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መግቢያ 

ፌደራል ፍርድ ቤቶች በሕግ የተሰጣቸውን ተግባርና ኃላፊነት ለመወጣትና የተቋቋሙበትን 

ዓላማ ለማሳካት አጋዥ የሆነውን የኢንፎርሜሽን እና ኮሚዩኒኬሽን ቴክኖሎጂ አገልግሎት 

ስርዓት ባለውና ወጪ ቆጣቢ በሆነ መልኩ ተጠቅመው ለመንግስት ስራ ብቻ እንዲያውሉ 

ማድረግ አስፈላጊ በመሆኑ፤ 

ኃላፊዎች እና ሰራተኞች የኢንፎርሜሽን እና ኮሚዩኒኬሽን ቴክኖሎጂ አጠቃቀም ረገድ 

ያሏቸውን መብቶችና ያሉባቸውን ግዴታዎች በውል ለይተው በማወቅ በኃላፊነት መንፈስና 

ተጠያቂነትን ባረጋገጠ መልኩ እንዲጠቀሙ ማድረግ በማስፈለጉ፤ 

በፌደራል ፍርድ ቤቶች ኮምፒዩተሮችን፣ ኔትወርኮችና ከኔትወርኮቹ ጋር የተገናኙ 

ኮምፒዩተሮችንና ሌሎች ተዛማጅ መሣሪያዎችን እንዲሁም የሚቀርቡ መረጃዎችንና 

አገልግሎቶችን የሚተዳደሩበት ስርዓት መዘርጋት አስፈላጊ በመሆኑ፤  

የፌደራል ፍርድ ቤቶች የሚያቀርቧቸው መረጃዎች፣ አገልግሎቶችና ተያያዥ ተግባራት ሁሉ 

የኢንፎርሜሽን እና ኮሚዩኒኬሽን ቴክኖሎጂ መረጃዎችና አገልግሎቶች በተቋሙ መደበኛ ሕግ 

ማዕቀፍ ውስጥ እንዲገዙ ማድረግና አፈጻጸሙንም ማሻሻል እንዲሁም 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 
1. አጭር ርዕስ 

ይህ መመሪያ የፌደራል ፍርድ ቤቶች የኢንፎርሜሽን ኮሚዩኒኬሽን ቴክኖሎጂ አጠቃቀም 

መመሪያ ቁጥር 10/2014 ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡ 

2. ትርጓሜ 

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

3. “ፍርድ ቤት” ማለት የፌደራል ጠቅላይ፣ ከፍተኛና መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤቶች ማለት 

ነው፡፡ 



 
 

 

4. “ፕሬዝደንቶች እና ምክትል ፕሬዝደንቶች” ማለት እንደየቅደም ተከተሉ የፌደራል ፍርድ 

ቤቶች ፕሬዝደንቶችና ምክትል ፕሬዝደንቶች ማለት ነው፡፡ 

5. “ኃላፊ” ማለት የጽ/ቤት ኃላፊዎች፣ ኮርት ማናጀሮች፣ ዋና ሬጅስትራሮች፣ ምክትል ዋና 

ሬጅስትራሮች፣ ዳይሬክተሮች፣ የአገልግሎት ኃላፊዎች፣ ቡድን መሪዎች፣ አስተባባሪ 

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

6. “ባለሙያ” ማለት በፌደራል ፍርድ ቤቶች ውስጥ በቋሚነት ተቀጠሮ የሚሰራና ከዚህ 

መመሪያ ጋር በተያያዘው አባሪ ውስጥ የተጠቀሰ ማንኛውም ሰራተኛ ማለት ነው፡፡  

7. “ሰራተኛ” ማለት በፌደራል ፍርድ ቤቶች ውስጥ በቋሚነት ተቀጥሮ የሚሰራ ማንኛውም 

ሰው ማለት ነው፡፡ 

8. “ኔትዎርክ” ማለት ሁለት ወይም ከዚያ በላይ የሆኑ ኮምፒውተሮች በገመድ ወይንም 

በገመድ አልባ አማካይነት የሚገናኙበት ስልት ማለት ነው፡፡ 

9. “ፋይል” ማለት በጽሑፍ፣ በሰነድ፣ በሥዕል፣ በድምጽ፣ በምስል፣ በተንቀሳቃሽ ምስል፣ 

በድምጸ-ምስል ወይም በሌላ መልክ የተቀመጡ መረጃዎች ማለት ነው፡፡ 

10. “የኢንፎርሜሽን ኮሚዩኒኬሽን ቴክኖሎጂ መሰረተ-ልማት” ማለት ለመረጃ ግንኙነት 

ቴክኖሎጂ የምንጠቀምባቸው መሳሪያዎች እና ከዚህ ጋር ተያያዥነት ያላቸው ቁሳቁሶች 

ማለት ነው፡፡  

11. “መደበኛ የመስመር ስልክ” ማለት ባለገመድ ሆኖ ለውስጥ መስመርም ሆነ ከተቋም 

ውጪ ለሚደረጉ ጥሪዎች አገልግሎት የሚሰጥ ስልክ ማለት ነው፡፡ 

12. “ተንቀሳቃሽ ስልክ” ማለት ገመድ አልባ ሆኖ ከመደበኛ ባለገመድ ስልክ ጋር እኩል 

መጠን ያለው ወይም አነስተኛ ሆኖ በእጅ የሚያዝ በካርድ (ቅድሚያ ክፍያ) ወይም 

በክፍያ ደረሰኝ (ድህረ ክፍያ) የሚሰራ ስልክ ማለት ነው፡፡ ደረሰኝ 

13. “የአገልግሎት ክፍያ” ማለት ማንኛውንም መረጃ ግንኙነት ቴክኖሎጂ የምንጠቀምባቸው 

መሳሪያዎች ለሚያስከትሉት ወጪ የሚከፈል ክፍያ ማለት ነው፡፡ 

14. “ሰርቨር” ማለት የተለያዩ አገልግሎቶችን የሚሰጥ ከፍተኛ አቅም ያለው ኮምፒውተር 

ማለት ነው፡፡ 

15. በዚህ መመሪያ በወንድ ጾታ የተገለጸው አነጋገር የሴት ጾታንም ይጨምራል፡፡ 

3. የተፈጻሚነት ወሰን 



 
 

 

1. ይህ መመሪያ በየደረጃው በሚገኙ የፌደራል ፍርድ ቤቶችና ምድብ ችሎቶች፣ የርቀት 

ችሎት ማዕከላት፣ ተዘዋዋሪ ችሎቶች፣ የስራ ኃላፊዎች እና ሰራተኞች ላይ ሙሉ 

በሙሉ ተፈጻሚ ይሆናል:: 

2. የፌደራል ፍርድ ቤቶች ፕሬዝደንቶችና ምክትል ፕሬዝደንቶች እንዲሁም የፌደራል 

ዳኞች እና በፌደራል ዳኞች አስተዳደር ጉባኤ የተሾሙ ኃላፊዎችን እና ሌሎች 

ተሿሚዎችን በተመለከተ ጉባኤው በሚወስነው መሰረት ይፈጸማል፡፡ 

4. የመመሪያው ዓላማ  

የዚህ መመሪያ ዓላማዎች:-  

1. የፌደራል ፍርድ ቤቶች መረጃዎችና ተያያዥ የሥራ ሂደቶች፣ ሥርዓቶችና ኔትወርክ 

አጠቃቀም በመበየን፣ በማሳካት፣ ቀጣይነት ባለው መልኩ እንዲሻሻል በማድረግና ጠብቆ 

ማቆየት የሚቻልበትን ስርዓት መዘርጋት፣  

2. አስተማማኝ፣ ደህንነቱ የተረጋገጠና ተደራሽ የሆነ የኢንፎርሜሽን ኮሚዩኒኬሽን 

ቴክኖሎጂ አገልግሎት ለፍርድ ቤቶች በመስጠት አግባብነት ያለውና ውጤታማ 

የሀብትና የመሰረተ-ልማት አጠቃቀም እንዲሁም ደረጃውንና ጥራቱን የጠበቀ 

አገልግሎት ለመስጠት የሚያስችል የአሰራር ስርዓት መዘርጋት፣ 

3. በፌደራል ፍርድ ቤቶች ያለው የኢንፎርሜሽን ኮሚዩኒኬሽን ቴክኖሎጂ አጠቃቀም 

የዳኝነት ነጻነት፣ ገለልተኝነትና የፍርድ ቤቶቹን መልካም ገጽታ እንዲጠበቅ እና 

4. ግልጽ የሕግ ድንጋጌና የአሰራር ስርዓትን መሰረት ያደረገ የቴክኖሎጂ አጠቃቀም ስራ 

ላይ በማዋል የፌደራል ፍርድ ቤቶችን አቅም ግንባታ፣ የአገልግሎት ተደራሽነትና 

ቅልጥፍናን ማሳድግ፣  

ናቸው፡፡  

ክፍል ሁለት 

ወርሃዊ የስልክና የኢንተርኔት አገልግሎት ክፍያ 

5. ወርሃዊ የተንቀሳቃሽና የቀጥታ መስመር የስልክ አገልግሎት ክፍያ 
1. የሰራተኞች ወርሃዊ የተንቀሳቃሽና የቀጥታ መስመር ስልክ አገልግሎት ክፍያ በዚህ 

መመሪያ በአባሪ አንድ በተቀመጠው የክፍያ ጣሪያ መሰረት ይፈጸማል፡፡ 

2. በዚህ መመሪያ አባሪ አንድ ከተፈቀደው የቀጥታ መስመር ስልክ አገልግሎት ታሪፍ 

በላይ የተጠቀመ የስራ ኃላፊና ሰራተኛ በክፍያው ደረሰኝ መሰረት ልዩነቱን እንዲሸፍን 

ይደረጋል፡፡ 



 
 

 

3. ያለ በቂ ምክንያት ከሶስት ጊዜ በላይ በዚህ መመሪያ ከተቀመጠው የቀጥታ መስመር 

የስልክ ታሪፍ በላይ የተጠቀመ ማንኛውም የስራ ኃላፊና ሰራተኛ አግባብነት ባለው 

ሕግ መሰረት በዲሲፕሊን ይጠየቃል፡፡ 

4. ከዚህ በላይ በንዑስ አንቀጽ 3 ሥር የተደነገገዉን ተፈጸሚ ለማድረግ በቅድሚያ ከኢትዮ 

ቴሌኮም የቀጥታ መስመር ፍጆታ ክፍያ ደረሰኝ ለተጠቃሚው እንዲደርሰው መደረግ 

አለበት፡፡ 

5. የፌደራል ፍርድ ቤት ፕሬዝደንት ወይም ምክትል ፕሬዝደንት ወይም በፕሬዝደንት 

ወይም በምክትል ፕሬዝደንት የተወከለ ኃላፊ በፍርድ ቤቱ ለሚሰሩ ስራዎች አስፈላጊ 

ናቸው ብለው ሲያምን እንደአስፈላጊነቱ ለቀጥታ መስመር ስልክ በአባሪ አንድ 

ከተቀመጠው የክፍያ ጣሪያ በላይ በልዩ ሁኔታ ሊፈቅድ ይችላል፡፡ 

6. ከዚህ በላይ በንዑስ አንቀጽ 5 ሥር በተደነገገዉ መሰረት የሚቀርበው ጥያቄ ተግባራዊ 

የሚደረገው በአባሪው ከተቀመጠው የክፍያ ጣሪያ በላይ አገልግሎት እንደሚያስፈልግ 

የስራ ኃላፊ ወይም ሰራተኛ በአማካይ በወር ምን ያህል ፍጆታ እንደሚያስፈልግ 

በጽሁፍ ከዝርዝር ማስረጃዎች ጋር ለየፍርድ ቤቶቹ የሕንጻ አስተዳደርና ጥገና 

አገልግሎት ዳይሬክቶሬትና የኢንፎርሜሽን ኮሚዩኒኬሽን ቴክኖሎጂ ዳይሬክቶሬት 

ጥያቄ ሲያቀርብ ሲሆን ዳይሬክቶሬቶቹም የቀረበውን ጥያቄ ከመረመሩ በኋላ ለፌደራል 

ጠቅላይ ፍርድ ቤት የውሳኔ ሃሳብ ሲያቀርቡና የውሳኔ ሃሳቡ ሲጸድቅ ነው፡፡   

6. የተንቀሳቃሽ ስልክ አገልግሎት ክፍያ 

በዚህ መመሪያ የተንቀሳቃሽ ስልክ እንዲጠቀሙ ለተፈቀደላቸው ኃላፊዎች ወይም ሰራተኞች 

የአየር ሰዓት በአይነት ይሰጣል፡፡  

7. የፋክስ አገልግሎት 
1. በየፍርድ ቤቶቹ የሚገኙና በስራ ባህሪያቸው ምክንያት ከፍርድ ቤቱ ውጪ ካሉ አካላት 

ጋር በተለያየ መንገድ ግንኙነት ማድረግ ያለባቸው  የስራ ክፍሎች የፋክስ አገልግሎት 

ተጠቃሚ ይሆናሉ፡፡ 

2. ከዚህ በላይ በተጠቀሰው መሰረት የፋክስ አገልግሎት ተጠቃሚ የሚሆኑ የስራ ክፍሎች 

ለሚጠቀሙት የፋክስ አገልግሎት ከፍያ የሚፈጸመው በግዢና ንብረት አስተዳደር 

ዳይሬክቶሬት እና በፋይናንስ ዳይሬክቶሬት በኩል ለዚሁ ተብሎ በጥቅል ከተያዘው 

በጀት ላይ ይሆናል፡፡  

8. የማዞሪያ እና የውስጥ መስመር ስልክ አገልግሎት 



 
 

 

1. የተንቀሳቃሽና የቀጥታ ስልክ አገልግሎት ያልተፈቀደላቸው የፍርድ ቤት ሰራተኞች 

በማዞሪያ ስልክ ይጠቀማሉ፡፡ 

2. የተንቀሳቃሽና የቀጥታ ስልክ አገልግሎት መጠቀም የተፈቀደላቸው ኃላፊዎችና 

ሰራተኞች በማዞሪያ ስልክ አገልግሎት መጠቀም አይችሉም፡፡ 

3. ከዚህ በላይ በንዑስ አንቀጽ 2 ሥር የተደነገገዉ እንደተጠበቀ ሆኖ በስራ ባህርይ ወይም 

የተለየ አሳማኝ ምክንያት ሲኖር የተንቀሳቃሽና የቀጥታ ስልክ አገልግሎት መጠቀም 

የተፈቀደላቸው ኃላፊዎችና ሰራተኞች የሚመለከተውን ኃላፊ በማስፈቀድ  በማዞሪያ 

ስልክ አገልግሎት መጠቀም ይችላሉ፡፡ 

4. ዓለም ዓቀፍ ጥሪ ማድረግ የሚቻለው ለተቋሙ ስራ ሆኖ በሚመለከተው ኃላፊ ሲፈቀድ 

ብቻ ይሆናል። 

5. የውስጥ አሰራርን ለማቀላጠፍ ፍርድ ቤቶች የስራ ክፍሎቻቸዉ በውስጥ የስልክ 

መስመር እንዲጠቀሙ ያደርጋሉ፡፡ 

6. ከላይ በንዑስ አንቀጽ አንቀጽ 5 ሥር የተደነገገዉ እንደተጠበቀ ሆኖ የውስጥ መስመር 

ስልክ የውጭ ጥሪ ማድረግ እንዲችል በሚመለከተው ኃላፊ ሲፈቀድ አገልግሎቱ 

እንዲሰጥ ይደረጋል፡፡ የክፍያው ሁኔታም በዚህ መመሪያ አንቀጽ 5 መሰረት 

ይፈጸማል፡፡ 

9.  የኢ-ቪዲኦ፣ የሲዲኤምኤ፣ የ4G/LTE፣ የዋይፋይ ኢንተርኔት እና ሌሎች ዘመናዊ 

የቴክኖሎጂ አገልግሎት  

1. የስራ ባህርያቸው በኢ-ቪዲኦ፣ በሲዲኤምኤ፣ በ4G/LTE፣ የዋይፋይ እና በሌሎች ዘመናዊ 

የቴክኖሎጂ አገልግሎት እንዲጠቀሙ የሚያደርጋቸው የስራ ክፍሎች በኢንፎርሜሽን 

ኮሚዩኒኬሽን ቴክኖሎጂ ዳይሬክቶሬት በኩል ተጣርቶ ሲረጋገጥ እና በየፍርድ ቤቶቹ 

ፕሬዝደንቶች ወይም ምክትል ፕሬዝደንቶች በጽሁፍ ሲፈቀድ ብቻ አገልግሎቱን 

ይጠቀማሉ፡፡ 

2. ከዚህ በፊት በተለያየ መልኩ የኢቪዲኦና፣ የሲዲኤምኤ፣ የ4G/LTE፣ የዋይፋይ ወይም 

በማናቸውም ዘመናዊ ቴክኖሎጂ መጠቀሚያ መሳሪያ ወጪ በማድረግ ሲጠቀሙ የነበሩ 

ኃላፊዎችና ሰራተኞች ይህ መመሪያ ከጸደቀበት ጊዜ ጀምሮ በዚህ መመሪያ በተደነገገው 

መሰረት እንደ አዲስ በተደለደለላቸው ቅደም ተከተል መሰረት ተጠቃሚ ይሆናሉ፡፡  

3. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 እና 2 ሥር በተደነገገዉ መሰረት የ4G/LTE፣ የዋይፋይ 

ኢንተርኔት አገልግሎት ወይም በማናቸውም ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ተጠቃሚ የስራ ክፍሎች 



 
 

 

ውስጥ የሚሰሩ ኃላፊዎችና ሰራተኞች በስራ ገበታቸውም ሆነ እንዳስፈላጊነቱ በመኖሪያ 

ቤታቸው አገልግሎቱን እንዲያገኙ ይደረጋል፡፡ 

10.  የመገናኛ ሬድዮ አገልግሎት 

1. በፍርድ ቤቶች የመገናኛ ሬድዮ መጠቀም የሚቻለው ለስራው አስፈላጊ መሆኑ 

ሲታመንበትና በፍርድ ቤቶች ፕሬዝደንቶች ወይም ምክትል ፕሬዝደንቶች ሲፈቀድ 

ብቻ ነው፡፡ 

2. ከዚህ በፊት በተለያየ መልኩ የመገናኛ ሬድዮ ሲጠቀሙ የነበሩ አካላት ይህ መመሪያ 

ከጸደቀበት ጊዜ ጀምሮ ለሚመለከተው የንብረት አስተዳደር ቡድን በንብረት አስተዳደር 

ሕግ መሰረት ሂደቱን ተከትሎ መሳሪያዎቹን ተመላሽ ያደርጋሉ፡፡  

11.  የኢንተርኔት አገልግሎት  

1. ማንኛውም ሰራተኛ በፍርድ ቤቱ የተመቻቸለትን የኢንተርኔት አገልግሎት በከፍተኛ 

ኃላፊነትና ተጠያቂነት መንፈስ መጠቀም ይኖርበታል፡፡ 

2. ከዚህ በላይ የተደነገገው ጥቅል አገላለጽ እንደተጠበቀ ሆኖ፡-  

ሀ. ማንኛውም የፌደራል ፍርድ ቤት የስራ ኃላፊም ሆነ ሰራተኛ በስራ ሰዓት ለስራ ካልሆነ 

በስተቀር ማንኛውንም ኢንተርኔት መጠቀም የተከለከለ ነው፡፡  

ለ. የየፍርድ ቤቶቹ የኢንፎርሜሽን ኮሚዩኒኬሽን ቴክኖሎጂ ዳይሬክቶሬቶች በልዩ ሁኔታ 

ከተፈቀደላቸው ውጪ የሌሎች የስራ ኃላፊዎችም ሆኑ ሰራተኞች የሚጠቀሙባቸው 

የኢንተርኔት መስመሮች በመደበኛ የስራ ሰዓት ማናቸውንም ድረ ገጾች እንዳያስተናግዱ 

ያደርጋል፡፡ 

ሐ. ሕገ ወጥ የሆኑ ድረ-ገጾችን በተመለከተ በዚህ መመሪያ አንቀጽ 7 እና 8 ስለ ማህበራዊ 

ድረ-ገጾች የተደነገገው ሙሉ በሙሉ ተፈጻሚ ይሆናል፡፡   

12. የተቋም ኢ-ሜይል አጠቃቀም 

1. የተቋም ኢ-ሜይል መጠቀም የሚቻለው የተጠቃሚዎች ዝርዝር በየፍርድ ቤቱ 

የኢ.ኮ.ቴ ዳይሬክቶሬት ተለይቶ ሲቀርብና በፕሬዝደንት ወይም በምክትል ፕሬዝደንት 

ሲጸድቅ ነው፡፡  

2. ተቋማዊ የኢሜይል አካውንት ያላቸው የፌደራል ፍርድ ቤቶች አመራሮችና ሰራተኞች 

ለስራ ጉዳይ የሚያደርጉት  የመረጃና የሪፖርት ልውውጥ በተቋሙ ኢሜይል ብቻ 



 
 

 

ይጠቀማሉ፡፡ ይህ እንደተጠበቀ ሆኖ ተቋማዊ ኢ-ሜይል በተለያዩ ምክንያቶች መስራት 

ካልቻለ በግል ኢ-ሜይል መጠቀም ይቻላል፡፡  

3. በማናቸውም ምክንያት ከስራ የለቀቀ አመራር ወይም ሰራተኛ በተቋሙ ይጠቀምበት 

የነበረውን የኢ-ሜይል አካውንት ተመላሽ የማድረግ ግዴታ አለበት፡፡ 

4. ከዚህ በላይ በተጠቀሰው መሰረት ማንኛውም አመራር ወይም ሰራተኛ ይጠቀምበት 

የነበረው የኢ-ሜይል አካውንት ተመላሽ ማድረግ ካልቻለ ወይም ፈቃደኛ ሳይሆን ከቀረ 

በፍርድ ቤቱ ፕሬዝደንት ወይም ምክትል ፕሬዝደንት ትዕዛዝ የሚመለከተው የስራ 

ክፍል ተገቢውን እርምጃ ይወስዳል፡፡ 

13. የዳታ መስመር አገልግሎት 
1. ቪዲዮ ኮንፍረንስ፣ ኢ-ፋይሊንግ እና ኢ-ሊቲጌሽን አገልግሎት የሚሰጡ መሳሪያዎች 

በሚመለከታቸው የኢንፎርሜሽን ኮሚዩኒኬሽን ቴክኖሎጂ ዳይሬክቶሬት ባለሙያዎች 

እና በሚመለከታቸው የስራ ክፍል ሰራተኞች እጅ ብቻ መገኘት አለባቸው፡፡ 

2. በፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ስር አገልግሎት የሚሰጡና በተለያዩ የፌደራል ፍርድ 

ቤቶች፣ የክልል ፍርድ ቤቶች ወይም ሌሎች ማዕከላት የሚገኙ የዳታ መስመሮች 

የፍጆታ ክፍያ የሚፈጸመው በፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝደንት ወይም 

ምክትል ፕሬዝደንት በዝርዝር ሲፈቀድና ከኢትዮ ቴሌኮም ወይም አገልግሎቱን 

ከሚሰጥ ሕጋዊ ተቋም በሚመጣው የክፍያ ደረሰኝ መሰረት ነው፡፡ 

3. ከዚህ በላይ በንዑስ አንቀጽ 2 ሥር የተደነገገዉ እንደተጠበቀ ሆኖ በፌደራል ጠቅላይ 

ፍርድ ቤት የማይሸፈኑ የዳታ መስመሮች ክፍያ አገልግሎቱን በጠየቀው ፍርድ ቤት 

ወይም ተቋም ይፈጸማል፡፡ 

ክፍል ሶስት 

የኢንፎርሜሽን ኮሚዩኒኬሽን ቴክኖሎጂ መሳሪያዎችና ስልቶች አጠቃቀም 

14.  የኮምፒዩተር አጠቃቀም 
1. ሁሉም የፌደራል ፍርድ ቤቶች ኮምፒዩተሮች የሚተዳደሩት በየፍርድ ቤቶቹ ባለው 

ማዕከል ሆኖ ሶፍትዌሮችን ወደ ኮምፒዩተሮች የመጫንና የማስወገድ ኃላፊነት 

የየፍርድ ቤቶቹ የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ዳይሬክቶሬት ብቻ ይሆናል። 

2. ማንኛውንም አላስፈላጊ የኮምፒዩተር ማሳለጫ በፌደራል ፍርድ ቤቶች ኮምፒውተር 

መጠቀም አይፈቀድም። 



 
 

 

3. ለፌደራል ፍርድ ቤቶች ሥራ አስፈላጊ የሆኑ ሶፍትዌሮች በኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ  

ባለሙያዎች በኩል ብቻ በኮምፒዩተሮች ላይ የሚጫኑ ይሆናል። 

4. ሁሉም የፌደራል ፍርድ ቤቶች ኮምፒዩተሮች የተቋሙን ሥራ ለማቀላጠፍ ዓላማ 

ብቻ የሚውሉ ይሆናሉ። 

15. የኔትዎርክ አጠቃቀም 
1. የፌደራል ፍርድ ቤቶችን ኔትዎርክ በአቅራቢያ በሚገኘው በኢንፎርሜሽን ኮሚዩኒኬሽን 

ቴክኖሎጂ ባለሙያ የሚተዳደርና ቁጥጥር የሚያደርግበት ሲሆን ከማዕከልም ድጋፍ 

ይደረግለታል። 

2. የግል ኮምፒውተሮችን ወይም በኢንፎርሜሽን ኮሚዩኒኬሽን ቴክኖሎጂ ዳይሬክቶሬት 

እውቅና ያልተሠማሩ ኮምፒውተሮችን ከየፌደራል ፍርድ ቤቶች ኔትዎርክ ጋር 

ማገናኘት አይፈቀድም። ይህ እንደተጠበቀ ሆኖ ለእንግዶች የተዘጋጀ ኔትዎርክ 

ተጠቃሚ ለመሆን በቅድሚያ በአቅራቢያ ለሚገኘው የኢንፎርሜሽን ኮሚዩኒኬሽን 

ቴክኖሎጂ ባለሙያ በማመልከት ማስፈቀድ ይኖርበታል፡፡  

3. የፌዴራል ፍርድ ቤቶች ኔትዎርክ እና ኢንፎርሜሽን ኮሚዩኒኬሽን ቴክኖሎጂ 

መሳሪያን በመጠቀም የቁማር፣ የአስነዋሪ ፊልም፣ የአጥፊ ሶፍትዌር (ማልዌር)፣ 

የጠለፋና ሰርጎ-ገብ፣ የሽብርተኝነትንና ሌሎች ሕገ ወጥ ተግባርት የሚከናወንባቸዉን 

ድረ-ገጾች እንዲሁም አስነዋሪ፣ ከህብረተሰቡ ባህል ያፈነገጡ እና ኢ-ሞራላዊ የሆኑ 

ተግባራት ማሰራጫ የሆኑትን ድረ-ገጾች መክፈት፣ ማየትም ሆነ ማጋራት በጥብቅ 

የተከለከለ ነው። 

4. ከዚህ በላይ በንዑስ አንቀጽ 3 ሥር የተጠቀሱትን ድረ-ገጾች በስራ ሰዓትም ሆነ ከስራ 

ሰዓት ውጪ የፍርድ ቤቱን ኔትዎርክና ኢንፎርሜሽን ኮሚዩኒኬሽን ቴክኖሎጂ 

መሳሪያን በመጠቀም የከፈተ፣ ያየ ወይም ያጋራ በዲሲፕሊን ተጠያቂ ይሆናል፡፡ 

16.  የማሕበራዊ ትስስር ድረ-ገጽ አጠቃቀም 
1. ፌስቡክ፣ ዩቲዩብ፣ ቲዊተር እና የመሰሉትን ድረ-ገጾች በሥራ ሰዓት መጠቀም 

አይቻልም፡፡  

2. ከላይ ንዑስ አንቀጽ 1 ሥር የተደነገገዉ ክልከላ ከሥራቸዉ ባህሪይ ምክንያት በፍርድ 

ቤቶቹ ኮሚዩኒኬሽንና ሕዝብ ግንኙነት ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር እና በሥሩ በሚገኙት 

ባለሙያዎች ላይ ተፈጻሚ አይሆንም፡፡ ይህ አንደተጠበቀ ሆኖ የኮሚዩኒኬሽንና ሕዝብ 



 
 

 

ግንኙነት ዳይሬክቶሬት የሥራ ኃላፊዎች እና ባለሙያዎች የማህበራዊ ትስስር ድረ-

ገጾችን ለተቋሙ ሥራ ብቻ የመጠቀም ግዴታ አለባቸዉ፡፡ 

3. ማናቸውም ምስጢራዊና ጥንቃቄ የሚሹ የተቋሙን መረጃዎች በፌስቡክ፣ በቲውተርም 

ሆነ በየትኛውም የማኅበራዊ ሚዲያ ላይ መለጠፍ የተከለከለ ነው፡፡ 

4. ማንኛውም ሠራተኛ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ የተቋሙን ምስጢራዊ መረጃዎች 

አሳልፎ መስጠት የተከለከለ ነው፡፡ 

5. ማንኛውም ሰራተኛ ምስጢራዊ መሆኑ አጠራጣሪ የሆነ የትኛውንም መረጃ ለሶስተኛ 

ወገን ከመሰጠቱ በፊት የቅርብ ኃላፊውን ወይም የሚመለከተውን ኃላፊ በማማከር 

ፈቃድ ማግኘት አለበት፡፡ 

6. ለዚህ መመሪያ ድንጋጌ አፈጻጸም ምስጢራዊ መረጃ ማለት በሦስተኛ ወገን 

የማይታወቁና በሥራቸዉ ምክንያት ለሠራተኞቻቸዉ ብቻ ይፋ የተደረጉ የፌደራል 

ፍርድ ቤቶች የሆኑ ምስጢራዊ መረጃዎች ተደርገው ሊቆጠሩ የሚችሉትን ሁሉም 

መረጃዎች ናቸው፡፡ 

17. የመረጃ ጥበቃ እና የግላዊነት መብት 
1. የፌዴራል ፍርድ ቤቶች በቁጥጥራቸዉ ሥር ላሉት የግለሰብ መረጃዎች ተገቢዉን 

ጥበቃ የማድረግ ኃላፊነት አለባቸዉ፡፡ 

2. ማንኛውም የግለሰብ መረጃዎች በእጁ ከገባ የኢንፎርሜሽን ኮሚዩኒኬሽን ኮቴክኖሎጂ 

ባለሙያም ሆነ ሌላ አካል ከዚህ ቀጥሎ የተመለከቱትን የመረጃ ጥበቃና የግላዊነት 

መብት መርሆዎችን የመከተል ኃላፊነት አለበት። በዚሁ መሰረት ግለሰባዊ መረጃ፡- 

ሀ. በባለቤቱ የሚታወቅ፣ ሕጋዊ በሆነ መልኩ የተገኘ እና ደህንነቱ በተጠበቀ ሁኔታ መያዝ 

የሚገባ ሆኖ አገልግሎት ላይ መዋል የሚችለዉ በግልጽ ለተፈለገዉ ተቋማዊ ዓላማ 

ብቻ ነው። 

ሐ. በእዉነት ላይ የተመሰረተ እና ወቅታዊነቱን የጠበቀ (በየጊዜው እየታደሰ የሚሄድ) 

መሆን አለበት፡፡ 

መ. ለሚፈለገው ዓላማ ከዋለ በኋላ እንደየባህሪዉ መወገድ ወይም በጥንቃቄ መጠበቅ 

ይኖርበታል፡፡ 

18. ጥንቃቄ ለሚሹ መረጃዎች የሚደረግ ጥበቃ 

1. የፍርድ ቤቱ ወሳኝ መረጃዎች በቀጥታ በመረጃ ቋት ወደ ሚያዛውረው የፋይል ማቀፊያ 

ላይ በማስቀመጥ መጠባበቂያ እንዲኖራቸው መደረግ አለበት። 



 
 

 

2. ከሥራ ቦታ ውጭ የሚወሰዱ መረጃዎች ደህንነታቸው የተጠበቀና በሥራ ቦታ ካሉት 

መረጃዎች ጋር የተናበቡ መሆን ይኖርባቸዋል፡፡ በማናቸውም ሁኔታ በሌላ ኮምፒዩተር 

የተቀመጡ መረጃዎች ለሥራ የማያስፈልጉ መሆናቸው ከተረጋገጠ በኋላ ወዲያውኑ 

መወገድ አለባቸው፡፡ 

3. ምስጢራዊ መረጃዎችን እና ዕውቅና የተሰጣቸው የኮምፒዩውተር ማሳለጫ 

ሶፍትዌሮች ከሚወገዱ እና ዳግም ጥቅም ላይ ከሚውሉ የኢንፎርሜሽን ኮሚዩኒኬሽን 

ቴክኖሎጂ መሣሪያዎች ዉስጥ ማስወገድ የኢንፎርሜሽን ኮሚዩኒኬሽን ቴክኖሎጂ  

ዳይሬክቶሬት ኃላፊነት ሲሆን ሁሉም ተጠቃሚዎች ከሚወገዱና ዳግም ጥቅም ላይ 

ከሚውሉ መሣሪያዎች ላይ ምስጢራዊ መረጃዎችና ዕውቅና የተሰጣቸው የኮምፒዩተር 

ማሳለጫ ሶፍትዌሮች መኖራቸውን የማሳወቅ ኃላፊነት አለባቸው፡፡ 

4. መረጃዎችን ከኮምፒዩተር ወደ ኮምፒዩተር ለማሸጋገር ፍላሽ ዲስክ ወይም ተመሳሳይ 

አገልግሎት የሚሰጡ መሳሪያዎችን መጠቀም በተቻለ መጠን ማስወገድ የሚገባ ሲሆን 

ማንኛውም ሰራተኛ ከፌደራል ፍርድ ቤቶች ኔትዎርክ ጋር በተያያዙ ኮምፒዩተሮች 

መካከል መረጃዎችን ለመለዋወጥ በየኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ዳይሬክቶሬት በኩል 

የሚቀርበውን የፋይል ማጋሪያ አገልግሎትን መጠቀም አለበት፡፡  

5. የኢንፎርሜሽን ኮሚዩኒኬሽን ቴክኖሎጂ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ወይም ባለሙያ 

በዚህ አንቀጽ እና በሌሎች የተሰጡትን ኃላፊነቶች በአግባቡ ካለመወጣቱ የተነሳ 

በግለሰቦች እና ተቋሙ ላይ ለሚደርሰዉ ጉዳት በሕግ አግባብ ተጠያቂ ይሆናል 

19.  የተጠቀሚነት መለያ  

1. ማንኛውም ሰራተኛ የፌደራል ፍርድ ቤቶች ኮምፒዩተሮችን ወይም የኔትዎርክ 

መሠረተ-ልማት ለመጠቀም የፌደራል ፍርድ ቤቶች ተቋማዊ የተጠቃሚነት መለያ 

ያስፈልገዋል፡፡ 

2. ማንኛውም ተጠቃሚ በፌደራል ፍርድ ቤቶች የመረጃ ኔትዎርክ ላይ የሚገኙ 

አገልግሎቶችን እና መረጃዎችን ለማግኘት ነጠላ የተጠቀሚነት መለያ ያስፈልገዋል፡፡ 

3. ወደ ፌደራል ፍርድ ቤቶች የኔትዎርክ ስርዓት ለመግባት ከአምስት ጊዜ በላይ የሚደረግ 

የይለፍ ቃል ስህተት መለያው እንዲቆለፍ የሚደረግ ሲሆን ያልተፈቀደ የመግባት 

ሙከራም የተከለከለ ነው፡፡ 

4. የመለያ እና የይለፍ ቃል መረጃን ለሌሎች ሰዎች ማጋራትም ሆነ የይለፍ ቃልን 

ሌሎች ሰዎች ሊያገኙት በሚችሉት ቦታ ማድረግ በጥብቅ የተከለከለ ነው፡፡  



 
 

 

20. የሰርቨር አጠቃቀም 

1. በሰርቨር ላይ ለእያንዳንዱ ተጠቃሚ እንደየስራ ባህርይው የራሱ የፋይል ማስቀመጫ  

እንዲኖረው ይደረጋል፡፡  

2. እያንዳንዱ የስራ ክፍል ከሰርቨር ላይ የፋይል ማቀፊያዎች እንዲኖሩት ተደርጎ በስራ 

ክፍሉ ሥር ያሉ ተጠቃሚዎች በጋራ እንዲጠቀሙበት ይደረጋል፡፡ 

3. በሰርቨር ላይ የሚገኙ የስራ ክፍሎች መረጃዎች መጠቀም የሚቻለው በፋይል 

ማቀፊያዎች ባለቤት በሆነው የስራ ክፍል ኃላፊ በሚሰጥ ፈቃድ መሠረት የሚወሰን 

ይሆናል፡፡  

4. የስራ ክፍል የፋይል ማቀፊያዎች መጠን ያልተገደበ ሲሆን የፋይል ማቀፊያዎችን 

ተገቢ በሆነ  መንገድ መጠቀም የስራ ክፍል ኃላፊዎች ኃላፊነት ይሆናል፡፡ 

21. የፕሪንተር፣ ዩፒኤስ፣ ፎቶ ኮፒ፣ ስካነርና የድምጽ ቀረጻ መሳሪያዎች አጠቃቀም፣ ጥገናና 

ጥበቃ 

1. በተቻለ መጠን ለተቋሙ የሥራ እንቅስቃሴ በሚውሉ ኮምፒውተሮች መካካል የተጋሩ 

ፕሪንተሮች እንዲኖሩ ይደረጋል፡፡  

2. መታተም የሚገባቸው ነገሮች በወረቀት መልኩ ሊገኙ ግድ የሚሉት ብቻ ናቸው፡፡ 

3. በማናቸውም መልኩ የፍርድ ቤቱ አካላት በተቻለ መጠን ያልታተመውን ፋይል 

መጠቀም አለባቸው፡፡ 

4. ተገቢ ስልጠና ሳይወስድ ወይም ለስራ ቦታው ከተመደበው ባለሙያ ውጪ የተቋሙን 

ፕሪንተር፣ ዩፒኤስ፣ ፎቶ ኮፒ፣ ስካነርና የድምጽ ቀረጻ መሳሪያዎችን መጠቀም 

የተከለከለ ሲሆን በዚህ ምክንያት በመሳሪያዎቹ ላይ ለሚደርሰው ማንኛውም ጉዳት 

ተጠቃሚው ተጠያቂ ይሆናል፡፡ 

ክፍል አራት 

የክትትል፣ ቁጥጥርና ሌሎች ድንጋጌዎች 

22.  ኃላፊነትና ግዴታ 

1. የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት በፌደራል ፍርድ ቤቶች የመመሪያውን አጠቃላይ አፈጻጸም 

ይከታተላል፡፡ ችግሮችም ሲኖሩ የእርምት እርምጃ ይወስዳል፡፡  

2. በሁሉም ደረጃ ባሉት ፍርድ ቤቶች ያሉት ኃላፊዎች የመመሪያውን አፈጻጸም በተመለከተ 

በየደረጃው ላሉት የስራ ኃላፊዎችና ፕሬዚደንቶች ወይም ምክትል ፕሬዚደንቶች 

በየወሩ ሪፖርት የማድረግ ግዴታ አለባቸው፡፡ 



 
 

 

3. የፌደራል ከፍተኛና የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤቶች የመመሪያውን አፈጻጸም 

ተከታትለው በየሩብ ዓመቱ ከሚቀርቡ ሪፖርቶች ጋር ለፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት 

ያቀርባሉ፡፡ 

23. የየፍርድ ቤቶቹ የሕንጻ አስተዳደርና ጥገና አገልግሎት (ጠቅላላ አገልግሎት) የስራ ክፍሎች 

ኃላፊነት 

1. በዚህ መመሪያ በአንቀጽ 5 የተደነገገውን በመከታተል ያስፈጽማሉ፡፡ 

2. የየፍርድ ቤቶቹ ኃላፊዎችና ሰራተኞች በዚህ መመሪያ አባሪ ላይ በተቀመጠው 

የአገልግሎት ክፍያ ጣሪያ ልክ መጠቀማቸውን የየፍርድ ቤቶቹ የጠቅላላ አገልግሎት 

የስራ ክፍሎች በየወሩ ከኢትዮ ቴሌኮም በሚላከው የክፍያ ደረሰኝ መሰረት ክትትልና 

ቁጥጥር ያደርጋሉ፡፡ ያለ ልዩ ፈቃድ ከታሪፍ በላይ የተጠቀመ አካል ካለ በዚህ መመሪያ 

በአንቀጽ 5 ንዑስ አንቀጽ 3 እና 4 መሰረት ለሚመለከተው የስራ ክፍል ሪፖርት 

ያደርጋሉ፡፡ 

24. የአጠቃቀም ክትትል፣ ቁጥጥር እና ምርመራ 

1. ማንኛውም የስራ ክፍልም ሆነ ሰራተኛ የባለሙያ እገዛ የሚያስፈልገው ቴክኒካዊ ችግር 

ሲገጥመው ለየፍርድ ቤቱ የኢንፎርሜሽን ኮሚዩኒኬሽን ቴክኖሎጂ ዳይሬክቶሬት 

በአካል፣ በስልክ ወይም በኢ-ሜይል ማሳወቅ አለበት፡፡ 

2. የኢንፎርሜሽን ኮሚዩኒኬሽን ቴክኖሎጂ ዳይሬክቶሬት ከላይ በንዑስ አንቀጽ 1 ሥር 

በተገለጸው መሰረት ጥያቄ ሲቀርብለት በተቻለ ፍጥነት የተጠየቀውን እገዛ፣ ድጋፍ 

ወይም ጥገና የማድረግ ኃላፊነት አለበት፡፡ 

3. የፌደራል ፍርድ ቤቶች የኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬሽን ቴክኖሎጂ አጠቃቀም 

ሥርዓታቸዉ ላይ በማናቸውም ጊዜ እና ስልት ክትትል እና ቁጥጥር ማድረግ 

ይችላሉ፡፡ 

4. ከላይ በንዑስ አንቀጽ 3 ሥር የተደነገገዉ የክትትልና ቁጥጥር ዓላማ በዋናነት የተቋሙ 

የሥራ ሂደት እንዳይታወክ ለማድረግ እና ለመከታተል እንዲሁም በዚህ ረገድ 

የሚደረጉ እንቅስቃሴዎችን ከፌደራል ፍርድ ቤቶች የኢንፎርሜሽን ኮሚዩኒኬሽን 

ቴክኖሎጂ አጠቃቀም ስርዓት ጋር የተጣጣሙ ስለመሆናቸዉ ለማረጋገጥ ነው፡፡  

5. በዚህ አንቀጽ ቁጥር 3 ሥር የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ ክትትልና ቁጥጥር በዘፈቀደ 

እና ሠራተኛው ከፌደራል ፍርድ ቤቶች የኢንፎርሜሽን ኮሚዩኒኬሽን ቴክኖሎጂ 



 
 

 

አጠቃቀም መመሪያና ስርዓት በተቃራኒ ተንቀሳቅሷል የሚል ምክንያታዊ የሆነ 

ጥርጣሬና ግምት ሲኖር ሊደረግ ይችላል፡፡ 

6. ከዚህ በላይ በንዑስ አንቀጽ 5 ሥር በተደነገገው መሰረት ሠራተኛው ከፌደራል ፍርድ 

ቤቶች የኢንፎርሜሽን ኮሚዩኒኬሽን ቴክኖሎጂ አጠቃቀም መመሪያና ስርዓት በተቃራኒ 

ተንቀሳቅሷል የሚል ምክንያታዊ ጥርጣሬና ግምት ሲኖር በበላይ አመራር በሚሰጥ 

ትዕዛዝ የፌደራል ፍርድ ቤቶች ኢንፎርሜሽን ኮሚዩኒኬሽን ቴክኖሎጂ ሥርዓትና 

በሥርዓቱ የሚገኙ ይዘቶችን ወይም በሌላ በማናቸውም ሕጋዊ ስልቶች በመጠቀም 

በሚመለከተው ባለሙያ ምርመራ ይደረጋል፡፡ 

7. በበላይ አመራሩ በሚሰጥ ትዕዛዝ ምርምራ እንዲደረግ ከተወሰነ በኋላ ዝርዝር 

አፈጻጸሙን በተመለከተ ምርመራ የሚደረገው በኢንፎርሜሽን ኮሚዩኒኬሽን ቴክኖሎጂ 

ዳይሬክቶሬት፣ በሰው ሀብት ስራ አመራርና ልማት ዳይሬክቶሬት እና በምርምርና ሕግ 

ጉዳዮች አገልግሎት ዳይሬክቶሬት መካከል በሚደርግ ምክክር ነው፡፡ 

8. የሠራተኛውን መረጃ የመፈተሽ፣ የማስቀመጥ እና የማቆየት ተግባር የሚከናወነው 

በዚህ መመሪያ ዉስጥ የተደነገጉትን መርሆዎች፣ የፌደራል ፍርድ ቤቶች የሠራተኞች 

መረጃ አያያዝ ደንብ እና ሌሎች አግባብነት ያላቸዉን ድንጋጌዎችን ባከበረ መልኩ 

መሆን ይኖርበታል፡፡ 

25.  ተጠያቂነት 

ማንኛውም ተጠቃሚ ከዚህ መመሪያ፣ አግባብነት ካላቸዉ ሌሎች የፌደራል ፍርድ 

ቤቶች የኢንፎርሜሽን ኮሚዩኒኬሽን ቴክኖሎጂ አጠቃቀም መመሪያ፣ ስርዓት፣ 

ስታንዳርዶች እና መርሆዎች በተቃራኒ ከተጠቀመና ይህንኑ በተጨባጭ ማስረጃ 

ማረጋገጥ ከተቻለ አግባብነት ባላቸው ሕጎች መሰረት ተጠያቂ ይሆናል፡፡  

26. መመሪያውን ስለማሻሻል 

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

27. ስለተሻሩ መመሪያዎች 

1. በፌደራል የዳኝነት አስተዳደር ጉባኤ የሚወጡ መመሪያዎች እንደተጠበቁ ሆነው ከዚህ 

መመሪያ ጋር የሚቃረን ማንኛውም መመሪያ፣ አስተዳደራዊ ውሳኔዎች እና ልማዳዊ 

አሠራሮች በዚህ መመሪያ ተሽሯል፡፡ 



 
 

 

2. ከዚህ በላይ በንዑስ አንቀጽ 1 ሥር የተደነገገዉ እንደተጠበቀ ሆኖ በዳኞች አስተዳደር 

ጉባኤ ውሳኔ ወይም መመሪያ ያልተሸፈኑ የዳኞችና የጉባኤ ተሷሚዎች በየፍርድ 

ቤቶቹ የስራ አመራር ኮሚቴ በተወሰነውና በሚወሰነው አግባብ ተግባራዊ ይሆናል፡፡ 

3. መመሪያው ስለሚጸናበት 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 ፍ/ቤት ፕሬዝደንት 

ሕዳር 1 ቀን 2014 ዓ.ም 

አዲስ አበባ ኢትዮጵያ 

                                            
 
                                             

 

 



 
 

 

 
ተ.ቁ 
 

 
የኃላፊነት እርከን 
/መጠሪያ 
 

የስልክ እና ኢንቴርነት አጠቃቀም ወርሃዊ ወጪ  
   
መግለጫ 

መደበኛ ስልክ ሞባይል ስልክ ገመድ አልባ የኢንተርኔት/ ራውተር 
ጠ/ፍ/ቤት ከ/ፍ/ቤት መ/ደ/ፍ/ቤት ጠ/ፍ/ቤት ከ/ፍ/ቤት መ/ደ/ፍ/ቤት ጠ/ፍ/ቤት ከ/ፍ/ቤት መ/ደ/ፍ/ቤት 

1.  ክቡራን የሦሥቱም 

ፍርድ ቤቶች 

ፕሬዝዳንቶችና 

ም/ፕሬዝዳንቶች በቢሮ 

በዳኞች አስተዳደር ጉባዔ ውሳኔ መሰረት  

2.  ክቡራን የሦሥቱም 

ፍርድ ቤቶች 

ፕሬዝዳንቶችና 

ም/ፕሬዝዳንቶች 

በመኖሪያ ቤት 

በዳኞች አስተዳደር ጉባዔ ውሳኔ መሰረት  

3.  ዳኞች እና የዳኞች 

አስተዳደር ጉባዔ 

ተሿሚዎች 

በዳኞች አስተዳደር ጉባዔ ውሳኔ መሰረት  

4.  ለሰው ሃብት ስራ 

አመራር ዳይሬክተር 

500 500 500 450 400 350 ያልተገደበ ያልተገደበ ያልተገደበ   

5.  ለፋይናንስ ዳይሬክተር 500 500 500 450 400 350 ያልተገደበ ያልተገደበ ያልተገደበ  

6.  ለግዢና ንብረት 

አስተዳደር ዳይሬክተር 

500 500 500 650 600 550 ያልተገደበ ያልተገደበ ያልተገደበ  



 
 

 

7.  ለኮሚዩኒኬሽን 

ዳይሬክተር 

500 500 500 500 450 400 ያልተገደበ ያልተገደበ ያልተገደበ  

8.  ለስልጠና ዳይሬክተር 500 500 500 450 400 350 ያልተገደበ ያልተገደበ ያልተገደበ  

9.  ስትራቴጂክ ስራ 

አመራር ዳይሬክተር 

(የዕቅድ ዝ/ክ/ግ 

ዳይሬክተር) 

---------- 500 500 ---------- 400 350 ያልተገደበ ያልተገደበ ያልተገደበ  

10.  ለኢ.ኮ.ቴ ዳይሬክተር ---------- 500 500 ---------- 450 400 ያልተገደበ ያልተገደበ ያልተገደበ  

11.  ለሴቶችና ወጣቶች 

ጉዳይ ዳይሬክተር 

500 500 500 450 400 350 ያልተገደበ ያልተገደበ ያልተገደበ  

12.  ሌሎች ዳይሬክተሮች 500 500 500 450 400 350 ያልተገደበ ያልተገደበ ያልተገደበ  

13.  ሌሎች ቡድን መሪዎች 300 300 300 300 250 200     

14.  የሕግ ጥናትና ምርምር 

ቡድን መሪ እና 

የኮሚዩኒኬሽን ቡድን 

መሪ 

300 300 300 300 250 200 ያልተገደበ ያልተገደበ ያልተገደበ  

15.  የግዢ ቡድን መሪ 400 400 400 400 350 300     

16.  የኢ.ኮ.ቴ ቡድን መሪ  300 300 300 350 300 250 ያልተገደበ ያልተገደበ ያልተገደበ  

17.  ለችሎት አገልግሎት 

ኃላፊ 

300 300 300 300 200 100     



 
 

 

18.  ለትራንስፖርት 

ስምሪት ኃላፊ 

500 500 500 600 550 500     

19.  የተሸከርካሪ ስምሪት 

ባለሙያ 

300 300 300 300 250 200     

20.  የውስጥ ኦዲት 

ዳይሬክተር 

500 --------- ------------- 450 -------- ----------- ያልተገደበ ያልተገደበ ያልተገደበ  

21.  የሶስቱም ፍርድ ቤቶች 

ፕሬዝዳንትና ምክትል 

ፕሬዝዳንቶች ሹፌሮች 

---------- --------- ------------ 300 250 200     

22.  የሌሎች ኃላፊዎችና 

ዳኞች ሾፌሮች 

---------- --------- ------------ 250 200 150     

23.  ሌሎች ሾፌሮች (ፑል) ---------- --------- ------------ 200 150 100     

24.  ፍርድ ቤቶች 

ፕሬዝዳንትና 

ም/ፕሬዝዳንት 

ጻሐፊዎች 

500 500 500 250 200 150     

25.  የኮርት ማናጀሮች፣ 

ዋና ሬጅስትራር 

ጽ/ቤት እና የፍርድ 

አፈጻጸም ዳይሬክተርና 

500 500 500 200 150 100     



 
 

 

የጽ/ቤት ኃላፊዎች 

ጸሐፊዎች 

26.  የሌሎች የስራ ክፍል 

ኃላፊዎች፣ 

ፕሮቶኮሎችና ጉዳይ 

አስፈጻሚዎች 

500 500 500 200 150 100     

27.  ለሕንጻ ጥገናና 

አስተዳደር 

ዳይሬክተሮች 

(የከፍተኛና መጀመሪያ 

ደረጃ ፍ/ቤቶች ጠቅላላ 

አገልግሎት ኃላፊዎች) 

500 500 500 650 600 600 ያልተገደበ ያልተገደበ ያልተገደበ  

28.  ለቪድዮ ኮንፈረንስ 

ባለሙያዎችና ለክልል 

ባለሙያዎች 

500 500 500 350 300 250     

29.  የግዥ ባለሙያዎች --------- -------- ----------- 200 200 200     

30.  የበላይ አመራር 

አጃቢዎች  

--------- -------- ----------- 200 200 200     

31.  ሞባይል ባንኪንግና 

ፖዝ ማሽን ላይ 

200 200 200 200 200 200     



 
 

 

ተመደበው ለሚሰሩ 

ገንዘብ ሰብሳቢዎች እና 

ጉዳይ አስፈጻሚዎች 

 

 


