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የፌደራል ፍርድ ቤቶች የቢሮ ውስጥ መስተንግዶ አፈጻጸም መመሪያ ቁጥር 9/2014 

 

መግቢያ 

በፌደራል ፍርድ ቤቶች የቢሮ ውስጥ መስተንግዶ አገልግሎት የሚያስፈልጋቸውን ኃላፊዎችና የስራ 

ክፍሎችን መለየት እና የወጪ ተመን መወሰን አስፈላጊ በመሆኑ፤ 

የወቅቱን የዋጋ ጭማሪ መሰረት ያደረገ የቢሮ ውስጥ መስተንግዶ ወጪ ተመን ማሻሻያ ማድረግ 

አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፤ 

ኃላፊዎች እና ሌሎች የሚመለከታቸው የስራ ክፍሎች በየቢሯቸው የሚየስተናግዷቸውን ተገልጋዮች 

ብዛትና የሚሰጡትን አገልግሎት ካላቸው ስልጣን፣ ኃላፊነትና የስራ ጫና ጋር በተገናዘበ መልኩ 

ማጣጣም አስፈላጊ በመሆኑ፤ 

የፌደራል ፍርድ ቤቶች የቢሮ ውስጥ መስተንግዶ አፈጻጸምን ማሻሻልና አገልግሎቶቹ ወጥ፣ ግልጽ፣ 

ለውስጥ ቁጥጥር ምቹና ተጠያቂነት ባለው አግባብ ለማስተዳደር ስርዓት መዘርጋት በማስፈለጉ፤ 

የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት በአዋጅ ቁጥር 1234/2013 አንቀጽ 55 (2) በተሰጠው ስልጣን መሰረት 

ይህንን መመሪያ አውጥቷል፡፡  

ክፍል አንድ 

ጠቅላላ ድንጋጌዎች 

1. አጭር ርዕስ 

ይህ መመሪያ “የፌደራል ፍርድ ቤቶች የቢሮ ውስጥ መስተንግዶ አፈጻጸም መመሪያ ቁጥር 9/2014 

ዓ.ም’’ ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡ 

2. ትርጓሜ 

የቃሉ አገባብ ሌላ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ በስተቀር በዚህ መመሪያ ውስጥ፡- 

1. “የፌደራል ፍርድ ቤቶች” ማለት የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት፣ የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ 

ቤትና የፌደራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ማለት ነው፡፡  

2. “ፕሬዝደንቶች እና ምክትል ፕሬዝደንቶች” ማለት እንደየቅደም ተከተሉ የፌደራል ፍርድ ቤቶች 

ፕሬዝደንቶችና ምክትል ፕሬዝደንቶች ማለት ነው፡፡ 

3. “ኃላፊ” ማለት የጽህፈት ቤት ኃላፊዎች፣ ኮርት ማናጀሮች፣ ዋና ሬጅስትራሮች፣ ምክትል ዋና 

ሬጅስትራሮች፣ ዳይሬክተሮች፣ የአገልግሎት ኃላፊዎች፣ ቡድን መሪዎች፣ አስተባባሪ 

ሬጅስትራሮች፣ ተጠሪ ዳኞችና በተመሳሳይ ደረጃ የሚገኙ ኃላፊዎች ማለት ነው፡፡ 

4. “ዳኛ” ማለት የፌደራል ጠቅላይ፣ ከፍተኛ ወይም መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ዳኛ ማለት 

ነው፡፡ 
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5. “ችሎት” ማለት በፌደራል ፍርድ ቤቶች የሚገኙ ችሎቶች፣ በአንድ ምድብ ችሎት ስር የሚገኙ 

ችሎቶች እንዲሁም ተዘዋዋሪ ችሎት ማለት ነው፡፡  

6. “ባለጉዳይ” ማለት አስተዳደራዊ የሆኑ ጉዳዮችን ወይም የተለያዩ ስራዎችን በተመለከተ በተለያየ 

የአመራር እርከን ላይ ወደሚገኝ ቢሮ አገልግሎት ለማግኘት የጠየቀ ወይም ጉዳይ ይዞ የቀረበ 

ማንኛውም ሰው ማለት ነው፡፡  

7. “የቢሮ መስተንግዶ” ማለት በዚህ ክፍል ተራ ቁጥር 2.2. እና 2.3 የተጠቀሱት አካላት 

ካለባቸው ኃላፊነትና የስራ ጫና የተነሳ መልካም የስራ ሁኔታን ለመፍጠር እና በቢሮ የሚቀርቡ 

ባለጉዳዮችን ለማስተናገድ የሚቀርብ የውሃ፤ የሻይ ወይም ቡና እና የመሳሰሉት አገልግሎቶች 

ማለት ነው፡፡  

8. በዚህ መመሪያ በወንድ ፆታ የተገጸዉ የሴት ፆታንም ያካትታል፡፡ 

3. የተፈፃሚነት ወሰን 

ይህ መመሪያ በሁሉም ደረጃ ባሉት የፌደራል ፍርድ ቤቶች ላይ ተፈፃሚ ይሆናል፡፡  

ክፍል ሁለት 

የመመሪያው ዓላማና መርሆች 

4. የመመሪያው ዓላማ 

የዚህ መመሪያ ዓላማ በፌደራል ፍርድ ቤቶች፡-  

1. በቢሮዎች ውስጥ የሚሰሩ ስራዎችንና የሚሰጡ አገልግሎቶችን ውጤታማ ለማድረግ 

እንዲሁም ምቹ የሥራ ሁኔታን ለመፍጠር እና 

2. የቢሮ ውስጥ መስተንግዶ ወጪዎችን በግልጽነት፣ በሚዛናዊነት እና ወጥነት ባለው መልኩ   

ለመተግበር፣ ለመምራትና ለመቆጣጠር የሚያስችል ስርዓት ለመዘርጋት ነው፡፡ 

5. መርሆዎች 

የፌደራል ፍርድ ቤቶች ይህን መመሪያ ተፈጻሚ በሚያደርጉበት ጊዜ ሙያዊ ሥነ-ምግባርን፣ 

ቅልጥፍንና ተጠያቂነትን መሰረት ባደረገ መልኩ መሆን አለበት፡፡ 

ክፍል ሶስት 

ስለሚቀርበው የመስተንግዶ አገልግሎት እና ወርሃዊ ተመን 

6. ወርሃዊ የመስተንግዶ ወጪ ተመን እና አፈጻጸሙን በተመለከተ ለኃላፊዎች የሚቀርበው የውሃ፣ 

የሻይ፣ የቡና እና የመሳሰሉት መስተንግዶዎች በቀን ሁለት ጊዜ የሚቀርብላቸው ሆኖ 

የሚያስተናግዷቸውን የባለጉዳዮች ቁጥር ከግምት ዉስጥ በማስገባት እና የባለጉዳዮችም ቁጥር ከጊዜ 

ወደ ጊዜ እየጨመረ እንደሚሄድ ታሳቢ በማድረግ የመስተንግዶው ተመን ከዚህ መመሪያ ጋር 

በተያያዘው አባሪ መሰረት የሚፈጸም ይሆናል፡፡  

7. የመስተንግዶ አገልግሎት አቅርቦት አፈጻጸም በዚህ መመሪያ ክፍል አራት ስር ለየፍርድ ቤቶቹ ኮርት 

ማናጀሮች ጽህፈት ቤት በተሰጠው ኃላፊነት መሰረት የሚወሰን ይሆናል፡፡ 
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8. በዚህ መመሪያ አንቀጽ 6 እና 7 ላይ የተደነገገዉ እንደተጠበቀ ሆኖ ፕሬዝደንቶች ወይም ምክትል 

ፕሬዝደንቶች በመደበኛ ባለጉዳይ ከሚስተናግዱበት ሁኔታ ውጪ ቁጥሩ ከፍተኛ የሆነ ባለጉዳይ በቢሮ፣ 

በመሰብሰቢያ አዳራሽ ወይም ከቢሮ ውጪ በሚያስተናግዱበት ጊዜ በልዩ ሁኔታ የመስተንግዶ አቅርቦት 

ግዢ በመጠየቅ አገልግሎቱ እንዲቀርብ ሊያደርጉ ይችላሉ፡፡      

ክፍል አራት 

የመስተንግዶ አገልግሎት ሰጪ/ዎች እና አመራሮች ተግባርና ኃላፊነት 

9. የፍርድ ቤቶች ኮርት ማናጀሮች ተግባርና ኃላፊነት 

1. በዚህ መመሪያ ክፍል ሶስት መሰረት በቂ በጀት እንዲመደብ ማድረግና ሲፈቀድም አፈጻጸሙን 

መከታተል፤  

2. በዚህ መመሪያ በተጠቀሰው መሠረት በየደረጃው ላሉ አመራሮች የመስተንግዶ በጀታቸውን 

ማሳወቅ፤ 

3. በዚህ መመሪያ በተቀመጠው ወርሃዊ የመስተንግዶ ወጪ ተመን መሰረት ሂሳቡ ሲወራረድ 

በቅርብ ካለው ክበብ ወይም ከሌሎች አቅራቢዎች ግዢው ተፈጽሞ በሚቀርቡ ሕጋዊ ሰነዶች 

መሰረት ተረጋግጦ እንዲወራረድ ማድረግ፤ 

4. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 3 ሥር የተደነገገዉ እንደተጠበቀ ሆኖ ኮርት ማናጀሮች የፋይናንስ 

እና ግዢ ሕጎችን በመከተል እንደየስራ ክፍሎቹና ምድብ ችሎቶች ርቀትና አመቺነት የተሻለ 

የአፈጻጸም ስርዓት መዘርጋት፤ 

5. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 3 እና 4 የተደነገገዉ እንደተጠበቀ ሆኖ በምድብ ችሎቶች ለሚቀርብ 

የመስተንግዶ አገልግሎት ከቦታ ርቀት አንጻር አገልግሎቱ ስለመቅረቡ በምድብ ችሎቱ ተጠሪ 

ዳኛ ማረጋገጫ ወደ ዋናው መስሪያ ቤት ሲላክ ሂሳቡ እንዲወራረድ ማድረግ፤   

6. በወቅቱ ያላወራረዱ ወይም የመስተንግዶ ሂሳብ አፈጻጸም ጉድለት ያሳዩ አመራሮችን ወይም 

ስራውን እንዲሰሩ የተወከሉ ድጋፍ ሰጪ ሰራተኛችን ተጠያቂ ማድረግ፤ 

7. ይህ መመሪያ በተገቢው እንዲተገበር የመስተንግዶ አገልግሎት ሊቀርብ የሚችልበትን አመቺ 

አሰራር መዘርጋት፤ 

8. በመስተንገዶ ክፍያዎች አሰራር ላይ የሚያጋጥሙ ችግሮችን በመለየት ተገቢውን ማስተካከያ 

ማድረግና እንደ አስፈላጊነቱ አመቺ የአከፋፈል ስርዓቶችን መዘርጋት፤ 

9. በዚህ ቁጥር የተዘረዘሩት የመስተንግዶ አገልግሎት አፈጻጸም ምቹ ለማድረግ በአንድ ፍርድ 

ቤት ወይም በአንድ ምድብ ወይም ተዘዋዋሪ ችሎት ያሉ ዳኞችና ረዳት ዳኞች ወይም የስራ 

ክፍሎችን በማቀናጀት እንደየሁኔታው በአንድ የመስተንግዶ ማዕከል ወይም ክበብ ወይም ወዘተ 

እንዲስተናገዱ ማድረግ፤  

10.  በየትኛውም ደረጃ ላይ ያሉ አመራሮች ተግባርና ኃላፊነት 

1. ለሚመሩት የስራ ክፍል ወይም ጽህፈት ቤት በመመሪያው መሠረት በቂ የመስተንግዶ በጀት 

መመደቡን ማረጋገጥ፤ 

2. የተመደበው በጀት በመመሪያው ለተጠቀሰው ዓላማ በአግባቡ ጥቅም ላይ እንዲውል ክትትል 

ማድረግ፤ 
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3. ለአገልግሎቱ የተከፈሉ ወጪዎች በወቅቱ እንዲወራረዱ መከታተል፤ 

4. በስራ ክፍሉ ወይም በጽህፈት ቤቱ የመስተንግዶ ክፍያ አፈጻጸም ላይ የሚያጋጥሙ ችግሮችን 

ተከታትሎ አፋጣኝ የዕርምት እርምጃ መውሰድ፤ 

5. የስራ ክፍሉ ወይም ጽህፈት ቤቱ የአደረጃጀት ለውጥ በሚያደርግበት ወቅት ለመስተንግዶ 

ክፍያ ፈጻሚ ክፍል በማስታወሻ ማሳወቅ፡፡ 

ክፍል አምስት 

ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች 

11.  መመሪያውን የማስፈጸም ኃላፊነት 

1. በዚህ መመሪያ ተግባር እና ኃላፊነታቸው ተለይቶ የተሰጣቸው አካላት ኃላፊነታቸውን በአግባቡ 

የመወጣት ግዴታ አለባቸው፡፡ 

2. ይህን መመሪያ ለማስፈጸም የሚያስፈልጉ መረጃዎችን አዛብቶ ማቅረብ ወይም መረጃ 

መከልከል አግባብ ባለው ህግ መሰረት ተጠያቂነት ያስከትላል፡፡ 

12.  መመሪያውን ስለ ማሻሻል 

ይህን መመሪያ በፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት በማንኛውም ጊዜ ሊሻሻል ይችላል፡፡ 

13.  የተሻሩና ተፈጻሚነት ስለማይኖራቸው ሕግጋትና አሰራሮች 

ከዚህ መመሪያ ጋር የሚቃረን ማንኛውም መመሪያ፣ አስተዳደራዊ ውሳኔዎች እና ልማዳዊ አሠራሮች 

በዚህ መመሪያ ተሽሯል 

14.  መመሪያው የሚፀናበት ጊዜ 

ይህ መመሪያ ከሕዳር 1 ቀን 2014 ዓ.ም ጀምሮ ተፈጻሚ ይሆናል፡፡ 

 

አዲስ አበባ ሕዳር 1 ቀን 2014 ዓ.ም 

 

ክብርት ወ/ሮ መዓዛ አሸናፊ መንግስቱ 

የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝደንት 
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አባሪ አንድ 

 

ተ.ቁ 

 

 

የኃላፊነት እርከን/መጠሪያ 

 

የመስተንግዶ ተመን በፍርድ ቤት በወር  

   መግለጫ ጠቅላይ ፍርድ 

ቤት 

ከፍተኛ ፍርድ 

ቤት 

መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ 

ቤት 

1 ፕሬዝደንት ጽ/ቤት 5,000 4,000 3,500  

2 ምክትል ፕሬዝደንት 

ጽ/ቤት 

4,500 3,500 3,000  

3 በአምስት ዳኞች የሚሰየም 

ችሎት እና ረዳት ዳኞች 

3,500 ------- ---------  

4 በሶስት ዳኞች የሚሰየም 

ችሎት እና ረዳት ዳኞች 

3,000 2,400 2,100  

5 በአንድ ዳኛ የሚሰየም 

ችሎትና ረዳት ዳኞች  

----------- 800 700  

6 ፕሬዝደንትና ምክትል 

ፕሬዝደንት ጽ/ቤት 

ኃላፊዎች፣ ዋና 

ሬጅስትራር፣ ኮርት 

ማናጀር፣ ተከላካይ 

ጠበቆች ጽ/ቤት፣ ዋና 

ዳይሬክተር  

2,500 2,400 2,300  

7 ተጠሪ ዳኞች፣ 

ዳይሬክቶሬቶችና ምክትል 

ዋና ሬጅስትራሮች 

1,500                     1,400 1,300  

8 ቡድን መሪዎች፣ 

አገልግሎት ኃላፊዎች፣  

ሱፐርቫይዘሮችና 

አስተባባሪ ሬጅስትራሮች 

600 550 500  

 

 


