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መግቢያ 

መንግስት የጥቃቅንና አነስተኛ ሌማት ዘርፌ ፖሉሲና  ስትራቴጂ በመቅረጽ ሇስራ አጥ 

ዜጎች የስራ ዕዴሌን በመፌጠርና በከተማችን የሚገኙ የህብረተሰብ ክፌልች በተሇይም 

የወጣቶችና ሴቶች ተጠቃሚነትን ሇማሳዯግ ዘርፇ ብዙ እንቅስቃሴ እያዯረገ ይገኛሌ፡፡በዚህ 

መሰረት በጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዝ ሌማት የተዯራጁ ዜጎችን የገበያ ዴጋፌ  

በመስጠት በተሇይም በማኑፊክቸሪንግ ዘርፌ ተዯራጅተው የሚሰሩ ኢንተርፕራይዞች የውጭ 

ምርት እንዱተኩና በገበያው ሊይ የሚታየውን የአቅርቦት ችግር በመቅረፌ ሇከተማዋ ነዋሪ 

ህብረተሰብ በተመጣጣኝ ዋጋ ምርትና አገሌግልት እንዱያቀርቡ እገዛ እየተዯረገ ነው፡፡ 

በጥቃቅንና አነስተኛ ዘርፌ ተዯራጅተው ወዯ ሥራ ሇሚገቡ ነዋሪዎች በአካባቢ፣ በክሌሌና 

በውጭ ገበያ ተጠቃሚ የሚሆንበትን የዴጋፌ ስርዓት በመዘርጋት ተጠቃሚ እንዱሆኑ 

በማዴረግ ሊይ የሚገኝ ቢሆንም እስካሁን ያሇው የገበያ ዴጋፌ አሰጣጥ ሁኔታ 

የኢንተርፕራይዞችን ብቃትና ተወዲዲሪነት የማያበረታታና ውስን ኢንተርፕራይዞችን ብቻ 

የሚያሳትፌ እንዯነበር ይታወቃሌ፡፡   

የገበያ ሌማትና ግብይት አገሌግልቶች ኢንተርፕራይዞች ከሚፇሌጉት ዴጋፌ አንፃር 

ፌትሃዊነት የጎዯሇው፣ግሌጽነትና ተጠያቂነት የላሇው፤ የኢንተርፕራይዞችንና ምሌሌስ 

የሚጨምር ሇብሌሹ የሆኑ አሰራሮች ምቹ ሁኔታ የሚፇጥር እና ከባሇዴርሻ አካሊት ጋር 

ጠንካራ ቅንጅታዊ አሰራር ከመፌጠር አንፃር ክፌተት የነበረበት መሆኑን ሇማየት የተቻሇ 

ሲሆን ይህንን ችግር በዘሊቂነት ሇመፌታትና ወጥነት ያሇው የአሰራር ሥርዓት መዘርጋት 

አስፇሊጊ ሆኖ በመገኘቱ፣ 

የስራ ዕዴሌ ፇጠራና ኢንተርፕራይዞች ሌማት ቢሮ በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር 
አስፇፃሚ አካሊት እንዯገና ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 64/2011 አንቀጽ 15 ንዑስ አንቀጽ 
(3)(ሠ) በተሰጠው ስሌጣን መሰረት ይህንን መመሪያ አውጥቷሌ፡፡ 
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ክፌሌ አንዴ 
                      ጠቅሊሊ  

1. . አጭር ርዕስ 
   ይህ መመሪያ “የገበያ ሌማትና የግብይት ሥርዓት መመሪያ ቁጥር 74/2014” ተብል   

ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡ 
2.  ትርጓሜ 

የቃለ አግባብ ላሊ ትርጉም የሚያስጠው ካሌሆነ በስተቀር በዚህ መመሪያ ውስጥ፡ 
1. “ቢሮ” ማሇት የስራ ዕዴሌ ፇጠራና ኢንተርፕራይዝ ሌማት ቢሮ ነው፡፡ 
2. “ጽህፇት ቤት” ማሇት በክፌሇ ከተማና በወረዲ የሚገኙ የስራ ዕዴሌ ፇጠራና 

ኢንተርፕራይዝ ሌማት ጽህፇት ቤት ነው፡፡  
3. “ጥቃቅን ኢንተርፕራይዝ” ማሇት የኢንተርፕራይዙን ባሇቤት፤ ቤተሰብና በስሩ 

የቀጠራቸውን ሠራተኞች ጨምሮ እስከ 5 ሰው ቀጥሮ የሚያሰራና ሇኢንደስትሪ ከሆነ 
የጠቅሊሊ ሃብት እስከ ብር 100,000.00 /አንዴ መቶ ሺ/ ወይም ሇአገሌግልት ዘርፌ 
ጠቅሊሊ ሃብቱ እስከ 50,000.00 /ሃምሳ ሺ /የሆነ ኢንተርፕራይዝ ነው፡፡ 

4. “አነስተኛ ኢንተርፕራይዝ” ማሇት የኢንተርፕራይዙን ባሇቤት፤ ቤተሰብና በስሩ 
የቀጠራቸውን ሠራተኞች ጨምሮ ከ6-30 ሰው ቀጥሮ የሚያሰራና ሇኢንደስትሪ ከሆነ 
የጠቅሊሊ ሃብት ከብር 100,001.00 /አንዴ መቶ ሺ/ እስከ ብር 1,500,000.00 /አንዴ 
ሚሉዮን አምስት መቶ ሺ/ ወይም ሇአገሌግልት ዘርፌ ጠቅሊሊ ሃብቱ ከብር 
50,001.00 /ሃምሳ ሺ አንዴ/ እስከ ብር 500,000.00 /አምስት መቶ ሺ/ የሆነ 
ኢንተርፕራይዝ ነው፡፡ 

5. “ገበያ” ማሇት በአካባቢ፣ በክሌሌና በውጪ ሀገር ዯረጃ የሚገኝና የጥቃቅንና አነስተኛ 
ኢንተርፕራይዞች ምርትና አገሌግልት በዋጋ ተወዲዲሪ ሆነው የሚቀርቡበት ስፌራ 
ነው፡፡ 

6. “ግብይት” ማሇት በሻጭ እና በገዥ መካካሌ የሚካሄዴ የምርትና አገሌግልት    
ሌውውጥ ማሇት ነው፡፡ 

7. “የገበያ ትስስር” ማሇት በአካባቢ ፤ በክሌሌና ሀገር አቀፌ እንዱሁም በውጪ ሀገር 
በሚፇጠሩ የገበያ ዕዴልች በነጻ ገበያ መርህ ሊይ በተመሰረተ የገበያ ውዴዴር የእርስ 
በርስ ወይም በተዋረዴ ከመካከሇኛና ከፌተኛ ኢንደስትሪዎች፤ ከመንግስትና 
መንግስታዊ ካሌሆኑ ዴርጅቶች በንዑስ ተቋራጭነት ፤በአውትሶርሲንግ፤ 
በፌራንቻይዚንግ በአውትግሮወር እና በላልችም የግብይት ዘዳዎች ተሳስረው 
ምርትና አገሌግሇት በማቅረብና በመቀበሌ የሚዯረግ የገበያ ሌውውጥ ነው፡፡ 

8. “የአካባቢ ገበያ” ማሇት በአዱስ አበባ ክሌሌ ውስጥ ሆኖ በክፌሇ ከተማ እና በወረዲ  
ክሌሌ ውስጥ የሚፇጠር ገበያ ነው፡፡ 

9. “የክሌሌ ገበያ ትስስር” ማሇት ከአዱስ አበባ ክሌሌ ውጪ በየትኛውም የሀገሪቱ ክሌሌ 
ከሚገኝ ማንኛውም የመንግስት ዴርጅት፣ መንግስታዊ ያሌሆነ ዴርጅት፣ የመካከሇኛና 
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ከፌተኛ ኢንደሰትሪ ወይም የህብረት ሥራ ዩኒዮን በከተማችን ካለ የጥቃቅንና 
አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች ጋር በገበያ ማስተሳሰር ነው፡፡ 

10. “የውጪ ገበያ” ማሇት በዓሇም አቀፌ ዯረጃ የሚካሄዴ የንግዴ ወይም የግብይት 
ሥርዓት ሆኖ በሀገር ውስጥ የሚገኙ የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች በውጭ 
ሀገር ከሚገኙ ተቋማት ጋር ምርትና አገሌግልታቸውን በተሇያዩ የግብይት መንገድች 
የሚሇዋወጡበት ሥርዓት ነው፡፡ 

11. “እሴት መጨመር” ማሇት አንዴ ምርት ወይም አገሌግልት በፉት ከነበረበት አካሊዊ 
ወይም ውስጣዊ ይዘት ሊይ በመጨመር ወይም በመቀነስ ተጨማሪ ገጽታ መፌጠር 
ነው፡፡ 

12. “ንዑስ ስራ ተቋራጭነት” ማሇት የመካከሇኛና ከፌተኛ ኢንደስትሪዎች ወይም 
የመንግስታዊና መንግስታዊ ያሌሆኑ ዴርጅቶችን በመሇየት ሥራውን በከፉሌ 
በጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች እንዱሰራ ውሌ በመፇጸም የሚካሄዴ የግብይት 
ሥርዓት ነው፡፡ 

13. “አውትሶርሲንግ” ማሇት በመንግስታዊ፤መንግስታዊ ባሌሆኑ ተቋማት እና ኩባንያዎች 
የሚከናወኑ ተግባራትን በመሇየት ሙለ በሙለ ወይም በከፉሌ ምርቱ ወይም 
አገሌግልቱ በጥቃቅንና አነስተኛ የሚቀርብበት የግብይት ሥርዓት ነው፡፡ 

14. “ፌራንቻይዚንግ” ማሇት በተወሰኑ ሇየት ባለ ምርቶች ወይም አገሌግልቶች ከአምራቹ 
ወይም አገሌግልት ሰጪው ወይም አከፊፊዩ ዴርጅት ጋር የንግዴ ስምምነት ውሌ 
በመፇጸም በውለ መሰረት በውሌ ሰጪው የንግዴ ስም፤ምሌክትና ፇቃዴ የሚፇጸም 
የንግዴ አሰራር ሥርዓት ነው፡፡ 

15. “አውትግሮወር” ማሇት በአግሮፕሮሰሲንግ ሥራ ሊይ የተሰማሩ ኢንደስትሪዎች 
የሚያስፇሌጓቸውን የግብርና ግብዓቶች በኢንተርፕራይዞች ተመርቶ ወይም እሴት 
ተጨምሮበት ከኢንደስትሪዎች ጋር በሚዯረግ ስምምነት ውሌ በመፇጸም 
የሚቀርብበት የንግዴ አሰራር ሥርዓት ነው፡፡ 

16. “የገበያ ዲይሬክተሪ” ማሇት የአንተርፕራይዞችን እና አምራቾች አዴራሻ መረጃ 
የምናስተዋውቅበት የማስተዋወቂያ ዘዳ ነው፡፡ 

17. “ኢ-ኮሜርስ” ማሇት ኢንተርፕራይዞች በተሇያዩ ዴረ ገጾችን በመክፇት ምርትና 
አገሌግልታቸውን የሚያስተዋውቁበትና የሚሸጡበት የግብይት መሳሪያ ነው፡፡ 

18. “ካታልግ” ማሇት ኢንርተርፕራይዞች ምርትና አገሌግልታቸውን በዝርዝር 
በህትመት በፍግራፌ በማስዯገፌ ምርትና የምርት ናሙናቸውን የሚያስተዋውቁበት 
የማስታዋወቂያ መሳሪያ ነው፡፡ 

19. “ቴላማርኬቲንግ” ማሇት በስሌክ ዯንበኞችን በመሇየት የምርት ናሙና 
የምናስተዋውቅበት እና ሽያጭ የሚካሄዴበት የግብይት መንገዴ ነው፡፡ 

20. “ሞዳሌ ኢንተርፕራይዝ” ማሇት በጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች ሌማት 
ፕሮግራም ታቅፍ በራስ ጥረትና የተዯረገሇትን መንግስታዊ ዴጋፌ በመጠቀም ሇሊቀ 
ውጤት የበቃና በሌማታዊ አመሇካከቱ ሇላልች መሰሌ ኢንተርፕራይዞች አርያ 
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በመሆን በማስፊት ስትራቴጂ ሊይ ግንባር ቀዯም የሌማት ሃይሌ የሆነ 
ኢንተርፕራይዝ ነው፡፡ 

21. “የኢንተርፕራይዝ ዯረጃ ሽግግር” ማሇት አንዴ ኢንተርፕራይዝ በዕዴገት ዯረጃው 
የሚሰጠውን ዴጋፌ ተጠቅሞ በገበያ ሊይ በዋጋ፣ በጥራትና በአቅርቦት ተወዲዲሪ ሆኖ 
ወዯ ቀጣይ የዕዴገት ዯረጃ የሽግግር መስፇርቶቹን በማሟሊት መሻገር ሲችሌ ነው:: 

22. “የምሥረታ ወይም ጀማሪ ዯረጃ” ማሇት የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞችን 
ሇመመሥረት ፌሊጎት ያሊቸው ነዋሪዎች በግሌ፣ በህብረት ሽርክና ማህበር፣ ሃሊፉነቱ 
የተወሰነ የግሌ ማህበር እና አክሲዮን ማህበር ተዯራጅተው ህጋዊ ሰውነት በማግኘት 
ማምረትና አገሌግልት መስጠት ተግባር የሚጀምሩበት ነው:: 

23. “የታዲጊ ወይም መስፊፊት ዯረጃ” ማሇት አንዴ ኢንተርፕራይዝ የሚሰጠውን ዴጋፌ 
ተጠቅሞ በገበያ ሊይ በዋጋ፣ በጥራትና በአቅርቦት ተወዲዲሪ ሲሆንና ትርፊማነቱ 
ቀጣይነት ሲኖረው ነው:: በዚህ ዯረጃ ያሇ ኢንተርፕራይዝ በምሥረታ ዯረጃ 
ከነበረው ቀጥሮ የሚያሠራው የሰው ኃይሌ ቁጥርና የጠቅሊሊ ሃብት መጠን ዕዴገት 
በተጨማሪም ኢንተርፕራይዙ የሂሳብ አያያዝ ሥርዓት የሚጠቀም ነው:: 

24. “የመብቃት ዯረጃ” ማሇት አንዴ ኢንተርፕራይዝ የሚሰጠውን ዴጋፌ ተጠቅሞ 
በገበያ ውስጥ ተወዲዲሪና ትርፊማ ሆኖ የገበያ ዴርሻውን ሇማሳዯግ ተጨማሪ 
ኢንቨስትመንት በሥራ ሊይ ካዋሇና ሇዘርፈ የተቀመጠውን ትርጓሜ መስፇርት 
ሲያሟሊና ወዯ ታዲጊ መካከሇኛ ሲሸጋገር ወይም በአሇበት ዯረጃ ጥቃቅን ወይም 
አነስተኛ ኢንተርፕራይዝ በመሆን በገበያ ውስጥ ተወዲዲሪና ትርፊማ ሆኖ 
የሚቀጥሌ ሲሆን ነው:: 

25. “ታዲጊ መካከሇኛ ዯረጃ” ማሇት ሇአነስተኛ ኢንተርፕራይዝ የተቀመጠውን 
የሰው ሃይሌና ጠቅሊሊ ሃብት መጠን የመብቃት የዕዴገት ዯረጃ በማሇፌ ወዯ 
ኩባንያ ዯረጃ የተሸጋገረ የኢንተርፕራይዝ የዕዴገት ዯረጃ ማሇት ነው:: 

26. “ክሊስተር” ማሇት በአንዴ አካባቢ ተሰብስበው ብዛት ያሊቸውና ተመጋጋቢ የሆኑ 
ምርቶችንና አገሌግልቶችን የሚያቀርብና ተመሳሳይ ሃሊፉነትንና መሌካም 
አጋጣሚውንም የሚጋሩ ተቋማት ስብስብ ነው፡ 

27. “የተጣራ ካፒታሌ” ማሇት አንዴ ኢንተርፕራይዝ ጠቅሊሊ የሃብት መጠን ሲቀነስ እዲ 
ማሇት ነው፡፡ 

28. “የምርት ወይም የአገሌግልት ማስታወቂያዎች” ማሇት ምርትን ወይም 
አገሌግልትን ሇማስተዋወቅ የመገናኛ ብዙሃን፣ ንግዴ ትርዒትና ባዛር፣ 
ብሮሸር፣ በራሪ ወረቀት፣ ዲይሬክተሪ ፣ካታልግ፣ ዴረ ገጽ፣ ቢዝነስ ካርዴ፣ ቋሚ 
የማስታወቂያ ሰላዲና ማሸጊያን ያካተተ ነው፡፡ 
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29. “የታከሇ ዋጋ” ማሇት ከጠቅሊሊ ወጪ ሊይ ከውጪ ሀገር ሇሚመጡ ጥሬ ዕቃዎች እና 
ላልች አቅርቦቶች እንዱሁም ከውጪ አገር ሇተገኘ አገሌግልት የተዯረገ ወጪ 
ተቀንሶ የሚቀረው ወጪ ነው፡፡ 

30. “ጥሬ ዕቃ” ማሇት አንዴን ምርት ሇማምረት ወይም አገሌግልት ሇመስጠት 
የምንጠቀምበት ግብዓት ነው፡፡  

31. "ሰው" ማሇት የተፇጥሮ ሰው ወይም በህግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካሌ ነው፡፡ 

32. በዚህ መመሪያ ውስጥ በወንዴ ፆታ የተገሇፀው የሴትንም ፆታ ያካትታሌ፡፡ 

3. . የመመሪያው ተፇፃሚነት ወሰን 
     ይህ መመሪያ በስራ ዕዴሌ ፇጠራና  ኢንተርፕራይዝ ሌማት ቢሮና በስሩ ባለት   

     ተቋማት እና በጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች ሊይ ተፇፃሚ ይሆናሌ፡፡ 

 
ክፌሌ ሁሇት 

ዓሊማ፤ አስፇሊጊነት እና መርሆች 
 

4.  የመመሪያው ዓሊማ 

የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች የሚያመርቱትን ምርትና የሚሰጡትን አገሌግልት 
በጥራት፣ በተወዲዲሪ ዋጋና በብዛት በማቅረብ የአካባቢ፣ የክሌሌና የአገር አቀፌ የገበያ 
ዕዴልችን በመጠቀም ግሌጽነትና ተጠያቂነት ያሇው አሰራር ሥርዓት በመዘርጋት ብቁና 
ተወዲዲሪ እንዱሆኑ ማስቻሌ ’ው፡፡ 
 

5. . የመመሪያው አስፇሊጊነት 
1. የኢንተርፕራይዞችን ዕዴገት ዯረጃ ታሳቢ ያዯረገና ወጥነት ያሇው አሰራር መዘርጋት 

በማስፇሇጉ፡፡ 
2. የገበያ ትስስር ዴጋፌ ብሌሹ ከሆኑ አሰራር የጸዲ፣ አሳታፉ፣ ፌትሃዊና ውጤታማ በሆነ 

መንገዴ ሇማቅረብ፣ 
3. ኢንተርፕራይዞች ከጠባቂነት በመሊቀቅ በነፃ ውዴዴር በጥራትና በዋጋ በገበያው 

ተወዲዲሪ እንዱሆኑ ማዴረግ በማስፇሇጉ፤ 
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6.  የመመሪያው መርሆዎች 
1. የሚሰጡ የገበያ ዴጋፍች የጠባቂነትና አመሇካከት የሚቀርፈ ኢንርተርፕራይዞቹ 

ችግራቸውን በመሇየትና መፌትሔ በማፇሊሇግ ሂዯት ውስጥ ግንባር ቀዯም የሚሆኑበት፣ 
2. የሚሰጡ የገበያ ዴጋፍች በግሌጽ መስፇርት ሊይ የተመሠረቱ፣ የኢንተርፕራይዞችን 

የዕዴገት ዯረጃ መሰረት ያዯረጉ፣ የተቀናጁና ተወዲዲሪነትን የሚያጎሇብቱ መሆናቸውን 
ማረጋገጥ፣ 

3.  የገበያ ዕዴልችን አሟጦ መጠቀም፤  
4. በጥራትና በዋጋ ሊይ የተመሰረተ የገበያ ተወዲዲሪነትን መከተሌ፣ 
5. የንግዴ አሰራርን መሠረት ያዯረገና ግሌጽነትና ተጠያቂነት ያሇው የግብይት ሥርዓት 

መፌጠር፣ 
6. ሇሴቶች፣ ሇወጣቶች፣ ሇአካሌ ጉዲተኞችና ሇስዯት ተመሊሾች እንዱሁም ሇዩኒቨርሲቲና 

ኮላጅ ምሩቃን ተወዲዲሪ እንዱሆኑ ትኩረት  መስጠት፡፡ 
 

ክፌሌ ሶስት 
የገበያ ትስስር ዓይነቶች እና የግብይት ሥርዓቶች 

7.  የገበያ ትስስር ዓይነቶች 

1. በአካባቢ የሚፇጠር የገበያ ትስስር፣  

2. በክሌሌ የሚፇጠር የገበያ ትስስር፣  

3. በውጪ ሀገር የሚፇጠር የገበያ ትስስር፡፡  

8.  ሇጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች በአካባቢ የሚፇጠር የገበያ ትስስር 
ዓይነቶች 

1. መንግስታዊ ከሆኑ ተቋማት ጋር የሚፇጠር የገበያ ትስስር፤ 

2. መንግስታዊ ካሌሆኑ ተቋማት ጋር የሚፇጠር የገበያ ትስስር፤ 

3. ከፌተኛና መካከሇኛ ኢንዴስትሪዎች ጋር የሚፇጠር የገበያ ትስስር፤ 

4. በኢንተርፕራይዞች መከካሌ እርስ በርስ የሚፇጠር የገበያ ትስስር፤ 

5. የግሌ ሸማቾች እና ከሸማቾች መሰረታዊ ህብረት ስራ ማህበራት እንዱሁም ከዩኒየኖች 
ጋር የሚፇጠር የገበያ ትስስር፤ 

6. ከአካባቢ ማህበረሰብ ጋር የሚፇጠር የገበያ ትስስር፤ 

7. ከግሇሰቦች ጋር የሚፇጠር የገበያ ትስስር፤ 
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8. የፊይናስ ተቋማት፤ ከግሌ ንግዴ ዴርጅት ተቋማት ጋር የሚፇጠር የገበያ ትስስር፤ 

9. ቀጥተኛ ባሌሆነ መንገዴ በተቋማት ወይም ወኪልች መካከሌ የሚካሄዴ ትስስር፤ 

10. በቴላ ማርኬቲንግ የሚፇጠር የገበያ ትስስር፤ 

11.በኤላክትሮኒክስ ግብይት የሚፇጠር የገበያ ትስስር፡፡ 
 

9.  ሇጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች የአካባቢ ገበያዎችን አሟጦ ስሇመጠቀም 

1. ሇጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች መንግስታዊ ከሆኑ ተቋማት የሚፇጠር የገበያ 
ትስስር፤የፊይናስና ኢኮኖሚ ሌማት ቢሮ ባወጣው የግዢ መመሪያ መሰረት 
አነስተኛና ጥቃቅን ተቋማት፣ ሇተዯራጁ ኢንተርፕራይዞች ሌዩ አስተያየት በዋጋ ሊይ 
በሚዯረግ ውዴዴር ወቅት በሚከተሇው መሠረት ተፇፃሚ መዯረግ አሇበት፡፡ 
ይኸውም፡- 

ሀ. ሇመዴሀኒት እና የህክምና መሳሪያዎች ግዢ 25% /ሃያ አምስት በመቶ/ ቅናሽ 
የሚያገኙ መሆን አሇበት፤ 

ሇ. ሇላልች ዕቃዎች ግዢ 15% /አስራ አምስት በመቶ/ ቅናሽ የሚያገኙ መሆን   
አሇበት፤ 

ሐ. ሇግንባታ ሥራና የምክር አገሌግልት ግዥዎች 7.5% /ሰባት ነጥብ አምስት 
በመቶ/ ቅናሽ የሚያገኙ መሆን አሇበት፡፡ 

2. የሚዯረገው ሌዩ አስተያየት መዴሐኒቱን ወይም የህክምና መሳሪያውን ወይም 
ዕቃውን ሇማምረት ከወጣው ጠቅሊሊ ዋጋ ወጪ 35% /ሰሊሳ አምስት በመቶ/ እና 
ከዚያ በሊይ በኢትዮጵያ ውስጥ የታከሇ እሴት መሆኑን የሚያስረዲ በተመሰከረሇት 
ኦዱተር የተረጋገጠ ማስረጃ ሲቀርብ ቅናሽ መዯረግ አሇበት፡፡  

3. ማንኛውም የግንባታ ዘርፌ ወይም የምክር አገሌግልት ሥራ የተፇቀዯው ሌዩ 
አስተያየት ተጠቃሚ ሉሆን የሚችሇው የሚከተለት ሁኔታዎች በሙለ ሲያሟሊ 
መሆን አሇበት ፡፡ 

ሀ. ማህበሩ በኢትዮጵያ ሕግ መሰረት የተቋቋመና እና ዋና መስሪያ ቤቱ  
በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኝ ሲሆን፣ 

ሇ. ማህበሩ አክሲዮን ወይም የካፒታሌ ዴርሻ ከ50% /ሃምሳ በመቶ/ በሊይ 
በኢትዮጵያውያን የተገዛ ከሆነ፣ 

ሐ. ከማህበሩ የዲይሬክተሮች ቦርዴ አባሊት መካከሌ ከ50% /ሃምሳ በመቶ/ በሊይ 
ኢትዮጵያውያን ከሆኑ፣ 
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መ. ማህበሩ ቁሌፌ ሠራተኞች መካከሌ ቢያንስ ከ50% /ሃምሳ በመቶ/ 
ኢትዮጵያውያን ከሆኑ፡፡ 

4. በስራ ዕዴሌ ፇጠራና ኢንተርፕራይዞች ሌማት ቢሮ የተቋቋሙ አነስተኛና ጥቃቅን 
ተቋማት፡- 

ሀ. ከአገር ውስጥ አቅራቢዎች ጋር በሚያዯርጉት ውዴዴር 3% /ሦስት ከመቶ/ ሌዩ 
አስተያየት መዯረግ አሇበት፡፡ 

ሇ. ግዢው በአሇም አቀፌ የግዥ ዘዳ የሚፇፀም ሲሆን  የተፇቀዯው ሌዩ አስተያየት 
ብቻ ተፇፃሚ መዯረግ አሇበት፡፡ 

ሐ. በጨረታ ማስከበሪያ ፣ በውሌ ማስከበሪያ እና የቅዴመ ክፌያ ዋስትና ምትክ 
ተቋማቱ ያዯራጃቸው አካሌ የሚሰጥ የዋስትና ዯብዲቤ ተቀባይነት ያሇው መሆን 
አሇበት፡፡ 

መ. ሇጨረታው የተዘጋጀውን የጨረታ ሠነዴ በአነስተኛና ጥቃቅን ተቋምነት 
የተቋቋሙበትን የህጋዊነት ማስረጃ በማሳየት ያሇ ክፌያ በነፃ መሰጠት አሇበት፡፡  

10.  በመንግስት ተቋማት በሚፇጠሩ የገበያ ዴጋፍች ኢንተርፕራይዝ ምሌመሊን 
በተመሇከተ፡- 

1. የገበያ ዕዴለን የሚፇጥረው ተቋም በሚያወጣው መስፇርት መሰረት ማከናወን 
አሇበት፡፡ 

2. ገበያውን የፇጠረው ተቋም የሚያወጣቸው መስፇርቶች ከኢንተርፕራይዞች የዕዴገት 
ዯረጃ ጋር የማይገናዘቡ ሆኖ ሲገኝ ገበያውን ከሚፇጥረው ተቋም ጋር በመወያየት 
በሚዘጋጁ መስፇርቶች መሰረት የሚፇጸም መሆን አሇበት፡፡ 

3. የገበያ ዕዴለን የሚፇጥረው ተቋም መስፇርት ሳያዘጋጅ ስራውን በጥቃቅንና 
አነስተኛ ሇተዯራጁ ኢንተርፕራይዞች መስጠት የፇሇገ ከሆነ ያዯራጃቸው አካሌ 
ስራው ከሚጠይቀው የሰው ኃይሌና ካፒታሌ አንፃር መስፇርት በማዘጋጀት 
የሚፇጸም መሆን አሇበት፡፡ 

4. ኢንተርፕራይዙን ያዯራጀው አካሌ የመመሌመያ መስፇርቱን ግሌጽ በማዴረግ 
በውዴዴር ሊይ ተመስርቶ የሚፇጸም መሆን አሇበት፡፡  

5. የመመሌመያ መስፇርቱ ሇኢንተርፕራይዞች ግሌጽ ሆኖ የሚቆይበት ጊዜ የገበያ 
ዕዴለን የሚፇጥረው ተቋም በሚያዘጋጀው መስፇርትና የጊዜ ሰላዲ መሰረት 
የሚፇፀም መሆን አሇበት፡፡ 
 

11. ሇጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች በዕዴገት ዯረጃ መሰረት በኮንስትራክሽን 
ዘርፌ በአሌሙኒየም በርና መስኮት መግጠም ስራዎች ሇተዯራጁ 
ኢንተርፕራይዞች እስከ ብር 5,000,000.00 ዴረስ የገበያ ትስስር መፇጠር 
አሇበት፡፡ 
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1. ሇጥቃቅን ጀማሪ ኢንተርፕራይዝ እስከ ብር 340,000.00 ዴረስ የገበያ ትስስር 
መፇጠር አሇበት፡፡ 

2. ሇጥቃቅን ታዲጊ ኢንተርፕራይዝ ከብር 340,001.00 እስከ ብር 950,000.00 ዴረስ 
የገበያ ትስስር መፇጠር አሇበት፡፡ 

3. ሇጥቃቅን መብቃት ኢንተርፕራይዝ ከብር 950,001.00 እስከ ብር 1.500,000.00 
ዴረስ የገበያ ትስስር መፇጠር አሇበት፡፡ 

4. ሇአነስተኛ ጀማሪ ኢንተርፕራይዝ እስከ ብር 1.500,000.00 ዴረስ የገበያ ትስስር 
መፇጠር አሇበት፡፡ 

5. ሇአነስተኛ ታዲጊ ኢንተርፕራይዝ ከብር 1.500,001.00 እስከ ብር 3,000,000.00 
ዴረስ የገበያ ትስስር መፇጠር አሇበት፡፡ 

6. ሇአነስተኛ መብቃት ኢንተርፕራይዝ ከብር 3,000,001.00 እስከ ብር 5,000,000.00 
ዴረስ የገበያ ትስስር መፇጠር አሇበት፡፡ 

12. ሇጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች በዕዴገት ዯረጃ መሰረት በአገሌግልት፣ 
በንግዴ እና በከተማ ግብርና ስራዎች ሇተዯራጁ ኢንተርፕራይዞች እስከ ብር 
1,500,000.00 ዴረስ የገበያ ትስስር መፇጠር አሇበት፡፡ 

1. ሇጥቃቅን ጀማሪ ኢንተርፕራይዝ እስከ ብር 170,000.00 ዴረስ የገበያ ትስስር 
መፇጠር አሇበት፡፡ 

2. ሇጥቃቅን ታዲጊ ኢንተርፕራይዝ ከብር 170,001.00 እስከ ብር 350,000.00 ዴረስ 
የገበያ ትስስር መፇጠር አሇበት፡፡ 

3. ሇጥቃቅን መብቃት ኢንተርፕራይዝ ከብር 350,001.00 እስከ ብር 500,000.00 
ዴረስ የገበያ ትስስር መፇጠር አሇበት፡፡ 

4. ሇአነስተኛ ጀማሪ ኢንተርፕራይዝ እስከ ብር 500,000.00 ዴረስ የገበያ ትስስር 
መፇጠር አሇበት፡፡ 

5. ሇአነስተኛ ታዲጊ ኢንተርፕራይዝ ከብር 500,001.00 እስከ ብር 900,000.00 ዴረስ 
የገበያ ትስስር መፇጠር አሇበት፡፡ 

6. ሇአነስተኛ መብቃት ኢንተርፕራይዝ ከብር 900,001.00 እስከ ብር 
1,500,000.00ዴረስ የገበያ ትስስር መፇጠር አሇበት፡፡ 

13. በጥቃቅን ማኑፊክቸሪንግ ዘርፌ ሇተዯራጁ ኢንተርፕራይዞች የዕዴገት ዯረጃን 
መሰረት በማዴረግ እስከ ብር 3,000,000.00 ዴረስ የገበያ ትስስር ስሇመፌጠር 
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1. ሇጥቃቅን ጀማሪ ኢንተርፕራይዝ እስከ ብር 500,000.00 ዴረስ የገበያ ትስስር 
መፇጠር አሇበት፡፡ 

2. ሇጥቃቅን ታዲጊ ኢንተርፕራይዝ ከብር 500,001.00 እስከ ብር 900,000.00 ዴረስ 
የገበያ ትስስር መፇጠር አሇበት፡፡ 

3. ሇጥቃቅን መብቃት ኢንተርፕራይዝ ከብር 900,001.00 እስከ ብር 1,200,000.00 
ዴረስ የገበያ ትስስር መፇጠር አሇበት፡፡ 

4. ሇአነስተኛ ጀማሪ ኢንተርፕራይዝ እስከ ብር 1,200,000.00 ዴረስ የገበያ ትስስር 
መፇጠር አሇበት፡፡ 

5. ሇአነስተኛ ታዲጊ ኢንተርፕራይዝ ከብር 1,200,001.00 እስከ ብር 2,000,000.00 
ዴረስ የገበያ ትስስር መፇጠር አሇበት፡፡ 

6. ሇአነስተኛ መብቃት ኢንተርፕራይዝ ከብር 2,000,001.00 እስከ ብር 3,000,000.00 
ዴረስ የገበያ ትስስር መፇጠር አሇበት፡፡ 

14. በዚህ መመሪያ አንቀጽ 12 እስከ አንቀጽ 14 ዴረስ የተገሇጽው የብር መጠን 
ጣሪያ እንዯተጠበቀ ሆኖ፡- 
1. አንዴ ገበያ ትስስር ከአንዴ በሊይ ሇሆኑ ኢንተርፕራይዞች እንዯ ገበያው የብር 

መጠን በመስጠት የሚተገበር መሆን አሇበት፡፡ 
2. ማንኛውም ኢንተርፕራይዝ በኮንስትራክሽን ዘርፌ፣ በአሌሙኒየም በርና መስኮት 

መግጠም ስራዎች ከጀማሪ እስከ ታዲጊ መካከሇኛ እስከሚዯርስ ዴረስ የሚፇጠርሇት 
የገበያ ትስስሮች ተዯምረው ከብር 5,000,000.00 መብሇጥ የሇበትም፡፡ 

3. ማንኛውም ኢንተርፕራይዝ በአገሌግልት፣ በንግዴ እና በከተማ ግብርና ስራዎች 
ከጀማሪ እስከ ታዲጊ መካከሇኛ እስከሚዯርስ ዯረስ የሚፇጠርሇት የገበያ ትስስሮች 
ተዯምረው ከብር 1,500,000.00 መብሇጥ የሇበትም፡፡ 

4. ማንኛውም ኢንተርፕራይዝ በማኑፊክቸሪንግ ዘርፌ ስራዎች ከጀማሪ ጥቃቅን  እስከ 
ጥቃቅን መብቃት  እስከሚዯርስ ዴረስ የሚፇጠርሇት የገበያ ትስስር ተዯምሮ ከብር 
3,000,000.00 መብሇጥ የሇበትም፡፡ 

5. አንዴ ኢንተርፕራይዝ ምን ያህሌ መጠን ያሇው ስራ እንዯሰራ ክትትሌ በማዴረግ 
በተቀመጠው ጣሪያ ሊይ ሲዯርስ ውሌ የማቋረጥ ወይም ከውዴዴር ውጪ የማዴረግ 
ኃሊፉነት የአሰሪው መስሪያ ቤት መሆን አሇበት፡፡  

6. የስራ ዕዴሌ ፇጠራና ኢንተርፕራይዝ ሌማት ቢሮ አንዴ ኢንተርፕራይዝ ምን 
ያህሌ መጠን ያሇው ስራ እንዯሰራ ክትትሌ በማዴረግ በተቀመጠው ጣሪያ ሊይ 
ሲዯርስ አሰሪው መስሪያ ቤት ውሌ ያቋረጠ ስሇመሆኑ ክትትሌ የማዴረግ ስራ 
መስራት አሇበት፡፡ 
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7. የአሰሪው መስሪያ ቤት የፇጠረውን የገበያ ትስስር ወቅታዊ መረጃ በመሰብሰብ 
መያዝ አሇበት፡፡ 

8. በመንግስት ፕሮጀክት ሆነ በመንግስት ግዢ ዕዴሌ ያገኙ ኢንተርፕራይዞች 
ተገቢውን የዕዴገት ዯረጃ እየተሰጣቸው የገበያ ትስስር ጣሪያ ሲዯርሱ በዕዴገት 
ዯረጃ ባሇሙያ ክትትሌ እየተዯረገ ወዯ ቀጣዩ የዕዴገት ዯረጃ እንዱሸጋገሩ መዯረግ 
አሇበት፡፡ 

9. ታዲጊ መካካሇኛ የዕዴገት ዯረጃ የዯረሰ ማንኛውም ኢንተርፕራይዝ ከመንግስት 
የዴጋፌ ማዕቀፌ ውጪ መሆን አሇበት፡፡ 

10. የገበያ ትስስር ዴጋፌ ሲዯረግ የኢንተርፕራይዙን አባሊት ቁጥር ታሳቢ በማዴረግ 
ቅዴሚያ የሚሰጥ መሆን አሇበት፡፡ 

11. አንዴ ጊዜ የገበያ ትስስር ያገኘ ኢንተርፕራይዝ ሇሁሇተኛ ጊዜ ትስስር 
የሚዯረግሇት በዘርፈ መስፇርቱን የሚያሟለ ላልች ኢንተርፕራይዞች የመጀመሪያ 
ትስስር ማግኘታቸውን በማረጋገጥ መሆን አሇበት፡፡ 

12. የገበያ ትስስር የሚዯረግሇት ኢንተርፕራይዝ የበጀት ዓመቱን የዕዴገት ዯረጃ ያሳዯሰ 
መሆን አሇበት፡፡ 

 

15. የግብይት ሥርዓት ዓይነቶች፡- 
   የገበያ ትስስር የሚፇጠርባቸው የግብይት ሥርዓት ዓይነቶች፡-  

1. ንዑስ ስራ ተቋራጭነት፣ 
2.  የአውትሶርሲንግ፣  
3.  ፌራንቻይዚንግ፣ 
4.  አውትግሮወር፡፡ 

16. ከገበያ ትስስር ዴጋፌ ውጪ ስሇማዴረግ 

1. ኢንተርፕራይዙ ወዯ ታዲጊ መካከሇኛ ሲሸጋገር፣ 

1. የተሰጠውን ስራ በገባው ውሌ መሰረት መፇጸም ሳይችሌ ሲቀር፣ 

2. የተጭበረበረ መረጃ አቅርቦ ሲገኝ የገበያ ትስስር ይቋረጣሌ፡፡ 
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ክፌሌ አራት 

የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞችን ምርትና አገሌግልት ማስተዋወቅ  

17. የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች ምርትና አገሌግልት የማስተዋወቂያ   

    ስሌቶች 

1. በኤግዚቪሽንና ባዛር፣  
2. በዴረ - ገጽ፣  
3. በዲይሬክተሪ፣  
4. በካታልግ፣  
5. በመጽሔት፣  

3. በብሮሸር፣  
4. በበራሪ ወረቀት፣ 
5. በቴላቪዥንና ሬዱዮ፣ 
6. በታዋቂ ሰዎች፣ 
7. ቤት ሇቤት የሚዯርግ፣ 
8. በህዝብ መሰብሰቢያ ስፌራዎች፡፡ 

 

18. በኢግዚቢሽንና ባዛር ምርትና አገሌግልት ስሇማስተዋወቅ 

1. የኢግዚቪሽንና ባዛር አዘገጃጀትን በተመሇከተ፡- 

ሀ. በአዱስ አበባ ከተማ ክሌሌ የሚዘጋጅ የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች 
ኢግዚቪሽንና ባዛር ዯረጃውን የጠበቀ መሆን አሇበት፡፡ 

ሇ. የኢግዚቪሽን እና ባዛሩን ዯረጃ ከፌ ሇማዴረግ የሚያግዙ መረጃዎችን በማሰባሰብ 
ሇባሇሙያዎችና ሇጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች የግንዛቤ ፇጠራ 
ስሌጠናዎች መዘጋጀት አሇበት፡፡ 

ሐ. ኢግዚቪሽንና ባዛር የሚዘጋጅበት ቦታ ብዙ ህዝብ የሚንቀሳቀስበት ቦታ እና 
ሰፉ ገበያ ዕዴሌ የሚፇጥር መሆን አሇበት፡፡ 

መ. ኢግዚቪሽንና ባዛር ሲዘጋጅ የትራፉክ ፌሰትን የማያስተጓጉሌ እና ሇአዯጋ 
ያሌተጋሇጠ  መሆን አሇበት፡፡ 

2. በኢግዚቪሽንና ባዛር የሚሳተፈ ኢንተርፕራይዞች ምሌመሊን በተመሇከተ 
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ሀ. በበጀት ዓመቱ የታዯሰ የዕዴገት ዯረጃ ማቅረብ አሇበት፡፡ 

ሇ. ዕዴገት ተኮር የስራ ዘርፌ ሊይ የተሰማራ መሆን አሇበት፡፡ 

ሐ. ከንግዴ ዘርፌ ውጪ ያሇ ኢንተርፕራይዝ የራሱን ምርት ብቻ ይዞ መግባት  

    አሇበት፡፡ 

3. በኢግዚቪሽንና ባዛር ሊይ የሚሳተፈ ቅዴሚያ የሚሰጣቸው ኢንተርፕራይዞችን በተመሇከተ 

ሀ. አዲዱስ ቴክኖልጂዎችን የሚጠቀም፣ 

ሇ. የፇጠራ ስራ ያሇው፣ 

ሐ. የውጪ ምርት የሚተካ፣  

መ. ሞዳሌ ኢንተርፕራይዝ የሆነ፣  

ሠ. ሇበርካታ ዜጎች የስራ ዕዴሌ የፇጠረ፣  

   ረ. ምርታቸውን ወዯ ውጪ ሀገር ሇሚሌኩ ቅዴሚያ የሚሰጥ መሆን አሇበት፡፡ 

ሰ. አካሌ ጉዲተኝነትን እና ኤች አይ ቪ ቫይረስ ተጋሊጭ የሆኑ ህብረተሰብ ክፌልች 

መሰረት ያዯረገ መሆን አሇበት፡፡ 

ሸ.ሴቶችና ወጣቶችን፣ ከስዯት ተመሊሾችን፣ የዩኒቨርሲቲና የቴክኒክን ሙያ ምሩቃን 

አንቀሳቃሾችን መሰረት ያዯረገ መሆን አሇበት፡፡ 

4. የኤግዚቪሽንና ባዛር ተሳትፍን በተመሇከተ 

ሀ. በኤግዚቪሽንና ባዛር የሚሳተፈ የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች አምራች 60%፣ 

ከተማ ግብርናና አገሌግልት ሰጪ 25% መሆን አሇበት፡፡  

ሇ. በንግዴ ዘርፌ የተዯራጁ ኢንተርፕራይዞች በኤግዚቪሽንና ባዛር ሊይ ተሳታፉ የሚሆኑት 

15% መሆን አሇበት፡፡  
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ሐ. ኢንተርፕራይዞች ከኤግዚቪሽንና ባዛር አዘጋጅ አካሌ በተሰጣቸው ምርትና አገሌግልት 

ማስተዋወቂያ ቦታ የኢንተርፕራይዙን ማንነት የሚገሌፅ ቢዝነስ ካርዴ፣ ባነር 

ማዘጋጀትና ማስዋብ አሇባቸው፡፡ 

መ. በኤግዚቪሽንና ባዛር የተሳተፈ ኢንተርፕራይዞች አዘጋጁ አካሌ ኢግዚቪሽንና ባዛሩን 

በተመሇከተ የሚጠይቃቸውን አጠቃሊይ መረጃዎች መስጠት አሇባቸው፡፡ 

5. የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች ከክፌሇ ከተማቸው ወይም ከወረዲቸው ውጪ 

ተሳትፍን በተመሇከተ፡- 

ሀ. አዘጋጁ አካሌ ያዯራጃቸውን ኢንተርፕራይዞች ቅዴሚያ በመስጠት ተጨማሪ ቦታ ካሇው 

ብቻ ከላሊ ክፌሇ ከተማ ወይም ወረዲ ማሳተፌ አሇበት፡፡ 

ሇ. በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ከክፌሇ ከተማ ወዯ ክፌሇ ከተማ ወይም ከወረዲ ወዯ 

ወረዲ ሄዯው የሚሳተፈ ኢንተርፕራይዞች በራሳቸው ክፌሇ ከተማ ወይም ወረዲ 

ኢግዚቪሽንና ባዛር ያሌተዘጋጀ መሆን አሇበት፡፡ 

6. በከተማ ዯረጃ ሇጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች ኢግዚቪሽንና ባዛር ስሇማዘጋጀት 

ሀ. በከተማ ዯረጃ የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች የዯረሱበትን ዯረጃ እና 

ውጤታማነት የሚያሳይ ኤግዚቪሽንና ባዛር ቢያንስ በዓመት አንዴ ጊዜ መዘጋጀት 

አሇበት፡፡ 

 ሇ. ከተሇያዩ ክሌልች የሚመጡ የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች ቢሮ በሚያዘጋጀው 

ኢግዚቪሽንና ባዛር ሊይ ባሇው ክፌት ቦታ ሉያሳትፊቸው ይችሊሌ፡፡  

ሐ. በከተማ ዯረጃ የሚዘጋጅ ኤግዚቪሽን እና ባዛር በማምረት ዘርፌ ሊይ የተሰማሩ በዋናነት 

ሞዳሌ እና በመብቃት የዕዴገት ዯረጃ የሚገኙ ኢንተርፕራይዞችን ቅዴሚያ በመስጠት 

ላልችም እንዱሳተፈ መዯረግ አሇበት፡፡ 

መ. በሚዘጋጅ ኢግዚቪሽንና ባዛር ሁለም ኢንተርፕራይዞች ያሇምንም ክፌያ በነጻ መሆን 

አሇባቸው፡፡ 
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ሠ. ኢግዚቪሽንና ባዛር በዓመት ቢያንስ አንዴ ጊዜ የሚዘጋጅ ሆኖ የአንዴ ዙር ዝግጅት 

የቆይታ ጊዜ ከሰባት ቀን መብሇጥ የሇበትም፡፡ 

7.በክፌሇ ከተማ ዯረጃ ሇጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች ኢግዚቪሽንና ባዛር 

ስሇማዘጋጀት፣ 

ሀ. በክፌሇ ከተማ ዯረጃ የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች የዯረሱበትን ዯረጃ እና 

ውጤታማነት የሚያሳይ ኤግዚቪሽንና ባዛር መዘጋጀት አሇበት፡፡ 

ሇ. በክፌሇ ከተማ ዯረጃ የሚዘጋጅ ኢግዚቪሽን እና ባዛር በዋናነት በሞዳሌ እና ታዲጊ 

የዕዴገት ዯረጃ የሚገኙ በማምረት ዘርፌ ሊይ የተሰማሩ ኢንተርፕራይዞችን ቅዴሚያ 

በመስጠት ላልቹንም እንዱሳተፈ መዯረግ አሇበት፡፡ 

ሐ. በሚዘጋጅ ኢግዚቪሽንና ባዛር ሁለም ኢንተርፕራይዞች ያሇምንም ክፌያ በነጻ 

መስተናገዴ አሇባቸው፡፡ 

መ. ኢግዚቪሽንና ባዛር ቢያንስ በዓመት 4 ጊዜ የሚዘጋጅ ሆኖ የአንዴ ዙር ዝግጅት 

የቆይታ ጊዜ ከ 7 ቀን መብሇጥ የሇበትም፡፡ 

8. በወረዲ ዯረጃ ሇጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች ኢግዚቪሽንና ባዛር ስሇማዘጋጀት፣ 

ሀ. በወረዲ ዯረጃ የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች የዯረሱበትን ዯረጃ እና ውጤታማነት 

የሚያሳይ ኢግዚቪሽንና ባዛር መዘጋጀት አሇበት፡፡ 

ሇ. በወረዲ ዯረጃ የሚዘጋጅ ኢግዚቪሽን እና ባዛር በዋናነት በማምረት ዘርፌ ሊይ የተሰማሩ 

የዕዴገት ዯረጃቸው ጀማሪ ሇሆኑ ኢንተርፕራይዞች ቅዴሚያ በመስጠት ላልቹንም  

ያሳተፇ መሆን አሇበት፡፡ 

ሐ. በሚዘጋጅ ኢግዚቪሽንና ባዛር ሁለም ኢንተርፕራይዞች ያሇምንም ክፌያ በነጻ መሰራት 

አሇበት፡፡ 

መ. ኢግዚቪሽንና ባዛር ቢያንስ በዓመት ሁሇት ጊዜ የሚዘጋጅ ሆኖ የአንዴ ዙር ዝግጅት 

የቆይታ ጊዜ ከሰባት ቀን መብሇጥ የሇበትም፡፡ 
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ሠ. አንዴ ወረዲ ሇብቻው ኢግዚቪሽንና ባዛር ማዘጋጀት የማይቻሌ ከሆነ ከላልች ወረዲዎች 

ጋር በመቀናጀት ኢግዚቪሽንና ባዛር ማዘጋጀት ይችሊሌ፡፡ 

9. በክሌልች ስሇሚካሄዴ ኢግዚቪሽንና ባዛር 

ሀ. በክሌልች የሚዘጋጅ ኢግዚቪሽንና ባዛር መረጃ በማሰባሰብ እና ቅንጅታዊ አሰራርን 

በማጠናከር በከተማችን የሚገኙ የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች እንዱሳተፈ ኮታ 

እንዱያዝሊቸው የማዴረግ ስራ መሰራት አሇበት፡፡ 

ሇ. በክሌሌ ዯረጃ ሇሚዘጋጅ ኢግዚቪሽንና ባዛር ክሌልች በሚሰጡት ኮታና መስፇርት 

መሰረት ኢንተርፕራይዞችን በመመሌመሌ የማሳተፌ ስራ መሰራት አሇበት፡፡ 

10. በውጪ ሀገር ስሇሚካሄዴ ኢግዚቪሽንና ባዛር 

ሀ. በውጪ ሀገር የሚዘጋጅ ኢግዚቪሽንና ባዛር መረጃ ከፋዯራሌ አነስተኛና መካከሇኛ 

ማኑፊክቸሪንግ ኢንደስትሪ ሌማት ባሇስሌጣን ጋር በጋራ በመስራት በከተማችን የሚገኙ 

የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች በኢግዚቪሽንና ባዛር እንዱካፇለ መረጃ 

የመስጠት ስራ መሰራት አሇበት፡፡ 

ሇ. በውጪ ሀገር ዯረጃ በሚዘጋጅ ኢግዚቪሽንና ባዛር የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች 

እንዱሳተፈ ከፋዯራሌ አነስተኛና መካከሇኛ ማኑፊክቸሪንግ ኢንደስትሪ ሌማት 

ባሇስሌጣን ጋር ግንኙነት በመፌጠር አጠቃሊይ ወጪ እና የተያያዥ መስፇርቶችን መረጃ 

ሇኢንተርፕራይዞች መሰጠት አሇበት፡፡  

ሐ. በውጭ ሀገር ዯረጃ በሚዘጋጅ ኢግዚቪሽንና ባዛር የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች 

እንዱሳተፈ የመመሌመሌ ስራ መሰራት አሇበት፡፡ 

11. ኢንተርፕራይዞች በኢግዚቪሽንና ባዛር ሊይ እንዲይሳተፈ ስሇመከሌከሌ  

   ሀ. የዕዴገት ዯረጃ የላሇው ወይም የዕዴገት ዯረጃውን ያሊዯሰ ኢንተርፕራይዝ መሳተፌ 

የሇበትም፣ 

  ሇ. የውጭ ሀገር ምርቶች ይዞ መገኘት የሇበትም ፣ 
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  ሐ. በንግዴ ዘርፌ የተዯራጁ ኢንተርፕራይዞች በጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች 

ከተመረተ ምርት ውጪ ይዞ መገኘት የሇበትም፡፡  

   መ. አምራቾች ከሆኑ በላልች ኢንተርፕራይዞች ወይም ዴርጅቶች የተመረቱ ምርቶች ይዞ   

መገኘት የሇበትም፣ 

ሠ. የተሰጣቸውን የኢግዚቪሽንና ባዛር ቦታ በከፉሌ ወይም በሙለ ሇሶስተኛ ወገን አሳሌፍ 

መስጠት የሇበትም፣ 

ረ. በኢግዚቪሽንና ባዛር ሊይ የሚሳተፌ ኢንተርፕራይዝ ሰሊማዊ እንቅስቃሴ ማወክ 

የሇበትም፣ 

ሰ. ኢግዚቪሽንና ባዛሩን የሚመሇከት ማንኛውንም መረጃ ሇሚመሇከተው አካሌ መስጠት 

አሇበት፣ 

ሸ. በሚመሇከተው አካሌ ሳይፇቀዴሇት በኢግቪሽንና ባዛሩ ሊይ ተሳታፉ ሆኖ መገኘት 

የሇበትም፣ 

 12. ኢግዚቪሽንና ባዛር ክሌከሊን በሚተሊሇፈ ኢንተርፕራይዞች ሊይ የሚወሰዴ እርምጃ  

ሀ. የተከሇከለ ተግባራትን የተሊሇፇ ኢንተርፕራይዝ ሇመጀመሪያ ጊዜ የጽሑፌ ማስጠንቀቂያ 

በመስጠት  በኢግዚቪሽንና ባዛሩ ሊይ እንዲይሳተፌ መዯረግ አሇበት፡፡ 

ሇ. ሇሁሇተኛ ጊዜ የተከሇከለ ተግባራትን የተሊሇፇ ኢንተርፕራይዝ በኢግዚቪሽንና ባዛሩ ሊይ 

ሇ6 ወር እንዲይሳተፌ መዯረግ አሇበት፡፡ 

ሐ. የተከሇከለ ተግባራትን የተሊሇፇ ኢንተርፕራይዝ ሇሶስተኛ ጊዜ በኢግዚቪሽንና ባዛሩ ሊይ 

ሇ1 ዓመት እንዲይሳተፌ መዯረግ አሇበት፡፡ 

19. በኢምፖሪየም ምርትና አገሌግልትን ማስተዋወቅና መሸጥን በተመሇከተ.  

1. ኢንተርፕራይዞችን በመመሌመሌ ሇተወሰነ ጊዜ በኢምፖሪየም ምርትና አገሌግልታቸውን 

እንዱያስተዋውቁ እና እንዱሸጡ መዯረግ አሇበት፡፡ 
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2. ኢንተርፕራይዞች ወዯ ኢምፖሪየም ከገቡ በኋሊ በኢምፖሪየሙ የአስተዲዯር ስርዓት 

መሰረት የሚተዲዯሩ መሆን አሇበት፡፡ 

3. በአምራች ዘርፌ የተሰማሩ ኢንተርፕራይዞች ከራሳቸው ምርት ውጪ በላልች 

ኢንተርፕራይዞች ወይም ዴርጅቶች የተመረቱ ምርቶች ይዘው መግባት የሇባቸውም፡፡ 

20. በዴረ- ገጽ የሚዯረግ የማስተዋወቅ ስራን በተመሇከተ 

1. የጥቃቅንና አነስተኛ ምርትና አገሌግልቶችን በዘርፌ፤ በምሰሌ፤ በዋጋና በሚገኙበት 

አዴራሻ በዝርዝር በመሇየት በቢሮውና በክፌሇ ከተማ በሚዘጋጅ ዴህረ ገጽ እንዱሇቀቅ 

መዯረግ አሇበት፡፡ 

2. ከኢንተርፕራይዞች ምርትና አገሌግልት ሇመግዛት ሇሚፇሌጉ የውጪ፣ የሀገር ውስጥ 

ዴርጅቶች እና ግሇሰቦች የተሟሊ መረጃ በዴረ-ገጽ በኩሌ እንዱያገኙ የማዴረግ ስራ 

መሰራት አሇበት፡፡ 

3. የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች በኤላክትሮኒክስ ግብይት ከሚሰሩ ተቋማት ጋር 

በመቀናጀት ምርትና አገሌግልታቸውን የማስተዋወቅ እና የመሸጥ ስራ እንዱያከናውኑ 

ዴጋፌ መዯረግ አሇበት፡፡  

21. በዲይሬክተሪ የሚዯረግ የማስተዋወቅ ስራን በተመሇከተ 

1. ዲይሬክተሪ በማዘጋጀት የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞችን ምርትና አገሌግልት 

የማስተዋወቅ ስራ መሰራት አሇበት፡፡ 

2. የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞችን ምርትና አገሌግልት አጠቃሊይ መረጃ 

ከሚመሇከተው አካሌ ጋር በመቀናጀት የማሰባሰብ፣ የማሳተም እና በዴረ-ገጽ በመሌቀቅ 

የማስተዋወቅ ስራ መሰራት አሇበት፡፡ 

22. በካታልግ የሚዯረግ የማስተዋወቅ ሥራን በተመሇከተ 

1. ካታልግ በማዘጋጀት የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞችን ምርትና አገሌግልት 

የማስተዋወቅ ስራ መሰራት አሇበት፡፡ 
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2. የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞችን ምርትና አገሌግልት አጠቃሊይ መረጃ በምስሌ 

በተዯገፇ መሌኩ ከሚመሇከተው አካሌ ጋር በመቀናጀት የማሰባሰብ፣ የማሳተም እና በዴረ-

ገጽ በመሌቀቅ የማስተዋወቅ ስራ መሰራት አሇበት፡፡ 

ክፌሌ አምስት 

የጥሬ ዕቃ አቅርቦት ማመቻቸት 

24. ሇጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች የጥሬ ዕቃ አቅርቦትን 

ስሇማመቻቸት 

1. በጥቃቅንና አነስተኛ የተዯራጁ ኢንተርፕራይዞች በአካባቢ ፣ በክሌሌ እና በውጪ ገበያ 

በጥሬ ዕቃ አቅርቦት ያለባቸውን ችግር በመሇየት እና ዴጋፌ በማዴረግ 

ተወዲዲሪነታቸውን የማሳዯግ ስራ መሰራት አሇበት፡፡ 

2. የኢንተርፕራይዞችን የጥሬ ዕቃ ፌሊጎት ሇማመቻቸት እንዱቻሌ በየክሊስተር ማዕከለ 

የሚገኙ አምራቾች የጥሬ ዕቃ ፌሊጎት በዝርዝር በዓይነት፣ በዋጋ፣ በጥሬ ዕቃው መገኛ 

ቦታ እና በመጓጓዣ ወጪ ተሇይቶ መዘጋጀት አሇበት፡፡ 

3. በኢንተርፕራይዞቹ የጥሬ ዕቃ ፌሊጎት መሰረት ጥሬ ዕቃ ሉያቀርቡ ከሚችለ መካከሇኛና 

ከፌተኛ ኢንደስትሪዎች ጋር ግንኙነት በመፌጠር የጋራ ግዢ ሇመፇፀም ምቹ ሁኔታ 

እንዱፇጠር መዯረግ አሇበት፡፡ 

4. በክሊስተር ማዕከሊት የሚገኙ የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች የጥሬ ዕቃ 

ፌሊጎታቸውን መሰረት በማዴረግ የጋራ ግዢ እንዱፇጽሙ ዴጋፌ መዯረግ አሇበት፡፡ 

5. በጥሬ ዕቃ አቅራቢነት ሇተዯራጁ የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች በክሊስተር 

ማዕከሊት ጥሬ ዕቃ እንዱያቀርቡ የማመቻት ስራ መሰራት አሇበት፡፡ 

6. የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች እርስ በርስ፣ በከተማችን ከሚገኙ ተቋማት እና 

በክሌልች ከሚገኙ ተቋማት ጋር የምርትና የግብዓት ቅብብልሽ ማመቻቸት ስራ 

መሰራት አሇበት፡፡  
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ክፌሌ ስዴስት 
በየዯረጃው የሚከናወኑ  ስሌጣንና ተግባር 

25. የቢሮው ስሌጣንና ተግባር 

1. የገበያ ትስስርን በተመሇከተ መመሪያዎችን ያወጣሌ ያሻሽሊሌ፣ አፇጻጻሙን 

ይከታተሊሌ፡፡ 

2. የገበያ ሌማትና ግብይትን በተመሇከተ ሇዘርፈ ባሇሙያዎች፣ ባሇዴርሻ አካሇትና 

ሇኢንተርፕራይዞች ግንዛቤ እንዱፇጠር ይዯረጋሌ፡፡ 

3. የሀገር ውስጥ ገበያ ጥናት በማዴረግ ሇጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች የምርት 

ግብዓትነት የሚያገሇግለ እና ከውጪ የሚገቡ ምርቶችን በማጥናት በጥቃቅንና 

አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች የሚመረቱበትን ሁኔታዎች የማመቻቸት ስራ ይሰራሌ፡፡ 

4. ምርቶቻቸውን ኤክስፖርት ሉያዯርጉ የሚችለ ኢንተርፕራይዞችን በመሇየት 

ምርቶቻቸውን በውጪ ሀገር ካለ ኩባንያዎች ጋር እንዱተሳሰሩ ያዯርጋሌ፡፡ 

5. በጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች የተዯራጁ ኢንተርፕራይዞችን በኤክስፖርት 

ንግደ እንዱገቡ ከሚያግዙ ተቋማት ጋር በቅንጅት ይሰራሌ፡፡ 

6. የክሌሌ የገበያ ዕዴልችን በማጥናት በክሌለ ካለ የስራ ዕዴሌ ፇጠራና 

ኢንተርፕራይዝ ሌማት ቢሮ ወይም ኤጀንሲ ጋር በመነጋገር አምራችና አከፊፊይ 

ዮኒዮኖች፤ መካከሇኛና ከፌተኛ ኢንደስትሪዎች ጋር ግንኙነት በመፌጠር ከተዯራጁ 

ኢንተርፕራይዞች ጋር ትስስር የሚፇጥሩበትን ሁኔታ የማመቻቸት ይሰራሌ፡፡ 

7. በአካባቢ የሚገኙ የገበያ ዕዴልችን በጥናት በመሇየት ሇክፌሇ ከተማ እና ሇወረዲ ስራ 

ዕዴሌ ፇጠራ ኢንተርፕራይዝ ሌማት ጽ/ቤቶች መረጃ ይሰጣሌ፤ 

8. ወዯ ኢምፖሪየም የሚገቡ ኢንተርፕራይዞችን በመስፇርቱ መሰረት እንዱመሇመለ 

ያዯርጋሌ፣ ይከታተሊሌ፣ ይዯግፊሌ፡፡ 

9. ሇጥቃቅና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች በአውትሶርሲንግ፣ በፌራንቻይዚግ፣ በሰብ 

ኮንትራክቲንግ፣ በአውትግሮወር እና በኮንሳይመንት የገበያ ዕዴልችን የማመቻቸት 

ስራ ይሰራሌ፣ ያስተባብራሌ፡፡ 

10. ጥሬ ዕቃ የሚያስፇሌጋቸውን የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች በመሇየት 

ከአምራችና ከአቅራቢ ዴርጅቶች ጋር የማስተሳሰር ስራ ይሰራሌ፣ስራውን በበሊይነት 

ያስተባብራሌ፡፡ 
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11. ከተማ አቀፌ ኢግዝቪሽንና ባዛር በማዘጋጀት የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራዞችን 

ምርትና አገሌግልታቸውን ያስተዋውቃሌ፡፡ 

12. በውጭ ሀገር ኢግዚቪሽንና ባዛር ሊይ የሚሳተፈ ኢንተርፕራይዞችን ይመሇምሊሌ፣ 

አስፇሊጊውን በጀት ይይዛሌ፤ ያስተባብራሌ፡፡ 

13. ዴረ ገጽ፣ ካታልግ፣ ዲይሬክተሪ፣ መጽሄት፣ ሬዱዮና ቴላቪዥን፣ ታዋቂ ሰዎችን እና 

ላልች የማስተዋወቂያ መንገድችን በመመጠቀም የጥቃቅንና አነስተኛ 

ኢንተርፕራይዞችን ምርትና አገሌግልት ያስተዋውቃሌ፡፡ 

14. ሇጥቃንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች በተሇያዩ ተቋማት የተፇጠረሊቸውን የገበያ 

ትስስር መረጃ አጠናቅሮ ይይዛሌ፣ መረጃውንም ሇክፌሇ ከተማና ሇወረዲ በተዋረዴ 

እንዱዯርስ ያዯርጋሌ፡፡ 

15. የተሰጣቸውን የገበያ ትስስር ዴጋፌ በአግባቡ በማይጠቀሙ ኢንተርፕራዞች ሊይ 

የማስተካከያ እርምጃ ይወስዲሌ፡፡ እንዱወሰዴም ያስተባብራሌ፡፡ 

16. በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር የፊይናንስና ግዢ መመሪያ መሰረት ሇጥቃቅንና 

አነስተኛ ኢንተርፕራይዞችን የተዯራጁበትን የግሌ ማህዯር እና የታዯሰ የዕዴገት 

ዯረጃ በኃሊፉው ተረጋግጦ የዋስትና ዯብዲቤ የብር መጠን ሳይገሇጽ እንዱፃፌሊቸው 

ያስተባብራሌ፡፡ 

17. ከመንግስት ግዙፌ ፕሮጀክቶች እና ከከፌተኛና መካከሇኛ ኢንደስትሪዎች ጋር 

ግንኙነት በመፌጠር ሇጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች የገበያ ትስስር 

እንዱያገኙ ያስተባብራሌ፡፡ 

18. በከተማ ዯረጃ የተገኘ የገበያ ትስስርን ሇክፌሇ ከተማዎች በመስፇርት መሰረት 

የገበያ ትስርርን አከፊፌል ይሰጣሌ ያስተባብራሌ፡፡ 

19. ከሸማች ማህበራት፣ ዩኒየኖች፣ የንግዴ ምክር ቤቶች እና ከተሇያዩ ማህበራት ጋር 

በቅንጅት በመስራት ሇጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች የገበያ ትስስር 

ይፇጥራሌ፡፡ 

20. በገበያ ሌማትና ግብይት ዙሪያ የተሻሇ አፇፃፀም ያሊቸውን ሀገራትና ክሌልች 

በመሇየት ተሞክሮ በመውሰዴ የተገኙትን ተሞክሮዎች ቀምሮ የማስፊት ስራ 

ይሰራሌ ያስተባብራሌ፡፡ 
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21. በገበያ ሌማትና ግብይት ዙሪያ የተሻሇ አፇፃፀ ያሊቸውን ወረዲዎችና ክፌሇ ከተሞች 

በመሇየት ተሞክሮቻቸውን ቀምሮ ሇላልች ወረዲዎችና ክፌሇ ከተሞች የማስፊት 

ስራ ይሰራሌ፡፡ 

22. በገበያ ሌማትና ግብይት ዙሪያ መረጃዎችን እና ሪፖርቶችን አጠናቅሮ ይይዛሌ፣ 

ሇበሊይና ሇባሇዴርሻ አካሊት ያሳውቃሌ፡፡ 

26. የክፌሇ ከተማ የጽህፇት ቤቱ ስሌጣንና ተግባር 

1. የገበያ ሌማትና ግብይት መመሪያዎችን ያስፇጽማሌ፣ አፇጻጻሙን ይከታተሊሌ እንዱሻሻለ 

ግብዓት ይሰጣሌ ፤ያስተባብራሌ፡፡ 

2. የገበያ ሌማትና ግብይትን በተመሇከተ ሇዘርፈ ባሇሙያዎች፣ ባሇዴርሻ አካሊትና 

ሇኢንተርፕራይዞች ግንዛቤ ይፇጥራሌ ያስተባብራሌ፡፡ 

3. የሀገር ውስጥ የገበያ ጥናት በማዴረግ በጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች ሉመረቱ 

የሚችለ እና ከውጪ የሚገቡ ምርቶችን በማጥናት ሁኔታዎች በማመቻቸት መረጃ 

አዯራጅቶ ይሌካሌ፡፡ 

4. ምርቶቻቸውን ኤክስፖርት ሉያዯርጉ የሚችለ ኢንተርፕራይዞችን ይሇያሌ፣ መረጃቸውን 

አጠናቅሮ ያስተሊሌፊሌ፣የሚገጥማቸውን ችግሮች በመሇየት የተሻሇ ዴጋፌ እንዱያገኙ 

ያዯርጋሌ፤ ያስተባብራሌ፡፡ 

5. የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች በኤክስፖርት ንግደ እንዱገቡ ከሚያግዙ ተቋማት 

ጋር በቅንጅት ይሰራሌ፡፡ 

6. በአካባቢ የሚገኙ የገበያ ዕዴልችን በጥናት በመሇየት ከጥቃቅንና አነስተኛ 
ኢንተርፕራይዞች ጋር የማስተሳሰር ስራ ይሰራሌ ፣ያስተባብራሌ፡፡ 

7.  በአካባቢ የሚገኙ የገበያ እዴልችን በጥናት በመሇየት ከጥቃቅንና አነስተኛ  

ኢንተርፕራይዞች ጋር የማስተሳሰር ስራ ይሰራሌ፤ ያስተባብራሌ፡፡ 

8. .ሇጥቃቅና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች በአውትሶርሲንግ፣ በፌራንቻይዚግ፣ በሰብ 

ኮንትራክቲንግ፣ በአውትግሮወር እና በኮንሳይመንት የገበያ ዕዴልችን የማመቻቸት ስራ 

ይሰራሌ፣ ያስተባብራሌ፡፡ 
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9. . ወዯ ኢምፖሪየም የሚገቡ ኢንተርፕራይዞችን በመስፇርቱ መሰረት እንዱመሇመለ 

ያዯርጋሌ፣ ይከታተሊሌ፣ ይዯግፊሌ፡፡ 

10. . ጥሬ ዕቃ የሚያስፇሌጋቸውን የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች በመሇየት 

ከአምራችና ከአቅራቢ ዴርጅቶች ጋር የማስተሳሰር ስራ ይሰራሌ ፣ስራውን 

ያስተባብራሌ፡፡ 

11. በጀት በማስያዝ በክፌሇ ከተማ ዯረጃ ኤግዝቪሽን ባዛር በማዘጋጀት የጥቃቅንና አነስተኛ 

ኢንተርፕራዞችን ምርትና አገሌግልታቸውን ያስተዋውቃሌ፣ ያስተባብራሌ፡፡ 

12.. ዴረ-ገጽ፣ ካታልግ፣ ዲይሬክተሪ፣ መጽሄት እና ላልች የማስተዋወቂያ መንገድችን 

በመመጠቀም የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞችን ምርትና አገሌግልት 

ያስተዋውቃሌ ያስተባብራሌ፡፡ 

13.. ሇጥቃንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች በተሇያዩ ተቋማት የተፇጠረሊቸውን የገበያ ትስስር 

መረጃ አጠናቅሮ ይይዛሌ፣ መረጃውን በተዋረዴ እንዱዯርስ ያዯርጋሌ ያስተባብራሌ፡፡ 

14. የተሰጣቸውን የገበያ ትስስር ዴጋፌ በአግባቡ በማይጠቀሙ ኢንተርፕራይዞች ሊይ 

የማስተካከያ እርምጃ እንዱወሰዴ ያዯርጋሌ ያስተባብራሌ፡፡ 

15. በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር የፊይናንስና ግዢ መመሪያ መሰረት ሇጥቃቅንና 

አነስተኛ ኢንተርፕራይዞችን የተዯራጁበትን የግሌ ማህዯር እና የታዯሰ የዕዴገት ዯረጃ 

በኃሊፉው ተረጋግጦ የዋስትና ዯብዲቤ የብር መጠን ሳይገሇጽ እንዱፃፌሊቸው 

ያስተባብራሌ፡፡ 

16. በክፌሇ ከተማው የሚገኙ ከፌተኛና መካከሇኛ ኢንደስትሪዎች ግንኙነት በመፌጠር 

ሇጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች የገበያ ትስስር እንዱያገኙ ያዯርጋሌ፡፡ 

16.ሸማች ማህበራትና ዩኒየኖች የንግዴ ምክር ቤቶች እና ከተሇያዩ ማህበራት ጋር 
በቅንጅት በመስራት ሇጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች የገበያ ትስስር 
ይፇጥራሌ፤ ያስተባብራሌ፡፡ 
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27. የወረዲ ስራ ዕዴሌ ፇጠራና ኢንተርፕራይዝ ሌማት የአንዴ ማዕከሌ 
አገሌግልት መስጫ ጣቢያ ስሌጣንና ተግባር 

1. በገበያ ሌማትና ግብይት አሰራር መሰረት የተሰጡትን ተግባራትን ይፇጽማሌ፡፡ 

 2. የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞችን በአካባቢው ከሚገኙ መካከሇኛ ወይም ከፌተኛ 

ኢንደስትሪዎች ጋር በተሇያየ አግባብ የሚተሳሰሩበትን ሁኔታ ሇማመቻቸት ሁሇቱንም 

አካሊት የሚፇሌጉትን መሇየት፤የማወያየትና ትስስር የሚፇጠርበትን ስሌት ይቀይሳሌ፡፡ 

ያስተባብራሌ፡፡ 

  3. በአካባቢው የሚገኙ የመንግስት፤ የግሌና ላልች ዴርጅቶች ሇጥቃቅንና አነስተኛ በንዑስ 

ተቋራጭነት፤በፌራንቻይዚግ፣ በአውትሶርሲንግ እና በኮንሳይመንት የትስስር ሥርዓቶች 

ተሳስረው የሚሰሩበትን ሁኔታ ያመቻቻሌ ያስተባብራሌ፡፡ 

4. በአካባቢው የሚገኙ ኢንተርፕራይዞችን ምርትና አገሌግልቶች ፕሮፊይሌ በማዘጋጀት 

ሥራ ሉሰጡ ወይም ምርትና አገሌግልት ሉወስደ ሇሚችለ ዴርጅቶች በሌዩ ሌዩ ዘዳ 

ያስተዋውቃሌ፡፡ ያስተባብራሌ፡፡ 

5. በኢንደስትሪ ማዕከሊት በመገኘት ኢንተርፕራይዞች የሚያስፇሌጋቸውን የጥሬ ዕቃ 

አይነት በመጠን በዋጋና በጥራት ዯረጃ በዝርዝር በመሇየት ጥሬ ዕቃው የሚገኝበትንና 

በጅምሊ ግዢ እንዱፇጽሙ ምክርና ዴጋፌ ያዯርጋሌ፡፡ ያስተባብራሌ፡፡ 

6. በወረዲ ዯረጃ በሚዘጋጁ ኤግዚቪሽንና ባዛሮች በእቅደ መሰርት በጀት በመያዝ ወቅቱን 

ጠብቆ እንዱፇፀም ያዯርጋሌ፡፡ 

7. በወረዲ ዯረጃ ራሱን ችል ኢግዚቢሽንና ባዛር ማዘጋጀት ካሌቻሇ ከአጎራባች ወረዲዎች 

ጋር በመተባበር ያዘጋጃሌ፡፡ ያስተባብራሌ፡፡ 

8. ወዯ ኢምፖሪየም የሚገቡ ኢንተርፕራይዞችን በመስፇርቱ መሰረት ይመሇምሊሌ፣ 

ይከታተሊሌ፣ ይዯግፊሌ፡፡ 

9. በገበያ ሌማትና ግብይት ሂዯት የተሻሇ እንቅስቃሴ ያዯረጉና ሞዳሌ የሚሆኑ 

ኢንተርፕራይዞችን በመሇየት ተሞክሮ እንዱሰፊ ያዯርጋሌ፡፡ ያስተባብራሌ፡፡ 
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10. የገበያ ትስስር የተዯረገሇት ኢንተርፕራይዝ ሙለ መረጃ በተዯራጀመንገዴ እንዱያዝ 

ያዯርጋሌ፡፡ 

11. ከተሇያዩ ተቋማት ጋር በሚዯረገው የገበያ ትስስር በጥቃቅንና አነስተኛ ኢንርፕራይዞች 

የሚሰሩ ስራዎችን በመሇየት ከሚመሇከታቸው አካሊት ጋር በመቀናጀት ዴጋፌ 

ያዯርጋሌ 

12. ምርቶቻቸውን ኤክስፖርት ሉያዯርጉ የሚችለ ኢንተርፕራይዞችን የመሇየት ስራ 

በመስራት ከሚመሇከታቸው አካሊት ጋር በጋራ ይሰራሌ፡፡ 

13. በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር የፊይናንስና ግዢ መመሪያ መሰረት ሇጥቃቅንና 

አነስተኛ ኢንተርፕራይዞችን የተዯራጁበትን የግሌ ማህዯር እና የታዯሰ የዕዴገት ዯረጃ 

በኃሊፉው ተረጋግጦ የዋስትና ዯብዲቤ የብር መጠን ሳይገሇጽ እንዱፃፌሊቸው 

ያዯርጋሌ፡፡ 

ክፌሌ ሰባት 
መብቶችና ግዳታዎች 

 

28. የገበያ ዴጋፌ ተጠቃሚ ኢንተርፕራይዞች መብት 

1. ወቅታዊ የገበያ መረጃ ማግኘት፤ 

2. የንግዴ ስራ አመራር ስሌጠና ዴጋፌ ማግኘት፤ 

3. አገሌግልቱን በአካባቢ ገበያ ሇማስተዋወቅ በየዯረጃው በሚዘጋጁ ኤግዚብሽንና ባዛር 

ሊይ የመሳተፌ እንዱሁም በላልች የማስተዋወቂያ ዘዳዎች ምርትና አገሌግልትን 

ማስተዋወቅ፤ 

4. ፌትሃዊ የገበያ ትስስር ዴጋፌ ማግኘት፤ 

5. ገበያን በሚያመጡ መንግስታዊ ዝግጅቶች ስሌጠና፣ ስብሰባ፣ ሌዩ ሌዩ ዴጋፍች 

በሚመሇከታቸው ሊይ መሳተፌ፤ 

6. በገበያ ትስስር ሂዯት በሚፇጠሩ ችግሮች ምክንያት ቅሬታ እና አቤቱታ ማቅረብና 

መሌስ ማግኘት፤ 

 

 



የገበያ ሌማትና ግብይት ሥርዓት መመሪያ ቁጥር 74/2014  26 
 

29. የገበያ ዴጋፌ ተጠቃሚ ኢንተርፕራይዝ ግዳታ፡- 
1. መንግስት በሚያዯርገው ዴጋፌ ተጠቃሚ ሇመሆን የሚያስፇሌጉ ወቅታዊና ህጋዊ 

ማስረጃዎችን ማቅረብ፤ 

2. በተፇጠረው ገበያ  ዯረጃውን የጠበቀ  ምርትና አገሌግልት ማቅረብ፤ 

3. የተገኘውን የገበያ ዕዴሌ መረጃ ሇአዯራጅ አካሌ ማሳወቅ፤ 

4. በጨረታው ሂዯት ሲሳተፈ የጨረታውን ሂዯት ሇማዯናቀፌ በማስብ የተጋነነ ወይም 

ከገበያ በታች የሆነ ዋጋ ያሇማቅረብ አሇበት፤  
 

30. በየዯረጃው ያሇ የፇጻሚ አካሊት መብት 

1. ከተጠቃሚ ኢንተርፕራይዞች ከስራ ጋር ተያያዥነት ያሊቸው መረጃ ማግኘት፡ 

2. ዴጋፌ ሇማግኘት የቀረቡ መረጃዎች ወቅታዊና ትክክሇኛነታቸውን ማረጋገጥ፡ 

3. ተጠቃሚ ኢንተርፕራይዞች መንግስታዊና አስተዲዲራዊ ግዳታዎችን እንዱወጡ 

መከታተሌ፤ 

4. የገበያ ዕዴሌ ከሚፇጥሩ ተቋማት አጠቃሊይ መረጃ ማግኘት፡ 

31. በየዯረጃው ያሇ የፇጻሚ አካሊት ግዳታ 
1. አግባብነት የላሇውና በአሰራር ወይም በዚህ አሰራር ያሌተካተተ ዴጋፌ ማዴረግ 

የሇበትም፤ 

2. የገበያ ሌማት እና ግብይት ስርዓት መመሪያ በአግባቡ የማወቅ፣የማሳወቅ፣የመፇጸም 

የማስፇጸም ግዳታ አሇበት፤ 

3. የገበያ  ዴጋፌ ተጠቃሚ ኢንተርፕራይዞችን የመዯገፌ ፤የመከታተሌና የማብቃት፤ 

4. ፌትሃዊ፣ ግሌጽነትና ተጠያቂነት ያሇው አገሌግልት የመስጠት፤ 

5. ብሌሹ አሰራር መታገሌ፣ መጠቆም፣ በአጥፉዎች ሊይ መመስከር እና እርምጃ 

እንዱወሰዴ የማዴረግ፤ 

6. የገበያ ዴጋፌ የተዯረገሊቸውን ኢንተርፕራይዞችን መረጃ በተዯራጀ አኳኋን መያዝ፤ 

7. የገበያ መረጃን ሇሁለም ኢንተርፕራይዞች እኩሌ እንዱዯርስ የማዴረግ፤ 

8. የገበያ እዴሌ ሇሚፇጥሩ ተቋማት የሁለንም ኢንተርፕራይዞች ፕሮፊይሌ የመሊክ፤ 

9. የገበያ ትስስር ፇጥረው ወይም ሇመፌጠር ፇሌገው ስሇ ኢንተርፕራይዙ ሕጋዊነት 

ማረጋገጫ ሇሚጠይቁ ተቋማት ስሇ ተጠየቀው ኢንተርፕራይዝመረጃ አጣርቶ  

የመስጠት፤ 
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ክፌሌ ስምንት 
ሌዩ ሌዩ ጉዲዮች 

 

32. የተጠያቂነት ስርዓት 

1. በዚህ መመሪያ የተቀመጡ አሰራሮችን በአግባቡ ያሌተገበረ አመራር ወይም 
ፇፃሚ  አግባብ ባሇው ህግ መሰረት ተጠያቂ መሆን አሇበት፡፡ 

2. በዚህ መመሪያ የተቀመጡ አሰራሮችን በአግባቡ ያሌተገበረ ኢንተርፕራይዝ 
ከገበያ ትስስር የዴጋፌ ማዕቀፌ ውጪ ሆኖ ወይም አስተዲዯራዊ እርምጃ ተወስድ 
በህግ አግባብ ተጠያቂ እንዱሆን መዯረግ አሇበት፡፡ 
 

33. ተፇጻሚነት ስሇማይኖራቸው አሰራሮች 

ይህን መመሪያ የሚቃረኑ ማንኛውም መመሪያዎች ወይም ሌማዲዊ አሰራሮች በዚህ 
መመሪያ በተሸፇኑ ጉዲዬች ሊይ ተፇጻሚነት አይኖራቸውም ፡፡ 

 

34. የተሻሩ መመሪያ 
 ከዚህ ቀዯም ወጥው የነበሩ የገበያ ሌማትና የግብይት ሥርዓት መመሪያ በዚህ 
መመሪያ ተሽሯሌ፡፡ 

 
35. መመሪያውን ስሇማሻሻሌ 

  ቢሮው እንዯ አስፇሊጊነቱ ይህን መመሪያ ሉያሻሽሇው ይችሊሌ፡፡ 

36. መመሪያው የሚጸናበት ጊዜ 

       ይህ መመሪያ ሚያዚያ/2011 ዓ.ም ጀምሮ የፀና ይሆናሌ፡፡ 

 

 

ግንቦት/ 2011 ዓ.ም 

አዱስ አበባ 
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