
ጊዜ መሸፈን ያለበት

 ክፍያ 
1 ለአንድ ኤርፖርት የአውሮፕላን ወደ  ኤርፖርቱ የመቃረቢያ ፕሮሲጀር 

(Approach Procedure) ዲዛይን ማድረግ 

አየር ክልል ማኔጅመንት 

ዳይሬክቶሬት

4 ወር 44,000       ብር የበረራ መስመሮችንና 

ሌሎች ለበረራ አስፈላጊ 

የሆኑ መረጃዎችን 

ያካተተ ቻርት 

• ሥራዎችን በእቅድ ውስጥ  አካቶ                                                                                                                                                                                                                                                             

ለመሥራት የበጀት ዓመቱ ከመጀመሩ በፊት ከወዲሁ በያዝነው የበጀት 

ዓመት ውስጥ እስከ ሚያዚያ ወር ድረስ ጥያቄ ማቅረብ

2 ለአንድ ኤርፖርት የአውሮፕላን ከኢርፖርቱ የመነሻ ፕሮሲጀር (SID) 

ዲዛይን ማድረግ " " " "

3 ለአንድ ኤርፖርት የአውሮፕላን ወደ ኤርፖርቱ የማረፊያ ፕሮሲጀር 

(STAR) ዲዛይን ማድረግ
" 2 ወር " "

4 አዲስ ለሚገነባ ኤርፖርት የሳይት መረጣ ላይ ከአየር ክልል ማኔጅመንት 

አንፃር ሙያዊ አስተያየት መስጠት

"

አስፈላጊውን  መረጃ 

ከተሰበሰበ በኋላ 

ሪፖርት ተጠናቆ 

ለጠየቀው አካል 

ለማድረስ 10 ቀናት
"

የጥናቱን ሪፖርት 

የሚያሳይ ደብዳቤ

● ደንበኛው ጥያቄ ማቅረብ አለበት                             ● የማረፊያ 

ሜዳው ሊገነባ የታሰበበትን ኮኦርድኔትና ሌሎቸ መረጃዎችን ማቅረብ                                  

● ኤርፖርቱ የሚገነባበትን ቦታ ለባለሥልጣን መሥሪያ ቤቱ ባለሙያ በአካል 

ለማሳየት ጉዞን ማመቻቸት

5 በኤርፖርቱ አካባቢ አዲስ የሚገነቡ ግንባታዎችን ከፍታቸውን መወሰን

" " "

ውሳኔውን የሚገልጽ 

ደብዳቤ

● ደንበኛው ጥያቄ ማቅረብ                              ● ግንባታው የሚገነባበትን 

ቦታ ስታንዳርዱን በጠበቀ የቅየሳ መሳሪያ እና የቅየሳ ዘዴ የቦታውን 

ኮኦርድኔትና ከፍታ መረጃ ማቅረብ                            ● ቦታው ድረስ 

በአካል መሄድ አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ ከባለሥልጣን መሥሪያ ቤቱ ባለሙያ 

ይዞ ለመሄድ ጉዞን ማመቻቸት

ጊዜ መሸፈን ያለበት

 ክፍያ 

1 ቅድመ በረራ ቡለቲን ማዘጋጀት አዲስ አበባ 10 ደቂቃ ኤሌክትሮኒክስ መሣሪያ የባለስልጣን መ/ቤቱ ፍቃድ ያላቸው አውሮፕላን አብራሪዎች

2 የአብራሪዎች ማስታወቂያ (NOTAM) ማዘጋጀትና መስጠት አዲስ አበባ          ድሬዳዋ             

ባህርዳር               መቀሌ

10 ደቂቃ ኤሌክትሮኒክስ መሣሪያ

3 የኢትዮጵያ ኤሮኖቲካል መረጃ ህትመት  (Ethiopian AIP) ማዘጋጀትና 

መሸጥ
አዲስ አበባ 30 ደቂቃ በቃልና በሰነድ

4 የዓለም አቀፍ ሲቪል አቭዬሽን (ICAO) ዶክሜንቶችን መቀበልና ለተጠቃሚ 

ማዘጋጀት መስጠት
አዲስ አበባ 5 ደቂቃ በሰነድ

5 የውጭ አገር ቋሚ ኤሮኖቲካል መረጃዎችን (Foreign AIPs) ወቅታዊ 

ማድረግና ለተጠቃሚዎች  ማዘጋጀት
አዲስ አበባ 30 ደቂቃ በሰነድና ኮምፒውተር

የአገልግሎት አሰጣጥ ስታንዳርድ/ደረጃ የሚሰጥበት ሁኔታ አገልግሎቱን ለማግኘት የሚጠየቅ ቅድመ ሁኔታ

በአየር ክልል ማኔጅመንት ዳይሬክቶሬት የሚሰጡ አገልግሎቶች

የአገልግሎት  አሰጣጥ ስታንዳርድ/ደረጃ
የሚሰጡ የአገልግሎት ዓይነቶችተ/ቁ

አገልግሎቱ የሚሰጥበት      

ቦታ

የሚሰጥበት ሁኔታ አገልግሎቱን ለማግኘት የሚጠይቅ ቅድመ ሁኔታ

• ፕሮሲጀሩ ዲዛይን ተደርጐ ከተጠናቀቀ በኋላ አየር መንገድ በአውሮፕላን 

ሲሙሌተር እና በአውሮፕላን በረራ ፕሮሲጀሩን የፍተሻ (Flight 

Validation) መሥራት

የሚሰጡ የአገልግሎት ዓይነቶች

በኤሮ ኖቲካል መረጃ አገልግሎት የሚሰጡ አገልግሎቶች

የአለም አቀፍ ሲቪል አቭዬሽን ድርጅት አባል የሆኑ እና የአውሮፕላን 

በረራ መረጃ አገልግሎት የሚሰጡ አለም አቀፍ ድርጅቶች

ከኤርናቪጌሽን 

ክፍያ የሚሸፈን

ከበረራ ጋር  ቀጥተኛ ግንኙነት ያላቸው የመ/ቤቱ ሠራተኞች

ተ/ቁ አገልግሎቱ የሚሰጥበት ቦታ



6 ለአብራሪዎች ቅድመ እና ድህረ በረራ መግለጫዎች መስጠት አዲስ አበባ                           

ድሬዳዋ                                     

ባህር ዳር                                         

መቀሌ

5 ደቂቃ በኮምፒውተር  

በAMHS ና       

ሰነድ

7 የኤሮኖቲካል ካርታዎችና ቻርቶች ማጋጀትና መሸጥ አዲስ አበባ 30 ደቂቃ በኮምፒውተርና ሰነድ

8 የኤሮኖቲካል መልዕክቶችን በAMHS ማስተላለፍ አዲስ አበባ
10 ደቂቃ ኤሌክትሮኒክስ መሣሪያ

9 ትክክለኛነቱ የተረጋገጠ የበረራ ዕቅድ (Flight Plan) መቀበልና ማስተላለፍ አዲስ አበባ                           

ድሬዳዋ                                     

ባህር ዳር                                         

መቀሌ

10 ደቂቃ በኮምፒውተር  

በAMHS ና       

ሰነድ

10 Ethiopian AIP Amendment ማዘጋጀትና ማሰራጨት አዲስ አበባ 30 ደቂቃ

በኮምፒውተርና ሰነድ

11 Ethiopian AIP Supplement ማዘጋጀትና ማሰራጨት አዲስ አበባ 30 ደቂቃ በኮምፒውተርና ሰነድ

12 Ethiopian AIC ማዘጋጀትና ማሰራጨት አዲስ አበባ 30 ደቂቃ

በኮምፒውተርና ሰነድ

13 Monthly NOTAM SUMMARY ማዘጋጀትና ማሰራጨት አዲስ አበባ 30 ደቂቃ በኮምፒውተር  

በAMHS ና       

ሰነድ

14 AIP CHECKLIST ማዘጋጀትና ማሰራጨት አዲስ አበባ 30 ደቂቃ በኮምፒውተር  

በAMHS ና       

ሰነድ

15 Trigger NOTAM ማዘጋጀትና ማሰራጨት አዲስ አበባ 30 ደቂቃ በኮምፒውተር  

በAMHS ና       

ሰነድ

ጊዜ መሸፈን ያለበት

 ክፍያ 

በአየር ትራንስፖርትና እቅድ ዳይሬክቶሬት የሚሰጡ አገልግሎቶች

ተ/ቁ የሚሰጡ የአገልግሎት ዓይነቶች

አገልግሎቱ የሚሰጥበት      

ቦታ

የአገልግሎት  አሰጣጥ ስታንዳርድ/ደረጃ የሚሰጥበት ሁኔታ አገልግሎቱን ለማግኘት የሚጠይቅ ቅድመ ሁኔታ

ከኤርናቪጌሽን 

ክፍያ የሚሸፈን



አዲስ የኢንቨስትመንት ፈቃድ መስጠት  

የሀገር ውሰጥ ባለሀብት ከሆነ

የአየር ትራንስፖርትና ዕቅድ  

ዳይሬክቶሬት 

90 ደቂቃ   1200 ብር በሰነድ  • • የኢንቨስትመንት ፈቃድ ማመልከቻ ቅጽ በ2ኮፒ ተሞልቶ ይቀርባል

• ማመልከቻው በወኪል የሚቀርብ ከሆነ የውክልና ሥልጣን ማረጋገጫ 

ሰነድ

• ኢንቨስትመንቱ በግለሰብ የሚካሄድ ከሆነ የግለሰቡ መታወቂያ ካርድ 

ወይም የሀገር ውስጥ ባለሀብትነት ማረጋገጫ ሠርቲፊኬት ፎቶኮፒና የቅርብ 

ጊዜ የፓስፖርት መጠን ያለው 2 ጉርድ ፎቶግራፍ

• ኢንቨስትመንቱ በንግድ ማህበር የሚካሄድ ከሆነ  የማህበሩ መመሥረቻ 

ጽሁፍና የመተዳደሪያ ደንብ ወይም የንግድ ማህበሩ በቅርቡ የሚመሠረት 

ከሆነ የባለአክሲዮኖቹ መታወቂያ ካርድ ወይም የሀገር ውሰጥ ባለሀብትነት 

ማረጋገጫ ሠርቲፊኬት ፎቶኮፒ

• ኢንቨስትመንቱ በህብረት ሥራ ማህበር የሚካሄድ ከሆነ የመመሥረቻ 

ጽሁፍ 

•  ኢንቨስትመንቱ በመንግሥት የልማት ድርጅት የሚካሄድ ከሆነ  

የተቋቋመበት ደንብ እና የመተዳደሪያ ደንብ 

➢  ኢንቨስትመንቱ በሀገር ውሰጥ እና በውጪ ባለሀብቶች ቅንጅት የሚካሄድ

ከሆነ

" 120 ደቂቃ 1200 ብር በሰነድ  • የኢንቨስትመንት ፈቃድ ማመልከቻ ቅጽ በ2ኮፒ ተሞልቶ ይቀርባል 

የንግድ ማህበሩ መመሥረቻ ጽሁፍና የመተዳደሪያ ደንብ ወይም የንግድ 

ማህበሩ በቅርቡ የሚመሠረት ከሆነ የባለአክሲዮኖቹ መታወቂያ ፓስፖርት 

ገጾች ፎቶኮፒ እንዲሁም የሀገር ውሰጥ ባለሀብቱን ሁኔታ የሚገልጽ 

ሠርቲፊኬት ፎቶኮፒ

2

የነባር ኢንቨስትመንት ማስፋፊያ/ማሻሻያ/ለውጥ

 ለሚጠይቁ ፈቃድ መስጠት  

"

90 ደቂቃ

ለማመልከቻ ብር 

190 ፍቃዱን

 ለመማግኘት 

1200ብር

በሰነድ  • አዲስ የኢንቨስትመንት ፈቃድ ለማግኘት የሚኬድበት አግባብ 

እንደተጠበቀ ሆኖ ማስፋፊያው/ማሻሻያው ያስፈለገበት ምክንያት እና ነባሩ 

ኢንቨስትመንት ያለበት ደረጃ ሪፖርት ቢያንስ በየስድስት ወሩ የሚቀርብ 

ሲሆን ማስፋፊያው የነባሩን ኢንቨስትመንት እሴት ከ25% በላይ 

የሚያሳድግ ስለመሆኑ መረጋገጥ አለበት

3 የኢንቨስትመንት ሠርቲፊኬት ዕድሣት ለሚጠይቁ ፈቃድ መስጠት  

 ለአዲስ ኢንቨስትመንት ከሆነ

" 35 ደቂቃ 1200 ብር በሰነድ  ●የዕድሣት ጥያቄው ፈቃዱ ከሚያገለግልበት የአንድ ዓመት ጊዜ አንድ ወር 

ቀደም ብሎ መቅረብ አለበት 

• ባለሀብቱ የፕሮጄክት አፈጻጸም ሪፖርት በየስድስት ወሩ ማቅረብ አለበት

• ባለሀብቱ የፕሮጄክት ግንባታውን ሊጀምር ወይም ሊጨርስ ያልቻለው 

በበቂ ምክንያት መሆኑ መረጋገጥ አለበት

ጊዜ ወጭ

የኢንቨስትመንት ሠርቲፊኬት ዕድሣት ለሚጠይቁ ፈቃድ መስጠት
የነባር ኢንቨስትመንት ማስፋፊያ/ማሻሻያ ከሆነ

የአየር ትራንስፖርትና ዕቅድ  

ዳይሬክቶሬት 

35 ደቂቃ   1200 ብር በሰነድ  • የዕድሣት ጥያቄው ፈቃዱ ከሚያገለግልበት የአንድ ዓመት ጊዜ አንድ ወር 

ቀደም ብሎ መቅረብ አለበት 

• ባለሀብቱ የፕሮጄክት አፈጻጸም ሪፖርት በየስድስት ወሩ ማቅረብ አለበት

• ባለሀብቱ የፕሮጄክት ግንባታውን ሊጀምር ወይም ሊጨርስ ያልቻለው 

በበቂ ምክንያት መሆኑ መረጋገጥ አለበት

በአየር ትራንስፖርትና እቅድ ዳይሬክቶሬት የሚሰጡ አገልግሎቶች

ተ/ቁ የሚሰጡ የአገልግሎት ዓይነቶች
አገልግሎቱ የሚሰጥበት      

ቦታ

የአገልግሎት  አሰጣጥ ስታንዳርድ/ደረጃ የሚሰጥበት ሁኔታ አገልግሎቱን ለማግኘት የሚጠይቅ ቅድመ ሁኔታ

1



4 ምትክ የኢንቨስትመንት ሠርቲፊኬት ፈቃድ መስጠት  (ለጠፋ/   ለተበላሸ) " 35ደቂቃ ለማመልከቻ ብር 

190 ፍቃዱን

 ለመማግኘት 

1200ብር

በሰነድ  • የኢንቨስትመንት ፈቃድ ማመልከቻ ቅጽ በ2ኮፒ ተሞልቶ ይቀርባል 

የንግድ ማህበሩ መመሥረቻ ጽሁፍና የመተዳደሪያ ደንብ ወይም የንግድ 

ማህበሩ በቅርቡ የሚመሠረት ከሆነ የባለአክሲዮኖቹ መታወቂያ ፓስፖርት 

ገጾች ፎቶኮፒ እንዲሁም የሀገር ውሰጥ ባለሀብቱን ሁኔታ የሚገልጽ 

ሠርቲፊኬት ፎቶኮፒ

ጊዜ መሸፈን ያለበት

 ክፍያ 

1 የኤርፖርት ብቃት ማረጋገጫ ሰርተፊኬት መስጠት በኤሮድሮም ሴፍቲና 

ስታንዳርድ ዳይሬክቶሬት
18 ወር - በሰነድ –ማመልከቻ ይዞ መቅረብ                                                                          

– ከሚቀርበው ማመልከቻ ጋር፡-                        i. Aerodrome 

Manual       ii. Aerodrome Emergency Plan                            

iii. Disable Aircraft Recovery Manual                 

 iv. Aerodrome Site Plan, Layout Plan   and Master Plan                                         

v. ከሚመለከተው መንግሥት መሥሪያ ቤት አስፈላጊ ማስረጃ ማቅረብ፤ 

ለምሳሌ የይዞታ ሰነድ የአካባቢ ባለስልጣን ሁኔታን የሚያየው ሰነድ 

(Environment Imact Assessment)              

vi. ኤርፖርቱ ሙሉ በሙሉ የሚያሟላቸው የኤሮድሮም ዲዛይን 

ኦፕሬሽን/የመሣሪያ ስታንዳርዶች ካሉ ተዘርዝረው ከሰነዶቹ ጋር መቅረብ 

አለበት፡፡                                      • ከላይ የተጠቀሱት ዶክመንቶች 

በሙሉ ተሟልተው ሲቀርቡ የኤሮድሮም ባለሙያዎች ቡድን ኤሮድሮሙን 

በአካል በመገኘት ለ3 ቀን ፈትሸው ዶክመንቱ ላይ የተፃፈውና በተግባር 

ያለውን ከተቀመጠው ስታንዳርድ ጋር አመሳክረው ተክክለኛነቱ ሲረጋገጥ 

ሰርተፊኬቱን ይወስዳል፡፡                        • ከላይ የተገለጹት ተግባራት 

ተከናውነው ሲያልቁ ብቃቱ የተረጋገጠለትን ኤሮድሮም በAIP 

(Aeronautical Information Publication) እውቅና እንዲያገኝ 

ያደርጋል፡፡

2 የኤሮድሮም ብቃት ማረጋገጫ ሰርተፊኬት እድሳት መስጠት 60 ቀን
–የእድሳት ማመልከቻው ከዚህ ቀደም የተሰጠው ሰርተፊኬት ዘመኑ 

ከመጠናቀቈ ከ60 ቀናት በፊት መቅረብ አለበት፡፡                          – 

ከሚቀርበው ማመልከቻ ጋር፡-                                                      

ii. Aerodrome Emergency Plan                

 iii. Disable Aircraft Recovery Manua  እና                                               

iv.  ኤርፖርቱ ሙሉ በሙሉ የሚያሟላቸው የኤሮድሮም ዲዛይን 

ኦፕሬሽን/የመሳሪያ ስታንዳርዶች ካሉ ተዘርዝረው ከሰነዶቹ ጋር መቅረብ 

አለበት፡፡                                –  ከላይ የተጠቀሱት ዶክመንቶች 

በመሉ ተሟልተው ሲቀርቡ የኤሮድሮም ባለሙያዎች ቡድን ኤሮድሮሙን 

በአካል በመገኘት ለ3 ቀን ፈትሸው ዶክመንቱ ላይ የተጻፈውና በተግባር 

ያለውን ከተቀመጠው ስታንዳርድ ጋር አመሳክረው ትክክለኛነቱ ሲረጋገጥ 

የእድሳት ሰርተፊኬቱን ይወስዳል፡፡                         –  ከላይ 

የተገለጹት ተግባራት ተከናውነው ሲያልቁ ብቃቱ የተረጋገጠለትንና 

ሰርተፊኬቱ የታደሰለት ኤሮድሮም በAIP  እውቅና እንዲያገኝ ይደረጋል፡፡ 

3 ለትናንሽ አየር ስትሪፕ ሙያዊ እገዛ መስጠት በኤሮድሮም ሴፍቲና 

ስታንዳርድ ዳይሬክቶሬት

1 ወር አበልና 

የትራንስፖርት 

ክፍያ

– ማመልከቻ ማቅረብ –

የሚያስተናግደውን ትልቂን አውሮፕላን (critical Aircraft) በዓመት

ውስጥ የሚያስተናግደው የትራፊክ ፍሰት እና የሚሰራበት ቦታ

(Coordinates) መግለጽ አለበት፡፡ – የሳይት ምልከታ በሚደረግበት

ወቅት አስፈላጊውን አበልና ማጓጓዣ ማቅረብ ይኖርበታል፡፡

በኤሮድሮም ሴፍቲና ስታንዳርድ ዳይሬክቶሬት የሚሰጡ አገልግሎቶች

ተ/ቁ የሚሰጡ የአገልግሎት ዓይነቶች

አገልግሎቱ የሚሰጥበት      

ቦታ

የአገልግሎት  አሰጣጥ ስታንዳርድ/ደረጃ የሚሰጥበት ሁኔታ አገልግሎቱን ለማግኘት የሚጠይቅ ቅድመ ሁኔታ



4

በኤርፖርቶች ዙሪያ፡-                                      –  ሊገነቡ የሚችሉ 

ግንባታዎችን                         –  የሕንፃ ከፍታዎችን                                     

– የከፍተኛ ኤሌክትሪክ ሃይል ዝርጋታዎችን              –  የንፋስ 

ተርባይኖችን በስታንዳርዱ መሠረት ፈቃድ መስጠት

በኤሮድሮም ሴፍቲና 

ስታንዳርድ ዳይሬክቶሬት

1ወር የባለሙያ አበልና 

ትራንስፖርት

–  የአካባቢው ካርታ                                        –  የተፈለገው 

ከፍታ                                   – Coordinate                                    

–  በአካል ቀርቦ ማብራሪያ መስጠት

5
ለአገር ውስጥ በረራ ኤርፖርቶች የብቃት ማረጋገጫ ላይሰንስ መስጠት በኤሮድሮም ሴፍቲና 

ስታንዳርድ ዳይሬክቶሬት

9 ወር –  በተ/ቁ 1 የተጠቀሱት

ጊዜ የሚሰጥበት ሁኔታ 
መሸፈን ያለበት

 ክፍያ 

1 የአቪዬሽን ባለሙያዎች/ፓይለቶች የብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት 

(License) መስጠት 

የአቪዬሽን ባለሙያዎችና 

ትምህርት ተቋማት ብቃት 

ማረጋገጫ ዳይሬክቶሬት

210 ደቂቃ የምስክር ወረቀት 185.00 • የብቃት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት   መጠየቂያ ማመልከቻ ፣                                     

• የፓይለቱ የስልጠና መረጃ ማቅረብ፣                    • በባለስልጣን 

መ/ቤቱ በመገኘት ፈተና መውሰድና ፈተናውን ማለፍ፣                                     

• የአገለግሎት ክፍያ መፈፀም፣                                           • 

የስልጠና ማስረጃውንና የልደት ካርዱን ዋና እና ፎቶ ኮፒ እንዲሁም የክፍያ 

ደረሰኝ በማቅረብ ሰርተፌኬት (Licence)መውሰድ

2 የአቪዬሽን  ባለሙያዎች /ቴክኒሻኖች የብቃት ማረጋገጫ ምስክር 

ወረቀት (License)መስጠት 

›› 180 ደቂቃ የምስክር ወረቀት 185.00 • የብቃት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት   መጠየቂያ ማመልከቻ ፣                                     

• የፓይለቱ የስልጠና መረጃ ማቅረብ፣                    • 

በባለስልጣን መ/ቤቱ በመገኘት ፈተና መውሰድና ፈተናውን ማለፍ፣                                     

• የአገለግሎት ክፍያ መፈፀም፣                                           • 

የስልጠና ማስረጃውንና የልደት ካርዱን ዋና እና ፎቶ ኮፒ እንዲሁም 

የክፍያ ደረሰኝ በማቅረብ ሰርተፌኬት (Licence)መውሰድ

3 የአቪዬሽን ባለሙያዎች/ፓይለቶች የብቃት ማረጋገጫ   (License) 

የምስክር ወረቀት እድሳት ማድረግ 

›› 15 ደቂቃ የምስክር ወረቀት • የእድሳት መጠየቂያ ማመልከቻ ማቅረብ፣                                               

•  የብቃት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት ማቅረብ፣                                                                   

• የህክምና ምርመራ ያደረጉበትን ሰርተፍኬት ማቅረብ፣                                                                       

• የአገልግሎት ክፍያ መፈፀም፡፡

4 የአቪዬሽን  ባለሙያዎች /ቴክኒሻኖች የብቃት ማረጋገጫ 

(License)ምስክር ወረቀት እድሳት ማድረግ

›› 30 ደቂቃ የምስክር ወረቀት 65.00 • የእድሳት መጠየቂያ ማመልከቻ ማቅረብ፣                                                                                                                                       

• የብቃት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት ማቅረብ፣                                                                       

•  በስራ ላይ የቆዩ ስለመሆኑ ማረጋገጫ ማቅረብ፣                            

• የአገልግሎት ክፍያ መፈፀም፡፡

5 ለአቪዬሽን ባለሙያዎች /ቴክኒሻኖች ሬቲንግ (Rating) መስጠት ›› 40 ደቂቃ የምስክር ወረቀት 65.00 • የሬቲንግ መጠየቂያ ፎርም ማቅረብ፣     • ሬቲንግ የተማሩበትን 

ሰርተፍኬት ማቅረብ፣                            • የተግባር ላይ የፈተና 

ውጤት ማቅረብ፣   • የጽሁፍ ፈተና መፈተንና ማለፍ፣                                   

• የአገልግሎት ክፍያ መፈፀም፣

6 ለአቪዬሽን ባለሙያዎች /ፓይለቶች ሬቲንግ (Rating) መስጠት ›› 30 ደቂቃ የምስክር ወረቀት 65.00 • ሬቲንግ የወሰዱበትን የስልጠና ማስረጃ ማቅረብ፣                            

• የአገልግሎት ክፍያ መፈፀም፡፡

7 ለአውሮፕላን አብራሪዎች የህክምና ሰርተፊኬት ማደስ (Medical 

Renewal) 

›› 10 ደቂቃ የምስክር ወረቀት 50.00 •  ህክምና የወሰዱበትን ሰርተፊኬት ማቅረብ፣                            

• የበረራ ሰዓት ሪከርድ ደብተር (Log Book) ማቅረብ፣                                   

• የአገልግሎት ክፍያ መፈፀም፣

አቪዬሽን ባለሙያዎችና ትምህርት ተቋማት ብቃት ማረጋገጫ ዳይሬክቶሬት የሚሰጡ አገልግሎቶች

ተ.ቁ

የሚሰጡ የአገልግሎት ዓይነቶች
አገልግሎት የሚሰጥበት 

ቦታ 

የአገልግሎት አሰጣጥ ስታንዳርድ/ደረጃ

አገልግሎቱን ለማግኘት የሚጠየቅ ቅድመ ሁኔታ 

የአገልግሎት አሰጣጥ ስታንዳርድ/ደረጃ

ተ.ቁ

የሚሰጡ የአገልግሎት ዓይነቶች
አገልግሎት የሚሰጥበት 

ቦታ 
አገልግሎቱን ለማግኘት የሚጠየቅ ቅድመ ሁኔታ 

አቪዬሽን ባለሙያዎችና ትምህርት ተቋማት ብቃት ማረጋገጫ ዳይሬክቶሬት የሚሰጡ አገልግሎቶች



ጊዜ የሚሰጥበት ሁኔታ 
መሸፈን ያለበት

 ክፍያ 

8 ለአቪዬሽን ባለሙያዎች ማሰልጠኛ ተቋማት የብቃት ማረጋገጫ 

የምስክር ወረቀት መስጠት (ATO)

›› 90 ደቂቃ የምስክር ወረቀት 2780.00 •  ማንኛውንም ከመስጠቱ ከ12ዐ ቀን በፊት ማመልከቻና ተገቢ ሰነዶችን 

የክፍያ ማስረጀ ማቅረብ፣                            • በኃላፊነት የሚመደቡ 

ግለሰቦችን (minimum qualification requirements) 

ማሟላታቸውን ማረጋገጫ ማቅረብ፣                      • የስልጠና 

ስፔስፊኬሽን ማቅረብ፣  የስልጠና ግብዓቶችን (Facility) ዝርዝር 

ማቅረብ፣                                     •  የስልጠና ፕሮግራም 

syllabus, course outlines and procedures ሲጠየቁ ማቅረብ፣                                                

•  የጥራት ቁጥጥር ስርዓቱን ማቅረብ፣     •  የመምህራን ዝርዝር እና 

በእያንዳንዱ መምህር የሚሰጡ የትምህርት ዓይነቶችን ዝርዝር ማቅረብ፣                            

•  በየትኛውም ጊዜ ማስተማር የሚችለውን ከፍተኛ የተማሪዎች ቁጥር 

ማቅረብ፣       • የማረጋገጫ ሰርተፊኬት ከመሰጠቱ በፊት የባለስልጣኑን 

መ/ቤት መመሪያ የስልጠና ግብዐቱን ማሟላቱን ማስፈተሽ፣                •  

የአገልግሎት ክፍያ መፈፀም፣       

9 ለአቪዬሽን ባለሙያዎች ማሰልጠኛ ተቋማት የብቃት ማረጋገጫ 

የምስክር ወረቀት ማደስ (ATO Renewal)

›› 60 ቀናት የምስክር ወረቀት 695 • የእድሳት መጠየቂያ ማመልከቻ ማቅረብ፣        • የብቃት 

ማረጋገጫ ፍተሻ (Inspection) ማከናወን፣                            

• የአገልግሎት ክፍያ መፈፀም፡፡ 

10 በጠፋ፣ በተሰረቀ ወይም በተበላሸ የአቪዬሽን ባለሙያዎች የምስክር 

ወረቀት (License) ምትክ መስጠት 

›› 3 ቀናት የምስክር ወረቀት 40.00 • የጠፋባቸው አመልካቾች የፓሊስ  ማስረጃ ማቅረብ፣                                             

•  የተበላሸውን የምስክር ወረቀት ማቅረብ፣  •  የአገልግሎት ክፍያ 

መፈፀም፣

11 ለአቪዬሽን የበረራ ማሰልጠኛ በተቋማት ምስለ በረራ (simulator) 

ማረጋገጫ ሰርፈፊኬት መስጠት 

›› 5 ቀናት የምስክር ወረቀት 5,000.00         •  የምስለ በረራ አፕሩቫል (approval) ማመልከቻ ማቅረብ፣                                           

•  ተገቢውን ፍተሻ ማድረግ፣                           •  የአገልግሎት 

ክፍያ መፈፀም፣

12 ለአቪዬሽን የበረራ ማሰልጠኛ ተቋማት ምስለ በረራ (simulator) 

ማረጋገጫ ሰርፈፊኬት እድሳት  ማድረግ

›› 5 ቀናት የምስክር ወረቀት 2,500.00         •  የምስለ በረራ እድሳት (Renewal)                                                                                                                                                                                                                 

ማመልከቻ ማቅረብ፣                                           •  

ተገቢውን ፍተሻ ማድረግ፣                           •  የአገልግሎት 

ክፍያ መፈፀም፣

13 ለአውሮፕላን አብራሪዎች ፈተና መስጠት ›› 1 ቀን የምስክር ወረቀት 185.00 • የፈተና ማመልከቻ ማቅረብ፣                                           •  

የተማሩበትን የትምህርት ማስረጃ ማቅረብ፣                            •  

የአገልግሎት ክፍያ መፈፀም፣

14 ጥገና ባለሙያዎች ፈተና መስጠት ›› 1 ቀን የምስክር ወረቀት 50.00 • የፈተና ማመልከቻ ማቅረብ፣                   •  የተማሩበትን 

የትምህርት ማስረጃ ማቅረብ፣                                       •  

የአገልግሎት ክፍያ መፈፀም፣

15 Certification of validation መስጠት  ›› 1 ቀን የምስክር ወረቀት 65.00 •  Verification Letter                          •  በረራ የበረሩበት ሰዓት 

የሚያሳይ ኮፒ                                       •  የላይሰንስ ኮፒ

ፓስፖርት ኮፒ                           የአገልግሎት ክፍያ 

ጊዜ የሚሰጥበት ሁኔታ 
መሸፈን ያለበት

 ክፍያ 

ተ.ቁ

የሚሰጡ የአገልግሎት ዓይነቶች
አገልግሎት የሚሰጥበት 

ቦታ 
አገልግሎቱን ለማግኘት የሚጠየቅ ቅድመ ሁኔታ 

በአየር ኦፕሬተር የብቃት ማረጋገጫ ዳይሬክቶሬት የሚሰጡ አገልግሎቶች

ተ.ቁ

የሚሰጡ የአገልግሎት ዓይነቶች
አገልግሎት የሚሰጥበት 

ቦታ 

የአገልግሎት አሰጣጥ ስታንዳርድ/ደረጃ

አገልግሎቱን ለማግኘት የሚጠየቅ ቅድመ ሁኔታ 



1 የኤር ኦፕሬተር ብቃት ማረጋገጫ ሰርተፊኬት መስጠት  

የአየር  ኦፕሬተር የብቃት 

ማረጋገጫ ዳይሬክቶሬት

ሰነድ 3,500-

14,800

•የኢንቬስትመንት ፈቃድ ማቅረብ፤

• ፍቃድ የሚጠየቅባቸውን የበረራ መተግበሪያዎች ማሟላት መቻል      

(AWO, RNP, MNPS, RVSM, CPDL, ETOPS)፤

• የጥገና ፍተሻ አጠቃላይ መስፈርት የጥገና እቅድ የሴፍቲ 

ማኔጅመንት  ሲስተም እና ቅደም ተከተሎችን ንድፍ ፍቃድ ማግኘት፤

• በባለሥልጣኑ መፅደቅ ያለባቸውን Operation ማንዋል፣ የጥገና 

ማንዋልና የትምህርት አሰጣጥ ማንዋሎች አዘጋጅቶ ማቅረብ፤

• ውለታዎች የተፈረሙበት ሰነድ ማቅረብ፤

• የሰው ኃይል፣ አይሮፕላኖች፣ ሌሎች ቁሳቁሶች የሚገልጽ ሰነዶች 

ማቀረብ፤

• በተግባር ችሎታን ማስመስከር፤

• የጥገና ፍተሻ አጠቃላይ መስፈርት የጥገና እቅድ የሴፍቲ 

ማኔጅመንት ሲስተም እና ቅደም ተከተሎችን ንድፍ ፍቃድ ማግኘት፤

2

ለግራውንድ ሀንድሊንግ ሰርተፊኬት ብቃት ማረጋገጫ መስጠት 

›› 30 ቀን ሰነድ 5,000.00 • የኢንቬስትመንት ፈቃድ ማቅረብ፤

• አስፈላጊ መመሪያዎችን በተለይም የሚከተሉትን ማሟላት፤  

  - ግራውንድ ኦፕሬሽን ማንዋል

  - ፖሊሲና ፕሮሲጀር ማኑዋል

  - ኢመርጀንሲ ሬስፖንስ ፕላን

  - ግራውንድ ሀንድሊንግ ማንዋል

  - ትሬኒንግ ማንዋል

  - ራምፕ ሀንድሊንግ  

3 ለግራውንድ ሀንድሊንግ ሰርተፊኬት ብቃት ማረጋገጫ ማደስ ›› 1ቀን ሰነድ 5000.00 የፍቃድ ማደሻ ማመልከቻ ማስገባት

4

ለአደገኛ እቃዎች ትራንስፖርት የብቃት ማረጋገጫ ሰርተፊኬት 

መስጠት

›› 60 ቀን ሰነድ 7,280.00  የኢንቬስትመንት ፈቃድ ማቅረብ፤

• አስፈላጊ መመሪያዎችን በተለይም የሚከተሉትን ማሟላት፤

   - የኩባንያው ኦፕሬሽን ማንዋል

   - የአደገኛ እቃዎች ሀንድሊንግ ማንዋል

   - ካርኮ ሰርቪስ ማንዋል

   - ስታፍ ትሬኒንግ

   - አደገኛ ዕቃዎች ለኦፕሬተሩ ሲያስረክብ

     ማየት 

5 ለአደገኛ እቃዎች ትራንስፖርት የብቃት 

ማረጋገጫ ሰርተፊኬት ማደስ

›› 1ቀን ሰነድ 7,280.00 • የአደገኛ ዕቃዎች ትራንስፖርት 

6 ለአነስተኛ አውሮፕላን ኦፕሬተርስ ወይም ፐርሚት የኤር ኦፕሬተር 

ብቃት ማረጋገጫ ሰርተፊኬት መስጠት 

›› 90 ቀን ሰነድ 975 •በተራ ቁጥር  1 በተጠቀሰው መሰረት 

ጊዜ የሚሰጥበት ሁኔታ 
መሸፈን ያለበት

 ክፍያ 

በአየር ኦፕሬተር የብቃት ማረጋገጫ ዳይሬክቶሬት የሚሰጡ አገልግሎቶች

ተ.ቁ

የሚሰጡ የአገልግሎት ዓይነቶች
አገልግሎት የሚሰጥበት 

ቦታ 

የአገልግሎት አሰጣጥ ስታንዳርድ/ደረጃ

አገልግሎቱን ለማግኘት የሚጠየቅ ቅድመ ሁኔታ 



7 ለባሎኒግ ኦፕሬተርስ ብ/ማ ፐርሚት መስጠት የአየር  ኦፕሬተር የብቃት 

ማረጋገጫ ዳይሬክቶሬት

90ቀን ሰነድ 900 •  መሰረታዊ ኦፕሬሽን ማንዋል                           • የጥገና 

ማንዋል፣                                   • ኢንቨስትመንት ፈቃድ 

ማቅረብ

• ኢንሹራንስ ፈቃድ ማቅረብ

8 ለባሎኒግ ኦፕሬተርስ ብ/ማ ፐርሚት ማደስ  ›› 90 ቀን ሰነድ 800.00 •  የፍቃድ ማደሻ ማመልከቻ ማቅረብ                          •  

የታደሰ የኢንሹራንስ ፈቃድ ማቅረብ

2 የፓይለት ፕሮፊሸንሲ ቼክ ዕድሳት ማድረግ ›› 10 ደቂቃ የማደሻ ፍቃድ ማስገባት

3 ለካቢን ክሩ ላይሰንስ መስጠት ›› 5 ደቂቃ የፍቃድ ደብዳቤ ማስገባት

4 ለካቢን ክሩ ላይሰንስ ዕድሳት ማድረግ ›› 5 ደቂቃ ደብዳቤ ማስገባት

5 ለዲዚግኔሽን ቼክ ፓይለት ሰርተፊኬት መስጠት ›› 10 ቀን ደብዳቤና ማመልከቻ ፎርም ሞልቶ ማስገባት

6 ለዲዚግኔሽን ቼክ ፓይለት ሰርተፊኬት ዕድሳት ማድረግ ›› 10 ቀን የእድሳት ደብዳቤ ማስገባት

ጊዜ የሚሰጥበት ሁኔታ 
መሸፈን ያለበት

 ክፍያ 

1 የበረራ ሠራተኞች ሠርተፊኬት (Crew Member Certificate) 

መስጠት 

የሴኩሪቲና ፋስሊቴሽን 

ዳይሬክቶሬት

15 ደቂቃ ሰነድ 300.00 • ድርጅቱ ለበረራ ሠራተኞች እንዲሰጥለት የሚያቀርበውን የበረራ 

ሠራተኞች ሠርተፊኬት ጥያቄን ለሴኩሪቲና ፋስሊቴሽን ዳይሬክቶሬት 

በደብዳቤ ማሣወቅ፡፡

• ዝርዝር የበረራ ሰራተኞቹን መረጃ አግባብ ባለው   ሰንጠረዥ ሞልቶ 

በHard   copy እና Soft   copy    መላክ፡፡ ለመጀመሪያ ጊዜም ሆነ 

ለተበላሹ ምትክ የበረራ ሰራተኞች ሠርተፊኬት ጥያቄ  በድርጅቱ ሲቀርብ 

በተዘጋጀው ሠንጠረዥ ውስጥ የሚከተሉትን መረጃዎች ሊያካትቱ ይገባል፡-

ሙሉ ስም ከነአያት        

ዕድሜ

ፆታ                     

የመታወቂያ ቁጥር  

የሥራ ድርሻ            

ዜግነት

• ከዚህ በተጨማሪ፣ ከማመልከቻው በተያያዥ የበረራ ሠራተኛ 

ስለመሆናቸው የሚገልፅ ማስረጃ (ID card) መቅረብ አለበት፡፡ 

2

የበረራ ሠራተኞች ሠርተፊኬት ዕድሳት መስጠት 

›› 15 ደቂቃ ሰነድ 300 ብር • ዕድሳት የሚጠየቀው ከ3 ዓመት በኃላ ይሆናል፤

• ኦፕሬተሩ ዕድሳት የሚያስፈልጋቸውን የበረራ ሠራተኞችን መረጃ 

ከላይ  በተመላከተው መሠረት መረጃቸውን አሟልቶ ከ20 ቀን በፊት 

መላክ ይኖርበታል፤

• የበረራ ሠራተኞቹ ማንነታቸውን የሚገልፅ ደብዳቤ በመያዝ 

ሠርተፊኬቱን መውሰድ ይችላሉ

በሴኩሪቲና ፋሲሊቴሽን  ዳይሬክቶሬት የሚሰጡ አገልግሎቶች

ተ.ቁ

የሚሰጡ የአገልግሎት ዓይነቶች
አገልግሎት የሚሰጥበት 

ቦታ 

የአገልግሎት አሰጣጥ ስታንዳርድ/ደረጃ

አገልግሎቱን ለማግኘት የሚጠየቅ ቅድመ ሁኔታ 



3

በጠፋ/በተሰረቀ/በተበላሸ/ የበረራ ሠራተኞች ሠርተፊኬት ምትክ

መስጠት 

›› 15 ደቂቃ ሰነድ 300 ብር •ለሁለተኛ ጊዜ ከጥንቃቄ ጉድለት በተበላሸ በጠፋ/በተሰረቀ የበረራ 

ሠራተኞች ሠርተፊኬት ምትክ ለሚጠየቅ ሰርተፊኬት የተጠቀሰው 

የገንዘብ መጠን እንዲከፈል ይደረጋል፡፡

• በጠፋ/በተሰረቀ የበረራ ሠራተኞች ሠርተፊኬት ምትክ ለሚጠየቅ 

ሰርተፊኬት ከሚመለከተው የፖሊስ ጽ/ቤት የማረጋገጫ ደብዳቤ 

አብሮ ከማመልከቻ ጋር መቅረብ አለበት፤ 

• በተበላሸ የበረራ ሠራተኞች ሠርተፊኬት ምትክ ለሚጠየቅ 

ሰርተፊኬት የተበላሸው ሠርተፊኬት መቅረብ አለበት፤ 

ጊዜ የሚሰጥበት ሁኔታ 
መሸፈን ያለበት

 ክፍያ 

4 የፋሲሊቴሽን ኦዲት በአለም አቀፍ ኤርፖርት ማከናወን የሴኩሪቲና ፋስሊቴሽን 

ዳይሬክቶሬት

34ቀን ሰነድ

5

የፋሲሊቴሽን ኢንስፔክሽን በአገር ውስጥ ወይም በአለም አቀፍ 

ኤርፖርት ማከናወን

›› 17 ቀን ሰነድ

ጊዜ የሚሰጥበት ሁኔታ 
መሸፈን ያለበት

 ክፍያ 

1 የአቪየሽን እንግሊዝኛ ቋንቋ ብቃት ማረጋገጫ ፈተና መስጠት አቪየሽን ስልጠና ማዕከል 4 ሰአት ሰነድ 285 USD የክፍያ ማዘዣ ከ ስልጠና ማዕከሉ መውሰድ

በኢትዮጲያ ንግድ ባንክ ሂሳብ ቁጥር 1000006955227 ወይም 

በተቋሙ ፋይናንስ ቢሮ 285 USD ወይም 8000 ብር መክፈልና 

የተከፈለበትን ደረሰኝ ኮፒ ማቅረብ

በስልጠና ማዕከል  የሚሰጡ አገልግሎቶች

ተ.ቁ

የሚሰጡ የአገልግሎት ዓይነቶች
አገልግሎት የሚሰጥበት 

ቦታ 

የአገልግሎት አሰጣጥ ስታንዳርድ/ደረጃ

አገልግሎቱን ለማግኘት የሚጠየቅ ቅድመ ሁኔታ 

ከባለስልጣን መ/ቤቱ በተላከላቸው ኦዲት ፕሮግራም መሰረት 

አስፈላጊውን ዝግጅት ከሰነድ ጀምሮ እንዲያደርጉ ይጠበቅባቸዋል

የቅድመ መጠይቅ ቅጽን ሞልቶ ለድርጅቱ መላክ

ኦዲቱ ከሚመለከታቸው አካት ለኦዲቱ ስራ አስፈላጊውን ማብራሪያ 

ሊሰጡ የሚችሉ ባለሙያዎችንና ኃላፊዎችን ማዘጋጀት

በሴኩሪቲና ፋሲሊቴሽን  ዳይሬክቶሬት የሚሰጡ አገልግሎቶች

ተ.ቁ

የሚሰጡ የአገልግሎት ዓይነቶች
አገልግሎት የሚሰጥበት 

ቦታ 

የአገልግሎት አሰጣጥ ስታንዳርድ/ደረጃ

አገልግሎቱን ለማግኘት የሚጠየቅ ቅድመ ሁኔታ 



ጊዜ የሚሰጥበት 

ሁኔታ 

መሸፈን ያለበት ክፍያ

1 ለአይሮፕላን ምዝገባ የምስክር ወረቀት 

መስጠት 

የአይሮፕላን ምዝገባና 

የበረራ ብቃት 

ማረጋገጫ 

ዳይሬክቶሬት 

7 ቀናት በሰነድ እንደ አይሮፕላኑ ክብደት 

ከ263-14,193 

USD

• የአይሮፕላን ምዝገባ እና የበረራ ብቃት ማረጋገጫ ማመልከቻ ቅፅ ሞልቶ ከክፍያ ማስረጃ ጋር ማቅረብ፣                                                                                                                                                   

• አይሮፕላኑ ወደ ሀገር ውስጥ ገብቶ ለመስራት የተፈቀደለት ለመሆኑ የሚያስረዳ ማስረጃ (Import Permit) 

ማቅረብ፣                        

•  የቀረጥ ክፍያ (Custo Declaration) መፈፀሙን የሚገልፅ ማስረጃ ማቅረብ፣

•  የአይሮፕላኑን Type Certificate Data Sheet እና ከሠሪው አገር ሲቪል አቪዬሽን ተመዝግቦ የተሰጠውን 

Certificate of Origin ማቅረብ፣

•  የአይሮፕላኑን የበረራ ብቁነት የሚያረጋገጥ ኤክስፖርት ሰርቲፊኬት (Export Certificate of Airworthiness) 

ማቅረብ፣

• የአይሮፕላኑን የባለቤትነት ወይም የይዞታ ማረጋገጫ ማቅረብ፣

• የአይሮፕላኑን የግዢ ወይም የኪራይ ውል ስምምነት ማቅረብ፣

• ለአይሮፕላኑ ወቅታዊ አቪዬሽን ኢንሹራንስ የተገባበትን ሰነድ ማቅረብ፣

• አይሮፕላኑ ቀደም ሲል ተመዝግቦ ከነበረበት አገር ሲቪል አቪዬሽን መዝገብ ላይ መሰረዙን የሚያስረዳ ማረጋገጫ 

ማቅረብ፣

• የበረራ ብቁነት ዳይሬክቲቭ (Airworthiness Directive) ለመሠራቱ ወቅታዊ ማረጋገጫ ማቅረብ፣

• የአይሮፕላኑ የክብደት ሚዛን (Weight and Balance) ወቅታዊ ሪፖርት ማቅረብ፣

• በአይሮፕላኑ ላይ የተሰሩ የጥገና ሥራዎች (ሞዲፊኬሽን) በተገቢው ባለሙያ ለመስራታቸው በሲቪል አቪዬሽን 

ሰርቲፊኬት ካለው የጥገና ማዕከል የተሰጠ (Approve Maintenance Organization Maintenance 

Release) ወቅታዊ ሰነድ ማቅረብ፣

• በአይሮፕላኑ ላይ የተሰሩ የጥገና ሥራዎች (ሞዲፊኬሽን) በተገቢው ባለሙያ ለመስራታቸው በሲቪል አቪዬሽን 

ሰርቲፊኬት ካለው የጥገና ማዕከል የተሰጠ (Approve Maintenance Organization Maintenance Release) 

ወቅታዊ ሰነድ ማቅረብ፣

 • በአይሮፕላኑ ላይ የተገጠሙ የአጠቃቀም ጊዜያቸው የተገደቡ እቃዎች  (Compnent) በበረራ ሰዓት ወይም 

በሳይክል ወይም በካሌንደር ወቅታዊና ጊዜያቸው ያላለፈ መሆኑን ማረጋገጫ ማቅረብ፣

 • በየጊዜው ካሊብሬት መደረግ ያለባቸውን የአይሮፕላን እቃዎች (Compnent) ካሊብሬት ለመደረጋቸው ማረጋገጫ 

ማቅረብ፣   

 • በአይሮፕላኑ ላይ ባሉት ሲስተሞች የተገጠሙት እቃዎች(Compnent) በTypeCertificate መሠረት መሆኑን 

ማረጋገጫ ማቅረብ፣  

 • የአይሮፕላኑ  ሪኮርዶችና ሌሎች ተያያዥነት ያላቸው ሰነዶች በType Certificat Data Sheet መሠረት 

መሆናቸውን የሚያረጋገጥ የአይሮፕላን የሞተርና የፕሮፕለር ሎግ ቡክ አሟልቶ ማቅረብ፣ 

 • የአይሮፕላን የጥገና መመሪያ አንድ ኮፒ ማቅረብ፣

• የአይሮፕላኑ የጥገና ፕሮግራም (Maintenance Program) ሌሎችም በሲቪል አቪዬሽን መጽደቅ ያለባቸው ሰነዶች 

ለምሳሌ ሚኒመም ኢኪፕመንት ሊስት (Mel) አሟልቶ ማቅረብ፣

 • የድርጅቱ የጥገና ፖሊሲ መመሪያ(Technical Ploicy Manual) ማቅረብ፣

 • አይሮፕላኑ ከፍተኛ ጥገና የሚያካሄዱበት የጥገና ማዕከል የት አንደሆነና የኮንትራት ስምምነታቸውን ማቅረብ፣

 • አይሮፕላኑ በአካል እንዲፈተሽ ማቅረብ፣

 • የተገኙ ጉድለቶች ሲኖሩና በጽሑፍ ሲሰጠው በወቅቱ በማረም የተወሰደውን እርምጃ ማቅረብ፣

ተ.ቁ

በአይሮፕላን ምዝገባና የበረራ ብቃት ማረጋገጫ ዳይሬክቶሬት የሚሰጡ አገልግሎቶች
የአገልግሎት አሰጣጥ ስታንዳርድ 

የሚሰጡ አገልግሎቶች አገልግሎት 

የሚሰጥበት ቦታ 

የአገልግሎት ቅድመ-ሁኔታ 



በአይሮፕላኑ ላይ የተገጠሙት የሬረዲዮ ኮሚኒኬሽን መገናኛ መሣሪያዎች አይነትና ፍሪኬዌንሲ (Frequency) የያዘ 

ማስረጃ ማቅረብ፣

• የአይሮፕላኑ ተግባራዊ እየተደረጉ ካሉ የICAO ስታንዳርድ ጋር የተጣጣመ መሆን የኖርበታል፣                                                                                                                                                   

• አይሮፕላኑ ከተሠራበት ወይም የመጀመሪያውን የበረራ ብቁነት ሰርተፊኬት ከሰጠው ሀገር የበረራ ብቁነት ስታንዳርድ 

(Air Worthiness Standard) ያማላ መሆን አለበት፣                        

• የባለሥልጣኑ መ/ቤት ለካታጐሪውና ለአይሮፕላኑ ዓይነት ከሚያወጣቸው ሌሎች መስፈርቶችን ማሟላት 

ይኖርበታል፣                                                                                                   • ኦፕሬተሩ 

የአይሮፕላኖቹን ብቁነት በቀጣይ እያረጋገጡ ከመሄድ አንፃር ሃላፊነቱን ይወስዳል፣

• የአይሮፕላኑ አምራች ወይም የመጀመሪያውን የበረራ ብቁነት ሰርተፊኬት ከሰጠው ሀገር ወይም ከባለሥልጣኑ 

መ/ቤት ዕውቅና ውጪ ምንም ዓይነት የማሻሻያ (Modification) ሥራዎች ማድግ አይቻልም፡፡

• አንድ አይሮፕላን ቫሊድ (Valid) የሆነ የበረራ ብቁነት ከContracting State ኖሮትበባለሥልጣን መ/ቤቱ 

በቀጥታ የበረሪ ብቁነት ሊሰጠው ይችላል ወይም በቅድሚያ ከContracting State የተሰጠውን የበረራ ብቁነት 

ሊሰጠው ይችላል ወይም በቅድሚያ ሙሉ በሙሉ መረጀውን በማረጋገጥ አስፈላጊውን መስፈርት አንዲሟላ ተደርጐ 

የመጀመሪያውን በContracting State የተሰጠውን ሰርተፊኬት ቫሊድ (Valid) እንዲሆን ይደረጋል፡፡  

• የኢንቨስትመንት ፈቃድ ማቅረብ፣                                                                                                                                                   

• የአይሮፕላን ጥገና ማዕከል ለማቋቋም ፈቃድ መጠየቂያ ቅጽ ሞልቶ ከክፍያ ማስረጃ ጋር በማያያዝ ማቅረብ፣                                                                                        

• ከመጠየቂያ ቅጽ ጋር ማቋቋም ስለተፈለገው የጥገና ማዕከል ዓላማ አጭር ማብራሪያና የወደፊት እቅድ፡-                                                                              

   ✓ የሚሰጠው ጥገና ምን ዓይነት አይሮፕላን ሞተርና የአቭዩኒክስ እቃዎች፣ 

   ✓ የጥገናው ስፋት እስከምን ደረጃ (ከባድ ጥገና ቀላል ጥገና)፣ 

   ✓ የድርጅቱ መዋቅር፣ 

   ✓ የመቋቋሚያ ሰነድ፣ 

   ✓ የሚይዛቸው ሙያተኞች ብዛትና የትምህርት ደረጃን የሚገልጽ ዝርዝር ማቅረብ፣ 

• ለጥገናው የሚያስፈልጉ ሀንጋር የተለያዩ የጥገና ሾፖችና ፋሲሊቲዎች መኖራቸውን ማረጋገጫ ማቅረብ፣

• ለኢንስፔክሽን ማዘጋጀት፣

• ሰርተፊኬቱን መውሰድ፡፡

4 የተረራ ብቁነትን የሚያረጋገጥ 

ኤክስፖርት (export) ሰርተፊኬት 

መስጠት 

7 ቀናት 

2 የአይሮፕላን የበረራ ብቃት ማረጋገጫ 

ሠርተፊኬት መስጠት 

የአይሮፕላን ምዝገባና 

የበረራ ብቃት 

ማረጋገጫ 

ዳይሬክቶሬት 

7 ቀናት በሰነድ

የአይሮፕላን ምዝገባና 

የበረራ ብቃት 

ማረጋገጫ 

ዳይሬክቶሬት 

እንደ አይሮፕላኑ ክብደት 

ከ263-38,286 

USD

5 የአይሮፕላን ጥገና ማዕከላት ብቃት 

ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት መስጠት

የአይሮፕላን ምዝገባና 

የበረራ ብቃት 

ማረጋገጫ 

ዳይሬክቶሬት 

10 ቀናት 

የአይሮፕላን የበረራ ብቁነት 

ሠርተፊኬት ማደስ 
3

በሰነድ

እንደ አይሮፕላኑ ክብደት 

ከ263-19,193 

USD

የአይሮፕላን ምዝገባና 

የበረራ ብቃት 

ማረጋገጫ 

ዳይሬክቶሬት 

እንደ አይሮፕላኑ ክብደት 

ከ263-38,286 

USD

በሰነድ

በሰነድ7 ቀናት 

• አስቀድሞ የነበረው የበረራ ብቁነት ሠርተፊኬት ከማለቁ 15 ቀናት በፊት ማመልከቻ ማስገባት፣                                                                                                                                                   

• አይሮፕላኑን ለኢንስፔክሽን ማዘጋጀት፣                                                                      • አስፈላጊውን 

የክፍያ ሰነድ ማቅረብ፣                                                                              

• ማመልከቻ ማስገባት፣                                                                                                                                                   

• አይሮፕላኑን ለኢንስቴክሽን ማዘጋጀት፣                                                                      • አስፈላጊውን 

የክፍያ ሰነድ ማቅረብ፣                                                                              



• የተሟላ ሰነዱን በመሸኛ ደብዳቤ በማድረግ ማቅረብ፣

• ማመልከቻ ማስገባት፣  

• የህክምና ማስረጃ ማቅረብ፣

• የሥልጠና ማስረጃ ማቅረብ፣

• አስፈላጊውን የክፍያ ሰነድ መቅረብ፡፡

• ማመልከቻ ማስገባት፣የበረራ ቅድመ ምዝገባ 

(Reservation of Registration 

Mark)

የአይሮፕላን ምዝገባና 

የበረራ ብቃት 

ማረጋገጫ 

ዳይሬክቶሬት 

10 10 ደቂቃ በሰነድ

8

7

ለአይሮፕላን አካልና ተጓዳኝ ክፍሎች 

ላይ Welders Approval 

Certification መስጠት 

የአይሮፕላን ምዝገባና 

የበረራ ብቃት 

ማረጋገጫ 

ዳይሬክቶሬት 

20 ደቂቃ 9

እንደ አይሮፕላኑ ክብደት 

ከ263-19,193 

USD

በሰነድ

በሰነድ

የFerry flight በረራ ፈቃድ መስጠት የአይሮፕላን ምዝገባና 

የበረራ ብቃት 

ማረጋገጫ 

ዳይሬክቶሬት 

1 ቀን በሰነድ እንደ አይሮፕላኑ ክብደት 

ከ263-19,193 

USD

የአይፕሮላን ግዥ/ኪራይ ውል 

ስምምነት አስተያየት መስጠት 

የአይሮፕላን ምዝገባና 

የበረራ ብቃት 

ማረጋገጫ 

ዳይሬክቶሬት 

በሰነድ7 ቀናት 

6 2 ቀናት ለአንድ ጊዜ/ለፍተሻ በረራ/Test 

Flight/ ፈቃድ መስጠት 

የአይሮፕላን ምዝገባና 

የበረራ ብቃት 

ማረጋገጫ 

ዳይሬክቶሬት 

• አስፈላጊውን የክፍያ ሰነድ መቅረብ፡፡

• ማመልከቻ ማስገባት፣                                                                                                                                                   

• አይሮፕላኑን ለኢንስቴክሽን ማዘጋጀት፣                                                                      • አስፈላጊውን 

የክፍያ ሰነድ ማቅረብ፣                                                                              

• ማመልከቻ ማስገባት፣                                                                                                                                                   

• አይሮፕላኑን ለኢንስቴክሽን ማዘጋጀት፣                                                                      • አስፈላጊውን 

የክፍያ ሰነድ ማቅረብ፣      

• በተወካይ አማካይነት ወይም በደብዳቤ ምላሹን ማግኘት ይቻላል፡፡


