
 

 

 

 

 

በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯርአካባቢ ጥበቃ ባሇስሌጣን 

 

 

 

ሇአረንጓዳ እና ተፊሰስ አካባቢዎች የማሌማት የብቃት 

ማረጋገጫ አሰጣጥ መመሪያ 

(ረቂቅ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

መግቢያ 
የአዱስ አበባ ከተማ የሀገራችን መዱና፤የአፌሪካ ህብረት ፤ የበርካታ የዓሇም አቀፌ ዴርጅቶች  እና 

ኢምባሲዎች መቀመጫ ናት፡፡ ይህን ተከትል በርካታ ተዯራራቢ ሚናዎች የተጣሇባት ከተማ 

ሆናሇች፡፡ ይህን ሚናዋን ዘሊቂ በሆነ መሌኩ ሇመወጣት የሚዯረገው ከፌተኛ መሰረተ ሌማት 

ማስፊፊት ጎን ሇጎን በዚህ ምክንያት ሉመጡ የሚችለት የስርዓተ ምህዲር መጎሳቆሌና የአየር 

ንብረት ሇውጥ ተጽዕኖ ሉከሊከሌ የሚችለ የአረንጓዳ መሰረተ ሌማቶች ሌማት እንዱካሄዴ ብቃት 

የሚያስፇሌግ በመሆኑ፣   

 

በከተማ ዯረጃ በዯን መመናመንና አረንጓዳ አካባቢዎች ወረራ ምክንያት ሉከሰት የሚችሌ ያሇውን 

አካባቢያዊ ችግሮችን ሇመቅረፌ እንዱሁም አፇር መከሊት ጋር ተያይዞ የብዝሃ ህይወት 

መመናመንን ሇማስቀረት በአረንጓዳ ቦታዎች ሌማት ሊይ የሁለም ባሊዴረሻ አካሊት ተሳትፍ  እና 

አስተዋጽኦ  ከፌተኛ በመሆኑ፤ 

 

በመንግስት ብቻ የሚካሄዴ የተፊሰስና የአረንጓዳ ቦታዎች ሌማት የሚፇሇገው ያህሌ ሇውጥ 

ማምጣት ስሇማይችሌ የከተማዋን ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ እንቅስቃሴዎችን ሇማሻሻሌና 

በተፊሰስና አረንጓዳ ሌማት ስራው መንግስታዊና መንግስታዊ ያሌሆኑ ተቋማትን፤ ሌማታዊ 

አስተሳሰብ ያሊቸውን ባሇሀብቶችን በአሌሚነት እንዱሳተፈ ሇማዴረግ ስርዓት መዘርጋት በማስፇሇጉ  

 

በከተማዋ አግባብ ያሇው አካሌ ሳይፇቅዴ የአረንጓዳ አካባቢዎችንና ተፊሰሶችን በህገ ወጥ መንገዴ 

በመያዝና ባሌተጋባ መሌኩ በመጠቀምና በማሌማት አረንጓዳ አካባቢዎች ከታሇመሊቸው ዓሊማ 

ውጭ ላሊ አገሌግልት እየዋለ በመሆኑና ይህም በስርዓተ ምህዲር አያያዝ ሊይ ጉዲት  እየጨመረ 

በመምጣቱ እና ስራውን ሳይንሳዊ በሆነስርዓት ሌማቱን መምራትና፤ መቆጣጠርና አጠቃቀሙን 

በመመሪያ መወሰን በማስፇሇጉ፤ 

 

የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር አካባቢ ጥበቃ ባሇስሌጣን በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር አስፇፃሚ 

አካሊትን እንዯገና ሇማዯራጀት፤ ስሌጣንና ተግባራቸውን ሇመወሰን በወጣው አዋጅ ቁጥር 

74/2014(እንዯተሸሻሇ) አንቀፅ 48 ንዐስ አንቀፅ 15)እንዱሁም የፋዯራሌ መንግስት ባወጣው የዯን 



ሌማትጥበቃና አጠቃቀም አዋጅ ቁጥር 1065/2010 አንቀፅ 27 መሠረት የሚከተሇው  መመሪያ 

ተዘጋጅቷሌ፡፡ 

 

ክፌሌ አንዴ 

አጠቃሊይ ዴንጋጌ 

፩.አጭር ርዕስ 

ይህ መመሪያ በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር አካባቢ ጥበቃ ባሇስሌጣን “የአረንጓዳ እና 

የተፊሰስ ሌማት የብቃት ማረጋገጫአሰጣጥ መመሪያ ቁጥር 003/2014” ተብል ሉጠቀስ 

ይችሊሌ፡፡ 

፪. ትርጓሜ 

የቃለ አገባብ ላሊ ትርጓሜ የሚያሰጠው ካሌሆነ በስተቀር በዚህ መመሪያ ውስጥ፡-  

ሀ.“ከተማ” ማሇት የአዱስ አበባ ከተማ ነው፡፡ 

ሇ.“አስተዲዯር” ማሇት የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ነው፡፡ 

ሐ. “አዋጅ” ማሇት የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር አስፇፃሚና የማዘጋጃ ቤት አገሌግልት 

አካሊትን ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 74/2014 ነው፤ 

መ."ባሇስሌጣን" ማሇት በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር የአካባቢ ጥበቃ ባሇስሌጣን ማሇት 

ነው፣ 

ሠ.“አረንጓዳ ቦታዎች” ማሇት በከተማው መሪ ፕሊን መሠረት ነባርና አዲዱስ የመናፇሻ 

ፓርኮችን፣ ጥብቅ የዯን ቦታዎችን፣ ዕፅዋት ማዕከሊት፣ የወንዝ ዲርቻዎች፣ መንገዴ 

አካፊዮችን፣ የመንገዴ ዲርቻዎችን፣ አዯባባዮችን፣ የከተማ ግብርና ቦታዎችን ፣ ሇዯን 

ሌማት የተያዙ አካባቢዎችን፣ በኢንደስትሪ መንዯሮችና በመኖሪያ ቤቶች ህብረት ሥራ 

ማህበራትና በጋራ ሕንፃዎች አካባቢ ሇዚሁ አገሌግልት የተያዙ መሬቶችን የሚያካትት 

ቦታ ነው፡፡ 

ረ.“የተፊሰስ ቦታዎች” ብዙውን ጊዜ የውሃ አካሊት ፌሰት መነሻዎች የሆኑና የተሇያዩ 

ተፇጥሯዊ አቀማመጥ ያሊቸው ወይም የተሇያየ መጠን ያሇው ተዲፊትነት ገጽታ 

ያሊቸው የመሬት ክፌልች ሲሆኑ በአብዛኛው ሇአካባቢ መመናመን ክስተቶች 

የተጋሇጡና እንክብካቤ የሚሹ የመሬት ክፌልች ናቸው፡፡   



ሰ. “የአረንጓዳና ተፊሰስ አካባቢዎች ሌማት” ማሇት የአረንጓዳና የተፊሰስ አካባቢዎች 

አዎንታዊ ሇሆነ ስነ-ምህዲራዊ፤ማህበራዊ፣ ባህሊዊ እና ኢኮኖሚያዊ ተጨማሪ እሴት ወይም 

ጥቅም እንዱሰጥ ማስቻሌ ነው፡፡ 

ሸ.“ፇቃዴ” ማሇት በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር አስፇጻሚ አካሊት ማቋቋሚያ አዋጅ 

74/2014 ዓ.ም መሰረት ፇቃዴ እንዱሰጥ በተሰጠው አካሌ የአረንጓዳና የተፊሰስ 

አካባቢዎች ሇማሌማት፤ ሇመንከባከብ፣ እሴት ሇመጨመር  የተሰጠ  ፇቃዴ ነው፡፡ 

ቀ. “የፇቃዴ ክሌሌ” ማሇት መጠኑ እንዯ ተጨባጭ ሁኔታው የሚወሰን ወይም የሚከሇሌ 

አረንጓዳ ቦታ ሲሆን በውስጡ የተሇያዩ የእጽዋት ወይም የእንስሳት ብዝሀ-ህይወትን 

አሰባጥሮ በመያዝ ስነ-ምህዲር የሚጠብቅ እና ላልች ግሌጋሇቶች የሚሰጥ ፕሮጀክቱ 

የሚያርፌበት  ስፌራ ነው፤ 

በ. “አሌሚ” ማሇት ማንኛውም ሇባሇስሌጣን መ/ቤቱ ሇማሌማት ብቃት ማረጋገጫ ያገኘ  

መንግስታዊና መንግስታዊ ያሌሆኑ ተቋማትን፤ዴርጅቶች፣ የግሌ ባሇሀብቶችን፤ 

የህብረተሰብ አዯረጃጀትና ነዋሪዎችንና የትኛውም አካሌ ነው፤ 

ተ. “የማሌማት ብቃት ማረጋገጫ” ማሇት የአረንጓዳና የተፊሰስ አካባቢዎች አዎንታዊ ሇሆነ 

ስነ-ምህዲራዊ፤ማህበራዊ፣ ባህሊዊ እና ኢኮኖሚያዊ ተጨማሪ እሴት ወይም ጥቅም እንዱሰጥ 

ሇማዴረግ በዚህ ዘርፌሇመሰማራት የሚያስችሌ በትምህርት የተገኘ ዕውቀት፣ ካፒታሌና 

ከስራ ሌምዴ የተገኘ በቂ ክህልት እንዱሁም የአዲዱስ ቴክኖልጂ አቅርቦት መኖር 

ሇዚህ የሚሰጥ ማረጋገጫ ሰነዴ ነው፡፡ 

ቸ.“አመሌካች” ማሇት በአረንጓዳ እና ተፊሰስ አካባቢዎች ሇማሌማት የብቃት ማረጋገጫ 

ምስክር ወረቀት ሇማግኘት ያመሇከተ ሰው ማሇት ነው፡፡ 

ኀ. “የማሌማት ብቃት ምዘና”ማሇት አንዴ ሰው በአረንጓዳ እና በተፊሰስ አካባቢዎች 

ሇማሌማት ብቁ መሆኑ ሇማረጋገጥ ባሇስሌጣን መ/ቤቱ ባዘጋጀው መመዘኛ መሰፇርት 

መሠረት የሚካሄዴ የምዘና ሂዯት ነው፡፡   

ነ. “የብቃት ማረጋገጫ መመዘኛ መስፇርት”በባሇስሌጣን መ/ቤቱ  የብቃት ማረጋገጫ 

ምስክር ወረቀት ሇመስጠት የሚመዘንበት መስፇርት ነው፤ 

   ኘ. “ብቃት” ማሇት የአረንጓዳና የተፊሰስ አካባቢዎች ሇማሌማት በትምህርት የተገኘ ዕውቀት፣ 

ካፒታሌና ከስራ ሌምዴ የተገኘ በቂ ክህልት እንዱሁም የአዲዱስ ቴክኖልጂ አቅርቦት 

መኖሩ በወጣው መመዘኛ መስፇርት መሰረት ብቁ ሆኖ መገኘት ነው፤ 



አ. “የማሌማት ዯረጃ ምዯባ” ማሇት አንዴ ሰው በዕውቀት፣ በካፒታሌ፣ በክህልትና 

በቴክኖልጂ አቅርቦት ያሇበትን አሀዴ የሚጠበቅበትን የብቃት ዯረጃ የሚገሌጽ ነው፤ 

ኀ. “የማሌማት ብቃት ምዘና ባሇሙያ” ማሇት የባሇስሌጣኑ መ/ቤት በሚያዘጋጀው 

መስፇርት መሰረት የማሌማት ብቃት ማረጋገጫ ምዘና ተግባራትን የሚያከናውን 

ባሇሙያ ነው፡፡ 

 ከ. “መዝገብ” ማሇት በዚህ መመርያ መሰረት በአረንጓዳ እና ተፊሰስ አካባቢዎች 

ሇማሌማት ብቃት ማረጋገጫ የተሰጣቸው አካሊት ዝርዝር የያዘ የመረጃ ቋት ነው፡፡ 

ኸ. “ሰው” ማሇት የተፇጥሮ ወይም በሕግ የሰውነት መብት የተሰጠው ማሇት ነው፡፡ 

፫. የተፇፃሚነት ወሰን 

የዚህ መመሪያ ዴንጋጌዎች በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ውስጥ የአረንጓዳና የተፊሰስ 

አካባቢዎች አዎንታዊ ሇሆነ ስነ-ምህዲራዊ፤ማህበራዊ፣ ባህሊዊ እና ኢኮኖሚያዊ ተጨማሪ 

እሴት ወይም ጥቅም እንዱሰጥ ሇመሰማራት በሚፇሌጉ መንግስታዊና መንግስታዊ ያሌሆኑ 

ተቋማትን፤ የግሌ ባሇሀብቶችን፤ የህብረተሰብ አዯረጃጀትና ነዋሪዎችንና የትኛውም አካሌ  

ሊይ ተፇጻሚ ይሆናሌ፡፡ 

፬. የመመሪያው ዓሊማ 

የከተማዉ አረንጓዳና የተፊሰስ አካባቢዎች ሌማት እስታንዲርደን በጠበቀና በዘመነ መሌኩ 

እንዱሁም አካባቢያዊ ኢኮኖሚያዊና  ማህበራዊ ጥቅሞችን መሠረት ባዯረገ እንዱሇሙ  

በዘርፈ የሚሳተፈ አሌሚዎች  የብቃት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት ሇመስጠት የምስክር 

ወረቀት አሰጣጥና የጠያቂዎች ግሌጽነትና ተጠያቂነት ያሇው አሰራር ሇመዘርጋት፤  

የመመሪያ መውጣት አስፇሊጊነት ዋና ዋና  የሚከተለት ናቸው፡፡ 

ሀ. አረንጓዳ አካባቢዎች ሌማት  ብቁ በሆኑ አሌሚዎች  እንዱሇማ እና አካባቢዎቹ 

ሇተጠቃሚዎችምቹ፣ ማራኪና የተሻሻሇ አገሌግልት እንዱሰጡ ሇማዴረግ፤ 

ሇ. ዕውቀትና ክህልት መሰረት ያዯረገ የአረንጓዳ አካባቢዎች ሌማት እና ሚዛኑ 

የተጠበቀ ስርዓተ ምህዲር አንዱኖር ሇማዴረግ  

ሐ. በዘርፈ ሌማት መሳተፌ ሇሚፇሌጉ አካሊት የሚሰጠው የብቃት ማረጋገጫ ጥራቱን  

የጠበቀና የታሇመሇት ዓሊማ ማሳካት የሚችሌ መሆኑን ሇማረጋገጥ፤  

መ. ሇዯንበኞች ተዯራሽ የሆነ አገሌግልት መስጠት እንዱችሌ፤ 

ረ. መርሆዎቹን ግሌፀኝነትና ወጥነት ባሇው አካሄዴ ተፇፃሚ ሇማዴረግ፡፡  



፭.ፆታ አገሊሇጽ  

በዚህ መመርያ ውስጥ በሌዩ ሁኔታ ካሌተገሇፀ በስተቀር በወንዴ ፆታ የተገሇጹ አገሊሇጾች 

ሇሴት ጾታም ተፇጻሚ ይሆናለ፡፡ 

፮. የሕግ ማዕቀፍችና አስተዲዯራዊ መዋቅሮች 

ሇዚህ መመሪያ መነሻ የሆኑ የሕግ ማዕቀፍችና አስተዲዯራዊ መዋቅሮች የሚከተለት 

ናቸው፡፡  

ሀ. በፋዯራሌ መንግስት የፀዯቁ አዋጆችና ዯንቦች 

1. የዯን ሌማት፣ ጥበቃና አጠቃቀም/አዋጅ ቁጥር 1065/2010 

ሇ. በአዱስአበባ ከተማ አስተዲዯር የፀዯቁ አዋጆችና ዯንቦች 

1. በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር አንዯገና ማቋቋምያ አዋጅ ቁጥር74/2014 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ክፌሌ ሁሇት 
 

የማሌማት የብቃት ማረጋገጫ  ምስክር ወረቀት 
 
፯.የአረንጓዳና የተፊሰስ አካባቢዎች የማሌማት የብቃት ማረጋገጫ አስፇሊጊነት  

 

ሀ. ማንኛውም ሰው የብቃት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት ሳያገኝ በከተማው የአረንጓዳና 

የተፊሰስ አካባቢዎች ሌማት እና አገሌግልት ዘርፍች መሰማራት አይችሌም፡፡  

ሇ. ማንኛውምሰው/ዴርጅት በምስክር ወረቀቱ ሉያከናውናቸው ከተፇቀዯሇት ተግባራት 

ውጭ ማከናወን አይችሌም፡፡ 

ሐ. ዘሊቂነት ያሇው አሰራር በመዘርጋት የዜጎችን ፌትሀዊ ተጠቃሚነት ሇማረጋገጥ 

 መ. ማንኛውም በከተማው የሚካሄዴ የአረንጓዳና የተፊሰስ አካባቢዎች ሌማትና 

አጠቃቀም ብቃትን መሰረት ያዯረገ እንዱሆን ሇማዴረግ ፡፡ 

፰. የብቃት ማረጋገጫ ሇማግኘት ብቁ ስሇመሆን  

ማንኛውም ሰው በዚህ መመሪያ መሰረት የማሌማት ብቃት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት 

ሇማግኘት የሚያስፇሌጉ ሁኔታዎችን ካሟሊ ብቃት ማረጋገጫ ማግኘት ይችሊሌ ፡፡ 

ሀ. አግባብ ባሇው ህግ መሰረት ሌማት ማካሄዴና መጠቀም የሚችሌ ከሆነ  

ሇ. የአረንጓዳና የተፊሰስ አካባቢዎች ሇማሌማት የሚያስገሌገው የገንዘብ አቅም ያሇው 

ወይም ማግኘት የሚችሌ መሆኑ ማረጋገጫ ማቅረብ የሚችሌ 

ሐ. የሚጠይቀው ክህልትና ዕውቀት ማረጋገጫ የሚያቀርብ 

መ. አዲዱስ ቴክኖልጂ በመጠቀም ሌማቱ የሚያሳሌጥበት ፕሮፖዛሌ 

ሠ.  በቦታው ማሌማት የሚችሌ መሆኑ ማረጋገጫ የሚያቀርብ ከሆነ 

፱. ፇቃዴ ስሇሚሰጥባቸው ፕሮጀክቶች 

ባሇስሌጣን መ/ቤቱ በዋናነት በስነምህዲራዊ እና ማሀበራዊ ፊይዲ ያሊቸው የአረንጓዳ 

ቦታዎች እና የተፊሰስ አካባቢዎች  ሌማት ፕሮጀክቶች  የማሌማት ብቃት ማረጋገጫ 

ምስክር ወረቀት የሚሰጥ ሆኖ የተቀናጀ ኢኮኖሚያዊ ፊይዲ ያሊቸው ፕሮጀክቶች 

ገምግሞ ፇቃዴ ይሰጣሌ፡- 

1) አረንጓዳ መዝናኛ ፓርኮች፤ የዘሊቂ ማረፉያ ቦታዎች 



2) የአጥቢያ መኖርያ አካባቢ አረንጓዳ ስፌራዎች፤ 

3) የመንገዴ አካፊይ ዲርቻዎችና አዯባባዮች 

4) ሇተቀናጀ የአረንጓዳ ቦታዎች ሌማት ፕሮጀክቶች  

ሀ. አትክሌትና ፌራፌሬ፣ 

ሇ. ችግኝ ማፌሊት፤ 

፲. ስሇብቃት ማረጋገጫ ምዝገባ 

ሀ. በዚህ መመርያ የተቀመጡትን አስፇሊጊ መስፇርቶችን ያሟሊ መ/ቤቱ የአረንጓዳ 

እና ተፊሰስ የማሌማት ብቃት ማረጋገጫ እንዱሰጠው የሚፇሌግ ማንኛውም 

አካሌ ሇባሇስሌጣኑ በጽሑፌ ሉያመሇክት ይችሊሌ፡፡ 

ሇ. በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (ሀ) መሠረት የሚቀርብ ማመሌከቻ ሇዚሁ ተግባር 

እንዱውሌ በባሇስሌጣኑ በተዘጋጀ ቅጽ መሠረት ተሞሌቶ መቅረብ አሇበት፡፡  

ሐ. የባሇስሌጣኑ መ/ቤቱም ማመሌከቻው በትክክሌ ተሟሌቶ መቅረቡን ካረጋገጠ 

በኋሇ ሇዚሁ ዓሊማ በተዘጋጀ መዝገብ ሊይ ማመሌከቻ የቀረበበትን ቀን 

ይመዘግበዋሌ፡፡ 

መ. ይህ መመሪያው ከመውጣቱ በፉት ከተሇያዩ አካሊት ብቃት ማረጋገጫ 

ተሰጥቷቸው በአዱስ አበባ ከተማ ሲያሇሙ የነበሩ አካሊት ይህ መመሪያ ከወጣበት 

ቀን ጀምሮ ወዯ አዱስ አበባ አካባቢ ጥበቃ ባሇስሌጣን በመምጣት ቀዯም ሲሌ 

የወሰደትን ብቃት ማረጋገጫ ማሳዯስ ይገባቸዋሌ፤ ሇማሳዯስ የአዱስ ተመዝጋቢ 

መስፇርቶችን አሟሌተው መቅረብ አሇባቸው፡፡  

ሠ. ማንኛውም ስሙ በመዝገብ የሰፇረ ሰው በማመሌከቻው ውስጥ የተመሇከቱና 

በየጊዜው የተዯረጉ ሇውጦች እንዱመዘገቡሇት ሇባሇስሌጣን መ/ቤቱ ማሳወቅ 

አሇበት፡፡ መ/ቤቱም በዚሁ መሰረት የተዯረጉ ሇውጦች በመመዝገብ መዝገቡን 

ወቅታዊ ያዯርጋሌ፡፡ 

፲፩. ብቃት ማረጋገጫ የማይሰጥባቸው ቦታዎች 

ሀ. በመጥፊት ሊይ የሚገኙ በተፇጥሮ የበቀለ የሀገር በቀሌ ዛፍችን ያለበት ቦታ 

የማሌማት ብቃት ማረጋገጫ ፇቃዴ አይሰጥም  

ሇ. ሇመቃብርና ሃይማኖታዊ ጉዲዮች በተከሇለ ቦታዎች ሊይ የማሌማት ብቃት ማረጋገጫ 

አይሰጥም  



ሐ. በመንግስት ሉሇሙ በተያዙ የአረንጓዳና ተፊሰስ አካባቢዎች የማሌማት ብቃት ማረጋገጫ 

አይሰጥም 

መ. የመሰረተ ሌማት አውታሮች በተከሇለበት ቦታዎች ያቀረቡት ፕሮፖዛሌ የመሰረተ ሌማት 

አውታሮቹ በሚጠብቅ  መሌኩ ካሌሆነ ብቃት ማረጋገጫ አይሰጥም  

ሠ. በአረንጓዳ እና ተፊሰስ አካባቢዎች ያሌተፇቀደ ወይም ያሌታወቁ ሇሰው፣ ሇእንስሳት 

ወይም ሇስርዓተ ምህዲር ጎጂ የሆኑ ዕጽዋትን፣ እንስሳት፣ ዯቂቀ አካሊትን ወይም ነፌሳትን 

ያሇማራባትና ያሇማስገባት በዕቅዲቸው ተካቶ ካሌቀረበ ብቃት ማረጋገጫ አይሰጥም   

፲፪. ስሇማመሌከቻ አቀራረብ 

ማንኛውም አመሌካች የአረንጓዳና አካባቢን ሇማሌማት የሚፇሌግ አካሌ ሇባሇስሌጣን 

ወይም ሇከፌሇ ከተማ የአካባቢ ጥበቃ ጽ/ቤት በጽሑፌ ማቅረብ አሇበት፤ 

ሀ.  ከማመሌከቻው ጋር ተያይዘው መቅረብ ያሇባቸው ማስረጃዎች 

1. ስራውን ሇማከናወን የሚያሰችሇው ተቀባይነት ያገኘ የስራ አቅዴ/ ፕሮጀክት/አንዴ 

ኮፒ ማቅረብ ይገባሌ፤ 

2. የከተማው ነዋሪ መሆኑን የሚያሳይ የታዯሰ የነዋሪነት መታወቂያ ማቅረብ 

ይኖርበታሌ፤ 

3. ማህበር ከሆነ ካዯራጀው አካሌ ሕጋዊ ማሰርጃ ማቅረብ ይኖርበታሌ፤ 

4. የንግዴ ዴርጀት ከሆነ የታዯሰ የንግዴ ፌቀዴ ማቅረብ ይኖርበታሌ፤ 

5. መንግስታዊ የሆኑ፤ መንግስታዊ ያሌሆኑ መስሪያ ቤቶች፣ የዓሇም አቀፌ 

ዴርጅቶች እና ኤምባሲዎች ከሆኑ ከተቋማቸው የዴጋፌ ዯብዲቤ ማቅረብ 

ይኖርባቸዋሌ፡፡ 

፲፫. ብቃት ማረጋገጫ አሰጣጥ ቅዴመ ሁኔታ  

    ሀ. ፇቃዴ ጠያቂው ያቀረበው ማመሌከቻ እና ላልች ማስረጃዎች ህጋዊነታቸው 

ማረጋገጥ.   

    ሇ. ፇቃዴ ጠያቂው በአንቀጽ ፲ ንዐስ አንቀጽ ፩ የተገሇጹትን ማስረጃዎችን ሙለ 

ሇሙለ ማሟሊት ይገባዋሌ፤ 

    ሐ. ሇማሌማት የፇሇገ ፇቃዴ ጠያቂ የቦታውን ፤ይዞታ የሚገሌጽ ማስረጃ ማቅረብ 

አሇበት፡፡  

    መ. የፌቃዴ ጥያቄዎች የሚቀርቡባቸው ቦታዎች ከየትኛውም የይገባኛሌ  ጥያቄዎች 

እና ክርክሮች ነጻ መሆን ይገባቸዋሌ፤ 



፲፬. አዱስ የማሌማት ብቃት ማረጋገጫ መስጠት  

 1. አዱስ የማሌማት ብቃት ማረጋገጫ ሇማውጣት የሚቀርቡ ማመሌከቻዎች ማሟሊት 

ስሇሚገባቸው ሁኔታዎች  

   ማንኛውም አዱስ የማሌማት ብቃት ማረጋገጫ ሇማውጣት የሚፇሌግ የተፇጥሮ ሰው ወይም 

በህግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካሌ መ/ቤቱ ሇዚሁ ተግባር ያዘጋጀውን ፍርም 

በመሙሊት የሚከተሇውን ዝርዝር መረጃዎች በመያዝ ፇቃዴ ሰጪው መስሪያቤት በአካሌ 

በመገኘት ማመሌከት አሇበት፡፡ 

   ሀ. አመሌካቹ የተፇጥሮ ሰው ከሆነ 

1. የታዯሰ የቀበላ መታወቂያ ወይም ፓስፖርት ፍቶ ኮፒ  

2. አረንጓዳ እና አካባቢዎች ሇማሌማት ብቁ ሉያዯርገው የሚችሌ የእውቀት፣ ክህልት፣ 

ካፒታሌና የአዲዲዱስ ቴክኖልጂ አቅርቦት  የሚያረጋግጥ  ማስረጃ ከአንዲንዴ  ፍቶ 

ኮፒ ጋር 

3. በስዴስት ወር ጊዜ ውስጥ የተነሳውን 3 X 4 የሆነ ሁሇት ጉርዴ ፍቶግራፌ፣ 

4. ማመሌከቻው የቀረበው በወኪሌ አማካኝነት ከሆነ አግባብ ባሇው የመንግስት መሥሪያቤት 

የተረጋገጠ የውክሌና ሰነዴእና የተወካዩን ሇዘመኑ የታዯሰ የነዋሪነት መታወቂያ ዋናውን 

ከቅጂ ጋር፣ 

 5. የህግ እገዲ ያሇበት ጥያቄ ማቅረብ አይችሌም፡፡ 

6. የማሌማት ብቃት ማረጋገጫ የሚሰጠው ሇኢትዮጵያዊ ነው፡፡ በኢትዮጵያ  ውስጥ 

ሇሚኖሩና ሇመስራት አግባብ  ያሇው ፇቃዴ  የተሰጠው የውጭ አገር ዜጋም 

የማሌማት ብቃት ማረጋገጫ የማግኘት መብት አሇው፡፡ 

7. ማሌማት የጠየቀው ቦታ ፊይናንሻሌና ቴክኒካሌ ያካተተ የፕሮጀክት ፕሮፖዛሌ 

ሰነዴ 

8. የሥራ ፕሮግራም የተዘጋጀው አመሌካቹ ቀጥሮ በሚያሰራው ባሇሙያ ከሆነ የአዘጋጁ 

ባሇሙያ ሙለ ሥም ሙያው የመታወቂያ ቅጂና እንዯ አግባቡ የሥራ ውሌ  

9. የሥራ ፕሮግራሙ የተዘጋጀው በአማካሪ ከሆነ በወቅቱ የታዯሰ የአማካሪው የንግዴ ሥራ 

ፇቃዴ ፤የግብር ከፊይነት መሇያ ቁጥር እና የማማከር አገሌግት የሙያ ብቃት የምስክር 

ወረቀት ቅጂ  

10. ስሇሚሇው ቦታ ይዞታ የማሌማት መብት የተሰጠው ስሇመሆኑ ማረጋገጫ ከሚመሇከተው 

አካሌ ማቅረብ 



11. ሇ.የስራ ቦታው ወይም በአከባቢው ሕብረተሰብ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ 

እንዱሁም በአካባቢ ሁኔታ ሊይ አለታዊ ተፅዕኖ በማያስከትሌ ሁኔታ መስራት 

ስሇመቻለ ማረጋገጫ ማቅረብ 

12. ባሇስሌጣን መ/ቤቱ ያስፇሌጋለ ብል የሚጠይቀቸው ላልች መረጃዎች 

 

ሇ. አመሌካቹ በሕግ የሰውነት መብት የተሰጠው ዴርጅት ከሆነ 

1. ትክክሇኛነታቸው አግባብ ባሇው መ/ቤት የጸዯቀ በአመሌካቹ የሚቀርቡ ዴርጅቱ 

የተቋቋመበት የመመሥረቻ ፅሁፌና የመተዲዯሪያ ዯንብ ቅጂ፤ በአመሌካቹ ዴርጅት 

ስም ሇመፇረም ሥሌጣን የተሰጠውን የተፇጥሮ ሰው ሥም እና ሇዘመኑ የታዯሰ 

የነዋሪነት መታወቂያውን ዋናውን ከቅጂ ጋር፣ 

 2. የማሌማት ብቃት ማረጋገጫ እንዱሰጠው የጠየቀው ሰው በህግ የሰውነት መብት 

የተሰጠው ዴርጅት ከሆነ በኢትዮጵያ ወስጥ የተመዘገበና የዴርጅቱ ዋና መ/ቤት 

ወይም ቅርንጫፌ በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ውስጥ የሚገኝ መሆን 

ይኖርበታሌ፡፡ 

 3. የአመሌካቹ ዴርጅት ባሇቤት ወይም ሥራ አስኪያጅ በስዴስት ወር ጊዜ ውስጥ 

የተነሳውን 3 X 4 የሆነ ሁሇት ፍቶግራፌ፡፡  

   4. የንግዴ ምዝገባ ሰርትፉኬት ከአንዴ ፍቶ ኮፒ፡፡   

   5. የዴርጅቱ መስርያ ቦታ/ ቢሮ መኖሩ ማረጋገጫ ሰነዴ ወይም ህጋዊ የቤት ክራይ 

ውሌ ከአንዴ ፍቶ ኮፒ ጋር፤  

   6. ከሊይ በፉዯሌ ሀ/ የተጠቀሱት ዝርዝር መረጃዎች 

ሐ. አመሌካቹ መንግስታዊ ያሌሆነ ተቋም፣ የህብረተሰብ አዯረጃጀት ከሆነ  

1. ከሊይ በፉዯሌ ሀ እና ሇ የተጠቀሱት ዝርዝር መረጃች  

2. ከተቋማቸው ወይም ከአዯራጃቸው አካሌ  የዴጋፌ ዯብዲቤ ማቅረብ ይኖርባቸዋሌ 

  

መ. ማመሌከቻን ተቀባይነትን የሚያሳጡ ምክንያቶች 

  ሇምዝገባ የቀረበ ማመሌከቻ ከፉዯሌ 1 እስከ 3 በተጠቀሱት ምክንያቶች በአንደ ውዴቅ   

ሉዯረግ ይችሊሌ፡፡ 

1.  ስሌጣን ባሇው ፌርዴቤት ዕግዴ የወጣበትና በማጭበርበር ወይም ዕምነት በማጉዯሌ 

ወንጀሌ የተፇረዯበትና ፌርደን ያሌጨረሰ ከሆነ፤ 



2. የብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት የጠየቀበትን ተግባር ሇማከናወን እንዯማይችሌ 

አግባብ ባሇው የህክምና ተቋም ተረጋግጦ ማስረጃ የቀረበበት ከሆነ 

3. በዚህ መመርያ ውስጥ የተዘረዘሩት መስፇርቶች የማያሟሊ ከሆነ ማመሌከቻው ውዴቅ 

ሉዯረግ ይችሊሌ 

 ሠ. ስሇ ምስክር ወረቀት አሰጣጥና ይዘት 

1. በዚህ  መመርያ  ውስጥ  የተዘረዘሩት መስፇርቶቸችን ያሟሊ ጠያቂ ከሚመሇከተው 

አካሌ የማሌማት ፇቃዴ እንዱያወጣ የብቃት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት ይሰጠዋሌ  

2. በባሇስሌጣኑ መ/ቤት የሚሰጥ  የማሌማት ብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት 

እንዯአግባቡ የሚከተለትን መረጃዎች መያዝ አሇበት፡፡ 

ሀ. የማሌማት ብቃት ማረጋገጫ የሚሰጠውን ሰው ስም ከነአያት ዴርጅት/ ተቋም/ወዘተ  

ከሆነ የዴርጅቱን/ ተቋሙ ትክክሇኛ ስም መያዝ አሇበት፡፡ 

ሇ. የስራ አዴራሻ  

ሐ. የብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት የተሰጠበት የሌማት  ወይም የአገሌግልት 

ዘርፌ፤ የሚሇማው ቦታ ስፊት፣ ካፒታሌ፣ የሚጠቀመው ቴክኖልጂ   

መ. የምስክር ወረቀት የተሰጠበት ቀን፤ 

ሠ. የምስክር ወረቀቱ ጸንቶ የሚቆይበት የጊዜ ገዯብ አገሌግልቱ የሚያበቃበትን ቀን 

ገሊጭ መሆን ይኖርበታሌ፡፡ 

ረ. የብቃት ማረጋገጫ የሚሰጠው አካሌ የባሇቤቱ ፍቶግራፌ/ የዴርጅቱ ባሇቤት ወይም 

ስራ አስኪያጅ ፍቶግራፌ፤ 

ሰ. መሇያ ቁጥር  

ሸ. የፇቃዴ ሰጪው ኃሊፉ ስም፣ ፉርማና የባሇስሌጣኑ ማህተም እና የከተማው 

አስተዲዯር እና የባሇስሌጣኑ አርማ 

ቀ. በአማርኛ የተዘጋጀ ሆኖ የእንግሉዝኛ ትርጉም ጎን ሇጎን ይኖረዋሌ 

3. የባሇስሌጣን መ/ቤቱ ከቦታው ነባራዊ ሁኔታና ከአገሌግልት አይነት ጋር ተጣጥሞ ተዘጋጅቶ 

በሚፀዴቀዉ የክፌያ ተመን መሰረት የአገሌግልት ክፌያ በመክፇሌ የማሌማ ብቃት 

ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት  ይወስዲሌ፡፡ 

፲፭. የማሌማትብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት ዕዴሳት    

1. የማሌማት ብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት ሇማዯስ መሟሊት ስሇሚገባቸው 

ሁኔታዎች  



ሀ. ምስክር ወረቀት ሇማሳዯስ ባሇስሌጣኑ  ሇዚሁ ተግባር ባዘጋጀው ቅጽ መሰረት 

ባሇሙያው፣ በዴርጅቱ ሥራ አስኪያጅ ወይም ሕጋዊ ውክሌና ማስረጃ ባሇው 

ሰው ተሞሌቶና ተፇርሞ መቅረብ አሇበት፤ 

ሇ. በባሇፇው የማሌማት ብቃት ማረጋገጫ ፇቃዴ ዘመን መሰረት ተዯርጎ የተሰጠው 

የማሌማት ፇቃዴ የተከናወኑ ዋናዋና ተግባራትን የአፇጻጸም ሪፖርት  ማቅረብ 

አሇበት፤ 

ሐ. ወቅታዊ የፊይናንስ ሪፖርት እንዯ አግባብነቱ የዘመኑን ግብር መከፇለን 

የሚያረጋግጥ ከሚመሇከተው የመንግስት አካሌ የተሰጠ ማስረጃ ዋናውን ከቅጂ 

ጋር ማቅረብ አሇበት፤ 

 መ. በገባው ውሌ መሰረት አዋጁንና ዯንቡን መመሪያው አክብሮ የሰራ ከሆነና  

የሚጠበቅበትን የክፌያ ግዳታዎችን የተወጣ እና የዘመኑን ግብር የከፇሇ 

መሆኑን የሚያረጋግጥ መስረጃ  ማቅረብ አሇበት 

      ሠ. ባሇስሌጣኑ ያስፇሌጋለ ብል የሚጠይቃቸውን ላልች ተጨማሪ ማስረጃዎች 

       ረ. የማሌማት ፇቃዴ ዕዴሳት ከማዴረጉ በፉት ሁለጊዜ መታዯስ ይኖርበታሌ፡፡ 

       ሰ. በተቀመጠው የማሌማት ፇቃዴ ዕዴሳት ዘመን ቀዴሞ የማሌማት ብቃት 

ማረጋገጫ ያሊዯሰ አካሌ ምስክር ወረቀቱ በወቅቱ ታዯስ መክፌሌ ካሇበት 

የአገሌግልት ክፌያ ሊይ ከ15% እስከ 25% ቅጣት ታክልበት ይከፌሊሌ፤ 

ሇሁሇት ተከታታይ የማሌማት ፇቃዴ ዕዴሳት  ዘመን  ሳይታዯስ የቆየ እንዯሆነ 

ይሰረዛሌ ፡፡ 

፲፮. የፇቃዴ  ማስተሊሇፌን  

የየትኛውም አካሌ መብት ህጋዊ በሆነ መንገዴ በተሊሇፇ ጊዜ የብቃት ማረጋገጫ ምስክር 

ወረቀቱ የሚተሊሇፌ ይሆናሌ፤ 

የአሌሚው የብቃ ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት  ማስተሊሇፌ የሚችሌባቸው ሁኔታዎች 

ሀ. አሌሚው ከዚህ አሇም በሞት ሲሇይ በሞት መሇየቱ  ማረጋገጫ ሲቀርብ 

ሇ. አሌሚው ሀገር ሲሇቅ መሌቀቁን ማስረጃ ሲቀርብ 

ሐ. አሌሚው ከአቅም በሊይ በሆነ በሽታ ሲያዝና አካሌ ጉዲተኛ መሆኑ ሲረጋገጥ 

መ. ሚስተሊሇፌሇት አካሌ የማሌማት አቅም ያሇው መሆኑ ሲረጋገጥ 

፲፯. የማሌማት ብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀትን ስሇማገዴ 



   ሀ. የማሌማት ብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት ሉታገዴ የሚችሇው የሚከተለት 

ሁኔታዎች መፇጸማቸው ሲረጋገጥ ይሆናሌ፡፡  

1. ሰው ወይም ዴርጅት ሊይ ሆን ብል ወይም በቸሌተኝነት የብቃት ማረጋገጫ 

ምስክር ወረቀት ስነምግባር በመጣስ ስራውን ተገቢ ባሌሆነ አሰራር ያከናወነ 

ስሇመሆኑ ከማሌማት ፇቃዴ ሰጪው ማስረጃ ሲቀርብ  

   2. በባሇስሌጣኑ መ/ቤቱ እንዱቀርቡ የሚጠየቁ ሪፖርቶች ወይም መረጃዎች 

ሳይቀርቡ ሲቀሩ፡ 

ሇ. በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ ሀ መሰረት ጥፊተኛ የተገኘ ሰው ወይም ዴርጅት ሊይ 

የዕገዲ እርምጃው የሚቆየው እንዯ ሁኔታው ከ6 ወራት ሊሌበሇጠ ጊዜ ይሆናሌ፡፡ 

ሐ. እገዲው ሉነሳ የሚችሇው ሇእገዲ ምክንያት የሆኑት ጉዴሇቶች ከሊይ በተገሇጸው 

ጊዜ ውስጥ መስተካከሊቸው ሲረጋገጥ ይሆናሌ፡፡ 

መ. የብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀቱን ያሳገደ ምክንያቶች እገዲው በተጣሰ በ6 

ወራት ውስጥ ካሌተስተካከሇ የምስክር ወረቀቱ ይሰረዛሌ፡፡ 

፲፰. የማሌማት ብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀትን ስሇመሰረዝ   

ሀ. የብቃት ማረጋገጫ የወሰዯው አካሌ እንዱሰረዝሇት በማመሌከቻ ሲጠይቅ፤ 

ሇ. የብቃት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት የተሰጠው አካሌ  ከዚህ ዓሇም በሞት ሲሇይ 

ወይም በላሊ ምክንያት ስራውን ሲተው፤  

ሐ. አመሌካቹ የማሌማት ብቃት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀቱን ያገኘው በማጭበርበር 

መሆኑ በህግ ከተረጋገጠ፣ 

መ. የብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት የተሰጠው ዴርጅት መፌረሱ አግባብነት 

ባሇው ፌ/ቤት ሲረጋገጥ ወይም በራሱ ምክንያት ስራውን አቁሞ የብቃት 

ማረጋገጫው ምስክር ወረቀት ሲመሌስ  

ረ. አመሌካቹ ከማሌማት ብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀቱ ዓሊማዎች ጋር የሚቃረኑ 

ተግባራትን ሲያከናውን ከተገኘ፣ 

ሰ. ማንኛውም የማሌማት ብቃት ማረጋገጫ ባሇፇቃዴ በዚህ መመሪያ በተቀመጠው 

የእዴሳት ሁኔታ  ውለን ካሊሳዯሰ ውለ ይሰረዛሌ፡፡ 

ሸ. ይህንን መመሪያ ወይም ላልች አግባብነት ያሊቸው ሕጎችን ተሊሌፍ የተገኘ 

ባሇምስክር ወረቀት አግባብ ባሇው የፌትሐብሔር እና/ወይም የወንጀሌ ህግ 



መሠረት መጠየቁ እንዯተጠበቀ ሆኖ ፇቃዴ ሰጪው የማማ ብቃ ማረጋገጫው  

ወዱያውኑ ሉሠርዘው ይችሊሌ፡፡ 

ቀ. በማንኛውም ምክንያት የብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀቱን ሇሶስተኛ ወገን 

አስተሊሌፍ ቢገኝ  

ተ. የማሌማት ብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀቱ ከተሰጣቸው(ከተፇቀዯሊቸው) ውጪ 

ሰርተው ሲገኙ 

ቸ. የመንግስት ገቢ አሇመክፇሌ እና የሮያሉቱ ክፌያ ማጭበርበርና ትክክሇኛ መረጃ 

አሇማቅረብ      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ክፌሌ ሶስት 

ስሌጣን፣ ተግባርና ኃሊፉነቶች፣ የአገሌግልት ክፌያ 

፲፱. የማሌማት ብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት ሰጪ አካሊት ተግባርና 

ኃሊፉነቶች 

በፋዯራሌ መንግስት ዯን ሌማት፣ ጥበቃ እና አጠቃቀም አዋጅ 1065/2010፣ በአዱስ አበባ 

ከተማ አስተዲዯር እንዯገና ማቋቋሚያ አዋጅ 74/2014 የተሰጠው ሰሌጣንና ሃሊፉነት 

እንዯተጠበቁ ሆነው፡-   

ሀ. የማሌማት ብቃት ማረጋገጫ ሇማግኘት እና ሇማዯስ የሚቀርቡ ማመሌከቻዎችን 

ይቀበሊሌ፡፡ 

ሇ. የቀረቡ ማመሌከቻዎችን በመመሪያው መሠረት ተሟሌተው መቅረባቸውን 

ይገመግማሌ፣ ትክክሇኛ መሆናቸውን ይመዝናሌ፤ ያረጋግጣሌ ሲረጋገጥ አመሌካቹ 

እንዱመዘገብ፤ ያዯርጋሌ ወይም ማመሌከቻው ውዴቅ እንዱሆን ይወስናሌ 

ሐ. የተመዘገበው አመሌካች በመመዘኛ መስፇርትና ብቃት ማረጋገጫ መስፇርት ብቁ 

መሆኑ አሇመሆኑ ታይቶየብቃት ማረጋገጫ ይሰጣሌ/ይከሇከሊሌ፡፡ 

መ. የብቃት ማረጋገጫ እንዱሰረዝ ወይም እንዯገና እንዱተካ የቀረበ ማመሌከቻ 

በመመርመር እንዱሰረዝ ወይም እንዱተካ ይወስናሌ፡፡ 

ሠ. የብቃት ማረጋገጫ የተሰጠው ግሇሰብ/ዴርጅት በስራ አፇጻጸሙ ወይም ባሇው አቅም 

ወዯ ስራ ካሌገባ ወይም ተግባሩን በአግባቡ የማይወጣ መሆኑ በማስረጃ ሲረጋገጥ 

የብቃት ማረጋገጫው ይታገዲሌ ወይም ይሰርዛሌ፡፡ 

ረ. በዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ ሠ መሠረት የእገዲው ምክንያት የሆነውን ነገር በ45 

ቀናት ውስጥ ካስተካከሇ ወይም ካሟሊ እገዲው ይነሳሇታሌ፡፡ ሆኖም በተጠቀሰው ጊዜ 

ውስጥ የማስተካከያ እርምጃ ካሌወሰዯ ፇቃዴ ሰጪው ውለን ይሠርዛሌ፡፡ 

ሰ. መሥፇርቱን አሟሌተው ያሌተገኙ ማመሌከቻዎችን ውዴቅ ሲያዯርግ ወይም ሲያግዴ፣ 

ማመሌካቻውን ውዴቅ ያዯረገበትን ወይም ውለን ያገዯበትን ምክንያት በጽሑፌ 

ሇአመሌካቹ ያሳውቃሌ፡፡ 

ሸ. የማሌማት ብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት የተሰጠው አካሌ ምስክር ወረቀት 

ከመውሰደ በፉት የአገሌግልት ክፌያ እንዱከፌሌ ይዯረጋሌ፡ 



ቀ. ሇግሇሰብም ሆነ ማህበር ወይም ዴርጅት  የሚሰጥ የማሌማት ብቃት ማረጋገጫ ምስክር 

ወረቀት  እንዯ ቦታው ነባራዊ ሁኔታ፣ ስነ-ምህዲራዊ ተያያዥነት፣ ወጥ አገሇግልት 

ከመስጠት አንጻር፣ ከአሌሚው አቅም ፣ ከቦታው ተፇሊጊነትና ከፌትሀዊ አሳታፉነት 

መርህ፣ ከተጨማሪ ስራ ፇጠራ እና ከፕሮጀክቱ አዋጭነት አንጻር ሌዩ ትኩረት ተሰጥቶ 

የሚታይ ይሆናሌ፤ 

በ. የግምገማ ሂዯቱ በኢትጵያ ፋዯራሌ ሪፐብሉክ የከተማ ሌማትና ኮንስታራክሽን ሚኒስትር 

የተዘጋጀው Manual No.14/2016 ፤ የከተማው መዋቅራዊ ፕሊን 2010 ሪጉላሽን 

መሰረት የሚከናወን ይሆናሌ፤ የቀረበው ፕሮፖዛሌ ሇፇቃዴ ሰጪው በቀረበ በ10 

ተከታታይ ቀናት የመጀመሪያ ግብረመሌስ ሇአቅራቢው የሚሰጥ ይሆናሌ፤ አቅራቢውም 

ተሰጠውን ግብረመሌስ አካቶ በ3 ቀናት ውስጥ የሚመሌስ ይሆናሌ፤ ፇቃዴ ሰጪው በ 

2ቀናት ውስጥ የመጨረሻ ውሳኔውን ይሰጣሌ፤ በዯብዲቤም ሇአመሌካቹ ይሰጣሌ፡፡ 

 

፳. በማዕከሌ በአካባቢ ጥበቃ ባሇስሌጣን የሚተገበሩ ተግባራት  

ሀ. ይህ መመርያ ከሚመሇከታቸው የክፌሇ ከተማ በመቀናጀት ተግባራዊ እንዱሆን ያዯርጋሌ  

ሇ. የመረጃ ሌውውጥ ስርዓት በመዘርጋት መረጃዎች ሇተጠቃሚዎች ተዯራሽ ያዯርጋሌ 

ሐ. በአረንጓዳ እና ተፊሰስ አካባቢዎች ሇማሌማት መሳተፌ ሇሚፇሌጉ አካሊት፣  

አሌሚዎችና ተጠቃሚዎች ክህልት እንዱያዴግ ሙያዊ ዴጋፌ ይሰጣሌ 

መ. የአረንጓዳ እና ተፊሰስ አካባቢዎች በብቃት እንዱሇሙ የአሌሚዎች  ብቃት 

ሇማረጋገጥና ሇማጎሌበት አሰራር ይዘረጋሌ  

ሠ. የአረንጓዳና ተፊሰስ አካባቢዎች ሇማሌማት ብቃት ማረጋገጫ የተሰጣቸው አካሊት  

ክትትሌ ቁጥጥር ያዯርጋሌ 

ረ. በትሊሌቅ መንገዴ አካፊዮች እና ዲርቻዎች፤ የመንገዴ አዯባባዮች፤ የሪሌ ስቴት፤ሌዩ 

ፕሮጀክቶች የማሌማት ብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት በባሇስሌጣኑ ዋና መስሪያ ቤት 

የሚሰጥ ይሆናሌ፤ ይሁን አንጂ የክፌሇ ከተማ አንዴ ባሇሞያ በግምገማ ጊዜ የሚሳተፌ ይሆናሌ፡፡ 

 

፳፩. በክፌሇ ከተማ  በአካባቢ ጥበቃ ጽ/ቤት የሚተገበሩ ተግባራት  

ሀ. ይህ መመርያ ተግባራዊ  ያዯርጋሌ  

ሇ. በተዘረጋው የመረጃ ሌውውጥ ስርዓት መረጃዎች ሇተጠቃሚዎች ተዯራሽ ያዯርጋሌ 



ሐ. በአረንጓዳ እና ተፊሰስ አካባቢዎች ሇማሌማት መሳተፌ ሇሚፇሌጉ አካሊት፣  

አሌሚዎችና ተጠቃሚዎች ክህልት እንዱያዴግ ሙያዊ ዴጋፌ ይሰጣሌ 

መ. ብቃት ማረጋገጫ የተሰጣቸው አካሊት  ክትትሌ ቁጥጥር ያዯርጋሌ 

ሠ. የብቃት ማረጋገጫ የሚጠየቅበት ቦታ ከአንዴ ሺህ ካ.ሜ በታቻ ከሆነ በዋነኝነትም 

በአጥቢያ /የሰፇር አረንጓዳ ቦታዎች/ እና የመኖሪያ ቤቶች ስራ ማህበራት አካባቢ 

ሇሚሇሙ የአረንጓዳ ቦታዎች የማሌማት ብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት በክፌሇ 

ከተማ የአካባቢ ጥበቃ ጽ/ቤት ሇማእክሌ በግሌባጭ ዯብዲቤ የሚሊክ ይሆናሌ፤ 

 

፳፪. ሌዩ ሌዩ ክፌያዎችና አገሌግልቶችን ስሇማግኘት 

እያንዲንደ የብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት ጠያቂ አዱስ የብቃት ማረጋጫ ምስክር 

ወረቀት ሇማውጣት፣ ሇማዯስ፣ ባጠቃሊይ መ/ቤቱ ሇሚሰጠው አገሌግልት የተሇያዩ  

ክፌያዎች ይከፌሊሌ፡፡  

ሀ. የአገሌግልት ክፌያዎች 

1.ባሇስሌጣን መ/ቤቱ ሇማሌማ ብቃት ማረጋገጫ ሇሚሰጠው አገሌግልት የሚከተለትን 

ክፌያዎች ይጠይቃሌ፡፡ 

ሀ. አዱስ የብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት ሇማውጣት ብር 2500.00፣ 

ሇ. የብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀትን ሇማዯስ ብር1000.00፣ 

ሐ. የጠፊን ወይም የተበሊሸ ምስክር ወረቀት ሇመተካት ብር 1200.00፣ 

ሇ. ባሇስሌጣኑ ሇሚሰጠው የአገሌግልት ክፌያ ተመን በአዱስ አባባ ከተማ አስተዲዯር 

ፊይናንስ ቢሮ ቀርቦ ከጸዯቀ በኃሊ ተግባራዊ ይሆናሌ፡፡  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ክፌሌ አራት 

የማሌማት ብቃት ማረጋገጫ ፇሊጊዎች መብትና ግዳታ   

፳፫. የማሌማት ብቃት ማረጋገጫ ባሇፇቃድች መብት 

   በዚህ  መመሪያ መሠረት የሚከተለት መብቶች ይኖሩታሌ፡፡  

ሀ. በተሠጠው የማሌማት ብቃት ማረጋገጫ ክሌሌ ውስጥ የፇቃዴ ዘመኑ እስከሚያበቃ 

ዴረስ  ከቦታው አስተዲዲሪ ተቋማት ህጋዊ ውሌ ወስድ የማሌማት፤ በሌማት ክሌለ 

ያሇውን ስነምህዲራዊ ይዘት ሳያዛባ የተፇቀዯውን ፕሮጀክት የመተግበርና 

የማስተዲዯር መብት አሇው፤ 

ሇ. ሇሌማት በጸዯቀው ፕሊን እና በመዋቅራዊ ፕሊን ሬጉላሽን ስታንዲርዴ መሠረት 

ከሚመሇከተው የግንባታ ፇቃዴ ሰጭ አካሌ የግንባታ ፇቃዴ በማቅረብና 

ከማሌማት ፇቃዴ ሰጪ አካሌ  ጋር ውሌ በመግባት የማሌማት መብት አሇው፤ 

ሐ. አስፇሊጊውን መስፇርቶችና ቅዴመሁኔታዎች አሟሌቶ በመቅረብ የብቃት ማረጋገጫ 

የማግኘት መብት አሇው፡፡ 

መ. የብቃት ማረጋገጫ ፇቃዴ የመጠቀም መብት የጠፊበት፣ የተሰረቀበት ወይም 

በተሇያየ ምክንያት የተበሊሸበት ባሇፇቃዴ ስሇ ሁኔታው በቂ ማስረጃ በማቅረብ 

ምትክ የማግኘት መብት አሇው፡፡ 

፳፬.  የማሌማት ብቃት ማረጋገጫ ባሇፇቃድች ግዳታ  

አግባብነት ባሊቸው ሕጎች ያለት ዴንጋጌዎች እንዯተጠበቁ ሆነው የብቃት ማረጋገጫ ባሇፌቃደ 

የሚከተለት ግዳታዎች ይኖሩታሌ፡- 



ሀ. የማሌማት ብቃት ማረጋገጫ  ያገኘ አሌሚ ሌማቱን ሇማከናወን ውሌ ከሚሰጠው የማሌማት 

ፇቃዴ ሰጪ አካሌ  ፇቃደንና የጸዯቀውን ፕሮጀክት ሰነዴ በማቅረብ ፤በ90 የስራ ቀናት 

ውስጥ  ውሌ መግባት  ስራ መጀመር አሇበት፤ይህ ሳይሆን ቢቀር ካሇምንም መስጠንቀቂያ 

ውለ ከአገሌግልት ውጪ ሆናሌ፡፡ 

ሇ. ብቃት ማረጋገጫ አግኝቶ የማሌማ ፇቃዴ ያገኘ አሌሚው በአንዴ ዓመት ውስጥ 

እንዱያከናውን ከሚጠበቅበት የሥራ ዕቅዴ ውስጥ ቢያንስ 80% ማከናውን አሇበት፤ 

ሐ. የሌማት ስራውን በጸዯቀው ዱዛይንና ውሌ በገባው እና በመዋቅራዊ ፕሊኑ በተቀመጠው  

ስታንዯርዴ በተፇቀዯ የግንባታ ግብዓት እና አሰራር መሰረት ብቻ የመስራት ግዳታ 

አሇበት፤ 

መ. በጸዯቀው የፕሊን፤የግንባታ፤የአካባቢ ጥበቃ እና አግባብነት ያሊቸውን ሕጎች መርሆችና 

ግዳታዎችን የማክበር፤ ግዳታ አሇበት፤ 

ሠ. የሥራ እንቅስቃሴውን የሚያሳይ ሪፖርት ፇቃዴ ሇሰጠው አካሌ በየሶስት  ወራት ማቅረብ 

አሇበት፤ 

ረ. በወቅቱ የሮያሉቲ ከፌያ መክፇሌ፣ 

ሰ. ሌዩ ሌዩ ቅጣቶች ካለበት ቅጣቱን በበጀት ዓመቱ ባሇው ጊዜ መክፇሌ  

፳፭. የፇቃዴ ሰጪው ግዳታዎች 

ባሇስሌጣኑ አግባብነት ባሊቸው ሕጎች የተጣለበት ግዳታዎች እንዯተጠበቁ ሆነው  የሚከተለት 

ግዳታዎች ይኖሩታሌ፡- 

ሀ. የሌማት ጥያቄ መቀበሌ፤ መመርመር ይሁንታ ባገኘ ጊዜ የሚመሇከታቸው አካሊትና 

ተቋማት እንዱያውቁት የማዴረግ፤ 

ሇ. በሰጠው የብቃት ማረጋገጫ ፌቃዴ መሰረት የሚከናወኑ ስራዎችን ይከታተሊሌ፤ 

ይቆጣጠራሌ፤ እርምጃ ይወስዲሌ ወይም ያስወስዲሌ፤ 

ሐ. የአሌሚው የሌማት ስራ የአካባቢ እንክብካቤ እና የአዯጋ መከሊከያ ዯረጃን ያጓዯሇ መሆኑ 

ወይም ከሥራው ጋር በተያያዘ ላሊ ሕገ-ወጥ ተግባር መፇፀሙን የማሌማት ፇቃዴ 

ሰጪው ሲያረጋግጥ ውለን ያግዲሌ፣ ፇቃደን ይሰርዛሌ፤ 

መ. የተፇፀመው ሕገወጥ ዴርጊት ከአስተዲዯራዊ ውሳኔ በሊይ ሆኖ ሲገኝ ባሇስሌጣኑ  እና 

በተዋረዴ የሚገኙ ጽህፇት ቤቶች ሇዏቃቢ ሕግ ቢሮ ወይም ሇክፌሇ ከተማው ዏቃቢ ሕግ 

ጽህፇት ቤት ማስረጃውን አዯራጅቶ ይሌካሌ፤  

 

 

 



ክፌሌ አምስት 

የተከሇከለ ተግባራት፣ አስተዲዯራዊ ቅጣት፤ ተጠያቂነት፣ ቅሬታ 

አቀራረብና ጥቆማ  

፳፮. የተከሇከለ ተግባራት 

ከባሇስሌጣን ብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት ሳያገኙ የሚከተለትን ተግባራት ማከናወን 

የተከሇከሇ ነው፡- 

ሀ. ከባሇስሌጣን  ወይም በተዋረዴ ከሚገኙ ጽ/ቤቶች በአረንጓዳና የተፊሰስ አካባቢዎች የማሌማት 

ብቃት ማረጋገጫ ፇቀዴ ሳያገኝ የተኛውንም አይነት የሌማት እንቅስቃሴ ማዴረግ 

አይችሌም፤ 

ሇ. ከከተማው መዋቅራዊ ፕሊን ጋር የማይጣጣም ወይም ብቃት ማረጋገጫ ካገኘው   ውጭ  

ያሌተፇቀዯ ተግባራት ማከናወን ተከሇከሇ ነው፡፡ 

ሐ. የብቃት ማረጋገጫ ፇቃደን መሰረታዊ ስምምነቶች ወይም ግዳታዎች መጣስ 

 

፳፰. አስተዲዯራዊና ህጋዊ ተጠያቂነት 

ሀ. ማንኛውም የብቃት ማረጋገጫ ያገኘ አሌሚ በዚህ መመሪያ የተቀመጡትን አስተዲዯራዊ 

ጥፊቶች የፇጸመ እንዯሆነ የተሰጠው የብቃት ማረጋገጫ ፇቃዴ ተሰርዞ የማሌማት ፇቃደ  

በሚመሇከተው እንዱሰረዝ ይዯረጋሌ፤ 

ሇ. ማንኛውም ሰው ወይም አሌሚ አግባብ ባሊቸው አዋጆች እና ዯንቦች የተቀመጡ ዯንጋጌዎችን 

ወይም ይህን መመሪያ በመተሊሇፌ የአረንጓዳ ቦታዎች ያሇአግባብ የያዘ፤ ብክሇት 

የሚያስከትሌ ተግባር የፇጸመ፣ በህጋዊ መንገዴ በያዘው ቦታ ሊይ ሕገወጥ ግንባታ የገነባ 

ወይም በዚህ መመሪያ በየትኛውም መሌኩ የተከሇከለ ተግባራትን የፇፀመ እንዯሆነ አግባብ 

ባሊቸው የሀገሪቱ ሕጏች መሠረት ተጠያቂ ይሆናሌ፤ 

ሐ. የብቃት ማረጋገጫ ፇቃዴ ሰጪው የስራ ኃሊፉ ወይም ባሇሙያ መመሪያው ከሚፇቅዯው 

አሰራር ወይም መስፇርት ውጪ ሲሰራ ከተገኘ እንዯጥፊቱ አይነትና ክብዯት በወንጀሌ፣ 

በፌትሐ ብሔር ሕግ ወይም በዱስፕሉን ወይም በሶስቱም ሕግ ተጠያቂ ይሆናሌ፡፡ 

፳፱. ስሇቅሬታ አቀራረብ 

ሀ. የሌማት ብቃት ማረጋገጫ  ጥያቄው ውዴቅ የተዯረገበት፣ የተሠረዘበት ወይም ከተያያዥ 

ጉዲዮች ጋር  በተሰጠው ውሳኔ ወይም ምሊሽ ቅር የተሰኘ አካሌ ውሳኔው በዯረሰው በአምስት 

የሥራ ቀናት ውስጥ ቅሬታውን ሇባሇስሌጣኑ ዋና ስራአስኪያጅ ማቅረብ ይችሊሌ፤ 



ሇ. የባሇስሌጣኑ ዋማ ስራአሰኪያጅ ቅሬታውን በውጭ ቅሬታ ሰሚ ኮሚቴ ቀርቦ  በአስራ አምስት 

ቀናት ውስጥ ውሳኔ ይሰጣሌ፡፡ ውሣኔውንም በጽሑፌ ሇቅሬታ አቅራቢው ያሣውቃሌ፤ 

ሐ. በተሰጠው ውሳኔ  ቅር የተሰኘ ሇከተማው አስተዲዯር ሇሕዝብ ቅሬታና አቤቱታ ማስተናገጃ 

ጽህፇት ቤት ባሇው ሕግና አሰራር መሰረት ቅሬታውን ሇማቅረብ ይችሊሌ፤  

መ. በተሰጠው የመጨረሻ አስተዲዯራዊ ውሳኔ ቅር የተሰኘ ባሇጉዲይ ስሌጣን ሊሇው የዲኝነት 

አካሌ አቤቱታውን የማቅረብ መብቱ የተጠበቀ ነው፡፡ 

፴. ጥቆማ የማቅረብ መብት 

ማንኛውም ሰው ጉዲዩ የሚመሇከተው መሆኑን ማስረዲት ሳይጠበቅበት ከባሇስሌጣኑ 

ባገኘው የማሌማት ብቃት ማረጋገጫ ተጠቅሞ በሚያከናውነው ተግባር ምክንያት 

በአረንጓዳና ተፊሰስ  አካባቢዎች ሊይ ጉዲት ቢያዯርስ ወይም ጉዲት ሉያስከትሌ 

የሚችሌ ተግባር እየፇጸመ በሚገኝ ሰው ሊይ ጥቆማ የማቅረብ መብት አሇው፡፡ 

፴፩. ተፇጻሚነት የላሊቸው ህጎች 

ይህንን መመሪያ የሚቃረን ማንኛውም ሌማዲዊ አሰራር በዚህ መመሪያ ሊይ የተዯነገጉትን 

ጉዲዮች በተመሇከተ ተፇጻሚነት አይኖረውም፡፡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ክፌሌ ስዴስት 

ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች 

፴፪. የመተባበር ግዳታ 

ሇዚህ መመሪያ አተገባበር ማንኛውም ሰው የመተባበር ግዳታ አሇበት፡፡ 

  ፴፫. የመሸጋገሪያ ዴንጋጌዎች 

ከዚህ መመሪያ አስቀዴሞ ከሚመሇከታቸው የከተማው አስተዲዯር አካሊት ሕጋዊ ፇቃዴ 

በመውሰዴ  አረንጓዳና  ተፊሰስ አካባቢዎች ሌማት ሊይ የተሰማሩ አሌሚዎች ይህ መመሪያ 

ፀዴቆ ከወጣበት ጊዜ ጀምሮ በ ሶስት ወራት  ውስጥ የነባር ፕሮጀክቶች ወይም በተግበራ ሂዯት 

ሊይ የሚገኙ ፕሮጀክቶች ሰነዴ፤ በዚህ መመሪያ ሊይ በተመሇከተው የፕሮጀክት ስፊት መሰረት 

ሇክፌሇከተማ ወይም ሇባሇስሌጣኑ ዋና ጽ/ቤት በማቅረብ ብቃት ማረጋገጫ ፇቃዴ መውስዴ  

አሇባቸው፤ ይህ ሳይሆን ቢቀር የብቃት ማረጋገጫ ሳይዙ በሚሰሩ አካሊት ሊይ እርምጃዎች 

የሚወሰደ ይሆናሌ፡፡ 

፴፬. መመሪያውን ስሇማሻሻሌ 

ይህ መመሪያ እንዯ  አስፇሊጊነቱ  ሉሻሻሌ ይችሊሌ፡፡ 

፴፭. መመሪያው የሚጸናበት ጊዜ 

ይህ መመሪያ  ከጸዯቀበት   ከ………….  ጀምሮ የፀና ይሆናሌ፡፡  

 

ሲሳይ ጌታቸው 

የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር የአካባቢ ጥበቃ ባሇስሌጣን 

ዋና ስራ አስኪያጅ 

ፉርማ………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


