
የሚኒስትሮች ምክር ቤት ዯንብ ቁጥር 305/2006 

የቅጅና ተዛማጅ መብቶች የሚያስገኙ ሥራዎች ሇመመዝገብ የወጣ 
የሚኒስትሮች ምክር ቤት ዯንብ 

 

የሚኒስትሮች ምክር ቤት የኢትዮጵያ ፌዴራሊዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሉክ አስፇጻሚ 
አካሊትን ሥሌጣንና ተግባር ሇመወሰን በወጣው አዋጅ ቁጥር 691/2003 አንቀጽ 5 እና 
በቅጅና ተዛማጅ መብቶች ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 410/1996 አንቀጽ 39(1) መሠረት ይህን 
ዯንብ አውጥቷሌ፡፡ 

 

1. አጭር ርዕስ  

ይህ ዯንብ “የቅጅና ተዛማጅ መብቶች የሚያስገኙ ሥራዎች ምዝገባ 
የሚኒስትሮች ምክር ቤት ዯንብ ቁጥር 305/2006” ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡ 

 

2. ትርጓሜ  

በዚህ ዯንብ ውስጥ የቃለ አገባብ ላሊ ትርጉም የሚያሰጠው ካሌሆነ በስተቀር፤ 

1/ “አዋጅ” ማሇት የቅጅና ተዛማጅ መብቶች ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 410/1996 
ነው፤ 

2/ በአዋጁ አንቀጽ 2 የተሰጡ ትርጓሜዎች ሇዚህ ዯንብም ተፇፃሚ 
ይሆናለ፤ 

3/ “ጽሕፇት ቤት” ማሇት በአዋጅ ቁጥር 320/1995 የተቋቋመው የኢትዮጵያ 
አዕምሯዊ ንብረት ጽሕፇት ቤት ነው፤ 

4/ በወንድ ፆታ የተገሇፀው ማንኛውም አነጋገር ሴትንም ይጨምራሌ፡፡  

 

3. ስሇምዝገባ  

1/ የቅጅና ተዛማጅ መብት የሚያስገኙ ሥራዎች ባሇቤት ወይም መብቱ 
የተሊሇፇሇት ማንኛውም ሰው በዚህ ዯንብ መሠረት ሇጽሕፇት ቤቱ 
በማመሌከት መብቱን ማስመዝገብ ይችሊሌ፡፡ 

2/ ጽሕፇት ቤቱ የቅጅና ተዛማጅ መብት የሚያስገኙ ሥራዎችን በዚህ ዯንብ 
መሠረት የመመዝገብና የናሙና ስራዎችን ጠብቆ የማቆየት ኃሊፉነት 
ይኖረዋሌ፡፡ 
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4. የቅጅና ተዛማጅ መብት የሚያስገኙ ሥራዎች ምድብ   

የቅጅና ተዛማጅ መብት የሚያስገኙ ሥራዎች በሚከተለት ምድብ መሠረት 
ሉመዘገቡ ይችሊለ፤ 

1/ የፅሁፍ ወይም የቃሌ ሥራ፤ 

2/ የመድረክ፣ የሙዚቃና የኦዲዮቪዥዋሌና የመሳሰለት የኪነ-ጥበብ 
ሥራዎች፤ 

3/ የፎቶግራፍ፣ የሥዕሌ፣ የግራፉክስና የኪነ-ሕንፃን የመሳሰለ የሥነ-ጥበብ 
ሥራዎች፤ 

4/ የኮምፒዩተር ፕሮግራሞች፤ 

5/ የድምፅ ሪከርድ፤ 

6/ ብሮድካስት፡፡ 

 

5. የምዝገባ መመዘኛዎች  

ቅጅና ተዛማጅ መብት የሚያስገኝ ማንኛውም ሥራ ሉመዘገብ የሚችሇው 
በአዋጁ አንቀጽ 6 ሊይ የተመሇከቱትን መመዘኛዎች ሲያሟሊ ይሆናሌ፡፡ 

 

6. ስሇምዝገባ ማመሌከቻ ይዘት   

1/ የቅጅና ተዛማጅ መብት የሚያስገኝ ሥራ ሇማስመዝገብ ሇጽሕፇት ቤቱ 
የሚቀርብ ማንኛውም ማመሌከቻ የሚከተለትን መያዝ ይኖርበታሌ፤ 

ሀ) የአመሌካቹ ሙለ ስም፣ አድራሻና ዜግነት፣  

ሇ) አመሌካቹ በሥራው ሊይ ያሇው የጥቅም ዓይነት፤ 

ሐ) የሥራው ምዯባና መግሇጫ፤ 

መ) የሥራው ርዕስ፤ 

ሠ) ሥራው የተዘጋጀበት ቋንቋ፤ 

ረ) የሥራው አመንጪ ስም፣ አድራሻና ዜግነት፤  

ሰ) የሥራው አመንጪ በሕይወት የላሇ እንዯሆነ የሞተበት ቀን፤ 

ሸ) ሥራው የታተመ መሆን አሇመሆኑ፤ 

ቀ) ሥራው የታተመ ከሆነ መጀመሪያ የታተመበት ዓመት፣ 
የታተመበት አገር እና ያሳታሚው ስም፣ አድራሻና ዜግነት፤ 
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በ) ሥራው በተከታታይ የታተመ ከሆነ የታተመባቸው ዓመታት፣ 
የታተመባቸው አገሮች እና የአሳታሚዎቹ ስም፣ አድራሻና 
ዜግነት፤ 

ተ) ጽሕፇት ቤቱ በመመሪያ የሚወስናቸው ላልች መረጃዎች፡፡  

2/ በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት የሚቀርብ ማመሌከቻ ከሥራው 
ናሙና እና ከሚከተለት ሰነዶች ጋር ተያይዞ መቅረብ አሇበት፤ 

ሀ) የአመሌካቹ  መታወቂያ ወይም ፓስፖርት ኮፒ፤ 

ሇ) አመሌካቹ በሕግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካሌ ከሆነ ሕጋዊ 
ሰውነት ማግኘቱን የሚያሳይ ሰነድ፤  

ሐ) እንዯ አስፇሊጊነቱ የውክሌና ማስረጃ፤ 

መ) አመሌካቹ የሥራው አመንጪ ካሌሆነ ባሇመብትነት ያገኘበት 
ሰነድ፤ 

ሠ) በዚህ ዯንብ መሠረት የተፇጸመ የአገሌግልት ክፍያ ዯረሰኝ፤ 

ረ) ጽሕፇት ቤቱ በመመሪያ የሚወስናቸው ላልች ሰነዶች፡፡ 

2/ በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) መሠረት ከማመሌከቻ ጋር ተያይዞ 
የሚቀርብ ማንኛውም ሰነድ በአማርኛ ወይም በእንግሉዝኛ የተዘጋጀ 
ካሌሆነ የአማርኛ ወይም የእንግሉዘኛ ትርጉሙ አብሮ መቅረብ 
ይኖርበታሌ፡፡  

 

7. የምዝገባ ማመሌከቻ አቀራረብ 

1/ ማንኛውም የቅጅና ተዛማጅ መብት ሇማስመዝገብ የሚቀርብ ማመሌከቻ 
በአማርኛ ወይም በእንግሉዘኛ ቋንቋ ተዘጋጅቶ መቅረብ ይኖርበታሌ፡፡ 

2/ ማመሌከቻውና ተያያዥ ሰነዶች በጽሕፇት ቤቱ የፖስታ ወይም የድረ-ገጽ 
አድራሻ ሉሊኩ ይችሊለ፡፡ 

3/ ማመሌከቻው በፖስታ ቤት በኩሌ የሚሊክ ሲሆን የጽሕፇት ቤቱን 
ትክክሇኛ ስምና አድራሻ መግሇጽ ይኖርበታሌ፡፡ 

4/ የዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) ድንጋጌ ቢኖርም ጽሕፇት ቤቱ አስፇሊጊ 
ሆኖ ሲያገኘው አመሌካቹ ወይም ወኪለ በግንባር እንዲቀርብ ሉጠይቅ 
ይችሊሌ፡፡ 

  

8. አንድ ማመሌከቻ ሇአንድ ሥራ ብቻ ስሇመሆኑ  
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1/ ማንኛውም በዚህ ዯንብ መሠረት ሇጽሕፇት ቤቱ የሚቀርብ አንድ 
ማመሌከቻ አንድ ቅጅን ወይም ተዛማጅ መብትን የሚያስገኝ ሥራን ብቻ 
ሇማስመዝገብ መቅረብ ይኖርበታሌ፡፡ 

2/ የዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) ድንጋጌ ቢኖርም እንዯ ኢንሳይክልፒዲያ 
ያለ በተከታታይ ክፍልች የታተሙ ሥራዎች አንድ ማመሌከቻ ብቻ 
በማቅረብ ሉመዘገቡ ይችሊለ፡፡ 

 

9. የፎርማሉቲ ምርመራ  

1/ ጽሕፇት ቤቱ የቀረበሇትን ማመሌከቻ ተቀብል በአዋጁና በዚህ ዯንብ 
የተቀመጡት መመዘኛዎች መሟሊታቸውን ሇማረጋገጥ የፎርማሉቲ 
ምርመራ ያካሂዳሌ፡፡ 

2/ ጽሕፇት ቤቱ በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት ሇፎርማሉቲ 
ምርመራ የቀረበሇት ማመሌከቻ ጉድሇት ያሇበት ሆኖ ካገኘው በአንድ ወር 
ጊዜ ውስጥ እርማት እንዲዯረግ ሇአመሌካቹ ወይም ሇወኪለ በጽሁፍ 
ያሳውቃሌ፡፡ 

3/ አመሌካቹ ወይም ወኪለ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ አስፇሊጊውን እርማት 
ወይም ማስተካከያ ካሊዯረገ ማመሌከቻው እንዯተተወ ይቆጠራሌ፡፡  

 

10. የአመሌካች ቃሇ መሃሊ  

1/ ጽሕፇት ቤቱ በሚቀርብሇት የቅጅና ተዛማጅ መብት የሚያስገኝ ሥራ 
ምዝገባ ማመሌከቻ ሊይ የባሇቤትነት ማረጋገጫ የሥረ-ነገር ምርመራ 
አያዯርግም፤ ሆኖም አመሌካቹ ባሇቤት ስሇመሆኑ በቃሇ መሃሊ 
እንዲያረጋግጥ ይዯረጋሌ፡፡ 

2/ አመሌካቹ የሰጠው ቃሇ መሃሊ ትክክሇኛ ሆኖ ባይገኝ ሇፇጸመው 
የማጭበርበር ተግባር አግባብ ባሇው ሕግ መሠረት በወንጀሌ ተጠያቂ 
ይሆናሌ፡፡ 

 

11. የምዝገባ ምስክር ወረቀት ስሇመስጠት 

ማመሌከቻው የፎርማሉቲ መመዘኛዎችን የሚያሟሊ ሲሆን ጽሕፇት ቤቱ ቅጅና 
ተዛማጅ መብት የሚያስገኝ ሥራውን በመመዝገብ የምዝገባ ምስክር ወረቀት 
ይሰጣሌ፡፡ 
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12. የምዝገባ ምስክር ወረቀት ይዘት እና የሕግ ውጤት  

1/ ጽሕፇት ቤቱ የሚሰጠው የቅጂ እና ተዛማጅ መብት የሚያስገኝ ሥራ 
ምዝገባ የምስክር ወረቀት፣ 

 ሀ) የምዝገባ ቁጥር፣ 

ሇ) በዚህ ዯንብ አንቀጽ 6 ንዐስ አንቀጽ (1) ከፉዯሌ ተራ (ሀ) እስከ 
(መ) የተመሇከቱትን ዝርዝሮች፣ 

ሐ) የማመሌከቻውን ቀን፣  

መ) የምዝገባውን ቀንና ጸንቶ የሚቆይበትን ጊዜ፣  

 የሚይዝ ይሆናሌ፡፡ 

2/ ጽሕፇት ቤቱ የሚሰጠው የቅጅና ተዛማጅ መብት የሚያስገኝ ሥራ 
ምዝገባ የምስክር ወረቀት ቀዳሚ የባሇቤትነት ማስረጃ በመሆን 
ያገሇግሊሌ፡፡ 

3/ የዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) ድንጋጌ ቢኖርም የቅጅና ተዛማጅ መብት 
የሚያስገኝ ሥራ በዚህ ዯንብ መሠረት አሇመመዝገቡ በአዋጁ መሠረት 
የሚዯረግ የቅጅና ተዛማጅ መብቶች ጥበቃን አያስቀርም፡፡ 

13. የምዝገባ ምስክር ወረቀት ጸንቶ ስሇሚቆይበት ጊዜና ስሇእድሳት  

1/ የቅጂና ተዛማጅ መብት የሚያስገኝ ሥራ የምዝገባ የምስክር ወረቀት 

ጸንቶ የሚቆየው ከተሰጠበት ቀን ጀምሮ ሇአምስት ዓመታት ይሆናሌ፡፡ 

2/ ባሇመብቱ በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የተመሇከተው የምዝገባ 

የምስክር ወረቀት ጸንቶ የሚቆይበት ጊዜ እንዯተጠናቀቀ ቀጥል ባለት 

ስድስት ወራት ውስጥ የምዝገባ የምስክር ወረቀቱን ሉያሳድስ ይችሊሌ፡፡ 

3/ ባሇመብቱ በአዋጁ የተዯነገገው የመብት ጥበቃ ጊዜ ጸንቶ የሚቆይበት 

ዓመት እስኪያበቃ ድረስ በየአምስት ዓመቱ በተከታታይ የምዝገባ 

የምስክር ወረቀቱን ሉያሳድስ ይችሊሌ፡፡ 

4/ በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) በተመሇከተው የጊዜ ገዯብ ውስጥ 

ባሇመብቱ አስፇሊጊውን ክፍያ በመፇጸም የዕድሳት ጥያቄ ሇጽሕፇት ቤቱ 

ካሊመሇከተ የምዝገባ የምስክር ወረቀቱ ይሰረዛሌ፡፡ 

 

14. ስሇ መብት መተሊሇፍ ምዝገባ    



6 

 

1/ የተመዘገበ የቅጅና ተዛማጅ መብት የሚያስገኝ ሥራ መብት ሇላሊ ሰው 
ሲተሊሇፍ መብቱ የተሊሇፇሇት ሰው መብቱ መተሊሇፈን የሚገሌጹ አግባብ 
ያሊቸው ማስረጃዎችን በማያያዝ ሇጽሕፇት ቤቱ ማመሌከቻ ማቅረብና 
ማስመዝገብ ይችሊሌ፡፡ 

2/ መብቱ የተሊሇፇሇት ሰው በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት 
ከሚቀርብ ማመሌከቻ ጋር የአገሌግልት ክፍያ መፇጸሙን የሚያረጋግጥ 
ማስረጃ አያይዞ ማቅረብ አሇበት፡፡ 

3/ ጽሕፇት ቤቱ የመብቱን መተሊሇፍ መዝግቦ መብቱ በተሊሇፇሇት ሰው 
ስም የምዝገባ ምስክር ወረቀት ይሰጣሌ፡፡ 

 

15. የተመዘገቡ ሥራዎች መረጃ ስሇመመሌከት  

1/ ፍርድ ቤቶች፣ የፖሉስና የዏቃቤ ሕግ ተቋማት እና ላልች የመንግሥት 
ተቋማት ጽሕፇት ቤቱን በጽሁፍ በመጠየቅ የተመዘገቡ የቅጅና ተዛማጅ 
መብት ሥራዎችን በሚመሇከት በጽሕፇት ቤቱ የተያዙ መረጃዎችን 
ያሇክፍያ ሉመሇከቱ ይችሊለ፡፡ 

2/ ማንኛውም ሰው ሇጽሕፇት ቤቱ ማመሌከቻ በማቅረብና አግባብ ያሇውን 
ክፍያ በመፇጸም የተመዘገቡ የቅጅና ተዛማጅ መብት ሥራዎችን 
በሚመሇከት በጽሕፇት ቤቱ የተያዙ መረጃዎችን ሉመሇከት ይችሊሌ፡፡ 

16. የአገሌግልት ክፍያዎች  

ጽሕፇት ቤቱ ሇሚሰጣቸው አገሌግልቶች የሚፇጸመው ክፍያ ከዚህ ዯንብ ጋር 
በተያያዘው ሠንጠረዥ በተመሇከተው መሠረት ይሆናሌ፡፡ 

 

17. ዯንቡ የሚጸናበት ጊዜ  

ይህ ዯንብ በፌዴራሌ ነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የጸና 
ይሆናሌ፡፡ 

 

አዲስ አበባ መጋቢት 19 ቀን 2006 ዓ.ም 

 

ኃይሇማርያም ዯሳሇኝ 

የኢትዮጵያ ፌዴራሊዊ ዴሞክራሲያዊ  
ሪፐብሉክ ጠቅሊይ ሚኒስትር 
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የአገልግሎት ክፍያ ሠንጠረዥ 

 

ተ.ቁ የአገልግሎቱ ዓይነት 
የክፍያው መጠን በብር 

ለግለሰብ ለድርጅት 

1 ለምዝገባ ጥያቄ ማመልከቻ 250 315 

2 ለምዝገባ ማመልከቻ እርማት 250 315 

3 የምዝገባ ዕድሳት 250 315 

4 የመብት መተላለፍ ምዝገባ 300 375 

5 
የተመዘገቡ ሥራዎችን መረጃ 
ለመመልከት 

100 125 
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