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አዋጅ ቁጥር    /2012 
 

የግሌ ዲታ ጥበቃን ሇመዯንገግ የወጣ አዋጅ 
 
 
የግሌ ህይወት መከበር እና መጠበቅ በኢትዮጵያ ፌዳራሊዊ ዳሞክራሲያዊ ሪፐብሉክ ሔገ መንግስት የተረጋገጠ መብት፤ 
እንዯዚሁም ግሇሰቦች በግሌ ዲታ ሊይ ያሊቸው መብት በሔገ መንግስቱ የተረጋገጠው የዚህ መብት አንዴ አካሌ 
በመሆኑ፤ 
 
የግሌ ዲታ ጥበቃ መርሆችን በማስቀመጥና የግሌ ዲታ የሚቀናበርበትን አግባብ በመወሰን የግሌ ዲታ ጥበቃ ባህሌና 
አሠራርን ሇማዲበር አስቻይ የሔግ ማዕቀፍ ማውጣቱና የዚህን የሔግ ማዕቀፍ የማስፈጸሚያ ሥርዓት መፍጠሩ አስፈሊጊ 
ሆኖ በመገኘቱ፤ 
 
የሰብዓዊ መብቶችንና መሠረታዊ ነጻነቶችን ሇመጠበቅ፣ እንዯዚሁም ውጤታማ የሆነ የዱጂታሌ ኢኮኖሚን ሇመገንባት 
የግሌ ዲታ ጥበቃ አዋጅ መሠረታዊ በመሆኑ፤ 
 
የዲታ ባሇቤቶችን መብቶችን፣ የዲታ ተቆጣጣሪና አቀናባሪዎች ግዳታዎችን፣ እንዯዚሁም በላልች ተያያዥ ጉዲዮች 
ዙሪያ በመዯንገግ ጠንካራ የግሌ ዲታ ጥበቃ ሥርዓትን መዘርጋት አስፈሊጊ ሆኖ በመገኘቱ፤ 
 
በኢትዮጵያ ፌዯራሊዊ ዳሞክራሳዊ ሪፐብሉክ ሔገ መንግስት አንቀፅ 55(1) መሠረት የሚከተሇው ታውጇሌ። 
 
 

ምዕራፍ አንዴ 
ጠቅሊሊ ዴንጋጌዎች 

 
1. አጭር ርዕስ 

ይህ አዋጅ የግሌ ዲታ ጥበቃ አዋጅ ቁ……./2012 ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ። 
  
2. ትርጉም 

የቃለ አገባብ ላሊ ትርጉም የሚያሰጠው ካሌሆነ በስተቀር፣ በዚህ አዋጅ ውስጥ 
(1) “ተዯራሽ የሆነ ሪከርዴ” ማሇት የጤና፣ የትምህርት፣ ወይም ላሊ ሇሔዝብ ተዯራሽ የሆነ ሪከርዴ ነው፤ 
(2) “ውክሌና የተሰጠው ተቋም” ማሇት በዚህ አዋጅ መሠረት የተሰጠውን ሥሌጣንና ተግባራት ሇመፈጸም 

ኮሚሽኑ ውክሌና የሰጠው መንግሥታዊ ተቋም ነው፤ 
(3) “ባዮሜትሪክ ዲታ” ማሇት የአንዴን የተፈጥሮ ሰው የአካሊዊ፣ የፊዚዮልጂ እና የባህርይ መሇያዎችን መነሻ 

በማዴረግ፤ ይህን ሰው በተሇየ መንገዴ ሇመሇየት ወይም ይህ ሰው እሱ መሆኑን በተሇየ መንገዴ ሇማረጋገጥ 
የሚረዲ ከታወቀ የቴክኒክ ማቀናበር ሂዯት የተገኘ የገጽታ ምስሌ፣ የጣት አሻራ፣ የዓይን ብላን አሻራ፣ ወይም 
ላሊ እነዚህን የሚመስሌ የግሌ ዲታ ነው፤ 

(4) “ሔጻን” ማሇት ዕዴሜው ከአስራ ስምንት ዓመት በታች የሆነ የዲታ ባሇቤት ነው፤ 
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(5) “ኮሚሽን” ማሇት የኢትዮጵያ የግሌ ዲታ ጥበቃ ኮሚሽን ነው፤ 
(6) “ፈቃዴ” ማሇት የዲታ ባሇቤት የግሌ ዲታው እንዱቀናበር ያሇውን ፍሊጎት በነጻነት፣ መረጃ ሊይ በመመሥረት 

እና ጥርጣሬ በማያስነሳ መሌክ፤ በጽሐፍ ወይም በላሊ በማንኛውም አዎንታዊ አግባብ፤ የተጠው ስምምነት 
ነው፤ 

(7) “ዲታ” ማሇት፡- 
(ሀ)  በአውቶማቲክ መሳሪያ በሚሰጠው ትዕዛዝ መሠረት ምሊሽ በመስጠት በመቀናበር ሂዯት ሊይ ያሇ፣ 
(ሇ)  ሪከርዴ የተዯረገው በፊዯሌ (ሀ) በተጠቀሰው መሳሪያ እንዱቀናበር የታሰበ፣ 
(ሏ)  የመዝገብ ሥርዓት አካሌ ሆኖ ወይም የመዝገብ ሥርዓት አካሌ እንዱሆን ታስቦ ሪከርዴ የተዯረገ፣ 

ወይም 
(መ)  በፊዯሌ (ሀ)፣ (ሇ) እና (ሏ) ሥር የማይወዴቅ ነገር ግን ተዯራሽ የሆነ ሪከርዴ አካሌ የሆነ 
ኢንፎርሜሽን ነው፤ 

(8) “የዲታ ተቆጣጣሪ” ማሇት ማንኛውም በራሱ ወይም ከላልች ጋር በመሆን የግሌ ዲታ የሚቀናበርበትን አግባብ 
የሚወስን ሰው ነው፤ 

(9) “የዲታ አቀናባሪ” ማሇት የዲታ ተቆጣጣሪው ሠራተኛ ያሌሆነና በዲታ ተቆጣጣሪው ቦታ ሆኖ ዲታ 
የሚያቀናብር ማንኛውም ሰው ነው፤ 

(10) “የዲታ ባሇቤት” ማሇት በግሌ ዲታ ሊይ ባሇቤት የሆነ ሰው ነው፤ 
(11) “የቀጥታ ማርኬቲንግ” ማሇት በማስታወቂያ ወይም በላልች የሽያጭ ግብዓቶች አማካይነት በግሇሰቦች ሊይ 

ያነጣጣረ ኮሙኒኬሽን ነው፤ 
(12) “ድኩመንት” ማሇት  

(ሀ) ዱስክ፣ የቴፕ ክር ወይም ላልች መገሌገያዎች ማሇት ሲሆን ከእነዚህ መገሌገያዎች በላልች መሳሪያዎች 
ዴጋፍ ወይም ያሇዴጋፍ ከስዕልች ውጪ እንዯገና ሉታይ የሚችሌ ኢንፎርሜሽን፤ እና 

(ሇ) ፊሌም፣ የቴፕ ክር ወይም ላልች መገሌገያዎች ማሇት ሲሆን ከእነዚህ መገሌገያዎች በላልች መሳሪያዎች 
ዴጋፍ ወይም ያሇዴጋፍ እንዯገና ሉታይ የሚችሌ ስዕሊዊ ኢንፎርሜሽን፤ 

በውስጡ የያዘ መገሌገያ ነው። 
(13) “ምስጠራ” ማሇት ከታሰበው ተቀባይ ውጭ የኤላክትሮኒክ መሌዕክትን ማንም ሰው ወይም ማሽን እንዲያነበው 

የማዴረግ ሂዯት ነው፤ 
(14) “የመዝገብ ሥርዓት” ማሇት የተማከሇ፣ ያሌተማከሇ ወይም አሠራርን ወይም መሌክዓምዴርን ወይም ላልች 

የታወቁ ቅዴመ ሁኔታዎችን መሠረት በማዴረግ ተዯራሽ እንዱሆን የተዋቀረ የግሌ ዲታ ስብስብ ነው፤ 
(15) “የጄኔቲክ ዲታ” ማሇት አንዴ ግሇሰብ የወረሳቸው ወይም ያገኛቸው አጠቃሊይ ባህርያት ሲሆን፤ በተሇይም 

ከግሇሰቡ በተወሰደ ባዮልጂካዊ ናሙናዎች ትንተና መሠረት ስሇዚሁ ግሇሰብ ፊዚዎልጂ ወይም ጤና፣ የተሇየ 
ኢንፎርሜሽን የሚሰጥ የግሌ ዲታ ነው፤ 

(16) “ምክር ቤት” ማሇት የኢትዮጵያ ፌዯራሊዊ ዳሞክራሲያዊ ሪፐብሉክ የሔዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ነው፤ 
(17) “ተሇይቶ ሉታወቅ የሚችሌ የተፈጥሮ ሰው” ማሇት በተሇይም ስምን፣ መሇያ ቁጥርን፣ የቦታ ዲታን፣ የኦንሊይን 

መሇያን፤ ወይም አንዴ ወይም ከአንዴ በሊይ ከሆኑና ከዛ ሰው ጋር ተያያዥ ከሆኑ አካሊዊ፣ የውስጥ ሰውነት፣ 
የጄኔቲክ፣ የአዕምሮ፣ የኢኮኖሚ፣ የባህሌ ወይም የማህበራዊ ሁኔታዎች ጋር ተያያዥ የሆኑ መሇያዎችን 
በመጠቀም በቀጥታ ወይም በተዘዋዋሪ ሉሇይ የሚችሌ ሰው ነው፤ 

(18) “ሰው” ማሇት የተፈጥሮ ሰው ወይም በሔግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካሌ ነው፤ 
(19) “የግሌ ዲታ” ማሇት  
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(ሀ)  ከዲታው፣ ወይም  
(ሇ) ግሇሰቡን በተመሇከተ የተሰጡ ማንኛውም አስተያየቶች እና ዲታ ተቆጣጣሪው ወይም ላሊ ግሇሰብ 

ይህን ግሇሰብ አስመሌክቶ ያሊቸው ሃሳብ አመሊካቾችን ጨምሮ፣ ከዲታው እና ላሊ በዲታ ተቆጣጣሪው 
ሥር ካለ ወይም በእርሱ እጅ ሉገባ ከሚችሌ ኢንፎርሜሽን በመነሳት  

ተሇይቶ ከሚታወቅ ወይም ተሇይቶ ሉታወቅ ከሚችሌ ሰው ጋር የተገናኘ ኢንፎርሜሽን ነው፤ 
(20) “የግሌ ዲታ ጥሰት” ማሇት ከአንዴ ቦታ ወዯ ላሊ ቦታ በመንቀሳቀስ ሊይ ያሇን፣ የተከማቸን ወይም በላሊ 

ማናቸውም አግባብ የሚቀናበር የግሌ ዲታን ዴንገት ወይም ሔጋዊ ባሌሆነ መሌኩ በመዯምሰስ፣ በማጥፋት፣ 
ይዘቱን በመቀየር፣ ያሇምንም ሥሌጣን ሇላልች ይፋ በማዴረግ፣ ወይም ላልች እንዱያገኙት በማዴረግ 
የሚፈጽም የዯህንነት ጥሰት ነው፤ 

(21) “የአካሊዊ ወይም አዕምሯዊ ጤንነት” ማሇት ሇአንዴ ግሇሰብ የተሰጡ የጤና ክብካቤ አገሌግልቶችን 
የሚዘረዝርና ስሇ ግሇሰቡ የጤና ሁኔታ የሚገሌጽ ኢንፎርሜሽን ነው፤ 

(22)  “የፍርዴ ሂዯት” ማሇት በፍርዴ ቤት ውስጥ ወይም ጥሊ ሥር የሚካሄዴ ሂዯት ሲሆን፣ በወንጀሌ ጥፋት ዙርያ 
የሚዯረግ ምርመራን፣ እና የዱስፕሉን ሂዯቶችን ይጨምራሌ፤ 

(23) “ማቀናበር” ማሇት መሰብሰብ፣ ሪከርዴ ማዴረግ፣ ማዯራጀት፣ ማዋቀር፣ ማከማቸት፣ ማስማማት ወይም 
መቀየር፣ ከተከማቸበት ማውጣት፣ ማማከር፣ መጠቀም፣ በማስተሊሇፍ በማሰራጨት ወይም በላሊ መንገዴ 
ይፋ ማዴረግ፣ አንዴ ማዴረግ ወይም ማዋሃዴ፣ መገዯብ፣ ማጥፋት ወይም መዯምሰስን ጨምሮ በግሌ ዲታ 
ወይም በግሌ ዲታ ስብስቦች ሊይ በአውቶሜትዴ ወይም አውቶሜትዴ ባሌሆኑ መሳሪያዎች የሚዯረግ ተግባር 
ወይም የተግባራት ስብስብ ነው፤ 

(24) “ፕሮፋይሉንግ” ማሇት የግሌ ዲታን በመጠቀም የግሇሰቦች ማንኛውም የግሌ ሔይወትን ሇመገምገም በተሇይም 
የዚያን ግሇሰብ የሥራ አፈጻጸም፣ የኢኮኖሚክ ሁኔታ፣ የጤና፣ የግሌ ምርጫዎቹን፣ ፍሊጎቶቹን፣ ታማኝነቱን፣ 
ባሔርይውን፣ መገኛ ቦታውንና ዕንቅስቃሴውን ሇመተንተን ወይም ሇመገመት በአውቶሜትዴ መሳሪያ 
የሚዯረግ የግሌ ዲታ ማቀናበር ነው፤ 

(25) “ሲድኒማይዜሽን” ማሇት ተጨማሪ ኢንፎርሜሽን በመጠቀም ካሌሆነ በስተቀር የግሌ ዲታ ከአንዴ የዲታ 
ባሇቤት ጋር እንዲይቆራኝ በማዴረግ የግሌ ዲታን ማቀናበር፣ የግሌ ዲታው ተሇይቶ ከሚታወቅ ወይም ተሇይቶ 
ሉታወቅ ከሚችሌ ግሇሰብ ጋር እንዲይቆራኝ ሇማዴረግ ተጨማሪ ኢንፎርሜሽኑ ሇብቻው እንዱቀመጥ፣ 
እንዯዚሁም የቴክኒክ እና የአዯረጃጀት እርምጃዎች ሥር እንዱወዴቅ ማዴረግ ነው፤ 

(26) “ተቀባይ” ማሇት ዲታው ይፋ የተዯረገሇት ወይም ተዯራሽ የተዯረገሇት ማንኛውም ሰው ነው፤ 
(27) “ማቀናበርን መገዯብ” ማሇት የተከማቸ የግሌ ዲታ ወዯፊት እንዲይቀናበር ሇማዴረግ መሇየት ነው፤ 
(28) “ጥንቃቄ የሚፈሌግ የግሌ ዲታ” ማሇት የአንዴ ሰው 

(ሀ)  ዘርን ወይም ብሓርን፣ 
(ሇ) የጄኔቲክ ወይም ባዮሜትሪክ ዲታን፣ 
(ሏ) የአካሊዊ ወይም የአዕምሯዊ ጤንነት ወይም ሁኔታን፣ 
(መ) የወሲባዊ ሔይወትን፣ 
(ሠ)  የፖሇቲካ አመሇካከትን፣ 
(ረ) የሙያ ማኅበር አባሌነትን፣ 
(ሰ)  ሃይማኖትን ወይም ላሊ ሃይማኖት ነክ አስተሳሰብን፣  
(ሸ)  የተፈጸመ ወይም ተፈጸመ የተባሇ ወንጀሌን፤ 
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(ቀ) የተፈጸመ ወይም ተፈጸመ የተባሇ ወንጀሌን አስመሌክቶ የተካሄደ ሂዯቶችን፣ እነዚህ ሂዯቶች 
የተጠናቀቁበት መዯምዯሚያን ወይም በሂዯቶቹ ዙሪያ ፍርዴ ቤቶች የሰጡት የቅጣት ውሳኔን፣ ወይም 

(በ) ኮሚሽኑ ከጊዜ ወዯ ጊዜ ጥንቃቄ የሚፈሌግ የግሌ ዲታ ነው በማሇት የሚወስነው ላሊ የግሌ ዲታን 
የተመሇከተ ኢንፎርሜሽን ነው፤ 

(29) “የሶስተኛ ወገን የሥሌጣን ክሌሌ” ማሇት ከኢትዮጵያ ላሊ አገር፣ እንዯዚሁም በዓሇም አቀፍ ሔግ የሚተዲዯር 
ዓሇም አቀፍ ተቋምና የተቋሙ ቅርንጫፍ አካሊት፣ ወይም በሁሇትና ከሁሇት በሊይ በሆኑ አገራት መካከሌ 
በተዯረገ ስምምነት የተቋቋመ ተቋም ነው፤ 

(30) “ትራፊክ ዲታ” ማሇት በኮምፒውተር ሥርዓት ከሚዯረግ ኮምኒኬሽን ጋር የተያያዘ፤ እና በኮምኒኬሽኑ 
ሠንሠሇት ውስጥ ባለ ሥርዓቶች የሚመነጭና የኮምኒኬሽን መነሻን፣ መዴረሻን፣ የጉዞ መስመርን፣ ጊዜን፣ 
ቀንን፣ መጠንን፣ ክፍሇ ጊዜን፣ ወይም የአገሌግልቱን ዓይነትን የሚገሌጽ ማንኛውም ዲታ ነው፤ እንዯዚሁም 

(31) ማንኛውም በወንዴ ጾታ የተገሇጸው ዴንጋጌ የሴትንም ጾታ ይጨምራሌ። 
 
3. የአዋጁ ዓሊማ 

የዚህ አዋጅ ዓሊማ ማንኛውም ግሇሰብ፤ ዜግነቱና የመኖሪያ አዴራሻው ግምት ውስጥ ሳይገባ፤ መብቶቹ እና 
መሠረታዊ ነጻነቶቹ በኢትዮጵያ ውስጥ መከበራቸውን በተሇይም ከእርሱ ጋር ተያያዥ የሆነው የግሌ ዲታ 
በአውቶሜትዴ መንገዴ ሲቀናበር የግሊዊነት መብቱን ባከበረ መሌኩ መካሄደን ማረጋገጥ ነው። 

 
4. የተፈፃሚነት ወሰን 

(1) ይህ አዋጅ በሙለ ወይም በከፊሌ አውቶሜትዴ በሆነ፣ እንዯዚሁም የመዝገብ ሥርዓት አካሌ የሆነ ወይም 
የመዝገብ ሥርዓት አካሌ እንዱሆን የታሰበና አውቶሜትዴ ባሌሆነ በላሊ መንገዴ በሚዯረግ የግሌ ዲታ 
ማቀናበር ሊይ ተፈጻሚ ነው። 

(2) ከዚህ በተቃራኒ ካሌተዯነገገ በስተቀር፣ ይህ አዋጅ ማንኛውንም የግሌ ዲታ በተመሇከተ በዲታ ተቆጣጣሪ 
ወይም በዲታ አቀናባሪ ሊይ ተፈጻሚ የሚሆነው፤ 
(ሀ)  የተቋቋመው በኢትዮጵያ ከሆነና ዲታው የተቀናበረው ዴርጅቱ ከተቋቋመበት አውዴ አንፃር፣ 
(ሇ)  የተቋቋመው በኢትዮጵያ ባይሆንም ዲታው በኢትዮጵያ አሌፎ ሇመሻገር ሳይሆን በኢትዮጵያ ውስጥ ያሇ 

መሳሪያን በመጠቀም የሚቀናበር፣ ወይም 
(ሏ)  የሚቀናበረው ዲታ በከፊሌ ወይም በሙለ ከኢትዮጵያ የመነጨ 
ከሆነ ብቻ ነው። 

(3) በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ 2(ሇ) ሊይ የተመሇከቱት የዲታ ተቆጣጣሪና የዲታ አቀናባሪ ሇዚህ አዋጅ ዓሊማ 
መቀመጫውን በኢትዮጵያ ያዯረገ ወኪሌ ሉኖራቸው ይገባሌ። 

(4) በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ 2(ሇ) ሊይ ሇተመሇከተው ዴንጋጌ ዓሊማ 
(ሀ)  መዯበኛ መኖሪያው በኢትዮጵያ የሆነ ግሇሰብ፣ 
(ሇ)  በፌዳራሌ ወይም በክሌሌ ሔግ የተቋቋመ ተቋም፣ እና 
(ሏ)  በፊዯሌ (ሀ) ወይም (ሇ) በተጠቀሰው ውስጥ የማይወዴቅ ነገር ግን በኢትዮጵያ ቢሮ ወይም ቅርንጫፍ 

በመክፈት ወይም በወኪለ አማካኝነት ሥራውን የሚፈጽም ወይም በመዯበኛነት የሚያከናውን ሰው 
በኢትዮጵያ የተቋቋመ ተብል ይገመታሌ። 

(5) ይህ አዋጅ በሚከተለት ማሇትም 
(ሀ)  በዚህ አዋጅ ዴንጋጌዎች ተፈጻሚነት ሊይ የተጣለ ገዯቦች ተብሇው በተሇዩ የግሌ ዲታ ማቀናበሮች፣ እና 
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(ሇ)  ከውጭ አገራት በመነጩ እና በኢትዮጵያ አሌፈው ወዯ ሶስተኛ አገራት የሚሻገሩ የግሌ ዲታ 
ማቀናበሮች 

ሊይ ተፈፃሚነት አይሆንም። 
 
 

ምዕራፍ ሁሇት 
የኢትዮጵያ የግሌ ዲታ ጥበቃ ኮሚሽን 

 
5. መቋቋም  

የኢትዮጵያ የዲታ ጥበቃ ኮሚሽን የሔግ ሰውነት ያሇው ራሱን የቻሇ ተቋም ሆኖ በዚህ አዋጅ መሠረት ተቋቁሟሌ፤ 
ተጠሪነቱም ሇምክር ቤቱ ነው። 

 
6. የኮሚሽኑ ሥሌጣን እና ተግባራት  

ኮሚሽኑ የሚከተለት ሥሌጣንና ተግባራት አለት፤ 
(1) የዚህ አዋጅ ተፈጻሚነትን ያረጋግጣሌ፣  
(2) ኃሊፊነቱን ሇመወጣት የሚያስችሇው አስፈሊጊውን አስተዲዯራዊ መዋቅር ይፈጥራሌ፣ 
(3) ይህን አዋጅ ሇመፈጸም አስፈሊጊ የሆኑትን መመሪያዎች፣ አመሊካች መመሪያዎች እና ቅጾች ያወጣሌ፣ 
(4) ሇሚሰጣቸው አገሌግልቶች የአገሌግልት ክፍያ ያስከፍሊሌ፤ 
(5) ሔብረተሰቡ በዚህ አዋጅ ኮሚሽኑ ያለትን ሥሌጣንና ተግባራት እንዱያውቁ፣ ዲታ ባሇቤቶች ያሎቸውን 

መብቶች እንዱያውቁና እነዚህን መብቶቻቸውን እንዱያስከብሩ፣ ዲታ ተቆጣጣሪዎች እና ዲታ አቀናባሪዎች 
ያለባቸውን ግዳታዎች እንዱያውቁ፣ እንዯዚሁም በዚህ አዋጅ ውስጥ በሚወዴቁ ጉዲዮች ዙሪያ ግንዛቤ 
ያስጨብጣሌ፣ 

(6) ግሇሰቦችን ጨምሮ የዲታ ተቆጣጣሪዎች የያዟቸው የግሌ ዲታ በዲታ ጥበቃ መርሆዎች መሠረት መያዛቸውን 
ሇማረጋገጥ ኦዱት ያዯርጋሌ፣ 

(7) የግሌ ዲታና ጥንቃቄ የሚፈሌግ የግሌ ዲታ አጠቃቀምን በሚመሇከት ቁጥጥር ያካሂዲሌ፣ ያገኘውንም ውጤት 
ከአስተያየት ጋር በየጊዜው ሇምክር ቤቱ ያቀርባሌ፣ 

(8) በውስጣቸው የግሌ ዲታ ማቀናበርን የተመሇከቱ ዴንጋጌዎችን የያዙ ረቂቅ ሔጎችንና አስተዲዯራዊ እርምጃዎችን 
በተመሇከተ ምክረ ሃሳብ ይሰጣሌ፤  

(9) የግሇሰቦችን የግሊዊነት መብት ሊይ ተጽዕኖ በሚያስከትለ ጉዲዮች ዙሪያ የሔብረተሰቡን ተወካዮችና ተቋሞች 
ይጋብዛሌ፣ ያወያያሌ፣ ከእነዚህም ጋር በጋራ ይሠራሌ፣ 

(10) ሲጠየቅም ሆነ በራሱ ተነሳሽነት የዚህ አዋጅ አተገባበርን በተመሇከተ ሇማንኛውም ሰው ምክር ይሰጣሌ፤ 
(11) የዲታ ማቀናበርና የኮምፒውተር ቴክኖልጂ በግሊዊነት መብት ሊይ ያሊቸው አለታዊ ተፅዕኖ አነስተኛ እንዱሆን 

በማዴረግ ዙሪያ ጥናቶችን ያጠናሌ፣ ዕዴገቱን ይከታተሊሌ፤ የጥናት እና የክትትሌ ውጤቱንም ሇምክር ቤቱ 
ሪፖርት ያዯርጋሌ፣ 

(12) በሰዎች የግሊዊነት መብት ዙሪያ ያለ ዓሇማቀፋዊ ስምምነቶችን የኢትዮጵያ ፌዯራሊዊ ዳሞክራሲያዊ 
ሪፐብሉክ በመቀበሎ አስፈሊጊነት ዙሪያ ሇምክር ቤቱ ሪፖርት ያዯርጋሌ፣ 

(13) ቅሬታዎች ሲቀርቡሇት ሔጋዊ የምርመራ ሂዯቶችንና መርሆዎችን በመከተሌ ይመረምራሌ፣ ሇምርመራው 
አስፈሊጊ የሆኑ መረጃዎችን ይሰበስባሌ፤ 



v. 01.03.2020 
 

6 
 

(14) የዲታ ተቆጣጣሪዎችንና የዲታ አቀናባሪዎችን መዝገብ ይይዛሌ፣ ያስተዲዴራሌ፤ 
(15) ዲታ ሉጠፋ ወይም ይዘቱ ሉቀየር ይችሊሌ ብል በበቂ ምክንያት ሲጠረጥር፣ የትራፊክ ዲታን ጨምሮ ዲታውን 

ባሇበት ሁኔታ ሇማቆየት የዕግዴ ትዕዛዝ እንዱሰጥ ይጠይቃሌ፤ 
(16) ዲታ ተቆጣጣሪው ወይም ዲታ አቀናባሪው ይህንን አዋጅ ተሊሌፏሌ፣ በመተሊሇፍ ሊይ ነው፣ ወይም ሉተሊሇፍ 

ነው ብል ሲያምን ይህን ሇማስቆም ትዕዛዝ ይሰጣሌ፤ 
(17) በዚህ አዋጅ ሊይ የተቀመጡትን ግዳታዎቹን ሇመወጣት ከላልች አገራት ተቆጣጣሪ ባሇሥሌጣን መሥሪያ 

ቤቶች ጋር፤ በተሇይም ላልች ሔጎችን መሠረት በማዴረግ አግባብነት ያሊቸውን ኢንፎርሜሽኖች በመሇዋወጥ 
በትብብር ይሠራሌ፤ እንዯዚሁም 

(18) በዚህ አዋጅ፣ ይህንን አዋጅ መሠረት በማዴረግ በወጡ ላልች ሔጎች ወይም በላልች ሔጎች የተሰጡትን 
ሥሌጣንና ኃሊፊነት ይተገብራሌ። 
 

7. የኤጀንሲው አቋም 
ኤጀንሲው፦  
(1) ኮሚሽነር፣ 
(2) ሶስት ምክትሌ ኮሚሽነሮች፣ እና 
(3) ሇሥራው አስፈሊጊ የሆኑ ሠራተኞች ይኖሩታሌ።  

 
8. ዋና መሥሪያ ቤት 

የኮሚሽኑ ዋና መሥሪያ ቤት አዱስ አበባ ሆኖ፤ ምክር ቤቱ በሚወስነው በማናቸውም የኢትዮጵያ ክሌልች ቅርንጫፍ 
ጽሔፈት ቤቶች ሉኖሩት ይችሊሌ። 
 

9. በጀት 
የኮሚሽኑ በጀት በምክር ቤቱ ይመዯባሌ። 
 

10. የሑሳብ መዛግብት  
(1) ኮሚሽኑ የተሟለና ትክክሇኛ የሆኑ የሑሳብ መዛግብት መያዝ አሇበት።  
(2) የኮሚሽኑ የሑሳብ መዛግብትና ላልች ገንዘብ ነክ ሰነድች በዋናው ኦዱተር ወይም በዋናው ኦዱተር በሚሰየም 

ኦዱተር በየዓመቱ ይመረመራለ።  
 

11. አሿሿምና ሇሹመት የሚያበቁ መመዘኛዎች  
(1) ኮሚሽነሩና ምክትሌ ኮሚሽነሮቹ በምክር ቤቱ ይሾማለ። 
(2) የኮሚሽነሩ የሥራ ዘመን ስዴስት፤ የምክትሌ ኮሚሽነሮቹ የሥራ ዘመን አራት ዓመት ነው። 
(3) ማንኛውም ሰው  

(ሀ)  ሇኢትዮጵያ ፌዯራሊዊ ዳሞክራሲያዊ ሔገ መንግሥት ተገዥ የሆነ፤ 
(ሇ)  ሇሰብዓዊ መብት መከበር ተቆርቀቋሪ የሆነ፤ 
(ሏ)  በሔግ፤ በዲታ ሳይንስ፣ በኢንፎርሜሽን ቴክኖልጂ ወይም አግባብነት ባሇው ላሊ ሙያ የሰሇጠነ፣ ወይም 

በሌምዴ ሰፊ ዕውቀት ያካበተ፤ 
(ሠ) በታታሪነቱ፣ በታማኝነቱ እና በሥነ ምግባሩ መሌካም ስም ያተረፈ፤ 
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(ረ) በወንጀሌ ጥፋት ተከሶ ያሌተፈረዯበት፤ 
(ሰ) ዜግነቱ ኢትዮጵያዊ የሆነ፤ 
(ሸ) ሥራውን ሇመሥራት የሚያስችሌ የተሟሊ ጤንነት ያሇው፤ እንዯዚሁም 
(ቀ) ዕዴሜው ከ35 ዓመት በሊይ የሆነ 
ሉሾም ይችሊሌ። 
 

12. ተሿሚ ከኃሊፊነት የሚነሳበት ምክንያቶች 
(1) አንዴ ተሿሚ  

(ሀ)  ሥራውን በገዛ ፈቃደ ሇመሌቀቅ ሲፈሌግና ይህንንም በተመሇከተ ማስጠንቀቂያ አስቀዴሞ በፅሁፍ 
ሲሰጥ፤ 

(ሇ)  በሔመም ምክንያት ሥራውን በሚገባ ሇማከናወን የማይችሌ መሆኑ ሲረጋገጥ፤ 
(ሏ) በከባዴ ወንጀሌ ተከሶ የተቀጣ ከሆነ፤ 
(መ)  ግሌጽ የሆነ የሥራ ችልታ ማነስ መኖሩ ሲረጋገጥ፤ ወይም 
(ሠ)  የሥራ ዘመኑ ሲያበቃ 
እንዲግባብነቱ ከኃሊፊነት ይነሳሌ፤ ወይም ሹመቱ ቀሪ ይሆናሌ። 

(2) አንዴ ተሿሚ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1) መሠረት ከኃሊፊነት ከተነሳበት ወይም ሹመቱ ቀሪ ከሆነበት ጊዜ 
ጀምሮ ባለት በስዴስት ወራት ውስጥ በላሊ ተሿሚ መተካት አሇበት። 

(3) አንዴ ተሿሚ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1) ከፊዯሌ (ሇ) እስከ (መ) በተዘረዘሩት ምክንያቶች መሠረት 
ከኃሊፊነቱ የሚነሳው ጉዲዩ ምክር ቤቱ በሚያቋቁመው ሌዩ አጣሪ ጉባዔ ከተመረመረ በኋሊ ነው። 

(4) በሌዩ አጣሪ ጉባዔ በአብሊጫ ዴምጽ ተዯግፎ የቀረበሇትን የውሳኔ ሃሳብ ምክር ቤቱ መርምሮ በሁሇት ሶስተኛ 
ዴምጽ ሲዯገፍ ተሿሚው ከኋሊፊነቱ እንዱነሳ ይዯረጋሌ። 
 

13. የኮሚሽነሩ ሥሌጣንና ተግባራት 
(1) ኮሚሽነሩ ተጠሪነቱ ሇምክር ቤቱ ነው፤ ኃሊፊነቱን በሙለ ነጻነትና ያሇአዴሌዎ ይፈጽማሌ፤ ሇዚህም 

ከማንኛውም አካሌ ትዕዛዝ አይጠይቅም፤ አይቀበሌምም። 
(2) የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1) አጠቃሊይ ዴንጋጌ እንዯተጠበቀ ሆኖ፣ ኮሚሽነሩ 

(ሀ)  በዚህ አዋጅ ሇኮሚሽኑ የተሰጡትን ሥሌጣንና ተግባራት በሥራ ሊይ ያውሊሌ፤ 
(ሇ)  የኮሚሽኑን ዓመታዊ የሥራ ዕቅዴና በጀት ያዘጋጃሌ፤ 
(ሏ)  በተፈቀዯው የኮሚሽኑ የሥራ ዕቅዴና በጀት መሠረት ገንዘብ ወጪ ያዯርጋሌ፤ 
(መ)  ከሶስተኛ ወገኖች ጋር በሚዯረግ ማንኛውም ግንኙነት ኮሚሽኑን ይወክሊሌ፤ 
(ሠ)  የኮሚሽኑን የሥራ አፈፃፀምና የሑሳብ ሪፖርት ያዘጋጃሌ፤ እንዯዚሁም 
(ረ)  የኤጀንሲውን ሠራተኞች የፌዯራሌ ሲቪሌ ሰርቪስ ሔጎችን መሠረታዊ መርሆዎች ተከትል በመንግስት 

በሌዩ ሁኔታ በሚጸዴቅ ዯንብ መሠረት ይቀጥራሌ፣ ያስተዲዴራሌ። 
 

14. የምክትሌ ኮሚሽነሮቹ ሥሌጣንና ተግባራት  
(1) ምክትሌ ኮሚሽነሮቹን የሚሾሙት በምክር ቤቱ ሲሆን፤ ተጠሪነታቸው ሇኮሚሽነሩ ነው። 
(2) በንዑስ አንቀጽ (1) የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ፣ ምክትሌ ኮሚሽነሮቹ 

(ሀ) የኮሚሽኑን ተግባራት በማቀዴ፣ በማዯራጀት፣ በመምራትና በማስተባበር ኮሚሽነሩን ይረዲለ፤ 
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(ሇ) ኮሚሽነሩ በማይኖርበት ጊዜና ሇዚህም ውክሌና ሲሰጣቸው፣ ሇኮሚሽነሩ የተሰጡትን ሥራዎች 
ያከናውናለ፤ እንዯዚሁም 

(ሏ) ኮሚሽነሩ የሚሰጣቸውን ላልች ተግባራትን ያከናውናለ። 
 

15. ቃሇ መሃሊ እና ሚስጥራዊነት 
(1) ኮሚሽነሩና ምክትሌ ኮሚሽነሮቹ ሲሰየሙ ቃሇ መሃሊ መፈጸም አሇባቸው። 
(2) ኮሚሽነር፣ ምክትሌ ኮሚሽነር፣ የኮሚሽኑ ሠራተኛ ወይም የኮሚሽኑ ወኪሌ የሆነ ወይም የነበረ ሰው  

(ሀ)  ይህ አዋጅ ወይም ላልች አዋጆች በሚፈቅደት፣ ወይም 
(ሇ)  በፍርዴ ቤት ትዕዛዝ  
መሠረት ካሌሆነ በስተቀር በዚህ አዋጅ መሠረት ካሇው ሥሌጣን ወይም ኃሊፊነት ጋር ተያይዞ ያገኘውን 
ማንኛውንም ዲታ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መንገዴ መጠቀም ወይም ሇላሊ ሰው ማሳወቅ የተከሇከሇ ነው። 

(3) የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (2) ዴንጋጌን የተሊሇፈ ሰው ወንጀሌ ፈጽሟሌ፣ ጥፋተኛነቱ ሲረጋገጥም በ50ሺ 
ብር ቅጣት ወይም እስከ ስዴስት ወር በሚዯርስ እሥራት፣ ወይም በሁሇቱም ይቀጣሌ። 

 
 

ምዕራፍ ሶስት 
የግሌ ዲታን ማቀናበር 

 
16. የሔጋዊነት መርሔ 

(1) የግሌ ዲታ ሇማቀናበር ሔጋዊ ምክንያት መኖር አሇበት። በተሇይም የግሌ ዲታ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (2) 
እና (3)፣ እንዯዚሁም ጥንቃቄ የሚፈሌግ የግሌ ዲታ ዯግሞ በአንቀጽ 18 ሊይ የተመሇከቱት ሁኔታዎች 
ካሌተሟለ በስተቀር ሉቀናበር አይገባም። 

(2) የግሌ ዲታ ማቀናበር ሔጋዊ ነው የሚባሇው 
(ሀ)  የዲታው ባሇቤት ፈቃደን የገሇጸ፤ 
(ሇ)  ማቀናበሩ አስፈሊጊና ከዲታ ባሇቤቱ ጋር የተገባን ውሌ ከመፈጸም ጋር የተገናኘ፣ ወይም የዲታ ባሇቤቱ 

ውሌ ከመግባቱ በፊት በጠየቀው መሠረት እርምጃዎችን ሇመውሰዴ ማቀናበርሩ አስፈሊጊ፤ 
(ሏ)  ማቀናበሩ የዲታ ተቆጣጣሪው ያሇበትን ግዳታ ሇመወጣት አስፈሊጊ፤ 
(መ)  ማቀናበሩ የዲታ ባሇቤቱን ሔይወትና ጤናን ጨምሮ ወሳኝና አስፈሊጊ የሆኑ ጥቅሞቹን ሇማስጠበቅ 

አስፈሊጊ፤ 
(ሠ)  ማቀናበሩ ሇብሓራዊ አዯጋ ምሊሽ ሇመስጠት፣ የሔዝብን ሰሊምና ዯህንነት ሇመጠበቅ ሲባሌ የተቀመጡ 

ቅዴመ ሁኔታዎችን ሇማክበር፣ ወይም መንግሥታዊ ተቋሞች የግሌ ዲታ ማቀናበርን ጨምሮ ላልች 
ኃሊፊነቶቻቸውን ሇመወጣት አስፈሊጊ፤ ወይም 

(ረ)  ማቀናበሩ ሇዲታ ተቆጣጣሪው ወይም ዲታው ይፋ ሇተዯረገሊቸው ሶስተኛ ወገኖች ሔጋዊ ጥቅሞች 
አስፈሊጊ ሆኖ ሲገኝና፤ እነዚህ ጥቅሞች የግሌ ዲታ ጥበቃ በሚያስፈሌጋቸው የዲታ ባሇቤቱ ላልች 
መሠረታዊ መብቶች የማይገዯቡ  

ከሆነ ነው። 
(3) የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (2) (ረ) ተግባራዊ የሚሆነው በተሇይ የዲታ ባሇቤቱ ሔፃን ከሆነ ነው። 

Weshare Laws
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(4) የዲታ ማቀናበር ከሚከተሇው ሔጋዊ ዓሊማ ጋር ተመጣጣኝ፣ እንዯዚሁም በየዯረጃው የሚዯረግ የማቀናበር 
ሥራ የተሇያዩ የመንግሥትንና የግሇሰብ ፍሊጎቶችን እና መብቶችና ነጻነቶች አስመሌክቶ ሚዛናዊነቱን በበቂ 
ሁኔታ ማሳየት አሇበት። 
 

17.  የፈቃዴ አሰጣጥ ሁኔታዎች 
(1) ሇአንቀጽ 16(2)(ሀ) አፈጻጸም የግሌ ዲታ ማቀናበር የሚቻሇው ማቀናበሩ ከመጀመሩ በፊት በዲታ ባሇቤቱ 

በሚሰጥ ፈቃዴ ሊይ ተመስርቶ ነው። 
(2) የዲታ ባሇቤቱ የሰጠው ፈቃዴ ሔጋዊ ውጤት እንዱኖረው ፈቃደ በነፃነት፣ በመረጃ ሊይ በመመስረት፣ በግሌጽ 

እና ሉነሳ የሚችሌ ሆኖ የተሰጠ መሆን አሇበት።  
(3) ዲታ ተቆጣጣሪው የዕቃዎችንና የአገሌግልቶችን አቅርቦት፣ ወይም የጥራት ዯረጃቸውን፤ የውሌ አፈጻጸምን፣ 

ወይም የመብት አፈጻጸምን ከዚህ ዓሊማ ጋር ተያያዥ ካሌሆነና የግሌ ዲታን ሇማቀናበር ከሚሰጥ ፈቃዴ ጋር 
ማቆራኘት የሇበትም። 

(4) የዲታ ባሇቤቱ ዲታ እንዱቀናበር ፈቃዴ የሰጠው በንዑስ አንቀጽ (2) መሠረት መሆኑን የማስረዲት ሸክም 
በዲታ ተቆጣጣሪው ሊይ ያርፋሌ። 

(5) የዲታ ባሇቤቱ ሇውሌ አፈጻጸም ዓሊማ ሲባሌ የግሌ ዲታው እንዱቀናበር ሰጥቶ የነበረውን ፈቃዴ ሲያነሳ፤ 
ፈቃዴ በመነሳቱ ምክንያት ሇሚመጣው ሔጋዊ ውጤት ኃሊፊ ነው። ፈቃዴ መነሳቱ ፈቃዴ በነበረበት ጊዜ 
የተዯረገው ማቀናበር ሔጋዊነት ሊይ አለታዊ ተፅዕኖ የሇውም። 

 
18.  ጥንቃቄ የሚፈሌግ የግሌ ዲታን ማቀናበር 

(1) ጥንቃቄ የሚፈሌግ የግሌ ዲታ ማቀናበር ክሌክሌ ነው። 
(2) በንዑስ አንቀጽ (1) የተዯነገገው ቢኖርም፣  

(ሀ)  የዲታ ባሇቤቱ ዲታው ከመቀናበሩ በፊት ሇተጠቀሰው ዓሊማ ፈቃደን በጽሐፍ የሰጠ ከሆነ፣ 
(ሇ)  የማቀናበሩ ሥራ ይህ አዋጅ በሥራ ሊይ መዋሌ ከጀመረ በኃሊ በወጡ ሔጎች የተዯነገገ ከሆነ፣ 
(ሏ)  ማቀናበሩ የዲታው ባሇቤትን ወይም የላሊ ሰው ሔይወትንና ጤናን ሇመጠበቅ አስፈሊጊ ከሆነ፣ እና 

የዲታው ባሇቤት ዲታው ከመቀናበሩ በፊት በሔግም ሆነ በአካሌ ስምምነቱን መግሇጽ የማይችሌ ከሆነ፣ 
(መ)  ማቀናበሩ የመንግሥታዊ ዴርጅቶች ሔጋዊ የሆኑና ንግዴ ነክ ያሌሆኑ ዓሊማዎችን ሇማሳካት አስፈሊጊ 

ከሆነ፣ 
(ሠ)  ማቀናበሩ ሇሔክምና ዓሊማዎች አስፈሊጊ ከሆነ፣ በሔክምና ተቋም ከተከናወነ፣ እንዱሁም ሇግሌ ዲታው 

በቂ የጥበቃ ዯረጃ መኖሩ ከተረጋገጠሇት፣ ወይም 
(ረ)   ማቀናበሩ በፍርዴ ሂዯት ሊይ ወይም በላልች የመንግሥት ተቋማት ዚንዴ ቀርበው ያለ የተፈጥሮ 

ወይም የሔግ ሰዎች ሔጋዊ መብቶችን እና ጥቅሞችን ሇማስጠበቅ አስፈሊጊ የሆነን የግሌ ዲታ 
የሚመሇከት ከሆነ 

ጥንቃቄ የሚፈሌግ የግሌ ዲታን ማቀናበር ይፈቀዲሌ። 
(3) ዘርን ወይም ጎሳን የተመሇከተ ጥንቃቄ የሚፈሌግ የግሌ ዲታ ማቀናበርን አስመሌክቶ የዚህ አንቀጽ ንዑስ 

አንቀጽ (2) ዴንጋጌ ተፈጻሚ አይሆንም። 
(4) የዲታ ባሇቤቱ ሃይማኖትን ወይም ላሊ ሃይማኖት ነክ አስተሳሰብን የተመሇከተ ጥንቃቄ የሚፈሌግ የግሌ ዲታ 

ሉቀናበር የሚችሇው፣ 
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(ሀ)  ማቀናበሩ በመንፈሳዊ ወይም በሃይማኖታዊ ዴርጅት ወይም በዴርጅቱ ቅርንጫፍ የሚዯረግ ከሆነ፣ 
እንዯዚሁም ማቀናበሩ ተፈጻሚ የሚሆነው በዴርጅቱ አባሊት በሆኑ ሰዎች ሊይ፣ ወይም 

(ሇ)  ማቀናበሩ በሃይማኖታዊ ወይም ሃይማኖት ነክ መርሆዎች ሊይ በተመሠረተ ተቋም የሚካሄዴ፣ 
እንዯዚሁም ማቀናበሩ የሚካሄዯው በተቋሙ አባሊት፣ ሠራተኞች ወይም ላልች የተቋሙ አካሊት በሆኑ 
ግሇሰቦች፣ እና የተቋሙን ዓሊማዎችና መርሆዎች ሇማሳካት አስፈሊጊ 

ከሆነ ነው። 
(5) የሌጆች የግሌ መረጃ ማቀናበር በዚህ አንቀጽ ዴንጋጌዎች መሠረት ይከናወናሌ። 

 
19. ጥንቃቄ የሚፈሌግ የግሌ ዲታ ተጨማሪ ምዴቦች 

(1) ኮሚሽኑ ተጨማሪ የግሌ ዲታ ምዴቦችን ጥንቃቄ የሚፈሌግ የግሌ ዲታ በማሇት መመዯብ ይችሊሌ። 
(2) የግሌ ዲታ ምዴቦች በንዑስ አንቀጽ (1) መሠረት ጥንቃቄ የሚፈሌግ የግሌ ዲታ ተብሇው በሚመዯቡበት ጊዜ፣ 

ኮሚሽኑ 
(ሀ)  በዚህ ምዴብ ውስጥ የተካተተ የግሌ ዲታ ማቀናበር በዲታው ባሇቤት ሊይ ሉያስከትሇው የሚችሇውን 

የአዯጋ የሥጋት ዯረጃ፣ 
(ሇ)  በዚህ ምዴብ ውስጥ የተካተተ የግሌ ዲታ የሚጠበቅበትን የሚስጥራዊነት ዯረጃ፣ 
(ሏ)  በዚህ ምዴብ የተካተተ ዲታ ማቀናበሩ በቁጥር ከፍ ባለና በሚታወቁ የዲታ ባሇቤቶች ሊይ ሉያስከትሌ 

የሚችሇውን የአዯጋ የሥጋት ዯረጃ፣ እና 
(መ)  መዯበኛ የሆኑ የግሌ ዲታ ዴንጋጌዎች የሚሰጡት ጥበቃ በቂ መሆናቸውን 
መነሻ በማዴረግ በዚህ ሥር የተካተቱ የግሌ ዲታዎች የሚቀናበሩበትን ተጨማሪ ምክንያቶች መወሰን ይችሊሌ። 

(3) ኮሚሽኑ ተጨማሪ የዯህንነት እርምጃዎችን ወይም ገዯቦችን የሚጠይቁ ላልች የግሌ የዲታ ምዴቦችን 
በተመሇከተ መወሰን ይችሊሌ። 
 

20. የሔጻን ሌጅ የግሌ ዲታን ማቀናበር 
(1) የሔጻን ሌጅ የግሌ ዲታ ማቀናበር የሔጻኑን ሌጅ መብትና ጥቅም በሚጠቅም እና በሚያስቀዴም መንገዴ 

መከናወን አሇበት። 
(2) የሔጻን ሌጅ የግሌ ዲታ የማቀናበር ሂዯት ሔጋዊ የሚሆነው  

(ሀ)  ወሊጅ ወይም አሳዲጊ ፈቃዴ ወይም ሥሌጣን የሰጠ፣ ወይም 
(ሇ) ማቀናበሩ ሇሔጻኑ ወሳኝና አስፈሊጊ ጥቅሞች አስፈሊጊ  
ከሆነ ነው። 

(3) የዲታ ተቆጣጣሪው በወቅቱ ያሇውን ቴክኖልጂ ግምት ውስጥ በማስገባት የዲታ ባሇቤቱን ዕዴሜ፣ እንዱሁም 
ፈቃዴ በሌጁ ወሊጅ ወይም ሞግዚት የተሰጠ መሆኑን ሇማጣራት ተገቢውን ጥረት ማዴረግ አሇበት። 

(4) የንዑስ አንቀጽ (1) ዴንጋጌ ስሇ ውሌ አመሠራረት፣ ውጤት ወይም የጸና ስሇመሆኑ በውሌ ሔጎች የተዯነገገውን 
አያፈርስም። 

 
21. የርዕታዊነት እና የግሌጽነት መርሔ 

(1) የግሌ ዲታ ማቀናበር በርዕታዊነት እና በግሌጽነት መርሔ ሊይ መመሥረት አሇበት። 
(2) በንዑስ አንቀጽ (1) የተቀመጠውን ዴንጋጌ ሇማሟሊት፣  
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(ሀ)  የዲታ ተቆጣጣሪው ወይም የዲታ አቀናባሪው የዲታ ማቀናበሩን በተመሇከተ ሇዲታ ባሇቤቱ በተሇይም 
ሇሔጻን ሌጅ ኢንፎርሜሽን ሇመስጠት ተገቢውን እርምጃ መውስዴ አሇበት፤ ይህ ኢንፎርሜሽን 
ሇመረዲት የማይከብዴ ቋንቋን በመጠቀም የተከናወነና አጭር፣ ግሌጽ፣ በቀሊለ የሚነበብና በቀሊለ 
ተዯራሽ የሆነ ቅርጽን ጥቅም ሊይ ያዋሇ መሆን አሇበት፤  

(ሇ)  ማቀናበሩ የዲታ ባሇቤቱን ያሊግባብ በማይጎዲ፣ ባሌጠበቀውና በማያሳስት ሁኔታ ያሌተከናወነ፤ ወይም 
(ሏ)  ማቀናበሩ የዲታ ባሇቤቱን መረጃ የማግኘት መብት የሚያከብር፣ እንዯዚሁም ግሌጽ፣ ክፍት እና ተኣማኒ 

በሆነ መሌኩ የተከናወነ  
መሆን አሇበት። 

(3) ዲታ ተቆጣጣሪው በአንቀጽ 35 የተዘረዘሩትን ኢንፎርሜሽኖችን የመስጠት የዘወትር ግዳታ አሇበት። 
 
22. የዓሊማ ገዯብ መርሔ 

(1) የግሌ ዲታ መሰብሰብ የሚቻሇው ሇአንዴ ወይም ከአንዴ በሊይ ሇሆነ፤ እንዯዚሁም ሇተገሇጸ፣ ሇታወቀ እና 
ሔጋዊ ሇሆነ ዓሊማ ወይም ዓሊማዎች ነው። 

(2) የግሌ ዲታ ከዚህ ዓሊማ ወይም ከእነዚህ ዓሊማዎች ጋር በማይጣጣም መሌኩ በቀጣይ ማቀናበር አይቻሌም። 
(3) በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1) እና (2) ሊይ ሇተቀመጡት መርሆዎች አተገባበር፤ የግሌ ዲታ የተሰበሰበበት 

ዓሊማ 
(ሀ)  የዲታ ተቆጣጣሪው ሇዲታ ባሇቤቱ በሚሰጠው ማስታወቂያ፣ ወይም 
(ሇ)  በዚህ አዋጅ አንቀጽ 45(4)(ሠ) መሠረት ሇኮሚሽኑ በሚሰጥ ማስታወቂያ መሠረት 
መገሇጽ አሇበት። 

(4) የግሌ ዲታ ይፋ የተዯረገበት አግባብ ዲታው ከተሰበሰበበት ዓሊማ ጋር የሚጣጣም  መሆኑን ሇመወሰን፤ 
(ሀ) የግሌ ዲታ ይፋ የተዯረገሊቸው ሰዎች ዲታ የሚያቀናብሩበት ዓሊማ፣ እና 
(ሇ) የግሌ ዲታ የሚያቀናብረው ሰው የተጣሇበት ኃሊፊነት ወይም የሚያከናውናቸው ተግባራትን 
መመሌከት ያስፈሌጋሌ። 

(5) ሇንዑስ አንቀጽ (4) አፈጻጸም ሇሔብረተሰብ ጥቅም የሚዯረግ የወመዘክር፣ ሇሳይንሳዊና ታሪካዊ፣ እንዯዚሁም 
ሇስታቲስቲክስ ዓሊማዎች የሚዯረጉ ቀጣይ ማቀናበር ከእነዚህ ዓሊማዎች ጋር የሚጣጣሙ የዯህንነት 
እርምጃዎችን ማካተት አሇበት። 
 

23. የዲታ ሌከኝነት መርሔ 
የግሌ ዲታ ከሚቀናበርበት ዓሊማ ወይም ዓሊማዎች አንጻር በቂ፣ አግባብነት ያሇውና መጠኑ ያሊሇፈ መሆን አሇበት። 
  

24. የትክክሇኛነት መርሔ 
(1) የግሌ ዲታ ትክክሇኛ እና እንዲስፈሊጊነቱ ወቅታዊ መሆን አሇበት። 
(2) የግሌ ዲታ በውስጡ የዲታ ባሇቤቱ ወይም ሶስተኛ ወገን የሰጠውን ኢንፎርሜሽን በትክክሌ መዝግቦ እስከያዘ 

ዴረስ  
(ሀ) በተሇይም ዲታው የተሰበሰበትን እና በቀጣይ የተቀናበረበት ዓሊማ ግምት ውስጥ በማስገባት፣ የዲታ 

ተቆጣጣሪው የዲታውን ትክክሇኛነት ሇማረጋገጥ ተገቢ የሆኑ እርምጃዎችን የወሰዯ፣ እንዯዚሁም 
(ሇ) የዲታ ባሇቤቱ ዲታው ትክክሇኛ አሇመሆኑን ሇዲታ ተቆጣጣሪው ገሌጾ ከሆነና የዲታ ባሇቤቱ አስተያየት 

ተካቶ 
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ከሆነ ትክክሇኛ ያሌሆነ ኢንፎርሜሽን ማካተቱ የትክክሇኛነት መርሔን ጥሷሌ አያስብሌም። 
 

25. የክምችት ገዯብ መርሔ 
(1) ሇማንኛውም ዓሊማ ወይም ዓሊማዎች የተቀናበረ የግሌ ዲታ ሇዓሊማው ወይም ሇዓሊማዎቹ አስፈሊጊ ከሆነ ጊዜ 

በሊይ ሉከማች አይገባም። 
(2) የሪከርደ ክምችት 

(ሀ)  በዚህ ወይም በላሊ አዋጅ አስፈሊጊ ወይም የተፈቀዯ ነው በማሇት የተዯነገገ ከሆነ፣ 
(ሇ)  ከኃሊፊነትና ከተግባር አንጻር ሇሔጋዊ ዓሊማ አስፈሊጊ ሆኖ ከተገኘ፣ 
(ሏ)  የዲታ ባሇቤቱ ፈቃዴ የሰጠበት ከሆነ፣ 
የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1) ተፈጻሚ አይሆንም። 

(3) የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1) ሇታሪክ፣ ሇስታቲስቲክስ እና ሇምርምር ዓሊማ ታስቦ የተቀመጠ የግሌ ዲታ ሊይ 
ተግባራዊ አይሆንም። 

(4) የግሌ ዲታን ሇታሪክ፣ ሇስታስቲክስ እና ሇምርምር ዓሊማ የሚያስቀምጥ ሰው የግሌ ዲታን የያዙ ሪከርድች 
ሊሌተፈቀደ ዓሊማዎች ይፋ እንዲይዯረጉ ወይም ጥቅም ሊይ እንዲይውለ ሇማዴረግ በቂ ጥበቃ 
የሚዯረግሊቸው መሆኑን ማረጋገጥ አሇበት። 

(5) የዲታ ባሇቤቱን የግሌ ዲታ ሪከርዴ በመጠቀም የዲታ ባሇቤቱን የሚመሇከት ውሳኔ የሚወስን ሰው፤  
(ሀ)  ሪከርደን በሔግ ወይም በአሠራር ዯንብ ሇተቀመጠው ጊዜ ያህሌ፣ ወይም 
(ሇ)  ዲታ ማቆየት የሚቻሌበትን የጊዜ ርዝማኔ የሚወስን ሔግ ወይም የአሠራር ዯንብ የላሇ እንዯሆነ፣ የዲታ 

ባሇቤቱ ሪከርደን ሇመመርመር ዕዴሌ እንዱያገኝ ጣያቄ ሇማቅረብ ሇሚያስችሌ የጊዜ ርዝማኔ ያህሌ 
ጠብቆ ማቆየት አሇበት። 
 

26. የምለዕነት እና የሚስጥራዊነት መርሔ 
(1) በሥራቸው አጋጣሚ የግሌ ዲታ የሚያገኙ ሠራተኞቹን ታማኝነት ሇማረጋገጥ የዲታ ተቆጣጣሪው 

አስፈሊጊውን እርምጃ መውሰዴ አሇበት። 
(2) የግሌ ዲታ ማቀናበሩ በዲታ ተቆጣጣሪው ምትክ በዲታ አቀናባሪው የሚከናወን ከሆነ፣ ይህን መርሔ ሇማክበር 

ዲታ ተቆጣጣሪው 
(ሀ)  የሚከናወነውን የማቀናበር ሥራ ሇመተግበር አስፈሊጊ የሆኑ የቴክኒክና ተቋማዊ የዯህንነት እርምጃዎች 

ያለትና ሇዚህም ማረጋገጫ ማቅረብ የሚችሌ የዲታ አቀናባሪ መምረጥ፣ እንዯዚሁም 
(ሇ)  እነዚህ እርምጃዎች መተግበራቸውን ሇማረጋገጥ አስፈሊጊ የሆነውን ሁለ መውሰዴ 
አሇበት። 

(3) የግሌ ዲታ ማቀናበሩ በዲታ ተቆጣጣሪው ምትክ ሆኖ በዲታ አቀናባሪው የተከናወነና 
(ሀ)  ማቀናበሩ በውሌ ወይም በፅሁፍ በተዯገፈ ማስረጃ ያሌተከናወነ፣ 
(ሇ)  የዲታ አቀናባሪው ሥራውን በዲታ ተቆጣጣሪው ትዕዛዝ መሠረት ብቻ ማከናወን፣ እና 
(ሏ)  ውለ የምለዕነትና የሚስጥራዊነት መርሔ በዲታ ተቆጣጣሪው ሊይ ከጣሇበት ግዳታ ጋር ተመጣጣኝ 

የሆነ ግዳታን በዲታ አቀናባሪው ሊይ የማይጥሌ 
ከሆነ፣ ዲታ ተቆጣጣሪው የምሌዑነትና የሚስጥራዊነት መርሔን እንዲከበረ አይቆጠርም። 
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(4) ዲታ ተቆጣጣሪውና ዲታ አቀናባሪው በሥሌጣናቸው ሥር ያሇና በሥራው አጋጣሚ የግሌ ዲታን ማግኘት 
የሚችሌ ግሇሰብን በተመሇከተ፣ ይህ ግሇሰብ በሔግ ካሌተገዯዯ በስተቀር ከዲታ ተቆጣጣሪው ትዕዛዝ ውጪ 
የግሌ ዲታን አሇማቀናበሩን ሇማረጋገጥ ተገቢውን ዕርምጃዎች መውሰዴ አሇባቸው። 

 
27. የዯህንነት መርሔ 

(1) ያሌተፈቀዯና ሔጋዊ ያሌሆነ የግሌ ዲታ ማቀናበርን እንዯዚሁም የግሌ ዲታ ዴንገተኛ መጥፋትን ወይም 
መውዯምን ወይም መጎዲትን ሇማስቀረት ተገቢውን የሆነ የቴክኒክና ተቋማዊ እርምጃዎች መወሰዴ አሇበት። 

(2) የምለዕነት እና የሚስጥራዊነት መርሔን ሇመተግበር የቴክኖልጂ ዕዴገትንና ይህን ሇመተግበር የሚጠይቀው 
ወጪን ግምት ውስጥ መግባት አሇበት። 

(3) በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (2) ሊይ የተቀመጠ እርምጃ 
(ሀ)  ካሌተፈቀዯ ወይም ሔጋዊ ካሌሆነ ማቀናበር፣ ወይም በዴንገተኛ የዲታ መጥፋት፣ መውዯም ወይም 

መጎዲት ምክንያት ሉዯርስ ከሚችሌ ጥፋት፣ እና 
(ሇ)  ጥበቃ ከሚዯረግሇት የዲታ ባህርይ 
ጋር የሚመጣጠን የዯህንነት ዯረጃዎችን ማረጋገጥ አሇበት። 

(4) የቴክኖልጂ የዕዴገት ዯረጃን፣ ይህን ሇመተግበር የሚያስፈሌግ ወጪን፣ እና የማቀናበሩን ባሔርይ፣ ወሰን፣ 
ዓውዴ፣ እና ዓሊማዎች፤ እንዯዚሁም በግሇሰቦች ነጻነቶችና መብቶች ሊይ ሉያመጣ የሚችሇውን የአዯጋ 
ሥጋትና መጠን ከግምት ውስጥ በማስገባት፤ የዲታ ተቆጣጣሪውና የዲታ አቀናባሪው 
(ሀ)  ግሊዊ ዲታን በተመሇከተ ምናባዊ ስም መጠቀምንና ዲታውን መመስጠርን፤ 
(ሇ)  የማቀናበሩን ሥርዓቶችና አገሌግልቶች ምስጢራዊነት፣ ምለዑነት፣ ተገሌጋዩ በቀሊለ የሚያገኘው 

መሆኑን እና አዯጋ የመቋቋም ብቃትን፤ 
(ሏ)  አካሊዊና ቴክኒካዊ ተግዲሮቶች በሚያጋጥሙበት ወቅት ተገሌጋዩ የግሌ ዲታን እንዯገና በፍጥነት 

እንዱያገኘውና ተዯራሽ እንዱሆን የማዴረግ ብቃትን፣ እንዯዚሁም 
(መ)  የማቀናበሩን ዯህንነት ሇማረጋገጥና የቴክኒክና ተቋማዊ ዕርምጃዎችን ውጤታማነት ሇመገምገም 

የሚዯረጉ መዯበኛ የሙከራ፣ የምዘናና የግምገማ ሂዯቶችን 
ጨምሮ ተገቢ የሆነ የቴክኒክና ተቋማዊ እርምጃዎችን በመተግበር ሇሥጋቱ ዯረጃውን የሚመጥን የዯህንንነት 
ዯረጃ ማረጋገጥ አሇባቸው። 

(5) ተገቢውን የዯህነነት ዯረጃ ሇመመዘን በዋነኛነት በማቀናበሩ ሊይ ያለ ሥጋቶች ከግምት ውስጥ መግባት 
አሇባቸው። 

(6) በማስተሊሇፍ ሂዯት፣ በክምችት ወይም በላሊ ማንኛውም መንገዴ እየተቀናበረ ያሇ የግሌ ዲታ ባሌታሰበ ወይም 
ሔጋዊ ባሌሆነ አግባብ መውዯም፣ መጥፋት፣ ይዘት መቀየር፣ ይፋ መዯረግ፣ ተዯራሽ መዯረግ በዚህ አንቀጽ 
ንዑስ አንቀጽ (5) መሠረት ሥጋት ተብል ይቆጠራሌ። 
 

28. ዲታ የማስተሊሇፍ መርሔ 
ከዲታ ማስተሊሇፍ ጋር ተያያዥ የሆኑና በቀጣይ የተቀመጡ ዴንጋጌዎች እንዯተጠበቁ ሆነው፣ እንዱቀናበር ወዯ 
ሶስተኛ ወገን የሥሌጣን ክሌሌ የግሌ ዲታ የሚተሊሇፈው በዚህ አዋጅ ዴንጋጌዎችን መሠረት ብቻ፤ እንዯዚሁም 
ዲታው የሚተሊሇፍሇት የሥሌጣን ክሌሌ ተገቢ የሆነ የጥበቃ ዯረጃ የሚያዯርግ መሆኑን በማረጋገጥ ነው።  

 
29. በሶስተኛ ወገን የሥሌጣን ክሌሌ ውስጥ ያሇ የጥበቃ ዯረጃ 
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(1) በዚህ አዋጅ በአንቀጽ 28 መሠረት ተገቢ የሆነ የጥበቃ ዯረጃ የሚመዘነው በዲታ ማስተሊሇፉ ተግባር ወይም 
ተግባራቶች ዙሪያ ያለ ሁኔታዎችን ግምት ውስጥ በማስገባት ነው። 

(2) ሇንዑስ አንቀጽ (1) አፈጻጸም፣ የዲታው ባህርይ፣ የታሰበው የማቀናበር ዓሊማ፣ ማቀናበሩ ሉወስዴ የሚችሇው 
ጊዜ፣ የዲታው መነሻ እና መዲረሻ አገር፣ በሶስተኛው ወገን የሥሌጣን ክሌሌ ውስጥ ያሇ የሔግ የበሊይነት 
መርሔ አተገባበር፣ እንዯዚሁም በሶስተኛው ወገን የሥሌጣን ክሌሌ ውስጥ የሚተገበሩ የሙያ እና የዯህንነት 
እርምጃዎች በተሇይ ግምት ውስጥ መግባት አሇበት። 

(3) በሶስተኛ ወገን የሥሌጣን ክሌሌ ውስጥ ተገቢ የሆነ የጥበቃ ዯረጃ መኖሩን በተመሇከተ ኮሚሽኑ ይወስናሌ። 
(4) ተገቢ የሆነ የጥበቃ ዯረጃ ባይኖርም፣ በዚህ አዋጅ የዲታ ባሇቤቱን የመብት ጥሰቶች መገዯብ በሚችሌ መሌኩ 

የግሌ ዲታ እንዱተሊሇፍ ሲወስን፤ ኮሚሽኑ  
(ሀ) የዲታ ባሇቤቱ ዲታው ወዯ ሶስተኛ ወገን የሥሌጣን ክሌሌ እንዱተሊሇፍ ፈቃዴ የሰጠ መሆኑን፣ እና 
(ሇ) በኮሚሽኑ ተቀባይነት ያገኘና ከግሌ ዲታው ውስጥ ተቆርጦ ወይም ተቀንሶ የወጣ ክፍሌ መኖሩን  
ማረጋገጥ አሇበት። 

(5) በንዑስ አንቀጽ (3) እና (4) የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ፤ ሇግሌ ዲታ ተገቢ የሆነ የጥበቃ ዯረጃ 
ወዯማይሰጥ ሶስተኛ ወገን የሥሌጣን ክሌሌ የግሌ ዲታን ማስተሊሇፍ የተከሇከሇ ነው። 
 

30.   ዲታ ከአገር ወዯ ውጪ የሚተሊሇፍባቸው ሁኔታዎች 
(1) የዲታ ተቆጣጣሪው ወይም የዲታ አቀናባሪው የግሌ ዲታን ወዯ ሶስተኛ ወገን የሥሌጣን ክሌሌ ማስተሊሇፍ 

የሚችሇው 
(ሀ)  የግሌ ዲታ ዯህንነትንና ጥበቃን በሚመሇከት ተገቢ የሆኑ የጥንቃቄ እርምጃዎችን የወሰዯ መሆኑን 

ሇኮሚሽኑ ማስረጃ የሰጠ፣ 
(ሇ)  የዲታ ባሇቤቱ ዲታ ከማስተሊሇፉ ጋር የተያያዙ ሥጋቶችን የተገሇጹሇት ከሆነና ይህን መነሻ በማዴረግ 

ግሌጽ የሆነ ፈቃዴ የሰጠ፣  
(ሏ)  ማስተሊሇፉ አስፈሊጊ፣ ወይም 
(መ) ሔብረተሰቡ መረጃ እንዱያገኝ በሔግ የተዯነገገና የተሊሇፈው መረጃ ከመዝገብ የተወሰዯ 
ከሆነ ነው። 

(2) በንዑስ አንቀጽ (1) (ሏ) መሠረት  
(ሀ)  በዲታ ባሇቤቱ እና በዲታ ተቆጣጣሪው ወይም ዲታ አቀናባሪው መካከሌ የተዯረገ ውሌን ሇመፈጸም፣ 

ወይም በዲታ ባሇቤቱ ጥያቄ መሠረት ሇሚዯረግ የቅዴመ ውሌ እርምጃዎች አስፈሊጊ ከሆነ፣ 
(ሇ)  በዲታ ተቆጣጣሪው እና በላሊ ሰው መካከሌ ሇዲታ ባሇቤቱ ጥቅም ሲባሌ ውሌ ሇመግባት ወይም ውሌ 

ሇመፈጸም የሚዯረግ ከሆነ፣ 
(ሏ)  ሇማንኛውም የሔዝብ ጥቅም ተብል የሚዯረግ፣ 
(መ)  ሔጋዊ መብትን ሇማቋቋም፣ ሇመፈጸም ወይም ሇመከሊከሌ የሚዯረግ፣ 
(ሠ)  የዲታው ባሇቤት በአካሌ ወይም በሔጋዊ መንገዴ ፈቃዴ መስጠት በማይችሌበት ጊዜ የዲታ ባሇቤቱን 

ወይም የላልች ሰዎችን ወሳኝ ፍሊጎቶች ሇመጠበቅ፣ ወይም 
(ረ)  በዲታ ባሇቤቱ ፍሊጎቶች፣ መብቶች እና ነጻነቶች ጫና ሥር ያሌወዯቁ እና በዲታ ተቆጣጣሪው ወይም 

በዲታ አቀናባሪው ሔጋዊ ፍሊጎቶች ምክንያት የሚዯረግ ከሆነ 
የዲታ ማስተሊሇፉ አስፈሊጊ ነው ተብል ይወሰዲሌ። 
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31.  ዲታ ከአገር ወዯ ውጪ ሲተሊሇፍ የሚወሰደ የጥንቃቄ እርምጃዎች 
(1) ኮሚሽኑ ዲታ ወዯ ሶስተኛ አገር የሥሌጣን ክሌሌ የሚያስተሊሌፍ ሰው የዲታ ጥበቃ የዯኅንነት እርምጃዎቹ 

ውጤታማ መሆናቸውን ወይም ማስተሊሇፉ የግዴ እንዯሆነ እንዱያሳይ መጠየቅ ይችሊሌ። 
(2) የዲታ ባሇቤቶች መብቶችን እና መሠረታዊ ነፃነቶችን ሇመጠበቅ ሲባሌ ኮሚሽኑ ማስተሊሇፉን ሉከሇክሌ፣ 

ሉያቋርጥ  ወይም ላልች አስፈሊጊ ያሊቸው ቅዴመ ሁኔታዎች እንዱሟለ ማዘዝ ይችሊሌ። 
 
32 የዲታ ማዕከልችና ሰርቨሮች 

(1) ኮሚሽኑ የመንግሥት ስትራቴጂካዊ ፍሊጎቶች መሠረት በማዴረግ፣ ወይም የመንግሥት ገቢን ከመጠበቅ 
አንጻር፣  የተወሰኑ የግሌ ዲታ ምዴቦች ወሳኝ የግሌ ዲታ ናቸው በማሇት ሉቀናበሩ የሚችለት በኢትዮጵያ 
ውስጥ በሚገኝ ሰርቨር ወይም የዲታ ማዕከሌ ነው በማሇት ገዯብ ማስቀመጥ አሇበት። 

(2) ጥንቃቄ የሚፈሌግ የግሌ ዲታን ከአገር ወዯ ውጪ ሇማስተሊሇፍ በቅዴሚያ የኮሚሽኑን ፈቃዴ ማኝየት አሇበት 
በዴንበር ተሸጋሪ መሌኩ ማቀናበር የተከሇከሇ ነው። 

 
33. የተጠያቂነት መርሔ 

(1) ዲታ ተቆጣጣሪውና እንዲግባብነቱ ዲታ አቀናባሪው በራሱ ወይም በምትኩ የሚከናወኑ ዲታ የማቀናበር 
ተግባራትን በተመሇከተ በዚህ አዋጅ የተቀመጡት ግዳታዎችን የመወጣት ኃሊፊነት አሇበት። 

(2) ዲታ ተቆጣጣሪው በራሱ ወይም በምትኩ የሚከናወኑ የማቀናበር ሥራዎች በዚህ አዋጅ መሠረት 
መከናወናቸውን ማሳየት አሇበት። 
 

 
ምዕራፍ አራት 

የዲታ ባሇቤቶች መብቶች 
 

34. የዲታ ባሇቤት መብት መርሔ 
የግሌ ዲታ የሚቀናበረው በዚህ አዋጅ ውስጥ በተዘረዘሩ የዲታ ባሇቤቱ መብቶች መሠረት ነው። 

 
35. መረጃ የማግኘት መብት 

(1) የግሌ ዲታ ከዲታ ባሇቤቱ ወይም ከላሊ ምንጮች የተሰበሰበ ከሆነ፣ የዲታ ባሇቤቱ   
(ሀ)  የዲታ ተቆጣጣሪውን ስም እና ሙለ አዴራሻን፣  
(ሇ)  የዲታ ተቆጣጣሪው ተወካይ ስም እና ሙለ አዴራሻን፣ 
(ሏ)  የዲታ ተቆጣጣሪው የዲታ ጥበቃ መኮንን እና የተወካዩ ሙለ አዴራሻን፣ 
(መ)  የማቀናበሩ ዓሊማዎችን፣ 
(ሠ)  ሇጥያቄዎች መሌስ መስጠት በፈቃዯኝነት ወይም በግዳታ የተመሰረት ስሇ መሆኑና ምሊሽ አሇመስጠት 

የሚያስከትሇው ውጤት መኖሩን፣ 
(ረ)  የማቀናበር ሂዯቱ ሔጋዊ መሠረትን፣  
(ሰ)  የግሌ ዲታው ተቀባዮች ወይም የተቀባዮች ምዴቦችን፣ 
(ሸ)  የግሌ ዲታው ሇሶስተኛ ወገን የሥሌጣን ክሌሌ የሚተሊሇፍበት ዝርዝር ኢንፎርሜሽንን፣ 
(ቀ)  የግሌ መረጃው ተጠብቆ የሚቆይበት ጊዜን፣ 
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(በ)  የዲታ ባሇቤቱ ዲታ ከማቀናበር አንጻር ያለት መብቶችን፣ 
(ተ)  ፈቃዴን የማንሳት መብትን፣ 
(ቸ)  ሇተቆጣጣሪ ባሇሥሌጣን አቤቱታን የማቅረብ መብትን፣  
(ኀ)  ፕሮፋይሉንግን ጨምሮ በአውቶሜትዴ መሳሪያ የሚሰጥ ውሳኔ መኖርን፣ 
(ነ) የተቀናበረው ዲታ ምዴቦችን፣ እና 
(ኘ) ርዕታዊና ግሌጽ ማቀናበር መኖሩን ሇማረጋገጥ አስፈሊጊ የሆነ ተጨማሪ ኢንፎርሜሽን 
በተመሇከተ ከዲታ ተቆጣጣሪው ኢንፎርሜሽን የማግኘት መብት አሇው። 

(2) በንዑስ አንቀጽ (1) ሥር ከተዘረዘረው ኢንፎርሜሽን በተጨማሪ፣ የግሌ ዲታዎች የተሰበሰቡት በቀጥታ 
ከዲታው ባሇቤት ካሌሆነ፣ የዲታ ተቆጣጣሪው  
(ሀ)  የእነዚህ የግሌ ዲታ ምዴቦችን፣ እና 
(ሇ)  የግሌ ዲታው ምንጭን 
በተመሇከተ ሇዲታ ባሇቤቱ ኢንፎርሜሽን መስጠት አሇበት። 

(3) የዲታ ባሇቤቱ የግሌ ዲታዎች የተሰበሰቡት በቀጥታ ከዲታው ባሇቤት ከሆነ፣ ዲታ ተቆጣጣሪው ሇዲታ ባሇቤቱ 
በንዑስ አንቀጽ (1) የተዘረዘረውን ኢንፎርሜሽን የግሌ ዲታው በተሰበሰበበት ጊዜ ማሳወቅ አሇበት። 

(4) የዲታ ባሇቤቱ አግባብነት ያሇውን ኢንፎርሜሽን ቀዴሞ ያሇው ከሆነ በንዑስ አንቀጽ (1) የተዯነገገው ተፈጻሚ 
አይሆንም። 

(5) የግሌ ዲታ የተሰበሰበው ከዲታ ባሇቤቱ ካሌሆነና፣ ማቀናበሩ በሔግ የተዯነገገ ከሆነ፣ ወይም ሇዲታ ባሇቤቱ 
ኢንፎርሜሽኑን መስጠቱ አዲጋች ከሆነ ወይም ተመጣጣኝ ያሌሆነ ዴካም የሚያስከትሌ ከሆነ፤ ዲታ 
ተቆጣጣሪው ኢንፎርሜሽኑን ሇመስጠት አይገዯዴም። 

 
36. የተዯራሽነት መብት 

የዲታው ባሇቤቱ ሲጠይቅና፣ ይህ ጥያቄ ተቀባይነት ባሇው የጊዜ ሌዩነት ውስጥ የቀረበ ከሆነ 
(ሀ)  ከእርሱ ጋር የተገናኘ የግሌ ዲታ መቀናበሩን የሚያረጋግጥ ማረጋገጫ፣ 
(ሇ)  የተቀናበረው ዲታ በሚነበብ ቅርጽ እንዱቀርብሇት፣ 
(ሏ) የዲታ ምንጭን በተመሇከተ ያሇ ኢንፎርሜሽን በጠቅሊሊ፣ 
(መ) ዲታው የሚከማችበትን የጊዜ ርዝማኔ፣ እንዯዚሁም 
(ሠ) በዚህ አዋጅ አንቀጽ 35 መሠረት ግሌጸኝነት ሇማስፈን የዲታ ተቆጣጣሪው ማቅረብ ያሇበትን ላልች 

ኢንፎርሜሽን 
ከክፍያ ነጻና ያሊግባብ መዘግየት የማግኘት መብት አሇው። 

 
37. የተዯራሽነት መብት ቀሪ የሚሆንባቸው አግባቦች  

(1) የዲታ ተቆጣጣሪው  
(ሀ)  ይፋ መዯረጉ የላሊ ግሇሰብን ግሊዊ መብት የሚጋፋ ሲሆን፣ 
(ሇ)  ዲታው ሔጋዊ ሌዩ መብት ሥር የሚወዴቅ ወይም የተገኘው በምርመራ ወይም በፍርዴ ሂዯት ከሆነ፣ 
(ሏ)  የጤና ወይም የሔክምና ዲታ ከሆነና ዲታ ተቆጣጣሪው ዲታውን ተዯራሽ ማዴረጉ የላሊን ሰው ጤና 

ወይም ዯህንነት ሉጎዲ ይችሊሌ የሚሌ ግምት ካሇው፣ ወይም 
(መ)  ሇሥራ ቅጥር ተስማሚ የሆነን ተወዲዲሪ ሇማጣራት፣ የመንግሥት ኮንትራት አሸናፊን ሇመሇየት እና 

ላልች ጥቅማ ጥቅሞችን ሇመስጠት የተሰበሰበና በዚህ ምክንያት ዲታው የግምገማ ወይም የአስተያየት 
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ይዘት ያሇው ከሆነና የግሌ ዲታው ይፋ መዯረግ በምስጢር መያዝ የነበረበትን የመረጃ ምንጭ 
የሚያጋሌጥ ከሆነ 

የግሌ ዲታ ሇሚመሇከተው ግሇሰብ ተዯራሽ እንዲይሆን መከሌከሌ ይችሊሌ። 
(2) ዲታ ተቆጣጣሪው ጥያቄው ተዯጋጋሚ ከመሆኑ ወይም ሥሌታዊ ከመሆኑ ወይም ጥያቄዎቹ ይዘታቸው 

አሳማኝ ያሌሆኑ ወይም ቅሬታ የሚያስከትለ ከሆነና በዚህ ምክንያት ሥራውን የሚያስተጓጉሌ ከሆነ የዲታ 
ተቆጣጣሪው ጥያቄ አቅራቢው የግሌ ዲታ ተዯራሽ እንዱዯረግሇት ያቀረበሇትን ጥያቄ ወዯ ጎን ሉተወው 
ይችሊሌ። 

 
38. የማስተካከሌ መብት 

(1) የዲታ ባሇቤት የግሌ ዲታው ትክክሇኛ ያሌሆነ፣ ያሌተሟሊ፣ አሳሳች፣ ወቅታዊ ያሌሆነ፣ ወይም የሚቀናበረው 
ከዚህ አዋጅ በተቃራኒ ነው ብል በሚያምንበት ጊዜ፣ የዲታው ባሇቤት ዲታው ያሇ ምንም ክፍያና ያሊግባብ 
መዘግየት  እንዱስተካክሌ የዲታ ተቆጣጣሪውን የመጠየቅ መብት አሇው። 

(2) በዚህ ዴንጋጌ መሠረት የግሌ ዲታ ከተስተካከሇ፣ የዲታ ተቆጣጣሪው እርማቱ ከመጠየቁ በፊት ባሇው አንዴ 
ዓመት ጊዜ ውስጥ ዲታው ተዯራሽ ሇተዯረገሇት ሰው የተዯረገውን ማስተካከያ መግሇጽ አሇበት። 

(3) በንዑስ አንቀጽ (2) መሠረት የማስተካከያው ማስታወቂያ ሲዯርሰው፣ የዲታ ተቆጣጣሪው በይዞታው ወይም 
በቁጥጥሩ ሥር በሚገኝ መዝገብ ውስጥ ያሇ ዲታን ማስተካከሌ አሇበት። 

 
39. ማቀናበርን መዯምሰስ 

(1) የዲታው ባሇቤት 
(ሀ)  ከተሰበሰበበት ወይም ከተቀናበረበት ዓሊማ አንጻር ሲፈተሽ ዲታው አስፈሊጊ ካሌሆነ፣ 
(ሇ)  የዲታ ባሇቤቱ ዲታ እንዱቀናበር የሰጠውን ፈቃዴ ካነሳና በቀጣይ ዲታ ሇማቀናበር ላሊ ሔጋዊ መሠረት 

ከላሇ፣ 
(ሏ)  የዲታ ባሇቤቱ ዲታ የተቀናበረበትን መሠረት ከተቃወመ እና ሇማቀናበር ከፍ ያለ ሔጋዊ ምክንያቶች 

የላለ ከሆነ፤ ወይም 
(መ)  የግሌ ዲታ የተቀናበረው ሔጋዊ መሠረት ሳይኖረው ከሆነ 
የግሌ ዲታው ያሇ ምንም ክፍያና ያሊግባብ መዘግየት እንዱዯመሰስ የመጠየቅ መብት አሇው። 

(2) የዲታ ተቆጣጣሪው የግሌ ዲታን ይፋ ካዯረገ፣ ዲታውን ሇሚያቀናብሩ ሶስተኛ ወገኖች፣ የዲታው ባሇቤት 
ከዲታው ጋር የተያያዙ ሉንኮችንና፣ ቅጂዎችን እንዱዯመሰሱ የጠየቀ መሆኑን ሇመግሇጽ አስፈሊጊ የሆኑ 
እርምጃዎችን መውሰዴ አሇበት። 

(3) የግሌ ዲታን ማቀናበር  
(ሀ)  በማሔበራዊ ጤና መስክ ሇሔዝብ ጥቅም ተብሇው ሇተሇዩ ምክንያቶች፣ 
(ሇ)  የዲታ ባሇቤቱ መብቶችና መሠረታዊ ነጻነቶችን የሚጥስ የታወቀ ሥጋት ከላሇ፤ ሇታሪካዊ፣ ሇስታስቲካዊ 

ወይም ሇሳይንስ ምርምር ዓሊማ፣ 
(ሏ)  የዲታ ተቆጣጣሪው የግሌ ዲታን ሇማቀናበር ያሇበትን ሔጋዊ ግዳታ ሇመወጣት፣ ወይም ሇሔዝብ ጥቅም 

በሚሌ የሚከናወነውን ተግባር ሇመፈጸም፣ ወይም ዲታ ተቆጣጣሪው ከያዘው ሥሌጣን በመነጨ 
ኃሊፊነቱን ሇመወጣት ወይም ሥሌጣኑን ሇመተግበር፣ ወይም 

(መ)  ሔጋዊ መብትን ሇማቋቋም፣ ሇመተግበር ወይም ሇመከሊከሌ 
አስፈሊጊ በሚሆንበት ጊዜ ንዑስ አንቀጽ (1) እና (2) ተፈጻሚ አይሆኑም። 
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40. ማቀናበርን መገዯብ 

(1) የዲታ ባሇቤቱ  
(ሀ)  የዲታ ባሇቤቱ በዲታው ትክክሇኛነት ሊይ ተቃውሞ ያቀረበና የዲታ ተቆጣጣሪው የዲታውን ትክክሇኛነት 

ሇማረጋገጥ የተሰጠው፣ 
(ሇ)  የዲታ ተቆጣጣሪው ሇማቀናበር የማይፈሌገው፣ ነገር ግን የዲታው ባሇቤት ሔጋዊ መብቱን ሇማቋቋም፣ 

ሇመተግበር ወይም ሇመከሊከሌ የሚፈሌገው የግሌ ዲታ፣ 
(ሏ)  የዲታ ማቀናበሩ ሔጋዊ መሠረት የላሇው፣ እና የዲታው ባሇቤት የግሌ ዲታው እንዲይዯመሰስ ተቃውሞ 

ያቀረበና በምትኩ ማቀናበሩ እንዱገዯብ የሚሌ ጥያቄ ያቀረበ፣ ወይም 
(መ)  የዲታ ባሇቤቱ በአንቀጽ 41 መሠረት ማቀናበሩ እንዱቆም ተቃውሞ አቅርቦ ከሆነና ዲታ ተቆጣጣሪው 

ያሇው ሔጋዊ ምክንያቶች የዲታ ባሇቤቱ ካሇው መብት የሚበሌጥ፣  
ከሆነ የግሌ ዲታ ማቀናበር እንዱገዯብ የመጠየቅ መብት አሇው። 

(2) የግሌ ዲታን ማቀናበር በንዑስ አንቀጽ (1) መሠረት የተገዯበ ከሆነ  
(ሀ)  የግሌ ዲታን ከማከማቸት በስተቀር ዲታ የሚቀናበረው በዲታ ባሇቤቱ ፈቃዴ፣ ወይም ሔጋዊ መብትን 

ሇማቋቋም፣ ሇመተግበር ወይም ሇመከሊከሌ፣ ወይም የላሊን ሰው መብት ሇመጠበቅ፣ ወይም የሔዝብን 
ጥቅም ሇማስጠበቅ ነው፤ እንዯዚሁም 

(ሇ)  የዲታ ተቆጣጣሪው የግሌ ዲታን ሇማቀናበር የተቀመጠን ገዯብ ከማንሳቱ በፊት ይህንኑ ሇዲታው 
ባሇቤት ማሳወቅ አሇበት። 

 
41. የመቃወም መብት 

(1) የዲታ ተቆጣጣሪው የዲታ ባሇቤቱን ፍሊጎቶች፣ መብቶች እና ነፃነቶች ወይም ሔጋዊ መብቱን ሇማቋቋም፣ 
ሇመተግበር ወይም ሇመከሊከሌ የሚያስችለ ሔጋዊ ምክንያቶች ካሊቀረበ በስተቀር፤ የዲታ ባሇቤቱ የግሌ ዲታው 
እንዲይቀናበር በጽሐፍ የመቃወም መብት አሇው።  

(2) የግሌ ዲታ የሚቀናበረው የቀጥታ ማርኬቲንግ ሇማካሄዴ የሚሌ ዓሊማን ሇማሳካት ከሆነ፣ የዲታ ባሇቤቱ 
ፕሮፋይሉንግን ጨምሮ ከዚሁ የቀጥታ ማርኬቲንግ ጋር የተያያዙና እሱን የተመሇከተ የግሌ ዲታ ማቀናበርን 
መቃወም ይችሊሌ። 

(3) የዲታ ባሇቤቱ ከቀጥታ ማርኬቲንግ ጋር በተያያዘ የግሌ ዲታው እንዲይቀናበር ከተቃወመ፣ የግሌ ዲታው 
ይህንን ዓሊማ አስመሌክቶ ማቀናበር አይቻሌም። 

(4) በንዑስ አንቀጽ (1) እና (2) የተዯነገጉት መብቶች የዲታው ባሇቤት በግሌጽ እንዱያውቀው መዯረግ አሇበት። 
 
42. አውቶሜትዴ በሆኑ መሣሪያዎች በግሇሰብ ሊይ የሚሰጡ ውሳኔዎች 

(1) ማንኛውም የዲታ ባሇቤት የሔግ ውጤት የሚያስከትሌ ወይም አለታዊ ጫና የሚያሳዴርበትንና 
ፕሮፋይሉንግን ጨምሮ አውቶሜትዴ በሆኑ መሳሪያዎች ብቻ የሚሰጡ ውሳኔዎችን የመቃወም መብት 
አሇው። 

(2) ውሳኔው  
(ሀ)   በዲታ ባሇቤቱ እና በዲታ ተቆጣጣሪው መካከሌ ውሌ ሇመግባት፣ ወይም ውሌ ሇመፈጸም አስፈሊጊ 

ስሇሆነ፣ 
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(ሇ)   ዲታ ተቆጣጣሪው በሚገዛበትና የዲታ ባሇቤቱን መብቶች፣ ነፃነቶች እና ሔጋዊ ጥቅሞች ሇመጠበቅ 
ተስማሚ እርምጃዎችን በዯነገገ ሔግ፣ ወይም 

(ሏ)   በዲታ ባሇቤቱ ግሌጽ ፈቃዴ መሠረት  
የተሰጠ ከሆነ ንዑስ አንቀጽ (1) ተፈጻሚ አይሆንም። 

(3) ከግሇሰብ ጋር የተዛመደ የተወሰኑ ግሊዊ ጉዲዮችን ሇመገምገም የታሰበ በአውቶሜትዴ መሳሪያዎች የሚዯረግ 
የግሌ ዲታ ማቀናበር፣ ጥንቃቄ በሚፈሌግ የግሌ ዲታ ሊይ ማካሄዴ አይቻሌም። 

(4) በንዑስ አንቀጽ (2) ውስጥ ሇተመሇከቱት ጉዲዮች፣ ዲታ ተቆጣጣሪው በአንቀጽ 35 መሠረት ሇዲታ ባሇቤቱ 
ከሚሰጠው ኢንፎርሜሽን ውስጥ፤ በዚህ አንቀጽ በንዑስ አንቀጽ (1) ውስጥ የተጠቀሰው ዓይነት ውሳኔ 
ሇማሳረፍ የተዯረገ ማቀናበር መኖሩን እና እንዯዚህ ዓይነቱ ማቀናበር በዲታ ባሇቤቱ ሊይ የሚያስከትሇውን 
ውጤቶች ማካተት አሇበት። 

(5) በንዑስ አንቀጽ (2) (ሀ) ወይም (ሏ) በተዘረዘሩት ጉዲዮች ሊይ የዲታ ተቆጣጣሪው የዲታ ባሇቤቱን መብቶች፣ 
ነፃነቶች እና ሔጋዊ ፍሊጎቶች ሇመጠበቅ ተስማሚ የሆኑ እርምጃዎችን መተግበር አሇበት። በተሇይም የዲታ 
ባሇቤቱ በጉዲዩ ሊይ አስተያየት እንዱሰጥ መዯረግ አሇበት። 

 
43. የዲታ ፖርታቢሉቲ መብት 

(1) የዲታ ባሇቤቱ እሱን አስመሌክቶ ሇዲታ ተቆጣጣሪው ወይም ሇዲታ አቀናባሪው የሰጠውን ዲታ፤ በተዋቀረ፣ 
በተሇምድ ጥቅም ሊይ በሚውሌ እና በማሽን ሉነበብ በሚችሌ ቅርጽ የማግኘት መብት አሇው። 

(2) የዲታ ባሇቤቱ በንዑስ አንቀጽ (1) ያገኘውን ዲታ ወዯ ላሊ ዲታ ተቆጣጣሪ ወይም ዲታ አቀናባሪ ያሇምንም 
ዕንቅፋት የማስተሊሇፍ መብት አሇው። 

(3) በቴክኒካዊ ሁኔታ የሚቻሌ ከሆነ፣ የዲታ ባሇቤቱ የግሌ ዲታው ከአንዴ የዲታ ተቆጣጣሪ ወይም አቀናባሪ ወዯ 
ላሊ በቀጥታ እንዱተሊሇፍሇት የማዴረግ መብት አሇው። 

(4) በዚህ አንቀጽ ሥር ያሇው መብት 
(ሀ)  ማቀናበሩ ሇሔዝብ ጥቅም ሲባሌ ሇሚከናወን ተግባር ወይም ኃሊፊነትን ሇመወጣት የተዯረገ ከሆነ፣ 

ወይም 
(ሇ)  የላልች ሰዎች መብቶች እና ነጻነቶች ሊይ አለታዊ ተጽዕኖ ሉያሳዴር የሚችሌ ከሆነ 
ተፈፃሚ አይሆንም። 

(5) የዲታ ተቆጣጣሪ ወይም የዲታ አቀናባሪ የዲታ ፖርታቢሉቲ ጥያቄዎችን ያሇ ምንም ክፍያ እና ያሊግባብ 
መዘግየት መፈጸም አሇበት። 
 

44 መብትን ማስከበር 
(1) የዲታ ባሇቤቱ ሔጋዊ ወራሽ የዲታ ባሇቤቱ ከሞተ በኋሊ በማንኛውም ጊዜ የዲታ ባሇቤቱ የነበሩትን መብቶች 

ማስከበር ይችሊሌ። 
(2) የዲታ ባሇቤቱ ሔጻን ሌጅ ከሆነ፣ ወሊጅ ወይም ሞግዚቱ የዚህን ሌጅ መብት ማስከበር ይችሊሌ። 
(3) የዲታ ባሇቤቱ በዚህ አዋጅ ውስጥ የተዘረዘሩትን መብቶችን እንዲይጠቀም የተከሇከሇ ወይም መብቱን 

ሇመጠቀም የማይችሌ ከሆነ፣ ሞግዚት ወይም አሳዲሪው ሆኖ በፍርዴ ቤት የተሾመ ሰው የዲታ ባሇቤቱን 
መብቶች ማስከበር አሇበት። 

(4) በንዑስ አንቀጽ (1) - (3) ከተዘረዘሩት ውጭ በሆኑ ጉዲዮች፣ የዲታው ባሇቤት በጽሐፍ የሾመው ማንኛውም 
ሰው እነዚህን መብቶች ሉያስከብር ይችሊሌ። 
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ምዕራፍ አምስት 
ዲታ ተቆጣጣሪዎች እና ዲታ አቀናባሪዎች 

 
ክፍሌ አንዴ 

የዲታ ተቆጣጣሪዎች ምዝገባ 
 
45.  ያሇምዝገባ ዲታ ማቀናበር ስሇመከሌከሌ 

(1) ዲታ ተቆጣጣሪ ወይም ዲታ አቀናባሪ በኮሚሽኑ የምዝገባ ሥርዓት ውስጥ ያሌተካተተ ከሆነ፣ የግሌ ዲታ 
አያቀናብሩም። 

(2) ያሇምዝገባ ግሊዊ ዲታን ማቀናበር ወንጀሌ ነው፤ ይህን ሲፈጽም የተገኘ የዲታ ተቆጣጣሪ      ይቀጣሌ። 
(3) ማንኛውም ዲታ ተቆጣጣሪም ሆነ ዲታ አቀናባሪ ሇመመዝገብ ሲፈሌግ፣ በዚህ ዴንጋጌ መሠረት 

ማመሌከቻውን ሇኮሚሽኑ ማቅረብ አሇበት፤ ማመሌከቻው ኮሚሽኑ ባዘጋጀው ቅጽ መቅረብ አሇበት።  
(4) በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (2) መሠረት ሇኮሚሽኑ የሚቀርብ የምዝገባ ማመሌከቻ በፅሁፍ መዯረግ አሇበት፤ 

ማመሌከቻው 
(ሀ)  የአመሌካቹን የንግዴ ስም እና ሙለ አዴራሻን፣ 
(ሇ)  ዴርጅቱ የውጭ ዴርጅት ከሆነ  የተወካዩን ስምና አዴራሻን፣ 
(ሏ)  የግሌ ዲታው መግሇጫ እና የግሌ ዲታቸው የሚቀናብርሊቸው ሰዎች ምዴብን፣  
(መ)  አመሌካቹ ጥንቃቄ የሚፈሌግ የግሌ ዲታ ስሇመያዙ ወይም ሉይዝ እንዯሚችሌ የሚያሳይ መግሇጫን፣ 
(ሠ)  የግሌ ዲታ የሚቀናበርበት ወይም ሉቀናበር የሚችሌበት ምክንያት የሚገሌጽ መግሇጫን፣ 
(ረ)  አመሌካቹ የግሌ ዲታን ተዯራሽ ሉያዯርግሇት የሚፈሌገውን ተቀባይ መግሇጫን፣ 
(ሰ) አመሌካቹ የግሌ ዲታን ሉያስተሊሌፍ የሚፈሌጋቸው የሶስተኛ ወገኖች የሥሌጣን ክሌሌ ስም ወይም 

መግሇጫን፣ 
(ሸ)  በአመሌካቹ የተያዘ የግሌ ዲታ ባሇቤት የሆኑ ሰዎች ምዴብ ወይም ከተቻሇ የግሇሰቦቹ ስም ዝርዝርን፣ 
(ቀ)  ዲታውን ሇመጠበቅ የሚወሰደ እርምጃዎች ጠቅሊሊ መግሇጫን፣ እና 
(በ)  ላሊ ማንኛውም ዓይነት ኮሚሽኑ የሚጠይቀው ኢንፎርሜሽንን 
ማካተት አሇበት። 

(5) አመሌካቹ በመመሪያው መሠረት የሚጠየቁ ከፍያዎችን መፈፀም አሇበት። 
(6) ማንኛውም የዲታ ተቆጣጣሪም ሆነ የዲታ አቀናባሪ በንዑስ አንቀፅ (4) መሠረት ሆነ ብል የሃሰት ወይም 

አሳሳች መረጃ ከሰጠና፣ ጥፋተኛ ሆኖ ከተገኘ ከ100 ሺህ ብር ባሌበሇጠ የገንዘብ ቅጣት እና ከ5 ዓመታት 
ባሌበሇጠ እስራት ይቀጣሌ። 

(7) ዲታ ተቆጣጣሪው የግሌ ዲታን ሇሁሇትና ከዚያ በሊይ ሇሆኑ ዓሊማዎች ማቀናበር ከፈሇገ፣ ኮሚሽኑ እያንዲንደን 
ዓሊማ በመዝገብ ውስጥ ሇብቻው ማካተት አሇበት። 
 

46.  ምዝገባን የመከሌከሌ ሥሌጣን 
(1) በዚህ አዋጅ መሠረት ሇምዝገባ ከቀረበ ማመሌከቻ ጋር በተያያዘ በመዝገብ እንዱካተት የቀረበው ዝርዝር 

ኢንፎርሜሽን በቂ ካሌሆነ ኮሚሽኑ ማመሌከቻውን ውዴቅ ያዯርጋሌ። 
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(2) ኮሚሽኑ የዲታ ተቆጣጣሪውን የምዝገባ ጥያቄ ካሌተቀበሇ፣ በአሥራ አራት ቀናት ውስጥ  
(ሀ)  ውሳኔውንና ማመሌከቻውን ያሌተቀበሇበትን ምክንያት፣ እንዯዚሁም 
(ሇ)  በውሳኔው ሊይ በፌዯራሌ ከፍተኛ ፍርዴ ቤት ይግባኝ መጠየቅ እንዯሚችሌ በመግሇጽ 
በፅሁፍ ሇአመሌካቹ ማሳወቅ አሇበት። 

(3) የምዝገባ ማመሌከቻን ውዴቅ ማዴረግ በዴጋሚ ማመሌከትን አይከሇክሌም። 
 
47. የምዝገባ ውጤቶች 

(1) ኮሚሽኑ ማመሌከቻው ሇምዝገባ የተቀመጡትን ቅዴመ ሁኔታዎች የሚያሟሊ ሆኖ ካገኘው በመዝገብ 
ይጽፈዋሌ። 

(2) እያንዲንደ በመዝገብ የተጻፈ ማመሌከቻ 
(ሀ)  በአንቀፅ 45(4) መሠረት የሚመዘገቡ፣ ወይም እንዯ ሁኔታው ላልች በአንቀፅ 48 መሠረት የተዯረጉ 

የማሻሻያ ኢንፎርሜሽንን፣ እንዯዚሁም 
(ሇ)  ኮሚሽኑ በመመሪያ መሠረት እንዱካተት የሚጠይቃቸው ላልች ዝርዝር ጉዲዮችን 
ማካተት አሇበት ።   

(3) ኮሚሽኑ አመሌካቹ የተቀመጠውን ክፍያ ሲፈጽም የምዝገባ ሰርተፊኬት ይሰጠዋሌ። 
(4) በንዑስ አንቀፅ (3) መሠረት የሚሰጠው የምዝገባ ሰርተፊኬት ሇሁሇት ዓመታት ያገሇግሊሌ፤ ቅዴመ 

ሁኔታውም ሲሟሊ በየሁሇት ዓመቱ ይታዯሳሌ። 
 
48.  ማሻሻያን የማሳወቅ ግዳታ 

(1) የዲታ ተቆጣጣሪዎች በአንቀፅ 45(4) መሠረት መመዝገብ ያሇበትን ኢንፎርሜሽን የተመሇከቱ ማሻሻያዎች 
ሇኮሚሽኑ የማሳወቅ ግዳታ አሇባቸው።  

(2) በንዑስ አንቀፅ (1) የተቀመጠውን ዴንጋጌ የጣሰ ማንኛውም ተቆጣጣሪ ወይም የዲታ አቀናባሪ ጥፋተኛ ሆኖ 
ሲገኝ ከ50 ሺህ ብር ባሌበሇጠ የገንዘብ መቀጮ ይቀጣሌ። 

(3) በንዑስ አንቀፅ (1) መሠረት በሚወጣው መመሪያ መሠረት ኮሚሽኑ የማሻሻያ ማሳወቂያውን እንዯተቀበሇ፣ 
ኮሚሽኑ ማሳወቂያውን መነሻ በማዴረግ አግባብነት ያሇውን ማሻሻያ በመዝገቡ ሊይ ያሰፍራሌ። 

 
49.  ከመዝገብ መፋቅ 

ኮሚሽኑ ጥያቄው በመዝገቡ ሊይ ባሇ ሰው በማንኛውም ጊዜ ሲቀርብሇት ይህንን ስም ከመዝገቡ ሊይ ይፍቃሌ። 
 
50.  ምዝገባን ስሇመሠረዝ 

ኮሚሽኑ በቂ ምክንያት ካሇው ምዝገባውን የመሠረዝ ሥሌጣን አሇው። 
 
51.  ሇሔዝብ ተዯራሽ ማዴረግ  

(1) ኮሚሽኑ በመዝገብ የተካተተ ኢንፎርሜሽን 
(ሀ)  ኅብረተሰቡ አመቺ በሆነ ሰዓትና ያሇምንም ክፍያ መመርመር የሚያስችሇውን ፋሲሉቲ ማቅረብ፣ እና 
(ሇ)  ላልች ተገቢ ሆነው ያገኛቸውን ፋሲሉቲዎች ማመቻቸት 
አሇበት። 
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(2) ኮሚሽኑ የክፍያ መመሪያ በሚዯነግገው መሠረት ክፍያ ሲፈጸም፣ በመዝገቡ ውስጥ የተካተተ ዝርዝር 
ኢንፎርሜሽንን በተመሇከተ ሇማንኛውም ሰው የተረጋገጠ የፅሁፍ ቅጅ ይሰጣሌ። 

 
52.  የዲታ ጥበቃ ኦፊሰር መሾም 

(1) የዲታ ተቆጣጣሪው ወይም የዲታ አቀናባሪው  
(ሀ)  በፍርዴ ቤቶች የዲኝነት ሥሌጣን ሥር ከሚወዴቁ ጉዲዮች በስተቀር፣ የመንግስት አካሌ ከሆነ፣ 
(ሇ)  ዋነኛ ተግባር በባህርያቸው፣ በወሰናቸው ወይም በዓሊማቸው በዲታ ባሇቤቶች ሊይ መጠነ ሰፊ የሆነና 

በመዯበኛነት በተዯራጀ አግባብ የሚዯረግ የማቀናበር ሥራ ከሆነ፣ ወይም 
(ሏ)  ዋነኛ ተግባር መጠነ ሰፊ የሆነ ጥንቃቄ የሚፈሌግ የግሌ ዲታ ማቀናበር ከሆነ 
ራሱ ያስቀመጠውን ቅዴመ ሁኔታ የሚያሟሊ የዲታ ጥበቃ ኦፊሰር መምረጥ ወይም መሾም አሇበት።  

(2) የዲታ ጥበቃ ኦፊሰሩ የዲታ ተቆጣጣሪው ወይም የዲታ አቀናባሪው ሠራተኛ ሉሆንና፤ የጥቅም ግጭት እስከላሇ 
ዴረስ፤ በተዯራቢነት ላልች ሥራዎችና ግዳታዎችን የሚፈፅም ሉሆን ይችሊሌ። 

(3) የዲታ ጥበቃ ኦፊሰሩ ሇእያንዲንደ ዴርጅት በቀሊለ ተዯራሽ እስከሆነ ዴረስ ተቋሞች በጋራ አንዴ የዲታ ጥበቃ 
አፊሰር ሉሾሙ ይችሊለ። 

(4) የዲታ ተቆጣጣሪዎቹ ወይም የዲታ አቀናባሪዎቹ የመንግሥት አካሊት ከሆኑ፣ ተቋማዊ አወቃቀራቸውን ግንዛቤ 
ውስጥ በማስገባት አንዴ የዲታ ጥበቃ አፊሰር ሇተሇያዩ የመንግሥት አካሊት በጋራ ሉሰየም ይችሊሌ። 

(5) አንዴ ግሇሰብ አስፈሊጊ የሆነ የትምህርት እና የሞያ ዝግጅት ማሇትም ከዲታ ጥበቃ ጋር ተያያዥ የሆነ ዕውቀት 
እና የቴክኒክ ሌምዴ ካሇው የዲታ ጥበቃ ኦፊሰር ሆኖ ሉመረጥ ወይም ሉሾም ይችሊሌ። 

(6) የዲታ ተቆጣጣሪው ወይም ዲታ አቀናባሪው የዲታ ጥበቃ አፊሰሩን ሙለ አዴራሻ በህትመት ሇሶስተኛ ወገኖች 
እና ሇኮሚሽኑ ማሳወቅ አሇበት። 

(7) የሚከተለት ማሇትም 
(ሀ)  በዚህ አዋጅ እና በላልች ሔጎች በተዯነገጉት የዲታ ማቀናበር መስፈርቶች ዙሪያ የዲታ ተቆጣጣሪው 

ወይም የዲታ አቀናባሪው እና ሠራተኞቻቸው ሥራቸውን በአግባቡ እንዱፈጽሙ ማገዝ፣ 
(ሇ)  ዲታ ተቆጣጣሪውን ወይም ዲታ አቀናባሪውን በመወከሌ ይህ አዋጅ መከበሩን ማረጋገጥ፣ 
(ሏ)  በዲታ ማቀናበር ሥራዎች ውስጥ የሚሳተፉ ሠራተኞች አቅም እንዱጎሇበት ሁኔታዎችን ማመቻቸት፣  
(መ)  የዲታ ጥበቃ ባመጣው ተጽዕኖ ዙሪያ የሚዯረጉ ግምገማዎች ሊይ አስተያየት ማቅረብ፣ 
(ሠ)  ከኮሚሽኑና  ከላልች በዲታ ጥበቃ ዙሪያ ከሚሰሩ ባሇስሌጣን መሥሪያ ቤቶች ጋር መተባባር 
የዲታ ጥበቃ ኦፊሰሩ ኃሊፊነቶች ናቸው። 

 
 

ክፍሌ ሁሇት 
የዲታ ተቆጣጣሪዎች ግዳታዎች 

 
53.  የቴክኒክና ተቋማዊ እርምጃዎች 

(1) ዲታ ተቆጣጣሪው ዲታ ማቀናበሩ በዚህ አዋጅ መሠረት መከናወኑን ሇማረጋገጥ ተገቢ የሆኑ ቴክኒካዊና 
ተቋማዊ እርምጃዎችን መተግበር አሇበት። 

(2) በንዑስ አንቀፅ (1) ሊይ የተጠቀሱ እርምጃዎች  
(ሀ)  ተገቢውን የዲታ ዯህንነት እና ተቋማዊ እርምጃዎች ማስፈፀምን፣ 
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(ሇ)  የማቀናበር ሥራዎችን በጠቅሊሊ ሪከርዴ አዴርጎ ማስቀመጥን፣ 
(ሏ)  የዲታ ጥበቃ ያመጣው ተጽዕኖን የመገምገም ሥራ መሥራትን፣ 
(መ)  ኮሚሽኑንን ፈቃዴ መጠየቅ ወይም ማማከር በሚገባ ጊዜ ይሄንኑ መፈጸምን፣ እና 
(ሠ)  የዲታ ጥበቃ ኦፊሰር መመዯብን 
ያካትታለ። 

(3) ማንኛውም የዲታ ተቆጣጣሪ በዚህ አንቀፅ ዴንጋጌ ውስጥ የተጠቀሱት እርምጃዎችን ውጤታማነት ሇማረጋገጥ 
ተገቢ የሆኑ ፖሉሲዎችንና መመሪያዎችን ሥራ ሊይ ማዋሌ አሇበት። 

 
54. የግሌ ዲታ ጥሰትን ማሳወቅ 

(1) የግሌ ዲታ ጥሰት በሚኖርበት ጊዜ፣ የግሌ ዲታ ጥሰቱ የግሇሰብ መብቶችና ነፃነቶች አዯጋ ሊይ የማይጥሌ ካሌሆነ 
በስተቀር፤ ዲታ ተቆጣጣሪው ያሊስፈሊጊ መዘግየት እና የሚቻሌ ከሆነ ጥሰቱን ካወቀበት ከ72 ሰዓት ባሌበሇጠ 
ጊዜ ውስጥ የግሌ ዲታ ጥሰቱን ሇኮሚሽኑ ማሳወቅ አሇበት።  

(2) የግሌ ዲታ ጥሰቱ ሇኮሚሽኑ በ72 ሰዓታት ውስጥ ካሌተገሇጸ፣ ማሳወቂያው የዘገየበትን ምክንያት አካቶ መቅረብ 
አሇበት ። 

(3) ዲታ አቀናባሪው የግሊዊ ዲታ ጥሰት መኖሩን እንዲወቀ ያሇምንም መዘግየት ሇዲታ ተቆጣጣሪው ማሳወቅ 
አሇበት። 

(4) በንዑስ አንቀጽ (1) ዴንጋጌ መሠረት ሇኮሚሽኑ የሚቀርበው የግሌ ዲታ ጥሰት ማሳወቂያ 
(ሀ) የግሌ ዲታ ጥሰቱን ባህርይ እና ከተቻሇ የዲታ ባሇቤቶቹን ምዴቦችና ግምታዊ ቁጥር፣ እንዯዚሁም የግሌ 

ዲታ ምዴቦችና ግምታዊ ቁጥር፣ 
(ሇ) የዲታ ጥበቃ ኦፊሰሩን ሙለ አዴራሻ ወይም ላሊ ተጨማሪ መረጃ ማግኘት የሚቻሌበትን አግባብ፣ 
(ሏ) የግሌ ዲታ ጥሰቱ ሉያስከትሌ የሚችሇው ውጤቶች፣ እና 
(መ) ሇግሌ ዲታ ጥሰቱ ምሊሽ ሇመስጠት በዲታ ተቆጣጣሪው የተወሰደ ወይም ሉወሰደ የታሰቡ 

እርምጃዎች፣ እንዯዚሁም ተገቢ ሆኖ ሲገኝ አለታዊ ውጤቶችን ሇመቀነስ የሚወሰደ ዕርምጃዎችን 
መግሇጽ አሇበት። 

(5) ኢንፎርሜሽኑን በአንዴ ጊዜ ማቅረብ በማይቻሌበት ጊዜ፣ ኢንፎርሜሽኑ እንዯተገኘ ያሇምንም ተጨማሪ 
መዘግየት ማቅረብ ይቻሊሌ። 

(6) ኮሚሽኑ የዲታ ተቆጣጣሪው በዚህ አዋጅ ዴንጋጌ መሠረት መሥራቱን ሇመገምገም እንዱያግዘው፣ ዲታ 
ተቆጣጣሪው ከግሌ ዲታ ጥሰቱ ጋር የተያያዙ ዕውነታዎችንና ውጤታቸውን፣ እንዯዚሁም የተወሰደ የዕርምት 
ዕርምጃዎችን በሰነዴ ማስቀመጥ አሇበት። 

 
55. የግሌ ዲታ ጥሰትን ሇዲታ ባሇቤቱ ኮሙኒኬት ማዴረግ 

(1) የግሌ ዲታ ጥሰቱ የዲታ ባሇቤቱን መብትና ነጻነት አዯጋ ውስጥ የሚከት ሆኖ ሲገኝ፣ ዲታ ተቆጣጣሪው 
ያሇምንም መዘግየትና ከተቻሇ ጥሰቱን ባወቀ 72 ሰዓታት ባሌበሇጠ ጊዜ ውስጥ ሁኔታውን ሇዲታ ባሇቤቱ 
መግሇጽ አሇበት።  

(2) ሇዲታ ባሇቤቱ የሚቀርበው መግሇጫ የግሌ ዲታ ጥሰቱን ባህርይ በግሌጽ ቋንቋ የሚያብራራና በአንቀጽ 54(4) 
(ሇ) – (መ) የተዘረዘረውን ኢንፎርሜሽን ያካተተ መሆን አሇበት። 

(3) ዲታ ተቆጣጣሪው 
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(ሀ) ተገቢውን የቴክኒክና ተቋማዊ የመከሊከሌ እርምጃዎችን ከወሰዯ፣ እና እነዚህ እርምጃዎች በጥሰቱ 
በተጎደ የግሌ ዲታዎች ሊይ ከተተገበሩ፣ በተሇይም ዲታ ከተፈቀዯሇት ሰው በስተቀር ሉረዲው 
እንዲይችሌ ሇማዴረግ እንዯ መመስጠሪያ የመሰለ እርምጃዎች የተወሰደ ከሆነ፣ 

(ሇ)  በንዑስ አንቀጽ(1) ሊይ የተገሇጸው የዲታ ባሇቤትን መብቶችና ነፃነቶች አዯጋ ሊይ የሚጥለ ሁኔታዎች 
ከዚህ በኋሊ ሉከሰቱ እንዲይችለ ሇማዴረግ ተከታታይ እርምጃዎች ከወሰዯ፣ ወይም 

(ሏ)  የዲታ ባሇቤቱን ኮሙኒኬት ማዴረግ ተመጣጣኝ ያሌሆነ ጥረት ውስጥ የሚከተው ከሆነና፤ ዲታ 
ተቆጣጣሪው የአህዝቦት ሥራዎች በመሥራቱ ወይም ተመሳሳይ እርምጃዎችን በመውስደ የዲታ 
ባሇቤቱ ጥሰቱን በተመሇከተ ኢንፎርሜሽን ያገኘ ከሆነ 

የግሌ ዲታ ጥሰቱን ሇዲታ ባሇቤቱ መግሇጽ አያስፈሌግም። 
(4) የዲታ ተቆጣጣሪው የግሌ ዲታ ጥሰቱን ሇዲታ ባሇቤቱ ካሊሳወቀ፣ ኮሚሽኑ የግሌ ዲታ ጥሰቱ ሉያዯርስ 

የሚችሇውን የሥጋት ዯረጃ ከመረመረ በኋሊ የዲታ ጥሰቱን ሇዲታ ባሇቤቱ እንዱያሳውቅ ሉያዘው ይችሊሌ። 
 
56.  የቅዴመ ዯህንነት ማጣራት 

(1) ኮሚሽኑ በዲታ ተቆጣጣሪው ወይም በዲታ አቀናባሪው የሚዯረግ የዲታ ማቀናበር ወይም ማስተሊሇፍ ሥራ 
የዲታ ባሇቤቱን ግሊዊ መብት አዯጋ ውስጥ የሚከት ሆኖ ሲያገኘው፣ በአንቀፅ 27(4)፣ (5) እና (6) ሊይ 
የተዘረዘሩ የዯህንነት ዕርምጃዎችን ዲታ ከማቀናበሩ ወይም ከመተሊሇፉ በፊት ኮሚሽኑ ሉመረምር እና 
ሉገመግም ይችሊሌ። 

(2) ኮሚሽኑ በአንቀፅ 27(4)፣ (5) እና (6) መሠረት በዲታ ተቆጣጣሪ ወይም በዲታ አቀናባሪ ሊይ የተጣለ 
የዯህንነት ዕርምጃዎችን በተመሇከተ በመዯበኛ የሥራ ሰዓት ተገኝቶ ተጨማሪ ምርመራ እና ግምገማ ማካሄዴ 
ይችሊሌ። 

 
57.  የማቀናበር ሥራዎችን ሪከርዴ ማዴረግ 

(1) ማንኛውም ዲታ ተቆጣጣሪም ሆነ ዲታ አቀናባሪ በኃሊፊነቱ ሥር ያለትን የማቀናበር ሥራዎች ጠቅሊሊ 
በተመሇከተ ሪከርዴ መያዝ አሇበት። 

(2) ሪከርደ  
(ሀ)  የዲታ ተቆጣጣሪውን ወይም የዲታ አቀናባሪውን ስምና አዴራሻ፣ እንዯዚሁም እንዲግባብነቱ 

የተወካዩንና የዲታ ጥበቃ ኦፊሰሩን ስምና አዴራሻን፣ 
(ሇ)  የማቀናበሩን ዓሊማን፣  
(ሏ)  የዲታ ባሇቤቶችና የግሌ ዲታ ምዴቦችን መግሇጫን፣ 
(መ)  በውጭ አገር ያለ ተቀባዮችን ጨምሮ የግሌ ዲታውን ሲቀበለ የነበሩ ወይም የሚሊክሊቸው ተቀባዮች 

ምዴቦች መግሇጫን፣ 
(ሠ)  ማንኛውም ወዯ ሶስተኛ ወገን የሥሌጣን ክሌሌ የተሊሇፈ ዲታ፣ እና የተወሰደ የጥንቃቄ እርምጃዎችን፣ 
(ረ)  ከተቻሇ የተሇያዩ የዲታ ምዴቦች የሚዯመሰሱበት የጊዜ ገዯብን፣ እንዯዚሁም 
(ሰ)  የዲታ ዯህንነት ማረጋገጫ ዘዳዎች መግሇጫን 
ማካተት አሇበት ። 

(3) የዲታ ተቆጣጣሪው ወይም የዲታ አቀናባሪው ሲጠየቅ ሪከርደን ሇኮሚሽኑ ማቅረብ አሇበት። 
 
58.  የዲታ ጥበቃ ተፅዕኖ ግምገማ 
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(1) የዲታ ማቀናበር ሥራ በባህርዩ፣ በወሰኑ፣ በአውደ እና በዓሊማው የዲታ ባሇቤቱ መብቶችና ነፃነቶች ሊይ 
ከፍተኛ ስጋት የሚዯቅን ከሆነ፣ ማንኛውም የዲታ ተቆጣጣሪ ወይም የዲታ አቀናባሪ ዲታን ከማቀናበሩ በፊት 
የማቀናበር ሂዯቱ በግሌ ዲታ ጥበቃ ሊይ ሉያስከትሌ የሚችሇውን ተፅዕኖ መገምገም አሇበት። 

(2) በንዑስ አንቀፅ (1) የተጠቀሰው የማቀናበር ሂዯት  
(ሀ)  ፕሮፋይሉንግን ጨምሮ በአውቶሜትዴ መሳሪያዎች የተመሠረተ፣ የተዯራጀና ሰፊ የሆነ ከግሇሰቦች 

ግሊዊ ሔይወት ጋር የተያያዘ፣ እንዯዚሁም በግሇሰቦች ሊይ ሇሚሰጥና ሔጋዊ ውጤት ሇሚያመጣ ውሳኔ 
መነሻ የሆነ ወይም በግሇሰቦች ሊይ ጉሌህ ጫና የሚያሳዴር፣ 

(ሇ)  መጠነ ሰፊና ጥንቃቄ የሚፈሌግ የግሌ ዲታ ሊይ የሚካሄዴ፣ 
(ሏ)  መጠነ ሰፊና ሔዝብ የሚሰበሰብበትን ቦታ በተዯራጀ መንገዴ መቆጣጠርን የተመሇከተ፣ እንዯዚሁም 
(መ)  ላሊ ከኮሚሽኑ ጋር ምክክር ማዴረግ የሚጠይቅ ማናቸውም ዓይነት  
ማቀናበርን ያካትታሌ። 

(3) ግምገማው  
(ሀ)  ሉተገበር የተፈሇገው የማቀናበር ሥራን በተዯራጀ አግባብ ማብራራት፣ እንዲግባቡ የዲታ ተቆጣጣሪው 

ወይም የዲታ አቀናባሪው ሉያሳካ የሚፈሌገው ሔጋዊ ፍሊጎትን ጨምሮ የማቀናበሩን ዓሊማ፣ 
(ሇ)  የማቀናበሩ ሥራ ከዓሊማው ጋር ሲነጻጸር የአስፈሊጊነቱንና የተመጣጣኝነቱን ግምገማ፣ 
(ሏ)  የዲታ ባሇቤቱ መብቶችን እና ነፃነቶች ሊይ የሚጥሇው የሥጋት ዯረጃ ግምገማ፣ እንዯዚሁም 
(መ)  የዲታ ባሇቤቱን እና ላልች የሚመሇከታቸው ሰዎች መብቶች እና ሔጋዊ ጥቅሞች ግምት ውስጥ 

በማስገባት፣ ስጋቱን ሇመግታት የሚወሰደ ዕርምጃዎች፣ እንዯዚሁም የሚወሰደ የዯህንነት ዕርምጃዎች 
እና የግሌ ዲታ ጥበቃን ሇማረጋገጥና ከዚህ አዋጅ ጋር የተጣጣሙ መሆናቸውን ሇማሳየት የሚወሰደ 
የጥንቃቄ፣ የዯህንነት እርምጃዎችንና የተዯረጉ ዘዳዎች፣ በዚህ አዋጅ መሠረት መዯረጉን 

የሚገሌጽ መግሇጫ ሉያካትት ይገባሌ። 
(4) ተገቢ ሆኖ ሲገኝና የንግዴ ወይም የመንግሥት ፍሊጎቶችን ወይም የማቀናበር ሥራውን ዯህንነት በማይጣረስ 

መሌኩ፤ የዲታ ተቆጣጣሪው ወይም የዲታ አቀናባሪው ስሇታሰበው ማቀናበር  የዲታ ባሇቤቱን ዕይታ ሉጠይቅ 
ይችሊሌ። 

 
59.  ኮሚሽኑን ፈቃዴ መጠየቅና ማማከር 

(1) ማንኛውም የዲታ ተቆጣጣሪ ወይም የዲታ አቀናባሪ የታሰበው የማቀናበር ሥራ ከአዋጁ ጋር የሚጣጣም 
መሆኑን ሇማረጋገጥና በተሇየም ዲታ ተቆጣጣሪውም ሆነ ዲታ አቀናባሪው የግሌ ዲታን ወዯ ሶስተኛ ወገን 
የሥሌጣን ክሌሌ ከማስተሊሇፍ ጋር በተያያዘ ተገቢውን የጥበቃ እርምጃዎች መውስዴ በማይቻሌበት ጊዜ፣ 
በዲታ ባሇቤቱ ሊይ የሚያዯርሰውን ሥጋት ሇመቀነስ ከኮሚሽኑ ቅዴሚያ ፈቃዴ ማግኘት አሇበት። 

(2) የዲታ ተቆጣጣሪውም ሆነ የዲታ አቀናባሪው የግሌ ዲታን ከማቀናበሩ በፊት የታቀዯው የማቀናበር ሥራ 
ከአዋጁ ጋር የማይጣረስ መሆኑን ሇማረጋገጥና በዲታ ባሇቤቶች ሊይ የሚያስከትሇውን የሥጋት ጫና ሇመቀነስ  
(ሀ)  የዲታ ጥበቃ ተፅዕኖ ግምገማው የማቀናበሩ ሥራ በባሔርዩ፣ በወሰኑ እና በዓሊማው በከፍተኛ ዯረጃ 

ሇሥጋት የተጋሇጠ መሆኑን የሚያመሊክት፣ ወይም 
(ሇ)  ኮሚሽኑ  የማቀናበሩ ሥራ በባሔርዩ፣ በወሰኑ እና በዓሊማው የዲታ ባሇቤቶችን መብቶችና ነጻነቶች 

በከፍተኛ ዯረጃ ሇሥጋት ያጋሌጣሌ ብል ሲገምት 
ኮሚሽኑን አስቀዴሞ ማማከር አሇበት። 
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(3) ኮሚሽኑ የታሰበው ማቀናበር ከአዋጁ ጋር የማይጣጣም ሆኖ ካገኘው በተሇየም ማቀናበሩ ሉያስከትሊቸው 
የሚችሊቸው ሥጋቶች በበቂ ሁኔታ ካሌተሇዩ እና ካሌተቀነሱ፣ የታቀዯውን ማቀናበር ይከሇክሊሌ፤ ከአዋጁ ጋር 
አሇው የተባሇውን አሇመጣጣም በተመሇከተ ሉወሰዴ የሚገባውን ተገቢ ዕርምጃ ምን እንዯሆነ ያሳውቃሌ። 

(4) ኮሚሽኑ በንዑስ አንቀፅ 2(ሇ) መሠረት ቅዴመ ምክክር የሚያስፈሌጋቸውን የማቀናበር ሥራዎች ዘርዝሮ 
ሇሔዝብ ማሳወቅ አሇበት። 

(5) ዲታ ተቆጣጣሪው ወይም ዲታ አቀናባሪው የዲታ ጥበቃ ተፅዕኖ ግምገማው ሰነዴንና፤ ሲጠየቅ ዯግሞ ላሊ 
ማንኛውንም መረጃ ሇኮሚሽኑ ማቅረብ አሇበት። 

 
60 በማሽኖሽ ዱዛይንና ሥሪት የሚዯረግ የዲታ ጥበቃ 

(1) የዲታ ተቆጣጣሪው፣ እንዲግባብነቱ የዲታ አቀናባሪው፣ በጋራ፤ የዲታ ማቀናበሪያው መንገዴ ተሇይቶ 
በሚወሰንበትና ማቀናበሩ በሚከናወንበት ጊዜ በዚህ አዋጅ ውስጥ የተዯነገጉ  
(ሀ) የግሌ ዲታ ማቀናበር መርሔ ውጤታማ በሆነ መንገዴ መፈጸማቸውን፣ እንዯዚሁም  
(ሇ) የዲታ ባሇቤቶችን መብት የሚያስከብሩ የዯህንነት እርምጃዎች የተካተቱ መሆናቸውን  
ማረጋገጥ አሇባቸው። 

(2) በንዑስ አንቀጽ (1) የተዯነገጉት የዯህንነት እርምጃዎች፣ ቴክኖልጂ የዯረሰበትን ዯረጃ፣ ትግበራው 
የሚፈጀውን ወጪ፣ እንዯዚሁም የማቀናበሩን ባህርይ፣ ወሰን፣ አግባብና ዓሊማ፤ እንዯዚሁም ማቀናበሩ 
በግሇሰቦች መብቶችና ነጻነቶች ሊይ ሉያመጣ የሚችሇውን የአዯጋ ሥጋት ጫና ግምት ውስጥ ማስገባት 
አሇበት። 

(3) የዲታ ተቆጣጣሪው በሥሪት ሇእያንዲንደ የተሇየ ዓሊማ አስፈሊጊ የሆኑ የግሌ መረጃዎች ብቻ መቀናበራቸውን 
የሚያረጋግጥ ተገቢ የሆነውን ቴክኒካዊ እና ተቋማዊ እርምጃዎችን በሥራ ሊይ ያውሊሌ። 

(4) የንዑስ አንቀጽ (3) ዴንጋጌ በሚሰበሰበውን የግሌ ዲታ መጠን፣ የግሌ ዲታ በሚቀናበርበት መጠን፣ የግሌ ዲታ 
በሚከማችበት የጊዜ ርዝማኔ፣ እና በግሌ ዲታ ተዯራሽነትን ሊይ ተፈጻሚ ይሆናሌ። 

(5) በንዑስ አንቀጽ (1) የተመሇከቱት የቴክኒክ እና ተቋማዊ እርምጃዎች የግሌ ዲታ በሥሪት ካሇግሇሰቡ ጣሌቃ 
ገብነት ቁጥራቸው በውሌ ሊሌታወቁ ግሇሰቦች ተዯራሽ የማይዯረግ መሆኑን ማረጋገጥ አሇበት።  

 
61 የግሌ ዲታን የመዯምሰስ ግዳታ 

(1) በዚህ አዋጅ በአንቀጽ 25 በተቃራኒ የተዯነገገ ካሌሆነና፣ የግሌ ዲታ ተጠብቆ መቆየት ያሇበት ጊዜ ከተገባዯዯ፣ 
እያንዲንደ የዲታ ተቆጣጣሪ 
(ሀ)  በተቻሇ ፍጥነት የግሌ ዲታን መዯምሰስ ወይም መሰረዝ፣ ወይም 
(ሇ)  ሪከርደ የማን እንዯሆነ እንዲይታወቅ ማዴረግ  
አሇበት። 

(2) የግሌ ዲታ ሪከርዴ የሚዯመሰስበት ወይም የሚሰርዝበት አግባብ፣ ዲታው መሌሶ የሚነበብ እንዲይሆን 
ማዴረግን በማረጋገጥ መሆን አሇበት። 

(3) የዲታ ተቆጣጣሪው የግሌ ዲታን ሇያዘው ማንኛውም የዲታ አቀናባሪ በዚህ አንቀጽ ዴንጋጌ ያሇበትን ግዳታ 
የማሳወቅ ግዳታ አሇበት። 

(4) በንዑስ አንቀጽ (3) መሠረት ማስታወቂያ የተቀበሇ ማንኛውም የዲታ አቀናባሪ በተቻሇ መጠን በፍጥነት በዲታ 
ተቆጣጣሪው የተገሇጸውን ዲታ መዯምሰስ አሇበት። 
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62 የጊዜ ገዯቦችን ማክበር 
የዲታ ተቆጣጣሪው የግሌ ዲታን ሇማስተካከሌ፣ ሇመዯምሰስ ወይም ማቀናበሩን ሇመገዯብ፣ ወይም የግሌ ዲታ 
ክምችት አስፈሊጊነትን በተመሇከተ በየጊዜው ሇመገምገም የተቀመጡ የጊዜ ገዯቦችን ሇማክበር የሚያስፈሌጉ 
አሠራሮችን መዘርጋት አሇበት። 

 
 

ምዕራፍ ሰባት 
በአዋጁ ዴንጋጌዎች ተፈጻሚነት ሊይ የተጣለ ገዯቦች 

 
63 አጠቃሊይ ገዯቦች 

(1) በዚህ አዋጅ ዴንጋጌዎች ተፈጻሚነት ሊይ የሚጣሌ ገዯብ ተፈጻሚ የሚሆነው፣ ገዯብ መጣለ በዳሞክራሲያዊ 
ማኅበረሰብ ውስጥ 
(ሀ) በንዑስ አንቀጽ (4) መሠረት ሇብሓራዊ ዯህንንነት፣ ሇአገር መከሊከያ እና ሇሔዝብ ሠሊም፣ 
(ሇ) የቅጣት ውሳኔ አፈጻጸምን ጨምሮ ወንጀሌ ሇመከሊከሌ፣ ሇመመርመር፣ ሇማነፍነፍ ወይም ክስ 

ሇመመስረት፣ 
(ሏ) የመንግሥት የኤኮኖሚና የፋይናንስ ጥቅሞችን ጨምሮ ሇአጠቃሊይ የሔዝብ ጥቅም ዓሊማ፣ 
(መ) የዲኝነት ነጻነትና የፍርዴ ሂዯቶችን ሇመጠበቅ፣ ወይም 
(ሠ) የዲታ ባሇቤቱን ወይም የላልችን መብትና ነጻነት ሇመጠበቅ  
አስፈሊጊና ተመጣጣኝ እርምጃ ከሆነ ነው። 

(2) የዚህ አዋጅ ዴንጋጌዎች የግሌ ዲታን ሇታሪካዊ፣ ሇስታስቲክስ ወይም ሇሳይንሳዊ ምርምሮች ዓሊማ በማቀናበር 
ሊይ ገዯብ የሚጣሌባቸው በአንቀጽ 27(4)፣ (5) እና (6) የተዯነገጉት የዯህንነትና ተቋማዊ እርምጃዎች የዲታ 
ባሇቤቱን መብቶችና ነጻነቶች ሇመጠበቅ የሚተገበሩ ከሆነ ነው። 

(3) የዚህ አንቀጽ ዴንጋጌዎች ከተጣሱ፣ የዲታ ባሇቤቱ ወይም ኮሚሽኑ የግሇሰቦች መብት እንዱከበር በፍርዴ ቤት 
ክስ መመስረት ይችሊለ። 

(4) የዚህ አዋጅ ማናቸውም ዴንጋጌዎች በግሌ ዲታ ሊይ ተፈጻሚ እንዲይሆኑ ገዯብ የሚጣሌባቸው፣ ዴንጋጌዎቹ 
በግሌ ዲታ ሊይ ተፈጻሚ እንዯማይሆኑ በጠቅሊይ ሚኒስትሩ ውሳኔ ብሓራዊ ዯህንነትን፣ የአገር መከሊከያን እና 
የሔዝብ ሠሊምን ሇማረጋግጥ አስፈሊጊ ከሆነ ነው። 

(5) ሇብሓራዊ ዯህንነት፣ ሇአገር መከሊከያ እና የሔዝብ ሠሊምን ሇመጠበቅ አስፈሊጊ ነው በማሇት በጠቅሊይ 
ሚኒስትሩ የተፈረመ ማረጋገጫ የዚህ ዕውነታ ማስረጃ ተዯርጎ ይወሰዲሌ።  

 
64 ተጨማሪ ገዯቦችን በመመሪያ የመዯንገግ ሥሌጣን 

ኮሚሽኑ ይፋ እንዲይዯረግ በማናቸውም ሔግ የተከሇከሇ ወይም ገዯብ የተጣሇበት የግሌ ዲታ  
(ሀ) የዲታ ባሇቤቱ ጥቅሞችን፣ ወይም 
(ሇ) የላልች ግሇሰቦችን መብቶችና ነጻነቶችን ሇመጠበቅ አስፈሊጊ ናቸው ብል ሲያምን፣ 
እነዚህን ገዯቦች ተፈጻሚ እንዲይሆኑ በመመሪያ በመዯንገግ ገዯቡን ማንሳት ይችሊሌ።  

 
 

ምዕራፍ ስምንት 
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አፈጻጸም 
 
65 የአፈጻጸም ትዕዛዝ 

(1) ኮሚሽኑ የዲታ ተቆጣጣሪው ወይም የዲታ አቀናባሪው የዚህን አዋጅ ዴንጋጌዎች ጥሷሌ፣ በመጣስ ሊይ ነው፣ 
ወይም ሇመጣስ በዝግጅት ሊይ ብል ከጠረጠረ፤ ኮሚሽኑ ሇዚህ ሰው ቀነ ገዯብ በማስቀመጥ ሉፈጽማቸው 
ይገባሌ ያሊቸውን ተግባራት ዘርዝሮ በአፈጻጸም ትዕዛዝ ሉያዘው ይችሊሌ። 

(2) በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1) የተዯነገገው ቢኖርም፣ ኮሚሽኑ በዚህ አዋጅ መሠረት አንዴ ሰው ወንጀሌ 
ፈፅሟሌ በማሇት ከጠረጠረ፣ ጉዲዩን በራሱ ሉመረምር ወይም ውክሌና የተሰጠው ላሊ ተቋም ጉዲዩን 
እንዱመረምር ማዴረግ ይችሊሌ። 

(3) በንዑስ አንቀጽ (1) መሠረት የተሰጠው የአፈጻጸም ትዕዛዝ 
(ሀ)  የተጣሰውን፣ በመጣስ ሊይ ያሇውን ወይም ሉጣስ ያሇውን የዚህ አዋጅ ዴንጋጌዎች ሇይቶ ማሳወቅ፤  
(ሇ)  ሉፈጸም ያሇውን ጥሰት ሉያስተካክሌ ወይም ሉያስወግዴ የሚችሇውን እርምጃ ሇይቶ ማሳወቅ፣ 
(ሏ)  እነዚህ እርምጃዎች የሚተገበሩበት ከሃያ አንዴ ቀናት ያሊነሰ የጊዜ ገዯብ ማስቀመጥ፣ እንዯዚሁም 
(መ)  በተሰጠው ትዕዛዝ ሊይ ይግባኝ የመጠየቅ መብት ያሇው መሆኑን መግሇጽ 
አሇበት። 

(4) የተሰጠውን የአፈጻጸም ትዕዛዝን ከፈጸመ ሃያ አንዴ ቀናት ባሌበሇጠ ጊዜ ውስጥ፣ እንዲግባብነቱ ዲታ 
ተቆጣጣሪው ወይም አቀናባሪው 
(ሀ)  ሇውጡን ጉዲዩ ሇሚመሇከተውን የዲታ ባሇቤት፣ እንዯዚሁም 
(ሇ)  የትዕዛዙ መፈጸም የሚመሇከተውን ዲታ በመሠረታዊ ዯረጃ የሚቀይር ከሆነ፣ ትዕዛዙ ከተሰጠበት ዕሇት 

ጀምሮ ወዯ ኃሊ ባለ አስራ ሁሇት ወራቶች ጀምሮ ትዕዛዙ ከመፈጸሙ ዕሇት በፊት እስካሇው ዕሇት 
ዴረስ ባሇው ጊዜ ውስጥ ዲታው ይፋ ሇተዯረገሊቸው ሰዎች ሇውጡን 

ማሳወቅ አሇበት። 
(5) ኮሚሽኑ የዚህ አዋጅ መከበርን ሇማረጋገጥ የሰጠው የአፈጻጸም ትዕዛዝ አሇመፈጸሙ የተሻሇ ሆኖ ካገኘው፣ 

ትዕዛዙን ሉያነሳው ይችሊሌ፤ ኮሚሽኑ ይህን ሲያዯርግ አዱሱን ትዕዛዝ በጽሐፍ ማውጣትና ሇሚመሇከተው 
ሰው ማዴረስ አሇበት።  

(6) ማንኛውም ሰው ያሇምንም በቂ ምክንያት የአፈጻጸም ትዕዛዙን ሇመፈጸም ካሌቻሇ፣ ወይም አሊከብርም ካሇ 
ጥፋት እንዯፈጸመ ይቆጠራሌ፤ ጥፋተኛነቱ ሲረጋገጥም ከ 50, 000 ብር በማይበሌጥ መቀጮ እና ከሁሇት 
ዓመት በማይበሌጥ እስራት ይቀጣሌ። 

 
66 መረጃ የማግኘት ሥሌጣን 

(1) ኮሚሽኑ የጽሐፍ ትዕዛዝ በማውጣትና የጊዜ ገዯብ በማስቀመጥ፣ ከማንኛውም ሰው  
(ሀ)  የግሌ ዲታ፣ 
(ሇ)  የግሌ ዲታ ማቀናበርን በተመሇከተ ያሇ ኢንፎርሜሽንና ድክመንቴሽን፣ 
(ሏ)  የግሌ ዲታ ከማቀናበር ጋር ተያያዥ የሆኑ የዯኅንነት ኢንፎርሜሽን፣ እና 
(መ)  ኮሚሽኑ በዚህ አዋጅ የተጣሇበትን ኃሊፊነትና የተሰጠውን ሥሌጣን ሇመፈጸም አስፈሊጊ ናቸው 

ያሊቸውን ተግባራት ሇመፈጸም በትዕዛዙ ሊይ ከተገሇጹ ጉዲዮች ጋር ተያያዥ የሆኑ ላልች ኢንፎርሜሽን 
እንዱቀርብሇት መጠየቅ ይችሊሌ። 
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(2) በንዑስ አንቀጽ (1) የተጠየቀው ኢንፎርሜሽን ሇኮሚሽኑ የሚሰጠው ወይም ተዯራሽ የሚዯረገው ሉወሰዴ፣ 
ሉነበብ እና ዯጋግሞ ጥቅም ሊይ ሉውሌ በሚችሌ መሌኩ መሆን አሇበት። 

(3) ኢንፎርሜሽን ይፋ እንዲይሆን የሚከሇክሌ ወይም የሚገዴብ በሥራ ሊይ ያሇ የትኛውም ሔግ መኖሩ፣ 
ማንኛውም ሰው ኮሚሽኑ የተጠሇበትን ኃሊፊነት ሇመወጣት አስፈሊጊ የሆኑ ኢንፎርሜሽን እንዲያቀርብ 
አይከሇክሌም። 

(4) የንዑስ አንቀጽ (3) ዴንጋጌ ሇብሓራዊ ዯህንነት አስፈሊጊ በሆኑ ኢንፎርሜሽኖች ሊይ ተፈጻሚ አይሆንም። 
(5) በዚህ ዴንጋጌ የሚሰጥ ትዕዛዝ በውስጡ፣ ትዕዛዙ የተሰጠው ሰው በሰሊሳ ቀናት ውስጥ በትዕዛዙ ሊይ 

የተጠቀሱ መስፈርቶችን የመቃወም መብት እንዲሇው መግሇጽ አሇበት። 
(6) በዚህ ዴንጋጌ መሠረት መረጃን በተመሇከተ ትዕዛዝ የተሰጠው ማንኛውም ሰው በቂ ምክንያት ከላሇው 

በስተቀር ትዕዛዙን አሇመፈጸም አይችሌም። ትዕዛዝን አሇመፈጸም ወንጀሌ ነው። 
(7) ኮሚሽኑ የግሌ ዲታ ማቀናበር ሔጋዊ ነው ብል ሇመዯምዯም የሚያስችሌ በቂ ኢንፎርሜሽን ማግኘት ካሌቻሇ፣ 

ኮሚሽኑ የዲታ ተቆጣጣሪው የግሌ ዲታን ከማከማቸት ውጪ በላሊ በማናቸውም መንገዴ እንዲያቀናበር 
መከሌከሌ ይችሊሌ። 

 
67 የአቤቱታዎች ምርመራ 

(1) የዲታ ባሇቤቶች በዚህ አዋጅ ውስጥ የተቀመጡ መብቶቻቸው ሲጣሱ አቤቱታ የማቅረብ መብት አሊቸው። 
(2) ኮሚሽኑ በዲታ ባሇቤት አቤቱታ ሲቀርብሇት ወይም በራሱ ተነሳሽነት የዚህ አዋጅ ወይም የላልች የበታች 

ሔጎች ዴንጋጌዎች የተጣሱ፣ እየተጣሱ ወይም ሉጣሱ እንዯሆነ ከጠረጠረ፣ ምርመራ በራሱ ሉያካሂዴ ወይም 
ምርመራ እንዱዯረግ ውክሌና ሉሰጥ ይችሊሌ። 

(3) በንዑስ አንቀጽ (2) አግባብ መሠረት አቤቱታ ሇኮሚሽኑ ሲቀርብ፣ ኮሚሽኑ 
(ሀ)  አቤቱታው በክፉ ሌቦና የቀረበ ነው ካሊሇ በስተቀር፣ አቤቱታውን በራሱ መመርመር ወይም በላሊ 

ተቋም እንዱመረምር ማዴረግ፣ እና 
(ሇ)  የቀረበውን አቤቱታ በተመሇከተ የሰጠውን ውሳኔ በተቻሇ ፍጥነት ሇዲታ ባሇቤቱ በጽሐፍ 

ሉያሳውቀውና የዲታ ባሇቤቱ በውሳኔው ቅር የተሰኘ እንዯሆነ አግባብ ሊሇው ፍርዴ ቤት ይግባኝ 
የመጠየቅ መብት ያሇው መሆኑ መግሇጽ  

አሇበት። 
(4) በዚህ አዋጅ ውስጥ ያሇ የትኛውም ዴንጋጌ የዲታ ባሇቤቱን እንዱወክሌ በጽሐፍ ውክሌና ከተሰጠው ሰው 

ኮሚሽኑ አቤቱታ እንዲይቀበሌና እንዲመረምር አይከሇክሌም፤ እንዯዚሁም በዚህ አዋጅ የዲታ ባሇቤቱን 
አስመሌክተው የተዯነገጉ ዴንጋጌዎች በጠቅሊሊ በዲታ ባሇቤቱ የተሾመ ወኪሌንም ይጨምራለ። 

(5) ኮሚሽኑ ከዚህ ውጭ ካሌፈቀዯ በስተቀር በዚህ አዋጅ መሠረት ሇኮሚሽኑ የሚቀርብ አቤቱታ በጽሐፍ 
መቅረብ አሇበት። 

(6) አቤቱታ ማቅረብ ሇሚፈሌግ ማንኛውም ሰው አቤቱታውን በጽሐፍ ማቅረብ እንዱችሌ ኮሚሽኑ ተገቢ የሆነ  
ዴጋፍ መስጠት አሇበት ። 

 
68 ብርበራና  መያዝ 

(1) በዚህ አዋጅ የተሰጠን ኃሊፊነትን ሇመወጣት አስፈሊጊ ከሆነ፣ ኮሚሽኑ ወይም ውክሌና የተሰጠው ላሊ ተቋም 
ወዯ ቅጥር ግቢ መግባት፣ ፍተሻ ማካሄዴ፣ እና መያዝ ይችሊሌ። 

(2) በንዑስ አንቀጽ (1) ሇተጠቀሰው ዓሊማ በፍርዴ ቤት የተሰጠ የብርበራ ትዕዛዝ መቅረብ አሇበት። 
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(3) ፍርዴ ቤቱ በቃሇ መሒሊ የቀረበሇትን አቤቱታ መርምሮ አግባብ የሆነውን ውሳኔ ይሰጣሌ።  
(4) በንዑስ አንቀጽ (3) መሠረት የተሰጠ ትዕዛዝ የሚያገሇግሇው በትዕዛዙ ሊይ ሇተጠቀሰው የጊዜ ርዝማኔ ብቻ 

ነው፤ ፍርዴ ቤቱ ትዕዛዙ ሊይ አግባብ ነው ያሊቸውን ላልች ሁኔታዎችን መጣሌ ይችሊሌ። 
(5) የብርበራ ትዕዛዝ የያዘ ኦፊሰር  

(ሀ)  ባሇቤቱን ወይም በቅጥር ግቢው ውስጥ ያሇውን ሰው ማንኛውንም ሰነዴ፣ ሪከርዴ ወይም ዲታ 
እንዱቀርብሇት መጠየቅ፣ 

(ሇ)  እንዱህ ዓይነቱን ሰነዴ፣ ሪከርዴ ወይም ዲታ መመርመርና የእነዚህን ሙለ ቅጂዎች ወይም ከፊሌ 
ክፍልች መውሰዴ፣ እንዯዚሁም 

(ሏ)  የተቋሙን ባሇቤት፣ ወይም በሥር ያለ ተቀጣሪ ሠራተኞች፣ ወይም ላልች በቅጥር ግቢው ውስጥ ያለ 
ግሇሰቦችን ጥያቄ ሲያቀርብሊቸው በቃሌ ወይም በጽሐፍ አስፈሊጊ የሆነ ትብብር እንዱሰጡት መጠየቅ 

ይችሊሌ። 
(6) በኦፊሰሩ የተጠየቀው ኢንፎርሜሽን በማንኛውም የሜካኒካሌ ወይም የኤላክትሮኒክ መሣሪያዎች ውስጥ 

የተከማቸ ወይም የተጠበቀ ከሆነ፣ ጥያቄው ኢንፎርሜሽኑ ተዯራሽ እንዱሆን እንዯዚሁም ሉታይና ሉነበብ 
በሚችሌ መሌኩ ሇመውሰዴ የቀረበ ጥያቄ ተዯርጎ ይወሰዲሌ። 

 
69 የኮሚሽኑን ሥራ ማዯናቀፍ 

(1) ኮሚሽኑ በዚህ አዋጅ የተዯነገገው ኃሊፊነትን እንዲይወጣ የማዴረግ ተግባር መፈጸም በወንጀሌ ያስጠይቃሌ፤ 
ጥፋተኛነቱ ሲረጋገጥም ከ 50,000 ብር በማይበሌጥ መቀጮ፣ ወይም ሁሇት ዓመት በማይበሌጥ እስራት፣ 
ወይም በሁሇቱም ሉቀጣ ይችሊሌ። 

(2) የሚከተለት ማሇትም 
(ሀ)  ኮሚሽኑን በዚህ አዋጅ የተሰጠውን ሥሌጣን እንዲይፈጽም ማዯናቀፍ፣ 
(ሇ)  ኮሚሽኑ የጠየቀውን ዴጋፍ ወይም ኢንፎርሜሽን አሇመስጠት፣ 
(ሏ)  ኮሚሽኑ ወዯ ሔንጻዎችና ቅጥር ግቢዎች እንዲይገባ መከሌከሌ፣ ወይም ማንኛውም ሰው በቁጥጥር ሥር 

እንዲይውሌ መከሊከሌ፣ ወይም  
(መ)  ሇኮሚሽኑ ሏሰተኛ ወይም አሳሳች የሆነ ኢንፎርሜሽን መስጠት 
በንዑስ አንቀጽ (1) መሠረት ወንጀሌ ናቸው። 

 
70 በኮሚሽኑ የሚሰጥ የሥሌጣን ውክሌና 

ኮሚሽኑ በዚህ አዋጅ የተሰጠውን ማንኛውንም የምርመራ ወይም የአፈጻጸም ሥሌጣን ሇማንኛውም የፌዳራሌ 
ወይም የክሌሌ መንግሥት አካሊት በውክሌና ሉሰጥ ይችሊሌ። 

 
71 ከግሌ ተጠያቂነት ነጻ መሆን 

በዚህ አዋጅ መሠረት በኮሚሽኑ ሠራተኞች ወይም ውክሌና በተሰጣቸው ተቋማት ሠራተኞች በቅን ሌቦና የተፈጸመ 
ተግባር መነሻ በማዴረግ የካሳ ጥያቄ ወይም ላሊ ክስ መመስረት አይቻሌም። 

 
 

ምዕራፍ ዘጠኝ 
በውሳኔዎች ሊይ ይግባኝ የመጠየቅ መብት 
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72 የአመሌካች የይግባኝ መብት 

(1) ከግሌ ዲታው ጋር በተያያዘ የዲታ ተቆጣጣሪ በሰጠው ውሳኔ ሊይ ቅሬታ ያሇው የግሌ ዲታ ባሇቤት በኮሚሽኑ 
ፊት ቀርቦ በውሳኔው ሊይ ይግባኝ መጠየቅ ይችሊሌ። 

(2) የንዑስ ቁጥር (1) ዴንጋጌ እንዯተጠበቀ ሆኖ፣ የዲታ ባሇቤቱ የግሌ ዲታ ከማቀናበር ጋር በተያያዘ ያለትን 
ማናችቸውም ቅሬታዎች በተመሇከተ የኮሚሽኑን ትብብር የመጠየቅ መብት አሇው። 

 
73 ይግባኝ የመጠየቂያ የጊዜ ገዯብ 

በአንቀጽ 72(1) መሠረት ሇኮሚሽኑ የሚቀርብ ይግባኝ ይግባኝ የቀረበበት ውሳኔ ከተሰጠበት ቀን ጀምሮ በ   ቀን 
ውስጥ ሇኮሚሽኑ በጽሐፍ መቅረብ አሇበት። 

 
74 ይግባኝ ውዴቅ ማዴረግ 

ኮሚሽኑ ከይግባኝ አቤቱታው በመነሳት አቤቱታ የቀረበበት የግሌ ዲታ ስሇመኖሩ በቂ የሆነ ምክንያት አሇ ብል 
ሇመዯምዯም የሚያስችሌ መነሻ ከላሇው፣ ወይም ይግባኙ በበቂ ምክንያት የተዯገፈ አይዯሇም ብል ከዯመዯመ 
ይግባኙን ውዴቅ ሉያዯርግ ይችሊሌ። 

 
75 የይግባኝ አቤቱታን ሇላልች ማሳወቅ 

ኮሚሽኑ የይግባኝ አቤቱታው እንዯዯረሰው ጉዲዩ የሚመሇከተውን ዲታ ተቆጣጣሪና ላልች የሚመሇከታቸው ሰዎችን 
ስሇ ቀረበው ይግባኝ ማሳወቅ አሇበት። 

 
76 ሸምጋይ 

ኮሚሽኑ የይግባኙን አቤቱታ እንዱመረምርና ጉዲዩን በስምምነት እንዱቋጭ ሸምጋይ ሉመዴብ ይችሊሌ። 
 
77 በኮሚሽኑ ስሇሚዯረግ ምርመራ 

(1) ኮሚሽኑ የዲታ ተቆጣጣሪውን ውሳኔ በተመሇከተ 
(ሀ)  ሸምጋዩን ምርመራ እንዱያካሂዴ ያሌፈቀዯሇት ከሆነ፣ ወይም 
(ሇ)  ሸምጋዩ ምርመራ እንዱያካሂዴ ፈቅድ ከሆነና፣ ነገር ግን ምንም ዓይነት ስምምነት ሊይ ያሌተዯረሰ ከሆነ  
ምርመራ በራሱ ሉያካሂዴ ይችሊሌ። 

(2) ኮሚሽኑ በዚህ ዴንጋጌ መሠረት ምርመራ በሚያካሂዴበት ጊዜ በምርመራው ማጠቃሇያ ሊይ   
(ሀ)  የዲታ ተቆጣጣሪው ውሳኔን ያጸናሌ፣  
(ሇ)  የዲታ ተቆጣጣሪው ሇአቤቱታ አቅራቢው እንዯ አቤቱታው እንዱፈጽም ማዘዝ ይችሊሌ፤ ወይም 
(ሏ) ላሊ አግባብ ያሇው ውሳኔ በመወሰን በዚህ ውሳኔ መሠረት እንዱፈጸም ማዘዝ ይችሊሌ። 

 
78 በግሌ የሚካሄደ ስብሰባዎች 

ኮሚሽኑ ወይም ሸምጋዩ የሚያዯረጓቸው ማንኛውም ስብሰባዎች በዝግ ሉካሄደ ይችሊለ። 
 
79 በምርመራ ጊዜ የሚዯረግ ውክሌና 
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በዲታ ተቆጣጣሪው ውሳኔ ሊይ ይግባኝ ያቀረበ፣ ወይም የኮሚሽኑን፣ የዲታ ተቆጣጣሪው ኃሊፊዎችን፣ ወይም 
የላልችን አካሊት ትብብር የሚጠይቅ የዲታ ባሇቤት በጠበቃ ወይም በላሊ ወኪሌ ሉወከሌ ይችሊሌ። 

 
80 የማስረዲት ግዳታ 

የዲታ ተቆጣጣሪው የዲታ ባሇቤቱን ጥያቄ ምሊሽ ሇመስጠት ፈቃዯኛ ካሌሆነ፣ ኢንፎርሜሽኑ በአዋጁ ዴንጋጌዎች 
ተፈጻሚነት ሊይ በተጣለ ገዯቦች በአንደ ውስጥ የሚወዴቅ መሆኑን የማረጋገጥ ሸክም የሚያርፈው በዲታ 
ተቆጣጣሪው ሊይ ነው። 

 
81 ሇፍርዴ ቤቶች የሚቀርብ ይግባኝ 

የግራ ቀኙ ተከራካሪዎች በኮሚሽኑን ውሳኔ ሊይ በፌዳራሌ ከፍተኛ ፍርዴ ቤት ይግባኝ መጠየቅ ይችሊለ። 
 
 

ምዕራፍ 
ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች 

 
82. የአሠራር ዯንቦች 

(1) ኮሚሽኑ በዚህ አዋጅ ውስጥ የተዯነገጉትን የግሌ ዲታን የማቀናበር መርሆዎችን ተግባራዊነትን ሇማጎሌበት 
ከሚመሇከተው ዘርፍ ጋር መወያየት አሇበት ። 

(2) በንዑስ አንቀጽ (1) የተጠቀሰውን ዓሊማ ሇማሳካት፣ ኮሚሽኑ ከላልች ተግባርና ኃሊፊነት ባሻገር 
(ሀ)  የአሠራር ዯንቦችን እንዱቀረጽ መመሪያ ይሰጣሌ፣ 
(ሇ)  አቤቱታዎች ምሊሽ የሚሰጥባቸውን አግባቦችን በተመሇከተ መመሪያ ይሰጣሌ፣ 
(ሏ)  በግሌ ዲታ ጥበቃ መርሆዎች ዙሪያ የሚሰጡ ትምህርቶችን ያበረታታሌ፣ 
(መ)  በሸማቾች መካከሌ የአሠራር ዯንቦችን በተመሇከተ ግንዛቤ ሇማሳዯግ ከመንግስት እና ከግሌ አካሊት ጋር 

ይሠራሌ፣ እንዯዚሁም 
(ሠ)  ኮሚሽኑ ተገቢ መስል የታየውን ማንኛውንም ላልች እርምጃ ይወስዲሌ። 

(3) ኮሚሽኑ በአንዴ ዘርፍ ወይም ሙያ ውስጥ የሔዝብን ጥቅም ሇማስጠበቅ አስገዲጅ የሆነ የአሠራር ዯንብ 
ማውጣት አስፈሊጊ ነው ብል ካመነ፣ የጊዜ ገዯብ በማስቀመጥ የአሠራር ዯንብ እንዱዘጋጅ ኮሚሽኑ በመመሪያ 
ሉዯነግግ ወይም በላሊ አግባብ ውሳኔውን ሉያሳውቅ ይችሊሌ። 

(4) በንዑስ አንቀጽ (3) የተመሇከተውን ሇመፈጸም ዘርፉን ወይም ሙያውን የሚመራ የመንግሥት ተቆጣጣሪ 
መሥሪያ ቤት ካሇ፣ ሇዘርፉ ወይም ሇሙያው የአሠራር ዯንብ እንዱያወጣ ኮሚሽኑ ተቆጣጣሪ መሥሪያ ቤቱን 
ሉጠይቅ ይችሊሌ። 

 
84.  ተፈጻሚ የማይሆኑ ሔጎች  

ከዚህ አዋጅ ጋር የሚቃረን ማንኛውም ሔግ በዚህ አዋጅ ውስጥ በተመሇከቱ ጉዲዮች ሊይ ተፈፃሚነት የሇውም። 
 
85. የሽግግር ዯንቦች 

ይህ አዋጅ ከመጽናቱ በፊት የተገኙ የግሌ ዲታዎች እንዯዚሁም ጥንቃቄ የሚፈሌጉ የግሌ ዲታዎች የሚቀናበሩት 
ወይም በቀጣይ የሚቀናበሩት በዚህ አዋጅ ዴንጋጌዎች አግባብ ብቻ ነው። 
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86. የዲታ ተቆጣጣሪዎችና የዲታ አቀናባሪዎች ግዳታዎች 

በዚህ አዋጅ በዲታ ተቆጣጣሪዎች ሊይ የተጣሇ ግዳታ እንዲግባብነቱ በዲታ አቀናባሪዎች ሊይም ተፈጻሚ ነው። 
 
87. የፌዳራሌ ከፍተኛ ፍርዴ ቤት ሥሌጣን 
የፌዳራሌ ከፍተኛ ፍርዴ ቤት የኮሚሽኑን ውሳኔዎች በይግባኝ እንዱመረምር ሥሌጣን ተሰጥቶታሌ። 

 
88. መመሪያ የማውጣት ሥሌጣን 

ኮሚሽኑ ከዚህ አዋጅ በሚመነጩ ጉዲዮች ሊይ መመሪያ ማውጣት ይችሊሌ። 
 
89. የመተባበር ግዳታ 

ማንኛውም ሰው የአዋጁ ዓሊማ እንዱሳካና ኮሚሽኑ በዚህ አዋጅ የተሰጠውን ሥሌጣንና ተግባር መፈጸም እንዱችሌ 
የመተባበር ግዳታ አሇበት። 

 
90. አዋጁ የሚጸናበት ጊዜ 

ይህ አዋጅ በፌዳራሌ ነጋሪት ጋዜጣ ከታተመበት ቀን ጀምሮ ተግባራዊ ይሆናሌ። 
 

አዱስ አበባ፣ _____________ ቀን 2012 ዓ/ም 
 

ሳህሇወርቅ ዘውዳ 
የኢትዮጵያ ፌዯራሊዊ ዳሞክራሲያዊ ሪፐብሉክ 

ፕሬዚዲንት 
 


