Sዋጅ 

S�ׂשፅ 2 �I! S�ׂשፅ 11 እ�ደגከֳـው 

 ዋָ፡፡ֳֹּלָךـ

 

S�ׂשፅ 2/11/ ’’ዋX የ!ף Pደُ ֳُד ’’ُ<ֳֹו 

’’ֳS�ድ ዋX የ!ף Pደُ Zֶֿፊ:ُ ֵףאX 

ֵያ!ץ�ֹוـ ZُעהX Zውድድץ የאגደ� 

የـፈጥר צው :ው፡፡   

2. ይֱ Sዋጅ Zُግףይ �ְףዊ ክֶָዊ א�ግ!ُ 

 ו.ያዝያ 2003 ዓג �ׂש Zُ 2ׂשከፀደ ُ< ץክו

ጀצו የፀX ይֲXָ፡፡  

 

 ይ ወָዱֹו�

 

የُግףይ �ְףዊ ክֶָዊ 

 ُ�ዚዳפግ!ُ ፕ�א
 
 
 
 
 
 
 

 ገፅ 2 :ጋُע ጋዜጣ ُግףይ �ዋጅ 204/2003 ּי               ገፅ 2 የُግףይ :ጋُע ጋዜጣ Sዋጅ 204/2003 ּׁש 
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�ዋጅ �ዋጅ �ዋጅ �ዋጅ ּיፅּינፅּינፅּינፅ205/2003205/2003205/2003205/2003    נ    ዓ/ו፣ዓ/ו፣ዓ/ו፣ዓ/ו፣    

��ግא ٌ��ግא ٌ��ግא ٌ��ግא    ٍُ�ـׁףרٍُ�ـׁףרٍُ�ـׁףרٍُ�ـׁףר �ዋጅ �ዋጅ �ዋጅ �ዋጅ     ְךየֿאא ְךየֿאא ְךየֿאא ְךየֿאאٌ 

��ግא ዊ ክֶָዊףְ�ٌ ُግףይ�ְףዊ ክֶָዊ א�ግ�ٌ ُግףይ�ְףዊ ክֶָዊ א�ግ�ٌ ُግףይ�ְףዊ ክֶָዊ א�ግ�ٌ ُግףይ፣፣፣፣    
  

 ዝወፀ �ዋጅ ו/�ዋጅ 189/2003 ዓ עፅּׁש

��ግא ዊ ክֶָዊףְ� ٌ��ግא ٍُ�ـׁףרٌ 

ُግףይ �.ُא� �זያ� ዝֿאደـׁףר ס� 

�ׁጊ וው5� �ድֶይ וዃ8 �ֳዝא�ـ:ִ፣ 
 

��ግא ዊ ክֶָዊףְ� עኽו ُ>ٌ ُግףይ 

��ግא ይ. ዝወፀ ׁገֿאـ ُנרא�ٌ ُግףይ 

ዓׂש�ፅ 49/3//A/ እዚ ዝ�ዕ� ֿדאየְך�ዋጅ 

�ውፂG �ֹ፡፡  
 

 

1. 1. 1. 1. ֿፂץ ץእֿתፂץ ץእֿתፂץ ץእֿתፂץ ץእת        
 

እዚ �ዋጅ ’’ֿדאየּׁש ְךፅע �ዋጅ 205/2003 

ዝֿאـየ₪ �ዋጅ א ٍُ�ـׁףר�ግ� ዊףְ� ٌ

ክֶָዊ א�ግ�ٌ ُግףይ’’ ֹוـPִ ክጥׂש� 

ይኽእָ፡፡  

  

Rዋጅ ּׁשጥץRዋጅ ּׁשጥץRዋጅ ּׁשጥץRዋጅ ּׁשጥ205/2003205/2003205/2003205/2003    ץ    ዓ/ו፣ዓ/ו፣ዓ/ו፣ዓ/ו፣    

የُግףይ �ְףዊ ክֶָዊ א�ግ� ـףר ُ��ግא ዊ ክֶָዊףְ� ይףየُግ ـףר ُ��ግא ዊ ክֶָዊףְ� ይףየُግ ـףר ُ��ግא ዊ ክֶָዊףְ� ይףየُግ ـףר ُ

S٤ S٤ S٤ Sָךָךד ٤ያָךָךדያָךָךדያָךָךדያ፣፣፣፣    
 

 

 

 

 

Rዋጅ ּׁשጥ189/2003 ץ የֳָךָךـ Rዋጅ 

የא�ግ� ዊ ክֶָዊףְ� ይףየُግ �ـףר ُ

��ግאُ የወጣ Rዋጅ WُאֹּלY Wבያ 

የـגዳደـףר סS٤ Wׁግ אወר� R�ፈֶጊ 

 Wُ፣:אֳٍ� �8ֲא

የُግףይ �ְףዊ ክֶָዊ א�ግ� ُ> ץክו ُ

��ግא ይ ֱገףWወጣው የُግ ֹֹּלָךـُ Rׂש�ፅ 

49/3//A/የגከֳـው� ָךָךדያ Rዋጅ Rውጥָّ፡፡  

 
 

1. 1. 1. 1. Rጭץ ץእ�Rጭץ ץእ�Rጭץ ץእ�Rጭץ ץእ�        
 

ይֱ Rዋጅ ’’ָךָךדያ Rዋጅ ּׁשጥ205/2003 ץ 

የُግףይ �ְףዊ ክክֶዊ א�ግ�ُየא�ግ�ُ 

�ׂשጠֵ ֹ�ـ ’’  S٤ـףר ይ٤ֶָ፡፡ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BˆL×T b¤T M<¶ Bÿ‰êE KL§êE mNGStE TG‰Y Zw{ 18¾ ›mT qÜ. 21 ֳּטא 
205/2003 ›/M    

mbL 18 ›mT ֳּטא 21 .ּט  
-205/2003 ዓ.ו  

  

Bÿ‰êE KL§êE mNGStE TG‰YBÿ‰êE KL§êE mNGStE TG‰YBÿ‰êE KL§êE mNGStE TG‰YBÿ‰êE KL§êE mNGStE TG‰Y    

yTG‰Y B¼¤‰êE KL§êEyTG‰Y B¼¤‰êE KL§êEyTG‰Y B¼¤‰êE KL§êEyTG‰Y B¼¤‰êE KL§êE    mNGSTmNGSTmNGSTmNGST    

nU¶T Uz¤È TG‰YnU¶T Uz¤È TG‰YnU¶T Uz¤È TG‰YnU¶T Uz¤È TG‰Y    
yTG‰Y nU¶T Uz¤ÈyTG‰Y nU¶T Uz¤ÈyTG‰Y nU¶T Uz¤ÈyTG‰Y nU¶T Uz¤È    

ÂY ˆd êU  

ÃNÇ êU  BR 8.30  
nU¶T Uz¤È ‚Ü.�.ú 

nU¶T Uz¤È �.ú.qÜ    291   
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        ְךየֿאאְךየֿאאְךየֿאאְךየֿאא .2 .2 .2 .2
 

 የ₪ �ዋጅֿאـ�ዋጅ 189/2003 ዝ עፅּׁש.1

��ግא ዊ ክֶָዊףְ� ٌ��ግא ٍُ�ـׁףרٌ 

ُግףይ ዝወፀ �ዋጅ ዓׂש�ፅ 2 �G� ዓׂש�ፅ 1/A/ 

ከוዝ�ዕ� ֿאـይ. �ֹ፡፡  
 

ዓׂש�ፅ 2/1//A/ ־ףא � ־ףא ካhــ �ׁף

 እዩ፡፡ �ׁףר

2. እዚ Rዋጅ �<ُ וኽע �ףְዊ ክֶָዊ 

��ግאٌ ُግףይ ካ� ዝፀደִּט ዕֳُ 2 גያዝያ 

2003 ዓ.ו ጀסג ዝፀ�ዐ ይኸው�፡፡  

 

 ይ ወָዱֹו�

ፕפዝዳ�ُ �ְףዊ ክֶָዊ 

��ግאٌ ُግףይ 

        ያָךָךדያָךָךדያָךָךדያָךָךד .2 .2 .2 .2
 

1.Rዋጅ ּׁשጥ189/2003 ץ የָךـ₪ֳ የא�ግ�ُ 

 ዊ ክֶָዊףְ� ይף�ዋጅ የُግ S٤ـףר

��ግאُ የወጣ Rዋጅ Rׂש�ፅ 2 �G� Rׂש�ፅ 

1/A/ እ�ደגከـው ֳֹּלָךـዋָ፡፡  
 

ዓׂש�ፅ 2/1//A/ የ� עא ף� ኪــ እY עא ף

:ው፡፡  

2. ይֱ Rዋጅ Wُግףይ �ְףዊ ክֶָዊ א�ግ�ُ 

 ו.ያዝያ 2003 ዓג �ׂש Wُ 2ׂשከፀደ ُ> ץክו

ጀצו የፀY ይֲYָ፡፡  

 

 ይ ወָዱֹו�

የُግףይ �ְףዊ ክֶָዊ 

��ግאُ ፕפዚዳ�ُ 
 
 
 
 

ገፅ 2 :ጋُע ጋዜጣ ُግףይ �ዋጅ ּי ገፅ 2 :ጋُע ጋዜጣ ُግףይ �ዋጅ ּי ገፅ 2 :ጋُע ጋዜጣ ُግףይ �ዋጅ ּי ገፅ 2 :ጋُע ጋዜጣ ُግףይ �ዋጅ 205205205205/2003/2003/2003/2003 ּי                                                        ገፅ 2 የُግףገፅ 2 የُግףገፅ 2 የُግףገፅ 2 የُግףይ :ጋُע ጋዜጣ Rዋጅ ּׁש ይ :ጋُע ጋዜጣ Rዋጅ ּׁש ይ :ጋُע ጋዜጣ Rዋጅ ּׁש ይ :ጋُע ጋዜጣ Rዋጅ 2003/2003/2003/2003/    205205205205 ּׁש    
 

301
www.chilot.me



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 18 ›mT ቐ. 22 መቐለ  
206/2003 ዓ.ም  

18¾ ›mT qÜ. 22 መቐለ 
206/2003 ›/M   

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

‚ÜI¶ ኣዋጅ 206/2003፣  
ኣB ብÿ‰êE KL§êE mNGStE 

TG‰Y N2004 በጀት ዓመት 
ንምውሳን Zw{ ኣዋጅ  

 

¨B 2004 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) N2004 በጀት ዓመት ¨B S‰Þ 

ZW:L ዝስEብ bjT ኣዋጅ t¨êE° ¨lÖ”” 

1) ˆÉþR RXsþ 

Xzþ ¨êJ ኣብ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ 

ትግራይ ÂY 2004 ዓ/ም በጀት NMWúN Zw{ 

‚ÜI¶ ¨êJ 206/2003´ tÆ£lù K_qS 

Y<XL”” 

2) FLFL bjT  

1. µB ˆMl 1/2003 KúB sn 30/ 2004 ›.M 

¨B zlÖ bjT Eዋን ካብ ክልል መንግስቲ

ዝርከብ ኣታዊ ፣ ካብ ፌደራል መንግስቲ  

 

Aዋጅ qÜ_R 206/2003፣ 
yTG‰Y Bÿ‰êE KL§êE mNGSት 

y2004 በጀት ዓመት lmwsN ywÈ 

Aዋጅ 
 

b2004 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 ለ2004 በጀት ዓመት y¸ktlW በጀት

xêJ ¬W©*êL”” 

 

1) ¨uR RXስ 

Yህ xêJ |የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት 

የ2004 ዓ/ም በጀት lmwsN ywÈ xêJ qÜ_R 

206/2003´ tBlÖ lþ«qS YC§L”” 

 

2) ybjT MNu 

1. kˆMl¤ 1/2003 XSk sn¤ 30/2004 ዓ/ም §lW 

bjT ›mT ከክልሉ መንግስት ከሚገኝ ገቢ  ፣ 

ከፌደራል መንግስት የሚሰጥ ድጎማና  ለካፒታል 

ፕሮጀክት ብቻ የሚውል፣  

 
 BR 25.15 

ÂY ˆd êU  
ÃNÇ êU   291  

nU¶T Uz¤È ‚Ü..ú 
nU¶T Uz¤È .ú.qÜ   
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ዝውሃብ 

ጎማ 

8 

ዓት 

  

ህርትን ስልጠናን 

 

ሽጢ 

 

 

 00 

 

Eተ

ማ ሽ

 

) DLDL bjT

ድጎማን ፍሉይ ንካፒታል ፕሮጀክት ዝውEል ፣  ብድርና Eርዳታ በመጠቀም  ከዚህ ኣዋጅ

ካብ ልቓሕን ሓገዝን ዝርከብ ብምጥቃም ምስ'ዚ ኣዋጅ 

ተታሓሒዞም ዘለው ሰደቓታት ንዝተጠቐሱ  ሰራሕትን 

ግልጋሎትን ዘውEል ፍልፍል በጀት:- 

 ሀ. ካብ ፌደራል መንግስቲ ዝተረኸበ ድ

    ብር 2,203,516,608 ካብዚ ውሽጢ ካብ 

    መንግስቲ ግምጃ ቤት ብር 2,107,772,60

    ናይ ወፃI ልቓሕ ብር 12,660,000 

    ናይ ወፃI ሓገዝ ብር 83,084,000 

ለ. ካብ ፌደራል መንግስቲ ንሽቶታት ልም

   ሚለንየም መሳኽI ፍሉይ ንካፒታል ፕሮጀክት

    ዝውEል ብር 1,056,000,000 

ሐ. ካብ ክልል ዝEከብ Eቶት  

    ብር  1,200,000,000.00 

መ. ካብ ቢሮ ቴክኒክ፣ ሙያ ትም

     ውሽጢ ኣታዊ ብር 5,970,786.00 

ሰ. ካብ ቢሮ ሓለዋ ጥEና (ሆስፒታላት) ው

    ኣታዊ ብር 19,314,822.00 

ረ. ካብ ኣይርሽ ኤይድ ሓገዝ ኣብ 2003

    ከይተኣወጀ ተረፍ ዝነበረ ብር 3,883,8

ሸ. ካብ 2003 ተመላሲ በጀት ብር 80,000,000

   ሓፈሻዊ ድምር ብር 4,568,686,016 (ኣርባ

ቢሊዮንን ሓሙሽተ ሚIትን ሱሳን ሸሞንተን

ሚሊዮንን ሽድሽተ ሚIትን ሰ ንያን ድሽትን 

ሽሕን ዓሰርተ ሽድሽተን ብር) 

3

   ሀ. ብክልል ንዝስርሑ ስራሕቲን ግልጋሎትን  

5,951   

2. ንካፒታ

 

ከሚገኘው  

. ከፌደራል መንግስት የሚገኝ  ድጎማ 

መንግስት  

 

የልማት 

 

 ቢሮ 

ስጥ ገቢ 

 በ2003 ያልታወጀ 

,000,000 ብር 

ት 

) ybjT DLDL

1. ንስሩE በጀት ብር 647,896,140 

 ንመሃያ ብር 336,480,189 

 ንመካየዲ ስራሕ  ብር 311,41

ል በጀት ብር 1,436,733,324 

3. ንክልል መሐለውታ ብር  37,582,019  

4. ብክልል ተማEኺሉ ዝተሓዝ በጀት  

   ብር 21,000,000 

ጋር ተያይዘው በቀረቡ ሰንጠረዦች ለተጠቀሱት 

ስራዎችና Aገልግሎቶች የሚውል የበጀት ምንጭ :- 

 

ሀ

    ብር 2,203,516,608 ከዚህ ውስጥ ከ

    ግምጃ ቤት፡- ብር 2,107,772,608 

    ከውጭ ብድር ብር 12,660,000 

    ከውጭ Eርዳታ ብር 83,084,000

ለ. ከፌደራል መንግስት ለምEተ ዓመቱ 

    ግቦች ለማሳካት ለካፒታል ፕሮጀክት ብቻ 

    የሚውል 1,056,000,000 ብር 

ሐ. ከክልል የሚሰበሰብ ገቢ  

    ብር  1,200,000,000.00

መ. ከቴክኒክ፣ ሙያ ትምህርት ስልጠና

     ውስጥ ገቢ ብር  5,970,786.00 

ሰ. ከጤና ጥበቃ ቢሮ (ሆስፒታሎች) ው

    19,314,822.00 ብር 

ረ. ከኣይርሽ ኤይድ Eርዳታ

    የነበረ 3,883,800 ብር   

ሸ. ከ2003 ተመላሽ በጀት 80

   Aጠቃላይ ድምር 4,568,686,016 ብር 

   (Aራት ቢሊዮን Aምስት መቶ ስድሳ ስምን

   ሚሊዮን ስድስት መቶ ሰማንያ ስድስት ሺሕ 

   ከAስራ ስድስት ብር) 
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   ሀ. በክልሉ ለሚሰሩ ስራዎችና Aገልግሎቶች  

1   

2. ለካፒታ

   

1. ለመደበኛ በጀት ብር 647,896,140 

 ለደመወዝ ብር 336,480,189 

 ለስራ ማስኬጃ ብር 311,415,95

ል በጀት  1,436,733,324 ብር 

3. ለክልል መጠባበቅያ  37,582,019 ብር  

 4. በክልሉ በማEከል የሚያዝ በጀት  

      21,000,000 ብር    
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ንUስ ድምር ብር 2,143,211,483 (ብር ክልተ Uስ ድምር ብር  2,143,211,483 (

ቢሊዮንን ሓደ ሚIትን ኣርባዓን ሰለስተን ሚሊዮንን 

ክልተ ሚIትን ዓሰርተ ሓደን ሽሕን ኣርባEተ 

ሚIት  ሰማንያን ሰለስተን) 

 ንገፀር ወረዳታት ብር 

ን  

   ለ. 537,3001,641,

 ብቀመር ዝከፋፈል ብር 1,274,205,592 

ኻE   ንገፀር 

   ሐ.  ን

 ንዝተፈለየ Eላማ ብር 67,331,418 

 ንሽቶታት ልምዓት ሚለንየም ንምስ

መንገዲ ዝተመደበ ብር  300,000,290 

ከተማታት ብር  783,937,233

 ብቀመር ዝከፋፈል ብር 602,947,575 

ሓፈሻ ማታትን 

 

. Eዚ ኣዋጅ ዝፀንዓሉ Eዋን

 ንዝተፈለየ Eላማ ብር 180,989,658 

ዊ ናይ ክልል፣ ገፀር ወረዳታትን ከተ

ዝተደልደለ በጀት ድምር ብር  4,568,686,016 (ኣርባEተ

ቢሊዮንን ሓሙሽተ ሚIትን ሱሳን ሸሞንተን ሚሊዮንን 

ሽድሽተ ሚIትን ሰማንያን ሽድሽትን ሽሕን ዓሰርተ 

ሽድሽተን ብር) 
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Eዚ ኣዋጅ ብቤት ምኽሪ ካብ ዝፀደ

ዓ/ም ጀሚሩ ዝፀነA ይኸውን ፡፡ 

 

 

§êE mNGስቲ

m‚l 

ቢሊዮን Aንድ መቶ Aርባ ሶስት ሚሊዮን ሁለት 

መቶ Aስራ Aንድ ሺሕ Aራት መቶ ሰማንያ ሶስት 

ብር) 

 ለገጠር

 በቀመር የሚከፋፈል 1,274,205,592 

 ተለየ ዓላማ 67,331,418 ብር 

 ለምEተ ዓመቱ የልማት ግቦች ማ

መንገድ የተመደበ 300,000,290 ብር  

ከተሞች 783,937,233 ብር 

 በቀመር የሚከፋፈል 602,947,575 ብር 

ኣጠ ይ  ከተሞች 

በ ር ር

. Aዋጁ የሚፀናበት ጊዜ

 ለተለየ ዓላማ 180,989,658 ብር 

ቃላ  ለክልል፣ ለገጠር ወረዳዎችና

የተደለደለ ጀት ድም  4,568,686,016 ብ  (Aራት 

ቢሊዮን Aምስት መቶ ስድሳ ስምንት ሚሊዮን ስድስት 

መቶ ሰማንያ ስድስት ሺሕ ከAስራ ስድስት ብር) 
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ይህ Aዋጅ በምክር ቤት ከፀደ

ዓ/ም ጀምሮ የፀና ይሆናል፡፡ 

 

 

PÊZÄNT 

mql¤ 

 

  

ቐሉ ሰነ 30/2003 

¨ÆY wLÇ 

PÊZÄNT 

Bÿ‰êE KL  ትግራይ 

ን ሁለት 

   ለ.  ወረዳዎች 1,641,537,300 ብር 

ብር  

ለ

ሳኪያ ለገጠር 

   ሐ. ለ

  

ቀበት ሰኔ 30/2003 

xÆY wLÇ 

yTG‰Y Bÿ‰êE KL§êE mNGST 

 

 

 

ገፅ 3 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ኣዋጅ ቑ 206/2003              ገፅ 3 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ Aዋጅ ቁ 206/2003

 
 
 
 
 
 
 
 
 

304
www.chilot.me



2004 በጀት ዓመት ንክልል ኣብያተ Eዮ ዝተደልደለ ስሩE በጀት ን
ዝፀደቐ በጀት 

ተ.
ሽም ቤት Eዮ 

ንመሃያን ጥቕማ 
ንስራሕ  መካየዲ ድምር ቁ 

 

ጥቕምን 
1 

ቤት ፅሕፈት
78 4 75

 ቤት ምኽሪ 
2,348,4   2,536,597 ,885,0

2 ቤት ፅሕፈት ርEሰ ምምሕዳር  6 13,204,863 10,768,80 3,973,669

1) ዞባ ምብራቕ ምምሕዳር 965,622 1,173,566 2,139,188

2) ዞባ ደቡብ ምብራቕ 
ምምሕዳር 

1,183,170 2,376,406
1,193,236 

3) ምሕዳር+ 
2,415,815

1,793,500 
4,209,315

ዞባ ደቡብ ም
ልምዓት ኮሪደር 

4) ሕዳር 1,515,488 ዞባ ማEኸል ምም 1,195,680 2,711,168

5) ዞባ ሰሜን ምEራብ 
ምምሕዳር 

1,155,078 2,491,609
1,336,531 

 

6) ር + 3,530,946 1,852,719 5,383,665ዞባ ምEራብ ምምሕዳ
ልምዓት ኮሪደር 

3 ቤት ፅሕ ር 3454323 ፈት ዋና Oዲተ 4630439 8084762

4 ቢሮ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ 1 1 3,645,855 ,587,749 ,233,604

5 ቢሮ ፍትሒ 3,002,548 2,210,483 5,213,031

6 ላEለዋይ ቤት ፍርዲ + ማEኸለዎት 

10,088,961 4,705,302 14,794,263
ኣብያተ ፍርዲ 

 

7 ኮሚሽን ፖሊስ 127,062,894 4,838,010 41,900,904

8 ኮሚሽን ስነ ምግባርን ፀረ ግEዝይናን 2,145,608 2,134,941 4,280,549

9 ቃዲ ቤት ፍርዲ 318,560 - 318,560

10 ቢሮ ፀጥታን ምምሕዳርን  2, 7,345,092 9,297,854 642,946

1) ቤት ህንፀት መቐለ  4,782,958 6,661,642 11,444,600

 ቤት ህንፀት ኣክሱም   3,509,057 1,456,512 4,965,569

 ቤት ህንፀት ዓዲግራት   3,125,691 1967,542 5,093,233

 ቤት ህንፀት ማይጨው   2,392,714 2,012,536 4,405,250

 ቤት ህንፀት ሽረ   2,824,515 3,115,710 5,940,225

1. ቤት ህንፀት ጣፌ  2,700,225 1,836,416 4,536,641

2. ቤት ህንፀት ሑመራ  3,026,407 2,154,604 5,181,011

3. ቤት ህንፀት ውቕሮ 252,787 1,265,580 1,518,367

 

4. ቤት ህንፀት ዓድዋ 126,393 1,743,843 1,870,236

11 ጊ ኣካላት መሰልጠኒ ማ/ ሰብ ሞያ ሕ
ፍትሒ ውቕሮ 

857,473 4,121,597 4,979,070
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ዝፀደቐ በጀት 
 

ተ.
 

ሽም ቤት Eዮ 
ንመሃያን ጥቕማ 

ድምር ቁ ጥቕምን 
ንስራሕ  
መካየዲ 

12 ቢሮ ትልምን 4 7 4 0 9 87 ፋይናንስን ,668,68 ,894,40 ,563,0

13 ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን + ዞባ 
3,251,735

 
5,285,081 8,536,816ጨንፈራት   

14  ቢሮ ሲቪል ሰርቪስ 4,646,773 4,190,063 8,836,836

15 Iንስቲትዩት ኣመራርሓ ስራሕ ትግራይ 2,261,396 1,610,937 3,872,333

16 ኤጀንሲ ልምዓት Eቶት 2,272,932 1,812,340 4,085,272

17 ኤጀንሲ መራኸቢ ሓፋሽ 2,478,962 4,435,037 6,913,999

18 ኤጀንሲ ሳይንስን ቴክኖሎጂን 4,015,091 1,431,431 5,446,522

19 ቢሮ ሕርሻን ገፀር ልምዓትን 12, 15,550,059 28,464,334 014,393

20 Iንስቲትዩት ምርምር ሕርሻ + ማEኸላት 

11,047,423 4,202,141 15,249,564ምርምር 

 

21 ኤጀንሲ ምስ/ ሕ/ስ/ማሕበራትን ልምዓት 

2,589,134 914,100 3,503,234
Eዳጋን 

 

22 ኤጀንሲ ሓለዋ ስነ ከ/ ምም/ር ኣጠ/ ገፀር 

2,138,857 1,301,154 3,440,011
መሬትን  

 

23 ቢሮ ማይ ሃፍቲ  16,8,914,014 7,943,500 857,514

24 ኤጀንሲ መዓድንን Iነርጅን 1,376,888 1,454,298 2,831,186

25 ቢሮ ንግዲ Iንዳስትርን ከተማ 
7,217,436 11,490,975ልምዓትን 

4,273,539 

26 ልን ቱሪዝምን 3,917,570 ኤጀንሲ ባህ 3,091,566 7,009,136

27 ቢሮ ኮንስትራክሽንን መንገዲ 
5,743,514 3,797,428 9,540,942ትራንስፖርትን 

 

28  ኣባይቲ 1 1ኤጀንሲ ልምዓት 1,556,042 3,050,478 4,606,520

ቢሮ ትምህርቲ  6,147,345 20,492,855 26,640,200

 ኮሌጅ ትምህርቲ መምህራን ዓድዋ 5,407,735 3,750,161 9,157,896

 ኮሌጅ ትምህርቲ መምህራን ዓ/ዓዲ 6,461,014 3,994,670 10,455,684

29 

 ሓዳሪ ቤት ትምህርቲ መርሃ 

Eውራን መቐለ 380,152 577,506 957,658
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ዝፀደቐ በጀት 
 

ተ.
 

ሽም ቤት Eዮ ንመሃያን ጥቕማ ጥቕምን 
ሕ  

ድምር ቁ 
ንስራ
መካየዲ 

30 ቢሮ ት. ልጠኒ 
62,345,087 60,160,630

 
820,786 123,326,503

ስ.ቴ.ሙን + መሰ
ትካላት  

31 Eሰይን ስፖርትን ቢሮ መና 2,834,149 7,259,366 - 
10,093,515

32 ቢሮ ሓለዋ ጥEና  7,450,068 8,636,508 - 
16,086,576

 ዓዲግራት ሆስፒታል 3,499,526,681,529 2,512,104 4 
12,693,157

 ሽረ (ስሑል) ሆስፒታል  5,296,109 2,830,356 1,860,200 
9,986,665

 ኣላማጣ ሆስፒታል  3,322,894 1,945,392 1,066,000 
6,334,286

 ኲሓ ሆስፒታል  3,689,980 909,570 946,050 
5,545,600

 ለምለም ካርል ሆስፒታል  2 15,582,284 ,243,566 ,514,600 
9,340,450

 መቐለ ሆስፒታል  8,277,648 4,021,661 3,191,870 
15,491,179

 ካሕሳይ ኣበራ ሆስፒታል  5,665,595 3,031,354 1,315,000 
10,011,949

 መዓርግ ሆስፒታል  3,813,776 1,654,085 518,000 
5,985,861

 ዓብዪ ዓዲ ሆስፒታል  3,847,355 1,389,992 913,500 
6,150,847

 ዓድዋ  ሆስፒታል  4,230,422 2,021,348 1,072,000 
7,323,770

 ቅ/ማርያም ሆስፒታል 
1

6,399,500 2,741,796 2,851,728 
1,993,024

 

 ውቕሮ ሆስፒታል  3,774,184 1,646,885 566,350 
5,987,419

33 ቢ  ዊ 

2,370,340 4,353,764 -
6,724,104

ሮ ሰራሕተኛን ማሕበራ

ጉዳይን 

 

 

34 ሞሽን Eዳጋ 
1,052,836 1,185,705 - 2,238,541

ኤጀንሲ ፕሮ
ምህርቲ ሕርሻ ትግራይ 

 

ድምር 3 2 20,135,60 635,555,377 92,205,155 8 47,896,140
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ለ2004 በጀት ዘመን ለክልል መስርያ ቤቶች የተደለደለ መደበኛ በጀት 
የፀደቀ በጀት 

ተ/ቁ የመስሪያ ቤት ስም 
ለደመወዝና 
ጥ  ለስራ ማስኬጃ ድምር ቅማ ጥቅሞች

1 ክልል ም 4 75ክር ቤት ጽ/ቤት 2,348,478   2,536,597 ,885,0

ርEሰ መስተዳድር ጽ/ቤት 3,204,863 10,768,806 13,973,669

ምስራቃዊ ዞን መስተዳድር 965,622 1,173,566 2,139,188

ደቡብ ምስራቅ ዞን መስተዳድር 1,183,170 1,193,236 2,376,406

ደቡባዊ ዞን መስተዳድር + ልማት 

2,415,815 1,793,500 4,209,315
ኮሪደር 

 
 
 

ማEከላዊ ዞን መስተዳድር 1,195,680 1,515,488 2,711,168

ሰሜን ምEራብ ዞን መስተዳድር  1,155,078 1,336,531 2,491,609

2 

ምEራባዊ ዞን መስተዳድር + ልማት 

3,530,946 1,852,719 5,383,665ኮሪደር 

 

3 ተር ጽ/ቤት ዋና Oዲ 4630439 3454323 8084762

4 የሴቶች ጉዳይ ቢሮ 1 1 3,645,855 ,587,749 ,233,604

5 ፍትሕ ቢሮ 3,002,548 2,210,483 5,213,031

6 ጠቅላይ ፍርድ ቤት Eና ከፍተኛ ፍርድ 
10,088,961 4,705,302 14,794,263ቤቶች 

 
 

7 ኮሚሽን 1ፖሊስ 27,062,894 4,838,010 41,900,904

8 ፀረ ሙስናና ስነ ምግባር ኮሚሽን 2,145,608 2,134,941 4,280,549

9 ቃዲ ቤት ፍርዲ 318,560 - 318,560

ፀጥታና Aስተዳደር ቢሮ 2, 7,345,092 9,297,854 642,946

 መቀሌ ማረምያ ቤት 14,782,958 6,661,642 1,444,600

 Aክሱም ማረምያ ቤት 3,509,057 1,456,512 4,965,569

ዓዲግራት ማረምያ ቤት 3,125,691 1967,542 5,093,233

ማይጨው ማረምያ ቤት 2,392,714 2,012,536 4,405,250

ሽሬ ማረምያ ቤት 2,824,515 3,115,710 5,940,225

  ጣፌ ማረምያ ቤት 2,700,225 1,836,416 4,536,641

 ሑመራ ማረምያ ቤት 3,026,407 2,154,604 5,181,011

 ውቅሮ ማረምያ ቤት 252,787 1,265,580 1,518,367

10 

 ዓድዋ ማረምያ ቤት 126,393 1,743,843 1,870,236
11 ው ሮ ጠኛ ተቋምቅ  የፍትሕ Aካላት ማሰል 857,473 4,121,597 4,979,070
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የፀደቀ በጀት 
 

ተ/ቁ የመስሪያ ቤት ስም 
ለደመወዝና 
ጥ  ለስራ ማስኬጃ ድምር ቅማ ጥቅሞች

12 ፕላንና  ፋይናንስ ቢሮ 4,668,687 4,894,400 9,563,087

13 የመንግስት ኮምዩኒኬሽን ቢሮ 3,251,735 5,285,081 8,536,816

14 ሲቪል ሰርቪስ ቢሮ 4,646,773 4,190,063 8,836,836

15 የስራ Aመራር Iንስቲትዩት 2,261,396 1,610,937 3,872,333

16 የገቢዎች ልማት ኤጀንሲ 2,272,932 1,812,340 4,085,272

17 የመገናኛ ብዙሃን ኤጀንሲ 2,478,962 4,435,037 6,913,999

18 ሳይንስና ቴክኖሎጂ ኤጀንሲ 4,015,091 1,431,431 5,446,522

19 ግብርናና ገጠር ልማት ቢሮ 12, 15,464,334 550,059 28,014,393

20 ምርምር Iንስቲትዩት + ምርምር 

11,047,423 4,202,141 15,249,564ማEከላት 
 

21 ሕ/ስ/ማሕበራት ኤጀንሲ 2,589,134 914,100 3,503,234

22 የAከባቢ ጥበቃና መ/Aስ/ ኤጀንሲ 1,2,138,857 301,154 3,440,011

23 ውሃ ሃብት ቢሮ  8,914,014 7,943,500 16,857,514

24 መዓድንና ኤነርጂ ኤጀንሲ 1,376,888 1,454,298 2,831,186

25 ከተማ ልማት፣ ንግድና Iንዳሰትሪ 
7,217,436 4,273,539 11,490,975ቢሮ 

 
 

26  ቱሪዝም ኤጀንሲ ባህልና 3,091,566 3,917,570 7,009,136

27 ኮንሰትራክሽንና መንገድ 
ትራንስፖረት ቢሮ 5,743,514 3,797,428 9,540,942

 

28 የቤቶች ልማት ኤጀንሲ 11,556,042 3,050,478 14,606,520

ትምህርት ቢሮ 6,147,345 20,492,855 26,640,200

 ዓድዋ መምህራን ኮሌጅ 5,407,735 3,750,161 9,157,896

 ዓብዪ ዓዲ መምህራን ኮሌጅ 6,461,014 3,994,670 10,455,684

29 

 መቀሌ መርሃ Eውራን Aዳሪ 
ት/ቤት 

380,152 577,506 957,658
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የፀደቀ በጀት 
 

ተ/ቁ የመስሪያ ቤት ስም ለደመወዝና ጥቅማ ጥቅሞች 
ራ 

ማ  ድምር 
ለስ
ስኬጃ

30 የቴክ ሮ 

62,345,087 60,160,630

 

820,786
123,326,503 

ኒክና ሞያ ስልጠና ቢ
 +ማሰልጠኛ ማEከላት  

31 ወጣቶችና ስፖርት ቢሮ 2,834,149 7,259,366 - 
10,093,515

32 ጤና ጥበቃ ቢሮ 7,450,068 8,636,508 - 
16,086,576

 ዓዲግራት ሆስፒታል 3,499,524 6,681,529 2,512,104
12,693,157

 ሽሬ (ስሑል) ሆስፒታል 5,296,109 2,830,356 1,860,200 
9,986,665

1. Aላማጣ 
ሆስፒታ
ል 3,322,894

6,334,286

1,945,392 1,066,000 

1. ኲሓ ሆስፒታል 909,570 946,050 3,689,980
5,545,600

2. ለምለም ካርል 
ሆስፒታል 

5,582,284
2 1

9,340,450
,243,566 ,514,600 

3. 
ል 8,277,648

4,021,661 3,191,870 
15,491,179

መቀሌ 
ሆስፒታ

4. 
 5,665,595

3,031,354 1,315,000 
10,011,949

ሑመራ 
ሆስፒታል

5. 
 3,813,776

1,654,085 518,000 
5,985,861

መዓረግ 
ሆስፒታል

6. 
3,847,355

1,389,992 913,500 
6,150,847

ዓብዪ ዓዲ 
ሆስፒታል 

7. ታል 2,021,348 1,072,000 ዓድዋ ሆስፒ 4,230,422
7,323,770

8. ቅ/ማርያም 
ሆስፒታል 6,399,500

11,993,024
2,741,796 2,851,728 

 

9. ታል 1,646,885 566,350 ውቅሮ ሆስፒ 3,774,184
5,987,419

33 ሰራተኛና
2,370,340 4,353,764 - 6,724,104

 ማሕበራዊ ጉዳይ ቢሮ  

34 የEርሻ ምርት ገበያ ፕሮመሽን 
1,052,836 1,185,705 - 2,238,541ኤጀንሲ 

 

ድምር 3 2 20,135,60 635,555,377 92,205,155 8 47,896,140
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ን2004 በጀት ዓመት ንክልል ኣብያተ Eዮ ዝተደልደለ ካፒታል በጀት 

 

 
 
 

በጀት ፍልፍል ተ/
ሽም ግምጃ ቤት ድምር ቁ ሓገዝ ልቓሕ 

ቢሮ ንግዲ Iንዳሰትርን ከ/ልምዓትን     
ምድላው ፕላን ከተማታት 17,000,000 17,000,000  

ንሽልማት ሓርበኛታት ልምዓት 1,500,000   1,500,000

ስልጠና ንደ/ኣ/ን/ት 3,179,250   3,179,250

ንሽልማት ደ/ኣ/ን/ት 261,647   261,647

ኣብ መሬት ምልማE ንኣውቶሜትድ 
፣ ዳታ ቤዝ፣ ምሕደራ መሬት፣ ጂኣይ ኤስ

ኣይትን ሰርቨይንግን ስልጠና 

447,010   447,010

ንስልጠና ኣብ ስራሕቲ ፅሬትን ፅባቐን 463,880   463,880
ሞዴላት ንምፍጣር  
ናይ ንግዲ ዝምልከት ኣብ ኣረኣEያን 

ን 
424,821   424,821

ስነምግባርን፣ ኣይቲ፣ ናይ ንግዲ ምዝገባ
ፍቓድን ኣመልኪቱ ዝወሃብ ስልጠና 
ኣብ  20 Eሸል ከተማታት ዘለዉ ሰብ 
ሞያን ሓለፍትን ንምስልጣን  

1,416,000   1,416,000

ኣብ ወፃEን ውሽጢ ዓድን 
Iንቨስትመንት ፎረም መክያድ 

1,307,392   1,307,392

Iንቨስትመንት ሊያዘን Oፊስ ፕሮጀክት   

380,000

  

380,000
ኣብ ኣዲስ ኣበባ 

1 

ድምር 
26,380

  
26,380,000 ,000

ቢሮ ኮንስትራክሽንን መ/ትራንስፖርት     

ወረዳ ናEዴር ዓዴት ምም/ር ቤት ፅሕፈት 

ህንፃ 

270,000 270,000  

ወረዳ ፀገዴ ምም/ር ቤት ፅሕፈት ህንፃ 3,200,000   3,200,000

ኤጀንሲ መራኸብቲ ሓፋሽ ቀዳማይን 
ካልኣይን ምEራፍ ህንፃ  

1 10,000,000   0,000,000

2 

15,000,000   15,000,000ክልል ቤት ምኽሪ ህንፃ 
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በጀት ፍልፍል 

 
 
 
 
 
 
 

ተ
ሽም ግምጃ ቤት  ድምር 

/
ቁ ሓገዝ ልቓሕ

ኣብ ኮምፕሌክስ ናይ መካይን 
500,000

  
500,000

 ህንፃ 
መፅለሊ፣ ላቫጆ፣ ሳይት ምምልኻEን 
መስመር ስልኪ ምዝርጋሕን 
ናይ ፖሊስ ካምፕ ትሕጃ ምልቃቕ 45,000   45,000

G+3 ህንፃ ምምሕዳር ዞባ ምEራብ 5,055,790 5,055,790  

ቢሮ ትምህርቲ ህንፃ 4,500,000   4,500,000

ዓድዋ T.V.E.T ህንፃ 3,600,000   3,600,000

ኮረም T.V.E.T ህንፃ 3,600,000   3,600,000

Eንትጮ T.V.E.T ህንፃ 1,740,244   1,740,244

ሽረ ፖሊ ቴክኒክ 1,740,244 1,740,244  

ቢሮ ሕርሻ ሽንቲ ቤት ስራሕ 650,000 650,000  

ቢሮ ሕርሻ ጋራዥ ስራሕቲ 500,000   500,000

ስሑል ሆስፒታል ፅገና ስራሕቲ 617,131   617,131

ናይ ፊናርዋ ጥEና ጣብያ ህንፃ፣ 
ንሽቶታት ልምዓት ሚለንየም(M
ንምEዋት ብፌደራል መንግስቲ 
ፍሉይ ክትትል ዝግበረሉ   

DG) 950,000 950,000
  

መቐለ ICT ቢዝነስ Iንኩቤሽን 1,500,000   1,500,000

ሴንተር ህንፃ ስራሕ 

Eጣኖን ዓዲ ፈረጅን ክልተ 1ይ ብርኪ 1,000,000   1,000,000
ቤት ት/ቲ ህንፃ ስራሕ (ወልቃይት)፣ 
ንሽቶታት ልምዓት ሚለንየም (MDG) 
ንምEዋት ብፌደራል መንግስቲ ፍሉይ 
ክትትል ዝግበረሉ 

 

ነዊን ማይ ዳጉሻን 2ተ 1ይ ብርኪ 
ዓት 

800,000   800,000
ቤ/ት/ቲ (ፀለምቲ)፣ ንሽቶታት ልም
ሚለንየም (MDG) ንምEዋት ብፌደራል 
መንግስቲ ፍሉይ ክትትል ዝግበረሉ 
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በጀት ፍልፍል 

 
 
 
 
 
 
 

ተ
ሽም ግምጃ ቤት ድምር 

/
ቁ ሓገዝ ልቓሕ 

ንዌብ ሳይት ምኽፋ   00ት 100,000 100,0

ነባር መንገዲታት ስራሕ 53, 53,657,790   657,790

መፅናEትን ዲዛይንን ሓድሽ መንገዲ 15,000,000   15,000,000

ሱፐር ቪዥን 3,000,000   3,000,000

ምጥንኻር ኣጉላE መሰልጠኒ 1,800,000   1,800,000

ዘይተኸፍለ ካሕሳ ነባር መንገድታት 1 10,000,000   0,000,000

 

ድምር 
138,826,199 138,826,199

    

ቢሮ ትምህርቲ     

ንO-ክላስ ትምህርቲ ንምሃብ ኣብ ዓድዋ 

ን   

700,000  700,000

መምህራን ኮሌጅ ዳግም ዝስልጥና 
መምህራን፣ ሽቶታት ልምዓት ሚለንየም 
(MDG) ንምEዋት ብፌደራል መንግስቲ 
ፍሉይ ክትትል ዝግበረሉ 
ንኣባፅሕ ትምህርቲ ዘሰልጥኑ ስልጠና 

ን ል

483,860  483,860

ንምሃብ፣ ሽቶታት ምዓት ሚለንየም 
(MDG) ንምEዋት ብፌደራል መንግስቲ 
ፍሉይ ክትትል ዝግበረሉ 

3 

ዋወጢ መAደጊ፣ 

 
1,016,561  1,016,561

ንዝተበላሸዋ ፕላዝማ መለ
ንሽቶታት ልምዓት ሚለንየም (MDG) 
ንምEዋት ብፌደራል መንግስቲ ፍሉይ 
ክትትል ዝግበረሉ 
250 ፕላዝማ መትከልን ኔት ዎርክ 

4,750,000  4,750,000

መዘርግሕን፣ ንሽቶታት ልምዓት ሚለንየም 
(MDG) ንምEዋት ብፌደራል መንግስቲ 
ፍሉይ ክትትል ዝግበረሉ 

 

ተ ትም/ቲ V-

 ብ
6,670,000  6,670,000

ኣብ 55 2ይ ብርኪ ኣብያ
SAT መትከሊ፣ ንሽቶታት ልምዓት 
ሚለንየም (MDG) ንምEዋት ፌደራል 
መንግስቲ ፍሉይ ክትትል ዝግበረሉ 
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በጀት ፍልፍል 

 
 
 
 
 
 
 

ተ
ሽም ግምጃ ቤት ሓ  ድምር 

/
ቁ ገዝ ልቓሕ

ን2ይ ብርኪ ኣብ ህርቲ 2040 

መ

  2,000,000ያተ ትም

ኮምፒተራት Aደጊ፣ ንሽቶታት ልምዓት 

ሚለንየም (MDG) ንምEዋት ብፌደራል 

መንግስቲ ፍሉይ ክትትል ዝግበረሉ 

2,000,000

ትራንስሚተር 100 ኪሎ ዋት ናይ ሬድዮ 14,200,000   14,200,000

ግዝIት 

ንፈነወ ትም/ቲ ብሬድዮ ስትድዮ 

ል መ

1,000,000   1,000,000

ማተርያ  መግዝI ትከልን 

ነቲ ሓድሽ ቢሮ ናውቲ መAደጊ  5,000,000   5,000,000

ነቲ ሓድሽ ቢሮ ኔት ዎርክ መዘርግሒ 1,000,000   1,000,000

ፌስቲቫል ትምህርቲ ንምክያድ 1,500,000   1,500,000

ኤዲቲንግ መሽን ምEዳግ 412,000   412,000

ገምጋማዊ ስልጠና፣ ንሽቶታት ልምዓት 3 3

ሚለንየም (MDG) ንምEዋት ብፌደራል 

መንግስቲ ፍሉይ ክትትል ዝግበረሉ 

,016,140   ,016,140

ዳግም ሕትመት መፃሕፍቲ፣ ንሽቶታት 21,800,000   21,800,000

ልምዓት ሚለንየም (MDG) ንምEዋት 

ብፌደራል መንግስቲ ፍሉይ ክትትል 

ዝግበረሉ 

ንመሰረታዊ ትምህርቲ (UNICEF) 3,460,000  3,460,000

 

ድምር 
63,548,561 3,460,000

 
67,008,561

ቢሮ ሲቪል ሰርቪስ     

ውፅIታዊ ዓቕሚ ክትትልን ገምጋምን 150,000 150,000  
ህንፀት ልምዓታዊ ሰራዊት 350,000   350,000

መሰረታዊ ለውጢ ዝድግፍ ሶፍት ዌር 
መAደጊ 

500,000   500,000

ስርዓታዊ ለውጢ መተኣታተዊ (BSC, 1,000,000   1,000,000
Charter mark, BPR) 
ወረዳ ፈፀምቲ መምሃሪ 2,441,026   2,441,026

ስልጠና ፈንድ 5,000,000   5,000,000

4 

  ድምር 9,441,026 9,441,026
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በጀት ፍልፍል 

 
 
 
 
 
 
 

ተ
ሽም ግምጃ ቤት ሓ  ድምር 

/
ቁ ገዝ ልቓሕ
5 ኤጀንሲ ሳይንስን ቴ ጂን   ክኖሎ

ምቕራፅ ዳታ ቤዝ ሳይንስን ቴክኖሎጂን 202,000 202,000  
ምትEትታው ካብ ቄራን ናይ ሓባር 

ዝ
 

መንበሪ ትካላትን ፍልፍል ርስሓትን 
ተረፈ ምህርትን ናብ ጥቕሚ ዝቕይር 
ቴክኖሎጂ 

150,000   150,000

ምፍብራክ ናሙና ውፅIት ምርምር 120,000   120,000

ሳይንስን ቴክኖሎጂን 

ምጥንኻርን ምትብባEን ምርምርን 

 

100,000   100,000

ምEባለን ሳይንስን ቴክኖሎጂን

 

ድምር 572,000   572,000

ቢሮ ሓለዋ ጥEና   

ህንፀት ኣክሱም ሆስፒታል 2,500,000 2,500,000 

ምስፍሕፋሕ 40 ጣብያታት ጥEና፣  

ንሽቶታት ልምዓት ሚለንየም (MDG) 

ንምEዋት ብፌደራል መንግስቲ ፍሉይ 

ክትትል ዝግበረሉ 

1,156,000 1,156,000

ህንፀት ሸራሮ ዲስትሪክት ሆስፒታል 1,200,000   1,200,000

(ንቫት ወፃI) 

ንዓዲግራት ሆስፒታል ሪተንሽን  60,000   60,000

ዓድዋ ሆስፒታል ሪተንሽን ክፍሊት 30,000   30,000

ፅገናን ምስፍሕፋሕን ውቕሮ ሆስፒታል 45 450,000   0,000

ንሳኒቴሽንን ሃይጅንን  (UNICEF) 970,000  970,000

ምምሕያሽ ጥEና ሕ/ሰብ (Italy) 24 24,,900,000  900,000

ኤች ኣይቪ ኤድስ(UNICEF & UNFPA) 1,390,000  1,390,000

ስነተዋልዶ ጥEና (UNFPA) 1,650,000  1,650,000

6 

NICEF) ጥEና ኣዴታትን ህፃናትን (U 6,480,000  6,480,000

 ድምር 5,396,000 35,394,000 40,786,000 
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በጀት ፍልፍል 

 
 
 
 
 
 
 

ተ
ሽም ግምጃ ቤት ሕ ድምር 

/
ቁ ሓገዝ ልቓ

Iንስቲትዩት ኣመ ሕ      ራርሓ ስራ

ግዝIት ውሽጢ ናውቲ መሰልጠኒ 3,161,673 3,161,673

ማEኸል 

  

ፅገና ላይብረሪ ን መምሃሪ ክፍሊታተን 491,232   491,232

7 

 

 

ድምር 
  3,652,905 

  3,  652,905 

ኤጀንሲ መራኸቢ ሓፋሽ   8 

 39,500,000 39,500,000ሚዲያ ፍርያት ቴሌቪዥን   

ቢሮ ማይ ሃፍቲ     

ንስልጠና ፕሮጀክት    285,103    285,103  

ንመዳርግቲ 1  15,192,538 5,192,538 

ንመስተ ማይ ከተማታት 1   114,551,175 14,551,175 

ንገፀር ወረዳታት ቀረብ መስተ ማይ፣ 

 

231,000,000
231,000,000

ንሽቶታት ልምዓት ሚለንየም (MDG)

ንምEዋት ብፌደራል መንግስቲ ፍሉይ 

ክትትል ዝግበረሉ 

  

ንመስኖ ፕሮጀክት፣ ንሽቶታት ልምዓት 

440,000,000 

  

440,000,000 

ሚለንየም (MDG) ንምEዋት ብፌደራል 

መንግስቲ ፍሉይ ክትትል ዝግበረሉ 

ንጃይካ መዳርግቲ በጀት  11,301,184    11,301,184 

ገፀር መስተ ማይን ሳኒቴሽንን (ADB) 3,490,000  3,490,000

ገፀር መስተ ማይ (UNICEF) 2,440,000  2,440,000

ቀረብ መስተ ማይ ፕሮጀክት (Japan) 1 14,650,000  4,650,000

ቀረብ መስተ ማይን ሳኒቴሽንን (IDA) 9,500,000 9,500,000

ቀረብ መስተ ማይን ሳኒቴሽንን (DIFID) 5,590,000  5,590,000

9 

ምር 812,330,000 26,170,000 9,500,000 848,000,000
 
ድ

 

10  ባህልን ቱሪዝምን    ኤጀንሲ  

ፅገና 7 ሓድግታት 624,309 624,309  

ህንፀት ሙዝየም ኣብ 6 ሓድግታት 969,644   969,644

 

ፅገናን ህንፀት ሙዝየም ኣቡነ ሳሙኤል 

ቆየፃ 

402,623   402,623

  1,996,576   1,996,576ድምር
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በጀት ፍልፍል 

 
 
 
 
 
 
 

ተ
ሽም ግምጃ ቤት  ድምር 

/
ቁ ሓገዝ ልቓሕ

ቢሮ ፀጥታን ምምሕ     ዳርን 

ስልጠና 60 ሓደሽቲ ፖሊሳት 858,381 858,381  

ዓዲግራት መብራህቲ ናይ ቢሮ ኣቁሑት  

መንበሪ ዋርድያታት ምምላE 

300,000   300,000

11 

ድምር 1,158,381   1,158,381

ኮሚሽን ፖሊስ     12 

ደሽቲ ምልምል ፖሊስን ፍሉይ 8,410,397 8,410,397ስልጠና 800 ሓ

ሓይሊን 

  

ፅገና ሕድሳት መሰልጠኒ ኹሓ 2,719,750   2,719,750

ስልጠና 100 ፖሊስ Oፍሰራት 905,000  905,000

 

12,  12,

 

ድምር 035,147 035,147

ላEለዋይ ቤት ፍርዲ   13 

ርዲ ክልል ትግራይ 1,000,000 1,000,000 ህንፃ ላEለዋይ ቤት ፍ   

14 ቢሮ መናEሰይን ስፖርትን   

ማይጨው ኣትሌቲክስ መንደር ሽንቲ ቤት 94,637 94,637

መስርሒ 

  

ማይጨው ኣትሌቲክስ መንደር ሓፁር መስርሒ 268,565  268,565

ናውቲ መዘናግI መናEሰይ 16 ወረዳታት 300,000  300,000

መላE ፀወታታት Iትዮጲያ 2, 2,000,000  000,000

ክረምታዊ ወፍሪ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ 2,000,000  2,000,000

ልምዓት መናEሰይ (UNICEF) 880,000  880,000

 

4,663,202 5,ድምር 880,000  543,202

15 ምን ፋይናንስን    ቢሮ ትል

ንክልልና ግልጋሎት ዝህባ ግዝIት መካይን  60,000,000 60,000,000 

ንዝተፈላለዩ መፅናEትታት 2,440,838   2,440,838

ንንብረት ምምሕዳር ዝጠቅም ሶፍት ዌር 150,000   150,000

 

ድምር 62, 62,590,838  590,838
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በጀት ፍልፍል 

 
 
 
 
 
 
 

ተ
ሽም ግምጃ ቤት ሓ  ድምር 

/
ቁ ገዝ ልቓሕ

ቢሮ ሕርሻን ገፀር ል     ምዓትን 

ህንፀት ማEከል ላባራቶሪ ሓ/ጥ/Eንስሳ 3,000,000 3,000,000  

ፕሮጀክት ምጥያሽ ማEከል መEቆብን 
ጋ ቲ ት

 

ምርባሕን በ ይት ከፍ ፣ ንሽቶታ  ልምዓት 
ሚለንየም (MDG) ንምEዋት ብፌደራል 
መንግስቲ ፍሉይ ክትትል ዝግበረሉ

9,971,868   9,971,868

ህንፀት ልምዓታዊ ሰራዊት ካብ ዞባ ክሳብ ጣብያ 5,000,000   5,000,000

ሕ/ሰብ 

ንዝተፈላለዩ ክIላታት ስልጠና 173,469   173,469

ንዝተፈላለዩ ክIላታት ስልጠና፣ ንሽቶታት 

 መ
ልምዓት ሚለንየም (MDG) ንምEዋት 
ብፌደራል ንግስቲ ፍሉይ ክትትል ዝግበረሉ 

175,281   175,281

ማይ Uደት መስተኻኸሊ 250,000   250,000

ኤሌክትሪክ መዘርግሒ 400,000  400,000

ቀረብ Eታወታተን ፍርያት ሕርሻን Eደጋን፣ 30,  30,
ንሽቶታት ልምዓት ሚለንየም (MDG) 
ንምEዋት ብፌደራል መንግስቲ ፍሉይ ክትትል 
ዝግበረሉ 

510,000 510,000

ልምዓት ሓለዋን ኣጠቃቅማ ተፈጥሮ ሃፍቲ 3,693,600   3,693,600

ንሕርሻ ሴክተር ዝድግፍ ፕሮግራም (ASSP) 10,330,000 3,160,000 1
(ADB) 

3,490,000

ቅድመ መጠንቀቕታን ድልውነትን (UNICEF) 280,000 280,000 

16 

 

53,174,218 10, 3,160,000 66,

 

ድምር 610,000  944,218

Iንስቲትዩት ምርምር ሕርሻ  

ንመቐለ ንዝተፈላለዩ 
ሕርሻ ምርምር  

800,000 800,000 

ንኣበርገለ ንዝተፈላለዩ ሕርሻ ምርምር  1,562,513  1,562,513

ንኣክሱም ንዝተፈላለዩ ሕርሻ ምርምር  500,000  500,000

17 

   ንማይ ፀብሪ ንዝተፈላለዩ ሕርሻ ምርምር 500,000 500,000

 1,   1,ንሑመራ ንዝተፈላለዩ ሕርሻ ምርምር  500,000 500,000

 ንኣላማጣ ንዝተፈላለዩ ሕርሻ ምርምር  600,000   600,000

 ንመካናይዜሽን ንዝተፈላለዩ ሕርሻ ምርምር  100,000   100,000

  
 
ድምር 5,562,513  

 

5,562,513 
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 18

በጀት ፍልፍል 

 
 
 
 
 
 
 

ተ
ሽም ግምጃ ቤት  ድምር 

/
ቁ ሓገዝ ልቓሕ

ኤጀንሲ መዓድንን ጅን     Iነር  

ናይ ሃገርና ክልላት ኣብ ትግራይ ንዝግበር 399,472 399,472

ተሞክሮ ልውዉጥን ምኽክርን ጉባኤ 

  

ሓፀርቲ ስልጠናታት 1,420,341   1,420,341

ፅንዓትን ምስፍሕፋሕን ቴክኖሎጂታት Iነርጂ 
ባዮ ጋዝ ብስድራ ቤት ምትEትታው 

2,947,848   2,947,848

ንቀረብ መስተ ማይን Iነርጂን መዳርግቲ 444,778   444,778
በጀት 

18 

 
ድምር 

 
5,212,439 

   
5,212,439 

ኤጀንሲ ሓ/ከባብን ምም/ር መሬትን   

ገምጋማዊ ስልጠና 735,904   735,904

ብወረዳ ብርኪ ዝካየድ ናይ መሬት ምም/ርን 2,  2,

ሓለዋ ከባብን ስልጠና 

000,000  000,000

19 

2,735,904   2,735,904

 

ድምር 

ኤጀንሲ ሕ/ስ/ማሕበራትን ልምዓት 
Eዳጋን 
 

  20 

ቺግ ፈንድ 692,154   692,154

 

ማ

21  ማሕበራዊ ጉዳይን ቢሮ ሰራሕተኛን
 

  

ንኣረጋውያን፣ ህፃናትን ኣካል ጉዳኣትን 
ል 

3,566,000   3,566,000
ትኹረት ገይሩ ዝሕግዝ ገባሪ ሰናይ ዝውE
መዳርግቲ በጀት 
ምፍላጥ ስነ ፆታን መሰል ህፃናትን (UNICEF) 680,000  680,000

 

3,566,000ድምር 680,000  4,246,000
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በጀት ፍልፍል 

 
 
 
 
 
 
 

ተ/
ሽም ግምጃ ቤት ሓገዝ ልቓሕ 

ውሽጢ 
ድምር ቁ ኣታዊ 

ቢሮ ት.       ስ.ቴ.ሙ

ን2 መሰልጠኒ ትካላት 

2,800,000  2,800,000ሕድሳት 

   

ንመቐለጥEና ሳይንስ 
ሒ

  
1,500,000 1,500,000

ህንፃ መስፋሕፍ   
 

ንመቐለ SDC ህንፃ   

2,400,000 2,400,000መስፋሕፍሒ 

ን 22 ማEኸላት ማሽን 
58,609,261

  
  58,609,261Eድጊት 

22 

2 ማEኸላትፈርንቸር 

996,000

  

  996,000Eድጊት 

መምህራን ስልጠና 
1,500,000

    1,500,000
ቴክኖለጂ 

ንምትሕልላፍ ስልጠና 1,500,000   1,500,000

 

ዘይስሩE ስልጠና 
20,520,000

 
 20,520,000 

 

  coc ስልጠና 800,000   800,000

ኮረም SDC  መሽን 

  350,000 350,000
መAደጊ 

   

 ቴክኒክ 
 Eድ  

  ማይጨዉ
ኮሌጅመኪና ጊት 

400,000 400,000

 

  

  

500,000 500,000

ንግስተ ሳባ TVET 

ማሽን Eድጊት 

ድምር 
86,725,261 5, 91.150,000 875.261

ቢሮ ጉዳይ ደቂ 
 ኣንስትዮ 

 

 

23 

 

F) 
970,000   970,000

ስነ ፆታን መሰል

ህፃናትን (UNICE

 ሓፈሻዊ ድምር 
1,340,759,324 78 12,660,000 5,150,000,164,000  1,436,733,324
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ለ2004 የበጀት ዘመን ለክልል መስርያ ቤቶች የካፒታል በጀት ድልድል 

 
 
 

የበጀት ምንጭ  
ተ ስም 

ግምጃ ቤት Eርዳታ ብድር ድምር 
.
ቁ 

  
 

የከተማ ልማት ንግድና Iንዳስትሪ ቢሮ     

የከተሞች ፕላን ማዘጋጀት 17,000,000 17,000,000  

ለልማት Aርበኞች ሽልማት 1,500,000   1,500,000

ለጥቃቅንና Aነስተኛ ስልጠና 3,179,250   3,179,250

ለጥቃቅንና Aነስተኛ ሽልማት 261,647   261,647

በመሬት ማልማት  ለኣውቶሜትድ ዳታ ቤዝ፣ 

መሬት Aስተዳደር፣ ጂኣይ ኤስ፣ ኣይትና 

ሰርቨይንግ ስልጠና 

447,010   447,010

በከተሞች ንፅሕናና ውበት ሞዴሎች ለመፍጠር 463,880   463,880

ስልጠና መስጠት  

ንግድ በሚመለከት በAመለካከት ስነምግባር፣ 424,821   424,821

ኣይቲ፣ የንግድ ምዝገባና ፈቃድ Aስመልክቶ 

የሚሰጥ ስልጠና 

በ20 ታዳጊ ከተሞች ያሉትን ባለሞያዎችና 1,416,000   1,416,000

ሐላፊዎች ለማሰልጠን  

በAገር ውስጥና ውጪ Aገር የIንቨስትመንት 1,307,392   1,307,392

ፎረም ለማካሄድ 

1 

ለኣዲስ Aበባ የIንቨስትመንት ሊያዘን Oፊስ 

380,000

  

380,000
(ፕሮጀክት Oፊስ) 

 
26,

  
26,

ድምር 
380,000 380,000

የኮንስትራክሽንና መ/ትራንስፖርት ቢሮ     

ለናEዴር ዓዴት ወረዳ ኣስተዳደር  ፅሕፈት ቤት 270,000 270,000

ህንፃ ግንባታ 

  

ወረዳ ለፀገዴ Aስተዳደር ፅሕፈት ቤት  ህንፃ 3,200,000   3,200,000

ግንባታ 

ለመገናኛ ብዙሀን ኤጀንሲ  Aንደኛና ሁለተኛ 10,000,000   10,000,000

ምEራፍ ህንፃ ግንባታ  

2 

 ግንባታ 15,000,000   15,000,000ለክልል ምክር ቤት ህንፃ
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የበጀት ምንጭ 

 
 
 
 
 
 

 
ተ

 
ስም 

ግምጃ ቤት Eርዳታ ብድር 

 

ድምር 
.
ቁ 

 

በኮምፕሌክስ ህንፃ የመኪኖች መጠለያ፣ 
 

  000
ላቫጆ፣ ሳይት ማስዋብና  የስልክ መስመር
ለመዘርጋት 

500,000 500,

የፖሊስ ካምፕ ሪተንሽን መልቀቅ 45,000   45,000

G+3 የምEራብ ዞን መስተዳድር ጽ/ቤት 5,0 5,055,790   55,790

የትምህርቲ ቢሮ ህንፃ 4,500,000   4,500,000

ዓድዋ T.V.E.T ህንፃ 3,600,000   3,600,000

ኮረም T.V.E.T ህንፃ 3,600,000   3,600,000

Eንትጮ T.V.E.T ህንፃ 1,740,244   1,740,244

ሽረ ፖሊ ቴክኒክ 1,740,244   1,740,244

ለግብርና ቢሮ ሽንቲ ቤት መስርያ 650,000   650,000

ለግብርና ቢሮ ጋራዥ መስርያ 500,000   500,000

ለስሑል ሆስፒታል ጥገና 617,131   617,131

የፊናርዋ ጤና ጣብያ ህንፃ፣ ለምEተ ዓመቱ 
 የልማት ግቦች (MDG) ለማሳካት በፌደራል

መንግስት ልዩ ክትትል የሚደረግበት 

950,000   950,000

መቐለ ICT ቢዝነስ Iንኩቤሽን ሴንተር ህንፃ 1,500,000   1,500,000

ግንባታ 

Eጣኖና ዓዲ ፈረጅ ሁለት 1ኛ ደረጃ ት/ቤት 1,000,000   1,000,000
ህንፃ ግንባታ (ወልቃይት)፣ ለምEተ ዓመቱ 
የልማት ግቦች (MDG) ለማሳካት በፌደራል 
መንግስት ልዩ ክትትል የሚደረግበት 

 

ነዊንና ማይ ዳጉሻ ሁለት 1ኛ ደረጃ ት/ቤት 

ል 

800,000   800,000
ህንፃ ግንባታ (ፀለምቲ)፣ ለምEተ ዓመቱ 
የልማት ግቦች (MDG) ለማሳካት በፌደራ
መንግስት ልዩ ክትትል የሚደረግበት 
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የበጀት ምንጭ 

 
 
 
 
 
 

 
ተ

 
ስም 

ግምጃ ቤት Eርዳታ ብድር 

 

ድምር 
.
ቁ 

 

ዌብ ሳይት ለመክፈት 0 00100,00   100,0

ለነባር መንገዶች ግንባታ 53, 53,657,790   657,790

ጥናትና ዲዛይን ለAዳዲስ መንገዶች 15,000,000   15,000,000

ሱፐር ቪዥን 3,000,000   3,000,000

ኣጉላE ማሰልጠኛ ማEከል ለማጠናከር 1,800,000   1,800,000

ያልተከፈለ የመሬት ካሳ ነባር መንገዶች 1 10,000,000   0,000,000

 

ድምር 
138,826,199 138,826,199

  

ትምህርት ቢሮ   

ለO-ክላስ ትምህርት ለመስጠት በዓድዋ 
ኮ ሚ

700,000 700,000
መምህራን ሌጅ ገብተው ዳግም ለ ሰለጥኑ  
መምህራን ለስልጠና፣ ለምEተ ዓመቱ የልማት 
ግቦች (MDG) ለማሳካት በፌደራል መንግስት ልዩ 
ክትትል የሚደረግበት 

  

ለEድሜ ለደረሱ ለሚያስተምሩ ስልጠና 

፣  ት

483,860   483,860

ለመስጠት ለምEተ ዓመቱ የልማ  ግቦች 

(MDG) ለማሳካት በፌደራል መንግስት ልዩ 

ክትትል የሚደረግበት  

ለተበላሹ ፕላዝማዎች  መለዋወጫ  መግዣ፣ 1,016,561   1,016,561

ለምEተ ዓመቱ የልማት ግቦች (MDG) ለማሳካት 

በፌደራል መንግስት ልዩ ክትትል የሚደረግበት 

250 ፕላዝማ ለመትከልና ኔት ዎርክ 

E የልማት 

4,750,000   4,750,000

ለመዘርጋት፣ ለም ተ ዓመቱ ግቦች 

(MDG) ለማሳካት በፌደራል መንግስት ልዩ 

ክትትል የሚደረግበት 

3 

ት ቤቶች V-SAT 

 

6,670,000   6,670,000በ55 2ኛ ደረጃ ትምህር

ለመትከል፣ ለምEተ ዓመቱ የልማት ግቦች 

(MDG) ለማሳካት በፌደራል መንግስት ልዩ

ክትትል የሚደረግበት 
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የበጀት ምንጭ 

 
 
 
 
 
 

 
ተ

 
ስም 

ግምጃ ቤት Eርዳታ ብድር 

 

ድምር 
.
ቁ 

 

ለ2ኛ ደረጃ ት/ቤቶች 2040 ኮምፒተሮች 0   00
መግዣ፣ ለምEተ ዓመቱ የልማት ግቦች (MDG) 
ለማሳካት በፌደራል መንግስት ልዩ ክትትል 
የሚደረግበት 

2,000,00 2,000,0

100 ኪሎ ዋት የሬድዮ ትራንስሚተር 14,200,000   14,200,000
ለመግዛት 
የሬድዮ ትምህርት ስርጭት  ስትድዮ ማተርያል 1,000,000   1,000,000
መግዣና ለመትከያ 
ለAዲሱ ቢሮ ፈርኒቸር ምግዣ  5,000,000   5,000,000

ለAዲሱ ቢሮ ኔት ዎርክ ለመዘርጋት 1,000,000   1,000,000

የትምህርት ፌስቲቫል ለማካሄድ 1,500,000   1,500,000

ኤዲቲንግ መሽን መግዣ 412,000   412,000

ለመምህራን ግምገማና ስልጠና፣ ለምEተ ዓመቱ 3, 3,
የልማት ግቦች (MDG) ለማሳካት በፌደራል 
መንግስት ልዩ ክትትል የሚደረግበት 

016,140   016,140

ለመፃሕፍት ዳግም ሕትመት፣ ለምEተ ዓመቱ 21,800,000   21,800,000
የልማት ግቦች (MDG) ለማሳካት በፌደራል 
መንግስት ልዩ ክትትል የሚደረግበት 
ለመሰረታዊ ትምህርት (UNICEF) 3,460,000  3,460,000

 

ድምር 
63,548,561 3,460,000 67,008,561

 

4  ቢሮ    ሲቪል ሰርቪስ  

ለAቅም ውጤታማነት ክትትልና ግምገማ 150,000   150,000
ለልማታዊ ሰራዊት ኣቅም ግንባታ 350,000   350,000

መሰረታዊ ለውጥ የሚደግፍ ሶ/ዌር መግዣ 500,000   500,000

ለስርዓታዊ ለውጥ ግብኣቶች (BSC,  
Caharter mark, BPR) 

1, 1,000,000   000,000

ለወረዳ Aማራር Aካላት ማስተማርያ 2,441,026   2,441,026

 

ስልጠና ፈንድ 5,000,000   5,000,000

 ድምር 
9,441,026   9,441,026
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የበጀት ምንጭ 

 
 
 
 
 
 

 
.

 
ም 

ግምጃ ቤት Eርዳታ ብድር 

 
 
ድምር 

ተ
ቁ 

ስ

5 ሳይንስና ቴክኖሎጂ ኤጀንሲ     

ለሳይንስና ቴክኖሎጂ  ዳታ ቤዝ ለመቅረፅ  202,000 202,000  

ከቄራና ከጋራ መኖርያ ቤቶች የሚመነጭ 
ቆሻሻና ተረፈ ምህርት ወደ ጥቅም የሚቀይር 
ቴክኖሎጂ ለማስተዋወቅ 

150,000   150,000

ምፍብራክ ናሙና ውፅIት ምርምር ሳይንስን 120,000   120,000

ቴክኖሎጂን 

ምጥንኻርን ምትብባEን ምርምርን ምEባለን 100,000   100,000

ሳይንስን ቴክኖሎጂን 

 

ድምር 
572,000   572,000

6 በቃ ቢሮ    ጥEና ጥ  

የኣክሱም ሆስፒታል ግንባታ 2,500,000 2,500,000  

40 ጤና ጣብያዎች ለማስፋፋት፣ ለምEተ 

ዓመቱ የልማት ግቦች (MDG) ለማሳካት 

በፌደራል መንግስት ልዩ ክትትል የሚደረግበት 

1,156,000   1,156,000

የሸራሮ ዲስትሪክት ሆስፒታል ግንባታ (ለቫት 

ክፍያ) 

1,200,000   1,200,000

ለዓዲግራት ሆስፒታል ሪተንሽን  60,000   60,000

ለዓድዋ ሆስፒታል ሪተንሽን  30,000   30,000

ለውቅሮ ሆስፒታል ለጥገናና ማስፋፋት 4 450,000   50,000

ለሳኒቴሽንና ሃይጅን  (UNICEF) 974,000  974,000

የሕ/ሰብ ጤና ማሻሻያ (Italy) 24, 24,900,000  900,000

ኤች ኣይቪ ኤድስ(UNICEF & UNFPA) 1,390,000  1,390,000

ስነተዋልዶ ጤና (UNFPA) 1,650,000  1,650,000

 

ለህፃናትና ወላጆች ጤና (UNICEF) 6,480,000  6,480,000
 5,396,000ድምር 35,394,000  40,790,000
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የበጀት ምንጭ 

 
 
 
 
 
 

 
ተ

 
ስም 

ግምጃ ቤት Eርዳታ ብድር 

 

ድምር 
.
ቁ 

 

የስራ Aመራር Iንስቲትዩት     
ለማሰልጠኛ ማEከሉ ቁሳቁስ መግዣ  3,161,673 3,161,673  
ለላይብረሪና ማስተማርያ ክፍሎች ጥገና 491,232   491,232

7 

ድምር   3,   3,652,905   652,905 
ኤጀንሲ መራኸቢ ሓፋሽ     8 

ች 39,500,000 39,500,000 ለቴሌቪዥን ሚዲያ Eቃዎ   
ውሃ ሃብት ቢሮ     
ለስልጠና ፕሮጀክት    285,103    285,103   
ንማቺንግ ፈንድ 1 15,192,538   5,192,538 
ለከተሞች የመጠጥ ውሃ 1 114,551,175   14,551,175  
ለገጠር ወረዳዎች የመጠጥ ውሃ Aቅርቦት፣ 

231,000,000 231,000,000

ለምEተ ዓመቱ የልማት ግቦች (MDG) 
ለማሳካት በፌደራል መንግስት ልዩ 
ክትትል የሚደረግበት 

  

ለመስኖ ፕሮጀክት፣ ለምEተ ዓመቱ 

440,000,000 

  

440,000,000 

የልማት ግቦች (MDG) ለማሳካት 
በፌደራል መንግስት ልዩ ክትትል 
የሚደረግበት 
ለጃይካ ማቺንግ ፈንድ በጀት    11,301,184  11,301,184 
ለገጠር መጠጥ ውሃና ሳኒቴሽን (ADB) 3,490,000  3,490,000
ለገጠር መጠጥ ውሃ (UNICEF) 2,440,000  2,440,000
የመጠጥ ውሃ Aቅርቦትፕሮጀክት (Japan) 1 14,650,000  4,650,000
የመጠጥ ውሃ Aቅርቦትና ሳኒቴሽን (IDA) 9,500,000 9,500,000
የመጠጥ ውሃ Aቅርቦትና ሳኒቴሽን 
(DIFID) 

5,590,000  5,590,000

9 

812,330,000 26,170,000 9,500,000 836,000,000ድምር 
የባህልና ቱሪዝም ኤጀንሲ     10 

624,309 624,309የ7 ጥንታዊ ቅርሶች ጥገና   
 ዊ ቅርሶች ሙዝየም ግንባታ በ 6 ጥንታ 969,644   969,644

 ኣቡነ ሳሙኤል ቆየፃ የሙዝየም ግንባታና 
ጥገና 

402,623   402,623

  1,996,576   1,996,576ድምር
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ተ

 
ስም 

ግምጃ ቤት Eርዳታ ብድር 

 
 

ድምር 
.
ቁ 

ፀጥታና Aስተዳደር ቢሮ     

ለ60 Aዳዲስ ፖሊሶች ስልጠና 858,381 858,381  

ለዓዲግራት ወህኒ ቤት ለመብራት ለቢሮ 
Eቃዎችና ለዘበኛ መኖርያ  

300,000   300,000

11 

ድምር 1,158,381   1,158,381

ፖሊስ ኮሚሽን     

ለ800 ኣዳዲስ ምልምል ፖሊስና ልዩ 8,410,397 8,410,397
ሐይል ስልጠና 

  

ለኲሓ ማሰልጠኛ ጥገናና Eድሳት   2,719,750   2,719,750

ለ100ፖሊስ Oፊሰሮች ስልጠና 905,000   905,000

12 

12, 12,ድምር 035,147   035,147

ከፍተኛ ፍርድ ቤት     13 

ኛ ፈርድ ቤት ህንፃ 1,000,000 1,000,000 ለትግራይ ክልል ከፍተ
ግንባታ 

  

የወጣቶችና ስፖርት ቢሮ     

ለማይጨው ኣትሌቲክስ መንደር ሽንቲ 94,637 94,637
ቤት ማሰርያ 

  

ማይጨው ኣትሌቲክስ መንደር Aጥር 268,565   268,565
ማሰርያ 
ለ16 ወረዳዎች የወጣቶች ማዝናኛ Eቃ 300,000   300,000
መግዣ 
 
ለIትዮጲያ መላ ጨዋታዎች 2,000,000   2,000,000

የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ለክረምታዊ ዘመቻ 2,000,000   2,000,000

ለወጣቶች ልማት(UNICEF) 880,000  880,000

14 

4,663,202 5,ድምር 880,000  543,202

ፕላንና ፋይናንስ ቢሮ    

ለመኪኖች ግዢ  60,000,000 60,000,000 

ለተለያዩ ጥናቶች 2,440,838  2,440,838

ንብረት ለማስተዳደር የሚጠቅም ሶፍት 
ዌር ግዢ 

150,000  150,000

15 

ድምር 62,590,838  62,590,838
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.

 
ስም 

ግምጃ ቤት Eርዳታ ብድር 

 
 
ድምር 

ተ
ቁ 

የግብርና ገጠር ልማት ቢሮ     

የEንስሳት ጤና ጥበቃ ላባራቶሪ ማEከል 3,000,000 3,000,000
ግንባታ 

  

የከብቶች መጠለያና መራብያ ማቋቋምያ 9,971,868   9,971,868
ማEከል፣  ለምEተ ዓመቱ የልማት ግቦች 
(MDG) ለማሳካት በፌደራል መንግስት ልዩ 
ክትትል የሚደረግበት 
ከዞን Eስከ ቀበሌ ያለዉ ሕ/ሰብ ልማታዊ 5,000,000   5,000,000
ሰራዊት ለመገንባት 
ለተለያዩ ባለሞያዎች ስልጠና 173,469   173,469

ለተለያዩ ባለሞያዎች ስልጠና፣ ለምEተ ዓመቱ 
የልማት ግቦች (MDG) ለማሳካት በፌደራል 
መንግስት ልዩ ክትትል የሚደረግበት 

175,281   175,281

የውሃ ፓይፕ ማስተካከያ 250,000   250,000

ለኤሌክትሪክ ዝርጋታ 400,000   400,000

የግብAቶች Aቅርቦትና የEርሻ ምርት ገበያ፣ 

 
30,510,000 30,510,000ለምEተ ዓመቱ የልማት ግቦች (MDG) 

ለማሳካት በፌደራል መንግስት ልዩ ክትትል 
የሚደረግበት 

  

የልማት ጥበቃና የተፈጥሮ ሃብት ኣጠቃቀም 
3,693,600

  
3,693,600

ንEርሻ ሴክተር የሚደግፍ ፕሮግራም (ASSP) 10,330,000 3,160,000 1
(ADB) 

3,490,000

ቅድመ ማስጠንቀቂያና ዝግጁነት (UNICEF) 280,000  280,000

16 

ድምር 53,174,218 10, 3,160,000 66,610,000 944,218
ምርምር የEርሻ Iንስቲትዩት     

ለመቀሌ ምርምር ማEከል ለተለያዩ 800,000 800,000
ለEርሻ ምርምር  

  

ለኣበርገለ ለተለያዩ ለEርሻ ምርምር 1,562,513   1,562,513

ለኣክሱም ለተለያዩ ለEርሻ ምርምር 500,000   500,000

ለማይፀብሪ ለተለያዩ ለEርሻ ምርምር   500,000   500,000

ለሑመራ ለተለያዩ ለEርሻ ምርምር 1, 1,500,000   500,000

ለኣላማጣ ለተለያዩ ለEርሻ ምርምር 600,000   600,000

17 

ምር   ለመካናይዜሽን ለተለያዩ ለEርሻ ምር 100,000   100,000

 
ምር   5,562,513   5,562,513 

 
ድ
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የበጀት ምንጭ 

 
 
 
 
 
 

 
/

 
 
ስም ግምጃ ቤት Eርዳታ ብድር 

 
 

ድምር 
ተ
ቁ 

የመዓድንን Iነርጅን      ኤጀንሲ

የሁሉም ክልሎች በትግራይ ለሚደረግ ለተሞክሮ 399,472 399,472

ልውዉጥና ምክክር ጉባኤ 

  

ለAጫጭር ስልጠናዎች 1,420,341   1,420,341

ለጥናትና ማስፋፍያ የቴክኖሎጂ Iነርጂ ባዮ ጋዝ 

በAባ ዎራ ደረጃ ማዳረስ 

2,947,848   2,947,848

ለመጠጥ ውሃ Aቅርቦትና Iነርጂ ማቺንግ ፈንድ 444,778   444,778

18 

ድምር  
5,212,439 

 
5,212,439 

  

የAካባቢ ጥበቃና መሬት Aስተዳደር ኤጀንሲ     
ገምጋማዊ ስልጠና 735,904 735,904  

በወረዳ ደረጃ ለሚካሄድ የመሬት Aስተዳደርና 2, 2,
የAከባቢ ጥበቃ ስልጠና 

000,000   000,000

19 

2,735,904   2,735,904ድምር 

የሕብረት ስራ ሓሕበራት ኤጀንሲ    
 

 20 

ቺግ ፈንድ 692,154   692,154 ማ

የሰራሕተኛ ማሕበራዊ ጉዳይ ቢሮ    
 

 

ለኣረጋውያን፣ ህፃናትና ኣካል ጉዳተኞች ትኩረት 3,566,000  3,566,000 
Aድርጎ የሚያግዝ በጎ ኣድራጊ የሚውል ማቺንግ 
ፈንድ 

21 

ና የህፃናት መብት ማስተዋወቅ 680,000  680,000ስነ ፆታ
(UNICEF) 

 ድምር 3,566,000 680,000  4,246,000
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የበጀት ምንጭ 

 
 
 
 
 
 

ተ ስም 

ግምጃ ቤት Eርዳታ ብድር 
ከውስጥ 

 
ድምር 

/
ቁ 

ገቢ 
22 ት.ስ.ቴ.ሙ ቢሮ      

 ን6 ማሰልጠኛ ማEከላት 

2,800,000  2,800,000Eድሳት 

   

 ጤና ሳይንስ   

1,500,000 1,500,000

ለመቀሌ 

ኮሌጅ ህንፃ ማስፋፍያ  

   

2,400,000 2,400,000

ለመቀሌ SDC ህንፃ 

ማስፋፍያ 

 ጠኛ ማEከላት 

58,609,261

  

  58,609,261

ለ22 ማሰል

ማሽን ግዢ 

  ፈርንቸር 

996,000

  

  996,000

ለ2 ማEከላት

ግዢ 

 ህራን ስልጠና 
1,

  
1,

ለመም
500,000   500,000

 ስልጠና ቴክኖለጂ 

ለማስተላለፍ  
1,500,000   1,500,000

  

 ነ ስልጠና 
2

  
2

መደበኛ ያልሆ
0,520,000   0,520,000

 COC ስልጠና 
800,000

    800,000
 ለኮረም SDC  መሽን 

  350,000 350,000
ግዢ 

  

 ጨዉ ቴክኒክ 

  

  

400,000 400,000

ለማይ

ኮሌጅ መኪና ግዢ 

 

  

  

500,000 500,000

ለንግስተ ሳባ TVET 

ማሽን ግዢ 

 
86,725,261 5, 91.

ድምር 
150,000 875.261

23 ጉዳይ ቢሮ የሴቶች 
 

 
ብት 

970,000  970,000
ስነ ፆታና የህፃናት መ
(UNICEF) 
ጠቅላላ ድምር 1,340,759,324 78 12,660,000 5,150,000,164,000  1,436,733,324 
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ንዝተፈለየ Eላማ ንክውEል ዝተመደበ በጀት 

 
 
 
 
 
 

 

ተ ሽም ገፀር 
ብቀመር 

ንቆላ ኣበል 

መ  

ን

ክ

ንኩናማን Iሮብን 

ካ  

 

ሓፈሻዊ  
 
 
 
 
/
ቁ ወረዳታት 

ዝተመደበ 
በጀት 

ንህንፀት ጣብያን 
ወረዳን ዘራኽብ 
ንገዲ (URRAP)

(ንሽቶታት ልምዓት 
ሚለንየም (MDG) 
ምEዋት ብፌደራል 
መንግስቲ ፍሉይ 
ትትል ዝግበረሉ) 

ብሔረሰባት 
ዝተመደበ 
ፒታል በጀት

 
 ድምር

በጀት 

1 ገፀ 563   0  47,487,563 ር ዓድዋ 37,897, 9,590,00
2 ኣሕፈሮም 50,898,934  10,200,000  61,098,934 
3 ቆላ ተምቤን 39,764,642  9,690,000  49,454,642 
4 ላEላይ 

ማይጨው 30,393,588  9,500,000  39,893,588 
5 መረብ ለኸ 36,596,109  9,360,000  45,956,109 
6 ናEዴር ዓዴት 140,178,676  0,710,000  50,888,676 
7 ታሕታይ 

ማይጨው 33,469,592  8,100,000  41,569,592 
8 ገለ ጣንቋ  ኣበር 33,274,320  9,120,000  42,394,320 
9 ወርI ለኸ 44,470,081  9,945,000  54,415,081 
10 ኣፅቢ ወንበርታ 35,475,071  7,721,400  43,196,471 
11 Iሮብ 21,181,091  9,102,000 10,000,000 40,283,091 
12 ጋንታ ኣፈሹም 34,424,907  8,406,000  42,830,907 
13 ጉሎ መኸዳ 31,756,961  8,701,900  40,458,861 
14 ሓውዜን 35,521,451  8,022,500  43,543,951 
15 ክልተ ኣውላEሎ 36,995,593  7,777,500  44,773,093 
16 ሳEስE ፃEዳ 

Eምባ 44,471,099  6,660,000  51,131,099 
17 ፅምብላ 3,729,475ኣስገደ 44,741,716  8,850,000  57,321,191 
18 ላEላይ ኣድያቦ 38,690,564  10,245,000  48,935,564 
19 መደባይ  ዛና 37,612,750  7,499,900  45,112,650 
20 ታሕታይ 

ኣድያቦ 34,818,249  7,749,535 8,325,000 1,500,000 52,392,784 
21  ቆራሮ 1ታሕታይ 30,410,180  0,200,000  40,610,180 
22 ፀለምቲ 41,785,670  8,541,150 7,030,000  57,356,820 
23 ደጉዓ ተንቤን 34,541,588  7,030,000  41,571,588 
24 Eንደርታ 35,961,104  6,752,500  42,713,604 
25 ሕንጣሎ 

ዋጅራት 43,137,105  8,425,000  51,562,105 
26 ምረ 1ሳሓርቲ ሳ 36,832,258  0,712,000  47,544,258 
27 Eምባ ኣላጀ 35,270,052  9,690,000  44,960,052 
28 ራያ ኣላማጣ 33,291,599  8,606,600  41,898,199 
29 Eንዳ መኾኒ 28,820,932  10,357,590  39,178,522 
30 Oፍላ 40,934,706  8,685,000  49,619,706 
31 ራያ ዓዘቦ 38,279,742  7,925,400  46,205,142 
32 ቃፍታ ሑመራ 11,519,014 1,500,00048,472,166  7,770,000  69,261,180 
33 ፀገዴ 42,132,476  9,900,921 9,600,000  61,633,397 
34 ወልቃይት 141,703,057  2,891,323 9,690,000  64,284,380 

ድምር 
1,2

54,331,418 300,000,290 13,000,000 1,641,537,300 
74,205,5

92 
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ለተለየ ዓላማ Eንዲውል የተመደበ በጀት 

 
 
 
 
 
 

ተ/

 

የገጠር ወረዳዎች በቀመር 
የ  

ለቆላ ኣበል 

(

በ

ለኩናማና 

ብሔረሰቦች 

ካፒ  

 

ጠ/በጀት ድምር 
ቁ 

 
 

ስም ዝርዝር ተደለደለ
በጀት 

ከገጠር ቀበሌ ወደ 
ወረዳ የሚያገናኝ 
ለመንገድ ግንባታ 
URRAP) (ለምEተ 
ዓመቱ የልማት ግቦች 
(MDG) ለማሳካት 
ፌደራል መንግስት 
ልዩ ክትትል 
የሚደረግበት) 

Iሮብ 

የተመደበ 
ታል በጀት

 

1 ገጠር ዓድዋ 37,897,563   00 47,487,563 9,590,0  
2 ኣሕፈሮም  50,898,934  10,200,000  61,098,934 
3 ቆላ ተምቤን  39,764,642  9,690,000  49,454,642 
4 ላEላይ ማይጨው 30,393,588  9,500,000  39,893,588 
5 መረብ ለኸ 36,596,109  9,360,000  45,956,109 
6 ናEዴር ዓዴት 140,178,676  0,710,000  50,888,676 
7 ታሕታይ 

ማይጨው 33,469,592  8,100,000  41,569,592 
8 ገለ ጣንቋ  ኣበር 33,274,320  9,120,000  42,394,320 
9 ወርI ለኸ 44,470,081  9,945,000  54,415,081 
10 ኣፅቢ ወንበርታ 35,475,071  7,721,400  43,196,471 
11 Iሮብ 21,181,091  9,102,000 10,000,000 40,283,091 
12 ጋንታ ኣፈሹም 34,424,907  8,406,000  42,830,907 
13 ጉሎ መኸዳ 31,756,961  8,701,900  40,458,861 
14 ሓውዜን 35,521,451  8,022,500  43,543,951 
15 ክልተ ኣውላEሎ 36,995,593  7,777,500  44,773,093 
16 ሳEስE ፃEዳ Eምባ 44,471,099  6,660,000  51,131,099 
17 ኣስገደ ፅምብላ 44,741,716  3,729,475 8,850,000  57,321,191 
18 ላEላይ ኣድያቦ 38,690,564  10,245,000  48,935,564 
19 መደባይ  ዛና 37,612,750  7,499,900  45,112,650 
20 ታሕታይ ኣድያቦ 7,749,535 1,500,00034,818,249  8,325,000  52,392,784 
21 ታሕታይ ቆራሮ 30,410,180  10,200,000  40,610,180 
22 ፀለምቲ 41,785,670  8,541,150 7,030,000  57,356,820 
23 ደጉዓ ተንቤን 34,541,588  7,030,000  41,571,588 
24 Eንደርታ 35,961,104  6,752,500  42,713,604 
25 ሕንጣሎ ዋጅራት 43,137,105  8,425,000  51,562,105 
26 ሳሓርቲ ሳምረ 36,832,258  10,712,000  47,544,258 
27 Eምባ ኣላጀ 35,270,052  9,690,000  44,960,052 
28 ራያ ኣላማጣ 33,291,599  8,606,600  41,898,199 
29 Eንዳ መኮኒ 28,820,932  10,357,590  39,178,522 
30 Oፍላ 40,934,706  8,685,000  49,619,706 
31 ራያ ዓዘቦ 38,279,742  7,925,400  46,205,142 
32 ቃፍታ ሑመራ 11,519,014 1,500,00048,472,166  7,770,000  69,261,180 
33 ፀገዴ 42,132,476  9,900,921 9,600,000  61,633,397 
34 ወልቃይት 141,703,057  2,891,323 9,690,000  64,284,380 

ድምር 
1,2

54,331,418 300,000,290 13,000,000 1,641,537,300 
74,205,5

92
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ንዝተፈላለዩ Eላማ ንክውEል ዝተመደበ በጀት 

 
 
 
 
 
 

ተ/
ስም ከተማ 

ብቀመር 
 ንቆላ 

ንደ/ኣ/ን/ት U  

መዳርግቲ 

ብክልል ቢሮ 

ን  
ካብ UNDP 

ሓፈሻዊ 
ቁ 

ዝተመደበ
በጀት  ኣበል 

መስርሕን 
መሸጥን 
ክላስተር 
መህነፂ 

ናይ 
LGDP

ንከተማታ
ት 

በጀት 

ማይ ሃፍቲ 
መስተ ማይ
ዝተመደበ 
መዳርግቲ 

ዝርከብ 
ሓገዝ 
(LED) ድምር 

1 
ዓብይ ዓዲ 

   
21,800,850  6,036,828 -   27,837,678   

2 ዓድዋ 48,542,592 57,486,787 
   
    8,944,195 -   

3 ኣክሱም 49,156,394  13,248,876 8,000,000   70,405,270 
   
  

4 ዓዲግራት 57,040,883  9,177,108 9,585,505 9,000,000 2,460,000 87,263,496 
   
  

5 ውቕሮ 36,153,400  8,487,454 -   44,640,854 
   
  

6 መቐለ 185,217,765  19,880,210 12,589,384  2,460,000 220,147,359 
   
  

7 ሴ 47,798,524  10,249,500 7,328,149   65,376,173 
ሽረ 
E/ስላ

   
  

8 ሸራሮ 22,337,104
3,124,86

31,752,355 
   
   2 6,290,389 -   

9 ኣላማጣ 33,244,929  8,361,086 -   41,606,015 
   
  

10 ኮረም 25,262,977 31,072,095 
   
    5,809,118 -   

11 ማይጨው 38,483,516  7,046,448 - 9,000,000  54,529,964 
   
  

12 ሑመራ 37,908,641
5,441,75

51,819,187 
   
   8 8,468,788 -   

 ድምር 602,947,575 11 37,503,038 18,000,000 4,920,000 783,937,233 
8,566,62

0 2,000,000  
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ለተለያየ ዓላማ በክልል የተያዘ በጀት  

 
 
 
 
 
 

ተ/ ስም 
 

ብቀመር 

ንቆላ ኣበል 

ንደ/
ናይ ULGDP 

 

ን  
ካብ UNDP 

ሓፈሻዊ 
ቁ ከተማ

ዝተመደበ 
በጀት 

ኣ/ን/ት ብክልል ቢሮ
መስርሕን 
መሸጥን 
ክላስተር 
መህነፂ 

ንከተማታት 
መዳርግቲ 
በጀት 

ማይ ሃፍቲ 
መስተ ማይ
ዝተመደበ 
መዳርግቲ 

ዝርከብ 
ሓገዝ 
(LED) ድምር 

 ዓብይ 
ዓዲ 

  
21,800,850 6,036,828 -  27,837,678  

2 ዓድዋ 48,542,592 8,944,195 -  57,486,787
  
  

3 ኣክሱም 49,156,394 8,000,000  70,405,270
  
  

13,248,87
6

4 57,040,883 9,177,108 9,585,505 9,000,000 
2,460,00

87,263,496
ዓዲግራ
ት 

  
  0

5 ውቕሮ 36,153,400 8,487,454 -  44,640,854
  
  

6 መቐለ 185,217,765
12,589,3

 
2,460,00

220,147,359
  
  

19,880,21
0

8
4 0

7 ሴ 47,798,524
10,249,5

7,328,149  65,376,173
ሽረ 
E/ስላ

  
  

0
0

8 ሸራሮ 22,337,104
3,124,86

6,290,389 -  31,752,355
  
  2

9 ኣላማጣ 33,244,929 8,361,086 -  41,606,015
  
  

10 ኮረም 25,262,977 5,809,118 -  31,072,095
  
  

11 38,483,516 7,046,448 - 9,000,000 54,529,964
ማይጨ
ው 

  
  

12 ሑመራ 37,908,641
5,441,75

8,468,788 -  51,819,187
  
  8

 ድምር 602,947,575 
8,566,6 37,503,0 18,000,00 4,920,00

783,937,233
2
0

112,000,0
00

3
8 0 0
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ናይ 2004 Eቶት ትልሚ 

 
 
 
 
 
 

ኣታዊ ሒሳብ መደብ  ኮድ ናይ 2004 ትልሚ መፍለይ
ቀጥታ ኣታዊ 11 .0000-1199 680,134,791
ስራሕ ግብሪ ካብ መንግስቲ ሰራሕተኛ 

1101 251,100,000.00
ስራሕ ግብሪ ካብ ውልቀ 

1101 175,500,000.00
ገዛ ክራይ 

1102 46,000,300.00
ንግዲ ትርፊ 

11103 70,500,000.00
ናይ ንግዲ ትካላት ትርፊ 

1104 800.00
 ካብ ኣክስ/ብፅሒ/ብፅ/ሙኮራ/ዝርከብ ኣታዊ 

600,1105 521.00
ካፒታል Eብየት 

1106 260,233.00
ሕርሻ ኣታዊ 

1107 31,000,313.00
ሮያሊቲ 

1108 4,200,511.00
ካብ ወለድ ኣታዊ ግብሪ 

1111 800,031.00
ካብ ጫት ዝኽፈል ግብሪ 

1112 170,082.00
ካልOት ቀጥታ ታክስ ኣታዊታት 

1119 2,000.00
ቀጥታ ዘይኮኑ ታክስታት 

12 0700-1285 320, 5,263.00
ተወሳኺ Eሴት ታክስ 

1121-1199 175,004,551.00
ኤክሳይዝ ታክስ 

1200-1210 570,000.00
ተርን Oቨር ታክስ መሸጣ 

781220-1239 ,000,450.00
ተርን Oቨር ታክስ ግልጋሎት 

1240-1269 33,000,230.00
ቴምብር መሸጣ 

1271 3,000,032.00
ቴምብር ቀረፅ 

1272 30,500,000.00
ታክስ ዘይኮኑ ኣታዊታት 

14 5 110-148 86,421,270.00
ናይ ምምሕዳር ቅፅዓት 

1410-1429 45,367,268.00
መሸጣ ኣቑሑ መንግስቲ 

1430-1450 41,230,230.00
ናይ መንግስቲ Iንቨስትመንት 

1469-1480 3,258,717.00
ገጠር መሬት መጥቀሚ ኣታዊ 

1468 46,021,233.00
ዝተፈላለዩ ኣታዊታት 1485 50,543,822.00
ካፒታል ኣታዊ 1500 -1506 13,368,676.00
ተንቀሳቃሲን ዘይንቀሳቀስን ንብረት መሸጣ 1501 12,567,918.00
ኣብ መክዝን ካብ ዝርከብ ኣቑሑት መሸጣ 1502 800,758.00
ካብ መንግስቲ ንብረት ዝርከብ ሮያሊቲ 1503 0.00
ካብ መንግ/ዘይኮኑ ፍል/ዝግበ/ናይ ካፒታል ዝውውር 1506 0.00
ጠቅላላ ድምር   1,200,000,000.00
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የ 2004 ገቢ Eቅድ 

 
 
 
 
 
 

ተ.ቁ የገቢ ሒሳብ መደብ  የ 2004 Eቅድ መለያ ኮድ
1 ቀጥታ ገቢ 11 791.0000-1199 680,134,
2 የሰራተኞች የደመወዝ ገቢ ግብር 1101 251,100,000.00
3 የደመወዝ ገቢ ግብር ከግል 1101 175,500,000.00
4  ክራይ ቤት 1102 46,000,300.00
5 ንግድ ትርፍ 1103 170,500,000.00
6 ከንግድ ድርጅቶች ትርፍ 1104 800.00
7 ከAክሲዮን/ድርሻ/ሙከራ/የሚገኝ ገቢ 600,1105 521.00
8 ካፒታል Eድገት 1106 260,233.00
9 የEርሻ ገቢ 1107 31,000,313.00

10 ሮያሊቲ 1108 4,200,511.00
11 ከወለድ ገቢ ግብር 1111 800,031.00
12 ከጫት የሚከፈል ግብር 1112 170,082.00
13 ሌሎች ቀጥታ ታክስ ገቢዎች 1119 2,000.00
14 ቀጥታ ያልሆኑ ታክሶች 12 320,0700-1285 5,263.00
15 ተጨማሪ Eሴት ታክስ 1121-1199 175,004,551.00
16 ኤክሳይዝ ታክስ 1200-1210 570,000.00
17 ተርን Oቨር ታክስ ሽያጭ 78,1220-1239 000,450.00
18 ተርን Oቨር ታክስ Aገልግሎት 1240-1269 33,000,230.00
19 ቴምብር ሽያጭ 1271 3,000,032.00
20 ቴምብር ቀረፅ 1272 30,500,000.00
21 ታክስ ያልሆኑ ገቢዎች 14 5 110-148 86,421,270.00
22 የAስተዳደር ቅጣት 1410-1429 45,367,268.00
23 ከመንግስት Eቃ ሽያጭ 1430-1450 41,230,230.00
24 የመንግስት Iንቨስትመንት 1469-1480 3,258,717.00
25 ገጠር መሬት መጠቀሚያ ገቢ 41468 6,021,233.00
26 የተለያዩ ገቢዎች 1485 50,543,822.00
27 ካፒታል ገቢ 15 6 00 -150 13,368,676.00

28 
ከመሚንቀሳቀስና ከማይንቀሳቀስ ንብረት 
ሽያጭ 1501 12,567,918.00

29 ከመጋዘን የሚገኝ Eቃ ሽያጭ 1502 800,758.00
30 ከመንግስት ንብረት የሚገኝ ሮያሊቲ 1503 0.00

31 
ከመንግ/ያልሆነ  

ፒታል ዝውውር 150ምንጭ/የሚደ/ የካ 6 0.00
    1,200,000,00ጠቅላላ ድምር 0.00
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ናይ 2004 Eቶት ትልሚ ወረዳታት 
ማ ናይ 2004 ትልሚ 

 
 
 
 
 
 

ተ.ቁ ወረዳ/ከተ
 1 መቐለ 0.00 285,038,00
 2 ክልል ሴክተር 379,223,668.08 
 3 ዓዲግራት 26,880,051.67 
 4 ክልተ ኣውላEሎ 10,762,122.91 
 5 ጉሎ መኸዳ 7,502,462.29 
 6 ሳEስE ፃEዳ Eምባ 9,733,027.91 
 7 ጋንታ ኣፈሹም 7,879,588.89 
 8 ኣፅቢ ወንበርታ 8,166,112.41 
 9  ሓውዜን 10,216,357.98 
10 ውቕሮ 8,087,547.57 
11 Iሮፕ 3,282,083.06 
12 ደጉዓ ተምቤን 6,512,121.76 
13 Eንደርታ 10,594,200.05 
14 ሳሓርቲ ሳምረ 6,880,575.55 
15 ሰቲት ሑመራ 18,689,549.31 
16 ቓፍታ ሑመራ 107,428,310.91 
17 ፀገዴ 16,039,337.73 
18 ወልቃይት 15,177,209.00 
19 ኣክሱም 19,213,589.67 
20 ገጠር ዓድዋ 9,396,186.82 
21 ዓብዪ ዓዲ 4,500,000.00 
22 ላEላይ ማይጨው 7,840,396.78 
23 ታሕታይ ማይጨው 6,331,485.31 
24 ቆላ ተምቤን 8,405,160.06 
25 ናEዴር ዓዴት 6,224,288.35 
26 መረብ ለኸ 6,807,068.97 
27 ወርI ለኸ 8,118,303.68 
28 ከተማ ዓድዋ 22,756,418.37 
29 ኣሕፈሮም 8,854,251.20 
30 ማይጨው 10,452,952.72 
31 ኮረም 3,159,901.23 
32 Eንዳ መኾኒ 4,978,365.76 
33 ከተማ ኣላማጣ 6,748,420.31 
34 ገጠር ኣላማጣ 6,534,930.37 
35 Oፍላ 6,380,559.86 
36 ፀለምቲ 10,084,559.38 
37 መደባይ ዛና 7,214,056.07 
38 ኣስገደ ፅምብላ 10,517,998.50 
39 ታሕታይ ቆራሮ 5,833,652.83 
40 ላEላይ ኣድያቦ 7,828,864.39 
41 ታሕታይ ኣድያቦ 10,061,615.58 
42 Eንዳስላሴ 23,041,549.49 
43 ሸራሮ 7,279,506.43 
44 ሕንጣሎ ወጀራት 8,181,377.17 
45 ኣላጀ 6,674,171.74 
46 ራያ ዓዘቦ 11,053,748.51 
47 ጣ/ኣበርገለ 7,434,293.36 
 ጠቅላላ ድምር 1,200,000,000.00 
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የ2004 የወረዳዎች የገቢ Eቅድ 
 የ2004 Eቅድ 

 
 
 
 
 
 

ተ.ቁ  ወረዳ/ከተማ
1 መቐለ 38,000.00 285,0
2 ክልል ሴክተር 379,223,668.08 
3 ዓዲግራት 26,880,051.67 
4 ክልተ ኣውላEሎ 10,762,122.91 
5 ጉሎ መኸዳ 7,502,462.29 
6 ሳEስE ፃEዳ Eምባ 9,733,027.91 
7 ጋንታ ኣፈሹም 7,879,588.89 
8 ኣፅቢ ወንበርታ 8,166,112.41 
9 ሓውዜን 10,216,357.98 
10 ውቕሮ 8,087,547.57 
11 Iሮፕ 3,282,083.06 
12 ደጉዓ ተምቤን 6,512,121.76 
13 Eንደርታ 10,594,200.05 
14 ሳሓርቲ ሳምረ 6,880,575.55 
15 ሰቲት ሑመራ 18,689,549.31 
16 ቓፍታ ሑመራ 107,428,310.91 
17 ፀገዴ 16,039,337.73 
18 ወልቃይት 15,177,209.00 
19 ኣክሱም 19,213,589.67 
20 ገጠር ዓድዋ 9,396,186.82 
21 ዓብዪ ዓዲ 4,500,000.00 
22 ላEላይ ማይጨው 7,840,396.78 
23 ታሕታይ ማይጨው 6,331,485.31 
24 ቆላ ተምቤን 8,405,160.06 
25 ናEዴር ዓዴት 6,224,288.35 
26 መረብ ለኸ 6,807,068.97 
27 ወርI ለኸ 8,118,303.68 
28 ከተማ ዓድዋ 22,756,418.37 
29 ኣሕፈሮም 8,854,251.20 
30 ማይጨው 10,452,952.72 
31 ኮረም 3,159,901.23 
32 Eንዳ መኾኒ 4,978,365.76 
33 ከተማ ኣላማጣ 6,748,420.31 
34 ገጠር ኣላማጣ 6,534,930.37 
35 Oፍላ 6,380,559.86 
36 ፀለምቲ 10,084,559.38 
37 መደባይ ዛና 7,214,056.07 
38 ኣስገደ ፅምብላ 10,517,998.50 
39 ታሕታይ ቆራሮ 5,833,652.83 
40 ላEላይ ኣድያቦ 7,828,864.39 
41 ታሕታይ ኣድያቦ 10,061,615.58 
42 Eንዳስላሴ 23,041,549.49 
43 ሸራሮ 7,279,506.43 
44 ሕንጣሎ ወጀራት 8,181,377.17 
45 ኣላጀ 6,674,171.74 
46 ራያ ዓዘቦ 11,053,748.51 
47 ጣ/ኣበርገለ 7,434,293.36 

  ር 1,2ጠቅላላ ድም 00,000,000.00 
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nU¶T Uz¤È TG‰Y 
yTG‰Y nU¶T Uz¤È

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mbL 18 ›mT ቐ. 23 መቐለ   
207/2003 ዓ.ም  

18¾ ›mT qÜ. 23 መቐለ 
207//2003 ›/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

ቑፅሪ ኣዋጅ 207/2003 ዓ.ም 
ቤት ፅሕፈት ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ 
መንግስቲ ትግራይ ዳግም ንምጥያሽን  
ስልጣንን ተግባርን ንምውሳንን 
ተመሓይሹ ዝወፀ ኣዋጅ፣ 

 

ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ 
ብሕገ መንግስቲን ህዝብን ዝተውሃቦ ስልጣንን 
ተግባርን ብዝግባE ንምትግባር ፣ድጋፍ ዝህብ 
ብኣግባቡ ዝተወደበ ቤት ፅሕፈት ከምዘድሊ 
ብሕጊ ዝተደንገገ  ብምዃኑ፣ 
 
ብመሰረት ሓዱሽ መፅናEቲ መሰረታዊ ለውጢ 
ከይዲ ስራሕ ተፀኒOም ዝተወደቡ ኣውራን 
ደገፍትን ከይዲ ስራሕቲ ብቤት ምኽሪ ንዝፍፀሙ
ተግባራት ማለት ፖሊስን ስትራቴጅን መንግስቲ 
ኣብ ምEዋት፣ ተሳትፎ ህዝቢ ንምርግጋፅ፣ 
ዲሞክራሲ ኣብ ምጉልባት፣ ልምዓት ኣብ 
ምቅልጣፍን ልEልነት ሕጊ ንኽሰፍንን 
ብዝተጠናኸረ ኣገባብ ንምድጋፍ Eቲ ቤት
ፅሕፈት ዳግም ክጣየሽ ስለዝተደለየ፣      
ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ 
ብመሰረት ተመሓይሹ ዝወፀ ሕገ መንግስቲ 
ትግራይ ዓንቀፅ 49 ንUስ ዓንቀፅ 3 /ሀ/ ዝስEብ 
ኣዋጅ ኣውፂU ኣሎ፡፡     
 

ክፍሊ ሓደ፣  
ሓፈሻዊ  

ዓንቀፅ 1. ሓፂር ርEሲ፣
Eዚ ኣዋጅ “ቤት ፅሕፈት ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ 
መንግስቲ ትግራይ ዳግም ንምውዳብ፣ ስልጣንን 
ተግባርን ንምውሳን ተመሓይሹ ዝወፀ ቑፅሪ 
ኣዋጅ 207/2003” ተባሂሉ ክጥቀስ ይኽEል፡፡ 

ኣዋጅ ቁጥር 207/2003 ዓ.ም  
የትግራይ ብሄራዊ ክላልዊ መንግስት 
ምክር ቤት ጽሕፈት ቤት Eንደገና 
ለማደራጀትና ስልጣንና ተግባሩን 
ለመወሰን ተሻሽሎ የወጣ ኣዋጅ፣ 

 

የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት 
በህገ መንግስቱና ህዝቡ የተሰጠውን ስልጣንና 
ተግባር በሚገባ ለመተግበር፣ ድጋፍ የሚሰጥ  
በኣግባቡ የተደራጀ ጽሕፈት ቤት Eንደ 
ሚያስፈልግ በህግ የተደነገገ  በመሆኑ፣ 
 
በAዲሱ የAሰራር ሂደት ለውጥ ጥናት መሰረት 
ተጠንተው የተደራጁ ዋና Eናድጋፍ ሰጪ የስራ 
ሂደቶች በምክር ቤቱ የሚተገበሩ ተግባራት  
ማለትም የመንግስት ፖሊሲዎች Eና 
ስትራቴጂዎች ለማሳካት የህዝብ ተሳትፎ 
በማረጋገጥ፣ ዲሞክራሲ በማጎልበት፣ ልማት 
በማቀላጠፍና የሕግ የበላይነት ለማስፈን 
በተጠናከረ መንገድ ድጋፍ ለመስጠት ጽሕፈት 
ቤቱ Eንደገና Eንዲቋቋም በማስፈለጉ፣  
የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት 
ተሻሽሎ በወጣው የትግራይ ህገ-መንግስት 
Aንቀፅ 49 ንUስ Aንቀፅ 3/ሀ/ የሚከተለውን 
Aዋጅ Aውጥተዋል፡፡ 
 

ክፍል ኣንድ፣  
ጠቅላላ፣  

ዓንቀፅ 1. ኣጭር ርEስ፣
ይህ Aዋጅ “የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት 
ምክር ቤት ጽሕፈት ቤት Eንደገና ለማቋቋም፣ 
ስልጣኑና ተግባሩ ለመወሰን ተሻሽሎ የወጣ 
Aዋጅ ቁጥር 207/2003” ተብሎ ሊጠቀስ 
ይችላል፡፡ 
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ዓንቀፅ 2. ትርጉም፣

ኣጠቓቕማ Eቲ ቃል ካልE ትርጉም ዘውህቦ 
Eንተዘይኮይኑ ኣብ ውሽጢ Eዚ ኣዋጅ፡-  

1. «ሕገ መንግስቲ» ማለት ተመሓይሹ 
ዝወፀ ሕገ መንግስቲ ብሄራዊ ክልላዊ 
መንግስቲ ትግራይ Eዩ፡፡ 

2. «ቤት ምኽሪ» ማለት ቤት ምኽሪ ብሄራዊ 
ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ Eዩ፣ 

3. «ኣፈ ጉባኤ» ማለት ኣፈ ጉባኤ ቤት 
ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ 
ትግራይ Eዩ፡፡ 

4. ኣመራርሓ ቤት ምኽሪ «ማለት ኣፈ-
ጉባኤ ም/ኣፈ-ጉባኤ መተሓባበሪ 
ኮሚቴን ቆወምቲ ኮሚቴን ክልል ቤት 
ምኽሪ ማለት Eዩ፡፡     

5. «ኮሚቴ »ማለት ተግባራት ቤት ምኽሪ 
ንክፍፅሙ ከከምኩነታቱ ብቤት ምኽሪ 
ዝጣየሹ መተሓባበሪ፣ቀዋሚ፣ ጊዝያውን 
ንUስን ኮሚቴ ማለት Eዩ፡፡ 

6. “ፕሮሰስ ካውንስል” ማለት ብኣፈ-ጉባኤ 
ዝምራሕ ም/ኣፈ-ጉባኤ፣ ሓላፊ ቤት 
ፅሕፈት፣ ወነንቲ ከይዲ ስራሕን 
መማኸርትን ዘጠቓለለ ኣመራርሓ Eዩ፡፡  

7. «ቤት ፅሕፈት»ማለት ቤት ፅሕፈት ቤት 
ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ 
ትግራይ Eዩ፡፡ 

 
ዓንቀፅ 3. ኣገላልፃ ፆታ፣
ኣብዚ ኣዋጅ ብተባEታይ ፆታ ዝተገለፀ ኩሉ 
ንኣንስታይ ፆታ’ውን ዘካትት Eዩ፡፡  
 
ዓንቀፅ 4.ምጥያሽ 
1. ቤት ፅሕፈት ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስቲ ትግራይ ድሕሪ ሕዚ “ቤት 
ፅሕፈት” ተባሂሉ ዝፅዋE ሕጋዊ ሰብነት 
ዘለዎ ኣካል በዚ ኣዋጅ ተጣይሹ ኣሎ፣  

2. Eቲ ቤት ፅሕፈት ተፀዋEነቱ ንቤት ምኽሪ 
ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን 
ንኣፈ-ጉባኤን ይኸውን፣ 

 
ዓንቀፅ 5. ኣወዳድባ፣  
1. Eቲ ቤት ፅሕፈት ዝስEቡ ኣካላት ዘጠቓለለ 

ይኸውን፣    
     ሀ. ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ቤት ምኽሪ ክልል   
         ትግራይ፣ 

ዓንቀፅ 2. ትርጉም

የቃሉ Aገባብ ሌላ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ 
በቀር በዚህ Aዋጅ ውስጥ፣  

1. «ሕገ-መንግስት» ማለት ተሻሽሎ 
የወጣው የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ 
መንግስት ሕገ-መንግስት ነው፡፡  

2. «ምክር ቤት» ማለት የትግራይ ብሄራዊ 
ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት ነው፡፡   

3. «ኣፈጉባኤ»ማለትየትግራይብሄራዊ 
ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት Aፈ ጉባኤ 
ነው 

4. የምክር ቤት Aመራር «ማለት የክልሉ 
Aፈ-ጉባኤ ም/Aፈ-ጉባኤ Aስተባባሪ 
ኮሚቴ Eና ቋሚ ኮሚቴ ማለት ነው፡፡  

5. «ኮሚቴ »ማለት የምክር ቤቱን ተግባራት 
ለማከናወን Eንደየሁኔታው በምክር ቤቱ 
የሚííም Aስተባባሪ፣ቀዋሚ፣ ጊዝታዊና 
ንUስ ኮሚቴ ማለትነው፡፡ 

6. “ፕሮሰስ ካውንስል” ማለት በAፈ-ጉባኤ 
የሚመራ ም/Aፈ-ጉባኤ ጽህፈት ቤት 
ሃላፊ የስራ ሂደት ባለቤቶች Eና 
ኣማካሪዎች ያጠቃለለ ኣመራር ማለት 
ነው፡፡  

7. «ጽሕፈት ቤት» ማለት የትግራይ 
ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት 
ጽሕፈት ቤት ማለት ነው፡፡ 

 
ዓንቀፅ 3. የፆታ Aገላለጽ፣
በዚህ Aዋጅ በወንድ ፆታ የተደነገገውን ሁሉ 
ለሴት ፆታም ያካትታል፡፡  
 
ዓንቀፅ 4. ማííም፡ 
1. የትግራይ ክልል ምክር ቤት ጽሕፈት ቤት 

ከዚህ ብሃላ “ጽሕፈት ቤት” ተብሎ 
የሚጠራና ሕጋዊ ሰውነት ያለው Aካል በዚህ 
Aዋጅ ተቋቁሟል፡፡ 

2. ጽሕፈት ቤቱ ተጠሪነቱ ለትግራይ ብሄራዊ 
ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት Eና ለAፈ-
ጉባኤ ይሆናል፡፡ 

 
ዓንቀፅ 5. Aደረጃጀት፣
1. ጽ/ቤቱ የሚከተሉት Aካላት ያጠቓለለ 

ይሆናል 
    ሀ. የትግራይ ምክር ቤት ጽሕፈት ቤት 

ሓላፊ፣  
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ለ. ወነንቲ ከይዲ ስራሕቲ፣                
  ሐ. ነቲ ስራሕ ዘድልዩ ካልOት ኣድለይቲ 

ሰራሕተኛታትን ይህልውዎ፡፡ 
2. Eቲ ቤት ፅሕፈት ብመሰረት ዝተፀንA
መሰረታዊ ለውጢ ከይዲ ስራሕ ዝተወደቡ 
ከይዲ ስራሕቲ ይህልውዎ፣ 

3. Eቲ ቤት ፅሕፈት ስራሕቱ  ዝመርሕ ንኣፈ-
ጉባኤ፣ ም/ኣፈ-ጉባኤ፣ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት፣ 
ወነንቲ ከይዲ ስራሕ ከምU’ውን መማኸርቲ 
ዝሳተፍሉን ኣድለይቲ ዝብሃሉ ካልOት 
ኣካላትን ዘጠቓለለ ፕሮሰስ ካውንስል ይህልዎ፣

4. Eቲ ፕሮሰስ ካውንስል ተፀዋEነቱ ንኣፈ-ጉባኤ 
ኮይኑ ናይ ባEሉ ናይ ኣኼባ ጊዜን 
ኣሰራርሓን ይህልዎ፡፡ ዝርዝሩ ብመምርሒ 
ይውሰን 

5. ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ 2 ዝተገለፀ 
Eንተሃለወ’ውን Eቲ ቤት ፅሕፈት 
ከከምኩነታቱ EናፅንA ምስ ቢሮ ሲቪል 
ሰርቪስ ብምርድዳE ከይዲ ስራሕቲ ክውስኽ 
ወይ ክንኪ ይኽEል፡፡ 

 
 

ዓንቀፅ 6. ኣመራርፃን ሽመትን ሓለፊ Eቲ ቤት 
ፅሕፈት፣

1. ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ቤት ምኽሪ ክልል 
ትግራይ ብመቕረባይነት ኣፈ ጉባኤ ብክልል 
ቤት ምኽሪ   ይሽየም፣ 

2. Eቲ ዝሽዎም ሓላፊ ካብ ውሽጢ ኣባላት ቤት 
ምኽሪ ወይ ካብ ኣባላት ቤት ምኽሪ ወፃI 
ክኸውን ይኽEል፡፡  

3. ዘበን ስራሕ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ዘበን ስራሕ 
Eቲ ቤት ምኽሪ ኮይኑ Eቲ ሓድሽ ቤት 
ምኽሪ ስርሑ ኣብ ዝጀመረሉ ካብ ሹድሽተ 
ወርሒ ኣብ ዘይነውሐ ግዜ ሓላፊ ቤት 
ፅሕፈት ይሽውም 

4.  Eቲ ቤት ምኽሪ Eንተኣሚንሉ ሓላፊ ቤት 
ፅሕፈት ኣብ ዝቕፅል ቤት ምኽሪ’ውን 
ክሽወም ይኽEል   

5. ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ብመሰረት ኣሰራርሓ 
ደንቢ ቤት ምኽሪ ቃለ-መሓላ ፈፂሙ ስሩE 
ስርሑ ይጅምር፡፡  

 

ዓንቀፅ 7. ዋና ቤት ፅሕፈት፣ 
ዋና ቤት ፅሕፈት ቤት ምኽሪ ክልል ትግራይ 
ኣብ መቐለ ይ,ውን፡፡ 

ለ. የስራ  ሂደት ባለቤቶች 
   ሐ. ለስራው የሚያስፈልጉ ሌሎች Aስፈላጊ 

የሆኑት ሰራተኞች ይኖሩታል፡፡ 
2. ጽሕፈት ቤቱ በመሰረታዊ የስራ ሂደት ለውጥ 

ጥናት መሰረት የተደራጁ የስራ ሂደቶች 
ይኖሩታል፡፡ 

3. ፅሕፈት ቤቱ ስራውን የሚመራ Aፈ-ጉባኤ፣ 
ም/Aፈ-ጉባኤ፣ የፅሕፈት ቤቱ ሃላፊ፣ የስራ 
ሂደት ባለቤቶች Eንዲሁም ኣማካሪዎች Eና 
Aስፈላጊ የሆኑ ሌሎች Aካላት ያጠቃለለ 
ፕሮሰስ ካውንስል ይኖረዋል 

4. ፕሮሰስ ካውንስሉ ተጠሪነቱ ለAፈ-ጉባኤ ሆኖ 
የራሱ የስብሰባ ጊዜና Aሰራር ይኖረዋል፣ 
ዝርዝሩ በመመርያ ይወሰናል  

 
5. የዚህ Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ 2 Eንደተጠበቀ 

ሆኖ ጽሕፈት ቤቱ Eንደየ ሁኔታው Eያጠና 
ከቢሮ ሲቪል ሰርቪስ በመመካከር የስራ 
ሂደት ሊጨምር ወይም ሊቀንስ ይችላል፡፡ 

 
 
 
ዓንቀፅ 6. የጽሕፈት ቤቱ ሃላፊዎች Aመራረጥና 

ሹመት፣
1. የትግራይ ክልል ምክር ቤት ጽሕፈት ቤት 

ሓላፊ በAፈ-ጉባኤ Aቅራቢነት በክልሉ 
ምክር ቤት ይሾማል፣     

2. የሚሸመው ሃላፊ ከምክር ቤት Aባላት ውስጥ 
ወይም ከምክር ቤት Aባላት ውጭ ሊሆን 
ይችላል፡፡ 

3. የፅሕፈት ቤቱ ሃላፊው የስራ ዘበን የምክር 
ቤት የስራ ዘበን ሆኖ Aዲሱ ምክር ቤት ስራ 
ከጀመረበት ከስድስት ወር ባልበለጠ ጊዜ 
የጽሕፈት ቤቱ ሃላፊ ይሾሟል 

 
4. ምክር ቤቱ ካመነበት የጽሕፈት ቤቱ ሃላፊ 

በሚቀጥለው ምክር ቤት ሊሾም ይችላል፡፡ 
 
5. የጽሕፈት ቤቱ ሃላፊ በምክር ቤቱ የAሰራር 

ደንብ መሰረት ቃለ-መሃላ ፈፅሞ መደበኛ 
ስራው ይጀምራል፡፡  

 
ዓንቀፅ 7. ዋና ጽሕፈት ቤት፣
የትግራይ ምክር ቤት ዋና ጽሕፈት ቤት በመቐለ 
ይሆናል፣ 
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ክፍሊ ክልተ፣  

ስልጣንን ተግባርን፣ 

ዓንቀፅ 8. ስልጣንን ተግባርን ቤት ፅሕፈት፣  

ቤት ፅሕፈት ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ 
መንግስቲ ትግራይ ዝስEብ ስልጣንን ተግባራትን 
ይህልዎ፣  
1. ብመሰረት ሕግን ኣሰራርሓን ንቤት ምኽርን 

ቤት ምኽሪ ንዝውድቦም ኮሚቴታትን 
ውሽጣዊ ኣካላትን ሞያዊ፣ ቴክኒካውን 
ምምሕዳራውን ግልጋሎት ይህብ፣  

2. Eቲ ቤት ፅሕፈት ናይ ቤት ፅሕፈት ኣፈ-
ጉባኤ ስራሕቲ’ውን ደሪቡ ይሰርሕ  

3. ኣመራርሓ ቤት ምኽሪ፣ ከይዲ ስራሕትን 
መማኸርትን ንዘሳልጥዎም Eማማት ቤት
ምኽሪ ዘድልዩ ግልጋሎት የማልEን ድጋፍ 
ይህብን   

4. ንኣባላት ቤት ምኽርን Eድሟት ኣጋይሽን 
ኣድላይ ግልጋሎት ክረኽቡ ይገብር 

5. ናይቲ ቤት ፅሕፈት ሰራሕተኛታት ቁፃር፣ 
Eብየት፣ ዝውውር፣ ስንብት ብመሰረት ሕጊ 
ሲቪል ሰርቪስ ክፍፀም ይገብርን 
የተሓባብርን፣ 

6. Eቲ ቤት ፅሕፈት ክልል ቤት ምኽርን 
በብደረጅU ዝርከቡ ኣብያተ ፅሕፈት ቤት 
ምኽርን ዓቕሞም ዘEብይሉ ኩነታት 
ይፈጥርን ድጋፍ ይህብን ከምU’ውን ናይ 
ስራሕ ፀብፃብ ይቕበልን ግብረ መልሲ 
ይህብን   

7. ብክልል ቤት ምኽሪ በብEዋኑ ዝወፁ 
ሕግታትን ብቤት ምኽሪ ስራሕ ፈፃሚ ዝወፁ 
ደንብታትን  ብነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ 
ክሕተሙን ንዝምልከቶም ኣካላት ክበፅሑን 
ይገብር፣ 

8. ናይ ቤተ መፃሕፍትን መረዳEታን ግልጋሎት 
ይህብ፣ ከምU ውን ቃለ-ጉባኤ፣ ውሳነታትን 
ሰነዳትን ቤት ምኽሪ ብዝግባE ተመዝጊቦም 
ክትሓዙን ክሕለውን ይገብር፣    

9. ቤት ምኽሪ ንምጥንኻር ናይ ምርምርን 
መፅናEትን ማEኸል ኮይኑ ይሰርሕ፣ 

10. ዝተፈላለዩ ፕሮጀክትታት ብምቕራፅ 
ትካላዊ ዓቕሚ Eቲ ቤት ምኽሪ ንምEባይ 
ዝተጠናኸረ ድጋፍ ይህብ፣  

ክፍል ሁለት፣  

ስልጣንና ተግባር፣ 

ዓንቀፅ 8. የጽሕፈት ቤቱ ሥልጣንና ተግባር፣

የትግራይ ብሄራዊ ከልላዊ መንግስት ምክር ቤት 
ጽሕፈት ቤት የሚከተሉት ስልጣንና ተግባር 
ይኖሩታል፡፡ 
1. በህግና Aሰራር መሰረት ለምክር ቤቱና ምክር 

ቤቱ ለሚያቋቁማቸው ኮሚቴዎችና ውስጣዊ 
ኣካላት ኣጠቃላይ ሙያዊ፣ ቴክኒካዊና 
Aስተዳደራዊ ግልጋሎት ይሰጣል፣  

2. ጽሕፈት ቤቱ የAፈ-ጉባኤው ጽሕፈት ቤት 
ስራም ደርቦ ይሰራል  

3. የምክር ቤቱ Aመራር፣ የስራ ሂደቶች Eና 
Aማካሪዎች ለሚያከናውኑት የምክር ቤቱ 
ስራ Aስፈላጊ ግልጋሎት ያሟላል ድጋፍ 
ይሰጣል 

4. ለምክር ቤቱ ኣባላትና ተጋባዥ Eንግዶች 
Aስፈላጊ Aገልግሎት Eንዲያገኙ ያደርጋል 

5. የጽሕፈት ቤቱ ሰራተኞች ቅጥር፣ Eድገት፣ 
ዝውውርና ስንብት በስቪል ሰርቪስ ህግ 
መሰረት Eንዲፈፀም ያደርጋል 
ያስተባብራል፣ 

6. የክልሉ ምክር ቤት ጽሕፈት ቤትና 
በየደረጃው ያሉ የምክር ቤት ጽሕፈት ቤቶች 
Aቅማቸው የሚያሳድጉበት ሁኔታ 
ይፈጥራል፣ ድጋፍ ይሰጣል፣ Eንዲሁም የስራ 
ሪፖርት ይቀበላል  መልስ ይሰጣል    

 
7. የክልሉ ምክር ቤት በየጊዜው የሚያወጣቸውን 

ሕጎች Eና በክልሉ ስራ Aስፈፃሚ ምክር ቤት 
የሚወጡ ደንቦች በትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ  
Eንዲታተሙና ለሚመለከታቸው ኣካላት 
Eንዲሰራጩ ያደርጋል፣ 

8. የቤተ መፃሕፍትና የመረጃ Aገልግሎት 
ይሰጣል፣ Eንዲሁም የምክር ቤቱ ቃለ-ጉባኤ፣ 
ውሳኔዎች Eና ሰነዶች በሚገባ ተመዝግበው 
Eንዲያዙና Eንዲጠበቁ ያደርጋል፣    

9. ምክር ቤቱ ለማጠናከር የምርምርና ጥናት 
ማEከል ሆኖ ይሰራል፣   

10. የተለያዩ ፕሮጀክቶች በመቅረጽ የምክር 
ቤቱ Aቅም ለመገንባት የተጠናከረ ድጋፍ 
ይሰጣል 
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11. ስራሕቲ ኣብያተ ምኽሪ ንምስላጥ ዝሕግዙ 

ብኣመራርሓ ቤት ምኽሪ ከምU‘ውን 
ብፕሮሰስ ካውንስል ዝውሃቡ ካልOት 
ተመሳሰልቲ ተግባራት ይፍፅምን 
የተሓባብርን፡፡ 

 
ዓንቀፅ 9. ስልጣንን ተግባርን ሓላፊ ቤት 

ፅሕፈት፣ 

ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ተፀዋEነቱ ንኣፈ-ጉባኤ ኮይኑ 
ዝስEብ ስልጣንን ተግባርን ይህልዎ  
1. ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ብመሰረት ሕጊ ናይቲ 

ቤት ፅሕፈት ስራሕቲ ይመርሕ፣ 
የመሓድርን የተሓባብርን፣ 

2. ናይዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ /1/ ሓፈሻዊ 
ድንጋገ ዝተሓለወ ኮይኑ፣ ሓላፊ ቤት 
ፅሕፈት   
ሀ. ኣብዚ ኣዋጅ ዓንቀፅ 8 ዝተገለፁ ናይቲ 
ቤት ፅሕፈት ስልጣንን ተግባራትን ኣብ 
ስራሕ የውEል፣  

ለ. ናይቲ ቤት ፅሕፈት ዓመታዊ በጀት፣ ናይ 
ስራሕ ፕሮግራማት፣ ኣፈፃፅማ ስራሕን 
ናይ ሒሳብ ፀብፃብን ንኣፈ-ጉባኤን
ፕሮሰስ ካውንስልን የቕርብን 
Eንትፍቀደሉ ተግባራዊ ይገብርን   

   ሐ. ቤት ፅሕፈት ምስ ሳልሳይ ወገናት ኣብ 
ዝገብሮም ርክባት ምስ ኣመራርሓ Eቲ 
ቤት ምኽሪ ብምምኻር ነቲ ቤት ፅሕፈት 
ወኪሉ ይሳተፍ 

   መ. ንስራሕ ኣድላይ ኮይኑ ኣብ ዝረኸበሉ 
Eዋን ምስ ኣፈ-ጉባኤ ብምምኽኻር 
ንዝተወሰነ ግዘ ስልጣኑ ብሙሉE ወይ 
ብክፋል ኣብ ትሕቲU ንዘለው ሓላፍትን 
ካልOት ሰራሕተኛታትን ብውክልና ክህብ 
ይኽEል፣ 

   ሰ. ፀብፃብ ስራሕ Eቲ ቤት ፅሕፈት በብEዋኑ 
ንኣፈ-ጉበኤ የቕርብ፣  

   ረ. ብኣፈ-ጉባኤ ዝወሃብዎ ካልOት ስራሕቲ 
ይፍፅም፡፡ 

 
ዓንቀፅ 10. በጀት ቤት ፅሕፈት፣ 

ናይቲ ቤት ፅሕፈት በጀት ብቤት ምኽሪ ብሄራዊ 
ከልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዝምደብ ኮይኑ፣ ፍልፍል 
በጀት Eቲ ቤት ፅሕፈት፣  
1. ካብ መንግስቲ ዝምደብ በጀት፣  
2. ካብ ዝተፈላለዩ ዘይመንግስታዊ ትካላት ዝርከብ 

ሓገዝ ይኸውን፡፡ 

11. የምክር ቤቱ ስራዎች ለማከናወን የሚረዱ 
በምክር ቤቱ Aመራር Eና በፕሮሰስ 
ካውንስል የሚሰጡ ሌሎች ተግባራት 
ይፈፀማል ያስተባብራል፡፡ 

 
 
ዓንቀፅ 9. የጽሕፈት ቤቱ ሃላፊ ስልጣንና 

ተግባር፣ 

የጽፈት ቤቱ ሃለፊ ተጠሪነቱ ለAፈ-ጉባኤ ሆኖ 
የሚከተለው ስልጣንና ተግባር ይኖረዋል  
1. የጽሕፈት ቤቱ ሃላፊ በህግ መሰረት  

የጽሕፈት ቤቱን ስራዎች ይመራል፣ 
ያስተዳድራል፣ ያስተባብራል፣ 

2. የዚህ Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ /1/ Aጠቃላይ 
ድንጋጌ Aንደተጠበቀ ሆኖ፣ የጽሕፈት ቤቱ 
ሓላፊ፣   

  ሀ. በዚህ Aዋጅ ዓንቀፅ 8 የተመለከተውን 
የጽሕፈት ቤቱን ስልጣንና ተግባ ስራ ላይ 
ያውላል፣  

  ለ. የጽሕፈት ቤቱን ዓመታዊ በጀትና የስራ 
ፕሮግራም፣ የስራዎች Aፈፃፀምና የሒሳብ 
ሪፖርት ለፕሮሰስ ካውንስል ያቀርባል 
ሲፈቀድ ይተገብራል 

  ሐ. ጽሕፈት ቤቱ ከሦስተኛ ወገኖች 
በሚያደርጋቸው ግንኝነቶች ከምክር ቤቱ  
Aመራር በመመካከር ጽሕፈት ቤቱን 
ወክሎ ይሳተፋል፣  

  መ. ለሥራ Aስፈላጊ ሆኖ በሚገኝበት ጊዜ 
ከAፈ-ጉባኤ በመመካከር ስልጣኑን ሙሉ 
በሙሉ ወይም በከፊል ከሱ በታች ላሉ 
ሓላፊዎችና ሌሎች ሰራተኞች በውክልና 
መስጠት ይችላል፣  

 
ሰ. የጽሕፈት ቤቱን የሥራ ሪፖርት በየጊዜው 

ለAፈ-ጉባኤ ያቀርባል፣  
  ረ. በAፈ-ጉባኤው Eና በምክር ቤቱ  

የሚሰጡትን ሌሎች ተግባራት 
ያከናውናል፣ 

 
ዓንቀፅ 10. የጽሕፈት ቤቱ በጀት፣
የጽሕፈት ቤቱ በጀት በትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ 
መንግስት ምክር ቤት የሚመደብ ሆኖ፣ 
የጽሕፈት ቤቱ የበጀት ምንጭ፣  
1. ከመንግስት የሚመደብ በጀት፣  
2. ከተለያዩ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች 
ከሚገኝ Eርዳታ ይሆናል፡፡ 
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ዓንቀፅ 11. ሒሳብ መዛግብትን ሰነዳትን፣ 

1. Eቲ ቤት ፅሕፈት ዝተማልAን ትኽክለኛን 
ናይ ሒሳብ መዛግብቲ ይሕዝ፣ 

2. ናይቲ ቤት ፅሕፈት ሒሳብ መዛግብትን 
ሰነዳትን ብቤት ፅሕፈት ዋና Oዲተር 
ይምርመሩ፡፡ 

3.  ኣፈ ጉባኤ ኣድላይ Iሉ ኣብ ዝኣመነሉ 
Eዋን  ሒሳብ መዛግብትን ሰነዳትን Eቲ 
ቤትፅሕፈት ብኽፋል ይኹን ብሙሉE 
ብቤት ፅሕፈት ዋና Oዲተር ንኽምርመሩ 
ክገብር ይኽEል፡፡ 

 
ክፍሊ ሰለስተ፣  

ዝተፈላለዩ ድንጋገታት

ዓንቀፅ 12. መምርሒ ምውፃE

ነዚ ኣዋጅ መፈፀሚ መምርሒ ብመተሓባበሪ 
ኮሚቴ  ክወፅE ይኽEል፣  
 
ዓንቀፅ13. ዝተስዓሩን ተፈፃምነት ዘይብሎምን   

ሕግታት፣ 

1. ቤት ፅሕፈት ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ 
መንግስቲ ትግራይ ንምጥያሽ፣ስልጣንን 
ተግባርን ንምውሳን ዝወፀ Aዋጅ ቑፅሪ 
62/1995 ዓ.ም ከምU‘ውን ቤት ፅሕፈት 
ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ 
ትግራይ ንምምሕያሽ ዝወፀ ኣዋጅ ቑፅሪ 
111/1998 ዓ.ም በዚ ኣዋጅ ተሳIሩ ኣሎ፣ 

2. ነዚ ኣዋጅ ዝፃባE ዝኾነ ኣዋጅ፣ ደንቢ፣ መምርሕን 
ልማዳዊ ኣሰራርሓን በዚ ኣዋጅ ንዝተሸፈኑ 
ዋኒናት ተፈፃምነት የብሉን፡፡   

 

ዓንቀፅ 14. Eዚ ኣዋጅ ዝፀንAሉ ግዘ፣ 

Eዚ ኣዋጅ ብቤት ምኽሪ ካብ ዝፀደቐሉ ሓምለ 

1/2003 ዓ.ም ጀሚሩ ዝፀንA ይኸውን፡፡ 

 
ኣባይ ወልዱ 

ፕረዚደንት ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ 

ትግራይ 

ዓንቀፅ 11. የሂሳብ መዛግብትና ሰነዶች፣

1. ጽሕፈት ቤቱ የተሟሉና ትክክለኛ የሂሳብ 
መዛግብት ይይዛል፣  

2.  የጽሕፈት ቤቱ የሂሳብ መዛግብትና ሰነዶች 
በዋና Oዲተር ጽሕፈት ቤት ይመረመራሉ፡፡

 
3. Aፈ ጉባኤው  Aስፈላጊ ነው ብሎ ባመነበት  

ጊዜ የፅሕፈት ቤቱ የሂሳብ መዛግብትና 
ሰነዶች በከፊልም ሆነ በሙሉ በዋናው 
Oዲተር ጽሕፈት ቤት Eንዲመረመሩ 
ሊያደርግ ይችላል፡፡ 

 

ክፍል ሦስት፣  

የተለያዩ ድንጋጌዎች 

ዓንቀፅ 12. መመርያ ማውጣት፣
 

ለዚህ Aዋጅ ማስፈፀምያ  መመርያ በAስተባባሪ 
ኮሚቴ ሊወጣ ይችላል፡፡ 
 
ዓንቀፅ 13. የተሻሩና ተፈፃሚነት የሌላቸው 

ሕጎች፣

1. የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ምክር 
ቤት ጽሕፈት ቤት ለማቋቋም፣ ስልጣኑና 
ተግባሩን ለመወሰን የወጣ Aዋጅ ቁጥር 
62/1995 ዓ.ም Eና የትግራይ ብሄራዊ 
ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት ጽሕፈት ቤት 
ለማሻሻል የወጣ Aዋጅ ቁጥር 111/1998 
ዓ.ም በዚህ Aዋጅ ተሽረዋል፣ 

2. ይህንን Aዋጅ የሚቃረን ማንኛውም Aዋጅ፣ ደንብ፣ 
መመርያና ልማዳዊ ኣሰራር በዚህ Aዋጅ 
ለተካተቱ ጉዳዮች ተፈፃምነት Aይነረውም፡፡ 

      

ዓንቀፅ 14. ይህ Aዋጁ የሚፀናበት ጊዜ፣

ይህ ኣዋጅ በምክር ቤት ከፀደቀበት ሓምለ 1/2003 

ዓ.ም ጀምሮ የፀና ይሆናል፡፡   

 
ኣባይ ወልዱ 

የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት 

ፕሬዚደንት 
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መEተዊ

ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ብሕገ መንግስቲ ዝተውሃቦ ስልጣንን ሓላፍነትን 

መሰረት ብምግባር ኣብ ክልልና ቁልጡፍን ኩሉ በብደረጅU ተጠቃሚ ዝኾነሉ ማሕበር Iኮኖሚ 

ለውጢ ንምምፃE፣ ሰብኣውን ዲሞክራሲያውን መሰል ዜጋታት ክሕሎን ሰናይ ምምሕዳር ክሰፍንን 

ኣብ ዝግበሩ ኩለመዳያዊ ምንቅስቓሳት ሕጊ ብምውፃE፣ ክትትልን ቁፅፅርን ብምክያድ ህዝባዊ 

ውክልና ብምርግጋፅ ሕገመንግስታዊ ልEኽትU Eናፈፀመ ይርከብ፡፡  

ነዚ ሕገመንግስታዊ ልUኽ ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ንምEዋት ዝተጠናኸረ 

ድጋፍ ዝህብ ቤት ፅሕፈት ቤት ምኽሪ ምህላው ኣገዳሲ ኮይኑ ስሉጥን ውፅIታውን ግልጋሎት 

ንምሃብ ንከይዲ ስራሕቲ ዘተሓባብር ብኣግባቡ ዝተወደበ ንፁር ስልጣንን ሓላፍነትን ዝተቐመጠሉ 

ቤት ፅሕደት ምህላውን ኣወዳድብU ምምሕያሽን ኣገዳሲ ብምዃኑ Eዚ ረቂቕ መማሐየሺ ኣዋጅ 

ተደልዩ ኣሎ፡፡     

መብርሂ፣ 

1. መንግስቲ ዘውፅO ናይ 5ተ ዓመት Eብያትን ስግግርን ትልሚ ተግባራዊ ንምግባር    

         ብኣግባቡ ዝተወደበ ቤት ፅሕፈት  ምህላው ስለዘድሊ፣ 

    2. ብመሰረት ዝተፀንA መሰረታዊ ለውጢ ከይዲ ስራሕ Eቲ ቤት ምኽሪ ዝተቐመጠሉ ሕገ-

መንግስታዊ ሓላፍነት ቅልጡፍን ውፅIታውን ብዝኾነ Aገባብ ንምፍፃም ዝተጠናኸረ ድጋፍ 

ምሃብ ኣድላይ ብምዃኑ  

3. ትካላዊ ቕርፂ ኣብያተ ምኽሪ ክልል፣ ወረዳን ጠብያን ንምጥንኻርን ናይ ዓቕሚ   ምEባይ 

ስራሕቲ ንምስራሕን ብኣግባቡ ዝተወደበ ቤት ፅሕፈት ምህላውን ኣወዳድብU ምምሕያሽን 

ስለዝተኣመነሉ፣ 

4. Eማማት ቤት ምኽሪ ብብቕዓት ንምትግባር ብኣተሓሳስባ፣ ፍልጠትን ክEለትን ብቕዓት ዘለዎ 

ልምዓታዊ ሰራዊት ምፍጣርን ምውፋርን ብኣግባቡ ዝተወደበ ቤት ፅሕፈት ስለዘድሊ  

5. ናይቲ ቤት ፅሕፈት መጣየሺ ኣዋጅ ቁፅሪ 62/1995 ከምU’ውን ናይዚ ኣዋጅ ዝተወሰነ 

ክፋል ንምምሕያሽ ዝወፀ ኣዋጅ ቁፅሪ 111/1998 ንተጠቃማይ ብዝጥEም ኣብ ሓደ ኣዋጅ 

ተጠቓሊሉ ዝመሓየሽ ተመሓይሹ ሓደ ኣዋጅ ኮይኑ ምውፃE ኣድላይ ብምዃኑ 
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6. ብኣጠቓላሊ ስሉጥን ውፅIታዊ ዝኾነ ዝተጠናኸረ ምምሕዳራውን ሞያውን ድጋፍ ንቤት 

ምኽሪ፣ መተሓባበሪ ኮሚቴ፣ ኣፈ-ጉባኤን ቀወምቲ ኮሚቴን ንምሃብን ብመሰረት ብሃገር ደረጃ 

ዝሳለጥ ዘሎ ናይ ኣብያተ ምኽሪ ሪፎርም ምስ ኣብያተ ምኽሪ ፌደራልን ካልOት ክልላትን 

ተመሳሳልነት ዘለዎ ልEኹ ብብቕዓት ዝፍፅም ቤት ፅሕፈት ቤት ምኽሪ ምህላው ኣገዳሲ 

ብምዃኑ Eቲ ዝነበረ መጣየሺ ኣዋጅ ቤት ምኽሪ ከምዝስEብ 3ተ ክፍልታትን 14 ዓንቀፃትን 

ኣካቲቱ ተመሓይሹ ቀሪቡ ኣሎ፡፡         
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መጣየሺ ኣዋጅ ቤት ፅሕፈት ቤት ምኽሪ ብሄራዊ 

ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣዋጅ ቑፅሪ 62/1995 

ከምU’ውን ኣዋጅ ቑፅሪ 111/1998 ንምምሕያሽ ዝወፀ 

ረቂቕ ኣዋጅን ንምምሕያሽ  ዘድለየሉ ቀንዲ ምኽንያት 

ሓፂር መብርሂ (Concept paper) 
 

 

 

 

ጉንበት 2003 ዓ.ም   

መቐለ
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    ו/ዓו/ዓו/ዓו/�ዋጅ 208/�ዋጅ 208/�ዋጅ 208/�ዋጅ 208/2003 2003 2003 2003 ዓ עፅּי עፅּי עፅּי עፅּי

ዝֿאـየ₪ אጣየְך �ዋጅ ኮֹּלג� ��ዝֿאـየ₪ אጣየְך �ዋጅ ኮֹּלג� ��ዝֿאـየ₪ אጣየְך �ዋጅ ኮֹּלג� ��ዝֿאـየ₪ אጣየְך �ዋጅ ኮֹּלג� ��    �ץֹוግו�ץֹוግו�ץֹוግו�ץֹוግו----

ፀנፀנፀנፀנ----ግዕዝይ%� &ְףዊ ክֶָዊ א�ግ�ٌ ግዕዝይ%� &ְףዊ ክֶָዊ א�ግ�ٌ ግዕዝይ%� &ְףዊ ክֶָዊ א�ግ�ٌ ግዕዝይ%� &ְףዊ ክֶָዊ א�ግ�ٌ 

ُግףይُግףይُግףይُግףይ 

 �ፀֱُ �ֳֹוዕו �ገዲא ዝዎ ዘֹ־ �ግ�ٌא

�ፃָׂש �תףክזዓُ ዲץ�ُ ክֱָዎ 

�ግዕዝይ%� &ָֹּלው ֿץףר�� ዘይֹּלከו� 

 &רـנ&ׁ �ዓُ ክዋጋእ ድָዊ ዝኾּמ&&

 ዃHו ዘድָይ ُנፍִይ ُኹ ץፍጣו�

�ֳዝא�ـ�ִ፣ 

 ውֹּלָ& �%ገJ� ግዕዝይ ُףֹוግـ�

 ��ኽMו� ይ፣ףፅו� ክָኻָ፣ו� �ֿץףר�

 ከֶُُא� �ֹּלגእዚ ኮ ֿץףר� �ץፅፃּׁשו�

ግָፅ��ֿٍُـ �ُُ� &ዘנጋግፅ ָאክዑ 

ከוR‘ው� ֶֿፍ�ً &ዝግֹוእ� &&ּמዓُ� 

ክዋፃእ %ይዚ ኮא �ֹּלגጣየְך �ዋጅ ׁווያֹּל 

�ድֶይ ኮይH �ֳዝנـኸJ፣ 

እዚ ኮֹּלג� �& ከJድٌ ገJ%ُ ግዕዝይ% 

ُኹُנ ገይס ክׂש�Mו �ּט� ካָኦُ 

�ግֹו&�ُ ዘֳዎו �ካֶُ ዝֱָዎ ץክ& &ׁጊ 

�ድ�ጋግ �ድֶይ �ֳዝኾו፣  

\ዋጅ ּׁשጥ208 ץ/\ዋጅ ּׁשጥ208 ץ/\ዋጅ ּׁשጥ208 ץ/\ዋጅ ּׁשጥ2003 2003 2003 208/2003 ץ ዓ/ו       ዓ/ו       ዓ/ו       ዓ/ו                   የֳָךָךـው የֳָךָךـው የֳָךָךـው የֳָךָךـው 

የُግףይ &ְףዊ ክֶָዊ א�ግ�ُየُግףይ &ְףዊ ክֶָዊ א�ግ�ُየُግףይ &ְףዊ ክֶָዊ א�ግ�ُየُግףይ &ְףዊ ክֶָዊ א�ግ�ُ    

የ��የ��የ��የ�� ያדּהּהא �ֹּלגኮ %�ב ያדּהּהא �ֹּלגኮ %�ב ያדּהּהא �ֹּלגኮ %�ב ያדּהּהא �ֹּלגኮ %�ב    ----נፀ %ץֹוግונፀ %ץֹוግונፀ %ץֹוግונፀ %ץֹוግו----

�ዋጅ�ዋጅ�ዋጅ�ዋጅ 

 תףክזያያዘው� የእድገُ% - የዲـ�ግ�ُ የא

�ጣይׂש ֹٍו�ግ ُ\ץ�ُ እ�ዲbנው ב�% እ% 

&ָc \ץףר� የדይֹּלከו% J&dُ ֳאዋጋُ 

ዝግጁ የֲ� ُנዩ ُኩָ ץፍጠאֳ &רـנ&ׁ 

የגያ�ፈָግ ֲאH� �ֳٍא�Jُ፣ 

 

የב�% ወ�ጀָ% &ָc ץףר�� 

 %�רክאֳ ፣ץאץאאֳ ከֶከָ፣אֳ

�ግָፅ ץףר\ Hֹּלגየኮ ץጣጠּבאֳُ% 

 ኩָא ጋግጥנያגJ ֱץא ُ�ּׂשጠያـ

እ�ዲoו pֶፊ�ً� Jגገֹו% J&dُ እ�ዲወጣ 

የኮֹּלגH גּהּהדያ \ዋጅ ָָךָךד \�ፈֶጊ ֲb 

Jאገrً፣ 

ኮֹּלגH Jከֹוድ የרב% ወ�ጀֹ٤ ֶይ 

ُኩُנ \ድץጎ እ�ዲׂש�Mׂש� ከַֹْ 

\ግֹו&�ُ ካֶْው የףאץו% ክר \ካֶُ 

የגbנው ግ�wُ Jֱግ אደ�ገግ \�ፈֶጊ 

JֲאH፣ 

 
 
 
 
 
 
 
 

BˆL×T b¤T M<¶ Bÿ‰êE KL§êE mNGStE TG‰Y Zw{ 
18¾ ›mT qÜ. 24 ֳּטא 
208/2003 ›/M    

mbL 18 ›mT ֳּטא 24 .ּט  
208/2003 ዓ.ו  

  

Bÿ‰êE KL§êE mNGStE TG‰YBÿ‰êE KL§êE mNGStE TG‰YBÿ‰êE KL§êE mNGStE TG‰YBÿ‰êE KL§êE mNGStE TG‰Y    

yTG‰Y B¼¤‰êE KL§êE mNGSTyTG‰Y B¼¤‰êE KL§êE mNGSTyTG‰Y B¼¤‰êE KL§êE mNGSTyTG‰Y B¼¤‰êE KL§êE mNGST    

nU¶T Uz¤È TG‰YnU¶T Uz¤È TG‰YnU¶T Uz¤È TG‰YnU¶T Uz¤È TG‰Y    
yTG‰Y nU¶T Uz¤ÈyTG‰Y nU¶T Uz¤ÈyTG‰Y nU¶T Uz¤ÈyTG‰Y nU¶T Uz¤È    

ÂY ˆd êU  

ÃNÇ êU  
BR 5.30 
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 �ግ�ٌא ዊ ክֶָዊףְ& עኽו ُ}     

ُግףይ &ֿאـ ُנראይc ዝወፀ ׁገ 

 �ውpـፅ 49/3/~/ &ዝׂש�ይ ዓף�ግ�ٌ ُግא

�ָጣ� ዝ�ዕ& �ዋጅ �ውፂR �ֹ። 

    

ክፍֵ ֿደክፍֵ ֿደክፍֵ ֿደክፍֵ ֿደ                                                                                                                            

ֿፈָךዊֿፈָךዊֿፈָךዊֿፈָךዊ    

1.1.1.1.    ֿፂץ ץእֿתፂץ ץእֿתፂץ ץእֿתፂץ ץእת    

እዚ �ዋጅ “ዝֿאـየ₪ אጣየְך ኮֹּלג� �� 

 ዊ ክֶָዊףְ& �%ግዕዝይ-נፀ �ץֹוግו

 �ዋጅ 208/2003 עፅּי ይף�ግ�ٌ ُግא

ዓ/ו”  ይኽእָ። רׂשክጥ ִ�ֹוـ 

 

    וጉץُוጉץُוጉץُוጉץُ .2 .2 .2 .2

�&ዚ �ዋጅ �ጠדּמּכ እٌ dָ ካֵእ ُץጉו 

ዘውֱ� እـ� ዘይኾይH፣   

1. ‘‘ኮֳُד ‘‘�ֹּלג ኮֹּלג� �� נፀ �ץֹוግו 

ግዕዝይ%� &ְףዊ ክֶָዊ א�ግ�ٌ 

ُግףይ እዩ፣ 

2. ‘‘ኮֹּלג� ֳُד ‘‘�ץ�ֹּלגክָُ ኮו �ץ

ከከו �ደר וዓּש %ይዚ ኮֹּלג� 

ኮֹּלג� እዩ፣ �ץ�ֹּלגክָُ ኮו �ץ

 ወይ &ׁጊ &ר �ዊצፈጥـ ֳُד ‘‘&ר‘‘ .3

 ውp� �ካָ‘ዩ።ـእ% ዝ&� ָרא

4. ‘‘{ُ ዕዮ א�ግ�ٌ‘‘ ףְ& ֳُדዊ ክֶָዊ 

  ��ይ &ׁጊ ዘጣየף�ግ�ٌ ُግא

 �ድJִוእ ወይ &ክፋָ Jጀُ ዝִב&

{ُ ዕዬ እዩ፣ 

5. ‘‘ُካָ ָוዓُ א�ግ�ٌ‘‘ ףְ& ֳُדዊ 

ክֶָዊ א�ግ�ٌ ُግףይ &ִבእ ወይ 

&ኽፋָ Jጀُ ዝוደJִ ُካָ ָוዓُ 

ወይ �ክ�ዮ� ኩֹו�ያ እዩ። 

 

     የُግףይ &ְףዊ ክֶָዊ א�ግ�ُ 

 ይ ׁገףJወጣው የُግ ֹֹּלָךـ ُ}ץክו

 �ጠው �ָጣרـፅ 49/3/~/ Jׂש�\ �ግ�ُא

 ው� \ዋጅ �ውጥָّ።ֳـከגየ ُנרא

    

ክፍָ ክፍָ ክፍָ ክፍָ ֿደֿደֿደֿደ    

ጠ�ֶֶጠ�ֶֶጠ�ֶֶጠ�ֶֶ    

1. 1. 1. 1. �ጭץ ץእ��ጭץ ץእ��ጭץ ץእ��ጭץ ץእ�    

ይֱ �ዋጅ “የֳָךָךـው የُግףይ &ְףዊ ክֶָዊ 

 �₪גኮ %רב נየፀ %ץֹוግו ���ግ�ُ የא

 ”ו/208/2ዐዐ3 ዓ ץጥּׁש ያ �ዋጅגּהּהד

 ይ٤ֶָ። �ׂשጠֵ ֹ&ـ

 

    הጓץُהጓץُהጓץُהጓץُ 2 2 2 2

የdִ �ገץُ ֶַ &ֹוጉו የרגጠው ካֲָ� 

Jץׂשـ� Jዚֱ \ዋጅ ው�ጥ፣  

1. ‘‘ኮֳُד ‘‘�ֹּלג የُግףይ &ְףዊ ክֶָዊ 

 %�ב נየፀ %ץֹוግו ���ግ�ُ የא

ኮֹּלג� �ው።  

2. ‘‘ኮֹּלג� ֳُד ‘‘ץ�ֹּלגክָُ ኮו %ץ

እ�ደ �ደـ וከִـ የኮֹּלגH ኮֹּלג� %እ ץ

� ץ�ֹּלגክָُ ኮוው። 

 Jׁግ וው ወይר צፈጥـየ ֳُד‘‘ውר‘‘ .3

የרው�� ጠው �ካָרـየ ُ&א ُው። 

4. ‘‘የא�ግ�ُ ץ�אያ {ُ‘‘ ֳُד 

የُግףይ &ְףዊ ክֶָዊ א�ግ�ُ Jֱግ 

ያאּהּהው% Jִב ወይו Jከፊָ Jጀُ 

የאגድ&ֳُ ץ�אያ {ُ �ው። 

5. ‘‘የא�ግ�ُ የָُד ድץጅُ‘‘ ֳُד 

የُግףይ &ְףዊ ክֶָዊ א�ግ�ُ Jִב 

ወይו Jከፊָ Jጀُ የאגደ&Jُ   

የָُד ድץጅُ ወይו \ክ�ዬ� ኩֹו�ያ 

�ው። 

 
 
 

    ገፅ 2 �ጋُע ጋዜጣ ُግףይ �ዋጅ 208/2003 ּי            ገፅ 2 የُግףይ �ጋُע ጋዜጣ \ዋጅ 208/2003 ּׁש 
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 ይዚ ክָָ% ֳُד ‘‘�ግ�ٌא ዚא &ר‘‘ .6

 רእץ ክָُו ፣ץዳׁוו רእץ

 �፣ץዳׁוו רእץ ٌץኸד� �ץዳׁוו

�ፈ ጉֹוኤ፣ וክָُ �ፈ ጉֹוኤ� �ከ&ٌ 

 �ፍֳֿُ צּת �፣ץኽו ُ} َגኮ גዋׂש

 ዚዳ�ُ፣נፍُ�፣ rֳֿ צּת ክָُו

 �ץףጅ�ُנ �ዚዳ�ُ፣ ዳያHנክָُ rו

ֶዕֳዋይ {ُ ፍץዲ፣ ኮֹּלג� ክָُו �ץ

ኮֹּלג� ክָُ ֶֿፊו ����፣ ֶֿፊ ኤጀץ

ኤጀ���፣ ዋ% ኦዲו �ץـክָُ ዋ% 

ኦዲץـ፣ ֶֿፊ {ُ ፅׁፈُ� וክָُ 

ֶֿፊ {ُ ፅׁፈُ�፣ ֶֿፍ� וክָُ� 

 �ክָُו  �ይዝ፣ ֶֿፍףrץـ��

���ٌዩٌُ፣ ዳይפክו �ץـክָُ 

ዳይפክץـ�፣ ֶֿፍ� וክָُ� ُካָ 

 ኪץ& MMֵאـ &� ��ግ�ُא ዓُוָ

ዝץከא &ר ּשዚ ክָָ የጠָָּכ፡፡ ዋ% 

 %ዋ עኻד� ፣ֹוክָُ� ዞו �ץዳֿא\

 ፅׁፈُ ֶֿፍ�። ُ} �ֹוዞ ץዳֿד�

rנዚዳ�ُ፣ ዳያH� נጅ�ُץף� 

 &� ዲץፍ ـዳ� �&ያנእኸֶይ� ወד

 ֹוዚ ዞא &ר ּשከץኪ ዝץ& MMֵאـ

የጠָָּכ፣  

ከ�ֹٌו፣ וክָُ ከ�ٌד� �ֹוኻע ከ�ֹٌו 

ከדـ፣  א ׁף�ካየዲ {ُ דዘጋጃ፣ ֶֿፊ 

{ُ ፅׁፈُ፣  

�ፈ ጉֹוኤ� וክָُ� {ُ וኽע ወנዳ� 

ከדـ�፣ ዋ% ֿד�ዳו �ץክָُ� ወנዳ፣  

 ፣ {ُ ፅׁፈُעዳֿד� %ዋ עኻד�

ֶֿፍ� וክָُ� ወנዳ� ክፍֳ ከדـ� �& 

 ዳנዚ ወא &ר ּשከץኪ ዝץ& MMֵאـ

የጠָָּכ።  

6. ‘‘የא�ግ�ُ ָ�ֳֹוጣ�‘‘ ֳُד የክָָ ץዕר 

 %ץዳድـ�א רዕץ ክָُו ፣ץዳድـ�א

የץዕـ�א רዳድד\ סካע፣ �ፈ-ጉֹוኤ፣ 

 גּה ً} ץክוኤ% የֹוክָُ \ፈ-ጉו

ኮר َג&Mּתዎ٤፣ צּת pֶፊዎ٤% 

 ُ}/pֶፊዎ٤፣ የጠ�ֶይ ፍ צּת ክָُו

rנዚደ�ُ፣ וክָُ rנዚደ�ُ፣ ዳ�٤% 

 ክָُו %ץ�ֹּלג፣ ኮץףጅ�ُפ

ኮֹּלג� ክָُ pֶፊ፣ו %pֶፊ ת�፣ የኤጀץ

ዋ% ኦዲו %ץـክָُ ዋ% ኦዲץـ፣ 

የፅׁፈُ {ُ ֶֿፊ% וክָُ  pֶፊ፣ 

የץـ��rףይዝ pֶፊ% וክָُ pֶፊ፣ 

የ���ٌዩٌُ pֶፊ% וክָُ pֶፊ፣ 

ዳይפክו %ץـክָُ ዳይפክץـ፣ 

የא�ግ�ُ ָُד ድץጅُ pֶፊ% וክָُ 

pֶፊ JאـMMይ ደנጃ የגገw የክִָ 

  ጣ%ُ ያጠdֶָָ።ָ�ֳֹו

የዞ� ዋ% እ% וክָُ \ـ�ዳደע፣ የዋ% 

 ُ} የፅׁፈُ %עካד\ עዳዳـ�\

pֶፊ።የከፍـ %የወנዳፍ/{ِ٤ rנዚደ�ُ 

ዳנ %�٤ጂ�ُ٤צף JאـMMይ ደנጃ 

የגገw የዞH ָ�ֳֹוጣ%ُ ያጠdֶָָ፣፡ 

  የከדـ ከ�ٌו %ֹוክָُ ከ�ֹٌו፣ የከ�ֹٌו 

 %�ከያጅ\ ף� ُ} ዘጋጃא፣የעካד\

ፅׁፈُ {ُ ֶֿፊ፣  

የወנዳው% ከו דـክץ {ُ �ፈ-ጉֹוኤ% 

 %עዳደـ�\ %ኤ፣  ዋֹוክָُ �ፈ-ጉו

  ፣עካד� עዳዳـ�\ %ክָُ ፣የዋו

ፅׁፈُ {ُ ֳֶֿፊ% וክָُ ፣ የክፍֳ 

ከדـ ፅׁፈُ {ُ pֶፊ% וክָُ 

JאـMMይ ደנጃ የגገw የወנዳ 

 ጣ%ُ ያጠdֶָָ።ָ�ֳֹו
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 ፅׂש�ዚ ዓ&� ֳُד ‘‘�ግ�ٌא  ـׁףר‘‘ .7

�R� ዓׂש�ፅ /6/ ካ& ዝـጠשּט ወፃ� �& 

{ُ ዕዬ א�ግ�ٌ ወይ ُካָ ָוዓُ 

 ፣בይ₪ـ ፣סፂּבـ �ግ�ٌ እዚ ክָָא

 ׁץרፁ ዝעאـ ּתወይ &ֱዝ ּשዲאـ

ዝኾ� እዩ፣ &ר 

8. ‘‘ገJ� ግዕዝይ%‘‘ ֳُד �& �.ፌ.ዲ.ע ገJ� 

ׁጊ ዝـደ�ገጉ ገJ%ُ ግዕዝይ% እዬו፣ 

 

9. ‘‘ከּתድ וጥֿ� �� ֳُד ‘‘ץֹוግו 

\ግֹו&�ُ &ዘֳዎ ֿـאዳደע ደּת� �� 

  �ግ�ٌ እዚ ክָָא ٍُ ـׁףר ץֹוግו

ካ& ׁף� ከץץֹו ዘኽእָ ጥፍ�ُ‘ዩ፣ 

10. ‘‘ከּתድ ገJ� ግዕዝይ%‘‘ ֳُד    

  ~/ �& ዝֳዓֳ �َُףጅያዊ נ&ֿ ዘֳዎו 

�&ያـ ዕዮ א�ግ�ُ� ُካֶُ ָוዓُ 

 &ጠ� ገ�ዘא ዝֳዓֳ ב�ግ�ُ� ዝፍፀא

ዘካًـ ገJ%ُ ግዕዝይ% ወይ  

 

 ב�ግ�ٌ እዚ ክָָ ዝፍፀא ዚא &ר& /ֳ

ገJ%ُ ግዕዝይ%  ወይ 

ּ/ %ይዚ ክָָ �ኮbג፣ וֶר� ፀጥٍ� 

ከוR‘ው� �& א� &רـנ&ׁ צ&ֹו

ዝፍፀב ዝֳዓֳ ጉድ�ُ ዘ&ፅֽ ወይ 

ከ&ፅֽ ዝኸእִ ገJ%ُ ግዕዝይ% እዬו። 

 �ኪֹו &� ֳُד ‘‘ �ኪֹו &M־‘‘ .11

ዝאּטـጠ ገ�ዘ&፣ ወץ�� ዝאMִר ክץּש 

ዋጋ ּֽُמ�� ከוR‘ው� ֿደ ዓו ָג� 

 ክ& pፍٌ ወይץ  �ዝኾ וצ&�ኪ ዝገֹו

 እዩ። רዝֿወ �ֹּל�ዛክףُ

12. ‘‘ክፍֵ ክָُُ �� ֳُד ‘‘ץֹוግו-

ግዕዝይ%� &ָֹּלው ֿץףר�� 

  ּמּשፅ ُףֹוግـ �ץፅፃּׁשו� ክָኻָ፣ו�

7. ‘የא�ግ�ُ ֳُד ‘‘ ـףר Jዚֱ \ׂש�ፅ 

�R� \ׂש�ፅ 6/ ው�ጥ ከـጠُשׂש ውጭ 

ያֳ Jክִָ የא�ግ�ُ ץ�אያ {ُ ወይו 

የָُד ድץጅُ ው�ጥ ׂשـጥצ፣ זֹּלـ፣ 

 ףרגጦ የץאـ &Jֱዝ וድ� ወይאـ

� ውר וው �דው። 

8. ‘‘የב�% ወ�ጀָ‘‘ ֳُד J�.ፌ.ዴ.ע 

የወ�ጀָ ֱግ የـደ�ገጉُ የב�% ወ�ጀֹ٤ 

%ْው። 

9. ‘‘ከֹוድ የ���&ֹו�ግ ֳُד ‘‘�ጣא ץֹוግו ُ 

��የ �٤ـףר �ግ�ُאው የክִָ የֳֹו 

 ُ&%רያֵ ף�ያ ደ�& ከץዳደـא ץֹוግו

የ٤ָג ጥፋُ �ው። 

10. ‘‘ከֹוድ የב�% ወ�ጀָ‘‘ ֳُד 

 ~/ ከፍَףُ�  ـጅያዊ ጠֶֹْו ٍהׂשው 

የא�ግ�ُ ٤ِ}ף�א% የא�ግ�ُ 

የָُד ድץጅِ٤ ֶይ የגፈፀב ከፍـ  

የገ�ዘ& אጠ�� ያካًـ የב�% ወ�ጀֹ٤ 

ወይו 

 ֳ/ Jክִָ የא�ግ�ُ ָ�ֳֹוጣ%ُ የגፈፀב  

የב�% ወ�ጀֹ٤ ወይו 

ּ/ Jክִָ �ኮbג፣ וֶר% ፀጥٍ� እ�ዲoו 

Jֱ&ּשרـנ Hצ ֶይ ከፍـ  ጉዳُ 

የגያደשץ ወይו ֵያደשץ የ٤ִג 

የשב% ወ�ጀֹ٤ %ْው። 

11. ‘‘የֹו�ክ �M&‘‘ ֳُד Jֹו�ክ የאׂשـጠ 

ገ�ዘ& ወץ�% የאMִُר ውድ እdዎ٤ 

እ�ዲoו \�ድ ደ�J  ከֹו�ኩ ጋץ 

የגያደץጋْው ד%ْውו� ግ�w�ِ٤ 

ወይףُ ו�ዛክֹּלb٤ የגያጠdָָ �ው። 

12. ‘‘የ�� ֳُד ‘‘ያ ክፍָـከٍא ץֹוግו 

 ከֶከָ፣אֳ �ץףר\ cָ& %%�ב

  ץֹוግו �� סእ% ጥ ץጣጠּבאֳ

 

    ገፅ 4 �ጋُע ጋዜጣ ُግףይ �ዋጅ 208/2003 ּי            ገፅ 4 የُግףይ �ጋُע ጋዜጣ \ዋጅ 208/2003 ּׁש 
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�� &� ו�ፍׁፋׁ� ዝፍፅו� ץֹוግו-

ׁድׁድ �&ያـ ዕዮ א�ግ�ُ� ُካָ 

 እዩ። ץውֿד �ግ�ُ� ዘֹא ዓُוָ

 
3.3.3.3.�ገֳָፃ ፆٍ፣�ገֳָፃ ፆٍ፣�ገֳָፃ ፆٍ፣�ገֳָፃ ፆٍ፣    

�&ዚ �ዋጅ &ֹוـዕٍይ ፆٍ ዝـገֳፁ ኩִ 

����ٍይ ፆٍ’ው� ዝֿው�’ዩ፣  

 

4444....    ዕֶٍُד እዚ ኮֹּלג�ዕֶٍُד እዚ ኮֹּלג�ዕֶٍُד እዚ ኮֹּלג�ዕֶٍُד እዚ ኮֹּלג�    

1. �ግֹו&� ץֹו&ׁُו& �ካֶُ ו�ዘֳዎו ُ

 �%ግዕዝይ-נፀ �ץֹוግו-�� ٌץֱוُ

 �וከֹּל�ግዕዝይ% ዘይ �ּּמ��ፋׁ ዝו&

 ፣ץֹוግו עፃዕ ץክፍጠ &ר/ׁ

 

2. �ግֹו&� �ካֶُ וዘֳዎ �ו ُ

 ውֹּלָ& �%�ገJ� ግዕዝይ ץֹו&ׁُו&

 ክָኻָ።ו �ֿץףר�

3. ገJ� ግዕዝይ%� &ָֹּלው ֿץףר�� 

 ኽM��።ו �ይףፅו ዕ፣ֶ�ו

 
ክፍֵ ክፍֵ ክፍֵ ክፍֵ ክָـክָـክָـክָـ    

                                 እዚ �ץ                                 እዚ �ץ                                 እዚ �ץ                                 እዚ �ץֹוግـ ��፣ �ָጣ ֹו�ወዳድ ֹּלጥያוֹוግـ ��፣ �ָጣ ֹו�ወዳድ ֹּלጥያוֹוግـ ��፣ �ָጣ ֹו�ወዳድ ֹּלጥያוֹוግـ ��፣ �ָጣ ֹו�ወዳድ ֹּלጥያו

ኮֹּלג�ኮֹּלג�ኮֹּלג�ኮֹּלג�    

     �ֹּלגእዚ ኮ ֹּלጥያו �ֹּלגእዚ ኮ ֹּלጥያו �ֹּלגእዚ ኮ ֹּלጥያו �ֹּלגእዚ ኮ ֹּלጥያו .5 .5 .5 .5

1. ኮֹּלג� �� ዊףְ& �%ግዕዝይ-נፀ �ץֹוግו-

ክֶָዊ א�ግ�ٌ ُግףይ ካ&ዚ �ዳֿץ 

‘‘ኮֹּלג�‘‘ እ�ዳـ&pֳ ዝፅዋዕ ዓשץ ዝኸ�ֳ 

ׁጋዊ ר&�ُ ዘֳዎ �ካָ ኮይH Jዚ �ዋጅ 

 ጣይc �ֹ።ـ

2. እዚ ኮـ �₪גፀዋዕ� ץዳׁוו רእץ� ً

ክָָ ُግףይ ይኸው� 

 

6. 6. 6. 6. �ፃ���ֹּלגእዚ ኮ ׁף� ُፃ���ֹּלגእዚ ኮ ׁף� ُፃ���ֹּלגእዚ ኮ ׁף� ُፃ�    �ֹּלגእዚ ኮ ׁף� ُ

1. �&ዚ �ዋጅ ዓׂש�ፅ 5 �R� ዓׂש�ፅ /2/ 

ዝـደ�ገገ እـ�pֳወ‘ው� እዚ ኮֹּלג�  

የד�ፋፋُ ـግץֹו የגፈፅו Jያ�ዳ�ዱ 

የא�ግ�ُ ץ�אያ {ُ% የא�ግ�ُ 

የָُד ድץጅُ ያֳ ዘץፍ �ው። 

 

3. 3. 3. 3. የፆٍ \ገֳֶፅየፆٍ \ገֳֶፅየፆٍ \ገֳֶፅየፆٍ \ገֳֶፅ 

Jዚֱ \ዋጅ Jወ�ድ ፆٍ የـገֳፁُ oִ ֳُױ 

ፆٍו ያካָٍُ         

 

4.4.4.4.    የኮֹּלגH ዓֶדዎ٤የኮֹּלגH ዓֶדዎ٤የኮֹּלגH ዓֶדዎ٤የኮֹּלגH ዓֶדዎ٤    

1. \ግֹו&�ُ ካֶْው \ካֶُ ጋץ JֹוـאJץ 

የ�� %�ב נፀ %ُץֱוُ ץֹוግו 

Jד�ፋፋُ የ�d እ% ֹּלֵ %שבከו 

የדይרـנ&ׁ ٤ָ& እ�ዲፈጠץ ጥُנ 

 ግ፣נድד

2. \ግֹו&�ُ ካֶْው \ካֶُ ጋץ JֹוـאJץ 

የרב% ወ�ጀָ እ% &ָc \ץףר� 

 ከֶከָ፣א

3. የב�% ወ�ጀָ እ% &ָc \ץףר� 

 �።רክא %ץאץאא ጋֳጥ፣ד

 

ክፍָ ክፍָ ክፍָ ክፍָ oֳُoֳُoֳُoֳُ    

�ֳኮֹּלגH וּהּהא፣ �ָጣ�% ـግץֹו እ% �ֳኮֹּלגH וּהּהא፣ �ָጣ�% ـግץֹו እ% �ֳኮֹּלגH וּהּהא፣ �ָጣ�% ـግץֹו እ% �ֳኮֹּלגH וּהּהא፣ �ָጣ�% ـግץֹו እ% 

\ደנጃጀُ\ደנጃጀُ\ደנጃጀُ\ደנጃጀُ    

5. 5. 5. 5. የኮֹּלגH וּהּהאየኮֹּלגH וּהּהאየኮֹּלגH וּהּהאየኮֹּלגH וּהּהא    

1. የُግףይ &ְףዊ ክֶָዊ א�ግ�ُ የ�� 

 ֶ¯ከዚֱ J �₪גኮ %�ב נየፀ %ץֹוግו

‘‘ኮג₪�‘‘ እየֳֹוـ የגጠשף ף� የ٢ֳ ֱጋዊ 

�ውרُ ያֳው �ካָ ֲb Jዚֱ \ዋጅ 

 ።ָחּׁשּהـ

1. የኮֹּלגH ـጠע�ُ ֳُግףይ ክָָ ץዕר 

 ይֲ%ָ። ץዳድـ�א

 

6. 6. 6. 6. �ֳ ኮֹּלגH የףם �ፃ�ُ�ֳ ኮֹּלגH የףם �ፃ�ُ�ֳ ኮֹּלגH የףם �ፃ�ُ�ֳ ኮֹּלגH የףם �ፃ�ُ    

1. Jዚֱ \ዋጅ ׂש��ፅ 5 �R� \ׂש�ፅ /2/ 

የـደ�ገገው ּתbוץ ኮֹּלגH  

    ገፅ 5 �ጋُע ጋዜጣ ُግףይ �ዋጅ 208/2003 ּי            ገፅ 5 የُግףይ �ጋُע ጋዜጣ \ዋጅ 208/2003 ּׁש 
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�& ዘፃץዮו ወይ ክת ዝוֹـץ�ו ወይ 

ዝኸו׳ ዋ´%ُ ካ& �ድ �እٍው�ُ� 

ፅዕ�ِ� �ካֶُ ፈፃׁף� ג ይኹ� 

ካָኦُ �ካֶُ �ፃ ኮይH &ُנרא ׁጊ 

ዝـውp� �ָጣ� ይׁץר። 

 

 

7.7.7.7.    �ወዳድֹו�ወዳድֹו�ወዳድֹו�ወዳድֹו    

እዚ ኮֹּלג�፣ 

 �ץ�ֹּלגኮ בወֹּלዝ ץዳׁוו רእץ& .1

 �፣ץ�ֹּלגክָُ ኮו

 �ֹּלגዘድָይዎ Jዚ ኮ וፍፃו� ֽץ� .2

ዝוደּש ካָኦُ ወ��ٌ �ውף ከይዲ 

 ይֱָውዎ። �ٍُ ـׁףר �ׁף�

 

8.8.8.8.    ዋ% {ُ ፅׁፈُዋ% {ُ ፅׁፈُዋ% {ُ ፅׁፈُዋ% {ُ ፅׁፈُ    

ዋ% {ُ ፅׁፈُ እዚ ኮֳּטא &� �ֹּלג 

ይኸው�። �ድֶይ ኮይH እ�ُץከ& �& ዞֹו� 

ወנዳٍُ� ጨ�ፈץ {ُ ፅׁፈُ ክֱָዎ 

ይኽእָ። 

 

9.9.9.9.    �ָጣ�� ـግץֹו� እዚ ኮָ��ֹּלגጣ�� ـግץֹו� እዚ ኮָ��ֹּלגጣ�� ـግץֹו� እዚ ኮָ��ֹּלגጣ�� ـግץֹו� እዚ ኮֹּלג�    

እዚ ኮֹּלג� ዝ�ዕּש �ָጣ�� ـግץֹו� 

ይֱָውዎ። 

 �ץֹוግו-�� �ዓּُמ& ያዊז .1

 �ፀֱُ ׁٌף� ይֹוዕו� ًٍ ـׁףר

ዓגּמ የካይድ፣ 

 ץֹו&ׁُו& �ካֶُ וከָِוዝ �ו .2

&ዛዕֹו  ግዕዝይ%� ֿደግR� ֱዝּת 

�ኽץዳእ� ֿـ�M�&R �ኽዓ&� ווpץ፣ 

�& ֱዝֹוዊ ግָጋֹُ� �& ውֹּלጢ 

  ክጋፋׁ ץֹוግו-�� ּמּשፅ �&רـנ&ׁ

Jْףונאגው፣ ወይו ክ� 

Jֹْוُץראגውወይו ክר Jֹْוـנראው 

ጉዳዮ٤ ֶይ ከד� ውו ፈፃג \ካָ ይo� 

ַֹ٤ \ካֶُ ጣָd ገ&�� ፅዕbـ %ُፃ 

ֲb Jֱግ Jרـጠው �ָጣ� ُנרא 

ይָףר። 

 

7.7.7.7.    \ደנጃጀُ\ደנጃጀُ\ደנጃጀُ\ደנጃጀُ    

ኮֹּלגH፣ 

1. Jץዕـ�א רዳድס የו�ג ኮֹּלג� %ץ

 ፣ץ�ֹּלגክָُ ኮו

 Hֹּלגያ�ፈָጉُ Jኮגየ וፈፀאֳ �ውף� .2

የאגደ٤ַֹ ּש የףם �ደُ ٤ِ}ֳֹו 

እ% �٤ـףר ይbָٍס። 

 

8.8.8.8.    ዋ% ץ�אያ {ُዋ% ץ�אያ {ُዋ% ץ�אያ {ُዋ% ץ�אያ {ُ    

የኮֹּלגH ዋ% ץ�אያ {ُ ַׂשא ይֲ%ָ። 

\�ፈֶጊ ֲb תገ· Jዞ�% ወנዳዎ٤ 

 ው ይ٤ֶָ።צ�ጫፍ ፅׁፈُ {ُ ֵbץ�

 

 

9.9.9.9.    የኮֹּלגH �ָጣ�% ـግץֹוየኮֹּלגH �ָጣ�% ـግץֹוየኮֹּלגH �ָጣ�% ـግץֹוየኮֹּלגH �ָጣ�% ـግץֹו    

ኮֹּלגH የגከִُـ �ָጣ�% ـግُףֹו 

ይbָٍס። 

1. የז �٠ـףרያዊ &dُ% �� ץֹוግו-

  ያካְዳ፣ �ዎ٤ף� ֹٍו�ግ ו�\Mደግ የדֳ

 

2. ከֳאגከٍْው \ካֶُ ጋץ JֹוـאJץ 

�እ% ጎጂ %�בֳ�ً ֱዝּש እ�ዲנዳ እ% 

�dـ ֱֵ%ው እ�ዲጎֳ&ُ ץדـ�ד፣ 

Jֱዝ& \ገָግֹُ እ% Jֱ&רـנ& ው�ጥ 

  ግנድדእ�ዲ�ፋፋ J ץֹוግו �� וካָא

 
 
 
 

    ገፅ 6 �ጋُע ጋዜጣ ُግףይ �ዋጅ 208/2003 ּי               ገፅ 6 የُግףይ �ጋُע ጋዜጣ \ዋጅ 208/2003 ּׁש 
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 �ֿץףר� ውֹּלָ& �%�ግዕዝይ ץֹוግו&

 �።ץֹו&ׁُו �ውጋእו

3. �ግֹו&� �ካֶُ וዘֳዎ �ו ُ

 ��ግ�ُא ዕዮ ـያ&� &� ץֹו&ׁُו&

ُካֶُ ָוዓُ א�ግ�ُ� �ግዕዝይ%� 

 ዑ ወይ ከdָዑָּכـዝ �ֿץףר� ውֹּלָ&

ዝኽእִ ו& ֿٍُץףר�ፅ%ዕ ወይ ክፅ�ዑ 

 �ץኻוו የcֿד�ኽ ץֹוግו&

 ֿٍُץףר� ו�M&�፣ እׁُِו

ዝֿדـየc וዃbו וክָٍُ �ድֶ ይ 

ኮይH እ�ُץከ& ጉּשእ ዝኾ� �ጉٌו 

ክው�ድ ወይ ውM� ክወpJִ �ዝָוከِ 

�ካָ &וፍֶጥ ወይ &ׁُו�M& 

�ግዕዝይ% וክָኻָ፣ &ኻָኦُ ֹُור ወይ 

�ካֶُ እ�ׁُאـ ُـMMֵ וኽץ� 

ደገፍ� וp&፣ 

4. �& �&ያـ ዕዮ א�ግ�ُ� ُካֶُ ָוዓُ 

 ገJ� ግዕዝይ% ወይ ُףֹוግـ ��ግ�ُא

ከּתድ וጥֿ� �� בፈፀـዝ ץֹוግו 

 ክ& ወይנእ�ُ ٍפJֿ וዃbו�

 ፣עእ�ֱָُዎ የፃ נጣץእኹָ ጥ בፍፃו�

ክת ይُץ�ו፣ ክፃנ� ክኽר�� ይገ&ץ፣ 

ውፅ�ً ይከָٍـ�፣ 

 
5. �&ዚ ዓׂש�ፅ �R� ዓׂש�ፅ 4 ዝـገֳፀ 

እـ�pֳወ‘ው�  

   ~/ ካָእ ገJ� ـግו ץֹו� ገJ� ግዕዝይ% 

 �ֹּלגከ& እዚ ኮץእ�ُ בፈፂـ סגጣـ

�ክָٌR ገJ� ـግُףֹו የፃץ� 

ይኸ���፣  

   ֳ/ ገJ� ግዕዝይ% ִ�ֹוـ ክת ዝִـנ�אـ 

 %ገJ� ግዕዝይ ץክץከይዲ ክ &� ץֹוግـ

ኮይH እـ�ዘይנـኺּש‘ው� እٌ ክץክץ  

 %ዋጋُא �ץףר\ እ% &ָc �%�ב

 ፣ץJֹוـ�ד

3. \ግֹו&�ُ ካֶْው \ካֶُ ጋץ JֹוـאJץ 

Jא�ግ�ُ ץ�אያ{ِ٤% የָُד 

ድץጅِ٤ ው�ጥ ֳב�% እ% &ָc \ץףר 

የـጋֳጡ% ֵጋֳጡ የ٤ִג የ\ץףר 

 እ�ዲጠH וጥ%ُ ወይדJ �ዓِ٤ץר

Jדድנግ እ�ዲדד ִָךָךከד %ץMר&፣ 

የ\ץ� ץףרዓِ٠ የֲא ִָךָךـ%ْው� 

 ּתገـ ו·ገת እ% \�ፈֶጊ ֲb ָـከٍא

የֲ� እוץጃ እ�ዲወרድ ወይו ውM¼ 

እ�ዲרጥ \ግֹו& ֳֶው \ካָ JדMወ� 

ወይו JדMשב &ר%� የאከֶከָ፣ 

Jַֹר ٤ዎ٤ ወይו �ካֶُ תጠየ� 

 �ጠُ፣א ድጋፍ %ץክו MMይאـ

 

4. Jא�ግ�ُ ץ�אያ{ِ٤ እ% Jא�ግ�ُ 

የָُד ድץጅِ٤ ው�ጥ የב�% ወ�ጀָ 

 �ጣא ץֹוግו ��ድ የֹוከ וወይ ٤צֹוግـ

 ּׂשJ וው ወይרץደת דּבጥ בፈፀאֳ�

ጥץጣת פbנው ኦዲُ ያደץጋָ፣ 

ያጣָף፣ ክ� ይָٍץרא፣ እ�ዲጣף% ክ� 

እ�ዲُנרא ያደץጋָ ውጤًו� 

ይከֶָٍـ፣ 

5. Jዚֱ \ׂש�ፅ �R� \ׂש�ፅ 4 የـገֳፀው 

 וץbּת

   ~/ ֶַ ወ�ጀָ ከב�% ወ�ጀָ ጋـ ץጣצו 

 የወ�ጀָ וH ֳoֳֹּًלגገ· ኮת זፈፅـ

 �፣רክאየ %ץאץאאየ ٤צֹוግـ

   ֳ/  የב�% ወ�ጀָ ـ&ֹ ክ� የـנראـJ 

ُ ድץጊُ Jክץክץ �ደُ የרב% ወ�ጀָ 

ֲb ֹוይገ·ו ክש የׂשאጠָ ወይו  

    ገፅ 7 �ጋُע ጋዜጣ ُግףይ �ዋጅ 208/2003 ּי            ገፅ 7 የُግףይ �ጋُע ጋዜጣ \ዋጅ 208/2003 ּׁש 
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ክּמፅֳִ ወይ ክּמፅָ ክገ&ץ �ָጣ� 

ይֱָዎ፣   

6. �&ዚ �ዋጅ ዓׂש�ፅ 10� 11� ዝـገֳፀ  

  ወ ኮይHֳֿـp& ውክָ% ዝו

   ~/ እዚ ኮֹּלג� ጉዳይ ገJ� ፖֵُנרא ת 

 תወይ ክ ּשከץይ ዝףፅו &� ץֹוግו&

ዝוֹـנ�אـ ገJ%ُ ግዕዝይ% 

&ድץድץ ክውድR ክገ&ץ ይኽእָ። 

ኮይH ግ� ـፈፃג�ُ ዝֱָዎ Jዚ ገJ� 

ግዕዝይ% ዝנኸ&ዎ ጥגּמ ክשָו 

 እዩ። נገJـ�ו

   ֳ/ ገJ%ُ ግዕዝይ% &ድץድץ ዝውድእִ 

ኩ�ٍُ &ደּת� ይውר�። 

7. �& ከይዲ וፅףይ ገJ%ُ ግዕዝይ% 

 �ዓُץ� �� የ₪  ፍִይֿדـዝ ُנרא&

ፀנ-ግዕዝይ% נאዳእٍ ׁግ� ገJ� ��- 

 ׁף� ፣ּתወይ ግ עፅּט �ዓُ ׁግ�፣ ዝኾץ�

�ٍ፣ ֹּלـከץካע፣ א�Jע �ٍ ወይ ዝኾ� 

ይኹ� ካָእ �&ُנ ከו�ድֳይ�ً 

 ዝ�፣ֿו �₪ፍٍו

 �ኪֹו &� ዘֿֿــገJ� ግዕዝይ% ዝ �ו .8

ዝאּטـጠ ገ�ዘ& ֱֶו�ው እኹָ ጥץጣנ 

ወይ נאዳእٍ እ�ֱָُዎ �& ዝኾ� �ኪֹו 

ዝץከ&  ־M& ֹו�ኪ ـጠץጣע &ُእዛዝ 

ኮֹּלג� ዳእٍנא ፣ץֹוግו ץאץוክ ץ

 &ከץካ& �ድֶይ ኮይH እ�ُץו�

&ُእዛዝ {ُ ፍץዲ ክእገድ וግץֹו፣ 

 ָרא �ֿץףר� �ግׁ ُנרא& .9

ዘይוኽM� ክֳዓָ &ፊדץ ኮֹּלג� ץ

 ፣ׁٍُו

10. �ግֹו&� �ካֶُ וዘֳዎ �ו ُ

  �וጊ pፍׁِ ُנרא& ץֹו&ׁُו&

እ�ዲׂשጥָ የדድנግ �ָጣ� ይbנዋָ፣ 

 

6. Jዚֱ \ዋጅ \ׂש�ፅ 10 % 11 የـገֳፀው 

ውክָ% የא�ጠُ ጉዳይ እ�ደـጠJׂש ֲb  

   ~/ ኮֹּלגH የወ�ጀָ ፖֵ� ጉዳይ ُנרא 

Jדድנግ Jףאץו የגገw ወይו ክ� 

የֹْוـנראـው የב�% ወ�ጀֹ٤ 

Jድץድץ እ�ዲያָד ּׁשድנግ ይ٤ֶָ። 

ֲbـ וፈፃג�ُ የגbצው Jב�% 

ወ�ጀִ ያገwُ� ጥו� እ�ዲשָא 

ከـደנገ J٪ֶ �ው።  

   ֳ/ የב�% ወ�ጅֹ٤� Jድץድץ 

 ።ָ%רJُ o¼ٍ Jደ�& ይወּׁשׂש%ጠגֳ�

7. Jב�% ወ�ጀֹ٤ የדጣُף �ዲُ 

Jֳָךָךـው የፀב-נ�% ָዩ �� ዓُ፣ץ� 

የנ�דጃ ׁግ እ% የወ�ጀָ ׁግ �� ዓُץ� 

 ፣ٍ� ף�፣ የּתግ ץ�ጥ וውْ%ד ُנרא

 ُנ&� ֶַ וው �ד ו፣ ወይעካץከֹּלـ

እ�ደየ\�ፈֶጊ�ً የאፈֹּלـ የאJץJץ% 

የאያዝ፣ 

8. ከב�% ወ�ጀָ ጋץ Jـያዘ Jֹו�ክ የאׂשـጠ 

ገ�ዘ& ֳאbס Jּׂש ጥץጣפ ወይנא וጃ 

 ·ገג�ክ የֹו וውْ%דው Jנbת

የـጠץጣעዎ٤ የֹו�ክ �M& Jኮֹּלג� ס

ُእዛዝ እ�ዲץאנא የדድנግ፣ נאጃ 

የדግrُ እ% \�ፈֶጊ ֲb תገ· Jፍץድ 

{ُ ُእዛዝ እ�ዲٍገድ የדድנግ፣ 

9. Jֱግ% ُנרא ץףר� ያֳאከא �ר&ُ 

እ�ዲ�M Jኮֹּלג� ጠየ�፣אየ דץፊ ס

 

10. \ግֹו&�ُ ካֶْው \ካֶُ ጋץ JֹוـאJץ 

Jֱግ Jגደ�ግገው ُנרא የክִָ  
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ጥגּמ ገ�ዘו�� ከאዝግּש ግּשእ ዘֳዎו 

 �ግ�ُ� እዚא ٍُ ـׁף�  �ዚא &ר

ክָָ אዝጊֿו ּשዝ ወይ אـዝጊו� 

ክֿـዙ וግץֹו፣  

 

 

11. pፍِו� ገ�ዘו�� �ዘየאዝገר ּש& 

 �ግ�ُ� እዚא ٍُ ـׁףר �ዚא

ክָָ ָא�ኪً ጥדּב �ዘּשץּמ �ካֶُ 

 ፅׂש�ዓ 198/2003 עፅּׁש �ዋጅ ُנרא&

21/4/ ክנኽ&ዎ ዝግֹוእ ጥץו גּמካו� 

የנጋግፅ� ይከָٍـ�። 

�ውፃእٌ ׁግ� �ካֶُ ዳይא .12ُ� ከይֿወר 

��&ያـ ዕዬ א�ግ�ُ� ُካֶُ ָוዓُ 

�� ٍُ&��ግ�ُ� ዘገָግִ ደא 

 ጋግፅנየ וዃbו ዳֳውـዝ ץֹוግו

ክዳֳው ይገ&ـ &� �ץግו ץֹוውዓֹו 

ይከָٍـ�። ካ& אውፃእٌ ׁግ� �ካֶُ 

ዳይ�ُ� �& �ደֶָዋ ደּת� �� ץֹוግו 

ׁِ እ�ُץּטJִ וኽע ይֱ&፣ 

 

13. ׁግٍُ ፀנ ግዕዝይ%� ደּٍُת� �� 

 וዃbו ዝወዓִ ץֹוግـ &� �ץֹוግו

ይከָٍـ፣ ��ፈፃፅאኦו ጠו גּכኽע 

ይֱ&፣ 

14. �ግֹו&� �ካֶُ וዘֳዎ �ו ُ

 �ץֹוግו �� �%ግዕዝይ ץֹו&ׁُו&

ዝָוከً ፅ�ዓُ� ו �ץוץוግץֹו፣ 

 �ዘMָጡ �ካֶُ ׁٌף� MMֵאـ

  �ֹּלגእٌ ኮ ٍُדድጋፍ፣ ዕֶו

 ክ´ካዊَ �ֹُוዝׁግዙ ፀ&ፃ ו�ጓו�

ፅ�ዓٍُ� እ%ּאـ ይ&ُ�፣ 

የא�ግ�ُ ָ�ֳֹוጣ%ُ እ% Jֱግ 

p&ٍْው�% የገ�ዘ& ጠْד�ው� 

እ�ዲያא�ዘግּש ግዴٍ ያֳֹْוው� 

የא�ግ�ُ �٤ـףר p&ُ% የገ�ዘ& 

ጥא ٤ז�ዝግ� የאያዝ ወይו 

  ግ፣נድדዝግJው እ�ዲያዙ የאـ

11. p&ُ% ገ�ዘֹْוው ያֶא�ዘገּש የክִָ 

የא�ግ�ُ ָ�ֳֹוጣbْ እ% የא�ግ�ُ 

 ጡ \ካֶُרֳ דּבከُ ጥֳאגየ �٤ـףר

J\ዋጅ ּׁשጥׂש�\ 198/2003 ץፅ 21/4/ 

 ו�ው� ጥֹْוገגግrُ የד ُנרא

 ።ֶָـጋግጣָ፣ ይከٍנግrٍْው ያד

12. የֱግ \ውጪው% የዳ·�ُ \ካֶُ� 

Mይጨאֳ ץו�ግ�ُ ץ�אያ{ِ٤% 

 ያገֳግִגየ ጅِ٤ץድ ُד�ግ�ُ የָאֳ

የ�� ዘጋጀٍْውא ደ��٤ ץֹוግו 

 ץֹוግـግ፣ Jנድד ጋገጥ፣ እ�ዲዘጋጁנד

 %፣ ከֱግ \ውጪው እـከٍא �ዋֶْውא

ከዳ·�ُ \ካֶُ ጥያÂ ץׂשת&ֳُ J�� 

 ץክו ገድנ ደ�& \ዘገጃጀُ ץֹוግו

የא�ጠُ፣ 

13. የፀבנ�% ׁጎ٤% የ�� ደ��٤ ץֹוግו 

Jـግץֹו ֶይ אዋֶْው� אከָٍـ 

ֳ\ፈፃፀْדው ጠdו גክץ ይרጣָ፣ 

 

14. \ግֹו&�ُ ካֶْው \ካֶُ ጋץ JֹוـאJץ 

 %ُ%ጥ ـከֳאـJ �ץֹוግו �� %�%�ב

 �ዎ٤ף� ይרMאـ ግ።נድד ץאץו

 �H₪גደገፍ፣ የኮאያፋጥH �ካֶُ የגֳ

ዓֶדዎאףדֳ ٤ድ የנגዱ עፖ٤ِץ� 

እ% َክ´ካዊ ጥ%ِ٤� \Mُז ያףרጫָ፣ 
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15. �ግֹו&� �ካֶُ וዘֳዎ �ו ُ

 �בּׁש�ገJ� ግዕዝይ% ዝጥ ץֹו&ׁُו&

ዝו�ክס� ֳֿዋ �ካָ� ውׁ�� �ׁף� ُ

ዝወpJִ ኩ�ٍُ  የ٢٠א፣ &ُנרא ׁጊ 

ֳֿዋ וግץֹו፣ 

 ውֹּלָ& �%ክָኻָ ግዕዝይו &� .16

 �ֹُור ፅRוውፅ�ُ ዘ ּמּשፅ �ֿץףר�

�&ያـዕዬ� �ወዳዲُדָֹּל� ס ዝJּמዕִ 

 ץֹוግـ &� �ግׁץክዕ� ይዝָא �ዓُץ�

የውዕָ�። 

 �ካֶُ ו�ዘֳዎו דMMֵ ዕֶאـ .17

ፌደָף� ክָָ� ץክ& ץֹו&ׁُו 

 ።ץይፈጥ  ׁף�

18. �& �&ያـ ዕዬ א�ግ�ُ� ُካֶُ 

 �ግ�ُ� ክፍָٍُ ክָُُא ዓُוָ

�� ደገፍ ይֱ&። ָך�ክጣየ ץֹוግו-

19. ካ& ֱዝּת ֿJٍפ ዝנኽJִ� �ֱዝּת 

ֿJٍפ ዝֱJִ� ֶٍُה ይׁ�ፅፅ� 

የፈፅו�፣ 

20. &ׁጊ ወይ &{ُ ፍץዲ ُእዛዝ እـ�ዘይ 

ኮይH ו� ገJ� ግዕዝይ% ዝֿֿــዙ 

ጥו �ٍُדּב�ክץ� ይׁዝ፣ ץጥֹּלג& �ُ

21. &ׁጊ ዝـውpּשዎ� ዕֶוR �& ֹּِלኦו 

 �ُףֹוግـ ፃׁ ዝׁግዙ ካָኦُ&ו�

 ፣וፍፃו

22. እዚ ኮُנרא& �ֹּלג ׁጊ ـׁףר ٍُ 

ይּנፅץ� የֿדድץ�     

    

 �ይ ገJףፅו &� %p& ውክָו �ይ ገJףፅו &� %p& ውክָו �ይ ገJףፅו &� %p& ውክָו �ይ ገJףፅו &� %p& ውክָו    .10.10.10.10

ግዕዝይ%ግዕዝይ%ግዕዝይ%ግዕዝይ% 

1. እዚ ኮֹּלג� �&ዚ �ዋጅ ዓׂש�ፅ 9 �R� 

ዓׂש�ፅ 4 ካ& ውֹּלጢ ዝـውp� �ָጣ�  

15. \ግֹו&�ُ ካֶْው \ካֶُ ጋץ JֹוـאJץ 

 ٤צ�ክו %ዎ٤גּהወ�ጀָ ጠ %�בֳ

የ\ካָ እ% የףם ዋ�ُ% ጥJd 

የרגጥJُ� o¼ٍ ٢ُْאד፣ Jֱግ 

 �ጠُ፣אጥJd የ ُנרא

 ገድנ ከֶከָאJ �ץףר\ cָ& %�%�ב .16

ጥס ውጤُ ֶ�ገw רዎץ�א %٤ያ{ِ٤ 

\ወዳድُדָֹּלֳ צ የגJּׁשJُ� ץ�ዓُ% 

 ያውֶָ፣ ץֹוግـጋָ Jנኪያ ይዘֳא

 

 የክָָ %ָףካֶْው የፌደ דMMይ ዓֶאـ .17

\ካֶُጋץ ግ�·�ُ% የץ&&ُ ףם 

ይፈጥָף፣ 

18. Jא�ግ�ُ ץ�אያ{ِْ% &א�ግ�ُ 

የָُד ድץጅِ٤ �� ያـከٍא ץֹוግו 

ክፍֹ٤ እ�ዲבּהּה ድጋፍ ይרጣָ፣ 

19. ከֱዝ& נאጃ የגያገ·Jُ% ֱֳዝ& 

 ይMָׂשይ �ጥJُ ዘዴዎ٤רגግֳጫ የא

ያ�ፈፅָד፣ 

20. Jֱግ ወይו &ፍץድ {ُ ُእዛዝ ካֲָ� 

Jץׂשـ� ከב�% ወ�ጀָ ጋץ የـያያዙ 

ጥדּבዎו %٤�ክץ�ُ Jג�ጢץ ይይዛָ፣ 

21. Jֱግ የרגጡُ� እ% ዓֶדው� ከግ& 

 �ُףֹוግـ ٤ַֹ ዱנגየ �נድדֳ

የדከ%ወ�። 

22. ኮֹּלגH Jֱግ �٤ـףר ُנרא� 

ይׂשጥָף፣ ያـ�ዳድָף።  

 

10.10.10.10.    Jב�% ወ�ጀָ ףאץו ֶይ ውክָ% Jב�% ወ�ጀָ ףאץו ֶይ ውክָ% Jב�% ወ�ጀָ ףאץו ֶይ ውክָ% Jב�% ወ�ጀָ ףאץו ֶይ ውክָ% 

    �ጠُאֳר�ጠُאֳר�ጠُאֳר�ጠُאֳר

1. ኮֹּלגH Jዚֱ \ዋጅ \ׂש�ፅ 9 �R� \ׂש�ፅ 

4 ከרـጡُ �ָጣ� ው�ጥ ከֹוድ ያֲָ�  
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ከּתድ ዘይኮ� ገJ� ግዕዝይ% ו�ፅףይ 

�ኩ וእ ወይ &ኽፋָ ከከִב&ًٍ 

��ካֶُ ገJ� וፅףይ ኮֹּלג� ፖֵ� ክָָ 

ُግףይ &ውክָ% ክֱ& ይኽእָ። 

2. JּתደנጅR ዘֳው �ካֶُ ገJ� וፅףይ 

ኮֹּלג� ፖֵ� ክָָ ُግףይ &ُנרא 

እዚ ዓׂש�ፅ �R� ዓׂש�ፅ 1 ውክָ% 

እـ�ዘይـውpJ‘ው� &ُנרא እዚ �ዋጅ 

ዓׂש�ፅ 9 /4/ �& ወר� �ָጣ� 

እዚ ኮג₪� ዝወድּמ ገJ� ግዕዝይ%  

 ዕּי& ወይ וእ�ُJፅׂ ٍפJֿ בፍፃו

ֿJٍפ እ�ֱָُዎו וፅףይ ክጅסו 

\ֳዎו። ኮይH ግ� &ዛዕֹו እٌ וፅףይ 

ዝـጀנא ጉዳይ ከይደ�ጎዩ �ዚ ኮֹּלג� 

ከፍָጡ �ֳዎו። 

 ፅ 2ׂש�ፅ �R� ዓׂש�ዚ ዓ&� ُנרא& .3

ዝָאـከـ እዚ ኮֹּלג� ֿJٍפ 

እ�ُJፅׂ፦ 

~/ �ٌ ጉዳይ ֹוዕִ ወתዱ ከፃץዬ ወይ 

ֳ/ ከּתድ ገJ� ግዕዝይ% ֿዊש Jٌ ֿJٍפ 

ዝpJ �ካָ וፅףይ ወይ &ኻָእ �ካָ 

ክׁף� ክገ&ץ ይኽእָ።  

4. እዚ ኮُנרא& �ֹּלג እዚ ዓׂש�ፅ �R� 

ዓׂש�ፅ 2 ዝנּטJִ ֿJٍפ �& ዝֿፀנ 

እዋ� תָא እـ�ይpJ እעــ�ፉ וፅףይ 

ዝጀנא �ካָ ዝጀו צאፅףይ ወዲR 

 תጣ� %& ዘֳዎ ከMָ� ּשዝገא ףאץו

�ካָ ከֶָֿדፎ �ֳዎ። 

5. እዚ ኮׂש& �ֹּלגጥٍ ዝJፅׂ ֿJٍפ ወይ 

 �ኸנክዑ &ዝָא ኻָእ& ُנרא&

 %ይ ገJ� ግዕዝይףፅו צאዳእٍ ዝጀנא

&ኻָኦُ �ካֶُ וፅףይ  

የב�% ወ�ጀָ� የץאץאא ውክָ% 

Jִב ወይו Jከፊָ እ�ደo¼ٍው 

ֳُግףይ ክָָ ፖֵ� ኮֹּלג� የወ�ጀָ 

 ጥ ይ٤ֶָ፣רֵ ካֶُ\ ףאץו

2. Jየደנጃው ያִ የُግףይ ክָָ ፖֵ� 

ኮֹּלג� የወ�ጀָ ףאץו \ካֶُ Jዚֱ 

 %ውክָ ُנרא /ፅ /1ׂש�\ �ፅ �Rׂש�\

 /ፅ 9/4ׂש�\ Jዚֱ \ዋጅ וጣْውרይֹו

 ץם H የ�ָጣ� ክָָֹּלגJኮ ُנרא

የגወድ� የב�% ወ�ጀָ ֳאፈፀב 

ጥת דּבደץMْው ወይו Jּׂש ጥץጣפ 

 ץאጀא ውףאץו ውْףbת

ይbֹْוץዋָ። ֲbـֳ� וጀנאው 

 �Mወד H Mይዘገዩֹּלגኮֳ ףאץו

 ው፣ֹْוֳ\

3. Jዚֱ \ׂש�ፅ �R� \ׂש�ፅ 2 Jֳאـከـው 

 ው።רץደת ُץፖע Hֹּלגኮ ُנרא

~/ ጉዳዩ� እשף ወ�ዶ ֳדጥُף ወይו 

ֳ/ ከֹוድ የב�% ወ�ጀָ� ጨצו 

 ףאץוገው የנደֹו ُץፖע ውףאץו

\ካָ ወይו Jֶַ \ካָ እ�ዲከ%ወ� 

ֵያደץግ ይ٤ֶָ። 

4. ኮֹּלגH Jዚֱ \ׂש�ፅ �R� \ׂש�ፅ /2/ 

 ُנרא ُץፖע ֳُ&ץׂשגJ ُנרא

 ውנאው� የጀףאץו נׂשጥ ከרMይ �ָא

\ካָ የـጀנאው� ףאץו Jדጠ%ׂש� 

የףאץו ፋይִ� ክ� ֳُנ�אא �ָጣ� 

ֶֶው \ካָ ያֶָـ�ፋָ፣ 

5. ኮֹּלגH Jׂשጥٍ Jגደרץው ጥדּב ወይו 

Jֶַ ָאኩ Jגያገrው נאጃ ُנרא 

የጀْףאው� የב�% ወ�ጀָ ףאץוዎ٤ 

Jַֹْ የףאץו \ካֶُ  

 
 

    ገፅ 11 �ጋُע ጋዜጣ ُግףይ �ዋጅ 208/2003 ּי            ገፅ 11 የُግףይ �ጋُע ጋዜጣ \ዋጅ 208/2003 ּׁש 
 

358
www.chilot.me



 
 

ክፃנ ክገ&ץ ይኽእָ። ዝፃא נዝገ& 

ዝֳֶֿـፈִ ዝኾ� �ካָ וፅףዩ ከካይድ 

�ֳዎ። 

    
 �ገJ תክ ُף�וו &� %p& ውክָו �ገJ תክ ُף�וו &� %p& ውክָו �ገJ תክ ُף�וו &� %p& ውክָו �ገJ תክ ُף�וו &� %p& ውክָו .11 .11 .11 .11

ግዕዝይ% ግዕዝይ% ግዕዝይ% ግዕዝይ%     

1. እዚ ኮֹּלג� ካ& ው₪ጢ ዝـውp� �ָጣ� 

�ድ ዘይኮּתከ �ץኻץክו ��ኽMו ገJ� 

ግዕዝይ% �ግֹו& �ዘֳዎ %ይዚ ክָָ 

 %እ ወይ &ኽፋָ &ውክִָב& ־ፍُצּת

ክֱ& ይኽእָ፤ 

2. �&ዚ ዓׂש�ፅ �R� ዓׂש�ፅ /1/ ዝـደ�ገገ 

እـ�pֳወ‘ው� &ውክָ% ـዋּש� ዝ�Jנ 

ክ�� ክץክץ� ገJ� ግዕዝይ% �ድֶይ ኮይH 

እנـ�ኺּשዎ ֹוዕִ እዚ ኮִּתּטـ �ֹּלג 

ክּמፅֳִ ይኽእָ። 

3. �&ዚ �ዋጅ ዓׂש�ፅ 10� 11� ዝـገֳፁ 

ድ�ጋገٍُ ዝָוከُ ዝץዝ־ץוא ץ Jዚ 

ኮֹּלג� ይወፅእ። 

 

12.12.12.12.    �ָጣ� ـግץֹו�  ኮֹּלג�    ץ�ֹּלגኮ  �ץֹוግـ �ጣָ�ץ�ֹּלגኮ  �ץֹוግـ �ጣָ�ץ�ֹּלגኮ  �ץֹוግـ �ጣָ�ץ

1. ዋ%  ፈፃו& ׁף� גዃ� ׁٌף� እٌ 

ኮֹּלג�  የץ&ֹוֿـ፣ ይׁץא የֿדድץ፣ 

 

2. እዚ ኮֹּלג� &ׁጊ �Êָ ץרÊ� ዝֿאደס 

 סደֿאዝ ּת�ፍִይ ደ& �ٍُ ـׁףר

ዕֶד ፈፀـׁףר ٌו ٍُ &ዝወፅእ 

ደ�&� אፈፀׁץוא ג� ይּבፅץ፣ 

የֿאድץ� የר%&ُ�፣ 

 

እ�ዲץאנא ֵያደץግ ይ٤ֶָ።  

የףאץו ፋይָ የֳֶـፈֳُ ד� ውו 

\ካָ ףאץוው� דከ%ወ� \ֳJُ። 

    

11.11.11.11.    Jב�% ወ�ጀָ ክ� ُנ�אא ֶይ Jב�% ወ�ጀָ ክ� ُנ�אא ֶይ Jב�% ወ�ጀָ ክ� ُנ�אא ֶይ Jב�% ወ�ጀָ ክ� ُנ�אא ֶይ 

ውክָ% �ֳא�ጠُውክָ% �ֳא�ጠُውክָ% �ֳא�ጠُውክָ% �ֳא�ጠُ    

1. ኮֹּלגH ከרـጠው የאክר�% የאከףከץ 

�ָጣ� ው�ጥ ከֹוድ የב�% ወ�ጀָ \ግֹו& 

ֳֶው የክִָ ፍֱُ צּת Jִב ወይו 

Jከፊָ Jውክָ% א�ጠُ ይ٤ֶָ፣ 

 

2. Jዚֱ \ׂש�ፅ �R� \ׂש�ፅ /1/ የـደ�ገገው 

 %ያገrው Jውክָת �ፈֶጊ ֲb\ וץbּת

�ጥِ የרـJנው የב�% ወ�ጀָ ክ�% ከץክץ 

ኮֹּלגH ׂשֵ ֹ&ׂשـ שףጥָJُ ይ٤ֶָ፣ 

 

3. Jዚֱ �ዋጅ \ׂש�ፅ 10 እ% 11 የـዘנዘُס� 

ድ�ጋጌዎ٤ Jֳאـከـ ዝץዝעאא ץያ 

JኮֹּלגH ይወጣָ። 

 

12.12.12.12.    የኮֹּלג�    ץֹוግـ %�ጣָ� ס�ֹּלגየኮץֹוግـ %�ጣָ� ס�ֹּלגየኮץֹוግـ %�ጣָ� ס�ֹּלגየኮץֹוግـ %�ጣָ� ס

1. ዋ% ףם ��ፈፃג Jֲא� የኮֹּלגH 

 ָףא፣ ይָף&ֹוـ�ያ ዎ٤עם

ያـרዳድָף፣    

2.  ኮֹּלגH J�Êָ ץרÊ� ׁግ የـגዳደס 

 דዓֶ סዳደـגJָዩ ደ�& የ %�٤ـףר

ፈፃ�٤ـׁףר ג Jגወጣው ደ�&% 

የד�ፈፀגያ עאאያ ُנרא ይׂשጥָף 

ያـ�ዳድָף ያר%&ָٍ፣ 

 
 
 
 
 
 

    ገፅ 12 �ጋُע ጋዜጣ ُግףይ �ዋጅ 208/2003 ּי            ገፅ 12 የُግףይ �ጋُע ጋዜጣ \ዋጅ 208/2003 ּׁש 
 

359
www.chilot.me



 
 
 

� ��%ፋይ ֿץףר� ُנרא& .3ٌ ኮֹּלג� 

ዝـፈּטደ Jጀُ �& ׁף� ክውዕָ 

ይገ&ץ፣ 
 

4. &ገJ� ግዕዝይ% �ዝـጠץጠס ውָֹُור ׂש 

 �שክኸ �ס��ዩ� ክץጊ �ከፃׁ ُנרא&

 �ጣָ� �ֹּלגእዚ ኮ ٍُ ـׁףר�

ይֱ&፣ 

5. �& ከይዲ וፅףይ �ዘֳው ጉዳያُ �ድֶይ 

ኮይH እנـ�ኺ&ዎ �& ָዕֵ ዝኾ� &ר 

ወይ ُካָ ־M& ֹו�ኪ ክፍُנא �ֹּלዳእٍ 

ክእክ&� ُእዛዝ ክֱ& ይኽእָ፣ 

 

 �እዚ ክָָ &ገJ עኽו ُ} ֶֹُו� .6

ግዕዝይ% ـጠץጠٌץ ወይ ـኸٌ�ר 

ኮይbו እ�ُץከו� ּשፅףይ� ו�ኽM�� 

 ָרא �ֿץףר� �ግׁ ُנרא&

ዘይוኽM� ክֳዓָ  %ይ ׁٍُו �ָጣ� 

ይֱָዎ፣ 

7. %ይዚ ኮֹּלג� �ፈፃፅׁף� ד ገוጋו� 

ውፅ�ً� ץ�እׁוו רዳץ ፀ&ፃ& 

የץ�&፣ 

� ֹُוክץ סMָMይ ወገ� ዝግJ �ו .8ٌ 

ኮֹּלג� ይውክָ፣ 

 �፤ �ָጣHׁף� %ጠ� ዘድֵ �ָጥፍא& .9

 ��ֹּלגኽፋָ �ֳֿፍٌ እٌ ኮ& �סֹוግـ

 ፍֶָֿـውክָ% ከ& �ٍُ ـׁףר

ይኽእָ።    

    

13.13.13.13.    �ָጣ�� ـግו �ץֹוክָُ ኮֹּלג�    ץ�ֹּלגክָُ ኮו �ץֹוግـ ��ጣָ�ץ�ֹּלגክָُ ኮו �ץֹוግـ ��ጣָ�ץ�ֹּלגክָُ ኮו �ץֹוግـ ��ጣָ�ץ

 ኮይH ץ�ֹּלג�ኮ ץ�ֹּלגክָُ ኮו ُ�ፀዋዕـ

3. ֳኮֹּלגH የـፈׂשደው Jጀُ Jፋይ%�� 

 ይ እ�ዲውֶָ ףם ُנרא ץףר\

ያደץጋָ፣ 

4. Jב�% ወ�ጀָ የـጠנጠר סዎ٤� 

የኮֹּלגH �٤ـףר Jֱግ ُנרא 

 እ�ዲ٤ִ ץרדֳ �רክאֳ ፣ץאץאאֳ

�ָጣ� ይרጣָ፣ 

 ከ%ወ� ֶይ ֳֶ ጉዳይאው Jףאץו .5

\�ፈֶጊ Jֲ� ጊዜ የד� ውר וው 

ወይו ድץጅُ የֹו�ክ �M& እ�ዲፈֹּלـ 

እ% �ፈ�ፈֶጊው נאጃ እ�ዲרJ�& 

ُእዛዝ ֳא�ጠُ ይ٤ֶָ፣ 

6. የክִָ וክֶֹُו� ُ} ץ Jב�% 

ወ�ጀָ ـጠץጣע ወይ ـከMֹּל ֲbው 

 ُנ�אאֳ �ክ %ץאץאאֳ ገwת

Jֱግ% \ُנרא ץףר ያֳאከא �ר&ُ 

እ�ዲ�M የאጠየ� �ָጣ� ይbצዋָ፣ 

7. የኮֹּלגH የףם \ፈፃፀו እ% ውጤً 

ֳክִָ ץዕـ�א רዳደע ץፖُץ 

ያָֹוץׂש፣ 

8. ከـ�׳  ወገb٤ ጋץ Jגያደץጋْው 

ግ�·�ِ٤ ኮֹּלגH� ይወክֶָ፣ 

 �ጠא ያ�ፈָግגጥፍ% Jָ� ףםֳ .9

�ָጣH% ـግסֹו� Jከፊָ ֳኮֹּלגH 

pֶፊዎ٤ እ% �٤ـףר Jውክָ% 

ֵያֶָـ�ፍ ይ٤ֶָ።    

    

    

13.13.13.13.    የוክָُ ኮֹּלג�    ץֹוግـ %�ጣָ� ס�ֹּלגክָُ ኮוየץֹוግـ %�ጣָ� ס�ֹּלגክָُ ኮוየץֹוግـ %�ጣָ� ס�ֹּלגክָُ ኮוየץֹוግـ %�ጣָ� ס

የוክָُ ኮֹּלג��עጠـ סُ ֳኮֹּלג� bֲ ס
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   1/ %ይዚ ኮֹּלג� ֿደ �ውף ከይዲ ׁף� 

ይׁץא፣ 

 �ፃፅׁו& �₪גእዚ ኮ ُףֹוግـ /2   

 �ץֹו&ׁُו& �ׁףוו& ውዳ&፣ו&

�ኮֹּלג� ይׁግዝ፣ ץ

   3/ ኮֹּלג� ዘይֱָወִ እዋ� �ዕR&� ץ

 ፣ׁץרኪR ይـ

 

14.14.14.14.    ዘJ� ׁף� ኮֹּלג� ክָُו �ץ�ֹּלגኮ ׁף� �ክָُ ዘJו �ץ�ֹּלגኮ ׁף� �ክָُ ዘJו �ץ�ֹּלגኮ ׁף� �ክָُ ዘJו �ץ

ኮֹּלג�     �ץ�ֹּלגኮ �ץ�ֹּלגኮ �ץ�ֹּלגኮ �ץ

1. ዘJ� ׁף� ኮג₪� �ץ�ֹּלגክָُ ኮו �ץ

₪ዱ6/ ـֹּל/ ዓُא ይኸው�። �ድֶይ ኮይH 

እ�ُץከ& እ�ደገ% ክֹּלወב ይኽእִ፣ 

2. �&ዚ ዓׂש�ፅ �R� ዓׂש�ፅ/1 ዝـገֳፀ 

ከוዘֹ ኮይH፦ ኮֹּלג� ክָُו �ץ

ኮֹּלג� �፣ץ

   ~/ &ገJ� ـኸשת ጥፍו  ـ�ዃH &{ُ 

ፍץዲ እ�ُנጋገፅ� ካ& �ָጣH ዘָዕָ 

 ከ&፣ץኽ�ያُ ኮይH እ�ُו ዕּי&

 ֽץ� ודׁ צኽ�ያُ ዝֿደו& /ֳ   

&�ግּשֹו ክፍፅו እـ�ዘይኪ�ִ�፣ 

�Rይ ዝኾץ /ּ    ክእֳُ ׁף�� �ָጣፈ� 

ዘይ&ִ እـ�ኾይH ወይ እٌ ዝא� �ካָ 

እו�ُ እ�ُ�እ�ִ �ድُאֹּל ג ዘJH 

�እኻָ ካ& ֶֿፍוً ክֳዓָ ይኽእָ። 

 

15.15.15.15.    ኩ�ٍُኩ�ٍُኩ�ٍُኩ�         እዚ ٍُ ـׁףר ץፃּׁש እዚ ٍُ ـׁףר ץፃּׁש እዚ ٍُ ـׁףר ץፃּׁש እዚ ٍُ ـׁףר ץፃּׁש    ٍُ

ኮג₪�ኮג₪�ኮג₪�ኮג₪�    

1. እዚ ኮג₪� ֶֿፍ� እֹוዝግ& ֽץ� ُ

 ٍُ ـׁףר ዘድָዩዎ ץֹוግُו�

 �וצֹוግו �� �וክእֳِ ُנרא&

ይּבፅץ። 

   1/ የኮֹּלגH \�ድ የףם �ደُ ይָףא፣ 

 

   2/ የኮֹּלגH ـግ٤צֹו Jׂשדድ፣ Jדደנጃُ፣ 

Jُףוא% Jֹוـ�דJץ ኮֹּלג� �ס

ይנዳָ፣ 

   3/ ኮֹּלג� ክِـ �שJُ ጊዜ እץይbדJ ס

ይָףר  

 

14.14.14.14.    የኮֹּלג� ףםየ ס�ֹּלגክָُ ኮוየ %ס�ֹּלגየኮ ףםየ ס�ֹּלגክָُ ኮוየ %ס�ֹּלגየኮ ףםየ ס�ֹּלגክָُ ኮוየ %ס�ֹּלגየኮ ףםየ ס�ֹּלגክָُ ኮוየ %ס

ዘאዘאዘאዘא����    

1. የኮֹּלג� ףםየ ס�ֹּלגክָُ ኮוየ %ס

ዘא� �ድ6/ُר/ ዓُא ይֲ%ָ። \�ፈֶጊ 

ֲb תገ·  እ�ደገ% ֵב� ይ٤ִֶ፣ 

2. Jዚֱ \ׂש�ፅ �R� \ׂש�ፅ /1 የـጠרׂשው 

እ�ዳֳ ֲb ኮֹּלג� ץ�₪גክָُ ኮו %ץ

 

  ~/ Jወ�ጀָ ـከ׳ Jፍץድ {ُ ጥፋֲא  ـH 

 ּׁש& �Mُדֳ ጋገጥ% ከ�ָጣHנת

 ገ·፣ת ክ�ያُ ֲbו

 �ውף� ክ�ያُו ואֱ Jُנደֹו /ֳ   

Jـገּתው o¼ٍ דከ%ወ� የדይ٤ָ 

 ፣%�ֲת

  ּ/ ጉֱָ የֲ� የ٤ֹٍ ףם% �ָጥፍ% 

የֳַው ֲת� ወይו የא�ው �ካָ 

እו� ּׁשֳדH ከאዘ ףםያጣJُ የת ُ

Jፊُ ከpֶፊ�ً ֵ�M ይ٤ֶָ። 

 
15.15.15.15.    �ֳ ኮֹּלגH �٤ـףר የ�ጥץ o¼ٍ�ֳ ኮֹּלגH �٤ـףר የ�ጥץ o¼ٍ�ֳ ኮֹּלגH �٤ـףר የ�ጥץ o¼ٍ�ֳ ኮֹּלגH �٤ـףר የ�ጥץ o¼ٍ 

 
1. ኮֹּלגH ףםው�% pֶፊ�ً� Jـገּתው 

 �ፈָጉُרያגየ וፈፀאֳ �ገድא

 ውْףֹוግו �� %٤ֹٍْው �٤ـףר

 ፣ָףጥׂשግ ይנድדJ ُנרא
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2. ኩ� �ץֹוግו-�� ፣ ዕ&የُ፣ץፃּי ٍُ

 ٌוፈፀ דዕֶ �ׁף� ُ&��

 ከָُוዝ& ד�ፈፃፅ ٍُ ـׁףר

&ደּת� ይውר�። 

 

    �ֹּלגእዚ ኮ  ـׁףר ָרא�ֹּלגእዚ ኮ  ـׁףר ָרא�ֹּלגእዚ ኮ  ـׁףר ָרא�ֹּלגእዚ ኮ  ـׁףר ָרא    .16.16.16.16

1. ዝኾ� �ግ�ٌא& �₪גእዚ ኮ  ـׁףר 

እዚ ክָָ &ዘፅድּנ �ኬָ אpያ ይנክ&፣ 

 &� ׁٌף� ጋዊׁ �₪גእዚ ኮ  ـׁףר .2

�ֿٍُـ እ�ዳpֳወ �ዝJፅׂ וፍፃוُ 

Jዚ ኮֹּלג� ወፃ� ደገፍ� ግָጋֹُ 

ጥ&�%� ይנክ&። 

�ዘ ኩֿֿــዝ& ֽץ� �ו .3ٍُ �ዝJፅׂ 

ጉድ�ُ &ُנרא ׁጊ ካׁM ይנክ&። 

4. ዝץዝץ �ፈፃፅד እዚ ዓׂש�ፅ &ደּת� 

ይውר�። 

 

17. 17. 17. 17. JጀُJጀُJጀُJጀُ    

Jጀُ እዚ ኮא& �₪ג�ግ�ٌ እዚ ክָָ 

ዝוደ& ይኸው�። 

 
�ר .18 .18 .18 .18ዳُ ־M& ר�ዳُ ־M& ר�ዳُ ־M& ר�ዳُ ־M&  

1. እዚ ኮג₪� &ዘא%ዊ ֿץףר� ዝـዳֳወ� 

ዝר  �\ָדـ�ድ ־M&  ይׁዝ፣ 

2. %ይዚ ኮא �ֹּלגዛግ&ٌ ־M&� ገ�ዘ& 

�ר �ከፍـዳُ� Jּת ዓًא J{ُ ፅׁፈُ 

ዋ% ኦዲץـ እዚ ክָָ ይץאץו። 

       
2. የ�ጥץ o¼ٍ፣ እድገُ፣ �� %ץֹוግו-

ከרד ףם%Jُ� \ֶד ፈፃ�٤ـףר ג 

Jֳאـከـ \ፈፃፀב Jደ�& ይወר%ָ፣ 

    

    

16.16.16.16.    የኮֹּלגH א �٤ـףר&ُየኮֹּלגH א �٤ـףר&ُየኮֹּלגH א �٤ـףר&ُየኮֹּלגH א �٤ـףר&ُ    

 Jክִָ  ـףר Hֹּלגየኮ וው �ד .1

 ኬָר ወዝאፀድ� የደג�ግ�ُ Jא

ያገ ָ፣ 

2. የኮֹּלגH ـףר  ׁጋዊ ׁף� Jאፈፀו ֶይ 

እያֳ ֳגደץ�Jُ ـጠያּׂש�ُ JኮֹּלגH 

ወጪ የጥ&�% \ገָግֹُ% ድጋፍ 

ያገ ָ፣ 

3. ከףםው ጋץ Jـያያዘ o¼ٍ ֳגደץ�Jُ 

ጉዳُ Jֱግ ُנרא ካM ያገ ָ፣ 

4. የዚֱ \ׂש�ፅ ዝץዝץ \ፈፃፀו Jደ�& 

ይወר%ָ። 

 

17.17.17.17.    JጀُJጀُJጀُJጀُ    

የኮֹּלגH Jጀُ Jክִָ א�ግ�ُ የאגደ& 

ይֲ%ָ። 

 
18.18.18.18.    የ�M& ר�ዶ٤የ�M& ר�ዶ٤የ�M& ר�ዶ٤የ�M& ר�ዶ٤    

1. ኮֹּלגH የֶחـ እ% Jዘא%ዊ \ץףר 

የـዘጋጀ የ�M& ר�ድ ይይዛָ፣ 

2. የኮֹּלגH የ�M& אዛግ&ُ እ% ገ�ዘ& �ክ 

�רዶ٤� Jየዓًא Jክִָ ዋ% ኦዲץـ 

ፅׁፈُ {ُ  ይָףאנא። 
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ክፍֵ ـ�ֳרክፍֵ ـ�ֳרክፍֵ ـ�ֳרክፍֵ ـ�ֳר    

ዝـፈֳֶዩ ድ�ጋገٍዝـፈֳֶዩ ድ�ጋገٍዝـፈֳֶዩ ድ�ጋገٍዝـፈֳֶዩ ድ�ጋገٍُُُُ    

19.19.19.19.    �ָጣ� ፖֵ��ُ� ዓdּת ׁጊ�ُ� �ָጣ� ፖֵ��ُ� ዓdּת ׁጊ�ُ� �ָጣ� ፖֵ��ُ� ዓdּת ׁጊ�ُ� �ָጣ� ፖֵ��ُ� ዓdּת ׁጊ�ُ�     እዚ እዚ እዚ እዚ 

ኮֹּלג�ኮֹּלג�ኮֹּלג�ኮֹּלג�    

&ዛዕו ֹוፅףይ� וኽM�� �& �� ዓُץ� 

 �ፅዒ ׁጊ ገJ�� ካָኦُ ׁግּٍُמא

�ፖֵ�� ዓdּת ׁግ� ዝـውpJ �ָጣ� �& 

ውֹּלጢ እዚ �ዋጅ �ዝָאـከً ዋ´%ُ 

ዝָוከُ �ዚ ኮـ �₪וዋּש� �ֹ። 

 

    ץֹוግו �� ክፍֵٍُ ክָُُ ֹּלጥያוץֹוግו �� ክፍֵٍُ ክָُُ ֹּלጥያוץֹוግו �� ክፍֵٍُ ክָُُ ֹּלጥያוץֹוግו �� ክፍֵٍُ ክָُُ ֹּלጥያו    .20.20.20.20

        

1. Jץ&ּתኩ �& ዝץከּש �&ያـ ዕዮ 

 ��ግ�ُא ዓُוָ �ግ�ُ� ُካֶُא

ኩ�ٍُ �� �ס&ֹוֿـዘ ץֹוግו 

ዝከִٍـ� �ֳֿፍٌ እٌ {ُ ዕዮ 

ዘדኽס� ክፍָٍُ ክָُُ �� ץֹוግו 

ክጣየc ይገ&ץ። 

2. ክፍֵ ክָُُ ���ፀዋዕـ ץֹוግו ً 

�ֶዕֳዋይ ֶֿፊ {ُ ዕዬ א�ግ�ٌ ወይ 

ُካָ ָוዓُ א�ግ�ٌ እዩ።  

3. ֶֿፊ  ክፍֵ ክָُُ �� ወይ ץֹוግו 

 ይٌ {ُ ዕዬ ወይ ُካָ%&  ـׁףר

 ׁץרዝ ּשעዓُ ֶዕֳዋይ ֶֿፊ ደוָ

 እዚ ד�ፈፃፅ ץዝץድ&። ዝוይ  ـׁףר

ዓׂש�ፅ &ደּת� ይውר�።    

 

ክፍֵ ـ�ֳרክፍֵ ـ�ֳרክፍֵ ـ�ֳרክፍֵ ـ�ֳר    

የֳـያዩ ድ�ጋጌዎ٤የֳـያዩ ድ�ጋጌዎ٤የֳـያዩ ድ�ጋጌዎ٤የֳـያዩ ድ�ጋጌዎ٤    

��H የፖֵֹּלגኮ ֳר    .19.19.19.19ُ% የ\d{ ׁግ���H የፖֵֹּלגኮ ֳר ُُ% የ\d{ ׁግ���H የፖֵֹּלגኮ ֳר ُُ% የ\d{ ׁግ���H የፖֵֹּלגኮ ֳר ُُ% የ\d{ ׁግ�ُ 

�ָጣ��ָጣ��ָጣ��ָጣ�    

 �ጫא  Jወ�ጀֳ �רክאֳ� %ץאץאא ֳ�

ֱግ �� %ፖֵ� እֳ ጎ٤ׁ Jַֹ٤ %ُ\ץ� 

ֳ\d{ ֱግ የרـጠ �ָጣ� Jዚֱ \ዋጅ ው�ጥ 

የֳאـከً ጉዳዬْ� Jֳאגከُ ֳኮֹּלגH 

 �ጥָّ።ـ

 

20.20.20.20.    የ�� ያ ክፍֹ٤ـከٍא ץֹוግו ��የ ያ ክፍֹ٤ـከٍא ץֹוግו ��የ ያ ክፍֹ٤ـከٍא ץֹוግו ��የ ያ ክፍֹ٤ـከٍא ץֹוግו 

    וּהּהאוּהּהאוּהּהאוּהּהא

1. Jየደנጃው Jגገw የא�ግ�ُ ץ�אያ{ِ٤ 

እ% የָُד ድץጅِ٤ ውרጥ የ�� ץֹוግו 

o¼ٍ� የגያס&ֹוـר እ% ֳץראያ{ً 

የJֶይ pֶፊዎ٤ የגያדክס የ�� ץֹוግו 

 ጋָ።ץያደ בּהּהእ�ዲ ያ ክፍֹ٤ـከٍא

 

2. የ���עጠـ ያ ክፍָـከٍא ץֹוግו ً 

 ُדָ וያ {ُ ወይץ�א �ግ�ُאֳ

ድץጅُ የJֶይ pֶፊ ይֲ%ָ፣ 

3. የ�� וያ ክፍָ pֶፊ ወይـከٍא ץֹוግו 

 ُדJָ וያ{ً ወይץ�אJ  ـףר

ድץጅً የJֶይ pֶፊ ደץ� የـףר ףרג  

ይאድָֹו። የዚֱ \ׂש�ፅ ዝץዝץ \ፈፃፀו 

Jደ�& ይወר%ָ።    
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21.21.21.21.    ጉּשእ וፍֶጥ� ץֹו&ׁُו� ገJ� ጉּשእ וፍֶጥ� ץֹו&ׁُו� ገJ� ጉּשእ וፍֶጥ� ץֹו&ׁُו� ገJ� ጉּשእ וፍֶጥ� ץֹו&ׁُו� ገJ� 

ግዕዝይ%ግዕዝይ%ግዕዝይ%ግዕዝይ%    

 ዓُוָ ዕዬ� ُካֶُ ـ�ግ�ٍዊ �&ያא .1

 ٌו�ጉ וዱዎרዝወ וዕֹֹו ��ግ�ُא

 ወ ኮይH፤ֳֿـዝ ץֹוግו�� ወይ ץዳׁוו

ከּתድ וጥֿ� �� �%ገJ� ግዕዝይ �ץֹוግו 

ዝـፈፀו� אዃH ጥץጣנ እ�ֱָُዎו 

� ዑֹּל� ዑֹּלዚ ኮג₪� ወይ �ָጣ� �ዘֳዎ 

 ፣וፍֶጥ  �ֳዎו እּשይ �ካָ  ግנፃא

 

2. ዝኾ�  ـׁףר �ግ�ٌ ወይא ዚא ዓָֹו 

 %�ግ�ٌ �& {ُ ዕዬR ገJ� ግዕዝይא

 ድֶውו &� וእዩ ወይ ክፍፀ בፈፂـ

ከוዘֹ �& ዝጠץጠִנ እዋ� �ዚ ኮֹּלג� 

ወይ �ָጣ� �ዘֳዎ אፃנይ �ካָ ግּשእ 

 ፍֶጥ  �ֳዎ፣ו

3. ዝኾ� ֹּלגእዚ ኮ �ץֹוግـ ��ጣָ� �ו &ר 

� &ዝֿֿــዘ �ዝׁׁُו ِـJץֹו� 

ደገፍ�፣ �ኸـግ&ץ ግּשእ �ֳዎ። &ፍֶይ 

ካ&ٌ ኮֹּלג� �ዝּשץּט ׁٍُِ ደገፍ 

َክ´ክ� זያ� �ግֹו&�ُ ዘֳዎו �&ያـ 

ዕዮ א�ግ�ُ� ُካֶُ ָוዓُ א�ግ�ُ� 

�ድֶይ ደገፍ ክገJס ጉּשእ �ֳዎו፣ 

 

 ይףፅו� %እዚ �ዋጅ ገJ� ግዕዝይ ُנרא& .4

�ָጣ� ዘֳዎ ዝኾ��ይ �ካָ �& ዝኾנፃא  

እዋ� %& ዝኾ� {ُ ዕዬ א�ግ�ٌ እዚ 

ክָָ ወይ ُካָ ָוዓُ א�ግ�ٌ 

 ٍפJֿ ׁٍُו& ኻድ ወይ &ፅֽፍו&

ወይ נאዳእٍ ክወp� ወይ ክעኦ ክֿُُ    

 

21.21.21.21.    የב�% ወ�ጀָ� የٍ�דወየב�% ወ�ጀָ� የٍ�דወየב�% ወ�ጀָ� የٍ�דወየב�% ወ�ጀָ� የٍ�דወ�% �% �% �% 

የֹוـאJץ ግዴٍየֹוـאJץ ግዴٍየֹוـאJץ ግዴٍየֹוـאJץ ግዴٍ    

1. የא�ግ�ُ ץ�אያ{ِ٤% የא�ግ�ُ ָُד 

ድץጅِ٤ JףMْው የגወ�ዱُ 

የ\ـ�ዳደץ ወይו የ�� ጃוץእ ץֹוግו

እ�ደـጠJׂש ֲb ከֹוድ የ�� ץֹוግו 

 Hֲאֳ אፈፀـወ�ጀָ የ %�בጣ�% የא

ጥץጣת פbْףው ወዲያውH ֳኮֹּלגH 

ወይו �ָጣ� ֳֶው የףאץו \ካָ 

የדMወ� ግዴٍ \ֳֹْוው። 

 וጣ� ወይָ�ֳֹו �ግ�ُאየ וው �ד .2

የא�ግ�ُ ـףר  Jע�אያ {ً የרב% 

ወ�ጀָ ـፈፅָח ወይו ֵፈፀו Jዝግጅُ  

ֶይ �ው &ֹ &גጠנጥץJُ ጊዜ ֳኮֹּלגH 

ወይו �ָጣ� ֳֶው የףאץו \ካָ 

የٍ�דወ� ገዴٍ \ֳJُ፣ 

 ץֹוግـ %�H �ָጣֹּלגው ከኮר וው �ד .3

ጋץ Jـያያዘ ֳגጠየׂשው ُ&&ץ እ% 

ድጋፍ ـግףֹוዊ የדድנግ ግዴٍ \ֳJُ። 

Jֳـይו ከኮֹּלגH የבያ% የَክ´ክ ድጋፍ 

የּשץׂשג ጥያÂዎ٤ \ግֹו&�ُ ያֶْው 

የא�ግ�ُ ע�אያ {ِ٤% የָُד 

ድץጅِ٤ \�ፈֶጊው ድጋፍ የא�ጠُ 

ግዴٍ \ֳֹْוው፣ 

4. Jዚֱ \ዋጅ ُנרא የרב% ወ�ጀָ� 

የץאץאא �ָጣ� ያֳው ד� ውו 

 וው �דጊዜ J וው �דJ עדץא

የክִָ ץ�אያ {ُ ወይו የָُד 

ድץጅُ Jאገrُ ወይו Jደ&ደ{ 

Jאጠየ� ֳף� ףאץוው \ግֹו&�ُ 

ያֶْው� נאጃዎْ እ�ዲרጠው ወይו 

እ�ዲያMየው   
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ይኽእָ። �& ዝኾ� {ُ ዕዬ א�ግ�ٌ ወይ 

ُካָ ָוዓُ א�ግ�ٌ እዚ ክָָ ዘֹ 

ֶֿፊ ወይ ـׁףר  ገJ� ግዕዝይ% 

 ُـይ �ָጣ� &ዘֳዎ �ካָ እ�ׁُףፅו�

�ድֶይ ዝኾ� ወይ �ץዳእٍ �ኸנא 

�ኸץּמ& ጉּשእ �ֳዎ። 

    
�ፅዓُ�ፅዓُ�ፅዓُ�ፅዓُ    

22.22.22.22.    &ኻָእ ׁጊ ዝJֳፀ ዘּמፅዕ እـ�ዘይኮይH&ኻָእ ׁጊ ዝJֳፀ ዘּמፅዕ እـ�ዘይኮይH&ኻָእ ׁጊ ዝJֳፀ ዘּמፅዕ እـ�ዘይኮይH&ኻָእ ׁጊ ዝJֳፀ ዘּמፅዕ እـ�ዘይኮይH    

 

1. ዝኾ�� &ר ዚ ኮֹּלג�፣ ��ካֶُ ፍُ־፣ 

ወይ ֶֿፊ {ُ ዕዬ א�ግ�ٌ ወይ �ֶֿፊ 

ُካָ ָוዓُ א�ግ�ٌ ו� ገJ� ግዕዝይ% 

ዝֿֿــዘ ֿJٍפ ወይ נאዳእٍ �ዝpJ 

 ፃׁ&ו� ወይ ጉድ�ُ ץֹוግו� ፅዕbـ &ר

ዝፈـ� ወይ ጉድ�ُ ዘ&ፀּ ወይ �ዚ ר& 

እዚ ּמו�ፃዕ ዝזከנ ወይ ዝּטፀዓ 

እـ�ኾይH ካ& ـ�ֳר ዓُא ዘይ�እ� ካ& 

ዓـֹּלבֿ ـץר ዓُא ዘይJָፅ ፅHዕ 

 �ዘይ�እ ץ& ֹּׁל ـֹּלዱֹּל &ካ �ٌץרእד

ካ& ዒץ& ֹּׁל �ـֹּלבֿ �ף� ዘይJָፅ� 

&ገ�ዘ&  ይּמፃዕ። 

2. ዝኾ� ֶֿፊ እዚ ኮֹּלג� ወይ ـׁףר  

&ׁጊ ዝـውp� �ָጣ�� ֶֿፍ�ُ� &ዘይ 

�ግֹו& ዝـጠאּט እـ�ኾይH Jዚ 

 ዘֹוከ �ףውו גּטኸ� ጥנዙይ ዝ‘ץֹוግـ

ኮይH ካ& ֿـֹּלב ዓُא ዘይ�እ� ካ& 

ዓـֹּלבֿ ـץר ዓُא ዘይJָፅ ፅHዕ 

 �ዘይ�እ ץ& ֹּׁל ـ�ֳר &ካ �ُץרእד

ካ& ዓץ& ֹּׁל ـץר ዘይJָፅ� &ገ�ዘ&  

ይּמፃዕ። 

 የክָָ וው �דጠየ� ይ٤ֶָ። Jא

 ُדየָ וያ {ُ ወይץ�א �ግ�ٍዊא

ድץጅُ ያֳ pֶፊ ወይـףר ו  የרב% 

ወ�ጃָ� ֳץאץאא �ָጣ� ֳֹוው 

 ጃנא �ጠየ� \�ፈֶጊውת �ካָ עדץא

የדMየُ ወይו የנ�ד& ግዴٍ \ֳJُ። 

 
�ጣُ�ጣُ�ጣُ�ጣُ    

22.22.22.22.    Jֶַ ֱግ የJֳጠ የגያׂש�ጣ ካֲָ� Jֶַ ֱግ የJֳጠ የגያׂש�ጣ ካֲָ� Jֶַ ֱግ የJֳጠ የגያׂש�ጣ ካֲָ� Jֶַ ֱግ የJֳጠ የגያׂש�ጣ ካֲָ� 

Jץׂשـ�Jץׂשـ�Jץׂשـ�Jץׂשـ�፣ 

 H፣ ֳፍׁُ \ካֶֹּُלגው ֳኮר וው �ד .1

ወይאֳ ו�ግ�ُ עםאያ {ُ ٪ֶፊ 

ወይו የָُד ድץጅُ ٪ֶፊ ከב�% 

ወ�ጀָ ጋץ Jـያያዘ נאጃ ወይנ�ד וጃ 

Jרጠ רው ֶይ ـጽእb ֳדድנግ ወይו 

ጉዳُ ֳדድנ� የזከנ ወይו ያደרנ ወይו 

ይֱ�H רው ֳא�ጣُ የזከנ ወይו የׂשጣ 

እ�ደֲ� ከُרמ ዓُא Jדያ��፣ ከ\ףם 

 %እ ُףםይJָጥ ጽH እדJ ُאዓ ُרו\

ከ�ድ�ُ ץ& ְך Jדያ��፣ ከpያ \ְך ُ�ו 

  ጣָ፣ׂשይJָጥ Jገ�ዘ&  ይדJ ץ&

 

  ـףט וH ٪ֶፊ ወይֹּלגየኮ וው �ד .2

Jׁግ የרـጠው� ָםጣ�% ٪ֶፊ�ُ 

ያֳ\ግֹו& የـገֳገֳJُ እ�ደֲ�፣ Jዚֱו 

የـ�M ያገrው ጥא ו�ወשנ እ�ደـጠJׂש 

ֲb፣ ከ\ُ�ו ዓُא Jדይ��፣ ከ\ףם 

 %እ ُףםይJָጥ ጽH እדJ ُאዓ ُרו\

ከץ& ְך ُ�מ Jדይ��፣ ከ\ץ& ְך ץם 

JדይJָጥ Jገ�ዘ&  ይׂשጣָ፣ 
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3. ዝኮ��ኮ &ר  �ִ �ዚ ኮו� �ֹּלגግጋይ 

ወይ �ካֵእ ו� &רጉዳእ ֿـרֿ ּשת  

ፀ&ፃ&፣ ጥדּב ወይ ֿJٍפ �ዚ ኮֹּלג� 

ዘנּמJ እـ�ኾይH ካ& ֿደ ዓُא ዘይ� ר�

ካ& ֿـֹּלב ዓُא ዘይJָፅ ፅHዕ  

 �ዘይ�እ ץ& ֹּׁל ـ�ֳר &ካ �ُץ�እד

ካ& ዓץ& ֹּׁל ـץר ዘይJָፅ� &ገ�ዘ&  

ይּמፃዕ። 

4. ዝኾ� ִתא �ֹּלגዚ ኮ‘ ـׁףר &ר 

 אዝፈፀ  ֶָُו ׁٌף� &ףּמו&

እـ�ኾይH ካ& ـ�ֳר ዓُא ዘይ�እ� ካ& 

ዓـץר ዓُא ዘይJָፅ ፅHዕ אእُץ�� 

ካ& ֿץ& ֹּׁל ـֹּלב ዘይ�እ� ካ& ዓـץר 

  &ዘይJָፅ� &ገ�ዘ ץ& ֹּׁל ـֹּלבֿ

ይּמፃዕ። 

5. ዝኾ� ፅ 21ׂש�ዓ ُנרא& ዚ �ዋጅ&\ &ר 

�R� ዓׂש�ፅ 3 ወይ 4 &ዝֿـገገ  �ዚ 

ኮץֹו&ׁُו �ֹּלג እـּתו  እ�ድׁץ 

ኾይH ካ& ֹּלዱـֹּל ወ־ץ ዘይ�እ� ካ& 

 &ካ �ُץרእד ዘይJָፅ ُאዓ ـዕֹוץ�

ֿደ ץ&  ֹּׁל ዘይ�እ� ካ& ֹּֿׁל ـֹּלב 

 ፃዕ።ּמዘይJָፅ� &ገ�ዘ&  ይ ץ&

6. ዝኾ� ፈ ወይׂש�ዘዕ �ֹּלגእዚ ኮ ׁٌף� &ר 

�ـዕ�dፍ ዝፈו� እـ�ኾይH ካ& ክָـ 

ዓُא ዘይ�እ� ካ& ዓـץר ዓُא ዘይJָፅ 

ፅHዕ דእُץ�� ካ& ֿץ& ֹּׁל ـֹּלב 

ዘይ�እ� ካ& ዒץ& ֹּׁל ף� ዘይJָፅ� 

&ገ�ዘ& ּמאፃዕٌ ይּמፃዕ።  እٌ ገJ� 

ዝـፈፀ ֿይֵ &וጥdו እـ�ኾይH እٌ 

�ፅዓُ �&ዚ �R� ዓׂש�ፅ ዝـደ�ገገ 

ዝֳዓֳ �ፅዓُ ይኸው�። 

 MMُדֳ �Hֹּלגው ֲ� &ֹ ኮר וው �ד .3

ወይו ֶַው� רው ֳאጉዳُ Jרד& 

 ጃנא וወይ דּב፣ ጥُץፖע  ـרּ

ֳኮֹּלגH ያנׂשJ እ�ደֲ� ከ\�ድ ዓُא 

Jדያ�� ከ\ُרו ዓُא JדይJָጥ ጽH 

እُףם% ከץ& ְך ُ�מ Jדያ�� ከ\ץם 

 ጣָ፣ׂשይJָጥ Jገ�ዘ&  ይדJ ץ& ְך

 

 ֹ�א  ـףט Hֹּלגው የኮר וው �ד .4

Jנ�א& የףם ֳָٍד የፈፀא እ�ደֲ� 

ከُ�מ ዓُא Jדያ�� ከ\ץם ዓُא 

JדይJָጥ ጽH እُף� እ% ከ\ץ& ְך ُ�ו 

Jדያ�� ከ\ץ& ְך ُ�ו\ ףם JדይJָጥ 

Jገ�ዘ&  ይׂשጣָ፣ 

 

 �ጽ 21 �Rׂש�\ ው Jዚֱ \ዋጅר וው �ד .5

�ደـJ 4 וጽ 3 ወይׂש�\ገገው ُנרא 

ኮֹּלגH� ֳֹוـאJץ እـּתו  የֲ� 

እ�ደֲ� ከ�ድ�ُ ወץ Jדያ�� ከ\ُף 

ዓُא JדይJֳጥ እُף� እ% ከ\�ድ ְך 

 ይJָጥדJ ץ& ְך ُ�ו\ያ�� ከדJ ץ&

Jገ�ዘ& ይׂשጣָ፣ 

 ፈׂש%ያደ ףם Hֹּלגው የኮר וው �ד .6

ወይדֳ וደ%ׂשፍ የזከנ እ�ደֲ� ከoֳُ 

ዓُא Jדያ�� ከ\ץ� ዓُא JדይJָጥ 

ጽH እُף� እ% ከ\ץ& ְך ُ�ו Jדያ�� 

ከpያ ץ& ְך JדይJָጥ የገ�ዘ& ׂשאጮ 

ይׂשጣָ። ወ�ጀִ የـፈጸאው ٪ይָ 

Jאጠוׂש የֲ� እ�ደֲ� �ጣً Jዚo �ዑ� 

�ደـፅ የׂש�\ገገው ከፍـ  �ጣُ ይֲ%ָ፣ 
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 ዃH ወይו ץוይ ገJ� ግዕዝይ% ክጅףፅו .7

�& ከይዲ וፅףይ וዃH እ�ዳፈֳጠ &ዛዕֹו 

እٌ ዝـፈፀـ אግץֹו ካ& ፍּכድ እٌ 

 �ይ ዝֿዘ ክፍֵ ወይ �ካָ ወፃףፅו

 ـֹּלዱֹּל &ካ ��ٍ&ו �ፅֿፍו ግֶፅו

ወ־ץ ዘይ�እ� ካ& ֹוץ�ዕـ ዓُא ዘይJָፅ 

 &ዘይ�እ� ካ ץ& ֹּׁל ካ& ֿደ �ُץרእד

 &ዘይJָፅ� &ገ�ዘ ץ& ֹּׁל ـֹּלבֿ

ይּמፃዕ። 

8. ዝኾ� Jዓָ אዚ א�ግ�ٌ ወይ ـׁףר  

 �ዕዮ ገJ ُ} ִּץ��ግ�ٌ �&ዝא

ግዕዝይ% &ዛዕו ֹוፍፃב እ�ዳፈֳጠ 

እـ�የፍֳጠ እעــ�ፉ ከו�ገס ኩ�ٍُ 

ክM& ֿـֹּלב ዓُא ዝJፅׁ ֵָׂש 

 �ዘይJָፅ ץ& ֹּׁל ـץרካ& ዓ �ُץ�እד

&ገ�ዘ& ይּמፃዕ። 

9. �&ዚ ዓׂש�ፅ �R� ዓׂש�ፅ 1፣3፣4፣5� 6� 

ዝָאـከً ገJ%ُ ዝـፈፀُנרא& ב 

ገJ� ׁጊ ֿٌٍـ ዝኸው� ׁጋዊ ר&�ُ 

&ዘֳዎ ُካָ እـ�ኾይH እٌ ּמፅዓُ 

ገ�ዘ& 5 /ֿـֹּלב/ ዕፅፊ ይኸው�፣ 

10. �&ዚ ዓׂש�ፅ ካ& �R� ּׁשፅ1 ע ክM& 9 

ዝـዘץዘـ סግُףֹו ገJ� וፅףይ� 

 ወይ እዚ �ֹּלגኽM�� ዝካየድ Jዚ ኮו

ኮֹּלג� &ዝወከֹ �ካָ ይኸው�። 

    

    ድ�ጋገ עጋገראድ�ጋገ עጋገראድ�ጋገ עጋገראድ�ጋገ עጋገרא    ....23232323

�ድג እዚ �ዋጅ �& ו ׁף�ውዓִ ከይዲ 

 �ዝፀ�ּ� �& �ድ ዓ/ׁግ סגጀـ וዬףፅו

{ُ ፍץድ� ዝץከּש ገJ%ُ ግዕዝይ% Jٌ 

ዝፀ�ּ �ገׂש &ֹוፂֹו ውM� ይנኽּש።    

7. የב�% ወ�ጀָ ףאץו ֵጀֲאֳר ץאH 

ወይו Jףאץו ֶይ �ֲֳאH እያወׂש 

 ው� ከያዘውףאץו ጊُץው ድאፈጸـֳ�

ክፍָ ፈdድ ውጭ אግֳጽ፣ אጻፍ% 

 ُף\ያ�� ከדJ ץጨُ ከ�ድ�ُ ወףרד

ዓُא JדይJָጥ እُף� እ% ከ\�ድ ץ& ְך 

Jדያ�� ከ\ץ& ְך ُ�ו JדይJָጥ 

Jገ�ዘ& ይׂשጣָ፣ 

 

 וጣ� ወይָםֳֹו �ግ�ُאየ וው �ד 8

የא�ግ�ُ ـףט  JףרגJُ ע�אያ {ُ 

የב�% ወ�ጀָ אֳרፈጸב እያወׂש 

MያMው� ץׂשת እ�ደ�ገס o¼ٍ እ�ከ \ُ�ו 

ዓُא የגደֶָׂש �ץ እُף� እ% እ�ከ \ץר 

 ጣָ፣ׂש�Jገ�ዘ&  ያ ץ& ְך

 

 

9 Jዚ \ׂש�ጽ �ዑ� \ׂש�ፅ 1፣3፣4፣5 እ% 6 

የֳאـከًُ ወ�ጀֹ٤ የـፈፀُב Jወ�ጀָ 

ֱግ ـ ُנראጠያֲאֳ ּׂש� የֱግ רው�ُ 

�ጅُ Jֲץው ድֳֹו ጊዜ የገ�ዘ& �ጣً 5 

 እጥፍ ይֲ%ָ፣ /ُרו\/

10  Jዚֱ \ׂש�ፅ ከ�R� \ׂש�ፅ 1 እ�ከ �R� 

 ُףֹוግـ  የወ�ጀָ �ُסዘנዘـፅ 9 የׂש�\

የץאץאא% የאክר� �ָጣ� JኮֹּלגH 

ወይו ኮֹּלגH Jወከֳው \ካָ ይֲ%ָ።    

    

23232323....    የא₪ጋገץያ ድ�ጋጌዎ٤የא₪ጋገץያ ድ�ጋጌዎ٤የא₪ጋገץያ ድ�ጋጌዎ٤የא₪ጋገץያ ድ�ጋጌዎ٤    

ይֱ \ዋጅ Jףם ֶይ ከאዋִ Jፊُ  

የْףאץוው �ደُ የـጀנא% J\d{ ׁግ% 

Jፍץድ {ُ Jٍאየُ ֶይ ያִ የב�% 

ወ�ጀֹ٤ J�JסJُ o¼ٍ ׂשጥֳው ውM¼ 

ያገ ִ።    

 
 
 
 
 

    ገፅ 20 �ጋُע ጋዜጣ ُግףይ �ዋጅ 208/2003 ּי            ገፅ 20 የُግףይ �ጋُע ጋዜጣ \ዋጅ 208/2003 ּׁש 
 

367
www.chilot.me



 
 
 

24.24.24.24.    �ָጣ� וውፃእ ደ�&� ׁץוא�  �ָጣ� וውፃእ ደ�&� ׁץוא�  �ָጣ� וውፃእ ደ�&� ׁץוא�  �ָጣ� וውፃእ ደ�&� ׁץוא�      

� ይףክָָ ُግ גፈፃ ׁף� עኽו ُ} .1ዚ 

�ዋጅ אፈፀג ዝኸው� ደּת� የውፅእ፣ 

 

2. እዚ ኮג₪� �ዚ �ዋጅ� �ዒּש �ዝወፅእ 

ደ�&� אፈፀג ዝኸው� ־ץוא የውፅእ። 

 

 

�וፈፃـ .25ُ ዘይ&ֹו ׁግٍُـፈፃו�ُ ዘይ&ֹו ׁግٍُـፈፃו�ُ ዘይ&ֹו ׁግٍُـፈፃו�ُ ዘይ&ֹו ׁግٍُ    

1. �& �ዋጅ ּיፅ185/2003 ע ዓׂש�ፅ 11 

�R� ׂש��ፅ /6/ ָרጣ�� ـግץֹו� እዚ 

ኮָא� �₪גኪِו ዝـዘץዘס ድ�ጋገٍُ 

Jዚ �ዋጅ እዚ ـMዒס �ֹ፣ 

2. �ዚ �ዋጅ‘ዙይ ዝፃֹוእ ዝኾ� ይኹ� �ዋጅ፣ 

ደ�&� ׁץוא� �&ዚ �ዋጅ �& 

ዝـ₪ፈHጉዳያُ ـፈፃו�ُ �ይֱָዎ�።  

 

26262626. . . . እዚ �ዋጅ ዝፀ�ዐִ ግዜእዚ �ዋጅ ዝፀ�ዐִ ግዜእዚ �ዋጅ ዝፀ�ዐִ ግዜእዚ �ዋጅ ዝፀ�ዐִ ግዜ    

እዚ �ዋጅ &{ُ וኽע ካ& ዝፀደֳוֿ ִּט 

1/2003 ዓ.ו ጀסג ዝፀ�ዐ ይኸው�፡፡ 

 

 ይ ወָዱֹו�

rנዚዳ�ُ &ְףዊ ክֶָዊ א�ግ�ٌ  
ُግףይ 

24.24.24.24.    ደ�&% עאאያ የאውጣُ �ָጣ�ደ�&% עאאያ የאውጣُ �ָጣ�ደ�&% עאאያ የאውጣُ �ָጣ�ደ�&% עאאያ የאውጣُ �ָጣ�    

1. የُግףይ ክָָ ףם \�ፈፃו גክץ {ُ  

ֳዚֱ \ዋጅ ד�ፈፀגያ የֲג� ደ�& 

ያወጣָ። 

2. ኮֹּלגH ֳዚֱ \ዋጅ ـከֹُ ֳגወጣው� 

ደ�& ד�ፈፀגያ የעאא �ֲגያ 

ያወጣָ። 

 

�גፈፃـ    .25.25.25.25ُ የֶַْው ֱጎـ٤ፈፃג�ُ የֶַْው ֱጎـ٤ፈፃג�ُ የֶַْው ֱጎـ٤ፈፃג�ُ የֶַْው ֱጎ٤    

1. J\ዋጅ ּׁשጥׂש�\ 185/2003 ץፅ 11 �R� 

 ץֹוግـ %�H �ָጣֹּלגየኮ ץ� /ፅ /6ׂש�\

 ድ�ጋጌዎ٤ �ُסዘנዘـው የـክָא�\

Jዚֱ \ዋጅ ָקֹּלـ 

2. ֳዚֱ \ዋጅ የגdד �נ� ውו \ዋጅ፣ 

ደ�&% עאאያ Jዚֱ \ዋጅ Jـ₪ፈH 

ጉዳዮ٤ ֶይ ـፈፃג�ُ \ይ� ።וውצ

 

26.26.26.26.    ይֱ \ዋጅ የגፀ%Jُ ግዜይֱ \ዋጅ የגፀ%Jُ ግዜይֱ \ዋጅ የגፀ%Jُ ግዜይֱ \ዋጅ የגፀ%Jُ ግዜ    

ይֱ �ዋጅ Jוክץ {ُ ከፀደׂשJُ ֳֿו 

1/2003 ዓ.ו ጀצו የፀ% ይֲ%ָ፡፡     

 

 ይ ወָዱֹו\

የُግףይ &ְףዊ ክֶָዊ א�ግ�ُ 

rנዚደ�ُ 
 
 
 
 

    ገፅ 21 �ጋُע ጋዜጣ ُግףይ �ዋጅ 208/2003 ּי            ገፅ 21 የُግףይ �ጋُע ጋዜጣ \ዋጅ 208/2003 ּׁש 
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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 18 ›mT ቐ. 25 መቐለ  
209/2003 ዓ.ም  

18¾ ›mT qÜ. 25 መቐለ 
209/2003 ›/M BˆL×T b¤T M<¶ Bÿ‰êE KL§êE mNGStE TG‰Y Zw{ 

ቑፅሪ ኣዋጅ 209/2003 ዓ.ም 

ኤጀንሲ ልምዓት ደቀቕትን ኣናEሽተይን 

ንግዲ ትካላት ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ 

ትግራይ ንምጥያሽ ዝወፀ ኣዋጅ 

 
ኤጀንሲ ልምዓት ደቀቕትን ኣናEሽተይን ንግዲ 

ትካላት ኣብዚ ክልል ዘሎ ፀገም ስEነት ስራሕ 

ብምቕራፍ ንመፃI ኣብ መዳይ ምፍልፋል 

Iንዱስትሪ ዝለዓለ ግደ ብምብርካት ህዝብና ካብ 

ድኽነት ንምንጋፍ ቁልፊ መሳርሒ ብምዃኑ፣ 

 
ልምዓት Eቲ ዘፈር ንIኮኖሚ ዘበርክቶ ግደ 

ብዝለዓለ ደረጃ ብምEባይ ዜጋታት ብቀፃልነት 

Eድል ስራሕ ረኺቦም ሃፍቲ ከፍርዩ ብምግባር 

ተጠቀምቲ ልምዓት ክኾኑ፣ ሓደሽቲ ቴክኖሎጂታት 

ብምስግጋርን ብምልማEን፣ ከምU’ውን ዘመናዊ 

ሜላ ኣመራርሓ ስራሕ ብምስፍሕፋሕ ሕርሻ ምስ 

ማEኸለዎትን ዓበይትን Iንድስትሪ ተደጋጊፉ 

ልምዓት ክሳለጥ ዘኽEል ብምዃኑ፣ 

 

 

መንEሰይ ኣረኣEያ ፈጣራይነት ስራሕ ብምEባይ፣ 

ተኽEሎ ስራሕ ብምምEባል ከምU’ውን ባህሊ 

ምEቛር ብምምሕያሽ፣ ብፍላይ ካብ ዩኒቨርስትን 

ማEኸላት መሰልጠኒ ቴክኒክን ሙያን ዝምረቑ 

መናEሰይ ኣብ ደቀቕትን ኣናEሽተይን ንግዲ 

ትካላት ብሰፊሑ ብምውዳብ ናይ ባEሎም ስራሕ 

Aዋጅ ቁጥር 209/2003 ዓ.ም 

የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት 

የጥቃቅን  Eና Aነስተኛ ንግድ ተቋማት 

ልማት ኤጀንሲ ለማቋቋም የወጣ Aዋጅ 

 
የጥቃቅን Eና Aነስተኛ ንግድ ተቋማት ልማት 

በክልሉ ያለውን የስራ Aጥነት ችግር በመቅረፍና 

የወደፊት Iንዳስትሪ በመፈልፈል ረገድ የላቀ 

ድርሻ በመጫወት ህዝባችን ከድህነት ለማላቀቅ 

ቁልፍ መሳርያ በመሆኑ፣ 

 
የዘረፉ ልማት ለIኮኖሚው የሚያደርገውን 

AስተዋፅO በከፍተኛ ሁኔታ በማሳደግ ዜጎች 

በቀጣይነት የስራ Eድል Aግኝተው ሃብት 

Eንዲያፈሩ በማድረግ የልማቱ ተጠቃሚ Eንዲሆኑ፣ 

ኣዳዲስ ቴክኖሎጂን በማሸጋገርና በማልማት፣ 

Eንዲሁም ዘመናዊ የስራ Aመራር ዘይቤን 

በማስፋፋት ግብርና ከመካከለኛና ከከፍተኛ 

Iንዱስትሪዎች ጋር ተደጋግፎ ልማቱን 

Eንዲፋጠን የሚያስችል በመሆኑ፣ 
 

 

ወጣቱ የስራ ፈጣሪነት Aመላካከት በማጎልበት፣ 

የስራ ክህሎቱን በማዳበር Eንዲሁም የቁጠባ ባህሉን 

በማሻሻል፣ በተለይም ከዩኒቨርስቲ ዎችና ከቴክኒክና 

ሙያ ማሰልጠኛ ማEከሎች የሚመረቁ ወጣቶች 

በጥቃቅን Eና Aነስተኛ ንግድ ተቋማት በሰፊው 

በማደራጀት የራሳቸውን ስራ Eንዲፈጥሩና 

በሂደትም የሃገሪቱን የIንዱስትሪ ልማት 

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

BR 7.55 ÂY ˆd êU  
ÃNÇ êU  
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    ገፅ 2 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ኣዋጅ ቑ 209/2003       ገፅ 2 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ Aዋጅ ቁ 209/2003

ንክፈጥሩን ኣብ ከይዲ’ውን ናይታ ሃገር ልምዓት 

Iንዱስትሪ ዘንቀሳቕሱ ሰብ ሃብቲ ንክኾኑ ዘኽEል 

ትካል ብምዃኑ፣ 

ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ 

ብመሰረት ተመሓይሹ ዝወፀ ሕገ መንግስቲ 

ትግራይ ዓንቀፅ 49/3/ሀ ዝስEብ ኣዋጅ ኣውፂU 

ኣሎ፡፡  
 

 

ክፍሊ ሓደ 

ሓፈሻዊ 

1. ሓፂር ርEሲ  

Eዚ ኣዋጅ ’’ኤጀንሲ ልምዓት ደቀቕትን 

ኣናEሽተይን ንግዲ ትካላት ቑፅሪ ኣዋጅ 

209/2003 ዓ.ም ’’ ተባሂሉ ክጥቀስ ይኽEል፡፡  

 

2. ትርጉም  

ኣብዚ ኣዋጅ፡-  

1. ’’ክልል’’ ማለት ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ 

ትግራይ’ዩ፣ 

2. ’’ኤጀንሲ’’ ማለት ኤጀንሲ ልምዓት 

ደቀቕትን ኣናEሽተይን ንግዲ ትካላት 

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ Eዩ፣ 

3. ’’ቢሮ’’ ማለት ቢሮ ልምዓት ከተማ፣ ንግድን 

Iንዱስትሪን Eዩ፣ 

4. ’’መንግስቲ’’ ማለት መንግስቲ ብሄራዊ 

ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ Eዩ፣ 

5. ’’ቤት ምኽሪ’’ ማለት ብመሰረት Eዚ ኣዋጅ 

ዝጣየሽ ቤት ምኽሪ ልምዓት ደቀቕትን 

ኣናEሽተይን ንግዲ ትካላት Eዩ፣ 

6. ’’ሰብ’’ ማለት ብተፈጥሮ ወይ ብሕጊ መሰል 

ሰብነት ዝተውሃቦ ኣካል Eዩ፣ 

7. ’’ዘፈር’’ማለት ዘፈር ልምዓት ደቀቕትን 

ኣናEሽተይን ንግዲ ትካላት Eዩ፣ 

 

የሚያንቀሳቅሱ ባለ ሃብት Eንዲሆኑ የሚያስችል 

ተቋም በመሆኑ፡-  

የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት 

ተሻሽሎ በወጣው የትግራይ ሕገ መንግስት Aንቀፅ 

49/3/ሀ መሰረት ቀጥሎ ያለውን Aዋጅ 

Aውጥቷል፡፡  
 

 

 

 

 

ክፍል Aንድ 

Aጠቃላይ 

1. Aጭር ርEስ

ይህ Aዋጅ የጥቃቅን Eና Aነስተኛ ንግድ ተቋማት 

ልማት ኤጀንሲ Aዋጅ ቁጥር 209/2003 ዓ.ም 

ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡  

 

2. ትርጓሜ  

በዚህ Aዋጅ፡-  

1. ’’ክልል’’ ማለት የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስት ነው ፣ 

2. ’’ኤጀንሲ’’ ማለት የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስት የጥቃቅን Eና Aነስተኛ ንግድ 

ተቋማት ልማት ኤጅንሲ ነው፣  

3. ’’ቢሮ’’ ማለት የከተማ ልማት፣ ንግድ Eና 

Iንዱስትሪ ቢሮ ነው፣ 

4. ’’መንግስት’’ ማለት የትግራይ ብሄራዊ 

ክልላዊ መንግስት ነው፣ 

5. ’’ምክር ቤት’’ ማለት በዚህ Aዋጅ መሰረት 

የሚቋቋም የጥቃቅን Eና Aነስተኛ ንግድ 

ተቋማት ልማት ምክር ቤት ነው፣ 

6. ’’ሰው’’ ማለት የተፈጥሮ ሰው ወይም በህግ 

የሰውነት መብት የተሰጠው Aካል ነው፣ 

7. ’’ዘርፍ’’ ማለት የጥቃቅን Eና Aነስተኛ ንግድ 

ተቋማት ልማት ዘርፍ ማለት ነው፣ 
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8. ’’ግልጋሎት ሓደ ማEኸል’’ ማለት 

ደቀቕትን ኣናEሽተይን ንግዲ ትካላት 

ሕጋዊነተን ንምስፋን ምቹው ኩነታት 

ብምፍጣር ዝውሃቡ ግልጋሎታትን መንግስ 

ታዊ ሓገዛትን ብዝተዋደደ መልክU ኣብ ሓደ 

ከባቢ፣ ኣብ ትሕቲ ሓደ መተሓባበሪ ኣካል 

ብዘለዉ ኣካላት ዝውሃበሉ ኣወዳድባ Eዩ፣ 

9. ’’ደቂቕ ንግዲ ትካል’’ ማለት ንበዓል ዋና 

ኣባል ስድራን ቁፃር ሰራሕተኛን ንግዲ 

ትካላት ሓዊሱ ክሳብ 5 ሰባት ዘዋፍርን ህንፃ 

ከይሓወሰ  ጠቕላላ ርEሰማሉ ብዘፈር 

ግልጋሎት   ካብ    50000 /ሓምሳ ሺሕ 

ቅርሺ/   ወይ  ብዘፈር Iንዱስትሪ  ካብ 

100000  ቅርሺ /ሓደ ሚIቲ ሽሕ ቅርሺ/ 

ዘይበልፅ  ንግዲ ትካል Eዩ፣ 

10. ’’ንEሽተይ ንግዲ ትካል’’ ማለት ንበዓል ዋና 

ኣባላት ስድራን ቁፃር ሰራሕተኛን ንግዲ 

ትካል ሓዊሱ ካብ 6 - 30 ሰባት ዘዋፍርን 

ህንፃ ከይሓወሰ ጠቕላላ ርEሰማሉ ብዘፈር 

ግልጋሎት ካብ 50001 -500000 /ካብ 

ሓምሳ ሽሕን ሓደን ቅርሺ - ሓሙሽተ 

ሚIቲ ሽሕ ቅርሺ/ ወይ ብዘፈር Iንዱስትሪ 

ካብ 100001-1500000 /ካብ ሓደ ሚIቲ 

ሽሕን ሓደን ቅርሺ - ሓደ ሚሊዮንን 

ሓሙሽተ ሚIቲ ሽሕ ቅርሽን/ ዝኾነ ንግዲ 

ትካል Eዩ፣  

11. ’’ብርክታት Eብየት ንግዲ ትካል’’ ማለት 

ብመሰረት ሚኒስቴር ልምዓት ከተማን 

ኮንስትራክሽንን ዘውፅO መምርሒ ካብ ሓደ 

ብርኪ Eብየት ናብ ቀፃሊ ብርኪ Eብየት 

ዝሰጋገርሉ መAቀኒ Eዩ፣ 

12. ’’ማEቀፍ ሓገዝ’’ ማለት መንግስቲ ንልምዓት 

ደቀቕትን ኣናEሽተይን ንግዲ ትካላት 

ንምሕጋዝ መፈፀሚ ዝወፅE ማንዋልን 

8. ’’የAንድ ማEከል Aገልግሎት’’ ማለት 

የጥቃቅንና Aነስተኛ ንግድ ተቋማት  

ሕጋዊነትን  ለማስፈን ምቹ ሁኔታ በመፍጠር  

የሚሰጡ  Aገልግሎቶች   Eና  የመንግስታዊ 

ድጋፎች በተቀናጀ መልኩ በAንድ ስፍራ 

በAንድ Aስተባባሪ Aካል ስር ካሉ Aካላት 

የሚሰጥበት Aደረጃጀት ነው፣ 

9. ’’ጥቃቅን ንግድ ተቋም’’ ማለት የንግድ 

ተቋሙ ባለቤት፣ የቤተሰቡ Aባላትና ተቀጣሪ 

ሰራተኛ ጨምሮ Eስከ 5 ሰዎች የሚያሰማራና 

የጠቕላላ ካፒታሉ መጠን ህንፃን ሳይጨምር 

በAገልግሎት ዘርፍ ከብር 50000 /ሃምሳ ሺ 

ብር/ ወይም በIዱስትሪ ዘርፍ ከብር 

100000 /Aንድ መቶ ሺ ብር/ ያልበጠ 

የንግድ ተቋም ነው፣ 

10. ’’Aነስተኛ ንግድ ተቋም’’ ማለት የንግድ 

ተቋሙ ባለቤት፣ የቤተሰቡን Aባላትና 

ተቀጣሪ ሰራተኛን ጨምሮ ከ6 Eስከ 30  

ሰዎች የሚያሰማራና የጠቅላላ ካፒታሉ 

መጠን ህንፃን ሳይጨምር በAገልግሎት ዘርፍ 

ከብር 50001 - 500000 /ከAምሳ ሺ Aንድ 

ብር - Aምስት መቶ ሺ ብር/ ወይም 

በIንዱስትሪ ዘርፍ ከ100001-1500000 

/ከAንድ መቶ ሺ Aንድ - Aንድ ሚሊዮን 

Aምስት መቶ ሺ ብር/ የሆነ የንግድ ተቋም  

ነው፣ 

11. ’’የንግድ ተቋሙ የEድገት ደረጃዎች’’ ማለት  

የፌደራል የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን 

ሚኒስቴር በሚያወጣው መመሪያ መሰረት 

ከAንድ የEድገት ደረጃ ወደ ቀጣዩ የEድገት 

ደረጃ የሚሸጋገሩበት መስፈርት ነው፣ 

12. ’’የድጋፍ ማEቀፍ’’ ማለት መንግስት 

ለጥቃቅንና Aነስተኛ ንግድ ተቋማት ልማት 

ለማገዝ የወጣው የማስፈፀምያ ማንዋልና 
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መምርሕን Eዩ፣ 

13. ’’Iንዲስትሪ ግልጋሎት ኤክስቴንሽን’’ 

ማለት ፀገም ደቀቕትን ኣናEሽተይን ንግዲ 

ትካላት ዝፈለየን ኣብ ድልየት ዝተመስረተን 

ዝተማለA መረዳEታ ምውዳብን ምሃብን፣ 

ስልጠናን ምኽርን፣ ልምዓት ቴክኖሎጂ፣ 

Eደጋ፣ ብሉፅ ተሞኩሮ ምቕማርን ምግፋሕን 

ዘጠቓለል ሓገዝ Eዩ፣ 

 

3. ኣገላልፃ ፆታ  
 

ኣብዚ ኣዋጅ ብተባEታይ ፆታ ዝተገለፀ ኩሉ ንጓል 

Aንስተይቲ’ውን ዝሓውስ Eዩ፡፡   
 

 
 

ክፍሊ ክልተ 

ምጥያሽ፣ ዋና ቤት ፅሕፈት ስልጣንን 

ተግባርን Eቲ ኤጀንሲን ቤት ምኽርን  

4. ምጥያሽ  

1. ኤጅንሲ ልምዓት ደቀቕትን ኣናEሽተይን 

ንግዲ ትካላት ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ 

ትግራይ ድሕሪ ሕዚ ’’ኤጀንሲ’’ Eናተብሃለ 

ዝፅዋE ዓርሱ ዝኸኣለ መንግስታዊ ቤት Eዮ 

Eዚ ክልል ኮይኑ በዚ ኣዋጅ Eዚ ተጣይሹ 

ኣሎ፣ 

2. Eቲ ኤጀንሲ ተፀዋEነቱ ንቢሮ ልምዓት 

ከተማ፣ ንግድን Iንዱስትሪን ይኸውን፡፡  
 

 

5. ዋና ቤት ፅሕፈት ኤጀንሲ  
 

1. ዋና ቤት ፅሕፈት Eዚ ኤጀንሲ መቐለ 

ይኸውን፣ 

2. ኣብ ከተማታት ወይ ወረዳታት ግልጋሎት 

ሓደ ማEኸል ይህልዎ፡፡  

 

መመርያ ነው፣ 

13. ’’የIንዱስትሪ ኤክስቴንሽን Aገልግሎት’’ 

ማለት የጥቃቅንና Aነስተኛ  ንግድ ተቋማት 

ችግር የለየና በፍላጎት ላይ የተመሰረተ 

የተሟላ መረጃ ማደራጀትና የመሰጠት 

ስልጠናና ምክር፣ ቴክኖሎጂ ልማት፣ ግብይት 

ምርጥ ተሞክሮ በመቀመር ማስፋፋት 

የሚያካትት ድጋፍ ነው፡፡  
 

 

3. የፆታ Aገላለፅ
 

 በዚህ Aዋጅ በወንድ ፆታ የተገለፀው ሁሉ ለሴት 

ፆታም ይጨምራል፡፡   
 

 

 

ክፍል ቡለት 

ማቋቋም፣ ዋና መስሪያ ቤት ስልጣንና 

ተግባር ኤጀንሲና ምክር ቤት  

4. መቋቋም  

1. የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት 

የጥቃቅን Eና Aነስተኛ ንግድ ተቋማት 

ልማት ኤጀንሲ ከዚህ በኋላ ’’ኤጀንሲ’’ 

Eየተባለ የሚጠራ Eራሱን የቻለ የክልሉ 

መንግስት መስሪያቤት ሆኖ በዚህ Aዋጅ 

ተቋቁማል፣ 

2. ኤጀንሲው ተጠሪነቱ ለከተማ፣ ንግድና 

Iንዱስትሪ ቢሮ ይሆናል፡፡  

 

5. የኤጀንሲው ዋና መስሪያ ቤት  
  

1. የኤጀንሲው ዋና መስሪያቤት በመቐለ 

ይሆናል፣ 

2. በከተሞች ወይም ወረዳዎች የAንድ 

ማEከል Aገልግሎት ይኖረዋል፡፡  
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3. ኣብ ከተማታት ወይ ወረዳታት ከም 

ኣድላይነቱ ቤት ፅሕፈት ይህልዎ  

 

6. ስልጣንን ተግባርን Eቲ ኤጀንሲ  

Eቲ ኤጀንሲ Eዞም ዝስEቡ ስልጣንን ተግባርን

ይህልውዎ፡- 

1. ስትራቴጂ ልምዓት ናይዚ ዘፈር ብዝግባE 

ምትግባሩ የረጋግፅ፣ ኣብ ኣፈፃፅማ 

ዘጋጥሙ ፀገማት ይፈትሕ፣ 

2. ልምዓት ናይቲ ዘፈር ንምስላጥ ዝተዳለዉ 

ማEቀፋት ሓገዝ፣ መርሃ ግብርታት ህንፀት 

ዓቕሚን ንEU ንምፍፃም ዝተዳለወ ረቂቕ 

መምርሒን መበገሲ ብምግባርን 

ብምጥEዓምን ክፀድቕ ይገብር፣ የተግብር፣ 

3. ግልጋሎት ሓደ ማEኸል ምውዳብን 

ምጥንኻርን ነዚ ግልጋሎት ብኣግባቡ 

ምሃብ ዘኽEል ዝተመሓየሸን ሓዱሽን 

ስርዓት ብምዝርጋሕ ዓቕሚ ማEኸል 

ይሃንፅ፣ 

4. ሚድያ ብምጥቃም ስትራቴጂ ልምዓት 

ደቀቅትን ኣናEሽተይን ንግዲ ትካላት 

ንሕብረተሰብ ብሰፊሑ የፋልጥ፣ መEበይ

ግንዘበ  ስራሕ ይሰርሕ፣ 

5. ደቀቕትን ኣናEሽተይን ንግዲ ትካላት ኣብ 

ግልጋሎት ሓደ ማEኸል ንክምዝገቡ 

ንክውደቡ፣ ወረቐት ምስክር መረጋገፂ 

ሕጋዊ ሰብነት ንክረኽቡ፣ ግልጋሎት 

ሕድሳትን ስረዛን ንክረኽቡ ምስ 

ዝምልከቶም ኣካላት ተሓባቢሩ ይሰርሕ፣ 

 

6. ደቀቕትን ኣናEሽተይን ንግዲ ትካላት ናብ 

ስራሕ ንክኣትው ምስ ቢሮ ቴክኒክ፣ ሙያ 

ትምህርትን ስልጠናን መቕረብቲ 

ፋይናንስን ኣናEሽተይን ትካላት  ብምዃን 

3. በከተሞች ወይም ወረዳዎች 

Eንደየሁኔታው ጽፈት ቤት ይኖረዋል  

 

6. የኤጀንሲው ስልጣን Eና ተግባር  

ኤጀንሲው የሚከተለው ስልጣንና ተግባር 

ይኖሩታል፡- 

1. የዘርፉን የልማት ስትራቴጂ በተገቢው ሁኔታ 

መተግበሩን ያረጋግጣል፣ በAፈፃፀም 

የሚከሰቱ ችግሮችን ይፈታል፣ 

2. የዘርፉን ልማት ለማፋጠን የተዘጋጁ የድጋድ 

ማEቀፎች፣ የAቅም ግንባታ መርሀ ግብሮችና 

Eነዚህኑ ለማስፈፀም የተዘጋጁ ረቂቅ 

መመሪያን መነሻ በማድረግ Eና በማጣጣም 

Eንዲፀድቅ ያደርጋል፣ ይተገብራል፣  

3. የAንድ ማEከል Aገልግሎትን ማደረጃትና 

ማጠናከር፣ Aገልግሎቱ በAግባቡ መስጠት 

የሚያስችል የተሻሻለና Aዲስ ስርዓት 

በመዘርጋት የማEከሉ Aቅም ይገነባል፣  

 

4. ሚዲያ በመጠቀም የጥቃቅን Aነስተኛ ንግድ 

ተቋማት ልማት ስትራተጂን ለህብረተሰቡ 

በስፋት ያስተዋውቃል፣ የግንዛቤ መፍጠር 

ስራ ይሰራል፣  

5. በAንድ ማEከል Aገልግሎት የጥቃቅንና 

Aነስተኛ ንግድ ተቋማት Eንዲመዘገቡ 

Eንዲደራጁ ሕጋዊ ሰውነት ማረጋገጫ 

የምስክር ወረቀት Eንዲያገኙ የEድሳትና 

ሰረዛ Aገልግሎት Eንዲያገኙ 

ከሚመለከታቸው Aካላት ጋር ተባብሮ 

ይሰራል፣  

6. ጥቃቅንና Aነስተኛ ንግድ ተቋማት ወደ ስራ 

Eንዲገቡ ከቴክኒክ፣ ሙያ፣ ትምህርት Eና 

ስልጠና ቢሮ Eና ከAነስተኛ ፋይናንስ 

Aቅራቢ ተቋማት    ጋር    በመሆን  
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ግልጋሎት ኤክስቴንሽን   Iንዱስትሪ፣ 

ቴክኖሎጂን ልቓሕን ዝረኽብሉ ኩነታት 

የመቻቹ፣ 

7. ኣብዚ ዘፈር ንዝተዋፈረ ንግዲ ትካል 

Eኹል ቦታ መፍረይን መሸጥን የዳሉ፣ 

ብመሰረት ሕጊ ብEዋኑ ናብ ተጠቀምቲ 

ክመሓለፍ ይገብር፣ 

8. ደቀቕትን ኣናEሽተይን ንግዲ ትካላት 

ብማሕበር ንክውደቡ ብምሕጋዝ 

ተጠቀምቲ ምትEስሳር Eዳጋ ክኾኑ 

ይገብር፣ 

9. ደቀቕትን ኣናEሽተይን ንግዲ ትካላት 

ምኽሪ ኣተሓሕዛ ሒሳብን ግልጋሎት 

Oዲትን ንክረኽቡ ሓገዝ ይገብር፣ 

በቢዓመቱ ምርመራ Oዲት ከካይዱ 

ይከታተል፣ 

10. ኣብዚ ዘፈር ምስ ዝሰርሕ ኣካል ተዋዲድካ 

ንምስራሕ ዘኽEል ሜላ ይሕንፅፅ፣ 

መድረኽ ምኽክር የመቻቹ፣ 

11. ብደረጃ ክልል ናይዚ ዘፈር ንስትራተጂ 

ልምዓት ደንብን መምርሕን ብመንፅር 

ምትግባር Eንቅፋት ዝኾኑ ጉዳያት 

ብመፅናEቲ ይፈሊ፣መፍትሒ ይህብ፣ 

12. ብደረጃ ክልል ኣብ ዘፈር ማኑፋክቸሪንግ 

ሰንሰለት ፅንዓት የካይድ፣ 

13. ብሉፅ ተሞኩሮ ሞዴል ደቀቕትን 

AናEሽተይን ንግዲ ትካላት ብምፅናE፣ 

ብምቕማርን ብምትEትታውን ነቲ ዘፈር 

ልምዓት ይሕግዝ፣ 

14. ብመሰረት ስትራቴጂ ልምዓት ደቀቕትን 

ኣናEሽተይን ንግዲ ትካላት ካብ ንUሽተይ 

ናብ ማEኸላይ ዝሰጋገሩ ይፈሊ፣ 

15. ብደረጃ ክልል ሓደ ዓይነት ዝኾነ ስርዓት 

መረዳEታ ክውደብ ብምግባር ነቲ ዘፈር 

የIንዱስትሪ ኤክስቴንሽን ቴክኖሎጂ Eና 

ብድር Aገልግሎት የሚያገኙበትን ሁኔታ 

ያመቻቻል፣ 

7. በዘረፉ ለተሰማሩ ንግድ ተቋማት በቂ 

የማምረቻና የመሸጫ ቦታ ያዘጋጃል፣ በህግ 

መሰረት በወቅቱ ወደ ተጠቃሚዎች 

Eንዲተላላለፍ ያደርጋል፣ 

8. የጥቃቅንና Aነስተኛ ንግድ ተቋማት  

በየዘርፎቻቸው በማህበር Eንዲደራጁ 

በመደገፍ የገበያ ትስስር ተጠቃሚ Eንዲሆኑ 

ያደርጋል፣ 

9. የጥቃቅንና Aነስተኛ የንግድ ተቋማት 

የሒሳብ Aያያዝ ምክርና የOዲት Aገልግሎት 

Eንዲያገኙ ድጋፍ ያደርጋል፣ በየAመቱ 

የOዲት ምርመራ Eንዲያደርጉ ይከታተላል፣ 

 

10. በዘርፉ ከሚሰራ Aካል ጋር ተቀናጅቶ 

ለመስራት የሚያስችል ስልት ይቀይሳል፣ 

የምክክር መድረክ ያመቻቻል፣  

11. በክልሉ የዘርፉን የልማት ስትራቴጂ፣ 

መመሪያና ደንብ ከመተግበር Aኳያ 

Aንቅፋት የሆኑ ጉዳዮችን በጥናት ይለያል፣ 

መፍትሔ ይሰጣል፣ 

12. በክልሉ በማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ የEሴት 

ሰንሰለት ጥናት ያካሂዳል፣ 

13. የሞዴል ጥቃቅንና Aነስተኛ ንግድ ተቋማት 

ምርጥ ተሞክሮ በማጥናት፣ በመቀመርና 

በማሰራጨት የዘርፉን ልማት ያግዛል፣ 

 

14. በጥቃቅንና Aነስተኛ ንግድ ተቋማት 

የልማት ስትራቴጂ መሰረት ከAነስተኛ ወደ 

መካከለኛ የሚሸጋገር ይለያል፣ 

15. በክልሉ ወጥ የሆነ የመረጃ ስርዓት 

Eንዲደራጅ በማድረግ ለዘርፉ ልማት 
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ልምዓት ኣድላይ ዝኾነ መረዳEታ 

ብምEካብ፣ ብምትንታን፣ ብምውዳብ፣ ናብ 

ተጠቀምቲ ብምዝርጋሕ፣ግልጋሎት ይህብ፣

16.  ቤት ምኽሪ ክልል ሴክሬታርያት ኮይኑ 

ይሰርሕ፣ 

17.  ኣብ ከተማታት ወይ ወረዳታት ቤት 

ምኽሪ ልምዓት ደቀቕትን ኣናEሽተይን 

ንግዲ ትካላት ክጣየሽ ይገብር፣ ስራሕቲ 

የተሓባብር፣ ዝርዝር ኣፈፃፅምU ብደንቢ 

ይውስን   

18. ብዓል ዋና ንብረት ይኸውን፣ ውEል 

ይወዓዓል፣ ብሽሙ ይኸስስ፣ ይኽሰስ፣ 

19. EላምU ኣብ ሽትU ንምብፃሕ ካልOት 

ተዛመድቲ ተግባራት ይፍፅም፡፡  

 

7. ትካላዊ መሓውር  

Eቲ ኤጀንሲ፡-  

1. ቤት ምኽሪ ልምዓት ደቀቕትን ኣናEሽተይን 

ንግዲ ትካላት ክልል ትግራይ ይህልዎ፣  

2. ብርEሰ ምምሕዳር Eዚ ክልል ዝሽየሙ 

መራሒ ስራሕን ተተካI መራሒ ስራሕን 

ይህልውዎ፣ 

3. ንስርሑ ኣድለይቲ ዝኾኑ ካልOት 

ሰራሕተኛታት ይህልውዎ፣ 

4. ከከም ኩነታቱ ዝጣየሽ ዘፈር ኣማኻሪ ጉባኤ 

ይህልዎ፡፡  

 

8. ኣባላት ቤት ምኽሪ 

ተፀዋEነት ቤት ምኽሪ ንቢሮ ከተማ ልምዓት፣ንግድ 

ን Iንዱስትሪ ኾይኑ፣ 

Eቲ ቤት ምኽሪ Eዞም ዝስEቡ Aባላት ይህልውዎ፡- 

1. መራሒ ስራሕ ቢሮ ልምዓት ከተማ፣   

ንግድን Iንዱስትርን  . . . . . . . . . ኣካቢ 

 

Aስፈላጊ የሆኑ መረጃዎችን በመሰብሰብ፣ 

በመተንተን፣ በማደራጀት፣ ለተጠቃዎች 

በማሰራጨት Aገልግሎት መሰጠት፣  

16. የክልሉ ምክር ቤት ሴክሬታሪያት ሆኖ 

ይሰራል፣ 

17. በከተሞች ወይም ወረዳዎች የጥቃቅንና 

Aነስተኛ ንግድ ተቋማት ልማት ምክር ቤት 

Eንዲቋቋም ያደርጋል፣ ስራዎችን 

ያስተባብራል፣ ዝርዝር Aፈፃፀሙ በደንብ 

ይወሰናል  

18. የንብረት ባለቤት ይሆናል፣ ውል ይዋዋላል፣ 

በስሙ ይከሳል፣ ይከሰሳል፣ 

19. ዓላማውን ከግብ ለማድረስ ሌሎች ተዛማጅ 

ተግባሮችን ያከናውናል፡፡  

 

7. ድርጅታዊ Aቋም  

ኤጀንሲው፡- 

1. የትግራይ ክልል የጥቃቅን Eና Aነስተኛ 

ንግድ ተቋማት ልማት ምክር ቤት ይኖረዋል፣ 

2. በክልሉ ርEሰ መስተዳድር የሚሾም የስራ 

መሪ Eና የስራ መሪ ተተኪ ይኖሩታል፣ 

 

3. ለስራው Aስፈላጊ የሆኑ ሌሎች ሰራተኞች 

ይኖሩታል፣ 

4. Eንደየሁኔታው የሚቋቋም Aማካሪ ጉባኤ 

ዘርፍ ይኖረዋል፡፡  

 

8. የምክር ቤቱ Aባላት  

የምክር ቤቱ ተጠሪነት ለከተማ ልማት፣ንግደና 

Iንዱስትሪ ሁኖ፣ 

ምክር ቤቱ የሚከተሉት Aባላትን ይኖሩታል፡- 

1. የከተማ ልማት፣ ንግድ Eና Iንዱስትሪ ቢሮ 

የስራ መሪ . . .  . . . . . . . . . .  ሰብሳቢ 
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   ገፅ 8 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ኣዋጅ ቑ 209/2003             ገፅ 8 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ Aዋጅ ቁ 209/2003

2. መራሒ ስራሕ ኤጀንሲ ልምዓት ደቀቕትን 

ኣናEሽተይን ንግዲ ትካላት ክልል        

ትግራይ . . . . . . . . . . .  ኣባልን ፀሓፍን  

3. መራሒ ስራሕ ቢሮ ቴክኒክ፣ ሙያ፣ 

ትምህርትን  ስልጠናን. . . . . . . . .  ኣባል 

4. ኣካያዲ ስራሕ ደደቢት ፍትሓዊ ልቓሕን 

Eቋርን  . . . . . . . . . . . . . . . .  ኣባል  

5. መራሒ ስራሕ ቢሮ ኮንስትራክሽንን 

ትራንስፖርትን . . . . . . . . . .  . . ኣባል  

6. መራሒ ስራሕ ቢሮ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ. . . 

. . . . . . . . . . . ኣባል 

7. መራሒ  ስራሕ  ቢሮ   ጉዳይ  መናEሰይን 

ስፖርትን . . . . . . . . . . . . . . . . ኣባል  

8. ተወካሊ ዘፈር ማሕበር ደቀቕትን 

ኣናEሽተይን ንግዲ ትካላት . . . . . . .ኣባል

9. መራሒ ስራሕ ቢሮ ልምዓት ሕርሻን ገጠርን 

ከምUውን ነቲ ስራሕ ዝምልኮቶን…..ኣባላት 

10. መራሒ ስራሕ ቢሮ ሰራሕተኛን ማሕበራዊ  

ጉዳይን                   ………………. ኣባል

11. መረሒ ስራሕ ኤጀንሲ ሳይንስን ቴክኖሎጂን

                               ………………..ኣባል 

12.ነቲ ስራሕ ዝምልከቶም ካብ ቢሮ  ልምዓት 

ከተማ፣ንግድን Iንዱስትርን ዝውከሉ 2ተ 

ሰብ…………………………………ኣባላት  

13.ፕሬዝዳንት ቦርድ ቤት ምኽሪ ንግድን ዘፈር 

ማሕራትን ክልል ትግራይ………….ኣባል፣ 

14. ከምUውን ካልOት ኣድለይቲ ዝተባሃሉ 

                                ……………ኣባላት፡፡

                     

9. ስልጣንን ተግባርን ቤት ምኽሪ  

1. መሰረቱ ዘፈር ስትራቴጂ ገይሩ ዝተዳለወ 

ኣፈፃፅማ ትልሚ ይሪI፣ ኣብ ዝለዓል ፀገም 

ኣፈፃፅማ መፍትሒ ይህብ፣ 

 

2. የክልሉ የጥቃቅን Eና Aነስተኛ ንግድ 

ተቋማት ልማት ኤጀንሲ የስራ መሪ      . . . 

. . . . . . . . Aባልና ፀሓፊ  

3. የክልሉ የቴክኒክ፣ ሙያ ትምህርት Eና   

ስልጠና  ቢሮ የስራ መሪ . . . . . . .  Aባል  

4. የደደቢት ብድርና ቁጠባ ተቋም ስራ  

Aስከያጅ . . . . . . . . . . . . . . . .  Aባል  

5. የክልሉ ኮንስትራክሽን Eና ትራንስፖርት   

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

6. የክልሉ የሴቶች ጉዳይ ቢሮ ስራ. . . . Aባል 

  

7. የክልሉ  የወጣቶችና  ስፖርት  ጉዳይ  ቢሮ 

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

8. የጥቃቅን Eና Aነስተኛ ንግድ ተቋም    

ዘርፍ ማህበር ተወካይ. . . . . . . . . . Aባል 

9. የግብርናና ገጠር ልማት ቢሮ የስራ መሪ 

Eንድሁም ለስራው የሚመለከተው…. ኣባላት 

10. የሰራተኛና ማሕበራዊ ጉዳይ ቢሮ የስራ መሪ 

                                ……………..ኣባል    

11.የሳይንስና ቴክኖሎጂ ኤጀንሲ የስራ መሪ   

                                  ………………ኣባል 

  12.ለስራው የሚመለከታቸው የከተማ ልማት፣     

ንግድ Eና Iንዱስትሪ ቢሮ የሚወከሉ 2ተ 

          ሰዎች………………………………..ኣባላት 

 13.የትግራይ ክልል ቦርድ ምክር ቤት Eና የንግድ 

ዘፈር ማሕበራት ፕሬዝዳንት……….ኣባል፣ 

 14. Eንድሁም ሌሎች ኣስፈላጊ ናቸው የተባሉ 

                             …………………ኣባሎች፣ 

 

9. የምክር ቤቱ ስልጣንን Eና ተግባር  

1. የዘርፉን ስትራተጂ መሰረት Aድርጎ 

የተዘጋጀውን Eቅድ Aፈፃፀም ያያል፣ ለሚነሱ 

የAፈፃፀም ችግሮች መፍትሒ ይሰጣል፣ 
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    ገፅ 9 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ኣዋጅ ቑ 209/2003         ገፅ 9 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ Aዋጅ ቁ 209/2003

2. ምድርራብን ምድግጋምን ስራሕ ብምEላይ 

ዝተዋደደ ስራሕ ንክሰርሑ ኣመራርሓ ይህብ፣

3. ዘፈር ልምዓት ኣመልኪቱ ኣፈፃሚ፣ ውሃቢ 

ድጋፍን ትካል ቴክኖሎጂን ከፈፅምዎም 

ዝተዳለዉ ማEቀፋት ሓገዝ ኣፈፃፅማ ስራሕን 

ህንፀት ዓቕሚን ይግምግም፣ 

 

4. Eውት Eብየት ንግዲ ትካላት ንክህሉ 

ይገብር፣ የፈፅም፣ Eዚ ንምፍፃም ዝውሃቡ 

ሓገዛት ፍትሓዊ ብዝኾነ መንገዲ ምክያዱ 

ይግምግም፣ የረጋግፅ፣ 

5. በቢብርኩ ሞዴል ንግዲ ትካላት ኣግባብነት 

ብዘለዎ መAቀንን ፍትሓዊ ብዝኾነ ኣካይዳን 

ምምራፆምን ዝተተባብU ምዃኖምን 

የረጋግፅ፣  

6. ኣብቲ ዘፈር ልምዓት ሓደሽትን 

ዝተመሓየሹን ሓሳባት ኣፈፃፅማ 

ብምምንጫው ንኽትግበር ይገብር፣ 

የተግብር፡፡  

 

10. ኣኼባ ቤት ምኽሪ  

Eዚ ቤት ምኽሪ ፡-  

1. በብሰለስተ ወርሑ ሓደ ግዘ ስሩE ኣኼባ 

የካይድ፣ ኣድላይ ኮይኑ ኣብዝተረኸበሉ Eዋን 

ሰለስተ ወርሒ ከይተፀበየ ፍሉይ ኣኼባ 

ክገብር ይኽEል፣ 

2. 50%+1 ኣባላት ቤት ምኽሪ ኣብቲ ኣኼባ 

Eንተተረኺቦም ምልኣተ ጉባኤ ይኸውን፣ 

3. ኣብቲ ኣኼባ ካብ ዝተረኸቡ ኣባላት 50%+ 

1 ዝደገፍዎ ውሳነ ሓሳብ ውሳነ ቤት ምኽሪ 

ይኸውን፡፡  

 
 
 
 
 

2. የስራ ድርርቦሽና ድግግሞሽ በማስወገድ 

ቅንጅታዊ ስራ Eንዲሰሩ Aመራር ይሰጣል፣ 

3. የዘርፉን ልማት Aስመልክቶ የAስፈፃሚ፣ 

የድጋፍ ሰጪ Eና የቴክኖሎጂ ተቋማት Eንዲ 

ፈፅሟቸው የተዘጋጁ የድጋፍ ማEቀፎችና የA 

ቅም ግንባታ ስራዎችን Aፈፃፀም 

ይገመግማል፣ 

4. የተሳካ የንግድ ተቋማት Eድገት Eንዲኖር  

ያደርጋል፣ ይህንኑ ለማስፈፀም የሚሰጡ 

ድጋፎች ፍትሃዊ በሆነ  መንገድ መከናወኑን 

ይገመግማል፣ ያረጋግጣል፣ 

5. በየደረጃው ሞዴል ንግድ ተቋማት 

Aግባብነት ባለው መስፈርትና ፍትሃዊ በሆነ 

Aካሄድ መመረጣቸውንና መበረታታቸውን 

ያረጋግጣል፣  

6. በዘርፉ ልማት ላይ Aዳዲስና የተሻሻሉ 

የAፈፃፀም ሃሳቦችን በማመንጨት 

Eንዲተገበር ያደርጋል፣ ይተገብራል፣ 

 

 

10. የምክር ቤቱ ስብሰባ  

ምክር ቤቱ፡-  

1. በየሶስት ወሩ Aንድ ጊዜ መደበኛ ሰብሰባ 

ያካሂዳል Aስፈላጊ ሆኖ በተገኘ ጊዜ ሶስት 

ወር ሳይጠብቅ ልዩ ስብሳባ ሊያደርግ 

ይችላል፣ 

2. ከምክር ቤቱ Aባላት 50%+1 በስብሰባው 

ሲገኙ ምልኣተ ጉባኤ ይሆናል፣  

3. በስብሰባው ከተገኙ የምክር ቤት Aባላት 

50% +1 የደገፉት የውሳኔ ሓሳብ የምክር 

ቤቱ ውሳኔ ይሆናል፡፡  
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11. ስልጣንን ተግባርን መራሒ ስራሕ 

ኤጀንሲ  

መራሒ ስራሕ ኤጀንሲ ቀንዲ መተግበሪ ስራሕ 

ኮይኑ፡- 

1. ስራሕቲ ኤጀንሲ ይመርሕ፣ የማሓድር፣  

 

2. ኣብዚ ኣዋጅ ዓንቀፅ 6 ዝተገለፁ ስልጣንን 

ተግባርን ኤጀንሲ ኣብ ስራሕ ምውዓሉ 

የረጋግፅ፣ 

3. ብመሰረት ሕጊ ሰቪል ሰርቪስ 

ሰራሕተኛታት  ይቆፅር፣ የመሓድር፣  

4. ናይ ክልል ደቀቕትን ኣናEሽተይን 

ስትራቴጂክ ትልሚ፣ ዓመታዊ ትልሚን 

ፀብፃብ ኣፈፃፅማ ስራሕን ኣዳልዩ ናብ ቢሮን 

ቤት ምኽርን የቕርብ፣ ንተግባራዊነቱ 

ይከታተል፣ 

5. ብመሰረት ነቲ ኤጀንሲ ዝተፈቐደ በጀትን 

መደብ ስራሕን ገንዘብ ወፃI ይገብር፣ 

6. ምስ ሳልሳይ ወገን ኣብ ዝግበሩ ርክባት ነቲ 

ኤጅንሲ ይውክል፣  

7. ኣፈፃፅማ ስራሕን ፀብፃብ ሒሳብን Eቲ 

ኤጀንሲ ኣዳለዩ የቕርብ፣  

8. መራሒ ስራሕ ኤጀንሲ ስራሕቲ ንምስላጥ 

ብዘድሊ መጠን ካብ ስልጣንን ተግባሩን 

ብኽፋል ቀፅዩ ንሓለፍትን ሰራሕተኛታት 

Eቲ ኤጀንሲን ውክልና ክህብ ይኽEል፡፡  

 
ክፍሊ ሰለስተ 

ዝተፈላለዩ ድንጋጌታት 

12. በጀት  

ፍልፍል በጀት ካብ ክልል መንግስቲ ዝምደብ 

በጀት ይኸውን፡፡  

 
 

11. የኤጀንሲው ስራ መሪ ስልጣንና 

ተግባር  

የኤጀንሲው ስራ መሪ ዋና ስራ Aስፈፃሚ ሆኖ፡-  

 

1. የኤጀንሲው ስራዎች ይመራል፣ 

ያስተዳድራል፣ 

2. በዚህ Aዋጅ Aንቀፅ 6 የተመለከቱትን 

የኤጀንሲውን ስልጣንና ተግባር ስራ ላይ 

መዋሉ ያረጋግጣል፣ 

3. በሲቪል ሰርቪስ ሕግ መሰረት ሰራተኞች 

ይቀጥራል፣ ያስተዳድራል፣ 

4. የክልሉን የጥቃቅንና Aነስተኛ ስትራቴጂክ 

Eቅድ፣ Aመታዊ Eቅድና የስራ Aፈፃፀም 

ሪፖርት Aዘጋጅቶ ያቀርባል፣ ለተግባራዊነቱ 

ይከታተላል፣  

 

5. ለኤጀንሲው በተፈቀደው በጀትና የስራ 

ፕሮግራም መሰረት ገንዘብ ወጪ ያደርጋል፣  

6. ከሶስተኛ ወገኖች ጋር በሚደረጉ ግንኝነቶች 

ኤጀንሲውን ይወክላል፣ 

7. የኤጀንሲውን የስራ Aፈፃፀምና የሂሳብ 

ሪፖርት Aዘጋጅቶ ያቀርባል፣ 

8. የኤጀንሲው የስራ መሪ ለስራ ቅልጥፍና 

በሚያስፈልግ መጠን ከስልጣንና ተግባሩና 

ከፊል ለኤጀንሲው የስራ ለሃላፊዎች Eና 

ሰራተኞች በውክልና ሊሰጥ ይችላል፡፡  

 
ክፍል ሶስት 

የተለያዩ ድንጋጌዎች 

12. በጀት  

የበጀት ምንጭ ከክልሉ መንግስት የሚመደብ 

በጀት ይሆናል፡፡  
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13. መዛግብቲ ሒሳብ  

Eቲ ኤጀንሲ፡- 

1. ብመሰረት ሕጊ ፋይናንስ Eዚ ክልል 

ዝተማልAን ትኽክለኛን መዛግብቲ ሒሳብ 

ይሕዝ፣  

2. ናይቲ ኤጀነሲ መዛግብቲ ሒሳብን ገንዘብ 

ተንከፍ ዝኾኑ ሰነዳትን በቲ ክልል ዋና 

Oዲተር በቢ ዓመቱ ክምርምር ይኽEል፡፡  

 
14. ስልጣን ምውፃE ደንብን መምርሕን 
 

1. ነዚ ኣዋጅ መፈፀሚ ዝኸውን ዝርዝር ደንቢ 

ብቤት ምኽሪ ስራሕ ፈፃሚ Eዚ ክልል 

የውፅE፣ 

2. ነዚ ኣዋጅ ስIቡ ንዝወፅE ደንቢ መፈፀሚ 

ዝኸውን መምርሒ  ኤጀንሲ የውፅE፣ 

 

 

15. ተፈፃሚነት ዘይብሎም ሕግታት  
 

ነዚ ኣዋጅ ዝፃባE ኣዋጅ ፣ ደንቢ፣ መምርሒ ወይ 

ልማዳዊ ኣሰራርሓ ኣብዚ ኣዋጅ ንዝተሸፈኑ 

ጉዳያት ተፈፃምነት ኣይህልዎን፡፡  

 

16. Eዚ ኣዋጅ ዝፀንAሉ ግዘ  
 

Eዚ ኣዋጅ ብቤት ምኽሪ ካብ ዝፀደቐሉ ሓምለ 

1/2003 ዓ.ም ጀሚሩ ዝፀንA ይኸውን፡፡ 

 

ኣባይ ወልዱ 

ፕሬዝዳንት ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስቲ ትግራይ 

 

13. ሒሳብ መዝገብ  

ኤጀንሲው፡- 

1. በክልሉ የፋይናንስ ህግ መሰረት የተሟላና 

ትክክለኛ የሒሳሳ መዝገብ ይይዛል፣ 

2. የኤጀንሲው የሒሳብ መዛግብት Eና ገንዘብ 

ነክ የሆኑ ሰነዶችን በክልሉ ዋና Oዲተር 

በየዓመቱ ሊመረመር ይችላል፡፡  

 

 
14. ደንብና መመሪያ የማውጣት ስልጣን
  

1. ለዚህ Aዋጅ ማስፈፀምያ የሚሆን ዝርዝር 

ደንብ በክልሉ የስራ Aስፈፃሚ ያወጣል፣ 

 

2. ይህን Aዋጅ ተከትሎ የሚወጣውን ደንብ 

ማስፈፀምያ የሚሆን መመሪያ ኤጀንሲው 

ያወጣል፡፡  

 
15. ተፈፃሚነት የሌላቸው ህጎች  
 

ለዚሁ Aዋጅ የሚቃረን Aዋጅ ፣ ደንብ፣ መመርያ 

ወይም የልምድ Aሰራር በዚህ Aዋጅ ለተሸፈኑ 

ጉዳዮች ተፈፃምነት Aይኖሮውም፡፡ 

 

16. Aዋጁ የሚፀናበት ጊዜ  

 

ይህ ኣዋጅ በምክር ቤት ከፀደቀበት ሓምለ 

1/2003 ዓ.ም ጀምሮ የፀና ይሆናል፡፡  

 

ኣባይ ወልዱ 

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 18 ›mT ቐ. 26 መቐለ  
210/2003 ዓ.ም  

18¾ ›mT qÜ. 26 መቐለ 
210/2003 ›/M BˆL×T b¤T M<¶ Bÿ‰êE KL§êE mNGStE TG‰Y Zw{ 

ቑፅሪ ኣዋጅ 210/2003፣ 

በዓል መዚ ልምዓት Eቶት ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስቲ ትግራይ  ዳግም ንምውዳብ፣ 

ስልጣኑን ተግባሩን ንምውሳን  ዝወፀ ኣዋጅ

 
 
 
ብመሰረት ኣብ ሃገርና ዘሎ ፌዴራላዊ ቅርፂ 

መንግስቲ ብፌደራል ሕገ-መንግስቲ ነዚ ክልል 

ተፈልዮም ዝተውሃቡ ፍልፍላት Eቶት መንግስቲ 

ልምዓታዊ ብዝኾነ መንገዲ ኣጠናኺርካ ምምራሕ 

ኣድላይ ብምዃኑ፣ 

 
ልምዓታዊ ስርዓት ምምሕዳር ግብሪ ኣብዚ ክልል 

ተግባራዊ ንምግባር ዝተማለA ኣወዳድባ  ምፍጣር፣ 

ስነ-ምግባሩ ዝሓለወን ብቕዓት ዘለዎን ሓይሊ ሰብ 

ምምላE፣ ዘመናዊ ስርዓት መረዳEታ  ምህናፅ ከምU 

‘ ውን ቑልጡፍን ውፅIታውን  ግልጋሎት ንምሃብ 

ዘኽEል ዓርሱ ዝኻኣለ ዱልዱል ቤት Eዮ መንግስቲ 

ምጥያሽ  ኣድላይ ምዃኑ ስለዝተኣመነሉ፣ 

 

ቤትምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ 

ብመሰረት ተመሓይሹ ዝወፀ ሕገ መንግስቲ ትግራይ 

ዓንቀፅ 49(3)(ሀ) ዝስEብ ኣዋጅ ኣውፂU ኣሎ፡፡ 
 
 

 

ክፍሊ ሓደ 

ሓፈሻዊ 

1. ሓፂር ርEሲ  

Eዚ ኣዋጅ “ በዓል መዚ ልምዓት Eቶት ብሄራዊ 

Aዋጅ ቁጥር 210/2003፣ 

የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት 

የገቢዎች ልማት ባለሥልጣን Eንደገና 

ለማደራጀት፣ስልጣኑና ተግባሩን ለመወሰን 

የወጣ ኣዋጅ፣ 
 

የAገራችን ፌዴራላዊ የመንግስት Aወቃቀር 

መሠረት በማድረግ በፌደራል ሕገ-መንግስት 

ለክልላችን  ተለይተው የተሰጡትን የመንግስት የገቢ 

መንጮች ልማታዊ በሆነ መንገድ Aጠናክሮ 

መምራት Aስፈላጊ በመሆኑ፣ 

 
በክልሉ ልማታዊ የግብር Aስተዳደር ሥርዓት Eውን 

ለማድረግ የተሟላ Aደረጃጀት  መፍጠር፣ ስነ-

ምግባሩ የጠበቀ Eና ብቃት ያለው የሠው ሃይል 

ሟሟላት፣ ዘመናዊ የመረጃ  ሥርዓት መገንባት 

Eንዲሁም ቀልጣፉና ውጤታማ Aገልግሎት 

ለመሥጠት የሚያስችል ራሱን የቻለ ጠንካራ 

የመንግስት መስሪያቤት ማቋቋም Aስፈላጊ መሆኑ 

ስለታመነበት፣ 

የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት 

ተሻሽሎ በወጣው የትግራይ ብሄራዊ ክልል ሕገ-

መንግስት Aንቀጽ 49(3)(ሀ) የሚከተለውን Aዋጅ 

Aውጥቷል፡፡ 

 

ክፍል Aንድ 

ጠቅላላ 

1. Aጭር ርEስ  

ይህ Aዋጅ “የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት 
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ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዳግም ንምውዳብ፣ 

ስልጣኑን ተግባሩን ንምውሳን  ዝወፀ  ቑፅሪ ኣዋጅ 

210/2003” ተባሂሉ ክጥቀስ ይካኣል፡፡ 

 
2. ትርጉም

ኣብዚ ኣዋጅ፡- 

1. “መንግስቲ” ማለት ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ 

ትግራይ ‘ዩ፣ 

2. “ባዓል መዚ” ማለት ብመሰረት Eዚ ኣዋጅ 

ዓንቀፅ 4 ዝተጣየሸ ባዓል መዚ ልምዓት Eቶት 

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ‘ዩ፣ 

3. “ገበን ግብሪ” ማለት ምስ ግብሪ ብዝተተሓሓዘ 

ብገበን ሕጊ Eዚ ሃገር ከምU‘ውን ኣብ ካልOት 

ሕግታት ግብሪ ጥፍኣት ገበን ተባሂሎም 

ዝተሓገጉ Eዮም፣ 

4. “መርማሪ ገበን ግብሪ” ማለት ብመሰረት Eዚ 

ኣዋጅ ዓንቀፅ 10 ገበን ግብሪ ዘፃሪ ናይዚ 

ባዓልመዚ ባዓል ሞያ ምርመራ ገበን Eዩ፣ 

 

5. “ዓቃቢ ሕጊ” ማለት ብመሰረት Eዚ ኣዋጅ 

ዓንቀፅ 10 ዝተሓገጉ ስራሕቲ ዝሰርሕ በዓል 

ሞያ ሕጊ Eዚ በዓልመዚ Eዩ፣ 

6. “ሰብ” ማለት ተፈጥራዊ ሰብ ወይ ብሕጊ 

መሰል ሰብነት ዝተውሃቦ ኣካል Eዩ፣ 

7. “ግብሪ” ማለት ግብሪ፣ ታክስን ቀረፅን 

ተባሂሎም ዝፍለጡ ኣታዊታት Eዚ ክልል 

መንግስቲ  ዘጠቓልል’ዩ፡፡ 

 

3. ኣገላለፃ ፆታ 

ኣብዚ ኣዋጅ ብተባEታይ ፆታ ዝተደንገገ ኩሉ 

ንኣንስተይቲ ፆታ‘ውን ዝሓውስ Eዩ፡፡ 

 
 

የገቢዎች ልማት ባለሥልጣን Eንደገና ለማደራጀት፣ 

 ስልጣኑና ተግባሩን ለመወሰን  የወጣ Aዋጅ ቁጥር 

210/2003” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡ 

 
2. ትርጓሜ 

በዚህ Aዋጅ፡- 

1. “መንግስት” ማለት የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስት ነው፣ 

2. “ባለሥልጣን” ማለት በዚህ Aዋጅ Aንቀፅ 4 

መሠረት የተቋቋመ የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስት የገቢዎች ልማትባለሥልጣን ነው፡፡ 

3. “የግብር ወንጀል” ማለት በሃገሪቱ የወንጀል 

ህግና በሌሎች የግብር ሕጎች የወንጀል 

ጥፋቶች ተብለው የተደነገጉትን ናቸው፡፡ 

 

4. “የግብር ወንጀል መርማሪ” ማለት በዚሁ 

Aዋጅ Aንቀጽ 10 መሠረት የግብር 

ወንጀሎችን የሚያጣራ የባለሥልጣኑ የወንጀል 

ምርመራ ባለሙያ ነው፡፡ 

5. “Aቃቤ ሕግ” ማለት በዚህ ኣዋጅ Aንቀጽ 10 

መሠረት የተደነገጉትን ሥራዎች የሚሠራ 

የባለስልጣኑ የህግ ባለሞያ ነው፡፡ 

6. “ሰው” ማለት የተፈጥሮ ሰው ወይም በሕግ 

የሰውነት መብት የተሰጠው Aካል ነው፡፡ 

7. “ግብር” ማለት ግብር፣ ታክስ Eና ቀረጥ 

ተብለው የሚታወቁ የክልሉ መንግስት 

ገቢዎች የሚያጠቃልል ነው፡፡ 

 
 

3. የፆታ Aገላለጽ 

በዚህ ኣዋጅ በወንድ ጾታ የተደነገገው ሁሉ 

ለሴት ፆታም ይጨምራል፡፡ 
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ክፍሊ ክልተ 

ምጥያሽ፣ ኣወዳድባ፣ ስልጣንን ተግባርን 

4. ብዛEባ ምጥያሽ  

1. በዓል መዚ ልምዓት Eቶት ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስቲ ትግራይ ድሕሪ ሐዚ Eቲ በዓል 

መዚ Eናተብሃለ ዝፅዋE ዓርሱ ዝኸኣለን ሕጋዊ 

ሰብነት ዘለዎን ቤት Eዮ ክልላዊ መንግስታዊ 

ኮይኑ በዚ ኣዋጅ ተጣይሹ ኣሎ፣ 

2. ተፀዋEነት Eቲ በዓል መዚ ንርEሰ ምምሕዳር 

Eዚ ክልል ይኸውን፡፡ 

 

5. ቤት ፅሕፈት Eዚ በዓል መዚ

ቤት ፅሕፈት Eዚ ባዓል መዚ ኣብ ከተማ መቐለ 

ይኸውን፡፡ ኣድላይ ኮይኑ Eንትርከብ Eዚ በዓልመዚ

ኣብ ወረዳታት፣ ከተማታትን ካልOት ብርክታት 

ምምሕዳርን ጨንፈር ቤት ፅሕፈት ክህልዎ 

ይኽEል፡፡ 

 

6. ስልጣንን ተግባርን Eዚ ባዓል መዚ  

ብናይ ግብርን ቀረፅን ከምU’ውን ካልOት 

ተመሳሳልቲ ሕግታት ነዚ በዓል መዚ ዝተውሃብዎ 

ስልጣንን ተግባራትን ከምዘለው ኮይኖም፣ Eዞም 

ዝስEቡ ስልጣንን ተግባራትን  ይህልውዎ፡- 

1. ኣብ ውሽጢ Eዚ ክልል ኣዋጃት፣ ደንብታትን 

መምርሕታትን ግብሪ የፈፅም፣ 

2. መንግስቲ Eዚ ክልል ብሕጊ ፈልዩ

ዝቐመጦም ፍልፍላት Eቶት መንግስቲ 

ይEክብ፣ ክEከቡ ይገብር፣ 

3. ብመሰረት ፌዴራል መንግስቲ ዝወሃቦ ውክል 

ናን ብኣፍልጦ መንግስቲ  Eዚ ክልልን ናይ 

ፌደራል መንግስትን ሓባራዊ Eቶት ይEክብ፣ 

4. ናይዚ ክልል ቁጣባዊ ምንቕስቓስ መሰረት 

ብምግባር መፅናEቲታት ብምክያድ ናይዚ 

ክፍል ሁለት 

መቋቋም፣ Aደረጃጀት፣ ስልጣንና ተግባር 

4. ስለ መቋቋም  

1. የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት የገቢዎች

ልማት ባለሥልጣን ራሱን ችሎ ህጋዊ ሰውነት 

ያለው የክልሉ መንግስት መሥሪያቤት ሆኖ 

በዚህ Aዋጅ ተቋቁሟል፣ 

 

2. የባለሥልጣኑ ተጠሪነት ለክልሉ ርEሰ 

መስተዳደር ይሆናል፡፡ 

 

5. የባለ ስልጣኑ ፅሕፈት ቤት 

የባለሥልጣኑ ፅሕፈትቤት በመቐለ ከተማ 

ይሆናል፡፡ Aስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ባለስልጣኑ 

በወረዳዎች፣ ከተሞች Eና በሌሎች የAስተዳደር 

Eርከኖች ቅርንጫፍ ፅሕፈት ቤት ሊኖረው 

ይችላል፡፡  

 
6. የባለሥልጣኑ ስልጣንና ተግባር 

ለባለሥልጣኑ በግብርና በቀረጥ Eንዲሁም በሌሎች 

ተመሣሣይ ህጎች የተሰጡትን ስልጣንና ተግባሮች 

Eንደተጠበቁ ሆኖው የሚከተሉትን ስልጣንና 

ተግባሮች ይኖሩታል፡- 

1. በክልሉ ውስጥ የግብር Aዋጆች፣ ደንቦችና 

መመሪያዎች ያስፈፅማል፣ 

2. የክልሉ መንግስት በህግ ለይቶ 

ያስቀመጣቸው የገቢ ምንጮች ይሠበሥባል፣ 

Eንዲሠበሠቡም ያደርጋል፣ 

3. በፌደራል መንግስት በተሰጠው ውክልና Eና 

በክልሉ መንግስት Eውቅና የፌዴራል 

መንግስት Eና የጋራ ገቢ ይሰበስባል፣ 

4. በክልሉ Iኮኖሚያዊ Eንቅስቃሴ ላይ 

ተመስርቶ ጥናቶችን በማካሄድ የክልሉን ገቢ  
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ክልል ኣታዊ የEቢ፣ ኣብ ስርዓት ምምሕዳር 

ግብሪ ዝራኣዩ ፀገማት ክፍትሑ ይገብር፣ 

5. ኣብዚ ክልል ኣብ ምትግባር ዝርከብ 

ፕሮግራም ምምሕያሽ ስርዓት ግብሪ ብዓል 

ዋና ኮይኑ ይመርሕ፣ 

6. ግብሪ ከፈልቲ መሰሎምን ግብOምን 

ንክፈልጡ ስራሕቲ ግንዛበ መጨበጢ ይሰርሕ፣

7. ሕግታት ግብሪ ንምፍፃም ኣድላይቲ  ዝኾኑ 

ኣብዝኾነ ሰብ Iድ ዝርከቡ ሰነዳት 

ይምርምር፣ 

8. ንኣወሳስና ግብሪ ኣድላይቲ ዝኾኑ 

መረዳEታታት የተኣኻኽብ፣ የዋድድ፣ 

ብመሰረት  Eዚ መረዳEታ ግብሪ ይውስን፣ 

ይEክብ፣ 

9. ኣወሳስናን  ኣትኣኻኽባን ግብሪ፣ ኣተሓሕዛ

ሒሳብን ካልOት ተዛመድቲ ስራሕትን 

ንምፍፃም ዘኽEሎ ሜላ ኣሰራርሓ ይሕንፅፅ፣ 

ተግባራዊ ይገብር፣ 

10. ሕግታት ግብሪ ንምውፃEን ንምምሕያሽን 

ዘኽEል መፅናEቲ ብምክያድ መመሓየሺ 

ረቂቕ ሕጊ የቕርብ፣ 

11. ኣብዚ ክልል ናይ ዝርከቡ ከተማታት ኣታዊ 

ከክንዲ Eተን ከተማታት ብምኳን ይEክብ፡፡ 

ዝርዝር ኣፈፃፀምU ነዚ ኣመልኪቱ ብዝወፅE

ደንቢ ይውሰን፣ 

12. ኣብዚ  ክልል ዝርከቡ Eሸል ከተማታት 

ንዝEክብዎም Eቶት ዝተማለA ሞያዊ ደገፍ 

ይገብር፣ ዝተማልA ዓቕሚ ክህልዎም ናይ 

ኣሰራርሓ ስልጠናን ክትትልን ደገፍ ይህብ፣ 

13. ኣብ ምምሕዳር ግብሪ Eዚ ክልል ዝዋፈሩ 

ሰራሕተኛታት   ስነ- ምግባሮም  ዝሓለውን  

   ብቑዓትን   ሰብ  ሞያታት  ንክኾኑ  ዝተማለ  

   ስራሕቲ ልምዓት ሓይሊ  ሰብ ይሰርሕ፣ 

 

ያሳድጋል፣ በግብር Aስተዳደር ስርዓቱ  

የሚከሰቱ ችግሮችን Eንዲፈቱ ያደርጓል፣ 

5. በክልሉ በመተግበር ላይ ያለውን የግብር 

ስርዓት ማሻሻያ ፕሮግራም በባለቤትነት 

ይመራል፣ 

6. ግብር ከፋዮች መብትና ግዴታቸውን Eንዲ 

ያውቁ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎች ይሰራል፣ 

7. የግብር ህጎችን ለማስፈፀም Aስፈላጊ የሆኑ 

በማናቸውም ሰው Eጅ የሚገኙ ሠነዶች 

ይመረምራል፣ 

8. ለግብር Aወሳሰን የሚያስፈልጉትን መረጃዎች 

ይሰባስባል፣ ያጠናቅራል፣ በመረጃው መሠረት 

ግብር ይወስናል፣ ይሰበስባል፣ 

 

9. የግብር Aወሳሰንና Aሰባሰብ፣ የሂሣብ Aያያዝ 

Eና ሌሎች ተጓዳኝ ሥራዎች ለማከናወን 

የሚያሥችል  የAሠራር ዘዴ ይቀይሣል፣ 

ተግባራዊ ያደርጋል፣ 

10. የግብር ሕጎች ለማውጣትና ለማሻሻል 

የሚያስችል ጥናት በማካሄድ የማሻሻያ ረቂቅ 

ሕግ ያቀርባል፣ 

11. በክልሉ የሚገኙ የከተማ Aስተዳደር 

ገቢዎችን በከተማው Aስተዳደር ምትክ ሆኖ  

ይሰበስባል፡፡ ዝርዝሩ ለዚህ በሚመለከት 

በሚወጣ ደንብ ይወሰናል፣ 

12. በክልሉ የሚገኙ ታዳጊ ከተሞች ለሚሰበስቧቸው 

ገቢዎች ሁሉም Aቃፍ የሞያ ድጋፍ ያደር 

ጋል፣ የተሟላ ዓቅም Eንዲኖራቸው የAሰራር፣ 

ስልጠና Eና ክትትል ድጋፍ ይሰጣል፣ 

13. በክልሉ የግብር Aስተዳደር የሚሰማሩ 

ሰራተኞች  ስነ-ምግባራቸው  የጠበቁና  ብቃት 

   ያላቸው ባለሞያዎች Eንዲሆኑ ሁሉም Aቀፍ  

   የሰው ሃይል ልማት ሥራ  ይሰራል፣ 
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14. ሕግታት ግብሪ ብምጥሓስ ብኽፈልቲ  ግብሪ 

ዝፍፀሙ ገበናት ይመርምር፣ ይኸስስ፣ 

ይከራኸር፣  ነዚ ንምፍፃም ዘኽEሎ ናይ ባEሉ 

ዓቀብቲ ሕግን መርመርቲ ገበን ግብርን 

ይውድብ፣ ኣፈፃፅመOም  ስራሕ ይቆፃፀር፣ 

 

15. ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ  (14) ዝተሓገገ 

ሕሉው ኮይኑ፣ ገበን ግብሪ ናይ  ምምርማርን 

ምኽሳስን ስልጣን ከምኣድላይነቱ ንኮሚሽን 

ፖሊስን ንቢሮ ፍትሕን Eዚ ክልል ብውክልና 

ክህብ ይኽEል‘ዩ፣ ዝርዝሩ ብዝወፅE ደንቢ 

ይውሰን፣ 

16. ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ (14) ድንጋገ 

Eንተሃለወ Eውን፣ Eዚ ባዓል መዚ  ምስ 

ከፈልቲ ግብሪ ዝተዛመዱ ገበናት ግEዝይና 

ስልጣን ምርመራ ገበን ምክያድን ክሲ 

ምምስራትን ኣይህልዎን፣ 

17. ከፈልቲ ግብሪ ካብ ዓቕሞም ንላEሊ ብዝኾነ 

ከቢድ ሓደጋ ወይ ጥፍኣት በፂሕዎም 

Eንትርከቡ ብመሰረት ሕጊ ግብሪ ክሳብ ብር 

50,000 ዝበፅሕ Eዳ ግብሪ ክስርዝ ይኽEል 

‘ዩ፡፡ ኮይኑ ግና ካብ ብር 50,000 ንላEሊ 

ዝኾነ ይኹን ምስራዝ Eዳ ግብሪ ብቤት ምኽሪ 

ስራሕ ፈፃሚ መንግስቲ Eዚ ክልል ይውሰን፣  

18. ብቤት ምኽሪ ስራሕ ፈፃሚ መንግስቲ Eዚ 

ክልል ፀዲቑ  ዝወፅE ፍሉይ  መመሓደሪ 

ደንቢ ሰራሕተኛታት Eዚ በዓል መዚ መሰረት 

ብምግባር ሰራሕተኛታት ይቖፅር፣ የመሓድር፣ 

የሰናብት፣ 

19. ስራሕቱ ንምፍፃም ዘኽEሎ ትልምን በጀትን 

ብምድላው ኣብ ዝምልከቶ ንኽፀድቅ  የቕርብ፣ 

ምስፀደቐ ኣብ ተግባር የውEል፣ 

 

 
14. የግብር ህጐችን በመጣሥ በግብር ከፋዮች 

የሚፈፀመው ወንጀልሎችን ይመረምራል፣  

ይከሳል፣ይከራከራል፣ ይህንን ለማከናወን የሚያ 

ስችል የራሱን Aቃብያነ ህግና የግብር ወንጀል 

መረማሪዎች ያደራጃል፣ ስራ Aፈፃፀማቸውን 

የቆጣጠራል፣ 

15. በዚህ Aንቀጽ ንUስ Aንቀጽ  (14)  የተደነገ 

ገውን Eንደተጠበቀ ሆኖ፣ የግብር ወንጀሎችን 

የመመርመር Eና የመክሰስ ስልጣን EንደAስ 

ፈላጊነቱ ለክልሉ የፖሊስ ኮምሽን Eና ለክልሉ 

የፍትህ ቢሮ በውክልና ሊሰጥ ይችላል፣ ዝርዝሩ 

በሚወጣው ደንብ ይወሰናል፣ 

16. በዚህ Aንቀጽ ንUስ Aንቀጽ (14) ድንጋጌ 

ቢኖርም፣ ባለስልጣኑ ከግብር ከፋዮች ጋር 

የተያያዙ የሙስና ወንጀሎች ምርመራ 

የማካሄድ Eና ክስ የመመሥረት ሥልጣን 

Aይኖረውም፣ 

17. ባለሥልጣኑ ግብር ከፋዮች ከኣቅም በላይ 

በሆነ ከባድ Aደጋ ወይም ጥፋት ደርሶቧቸው 

ሲገኙ በግብር ህጉ መሰረት Eስከ 50,000 ብር 

የሚደርስ የግብር Eዳ ሊሠርዝ ይችላል፡፡  

ሆኖም ከ 50,000 ብር በላይ የሆነ ማናቸውም 

የግብር Eዳ ስረዛ በክልሉ መንግስት የሥራ 

Aስፈፃሚ ምክርቤት ይወስናል፣ 

18. በክልሉ  መንግስት የሥራ Aስፈፃሚ ምክር 

ቤት ጸድቆ በሚወጣው የባለ ስልጣኑ ልዩ 

የሰራተኞች መተዳደሪያ ደንብ መሠረት 

ሰራተ ኞች ይቀጥራል፣ ያስተዳደራል፣ 

ያሰናበታል፣ 

19. ስራው ለማስፈፀም  የሚያስፈልገው የስራ  

Eቅድና በጀት በማዘጋጀት ለሚመለከተው 

Eንዲፀድቅ ያቀርባል፣ ሲፀድቅም ተግባር ላይ 

ያውላል፣ 
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20. ንብረትን ገንዘብን Eቲ በዓል መዚ ብሕጊ 

የመሓድር፣ 

21. ኣፈፃፅማ ስርሑ ብዝምልከት ብብEዋኑ 

ንዝምልከቶ ኣካል ፀብፃብ የቕርብ፡፡ 

22. EላምU ኣብ ሽትU ንምብፃሕ ዘኽEሉ 

ካልOት ተግባራት ይፍፅም፡፡  
 

7. ኣወዳድባ Eዚ ባዓል መዚ

1. Eዚ ባዓል መዚ Eዞም ዝስEቡ ኣካላት ሒዙ 

ይውደብ፡፡ 

ሀ. ዋና ዳይሬክተር፣ 

ለ. ምክትል  ዋና ዳይሬክተር  

ሐ. ብዋና ዳይሬክተር ዝምደቡ ዓቀብቲ ሕጊ፣ 

መ. ነቲ ሰራሕ ኣድላይቲ ዝኾኑ 

ስራሕተኛታት ‘ዮም፡፡ 

2. ዋና ዳይሬክተርን ምክትል ዋና ዳይሬክተርን Eዚ 

ባዓል መዚ ብርEሰ ምምሕዳር መንግስቲ Eዚ 

ክልል ይሽየሙ፡፡ 

3. ዋና ዳይሬክተር Eዚ ባዓል መዚ ተፀዋEነቱ 

ንርEሰ ምምሕዳር መንግስቲ Eዚ ክልል ኮይኑ፣ 

ምክትል ዋና ዳይሬክተር Eዚ በባዓል መዚ 

ንዋና ዳይሬክተር ተፀዋI ይኸውን፡፡ 

 

8. ስልጣንን ተግባርን ዋና ዳይሬክተር Eዚ 

በዓልመዚ 
 

1. ዋና ዳይሬክተር Eዚ በዓል መዚ ላEለዋይ 

ሓላፊ ብምዃን ኣብዚ ኣዋጅ ዓንቀፅ (6) 

ዝተዘርዘሩ ስልጣንን ተግባራትን Eዚ ባዓል 

መዚ ኣብስራሕ ንክውEሉ ይመርሕ፣ 

2. ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ (1) ዝተቐመጠ 

ሓፈሻዊ ስልጣንን ተግባርን ዋና ዳይሬክተር’ዚ 

ሕሉው ኮይኑ፣ ዝስEቡ ዝርዝር ስልጣንን 

ተግባራትን ይህልውዎ፡- 

 
20. የባለሥልጣኑ ንብረትና ገንዘብ በህግ 

ያስተዳድራል፣ 

21. የስራውን ኣፈፃፀም በየወቅቱ ለሚመለከተው 

Aካል ሪፖርት ያቀርባል፣ 

22. Aላማውን ከግብ ለማድረስ የሚግዙ ሌሎች  

ተግባራትን ያከናውናል፣ 
 

7. የባለሥልጣኑ Aደረጃጀት 

1. ባለሥልጣኑ የሚከተሉትን ኣካላት በመያዝ 

ይደራጃል፡- 

     ሀ. ዋና ዳይሬክተር፣ 

     ለ. ምክትል ዋና ዳይሬክተር 

     ሐ. በዋና ዳይሬክተር የሚመደቡ ዓቃብያነ -ህግ 

     መ. ለሥራው Aሥፈላጊ የሆኑ  ሠራተኞች፡፡ 

 
2. የባለሥልጣኑ ዋና ዳይሬክተር Eና ምክትል ዋና 

ዳይሬክተር በክልሉ መንግስት ርEሰ መስተዳደር 

ይሾማሉ፣ 

3. የባለሥልጣኑ ዋና ዳይሬክተር ተጠሪነት ለክልሉ 

መንግስት ርEሰ መስተዳደር ሆኖ፣ የባለሥልጣኑ  

ምክትል ዋና ዳይርክተር ተጠሪነት ለዋና 

ዳይሬክተሩ  ይሆናል፡፡ 
 

8. የባለሥልጣኑ ዋና ዳይሬክተር 

ሥልጣንና ተግበር 
 

1. ዋና ዳይሬክተሩ የባለሥልጣኑ  የበላይ ኃላፊ 

በመሆን በዚህ  ኣዋጅ Aንቀፅ (6)  

የተዘረዘሩትን የባለሥልጣኑ ሥልጣንና 

ተግባራት በስራ ላይ Eንዲውሉ ይመራል፣ 

2. በዚህ Aንቀጽ ንUስ Aንቀጽ (1) የተቀመጠ 

Aጠቃላይ የዋና ዳይሬክተር ስልጣንና ተግባር 

Eንደተጠበቀ ሆኖ፣ የሚከተሉትን ዝርዝር 

ስልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡- 
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ሀ. ነዚ  ኣዋጅ   መሰረት  ብምግባር  ብቤት  

   ምኽሪ   ስራሕ   ፈፃሚ  መንግስቲ  Eዚ   

   ክልል ዝወፅE ፍሉይ  መተሓዳደሪ  ደንቢ  

   ሰራሕተኛታት Eዚ በዓል  መዚ ተግባራዊ  

   ይገብር፣ 

ለ. ስነ-ምግባሮምን ብቕዓቶምን ኣብ  ግምት  

   ብምEታው ዓቀብቲ ሕጊ  Eዚ ባዓል መዚ  

   ይሸም፣ 

ሐ. ስትራቴጂክ ትልሚ Eዚ በዓል መዚ  

  ዓመታዊ ትልሚ ስራሕን በጀትን ክዳሎ  

  ብምግባር ብዝምልከቶ ኣካል ድሕሪ ምፅዳቕ 

  ተግባራዊ ይገብር፣ 

መ. Eዋናዊ ምንቕስቓስ Eቲ በዓል መዚ 

ዝገልፅ ፀብፃብ ናብ ርEሰ ምምሕዳር 

መንግስቲ  Eዚ ክልል የቕርብ፣ 

ረ. ምስ ሳልሳይ ወገን ኣብ ዝግበሩ ርክባት 

ነዚ በዓልመዚ ይውክል፣ 

ሰ. ብርEሰ ምምሕዳር ዝውሃብዎ ካልOት 

ተግባራት ይፍፅም፡፡ 

 

9. ስልጣንን ተግባርን ዋና ምክትል 

ዳይሬክተር Eዚ በዓል መዚ 

1. ብዋና ዳይሬክተር Eዚ ባዓል መዚ ተፈልዮም 

ዝዋሃቦም ተግባራት ዝፍፅም ኮይኑ ሓደ ከይዲ 

ስራሕ’ውን ይመርሕ፣ 

2. ዋና ዳይሬክተር Eዚ ባዓል መዚ 

ኣብዘይህልወሉ ወይ Eቲ ስራሕ ንምስራሕ 

ኣብዘይኽEለሉ Eዋን ንEU ተኪU ይሰርሕ፡፡

 

10. መርመርቲ ገበን ግብርን ዓቀብቲ 

ሕግን Eዚ በዓል መዚ 

1. መርመርቲ ገበንን ዓቀብቲ ሕግን በዓል መዚ 

ብገበን ሕጊ ሃገርና፣ ስነ-ስርዓት ሕጊ ገበን፣ 

ሀ. ይህንን  ኣዋጅ    መሠረት   በማድረግ   

   በክልሉ የሥራ Aስፈጻሚ  ምክር  ቤት   

   የሚወጣውን     የባለሥልጣኑ     ልዩ  

   የሰራተኞች መተዳደሪያ ደንብ ተግባራዊ  

   ያደርጋል፣ 

ለ. ስነ-ምግባራቸው  Eና  ብቃታቸው ግምት  

   ውስጥ በማስገባት የባለሥለጣኑ  ዓቃብያነ  

   ህጎች ይሾማል፣ 

ሐ. የባለሥልጣኑ  ስትራተጂያዊ    Eቅድ፣  

   ዓመታዊ    የሥራ    Eቅድና    በጀት  

   Eንዲዘጋጅ   በማድረግ   በሚመለከተው  

   ኣካል ከፀደቀ በኋላ ተግባራዊ ያደረጋል፣ 

መ.  የባለሥልጣኑ    ወቅታዊ      የሥራ  

    Eንቅስቃሴ የሚገልፅ  ሪፖርት  ለክልሉ  

    መንግስት ርEሰ መስተዳደር ያቀርባል፣ 

ረ. ከሶስተኛ ወገኖች የሚደረጉትን ግንኙነቶች 

   ባለሥልጣኑን ይወክላል፣ 

ሰ. በርEሰ  መስተዳድሩ  የሚሰጡትን ሌሌች  

  ተግባራት ያከናውናል፡፡ 

 

9. የባለሥልጣኑ ምክትል ዋና ዳይሬክተር   

ስልጣንና ተግባር

1. በባለሥልጣኑ ዋና ዳይሬክተር ተለይተው 

የሚሰጡትን ተግባራት የሚፈፅም ሆኖ Aንድ 

የስራ ሂደትም ይመራል፣ 

2. የባለሥልጣኑ ዋና ዳይሬክተር በማይኖርበት 

ወይም ሥራውን ለማከናወን በማይችልበት 

ጊዜ Eርሱን ተክቶ ይሰራል፡፡ 
 

10. የባለሥልጣኑ የግብር  ወንጀል 

መርማሪዎች Eና ዓቃብያነ -ህግ 

1. የባለሥልጣኑ የታክስ ወንጀል መርማሪዎችና 

ዓቀብያን ህግ  በኣገሪቱ የወንጀል ህግ፣
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ሕግታት ግብርን ካልOት ሕግታት መሰረት 

ብምግባር ይሰርሑ፣ 

 

2. ናይዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ (1) ድንጋገ 

ሕልው ኮይኑ፣ በዓልሙያ መርማሪ ገበን ግብሪ 

Eዚ በዓል መዚ Eዞም ዝስEቡ ተግባራት 

ይፍፅም፡- 

    ሀ. በዚ በዓል መዚ ዝEከቡ  ግብርን  ካልOት  

      Eቶት   መንግስቲ  Eዚ   ክልል  ዝገዝU  

      ሕግታት    ጥሕሰት    ገበን   ንዝፍፅሙ   

      ከፈልቲ   ግብሪ  ብምምርማር   ምርመራ  

      መዛግብቲ  ገበን  ንውሳነ  ንዓቃቢ   ሕጊ  

      Eዚ በዓል መዚ የቕርብ፡፡ 

    ለ. ብዓቃቢ  ሕጊ  Eዚ ባዓል መዚ  ዝዋሃቡ  

      ውሳነታት፣   ትEዛዛትን  መምርሕታትን    

      ይፍፅም፡፡  

3. ናይዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ (1)  ድንጋገ 

ሕሉው ኮይኑ፣ ዓቀብቲ  ሕጊ Eዚ በዓል መዚ 

ዝስEቡ ተግባራት ይፍፅሙ፡- 

 

   ሀ. ኣብ ክሊ ስልጣን ኣብያተ ፍርዲ  Eዚ ክልል 

መንግስቲ ዝወድቁ  ኮይኖም፣ በዚ ባዓል መዚ 

ዝEከቡ ግብሪ ከምU’ውን ካልOት ኣታዊታት  

ብኸፈልቲ ግብሪ ገበን ግብሪ ተፈፃሙ Iሉ 

Eንተኣሚኑ ምርመራ ክግበር ይEዝዝ፣ 

   ለ. Eኹል ምኽንያት Eንትህልዎ ብመሰረት Eቲ 

ሕጊ ዝፈቕዶ ዝተጀመረ ገበን ምርመራ  

ክቋረፅ ወይ ተወሳኺ ምረመራ ክግበር 

ይEዝዝ፡፡ 

   ሐ. ብመርማሪ ገበን Eዚ በዓል መዚ ዝቐረበሉ 

ምርመራ መዝገብ ገበን ኣፅኒU ይውስን፣ 

ስልጣን ኣብዘለዎ ቤት ፍርዲ ክሲ ገበን 

ይምስርት፣ ይከራኸር፡፡ 

 

የወንጀለኛ መቅጫ  ሥነ-ሥርዓት ሕግ፣

በግብር ህጎችና በሌሎች ሕጎች መሠረት 

በማድረግ ይሠራሉ፣ 

2. በዚህ Aንቀጽ ንUስ ኣንቀጽ (1) ድንጋጌ 

Eንደተጠበቀ ሆኖ፣ የባለሥልጣኑ የግብር 

ወንጀል መረማሪ ባለሞያ የሚከተሉትን 

ተግባራት ይፈጽማል- 

ሀ. የግብር   Eና   ሎሎች     በባለሥልጣኑ  

   የሚሰበሰቡ  የክልሉ   መንግስት  ገቢዎች   

   የሚገዙ    ህጎችን    የወንጀል    ጥሰት  

   የሚፈፅሙ የግብር  ከፋዮች  በመመርመር  

   የወንጀል     ምርመራው     መዛግብት  

  ለባለሥልጣኑ ኣቃቤ ህግ ለውሣኔ ያቀርባል፣ 

ለ. በባለሥልጣኑ  Aቃብያነ  ህግ  የሚሰጥቱን  

  ውሳኔዎች፣    ትEዛዞችና    መመሪያዎች  

  ይፈፅማል፡፡ 

3. በዚህ Aንቀጽ ንUስ ኣንቀጽ (1) የተቀመጠው 

ድንጋጌ Eንደተጠበቀ ሆኖ፣ የባለሥልጣኑ 

ኣቃብያነ ህጎች የሚከተሉትን ተግባራት 

ይፈፅማሉ፡- 

   ሀ. በክልሉ  መንግስት   ፍርድቤቶች  ሥልጣን  

ሥር የሚወድቁ  ሆኖው፣ Eንዲሁም  

በባለሥልጣኑ የሚሠበሠቡ ገቢዎች  ላይ 

በግብር  ከፋዩ  የግብር ወንጀል ተፈጽሟል 

ብሎ ሲያምን ምርመራ Eንዲደረግ  ያዛል፣ 

   ለ. በቂ  ምክንያት ሲኖረው  ህጉ  በሚፈቅደው   

       መሠረት የተጀመረውን የወንጀል  ምርመራ  

       Eንዲቋረጥ   ወይም   ተጨማሪ  ምርመራ  

       Eንዲከናወን ያዛል፣ 

   ሐ. የባለስልጣኑ    የግብር   ወንጀል   መረማሪ  

       የሚያቀርብለትን የወንጀል  ምርመራ  

መዝገብ Aጥንቶ ይወስናል፣ ስልጣን  ባለው  

ፍርዲቤት የወንጀል ክስ ይመሰርታል፣ 

ይከራከራል፣ 
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መ. ብመሰረት ሕጊ ዋና ዳይሬክተር Eዚ በዓል 

መዚ Eንተፅድቖ ክስ ገበን የልEል፡፡ 

   ረ. ነዚ  ባዓል  መዚ  ብምውካል  ኣብ ዝኾነ    

      ይኹን   ክርክራት   ዋኒን   ፍትሃብሄር  

      ኣብዝኾነ  ይኹን  ብርኪ  ዳይነት  ቀሪቡ  

      ይከራኸር፣ ውሳነታት የፍፅም፡፡ 

4. መምርሒ ምምሕዳርን ስነ-ምግባርን ዓቃብቲ 

ሕጊ Eዚ በዓል መዚ በዚ ባዓል መዚ ይወፅE፡፡ 
 

11. ብዛEባ ሓይሊ ሰብ Eዚ ባዓል መዚ  

     ዝመሓደርሉ ማEቐፍ ሕጊ

ብዛEባ ቁፃር፣ ምምሕዳር፣ ብርኪ መሃያን ካልOት 

ጥቕማ ጥቕሚ ሰራሕተኛታት Eዚ በዓል መዚ ቤት 

ምኽሪ ስራሕ ፈፃሚ Eዚ ክልል ብዘውፅO ደንቢ 

ዝውስን ይኸውን፡፡  

 

ክፍሊ ሰለስተ 

ዝተፈላለዩ ድንጋገታት 

12.ሓላፍነት ኮሚሽን ፖሊስ Eዚ ክልል 

1. ኮሚሽን ፖሊስ Eዚ ክልል ሕግታት ግብሪ  

ብምትሕልላፍ ዝፍፀሙ ገበናት ግብሪ 

ንምክልኻል ዘኽEሉ ተግባራት ይፍፅም፣ 

2. ናብዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ (1) ድንጋገ ሕሉው 

ኮይኑ ኮሚሽን ፖሊስ Eዚ ክልል ዝሰEቡ 

ተግባራት ይፍፅም፡- 

   ሀ. ተጠርጠርቲ  ገበን  ግብሪ  ተንከፍ  ደልዩ  

       ብምሓዝ ናብ ሕጊ የቕርብ፣ 

   ለ. መሰኻኽር  ዓቃቢ  ሕጊ  Eዚ  በዓል  መዚ    

      ንምቕራብ  ሓይሊ  ፖሊስ  Aድላይ   ኮይኑ  

      Eንትርከብ ናብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ ብEዋኑ 

      የቕርብ፣ 

 

   መ. በሕግ መሰረት የባለስልጣኑ ዋና ዳይሬክተሩ 

ሲያፀድቀው  የወንጀል ክስ ያነሳል፣ 

    ረ. ባለሥልጣኑ     በመወከል    በማናቸውም   

       የፍትሃብሔር  ጉዳይ ክርክሮች በማናቸውም  

       የዳኝነት ደረጃ  ፊት   ቀርቦ   ይከራከራል፣  

      ውሳኔዎችን ያስፈጽማል፡፡ 

4. የባለሥልጣኑ ዓቃብያነ-ህግ  Aስተዳደር Eና ስነ-

ምግባር መመሪያ በባለሥልጣኑ  ይወጣል፡፡ 

 
11. የባለሥልጣኑ የሠው ኃይል 

ስለሚተዳደርበት የህግ ማEቀፍ 

የባለስልጣኑ ሰራተኞች ቅጥር፣ Aስተዳደር፣ 

የደመወዝ ስኬልና ሌሎች ጥቅማ ጥቅሞች የክልሉ 

ስራ Aስፈፃሚ ምክር ቤት በሚያወጣው ደንብ 

የሚወሰን ይሆናል፡፡ 
 
 

ክፍል ሦስት 

ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች

12. የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን  ኃላፊነት 

1. የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን የግብር ህጎችን 

ብመተላለፍ  የሚፈፀሙ የግብር ወንጀሎችን 

ለመከላከል የሚያስችሉ ተግባራት ይፈፅማል፣ 
 

2. የዚህ Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ (1) ድንጋጌ  

Eንደተጠበቀ ሆኖ፣ የክልሉ ፖሊስ ኮምሽን 

የሚከተሉትን ተግባራት ይፈፅማል፡- 
 

ሀ. የግብር ነክ ወንጀል  ተጠርጣሪዎች Aድኖ  

   በመያዝ ለህግ ያቀርባል፣ 

ለ. የባለሥልጣኑ   Aቃቤ  ህግ   ምስክሮችን  

  ለማቅረብ  የፖሊስ  ሃይል  Aስፈላጊ  ሆኖ  

  ሲገኝ ለሚመለከተው ፍርድ  ቤት  በወቅቱ  

  ያቀርባል፣ 
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   ሐ. Eዚ በዓል  መዚ  ንብረትን ገንዘብን ባዓል  

        Eዳ  ግብሪ   ናይ   ምሓዝን   ምሻጥን   

       ተግባራት Eንትፍፅም  Eቲ ሕጊ ንክኽበር  

      ይሰርሕ፡፡ 
 

13. ሓላፍነት ኣብያተ ፍርዲ Eዚ ክልል
 

ኣብያተ ፍርዲ  Eዚ ክልል ኣፈፃፅማ  ሕጊ ግብሪ  

ንምቅልጣፍን ውፅIታዊ ንምግባርን ዋኒናት 

ክርክር ግብሪ ብፍሉይ ዝራኣይሎም መጋባEያታት 

ይወድቡ፡፡ 

 
 

14. ናይዚ ባዓልመዚ ስርዓት በጀት፣ 

ንብረት፣ ገንዘብን Eደጋን 
 

1. Eዚ በዓል መዚ መንግስቲ Eዚ ክልል 

ብዝምደበሉ በጀት ይመሓደር፣ 

2. ምሕደራ ገንዘብን ንብረትን Eቲ ብዓል 

መዚ ብመሰረት ሕጊ ፋይናንስ ይኸውን፡፡ 

 

15. መዛግብቲ ሒሳብ  

Eቲ በዓል መዚ ዝተማለAን ትኽክለኛን መዛግብቲ 

ሒሳብ ይሕዝ፣ 

 

16. መሰጋገሪ ድንጋገ 

Eዚ ኣዋጅ ኣብ ስራሕ ቅድሚ ምውዓሉ ምርመራ 

ዝተጀመሮም ወይ ኣብ ከይዲ ዘለዉ ኮነ ኣብ ቤት 

ፍርዲ ኣብ ምርኣይ ዝርከቡ ምስ ኣፈፃፅማ ግብሪ 

ገበን ዝተተሓሓዙ ዋኒናት ገበን ብዝነበረሉ ኩነታት 

ቀፂሎም ውሳኔ ይረኽቡ፡፡ 

 
17. ብዛEባ ምውፃE ደንብን መምርሕን

1. ቤት ምኽሪ ስራሕ ፈፃሚ Eዚ ክልል ነዚ 

ኣዋጅ ንምፍፃም ዘድልዮ ደንብታት ናይ 

ምውፃE ስልጣን ኣለዎ፣ 

ሐ. ባለስልጣኑ  የግብር   ባለEዳ    ንብረትና  

   ገንዘብ    የመያዝና   የመሸጥ    ተግባር  

   ሲያከናውን ህጉን Eንዲከበር ይሰራል፡፡ 

  

 

13. የክልሉ ፍርድ ቤቶች ሃላፊነት
 

የክልሉ ፍርድ ቤቶች የግብር ህግን ኣፈጻጸምን 

ለማቀላጠፍና ውጤታማ  ለማድረግ Eንዲቻል 

የግብር ክርክር ጉዳዮችን በተለየ የሚታዩባቸውን 

ችሎቶች ያደረጃሉ፡፡  

 
 

14. የባለሥልጣኑ በጀት፣ የንብረት፣ 

ገንዘብና ግዥ ስርዓት  
 

1. ባለስልጣኑ በክልሉ መንግስት 

በሚመደብለት በጀት ይተዳደራል፣ 

2. የባለስልጣኑ የገንዘብና ንብረት Aስተዳደር 

በፋይናንስ ሕግ ይሆናል፡፡ 

 
15. የሒሳብ መዛብት

ባለስልጣኑ የተሟሉና ትክክለኛ የሆኑ የሒሳብን 

መዛግብትን ይይዛል፣ 

 

16. የመሸጋገሪያ ድንጋጌ

ይህ Aዋጅ በስራ ላይ ከመዋሉ በፊት ምርመራቸው 

በጅምር ወይም በሂደት ላይ ያሉም ሆነ በፍርድ ቤት 

በመታያት ላይ የሚገኙ ከታክስ ህጎች Aፈፃፀም ጋር 

የተያያዘ የወንጀል ጉዳዮች በነበሩበት ሁኔታ 

ቀጥለው ውሳኔ ያገኛሉ፡፡  

 

17. ደንብና መመሪያ ስለ ማወጣት
 

1. የክልሉ የሥራ ኣስፈጻሚ ምክርቤት  ይህንን 

Aዋጅ ለማስፈጸም  የሚያስፈልጉትን ደንቦች 

የማውጣት ሥልጣን Aለው፣ 
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    ገፅ 11 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ኣዋጅ ቑ 210/2003         ገፅ 11 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ Aዋጅ ቁ 210/2003

 
2. Eዚ በዓል መዚ ናይዚ ክልል ምምሕዳር 

ግብሪ ንምምሕያሽን Eቶም ሕግታት 

ንምፍፃም ዝኽEልዎ ዝርዝር መፈፀሚ 

መምርሕታት የውፅE፡፡ 

 
18. ብዛEባ ተፈፃምነት ዘይህልዎም 

ሕግታት 

1. ኣካላት ፈፀምቲ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ 

ትግራይ ዳግም ንምውዳብን ስልጣንን ተግባርን 

ንምውሳን ተመሓይሹ ዝወፀ ቁፅሪ ኣዋጅ 

185/2003 ዓንቀፅ 9(1)፣ [10/5/ 10,17,18, 

19 በዚ ኣዋጅ ተሳIሮም Aለዉ፣ 

2. ምስዚ ኣዋጅ ዝጓነፅ ዝኾነ ይኹን ኣዋጅ፣ ደንብን 

መምርሕን ኣብዚ ኣዋጅ ንዝዝተሸፈኑ ዋኒናት 

ተፈፃምነት ኣይህልዎምን፡፡ 

 

19. Eዚ ኣዋጅ ዝፀንAሉ ግዘ
 

Eዚ ኣዋጅ ብቤት ምኽሪ ካብ ዝፀደቐሉ ሓምለ 

1/2003 ዓ.ም ጀሚሩ ዝፀንA ይኸውን፡፡ 

 

ኣባይ ወልዱ 

ፕሬዝዳንት ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስቲ ትግራይ 

 
2. ባለስልጣኑ የግብር Aስተዳደሩን  ለማሻሻልና  

ሕጉችን  ለማስፈጸም  የሚያስችሉ  ዝርዝር 

የማስፈጸምያ መመሪያዎች ያወጣል፡፡ 

 
 
 

18.  ተፈጻሚነት ስለማይኖራቸው ህጎች
 

 

 

1. በትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት የAስፈጻሚ 

ኣካላት ዳግም ለማድረጀት፣ ሥልጣንና  ተግባር  

ለመወሠን ተሻሽሎ  የወጣ Aዋጅ ቁጥር 

185/2003 Aንቀፅ 9(1)፣ /10/5/ 

10,17,18,19 በዚህ Aዋጅ ተሽሯል፣ 

2. ከዚህ Aዋጅ ጋር የሚቃረን ማናቸውም Aዋጅ፣ 

ደንብና መመሪያ በዚህ Aዋጅ ውስጥ በተሸፈኑ 

ጉዳዮች ላይ ተፈፃሚነት Aይኖራቸውም፡፡ 

 

19. Aዋጅ የሚፀናበት ጊዜ
 

ይህ ኣዋጅ በምክር ቤት ከፀደቀበት ሓምለ 

1/2003 ዓ.ም ጀምሮ የፀና ይሆናል፡፡  

 

ኣባይ ወልዱ 

የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mbL 18 ›mT ቐ. 27 መቐለ  
211/2003 ዓ.ም  

18¾ ›mT qÜ. 27 መቐለ 
211/2003 ›/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

ቑፅሪ ኣዋጅ 211/2003 

ኣዋጅ መጣየሺ ኤጀንሲ መረጋገፂ ብቕዓት 

ሞያ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ  

 

 ኣብ ክልልና ብመንፅር ድልየት Eዳጋ  ብርኪ 

ሞያ ኣብ ዝወፀሎም ዝተፈላለዩ ሞያታት ዝውሃቡ 

ስልጠናታት ፅሬቶም ዝሓለውን ዝተዓለምሎም

ዓላማን ሽቶን ምEዋቱ ምርግጋፅ ኣድላዪ ኮይኑ 

ስለዝተረኸበ፣ 

 

ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውደ ቴክኒክን ሞያን ዝሰልጠኑ 

ሰልጠንትን ኣብ ስራሕ ዝተዋፈሩ ሰብ ሞያታትን

ኣብ ዝሓዝዎ ሞያ ብቕዓት ዘለዎም ምኻኑን 

ዘይምዃኑን ብምደባ ብርኪ ሞያ መሰረት 

ብምግባር ምዘና ብምክያድ ብቕዓት ሞየOም 

ብምርግጋፅ ብሃገር ለኸ ደረጃ ተቐባልነት ዘለዎ 

ወረቐት ምስክር ምሃብ ኣድላይ ብምዃኑ፣ 

ኣብ ክልልና ዝርከቡ ብመንግስትን ውልቀን 

ትካላት ቴክኒክን ሞያን ዝውሃብ ስልጠና ፅሬቱ 

ዝሓለወን Eዳጋ ተኮር ንክኸውን ፅንዓትን 

ምርምርን መሰረት ዝገበረ ደገፍ ምግባር ኣድላይ 

ኮይኑ ስለዝተረኸበ፣ 

ብቕዓት ሞያ ብዝምልከት ሓበሬታ፣ ስራሕቲ 

ምምኻርን ካልOት ዝተፈላለዩ ግልጋሎታትን 

ብምሃብ  ኣብቲ ክልል ዝካየድ ስልጠና ቴክኒክን

ሞያን  

ኣዋጅ ቁጥር 211/2003 

በትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት የሙያ 

ብቃት  ማረጋገጫ ኤጅንሲ  ማቋቋምያ ኣዋጅ 

 

በክልላችን በስራ ገበያ ፍላጎት ኣንፃር የሙያ 

ደረጃ በወጣላችው የተለያዩ ሙያዎች ያሉ 

ስልጠናዎች ጥራታቸው መጠበቁንና 

የታለመላቸው ኣላማና ግብ ማሳካቱን ማረጋገጥ 

ኣስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፣ 

 

በተለያዩ የቴክኒክና ሙያ ዘርፎች የሰለጠኑ 

ሰልጣኞችና ወደ ስራ የተሰማሩ ባለሙያዎች 

በያዙት ሙያ ብቃት ያላችው መሆኑና 

ኣለመሆኑን በሙያ ደረጃ ምደባ ላይ ተመስርቶ 

ምዘና በማካሄድ የክህሎት ብቃታችውን 

በማረጋገጥ በኣገር ኣቀፍ ደረጃ ተቀባይነት ያለው 

የምስክር ወረቀት መስጠት በማስፈለጉ።  

በክልላችን በሚገኙ በመንግስትና በግል የቴክኒክ ሙያ 

ተቓማት የሚሰጠው ስልጠና ጥራቱ የጠበቀና ገበያ 

ተኮር Eንዲሆን  ለማስቻል በጥናትና ምርምር ላይ 

የተመሰረተ ድጋፍ ማድረግ ኣስፈጊ ሆኖ 

በመገኘቱ፣ 

ሙያዊ ብቃትን ኣስመልክቶ መረጃ፣ የማማከር 

ስራዎችና ልዩ ልዩ ኣገልግለቶችን በመስጠት 

በክልሉ የሚካሄደውን  የቴክኒክና ሙያ ስልጠና  
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    ገፅ 2 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ኣዋጅ ቑ  211/2003           ገፅ 2 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ Aዋጅ ቁ  211/2003

Eውትነቱ ብምስላጥ ኣብቲ ልምዓት ትርጉም 

ዘለዎ ኣበርክቶ ንኽህብ ምግባር ኣድላይ 

ብምዃኑ፣ ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ 

ትግራይ ብመሰረት ተመሓይሹ ዝወፀ ሕገ-

መንግስቲ ትግራይ ዓንቀፅ 49/3/ሀ/ ዝስEብ 

ኣዋጅ ኣውፂU ኣሎ፦ 

 
 

ክፍሊ ሓደ    

ሓፈሻዊ 

1. ሓፂር ርEሲ  

Eዚ ኣዋጅ “ኤጀንሲ መረጋገፂ ብቕዓት ሞያ 

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ንምጥያሽ 

ዝወፀ ቑፅሪ ኣዋጅ 211/2003 ዓ.ም’ ተባሂሉ 

ክጥቀስ ይኽEል። 

 

2. ትርጉም  

ኣብዚ ኣዋጅ ኣጠቓቕማ Eቲ ቃል ካሊE ትርጉም 

ዘውህቦ Eንተዘይኮይኑ  

1. “ ብቕዓት ሞያ ‘ ማለት ሓደ ዝተወሰነ ስራሕ 

ንምስራሕ ዘድሊ ክEለት ፣ፍልጠትን ዝንባለን 

ምህላው ብዝወፀ ምደባ ብርኪ ሞያ ተመዚኑ 

ብቑE  ኮይኑ ምርካብ ማለት Eዩ። 

2. “ ኤጀንሲ መረጋገፂ ብቕዓት ሞያ ‘ ማለት ሓደ 

ሰብ ኣብ ዝተወሰነ ዓውደ ሞያ ብቕዓት 

ቴክኒክን ሞያን ዘለዎ ምዃኑ ንምርግጋፅ ኣብ 

ብርኪ ሞያ ተደሪኹ ምዘና ዘካይዳ ማEኸላት 

ኣፍልጦ ዝህብ  ዘረጋግፅን ብመሰረት Eዚ 

ኣዋጅ ዓንቀፅ 5 ዝተጣየሸ ኤጀንሲ ማለት Eዩ 

 

ስኬታማነትን በማፋጠን በልማቱ ትርጉም ያለው 

ኣስተወፅO Eንዲያበረክት ማስቻል በማስፈለጉ፤ 

የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት 

ተሻሽሎ በወጣው የትግራይ ሕገ-መንግስት 

ኣንቀፅ 49/3/ሀ/ የሚከተለውን ኣዋጅ 

ኣውጥተዋል። 
 

 

ክፍል ኣንድ 

ጠቅላላ 

1. ኣጭር ርEስ 

ይህ ኣዋጅ “የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት 

የብቃት ሞያ ማረጋገጫ ምዘና ኤጅንሲው 

ለማቋቋም የወጣ ኣዋጅ ቁጥር 211/2003 ዓ.ም” 

ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል። 

 

2. ትርጉም  

የቃሉ ኣገባብ ሌላ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ 

በስተቀር በዚህ Aዋጅ ውስጥ  

1. “የሞያ ብቃት”ማለት ኣንድ የተወሰነ ስራን 

ለማከናወን የሚያስፈልግ ክህሎት Eውቀትና 

ዝንባሌ መኖሩ በወጣው የሙያ ደረጃ ምደባ 

መሰረት ተመዝኖ ብቁ ሆኖ መገኘት ማለት ነው፤ 

2. ‘የሙያ ብቃት ማረጋገጫ ማEከል’ ማለት 

ኣንድ ሰው በተወሰነ የሙያ መስክ የቴክኒክና 

የሙያ ብቃት ያለው መሆኑን ለማረጋገጥ 

በሙያ ደረጃ ምደባ ላይ ተመስርቶ ምዘና 

የሚያካሄዱ  ማEከላት Eውቅና የሚሰጥና 

የሚያረጋግጥ በዚህ ኣዋጅ ኣንቀፅ 5 የተቋቋመ 

ኤጀንሲ  ማለት ነው  
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   ገፅ 3 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ኣዋጅ ቑ  211/2003         ገፅ 3 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ Aዋጅ ቁ  211/2003 
3. “ብርኪ ሞያ’ ማለት ሓደ ሰብ ኣብ ሓደ 

ዝተወሰነ ዓውደ ሞያ ክህልዎ ዝግባE ክEለትን 

ፍልጠትን ዘመላኽት ኮይኑ ብሓፈሻ ካብU 

ትፅቢት ዝግበር ደረጃ ብቕዓት ዝገልፅ Eዩ። 

4. “ወረቐት ምስክር መረጋገፂ ብቕዓት ሞያ’ 

ማለት ሓደ ሰብ ምዘና ብቕዓት ሞያ ምስገበረ 

ብመሰረት ብርኪ ሞያ ዝሓቶ ረቋሒ ዘማልA 

ምዃኑ Eንትረጋገፅ በቲ   ኤጀንሲ  ዝውሃብ 

ወረቐት ምስክር Eዩ። 

5. “ቢሮን ሓላፊ ቢሮን” ማለት ከከም ቅደም 

ስዓቦም ቢሮ ቴክኒክን ሞያ ትምህርትን 

ስልጠናን ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ 

ትግራይን ሓላፊ ቢሮ Eቲ ቢሮን ማለት Eዩ። 

6. “ ክልል” ማለት ክልል ትግራይ ማለት Eዩ። 

 

3. ኣገላፃ ፆታ

ኣብዚ ኣዋጅ  ብፃታ ወዲ ተባEታይ ዝተገለፀ 

ንፆታ ጓል ኣንስተይቲ ዘካትት  ይኮዉን 
 

4. ወሰን ተፈፃምነት  

 Eዚ ኣዋጅ ኣብ Iንዳስትሪ ኣብ ዝሰርሑ 

ኪIላታት፣ ኣብ መንግስታዊን ዉልቀ መሰልጠኒ 

ትካላት ትግራይ   ሰልጢኖም ዝተመረቑን 

ዝምረቑን ሰልጠንቲ፣ ብልምዲ ክAለት ዘጥረዩ 

ኪIላታትን ከምE’ውን ምስ ምዘና ምርግጋፅ 

ብቕዓት ሞያ ርክብ ምስ ዘለዎም ዋኒናት ተፈፃሚ 

ይኸዉን፡፡ 

3. “የሙያ ደረጃ ‘ ማለት ኣንድ ግለሰብ ባንድ 

በተወሰነ የሙያ ዘርፍ ማወቅ ያለበትን 

የሚያመለክትና የሚጠበቅበትን የብቃት ደረጃ 

በኣጠቃላይ የሚገልፅ ማለት ነው፤  

4. “የሞያ ብቃት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት” 

ማለት ኣንድ ሰው የሞያ ብቃት ምዘና ወስዶ 

ሲያበቃ የሙያ ደረጃ ምደባ የሚጠይቀውን 

መስፈርት ያሟላ መሆኑን ሲረጋገጥ በ 

ኤጅንሲው የሚሰጥ የምስክር ወረቀት ነው። 

5. “ ቢሮና የቢሮ ሃላፊ ” ማለት Eንደየ ቅደም 

ተከተላቸው የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስት የቴክኒክና ሞያ ትምህርትና ስልጠና 

ቢሮና  የቢሮ ሃላፊ  ማለት ነው።  

6.“ ክልል”ማለት የትግራይ ክልል ማለት ነው፡፡ 
 

3. የፆታ ኣገላለፅ

በዚህ ኣዋጅ ለወንድ ፆታ የተደነገገው ለሴት ፆታ 

የሚያካትት ይሆናል 

 

4. የተፈጻሚነት ወሰን  

ይህ ኣዋጅ በIንዳስትሪ ዉስጥ  ብስራ በሚገኙ 

ባለሞያዎች፣ በትግራይ በሚገኙ መንግስታዊና 

የግል ማሰልጠኛ ተቋማት የተመረቁና የሚመረቁ 

ሰልጣኞች ፣ በልምድ ክህሎት ባካበቱ ባለ 

ሞያዎችና ከብቃት ማረጋገጫ ምዘና ተያያዥነት 

ባላችዉ ጉዳዮች ላይ ተፈፃሚ ይሆናል፡፡ 
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    ገፅ 4 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ኣዋጅ ቑ  211/2003         ገፅ 4 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ Aዋጅ ቁ  211/2003
 

ክፍሊ ክልተ 

ብዛEባ ምጥያሽ፣ ዓላማ፣ ስልጣንን ተግባርን 

ኣወዳድባን 

5. ምጥያሽ 

1. ኤጀንሲ መረጋገፂ ብቕዓት ሞያ ብሄራዊ 

ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ድሕሪ ሕዚ “ 

ኤጅንሲ” Eናተብሃለ ዝፅዋE ዓርሱ ዝኸኣለን 

ሕጋዊ ሰብነት ዘለዎን ቤት Eዮ በዚ ኣዋጅ 

ተጣይሹ ኣሎ። 

2. ተፀዋEነት Eቲ  ኤጅንሲ ንቢሮ ይኽውን፡፡ 

 

6. ዋና ቤት ፅሕፈት  

ዋና ቤት ፅሕፈት Eቲ   ኤጀንሲ ኣብ መቐለ 

ኮይኑ ከከም ኣድላይነቱ ኣብ ካልOት ከተማታት 

Eቲ ክልል ጨንፈር ክህልዎ ይኽEል። 

 
7. Eላማ 

    Eቲ   ኤጀንሲ ዝስEቡ Eላማታት ይህልውዎ ፦

1. ካብ ትካላት ወይ ካብ ኮሌጃት ቴክኒክን ሞያን 

ትምህርትን ስልጠናን ተመሪቖም ዝወፁ 

ሰልጠንትን ኣብ ስራሕ ዓለም ዝርከቡ ሰብ 

ሞያታትን ምዘና ብቕዓት ሞያ ብምክያድን 

ደረጃ ብቕዓት ተመዘንቲ ብምርግጋፅን ኣብ 

ኣጠቓላሊ Eቲ Iኮኖሚ ወሳናይ ኣበርክቶ 

ዘለዎ ኪIላ ሓይሊሰብ ኣብ ምፍራይ ተረU 

ምፅዋት፣  

2. ኣብ ከይዲ ምርግጋፅ ብቕዓት ሰብ ሞያታት 

ይኹን ካብU ወፃI ብዝEከቡ መረዳEታታት 

ፅሬት ስልጠናን ብቕዓት ሰብ ሞያታትን ንዘይ 

ምርግጋፅ ምኽንያት ዝኾኑ  

ክፍል ሁለት 

መቋቋም፣ዓላማ፣ ስልጣንና ተግባር፣ 

ኣደረጃጀት 

5. መቋቋም

2. በትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት የሞያ 

ብቃት ምዘና ማረጋገጫ ኤጅንሲ ከዚህ በኋላ  “ 

ኤጅንሲ ” ተብሎ የሚጠራ ራሱን የቻለና ህጋዊ 

ሰውነት ያለው ተቋሞ በዚህ ኣዋጅ  ተቋቁሟል፤ 

 

2. የኤጅንሲዉ ተጠሪነት ለቢሮው ይሆናል፡፡ 

 
6. ዋና መስሪያ ቤት  

የኤጅንሲው ዋና መስራቤት መቐለ ሆኖ Eንደ 

ኣስፈላጊነቱ በክልሉ ባሉት ሌሎች ከተሞች 

ቅርንጫፍ ሊኖረው ይችላል፤ 

 
7. ዓላማ 

 ኤጅንሲው የሚከተሉትን ዓላማዎች ይኖሩታል፦ 

1. ከድርጅቶች ወይም ኮሌጆች ቴክኒክ Eና ሞያ 

ትምርትና ስልጠና ተመርቀው የሚወጡት 

ሰልጣኞችና በስራ ኣለም የሚገኙ ባለሞያዎች 

የምዘና ብቃት ሞያ በማካሄድ Eና ደረጃ ብቃት 

በማረጋገጥ ለAጠቃላይ Iኮኖሚ ወሳኝ 

AስተዋፅO ያለው ባለ ሞያ የሰው ሃይል 

በማፍራት ሚናው መጫወት፣  

 

2. በሂደት ብቃት ማረጋገጫ ባለሞያዎች ይሁን 

ከዚያ ውጪ በሚሰበሰቡ መረጃዎች የስልጠና 

ብቃትን ጥራት ባለሞያዎችን ያለማረጋገጥ 

ምክንያት የሆኑ ችግሮች በመለየት፣ 

በመሰብሰብና  
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ፀገማት ብምንፃር፣ ብምስብሳብን 

ብምትንታንን ንመሰልጠኒ ማEኸላት 

Eታዎት ዝኾኑ ግብረ መልሲ ብምሃብ 

ብምምኻርን ከምU’ውን ናይ ፅንዓትን 

ምርምርን ስራሕቲ ብምስራሕ ኣብ ምርግጋፅ 

ፅሬት ስልጠናን ብቕዓት ሰብ ሞያታትን 

Eጃሙ ምውፋይ፡፡  
 

8. ስልጣንን ተግባርን Eቲ ኤጀንሲ 

Eቲ ኤጀንሲ ዝስEቡ ስልጣንን ተግባርን 

ይህልውዎ፦ 

1. ብደረጃ ፌዴራል ወይ ብደረጃ ክልል መንግስቲ 

ዝተዳለው ስትራቴጂታት ቴክኒክን ሞያን 

መበገሲ ብምግባር ዝስርሑ ስራሕቲ ብምፍላይ 

ትልሚ  የውፅE፣ ዘውፀO  ትልሚ ብዝተቐመጠ 

መርሃ ግብሪ  ተፈፃሚ ይገብር፤ 

2. ምዘና መረጋገፂ ብቕዓት ሞያ  ይህብ ፤ 

3. ብስሩE ፕሮግራም ስልጠና ካብ ዝተፈላለዩ 

ትካላትን ኮሌጃትን መሰልጠንቲ ቴክኒክን 

ሞያን ብዝተፈላለየ ሞያታት ዝተመረቑን 

ዝምረቑን ከምUውን ስሩE ብዘይኮነ ብልምዲ 

ክEለት ዘጥረዩ ሰባት ምዘና መረጋገፂ 

ብቕዓት ብምሃብ ብቑዓት ኮይኖም 

ንዝተረኸቡ ወረቐት ምስክር መረጋገፂ 

ብቕዓት ይህብ፤ 

4. ምስ መሰልጠንቲ ኣካላትን ኮሌጃትን 

መንግስትን ውልቀ ሰብ ሃፍትን ዝጠበቐ ርክብ 

ስራሕ ብምፍጣር ዝህብዎም ስልጠናታት 

ጠለብ Eዳጋ መሰረት ዝገበረን ፅሬቱ ዝሓለወን

ንክኸውን  

በመተንተን ለማሰልጠኛ ማEከላት ግብኣት 

የሚሆኑ ግብረ መልስ በመስጠት Eና በመመካከር 

Eንዲሁም የጥናትና ምርምር ስራዎች በመስራት 

ለጥራት መረጋገጫ ስልጠናና ብቓት ባለ ሞያዎች 

ሚና ማበርከት   

 

 
 

8. የ ኤጅንሲው ስልጣንና ተግባር  

የኤጅንሲው ስልጣንና ተግባር Eንደሚከተለው 

ይሆናል፦ 

1. በፌደራሉ መንግስት ሆነ በክልሉ መንግስት 

ደረጃ የተዘጋጁ የቴክኒክና ሙያ ስትራቴጂዎችን 

መነሻ በማድረግ የሚሰሩትን ስራዎች ለይቶ 

ያቅዳል ፣ ያቀደውም በተቀመጠው መርሃ 

ግብር መሰረት ተፈፃሚ ያደርጋል 

2. የሞያ ብቃት ማረጋገጫ ምዘና ይሰጣል 

3. በመደበኛው የስልጠና ፕሮግራሞች ከተለያዩ 

የትምህርትና ስልጠና ተቋማት በተለያዩ 

ሙያዎችለተመረቁና ለሚመረቁ ባለሞያዎች 

Eና መደበኛ ባልሆነው ፕሮግራምና በልምድ 

ክህሎት ላካበቱ ሰዎች የብቃት ማረጋገጫ 

ምዘና በማካሄድ ብቁ ሆነው ለተገኙ የምስክር 

ወረቀት ይሰጣል፣ 

 

4. ከመንግስታዊና የግል ባለሃብት ከሆኑ 

ኮሌጆችና የስልጠና ተቋሞች የጠበቀ የስራ 

ግንኙነት በመፍጠር የሚሰጡትን 

ስልጠናዎች  የገበያ ፍላጎት መሰረት ያደረገና 

ጥራቱን የጠበቀ Eንዲሆን በጥናት ላይ 

የተደገፈ  ሞያዊ ምክርና Eገዛ ያደርጋል፤ 
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ብፅንዓት ዝተደገፈ ሞያዊ ምኽርን ደገፍን 

ይገብር፤ 

5. ትልሚታትን ፕሮግራማትን Eቲ   ኤጀንሲ 

ንምEዋት ግቡE ዝኾነ ስርዓት ክትትል፣ 

ቑፅፅርን ገምጋምን ስራሕ ይዝርግሕ። 

6. ካብ Iንዱስተሪ፣ ዝተወፃፅU ሕፁያት መዘንቲ 

ኣብ ሜላ ኣመዛዝና ስልጠና ብምሃብ 

በቢደረጅU ምስመዘነ በቲ ምዘና ብቕዓቶም 

ዝተረጋገፀ መዘንቲ ፍቃድ ምምዛን  ይህብ፤ 

 

7. ኣብ ዝተፈላለዩ ዋኒናት ሞያ ፅንዓትን 

ምርምርን ብምግባር ኣብ ትካላት ወይ 

ኮሌጃት ዝውሃብ ስልጠናን ትምህርትን 

ቴክኒክን ሞያን ፅሬቱ ዝሐለወን Eዳጋ ተኮር 

ክኸውን ንምግባር ብመሰረት ሚኒስተር 

ትምህርቲ ዘውፅO ምደባ ብርኪ ሞያ ምዘና 

ብምክያድ ብቕዓቶም የረጋግፅ፤ 

8. ኣብቲ ክልል ካብ ዝርከቡ መንግስታውን 

ዘይመንግስታዊ ትካላትን  Iንዱስትሪታትን 

ኮሌጃትን ውሽጢ ግልጋሎት ምዘና ክህቡ 

ዝኽEሉ ማEኸላት ብምምራፅ ኣፍልጦ 

ማEኸል መመዘኒ ይህብ ፤ 

9. በቲ ኤጀንሲ ትልሚ ስራሕቲ ንምፍፃም ዘድሊ 

ትልሚ በጀት ብምስራሕ በቲ ቢሮ ኣቢሉ 

ንክልል  መንግስቲ የቕርብ፣ Eንትፍቀድ ኣብ 

ስራሕ   ክውEል ይገብር፤ 

10. Eቲ   ኤጀንሲ ተመን ክፍሊት ምዘና ንምዘና 

ብዝወፅE ጥረ ኣቑሑት፣ ምስ ክፍሊት 

መዘንትን ሱፐርቫይዘራትን፣ ምስ ማሽነሪ 

መጠን ተቐናናሲ ወይ መጠን Eርጋን ምስ  

 

 

5. የኤጅንሲው የስራ Eቅዶችና ፕሮግራሞች 

ለማሳካት ተገቢውን የስራ ክትትል፣ የቁጥጥር 

ና የግምገማ ስርኣት ይዘረጋል፣ 

6. ከIዱስትሪ፣ ለተውጣጡ Eጩ መዛኞች 

የምዘና ስልት ስልጠና በመስጠት በየደረጃው 

ከመዘነ በ‰ላ በምዘናው ላይ ብቃታችው 

ለተረጋገጠ መዛኞች የመዛኝነት ፈቃድ 

ይሰጣል፤ 

7. በተለያዩ የሙያ ጉዳዮች ጥናትና ምርምር 

በማካሄድ በኮሌጆች ወይ ተቋሞች የሚሰጥ 

የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና 

ጥራቱን የጠበቀና ገበያ ተኮር Eንዲሆን 

ለማድረግ የትምህርት ሚኒስቴር 

በሚያወጣው የሙያ ደረጃ ምደባ በማካሄድ 

ብቃታችውን ያረጋግጣል፤ 

8. በክልሉ ከሚገኙ መንግስታዊና መንግስታዊ 

ካልሆኑ ተቋማት፣ Iንዱስትሪዎችና ኮሌጆች 

የምዘና ኣገልግሎት መስጠት የሚችሉ የምዘና 

ጣብያዎችን በመምረጥ ለመመዘኛ ማEከል 

Eውቅና ይሰጣል፤ 

9. የኤጅንሲዉ የሚታቀዱ Eቀዶች ለማስፈፀም 

የሚያስፈልገው የበጀት Eቅድ በመስራት 

በቢሮ በኩል ለክልል መንግስት ያቀርባል፣ 

ሲፈቀድ ስራ ላይ Eንዲዉል ያደርጋል 

10. ኤጅንሲው የምዘና ክፍያ ተመንን ለምዘና  

በሚወጡ ጥሬ Eቃዎች ፣ከመዛኞችና 

ሱፐርቫይዘሮች ክፍያ፣ ከማሽነሪ የተቀናናሽ 

መጠን ወይም መጠን Eርጅና  ከኤሌክትሪክ  
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    ገፅ 7 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ኣዋጅ ቑ  211/2003         ገፅ 7 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ Aዋጅ ቁ  211/2003
 

ወፃI ሓይሊ ኤሌክትሪክ፣ ምስ ምድላው 

ሕቶታት ምዘናን ካልOት ወፃIታትን 

Eዋናዊ ዋጋ Eዳጋ ብምፅናE ንፋይናንስን 

Iኮኖሚያዊ ልምዓትን ብምፍላጥ ንኽፀድቕ 

ይገብር፤ 

11. ምዘና መረጋገፂ ብቕዓትን ተግባራት 

ሰርተፊኬሽን  ብዝምልከት ስትራቴጂክ 

ትልሚ ብምውፃE ተግባራዊ ይገብር፤ 

ብመሰረት ብደረጃ  ፌዴራል ዝተቐመጠ 

ስታንዳርድ  ዝፍፀሙ ዘለው ምዃኖም 

ይከታተል፤ 

12. ደረጃ ብቕዓትን ፅሬትን Eቲ   ኤጀንሲ 

ንምEባይ ብሓይሊ ሰብን ማተርያልን 

ዝተማልA ብምግባር ምችው ኩነታት ስራሕ 

ይፈጥር፤ 

13. ተመሳሳሊ ዓላማ ምስ ዘለዎም ኣብ ውሽጢ 

ዓዲን ወፃIን ምስ ዝርከቡ ትካላት ርክብ 

ስራሕ ይፈጥር፤ 

14. ወናኒ ንብረት ይኸውን ፣ብመሰረት ሕጊ 

ውEሊ ይውዓዓል፣ብሽሙ ይኸስስ ወይ 

ይኽሰስ  

15. ዓላምU ኣብ ሽትU ንምብፃሕ ካልOት 

ተግባራት ይፍፅም፡፡ 

16. ንዝህቦ ግልጋሎት ብመምርሒ መሰረት 

ክፍሊት   የኽፍል  

 

9. ኣወዳድባ    

1. Eቲ ኤጀንሲ ሓደ መራሒ ስራሕ፣ ሓደ 

ተተካI መራሒ ስራሕን ኣድላይ ዝኾኑ 

ካልOት ኣካላትን ሰራሕተኛታትን ይህልውዎ፤

ሃይል ወጪ ፣ከመመዘኛ ጥያቄ ዝግጅትና 

የሌሎች ወጪዎችን ወቅታዊ የገበያ ዋጋ 

በማጥናት የመመዝገብያ ክፍያ ዋጋ 

በማዘጋጀት ለፋይናንስና Iኮኖሚያዊ ልማት 

ቢሮ በማሳወቅ Eንዲፀድቅ ያደርጋል  

11. የሙያ ብቃት ማረጋገጫ Eና የሰርተፊኬሽን 

ተግባራትን የሚመለከት ስትራቴጂክ Eቅድ 

ኣውጥቶ ተግባራዊ ያደርጋል፣በፌዴራል 

ደረጃ በተቀመጠው ስታንዳርድ መሰረት 

Eየተፈፀሙ መሆናችውን ይከታተላል፣ 

 

12. የ ኤጅንሲውን የብቃት ደረጃና ጥራት 

ለማሳደግ፣በሰው ሃይልና በቁሳቁስ ኣቅርቦት 

የተሟላ በማድረግ Aመቺ የስራ ሁኔታን 

ይፈጥራል፣ 

13. ተመሳሳይ ዓላማ ካላችው ከAገር ውስጥም ሆነ 

ከውጭ Aገር የተለያዩ ተቋማት Eና 

ድርጅቶች ጋር የስራ ግኑኝነት ይፈጥራል። 

14. የንብረት ባለቤት ይሆናል፣ በሕግ መሰረት 

ውል ይዋዋላል ፣በስሙ ይከሳል፣ይከሰሳል፤ 

 

15. ዓላማውን ከግብ ለማድረስ የሚየግዙ ሌሎች   

  ተግባረትን ያከናውናል፡፡ 

16. ለሚሰጠው Aገልግሎት በመመርያ መሰረት 

ክፍያ ያስከፍላል   

 

9. Aደረጃጀት 

1. ኤጅንሲው ኣንድ የስራ መሪ፣ ኣንድ ተተኪ 

የስራ መሪና  ሌሎች ኣስፈላጊ የሆኑ ውስጣዊ 

ኣካላትና  ሰራተኞች ይኖሩታል፣ 
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   ገፅ 8 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ኣዋጅ ቑ  211/2003         ገፅ 8 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ Aዋጅ ቁ  211/2003 
2. ቑፃርን ምምሕዳርን ሰራሕተኛታት Eቲ 

ኤጀንሲ ብመሰረት ሕግታት ሲቨል ሰርቪስ 

ዝፍፀም ይኸውን፡፡ 

 

10. ሹመትን ተፀዋEነትን መራሒ ስራሕን

ተተካI መራሒ ስራሕን 

1. መራሒ ስራሕ ን ተተካI መራሒ 

ስራሕን Eቲ   ኤጀንሲ ብፕሬዚደንት Eቲ  

ክልል ዝሽየሙ ይኾኑ፣ 

2.  መራሒ ስራሕ Eቲ ኤጀንሲ ተፀዋEነቱ   

ንቢሮ ሓላፊ ይኸውን፣  

3. ተተካI መራሒ ስራሕ Eቲ ኤጅነሲ 

ተፀዋEነቱ  ንመራሒ ስራሕ Eቲ ኤጀንሲ 

ይኸዉን፡፡ 

 

11. ስልጣንን ተግባርን መራሒ  ስራሕ  Eቲ 

ኤጀንሲ  

1. ስራሕቲ Eቲ ኤጀንሲ ብላEለዋይነት ይመርሕ፣ 

የመሓዳድር፣ ይቆፃፀር፤ 

2. በዚ ኣዋጅ ዓንቀፅ 8 ዝተመልከቱ ስልጣንን 

ተግባርን Eቲ   ኤጀንሲ ኣብ ስራሕ የውEል፤ 

 

3. ትልሚ ነዊሕን ሓፂርን ስራሕን ፕሮግራምን 

Eቲ ኤጀንሲ መፈፀሚ ረቂቕ በጀት ኣዳልዩ 

የቕርብ፤ 

4. ብመሰረት ሕጊ ፋይናንስ ብሽም Eቲ 

ኤጀንሲ ሒሳብ ባንኪ ንክኽፈት ይገብር፣ ነዚ 

ዘንቀሳቅሱ ሰባት ብመሰረት ሕጊ ይምድብ፣ 

ሒሳብ ብትክክል ምትሓዙ ይቆፃፀር፣ 

የረጋግፅ፣ 

5. ምስ ሳልሳይ ወገናት ኣብ ዝግበር ርክብ ነቲ 

ኤጀንሲ ይውክል፤ 

2. የ ኤጅንሲው ሰራተኞች ቅጥርና ኣስተዳደር 

በሲቪል ሰርቪስ ህጎች የሚፈፀም ይሆናል፡፡  

 

 

10. የስራ መሪውና ተተኪ የስራ መሪ 

ሹመትና ተጠሪነት  

1. የኤጅንሲው የስራ መሪና ተተኪ የስራ መሪ 

በክልሉ ፕሬዚደንት የሚሸሙ  ይሆናሉ፣ 

 

2. የኤጀንሲው የስራ መሪ ተጠሪነቱ ለቢሮው 

ሃላፊ ይሆናል፣ 

3. የኤጀንሲው ተተኪ የስራ መሪ ተጠሪነቱ 

ለኤጀንሲው የስራ መሪ ይሆናል፡፡ 

 

 

11. የኤጀንሲው  የስራው መሪ  ስልጣንና 

ተግባር  

1. የማEከል ስራዎች በበላይነት ይመራል፣ 

ያስተዳድራል፣ ይቆጣጠራል፣ 

2. በዚህ Aዋጅ ኣንቀፅ 8 የተመለከቱትን የ 

ኤጅንሲውን ስልጣንና ተግባር ስራ ላይ 

ያውላል፣ 

3. የኤጅንሲው የረጅምና የAጭር የስራ Eቅድና 

ፕሮግራም ማስፈፀምያ በጀት ረቂቅ ኣዘጋጅቶ  

Eቅድ  ያቀርባል፣ 

4. በፋይናንስ ህግ መሰረት በኤጅንሲው ስም 

የባንክ ሂሳብ Eንዲከፈት ያደርጋል ፣ ይህንኑ 

የሚያንቀሳቅሱ ሰዎችን በሕግ መሰረት 

ይመድባል ፣ ሂሳቡን በትክክል መያዙን 

ይቆጣጠራል፣ያረጋግጣል፣ 

5. ከሶስተኛ ወገኖች ጋር በሚደረግ ግኑኝነት  

ኤጅንሲውን ይወክላል፣ 
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    ገፅ 9 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ኣዋጅ ቑ  211/2003         ገፅ 9 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ Aዋጅ ቁ  211/2003 
6. ምንቅስቃስ ስራሕ Eቲ   ኤጀንሲ ዝምልከት

ሪፖርት በቢርብI ዓመት ንቢሮ ሓላፊን 

ካልOት ዝምልከቶም ኣካላትን የቕርብ፤ 

7. ብሽም Eቲ   ኤጀንሲ ዝግበሩ ውEላት 

ይፍርም፤ 

 

12.ስልጣንን ተግባርን ተተካIመራሒ ስራሕ

1. ብመራሒ ስራሕ Eቲ ኤጀንሲ ተፈልዮም  

    ዝወሃብዎ ተግባራት ይሰርሕ፣ 

2. መራሒ ስራሕ ኣብ ዘይህልወሉ ወይ Eቲ 

ስራሕ ንምስራሕ ኣብ ዘይክEለሉ Eዋን ንUU 

ተኪU ይሰርሕ፡፡ 

3. ናይቲ ኤጀንሲ ሓደ ኣውራ ከይዲ ስራሕ 

ይመርሕ  

 

ክፍሊ ሰለስተ 

ዝተፈላለዩ ድንጋገታት 

13. ምትሕልላፍ ስልጣን

ምፍፃም ኣፈፃፅማ ምዘና ምርግጋፅ ብቅዓት ሞያ

ዝምልከት ኣብ ኣዋጅ ቁፅሪ185/2003 ንቢሮ 

ቴክኒክን ሞያን ትምህርቲን ስልጠናን ተዋሂቦም 

ዝነበሩ ስልጣንን ተገባራትን ናብዚ ኤጀንሲ 

ተማሓላሊፎም ኣለዉ፡፡ 
 

14. ፍልፍል በጀት Eቲ ኤጀንሲ  

በጀት Eቲ ኤጀንሲ ብመንግስቲ ዝምደበሉ

ይኸውን፡፡  

    
15. ኣተሓሕዛ መዛግብቲ ሒሳብ  

1. Eቲ ኤጀንሲ ዝተማለኣን ትክክለኛን ዝኾኑ 

መዛግብቲ ሒሳብ ይሕዝ፣ ሪፖርት የቕርብ፤ 

6. የኤጅንሲውን የስራ Eንቅስቃሴ  ሪፖርት 

በየሩብ ኣመቱ ለቢሮ ሃላፊና ለሌሎች 

የሚመለከታቸው ኣካላት ያቀርባል። 

7. በ ኤጅንሲው ስም በሚደረጉ ውሎች ላይ 

ይፈርማል፡፡ 

 

12. የተተኪው የስራ መሪ ስልጣንና ተግባር

1. በስራ መሪው ተለይተው የሚሰጡት ተግባራት 

ይሰራል፣ 

2. የኤጀንሲው የስራ መሪ በማይኖርበት ወይም  

    ስራዉን ለማከናወን በማይችልበት ጊዜ Eሱን  

    ተክቶ ይሰራል፡፡ 

3. የኤጀንሲው Aንድ የስራ ሂደት ይመራል  

  
 

 

ክፍል ሶስት 

ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች 

13. የስልጣን ሽግግር 

የሞያ ብቃት ማረጋገጫ  ምዘና በሚመለከት 

በኣዋጅ ቁጥር 185/2003 ለቴክኒክና ሞያ 

ትምህርትና ስልጠና ተሰጥቶ የነበረ ስልጣንና 

ተግባር ለኤጀንሲው ተላልፏል፡፡  

 
 

14.  የኤጀንሲ የበጀት ምንጮች  

የኤጀንሲው በጀት በክልሉ መንግስት የሚመደብ 

ይሆናል፡፡ 

 

15. የሂሳብ መዛግብት ኣያያዝ 

1-  ኤጅንሲው የተሟላና ትክክለኛ የሆኑ የሂሳብ 

መዛግብትን  ይይዛል፣ 
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    ገፅ 10 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ኣዋጅ ቑ  211/2003         ገፅ 10 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ Aዋጅ ቁ  211/2003 
2. ኣታሓሕዛን ኣተሓላልዋን መዛግብቲ ሒሳብ 

Eቲ   ኤጀንሲ፣ ገንዘብን ንብረት ተንከፍ  

ዝኾኑ ሰነዳት  ብመሰረት ሕግታት ፋይናንስ   

Eዚ ክልል   ይኸውን፡፡ 

 

16.  ናይ ምትሕብባር ግቡE 

ዝኾነ ሰብ ወይ ትካል Eቲ ኤጀንሲ ስርሑ ኣብ 

ዝፍፀመሉ ጊዜን ኩነታትን ናይ ምትሕብባር 

ግቡE ኣለዎ፡፡ 

 

17. ስልጣን ምውፃE ደንብን መምርሕን  

1. ንኣፈፃፅማ Eቲ ኣዋጅ ቤት ምኽሪ ስራሕ 

ፈፃሚ ክልል ትግራይ ደንቢ ከውፅE 

ይኽEል፣ 

2. ነዚ ኣዋጅን ስIቡ ዝወፅE ደንብን መፈፀሚ 

ዝኸውን መምርሒ በቲ  ኤጀንሲ ክወፅE 

ይኽEል፡፡ 

 

18. ተፈፃምነት ዘይብሎም ሕጊታት 

ነዚ ኣዋጅ ዝፃባE ኣዋጅ፣ደንቢ መምርሒ ወይ 

ልማዳዊ ኣሰራርሓ ኣብዚ ኣዋጅ ዝተሸፈኑ ጉዳያት 

ተፈፃምነት ኣይህልዎን፡፡ 

 

 

19.  Eዚ ኣዋጅ ዝፀንዓሉ ጊዜ 

Eዚ ኣዋጅ ብቤት ምኽሪ ካብ ዝፀደቐሉ ሓምለ 

1/2003 ዓ.ም ጀሚሩ ዝፀንA ይኸውን፡፡ 

  

ኣባይ ወልዱ 

ፕሬዚደንት ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስቲ ትግራይ 

2. ኤጅንሲውን የሂሳብ መዛግብት፣ገንዘብና  

     ንብረት ነክ  ሰነዶች ኣያያዝና Aጠባበቅ  

     የክልሉን ፋይናንስ ሕጎች የተከተለ ይሆናል፡፡

 
 

16.  የመተባባር ግዴታ 

ማንኛውም ሰው ኤጅንሲውን ስራውን  

በሚያከናውንበት ጊዜና ሁኔታ የመተባበር 

ግዴታ ኣለበት፡፡ 

 
 

17. ደንብና መመሪያ የማውጣት ስልጣን 

1. የትግራይ ስራ Aስፈፃሚ ምክር ቤት ለዚህ 

ኣዋጅ ማስፈፀምያ ደንብ ሊያወጣ ይችላል፣ 

 

2. ኤጅንሲው ለዚህ ኣዋጅና ቀጥሎ ለሚወጣ 

ደንብ ማስፈፀምያ መመርያ ሊያወጣ 

ይችላል። 

 

18.  ተፈፃሚነት ስለማይኖራችው ሕጎች  

ይህንን ኣዋጅ የሚቃረን  ማንኛውም ኣዋጅ፣ 

ደንብ፣ መመሪያ ወይም የኣሰራር ልምድ  በዚህ 

ኣዋጅ በተካተቱት ጉዳዮች ላይ ተፈፃሚነት 

ኣይኖረውም። 

 
19.  ኣዋጁ የሚፀናበት ጊዜ  

ይህ ኣዋጅ በምክር ቤት ከፀደቀበት ሓምለ 

1/2003 ዓ.ም ጀምሮ የፀና ይሆናል፡፡  

 

ኣባይ ወልዱ 

የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስት ፕሬዚደንት 
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ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ 
የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ 

ብሄራዊ ክሌሊዊ መንግስቲ ትግራይ 

የትግራይ ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግስት 

 

 

 

ዯንቢ ቁፅሪ 64/2003   

ዯንቢ ምስያም መንግስታዊ ዯኒ ሕርሚ 

 

ዯኒ ምሌማዕ፣ ምሕሊውን ዘሊቕነት ብዘሇዎ መሌክዐ 

ምጥቃም ድሌየት ውፅኢት ዯኒ ሕብረተሰብ ንምምሊእን 

ንምርግጋፅ ውሕስና ምግብን፣ ብሓፈሻ ንምዕባይ ሃገራዊ 

ኢኮኖሚ ሌዐሌ ግዘ ዘሇዎ ብምዃኑ፣ 

 

ኣብ ሰሜን ምዕራብ ክፋሌ ክሌሌና ዝርከብ ሕርሚ ተባሂለ 

ዝፅዋዕ ከባቢ ዝርከብ ዯኒ ነዚ ተግባር ክውዕሌ ዝኽእሌን 

ብመንግስታዊ ዯኒ ተኸሉለ ሓሇዋ ክግበረለ ከምዝግባእ 

ስሇዝተኣመነለ፣ 

 

ቤት ምኽር ብሄራዊ ክሌሊዊ መንግስቲ ትግራይ ብመሰረት 

ሕገ-መንግስቲ ትግራይ ዓንቀፅ 49/3/ “ሀን“ “ወ“ን  ከምኡ 

እውን ብፌዯራሌ ኣዋጅ ዯቁፅሪ 542/1999 ዓንቀፅ 8/3 እዚ 

ዝስዕብ ዯንቢ ኣውፂኡ ኣል፡፡ 

1. ሓፂር ርእሲ  

እዚ ዯንቢ “ ዯንቢ ምስያም መንግስታዊ ዯኒ ሕርሚ  ቁፅሪ 

64/2003“ ተባሂለ ክጥቀስ ይኽእሌ፡፡ 

2. ትርጉም 

ኣብዚ ዯንቢ፡-  

1. “መንግስቲ“ ማሇት ብሄራዊ ክሌሊዊ 

መንግስቲ ትግራይ እዩ፡፡ 

2. “መንግስታዊ ዯኒ“ ማሇት ብዋንነት  

 መንግስቲ ፌዯራሌ ወይ ክሌሌ ኮይኑ ዝኾነ 

 

 

ዯንብ ቁጥር 64/2003 

 ሕርሚ የመንግስት ዯን ሇመሰየም የወጣ ዯንብ 

 

 ዯን የማሌማት ፣ የመጠበቅና ዘሊቂነት ባሇው መሌኩ የመጠቀም 

ተግባር የሕብረተሰቡን የዯንውጤቶች ፍሊጎት ሇማሟሊትና የምግብ 

ዋስትናን ሇማረጋገጥ ባጠቃሊይ ሇሀገር ኢኮኖሚ ግንባታ ከፍተኛ 

አስተዋፅኦ ያሇው በመሆኑ፣ 

 

በዚህ ክሌሌ ሰሜን ምዕራብ የሚገኝ ሕርሚ እየተባሇ በሚጠራ 

አካባቢ የሚገኝ ዯን ሇዚህ ተግባር ሉውሌ የሚችሌና በመንግስት 

ዯንነት ተከሌል ጥበቃ ሉዯረግበት እንዯሚገባ ስሇታመነበት፣ 

 

 

በትግራይ ብሄራዊ ክሌሊዊ መንግስት  ምክር ቤት በትግራይ ሕገ-

መንግስት አንቀፅ49/3/ “ሀ” እና “ወ” እንዱሁም በፌዯራሌ የዯን 

ሌማት ፣ ጥበቃና አጠቃቀም ማፅዯቅያ አዋጅ ቁጥር542/1999 

አንቀፅ 8/3 የሚከተሇው ዯንብ አውጥቷሌ፡፡ 

1. አጥር ርእስ 

 ይህ ዯንብ  “ሕርሚ የመንግስት ዯን ሇመሰየም የወጣ ዯንብ ቁጥር 

64/2003“ ተብል ሉጠቀሰ ይችሊሌ፡፡ 

2. ትርጉም 

በዚህ ዯንብ፡- 

1. “መንግስት“ ማሇት የትግራይ ብሄራዊ ክሌሊዊ 

መንግስት ነው፡፡ 

2. “የመንግስት ዯን“ ማሇት በፌዯራሌ ወይም 

  በክሌሌ መንግስት ባሇቤትነት ስር ሆኖ ማንኛውም 

 መበሌ 18 ዓመት ቑ.11           

መቐሇ  64/2003ዓ/ም  
18ኛ ዓመት ቁ.11             

መቀላ 64/2003 ዓ/ም ብሓሌዮት ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክሌሊዊ መንግስቲ ትግራይ ዝወፀ  

ናይ ሓዯ ዋጋ          ብር 3.40 

ያንደ ዋጋ  

ያንደዱ ዋጋ  

ነጋሪት ጋዜጣ ቑ.ፓ.ሳ                

ነጋሪት ጋዜጣ ፓ.ሳ.ቁ             291 

ያንደዱ ዋጋ  
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ሕለው    ወይ ምህርቲ ውሃቢ ዯኒ እዩ፡፡ 

 

3. “ቢሮ“ ማሇት ቢሮ ሕርሻን ገጠር ሌምዓትን 

ብሄራዊ ክሌሊዊ መንግስቲ ትግራይ እዩ፡፡ 

4. “ምሌክት“ ማሇት ካብ እምኒ፣ ካብ ሲሚንቶ 

ወይ ካብ ሓፂን ዝተሰርሐ ንወሰን መፍሇይ 

ዝተቐመጠ ምሌክት እዩ፡፡ 

3. ምስያም 

ኣብ ዞባ ሰሜን ምዕራብን ክፋሌ እዚ ክሌሌና 

ስፍሓቱን ኣዋሳኒኡን ብመሰረት እዚ ዯንቢ ዓንቀፅ 4 

ዝተገሇፀን በቲ ቢሮ ብዝተቐመጠ ምሌክታት 

ዝተኸሇሇ “መንግስታዊ ዯኒ ሕርሚ ድሕሪ ሐዚ  ዯኒ 

እናተብሃሇ ዝፅዋዕ በዚ ዯንቢ ተሰይሙ ኣል፡፡ 

 

4. መጠን ስፍሓት፣ ኣዋሳኒን ጂኦግራፍያዊ 

ኣቀማምጣ እቲ ዯኒ 

1. እቲ ዯኒ 30987  ሄክታር ዝሽፍን ኮይኑ፡-  

ሀ. ብሰሜን ወረዲ ታሕታይ ቆራሮ ኮይኑ 

ጣብያታት፡- 

 ቐሊቕሌ 

 ዓዱገዲድ  

 ሇምሇም  

 ማይድሙ 

 በሇስ 

 ዓዱ መናብር  

ሇ. ብዯቡብ ሩባ ተከዘ ኮይኑ፡-   

 ኣብ ወረዲ መዯባይ ዛና ጣብያ ክብርቶ፣ 

 ኣብ ወረዲ አስገዯ ፅምብሊ ጣብያ ቦናቖ፣ 

ሐ.  ብምብራቕ ወረዲ መዯባይ ዛና ጣብያታት፡- 

 ክብርቶ 

 ባሕራ 

 ዯብረኸርቨ 

መ. ብምዕራብ ወረዲ አስገዯ ፅምብሊ ዋና መንገዱ ሽረ 

ተከዘ ኮይኑ ጣብያታት፡-  

 ብርሃን  

 ቦኖቖ የወስንኦ 

 

ጥብቅ ወይም ምርት ሰጪ ዯን ነው፣ 

 

3. “ቢሮ“ ማሇት የትግራይ ብሄራዊ ክሌሊዊ መንግስት 

የግብርናና ገጠር ሌማት ቢሮ ነው፣ 

 
4. “ምሌክት“ ማሇት ከድንጋይ፣ ከሲሚንቶ ወይም 

ከብረት የተሰራ አዋሳኝ ሇመሇየት የተቀመጠ 

ምሌክት ነው፡፡ 

3. ስያሜ 

በዚህ ክሌሌ ሴሜን ምዕራብ   የሚገኝ ስፋቱና አዋሳኙን በዚህ 

ዯንብ አንቀፅ 4 የተገሇፀ ቢሮው ባስቀመጠው ምሌክት 

የተከሇሇ “ሕርሚ የመንግስት ዯን“ ካሁን በሃሊ  እየተባሇ 

የሚጠራ በዚህ ዯንብ ተሰይመዋሌ፡፡ 

 

4. የዯኑ ስፋት፣ መጠን አዋሳኝና  

ጂኦግራፊያዊ አቀማመጥ 

1. ዯኑ  30987  ሄክታር የሚሸፍን ሆኖ፡- 

ሀ.በሰሜን የታሕታይ ቆራሮ ወረዲ   

ቀበላዎች፡-  

 ቐሊቕሌ 

 ዓዱገዲድ  

 ሇምሇም  

 ማይድሙ 

 በሇስ 

 ዓዱ መናብር  

ሇ. ብዯቡብ የተከዘ ወንዝ  ሆኖ፡-  

 በመዯባይ ዛና ወረዲ ቀበላ ክብርቶ 

 በወረዲ አስገዯ ፅምብሇ ቀበላ  ቦናቆ 

ሐ. በምስራቅ  ወረዲ መዯባይ ዛና ቀበላዎች፡-  

 ክብርቶ  

 ባሕራ 

 ዯብረከርቨ 

መ. በምዕራብ ፣የአስገዯ ፅምብሊ ወረዲ እና የሽሬ ተከዘ ዋና 

መንገድ ሆኖ አዋሳኝ ቀበላዎች፡-  

 ብርሃን  

 ቦኖቖ ያዋስኑታሌ 
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2. ጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጣ እቲ ዯኒ፡- 

ሀ. ኣብ ሞንጎ 13 ዱግሪ 44 ዯቒቓን 02 

ሰከንድን  14 ዱግሪን 44 ዯቒቓን 17 

ሰከንድን ሰሜን  ሕንፃፅ ሞሮ  

 

ሇ. ኣብ ሞንጎ 38 ዱግሪ 11 ዯቒቓን 30 

ሰከንድን 38 ዱግሪን 25 ዯቒቓን  44 

ሰከንድን ምብራቕ ሕንፃፅ ቃስታ፡፡  

 

5. ምምሕዲር እቲ ዯኒ 

እቲ ዯኒ ዝመሓዯር ብመንግስቲ ብሄራዊ ክሌሊዊ 

መንግስቲ ትግራይ እዩ፡፡ በዚ መሰረት ተፀዋዕነቱ 

ነቲ ቢሮ ኮይኑ ብመሰረት እቲ ቢሮ ዘውፅኦ 

መመርሒ ዝመሓዯር ይኸውን፡፡ 

 

6. ተፈፃምነት ዘይብልም ሕግታት  

ነዚ ዯንቢ ዝቃረን ዝኾነ ይኹን ኣዋጅ ፣ ዯንቢ 

፣ መምርሒ ወይ ሌማዲዊ ኣሰራርሓ ኣብዚ 

ዯንቢ ንዝተሸፈኑ ጉዲያት ተፈፃምነት 

ኣይህሌዎን፡፡ 

 

7. እዚ ዯንቢ ዝፀንዏለ ግዜ 

እዚ ዯንቢ ብቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክሌሊዊ 

መንግስቲ ትግራይ ካብ ዝፀድቀለ ዕሇት 2 

ሚያዝያ 2003 ዓ/ም ጀሚሩ ዝፀንዏ ይኸውን፡፡ 

 

ኣባይ ወሌደ  

ፕሬዚዯንት ብሄራዊ 

ክሌሊዊ መንግስቲ ትግራይ 

2. የዯኑ ጂኦግራፊያዊ አቀማመጥ፡- 

ሀ. በ13 ዱግሪ 44 ዯቂቃና 02 ሰኮንድ 14 ዱግሪና 44 ዯቂቃ 

17 ሰኮንድ  መካከሌ የሰሜን የማገር መስመር፡፡ 

 

 

  ሇ. በ38 ዱግሪ 11 ዯቂቃና 30 ሰኮንድ 38ዱግሪና 25ዯቂቃ 

44 ሰኮንድ  መካከሌ ምስራቅ የቀሰት መስመር 

 

 

5. የዯኑ አስተዲዯር  

ዯኑ በትግራይ ብሄራዊ ክሌሊዊ መንግስት ይተዲዯራሌ፡፡ 

በዚህም መሰረት ተጠሪነቱ ሇቢሮው ሆኖ ቢሮው የሚያወጣው 

መመሪያ የሚተዲዯር ይሆናሌ ፡፡ 

 

 

6. ተፈፃሚነት የላሊቸው ሕጎች 

ይህን ዯንብ የሚቃረን ማንኛውም አዋጅ ፣ ዯንብ ፣መመሪያ 

ወይም ሌማዲዊ የአሰራር በዚህ ዯንብ የተዯነገጉትን ጉዲዮች 

በተመሇከተ ተመፈፃሚነት ኣይኖረውም፡፡ 

 

 

7. ዯንቡ የሚፀናበት ጊዜ 

ይህ ዯንብ በትግራይ ብሄራዊ ክሌሊዊ መንግስት ምክር ቤት 

ከፀዯቀበት 2 ቀን ሚያዝያ 2003 ዓ/ም ጀምሮ የፀና ይሆናሌ፡፡ 

አባይ ወሌደ 

 

የትግራይ ብሄራዊ ክሌሊዊ  

መንግስት ፕሬዚዯንት 
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ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ 
የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ 

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ 

የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት 

 

 

 

ደንቢ ቁፅሪ 65/2003   

ደንቢ ምስያም መንግስታዊ ደኒ 

ሕጉምቡርዳ  ግራ ካሕሱ 

 

ደኒ ምልማዕ፣ ምሕላውን ዘላቕነት ብዘለዎ መልክዑ 

ምጥቃም ድልየት  ውፅኢት ውፅኢት ደኒ ሕብረተሰብ  

ንምምላእን ንምርግጋፅ ውሕስና ምግብርን፣ ብሓፈሻ 

ንምዕባይ ሃገራዊ  ኢኮኖሚ ልዑል ግደ ዘለዎ ብምዃኑ፣  

 

በዚ መሰረት ኣብ ደቡባዊ ዞባ ነዚ ተግባር ክውዕል ዝኽእል 

ብመንግስታዊ ደኒ ተኸሊሉ ዝግባእ ሓለዋ ክግበረሉ ዝግባእ 

ቦታ ምህላው ስለዝተኣመነሉ፣ 

 

ብመሰረት ፌዴራል ኣዋጅ ልምዓት ሓለዋን ኣጠቓቕማን ደኒ 

ኣዋጅ ቁፅሪ 542/1999 ንኡስ ዓንቀፅ 8/3/ ኣብ ክልላት 

ዝኽለል መንግስታዊ ኣካል ደኒዝስየም ብክልላት ብዝወፅእ 

ሕጊ ምዃኑ ስለዝድንግግ፣ 

ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ብመሰረት 

ሕገ-መንግስቲ ትግራይ ዓንቀፅ 49/3/ “ሀ“ን “ወ“ን ከምኡ 

እውን ብፌዴራል  ኣዋጅ ቁፅሪ 542/1999 ዓንቀፅ 8/3/ 

ዝስዕብ ደንቢ ኣውፂኡ ኣሎ፡፡  

1. ሓፂር ርእሲ  

እዚ ደንቢ “ምስያም መንግስታዊ ደኒ ሕጉምቡርዳ ግራካሕሱ 

ደንቢ ቁፅሪ 65/2003“ ተባሂሉ ክጥቀስ ይኽእል፡፡ 

 

 

 

 

 

ደንብ ቁጥር 65/2003 

 ሕጉምቡርዳ ግራት ካሕሱ የመንግስት  

ደን ለመሰየም የወጣ ደንብ 

ደን የማልማት፣ የመጠበቅና ዘላቂነት  ባለው መልኩ የመጠቀም 

ተግባር የሕብረተሰቡን የደን ውጤቶች ፍላጎት ለማሟላትና የምግብ 

ዋስትና ለማረጋገጥ ባጠቃላይ ለሀገር ኢኮኖሚ ግንባታ ከፍተኛ 

አስተዋፅኦ ያለው በመሆኑ፣ 

 

በዚህ መሰረት በዚህ ክልል ደቡብ ዞን ለዚህ ተግባር ሊውል የሚችል 

በመንግስት ደንነት ተከልሎ ተገቢውን ጥበቃ ሊደረግለት የሚገባ 

ቦታ መኖሩን ስለታመነበት፣ 

 

በፌዴራል የዱር እንስሳ ልማት ፣ ጥበቃና አጠቃቀም አዋጅ ቁጥር 

542/1999 ንኡስ አንቀፅ 8/3 በክልሎች የሚከለል የመንግስት ደን 

የሚሰየመው በክልሎች በሚወጣ ህግ መሆኑ ሰለሚደነግግ፣ 

 

የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት በትግራይ ሕገ-

መንግስት አንቀፅ 49/3/ “ሀ“ እና“ወ“ እንዲሁም በፌዴራል የደን 

ልማት ፣ ጥበቃና አጠቃቀም ማፅደቅያ አዋጅ ቁጥር 542/1999 

ኣንቀፀ 8/3 የሚከተለውን ደንብ አውጥቷል፡፡ 

1. አጭር ርእስ 

የህ ደንብ  “ሕጉምቡርዳ ግራ ካሕሱ የመንግስት ደን ለመሰየም 

የወጣ ደንብ ቁጥር 65/2003“ ተብሎ ሊጠቀሰ ይችላል፡፡ 

 

  

 መበል 18ዓመት ቑ.12           

መቐለ  65/2003ዓ/ም  
18ኛ ዓመት ቁ.12             

መቀሌ 65/2003  ዓ/ም ብሓልዮት ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዝወፀ  

ናይ ሓደ ዋጋ        ርብር 3.40 

ያንዱ ዋጋ  

ያንደዱ ዋጋ  

ነጋሪት ጋዜጣ ቑ.ፓ.ሳ                

ነጋሪት ጋዜጣ ፓ.ሳ.ቁ             291 

ያንደዱ ዋጋ  
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2. ትርጉም 

ኣብዚ ደንቢ፡-  

1. “መንግስቲ“ ማለት ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስቲ ትግራይ እዩ፡፡ 

2. “መንግስስታዊ ደኒ“ ማለት ብዋንነት 

መንግስቲ ፌደራል ወይ ክልል ኮይኑ ዝኾኑ 

ሕልው ወይ ምህርቲ ውሃቢ ደኒ እዩ፡፡ 

 
3. “ቢሮ“ ማለት ቢሮ ሕርሻን ገጠር ልምዓትን 

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ እዩ፡፡ 

 
4. “ምልክት“ ማለት ካብ እምኒ፣ ካብ ሲሚንቶ 

ወይ ካብ ሓፂን ዝተሰርሐ ንወሰን መፍለይ 

ዝተቐመጠ ምልክት እዩ፡፡ 

3. ምስያም 

ኣብ ዞባ ደቡብ ክፋል እዚ ክልል ስፍሓቱን 

ኣዋስኒኡን ብመሰረት እዚ ደንቢ ዓንቀፅ 4 

ዝተገለፀን በቲ ቢሮ ብዝተቐመጠ ምልክታት 

ዝተኸለለ “መንግስታዊ ደኒ ሕጉምቡርዳ ግራካሕሱ“ 

ድሕሪ ሐዚ እቲ ደኒ እናተብሃለ ዝፅዋዕ በዚ ደንቢ 

ተሰይሙ ኣሎ፡፡ 

4. መጠን ስፍሓትን ኣዋሳኒን ጂኦግራፊያዊ 

ኣቀማምጣ እቲ ደኒ 

1. እቲ ደኒ 21564.25  ሄክታር ዝሽፍን 

ኮይኑ፡-  

ሀ. ብሰሜን ወረዳ እንዳመኾኑ ኮይኑ 

መዋሰንቲ ጣብያታት ድማ ፡- 

 መስዋእትን  

 ታሕታይ ሓያን 

 

ለ. ብደቡብ ወረዳ ኣላማጣ ኮይኑ መዋሰንቲ 

ጣብያታ ድማ፡- 

 ኩሉ ጊዜ ለምለምን  

 

 ዐዓዲ ኹሉን 

ሐ.  ብምብራቕ ወረዳ ራያ ዓዞቦ ኮይኑ 

2. ትርጉም 

በዚህ ደንብ፡- 

1. “መንግስት“ ማለት የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስት ነው፡፡ 

2. “የመንግስት ደን“ ማለት በፌደራል ወይ በክልል 

መንግስት ባለቤትነት ስር ሆኖ ማንኛውም ጥብቅ 

ወይም ምርት ሰጪ ደን ነው፣ 

 
3. “ቢሮ“ ማለት የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት 

የግብርናና ገጠር ልማ ቢሮ ነው፣ 

 

4. “ምልክት“ ማለት ከድንጋይ፣ ከሲሚንቶ ወይም 

ከብረት የተሰራ አዋሳኝ ለመለየት የተቀመጠ 

ምልክት ነው፡፡ 

3. ስያሜ 

በዚህ ክልል ደቡብ ዞን የሚገኝ ስፋቱና አዋሳኙን በዚህ ደንብ 

አንቀፅ 4 የተገለፀ ቢሮው ባስቀመጠው ምልክት የተከለለ 

“ሕጉቡርዳ ግራት ካሕሱ“ ካሁን በሃላ ደኑ እየተባለ የሚጠራ 

በዚህ ደንብ ተሰይመዋል፡፡ 

 

 

4. የደኑ ስፋት፣ አዋሳኝና ጂኦግራፊያዊ አቀማመጥ 

 

1. ደኑ 21564.25 ሄክታር የሚሸፍነው ሆኖ፡- 

ሀ.በሰሜን እንዳመኾኒ ወረዳ ሆኖ፣ አዋሳኝ 

ቀበሌዎች ደግሞ 

 መስዋእትና 

 ታሕታይ ሓያን 

 

ለ. በደቡብ ኣላማጣ ወረዳ  ሆኖ፣አዋሳኝ ቀበሌዎች 

ደግሞ ፡- 

 ኩሉ ጊዜ ለምለምና  

 

 

 ዐዓዲ ኹሉን 

ሐ. በምስራቅ ራያ ዓዘቦ ወረዳ ሆኖ ፣ አዋሳኝ ቀበሌዎች 
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መዋሰንቲ ጣብያታት ድማ ፡- 

 ወራባየን 

 ክኩፍቶን 

 

መ. ብምዕራብ ወረዳ ኦፍላ ኮይኑ መዋሰንቲ ጣብያታት 

ድማ፡-  

 ሓሸንገ 

 ሕጉምብርዳ  

 መንከረ 

 ዓዲ ጎሎ 

 ሓያሎ 

 ወንበርተንን 

 ኪዳንን እየን፡፡ 

 

2. ጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጣ ደኒ፡- 

ሀ. ኣብ ሞንጎ 12 ዲግሪ 22 ደቒቓን 12 

ዲግሪ 42 ደቂቓን ሰሜን ሕንፃፅ ሞሮ ፣  

 

ለ. ኣብ ሞንጎ 39 ዲግሪ 28 ደቂቓን 39 

ዲግሪ 40 ደቒቓን ምብራቕ ሕንፃፅ ቃስታ፡፡  

5. ምምሕዳር እቲ ደኒ 

እቲ ደኒ ዝመሓደር ብመንግስቲ ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስቲ ትግራይ እዩ፡፡ በዚ መሰረት ተፀዋዕነቱ 

ነቲ ቢሮ ኮይኑ ብመሰረት እቲ ቢሮ ዘውፅኦ 

መመርሒ ዝመሓደር ይኸውን፡፡ 

 

6. ተፈፃምነት ዘይብሎም ሕግታት  

ነዚ ደንቢ ዝቃረን ዝኾነ ይኹን ኣዋጅ ፣ ደንቢ 

፣ መምርሒ ወይ ልማዳዊ ኣሰራርሓ ኣብዚ 

ደንቢ ንዝተሸፈኑ ጉዳያት ተፈፃምነት 

ኣይህልዎን፡፡ 

 

 

 

 

 

ደግሞ፡- 

 ወራባየ እና  

 ክኩፍቶን 

 

መ. በምዕራብ ኦፍላ ወረዳ ሲሆን ፣ አዋሳኝ  ቀበሌዎች 

ደግሞ፡- 

 ሐሸንገ 

 ሕጉምብርዳ  

 መንከረ 

 ዓዲ ጎሎ 

 ሓያሎ 

 ወንበርተን እና 

 ኪዳን ናቸው ፡፡ 

 

2. የደኑ ጂኦግራፊያዊ አቀማመጥ፡- 

ሀ. በ12 ዲግሪ 22 ደቂቃና 12 ዲግሪ 42 ደቂቃ መካከል 

የሰሜን ማገር መስመር፣ 

 

ለ. በ39 ዲግሪ 28 ደቂቃና በ39 ዲግሪ 40 ደቂቃ መካከል 

ምስራቅ የቀስት መስመር፡፡ 

5. የደኑ አስተዳደር  

ደኑ በትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ይተዳደራል፡፡ 

በዚህም መሰረት ተጠሪነቱ ሊቢሮው ሆኖ ቢሮው የሚያወጣው 

መመሪያ የሚተዳደር ይሆናል፡፡  

 

 

6. ተፈፃሚነት የሌላቸው ሕጎች 

ይህን ደንብ የሚቃረን ማንኛውም አዋጅ ፣ ደንብ ፣መመሪያ 

ወይም ልማዳዊ የአሰራር በዚህ ደንብ የተደነገጉትን ጉዳዮች 

በተመለከተ ተመፈፃሚነት ኣይኖረውም፡፡ 
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7. እዚ ደንቢ ዝፀንዐሉ ግዜ 

እዚ ደንቢ ብቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስቲ ትግራይ ካብ ዝፀደቀሉ ዕለት 2 

ሚያዝያ 2003 ዓ/ም ጀሚሩ ዝፀንዐ ይኸውን፡፡ 

 

ኣባይ ወልዱ 

 

ፕሬዚደንት ብሄራዊ 

ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ 

 

 

 

7. ደንቡ የሚፀናበት ጊዜ 

ይህ ደንብ በትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት 

ከፀቀደበት 2ቀን ሚያዝ 2003 ዓ/ም ጀምሮ የፀና ይሆናል፡፡ 

 

                አባይ   ወልዱ 

 

         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 18 ›mT ቐ. 13 መቐለ 
66-/2003 ዓ.ም  

18¾ ›mT qÜ. 13 መቐለ 
66/2003 ›/M 

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

ቑፅሪ ደንቢ  66/2003 ዓ/ም  

ኣተኣኻኽባ ፣ ኣጠቐቕማን ኣተሓሕዛን 

ውሽጠ Eቶት ቤት ፅሕፈት ምምሕዳር 

ኣብያተ ህንፀት ክልል ትግራይ ንምውሳን 

ዝወፀ ደንቢ 

ቤት ፅሕፈት ምም/ር ኣብያተ ህንፀት ክልል  

ትግራት ብምሰረት ሕግን ትEዛዝ ቤት ፍርድን 

ኣብ ቀይዲ ዝውዓሉ ፍርደኛታት ተሃነፀቲ 

ተቐቢሉ ብመሰረት ዓለም ለኸ ሕግን ሕገ 

መንግስቲ ሃገርናን ክልልናን  ግቡE ዝኾነ 

መፅለሊ ፣ ምግቢ ፣ ግልጋሎት ሕክምናን ካልOት 

ብኣግባቡ ንምቕራብን ስራሕቲ ህንፀት ንምክያድ 

ተሃነፅቲ ህንፀቶም ወዲOም ምስ ወፁ Eግሪ 

ዝተኽልሉን ዓርሶም ዝኽEልሉን ባይታ 

ንምምችቻው ዙሪያ መለሽ ስልጠና ብምሃብ

መሰረታዊ ዝኾነ ሞያን ክEለትን ንምጭባጥ

ዘኽEል  ስራሕ ንክሰርሕ  ነቲ ቤት ፅሕፈት

ፋይናንሳዊ ዓቕሙ ምጥንኻር ኣድላይ ብምዃኑ ፣  

 

Eቲ ቤት ፅሕፈትን ኣብ ትሕቲU ዝመሓደራ 

ማEኸላት  ህንፀትን ዝEክብO  ገንዘብ፣ ኣግባብ

ኣተሓኻኽብU፣ኣጠቃቕምUን ስርዓት

ምሕደርUን ብሕጊ  ምውሳን ኣላድይ ምዃኑ  

ደንብ ቁጥር 66/2003 ዓ/ም  

የትግራይ ክልል ማረሚያ ቤቶች ኣስተዳደር 

ፅሕፈት ቤት የውስጥ ገቢ ኣሰባሰብ ፣ 

ኣጠቃቀምና ኣያያዝ ለመወሰን የወጣ ደንብ 

 
 

የትግራይ ክልል የማረሚያ ቤቶች ኣስተዳደር 

ፅሕፈት ቤት በህግና በፍርድ ቤት ትEዛዝ 

መሰረት በቁጥጥር ስር የዋሉትን ታራሚ 

ፍርደኞች ተቀብሎ በዓለም Aቀፍ ሕግና 

በሃገራችን Eና የክልላችን ሕገ መንግስት መሰረት 

ተገቢው የሆነ መጠለያ ፣ ምግብ የሕክምና ሌሎች 

ኣገልግሎቶች በAግባቡ ለማቅረብና የታራሚዎች 

የግንባታ ስራዎችን ለማሄድና ታራሚዎች 

ግንባታቸውን ጨርሰው ከወጡ በኋላ መልሰው 

የሚቋቋሙበትና ራሳቸውን የሚችሉበትን ሁኔታ 

ለማመቻቸትና ሁለ ገብ ስልጠና በመስጠት 

መሰረታዊ የሆነ ሞያና ክህሎት ለማስጨበጥ 

የሚያስችል ስራ Eንዲሰራ የፅሕፈት ቤቱ 

ፋይናንሳዊ ዓቅም ማጠናር Aስፈላጊ በመሆኑ፣   

ፅሕፈት ቤቱና በስሩ የሚተዳደሩ ማረሚያ 

ማEኸላት የሚሰበስቡት ገንዘብ የኣሰባሰቡ 

ኣግባብ፣ የAስተዳደሩና ኣጠቃቀሙ ስርዓት በህግ 

መወሰን ኣስፈላጊ መሆኑ ስለታመነበት፣  

BR 13.95 
ÂY ˆd êU  
ÃNÇ êU  
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      ገፅ 2 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቑ 66/2003               ገፅ 2 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንቢ ቁ 66/2003

 

ስለዝተኣመነሉ፣ ቤት ምኽሪ ስራሕ ፈፃሚ ብሄራዊ 

ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ብመሰረት ቑፅሪ ኣዋጅ  

195/2003 ዓንቀፅ 30 Eዚ ዝስEብ ደንቢ 

ኣውፂU ኣሎ ፡፡  

 

ክፍሊ ሓደ 

ሓፈሻዊ 

1. ሓፂር ርEሲ  

Eዚ ደንቢ ''ኣተኣኻኽባ፣ ኣጠቃቕማን ኣተሓሕዛን 

ውሽጢ Eቶት ቤት ፅሕፈት ምምሕደዳር ኣብያተ 

ህንፀት ክልል ትግራይ ንምውሳን ዝወፀ ቑፅሪ 

ደንቢ 66/2003 ዓ/ም ተባሂሉ ክጥቀስ ይኽEል፡፡ 

 
2. ትርጉም  

ኣብ ውሽጢ Eዚ ደንቢ ፡-  

1. " ቢሮ” ማለት ቢሮ ፅጥታን ምምሕዳርን  

   ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ'ዩ  

2. "ቤት ፅሕፈት” ማለት ቤት ፅሕፈት  

  ምምሕዳር ኣብያተ ህንፀት ክልል ትግራይ'ዩ ፣  

3. " ማEኸል ህንፀት” ማለት ብቤት ፍርዲ  

 ቅፅዓት ማEሰርቲ ዝተወሰነሎም ሰባት  

   ቅፅዓቶም ዝፍፅምሉን ዝህነፅሉን ማEኸል'ዩ፣  

4. "ውሽጢ ኣታዊ" ማለት Eቲ ቤት ፅሕፈትን 

ኣብ ትሕቲU ዝርከባ ማEኸላት ህንፀትን ካብ 

ዝተፈላለዩ ውፅIት ህንፀትን ስራሕቲ 

ልምዓትን ዝርከብ ገንዘብ'ዩ፣ 

5. " ውሽጢ ኣታዊ ዝEከበሉ ፓድ” ማለት Eቲ  

  ቤት ፅሕፈት ንቢሮ ትልምን ፋይናንስን  

  ኣፍቂዱ ዘሕትሞ ኮይኑ ውሽጢ ኣታዊ  

  ንምቕባልን ክፍሊት ንምፍፃምን ግልጋሎት  

   ዝውEል ፓድዩ ፡፡  

የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት የስራ 

ኣስፈፃሚ ምክር ቤት በኣዋጅ ቁር 195/2003 

ኣንቀፅ 30 የሚከተለውን ደንብ ኣውጥቷል፡፡  

 

 
ክፍል ኣንድ

ኣጠቃላይ 

1. ኣጭር ርEስ   

ይህ ደንብ የትግራይ ክልል ማረሚያ ቤቶች 

ኣስተዳደር ፅሕፈት ቤት የውስጥ ገቢ ኣሰባሰብ፣ 

ኣጠቃቀምና Aያያዝ ለመወሰን የወጣ ደንብ ቁር 

66/2003 ዓ/ም ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል ፡፡  

 
2. ትርጕም  

በዚህ ደንብ ውስጥ ፡-  

1. "ቢሮ” ማለት የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ  

   መንግስት ፀጥታና ኣስተዳደር ቢሮ ነው ፣  

2. " ፅሕፈት ቤት” ማለት የትግራይ ክልል  

    ማረሚያ ቤቶች ኣስተዳደር ፅሕፈት ቤት ነው  

3. " ማረሚያ ማEከል” ማለት በፍርድ ቤት  

    የEስራት ቅጣት የተወሰነባቸው ሰዎች ቅጣታቸውን 

    የሚፈፅሙበትና የሚታነፁበትማEከል ነው   

4. " የውስጥ ገቢ” ማለት ፅሕፈት ቤቱና በስሩ  

   የሚገኙ የማረሚያ ማEከላት ከተለያዩ ማረሚያ 

   ውጤቶችና ከልማት ስራዎች የሚገኝ ገንዘዘብ  

    ነው፡ 

5. " የውስጥ ገቢ የሚሰበስቡበት ፓድ” ማለት   

    ፅሕፈት ቤቱ ለፕላንና ፋይናንስ ቢሮ  

    ኣስፈቅዶ የሚያሳትመው ሆኖ የውስጥ ገቢ  

    ለመቀበልና ክፍያ ለመፈፀም ኣገልግሎት 

    የሚውል ፓድ  ነው ፡፡   
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      ገፅ 3 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቑ 66/2003               ገፅ 3 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንቢ ቁ 66/2003      ገፅ 3 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቑ 66/2003               ገፅ 3 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንቢ ቁ 66/2003

 3. ወሰን ተፈፃምነት Eዚ ደንቢ  

Eዚ ደንቢ ኣብቲ ቤት ፅሕፈትን ኣብ ትሕቲU 

ዝርከባ ማEኸላት ህንፀትን ተፈፃሚ ይኸውን፡፡  

 
4. Eላማ Eዚ ደንቢ  

1. Eቲ ቤት ፅሕፈትን ኣብ ትሕቲU ዝርከባ  

   ማEኸላት ህንፀትን ዝተፈላለዩ Eቶት  

   ብምEካብ ብቐፃሊ ዓርሰን ዝኽEላሉ ኩነታት  

   ምምችቻውምን ምፍጣርን Eዩ ፣  

2. Eቲ ዝተኣከበ Eቶት ብኣግባቡን ስርዓት  

   ብዘለዎ ምምሕዳርን ኣብ ስራሕ ምውዓልን  

   ዘኽEል ማEቀፍ ሕጊ ብምዝርጋሕ ውፅIታዊ  

   ዝኾነ ምምሕዳራዊ ፋይናንስ ክህሉ ንምግባር፣  

3. ስርዓት ተሓታትነትን ግልፅነትን 

ንምስፋን'ዩ፡፡  

 

ክፍሊ ክልተ 

ፍልፍል ውሽጢ Eቶትን ስርዓት 

ኣተኣኻኽብUን 

5. ፍልፍል Eቶት  

ፍልፍል Eቶት Eቲ ቤት ፅሕፈትን ህንፀት 

ማEኸላትን Eዞም ዝስEቡ Eዮም ፡፡  

1. ኣብ ከይዲ ስልጠና ካብ ዝርከቡ ውፅI Iደ 

   ጥበብን ፣  

2. ካብ ዝተፈላዩ መሸጣታት ውፅIት ፍርያት 

   ሕርሻ ፣  

3. ካብ መሸጣ ዝተፈላለዩ ማተርያል መስርሒ 

   ህንፃ፡  

4. ካብ መሸጣ Eንስሳን ውፅI Eንስሳን ፣  

 

5. ካብ ኪራይ ርስሓት መምጠጢት መኪና ፣  

3. የደንቡ የተፈፃሚነት ወሰን   

ይህ ደንበ በፅሕፈት ቤቱና በስሩ የሚገኙ ማረሚያ  

ማEከላት ተፈፃሚ ይሆናል፡፡  

 
4. የደንቡ ዓላማ  

1. ፅሕፈት ቤቱና በስሩ የሚገኙ ማረሚያ   

  ማEከላት የተለያዩ ገቢዎች በመሰብሰብ  

  በቀጣይነት ራሳቸውን የሚችሉበት ሁኔታ  

  ማመቻቸትና መፍጠር ፣  

2. የተሰበሰበው ገቢ በAግባቡና ሰርዓት ባለው 

   ለማስተዳደርና ስራ ላይ ለማዋል የሚያሰችል 

   የሕግ ማEቀፍ በመዘርጋት ውጤታማ የሆነ  

   የፋይናንስ ኣስተዳደር Eንዲኖር ለማድረግ ፣  

3. ግልፅነትና ተጠያቂነት ያለው ስርዓት ለማስፈን ነው

 
 

ክፍል ሁለት 

የውስጥ ገቢ ምንጭና የኣሰባሰቡ ስርዓት 

 

5. የገቢው ምንጭ  

የፅሕፈት ቤቱና ማረሚያ ማEከላት የገቢ ምንጭ 

የሚከተሉት ናቸው ፡- 

1. ከስልጠና ሂደት ከሚገኙ የIደ ጥበብና የስነ  

  ጥበብ ውጤቶች ፣  

2. ከተለያዩ የEርሻ ምርት ውጤቶች ሽያጭ ፡ 

  

3. ከተለያዩ ለህንፃ መስሪያ ከሚያገለግሉ  

   ማተርያሎች ሽያጭ፣  

4. ከEንስሳትና የEንስሳት ተዋፅO ውጤቶች  

   ሽያጭ፣  

5. ከቆሻሻ ማስወገጃና መምጠጫ መኪና ኪራይ፣  
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      ገፅ 4 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቑ 66/2003               ገፅ 4 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንቢ ቁ 66/2003

6.  ካብ መሸጣ ብሕጊ ክውገድ ዝግብO ንብረትን 

      ኪራይ ኣዳራሽን ፣  ይውሰን ፣ 

7. ካብ ዝተፈላለዩ መንግስታውን ዘይመንግስታው

ን Aካላት ዝርከብ ሓገዝን ውህብቶን፣  

8. ካብ ምድላው ፌስቲባል ዝርከብ ኣታዊ ፣  

9. ተሃነፅቲ ካብ ግቢ ወፂOም ናብ ኩንትራት  

    ስራሕቲ ተዋፊሮም ዝረኽብዎ Eቶት 70%  

    ንባEሎም ኮይኑ Eቲ 30% ናብ ቤት ህንፀት 

    ኣታዊ ስለዝገበሩ ካብዚ ዝርከብ Eቶት   

10. ተሃነፅቲ ኣብ ውሽጢ ግቢ ኮይኖ ብማሕበራት

    ተወዲቦም ይኹን ብውልቀ ሰሪሖም ዝረኽብዎ 

    Eቶት 95% ንባEሎም ኮይኑ ካብ ዝተፃረየ  

    ኣታዊOም 5% ናይ ግልጋሎት ክፍሊት 

     ስለዝኸፍሉ ካብዚ ዝርከብ Eቶት፣ 

11. ኣብዚ ዓንቀፅ ካብ ተራ ቁፅሪ 1-10  

    ዝተዘርዘሩን ካልOት ተመሳሰልትን ፍልፍል 

    Eቶት ዝህሉ ኮይኑ ዝርዝሩ ብዝወፅE  

    ምምርሒ ይውሰን፡፡  

 
6. ስርዓት ኣተኣኻኽባ ውሽጢ Eቶት፡-  

1. ዝኾነ ይኹን ዝEከብ ውሽጢ Eቶት ብቅብሊት 

   ውሽጢ ኣታዊ ጥራሕ ይኸውን ፣  

2. Eቲ ዝተኣኸበ ውሽጢ Eቶት ብኣፈልጦ ቢሮ  

    ትልምን ፋይናንስን በቢከባቢU ኣብ ዝርከብ  

    ባንኪ ናይ ባEሉ ሒሳብ  ባንኪ ተኸፊትሉ

ዝቕመጥ ይኸውን ፣  

3. ኣብዚ ዓንቀፅዚ ንUስ ዓንቀፅ 2 ዝተቐመጠ   

   ገንዘብ ሕግን ስርዓትን ተኸቲሉ ብዝምልከቶም 

ሓለፍቲ ብቼክ Eናተፈረመ ኣብ ስራሕ ክውEል 

ይግበር፣ ዝርዝር ኣፈፃፅምU ብዘወፅO መምርሒ

ይውሰን  

6. በህግ ሊወገድ ከሚገባቸው ንብረቶ ሽያጭ Eና 

    የAዳራሽ ኪራይ ፣  

7. ከተለያዩ መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ  

   ኣካላት የሚገኙ ድጋፍና ስጦታ ፣  

8. ከፌስቲባል ዝግጅት የሚገኝ ገቢ  

9. ታራሚዎች ከግቢ ውጭ ወጥተው ኩንትራት  

   ስራ ተሰማርተው ያገኙት ገቢ 70% ለራሳቸው 

   ሆኖ ሌላው 30 % ለማረሚያ ቤቱ ገቢ  

   ስለሚያደርጉ ከዚህ የሚገኝ ገቢ  

10. ታራሚዎች ከግቢ ውስጥ ሆነው በግላቸው  

   ሰርተው ከሚያገኙት ገቢ 95% ለራሳቸው ሆኖ 

   ከተጣራ ገቢያቸው 5% የግልጋሎት ክፍያ 

   ስለሚከፍሉ ከዚህ የሚገኝ ገቢ ፡፡   

 

11. በዚህ Aንቀፅ ከተራ ቁጥር 1-10 

የተዘረዘሩትና  ሌሎች ተመሳሳይ የገቢ 

ምንጭ የሚኖር ሆኖ  ኣፈፃፀሙ በሚወጣው 

መመሪያ ይወሰናል ፡፡   

 

6. የውስጥ ገቢ የAሰባሰብ ስርዓት  

1. ማንኛውም የሚሰበሰብ የውስጥ ገቢ በውስጥ  

   ገቢ ደረሰኝ ብቻ ይሆናል  

2. የተሰበሰበው የውስጥ ገቢ በፕላንና ፋይናንስ  

   ቢሮ Eውቅና በAካበቢው በሚገኝ ባንክ የራሱ  

   የሆነ የባንክ ሒሳብ ተከፍቶለት የሚቀመጥ  

   ይሆናል ፣  

3. በዚህ ኣንቀፅ ንUስ ኣንቀፅ 1 የተቀመጠው 

ገንዘብ ሕግና ስርዓት ተከትሎ በሚመለከታቸ 

ው ሓላፊዎ በቼክ Eየተፈረመ ስራ ላይ Eንዲው 

ል ይደረጋል ፡ ዝርዝር ኣፈፃፀሙ በሚወጣው 

መመሪያ መሰረት ይወሰናል ፣  
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      ገፅ 5 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቑ 66/2003               ገፅ 5 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንቢ ቁ 66/2003

4. Eቲ ቤት ፅሕፈት ኣብ ትሕቲU ዝርከባ  

  ማEኸላት ህንፀትን Eቶት ዝEከብሉ፣ ክፍሊት  

  ዝፍፅምሉ ናይ ሒሳብን ንብረትን ቅጥEታት ወይ 

  ፓዳት ብኣፍልጦ ቢሮ ትልምን ፋይናንስን 

Eቲ ቤት ፅሕፈት የሕትም፣ የከፋፍል ዝርዝር 

  ኣፈፃፅምU ብዝወፅE መምርሒ ይውሰን ፡፡ 

 

7. ገንዘብ ተሃነፅቲ ብሓደራ ምቕማጥ  

  1. ተሃነፅቲ ዘለዎም ገንዘብ ብድሌቶ ብሞዴል  

    85 ኣብ ዝተኣሰሩሉ ማEኸል ህንፀት ብሓደራ 

    ከቕምጡ ይክEሉ፣  

2. ብመሰረት Eዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ 1 

ብሓደራ ዝተቐመጠ ገንዘብ Eቲ ተሃናፂ 

ክውሃቦ ኣብ ዝሓተተሉ Eዋን Eተን ህንፀት 

ማEኸላት ብሞዴል 86 ወፃI ገይረን ክህባ 

ኣለወን ፡፡  

 

ክፍሊ ሰለስተ 

ስርዓት ኣፈፃፅማ ክፍለት ውሽጢ Eቶት 

8. ኣፈፃፅማ ክፍሊት  

 1. Eቲ ቤት ፀሕፈት ካብ ማEኸላት ህንፀት   

   ዝመፀሉ ትልሚ ኣታውን ወፃEን መርሚሩ  

   ብቤት ምኽሪ ንክEወጅ ናብ ቢሮ ትልምን  

   ፋይናንስን ኣቕሪቡ የፅድቕ፣  

2. ብመሰረት Eዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ 1 ዝተፈ  

   ቐደ በጀት ብኣግባቡ ኣብ ስራሕ ዊIሉ ዝተወ  

   ደA Eንተድኣ ኮይኑ Eቲ ቤት ፅሕፈት ካብ ዝተ 

   ፈቐደ ገንዘብ ካብ ሓደ ሒሳብ መደብ ናብ ካሊ 

   E ሒሳብ መደብ ኣዛዊሩ ኣብ ስራሕ የውEል፣  

3. Eቲ ቤት ፅሕፈትን ማEኸላት ህንፀትን ንEደጋ 

   ዝፍቀደሎም ባጀት ኣብ ስራሕ ዘውEሉ ብስርዓ 

ት ሕጊ Eደጋ ንብረት ክልልና ይኸውን፣ 

ዝርዝሩ 

4. ፅሕፈት ቤቱ በስሩ የሚገኙ የማረሚያ 

ማEከላት የውስጥ ገቢ የሚሰበስቡበት ፣ ክፍያ 

የሚፈፅሙበት ፣ የሒሳብና ንብረት ቅፃቅፅ 

ወይም ፓዶች በፕላንና ፋይናንስ ቢሮ Eውቅና 

ፅሕፈት ቤቱ ያሳትማል፣ያከፋፈላል ዝርዝር 

ኣፈፃፀሙ በሚወጣው መመሪያ ይወሰናል ፡፡  

 

7. የታራሚዎች ገንዘብ ስለማስቀመጥ  

1. ታራሚዎች ያላቸውን ገንዘብ በፍላጎታቸው  

   በሞዴል 85 በታሰሩበት ማረሚያው ማEከል  

   በAደራ ሊያስቀምጡ ይችላሉ ፣  

2. በዚህ Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ 1 መሰረት   

   የተቀመጠው ገንዘብ ታራሚው በሚጠይቅበት 

   ጊዜ የማረሚያ ማEከላት በሞዴል 86 ወጪ  

   ኣድርገው መስጠት ኣለባቸው ፡፡ 

 
 
 

ክፍል ሶስት 

የውስጥ ገቢ ክፍያ የAፈፃፀም ስርዓት 

8. የክፍያ ኣፈፃፀም  

 1. ፅሕፈት ቤቱ ማረሚያ ማEከላት የመጣለትን  

   የገቢና ወጪ Eቅድ በመመርመር በምክር ቤት 

   Eንዲታወጅ ለፕላንና ፋይናንስ ቢሮ ኣቅርቦ  

   ያፀድቃል ፣  

2. በዚህ Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ 1 መሰረት የተፈቀ 

ደ በጀት በኣግባቡ ስራ ላይ ውሎ ያለቀ ከሆነ 

ፅሕ ፈት ቤቱ ከተፈቀደው ቀሪ ገንዘብ ከAንድ 

ሒሳብ መደብ ወደ ሌላ ሒሳብ መደብ Aዛውሮ 

ስራ ላይ ያውላል፣  

3. ፅሕፈት ቤቱና የማረሚያ ማEኸላት ለግዢ  

    የተፈቀደላቸውን በጀት ስራ ላይ የሚያውሉት 

    በክልላችን የንብረት ግዥ ሰርዓትና ሕግ 

ይሆናል ዝርዝሩ በሚወጣው መመርያ ይወስናል ፣ 
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      ገፅ 6 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቑ 66/2003               ገፅ 6 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንቢ ቁ 66/2003

9. ኣጠቃቕማ ውሽጢ Eቶት  

ዝተኣከበ ውሽጢ Eቶ ነዞም ዝስEቡ ስራሕቲ ብመ 

ሰረት Eዚ ደንቢ ዓንቀፅ 8 ንUስ ዓንቀፅ 1 ወፃI 

ገይርካ ኣብ ስራሕ ምውዓል ይክኣል ፡-  

1. ንፅጉማት ተሃነፅቲ ሓገዝ ፣ ንኣፋውስ ሕክምና 

   መግዝI ፣ ንክዳን ተሃነፅቲ መግዝI፣ ንዝፍት 

   ሑ ተሃነፅቲ ናብ ቤተሰቦም ንምጉEዓዝ ዘድሊ  

    ናይ ትራስፖርት ወፃI፣  

2. ተሃነፅቲ ንምስልጣን ዘድሊ ወፃI ፣ 

3. ስሩE ትምህርቲ ንዝከታተሉ ተሃነፅቲ ግልጋሎ  

    ት ዝውEል ናውቲ ትምህርቲ መግዝEን ንተሃነ

   ፅቲ መምህራን ዝኽፈል ክፍሊትን ፣  

4. ስራሕቲ ሕርሻ ንምክያድ ዘድሊ ናውትን  

   Eታወትን መግዝI ፣  

5. ስልጠና ምዝዛም፣ኣብ ህዝባውን ሃይማኖታውን 

   በዓላት ንተሃነፅቲ ዝግበር ተሃድሶ ፣  

6. ንመግዝI ኣህጢርካ ዝሽየጡን ዝራብሑን  

   Eንስሳን ንቀለብ Eንስሳን መግዝI ፣ 

7. ንተሃነፅቲ ዝኽፈል ጉልበት ዋጋ ፣ 

8. ንደቂ ኣንስትዮ ተሃነፅቲ ፍሉይ ሓገዝ ንምግባ 

ር ዝግበር ወፃI፣  

9. ንውሽጢ Eቶት ስራሕ መካየዲ ዘድሊ ወፃI 

10. ንግልጋሎት ተሃነፅትን ስራሕቲ ልምዓትን  

    ዝውEል ተሽከርካሪ መግዚI ዘድሊ ወፃI 

    ይኸውን፡ ዝርዝር ኣፈፃፅምU ብዝወፅE  

    መመርሒ ይውሰን፡፡  

9. የውስጥ ገቢ ኣጠቃቀም  

የተሰበሰበው የውስጥ ገቢ በዚህ ደንብ Aንቀፅ 8 

ንUስ Aንቀፅ 1 መሰረት ለሚከተሉት ስራዎች 

ወጪ በማድረግ ስራ ላይ ማዋል ይቻላል ፡- 

1. ለተቸገሩ ታራሚዎች ድጋፍ ፣ ለህክምና መድሃ 

   ኒት መግዣ፣ ለታራሚዎች ልብስ መግዣ፣  

ለሚፈቱ ታራሚዎች ወደ ቤተሰቦቻቸው 

ለማጓጓ ዣ የሚያስፈልግ የትራንስፖርት ወጪ 

2. ታራሚዎች ለማሰልጠን የሚያስፈልግ ወጪ  

3. መደበኛ ትምህርት ለሚከታተሉ ታራሚዎች  

   Aገልግሎት የሚውል የትምህርት መሳሪያ መግ 

   ዣና ለታራሚ መመህራን የሚከፈል ክፍያ ፣  

4.  የEርሻ ስራ ለማካሄድ የሚያስፈልጉ መሳሪያና 

    ግብኣት መግዣ  

5. ስልጠና ሲጠናቀቅ፣ በህዝባዊና ሃይማኖታዊ  

   በዓላት ለታራሚዎች የሚደረግ ተሃድሶ ፣  

6. Aድልቦ ለመሸጥና ለርቢ የሚውሉ Eንስሳትና  

   የEስሳት ለቀለብ መግዣ ፣ 

7. ለታራሚዎች የሚከፈል የጉልበት ዋጋ ፣  

8. ለሴት ታራሚዎች ልዩ ድጋፍ ለማድረግ 

   የሚደረግ ወጪ፣  

9. ለስራ ማስኬጃ የሚያስፈልግ ወጪ  

10. ለታራሚዎችና የልማት ስራ ግልጋሎት የሚ 

    ውል ተሽከርካሪ መግዣ የሚያስፈልግ ወጪ 

    ይሆናል ፣ ዝርዝር ኣፈፃፀሙ በሚወጣው   

መመሪያ ይወስናል ፡፡  
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ክፍሊ ኣርባEተ 

ኣመዘጋግባ ሒሳብ ውሽጢ ኣታውን ወፃEን 

ኣቀራርባ ሪፖረትን 

10 ኣመዘጋግባ ሒሳብ ኣታውን ወፃEን  

1. ካብ ውሽጢ Eቶት ዝፍፀም ዝኾነ ይኹን  

   ክፍሊት ወይ ምንቅስቓስ ሒሳብ ሕግን ደንብን 

   ፋይናንስ ዝተኸተለ ይኸውን፡፡ ዝርዝሩ  

    ብዝወፅE መምርሒ ይውሰን፡፡  

 

11. ኣቀራርባ ሪፖርት  

ማEኸላት ህንፀት በቢወርሑ ፍፃመ ኣታውን 

ወፃAን  ውጥሺ Eቶት ዝምልከት ሪፖርት ናብቲ 

ቤት ፅሕፈትን ቢሮ ትልምን ፋይናንስን የቕርባ፣ 

Eቲ ቤት ፅሕፈት ድማ ናብ ቢሮ ፀጥታን ምምሕ 

ዳርን ቢሮ ትልምን ፋይናንስን ሪፖርት የቕርብ  

 

12. ምሕደራን ኣጠቃቕማን ውሽጢ ኣታዊ 

ንብረት 

ምሕደራ ንብረት ውሽጢ ኣታዊ ነዞም ዝስEቡ 

የጠቃልል ፡፡  

 1. ናይቲ ቤት ፅሕፈትን ኣብ ትሕቲU ዝርከባ  

   ማEኸላት ህንፀትን ድልየት ምግማት ምትላም፣ 

    ፍልፍሉ ምንፃር ፣  

2. ፍትሓዊ ዝኾነ ክፍፍል ንብረት ምክያድ፣  

   ኣጠቃቕምU ምክትታል፣ኮድ ምሃብ  

3. ቆፀራ ንብረት ምክያድ ፣ ብመሰረት ሕጊ  

   ክውገድ ዝግብO ምውጋድ Eንትኸውን ዝርዝር 

  ኣፈፃፅምU ብዝወፅE መመርሒ ይውሰን ፡፡  

 

ክፍል ኣራት 

የውስጥ ገቢና ወጪ የሒሳብ Aመዘጋገብ 

የሪፖርት Aቀራረብ 

10 የገቢና ወጪ የሒሳብ Aመዘጋገብና  

1. ከውስጥ ገቢ የሚፈፀም ማንኛወም ክፍያ ወይ   

   የሒሳብ Eንቅስቃሴ የፋይናንስ ደንብና ሕግ  

  የተከተለ ይሆናል ፡፡ ዝርዝሩ በሚወጣው  

  መመሪያ ይወሰናል  

 

11. የሪፖርት ኣቀራረብ  

ማረሚያ ማEከላት በየወሩ የውስጥ ገቢና ወጪ 

ፍፃሜ በሚመለከት ለፅሕፈት ቤቱና ለፕላንና 

ፋይናንስ ቢሮ  ሪፖርት ያቀርባሉ ፡፡ ፅ/ቤቱ 

ዳግሞ ለፀጥታና ኣስተዳደር ቢሮና ለፋይናንስ 

ቢሮ ሪፖርቱን ያቀርባል ፡፡  

 

12 የውስጥ ገቢ ንብረት ኣስተዳደር 

ኣጠቃቀም  

የውስጥ ገቢ ንብረት ኣስተዳደር የሚከተሉን  

ያጠቃልላል ፡-  

1. የፅሕፈት ቤቱና በስሩ የሚገኙ ማረሚያ  

   ማEከላት የንብረት ፍላጎት መገመት፣ ማቀድና 

    ምንጩ ማስቀመጥ፣  

2. ፍትሓዊ የሆኑ የንብረት ክፍፍል ማካሄድ 

    ኣጠቃቀሙ መከታተል ፣ ኮድ መስጠት ፣  

3. የንብረት ቆጠራ ማካሄድ በህግ መሰረት 

ሊወገድ የሚገባቸው ማስወገድ ሲሆ ዝርዝር 

Aፈፃፀሙ በሚወጣው መመሪያ ይሰወናል ፡፡  
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ክፍሊ ሓሙሽተ 

ዝተፈላላዩ ድንጋገታት 

13. ኣተሓሕዛ ሒሳብን ንብረትን  

1. Eቲ ቤት ፅሕፈትን ኣብ ትሕቲU ዝመሓደራ 

ማEኸላት ህንፀትን ሕግን ደንብን ፋይናንስ 

ዝተከተለ መዛግብትን ሰነዳትን ሒሳብን 

ንብረትን ይህልወን ፣  

2. ንብረትን ሒሳብን Eቲ ቤት ፅሕፈትን ማEኸላ 

   ት ህንፀትን ብዋና Oዲተር ክልል ትግራይ ወይ 

ንሱ ብዝስይሞ Oዲተር  ክምርመር ይኽEል፡፡ 

 
14. ስልጣን ምውፃE መምርሒ  

Eቲ ቢሮ ነዚ ደንቢ ዚይ መፈፀሚ ዝኸውን    

ዝርዝረ መምርሒ  ከውፅE ይኽEል ፡፡  

 

15 ተፈፃምነት ዘይብሎም ሕግታት  

ነዚ ደንቢ'ዚ ዝፃረር ደንቢ፣ መምርሒ ወይ  

ልምዳዊ ኣሰራርሓ ኣብዚ ደንቢ ዝተሸፈኑ ዋኒናት 

ተፈፃምነት ኣይህልዎን ፡፡  

 
16. Eዚ ደንቢ ዝፀንAሉ ግዜ፣

Eዚ ደንቢ ብቤት ምኽሪ ስራሕ ፈፃሚ ካብ 

ዝፅደቐሉ 30 ግንቦት 2003 ዓ.ም ጀሚሩ ዝፀንA 

ይኸውን፡፡   

  
ኣባይ ወልዱ 

ፕሬዝዳንት ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስቲ ትግራይ 

ክፍል ኣምስት 

የተለያዩ ድንጋጌዎች 

13. የሒሳብ Eና ንብረት ኣያያዝ 

1. ፅሕፈት ቤቱና ብስሩ የሚተዳደሩ ማረሚያ  

   ማEከላት የፋይናንስ ደንብና ህግ የተከተለ  

   የሒሳብና ንብረት መዛግብትና ሰነዶች  

   ይኖራቸዋል፣  

2. የፅሕፈት ቤቱና ማረሚያ ማEከላት ሒሳብና  

  ንብረት በትግራይ ክልል ዋና Oዲተር ወይ Eሱ  

  በሚሰይመው Oዲተር ሊመረመር ይችላል፡፡  

 
14 መመሪያ የማውጣት ስልጣን  

ቢሮው ይህን ደንብ ማስፈፀሚያ የሚሆን 

ዝርዝር መመሪያ ሊያወጣ ይችላል፡፡  

 

15. ተፈፃሚነት የሌላቸው ሕጎች   

 ከዚህ ደንብ የሚቃረን ደንብ፣መመሪያ  

 ወይም የልማዳዊ ኣሰራር በዚህ ደንብ  በተሸፈኑ 

ጉዳዮች ላይ ተፈፃሚነት ኣይኖረውም ፡፡  

 
16. ደንቡ የሚጸናበት ጊዜ፣

ይህ ደንብ የስራ Aስፈፃሚ ኮሚቴ ካፀደቀበት 

ጉንበት 30/2003 ዓ.ም ጀምሮ የጸና ይሆናል፡፡  

 
 

ኣባይ ወልዱ 

የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስቲ ፕሬዝዳንት 
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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 18 ›mT ቐ. 14 መቐለ 
67-/2003 ዓ.ም  BˆL×T b¤T M<¶ Bÿ‰êE KL§êE mNGStE TG‰Y Zw{ 

18¾ ›mT qÜ. 14 መቐለ 
67/2003 ›/M 

ቑፅሪ ደንቢ 67/2003 ዓ/ም፣  

ኣብ ምህናፅ ዓብይ ግድብ ሕዳሰ    

Iትዮጵያ ተሳትፎ ህዝቢ ዘተሓባብር 

ክልላዊ ቤት ምኽሪ ንምጥያሽ ዝወፀ ደንቢ 

 
ቤት ምኽሪ ስራሕ ፈፃሚ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ

ትግራይ ብቤት ምኽሪ ሚኒስተራት ፌደራላዊ

ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ Iትዮጵያ ብዝወፀ ደንቢ

ቁፅሪ 244/2003 ዓንቀፅ 7/1/ን ቤት ምኽሪ

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብ መበል 4ይ 

ዘመን ስራሕ 4ይ ስሩE ጉባኤU ንህንፀት ዓብይ

ግድብ ሕዳሰ Iትዮጵያ ኣድላይ ዘበለ ኩሉ ንክፍፀም

ብዝወሰኖ መሰረት ዝስEብ ደንቢ ኣውፂU ኣሎ፡፡  

 
 

ክፍሊ ሓደ 

ሓፈሻዊ

1. ሓፂር ርEሲ  
 

Eዚ ደንቢ ’’ኣብ ህንፀት ዓብይ ግድብ ሕዳሰ

Iትዮጵያ ተሳትፎ ህዝቢ ዘተሓባብር ክልላዊ ቤት

ምኽሪ ንምጥያሽ ዝወፀ  ቑፅሪ ደንቢ  67/2003’’ 

ተባሂሉ ክጥቀስ ይከኣል፡፡  

 

 

 

 

 

ደንብ ቁጥር 67/2003 ዓ/ም፣  

ታላቁ የIትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ለመገንባት 

የህዝብ ተሳትፎ የሚያስተባብር  ክልላዊ 

ምክር ቤት ለማቋቋም የወጣ ደንብ 

 
የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ስራ Aስፈፃሚ 

ምክር ቤት የIትዮጵያ ፌደራላዊ ዴሞክራሲያዊ 

ሪፐብሊክ የሚኒስቶሮች ምክር ቤት በወጣ ደንብ 

ቁጥር 244/2003 Aንቀፅ 7/1/ Eና የትግራይ 

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት በ4ኛው የስራ 

ዘመን 4ኛ ጉባኤው የታላቁ የIትዮጵያ የህዳሴ 

ግድብ ለመገንባት Aስፈላጊው ሁሉ Eንዲፈፀም 

በወሰነው መሰረት የሚከተለውን ደንብ Aውጥቷል፡፡ 

 

ክፍል Aንድ 

ጠቅላላ 

1. Aጭር ርEስ  
 

ይህ ደንብ ’’የታላቁ የIትዮጵያ ህዳሴ ግድብ 

ግንባታ የህዝብ ተሳትፎ የሚያስተባብር ክልላዊ 

ምክር ቤት ለማቋቋም የወጣ ደንብ ቁጥር 

67/2003’’ ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡   
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      ገፅ 2 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቑ 67/2003               ገፅ 2 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንቢ ቁ 67/2003

2. ትርጉም  

ኣብዚ  ውሽጢ Eዚ ደንቢ፡-  

1. ’’ተሳትፎ ህዝቢ’’ ማለት ኣብ ሩባ ኣባይ

ንዝስራሕ ዓብይ ግድብ ሕዳሰ Iትዮጵያ

ወፈያ ገንዘብ ንምEካብ፣ ከይዲ ህንፀቱ

ብስፍሓት   ንምፍላጥ  ንምትብባE    ዓሊሙ 

ኣብ ውዳበታት ህዝቢ፣ ማሕበራት፣ ሞያ ወይ

ጉጅለታት ኣብ ዝዳሎ  ኣኼባ፣ ሰልፊ፣

ኤግዚቪሽን፣ ባዛርን ካልOትን ዝግበሩ

ምንቅስቓሳት  ዝሓውስ Eዩ፣ 

2. ’’ክልል’’ ማለት ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ

ትግራይ ማለት Eዩ፣ 

3. ’’ቤት ምኽሪ’’ ማለት ዓብይ ግድብ ህዳሴ

Iትዮጵያ ንምህናፅ ህዝቢ ዘተሓባብር

ብክልል ብርኪ ዝተጣየሸ ቤት ምኽሪ Eዩ፣ 

4. ’’ቤት ምኽሪ ስራሕ ፈፃሚት’’ ማለት ቤት

ምኽሪ ስራሕ ፈፃሚት ብሄራዊ ክልላዊ

መንግስቲ ትግራይ ማለት Eዩ፡፡  

 

3. ምጥያሽ  

1. ኣብ ምህናፅ ዓብይ ግድብ ሕዳሰ Iትዮጵያ

ተሳትፎ ህዝቢ ዘተሓባብር በቢብርኩ ዝርከባ

ኣብያተ ምኽሪ ክልል ካብዚ ንድሓር ’’ቤት

ምኽሪ’’ Eንዳተብሃለ ዝፅዋE በዚ ደንቢ

ተጣይሹ ኣሎ፣ 

2. ተፀዋEነት Eቲ ቤት ምኽሪ ንርEሰ ምምሕዳር

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ይኸውን፡ 

 
4. Eላማታት Eቲ ቤት ምኽሪ  
 

Eዚ ቤት ምኽሪ ዝስEቡ Eላማታት ይህልውዎ፡- 

1.  ሕብረተሰብ ንህንፀት ዓብይ ግድብ ሕዳሰ

Iትዮጵዊ ዘበርክቶ ኩለመዳያዊ ተሳትፎ

ተጠናኺሩ ክቕፅል ንምግባርን ብከይዲ’ውን

2. ትርጓሜ  

በዚህ ደንብ ውስጥ፡- 

1. ’’የህዝብ ተሳትፎ’’ ማለት በAባይ ወንዝ ላይ 

ለሚሰራው ታላቁ የIትዮጵያ የህዳሰ ግደብ 

የገንዘብ  ድጋፍ ለማሰባሰብ፣ የግንባታው 

ሂደት በስፋት  ለማሳወቅ  Eና  ለማበረታታት  

  Aልሞ  በህዝብ   Aደረጃጀቶች፣    በማህበራት፣  

  በሙያ  ወይም   በቡድኖች  በሚዘጋጅ  ስብሰባ 

  ሰልፍ፣ ኤግዚቪሽን፣ ባዛርና  ሌሎች  የሚደረጉ  

  Eንቅስቃሴዎች   ያካትታል፣ 

2. ’’ክልል’’ ማለት የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስት ማለት Eዩ፣ 

3. ’’ምክር ቤት’’ ማለት ታላቁ የIትዮጵያ ህዳሴ 

ግድብ ለመገንባታ ህዝብ ለማስተባበር በክልል 

ደረጃ የተቋቋመ ምክር ቤት ነው፣ 

4. ’’የስራ Aስፈፃሚ ምክር ቤት’’ ማለት 

የትግራይ ብሄራዊ መንግስት የስራ Aስፈፃሚ 

ምክር ቤት ማለት ነው፡፡ 
 
 

3. ማቋቋም  

1. በታላቁ የIትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ 

የህዝብ ተሳፎ የሚያስተባብር በየደረጃው 

የሚገኙ የክልል ምክር ቤቶች ከዚህ በኃላ 

‘’ምክር ቤት’’ ተብሎ የሚጠራ በዚህ ደንብ 

ተቋቁመዋል፣ 

2. የምክር ቤቱ ተጠርነት ለትግራይ ብሄራዊ 

ክልላዊ መንግስት ርEሰ መስዳደር ይሆናል፡፡  

 
4. የምክር ቤቱ ዓላማዎች  
 

ምክር ቤቱ የሚከተሉት ዓላማዎች ይኖሩታል፡-  

1. ህብረተሰቡ ለታላቁ የIትዮጵያ ህዳሴ ግድብ 

ግንባታ የሚያበረክተው ሁለገብ ተሳትፎ 

ተጠናክሮ Eንዲቀጥል ለማድረግና በሂደትም 
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Eቲ ሕብረተሰብ ባህሊ ቁጠባን ዓርሰ Eምነትን

ዘጎልብተሉ ሃዋህው ምህናፅ፣ 

 

2. ህንፀት ዓብይ ግደብ ሕዳሰ Iትዮጵያ

ረብሕU ንIትዮጵያ  ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ

ታሕተዋይ   መፋስስ  ንዝርከቡ  ሃገራት’ውን 

ከምዝኾነ ብምርዳE ማሕበረሰብ ዓለም

ብፍላይ ጎረባብትን ሃገራት ታሕተዋይ

መፋስስን ኣብቲ ህንፀት ግድብ ሓቢሮም

ክስለፉ ብመንግስቲ ፌደራል ዝኻየድ ቀፃሊ

ናይ ምርዳE ፃEሪ ደጊፍካ ምንቕስቓስ፣ 

3. ካብቲ ህንፀት ግድብ ዝርከብ ዙሪያ መለሽ

ተሳትፎ ህዝቢ ናብ ትልሚ Eብየትን

ትራንስፎርሜሽንን ሃገርናን ክልልናን

ክሰጋገር ብምግባር ኣብቶም ዝቅፅሉ 5 

ዓመታት ስሉጥ ልምዓት ንክረጋገፅ ምችው

ሃዋህው ምፍጣር፡፡ 

 
5. ኣባላት Eቲ ቤት ምኽሪ

1. ብብርኪ ክልል፡- 

ሀ. ኣባላት ቤት ምኽሪ ስራሕ ፈፃሚት ክልል፣ 

ለ. ዞባ ኣመሓደርቲ፣  

ሐ. ማሕበራት ሓፋሽ፣  

መ. ማሕበራት ሞያ፣  

ሰ. ቤት ምኽሪ ንግድን ዘፈር ማሕበራትን፣  

ረ. ትካላት ልምዓት፣ 

ሸ. መራሕቲ ሃይማኖትን ኣብ ህንፀት Eዚ   

   ዓብይ ግድብ Eዚ  ተሳትፎ ህዝቢ

ንምሕያል ዝለዓለ ኣበርክቶ ዝገብሩ ካልOት

ኣካላት፣ 

ቀ. ፖለቲካዊ ፓርቲታት፣ 

በ. ማሕበር ጉድኣት ኣካል ኲናት ትግራይ፣ 

ተ. ተወከልቲ ስድራ ስውዓት፣ 

ቸ. ምሁራት፣ 

ሕብረተሰቡን የቁጠባ ባህል Eና በራስ 

የመተማመን መንፈስ የሚያጎለብትበት ሁኔታ 

መገንባት፣ 

2. የታላቁ የIትዮጵያ ህዳሰ ግደብ ግንባታ 

ጠቀሜታው ለIትዮጵያ ብቻ ሳይሆን  በግርጌ  

ተፋሰስ  ለሚገኙ Aገሮችም ጭምር Eንደሆነ 

በመረዳት የዓለም ህብረተሰብ በተለይ 

ጎረቤቶችና የግርጌ ተፋሰስ ሃገሮች በግድቡ 

ግንባታ ኣብረው Eንዲሰለፉ  በፌደራል 

መንግስት የሚካሄደው ቀጣይ የማስረዳት 

Eንቅስቃሴ በመደገፍ መንቀሳቀስ፣ 

3. ከግድቡ ግንባታ የሚገኝ ሁለገብ የህዝብ 

ተሳትፎ ወደ ሃገራችን Eና ክልላችን 

የEድገትና ትራንስፎርሜሽን Eቅድ 

Eንዲሸጋገር በማድረግ በሚቀጥሉት 5 

Aመታት ፈጣን ልማት Eንዲረጋገጥ 

የተመቻቸ ሁኔታ መፍጠር፡፡ 

 
5. የምክር ቤት Aባላት

1. የምክር ቤቱ Aባላት፡- 

ሀ. የክልሉ የስራ ፈፃሚ ምክር ቤት Aባላት፣  

ለ. ዞን Aስተዳዳሪዎች፣ 

ሐ. የቡዙሃን ማህበራት፣  

መ. የሞያ ማህበራት፣  

ሰ. የንግድ ምክር ቤትና የዘርፍ ማህበራት፣  

ረ. የልማት ድርጅቶች፣ 

ሸ. የሃይማኖት መሪዎችና በዚህ ግድብ 

ግንባታ የህዝብ   ተሳትፎ   ለማረጋገጥ  

ከፍተኛ AስተዋፅO ያላቸው ሌሎች 

Aካሎች፣ 

ቀ. የፖለቲካ ፓርቲዎች፣ 

በ.የትግራይ ጦርነት Aካል ጉዳተኞች ማህበር፣ 

ተ. የሰማEታት ቤተሰብ ተወካዮች፣ 

ቸ. ምሁራን፣ 
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ነ. ተወከልቲ ተምሃሮ 2ይ ብርኪ ኣብያተ  

    ትምህርቲ  

ኘ. ካልOት ተፈለጥቲ ሰባት፣  

2. ብብርኪ ዞባ  

    ሀ. ስራሕ ፈፃሚ ዞባ፣  

     ለ. ወረዳ ኣመሓደርቲ፣  

    ሐ. ማሕበራት ሓፋሽ፣  

    መ. ማሕበራት ሞያ፣      

    ረ. ተወከልቲ ስድራ ስውኣት፣ 

    ሰ. ማሕበራት ጉድኣት ኣካል ኲናት ትግራይ፣ 

    ሸ. መራሕቲ ሃይማኖት፣     

    ቀ.ብዞባ ብርኪ ክረኣዩ ዝኽEሉ ልምዓት ትካላት፣ 

  

    በ. ተወከልቲ ምሁራት፣  

    ተ. ፖለቲካ ፓርቲታት፣  

    ቸ. ተወከልቲ    ተምሃሮ  2ይ   ብርኪ    ኣብያተ 

       ትምህርቲ፣ 

     ነ. ብሄረሰብ ኩናማ፣ Iሮብ ኣብ ዝርከቡሉ  ዞባ 

        ተወከልቲ Eቶም ብሄረሰብ፣ 

3. ብብርኪ ወረዳ ወይ ከተማ 

ሀ. ኣባላት ስራሕ ፈፀምቲ ወረዳ /ከተማ/፣  

ለ. ማሕበራት ሓፋሽ፣ 

ሐ. ማሕበራት ሞያ፣ 

መ. ቤት ምኽሪ ንግድ፣ 

ረ. ትካላት ልምዓት ፣ 

ሰ. መራሕቲ ሃይማኖት፣ 

ሸ. መቐለ   ከተማ   ብከተማን   ከባብያዊ  

   ምምሕዳርን ይህልዉ፣ 

ቀ. ፖሊቲካዊ ፓርትታት፣ 

በ. ተወከልቲ ስድራ ስውኣት፣ 

ተ. ተወከልቲ   ተምሃሮ  2ይ ብርኪ  ኣብያተ  

   ትምህርቲ፣ 

ቸ. ብሄረሰብ ኩናማ፣  Iሮብ  ኣብ  ዝርከቡሉ 

    ወረዳ ተወከልቲ Eቶም ብሄረሰብ፣  

ነ. የሁለተኛ ደረጃ ትምህርትቤቶች  

   የተማሪዎች ተወካዮች 

ኘ. ሌሎች ታዋቂ ሰዎች፣ 

2. ብዞባ ደረጃ  

ሀ. የዞን ስራ Aስፈፃሚ፣  

ለ. የወረዳ Aስተዳዳሪዎች፣ 

ሐ. ህዝባዊ ማህበራት፣  

መ. የሞያ ማህበራት፣  

ረ. የሰማEታት ቤተሰብ ተወካዮች፣ 

ሰ. የትግራይ ጦርነት Aካል ጉተኞች ማህበር፣  

ሸ. የሃይማኖት መሪዎች፣ 

ቀ. በዞን  ደረጃ  ሊታዩ   የሚችሉ   የልማት  

   ድርጅቶች፣  

በ. የሙሁራን ተወካዮች፣  

ተ. የፖሊቲካ ፓርትዎች፣  

ቸ.የሁለተኛ ደረጃ ትምህርትቤቶች የተማሪዎች  

   ተወካዮች፣ 

ነ. የኩናማ፣ የIሮብ ብሄረሰብ በሚገኙበት ዞን 

    የብሄረሰቡ ተወካዮች፣ 

3. በወረዳ ደረጃ ወይም ከተማ 

ሀ. የወረዳ Aስፈፃሚ Aባሎች፣  

ለ. የብዙሃን ማህበሮች፣ 

ሐ. የሞያ ማህበራት፣ 

መ. የንግድ ምክር ቤት፣ 

ረ. የልማት ደርጅቶች፣ 

ሰ. የሃይማኖት መሪዎች፣ 

ሸ. መቐለ    ከተማ   በከተማና    ከባብያዊ  

   Aስተዳደር ይኖራሉ፣  

ቀ. የፓለቲካ ፓርቲዎች፣ 

በ. የሰማEታት ቤተሰብ ተወካዮች፣ 

ተ. የሁለተኛ     ደረጃ     ትምህርትቤቶች  

    የተማሪዎች ተወካዮች፣ 

ቸ. የኩናማ፣  Iሮብ  ብሄረሰብ  በሚገኙበት  

    ወረዳ የብሄረሰብ ተወካዮች፣ 
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4. ብብርኪ ጣብያ  

   ሀ. ኣባላት ፈፃሚ ስራሕ ጣብያ፣  

   ለ. ሓፋሽ ማሕበራት፣  

   ሐ. መራሕቲ ሃይማኖት፣  

   መ. ኣብቲ  ጣብያ  ዝርከቡ   ናይ  ትምህርቲ፣  

        ሕርሻን ጥEና ተወከልቲ፣ 

   ረ. ስራሕ መካየዲ ጣብያ  

   ሰ. ፖለቲካዊ ፓርትታት፣ 

   ሸ. ተወከልቲ ኣካል ጉድኣ ኩናትይ ትግራይ፣ 

    ቀ. ተወከልቲ ስድራ ስውኣት፣ 

    በ. ተወከልቲ ተምሃሮ፣ 
 

 

 

ክፍሊ ክልተ 

ስልጣንን ተግባርን ኣወዳድባን Eቲ ቤት 

ምኽሪ

6. ስልጣንን ተግባር ቤት ምኽሪ  

Eቲ ቤት ምኽሪ ዝስEቡ ስልጣንን ተግባርን

ይህልውዎ፡-  

1. ኣብዚ ደንቢ ዓንቀፅ 4 ዝተገለፁ Eላማታት

ንምፍፃም ዝሕግዙ ትልምታትን

ፕሮጀክትታትን ንምቕራፅ ዘኽEል ሓሳብ

የቕርብ፣ ክልል መንግስቲ የማኽር፣ ኣብ ስራሕ

ዝውEለሉ ኩነታት የመቻቺ፣ 

2. ምስ ዝምልከቶም ኣካላት መንግስቲ

ብምምኽኻር ኩሉ ሕብረተሰብ ክልልና ነቲ

ግድብ ስራሕ ዝውEል  ገንዘብ

ብምትEኽኻብን  ንስራሕቲ  ህንፀት ድጋፍ፣

ተሳትፎ ክህልዎም የበረታትE፣ ተሳትፎ

የተሓባብር፣ 

3. ካብ ህንፀት Eቲ ግድብ ተሳትፎ ህዝቢ

ተሞክሮ ብምውሳድ ህዝቢ ትግራይ ብሙሉU

ኣብ ህንፀት ትግራይ ተሳትፎOም ከሐይሉ

የበረታትE፣ 

2. በቀበሌ ደረጃ፡- 

   ሀ. የቀበሌ ስራ Aስፈፃሚ Aባሎች፣ 

   ለ. የብዙሃን ማህበራት፣ 

   ሐ. የሃይማኖት መሪዎች፣ 

   መ. በቀበሌው  የሚገኙ  የትምህርት፣ የEርሻና  

         የጤና ተወካዮች፣ 

    ረ. የቀበሌ ስራ Aስኪያጅ፣ 

    ሰ. የፖለቲካ ፓርትዎች፣  

    ሸ. የትግራይ ጦርነት ኣካል ጉዳተኞች ተወካዮች 

    ቀ. የሰማEታት ቤተሰብ ተወካዮች፣  

    በ. የተማሪዎች ተወካዮች፣ 

 

ክፍል ሁለት 

የምክር ቤቱ Aደረጃጀት ስልጣንና ተግባር 

 

6. የምክር ቤቱ ስልጣንና ተግባር  

ምክር ቤቱ የሚከተሉ ስልጣንና ተግባር 

ይኖሩታል፡-  

1. በዚህ ደንቢ ዓንቀፅ 4 የተገለፁት Aላማዎች 

ለማስፈፀም የሚረድ መርሃ ግብሮችና 

ፕሮጀክቶችን ለመንደፍ የሚያስችል ሃሳብ 

ያቀርባል ለክልል መንግስት ያማክራል፡፡ ስራ 

ላይ የሚውልበት ሁኔታ ያመቻቻል፣ 

2. ከሚመለከታቸው የመንግስት Aካላት ጋር 

በመመካከር መላው ህብረተሰብ ክልላትን 

ለግዳቡ ስራ ገንዘብ በማሰባሰብና  ለግዱቡ 

ስራ   የሚውል ገንዘብ በማሳባሰብ የግንባታ 

ስራዎች  ይደግፋል፣ ተሳትፎ Eንዲኖራቸው 

ያበረታታል፣ ተሳትፎ ያስተባብራል፣  

3. ከግድቡ ግንባታ ህዝባዊ ተሳትፎ ተመኩሮ  

በመውሰድ የትግራይ ህዝብ በሙሉ በትግራይ 

ግንባታ ላይ ተሳትፎኣቸው Eንዲያጠናክሩ 

ያበረታታል፣ 
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4. ምስ ዝምልከቶም ኣካላት መንግስቲ

ብምምኻር ኣብዚ ደንቢ ዓንቀፅ 4 

ዝተመልከቱ Eላማታት ምፍፃም ዘድልዩ

ስራሕቲ ርክብ ህዝቢ የበረታትE፣ ንቶም

ስራሕቲ የተሓባብር፣ ይቆፃፀር፣ 

 

5. ነቲ Eላማ ናብ ሽቶU ንምብፃሕ ዝሕግዙ

ካልOት ተግባራት’ውን ይፍፀም፡፡ 

 

7. ኣካላት Eቲ ቤት ምኽሪ  

Eቲ ቤት ምኽሪ ዝስEቡ ኣካላት ይህልውዎ፡- 

1. ብክልል፣ ዞባ፣ ወረዳን ጣብያን ዝጣየሹ ቤት

ምኽሪታት፣  

2. ኮሚቴ ስራሕ ፈፃሚ፣ 

3. ክልላዊ ቤት ፅሕፈት፣ 

4. ከከም ኣድላይነቱ ኣብ ዞባን ከተማ ከባቢያዊ

ምምሕዳር መቐለ ወረዳን ጣብያን ቤት

ፅሕፈት ክህልዎ ይኽEል፡፡ 

 

ክፍሊ ሰለስተ  

ፕረዝዳንት ምክትል ፕረዚዳት ቤት 

ምኽሪን ፀሓፊን ኣባላት ኮሚቴ ስራሕ 

ፈፃሚን 

8. ኣመዳድባ ወይ ሹመት  
 

ፕረዚዳንት፣ ምክትል ፕረዝዳንት ፀሓፊን ኣባላት

ኮሚቴ ስራሕ ፈፃሚን ብመንግስቲ ይምደቡ ወይ

ይሽወሙ፡፡ 

 
9. ስልጣንን ተግባርን ፕሬዝዳንት Eቲ 

ቤት ምኽሪ  

ፕረዚዳንት Eቲ ቤት ምኽሪ ዝስEብ ስልጣንን

 

4. ከሚመለከታቸው የመንግስት Aካላት ጋር 

በመመካከር በዚህ ደንብ Aንቀፅ 4 

የተመለከቱትን Aለማዎች ለማስፈፀም 

የሚያስፈልጉ የህዝቢ ግንኙነት ስራዎች 

ያበረታታል፣ ስራዎችን ያስተባብራል፣ 

ይቆጣጠራል፣ 

5. Aለማው ከግብ ለማደረስ የሚያግዙ ሌሎች 

ተግባራትን ያከናውናል፡፡ 

 

7. የምክር ቤቱ Aካላት  

ምክር ቤቱ የሚከተሉት Aካላት ይኖሩታል፡- 

1. በክልል፣ ዞባ፣ ወረዳና ቀበሌ የሚቋቋሙ 

ምክር ቤቶች፣ 

2. ኮሚቴ ስራሕ ፈፃሚ፣ 

3. ክልላዊ ፅሕፈት ቤት፣ 

4. EንደየAስፈላጊቱ በዞን፣ በከተማ፣ ከባቢያዊ 

Aስተዳደር መቐለ በዞንና ወረዳ ፅሕፈት 

ቤት ሊኖረው ይችላል፡፡  

 

ክፍል ሰለስተ 

ፕረዚዳንት ምክትል ፕረዝዳንት ምክር 

ቤት፣ ፀሓፊና የስራ Aስፈፃሚ ኮሚቴ 

Aባላት 

8. Aሰያየም ወይም ሹመት
 

ፕረዚዳንት፣ ምክትል ፕረዚዳንት ፀሓፊና የስራ 

Aስፈፃሚ ኮሚቴ Aባላት በመንግስት ይመደባሉ 

ወይም ይሸማሉ፡፡  

 
9. የምክር ቤቱ ፕረዚዳንት ስልጣንና 

ተግባር  

የምክር ቤቱ ፕረዚዳንት የሚከተለው ስልጣንና 
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ተግባርን ይህልዎ፡- 

1. ብመሰረት ዓንቀፅ 6 Eዚ ደንቢ Eቲ ቤት

ምኽሪ ዝተውሃቡ ስልጣንን ተግባርን ብኣግባቡ

ምፍፃሞም ብላEለዋይነት ይቆፃፀር፣ ይመርሕ፣

2. ኣኼባታት Eቲ ቤት ምኽሪ ይመርሕ፣ 

3. ኣፈፃፅማ ውሳኔታት ቤት ምኽሪ ይከታተል፣ 

4. ዓቢይ ግድብ ህዳሰ Iትዮጵያ ህንፀት ተሳትፎ

ህዝቢ ንምጉልባትን ምግፋሕን ዘድልዩ

ካልOት ተግባራ ይፍፅም፡፡  

 

10.ስልጣንን ተግባርን ምክትል ፕረዚዳንት
 

1. ፕረዝዳንት ኣብዘይህልወሉ Eዋን ተኪU

ይሰርሕ፣ 

2. ካልOት ዝተውሃቡዎ ስራሕቲ ይፍፅም፡፡ 

 

11. ስልጣንን ተግባርን ፀሓፊ ቤት ምኽሪ  

ፀሓፊ ቤት ምኽሪ ዝስEብ ስልጣንን ተግባርን

ይህልዎ፡-  

1. ኣኼባታት ፈፃሚ ስራሕ ይመርሕ፣ 

2. ውሳነታት ቤት ምኽሪን ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕን

ኣብ ስራሕ ምውዓሎም የረጋግፅ፣ 

3. ምንቅስቓስ ስራሕ Eቲ ቤት ፅሕፈት

ብላEለዋይነት ይቆፃፀር፣ ይመርሕ፣ 

4. ብቤት ምኽሪ ዝውሃቡዎ ካልOት ተግባራት

ይፍፅም፡፡  

 
12. ስልጣንን ተግባርን ኮሚቴ ስራሕ

ፈፃሚ  
 

ኮሚቴ ስራሕ ፈፃሚ ቤት ምኽሪ፡-  

1. ሪIቶ ወይ ሓሳብ ቤት ምኽሪ መሰረት ገይሩ

ኣብዚ ደንቢ ዓንቀፅ 4 ዝተገለፁ Eላማታት

ንምፍፃም ዝሕግዙ ፕሮግራማት፣

ፕሮጀክትታትን ኣፈፃፅማ ትልምን ብምቕራፅ

ተግባር ይኖራል፡- 

1. በዚህ ደንብ Aንቀፅ 6 መሰረት ለምክር ቤቱ 

የተሰጡ ስልጣንና ተግባር በAግባቡ 

መፈፀማቸው በበላይነት ይቆጣጠራል፣ ይመራል፣

2. የምክር ቤቱ ስብሰባዎች ይመራል፣  

3. የምክር ቤት ውሳኔዎች ኣፈፃፀም ይከታተላል፣ 

4. የታላቁ ግድብ ህዳሴ Iትዮጵያ ግንባታ 

የህዝብ ተሳትፎ ለማጎልበትና በማስፋፋት 

የሚያስፈልጉ ሌሎች ተግባሮች ይፈፅማል፡፡ 

 

10. የምክትል ፕረዚዳት ስልጣንና ተግባር 
 

1. ፕረዝዳንት በሌሉበት ጊዜ ተክቶ ይሰራል፣  

 

2. ሌሎች የሚሰጡት ስራዎች ይፈፅማል፡፡ 

 

11. የምክር ቤቱ ፀሓፊ ስልጣንና ተግባር  

የምክርቤቱ ፀሓፊ የሚከተለው ስልጣንና ተግባር 

ይኖሯል፡-  

1. የስራ Aስፈፃሚው ስብሰባ ይመራል፣  

2. የምክር ቤትና የስራ Aስፈፃሚ ኮሚቴ 

ውሳኔዎች ስራ ላይ መዋላቸው ይረጋግጣል፣ 

3. የፅሕፈት ቤቱ የስራ Eንቅስቃሴ በበላይነት 

ይቆጣጠራል፣ ይመራል፣ 

4. በምክር ቤቱ የተሰጡ ሌሎች ተግባራት 

ይፈፅማል፡፡  

 
12. የስራ Aስፈፃሚ ኮቴል ስልጣንና 

ተግባር
 

የምክር ቤቱ ስራ Aስፈፃሚ ኮሚቴ፡-  

1. የምክር ቤቱ Aስተያየት መሰረት Aድረጎ 

በዚህ ደንብ Aንቀፅ 4 የተመለከቱት Aላማዎች 

መፈፀም የሚያግዙፕሮግራሞችና ፕሮጀክቶች 

የAፈፃፀም Eቅድ በመንደፍ ለመንግስት 
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ንመንግስቲ የቕርብ፣ Eንትፍቀድ የፈፅም፣ 

2. ዓብዪ ግድብ ሕዳሰ Iትዮጵያ ስራሕቲ

ህንፀቱ Eንትዛዘም ኣብ ትሕቲU

Eንዳተፈፀሙ ዝፀንሑ ፕሮግራማትን

ፕሮጀክትታትን ተሳትፎ ህዝቢ ብመንግስቲ

ክልል ምስተወሰነ ኣግባብነት ንዘለዎም

ኣካላት መንግስቲ የረክብ፣  

3. ኣብ ህንፀት ዓብዪ ግድብ ሕዳስ Iትዮጵያ

ተሳትፎ ህዝቢ ዘድልዩ ካልOት ተግባራት

ይፍፅም፡፡  

 
13. ቤት ፅሕፈት ቤት ምኽሪ  
 

1. ቤት ፅሕፈት ቤት ምኽሪ፡-  

ሀ. ዓርሱ ዝኽኣለ ሕጋዊ ሰብነት ይህልዎ፣ 

ለ. ዋና ቤት ፅሕፈቱ ኣብ  መቐለ  ኮይኑ ከም 

  ኣድላይነቱ   ኣብ  ዞባ፣  መቐለ፣  ወረዳን  

  ጣብያን ጨንፈር ቤት ፅሕፈት ይህልዎ፣ 

ሐ. ብክልል ርEሰ ምምሕዳር ዝሽወም ብሓደ  

   ዋና   ዳይሬክተር  ዝምራሕ  ኮይኑ  ከም 

   ኣድላይነቱ በቲ ዋና  ዳይሬክተር  ዝሕፀዩን  

   ምድቦም   ብስራሕ   ኣስፈፃሚ   ዝፀድቕ   

   ሓገዝቲ ዳይሬክተራት ይህልውዎ፣ 

መ.ካብ ዝተፈላለዮ መንግስታዊን ዘይመንግስ 

   ታዊ ትካላት ዝውፃፅUን ካልOት   ግዚያዊ 

   ሰራሕተኛታትን ይህልውዎ፣  

2. Eቲ ቤት ፅሕፈት Eለታዊ ምንቅስቓሳት

ስራሕቲ Eቲ ቤት ምኽሪ ይከታተል፣

ይፍፅም፡፡ 

 

14. ስነ ስርዓት ኣኼባን ኣወሃህባ ውሳነን

1. Eቲ ቤት ምኽሪ ናይ ባEሉ መምርሒ ስርዓት

Aኼባን Aወሃህባ ውሳነን የውፅE፣ 

2. ኮሚቴ ስራሕ ፈፃሚ ናይ ባEሉ ስርዓት

ኣኼባን ናይቲ ቤት ምኽሪ ቤት ፅሕፈት

ያቀርባል፡፡ ሲፀድቅ ያስፈፅማል፣ 

2. የታላቁ የIትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ሲጠናቀቅ 

በስሩ በመከናወን ላይ ያሉትን የህዝብ ተሳትፎ 

መርሃ ግብሮችና ፕሮጅክቶችን ለክልል 

መንግስት Aቅርቦ በማስወስን Aግባብነት 

ላላቸው መንግስታዊ Aካላት ያስረክባል፣  

 

3. ለታለቁ የIትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ 

የህዝብ ተሳትፎ የሚያስፈልጉ ሌሎች 

ተግባራን ያከናውናል፡፡  

 
13. የምክር ቤቱ ፅሕፈት ቤት  
 

1. የምክር ቤቱ ፅሕፈት፡-  

ሀ. ራሱን የቻለ የሕግ ሰውነት ይኖራል፣ 

ለ. ዋና    መስሪያቤቱ  መቐለ  ሆኖ   Eንደ  

   የAስፈላጊነቱ   በዞን፣ መቐለ፣ ወረዳና      

   ቀበሌ ቅርንጣፍ ፅሕፈት ቤት ይኖራል፣ 

ሐ. በክልል ርEሰ መስተዳደር በሚሾም  Aንድ  

   ዋና ዳይሬክተር የሚመራ ሆኖ EንደAስፈ   

   ላጊነቱ  በዋናው  ዳይሬክተር  የሚታጨና 

   ምደባቸው በስራ Aስፈፃሚ  ኮሚቴ  የፀደቅ  

   ረዳት ዳይሬክተሮች ይኖሩታል ፣ 

መ. ከተለያዩ    መንግስታዊና    መንግስታዊ 

    ያልሆኑ  ድርጅቶች  የተውጣጡ  ሌሎች  

    ጊዚያዊ ሰራተኞች ይኖሩታል፣  

2. ፅሕፈት ቤቱ የምክር ቤቱን የEለት ተEለት 

Eንቅስቃሴ ይከታተላል ይፈፅማል፣ 

 

 

14. የስብሰባና የውሳኔ Aሰጣጥ ስነ ስርዓት  

1. ምክር ቤቱ የራሱን የስብሰባና የውሳነ Aሰጣጥ 

ስርዓት መመሪያ ያወጣል፣  

2. የስራ Aስፈፃሚ ኮሚቴ የራሱን የስብሰባ 

ስርዓትና የምክር ቤቱን ፅሕፈት ቤት የAሰራር 
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መምርሒ ኣሰራርሓ የውፅE፡፡  

 

ክፍሊ ኣርባEተ  

ዝተፈላለዩ ድንጋገታት

15. በጀት  

በጀት ቤት ፅሕፈት ቤት ምኽሪ ብክልል መንግስቲ

ይምደብ፡፡  

 

16. መዛግብቲ ሒሳብ 
   

1. ቤት ፅሕፈት ቤት ምኽሪ ናይ ባEሉ

መዛግብቲ ሒሳብ ይህልዎ፣ ይሕዝ፣ ብመሰረት

ሕጊ ፋይናንስን ምምሕዳርን መንግስቲ

ስራሕቲ ይፍፅም፣ 

2. መዛግብቲ ሒሳብን ገንዘብ ተንከፍ ሰነዳትን

ብቤት ፅሕፈት ዋና Oዲተር ይምርመር፡፡  
 

 

 

 

17. ስልጣን  ምውፃE መምርሒ   
 

ኮሚቴ ስራሕ ፈፃሚ Eዚ ቤት ምኽሪ ነዚ ደንቢ

ንምትግባር ዝሕግዙ መምርሒታት ከውፅE

ይኽEል፡፡   

 
18. ደንቡ ዝፀንAሉ ግዘ  
 

Eዚ ደንቢ ብቤት ምኽሪ ስራሕ ፈፃሚ ካብ 

ዝፅደቐሉ 6 ሰነ 2003 ዓ.ም ጀሚሩ ዝፀንA 

ይኸውን፡፡   

ኣባይ ወልዱ 

ፕሬዝዳንት ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስቲ ትግራይ 

መመሪያ ያወጣል፡፡  

 

ክፍል Aራት 

የተለያዩ ድንጋጌዎች

15. በጀት  

የምክር ቤት ፅሕፈት በጀት በክልል መንግስት 

ይመደባል፡፡  

 

16. የሂሳብ መዛግብት  
 

1. የምክር ቤቱ ፅሕፈት ቤት የራሱ የሂሳብን 

መዛግብት ይኖራል፣ ይይዛል፣ በመንግስት 

የፋይናንስ ሕግ መሰረት ተግባራቱ ይፈፅማል፣ 

2. የፅሕፈት ቤቱ የሂሳብ መዛግብትና ገንዘብ ነክ 

ሰነዶች በዋና Oዲተር ፅሕፈት ቤት Oዲተራት 

ይመርመራል፡፡  

 

17. መመርያ የማውጣት ስልጣን  
 

የስራ Aስፈፃሚ ምክር ቤት ኮሚቴ ይህ ደንብ 

ተግባራዊ ለማድረግ የሚያግዙ መመሪያዎች 

ሊያወጣ ይችላል፡፡ 

 
18. ደንቡ የሚፀናበት ጊዜ
 

ይህ ደንብ የስራ Aስፈፃሚ ኮሚቴ ካፀደቀበት ሰነ 

6/2003 ዓ.ም ጀምሮ የጸና ይሆናል፡፡  

            

ኣባይ ወልዱ 

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 18 ›mT ቐ. 15- መቐለ  
68/2003 ዓ.ም  

18¾ ›mT qÜ. 15 መቐለ  
68/2003 ›/M BˆL×T b¤T M<¶ Bÿ‰êE KL§êE mNGStE TG‰Y Zw{ 

ቁፅሪ ደንቢ 68/2003 

ደንቢ መመሓደሪ ሰራሕተኛታት ባዓል 

መዚ ልምዓት Eቶት ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስቲ ትግራይ 

Eዚ ባዓልመዚ ኣብዚ ክልል ልምዓታዊ  ስርዓት 

ምምሕዳር ግብሪ ተግባራዊ ንምግባር ስነ-ምግባሩ 

ዝሓለወ፣ ንስራሕ ዝተለዓዓለን  ብቕዓት ዘለዎን 

ሓይሊ ሰብ ንምህናፅ ቑልጡፍን  ውፅIታውን 

ስራሕ ንምስራሕ ዘኽEል ዝተፈለየ ደንቢ 

መመሓደሪ ሰራሕተኛታት ምውፃE ኣድላይ ኮይኑ

ስለዝተረኸበ፣ 

ብባዓል መዚ  ልምዓት Eቶት ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስቲ ትግራይ ዳግም ንምውዳብ፣ ዝወፀ ኣዋጅ 

ቑፅሪ 210/2003 ዓንቀፅ 11 መሰረት ቤት ምኽሪ 

ስራሕ ፈፃሚ ብሄራዊ ከልላዊ መንግስቲ ትግራይ 

ብዛEባ ቑፃር፣ ምምሕዳር፣ ብርኪ መሃያን ካልOት 

ጥቕማ ጥቕምን ሰራሕተኛታት Eዚ ባዓል መዚ 

ኣመልኪቱ ነዚ ደምቢ ኣውፂU ኣሎ፡፡ 

 
ክፍሊ ሓደ 

ሓፈሻዊ 

1. ሓፂር ርEሲ  

Eዚ ደንቢ “መማሓደሪ ሰራሕተኛታት ባዓል መዚ 

ልምዓት Eቶት ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ

ቁፅሪ ደንቢ 68/2003” ተባሂሉ ክጥቀስ ይኽEል፡፡

 

ደንብ ቁጥር 68/2003 

የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት 

የገቢዎች ልማት ባለሥልጣን ሠራተኞች 

Aስተዳደር ደንብ 

ባለሥልጣኑ በክልሉ ልማታዊ የግብር Aስተዳደር 

ሥርዓት  Eውን ለማድረግ ስነ-ምግባሩ የጠበቀ፣ 

የሥራ ተነሳሽነት Eና ብቃት ያለው የሠው ሃይል 

በመገንባት ቀልጣፋና ውጤታማ ሥራ ለመሥራት 

የሚያስችል የተለየ የሠራተኞች Aስተዳደር ደንብ 

ማውጣት Aሥፈላጊ  ሆኖ በመገኘቱ 

 

በትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት የገቢዎች  

ልማት ባለሥልጣን Eንደገና ለማደራጀት፣ 

በወጣው Aዋጅ  ቁጥር 210/2003 Aንቀጽ 11 

መሰረት የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት 

ሥራ ኣስፈፃሚ ስለ ባለሥልጣኑ ሰራተኞች ቅጥር፣ 

Aስተዳደር፣ የደመወዝ ስኬልና ሌሎች ጥቅማ 

ጥቅሞች በሚመለከት ይህ ደንብ ኣውጥቷል፡፡ 
 

ክፍል Aንድ 

ጠቅላላ 

1. Aጭር ርEስ 
 

ይህ ደንብ “ የትግራይ ብሄራዊ ክልል የገቢዎች 

ልማት ባለሥልጣን ሠራተኞች Aስተዳደር ደንብ 

ቁጥር 68/2003” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡ 
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2. ትርጉም 
 

ኣብዚ ደንቢ፡- 

1. “በዓል መዚ” ማለት  ባዓል መዚ ልምዓት 

Eቶት ብሄራዊክልላዊ መንግስቲ ትግራይ 

Eዩ፡፡ 

2. “ሰራሕተኛ” ማለት ኣብዚ ባዓል መዚ ብቐዋም

ነት ተቖፂሩ ዝሰርሕ ሰራሕተኛ Eንትኾን

፣ናይዚ ባዓል መዚ ዋና ዳይሬክተር፣ ምክትል 

ዳይሬክተር ፣ ሓለፍቲ ኣብያተ ፅሕፈት ወረዳን 

ከተማን  ኣይሓውስን፡፡ 

3. “ከይዲ ስራሕ” ማለት ብሓፈሸU ኣብ ውሽጢ 

ምንቕስቓስ ስራሕ Eዚ ባዓል መዚ ካብ ደገ 

ይኹን ካብ ውሽጢ ብዝረኽቦ Eታዎትን 

መረዳEታን ተጠቒሙ ውፅIት ንምምፃE 

ሓደ ሰራሕተኛ ወይ ጉጅለ ስራሕ ኣብ ሓደ 

ነፀላ ኣፈፃፅማ ስራሕ ዝተተሓሓዘ 

ተኸታታልነት ዘለዎምን ብቢ ብርኩ ዝካየድ 

ተግባራት ስራሕቲ ኣብ ሓደ ክፍሊ ወይ ንUስ 

ክፍሊ ዘሎ  ፍሰት ስራሕ Eዩ፡፡ 

 

4. “ጉጅለ ስራሕ” ማለት ኣብ ውሽጢ ሓደ ከይዲ 

ስራሕ ክስርሑ በቲ  ባዓል መዚ ተፈልዮም 

ዝተውሃቡ ተግባራትን ሓላፍነታትን 

ንምፍፃምን ሓደ ሓባራዊ ውፅIት 

ንክርከበሎም ኣብ ተመሳሳሊ ወይ ኣብ

ዝተፈላለዩ መደባት  ስራሕቲ ዝተመደቡ 

ተመሳሳሊ ወይ ዝተፈላለየ ትምህርቲ፣ ልምዲ 

ስራሕ፣ ፍልጠት፣ ክEለት ዘለዎም ተመሳሳሊ 

ወይ ዝተፈላለየ ደመወዝን ካሊE ክፍሊትን 

ዝኽፈሎም ምትEኽኻብ ሰራሕተኛታት Eዩ፡፡

5. “ዋና ዳይሬክተር” ማለት ናይዚ ባዓል መዚ 

ዋና ዳይሬክተር Eዩ፡፡ 

6. “ወናኒ ከይዲ ስራሕ” ማለት ኣብዚ ብዓል መዚ 

መራሕን መተሓባበርን ሓደ ከይዲ ስራሕ 

2. ትርጓሜ
 

በዚህ ደንብ፡- 

1. “ባለሥልጣን” ማለት የትግራይ ብሄራዊ 

ክልል የገቢዎች ልማት ባለሥልጣን ነው፡፡ 

 

2. “ሠራተኛ” ማለት በባለሥልጣኑ ውስጥ 

በቋሚነት ተቀጥሮ የሚሠራ ሠራተኛ ሲሆን፣ 

የባለሥልጣኑ ዋና ዳይሬክተር፣ ምክትል  

ዳይሬክተር፣ የከተማ Eና የወረዳ ጽሕፈት 

ቤት ኃላፊዎችና Aይጨምርም፡፡ 

3. “የሥራ ሂደት“ ማለት በAጠቃላይ 

በባለሥልጣኑ የሥራ Eንቅስቃሴ ውስጥ  

ከውጭ ወይም ከውስጥ  የሚቀርብለትን 

ግብAትና መረጃ ተጠቅሞ ውጤት 

ለማምጣት  Aንድ  ሠራተኛ  ወይ ቡድን 

ነጠላ የሥራ Aፈጻጸም ደረጃ በደረጃ  

የሚያከናውናቸው ተያያዥነትና 

ተከታታይነት ያላቸው የሥራ ተግባራት 

የሚያከናውኑበት የAንድ ክፍል ሥራ ወይም 

ንUስ ክፍል የሥራ ፍሰት ነው 

4.  “የሥራ ቡድን” ማለት በAንድ የሥራ ሂደት 

ውስጥ Eንዲከናወኑ በባለሥልጣኑ ተለይተው 

የተሠጡ ተግባራትና ኃላፊነቶችን  Eንዲ 

ፈጸሙና Aንድ የጋራ ውጤት Eንዲያስገኙ 

በተመሣሣይ ወይም በተለያዩ የሥራ 

መደቦች የተመደቡ ተመሳሳይ ወይም 

በተለያዩ የትምህርት፣ የሥራ ልምድ፣ 

Eውቀት፣ ችሎታና ክህሎት ያላቸው 

ተመሳሳይ ወይም የተለያዩ ደመወዝና ሌላ 

ክፍያ የሚከፈላቸው የሠራተኞች ስብስብ ነው 

5. “ዋና  ዳይሬክተር” ማለት የባለሥልጣኑ ዋና 

ዳይሬክተር ነው፣ 

6. “የሥራ ሂደት ባለቤት” ማለት በባለ ስልጣኑ 

የሥራ  ሂደት ተጠሪ Eና Aስተባባሪ ሆኖ 
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ኮይኑ ብመሪት ተመዲቡ ዝሰርሕ ሰብ Eዩ ፡፡ 

7. “መረዳEታ ሕክምና” ማለት   ካብ መንግስቲ 

ወይ ሕጋዊ  ፍቓድ ካብዘለዎ ትካል ጥEና 

ኩነታት ጥEናን ሕክምናን ብዛEባ ምክትታሉን 

ነቲ ሰራሕተኛ ዝዋሃብ መረጋገፂ ሰነድ  

Eንትኾን፣ ብሚኒስቴር ወፃI ጉዳይ 

ፌ.ዲ.ሪ.I ሕጋውነቱ ተረጋጊፁ ዝቐረበ 

መረዳEታ ሕክምና ወፃI ሃገር ዝሓውስ Eዩ፡፡

8. “ምምሕዳራዊ ውሳነ” ማለት መራሒ ከይዲ 

ስራሕ፣ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ወረዳ ወይ  ከተማ፣ 

ጉጅለ ዲስፕሊን  ወይ  ዋና ዳይሬክተር 

ንሰራሕተኛታት ብዝምልከት ዝህቦ ዝኾነ 

ይኹን ውሳነ Eዩ፡፡ 

9. “ጨንፈር ቤት ፅሕፈት” ማለት  ኣብ ውሽጢ 

Eዚ ክልል ከምኣድላይነቱ  ኣብ ዝተፈላለዩ 

ምምሕዳራዊ ብርክታት ዝተጣየሹ ኣብያተ 

ፅሕፈት Eዚ ባዓል መዚ Eዮም፡፡ 

 
3.  ኣገላልፃ ፆታ
 

ኣብዚ ደንቢ ብተባEታይ ፆታ ዝተደንገገ ኩሉ 

ንኣንስተይቲ ፆታ ‘ውን ዝሓወሰ Eዩ፡፡ 

 
 

ክፍሊ ክልተ 

ዝተፈላለዩ ዓስብታትን መሃያን ምደባ  

ስራሕን

4. ምደባ ስራሕ

1. Eቲ በዓል መዚ ቤትምኽሪ ስራሕ ፈፃሚ Eዚ 

ክልል Eንትፈቅድ ንኣወዳድብU ዝስማማE 

ስርዓት ምደባ ስራሕ ተግባራዊ ይገብር፡፡ 

2. ሓደሽቲ ዝፍጠሩ መደባት ስራሕ ምስ ካልOት 

ከይድታት ስራሕን ውፅIትን ብዝህልዎም 

ተመጋጋብነት መሰረት ብምግባር ተመዚኖም 

ኣብ ውሽጢ ዝስማማE ከይዲ  ስራሕ ይምደቡ

በመሪት ተመድቦ የሚሰራ ሰው ነው፡፡  

7. “የሕክምና  ማስረጃ” ማለት ከመንግስት ወይ  

ሕጋዊ ፍቃድ ካለው የግል ጤና ተቋም 

ስለሠራተኛው የጤና ሁኔታና ሕክምና  

ስለመከታተሉ የሚሠጥ  የማረጋጋጫ ሰነድ  

      ሲሆን፣ በI.ፌ.ዲ.ሪ.የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር 

      በኩል ህጋዊነቱ ተረጋግጦ የቀረበ የውጭ  

      Aገር  የህክምና  ማሥረጃ  የሚጨምር ነው፡፡

8. “Aሥተዳደራዊ ውሳኔ”  ማለት የሥራ ሂደት 

መሪ፣ የወረዳ Eና የከተማ ጽህፈት ቤት 

ኃላፊ፣ የዲስፕሊን  ቡድን ወይም ዋና  

ዳይሬክተሩ ሠራተኛን በሚመለከት 

የሚሠጠው ማናቸውም  ውሣኔ ነው፡፡ 

9. “ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት” ማለት  ብክልሉ 

ውስጥ EንደየAሥፈላጊነቱ በተለያዩ 

የAሥተዳደር Eርከኖች የተቋቋሙ 

የባለሥልጣኑ ጽህፈት ቤቶች ናቸው፡፡ 

 

3. የፆታ Aገላለጽ 
 

በዚህ ደንብ በወንድ ፆታ የተደነገገው ሁሉ ለሴት 

ፆታም ይጨምራል፡፡ 

 
 

ክፍል ሁለት 

የሥራ ምደባ፣ ደመወዝና ልዩልዩ Aበሎች

 

4. የሥራ ምደባ 

1. ባለሥለጣኑ  ለAደረጃጀቱ የሚስማማው የሥራ 

ምደባ ሥርዓት የክልሉ የሥራ Aስፈጻሚ ምክር 

ቤት ሲፈቅድ ተግባራዊ ያደርጋል፡፡ 

2. Aዳዲስ የሚፈጠሩ የሥራ መደቦች ከሌሎች 

የሥራ ሂደቶችና  ውጤቶች ጋር ያላቸውን 

ተደጋጋፊነት መሠረት በማድረግ ተመዝነው 

ተስማሚ በሆነው የሥራ ሂደት ውስጥ ይመደባሉ፡፡ 
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3. መደብ Eቲ ስራሕ  ርEሱ ዝኸኣለ ከይዲ ስራሕ 

ወይ ንUስ ከይዲ ስራሕ ክኾን ዝኽEል Eንተኾይኑ 

ምስ ካሊE ከይዲ ስራሕ ዝህልዎ ተኸታታልነትን 

ምምግጋብን ተራEዩ ነቲ ኣወዳድባ ብዝበለፀ 

ውፅIታዊ ክገብር ብዝኽEል መልክE ይውደብ፡፡ 

 

5. ብዛEባ መሃያ 
 

1. Eዚ ባዓልመዚ ስኬል መሃያ  ስራሕተኛታት 

ብምፅናE ንቤት ምኽሪ ስራሕ  ፈፃሚ  Eዚ 

ክልል ኣቕሪቡ  ድሕሪ ምውሳኑ ተግባራዊ 

ይገብር፡፡ 

2. ተመሳሰልቲ ወይ ሓደ ዓይነት ተደላይ 

ክEለትን ረቋሕን ዝሓቱ ማEረ ብርኪ ዘለዎም 

ስራሕቲ ማEረ  መበገሲ መሃያ ይህልዎም፡፡ 

 

3. ድንጋገ ንUስ ዓንቀፅ (2) Eንተሃለወ‘ውን Eዚ 

በዓልመዚ ሕፅረት ሰብሞያታት ዘጋጥምዎም 

መደባት ስራሕ ካብ መበገሲ መሃያ ክሳብ 

ሳልሳይ Eርከን ዝበፅሕ መሃያ ብምኽፋል 

ሰራሕተኛ ምቑፃር ይኽEል፡፡ 

4. ማEኸላይ ውፅIት ኣፈፃፅማ ስረሖም  ዘEግብ 

ወይ ካብዘEግብ ንላEሊ ንዝኾኑ ሰራሕተኛታት 

በብኽልተ ዓመቱ ወሰኽ ብርኪ መሃያ 

ይግበር፡፡ 

 
6.  ዝተፈላለዩ ዓሰብታት  

Eዚ ባዓል መዚ Eቲ ስራሕ ንምክያድ ዘድልዩ 

ዝተፈላለዩ ዓይነታት ዓስብን መጠን ክፍሊታትን 

ብምፅናE ንቤት ምኽሪ ስራሕ ፈፃሚ Eዚ ክልል 

ኣቕሪቡ ድሕሪ ምውሳን ተግባራዊ ይገብር፡፡ 

 

ክፍሊ ሰለስተ 

ብዛEባ ብሰራሕተኛታት ዝትሓዝ ክፍቲ 

መደብ ስራሕ 

3. የሥራ መደቡ ራሱን የቻለ  የሥራ  ሂደት ወይም 

ንUስ የሥራ ሂደት መሆን የሚችል ከሆነ ከሌላው 

የሥራ ሂደት ጋር የሚኖረው ተከታታይነት 

ተመጋጋቢነት ታይቶ Aደረጃ ጀቱን ይበልጥ 

ውጤታማ ሊያደርግ በሚችል መልኩ ይደራጃል፡፡ 

 

5. ስለ ደመወዝ
 

1. ባለስልጣኑ የሠራተኞችን የደመወዝ ስኬል 

በማጥናት ለክልሉ የሥራ Aሥፈጻሚ ምክር 

ቤት Aቅርቦ በማስወሠን ተግባራዊ 

ያደርጋል፡፡ 

2. ተመሣሣይ ወይም Aንድ Aይነት ተፈላጊ 

ችሎታና መመዘኛ የሚጠይቁ Eኩል ደረጃ ያላቸው 

ሥራዎች Eኩል መነሻ ደመወዝ 

ይኖራቸዋል፡፡ 

3. የዚህ Aንቀጽ ንUስ Aንቀጽ (2) ድንጋጌ 

ቢኖርም የሙያተኛ Eጥረት በሚያጋጥምባ 

ቸው የሥራ መደቦች ባለሥልጣኑ  ከመነሻ 

ደመወዝ  Eስከ ሦስት  Eርከን የሚደርስ 

ደመወዝ በመክፈል ሠራተኛ መቅጠር ይችላል 

4. በየሁለት ዓመቱ የሥራ Aፈጻጸም Aማካኝ 

ውጤታቸው Aጥጋቢ ወይም ከAጥጋቢ በላይ 

ለሆኑ ሠራተኞች  የደመወዝ Eርከን ጭማሪ 

ይደረጋል፡፡ 

 

6. ልዩ ልዩ ኣበሎች 

ባለሥልጣኑ ሥራውን ለማከናወን የሚያሥፈልጉ 

ልዩ ልዩ የAበል Aይነቶችና ክፍያዎችን መጠን 

በማጥናት ለክልሉ የሥራ Aሥፈጻሚ ምክር ቤት 

ኣቅርቦ በማስወሠን ተግባራዊ ያደርጋል፡፡ 

 
ክፍል ሦስት 

ክፍት የሥራ መደቦች በሠራተኛ 

ሰለማስያዝ
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7. መትከል 

1. ክፍቲ መደባት ስራሕ ብሰራሕተኛታት 

ምትሓዝ ዝካኣል ብመሰረት ዝተሓዝ ትልሚ 

ሓይሊሰብ ብዝውውር፣ በብርኪ Eብየት፣ 

ብቑፃር፣ ብድልድል ወይ ብምደባ ይኸውን፡፡ 

2. ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ (1) ዝተደንገገ 

ሕሉው ኮይኑ፣ ብርኪ Eብየት፣ ቑፃርን 

ድልድልን ሰራሕተኛታት ወይ ኣመልከቲ 

ብምውድዳር ዝፍፀም ይኸውን፡፡ 

3. ክፍቲ መደባት ስራሕ ብስራሕተኛታት 

ንምትሓዝ ሰራሕተኛታት ወይ ኣመልከቲ 

ምውድዳር ዘድልየሉ ካብ ኩሎም ብሞያ 

ብቕዓትን ስነ- ምግባርን ዝሓሸ ሰራሕተኛ 

ንምምራፅ ይኸውን፡፡ 

 
 
8. Eብየት ብርኪ
 

1. Eብየት ብርኪ ሰራሕተኛታት ዝዋሃብ Eቲ 

ስራሕ ብቕዓት ብዘለዎ ሰራሕተኛ ንኽስራሕ 

ብምግባር ውፅIት ስራሕ Eቲ በዓል መዚ 

ንምምሕያሽን Eቲ ስራሕተኛ ንምትብባEን 

ይኸውን፡፡ 

2. Eዚ በዓል መዚ ሓደ ክፍቲ መደብ ስራሕ 

በዞም ዝስEቡ ኩነታት ብዘይውድድር 

ብEብየት ብርኪ ንክትሓዝ ክገብር ይኽEል፡፡

     ሀ. ተወዳዳሪ ኣብዚይህልወሉ Eዋን Eቲ     

         ሰራሕተኛ ነቲ መደብ ስራሕ ዝሓቶ ስነ-  

         ምግባርን ተደላይ ክEለትን AማሊU  

         Eንትርከብን Eቲ በዓል መዚ ዝህቦ ፈተና  

         ፅሑፍን ቃልን  Eንተሓልፍ፣ 

    ለ. Eቲ ሰራሕተኛ ኣብ ውሽጢ Eዚ በዓል መዚ 

       ብዘለዎ  ዝለዓለ ስነ- ምግባርን ውፅIት  

       ስራሕን ሞዴልን መርኣያን ሰራሕተኛ  

       ተባሂሉ  Eንትምረፅን  ነቲ  መደብ ስራሕ   

       ዝሓቶ ተደላይ ክEለት  ኣማሊU Eንትርከብ  

7. መርህ

1. ክፍት የሥራ መደቦችን በሠራተኛ ማስያዝ  

    የሚቻለው የሠው ሃይል Eቅድን መሠረት 

በማድረግ በዝውውር፣ በደረጃ  Eድገት፣ 

በቅጥር፣ በድልድል ወይም በምደባ ይሆናል፡፡ 

2. በዚህ Aንቀጽ ንUስ Aንቀጽ (1)  የተደነገገው 

Eንደተጠበቀ ሆኖ፣ የደረጃ Eድገት  ቅጥርና  

ድልድል የሚፈጸመው ሠራተኞችን ወይም 

Aመልካቾችን በማወዳደር ይሆናል፡፡ 

3. ክፍት  የሥራ  መደቦችን በሠራተኛ  ለማስያዝ 

ሠራተኞችን ወይም Aመልካቾችን ማወዳደር 

የሚያስፈልገው ከሁሉም  የተሻለ የሙያ 

ብቃትና ስነ-ምግባር ያለው ሠራተኛ 

ለመምረጥ ይሆናል፡፡ 

 
 

8. የደረጃ Eድገት
 

1. የሠራተኞች  ደረጃ Eድገት የሚሰጠው ሥራው 

ብቃት ባለው ሠራተኛ Eንዲከናወን  

በማድረግ የባለሥልጣኑ የሥራ ውጤት 

ለማሻሻልና ሠራተኛን ለማበረታታት 

ይሆናል፡፡ 

2. ባለሥልጣኑ በሚከተሉት ሁኔታዎች Aንድን 

ክፍት የሥራ መደብ ያለውድድር በደረጃ 

Eድገት Eንዲያዝ ሊያደርግ ይችላል፡፡ 

ሀ. ተወዳዳሪ በሌለ ጊዜ ሠራተኛው ለሥራ  

   መደቡ የሚጠይቀውን ሥነ- ምግባርና  

   ተፈላጊ ችሎታ ኣሟልቶ ሲገኝና  

   በባለሥልጣኑ የሚሠጠውን የጽሑፉና  

   የቃል ፈተና ሲያልፍ፣ 

ለ. ሠራተኛው በባለሥልጣኑ ውስጥ  ባለው  

    ከፍተኛ የሥነ- ምግባርና የሥራ ውጤት  

    የሠራተኛ ሞዴልና Aርኣያ ተብሎ   

   ሲመረጥና ለሥራ መደቡ የሚጠየቀውን   

   ተፈላጊ ችሎታ Aሟልቶ ሲገኝ ወይም  
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        ወይ ንምምላE ዝተረፎ Eዋን  ግልጋሎት  

        ካብ ሓደ ዓመት ዘይበለፀ ኮይኑ Eንትርከብ፣

      ሐ. Eቲ ሰራሕተኛ ብተሓሳቢ ኣብቲ መደብ   

           ስራሕ ንሓደ ዓመት ወይ ካብU ንላEሊ  

           ፅቡቅ ስነ-ምግባርን ዘEግብ ውፅIትን  

           Eናመዝገበ ዘገልገለን Eቲ ቦታ ዝሓቶ  

           ተደላይ ክEለት ኣማሊU Eንተተረኺቡ  

           ወይ ንምምላE ዝተረፎ  Eዋን ካብ ሓደ  

           ዓመት ግልጋሎት ዘይበለፀ፣ ወይ 

    መ. ዝለዓለ  ብቕዓት ስነ-ምግባር ኣብ ዝሓትት 

         ቦታ ብስነ-ምግባር ዝሐሸ   ሰራሕተኛ  

         ምምዳብ ኣድላይ ኮይኑ  Eንትርከብ፡፡ 

3. ዝኾነ ይኹን ሰራሕተኛ፡- 

ሀ. ብኸቢድ ጥፍኣት ድስፕሊን ተኸሲሱ ዝተቐፅA 

Eንተኾይኑ Eቲ መቕፃEቲ ካብ ዝተወሰነ 

Eዋን ጀሚሩ  ሓሙሽተ ዓመት ክሳብ 

ዝሓልፍ፣ ወይ 

ለ.ብጥፍኣት ድስፕሊን ዝተኸሰሰ Eንተኾይኑ 

ነቲ ክሲ ውሳነ ክሳብ ዝዋሃቦ፣ ንEበየት 

ብርኪ ክወዳደር ኣይፍቀደሉን፡፡ 

4. Eዚ በዓልመዚ መምርሒ ኣፈፃፅማ ብርኪ 

Eብየት ከውፅE ይኽEል 

 

9.  ውሽጣዊ  ዝውወር  

1. ውሽጣዊ ዝውውር በዞም ዝስEቡ ምኽንያታት 

ክፍፀም ይኽEል፡፡ 

ሀ. ኣብዝፍጠር ክፍቲ መደብ ስራሕ ሰራሕተኛ 

ክሳብ ዝቑፀር Eቲ ስራሕ ንከይብደል 

ብጊዚያዊ  ሰራሕተኛ መዲብካ ንምስራሕ፣

 

ለ. ብሕማም ወይ ብትምህርቲ ወይ ብስልጠና 

ወይ ተቐባልነት ብዘለዎ ካሊE 

ምኽንያት ካብ ስራሕ ንዝተፈለየ 

ሰራሕተኛ ብጊዚያዊ ንምትካE፣ 

 

   ሊያሟላ የቀረው የAገልግሎት ጊዜ ከAንድ 

   ዓመት ያልበለጠ ሆኖ ሲገኝ፣ 

   ሐ. ሠራተኛው በሥራ መደቡ ላይ ለAንድ  

   Aመት ወይም ከዚያ በላይ መልካም  ሥነ 

ምግባርና ኣጥጋቢ  ውጤት  Eያስመዘገበ  

 በታሳቢ ያገለገለና ለቦታው የተጠየቀውን  

 ተፈላጊ ችሎታ Aሟልቶ የተገኘ ወይም 

ሊያሟላ የቀረው ጊዜ ከAንድ Aመት Aገልግሎት 

ያልበለጠ፣ ወይም 

   መ. ከፍተኛ የሥነ-ምግባር ብቁነት የሚጠይቅ  

        ቦታ በሥነ- ምግባር የተሻለውን ሠራተኛ  

        መመደብ Aስፈላጊ   ሆኖ ሲገኝ፡፡ 

3. ማንኛውም ሠራተኛ፡- 

ሀ. በከባድ የድስፕሊን ጥፋት ተከሶ 

የተቀጣ ከሆነ ቅጣቱ ከተወሰነበት ጊዜ 

ጀምሮ Aምስት ዓመት Eስኪያልፍ፣ 

ወይም 

ለ.  በዲስፕሊን ጥፋት የተከሰሰ ከሆነ ክሱ 

ውሣኔ Eስኪሠጠው ድረስ፣ ለደረጃ 

Eድገት Eንዲወዳደር Aይፈቀድለትም 

4. ባለሥልጣኑ የደረጃ Eድገት Aፈፃፀም መመሪያ 

ሊያወጣ ይችላል፡፡ 

 

9. የውስጥ ዝውውር

1. በሚከተሉት ምክንያቶች የውስጥ ዝውውር 

ሊፈጸም ይችላል፡፡ 

ሀ. በተፈጠረ ክፍት የሥራ መደብ ላይ 

ሠራተኛ Eስኪቀጠር ድረስ ሥራው 

Eንዳይበደል ሠራተኛን በጊዜያዊነት 

መድቦ ለማሠራት፣ 

ለ. በሕመም ወይም በትምህርት ወይ 

በሥልጠና ወይም ተቀባይነት ባለው 

ሌላ ምክንያት ከሥራው የተለየን 

ሠራተኛ በጊዚያውነት ለመተካት፣ 
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ሐ. ፀገም ጥEና ንዘጋጠሞ ሰራሕተኛ ናብ 

ዝሐሸ መደብ ስራሕ ወይ ስራሕ ቦታ 

ንምዝዋር፣ 

መ. መደብ ስርሑ ዝተሰረዘ ሰራሕተኛ 

ኣዛዊርካ ንምምዳብ፣ 

ረ. መሃያ ዝኽፈሎ ወይ ዘይኽፈሎ ፍሉይ 

ፍቓድ ወይ ፍቓድ ሕማም ወይ ካብ 

ዓቕሚ  ንላEሊ  ብዝኾነ ምኽንያት ካብ 

ስራሕ ተፈልዩ  ድሕሪ ሰለስተ ወርሒ ናብ 

ስርሑ ዝምለስ  ሰራሕተኛ ኣብ ዝነበሮ 

መደብ ስራሕ ምምዳብ ዘይተኽኣለ 

Eንተኾይኑ ናብ ካሊE መደብ ስራሕ ወይ 

ቦታ ንምዝዋር፣ 

ሰ. Eቲ ሰራሕተኛ ዝበለፀ ውፅIታዊ ክኾነሉ 

ኣብ ዝኽEል ቦታ መዲብካ ንምስራሕ፣ 

ሸ. ስነ-ምግባር ሰራሕተኛ ዘጠራጥር ወይ  ኣብ 

ኣወሃህባ ግልጋሎቱ ጉድለት ዘለዎ ኮይኑ 

ኣብዝርከበሉ Eዋን ነቲ ሰራሕተኛ ካብቲ 

ቦታ ንምልዓል፣ 

ቀ. Eቲ ሰራሕተኛ Eንትሓትትን ሕቱU ድማ 

ተቐባልነት Eንትረክብ፣ 

በ. Eቲ ሰራሕተኛ ንምዝውዋር ኣድላይ 

ዝኾነሉ ዝኾነ ይኹን ምኽንያት 

Eንተጋጥም ፣ 

ተ. ኣብ ልEሊ Eቲ ሰራሕተኛ ዝተጀመረ ክሲ 

ጥፍኣት ድስፕሊን ክሳብ ዝፃረን 

መወዳEታ ውሰነ ክሳብ ዝዋሃቦ ነቲ 

ሰራሕተኛ ካብቲ ቦታ ንምልዓል፡፡ 

2. ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ (1) ዝተደንገገ 

Eንተሃለወ‘ውን ሰራሕተኛታት Eዚ ባዓል 

     መዚ መደብ ስራሕን ስራሕ ቦታን 

ብምቅይያር Eናዛወረ ዝሰርሓሉ ስርዓት 

ዝውውር ምትግባር ይኽEል፡፡ 

 

  ሐ. የጤና  ችግር ያጋጠመውን ሠራተኛ ወደ 

ተሻለ የሥራ መደብ ወይም የሥራ ቦታ 

ለማዛወር፣ 

  መ. የሥራ መደቡ የተሠረዘበትን ሠራተኛ 

Aዛውሮ ለመመደብ፣ 

  ረ. ደመወዝ የሚከፈልበት ወይም የማይከፈልበት 

       ልዩ ፍቃድ ወይም የህመም ፍቃድ ወይም  

       ከAቅም በላይ በሆነ ምክንያት ከሥራ  

       ተለይቶ ከሦስት ወር በኋላ ወደ ሥራው  

        የሚመለስን ሰራሕተኛ በነበረው የሥራ   

       መደብ  ላይ መመደብ ያልተቻለ Eንደሆነ  

        ወደ ሌላ የሥራ መደብ ወይም ቦታ  

        ለማዘወር፣ 

ሰ. ሠራተኛው  የበለጠ ውጤታማ  ሊሆን  

የሚችልበት ቦታ  መድቦ ለማሠራት፣ 

ሸ. የሠራተኛው ስነ- ምግባር  Aጠራጣሪ ወይም 

በAገልግሎት Aሰጣጡ ጉድለት ያለበት ሆኖ 

በተገኘ ጊዜ ሠራተኛውን ከቦታው 

ለማንሳት፣ 

ቀ.  ሠራተኛው ሲጠይቅና ጥያቄው ተቀባይነት 

ሲያገኝ፣ 

በ. የሠራተኛ መዘዋወርን Aስፈላጊ የሚያደርግ 

ማንኛውም ሌላ ምክንያት ሲያጋጥም፣ 

 

ተ. በሠራተኛው ላይ የተጀመረ የድስፕሊን 

ጥፋት ክስ Eስኪጣራ የመጨረሻ ውሣኔ 

Eስከያገኝ  ድረስ ሠራተኛውን ከቦታው 

ለማንሳት፡፡ 

2. በዚህAንቀጽ ንUስ Aንቀጽ (1) የተደነገገው 

ቢኖርም  የባለሥልጣኑ ሠራተኞችን የሥራ 

መደብና የሥራ ቦታ  በማፈራረቅ Eያዛወረ 

የሚያሠራበት የዝውውር ሥርዓት ተግባራዊ  

ማድረግ ይችላል፡፡ 
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3. Eዚ በዓልመዚ  ኣብዚ ዓንቀፅ  ንUስ ዓንቀፅ 

(1)  ወይ (2) መሰረት ብምግባር ዝኾነ 

ይኹን ሰራሕተኛ  መሃያU Eንተይጎደለ 

ተመሳሳሊ ወይ ካብዝነበረሉ ብርኪ ስራሕ 

ዝተሓተ ብርኪ ናብ ዘለዎ መደብ ስራሕ 

ብምዝዋር ንዝተወሰነ ወይ ንዘይተወሰነ Eዋን 

ከስርሕ  ይኽEል፡፡ 

 

10. ድልደላ 

1. Eዚ በዓል መዚ ሐዱሽ ኣወዳድባ ኣፅኒU 

ተግባራዊ ኣብዝገብረሉ Eዋን ሰራሕተኛታት 

ብምውድዳር  ደልዲሉ ከስርሕ ይኽEል፡፡ 

2. ኣብቲ ድልደላ ክሕቆፉ ዘይካኣሉን ምደባ 

ዘይረኸቡን ሰራሕተኛታት በዓል መዚ

መሰሎም ተሓልዩ ግልጋሎት ስርሖም ይቋረፅ 

3.  Eዚ በዓል መዚ Eንተዘይፈቒዱ ካብ ካሊE 

ቤት Eዮ ብድልደላ ዝመፀ ሰራሕተኛ ክቕበል 

ኣይግደድን፡፡ 

4. Eዚ ባዓልመዚ መምርሒ ኣፈፃፅማ ድልደላ 

ምውፃE ይኽEል፡፡ 

 
11. ብዛEባ ኣፈፃፅማ  ቁፃር 
 

1. Eዚ በዓል መዚ ካብዞም  ዝስEቡ ብሓዲU 

ሜላ  ቁፃር ሰራሕተኛ ክፍፅም ይኽEል፡፡ 

ሀ. ምልክታ ብምውፃE ኣመልከቲ ዓዲሙ 

ብምውድዳር፣ 

ለ. ምስ ላEለዎት ትካላት ትምህርቲ ርክብ 

ብምግባር ወይ ብኻሊE ዝሓሸ ኣማራፂ

ምሩቛት ዓዲሙ  ብምውድዳር፣ 

 

ሐ. ካብ  ባEሉ ማEኸን መረዳEታ ዝረኽቦ 

ዝርዝር መመልከቲ  ዝሐሸ ስነ-ምግባር፣ 

ልምድን ብርኪ ትምህርትን ዘለዎ ፀዊU 

ብምውድዳር፣ 

3. ባለሥልጣኑ በዚህ Aንቀጽ  ንUስ Aንቀጽ (1)  

ወይም (2) መሰረት በማድረግ  ማንኛውም  

ሠራተኛ ደመወዙ  ሳይቀነስ ተመሳሳይ ወይም 

ከነበረበት ደረጃ ዝቅያለ ደረጃ ወዳለው የሥራ 

መደብ በማዛወር ለተወሰነ ወይም ላልተወሰነ 

ጊዜ ማሠራት ይችላል፡፡                            
 

 
10. ድልድል 

1. ባለሥልጣኑ  Aዲስ Aደረጃጀት Aጥንቶ 

ተግባራዊ በሚያደርግበት ጊዜ ሠራተኞችን 

በማወዳደር ደልድሎ ሊያሠራ ይችላል፡፡ 

2. በድልድሉ ሊታቀፉ ያልቻሉና ምደባ ያለገኙ  

የባለስልጣኑ ሰራተኞች መብታቸውን ተጠብቆ 

የስራ Aገልግሎታቸው ይቋረጣል። 

3. ባለሥልጣኑ ካልፈቀደ በስተቀር ከሌላ 

መሥሪያ ቤት በድልድል የሚመጣ ሠራተኛን 

Eንዲቀበል Aይገደድም፡፡ 

4. ባለሥልጣኑ የድልድል Aፈፃፀም መመሪያ  

ሊያወጣ ይችላል፡፡ 
 

11. ስለቅጥር Aፈጻጸም  
 

1. ባለሥልጣኑ ከሚከተሉት በAንዱ ዘዴ       

     የሠራተኛን ቅጥር መፈጸም ይችላል፡፡ 

ሀ. ማስተወቂያ Aውጥቶ Aመልካቾችን 

በመጋበዝና በማወዳደር፣ 

ለ. ከከፍተኛ  የትምህርት ተቋማተ ጋር 

ግንኙነት በማድረግ ወይም በሌላ 

የተሻለ ኣማራጭ ምሩቃንን ጋብዞ 

በማወዳደር፣ 

ሐ. ከራሱ የመረጃ ቋት ከሚያገኘው 

የAመልካቾች ዝርዝር የተሻለ ሥነ-

ምግባር፣ ልምድና የትምህርት ደረጃ 

ያላቸውን  ጠርቶ በማወዳደር፣ 
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መ. ክፍቲ መደባት ስራሕ ብምልክታ ኣብ 

መርበብ ሓበሬታ ብምፍላጥ ኣብ ድሕረ -

ገፅ Eቲ በዓልመዚ  ዝላኣኹ ኣመልከቲን 

መረዳEታን ተደሪኹ ኣመልከቲ ፀዊU 

ብምውድዳር፣ 

ረ. ብመሰረት 3ይ ኣካል ንብዓል መዚ ዝህቦ 

ተኣማንነት ዘለዎ መረዳEታ ብቕዓት 

ኣመልከቲ ሰብ ሞያ ፀዊU ብምርግጋፅ፣ 

 
ሰ. ካልOት ምችዋት ዝኾኑ ሜላታት 

ብምጥቃም፡፡ 

2. Eዚ በዓል መዚ መምርሒ ኣፈፃፅማ ቑፃር 

ከውፅE ይኽEል፡፡ 

 
12. ኣብዚ ባዓል መዚ ንሙቑፃር ዘየኽEሉ 

       ኩነታት

1. Eዞም ዝስEቡ ኣብዚ በዓል መዚ ክቑፀሩ 

ኣይኽEሉን 

ሀ. ብገበን ተኸሲሱ ዝተፈረደሉ፣ 

ለ. Eዚ በዓል መዚ ሓዊሱ ካብ ዝኾነ ይኹን 

መንግስታዊ  ወይ መንግስታዊ ዘይኮነ 

ቤት Eዮ ወይ ትካል ብምኽንያት 

ጉድለት ድስፕሊን ካብ ስራሕ 

ዝተሰናበተ፣ 

ሐ.ኣብ ዝነብረሉ ኸባቢ ፀገም ስነ -ምግባር 

ዘለዎ ምዃኑ ዝተረጋገፀሉ፣ 

መ. ውልቀ ንብረቱ ንምምዝጋብ ፍቓደኛ 

ዘይኮነ፣ 

ረ. ቅድም Iሉ ይሰርሐሉ ካብ ዝነበረ ቤት 

Eዮ ደብዳቤ ስንብት ስራሕ ከቕርብ 

ዘይካኣል፣ 

ሰ. EድመU ትሕቲ 18 ዓመት ዝኾነ፣ 

ሸ. ካብ ገበን ነፃ ምዃኑ መረዳEታ መረጋገፂ 

ዘየቕረበ፣ 

 

መ. ክፍት ሥራ መደብ ማስተወቂያዎችን 

በመረጃ መርበብ በመልቀቅ 

በባለሥልጣኑ ድረ-ገጽ በኩል በሚላኩ 

ማመልከቻዎችና መረጃዎች መሠረት 

Aመልካቾችን ጠርቶ በማወዳደር፣ 

ረ. ስለAመልካቾች በሦስተኛ ወገን ለባለሥልጣኑ 

     የሚሰጡትን ታማኝነት ያላቸውን ምስክርነት 

    መሠረት በማድረግ ባለሞያዎችን ጠርቶ  

     ብቃታቸውን በማረጋገጥ፣ 

ሰ. ሌሎች Aመቺ የሆኑ ዘዴዎችን 

በመጠቀም፡፡ 

2. ባለሥልጣኑ የቅጥር ኣፈጻጸም መመሪያ 

ሊያወጣ ይችላል፡፡ 

 

12. በባለሥለጣኑ ለመቀጠር የማያስችሉ 

      ሁኔታዎች 

1. የሚከተሉትን በባለሥልጣኑ ሊቀጠሩ 

ኣይችሉም፣ 

ሀ. በወንጀል ተከሶ የተፈረደበት፣  

ለ.ባለሥልጣኑን ጨምሮ ከማንኛውም 

መንግሥታዊ ወይም መንግሥታዊ 

ያልሆነ መሥሪያቤት ወይም  ድርጅት 

በድስፕሊን ጉድለት ምክንያት ከሥራ 

የተሰናበተ፣ 

ሐ. በሚኖረበት Aካባቢ የሥነ-ምግባር ችግር 

ያለበት መሆኑ የተረጋገጠበት፣ 

መ. የግል ንብረቱ  ለማስመዝገብ ፍቃደኛ 

ያልሆነ ፣ 

ረ. ቀደም ሲል  ይሠራበት ከነበረው መሥሪያ 

ቤት የስራ ስንብት ደብዳቤ ማቅረብ 

ያልቻለ፣ 

ሰ. Eድሜው ከ18 ዓመት በታች የሆነ፣ 

ሸ. ከወንጀል ነፃ መሆኑን የሚያረጋግጥ ማስረጃ 

ያላቀረበ፡፡ 
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2. ናይዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ (1) Eንተሃለወ 

‘ውን EድመOም ልEሊ 14 ዓመት ኮይኖም 

18 ዓመት ዘይመልOም መናEሰይ  ኣብ 

ውሽጢ  Eዚ ባዓል መዚ ሰራሕተኛታት 

ኮይኖም ዝቑፀሩሉን ብዛEባ ኩነታት 

ስረሖምን  ዝውስን  መምርሒ በዚ ባዓል መዚ 

ክወፅE ይኽEል፡፡ 

 

13. ብዛEባ ምርግጋፅ ብቕዓት ኣብ Eዋን 

ፈተነ  

1. ዝኾነ  ይኹን ኣብ Eዋን ፈተነ  ስልጠና 

ዘድልዮ ሰራሕተኛ ንፈተነ ዝቑፀር ንሓደ 

ዓመት ዝኣክል ይኸውን፡፡ 

 
2. ዝኾነ ይኹን ኣብ ፈተነ ዝርከብ ሰራሕተኛ ብቕዓቱ 

ዝረጋገፅ ኣብ Eዋን ፈተነ ዝረኽቦ ውፅIት 

ኣፈፃፅማ ስራሕን ኣብዚ Eዋን ብዝዋሃቦ ስልጠና 

ዝረኽቦ  ውፅIት ፈተና  ተደሚሩ  ዝርከብ 

ማEኸላይ ውፅIት ይኸውን፡፡ 

3. ብቐጥታ  ኣብ ተግባራዊ ስራሕ  ዝምደቡን 

ነቲ  ስራሕ ደገፍ ዝህቡን  ሰብሞያታት  ኣብ 

ውሽጢ Eዋን ፈተነ ስልጠና ይዋሃቦም፡፡ 

 

4. ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ (3)  ብምድራኽ 

Eቲ ሰራሕተኛ ዝወስዶ ስልጠና ድሕሪ 

ምውዳE ኣብ ውሽጢ Eቲ ዝተረፎ Eዋን 

ፈተነ ልምምድ ይገብር፡፡ 

5. Eዚ በዓል መዚ Eዋን ፈተነ ዝወደA 

ሰራሕተኛ  ቐዋሚ ቕድሚ ምግባሩ ኣብ 

ውሽጢ Eዋን  ፈተነ ዝነበሮ ስነ-ምግባር፣ 

ተበግሶ ስራሕን ኣፈፃፅማ ስራሕን  ውፅIት 

ገምጋም ክርA ኣለዎ፡፡ 

 
 
 

2. የዚህ  Aንቀጽ ንUስ Aንቀጽ (1) ቢኖርም 

Eድሜያቸው  ከ14 ዓመት ባላይ  ሆኖው  

18  ዓመት  ያልሞላቸው  ወጣቶች  

በባለሥልጣኑ  ውስጥ በሠራተኛነት 

ስለሚቀጠሩበትና  ስለ ስራ ሁኔታቸው 

የሚወስን መመሪያ በባለሥልጣኑ ሊያወጣ  

ይችላል፡፡ 

 

13. በሙከራ ጊዜ ብቃትን ስለማረጋገጥ

 
 

1. ማንኛውም በሙከራ ጊዜ ሥልጠና 

የሚያስፈልገው ሠራተኛ ለሙከራ 

የሚቀጠረው  ለAንድ ዓመትያህል 

ይሆናል፡፡ 

2. በሙከራ ላይ ያለ ማንኛውም ሠራተኛ  

ብቃቱ  የሚረጋገጠው በሙከራ  ጊዜ በሚያገኘው 

የሥራ ኣፈጻጸም  ውጤትና  በዚህ ጊዜ  ውስጥ 

በሚሠጥ ስልጠና በሚያገኘው የፈተና ውጤት 

ድምር የሚያገኘው Aማካኝ ውጤት ይሆናል፡፡ 

3. በቀጥታ ተግባራዊ በሆነ ሥራ ላይ  

ለሚመደቡና ለሥራው ድጋፍ ለሚሠጡ 

ባለሙያዎች በሙከራ ጊዜው ውስጥ 

Aስፈላጊው ሥልጠና ይሰጣቸዋል፡፡ 

4. ሠራተኛው በዚህ Aንቀጽ  ንUስ Aንቀጽ 

(3) መሠረት የሚወስደውን ሥልጠና 

ካጠናቀቀ በኋሏ በቀረው  የሙከራ ጊዜ 

ውስጥ የተግባር ልምምድ ያደርጋል፡፡ 

5. ባለሥልጣኑ የሙከራ ጊዜውን ያጠናቀቀ 

ሠራተኛን ቋሚ ከመደረጉ በፊት ሠራተኛው 

በሙከራ ጊዜው ውስጥ  ስለነበረው ስነ-

ምግባር፣ የሥራ ተነሳሽነትና የሥራ 

ኣፈጻጸም  የግምገማ ውጤት ማየት 

Aለበት፡፡ 
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14. ብዛEባ ቐዋሚ ሰራሕተኛ ምዃን  
 

1. ዝኾነ ይኹን ሰራሕተኛ ናይዚ ባዓልመዚ 

ቐዋሚ ሰራሕተኛ ዝኾን ኣብ Eዋን ፈተነ 

ካብ ዝተውሃቦ ስልጠና ዝረኽቦ ውፅIት 

ፈተናን ኣብ Eዋን ተግባራዊ ልምምድ 

ዝተመልAሉ ምዘና ውፅIት ኣፈፃፅማ ስራሕ 

Eቲ ማEኽላይ ውፅIት ዘEግብ ወይ ልEሊ 

ዘEግብ ኮይኑ Eንትርከብ ይኸውን፡፡ 

2. ናይዚ ዓንቀፅ  ንUስ ዓንቀፅ (1)  Eንተሃለወ 

‘ውን  ኣብ Eዋን  ፈተነ ስልጠና ዘድልዮም 

ሰራሕተኛታት ቐዋሚ  ሰራሕተኛ ዝኾኑ 

ውፅIት ምዘና ኣፈፃፅማ ስራሕ ዘEግብ ወይ 

ልEሊ ዘEግብ Eንትኾን Eዩ፡፡ 

3. ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ (1) ን (2)ን 

ዝተደንገገ Eንተሃለወ ‘ውን  ብመሰረት ኣብ 

ዓንቀፅ 13 (5) ዝተደንገገ Eቲ ዝቐርብ 

ፀብፃብ Eቲ ሰራሕተኛ ከቢድ ፀገም ስነ -

ምግባር ዘለዎ ምዃኑ ዘርI Eንተኾይኑ 

ቐዋሚ ሰራሕተኛ ኮይኑ ክቑፀር ኣይኽEልን 

 

ክፍሊ ኣርባEተ 

ስልጠና ሰራሕተኛታት 

15. Eላማ  ስልጠና  

1. Eቲ ሰራሕተኛ ክስልጥን ዝግበረሉ ብቕዓቱን 

ክEለት ስርሑን ብምEባይ ዝሓሸ ውፅIት 

ስራሕ ከመዝግብ ንምግባር ይኸውን፡፡ 

2. ንዝኾነ ይኹን ሰራሕተኛ ዝዋሃብ ስልጠና 

Eቲ ስራሕተኛ  ምስ ዝሰርሖ  ስራሕ 

ብቀጥታ ርክብ  ዘለዎ  ክኾን  ኣለዎ፡፡ 

 
16. ሓላፍነት ምስልጣን ሰራሕተኛ

Eዚ ባዓል መዚ  ንስልጠና ዝኸውን በጀት ክፍቀድ 

ብምግባርን ትልሚ  ብምሓዝን ሰራሕተኛታት 

14. ቋሚ ሠራተኛ ስለመሆን
 

1. ማንኛውም  ሠራተኛ የባለሥልጣኑ ቋሚ 

ሠራተኛ  የሚሆነው  በሙከራ ጊዜ  

በተሠጠው  ሥልጠና  ያገኘው  የፈተና 

ውጤትና  በተግባር ልምምድ ወቅት 

የተሞላለት የሥራ Aፈጻጸም ምዘና ውጤት 

Aማካይ ውጤት Aጥጋቢ ወይም ከAጥጋቢ  

በላይ ሆኖ ሲገኝ ይሆናል፡፡ 

2. የዚህ Aንቀጽ ንUስ Aንቀጽ (1) ቢኖርም 

በሙከራ ጊዜ ሥልጠና የሚያስፈልጋቸው  

ሠራተኞች ቋሚ ሠራተኞች የሚሆኑት 

የሥራ Aፈጻጸም  ምዘና ውጤታቸው  

Aጥጋቢ ወይም ከAጥጋቢ በላይ ሲሆን ነው፡፡ 

3. በዚህ Aንቀጽ ንUስ Aንቀጽ (1) Eና (2) 

የተደነገገ ቢኖርም በAንቀጽ  13 (5) 

በተደነገገው መሠረት የሚቀርበው ሪፖርት 

ሠራተኛው ከባድ የሥነ- ምግባር ችግር 

ያለበት መሆኑን የሚያሳይ ከሆነ ቋሚ 

ሠራተኛ ሆኖ ሊቀጠር ኣይችልም፡፡ 

 
 

ክፍል Aራት 

የሠራተኞች ሥልጠና 

15. የሥልጠናው ዓለማ

1. ሠራተኛው Eንዲሠለጥን የሚደረገው ብቃቱንና 

የሥራ ችሎታውን በማሣደግ የተሻለ የሥራ 

ውጤት Eንዲያስመዘግብ ለማድረግ ይሆናል፡፡ 

2. ለማንኛውም  ሠራተኛ  የሚሠጠው 

ሥልጠና ሠራተኛው ከሚሠራው ሥራ ጋር 

ቀጥተኛ ግንኙነት ያለው መሆን ኣለበት፡፡ 

 
 

16. ሠራተኛን የማሠልጠን ሃላፊነት

ባለሥልጣኑ ለሥልጠና የሚውል በጀት በማስፈቀድና 

Eቅድ በመያዝ ሠራተኞቹ Aስፈላጊውን ሥልጠና 
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ዘድሊ ስልጠና ንኽረኽቡ ሓላፍነት ኣለዎ፡፡ 

 

17.  ብዛEባ ውፅIትን ኣፈፃፅማ ሰልጠናን
 

1. Eዚ በዓል መዚ  ምስ ላEለዎት  ትካላት 

ትምህርቲ  ርክብ  ብምግባር ወይ ምስ 

ዝምልከቶ   ማEኸል  መሰልጠኒ   ብምዃን 

ቀዋምን ተኸታታላይነት ዘለዎ  ፕሮግራም 

ስልጠና ቀሪፁ ተግባራዊ ይገብር፡፡ 

2. ዝኾነ ይኹን Eዋኑ ካብ ክልተ ሰሙን 

ዘይንEስ ዝዋሃብ ስልጠና ፈተና ዝህልዎ 

ኮይኑ፣ Eቲ  ዝናኣሰ ውፅIት መሕለፊ 

ፈተና ብዋና ዳይሬክተር ተወሲኑ Eቲ 

ሰራሕተኛን Eቲ ስልጠና ዝህብ ትካልን 

ክፈልጥዎ  ይግበር፡፡ 

3. ስልጠና ዝወሰደ ሰራሕተኛ ኣብ Eዋን ስልጠና 

ዝረኸቦ ውፅIትን ዝሰልጠነሉ ሞያን ተመዝጊቡ 

ምስ ማህደሩ ክትሓሓዝ ይግበር፡፡ 

4. Eዚ በዓል መዚ ብዛEባ ኣፈፃፅማ ስልጠና 

ሰራሕተኛታት መምርሒ ምውፃE ይኽEል፡፡

 

ክፍሊ  ሓሙሽተ 

ጥቕማ ጥቕሚ መበራትI ኣፈፃፅማ ስራሕ

18. ምዘና ኣፈፃፅማ ስራሕ 

1. Eዚ ባዓል መዚ  ዝዝርግሖ ስርዓት ምዘና 

ኣፈፃፅማ ስራሕ ግልፅን  ኣብ ጭቡጥ 

መረዳEታን ዝተደረኸ ውፅIት ምዘና 

ንምክያድ ዘኽEል  ክኸውን ኣለዎ፡፡ 

2. ድንጋገ Eዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ (1) ሕሉው 

ኮይኑ፣ ስርዓት ምዘና ኣፈፃፅማ ስራሕ Eዚ 

በዓል መዚ፡- 

ሀ. ኣጠቓቕማ ሃፍትን Eዋንን ምስ  ዓቐን 

ውፅIቱን ፅሬቱን ንምንፅፃርን ትኽክለኛ

ውፅIት ንምምዛን ዘኽEል፣ 

 

Eንዲያገኙ የማድረግ ሃላፊነት Aለበት፡፡ 

 

17. ስለሥልጠና Aፈጻጸምና ውጤት
 

1. ባለሥልጣኑ ከከፍተኛ የትምህርት ተቋማት 

ጋር ግንኙነት በማድረግ ወይም 

ከሚመለከተው ማሠልጠኛ ማEከል  በመሆን  

ቋሚና ተከታታይነት ያለው የሥልጠና 

ፕሮግራም ቀርፆ ተግባራዊ ያደርጋል፡፡ 

2. ማንኛውም ከሁለት ሣምንት ላላነሰ ጊዜ 

የሚሠጥ ስልጠና ፈተና የሚኖረው ሲሆን፣ 

ዝቅተኛው  የማለፍያ ውጤት በዋና 

ዳይሬክተሩ ተወስኖ  ሠራተኛውና 

ሥልጠናውን የሚሠጠው ተቋም  

Eንዲያውቁት ይደረጋል፡፡ 

3. ሥልጠና የወሰደ ሠራተኛ በሥልጠና ወቅት 

ያገኘው ውጤትና የሠለጠነበት ሞያ ተመዝግቦ 

ከማህደሩ ጋር Eንዲያያዝ ይደረጋል፡፡ 

4. ባለሥልጣኑ ስለሠራተኞች ሥልጠና 

የAፈጻጸም መመሪያ ሊያወጣ ይችላል፡፡ 

 
 

ክፍል Aምስት 

የሥራ Aፈጻጸም፣ ማበረታቻ  ጥቅማጥቅም

18. የሥራ Aፈጻጸም ምዘና 

1. ባለሥልጣኑ የሚዘረጋው የሥራ Aፈጻጸም 

ምዘና  ሥርዓት ግልጽና በተጨባጭ  መረጃ 

ላይ የተመሠረተ የውጤት ምዘና ለማከናወን 

የሚያስችል መሆን Aለበት፡፡ 

2. የዚህ Aንቀጽ ንUስ Aንቀጽ (1) ድንጋጌ 

Eንደተጠበቀ ሆኖ፣ የባለሥልጣኑ የሥራ 

Aፈጻጸም ምዘና ሥርዓት፡- 

ሀ. የሀብትና ጊዜ Aጠቃቀም ከውጤቱመጠንና 

   ጥራት ጋር ለማነፃፀርና ትክክለኛውን 

ውጤት ለመመዘን የሚያስችል፣ 
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ለ. ጉጅላዊ ኣሰራርሓን ሓባራዊ ተበግሶን 

ዘጎልብት፣ 

ሐ. ምቕልጣፍ ቅብብልን  ኣዋህባ ግልጋሎት 

ስራሕን፣ 

መ. ኣብ መንጎ  ሰራሕተኛታት ወይ ኣብ 

ሞንጎ ጉጅለታት፣ ጥEና ዘለዎ መንፈስ 

ውድድር ዝፈጥርን፣ ትካላዊ ውፅIት 

ንምርግጋፅ ዘተባብEን፣ 

ረ. ውልቃውን ሓበራውን ተጠቃማይነት 

ሰራሕተኛታት ዘረጋገፅ፣ ከምU‘ውን፣ 

ሰ. ኣብ መንጎ ኣፈፃፅማ ተኸታተልትን 

ተመጋገብትን ዘለዎም ስራሕቲ Eቲ ሓደ 

ኣብ ውፅIት Eቲ ካሊE ዘሕድሮ ፅEንቶ 

ንምግምጋም  ዘኽEል፣ ክኾን ኣለዎ፡፡ 

 

3. ምዘና ኣፈፃፅማ ስራሕ ብውልቀ ወይ 

ብጉጅለ ክግበር ይኽEል፡፡ 

4. ምዘና ኣፈፃፅማ ስራሕ Eቲ ሰራሕተኛ 

ብወናኒ  ከይዲ ስራሕ ይኸውን፡፡ 

5. ወናኒ  ከይዲ  ስራሕ ብዛEባ ኣፈፃፅማ ስራሕ 

ሰራሕተኛታት በብEዋኑ ክትትል Eንዳገበረ 

መረዳEታታት ብዝግባE ክሕዝ ኣለዎ፡፡ 

6. ዝኾነ ይኹን  ወናኒ ከይዲ ስራሕ ኣፈፃፅማ 

ስራሕ ስራሕተኛ ዝምዝኖ ምስቲ ሰራሕተኛ 

ወይ ምስቲ ጉጅለ ስራሕ ዝተፈራረሞ ትልሚ 

ውፅIት ተኮርን ብብEዋኑ ብዛEባ  ኣፈፃፅማ 

ስርሑ ምስ ዝሕዞ መረዳEታን ብምግንዛብ 

ይኸውን፡፡ 

7. ኣፈፃፅማ ስራሕ Eቲ ሰራሕተኛ ብEዋኑን 

ጭቡጥ መረዳEታ መሰረት ብምግባርን 

ተመሊU Eንተዘይቀሪቡ ወናኒ Eቲ ከይዲ 

ስራሕ ተሓታቲ ይኸውን፡፡  

8. Eዚ በዓል መዚ መምርሒ ምዘና ኣፈፃፅማ 

ስራሕ  ከውፅE ይኽEል፡፡ 

 

ለ. የቡድን Aሠራርንና  የጋራ ተነሳሽነትን 

     የሚያጎለብት፣ 

ሐ. የሥራ  ቅብብሎሽንና  የAገልግሎት 

     Aሠጣጥን  የሚያፋጥን፣ 

መ. በሠራተኞች  ወይም በቡዱኖች መካከል 

ጤናማ የውድድር መንፈስን 

የሚፈጥርና ተቋማዊ  ውጤት  

ለማረጋገጥ  የሚያበረታታ፣ 

ረ. የሠራተኛውን የግልና  የጋራ ተጠቃሚነት 

     የሚያረጋግጥ፣ Eንዲሁም፣ 

ሰ. በAፈጻጸም ተከታታይነትና ተመጋጋቢነት 

   ባላቸው ሥራዎች መካከል Aንዱ 

በሌላኛውውጤት ላይ የሚያሳድረው 

ተፅEኖለመገምገም የሚያስችል፣  መሆን 

Aለበት፡፡ 

3. የሥራ Aፈጻጸም ምዘና በግል ወይም በቡድን 

ሊደረግ ይችላል፡፡ 

4. የሠራተኛው የሥራ ኣፈጻጸም የሚመዘነው 

በሥራ ሂደቱ ባለቤት ይሆናል፡፡ 

5. የሥራ ሂደቱ ባለቤት ስለሰራተኛው የሥራ 

ኣፈጻጸም በየጊዜው ክትትል Eያደረገ 

መረጃዎችን በሚገባ መያዝ Aለበት፡፡ 

6. ማንኛውም የሥራ ሂደት ባለቤት 

የሠራተኛውን የሥራ  ኣፈጻጸም የሚመዘነው 

ከሠራተኛው ወይም ከሥራ ቡዱኑ ጋር  

የተፈራረመውን  የውጤት ተኮር Eቅድና 

ስለሥራው Aፈጻጸም በየጊዜው ከሚያዘው 

መረጃ ጋር በማገናዘብ ይሆናል፡፡ 

7. የሠራተኛው  የሥራ Aፈጻጸም በጊዜውና 

ተጨባጭ  መረጃን መሠረት በማድረግ 

ተሞልቶ ካልቀረበ የሥራ ሂደቱ ባለቤት 

ተጠያቂ ይሆናል፡፡ 

8. ባለሥልጣኑ የሥራ ኣፈጻጸም ምዘና 

መመሪያ ሊያወጣ ይችላል፡፡ 
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19. መተባብI 

1. Eዚ በዓል መዚ  ዓመታዊ ኣፈፃፅማ  ስርሑ 

ዝላዓለ Eንተኾይኑ፣ ብመሰረት ፍቓድ ቤት 

ምኽሪ ፈፃሚ ስራሕ  Eዚ ክልል ንሰራሕተኛ

ኣብ መወዳEታ ዓመት መተባበI ክፍሊት 

ይፍፅም፡፡ 

2. ነቲ ሰራሕተኛ  ዝኽፈል መተባብI ክፍሊት 

መሃያ Eቲ ሰራሕተኛን ኣብቲ ዓመት በጀት 

ዝተመዝገበ ውፅIት ስነ-ምግባርን ኣፈፃፅማ 

ስራሕን መሰረት ዝገበረ ይኸውን፡፡ 

3. ክፍሊት መተባብI ማEኸላይ ውፅIት 

ኣፈፃፅማ ስረሖም Eቲ ዓመት ትሕቲ ዘEግብ 

ንዝኾኑ ሰራሕተኛታት ኣይምልከትን፡፡ 

4. Eዚ በዓል መዚ መምርሒ ኣፈፃፅማ ክፍሊት 

መበራተI ብዝምልከት  ከውፅE ይኽEል፡፡ 

 

ክፍሊ ሽዱሽተ 

ዝተፈላለዩ ፍቓዳትን ሰዓት ስራሕን 

20. ስሩE  ሰዓት ስራሕ 

1. ስሩE ሰዓት ስራሕ ሰራሕተኛታት ኣብ 

ሰሙን ካብ 43 ሰዓት ኣይበልፅን፡፡ 

2. መውፅEን  መEተውን  ሰዓት ስራሕ Eዚ 

በዓል መዚ Aብ ክልል ትግራይ ብዘሎ 

መEተውን መውፅEን ስዓትስራሕ ይኸውን ፣

 
21. ፍቓድ ዓመት Eረፍቲ

1. ሰራሕተኛታት Eዚ ብዓል መዚ በቢ በጀት 

ዓመቱ መሰል  ዓመታዊ Eረፍቲ ኣለዎም፣ 

ዝርዝሩ ኣብ ቁፅሪ ኣዋጅ 189/2003 ዓንቀፅ 

37 ዝተሓገገ ተፈፃሚ ይኸውን ፣ 

2. ኩነታት ስራሕ ዘገድድ ብምዃኑ  Eቲ ሰራሕ 

ተኛ ዘይተጠቐመሉ ፍቓድ ዓመት Eረፍቲ 

ብገንዘብ ንክልወጠሉ ምሕታት ይኽEል፡፡ 

 

19. ማበረታቻ

1. ባለሥልጣኑ ዓመታዊ የሥራ Aፈጻጸሙ 

ከፍተኛ ከሆነ፣ የክልሉ ሥራ Aስፈጻሚ ምክር 

ቤት በሚፈቅደው መሠረት ለሰራተኛው 

በዓመቱ መጨረሻ የማበረታቻ ክፍያ 

ይፈጽማል፡፡ 

2. ለሠራተኛው የሚከፈለው የማበረታቻ ክፍያ 

የሠራተኛውን ደመወዝና በበጀት ዓመቱ  

ያስመዘገበውን  የሥነ ምግባርና የሥራ 

Aፈጻጸም ውጤት መሠረት ያደረገ ይሆናል፡፡

3. የማበረታቻ ክፍያ የAመቱ Aማካይ የሥራ 

Aፈጻጸም ውጤታቸው ከAጥጋቢ በታች የሆኑ 

ሠራተኞችን  Aይመለከትም፡፡ 

4. ባለሥልጣኑ የማበረታቻ ክፍያ Aፈጻጸምን 

በሚመለከት  መመሪያ ሊያወጣ ይችላል፡፡ 

 

ክፍል ሰድስት 

የሥራ ሰዓትና ልዩ ልዩ ፍቃዶች

20. መደበኛ የሥራ ሰዓት

1. የሠራተኛው መደበኛ የሥራ ሰዓት 

በሣምንት ከ43 ሰዓት ኣይበልጥም፡፡ 

2. የባለሥልጣኑ  የሥራ መግቢያና መውጫ 

ሰዓት  በትግራይ ክልል ያለው የመግቢያና 

መውጫ የስራ ስኣት  ይሆናል። 

 
21. የዓመት Eረፍት ፈቃድ

1. የባለ ስልጣኑ ሰራተኞች በየ በጀት Aመቱ 

የAመት Eረፍት መብት Aላቸው፣ ዝርዝሩ 

በAዋጅ ቁጥር 189/2003 ዓንቀፅ 37 

በተደነገገ ተፈፃሚ ይሆናል፣  

2. ሠራተኛ የሥራ ሁኔታ Aስገዳጅ በመሆኑ 

ያልተጠቀመበትን  የዓመት Eረፍቲ ፍቃድ 

ባላሥልጣኑ በገንዘብ Eንዲለውጥለት 

መጠየቅ ይችላል፡፡ 
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3. ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ (1) ዝተደንገገ 

Eንተሃለወ ‘ውን  Eቲ ስራሕተኛ ልEሊ ክልተ 

ዓመት ፍቓድ ዓመት Eረፍቲ  Eንተይወሰደ 

ብተኸታታሊ ክሰርሕ ምግባር ኣይካኣልን፡፡ 

 

22. ምስ መሃያ  ዝዋሃብ ፍሉይ ፍቓድ

1. ካብ ቤት ፍርዲ ወይ ብሕጊ ስልጣን 

ካብዝተውሃቦም ካልOት  ኣካላት  መፀዋEታ 

ዝበፅሖ ሰራሕተኛ  Eቲ መፀዋEታ 

ብምኽንያት ብገበን ምጥርጣሩ  ንዝግበር 

ምርመራ  Eንተዘይኮይኑ ብኻሊE ምኽንያት 

ተፀዊU ንዝፀንሓሉ Eዋን  መሃያ ዝረኽብሉ 

ፍቓድ  ይዋሃቦ፡፡ 

2. ናይዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ (1)  Eንተሃለወ’ 

ውን Eቲ ሰራሕተኛ ልEሊ ስለስተ ወርሒ 

ንዝፀንሐሎም  Eዋናት Eዚ በዓል መዚ 

መሃያ ኣይኸፍልን፡፡ 

 
23. ብዘይ መሃያ ዝዋሃብ ፍሉይ ፍቓድ

1. ዝኾነ ይኹን  Eዋን ፈተነ ዝወደA  ሰራሕተኛ  

Eኹል  ብዝኾነ  ምኽንያት  መሃያ ዘይኽፈሎ 

ፍሉይ ፍቓድ ንክዋሃቦ  Eንተሓቲቱ ጥቕሚ  Eዚ 

በዓል መዚ  ዘይጎድE  ምዃኑ ተረጋጊፁ ካብ 

ሰለስተ ወርሒ ንዘይበልፅ Eዋን ክፍቀደሉ 

ይኽEል፡፡ 

2. ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ (1) Eንተሃለወ 

‘ውን Eቲ ሰራሕተኛ ዝሓተቶ ፍቓድ 

ትምህርቲ ንክማሃር Eንተኾይኑ Eቲ 

ትምህርቲ  ክሓቶ ንዝኽEል Eዋን መሃያ 

ዘይኽፈሎ  ፍሉይ ፍቓድ ክዋሃቦ ይኽEል፡፡ 

3. ካብ ዓቕሚ ንላEሊ ብዝኾነ  ምኽንያት ኣብ 

ስርሑ  ክርከብ ዘይካኣለ ሰራሕተኛ፣ ካብ 

ስራሕ ካብዝተፈለየሉ Eዋን ጀሚሩ ኣብ 

ውሽጢ 30 ማEልታት  ኣብ ስራሕ ክርከብ 

ዘይምኽኣሉ ነቲ በዓል መዚ ዘፍለጠ

3. በዚህ Aንቀጽ ንUስ Aንቀጽ (1) የተደነገገው 

ቢኖርም ሠራተኛው የዓመት Eረፍት  ፈቃድ  

ሳይወስድ ከሁለት  ዓመት በላይ በተከታታይ 

Eንዲሠራ ማድረግ ኣይቻልም፡፡ 

 

22. ከደመወዝ ጋራ ስለሚሰጥ ልዩ ፍቃድ

1. ከፍርድ ቤት ወይም በሕግ ሥልጣን 

ከተሰጣቸው  ሌሎች Aካላት  መጥሪያ  

የደረሰው ሠራተኛ የተጠራው በወንጀል 

በመጠርጠሩ  ምክንያት ለሚደረግ  ምርመራ  

ካልሆነ በስተቀር በሌላ ምክንያት  ተጠርቶ  

ለሚቆይበት ጊዜ  ደመወዝ የሚያገኝበት 

ፈቃድ ይሰጠዋል፡፡ 

2. የዚህ Aንቀጽ ንUስ Aንቀጽ  (1) ቢኖርም 

ሠራተኛው ከሦስት ወር በላይ ለሚቆይባቸው 

ጊዚያት ባለሥልጣኑ ደመወዝ ኣይከፍልም፡፡

 

 

23. ያለ ደመወዝ ስለሚሰጥ ልዩ ፈቃድ

1. የሙከራ ጊዜውን ያጠናቀቀ ማናቸውም  ሠራተኛ 

በበቂ  ምክንያት ደመወዝ  የማይከፈልበት ልዩ 

ፈቃድ Eንዲሰጠው የጠየቀ Eንደሆነ  የባለ 

ሥልጣኑ  ጥቅም  የማይጎዳ መሆኑ  ተረጋግጦ  

ከሦስት ወር ለማይበልጥ  ጊዜ ሊፈቀድለት 

ይችላል፡፡ 

2. የዚህ  Aንቀጽ ንUስ Aንቀጽ (1) ቢኖርም  

ሠራተኛው የጠየቀው ፈቃድ  ትምህርት 

ለመማር  ከሆነ ትምህርቱ ለሚጠይቀው ጊዜ 

ያህል ደመወዝ የማይከፈልበት ልዩ ፈቃድ 

ሊሰጠው ይችላል፡፡ 

3. ከAቅም  በላይ በሆነ  ምክንያት በሥራው 

ላይ ሊገኝ  ያልቻለ  ሠራተኛ በስራው ላይ 

ሊገኝ Aለማቸሉን ከሥራ የተለየበት ቀን 

ጀምሮ  ባሉት  30 ቀናት  ውስጥ  

ለባለሥልጣኑ  ሪፖርት ያደረገ Eንደሆነ  
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Eንተኾይኑ ካብ ሰለስተ ወርሒ ዘይበልፅ 

መሃያ ዘይኽፈሎ ፍሉይ ፍቓድ ይዋሃቦ፡፡ 

 

24.  ውፅIት ሳEቤን ፍቓድ ነዊሕ Eዋን 

      ምፅናሕ  

1. ፍቓድ ነዊሕ Eዋን ዘሎ ሰራሕተኛ ንሰለስተ 

ወርሒ ጥራሕ መደብ ስርሑ ክፍቲ ኮይኑ 

ዝፀንሕ ይኸውን፣ 

2. ፍቓድ ሕማም ወይ መሃያ ዘይኽፈለሉ 

ፍሉይ ፍቓድ ዝወሰደ ወይ ካብ ዓቕሚ 

ንላEሊ  ብዝኾነ ምኽንያት ካብ ስራሕ 

ዝተፈለየ ሰራሕተኛ ልEሊ ሰለስተ ወርሒ 

ናብ ስረሑ ከይተመለሰ Eንተፀኒሑ መደብ 

ስርሑ ብኻሊE ሰራሕተኛ ምትሓዝ 

ይከኣል፡፡ 

3. ናይዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ (1) ን (2)ን 

Eንተሃለወ ‘ውን Eቲ ሰራሕተኛ ብዝህልዎ 

ፍሉይ ሙያን ክEለትን ነቲ ስራሕ ኣዝዩ

ዘድሊ ብምዃኑን ብቐሊሉ ‘ውን ዝትካE 

Eንተዘይኮይኑ  መደብ ስራሕ Eቲ ሰራሕተኛ 

ብዓል መዚ ካብ ሽዱሽተ ወርሒ ንዘይበልፅ 

Eዋን ክፍቲ ጌሩ ከፅንሖ ይኽEል፡፡ 

 
ክፍሊ ሸውዓተ 

ኣፈፃፅማ ስጉምቲ ድስፕሊንን ስነ 

ምግባርን፣ ግቡኣት ሰራሕተኛን 

 
25. ግቡኣት ሰራሕተኛ
 

1. ፖሊሲ መንግስትን ስትራተጂ Eዚ በዓል 

መዚን ተግባራዊ ምግባርን  ምፍፃምን፣ 

2. ኣብ Eዋን  ስራሕን ኣብ ስራሕ ቦታን ፅቡቕ 

ጠባይን ባህሪ ስነ-ምግባርን  ሒዙ ምርካብ፣ 

3. ሙሉE ኣቓልብU፣ ዓቕሙን Eዋን ስርሑን 

ኣብ ስራሕ ምውዓል፣ 

ደመወዝ የማይከፈልበት ከሦስት ወር 

ያልበለጠ ፈቃድ ይሰጠዋል፡፡ 

 

24. ለረጅም ጊዜ የሚቆይ ፈቃድ  

      የሚያስከትለው ውጤት 

1. በረጅም ጊዜ ፈቃድ ያለ ሠራተኛ የሥራ 

መደቡ ክፍት ሆኖ የሚጠብቀው ለሦስት ወር  

ያህል  ጊዜ ብቻ ይሆናል፡፡ 

2. የሕመም ፈቃድ ወይም ደመወዝ 

የማይከፈልበት ልዩ ፈቃድ የወሰደ ወይም 

ከAቅም በላይ በሆነ ምክንያት ከሥራ የተለየ 

ሠራተኛ ከሦስት ወር በላይ ወደ ሥራ 

ሳይመለስ የቆየ Eንደሆነ የሥራ መደቡ 

በሌላ ሠራተኛ ማስያዝ ይቻላል፡፡ 

 

3. የዚህ Aንቀጽ  ንUስ Aንቀጽ (1) Eና (2)  

ቢኖርም ሠራተኛው ባለው ልዩ ሙያና 

ችሎታ ለሥራው Eጅግ Aስፈላጊ  ከሆነና 

በቀላሉ ሊተካ የማይችል  ከሆነ ባለሥልጣኑ  

የሠራተኛውን የሥራ መደብ ከስድስት ወር 

ላልበለጠ ጊዜ ክፍት  Aድርጎ ሊጠብቀው 

ይችላል፡፡ 

 
ክፍል ሰባት 

የሠራተኛ ግዴታዎች፣ ሥነ ምግባርና 

የድስፕሊን Eርምጃዎች Aፈጻጸም 

 
25. የሠራተኛ ግዴታዎች  
 

1. የመንግስት ፖሊሲና የባለሥልጣኑን 

ስትራተጂ ተግባራዊ ማድረግና መፈጸም፡፡ 

2. በሥራ ጊዜና ቦታ መልካም ፀባይና ሥነ 

ምግባራዊ ባህሪ ተላብሶ መገኘት፣ 

3. ሙሉ ትኩረቱን፣ ኣቅሙንና የሥራ ጊዜውን 

በሥራ ላይ የማዋል፣ 
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4. ስርሑ ብመሰረት ሕግን ተቐባልነት ብዘለዎ 

ብርኪ ስራሕ ምስራሕን፣  

5. ግቡE ምኽባር መምርሒ ስነ-ምግባር Eዚ 

በዓል መዚ ኣለዎ፡፡ 
 

26. ብዛEባ ምምዝጋብ ንብረት
 

ዝኾነ ይኹን ሰራሕተኛ Eዚ በዓል መዚ  ጥረ 

ገንዘብ ሓዊሱ ብባEሉ ወይ ምስ ባEልቲ ገዝU ወይ 

ዓቕመ ኣዳም ብዘይበፅሑ ደቁ ሽም ተመዝጊቡ 

ወይ ተታሒዙ ዝርከብ  ዝኾነ ይኹን ንብረት 

ንኸመዝግብ ጉቡE Aለዎ፡፡ 

 
27. ብዛEባ  ምክፋል ተሞክሮ  

ዝኾነ ይኹን ሰራሕተኛ ኣብስልጠና፣ ኣብ Uደትን 

ኣብ Eዋን ልምዲ ምልውዋጥን ኣብ ውሽጢ ዓዲ 

ይኹን ኣብ ወፃI ሃገር ዝረኸቦ ተሞክሮ ነዚ በዓል 

መዚ ብፅሑፍ ቀሚሩ ከቕርብን Eቲ ዝረኸቦ 

ልምዲ ከካፍልን ግቡE ኣለዎ፡፡ 

 
28. ስነ- ምግባር ሰራሕተኛታት

1. ዝኾነ ይኹን ሰራሕተኛ ስርሑን ስነ-ምግባሩን

ሓልዩ ብምስራሕ Eዚ በዓል መዚ ኣብ ህዝቢ  

ተቐባልነትን Eምነትን ንምሕዳር Eጃሙ 

ክዋፃE ኣለዎ፡፡ 

2. Eዚ በዓል መዚ መምርሒ ስነ-ምግባር 

ሰራሕተኛታት ከውፅE ይኽEል፡፡ 

 

29. ጉድለት ስነ-ምግባርን ድስፕሊንን  

ዝኾነ ሰራሕተኛ ድንጋገታት Eዚ ደንቢ ወይ 

መምርሒ ስነ-ምግባር ሰራሕተኛታት ብምጥሓስ 

ጥፍኣት Eንተፈፂሙ  መቕፃEቲ ድስፕሊን 

ይውሰነሉ፡፡ 

 

 

4. ሥራውን በሕግ መሠረትና ተቀባይነት 

ባለው ደረጃ የማከናወን፣ Eና 

5. የባለሥልጣኑን የሥነ ምግባር መመሪያ 

የማክበር፣ ግዴታ ኣለበት፡፡ 
 

26. ንብረት ስለማዝመዝገብ 
 

ማንኛውም የባለሥልጣኑ  ሰራተኛ ጥሬ ገንዘብን 

ጨምሮ በራሱ ወይም በትዳር ጓደኛው ወይም 

ኣካለ መጠን ባልደረሱ በልጆቹ  ስም ተመዝግቦ 

ወይም ተይዞ የሚገኘውን ማንኛውም ንብረት 

የማስመዝገብ ግዴታ ኣለበት፡፡ 

 

27. ተሞክሮ ስለማካፈል  
 

ማንኛውም ሠራተኛ  በሥልጠና፣ በጉብኝትና 

በልምድ ልውውጥ ወቅት  በAገር ውስጥም ሆነ 

በውጭ  Aገር ያገኘውን  ተሞክሮ በጽሑፍ 

Aጠናቅሮ  ለባለሥልጣኑ የማቅረብና ያገኘውን 

ልምድም የማካፈል ግዴታ Aለበት፡፡ 

 
28 የሠራተኞች ሥነ-ምግባር

1. ማንኛውም  ሠራተኛ ሥራውን ሥነ 

ምግባሩን ጠብቆ  በማከናወን ባለሥልጣኑ  

በህዝቡ ዘንድ ተቀባይነትና  Aመኔታን 

ለማሣደር የበኩሉን ጥረት ማድረግ Aለበት፡፡

2. ባለሥልጣኑ  የሠራተኞችን የሥነምግባር 

መመሪያ ሊያወጣ ይችላል፡፡ 

 

29. የድስፕሊንና የሥነ-ምግባር ጉድለት 
 

የዚህን ደንብ ደንጋጌዎች ወይም  የሠራተኞችን 

የሥነምግባር መመሪያ በመጣስ ጥፋት የፈጸመ 

ማንኛውም ሠራተኛ የድስፕሊን ቅጣት 

ይወሰንበታል፡፡ 
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30. ቅፅዓታት ድስፕሊን
 

1. ጥፍኣት ድስፕሊን ዝፈፀመ ሰራሕተኛ ክብደት 

ጥፍኣቱ Eናተረኣየ ካብዞም ዝስEቡ ሓደ መቕፃEቲ 

ይውሰነሉ፡፡ 

ሀ.  መጠንቀቒ ቃል 

ለ. መጠንቀቒ ፅሑፍ 

ሐ. ክሳብ ኣርባEተ ወርሒ መሃያ ዝበፅሕ 

መቕፃEቲ፣ 

መ. ንክልተ ዓመት ዝፀንሕ ካብ ብርክን 

መሃያን ምትሓት፣ 

ረ. ካብ ስራሕ ምስንባት፡፡ 

2. ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ (1) ፊደል (ሀ)ን 

(ለ)ን ዝተደንገገ ቀሊል መቕፃEቲ ዲስፕሊን 

ተባሂሎም  ዝምደቡ  Eንትኾኑ፣  ካብ  ፊደል 

(ሐ) ክሳብ (ረ) ዝተደንገጉ  መቕፃEትታት 

ከቢድ መቕፃEቲ ድስፕሊን  ተባሂሎም 

ይምደቡ፡፡ 

3. ካብ ብርክን መሃያን ክትሕት ተጌሩ ዝተቐፅA 

ሰራሕተኛ ድሕሪ ምውዳE መቕፃEቲ Eኹል

ምኽንያት ብምሓዝ ናብ ዝነበረሉ  መደብ 

ስራሕ ንምምላስ ወይ ተመሳሳሊ  ናብ ዝኾነ 

መደብ   ስራሕ    ምምዳብ   ዘይተኽኣለ  

Eንተኾይኑ ቕድሚ ምቕፅU ዝኽፈሎ ዝነበረ 

መሃያ Eናተኸፈሎ ተመሳሳሊ ዝኾነ ብርኪ 

መደብ ስራሕ ክሳብ ዝረክብ ግቡE ኣብዝኾነ 

ክፍቲ መደብ ስራሕ ይምደብ፡፡ 

 

 
31. ከቢድ ቅፅዓት ድስፕሊን ዘስEቡ  

      ጥፍኣታት 
 

ኣብ ቑፅሪ ኣዋጅ189/2003 ዝተማሓየሸ ኣዋጅ 

ሰራሕተኛታት  መንግስቲ  Eዚ ክልል ዓንቀፅ 67 

ካብ ዝተደንገጉ ብተወሳኺ Eዞም ዝስEቡ 

ጥፍኣታት ከቢድ መቕፃEቲ ድስፕሊን የስEቡ፡፡ 

30. የድስፕሊን ቅጣቶች
 

1. የድስፕሊን ጥፋት የፈጸመ ሠራተኛ 

Eንደጥፋቱ ክብደት Eየታየ ከሚከተሉት 

Aንዱ ቅጣት ይወሰንበታል 

ሀ. የቃል ማስጠንቀቂያ፣ 

ለ. የጽሑፍ ማስጠንቀቂያ፣ 

ሐ. Eስከ Aራት ወር ደመወዝ የሚደርስ 

መቀጮ፣ 

መ. ለሁለት ዓመት ለሚቆይ  ከደረጃና 

ከደመወዝ ዝቅ ማድረግ፣ 

ረ. ከሥራ ማሰናበት፡፡  

2. በዚህ  Aንቀጽ  ንUስ Aንቀጽ (1) ፊደል (ሀ) 

Eና (ለ) የተደነገጉት ቀላል የድስፕሊን 

ቅጣት  ተብለው የሚመደቡ ሲሆን፣ ከፊደል 

(ሐ) Eስከ (ረ) የተደነገጉ ቅጣቶች ከባድ 

የድስፕሊን  ቅጣት ተብለው ይመደባሉ፡፡ 

 

3. ከደረጃና ደመወዝ ዝቅ Eንዲል ተደርጎ 

የተቀጣ ሠራተኛን የቅጣት ጊዜውን  ከጨረሰ 

በኋላ  በበቂ  ምክንያት ወደ ነበረበት የሥራ 

መደብ ለመመለስ ወይ ተመሳሳይ ወደሆነ 

የሥራ መደብ መመደብ ያልተቻለ Eንደሆነ 

ከመቀጣቱ    በፊት   ይከፈለው    የነበረው  

    ደመወዙ  Eየተከፈለው ተመሳሳይ  የሆነ  ደረጃ 

    ያለው የሥራ መደብ  Eስኪገኝ  ድረስ  Aግባብ 

   ሆኖ በተገኘው ክፍት የሥራ መደብ 

ይመደባል፡፡ 

 
31. ከባድ የድስፕሊን ቅጣት የሚያስከ 

ትሉ ጥፋቶች 
 

በክልሉ የተሻሻለ የመንግስት ሰራሕተኞች Aዋጅ 

ቁጥር 189/2003 Aንቀጽ 67 ከተደነገጉት 

በተጨማሪ የሚከተሉት ጥፋቶች ከባድ የድስፕሊን  

ቅጣት ያስከትላሉ፡፡ 
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   ገፅ 19 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቑ 68/2003                ገፅ 19 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንቢ ቁ 68/2003

1. ካብ ተገልገልቲ ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ 

ዝኾነ ይኹን ረብሓ ምሕታት ወይ ምቕባል፣

2. ሓላፍነት ስራሕ ብግቡE ብዘይምውፃE 

ኣብዚ በዓል መዚ ወይ ሳልሳይ ወገን 

ጉድኣት ምብፃሕ፣ 

3. ስልጣን ምርካብ ምሽጥራዊ መረዳEታታት 

ንኻሊE ሰብ ኣሕሊፍካ ምሃብ፣ 

4. ሰነዳት ወይ መረዳEታታት ምስራዝን 

ምድላዝን፣ ምጥፋE ወይ ብዝኾነ ይኹን 

ኩነታት ግልጋሎት ከይህቡ ምግባር፣ 

5. ዓመፅ ወይ ካብ ሕጊ ወፃI ኣድማ ምልEዓል 

ወይ ምምራሕ፣  

6. ኣብ መንጎ ተገልጋሊ ይኹን ሰራሕተኛ 

ኣድልዎ ምግባር ወይ ካልOት ግቡE ዘይኮኑ 

ረብሓታት ንኽረኽቡ  ብቐጥታ  ይኹን 

ብተዘዋዋሪ ምሕጋዝ፣ 

7. ኣታዊ  መንግስቲ  ንውልቀ ረብሓ ክኸውን 

ወይ ብሸለልትነት ብEዋኑ በቲ ዝተወሰነሉን 

ዓቐን ከይEከብ ምግባር፣ 

8. ኣዋህባ ግልጋሎት በዓል መዚ ብግቡE 

ከይፍፀም ምትEንቓፍ፣ 

9. ኣብ ረብሓ Eዚ በዓል መዚ ካብ ሕጊ ወፃI 

ዝኾነ  ተግባር ዝተፈፀመ ምዃኑ Eናፈለጠ 

ንዝምልከቶ ኣካል ዘይምጥቋም፣ 

10. ሰብ ንምጉዳE ወይ ውልቀ Eላማ ንምስኻE 

ኮነ Iሉ ትኽክል ዘይኮነ ጥቆማ ምቕራብ፣ 

 

11. ምጭብርባር ወይ ዘይፍፀም ተስፋ ቓል 

ምሃብ፣ 

12. ኣብ ሰነዳት Eዚ በዓል መዚ ወይ 

መዛግብቲ ኮነ Iሉ ትኽክል ዘይኮነ 

መረዳEታታት ምስፋር፣ 

13. ኣርማ Eዚ በዓል መዚ ወይ ማሕተም ካብ 

ሕጊ ወፃI ንዝኾነ Eላማ ምጥቃም፣ 

1. ማንኛውንም ጥቅም ከተገልጋዮች በቀጥታም 

ሆነ በተዘዋዋሪ መጠየቅ ወይ መቀበል፣ 

2. የሥራ ሃላፊነትን በAግባቡ ባለመወጣት 

በባለሥልጣኑ ወይም በሦስተኛ ወገን ላይ 

ጉዳት ማድረስ፣ 

3. ሚስጥራዊ መረጃዎችን የማግኘት ሥልጣን 

ለሌላው ሰው Aሳልፎ መስጠት፣ 

4. ሠነዶችን ወይም መረጃዎችን መሰረዝና 

መደለዝ፣ ማጥፋት ወይም በማናቸውም 

ሁኔታ Aገልግሎት Eንዳይሰጡ ማድረግ፣ 

5. Aመፅን ወይም ህገ-ወጥ Aድማን ማነሳሳት 

ወይም መምራት፣ 

6. በሠራተኛውም ሆነ በተገልጋዩ መካከል 

Aድሎ ማድረግ ወይም ሌሎች ተገቢ ያልሆነ 

ጥቅም Eንዲያገኙ በቀጥታም  ሆነ 

በተዘዋዋሪ መርዳት፣ 

7. የመንግስትን ገቢ ለግል ጥቅም Eንዲሆን 

ወይም በቸልተኝነት በወቅቱና በተወሰነው 

መጠን Eንዳይሰበሰብ ማድረግ፣ 

8. የባለሥልጣኑ Aገልግሎት  Aሰጣጥ በAግባቡ 

Eንዳይፈጸም  ማደናቀፍ፣ 

9. በባለሥልጣኑ  ጥቅሞች ላይ ህገወጥ  

Aድራጎት መፈጸሙን Eያወቁ  

ለሚመለከተው  Aካል Aለመጠቆም፣ 

10. ሰው ለመጉዳት  ወይም የግል  Aላማን 

ለማሳካት ሆን ብሎ ትክክል ያልሆነ  ጥቆማ  

ማቅረብ፣ 

11. ማጭበርበር ወይም የማይፈጸም የተስፋ 

ቃል መስጠት፣ 

12. በባለሥልጣኑ ሠነዶች ወይም መዝገቦች 

ላይ ሆን ብሎ ትክክል ያልሆነ መረጃዎችን 

ማስፈር፣ 

13. የባላሥልጣን  ኣርማ ወይም ማህተም  

ለህገወጥ ዓላማ መጠቀም፣ 
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   ገፅ 20 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቑ 68/2003                ገፅ 20 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንቢ ቁ 68/2003

14. ምስ ስራሕቲ በዓል መዚ  ዝተተሓሓዘ 

ዋኒን  ምድላል ወይ ኣብ ዝመሳሰል

ተግባራት ተዋፊሩ ምርካብ፣ 

15. ኮነ Iሉ ናይ ሓሶት ትምህርቲ ወይ 

መረዳEታ ልምዲ ስራሕ ምቕራብ ወይ 

ምትሕሓዝ፣ 

16. ንብረት  ብዓል መዚ  ብግቡE ዘይምሓዝ 

ወይ ንውልቀ ረብሓ ምውዓል ወይ ካልOት 

ክጥቀምሉ ምግባር፣ 

17. ኣብ ኸባቢ ስራሕ ረብሻ ወይ ባEሲ ምፍጣር ወይ 

ንባዓል ዋኒን ወይ ንመሳርሕትኻ ወይ ሓላፊ 

ምፅራፍ ወይ ምውቓE፣  

18. ብዘደንዝዝ ሓሽሽ ወይ ብምኽንያት 

ፅEንቶ መስተ ኸባቢ ስራሕ ምህዋኽ  ወይ 

ስራሕ ምስራሕ ዘይምኽኣል፣ 

19. ብሽም Eዚ በዓል መዚ  ዘይተፈቐደ 

ውህብቶ ወይ ሓገዝ ምሕታት ወይ ምቕባል፣

20. ብዛEባ  ኣፈፃፅማ ስራሕ ኮነ Iሉ 

ዝተሳሓሓተ ፀብፃብ ምቕራብ፣ 

21. ሰብ ዋኒን ምጉልEላE ወይ ንሰብ ዋኒን 

ግቡE ክብሪ ዘይምሃብ ወይ ብትሕትና 

ዘይምትEንጋድ፣ 

22. ንኻልOት ሰራሕተኛታት ኮነ Iሉ ስራሕ 

ምስሕሓት፣ 

23. ሽም Eዚ በዓል መዚ ዘጉድፍ ወይ 

ተገልጋሊ ኣብዚ በዓል መዚ Eምነት ክስEን 

ዘግብር ተግባር ምፍፃም፣ 

24. ካልOት ተመሳሰልቲ ጥፍኣታት ምፍፃም 

Eዮም፡፡ 

 

32. ተደጋጋሚ ጥፍኣት 
 

1. ኣብዚ ደንቢ ዓንቀፅ 31ን  ኣብ ዝተማሓየሸ 

ቁፅሪ ኣዋጅ ሰራሕተኛ መንግስቲ Eዚ ክልል

ኣዋጅ 189/2003 ዓንቀፅ 67 ከቢድ 

መቕፃEቲ  ድስፕሊን  የስEቡ Eዮም 

14. ከባለሥልጣኑ ሥራ ጋር በተያያዘ  ጉዳይ 

መደለል ወይም መሰል ተግባራት ላይ 

ተሰማርቶ መገኘት፣ 

15. ሆነ ብሎ የሐሰት የትምህርት ወይም 

የሥራ ልምድ  ማስረጃ  መቅረብ ወይ 

ማያያዝ፣ 

16. የባለሥልጣኑን ንብረት በAግባቡ 

Aለመያዝ ወይም ለግል ጥቅም መዋል 

ወይም ሌሎች Eንዲጠቀሙበት  ማድረግ፣ 

17. በሥራ Aካባቢ Aምባጓሮ ወይም ጠብ መፍጠር 

ወይም ባለጉዳይን ወይም ባለደረባን ወይም ሃላፊ  

መሳደብ ወይም መደብደብ፣ 

18. በAደንዛዥ Eፅ ወይም በመጠጥ ተፅEኖ  ወይም  

በመጠጥ ተፅEኖ ምክንያት የሥራ Aካባቢን 

ማወክ ወይም ሥራን ማከናወን Aለመቻል፣ 

19. ሳይፈቀድ በባለሥልጣኑ ስም ስጦታን 

ወይም Eርዳታ መጠየቅ ወይም  መቀበል፣ 

20. ስለሥራው Aፈጻጸም ሆነ ብሎ የተሳሳተ 

ሪፖርት ማቅረብ፣ 

21. ባለጉዳይን ማጉላላት ወይም  ለባለ  ጉዳይ 

ተገቢውን  ክብር Aለመስጠት ወይም 

በትህትና Aለማስተናገድ፣ 

22. ሥራን ሌሎች ሠራተኞችን ሆነ ብሎ 

ማሳሳት፣ 

23. የባለሥልጣኑ ሥም የሚያጎድፍ ወይም 

ተገልጋዩ በባለሥልጣኑ ላይ Eምነት 

Eንዲያጣ የሚያደርግ ተግባር መፈጸም፣ 

24. ሌሎች ተመሳሳይ ጥፋቶች መፈፀም  

ናቸው፡፡ 

 
32. ተደጋጋሚ ጥፋት

1. በዚህ ደንብ Aንቀጽ  31 Eና በክልሉ  

የተሻሻለ የመንግስት ሠራተኞች Aዋጅ 

ቁጥር 189/2003 Aንቀጽ 67 ላይ  ከባድ 

የድስፕሊን ቅጣት ያስከትላሉ ተብለው 
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   ገፅ 21 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቑ 68/2003                ገፅ 21 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንቢ ቁ 68/2003

ተባሂሎም ኣብ ዝተሓገጉን  ምስዚOም 

ተመሳሳሊ ክብደት  ጥፍኣት  ካብ ዘለዎም 

ጥፍኣት ወፃI ዝኾኑ ቀለልቲ  ጥፍኣታት 

ንኻልኣይ Eዋን  Eንትፍፀም ከቢድ 

መቕፃEቲ ድስፕሊን የስEብ፡፡ 

2. ኣብዚ  ደንቢ ዓንቀፅ  30 ንUስ ዓንቀፅ  (1) 

ፊደል (ሐ)ን (መ)ን ዝተሓገገ Eንተሃለወ 

‘ውን  መቕፃEቲ  ከቢድ ድስፕሊን  ዘስEብ 

ጥፍኣት  ንኻልኣይ Eዋን  ዝፈፀመ 

ሰራሕተኛ  ካብ ስራሕ   ክሰናበት ኣለዎ፡፡ 

 

3. ድንጋገ Eዚ ዓንቀፅ  ንUስ ዓንቀፅ (2) ንፈለማ 

Eዋን  ባህሪ ገበን  ዘለዎ  ከቢድ ጥፋኣት 

ዝፈፀመ  ስራሕተኛ  Eዚ በዓልመዚ  ካብ 

ስራሕ ንምስንባት ዝህልዎ ስልጣን 

ኣይዓግትን፡፡ 

 
 

33. ካልOት ጥፍኣታት ድስፕሊን

ቀለልትን ካልOት ብሕጊ ካብ ዝተዘርዘሩ ወፃI

ዝኾኑ መቕፃEቲ ከቢድ ድስፕሊን ዘስEቡ 

ጥፍኣታት Eዚ በዓል መዚ ብዘውፀO መምርሒ 

ስነ-ምግባር ሰራሕተኛታት ተፈልዮም  ይውሰኑ፡፡ 

 
34. ኣወሳስዳ ስጉምቲ ድስፕሊን

1. ኣብዚ በዓልመዚ ዋና ቤት ፅሕፈትን ኣብ

ቤት ፅሕፈት ወረዳን ከተማን ጉጅለታት 

ድስፕሊን ይጣየሹ፡፡ 

2. ጉጅለ ድስፕሊን ኣብ ክሲ ድስፕሊን 

ሰራሕተኛ ስልጣን ምፅራይን ምሃብ ውሳነ

ሓሳብን  ይህልዎም፡፡ 

3. ኣብ ዋና ቤት ፅሕፈት ዝጣየሽ  ጉጅለ 

ድስፕሊን  ውሳነ ሓሳቡ ንዋና ዳይሬክተር 

ዘቕርብ  Eንትኾን፣ ኣብ ኣብያተ ፅሕፈት 

ወረዳን ከተማን ዝጣየሹ ጉጅለታት 

ከተደነገጉትና  ከEነዚህ ጋር ተመሳሳይ 

ክብደት  ካላቸው  ጥፋቶች ውጪ የሆነ 

ቀላል ጥፋት ለሁለተኛ ጊዜ  ሲፈጸም  ከባድ 

የድስፕሊን ቅጣት ያስከትላል፡፡ 

 

2. በዚህ  ደንብ  Aንቀጽ  30 ንUስ Aንቀጽ  

(1)  ፊደል  (ሐ) Eና (መ) የተደነገገው  

ቢኖርም ከባድ የድስፕሊን  ቅጣት  

የሚያስከትል  ጥፋት ለሁለተኛ  ጊዜ 

የፈጸመ ሠራተኛ ከሥራ መሰናበት 

Aለበት፡፡ 

3. የዚህ  Aንቀጽ ንUስ Aንቀጽ (2) ድንጋጌ 

ባለሥልጣኑን  የወንጀል ባህሪ  ያለውን 

ከባድ ጥፋት ለመጀመሪያ ጊዜ የፈጸመ 

ሠራተኛ  ከሥራ ለማሰናበት ያለውን 

ሥልጣን Aይገደብም፡፡ 

 
 

33. ሌሎች የድስፕሊን ጥፋቶች

ቀላልና  በህግ  ከተዘረዘሩት ውጭ የሆኑ ሌሎች  

ከባድ የድስፕሊን ቅጣት የሚያስከትሉ ጥፋቶች 

ባለሥልጣኑ  በሚያወጠው  የሠራተኞች ሥነ-

ምግባር መመሪያ ተላይተው ይወሰናሉ፡፡ 

 
34. የድስፕሊን  Eርምጃ  Aወሳሰድ

1. በባለሥልጣኑ ዋና ጽሕፈት ቤትና በወረዳና 

ከተማ ጽሕፈት ቤቶች የድስፕሊን ቡድኖች 

ይቋቋማሉ፡፡ 

2. የድስፕሊን  ቡዱን የሰራተኛ የዲስፕሊን  ክስ 

የማጣራት Eና  ውሳኔ ሃሳብ  የመሰጠት 

ሥልጣን ይኖሮዋል፡፡ 

3. በዋናው ጽሕፈት ቤት የሚቛቛመው 

የድስፕሊን  ቡዱን የውሣኔ ሃሰቡን  

የሚያቀርበው ለዋና  ዳይሬክተሩ ሲሆን፣ 

በወረዳ Eና ከተማ ጽሕፈት ቤት የሚቋቋሙ 
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ድስፕሊን ንሓላፊ ቤት ፅሕፈት ውሰነ ሓሳብ 

የቕርቡ፡፡ 

4. ወናኒ ከይዲ ስራሕ ኣብ ትሕቲU ንዝርከብ 

ቀሊል ጥፍኣት ድስፕሊን ኣብ ዝፈፀመ 

ሰራሕተኛ ብቐጥታ መጠንቀቕታ ቃል ወይ 

ፅሑፍ ብምሃብ  ንዝምልከቶ ሓላፊ ስራሕ 

የፍልጥ፡፡ 

 
35. ብዛEባ ክሲ ድስፕሊን ክቐርብ ዘለዎ 

     ምዃኑ 

1. ጉጅለ ድስፕሊን ከቢድ መቕፃEቲ  ዘስEብ 

ጥፍኣት ድስፕሊን  ምፅራይ  ዝጅምር 

ብዝምልከቶ ሓላፊ ስራሕ ክሲ Eንትቐርበሉ 

ጥራሕ ይኸውን፡፡ 

2. ዝኾነ  ይኹን ጥፍኣት ከቢድ ድስፕሊን 

ተፈፀመ ምዃኑ ዝተረደA ሓላፊ ወይ 

ሰራሕተኛ ወይ በዓል ዋኒን ዘድሊ መረዳEታ 

ንዝምልከቶ ሓላፊ ብምቕራብ ኣብ ልEሊ

ጥፍኣት ዝፈፀመ ሰራሕተኛ ክሲ ድስፕሊን 

ንክቐርብ ክሓትት ኣለዎ፡፡ 

 

36. ፍሉይ ኩነታት ስንብት ስራሕ 

ሰራሕተኛታት    
 

1. ኣብዚ ደንቢ ዝተደንገገ Eንተሃለወ ‘ውን Eቲ 

ዋና ዳይሬክተር ብግEዝይና ዝተጠርጠረን 

Eምነት ዝሳኣነሉን  ዝኾነ ይኹን  ሰራሕተኛ 

Eቲ ስሩE  ኣፈፃፅማ ስጉምቲ  ድስፕሊን 

Eንተይተኸተለ   ካብ ስራሕ  ከሰናብት  ይኽEል፡፡ 

2. ብመሰረት Eዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ (1) ካብ 

ስራሕ ዝተሰናበተ ሰራሕተኛ ብዝኾነ ይኹን 

ውሳነ  ቤት ፍርዲ መሰል ምምላስ ስራሕ 

ኣይህልዎን፡፡ 

 
 

የዲስፕሊን ቡድን የውሣኔ ሃሳብ ለጽሕፈት 

ቤቱ ኋላፊ ያቀርባል፡፡ 

4. የሥራ ሂደት  ባለቤት በሥሩ የሚገኝ ቀላል 

የድስፕሊን ጥፈት በፈጸመ ሠራተኛ  ላይ 

በቀጥታ  የቃል ወይም የጽሑፍ ማስጠንቀቂያ 

በመስጠት ለሚመለከተው የሥራ ሃላፊ 

ያሳውቃል፡፡ 

 
35. የድስፕሊን ክስ መቅረብ ያለበት  

     ስለመሆኑ

1. የድስፕሊን  ቡድኑ ከባድ የድስፕሊን  ቅጣት 

የሚያስከትል የድስፕሊን ጥፋት ማጣራት 

የሚጀምረው በሚመለከተው የሥራ ኋላፊ  

ክስ ሲቀርብለት ብቻ ይሆናል፡፡ 

2. ከባድ የድስፕሊን ጥፋት መፈጸሙን  የተረዳ 

ማናኛውም የሥራ ኋላፊ ሠራተኛ ወይም 

ባለጉዳይ Aስፈላጊውን  መረጃ ለሚመለከተው 

ኋላፊ በማቕረብ ጥፋቱን በፈጸመው ሠራተኛ 

ላይ የድስፕሊን ክስ Eንዲቀርብ መጠየቅ 

Aለበት፡፡ 

36.  በልዩ ሁኔታ ሠራተኞች ከሥራ 

ማሰናበት
 

1. በዚህ ደንብ የተደነገገ ቢኖርም ዋና ዳይሬክተሩ 

በሙስና የተጠረጠረ Eምነት ያጣበትን 

ማንኛውንም  ሠራተኛ መደበኛውን  

የድስፕሊን Eርምጃ Aፈጻጸም ሥርዓት  

ሳይከተል ከሥራ ማሰናበት ይችላል፡፡ 

2. በዚህ Aንቀጽ ንUስ Aንቀጽ (1) መሠረት 

ከሥራ የተሰናበተ ሠራተኛ በየትኛው የፍርድ 

ወሣኔ ወደ ሥራ የመመለስ መብት 

Aይኖረውም፡፡ 
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37. ቅርታ ሰራሕተኛታት

ኣብዚ  በዓል መዚ ቅሬታ  ሰራሕተኛታት 

ዝሰምUን  ከም ኩነታቱ ኣፃርዮም  ንዋና 

ዳይሬክተር ወይ ንወረዳ ወይ ንከተማ ሓላፍቲ 

ቤት ፅሕፈት ውሳነ ሓሳብ ዘቕርቡ ቅሬታ 

መፃረይቲ ጉጅለታት የጣይሹ፡፡ 

 
38. ውሳነ ኣዋህባ ቅርታ ሰራሕተኛታት  

 

1. Eቲ ዋና  ዳይሬክተር ወይ ሓላፊ ቤት 

ፅሕፈት ወረዳ ወይ ከተማ ብዛEባ ቅሬታ  Eቲ 

ሰራሕተኛ  ዝቐረበሉ ውሳነ ሓሳብ Eንት

ምርምር ኣብ ልEሊ ስራሕተኛ  ጥፍኣት 

ዝፈፀመ ምዃኑ EንተተረዲU Eቲ ጥፍኣት 

ዝፈፀመ ሓላፊ ስራሕ፣ ጉጅለ ወይ ሰራሕተኛ 

ክሲ ድስፕሊን  ክቐርብ ይገብር፡፡ 

2.  ቅሬታ Eቲ ሰራሕተኛ  ካብ ሕጊ ወፃE ኣብ 

ዝተውሃበ ውሳነ Eንተኾይኑ፣ Eቲ  ዋና 

ዳይሬክተር ወይ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ወረዳ 

ወይ ከተማ ኣብቲ ሰራሕተኛ ካብ ሕጊ ወፃI 

ዝተውሃበ ውሳነ ይስEር፡፡ 

 
ክፍሊ ሸሞንተ 

ኩነታት ምቁራፅ ግልጋሎት

39.  ብምንኣስ ብቕዓት

1. ስልጠና  ዝወሰደ ሰራሕተኛ ኣብ Eዋን 

ስልጠና ዝረኸቦ ውፅIት ፈተና  Eቲ ስልጠና 

ምስ ወደA ኣብ ስራሕ ዘመዝገቦ ውፅIት 

ኣፈፃፅማ ስራሕ ተደሚሩ ትሕቲ ኣፅጋቢ 

Eንተኾይኑ ሓደ ብርኪ ትሒቱ ክምደብ ይግበር 

 

2. ኣፈፃፅማ ስርሑ ብቐፃሊ ዘየማሓየሸ 

Eንተኾይኑ ካብ ስራሕ ይሰናበት፡፡ 

 

37. የሠራተኞች ቅሬታ

ባለሥልጣኑ የሠራተኞችን  ቅሬታ የሚሰሙና 

Eያጠሩ የውሳኔ  ሃሳብ  Eንደሁኔታው ለዋና 

ዳይሬክተሩ  ወይም  ለወረዳ ወይም ለከተማ 

ጽሕፈት ቤት ኋላፊዎች  የሚያቀርቡ የቅሬታ 

Aጣሪ ቡዱኖችን ይቋቋማሉ፡፡ 
 

38. በሠራተኞች ቅሬታ ላይ ሰለሚሰጥ 

ውሳኔ  

1. ዋና ዳይሬክተሩ ወይም የወረዳ ወይም ከተማ 

ጽሕፈት ቤት ኋላፊ  ስለሰራተኛው ቅሬታ 

የቀረበለትን  የውሣኔ ሃሳብ ሲመረመር 

በሠራተኛው ላይ ጥፋት መፈጸሙን የተረዳ 

Eንደሆነ ጥፋቱን በፈጸመው የሥራ ሃላፊ፣ 

ቡዱን ወይም ሠራተኛ ላይ የድስፕሊን  ክስ 

Eንዲቀርብ ያደርጋል፡፡ 

2. የሠራተኛው ቅሬታ ከህግ ውጪ በተሰጠው 

ውሳኔ ላይ ከሆነ ዋና ዳይሬክተሩ ወይም 

የወረዳ ወይም የከተማ ጽህፈት ቤት ኃላፊው 

በሠራተኛው  ላይ ከህግ ውጪ የተሰጠውን 

ውሣኔ ይሽራል፡፡ 

 

ክፍል ስምንት 

Aገልግሎት ስለሚቋረጥበት ሁኔታ 

39. በብቃት ማነስ  

1. ሥልጠና የወሰደ ሠራተኛ  በሥልጠናው  

ወቅት ያገኘው የፈተና ውጤት ሥልጠናውን 

Eንዳጠናቀቀ በሥራ ላይ ከሚያስመዘግበው 

የሥራ Aፈጻጸም ውጤት ጋር ተዳምሮ 

Aማካኙ ከAጥጋቢ በታች ከሆነ Aንድ ደረጃ 

ዝቅብሎ Eንዲመደብ ይደረጋል፡፡ 

2. በቀጣዩ Aፈፃፀሙን የማያሻሻል  ከሆነ ከሥራ 

ይሰናበታል፡፡ 
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40. ብማEሰርቲ  ሰራሕተኛ 
 

Eቲ ሰራሕተኛ  ብገበን ተጠርጢሩ ስልጣን 

ብዘለዎ ኣካል ኣብ ቁፅፅር EንተውIሉን ክሳብ 

ሰለስተ ወርሒ ኣብ ዘሎ Eዋን ውሽጢ ካብቲ ገበን 

ነፃ ምዃኑ ተረጋጊፁ ናብ ስርሑ 

Eንተዘይተመሊሱ ግልጋሎቱ ይቋረፅ፡፡ 

 
41. ብምኽንያት ካብ ዓቕሚ ንላEሊ 

ምዃን 

1. ዝኾነ ይኹን ሰራሕተኛ ካብ ዓቕሙ ንላEሊ 

ብዝኾነ  ምኽንያት ልEሊ ሰለስተ  ወርሒ 

ካብ ስራሕ ዝተፈለየ Eንተኾይኑ ግልጋሎቱ 

ክቋረፅ ይኽEል፡፡ 

2. ኣብዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ  (1) ዝተደንገገ 

ብፍቓድ ሕማም ካብ ስራሕ ንዝተፈለዩ 

ሰራሕተኛታት ኣይሓውስን፡፡ 

 
42. ምቑራፅ ግልጋሎት ብምኽንያት  

      ዘይምዝዋርን  ድልድልን  

1. Eዚ በዓል መዚ ሕጊ መሰረት ጌሩ  ዝገብሮ 

ዝውውር ወይ ድልደላ ንምቕባል ዘይፈቐደ 

ሰራሕተኛ  ግልጋሎቱ ክቋረፅ ይግበር፡፡ 

 

2. መደብ ስርሑ ብምስራዙ ወይ ብምኽንያት 

ፀገም ጥEና  Eቲ ሰራሕተኛ ናብ ካልE ስራሕ 

ወይ ቦታ ብምዝዋር  ምስራሕ  Eንተዘይ

ተኻIሉ Aብዚ ደንቢ ዓንቀፅ10/2/ 

ዝተሓገገ ተፈፃሚ ኮይኑ ግልጋሎት ስርሑ 

ይቋረፅ፣ 

 

ክፍሊ ትሻዓተ 

ዝተፈላለዩ ድንጋገታት

43. ብዛEባ  ተፈፃምነት ካልOት ሕግታት 

1. ዝተማሓየሸ ኣዋጅ ሰራሕተኛታት ብሄራዊ 

40. በሠራተኛው መታሠር
 

ሠራተኛው በወንጀል ተጠርጥሮ ሥልጣን ባለው 

Aካል በEስር ላይ ከዋላና Eስከ ሦስት ወር ባለው 

ጊዜ  ውስጥ ከወንጀሉ  ነፃ መሆኑን ተረጋግጦ ወደ 

ሥራው ካልተመለሠ  Aገልግሎቱ ይቋረጣል፡፡ 

 

 

41. ከAቅም በላይ በሆነ ምክንያት
 
 
 
 
 

1. ማንኛውም ሠራተኛ ከAቅም በላይ በሆነ 

ምክንያት ከሦስት ወር በላይ ከሥራ ተለይቶ 

የቆየ Eንደሆነ Aገልግሎቱ ሊቋረጥ ይችላል፡፡ 

 

2. በዚህ Aንቀጽ  ንUስ Aንቀጽ (1) የተደነገገው 

በህመም ፈቃድ ከሥራ የተለዩትን ሠራተኞች 

ኣይጨምርም፡፡ 

 

42. ማዛወር ወይም መደልደል ባለመቻሉ 

      ምክንያት ኣገልግሎት ስለማቋረጥ 

1. ባለሥልጣኑ ሕግን መሠረት በማድረግ 

የሚያደርገው ዝውውር ወይም ድልድል 

ለመቀበል ፈቃደኛ ያልሆነ ሠራተኛ 

Aገልግሎቱ Eንዲቋረጥ ይደረጋል፡፡ 

2. የሥራ መደቡ በመሰረዙ ወይም በጤና  መታወክ 

ምክንያት ሠራተኛውን ወደ ሌላ ሥራ ወይም ቦታ 

ኣዛውሮ ማሠራት ካልተቻለ  በዚህ ደንብ Aንቀፅ 

10/2/ በተደነገገው መሰረት ተፈፃሚ ሆኖ የስራ 

Aገልግሎቱ ይቋረጣል፣ 

 

 
ክፍል ዘጠኝ 

ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች 

43. ስለሌሎች ህጎች ተፈጻሚነት 

1. የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት  የተሻሻለ 
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ክልላዊ መንግስቲ  ትግራይ ቁፅሪ ኣዋጅ

189/2003ን ነዚ ኣዋጅ ንምፍፃም ተመሓይሹ 

ዝወፀ ደንቢ ስነ-ስርዓት  ኣፈፃፅማ ድስፕሊንን 

ኣቀራርባ ቅሬታን ኣብዝ ደንብን ነዚ ደንቢ 

ንምፍፃም በዚ በዓልመዚ ብዝወፁ መምርሒ 

ታትን ንዘይተሸፈኑ ዋኒናት ብዝምልከት 

ተፈፃሚ ይኸውን፣  
 

2. ነዚ ደንብ ዝፃረር ዝኾነ ይኹን  ደንቢ፣ መምርሒ 

ወይ ልማዳዊ ኣሰራርሓ  ተፈፃምነት የብሉን፡፡ 
 
 

44. ስልጣን ምውፃE መምርሒ

Eዚ በዓል መዚ  ነዚ ደንቢ  ንምፍፃም ዘድልዩ 

መምርሕታት ከውፅE ይኽEል፡፡ 

 

45. ድንጋገ መሰጋገሪ  

     1. Eዚ ደንቢ ቅድሚ  ምፅንU ተጀሚሩ  

       ዝፀንሐ ውሳነ ዘይረኸበ ዋኒን ሰራሕተኛ በቲ 

        ዝተጀመረ ኩነታት ቀፂሉ ፍፃመ ይረክብ፡፡ 

     2. ኣብዚ ፈላማይ ድልድል ሰራሕተኛታት  

         ዘይተመደበ ሰራሕተኛ ብመሰረት ሕጊ  

        ስቪል ሰርቪስ ይፍፀም ። 

 
46. Eዚ ደንቢ ዝፀንAሉ Eዋን

Eዚ ደንቢ ብቤት ምኽሪ ስራሕ ፈፃሚ ብሄራዊ 

ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ካብ ዝፀደቐሉ

Eለት 6 ነሓሰ 2003 ዓ.ም ጀሚሩ ዝፀንA 

ይኸውን። 

               

ኣባይ ወልዱ 

ፕረዝዳንት ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስቲ ትግራይ 

የመንግስት ሰራኞች Aዋጅ ቁጥር 

189/2003 Eና Aዋጁን ለማስፈጸም 

ተሻሽሎ የወጣው የድስፕሊን ስነ -ሥርዓት  

በዚህ  ደንብና ይህንን  ደንብ ለማስፈጸም 

በባለሥልጣኑ  በወጡ መመሪያዎች 

ያልተሸፈኑ  ጉዳዮችን በሚመለከት ተፈፃሚ 

ይሆናሉ፡፡ 

2. ይህን ደንብ የሚቃረን ማናቸውም ደንብ፣ መመሪያ 

ወይም  የAሠራር ልምድ  ተፈጻምነት የለውም፡፡ 

44. መመሪያ  የማውጣት ስልጣን  

ይህንን ደንብ ለማስፈጸም  የሚያስፈልጉ 

መመሪያዎችን ባለሥልጣኑ ሊያወጣ ይችላል፡፡ 

 

45. የመሸጋገሪያ ድንጋጌ 

1. ይህ ደንብ  ከመጽናቱ በፊት ተጀምሮ ውሣኔ 

ያላገኘ የሠራተኛ ጉዳይ በተጀመረበት ሁኔታ 

ቀጥሎ ፍፃሜ ያገኛሉ፡፡ 

2. በመጀመርያ የሰራተኞች ድልደላ 

ያልተመደበ ሰራተኛ በስቪል ሰርቪስ ሕግ 

መሰረት ይፈፀማል። 
 

46. ደንብ  የሚጸናበት ጊዜ  

ይህ ደንብ በትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስት ስራ Aስፈፃሚ ምክር ቤት 

ከፀደቀበት ነሐሴ 6/2003 ዓ.ም ጀምሮ የፀና 

ይሆናል። 

 

Aባይ ወልዱ 

የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስት ፕረዚዳንት 
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ሰደቓ ብርክን መሃያን 
 
 
ዝርዝር ሰደቓ ብርክን መሃያን ሰራሕተኛታት ብዓል መዚ ልምዓት Eቶት ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስቲ ትግራይ 
 

Eርከን ብርኪ  መበገሲ 
መሃያ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ጣርያ 

I 520 548 579 613 708 803 920 1040 1159 1306 1444 
II 613 708 803 920 1040 1159 1306 1444 1581 1751 1942 
III 920 1040 1159 1306 1444 1581 1751 1942 2133 2367 2593 
IV 1306 1444 1581 1751 1942 2133 2367 2593 2820 3098 3369 
V 1751 1942 2133 2367 2593 2820 3098 3369 3641 3973 4269 
VI 2367 2593 2820 3098 3369 3641 3973 4269 4565 4928 5263 
VII 3098 3369 3641 3973 4269 4565 4928 5263 5598 6008 6389 
VIII 3973 4269 4565 4928 5263 5598 6008 6389 6770 7237 7697 
IX 4928 5263 5598 6008 6389 6770 7237 7697 8120 8640 9131 
X 6008 6389 6770 7237 7697 8120 8640 9131 9622 10223 10792 
XI 7237 7697 8120 8640 9131 9622 10223 10792 11283 11884 12453 
XII 8640 9131 9622 10223 10792 11283 11884 12453 12944 13545 14114 
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የደመወዝና Eርከን ሰንጠረዥ 
 
በትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት የገቢዎች ልማት ባለስልጣን ሰራተኞች 

የደመወዝና Eርከን ሰንጠረዥ 

Eርከን ደረጃ  መነሻ  
ደመወዝ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ጣርያ 

I 520 548 579 613 708 803 920 1040 1159 1306 1444 
II 613 708 803 920 1040 1159 1306 1444 1581 1751 1942 
III 920 1040 1159 1306 1444 1581 1751 1942 2133 2367 2593 
IV 1306 1444 1581 1751 1942 2133 2367 2593 2820 3098 3369 
V 1751 1942 2133 2367 2593 2820 3098 3369 3641 3973 4269 
VI 2367 2593 2820 3098 3369 3641 3973 4269 4565 4928 5263 
VII 3098 3369 3641 3973 4269 4565 4928 5263 5598 6008 6389 
VIII 3973 4269 4565 4928 5263 5598 6008 6389 6770 7237 7697 
IX 4928 5263 5598 6008 6389 6770 7237 7697 8120 8640 9131 
X 6008 6389 6770 7237 7697 8120 8640 9131 9622 10223 10792 
XI 7237 7697 8120 8640 9131 9622 10223 10792 11283 11884 12453 
XII 8640 9131 9622 10223 10792 11283 11884 12453 12944 13545 14114 
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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 18 ›mT ቐ. 16 መቐለ 
69/2003 ዓ.ም  

18¾ ›mT qÜ. 16 መቐለ 
69/2003 ›/M BˆL×T b¤T M<¶ Bÿ‰êE KL§êE mNGStE TG‰Y Zw{ 

ቑፅሪ ደንቢ  69/2003 

ተመሓይሹ ዝወፀ  ደንቢ ምምሕዳር ፋይናንስ 

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ  

ቤት ምኽሪ ስራሕ ፈፃሚ ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስቲ ትግራይ ብመሰረት ምምሕዳር

ፋይናንስ ቑፅሪ ኣዋጅ 173/2002 ዓንቀፅ

63/1/Eዚ ደንቢ‘ዚ ኣውፂU ኣሎ፡፡ 

 

ክፍሊ ሓደ 
ሓፈሻዊ 

1. ሓፂር ርEሲ 

Eዚ ደንቢ “ደንቢ ምምሕዳር ፋይናንስ ብሄራዊ 

ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ቑፅሪ ደንቢ 69/2003

ዓ.ም’’ ተባሂሉ ክጥቀስ ይኽEል። 

 

2. ትርጉም፡- 

ኣብ’ዚ ደንቢ ውሽጢ፦ 

1. “ቅድመ ክፍሊት” ማለት ተቐባሊ ድሕሪ 

ዝተወሰነ Eዋን ዘወራርዶ ክፍሊትን ናይ 

ዋጋ ልውውጥ ዘይተገበረሉን Eንትኸውን 

ውEሊ መሰረት ብምግባር ኣብ’ቲ ውEሊ 

ዝተቐመጠ ግቡE ቅድሚ ምውድU በብ 

ብርኩ ዝግበር ክፍሊት ኣይሓውስን። 

2. “ወፃI ካፒታል” ማለት፣            

   ሀ/ መንገድታትን ህንፃታትን ወይ ካልOት ህንፀታት 

ከይሓወሰ መሬት ንመሓዝ ፣ መሊስካ ንምሓዝ፣ 

ንምምሕያሽ ወይ ንምድላው፣ 

ደንብ ቁጥር 69/2003 

ተሻሽሎ የወጣ የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግሥት የፋይናንስ ኣስተዳደር  ደንብ 

የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት የስራ 

ኣስፈፃሚ ምክር ቤት በኣዋጅ ቁጥር 173/2002 

ኣንቀጽ 63/1/መሠረት ይህን ደንብ ኣውጥቷል፡፡

 
 
 

ክፍል ኣንድ 
ጠቅላላ 

1. ኣጭር ርEስ 

ይህ ደንብ “የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት 

የፋይናንስ ኣስተዳደር ደንብ ቁጥር 69/2003 

ዓ.ም ” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል።  

 

2. ትርጓሜ 

 በዚህ ደንብ ውስጥ፦ 

1. “የቅድሚያ ክፍያ” ማለት የዋጋ ልውውጥ 

ያልተደረገበት Eና ተቀባዩ ከተወሰነ ጊዜ 

በኋላ የሚያወራርደው ክፍያ ሲሆን ውልን 

መሰረት በማድረግ በውሉ የተመለከተው 

ግዴታ ከመጠናቀቁ በፊት በየደረጃው 

የሚደረግን ክፍያ ኣይጨምርም። 

2. “የካፒታል ወጪ”ማለት፣ 

   ሀ/ መንገዶችን ሕንጻዎችን ወይም ሌሎች 

ግንባታዎችን ሳይጨምር መሬትን ለመያዝ፣ 

መልሶ ለመያዝ፣ ለማሻሻል ወይም ለማዘጋጀት፣ 

 

BR 7.40 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 ደንቢ ቑ 69/2003                 ገፅ 2 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንቢ ቁ 69/2003 
   ለ/ መንገድታትን ህንፃታትን ወይ ድማ

ካልOት ንምሓዝ፣ንምስራሕን ንምድላው 

ወይ ድማ ንምምሕያሽ። 

   ሐ/ ዝንቀሳቐሱ ወይ ዘይንቀሳቐሱ ትካላትን፣ 

መሳርሕታትን መገልገሊታት፣ ተሽከርከርቲ 

ኣውሮፕላናትን ዝኣመሰሉን ንምሓዝ፣ 

ንምትካል ወይ ንምትካE ። 

 

   መ/ ኣብ’ዚ ንUስ ዓንቀፅ ካብ ፊደል  ሀ-ሐ 

ዝተዘርዘሩ ንምፍፃም ወይ ድማ ስራሕቲ

Iንቨስትመንት ንምሓዝ ንዝተገበረ ወይ 

ድማ ንዝግበር ወፃI ንኽውEል ንዝኾነ ሰብ 

ሓገዝ ቅድመ ክፍሊት ወይ ድማ ካልE 

ዓይነት ድጋፍ  ገንዘብ  ምሃብ። 

   ረ. ሕጋዊ ሰብነት ኣብ ዝተዋህቦም ትካላት 

ንግዲ ውሽጢ ካፒታል ብፅሒት ኣክስዮን 

ወይ ድማ ልቓሕ ካፒታል ብበዓል ዋናነት 

ንምሓዝ። 

   ሰ. ንፅንዓትን ምርምርን 

   ሸ/ ንስልጠና ህንፀት ዓቕሚ ወይ ድማ 

   ቀ) ኣብ’ዚ ንUስ ዓንቀፅ ምስ ካብዚ ንላEሊ 

ዝተዘርዘሩ ንዝተሓሓዝ ግልጋሎት ምኽሪ 

ዝተገበረ ወፃI’ዩ። 

3. “ምትሕልላፍ Eዳ” ማለት ፦ሓላፍነት Eዳ 

ምኽፋል  ካብ ሓደ ሰብ ፣ ትካል ወይ ሃገር 

ናብ ካልE ምትሕልላፍ ኮይኑ ኣብ መንጐ ሰብ 

Eዳ ወይ ገንዘብ ዝግበር ምትሕልላፍ 

ዝምልከት ክኸውን ይኽEል። 

4. “ዋጋ ኣቕሑትን ግልጋሎትን” ማለት፡-

ንኣቕርቦት ኣቕሓ፣ ግልጋሎት ንምርካብን 

ብመገልገልቲ ንምጥቃም ተጠቀምቲ ንቤት 

Eዮታት ናይ’ቲ ክልል መንግስቲ ዝገብርዎ 

ክፍሊትን ኮይኑ መቕፃEቲ ኣይሓውስን። 

   ለ/ መንገዶች Eና ህንፃዎች ወይም ሌሎች   

ለመያዝ፣ለመስራት ወይም ለማዘጋጀት 

ወይም ለማሻሻል። 

   ሐ/ ተንቀሳቃሽ ወይም የማይንቀሣቀሱ 

ድርጅቶችን፣ መሣሪያዎችን፣ መገልገያዎች 

ን፣ ተሽከርካሪዎችን፣ ኣውሮፕላኖችን Eና  

የመሳሰሉትን ለመያዝ ለመትከል ወይም 

ለመተካት፣ 

   መ/ በዚህ ንUስ Aንቀጽ ከፊደል ሀ-ሐ 

የተዘረዘሩትን ለመፈፀም ወይም የIንቨስትመ 

ንት ሥራዎችን ለመያዝ ለተደረገ ወይም 

ለሚደረግ ወጪ Eንዲውል ለማናቸውም 

ሰው የቅድሚያ ክፍያ Eርዳታ ወይም ሌላ 

ዓይነት የገንዘብ ድጋፍ መስጠት፣ 

   ረ/ የሕግ ሰውነት በተሰጣቸው የንግድ 

ድርጅቶች ውስጥ የAከሲዮን ድርሻ 

ካፒታል ወይም የብድር ካፒታል 

በባለቤትነት ለመያዝ፣ 

   ሰ/ ለጥናትና ምርምር፣ 

   ሸ/ ለAቅም ግንባታና ሥልጠና ወይም 

   ቀ) በዚህ ንUስ ኣንቀፅ ከዚህ በላይ 

ከተዘረዘሩትጋር ለተያያዘ የምክር ኣገልግሎት 

የተደረገ ወጪ ነው።  

3 “Eዳን ማስተላለፍ” ማለት፡- Eዳን የመክፈል 

ኃላፊነትን ከAንድ ሰው፣ ድርጅት ወይም ኣገር 

ወደ ሌላ ማስተላለፍ ሲሆን በባለEዳዎች ወይም 

በባለገንዘቦች መካከል የሚደረገውን ማስተላለፍ 

የሚመለከት ሊሆን ይችላል። 

4. “የEቃና የAገልግሎት ዋጋ” ማለት፡- ለEቃ 

ኣቅርቦት፣ Aገልግሎት ለማግኘት Eና 

በመገልገያዎች ለመጠቀም ተጠቃሚዎች ለክልሉ 

መንግሥት መሥሪያ ቤቶች የሚያደርጉት ክፍያ 

ሲሆን መቆጮ ኣይጨምርም። 
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       ገፅ 3 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቑ 69/2003                 ገፅ 3 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንቢ ቁ 69/2003       ገፅ 3 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቑ 69/2003                 ገፅ 3 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንቢ ቁ 69/2003 
5. “ፍዚካላዊ ማEቀፍ” ማለት፡-  

    ሃፍቲ መንግስቲ Eዚ ክልል ብትልሚ ማEኸላይ 

ዘመን ንክምራሕን ዝምደብ ዓመታዊ በጀት’ውን 

ምስ ምፍፃም Eላማ ዝተረጋገA Iኮኖሚ ዝተጠዓ 

ዓመ ክኸውን ንምግባር ንዝውሰን ናሕሲ በጀት 

መበገሲ ዝኾነ በቢዓመቱ ዝመዓራረ ናይ ሰለስተ 

ዓመት ግምት ኣታዊን ወፃEን መንግስቲ 

Eንትኸውን ፤ 

   ሀ/ ብመሰረት  ፀኒU ብዘሎ መጠን ግብሪ  መኽፈሊ

ከEከብ’ዩ ተባሂሉ ዝተሓሰበ Aታዊ ታክሲ 

መንግስቲ። 

   ለ/ ለውጢ ፖሊሲ  ኣብ ዘይተገበረሉ ኹነታት ኣብ 

ዝሰርሕ ትልሚ ኣታዊ ታክሲ ካብ ዘይኮኑ 

ኣታዊታት መንግስቲ ( ካብ ልምዓታዊ ትካላት 

መንግስቲ ልምዓታዊ ትካላት ስራሕ ዝዘቐጠ 

ትርፊ፣ ካብ ክፍሊታት ፣ካብ ተጠቀምቲ ዝEከብ 

ዋጋ ወዘተ ክEከብ ተባሂሉ ዝሕሰብ ኣታዊ። 

   ሐ/ ዝለዓለ መጠን ግብሪ ብምውሳን ፣ ዝተፈለየ 

ስርዓት ግብሪ ብምዝርጋሕ፣ ወይ ድማ 

ብምኽንያት ኣተኣኻኽባ ግብሪ  ትካላት ወይ 

ድማ መዋቕር ምምሕዳር መመሓየሺ ብምግባር 

ብተወሳኺ ክEከብ ዝኽEል ግምታዊ ታክሲ 

ኣታዊ። 

   መ/ ኣብ ልምዓታዊ ትካላት መንግስቲ ማEቀፋዊ 

ፖሊሲ ፣ ኣብ  ክፍለ Iኮኖሚ   መንግስቲ፣ 

ፖሊሲ   ተመን ዋጋ ፣ ኣብ ልEሊ ክፍሊታት 

ማሕበራዊ ግልጋሎት  ለውጢ ብምግባሩ 

ምኽንያት ክርከብ’ዩ ተባሂሉ ዝሕሰብ ተወሳኺ 

ኣታዊ።  

   ረ/ ካብ ፍልፍላት ውሽጢ ሃገር ብልቓሕን ሓገዝን 

ክርከብ ይኽEል ተባሂሉ ዝሕሰብ ኣታዊ። 

   ሰ/  ወፃI ስሩEን ካፒታልን ግምት 

   ሸ/ ካብ ፌዴራል መንግስቲ ክርከብ’ዩ ተባሂሉ 

ዝግመት ድጋፍ በጀት፣ 

5.“የፊዚካል ማEቀፍ”ማለት፡- የክልሉ መንግስት 

ሃብት በመካከለኛ ዘመን Eቅድ Eንዲመራና 

የሚመደበውም ዓመታዊ በጀት የተረጋጋ Iኮኖሚ 

ከማስፈፀም ዓላማ ጋር የተጣጣመ Eንዲሆን ለማድረግ 

ለሚወሰን የበጀት ጣሪያ መነሻ የሆነ በየዓመቱ 

የሚስተካከል የሦስት ዓመት የመንግስት ገቢና ወጪ 

ግምት ሲሆን፤ 

 
   ሀ/ ፀንቶ ባለው የግብር ማስከፈያ ምጣኔ መሠረት 

ይሰበሰባል ተብሎ የታሰበውን የመንግስት 

ታክስ ገቢ ። 

   ለ/ የፖሊሲ ለውጥ ባልተደረገበት ሁኔታ በሚሠራ 

የገቢ Eቅድ ታክስ ካልሆኑ የመንግሥት 

ገቢዎች/ከመንግስት የልማት ሥራ ድርጅቶች 

የዘቀጠ ትርፍ፣ ከክፍያዎች፣ ከተጠቃሚዎች 

ከሚሰበሰብ ዋጋ ወ.ዘ.ተ/ ይሰበሰባል ተብሎ 

የታሰበውን ገቢ፣ 

   ሐ/ ከፍ ያለ የግብር መጠን በመወሰን፣ የተለየ 

የግብር ሥርዓት በመዘርጋት ወይም 

በግብር Aሰባሰብ ረገድ የተቋም ወይም 

የAስተዳደር መዋቅር ማሻሻያ በማድረግ 

በተጨማሪነት ሊሰበሰብ የሚችለውን 

የታክስ ገቢ ግምት፣ 

   መ/ በመንግስት የልማት ሥራ ድርጅቶች የፖሊሲ 

ማEቀፍ፣በመንግሥት ክፍለ Iኮኖሚ የዋጋ 

ትመና ፖሊሲ፣ በማህበራዊ Aገልግሎቶች 

ክፍያዎች ላይ ለውጥ በመደረጉ ምክንያት 

ይገኛል ተብሎ የሚታሰበውን ተጨማሪ ገቢ፣ 

 
   ረ/ ከAገር ውስጥ ምንጮች በብድር Eና በEርዳታ 

ሊገኝ ይችላል ተብሎ የሚታሰበውን ገቢ፣ 

   ሰ/ የመደበኛ Eና የካፒታል ወጪ ግምት። 

   ሸ/ ከፌዴራል መንግስት ይገኛል ተብሎ    

     የሚገመተውን የበጀት ድጋፍ  
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       ገፅ 4 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቑ 69/2003                 ገፅ 4 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንቢ ቁ 69/2003 
   ቀ/ ናይ’ዚ ክልል ጉድለት በጀትን ግምት ኣሸፋፍና 

ጉድለት በጀትን 

6. “ ዝመሓላለፍ ናይ ገንዘብ ሰነድ”ማለት፡- 

ብዘይ ፊርማ ወይ ፊርማ ብምግባር ካብ ሓደ ሰብ 

ናብ’ቲ ኻልE ብምትሕልላፉ ምኽንያት 

ንዝመሓላለፈሉ ሰብ መሰል በዓል ዋናነት ዘርክብ 

ሰነድ ገንዘብ’ዩ። 

7. “ትሕጃ ውሕስና”  ማለት ፦ 

1. ሰነድ ሓዋላ ኾይኑ፡- 

ሀ. ንናይ’ቲ ክልል ቢሮ ትልምን ፋይናንስን 

ዝኽፈልን ፣ 

ለ. ብዝተፈለጠ ትካል ገንዘብ ዝተረጋገፀ ወይ 

ድማ ብሽሙ ዝወፀ 

2. ብመንግስቲ ውሕስና ዝተውሃበ ቦንድ ወይ ድማ፣ 

3. ኣብ ናይ’ቲ ክልል ቤት Eዮ መንግስቲ ተቐባልነት 

ክህልዎ ዝኽEልን በቲ ቢሮ ዝፀደቐ ካልE 

ተመሳሳሊ ውሕስና’ዩ። 

8. “ኣዋጅ” ማለት፦ ኣመሓዳድራ መንግስታዊ 

ፋይናንስ ብ/ክ/መ/ትግራይ ኣዋጅ ቁፅሪ 

173/2002 Eዩ። 

9. “መዝገብ” ማለት፡- ብሰነድ ወይ ብሜላ 

ኤሌክትሮኒክስ ኣቢሉ ዝተሓዝ መረዳEታ’ዩ ፡፡  

10.  ብናይ’ዚ ክልል ምምሕዳር ፋይናንስ ኣዋጅ 

ትርጉም ዝተውሃቦም ኣብ ውሽጢ’ዚ ደንቢ’ዚ ኣብ 

ጥቕሚ ዝወዓሉ ቃላትን ሓረጋትን በቲ ኣዋጅ 

ዝተውሃቦም ትርጉም ይሕዙ። 

11. “ቢሮ” ማለት፦ቢሮ ትልምን ፋይናንስን Eዩ። 

12. “ ክልል “ ማለት ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ 

ትግራይ’ዩ። 

   ቀ/ የክልሉን የበጀት ጉድለት Eና የበጀት ጉድለቱ 

ኣሸፋፈን ግምትን  

6. “የሚተላለፍ የገንዘብ ሰነድ” ማለት፡- በፊርማ 

ወይም ያለፊርማ ከAንድ ሰው ወደ ሌላ 

በመተላለፉ ምክንያት ለተላለፈለት ሰው 

የባለቤትነት መብት የሚያስገኝ የገንዘብ ሰነድ 

ነው። 

7. “የዋስትና መያዣ” ማለት 

1. የሓዋላ ሰነድ ሆኖ፡- 

ሀ. ለክልሉ ፕላንና ፋይናንስ ቢሮ የሚከፈል፣ 

Eና   

ለ. በታወቀ የገንዘብ ተቋም የተረጋገጠ ወይም 

በታወቀው የገንዘብ ተቋም በራሱ ስም የወጣ፣ 

2.  በመንግሥት ዋሰትና የተሰጠበት ቦንድ ወይም 

3. በክልሉ መንግሥት መሥሪያ ቤት ተቀባይነት 

ሊኖረው የሚችል Eና በቢሮው የፀደቀ ሌላ 

ተመሣሣይ ዋሰትና ነው። 

8. “ኣዋጅ” ማለት፡- የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስት የፋይናንስ ኣስተዳደር ኣዋጅ ቁጥር 

173/2002 ነው።   

9. “መዝገብ”ማለት፡- በሰነድ ወይም በኤሌክትሮኒክስ 

ዘዴ ኣማካኝነት የሚያዝ መረጃ ነው፡፡ 

10. በክልሉ የፋይናንስ ኣስተዳደር ኣዋጅ ትርጉም 

የተሰጣቸው በዚህ ደንብ ውስጥ ጥቅም ላይ የዋሉ 

ቃላትና ሐረጎች በኣዋጁ የተሰጣቸውን ትርጉም 

ይይዛሉ። 

11. ”ቢሮ ማለት፦ቢሮ ፕላንና ፋይናንስነው። 

12. “ክልል” ማለት የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ  

       መንግስት ነው።  
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       ገፅ 5 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቑ 69/2003                ገፅ 5 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንቢ ቁ 69/2003 

ክፍሊ ክልተ 

በጀት 

3. መትከል 

1. በጀት መንግስቲ ኣብ ትልሚ ዝተመስረተ ክኸውን 

Aለዎ። 

2. በጀት መንግስቲ ዝዳሎ ፈዚካላዊ ማEቀፍ መሰረት 

ብምግባር ይኸውን 

3. ትልሚ ልምዓት ማEኸላይ ዘመን ብላEለዎት 

ሓለፍቲ መንግስታዊ ኣብያተ Eዮ ክዳሎ ይግባE፣  

 

4. ግምት በጀት ኣታውን ወፃEን ዝዳሎ ንቐፃሊ በጀት 

ዓመት ክኸውን ኣለዎ፣ 

5. ዝኾነ  ናይ ወፃI ካፒታል ኣብ ውሽጢ ፊሲካል 

ማEቀፍ ንሕድ ሕድ ክፍለ Iኮኖሚ ልEሊ 

ዝተቐመጠ ናሕሲ ክኸውን ኣይኽEልን፣ 

6. ኣብ ውሽጢ ካፒታል በጀት ንክፍልታት Iኮኖሚ

ዝወሃብ ቐዳምነት ዝውሰን ኣብ ፊዚካል ማEቀፍ 

ዝተቐመጠ ቅደም ስዓብ መሰረት ብምግባር 

ይኸውን፣ 

7. ብኣታዊ ምጥቃም ንክኽEል ዝተፈቕደሉ 

መንግስታዊ ቤት Eዮ Eንትህሉ ከምዚ ዓይነት 

ኣታዊ ነቲ ቤት Eዮ ብዝተፈቕደ ኣታዊ 

ከምU’ውን  ድምር ወፃI በጀት ውሽጢ

ክጠቓለል ይግበO፡፡ ዝተፃረየ ሒሳብ ከርI 

ኣይፍቀድን። 

 

4. ኣቀራርባን ኣደላልዋን  በጀት  

1. ግምታዊ በጀት ዝዳሎ ብናይቲ ክልል ስራሕ ፈፃሚ 

ብዝፍቀድ ፊዚካላዊ ማEቀፍ መበገሲ Eቲ ቢሮ 

በቢ ዓመቱ ደብዳቤ ፃውIት በጀት ዘፍልጦ 

ናሕሲን ስርዓት ኣቀራርባ በጀትን መሰረት 

ብምግባር ይኸውን። 

2. ስሩE ወፃI ግምታዊ በጀት ናይ’ቲ ዘመን ናይ 

መጀመሪያ ፍርቂ ዓመት በጀት ግዚያዊ ፀብፃብን

ዝሓለፈ ዓመት ኣፈፃፅማ በጀት ዘጠቓልል ክኸውን

ይግባE። 

ክፍል ሁለት- 

በጀት 

3. መርህ

1. የመንግስት በጀት  በEቅድ ላይ የተመሰረተ መሆን 

Aለበት፣ 

2. የመንግስት በጀት የሚዘጋጀው የፊሲካል ማEቀፍን 

መሰረት በማድረግ ይሆናል፣ 

3. የመካከለኛ ዘመን የልማት Eቅድ በመንግስት 

መስሪያቤቶች የበላይ ሃላፊዎች መዘጋጀት 

ይኖርበታል፡፡   

4. የገቢ Eና የወጪ በጀት ግምት የሚዘጋጀው 

ለተከታዩ የበጀት ዓመት መሆን Aለበት፣ 

5. ማናቸውም የካፒታል ወጪ በፊሲካል ማEቀፍ 

ውስጥ ለየክፍለ - Iኮኖሚው ከተመለከተው 

ጣሪያ በላይ ሊሆን ኣይችልም፣ 

6. በካፒታል በጀት ውስጥ ለክፍለ Iኮኖሚ ክፍሎች  

የሚሰጠው ቀዳሚነት የሚወሰነው በፊሲካል 

ማEቀፍ  የተመለከተውን ቀደምትነት መሰረት 

በማድረግ ይሆናል። 

7. በገቢው መጠቀም Eንዲችል የተፈቀደለት 

የመንግሥት መሥሪያ ቤት ቢኖር፣ የዚህ ዓይነቱ 

ገቢ ለመሥሪያ ቤቱ በተፈቀደው ገቢ Eንዲሁም 

የወጪ በጀት ድምር ውስጥ መጠቃለል 

ይኖርበታል፣ የተጣራ ሂሣብን ማሳየት 

ኣይፈቀድም። 

 

4. የበጀት ዝግጅት Eና Aቀራረብ 

1. የበጀት ግምት የሚዘጋጀው በክልሉ ስራ ኣስፈፃሚ 

በሚፈቅደው የፊሲካል ማEቀፍ መነሻ ቢሮው 

በየዓመታዊው የበጀት ጥሪ ደብዳቤ 

የሚያስታውቀውን ጣሪያ Eና የበጀት ኣቀራረብ 

ሥርዓት መሠረት በማድረግ ይሆናል። 

2. የመደበኛ ወጪ የበጀት ግምት የዘመኑን 

የመጀመሪያውን ግማሽ ዓመት በጀት ጊዜያዊ 

ሪፖርት Eና ያለፈውን ዓመት የበጀት ኣፈጻጸም 

የሚያጠቃልል ሊሆን ይገባል። 
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       ገፅ 6 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቑ 69/2003                 ገፅ 6 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንቢ ቁ 69/2003 
3. ስሩEን ካፒታልን ወፃI በጀት ግምታት 

ብላEለዎት ሓለፍቲ መንግስታዊ ኣብያተ Eዮ 

ክፍረሙ Aለዎም። 

4. ታክስ ተንከፍ ካብ ዝኾኑ ፍልፍላት  ዝEከብ 

ኣታዊ ግምት በጀት በቲ ቢሮ ዝዳሎ ይኸውን፣

  

5. ታክሲ ካብዘይኮኑ ፍልፍላት ኣታዊ በጀት 

ሓላፍነት ብዝተውሃቦ ቤት Eዮ መንግስቲ 

ላEለዋይ ሓላፊ  ተዳልዩ ናብ’ቲ ቢሮ ክቐርብ 

ኣለዎ።        

6. ስሩEን ካፒታልን በጀት ግምት ገምጋም፣ 

ኣድላይ ኣብ ዝኾነሉ ግዜ’ውን ከምብሓዱሽ 

ክረA ንምግባርን ንመጠቓለሊ ስራሕቲን 

ናብቲ ቢሮ ክቐርብ Aለዎ። 

 

7. ግምት በጀት ካብ ውሽጢ ሃገር ዝርከብ 

ልቓሕን ካብ ፌደራል መንግስቲ ዝርከብ 

ድጋፍ በጀትን ከምU’ውን ዝኾነ  መንግስታዊ 

ቤት Eዮ ኣብ’ቲ ዝስEብ በጀት ዓመት ብጥረ 

ገንዘብን ብዓይነትን ክረክብ’ዩ Iሉ ዝህልዎ 

ግምት ሓገዝ፣ ብዓይነት ዝርከብ ሓገዝን 

ብገንዘብ የውፅE’ዩ ተባሂሉ ዝግምትን ዋጋ 

ዝተማልA ዝርዝር ዝሕዝ ክኸውን ኣለዎ፡፡   

 

 
5. ምፅዳቕ  በጀት ግምት  

1. ናይ’ቲ በጀት ግምት ምስ ተገምገመን ኣድላይ ዘበለ 

ምፅራይ ምስ ተገበረ ከምU’ውን ምስ ላEለዎት 

ሓላፍቲ መንግስታዊ ኣብያተ Eዮ ዝግበር ዘተ 

ድሕሪ ምውድU  ቢሮ ሓላፊ ዝተጠቓለለ ስሩEን

ካፒታልን በጀታዊ   ግምት ተራEዩ ንኽድገፍ 

ቅድሚ ናብ በጀትን Oዲትን ቀዋሚ ኮሚቴ 

ምቕራቡ  ናብቲ ክልል ፈፃሚ ስራሕ የቕርብ። 

3. የመደበኛ Eና የካፒታል ወጪ በጀት ግምቶች 

በመንግሥት መሥሪያ ቤቶች የበላይ 

ኃላፊዎች መፈረም Aለባቸው። 

4. ታክስ ነክ ከሆኑ የገቢ ምንጮች የሚሰበሰበው 

የገቢ በጀት ግምት በቢሮው የሚዘጋጅ 

ይሆናል። 

5. ታክስ ካልሆኑ የገቢ ምንጮች የገቢ በጀት 

ግምት ኃላፊነት በተሰጠው የመንግስት 

መሥሪያ ቤት የበላይ ኃላፊ ተዘጋጅቶ 

ለቢሮው  መቅረብ Aለበት። 

6. የካፒታልና የመደበኛ ወጪ የበጀት ግምት 

ለግምገማ፣ Aስፈላጊ በሚሆንበት ጊዜም 

Eንደገና Eንዲታይ ለማድረግ Eና 

ለማጠቃለያ ሥራዎች ለቢሮው መቅረብ 

Aለበት። 

7. የበጀት ግምት ከAገር ውስጥ የሚገኘውን 

ብድርና ከፌደራል መንግስት የሚገኘውን 

የበጀት ድጋፍ Eንዲሁም ማናቸውም 

የመንግሥት መሥሪያ ቤት በተከታዩ የበጀት 

ዓመት በጥሬ ገንዘብና በዓይነት Aገኛለሁ ብሎ 

የሚጠብቀውን Eርዳታ ግምት፣ በዓይነት 

የሚገኘውን Eርዳታ ዓይነትና፣ በገንዘብ 

ያወጣል ተብሎ የሚገመተውን ዋጋ የተሟላ 

ዝርዝር  የያዝ መሆን Aለበት። 

 

5. የበጀት ግምትን ማጽደቅ

1. የበጀቱ  ግምት ከተገመገመ Eና ኣስፈላጊ የሆነው 

ሁሉ ማጣራት ከተከናወነ Eንዲሁም ከመንግሥት 

መሥሪያ ቤቶች የበላይ ኃላፊዎች ጋር የሚደረገው 

ውይይት ከተጠናቀቀ በኋላ የቢሮ ሓላፊው 

የተጠቃለለው የመደበኛ Eና የካፒታል በጀት 

ግምት ታይቶ Eንዲደገፍ ለበጀትና Oዲት ቋሚ 

ኮሚቴ ከመቅረቡ በፊት  ለክልሉ ስራ Aስፈፃሚ 

ያቀርባል። 

ገፅ 6 ነ ሪት ዜጣ ትግራይ ደንቢ ቑ 69/2003 ገፅ 6 የትግራይ ነ ሪት ዜጣ ደንቢ ቁ 69/2003
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       ገፅ 7 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቑ 69/2003                 ገፅ 7 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንቢ ቁ 69/2003 
2. ብናይቲ ክልል ፈፃሚ ስራሕ ዝተደገፈ በጀታዊ 

ግምት ናብ  ክልል  ቤት ምኽሪ ይቐርብ። 

3. ሓላፊ ናይ’ቲ ቢሮ  ብናይ’ቲ  ክልል  ቤት 

ምኸሪ ዝፀደቐ በጀት ላEለዎት ሓለፍቲ 

መንግስታዊ ኣብያተ  Eዮ ክፈልጡ ይገብር።  

 
6. ግዜ ሰደቓ በጀት

Eቲ ቢሮ ግዜ ሰሌዳ በጀት ዝውስን መምርሒ 

የውፅE። 

 
7. ፍሉይ ስልጣን

ዝኾነ መንግስታዊ ቤት Eዮ በዚ  ደንቢ ዓንቀፅ 6 

መሰረት Eቲ ቢሮ ብዝውስኖ ግዜ ሰደቓ ግምት 

በጀት  Eንተዘይ ኣቕሪቡ Eቲ ሓላፊ ቢሮ  ናይ 

ባEሉ ፍሉይ ስልጣን ተጠቒሙ ኣብ ውሽጢ 

ግምታዊ በጀት Eንታይ ክሕወስ ከምዘለዎ 

ይውስን  

 

8. ዝውውር በጀት 

1. ሓላፊ ቢሮ  ብዝፀደቐ መንግስታዊ ቤት Eዮ 

ለውጢ ኣወዳድባ ምኽንያት ንሽቶ Eላማታት 

መንግስቲ ኣድላይ ኾይኑ Eንተረኺብዎ ካብ 

ስሩE ናብ ካፒታል በጀት ዝውውር ንኽግበር 

ክፈቅድ ይኽEል። 

2. ካብ ካልOት ስሩE ወፃIታት በጀት ናብ 

መሃያ፣ ናብ ንሰራሕተኛታት ዝኽፈል ናይ 

ሓፂር ግዜ ፣ ጉልበት ወይ  ዋጋ  ግልጋሎት 

ወይ  ዝውውር Aበል  በጀት ክግበር ዝኽEል 

ንቢሮ ትልምን ፋይናንስን ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስቲ ትግራይ ሓላፊ ቀሪቡ Eንትፍቀድ 

ይኸውን። 

2. በክልሉ ስራ ኣስፈፃሚ የተደገፈው የበጀት 

ግምት ለክልሉ ምክር ቤት ይቀርባል። 

3. የቢሮ ሓላፊው በክልሉ ምክር ቤት የፀደቀውን 

በጀት የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች የበላይ 

ኃላፊዎች Eንዲያውቁ ያደርጋል። 

 
6. የበጀት የጊዜ ሰሌዳ 

ቢሮው የበጀት የጊዜ ሰሌዳን የሚወስን መመሪያ 

ያወጣል። 

 

7. ልዩ ሥልጣን 

ማናቸውም የመንግሥት መሥሪያ ቤት  በዚህ 

ደንብ Aንቀጽ 6 መሠረት በሚወሰነው የጊዜ 

ሠሌዳ የበጀቱን ግምት ካላቀረበ የቢሮ ሓላፊው 

የራሱን ልዩ ሥልጣን በመጠቀም በበጀቱ ግምት 

ውስጥ ምን መካተት Eንደሚገባው ይወስናል። 

 

 
8. የበጀት ዝውውር   

1. የቢሮ ሓላፊው በፀደቀ የመንግሥት መሥሪያ 

ቤት የAደረጃጀት ለውጥ ምክንያት  

ለመንግሥት ዓላማዎች ግብ መድረስ Aስፈላጊ 

ሆኖ ሲያገኘው ከመደበኛ ወደ ካፒታል በጀት 

ዝውውር Eንዲደረግ ሊፈቅድ ይችላል። 

2. ከሌሎች መደበኛ ወጪዎች በጀት ወደ 

ደመወዝ፣ ለሠራተኛ ወደሚከፈል የAጭር 

ጊዜ የጉልበት ወይም የAገልግሎት ዋጋ 

ወይም ወደ Aበል የበጀት ዝውውር ሊደረግ 

የሚችለው ለትግራይ ቢሄራዊ ክልላዊ 

መንግስት የፕላንና ፋይናንስ ቢሮ ሐላፊ 

ቀርቦ ሲፈቀድ ይሆናል። 
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        ገፅ 8 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቑ 69/2003                 ገፅ 8 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንቢ ቁ 69/2003

3. ሓደ መንግስታዊ ቤት Eዮ ዝተፈቕደሉ  በጀት 

ዘይጥቀመሉ ኾይኑ ኣብ ዝተረኽበሉ Eዋን 

ናብ ካልE መንግስታዊ ቤት Eዮ ምዝውዋር 

ንኽከኣል Eቲ ቢሮ ኣፈፃፅማ በጀት 

ንምክትታል ዘኽEል ስርዓት ይዝርግሕ። Eቲ 

ዝውውር ዝፍፀመሉ ኹነታት ዝውስን 

መምርሒ የውፅE። 

4. ናይ’ቲ ሓላፊ ቢሮ  በቲ ኣዋጅ ዓንቀፅ  24

መሰረት ኣብ ውሽጢ መንግስታዊ ቤት Eዮ 

ብዛEባ ዝግበር ዝውውር በጀት Eቲ ዝተዋህቦ 

በጀት  ምዝውዋር ስልጣን ብምልU ወይ 

ብኽፋል ንላEለዎት ሓለፍቲ መንግስታዊ 

ኣብያተ  Eዮ ክህብ ይኽEል፡፡ ዝርዝር 

ኣፈፃፅምU ብመምርሒ ይውሰን፡፡ 

 
9. ቑፅፅር በጀት  

1. ላEለዎት ሓለፍቲ መንግስታዊ ኣብያተ Eዮ 

ካብ’ዚ ቢሮ ብዝመሓላለፍ መምርሒ መሰረት 

ንሕድሕድ በጀት ርEሲ፣ ንUስ ርEስን 

ሕድሕድ ካፒታል ኘሮጀክት ዝተፈቐዶ 

ዝውውርን ድልድልን ዘርI  መዝገብ  በጀት 

ክሕዙ Aለዎም ። 

2. ላEለዎት ሓለፍቲ መንግስታዊ ኣብያተ Eዮ 

በቲ ቢሮ ብዝመሓላለፍ መምርሒ መሰረት 

መንግስቲ  በጀት ብዝተማEኸለ መልክU 

ንምቁፅፃር ዘኽEሎ መረዳEታ ክህቡ 

Aለዎም። 

 
10. ተወሳኺ በጀት 

1. ሕቶ ተወሳኺ በጀት ምቕራብ ኣድላይ ኾይኑ 

Eንትርከብ Eቲ ሕቶ ቢሮ ብዘውፀO መምርሒ 

መሰረት  ተዳልዩ ንሓላፊ ቢሮ  ይቐርብ። 

 

3. ኣንድ የመንግሥት መሥሪያ ቤት 

የተፈቀደለትን በጀት የማይጠቀምበት ሆኖ 

በሚገኝበት ጊዜ ወደ ሌላ የመንግሥት 

መሥሪያ ቤት ማዘዋወር Eንዲቻል ቢሮው 

የበጀት ኣፈፃፀምን መከታተል የሚያስችል 

ሥርዓት ይዘረጋል ፣ ዝውውሩ የሚፈፀምበትን 

ሁኔታ የሚወስን መመሪያ ያወጣል። 

4. የቢሮ ኋላፊው በኣዋጅ ኣንቀፅ 24 መሰረት 

መንግስት መስሪያ ቤት ውስጥ ስለሚደረግ 

የበጀት ዝውውር የተሰጠውን በጀት የማዘዋወር 

ስልጣን በሙሉ ወይም በከፊል ለመንግስት 

መስሪያ ቤቶች የበላይ ኃላፊዎች ሊሰጥ 

ይችላል፡፡ዝርዝር ኣፈፃፀሙ በመመሪያ 

ይወሰናል፡፡ 

 

9. የበጀት ቁጥጥር  

1. የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች የበላይ ኃላፊ 

ዎች ከቢሮው በሚተላለፈው መመሪያ 

መሠረት ለEያንዳንዱ የበጀት ርEስ፣ ንUስ 

ርEስ Eና ለEያንዳንዱ የካፒታል 

ኘሮጀክትየተፈቀደውን ዝውውር Eና ድልድል 

የሚያሳይ የበጀት መዝገብ መያዝ Aለባቸው  

2. የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች የበላይ 

ኃላፊዎች  በቢሮው  በሚተላለፍ መመሪያ 

መሠረት መንግሥት በበጀት ላይ 

በማEከላዊነት ቁጥጥር ማድረግ 

የሚያስችለውን መረጃ መስጠት Aለባቸው። 

 
10. ተጨማሪ በጀት

1. የተጨማሪ በጀት ጥያቄ ማቅረብ ኣስፈላጊ ሆኖ 

ሲገኝ ጥያቄው ቢሮው በሚያወጣው መመሪያ 

መሠረት ተዘጋጅቶ ለቢሮ ኃላፊው ይቀርባል። 
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       ገፅ 9 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቑ 69/2003                 ገፅ 9 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንቢ ቁ 69/2003 
2. ቢሮ ሓላፊ ኣብ ኣዋጅ ብዝተቐመጠ በጀት 

ናይ ምፅዳቕን ምፍላጥን ስርዓት ተኸቲሉ 

ተወሳኺ በጀት ንክፀድቕን ኣብ ስራሕ 

ክውEልን ይገብር። 

 
11. ኣፈፃፅማ ዝውውር በጀት  

ዝኾነ  ዝውውር በጀት ዝሓትት ወይ ድማ 

ብመሰረት ዝተውሃቦ ውክልና ዝፍፅም 

መንግስታዊ ቤት Eዮ Eቲ ቢሮ ብዘውፀO 

መምርሒ መሰረት ቅጥIታት መሕተትን 

መፍቀድን በጀት ብEኹል ቅዳሕ ክመልE 

Aለዎ። 

 
ክፍሊ-ሰለስተ 

ክፍሊት መንግስታዊ ገንዘብ 

12. ክፍሊትን ወፃIን 

ክፍሊት መንግስታዊ ገንዝብ ክፍፀም ወይ 

ወፃI ክግበር ዝኽEል ዝተፈቐደ በጀት 

Eንትህሉ ጥራሕ’ዩ።  

 

13. ወፃI መAዘዚ መንግስታዊ ገንዘብ  

Eቲ ግቡE መAዘዚ ከይተማልA ዝኾነ ይኹን 

ክፍሊት መንግስታዊ ገንዘብ ክፍፀም 

 ወይ ወፃI ክግበር ኣይከኣልን። 

ስለ ዝኾነ ድማ መንግስታዊ ኣብያተ Eዮ 

ንዝገብርዎ ኩሉ ወፃI ካብ’ቲ ቢሮ ብዝወፅE 

መምርሒ መሰረት መAዘዚ  ክመልU 

Aለዎም። 

2. የቢሮ ኃላፊው  በኣዋጁ የተቀመጠውን የበጀት 

ማስፅደቅና ማሳወቅ ሥርዓት ተከትሎ ተጨማሪ 

በጀትን ያስፀድቃል ሥራ ላይ Eንዲውል 

ያደርጋል።  
 

11. የበጀት ዝውውር Aፈፃፀም

ማናቸውም የበጀት ዝውውር የሚጠይቅ 

ወይም በተሰጠው ውክልና መሠረት 

ዝውውር የሚፈፅም የመንግሥት መሥሪያ 

ቤት ቢሮው በሚያወጣው መመሪያ 

መሠረት የበጀት መጠየቂያና መፍቀጃ 

ቅጾችን በበቂ ቅጂ መሙላት Aለበት። 

 

ክፍል ሦስት 

የመንግሥት ገንዘብ ክፍያ 

12. ክፍያ Eና ወጪ

የመንግሥት ገንዘብ ክፍያ ሊፈጸም ወይም 

ወጪ ሊደረግ የሚችለው የተፈቀደ በጀት 

ሲኖር ብቻ ነው። 

 

13. የመንግስት ገንዘብ ወጪ ማዘዣ 

ተገቢው ማዘዣ ሳይሟላ ማናቸውም 

የመንግሥት ገንዘብ ክፍያ ሊፈፀም ወይም 

ወጪ ሊደረግ ኣይችልም። ስለሆነም 

የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች ለሚያደርጉት 

ወጪ ሁሉ  ከቢሮው  በሚወጣው መመሪያ 

መሠረት ማዘዣ መሙላት Aለባቸው። 
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        ገፅ 10 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቑ 69/2003                 ገፅ 10 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንቢ ቁ 69/2003

14. ውክልና ብዛEባ ዝተውሃቦም ሰባት 

ዝርዝር

1. ላEለዋይ ሓላፊ ሕድሕድ መንግስታዊ ቤት Eዮ 

ኣብ’ዚ ደንቢ ዝተቐመጡ ሰነዳት ንኽፍርሙ 

ውክልና ዝተውሃቦም ሓለፍትን 

ሰራሕተኛታትን ሽም ዝርዝር ከዳሉን ክሕዝን 

Aለዎ። 

2. ከምዚ ዝበለ ሽም ዝርዝር ንቤት Eዮ ሒሳብ 

ሓላፊ ፣ ንውሽጢ Oዲት ሓላፊን ነቲ ቢሮን 

ክመሓላለፍ Aለዎ። 

 

15. ምምሕዳር ጥረ ገንዘብ  

1. ኣብያተ Eዮ መንግስቲ ፕሮግራም ስርሖም 

ንኽፍፅሙ ዝተመደበሎም በጀት ወፃI ኣብ 

ስራሕ ንከውEልዎ ዝህልዎም ድልየት ጥረ 

ገንዘብን ፍሰት ጥረ ገንዘብን መንግስታዊ 

ግምጃ ቤት መሰረት ብምግባር ሚዛን ሒሳብ 

ብትሑት መጠን ንኽፀንሕ ምግባር ብዘኽEል 

ኩነታት ክምራሕ ይግበO፣  

 

2. ኣብ’ዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ 1 ዝተመልከተ 

ኣብ ስራሕ ምውዓል ንኽከኣል ኣብያተ Eዮ 

መንግስቲ ኣብ ዜሮ ሚዛን ዝተመስረተ 

ስርዓት ምምሕዳር ጥረ ገንዘብ ንክኽተሉ 

ይገብር፣  

3. ላEለዎት ሓለፍቲ ኣብያተ Eዮ መንግስቲ ኣብ 

ውሽጢ 3 ወርሒ ዝህልዎም ትልሚ ድልየት 

ጥረ ገንዘብ በብወርሑ ብምክፍፋል ነቲ ቢሮ 

ከቕርቡ ኣለዎም፣ 

4. ካብ’ዚ ንላEሊ ኣብ ንUስ ዓንቀፅ 3 ኣብ 

ዝተገለፀን Eቲ ቢሮ ብዘውፀO መምርሒ 

መሰረት ኣብያተ Eዮ መንግስቲ ትልሚ ጥረ

ገንዘብ  

14. ውክልና ስለተሰጣቸው ሰዎች ዝርዝር

 

1. Eያንዳንዱ የመንግሥት መሥሪያ ቤት የበላይ 

ኃላፊ በዚህ ደንብ የተመለከቱትን ሰነዶች 

Eንዲፈርሙ ውክልና የተሰጣቸውን 

ኃላፊዎችና ሠራተኞች ስም ዝርዝር 

ማዘጋጀትና መያዝ Aለበት። 

2. Eንዲህ ያለው የስም ዝርዝር ለመሥሪያ ቤቱ 

ሂሣብ ኃላፊ፣ ለውስጥ Oዲት ኃላፊ፣ Eና 

ለቢሮው መተላለፍ Aለበት። 

 
15. የጥሬ ገንዘብ ኣስተዳደር 

1. የመንግስት መስሪያ ቤቶች የሥራ ፕሮግራ 

ማቸውን ለማስፈፀም የተመደበላቸው የወጪ 

በጀት ሥራላይ ለማዋል የሚኖራቸውን የጥሬ 

ገንዘብ ፍላጎት Eና የመንግስት ግምጃ ቤትን 

የጥሬ ገንዘብ ፍሰት መሰረት በማድረግ 

የሂሳብ ሚዛን በዝቅተኛ መጠን Eንዲቆይ 

ማድረግ በሚያስችል ሁኔታ መመራት 

ይኖርበታል፣  

2. በዚህ ኣንቀጽ ንUስ Aንቀጽ 1 የተመለከተውን 

ሥራ ላይ ማዋል Eንዲቻል የመንግስት 

መስሪያ ቤቶች በዜሮ ሚዛን ላይ የተመሰረተ 

የጥሬ ገንዘብ Aስተዳደር ሥርዓት Eንዲከተሉ 

ያደርጋል፣   

3. የመንግስት መሥሪያ ቤቶች የበላይ ኃላፊዎች 

በሦስት ወር ውስጥ የሚኖራቸውን የጥሬ 

ገንዘብ ፍላጎት Eቅድ በየወሩ በመከፋፈል 

ለቢሮው ማቅረብ ኣለባቸው፣ 

4. ከዚህ በላይ በንUስ ኣንቀፅ 3 በተገለፀው Eና 

ቢሮው በሚያወጣው መመሪያ መሰረት 

የመንግስት መስሪያቤቶች የጥሬ ገንዘብ 

Eቅድ 
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       ገፅ 11 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቑ 69/2003                 ገፅ 11 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንቢ ቁ 69/2003 
Eንተዘይኣቕሪቦም Eቲ ቢሮ ካብ ዘለዎ 

መረዳEታ ተመስሪቱ መጠኑ ይውስን፣ 

5. ትልሚ ጥረ ገንዘብ ነናይ ወርሑ መጠን ወፃI 

ከምU’ውን Eቲ ገንዘብ ዝድለየሉ ግዜ ዘርI 

ክኸውን ኣለዎ፣ 

6. ካብ’ዚ ንላEሊ ኣብ ንUስ ዓንቀፅ 5 ዝተጠቐሰ 

ከምዘሎ ኾይኑ ኣታዊ ኣከብቲ መንግስቲ 

ነናይ ወርሑ ትልሚ ኣታዊን ኣፈፃፅማ ኣታዊ 

ሕሉፍ ወርሒን ነቲ ቢሮ ከቕርቡ ኣለዎም፡፡ 

 

 
16. ምኽፋልን ወፃI ምግባርን ገንዘብ 

መንግስቲ  

1. ክፍሊት ገንዘብ መንግስቲ ዝፍፀም ወይ ወፃI 

ዝግበር Eቲ ገንዘብ ክፍሊት ናብ ዝፍፀመሉ 

ቤት Eዮ መንግስቲ ወይ ወፃI ናብ ዝግበረሉ 

በዓል መሰል ባንኪ ሒሳብ ብምምሕልላፍ 

ይኸውን፣ 

2. ኣብ’ዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ 1 ዝተቐመጠ 

Eንተሃለወ’ውን ወፃI ብቼክ፣ ብሌተር Oፍ 

ክረዲት ወይ ብጥረ ገንዘብ ዝፍፀመሉ 

ኹነታት Eቲ ቢሮ ብዘውፀO መምርሒ 

ይውሰን፣ 

3. ክፍሊት ገንዘብ መንግስቲ ዝፍፀም ኣብያተ Eዮ 

መንግስቲ ብዘቕረብዎ  ትልሚ ጥረ ገንዘብ 

መበገሲ ብምግባር ቢሮ ብዝውስኖ ናሕሲ 

መሰረት ይኸውን፡፡ 

 

17. ድሕንነት ኣብ Iድ ተሓዝቲ ገንዘብ 

ዝቕመጥ  ገንዘብ መንግስቲ 

ሓላፊ ናይ’ቲ ቢሮ  ኣብ Iድ ገንዘብ ተሓዝቲ 

ዝቕመጥ ገንዘብ መንግስቲ ብዝተፈላለየ   

ካላቀረቡ ቢሮው ባለው መረጃ ላይ 

በመመሥረት መጠኑን ይወሰናል፣ 

5. የጥሬ ገንዘብ Eቅድ የየወሩን የወጪ መጠን 

Eንዲሁም ገንዘቡ የሚፈለግበትን ጊዜ 

የሚያሳይ መሆን ኣለበት፣  

6. ከዚህ በላይ በንUስ ኣንቀፅ 5 የተጠቀሰው 

Eንደተጠበቀ ሆኖ ገቢ ሰብሳቢ የመንግስት 

መሥሪያ ቤቶች የየወሩን የገቢ Eቅድና 

ያለፈውን ወር ገቢ ኣፈፃፀም ለቢሮው 

ማቅረብ ኣለባቸው፡፡ 

 
16. የመንግስት ገንዘብ ስለመክፈልና ወጪ 

ስለማድረግ 

1. የመንግሥት ገንዘብ ክፍያ የሚፈፀመው ወይም 

ወጪ የሚደረገው የገንዘቡ ክፍያ ወደ 

ሚፈፀምለት የመንግስት መሥሪያ ቤት ወይም 

ወጪ ወደሚደረግለት ባለመብት የባንክ ሂሳብ 

በማስተላለፍ ይሆናል።  

2. በዚህ ኣንቀጽ ንUስ Aንቀጽ 1 የተመለከተው 

ቢኖርም ወጪ በቼክ፣ በሌተር Oፍ ክሬዲት 

ወይም በጥሬ ገንዘብ የሚፈፀምበት ሁኔታ 

ቢሮው  በሚያወጣው መመሪያ ይወሰናል፣  

 

3. የመንግሥት ገንዘብ ክፍያ የሚፈፀመው 

የመንግስት መስሪያ ቤቶች በሚያቀርቡት 

የጥሬ ገንዘብ Eቅድ መነሻ ቢሮው በሚወስነው 

ጣሪያ መሰረት ይሆናል፡፡ 

 

17. በገንዘብ ያዦች Eጅ ስለሚቀመጥ 

የመንግስት ገንዘብ ደህንነት 

 የቢሮ ኃላፊው በገንዘብ ያዦች Eጅ 

የሚቀመጠው የመንግስት ገንዘብ በተለያየ    
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       ገፅ 12 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቑ 69/2003                 ገፅ 12 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንቢ ቁ 69/2003 
ምኽንያት ኣብ ዝጠፍAሉ ግዜ ነቲ ገንዘብ 

ንምትካE ዘኽEል ውሕስና መድሕን 

ዝEተወሉ ስርዓት የመዓራሪ፡፡ 

 
ክፍሊ ኣርባEተ 

ዋጋ ግልጋሎትን ኣቕሑትን 

18. መትከል  

መንግስታዊ ኣብያተ Eዮ ዋጋ ኣቕሑትን 

ግልጋሎትን ኣብ ዝውስንሉ Eዋን ነዞም 

ዝስEቡ መትከላት ኣብ ግምት ውሽጢ 

ክAትዉ ይግበOም። 

1. ንግብሪ ኸፋሊ ሕብረተሰብ ፍትሓዊ ንምዃን 

ኣብያተEዮ መንግስቲ ንዘቕርብዎ ግልጋሎት 

ዘድሊ   ፅEንቶ ወፃI ብሓፈሽU ኣብ ልEሊ 

ግብሪ ኸፋሊ ሕብረተሰብ ካብ ዝዓርፍ ኣብ 

ልEሊ ናይ’ቲ ግልጋሎት ተጠቃሚ ኣብ ዝኾነ 

ክፋል ሕብረተሰብ ዝዓርፈሉ መንገዲ 

ምድላይን ወይ ድማ፡-   

2. ኣቕርቦት ኣቕሑትን ግልጋሎትን Eዳጋ 

ዝመርሕ ስርዓት ንክኽተል ብምግባር ብቕዓት 

Aጠቓቕማ ሃፍቲ ምEባይ። 

 

19. ብምፅናE ኣቕርቦት ኣቕሑትን 

ግልጋሎትን  

መንግስታዊ ኣብያተ Eዮ ዝተመስረትሉ ሕጊ 

መሰረት ብምግባር ካብ ዝሰርሕዎም ተግባራት 

ውሽጢ ካብ ተጠቀምቲ ዋጋ ኣቕሑትን

ግልጋሎትን ንምሕታት ዝከኣሎም ንምፍላይ ኣብ

ልEሊ ምንቅስቓሶም ፅንዓት ከካይዱ Aለዎም። 

ምክንያት በሚጠፋበት ግዜ ገንዘቡን ለመተካት 

የሚያስችል የመድን ዋስትና የሚገባበትን 

ስርዓት ያመቻቻል፡፡ 

 
ክፍል ኣራት 

Eቃና የኣገልግሎት ዋጋ 

18. መርህ 

የመንግስት መሥሪያ ቤቶች የEቃና 

የAገልግሎት ዋጋ ልክ በሚወስኑበት ጊዜ 

የሚከተሉትን መርሆዎች ክግምት ውስጥ 

ማስገባት ይኖርባቸዋል፣ 

1. ለግብር ከፋዩ ኀብረተሰብ ፍትሀዊ ለመሆን 

የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች ለሚያቀርቡት 

Aገልግሎት የሚያስፈልገው የወጪ ጫና 

በAጠቃላይ በግብር ከፋይ ኀብረተሰብ ላይ 

ከሚያርፍ  የAገልግሎቱ ቀጥተኛ ተጠቃሚ 

በሆነው የኀብረተሰብ ክፍል ላይ 

የሚያርፍበትን መንገድ መፈለግ Eና/ወይም 

2. የEቃዎችና የAገልግሎቶች Aቅርቦት የገበያ 

መር ሥርዓት Eንዲከተል በማድረግ የሃብት 

Aጠቃቀምን ብቃት ማሳደግ። 

 

19. የEቃና የAገልግሎት Aቅርቦትን 

ስለማጥናት 

የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች የተቋቋሙበትን ህግ 

መሠረት በማድረግ ከሚያከናውኗቸው ተግባራት 

ውስጥ ከተጠቃሚዎች የEቃና Aገልግሎት ዋጋ 

ለመጠየቅ የሚቻልባቸውን ለመለየት 

በEንቅስቃሴዎቻቸው ላይ ጥናት ማካሄድ 

Aለባቸው። 
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        ገፅ 13 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቑ 69/2003                 ገፅ 13 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንቢ ቁ 69/2003

20. ዓቐን ክፍሊታት ኣቑሑትን ግልጋሎትን 

መወሰኒ መመዘኒታት  

መንግስታዊ ኣብያተ Eዮ ዓቐን ዋጋ ኣቕሑትን 

ግልጋሎትን ኣብ ዝውስንሉ Eዋን ዝስEቡ ኣብ 

ግምት ውሽጢ ከEትው Aለዎም። 

1. ወፃI ክፍሊት ኣቑሑትን ግልጋሎትን፣ 

2. ዋጋ ኣቑሑትን ግልጋሎትን ኣታዊ ብምፍጣር 

መዳይ ዘለዎ ዓቕሚን ከምU’ ውን ዋጋ ኣብ 

ዝኽፈለሉ ምንቅስቓስን ኣብ ልEሊ ካልOት 

መንግስታዊ ተግባራት ዝህልዎ ውፅIትን 

 

3. ተጠቀመቲ ብኣንፃር ፅሬትን ዋጋን ኣቕሓ ወይ 

ድማ ግልጋሎት ንምኽፋል ዘለዎም 

ፍቓደኛነትን ዓቕምን፣ 

4. ተጠቀምቲ ፅሬት፣ ዋጋን ግልጋሎት ኣቑሕትን 

ኣEጋቢ ብዛEባ ምዃኑ ዘለዎም ሪIቶ ።  

 
 

21. ምፅዳቕ 

1. ላEለዎት ሓለፍቲ መንግስቲዊ ኣብያተ Eዮ 

ሓደሽቲ ዋጋታትን ከምU’ውን ኣብ ነባር 

ክፍሊታት ዝግበር ለውጢ ብዝምልከት 

ዘለዎም ናይ ውሳኔ ሓሳብ ብሓላፊ ቢሮ 

ኣቢሎም ንፈፃሚ ስራሕ Eቲ ክልል ኣቕሪቦም 

ከፅድቑ ይግበOም። 

2. ኣብ’ዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ 1 ዝተሓገገ 

Eንተሃለወ’ውን መንግስታዊ ኣብያተ Eዮ 

ንሕብረተሰብ ዘቕርብዎ ኣቕሓን ዝህብዎ 

ግልጋሎትን ብስሩEነት ዝትግበር

Eንተዘይኮይኑ ወይ ድማ ንኣቕሓን 

ንግልጋሎትን ዝሓቶ ነፀላ ዋጋ ካብ ብር 50 

20. የEቃና የAገልግሎት ክፍያዎችን ልክ 

የመወሰኛ መመዘኛዎች 

የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች የEቃና የAገልግሎ 

ት ዋጋ ልክ በሚወስኑበት ጊዜ የሚከተሉትን 

ከግምት ውስጥ ማስገባት Aለባቸው። 

1. የEቃና ክፍያ  የAገልግሎት ወጪ 

2. የEቃና የAገልግሎት ዋጋ ገቢ በማመንጨት 

ረገድ ያለውን Aቅም Eንዲሁም ዋጋ 

በሚከፈልበት Eንቅስቃሴ Eና በሌሎችም 

የመንግሥት ተግባራት ላይ የሚኖረውን 

ውጤት፣ 

3. ተጠቃሚዎች ከEቃው ወይም ከAገልግሎቱ 

ጥራት Eና ከዋጋው ኣንጻር ለመክፈል 

ያላቸውን ፈቃደኝነት Eና Aቅም፣ 

4. ተጠቃሚዎች የEቃዎችና የAገልግሎች፣ ጥራት 

Eና ዋጋ ኣጥጋቢ ስለመሆኑ ያላቸውን 

ኣስተያየት  

 

21.ማፅደቅ

1. የመንግስት መሥሪያ ቤቶች የበላይ ኃላፊዎች 

    ኣዳዲስ ዋጋዎችን Eንዲሁም በነባር ክፍያዎ 

    ላይ የሚደረግን ለውጥ በሚመለከት ያላቸውን 

    የውሳኔ ሃሳብ በቢሮ ኃላፊው በኩል ለክልሉ 

ስራ ኣስፈፃሚ Aቅርበው ማፅደቅ ይኖርባቸዋል 

 
2. በዚህ ኣንቀፅ ንUስ ኣንቀጽ 1 የተደነገገው 

ቢኖርም የመንግስት መ/ቤቶች ለህብረተሰቡ 

የሚያቀርቡት Eቃና የሚሰጡት ኣገልግሎት 

በመደበኝነት የሚከናወን ካልሆነ ወይም 

ለEቃው Eና ለኣገልግሎቱ የሚጠየቀው 

የተናጠል ዋጋ ከብር 50 (ሓምሳ ብር)  
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       ገፅ 14 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቑ 69/2003                ገፅ 14 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንቢ ቁ 69/2003 
(ሓምሳ ብር) ዘይበልፅ Eንተኾይኑ ዓቐን Eቲ 

ክፍሊት ብሓላፊ ቢሮ ክፀድቕ ይኽEል። 

 

22. ምፍላጥ ፣

መንግስታዊ ኣብያተ Eዮ ብዝፀድቁ ሓደሽቲ 

ዋጋታት ኣቕሑትን ግልጋሎትን ከምU’ውን ኣብ 

ልEሊ Eቶም ዝፀንሑ ዋጋታት ዝትግበሩን 

ዝፀድቑን ምምሕያሻትን ዝርዝር ዝፀንዓሉ 

መዓልቲ’ውን ንሕ/ሰብ ከፍልጡ Aለዎም። 

 
 

23. ምምርማር 

መንግስታዊ ኣብያተ Eዮ ካብ’ቲ ቢሮ  ብዝወፅE 

መምርሒ ብዝውሰን  ግዜ ኣፈላላይ መጠን  ዋጋ 

ኣቕሑትን ግልጋሎትን ተመጣጣኒ ብዛEባ ምዃኑ 

ገምጋም ከካይዱ ኣለዎም። 

 
 

ክፍሊ ሓሙሽተ 

ምEካብን ኣታዊ ምግባርን ገንዘብ መንግስቲ  

24. ምEካብ መንግስታዊ ገንዘብ 

መንግስታዊ ገንዘብ ንምEካብ ብሕጊ ግቡE ዘለዎ

ላEለዋይ ሓላፊ ሕድሕድ መንግስታዊ ቤት Eዮ 

ገንዘብ ኣተኣኻኽባ ተግባር ዝተማልAን 

ብቕዓትዘለዎ ስርዓት ውሽጢ ቑፅፅር ምህላውን 

ገንዘብ መንግስቲ ብዝግባE ዝተAከበ ምዃኑን 

ከረጋግፅ Aለዎ። 

 

25. ምቕባል ገንዘብ መንግስቲ  

1. ብሽም ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ 

ዝEከብ ዝኾነ  ገንዘብ ተኸታታሊ ቁፅሪ ዘለዎ 

በቲ ቢሮ 

 የማይበልጥ ከሆነ የክፍያው ልክ በቢሮ 

ኃላፊው ሊፀድቅ ይችላል። 

 

22. ማሳወቅ 

የመንግስት መሥሪያ ቤቶች የፀደቁ ኣዳዲስ 

የEቃና የAገልግሎት ዋጋዎች Eንዲሁም በነባር 

ዋጋዎች ላይ የተደረጉና የፀደቁ ማሻሻያዎችን 

ዝርዝር የሚፀኑበት ቀን ጭምር ለህ/ሰቡ ማሳወቅ 

Aለባቸው። 

 
23. መመርመር

የመንግስት መሥሪያ ቤቶች ከቢሮው በሚወጣው 

መመሪያ በሚወሰን የጊዜ ልዩነት የEቃና 

የAገልግሎት ዋጋ መጠን ተመጣጣኝ ስለመሆኑ 

ግምገማ ማካሔድ Aለባቸው። 

 
 

ክፍል Aምስት 

የመንግሥት ገንዘብ መሰብሰብና ገቢ ማድረግ 

24. የመንግሥት ገንዘብ መሰብሰብ  

የመንግሥት ገንዘብ ለመሰበሰብ በሕግ ግዴታ 

ያለው የEያንዳንዱ የመንግሥት መሥሪያ ቤት 

የበላይ ኃላፊ ለመንግሥት ሥርዓት መኖሩን Eና 

የመንግሥት ገንዘብ በሚገባ መሰብሰቡን 

ማረጋገጥ Aለበት። 

 
 

25. የመንግሥት ገንዘብ ስለመቀበል

1. በትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግሥት ስም 

የሚሰበሰብ ማናቸውም ገንዘብ ተከታታይ 

ቁጥር ያለው በቢሮው 
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        ገፅ 15 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቑ 69/2003                 ገፅ 15 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንቢ ቁ 69/2003

ሓላፊ ወይ ድማ ብቢሮ ሓላፊ ብዝተውሃቦ 

ውክልና መሰረት ዝተዳለወ ሕጋዊ ቅብሊት 

ክወሃብ Aለዎ። 

2. ዝኾነ ተመላሲ ገንዘብ ብጥረ ገንዘብ ፣ ብቼክ 

ወይ ድማ ብባንኪ ዝውውር ካብ’ቲ  ቢሮ ወይ 

ድማ ካብ ካልE መንግስታዊ ቤት Eዮ 

ዝተዛወረ ገንዝብ ሓዊሱ ፣ ተቐባሊ ሕጋዊ 

ቅብሊት ክህብ Aለዎ።  

3. በዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ 1ን 2ን ዝተሓገገ 

Eንተሃለወ’ውን ኣብ ባንኪ ሒሳብ መንግስቲ 

ኣታዊ ንዝተገበረ ገንዘብ ቅብሊት ባንኪ 

Eኹል ይኸውን፡፡ 

 
26. ገንዘብ ሓደራ ወይ ትሕጃ  

1. ካብ ቤት ፍርዲ ወይ ኣግባብ ካብ ዘለዎ  ቤት 

Eዮ ብዝወሃብ ትEዛዝ፣ምስ ትካላትን ውልቀ 

ሰባትን ብዝገብርዎ ስምምEነት ወይ 

ንኣፈፃፅማ Eድጊት ብዝሕተት ውሕስና 

መሰረት መንግስታዊ ኣብያተ Eዮ ብሽም 

ትካላት ወይ ድማ ውልቀ ሰባት ገንዘብ 

ብሓደራ ወይ ብትሕጃ ብጊዚያዊነት 

ተቐቢሎም ንምፅናሕ ወይ ንምምሕዳር 

ይኽEሉ Eዮም። 

2. መንግስታዊ ኣብያተ Eዮ ብሓደራ ወይ ድማ 

ብትሕጃ ዝተቐበልዎ  ገንዘብ  ሒሳብ ሃፍቲ 

ክልላዊ መንግስቲ ካብ ዝኾነ ገንዘብ ፈልዮም 

ብዝተፈለየ ሒሳብ መደብ ክምዝግብዎ 

Aለዎም። 

ኃላፊ ወይም በቢሮ ኃላፊው  በተሰጠ ውክልና 

መሠረት የተዘጋጀ ሕጋዊ ደረሰኝ መሰጠት 

Aለበት።  

2. ማናቸውም ተመላሽ ገንዘብ ፣ በጥሬ ገንዘብ ፣ 

በቼክ ወይም በባንክ ዝውውር ከቢሮው ወይም 

ከሌላ የመንግሥት መሥሪያ ቤት 

ተዘዋውረው ገንዘብ ጭምር፣ ተቀባዩ ሕጋዊ 

ደረሰኝ መስጠት Aለበት። 

3. በዚህ Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ 1 Eና 2 

የተደነገገው ቢኖርም በመንግስት የባንክ 

ሂሳብ ገቢ ለተደረገ ገንዘብ የባንክ ደረሰኝ 

በቂ ይሆናል፡፡ 

 

26. የAደራ ወይም የመያዣ ገንዘብ 

1. ከፍርድ ቤት ወይም ኣግባብ ካለው 

የመንግሥት መሥሪያ ቤት  በሚሰጥ ትEዛዝ፣ 

ከድርጅቶቹ ወይም ግለሰቦች ጋር 

በሚያደርጉት ስምምነት ወይም ለግዥ 

ኣፈፃፀም በሚጠየቅ ዋስትና መሠረት 

የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች በድርጅቶች 

ወይም በግለሰቦች ስም የAደራ ወይም 

የመያዣ ገንዘብ በጊዜያዊነት ተቀብለው 

ለማቆየት ወይም ለማስተዳደር ይችላሉ። 

2. የመንግስት መሥሪያ ቤቶች በAደራ ወይም 

በመያዣ የተቀበሉትን ገንዘብ ሂሣብ የክልል 

መንግሥቱ ሃብት ከሆነው ገንዘብ ለይተው 

በተለየ የሂሳብ መደብ መመዝገብ Aለባቸው። 
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27. ብቼክ ዝEከብ ገንዘብ

ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዘሎ ባንኪ ዘውፅO ቼክ 

ንቐፃሊ ዝኽፈል ክሳብ ዘይኮነን ንተቐባሊ 

መንግስታዊ ቤት Eዮ ንክኽፈል ዝተAዘዘ ክሳብ 

ዝኾነ Eቲ ቢሮ ብዘውፀO መምርሒ መሰረት 

ንኽፍሊት ተቐባልነት ክህልዎ ይኽEል። 

ተቐባልነት ዝረኸበ ቼክ ሽም ‘ቲ መንግስታዊ ቤት 

Eዮ ዝገልፅ “ኣብ ውሽጢ ዝተጠቓለለ ፈንድ 

ኣታዊ ንምግባር ጥራሕ” ብዝብል ሓረግ 

AጠቓቕምU ዝውስን ምልክት ክግበረሉ ይግባE።

 
28. ካብ ንብረት መንግስቲ ዝርከብ ኣታዊ  

1. ዝኾነ መንግስታዊ ቤት Eዮ ካብ  ንብረት 

መንግስቲ ኣታዊ ዝEከብ Eቲ ቢሮ ብዘውፀO 

መምርሒ መሰረት ክኸውን Aለዎ። 

 

2. ኣታዊ ዝረኸበ መንግስታዊ ቤት Eዮ ብዝረኸቦ 

ኣታዊ ንኽጥቀም ክሳብ ዘይተፈቕደሉ 

ብንብረት መንግስቲ ብምግልጋል ወይ ድማ 

ንብረት መንግስቲ ብምውጋድ ዝተረኽበ ዝኾነ 

ኣታዊ ኣብ ውሽጢ ዝተጠቓለለ ፈንድ ኣታዊ 

ክኽውን Aለዎ።  

 

29. ኣታዊ ብዛEባ ምግባር  

1. ዝኾነ  ካብ ኣካቢ ገንዘብ ወይ ድማ ካብ ዝኾነ 

ካልE  መንግስታዊ ገንዘብ ዝEከብ ወይ ድማ 

ዝቕበል ሰብ በብመዓልቱ ወይ በቲ ቢሮ 

ብዝወፅE መምርሒ ብዝምልከቶ ፍሉይ 

Aሰራርሓ መሰረት ዝኣከቦ ገንዘብ ኣታዊ 

ክገብር Aለዎ። 

 
27. በቼክ ሚሰበሰብ ገንዘብ

በትግራይ ውስጥ ያለ ባንክ የሚያወጣው ቼክ 

ለወደፊት የሚከፈል Eስካልሆነ Eና ለተቀባዩ 

የመንግሥት መሥሪያ ቤት Eንዲከፈል የታዘዘ 

Eስከሆነ ድረስ ቢሮው በሚያወጣው መመሪያ 

መሠረት ለክፍያ ተቀባይነት ሊኖረው ይችላል። 

ተቀባይነትን ያገኘ ቼክ የመንግሥት መሥሪያ 

ቤቱን ስም የሚገልፅ “በተጠቃለለው ፈንድ ውስጥ 

ገቢ ለማድረግ ብቻ” በሚል ሀረግ Aጠቃቀሙን 

የሚገድብ ምልክት ሊደረግበት ይገባል። 

 
28. ከመንግሥት ንብረት የሚገኝ ገቢ

1. ማናቸውም የመንግሥት መሥሪያ ቤት 

ከመንግሥት ንብረት ገቢ የሚሰበሰበው 

ቢሮው በሚያወጣው መመሪያ መሠረት 

መሆን Aለበት። 

2. ገቢ ያገኘ የመንግሥት መሥሪያ ቤት በገቢው 

መጠቀም Eስካልተፈቀደለ ት  በመንግሥት 

ንብረት በመገልገል ወይም የመንግሥትን 

ንብረት በማስወገድ የተገኘ ማናቸውም ገቢ 

በተጠቃለለው ፈንድ ውስጥ ገቢ መደረግ 

Aለበት። 

 

29. ገቢ ስለማድረግ

1. ማናቸውም ከገንዘብ ሰብሳቢ ወይም 

ከማናቸውም ሌላ ሰው የመንግሥት ገንዘብ 

የሚሰበስብ ወይም የሚቀበል ሰው በየቀኑ 

ወይም  በቢሮው በሚወጣው መመሪያ 

በሚመለከተው ልዩ Aሠራር መሠረት 

የሰበሰበውን ገንዘብ ገቢ ማድረግ Aለበት። 
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        ገፅ 17 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቑ 69/2003                 ገፅ 17 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንቢ ቁ 69/2003

2. Aታዊ ዝግበር ገንዘብ ኩሉ ኣታዊ በጀት

Eንትኸውን Eቲ ገንዘብ ናብ ዝኣከቦ 

መንግስታዊ ቤት Eዮ ባንኪ ሒሳብ ወይ ድማ 

ብIትዮጵያ ብሄራዊ ባንክ ወይ ድማ ብሄራዊ 

ባንኪ ብዝስይሞም ባንኪታት Aብ ዝርከብ 

ናይ’ቲ ቢሮ ባንኪ ሒሳብ ውሽጢ ኣታዊ 

ክግበር Aለዎ። 

3. ንብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ወይ 

ድማ Eቲ ገንዘብ ኣታዊ ዝግበረሉ 

መንግስታዊ ቤት Eዮ ዝተጠቓለለ ፈንድ 

ንክኽፈል ዘይተAዘዘ ቼክ፣ ሓዋላን 

ተስፋ ሰነድን ኣታዊ ክግበር 

ኣይክEልን። 

 

30. ምዝገባ

1. በዚ ደንቢ ዓንቀፅ 24 ን 25ን መሰረት ዝግበር 

ምዝገባ ቅብሊታት ዝፍፀም Eቲ ቢሮ 

ብዘውፅO መምርሒ መሰረት ይኸውን። 

 

2. ብኣዋጅ ቁፅሪ 173/2002 ዓንቀፅ 39 ካብ 

ዝተመልከተ ተመላሲ ወፃI Eንተዘይኮይኑ 

ተኣካቢ ገንዘብ መንግስቲ ብኣታዊነት 

ክምዝገብ Aለዎ። 

 

ክፍሊ  ሽዱሽተ 

ቅድመ ክፍሊታት 

31. ንEደጋ ሰራሐተኛታት ዝወሃቡ ቅድመ 

ክፍሊታት  

1. Eድጊት ንምፍፃም ኣድላይ ኾይኑ Eንት ርከብ 

ንስራሕተኛ Eቲ መንግስታዊ ቤት Eዮ ቅድመ 

ክፍሊት ጥረ ገንዘብ ክግበር ይኽEል። 

2. ገቢ የሚደረግ ገንዘብ ሁሉ የበጀት ገቢ ሲሆን 

ገንዘቡን በሰበሰበው የመንግሥት 

መሥሪያቤት የባንክ ሂሣብ ወይም Iትዮጵያ 

ብሄራዊ ባንክ ወይም ብሄራዊ ባንክ 

በሚሰይማቸው ባንኮች በሚገኘው  የቢሮው 

የባንክ ሂሣብ ውስጥ ገቢ መደረግ Aለበት። 

 

3.  ለትግራይ ብሄራዊ  ክልላዊ መንግስት ወይም 

     ገንዘቡ ገቢ ለሚደረግለት የመንግሥት 

መሥሪያ ቤት የተጠቃለለ ፈንድ Eንዲከፈል 

ያልታዘዘ ቼክ፣ የሀዋላ ሰነድ Eና የተስፋ ሰነድ 

ገቢ ሊደረግ ኣይችልም። 

 
 
30. ምዝገባ

1. በዚህ ደንብ ኣንቀጽ 24 Eና 25  መሠረት 

የሚደረገው የደረሰኞች ምዝገባ የሚከናወነው 

ቢሮው በሚያወጣው መመሪያ መሠረት 

ይሆናል። 

2. በAዋጅ ቁጥር 173/2002 ኣንቀጽ 39 

ከተመለከተው የተመላሽ ወጪ በስተቀር 

ማናቸውም ተሰብሳቢ የመንግሥት ገንዘብ 

በገቢነት መመዝገብ Aለበት። 

 
ክፍል ስድስት 

የቅድሚያ ክፍያዎች 

31. ለግዢ ሠራተኞች ስለሚሰጡ የቅድሚያ 

ክፍያዎች 

1. ግዢ ለመፈጸም ኣስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ 

ለምንግሥት መሥሪያ ቤቱ ሠራተኛ የጥሬ 

ገንዘብ የቅድሚያ ክፍያ ሊደረግ ይችላል። 
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ከምዚ ዝበለ ቅድመ ክፍሊት ላEለዋይ ሓላፊ 

Eቲ መንግስታዊ ቤት Eዮ ክሳብ ዘይፈቐደ 

Eቲ ሰራሕተኛ ካብ ዝተዋህቦ Eለት ጀሚሩ 

ኣብ ውሽጢ ሸውዓተ ናይ ስራሕ መዓልቲ 

ክፍሊቱ ክወራርድ Aለዎ። 

2. ላEለዋይ ሓላፊ መንግስታዊ ቤት Eዮ ወይ 

ድማ Eቲ ሓላፊ ብፅሑፍ ዝወከሎ ሰራሕተኛ 

ዝለዓለ መጠን ቅድመ ክፍሊት ይውሰን። 

ንዝለዓለ መጠን ቅድመ ክፍሊት ንምውሳን 

ክማልU ዘለዎም ቅድመ ኩነታት ክማልU 

ከምዘለዎም Eቲ ቢሮ ኣብ ዘውፀO መምርሒ 

ይውሰን።  

 

32. ንመጓዓዓዝን Aበልን ብዛEባ ዝግበር 

ቅድመ ክፍሊት  

1. ኣብ ውሽጢ ሓደ በጀት ዓመት ብተኸታታሊ 

ልEሊ ሰለስተ ወርሒ ክፍሊት ውEሎ Aበል 

ምፍፃም ኣይከኣልን። ኮይኑ ግና ላEለዋይ 

ሓላፊ ዘቕርቦ ሕቶ ብብቑE ምኽንያት 

ዝተደገፈ’ዩ Iሉ Eንትኣምን ናይ’ቲ ቢሮ 

ሓላፊ ውEሎ ኣበል ልEሊ ዝተጠቐሰ ግዜ 

ንክኽፈል ክፈቅድ ይኽEል። 

2. Aከፋፍላ ውEሎ Aበልን  መጓዓዓዝን ቅድመ 

ክፍሊት ኣፈፃፅማ Eቲ ቢሮ ብዘውፀO 

መምርሒ መሰረት ይፍፀም። 

 

33. ወሰን ቅድመ ክፍሊት

ቅድመ ክፍሊት ዝተውሃቦ ሰራሕተኛ መንግስቲ 

ካብU ዝድለ ሒሳብ ቅድመ ክፍሊት  ክሳብ 

ዘየወራረደ ወይ  ዘይተከA ዋላ ሓንቲ ቅድመ 

ክፍሊት ኣይወሃቦን። 

 

ሠራተኛው Eንዲህ ያለውን የቅድሚያ ክፍያ 

የመሥሪያ ቤቱ የበላይ ኃላፊ ካልፈቀደ 

በስተቀር ክፍያው ከተሰጠው ቀን ጀምሮ በሰባት 

የሥራ ቀናት ውስጥ ማወራረድ Aለበት። 

 

2. የመንግሥት መሥሪያ ቤት የበላይ ኃላፊ 

ወይም ኃላፊው በጽሑፍ የወከለው ሠራተኛ 

የቅድሚያ ክፍያውን ከፍተኛ መጠን 

ይወስናል። የቅድሚያ ክፍያን ከፍተኛ መጠን 

ለመወሰን ምን ምን ሁኔታዎች መሟላት 

Eንዳለባቸው  ቢሮው በሚያወጣው መመሪያ 

ይወሰናል። 

 
32. ለውሎ Aበልና ለመጓጓዣ ስለሚደረግ 

የቅድሚያ ክፍያ 

1. በኣንድ የበጀት ዓመት ውስጥ በተከታታይ 

ከሦስት ወር በላይ የውሎ Aበል ክፍያ 

መፈፀም ኣይቻልም። ሆኖም ከመንግሥት 

መሥሪያ ቤት የበላይ ኃላፊ የቀረበው ጥያቄ 

በበቂ ምክንያት የተደገፈ ነው ብሎ ሲያምን 

የቢሮ ኃላፊው የውሎ Aበል ከተጠቀሰው ጊዜ 

በላይ Eንዲከፈል ሊፈቅድ ይችላል። 

2. የውሎ Aበልና የመጓጓዣ Aበል የቅድሚያ 

ክፍያ Aፈፃፀም  ቢሮው በሚያወጣው 

መመሪያ መሠረት ይፈጸማል።  

 
33. የቅድሚያ ክፍያ ገደብ

የቅድሚያ ክፍያ የተሰጠው የመንግስት ሠራተኛ 

የሚፈለግበትን የቅድሚያ ክፍያ ሂሣብ 

Eስካላወራረደ ወይም Eስካልተካ ድረስ ምንም 

ዓይነት የቅድሚያ ክፍያ ኣይሰጠውም። 
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34. ቅድመ ክፍሊታት  ክምለሱ ምግባር

1. ዝኾነ  መንግስታዊ ቤት Eዮ ሰራሕተኛ 

ብመሰረት ‘ዚ ደንቢ ዝተዋህቦ ቅድመ ክፍሊት 

ብሙሉE ወይ ብኽፋል ኸይከፈለ ወይ 

ከየወራረደ EንተደA ተሪፉ Eቲ ዘይተኸፈለ 

ሒሳብ ቅድመ ክፍሊት ብዘይካ ካብ ጡረታ 

ኣበል ክልል መንግስቲ ነቲ ሰራሕተኛ ካብ 

ዝኸፍሎ ዝኾነ ገንዘብ ክቕንስ ወይ ክትካE 

ይካኣል። 

2. ዝኾነ ሰራሕተኛ መንግስታዊ ቤት Eዮ 

ብመሰረት’ዚ ደንቢ ዝተዋህቦ ቅድመ ክፍሊት 

ብምልU ወይ ብኽፋል ከየወራረደ ወይ 

ከይመለሰ Eንተሞይቱ Eቲ ዘይተመለሰ 

ሒሳብ ቅድመ ክፍሊት ብዘይካ ካብ ጥሮታ 

ኣበልን ኣብ ኣዋጅ ሰራሕተኛታት መንግስቲ 

ብዝተሓገገ መሰረት Eቲ ሰራሕተኛ መንግስቲ 

ኣብ ዝሞተሉ ግዜ ንቤተሰቡ   ዝኽፈል 

ገንዘብን ክልል መንግስቲ ንወረስቲ Eቲ 

ሰራሕተኛ ካብ ዝኽፍሎ ዝኾነ  ገንዘብ 

ክቕነስ ወይ ክትካE ይካኣል። 

 

3. ዝኾነ መንግስታዊ ቤት Eዮ ዘይተኸፈሉ 

ቅድመ ክፍሊታት ኣድላዪ ስጉምቲ ምውሳድ 

ንኽከAል ኣብ መወዳEታ ሕድሕድ ወርሒ 

ዘይተኸፈሉ ቅድመ ክፍሊታት ኩሎም ከፃሪ 

Aለዎ። 

 

4. ዝኾነ መንግስታዊ ቤት Eዮ ብፍቓዶም 

ስርሖም ዝለቁ ወይ ጥሮታ ዝወፁ 

ሰራሕተኛታት ናይ መወዳEታ ግዜ ክፍሊት 

 

 
34. የቅድሚያ ክፍያዎችን ስለማስመለስ 

1. ማናቸውም መንግሥት መሥሪያ ቤት 

ሠራተኛ በዚህ ደንብ መሠረት የተሰጠውን 

የቅድሚያ ክፍያ በሙሉ ወይም በከፊል 

ሳይከፍል ወይም ሳይወራረድ ቢቀር 

ያልተከፈለው የቅድሚያ ክፍያ ሂሣብ 

ከጡረታ Aበል በስተቀር የክልሉ መንግሥት 

ለሠራተኛው ከሚከፍለው ማናቸውም ገንዘብ 

ላይ ሊቀነስ ወይም ሊተካ ይችላል። 

2. ማንኛውም የመንግሥት መሥሪያ ቤት 

ሠራተኛ በዚህ ደንብ መሠረት የተሰጠውን 

የቅድሚያ ክፍያ በሙሉ ወይም በከፊል 

ሳያወራርድ ወይም ሳይመልስ ቢሞት፣ 

ያልተመለሰው የቅድሚያ ክፍያ ሂሣብ 

ከጡረታ Aበል Eና በመንግስት ሠራተኞች 

Aዋጅ በተደነገገው መሰረት የመንግሥት 

ሠራተኛ በሚሞትበት ጊዜ ለቤተሰቡ 

ከሚከፈል ገንዘብ በስተቀር የክልሉ 

መንግስት ለሰራተኛው ወራሾች ከሚከፈለው  

ማናቸውም ገንዘብ ላይ ሊቀንስ ወይም ሊተካ 

ይችላል። 

3. ማናቸውም የመንግሥት መሥሪያ ቤት 

ባልተከፈሉ የቅድሚያ ከፍያዎች ላይ 

ኣስፈላጊ Eርምጃ ለመውሰድ Eንዲቻል 

በEያንዳንዱ ወር መጨረሻ ያልተከፈሉ 

የቅድሚያ ክፍያዎችን ሁሉ ማጣራት 

Aለበት። 

4. ማናቸውም የመንግሥት መሥሪያ ቤት 

በራሳቸው ፈቃድ ሥራቸውን የሚለቁ ወይም 

ጡረታ የሚወጡ ሠራተኞች የመጨረሻውን 
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መሃያ ቅድሚ ምርካቦም ዝወሰድዎ ቅድመ 

ክፍሊት ዝመለሱ ምዃኖም ክረጋግፅ Aለዎ። 

 

5. ዝኾነ መንግስታዊ ቤት Eዮ በጀት ዓመት 

ምስተወደA ቀፂሉ ኣብ ዘሎ ወርሒ ዝተማልA 

ዘይተኸፈለ ዝርዝር ቅድመ ክፍሊት መግለፂ 

የዳሉ። Eዚ ዝርዝር መግለፂ ክምለሱ 

ዘይክEሉ ዘይተኸፈሉ ቅድመ ክፍሊታት 

ብምፍላይ ክምለሱ ዘይካኣልሉ ምኽንያት ምስ 

ዘርI ሓፂር መግለፂ ክቐርብ ዘለዎ ኾይኑ፣ 

ቅዳሑ Eቲ በጀት ዓመት ካብ ዝተወደAሉ

ኣብ ውሽጢ ክልተ ወርሒ ናብቲ ቢሮ 

ክለኣኽ Aለዎ ። 

 
35. መዛግብቲ፡ 

ሕድሕድ መንግስታዊ ቤት Eዮ ቅድመ ክፍሊት 

ሒሳብ ብዝምልከት ግቡEን ዝተማልAን ሒሳብ 

መዝገብ ክሕዝ Aለዎ። 

 

36. ፀብፃብ ምቕራብ

ዝኾነ መንግስታዊ ቤት Eዮ Eቲ ቢሮ ብዘውፀO 

መምርሒ መሰረት ኣብ መወዳEታ ሕድሕድ 

በጀት ዓመት ዘይተኸፈሉ ናይ ዝኾኑ ቅድመ 

ክፍሊት ፀብፃብ ምስ ዝተወደA ናይቲ በጀት 

ዓመት ሒሳብ ፀብፃብ ክቐርብ Aለዎ። 

 

ጊዜ ደመወዝ ክፍያ ከማግኘታቸው በፊት 

የወሰዱት የቅድሚያ ክፍያ መመለሱን 

ማረጋገጥ Aለበት። 

5. ማናቸውም የመንግሥት መሥሪያ ቤት የበጀት 

ዓመቱ ካለቀ ቀጥሎ ባለው ወር የተሟላ 

ያልተከፈለ የቅድሚያ ክፍያ ዝርዝር 

መግለጫ ያዘጋጃል። ይህ ዝርዝር መግለጫ 

ሊመለሱ የማይችሉ ያልተከፈሉ የቅድሚያ 

ክፍያዎችን በመለየት ሊመለሱ ያልቻሉበትን 

ምክንያት ከሚያሣይ Aጭር መግለጫ ጋር 

መቅረብ ያለበት ሲሆን፣ ግልባጭ የበጀት 

ዓመቱ ባለቀ በሁለት ወራት ውስጥ ለቢሮው  

መላክ Aለበት። 

 
35. መዛግብት  

Eያንዳንዱ የመንግሥት መሥሪያ ቤት የቅድሚያ 

ክፍያ ሂሣብን የሚመለከት ተገቢና የተሟላ 

የሂሳብ መዝገብ መያዝ Aለበት። 

 

36. ሪፖርት ማቅረብ  

ማናቸውም የመንግስት መሥሪያ ቤት ቢሮው 

በሚያወጣው መመሪያ መሠረት በEያንዳንዱ 

በጀት ዓመት መጨረሻ ያልተከፈሉ ማናቸውንም 

የቅድሚያ ክፍያዎች ሪፖርት ከተጠናቀቀው 

በጀት ዓመት ሂሣብ ሪፖረት ጋር ማቅረብ 

Aለበት። 
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ክፍሊ ሸውዓተ 

ተAከብቲ ሒሳባት፣ ግቡኣትን ሕቶታት 

ይግበAንን ካብ መዝገብ ብዛEባ ምስራዝ 

37. ስልጣን ካብ መዝገብ  ምስራዝ 

1. ላEለዋይ ሓላፊ ወይ ሓላፊ ወኪሉ Eቲ ምክትል 

ሓላፊ መንግስታዊ ቤት Eዮ ነቲ ዋኒን ኣግባብ 

ካብ ዘለዎ ክፍሊ ስራሕ ብዝቐርበሉ ሪIቶ 

መሰረት ካብ ብር ዓሰርተ ሽሕ ዘይበልፅ 

ገንዘብ ዝሓዞ ሕድሕድ ሰነድ ካብ መዝገብ 

ናይ ምስራዝ ስልጣን ዝተዋህቦ ኾይኑ በዚ 

ዓይነት ካብ መዝገብ   ዝስረዝ ሒሳብ ኣብ 

ውሽጢ ሓደ በጀት ዓመት ካብ ብር ሓምሳ 

ሽሕ ክበልፅ ኣይኽEልን። 

2. ናይቲ ቢሮ ሓላፊ ካብ ላEለዋይ ሓላፊ መንግስታዊ 

ቤት Eዮን ኣግባብ ካብ ዘለዎ ናይ’ቲ ቢሮ ክፍሊ 

ስራሕን ብዝቐርበሉ ሪIቶ መሰረት ካብ ብር 

ዓሰርተ ሽሕ ክሳብ ብር ሚIቲ ሽሕ ገንዘብ  ዝሓዘ 

ንሕድ ሕድ ሰነድ ካብ መዝገብ  ምስራዝ ስልጣን 

ዝተዋህቦ ኾይኑ በዚ ዓይነት ካብ መዝገብ ዝስረዝ 

ሒሳብ ኣብ ውሽጢ ሓደ በጀት ዓመት ካብ ብር 

ሓደ ሚልዮን ክበልፅ ኣይኽEልን። 

3. ንኽስረዝ ሪIቶ ዝቐረበሉ ሕድሕድ ሒሳብ 

ዝሓዞ ገንዘብ ካብ ብር ሚIቲ ሽሕ ዝበልፅ 

Eንትኸውን ብስራሕ ፈፃሚ Eቲ ክልል ውሳነ 

ንኽወሃበሉ ካብ ዝምልከቶ ላEለዋይ ሓላፊ 

መንግስታዊ ቤት Eዮን ካብ  Eቲ ቢሮ ሓላፊ 

ዝተዋሃበ ሪIቶ ከምU’ውን  ንውሳኔ Aወሃህባ 

ኣድለይቲ ምስ ዝኾኑ መረዳEታታት 

ይመሓላለፍ 

 

ክፍል ሰባት 

ተሰብሳቢ ሂሣቦች፣ ግዴታዎችንና የይገባኛል 

ጥያቄዎችን ከመዝገብ ስለመሠረዝ 

37. ከመዝገብ የመሠረዝ ሥልጣን 

1. የመንግስት መሥሪያ ቤት የበላይ ኃላፊ ወይም 

ኃላፊውን በመወከል ምክትል ኃላፊው በጉዳዩ 

ኣግባብ ካለው የስራ ክፍል በሚቀርብለት 

ኣስተያየት መሠረት ከብር Aሥር ሺህ 

የማይበልጥ ገንዘብ የያዘውን Eያንዳንዱን 

ሰነድ ከመዝገብ የመሠረዝ ስልጣን የተሰጠው 

ሲሆን በዚህ ዓይነት ከመዝገብ የሚሠረዘው 

ሂሣብ በAንድ የበጀት ዓመት ውስጥ ከብር 

ሃምሣ ሺህ  ሊበልጥ ኣይችልም። 

2. የቢሮ ኋላፊው ከመንግሥት መሥሪያ ቤት የበላይ 

ኃላፊ Eና ኣግባብ ካለው የቢሮው የስራ ክፍል 

በሚቀርብለት ኣስተያየት መሠረት ከብር Aሥር 

ሺህ  Eስከ ብር መቶ ሺህ የያዘውን Eያንዳንዱን 

ሰነድ ከመዝገብ የመሰረዝ ሥልጣን የተሰጠው 

ሲሆን፣ በዚህ ዓይነት ከመዝገብ የሚሰረዘው ሂሣብ 

በኣንድ የበጀት ዓመት ውስጥ ከብር Aንድ 

ሚልዮን ሊበልጥ ኣይችልም ፡፡ 

3. Eያንዳንዱ Eንዲሰረዝ ኣስተያየት የቀረበበት 

ሂሣብ የያዘው ገንዘብ ከመቶ ሺ ብር 

የሚበልጥ ከሆነ፣ በክልሉ ካቢኔ ውሳኔ 

Eንዲሰጥበት ከሚመለከተው የመንግሥት 

መሥሪያ ቤት የበላይ ኃላፊ Eና ከቢሮ 

ኋላፊው Aስተያየት Eንዲሁም ለውሳኔ 

Aሰጣጥ ኣስፈላጊ ከሆኑ መረጃዎች ጋር 

ይተላለፋል። 
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38. ስረዛ Eዳ ሰራሕተኛታት

1. ብክልል መንግስቲ ንሰራሕተኛታት ልEሊ 

ግቡE ዝተኸፈለ መሃያ ወይ ምስ ቁፃር 

ብዝተተሓሓዘ Aበል ምኽንያት ዝድለ ዝኾነ 

ተኣካቢ ሒሳብ ግቡE ወይ ድማ ሕቶ 

ይግበኣኒ  በቲ ቢሮ  ሓላፊ   Eንተዘይፀዲቑ 

ካብ መዝገብ ክስረዝ ኣይክEልን። 

2. ኣብ’ዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ 1 ዝተመልከተ 

Eንተሃለወ’ውን ካብ ስራሕ Eንተተሰናቢቶምን 

ክኽፈሎም ዝግባE ዝኾነ ክፍሊት ድሕሪ 

ምፍፃም ካብ  ሰራሕተኛታት ብናይቲ ክልል 

መንግስቲ ዝድለ ዝኾነ ተኣካቢ ሒሳብ ግቡE 

ወይ ሕቶ ይግበAኒ ብዝምልከት ካብ መዝገብ 

ምስራዝ መትከል ተፈፃሚ ይኸውን። 

 

39. ፀብፃብ ናይ ምቕራብ ግቡE  

1. ሕድሕድ መንግስታዊ ቤት Eዮ በብወርሑ 

መወዳEታ ተኣካቢ ሒሳባት፣ ግቡኣትን ሕቶታት 

ይግበAንን ብዝምልከት ዝተማልA መግለፂ 

ከዳሉን ናይ’ዚ ቅዳሕ ነቲ ቢሮ ክልEኽን Aለዎ። 

Eዚ መግለፂ’ውን ኣታዊ ክኾኑ ዘይኽEሉ 

ተኣከብቲ ሒሳባት ግቡAትን ሕቶታት ይግበAንን 

ፈልዩ ዘርEን ኣብዚ ውሳኔ’ዚ ንምብፃሕ 

ዝተኻEለሉ ምኽንያት ዘርዚሩ ብዘርI ሓፂር 

መግለፂ ዝተደገፈ ክኸውን Aለዎ። 

 
2. ብAዋጅ ቁፅሪ 173/2002 ዓንቀፅ 5 ንቢሮ 

ትልምን ፋይናንስን ብዝተዋህበ ስልጣን 

መሰረት ዝወፅE መምርሒ ብምኽታል 

መንግስታዊ ኣብያተ Eዮ በብወርሑ 

መወዳEታ ኣብ መዝገቦም ዝረA ተAካቢ 

ሒሳብ፣ ግቡEን ሕቶ 

 
38. የሠራተኞች የEዳ ስረዛ 

1. በክልሉ መንግሥት ለሠራተኞች ከተገቢው 

በላይ ከተከፈለ ደመወዝ ወይም ከቅጥር ጋር 

በተያያዘ Aበል ምክንያት የሚፈለግ 

ማናቸውም ተሰብሳቢ ሂሣብ ግዴታ ወይም 

የይገባኛል ጥያቄ በቢሮ ኋላፊው ካልፀደቀ 

በስተቀር ከመዝገብ ሊሰረዝ ኣይችልም። 

2. በዚህ Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ 1 የተመለከተው 

ቢኖርም ከሥራ ከተሰናበቱ Eና ሊከፈላቸው 

የሚገባ ማናቸውም ክፍያ ከተፈፀመ በኋላ 

ከሠራተኞች በክልሉ መንግሥት የሚፈለግን 

ማናቸውንም ተሰብሳቢ ሂሳብ ግዴታ ወይም 

የይገባኛል ጥያቄ በሚመለከት ከመዝገብ 

የመሰረዝ መርህ ተፈፃሚ ይሆናል። 

 
39. ሪፖርት የማድረግ ግዴታ 

1. Eያንዳንዱ የመንግሥት መሥሪያ ቤት በየወሩ 

መጨረሻ ተሰብሳቢ ሂሣቦች፣ ግዴታዎችንና 

የይገባኛል ጥያቄዎችን በሚመለከት የተሟላ 

መግለጫ ማዘጋጀት Eና የዚህኑ ግልባጭ ለቢሮው 

መላክ Aለበት።ይህም መግለጫ ገቢ ሊሆኑ 

የማይችሉትን ተሰብሳቢ ሂሳቦች ግዴታዎች Eና 

የይገባኛል ጥያቄዎች ለይቶ የሚያሳይና ከዚህ 

ውሳኔ ላይ ለመድረስ የተቻለበትን ምክንያት 

በሚዘረዝር ኣጭር መግለጫ የተደገፈ መሆን 

Aለበት፡፡ 

2. በAዋጅ ቁጥር 173/2002 ኣንቀጽ 5 ለፕላንና 

ፋይ/ቢሮ በተሰጠው ሥልጣን መሠረት 

የሚወጣውን መመሪያ በመከተል 

የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች በየወሩ 

መጨረሻ በመዝገባቸው የሚታየውን 

ተሰብሳቢ ሂሣብ፣ ግዴታ Eና 
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ይግበኣኒን ነዚ ቢሮ ፀብፃብ ናይ ምቕራብ 

ከምU’ውን በብዓመቱ መወዳEታ ኣብ

መዝገቦም ዝረA ተኣካቢ ሒሳብ ግቡEን ሕቶ

ይግበAንን ናይ ሕሉፍ በጀት ዓመት ናይ 

መንግስቲ ሒሳብ ናይ ምፅብፃብ ግቡE 

ኣለዎም። 

3. ልEል Iሉ ካብ ዝተገለፀ ብተወሳኺ ዝኾነ 

መንግስታዊ ቤት Eዮ ካብ መዝገብ ዝተሰረዘ 

ተኣካቢ ሒሳብ ግቡEን ሕቶ ይግበAንን 

በብወርሑ ነቲ ቢሮ ብምፅብፃብ ከምU’ውን 

ኣብ ሕሉፍ በጀት ዓመት ካብ መዝገብ 

ዝተሰረዘ ተኣካቢ ሒሳብ ግቡE ወይ ድማ

ሕቶ ይግበAኒ በቲ ዓመት ንሱ ወይ ድማ ኣብ 

ዝሓለፈ ዓመታት ዝተፈፀመ ምዃኑን 

ብምፍላይ ክፅብፅብ Aለዎ። 

 
ክፍሊ ሸሞንተ 

ልቓሕ መንግስቲን ገንዘብ መንግስቲ 

Iንቨስት ምግባርን 

40. ስትራተጂ ምምሕዳር ልቓሕ

1. Eቲ ሓላፊ ቢሮ  ተደላይ መጠን ገንዘብ ኣብ 

ግቡE Eዋን  ምልቃሕ ሓፈሻዊ Eላማ መሰረት 

ብምግባር ወፃI ብዝቕንስ መንገዲ 

ንምምራሕ  ከምU’ውን  ኩነታት ልቓሕ 

ፅEንቶ Eዳ ናይ ምኽፋል ዓቕሚን መሰረት 

ብዝገብር መንገዲ ምውሳድ ዘኽEል ስትራተጂ 

ምምሕዳር ልቓሕ ከዳሉ ኣለዎ፡፡ 

2. ልቓሕ ኣብ ዝውሰደሉ ግዜ ካብ ወለድ ወፃI 

ዝኾኑ ዝተፈላለዩ ምስ ልቓሕ ዝተተሓሓዙ 

ወፃIታት ኣብ ግምት ውሽጢ ክኣትው

Aለዎም። ከምዚOም ዝበሉ ወፃIታት  

የይገባኛል ጥያቄ ለቢሮው ሪፖርት የማድረግ 

Eንዲሁም በየዓመቱ መጨረሻ በመዝገባቸው 

የሚታየውን ተሰብሳቢ ሂሣብ ግዴታ Eና 

የይገባኛል ጥያቄ በተጠናቀቀው የበጀት ዓመት 

ውስጥ የመንግሥት ሂሣብ ሪፖርት የማድረግ 

ግዴታ Aለባቸው። 

3. ከዚህ በላይ ከተገለፀው  በተጨማሪ ማናቸውም 

የመንግሥት መሥሪያ ቤት ከመዝገብ 

የተሰረዘውን ተሰብሳቢ ሂሣብ ግዴታ Eና 

የይገባኛል ጥያቄ በየወሩ ለቢሮው ሪፖርት 

በማድረግ Eንዲሁም በተጠናቀቀው የበጀት 

ዓመት  ከመዝገብ የተሰረዘውን ተሰብሳቢ ሂሣብ 

ግዴታ ወይም የይገባኛል ጥያቄ በዚያው ዓመት 

ወይም ባለፉት ዓመታት የተፈፀመ መሆኑን 

በመለየት ሪፖርት ማድረግ Aለበት። 

 
 

ክፍል ስምንት 

በመንግሥት ብድር Eና የመንግሥትን 

ገንዘብ Iንቨስት ስለማድረግ 

40. የብድር ኣስተዳደር ስትራተጂ 

1. የቢሮ ሐላፊው ተፈላጊውን የገንዘብ መጠን 

በተገቢው ጊዜ የመበደርን Aጠቃላይ Aላማ 

መሠረት ያደረገ Eና ወጪን በሚቀንስ 

መንገድ  ለመምራት Eንዲሁም ብድር የEዳ 

ጫና Eና የመክፈል Aቅምን መሠረት ባደረገ 

ኣኳሃን መውሰድ የሚያስችል የብድር 

ኣስተዳደር ስትራቴጂ ማዘጋጀት Aለበት። 

2. ብድር በሚወስድበት ግዜ ከወለድ ውጪ የሆኑ 

የተለያዩ ከብድሩ ጋር የተያያዙ ወጪዎችን 

ከግምት ውስጥ ማስገባት Aለበት። የዚህ 

ዓይነቶቹ ወጪዎች የተለያዩ   
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ዝተፈላለዩ ኮምሽናት፣ ክፍሊታት ናይ 

ሬጂስትራራትን ወኪላት ፋይናንስን 

ወፃIታት ምምሕዳር ይውስኹ። 

3. ልቓሕ ኣብ ልEሊ ናይቲ ክልል Iኮኖሚ 

ኣሉታዊ ዝኾነ ውፅIት ዘስEቡን 

ዘይምርግጋE ዝፈጥሩ  ኹነታትን ምክልኻል 

ብዘኽEል መንገዲ ክመሓደር ይግበO። 

4. ልቓሕ ሓፂር Eዋን  Eቲ ክልል ብባንኪታትን 

ብውሽጢ ምንቅስቓስ ልውውጥ Eዳጋ ዘሎ

ሚዛን ሒሳብ ከምU’ውን ናይ Eቶትን ግምት 

ወፃI በጀትን ብዝምልከት ዘተAማምን 

Eዋናዊ መረዳEታ መሰረት ብምግባር ክፍፀም 

Aለዎ። 

 
41. መንግስቲ ዝወስዶ ልቃሕ፣ 

ናይቲ ቢሮ ሓላፊ Eቲ ዝፀደቐ  ዓመታዊ ትልሚ 

ፋይናስ መሰረት ብምግባር ናይ’ቲ ክልል ድልየት 

ፋይናንስ ዘማልE ናይ ውሳኔ ሓሳብ  በብ ሽዱሽተ 

ወርሒ ንቤት ምኽሪ ስራሕ ፈፃሚ Eቲ ክልል 

ኣቕሪቡ ክፀድቕ ይገብር። ብኸምዚ ዓይነት 

ዝቐርብ ናይ ውሳኔ ሓሳብ በቐጥታ ብምልቃሕ 

ወይ ድማ ናይ ውሕስና ሰነዳት ምውፃEን ምሻጥን 

ብዝAመሰሉ ሜላታት ዝEከብ ምዃኑ ዝገልፁ 

መረዳEታታት ክሕዝ Aለዎ።  

 
42. ስልጣን ምቁፅፃር ቢሮ ሓላፊ፡- 

ሓላፊ Eቲ ቢሮ ትካላት ልምዓትን ትካላት 

ፋይናንስን  Eቲ ክልልን   ካብ ውሽጢ ሃገር 

ልቓሕ ዝወስድሉ ኩነታትን ኣፈፃፅማ Eቲ 

ልቓሕን ይቆፃፀር፡፡ 

ኮሚሽኖችን፣ ክፍሎች፣ ሬጂስትራሮች Eና 

የፋይናንስ ወኪሎችን የAስተዳደር ወጪዎች 

ይጨምራሉ። 

3. ብድር በክልሉ Iኮኖሚ ላይ Aሉታዊ የሆነ 

ውጤት የሚያስከትሉና Aለመረጋጋትን 

የሚፈጥሩ ሁኔታዎችን መከላከል በሚያስችል 

መንገድ መተዳደር ይኖርበታል። 

4. የAጭር ጊዜ ብድር ክልሉ በባንኰች Eና 

በገበያ ልውውጥ  Eንቅስቃሴ ውስጥ ያለውን 

የሂሣብ ሚዛን Eንዲሁም የገቢ Eና የወጪ 

በጀትን ግምት በሚመለከት ኣስተማማኝ 

የሆነ ወቅታዊ መረጃን መሠረት በማድረግ 

መፈፀም Aለበት።   

 

41. መንግሥት የሚወስደው ብድር፣ 

የቢሮ ኋላፊው ያፀደቀውን ዓመታዊ የፋይናንስ 

Eቅድ መሠረት በማድረግ የክልሉን የፋይናንስ 

ፍላጎት የሚያሟላ የውሳኔ ሃሣብ በየስድስት ወሩ 

ለክልሉ ካስራ Aስፈፃሚ Aቅርቦ ያስፀድቃል። 

በዚህ ዓይነት የሚቀርበው የውሳኔ ሃሣብ በቀጥታ 

በመበደር Eና/ ወይም የዋስትና ሰነዶችን 

ማውጣትና መሸጥን በመሳሰሉ ዘዴዎች 

የሚሰበሰብ መሆኑን የሚገልፁ መረጃዎችን መያዝ 

Aለበት። 

 
42. የቢሮ ኋላፊው የመቆጣጠር ስልጣን፡- 

የቢሮ ኃላፊው የክልሉ የልማት ድርጅቶች Eና 

የፋይናንስ ተቋማት ከAገር ውስጥ ብድር 

የሚወስዱበትን ሁኔታ Eና የብድሩን ኣፈፃፀም 

ይቆጣጠራል፡፡ 

 
 
 

475
www.chilot.me



 
 
 
 
        ገፅ 25 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቑ 69/2003                 ገፅ 25 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንቢ ቁ 69/2003

 

43. Iንቨስትመንት

ኣብ ውሽጢ ዝተጠቓለለ ፈንድ ዝርከብን ኣብ 

ውሽጢ ሓፂር Eዋን ንኽፍሊት ዘይድለ ገንዘብ 

ኣብ ልEሊ ሰነዳት ውሕስና Iንቨስት ክግበር 

ዝኽEል ሓላፊ Eቲ ቢሮ  Eዚ ገንዘብ ብርግፅ 

ንኽፍሊት ዘይድለ ትርፊ ገንዘብ ምዃኑን ዝሓሸ 

ጥቕሚ ስለ ዝርከቦ ንኻልE Eዳ መንግስቲ ናይ 

ምምሕዳር ተግባር ንኽውEል  ምግባር ዘይከኣል 

ምዃኑ Eንተረጋግፅ ይኸውን። 

 

44. ፈንድ ጥሪት 

1. ኣብ ነዊሕ Eዋን ንክኽፈል ዝተወሰደ ልቓሕ 

ብመሰረት ፋይናንስ ኣዋጅ ቁፅሪ 173/2002

ዓንቀፅ 49 ምጥያሽን ምምሕዳርን ጥሪት 

ፈንድ መተካEታ ንብረታት  መሰረት ስራሕ 

ፈፃሚ Eቲ ክልል ንዝወሰኖም ካልOት ዋኒናት 

ዝውEል ናይ ጥሪት ፈንድ ክምስረት 

ይኽEል። 

2. ፈንድ ጥሪት  ክምስረት ዝኽEል ፈፃሚ ስራሕ 

Eቲ ክልል Iኮኖምያዊ ረብሓ ዘለዎ ምዃኑ 

ምስ ዝAምነሉ ጥራሕ ይኸውን፡፡  ንካፒታል 

ንብረታት መተካEታ ዝውEል ፈንድ ጥሪት 

ክተሓዝ ዝኽEል ንዝተተለመሉ ተግባር 

ንኽውEል ጥራሕ’ዩ። 

3. ፈንድ ጥሪት ናይ ምጥያሽ ተግባር ከም ሓደ 

ምንቅስቓስ ከዋፅE ምኽኣሉ ምስ ትልሚ 

ፋይናንስን ትልሚ ልምዓት መንግስትን 

ብምትሕሓዝ ናይ’ቲ ፈንድ ምጥያሽ ዝህልዎ 

ጥቕሚ ብዘርI ዝርዝር ኩነታት ክድገፍ 

Aለዎ። 

 
43. Iንቨስትመንት

በተጠቃለለው ፈንድ ውስጥ የሚገኝ Eና በኣጭር 

ጊዜ ውስጥ ለክፍያ የማይፈለግ ገንዘብ በዋስትና 

ሰነዶች ላይ Iንቨስት ሊደረግ የሚችለው የቢሮ 

ኃላፊው ይህ ገንዘብ በEርግጥ ለክፍያ የማይፈለግ 

ትርፍ ገንዘብ መሆኑን Eና የተሻለ ጥቅም 

ለሚያስገኝ ለሌላ የመንግሥት Eዳን የማስተዳደር 

ተግባር Eንዲውል ማድረግ የማይቻል መሆኑን 

ሲያረጋግጥ ይሆናል። 

 

44. ጥሪት ፈንድ

1. በረጅም ጊዜ Eንዲከፈል የተወሰደ ብድር 

ለመክፈል፣ ለቋሚ ንብረቶች መተኪያ ወይም 

በፋይናንስ ኣዋጁ ቁጥር 173/2002 ኣንቀፅ 

49 የንብረት ፈንድ ማቋቋምና ማስተዳደር 

መሠረት የክልሉ ስራ Aስፈፃሚ 

ለሚወስንባቸው ሌሎች ጉዳዮች የሚውል 

የንብረት ፈንድ ሊቋቋም ይችላል። 

2. ንብረት ፈንድ ሊቋቋም የሚችለው የክልሉ ስራ 

ኣፈፃሚ Iኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ያለው መሆኑን 

ሲያምንበት ብቻ ይሆናል።ለካፒታል ንብረቶች 

መታከያ የሚውለው ንብረት ፈንድ ሊያዝ 

የሚችለው ለታቀደለት ተግባር Eንዲውል ብቻ 

ነው። 

3. ንብረት ፈንድ የማቋቋም ተግባር ቢያንስ Eንደ 

ንግድ Eንቅስቀሴ የሚያዋጣ መሆን 

ከፋይናንስ Eቅዱና ከመንግሥት የልማት 

Eቅድ ጋር በማያያዝ የፈንዱ መቋቋም 

የሚያስገኘውን ጥቅም በሚያሳይ  ትንታኔ 

መደገፍ ኣለበት፡፡ 
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       ገፅ 26 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቑ 69/2003                 ገፅ 26 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንቢ ቁ 69/2003 
Eዚ  ትንታነ ንግዲ  ዝህልው መማረፂታት 

Iንቨስትመንትን ዝተወሰደ መማረፂ ካብ 

ኩሉ ዝሓሸ ክኸውን ዝኽEለሉ ምኽንያትን

ዘርI ከኸውን Aለዎ። 

4. ምምሕዳር ጥሪት ፈንድ ባEሉ ዝኸAለ ስርዓት 

Aመዘጋግባ ሒሳብን ምንቅስቓስ ጥሪት 

ፈንድን  ቅድም ክብል ካብ ዝቐረበ ፀብፃብ 

ንዳሓር ዝተገበረ ለውጥን ኣብ ውሽጢ 

ዝተተለመሉ Eዋን ከህልዎ’ዩ ተባሂሉ 

ዝግመት ዋጋ ብዘርI ኣብ ውሽጢ ዝተወሰነ 

Eዋን ፈፃሚ ስራሕ Eቲ ክልል ብዝቐርብ 

ፀብፃብ ክድገፍ Aለዎ። 

 
45. ምትሕልላፍ Eዳ

ሓላፊ Eቲ ቢሮ ክሳብ ዘየፅደቖ Eዳ ሳልሳይ ወገን 

ውሽጢ ሃገር  ወይ ድማ ካብ ሳልሳይ ወገን Eዳ 

ውሽጢ ሃገር ናይ ምEካብ መሰል ንመንግስቲ Eቲ 

ክልል ምትሕልላፍ ኣይከኣልን። ብኸምዚ ዓይነት 

ዝመሓላለፍ Eዳ ተቐባልነት ዝረኽበ ምዃኑ 

ብፊርማ Eቲ ሓላፊ ቢሮ  ክረጋገፅ Aለዎ። ናይ’ቲ 

ቢሮ ሓላፊ   ምትሕልላፍ ተግባር ቅድሚ 

ምቕባሉ ብግቡE መንገዲ ዝተረጋገፀ ሕጋዊ ሰነድ 

ክበፅሖ ይግባE። 

 

46. መዛግብትን ሒሳባትን

 ሓላፊ ቢሮ ብመሰረት ኣዋጅ ቁፅሪ 173/2002 

ዓንቀፅ 47 ምምሕዳር Eዳ  መንግስቲ  ዝምልከት 

መዝገብን ስርዓት ኣተሓሕዛ ሒሳብን ንኽምስረት 

ይገብር።  

Eዚ ስርዓት‘ውን Eዞም ዝስEቡ ዝሕዝ ወይ ዘርI 

ይኸውን። 

ይህ የንግድ ትንታኔ የነበሩትን 

የIንቨስትመንት ኣማራጮች Eና የተወሰደው 

ኣማራጭ ከሁሉም የተሻለ ሊሆን የቻለበትን 

ምክንያት የሚያሳይ መሆን ኣለበት፡፡ 
4. ንብረት ፈንድ ኣስተዳደር ራሱን የቻለ የሂሳብ 

Aመዘጋገብ ሥርዓት Eና የንብረት ፈንዱን 

Eንቅስቃሴ ቀደም ሲል ከቀረበው ሪፖርት 

በኃላ የተደረገውን ለውጥ Eና በታቀደለት 

ጊዜ ውስጥ ይኖረዋል ተብሎ የሚገመተውን 

ዋጋ በሚያሳይ በተወሰነ ጊዜ ውስጥ ለክልሉ 

ስራ ኣፈፃሚ በሚቀርብ ሪፖርት መደገፍ 

Aለበት። 

 

45. Eዳን ስለማስተላለፍ 

የቢሮ ሐላፊው ካላፀደቀው በስተቀር የሦስተኛ 

ወገን የAገር ውስጥ Eዳን ወይም ከሦስተኛ ወገን 

የAገር ውስጥ Eዳን የመሰብሰብ መብት ለክልሉ 

መንግስት ማስተላለፍ ኣይቻልም። በዚህ ዓይነት 

የሚተላለፍ Eዳ ተቀባይነት ያገኘ መሆኑ  በቢሮ 

ሐላፊው ፊርማ መረጋገጥ Aለበት። የቢሮ 

ሐላፊው የማስተላለፉን ተግባር ከመቀበሉ በፊት 

በተገቢው መንገድ የተረጋገጠ ሕጋዊ ሰነድ 

ሊደርሰው ይገባል። 

 
46. መዝገቦች Eና ሂሣቦች 

የቢሮ ሐላፊው በAዋጅ ቁጥር 173/2002 ኣንቀጽ 

47  መሠረት የመንግሥት Eዳ ኣስተዳደርን 

የሚመለከት የመዝገብ Eና የሂሣብ ኣያያዝ 

ሥርዓት Eንዲመሰረት ያደርጋል። 

ይህም ሥርዓት የሚከተሉትን የሚይዝ ወይም 

የሚያሳይ ይሆናል። 
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        ገፅ 27 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቑ 69/2003                 ገፅ 27 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንቢ ቁ 69/2003

1. ስራሕ ፈፃሚ Eቲ ክልል ብልቓሕ ንኽውሰድ 

ዝተፈቐደ ዝኾነ ገንዘብ።  

2. ብልቓሕ ዝተወስደ ዝኾነ ገንዘብ ዘርI 

መግለፂ። 

3. ብልቓሕ ካብ ዝተወሰደ ገንዘብ ውሽጢ 

ዝተኸፈለ ቀንዲ Eዳ ወለድ ወይከA ካልOት 

ክፍሊታት 

4. ንIንቨስትመንት ዝወዓለ ዝኾነ ገንዘብ 

መግለፂን 

5. ካብ Iንቨስትመንት ዝተረኸበ ኣታዊ 

ከምU’ውን Eዞም Iንቨስትመንታት ንምሓዝ፣ 

ምምሕዳርን ንምልቃቕን ዝተኸፈለ ገንዘብ። 

 

 
ክፍሊ ትሽዓተ 

ርክባት ፋይናንስ  ክልልን ፌደራል 

መንግስትን 

47. ስርዓት Aቀራርባ ፀብፃብ ፋይናንስ

1. ስርዓት Aቀራርባ ፀብፃብ ፋይናንስ ክልላዊ 

መንግስቲ ቤት ምኽሪ ሚኒስትራት ንኽማላE 

ምስ ዝሓቶ  ስርዓት ኣቀራርባ ፀብፃብ 

ፋይናንስ  ዝተጠዓዓመ ክኸውን Aለዎ። 

 
2. መንግስቲ Eዚ ክልል ብመሰረት ካብ ሚኒስተር 

ገንዘብን Iኮኖሚያዊ ልምዓትን  ዝረኽቦ 

ድጋፍ ምስ ፌደራል መንግስቲ ዘለዎ ርክብ 

ፋይናንስ ንምቅልጣፍ ዘኽEል ስርዓት 

ኣቀራርባ ፀብፃብ ፋይናንስ የጣይሽ፡፡  

1. በክልሉ ስራ Aስፈፃሚ  በብድር Eንዲወሰድ 

የተፈቀደውን ማናቸውንም ገንዘብ 

2. በብድር የተወሰደውን ማናቸውንም ገንዘብ 

የሚያሳይ መግለጫ 

3. በብድር ከተወሰደው ገንዘብ ውስጥ 

የተከፈለውን ዋና Eዳ፣ ወለድ ወይም ሌሎች 

ክፍያዎች 

4. ለIንቨስትመንት የዋለውን ማናቸውንም 

ገንዘብ መግለጫ Eና 

5. ከEንቨስትመንት የተገኘውን ገቢ Eንዲሁም  

     Eነዚህን ለIንቨስትመንቶች ለመያዝ 

ለማስተዳደር Eና ለማስለቀቅ የተከፈለውን 

ገንዘብ 

 

ክፍል ዘጠኝ 

የክልሉና የፌደራል መንግስት የፋይናንስ 

ግንኙነቶች 

47. የፋይናንስ ሪፖርት Aቀራረብ ሥርዓት

1. የክልሉ መንግሥት የፋይናንስ ሪፖርት 

Aቀራረብ ሥርዓት የሚኒስትሮች ምክር ቤት 

Eንዲሟላ ከሚጠይቀው የፋይናንስ ሪፖርት 

Aቀራረብ ስርዓት ጋር የተጣጣመ መሆን 

Aለበት። 

2. የክልሉ መንግስት ከገንዘብና Iኮኖሚ ልማት 

 ሚኒስቴር ከሚያገኘው ድጋፍ መሠረት 

ከፌደራል መንግስት ጋር ያለውን የፋይናንስ 

ግንኙነት ለማቀላጠፍ የሚያስችል የፋይናንስ 

ሪፖርት ኣቀራረብ ስርዓት ያቋቁማል፡፡ 
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        ገፅ 28 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቑ 69/2003                 ገፅ 28 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንቢ ቁ 69/2003

3. መንግስቲ Eዚ ክልል ቤት ምኽሪ ሚኒስትራት 

ዝሓቶ ብምምላEን ሚኒስትር ገንዘብን 

Iኮኖሚ ልምዓትን ዘውፅO ቅጥI መሰረት 

በብወርሑ፣ ብርብI፣ ብመንፈቕን 

በብዓመቱን ፀብፃብ ፋይናንስ ንሚኒስቴር 

ገንዘብን Iኮኖሚ ልምዓትን የቕርብ። Eዚ 

ፀብፃብ Eዚ’ውን ናይ’ዚ ክልል ኣታዊታትን 

ወፃIታትን ብፍልፍሎምን ብሒሳብ መፍለይ 

ቁፅሪታቶምን ብምፍላይ ዘሎ ጥረ ገንዝብ 

መጠን ዘይተኸፈለ Eዳን ኣፈፃፅማ ስርሖምን 

ዘርI ክኸውን Aለዎ። 

 

48. ውህደት ታክስ  

ኣብ ናይ’ቲ ክልል መንግስቲ ሓደሽቲ ታክስታት 

ኣብ ዝቕመጥሉ ወይ ነባር ታክስታት ኣብ 

ዝልወጡሉ Eዋን መሰረት ናይ’ቲ ታክስ 

ተመሳሳልን ዝተወሃሃደን ምዃኑ ንምርግጋፅ ምስ 

ፌደራል መንግስቲ ክማኸር ኣለዎ፡፡ 

 
49. ድልየት ወፃI ሸርፊ

ናይ Eቲ ክልል መንግስቲ ሸርፊ ወፃI  ከድልዮ 

Eንተሎ ሸርፊ ወፃI  ንምንታይ ዓላማ

ከምዝውEል ምስ ዘርI Eኹል መረዳEታ 

ንሚኒስቴር ገንዘብን Iኮኖሚ ልምዓትን ከፍልጥ 

ኣለዎ ፡፡ 

 
50. ፀብፃብ ሒሳብ መንግስቲ

ፀብፃብ ሒሳብ መንግስቲ ኣብ መንጎ Eቲ ክልልን 

ፌደራል መንግስትን ዝተገብሩ ምንቅስቓሳት 

ፋይናንስን ናይ’ቲ ክልል ኩነታት ፋይናንስ ዘርI 

ናይ’ቲ በጀት ዓመት ናይ መወዳEታ ፀብፃብ  

3. የክልሉ መንግስት የሚኒስትሮች ምክር ቤት 

 የሚጠይቀውን በማሟላት Eና የገንዘብና 

Iኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር ያወጣውን ፎርም 

በመከተል በየወሩ በየሩብ ዓመቱ በየግማሽ 

ዓመቱ Eና በየዓመቱ የፋይናንስ ሪፖርት 

ለገንዘብና Iኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር 

ያቀርባል። ይህም ሪፖርት የክልሉን ገቢዎችና 

ወጪዎች ምንጫቸው Eና በሂሣብ መለያ 

ቁጥሮች በመለየት ያላቸውን ጥሬ ገንዘብ 

ያልተከፈለውን Eዳ መጠንና የሥራ 

Aፈፃፀማቸውን የሚያሳይ መሆን Aለበት። 

 

48. የታክስ ውህደት

በክልሉ መንግሥት ኣዳዲስ ታክሶች በሚጣሉበት 

ወይም ነባር ታክሶች በሚለወጡበት ግዜ የታክስ 

መሠረቱ ተመሳሳይ Eና የተዋሃደ መሆኑን 

ለማረጋገጥ ከፌደራል መንግስት ጋር ምክክር 

መደረግ Aለበት። 

 

49. የውጭ ምንዛሪ ፍላጎት

የክልሉ መንግስት የውጭ ምንዛሪ ሲያስፈልግ 

የውጭ ምንዛሪው ለምን ዓላማ Eንደሚውል 

ከሚያሳይ በቂ መረጃ ጋር ለገንዘብና Iኮኖሚ 

ልማት ሚኒስቴር ማሳወቅ ኣለበት፡፡ 

 
 
 

50. የመንግሥት ሂሣብ ሪፖርት 

የመንግሥት ሂሣብ ሪፖርት በክልሉና በፌዴራል 

መንግስት መካከል የተደረጉትን የፋይናንስ 

Eንቅስቃሴዎች Eና የክልሉን  የፋይናንስ ሁኔታ 

የሚያሳይ የበጀት ዓመቱን የመጨረሻ ሪፖርት  
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       ገፅ 29 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቑ 69/2003                 ገፅ 29 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንቢ ቁ 69/2003 
ብዝተጠቓለለን ዝተነፃፀረን መልክU ዝሕዝ 

ክኸውን Aለዎ። 

 
51. ምርመራ ሒሳብ 

ቤት ፅሕፈት ዋና Oዲተር ናይ’ቲ ክልል ከም ሓደ 

ስሩE ኘሮግራም Oዲት መንግስቲ Eቲ ክልል ምስ 

ፌደራል መንግስቲ ዝገብሮ ምንቅስቓስ ፋይናንስ 

ዝምልከቱ መዛግብቲ ይምርምር። 

 
 
 

ክፍሊ ዓሰርተ 

ሒሳብ መንግስቲ 

52. ኣቀራርባ ሒሳብ መንግስቲ  

ብመሰረት ኣዋጅ ቁፅሪ 172/2002  ዓንቀፅ 55 

(3)  መሰረት  ስራሕ ፈፃሚ Eቲ ክልል ብቐጥታ 

ተፀዋEቲ ዘይኾኑ ኣብያተ Eዮ መንግስቲ ፀብፃብ 

ምርመራ ሒሳቦም ምስ ፀብፃብ ኣፈፃፅማ ስራሕ 

ብምትEስሳር ንዝምልከቶ ቀዋሚ ኮሚቴ ቤት 

ምኽርን ስራሕ ፈፃሚ   Eቲ ክልል ዘቕርብዎ 

ተፀዋEቲ ብዝኾንሎም ናይ’ቲ ክልል ቢሮታት 

ኣቢሎም ይኸውን፡፡ 

 

53. ምEፃው ሒሳብ መንግስቲ  

ኣብያተ Eዮ መንግስቲ Eቲ በጀት ዓመት 

ምስተወደኣ ኣብ ውሽጢ ሰለስተ ወርሒ ሒሳቦም 

ዓፂዮም ብዋና Oዲተር ናይ’ቲ ክልል ንክምርመር 

ሒሳብ ሪፖርቶም ከቕርቡ ኣለዎም፡፡ 

በተጠቃለለና በተነፃፀረ መልኩ የሚይዝ 

መሆን Aለበት። 
 

51. የሂሳብ ምርመራ 

የክልሉ ዋናው Oዲተር መስራቤት Eንደ Aንድ 

መደበኛ የOዲት ኘሮግራም የክልሉ መንግስት 

ከፌደራል መንግስት ጋር ያደረገውን የፋይናንስ 

Eንቅስቃሴ የሚመለከቱ መዛግብትን 

ይመረምራል። 

 

ክፍል Aሥር  

የመንግሥት ሂሳብ 

52. የመንግስት ሂሳብ ኣቀራረብ  

በኣዋጅ ቁፅር 173/2002 Aንቀፅ 55(3) 

መሠረት ለክልሉ ስራ Aስፈፃሚ በቀጥታ ተጠሪ 

ያልሆኑ የመንግስት መስራቤቶች የሂሳብ ምርመራ 

ሪፖርታቸውን ከሥራ ኣፈፃፀም ሪፖርት ጋር 

በማቀናጀት ለክልሉ ምክር ቤት ቀዋሚ ኮሚቴ Eና 

ስራ ኣስፈፃሚ  የሚያቀርቡት  ተጠሪ  በሆኑባቸው 

የክልሉ ቢሮዎች ኣማካኝነት ይሆናል። 

 
 
 

53. የመንግስት ሂሳብን ስለመዝጋት 

የመንግስት መስራቤቶች የበጀት ዓመቱ 

በተጠናቀቀ በሦስት ወር ጊዜ ውስጥ ሂሳባቸውን 

ዘግተው በክልሉ ዋናው Oዲተር Eንዲመረመር 

የሂሳብ ሪፖርት ማቅረብ Aለባቸው፡፡ 

 
 
 
 
 
 
 
 

480
www.chilot.me



 
 
 
 
 
        ገፅ 30 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቑ 69/2003                 ገፅ 30 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንቢ ቁ 69/2003

ክፍሊ ዓሰርተ ሓደ 

ውሽጢ Oዲት 

54. ስልጣን ውሽጢ Oዲት 

ውሽጢ Oዲት ኣብያተ Eዮ መንግስቲ ዝኾነ ናይ 

ቤት EዮOም ፋይናንስ፣ ንብረትን ምንቅስቓስ 

ስራሕን Oዲት ንምግባር ወሰን ዘይብሉ ስልጣን 

ኣለዎም፡፡ 

 
55. ሓላፍነትን ተግባርን ውሽጢ Oዲት

1. ውሽጢ Oዲት ኣብያተ Eዮ መንግስቲ ነናይ 

ቤት EዮOም ናይ ሓገዝ፣ ልቓሕን ውሽጢ 

ኣታዊን ዝሓውስ ፋይናንስን ስራሕን Oዲት 

ይገብሩ፣ 

2. ትልሚ ስራሕ Oዲት ቀፃሊ በጀት ዓመት 

ነንቤት EዮOም ላEለዋይ ሓላፊ ኣቕሪቦም 

ክፀድቕ ይገብሩ፡፡  ዝፀደቐ ትልሚ’ውን ነቲ 

ቢሮ የፍልጡ፣ 

3. ፀብፃብ ውፅIት ስራሕቲ Oዲት  ነንቤት 

EዮOም ላEለዎት ሓለፍቲ  የቕርቡ፡፡ 

ብቕዳሕ’ውን ንቢሮ የፍልጡ፡፡  ብመሰረት 

ኣብ’ቲ ፀብፃብ ዝቐረበ ሓሳብ ንተግባራዊነት 

ውሳነ ቢሮ ሓላፊ ይከታተሉ፡፡  ውፅIት 

ፀብፃብ ክትትል’ውን ንላEለዋይ ሓላፊ Eቲ 

ቤት Eዮን ነቲ ቢሮን የቕርቡ፡፡ 

ክፍል Aሥራ Aንድ 

የውስጥ Oዲት 

54. የውስጥ Oዲት ስልጣን  

የመንግስት መሥሪያ ቤቶች የውስጥ Oዲት 

ማናቸውም የመሥሪያ ቤታቸውን የፋይናንስ፣ 

የንብረትና የሥራ Eንቅስቃሴ Oዲት ለማድረግ 

ያልተገደበ ሥልጣን ኣላቸው፡፡ 

 
55. የውስጥ Oዲት ተግባርና ሓላፊነት

1. የመንግስት መሥሪያ ቤቶች የውስጥ Oዲት  

 የየመሥሪያ ቤታቸውን የEርዳታ፣ብድርና 

የውስጥ ገቢን የሚጨምር  የፋይናንስና የስራ 

Oዲት ያደርጋሉ፣ 

2. የተከታዩን በጀት ዓመት የOዲት ሥራ Eቅድ 

    ለየመሥሪያ ቤታቸው የበላይ ኃላፊ Aቅርበው 

    ያፀድቃሉ፣ የፀደቀውንም Eቅድ ለቢሮው 

ያሳውቃሉ፣ 

3. ያከናወኑትን የOዲት ውጤት ለየመሥሪያ 

ቤታቸው የበላይ ኃላፊ ሪፖርት ያቀርባሉ፡፡  

በግልባጩም ለቢሮው ያሳውቃሉ፡፡  

በሪፖርቱ በቀረበው ሓሳብ መሠረት የቢሮ 

ኃላፊው የሰጠው ውሳኔ ተግባራዊ መደረጉን 

ይከታተላሉ፡፡ የክትትሉንም ውጤት ሪፖርት 

ለመሥሪያ ቤቱ የበላይ ኃላፊና ለቢሮው 

ያቀርባሉ፡፡ 
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ክፍሊ ዓሰርተ ክልተ 

 ምጥፋE ገንዘብን ንብረትን  መንግስቲ 

56. ምርመራ ምክያድ  

1. ንብረትን ገንዘብን መንግስቲ ብዛEባ ምጥፍU 

ወይ ምጉዳሉ ብዝኾነ ይኹን መልክU ኣብ 

ዝቐርበ ፀብፃብ ሰራሕተኛታት ቤት Eዮ 

መንግስቲ ምሉE ምትሕብባር ሃልዩዎ 

ዝተማልA ምርመራ ክግበር Aለዎ። 

2. ካብ ገበን  ወፃI ዝኾኑ ብጀካ ደቀቅትን ምስ 

ስራሕ ዝተተሓሓዙን ጥፍኣታት 

ሰራሕተኛታት መንግስቲ ተጠርጠርቲ 

ዝኾኑሉ  ገበን ግEዝይና  ተፈፂሙ ኣብ 

ዝተረኸበሉ Eዋን ናብ ናይ’ቲ ክልል ኮሚሽን 

ስነ-ምግባርን ፀረ-ግEዝይናን ሪፖርት ክግበር 

ኣለዎ።   

3. በዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ 2 ዝተመልከተ 

ሕሉው ኮይኑ ኣብ ውሽጢ ቤት Eዮ መንግስቲ 

ዝተፈፀመ ጥፍኣት  ገበን ግEዝይና 

Eንተዘይኮይኑ Eቲ ዋኒን ሽU ንሽU ንፖሊስ 

ሪፖርት ክግበር  ይግበO፡፡ 

4. ኣብ ቤት Eዮ መንግስቲ ዝካየድ ቀዳማይ 

ብርኪ ምርመራ ምስ ምጥፋE ገንዘብን 

ንብረትን መንግስቲ ዝተተሓሓዘ ጥፍኣት 

ተፈፂሙ Eዩ ንምባል ዘኽEል ምኽንያት 

ምህላዉ ኣብ ምርግጋፅ ዝተወሰነ ይኸውን። 

ክፍል ኣሥራ ሁለት 

የመንግሥት ገንዘብና ንብረት መጥፋት 

56. ምርመራ ማካሄድ  

1. የመንግሥት ንብረትና ገንዘብ ስለመጥፋቱ 

ወይም ስለመጉደሉ በየትኛውም መልኩ 

በቀረበው ሪፖርት ላይ የመንግሥት መሥሪያ 

ቤት ሠራተኞች ሙሉ ትብብር ኖሮ የተሟላ 

ምርመራ መደረግ Aለበት። 

2. የወንጀል ተግባር ያልሆኑ Aነስተኛና ከሥራ 

ጋር ተያያዠነት ካላቸው ጥፋቶች  

የመንግስት ሠራተኞች ተጠርጣሪ የሆኑበት 

የሙስና ወንጀል ተፈፅሞ በሚገኝበት ጊዜ 

ለክልሉ ሥነ ምግባርና ፀረ-ሙስና ኮሚሽን  

ሪፖርት መደረግ Aለበት። 

 

3. በዚህ Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ 2 የተመልከተው 

Eንደተጠበቀ ሆኖ በመንግሥት መሥሪያ 

ቤት ውስጥ የተፈፀመው ጥፋት የሙስና 

ወንጀል ካልሆነ ጉዳዩ ወዲያውኑ ለፖሊስ 

ሪፖርት መደረግ ይኖርበታል፣ 

4. በመንግሥት መሥሪያ ቤት የሚካሄደው 

የመጀመሪያ ደረጃ ምርመራ ከመንግሥት 

ገንዘብ ወይም ንብረት ከመጥፋት ጋር 

የተያያዘ ነው   ለማለት  የሚያስችል 

ምክንያት መኖሩን በማረጋገጥ ላይ የተወሰነ 

ይሆናል። 
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57. ምቕራብ ፀብፃብ 

1. ዝኾነ ይኹን ሰራሕተኛ መንግስቲ ጥፍAት 

ዝተፈፀመ ምዃኑ Eንተፈሊጡ ወይ 

Eንተጠርጢሩ ሽU ንሽU ንኽፍሊ ሓላፊU 

ሪፖርት ክገብር Aለዎ። Eቲ ሓላፊ’ውን 

ዝቐረበሉ ፀብፃብ ሽU ንሽU ንምምሕዳር 

ሓላፊ ብፅሑፍ ሪፖርት ከምዝተገበረ 

ከምU’ውን ናይ’ቲ ቤት Eዮ ክፍሊታት ሕግን 

Oዲትን  ቅዳሕ’ቲ ፀብፃብ ዝበፅሖም ምዃኑ 

ምርግጋፅ ሓላፍነት Aለዎ። ሓላፊ ምምሕዳር 

ድማ ንላEለዋይ ሓላፊ ቤት EዩUን ንሓላፊ 

Eቲ ቢሮን ቅዳሕ Eቲ ፀብፃብ ይልEኽ። 

2. ዝኾነ ይኹን መንግስታዊ ቤት Eዮ ጥፍAት 

ከምዝተፈፀመ Eንትፈልጡ ፀብፃብ ናይ 

ምግባር ሓላፍነት ዘለዎም ምዃኑ 

ንሰራሕተኛታቱ ከፍልጥ Aለዎ።  

 
58. መምርሒ

1. ቢሮ ፍትሒ ክልል ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ 

ቢሮታትን ቤት Eዮታትን Eዚ ክልል 

ተመዲቦም ዝሰርሑ ወዳEቲ ነገር ዝምርሑሉ 

Eቲ ቢሮ ባEሉ ንEOም ዝቆፃፀረሉ  መምርሒ 

ከውፅE ይኽEል።  

2. ገንዘብ መንግስቲ ዝEከበሉን ኣታዊ ዝግበረሉን 

ዝርዝር ስርዓት ዝውስን መምርሒ በቲ ቢሮ 

ይወፅE። 

3. ተኣካቢ ሒሳባትን ግቡኣትን ወይ ድማ 

ሕቶታት ይግበAንን ወይ ድማ ናይ’ዚኣቶም 

ክፍሊት ካብ መዝገብ ናይ ምስራዝ ኣፈፃፅማ 

ዝምራሕ ካብ Eቲ ቢሮ ብዘውፀO መምርሒ 

መሰረት ይኸውን። 

57. ሪፖረት ስለማቅረብ 

1. ማንኛውም የመንግሥት ሠራተኛ ጥፋት 

መፈፀሙን ሲደርስበት ወይም ሲጠረጥር 

ወዲያውኑ ለክፍል ኃላፊው ሪፖርት ማድረግ 

Aለበት። ኃላፊው የቀረበለት ሪፖርት 

ወዲያውኑ ለኣስተዳደር ኃላፊው በጽሁፍ 

ሪፖርት መደረጉን Eንዲሁም የመ/ቤቱ 

የሕግ Eና የOዲት የሥራ ክፍሎች የሪፖርቱ 

ግልባጭ የደረሳቸው መሆኑን የማረጋገጥ 

ኃላፊነት Aለበት። የAስተዳደር ኃላፊው 

ለመሥሪያ ቤቱ የበላይ ኃላፊና ለቢሮ 

ኃላፊው የሪፖርቱን ግልባጭ ይልካል። 

2. ማንኛውም የመንግሥት መሥሪያ ቤት ጥፋት 

   መፈፀሙን ካወቁ ሪፖርት የማድረግ ኃለፊነት   

    ያለባቸው መሆኑን ለሠራተኞቹ ማሳወቅ 

Aለበት። 

 

58. መመሪያ 

1. የትግራይ ክልል ቢሮ ፍትህ በተሰያዩ 

ቢሮዎችና ፅህፈት ቤቶች ተመድበው የሚሰሩ 

ነገረ ፈጆች  የሚመሩበት Eና ቢሮው ራሱ 

Eነሱን የሚቆጣጠርበት መመሪያ ሊያወጣ   

ይችላል። 

2. የመንግስት ገንዘብ የሚሰበሰብበትን Eና ገቢ  

    የሚደረግበትን ዝርዝር ሥርዓት የሚወስን 

መመሪያ በቢሮው  ይወጣል።  

3. ተሰብሳቢ ሂሣቦችን ግዴታዎችን ወይም 

የይገባኛል ጥያቄዎችን ወይም የEነዚህ ክፍያ 

ከመዝገብ የመሰረዙ Aፈፃፀም የሚመራው 

ከቢሮው በሚወጣው መመሪያ መሠረት 

ይሆናል። 
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59. ስጉምቲ ዲሲኘሊን

1. ላEለዋይ ሓላፊ ቤት Eዮ መንግስቲ Eኹል 

መረዳEታ ምህላው Eንተረጋግፅ ከም 

ኣግባብነቱ ብናይ’ቲ ክልል መምርሒታት 

ቢሮ ሲቪል ሰርቪስ ወይ Eቲ ቤት Eዮ ብሕጊ 

ብዝተውሃቦ ስልጣን ኣብ ዘውፀO መምርሒ 

መሰረት ኣብ ልEሊ’ቲ ዘጉደለ ሰራሕተኛ 

መንግስቲ ስጉምቲ ዲስኘሊን ይወስድ። 

2. ብመሰረት ንUስ ዓንቀፅ 1  ቤት Eዮ መንግስቲ

ዝወስዶ ስጉምቲ ዲስኘሊን ኣግባብ ብዘለዎም 

ካልOት ኣካላት ካብ ዝውሰድ ዝኾነ ይኹን 

ተወሳኺ ስጉምቲ ኣየድሕንን። 

 
 
 

60. ምትካE

ገንዘብ መንግስቲ ብምጥፍU ምኽንያት ተወሳኺ 

ክፍሊት ዝሓትት ጉድለት ገንዘብ ምስ ዘጋጥም 

ላEለዋይ ሓላፊ Eቲ ቤት Eዮ ወይ ብፅሑፍ 

ዝተመደበ ካልE ሰራሕተኛ Eንተፅድቕ

ንተመሳሳሊ ተግባር ንኽውEል ካብ’ቲ ዝተፈቐደ 

በጀት ኽፍሊት ንኽፍፀም ክሓትት Aለዎ። 

 

61. ካዝናታት መንግስቲ 

1. ገንዘብ ተሓዚ ቤት Eዮ መንግስቲ ብዘይ 

ፍቓድ Eንተተሪፉ፣ Eንተሞይቱ ወይ ዓቕሚ 

EንተሰIኑ Eቲ ካዝና  ብመራሒ ፋይናንስ 

Eቲ ቤት Eዮን   ውሽጢ Oዲት ብዝመርሕ 

ሓላፊን ይEሸግ። 

2. ላEለዋይ ሓላፊ መንግስታዊ ቤት Eዮ 

ብመሰረት መምርሒ Eቲ ቢሮ ኣብ  

59. የዲሲኘሊን Eርምጃ

1. የመንግሥት መሥሪያ ቤት የበላይ ኃላፊ በቂ 

ማስረጃ መኖሩን ሲያረጋግጥ EንደAግባብነቱ 

በክልሉ የሲቪል ሰርቪስ ቢሮ መመሪያዎች 

ወይም መሥሪያ ቤቱ በህግ በተሰጠው 

ስልጣን ባወጣው መመሪያ መሠረት ጉድለቱ 

በሚመለከተው የመንግሥት ሠራተኛ ላይ 

የዲሲፒሊን Eርምጃ ይወስዳል። 

2. በንUስ Aንቀፅ 1 መሠረት  የመንግሥት 

መሥሪያ ቤት የሚወስደው የዲሲፒሊን 

Eርምጃ ኣግባብ ባላቸው ሌሎች Aካላት 

ከሚወሰዱ ማንኛውም ሌላ Eርምጃ 

Aያድንም። 

 
60. መተካት 

የመንግሥት ገንዘብ በመጥፋቱ ምክንያት 

ተጨማሪ ክፍያን የሚጠይቅ የገንዘብ ጉድለት 

ሲያጋጥም የመሥሪያ ቤቱ የበላይ ኃላፊ ወይም 

በጽሑፍ የተመደበው ሌላ ሠራተኛ ሲያፀድቀው 

ለተመሳሳይ ተግባር Eንዲውል ከተፈቀደው በጀት 

ላይ ክፍያ Eንዲፈፀም መጠየቅ Aለበት። 

 

61. የመንግሥት ካዝናዎች

1. የመንግሥት መሥሪያ ቤት ገንዘብ ያዥ  

ያለፈቃድ ሲቀር፣ ሲሞት ወይም ችሎታ ማነስ 

ሲኖረው ካዝናው በመሥሪያ ቤቱ የፋይናንስ  

ኃላፊ Eና  የውስጥ Oዲት ኃላፊ ይታሸጋል። 

 

2. የመንግሥት መሥሪያ ቤት የበላይ ኃላፊ 

በቢሮው መመሪያ መሠረት በካዝናው ውስጥ  
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        ገፅ 34 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቑ 69/2003                 ገፅ 34 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንቢ ቁ 69/2003

ውሽጢ Eቲ ካዝና ዝርከብ ንምውሳንን ዝርዝሩ 

ንምድላውን ሽU ንሽU ኮሚቴ የጣይሽ። 

3. Eቲ ኮሚቴ ኣብ ቅድሚ ምስክራት Eቲ ካዝና 

ብምኽፋት Eቲ ቢሮ ዘውፅO መምርሒ ብዝEዝዞ 

መሰረት ምርመርU ምክያድን ብዛEባ Eቲ ዝረኸቦ 

ውፅIት  ሪፖርት ክግበርን Aለዎ። 

 

62. ጉድለት ምፅብፃብ 

1. ዝኾነ  ጉድለት ኣብ ውሽጢ ሒሳብ መንግስቲ 

ክፅብፀብ Aለዎ። 

2. ሓፈሻዊ ጉድለት ገንዘብ  ዝኾነ  ተመላሲ 

ከይሓወሰ Eቲ ጉድለት ኣብ ዝተፈፀመሉ ናይ 

በጀት ዓመት ሒሳብ ይፅብፅብ ወይ Eቲ 

ጉድለት ብEዋኑ ከይተፈልጠ Eንትተርፍ 

ተግባራዊ ክኸውን ኣብ ዝኽEለሉ ዓመት ኣብ 

ናይቲ ክልል መንግስቲ ፀብፃብ ሒሳብ 

ክፅብፀብ  ይግበር። 

3. ጉድለታት Eንትምለሱ Eቲ ገንዘብ ኣብ 

ዝተመለሰሉ ዓመት በጀት  ናይ መንግስቲ 

ሒሳብ ክፅብፀብ Aለዎ። 

 

ክፍሊ ዓሰርተ ሰለስተ 

ዝተፈላለዩ ሕጋገታት 

63. መዛግብቲ ዝፀንሕሉ ወሰን ግዜ

1. ዝኾነ  ቤት ፅሕፈት መንግስቲ ንቤት ፅሕፈቱ 

ወይ ንናይ ደገ Oዲተራት ንዝኾነ  ዋኒን 

ብመረዳEታነት ዘድልዮ መዛግብትን 

መረዳEታታትን  ፋይናንስ Eኹል ጊዜ 

ከፀንሖ Aለዎ።  

የሚገኘውን ለመወሰንና ዝርዝሩን ለማዘጋጀት 

ወዲያወኑ ኮሚቴ ያቋቁማል። 

3. ኮሚቴው በምስክሮች ፊት ካዝናውን በመክፈት 

ቢሮው የሚያወጣው መመሪያ በሚያዘው 

መሠረት ምርመራውን ማካሄድና ስላገኘውም 

ውጤት ሪፖርት ማድረግ Aለበት። 

 
62. ጉድለት ሪፖርት ማድረግ

1. ማንኛውም ጉድለት በመንግሥት ሂሣብ ውስጥ 

ሪፖርት መደረግ Aለበት። 

2. በAጠቃላይ የገንዘብ ጉድለት ማንኛውም 

ተመላሽ ሳይጨመር ጉድለቱ በተፈፀመበት 

የበጀት ዓመት ሂሣብ ሪፖሪት ወይም 

ጉድለቱ በወቅቱ ሳይታወቅ ሲቀር ተግባራዊ 

ሊሆን በሚችልበት ዓመት በክልሉ 

መንግሥት ሂሣብ ሪፖርት ውስጥ ሪፖርት 

ይደረጋል። 

3. ጉድለቶች ተመላሽ ሲደረጉ ገንዘቡ 

በተመለሰበት የበጀት ዓመት የመንግሥት 

ሂሣብ ሪፖርት መደረግ Aለበት። 

 

ክፍል ኣሥራ ሦስት 

ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች 

63. መዛግብት የሚቆዩበት የጊዜ ገደብ

1. ማንኛውም የመንግሥት መሥሪያ ቤት 

ለመሥሪያ ቤቱ ወይም ለውጭ Oዲተሮች 

ለማንኛውም ጉዳይ በመረጃነት 

የሚያስፈልጉትን የፋይናንስ መረጃዎችና 

መዛግብት በቂ  ጊዜ ማቆየት Aለበት። 
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       ገፅ 35 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቑ 69/2003                 ገፅ 35 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንቢ ቁ 69/2003       ገፅ 35 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቑ 69/2003                 ገፅ 35 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንቢ ቁ 69/2003       ገፅ 35 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቑ 69/2003                 ገፅ 35 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንቢ ቁ 69/2003       ገፅ 35 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቑ 69/2003                 ገፅ 35 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንቢ ቁ 69/2003    
2. Aብዚ ዓንቀፅ ንUስ ዓንቀፅ 1 ዝተመልከተ 

Eንተሃለወ’ውን ዝኾነ  መረዳEታ ፋይናንስን 

መዛግብትን EንተንAሰ ንዓሰርተ ዓመታት 

ክፀንሑ Aለዎም። 
 
64. ክፀንሑ ዘለዎም ዓይነታት መዛግብቲ 

በዚ ደንቢ ዓንቀፅ 63 መሰረት ክፀንሑ ዘለዎም 

መዛግብትን መረዳEታታትን ፋይናንስ Eዞም 

ዝስEቡ  Eዮም። 

1. ስራሕ ፈፃሚ  ናይ’ቲ ክልልን/ወይ ሓላፊ 

ናይ’ቲ ቢሮ ንኽፅድቖም ዝቐረቡ ዝኾኑ 

ይኹኑ ዋኒናት  

2. ስጉምቲ ከምዝተወሰዱ ዘረድU ዝኾኑ ይኹኑ 

መረዳEታታት፣ 

3. ዋኒናት ፋይናንስ ብዝምልከት ዝተፅሓፉ 

ፅሑፋት 

4. ዝኾኑ ይኹኑ ዝርዝር ምንቅስቓሳት 

ፋይናንስን ደገፍቲ ሰነዳትን፣ 

5. መዛግብቲ ቅብሊታትን ጥረ ገንዝብን 

ዝAመሰሉ ዝኾኑ ይኹኑ መሰረታዊ 

መዛግብቲ ፋይናንስን፣ 

 

65. ብሜላታት ኤሌክትሮኒክስ ብዛEባ 

ምጥቃም

ናይ’ቲ ቢሮ ሓላፊ በቲ ኣዋጅን በዚ ደንቢ 

ዝተዘርገሐ ስርዓት ምምሕዳር መንግስታዊ 

ፋይናንስ ብዝበለፀ ቅልጡፍን ውፅIታውን 

ክኸውን ንምግባር ዘኽEሉ ሜላታት 

ኤሌክትሮኒክስ ብስፍሓት ኣብ ጥቕሚ ንኽውEሉ 

ይገብር። 

2. በዚህ ዓንቀፅ ንUስ ኣንቀጽ 1 የተመለከተው 

ቢኖርም  ማንኛውም የፋይናንስ መረጃ 

መዛግብት ቢያንስ ለAሥር ዓመታት 

መቆየት Aለባቸው። 

 

64. መቆየት ያለባቸው የመዛገብት ዓይነቶች

በዚህ  ደንብ Aንቀጽ 63 መሠረት መቆየት 

ያለባቸው የፋይናንስ መረጃዎችና መዛግብት 

ከዚህ በታች የተመለከቱት ናቸው። 

1. የክልሉ ስራ Aስፈፃሚ Eና/ወይም የቢሮ ኃላፊ 

Eንዲያፀድቃቸው የቀረቡ ማናቸውም 

ጉዳዮች፣ 

2. Eርምጃ መወሰዱን የሚያስረዱ ማናቸውም 

ማስረጃዎች፣ 

3. የፋይናንስ ጉዳዮችን በተመለከተ የተፃፉ 

ፅህፎች፣ 

4. ማናቸውም ዝርዝር የፋይናንስ 

Eንቅስቃሴዎችና ደጋፊ ሰነዶች፣ 

5. የጥሬ ገንዘብና የደረሰኞች መዛግብትን 

የመሳሰሉ ማናቸውም መሠረታዊ የፋይናንስ 

መዛግብት። 

 

65. በኤሌክትሮኒክስ ዘዴዎች ስለመጠቀም 

 

የቢሮ ኃላፊው በAዋጁና በዚህ ደንብ የተዘረጋው 

የመንግስት የፋይናንስ Aስተዳደር ስርዓት 

ይበልጥ ቀልጣፋና ውጤታማ Eንዲሆን ለማድረግ 

የሚያስችሉ የኤሌክትሮኒክስ ዘዴዎች በስፋት 

ጥቅም ላይ Eንዲውሉ ያደርጋል፡፡  
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     ገፅ 36 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቑ 69/2003              ገፅ 36 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንቢ ቁ 69/2003 
66. መሰጋገሪ ድንጋገ  

1. ብናይ’ቲ ክልል ስራሕ ፈፃሚ   ናይ ፋይናንስ 

ምምሕዳር ደንቢ ቁፅሪ 11/1993

ንሰራሕተኛታት መንግስቲ ዝወሃብ 

ተፈፃሚነት ነዊሕ Eዋን ልቓሕ Eዚ ደንቢ 

ኣብ ስራሕ ካብ ዝወዓለሉ መዓልቲ ጀሚሩ ካብ 

ዝቑፀር ናይ ክልተ በጀት ዓመት Eዋን 

ንደሓር ይቋረፅ፡፡ 

2. Eዚ ደንቢ ኣብ ስራሕ ቅድሚ ምውዓሉ 

ዝተጀመሩ ምንቅስቓሳት ፋይናንስ ቅድም 

ክብል ኣብ ስራሕ ብዝነበረ ናይቲ ክልል 

ደንቢ ምምሕዳር ፋይናንስ መሰረት 

መፈፀምታ ይረኽቡ፡፡  

 

67. ሜላታት ምፅናሕ  

Eዚ ቢሮ ብዛEባ ኣተሓሕዛ መረዳEታታትን 

መዛግብትን ፋይናንስ ከከም ባህሪ Eቲ ሰነድ 

ተታሒዙ ዝፀንሐሉ Eዋን ዝውሰን ዝርዝር 

መምርሒ የውፅE፡፡ 

 

68. ዝተስዓሩ ሕጊታት

ቁፅሪ ደንቢ ፋይናንስ 11/1993 ፈፃሚ ስራሕ 

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ተሳIሩ በዚ 

ደንቢ ተተኪU ኣሎ፡፡ 

 

69. Eዚ ደንቢ ዝፀንዓሉ Eዋን  

Eዚ ደንቢ ብቤት ምኽሪ ስራሕ ፈፃሚ ብሄራዊ 

ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ካብ ዝፀደቐሉ Eለት 

11 ነሓሰ 2003 ዓ.ም ጀሚሩ ዝፀንA ይኸውን። 

 
ኣባይ ወልዱ  

ፕረዚዳንት ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ 

ትግራይ  

66. የመሸጋገሪያ ድንጋጌ 

1. በክልሉ ስራ Aስፈፃሚ የፋይናንስ Aስተዳደር 

ደንብ ቁጥር 11/1993 ለመንግስት 

ሠራተኞች የሚሰጠው የረዥም ግዜ ብድር 

ተፈፃሚነት ይህ ደንብ ሥራ ላይ ከዋለበት 

ቀን Aንስቶ ከሚቆጠር የሁለት የበጀት 

ዓመት ጊዜ በኋላ ይቋረጣል፡፡ 

 
2. ይህ ደንብ ሥራ ላይ ከመዋሉ በፊት የተጀመሩ 

የፋይናንስ Eንቅስቃሴዎች ከዚህ ቀደም 

በሥራ ላይ በነበረው የክልሉ ካቢኔ የፋይናንስ 

ደንብ መሠረት ፍፃሜ ያገኛሉ፡፡ 

 
 
 
67. የማቆየት ዘዴዎች  

ቢሮው ስለፋይናንስ መረጃዎችና መዛግብቶች 

Aያያዝና Eንደሰነዱ ባህርይ ተይዞ የሚቆይበትን 

ጊዜ የሚወሰን ዝርዝር መመሪያ ያወጣል፡፡   

 
 
 

68. የተሻሩ ሕጎች

የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ስራ 

Aስፈፃሚ የፋይናንስ ደንብ ቁጥር 11/1993 

ተሽሮ በዚህ ደንብ ተተክቷል፡፡ 

 

69. ደንቡ የሚፀናበት ጊዜ 

ይህ ደንብ በትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት  

ስራ Aስፈፃሚ ምክር ቤት ከፀደቀበት ነሐሴ 

11/2003 ዓ.ም ጀምሮ የፀና ይሆናል። 

 
ኣባይ ወልዱ 

የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት 

ፕረዚዳንት   
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