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ክፍል 1
ህገ መንግስት፣ የኢፌዲሪ መንግስት መመስረት፣ ሰንደቅ አላማ እና ብሄራዊ መዝሙር
ተ.ቁ

ህጎች

ማሻሻያ

1. የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ

ቅጽ/ገፅ
ቅጽ 1/ገፅ 1

ሪፐብሊክ ህገ መንግስት አዋጅ
1/1(1987) አ.1
2. የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ

ቅጽ1/ገፅ 52

ሪፐብሊክ መንግስት መመስረቱን ለማሳወቅ
የወጣ አዋጅ
1/2(1987) አ.2
3. የፌደራል ነጋሪት ጋዜጣ ማቋቋሚያ አዋጅ

ቅጽ1/ገፅ 53

1/3(1987) አ.3
4. የሰንደቅ አላማ አዋጅ

በ20/61(2006) አ.863

15/58(2001) አ.654

ቅጽ1/ገፅ 54

ተሻሻለ

5. የኢትዮጵያ ብሄራዊ መዝሙር አዋጅ

ቅጽ1/ገፅ 63

16/26 (2002) አ.673

ክፍል 2
የፖለቲካ ፓርቲዎችና ምርጫ
ሀ/ የፖለቲካ ፓርቲዎች መደራጀት
ተ.ቁ

ህጎች

ማሻሻያ

1. ስለሰላማዊ ሰልፍና ሕዝባዊ የፖለቲካ

ቅጽ/ገፅ
ቅጽ1/ገፅ 69

ስብሰባ ሥነ-ሥርዓት አዋጅ
50/4(1983) አ.3
2. የተሻሻለው የፖለቲካ ፓርቲዎች ምዝገባ
አዋጅ
10

ቅጽ1/ገፅ 74

14/62(2000) አ.573
3. የፖለቲካ ፓርቲዎች የምርጫ ሥነ-ምግባር

ቅጽ1/ገፅ 99

አዋጅ
16/17(2002) አ.662
ለ/ ምርጫ
ተ.ቁ

ህጎች

ማሻሻያ

1. የተሻሻለው የኢትዮጵያ ምርጫ ሕግ አዋጅ
13/54(1999) አ.532

ቅጽ1/ገፅ
121

2. በምርጫ ወቅት በብሔራዊ ምርጫ ቦርድ
በየደረጃው ስለሚቋቋም አቤቱታ ሰሚ ኮሚቴ
አደረጃጀትና አሰራር የምርጫ

ቅጽ/ገፅ

ቅጽ1/ገፅ
174

ቦርድ ደንብ

1/2001
3. የስነ ዜጋና የመራጮች ትምህርት ፍቃድ
አሰጣጥ እና ስነ ምግባር የምርጫ ቦርድ

ቅጽ1/ገፅ
191

ደንብ
2/2002
4. የሀገር ውስጥ የምርጫ ታዛቢዎች ፍቃድ
አሰጣጥ፣ አሰራር እና የስነ ምግባር የምርጫ

ቅጽ1/ገፅ
201

ቦርድ ደንብ
3/2002
5. መንግስት ለፖለቲካ ፓርቲዎች የሚሰጠውን
የፋይናንስ ድጋፍ የሚከፋፈልበትን አሰራር

ቅጽ1/ገፅ
216

ለመደንግ የወጣ የምርጫ ቦርድ ደንብ
5/2001
6. የመገናኛ ብዙሃንና የጋዜጠኞች የምርጫ
አዘጋገብ የስነ ምግባር የምርጫ ቦርድ ደንብ
6/2002

11

ቅጽ1/ገፅ
228

ክፍል 3
ምክር ቤቶች እና የሪፐብሊኩ ፕሬዝዳንት
ሀ/ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት
ተ.ቁ

ህጎች

ማሻሻያ

1. ስለ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት

ቅጽ/ገፅ
ቅጽ 1

1/1(1987) አ.1 (አንቀፅ 54 እስከ 60)
2. የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የዕረፍት እና
የስራ ጊዜ አዋጅ

በ8/9(1994) አ.263

ቅጽ1/ገፅ

ተሻሻለ

236

2/20(1988) አ.32
3. የአፌዲሪ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት

ቅጽ1/ገፅ

አባላት

237

በመራጮቻቸው አመኔታ በሚያጡበትጊዜ
ስለሚወሰድ እርምጃ የወጣ አዋጅ
3/53(1989) አ.88
4. መራጮች በተመራጮች ላይ አመኔታ ያጡ
መሆኑን የሚገልጹበትን ስርዓት ለመወሰን

ቅጽ1/ገፅ
240

የወጣ የብሄራዊ ምርጫ ቦርድ ደንብ
5/38(1991) ደ.2
5. የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጽህፈት ቤትን
እንደገና ለማቋቋም የወጣ አዋጅ

ቅጽ1/ገፅ
246

21/50(2007) አ.906
6. የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የአሰራርና

ቅጽ1//ገፅ

የአባላት ስነ ምግባር የህዝብ ተወካዮች

250

ምክር ቤት ደንብ
(2008) ደ.6
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ለ/ የፌደሬሽን ምክር ቤት
ተ.ቁ

ህጎች

ማሻሻያ

ቅጽ/ገፅ

በ14/3(2000) አ.556

ቅጽ1/ገፅ

ተሻሻለ

358

1. ስለ ፌዴሬሽን ምክር ቤት
1/1(1987) አ.1 (አንቀፅ 61 እስከ 68)
2. የፌደሬሽን ምክር ቤት ለማጠናከር እና
ስልጣንና ተግባሩን ለመዘርዘር የወጣ አዋጅ
7/41(1993) አ.251
3. የፌደሬሽን ምክር ቤት ጽህፈት ቤትን

ቅጽ1/ገፅ

ማቋቋሚያ አዋጅ

377

14/3(2000) አ.556
4. የህገ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ አዋጅ

ቅጽ1/ገፅ

19/65(2005) አ.798

383

ሐ/ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ተጠሪ የሆኑ ተቋማት
ተ.ቁ

ህጎች

ማሻሻያ

1. የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን

ቅጽ/ገፅ
ቅጽ1/ገፅ

ማቋቋሚያ አዋጅ

397

6/40(1992) አ.210
2. የህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም ማቋቋሚያ

ቅጽ1/ገፅ

አዋጅ

410

6/41(1992) አ.211
3. የህዝብ ቆጠራ ኮሚሽንን እንደገና ለማቋቋም
የወጣ አዋጅ

ቅጽ1/ገፅ
424

11/37(1997) አ.449
4. የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ

ቅጽ1/ገፅ

13/54(1999) አ.532 (አንቀፅ 4 እስከ 13)

13

121

5. የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን

ቅጽ1/ገፅ

ማቋቋሚያ አዋጅ

430

20/79(2006) አ.858
6. የፌደራል ኦዲት ዋና መስሪያ ቤት

ቅጽ1/ገፅ

ማቋቋሚያ አዋጅን ለማሻሻል የወጣ አዋጅ

437

22/109(2008) አ.982
መ/ ሪፐብሊኩ ፕሬዝዳንት
ተ.ቁ

ህጎች

ማሻሻያ

ቅጽ/ገፅ

1. ስለ ሪፐብሊኩ ፕሬዝዳንት
1/1(1987) አ.1 (አንቀፅ 69 እስከ 71)
2. የፕሬዝዳንቱን ጽህፈት ቤት ማቋቋሚያ

ቅጽ1/ገፅ

አዋጅ

450

5/6(1991) አ.131
ክፍል 4
መገናኛ ብዙሃን
ተ.ቁ
1.

ህጎች

ማሻሻያ

የኢትዩጵያ ራዲዩና ቴሌቪዥን አገልግሎት

ቅጽ/ገፅ
ቅጽ1/ገፅ 454

አዋጅ
34/12 (1967) አ.15
2.

(ከአንቀፅ 3 እስከ 6)

የኢትዮጵያ ራዲዮና ቴሌቪዥን አገልግሎት

ቅጽ1/ገፅ 456

ድርጅት ደንብ
34/42 (1967) ሕ.20
3.

የኢትዮጵያ ራዲዮና ቴሌቪዥን አገልግሎት

ቅጽ1/ገፅ 461

ድርጅት
114/1987 አንቀፅ 5/6/ እና /9/
4.

የብሮድካስት አገልግሎት አዋጅ

ቅጽ1/ገፅ 462
14

13/39(1999) አ.533
5.

የመገናኛ ብዙሀንና የመረጃ ነጻነት አዋጅ

ቅጽ1/ገፅ 482

በ14/64(2000) አ.590

ክፍል 5
የአስፈፃሚ አካላትን ማቋቋሚያ ህጎች
ሀ/ የአስፈፃሚ አካላት ስልጣን እና ተግባርን መወሰኛ ህግ
ተ.ቁ
1.

ህጎች

ማሻሻያ

ቅጽ/ገፅ

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ

በ22/61(2008) አ.942

ቅጽ2/ገፅ 1

ሪፐብሊክ አስፈፃሚ አካላትን ስልጣን እና

ተሻሻለ

ስለ አስፈፃሚነት ስልጣን
1/1(1987) አ.1 (አንቀፅ 72)

2.

ተግባር ለመወሰን የወጣ አዋጅ
22/12(2008) አ.916
ለ/ ጠቅላይ ሚኒስትር
ተ.ቁ

ህጎች

ማሻሻያ

ቅጽ/ገፅ

1. ስለጠቅላይ ሚኒስትር
1/1(1987) አ.1(አንቀፅ 73 እና 74) እና
22/12(2008) አ.916 (አንቀፅ 3)
2. የኢትዮጵያ ብሔራዊ ደህንነት ምክር ቤት

ቅጽ2/ገፅ 63

ማቋቋሚያ አዋጅ
8/3(1994) አ.257
3. ብሔራዊ የኢኮኖሚ ምክር ቤት ማቋቋሚያ

ቅጽ2/ገፅ 65

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ
19/12 (2005) ደ.277
ሐ/ ሚኒስትሮች ምክር ቤት
ተ.ቁ

ህጎች

ማሻሻያ

15

ቅጽ/ገፅ

1. ስለሚኒስትሮች ምክር ቤት
1/1(1987) አ.1(አንቀፅ 76 እና 77)
22/12(2008) አ.916 (አንቀፅ 6 እስከ 8)
መ/ የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች
ተ.ቁ

ህጎች

ማሻሻያ

1. የሀገር መከላከያ ሚኒስቴር

ቅጽ/ገፅ
ቅጽ2/ገፅ 1-44

22/12(2008) አ.916 {አንቀፅ 9(1)፣ 10 እና
13}
2. የፌደራል እና የአርብቶ አደር ልማት

ቅጽ2/ገፅ 1-44

ጉዳዮች ሚኒስቴር
22/12(2008) አ.916 {አንቀፅ 9(2)፣10፣14፣
38(3)(ሐ) እና 41(1)}
3. የውጪ ጉዳይ ሚኒስቴር

ቅጽ2/ገፅ

22/12(2008) አ.916 {አንቀፅ 9(3)፣10 እና

1-44

15}
4. የፐብሊክ ሰርቪስ እና የሰው ሀብት ልማት

ቅጽ2/ገፅ1-44

ሚኒስቴር
22/12(2008) አ.916 {አንቀፅ 9(5)፣10፣17፣
38(5) እና 41(2)}
5. የገንዘብ እና የኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴር
22/12(2008) አ.916 {አንቀፅ 9(6)፣10፣ 8፣

ቅጽ2/ገፅ
1-44

38/6) እና 41(3)}
6. የእርሻ እና የተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴር

ቅጽ2/ገፅ

22/12(2008) አ.916 {አንቀፅ 9(7)፣10፣19፣

1-44

38(7) እና አንቀፅ 41/4}
7. የእንስሳት እና ዓሳ ሀብት ሚኒስቴር

ቅጽ2/ገፅ

22/12(2008) አ.916 {አንቀፅ 9(8)፣10፣20፣
38(8) እና 41(5)}
16

1-44

8. የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር

ቅጽ2/ገፅ

22/12(2008) አ.916 {አንቀፅ 9(9)፣10፣21

1-44

እና 38(9)}
9. የንግድ ሚኒስቴር

ቅጽ2/ገፅ

22/12(2008) አ.916 {አንቀፅ 9(10)፣10፣22

1-44

እና 38(10)}
10. የሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር

ቅጽ2/ገፅ

22/12(2008) አ.916 {አንቀፅ 9(11)፣10፣23

1-44

እና 38(11}
11. የትራንስፖርት ሚኒስቴር

ቅጽ2/ገፅ

22/12(2008) አ.916 {አንቀፅ 9(12)፣10፣24

1-44

እና 38(12)}
12. የመገናኛ እና ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ

ቅጽ2/ገፅ

ሚኒስቴር

1-44

22/12(2008) አ.916 {አንቀፅ 9(13)፣10 እና
25}
13. የከተማ ልማት እና ቤቶች ሚንስቴር

ቅጽ2/ገፅ

22/12(2008) አ.916 {አንቀፅ 9(14)፣10፣26፣

1-44

38(13) እና 41(6)}
14. የኮንስትራክሽን ሚኒስቴር

ቅጽ2/ገፅ

22/12(2008) አ.916 {አንቀፅ 9(15)፣10፣27፣

1-44

38(14) እና 41(7)}
15. የውሃ፣ መስኖና ኤሌክትሪክ ሚኒስቴር

ቅጽ2/ገፅ

22/12(2008) አ.916 {አንቀፅ 9(16)፣10፣28፣

1-44

38(15) እና 41(8)}
16. የማዕድ፣ የነዳጅና የተፈጥሮ ጋዝ ሚኒስቴር
22/12(2008) አ.916 {አንቀፅ 9(16)፣10፣29፣
38(16)እና 41(9)}
17

ቅጽ2/ገፅ
1-44

17. የአካባቢ፣ የደን እና የአየር ንብረት ለውጥ
ሚኒስቴር

ቅጽ2/ገፅ
1-44

22/12(2008) አ.916 {አንቀፅ 9(18)፣10፣30፣
38(17) እና 41(10)}
18. የመንግስት የልማት ድርጅቶች ሚኒስቴር
22/12(2008) አ.916 {አንቀፅ 9(19)፣10፣31፣

ቅጽ2/ገፅ
1-44

38(18) እና 41(11)}
19. የትምህርት ሚኒስቴር

ቅጽ2/ገፅ

22/12(2008) አ.916 {አንቀፅ 9(20)፣10፣32

1-44

እና 38(19)}
20. የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር

ቅጽ2/ገፅ

22/12(2008) አ.916 {አንቀፅ 9(21)፣10፣33

1-44

እና 38(21)}
21. የሰራተኛ እና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር
22/12(2008) አ.916 {አንቀፅ 9(22)፣10 እና

ቅጽ2/ገፅ
1-44

34}
22. የባህል እና ቱሪዝም ሚኒስቴር

ቅጽ2/ገፅ

22/12(2008) አ.916 {አንቀፅ 9(23)፣10፣35

1-44

እና 38(21)}
23. የሴቶች እና ህፃናት ጉዳይ ሚኒስቴር

ቅጽ2/ገፅ

22/12(2008) አ.916 {አንቀፅ 9(24)፣10፣36

1-44

እና 41(12)}
24. የወጣቶች እና ስፖርት ሚኒስቴር

ቅጽ2/ገፅ

22/12(2008) አ.916 {አንቀፅ 9(25)፣10፣37

1-44

እና41(13)}
25. የፌደራል ጠቅላይ ዐቃቤ ህግ ማቋቋሚያ
አዋጅ
22/63(2008) አ.943
18

ቅጽ2/ገፅ 45

ሠ/ የመንግስት ተቋማትን ማቋቋሚያ ህጎች
1. ለጠቅላይ ሚኒስቴር ጽህፈት ቤት ተጠሪ የሆኑ አስፈፃሚ አካላትን ማቋቋሚያ ህጎች
ተ.ቁ
1.

ህጎች

ማሻሻያ

የኢትዮጵያ ልማት ምርምር ኢንስቲትዩት

ቅጽ/ገፅ
ቅጽ2/ገፅ 67

ማቋቋሚያ ደንብ
5/68(1991) ደ.54
2.

የመንግስት ኮሞኒኬሽን ጽህፈት ቤት

ቅጽ2/ገፅ 70

ማቋቋሚያ ደንብ
15/13(2001) ደ.158
3.

የመንግስት ፋይናንስ ድርጅቶች ኤጀንሲ

ቅጽ2/ገፅ 75

ማቋቋሚያ ደንብ
10/31(1996) ደ.98
4.

የፌደራል ስነምግባር እና ፀረሙስና ኮሚሽን

በ21/38(2007)አ.883

ማቋቋሚያ አዋጅ

ተሻሻለ

11/18(1997) አ.433

የአቃቤ ህግነት ሰልጣን

ቅጽ2/ገፅ 78

በ943/2008 ለጠቅላይ
አቃቤ ህግ ስለተሰጠ
በዚህ ተሻሽሏል
5.

የቤተመንግስት አስተዳደርን ለማቋቋም የወጣ

ቅጽ2/ገፅ 95

አዋጅ
11/49(1997) አ.459
6.

7.

የብሮድካስት ባለስልጣን

ቅጽ1/ገፅ

በ13/39(1999) አ.533 (ከአንቀፅ 4 እስከ 15 )

462

የኢትዮጵያ ምርት ገበያ ባለስልጣን

በ14/17(2000) አ.566

ቅጽ7ሀ/ገፅ

ማቋቋሚያ አዋጅ

እና በ20/81(2006)

264

13/52(1999) አ.551 (አንቀፅ 3 እስከ 15)

አ.847 ተሻሻለ

19

8.

የኢትዮጵያ ገቢዎች እና ጉምሩክ

የአቃቤ ህግነት ሰልጣን

ባለስልጣንን ለማቋቋም የወጣ አዋጅ

በ943/2008 ለጠቅላይ

14/44(2000) አ.587

አቃቤ ህግ ስለተሰጠ

 የብሔራዊ ሎተሪ አስተዳደርን

9.

ቅጽ2/ገፅ 98

ተሻሽሏል

እንደገና ለማቋቋም የወጣ ደንብ

ቅጽ2/ገፅ

15/21(2001) ደ.160

107

የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ማቋቋሚያ

ቅጽ2/ገፅ

(እንደተሻሻለው) አዋጅ

117

14/50(2000) አ.591
 የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ

ቅጽ2/ገፅ

አስተዳደርን እንደገና ለማደራጀት

136

የወጣ ደንብ
16/8(2002) ደ.172
10. የፋይናንስ ደህንነት መረጃ ማዕከልን

ቅጽ2/ገፅ

ማቋቋሚያ ደንብ

139

16/5(2002) ደ.171
11. የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ

ቅጽ2/ገፅ

ህዝባዊ ተሳትፎ አስተባባሪ ብሔራዊ ኮሚቴ

144

ምክር ቤት ማቋቋሚያ ደንብ
17/66(2003) ደ.244
12. የኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን
ማቋቋሚያ አዋጅ
18/2(2004) አ.720
 የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ፖሊስ
ኮሚሽን ማቋቋሚያ ደንብ
10/11(1996) ደ.96

20

22/63(2008) አ.944

ቅጽ2/ገፅ

ተሻሻለ

149
ቅጽ2/ገፅ
161

13. ብሔራዊ ፕላን ምክር ቤት እና ብሔራዊ
ፕላን ኮሚሽን ማቋቋሚያ ደንብ

ቅጽ2/ገፅ
167

19/26(2005) ደ.281
14. የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት
እንደገና ማቋቋሚያ አዋጅ

ቅጽ2/ገፅ
171

19/55(2005) አ.804
15. የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ
እንደገና ማቋቋሚያ አዋጅ

181

20/6(2006) አ.808
-

ቅጽ2/ገፅ

ቅጽ2/ገፅ

የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት
ኤጀንሲ እንደገና ማቋቋሚያ አዋጅ

189

ማስፈጸሚያ የሚኒስትሮች ምክር ቤት
ደንብ
20/78(2006) ደ.320
16. የፖሊሲ ጥናትና ምርምር ማዕከልን

ቅጽ2/ገፅ

ለማቋቋም

198

የወጣ ደንብ
20/58(2006) ደ.311
17. የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ቦርድን እና
ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ማቋቋሚያ ደንብ

ቅጽ2/ገፅ
201

20/63(2006) ደ.313
18. የፌደራል የተቀናጀ መሰረተ ልማት

ቅጽ2/ገፅ

ማስተባበሪያ ኤጀንሲ ማቋቋሚያ አዋጅ

206

20/69(2006) አ.857
19. መለስ ዜናዊ አመራር አካዳሚ ማቋቋሚያ
ደንብ

ቅጽ2/ገፅ
213

20/85(2006) ደ.321

21

20. ብሔራዊ የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን

ቅጽ2/ገፅ

ማቋቋሚያ ደንብ

324

22/15(2008) ደ.363
21. የኢትዮጵያ ግብርና ምርምር ምክር ቤት

ቅጽ2/ገፅ

ሴክሬታሪያት ማቋቋሚያ ደንብ

333

22/54(2008) ደ.383
2. ለፌደራል

እና አርብቶ አደር ልማት ጉዳዮች ሚኒስቴር ተጠሪ ሆኑ

አስፈፃሚ አካላትን ማቋቋሚያ ህጎች
ተ.ቁ

ህጎች

ማሻሻያ

1. የበጎ አድራጎት ድርጅቶችና ማህበራት

ቅጽ/ገፅ
ቅጽ6ለ/ገፅ

ኤጀንሲ

503

15/25(2001) አ.621 {አንቀፅ 4 እስከ 13}
3. ለውጪ ጉዳይ ሚኒስቴር ተጠሪ የሆኑ አስፈፃሚ አካላትን ማቋቋሚያ ህጎች
ተ.ቁ

ህጎች

ማሻሻያ

1. የኢትዮጵያ የውጪ ግንኙነት ስትራቴጂክ

ቅጽ/ገፅ
ቅጽ2/ገፅ

ጥናት ኢንስቲትዩት ማቋቋሚያ ደንብ

240

347/2008
4. ለፌደራል ጠቅላይ አቃቤ ህግ ተጠሪ የሆኑ አስፈፃሚ አካላትን ማቋቋሚያ ህጎች
ተ.ቁ

ህጎች

ማሻሻያ

1. የፍትህ እና ህግ ስርዓት ምርምር

ቅጽ/ገፅ
ቅጽ2/ገፅ

ኢንስቲትዩት

245

ማቋቋሚያ ደንብ
4/8(1990) ደ.22
2. የፌደራል ማረሚያ ቤቶች ኮሚሽን ማቋቋሚያ በ22/64(2008) አ.945
አዋጅ

ተሻሻለ

9/90(1995) አ.365
22

ቅጽ2/ገፅ
251

3. የወሳኝ ኩነት ምዝገባ ኤጀንሲ ማቋቋሚያ

ቅጽ2/ገፅ

ደንብ

264

19/13(2005) ደ.278
4. የፌዴራል የሰነዶች ማረጋገጫና ምዝገባ

ቅጽ2/ገፅ

ኤጀንሲ ማቋቋሚያ ደንብ

270

22/50(2008) ደ.379
5. ለፐብሊክ ሰርቪስ እና የሰው ሀብት ልማት ሚኒስቴር ተጠሪ የሆኑ
አስፈፃሚ አካላትን ማቋቋሚያ ህጎች
ተ.ቁ

ህጎች

ማሻሻያ

1. የኢትዮጵያ ካይዘን ኢንስቲትዩት ማቋቋሚያ

ቅጽ/ገፅ
ቅጽ2/ገፅ

ደንብ

274

18/1(2004) ደ.256
6. ለገንዘብ እና የኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴር ተጠሪ የሆኑ አስፈፃሚ አካላትን ማቋቋሚያ
ህጎች
ተ.ቁ

ህጎች

ማሻሻያ

1. የመንግስት የልማት ድርጅቶች ባለአደራ ቦርድ
ማቋቋሚያ አዋጅ

ቅጽ/ገፅ
ቅጽ2/ገፅ
279

6/38(1992) አ.208
2. መንግስት የግዥና የንብረት አስተዳደር

ቅጽ6ሀ/ገፅ

ኤጀንሲ

396

15/60(2001) አ.649 (ከአንቀፅ 12 እስከ 21)
3. የመንግስት ግዥና ንብረት ማስወገድ

ቅጽ2/ገፅ

አገልግሎት ማቋቋሚያ ደንብ

287

16/36(2002) ደ.184
4. የኢትዮጵያ የሂሳብ አያያዝና ኦዲት ቦርድን
ለማቋቋምና አሰራሩን ለመወሰን የወጣ ደንብ
23

ቅጽ2/ገፅ
292

21/22(2007) ደ.332
7. ለእርሻና ተፈጥሮ ሀብት ልማት ሚኒስቴር ተጠሪ የሆኑ አስፈፃሚ
አካላትን ማቋቋሚያ ህጎች
ተ.ቁ

ህጎች

1. የኢትዮጵያ ግብርና ምርምር ኢስቲትዩት
ማቋቋሚያ አዋጅ

ማሻሻያ

ቅጽ/ገፅ

በ10/17(1996) አ.382

ቅጽ2/ገፅ

በ1/17(1998) አ.471

3/42(1989) አ.79

309

ተሻሻለ

2. የህብረት ስራ ኤጀንሲ ማቋቋሚያ አዋጅ
8/21(1994) አ.274

በ471/98 ስያሜው

ቅጽ2/ገፅ

ተሻሻለ

317

3. የኢትዮጵያ ሆርቲካልቸር ልማት ኤጀንሲ

ቅጽ2/ገፅ

ለማቋቋም የወጣ ደንብ

322

14/42(2000) ደ.152
4. የግብርና ትራንስፎርሜሽን ምክር ቤት እና
ኤጀንሲ ማቋቋሚያ ደንብ

በ22/51(2008) ደ.380

ቅጽ2/ገፅ

ተሻሻለ

327

17/20(2003) ደ.198
5. የኢትዮጵያ የግብርና ኢንቨስትመንት መሬት
አስተዳደር ኤጀንሲ ማቋቋሚያ ደንብ

ቅጽ2/ገፅ
333

19/32(2005) ደ.283
6. የስትራቴጂክ መጣባበቂያ ምግብ ክምችት
ኤጀንሲ ማቋቋሚያ ደንብ

ቅጽ2/ገፅ
338

19/37(2005) ደ.284
7. የኢትዮጵያ ቡናና ሻይ ልማትና ግብይት
ባለስልጣን ማቋቋሚያ ደንብ

ቅጽ2/ገፅ
346

22/16 (2008) ደ.364

24

8. ለእንስሳት እና አሳ ሀብት ልማት ሚኒስቴር ተጠሪ የሆኑ አስፈፃሚ
አካላትን ማቋቋሚያ ህጎች
ተ.ቁ

ህጎች

ማሻሻያ

1. የእንስሳት መድሓኒት እና መኖ አስተዳደር

ቅጽ/ገፅ
ቅጽ2/ገፅ

ቁጥጥር ባለስልጣን ማቋቋሚያ ደንብ

354

19/8(2005) ደ.272
2. ብሔራዊ የቆላ ዝንብና የገንዲ በሽታ

ቅጽ2/ገፅ

መቆጣጠሪያ እና ማጥፊያ ኢንስቲትዩት

358

ማቋቋሚያ ደንብ
20/26(2006) ደ.304
9. ለኢንዱስቲሪ ሚኒስቴር ተጠሪ የሆኑ አስፈፃሚ አካላትን ማቋቋሚያ ህጎች
ተ.ቁ

ህጎች

1. የጨርቃ ጨርቅ ኢንዱስትሪ ልማት
ኢንስቲትዩት ማቋቋሚያ ደንብ

ማሻሻያ

ቅጽ/ገፅ

በ19/39(2005) ደ.286

ቅጽ2/ገፅ

ተሻሻለ

16/27(2002) ደ.180
2. የቆዳ ኢንዱስትሪ ልማት ኢንስቲትዩት

ቅጽ2/ገፅ

ማቋቋሚያ ደንብ

371

16/28(2002) ደ.181
3. የብረታ ብረት ኢንዱስትሪ ልማት

ቅጽ2/ገፅ

ኢንስቲትዩት ማቋቋሚያ ደንብ

376

6/29(2002) ደ.182
4. የምግብ የመጠጥ እና የፋርማሲዩቲካል

ቅጽ2/ገፅ

ኢንዱስትሪ ልማት ኢንስቲትዩት ማቋቋሚያ
ደንብ
19/44(2005) ደ.287

25

382

5. የኬሚካል እና የኮንስትራክሽን ግብዓቶች

ቅጽ2/ገፅ

ኢንዱስትሪ ልማት ኢንስቲትዩት ማቋቋሚያ

390

ደንብ
19/38(2005) ደ.288
6. የኢትዮጵያ ስጋና ወተት ኢንዱስትሪ ልማት

ቅጽ2/ገፅ

ኢንስቲትዩት ማቋቋሚያ ደንብ

297

19/66(2005) ደ.295
7. የፌደራል አነስተኛና መካከለኛ

ቅጽ2/ገፅ

ማኑፋክቸሪንግ

403

ኢንዱስትሪዎች ልማት ኤጀንሲ ማቋቋሚያ
ደንብ
22/40(2008) ደ.373
10. ለንግድ ሚኒስቴር ተጠሪ የሆኑ አስፈፃሚ አካላትን ማቋቋሚያ ህጎች
ተ.ቁ

ህጎች

ማሻሻያ

ቅጽ/ገፅ

በ16/12(2002) አ.665

ቅጽ7ሀ/ገፅ

ተሻሻለ

250

የአቃቤ ህግነት

ቅጽ7ሀ/ገፅ

ባለስልጣን

ሰልጣን በ943/2008

204

20/28(2006) አ.813 (ከአንቀፅ 27 እስከ 35)

ለጠቅላይ አቃቤ ህግ

1. የኢትዮጵያ ምርት ገበያ
13/61(1999) አ.550 (አንቀፅ 3 እስከ 13)
2. የንግድ ውድድር እና የሸማቾች ጥበቃ

ስለተሰጠ በዚህ
ተሻሽሏል
11. ለኢትዮጵያ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ተጠሪ የሆኑ አስፈፃሚ አካላትን
ማቋቋሚያ ህጎች
ተ.ቁ

ህጎች

ማሻሻያ

1. የኢትዮጵያ አዕምሮዊ ንብረት ጽህፈት ቤት
ማቋቋሚያ አዋጅ

ቅጽ/ገፅ
ቅጽ2/ገፅ
411

26

9/40(1995) አ.320
2. የኢትዮጵያ ጨረራ መከላከያ ባለስልጣን

ቅጽ7ሐ/ገፅ

14/23(2000) አ.571 (ከአንቀፅ 4 እስከ 15)

453

3. የኢትዮጵያ የደረጃዎች ኤጀንሲ ማቋቋሚያ

ቅጽ2/ገፅ

ደንብ

417

17/13(2003) ደ.193
4. የብሔራዊ ስነ-ልክ ኢንስቲትዩት ማቋቋሚያ

ቅጽ2/ገፅ

ደንብ

426

17/14(2003) ደ.194
5. የሳይንስ እና ቴክኖሎጂ መረጃ ማዕከል

ቅጽ2/ገፅ

ማቋቋሚያ ደንብ

434

18/7(2004) ደ.257
6. የኢትዮጵያ ብሔራዊ አክርዴቴሽን ጽህፈት

ቅጽ2/ገፅ

ቤት እንደገና ማቋቋሚያ የሚኒስትሮች ምክር

439

ቤት ደንብ
19/22(2005) ደ.279
7. የኢትዮጵያ ባዮቴክኖሎጂ ምክር ቤትና

ቅጽ2/ገፅ

ባዮቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ለማቋቋም የወጣ

444

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ
22/(2008) ደ.388
12. ለትራንስፖርት ሚኒስቴር ተጠሪ የሆኑ አስፈፃሚ አካላትን ማቋቋሚያ ህጎች
ተ.ቁ

ህጎች

ማሻሻያ

1. የመንገድ ፈንድ ማቋቋሚያ አዋጅ

ቅጽ/ገፅ
ቅጽ2/ገፅ

3/24(1989) አ.66

455

2. የፌዴራል ትራንስፖርት ባለስልጣን

ቅጽ7ለ/ገፅ

11/58(1997) አ.468 (ከአንቀፅ 4 እስከ 11)
27

221

3. የማሪታይም ጉዳይ ባለስልጣን

ቅጽ7ለ/ገፅ

13/60(1999) አ.549 ( ከአንቀፅ 3 እስከ 6)

514

4. የሲቪል አቪየሽን ባለስልጣን

ቅጽ2/ገፅ

15/23(2001) አ.616 (ከአንቀፅ 7 እስከ 15)
5. የኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣንን እንደገና
ለማቋቋም የወጣ ደንብ

448
በ20/55(2006) ደ.310

ቅጽ2/ገፅ

ተሻሻለ

462

17/81(2003) ደ.247
6. የመድህን ፈንድ አስተዳደር ኤጀንሲ

ቅጽ2/ገፅ

ማቋቋሚያ ደንብ

467

20/8(2006) ደ.300
13. ለከተማ ልማት እና ቤቶች ሚኒስቴር ተጠሪ የሆኑ አስፈፃሚ አካላትን
ማቋቋሚያ ህጎች
ተ.ቁ

ህጎች

ማሻሻያ

1. የመንግስት ቤቶች ኤጀንሲ ማቋቋሚያ አዋጅ

ቅጽ/ገፅ
ቅጽ2/ገፅ

14/2(2000) አ.555

472

2. የፌዴራል የከተማ መሬትና መሬት ነክ

ቅጽ2/ገፅ

ንብረት ምዝገባና መረጃ ኤጀንሲ ማቋቋሚያ

477

ደንብ
17/85(2003) ደ.251
3. የፌደራል ከተሞች የስራ ዕድል ፈጠራና

483

የምግብ ዋስትና ኤጀንሲን ማቋቋሚያ ደንብ
22/41(2008) ደ.374
14. ለኮንስትራክሽን ሚኒስቴር ተጠሪ የሆኑ አስፈፃሚ አካላትን ማቋቋሚያ ህጎች
ተ.ቁ

ህጎች

ማሻሻያ

28

ቅጽ/ገፅ

1. የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ፕሮጀክት

ቅጽ2/ገፅ

ማኔጅመንት ኢንስትቲዩት ማቋቋሚያ ደንብ

490

19/54(2005) ደ.289
15. ለውሃ የመስኖ እና ኤሌክትሪክ ሚኒስቴር ተጠሪ የሆኑ አስፈፃሚ አካላትን
ማቋቋሚያ ህጎች
ተ.ቁ

ህጎች

ማሻሻያ

1. ብሔራዊ የሚቲዎሮሎጂ አገልግሎት ድርጅት

ቅጽ/ገፅ
ቅጽ2/ገፅ

ማቋቋሚያ አዋጅ

495

40/9(1973) አ.201
2. የውሃ ሀብት ፈንድን ለማቋቋምና አስተዳደሩን
ለመወሰን የወጣ አዋጅ

በ14/37(2000) አ.581

ቅጽ2/ገፅ

ተሻሻለ

500

8/15(1994) አ.268
3. የአባይ ተፋሰስ ከፍተኛ ምክር ቤት እና

ቅጽ2/ገፅ

ባለስልጣኑን ለማቋቋም የወጣ ደንብ

507

14/30(2000) ደ.151
4. የአዋሽ ተፋሰስ ከፍተኛ ምክር ቤት እና

ቅጽ2/ገፅ

ባለስልጣንን ማቋቋሚያ ደንብ

510

14/63(2000) ደ.156
5. የስምጥ ሸለቆ ሀይቆች ተፋሰስ ከፍተኛ ምክር
ቤት እና ባለስልጣንን ማቋቋሚያ ደንብ

ቅጽ2/ገፅ
513

17/91(2003) ደ.253
6. የኢትዮጵያ ውሀ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት
ማቋቋሚያ ደንብ

ቅጽ2/ገፅ
516

19/62(2005) ደ.293
7. የኢትዮጵያ ኢነርጂ ባለስልጣን ማቋቋሚያ
ደንብ

ቅጽ2/ገፅ
521

20/36(2006) ደ.308
29

16. ለአካባቢና ደን ልማት እና የአየር ንብረት ለውጥ ሚኒስቴር ተጠሪ የሆኑ
አስፈፃሚ አካላትን ማቋቋሚያ ህጎች
ተ.ቁ

ህጎች

ማሻሻያ

1. የኢትዮጵያ ብዝሀ ህይወት ኢንስቲቲዩት

ቅጽ/ገፅ
ቅጽ2/ገፅ

ማቋቋሚያ ደንብ

525

19/57(2005) ደ.291
2. የኢትዮጵያ የአካባቢና የደን ምርምር

ቅጽ2/ገፅ

ኢንስቲትዩት ማቋቋሚያ ደንብ

531

21/5(2007) ደ.327
17. ለትምህርት ሚኒስቴር ተጠሪ የሆኑ አስፈፃሚ አካላትን ማቋቋሚያ ህጎች
ተ.ቁ

ህጎች

ማሻሻያ

1. የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና አጀንሲ
ማቋቋሚያ ደንብ

ቅጽ/ገፅ
ቅጽ2/ገፅ
537

17/25(2003) ደ.199
2. የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና

ቅጽ2/ገፅ

ኢንስቲትዩት ማቋቋሚያ ደንብ

543

17/72(2003) ደ.245
3. ሀገር አቀፍ የትምህርት ምዘና ፈተናዎች
ኤጀንሲ ማቋቋሚያ ደንብ

ቅጽ2/ገፅ
548

18/15(2004) ደ.260
4. የከፍተኛ ትምህርት አግባብነት ጥራት

ቅጽ2/ገፅ

ኤጀንሲ ማቋቋሚያ ደንብ

553

18/16(2004) ደ.261
5. የትምህርት ስትራቴጂ ማዕከል ማቋቋሚያ
ደንብ

ቅጽ2/ገፅ
557

19/19(2005) ደ.276

30

18. ለጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ተጠሪ የሆኑ አስፈፃሚ አካላትን ማቋቋሚያ ህጎች
ተ.ቁ

ህጎች

ማሻሻያ

1. የሀገር አቀፍ ኤች አይ ቪ/ኤድስ መከላከያና
መቆጣጠሪያ ምክር ቤት እና ኤች አይ

ቅጽ/ገፅ
ቅጽ2/ገፅ
261

ቪ/ኤድስ
መከላከያና መቆጣጠሪያ ጽህፈት ቤት
ማቋቋሚያ አዋጅ
8/23(1994) አ.276
2. የመድኃኒት ፈንድን እና የመድኃኒት

ቅጽ2/ገፅ

አቅርቦት ኤጀንሲ ማቋቋሚያ አዋጅ

570

13/64(1999) አ.553
3. የኢትዮጵያ የምግብ፣ የመድኃኒት እና የጤና
እንክብካቤ አስተዳደርና ቁጥጥር ባለስልጣን

ቅጽ2/ገፅ
578

ማቋቋሚያ ደንብ
16/51(2002) ደ.189
4. የኢትዮጵያ ጤና መድህን ኤጀንሲ ማቋቋሚያ
ደንብ

ቅጽ2/ገፅ
582

17/4(2003) ደ.191
5. የኢትዮጵያ የሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት
ማቋቋሚያ በደንብ

ቅጽ2/ገፅ
588

20/10(2006) ደ.301
6. የብሔራዊ የደም ባንክ አገልግሎት ማቋቋሚያ
ደንብ

ቅጽ2/ገፅ
595

21/14(2007) ደ.330
7. የአርማወር ሐንሰን የምርምር ኢንስቲትዩት
ማቋቋሚያ ደንብ

ቅጽ2/ገፅ
600

22/45(2008) ደ.376
31

19. ለማድን፣ ነዳጅና ተፈጥሮ ጋዝ ሚኒስቴር ተጠሪ ሆኑ አስፈፃሚ አካላትን
ማቋቋሚያ ህጎች
ተ.ቁ

ህጎች

ማሻሻያ

1. የኢትዮጵያ ጂኦሎጂካል ሰርቬይ

ቅጽ/ገፅ
ቅጽ2/ገፅ 607

ማቋቋሚያ አዋጅ
6/22(1992) አ.194
20. ለሰራተኛና እና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ተጠሪ የሆኑ አስፈፃሚ
አካላትን ማቋቋሚያ ህጎች
ተ.ቁ

ህጎች

ማሻሻያ

2. የግል ድርጅት ሰራተኞች ማህበራዊ

ቅጽ/ገፅ
ቅጽ2/ገፅ

612

ዋስትና ኤጀንሲን ማቋቋሚያ ደንብ
17/26(2003) ደ.202
3. የመንግስት ሰራተኞች ማህበራዊ

ቅጽ2/ገፅ 616

ኤጀንሲ ማቋቋሚያ ደንብ
17/27(2003) ደ.203
21. ለባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር ተጠሪ የሆኑ አስፈፃሚ አካላትን ማቋቋሚያ ህጎች
ተ.ቁ

ህጎች

1. የኢትዮጵያ ብሔራዊ

ማሻሻያ

ቅጽ/ገፅ

በ9/40(1995) አ.320

ቅጽ6ለ/ገፅ 303

ቤተመዛግብትና ቤተመጻህፍት

ተሻሻለ

ኤጀንሲ

(በተዘወዋዋሪ)

5/63(1991) አ.179 (4 እስከ 12)
2. የኢትዮጵያ የቅርስ ጥናትና ጥበቃ

ቅጽ6ለ/ገፅ 320

ባለስልጣን
6/39(1992) አ.209 (ከአንቀፅ 2፣ ከ4
እስከ 13)
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3. የዱር እንስሰት ልማትና ጥበቃ

ቅጽ2/ገፅ 620

ባስልጣን ማቋቋሚያ አዋጅ
14/31(2000) አ.575
4. የሆቴልና ቱሪዝም ስራ ማሰልጠኛ

ቅጽ2/ገፅ 625

ማዕከል ማቋቋሚያ ደንብ
16/15(2002) ደ.174
5. የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር

ቅጽ2/ገፅ 630

ማቋቋሚያ ደንብ
17/92(2003) ደ.254
6. የኢትዮጵያ ብሔራዊ የባህል ማዕከል

ቅጽ2/ገፅ 635

ማቋቋሚያ ደንብ
18/12(2004) ደ.258
7. የቱሪዝም ትራንስፎርሜሽን ምክር

ቅጽ2/ገፅ 239

ቤት እና የኢትዮጵያ ቱሪዝም
ድርጅት ማቋቋሚያ ደንብ
19/64(2005) ደ.294
22. ለወጣቶች እና ስፖርት ሚኒስቴር ተጠሪ የሆኑ አስፈፃሚ አካላትን
ማቋቋሚያ ህጎች
ተ.ቁ
1.

ህጎች

ማሻሻያ

የኢትዮጵያ ወጣቶች ስፖርት አካዳሚ

ቅጽ/ገፅ
ቅጽ2/ገፅ 646

ማቋቋሚያ ደንብ
17/86(2003) ደ.249
23. ለመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ተጠሪ የሆኑ አስፈፃሚ አካላትን
ማቋቋሚያ ህጎች
ተ.ቁ
1.

ህጎች

ማሻሻያ

ቅጽ2ገፅ

የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት

በ3/38(1989) አ.75

ቅጽ2/ገፅ 652

ማቋቋሚያ አዋጅ

ተሻሻለ
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54/11(1987) አ.113
2.

የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ኤጀንሲ

ቅጽ2/ገፅ 657

ማቋቋሚያ ደንብ
20/75(2006) ደ.319
24. ለብሔራዊ ፕላን ኮሚሽን ተጠሪ የሆኑ አስፈፃሚ አካላትን ማቋቋሚያ ህጎች
ተ.ቁ
1.

ህጎች

ማሻሻያ

የማዕከላዊ እስታትስቲክስ ኤጀንሲ

ቅጽ/ገፅ
ቅጽ2/ገፅ 662

ማቋቋሚያ አዋጅ
11/28(1997) አ.442
2.

የኢትዮጵያ ካርታ ስራ ኤጀንሲ

በአዋጅ ቀጥር 8/1980 ቅጽ2/ገፅ 673

ማቋቋሚያ አዋጅ

ባለስልጣን ሚለውን

40/1(1973) አ.193

ስሙን ይዟል

ክፍል 6
የፍትህ አስተዳደር
ሀ/ ፍርድ ቤቶች
ተ.ቁ

ህጎች

ማሻሻያ

ቅጽ/ገፅ

1. ስለፍርድ ቤቶች አወቃቀር እና
ስልጣን
1/1(1987) አ.1(አንቀፅ 78 እስከ
81)
2. የዳኝነት ገንዘብ አከፋፈል ደንብ

ቅጽ3/ገፅ 1

12/15(1945) ሕ.177
3. የፌደራል ፍርድ ቤቶች አዋጅ
2/13(1988) አ.25

በ5/15(1991)አ.138፣
በ7/44(1993)አ.254
በ9/41(1995)አ.321፣እና
11/42(1997) አ.454
ተሻሻለ
34

ቅጽ3/ገፅ 28

4. የፌደራል ሸሪአ ፍርድ ቤቶችን

ቅጽ3/ገፅ 44

አቋም ለማጠናከር የወጣ አዋጅ
6/10 (1992) አ.188
5. የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት

ቅጽ3/ገፅ 53

ማደራጃ አዋጅ
9/42(1995) አ.322
6. የተሻሻለው የፌደራል ዳኞች

ቅጽ3/ገፅ 54

አስተዳደር ጉባኤ ማቋቋሚያ አዋጅ
16/41(2002) አ.684
ለ/ ልዩ የስነስርዓት ህጎች እና የወንጀል ምስክሮች
ተ.ቁ

ህጎች

1. የተሻሻለው የፀረ-ሙስና ልዩ
የስነስርዓት እና የማስረጃ ህግ አዋጅ

ማሻሻያ

ቅጽ/ገፅ

በ21/37(2007) አ.882

ቅጽ3/ገፅ 62

ተሻሻለ

11/19(1997) አ.434
2. የወንጀል ምስክሮችና ጠቋሚዎች

ቅጽ3/ገፅ 88

ጥበቃ አዋጅ
17/16(2003) አ.699
3. የወንጀል ምስክሮች ውሎ አበል እና

ቅጽ3/ገፅ 104

የጉዞ ወጪ
አከፋፈል ደንብ
22/29(2008) ደ.371
4. የሽብርተኛ ሀብት የሚታገድበት ሥነ

ቅጽ3/ገፅ 109

ሥርዓት ደንብ
20/39(2006) ደ.306
ሐ/ ታራሚዎች
ተ.ቁ

ህጎች

ማሻሻያ

1. የፌደራል ታራሚዎች አያያዝ ደንብ

ቅጽ/ገፅ
ቅጽ3/ገፅ 127

13/47(1999) ደ.138
35

2. የይቅርታ አሰጣጥ አፈፃፀም ስነ

ቅጽ3/ገፅ 141

ስርዓትን ለመደንገግ የወጣ አዋጅ
20/68(2006) አ.840
መ/ ጥብቅና
ተ.ቁ

ህጎች

ማሻሻያ

1. የፌደራል ፍርድ ቤቶች ጠበቆች

ቅጽ/ገፅ
ቅጽ3/ገፅ 152

የሥነ ምግባር ደንብ
6/1(1992) ደ.57
2. የፌደራል ፍርድ ቤቶች ጠበቆች

ቅጽ3/ገፅ 172

ፍቃድ አሰጣጥና ምዝገባ አዋጅ
6/27(1992) አ.199
3. ፌደራል ፍርድ ቤቶች የጥብቅና

ቅጽ3/ገፅ 187

ፍቃድ፣ የፈተና መመዝገቢያ እና
የጥብቅና ሙያ አገልግሎት ድርጅት
መመዝገቢያ ክፍያ መወሰኛ ደንብ
6/29(1992) ደ.65
ሠ/ ሙስናን መከላከል
ተ.ቁ

ህጎች

ማሻሻያ

3. የስነምግባር መከታተያ ክፍሎችን

ቅጽ/ገፅ
ቅጽ3/ገፅ 188

አሰራር ለመወሰን የወጣ ደንብ
14/12(2000) ደ.144
4. ሀብት ማሳወቂያ እና ማስመዝገቢያ

ቅጽ3/ገፅ 199

አዋጅ
16/18(2002) አ.668
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ክፍል 7
በተለይ የወጡ የወንጀል ህጎች
ተ.ቁ
1.

ህጎች

ማሻሻያ

አደገኛ ቦዘኔነትን ለመቆጣጠር የወጣ

ቅጽ/ገፅ
ቅጽ3/ገፅ 209

አዋጅ
10/19(1996) አ.384
2.

3.

4.

የፀረ ሽብርተኝነት አዋጅ

በ19/25(2005) አ.780

15/57(2001) አ.652

ተሻሻለ

የቴሌኮም ማጭበርበር ወንጀል አዋጅ

በ22/83(2008) አ.958

18/61(2004) አ.761

ተሻሻለ

በወንጀል ድርጊት የተገኘ ገንዘብ

ቅጽ3/ገፅ 215

ቅጽ3/ገፅ 230

ቅጽ3/ገፅ 237

ወይም ንብረት ህጋዊ አስመስሎ
ማቅረብ እና ሽብርተኝነትን በገንዘብ
መርዳትን ለመከላከል እና
ለመቆጣጠር የወጣ አዋጅ
19/25(2005) አ.780
5.

የሙስና ወንጀሎች አዋጅ

ቅጽ3/ገፅ 279

21/36(2007) አ.881
6.

ሕገ-ወጥ የሰዎች ዝውውርን እና

ቅጽ3/ገፅ 305

ስደተኞችን በሕገ-ወጥ መንገድ ድንበር
ማሻገር ወንጀልን ለመከላከል እና
ለመቆጣጥር የወጣ አዋጅ
21/67(2007) አ.909
7.

የኮምፒዩተር ወንጀል አዋጅ

ቅጽ3/ገፅ 331

22/83(2008) አ.958
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ክፍል 8
የቅጥር ግንኙነቶች እና የስራ ስምሪት የሚመሩባቸው ህጎች
ሀ/ የቅጥር ግንኙነቶች የሚመሩባቸው ህጎች
ተ.ቁ
1.

ህጎች

ማሻሻያ

የመንግስት ሠራተኞች የስራ ምደባና

ቅጽ/ገፅ
ቅጽ4/ገፅ 1

የደመወዝ ደረጃ ደንብ
31/15(1964) ሕ.419
2.

የፌደራል ዐቃቤያነ ህግ መተዳደሪያ

ቅጽ4/ገፅ 22

ደንብ
5/8(1991) ደ.44
3.

የፌደራል መንግስት ሰራተኞች

ቅጽ4/ገፅ 52

የዲሲፕሊን
አቀራረብ ሥነ ሥርዓት ደንብ
8/29(1994) ደ.77
4.

ስለ አሠሪና ሠራተኛ ጉዳይ አዋጅ

በ12/30(1998)አ.494፣

ቅጽ4/ገፅ 70

በ11/56(1997) አ.466
10/12(1996) አ.377

በ15/54(2001) አ.632
ተሻሻለ

5.

የሀይማኖት ወይም የበጎ አድራጎት

ቅጽ4/ገፅ 148

ድርጅት በቅጥር ላይ የተመሰረቱ የስራ
ግንኙነቶች ደንብ
21/35(2007) ደ.342
6.

የፌዴራል የመንግስት ሰራተኞች

ቅጽ4/ገፅ 515

አዋጅ
13/15(1999) አ.515
7.

የፌደራል ማረሚያ ቤቶች የጥበቃ

ቅጽ4/ገፅ 188

አባሎች መተዳደሪያ ደንብ
13/46(1999) ደ.137
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8.

የአካል ጉዳተኞች የስራ ስምሪት

ቅጽ4/ገፅ 216

መብት አዋጅ
14/20(2000) አ.568
9.

የኢትዮጵያ ገቢዎች እና ጉምሩክ

ቅጽ4/ገፅ 222

ባለስልጣን ሰራተኞች አስተደደር
ደንብ
14/49(2000) ደ.155
10. የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ሰራተኞች

ቅጽ4/ገፅ 239

አስተዳደርን ደንብ
15/12(2001) ደ.157
11. የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን መተዳደሪያ

ቅጽ4/ገፅ 263

ደንብ
19/1(2005) ደ.268
12. የውጪ ግንኙነት አገልግሎት

ቅጽ6ሀ/ገፅ 213

ሰራተኞች አስተዳደር
19/52(2005) አ.790 {አንቀፅ 21 እስከ
43 እና 57}
13. የመከላከያ ሰራዊት መተዳደሪያ ደንብ

ቅጽ4/ገፅ 302

22/65(2008) ደ.385
ለ/ የስራ ስምሪት የሚመሩባቸው ህጎች
ተ.ቁ
1.

ህጎች

ማሻሻያ

የስራና ሰራተኛ ማገናኘት አገልግሎት

ቅጽ/ገፅ
ቅጽ4/ገፅ 358

አዋጅ
15/54(2001) አ.632
2.

የስራ ፍቃድ እና የግል ሥራና

ቅጽ4/ገፅ 380

ሠራተኛ አገናኝ ኤጀንሲ ፍቃድ
ክፍያዎች ደንብ
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19/31(2005) ደ.282
3.

የኢትዮጵያ የውጭ አገር ሥራ ስምሪት

ቅጽ4/ገፅ 382

አዋጅ
22/44(2008)
አ.923

ክፍል 9
ጉምሩክ እና ገቢዎች
ሀ/ ጉምሩክ፣ የወጪና የገቢ ዕቃዎች ታክስ
ተ.ቁ
1.

ህጎች

ማሻሻያ

የዲፕሎማቲክና የቆንሲል መብት

ቅጽ/ገፅ
ቅጽ5/ገፅ 1

ደንብ
21/8(1954) ሕ.252
2.

ለምስራቃዊና ደቡባዊ አፍሪካ

ቅጽ5/ገፅ 7

አገሮች ልዩ የንግድ ቀጠና የሚሆን
የትራንዛክሽን ታክስና
የጉምሩክ ቀረጥ ለመወሰን የወጣ
የመንግስት ምክር ቤት ልዩ
ድንጋጌ
48/10(1981) ድ.7
3.

የጉምሩክ ቀረጥ ማስከፈያ ደንብ

በ2/10(1988)ደ.2፣

52/60(1985) ደ.122

በ2/27(1988)ደ.6፣
በ3/17(1989)ደ.11፣
በ4/11(1990)ደ.25፣
በ5/51(1991)ደ.48፣
በ5/69(1991)ደ.55፣

40

ቅጽ5/ገፅ 9

በ9/25(1995)ደ.80፣
በ9/83(1995)ደ.89 እና
በ14/47(2000)
ደ.153ተሻሻለ
4.

የጉምሩክ መጋዘን ስራ ፍቃድ

ቅጽ5/ገፅ 10

የሚሰጥበትን ሁኔታ ለመወሰን
የወጣ ደንብ
4/10(1990) ደ.24
5.

የዕቃ አስተላላፊነትና የመርከብ

ቅጽ5/ገፅ 15

ውክልና ስራ ፍቃድ ደንብ
4/46(1990) ደ.37
6.

ያለውጪ ምንዛሬ ክፍያ ወደ ሀገር

ቅጽ5/ገፅ 21

ውስጥ ስለሚገቡ ዕቃዎች ተሻሽሎ
የወጣ ደንብ
9/81(1995) ደ.88
7.

የጉምሩክ አስተላላፊዎች ደንብ

ቅጽ5/ገፅ 24

10/65(1996) ደ.108
8.

ለውጪ ገበያ የሚቀርብ ጥሬ እና

ቅጽ5/ገፅ 30

በከፊል የተዘጋጀ ቆዳና ሌጦ ላይ
ታክስ ስለማስከፈል የወጣ አዋጅ
14/18(2000) አ.567
9.

የውጪ ንግድ የቀረጥ ማበረታቻ

ቅጽ5/ገፅ 33

ስርዓት ማጽደቂያ አዋጅ
18/62(2004) አ.768
10. የጉምሩክ አዋጅ

ቅጽ5/ገፅ 50

20/82(2006) አ.859
ለ/ የሀገር ውስጥ ገቢ
ተ.ቁ

ህጎች

ማሻሻያ
41

ቅጽ/ገፅ

1.

2.

የቴምብር ቀረጥ አዋጅ

በ15/9(2001) አ.612

4/36(1990) አ.110

ተሻሻለ

የቴምብር ቀረጥ ደንብ

ቅጽ5/ገፅ 138

ቅጽ5/ገፅ 146

18/10(1951) ደ.221
3.

4.

የተጨማሪ እሴት ታክስ አዋጅ

በ15/6(2001) አ.609

8/33(1994) አ.285

ተሻሻለ

የተጨማሪ እሴት ታክስ ደንብ

ቅጽ5/ገፅ 152

ቅጽ5/ገፅ 210

9/19(1995) ደ.79
5.

የኤክሳይዝ ታክስ አዋጅ

በ15/7(2001) አ.610

9/20(1995) አ.307

እና በ14/22(2000)

ቅጽ5/ገፅ 256

አ.570 ተሻሻለ
6.

7.

የተርን ኦቨር ታክስ አዋጅ

በ15/8(2001) አ.611

9/21(1995) አ.308

ተሻሻለ

የሽያጭ መመዝገቢያ መሳሪያዎች

ቅጽ5/ገፅ 277

ቅጽ5/ገፅ 299

ስለመጠቀም ግዴታ የወጣ ደንብ
13//48(1999) ደ.139
8.

የጫት ኤክሳይዝ ታክስ አዋጅ

ቅጽ5/ገፅ 312

18/60(2004) አ.767
9.

የፌዴራል ገቢ ግብር አዋጅ

ቅጽ5/ገፅ 315

22/104(2008) አ.979
10. የገቢ ግብር ደንብ
8/37(1994) ደ.78

በ15/28(2001) ደ.164

ቅጽ5/ገፅ 393

ተሻሻለ

11. የፌዴራል ታክስ አስተዳደር አዋጅ

ቅጽ5/ገፅ 407

22/103(2008) አ.983
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ክፍል 10
ክልሎች እና ለፌደራል መንግስት ተጠሪ የሆኑ ከተሞች
ተ.ቁ

ህጎች

ማሻሻያ

1. የፌደራል መንግስት በክልል ጣልቃ

ቅጽ/ገፅ
ቅጽ6ሀ/ገፅ 1

የሚገቡበትን ስርዓት ለመደንገግ
የወጣ አዋጅ
9/80(1995) አ.359
2. የተሻሻለው የአዲስ አበባ ከተማ
አስተዳደር ቻርተር አዋጅ

በ10/53(1996) አ.408

ቅጽ6ሀ/ገፅ 9

ተሻሻለ

9/86(1995) አ.361
3. የድሬዳዋ አስተዳደር

ቻርተር

በ12/14(1998)አ.483፣

አዋጅ

በ13/14(1999) አ.514

10/60(1996) አ.416

እና በ13/42(1999)

ቅጽ6ሀ/ገፅ 42

አ.536 ተሻሻለ
4. ለክልሎች ልዩ ድጋፍ የሚያደርግ

ቅጽ6ሀ/ገፅ 69

የፌዴራል ቦርድ ማቋቋሚያ ደንብ
17/55(2003) ደ.242
ክፍል 11
የህዝብና መንግስት አገልግሎት እና ማህበራዊ ዋስትና
ሀ/ የህዝብና የመንግስት አገልግሎት
ተ.ቁ

ህጎች

1. የህዝብ በዓላትንና የዕረፍት ቀንን
ለመወሰን የወጣ አዋጅ

ማሻሻያ

ቅጽ/ገፅ

በ2/17(1988) አ.29

ቅጽ6ሀ/ገፅ 74

ተሻሻለ

34/13(1967) አ.16
2. የህዝብ በዓላት አከባበር አዋጅ

ቅጽ6ሀ/ገፅ 77

34/24(1967) አ.28
43

3. የመንግስት መስሪያ ቤቶች የስራ

በ52/29(1985) አ.45

ቀንና ሰዓት ለመወሰን የወጣ አዋጅ

ተሻሻለ

52/28(1985) አ.43

በማረሚያ ቁጥር

ቅጽ6ሀ/ገፅ 80

4/1985 ታረመ
4. የወሳኝ ኩነት ምዝገባ እና
የብሔራዊ መታወቂያ አወጅ

21/54(2007) አ.902

ቅጽ6ሀ/ገፅ 82

ተሻሻለ

በ18/58(2004) አ.760
5. የሰነዶች ማረጋገጥ እና ምዝገባ

ቅጽ6ሀ/ገፅ 104

አዋጅ
22/39(2008) አ.922
ለ/ ማህበራዊ ዋስትና
ተ.ቁ

ህጎች

1. ከኃላፊነት የተነሱ የሀገርና

ማሻሻያ

ቅጽ/ገፅ

በ22/43(2008) አ.934

ቅጽ6ሀ/ገፅ 117

የመንግስት መሪዎች፣ ከፍተኛ

እና

የመንግስት ኃላፊዎች፣ የምክር ቤት

በ17/78(2003) አ.714

አባላትና ዳኞች መብቶችና ጥቅሞች ተሻሻለ
አዋጅ
15/62(2001) አ.653
2. የማህበራዊ ጤና መድህን አዋጅ

ቅጽ6ሀ/ገፅ 144

16/50(2002) አ.690
3. የማህበራዊ ጤና መድህን ደንብ

ቅጽ6ሀ/ገፅ 148

19/3(2005) ደ.271
4. የመንግስት ሰራተኞች ጡረታ አዋጅ በ21/61(2007) አ.907
17/78(2003) አ.714
5. የግል ድርጅት ሰራተኞች ጡረታ
አዋጅ

ቅጽ6ሀ/ገፅ 153

ተሻሻለ
በ21/62(2007) አ.908
ተሻሻለ

17/79(2003) አ.715
44

ቅጽ6ሀ/ገፅ 183

ክፍል 12
የውጪ ግንኙት አገልግሎት፣ ኤሜግሬሽ፣ ዜግነት እና የዉጭ ሀገር ሰዎች
ሀ/ የውጪ ግንኙት አገልግሎት
ተ.ቁ

ህጎች

ማሻሻያ

1. የአለም አቀፍ ውሎች መዋዋያ ስነ

ቅጽ/ገፅ
ቅጽ6ሀ/ገፅ 208

ስርዓት አዋጅ
48/5(1980) አ.25
2. የውጪ ግንኙነት አገልግሎት

ቅጽ6ሀ/ገፅ 213

አዋጅ
19/52(2005) አ.790
ለ/ ኤሜግሬሽ፣ ዜግነት እና የዉጭ ሀገር ሰዎች
ተ.ቁ

ህጎች

ማሻሻያ

1. የኢትዮጵያ ተወላጅ የሆኑ

ቅጽ/ገፅ
ቅጽ6ሀ/ገፅ 240

የወጭ ዜጎችን በትዉልድ
ሀገራቸዉ የተለያዩ መብቶች
ተጠቃሚ ለማድረግ የወጣ
አዋጅ
8/17(1994) አ.270
2. የኢትዮጵያ ተወላጅ የሆኑ
የወጭ ዜጎችን በትዉልድ

በ17/88(2003) ደ.252

ቅጽ6ሀ/ገፅ 246

ተሻሻለ

ሀገራቸዉ የተለያዩ መብቶች
ተጠቃሚ ለማድረግ የወጣ ደንብ
10/34(1996) ደ.101
3. የኢምግሬሽን

አዋጅ

በ9/72 ---- ማረሚያ

ቅጽ6ሀ/ገፅ 250

9/75(1995) አ.354
4. የኢምግሬሽን ደንብ

ቅጽ6ሀ/ገፅ 267

11/4(1997) ደ.114
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5. የኢትዮጵያ ዜግነት ህግ አዋጅ

ቅጽ6ሀ/ገፅ 259

10/13(1996) አ.378
6. የስደተኞች ጉዳይ አዋጅ

ቅጽ6ሀ/ገፅ 282

10/54(1996) አ.409
ክፍል 13
መከላከያ
ተ.ቁ

ህጎች

ማሻሻያ

1. የብሄራዊ ተጠባባቂ ሀይል

ቅጽ/ገፅ
ቅጽ6ሀ/ገፅ 293

ማቋቋሚያ አዋጅ
9/47(1995) አ.327
2. የመከላከያ ሰራዊት ፋውንዴሽን

ቅጽ6ሀ/ገፅ 300

ማቋቋሚያ ደንብ
16/26(2002) ደ.179
3. የኢፌዴሪ የመከላከያ ሰራዊት

ቅጽ6ሀ/ገፅ 305

አዋጅ
20/7(2006) አ.809
ክፍል 14
የመንግስት ፋይናንስ፣ ግዢና ንብረት አስተዳደር
ተ.ቁ
1.

ህጎች

ማሻሻያ

ልዩ የመንግስት ዕዳ ሰነድ አዋጅ

ቅጽ/ገፅ
ቅጽ6ሀ/ገፅ 336

13/34(1999) አ.531
2.

የፌደራል መንግስት የፋይናንስ

በአዋጅ ቁጥር 22/92(2008) ቅጽ6ሀ/ገፅ 338

አስተዳደር አዋጅ

አ.970 ተሻሻለ

15/56(2001) አ.648
3.

የፋይናንስ አስተዳደር ደንብ

ቅጽ6ሀ/ገፅ 371

16/55(2002) ደ.190
46

4.

የኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስት

ቅጽ6ሀ/ገፅ 396

የግዥና የንብረት አስተዳደር
አዋጅ
15/60(2001) አ.649
5.

በዓለም አቀፍ የካፒታል ገበያ

ቅጽ6ሀ/ገፅ 442

የሚሸጡ የመንግስት ዕዳ ሰነዶች
አዋጅ
21/1(2007) አ.867
6.

ልዩ የመንግስት ዕዳ ሰነድ አዋጅ

ቅጽ6ሀ/ገፅ 443

22/66(2008) አ.937
ክፍል 15
ትምህርትና ስልጠና
ሀ/ ትምህርት አስተዳደር
ተ.ቁ
1.

ህጎች

ማሻሻያ

ቅጽ/ገፅ

የትምህርት ቤቶችን አመራርና

በ6/47(1992) አ.217

ቅጽ6ለ/ገፅ 1

አስተዳደር ለማጠናከር የወጣ

ተሻሻለ

አዋጅ
43/11(1976) አ.260
2.

3.

የግል ትምህርት ተቋሞች ፈቃድ

የግል ከፍተኛ ትምህርት

አሰጣጥና ቁጥጥር ደንብ

ተቋማትን በተመለከተ

54/14(1987) ደ.206

በ650/2003 የተሸፍኗል፡፡

የከፍተኛ ትምህርት የወጪ

ቅጽ6ለ/ገፅ 11

ቅጽ6ለ/ገፅ 19

መጋራት ደንብ
14/48(2000) ደ.154
4.

የከፍተኛ ትምህርት አዋጅ

በ20/60(2006) አ.861

ቅጽ6ለ/ገፅ 28

15/64(2001) አ.650
5.

የፌዴራል ዩኒቨርሲቲዎች ደንብ

ቅጽ6ለ/ገፅ 95
47

17/34(2003) ደ.210
6.

የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት

ቅጽ6ለ/ገፅ 102

እውቅና፣ የአቻ ግምት፣የትምህርት
ማስረጃ ማረጋገጫና ተያያዥ
አገልግሎቶች ክፍያ ደንብ
19/67(2005) ደ.296
7.

የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና

ቅጽ6ለ/ገፅ 106

ስልጠና አዋጅ
22/78(2008) አ.954
ለ/ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እና የስልጠና ማዕከሎችን ማቋቋሚያ ህጎች
1. በትምህርት ሚኒስቴር ስር የሚገኙ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ማቋቋሚያ ህጎች
ተ.ቁ
1.

ህጎች

ማሻሻያ

የሰመራ ዩኒቨርሲቲ ማቋቋሚያ

ቅጽ/ገፅ
ቅጽ6ለ/ገፅ 125

ደንብ
15/35(2003) ደ.211
2.

የአምቦ ዩኒቨርስቲ ማቋቋሚያ

ቅጽ6ለ/ገፅ 126

ደንብ
13/36 (2003) ደ.212
3.

የቡሌሆራ ዩኒቨርስቲ ማቋቋሚያ

ቅጽ6ለ/ገፅ 127

ደንብ
17/38 (2003) ደ.213
4.

የአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲን እንደገና

ቅጽ6ለ/ገፅ 128

ለማቋቋም የወጣ ደንብ
17/37(2003) ደ.214
5.

የአሶሳ ዩኒቨርስቲ ማቋቋሚያ

ቅጽ6ለ/ገፅ 129

ደንብ
17/39(2003) ደ.215
48

6.

የወለጋ ዩኒቨርስቲ ማቋቋሚያ

ቅጽ6ለ/ገፅ 130

ደንብ
17/41(2003) ደ.217
7.

የወላይታ ሶዶ ዩኒቨርስቲ

ቅጽ6ለ/ገፅ 131

ማቋቋሚያ ደንብ
17/42(2003) ደ.218
8.

የወልቂጤ ዩኒቨርስቲ ማቋቋሚያ

ቅጽ6ለ/ገፅ 132

ደንብ
17/43(2003) ደ.219
9.

የወልዲያ ዩኒቨርስቲ ማቋቋሚያ

ቅጽ6ለ/ገፅ 133

ደንብ
17/44(2003) ደ.220
10. የወሎ ዩኒቨርስቲ ማቋቋሚያ

ቅጽ6ለ/ገፅ 134

ደንብ
17/45 (2003) ደ.221
11. የዋቻሞ ዩኒቨርስቲ ማቋቋሚያ

ቅጽ6ለ/ገፅ 135

ደንብ
17/49(2003) ደ.222
12. የአዲግራት ዩኒቨርስቲ ማቋቋሚያ

ቅጽ6ለ/ገፅ 136

ደንብ
17/70(2003) ደ.223
13. የሚዛን ቴፒ ዩኒቨርስቲ

ቅጽ6ለ/ገፅ 137

ማቋቋሚያ ደንብ
17/59(2003) ደ.224
14. የአክሱም ዩኒቨርስቲ ማቋቋሚያ

ቅጽ6ለ/ገፅ 138

ደንብ
17/50(2003) ደ.225

49

15. የጅግጅጋ ዩኒቨርስቲ ማቋቋሚያ

ቅጽ6ለ/ገፅ 139

ደንብ
17/51(2003) ደ.226
16. የደብረ ማርቆስ ዩኒቨርስቲ

ቅጽ6ለ/ገፅ 140

ማቋቋሚያ ደንብ
17/52(2003) ደ.227
17. የደብረ ብርሀን ዩኒቨርስቲ

ቅጽ6ለ/ገፅ 141

ማቋቋሚያ ደንብ
17/53(2003) ደ.228
18. የደብረ ታቦር ዩኒቨርስቲ

ቅጽ6ለ/ገፅ 142

ማቋቋሚያ ደንብ
17/54(2003) ደ.229
19. የድሬዳዋ ዩኒቨርስቲ ማቋቋሚያ

ቅጽ6ለ/ገፅ 143

ደንብ
17/60(2003) ደ.230
20. የሀዋሳ ዩኒቨርስቲ እንደገና

ቅጽ6ለ/ገፅ 144

ማቋቋሚያ ደንብ
17/61(2003) ደ.231
21. የሀሮማያ ዩኒቨርስቲን እንደገና

ቅጽ6ለ/ገፅ 145

ለማቋቋም የወጣ ደንብ
17/26(2003) ደ.232
22. የመቀሌ ዩኒቨርስቲን እንደገና

ቅጽ6ለ/ገፅ 146

ለማቋቋም የወጣ ደንብ
17/56(2003) ደ.233
23. የባህርዳር ዩኒቨርስቲን እንደገና

ቅጽ6ለ/ገፅ 147

ለማቋቋም የወጣ ደንብ
17/65(2003) ደ.234
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24. የአርባ ምንጭ ዩኒቨርስቲን

ቅጽ6ለ/ገፅ 148

እንደገና ለማቋቋም የወጣ ደንብ
17/67(2003) ደ.235
25. የመዳወላቡ ዩኒቨርስቲን

ቅጽ6ለ/ገፅ 149

ለማቋቋም የወጣ ደንብ
17/68(2003) ደ.236
26. የዲላ ዩኒቨርስቲ እንደገና

ቅጽ6ለ/ገፅ 150

ማቋቋሚያ ደንብ
17/57(2003) ደ.238
27. የመቱ ዩኒቨረሲቲ ማቋቋሚያ

ቅጽ6ለ/ገፅ 151

ደንብ
17/58(2003) ደ.239
28. የጅማ ዩኒቨርስቲን እንደገና

ቅጽ6ለ/ገፅ 152

ለማቋቋም የወጣ ደንብ
17/64(2003) ደ.240
29. የጎንደር ዩኒቨርስቲ እንደገና

ቅጽ6ለ/ገፅ 153

ማቋቋሚያ ደንብ
17/69(2003) ደ.241
30. የጋምቤላ ዩኒቨርስቲ ማቋቋሚያ

ቅጽ6ለ/ገፅ 154

ደንብ
20/72(2006) ደ.317
31. የአርሲ ዩኒቨርስቲ ማቋቋሚያ

ቅጽ6ለ/ገፅ 155

ደንብ
20/76(2006) ደ.322
32. የቦንጋ ዩኒቨርሲቲ ማቋቋሚያ

ቅጽ6ለ/ገፅ 156

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ
22/1 (2008) ደ.349
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33. የደባርቅ ዩኒቨርሲቲ ማቋቋሚያ

ቅጽ6ለ/ገፅ 157

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ
22/2 (2008) ደ.350
34. የደቢ ዶሎ ዩኒቨርሲቲ ማቋቋሚያ

ቅጽ6ለ/ገፅ 158

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ
22/3 (2008) ደ.351
35. የእንጂባራ ዩኒቨርሲቲ ማቋቋሚያ

ቅጽ6ለ/ገፅ 159

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ
22/4 (2008) ደ.352
36. የጂንካ ዩኒቨርሲቲ ማቋቋሚያ

ቅጽ6ለ/ገፅ 160

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ
22/5 (2008) ደ.353
37. የቀብሪ ደሃር ዩኒቨርሲቲ

ቅጽ6ለ/ገፅ 161

ማቋቋሚያ የሚኒስትሮች ምክር
ቤት ደንብ
22/6 (2008) ደ.354
38. የመቅደላ አምባ ዩኒቨርሲቲ

ቅጽ6ለ/ገፅ 162

ማቋቋሚያ የሚኒስትሮች ምክር
ቤት ደንብ
22/7 (2008) ደ.355
39. የኦዳ ቡልቱም ዩኒቨርሲቲ

ቅጽ6ለ/ገፅ 163

ማቋቋሚያ የሚኒስትሮች ምክር
ቤት ደንብ
22/8 (2008) ደ.356
40. የራያ ዩኒቨርሲቲ ማቋቋሚያ

ቅጽ6ለ/ገፅ 164

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ
22/9 (2008) ደ.357

52

41. የወራቤ ዩኒቨርሲቲ ማቋቋሚያ

ቅጽ6ለ/ገፅ 165

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ
22/10 (2008) ደ.358
42. የሰላሌ ዩኒቨርሲቲ ማቋቋሚያ

ቅጽ6ለ/ገፅ 166

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ
22/11 (2008) ደ.359
2. በጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ስር የሚገኙ የትምህርት ተቋማት ማቋቋሚያ ህጎች
ህጎች

ማሻሻያ

የቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል

ቅጽ/ገፅ
ቅጽ6ለ/ገፅ 167

ሚሊኒየም ሜዲካል ኮሌጅ ደንብ
17/29(2003) ደ.200
3. በኢትዮጵያ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ስር የሚገኙ የትምህርት ተቋማት
ማቋቋሚያ ህጎች
ተ.ቁ
1.

ህጎች

ማሻሻያ

ቅጽ/ገፅ

የአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጅ

በ20/66(2006) ደ.315 ተሻሻለ ቅጽ6ለ/ገፅ 175

ዩኒቨርስቲ ማቋቋሚያ ደንብ
17/63(2003) ደ.237
2.

የአዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጅ

በ20/65(2006) ደ.314 ተሻሻለ ቅጽ6ለ/ገፅ 177

ዩኒቨርስቲ ማቋቋሚያ
17/40(2003) ደ.216
4. በፐብሊክ ሰርቪስ ሚኒስቴር ስር የሚገኙ የትምህርት ተቋማት ማቋቋሚያ ህጎች
ተ.ቁ

ህጎች

ማሻሻያ

የኢትዮጵያ ሲቪል ሰርቪስ ኮሌጅ

ቅጽ/ገፅ

ቅጽ6ለ/ገፅ 178

እንደገና ማቋቋሚያ ደንብ
12/17(1998) ደ.121
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5. በመከላከያ ሚኒስቴር ስር የሚገኝ የትምህርት ተቋም ማቋቋሚያ ህግ
ተ.ቁ

ህጎች

ማሻሻያ

የሀገር መከላከያ ዩኒቨርስቲ ኮሌጅ

ቅጽ/ገፅ
ቅጽ6ለ/ገፅ 189

ማቋቋሚያ ደንብ
7/13(1993) ደ.68
6. በጠቅላይ ፍርድ ቤት ስር የሚገኝ የስልጠና ማዕከል ማቋቋሚያ ህግ
ተ.ቁ

ህጎች

ማሻሻያ

የፍትህ አካላት ባለሙያዎች

ቅጽ/ገፅ
ቅጽ6ለ/ገፅ 204

የስልጠና ማዕከልን ማቋቋሚያ
አዋጅ
9/89(1995) አ.364
7. በፌደራል ፖሊስ ስር የሚገኝ የትምህርት ተቋም ማቋቋሚያ ህግ
ተ.ቁ
1.

ህጎች

ማሻሻያ

የፖሊስ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ

ቅጽ/ገፅ
ቅጽ6ለ/ገፅ 209

ማቋቋሚያ ደንብ
13/22(1999) ደ.132
ክፍል 16
ጤና
ተ.ቁ
1.

ህጎች

ማሻሻያ

የፌደራል ሆስፒታሎች አስተዳደር

ቅጽ/ገፅ
ቅጽ6ለ/ገፅ 222

ደንብ
15/60(2001) ደ.167
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2.

የምግብ፣ የመድኃኒት እና የጤና

ቅጽ6ለ/ገፅ 228

እንክብካቤ አስተዳደርና ቁጥጥር
አዋጅ
16/9(2002) አ.661
3.

የምግብ ጨው አዮዲን እንዲኖረው

ቅጽ6ለ/ገፅ 257

ለማድረግ
የወጣ ደንብ
17/28(2003) ደ.204
4.

የምግብ፣ የመድሀኒት እና የጤና

ቅጽ6ለ/ገፅ 260

ክብካቤ አስተዳደርና ቁጥጥር
ደንብ
20/11(2006) ደ.299
5.

የምግብ፣ መድኃኒት፣ የጤና

ቅጽ6ለ/ገፅ 299

ተቋማት እናባለሞያዎች ምዝገባና
ፍቃድ አሰጣጥ የአገልግሎት ክፍያ
ተመን ደንብ
22/22(2008) ደ.370

ክፍል17
ባህል፣ቱሪዝምና ስፖርት
ሀ/ ባህልና ቅርስ
ተ.ቁ

ህጎች

1. የኢትዮጵያ ብሔራዊ
ቤተመዛግብትና ቤተመጻህፍት

ማሻሻያ

ቅጽ/ገፅ

በ9/40(1995)አ.320

ቅጽ6ለ/ገፅ 303

(በተዘወዋዋሪ)

አዋጅ
5/63(1991) አ.179
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2. የኢትዮጵያ ብሔራዊ

ቅጽ6ለ/ገፅ 315

ቤተመዛግብትና ቤተመጻህፍት
ኤጀንሲ የአገልግሎት ክፍያ ደንብ
22/49(2008) ደ.378
3. ስለቅርስና ጥናት አጠባበቅ የወጣ

ቅጽ6ለ/ገፅ 320

አዋጅ
6/39(1992) አ.209
4. ቅርሶችን በብሔራዊና በክልል

ቅጽ6ለ/ገፅ 335

ቅርስነት መመደቢያ አዋጅ
20/67(2006) አ.839
ለ/ ቱሪዝም
ተ.ቁ

ህጎች

ማሻሻያ

1. የውጪ ሀገር ዜጎች

ቅጽ/ገፅ
ቅጽ6ለ/ገፅ 342

በኢትዮጵያ ፊልም ስለሚያነሱበት
ሁኔታ የወጣ ደንብ
6/30(1992) ደ.66
2. የቱሪስት አገልግሎት ሰጪ

ቅጽ6ለ/ገፅ 347

ድርጅቶች ደረጃ ምደባ ደንብ
16/14(2002) ደ.173
ሐ/ ፓርኮች
ተ.ቁ
1.

ህጎች

ማሻሻያ

የአዋሽ ፓርኮች መሰየሚያ ደንብ

ቅጽ/ገፅ
ቅጽ6ለ/ገፅ 354

21/12(2007) ደ.329
2.

የአልጣሽ ብሄራዊ ፓርክ

ቅጽ6ለ/ገፅ 360

መሰየሚያ ደንብ
21/23(2007) ደ.333
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3.

የጋምቤላ ብሄራዊ ፓርክ

ቅጽ6ለ/ገፅ 367

መሰየሚያ ደንብ
21/24(2007) ደ.334
4.

የቃፍታ ሽራሮ ብሄራዊ ፓርክ

ቅጽ6ለ/ገፅ 374

መሰየሚያ ደንብ
21/25(2007) ደ.335
5.

የሰንቀሌ ቆርኪዎች መጠለያ

ቅጽ6ለ/ገፅ 384

መሰየሚያ ደንብ
21/26(2007) ደ.336
6.

የሰሜን ተራሮች ብሄራዊ ፓርክ

ቅጽ6ለ/ገፅ 391

መሰየሚያ ደንብ
21/27(2007) ደ.337
7.

የባሌ ተራሮች ፓርክ መሰየሚያ

ቅጽ6ለ/ገፅ 424

ደንብ
21/28(2007) ደ.338
8.

የላሊበላ ውቅር አብያተ

ቅጽ6ለ/ገፅ 442

ክርስቲያናት አለም አቀፍ ቅርስ
የተከለሉ ስፍራዎችን መሰየሚያ
ደንብ
21/69(2007) ደ.344
9.

የጥያ ትክል ድንጋዮች አለም

ቅጽ6ለ/ገፅ 453

አቀፍ ቅርስ የተከለሉ
ስፍራዎችን ለመሰየም የወጣ
ደንብ
21/70(2007) ደ.345
10. የአክሱም አለም አቀፍ ቅርስ

ቅጽ6ለ/ገፅ 459

የተከለሉ ስፍራዎችን መሰየሚያ
ደንብ
57

21/71(2007) ደ.346
11. የጎንደር አብያተ መንግስታት

ቅጽ6ለ/ገፅ 476

እና አብያተ ክርስቲያናት አለም
አቀፍ ቅርስ የተከለሉ
ስፍራዎችን መሰየሚያ ደንብ
22/76(2008) ደ.360
መ/ ስፖርት
ተ.ቁ

ህጎች

ማሻሻያ

የስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራዎች

ቅጽ/ገፅ
ቅጽ6ለ/ገፅ 497

አስተዳደር አዋጅ
18/17(2004) አ.729
ክፍል 18
መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት
ሀ/ የበጎ አድራጎት ድርጅቶች እና ማህበራት
ተ.ቁ
1.

ህጎች

ማሻሻያ

የበጎ አድራጎት ድርጅቶች እና

ቅጽ/ገፅ
ቅጽ6ለ/ገፅ 503

ማህራት አዋጅ
15/25(2001) አ.621
2.

የበጎ አድራጎት ድርጅቶችና

ቅጽ6ለ/ገፅ 547

ማህበራት ደንብ
15/66(2001) ደ.168
ለ/ በህግ የተቋቋሙ መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት
ተ.ቁ
1.

ህጎች

ማሻሻያ

የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር

ቅጽ/ገፅ
ቅጽ6ለ/ገፅ 566

ቻርተር አዋጅ
5/33(1991) አ.153
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2.

የንግድ እና የዘርፍ ማህበራት

ቅጽ6ለ/ገፅ 580

ምክር ቤቶች ማቋቋሚያ አዋጅ
9/61(1995) አ.341
3.

የመለስ ፋውንዴሽን ማቋቋሚያ

ቅጽ6ለ/ገፅ 597

አዋጅ
19/24(2005) አ.781
4.

የኢትዮጵያ ሣይንስ አካዳሚ

ቅጽ6ለ/ገፅ 607

ማቋቋሚያ አዋጅ
19/30(2005) አ.783

ክፍል 19
ንግድ
ሀ/ የንግድ ምዝገባና ፍቃድ
ተ.ቁ

ህጎች

ማሻሻያ

1. የንግድ ምዝገባና ፍቃድ አዋጅ

ቅጽ/ገፅ
ቅጽ7ሀ/ገፅ 1

22/101(2008) አ.980
2. ስለንግድ ምዝገባ ፈቃድ የወጣ

ቅጽ7ሀ/ገፅ 32

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ
23/3(2009) ደ.392
3. የንግድ ምዝገባና ፈቃድ እና

ቅጽ7ሀ/ገፅ 62

ተያያዥ አገልግሎቶች ክፍያዎችን
ተመኖች ደንብ
17/73(2003) ደ.246
ለ/ ስለፋይናን ስሪፖርት አዘገጃጀት እና አቀራረብ
ተ.ቁ

ህጎች

ማሻሻያ

1. ስለፋይናንስ ሪፖርት አዘገጃጀት

ቅጽ/ገፅ
ቅጽ7ሀ/ገፅ 66

እና አቀራረብ አዋጅ
59

2/81(2006) አ.847
2. የኢትዮጵያ የሂሳብ አያያዝና

ቅጽ7ሀ/ገፅ 102

ኦዲት ቦርድን ለማቋቋምና
አሰራሩን ለመወሰን የወጣ ደንብ
21/22(2007) ደ.332
ሐ/ ስለ ልዩ ልዩ የንግድ ህጎች
ተ.ቁ
1.

ህጎች

ማሻሻያ

ከኢትዮጵያ ወደ ዉጭ አገር

ቅጽ/ገፅ
ቅጽ7ሀ/ገፅ 118

ስለሚላክ ዝባድ የወጣ ደንብ
21/4(1954) ሕ.246
2.

የሞኖፖሊ መብት ለብሔራዊ

ብሔራዊ የትንባሆ ድርጅት

ትንባሆ (ኢትዮጵያ) አክሲዮን

ማቋቋሚያ አዋጅ

ማኅበር ለማስተላለፍ የወጣ አዋጅ

52/13(1985) አ.37

ቅጽ7ሀ/ገፅ 122

6/3(1992) አ.181
3.

ስለ ንግድ ተቋም የዋስትና

ቅጽ7ሀ/ገፅ 124

መያዣ የወጣ አዋጅ
4/17(1990) አ.98
4.

የካፒታል ዕቃ ኪራይን ግድ ስራ

በ19/60(2005) አ.807 ተሻሻለ

ቅጽ7ሀ/ገፅ 130

አዋጅ
4/27(1990) አ.103
5.

የካፒታል ዕቃዎችና የካፒታል

ቅጽ7ሀ/ገፅ 140

ዕቃ ኪራይ ስምምነቶች ምዝገባና
ቁጥጥር ደንብ
20/40(2006) ደ.309
6.

በአፍሪካ የዕድገትና ተጠቃሚነት

ቅጽ7ሀ/ገፅ 146

ህግ መሰረት የጨርቃ ጨርቅ እና

60

አልባሳት ምርቶችን ወደ አሜሪካ
ስለመላክ የወጣ አዋጅ
8/7(1994) አ.261
7.

የዕቃ ማከማቻ ደረሰኝ ሥርዓት

ቅጽ7ሀ/ገፅ 153

አዋጅ
10/2(1996) አ.372
8.

የዉጭ ንግድ ሽልማት አሰጣጥ

ቅጽ7ሀ/ገፅ 176

ደንብ
12/41(1998) ደ.126
9.

የማስታወቂያ አዋጅ

ቅጽ7ሀ/ገፅ 180

18/59(2004) አ.759
10. የንግድ ውድድር እና የሸማቾች

ቅጽ7ሀ/ገፅ 204

ጥበቃ አዋጅ
20/28(2006)
አ.813

መ/ ኢንዱስትሪ ልማት
ተ.ቁ

ህጎች

ማሻሻያ

የኢንዱስትሪ ፓርኮች አዋጅ

ቅጽ/ገፅ
ቅጽ7ሀ/ገፅ 230

21/39(2007) አ.886
ሠ/ ስለምርት ገበያ
ተ.ቁ

ህጎች

1. የኢትዮጵያ ምርት ገበያን

ማሻሻያ

ቅጽ/ገፅ

በ16/12(2002) አ.665ተሻሻለ

ቅጽ7ሀ/ገፅ 250

ማቋቋሚያ አዋጅ
13/61(1999) አ.550
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2. የኢትዮጵያ ምርት ገበያ

በ14/17(2000) አ.566 እና

ባለስልጣን ማቋቋሚያ አዋጅ

በ20/81(2006) አ.847

13/52(1999) አ.551

ተሻሻለ

3. የሰሊጥ እና ነጭ ቦሎቄ ግብይት
ደንብ

በ20/32(2006) ደ.307

ቅጽ7ሀ/ገፅ 264

ቅጽ7ሀ/ገፅ 281

ተሻሻለ

16/25(2002) ደ.178
4. የጥራጥሬ ምርቶች ግብይት ደንብ

ቅጽ7ሀ/ገፅ 298

22/48(2008) ደ.377
ክፍል 20
ኢንቨስትመንት፣ አምሮአዊ ንብረት እና ጥራትና ደረጃዎች
ሀ/ ኢንቨስትመንት
ተ.ቁ
1.

2.

ህጎች

ማሻሻያ

ቅጽ/ገፅ

የኢንቨስትመንት አዋጅ

በ20/52(2006) አ.849

ቅጽ7ሀ/ገፅ 311

18/63(2004) አ.769

ተሻሻለ

የኢንቨስትመንት ማበረታቻና

በ20/62(2006) ደ.312

ለሀገር ዉስጥ ባለሀብቶች

ተሻሻለ

ቅጽ7ሀ/ገፅ 336

ስለተከለሉ የስራ መስኮች ደንብ
19/4(2005) ደ.270
3.

የመስኖ ልማት ኢንቨስትመንት

እናት አዋጁ ቁጥር

ማበረታቻ ደንብ

280/1994 በ769/2004

15/24(2001) ደ.162

ተሽሯል ነገር ግን የሚተካው

ቅጽ7ሀ/ገፅ 355

ህግ ስላልወጣ ይህ ህግ
እንዲቆይ ሆኗል::
ለ/ አምሮአዊ ንብረት
ተ.ቁ
1.

ህጎች

ማሻሻያ

የፈጠራ፣ የአነስተኛ ፈጠራና

ቅጽ/ገፅ
ቅጽ7ሀ/ገፅ 358

የኢንዱስትሪያዊ ንድፍ አዋጅ
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54/25(1987) አ.123
2.

የፈጠራ፣ የአነስተኛ ፈጠራና

ቅጽ7ሀ/ገፅ 376

የኢንዱስትሪያዊ ንድፍ ደንብ
3/27(1989) ደ.12
3.

የቅጅ እና ተዛማጅ መብቶች

በ21/20(2007)አ.872 ተሻሻለ ቅጽ7ሀ/ገፅ 404

ጥበቃ አዋጅ
10/44(1996) አ.410
4.

የቅጅና ተዛማች መብቶች

ቅጽ7ሀ/ገፅ 433

መብቶች የሚያስገኙ ስራዎች
ምዝገባ ደንብ
20/31(2006) ደ.305
5.

የንግድ ምልክት ምዝገባና ጥበቃ

ቅጽ7ሀ/ገፅ 439

አዋጅ
12/37(1998) አ.501
6.

የንግድ ምልክት ምዝገባና ጥበቃ

ቅጽ7ሀ/ገፅ 459

ደንብ
19/10(2005) ደ.273
ሐ/ ጥራትና ደረጃዎች
ተ.ቁ
1.

ህጎች

ማሻሻያ

አዲሱን ደንበኛ ሠዓት

ቅጽገፅ
ቅጽ7ሀ/ገፅ 486

በኢትዮጵያ ስለመከተል የወጣ
የመንግስት ማስታወቂያ
1/6(1934) ማ.6
2.

የሚዛንና የመስፈሪያ ደንብ

ቅጽ7ሀ/ገፅ 487

32/13(1965) ሕ.431
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3.

የደረጃ ማኅተም እና የአገልግሎት

ቅጽ7ሀ/ገፅ 497

ዋጋ ደንብ
49/26(1982) ደ.13
4.

የአክርዴቴሽን አገልግሎት ክፍያ

ቅጽ7ሀ/ገፅ 512

ደንብ
19/11(2005) ደ.275
ክፍል 21
የባንክና መድህን ስራ
ሀ/ የባንክ ስራ
ተ.ቁ
1.

ህጎች

ማሻሻያ

ቅጽ/ገፅ

በባንክ መያዣ ስለተያዘ ንብረት

በ4/17(1990) በማረ. ቁ. 1

ቅጽ7ሀ/ገፅ 515

የወጣ አዋጅ

በ6/46(1992) አ.216 ተሻሻለ

4/16(1990) አ.97
2.

የባንክ ስራ አዋጅ

በ15/16(2000) በማረ. ቁ. 5

14/57(2000) አ.592

የዚህ አዋጅ አንቀፅ 23/1/፣

ቅጽ7ሀ/ገፅ 518

24/3 እና 26 ለአዋጅ ቁጥር
20/81(2006) አ.847 አላማ
ተፈፃሚነት አይኖራቸውም፡፡
3.

አነስተኛ የፋይናንስ ስራ አዋጅ

ቅጽ7ሀ/ገፅ 553

15/33(2001) አ.626
4.

የብሔራዊ የክፍያ ስርዓት አዋጅ

የዚህ አዋጅ አንቀፅ 27/1/

17/84(2003) አ.718

እና 29/3/ ለአዋጅ ቁጥር
20/81(2006) አ.847 አላማ
ተፈፃሚነት አይኖራቸውም
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ቅጽ7ሀ/ገፅ 571

ለ/ የመድህን ስራ
ተ.ቁ ህጎች

መሻሻያ

ቅጽ/ገፅ

1.

የመድን ስራ አዋጅ

የዚህ አዋጅ አንቀፅ 26/1/

ቅጽ7ሀ/ገፅ 595

18/57(2004) አ.746

እና 40/1/ ለአዋጅ ቁጥር
20/81(2006) አ.847 አላማ
ተፈፃሚነት አይኖራቸውም
20/81(2006) አ.847
ተሻሻለ

2.

የተሸከርካሪ አደጋ ሶስተኛ ወገን

ቅጽ7ሀ/ገፅ 631

የመድን አዋጅ
19/553(2005) አ.799
ክፍል 22
ማዕድንና ኢነርጂ
ሀ/ ማዕድን
ተ.ቁ

ህጎች

ማሻሻያ

1. የከበሩ ማዕድናት ግብይት አዋጅ

ቅጽ/ገፅ
ቅጽ7ለ/ገፅ 1

15/61(2001) አ.651
2. የማዕድን ስራዎች አዋጅ
16/45(2002) አ.678
3. የማዕድን ሥራዎች ደንብ
53/84(1986) ደ.182

በ20/27(2006)አ.816

ቅጽ7/ገፅ 16

ተሻሻለ
በ4/14(1990) ደ.27 እና

ቅጽ7ለ/ገፅ 64

በ12/24(1998)ደ.124
ተሻሻለ

ለ/ ኢነርጂ
ተ.ቁ

ህጎች

ማሻሻያ

1. ነዳጅ ስራዎች አዋጅ

ቅጽ/ገፅ
ቅጽ7ለ/ገፅ 91

45/6(1978) አ.295
2. የኤሌክትሪክ ሥራዎች ደንብ

ቅጽ7ለ/ገፅ 104
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5/52(1991) ደ.49
3. የነዳጅ ዋጋ ማረጋጊያ ፈንድ

በ9/62(1995)አ.342 ተሻሻለ

ማቋቋሚያ አዋጅ

ቅጽ7ለ/ገፅ 133

በ8/3(199) ማረ.ቁ.1

7/37(1993) አ.247
4. የገጠር ኤሌክትሪፊኬሽን ፈንድ

ቅጽ7ለ/ገፅ 135

ማቋቋሚያ አዋጅ
9/35(1995) አ.317
5. የኢነርጂ አዋጅ

ቅጽ7ለ/ገፅ 145

20/12(2006) አ.810
6. የነዳጅ እና የነዳጅ ውጤቶች

ቅጽ7ለ/ገፅ 165

አቅርቦት ስራ መቆጣጠሪያ አዋጅ
20/64(2006) አ.838
7. የጂኦተርማል ሀብት ልማት አዋጅ

ቅጽ7ለ/ገፅ 178

22/108(2008) አ.981
ክፍል 23
ትራንስፖርትና መገናኛ
ሀ/ መንገድ ትራንስፖርት
ተ.ቁ

ህጎች

1. የተሸከርካሪ መኪናዎች ክብደትና
ልክ መወሰኛ ደንብ

ማሻሻያ

ቅጽ/ገፅ

በ23/23(1956) ሕ.292

ቅጽ7ለ/ገፅ 207

በ49/24(1982)ደ.11 ተሻሻለ

22/2(1955) ሕ.261
7. የባለሞተር ተሸከርካሪ ፍጥነት ወሰን

ቅጽ7ለ/ገፅ 216

ደንብ
28/9(1961) ሕ.361
8. የትራንስፖርት አዋጅ

በ13/60(1999) አ.549

11/58(1997) አ.468
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ቅጽ7ለ/ገፅ 221

9. በየብስ የዕቃ ማጓጓዝ ስራን

ቅጽ7ለ/ገፅ 238

ለመደንገግ ተሻሽሎ የወጣ አዋጅ
13/51(1999) አ.547
10. የመልቲ ሞዳል ትራንስፖርት

ቅጽ7ለ/ገፅ 259

አዋጅ
13/59(1999) አ.548
11. የመንገድ ልማት ፕሮጀክቶች

ቅጽ7ለ/ገፅ 278

ተዘዋዋሪ ፈንድ ማቋቋሚያ አዋጅ
14/46(2000) አ.589
12. የአሽከርካሪዎች ብቃት ማረጋገጫ

ቅጽ7ለ/ገፅ 280

ፍቃድ አዋጅ
14/59(2000) አ.600
13. የአሽከርካሪዎች ብቃት ማረጋገጫ

ቅጽ7ለ/ገፅ 316

ፍቃድ ክፍያ ደንብ
18/23(2004) ደ.262
14. የተሸከርካሪ መለያ፣ መመርመሪያና

ቅጽ7ለ/ገፅ 295

መመዝገቢያ
አዋጅ
16/46(2002) አ.681
15. ብሔራዊ የመንገድ ትራፊክ

ቅጽ7ለ/ገፅ 318

ደህንነት ምክር ቤት ማቋቋሚያ
ደንብ
17/30(2003) ደ.205
16. የተሸከርካሪ መለያ መመርመሪያና

ቅጽ7ለ/ገፅ 322

መመዝገቢያ
ክፍያ ደንብ
17/31(2003) ደ.206
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17. የመንገድ ትራንስፖርት ትራፊክ

ቅጽ7ለ/ገፅ 325

መቆጣጠሪያ ደንብ
17/89(2003) ደ.208
18. የጭነት ማመላለሻ ተሸከርካሪዎች

ቅጽ7ለ/ገፅ 393

የዲሚሬጅ ክፍያ አዋጅ
20/3(2006) አ.811
19. የክፍያ መንገዶች አዋጅ

ቅጽ7ለ/ገፅ 400

20/54(2006) አ.843
20. በክብደት ላይ የተመሰረተ ዓመታዊ

ቅጽ7ለ/ገፅ 404

የተሸከርካሪዎች ፍቃድ ማደሻ ክፍያ
ደንብ
21/30(2007) ደ.340
21. የባቡር ትራንስፖርት ትራፊክ እና

ቅጽ7ለ/ገፅ 410

ደህንነትን ለመቆጣጠር የወጣ ደንብ
22/75(2008) ደ.348
ለ/ የአየር ትራንስፖርት
ተ.ቁ

ህጎች

ማሻሻያ

1. የኢትዮጵያ አቪየሽን ሰኪዩሪቲ

ቅጽ/ገፅ
ቅጽ7ለ/ገፅ 438

አዋጅ
11/17(1997) አ.432
2. የሲቪል አቪየሽን አዋጅ
15/23(2001) አ.616

በ22/84(2008)አ.957

ቅጽ7ለ/ገፅ 448

ተሻሻለ

3. በኢትዮጵያ የአውሮፕላን አደጋ

ቅጽ7ለ/ገፅ 492

እና የአደጋ አጋጣሚ ምርመራ
አዋጅ
22/84(2008) አ.957
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ሐ/ የባህር ትራንስፖርት
ተ.ቁ

ህጎች

ማሻሻያ

1. የመርከብ ምዝገባ ደንብ

ቅጽ/ገፅ
ቅጽ7ለ/ገፅ 507

2/9(1988) ደ.1
2. ዕቃ አስተላላፊነት እና የመርከብ

ቅጽ7ለ/ገፅ 508

የውክልና ስራ ፍቃድ ደንብ
4/46(1990) ደ.37
3. የማሪታይም ዘርፍ አስተዳደር አዋጅ

ቅጽ7ለ/ገፅ 514

13/60(1999) አ.549
4. ለማሪታይም ጉዳይ ባለስልጣን

ቅጽ7ለ/ገፅ 523

የሚከፈሉ የአገልግሎት ክፍያዎች
ደንብ
19/9(2005) ደ.274
5. ደረቅ ወደብ ለባለዕቃው ስለሚኖረው

ቅጽ7ለ/ገፅ 525

ኃላፊነት ለመወሰን የወጣ አዋጅ
14/45(2000) አ.588
መ/ ፖስታና ቴሌኮሙኒኬሽን
ተቁ
1.

ህጎች

ማሻሻያ

ቅጽ/ገፅ

የቴሌኮሚኒኬሽን አዋጅ

በ8/28(1994) አ.281፣

ቅጽ7ለ/ገፅ 529

3/5(1989) አ.49

በ18/61(2004) አ.761 እና
በ17/1(2003) አ.691
ተሻሻለ

2.

የቴሌኮሚኒኬሽን አገልግሎት ደንብ

ቅጽ7ለ/ገፅ 541

5/20(1991) ደ.47
3.

የቴሌኮሚኒክሽንና የኤሌክትሪክ

ቅጽ7ለ/ገፅ 558

ኃይል አውታሮችን ደህንነት
ለመጠበቅ የወጣ አዋጅ
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11/54(1997) አ.464
ክፍል 24
ኮንስትራክሽንና ከተማ ልማት
ተ.ቁ

ህጎች

ማሻሻያ

1. የኮንስትራክሽን መሳሪያዎች

ቅጽ/ገፅ
ቅጽ7ለ/ገፅ 560

ምዝገባና ቁጥጥር አዋጅ
5/61(1991) አ.177
2. የህንፃ አዋጅ

በ15/31(2001) በማረ. ቁ. 4 ቅጽ7ለ/ገፅ 562

15/31(2001) አ.624
3. የህንፃ ደንብ

ቅጽ7ለ/ገፅ 587

17/71(2003) ደ.243
4. የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ

ቅጽ7ለ/ገፅ 616

ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የጋራ ህንፃ
ቤት ባለቤትነት አዋጅ
9/95(1995) አ.370
5. የከተሞች ኘላን አዋጅ

ቅጽ7ለ/ገፅ 630

14/29(2000) አ.574

ክፍል 25
የከተማ ቦታና የገጠር መሬት አስተዳደር
ተ.ቁ
1.

ህጎች

ማሻሻያ

ለህዝብ ጥቅም ሲባል የመሬት ይዞታ

ቅጽ/ገፅ
ቅጽ7ለ/ገፅ 647

የሚለቀቅበትንና ለንብረት ካሳ
የሚከፈልበትን ሁኔታ መወሰኛ አዋጅ
11/43(1997) አ.455
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2.

ለህዝብ ጥቅም ሲባል በሚለቀቅ

ቅጽ7ለ/ገፅ 656

መሬት ላይ ለሰፈረ ንብረት
ስለሚከፈል ካሳ የወጣ ደንብ
13/36(1999) ደ.135
3.

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ

ቅጽ7ለ/ገፅ 664

ሪፐብሊክ መንግስት የገጠር መሬት
አስተዳደርና አጠቃቀም አዋጅ
11/44(1997) አ.456
4.

የከተማ ቦታን በሊዝ ስለመያዝ የወጣ

ቅጽ7ለ/ገፅ 675

አዋጅ
18/4(2004) አ.721
5.

የከተማ መሬት ይዞታ ምዝገባ አዋጅ

ቅጽ7ለ/ገፅ 698

20/25(2006) አ.818
6.

የከተማ ካዳስተር ቅየሳ ደንብ

ቅጽ7ለ/ገፅ 723

20/77(2006) ደ.323
7.

የከተማ መሬት ይዞታ ማረጋገጫና

ቅጽ7ለ/ገፅ 738

ምዝገባ ደንብ
20/83(2006) ደ.324
ክፍል 26
ግብርና እና የተፈጥሮ ሀብት ልማት
ሀ/ ግብርና ልማት
ተ.ቁ

ህጎች

ማሻሻያ

1. ስለ ዕጽዋት ኳራንቲን የወጣ ደንብ

ቅጽ/ገፅ
ቅጽ7ሐ/ገፅ 1

52/2(1985) ደ.4
2. የዕጽዋት አዳቃዮች መብት አዋጅ

ቅጽ7ሐ/ገፅ 14

12/12(1998) አ.481
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3. የኢትዮጵያ የተፈጥሮ ግብርና ስርዓት ማሻሻያ ይግባ

ቅጽ7ሐ/ገፅ 26

አዋጅ
12/21(1998) አ.488
4. የንብ ሀብት ልማትና አጠባበቅ ጥበቃ

ቅጽ7ሐ/ገፅ 34

አዋጅ
16/6(2002) አ.660
5. የንብ ሀብት ልማትና ጥበቃ ደንብ

ቅጽ7ሐ/ገፅ 41

22/30(2008) ደ.372
6. የጸረ ተባይ ምዝገባ እና ቁጥጥር

ቅጽ7ሐ/ገፅ 55

የወጣ አዋጅ
16/52(2002) አ.674
7. የዕጽዋት ዘር አዋጅ

ቅጽ7ሐ/ገፅ 79

19/27(2005) አ.782
8. የዕጽዋት ዘር ደንብ

ቅጽ7ሐ/ገፅ 92

22/42(2008) ደ.375
9. የዕፅዋት ዘር ብቃት ማረጋገጫና

ቅጽ7ሐ/ገፅ 113

የተያያዥ አገልግሎት ክፍያ ተመን
መወሰኛ ደንብ
22/13(2008) ደ.361
ለ/ እንስሳት እና ቆዳና ሌጦ
ተ.ቁ

ህጎች

ማሻሻያ

1. የእንስሳት በሽታዎችን ለመከላከልና

ቅጽ/ገፅ
ቅጽ7ሐ/ገፅ 115

ለመቆጣጠር የወጣ አዋጅ
8/14(1994) አ.267
2. የእንስሳት መድሓኒት እና መኖ

ቅጽ7ሐ/ገፅ 127

አስተዳደር ቁጥጥር አዋጅ
18/14(2004) አ.728
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3. የእንስሳት መድሓኒት እና መኖ

ቅጽ7ሐ/ገፅ 143

ምዝገባ ፍቃድ አገልግሎት ክፍያ
ደንብ
20/80(2006) ደ.325
4. የጥሬ ቆዳና ሌጦ ግብይት አዋጅ

ቅጽ7ሐ/ገፅ 149

20/29(2006) አ.814
5. የጥሬ ቆዳና ሌጦ ግብይት ደንብ

ቅጽ7ሐ/ገፅ 159

21/29(2007) ደ.339
6. የቁም እንስሳት ግብይት አዋጅ

ቅጽ7ሐ/ገፅ 168

20/30(2006) አ.819
7. የቁም እንስሳት ግብይት ደንብ

ቅጽ7ሐ/ገፅ 181

21/31(2007) ደ.341
ሐ/ ቡና እና ሻይ
ተ.ቁ

ህጎች

ማሻሻያ

1. የቡና ጥራት ቁጥጥርና ግብይት

ቅጽ7ሐ/ገፅ 193

አዋጅ
14/61(2000) አ.602
2. የቡና ጥራት ቁጥጥርና ግብይት

ማሻሻያ ይግባ

ቅጽ7ሐ/ገፅ 206

ማሻሻያ

ቅጽ/ገፅ

በ14/31(2000) አ.575

ቅጽ7ሐ/ገፅ 219

ደንብ
15/22(2001) ደ.161
መ/ ዱር እንስሳት እና ደኖች
ተ.ቁ

ህጎች

1. የዱር እንስሳት ልማት ጥበቃና
አጠቃቀም አዋጅ

ተሻሻለ

13/51(1999) አ.541
2. የዱር እንስሳት ልማት ጥበቃና

ቅጽ7ሐ/ገፅ 242

አጠቃቀም ደንብ
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15/26(2001) ደ.163
3. የደን ልማት ጥበቃና አጠቃቀም

ቅጽ7ሐ/ገፅ 228

አዋጅ
13/56(1999) አ.542
ሠ/ የውሀና የዓሳ ሀብት
ተ.ቁ

ህጎች

ማሻሻያ

ቅጽ/ገፅ

1. የኢትዮጵያ የውሃ ሀብት አስተዳደር

ቅጽ7ሐ/ገፅ 287

አዋጅ
6/25(1992) አ.197
2. ስለ ውሃ ሀብት አስተዳደር የወጣ

ቅጽ7ሐ/ገፅ 303

ደንብ
11/27(1997) ደ.115
3. የዓሳ ሀብት ልማትና አጠቃቀም

ቅጽ7ሐ/ገፅ 319

አዋጅ
9/32(1995) አ.315
4. የተፋሰስ ምክር ቤቶችና ባለስልጣናት

ቅጽ7ሐ/ገፅ 328

አዋጅ
13/40(1999) አ.534
5. የመስኖ ውሀ ተጠቃሚዎች ማህበራት

ቅጽ7ሐ/ገፅ 338

አዋጅ
20/74(2006) አ.841
ረ/ የአከባቢ ጥበቃ
ተ.ቁ

ህጎች

1. የአካባቢ ጥበቃ ኣካላት ማቋቋሚያ

ማሻሻያ

ቅጽ/ገፅ

ከአንቀፅ 3 እስከ 13 ድረስ

ቅጽ7ሐ/ገፅ 370

አዋጅ

ያሉት

በ691/2003

9/7(1995) አ.295

(በ803/2005
እንደተሻሻለው) ተሸረዋል፡
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2. የአከባቢ ተጽዕኖ ግምገማ አዋጅ

ቅጽ7ሐ/ገፅ 372

9/11(1995) አ.299
3. የአከባቢ ብክለት ቁጥጥር አዋጅ

ቅጽ7ሐ/ገፅ 384

9/12(1995) አ.300
4. የኢንዱስትሪ ብክለት መከላከያ ደንብ

ቅጽ7ሐ/ገፅ 395

15/14(2001) ደ.159
5. የአበባ ልማት ዘርፍ የአሰራር ሥነ-

ቅጽ7ሐ/ገፅ 401

ምግባር ሥርዓት ደንብ
17/74(2003) ደ.207
6. የጀነቲክ ሀብት፣ የማህበረሰብ ዕውቀት

ቅጽ7ሐ/ገፅ 410

አርክቦት እና የማህበረሰብ መብቶች
አዋጅ
12/13(1998) አ.482
7. የጀነቲክ ሀብት፣ የማህበረሰብ ዕውቀት

ቅጽ7ሐ/ገፅ 428

አርክቦት እና የማህበረሰብ መብቶች
ደንብ
15/67(2001) ደ.169
8. የደረቅ ቆሻሻ አያያዝ አዋጅ

ቅጽ7ሐ/ገፅ 446

13/13(1999) አ.513
9. የጨረራ መከላከያ አዋጅ

ቅጽ7ሐ/ገፅ 452

14/23(2000) አ.571
10. የደህንነተ ህይወት አዋጅ
15/63(2001) አ.655

በ21/66(2007)አ.896

ቅጽ7ሐ/ገፅ 468

ተሻሻለ

11. የኦዞንን ጣፍን የሚያሳሱ ኬሚካሎችን

ቅጽ7ሐ/ገፅ 480

ለመቆጣጠር የወጣ አዋጅ
17/93(2003) አ.716
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ክፍል 27
የመንግስት የልማት ድርጅቶች
ሀ/ የመንግስት ልማት ድርጅቶች አስተዳደር እና ፕራይቬታይዜሽን
ተ.ቁ
1.

ህጎች

ማሻሻያ

የመንግስት ልማት ድርጅቶች

ቅጽ/ገፅ
ቅጽ7ሐ/ገፅ 490

አዋጅ
51/21(1984) አ.25
2.

3.

የመንግስት የልማት ድርጅቶች ወደ በ6/4(1992)አ.182፣
ግል ስለማዘዋወር የወጣ አዋጅ

በ10/57(1996)አ.412፣

5/26(1991) አ.146

በ17/78(2003)አ.714 እና

የፕራይቬታይዜሽን እና የመንግስት በ18/18(2004)አ.730
ልማት ድርጅቶች ተቆጣጣሪ

ተሻሻለ

ባለስልጣን ማቋቋሚያ አዋጅ

የኢንዱስትሪ ልማት ፈንድ

(የኢንዱስትሪ ልማት ፈንድ)

ከሚመለከተው ከአንቀፅ 13

10/57(1996) አ.412

በስተቀር

ቅጽ7ሐ/ገፅ 508

ቅጽ7ሐ/ገፅ 518

በ22/12(2008)አ.916
ተሸሯል
4.

የመንግስት የልማት ድርጅቶች

ቅጽ7ሐ/ገፅ 520

የትርፍ ድልድል ደንብ
10/63(1996) ደ.107
ለ/ የመንግስት የልማት ድርጅቶችን ማቋቋሚያ ህጎች
1. ለመንግስት የልማት ድርጅቶች ሚኒስቴር ተጠሪ የሆኑ የመንግስት ልማት ድርጅቶች
ማቋቋሚያ ህጎች
ተ.ቁ
1.

ህጎች

ማሻሻያ

ብርሃን እና ሰላም ማተሚያ

ቅጽ/ገፅ
ቅጽ7ሐ/ገፅ 523

ድርጅት ማቋቋሚያ ደንብ
52/9(1985) ደ.22
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2.

አርቲስቲክ ማተሚያ ድርጅት

ቅጽ7ሐ/ገፅ 525

ማቋቋሚያ ደንብ
52/9(1985) ደ.23
3.

ብሔራዊ የአልኮል እና አረቄ

ቅጽ7ሐ/ገፅ 527

ፋብሪካ ማቋቋሚያ ደንብ
52/9(1985) ደ.74
4.

የአሰላ ብቅል ፋብሪካ ማቋቋሚያ

ቅጽ7ሐ/ገፅ 529

ደንብ
52/9(1985) ደ.76
5.

የኢትዮጵያ ቱሪስት ንግድ ስራ

ቅጽ7ሐ/ገፅ 531

ድርጅት ማቋቋሚያ ደንብ
52/16(1985) ደ.106
6.

የግዮን ሆቴሎች ድርጅትን

ቅጽ7ሐ/ገፅ 533

ለማቋቋም የወጣ ደንብ
52/17(1985) ደ.107
7.

የፍል ውሃ አገልግሎት ድርጅትን

ቅጽ7ሐ/ገፅ 535

ለማቋቋም የወጣ ደንብ
52/21(1985) ደ.111
8.

የአዋሳ እርሻ ልማት ድርጅት

ቅጽ7ሐ/ገፅ 537

ማቋቋሚያ ደንብ
53/28(1986) ደ.147
9.

የሕንፃ ዕቃዎች አቅራቢ ድርጅት

ቅጽ7ሐ/ገፅ 539

ማቋቋሚያ ደንብ
53/56(1986) ደ.164
10. የኢትዮጵያ የምድር ባቡር

በ18/13(2004) ደ.266

ኮርፖሬሽን ለማቋቋም የወጣ ደንብ

በ18/38(2004)ደ.259

14/1(2000) ደ.141

ተሻሻለ
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ቅጽ7ሐ/ገፅ 541

11. የስኳር ኮርፖሬሽን ማቋቋሚያ

ቅጽ7ሐ/ገፅ 543

ደንብ
17/5(2003) ደ.192
12. የኢትዮጵያ የባህር ትራንስፖርት
ሎጂስቲክ አገልግሎት ድርጅት

በ22/68(2008) ደ.386

ቅጽ7ሐ/ገፅ 546

ተሻሻለ

ማቋቋሚያ ደንብ
18/3(2004) ደ.255
13. የኬሚካል ኢንዱስትሪ ኮርፖሬሽን

ቅጽ7ሐ/ገፅ 549

ማቋቋሚያ ደንብ
19/23(2005) ደ.280
14. የኢትዮጵያ የኮንስትራክሽን

ቅጽ7ሐ/ገፅ 552

ዲዛይንና ሱፐርቪዥን ስራዎች
ኮርፖሬሽን ማቋቋሚያ ደንብ
22/17(2008) ደ.365
15. የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ስራዎች
ኮርፖሬሽን ማቋቋሚያ ደንብ

በ22/110(2008)ደ.390

ቅጽ7ሐ/ገፅ 556

ተሻሻለ

22/18(2008) ደ.366
16. የኢትዮጵያ ማዕድን፣ ነዳጅና

ቅጽ7ሐ/ገፅ 560

ባዮፊዩል ኮርፖሬሽን ማቋቋሚያ
ደንብ
22/19(2008) ደ.367
17. የኢትዮጵያ የግብርና ስራዎች

ቅጽ7ሐ/ገፅ 564

ኮርፖሬሽን ማቋቋሚያ ደንብ
22/20(2008) ደ.368
2. ለትራንስፖርት ሚኒስቴር ተጠሪ የሆኑ የመንግስት ልማት ድርጅቶች
ማቋቋሚያ ህጎች
ተ.ቁ

ህጎች

ማሻሻያ
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ቅጽ/ገፅ

1.

የኢትዮጵያ አየር መንገድ ድርጅት

በ9/26(1995)ደ.81፣

ማቋቋሚያ ደንብ

በ10/5(1996)ደ.92፣

54/36(1987) ደ.216

በ14/25(2000)ደ.147

ቅጽ7ሐ/ገፅ 568

በ19/51(2005)ደ.292 እና
በ22/80(2008)ደ.389
ተሻሻለ
2.

የኢትዮጵያ ኤርፖርቶች ድርጅቶች

ቅጽ7ሐ/ገፅ 570

ማቋቋሚያ ደንብ
9/27(1995) ደ.82
3.

የፐብሊክ ሰርቪስ ሰራተኞች

በ22/14(2008) ደ.362

የትራንስፖርት አገልግሎት

ተሻሻለ

ቅጽ7ሐ/ገፅ 572

ድርጅት ማቋቋሚያ ደንብ
20/1(2006) ደ.298
4.

የኢትዮጵያ የክፍያ መንገዶች

ቅጽ7ሐ/ገፅ 574

ኢንተርፕራይዝ ማቋቋሚያ ደንብ
20/55(2006) ደ.310
3. ለመገናኛና ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ተጠሪ የሆኑ የመንግስት
ልማት ድርጅቶችን ማቋቋሚያ ህጎች
ተ.ቁ

ህጎች

1. የኢትዮጵያ ፖስታ አገልግሎት
ድርጅት ማቋቋሚያ ደንብ

ማሻሻያ

ቅጽ/ገፅ

በደንቡ ውስጥ ተጠሪነቱ

ቅጽ7ሐ/ገፅ 576

የሚቀየር ይሆናል

15/29(2001) ደ.165
2. የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ፓርክ

ቅጽ7ሐ/ገፅ 578

ኮርፖሬሽን ማቋቋሚያ ደንብ
16/24(2002) ደ.177
3. የኢትዮ-ቴሌኮም ማቋቋሚያ ደንብ

ቅጽ7ሐ/ገፅ 580

17/11(2003) ደ.197
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4. ለውሃ፣ መስኖና ኤሌክትሪክ ሚኒስቴር ተጠሪ የሆኑ የመንግስት ልማት
ድርጅቶች ማቋቋሚያ ህጎች
ተ.ቁ

ህጎች

1. የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል
ማቋቋሚያ ደንብ

ማሻሻያ

ቅጽ/ገፅ

በ22/52(2008)ደ.381

ቅጽ7ሐ/ገፅ 582

ተሻሻለ

20/4(2006) ደ.302
2. የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት
ማቋቋሚያ ደንብ

በ22/53(2008)ደ.382

ቅጽ7ሐ/ገፅ 585

ተሻሻለ

20/5(2006) ደ.303
5. ለኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ተጠሪ የሆኑ የመንግስት ልማት ድርጅቶች
ማቋቋሚያ ህጎች
ተ.ቁ

ህጎች

ማሻሻያ

1. የኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት

ቅጽ/ገፅ
ቅጽ7ሐ/ገፅ 588

ኮርፖሬሽን ማቋቋሚያ ደንብ
21/2(2007) ደ.326
2. የኢንዱስትሪ ግብዓቶች አቅራቢ

ቅጽ7ሐ/ገፅ 591

ድርጅት ማቋቋሚያ ደንብ
20/84(2006) ደ.328
6. ለመከላከያ ሚኒስቴር ተጠሪ የሆኑ የመንግስት ልማት ድርጅቶች ማቋቋሚያ ህጎች
ተ.ቁ

ህጎች

ማሻሻያ

1. የብራና ማተሚያ ድርጅት

ቅጽ/ገፅ
ቅጽ7ሐ/ገፅ 594

ማቋቋሚያ ደንብ
53/63(1986) አ.171
2. የመከላከያ ኮንስትራክሽን

ቅጽ7ሐ/ገፅ 596

ኢንተርፕራይዝ
ማቋቋሚያ ደንብ
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16/44(2002) ደ.185
3. የመከላከያ ግንባታ ግብዓቶች

ቅጽ7ሐ/ገፅ 598

ማምረቻ ድርጅት ማቋቋሚያ ደንብ
16/47(2002) ደ.186
4. የመከላከያ ኮንስትራክሽን ዲዛይን

ቅጽ7ሐ/ገፅ 600

ድርጅት ማቋቋሚያ ደንብ
16/44(2002) ደ.187
7. ለሳይንስና ተክኖሎጂ ሚኒስቴር ተጠሪ የሆኑ የመንግስት ልማት ድርጅቶች
ማቋቋሚያ ህጎች
ተ.ቁ

ህጎች

ማሻሻያ

1. የኢትዮጵያ የተስማሚነት ምዘና

ቅጽ/ገፅ
ቅጽ7ሐ/ገፅ 602

ድርጅት ማቋቋሚያ ደንብ
17/12(2003) ደ.196
8. ለእንስሳ እና ሃሳ ሀብት ሚኒስቴር ተጠሪ የሆኑ የመንግስት ልማት
ድርጅቶች ማቋቋሚያ ህጎች
ተ.ቁ

ህጎች

ማሻሻያ

1. ብሄራዊ የእንስሳት ጤና ጥበቃ

ቅጽ/ገፅ
ቅጽ7ሐ/ገፅ 604

ኢንስቲትዩት በልማት ድርጅትነት
ለማቋቋም የወጣ ደንብ
5/66(1991) ደ.52
9. ለንግድ ሚኒስቴር ተጠሪ ሆነ የመንግስት የልማት ድርጅት ማቋቋሚያ ህጎች
ተ.ቁ

ህጎች

1. የኢትዮጵያ የግብርና ምርቶች
መጋዘን አገልግሎት ድርጅት

ማሻሻያ

ቅጽ/ገፅ

በ22/76(2008)ደ.387

ቅጽ7ሐ/ገፅ 606

ተሻሻለ

ማቋቋሚያ ደንብ
21/21(2007) ደ.331
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2. የኢትዮጵያ ንግድ ስራዎች

ቅጽ7ሐ/ገፅ 609

ኮርፖሬሽን ማቋቋሚያ ደንብ
22/21(2008) ደ.369
10. ለትምህርት ሚኒስቴር ተጠሪ ሆነ የመንግስት የልማት ድርጅት ማቋቋሚያ ህግ
ተ.ቁ

ህጎች

ማሻሻያ

1. የትምህርት መሳሪያዎች ማምረቻና

ቅጽ/ገፅ
ቅጽ7ሐ/ገፅ 612

ማከፍፈያ ድርጅት ማቋቋሚያ ደንብ
5/58(1991) ደ.50
11. ለጠቅላይ ሚኒስቴር ጽህፈት ቤት ተጠሪ ሆኑ የመንግስት የልማት
ድርጅት ማቋቋሚያ ህጎች
ተ.ቁ

ህጎች

ማሻሻያ

1. የብረታ ብረት ኢንጂነሪንግና

ቅጽ/ገፅ
ቅጽ7ሐ/ገፅ 614

ኮርፖሬሽ ማቋቋሚያ ደንብ
16/30(2002) ደ.183
2. የኢትዮጵያ የነዳጅ አቅራቢ ድርጅት

ቅጽ7ሐ/ገፅ 617

ማቋቋሚያ ደንብ
18/37(2004) ደ.265
12. ለመንግስት የፋይናንስ ድርጅቶች ኤጀንሲ ተጠሪ የሆኑ የመንግስት
ልማት ድርጅቶች ማቋቋሚያ ህጎች
ተ.ቁ

ህጎች

ማሻሻያ

1. የኢትዮጵያ መድህን ድርጅት

ቅጽ/ገፅ
ቅጽ7ሐ/ገፅ 619

ማቋቋሚያ ደንብ
53/110(1987) ደ.201
2. የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ማቋቋሚያ

14/32(1999)ደ.134 እና

ደንብ

በ397/2008 ተሻሻለ

53/111(1987) ደ.202

በ384/2008 መሰረት
82

ቅጽ7ሐ/ገፅ 621

የኮንስትራክሽን እና ቢዝነስ
ባንክን ጠቅልሎ ይዟል
3. የኢትዮጵያ ልማት ባንክ እንደገና

21/65(2007)ደ.343 ተሻሻለ

ማቋቋሚያ ደንብ

ካፒታሉ በአዋጅ ቁጥር

9/28(1995) ደ.83

937/2008 ተሻሽሏል

ቅጽ7ሐ/ገፅ 623

13. ለቱሪዝም ስራ ማሰልጠኛ ማዕከል ተጠሪ የሆኑ የመንግስት የልማት
ድርጅት ማቋቋሚያ ህጎች
ተ.ቁ

ህጎች

ማሻሻያ

ቅጽ/ገፅ

1. የገነት ሆቴል ድርጅት ማቋቋሚያ

ቅጽ7ሐ/ገፅ 625

ደንብ
16/16(2002) ደ.175
ክፍል 28
የህብረት ስራ ማህበራት
ተ.ቁ
1.

ህጎች

ማሻሻያ

ቅጽ/ገፅ

የህብረት ሥራ ማህበራት አዋጅ

ቅጽ7ሐ/ገፅ 627

23/7(2009) አ.985
2.

የሕብረት ሥራ ማህበራት አዋጅ

ቅጽ7ሐ/ገፅ 667

ቁጥር 147/1991ን ለማስፈፀም የወጣ
ደንብ
10/47(1996) ደ.106
ክፍል 29
በተለይ የወጡ የኮድ አዋጆች እና ድንጋጌዎች
ተ.ቁ

ህጎች

ማሻሻያ
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1.

የፍታብሔር ህግ አዋጅ

-በ6ኛዓመት ልዩ ዕትም(1992)

19/8(1952) አ.165

አ.213(ቁጥር 198-338 እና
550-825)፣
-በ10/2(2001)አ.639(ከቁጥር
2806-2824)
-በ18/58(2004)አ.760 (ቁጥር
47እስከ 153)
-ከቁጥር 1281 እስከ 1308
ያሉት የጋራ ህፃ ባለቤትነትን
(አዋጅ ቁጥር 370/1995ን)
በተመለከ ተፈፃሚ አይሆኑም

2.

የባህር ህግ አዋጅ
19/8(1952) አ.164

3.

ስለወንጀለኛ መቅጫ ስነ ስርዓት የወጣ አዋጅ

በ34/38(1967) ሕ.17

21/በተ.የ.1(1954) አ.185

በ35/28(1968) አ.84
በ35/28(1968) ሕ.39 ተሻሻለ

4.

የፍታብሔር ስነ ስርዓት ህግ ድንጋጌ

በ35/28(1968) አ.84 ተሻሻለ

25/በተ.የ.3(1958) ድ.52
5.

የንግድ ህግ አዋጅ

-በ13/58(1999)አ.547 (ዕቃ

19/3(1960) አ.166

ማጓጓዝን በተመለከተ ሶስተኛ
መፅሃፍ ቁጥሮችን በሙሉ
ተሰርዟል)
-በ20/81(2006)አ.847 ተሻሻለ

6.

የተሻሻለው የቤተሰብ ህግ አዋጅ
6ኛዓመት/ልዩ ዕትም
ቁ.1(1992) አ.213

7.

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ

-በ19/25(2005) አ.780{አንቀፅ

የ1996 ዓ.ም የወንጀል ህግ አዋጅ

684 ተሻረ}
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10ኛ ዓመት/ልዩ እትም (1996) አ.414

-በ21/36(2007) አ.881{አንቀፅ
379፣ 381፣ 402-419፣427431፣ 468 እና 676(1)ተሻረ}
- በ22/83(2008) አ.958
{አንቀፅ 706-711 ተሻረ}
- አንቀፅ 243፣ 596-599 እና
635 አዋጅ ቁጥር 909/2007ን
በተመለከተ ተፈፃሚ
አይሆንም
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