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 መመሪያ/ደንብ 
የሞንትጎመሪ ካውንቲ የትምህርት ቦርድ 
BOARD OF EDUCATION OF 
MONTGOMERY COUNTY 

 
ተዛማጅ ግብአቶች፦ BLB-EA ፣ BLC፣ GJC-RA፣ GJD-RB፣ JGA-RB 
ኃላፊነት ያለው ጽ/ቤት፡- የትምህርት ቦርድ 
 
 

የይግባኞችና የችሎቶች ቅደም-ተከተል ህጎች 
 
 
A. ዓላማ 
 

በሜሪላንድ በተብራራው ኮድ/Annotated Code የትምህርት አንቀጽ፣ ክፍል 4-205፣ 6-202፣ 6-203፣ እና 7-305 በተሰጠ 
ስልጣን መሠረት፣ እንደ የልዩ ትምህርት እና የተማሪ ዝውውር የይግባኝ ጥያቄዎች ያሉ ሌሎች ሥርዓቶች በተለይ በስቴቱ 
የትምህርት ቦርድ ደንብ ወይም ሕግ ወይም በሞንትጎመሪ ካዉንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) ፖሊሲዎች/መመሪያዎች 
ካልተጠየቁ በስተቀር፣ በቦርዱ ጥያቄ በዋና ተቆጣጣሪ ለቦርዱ ከሚሰጥ የውሳኔ ሃሳብ በፊት ያሉ ችሎቶች ወይም በጣም በተጎዱ 
ሰዎች ክርክር የሚቀርብበት የዋና ተቆጣጣሪ የመጨረሻ ውሳኔ ላይ ለሞንትጎመሪ ካውንቲ የትምህርት ቦርድ (ቦርድ) የሚቀርቡ 
ይግባኞች እና አቤቱታዎች የሚስተናገዱበት የአሠራር ደንቦችን ስለማቅረብ  

 
B. ሂደት/ቅደም ተከተል እና ይዘት 
 

1. ተፈፃሚነት/ተግባራዊነት 
 

a) እነዚህ ህጎች በቦርዱ የምስለ ዳኝነት/quasi-judicial ኃላፊነቶች ሥራ ውስጥ ይግባኞችን እና ችሎቶችን 
ያስተናግዳሉ/ይመራሉ። የቦርድ ህግ ወይም ፖሊሲ አወጣጥ ተግባሮችን በሚመለከት ሂደቶች/አፈጻጸሞች 
ላይ ተፈፃሚ አይደሉም። 

 

b) በነዚህ ሕጎች የተሸፈኑ ሂደቶች/አፈጻጸሞች በትምህርት አንቀፅ ፣ ክፍል 7-305 ፣ 6-202፣ እና 4-205 (c) 
እና በትምህርት አንቀፅ ስር በተፈቀደዉ በአከባቢው የትምህርት ቦርድ ሂደት/አፈጻጸም መሠረት ይቀርባል። 

 
(1) በክፍል 6-202 (a) ስር ያሉ ችሎቶች ሠርተፊኬት ያላቸው ሰራተኞችን ለማገድ ወይም 

ለማሰናበት በዋና ተቆጣጣሪ በሚሰጡት የውሳኔ ሃሳቦች ላይ ነዉ። (ክፍል/Section 6-201(b) 
(iv))። 

 
(2) የይግባኝ ሰሚ ችሎቶች በአንቀጽ 7-305 (c) ስር ያሉት የተማሪ ከአስር ቀናት በላይ መባረር 

ወይም የተማሪ መባረርን የሚያስከትል ከዋና ተቆጣጣሪ ግኝት የሚመነጭ/የሚነሳ ነዉ። 
 

(3) በክፍል 4-205 (c) ስር የሚከናወኑ አፈጻጸሞች/ሂደቶች የቦርዱ ህጎችን እና ደንቦችን ወይም 
ተገቢውን የካውንቲ የሕዝብ ትምህርት ቤት ስርዓት አስተዳደርን የሚመለከቱ ዉዝግቦች እና 
ያለመግባባቶችን አስመልክቶ በዋና ተቆጣጣሪ በሚሰጡ ውሳኔዎች ላይ የሚቀርቡ ይግባኞች 
ናቸው። 

 
(4) በክፍል 6-203 ስር ያሉ ችሎቶች በችሎት መርማሪ ለመጀመሪያ ችሎት በቦርዱ የሚመሩ 

ጉዳዮችን የሚመለከቱ ናቸዉ። 
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2. ትርጓሜዎች 
 

a) ቦርድ ማለት የሞንትጎመሪ ካዉንቲ የትምህርት ቦርድ ማለት ነዉ። 
 

b) ፋይል ተደረገ ወይም ፋይል ማድረግ በእነዚህ ሕጎች ውስጥ እንደተገለጸው ለቦርዱ ተሰጥቷል/ቦርዱ 
ተቀብሎታል ለማለት ነው። በተማሪ ወይም በተማሪ ወላጅ ወይም አሳዳጊ ይግባኞች ሊቀርቡ ይችላሉ። 
ይግባኝ በተማሪ ከቀረበ፣ ለተማሪ ወላጅ ወይም አሳዳጊ የይግባኙ ማስታወቂያ ይሰጣቸዉና በይግባኙ ላይ 
አስተያየት የመስጠት እድል እንዲኖራቸዉ ይደረጋል። 

 

c) ፓርቲ ወይም ፓርቲዎች እያንዳንዱን ግለሰብ፣ቡድን፣ወይም እንደ ቡድን የተሰየመ ወይም ተቀባይነት ያገኘ 
አካል፣ ተማሪን፣ ወላጅን ፣የወላጅ ተተኪን፣ ወይም የተማሪ ሞግዚትን ጨምሮ፣ እንዲሁም የበላይ 
ተቆጣጣሪን ያጠቃልላል። የሚመራዉ/የምትመራዉ ኦፊሰር/መኮንን አጥጋቢ በሆነ ሁኔታ በተግባር 
በማሳየት ሌላ ማንኛውንም ሰው፣ ቡድን፣ ወይም አካል ለዉስን ዓላማዎች እንዲሳተፉ እንደፍላጎቱ(ቷ) 
ባህሪ እና መጠን ሊፈቅድ/ልትፈቅድ ይችላል/ትችላለች።  

 

d) የሚመራዉ/የምትመራዉ ኦፊሰር በችሎት መርማሪ ፊት ለሚሰማ ችሎት መርማሪ ማለት ነዉ። በቦርዱ 
ፊት ለሚደረግ ችሎት መሪ/ሰብሳቢ ማለት ፕሬዚዳንቱ ነው/ፕሬዚደንቷ ናት፤ ወይም ፕሬዚዳንቱ/ቷ 
በማይኖሩበት ጊዜ ምክትል ፕሬዝዳንት፤ ወይም ሁለቱም በሌሉበት፣ በፕሬዚዳንቱ/ቷ የተወከለ/ች አባል፣ 
ወይም እንደዚህ ዓይነት ስያሜ/ዉክልና በሌለበት በቦርዱ በሚሰጥ ዉክልና/ስያሜ ይሆናል። 

 

e) ሱፐርኢንተንደንት/የበላይ ተቆጣጣሪ የትምህርት ቤቶች የበላይ ተቆጣጣሪ ወይም የትምህርት ቤቶች የበላይ 
ተቆጣጣሪ ተወካይ ማለት ነዉ 

 

f) በእነዚህ ሕጎች መሠረት የተጻፈ ማስታወቂያ የተሟላ ይሆናል- 
 

(1) አቅራቢ ወገን በእጅ ከሰጠ በትክክል ሲያደርስ/ስታደርስ፣ 
 

(2) የተባለዉ ማስታወቂያ፣ በ MCPS ሪኮርድ ላይ በተቀመጠዉ ወይም በሚሰጥ የተቀባይ የመላኪያ 
አድራሻ ቴምብር/ማህተም ተደርጎበት በዩናይትድ ስቴትስ ፖስታ ቤት ዉስጥ ሲገባ፣ ወይም 

 
(3) በሌላዉ አካል(ላት) የኢ- ሜይል ማስታወቂያ ከተጠየቀ ኢ- ሜይል የተላከበት ቀን። 

 

3. ለችሎት ይግባኝ ወይም ጥያቄዎች/አቤቱታዎች-ክፍል 4 - 205 (c) 
 

a) ለቦርዱ የሚቀርቡ ሁሉም ይግባኞች ይግባኝ ባይን/ባዮችን በእጅጉ ከሚጎዳ የበላይ ተቆጣጣሪ የመጨረሻ 
እርምጃ ወይም ውሳኔ ላይ የሚደረጉ መሆን አለባቸው። ለዚህ አንቀፅ ዓላማዎች፣ በይግባኝ ባይ ምርጫ፣ 
ለቦርድ ይግባኝ ለማቅረብ፣ የበላይ ተቆጣጣሪ በ 60 ቀናት ውስጥ በይግባኝ ላይ እርምጃ ያለመዉሰድ፣ 
የበላይ ተቆጣጣሪ እምቢታ ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል። 

 

b) በክፍል 4-205 (c) መሠረት ለቦርዱ የሚቀርብ እያንዳንዱ ይግባኝ ይግባኝ ባይ(ዮች)ን በእጅጉ የጎዳዉ 
የዋና ተቆጣጣሪ ወይም የተወካይ የመጨረሻ እርምጃ ወይም ውሳኔ በተሰጠ በ 30 ቀናት ውስጥ ለቦርዱ 
በጽሑፍ መቅረብ አለበት። 

 

c) የይግባኝ ማስታወቂያ ከተደረገ፣ወይም የይግባኙ ማስታወቂያ ፋይል ከተደረገ በኋላ ባሉት 10 ቀናት ውስጥ፣ 
ይግባኙን የሚያቀርበው/የምታቀርበዉ ግለሰብ ወይም ግለሰቦች ለበላይ ተቆጣጣሪ ግልባጭ/ቅጅ በማድረግ 
የሚከተሉትን ለቦርዱ ማቅረብ አለበት/አለባት፦ 

 
(1) በቦርዱ ውሳኔ እንዲሰጥበት ለይግባኝ የቀረቡት ጉዳዮች ግልጽ/አጭር መግለጫ 
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(2) ይግባኝ ባይ(ዮች) ይግባኙን ይደግፋል ብለው ያመኑባቸውን መረጃዎች/እውነታዎች 

ግልጽ/አጭር መግለጫ 
 

(3) በበላይ ተቆጣጣሪ የቀረቡ የግኝት እውነታዎች መግለጫ፣ ካሉ፣ በይግባኝ ባይ(ባዮች) ክርክር 
የሚቀርብባቸዉ  

 
(4) ተዛማጅነት አላቸዉ ተብለው የሚታመኑ ወይም እምነት የሚጣልባቸዉ እና በይግባኝ 

ባይ(ባዮች) ይዞታ ወይም በቁጥጥራቸዉ ውስጥ የሚገኙ የሁሉም ሰነዶች ቅጂ 
 

d) በክፍል 3c መሰረት የሚፈለገዉ ኢንፎርሜሽን እና ማስረጃ በቀረበ በ 10 ቀናት ውስጥ)፣ ለይግባኙ መነሻ 
የሆነዉን ጉዳይ በሚመለከት ውሳኔው/ዋን በመደገፍ ለይግባኝ ባይ ቅጂ በመስጠት የዋና ተቆጣጣሪው/ዋ 
ተጨማሪ ኢንፎርሜሽን ወይም ሰነድ ማቅረብ ይችላል/ትችላለች። በዋና ተቆጣጣሪ በቀረበ በአምስት ቀናት 
ውስጥ፣ ይግባኝ ባይ አካል በዋና ተቆጣጣሪ ስለቀረበዉ ምላሽ ለበላይ ተቆጣጣሪ ቅጂ በማድረግ ተጨማሪ 
ሰነዶችን ለማቅረብ ይችላል/ትችላለች። 

 

e) በተጨማሪ፣ ቦርዱ ሁለቱንም ወገኖች ተጨማሪ መረጃ ወይም ሰነድ እንዲያቀርቡ ሊጠይቅ ይችላል። 
 

f) ከሁለቱ ወገኖች አንዱ የቃል ክርክር ወይም ግልጽ ችሎት፣ ወይም ሁለቱም፣ ለችሎቱ ውሳኔ አስፈላጊ ነው 
ብለው ካመኑ፣ ይህ አካል በክፍል 3 c) ስር የተገለፀውን አቀራረብ ስለዚህ ምክንያቶች አጭር መግለጫ፣ 
በተለይም በክፍል 3h) እና/ወይም በክፍል 3i) የተዘረዘሩትን ምክንያቶች የሚመለከት ማካተት አለበት። 

 

g) ይግባኝ በክፍል 3c) በተጠቀሰው ጊዜ ገደብ ውስጥ፣ ወይም የሚፈለጉት መግለጫዎች በክፍል 3d) 
በተጠቀሰው ጊዜ ገደብ ውስጥ ፋይል ካልተደረጉ፣እንደዚህ ዓይነት ያለመከናውኖች ለቦርዱ (ወይም ለቦርዱ 
ኮሚቴ ወይም ቦርዱን ለሚወክል/ለምትወክል የቦርድ ኦፊሰር)፣ ይግባኙን ውድቅ ለማድረግ በቂ መሠረት 
ይሆናሉ። 

 

h) በአንቀጽ 4-205 (c) መሠረት የቀረቡ ይግባኞች የሚገናዘቡት በተከራካሪ ወገኖች በጽሑፍ የተሰጡትን 
ሰነዶችና ክርክር መሠረት በማድረግ ነዉ። ቦርዱ ከሁለቱም ወገኖች የሚቀርበዉን ጥያቄ ሊፈቅድ ይችላል 
ወይም ቦርዱ መመሪያ ሊሰጥ ይችላል- 

 
(1) ማለትም በጉዳዩ ላይ የቃል ክርክር ይቀርባል፣ ወይም 

 
(2) በነዚህ ህጎች ክፍል 5 መሰረት ችሎት ይካሄዳል። ቦርዱ የቃል ክርክር ወይም የመደበኛ ችሎት 

ጥያቄ ለመፍቀድ ውሳኔ፣ የሚያገናዝባቸዉ - 
 

(a) የተካተቱት ጉዳዮች ህገ-መንግስታዊ ወይም ትርጉም ባለዉ መልኩ ለህዝብ አስፈላጊ 
መሆናቸዉን፣ 

 
(b) የተነሱት ጉዳዮች መፍትሄ በትምህርት ቤት ስርአቱ አስተዳደር ውስጥ ቀዳሚ እሴት 

ሊኖረው የሚችል መሆኑን፣ 
 
(c) የተነሳዉ ጉዳይ ወይም የተነሱት ጉዳዮች የአንድን በጣም አስፈላጊ ሰራተኛ መብት 

መወሰንን የሚጠይቁ ከሆነ እና አሁን ባለው የይግባኝ ሂደት አጥጋቢ በሆነ መልኩ 
ፍርድ ሊሰጥ የማይችል ከሆነ፣ እና/ወይም 

 
(d) በቦርዱ በተወሰነው መሠረት አግባብነት ያላቸው ሌሎች ምክንያቶች። 

 

i) ማስረጃ የሚደመጥባቸው ችሎቶች አስፈላጊነትን ቦርዱ በሚወስንባቸዉ ሁኔታዎች፣ ቦርዱ በራሱ ውሳኔ 



BLB 

 

 

4 ከ 11 

 

ጉዳዩን ወደ ችሎት መርማሪ ለመላክ/ለማስተላለፍ የሚወስነው ካልሆነ በስተቀር፣ ቦርዱ እንዲህ ዓይነቱን 
ችሎት ያካሂዳል። ቦርዱ እንዲህ ዓይነቱን ጉዳይ ወደ ችሎት መርማሪ መምራት እንዳለበት እና እንደሌለበት 
ለመወሰን በመጀመሪያ ደረጃ ግንዛቤ ዉስጥ ከሚያስገባቸዉ ጉዳዮች መካከል፦ 

 
(1) ረዘም ያለ ማስረጃ የሚደመጥበት ችሎት የሚጠይቅ በክርክር/ባለመግባባት ዉስጥ እዉነታዎች 

ስለመኖራቸዉ፣ እና/ወይም 
 

(2) ጉዳዩ ለቦርድ ውሳኔ ከመሰጠቱ በፊት በችሎት መርማሪ የሚገመገም ሰፋ ያለ ሪኮርድ፣ 
ጠንካራ/ብዙ ሰነድ፣ ወይም ተጨማሪ ኢንፎርሚሽን እንዳለ ቦርዱ ከተሰማዉ/ካሰበ። 

 

4. የይግባኝ ጅማሮ ወይም ለችሎት ጥያቄዎች– ክፍሎች/ሰክሽኖች 6-202(a) and 7-305(c) 
 

a) ክፍል/ሰክሽን 6-202(a) 
 

(1) በክፍል 6-202 (a) መሠረት ለቦርዱ የሚቀርቡ የችሎት ጥያቄዎች ሁሉ የመምህር፣ 
የርእሰመምህር፣ የተባባሪ የበላይ ተቆጣጣሪ፣ ወይም ችሎት የሚጠይቅ/የምትጠይቅ የሠርተፊኬት 
ፈቃድ ያለው(ያላት) ሰራተኛን አስመልክቶ የእገዳ ወይም የመባረር የዉሳኔ ሀሳብ ከበላይ 
ተቆጣጣሪ ለቦርዱ ከቀረበዉ በመነሳት ነዉ። 

 
(2) በክፍል/ሰክሽን 6-202(a) መሠረት የሚቀርብ እያንዳንዱ የችሎት ጥያቄ (ሠርተፊኬት 

ያለው(ያላት) ሰራተኛ የእገዳ ወይም ከሥራ መባረር የዉሳኔ ሀሳብ) ቦርዱ ለግለሰቡ/ቧ በሱ/በሷ 
ላይ የቀረበዉን ክስ ቅጂ እና የበላይ ተቆጣጣሪ የውሳኔ ሃሳብ የጽሑፍ ማስታወቂያ እና ስብሰባ 
(ከጽሑፍ ማስታወቂያ በኋላ ከአስር ቀናት በላይ) ከላከበት ቀን ጀምሮ ባሉት አስር ቀናት ውስጥ 
ለቦርዱ በጽሑፍ ጥያቄ መቅረብ የሚኖርበት ሲሆን፣ ችሎት ካልተጠየቀ ቦርዱ የዉሳኔ ሀሳቡን 
ግንዛቤ ዉስጥ ያስገባል። 

 
(a) በክፍል 6-202 (a) በተደነገገው መሰረት እንዲህ ዓይነቱ ማስታወቂያ ግለሰብ በቦርድ 

ፊት የችሎት ጥያቄ የማቅረብ መብት ወይም፣በአማራጭ በግልግል ዳኝነት ፊት 
ለመቅረብ የመጠየቅ መብት እንዳለዉ/እንዳላት ይመክራል/ያስታዉቃል። በቦርድ ፊት 
ችሎት ወይም በግልግል ዳኛ ፊት የመቅረብ ጥያቄ በማስታወቂያዉ ላይ በተጠቀሰው 
የጊዜ ገደብ ውስጥ የማይቀርብ ከሆነ፣ ሁለቱንም ዓይነት ችሎት የመጠየቅ መብት 
ተነፍጎ ቦርዱ በበላይ ተቆጣጣሪ የቀረበዉን የዉሳኔ ሀሳብ ይተገብራል። ግለሰቡ/ቧ 
በግልግል ዳኝነት ፊት መሰማትን በመለየት ካልገለጸ/ች፣ ጥያቄዉ በቦርዱ ፊት የችሎት 
ጥያቄ እንደቀረበ ተደርጎ ይቆጠራል/ይታሰባል። 

 
(b) በግልግል ዳኛ ፊት ለመቅረብ ግለሰቡ/ቧ ችሎት ከጠየቀ/ች፣ በአንቀጽ 6-202 (a) 

በተደነገገው መሠረት ገላጋይ ዳኛ ለመምረጥ በሂደቱ ውስጥ እንዲሳተፉ አግባብ 
ያላቸዉን ሠራተኞች ለሚመድበዉ/ለምትመደበዉ ለባላይ ተቆጣጣሪ ቦርዱ ጉዳዩን 
ይመራል፣ የግልግል ዳኛ ውሳኔ በሜሪላንድ ዩኒፎርም የግልግል ሕግ በሚመራዉ 
የዳኝነት ግምገማ መሰረት የመጨረሻ እና ግለሰብን እና ቦርዱን አስገዳጅ ነው። 

 
(3) ቦርዱ ምንም እንኳን መደበኛ የችሎት መጠየቂያ ጥያቄ በእጁ ባይኖርም፣ በክፍል 6-202(a) ስር 

በተመለከተዉ መሰረት በበላይ ተቆጣጣሪ በቀረበው የዉሳኔ አስተያየት ላይ፣ ህግ በሚፈቅደዉ 
መጠን እና አኳኃን ተገቢ ሆኖ ያየውን ማንኛውንም እርምጃ የመውሰድ መብቱ የተጠበቀ ነው። 

 
(4) የሰራተኞች የድርድር ስምምነት ለቦርዱ ይግባኝ በሚከለክልባቸዉ ሁኔታዎች ውስጥ[ለምሳሌ፣ 

እነዚህ የተነሱ ክርክሮች ወይም የይገባኛል ጥያቄዎችበቦርዱ እና በሞንትጎመሪ ካውንቲ 
የትምህርት ማህበር (MCEA) መካከል፣ በቦርዱ እና በአገልግሎት ሰጪ ሰራተኞች ዓለም አቀፍ 
ህብረት (SEIU) ፣Local 500 መካከል፣ እና በቦርዱ እና የሞንትጎመሪ ካውንቲ የአስተዳዳሪዎች 
እና የርዕሰመምህራን (MCAAP) መካከል] በተመሰረተዉ የቅሬታ አቀራረብ ሥነ-ስርዓት 



BLB 

 

 

5 ከ 11 

 

መሠረት፣ በሠራተኛው ስምምነት ያሉት ሁለቱም ወገኖች በቅድሚያ እና በጽሑፍ ወይም 
በሪኮርድ ቦርዱ ሙግቱን ወይም የይገባኛል ጥያቄዉን ሊያይ እንደሚችል ካልተስማሙ በስተቀር 
ቦርዱ እንደዚህ ያሉ አለመግባባቶችን ወይም የይገባኛል ጥያቄዎችን የሚመለከቱ ይግባኞችን 
አይመለከትም/አይሰማም። 

 

b) ክፍል/ሰክሽን 7-305(c) 
 

(1) በክፍል 7-305 (c) ስር እያንዳንዱ ይግባኝ (ከአስር ቀናት በላይ የተማሪ እገዳ ወይም መባረር)፣ 
በበላይ ተቆጣጣሪ ለተማሪ፣ ወይም ለወላጅ ወይም ለአሳዳጊ የውሳኔ የጽሑፍ ማስታወቂያ 
ከተሰጠበት ቀን በ 10 ቀናት ውስጥ የይግባኝ ማስታወቂያ ወይም በችሎት እንዲታይ ጥያቄ ፋይል 
መደረግ አለበት። የበላይ ተቆጣጣሪ ማስታወቂያ ለተማሪ፣ ለወላጅ፣ ወይም ለአሳዳጊ ለቦርዱ 
ይግባኝ ለማለት እና ችሎት የመጠየቅ መብት እንዳላቸዉ የሚመክር ነዉ። 

 
(2) ቦርዱ በራሱ ውሳኔ ቦርዱ ወይም የቦርዱ ኮሚቴ በመጀመሪያ ሁኔታ ጉዳዩን ማየት/መስማት 

እንዳለበት የሚወስን ካልሆነ በስተቀር፣ በክፍል 7-305 (c) ስር ለችሎት የሚቀርቡ ጥያቄዎች 
በሙሉ (ከ 10 ቀናት በላይ የተማሪ እገዳ ወይም መባረር) ለችሎት መርማሪ ይላካሉ/ይመራሉ። 
ቦርዱ በመጀመሪያ እንዲህ ዓይነቱን ጉዳይ ለማየት/ለመስማት ፍላጎት እንዳለዉ ሊወስን 
ከሚያስችለዉ ምክንያቶች መካከል፦ 

 
(a) ባለመግባባቱ ውስጥ እውነታዎች የማይታዩ መሆናቸዉን ወይም ረጅም ባልሆነ መረጃ 

የሚደመጥበት ችሎት ባለመግባባቱ ዉስጥ ያሉ እውነታዎች በቦርዱ ሊሰሙ ይችላሉ ፣ 
 

(b) ለጉዳዩ አፋጣኝ መፍትሔ ለመስጠት እጅግ አስፈላጊነት ካለው፣ እና/ወይም 
 

(c) የጉዳዩ ለህዝብ አስፈላጊነት፣ ለት/ቤት ስርዓት ተገቢ አስተዳደር አስፈላጊነት፣ ወይም 
በባህሪዉ አሳሳቢ/ስጋት ኖሮት ቦርዱ ማስረጃውን መስማት እንዳለበት ድምዳሜ ላይ 
ሲደርስ። 

 
(3) ወላጅ/ተማሪ/ሕጋዊ ሞግዚት ለችሎት/የመስማት መብትን ለመተው ከፈለገ/ች (ለክፍል 7-305 

(c) ፣ እንዲህ ያለው መብት ከአስር ቀናት በላይ ለተማሪ እገዳ ወይም መባረር ብቻ)፣ እሱ/እሷ፦ 
(1) ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን የአሠራር ሂደቶች በመከተል ጉዳዩ በጽሑፍ መዝገብ ላይ 
እንዲወሰን ጥያቄ ማቅረብ፤ እና/ወይም (2) በበቦርዱ ፊት የቃል ክርክር ብቻ እንዲኖር መጠየቅ 
ይችላሉ። 

 
(a) ጉዳዩ በጽሑፍ ሪከርድ እንዲገናዘብ የጠየቀ/ች ግለሰብ ወይም ግለሰቦች፣ለበላይ 

ተቆጣጣሪ ቅጂ በማድረግ ለቦርዱ የሚከተሉትን ፋይል ማድረግ አለበት/ባት፦ 
 

(i) በይግባኙ ላይ የቀረቡ ጉዳዮች አጭር መግለጫ 
 

(ii) ይግባኝ ባይ(ባዮች) ይግባኙን ይደግፋል ብለው ያመኑባቸው እውነታዎች 
አጭር መግለጫ 

 
(iii) በበላይ ተቆጣጣሪ ከቀረበዉ በይግባኝ ባይ(ባዩች) ክርክር የሚቀርብባቸዉ፣ 

የእውነታ ግኝቶች አጭር መግለጫ፣ ካለ/ከሆነ 
 

(iv) ተዛማጅነት አላቸዉ ተብለው የሚታመኑ ወይም እምነት የሚጣልባቸዉ እና 
በይግባኝ ባይ(ዮች) ይዞታ ወይም በቁጥጥራቸዉ ውስጥ የሚገኙ የሁሉም 
ሰነዶች ቅጂ 

 
(b) ይህ ኢንፎርሜሽን እና ማስረጃ በቀረበ በ 10 ቀናት ውስጥ፣ ለይግባኙ መነሻ የሆነዉን 
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ጉዳይ በሚመለከት ውሳኔው/ውሳኔዋን በመደገፍ ለይግባኝ ባይ ቅጂ በመስጠት የበላይ 
ተቆጣጣሪው/ዋ ተጨማሪ ኢንፎርሜሽን ወይም ሰነድ ማቅረብ ይችላል/ትችላለች። 

 
(c) በዋና ተቆጣጣሪ በቀረበ በአምስት ቀናት ውስጥ፣ ይግባኝ ባይ አካል በዋና ተቆጣጣሪ 

ስለቀረበዉ ምላሽ ለበላይ ተቆጣጣሪ ቅጂ በማድረግ ተጨማሪ ሰነዶችን ለማቅረብ 
ይችላል/ትችላለች። 

 
(d) ለይግባኙ ውሳኔ ከሁለቱም ወገኖች ይግባኙን በተመለከተ የቃል ክርክርር አስፈላጊ 

ነው ብለው ካመኑ፣ ይህ አካል/ወገን የምክንያቶች አጭር መግለጫ ያካትታል። 
 

(e) በተጨማሪም፣ ቦርዱ ተጨማሪ ኢንፎርሜሽን/መረጃ ወይም ሰነድ እንዲቀርብ 
ከሁለቱም ወገኖች ሊጠይቅ ይችላል። 

 
(4) በክፍል 7-305 (c) መሠረት ከአስር ቀናት በላይ የተማሪ እገዳን ወይም መባረርን የሚያካትቱ 

ሁሉም ጉዳዮች በስቴት ህጎች በተወሰነው የጊዜ ገደብ ውስጥ መሰማት እና መወሰን አለባቸው። 
 

c) ይግባኝ ወይም የችሎት ጥያቄ በክፍል 4b(1) በተጠቀሰው ጊዜ ገደብ ውስጥ ፋይል ካልተደረገ፣ እንደዚህ 
ዓይነት ያለመከናውኖች ለቦርዱ (ወይም ለቦርዱ ኮሚቴ ወይም ቦርዱን ለሚወክል/ለምትወክል የቦርድ 
ኦፊሰር)፣ ይግባኙን ወይም የችሎት ጥያቄዉን ውድቅ ለማድረግ በቂ መሠረት ይሆናሉ። 

 

5. ችሎቶች 
 

a) ተፈጻሚነት/ተግባራዊነት 
 

ካልተገለጸ በስተቀር፣ የዚህ ክፍል ድንጋጌዎች በችሎት መርማሪ ፊት፣ እንዲሁም በቦርድ ፊት 
በማስረጃዊ/በግልፅ ችሎት እና በቃል ክርክር፣ ወይም በቦርዱ ኮሚቴ ፊት በሚደረጉ ችሎቶች ላይ 
ተፈጻሚ ይሆናል። 

 

b) የችሎት መርማሪ 
 

የችሎቱ መርማሪ በሜሪላንድ የይግባኝ ሰሚ ችሎት ፊት እንዲቀርብ/እንድትቀርብ እንዲሰራ/እንድትሠራ 
የተፈቀደለት/የተፈቀደላት ጠበቃ መሆን አለበት/አለባት። 

 

c) ማስታወቂያ 
 

(1) በክፍል 7-305 (c) ስር ከሚነሱ ጉዳዮች በስተቀር፣ የችሎት መስሚያ ቀን ከመድረሱ ከሃያ (20) 
ቀናት በታች ሳይሆን የችሎቱ የጽሑፍ ማስታወቂያ በቦርዱ ወይም በተወካይ፣ ለሚመለከታቸዉ 
አካላት ሁሉ መሰጠት አለበት። 

 
(2) እንዲሁም ይህ ማስታወቂያ የችሎቱን ቀን፣ ሰዓት እና ቦታ ይገልጻል። ክሶች፣ጉዳዮች፣ ወይም 

እውነታዎችን በተመለከተ ማንኛውም አለመስማማት የይግባኙ አካል ሆኖ መፍትሄ ያገኛል። 
 

(3) እያንዳንዱ ወገን/አካል ለችሎት አገልግሎት ላይ እንዲዉል ከችሎቱ ቀን ቢያንስ ከአምስት ቀናት 
በፊት የምሥክሮች ዝርዝር እና የሁሉም ዶክመንቶች ኮፒ ማቅረብ አለበት።  

 

d) ሕዝባዊ እና የግል ችሎቶች 
 

(1) ይፋ እንዲሆን ሁለቱም ችሎቱ የሚመለከታቸዉ አካላት እና የበላይ ተቆጣጣሪ በቅድሚያ 
በጽሑፍ ወይም በሪከርድ ላይ ካልተስማሙ በስተቀር በክፍል 6-202 (a) መሠረት የሚታዩ 
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ችሎቶች ይፋ አይሆኑም። 
 

(2) በይግባኝ ባይ ወይም በችሎት ፈላጊ ግለሰብ የይፋ ችሎት እንዲሆን ካልተጠየቀ በስተቀር በክፍል 
7-305 (c) መሠረት የሚታዩ ችሎቶች ይፋ/ህዝባዊ አይሆኑም። 

 
(3) በአካላቱ ጥሩ ምክንያቶች ከቀረቡ፣ ቦርዱ በይፋ ለመስማት በራሱ አካሄድ ከተስማማ፣ ወይም 

የይፋ ችሎት በሕግ ተፈላጊ ሲሆን ካልሆነ በስተቀር ሁሉም ሌሎች ችሎቶች ይፋዊ አይሆኑም። 
 

e) ዉክልና 
 

በእነዚህ ሕጎች መሠረት በችሎቱ ላይ የሚቀርቡ ሁሉም ወገኖች በአካል ወይም ከመረጡት ተወካይ ጋር 
የመቅረብ መብት አላቸው። ሁሉም ወገኖች በአማካሪ ሊታጀቡ፣ ሊወከሉ፣ እና ምክር የማግኘት መብት 
አላቸው። 

 

f) መዝገቦች - ግልባጭ/ትራንስክሪፕት 
 

(1) ሂደቱን የሚመራዉ/የምትመራዉ ኦፊሰር ሁሉንም አቤቱታዎች፣ ምስክር፣ 
ማስረጃዎች/ኤግዚቢቶች እና ሌሎች በሂደቱ ውስጥ የተካተቱትን ማስታወሻዎች ወይም ቁሳቁሶች 
የሚያካትት ኦፊሴላዊ መዝገቦችን ያዘጋጃል/ታዘጋጃለች ወይም እንዲዘጋጅ ያደርጋል/ታደርጋለች። 

 
(2) ይግባኞች ከተጠየቁ/ከተወሰዱ፣ ሪኮርዶቹን ማቅረብ እንዲቻል፣ የሁሉም ችሎቶች፣ሙግቶች፣ 

ወይም አከራካሪ ነገሮች ትክክለኛ መዝገብ በበላይ ተቆጣጣሪ መያዝ አለባቸዉ። 
 
(3) በሁሉም ወገኖች ካልተወገዱ/ካልተተዉ በስተቀር፣ በሂደቱ ዉስጥ ማስረጃ ማቅረብን 

የሚያካትተዉ ክፍል የስቴኖግራፊክ ሪከርዶች መያዝ በቦርዱ ወጪ ይደረጋል። ሆኖም 
በተከራካሪ ወገን፣ እንደ ጉዳዩ ሁኔታ፣ በአከባቢው የበላይ ተቆጣጣሪ፣ በአካባቢዉ ቦርድ፣ 
በስቴት የበላይ ተቆጣጣሪ፣ ወይም በስቴት ቦርድ ካልተጠየቀ በስተቀር ሪከርዱ ሊተረጎም 
አይገባም። የማንኛውም ሂደቶች የተወሰነ ክፍል፣ ወይም በታይፕ የተጻፈ 
ግልባጭ/ጸሑፍ/ትራንስክሪፕት፣ወጪ በጠያቂዉ አካል የሚሸፈን ይሆናል። 

 

g) የመሪ ኦፊሰር ተግባርና ስልጣን 
 

የችሎት/የሂደቱ ኦፊሰር/ሰብሳቢ፣ የምስክሮችን ምርመራ ለመፍቀድ፣ ማስረጃን ለመቀበል፣ በማስረጃ 
ተቀባይነት ላይ የመወሰን፣ እና ችሎቱን ለሌላ ጊዜ ለማስተላለፍ ወይም ችሎቱን ከጊዜ ወደ ጊዜ 
ለመበተን/ለማቋረጥ በችሎቱ ላይ ስልጣን አለው/አላት። የችሎት/የሂደቱ ኦፊሰር/ሰብሳቢ በሂደቱ/ችሎቱ 
ውስጥ የሚመሰክሩ ሁሉም ምስክሮች ቃለ መሐላ እንዲፈጽሙ ያስደርጋል/ታስደርጋለች። የበላይ 
ተቆጣጣሪ ምስክሮችን ቃለ መሐላ ማስፈጸም ይችላል/ትችላለች (ክፍል 4 - 205 (b))።  

 

h) ምልአተ ጉባኤ 
 

በክፍል 7-305 (c) መሠረት በቦርድ ፊት የሚቀርቡ እያንዳንዱ ይግባኞች የቦርዱ ጉባኤ ወይም የቦርዱ 
ተወካይ ኮሚቴ ከምልአተ ጉባኤ በታች በሆነ ቁጥር መታየት የለበትም። 

 

i) የቅደም ተከተል ህግ/የአሰራር ህግ 
 

ከዚህ ከሚከተለዉ ካልሆነ በስተቀር፣ ባለጉዳይ አካላት ጉዳያቸውን የሚያቀርቡበት ቅደም ተከተል 
በሰባሳቢ/መሪ መኮንን ይወሰናል፦ 

 
(1) የተማሪ መታገድ ወይም መባረር ወይም የፕሮፌሽናል ሰራተኛ መታገድ ወይም መባረር፣ 
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በሚታይበት ችሎት ላይ የበላይ ተቆጣጣሪ መጀመሪያ የሚያቀርብ/የምታቀርብ ሲሆን የማሳመን 
ኃላፊነት በሱ/በሷ ላይ ይሆናል። 

 
(2) በሌሎች ሁሉም ይግባኞች፣ ይግባኝ ባይ በመጀመሪያ ጉዳዩን ያቀርባል/ታቀርባለች። 

 

j) የምሥክሮች ምርመራና የማስረጃ አቀራረብ 
 

(1) የማስረጃዎች ጥብቅ የፍርድ አሰጣጥ በዚህ መሠረት ለሚከናወኑ ግልፅ ችሎቶች ተፈጻሚነት 
አይኖራቸውም፣ እና በእያንዳንዱ ጉዳይ፣ተቀባይነት ያለው ምዘና/ግምገማ ማስረጃው ለቁሳዊ 
ጉዳይ አሳማኝ በሆነ መልኩ አግባብነት ያለዉ መሆኑን እና ከእንዲህ ዓይነቱ ቁሳዊ ጉዳይ ጋር 
በተያያዘ የጎላ ግምታዊ ዋጋ ያለው መሆን አለመሆኑን ያሳያል። ሰብሳቢ ኦፊሰር የተጠቃለለ 
ወይም ተደጋጋሚ ማስረጃን መገደብ ወይም ውድቅ ማድረግ እና ተደጋጋሚ መጠይቆችን 
ማገድ/ማስቆም ይችላል/ትችላለች። የችሎቱ መሪ/ሰብሳቢ ተሟጋች አካላትን (በማስገደድ 
ሳይሆን)፣ሲቻል፣ በምክንያታዊነት አለመግባባቶች በማይታዩባቸዉ ጉዳዮች ላይ መስማማት እና 
ከጥቅል መረጃ ይልቅ ማቅረብ/መስጠት እና ስምምነት እንዲያደርጉ ያበረታታል/ታበረታታለች። 
ሁሉም ምስክርነት በቃለመሐላ ይሰጣል። 

 
(2) ማንኛዉም ወገን፣ወይም በጠበቃ ወይም በሌላ ተወካይ የተወከለ/ች አካል፣እንደዚህ ያለ/ች 

ጠበቃ ወይም ሌላ ተወካይ ማስረጃ ማቅረብ፣ ምስክሮችን መጠየቅ/መመርመር እና ለምስክር 
መስቀለኛ ጥያቄ ማቅረብ፣ ተቃውሞ ማቅረብ፣ አስተያየቶች እና አቤቱታዎች ሊያቀርቡ ይችላሉ። 

 
(3) የበላይ ተቆጣጣሪ በአካል ወይም በጠበቃ ወይም በተሰየመ/ች ተወካይ አማካይነት የመቅረብ፣ 

እና ማስረጃ ለማቅረብ ፣ ምስክሮችን መጠየቅ/መመርመር እና ለምስክር መስቀለኛ ጥያቄ 
ለማቅረብ፣ ተቃውሞ ለማቅረብ፣ አስተያየቶች እና አቤቱታዎችን ለማቅረብ ለማንኛዉም ወገን 
የሚሰጠዉ መብት ይሰጠዋል/ይሰጣታል። 

 
(4) መሪ/ሰብሳቢ ኦፊሰር ሁሉንም ምስክሮች ሊመረምር/ልትመረምር ይችላል/ትችላለች። 

ምስክርነቱ/ቷ አግባብነት እና ዋጋ ያለዉ ከሆነ መሪ/ሰብሳቢ ሰብሳቢ ማንኛውንም ሰው እንደ 
ምስክር ሊጠራ/ልትጠራ ይችላል/ትችላለች። በቦርዱ ፊት በሚካሄዱ ችሎቶች ላይ፣ ማንኛውም 
የቦርድ አባል ማንኛውንም ምስክር መመርመር ይችላል/ትችላለች። 

 

k) የተጻፈ ማስታወሻ 
 

እያንዳንዱ አካል እና የበላይ ተቆጣጣሪ የችሎቱ መሪ/ሰብሳቢ በሚወስነዉ መሰረት በችሎቱ ውስጥ 
በተካተቱት እውነታ እና በሕግ ጉዳዮች ላይ የፅሁፍ ማስታወሻ ማቅረብ ይችላሉ። እንዲህ ዓይነቱን 
ማስታዎሻ ጉዳዩ ከመሰማቱ/ከመታየቱ በፊት በማንኛውም ጊዜ ማስገባት ይቻላል። በሰብሳቢ ኦፊሰር 
ሲፈቀድ/ስትፈቅድ እና በሚወስነዉ/በምትወስነዉ መርሃግብር መሠረት፣ ችሎቱ ከተሰማ በኋላ የጽሑፍ 
ማስታወሻ ማስገባት/ማቅረብ ይቻላል። 

 

l) ለቦርድ ጠበቃ 
 

የቦርዱ ጠበቃ በማንኛውም ችሎት ለቦርዱ አማካሪ ሆኖ እንዲሳተፍ/እንድጻተፍ የቦርዱ ሰብሳቢ ኦፊሰር 
ሊጠይቅ/ልትጠይቅ ይችላል/ትችላለች። 

 

m) የችሎት መርማሪ ግኝቶች 
 

በችሎት መርማሪ በመጀመሪያ በተሰሙ ጉዳዮች ሁሉ፣ የችሎት መርማሪዉ/ዋ የእውነታ ግኝቶችን፣ የሕግ 
ማጠቃለያዎች፣ እና የውሳኔ ሃሳቦችን ያቀርባል/ታቀርባለች። የይግባኝ ሰሚ መርማሪ የችሎቱን 
ትራንስክሪፕት፣ኤግዚቢቶች/ማሳያዎችን፣ የእውነታዎች ግኝቶች፣ የሕግ መደምደሚያዎች፣ እና 
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ምክረሀሳቦችን ለቦርዱ ያቀርባል/ታቀርባለች። የችሎቱ ሂደት ከተጠናቀቀ ከአስራ አምስት (15) ቀናት 
ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ፣ የችሎቱ መርማሪ ለሁሉም ወገኖች እና ለቦርዱ የእውነታዎች ግኝቶች፣ የሕግ 
መደምደሚያዎች፣ እና ምክረሀሳቦችን ማሰራጨት ወይም በፖስታ መላክ አለበት። በአንቀጽ 7-305 (c) ስር 
ከሚነሱ ጉዳዮች በስተቀር፣ የችሎት መርማሪ የቃል ክርክር ወይም ከችሎቱ በኋላ የጽሑፍ ማስታወሻ 
ለማስገባት ከፈቀደ/ከፈቀደች፣ እንደዚህ ዓይነት የቃል ክርክር ወይም የጽሑፍ ማስገቢያ ሳይፈጸም፣ ከኋላ 
የሆነዉ የቱም ይሁን፣ የ15 ቀናት የጊዜ ገደብ አይጀምርም። 

 

n) የቃል ክርክር 
 

(1) በችሎት መርማሪ ምክረሀሳብ መሰረት በችሎት መርማሪ ፊት ተሳታፊ የሂደቱ አካላት በቦርዱ 
ችሎት ፊት የቃል ክርክር ሊያቀርቡ ይችላሉ፣ ሆኖም ለመልካም ምክንያት ቦርዱ በራሱ ውሳኔ 
የበለጠ ተጨማሪ ማስረጃ ለመስማት ካልተስማማ በስተቀር ተጨማሪ አዲስ ማስረጃ መቅረብ 
የለበትም። 

 
(2) በክርክር ዉስጥ ምንም እዉነታዎች በሌለበት ሁኔታ የይግባኝ እና የችሎት አካላት በቦርዱ ፊት 

የቃል ክርክር ሊያደርጉ ይችላሉ። 
 

(3) በችሎት መርማሪ ፊት እና በግልፅ/ማስረጃ በሚደመጥበት ችሎት በቦርዱ ፊት የሚቀርቡ የሂደቱ 
አካላት በችሎት መርማሪ ወይም በቦርዱ ፊት የቃል ክርክር ሊያደርጉ ይችላሉ። በግልፅ/ማስረጃ 
ሰሚ ችሎት ወቅት ወይም በኋላ፣የጽሑፍ ማስታወሻ ገቢ ከተደረገ በኋላ፣ወይም የጽሑፍ 
ግልባጭ/ትራንስክሪፕት ሲገኝና የሂደቱ ኦፊሰር በአንድ በተለየ ጉዳይ ላይ ተገቢነቱን ግንዛቤ 
ዉስጥ ሲያስገባ/ስታስገባ፣የሂደቱ ኦፊሰር የቃል ክርክር መፍቀድ ይችላል/ትችላለች። 

 
(4) የሂደቱ ኦፊሰር/ሰብሳቢ ለእያንዳንዱ ወገን ለቃል ክርክር የሚፈቀደዉን ጊዜ አስቀድሞ ሊገድብ 

ይችላል/ትችላለች። የሂደቱ ሰብሳቢ ኦፊሰር ለጥሩ ምክንያት እይታ ተጨማሪ ጊዜ ካልፈቀደ/ች 
በስተቀር፣ በእያንዳንዱ አካል በቦርዱ ፊት የቃል ክርክር ከ 30 ደቂቃዎች መብለጥ የለበትም። 

 
(5) በቦርዱ የቃል ክርክር ሲሰማ ለቦርዱ ጠበቃ ማስታወቅ እና እንዲገኝ/እንድትገኝ መጠየቅ 

ይገባል። 
 

o) ውሳኔ እና ቅደም ተከተል 
 

ችሎቱን ተከትሎ ወዲያውኑ ካልሆነ በስተቀር፣ በዚህ ጊዜ በቃል እና ከዚያ በኋላ በጽሑፍ፣ የቦርዱ 
እያንዳንዱ ውሳኔና ትእዛዝ ወዲያውኑ በጽሑፍ ለሁሉም ወገኖች በቅጂ እንዲቀርብ ይደረጋል። እያንዳንዱ 
የጽሑፍ ውሳኔ እና ትእዛዝ የጽሑፍ የእውነታ ግኝቶች፣ የሕግ መደምደሚያዎች፣ እና የጉዳዩ ሁኔታ ልዩ 
መግለጫን የያዙ ይሆናሉ። ችሎቱን ተከትሎ የቦርዱ የመጨረሻ እርምጃ በቦርዱ ስብሰባ ላይ በይፋ 
ይወሰዳል። 

 

p) ከአንድ ወገን ጋር ግንኙነቶች/Ex Parte Communications 
 

አንድ ጉዳይ ለቦርዱ በይግባኝ እያለ ወይም በችሎት መርማሪ እየተመረመረ/እየተገናዘበ እያለ፦ 
 

(1) የችሎት መርማሪ ሁሉም ሌሎች አካላት ሳይኖሩ፣ ከማናቸውም ወገኖች ግንኙነቶችን መቀበል፣ 
ወይም በንግግር መገናኘት የለበትም/የለባትም፣ እንዲሁም ለሌሎቹ ተዋዋይ ወገኖች ቅጅ 
ሳያቀርቡ በጽሑፍ መገናኘት የለበትም/የለባትም፣ እናም አግባብነት ሲኖረዉ፣ ለምላሽ እድሎች 
መስጠት ያስፈልጋል። 

 
(2) ከኦፊሴላዊ የይግባኝ ሂደት ውጭ የቦርዱ አባል የሚከተሉትን ማድረግ አይችልም/አትችልም፦ 

(a) ይግባኝ ጉዳዮችን ከማንኛውም ወገን ጋር መወያየት፣ ወይም (b) ይግባኝ ነክ ጉዳዮችን 
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በሚመለከት ከማንኛውም ወገን የቃል ወይም የጽሑፍ ግንኙነቶች መቀበል ወይም መከለስ። 
 

(3) ጉዳዩ ይፋዊ/ህዝባዊ ሪከርድ ካልሆነ በስተቀር ወይም ላአንዱ አካል ከተለቀቀ እና ለሌሎች 
ሁሉም ወገኖች ወዲያዉኑ ቅጂዎች ቀርበዉ ካልሆነ በስተቀር፣ በይደር/በቀጠሮ ላይ ያለ ጉዳይን 
በተመለከተ በቦርዱ፣ በቦርድ አባል፣ በችሎት መርማሪ፣ ወይም በ MCPS የአስተዳደር አባል 
ምንም መረጃ ሊለቀቅ አይችልም። 

 

q) ዳግም ችሎቶች 
 

(1) በአንድ በተለየ ጉዳይ በተሰጠ ውሳኔ እና ትዕዛዝ የተበሳጨ ወገን ውሳኔው እና ትዕዛዙ 
በተሰጠበት በ 30 ቀናት ውስጥ እንደገና ችሎት እንዲታይለት/ላት ማመልከት ይችላል/ትችላለች። 
ለዳግም ችሎት ማመልከቻዉ ስለዚህ ምክንያቶቹን በዝርዝር መግለጽ አለበት፣ እና 
በማመልከቻው ላይ የሚደረግ ማንኛውም እርምጃ በቦርዱ ብቸኛ ውሳኔ መሰረት ይሆናል። 

 
(2) ትእዛዝ ካልተሰጠ በስተቀር፣ዳግም ችሎትም ሆነ ላዳግም ችሎት ማመልከቻ ትዕዛዙን ተፈጻሚ 

ከማድረግ አሊያም በሱ የተጎዱት ሰዎች ደንቦቹን ማክበር ባለመቻል ምክንያት ይቅርታ 
አያሰጥም። 

 
(3) ቦርዱ በዳግም ችሎት፣ ከመጀመሪያዉ ችሎት ቀን በኋላ የተነሱትን እውነታዎች ጨምሮ፣ 

በመጀመሪያዉ ችሎት ላይ ያልቀረቡትን እውነታዎችን ከግምት በማስገባ፣ እናም በአዲስ ትእዛዝ 
የመጀመሪያውን ትእዛዝ መሻር፣ መለወጥ፣ ወይም ማሻሻል ይችላል። 

 

r) በሌሎች የአሠራር/የቅደምተከተል መመሪያዎች ላይ ያለው ውጤት 
 

በበላይ ተቆጣጣሪ ሀሳብ ላይ ለቦርዱ ይግባኝ በተጠየቁ ጉዳዮች ላይ ወይም በቦርዱ ችሎት የተጠየቀበትን 
ጉዳይ በተመለከተ እነዚህ የአሠራር ሕጎች በችሎት መርማሪ እና በቦርዱ ችሎትን በሚያስተዳድረዉ ቦርድ 
የፀደቁትን ሌሎች አሠራሮችን ሁሉ ይሽራል። 

 

6. የጊዜ እና የማስታወቂያ መስፈርቶች 
 

a) የጊዜ አሰላል/ስሌት 
 

በእነዚህ ሕጎች ወይም በማንኛውም በሚመለከታቸው ህጎች የተደነገገ ማንኛዉም የጊዜ ገደብ ሲሰላ፣ 
የድርጊቱ ወይም በክስተቱ ቀን የተወሰነው ጊዜ የሚጀመርበትን ወቅት አይካተትም። ቅዳሜ፣ እሑዶች፣ እና 
ህጋዊ በዓላት ይቆጠራሉ። የተሰላዉ የመጨረሻው ቀን ቅዳሜ፣ እሑድ፣ ወይም በሕጋዊ በዓል ላይ 
ሲወድቅ፣ ወቅቱ ከዚያ በኋላ ወደ የመጀመሪያው ቀን ይራዘምና ከእነዚህ ቀናት ውስጥ አይጨምርም። 
ሰነዶችን ለቦርዱ ፋይል ለማድረግ፣ በወቅቱ የመጨረሻ ቀን የቦርዱ ጽሕፈት ቤት በመደበኛ ሰዓት 
ካልተከፈተ፣ የቦርዱ ጽሕፈት ቤት ክፍት በሚሆንበት ጊዜ ሰነዶች በሚቀጥለው ቀን መቅረብ አለባቸው። 

 

b) የጊዜ ማራዘም እና ማሳጠር 
 

በእነዚህ አጋጣሚዎች በስቴት ሕግ ጊዜ ከተወሰነላቸዉ በስተቀር፣ ለበጎ ምክንያት፣ ቦርዱ በራሱ 
እንቅስቃሴ ወይም በአንዱ ወገን ጥያቄ መሠረት ማንኛውንም ሰነድ ፋይል ለማድረግ ወይም ማንኛውንም 
ማስታወቂያ ለመስጠት በእነዚህ ሕጎች መሠረት የተሰጠውን ጊዜ በማንኛውም ጊዜ ማሳጠር ወይም 
ሊያራዝመው ይችላል። 

 
C. ግምገማ-ክትትል እና ሪፖርት 

 
ይህ ደንብ በቦርድ የማሻሻያ መመርያ መሰረት ክለሳ ይደረጋል። 
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