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የሰነድች ማረጋገጥ እና ምዝገባ አገሌግልት ከመዯበኛ የስራ ቦታ ውጭ የሚሰጥበት
ሁኔታ ሇመዯንገግ የወጣ የፌዳራሌ ጠቅሊይ ዓቃቤ ህግ መመሪያ ቁጥር 2/2012

የሰነድች ማረጋገጥ እና ምዝገባ አገሌግልትን ከመዯበኛ የስራ ቦታ ውጪ መስጠት
አስፇሊጊ

ሆኖ

በመገኘቱ

እና

አገሌግልት

የሚሰጥበትን

አግባብ

በግሌፅ

መዯንገግ

በማስፇሇጉ፤
አገሌግልት አሰጣጡ ተጠያቂነት ያሇው በማዴረግ ሊሌተገባ አሰራር ተጋሊጭ እንዲይሆን
መከሊከሌ አስፇሊጊ ሆኖ በመገኘቱ፤
ከመዯበኛ የስራ ቦታ ውጪ የሰነዴ ማረጋገጥና ምዝገባ አገሌግልት የሚሰጣቸውን ዯንበኞች
በግሌፅ ሇይቶ በማስቀመጥ የተቀሊጠፇ አገሌግልት እንዱያገኙ ማዴረግ አስፇሊጊ ሆኖ
በመገኘቱ፤
የፌዳራሌ ጠቅሊይ ዏቃቤ ህግ ሰነድችን ስሇማረጋገጥና መመዝገብ አዋጅ ቁጥር 922/08
አንቀጽ
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ንዐስ

አንቀጽ

3

ሊይ

በተሰጠው

ስሌጣን

መሰረት

ይህንን

መመሪያ

አውጥቷሌ፡፡

ክፍሌ አንዴ
ጠቅሊሊ ዴንጋጌዎች
1. አጭር ርዕስ
ይህ መመሪያ “የሰነድች ማረጋገጥ እና ምዝገባ አገሌግልት ከመዯበኛ የስራ

ቦታ ውጭ የሚሰጥበትን ሁኔታ ሇመዯንገግ የወጣ የፌዳራሌ ጠቅሊይ ዏቃቤ
ህግ መመሪያ ቁጥር 2/2012” ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡
2. ትርጉም
የቃለ አገባብ ላሊ ትርጉም የሚያሰጠው ካሌሆነ በቀር በዚህ መመሪያ ውስጥ፣
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1. “አዋጅ

ማሇት”

ሰነድችን

ስሇማረጋገጥና

መመዝገብ

የወጣው

አዋጅ

ቁጥር

922/2008 ማሇት ነው፡፡
2. “ኤጀንሲ” ማሇት የሰነድች ማረጋገጫና ምዝገባ ኤጀንሲ ነው፡፡
3. "መዯበኛ የስራ ቦታ ማሇት" የሰነድች ማረጋገጥ እና ምዝገባ ኤጀንሲ ወይም
የሰነድች ማረጋገጥ እና ምዝገባ ስራ እንዱሰሩ በአዋጁ ስሌጣን የተሰጣቸው ላልች
የመንግስት መስሪያ ቤቶች ማሇት ነው፡፡
4. “የውጭ

አገሌግልት”

ማሇት

በአዋጅ

ቁጥር

922/08

አንቀጽ

19

መሠረት

ከመዯበኛ የስራ ቦታ ውጭ በአገሌግልት ጠያቂው በመዯበኛ መኖሪያ አዴራሻ
ወይም በስራ ቦታ አዴራሻ በመገኘት የሚፇፀም የሰነዴ መመዝገብና ማረጋገጥ
ተግባር ነው፡፡
5. “አገሌግልት ጠያቂ” ማሇት የውጭ አገሌግልት የሚጠይቅ፣ የተፇጥሮ ሰው ወይም
በህግ የሰውነት መብት ያገኘ ማንኛውም አካሌ ነው፤
6. “ጥያቄ አቅራቢ” ማሇት አገሌግልት ጠያቂውን በመተካት የውጪ የአገሌግልት
ጥያቄ የሚያቀርብ ሰው ነው፡፡
7. “የቅርብ ዘመዴ” ማሇት የአገሌግልት ጠያቂው የትዲር አጋር፣ ወዯሊይ የሚቆጠሩ
ወሊጆች፣ ወዯታች የሚቆጠሩ ተወሊጆች፣ እህት፣ ወንዴም፣ የእህት ወይም የወንዴም
ሌጅ፣ እና አክስት ወይም አጎት ናቸው፡፡
8. “አብሮ የሚኖር ሰው” ማሇት ከአገሌግልት ጠያቂው ጋር ከስዴስት ወር ሊሊነሰ ጊዜ
በቋሚነት አብሮት የኖረ እና የመኖሪያ አዴራሻው ከአገሌግልት ጠያቂው

ጋር

አንዴ አይነት የሆነ ሰው ነው፡፡
9. “የበሊይ

ኃሊፊ”

ማሇት

የኤጀንሲው

ዋና

ዲይሬክተር

ወይም

ምክትሌ

ዋና

ዲይሬክተሮች ናቸው፤
10. “ሌዩ ዴጋፍ የሚሰጠው ሰው” ማሇት

በዯረሰበት ከባዴ የአካሌ ጉዲት ወይም በጽኑ

መታመም ምክንያት ሇረጅም ጊዜ በመዯበኛው የስራ ቦታ በአካሌ በመቅረብ
ሇመስተናገዴ የማይችሌ ሰው ነው፤
11. “የመንግስት ከፍተኛ አመራር” ማሇት ሚኒስትሮች፣ በሚኒስቴር ዯረጃ የሆኑ
የመንግስት አመራሮች፣ የጠቅሊይ ፍርዴ-ቤት ፕሬዚዲንቶች፣ ዋና ዲይሬክተሮችና
ኮሚሽነሮች ናቸው፤
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12. “የቅርብ ኃሊፊ” ማሇት አገሌግልቱ የተጠየቀበት የየሰነድች ማረጋገጫና ምዝገባ
ኤጀንሲ ቅርንጫፍ ጽ/ቤት ስራ አስኪያጅ ነው፣
13. “የወጪ መሸፇኛ አበሌ” ማሇት አንዴ አገሌግልት ጠያቂ በጠየቀው አገሌግልት
ምክንያት ሰነዴ አረጋጋጩ ሉያወጣ የሚችሇውን ማንኛውም የትራንስፖርት፣
የምግብና የመኝታ ወጪዎችን ሇመሸፇን

በመንግስት ሰራተኞች የትራንስፖርትና

አበሌ አከፋፇሌ መመሪያ መሰረት በጥሬ ገንዘብ የሚፇጸም ክፍያ ነው፣
14. በዚህ መመሪያ ያለ ላልች ቃሊቶች በአዋጁ የተሰጣቸውን ትርጉም ይይዛለ፡፡
15. በወንዴ ፆታ የተገሇፀው አነጋገር ሴትንም ይጨምራሌ፡፡
3.

የተፇፃሚነት ወሰን
ይህ መመሪያ በፌዳራሌ የሰነድች ማረጋገጫና ምዝገባ ኤጀንሲ እንዱሁም በአዋጁ
የሰነዴ መመዝገብ እና ማረጋገጥ አገሌግልት እንዱሰጡ ከተፇቀዯሊቸው ከመዯበኛ
ስራ ቦታ ውጪ በሚሰጡ የሰነዴ ማረጋገጥ እና ምዝገባ አገሌግልት ሊይ

ተፇፃሚ

ይሆናሌ፡፡

ክፍሌ ሁሇት፡
የውጭ አገሌግልት የሚሰጥባቸው የአገሌግልት ዓይነቶች እና

አገሌግልት

ጠያቂዎች
4. የውጭ አገሌግልት የሚሰጥባቸው የአገሌግልት አይነቶች
1. ኤጀንሲው የውጪ አገሌግልቶች የሚሰጥባቸው የአገሌግልት አይነቶች የሚከተለት
ናቸው፡ሀ. በጋራ ወይም በተናጠሌ ሇሚሰጥ ውክሌና፣
ሇ. በግሌጽ ሇሚዯረግ ኑዛዜ፣
ሐ. የመንግስት ከፍተኛ አመራርና የስራ ኃሊፊዎችን ከመንግስት
ስራ ጋር በተያያዘ በሌዩ ሁኔታ ሇማስፇረም፣ ፣
መ. ላልች በበሊይ ሃሊፊው የታመነባቸው ጉዲዮች፡፡
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5. የውጭ አገሌግልት

የሚሰጣቸው

የሚከተለት ተገሌጋዮች

ተገሌጋዮች

አገሌግልቱን ሇማግኘት የሚያስፇሌጉ መስፇርቶችን

አሟሌተው ጥያቄውን በጽሁፍ ሇኤጅንሲው ባቀረቡ ጊዜ አገሌግልቱን ሉያገኙ
ይችሊለ፡፡
1. ሆስፒታሌ የተኛ ታካሚ፣
2. በፅኑ ህመም ታሞ እቤቱ ሇረጅም ጊዜ የተኛ ታካሚ፣
3. ሇመንቀሳቀስ ሌዩ ዴጋፍ የሚስፇሌገው ሰው፣
4. የመንግስት ከፍተኛ አመራር ወይም ከፍተኛ የስራ ኃሊፊ፣
5. የአባሊት ቁጥራቸው 50 እና ከዚያ በሊይ የሆኑ አክስዮን ማህበራት፡፡

6. የውጭ አገሌግልት ጥያቄ ስሇሚቀርብበት ሁኔታ፣
1. የአገሌግልት ጥያቄ የሚያቀርብ የውጪ አገሌግልት ጠያቂ፡ሀ. ግሇሰብ ከሆነ ጥያቄውን በቅርብ ዘመደ ወይም በቋሚነት አብሮት በሚኖር
ሰው አማካኝነት፤
ሇ. የመንግስት ከፍተኛ ሃሊፊ ከሆነ በረዲቱ ወይም በፀሃፊው አማካኝነት፤
ሐ. አክስዮን ማህበር ከሆነ በቦርዴ ሰብሳቢ ወይም በማህበሩ ስራ አስኪያጅ
አማካኝነት፤
ጥያቄውን ማቅረብ ይችሊሌ ፡፡
2. ማንኛውም የውጭ አገሌግልት ጥያቄ በጽሁፍ ሇኤጀንሲው መቅረብ አሇበት፡፡
3. አሳማኝ ምክንያት ከላሇ በስተቀር አገሌግልት ጠያቂው የውጭ አገሌግልት
እንዱያገኝ ከፇሇገበት ከ ሰባት የስራ ቀናት በፊት ጥያቄውን በጽሁፍ ማቅረብ
አሇበት፡፡
4. የጥያቄው ማመሌከቻ የሚከተለትን ማካተት ይኖርበታሌ፡
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ሀ. የአገሌግልት ጠያቂው ሙለ ስም እና አዴራሻ፣
ሇ. የጥያቄ አቅራቢው ሙለ ስም እና አዴራሻ፣
ሐ. የአገሌግልት ጠያቂው መታወቂያ ዋናው እና የማይመሇስ ቅጂ፣
መ. የጥያቄ አቅራቢው መታወቂያ ዋናው እና የማይመሇስ ቅጂ፣ እና
ሠ.

አገሌግልት ጠያቂው ሇረጅም ጊዜ የተኛ ህመምተኛ ከሆነ በህመሙ

ምክንያት መንቀሳቀስ እንዯማይችሌ የሚያረጋግጥ የሀኪም ማረጋገጫ ሰነዴ፡፡
5. ጥያቄውም ሇበሊይ ኃሊፊ ሲቀርብ፡ሀ.

አገሌገልት ጠያቀው አገሌግልቱን ሇማግኘት አስፇሊጊ የሆኑ ነገሮችን

አሟሌቶ ማቅረቡን በማረጋገጥ፣
ሇ. አገሌግልት ጠያቂው
ህመምተኛ በሆነ ጊዜ

በሆስፒታሌ ወይም በቤቱ ሇረጅም ጊዜ የተኛ
ጠያቂው በሆስፒታሌ ተኝቶ ታካሚ ስሇመሆኑ ወይም

በህመም ምክንያት በቤቱ ሇረጅም ጊዜ የተኛ መሆኑ ማረጋገጫ የተሰጠው
ስሇመሆኑ፣ በሰነዴ ሊይ ሇመፇረም

ብቃትና ችልታ ያሇው ስሇመሆኑ ከሀኪም

በጽሁፍ ማረጋገጫ ስሇማግኘቱ በማረጋገጥ፣
እንዯአስፇሊጊነቱ ሇቅርንጫፍ ጽ/ቤት ይመራሌ፡፡
6. የቅርንጫፍ ጽ/ቤቱ ኃሊፊ የተመራሇትን የውጭ አገሌግልት ጥያቄ ተመሌክቶ
ጠያቂው

በዯንቡ

መሰረት

ሇተቋሙ

የሚከፇሇውን

የአገሌግልት

ክፍያ

እንዱከፍሌ ያዛሌ፡፡
7. የቅርንጫፍ ጽ/ቤቱ ዋና ኃሊፊ የአገሌግልት ክፍያው መክፇለን የሚያረጋግጥ
ዯረሰኝ ሲቀርብሇት አገሌግልት የሚሰጡ ባሇሞያዎችን በመመዯብ አገሌግልቱ
እንዱሰጥ ያዯርጋሌ፡፡
7.

የውጭ አገሌግልት ጠያቂ ኃሊፊነትና ግዳታዎች፣
የውጪ አገሌግልት ጠያቂ አገሌግልቱን ሇማግኘት የሚከተለት ሀሊፊነቶችና
ግዳታዎች አሇበት፡1. እንዯ አገሌግልቱ ዓይነት አገሌግልቱን ሇመስጠት የሚያስፇሌጉ ሰነድችን
አስቀዴሞ የማቅረብ፣

2. የወጪ መሸፇኛ አበሌ ሇሰነዴ አረጋጋጩ የመክፇሌ፡፡
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8.

ከመዯበኛ

የስራ

ቦታ

ውጪ

አገሌግልት

የሚሰጥ

የሰነዴ

አረጋጋጭ

ባሇሙያ

የሚሰጥ

የሰነዴ

አረጋጋጭ

ባሇሙያ

ኃሊፊነትና ግዳታ፣
ከመዯበኛ

የስራ

ቦታ

ውጪ

አገሌግልት

አገሌግልቱን በሚሰጥበት ጊዜ የሚከተለት

ሀሊፊነቶችና ግዳታዎች አለበት፡-

1. አገሌግልቱን ከመዯበኛ የስራ ቦታ ውጪ ሇመስጠት የቅርብ ኃሊፊን የጽሁፍ
ፇቃዴ ማግኘት፤
2. የውጭ አገሌግልት በሚሰጥበት ጊዜ የኤጀንሲውን ወይም የሚሰራበትን
ተቋም የሰነዴ ማረጋገጥ የአሰራር ስርዓትን(ማንዋሌ) ተግባራዊ ማዴረግ፣
3. አገሌግልት በሰጠባቸው ጉዲዮች ሊይ የተሟሊ ዝርዝር ሪፖርት በሶስት
ቀናት ውስጥ ሇቅርብ ኃሊፊው ማቅረብ፣
4. ከአቅም በሊይ በሆነ በማናቸውም ምክንያት የውጭ አገሌገልቱን መስጠት
የማይችሌበት

ሁኔታ

ሲያጋጥመው

ይህንኑ

ሇቅርብ

ኃሊፊው

እና

ሇአገሌግልት ጠያቂው አካሌ ወዱያውኑ ማሳወቅ፣
ክፍሌ ሶስት
ስሇ ቅሬታ
9.

የቅሬታ አቀራረብ እና ምሊሽ አሰጣጥ ስነ-ስርዓት፣
1. አገሌግልት ጠያቂው በዚህ መመሪያ አንቀጽ 6 ንዐስ አንቀጽ (7) መሰረት
አገሌግልት

እንዱሰጥ

የተመዯበው

ባሇሞያ

በማንኛውም

ምክንያት

አገሌግልቱን ሇመስጠት ፍቃዯኛ ካሌሆነ ወይም በማናቸውም ላሊ ምክንያት
አገሌግልቱን መስጠት ካሌቻሇ፣ ወይም አገሌግልት አሰጣጡ ሊይ ማንኛውም
አይነት ቅሬታ ቢያዴርበት ቅሬታውን ሇሰነዴ አረጋጋጩ የቅርብ ኃሊፊ
ማቅረብ ይችሊሌ፡፡
2. በንዐስ አንቀጽ 1 መሰረት ቅሬታውን የተቀበሇው የቅርብ ኃሊፊ በሁሇት ቀን
ውስጥ ጉዲዩን በመመርመር በአቤቱታው ሊይ ምሊሽ ይሰጣሌ፡፡ ሆኖም
አገሌግልት መስጠትን በሚመሇከት ሇሚቀርብ ቅሬታ አገሌግልቱ ሉሰጥ
ከሚገባው ጊዜ አስቀዴሞ ምሊሽ መሰጠት አሇበት፡፡
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3. አገሌግልት ጠያቂው በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 2 መሰረት በቀረበው
ቅሬታ ሊይ የቅርብ ኃሊፊው በሰጠው ምሊሽ ካሌተስማማ ወይም በተጠቀሰው
ጊዜ ውስት ምሊሽ ካሌተሰጠው ቅሬታውን ሇኤጀንሲው የበሊይ ሃሊፊ ማቅረብ
ይችሊሌ፡፡
4. የኤጀንሲው የበሊይ ሃሊፊ በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 3 መሰረት በቀረበሇት
ቅሬታ ሊይ በ3 ቀናት ውስጥ ውሳኔ መስጠት አሇበት፡፡ሆኖም አገሌግልት
መስጠትን

በሚመሇከት

ሇሚቀርብ

ቅሬታ

አገሌግልቱ

ከሚሰጥበት

ጊዜ

አስቀዴሞ ምሊሽ መሰጠት አሇበት፡፡
5. የኤጀንሲው ዋና ዲይሬክተር ከዚህ በሊይ በተገሇጸው መሌኩ በቀረበ ቅሬታ
ሊይ የሚሰጠው ውሳኔ ሇተቋሙ የውስጥ አሰራር ብቻ የመጨረሻ ውሳኔ
ይሆናሌ፡፡
ክፍሌ አራት
ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች
10.

ተፇፃሚነት የላሊቸው ህጎች፣
1. ማንኛውም ከዚህ መመሪያ ጋር የሚጋጭ የአሰራር ሌማዴ ወይም የአፇፃፀም
መመሪያ በዚህ መመሪያ በተመሇከቱ ጉዲዮች ሊይ ተፇፃሚነት አይኖረውም፡፡

11. መመሪያው የሚፀናበት ጊዜ፣
ይህ መመሪያ በጠቅሊይ ዓቃቤ ሕግ የስራ ሂዯቶች ምክር ቤት/ካውንስሌ/
ከጸዯቀበት ቀን

ጀምሮ የፀና ይሆናሌ፡፡

--------------------ጌታቸው አምባዬ
ጠቅላይ ዓቃቤ ህግ
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