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መ ግ ቢ ያ 
የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን በተሰጠው ስልጣንና ተግባር መሠረት የአትሌቲክስ ስፖርት 

ለማስፋፋትና ለማጐልበት እንዲቻል የአትሌቶች የግል ውጪ ውድድር ጉዞ እና የአትሌት 

ተወካዮች ፈቃድና እድሳት አሰጣጥ ስርዓት በመዘርጋት እና በተለያዩ ጊዚያት በአገልግሎት ላይ 

የሚያጋጥሙ ችግሮችን፤ የተገኙ መልካም ተሞክሮችን፤ እንዲሁም ከአገልግሎቱ ሊገኝ የሚገባውን 

አገልግሎቱን ለማዘመንና ተጨማሪ ሃብትን ለመፍጠር ይረዳሉ የተባሉ ስርዓቶችን በማሻሻል 

ለተገልጋዮች የላቀ አገልግሎት በመስጠት ላይ ይገኛል፡፡ በዚሁ አግባብ በ2003 ዓ.ም. እና  በ2007 

ዓ.ም. የተዘጋጁት መመሪያዎች አሁን ጊዜው ከደረሰበት የአገልግሎት አሰጣጥ መዘመን እና 

ተገልጋዮች ለግል የውጭ ውድድር ፈቃድ እና አመታዊ የውል እድሳት ፍቃድ ለማግኘት ማሟላት 

የሚገባቸውን መስፈርቶችን ባለመያዙ የግልፀኝነት፤ የፍትሃዊነት፤ የተጠቃሚነት፤ የዘመነ አገልግሎት 

አሰጣጥ እና ወጥነት የጎደለው አሰራር እንዲተገበር አድርጓል፡፡ 

ስለሆነም የአትሌቶች የግል የውጭ ውድድር ጉዞ፤ አገልግሎት ለማግኘት ማሟላት የሚገባቸው 

ቅድመ ሁኔታዎች፣ የአትሌት ተወካዮችን [AR] ፍቃድና የውል እድሳት አሰጣጥ፤ የአትሌት 

ተወካዮች ደረጃ አሰጣጥ እና አገልግሎቱ በተገቢው መንገድ መስጠት እንዲቻል ደንበኞች ምን 

ቅድመ ሁኔታዎች ማሟላት እንዳለባቸው፣ ፈቃድ እንዴት እንደሚሰጥና ክትትሉ እንዴት መሆን 

እንዳለበት የሚሉትን  በማካተት ይህ የተሻሻለ መመሪያ ተዘጋጅቷል፡፡ 
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አንቀጽ 1 

አጭር ርዕስ 

1.1 የአትሌቶች የግል የውጪ ውድድር ጉዞና የአትሌት ተወካዮች [AR] ፈቃድና ዕድሳት 

አሰጣጥ የተሻሻለ መመሪያ 2014 ተብሎ ይጠራል፡፡  

አንቀጽ 2 

ዓላማ 

2.1 የአትሌቶች የግል የውጪ ውድድርና የአትሌት ተወካዮች [AR] ፈቃድና እድሳት አሰጣጥ 

ዘመናዊ፤ ፈጣን፤ ወጥ፤ ግልፅ እና ፍትሃዊ ለማድረግ ነው፡፡  

አንቀጽ 3 

አስፈላጊነት 

3.1 የፈቃድና ዕድሳት አሰጣጥ ሂደት ከተገልጋዮች የሚነሱ የተለያዩ ጥያቄዎችን ምላሽ 

ለመስጠት፤ 

3.2 የአትሌቶች የግል የውጪ ውድድርና የአትሌት ተወካዮች [AR] ፈቃድ አሰጣጥ ላይ 

የሚስተዋለውን የግልፀኝነት፤ የፍትሃዊነት እና የወጥነት ችግሮችን ለመፍታት፤ 

3.3 የአትሌት ተወካዮች [AR] አትሌቶችን ለተለያዩ ውድድሮች በማሳተፍ ተጠቃሚ እንዲሆኑ 

ከማድረጉ ባሻገር በአትሌቲክስ ልማታችን ላይ ማድረግ የሚገባቸውን ድርሻ ለማጎልበት፣ 

3.4 የአትሌት ተወካዮች [AR] ሁለንተናዊ እንቅስቃሴያቸውን ታሳቢ በማድረግ ደረጃ መስጠት 

በማስፈለጉ፤ 

3.5 የአትሌቶች ህገ-ወጥ ዝውውርን ወደ ሕጋዊ መስመር ለማስገባት፣ 

3.6 የአገልግሎት ክፍያ ማሻሻያ ማድረግ አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፤ 
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  አንቀጽ 4 

ትርጓሜ 

4.1   “ፌዴሬሽን” ማለት የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ማለት ነው፡፡ 

4.2   “የአለም አትሌቲክስ ” ማለት የአትሌቲክስ ስፖርትን በአለም አቀፍ ደረጃ በበላይነት 

የሚመራ አካል ነው፡፡ 

4.3   “ክልል” ማለት የክልል መንግስት ማለት ነው፡፡ 

4.4   “ክለብ” ማለት የአትሌቲክስ ስፖርት እንቅስቃሴን ወደፊት ለማራምድ የተቋቋመ ማኀበር 

   ማለት ነው፡፡ 

4.5     “ሀገር አቀፍ ውድድር” ማለት ሁለትና ከዛ በላይ የክልል/ከተማ አስተዳደር የሚሳተፉበት  

 የአትሌቲክስ ውድድር ነው፡፡ 

4.6   “ዓለም አቀፍ ውድድር” ማለት ሁለትና ከሁለት አገር በላይ የሚሳተፉበት የአትሌቲክስ 

    ውድድር ነው፡፡  

4.7   “የግል የውጭ ውድድር” ማለት በአትሌት ተወካይ ወይም በውድድር አዘጋጅ የውድድር 

  ጥሪ ተደርጎለት አትሌቱ በግል የሚሳተፍበት ውድድር ነው፡፡  

4.8   “አትሌት“ ማለት፡-የአትሌቲክስ ስፖርትን የሚያዘወትርና የሚወዳደር ስፖርተኛ ማለት 

ነው፡፡ 

4.9 “የአትሌት ተወካይ [AR]” ማለት ከአለም አትሌቲክስ እና ከኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ሕጋዊ  

ዕውቅና እና ፍቃድ ያለው አካል ነው፡፡ 

4.10 “የውድድር አዘጋጅ” ማለት የአለም አቀፉ አትሌቲክስ እውቅና የተሰጠው የአትሌቲክስ  

    ውድድር አዘጋጅ አካል ነው፡፡፤  

4.11 “የጥሪ ወረቀት /INVITATION LETTER/“ ማለት በአለም አትሌቲክስ እውቅና ከተሰጠው 

የውድድር አዘጋጅ የሚቀርብ የተሳትፎ የግብዣ ጥሪ ማለት ነው፤ 

4.12  “ቶፕ 30/50” ማለት የአለም አትሌቲክስ በየአመቱ በአለም አቀፍ ውድድሮች በትራክ ከ1ኛ-30ኛ እና  

በጎዳና ሩጫዎች ከ1ኛ-5ዐኛ ደረጃ ያገኙ አትሌቶች ናቸው፡፡ 

4.13  የአትሌት አሯሯጭ (Pacemaker) 

4.14 በዚህ መመሪያ በወንድ ፆታ የተገለፀው ለሴትም ያገለግላል፡፡ 
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አንቀጽ 5 
 

5. የአትሌት ተወካዮች [AR] ደረጃዎችና መስፈርቶች 
 

5.1  ደረጃ አንድ 

5.1.1 አስራ አምስት (15) እና ከዚያ በላይ የሚደርሱ በየዓመቱ በሚወጣ የዓለም አትሌቲክስ 

የትራክና የጎዳና ላይ ውድድሮች ውጤት ደረጃ ውስጥ በቶፕ 30/50 የተመዘገቡ አትሌትችን 

የያዙ፤ 

5.1.2 ሃያ (20) እና ከዚያ በላይ በአለም አቀፍ ደረጃ ውጤታማ የሆኑ አትሌቶችን የያዙ፤ 

5.1.3 ከሰላሳ (30) በላይ በተለያዩ የውድድር ተግባራት  ወጣትና ተተኪ አትሌቶችን የያዙ፤ 

5.1.4 በአደረጀጀት፣ በሰው ኃብት፣ በፋይናንስ፣ በማቴሪያል፣ በፋስሊቲ እና በቴክኖሎጂ የተደራጁ 

መሆናቸው፤ 

 

5.2  ደረጃ ሁለት 

5.2.1 ከአስር(10) እስከ አስራ አምስት የሚደርሱ በየዓመቱ በሚወጣ የዓለም አትሌቲክስ የትራክና 

የጎዳና ላይ ውድድሮች ውጤት ደረጃ ውስጥ  በቶፕ 30/50 የተመዘገቡ አትሌትችን የያዙ፤ 

5.2.2 አስር እና ከዛ በላይ በኣለም አቀፍ ደረጃ ውጤታማ የሆኑ አትሌቶችን ያካተቱ፤ 

5.2.3 እስከ ሃያ(20) የሚደርሱ በተለያዩ የውድድር ተግባራት  ወጣትና ተተኪ አትሌቶችን ያካተቱ 

5.2.4 በአደረጀጀት፣ በሰው ኃብት፣ በፋይናንስ፣ በማቴሪያል፣ በፋስሊቲ እና በቴክኖሎጂ የተደራጁ 

መሆናቸው 

5.3  ደረጃ ሶስት 

5.3.1 ከአምስት (5) እስከ አስር (10) የሚደርሱ በየዓመቱ በሚወጣ የዓለም አትሌቲክስ 

የትራክና የጎዳና ላይ ውድድሮች ውጤት ደረጃ ውስጥ  በቶፕ 30/50 የተመዘገቡ 

አትሌትችን የያዙ አምስት እና ከዛ በላይ ውጤታማ  አትሌቶችን ያካተቱ፤ 

5.3.2 አምስት እና ከዛ በላይ በኣለም አቀፍ ደረጃ ውጤታማ የሆኑ አትሌቶችን ያካተቱ፤ 

5.3.3 እስከ 15 የሚደርሱ በተለያዩ የአትሌቲክስ ዲሲፕሊኖች ወጣትና ተተኪ አትሌቶችን ያካተቱ፤ 

5.3.4 በአደረጀጀት፣ በሰው ኃብት፣ በፋይናንስ፣ በማቴሪያል፣ በፋስሊቲ እና በቴክኖሎጂ የተደራጁ 

መሆናቸው 
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5.4  ደረጃ አራት 

5.4.1 ከአንድ እስከ አራት የሚደርሱ በየዓመቱ በሚወጣ የዓለም አትሌቲክስ የትራክና የጎዳና ላይ 

ውድድሮች ውጤት ደረጃ ውስጥ  በቶፕ 30/50 የተመዘገቡ አትሌትችን የያዙ አምስት እና ከዛ 

በላይ ውጤታማ  አትሌቶችን ያካተቱ፤ 

5.4.2 አንድ እና ከዛ በላይ በኣለም አቀፍ ደረጃ ውጤታማ የሆኑ አትሌቶችን ያካተቱ፤ 

5.4.3 እስከ 10 የሚደርሱ በተለያዩ የአትሌቲክስ ዲሲፕሊኖች ወጣትና ተተኪ አትሌቶችን ያካተቱ፤ 

5.4.4 በአደረጀጀት፣ በሰው ኃብት፣ በፋይናንስ፣ በማቴሪያል፣ በፋስሊቲ እና በቴክኖሎጂ የተደራጁ 

መሆናቸው 

5.5  የደረጃ ሁኔታን በተመለከተ በየአመቱ  በሚይዙት የአትሌት ቁጥር እና ባሏቸው ቶፕ 30/50  

አትሌቶች መሰረት ደረጃው እና ክፍያው ሊሻሻል ይችላል፡፡ 

 

አንቀጽ 6 

6.1 የአትሌት ተወካዮች [AR] አመታዊ ፍቃድ እና የውል ዕድሳት አሰጣጥ ቅድመ 

ሁኔታዎች 

6.1.1 ከአለም አትሌቲክስ ፈቃድ ያገኙ፤ 

6.1.2 ለፈቃድ ወይም ዕድሳት በየደረጃው የተቀመጠውን ክፍያ መክፈል የሚችል፤ 

6.1.3 በየስልጠና ምድቡ የሚያሰለጥኑ አሠልጣኞች ያለው፤ 

6.1.4 የራሱ ጽ/ቤት ከተሟላ የቢሮ ፋስሊቲዎችና የሰው ኃይል ጋር ያለው፤ 

6.1.5 የራሱ የሆነ የስልጠና እና የህክምና የአገልግሎት መስጫ ማዕከል ያሉት፤  

6.1.6 በራሱ ስም በተመዘገበ የባንክ አካውንት እስከ 3ዐሺ ዶላር ያለው፤ 

6.1.7 በአትሌት ተወካይ ስር የሚሰሩ አሰልጣኞች ቢያንስ በሰውነት ማጐልመሻ ወይም 

ስፖርት ሣይንስ ዲፕሎማ እንዲሁም የአትሌቲክስ አሰልጣኝነት ስልጠና የወሰዱ፤  

6.1.8 የሚመረጠው አሠልጣኝ የክለብ አሠልጣኝ ያልሆነ፤ 

6.1.9  የአትሌት ተወካይ(AR) አንድ ህጋዊ የሃገር ውስጥ ወኪል ብቻ ያለው፤ 

6.1.10  ለአትሌቱ የሚከፈለው ክፍያዎችና ወጪዎችን ከውድድሩ በፊት የማሳወቅ እንዲሁም 

ለአትሌቱ የሚከፈሉ ክፍያዎችን በ2 ወር ጊዜ ውስጥ መክፈል የሚችል፤ 
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6.1.11  ፍቃድ/የፍቃድ ዕድሳት የሚሰጠው ማንኛውም የአትሌት ተወካይ ግለሰብ /ድርጅት/ 

በየዓመቱ ፍቃዱን ለማሳደስ ሲቀርብ በስሩ ለአንድ አመት የፈረሙ የአትሌቶችን፤

የአሰልጣኞችን፤ የሃገር ውስጥ የህጋዊ ተወካያቸውን፤ የህክምና ባለሞያዎችን እና 

ጉዳይ አስፈፃሚዎችን መረጃ ህጋዊ በሆነ ፊርማና ማህተም አረጋግጠው ሲያቀርቡ፤ 

6.1.12  ፈቃድ የሚሰጠው ማንኛውም የአትሌት ተወካይ [AR]  ግለሰብ/ድርጅት/ በየዓመቱ 

በሚፈቀድለት የጊዜ ገደብ መሰረት ፍቃዱን ማደስ አለበት፡፡ 

6.1.13  የአትሌት ተወካዮች ፈቃድና ዕድሳት በፌዴሬሽኑ ፕሬዘዳንት ወይም በፅ/ቤት ሃላፊ 

ተፈፃሚ ይሆናል፤ 

 

አንቀጽ ሰባት 

7.1 የአትሌት ተወካዮች (AR) አመታዊ የአገልግሎት አሰጣጥ እና የውል  

   እድሳት ክፍያ በ4 ደረጃ ይከፈላል፡፡ 

7.1.1 የደረጃ አንድ አመታዊ ክፍያ $ 10,000 (አስር ሺ ዶላር)፣ 

7.1.2 ደረጃ ሁለት አመታዊ ክፍያ $ 7,500 (ሰባት ሺ አምስት መቶ ዶላር)፣  

7.1.3 የደረጃ ሶስት አመታዊ ክፍያ $ 5,000 (አምስት ሺ ዶላር)፣ 

7.1.4 የደረጃ አራት አመታዊ ክፍያ $ 2,500 (ሁለት ሺ አምስት መቶ ዶላር)ይሆናል፡፡ 

7.2 የክፍያ መጠን በየአመቱ እንደ አስፈላጊነቱ በስራ አስፈፃሚ ኮሚቴ ሲታመንበት የሚሻሻል 

ይሆናል፡፡  

7.3 ውሉ ከተያዘ በኋላ ተጨማሪ አትሌቶችን የሚያስመዘግቡ ካሉ የክፍያ መጠናቸውና ደረጃቸው 

በተመዘገቡበት በጀት ዓመት ክፍያቸው ይጨምራል፡፡ 

 

አንቀጽ  ስምንት 

የአትሌቶች የግል የውጪ ውድድር አገልግሎት አሰጣጥ 

     8.1 የአትሌቶች የግል የውጪ ውድድር ጉዞ አገልግሎት አሰጣጥ በሁለት መልኩ 

   ተግባራዊ ይሆናል፤  

8.1.1 ከአትሌት ተወካዮች [AR] ጋር ህጋዊ ውል ፈፅመው እና ተመዝግበው 

ለሚገኙ አትሌቶች የሚሰጥ አገልግሎት፤ 
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8.1.2 በውድድር አዘጋጆች (ኦርጋናይዘሮች) በኩል በህጋዊ መንገድ ለፌዴሬሽኑ 

በሚቀርብ የአትሌቶች የግል የውጭ ውድድር ጥሪ ህጋዊነቱ ሲረጋገጥ፤ 

አገልግሎት እንዲያገኙ ይደረጋል፤  

8.2  ለግል የውጪ ውድድሮች ማሟላት የሚገባቸው ቅድመ ሁኔታዎች 

8.2.1 ከውድድር አዘጋጆች ለውድድር የተጋበዙበትን የጥሪ ወረቀት በፌዴሬሽኑ አድራሻ በኩል 

ሲላክ እና የጥሪ ወረቀቱ ህጋዊነቱ ሲረጋገጥ፤ 

8.2.2 አትሌትነትን የሚገልፅ በአገር ውስጥና በአለም አቀፍ በተደረጉ ውድድሮች የተሳተፈና ውጤቱ 

ሁለት ዓመት ያላለፈው መሆኑ ሲረጋገጥ፤ 

8.2.3 በሀገር አቀፍ ፌዴሬሽኑ እዉቅና በተሰጣቸዉ በክልል/ከተማ አስተዳደሮችና በተቋማት በተደረጉ 

ዉድድሮች ላይ መሳተፉን እና ሁለት አመት ያላለፈው ውጤትን የሚገልፅ  የድጋፍ ደብዳቤ 

ማቅረብ ሲቻል፣ 

8.3   አንጋፋ ሆነው ታዋቂ ለሆኑ አትሌቶች የሚሰጥ አገልግሎት  

8.3.1 ከውድድር አዘጋጆች ለውድድር የተጋበዙበትን የጥሪ ወረቀት በፌዴሬሽኑ አድራሻ በኩል 

ሲላክ እና የጥሪ ወረቀቱ ህጋዊነቱ ሲረጋገጥ፣ 

8.4 የአትሌት አሯሯጭ (Pacemaker) የሚሰጥ አገልግሎት 

8.4.1 ከውድድር አዘጋጆች ለውድድር የተጋበዙበት የጥሪ ወረቀት በፌዴሬሽኑ አድራሻ በኩል 

ሲላክ እና የጥሪ ወረቀቱ ህጋዊነቱ ሲረጋገጥ፤ 

8.4.2 አሯሯጩ አትሌትነቱን የሚገልፅ በአገር ውስጥ እና በአለም አቀፍ ደረጃ በተደረጉ 

ውድድሮች የተሳተፈና ውጤቱ ሁለት አመት ያላለፈው መሆኑን የሚያረጋግጥ ማስረጃ 

ከፌዴሬሸኑ ዳታ ቤዝ ሲረጋገጥ፣ 

8.4.3 በሀገር አቀፍ ፌዴሬሽኑ እዉቅና በተሰጣቸዉ  በክልል/ከተማ አስተዳደሮች በተደረጉ ዉድድሮች ላይ 

መሳተፉን እና ሁለት አመት ያላለፈው ውጤትን የሚገልፅ  የድጋፍ ደብዳቤ ማቅረብ ሲችሉ፣ 
 

8.5 ወኪሎች (Agents)፣ አሰልጣኞች፣ የህክምና እና የፊዚዮቴራፒ ባለሞያዎች፣  
  የአስተዳዳር ሠራተኞችና  የሚሰጥ አገልግሎት፤  

 

8.5.1 ከውድድር አዘጋጆች የተጋበዙበትን የጥሪ ወረቀት በፌዴሬሽኑ አድራሻ በኩል ሲላክ እና 

የጥሪ ወረቀቱ ህጋዊነቱ ሲረጋገጥ፤ 

8.5.2 ሞያቸውን (የስራ ድርሻቸውን) የሚገልፅ ውል እና ማስረጃ ለፌዴሬሸኑ ማቅረብ ሲችሉ፣ 

8.5.3 በውል ዕድሳት ጊዜ ዝርዝራቸው ተካቶ ሲቀርብ፤ 
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8.5.4 ህጋዊ ወኪላቸው ሃላፊነት የሚወስድ ሲሆን 
 

 

 

 

 

8.6 ለግል የውጪ ውድድር የሚያበቁ የውድድር ዓይነቶች 

8.6.1 በኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን የሚዘጋጁ ውድድሮች፣ 

8.6.2  በሀገር ውስጥ የሚዘጋጁ አለም አቀፍ ውድድሮች፣ 

8.6.3 ዕውቅና የተሰጣቸው የጐዳና ላይ ሩጫ ውድድሮች፣ 

8.6.4 የታላቁ ሩጫ ውድድሮች፣ 

8.6.5 የአዲስ አበባ ሀገር አቋራጭ እና የሞሀ ማራቶን፣ 

8.6.6 የክልል/ከተማ አስተዳደር አትሌቲክስ ሻምፒዮናዎች፣ ሀገር አቋራጭና የጎዳና ውድድሮች 

8.6.7 የአለም አቀፍ ውድድሮች፣ 

አንቀጽ ዘጠኝ 

ለግል የውጪ ውድድሮች አትሌቶች ሊያሟሉ የሚገቡ ውጤቶች 

 
9.1  በአጭር ርቀት 

ሀ. በ100 ሜትር ወንድ/ሴት ከ1ኛ-8ኛ፣ 

ለ. በ200 ሜትር ወንድ/ሴት ከ1ኛ-8ኛ፣ 

ሐ. በ400 ሜትር ወንድ/ሴት ከ1ኛ-8ኛ፣ 

መ. በ1ዐዐ/110 ሜ.መሠ፣ በ400 ሜ.መሠ ወንድ/ሴት ከ1ኛ-8ኛ፣ 

9.2    በ800 ሜትር እና በ1500ሜትር ተወዳድረው ከ1ኛ-8ኛ ደረጃ ያገኘ/ች፤ 

9.3   በ3ሺህ መሰናክል ከ1ኛ-20ኛ ደረጃ ያገኘ፤ 

9.4   በ5ሺህ እና በ10ሺህ ሜትር ከ1ኛ-15ኛ ደረጃ ያገኘ/ች፤ 

9.5   የእርምጃ ውድድር ከ1ኛ-8ኛ ደረጃ ያገኘ/ች፤ 

9.6   በሜዳ ተግባራት ተወዳድሮ ከ1ኛ-3ኛ ደረጃ ያገኘ/ች፤ 

9.7   በጃንሜዳ ኢንተርናሽናል ሀገር አቁራጭ ውድድር ከ1ኛ-70ኛ ደረጃ የወጣ/ች 

9.8   በአዲስ አበባ ሀገር አቋራጭ ውድድር ከ1ኛ-35ኛ ደረጃ የወጣ/ች  

9.9    በሀገር አቀፍ ደረጃ በተደረጉ የጎዳና ላይ ውድድሮች ከ1ኛ-35ኛ ደረጃ የወጣ/ች፤ 
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9.10 በሻ/ል አበበ ቢቂላ ማራቶን በወንድ ከ1ኛ-80ኛደረጃ እና በሴት ከ1ኛ-60ኛ ደረጃ ያገኘ/ች፣ 

9.11 በኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን እውቅና የተሰጣቸው የክልል ሻምፒዮና ውድድሮች ላይ  

 ተሳትፎ ከ1-10ኛ ደረጃ ያገኘ/ች፣ 

9.12 በአዲስ አበባ በሞሀ ማራቶን ውድድር ከሆነ ወንድ 1ኛ-50ኛ ደረጃ ያገኘ፤ በሴት ከ1ኛ-40ኛ  

    ደረጃ ያገኘ/ች፣ 

9.13 በታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ በ5ኪ.ሜ እና በ10 ኪ.ሜ በተደረጉ ውድድሮች ላይ ተሳትፎ  

   ከ1ኛ-10ኛ ደረጃ ያገኘ/ች፤ 

 

አንቀጽ አስር 

  ፈቃድ መስጠት ወይም ማደስ  

10.1  አትሌት ተወካዮች ፈቃድ የሚታደሰዉ በዓመት አንድ ጊዜ እንደ ኤ.አ.አ ከጃንዋሪ 1 

እስከ 30 ድረስ ብቻ ይሆናል 

10.2 የአትሌት ተወካዮች ለፍቃድ እና የዕድሳት ጥያቄ ሲቀርቡ በአካል የማይቀርቡ ከሆነ 

ህጋዊ ሙሉ ውክልና የተሰጠዉ አካል ይዞ ሲቀርብ የፍቃድ እና አድሳት ሂደቱ 

ተፈፃሚ ይሆናል፤ 

10.3 በወቅቱ ሳይታደስ የቆየ ፈቃድ በሚያጋጥምበት ወቅት ያልታደሠበት ምክንያት ማስረጃ 

ቀርቦና ተቀባይነት ሲያገኝ የማደሻውን ክፍያ በመክፈል ፍቃዱ ይታደስለታል፡፡ 

 

አንቀጽ አሥራ አንድ 

ማገድ እና ፍቃድን/መሠረዝ/ 

11.1 የአትሌት ተወካዮች ፈቃድ የሚሰረዘው የአትሌት ተወካዩ በወቅቱ ፍቃድ ወረቀቱ 

ሳይታደስ ሲቀር፤ ከዚህ አለም በሞት ሲለይ፤ የፈቃድ ወረቀቱን ያገኘው ሀሰተኛ ማስረጃ 

በማቅረብ ወይም በማታለል ከሆነ፤ የፍቃድ ምስክር ወረቀቱን ለሌላ ሶስተኛ አካል 

እንዲገለገልበት አሳልፎ መስጠቱ ሲረጋገጥና ፌዴሬሽኑ የፍቃድ ወረቀት የሚያሰርዙ 

ናቸው የሚላቸው ሌሎች ከባድ ጥፋቶች ተረጋግጠው ሲገኙ፤ 

11.2 የፍቃድ ወረቀት የሚታገደው /የሚሰረዘው/ ተወካዩ የገባበትን መብትና ግዴታ፣ የሙያ 

ሥነ-ምግባር ሳያከብር ሲቀር፣ በፍርድ ቤት በማጭበርበር ወይም እምነት በማጉደል ክስ 

ተከሶ ሲፈረድበት፣ የአድራሻ ለውጥ በማድረግ እስከ ስድስት ወር ሳያሳውቅ ሲቀርና 
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ፌዴሬሽኑ የፍቃድ ወረቀት የሚያሳግዱ ናቸው የሚላቸው ሌሎች ሁኔታዎች ተፈጥረው 

ሲገኙ፤ 

11.3 የእገዳ ጊዜዉ ከአንድ ዓመት አይበልጥም፤ ሆኖም ግን የዕገዳ ጊዜያቸውን ያጠናቀቁ 

የአትሌት ተወካዮች እንደ አዲስ ሊያመለክቱ ይችላሉ፡፡ 

 

                           አንቀጽ አሥራ ሁለት 

መመሪያውን ስለማሻሻል 

12.1 ይህ መመሪያ እንደአስፈላጊነቱ ሊሻሻል ይችላል፡፡  

አንቀጽ አሥራ ሦስት  

መመሪያዉ የሚፀናበት ጊዜ 

13.1 ይህ መመሪያ የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ጠቅላላ ጉባዔ ከፀደቀበት ከጥር 2014 ዓ.ም 

ጀምሮ ተግባራዊ ይሆናል፡፡ 

 

 

ኮ/ር አትሌት ደራርቱ ቱሉ 

ፕሬዘዳንት 

 

 

 

 

 


