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የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን የአትሌቲክስ ስፖርትን ለማስፋፋትና ለማልማት ከሚሠራቸው 

ተግባራት አንዱ በአትሌቲክስ ልማት ላይ ለተሰማሩ ባለድርሻ አካላት ድጋፍ ማድረግ ነው፡፡ በዚሁ 

መሠረት ፌዴሬሽኑ ላለፉት አመታት በክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች የማዘውተሪያ ስፋራዎች እና 

ማሠልጠኛ ማዕከላት ለገነቡ፣ ፕሮጅክት ላቋቋሙ እንዲሁም በተለያዩ የአትሌቲክስ ልማት ላይ 

ለተሰማሩ ባለድርሻ አካላት እንዲሁም ለብሄራዊ አትሌቶች እና ለብሄራዊ ቡድን አትሌቶች 

የፋይናንስ፣ የስፖርት መሳሪያዎችና የሙያ ድጋፍ አድርጓል፣ አሁንም በማድረግ ላይ ይገኛል፡፡ 

ለአብነት ቀደም ብሎ ለተቋቋሙት ለአራቱ አትሌቲክስ ማሠልጠኛ ማዕከላት እና በቅርብ ጊዜ 

ለተቋቋሙት ሶስት ማሠልጠኛ ማዕከላት የፋይናንስና የስፖርት ትጥቅ እንዲሁም በአትሌቲክስ 

ማሠልጠኛ ማዕከላት ለአትሌቶች ለመኝታ አገልግሎት የሚሆኑ ቁሳቁሶች ድጋፍ እንዲሁም 

የማዘውተሪያ ስፍራ ለገነቡ እና በመገንባት ላይ ላሉት ክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች የፋይናንስና 

የሙያ ድጋፍ በማድረግ ላይ ይገኛል፡፡ ከፌዴሬሽኑ ስልጣንና ተግባር አንፃር ይህ ድጋፍ ወደፊትም 

በዕቅድ ተይዞ የሚቀጥል ይሆናል፡፡ ነገር ግን ሲሰጥ የነበረው ድጋፍ ከባለድርሻ አካላት የጥያቄ 

ፍላጎት በመነሳትና ግንባታው በምን ደረጃ ላይ ሲደርስ ድጋፍ መሰጠት እንዳለበት እንዲሁም ለማንና 

ምን ያህል ድጋፍ መሰጠት እንዳለበት መመሪያ ባለመኖሩ ክፍተቶች ይስተዋላሉ፡፡ 
 

በመሆኑም ፌዴሬሽኑ በተለያዩ የአትሌቲክስ ልማት ላይ ለተሠማሩ ባለድርሻ አካላት የድጋፍ አሰጣጥ 

የአሠራር ስርዓት መዘርጋት ስላለበት ይህ የድጋፍ አሰጣጥ መመሪያ ሰነድ ተዘጋጅቷል፡፡ 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

መግቢያ 
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አንቀጽ አንድ 

ጠቅላላ 
ይህ መመሪያ የባለድርሻ አካላት የድጋፍ አሰጣጥ መመሪያ ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡ 

 

አንቀጽ ሁለት 
አጭር ርዕስ 

ይህ የባለድርሻ አካላት የድጋፍ አሰጣጥ መመሪያ 2014 ዓ.ም. ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡ 

 

አንቀጽ ሦስት 
አውጭው አካል 

 

የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ነው፡፡ 

 
አንቀጽ አራት 

ዓላማና አስፈላጊነት 
ዓላማ 

በአትሌቲክስ ስፖርት ማስፋፋትና ማልማት ለተሰማሩ ባለድርሻ አካላት የድጋፍ አሰጣጥ ስርዓት 

ለመዘርጋት፡፡ 

 

አስፈላጊነት 
 ባለድርሻ አካላት በተለያዩ የአትሌቲክስ ልማት ላይ እንዲሰማሩ ለማበረታታት፤ 

 በፌዴሬሽኑ ወጥነት ያለው የድጋፍ አሰጣጥ ስርዓት እንዲኖር ለማድረግ፤ 

 በፌዴሬሽኑ የሚሰጡ ድጋፎችን ለመለየት፤ 

 የሀብት ብክነትን ለመቆጣጠር፤ 

 ፍትሃዊ የድጋፍ አሰጣጥ ስርዓት ለማስፈን፣ 

 ተጠያቂነትን እና ግልጸኝነትን ለማሰፈን፤ 
 

አንቀጽ አምስት 

ትርጓሜ 

የቃሉ አግባብ ሌላ ትርጉም የሚሰጠው ካልሆነ በስተቀር በዚህ መመሪያ ውስጥ፤ 

1. "መመሪያ" ማለት የአትሌቲክስ ስፖርትን ለማስፋፋትና ለማልማት ለሚሠሩ ባለድርሻ አካላት 

የድጋፍ አሰጣጥን በሥርዓት ለማከናወን ለማስፈጸም ዝርዝር ጉዳዮችን የያዘ ሰነድ ነው፡፡ 

2. "የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን" ማለት የአትሌቲክስ ስፖርትን በመላ ሀገሪቱ ለማስፋፋትና 

ለመምራት በህግ ኃላፊነት የተሰጠው ማህበር ማለት ነው፡፡ 
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3. "የክልል /የከተማ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን"ማለት የአትሌቲክስ ስፖርትን በክልል /ከተማ 

አስተዳደር ለማስፋፋትና ለመምራት በህግ ኃላፊነት የተሰጠው ማህበር ማለት ነው፡፡ 

4. "የአትሌቲክስ ስፖርት"ማለት የመም፣ የሜዳ ተግባራት፣ የጎዳና ላይ ሩጫ፣ የእርምጃ፣ የሀገር 

አቋራጭና ተራራ ላይ ሩጫን ያካተተ ስፖርታዊ እንቅስቃሴ ማለት ነው፡፡ 

5. "ተገልጋይ" ማለት የፌዴሬሽኑን አገልግሎት በቀጥታ የሚጠቀም  ሰው ነው፡፡ 

6. "ባለድርሻ አካላት"ማለት በኢትዮጵያ የአትሌቲክስ ስፖርትን ለማስፋፋትና ለማልማት 

የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽንን የሚያግዙ መንግስት፣ ፌዴሬሽኖች፣ ክለቦች፣ የስልጠና 

ማዕከላት፣ ፕሮጅክቶች፣ የአትሌትቲክስ ማሠልጠኛ ማዕከላት፣ስፖንሰር አድራጊ ድርጅቶችና 

ግለሰቦች ናቸው፡፡ 

7. "የአትሌቲክስ ማዘውተሪያ ስፍራ"ማለት ለአትሌቲክስ ስፖርት ስልጠናና ውድድር አገልግሎት 

እንዲውል የተዘጋጀ ማንኛውም ስፍራ ነው፡፡ 

8. "ሲንቴቲክ ትራክ" ማለት መጠነ ዙሪያው 400 ሜትር የሆነ ከአስፋልትና ሴንቴቲክ የሚሰራ 

ለአትሌቲክስ ተግባራት የሚውል የማዘውተሪያ ስፍራ ነው፡፡ 

9. "አሸዋ ትራክ" ማለት ከአሸዋና ከቀይ አፈር ወይም ሸክላ አፈር የሚሰራ መጠነ ዙሪያው 400 

ሜትር የሆነና ደረጃውን የጠበቀ የአትሌቲክስ ማዘውተሪያ ስፍራ ነው፡፡ 

10. "የአሸዋ ጥርጊያ ሜዳ" ማለት ከ1.5 ኪሜ እስከ 2 ኪሜ  የሸፈነ ርዝመት ያለውና ደረጃውን  

በጠበቀ የግንባታ ግብአቶች የተሰራና የላይኛው ንጣፍ በቀይ አፈርና በተፈጨ ሸክላ አሸዋ 

የተሞላ ለአትሌቲክስ ተግባራት ስልጠና የሚውል ማዘውተሪያ ስፍራ ነው፡፡ 

11.  "ግለሰብ" ማለት ለአትሌቲክስ ልማት አስተዋጽኦ አድርገው ያለፉና በማድረግ ላይ የሚገኙ 

ግለሰቦችን ያካትታል፡፡  

12. "የማሠልጠኛ ማዕከል" ማለት የአትሌቲክስ ስፖርት ስልጠና የሚሰጥበትና ተተኪ አትሌቶች 

የሚፈጠሩበት የስልጠና ማዕከል ነው፡፡ 

13. "ድጋፍ" ማለት የአትሌቲክስ ስፖርትን ለማስፋፋትና ለማልማት በኢትዮጵያ አትሌቲክስ 

ፌድሬሽን የሚሰጥ የፋይናንስ፣ የስፖርት ትጥቅ፣ የቁሳቁስ እና የሙያ ድጋፍ ነው፡፡ 

14. "ሙያዊ ድጋፍ"ማለት የአትሌቲክስ ስፖርትን ለማሳደግ ለባለሙያዎችም ሆነ ለተቋም 

የሚሰጥ  በዕውቀት እና በክህሎት የተመሠረተ ድጋፍ ነው፡፡ 

15. "ፕሮጀክት" ማለት ተተኪ አትሌቶችን ለማፍራት የሚቋቋም የአትሌቲክስ ስልጠና ጣቢያ 

ነው፡፡ 

16. "ብሄራዊ አትሌቶች"ማለት በፌዴሬሽኑ በውጤታቸው ተመርጠው ከዓመት እስከ ዓመት 
በማዕከል ወይም በየክልላቸው የሚሰለጥኑ አትሌቶች ናቸው፡፡ 

17. "ብሄራዊ ቡድን" ማለት ሀገርን ወክለው በአህጉራዊና ዓለም አቀፋዊ ውድድሮች ላይ 
የሚሳተፉ የአትሌቲክስ ቡድን ነው፡፡  
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18. "የአትሌቲክስ ሙያ ማህበራት" ማለት፡- የኢትዮጵያ አትሌቶች ማህበር፣ የኢትዮጵያ 
አትሌቲክስ አሰልጣኞች ማኀበር፣ የኢትዮጵያ ዳኞች ማኀበር እና የኢትዮጵያ አንጋፋ 
አትሌቶች ማኀበር ናቸው፡፡  

19. "ኦፊሻል" ማለት፡- በአህጉራዊና አለም አቀፍ ውድድሮች ቡድኑን በተለያዩ የሙያ ዘርፍ 
የሚያግዝ ሰው ነው፡፡ 

20. በዚህ መመሪያ ውስጥ ማንኛውም በወንድ ጾታ የተገለጸው የሴትንም ጾታ ይገልጻል፡፡ 
 

 
 

አንቀጽ ስድስት 
ለአትሌቲክስ ማሠልጠኛ ማዕከላት ድጋፍ   

 
 

6.1 የማሠልጠኛ ማዕከላት ግንባታ ድጋፍ 
6.1.1 ደረጃውን የጠበቀ የአትሌቲክስ ማሠልጠኛ ማዕከል ለሚገነቡ ክልሎች፣ ከተማ 

አስተዳደሮች እና ተቋማት ለ3 ጊዜ የግንባታው ማስጨረሻ ለእያንዳንዱ 2,000,000.00 
(ሁለት ሚሊዮን) ብር ድጋፍ ሊያደርግ ይችላል፡፡  

6.1.2 የማሰልጠኛ ማዕከል ለሚገነቡ ባለድርሻ አካለት ለአትሌቶች ማደሪያ ሃምሳ ተደራራቢ 
አልጋ፣ አንድ መቶ ብርድ ልብስ፣ አንድ መቶ አንሶላ እና አንድ መቶ ትራስ ልብስ 
ድጋፍ ይደረጋል፡፡ 

6.1.3 በአትሌት ተወካዮች (AR) እና በግለሰቦች የአትሌቲክስ ማሠልጠኛ ማዕከል ለሚገነቡ 
ባለድርሻ አካላት በሚቀርበው ጥያቄ መሰረት ሙያዊ ድጋፍ ሊያደርግ ይችላል፡፡ 

6.1.4 በክልልና ከተማ አስተዳደር ተገንብተው በኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን የድጋፍ 
እውቅና በተሰጣቸው ስልጠና ማዕከላት ውስጥ ለአንድ አሰልጣኝ በየወሩ 10,000.00 
(አስር ሺ ብር) ደመወዝ ይከፈላል፡፡ 

6.1.5 በክልልና ከተማ አስተዳደር አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ተገንብተው በፌዴሬሽኑ  እውቅና 
ከተሰጣቸው እና በአትሌቲክስ ስልጠና ተግባራዊ እንቅስቃሴ ውስጥ ለሚገኙ፤ ለአንድ 
የስልጠና ማዕከል ለ30 አትሌቶች፣ ለ2 አሰልጣኝና ለአንድ የማዕከሉ ሥራ አስኪያጅ 
ቀጥሎ የተዘረዘሩትን የስፖርት ትጥቆች በየዓመቱ ድጋፍ ይደረግላቸዋል፡፡ 

 

ለአትሌቶች  ለአሠልጣኝና ሥራ አስኪያጅ 
ተ.ቁ የትጥቁ አይነት ብዛት ተ.ቁ የትጥቁ አይነት ብዛት 
1 የመሄጃ ጫማ 30 1 ቱታ 3 
2 ስፓይክ 30 2 የዝናብ ልብስ 3 
3 ማልያ 30 3 የመሄጃ ጫማ 3 
4 የውድድ ቁምጣ 30 4 ትንሽ ቦርሳ 3 
5 ቲሸርት 30 5 የወክ ቁምጣ 3 
6 ቱታ 30 6 ፎጣ 3 
7 ታይት 30 7 ነጠላ ጫማ 3 
8 የከረጢት ቦርሳ 30 8 ቲሸርት 3 
9 ካልሲ 30 9 ካልሲ 3 
10 ኮፍያ 30 10 የህክምና ቦርሳ 1 

 

 

6.1.6 የስፖርት ትጥቆች ከአዲዳስ ስፖርት ካምፓኒ የሚመጡት ለአትሌቲክስ ማሠልጠኛ 
ማዕከላት አትሌቶችና አሠልጣኞች ተብሎ ሳይሆን ለብሄራዊ ቡድን አትሌቶችና 
ፕሮጄክቶች ብቻ ስለሆነ የስፖርት ትጥቁ ብዛት በፌዴሬሽኑ ንብረት ክፍል (Store) 
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ውስጥ ባለው መጠን ላይ መሰረት አድርጎ ስለሆነ በየዓመቱ የሚሰጠው የስፖርት 
ትጥቅ ብዛት ሊቀንስ፣ ሊጨምር ወይም ላይሰጥም ይችላል፡፡ 
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አንቀጽ ሰባት 
ለማዘውተሪያ ስፍራዎች ግንባታ ድጋፍ  

 

7.1  በተቀመጠው ስታንዳርድ መሰረት የሴንቴቲክ ትራክ፣ የአሸዋ ትራክ ወይም የአሸዋ 

ጥርጊያ ሜዳ ለሚገነቡ ክልሎች፣ ከተማ አስተዳደሮች እና ተቋማት ብር 2,000,000.00 

(ሁለት ሚሊዮን) የማስጨረሻ ድጋፍ ይደረጋል፡፡   
 

7.2 ደረጃውን የጠበቀ ሴንቴቲክ ትራክ፣ የአሸዋ ትራክ ወይም የአሸዋ ጥርጊያ ሜዳ ለሚገነቡ 

ክልሎች፣ ከተማ አስተዳደሮች፣ እና ተቋማት በሚያቀርቡት ጥያቄ መሰረት የሙያ ድጋፍ 

ሊያደርግ ይችላል፡፡   

አንቀጽ ስምንት 

የክልልና ከተማ አስተዳደር ፕሮጀክቶች፣ለክልልና ከተማ አስተዳደር አትሌቲክስ 

ፌዴሬሽን አመራሮችና ባለሙያዎች የስፖርት ትጥቅ ድጋፍ 
 

8.1  የፕሮጄክቶች፤ የአመራሮችና ባለሙያዎች የስፖርት ትጥቅ ድጋፍ እንደሚከተለው ይሆናል  
 

 
 
 
 
 
 
ተ.ቁ 

 
 
 
 
 

ክልል /ከተማ 
አስተዳደር 

 
 

ለክልል /ከተማ 
አስተዳደሮች 
የተሰጣቸው 
ፕሮጀክት 
ብዛት 

ትጥቅ የሚሰጣቸው 
የክልል/ከተማ/አሰ፤ ስራ 

አስፈጻሚ/ኮሚቴ አባላት፤የጽ/ቤት 
ኃላፊና የቴክኒክ ባለሙያ፤ሁለት 
የቢሮ ኃላፊዎች በተጨማሪም 

በፕሮጀክቶቹ ኮታ ብዛት ለጣቢያ 
አስተባባሪዎች   

 
 
 
 
 

የሚሰጠው ትጥቅ 
ብዛትና ዓይነት 

1 አማራ 8 ኘሮጀክት 19  
 

1. ቱታ 
2. የመሄጃ ጫማ 
3. ቲ-ሸርት 
4. የወክቁምጣ 
5. ካልሲ 
6. ትልቅ ቦርሳ 

2 ኦሮሚያ 8 ኘሮጀክት 19 
3 ትግራይ 6 ኘሮጀክት 17 
4 ደቡብ ህዝቦች 4 ኘሮጀክት 15 
5 ሲዳማ 3 ኘሮጀክት 14 
6 አዲስ አበባ 2 ኘሮጀክት 13 
7 ጋምቤላ 1 ኘሮጀክት 12 
8 ሐረሪ 1 ኘሮጀክት 12 
9 ሱማሌ 1 ኘሮጀክት 12 
10 ቤንሻንጉል ጉሙዝ 1 ኘሮጀክት 12 
11 ድሬደዋ 1 ኘሮጀክት 12 
12 አፋር 1 ኘሮጀክት 12 

 

8.2 የክልልና ከተማ አስተዳደር ፕሮጀክቶች የኮታ ድልድል የፕሮጀክቶች የአምስት ዓመት አፈጻጸምን 

መሰረት አድርጎ ሊሻሻል ይችላል፡፡ 

8.3 የስፖርት ትጥቅ ድጋፍ የሚሰጠው ከብሄራዊ ቡድን የትጥቅ ድጋፍ ተቀንሶ ስለሆነ እጥረት 

ሲያጋጥም ላይሰጥ ይችላል፡፡   
 

8.4 ለክልልና ከተማ አስተዳደር አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ጽህፈት ቤት አገልግሎት ለሚቀጠሩ ሰራተኞች 

በተግባር እንቅስቃሴ ውስጥ መኖራቸው በአገር አቀፍ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ሲረጋገጥ በወር ብር 

10,000.00 (አስር ሺ ብር) ድጋፍ ታስቦ በዓመት 120,000›00 (አንድ መቶ ሃያ ሺ ብር) ለአንድ 

ክልል /ከተማ አስተዳደር አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ድጋፍ ሊያደርግ ይችላል፡፡ 
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8.5  አዲዳስ ክልሎች/ከተማ አስተዳደር ሲቋቋሙና የአትሌቲክስ ፌዴሬሽን በክልሉ ሲደራጅ በጠቅላላ 

ጉባዔ ዕውቅና ሲያገኙ በመመሪያው መሠረት ተፈፃሚ ይሆናል፡፡ 

አንቀጽ ዘጠኝ 
የፕሮጀክት አትሌቶችና አሠልጣኞች የስፖርት ትጥቅና  

የላብ መተኪያ ድጋፍ  
9.1 የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን በክልልና ከተማ አስተዳደር አትሌቲክስ ፌዴሬሽኖች 

ከተከፈቱት ፕሮጀክቶች ውስጥ ለ37 የታዳጊ አትሌቲክስ ፕሮጀክቶች ሠልጣኞችና አሠልጣኞች 
በየዓመቱ የትጥቅድጋፍ ሊያደርግ ይችላል፡፡ በዚሁ መሠረት ለአንድ ፕሮጀክት 30 አትሌቶችና 
2 አሠልጣኞች ቀጥሎ የተዘረዘሩትን የስፖርት ትጥቆች ድጋፍ ሊያደርግ ይችላል፡፡ 

 

ለሰልጣኝ አትሌቶች  ለአሠልጣኞች 

ተ.ቁ የትጥቁ አይነት ብዛት ተ.ቁ የትጥቁ አይነት ብዛት 

1 ቱታ 30 1 ቱታ 2 

2 የመሄጃ ጫማ 30 2 የመሄጃ ጫማ 2 

3 ቲሸርት 30 3 ቲሸርት 2 

4 ማልያ 30 4 የወክ ቁምጣ 2 

5 የውድድ ቁምጣ 30 5 ቦርሳ 2 

6 ካልሲ 30 6 ካልሲ 2 

7 ታይት 30  
 

 

9.1 ፌዴሬሽኑ ለፕሮጄክት ሠልጣኞች እና አሠልጣኞች የላብ መተኪያ ገንዘብ ድጋፍ 

ሊያደርግ ይችላል፡፡ በዚሁ መሠረት በአንድ ፕሮጀክት ጣቢያ ለሚገኙ ለ30 አትሌቶች እና 

2 አሠልጣኞች  በዓመት አንድ ጊዜ  ብር 32,000.00 (ሠላሳ ሁለት ሺ) ድጋፍ ሊያደርግ 

ይችላል፡፡ 
 

አንቀጽ አስር 
ለብሄራዊ ሠልጣኝ አትሌቶች እና አሠልጣኞች የስፖርት ትጥቅ ድጋፍ  

 

10.1 የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን በየዓመቱ በየኢቨንቱ የተሻለ ውጤት ያስመዘገቡትን አትሌቶች 
በመምረጥ ዓመቱን በሙሉ ስልጠና ይሰጣል፡፡ በመሆኑም ለነዚህ ለተመረጡት አትሌቶች እና 
አሠልጣኞች ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን በዓመት አንዴ የስፖርት ትጥቆች ድጋፍ ሊያደርግ 
ይችላል፡፡  
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አትሌቶች  አሠልጣኞች 
ተ.ቁ የትጥቁ አይነት ብዛት ተ.ቁ የትጥቁ አይነት ብዛት 
1 ቱታ 2 1 ቱታ 2 
2 የዝናብ ልብስ 1 2 የዝናብ ልብስ 1 
3 የመሄጃ ጫማ 1 3 የመሄጃ ጫማ 1 
4 ስፓይክ  1 4 ነጠላ ጫማ 1 
5 ነጠላ ጫማ 1 5 ቲሸርት 1 
6 ቲሸርት 1 6 የወክ ቁምጣ 1 
7 የወክ ቁምጣ 1 7 ካልሲ 1 
8 ማልያ 1 8 ታይት 1 
9 የውድድር ቁምጣ 1 9 ፎጣ 1 
10 ካልሲ 1 10 ትልቅ ቦርሳ 1 
11 ታይት 1 11 ትንሽ ቦርሳ 1 
12 ፎጣ 1 12 የከረጢት ቦርሳ 1 
13 ትልቅ ቦርሳ 1 13 ኮፍያ 1 
14 ትንሽ ቦርሳ 1  

 15 የከረጢት ቦርሳ 1 
16 ኮፍያ 1  

 

10.2  ለአንድ ብሔራዊ ሠልጣኝ አትሌት በወር ብር 3,000.00 (ሶስት ሺ) የላብ መተኪያ ድጋፍ 
ይደረጋል፡፡ 

10.3 ለብሔራዊ አትሌቶች እና ብሔራዊ ቡድን አትሌቶች አሰልጣኞች ባላቸው የአሰልጣኝነት ደረጃ 
መሰረት የደመወዝ ጥናት ተደርጎ በጥናት ውጤቱ መሰረት ደመወዝ ይከፈላል፡፡ 

 
 

አንቀጽ አስራ አንድ 
ለብሄራዊ ቡድን አትሌቶች፣ አሠልጣኞችና ኦፊሻሎች የሚሰጥ የስፖርት ትጥቅ ድጋፍ  

 
11.1 የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን በሚሳተፉባቸው አህጉራዊና ዓለም አቀፍ ውድድሮች ሀገርን 

ወክለው ለሚሳተፉ አትሌቶች፣ አሰልጣኞች እና ኦፊሻሎች ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን የስፖርት 
ትጥቆች ድጋፍ ያደርጋል፡፡ 

 

 

ለአትሌቶች  ለአሰልጣኞች /ኦፊሻሎች 
ተ.ቁ የትጥቁ አይነት ብዛት ተ.ቁ የትጥቁ አይነት ብዛት 
1 ቱታ 2 1 ቱታ 2 
2 የዝናብ ልብስ 1 2 የዝናብ ልብስ 1 
3 የመሄጃ ጫማ 1 3 የመሄጃ ጫማ 1 
4 ስፓይክ 1 4 ነጠላ ጫማ 1 
5 ነጠላ ጫማ 1 5 ቲሸርት 1 
6 ቲሸርት 1 6 የወክ ቁምጣ 1 
7 የወክ ቁምጣ 1 7 ካልሲ 1 
8 ማልያ 1 8 ታይት 1 
9 የውድድ ቁምጣ 1 9 ፎጣ 1 
10 ካልሲ 1 10 ትልቅ ቦርሳ 1 
11 ታይት 1 11 ትንሽ ቦርሳ 1 
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12 ፎጣ 1 12 የከረጢት ቦርሳ 1 
13 ትልቅ ቦርሳ 1 13 ኮፍያ 1 
14 ትንሽ ቦርሳ 1  
15 የከረጢት ቦርሳ 1 
16 ኮፍያ 1  

 
 
 

   

አንቀጽ አስራ ሁለት 
ለብሔራዊ ቡድን አትሌቶች እና አሰልጣኞች የልምምድ ስፖርት ትጥቅ ድጋፍ    

12.1  ለመጀመሪያ ጊዜ በብሔራዊ ቡድን ለተካተቱ አትሌቶች እና አሰልጣኞች ከዚህ የተዘረዘሩት 

የስፖርት ትጥቅ ድጋፍ ይደረጋል፡፡  

ተ.ቁ አትሌት ብዛት  ተ.ቁ አሠልጣኝ ብዛት 
1.  ቱታ 1  1.  ቱታ 1 
2.  የዝናብ ልብስ 1  2.  የዝናብ ልብስ 1 
3.  የመሄጃ ጫማ 1  3.  የመሄጃ ጫማ 1 
4.  እስፓይክ 1  4.  ቲ-ሸርት 1 
5.  ቲ-ሸርት 1  5.  የወክ ቁምጣ 1 
6.  የወክ ቁምጣ 1  6.  ካልሲ 1 
7.  ታይት 1  7.  ታይት 1 
8.  ካልሲ 1  8.  ትልቁ ቦርሣ 1 
9.  ትልቁ ቦርሣ 1  9.  ኮፍያ 1 
10.  ኮፍያ 1  10.  የውሃ ኮዳ 1 
11.  የውሃ ኮዳ 1     

 

12.2  ከአትሌቶች በስተቀር ቡድን መሪዎች፣ አሠልጣኞች እና ሌሎች አካላት በዓመት ከሁለት ጊዜ 

በላይ ሙሉ የስፖርት ትጥቅ መውሰድ አይችሉም፡፡ 

 

አንቀጽ አስራ ሶስት 

ለስራ- አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት እና ለፌዴሬሽኑ ሠራተኞች የሚሰጥ የስፖርት 

 ትጥቅ ድጋፍ  

13.1  የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ለፌዴሬሽኑ ስራ-አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት እና ሠራተኞች 

በዓመት አንድ ጊዜ ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን የስፖርት ትጥቆች ድጋፍ ያደርጋል፡፡ 

 

ለስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ እና ሠራተኞች  
ተ.ቁ የትጥቁ አይነት ብዛት 

1 ቱታ 2 
2 የዝናብ ልብስ 1 
3 የመሄጃ ጫማ 1 
4 ነጠላ ጫማ 1 
5 ቲሸርት 1 
6 የወክ ቁምጣ 1 
7 ካልሲ 1 
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8 ታይት 1 
9 ፎጣ 1 
10 ትልቅ ቦርሳ 1 
11 ትንሽ ቦርሳ 1 
12 የከረጢት ቦርሳ 1 
13 ኮፍያ 1 

 

አንቀጽ አስራ አራት 

ለአንጋፋ አትሌቶች የስፖርት ትጥቅ ድጋፍ  

14.1  አገርን በመወከል በተለያዩ አህጉራዊና ዓለም አቀፍ ውድድሮች ለተሳተፉት አንጋፋ አትሌቶች 

በሁለት ዓመት አንድ ጊዜ ከዚህ በታች የተዘረዘሩት የስፖርት ትጥቆች ድጋፍ ሊያደርግ 

ይችላል፡፡ 

 

 

 

 

 

 

አንቀጽ አስራ አምስት 
ለአትሌቲክስ ሙያ ማህበራት የስፖርት ትጥቅ ድጋፍ  

15.1  ለአትሌቲክስ ሙያ ማህበራት ለሥራ አስፈፃሚ ኮሚቴ አባላት በሁለት ዓመት አንድ ጊዜ ከዚህ 
በታች የተዘረዘሩት የስፖርት ትጥቅ ድጋፍ ሊያደርግ ይችላል፡፡ 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

ተ.ቁ የትጥቁ አይነት ብዛት  
1 ቱታ 1 
2 ቲሸርት 1 
3 የመሄጃ ጫማ 1 
4 ካልሲ 1 
5 ቦርሳ 1 
6 የወክ ቁምጣ 1 
7 ኮፍያ 1 

ተ.ቁ የትጥቁ አይነት ብዛት  
1 ቱታ 1 
2 ቲሸርት 1 
3 የመሄጃ ጫማ 1 
4 ካልሲ 1 
5 ቦርሳ 1 
6 የወክ ቁምጣ 1 
7 ኮፍያ 1 



- 11 - 
 

አንቀጽ አስራ ስድስት 
ለአትሌቲክስ ልማት አስተዋጽኦ ለሚያደርጉ ግለሰቦች የስፖርት ትጥቅ ድጋፍ  

  

16.1  የኢትዮጵያ አትሌቲክ ፌዴሬሽን ለአትሌቲክስ ስፖርት በቡድን ማለትም ተቋማትን ወክለው 
ለሚሰሩ ወይም በተናጠል አስተዋጽኦ ለሚያደርጉ ግለሰቦች ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን የስፖርት 
ትጥቆች ድጋፍ ሊያደርግ ይችላል፡፡ 
 

 

ተ.ቁ የትጥቁ አይነት ብዛት  
1 ቱታ 1 
2 ቲሸርት 1 
3 የመሄጃ ጫማ 1 
4 ካልሲ 1 
5 ቦርሳ 1 
6 የወክ ቁምጣ 1 
7 ኮፍያ 1 

 

አንቀጽ አስራ ሰባት 
ለክብር አባላት የስፖርት ትጥቅ ድጋፍ  

17.1  የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን በጠቅላላ ጉባዔ ለሚሰየሙት የክብር አባላት በሁለት ዓመት 
አንድ ጊዜ ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን የስፖርት ትጥቆች ድጋፍ ሊያደረግ ይችላል፡፡ 

 
 
 
 
 
 
 

 
አንቀጽ አስራ ስምንት 

ለጠቅላላ ጉባኤ ተሳታፊዎች የስፖርት ትጥቅ ድጋፍ  
የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን በየዓመቱ መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤ ያካሂዳል፡፡ በዚህ መሠረት በጉባኤው  
ለሚሳተፉት ባለድርሻ አካላት እና ተሳታፊዎች የሚሰጡት የስፖርት ትጥቆች ድጋፍ ይደረጋል፡፡ 
 
 

ተ.ቁ የትጥቅ አይነት ብዛት 

1 ቲሸርት 1 

2 ኮፍያ 1 

3 ትንሽ ቦርሳ 1 

 
 
 

ተ.ቁ የትጥቁ አይነት ብዛት  
1 ቱታ 1 
2 ቲሸርት 1 
3 የመሄጃ ጫማ 1 
4 ካልሲ 1 
5 ቦርሳ 1 
6 የወክ ቁምጣ 1 
7 ኮፍያ 1 
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አንቀጽ አስራ ዘጠኝ 
ለኢንተርናሽናል ሠልጣኞችና አሠልጣኞች የስፖርት ትጥቅ ድጋፍ  

19.1 በሀገር ውስጥና ከሀገር ውጪ በሚሰጡ ኢንተርናሽናል ስልጠናዎች ላይ ለሚሳተፉት 
ሠልጣኞችና አሠልጣኞች  ከዚህ በታች የተዘረዘሩት የስፖርት ትጥቆች ድጋፍ ሊደረግ 
ይችላል፡፡ 

 

ተ.ቁ የትጥቁ አይነት ብዛት 
1 ሙሉ ቱታ 1 
2 ቲሸርት 1 
3 የመሄጃ ጫማ 1 
4 ካልሲ 1 
5 ትንሽ ቦርሳ 1 

 

አንቀጽ ሃያ 

ለ2ኛ ደረጃ አሰልጣኝነት እና ዳኝነት አሰልጣኞች የስፖርት ትጥቅ ድጋፍ  
20.1 በኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ተመድበው በአገር ውስጥ 2ኛ ደረጃ አሰልጣኝነት እና ዳኝነት 

ስልጠናዎች ለሚሰጡ አዲስ ለሆኑ ባለሙያዎች ቲሸርት እና ኮፍያ በአመት አንድ ጊዜ ድጋፍ 

ሊያደርግ ይችላል፡፡ 

አንቀጽ ሃያ አንድ   
መመሪያውን ስለማሻሻል 

21.1  ይህ መመሪያ በኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ጠቅላላ ጉባዔ ሊሻሻል ይችላል፡፡  

 
አንቀጽ ሃያ ሁለት  

ሰነዱ የሚፀድቅበት ጊዜ 
22.1 ይህ መመሪያ በኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ጠቅላላ ጉባዔ ከፀደቀበት  

ከጥር 2014 ጀምሮ የፀና ይሆናል፡፡ 
 
 

 

ኮ/ር ደራርቱ ቱሉ 
የኢት/አት/ፌዴ/ፕሬዝዳንት 

ጥር 2014 ዓ.ም 
 


